




r אמו  בכניסתו י
 יהי רצון מלפניך ה׳ אליהי ואליהי אבותי שלא:ארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל
 בךבר הלכה וישעיהו בי חברי ללא אונ?ר על טנ?א טהור ולא על טהור טמא ןלא
י בדבר סלכה ו^שימח מ ב א על אסור מותר ולא יכישלו ח  על מותר״ אסור ול̂־
ת גזתולוזך: חלאו  בהם. כי ה׳ ירתן חכמה כ?פיו ד־יעת והבונה. גל עיני ואביטה נ

 וניציארתו יאמר־1:
ת חלקי מיושבי בית המךריש ןליא מ ש  מולה אני לפניך ה׳ אליהי ואליהי אבותי ש

 ן שימת חלקי מיושבי קלנור־ז. שאני מיעזכים והם מיעזנ^יפןיכם. אני מי^כים לתנרי
 | תולדה והם מ'שכינ?ים ילדבלים 3טלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל־1 ונתקבל
ם ישכר. אני לץ והם רצים. אני רץ לחיי העוילכם י  שיכר והם עמלים ואינם מקבל
 i הבא והם לצים ללאר שחתעזןאםר־־* ואתה אלהים תוללכם לכאר שחרת א3'שי

 דמים ונע־-מרה לא.יחצו ינ?יד־זם ואני אלטח בך:

. ת או י ר בלי שג פ ס ר ל ש פ ן כך אי א ר לבר בלי תב ש פ י א א ם ש ש ם כ כ ח ר ה מ א דוע מ  י

 אנו מודים לכל אלו שנהגי בטובת עין ששלחו לנו מיקוד טעויות, ואנו מבקשים להבא

ת שהיתר, מכבר, נא להודיע לנו ו ת שלנו והן טע ו ע  כל היודע על טעות, הן ט

ס 02-5354345 ק פ ם 98510 או ב י מ ו ד ר א שו  בת״ ד 56 מי

בארה״ב 7184381305  ו

ם י מ ש ן ה ל מ ו פ  ושכרו כ

י ט בכל דרך ובכל אמצע , לסדר או לקלו  אין לצלם, לשכפל, להקליט, לתרגם, לאכסן במחשב

ר זה. פ ס ב ר ש ט ו ח א מן ה ו ה ק ש ל ל ה ר כ ח , או א , או מכני י ט פ ו , א י נ  אלקטרו

. ט ל ח ה ר ב ר זה אסו פ ס ל ב מר הכלו א בחו ו ה ל סוג ש כ י מ ר ח ס ש מ ו מ  ש
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ה ר ו ת ה לבותץ ה י ד ו ה ח ו ב ש  ב
ך ר ו ב ל מ מ י ע ר ח ו א ר י ד ח ה ו ל נ י כ ה ז ר ב״ ש ר א ד ו ה מ ס ה ר ע י ה ר ע ש ו ב נ ם א י ד מ ו ה ע ח מ ש ל ו י י ג ש ג ב ר ו ר ב  ו

ם ד ו א ל מ ו כ ע י ק ש ר ה ש ם א י ק ה ב ו ם מ י מ כ י ח ד י מ ל ל ת ר ש ח ב ו ץ מ ב ו ל ק ה ש ר ו ת ל ה מ ע ה ו ע י ג ם י י נ ל ש  ש

ת די. י ל ב ם א ת ב ו נ ר ת ח ב א מ י ב ה ל ר ו י ע ה ל ר ו י א ה ר ל ר ב ל ן ו ב ל  ל

ם ב י ל ל ו א נ ת ר נ ש ם א י ב ר ה ו מ כ י ח ר ע ו ש ח ת פ י נ ב״ה כ ו ו נ י ר ו ה ד כ ם ז נ מ הן א  ו

ר ד ה ר ו א ב פ ו ר ו ב ר י ד ה ה ל ו ו ש ר פ ד ל ו מ ל ת י ה כ ב ר נ י א ה  ל

ו נ נ ק ו ז נ י ב א א ל ו ה ה ז ם ב י נ ו ש א ת ר ו כ ן ז כ  א

ל י הגוף העביך אליעזר וגשל ד ב ד ר י ס ח ב ה ר  ה

ה ב ו ר ה מ ב ו ה ט ד י מ ו ב כ ר ב ת ו ע ב ד ח ו ר ׳ ב ו ד נ נ ר ח ש  א

ק נ ת ע ו ר י צ י ו ב ד ף י י נ ה , ו ם י נ ו ש א ר ו ה נ י ת ו ב י ר ר פ ר ס י ד ה ה ל ל ו ד ג ו ה ת ו כ ז  ב

. ם י ש ל ה א ש ו ר ד מ י ה ת ת ב ם א י ר א פ מ ד ה ו ס י י ר פ ל ס ר ש א ת פ ר ד ח ה ב  ו

ם ל ל ת צ ע ם ב י ד מ ו ל ת ה ע ב ד י ח ר ה ל ר ו י א ה ל ל ו ק ה ו ל ת ע ן ד ת נ ו ו ב י ל ו ו נ י ם ע ת ש א ד ז ב ל ל  ב

י ה י ג מ י ו ש ר פ ל מ ת כ ה א נ ו ש א ר ד ל י מ ע ה ם ל י נ ו ש א ת ר ו כ ז ה ב כ ר ז ש א א ו ה . ו ד ו מ ל ת ם ה י י ק מ ע מ  ב

ף ד פ ד ל ש ו פ ח ח ל ר ו ט ן ו מ ך ז ו ס ח ל , ו א ר מ ג ר ה ד ס ת כ ר ד ו ס ה מ ר ו צ ת ב כ ס מ ף ה ו ס ו ב ס פ ד נ ס ש ״ ש  ה

ת ו כ ז ה ב כ ר ז ש א א ו ן ה כ , ו ד מ ו ל ו ה ד ב מ ר ע ש י א ש ו ק ל ה ו ע ד מ ם ע ח א כ ו ו י ה ל ם ו ה י ר ב ל ד ן כ י  ב

א י ג ו ס ל ה ך ע ׳ ׳ נ ת ב א ו ר מ ג י ב ׳ ׳ ש ש ר ר י פ ה ש ל מ ת כ ף א ו ס א י ל ״ ש ף ר ס ו ה מ ל ו ד ג ה ה ר י צ י  ה

י ר ב ל ד ת כ ד מ ע ה ב , ו ר ח ם א ו ק מ ם ב י ר י ש ע ד ו ח ם א ו ק מ ם ב י י נ ה ע ר ו י ת ר ב ת ד ו י ה ת ב ד מ ל נ  ה

י ״ ש ל ר ו ש ש ד י ק ר ב ת ד נ ב ה ת ב ו מ י ל ל ש ר ש י ה ר ב ו ף א ס ו ת נ ד מ ל נ א ה י ג ו ס ם ב ו ק מ ל ה י ע ״ ש  ר

ב ו ר ו ב ר א י ר פ ש ת א ו י ד ו ס י ת ו ו ב ו ש ת ח ו פ ס ו ה ה ב ר ה ה נ ה כ ה ו נ ה ד כ ו ע , ו ס ״ ש י ה ש ר פ י מ ב  א

י ר ה פ א ש ה נ ל ו ד ג ו ה ת ד ו ב ע , ו ם י ק ה ד ו ס ר י ש ר א ו א ה ל א צ ו ה י ה ׳ ל ע׳ ״ ו ה ס ש ׳ ׳ ש ת ה ר א ד ה ר ו א  פ

. ה י ד מ ו ל ל ה ע ר ו ת ת ה ו ק י ת מ ת ו ב ה ת א ו ב ר ה , ל ש ר ד מ י ה ת י ב ש ב ו ל ח ל כ ה ע ב ב ח ת ה  ו

ה א צ ו ה ס ב ״ ש ר ה ו א א ל י צ ו ה ז ל ו ע ת ו א ר ש ת י ו ב נ פ ס ו , ה ו נ ר ל י א ר ה ש ה א ל ו ל ס ו ה כ ר ד  ב

ב ת ל מ י ש ר ב ש א ת כ ו י ל ג ר מ ם ו י נ י נ ה פ ל ה י ת ר ת ל כ כ ת ב ר ט ו ע מ ם ו י ר י פ ת ס פ ל ו ע מ ו ה ת ז ר א ו פ  מ

ר פ ש ע ל מ ש י מ ת ר ם ת י מ ד ה ו ב ש ח ה מ ב ר ו ה ע ב ק ש ו ה ר ו י ה ר ב ו א ף ב ד ת ה ר ו ד צ י מ ע ה ש ל ג ד ם ה ש ו  ה

. ה י ד מ ו ת ל ל ע ו ת ה ל י ש ר פ מ א ו ר מ ג ר ה ד ה ל  ו

ר א פ ת ה י ל כ ת ו ב א י ב ה ן ל ו ב י ל ש ו ו ט י ה ל ר ב ר ע ש ת א י ל ג ר מ ה ו נ י נ א פ י י ה ר ה ה פ ס ו ה ה ו פ ס ו ל ה  כ

ו י ד ח ה י נ ל ו ו כ צ ב ת ש י ה ם כ ה ג מ . ו ל ל ה ת ה ר א ו מ ג י ל ו א ה ר ד ב ת ל ח א ת ו ח ל א ל כ ע ת ר', ו י ל ב ר א ד ה ה  ו

. ה ר ו ת ר ה ו א ת ו ל ע ו ת ב ה ר י ם מ ה ו מ ק י פ י י ו כ נ י ת ו ו ק ו ת ת ז ר א ו פ ה מ א צ ו ה  ב

, עד הבה עזרובו רחמיך וחסדיך, ואל תטשיבו ה׳ א׳ לגצח להוסיף ולהגדיל תודה ו ב י ת ל י פ  ת
 להאדירה ולרומם קרבה עדי בזכה לראות בקיום היעוד ומלאה הארץ דעה את הד׳ כמימ לים

 מכסים בב׳׳א.

א ת י י ר ו א א ד ר ק י  ב
 מבחם מבדל וגשיל משה זלמן שטרבליכט

 יוסף דוב גליק



ר צ א ק ו ב  מ

 כשיר ושבח לאל נורא עלילה זוכים אנו לעמוד בשערי הופעת הש״ס בהוצאה מפוארת זו אשר הרבה מחשבה
 ודמים תרתי משמע הושקע בו כדי להקל ולהאיר עיני הלומדים, כליל המעלות בתכלית השלמות(ותפלתינו לאל
 בורא עולם, שנוכל להוסיף ולהמשיך לפאר ולרומם תורת אלוקינו) ולתועלת המעיינים הננו לפרט כאן בקוצר

 אבזרים את שלל סגולותיה של הוצאה מפוארת זג

 לרבותיו או לתלמידיו על הגב?רא, ופירושי רשב״ם למסכת בבא
 בחרא, וכאשר נדפס כל דברי רש״י על מקומם בסוגיא הנלכזדת
 מאיר אור של שלימות בהבנת שיטת רש״י, ובכזיוחד לאותם
 מקומות אשר רש״י לא פירש כלל על אתר ויבוא על הברכה

 מחברו הרה״ג ר׳ מאיר דוד בן שם שליט״א.

י רשי׳י  לעז

ו על הדף את הלעזים שברש״י ובו מתורגמים כל נ פ ס ו  ה

 הלעזים שברש״י, מדור זה נעשה מתוך ספרו החשוב של הרב
 הגאון רבי ישראל גוקאוויצקי שליט״א רב בבית הכנסת ״אהל
 יעקב״ לונדון ספר תרגום הלע״ז ורב תודות לו שנהג איתנו
 בטובת עין, ישלם לו ה׳ שכר כפול מן השמים. וכידוע התועלת

 להבנת הלעזים שקבע רש״י בספרו המאירים את דבריו.

ת ו פ ס ו ף ת ס ו  מ

ת עם גדולי וכ?אורי ישראל שליט״א נוסף ו צ ע י ת ה  ב
 החידוש המיוחד בכמה מסכתות, בהם נדפס הוספות
 והשלמות על התוספות שנלקט מתוך משנתם הבהירה של
 רבותינו הראשונים כאשר בדבריהם משלימים ומבארים את
 שיטת התוספות (מעין מוסף רש״י שנדפס כבר על פירש״י)
 ותקוותינו להשלים ולערוך חיבור חשוב זה על כל הש״ס.
 מטרת חיבור מחודש זה להאיר עיני המעיין בדברי התום/
 ולהעלות נתיב מדברי הראשונים בביאור דבריהם. אך עדיין
 יתכן כי הראשונים לא נתכוונו בזה לדברי התוס׳ ואינם עולים
 בקנה אחד עם דברי התוס׳ וע׳ פנים לתורה, כי על אף העמל
 הרב שהושקע בחיבור זה לרדת לעומק הבנת דבריהם אך מפאת
 עונזק דברי הראשונים עדיין ניתן לומר כי חיבור זה הוא רק בגדר
 הצעה בפשט דברי התוס׳, ועל הלומד לעיין בגוף ומקור דברי

 הראשונים לעמוד על אור דבריהם.

ל א נ נ ו ח נ ש רכי ו ר י  פ

ר להכביר מילים על חשיבות דבריו של רבינו חננאל ת ו מ  ל
 אשר כל דבריו דברי קבלה. וכבר זכה הוצאתינו מכון לב
 שמח להוציא לאור מהדורה חדשה של ספרי רבעו חננאל עם
 הוספות חשובות והערות והארות תיקונים והגהות אשר נתקבל

ש ד ר ח ו  א

ל סדר הגמרא עם כל מפרשיה כולם, ראשונים ואחרונים  כ
 נדפסו מהדש באותיות בהירות ובשימת לב מיוחד להגישם
 באופן נאה ונהיר לעיני הלומד כאשר לנגד עינינו עמד דברי
 רבן של ישראל, רבי עקיבא איגר זלל״ה בהקדמתו לשרת: כי
 לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרוחת ורכונה מתעוררת
 מתוך הלימוד בספר נאה ומהודר וכר עכלה״ט. כן הושם דגש

 על המרווחים בין האותיות להעמידם בצורה בהירה ומאירה.

ת ו פ ס ו י ת א רש״ ר מ  ג

ח הגמרא ע״פ השוואת מהדורות דפוס וילנא, וינציא, ס ו  נ
 שליח, זיטוגזיר ועוד. וכאשר היה טעות דכזוכח באחד הדפוסים,
 ובשאר המהדורות היה הנוסח מתוקן הדפסנו כפי הנוסח
 המתוקן ע״פ הגהה מתוקנת ומזוקקת, ובמקום אשר לא היה

 ברור כי הוא טעות דמוכח צוין התיקון במסורת הש״ס.
 כן הוא בפירושו של רבן של ישראל - רש״י אשר הוגה וזוקק
 מכל הטעויות שנפלו בו במרוצת הדורות בהשוואה ע״פ
 המהדורות הישנות וכתבי יד נדירים. וכאן המקום להודות
 למכון התלמוד הישראלי השלם ולמנהלה הדגול הרה״ג ר׳
 יהושע הוטנר שליט״א עבור הסיוע שהגיש לנו מאוצר הכתבי

 יד של המכון.
 וכן בנוסחאות התוספות שנפלו בהם טעויות ושגיאות הוגהו

 על פי מהדורות ישנות בהגהה מדוייקת.

-^fjf ת ו פ ס ו ת ו י ״ ש ד ג ת ו מ ו ק מ י א ד -pN מ

ל רב הושקע להוסיף ולהאיר ברש״י ותוס׳ ציוני מראי מ  ע
 מקומות כאשר רש״י ותוס׳ ציינו לדברי הגמרא מבלי לציין
 המקום המדוייק וכגון לפעמים כתבו רש״י ותוס׳: כמבואר
 בפרק קמא, ולא צויץ הדף וילאה הלומד לדעת מקומו המדוייק.
 ולזאת הושלמו הרבה מראי מקומות המדוייקים, בסוגריים

 מרובעים.

ף רש״י ס ו  מ

ר מקורי של השלמות מפירושי רש״י במקומות אחרים מ י  ח
 בתנ״ך ובמסכתות אחרות וכן מתוך פירושים המיוחסים לרש״י



 הלכה זו בספרי הפסק, ונר מצוה - היינו הציון כמה מצוות
 והלכות כבר נזכרו) אשר תועלתו רבה וגדולה, לכל באי שער
 הפסק, אך מפאת גודל ההיקף בחיבור זה היה חסר בו הרבה
 מהציונים, וכן נשתרשו בו טעויות. בכ?הדורתינו זו הושלם הרבה

 מהחסר, ותוקן המעוות והוהדר ברוב פאר והדר.

ח ״ ב ת ה ו ה ג  ה

ו היקרות של הב״ח המאירות ומלבנות לשון הגמרא תי  הגהו
 ורש״י ותוס׳ ולפעמים מיישב בקוצר קושיות בשינוי לשון כידוע
 לכל מעיין, אך לפעמים נבצר מהלומד לעמוד על השינוי אשר
 הב״ח עמד עליו, ולשם כך נוסף במהדורה זו כי כל מקום אשר
 הב״ח שינה והגיה לשון הגמרא או רש״י ותום, הודגש והובלט

 בצורה בהירה שינוי הנוסח אשר העמיד.
 מלבד זאת הוגה וזוקק דבריו מטעויות שנכנסו בדבריו במרוצת
 הדורות, והגורמים לאי הבנה, ובמהדורתינו החזרנו עטרה

 ליושנה לנקות דבריו מטעויות אלו ע״פ מהדורות ישנות.

א ״ ק ע ר ל ס ״ ש ה ן ו י ל  ג

 גליון הש״ס לגאון ישראל רבינו עקיבא איגר זלל״ה תוקן
 והושלם ע״פ דפוס זוטמיר בכמה מרגליות מדברי רבינו.
 וחידוש במהדורה זו כי גם על מסכת ב״ב הודפסו הגליון הש״ס

 על הדף ולא בסוף המסכת.

ר ו ה א ד ו  ת

ש גדול להשלמת הבנת הפסוקים שהובאו בגמרא, כי כל ו ד י  ח
 הפסוקים צוינו והובאו בשלמותם על הדף, דבר המבהיר צורת

 הדרשה הנלמדת מהפסוק.
 ועוד נוסף חיבור מיוחד בביאור הפסוקים בסוף המסכת,
 שנתחבר ע״י הגאון רבי מרדכי דוד רובין אדמו״ר מםאסרעגען
 שליט״א ובנו הרה״ג יהושע רובין שליט״א תשואות חן להם,

 המבארים בקצרה וביסודיות הדרך של הלימוד מן הפסוק.
 בחיבור תורה אור, משום-מה היה רב בו החסר של ציונים
 למקראות שהובאו בגמרא, ובמהדורותינו השתדלנו להשלים

 החסר בהבאת כל ציוני המקראות.

ת ו ר ה ט ם ו רעי ר ז ד ת ס ו י נ ש  מ

ע כי משניות זרעים וטהרות אין עליהם תלמוד בבלי, דו  כי
 לכן חיברו עליהם גדולי הראשונים חיבור שלם, וכן נהגו לצרף
 את הגליונות ומפרשיהם בתוך ספרי הגכזרא כאשר סדר זרעים
 נדפס אחרי מסכת ברכות וסדר טהרות אחרי מסכת נדה ומפאת

 חוסר אמצעים נדפסו כאתיות קטנים ובצפיפות.
 במהדורתינו זו ההדרנו משניות אלו ברוב פאר והדר כראוי
 לערכם הרב, ומלבד זאת ניתוספו בהם הרבה הוספות יקרות

 ברוב חיבה אצל כל חובשי ביהמ״ד. ועל פי מהדורה זו הדפסנו
 את פירושי רבינו חננאל על הש״ס(פרט למס׳ פסחים מסיבות
 טכניות) ובמסכתות אשר עדיין לא יצא מהדורה חשובה הזו של
 רבינו חננאל, הדפסנו את פירוש רבינו חננאל בהגהה מדויקת
 ובדפוס חדש. חידוש גדול במהדורה זו כי גם במסכת ברכות
 שלא נדפס בה עד עתה פירושו של ר״ח, ובמהדורה זו הוכנס

 גם למסכת זו.

קן , ר״י הז ם ו  ת

 על מס׳ קדושין, נערך ונסדר מחדש עם הוספות ותיקונים רבים
 ע״י הרב הגאון אביגדור אריאלי הי״ו ע׳׳פ כת״י שנמצא ביזכון
 ״יד הרב הרצוג״, וכן נוסף בו מראה מקומות. הן ידוע שכבר
 באחרית דבר בדפוס וילנא פקפקו על הקביעה שכ״י זה הוא
 מבעל תוס׳ ר״ י הזקן וכן לאחרונה ע״י מחקרים התברר שהוא
 כ׳׳י של רבי אברהם מן ההר. ועם כל זה ראינו לנכון לשמור את
 שם הכותרת כמו שהיה עד היום כיון שבמשך הדורות רבים

 ציינו לבעל תוס׳ דיי הזקן.

ם ״ ש ת ה ר ו ס  מ

ו הגדולה של ספר מסורת הש״ס נודעת, הן בציוניו ת ו ב י ש  ח
 החשובים לגזקוכזות אחרים שדנו בהם, והן בהגהותיו היקרים.
 חיבור זה נתחבר באמת על ידי שלשה מגדולי הדורות הג״מ
 יהושע בועז הג״מ יוסף שמואל והג״מ ישעיה פיק. (יעויין בדף

 השער) חיבור זה הוגה ונדפס מחדש, כראוי לערכו הרב.

ת ו ר ע ה ת ו ו ה ג ת ה ו מ ל ש  ה

ה זו הושלמו כל חסרונות הש״ס שהושמטו על ידי ר ו ד ה מ  ב
 הצנזור הנוצרי, ושייכים לגמרא, ובמהדורתינו הושלמו להחזירם
 למקומם על הדף. (מלבד תיבות מיוחדות שסילפו בכל הש״ס
 ביזקום גוי תיבת עובד כוכבים, ובכ?קום משומד כתבו מומר,
 ובמקום גמרא כתבו ש״ם, תלמוד. דבזה לא החזרנו התיבות

 כבמקור ודי בהערה זו כאן).
 נתוםפו תיקונים והגהות ועוד הערות יקרות שונות והוכנסו
 במסורת הש״ם, אשר בכדי לא לבלבל עיני הלומד לא הרבינו
 באותיות ומדורים נפרדים לציונים אלה, ונכללו במסורת הש״ם,
 אשר גם במקור נתחבר על ידי השלמות של שלשה גדולי

 עולם.
 מסכת קידושין נתלבן ונערך ונבדק ע״י כת״י ומהדורות ישנות
 בהוספת מקורות הערות וציונים אשר אין ערוך לתועלתם וכל

 ההערות והתיקונים שובצו במסורת הש״ס.

ה ו צ ר מ נ ט ו פ ש  עין מ

ר עין משפט ונר מצוה, (עין משפט - היינו הציון למקום מ י  ח



 הערס, נערכו וכסדרו מחדש בצורה מאירת עינים ומשובב
 לב, והוגהו מחדש באופן יסודי וכאשר על כל עמוד
 מלמעלה מצויין על איזה דף גמרא מדובר בעמוד זה.
 ולהקל על הלומד צורפו וחוברו יחדיו ספר מהרש״א עם ספר
 מהדורא בתרא לכזהרש״א על סדר הגכזרא. במסכת קידושין
 (ובערה היד נטויה על כל מסכתות הש״ס) נעשתה עבודת
 עריכה יסודית על מהרש״א מהר״ם ומהרש״ל בהשוואת דברים

 לספרי הראשונים השלמות והערות, תיקונים והוספות.

ם י ש ו ד י ח ת ו ו ה ג  ה

ל מפרשי ומגיהי הש״ס לדורותיהם נלקטו ונקבצו יחדיו אל  כ
 מקום אחד, סודרו על פי סדר הגמרא בכדי שלא יצטרך הלומד
 לחפש ולדפדף בדבריהם להווכח אם עמדו על הקושי שעומד

 בו הלומד.
 ויש לציין כי הרבה מהתיקונים צוינו גם במקומם על אתר

 בגמרא כדי להקל על המעיין.
 בכדי להקל על הלומד העמדנו מקום מדור חשוב זה של
 ההגהות וציונים בסוף המסכת, כדי שידע הלוכזד כי מקומם
 בסוף המסכת ולא יצטרך לחפש ולדפדף אחריהם. כן סידרנו
 במדור זה גם כל הגהות וציונים על הרי״ף והרא״ש, והמהרש״א

 אחרי סדר הגהות וציונים על הערס בסוף המסכת.

-Nf? ל א ו מ ם ועיני ש ״ ש ר ה מ ת ה ו ה ג  ~^§8 ה

י מרגליות יקרות נתוספו בהוצאה זו והם הגהות המהרש״ם ת  ש
 אשר כידוע באהלי-שם הגהותיו היקרות והקולעות המעיר
 ומציין לספרי גדולי הדורות בבקיאותו הנפלאה. וכן הערות
 יקרות עיני שמואל אשר חיבר זקינינו הגאון הגדול ר׳ שמואל

 אהרן רובין זלל״ ה מקארטשין.

-Nff ת ו ר ו כ ת ג כ ס ל מ י ע ז ג ט אל י ׳ י ר ה  ~$ו3 מ

ר פקיע שמיה של הספר הנפלא מהרי״ט אלמי על מסכת כ  כ
 בכורות אשר שבחוהו והללוהו כל גדולי הקרי לב, ונדפס
 במהדורת וילנא באותיות קטנות וצפופות. זכינו בג?הדורה הזו
 להדפיסו על פי מהדורת הג״ר ברוך אוירבך רל והג״ר אהרן
 מרדכי שדמי שליט״א אשר ערכו ספר זה בטוב טעם בעריכה

 מחודשת ובאותיות מאירות עינים כראוי לערכו הרב.

ו י ש ר פ מ  ריי׳ף ו

ת גודל חשיבות של הלימוד בספרי הראשונים הרי״ף א פ  מ
 ומפרשיו בעל המאור והרמב״ן במלחמות, נערכו חיבורים אלה
 מחדש ונדפסו ברוב פאר והדר באופן מיוחד שיהיה באפשרות
 להגדיל האותיות בבהירות ושלימות להאיר עיני הלומדים
 ולהרחיב דעתם. יש לציין כי עם כל הטורח הקפדנו להחדירם

 כמבואר בהרחבה בהקדמה למשניות (בסדר עבודתנו) עד
 כי נתן להיאמר על משניות אלו כי פנים חדשות באו לכאן.

ם י ח ב ת ז כ ס  מ

ר נודע בשערים כי גדולה המבוכה בכזסכת זבחים רבו ב  כ
 בה השיבושים והטעויות ומה גם בספר החשוב של רבי
 בצלאל אשכנזי שיטה מקובצת אשר הכבידו מאוד על הלוכזד.
 במהדורה זו הדפסנו מסכת זבחים ע״פ המהדורה הנפלאה של
 מסכת זבחים אשר כבר פקיע שמיה בבתי המדרש כי זכה בה
 אבינו והשקיע בה מאודו להאירה בהגהות ותיקונים ע״פ כת״י,
 וההדיר מחדש השיטה מקובצת וכבר שבחוה ורוממוה גדולי
 ישראל. ובמהדורת ש״ס זה נדפס מסכת זבחים ע״פ מהדורתינו

 המפוארת של מסכת זבחים.

- s f l ם י ר ד נ ת כ ם מ ל ע ״ י י י ת כ ו פ ס ו S ת N -
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ה יקרה, והיא פירוש התוספות על פרק נערה מאורסה נ י נ  פ
 במסכת נדרים שהיו חסידים עד הנה, ובערה השלמנו החסר
 ע״פ כת״י שנתפרסם באחרונה בספר הגהות והשלמות מבת״י
 למסכת נדרים בהוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם,
 בעריכתו של הרה״ג רבי הלל פרוש שליט״א התודה והברכה

 למכון הנ״ל על הרשות שנתנו לנו להשתמש בו.

ת נזיר ו פ ס ו ת ת ו ה ג  ה

 ידוע לכל הלומד מסכה נזיר הקושי המיוחד בלימוד
 התוספותולכך ערך ידידנו החשוב הרה״ג הרב ארז סלע
 שליט״א חיבורו החשוב תוספות נזיר לבאר ולפרש כל דברי
 התוספות במסכת נזיר. ומתוך ספר זה הדפסנו מדור מיוחד של

 ההגהות על התוס׳ ברשותו האדיבה של המחבר שליט״א.

ש ״ א ר י ה ק ס  פ

ר לעיל בדברינו כי כל המפרשים כולם נדפסו והוגהו ו מ א  כ
 מחדש, מעלה מיוחדת נוספת כי בפירוש הרא״ש צוין על כל
 עמוד בראשו על איזה דף בגמרא הוא מדבר. בכמה וכמה
 מסכתות נערך ותוקן הרא״ש בעריכה יסודית מכ״י, ובהוספת
 מראי-מקומות והערות, השלמות והוספות בהגהות
 אשר״י ע־׳פ כת״י וכן ספרי קרבן נתנאל ופלפולא חריפתא
 תוקנו והושלמו בציון מראי מקומות ותיקונים חשובים
 ובערה היד נטויה להשלים כן כל מסכתות הש״ם.
 הגהות גדולי ומאורי הדורות על הרא״ש נדפסו על מקומם

 בדברי הרא״ש להקל על הלומד.

ם י ר ה ל מ ״ ש ר ה א מ ״ ש ד ה  מ

ם של שלשה רועי עולם אלו אשר פירשו ה י ר פ  ס



 הרמ״א. אך כידוע נדפסו ספרי המרדכי בצפיפות
 וללא הפסקות ומקשה למצוא בהם דברי חפץ. לזאת החדרנו
 ספר המרדכי בהוצאה מחודשת במרווחים ראויים, ובעיקר
 שמנו דגש על הסימנים המבדילים בץ הענינים וההלכות להאיר

 עיני הלוגזד.

א ת פ ס ו  ת

ס ומאזני משפט לה' (משלי טז, יא) פלס זה המקרא, מאזני ל  פ
 זה המשנה, משפט זה התלמוד, לה׳ זה התוספתא (ירושלמי
 שלהי הוריות). בהלל והודיה לה׳ יתברך שמו לעד שמחים
 אנו להגיש לציבור לונזדי התורה ועמליה את התוספתא
 ונו״כ בעריכה מחודשת ובאותיות מאירות עינים, ועינינו
 צפויות שע״י מפעלינו זה תחזור עטרת לימוד התוספתא

 ליושנה במידת מה.

 בצורת הדף המקורית, אשר ידוע התועלת הן לזיכרון והן כי

 רבים מגדולי הדורות ציינו בדבריהם ע״פ צורת הדף שנדפס

 עד הנה. עוד הוספנו כי הדגשנו תחילת הדיבורים ברץ ונימוק״י

 באות בולט כאשר כל נוסח הגמרא הוא באותיות מרובעות

 ומאירות.

-HB י ״ כ מ ד ״ כ א ר ה ם ל ב ש ו ת ד כ פ  ־*!3 ס
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ה זו הכנסנו הספר החשוב כתוב שם לרבינו ר ו ד ה מ  כ
 הראב״ד מכ״י בהשגותיו על רבינו הבעל המאור אשר אץ ערוך

 לחשיבותו.
י כ ד ר מ ר ה פ  ס

י היסוד בעולם הפסק וההלכה הרי הוא רבינו ר פ ס  מ
 המרדכי ובפרט לבני אשכנז ההולכים לאור פסקי

 מבוא לציורי הש״ם

 ככל מימות הגאונים אנו מוצאים שנהגו לצייר בתוך פירושיהם כדי לבאר את הסוגיות הקשות הטעונות ביאור.
 כמו שמצאנו שרב האי גאון בפירושו למשנה, (כלים פיק י״ב מ״א) צייר צורת חילזון.

 כמו כן הרבו רבותינו הראשונים לצייר כל דבר קשה. וכך רש״י ותוס׳ במקומות רבים ציירו בפירושיהם, כדי לבאר את דברי הגכ?,.
 ואכן ברור כי כבר בכת״י של רש״י עצמו היו משולבים ציורים. שהרי אנו מוצאים שהתוס׳, שהם מתלמידי רש״י דנים בציורו. כך

 הוא בתוס׳ במנחות(צד:) בעניין צורת לחם הפנים, הביאו: ״ומה שצייר בקונטרס צורתו כזה״, ודנו שם בציורו של רעדי.

 לדפוס, בעיר שונצינו שבאיטליה, ע״י המדפיסים לבית פיזרו.
 33 שנה ארכה הדפסת הש״ס הראשון, ועדיין לא זכו לגנער
 להדפיס את כל הש״ס. כי הדפיסו רק 23 מסכתות בלבד.
 רק בשנת ר״פ בוינציאה שבאיטליה, החל המדפים הנכרי
 דניאל בומבירגי להדפיס את הש״ס כולו. ובמהדורה זו קבעו
 המדפיסים לדורות את מנין הדפים שבכל מסכת ומסכת. אך
 בנוגע לציורים, עדיין לא איפשרה מלאכת הדפוס דאז להדפיס
 את הציורים. ובכל מקום שהיה ציור השאירו המדפיסים
 חלון, כנראה לצורך ציון והשלמה עצמית של הציור. כך נהגו
 המדפיסים בכל ציורי הש״ס, למעט ציור אהד בלבד, במסכת

 סוטה, שמסיבה לא ברורה זכה וציירוהו בדפוס זה.

Q 

V 
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י אל בומבירג י נ ס ד ו פ  O ד

-sfg מגבלות העתקת הציורים־ בתקופת כתבי היד 

 מגבלות הציור רבות הן. לפי שאם בהעתקת דברי הראשונים
 היה על המעתיק לזהות את הכתוב, ולאחר מכן לדייק ולהעתיק
 בשימת לב מה שקרא, ותו לא, לעומת זאת כשבא להעתיק
 ציור, היה עליו להיות ת״ח ולחדור לעומק כוונת הציור, כדי
 לדעת מה נדרש ממנו, ולא די בהעתקה גרידא, כי בשירטוט כל
 קו יכול להיות בעל משמעות מכרעת, ובהוספת קו דק משתנה
 הציור מ״מבוי מפולש״ ל״מבוי סתום״, ומ״סוכה בעלת ג׳
 דפנות" ל״סוכה בעלת ד׳ דפנות״. וכד׳ לעומת העתקה גרידא,
 שדי לו למעתיק להיות בקי בצורת האותיות. ואם הכותב אינו
 ת״ח, הרי העתקת הציור דומה למי שמעתיק כתיבה בשפת סין

 בלי להכיר את הכתב.

ורים א צי ל ם ל ״ ש ת ה ס פ ד  ה

ם רבות השנים הומצא הדפוס, והספר היהודי הראשון  ע
 שהופיע בדפוס היה פירוש רש״י על התורה, שהודפס ברגייו
 די קלבריאה בשנת רל״ה. רק לאחר מכן הובא לראשונה הש״ס



 כל מעוות סילת ובירר הכל בשכלו הזך והטהור. לא הניח דבר
 גדול ודבר קטן שלא התקין וכוי. ידוע תדעו שהגמ׳ של הגאון
 הנ״ל שמהם העתקנו אלו ההגהות היו רובן דפוס בומבירגי

 הראשון"
 וכזי לנו גדול מהמהרש״ל שעליו סמכו כל גדולי הדורות והכניסו

 את הגהותיו לתוך הש״ם עצמו.
 זכינו איפוא, שהמהרש״ל צייר את הציורים, ועל פי הגהותיו
 מכת״י בצידי הש״ס הוציאו המדפיסים אה הספר חכמת

 שלמה.

ס ו פ ד ם כ י א ם ב ״ ש  ציורי ה

ם רי ו ת הצי י י ש  ע

ר ישנם סיבות טובות לומר, שציורי הש״ם שנדפסו בתוך ו מ א  כ
 פי׳ רש״י ותום׳, אינם אותם ציורים שבאמת עשו, בגלל קושי
 העתקת הציור ע״י המעתיק, ומרחק הזמן מאז שיצאו הציורים
 מתחת יד מחבריהם ועד שבו הופיעו בדפוס. ונוספו על כך,

 מגבלות הדפוס דאז ליצור תבניות מעופרת כפי הנדרש.

ם ו פ ד ת ה ו ל ב ג  מ

 והרי דוגמא לכך:

 דפוס וילנא הוסיף בסדר קדשים בצידי הגמ׳ את פירוש
 השיטה מקובצת מכתי׳׳ק של רבינו בצלאל אשכנזי זצ״ל
 והעירו מדפיסי ש״ם וילנא כי ״נעתקו מכי״ק מגליון הש״ם שלו
 שנמצא בירושלים״. ואכן כשהגענו לציור בשיטה מקובצת
 מנחות (כד.) לא היה מובן הציור דיו, ומצאנו שכת״י עדיין
 קיים בירושלים. ולאחר עיון בגוף הכת״י מתברר שהציור אכן
 נעתק משם. אך בגלל מגבלות הדפוס דאז שהיה קשה לצייר
 בעיגול, ציירו בריבוע. כמו״כ בדפוס דאז היה קשה לשלב את
 המילה ״עישרון״ בגוף הציור, ולכן הוא נכתב מעליו. אמנם לאור
 התקדמות טכנולוגיית הדפוס, התאפשר לצייר את אותו ציור

 מאותו המקור בצורה יותר ברורה ומדוייקת.

! ו ר ש ע , 

ור  הצי

 בי?הדורה

ה ר ש  ע
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 הציור

ס ו פ ד  ב

 וילנא

ה זו ר ו ד ה מ ם ב רי ו  הצי

 זכינו, וניתן להאמר כי אפשר לצייר כיום בדפוס, אה הציורים
 ברמת דיוק הדומה לכתב יד, מה שלא היה ניתן לעשות בדפוסים

א מעט זמן לקח עד שהציורים באו בדפוס, במקומם בתוך דפי  ל
 הגכזרא. רק בשנת תנ״ז, קרוב למאתיים שנה מאז כבר הודפס
 הש״ס כולו, זכו חלק מהציורים לבא למקומם, ע״י המדפים
 הנגיד ר׳ יששכר בערמן, שהדפיס את הש״ס בפרנקפורט דאדר.

 והדפים גם את ציורי הש״ס. אם כי לא את כולם.

ס ״ ש ורי ה ר לצי ו ק מ  ה

ז שעדין למדו בספרים שבכתב יד, ועד שהודפסו הציורים א  מ
 לראשונה, עברו כאמור כמאתים שנה. לכן יש להניח שבזמן
 הדפסת הציורים לא היו בנמצא כת״י רבים של רש״י ותוס׳,
 שמהם יכלו המדפיסים לשאוב מקור נאמן לציורים. אי׳כ
 נשאלת השאלה, מהו המקור לציורים שנדפסו בתוך הש״ם.
 תשובה לשאלה זו, אפשר למצא בתוך דברי המדפיסים עצמם.
 בש״ם בערמן מספרים המדפיסים כי הגיהו את הש״ם מתוך
 ספרי המהרש״ל, המהרש״א, המהר״ם מלולבלין. וא״כ יש
 להניח כי גם ציורי הש״ס נלקחו מתוך ספרים אלו. גם בש׳׳ס
 הנודע שהדפים הדיין מוה״ר לייב בן מוה״ר שנזואל אב״ד
 פפד״מ [בעל מסורת הש״ס], אשר כעדות החיד״א ״הרבה
 לזכות הרבים להציב ציונים ומורה מקום בש״ס והרמב״ם
 בכל התלמוד עשר ידות ממה שהיה קודם בדפוס", מעיד הרב

 המדפים, כי לקח את הציורים מתוך ספרי המהרש״ל.

-$fH ספד חכמת שלמה למהוש״ל-מקוו נאמן לציורי העו״ס
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ו הגדול המהרש״ל שהיה רבן של כל ישראל, זכה להעמיד נ  רכי
 את גירםת הש״ס על תילה. כמו שמעיד עליו מרן החתם סופר.

 (בהםככזה שנתן לספר ״צוהר לבנין״.)
 יש לציין, כי רבינו הגדול נח נפשיה בשנת של״ג, והדפסת הש״ס
 לראשונה היתה בשנת ר״פ. א״כ יש להניח כי תחילת ליפלודו
 היתה בעיקר בכת״י שאותם קיבל מגדולי הדור שלפניו, ובודאי
 הם ביררו מקחם ללמוד מתוך כת״י היותר מקוריים ומוסמכים.
 וכנראה, כאשר יצא לאור עולם הש״פ בדפוס, ראה המהרש״ל
 את הצורך ללבן את הגירסא האמיתית ע״פ מה שקיבל, ולתקן
 את השגיאות והגרסאות המשובשות, שהדפיסו המדפיסים.

 מתוך הגהותיו שעל גליון הש״ס שלו, שבו למד בישיבה, הדפיסו
 ספר מיוחד שבו הועתקו כל הגהותיו, ובכללם גם הציורים שצייר
 על גליון הש״ס שלו, שהיה מדפוס דניאל בומבירגי. וקראו שם

 הספר ״חכמת שלמה״, וכעדות המדפיסים:
 ״וזה מעשהו הגדול אשר עשה, לא הניח מלהשיג גמרות רש״י
 ותום׳ של קלף ישנים ועל פיהם ועל פי הפוסקים רי״ף רמב״ם
 סמ״ג סמ״ק הטור ובעל הערוך ושרית ראשונים ואחרונים, תיקן
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 אלא צורת הכוכין, כפי שהם מצויירים ברשג״ם, ותו לא. לאחר
 שחפשנו במהרש״א דפוסים ישנים, מצאנו כי כל הדפוסים ציירו
 את אותו הציור. רק בדפוס ראשון, משנת שע״ב, נוסף בציור זה
 כמין ״קישקוש״ באלכסון. ומתחילה נראה היה, כי יושן הדפוס

 גרם להוסיף קו זה שלא בכוונה.
 אמנם, לאחר העיון התברר, כי הוא עיקר כוונת הציור. שבזה
 בא המהרש״א לבאר את אופן הבדיקה, כך שתהיה באלכסון

 על פני כל הכוכין.

 c*fj 56זה אמה

ו נ דתי ך עבו ר  ד

 במקומות שנחלקו רבותינו כיצד יש לצייר, הערנו על כך בהגהות
 שנדפסו בצידי הגכ?׳. במקומות שלא היה שייך להבין את הציור,
 גם לאחר יגיעה וגם לאחר עיון בדפוסים ישנים, השארנו את
 הציור כפי שנדפס בוילנא, והערנו על כך. גם בכ?קום שיש טעות
 דמוכח, לא הרהבנו עוז לתקן מסברא בתוך הש״ס עצמו, אלא
 השארנו את הציור המשובש, וציור נוסף הצבנו לצידו, בתור
 הגהה בלבד. רק במקום שנמצאו סימוכין בספרי המהרש״ל,
 מהרש״א, או דפו״י, שינינו את הציור בתור הש״ם עצמו לפי

 הציור הנכון.

 ואנו תקוה, כי עבודתנו זו אכן תהיה לתועלת הלומדים די ככל
 אתר ואתר.

 התודה והברכה

 להרה״ג ר שלום גרוה שליט״א
 על העמל הרב בעריכת הציורים

 הישנים. לאור זאת, ולאור העובדה שציורי הש״ם המודפסים
 לא יצאו מיד מחבריהם, כאמור, יצאנו בעבודה מקיפה בנושא
 זה, לא רק כמעתיקים בלבד, אלא נעשתה עבודה מעמיקה
 ויסודית ללבן את ציורי הש״ס, שיהיו ראויים לעלות על שולחן
 מלכים, מאן מלכי רבנן. כך שבאמת יהיו בבחינת עזר ללומדי

 הסוגיות.

ש לציין, כי בראש וראשונה למול עינינו היו הציורים כמו  י
 שנדפסו בדפוס וילנא, על אף שיש בהם לא מעט שיבושים,
 לפי שהם היו לעיני גדולי האחרונים, ועליהם נסבו הערות
 המפרשים. לא חסכנו מאמץ והשגנו את ספר חכמת שלמה
 דפו״ר, שהוא המקור הנאמן ביותר בבחינת עדות ראשונה מרבן
 של ישראל שציירם ע״פ כת״י מוסמכים. ציורים אלו איפוא
 מוטבעים בחותכזת המלך שלמה [שלמעשה הוא הנחיל לנו גם
 אה הגירסה הנכונה בש״ם עצכזו], ולכן מן הראוי שציורי הערס
 יהיו על פיו. ובמשך עבודה זו, לא מעט היינו צריכים להוסיף
 ולחפש ולפשפש בדפוסים ראשונים, כת״י חשובים, ספרים
 שנכתבו ודנו בנושא. ולמעשה כפי עדות מדפיסי השסי״ם
 הראשונים, כי גם הם בנו את הציורים על פי העקרונות הנ״ל,
 בנינו גם אנו את הציורים על פי לימוד מעמיק, בנוסף למקור

 שממנו העתקנו את הציור.

-Hg ס ראשון ו פ ת מהרש״א - ד I חידושי הלכו N -

ה חשוב לעיין במקורות הדברים, אפשר להיווכח מהציור מ  כ
 המופיע במהרש״א בבבא בתרא (קב ע״א). שם סוגיית הגכ?׳
 עוסקת בדין המוצא קבר בשדה, כיצד עליו לברר אם אכן אין
 זו שכונת קברים. מבאר המהרש״א בדעת ר״ת שם, כי צריכים
 למדוד מהכוך שהנמצא ראשון, והמדידה תהא באלכסון. ודל,
 ״הרי הוא עומד באמצע הכוך שבדק וכוי ואחר כך הולך באותו
 אלכסון עד כל אורך הכוכין, ומסיים האלכסון באמצע סוף כוך

 השלישי ששם הבדיקה כזה״. ובדפוסים יש ציור זה:
 לאחר העיון, לא מבואר מה היא כוונת הציור. דלכאורה אין כאן

 התודה והברכה
ט עד שבעזרת האל הניענו עד כה, שהוא הוא היה בבחינת מה שאמרו ק ז בנו בכורו של אבינו ז׳יל שלא נח ולא ש ׳  להרב מנחם מנדל וגשל הי

ה שאין לו מזל ברקיע והוא מכה אותו ואומר לו נדל. ט מ ל  חז״ל אין לך כל עשב ועשב מ

ע ומשקיע ועושה לילות כימים כדי שיצא כל דבר בכליל היופי ובפרט בהתלמוד בבלי  למנהל הדנול הרב אברהם אייזנבך הי״ו שהשקי

טב כוחותיו למען יצא הדבר בבהירות ובשלימות. ת מי ע א  שהשקי

ל רבות עד שיצא דבר נאה ומתוקן הראוי מ ע  להרב אהרן מנס הי״ו ראש מכון שולחן מלכים שה׳ אינה לידינו להיות שותף למלאכת הקודש ש

 לעלות על שולחן מלכים.

 ולסיום דברינו נעתיר עתירה, פני נותן התורה, כי ישלח לנו העזרה, להגדיל תורה ולהאדירה, להוסיף אהבתה ואורה, עדי נזכה בבוא גואל הבירה
א בעגלא במהרה. ת ש  ובבנין בית הבחירה, ה
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 הרב יעקכ מלול שליט״א.

 הרב דוד פרוש שאה״א.

 הרב צבי פרוש שליט״א.

 הרב אהדן פדימן שליט״א.

 הרב יהודה פרנקל שליט״א.

 הרבקלונימוס פדידמאן שליטייא.

 הרב p ציון קלצקישליט״א.

 הרב גרשון רובין שליט״א.

 הרב יצחק רוזנצויגשליט״א.

 הרב יעקב רוטננעתשליט״א.

 הרב חיים דיינו שליכ״א.

 הרב ברוך שווקסשליט״א.

 הרב מאיד שוטלגדשליט׳יא.

 הרב יהודה שיגכתר שליט״א.

 הרב שמעון שיפמאןשליט״א.

 הרב יהודה שלזינגעד שליטי׳א.

 הרבצבישלזינגערשליט״א.

 הרב יהודה שנבתעו של־ט״א.

 הרב יהודה שפירא שליט״א.

 הרב שלמה אנשץ שליט״א.

 הרב דוד אקעד שליטי׳א.

 הרב יעקב בושריאן שליט״א.

-רב יעקנ בלוי שליטי׳א.

 הרב מרדכי מדיקט שליט״א.

 הרב יצחק נוגמן שליט״א.

 הרב שילה כרונדשליט״א.

 הרב חיים בוים שליט״א.

 הרב נימים גלזושליט״א.

 הרב צבי גפנעו שליט״א.

 הרב יעקב גושוני שליט־׳א.

 הרב יצחק אנדלעו שליט־א.

 הרבשלמההסשליט״א.

 הרב ברוך ויספיששליט״א.

 הרב יואל יעקכחשיןשליט־׳א.

 הרי נחמיה חשיןשליט״א.

 הרב אליעזר כץ של־ט״א.

 הרב ישעיהו לוי של־ט״א.

 הרב יהושע מיזליק שליט״א.

 הרב משה מילעו שלימ״א.

 נחום ישואל הכהן ודשביאק שליטי׳א.

 הרב יוחנן הכהן שבדוון שליט״א.

 הרב שמעון שוארץשליט׳יא.

 אברהם יהושע העשיל כליך שליט׳׳א.

 הרב חיים מלאךשליט״א.

 הרב גדליה משה ספוין שליט״א.

 הרב אפרים פדיד שליט״א.

 הרב יהושע כידומאן שליט״א.

ט״א. בידשלי  הרבאשו

 הרב דוד אויה פריד שליט״א.

 הרב יהושע שמעון בדיזל שליטי׳א.

 הרב עמום בויזל שליט״א.

 הרב אהון איזנשטץ שליה״א.

 הרב צבי אליעזר קווזעו שליט״א.

 הרב ישואל עמדין שליט״א.

 הרב יהודה אשו שואוץ שליט׳־א.

 הרב יוחנן זלצמאן שליט״א.

 ב יהושע העשיל שטרנליכט שליט״א.

 הרב שלמה זלמן שמעיה שליט״א.

 נודה בזאת לכל העוסקים והמסייעים כב?לאכה הגדולה שחרדו ועמלו במסירות נפש רכה
 למען נוציא מתחת ידינו כלי שלם ומפואר, ובפרט לחברי המכון שיחי׳ הייה

ן שליט״א מ ר ו ו פ ה י ל ל גוטמן שליט״א, הרב א א ר ש ט שליט״א, הרב י פ ו ל ם ק ח נ  הרב מ
ב שליט׳יא והרב יוסף עדם שליט״א ו ת  הרב יהודה דב גוטמן שליט״א, הרב דוד שמעון כ

 שלא הניחו תנומה לעיניהם למען יצא הספר כליל יופי נקי מכל שגיאה ושיבוש,
 ישלם ה׳ פועלם ותהי משכורתם שלמה מעם השי״ת.

ל שליט״א ו א א ש ב  ברכה כפולה ומכופלת ״לב חכם לימינו״ מרגניתא טבא, אחזוקי טיבותא, לחרב יאיר א
 שטרה ועמל עד בלי די, בעבודה אין קץ ובמסירות נפש ממש למען יצא דבר מתוקן מתחת ידינו.

 גדולים מעשיהם לאין ספורות מבני עליה, אתה ה׳ תשמרם, וכצנה רצון תעטרם.
 שנים רבות וטובות יהיו מנתם, יגדיל תורה ורוב נחת ושלוה, ימלא ה׳ משאלות לבם לטובה,
 חן וחסד יקימם לכל אשר רואם, ויהי ה׳ עמם. יאריך ייזיהם בטוב ושנתם בנעימים, אכי״ר.

" ד א ו מ ך ישגד־ ת ו י ד ח א - ו ר ע צ ך מ ת ו י ש א ה ר ד י ח ו " 

 בצאתנו נפווש כפינו לפני כווא העולם שלא תצא תקלה תחת ידינו ה״ו, ויהי רצון שתתקבל מהדורה זו כאהבה וחיבה
 לפני הלומדים ולפני כל עם ה׳, וכשם שזכינו וההדדנו את תלמוד בבלי כן יזכנו הקב׳׳ה להמשיך להדו ולפאו

 את תודתנו הקדושה ולרבות חיילים לתודה אני״ר.



 מסכת

 עם פיווש רש״י, תוספות, ותוספות ישנים, ופסקי תוספות, ובינו אשר, קצור פסקי הרא״ש לבנו רבינו יעקב בעל הטורים דל,
 והגהות אשר״י מהג״מ ישראל מקרעמז דל, ופירוש המשניות להרמב״ם ז״ל. פירוש רבעו שמשון משאנץ ז״ל ופירוש רבינו
 אשר דל למשניות סדר זרעים וטהרות. מבוא התלמוד לרבינו שמואל הנגיד הלוי דל, ועליו נלוה קצור כללי התלמוד מלוקט
ת הדינים בפוסקים מו י הג״מ יהודה אריה ליב דל דיין בפפד׳מ. מסורת הש״ס, עץ משפט (מראה מקו  מספרי הכללים ע״
ל , ותירה אור, כל אלה סידר וחיבר הג״מ יהושע בועז ד ( ט פ ש ן מ ו בעי נ מ ס נ ם ש י נ י ן הד י י מנ סמנ , ונר מצוה ( ם) י נ -ראשו

 בעה״מ שלטי הגבורים להרי״ף. חלופי גרסאות. הגהות לש״ס והוספות במסורת הש״ס ועין משפט להג״מ יוסף
, והגהות ותוספות מראה מקומות להג״מ א) ׳ י תפ ד- י י ת תע ו נ ש מ ב ״ ד פ פ ד ו ״ מ ס א ״ ש נ ב ״ ש מ ב  שמואל דל אבד״ק פפד״מ (

 ישעיה(פיק) ברלין דל אבד״ק ברעסלויא, ומוקפים בחצאי רבוע.

 ועליהם נוספו:
 יב) מסורות חדשות(הגהות בעל הלמש) להנ״מ מרדכי יפה ז״ל אבריק פוזנא. עם
 תקינים והגהות מהג״מ מרדכי זאב הלוי הלוי איטיננא ז״ל וגיסו הנ״מ יוסף שאול

 תלוי נאטאנזאהן ז״ל אבד״ק לבוב(בעלי מפרשי הים).

 יג) הגהות הב״ח לתג״מ יואל סירקש ז״ל אבריק קראקא(בעהמ״פ בית חדש).

ל הגאון מווילנא (הוגהו  יד) הגהות הגד׳׳א להג״מ אליהו ר

 ונתקנו ע״פ בי״ק מגליון הש״ס שלמד בו וזכינו למסכתות רבות מנינו).

ק פראג ד ב ) מראה יחזקאל הגהות להג״מ יחזקאל הלוי לנדא ז״ל א 1  ט

 (בעהמ״כנידע ביהודה כוי).

ת ז״ל (בעהמ״ס הורה גבר). י ב ש  טז) מעשה ר״ב הגהות להג״מ בצלאל ת

0 גליון הש״ס להג״מ עקיבא איגד ז״ל אב״ד דק״ק פוזנן.  י

ק פוזנן. ד ב  יח) גליון מהרש״א הגהות לבנו הג״מ שלמה איגר ז״ל א

ל מווימא.  יט) הגהות הג״מ שאול קאצנעלננוגן ר

 כ) הגהות הג״מ אלעזר לנדא ז״ל אבד״ק בראדי (בעהמ־כ יד המלך).

 כא) חדושי והגהות הרשי׳ש להג״מ שמואל שהראשון ז״ל נירילנא.
 עם הוספות מכי״ק. וההשמטות שנשמטו ממקומן הישבו עתה למקומותיהן,

 ומוקפות בחצאי רבוע.

 א) ספר חכמת שלמה(מהרש״ל) להג״מ שלמה לוריא ז״ל.

 כ) חחשי הלכות ) י להג׳־מ שמואל אליעזר הלוי
 } (מהרש״א) /

 ג) חדושי אגדות אידלש ז״ל אבד״ק אוסטרא.

 ד) מאיר עיני חכמים(מהר״פ לובלין) להג״מ מאיר מלובלין ז״ל

 ה) חדושי הלכות מהר״ם שיף להג״מ מאיר שיף ז״ל אבד״ק פולדא.

ק פאריצק. ד ב  ועליו באור והגהות מהג״מ מרדכי מארדוש ז״ל א

 1) מעדני יום טוב
 ג־״חדה:קרא מעדני מל־

 להג":: יום

 עוכ ליפנזאן

 הלו, העליר

ל (במה״מ  ד
 ת־ספוה ירט).

 דל הדא״ש למשכה כרנור, והלכות

 ז) דברי חמודות וככירות ונדה
 כהחלה:v א להם חמודות

 ח) פלפולא הריפתא על הרא״ש סדר נזיקין.

 ט) תפארת שמואל (השלם) על הרא״ש, להג״מ אהרן שמואל קאיידנוור

 י) קרבן נתנאל על הרא״ש לסדר מועד ונשים, להג״מ נתנאל ווייל ז״ל אבד״ק
 קארלסרוא.

 יא) הסד לאברהם פי' על שמונה פרקים להרמב״ם ז״ל, מהג״מ אברהכ -לוי
 הורוייץ ז״ל ואבי־ של בעל השלייה).

 וראה זה חדש הוא אשר הוספנו בו על כל אלה
 יותר ממאה הוספות חדשות נכבדות

 כוללות פירושים חדושיפ והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד בגנזי הספרים
 אשר להממשלות או ליחידים זה בכה וזה בכה, ועין הדפוס לא שזפתם עוד.

 ונקובים בשמותיהם מעבר לדף הזה:



$ d :ואלה ההוספות החדשות שהוספנו בהשי׳ס הזה 
. : _________ : S 

 יש מהן שנוספו על כל מסכתות הש״ס ויש שלא באו רק על איזה מסכתות:

: ף ד ל גליון ה ו ע ם א ״ ש ם ה י נ פ ו ב ס פ ד ם נ ה ה מ ל  א

 לה. פירש״י והנ״י וכי׳ שעל הרא״ש, היגד״• ׳נ־ספו נם הרבה ע״פ הנדפס בפראג

 בשנה שפייה על יד־ בעל הת־י״ט.

 ליו. וליין הגהות הכ״ה להל״ק מהרא״ש.

 ל*. הגהות נום' תמת ישרים, על אדר״נ ועי מסכתות קטניה.

 לח. הגהות מסי ברכת הזכה ומסי צאן קדשים לסדר קהשיס.

 לט. תפארת שמואל, השגות על מהרש״א להג״מ אומץ שמואל קאייתוור דל

 מ. |כ*י] פסקי תוספות למסי מעילה שלא נדפסו עד כה בכל ספרי הש״ס ואנחנו
 מצאנום בפסקי תוכי כ״י ישן על קלף.

 מא. וליין נוסחאות ישנות כפסקי תוה׳ שנמצאו בכ״י ישן נישן עד קלף.

 מב. פי׳ קרבן העדה למסי שקיים, להג־ מ דוד ז״ל אבריק רעס־־א.

) לאד־״נ ילמסכהיה קטנות. מ י ח ג פי' הג״מ חיים יוסף דוד אזולאי רל ומספרו נכא י  מ

 מד.|כ״י|הוספותלהגהותהגר"אדר.וביותרבסדרז-ע־םימסכתשקל־ם,מעצסכי"ק.

 מה. הגהות הגד״א למשניות סדר טהרות(עיבר בא־ר• שנזכר יקי״ ״־פ: בסיף).

 מי. מים טהורים הגהות למסכה כלים לתג״מ יהירה ליב הלו- עריל רל מ״מ מסלאנים

 מז. הגהות ותקינים בפי׳ הרא״ש למסי קנים מה יע־ר קנו.

 מח. ספי תקלין חדת,; על מסי שקלים מתלמוד ירושלמי. מהג״מ ישראל בהר״ש ז״ל

| נמיקי הגרי״כ הנהיה על מהרש״א להגים ־הודה בכרך ז״ל אבד״ק סייני " ל | .  מט

 נ. ספ־ בנין יהושע על אבות -רב־ נתן, מאת הרב יהישע פאליק ביר יצהק אי־זיק מל־סא רל.

 נא. ספר נחלה יעקב למסכתות קטנית. מאת הרב יעקב(•אקב) ב״ר ברוך נוימבורג דל.

 נכ. עין משפע, מסורת הש״ס, גליון הש״ס וציון ירושלים כלס למסי שקלים,

 מאת בעלי מפ־ש׳ הים דל.

 X הגהות על פי־ הרמי״ם והר״ש לפדר;רעים מהג״מ שמואל פויינד רל מדייר פראג

 (ממרס זרע קוד•:•). •נדפסו על הגליון בצדם מבלי הזכרת שם מהב־ן.

 נד. |כיין לב חכמים למסכתשמודה:

| p אריה מהרמ זאב בן אר־ה דל אבדי׳ק טעלז. כ״י  צב. |

. ו ת נ ע  צג. חדושיס מהג״מ אליהו גוטמאכר ז״ל אבד״ק גריז־,־(ממים צפנת פ
מ שדת ״ ״ - ב  צד. |ליי] חדישים מהג־ימ יצחק אייזיק חבר דל אב־״ק טיקטץ ו

 בנין עיל:).

י ר ב מ ש־״ת ד ״ ת ע ב  צה. |כ״י] חדישים מהג״מ נחמיה ביר־ הלוי דל מד־ב־אוונא ו

 צו. [ליי] מראה כהן להג״מ בצלאל הכהן דל מד״א פ״ק ווילנא (בעד־נ־״ס ראשית

 כ. (כיי) פי׳ ריב״* השלם למל נזיד. הפירוש נדפס בש״ה למל :זיר י־־הסוה- לרש-,

 מאד, גם חסר ממני הרבה, ועתה נמצא פירושו השיב בלי קדמון ומדוי־ק
 וההיספיה •הש־נ־־־ם שמצאנו בו נדפס־ בצ־ הפירוש הנ״ל הנדפס בשפ רש"־ ונקראו בשם

 נוסחת הדיכ״ן.

 כא. |כ"־| פ־' רבעו יצחק כר מלכי צדק ס־מפונטי דל, למשני־ת סדר זרעים.

 כב. ן ליין פי• רבינו יהודה בר בנימין הרופא ז״ל ממשפחה הע!וי=(-. ש־ בעל שיי־

 צז. |ל"| הדושים מהג״מ אלעזר משה הליי הותויץ של־ט״א אבה״ק פ־נסק.

 צח. |כ"י] פירת ייסף להג״מ יוסף של־ט״א מד״א פ״ק וו־לנא.

 צט. הגהות אמרות טהורות על פי' הר״מ והר״ש ו־רא״ש לכל סדר טהרות להג״מ

 שמואל פר״נד דל הדל.

 ק. (ליי] חשק שלמה להג״מ שלמה הכהן של־ט״א מד״א פ״ק •ו־לנא.

 קא. |כ"י] יפה עינים להגים אריה ליכ יעלין שליט״א אבר״ק בילסק >מהה־ס קול

 אר־ה ונוי). כולל מ״מ לתלמוד ירושלמי, למדרשים, ילקוט. ספרא, ספרי ומכילתא

 ופדר״א ופסק״ר. עם העדות וחדושים בחלופי גרסאות ושנויב שבין,תלמוד בבלי

 בשב הגרל״ב).

 קב. [ב״־] המתרגם כילל באו־ מלות הלועזיות שברש״־, ת־םפית והרא״ש, ובפי׳

 המשניות להרמב״ם והר״ש.

 קג. פסקי תוספות, ומסורת הש״ם, ועין משפט, ותורה אור, שיל אלה

 נשתבש• מאד בכל ספר־ הש״ס, הוגהו ונתקנו בש״ס הזה ע״י גרולי התורה.

 קד. הגהות מהרש״ם מהרב הגאון רבי שלום מרדכי אב״ד ברזאן.

 קה. עיני שמואל מה־ב הגאין ־בי שמואל אהרן רב יאב״ד קארטש־ן.

 גם הוספנו בי: א) הגהות מספר שיח יצחק על תוספות ישנים למסכת יומא. ובליכ

 שנדפס בהן מלפנים "עיי שיח ־צחק" הדפסנו את תוכן דבריו מפורשים במקומם,

 ב) מראה מקומית בפ־רש״י ורמב״ם למסכת אבות. ג) ציונ, הפרקים של התוספתא

 בר״מ ובריש. ד) שנוי נוסחאות בהקדמת הרמב״ס מל״ ערב־. ה) ציוני המסכתות

 בתוספות.

 0J |כ״־| פי׳ יבינו מאיר(:;הריבו HO»HD ז״ל, .למסי נגעים ואהלות
 כד. ק־בץ פ־־וש־ מהר״ם מרוטנבורג לסדר טהרות, שהב־אם התו־״ט, מלבד למס, נגע־פ

 כה. פ־• רבינו יונה החסיד מגירונדא דל. למל אבות.

א למסי כתובות  כו. וליין תוספות ד״ד מאת יבינו ישעיה די טראני!ר׳ ישעיה ריאשיו י

. |כ״־ 11*ס׳ הד מקמאי למסי יבמות, והוא:־הו נכדו של רטנו משלס;־יל. ובראש הספר  מ
 כתוב בכתב ״בח״־ הרה־ד״א ז״ל בזה״ל: ״חרושי ׳במיה לחד מקמאי ז״ל, מזכיר להרב אב־׳

 TO. |כ"־| פי' היא״ש ז״ל למסכת נזיר, שהיה בלי־ ־שן בעקד הספרים של ה־ה־ז־״א ז״ל
ן ז״ל ־rn עליו בעצב לי קדשי). ח ד  מ

 כט. תיס' היא״ש ז״ל למם' ה־־־ות(ע־פ הנדפס בפעס הא בפראג).

 ל. פירוש היא״ש למסכת קנ־ם תמיד •מדיה.

 לא. [ לי־ ן תוספי הרא״ש דלי למסכה:דה.

 לב. |כ"־| שיטה מקובצת לרבינו בצלאל אשכנזי ז״ל, קב־צת הגהוה והדוש־ הראש־ניס

ws»*ההר, המפרש האחר שנדפס עי שם רש״י בכל ספר־ הטייפ. «מזמי׳למאיערסש 

 לג. חכמת שלמה(מד-ש״י) לפרק -לק. אשר נשמט מכל ספר־ הערס, •לא נדפס -ק בסי
 ה״ש •־,־צאר א׳ בשנה ושלו״ה.

 לד. |ל'י| חדושי מהיש״ל על הרא״ש למסי שבת עירובי! וגיסיו.

: ת כ ס מ ף ה ו ס ם ב ״ ש ל ה ה ילוו ע ל א  ו

 עד. שדה צופים על הרא״ש לתג״מ בצלאל רנשבורג ז״ל(בע־כ״ב הורד נבר).

 719. חדישים מרג״מ זאב מאלף הלי, HipWSS ז״ל (נעהמ״ס סדר מש;ה<.

ך פיענקיל האימים ז״ל(בעה״מ ספר ברוך סעס ונוי). ח  עי. חרושים מ־ג״מ כ

 ע?. |כ״י| חדושיב מהג״מ יעקב צבי יאליש ז״ל מ־־נ־ב(בעהמ״כ מלא היתרם ובו).

 עח. |י"י] הגהות למסי שבועות מהג״ם ליב ברלין ומהג״מ נה חיים צב, ז״ל

 (בעהמ״ס מע־י -הכמה).

 עט. וליי) מצפה איתן להנ״מ אכיהב ז״ל ממינסק מעמדה משביל לאיתן וברו. (עב

 פ. |כ״י| תדושים מהג״מ שלמה איגד ז״ל, למסכתות שלא נדפס־ עוד עליהן(מיבד -רל).

 פא. הדושים מהג״מ צבי הייש חיית ז״ל אבד״ק זאלקווא ובעה״ב שר־, צרר•״:׳ •בי).

אם להג״מ אהרן משה טויבש ׳"ל אבד״ק יאסי(כעה״פ שרה תועפית|  D3. כ"י| קיני י

 ראם). כולל הערות על מהרש״א וחדושי גפ״ת(נוסף עתה טכי״ק על הרב־ מסיתות שנדפסו

 פג. ןליי] הגהות בנו הג״מ שמיאל שמעלקא טייבש דיל אבריק יאסי.

 פד. ארץ צבי הגהית על הגרות אשיי" מהג״מ יהודה צבי;״לובעה־מ ש־״ת מחת

. | ליי! שער הלקוטית תהית מ־ג״מ ־שכר ז״ל(בעהמ״ם פתה־ שעדים).  פה

ד״ל מהג״מ דוד ליור־א דל מביחאיי ישן(בעל ההגהות על  פו. |כ"י| חדושי הי

 המדרש רבה יפדר״א וכוי).

 פז. ןלי־ן הוספות להדושי והגהות הדש״ש, וחהושיס מבני הג״מ מתתיהו

 שט־אשון ז״ל מו־ילנא.

. וליין הדושים מהג״מ יוסף חנינא ליפא מייזליש ז״ל(בעי״מ ש־״ת תפארת ח  פ
 ־וסף).

י הכהן ז״ל אבד״ק שע־שב (בעהי־״ס ש . |כ"י! הגה־ת למסכת נזיר פהג״מ א ט  פ

 ברכת ראש).

 צ. |כ"י| חרושים םהג״מ שמחה ז״ל אבה״ק העסו־ ובנו של הג״נ• צנ־ הר־ף דל<

 צא. |כ"־| מלאכת יום טוב מהג״מ יום טוב לי־פמאן דל אבה״ק קאסול־ ובעהמיס

 קדושת ״ם טוב •ב").

 א. מסכת כלה לבתי - השלמה - מר־בה בפרקים •בנ־סהא־ת ־שרות •ת־ על הנדפסת
 יכל ספרי הש״ם. ונמצאה. בכ־י יבינו אברה: כו מן רי-ה• זצ״ל בעל מלנהיג, עב הנרות רביד, וע־אה

 בקומות, ו־צאר לאור פ־א עי״ בע־מ״ב ב־ת נתןו.

 J מסכתות קטנות נוספות: מסכת־ת ספר ידוה. תפ־ל־ן. מזוזה. ־צ־צית, (:ניצאו בלי
 ונדפס־ בפפד״מ בשנת תדי״א).

 ג. חלופי גרסאות בש״ס ע״פ נוסחא־ת ישנות.

 ד. נוסחאות ישנות ונוסהת הבבלי במסכת שקלים.

 ה. נוסחת הירושלמי במסכת הו-־ת.

 י. ניסהאית כתבי יד במסכת סופר־ם.

 י. נופהא הדתא למסי נ־יס מכפר מראית הע־ן להר־־ד״א דל עב פירושו על־ה
 מספרו ההיא.

 ה. פ־יוש רב הא, גאון ז״ל, למשניות סדר טהר־ת.

 ט. רב נכים (:און! ב־ יעקב דל(-יעיל -ב הא•;איו •ביב-ד.״ של ררי־ך-ו. למסכת ברכ־ת, שבת,

 יעיייבין(ונקרא בשב נזפתח מנעול• התלמוד).

 י. ן ליין יבינו חננאל בר חושיאל דל(ל: ::רבותיו שי יי-״י). לחצי מרס.

 יא. ןל״ן יבינו גרשום בר יהודה מאור הגולה דל ולי-ה די״ ה-:-ו למל תע״ת ובבא
 בתרא ולכל סדר קדינ״ם מלבר זבחים.

 יב. רש״י למסכת אב־ת, ע״פ נוסחאות שונות.

 יג. הישב״פ העקרי למל ביב -ף פ״ז, פיה. פ־ט, ק־ל. קל״א. שלא נדפס רק בדפ־פ פ־זרו
 בשנת יע״א ויכל שאר הדפוסים נדפס בטעות פ״ אחי בשמ־ כמ־יש בהערה לפ" הרשב״ס

 בדף פייט סוף ע״א.

 יד. פ״ יבינו זיחיהו הלוי דל יה-י־ בעי העאיד< ימס׳ קניב.

 .. טו. יבינו אבדה• בר דוד!״ל!ה-אב- בעל הדש:יה) למסכת קניכ למיד.

 3K. |כ"'| י״י הזקן דל. למל קד־ש־ן ובך ״רסיס יו יישט׳ הספ״ב. אבל;ואה ב• טעובז

 יז. פי־ רכינו שמשון משאנץ ויישא״א) די. למסי עדיות לתשלום מסכת בכודיכ, •לפרק
 : אנדרוגינוס. יעלי־:לוה גס פי' הרמ״ע טפאנו ז״ל.

 יח. (י־־) תוספות הר״ש משאנץ הנ״י, למל ס־טה.

 יט. (ל") תוספות ישנים למסכת ׳כמוה.

 נה. 1ל'י| פיייש קדמון למסי מעילה, הובא בשיטה מקובצת בשם פירוש ליא נודע למי.

י זייע הקצר על מסכה יבמות, להג״מ חיים מנוואשטט בן הריא״ז דל  נו. או

 בעהמ״ס אור יריע(־נדפס פ״א על גליון פסקי הרא״ש יש״ס דפוס -ו־ניצ־אה).

 M ספ־ מהדירא בתרא למהרש״א, עם חהושי הלכות ואגדות מחתנו הג״מ

 משה ברי יצחק בינם ז״ל אבד״ק לובלין.

 TO• חכמת מניח, חדושיפ מהג״כ: מנוה המדיל ז״ל(נדיר׳ של מהרש״ל).

 נט. מים חיים. חדוש-ם מ־ג״מ •וזזקיוז ד׳ סילוא ז״ל(כעהמ״ס פר־ חדש).

 ס. כללי התלמוד, להג״מ ח״פ כנכנשתי ז״ל(מספר־ בנה״נ ושי־,־־ בנה״גן.

 0א. |כ"י| הגהות ישנות למסי נדה שנכתבו ליי ספרדי ישן על גל״ן המסכה דפוס

 וו־ניצ־אהשנתרפ״ז.

 30. [ליי] הדושי תג״מ משה ב״ר אברהם דל אבד״ק הוראדנא (בעהמ־ס תפארת

 ;למשה).

ל דל, לסדר קדשים ומסי הוריות(מספרו חק נתן). י ת  סג. הגהות הג״מ נתן מ

״א דל למסי ערכין ונקרא יד אליהו. . [כי־י] באיר הגי  סד

 TO. |כ"י| הגהות חדשות מהגר״א דל למסי תמורה, מלבר אלה שנדפס־ על הדף

 מכ״י.

 סו. |כ"י| באור הגר״א למשניות סדי טהרות(מלבד אריזת) אישר קבל ממנו תלכליו חרה

 םנםזלמשקלאבודעתק עי״ הרד״ל דל. וחלק גדול ממנו כלו חדש, שלא נמצא בא״ר.

 0Y. .ספר אורח מישור למסי נזיר, מתג״מ ׳והנן ב״ר מאיר ברכות ז״ל מקרעמני־ן

 כה. הגהות הג״מ יחיאל היילפרין דל אבד״ק מינסק(כעהמ״ס ס־ר -דורותו.

. |ל״| חדישים •הגה־ת מהג״מ יעקב עמדין(הר־על״יו דל וממם ב-״קמל־ון הש״ס ט  ס

 ע. [לי־| חהושים מהג״מ גדליה ליפשיץ דל, על איזה מסכהית מכי־ק, ונלספרו

 רגל ישרה לאדר״נ ימם״ק.

 עא. חרושים מבנו הג״מ ישראל ליפשיץ דל בעהמ״ס תפארת ישראל על

 משניות.

 עב. | כ"י| חדישים מ־ג״מ צבי הירש ברלין ז״ל(נבר לבעל ימס צב• י״ל).

 עג. היושים מהג״ממשה סופר ז״לאבריק סיעסבירג(בעה״םש-׳ת־תכ סופרוכיין.

 ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדויקת ומזוקקת שבעתים
סו בחייו ויעמול בו ס של הג״מ יעקב עמדין ז״ל אשר סדרו והכינו להדפי ש לעינינו, הוא ניהו ש״ ד ם. גם נגלה אור ח ת גדולי המפרשי  ע״פ נוסחאות ישנות וספרים מדויקים היותר קדמונים, וע״פ הנהו

וה ת מצאנ א ז ה גנוזה ה ד מ ס עד סופו. ח ש הש״ א ר I הקדושה מ T שנים רבות להגיהו ולנקותו מכל שבוש ושגיאה, והעיר עליו הערות יקרות ויעטרהו בהגהות וחדושים רבים בציונים ומ״מ, הכל בעצם כתב 

תה להמגיהים לעינים. קת הי י ו ס לכבוד ולתפארת, והגהתו המד ״ ש ת ה ר ט ע ת שבה, שבצנו ב בו , ומרגליות הטו  באמשטרדם



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי• פ׳׳ב מהל׳
 שכנים הל׳ יל סמג עשי;
 פנ מוש״ע מ״מ סי׳ קנו

 סעיף א:
 ב ב מיי׳ שס הלנה טי

 טיש״ע שס סעיף ל:
 ג ג מיי׳ שס הלכה יח

 טור שס:
 ד ד מיי׳ שס טוש״ע שם

 סעיף ה:
 ה ה ו ו מיי׳ שס הלכה ט!
 וסמג שם מוש״ע ח״מ

 סי׳ קנח סעיף א:
 ו ח מיי׳ שס טוש״ ע שס

 סעיף ל:
 ז ט מיי׳ פ״ו מהל׳
 כלאיס הל׳ ח סמג לאדן
 רפ טוש״ע י״ל סי׳ רצו

 סעיף מז:

 רבינו גרשום
 השותפץ דאית להו חצר
 כשותפות ונתרצו לחלוק
 ולעשות מחיצה: בונין את
 הכותל לאמצע: גמ׳ גוהא.
 כותל: כדתנן א) מחיצת
 הכרם שנפרצה לזה היה לו
 שדה תבואה ולזה היה לו
 כרם והיתה כותל מחיצה
 מפסקת בין השדה לכרם.
 ועכשיו נפרצה מחיצת כרמו
 דיש לחוש שלא יתערבו
 הזרעים בכרם. אומרים לו
 בית דין לבעל הכרם גדור.

 א) ע״ נחוש׳ כאן ל״ה
 כלחניא.

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ב.
 כולה נזיקין חלא מסבתא היא כלאמרינן בהגוזל השותפין.

ז (דף ו.) ואפי׳ לא הוי א >ב״ק דף קב.) ובפ״ק לע״ מ  ק
מ כדאשכחן  חדא מסכתא צריך לפרש למה נשנית מכןכתא זו אחר כ״
ת סליק מ״ש ׳ שבועות (לף ב:< מכדי תנא ממכו  לדייק גמ׳ כריש מס
ת מו י שבועות וכן בכמה מקו  לקתנ
ת  והא לאמר (ב״ק קב.) בתרי מסכתו
 אין סלר למשנה היינו לענין מחלוקה
 ואח״כ סתס משוס לרבי לא שנה
ם פעמי ת ו  לתלמיליו כסלר המסכתו
 שנה האחרונה קולס הראשונה ואול״י
א משוס לקאי אהך פירקא מ ע  להיינו ט
0 הבית והעלייה ז ט  ללעיל >ב״מ לף ק
 של 3׳ שנפלו חולקים בעצים וכו׳ וקרי
 להו התם בגמ׳ שותפין וקתני נמי >שס
ג זו וירק ׳  לף קיח:) ב׳ גנות זו ע׳

 בינתיס להוי ענין שותפות:
 כפיםיץ. מפרש בגמ׳ ארחי וקשה
 לר״י והכתיב (חבקוק ב)
 וכפיס מעץ יעננה משמע שהוא של
ן ואור״י לשמא היו מניחין עצים  ע
: במיל זה נותן מלמטה  מלמעלה ו
ם כוי. והא ללא קאמר בגויל י ח פ  ג׳ ט
ם משום ללא נטעי למימר ו׳  ו׳ טפחי
 לכל אחל וא״ת אמאי אצטריך למיתני
הג  מלת גויל וגזית כיון לתנן הכל כמנ
נה כמו שנהגו כן יעשו וי״ל לאם  המלי
׳ בגרל לא יעשה וכן כולם  נהגו יותר מו
 אלא כשיעור המפורש ומיהו אם נהגו
 לעשות פחות מוי יעשה לאפילו אס
 נהגו בהוצא ולסנא יעשה כלמפרש
 בגמרא וא״ת ומאי בעי בגמ׳ הכל
נה לאתרי מאי ומשני הג המלי  כמנ
 לאתרי אתרא לנהיגי בהוצא ולפנא
ת כמו מו הג כל המקו  לימא לאתרי כמנ
 שנהגו ונראה לר״ת ללוקא בהוצא
ומ הוא ומוכיח מכאן ג הלי ה נ  ולפנא אבל פחות מכאן אפילו נהגו מ
הג  ליש מנהגים שאין לסמוך עליהם אפילו היכא לתנן הכל כמנ

 הכל כמנהג

 השותפין

 אשרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל

 באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין
זה הכל כמנהג המרעה (א) גריל ג  לבינין בונין ב
 נותן ג׳ טפחים וזה נותן ג׳ טפחים בגזית זה
 נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה
 בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים
 בלבינין זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח
 ומחצה י לפיכך אם נפל הכותל המקום
וכן בגינה מקום שנהגו  והאבנים של שניהם ה
 לגהוה מחייבין אותו יאבל בבקעה ׳מקום שנהגו
 שלא לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונם
 לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ ״לפיכך
 אם נפל הכותל המקום והאבנים שלו אם עשו
 מהעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין
 חזית מכאן ומכאן לפיכך אם נפל הכותל
 המקום והאבנים של שניהם: גמ' םבהוה מאי
מחיצת הכרם שנפהצה כדתניא ט (  מחיצה גודא א
 אומר לו גדור חזהה ונפהצה אומר לו גהוה

 נתיאש

 השותמץ. שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין לתוכו
 וכל חצירות ששנו חכמים לפני הבתים הן ורוב
ם עובי הכותל  תשמישן בחצר: באמצע. זה נותן מחלקו חצי מקו

 וכן זה: גויל גזיה כפיםין. הכל מפרש בגמרא נג.]:
ג לבנות בגדל אין ה נ  המדינה. אס מ
 חבירו יכול לומר איני חפץ אלא
 גזית: זה טחן ג׳ נופחים כוי. שעובי
ם ושל גזית חמשה  כותל גויל ו׳ טפחי
:  ושל כפיסיס ד׳ ושל לביניס גי
 לפיכך. הואיל ובתחלת הבנין חייבום
 חכמים לבנות בין שניהם אס נפל
 הכותל לאחר שניס רבים אין האחל
 יכול לומר כל הכותל נבנה בחלקי
ס שהוחזק  ומשלי היו האבנים אע״
 יותר מחבירו וכגון שנפל הכותל
ק בגינה.  בחלקו כלמפרש בגמ׳ [ל.]: ז
 מחייבין את שניהן לבנות במקום
 שנהגו לגלור באמצע: אבל בבקעה.
 שלה הלבן: מקום שנהגו כוי. בגמ׳ נשם]
: ועושה חזיה ר מ א  מפרש מאי ק
 מבחוץ. מפרש בגמ׳ נשמ: וטושין חזיה
 מכאן ומכאן. להוליע ששניהם
: גמ׳ גודא. כותל: נ<כדחק.  עשאוהו
 לקרי תנא לגודא מחיצה: מחיצה
 הכרם. שסמוך לשלה הלבן של
 חבירו: אומר לו. לבעל הכרס גלול
 אתה שלא יאסרו גפניך את תבואת
 השלה משוס כלאים לפי שסמך בעל
 השלה את זרעיו סמוך לגלר כלתנן
 בפרק שני >לף ט.) היה גלר
 בינתיס זה סומך לגלר מכאן את
 אילנותיו וזה סומך לגלר את זרעיו
 מכאן וכשאין שם גלר תנן בפ׳ שני
ע אלם אילן סמוך לשלה ט  נשס] לא י
ו ל׳ אמות  חבירו אא״כ הרחיק ממנ

ר כלאים: חזרה מפרצה אומר לו. לגלור: ט ה ה ב  כלי עבולת הכרס ל
 קילש

א מ ו זה לזה לעשות גולא ללישנא ק ׳ לסי שבונים הכותל בעל כרחם או משום להקנ ל וכו׳. פי ת ו כ פל ה : לפיכך אם נ ה נ י  המד
 וכגון לילוע לנו עדיין וזוכרים שהקנו זה לזה וללישנא בתרא משוס היזק ראיה וא״ת ומאי איריא משוס לבונין הכותל בעל כרחם בלאו
׳ נפל לרשותא לחל מינייהו כיון לאין חזית לא לזה ולא לזה כלפריך בגמרא 0 גבי בקעה לא יעשה חזית לא לזה ר של שניהם אפי  הכי נמי ה
 ולא לזה ואי הוה להאיך לנפל לרשותו מאי פריך הא צריך לעשות חזית שלא יפול לרשות אחר ויאמר שלו הן והא לאמרינן בהשואל (ב״מ
0 וליחד ברשות למאן קיימא וליהוי אילך המוציא מחבירו עליו ז ט  לף ק.) גבי מחליף פרה בחמור וכן בריש הבית והעלייה >שס לף ק
ק ואס היו באין פ ס ק אבל הכא מעיקרא נולל ה פ ס ן נולל ה  הראיה היינו משום להתס מתחילה מבורר היה הלבר וברשות אחל מה
טל בספק חולקין הכא מולו כיון לליכא ן המו ס ללית להו ממו ט מ ו ס ק אפילו לרבנן ל פ ס  לחלוק בעול שהכותל קייס היו חולקין בשוה מ
 הכא חזקה לזה יותר מלזה הילכך אפילו נפל לרשותא לחל מינייהו לא יפסיל האחר כחו והא ללא אמר הכא כל לאלים גבר כמו בזה
א ומתרץ ל״י להיינו הך לפריך בגמרא י) נ א אבל הכא איכא לררא לממו נ 0 התס הוא לליכא לררא לממו ל  אומר של אבותי (לקמן לף ל
ק לן לינא למתניפין שמתחילה בין שניהם עשאוה בעל כרחם היו חולקין בשוה ואפילו  פשיטא כלפירש בקונטרס לאפילו לא פסי
 לנפל לרשותא לחל מינייהו כלמוכח גבי בקעה ומשני לא צריכא לנפל לרשותא לחל מינייהו פירוש ושהו ברשותו הרבה מהו לתימא
ו לאיבעי אמר ממך לקחתיה והיה נאמן משוס לשהו הרבה ואף על גב לאמר ג י מ  כיון לשהו ברשותו הרבה ניהמניה שעשאוה כולה 8
 בריש הבית והעלייה לשותפין לא קפלי אהללי הכא מיירי לשהו יותר מכלי רגילות לאטו משום לשותפין נינהו לא יקפילו על עולם
ן ו  ולא למי לגולרות לאין להם חזקה (לקמן לף לו.) לפי שאין ילוע ביל מי הס אבל הכא לא היה לו להשהותו כל כך ברשותו קמ״ל ט
ן שהיה ו גו במקוס עלים הוא לאנן סהלי שלא עשאה לבלו ט מן לומר שהוא עשה הכל למי  למעיקרא על שניהם היה לעשות לא מהי
ה נאמן לומר שעשאה במיגו לאי בעי אמר לקחתיה ו אבל בבקעה אם שהו הרבה הי מ  יכול לדחוק את חבירו בלין שהיה עושה ע

: ם ו ק מ קט ה ט אבנים נ ק נ ם הכותל לעולם פשיטא שחולקין אותו ואיילי ל  והאי שינויא אינו אלא מאבנים אבל מקו
ת פירכא דלקמן וליחוי בעלמא הוא האי מ ח ג ללבסוף קאי קאמר סברוה לפי שזה הלשון אינו עיקר מ ״ ע צה גודא. א  םברוה מאי מחי
א מ קט בהאי לישנא סברוה נקט נמי בלישנא אחריתי ועול אור״י לבפרק ק  למשני וכלשון שני הלכה וכן פוסק ר״ת ואגב לנ
ת הכרם שנפרצה. יש ספרים לגרסי לתנן ואומר צ י ח : כהתניא מ ג ללבסוף קאי ומסיק הכי ״ ע  לנלריס (לף יא.) איכא סברוה א
מ לאין לינא לגרמי ואס היתה משנה הוה ״ ר א (ב״ק לף ק. ושם) ל מ ט סשיט מינה בהגוזל ק י )(וא״כ) ה ם ׳  ר״ת שאינה משנה בשום מקו
ע ליה לאתיא כר״מ מכח מתניתין לכלאים למייתי התם המסכך נאת] גפנו על מ ש מ מ היא ואומר ר״ת ל  אתי שפיר לסתם משנה ר״
י קילש רבי מאיר היא ואין להאריך  גבי תבואתו של חבירו [ה״ז] קילש וחייב באחריותו וההיא סתם משנה היא הילכך ההיא נמי לקתנ
׳ בפ׳  כאן יותר: אומה לו גדור. פירוש לבעל הכרס (נ) והוא המזיק לארבע אמות שאמרו להרחיק הוא בשביל עבולת הכרם כלאמרי
0 על הניזק להרחיק את עצמו האמר רב אשי לקמן (לף כה:) מודי ר׳ יוסי בגירי ה  שני לקמן (לף ט.) ואפילו ר׳ יוסי דקאמר לקמן (לף יח: כ
י אומר לו גלור ולא קתני חייב לגדור לפי שצריך להתרות בו ואס לא התרו בו לגדור אינו חייב באחריותו ט קפנ ה ל  ליליה ואומר ר״י ל
ם שניה כשנפרצה צריך להתרותו שאינו סבור להיות חייב לגלור כל שעה ונפרצה ע קט נמי תרי זימני נפרצה אומר לו גלור אף פ להט נ  ו
ט נקט תרי ה ל א לר״י אס צריך להתרותו כל שעה או שמא סגי בתרי זימני ואין צריך להתרות בו יותר ור״ת מפרש ל ק פ ס ס שלישית מ ע  פ
ה שהוסיף בנפרצה שניה לאין מצטרפין לאסור ה שהוסיף בנפרצה ראשונה ובין מ ספת מאתים בין מ  זימני לאשמועינן שאם יש תו

א (ב״ק לף ק: ושם) ובפרק במה אשה (שבת לף סה.): מ  ומראשונה ראשונה בטלי והארכתי בהגוזל ק
 נתיאש

 מסורת הש״ס
 א) [לקמן ג.] נייק ק.
 [פיספחא כלאיס פ׳׳ג],
 ב) [צ״ל כלחניא], ג) נ׳׳א
 יא״ת, ד) לף ל:, ה) לף ל.,

 גליון הש״ם
 תום׳ •״ח A 'פיבך •כוי
 מנו דאי כעי אמר ממך
 לקחתיה. קשה לי למייל מלין
 מגו ולא בפשוטו כי היכי
 לנאמן לקחתיה מכח לשהו
 הרנה מוכח שהוא שצו ה״נ
 יהא נאמן מלשהי הרנה
 מוכח שהוא מה משלו ומאי
 אולמיה טענת לקוח מטענת

 אני נניתי:

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה בנויל וה נותן:
 (נ) תוס׳ ל״ה אומר וכוי

 דהוא המזיק:

 מוסף רש״י
 כפיסין. חתיכות ען !:חגיגה
. מחיצת הכרם. קיימא ! .  סז
 לן היה גלד נינתיס זה סומן
 ורעיס לגלר מכאן וזה סומן
ב״ק  גפנים לגלר מכאן ו
 ק <. אומר לו גדור. שלא
 יוסיף החנואה אחל ממאתיס
 נעול המחיצה פרוצה ותאסר



 מםורת הש״ם
 א)[לקמ! נט:],ב)[שס1,ג)ב״מ
 ק!. ע״ש, ד) לקמן ת., ה) לקמן
 ז:, 0 לקמן יא., t) לקמן כנ.,
 ח) 1שס:1, ט) לקמן ו:, י) צ״ל

 לגג,

 תורה אור השלם
 1 ותהי mrpp העדה מן
 העיאן שלש מאות אלף
 ושלשים אלף שבעה אלפים
 וחמש נלאות: במדבר לא מג

 גליון הש״ם
 גמי־א •דקא־י לה. עי׳ בחדושי
 הרמב״ן לקמן דף יז ע״ג ל״ה
 גירסח רש״י: שם •דקאר־ לה.

 כתיבות טז ע״א וש״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ וטעמא לרצו:(3) שם
 ואימא מאי מחיצה פלוגפא:
 (ג) שם קביעא לי תשמישתי:
 (ו) דשי" ל״ה יטעמא יכו׳
 מדעת שניהן היא דחייבופ
 חכמים: (ה) תום׳ ל׳׳ה וטי[ וכו׳
 ט איתרציתי לך יכו׳ לא
 איתרציתי לך דש ספרים

 דמקשה ומתרץ:

 מוםף רש״י
 נתייאש הימנה ולא גדהה.
 ינחוך כך הוציא הזרע אחל מן
.!  המאפים שהיו בה בהיתר !שם׳
 הרי זה קידש. ואין נטל אלא
 נאחל ומאפים וכאן יש קצ״ט מן
 ההיתר וחל נאיסיר(שם:!. וחייב
 באחריותו. לגרס לאסור
. ( !בכירות כת:  פניאפי של חנירו
 אסור לאדם שיעמוד כוי.
מ ״ ב  שלא יפסילנה נעין הרע !
 קז.;. מחייבין אותו לבנותו
 עד ד׳ אמות. לבהט סגי להיזק
. כופין אותו. : ן ה. מ ק ל  ראיה !
 את בן החצר שאינו רוצה לסייע
 אח בני החצר, לבנות כית שער
 ודלת לחצר. לבנות להן ביפ
 שער להיופ שומר הפתח יושב
 שס נצל ומרחיק את בני רשיח
ץ בחצר, וללח 5 ה ל ס מ י ב ר  ה

ן ז:1. מ ק ל  לשער החצר לנועלו :
 החלונות. מי שהיו לו מלונות
 פתוחים לחצר חבירו והוחזק
 נלנר זה שלש שנים ובא נעל
 החצר לבניח שם כיחל. צריך
 לשער ל׳ אמוח, בין מלמעלה.
 אס נא להגביה יגביה כופלו ל׳
 אמיח מן החלינופ, בין
 מלמטה. אס נא לבנותו נמוך
 צריך להשפילו מן תחלונית ל׳
 אמיח, וטעמא מפרש נגמ׳,
 ובין מכנגדן. ציין להרחיקו
ן כב.1. מ ק ל  מהן ל׳ אמות !
 מלמעלן. צריך להגניה שיעור
 שלא יציץ נהשעני על כותלו
 ישפיל ראשו ויראה לרך תלונופ
. : : ב ן נ ח ק ל  דראה בביח חנירו !
 כדי שלא יעמוד. על ראש
.  עובי נוחלי יראה >שם;
 מכנגדן. צריך להדחיק, כדי
 שלא יאפיל. ילא יהינ תנא
. עושין ו מ ש  לנרייפא שיעורא !
 לו מעקה גבוה ד׳ אמות.

. : : לקח1 ו  משוס היזק ראיה ;

 ב: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
ט פן תוקדש ק  קידש. התבואה אס הוסיף מאתים. לישנא דקרא נ
ת שניהן הוא ע ד מ : וטעמא דרצו. לבמת כותל (י) ל ו נ  (לברים כ
 דחייביה חכמים שיבנו בין שניהן ולקמן נג.] פריך כשרצו מאי הוי ליהדרי
פס של  בהו אבל לא רצו שניהן שהיה אחד אומר דייה לחלקה במסי
 יתדות עציס תקועים בארץ נמוכים
 לא כייפינן ליה ואין זה יכול לומר לו
: פלוגהא. י  איני חפץ שתראה עסק
 חלוקת חצר שהושוו דעתם לחולקה וכגון
 שלא היה בה ח׳ אמות כדי לזה וכלי
 לזה שאין האחד יכול לכוף את חבירו
להט תני שרצו שכיון שרצו  לחולקה ו
 לחולקה בונין כותל אבנים על כרחם
 ואס בא האחד לומר אי איפשי ביציאה
פס בעלמא אין שומעין לו י  זו אלא מס
ה: הוה אמינא  משום היזק הראי
׳ דאיהו י  במםיפם בטלמא. מיירי מתנ
 נמי מחיצה איקרו ורצו דקתני אחלוקה
ל  קאי וכשאין בה דין חלוקה קמ״
 כותל ורצו דקתני משוס כותל דאי לא
: דרצייה חד פס  רצו פלגי לה במסי
ו לחולקה  מיטיהו לחבריה. ביקש ממנ
 במחיצה: מהו דהימא אייל כשנחרציחי
 לך. במחיצה מחיצה דקה נתרציתי
 ולמעוטי באוירא כגון של נסרים
ה והיזק ראיה אין בה או ק  שהיא ד
 תמשוך עובי הכותל בחלקך חוץ
ט אבל לבנות כותל אבנים ע ו  מדבר מ
 עב למעוטי נמי תשמישפי לא
 נתרציתי: אסור לאדם שיטמוד כוי.
: והא וכן  שלא יזיקנו בעין רעה
א מ ע ע תרוייהו חד ט מ ש מ  קסט. ד
 הוא גינה וחצר: מחייבין אוהו. והכא
: גפל  לא קתני רצו אלא על כרחו
 שאט. שכבר נתרצו הראשונים בכותל:
ט לא  ודקארי לה מאי קארי לה. ו
דע דנסל שאני: סיפא איצטריך ליה.  י
קרא והאי  כלומר הוא הדין נמי מעי
פא לאשמועינן י נפל משום סי  דקתנ
פ אע״ ׳ אמות אין מחייבין ו  דיותר מד
 שהראשון היה גבוה יותר לא מחייבין
 ליה: כופין אוחו. כל אחד מבני
 החצר לתת חלקו בבניך. ביה השער.
 שבונים כותל נגד השער עגול סביב
ן מן הצד  ועושין באותו היקף פתח קט
 משוס היזק ראיות בני רה״ר שלא
 יראו תוך החצר: הזיקא דרבים.
 שכל בני רה״ר מסתכלין שם: אין
 חולקין. אין האחד כוסה את חבירו
 לחלוק: החלונוח. אחל מבני
 השותפין הבונה כותל בחצר כנגל חלונותיו של חבירו בין מלמעלה
 וכו׳ אם הכותל גבוה יותר מן החלונות צריך להגביה למעלה מהן
א כלמפרש ואזיל כלי שלא יסמוך על כותלו וישחה ויראה ״  ל
 בחלונותיו של חבירו: בין מלמטה. אס הכותל נמוך מן החלונות
ל על עובי כותלו ויראה: א כלי שלא יעמו ״ ן ד  צריך להשפילו מה
 ומכנגדן. צריך להרחיק את הכותל מן החלונות ל׳ אמות כלי שלא
 יאפיל: הזיקא דביח שאט. שאלם עושה בביתו דברי הצנע:
 מעקה גבוה ארבע אמוח. כדי שלא יראה בחצר חבירו כשהוא
א דקא אחיה. להשתמש בגגך: מ י : ולא ידענא בהי ע  משתמש בגגו

 דאיצטנע

 נתיאש הימנה ולא גדרה ה״ז קידש וחייב
 באחריות׳ >א< טעמא הרצו הא לא רצו אין
 מחייבין אותו אלמא א<היזק האיה לאו שמיה
ותהי  היזק ואימא «< מחיצה פלוגתא בהבתיב 1
 מחצת העהה וכיון דרצו בונין את הכותל בעל
היזק ראיה שמיה היזק אי הכי (  כרחו אלמא נ
 האי שרצו לעשות מחיצה שרצו לחצות מבעי
 ליה אלא מאי גוהא בונין את הכותל בונין
 אותו מבעי ליה אי תנא אותו הוה אמינא
 במםיפם בעלמא קמ״ל כותל: בונין את הכותל
 באמצע וכוי: פשיטא לא צהיכא הקהים חה
 ורצייה לחבריה מהו התימא מצי א״ל כי
 איתרצאי לך באוירא בתשמישתא לא איתרצאי
 לך קמ״ל והיזק ראיה לאו שמיה היזק (םימן
 גינה כותל כופין וחולקין חלונות דרב נחמן)
דאמר (  ת״ש וכן בגינה גינה שאני כהר׳ אבא ג
 ר׳ אבא אמר רב הונא אמר רב אסור לאהם
 לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומרת
 בקמותיה והא וכן קתני אגויל וגזית ת״ש י׳כותל
 חצר שנפל מחייבין אותו לבנות עד ד׳ אמות
ה מאי קארי לה סיפא ל  נפל שאני 8ודקארי 8
 איצטהיכא ליה מה׳ אמות ולמעלה אין מחייבין
 אותו ת״ש ה)כופין אותו לבנות בית שעה והלת
 לחצה ש״מ היזק האיה שמיה היזק הזיקא
 דרבים שאני והיחיה לא ת״ש יי אין חולקין את
 החצה עה שיהא בה ד׳ אמות לזה וד׳ אמות
 לזה הא יש בה כהי לזה וכהי לזה חולקין מאי
 לאו בכותל לא במסיפם בעלמא תא שמע
 ״החלונות בין מלמעלה בין מלמטה ובין
 מכנגהן ה׳ אמות ותני עלה י׳ימלמעלן כהי
 שלא יציץ ויהאה מלמטן כהי שלא יעמוה
 ויראה מכנגהן כהי שלא יאפיל הזיקא הבית
 שאני תא שמע טידאמר רב נחמן אמר
הסמוך לחצר חבירו עושין לו  שמואל גג א
 מעקה גבוה ה׳ אמות שאני התם האמה ליה
 בעל החצר לבעל הגג להיהי קביעה לי
 «< תשמישי להיהך לא קביעה לך תשמישתך
 ולא יהענא בהי עיהנא םליקא ואתית

 דאיצטנע

 רבינו גרשום (המשך)
 עד שיהא גבוה ר״א דלא מצי
 אינש לאסתכולי דרך הליכתו
 עד שיהא גבוה ד׳ אמות אלמא
 משום היזק ראיה הוא. ומשני
 דהיכא דנפל שאני הואיל דהוי
 מעיקרא הכותל בדין הוא
 דמחייבין אותו עד ד׳ אמות
 דפחות מכן לא מצי למיבניה
 דהכי שמה מחיצה אבל גבי
 מתני׳ שלא היה מעולם מחיצה
 אין מחייבין המעכב: ודקארי
 לה אמאי קארי לה כלו׳
 המקשה ׳שהיה מקשה קושי׳ זו
 אמאי מקשה לה. וכי לא היה
 יודע ההיכא דנפל שאני ומה
 ראה להקשותה. ומשני לעולם
 משום קושיא מייתינן לה
 משום דחזא בסיפא איצטריך
 ליה למיתניי׳ בלשון קושיא דקתני סיפא מד׳ אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנות גבוה כדמעיקרא אלמא ש״מ משום היזק ראייה
 תוא ומש״ה אין מחייבין אותו אלא כשיעור שאינו יכול לראות. והמתרץ מתp [לעולם ן כדמעיקרא נפל שאני. והאי דאמר עד ד׳ אמות
 דבהכי הוא דין מחיצה ולא משום היזק ראייה: ת״ש בתים הפתוחים לחצר וחצר פתוח לרת״ר ונפל בית שער החצר. וכל בני החצר
 נתרצו לבנות. ןכופין לא׳ מבני החצה המעכב לבנות] בית שער ודלת עמהן משום המק ראייה דבני רה״ר. אלמא היזק ראייה שמיה
 היזק: היזק דרבים שאני. אבל היכא דאיכא היזק ראייה דיחיד כגון האי חצר השותפין לאו שמיה היוק: ת״ש קתני מתני׳ אין חולקין
 את החצר. האחין שבאו לחלוק בנכסי אביהן אין חולקין את החצר עה שיהא בה ד׳ אמות לזה וד׳ אמות לזה דהכי חזי לדירה. וכשהן
 חולקין מאי לאו כותל מעליא בעו למיעבד בינתייהו משום היוק ראייה: לא במסיפס בעלמא. תולקין דאע-ג דזה יכול לראות בזה: ת״ש
 חלונות שיש להם חזקה כדאמר לקמן מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד• אמות כלומר אם רוצה זה בעל החצר שתחלון פתוח בחצירו לבנות
 כותל בצד חלון. מלמעלה שאם רצה להגביה כותל (מן) החצר יותר מן החלון צריך להגביהו ד׳ אמות על החלון. אי נמי למטה אם
 רוצה נ) נמוך (מןן הכותל מן(הצד) שצריך להנמיכו ד׳ אמות ואם בא לבנות כותלו גו עד הכותל ולזה יש לו חזקת חלון בחצירו של
 זה צריך להרחיק ד׳ אמות ויבנה כדי שלא יאפיל חלונותיי: ותני עלה מלמעלה להם צריך שיהא גבוה ד• אמות על החלון כדי שלא יעמוד

 נתיאש הימנה ולא גדרה. דוקא נתיאש אבל לא נתיאש ועוסק
פ שהוסיף מאתים מותר כלתנן ״ ע  כל שעה לגדור א
0 הרואה ירק בכרס ואמר כשאגיע לשס ״  במסכת כלאים (פ״ה מ
 אלקטנו הוסיף מאתים מותר לכשאחזור אלקטנו הוסיף מאתים

 אסור אלמא כשהוא מחזר אחר
 לקיטתו אפילו הוסיף מאתים מותר
הטעם יש לפרש משוס דכתיב  ו
ם כב< לא תזרע כרמך כלאיס י ר ב ל ) 

 לומיא לזריעה לניחא ליה:
ג להיזק ״ . אע ותו  וחייב באחרי
 שאינו ניכר לא שמיה היזק
) נראה לר״י דהאי חשיב היזק . ן נג ר נ י ג ) 

 ניכר שהרי ניכר הוא שהוא כלאים
פ ״ ע א א מ ט מ  כשרואה הגפנים בשדה ו
ת לא חשיב  שרואין השרץ על הטהרו
 היזק ניכר למי יודע אס הוכשרו אבל
נ הוי היזק שאינו ניכר  אין לומר לה״
 וקנסוהו כמו במטמא >שם< שלא יהא כל
מטמא טהרותיו של חבירו  אחל הולך ו
ט שבעל הכרס ה  להכא ליכא למיחש ל
ד ועוד אי קנס הוא במזיל י  נמי מפס
 דוקא היה לו להתחייב: ואימא מאי
גתא. מפרש ר״י משוס צה פלו  מחי
 לעל לשון גודא יש כמה קושיות
 כלפריך בסמוך לפיכך לוחק לפרש
ם ג דבכל מקו ״  מחיצה פלוגתא אע
ו בונין צ -  הוי מחיצה גולא: וכיון ד
. לקמן מוקי ל כעל פדהו ת ו כ ת ה  א
 לה כשאין בה לין חלוקה ותימה
׳ באין י י דאמאי נקט תנא דמתנ  לר״
 בה דין חלוקה וקתני רצו לא ליתני
 רצו ולאיירי בשיש בה דין חלוקה ותי׳
ל בשאין בה דין חלוקה  לקמ״ל לס״
) איתרצאי לך לחלוק י )  למצי למימר כי
מ שלא לעשות גודא אבל על מנת ״  ע
 לעשות גודא לא איתרצי לך ויש
 ספרים למקשין ומתרץ כן להליא בשילהי
פם : הוה אמ־נא במסי ן  שמעתי
פס ׳ ורצו דקתני אמסי  בעלמא. פי
פס י ג דבלאו רצו נמי עושין מס אע״  ו
 בעל כרחם כלמוכח בסמוך דקאמר
פס היינו  מאי לאו בכותל לא במסי
פס גרוע אבל כי רצו עושין י  מס
נה פס מגויל וגזית כמנהג המלי י  מס
פס לפי שהוא מלא י  ומקרי מס
 חלונות כדפי׳ בערוך ואינו מגין
נ לפי שאינו גבוה י׳  מהיזק ראיה א״
ך ׳)לחצר  כלמוכח לקמן גבי גג הסמו
ה גבוה י׳ ק ע  לאמר ר״נ עושה לו מ

פס א בעינן ואי לנתפס כגנב במסי  ופריך למאי אי להיזק ראיה ל״
׳ לרצו דקתני אחלוקה קאי ותימה דהא אסיק  סגי ובקונטרס פי
 למחיצה היינו גולא לאי פלוגתא לחצות מיבעי ליה ועול היכי מצי
פא לקתני אבל  למימר דה״א במסיסס בעלמא הא שמעינן ליה מסי
ת  בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו והיינו לכל הפחו
פס בעלמא הא בהדיא קתני במתני׳ פס ועוד היכא המ״ל במסי  במסי
טא. למ״ד גודא ע פשי צ מ א תל ב ת הכו  גזית וגויל: בוניץ א
 פריך כמו כל הנך פירכי דלקמן דכשהקנו לעשות גודא כך
ה זה כמו זה ופשיטא לבאמצע אבל למ״ד פלוגפא איצטריך למימר  הקנ

 סד״א למשוס היזק ראיה יש לו לסייע בבנין הכותל אבל אין לו
ס שנהגו לגלור למי הלכך דייק שפיר להיזק ראיה ק וכן בגינה סתם כמקו ״ ה ן ד נ ע וכן בגינה. לקמן מסקי מ  לבנות בחלקו בשביל כך: תא ש
א יתחייב נמי לגלור בבקעה ויש לומר לשאני גינה שמגללין בה ירק לאכילה מ ע א וכוי. וא״ת ומהאי ט ב י כדרבי א זק: גינה שאנ  שמיה הי
 וכל שעה היא עומלת בקמותיה אבל בקעה אינה עומלת בקמותיה אלא חלש אחד בשנה ולא מיתייב לגדור אבל אסור לעמוד בשעה שעומדת
ן לאשמועינן לאסילו בתצר שמיה היזק כל שכן בגינה ואמאי איצטריך תו למיתני וכן בגינה וי״ל לאיצטריך ו  בקמותיה וא״ת ולמ״ל פלוגתא ט
י קארי א : והקאדי לה מ ה  וכן בגינה למיתני משוס גויל וגזית: נפל שאני. שהורגלו לעשות דבר הצנע בחצר ולא למדו ליזהר זה מז
ג אע״ . ו זק: הזיקא דרבים שאני י ונפל מכלל דבעלמא לא שמיה הי ה לו להוכית מדקתנ  לה. כלומר פשיטא לנפל שאני ואדרבה הי
ג ללית ״ ע מ איכא היזקא לרבים לזימנין ללחקי רבים ועיילי להתס כלאמרי׳ לקמן ורשב״ג א ״ כה לרה״ר מ  ללקמן משמע לאיירי בחצר שאינה סמו
לה לכופין אותו לבנות: מ מרחוק יכולין לראות לפנים ולכך לא פליג אלא אבית שער אבל בללת מו ״ א לזימנין ללחקי רבים מ מ ע  ליה האי ט
׳ האחל רוצה לבנות את הכותל בתוך שלו על שיהא בה ל׳ . תימה ויהא בכותל לילמא הכי פי׳ אין חולקין את החצר אפי תל  מאי לאו ככו
׳  אמות לכל אחל הא אס יש בה ל׳ אמות לכל אחל חולקין אס רצה לכנוס ולבנות בתוך שלו וי״ל לחולקין משמע באמצע לאי אשמועינן כלפי
יא מה אמאי לא מייתי מדתנ ר לבעל הגג כר. תי צ ח ר ליה כעל ה מ א ם ד ת  הוה ליה למיתני אין עושין כותל בחצר עד שיהא כוי: שאני ה
ע מלמטה ובונה אלמא שמיה היזק: י  לקמן (לף ו:) שתי חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא מסי

 דאקדים חד מינייהו וארצ־ה לחבריה שלא רצו שניהן מתחלה אלא אחד פייסו לתבירו עד שנתרצה לו שיעשה כותל. עכשיו אי לא תני
 דבונין באמצע בחלק שניהן הוה אמינא דיכול למימר ליה כי נתרציתי לעשות מחיצה בכך נתרציתי שלא אשתמש באוירא דידך אבל
 למעוטי בתשמיש שלי ליתן מקום חצי הכותל לא נתרציתי: קמ״ל. דכיון דנתרצת כונין את הכותל באמצע חצי בחלק זה וחצי בחלק זה.
 ולהכי איצטריך למתני באמצע ולעולם מתיצה גודא הוא ואכתי היזק ראיה לאו שמיה היוק: ת״ש וכן בגינה מקום שנתגו לגדור. בגינת
 העומדת בעיר קא מיירי דאיכא היזק ראיה שרואה מה שבחצר חבירו. קתני וכן כגינה דמחייבין אותו לגדור. אלמא היזק ראיה שמיה
 היוק: לא לעולם אימא לך לאו שמיה היזק ושאני גינה לאו משום דטעמא דהיזק ראיה. אלא משום דמסתכלין בגינתו ומכניסין בו עין
 הרע [כדרי] אבא: א״כ כדקאמרת דמשום טעמא דעין הרעה מחייבין לגדור בגינה ולאו משום היזק ראיה מאי וכן בגינה כלומר דמשמע
 דאותו דין עצמו שנוהג בחצר אותו [דין] עצמו נוהג בגינה ולטעמיך אינו דין אי. בשלמא לדידי דאמינא אידי ואידי משום היוק ראיה
 להכי אתי שפיר וכן כגינה אלא לדידך מאי וכן: ומשני האי וכן לא מהדר כלל ארישא אבונין את הכותל דתידוק מינה כשם שמחייבין
 לבנות כותל בחצר משוס היוק ראיה כן כגינה אלא האי דקתני וכן בגינה אגויל וגזית מה בחצר מקום שנהגו לבנות בגויל ובגזית
 בונין כן בגינה ולעולם לא קשיא לי: כותל חצר שבין שני הצירות שנפל אם א׳ מהן מעכב מלכנותו מחייבין אותו לכנותו בעל כרחו

 עין משפט
 נר מצוה

 ח א מיי׳ פ״ג מהל׳ שכנים
 הלכה ו ועיין בהשגות סמג
 עשין פכ טוש״ע ח״מ סי׳ קנט

 סעיף נ ופי׳ קש סעיף א:

 רבינו גרשום
 נתייאש מן הזמן שקבעו
 לו ב״ד ולא גדרה ונתערבו
 הזרעים בכרם הרי זה קידש
 וטעונין שריפה ככלאי הכרם
 כדכתיב פן תקדש המלאה
 ודרשי׳ לה (חולין קט״ו) פ•
 תוקד אש. ואותו בעל מחיצה
 חייב באחריות זרעוני של
 זה שהופסדו וחייב לשלם
 דמיהן. השתא כיון האשכחן
 דהאי מתיצה דמתני׳ כותל
 הוא דילפי׳ לה ממחיצת הכרם
 די־קא מתני׳ טעמא דרצו
 שניהן לעשות מתיצה משום
 הכי בונין אותו באמצע שניהן
 ביחד הא לא רצו שניהם
 לבנות ביחד אלא אחד רוצה
 ואחד אינו רוצה אין מחייכין
 אותו שאינו רוצה לבנות
 חלקו בעל ברחו. והואיל
 דאין בופין אותו לבנות ש״מ
 שזה שהמעכב רואה בחצר
 חבירו אותו היזק ראיה לא
 שמיה המק: ומקשה מאן
 לימא לן דהאי מחיצה דמתני׳
 גודא דאיכא למידק כדקאמרת
 דהיזק ראיה לאו שמיה היזק.
 אימא מאי מחיצה דמתני•
 פלוגתא. חלוקה שנתרצו
 לעשות חלוקה. והכי פריש
 למתני׳ השותפין שרצו לחלוק
 חצירן בונין את הכותל
 באמצע. ואידוק הכי כיון
 דנתרצו לחלוק אם זה מעכב
 שאינו רוצה לעשות עמו
 הכותל הואיל דמקפידין זה
 על זה שלא ישתמש הא־
 בחלק חבירו(היו) כופין אותו
 ובונין את הכותל באמצע
 בעל כרחו משום דהיזק ראיה
 [דיליה] שמסתכל בחצר חבירו
 הוי היזק. ומהדר ליה אי
 הכי דפלוגתא הוי אמאי קתני
 שרצו לעשות מחיצה שרצו
 לחצות מיכעי ליה: אלא מאי
 גודא. אמאי קתני תו בונץ
 את הכותל. והא כל לשון
 משנה לשון קצרה הוא. וכיון
 דההיא שרצו לעשות מחיצה
 היינו כותל בונין אותו מיכעי
 ליה ולא איצטריך למיתני
 כותל. ואכתי חיזק ראיה שמיה
 היזק: ומתרץ ליה לעולם
 מחיצה גודא.ודקשיא לךבונין
 אותו מיבעי ליה משום הכי
 איצטריך למתני כותל דאי
 תנא בונין אותו הוה אמינא
 במסיפס בעלמא סגי. מחיצת
 הקנים עראי שקורין בל״ע
 פלפי׳׳ט. קמ״ל כותל. דצריכי
 למיעבד כותל של קיימא
 ולעולם כדאמינא דמתיצה
 גודא היא וכדדייקי דהיזק
 ראיה לאו ׳שמיה היזק: בונין
 את הכותל באמצע פשיטא.
 אכתי מקשה למאן דאמר גודא
 כי האי גוונא ft) בשלמא אי
 אמרי• מאי מחיצה פלוגתא
 מש׳׳ה איצטריך למיתני בונין
 את הכותל דלא סגי בלאו
 הכי דאיצטריך לאדכר כותל.
 זהאי דקתני באמצע ודאי
 לא איצטריך למיתנייה הואיל
 דקאמר פלוגתא. אלא אגב
 דאיצטריך למתני כותל קתני
 באמצע ולא משום דוקא אלא
 אי אמרת דהאי מחיצה גודא
 היא בשלמא כותל לא מיותר
 הוא משום האתי למעוטי
 מסיפס ולא לגופיה איצטריך.
 אלא ודאי באמצע מיותר
 הוא דכיון דשותפין נינהו
 בהאי חצר ורצו לעשות גודא
 פשיטא דבאמצע בונ-ן אותו
 והשתא לא מצית למימר אגב
 דאיצטריך למתני כותל קתני
 באמצע משום דכותל גופיה
 לא אתא אלא לאפוקי מסיפס
 בודאי לא איצטריך באמצע
 אלא לעולם כדאמר׳ מחיצה
 פלוגתא והיזק ראיה שמיה
 היוק. לעולם אימא לך מתיצה
 גודא ודקא קשיא לך באמצע
 למה לי(לא) צריכי דודאי לא
 ־יתר הוא דהכא במאי עסקינן

 א) פשיטא היא. ב« [נראה לצ״ל אס רוצה להנמיך הכותל מן החלון צריך להנמיכו ל, אמות וכו׳]: גו [נראה לצ״ל ואס נא לבנות כותל מנגל כוחל החצר ולזה יש לו חזקת וכו׳



 עין משפט
 נר מצוה

 ט א ב ג מיי׳ פ״כ מהלי
 שמיס הלי יד שמג עשין פנ
 טיש״ע ח״מ סי׳ קנו סעיף א:
 י ד ה ו מיי' שס הל׳ י נויש״ע

 שס סעיף 3:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ג.
 מא

- ״ואיל  •י

ג דקא משמע לן ״ ע ן בה דין חלוקה. א ע לן בשאי מ ש  ןא מ

ל במאי לאיירי באין בה לין חלוקה פ מאי קמ״ ״  לשמיה היזק ה

ג ללא רצו] (כשרצו) פלגי  לישמעינן בשיש בה לין חלוקה [אע״

 ״)תימה הא קמ״ל לאפילו באין בה לין חלוקה לאיכא למימר על מנת

 לעשות גולא לא איתרצאי כלפירש

 לעיל: בי רצו מא־ ה.״ נ״הדרו בהו.

 למ״ל מפיצה גולא לא פריך לאיכא

 למימר לקנו ושיעבלו נכסיהן לבנין

י  הכותל אלא למ׳׳ל פלוגתא לא מהנ

 קנין לקנין לבריס בעלמא הוא ללא

 מסיק אלעתיה שקנו ברוחות:

א הוא. בפרק מ ל ע  קניץ דברים ב
ף  השוכר את הפועלים (נ״מ ד

ה ש״ח להיות כשואל  צד.) לתנן מתנ
 ומוקי לה בקנו מילו התם לאו קנין

 לברים הוא אלא קנין גמור הוא

 שמשעבל את עצמו שאס יאנס שישלם׳):

ר כגון שהלך בוי. תימה מ  רב אשי א

ה בא רב אשי להוסיף י מ  לר״

 וכי איצטריך לאשמועינן לחזקה

י להא ר״  מועלת כמו קנין ונראה ל

ג לקאמר לקמן בחזקת ״ ע א  קמ״ל ל

ף נג.) שלא בפניו צריך ל  הבתים (

 למימר לו לך חזק וקני הכא כיון

 שאמרו אתה תקח רוח צפונית ואני

 רוח לרומית והלך והחזיק לו כל אחל

 בשלו זה שלא בפני זה נעשה כמי

פ שלא אמרו ״ ע  שקנו מילס ברוחות א

 זה לזה לך חזק וקני:

א דה׳ ת״ ת גובה אפו ו מ  ארבע א
י לא קא־י. וקשיא פ ׳ ט  קא

 לר״ת הא לבינין דגריעי קאי בשלשה

ם ועול הא קא חזינן לקאי  טפחי

ט ה י אפורתא ותירץ ל פ  בגזית ט

י לא קאי כמשפט גזית פ  קאמר ט

 שרוצים בני אלם לבנותו שיעמול

 ימים רביס כשבונים בגזית:

 טרקםיץ. אומר ר״ת לטרק הוי
 כמו טרוקי גלי ברכות

ר סיני כלומר שהיה ) וסין ה  >דף כח.
ק וסוגר את הלוחות שנתנו י  מפס

 בסיני שהיו מונחות בארון שהיה

ן מ טרקסי ״  בבית קלשי הקלשיס ר

ק פ  פנים וחוץ שאותה אמה היתה ס

 אס מקולשת פנים או חוץ ולכך היו

 שם שתי פרוכת כלאמרינן ביומא

א כ י א ם ד ת ף נא:<: שאנ* ה ד ) 

מ לשגר דאגב תקרה ״ ח יתיירא. ה פ  ט

ך: ׳ בסמו  ומעזיבה קאי טסי כדאמרי

 אמר

 האיצטנע מינך לישנא אחרינא אמרי לה
 םבהוה מאי מחיצה פלוגתא (א) דכתיב 1ותהי
 מחצת העהה אוכיון דרצו בונין את הכותל
היזק ראיה שמיה היזק  בעל כוהחן אלמא נ
 >« אימא מאי מחיצה גודא אי(דתנן) ״מחיצת
 הכרם שנפהצה אומר לו גהוה נפרצה אומר
 לו גהוה נתיאש הימנה ולא גדרה הרי זה
 קידש וחייב באחריותה וטעמא ההצו הא
 לא הצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה
 לאו שמיה היזק אי הכי בונין את הכותל
 בונין אותו מבעי ליה אלא מאי פלוגתא
 אי הכי שרצו לעשות מחיצה שרצו לחצות
 מבעי ליה כדאמרי אינשי תא נעביה פלוגתא
 ואי היזק האיה שמיה היזק מאי איריא רצו
 אפי׳ לא רצו נמי א״ר אםי א״ה יוחנן משנתנו
 גכשאין בה הין חלוקה והוא דרצו מאי

 קמ״ל » הכי לית ביה הין חלוקה כי רצו
 פליגי תנינא ״אימתי בזמן שאין שניהם רוצים
 אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן
 חולקין אי מהתם הוה אמינא אפילו פחות
 מכאן במםיפם בעלמא קמ״ל הכא כותל
 וליתני הא ולא ליתני הך םיפא איצטריכא
וכתבי הקהש אע״פ ששניהם רוצים (  ליה י
(ל״א וכי רצו מאי הוי ליהדר (  לא יחלוקויי< ה
 ביה אמר רב אםי א״ר יוחנן בשקנו מידו כו׳
 אהאשמעינן בשאין בה הין חלוקה והוא דרצו
 לישמעינן ביש בה הין חלוקה ואע״ג הלא
 הצו אי אשמעינן ביש בה הין חלוקה ואע״ג
 דלא רצו הוה אמינא שאין בה הין חלוקה
 אפילו רצו נמי לא קמ׳׳ל ומי מצית אמרת הכי
 והא קתני סיפא אימתי בזמן שאין שניהם
 הוצים אבל בזמן ששניהם הוצים יחלוקו מאי
 לאו אכותל לא אמםיפם בעלמא ליתני האי
 ולא ליתני האי םיפא אצטהיכא ליה ובכתבי
 הקהש אע״פ ששניהם רוצים לא יחליקו):
 במאי אוקימתא למתני׳ בשאין בה הין חלוקה
 אי בשאין בה הין חלוקה כי הצו מאי הוי
 נהדרו בהו א״ר אםי א׳׳ר יוחנן יי שקנו מיהן
 י וכי קנו מיהן מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא
י כגון s הבשקנו מידן ברוחות רב אשי אמר 

 שהלך זה בתוך שלו והחזיק וזה בתוך שלו והחזיק: מקום שנהגו לבנות כוי:
כל אלה אבנים יקהות  ׳יגדיל אבני הלא משפיא גזית אבני המשפיא הכתיב 2
 כמדות גזית חי(וגו׳) כפיסין ארחי לבינין ליבני אמר ליה רבה בהיה דרבא לרב אשי ממאי הגויל אבני הלא
 משפיא נינהו והאי טפח יתירא למורשא דקרנתא הילמא פלגא הגזית הוא והאי טפח יתירא לביני אורבי הוא
 כדקאמרינן כפיםין אהחי לבינין ליבני והאי טפח יתירא לביני אורבי אמר ליה וליטעמיך כפיסין ארחי מנלן אלא
 גמרא גמירי לה גויל נמי אבני דלא משפיא גמרא גמירי לה איכא דאמרי אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא
 לרב אשי ממאי ההאי כפיםין ארחי נינהו והאי טפח יתירא לביני אורבי דילמא מאי כפיםין אבני דלא משפיין
 והאי טפח יתירא למורשא דקרנתא כדקאמרינן גויל אבני הלא משפיין גזית אבני המשפיין והאי טפח יתירא
 למורשא דקרנתא אמר ליה וליטעמיך גויל אבני דלא משפיין מנלן אלא גמרא גמירי לה הכא נמי גמהא גמיהי לה
 אמר אביי שמע מינה כל ביני אורבי טפח הני מילי בטינא אבל בריכםא בעי טפי ואיכא דאמרי הני מילי בריכסא
 אבל בטינא לא בעי כולי האי למימרא הבגזית יי< הכל ה׳ אמות גובה אי הוי פותיא חמשא קאי אי לא לא קאי
 והא אמה טרקםין ההואי גבוה תלתין אמהתא ולא הוה פותיא אלא שית פושכי וקם כיון האיכא טפח יתירא
 קאי ובמקהש שני מ״ט לא עבוה אמה טרקםין כי קאי בתלתין קאי טפי לא קאי ומנלן ההוה גבוה טפי הכתיב
 3גדול יהיה כבוה הבית הזה האחרון מן הראשון רב ושמואל ואמרי לה ר׳ יוחנן ור״א חד אמר בבנין וחה אמר

 בשנים

 רבינו גרשום (ה::ער)
 דמעכב אידך אין בוני־

 דאין בה דין חלוקה: תנינא.
 בסיפא רמתני• אימתי אמריי
 דאין חלוקה הואיל דלית
 בה דין חלוקה בזמן שאין
 שניהן רוצי!: במכיפס בעלמא.
 חולקין הואיל ונתרצו קמ״ל
 רישא דמתני׳ דקתני כותל
 דלא סגי בלא כותל משום
 היזק ־איה: וליתני הא רישא
 המתני׳ ולא בעי סיפא למיתני.
 ומשני סיפא איצטריכא לה
 למיתני דקתנ־ וכתבי הקדיש
 לא יחליקו. משום דקא נהוג
 בהו מנהג בזיון ואגב סיפא
 דלא סג־ הלא ליתני קתני רישא
 אימתי בזמן כו׳: בשקנו מידן.
 דלא מצי למ־הדר בהו: קנין
 דברים בעלמא הוא כלומר
 (אי; זהו ןאיזהן קנין הוא
 עיקר בגון מהנה או מכירה או
 שום דבר שמראה לו החפץ
 שנותן למקבל יקונין מידו על
 כך אבל הכא שאדם אומר
 לחבירו ניטול קנין שנחלוק
 כגון זה קנין דברים בעלמא
 הוא דלא נברר על מה ניטל
 קנין ואכתי ליהדרו בהו: שקנו
 מידן ברוחות. דזה הקנה לזה
 אותו חלק שבצד רוח מזרח
 וזה לזה חלק שבצד רוח
 מערב דהיינו קבין גמור הואילי
 והוב־־ר על מה קנו: רב אש־
 אומר מש״ה לא מצי למיהדר
 בהו הואיל דקנ־ אע״ג דלית
 בה דין חלוקה כגון שהלך
 זה לאחר קנין להחזיק בחלקו
 דנעל גדר ופרץ כל שהוא ודא־
 בתר הכי לא מצי למיהדר:
 פיםקא גויל. אבנים שנחצבו
 מן ההר דעד־י; אין משופין
 והם ו׳ טפחים: גזיה. אבנים
 משופין והן של ה׳ טפחים.
 כפיס־ן ארחי חצי לבינה לבינה
 שלימה היא ג׳ טפחים. מקום
 שנהגי לבנות בגויל דמן ר
 טפחים זה נותן ג׳ טפח מחלקו
 בקרקע וזה ג׳ טפת. בגזית
 של חמש טפחים זה נותן
 טפח־־ם ומחצה בקרקע וזה
 נותן טפחיים ומחצה. כפיסין
 שהן טפח ומחצה זה נותן
 טפחיים וזה נותן טפחיים לפי
 שכשיהן זה כפיס אחד מטפח
 ומחצה וזה כפיס אחד מטפח
 ומחצה ההי־נו ג׳ טפחים עדיין
 צריך טינא ביני אורבי לפי
 שכשמניחין כפיס מכאן וכפיס
 מכאן נו ובאמצע כשיעור טפח
 של סיד כדי שיהיו מדובקות
 בטינא יפה והיינו בי טפחים
 מן הקרקע לכל אחד: לכינים.
 כותל של לכינים לא היי אלא
 ג׳ טפחים שאין מניתין לבינה
 כנגד לבינה אלא זו על גב זו:
 דלא משפיין. שאין משופות
 ומסותתות: ארחי. חצי לבינה:
 לכינים ליבני. הכי קדו להו
 בלשון [המון]. (האי) ממאי
 דהאי טפח יתירא דמייתרי
 מתני׳ כגויל טפי משום דצר־ך
 ההוא טפח למורשי דקרנא מן
 הכותל טפי מכותל של גזית
 משום דגזית משפייא וגויל לא
 משפ־יא דילמא האי גויל לאו
 מוי טפחים הוי כי אם פלגא
 דגזיר. דהיינו ב׳ טפחיב ומחצה
 ומש״ה צריך ליתן לכל חד וחד
 ג׳ טפתים מן הקרקע משום
 דהאי יה־ב גויל מבי טפחים
 ומחצה ןיכן] אידך הכי וטפיו
 וטפח המייתר מתני׳ [בגויל]
 על אבני גזית משום טינא
 שמניחין ביני ארבי כדאמרי׳
 כפיס-ן ארחי כולי וממאי דהני
 כפ-הץ רקתנ־ מתני׳ ארח־
 נינהו דהיינו חצי לבינה והאי
 טפח ־תירא דמייתר בכפיםין
 טפי מליבנא משום (דב־ה< ןדביני] ארבי דלמא האי כפיסין דקתני מתני׳ אבנים דליא״משפיין נינהו ולא מתוקנות כשאר ל־כני. והאי
 טפח יתירא דמייתר למורשא דקרנתא שבולט מן הכותל הוא מי לא קאמרת נמי הכי כולי: אמר אביי ש״מ ממתני׳ דקתני בכפיסים
 זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים איכא למשמע מינה כל ביני ארבי טפח ל־תן בל- סיד. והני מילי דסגי בטפח כטינא שמגובל
 מחול וסיד אבל בריכסא היינו טיט חוצות שמגוכל במים ועפר הואיל ואינו מדובק יפה בעי ודאי טפי מטפח: למימרא הכל כותל
 (בוני) ןשבזנין] מגזית גבוה ד׳ כגון זה שהיא להיזק ראיה שאין צריך להגביהו אלא ד׳ אמות כדתנן כותל חצר שנפל וכו׳ והוא
 מאבני גזית שהם ה׳ טפחים וקמ״ל מתני׳ דאי פותיא ה׳ טפחים ההוא כותל דגבוה ד׳ אמדת מצי קאי דכותל אבל א־ גבוה טפי
 מדי לא קאי בה׳ טפחים רוהב: והא אמה טרקסיי. הכותל שהיה מפסיק בין ההיכל לקודש הקדשים קרי ליה אמה טיקסין דעובי
 הכותל הוי אמה בת ו׳ טפחים ואי קשיא אמאי מקשה מגזית טפי מגויל וכפיסין וליבני תריץ משום רבעי לאקשויי ליה מאמה
׳ פושכי אפ׳׳ה קם ההוא  טרקסין (דביני) ןדבנו] מאבני גזית ומקדש ראשון היה גבוה ל׳ וההוא אמה טרקסין לא הוה פותייה אלא י
 כותל והיכי אמרת עד ד׳ אמות בגובה קאי כותל דעבה הי טפחים ותו לא שאני התם הואיל ואיכא טפח •תירא על ה׳ טפחים מצי
 קאי עד גובה לי: במקדש שני מאי טעמא לא עביד אמה טדקס־ן. אלא פרוכר. כדתנן כפי הוציאו לו (יומא נא.) שיתי פרוכיה היו
 שם וביניהם אמה וכוי: אתלתין קאי. כלומר מקדש ראשון שהיה גבוה ל׳ אמה כעוב־ אמה מצי קאי טפ־ לא קא• וחד אמר כבנין.

 שיהיה גבוה יותר מן הראשון:

 דאיצטנט מינך. דברי הצנע אבל חצר החלוקה לתרוייהו קביעא

 פשמישתי׳ לכל אחל בחלקו כל שעה ולא עבלי בה מילי לצנעא:

 כיון דרצו. לחלוק. ולקמן פריך מאי איריא רצו אפילו לא רצו הרי

 הן יכולין לכוף זה את זה: בוגין כושל. של אבנים: גודא. כותל

 אבנים ובחצר שיש בה דין חלוקה

 ועל כרחן חולקים: וטטמא דרצו.

 שהתנו לחולקה בכותל אבנים הא

 לא רצו אין מתייבין אותו אלא

פס בעלמא: כדאמרי אינשי כוי.  מסי

א: שאין בה דין חלוקה.  תירוצא הו

 ח׳ אמות לא יחלוקו: ובכחבי הקדש.

 ספר תורה שהוא בכרך אחד וכן

 נביאים וכתובים הכתובים בגליון

: קנין דברים הוא. ואין חליפין ת  כס״

ה או(י) מכר או  קונין אלא דבר הנקנ

ה או שעבול קרקעות שהקנין חל  מתנ

: ברוחוח. זה בורר ן  עליו או מטלטלי

 לו חלק מזרחי וזה בורר לו חלק

מעתה נקנה חלק  מערבי וקנו מילס ו

 מזרחי לזה ואין לזה חלק בו וכן השני

 לחבירו: והחזיק. בחלקו רפק ביה

 פורתא וקרקע נקנה בחזקה ט) אחרי

): אריח. חצי  אשר רצו בשעת חלוקה׳

ם והאריח  לבינה והלבינה ג׳ טפחי

ח ומחצה ועובי הכותל אריח מכאן פ  ט

טפח באמצע שנותן שם  ואריח מכאן ו

ט לחברו: לביגים ליבגי. שלימות  טי

 לבינה לעובי הכותל: למורשא דקרנה׳.

 ראשי האבנים בולטות לחוץ שאינן

ח יתירא: פ להט בעי רוחב ט  חלקות ו

 לביני אורבי. בין דימוס שמכאן ובין

ג ״ ט באמצע: ה  דימוס שמכאן ונותן טי

 אימא לביני דלא משפיין: ש״מ כוי.

 ונפקא מינה למקבל עליו לבנות כותל

ט טי  לחבירו: בריכסא. אבנים דקות ו

ת: למימרא דבגזיח סו מי  בין שני הדי

 (כוי) כל ד' אמוח גובה אי הוה פוחיא

 ה׳ טפחים קאי ואי לא לא קאי. כדתנן

ים ומחצה  במתני׳ בגזית זה נותן טפחי

ים ומחצה וקתני סיפא  וזה נותן טפחי

 ׳)מחייבין אותן לבנותו עד ד׳ אמות

 ולפי חשבון זה לגובה שמנה צריך י׳

ם רוחב: והא אמה טרקסין.  טפחי

ה דכתיב אבני  דבנין שלמה דגזית הו

ו והוי שלשים אמה ס א ה ט ל ז  גזית מ

מתה ואין עוביו אלא אמה להבדיל  קו

 בין ההיכל לקדשי הקדשים: דאיכא

ח פותיא פ  טפח יתירא. ומשוס האי ט

 מצי לאגבוה טובא ואין צריך לתת

ם רוחב:  לכל ארבע אמות ה׳ טפחי

ה אמות א 0 ל) מ  בבני!. שהיה גובהו (

: 0 ״  כדתנן במסכת מדות (פרק ל מ

 בשניס

 מסורת הש״ם
 א) [צי׳ל דתניאן, ב) [לעיל נ.
 וש״נ], ג) [לקמן •א.ו, ד) [שס],
 ס) ס׳׳א כ״ו אינו, ו) ןנ״מ טי.
 יש״נ], 1) ונ״מ צל), ח) ונ״ל
 מגררות במגרה יכן הגי׳
 נערוך ערך שף פ׳1, מ) [קדושין
 כו.], י) נס״א: חוקה, נ) [לקמן
 ה.]., ל) [עי׳ תר״ט ריש פ״ה
 ליומא ל״ה לנין שת־ לגרס ה׳
 אמיח יכתנ לנחחלף נין מ׳ למאה
 ע״ש], מ) ס״א וח־רן מהר״ם
 ילפי גירסחי צ״ל כשרצו יהגי׳
 שלפניני הוא ני׳ מהרש״א,
 נ) ויע״ע תיס׳ כתיניפ נל: ל״ה

 אע״פ],

 תורה אור השלם
 1 ותהי מחיצת הערה מן
 הצאן שלש מאות אלף
 ושלשים אלף שבעת אלפים
 וחמש מאות: במדבר לא מג
 2 בל אלה אבנים יקרת
 במדת גזית מגררות במגרה
 מבית ומחוץ וממסד עד
 הטפחות ומחוץ עד החצר
 הגדולה: מלכיב א ו ט
 3 גדול תהיה כבוד הבית הזה
 האחרון מן הראשון אמר ין
 צבאות ובמקוב הזה אתן

 שלום נאם יי ׳צבאות:

 גליון הש׳׳ס
 נחשונר! רשנ״א סי׳ אלף

 וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נם' כדכתיב יחהי מחצח:
 (ג) שם ואימא מאי מחיצה
 גודא כדתנן מחיצמ הכרס
 שנפרצה אומר לו גליד חזרה
 ונפרצה: (ג) שם מאי קמ״ל
 (לש ליח ניה לין חליקהו חא״מ
 ינ״נ גי׳ חוס׳ כשאין בה דין
 חלוקה: (י) שם לח יחליקו וכי
 רצו מאי היי ליהדר ניה יכי׳
 נשקנו מידן כוי לישנא
 אחרינא אלאשמעינן נשאין
 נה: (ה) שם למימרא לנגזיח
 כל כצ״ל ואות ל׳ נמחק:
 (י) ־ש״י ל״ה קנין וכי׳ אי
 במכר או במתנה: (1) דייה
 כבנין שהיה גובהי קי. נ״נ נראה
 לזה הוא טעוח להרי בית ראשון
 היה גבוה ק״כ אמה להייני צ׳
 מעלייה ראשונה יהנ־ח גופיה ל׳
 א״כ מקלש ראשון גנוה ייחר
 יע״כ צ״צ מי יחשיב על העלייה
 לראשון לא הוה דק שלשיס ושני

 מ׳ ועייל לף צ״ח ע״ב:

 מוסף רש״י
 אבל בזמן ששניהם רוצים
 כוי. משיס לנעי למ־חני ונכתני
 הקלש אע״פ ששניהש ריציס לא
 יחלוקו חני רישא ימלוקו יילקחו
 יא,. וכתבי הקהש. כ״ל
 ספריס יהיו לגיליש לכותנן
 נגציון כסייח שלגי לפיכן גנאי

 הלנר לחתכן :שם׳!.

 רבעו גרשום
 ע״ג הכותל ויגחין ויציץ ויראה
 בחלון ומלמטן צריך לנמוך
 ד׳ אמות שלא יעמוד זקוף
 על גבי הכותל ויראה בבית
 אלמא היזק ראיה שמיה המק:
 היזקא דבית שני טפי מחצר.
 דאינש או צניע דשמיש כבית
 טפי מכחצר: גג הסמוך לחצר
 חבירו. החצר גבוה קרקעיתה
 ושוותה לגג חכירו צריך בעל
 הגג לעשות (מעשה) מעקה
 גבוד ד׳ אמות שלא יסתכל
 בתוך חצר חבירו אלמא היזק
 ראיה שמיה היזק: לא לעולם

 אימא בחצר של שנים לא אמריי היזק ראיה שמיה היזק ושאני התם לגבי חצר וגג דאמר בעל החצר לבעל הגג לדידי קביעא
 תשמישתאי בכל שעה בחצרי לדידך לא קביעא תשמישתך בכל שעה לגג ולהכי בעי למיעכד מעקה: ל״א [מפיך! כולה הלכה
 דכיון שרצו לחלוק אם מעכב אי מלעשות כותל בונין אותו בעל כרתו: 3) וטעמא דרצו לעשות [כותל] מש״ה בונין הא לא רצו בין
 שנ־הן אלא א׳ רוצה ואי מעכב אין מחייכין אותו אלמא היזק ראיה לאו שמיה תיזק: שרצו לחצות מיבעי ליה. כלומר אם איתא
 דמחיצה דמתני• פלוגתא אמאי תני לעשות ליתני לחצות בשלמא אי אמדת גודא אמטא לחכי תני לעשות דלא מיחני בלא לעשות.
 ומשני לעולם מחיצה פלוגתא ודקא קשיא לך שרצו לחצות מיבעי ליה לא קשיא דמתני׳ משתעי כלשון בני אדם דאמרי תא ונעביד
 פלדגתא ולעולם היזק ראיה שמיה ה־זק: מאי אריא דתני מתני׳ רצו לחלוק מש״ה בונין את הכותל באמצע בעל כרחו משוס
 היזק ראיה דהואיל דנתרצו לחלוק בוני; אפיי לא רצו שניהן לחלוק הואיל דנחרצה א׳ מהן לחלוק בדין הוא דבונין את הכותל
 לאמצע אע״ג דלא נתרצה אידך משום היזק ראיה: משנתנו כשאין כה דין חלוקה שאין בה ד׳ אמות לזה ודי אמות לזה מש״ה
 אם נתרצו ש־ניהן לחלוק כונין את הכותל בעל כורחו הואיל דנתרצו לחלוק משום היזק ראיה ואם לא נתרצה א׳ מה; לחלוק אע״ג

 או [אולי צ״ל לאיניכ צניע נתשמיש לנ־ח טפי מנחצר]: נו ונראה דצ״ל 3ינץ אותו כעל כרסו משיס להיזק ראיה שמיה ה־זק יאימא מאי
 מחיצה מלא יכו׳ וטעמא לרצי וכיין: u וצ״ל צריך להניח באמצע וכוי]:



 מםורת הש״ם
 א) עירינץיג:, נ) מגילה «:,
 >) נ״א דוכתא לצלויי.
 רש״א, ר) נ״א מלתא
 דמצוה ויהבי. רש״ל,
 ה) [ערנין י.], 0 ושם],
 1) קלישין ע:, ח) ויעב״ן
 מח״זן, נ1) צ״ל אמרינן,

 ומגילה כח.]. ר״ש מלסד,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' ומעזינה קאי כלא
 תקרה ומעזיבה לא קא׳ כצ״ל
 ותיבת הוה גממק נ׳ פעמים:
 (נ) שם לא תני והא קתני
 בגזית זה נותן טפחים
 ומחצה יזה ניתן טפתים
 ומחצה התם חזי לאצטריסי:
 (ג) שם נ־ קייטא בסיחווא
 וסתרי ובנו ני סיחווא:
 (ד) שם יומא חד שמעיה
 לבת קלא דאמר בצ״ל ותינח
 ההוא גנרא נמחק: (ה) שם

 ורמת קלא:

 נ: השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 רש״י לעזי
 קיברונ״ש. קורות ןגגן.

 מוסף רש״י
 רחבה כדי לקבל אריח.
 שחהא לימה לקביעות לבנות
 עליה בנין •:עדיני! יג :.
 והאריח חצי לבינה של
 ג׳ טפחים. נמצא אריח טפח
 ימחצה רוחב .ישם.. משום
 פשיעותא. שמא יפשע
 יתייאש ילא יבנה אחר.מגילה
 מ .. כל מאן דאתי ואמר
 מבית חשמונאי קאתינא
 עבהא הוא. שכל זרעו הרגם
 הירלוק יענל היה ומלך
 תחתיהן וקרא בניו על שס
 ניח חשמונאי, ומסתמא לאי
 גנות ישראל נסיב, לנזהריס
 הס להשיא מותם לענליס
 והיו להו כולם ענלים

 .:קדושי! ע::..

ד ל׳ מאות ועשר ובית שני ר׳ מאות ועשרים: מ  בשנים. כית ראשון ע
ט  אגב הקרה ומעזיבה. שהעלייה היתה נתונה עליו ומעזיבה של טי
טה לצדדין הלכך ד הכותל שלא י י  טרכס על גבה וכובד המשא מעמ
ד: הן וסידן או ע לעלייה לא יוכל לעמו י  במקדש שני שלא היה כותל ל׳ מג
ס ׳ ע י  הן בלא סידן. הני שיעורי דמתנ
 עובי הטיח קא תשיב להן או דילמא
ם האבנים הוי בפותיא לבד טיח  מקו
: והא קחני טפחיים ומחצה. ד  הסי
ח נמי תשיב: חזי ס  אלמא חצי ט
ן  לאיצטרופי. של זה ושל זה מצטרפי
: הקורה שאמרו. לענין  לטפח
 הכשר מבוי: ג׳ טפחים. אלמא ג׳
׳ גבי לבינין י לגבי״) מתני ם דקתנ  טפחי
ח ומחצה וזה נותן פ  כדקתני זה נותן ט
ח ומתצה הן בלא סידן קאמר דהא פ  ט
: התם ם י  לבינה לחודה שלשה טפח
ס ע ׳ בזוטרתא ד  ברברבחא. ומתני
: משום ם י ח פ  סידן לא הוו אלא ג׳ ט
 פשיעוחא. דילמא מתרמי אונס
: משום צלויי.  ופשעי ולא בנו אחריתי
: בי קייטא בסיחווא. ן י מ  כל זמן ה
 בית הכנסת היה להס לימות החורף
ן  נמוך בכתלים רחבים וחלונות מועטי
ה בית מ ח י הצינה ובימות ה  מפנ
 הכנסת אחר שאויר שולט בו: זוזי.
 לצורך בית הכנסת החדש ומונחים
 ביד הגבאי מי איכא למיחש לפשיעות
 או לא: שריגי ליבני. מסודרים
 הלביניס זה על גב זה ומזומנין לתתן
: הדרי הודרי. משופין ומתוקנין ן י  במ
ג קיברונ׳׳ש: כי גנו נמי. ג  רהיטי ה
ה לעתיקא מ ת ס  בי כנישתא תדתא לא נ
 דלילמא מתרמי פדיון שבדין ומזבני
 ליה: ולא אמרן. דלא ליסתרוה
 לעתיקא: אלא דלא חזו ביה היוהא.
 ביקוע שיהא מזומן ליפול: עייליה
 לפורייה ההם. כדי שלא יתייאש
 בבנינו שהחמה והגשמים מצערין
: שפכי. מרזבין: היכי אםביה  אותו
׳ לקמן בשמעתין  עצה להורדוס. כדאמרי
. ן וכתובה היא ביוסיפון בן גוריון:  ן ל

 אהדר

 בשנים ואיתא להא ואיתא להא וניעבדו
 תלתין אמין בבנין ואיהך ניעביד פרוכת בי
 קאי תלתין אמהתא נמי אגב תקהה ומעזיבה
 יא) הוה קאי בלא תקרה ומעזיבה לא הוה קאי
 וליעביה מה האפשה בבנין וליעביה איהך
 פרוכת אמר אביי גמירי אי כולהו כבנין אי
 כולהו בפרוכת אי כולהו בבנין ממקדש אי
 כולהו בפרוכת ממשכן איבעיא להו הן וסיהן
 או הילמא הן בלא םידן אמר ר״נ בר יצחק
מםתברא הן וםיהן האי ם״ד הן בלא םיהן  א

 ליתנייה לשיעוריה אלא לאו ש״מ הן וסידן
 לא לעולם אימא לך הן בלא םיהן וכיון הלא
 הוי טפח לא תני והא קתני»< בלבינין זה נותן
 טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה התם חזי
הקוהה שאמת רחבה כהי : (  לאיצטרופי ת״ש א
 לקבל אריח והאריח חצי לבינה של ג׳ טפחים
 התם ברברבתא דיקא נמי דקתני של שלשה
 טפחים מכלל דאיכא זוטרא ש׳ימ: 5׳אמר רב
לא ליםתור איניש בי כנישתא עד  חםדא ;
 רבני בי כנישתא אחריתי איכא דאמרי ימשום
 פשיעותא ואיכא דאמרי משום צלויי מאי
(בי כנישתא  בינייהו איכא בינייהו דאיכא ״
 אחריתי) מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי
 קייטא בסיתווא w ובנו בי סיתווא בקייטא א״ל
 רבינא לרב אשי גבו זוזי ומחתי מאי אמר ליה
 הדילמא מיתרמי לחו ״פדיון שבויים ויהבי

 להו שריגי ליבני והההי הודרי ומחתי כשורי
 מאי א״ל יזמנין דמתרמי להו פהיון שבויים
 מזבני ויהבי להו א״ה אפי׳ בנו נמי אמר ליה
 רירתיה דאינשי לא מזבני ולא אמרן ׳אלא
 הלא חזי בה תיוהא אבל חזי בה תיוהא סתרי
 ובני כי הא דרב אשי חזא בה תיוהא
 בכנישתא המתא מחסיא סתריה ועייל לפוהיי׳

 להתם ולא אפקיה עה המתקין ליה שפיכי ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה
 עצה להורהוס למיםתהיה לבית המקדש והאמר רב חםדא לא ליםתור איניש בי
 כנישתא עה הבני בי כנישתא אחריתא אי בעית אימא תיוהא חזא ביה איבעית
שמואל אי אמר מלכותא מלכותא שאני הלא הדרא ביה דאמר 0 ,  אימא ה
 עקרנא טורי עקר טורי ולא הדר ביה הורהום עבהא הבית חשמונאי הוה נתן
 עיניו באותה תינוקת יומא חה (י) שמע ההוא גברא בת קלא דאמר כל עבדא
 דמריה השתא מצלח קם קטלינהו לכולהו מרותיה ושיירה לההיא ינוקתא כי
 חזת ההיא ינוקתא הקא בעי למינסבה םליקא לאיגרא »< והמא קלא אמרה ״כל
 מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא דלא אישתיירא מינייהו
 אלא ההיא ינוקתא וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא טמנה שבע שנין
 בדובשא איכא דאמרי בא עליה איכא דאמרי לא בא עליה דאמרי לה בא
 עליה הא הטמנה ליתוביה ליצריה והאמהי לה לא בא עליה האי הטמנה
 כי היכי דנאמרו בת מלך נסב אמר מאן דריש 1מקהב אחיך תשים עליך מלך
 רבנן קם קטלינהו לכולהו רבנן שבקיה לבבא בן בוטא למשקל עצה מניה

 אהדר
ע למעוטי עבד שהוא אחיך במצות אלא עובד מ ש ׳ דקרא לא מ ך רבנן. דסשטי ב אחי ר ק : מאן דריש מ ! י מ א ן ל ו י ה כ ״ : ל ה מ מ ו מ ב ׳ י ס ו ע ת ״ ע י ] 

להו רבנן. לאו דוקא לכולהו דהא הוו בני בתירא שהיו נשיאים כשעלה ) ממובחר שבאחיך: קטלינהו לכו . ח  כוכבים ורבנן דרשו (3״ק פ
: > . ו ף ט ל א דשבת ( מ ה שנה כדאמרינן בפרק ק א ) והלל היה בפני הבית מ . ף הו ל  הלל מבבל כדאמרינן בפסחים בפרק אלו דברים (

: ( . ף ט ל א דע״ז ( מ ג שנה כדאמרינן בפרק ק ״  ומלכות הורדוס היה בפני הבית ק
 שכל

 רבינו נרשום (המשך)
 ובאחד בימות החמה אותו
 שיל ימות החמה היו מחזקין
 אותו בימות הגשמים ושל
 ימות הגשמים בימות התמה
 כדי שיהא להם מקום
 תפלה בכל שעה: גבו
 זוזי. מציבורא לצורך בית
 הכנסת: ומחתי. ומונחין הן
 במקום אחד ןמי] אמרינן
 הואיל והמעות גבויין לא
 פשעי ומצי למ־סתריה
 או דלמא ניחוש דלמא
 יהבינהו למצוה אחריתי.
 אם תמצא לומר רהמעות
 יתנו לפדיון שבוים. הדרי
 הודרי. מתוקנים הזיזין
 שריני ליבנ־ שמתוקנין
 וערוכין הלבינים ומחתי
 כשורי ומונחין הקורות
 והכל ן שקנו] להתחיל הבנין
 מאי יכול לסתור הישן
 קודם שיתחילו החדיש או
 לאו: אי הכי דאבתי איכא
 למיחש אפיי כי מיבני האי
 לא ליסתור אחרינא דא־כא
 למיחש דמתרמי להו פדיון
 שבוים ומזבני ליה ואיכא
 פשיעותא ומשני רירתא
 דאינשא לא מורכן כ״ש
 בית הכנסת הואיל ומתוק־
 הוא וליכא למיחש: ולא
 אמרן דלא לסתור עד דבני
 אחרינא אלא רלא חזו
 ביה תיוהא רעוע או סדק
 אבל חזו ביה תיוהא סתר
 לאלתר: ועיילה לפורייה
 להתם. כהי ׳שיהיו הגשמים

 יורדין ומנטפין עליו והוא ימהר במלאכת בהכ״נ יותר: שפיכי. מרובין: אי הכי דלא ליסתדר עד דבני אחרינא. בבא בן בוטא היכי
 אסב־ה עצה כוי. מלכא שאני דכי״ דאמר למיבני־ה לא הדר ביה וליכא למיחש לפשיעות׳: כאותה תינוקת. דבית חשמונאי:

א כ י א : מכלל ד א מ ״ גמירי. השתא לא צריך לשנויא ק ב  אמד א
 זוטרתי. וא״ת ודילמא מכלל דאיכא רברבתא ומה דיקא
 הוא זה ותירץ ר״י דאס אין פחות משלשה אבל גדולות יש א׳׳כ
ם ללא הוה צריך למתני אלא קט חצי לבינה של ג׳ טפחי  בכדי נ

 והאריח חצי לבינה ותו לא וממילא
 הייתי משער בקטנה הואיל ולא מפרש
 שיעורא: הג״ה בי קייטא ובי
 סיתווא הוי כמו איכא תיוהא ושרי
 ואם שתי בתי כנסיות היו ב3׳
ת של קייטא ושל סיתווא מו  מקו
 איירי כגון דחזו בה תיוהא ועוד נראה
 כיון דיש שם בהכ״נ אחר אין לחוש אס
 לא יבנו זאת והא דקאמר דאיכא
 דוכתא לצלרי היינו שאין בהכ״נ ועוד
ת קור וחוס אין לחוש שמא מ ח  מ
 יפשעו או בזמן גדול כל כך אין לחוש.
י בנייה גמי. י כ : אי הכ ה ״ ה ג כ ה  ע״

 פירוש עד שיתפללו בה:
. ותימה ה להתפ ״ ר ו פ  ועייליה ל
 והא אמרת*) בתי כנסיות
 אין ישנים בהם לא שינת קבע ולא
 שינת עראי ואין לתרץ משוס דבבבל
 הוי ואמר רב אסי בפ׳ בתרא דמגילה
) בתי כנסיות של בבל י מ ה כ ״ ם ל ש : ו ח ף כ ל ) 
ה התס נפקא ״ פ  על תנאי הן עשרות ו
 מינה לענין הא דקתני לעיל אין אוכלין
 בהן ואין שותים בהן ואין נכנסין בהן
י ה ובגשמים מפנ מ ח י ה  בחמה מפנ
 הגשמים ובשל בבל מותר דהא קאמר
 התם בתר הכי רבינא ורב אלא הוו
 קיימי ושיילי שמעתא מרבא אתא
 זילחא למטרא עלייהו ועיילי לבי
א אלא משוס ר ט  כגישתא ולא משוס מ
 לשמעתא בעי׳ צילותא והשתא והלא
 בהכ״נ של בבל היה והיו יכולין ליכנס
ר ר״ל ללאו ממש לבהכ״נ ט מ י ה  בה מפנ
 עיילה לפוריי׳ אלא בסמוך לבהכ״נ
 במקוס שהאורחין רגילין לישן שם
ף ם ד י ח ס פ פ (  ולאכול כלאמרינן בע״
) ושמואל למה לי׳ י ל ה דאכ ״ ם ד ש . י א  ק

 לקלושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים
 ילי חובתן לאכלו ושתו וגנו בבי
 כנישתא והא לאמר לעל תנאי הן
 עשרין מפרש ר״י לענין שאס יחרבו
ה שירצו לבל מקלות ראש  יעשו מהן מ
ת י : כל דאמר מב  כלאמרי׳ התם
א עבדא הוא. וכן הוא נ י נאי את  חשמו
 דהכי נמי אמר שמואל בפרק עשרה
ף ע:< ומכאן קשה על ! ד י ש ו ד ק  יוחסין (
ו . א ף מ ה ד ו נ ו ס ה באלו נאמרים ( ״  פ
 דאמר אמרו לו לאגריפס אחינו אתה
ה התם שאמרו לו אחינו לפי שהיתה ״ פ  ו
 אמו מישראל לא״כ כיון לבני הורדוס
 נשאו ישראלית אמאי עבלא הוה הא
 שמואל גופיה אית ליה עיבל כוכבים
 ועבל הבא על בת ישראל הולל כשר
) וצ״ל שלא . ה ף מ ת ד ו מ ב י  בהחולץ (
 נשאו ישראלית וקראוהו אחינו אתה
 לפי שעבל אחינו [הוא] במצות:

 עין משפט
 נר מצוה

 יא א מיי׳ פ״נ מהלכות
 שמיס הלכה יח סמג
 עשי! סנ טיח״מ סי׳ קנז:

 יב ב מיי׳ פי״ז מהל׳ שנח
 הלי יג סמג עשין מל סא
 טוש״ע א״ח סי׳ שסג סעיף

 יה
 ע ג ד מיי• פי״א מהל׳
 חפלה הל׳ ינ שמג עשי!
 יט טוש״ע א״ח סי׳ קננ
 [וברב אלפס פרק נני העיר

 לף רסל):
 יה ה ו מיי׳ פ״ח מהל׳
 מחנוח עניים הל׳ יא
 סמג עשין קסב טוש״ע ״יד

 סי׳ רננ סעיף א:
ו ז מיי׳ פי״א מהל׳ תפלה  ט
 הלנה יג סמג עשין יט
 טיש״ע א׳׳ח סי׳ קנב !וברב
 אלפס פרק נני העיר לף

 לסל]:

 תורה אור השלם
 1 שום תשים עליך מלך
 אשר יבחר יי אלי־יך בו
 מקרב אחיך חשים עליך
 מלך לא תוכל לתת עליך
 איש נכרי אשד לא אחיך
 הוא: דברים יז טו

 דדלמא מטריד בשאר מילי ולא בני ליה: משום לצלויי. דלא הוה להד דובתא לצלויי עד
 קייטא בסיתוא. שמעתי [דשתי] בת־ כנסיות היו להם באחד היו מתפלל־ן ב־מות הגשמים

 רבינו גרשום
 איתא להא ואיתי להא. ההא
 בין בבנין בין כשנים היה
 גדול: כי קאי נמי תלתין
 אמה בעובי אמה בבית
 ראשון משום דהתקרה
 והמעדיב׳ מונחת עליו
 וסומכתו שלא יפול הא לאו
 הכי לא קאי אפי׳ בתלתין:
 ונעבד כמה דאפשר. לעמוד
 בגובה כבנין כותל ומכאן
 ולמעלה עד התקרה ליעכד
 פרוכת: אי כוליה בפרוכת.
 ממשכן [כדכתיב] והבדילה
 הפרוכת וגוי: הן וסידן.
 כלומר הא דתנינן בגויל
 זה נותן ג׳ טפחים וזה
 נותן ג׳ טפחים תני מקום
 אבנים בהדי סיד שמסיידו
 מבחוץ צריך ג׳ טפחים
 ןדאי לא הכי) ןדליכא הכא]
 ו׳ טפחים שלימות דבצר
 שיעור מקום הסיר או הן
 כלא סידן כלומר דלמקום
 גויל גרידא כעי למיתן זה
 ג׳ טפחים וזה ג׳ טפחים
 חוץ ממקום הסיד: דאי
 ס״ד הן בלא סידן. ו׳
 טפחים (ולמקום) [ולעולם]
 בעי למיתב תרוייהו א״כ
 ניתנייהו לשיעורא דסיד
 ולימא הכי זה נותן ג׳
 טפחים ומשהו למקום הסיד
 והשני כמו כן וכן בכולהו
 אלא מדלא תני הכי ש״מ
 מקום הגויל ומקום הסיד
 לא הוי אלא ו׳ טפחים
 (אלא) [לא] לעולם אימא
 לך הן ולא סידן ואי אמרת
 אמאי לא תני שיעורא דםיד
 כיון דלא הוי טפח לא
 חשיב למתנייה: התם חזי
 לאצטרופי. ב׳ חצאי טפח
 לטפח אבל מקום חסיד
 לא חזי לאצטרופי לשום
 חשבון: קורה שאמרו. לגבי
 מבוי מדתני לבינה של גי
 טפחים מכלל דג׳ טפחים
 שלימות הוי כל לבינה
 וש״מ דלמקום לבינה בעינן
 גי טפחים שלימות לבד
 ממקום הסיד וה״ה לגויל
 וכפיס וגזית: (מיהו) [ודחיה
 דמהא] לא תידוק דמקום
 לבינה ג׳ טפחים שלימות
 דאותן טפחים א) דתני גבי
 לבינות מבוי גדולים טפת
 בגודל אבל מתני׳ בטפחים
 בינונים הן ומש״ה הן וסידן

 ג׳ טפחים: משום פשיעותא.
 שיעסוק בבנין: סתרו ובנו בי

 א) ו ונראה לצי־ל לאותן לבינוח לחני גני תנו לנינופ גדולות של ג״ט אבל מתני׳ בלכיכוח כינוניס הן וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 טז א ב ג מיי׳ פכ׳׳ו מהל׳
 סנהדרין הל׳ א סמג

 לאדן רט:
ה מיי׳ פי״נ מהל׳ ד ז * 

 רוצח הלכה טו:
 יח ו מיי׳ פ״נ מהל׳ שמיס
 הל׳ טו סמג עשין פג
 טוש״ע ח״מ סי׳ קנז סעיף

 ל:
 יט ז ח מיי׳ שס הלכה יח

 טוש׳׳ע שס סעיף ה:
 כ ט מיי׳ שם הלכי יז סמג
 שס טוש״ע ח׳׳מ סי׳ קנח

 סעיף א:

 לעזי רש״י
 ההצו׳׳ן ןהיריצו׳־ן. קיפוד.

 כיי׳׳ש [בי״ש] (בד״ה
 שישנא). (שיש) חום אפור.

 לו״ר. דפנה.
 ביי־ש (בד״ה ודפנא).

 גרגירים, פרי הדפנה.

 מוםף רש״י
 שישא. שיש צנוע, לא לק
 ולא שחור אלא כעין ירוק,
 נלע׳׳ז ני״ש (סוכה נא).
 אפיק שפה ועייל שפה.
 שורה של אנניס נמסה ושורה
 יוצאה (שם1. בי אידוותא
 דימא. כגלי היס, שהאנניס
 משיניס נמראיהן זו מזו
 והעיניס המסתכלות נהן
 שוטטות מראות כאילו גלי
 היס הס נליס ונעים (שם).
 שחתכוהו מגדולתו. נימי
 אחשורוש שהרי נלשצר
 השליטו תלחא נמלכותו וכן
 לריוש המלי, שנאמר (דניאל
 י) ועלה מנהו! סרטא תלחא
 לי לניאל חל מנהון, וכן כורש,
 שנאמר (שס< ודניאל הצלח
 במלכות לריוש ובמלכות מרש
 פרסאה, וכשמלך אחשורוש
 חתכו מגלולתו !מנילה ט!).

 רבינו גרשום (המשך)
 מחצה וזה נותן מחצה אין
א ק ם י  צריך להביא ראיה: פ
 וכן בגינה מקום שנהגו
 לגדור בגויל או כגוית
 וחבירו מעכב היו כופין
 אותו משום דאיכא היזק
 ראיה כדאוקימנא [לעיל ב:]
 בגינה הסמוכה לעיר אבל
 בבקעה של שדות כר:
 הא סתמא. דיש שגודרין
 ויש שאין גודרין: השתא
 סתם גינה. דאיכא היזק
 ראיה אמרת לא דאין
 מחייבין סתם בקעה דליכא
 המק ראיה מחייב: אמר
 אביי ה״ק. כלומד כגון
 חסורא מיחסרא וכן גינה
 סתם משום ראיכא חיזק
 ראיה ובמקום שנהגו לגדור
 בבקעה מחייבין אותו: א״ל
 דכא. לאכיי אי הכי כדקא
 תרצח א״כ מאי אבל
 דקתני במתני׳ אבל בבקעה
 אי אמרת בשלמא דרישא
 לא איירי בדינא הבקעה
 כלל היינו דקתני בסיפא
 אבל בבקעה דעד השתא
 לא איירי בדינא דבקעה
 אלא לדעתך דתרצת דרישא
 איירי בבקעה מאי אבל
 בבקעה תו דתני בסיפא:
 אלא אמר רבא. אנא
 מתריצנא דלא תקשי אבל
 ולא תקשי סתמא דרישא
 לסתמא דסיפא וה״ק וכן
 כגינה סתם דינא דגינה
 סתם כדינא דמקום שנהגו
 לגדור בבקעה דמחייבין
 לגדור ועדיין לא שמעי•
 דינא דסתם בקעה ואמטו
 לתכי צריך למתני בסיפא
 אבל בבקעה לאשמעינן
 דינא דסתם בקעה דכמקום
 שנהגו שלא לגדור דמי

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ד.
ן על פיו. לפי תרגום [של] אחשורוש י ת נחתכ ו ב ל  שכל דברי מ
ט את דברי ל ר מ  ט) נענש הרבה שנהרג דכתיב רגידו ל

 אסתר ולא כתב התם התך לפי שהרגו המן על שהיה משיב דברים

ס כן דדרשיגן במגילה פ ו מ׳ שלנו אין ת  בין אסתר למרדכי ומיהו ג

 (לף טו.< והתך להיכן הלך ומפרש לפי

 שאין משיבין על הקלקלה:

ם כוי. ת נה ס י וכן כגי  הכי קתנ

 וסיפא נמי יש לפרש ק אבל

 סתם בקעה ומקום שלא נהגו לגדור

:  בגינה אין מחייבין אותו

א. ותיובתא ץ קתנ־ קשי  והא מבחו
 אינה דמצינן למימר היינו

מ קשיא היא ״  שבולט חוץ לחומה מ

כ מחוץ הוה ליה למיתני:  דא״

ג ״ ע  '<גייז ליה חבריה ושדי ליה. א
ע ידיע ד  דלעיל אמר גזחא מי

ע: די  בהוצא לא י

 לאפוקי

 אהדר ליה כלילא היילי נקרינהו לעיניה יומא
 חה אתא ויתיב קמיה אמר חזי מה האי עבהא
 בישא מאי קא עביה אמה ליה מאי אעביה
גם אמר ליה [כתיב] 1  ליה א״ל נלטייה מר א
 במהעך מלך אל תקלל אמה ליה האי לאו
 מלך הוא א״ל בוליהוי עשיר בעלמא וכתיב
ולא יהא  ובחדרי משכבך אל תקלל עשיה ג
 אלא נשיא וכתיב 2ונשיא בעמך לא תאור
בעושה מעשה עמך והאי לאו עושה (  א״ל א
 מעשה עמך א״ל מםתפינא >*< מיניה א״ל ליכא
 איניש האזיל הלימא ליה האנא ואת יתיבנא
 א״ל כתיב כי עוף השמים יוליך את הקול

 ובעל כנפים יגיה הבה א״ל אנא הוא אי הואי יהענא הזהרי הבנן כולי האי לא
 הוה קטילנא להו השתא מאי תקנתיה הההוא גבהא א״ל הוא כבה אורו של
כי נר מצוה ותורה אור ילך ויעסוק באורו של עולם הכתיב  עולם דכתיב 3
 4ונהרו אליו כל הגוים איכא האמהי הכי א״ל הוא סימא עינו של עולם דכתיב

והיה אם מעיני העהה ילך ויתעסק בעינו של עולם הכתיב 6הנני מחלל את 5 

 מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם א״ל מסתפינא ממלכותא א״ל שדר שליחא
 וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא אההכי והכי םתרית [ליה] ובניית
 [ליה] עבה הכי שלחו ליה אם לא סתרתה אל תסתור ואם סתרתה אל תבני
 ואם םתרתה ובנית עבהי בישא בתה העבהין מתמלכין אם זיינך עלך ספרך
 כאן לא רכא ולא בר רכא הורדום [עבדא] קלניא מתעביד מאי רכא מלכותא
 הכתיב 7אנכי היום רך ומשוח מלך ואי בעית אימא מהכא 8ויקראו לפניו
יאמת מי שלא ראה בנין הורתם לא ראה בנין נאה [מימיו] במאי  אברך 3
 בנייה אמר ״רבה באבני שישא ומרמרא איכא דאמרי באבני כוחלא שישא
 ומרמרא אפיק שפה ועייל שפה כי היכי דנקביל סידא סבר >« למשעייה
 בההבא אמרו ליה הבנן שבקיה ההכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא
 ובבא בר בוטא יהיכי עבה הכי והאמר רב יהוהה אמר רב ואיתימא ר׳ יהושע
להן מפני מה נענש הניאל מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר שנאמר 9  בן לוי ה
 מלכא מלכי ישפר עלך וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי
ולקצת ירחין 1 כולא מטא על נבוכדנצר מלכא וכתיב 1 1  ארכא לשלותך וגו׳ וכתיב 0
 תרי עשר וגו׳ איבעית אימא שאני עבדא דאיחייב במצות ואיבעית אימא שאני
 בית המקדש ״דאי לא מלכות לא מתבני ודניאל מנלן דאיענש אילימא משום
ותקרא אסתר להתך ה<ואמה רב התך זה הניאל הניחא למ״ה שחתכוהו 1  דכתיב 2
 מגדולתו אלא למ״ד שכל דברי מלכות נחתכין על פיו מאי איכא למימר
 'השהיוהו לגובא דארייוותא: הכל כמנהג המהינה: הכל לאתויי מאי ילאתויי
 אתרא הנהיגי בהוצא והפנא: לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של
 שניהם: פשיטא לא צריכא ידנפל לרשותא החה מינייהו אי נמי ״הפנינהו חד
 לרשותא תהיה מהו התימא ניהוי איהך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ״ל:
 וכן בגינה מקום שנהגו לגהוה מחייבין אותו: הא גופא קשיא אמרת וכן
 בגינה מקום שנהגו לגהוה מחייבין אותו הא סתמא אין מחייבין אותו אימא
 סיפא אבל בקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו הא סתמא מחייבין
 אותו השתא סתם גינה אמרת לא סתם בקעה מיבעיא אמר אביי ה״ק וכן סתם
 גינה ובמקום שנהגו לגדור בבקעה מחייבין אותו אמר ליה רבא אם כן מאי
הכי קתני וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגהוה המי  אבל אלא אמר רבא ט
 ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שלא נהגו דמי ואין מחייבין אותו: אלא
 אם הצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית: מאי חזית אמר רב הונא אכפיה
 ליה לקרנא לבר ונעביה מלגיו עביה חבריה נמי מלבר ואמה היהי והיהיה
 הוא אי הכי השתא נמי גייז ליה חבהיה ואמה היהי והיהיה הוא גיזוזא מיהע
 ידיע איכא דאמרי אמר רב הונא מיכפא לקרנא מלגיו ונעבד מלבר גייז ליה
 חבריה ואמר היהי והיהיה הוא אי הכי השתא נמי לייף ליה חבריה ואמר
 היהי והיהיה הוא ליפופא מידע יריע והא מבחוץ קתני קשיא רבי יוחנן אמר

 נשעייה
: ליין* ליה. מחבר חזית י  אחרת לצדו לצד שלו. ולקמיה פריך הא מבחוץ קתנ

 נשעייה
 דאין מחייבין לגדור דהשתא מיתרצא כולה מתני•: ועושה לכותל חזית. סימן היכרא שידעו בני אדם שזה בנאו כולו כקרקע
 שלו משלו לפיכך כיון דעשה חזית אם נפל הכותל כוי: דכייף ליה קרנא מלבד. דלשקע בראש הכותל בסופו קנים בטיט ויכוף
 ראשם של קנים מבחוץ לצד הכותל לצד אויר חבירו: אזיל אידך חב־רו וכייף ליה נמי מלבר לצד שלו ואמר הרי אית לי נמי
 חזית ודידי ודידך הוא הכותל ומקומו הלכך לא כייף אלא מלבר: אכתי אתי האי וגייז לההיא חזית שהוא (פצע) [לצד] שלו ואמר
 דידי ודידך הוא: השתא נמי לייף ליה. כלומר יחברם לכותל בטיט בלא שקיעה: מידע יהיע. יבולין להבין ולהבחין בין דבוקה

 לשקיעה: והא מבחוץ קתני. ועושה לו חזית מבחוץ קשיא להך לישנא דאיכא דאמרי: ור־ יוחנן אמר. היינו חזית:

ן ילא (יקרא יא) והוא שרץ נ קה מתרגמי  אהדר ליה כלילא דיילי. האנ
רו סביבות ה מעו ר ט ן ועשה לו ע  שקור •ן הרצו״ן ושערו קשה כמחטי
 עיניו: השחא מיהא [דאגא ואה]. אנא ואת שנינו כאן ואין שומע:
ד עיניכם: מםחפינא מ ח  הנני מחלל אה מקדשי. סיפיה דקרא מ

 ממלכזחא. כפופים היו למלכות
 רומיים: מחמלכין. נוטלין רשות: אי
 זיינך עלך שפרך כאן. אם נתגאית
 בכלי מלחמתך שהרגת בית אדוניך
ר יוחסין שלך בידינו הוא [ידענו] פ  ס
: לא רכא כוי. לא מלך  שאתה עבד
 ולא בן מלך: קלניא מהעביר. נעשה
 בן חורין מאליו: שישא. שיש ירוק
 שקורין ביי״ש: ומרמרא. שיש לבן:
 כוחלא. שיש צבוע כעין כחול: אידווחא
 דימא. גלי הים נשהס נעים ונדיס
ן י)מתעששת בראייתן]: נענש  והעי
 דניאל. לקמיה מפרש עונשו: מלכי
 ישפר עלך. עצתי תיטב בעיניך:
 במיחן עניין. בתנינת עניים: ככן ההא
 ארכא לשלוחך. [יהא אורך]
 לשלומך: כולא מטא. כל החלום של
 פורענות בא עליו: לקצה ירחין הרי
 טשר. בשביל עצתו של דניאל תלה
 לו שנים עשר תלש: בהוצא. לולבי
 דקלים: ודפנא. ענפי עץ ערמונים
 שקורין לו״ר ופרי שלו קורין ביי״ש:
׳  פשיטא. דהאבניס של שניהם דאפי
ו ׳ המלמדנ י ק לן לינא דמתנ ס  לא פ
 שמתחלה בין שניהם עשאוה על
 כרחם היו חולקין בשוה האבנים
 שהרי ברשות שניהס מונחים רל
ה בפי׳ ר״ח ״ הג ם תגבר: ( ה  מי מ
ל ללא בעינן ראיה אלא שותף  קמ״
ן ק מיניה בלא ראיה ואיהו לטעי  מפי
ג  לליליה נינהו עליו הראיה וכל כה״
ט ליינינן ליה. וזה הלין מפורש  ה
 עול כמו כן בפרק הבית והעלייה
 בתחילתו איבעית אימא בשותפין
 כי האי גוונא אנוחי אבנים ברשות
י וחזקת רשות לאו  חבירו לא קפל
 כלום הוא שמעינן מינה לכל כהאי
 גוונא למילתא ליליעא בשופפתא
ג למנחי ברשותא ״ ע  לתרוייהו א
 לחל מינייהו לא יכול למיטען לילי
 נינהו לברשותי מנתי לקי״ל שותפין
ם ח : השחא ס ( כ  לא קפלי אהללי ע״
פ שהיזק ראיה י) ״ ע  גינה אמרח לא. א
 קשה: אמר אביי כוי. האי מקום
׳ אבקעה י  שנהגו לגלור לקתני מתנ
נה : א׳׳כ מאי אבל גבקטה. הא מי  קאי
 סליק והכי איבעי «) למיתני אבל
ם שנהגו שלא לגלור אין מחייבין  מקו
: מכפייה לקרגא לבר. ראשי  אותו
 הכותל יכוף לצל חבירו. וכל חזית
 לשון קצה הוא וכן שנינו בתמיל (פ״כ
ה וחזיתה מזרחה  מ״ד) גבי מערכ
 ראשי הגזירין וכן מחזה מול מחזה
ם (א ז< ראשי הנסרים מוסבין ט ל מ  ל
 זה מול זה. ״)ועביל מאבראי כופה
 לצלי ראשי הכותל שמחבר בראשו
: דידי ורידיה ו מעבה  אבנים וטיט ו
 הוא. כדקתני מתניתין כשעושין
 אותו בין שניהם עושין חזית מכאן
: השחא נמי גייז לה. לההיא  ומכאן
פה שהיא לצלו ואימא לילי ודידיה  כפו
 הוא ולא עשינו חזית: מלגיו.

 מםורת הש״ם
 א) [יבמוח כנ: נ״ק צל: נ״מ
 מח: סב. סנהלרין מז. פה.
 מכות ח:], 3) סוכה נא:ע׳׳ש,
 1) [שס איחא הבא], י) נ׳׳א
 דלא סגיא ליה בלא
 מלכא, ה) מגילה טו״
 1) משתעשעת, 1) נס״א:
 ראיתה,י))נךאועניו,נו)1וק
 נפירקי לר׳א פ״ג], י) שייך

 לע׳׳נ,

 תורה אור השלם
 1 גב בנלךעף מלך אל
 תקלל •בהדדי משכבך אל
 תקלל עשיר בי עוף
 השמים יוליך אח הקול

 ובעל עפים יגיד דבר:
 קהלת י כ
 2 אלהים לא תקלל ונשיא

 כעמך לא תאה
 שמות כב כז
 3 בי נד מצוה ותורה אור
 ךךךך חייבו תוכחות מוסר:

 משלי ו כג
 4 והיה באחרית הימים
 נבון יהיה הר ביח 1ץ בראש
 ההרים ונשא מגבעות

 ונהרו אליו בל הגוים:
 ישעיהו ב ב
 5 ודזןה אם מעיגי העדה
 נעשתה לשגגה ועשו כל
 דזעהה פר בן בקר אחז־
 לעלה לריח ניחח לין
 ומנחתו ונסבו כמשפט
 ושעיר עזים אחד
 לחטאת: במדבר טו כד
 6 אמר לבית ישראל כה
 אמר ;*ודני ין הנני מחלל
 את מקדשי גאון עזבם
 מחמד עיניכם ומחמל
 נפשכם ובניכם ובנותיכם

 אשר עזבתם בחרב יפלו:
 יתזקאל כד כא
 7 ואנכי היום ךך ומשוח
 מלך והאנשים האלה בני
 •צרתה קשים ממני ישלם יי

 לעשה הרעה כרעתו:
 שמואל ב ג לט
 8 ויהכב אתו במהבבת
 המשנה אשר לו ףקראו
 לפניו אברך ונתון אתו על

 כל ארץ מצרים:
 בראשית מא מג
 9 להן נ־לבא מלכי ישפר
 עלך וחטאך בצדקה פרק
 ועדחך במחן ענץ הן חהוא

 ארכה לשלותך:
 דניאל ד כד
 10 כלא מטא על

 נבוכדנצד מלכא:
 דניאל ד כה
 11 לק^ת ידחין תרי ןגשר
 על היכל מלכותא די בבל
 מהלך הוה: דניאל ד כו
 12 ותקרא אסתר להתך
 מסהיסי המלך אשר
 העמיד לפגיה יה־צוהו על
 מרדכי לדעת מה זה ועל
 מה זה: אסתר ד ה

 הגהות הב״ח
 (א) נכי א״ל מסתפינא
 איכא איניש לשמע מלתא
 ואזיל ומילע ליה א״ל השחא
 מיהא ליכא איניש גנן לאזיל
 ולימא ליה: (נ) שם סנר
 למחפייה בלהנא:«) יעו׳׳־
 ל׳יה א״כ מאי וכו׳ איגעי

 ליה למיתנא:

 רבינו גרשום
 כלילא דיילי. כתר של מיני
 האנקה שהן עלוקות נתן
 סביב ראשו וניקרו עיניו: כי
 נר מצוה ותורה אור. אלו
 תלמידי חכמים שעוסקין
 בתורה אלו סנהדרין:
 ממלכותא. זו מלכות רומאי
 ׳שהיה משועבד להם: שלחו
 ליה. ממלכות רומיים אם
 זיינך עלך ספרך כאן כלומר

 אם מלחמתך עליך שאתה מתגבר לשם ייחוסך כאן שיודעין אנו מאיזה משפחה אתה לפי שהורקנוס אביו של הורדוס
 פעם אתת הלך על הרומים להלחם ונצח וראה בשביה שפחה אחת יפת תואר וחמדה ועשה לה כדין תורה ובא עליה
 והוליד ממנה אותו הורדוס ולפיכך היו מחרפין אותו מיחוםו: קלניא. בן חורין נעשה: שישא. שיש לבן: ומרמרא. מנומרין:
 כוחלא. שחורין: כאדוותא דימא. כגלי הים שזו יורדת וזו עולה: שאני עבד משום דהוי שייך במצות עשה (שהזמן)
 [שאין הומן] גרמא והורדוס עבה היה: בהוצא ודפנא. שנוהגין לעשות גדר מכפות תמרים ודפנא עץ של (עור) [ערמון]
 שקורין לו״ר וכיון דנתרצו לעשות כותל צל זה ועל זה לצככ שלא יעשו אלא כמנהג המהינה: קמ״ל. כיון הזה נותן



 מסורת הש״ם
 א) [גי׳ העריך ערך קפל ג׳
 קיפולאו, ב) נ׳׳א ריבי.
 רש׳׳ל, ג) נ״קכ:,ד)נ׳׳א ריני.
 רש״ל, ה) צי׳ל יסנ, י) ו ג.],
 t) הן ול״נניקףאיני מפירש״י
 רק שיין נהג״ה. רש״א,

 ח) נס׳׳א: כוליה,

 גליון הש״ס
 גםדא ק־לו»א טידע יריע.
 גחשנ״ן ח״א סימן נ׳׳ג היה
 לו הגירסא כאן קיפולא וכ׳
 שהוא היפוך הלשון מלשין
 קילוף וכעין מ״ש רש״י חולין
 לף מל ע״א דייה יאקפל:

 הגהות הב״ח
 (א) גפי לידה הוא א״ל
 וחנא תקנמא לרמאי וכו־ א״ל
 האי מאי נשלמא רישא:
 (נ) שם הייגו לאיכא נין ת״ק
 לר׳ ״סי ח״ק סבר למי קנים
 כצ׳׳ל ותיבת הכל לפי נמחק:
 (נ) שם לעמל ניקף הוא
 למגלגלין: (ד) רש"־ ל״ה
 ומקפל ליה מקלפו הס׳׳ל:
 (ה) ד״ה הגייה יריט וכו׳
 יחירא לביני ירכי חמ״ש. נ״נ
 כך היה גורס נעל הג״ה וכך
 הוא גי׳ נימוקי ייסף:
 (י) בא״ד ולפנא שהן
 הקגיס:(1) ד״ה אלא כי׳ ואס
 עשאוה שניס: (ח) ד״ה
 הגייה חמ״ש ונו׳ ללא נעינן
 לליכא כצ״ל ותינח מ״ט
 נמחק: (נו) דייה לתייק סנר
 וכוי מגלגלין עליי ננולן כצ״ל

 ותיכת אח הכל נמחק:

 מוסף רש״י
 המקיף את חבירו משלש
 רוחותיו. שהיה לו לראובן
 שלש שליח אצל שלה
 שמעון משלש רוחותיו :ביק
 כ:!. וגדר. ראונן, את
 הראשונה. סמוך לשלה
 שמעון, לנל מחיצות חיצונות
 שהיו לי נינו לשאר הנקעית
 !שם:. אין מחייבין אותו.
 אין מחיינין אח שמעון כלוס,
 למאי אהני ליה, הרי שלהי
 פתוחה מצל רניעית •;שם).
 לא שנא עמד ניקף. אס
 עמל ניקף וגלר אח הרביעית
 גלי אלעחיה לניחא ליה
 בהקיפו של ראיבן ומגלגלים
 עליי אפ הכל לחת אח חלקו
 בג׳ מחיצוח סנימיופ של

 ראובן (שםו.

 ד: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 גשעייה באמחא מלבר. יהא טח בטיט אמה בראש הכותל מבחוץ:
: הוצא. אס עשו מתיצת נצרים כיצל יעשו ו  ומקפל ליה. (י) מקפל
 חזית: סינופי י)יריכי לבר. ראשי ההוציס ה<ישב לצד שדה חבירו
 וכשיהיה סונף ההוציס כשיכלה האחד דתן את חבירו יסנפנו מבחוץ:
ח יתירא פ . יריכי כלאמרי׳ לעילי) ט ה ״  הג
 לביני(י» אורבי תמ״ש. ור״ח פי׳ מוציא
 ראשי הקנים ודפנא יי) שהוא הקנים
ם לחיזוק המחיצה לחוץ מתוך מדי  העו
ן מן ע שהקנים שמעמידי מ ש  פירושו מ
 הצד לסמוך הכותל וזהו לשון סניפין
: אלא גשטרא. אס עשה האחד כ ״  ע
 יביא עדים רתתמו לו ואס יי) עשהו
 שנים יעידו עדים רחתמו דס״ל קופלא
נא מעילויה הוצא לא ידיע: ולא  דטי
 יעשו. תזית לא לזה ולא לזה והרי
 סימן שלא עשאה האחד בשלו שאילו
 עשאה היה עושה תזית מבחוץ: ועביד
 דידיה. עשה חזית מבחוץ: והקגתא
י דאגת רמאין  לרמאי. בתמיה וכי מפנ
: ורישא. ׳ י  איכפל תנא למיתני הא מתנ
י ועושה תזית מבתוץ לאו תקנתא  דקתנ
 משוס רמאי הוא דלא לימא חבריה של
א: הנא דינא. הואיל ובקעה  שנינו הו
ו אלא כונס פ ט ג לגדור אין יכול ל ה  אין מנ
 לתוך שלו ובונה ואיידי דתנא דינא תנא
 תקנתא ועושה חזית משוס רמאי אלא
פא לינא לא תנא דהא סשיטא דאס  סי
ת שניהם תעשה משל שניהם ע ל  עשו מ
יה:  וכולה משום תקנתא הוא לתני
 מתני׳ המקין* אח חבירו משלש
 רוחוחיו. שקנה ג׳ שלות סביב שלה
 חבירו לשלשת מצריה וגלר את שלשתן
קף משלש  ונמצא שלהו של אמצעי זה מו
 רוחותיו: אין מחייגין אוחו. לתת כלוס
ם שנהגו ׳ לסתם בקעה מקו  כלאמרי
ה תמ״ש ול״נ ״ ג א: ה  שלא לגלור הו
י ליה א משוס לאכתי לא מהנ מ ע  ט
 מילי שהכל יכולים ליכנס מרוח
 רביעית אבל אס גלר רביעית מחייבין
ג לאמרינן אע״  אותו כלאמרינן בגמ׳ ו
ם שנהגו שלא  לעיל לסתם בקעה מקו
מ בין בקעה לבקעה ״  לגלור הוא ה
 וכותל גבוה ל׳ אמות לשס הוא ללא
ט דליכא היזק ראיה אבל ״  בעינן(יי) מ
 בשביל היזק בהמות שלא יכנסו לשדה
ם  צריך לגדור גדר שלו עשרה טפחי
ג ר' יוסי ״ ת: ה ע מליכנס הבהמו נ  המו
 אומר אם עמד וגדר אח הרביעיח
ה וכן בפירוש ״ ג  י)ולא גרסי׳ ניקף: ה
 ר״ח ומיהו אניקף מפרשינן לה לקמן.
ס׳ והכי מוכח בפ״ב דב״ק והלשון  תו
ל ולא קתני אם מ י אס ע  מוכית לקתנ
 גלר מכלל ללאו בההוא לגלר השלש
: מגלגלין כ ״  מיירי. ת׳ מו׳ שמ׳ ע

. ואביי סבר דשפיר אית ליה למיתני תקנתא י  לאפוקי מדאבי
ד מ ת הרביעית. ל״ג אס ע ד וגדר א מ  לרמאי: אם ע
ף בר מלישנא בתרא  ניקף דהא לכולהו לישני דגמרא קאי אמקי
, ר ב״ ף וניקף איכא בינייהו והא דדייק בפרק טצד הרגל (  דקאמר מקי

ף א דניקף הא מקי מ ע ) ט ס ש  לף כ: ו

 ביול. וא״ת מאי שנא משדה שאינה
טעה חבירו שלא  עשרה ליטע לאס נ
ב״מ ) ל א ו ש ה  ברשות אמר רב ושמואל ב
) שמין לו רלו על התחתונה  לף קא.
, לשאני הכא למצי א״ל ללילי אור״  ו
מ למי ״ מ  סגי לי בנטירא בר זוזא ו
 קניס בזול יהיב ליה לאנן סהלי לאס
 היה מוצאם כ״כ בזול היה גולר בהס:
 שניה ושלישית לא. אומר ר״י
א לאין לך אלם מ ע  דהיינו ט
מ שיהא ״ ע לרביעית ע י  שלא היה מסי
׳ רוחותיו ובקונטרס פירש  גלור מל
 לפי שכבר יצא מן השלשה מב״ל זכאי:
ה וקצת קשה לא״כ גס ברביעית ״ ג  ה
כ: ׳ ח אתרון ע׳ פ  יצא זכאי עד ט
ם עמד ניקף  ורבי יוסי סבר א
ג ״ ע ת הרביעית. א  וגדר א
 לעל השתא היה מחמיר כדמשמע
 לישנא למגלגלין עליו את

ר  הכל להך לישנא לא ה
ל מ  ללשון אם ע

 הכי
: ף ק  נ

 הבחזית סגיא:

 אנשעייה באמתא מלבר וניעבד מלגיו עביר

 חבהיה מלבר ואמר היהי והיהיה הוא אי הכי
 השתא נמי הקפיל ליה חבריה ואמר הידי
 והיהיה הוא °א)קילופא מיהע יהיע הוצא אמר
 רב נחמן םינופי 3ייריכי מלבר וניעבד מלגיו
 עביה נמי חבריה מלבר ואמר דירי והיהיה
 הוא אי הכי השתא נמי גייז ושהי ליה ואמר
 היהי והיהיה הוא משריק ליה טינא השתא נמי
 אתי חבריה וקליף ליה הילופא מיהע יהיע
 אביי אמה הוצא לית ליה תקנתא אלא
 בשטרא: אבל אם עשו מהעת שניהם: אמר
 ליה רבא מפרזיקא לרב אשי לא יעשו לא זה
 ולא זה א״ל לא צריכא הקהים חה מנייהו
 ועבה היהיה ואי לא עביה חבהיה אמר היהיה
 הוא (א) ותנא תקנתא לרמאי ממ״ל א״ל ורישא
 לאו תקנתא לרמאי הוא א״ל בשלמא רישא
 תנא הינא ומשום רינא תנא תקנתא אלא
 םיפא דינא קתני דקתני תקנתא אמר רבינא
ק . הכא בהוצי עסקינן לאפוקי מדאביי דאמר י ע נ מ ש  מ

ה הוצא לית ליה תקנתא אלא בשטרא קמ״ל ״ ה ג  ה

הממיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר את נ 1  מתני׳ ג
אם  ההאשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הבי יוסי אומה ג
 עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל: גמ׳ אמה הב יהוהה אמר
 שמואל הלכה כר׳ יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את
הכל לפי מה  הכל יל״ש עמד ניקף ל״ש עמד מקיף איתמר רב הונא אמה ה
 שגדר חייא בר רב אמר הכל לפי המי קנים בזול תנן המקיף את חבירו משלש
 רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו הא
 רביעית מחייבין אותו אימא סיפא רבי יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית
 מגלגלין עליו את הכל בשלמא להב הונא דאמר הכל לפי מה שגדר בה היינו
 דאיכא בין ת״ק >« ורבי יוסי ת״ק סבר הכל לפי המי קנים בזול אין ומה שגדר
 לא ורבי יוסי סבר הכל לפי מה שגדר אלא לחייא בר הב האמה הכל לפי דמי
 קנים בזול מאי איכא בין ת״ק לה׳ יוסי אי המי קנים בזול לא קיהיב ליה מאי
 קיהיב ליה אי בעית אימא אגר נטיהא איכא בינייהו תנא קמא סבה אגה
 נטירא אין דמי קנים בזול לא ורבי יוסי סבר המי קנים בזול ואי בעית אימא
 ראשונה שניה ושלישית איכא בינייהו ת״ק םבר רביעית הוא היהיב ליה אבל
 ראשונה שניה ושלישית לא יהיב ליה ור׳ יוסי םבר ראשונה שנייה ושלישית
 נמי יהיב ליה איבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו דת״ק סובר טעמא
 העמה ניקף >0 המגלגלין עליו את הכל אבל עמה מקיף אינו נותן לו אלא המי
 רביעית ורבי יוסי סבר ל״ש ניקף ול״ש מקיף אם עמד וגדר מגלגלין עליו את
 הכל לישנא אחרינא מקיף וניקף איכא בינייהו ת״ק םבר אם גדר מקיף את
 הרביעית נמי יהיב ליה ורבי יוסי סבר אם עמד גיקף וגדר את הרביעית הוא
 היהיב ליה הגלי העתיה הניחא ליה אבל אם גהה מקיף לא יהיב ליה מיהי

 רוניא
ה דניתא ליה במאי דגדר תבריה: גמ׳ לפי מה שגדר. ת גלי דעתי ן לגלר את הצל הפתו ו ט  עליו אח הכל. לתת חלקו בשלשת הראשונות ל
ג הכן ״ י לי בגלר קנים ואי אפשי בהוצאה של גלר אבנים: ה  בכל יציאות שהוציא בהן הראשון יחזיר לו מחצה: דמי קנים. דאמר ליה לדידי סג
 המקיןז אח חבירו מג׳ רוחוחיו אין מחייבין אוחו הא רביעיח מחייבין אוחו אימא סיפא ר' יוסי אומר כוי וגדר אח הראשונה כו׳ אין מחייבין אוהו.
י ליה: אימא סיפא רצי יוסי אומר. ף את הרביעית מתייבין אותו דאהנ ד מקי  דהא לא אהני ליה מידי שהרי גלוי הוא מצד רביעית הא אס גדר עו
ק דלא נקט לישנא דהכל סבר דמי קניס בזול הוא דמחייבין ק לר׳ יוסי דת״ ״  בשלמא לרב הונא דאמר הכל דר׳ יוסי במה שגדר הוא היינו דאיכא בין ת
ף את הרביעית הוא דמחייבין אותו אבל אס גדר ניקף לא דכ״ש הוא השתא ק דוקא אס גדר מקי  אותו ור׳ יוסי סבר כו׳״) דהא ליכא למימר דת״
ה למקיף אלא בגלגול דהכל ה״ ל השתא לתנא ניקף ו ״ ס ה לניחא ליה בהיקיפא קא מחייב ליה כ״ש היכא לגלי ולר׳ יוסי נמי ק  היכא ללא גלי לעתי
ט ע ו ה: יהב ליה אגר ננוירא. לבר מ  הוא דפליגי: אלא לח״ק דמי קנים גמי לא יהיב ליה אלא מאי יהיב ליה. מאי מחייבין אותו ללייקינן ממילתי
ף אבל דמי הראשונות לא יהיב . דמי רביעית יהיב ליה אס גדרה מקי ר ג ה: דחנא קמא ס  שהיה צריך ליתן לשומר בכל שנה כשהיא בקמותי
ם זכאי בבית דין שהיו שם ימים רבים ולא הועילו לו ואס גדרה ניקף לרביעית לא יהיב ליה מידי כדפיר׳ שכבר יצא ידי ה  ליה שכבר יצא מ
ים: ואיגעית אימא מקין! וניקןי איכא גינייהו. ף מגלגלין עליו w את הכל בכולן דמי קנ ם ולר׳ יוסי לא שנא גדרה ניקף ולא שנא מקי ה  בית דין מ
ף כי א סבר לא שנא ניקף ולא שנא מקי מ ף תנא ק  לתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא דגדרה ניקף אבל רבי יוסי לית ליה דתנא קמא בגדר מקי
: ה  גלר לרביעית מחייבין אותו להא תנא קמא במקיף איירי ולייקינן ממילתיה הא רביעית מחייבין אותו וכל שכן כשגלרה ניקף לגלי לעתי

 ור׳

 רבעו גרשום (המשך)
 דמחייבין אותו במה שגדר
 כעין שהוציא: אלא לחייא
 בר רב דאמר. לטעמא דרי
 יוסי דמחייב לניקף ליתן
 רמי קנים ביול מאי איכא
 בין תייק לר׳ יוסי כלומר
 מאי יהיב לתייק בציר מדמי
 קנים בזול (ולטעמיה) אי
 האי פורתא דלא יהיב ליה
 דמי קנים בזול מאי יהיכ
 ליה. לעולם כדאמר חייא בר
 רב דלר׳ יוסי לא יהיב ליה
 אלא דמי קנים בזול והאי
 דמקשית מאי איכא בין
 ת״ק לר׳ יוסי איכא בינייהו
 ראשונה שניה ושלישית
 דת״ק סבר אם עמד מקיף
 וגדר את הרביעית מחייבין
 ליה לניקף דמי קנים
 בזול מאותה רביעית אבל
 מאינך אחרינא לא יהיב
 ליה כלל ור׳ יוסי סכר
 דראשונה ושניה ושלישית
 נמי יהיב ליה דמי קנים
 בזול: ואיכעית אימא מקיף
 וניקף איכא בינייהז. דת״ק
 סבר אם עמד מקיף נמי
 וגדר את הרביעית מחייבי
 ליה לניקף ליתן דמי קנים
 בזול מאותה רביעית ולא

 יותר דמצי ליטען ניקף אנא הוינא יתיב ומנטר לשדה שלי. ור׳ יוסי אומר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית יהיב
 ליה מכוליה גדרים דמי קנים בזול דהואיל והוא עצמו גדר את הרביעית גלי אדעתיה דניחא ליה באינך גדרים.
 אבל אם עמד מקיף וגדר את הרביעית לא יהיב ליד, כלל דמצ׳ למימר אנא הויתי מנטר שדה ׳שלי: אגר נטירא
 איכא בינייהו. דהאי דקשיא ליה לעיל לתייק מאי קיהיב ליה אגר נטירא מאי דהאי ניקף הוי יהיב לשומר שדהו דעכשיו לא
 צריך דהיינו בציר מדמי קנים בזול. ור׳ יוסי סבר מגלגלין עליו את הכל דיהיב ניקף דמי קנים בזול מכולהו גדרים:

 בכל צד: גטי הכל כמה שגדר. כלומד אם דה המקיף גדר שדותיו ככותל יפה של אבנים
 לפי חלקו במה שהוציא וה על אותן גדרים ואין יכול לטעון לדידי סגי לי בכותל רעוע
 בר רב אמר. מצי ליטען ליה ולא יהיכ ליה אלא רמי קנים בזול כמו שאם היו גדרים
 הונא דאמר במה שגדר היינו דאיכא בין תייק ור׳ יוסי. דדייקי הכי הא רביעית לת״ק
 בזול ואתי ר׳ יוסי למימר לחלוק על תייק ואמר את אמרת דמי קנים בזול ואנא אמינא

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פ ״נ מהל׳ שכנים
 הלכה טז טוש׳׳ע ח״מ

 סי׳ קנח סעיף ד:
 כא ב ג ד ה מיי׳ פ׳׳ג
 מהל׳ שכנים הל׳ ג סמג
 עשין פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 קנח סעיף ו:

 רבעו גרשום
 נשעייה עליה אמה מלבר.
 שאמה העליונה מייסד
 אותה בסיד על פני כולה
 לאורך הכותל מבחוץ לצד
 חבירו: קפיל ליה. שיבא
 חבירו בסתר ומקליף אותו
 הסיד: מידע יז־יע. מקום
 הקילוף ולא יועיל לו: כל
 הני דאמרן היינו בכותל
 של אבנים אבל [אם] אותו
 כותל מקני הוצא הוא מאי
 חזית מצי למקבע כיה דסניף
 ליה ריבי מלבר דלכי גדיל
 להד להוצא ליכוון דליהוי
 רישייהו דהוצא כייפי לבר
 לאותו צד של חבירו(שדין)
 [ושריק] ליה טינא דלא
 מצי חכירו לגזוז להו(ולא
 למישדינהו) [ולמישדינהו]
 דאיכא היכרא ומקשינן
 אפייה אתי חבריה (ומקבל)
 [ומקפל] לההוא טינא ושדי
 ליה ואמר דידי ודידך הוא
 (וישנו) [ומשני] קילופא
 מידע ידיע: אביי אמר.
 בשום ענין לכותל הוצין אין
 לו תקנה לעשות שום היכר
 שיהא כולו ישלו שהכירו לא
 יכול לרמותו אלא בשטרא
 אא״כ יכתבו לו שטר שכולו
 שלו ואין להכירו בו כלום:
 ואם עשו מדעת שניהם.
 כותל בבקעה במין אותו
 שניהן בשותפות ועושין
 חזית מכאן ומכאן להיכרא
 שהכותל של שניהם הוא:
 ולא יעשה חזית לא זה ולא
 זה. וממילא ידעינן דשל
 שניהם הוא דכיון דלאחד
 אין לו חזקה בו יותר
 מחבירו לא יוכל לטוענו
 דכולו שלו הוא: לא צריכא.
 דאקדים חד ועביד חזית
 מצד שלו להכי צריך למעבד
 אידך: אמר לו וכי תנא
 ־מתני׳ לא אתי לאשמועינן
 בהא סיפא אלא תקנתא
 ררמאי. בשלמא רישא תנא
 ־ינא ותנא תקנתא. תנא אם
 ־וצה כונס בתוך שלו דאף
 על גב דתכירו אינו רוצה
 שימעט לו באדיר אינו יכול
 לעכב עליו היינו דינא ואגב
 ־איצטריך למיתני דינא תנא
 :מי תקנתא אבל סיפא
 לא אית ביה דינא כלל
 ־הא דקתני מתני׳ אבל אם
 עשו מדעת שניהם בונין
 את הכותל באמצע לאו
 ־ינא הוא דמדעתייהו עבדי:
 ־בינא אמר בהוצא עסקינן
 ב•״. כלומר אפי׳ סיפא לא
 אתי לאורויי תקנתא כלל
 ׳־'׳־מאי אלא לאורויי אכותל
 ־הוצא לאפוקי מדאביי
 ־אמר לית ליה תקנתא אלא
 בשטדא קמ״ל דבחזית סגי
 בלא שטרא: מתני' המקיף
 את חבירו מג׳ רוחותיו.
 כגון שהיו לו למקיף ד׳
 שדות א• מכאן ואי מכאן
 לשדה של אדם אחר שהיה
 באמצעיתן של אותן שדות
 ויצה בעל אותן ד׳ שדות
 לגדור שדותיו וגדר את האי
 ואת הבי ואת הגי ומאותן
 גדרים של אותן שדות לא
 היתה משתמרת שדהו של
 זר הואיל שלא גדר שדה
 רביעית אין מחייבין הניקף
 ליתן חלקו המגיעו באותן
 ג׳ גדרים הואיל ועדיין אינו
 משומר שדהו שעדיין פתוח
 מרוח אי: ר׳ יוסי אומר
 אס עמד מקיף וגדר שדה
 רביעית מגלגלין לו את הכל
 לניקף ליתן בכל אותן ג׳
 גידים לפי חלקו המגיעו
 דעכשיו שדהו משתמרת

 חייב ליתן לו זה הניקף
 של מחיצת קנים: חייא
 של קנים: בשלמא לרב
 מחייבין אותו דמי קנים



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ סייג מהל׳  כ
 שנגיס הל׳ א שמג עשי!
 פ5 טוש״ע יו״ מ סי׳ קכז

 סעיף י:
 בג ב מיי׳ שס הל׳ ג

 מוש״ע שס סעיף ח:
 כד ג ד מיי׳ שס הל׳ א

 טוש״ע שם סעיף י:
 בה ה מיי׳ שס הלי נ

 טוש״ע שס סעיף יא:

 רבינו גרשום (המשך)
 אליבא דר׳ יוסי. דאמר הכל
 כמה שגדר: ארבעה לצלא
 ארבעה לצללא. כלומר
 דהיכי דצריכי לאושכף
 עשיר שהוא (דלא) [צלא]
 ד׳ ככרות למזונותיו ואנשי
 ביתו כך צריכין לעבדן
 עני משל אמר לו כלומר
 מעשה זה דבר מיצרא אינו
 אלא משום ועשית הישר
 והטוב וכיון דזה רוניא עני
 הוא (אעפ׳׳כ) אינו יכול
 לחיות בלא שדה (שאם)
 [ואם] לא יקח עכשיו
 יפסיד מעותיו ואין לו במה
 להתפרנס משום הכי לא
 תוכל לסלוקיה דאין לך
 ועשית הישר והטוב גדול
 מזה דתשביק ליה לםיזבן:
א כותל חצר שבין ק ם י  פ
 ב׳ הצירות שנפל מחייבין
 אותו למעכב שיסייע לבנות
 עד ד׳ אמות משום היזק
 ראיה והואיל דמחייבין ליה
 לסיועיה אם טוען הלה לא
 נתן לי כלום אלא אני לבדי
 בניתי לי משלי וזה אומר
 נתתי הרי הוא בחזקת שנתן
 עד שיביא ראיה עדים שלא
 נתן: מד• אמות ולמעלה
 אין מחייבין אותו. לסייעו
 לבנותו דהשתא ליכא היוק
 ראיה: סמך לו זה. שלא נתן
 מדי אמות ולמעלה ובנה זה
 בחלקו כותל אחר גבוה כמו
 זה שהגביה חבירו משלו
 שנתכוין לבנות שניהן ביחד
 ושיהיה כותל זה שהגביה
 חבירו אחד מכותל הבית:
 אע״פ שלא נתן עליו את
 התקרה. על כותל זה
 שהגביה חבירו אלא כעין
 קונדסין ונתן עליהם את
 התקרה מצד אחד על
 כותליו אעפ״כ מגלגלין
 עליו את הכל מה שהוציא
 וה על אותו גובה יותר על
 ד• שאע״פ שלא נתן התקרה
 עליו נהנה הוא מן הכותל
 א) וההנאה היא בביתו
 מחמת אותו כותל: והואיל
 דמאדבע אמות ולמעלה אין
 מחייבין אותו לבנות אם
 טוען הלה ואמר אני נתתי
 והגבהתי עמו והלה אומר
 לא נתת הרי הוא בחוקת
 שלא נתן עד שיביא ראיה
 שנתן: הקובע זמן לחבירו.

 לפרוע לו את חובו:

 א) נראה לצ״ל וההנאה היא
 מחמת שהוא דר ננימו ע״י

 אוחו כותל.

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ה.

א דמי רביעית. ל א יהיב ליה א ף ל ל מקי ב ב בספרים א ת  ח<הגה״ה כ

׳ דמי רביעית דילמא לא יהיב ליה  וקשה דמנלן דיהיב ליה אפי
א מ ע ) דקאמר ט א מ ע ה ט ״ ם ל ש : ו ף כ ק ד ״ כ ) ל ג ר ע 3פ׳ כיצד ה מ ש  כלל וכן מ
ר ודתי שאני התס ו ר ש״מ זה נהנה וזה לא חסר פט ף פטו  (0 דניקף הא מקי
י לי בנטירא בר זוזא מיהו  דא״ל לדידי סג
י לי בנטירא ק לדידי סג ״ ה  יש לדחות ד
ר מלסייע לד׳ רוחות  בר זוזא הלכך פטו
 אבל רביעית יסייע דאין לך אדם שלא
 יסייע לרביעית שיהיה גדור מארבע
נא לך כרב נ א דאי  רוחותיו: ואי ל
בא דר׳ יוסי. קצת היה נראה י א אל נ  הו
 שלא להפחידו היה אומר כן מדלא
 קאמר ואי לא מגבינא לאפדנא מינך
 או מחינא לך בסילואה דלא מבע דמא
ם ש : ו ד ף ל ה ד כ ו ס ג לבלולב הגזול ( אע״  ו
) אמר שמואל להגהו דמזבגי ש ו ר ד ל ה ו ״  ד

 אסא אשוו זבינייכו ואי לא דרשינן לכו
ן ובעי למימר התם דלהפחידס  כר׳ טרפו
 היה אומר כן הכא נראה דהכי ש״ל
ר ליה זיל מ א ק ל  כלפירש רש״י ועול מ
ע למן הלין מ ש  פיישיה במאי לאיפייש מ
 היה לו יותר אס לא בשביל שכבר
א כוי. ל צ ס: ארבעה ל י  נתפי
נטרס מקשה ר״ת [הא] אין  לפירוש הקו
ם בליף» ועול לקאמר סבר  מרחמי
 רבינא לסלוקי משמע שטעה רבינא
ה שייך כאן האי מעשה אי משוס  ועול מ
 לאיירי ברבינא ורוניא לייתי נמי מעשה
) רוניא שתלא . ט ף ק מ ד ״ ב  להמקבל (
ן  לרבינא הוה והנך תרי עובלי לשמעתי
 לייתי נמי התם ועול לצלא הוא עור
) מאי לרגש ערסא . ף ס ק ל ״ ו מ ) ׳ י ר מ א ל  כ
 לצלא ואומר ר״ת לזבן ארעא אמיצרא
 לרבינא היינו אמיצר אותם שלות
ה רבינא מארבע רותות והיה י לאקפי  כ
׳ רותות ורוניא מרוח אחת ואף על גב לאמר בהמקבל ג  רבינא מצרן מ
) הני ארבע בני מצרא דקדים חד מינייהו וזבן מאי לזבן : ח ף ק מ ד ״ ב < 

׳ צדדין ורוניא רק ג מ סבר רבינא לסלוקי משוס שהיה מצרן מ ״  זבן מ
 מרוח אחת א״ל רב ספרא אמרי אינשי ארבעה לצלא פירוש לעור גדול
 צריך ליתן לעבדן ד׳ זוזי וד׳ לצללא עור קטן כלומר צריך ליתן מן
א דינא מ ע נ מאי ט ״ ן כמו מן הגדול שיש טורח בקטן כמו בגדול ה ט ק  ה
ן שיוכל לחורשן בבת אחת ולכך ט ו מ  דבר מצרא משוס שיהיו כל שדותיו ס
ה״ר אברהם פירש דהך ׳ רותות ו ג  הוא מצרן מרוח אחת כמו אתה מ
 ארעא לזבן רוניא אמיצרא לרבינא היינו אמצרא לאותן שדות
ה״ק ליה רב ׳ רוניא שתלא לרבינא הוה ו  שהיה רוניא אריס בהן כלאמרי
ם הואיל ע כלום מכל מקו ק ר ק פ שאין לרוניא בגוף ה ״ ע  ספרא לרבינא א
(0 כמו לאמרי אינשי ארבעה לצלא נותנין  שהוא עובלן הרי הוא מצרן
ר: ר וכמו כן צריך ליתן לצללא לאומן המעבל את העו  ל׳ זוז על העו
א נתן. ל קת ש ׳ בחז תו כו ן או יכי למעלה אין מחי ת ו ו מ  מארבע א
 איירי כגון לילעינן לקלס חל וארציה לחבריה והיה
 מסרהב כלמשמע לישנא אין מחייבין אותו ולכך הוי בחזקת שלא נתן
ה מגלגלין עליו ר ק א נתן(י!) ת ל  וא״צ להעמיל בשעשה חזית: אע״פ ש
ה מ כיון לגלי לעתי ״ ר מ ג לזה נהנה וזה לא חסר פטו ״ ע ת הכל. א  א
( ם ש : ו ף כ ק ד ״ כ ע נמי בטצל הרגל > מ ש  לניחא ליה בהוצאה חייב וכן מ
ר ו ר ש״מ זה נהנה וזה לא חסר פט ף פטו א לניקף הא מקי מ ע  דקאמר ט
׳ה כשעמד ניקף חייב כן נראה לי אי נמי הכא זה חסר הוא שגורס  ואס׳
׳ אמות כדי שלא יהיה לו היזק ראיה  לו שהגביה הכותל למעלה מד
: הקובןן ומן להכירו. אור״י דוקא קובע זמן ו נ  בשום ענין ממ

 רוניא אקפיה רבינא מארבע רוחותיו א״ל הב לי
 כמה הגההי לא יהיב ליה הב לי לפי יא) קנים
 בזול לא יהיב ליה הב לי אגר נטיהותא לא
 יהיב ליה יומא חה הוה קא גדר דיקלי אמר ליה
 לאריסיה זיל שקול מניה קיבורא האהיני אזל
 לאתויי המא ביה קלא א״ל גלית רעתך המינח
 ניחא לך לא יהא אלא עיזא בעלמא מי לא
 בעי נטיהותא א״ל עיזא בעלמא >« לאו
 לאכלויי בעיא א״ל ולא גברא בעית המיכלי
 לה אתא לקמיה דרבא א״ל זיל פייםיה במאי
 האיפיים ואי לא האיננא לך הינא כר״ה אליבא
 דרבי יוסי רוניא זבן ארעא אמיצהא ההבינא
 םבר רבינא לםלוקי משום דינא דבר מצרא
 א״ל רב םפרא בריה דרב ייבא לרבינא אמרי
 אינשי אהבעה לצלא ארבעה לצללא:
כותל חצר שנפל מחייבין אותו א (  מתני׳ א
עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד  לבנותו ב
מד׳ אמות ולמעלן אין  שיביא האיה שלא נתן ג
 מחייבין אותו יסמך לו כותל אחר אע״פ שלא
 נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל
בחזקת שלא נתן עה שיביא ראיה שנתן:  ה

 גמ׳ אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו
 ב<ואמר לו פרעתיך בתוך זמני אינו נאמן

 ולואי שיפרע בזמנו אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו עביה איניש הפהע בגו זימניה זימנין
 המתהמו ליה זוזי אמר איזיל איפרעיה

ף לא: ה אבל גדרה מקי . דוקא גדרה גיקף דגלי דעתי ר  «)ור׳ יוסי סב
 רוניא אקפיה רבינא. ד׳ שדות היו לרבינא סביבות ארבעה מצריו של
: הב לי כמה דגדרי. כרב הונא אליבא דר׳ יוסי דאמר הכל  רוניא וגדרן
: יומא חד הוה גדר. רוניא ה שגדר דהכי קי״ל כדמוכת לקמן  לפי מ

 היה גודר תמרים מדקל שבשדהו:
 קיבורא דאהיני. אשכול של תמרים
 משל רוניא ובפניו: רמא ביה קלא. גער
 בו רוניא באריסיה דרבינא: א״ל.
 רבינא גלית אדעתיך שחביבין הדקלין
 עליך וניחא לך בשמירתן: לא יהא אלא
 עיזי בעלמא מי לא בעיה כוי. כלומר
׳ אינך ירא מן הגנבים צריך אתה  אפי
ים: ולאו גברא בעיה  לשמרן מן העז
ס ע ר ר  לאכלויי. להזעיק ולגעור בהן י) ה
ם יח) וכן כל לשון י ל ה מ ) י ל כ ׳ א מי  מתרג

: פייסיה במה  הכרזה בתרגום יהונתן
 דאיפייס. טוב לך «< להתפייס באגר
ה ואי ״ ה ג  נטירא הואיל ונתרצה לכך: ה
ט ה  לא דאיננא לך כרי יוסי כוי מכלל ד
: ארבעה ש ״ מ  הלכתא. וכן פשק ר״ח. ת
 לצלא ודי לצללא. אני שמעתי צלא רצען
 עני וצללא רצען עשיר וכך אמר לו ארבע
 ככרות צריטן לרצען עני למאכלות
 ביתו ליום כמו שצריכץ לעשיר וזה עני
 הוא וצריך לו השדה לפרנסה וכשס
 שאתה אומר לו הסתלק מעלי בלינא
 לבר מצרא משום ועשית הישר והטוב 0
 כך אני אומר לך עשה ישר וטוב לעני
ר  זה ואל תסלקהו רש לגמגם דהעו
׳ בעלמא  קרר צלא ולא הרצען כדאמרי
) מאי לרגש ערסא לצלא : ו ף נ ס ד י ר ד נ ) 

 ואומר אני רוניא רצען היה (י) ונותן
 עורות לעבלנין לעשות מהן מנעלין
 למוכרן בשוק וכך אמר לו רב ספרא
ט שהוא ע ו י זה שכרו מ  לרבינא הענ

 צריך ליתן שכר הרבה לעבלנין לאמרי איגשי ארבעה זוזי לצורך מקת
ר וארבעה זוזי לשכר העבלנין והיינו צללא לפיכך עשה ישר וטוב  העו
 ותהי לו שלה זו לפרנסת ביתו י)ול״נ ל׳ לצלא ל׳ ככרות צריך לעבלן
 עני וד׳ לצללא כמו כן ד׳ לצורך עבדן עשיר ומשל הוא כנגל רוניא שהיה
ה מארבע  לו שדה אחת בתוך שדות של רבינא כדאמר לעיל דרבינא אקפי
ק שדה רבינא בין מפסי  רוחותיו ועכשיו קנה לו שדה אצל מצר רבינא ו
 שדותיו וא״ל רב ספרא לרבינא שיעשה הישר והטוב להניח לרוניא אותה
 o דעכשיו יהיה לו שניס שכמו שצריך שמירה לשני שדות [צריך] ג״כ לאחד
מכמה דברים יציאת האתד מרובה כיציאת שנים ונמצא רוניא משתכר:  ו
ט סגי להיזק ראיה: ה ב  מתני׳ מחייבין אוחו לגנוחו עד ד׳ אמוה. ד
 בחזקה שנהן. אס אמר האחד לאתר שבנאו אני עשיתיו משלי שלא רצה
: עד שיביא.  זה לסייעני ותובעו חצי היציאה וזה אומר נתתי חלקי נאמן
ן דתובה עליו לסייעו ומשפט זה ו ט  התובע עדיס שתבעו ולא נתן לו ד
ך לו כוחל מ  לכל גלר לא היה בונה משלו אלא היה צועק עליו בב״ד: ס
׳ אמות הרבה ולא רצה האתר  אחר. לאחר שבנאו האתד למעלה מד
 לסייעו בהגבהתו סמך השני כותל אתר כנגד כותל זה כדי לסכך ולתת
: מגלגלין ה ר ק ת פ שלא נתן עליו עדיין ה ״ ע  עליו תקרה מכותל לכותל א
ה דניחא ליה בהגבהה דהיאך: בחזקה שלא  עליו אח הכל. דגלי דעתי
 נחן. אם בא הראשון ותבעו לדין לאחר שסמך את כותלו לכותל
 ראשון ואומר לו תן לי חלקך במה שהגבהתי וזה אומר נתתי חלקי
עד שיחייבוהו בית דין ט זה גלר לכל ו פ ש  אינו נאמן אלא בעדים שאין מ
 אינו עשר ליפן: גמ׳ הקובע זמן לחבירו. במלוה שהלוהו:

 אילימא

 מסורת הש״ם
 א) [לעיל כ:], ב) נ׳׳א ובא
 בזמנו. רש״ל, ג) שייך לעמול
 הקודס, ד) [אכלויילשון הרמת
 קול כצ״ל. רש״ל], ה) צ׳׳ל
 ירעס יהוא נש׳ינ כנ וכן הוא
 נס׳׳י, ג) [דנריס ו ג״מ קח.],
 t) ס׳׳א ל״נ ול״נ רק הוא
 הג״ה על הס״ל. רש״ל,
 ח) שייך לעמול הקולס,
 נו) [כלאיתא נכמונוח סל.],

 הגהות הב״ח
 (א) גם' הנ לי לפי דמי קניס:
 (נ) שם נעלמא לאכלרי נעיא
 כצ״ל ותינח לאו נמחק:
 (נ) ־ש״׳ ל׳־ה פייסיה יכו׳
 טונ לך שניאות להתפייס:
 (ד) דייה ארנעה לצלא וכו׳
 רצען היה ולוקח עורות
 ונוחן עורוה לענדנין:
 (ה) בא״ד אומה שדה
 לעכשיו: (י) תום׳ ל׳׳ה הגייה
 וכו׳ לקאמר טעמא דגדר
 ניקף: (t) ד״ה ארנעה וכוי
 הרי הוא מצרן כמוך לאמרי
 אינשי: (ח) ד״ה אע״פ שלא
 נתן עליו את התקח־ז
 מגלגלין ונוי טעמא דגדר

 ניקף:

 מוסף רש״י
 מנה לי בידך אמר לו הין.
 ונפני עליס ואמר להס אחס
 עלי(שבועות מב ). נתתיו לך
 פטור. מלשלס ומשנועה
 לאורייתא 1שס!. אין לך
 בידי. לא היו לנריס מעולם,
 חייב. לשלס ואינו נאמן
 נשנועה, שהד הוחזק כפרן
 !שם!. הימלטי. שנותנים
 נסריס סנינ פתחי חלינוח
 יפתחין ונמקוס חורי קינוע

 הקורוח (ב־ק סז!.

 רבינו גרשום
 הב לי כמה דגדרי. הואיל
 והוקפת שדך מד׳ רוחותיה
 ומשתמרת תן לי לפי חלקך
 המגיעך מהוצאותי: הב לי
 דמי קנים בזול. כלומר אם
 לא תרצה ליתן שיעור גדר
 טוב תן לי מיהו שיעור
 דמי קנים בזול: הוה קא
 גדר דיקלא. היה (ולקט)
 [לוקט] דיקלא: א״ל רבינא
 לאריסיה זיל אייתי לי
 קיבורא. כגון אשכול של ג׳
 או ד׳ תמרים תלוים בקנה
 א• מאותו דקל: רמא קלא.
 גער בו באותו אריס שלא
 יגע בתמרים: דניחא לך.
 כהני גדרים דגדרי: אלא
 עיזא בעלמא. כלומר מי
 לא בעית למעביד נטירותא
 מתמת עיזי דלא ליפסדו
 בשדך והשתא לא צריכת:
 פסיקנא לך כרב הונא

. ונראה לי שיש עדים שחייב לו ך זמני אינו נאמן ך תו אמר פדעתי : ובא בזמנו ו  אבל בסתם הלואה לא חשיב ליה תוך שלשים תוך זמנו
ט ניהמניה שפרעו תוך זמן במיגו דאי בעי אמר לא הלוית לי כלום או לא קבעת לי שוס זמן ולקמן מיבעי ליה  וקבע לו זמן דאי לאו ה

 אי



 מסורת הש״ם
 א) [גי׳ הערוך נערן סף ל׳
 ספא וספא פי׳ כל נדנך
 ונדנך וימניה הוא], נ) ולקמן
 לג. גיטין לד:] כהונות פז.,
 «)[ועי׳ תיס׳ כתונות יט.ד״ה
 חזקה וכו׳ מה שהניחו נצ״ע],
 ד)[קיישיןסד:וש״נ[,ה) צ׳׳ל
 לנע״ח עכי״ס. ר״ש מלסי
 ומר״כ, ו) צ״ל נמסקנא
 דהתם. מר״כ, t) צ״ל ללרנא
 ודאי לא תקשה למה לא קאמר
 ד׳ להא פליג אריש לקיש.
 מר״ב ח) [צ׳׳ל נעדיס],

 ס) וצ״ל לקדושין פרק[,

 גליון הש״ם
 גמרא כמקום חזקה אסרי׳
 םה ל־ לשק־. עיי נר״!
 קדושין לף רלה ע״א:
 תום' דייה סי בו׳ ראי נעיא
 אפ־ה א"׳ לבוא עלי. לא
 זטתי להבין הא שס ננלריס
 מנואל הנועס לנאמנת בהט
 משוס לאין אשה מעיזה פניה
 נפני נעלה והכא ל״ש כן
ה וכפי רנריו לבא  להגט מ
 עליה אינו בעלה עול וא״כ
 ליכא חזקה זו להא ממ״נ אינו
 בעלה ואלרבה כפי לנריה

 עליין זקוקה לו וצע״ג:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ גמקוס חזקה מה לי
 כצ״ל וחינח אמרי׳ נמחק:
 (נ) תוס' ל״ה ט היט וכי•
 זמנו תנינא מת האב בתוך:
 (ג) ד״ה ואפי׳ וכו• חוך זמנו
 (לרב פסא למפרש וכו•
 ואפילו לרב הונא בדיה לרנ
 יהושע! תא״מ ונ׳׳ב ס״א
 וכ״ה נאשר״י ולא מיבעיא
 לרנ פפא יכו׳ אלא אפי׳
 לרב הונא נריה לרנ יהושע
 וכוי: (ד) נא״ד עלות נחיי

 האנ נמי מצית למימר:

 ה: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
: ת  אילימא דא״ל פרעהיך בזמני. כשהשלמת את גובה ארבע אמו
ה לי בידך והלה אומר אין לך בידי ת מנ נ ע  פשינוא. דנאמן שהרי זו ט
 כלום: אלא לאו דאמר ליה פרעשיך בשוך זמני. קודם שהשלמת
פא בתזקת שלא נתן כוי: אילימא דא״ל : ה״ש. מסי ת  לארבע אמו
 פרעשיך בזמני. כשגמרתי את כותלי
 וידעתי כמה גתחייבתי לסייע
 בהגבהתך: מי יימר דמחייבו לי
ך  רבנן. הילכך אפילו אמר פרעתי
: ואפילו מישמי. ן מ י  בזמני לא מה
ת הלוה בתוך זמנו גובה  אס מ
 חובו מן היתומים בלא שבועה
: מה ה י ע ר  ולא חיישינן דילמא פ
 לי לשקר. אי בעי אמר ליה
 פרעתיך בזמני הילכך כי א״ל נמי
 פרעתיך בתוך זמני נאמן בשבועה:

 או

מ אין להוכית מכאן דקסבר ריש ״ מ  אי אמרינן מיגו במקום חזקה ו
 לקיש המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים דאפשר
דה לו בפני עדים דאפילו  דמיירי הכא שהלוהו שלא בעדים אלא הו
מ היכא דהלוהו בפני עדים מעיקרא ״  למ״ד צריך לפורעו בעדים ה

 דלא הימניה אלא בפני עדים ואס
ם ניפשוט מהכא  תאמר מכל מקו
 דלא אמרינן מיגו דאי בעי אמר
ה ואומר ר״י דהא לא ת  פרעתיך ע
גו כיון למיידי דקיימי ביום  חשיב מי
ן נ ג דמסקי אע״  אחרון של זמן ו
( ס ש : ו ב ף ק מ ל ״ ב  בשילהי דהשואל (
 לעביד איניש דסרע ביומא דמישלם
מ אין זה מיגו ללא חציף ״  זימניה מ
 איניש למימר פרעתיך היום אבל רגיל
 הוא לומר פרעתיך אתמול ושכתת:
ג לבפ׳ יש ״ ע כי דלא ליטדדן. א  כי הי
. ושס< תנן ט ף מ ת ד ו ר ו כ ב  בכור (
 בכור בתוך שלשים יום בחזקת שלא
פדה ואומר ר״י דהתס לא שייך האי  נ
ן שאין א דלא ליטרדן דהוי ממו מ ע  ט
ק ר פ  לו תובעין מיהו קשיא לרבי מ
: ושס< דאמר בעו ב ף ק מ ד ״ ב  השואל (
 מיניה מרבי ינאי שוכר אומר נתתי

 כי חיכי דלא ליטרדן תגן בחזקת שנתן עד
 שיביא ראיה שלא נתן חיכי דמי אילימא
 האמה ליה פרעתיך בזמני פשיטא בחזקת
 שנתן אלא לאו דאמר ליה פהעתיך בתוך
 זמני אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה
שפא ושפא זימניה הוא ,  שאני הכא הכל א
 ת״ש בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן
 היכי דמי אילימא דאמר ליה פרעתיך בזמני
 אמאי לא אלא לאו האמה ליה פרעתיך בתוך
 זמני אלמא לא עביה איניש הפהע בגו זימניה

 שאני הכא דאמר מי יימר דמחייבו לי רבנן רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע
 עבדי כאביי ורבא מר בר רב אשי עבד כר״ל ״והלכתא כה״ל 2ואפילו מיתמי
הבא ליפהע מנכסי יתומים לא יפהע אלא בשבועה יחזקה דאמר מר ג (  ואע״ג ג
 לא עביה איניש הפהע בגו זימניה האיבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו
במקום חזקה >* אמרינן י<מה לי לשקר  פהעתיך בתוך זמני מהו ״מי אמרינן 8

 או
י פלה והשתא היכי מדמ  ומשטר אומר לא נטלתי על מי להביא ראיה אימת אי בתוך זמנו תנינא מת (0 בתוך שלשים יוס בתזקת שלא נ
ן ומפרש ס לא שייך למימר לא ליטרלן ולכך צריך לומר לבכור נמי איכא טירלא למצוה שצריך מיל ליתן לזריזין מקלימי ת ה  לה לבכור ל
רע לו תוך הזמן ללא ליטרלן אבל גבי בכור לאכתי לא איחייב כלל על לאחר ל׳ ם אחר להכא כיון לחייב לו ואיתרמי ליה זוזי פו ע  ר״י ט
ר ויצטרך שוכר לצאת ללא עליף מיניה ומיהו קשיא הא לפריך לר״ל ט ש ר וכן שוכר שמא יפול ביתו של מ ט פ  יום ושמא ימות בתוך ל׳ ר
ע לשמא לא יבנה זה ר פ לו התם ללא עביל ל ע בגו זימניה לאביי ורבא נמי תיקשי למו ר פ  מכותל חצר שנפל ולייק מיניה לעביל איניש ל
. וא״ת ואמאי פשיטא הא טא ך בזמני פשי : אילימא דא״ל פדעתי ת יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר מו  את הכותל ומיהו בכמה מקו
ל גבי מלוה תבירו ״ רע תוך זמנו ואכן סהלי שזה עשה כותל איצטריך לאשמועינן לאין צריך לפורעו בעלים ר״ל לאפילו מ ן לאין אלס פו ו  ט
קרא אבל הכא ליכא שוס הוכתה ללא הימניה הילכך סשיטא לאין צריך  בעלים צריך לפורעו בעלים התם משום ללא הימניה מעי
׳ תוך ן כר. נראה לביתומיס גלולים מיירי אבל בקטנים לא גבי אפי ח פ י א ל ב ר רבנן ה . ואע״ג דאמו  לפורעו בעדים: ואפילו מיתמי
עת בעל חוב מצוה רתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ואפילו לרב הונא בריה א דאין נזקקין משום פרי מ ע א דמפרש ט פ  זמנו (ג) לרב פ
ס חשוב י א משוס צררי לא גבי מיתמי קטנים אפילו תוך זמנו דאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין דקטנ מ ע  דרב יהושע דמפרש ט
ת בחיי האב (י) מצית למימר לחיישינן לצררי אפילו תוך ף קיב.< ואפילו נתקבלה עלו  שלא בפניו כלמוכח בריש פרק הגוזל בתרא >ב״ק ד
א מ ע ט ) לתנן אין האלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה ו ס ש : ו ל ף ל ן ד י ט י ג  הזמן בקטנים כלאשכחן גבי אלמנה בפרק השולת (
פ שהוא תוך הזמן ומיהו מאלמנה אין ראיה להתם חיישינן לצררי אפילו בגלילים משום לאית לה ״ ע סה הבעל צררי א י  משוס שמא התפ
ן לאיתנהו בתנאי בית לין אימור ו י לצררי בבנותיו מבבת אשתו משוס ט פ : ושס< לחיישינן ט ב ף ק ת ד ו ב ו ת כ  בתנאי בית לין כלאמרינן בהנושא (
ג לאמור רבנן אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אא״כ רבית אוכלת בהן כו׳ ״ ע נהו ואין להביא ראיה מללא קאמר הכא א  צררי אתפסי
א להבא ליפרע לאשמועינן לגבי קט ההו קט מילתיה בגלולים אי נמי נ א נ פ  ללא מיירי בקטנים אלא לוקא בגלילים לשמא משום רב פ
א ורב הונא בריה לרב יהושע ולא קאמר פ < לקאמר מאי בינייהו לרב פ : ד ע ן 1דף ק  אפילו בלא שבועה ואין להביא ראיה משלהי למטלתי
א אמר בשמעתין ללית להו חזקה לריש לקיש ועול פ ת לוה תוך הזמן ללרב הונא גבי להא רב הוגא ורב פ  איכא בינייהו כגון למי
) גבי ו ש י ד ק ה ה ״ ם ד ש . ו ף לג ק ד ״ ב ת יכול למצוא איכא בינייהו טובא ואינו חושש לומר אלא לבר אתל או שנים כלאמרינן בהמטת ( מו  לבכמה מקו
א משוס צררי לא גבי מיתומים קטנים אפילו תוך הזמן לפריך מ ע  פלוגתא ליושס השור מיהו יש להביא ראיה לאפילו רב הונא למפרש ט
ן נ < שקיבל עליו לזו ולא לזו ולא משני הכא במאי עסקי . ישס< ולחיק עלה לשנויי בבעל חובה ף כב ן ד ט ר ע  עליה לרב אסי 3פ׳ שוס היתומים (
דה והאי שינרא ליתא אליבא א י) משני כשחייב מו א דהא במסקנ פ א דרב פ מ ע ט ע הזמן בחיי האב ואין לומר דההיא סוגיא סברה כ י  בשלא הג
ה דמילתיה דרב אכך דקאמר אלא אס כן רבית אוכלת בהן ור׳ יוחנן אינו מוסיף ט אס כתובת פי ו א וכן יש להוכיח מג פ א דרב פ מ ע ט  ד
מסתמא רב אסי ורבי יוחנן אית להו חזקה דריש לקיש דהכי הלכתא ן ו ע בעל חוב לא משתכח בשום ענין דנפרעי מ ש  אשה משוס מזוני מ
ק רבא ו לא פסי ס ש . ו ו ף ל ת ד ו מ ב י  כלססיק בשמעתין ועול אי לית להו חזקה לריש לקיש א״כ קי״ל כריש לקיש בארבעה דברים ובריש החולץ (
מ גס ללילן מוכח ללא קי״ל כריש לקיש אלא בתלת ובפרק ל׳ וה׳ ״ ג לרבא ולאי י) פליג אריש לקיש בשמעתין מ ״ ע  כוותיה אלא בתלת א
ג לקיימא לן ״ ע . ושס< לפריך לרבי יוחנן לאמר מעליית יתומים והאמר רבי יותנן אין נזקקין לנכסי יתומים אלא לכתובת אשה א ט ף ל  >ב״ק ל

מ פריך שפיר לרבי יוחנן אית ליה אין נזקקין בכל ענין אפילו במלוה הבא ״ ר משוס צררי והתם בשור שנגח לא שייך צררי מ א ה מ ע ט  ל
י יתומים כוי. ותניא כס א ליפרע מנ כ ר רבנן ה : אע״ג דאמו ן ם דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל די ע ט  מתמת עצמו דלא שייך צררי מ
ם ותימה היכא אמרו ע שהיא משנה בשום מקו מ ש . ושס< אבל מה אעשה שהרי אמרו תכמיס הבא ליפרע כו׳ מ ז ף פ ת ד ו ב ו ת כ  נמי בפ׳ הכותב (
) גבי מי . ף סד ן בפרק הכותב >שס ד י ואומר ר״י מדתנ פ  חכמיס דמאלמנה ליכא למילף דשאני אלמנה דאית לה בפנאי ב״ד וחיישינן לצררי ט
 שמת והניח אשה ובעל חוב והיה לו מלוה וסקדון ביד אחרים כו׳ יתנו ליורשים שכולם צריטס שבועה ואין היורשין צריטן שבועה ועוד
ע אלמא גם ) וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה וכו׳ שלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרו . ה ף מ ד  תנן בשבועות (
ך בגו זימניה אין צריך לעשות ע מכאן משמע שאס הוציא שטר חוב על חבירו וא״ל אישתבע לי דלא פרעתי  האב היה נשבע שאינו פרו
פא משטר דבשטר אינו גובה אלא בשבועה ה לי לשקר או לא. הקשה הר״י בר מרדכי והא הך חזקה עדי ם חוקה מ ׳ במקו  שבועה: מי אמרי
י ואור״י פ פא ט גו במקום עדים לא אמרינן כ״ש במקום חזקה דעדי  ובהך חזקה גובה בלא שבועה וא״כ מאי קא מיבעיא ליה הא סשיטא דמי
ר ואי אמרי אפילו אחר זמן ידענו שלא פרעו היה גובה ׳ בתוך הזמן פטו  דלא קשה כלל דודאי עדים עדיפי מחזקה דאי אמרי שפרעו אפי
ע ואס לאו דזימנין דזייר ליה אפשיטי ר ח מתוך השטר אס פ ט ו מה שצריך שבועה ביש לו שטר זהו לפי שאינו מ  מן היתומים בלא שבועה ו
׳ מיגו במקום חזקה מדרמי בר תמא דאמר בפרק כל הנשבעין ט דלא אמרי מ תפשו ״ מ ף יז.) אך קשה ד ד מ (  דספרא כדאמרינן בפ״ק דב״
מן לומר החזרתי לך במיגו דאי בעי אמר דנאנסו משוס דמצי ד אצל תבירו בשטר צריך להתזיר לו י»(בשטר) ולא מהי י ק פ מ ו ה ס ש : י ה ף מ ת ל י ע ו ב ש ) 

י א דשטרך בידי מאי בעי לא מהנ מ ע ט פא דאין צריך שבועה ו  א״ל שטרך בידי מאי בעי וכ״ש דלא אמר מיגו במקום חזקה דחזקה עדי
: ושס< דאמר היכא דמוחזק לן ד ף ס ד  לפוטרו משבועה ושמא סוגיא דהכא לא סברה כרמי בר חמא ולא דמי כלל לההוא ט)דפרק האומר (
. ושס< דבעי החזיקה היא מלחמה ו ט ף ק ת ד ו מ ב י ר לה בגיטא וכן ההיא דהאשה שלום ( ט  דאית ליה אחים ואמר יש לי בנים דנאמן במיגו דאי בעי פ
ה לי לשקר ומרע לחזקה ומייתי ן להחזיקה היא ואמרה בלדמי לא אתי מ ו  בעולם מי אמר מיגו לאי בעי אמרה שלום בעולם או ללמא ט
) יבמה שאמרה תוך שלשים יום לא : א י ן ביבמות בסרק בית שמאי 1דף ק ן ההיא בעיא לא למי כלל להך להכא ומיהו קשה מלתנ  התם מעי
י לא מוקי ולכך לאתר שלשים יום פ ן אותו אחר שלשים מבקשים הימנו ומפרש התם לעל שלשיס יוס מוקי איניש אנפשיה ט י פ  נבעלתי מ
: » . א ף צ ד ־לאי בעיא אמרה אינו יכול לבא עלי לנאמנת כלמוכת בסוף נלריס ( מנא אף על גב לאית לה מיגו 9  אין כופין ללא מהי

 ואמר

 עין משפט
 נר מצוה

ו K ב מיי׳ פי״ל מהל׳  נ
 מלוה הל׳ א סמג עשי[
 פל טוש״ע ח״מ סי׳ עח

 סעיף א:
 כז ג מיי׳ שס סמג עשין צל
 טוש״ע ח״מ סי׳ קח

 סעיף יז:
 כח ד ה מיי׳ שס סמג שס
 טיש״ע ח״מ סי׳ עח

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 כי חיכי דלא ליטרדן.
 שלא יתבעו בזמנו: אילימא
 בזמנו. בשעת השלמת
 ד• אמות פשיטא דנאמן
 דמי איכא למאן דאמר
 דבזמנו לא הוי נאמן:
 אלא בתוך ומנו. קודם
 השלמת ד׳ אמות ואפייה
 קתני דנאמן דבחוקת שנתן
 הוא אלמא עביד אינש
 דפרע בגו זימניה ותיובתא
 דריש לקיש. אמר לך ריש
 לקיש בעלמא אימא לך
 דלא עביד אינש דפרע בגו
 וימניה ושאני הכא גבי כותל
 אמאי נאמן דליכא תוך
 זמנו דכל שעה ושעה כל
 דימוס ודימום שבנה זמנו
 הוא לסייע ומש״ה נאמן:
 ת״ש מסיפא. הא סיפא
 קשיא לאביי ורבא אמרי לך
 אביי ורבא בעלמא אימא
 לך דעביד אינש דפרע בגו
 זימניה ושאני הכא גכי סמך
 לו כותל דמש״ה אינו נאמן
 כי טעין דפרע חלקו קודם
 שסמך או דאמרי׳ ליה אימר
 אמר סבר בדעתו הואיל
 ואינו חייב עכשיו לסייע
 בהגבהה למה ליה למיתן
 ליה מי יימר דמחייבי(ליה)
 [לי] רבנן למיתן כשאסמוך
 הכותל ומשום האי סברא
 לא יהיכ ליה מידי ואי
 טעין דיהיב אינו נאמן:
 ואפי׳ מיתמי. שאם טעין
 אחד לחבירו פרעתיך תוך
 זמנו ומת והניח יתומים
 חייבין היתומין לשלם דלא
 יכלי למטען שמענו מאבינו
 •שאמר שפרע לו כתוך זמנו
 ואע״ג דאמרי׳ הבא ליפרע
 מנכסי יתומין אע״פ שיש
 לו שטר לא יפרע אלא
 בשבועה דאמרי׳ אלו היה
 אכוהן קיים הוה מפיק
 שובר ומרע ליה לשטרא
 אפ״ה דמחמדינן כל כך
 בנכסי יתמי אפייה אי
 אמר אכוהן לבעל חובו
 פרעתיך בתוך ומנו ומת
 מגבי מיתמי: מה לי לשקר
 במקום חזקה. כלומר הואיל
 ויכול הוא לטעון לפטור
 עצמו ולומר שפרע בזמנו נו
 בחזקה דאדם פורע בזמנו
 והואיל ויכול לפטור עצמו
 כזמנו ואמר תוך זמנו אמרי׳

 מה לי לשקר:

 א) ונראה לצ״ל לאמרי׳ ציה
 לולאי אמר וסכר בלעתו
 הואיל ונו׳]. נ) [אולי צ׳׳ל
 שפרע נזמנו אמרינן מה לו
 לשקר ונאמן לטעון שפרע מון
 זמנו ואף שהיא ;גל החזקה
 לאלם פורע נזמנו יהיאיל
 דכול לפטיר עצמי ולומר

 שפרע נזמנו].



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ ס״ו מהל׳ טוען  כ
 הל׳ ו׳ ופ״ו הלכה ה
 שמג עשין צה טוש״ע ח״מ

 סי׳ עט סעיף י:
 ל כ מיי׳ שס פ״ו הל׳ ג
 שמג שס נווש׳׳ע ח׳׳מ שם

 סעיף א ינהג״ה:
 לא ג ד מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 שמים הל׳ א שמג עשי!
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ קגז

 סעיף י:
 לב ה מיי׳ פ״ח מהל׳
 שמיס הלי ט שמג עשי!
 פה טוש״ע ח׳׳מ סי׳ קנג

 סעיף יט:
 לנ ו מיי׳ שס הל׳ ו טוש״ע

 שס סעיף נח:
 לד ז ח מיי׳ שס הלי ו

 טוש׳׳ע שם סעיף י:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ו.
י ה מצי לשנויי הא דקמנ א כוי. הו י ל א מ י א ך כזמנ  ואמר לו פרעתי
 בחזקת שלא נחן היינו בפוך זמנו או בזמנו ואמר פרעתיך
׳ לעיל אבל לאחר זמנו הוי בחזקת  בתוך הזמן דליכא מיגו כדפרי
ה לי לשקר אך ניחא ליה לשנויי ס חזקה אמרינן מ  שנתן לבמקו
 התם מימר אמר מי יימר למתייבי לי
 רבק ללא תיקשי נמי לאביי ולרבא:
ר כר. מ ו א א לויתי כ ר ל מ ו א  כל ה
ה צריך כאן ר יצחק מ ״  הקשה ה
ן ו מר כו׳ הא ולאי ט  לנועם כל האו
מן לומר שלא  שכבר הולה תו לא מהי
: א  לוה דבשלמא בשבועות (לף מ
א מ ע ם ל״ה כל) צריך להאי ט ש  ו
ה לי בילך והלה אומר נ  שאומר לו מ
 להל״מ ואתו עלים ואמרי ראינו שלוה
פרע השתא הא לקאמרי סהלי שלוה  ו
י והא לקאמרי (י» פרע לא מנ  מהי
י להא איהו קמכחיש להו לאמר מנ  מהי
 לא לרתי והאומר לא לויתי כאומר
א לא צריך נ  לא פרעתי למי אבל ה
 כלל ואומר ר״י לאיצטריך לאשמועינן
 ללא מצי למימר האומר לא לרתי
 לא שלא לוה כלל אלא כאילו לא לרתי
ל לכאילו אומר לא  לפי שפרעתי קמ״
ך מ א ס ג  פרעתי בהליא: סמך לפל
לה. האי לפלגא איירי בין לאורך  לכו
א נ  בין לגובה: ה<ומודה רב הו
פתא. מפרש ר״ת קרנא לו א ו  כקרנ
מה יותר שבסוף  להיכר שלא יאריך החו
ה לקרנא י פ י  אותו כותל שסמך w ט
ר  כלפי כותלו של חבירו ולופתא ה
 היכר שלא יגביה הכותל יותר כגון
מה לפי  שעשה היכר בראש התו
מה צרה למעלה  שרגילין לעשות החו
 שיפלו הגשמים מחוץ לחומה ולא ישהו
 שם ומולה רב נחמן באפריזא היא היכר
 שיאריך עליין הכותל שבסוף אורך
מה אינו שוה אלא אבן אחת בולטת  החו
 ואחת שוקעת לולאי עליין יאריכנו
ס ו  ואקבעתא לכשורי היינו שעשה מק
 הנחת ראשי קורות למוכח שסופו
 להגביה על שיעור גובה עלייה:

 האי

 לעזי רש״י
 שרדי״ל [בורדי״ל].

 בית קטן.

 רבינו גרשום (המשך)
 באפריוא. היינו מורפט׳׳א
 בל״ע אע״ג דאמר רב נחמן
 למאי הסמך סמך דלא יתן
 אלא כנגד שיעורא דסמך
 מוהה שאם סמך כותלו
 כנגד חציו גבוה כמו אותו
 כותל שהגביה חביוו וחציו
 האחר עשה נמוך והניח על
 הנמוך אפריזא ודאי גלי
 דעתיה דהיום ומחר יניח על
 אותו אפריוא קורות ויגביהו
 בשוה לאחר זמן ובהאי
 מודה רב נחמן דמגלגלין
 עליו את הכל ואית דאמרי
 אפריזא (נתר) [נסר] ארוך
 שמשקעין באורך הכותל
 ובונין עליו כדי שתקשר
 הכותל יפה וכן כקכעתא
 דכשורי שאם עשה באותו
 מחיצה הנמוך מקום חורין
 כדי לקבוע בהן לאחר
 זמן קורות אע״ג דהשחא
 לא קבע בהן מגלגלין
 עליו את הכל דגילה דעתו
 דלאחר זמן יעשה שם עלייה
 ויגביהו: כי כוי לא הוי
 חוקה. כגון סמך כותלו
 לחצר חבירו והוי בכותלו
 של זה חלונות חורין לצד
 חצר חבידו אין יכול חברו
 להחזיק בזה הכותל ולומר
 שיש לו חלק בזה הכותל
 מחמת אלו החורין הפתוחין
 לרשותו ואע״ג דעביד ביה
 בהנהו כוי המלטה כעין
 שעושין בחלונות שקוכעין
 שם הקורות מקיפין החור
 בלבנים כדי שלא ירקבו
 ראשי הקורות מלחלות
 החומר ואע״פ שטוען בעל
 חצר אני עשיתי כל זה אין
 חוקה להכירו לטעון שיש
 לו חלק ככותל מחמת אותן
 המלטות משום דמצי אמר
 בעל הכותל האי דעבדי
 תכי מצד שלך להכי עבדי
 דכי מפייסת לי ותקנה ממני
 שיהא לך רשות להשתמש
 בכותלי ולקבוע בו קורות
 שיהיו מזומנין החורין ולא
 תצטרך לחתור בכותל דלא
 מיתרע אשיתאי: אחויק
 להורדי. שאם היה לאחד
 חזקה בכותל חבירו לקבוע
 כו זיזין לא יקבע בו קורות
 דיכול לעכב עליו ולומר אם
 הוחזקת לזיוין שהם דקין
 שאין מרעין את הכותל כל
 כך בקורות ודאי לא תחזיק
 בו לקבוע קורותיך שהם
 עבין: איכא דאמרי אחזיק
 להוח־י אחזיק לכשורי.
 הואיל והחזיק בו בכותל
 קובע מה שירצה: אחזיק
 לשפכי. שאם יש לא• חוקה

 שמרויבו מקלח לחצר חבירו אם ירצה לסלק את מרזיבו ולהניח כל צ) תקרתו בניטוף יכול חבירו לעכב עליו
 ויכול לטעון טוב לי לקבל מימיך במקום א• יותר מכמה מקומות: איכא דאמרי. אחויק נמי לנטיפי דיכול זה
 בעל הגג לטעון מאחר שהוזקקת לקבל מימיי מה לי בשפכי מה לי בנטיפי: אבל לצריפא דאורבני. כלומר
 הני מילי דאמרין אחזיק לשפכי אחויק לנטפי אם הגג מכוסה מן דפין שבולע המים אבל אם מכוסה בצריפא
 דאורבני באגודות של גמי או של קנים שמקלחת המים הרבה שאין שוהה בהן המים יכול לעכב עליו:
 ג) איכא דאמרי היינו צריפא דאורבני כלו׳ הני מילי דאין יכול לעכב על נטפי אם הגג עשוי כמות כל גגין שאין

 או הילמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי
 לשקה ת״ש בחזקת שנתן עה שיביא ראיה
 שלא נתן היכי המי אילימא שתבעו לאחר
 זמן ואמר לו פרעתיך בזמני פשיטא אלא
 לאו האמה ליה פרעתיך בתוך זמני אלמא
 אפילו במקום חזקה אמהי׳ מה לי לשקר שאני
 הכא הכל שפא ושפא זמניה הוא ת״ש מה׳
 אמות ולמעלה אין מחייבין אותו םמך לו כותל
 אחר כו׳ עד שיביא ראיה שנתן ה״ד אילימא
 שתבעו לאחר זמנו ואמר לו פרעתיך בזמני
 אמאי לא אלא לאו דאמר ># פרעתיך בתוך
 זמני אלמא במקום חזקה לא אמהינן מה לי
 לשקר שאני הכא דאמר מי יימר המחייבי לי
 רבנן א״ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי
מנה לי בידך אמר לו הין למחר אמר א (  ת״ש א
 לו תנהו לי אם אמר נתתיו לך פטור אין לך
 בידי חייב מאי לאו נתתיו לך דא״ל פרעתיך
 בזמני אין לך בידי דא״ל פרעתיך בתוך זמני
 וקתני חייב אלמא במקום חזקה לא אמרינן
 מה לי לשקר לא מאי אין לך ביהי לא היו
כל האומר לא  דברים מעולם ״האמה מר ב
 לויתי כאומר לא פרעתי דמי: סמך לו כותל
 אחר מגלגלין עליו את הכל כוי: א״ר הונא
 סמך לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר
למאי דםמך םמך למאי דלא סמך לא סמך  ג

 ״ומודה הב הונא בקרנא ולופתא י ומודה
 ר״נ באפהיזא » ובקבעתא הכשוהי אמה רב
בי כוי לא הוי חזקה ואע״נ *העבה ליה  הונא ה
 הימלטי הא״ל אמינא לכי פייסת לי לא
 ליתהע אשיתאי «< אמה ה״נ אחזיק להורהי
 לא אחזימ לכשוהי לכשוהי אחזימ להוההי הב
 יוסף אמר אחזיק להורדי אחזיק לכשורי א״ה
 אמר רב נחמן יאחזיק להורדי אחזיק לכשורי

 לכשורי אחזיק להורדי אמר רב נחמן אחזיר! לנטפי אחזיק לשפכי אחזיק
 לשפכי לא אחזיק לנטפי ורב יוסף אמר אפילו אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי
 א״ד אמר רב נחמן ׳אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל
 לצריפא דאורבני לא רב יוסף אמר חאפי׳ צריפא דאורבני עבד רב יוסף עובדא
 בצריפא דאורבני אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו

 בבירה

רע בתוך זמנו לא אמרינן ן למוחזק לן לאין אלס פו ו  או דילמא. ט
: ה לי לשקר וליהמנוהו ה ללבוריה מ  במקום דאיכא חזקה למרעי
א: ם: אין לך בידי. מפרש ואזיל מאי הי  אמר לו הין. ובפני עלי
 לא היו דברים ממולם. הלכך חייב לשלם שהרי יש עלים שהולה

ן לאמר לא לרתי טו  לו בפניהם ו
ע שכל מי שאינו ר לה הוא שלא פ  מו
רע הלכך כאומר לא פרעתי  לוה אינו פו
 למי לאילו אמר פרעתי נאמן אפילו
 לוה בפני עדים לקי״ל בשבועות
0 המלוה את חבירו בעדים א  (דף מ
ך לפלגא. מ  אין צריך לפורעו בעדים: ס
 שלא היה כותל חדש ארוך ככותל הראשון
ע לגובהו י  אלא בתציו או בגובהו לא הג
ך לכולה. תייב ליתן מ  של ראשון: ס
 לו תלקו בכותל הראשון כאילו סמך
ן ו ט  כותל שני כנגד כל הראשון ד
פו לגמור רתן תקרה ותנן  דהתחיל סו
פ שלא נתן עליו את התקרה ״ ע  א
. רעשה עליות : תוס׳ ד  (י) נותן מי
ג תקרה רצטרך לו כותל שהגביה ׳  ע׳
: ומודה רב הונא כ ״  חבירו. ע
 צקרנא ולופהא. בחיבור שבקרן
 זרת. לופתא חיבור הרי שהיה סוף
 ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שבין
 שתי חצרות ולאחר זמן נמלך ראובן
ט בקרן זרת של ע ו  זה וחיבר בנין מ
 סוף ביתו ובליטת הבנין משוכה כנגד
 מקצת אורך הכותל המבדיל בין
דה רב הונא דלמאי דלא  החצרות מו
 סמך לא סמך שאין בנין כזה עשר
: ומודה רב נחמן גאפריזא ( י  לימשך(
 ובאקבועי כשורי. לענין גובה דקאמר
 רב נחמן דלמאי דלא סמך לא סמך
לה הוא שאס עשה בכותל שסמך  מו
ם הנתת ראשי קורות עלייה על  מקו
פו להגביהו עול כשיעור  פני כולה סו
 גובה עלייה וניחא ליה בגובה לכותל
: אפריזא.  ראשון ונותן חלק בכל גובהו
 עץ ארוך ועב שנותן על פני כל אורך
 הכותל להנית עליו ראשי קורות ומגין
ת ליחלוח מ ח  עליהם שלא ירקבו מ
 הכותל ובלשון משנה קרר מלטיסיןי<.
 ומי שאין לו (0 עץ עב עושה חורים
 בכותל ונותן נסרים קטנים למעלה
 ולמטה ולצללין ומניח בתוכו ראשי
 קורות והיינו אקבעתא לכשורי: בי
 כוי לא הוי חזקה. שמעון שהגביה
 כותל החולק בחצר למעלה מלי אמות

 מסורת הש״ס
 א) שבועות למ:, ג) שס מא:
 כתובות סח., ג) [בעמן ערן
 לפתא האריך נפי׳ סוגיא זו],
 ד) [עי׳ ב׳׳ק סז.], ה) לפי׳

 מהרש״א טד׳׳א,

 גליון הש״ם
 גפרא יעבד ליה ה־םלם,.
 מלשון הכתוב וטמנמס במלט
 (ירמיה מ״ נ טי): רש״י ד״ה
 אהי־ק להורד־ בוי בגון
 שטוען הוא םבר לי. עי׳
 לקמן דף כג ע״א תוש׳ ל״ה

 והא:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ דאמר ליה פרעתיך
 בתוך: (ג) שם ומודה רב
 גחמן נאפריזא ובאקכעתא
 דכשורי אמר רנ נחמן
 בי כד לא הויא חוקה
 ואע׳׳ג דמתנח ביה הימלטי
 דאמר ליה אמינא לכי
 מפייסת: (ג) שם ואמר
 רנ נחמן אמזיק להורדי
 לא אחדק לנשור, לכשורי
 אחזיק להורדי רב יוסף
 אמר אחדק לה ורדי אחדק
 לכשורי איכא דאמרי אמר
 ר״נ אפי׳ אחזיק לכשורי
 לא אחזיק להודדי איכא
 לאמרי אמר רב נחמן אחזיק
 להורלי כצ׳׳צ וט׳נ ה״א
 נאלפסי וע״ש פי׳ ננמוקי
) הש״־ ד״ה סמך י  יוסף: (
 לכולה וכו׳ אח המקרה עדיין
 נומ[ מיד: (ה) ד״ה ומולה
 רב הונא וכו׳ לימשך יותר
0 הייה אפריזא  הס׳׳ל: (
 וכו׳ ומי שאין לו אותו ען
 ענ: (ז) ד״ה לאייל שמעון
 לכי מפייסת וכו׳ תקרה
 ומעזיבה ותפייסל כו׳ ולא
 אצטרך: (ח) תום׳ ל׳׳ה כל
 וכו׳ שפרע לא מהימני וכו׳
 ללא מצי למימר הא דאמרי
 לאלויתילא שלאלויתיכלל:
 (ס) ד״ה ומולה וכוי שסמך
 עושה כיפיה לקרנא וכוי
 נראש המומה כמו שרגילים:

 ועשה בו חלונות לצל ראובן להנחת
 ראשי קורות כמו שפירשתי לא הרא תזקה לגבי ראובן לאמר אני סייעתיך להגביהו שאלולי שסייעתיך לא היית עושה לי הנחת קורות שאם אבא
ח ביה הימלטי הם נסרים עבים שנותנים בצלי התורים להגין  לסמוך לו כותל אחר לאחר זמן שאתן עליה תקרה ואף על גב למתנ
ע ר ח  על ראשי הקורות ולא מצי למימר ראובן אי לאו לסייעי בהלך לא טרתית כל האי טירתא: דא״ל שמעון (י< דכי מפייסח לי לא ח
ן במה שהגבהתי לא אצטרך לקלקל כותלי לנקוב ה ותפייסני בממו ר ק  אשישאי. אמרתי בלבי שמא תמלך לסמוך לי כותל אחר ולתת ת
ן אינן חזקות שלש שנים ללא שייך שלש שנים אלא . אחזיק להורדי. כל חזקות הללו לשמעתי ס׳  בו חורים להנחת ראשי קורותיך: תו
 גבי חזקת קרקע שמחזיק בשדה חבירו ואומר לקחתיו ממך אבל הכא בחזקת תשמישין בעלמא מיירי שמשתמש בשל חבירו ובשעה אחת
א משום דאמרינן לא שביק איניש מ ע ט ׳ ואי חבריה בטינא לאלתר הויא חזקה ו  משתמש בפניו ושותק הרא חזקה כדמוכח לקמן דאמרי
ן ומכר לו תשמיש ו או נתן לו ממו  לאישתמושי בתוך שלו תשמיש של קביעות בלא רשותו וכיון דמשתמש זה לפניו ושותק י״ל דנטל רשות ממנ
ן נשתמשתי בפניו ושתק אינה חזקה כדפנן לקמן בחזקת הבתים ע ן שטוען הוא מכר לי או נתן לי במתנה אבל אס ט כגו ׳  זה והני מילי להויא חזקה 3
ה אתה עושה בתוך שלי והוא א״ל שלא אמר לי אדם דבר מעולם ה אינה חזקה טצד אמר לו מ נ ע ה ט מ ) כל חזקה שאין ע . א  (לף מ
: אחזיק להורדי. להניח ראשי רהיטים לקים כ ״ ד לא שנא חזקת שלש שנים ל״ש חזקת יוס אחד ט הני. ע י י  אינה חזקה כו׳ ובכל חזקות מ
ט גרסינן אחזיק לנטפי אחזיק לשפכי אחזיק לשפכי לא אחזיק  על כותל חבירו: לא אחזיק לכשורי. להניח עליו קורות כבדות תחת אלו: ה
טפטף גגו מי גשמיס לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרזב: אחזיק לשפכי. אס רצה עושה מרזב  לנטפי. היתה לו חזקה בחצר חבירו שי
ב נחמן כוי אבל לצריפא דאורבט לא. גג של צריף פא ליה לבעל החצר: א״ד אמר ר ג במקום אחד דהא עדי ג  רקלח כל מי ה
הם: ד אין בעל החצר יכול להשתמש תחתי א ן מ ט ו מ  שרדי״ל בלע״ז שמכסין אותו בענפי ערבה והיינו אורבני ומתוך שהטיפין ס

 בירה

 רבינו גרשום
 והלה אומר לפני עדים
 הן. אין לך בידי• מעולם
 חייב הואיל והודה לו
 מעיקרא: פרעתיך בזמנו.
 באותו [היום] שתבעו.
 אלמא דבמקום חזקה לא
 אמרי׳ מה לי לשקר. לא
 לעולם בעלמא אמרי׳ מה
 לי לשקר והכא כי אמד ליה
 אידך אין לך בידי משום
 מאי חייב לאו ומן ותוך
 ומן איבא הכא. אלא מש״ה
 חייב אתמול אמר לו הן
 בפני עדים ועכשיו אמר ליה
 אין לך בידי כמאן דכפר
 ליה בתר תודאתו דמי א)
 הכא אמר לויתי ויש עדים
 שלא יכול לומר לא פרעתי
 דמי וחייב לפרוע ולעולם
 מיהא ליכא למישמע מינה:
 פ״פקא סמך לו כותל
 אחר. כדפרישית
 לעיל: סמך לפלגא סמך
 לכולה. שאם סמך זה כותל
 כנגר אותו כותל שהגביהו
 חבירו משלו ולא האריכו
 כשיעור אותו כותל כולו
 אלא כנגד תציו (משום
 דאמר סמך לכולה) אעפ״כ
 אמר רב הונא מגלגלין עליו
 את הכל ויתן תלקו המגיע
 בכל הכותל אע׳׳פ שלא
 סמך אלא כנגד חציו משום
 דאמרי• היום או למחר ימלך
 בעצמו ויאריכנו כנגד כולו:
 מה דסמך סמך. שכנגד אותו

 שיעוד שסמך יתן חלקו ותו לא דלא מחייבי ליה עכשיו משום היום ומחר: בקרנא ולופתא. קתא שאם התתיל אותו
 כותל שסמך מרחוק שלא כנגד אותו כותל שהגביה חבירו אלא סופו של אותו כותל שסמך אותו כנגד ווית של אותו
 כותל שהגביה חבירו בהא מודה רב הונא שאין מגלגלין עליו ליתן אלא כנגד חלקו באותו קוק שאם היה דעתו לסומכו
 היום ומחר כולו כנגד אותו כותל לא היה בונה משך בנינו לצד אחו לופתא אנפנדי״ף בלע׳׳ז כלומר שלא סמך האי
 כותל כנגד גובה של כותל חבירו אלא הגביהו כנגד מחצית כותלו של חבירו ולא משום בית אלא לקרות עליו מעט
 בהא מודה רב הונא שלא יתן אלא כנגד אותו גובה של אותו לופתא לפי שאין בדעתו להגביהו יותר: ומודה רב נחמן

 א) [אילי צ״ל נתר הולאתו למי וכהיט לאומר לא לדחי רש עליס שליה לאינו יכול לומר לו לסרעתי למי וחייב לפרוע וכו׳]: נ) [אולי צ״ל לסלק את מחינו ולהגימ שיזוב המיס מכל תקרתו נניטוף וכוי]: ג) [ר׳׳ל לאיכא למפרשי פירוש אחר נצריפא לאולמי:



 מםורת הש״ם
 א) לעיל נ:, ב) [עריך ערך
 מצר נ׳], ג) נמ׳׳א: כלל,
 ר) נדפיס ישן איתא ולא זה
 רוצה לעשות נעו, ה) [שייך
 לדף 1.1, ו) תינת אלא מסף
 ע״ס המהרש״ל והמהרש״א
 אומר להשמיטה, 0 ס״א ל״ג,

 הגהות הב״ח
 (6) גטי משתמש בכתליה
 ובזיזיה עד ארנע אמות:
 (ב) שם לא חזו לי. ;״נ ע״ל
 דף ס׳: (ג) שם יעבד דידיה
 מהו דתימא: (ד) שם
 איתבס חחאי: (ה) רש״•
 ד״ה נירה וכו׳ חדרים
 קטנים והשכיר: (ו) דיה אבל
 רחבה חצר הס״ד ואח׳׳כ
 מה״ד לא אין הרחבה:
0 דייה חוס׳ פשיטא ל״צ ) 
 דקרים ראי לא קליס:
 (ח) דייה אבל וכו׳ בהי עדנא
 סלקת כצ״ל ואות ל׳ נמחק:
 (מ) דייה איתבס תתאי:
 (י) תום' ד״ה מהו כוי ועשה
 הוה מצי בצ״ל יתיבת זה
 נמחק:(5) דייה שתי וכו׳ כי
 קאי עליון בשפת חצירו

 כלאמרי׳ לעיל:

 מוסף רש״י
 עושה לו מעקה גכוה ד׳
 אמות. כדי שלא יראה במצר
 חנירי כשהיא משתמש בגגו

 ו: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
ות  בירה גדולה. בית ארוך מאל וחלוק מתוכו להרבה חדרים (ה) קטנ
 והשכיר לזה אחד מהן הרי זה משתמש בכתליה בחורי הכתלים על
 פני ארכה מבחוץ על ל׳ אמות אף שלא כנגד ביתו ובזיזיס היוצאים
ס: ובעובי הכוהל. בראשו כגון אם השכיר לו בה עלייה: אבל  מכפלי
 בהרבן אפדני לא. לרך בוני בירה
ן  חשובה להניח לה כנגד פתת הטרקלי
ה לאויר נ ט  החשוב שבה כעין גינה ק
 ועולין בה דשאים ויפה המראה לעיניס
 ושם אין רשות לזה לתלות בכתלים
 כלום שאינו עשוי ליכנס לתוכו:
 אבל רחבה שאחורי הבהים. כל
 היקף שאחורי הבתים קרוי רחבה
 ושלפני הבתים קרוי חצר (י). אין
 הרמבה מושכרת לו להשתמש: לא
 הויא חזקה. אם סמכה על כותל
 חבירו ולא מיתה בתוך שלשים [יזם]
 לא הויא חזקה לטעון ולומר פייסתיך
 במעות עד עולם דכל תלתין יומין
ד איניש ולא מחי סבור תברי  לא קפי
ם יטלנו עטי  זה צריך לצל ולימים מו
 משם: ואי סוכה דמלוה היא לגחר
 ז׳ הויא חזקה. דכיון דשבקוה עלה
ה ליה למחויי:  יותר מן הצורך הו
 חוסי. ומדלא מיחה איכא למימר
 לזה פייסו במעות עד עולם שכן היה
 לרכס לקבוע סוכתן לצורך כל השנים
ל לאחר ז׳ הויא חזקה ללא  והלכך מי
 למי לסוכה למטללתא ללא הוי חזקה
א לצל בעלמא ל תלמין יומין לההי  ע
 הוא לעבלה אבל סוכה זו לצורך
ג שבכל שנה עשאה. ח  כל ימות ה
: זה שלא כנגד זה. זה סותם כ ״  ע
ס: ומעדיף.  גגו לצל צפון וזה לצד דרו
ג כלי ג ה יותר מחצי ה ק ע מ  מושך ה
 שיהיה במקצת כנגד סתימתו של זה
 ומתוך כך לא יראה בהדיאג) לגגו של
 חבירו: פשיטא. דהאי פלגא והאי
 פלגא: לא צריכא דקדים חד ועביד
ה לחצי גגו קודם שבא ק ע  דידיה. מ
 לב״ד ואח״כ תבע את חבירו לעשות
ו דתימא הואיל והתחיל  בשלו מה
ה בגגו וזה יתן ק ע מ  לעשות יגמור ה
 לו חצי הוצאה: אוזעקא. יציאה:
«) לאי לא קלים אלא בא לב״ד .  חום׳
ה ולא זה רוצה לעשות ק ע מ ק ה ס  על ע
 בגגוי< פשיטא לבייל עושה פשרה
ה ק ע  ביניהם לעשות כל אחל חצי מ
 או האחל יעשה כולו וחבירו יתזיר
 לו שכר הורעת אשיותא אבל השתא
 לקלים יכול לטעון אילך אילו לא
 קלמת אותי הייתי עושה כולו בגגי
 אבל לחצאין לא עבילנא לטריחא לי
. עט  לחזר אחר סועלין בשביל לבר מו
כ: לא החרט אשיהאי. מכובל ׳  ע׳

 אבביהה גהולה משתמש >*< בזיזיה ובכתליה

 עה ה׳ אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו
 אבל בתרבץ אפהני לא ורב נחמן היהיה
 אמר באפילו בתרבץ אפדני אבל החבה
 שאחורי הבתים לא ורבא אמר גאפילו
 החבה שאחורי הבתים אמר רבינא י האי
 כשוהא המטללתא עה תלתין יומין לא הוי
ואי  חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ה
 סוכה המצוה היא עה שבעה יומין לא הוי
 חזקה בתה שבעה יומין הוי חזקה י ואי
 חבהיה בטינא לאלתה הוי חזקה אמר אביי
 ישני בתים בשני צהי השות הרבים זה עושה
 מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו
 זה שלא כנגה זה ומעהיף מאי איהיא בהשות
 ההבים ״אפילו השות היחיה נמי השות
 הרבים איצטהיכא ליה מהו התימא נימא
 ליה סוף םוף הא בעית לאצטנועי מבני
 רשות הרבים קמ״ל דא״ל רבים ביממא חזו
 לי בליליא «< לא חזו לי את בין ביממא בין
 בליליא חזית לי א״נ רבים כי קאימנא חזו
 לי כי יתיבנא לא חזו לי את חזית לי בין כי
 קאימנא בין כי יתיבנא רבים כי מעיינו חזו
 לי בי לא מעיינו לא חזו לי את ממילא נמי
 חזית לי אמה מה זה עושה מעקה לחצי גגו
 וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגה
 זה ומעדיף פשיטא לא צריכא דקהים חה
 מנייהו ועבד «< מהו התימא נימא ליה איהך
 שקול אוזינקא ועבדיה ארצ כוליה קמ״ל הא״ל את מ״ט לא עבהת משום המיתהע
גג הסמוך לחצר  אשיתך אנא נמי מיתהע ליה אשיתאי א»אמה ה״נ אמה שמואל ט
 חביהו עושה לו מעקה גבוה ה׳ אמות אבל בין גג לגג לא ור״נ היהיה
 אמה ־אינו זקוק לה״א אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי להיזק ראיה ארבע
 אמות בעינן אי לנתפס עליו כגנב במסיפם בעלמא םגיא אי לגהיים וטלאים
לעולם לנתפם עליו כגנב במםיפם מצי  בכדי שלא יזדקר בבת ראש םגי כ
[אמר ממצורי הממצירנא] במחיצת עשהה לא מצי משתמיט (  משתמיט ליה כ
 ליה מיתיבי אם היה חצהו למעלה מגגו של חבירו אין נזקקין לו מאי לאו אין
 נזקקין לו כלל לא אין נזקקין לד׳ אמות אבל נזקקין למחיצת עשרה איתמר
 שתי חצהות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגהו ועולה ועליון
 בונה מכנגהו ועולה ורב חסדא אמר עליון מסייע מלמטה ובונה תניא כוותיה
שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגהי  דרב חםדא ל
ואם היתה חצהו למעלה מגגו של חבירו  ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה מ
 אינו זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חה הוה הייה עילאי וחה הוה דייר תתאי
 >י) איתבר תתאי א״ל תתאי לעילאי תא ונבנייה א״ל אנא שפיר קא האיהנא

 א״ל
ה: אבל בין גג לגג. לא צריך כלאמרינן ט ממהרת לקלקל למעלה: גבוה ארבע אמוח. משוס היזק ראי י  הבנין שמכבילין על חומת ט
: אין זקוק לו. ך מ גג לא קביעא תשמישיה ולא ידענא בהי עדנא (״) דסלקת לאיצטנע מ יפא חצר קביעא תשמישיה ו  בשמעתין קמי
ת גובה: אם נחפם כגנב. שאם יכנס לפנים מן המחיצה לשם גניבה נכנס: מצי משחמיט ליה. ולומר  בין גג לגג לארבע אמו
ע הבית: ק ר ק ע החצר גבוה מ ק ר  חפץ נפל מידי על גגך ונכנסתי אצלך ליטול: היחה חצירו למעלה מגגו של חבירו. שהיה ק
: זו ג לא קביע משמישיה נוח ליזהר משכיניו שלא יראוהו ג ן ל ו  אין זקוק לו. בעל החצר לעשות לו מחיצה בין חצר לגג לט
ה על שמגיע לגובה קרקעיתו ט מ ל ן בונה משלו מ  למעלה מזו. קרקעית האחד גבוהה מתבירתה: זה בונה מכנגדו ועולה. התחתו
: דהוו דיירי חד ן פסד בשפלות קרקעיתו של תחתו ו ומעלה ולא יהא עליון נ ד ג מ  של חבירו ואחר כך מתחיל זה לסייעו ונותן חלקו מ
ניס בארץ עד ששסלה  עילאי וחד חחאי. כשחלקו האתין נטל זה בית וזה עלייה: («) איחבר חחאי. נטבעו הכתלים התתתו
ן יכול ליכנס בתוכו אלא אם כן שוחה: הא מבנייה. בוא ונסתור את כל הבית ונבננו:  תקרת העלייה ואין התחתו
י עלייתך: נ  י)איבנייה אנא. משלי: אמר ליה. עליון לית לי לוכתא לדיירנא ביה: לא קא משדר לי. איני יכול לדור בביתי מפ

 שוף

 רבינו גרשום (המשך)
 הסמוך לחצר תכירו. דמקום
 החצר גבוה ושוה לגגו
 עושה מעקה ד׳ אמות לגג
 שלא יציץ לחצר חבירו. ואי
 קשיא למה אין מחייבין בעל
 חצר לעשות מחיצה לחצירו
 שלא יסתכל לגג חבירו. הא
 לא תיקשי דהיזקא דחצר
 עדיף מהיוקא דגג דחצר
 קביעא תשמישחא וגג לא
 קביעא תשמישתיה: אבל
 כין גג לגג דלא קביעא
 תשמישתייהו לא להאי ולא
 להאי לא: אי לנתפס עליו
 כגנב. כלומד אי לכך צדיך
 מחיצה דלא יכנס חבירו
 לשם בלא רשות ויתפס
 כגנב דיכול לומר לו לגנוב
 באת: במסיפס בעלמא סגי.
 אפי׳ במחיצה כל שהוא
 אם יעבור עליו בלא רשות
 יתפם כגנכ: במסיפס יכול
 לאישתמוטי. דטעין דכיון
 דלא הוי האי מחיצה גבוה
 י׳ טפחים לא הוה ידענא
 אי משום מחיצה הוי משום
 הכי עברנא ולא משום
 גניבה: למעלה מגגו של
 חבירו. שקרקעית החצר
 גבוה יותר על הגג: מאי
 לאו אין נזקקין לו כלל
 לעשות מחיצה וקשיא לעיל
 דתרצת י) זקוק למחיצה:
 שחי חצידות זו למעלה
 מזו. שהאחת גבוה יותר
 מן האחרת תחתון יחקוק
 מחיצה בקרקע עליון וכונה
 עד שיהיה הכותל שוה
 לחצר העליון ושוב יגביהו
 העליון עד די אמות:
 ורב חסדא אמר עליון
 מסייע מלמטה עם התחתון.
 לפי שהעליון יכול לראות
 התחתון ולא תחתון העליון
 לפיכך צריך העליון לעשות
 רוב הבנין כפי שלא יזיק
 לתחתון מראייתו: ואם
 היתה חצירו למעלה גבוה
 מגג של חכירו אין זקוק
 לו. משום רגג לא קביעא
 תשמישתיה: איתבר ביתא
 דתתאי. שנפלו קצת מכותלי התחתון וירד בית העליון ונח על אותו קצת כותל התחתון שנשתיירו: אמר ליה תתאי לעילאי תא
 נבניה. כלומר סייע לי לבנות הבית כבראשונה: שפיר דאירנא. כלומד איני צריך שאני יפה דר שלא נפלה עלייתי:

׳ קאי לעל שלשים יום י . אומר ר״ת לאמתנ רא דמטללתא  האי כשו
הר בחזקת שלא נתן מכאן ואילך הוי בחזקת ר חזקה ו  לא ה
ם: עד שבעה יומי. ה הכא ולא בחזקת הבתי  שנתן ואתי שפיר לנקטי
 לאו לוקא שבעה לבשמיני עצרת לא יוכל לסתור: ואי חבריה

ר הוי חזקה. ואומר ת ל א נא ל  בטי
 רבינו שמואל לחזקות ללעיל לאו לשלש
 שנים אלא לאלתר כלאמרינן הכא:
ת הרבים. אומר  בשני צדי דשו
 ר״י לוקא בשני צלי רשות
 הרבים שאין האחד מרגיש בחבירו
נן ו מדאמרי  כשעולה בגגו שיזהר ממנ
 בסמוך אבל בין גג לגג לא:
א ק נ ד ו ל א י א״ל שקו א מצ מ י ת  מהו ד
ר ס״ל  כוי. וא״ת והיכי ה
 דמצי למימר ליה הכי דאטו משום
 דקדס זה ועשה הורע כמו ויכול
 לדותקו זה לעשות כל הכותל ויש לומר
ל כיון לאס לא קלס זה יעשה (י) ״ ס  ל
ה מצי למימר שקול אוזינקא וזיל  זה הו
 ועשה כל הכותל או הב לי אוזינקא
 ואעשה אני הכל ונררח בין שנינו שלא
 נצטרך להעליף השתא נמי מצי למימר
 ליה הכי קמ״ל ללא מצי אמר ליה
ן שכבר עשה זה ולא אמר לו קולם: ו  ט
ת זו למעלה מזו. וא״ת  שתי חצרו
 ותתתון למה יסייע לעליון
י לארבע אמות ולא יוכל ט מט מ  ל
ן לראות בחצר העליון יבנה  התחתו
 העליון ואומר ר״ת כגון שחצר התחתון
 אינו נמוך אלא 0 אצל חצרו של עליון
 ״(אלא מצל א׳) ומצל א׳ הוא גבוה כחצר
 העליון שיוכל לראות שם ור״י מפרש
ן מזיק לעליון ט קאי עליון (0  להתחתו
׳ לעיל כי קאימנא חזו לי ולכך  כלאמרי
ת בחצר העליון:  צריך לסייע על ל׳ אמו

 שוף

 עין משפט
 נר מצוד!

 לה א ב ג מיי׳ פ׳׳ו מהל׳
 שטרות הלי א סמג
 עשין סט טוש״ע ח״מ סי׳

 שיג סעיף א:
 לו ד ה ו מיי׳ פ״ח מהל׳
 שכנים הל׳ ז סמג עשין
 פנ טיש׳׳ע מ״מ סי׳ קגג

 סעיף יז:
 לז ו ח מיי׳ שס פ״ג הלכה
 ה סמג שס טוש״ע מ״מ

 סי׳ קנט סעיף א:
 לח ט מ״׳ שס הל׳ ו ועי׳
 נהשגוח שמג שס
 טוש״ע שס סעיף נ יסי׳ קס

 סעיף א:
 לט י כ מיי׳ יסמג שס
 טוש׳יע ח״מ סי׳ קנט

 סעיף ב:
 מ ל מיי׳ שס הלכה ז ועי׳
 בהשגות ונמ׳׳מ ונכ״מ
 סמג שם טוש״ע ח״מ סי׳

 קס סעיף ג:
א מ מיי׳ שס טיש״ע שס  ט

 סעיף א יסעיף ב:

 רבינו גרשום
 מנטף אלא משני עברי הבית
 אבל בנוי כעין צריף הוט״א
 בל״ע שהוא עגול ומנטף
 בכל סביבותיו לא [אחויק]
 ויכול לעכב עליו: בבירה
 גדולה. כעין מגדל גדול
 ובונין בתוכה בתים הרבה
 סביבותיה ויש סביבותיה
 חצר וגנות ופרדסין הרי זה
 השוכר משתמש חוץ לביתו
 בכתליה דבירה הסמוכות א)
 לכותל אם יש בה חורין או
 זיזין שתולין בה חפציהן עד
 ד׳ אמות סמוך לבית דשייך
 בתר.בית: ובעובי הכותל
 במקום שנהגו. לישתמש
 על גב נ1 הבית משתמש
 חוץ לגג בעובי החומה
 ד• אמות: אבל בתרבץ
 אפדני. גינת ביתן שסמוך
 לפלטין אינו משתמש
 לבתים אלא לפלטין: אבל
 רחבה גדולה שאחורי
 הבתים, היא ודאי עשויה
 לצורך הפלטין עצמה: האי
 כשורא דמטללתא. אם נעץ
 אחד קורתו בכותל חכירו
 מדעתו של בעל הכותל
 לסכך עליה מפני החמה
 אם נעוצה בו הקורה יותר
 מל׳ יום ולא מיחה בעל
 הכותל הוי חזקה לוה
 שנעצה לקובעה שם לעולם
 שסתם שאלה משאיל כותלו
 לחבירו לנעוץ בו [מידי]
 ל׳ יום ותו לא: ואי סוכה
 דמצוה היא. כלומר אם
 הרשהו לנעוץ קורה לצורך
 סוכת החג דמצוה ודאי
 אם הניחה שם יותר על
 ו׳ ימים בפני בעל הכותל
 שלא מיחה יכול להחזיק בה
 לעולם: ואי חבריה לקורה
 בטינא. כלומד שקבעה
 לקורה בכותל בחומר
 ובלבנים בקביעות בפני בעל
 הכותל ולא מיחה הוה
 חוקה לאלתר דאיכא למימר
 דמחל לו: ב׳ בתים משני
 צדי רה״ר. אם מקום הוא
 שמשתמשין על הגגות זה
 עושה לחצי גגו מעקה גבוה
 ד׳ אמות משום היוק ראיה
 וכן השני וה שלא כנגד וה
 ומעדיף מעט זה כנגד זה
 כדי שלא יוכל א׳ להציץ
 בתוף גג חבירו ג) אלא
 ברה׳׳ר מצי למימר חבריה
 דמעכב מאי [נפקא] לף
 מינה אי לא עבידנא מעקה
 כוותך סוף סוף אי לא הואי
 אנא הכא אפ״ה קבעית
 לאצטנועי מכני דה״ד קמ״ל
 דמצי אמר ליה אידך ל)
 אי לא מבני רה ״ר יכילנא
 לאצטנועי דכי יתיבנא לא

 חזו לי קמ״ל ה) דאפ״ה יכול לכופו שיעשה חצי מעקה לגגו: דקדים חד מינייהו ועביד. מעקה לחצי גגו: אזינקא.
 חצי הוצאתך שתוציא בכולו: משום דאיתרע אשיתך. שלא יכביז־ על הכותל ויפול הכותל אנא נמי מסתפינא הכי: גג

 א) [אולי צ״ל ננופליה לבירה הסמוכות לכותל ביפו אס יש בה חורין וכוי]: 0 ננראה לצ׳׳ל על גג הניפ וכו׳ן: ג) [נראה לצ״ל רה״ר איצטליכא ליה למהו לתימא למצי למימר ליה חבריה וכיין: ל) [נראה לצ״ל למצי למימר ליה אילך אי לא אפ מבני רה״ר ונוי]: ה< [אולי
 צ״ל לט יתימא לא חזי לי ומש״ה יכיל לכיסי שיעשה חצי מעקה לגגי]: י) [אולי צ״ל לתלצת לזקוק למחיצה ״]:



 עין משפט
 נר מצוה

 מב א ב ג ד מיי׳ פ״ל
 מהל׳ שכנים הלי ו ז
 שמג עשי! פנ נויש׳׳מ ח״מ
 סימן קשד שעיף נ ועיין

 נהג״ה:
 פג ה ו מיי׳ שס פ׳׳ז הלכה
 ט סמנ עשין פנ טוש׳׳ע

 ח״מ סי׳ קנד סעיף יג:
 מד ז טוש״ע שס יסימן

 קסי סעיף נ:
ה ח ט מיי׳ שס הלי י  פ
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנל סעיף 0:
 פו י מיי׳ פכ״ל מהל׳
 מכירה הל׳ י סמג שס
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קעג סעיף

 ר:
 פז כ מיי׳ ס״ז מהלכות
 שמיס הל׳ י סמג עשין
 פב טוש״ע ח״מ סי׳ קנל

 סעיף כז:
 םח ל מיי׳ פכ׳׳ח מהל׳
 מטרה הלי יל סמנ
 עשין פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 ריח סעיף ת:
 הט מ נ מיי׳ שס הל׳ יל

 טוש״ע שס סעיף יח:

 רבינו גרשום (המשך)
 לך מחדש: דינא אמר ליה.
 דלא מצי למיטרח לפנות
 ביתו: היינו הך. דקאמר
 רב חמא בהני בי תרי
 וכו׳ והא תו למה לי: הא
 איצטריך למיתני. שאפי׳
 אלו חלונות שיש לו בהן
 חזקה: בי תבני וציבי.
 שאין צריך כהן לאורה כל
 כך אפייה לא מצי לכופו
 לפנות: אספלידא. חדר
 שלועזין קמערא: תרביצא.
 גינה שסמוך לה: אפומא
 דאםפלידא. לפני הפתח:
 אחד של שדה לבן. שדה
 תבואה: יש לו לבעל
 הכרם ד׳ אמות בשדה לבן.
 כמלא צמד בקר וכליו כדי
 לחרוש גפניו העומדין על
 המיצר ששם היו נ) עומדים
 גפנותיהם בחרישה: שעל
 מנת כן חלקו השדות.
 והכי נמי לא יבנה כותלו
 לאספלידא שלו כדי שלא
 לאפיל עליו: א״ל התם.
 מש״ה יש לו לבעל הכרם
 ד׳ אמות בשדה לבן משום
 דעלו להדדי שמעלה זה
 בעל הכרם לבעל שדה
 משדה לבן יותר מחלק שדה
 כרם כדי שיהא לו ד׳ אמות
 אבל הכא גבי אספלידא
 לא העלהו יותר בתרביצא
 ומש״ה מצי למימר ליה
 בדידי קבנינא: א״ל וכי
 בשופטני עסקינן. דלא מעלו
 אהדדי כלומר וכי באנשים
 שוטים עסקינן דבלא עלוי
 קרקע נטל וה תרביצא
 תחת האספלידא והלא זה
 בנוי וזה ןאינו] בנוי אלא
 בודאי עלו אהדדי בדמים:
 כשורי והודרי. ולא עלו
 באוירא ולא נתן לו בקרקע
 יותר ובדין קאמר בדידי
 קא בנינא: ולימא ליה.
 בעל האספלידא עד האידנא
 הויא לה אספלידא דהויא
 לה נהורא מעליא אבל
 השתא אי בנית אשיתא
 קא מאפלת עלי והוה לי
 אדרונא דחשיכה טפי ובהא
 טענה מצי מעכב עלויה:
 אמר רב שימי בר אשי
 שמא בעלמא פליג ליה.
 דהשחא נמי שם אספלידא
 קרי ליה אע״ג דמאפלא:
 מי לא תניא כוי. אע״פ
 שאין שם גפנים שתים
 כנגד שתים ואחת יצא
 זנב (אילנות!: דדיירנא ביה
 כדדרו ביה אבהתי. כלומר
 להכי איכוונא למיתב חלק
 אבותי שהיה לה מאור גדול:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ז.
לר״י נראה שוף לשון שפשוף ה שחה קומתך ו ״  שוף אכריםך. פ
ן נ  שמתחכך בארץ: ברקי םדיקי. אנשים רקיס מתרגמי
: היינו הך. וא״ת והא אשמעינן > א ס י י ט פ ו ש  גוברין סריקין (
א  בהאי עובלא לחלתא אעתיקא לא קאי ללא שמעינן מההי
 ללעיל ולעיל איצטריך כלאמרינן
׳ וכו׳ ו כשורי למסה מי מ ללא מט ״ ה  ו
 ר״ל למילתא לפשיטא היא לחלא
 חלתא וכולה עתיקא לא קאי ומשוס
ה צריך לאתרי האי עובלא:  הא לא הו
 אםפליהא. פרש״י טרקלין
ה כלמתרגס ר ע פה ובערוך פירש מ  י
י שאול במערה ס נג< מפנ י ל ה ז  מ

י דאספלילא להכא ר״ או  באספלילא ו
ה מלקאמר «)נמי לעלו ר ע  א״א להיות מ
 להללי בכשורי והולרי ובמערה ליכא
קרא  כשורי והולרי ועול מלקאמר מעי
 אספלילא והשתא י)אילרונא ובמערה
י לאספלילא ״  ליכא אורה כלל ומפרש ר
ר אכסלרה שיש בה אורה  להכא ה
 גלולה שסרוצה ברות אתל כלאמרינן
מה ) עולם לו ן לף כה. מ ק ל  בלא יחפור (
 לאכסלרה וכו׳ וכן מוכח בהקומץ רבה
) לאמר א ל י ל פ ס ה א ״ ס ל ש : ו ג ת דף ל ו ח נ מ ) 

 אביי חזינא להו לאספלילי לבי מר לאית
 להו פצימי ולית להו מזוזה ופריך
מרפסת  מיתיבי בית שער ואכסלרה ו
נא. י  חייבין במזוזה: א״ל בדידי קבנ
ה אתה אין לך עלי חזקת אורה ״  ס
 של שלש שנים ותימה שהיה יכול
 להאפילו עליו שלא יהא לו בטרקלין
 אורה כלל ועוד דמאי קאמר באררא
 לא עלו אהדדי פשיטא דעלו נמי
 באוירא דבית בלא אורה אינו שוה
 כלום ומפרש ר״ת שמאספלידא היה
 יכול לראות לשלותיו דרך התרביצא
 ולקאמר מאפלת עילור היינו שהיה
 מעכבו שלא היה יכול לראות שלותיו
 וקרי לה נמי אילרונא שלא היה יכול
 להביט למרחוק וכן מפרש ההוא
 ללקמן אין להם חלונות זה ־על זה
י למאי קפריך מאי ר״  ומיהו קשיא ל
א לתניא כו׳ התם ולאי יש ה  שנא מ
 לו ל׳ אמות לפי שהם צורך לעבולת
 הכרס אבל הכא זה לא היה צורך
ה בדין קאמר ליה  האספלידא מש״
 ונראה לר״י לולאי היה מאפיל עליו
 האורה שלא היה בו אורה גלולה
 כאשר צריך לאכסלרה אבל עליין היה
 בו אור גלול והא לאמר ומכנגלן
 מרחיק ל׳ אמות שלא יאפיל היינו שלא
 יאפיל לגמרי על שלא יהא ראוי
פה ומש״ה קרי ליה  להשתמש בו י
 אילרונא משוס ללגבי אכסלרה
 אילרונא היא והשתא נמי אתי שסיר
 ללא עלו להללי באררא שהוא צורך
ת  האכסלרא: והוא דקרו ליה בי
ולע שיש לו  כור. וכגון שהלוקח י
ע שקרוי בית כור לאל״כ הרי ק ר  ק
ה ר ט ׳ אס רואה בשעת מ ו ואפי ה ע ט  ה

יה:  שון< אכריסך. שחה קומתך על כריסך: כשורי. קורות העלי
:  אבל אסנו אהדדי. כשחלקו אס תשפל עלייה (י) יסתרוהו הבית רבנוהו
 עד למה. תשפיל העלייה רכוף את העליון לסתור ולבנות: כאוחה
 ששנינו. בהמוכר פירות המקבל עליו מחבירו לבנות לו בית עושה

 א״ל יא< איםתריה אנא ואבנייה אמר לית לי
 הוכתא למיהה בה א״ל אנא אוגר לך דוכתא
 א״ל לא א<טרחנא >» לא קא מתהה לי שוף
 אכריסך ועול ושוף אכריסך ופוק אמר רב
 חמא אבהינא קא מעכב והני מילי דלא מטו
אבל מטו כשורי למטה  כשורי למטה מעשהה ב
 מעשרה מצי א״ל למטה מי׳ רשותא דירי הוא
 ולא משעבה לך וה״מ דלא אתנו גבי הההי
אבל אתנו גבי הההי סתהי ובנו וכי אתנו  ג

 בההי הההי עה כמה אמרו רבנן קמיה
 נ1ההבה משמיה דמר זוטרא בהיה ההב נחמן

 דאמר משמיה דר״נ כאותה ששנינו״ רומו
 כחצי ארכו וכחצי רחבו אמר להו יירבה
לאו אמינא לכו לא תיתלו ביה בוקי םהיקי (  ה

 ברב נחמן הכי אמר ר״נ ש כי דדיירי אינשי
 וכמה אמר רב הונא בהיה דרב יהושע י כי
ההוא  היכי דעיילי איםוריתא המחוזא והדר ה
 גברא ההוה בני אשיתא אחורי כווי דחבריה
 אמר ליה קא מאפלת עלי א״ל םכרנא לך
 הכא ועבידנא לך כווי לעיל מאשיתאי א״ל
 מא מהעת ליה לאשיתאי א״ל םתרנא לך
 ראשיתך עה הוכתא הכווי ובנינא לה ועביהנא
 לך כווי בבנינא לעיל מאשיתאי א״ל אשיתא
 מתתאה עתיקא ומלעיל חהתא לא קיימא
 אמה ליה םתרנא לה עד לארעא ובנינא לה
 ועביהנא לך כווי בגוה א״ל חהא אשיתא
 חהתא בכוליה ביתא עתיקא לא קיימא א״ל
 םתרנא לה לכוליה ביתא ובנינא לך כווי
 בבנינא א״ל לית לי דוכתא למידר בה א״ל
 אגירנא לך דוכתא א״ל לא ייטרחנא אמר רב

 רומו כחצי ארכו וחצי רחבו כבנין
 ההיכל שהיה ארכו ארבעים ורחבו
 עשרים וגבהו שלשים: איסוריהא.
: והדר. מחזיר ן ט  חבילות קנים ארו
א לך הכא.  עצמו לכל צדדין: סכרנ
ט  אסתום לך תלונותיך באבנים וטי
 ואפתח לך למעלה מכותלי בגובה
0  כתליך תלונות אחריס שיאירו (
 בביתך: קמרעה לאשיהאי. כשתפתח
ת מ ת מה מ ע החו ו  בה חלונות תנ
: םהרנא לך. הכותל מראש ה כ מ  ה
 גובהו עד שיגיע למקום החלונות
ט י  שאעשה לך: לא קיימא. שאין ט
ט הישן שיבש פה בטי  החדש נדבק י
 כבר: דאע׳׳ג דקא משהמש בה בציבי
 וסיבני. ואין הוא עצמו דר בתוכו מצי
 א״ל לא מצינא דאטרח להוציא העצים
: ה פ : אםפלידא. טרקלין י  והתבן
 הרביצא. גינה שבצד הטרקלין שהיתה
 מאירה לתוכו: בדגפשאי אנא בנינא.
 בשלי אני בונה ואמה אין לך עלי
 חזקת אורה של שלש שנים דהשתא
: ד׳ אמומ. לעבודת  הוא דפלגינוהו
 הכרס שהיו חורשין אותה בשוורים:
 דעלו אהדדי. שנתן בעל הכרס לבעל
 השדה לבן דמים של עילוי הכרס
:  הילכך כרס בעי למשקל עם עבודתו
ט שוטה היה  בשופטני עסקינן. ו
 שנטל גינה חלקה כנגד בית בנוי ולא
ם: והשהא (ח) אידרונא.  נטל עילוי דמי
 חלר אפל ואני על מנת אספלידא נתתי
: שמא בעלמא. (*< אס ס  עילוי למי
אע״פ שאינו כשאר  אספלילא שמא ו
: ביה כור.  אספלילא לא בטיל שמו
:  לסי תשבץ >׳< סאתיס כחצר המשכן

 נהרלעי

 מםורת הש״ם
 א) נ״א מצען דאיטרת,
 נ) ס״א דרבא, ג) לקמן צרו:,
 ד)ס״א רבא,ס)[לקמן קנא:
 ע״ז לו: חולין נ.], ו) נ״א
 מצינן דאיטרח, t) [עי׳
 מ״ש בנ״ק פה. על הנליון],
 ח) נ״מ קל., P) צ״ל נהי ועי׳
 רש״ש, י) [אינלרונא וכן

 נסמוך],

 גליון הש״ם
 גמרא חיינו הך. עי׳
 ריטנ״א שנועות לף לו ע״א

 ל״ה תרתי למייל:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ א״ל אבנייה אנא
 אמר ליה ליח לי לוכתא כצ״ל
 ותינת איסתריה נמחק:
 (ב) שם לא טרחנא א״ל לא
 קא מחלר לי א״ל שוף
 אנריסך ועול: (ג) שם אמר
 ר״נ כדדיירי כצ״ל ותינה ט
 נמחק: (ח שם אלא חיננא
 וציבי נעלמא כצ״ל ותינה וני
 נמחק: (ס) שם משרת לי
0 רש"־ ל״ה  אינדרונא: (
 אנל יכו׳ יסתרו הניח:
 (1) ד״ה סנרנא וכוי שיאירו
 לך נניתך: (ח) ד״ה יהשת׳
 אינדרונא: (ט) ד״ה שמא
 נעלמא אשסלילא שמא כצ״ל
 יתינת אס נמחק: (י) ד״ה
 ניח כור לפי חשנו[. נ״נ עיין
 לקמן נפי׳ רשנ׳׳ס ריש כ׳

 ניח כור:

 מוסף רש״י
 בוקי סריקי. כליס ריקיס,
 כלומר רנריס שאינן טעם
 !ע״ז לז חולין נ}. לתך. חצי
 כור לפי חשנו[ סאתיס נחצר
 המשכן, חמשיס על חמשים

. : ד מ ק ־ נ  הר נימ סאה >

 מר
 אפפלידא שאהי׳ דר כשדרו בה

 רבינו גרשום
 לא מצינא דאטרח (לבנות)
 [לפנות] ביתי: שוך אכריסך
 עול. כלומר הואיל וגרם
 מזלך א) חפור באp וכפוף
 בטנך וצא והכנס. דינא
 קאמר ליה דבתוך שלו
 יבנה: לא אמרן דדינא
 קאמר ליה אלא דלא מטו
 כשורי. שלא ירדה העליה
 למטה מיי אז יכול לטעון
 לו דור בדוחק כתוך עשרה:
 [דלא] אתנו בהדי הדדי.
 שלא התנו זה לזה לבנות
 אחר נפילה: עד כמה.
 גבוה יכול לכופו שיסייע
 לו: כאותה ששנינו. בפ׳
 המוכר: רומו כחצי ארכו
 וכחצי רחבו. שאם היה
 הבית כ׳ אמה באורך ורוחב
׳ אמה עושה גבוה חצי  י
׳ שהם ט״ו אמה  כ׳ וחצי י
 וראיה לדבר מהיכל: לא
 תיתלו בוקי סריקי. כלומר
 לא תאמינו בדברים דקים
 הללו מעולם לא אמרן ר׳
 נחמן שיבנהו גבוה כזה:
 שיעור אסורייתא דמחווא
 כדי שיהא יכול לישא
 משאוי על גבו כמשאוי
 של אנשי מחווא ויכול
 לחזור בריוח בהכי מצי
 לכופו טפי לא: אשיתא
 נו אגב כוי דחבר״. שהיה
 בונה כותלו כנגד חלון
 חבירו שהיה לו חזקה
 לחלון ולא הרחיק ד׳ אמות:
 מרעית אשיתאי. שתחתור
 בו חלונות אחרות: סתרנא
 לך. עד חלונות אלו ובנינא

 א) [אולי צ״ל שיף נאק ועי׳ נתוס׳ ל״ה שוף]: נ) ]לפנינו הגי׳ אחורי כד לחכריהן: ג) [הלשון צריך תיקון ואולי לצ״ל דאז היו מעמידי[ גפנותיהס ע״י חרישה]

 חמא ־בדין קא מעכב 8היינו הך והא תו למה
הנהו בי  לי הא קמ״ל האע״ג הלא משתמש י אלא תיבנא (י) ובי ציבי בעלמא ח
 תרי אחי הפלגי בההי הדדי חד מטייה אםפליהא וחה מטייה תרביצא אזל
 ההוא המטייה תרביצא וקא בני אשיתא אפומא דאםפלידא א״ל קא מאפלת
 עלי א״ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא טבדין קאמר ליה א״ל הבינא לרב
 אשי מאי שנא מהא התניא ישני אחין שחלקו אחה מהן נטל שהה כרם ואחד
 מהן נטל שהה לבן יש לו לבעל הכרם ה׳ אמות בשהה לבן שעל מנת כן חלקו
 א״ל התם העלו להההי אבל הכא מאי הלא עלו להההי ״וכי בשופטני עסקינן
נהי העלו  ההאי שקיל אספליהא והאי שקיל תרביצא ולא עלו להדדי א״ל כ
 להההי המי ליבני כשוהי והודרי דמי אוירא לא עלו להההי ולימא ליה מעיקרא
 אםפליהא פלגת לי השתא משוית לי w> אידרונא אמר הב שימי בה אשי שמא
האומר בית כור עפה אני מוכה לך אע״פ שאינו ל (  בעלמא פלג ליה מי לא תניא ח
פרהם אני  אלא לתך הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי בית כור מ
 מוכר לך אע״פ שאין בו דמונים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי
כרם אני מוכה לך אע״פ שאין בו גפנים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא  פרדס נ
 דמיתקרי כרמא מי המי התם מצי אמר ליה מוכר ללוקח שמא זביני לך הכא
 מצי א״ל אהעתא ההכי פלגי דדאירנא ביה כי היכי דדרו אבהתן אמרו ליה

ס מוליעיס ואס נתן לו למי בית כור  שאין שם בית כור יכול לומר סבור הייתי שהיית משלים לי בית כור ואס תאמר ונימא ללמי
 אפילו קרו ליה בית כור ישליס לו בית כור שלם ויש לומר למיירי כגון לאוזיל גביה ואינו נותן לו אפילו למי לתך ואי קרו ליה בית
 כור אפילו אין בו אלא לתך הגיעו ואי לא קרו ליה בית כור חייב לתת לו בית כור שלם אי נמי ללא אוזיל גביה וכגון לנתן לו
ל ואם לאו  למי לתך והשתא אי לא קרו ליה בית כור היה יכול לומר לוקת אס תרצה לתת לי בית כור שלם ולעמול במקחך עמו

פ שאין בו אלא לתך: ״ ע עו א י  תחזור לי מעותי אבל אי קרו ליה בית כור הג



 מםורת הש״ם
 6) ולקמן סה.1, נ) ולעיל נ:ו,
 ג) וסנהדרין קינ.], ו) רש״ל
 מ״ז וצ״ל תניא רשב״ג כוי,
 ס) [שבח ממון וכן הוא
 נרא״שו, 0 [לקמן וו. ב״מ
 קח.], ו) ופסיויס פז.],
 ח) נמ״א ליתא להיוח לו,
 «) נס״א: שמא עדי שקר הן,

<H»m^? 

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גט׳ ורב אמר יש להן:
 (ג) שם הא מאבראי ונו׳
 הא והא מאבראי: «) שם
 לפותחת דידיה מאבראי
 רשב״ג אומר וכו׳ תניא
 רשנ״ג אומר לא כל כצ׳׳ל
 ופיסקא כופין אותו לננות נית
 שער ודלח לחצר נמחק:
 (ר) שם אמר ליה ר״ל רננן:
 (ה) תום׳ ל״ה אין להס וכו׳
 כל אחל נחלק חנירו כצ״ל
 ותינת חלק נמחק: (ו) ד״ה
 לפי כוי לאין בה סכנת:
 (1) בא״ד אנל היכא דתעו
 נמלנר וכו׳ כיון דתעו איכא:

 לעזי רש״י
 שירוד״ר ןשירידוד״א].

 מנעול.

 מוסף רש׳׳י
 מה ינוקא ומר קשישא.
 שני נניס היו לרנ חסלא ישס
 שניהם שדן, אלא שהגלול
 קורין לו מר קשישא ולצעיר
ת ו ב ו ת כ  קורי! לו מר ינוקא !
. האחין שחלקו. ; : ט  פ
 שניהם מוכרי! זה לזה, אין
 להן לא דרך זה על זה.
 אס חלקו שני שלית אחל נטל
 חיצון ואחל נטל פנימי ואין
 הפנימי יכול ליכנס לשלהו
 אלא לרך חיצון נלרן שהיה
 אניי נכנס, אין לו לפנימי
 לרן על חיצון, משוס למוכר
 נעץ יפה מוכר ולא שייר
 לרך לעצמו, וכיון שמכר לי
 לאחיו חלקי שנחיצון נעין
 יפה מנר לו כל השלה והלרך
 ילא שייר לעצמי כמכירה זו
! נזה.). ולא ז ס דקנ ״ נ ש ר  כלום ;
 חלונות זה על זה. ואס
 רצה לננות נחצרי כנגל חלון
. שהלכות ׳ ם ש  אחיו נינה :
 קבועות הן. כלומר שהלכה
. ורב אמה יש ! ם ש  כן !
 להן. למוכר כעין רעה מוכר
 ומשייר לעצמו נמה שמכר
 לאחיי לנר הצריך לו כגון לרך
. כופין אותו. ; ם ש  ואורה ו
 כל אחל מנני החצר לחת חלקו
 כבנין, לבנות בית שער.
 שנונים כוחל נגל השער עגול
 סנינ ועושין נאותו היקף
 פחח קטן מן הצל משוס היזק
 ראיוח בגי רה״ר שלא יראו
ל ב•:. ויהא י ע ל  תוך החצר !
 באנשי העיר. ליתן נצורכי
. רבנן ! : נ י  העיר ו.םנהדרי1 ק
 לא צריכי נטירותא. תורתו
 משמרתו כלכתינ (משלי ו<
מ ־ נ  נשכנך תשמור עליך !
. כמגדלות. שמגינין על ! .  קח

ם פז ן. פסחי  הליר (

 ז: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 נהרדעי לטעמייהו. רב חמא למן נהרלעא הוא ללא ס״ל הא לאילור
י לאמר ע ל ר ה יהו מ  בה כללרו אבהתי ולשס כך חילקנו אזיל לטעמי
: האחין שחלקו. ונטל זה שלה לצפון וזה הרלעא  שמואל להוא מנ
) ליכנס לרך זו לתוך זו אין יכול ח ו  ללרום והיה אביו רגיל להיות ל
 לומר לרך לי עליך: ולא חלונוח.
: ולא מת אורו  לערער על סתי
 סולמוח. אם נטל זה בית וחצר וזה
 נטל עלייה אין לו לקבוע סולס
 בחצירו של זה לעלות לעלייתו: ולא
 אמה המים. להביאה מן הנהר לרך
 שלהו של זה לתוך שלו: חגרא.
ע לאביהם: ומרעי  שובר שהוא פרו
: ( י  ליה. לשובר שהן עלי שקר
 מתני׳ כופין אוחו. את בן החצר
 שאינו רוצה לסייע את בני החצר
 לבנות להן בית שער להיות שומר
 הפתח יושב שס בצל ומרחיק את בני
 רשות הרבים מלהציץ בחצר: ודלה.
 לשער החצר לנועלו: לא כל החצרוח
 ראויוה לכיש שער. בגמ׳ מפרש
ה: ויהא כאנשי העיר. י  איזו היא הראו
ס בעול: גמ׳ ולא ה מ  לשאת ע
 אישחעי בהדיה. לפי שמפסיק בעניים
 הצועקין ואין קולס נשמע: מגואי.
 לתצר גריעותא הוא לפי שדלת החצר
 נעול והעני צועק ובית שער שבפנים
ק י ס פ ל: מבראי. אינו מ ק הקו י ס פ  מ
 בפניו שהרי נכנס לתוכו וכשאין לו
: פוחחח דידיה ן נ  דלת עסקי
י פותחה ונכנס פותחת  מאגראי. הענ
 שירוד״ר בלע״ז והוא של עץ ותמיד
ח לתוכו: שאינה סמוכה. ת פ מ  ה
 שמשוכה להלן מרשות הרבים: כשהם
ר: קבע בה  גובים. לחומת העי
 מםמרוח. הזהר לדון כן ולא תזוז
: קירוב בהים. בית הקרוב ה נ מ  מ
ר יותר מן  לחומה צריך לתומת העי
ק: רמא דשורא אדרבנן. הטיל  הרחו
ר על החכמים כמו  יציאת חומת העי
 על שאר בני אדם: חול. שהוא
הם של צדיקים: מגין ט ממעשי ע ו  מ
 על הים. והוא לו לתומה כדכמיב
: ( ה ח י מ ר י  אשר שמתי חול גבול לים (

 אלו

 מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חםדא לרב
 אשי נהרדעי לטעמייהו א<דאמר ר״נ אמר
 שמואל אהאחין שחלקו אין להן לא דרך זה
 על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות
 זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזההו
 בהן שהלכות קבועות הן יא) והבא אמה יש
 להן: ההוא שטרא היתמי הנפיק עליה תבהא
אגבויי לא מגבינן ליה  אמר רב חמא נ
 ומיקהע לא קהעינן ליה אגבויי לא מגבינן
 ליה הנפק תבהא עליה מיקרע לא קהעינן
 ליה הכי גהלי יתמי הילמא מייתו ראיה
 ומרעי ליה אמר ליה רב אחא בריה דרבא
 לרבינא הלכתא מאי א״ל בכולהו הלכתא
 כהב חמא לבה מתבהא הםהדי בשקרי לא
 מחזקינן מר זוטרא בדיה דרב מהי אמר
בהא נמי הלכתא כרב חמא ראם איתא  ג

 דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי
 בחיי אבוהון ומהלא אפקיה שמע מינה זיופי
יכופין אותו לבנות בית (  זייפיה: מתני, ג
 שער והלת לחצר רבן שמעון בן גמליאל
 אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער
 יכופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח
 השב״ג אומה לא כל העיירות ראויות לחומה
כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר י״ב ו ו  ג

 חהש יקנה בה בית דירה ההי הוא כאנשי
 העיר מיד: גמ, למימרא הבית שער
 מעליותא היא והא ההוא חםיהא ההוה רגיל
 אליהו ההוה משתעי בההיה עבה בית שער
 ותו לא משתעי בההיה לא קשיא הא מגואי
 הא >« מבראי ואי בעית אימא הא והא
 מבראי ולא קשיא הא האית ליה הלת הא
 הלית ליה הלת אבע״א הא והא דאית ליה
 הלת ולא קשיא הא האית ליה פותחת הא
 הלית ליה פותחת אי בעית אימא הא והא
 האית ליה פותחת ולא קשיא הא הפותחת
 היהיה מגואי הא הפותחת היהיה >« מברא׳

 ודלת לחצר: תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל חצרות ראויות לבית
 שער אלא חצה הסמוכה לרשות ההבים האויה לבית שער ושאינה סמוכה
 להשות הרבים אינה האויה לבית שער ורבנן זימנין ההחקי בני רשות הרבים
(ת״ר כופין אותו לעשות לעיה (  ועיילו ואתו: כופין אותו לבנות לעיר כוי: ל
 דלתים ובריח) ורבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל העיירות ראויות לחומה
 אלא עיר הסמוכה לספר האויה לחומה ושאינה סמוכה לספר אינה ראויה
 לחומה ורבנן זימנין דמקרו ואתי גייסא בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן
 כשהן גובין לפי נפשות גובין או הילמא לפי שבח ממון גובין אמר ליה לפי
 ממון גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות איכא האמהי בעא מיניה רבי אלעזה
 מרבי יוחנן כשהן גובין לפי קירוב בתים הן גובין או דילמא לפי היממון גובין
לפי קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות רבי יהוהה  אמר ליה ח
 נשיאה רמא דשורא אדרבנן אמר יי) ריש לקיש ייטרבנן לא צריכי נטירותא
אספרם מחול ירבוץ אספרם למאן אילימא לצהיקים תפישי מחלא  דכתיב 1
כחול אשה על שפת הים צדיקים עצמם  השתא כולהו ישהאל כתיב בהו 2
 מחול ירבון אלא הכי קאמר אספרם למעשיהם של צהיקים מחול ירבוץ וק״ו
 ומה חול שמועט מגין על הים מעשיהם של צהיקים שהם מרובים לא כל שכן
 שמגינים עליהם כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה מאי טעמא לא תימא
 ליה מהא ״3אני חומה ושהי כמגהלות אני חומה זו תורה ושהי כמגהלות

 אלו
ן נמי הן גובין: אילימא לצדיקים כוי. דבהכי מיירי קרא דלעיל מיניה  רתוקים נותנין יותר מעניים קרובים דלפי שבח ממו

ה עצמו ראשיהם וכתיב בתריה אספרם מחול ירבון: ה יקרו רעיך אל מ  כתיב ולי מ
 לא

 כופין אותו לבנות בית שעה

(  רבינו גרשום (המשך
 שבפנים אין צריכות שער
 ולא היו כופין אבל אותה
 הסמוכד לרה״ר צריך והיו
 כופין: ורבנן דמתני׳ ולא
 פליגי בין סמוכה לשאינה
 סמוכה דזימנין דדחקי רבים
 במבוי ועיילי ואתי וקא
 חוו לההוא ואיכא היזק
 ראיה מכני רה״ר: הסמוכה
 לספר. משום גייסות: כשהן
 גובי; מבני העיר. לצורך
 חומה ודלתים: לפי שבח
 ממון. מי שהוא עשיר נותן
 יותר או לפי נפשות שבעיר
 שכולן יתנו בשוה: קבע בה
 מסמרות. קבע הלכה (שם)
 [יתד] הוא שלא תמוט: לפי
 קירוב בתים. כלומר אותן בתים חיצוניות שצריכין להם יותר לחמוק החומה יותר מן הפנימית ויתנו יותר אי לא: דשורא
 אדרבנן. שפסק עליהם ליתן חלקם לבנות החומה: רבנן לא צריכי נטירותא. שתורה ומעשים טובים שלהם משמרים
 אותן: השחא כל ישראל עם הצדיקים כחול וצדיקים לבדם יותר מחול בתמיה. ומה חול שמועט ממעשיהם של צדיקים
 מגין על הים שאין עוברין אותו גלי ים. על אחת כמה וכמה שמגינין עליהם מעשיהם ולא צריכי נטירותא: כי אתא.
 ריש לקיש לקמיה דר׳ יוחנן: אני חומה. זו תורה שמגינה על לומדיה כחומה שמגינה על אנשי העיר: ושדי כמגדלות

 מר ינוקא. הוא הגדול ועל שם שנולד בינקותו של רב חסדא קרי
 ליה מר ינוקא ומר קשישא הוא הצעיר ונולד בקשישותו של
. הו י : נההדעי לטעמי > ר ה מ ״ : ל ט ת פ ו ב ו ת י כ ״ ש ן ר י י ע ו  רב חסדא (
0 ז ף י ל ן > א דסנהדרי מ  רב חמא נהרדעי הוא כדאמרינן בפרק ק

 [אמוראי] לנהרדעי רב חמא ושמואל
 נמי נהרלעי הוא כלאמר שמואל
) נהירין לי שבילי : ח ף נ ת ל ו כ ר ב ) 

: אין להם  לרקיע כשבילי לנהרלעי
ק א משוס לפסי מ ע  דרך זה על זה. ט
 שמואל בפרק המוכר את הבית
) כר״ע דאמר מוכר בעין . ל ף ס ן ל מ ק ל ) 

פה מוכר ולפיכך אין להס לרך זה  י
 על זה שלא שייר לעצמו כלוס כל
 אחל (ה< חלק בחלק חבירו והוה
 לו כמוכר ואף על גב לאמרינן
 המוכר בית ושייר חצר מכר לו עס
פה מוכר  הלרך למ״ל מוכר בעין י
 לא למי להכא כולם מוכרין וכל אחל
 מכר ולא שייר לעצמו כלום בחלק
 חבירו וה״ל כמוכר חצר ושייר בית
 לצריך ליקח לו לרך מבעל החצר:
ת זה על זה. פי׳ בקונט׳ למו  ולא סו
 אס נטל זה בית וחצר וזה
 נטל עלייה אין לקבוע סולם בחצירו
 של זה לעלות לעלייתו וקשה לר״י
 להיינו ולא לרך זה על זה ונראה
 לר״י כגון שלקח זה בית וזה עלייה
 וחצר אין לו לסמוך הסולם בכותל

 של זה ולעלות בעלייתו:
. הא מבראי א ו א ה מ י ת א  ואי בעי
 ולא גרסינן הא והא מגוואי
 למגוואי אין שייך לתלק בין אית ליה
 ללת ללית ליה ובין אית ליה פותחת
ן שאין ו  ללית ליה לבכל ענין הוא רע ט
 יכול לבא אלא על פתח החצר ואין
 לפרש הא לאית ליה ללת כו׳ אחצר
ן י ס  קאי להא במתני׳ בהליא קתני מ
׳  אותו לבנות ללת לתצר ולמאי לגרסי
 מבראי קצת קשה ללא הוי כשאר
ט צל ללא מעלי הא והא ק  שינרי מ
 לאית ליה ללת והא והא לאית ליה
:  פותחת והכא נקיט ההוא למעלי
. כיון ן ק הן מבי מ  לפי שבח מ
' סכנת נפשות לא י  דאין י
ן והכי נמי אמר  אזלינן אלא בתר ממו
) שיירא : ז ט ף ק  בהגוזל בתרא (3״ק ל
עמד עליה גייס  ההולכת במדבר ו
ן דליכא סכנת  מחשבין לפי ממו
 נפשות כיון דאין הגייס בא רק
ן ואף על גב דאמר בפ׳  בשביל ממו
) דהבא . ף עב ן ל י ר ל ה נ ס  בן סורר י
 במחתרת נידון על שם סוסו ומפרש
א בגמ׳ משוס חזקה דאין מ ע  רבא ט
ו כו׳ ואפי׳ נ ד עצמו על ממו י  אדם מעמ
ן ו ן ט  הכי אין מחשבין אלא לפי ממו
יס ברצונו אינו בא על הנפשות  דהגי
ו נגדם לא יזיק לגופם עמד  לאס לא י
 הילכך לא חשיב סכנת נפשות לפיכך
 אס יעמלו עליהם לסטיס ונתפשרו
ן אבל היכי ס גובין לפי ממו ה מ  ע
ו במלבר אמר התם  (י) לטע
ן ו  למחשבינן אף לפי הנפשות משוס ט

ו איכא סכנת נפשות:  לטע
ם הן גובין. פירש  לפי קירוב בתי
 ר״ת ונותנין עניים קרובים
 יותר מרחוקיס וכן עשירים קרובים
 יותר מעשירים רתוקים אבל עשירים

 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פ״נ מהלכות
 שמיס הל׳ ינ סמג עשין
 סב טוש״ע ח״מ סי׳ קעג

 סעיף ג:
א ב ג מיי׳ סי״ז מהל׳  נ
 מלוה הל׳ ח סמג עשין
 צל טיש׳׳ע ח״מ סי׳ קח

 סעיף טז:
כ ד מיי׳ פייה מהל׳ שכנים  נ
 הל׳ א סמג עשין פ׳׳נ
 טוש״ע ח״מ סי׳ קסא סעיף

 א:
ג ה מיי׳ שס פ״ו הל׳ א  נ
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קסג סעיף א:
ד ו ז מיי׳ שס הל׳ ה  נ

 טוש״ע שס סעיף נ:
ה ה מיי׳ שס הלי ל  נ

 טוש״ע שס סעיף ג:
ו ט מיי׳ שם הלכה ו  נ
 טוש׳׳ע שס סעיף ל
 וטוש״ע י״ר סי׳ רמג סעיף

 תורה אור השלם
 1 אספרם מחול ירבץ

 הקיצתי ועורי עמך:
 תהלים קלט יח
 2 בי ברך אברכך והךבה
 ארבה את ןךןגך בכוכבי
 השמים וכחול אשר על
 שפת הי• ויהש ןהעך את

 שער איביו:
 בראשית כב ח
 3 אני חומה ועזרי
 בנינ-לוח אז הייחי בעיניו

 כמוצאת עילום:
 שיר השירים ח י

 רבינו גרשום
 נהרדעי לטעמייהו. דרב
 נחמן ושמואל ורב חמא
 מנהרדעי: האחין שחלקו
 אין להם דרך זה על וה.
 כגון בהחלה היו כל השדות
 בחיזוק א׳ של אביהם ולא
 הוה בכולהו אלא דרך אחד
 לילך מזה לזה והשתא
 כשחלקו אין להם דרך אם
 לא קנו זה מוה וחלונות
 שאם הגיע חצר לזה ולזה
 בית והיו חלונות הבית
 פתוחים לחצר יכול זה
 לכנות כנגדן ולסותמן וכן
 לאמת המים צריך ליקח
 דרך זה מזה. כה״נ יכול
 בעל תרביצא לבנות אשיתא
 נגד אספלידא: שהלכות
 קבועות הן לדון הכי: דנפיק
 עליה תברא. דפריע השטר
 של יתומין: דגדלי יתמי.
 (למייתי) ןדלמא מייתו]
 ראיה דהאי תברא מזויף
 הוא שהותזק בפני עדים
 לאחר מיתת אביהן שעדיין
 היה חייב לו: לבר מהא.
 דודאי קרעי׳ לשטר. דסהדי
 דחתימי על שובר בשקרי
 לא מחזקינן: א) לעולם
 לא קרעי׳ לשטרא כדרב
 חמא. ראם כן הוה מפיק
 ליה האי שובר בחיי האב
 מדלית עדים דאפקה בחיי
 האב משום הכי לא קרעי•
 לשטרא: בית שער. נ)
 מקום שהשומר ישן ששומר
 החצר כופין לאי מבני חצר
 המעכב: מעליותא הוא. בית
 שער: ולא אשתעי אליהו
 בהדיה. משום דכי אתי
 עני צועק על פתח שער
 מפסיק אותו בית שער קולו
 ואינו נשמע לבעל הכית:
 הא מגואי גריעותא הוא.
 כלומר אם נעשה בנין בית
 שער מבפנים לחצר מפסיק
 הקול שאין העני יכול ליכנס
 לתוכו אבל אם בנו מאבראי
 ברה״ר ודאי מעליותא היא
 והיו כופין אותו לבנות
 הואיל והחצר פתוח לרה״ר
 יכול העני ליכנס בתוף
 מחיצות בית שער עד השער
 וצועק ויכול לשומעו דאין
 מפסיק אלא שער לחודיה:
 אית ליה דלת לבית שער
 גריעותא. שהשער והדלת

 מעכבין קולו. אית ליה פותחת מנעול לדלת לאו מעליותא היא שאין העני יכול לפותחו מפני המנעול. הא דמשנתנו רכופין
 לבנות בית שער דלית ליה דלת לבית שער. ואי קשיא דהא תנא כופין לבנות בית שער ודלת הא לא תקשי דהא תני דלת [לחצר]
 במתני׳ ולחצר תנן לא לבית השער: חצר הסמוכה לרה״ר צריכה בית שער. כלומר אם מבוי ׳שאינו מפולש ויש בו הצירות אותן

 א) [צ״ל נהא נמי הלכתא כרב חמא ולעולם לא קרעינן וכי׳]. ב) [צ״ל מקיס ששומר החצר ישן כופין וכי׳].



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ״ו מהלכות ת״ת  נ
 הלכה י סמג עשין ינ
 טיש׳׳ע מ״מ סי׳ קסג סעיף ה
 ונווש״ע י״ר סי׳ רמג סעיף כ
ח ב ג ד מיי׳ פ״ו מהל׳  נ
 שמיס הל׳ ו ו סמג עשין
 פב מוש״ע ח״מ סי׳ קסג סעיף

 ל:
ט ה ו ז מיי׳ שס וס״ו מהל׳  נ
 ת״ת הל׳ י סמג שם וסי׳
 ינ טוש״ע שס וטוש״ע י״ל סי׳

 רמג סעיף א נ
 ם ח טוש״ע י״ל סי׳ רנא

 סעיף יא:
א ט מיי׳ פ״ל מהל׳ ע״ז הל׳  ם

 ט:
 םב י מיי׳ פ״ט מהל׳ נלריס
 הלי ת סמג לאדן רמב
 טוש״ע י״ל סי׳ ריז סעיף לב:
נ כ מיי׳ פ״ט מהל׳ מתנות  ס
 פנייס הל׳ ינ סמג עשי!
 קסנ טוש״ע י״ל סי׳ רנו סעיף

 ה:
ד ל מיי׳ פ״ו מהלי שמיס  פ
 הל׳ ה סמג עשי[ פב
 טוש״ע ח״מ סי׳ קסג סעיף נ:
 םה מ מיי׳ שם הל׳ ו סמג שס

 טוש״ע שס סעיף ל:
ו נ ס ע מיי׳ שס ופ״ו מהל׳  פ
 ת״ת הלכה י סמג שס
 טוש״ע שס וטוש״ע י״ל סי׳

 רמג סעיף כ:
 סז פ צ מיי׳ ס״ו מהל׳ מחכות
 עניים הלכה ינ שמג עשין
 קסנ טוש״ע י״ל סי׳ רמח סעיף

 ג:
ח ק מיי׳ שס פ״ח הל׳ ט  ש
 סמג עשין קסג טוש״ע

 י״ל סי׳ רגל סעיף נ:
ט ר מיי׳ שס הל׳ י סמג שס  פ
 טוש״ע י״ל סי׳ מג סעיף

 א:

 תורה אור השלם
 1 אני חומה חשדי כמגדלות
 אז הייתי בעיניו כמוצאת
 שלום: שיר השירים ח י
 2 אף חבב עמים כל קהשיו
 בידך והם הבו לרגלף ישא
 נמ־ברתיף: דברים לג ג
 3 גם בי יתנו בגוים עתה
 אקבצם ףז־ולו מעט ממשא
 מלך שהים: הושע ח י
 4 ולבם מהודעין די בל
א תךע?א י ך מ  כהניא ולךא ז
 גתיגיא ופלחי בית אלהא דגה
 מנדה בלו והלך לא שליט
 למרמא עליהם: עזרא ז כד

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ח.
א עליהם. לפי שהיו עסוקים במלאכת שמיס לא מ ר מ ט ל  שלי

ס על לומדי מורה: נ אין להטיל מ ״  בבנין בית המקדש ה

׳ בקונטרס עישור בהמות ותבואה כר ור״ח  והלך זו ארנונא. פי
ם למקוס שנותן לו  סי׳ ארותמ דורון לשלטון העובר ממקו

 כל עיר ועיר ארוחה ופירושו מלשון

: > ב ל ב י א ו מ ש  ויבא הלך לאיש העשיר (

א. פירש ר״ח להסיר  כריא פתי
ר:  גבשושית מרחוב העי

ת  איפרא הורמיז. פר״ח למשמעו
ם ת המקו א  הלשון חן מ

מ ״ 3 יה לר״ש (  איפרא כמו אפריון נמטי

) הורמיז שס שכינה כי ההיא . ט י ף ק  ל
ף לט. ן ד י ר ד ה נ ס ) ת ו נ ו מ פ אחל ליני מ ״ ס  ל

ו מסלגא לילך ולעיל ז י מ ר ו ה ה ד ״ ם ד ש  ו

ן  להורמיז בזיי״ן מפלגא ולתחת להורמי

 בגו״ן כמו הורמין בר לילתא לקמן

ב וכעורב. ) ככל ל י לע ) : ו . ג ף ע ל ) 

נטרס והיינו לכתיב נותן  כמו שסי׳ הקו

 לבהמה לחמה לבני עורב וגו׳ בהמה

 בגימטריא כלב: יתיב רכ יוסף

קא מעיין בה. וא״ת וכי לית ליה  ו

( ה 0 י ע ש י  ביבש קצירה תשברנה וגו׳ (

0 ר״ל לקבל׳ ף י ד ׳ בפירקין (  כלאמרי

 משום שלום מלכות כלעבל רבא לקמן

 >שס) וכי היכי לפלגינהו רבא לעניי
׳נ פלה בהו רב יוסף  עובלי כוכבים ה׳

 שבויי עובלי כוכבים ומיהו לא צריכי

א ב ר ל ט׳ «) « נ ט אלא כלסירש הקו ה  ל

ן שאמר טו  לקבלה משום שלום מלכות ו

 לו ליתן למצוה רבה לא היה אפשר

 לחלקם לעניי עובלי כוכבים לאסור

 לגנוב לעת הבריות ואפי׳ לעתו של

ת ו ן צד.) אבל מע י ל חו  עובל כוכבים (

ת ע  המתתלקיס לעניים אין כאן גניבת ל

 לאינהו נמי ילעי שישראל רגילין

ו . א ף ס ן ד טי י ג ) ן י ק ז נ ה  לפרנסם כלאמר ב

ס עניי ישראל ״ס ע ם עניי עכו  מפרנסי

א ט שלום והא לקבל מההו ר י ל  מפנ

יעא לנלב שרגא לבי כנישתא בס״ק  טי

ג ״ ע ו א ד ה ע ״ ס ד ש : ו ף ו ד  לערכין (

 להתס לא היה שלום מלכות התם

י כמו קרבן ואמרינן א משום דהו מ ע  ט

) איש איש לרבות נכרים . ר סב י ז נ ) 

 שנולדים נלרים ונדבות כישראל:

 פליון

 אלו ת״ח ור״ל םבר לה ל)וכההרש הבא 1אני
 חומה זו כנםת ישראל ושהי כמגהלות אלו
 בתי כנסיות ובתי מדרשות 5<רב >*< נחמן בר הב
א״ל רב נחמן בר  חסדא רמא כתא ארבנן א
 יצחק עברת אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי
אף חובב עמים כל  אהאוהייתא הכתיב 2
 קדושיו בידך אמר משה לפני הקב״ה הבונו
 של עולם אפילו בשעה שאתה מחבב עמים
 כל קהושיו יהיו ביהך והם תכו לרגלך תני רב
 יוםף אלו תלמיהי חכמים שמכתתים רגליהם
 מעיר לעיר וממהינה למהינה ללמוה תורה
 ישא מדברותיך לישא וליתן בדבורותיו של
גם כי יתנו בגוים  מקום אדנביאי דכתיב 3
 עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך ושרים
עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר אי (  אמר ג
 תנו כולהו עתה אקבצם ואם מעט מהם יחלו
מנהה  ממשא מלך ושרים אהכתובי הכתיב 4
 בלו והלך לא שליט למהמא עליהם יי ואמר רב
 יהוהה מנהה זו מנת המלך בלו זו כסף גולגלתא
 והלך זו ארנונא רב פפא ־־רמא כריא חהתא
 איתמי א״ל רב שישא בהיה דרב איהי לרב
 פפא ודילמא לא מידויל א״ל מישקל שקילנא
מהדרנא  מנייהו אי מידויל מידויל ואי לא ג
אמר הב יהוהה י הכל לאגלי (  לה ניהלייהו ה
אבל רבנן לא צריכי ה  גפא אפילו מיתמי י)
 נטירותא י הכל לכריא פתיא אפי׳ מרבנן ׳ולא
 אמרן אלא דלא נפקי באכלוזא אבל נפקי
 באכלוזא רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו:
 הבי פתח אוצרות בשני בצורת אמר יכנסו
 בעלי מקרא בעלי משנה בעלי גמרא בעלי
 הלכה בעלי הגהה אבל עמי הארץ אל יכנסו
 דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס אמר לו הבי
 פרנסני אמר לו בני קרית אמר לו לאו שנית
 א״ל לאו אם כן במה אפרנסך [א״ל] פרנסני
 ככלב וכעורב פרנסיה בתר הנפק חיתיב רבי

 וקא מצטער ואמר אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ אמר לפניו ר׳ שמעון ברי רב
 שמא יונתן בן עמהם תלמיהך הוא שאינו רוצה ליהנות מכבוה תורה מימיו
 בדקו ואשכח אמר רבי יכנסו הכל רבי לטעמיה דאמר רבי ״אין פורענות בא
 לעולם אלא בשביל עמי הארץ כההוא דמי ח<כלילא דשדו אטבריא אתו
 לקמיה דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן אמר להו לא אמרו ליה ערוקינז
 [א״ל] ערוקו ערקו פלגיהון הליוה פלגא אתו הנהו פלגא קמי דרבי א״ל
 ליתבו רבנן בהדן אמר להו לא ערוקינן ערוקו עהקו כולהו פש ההוא כובס
 שהיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא א״ר ראיתם שאין פורענות בא לעולם
 אלא בשביל עמי הארץ: וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיה וכו׳: ורמינהי
 ט<טהחמרת והגמלת העוברת ממקום למקום ולנה בתוכה והוהחה עמהן הן

 בסקילה וממונן פלט ואם נשתהו שם שלשים יום הן בסייף וממונן אבה אמר
 רבא לא קשיא הא לבני מתא הא ליתובי מתא כהתניא sיי ־המורד הנאה
 מאנשי העיר כל שנשתהא שם שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות
 מכאן מותר מיושבי הליה בל שנשתהא שם שלשים יום אסוה ליהנות ממנו פחות מכאן מותה ליהנות ממנו ולכל
שלשים יום לתמחוי שלשה חהשים לקופה ששה לכסות תשעה לקבורה 2 (  מילי מי בעינן י״ב חהש והתניא נ
כי תנן נמי מתניתין שנים עשר חהש לפסי העיר תנן: וא״ר אםי לפסי העיר אמר ר׳ אםי אמר ר׳ יוחנן ל ,  שנים עשר ל
אבל רבנן לא 8״ידרבנן לא צריכי נטירותא אמר רב פפא םלשורא הכל לפםי העיר ואפי׳ מיתמי נ  אמר ר׳ יוחנן מ
 ולפהשאה ולטרזינא אפילו מיתמי ״אבל רבנן לא צריכי נטירותא כללא המילתא כל מילתא האית לחו הנאה
 מיניה אפילו מיתמי הבה רמא צהקה איתמי דבי בר מריון א״ל אביי והתני רב שמואל בר יהוהה 2אין פוםקין
 צהקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים א״ל אנא צלאחשובינהו קא עבידנא ״קאיפרא הוהמיז אימיה דשבור
 מלכא שדרה ארנקא דדינרי לקמיה ההב יוסף אמרה ליהוי למצוה הבה יתיב רב יוםף וקא מעיין בה מאי מצוה
 רבה א״ל אביי מדתני רב שמואל בה יהוהה אין פוםקין צהקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים ישמע מינה

 רבעו גרשום (הםשר)
 הכא הואיל ותני בעלי משנה
 צריכין למימר דהלכות אלו
 ברייתות הן: ככלב וכעורב.
 דכתיב ורחמיו על כל מעשיו:
 דכי לטעמיה. שלא היה רוצה
 לפרנס עם האp דההוא דמי
 כלילא. שהשליך המלך מם
 על יושבי טבריא כדי שיקנו
 לו כתר: אמר להו. לא
 תסייען ןלכון רבנן: ערקינן.
 דלא מצינן למיתן כולי דמי
 כלילא אמר להו ערוקו: דלייה
 לדמי כלילא. על ההוא פלגא
 דאשתייר: פקע כלילא. בטל
 גזירת הכתר: הראיתם שאין
 פורעניות בא לעולם אלא
^ דכיון דלא א  בשביל עמי ה
 נשארו שם אלא רבנן לא גזרו
 עליהן ליתן דמי כתר שכל זמן
 שאחר מעמי האp היה שם

 גזרו ושוב לא גזרו:
א ויהא כאנשי העיר. ק ם י  פ
 ליתן בכל מילי שנותנין
 בני העיר שנים עשר חדש:
 החמרת והגמלת. שיירא של
 חמרין וגמלין העוברים ממקום
 למקום ולנה בתוך עיר הנדחת
 והודחה עמה כרכתיב וידיחו
 את יושבי עירם הן בסייף
 וממונן אבד כאנשי עיר הנדחת
 כדכתיב הכה תכה את יושבי
 העיר וגוי: הן נדונין בסקילה
 וממונן פלט. הואיל ולא
 נשתהו שם כלל אלא כדי לינה
 אלמא דל׳ יום הוי כיושבי
 העיר וקשיא למתני׳ דבעי י״ב
 חדש נו למיקרייא מיתבא מתא
 לא בעינן אלא ל׳ יום ונידון

 כמותם משום דהכתוב מיידי בלשון יושבי כדכתיכ הכה תכה את יושבי העיר וגו• אבל למיקרייא מבני מתא להיותן כאנשי העיר
 ליתן עמהם לכל דבר לא הוי עד י״ב חודש כדתניא המודד וכוי: ולכל מילי. כלומר דמשמע במתני׳ שלא יתן כלום בדבר עד י״ב
 חודש והא תניא נמי הבא לעיר ונשתהה שם ל׳ יום חייב ליתן לתמחוי היינו כלי שבו נותנין מאכל ומקבצין וגובין מבני העיר
 ליתן מנות ממאכלים בתמחוי להאכיל לעניי העולם העוברים עליהם ואם נשתהה שם גי חדשים יתן חלקו לקופה של צדקה שגובין
pn מע״ש לערב שבת לפרנס עניי אותה העיר ואם נשתהה ו׳ חדשים חייב ליתן גו חלקו העיר שקורין שפיצ״א ותירות שעושין 
 לחומה לחזוק העיר אלמא לכל מילי לא בעינן י״ב חדש: הכל לפסי. מן הכל גובין לצורף תקון פסי העיר: לשורא. לחווק החומה:
 לפרשא. שקונים סוסים לפרשים (כפי) ןכדי] שיצאו חוץ לעיר לעיין אם [באו] גייסות: לטורזינא. לצורך [כלי] זיין שנושאין אותן

 שומרי חומות העיר: בר מדיון. איש א׳ היה עשיר גדול: אנא לאחשובינהו בעינא. שיהיו חשובין בכל דבר מצוה כמו אביהן:

ה ישראל. ס : [זו] מ ה מ ו  אלו חלמידי חכמים. אלמא אין צריטן ח

ע בעובדי כוכבים: שאהה מ ט ל מה וגודרים עצמן מ  כולם שרן לענין חו

 מחבב עמים. שאתה מצהיב להם פניך להשליטן על בניך: כל קדושיו. של

 ישראל בידך [הס] לשומרן: בלשון ארמי נאמר. יתנו תרגום של ישנו

ס 0 : אם הנו י לבר ) ן ו נ י נ ת  כמו ושננתם ו

 כולם. וכן רובן יהיו שיכין ועוסקים

ם: עחה אקבצם.  בתורה כשיגלו בעמי

 בקרוב אקבצס: ויחלו מעט וגוי. ואף

ן הן השונין בעמים יחלו  [אס] מועטי

 ממשא מלך ושריס יהיו בטלים מלשאת

 משא מלך ושרים. יחלו כמו לא יחל

: מגדה גלו והלך. דריוש ( ר ל ב ד מ ב ) ו ר ב  ד

 צוה את סתת עבר הנהר על אנשי כנסת

ם  הגדולה: מנח המלך. מגבת מסי

: ה נ י ד על בני המד  שהן מטילין תמי

 ארנונא. עישורי תבואות ובהמות

 מדי שנה בשנה: כריא חדחא. יציאת

 כריית באר מיס תייס לשתות: לא

הססדתס ס ו  מידויל. לא ימצאו בו מי

 חנם רתמי לאו בני מחילה נינהו

 דליחלו: לאגלי גפא. לשערי תומות

ר להציב בהן דלתות. אגלי דלתות  העי

. ן . ף כח ת ד ו כ ר ב  כמו מרוקו גלי (

ה פ ג מה כמו מצא אחר ה  גפא סתי

: לכריא > : ה ף כ מ ד ״ ב  באלו מציאות >

 פחיא. חפירת בור לשתות מים ועל

ד  שס הכלי המונח שם בבור תמי

ס קורהו ט ר  לשתות בו עוברי ד

א: אפילו מרבנן. שהכל צריטן  סתי

 למיס: דלא נפקי באכלוזא. שאין הן

 עצמם יוצאין בהכרזה לחפור אלא

 שוכרים פועלים: ככלב וכעורב.

( : ה נ ! ק י ב ש ה עליהם (  שחס הקב״

י כט1 ל ש מ  שנאמר יודע צדיק דין דלים (

ן לפיכך  לפי שהכלב מזונותיו מועטי

 שוהה אכילתו במעיו שלשת ימים וגבי

 עורב כתיב לבני עורב אשר יקראו

ד על מ 0 לפי שהעורב א מ ס ק י ל ה ת ) 

 בניו והקב״ה מזמין להן יתושין מתוך

ה ר ט  צואתם ואוכלין: דמי כלילא. ע

 למלך קיסר: אתו. עמי הארץ לקמיה

 דרבי: דליוה לפלגא. מחל המלך

: שדיוה הן  דמי החצי וסילקה מעלי

 אכוגם. הטילוה פחתי המלך על

 הכובס: החמרה והגמלה. שיירא של

 חמריס ושל גמליס: הרי אלו בסקילה.

 כדין שאר יחידים: יחובי מחא.

 בשלשיס יום וגבי עיר הנלחת כתיב

. ולכל מילי. ך ג ס י י ר ב ד  יושבי העיר (

 ומקמי הכי לא יהיב מילי עם בני

ן ששהה ו ר: שלשים יום לחמחוי. ט  העי

ו [גבאי]  שם שלשים יום גובין הימנ

י מאכל לעניים: לקופה. לצלקה:  תמחו

ר: לקבורה. לקבור  לכסוה. עניי העי

 עניי העיר שהיא יציאה יתירא: לשורא.

: לפרשא. פרש >« שהולך ה מ ו ח  לתיקון ה

ה היא  סביבות העיר לשומר׳ ולילע מ

 צריכה: לטרזיגא. שומר כלי זיין של

 בני העיר רושב בבית אצל השער:

 מםורת הש״ם
 א) [פסחים פז.], ג) ס׳׳א רב
 הונא, ג) ס׳׳א דכא, ד) נדריס
 סנ:, ה) נ׳׳מ קח., ו) 1שס
 ולעיל ז:], ז) [שנת קלס. עי׳ש
 יבמות סג. ע״ש], ח) [פי׳ נגנב
 גזר המלך אמר המלך הואיל
 ופשעי היהודים נשמירח העיר
 ישלמו דמי הגור. ערוך ערך כליל
 אי], נו) סגהדרי! קיכ. ע״ש,
 י) [סגהדרין שס תיספחא נלריס
 פ״נ], כ) [חוססמא לפאה פ״ד],
 ל) פי׳ קרשי ען לחזק שערי העיר.
 עמן ערן פס א׳), מ) [לעיל
 ז: יש״נ], נ) נעי׳ פירש״י נלה כ:
 וגתעניח כל:],D) צ״ל לרנ יוסף.

 רש״א,

 גליון הש״ם
א המודד הנאה טאנש־ ר מ  ג
 העיר. עיי! נר״[ נלריס לף פג
ם ד־בנ;  ע״ב ל״ה ר׳׳נ אמר: ש
 ל״צ נטירותא. עי׳ רנינו יונה
 פ״א לנרכות לף ל ע״נ ל״ה

 שנאמר:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ רנ חנן נר רנ חסלא
 רמא כרנא וכוי עבר מר
 אדאורייחא: (ב) ״ש״• ד״ה
 לפרשא פרש הרוכב סביבות:
 (ג) תום' ר״ה יתיב וכו׳ כלפי׳
 הקוננויס דרב יוסף קבלם
 הבא משוס שלוס. נ״נ לקמן לף

 י״א ל״ה ללא סיימוה:

 מוסף רש״י
 אלו ת״ח. המניקי! אחרים
 כשלייס הללו;פסחים פז.:.. הכל
 לאגלי גפא. הכל מסייעי!
 לגלור חימח העיר ולהעמיל
 שעריה שלא ימס צנא שונאים
 לעיר. אגלי, שפרים כמו(ברכות
 כח.) טרוקו גלי. גסא, סתימת
 העיר כלמנ! (נ״מ כה:)
 מצא אחר הגפה נחלות ,ב־ח
. אבל רבנן לא צריכי ! ח  ק
 נטירותא. תורתו משמרחו,
 כלכחינ (משלי וו בשכבך תשמור
. הכל לכריא : ס  עלין 1ב־ם ש
 פתיא. לכרית מעין או נורות
 למיס לשתות, אפילו מרננן.
 שהרי נס הס צריטס לשתות, ועל
 שס כלי ששותין ני משקין שקורי!
 סחיא בלשון ארמי קרי ליה
 כריא רפתיא 1שס . דלא נפקי
 באכלתא. שאין יוצאין נעלי
 נתיס עצמן נאכלחא ינאיכליסא
 לחפיר, אלא מכין מעיח ושוכרי!
. רבנן לאו בני ׳ ם ש  פועלים !
 מיפק כוי. גנאי הוא להן!שסי.
 המודד הנאה. שאימר הרי
 עלי קינס אס אהנה (סנה7רי1
נ ו. איפרא הורמיז. גכריח י  ק
 היתה וכך שמה, ולשון יוני
 איפרא ח! כמו 1נ״מ קיט.)
 אפריון נמטייה לר״ש. הורמיז
 כמי (לקמן עג.) הורמח נר
 ליליתא, כלומר ייפי שלים היה
ה כ ו. שדרה ארנקא ז נ  לה ו
 דדינרי לקמיה דרב יוסף.
 משוס שלוס מלכית קנלינהו,
 ולא אפשר ליה לחלקן לעניי
 עכו׳׳ס, שאסור צגנונ לעת
 הנריוח ואפילו לעתו של עכו״ס

. ( א ! י ס ק ל  ו

 רבינו גרשום
 אלו ת״ח. שלומדין זה מזה
 כתינוק יונק משדי אמו: וריש
 לקיש דמפיק מאספרם מחול
 ירבון דריש האי אני חומה
 בכל ישראל ולא בצדיקים
 בלבד: כרגא. כסף גולגלתא:
 אע״פ שאתה מחבב אומות
 העולם. שאתה נותן להם על
 ישראל ממשלה בזמן שישראל
 בגלות אעפ״כ קדושיו של
 ישראל העוסקים כתורה יהיו
 מסורין בידך: לרגלך. משמע
 בשבילך ומשמע רגל ממש:
 יתנו בגוים. בלשון ארמי כמו
 ושננחם ותתנינון כלומר גם
 יתנון שעוסקים בתורה כולהו
 עתה אקבצם מגלותם ואם

 מעט מהם יעסקו ויחלו אותו מעט ויחלו כמו לא יחל דברו: מנת המלך. שנותנין מתנות למלך מסים: ארנונא. מס של קרקע:
 כריא חדתא. חפירה גדולה שחופרין ליכנם שם מים הרכה להשקות ממנה שדות ע״י דלייה ודרך נגרים ופסק א) ליתן ליתומין
 חלק בחפירה זו שהן נהנין ממנה כאחרים: לא מידויל. שלא ינבעו המים ונמצאת מוציא מעות יתומים בכדי: לאגלי גפא. זהו
 שעושין מחיצה או גדר סמוך לחומת העיר מבחוץ כדי להגן על החומה ועל שם כך קרי אגלי גפא לשון הגפת דלתות כלומר
 לנעול שערים שעושין לפני פינת העיר משום מצור העיר: לכריא פתיא. שחופרין למלאות ממנו מים לשתות ועל שם כך קרי ליה
 כריא פתיא שדולין בכלי תרם כמו(ברכות נ וש״מ) פתיא אוכמא: אפיי מרבנן. שהן שותין ממנו כאחרים: ואי קא נפקי באכלוזא.
 כלומר שיוצאין תבורות בני העיר הן עצמן (ואינן) ןואינהו] חופרין ואינן שוכרין רבנן לא עבדי הכי מפני כבוד תורה: פתח אוצר
 בשני בצורת. לפרנס עניים: בעל הלכות. זה ששונה ברייתות. אף על גב דבדוכתא אחרינא אמריי בעלי הלכות אלו בעלי משנה

 אן נראה לצ״ל יפסק שיתנו היחומיס חלק ונו׳. נ< צ״ל הא למיקרייא מיחנא מחא וכוי. גן צ״ל חיינ ליחן חלקי ננסית: לפסי העיר שקורי! שפיצא ונוי.



 מסורת הש״ם
 א) [כרכות ד: ישמן, נ)[פאה
 פ״ח מ״ז סנהדרין יז:].
 ג) שקלים פייה מ״נ.
 ד) !קדישין עו:ן, ה) כתובית
 מט:, ו) [כילקוט ליתא יכן
 נע״י ליתאו, 1) נ״א להתם,
 ח) ןנשאלתות פרשת תשא
 איתא ורבנן אמרו מאי
 דכתיב ואוהביו כצאת
 השמש בגבורתו אלו
 גבאי צדקה ופרנסי
 העיר], ט) ותוספתא פאה
 ס׳׳דן, י) פסחים יג. נ״מ לח..
 כ) ןמנואר היטנ נפירש״י
 גיטין ננ: ל״ה ולא אמיל],
 ל) יעניין, מ) ןנ״ה נלפו״ין,

 תורה אור השלם
 1 והןה כי יאמרו אליך
 אנה נצא ואמרת אליהם
 בה אמר יי אשר למות
 למות ואשר לחרב לחרב
 ואשר לרעב לרעב ואשר
 לשבי לשבי: ירמיהו טו כ
 2 יקר בעיני יי המותה
 לחסידיו: תהלים קטז טו
 3 טובים היו חללי חרב
 מחללי רעב שהם יזובו

 מדקרים מחנובח שךי:
 איכה ד ט
 4 והם יקחו את הזהב ואת
 התכלת ואת הארגמן ואת

 תולעת השני ואת השש:
ח ה ת כ ו מ  ש

 5 והיו בניו בקדם ועדתו
 לפני תבון ופקדתי על בל
 לחציו: ירמיהו ל כ
 6 והמשכלים יזהרו בזהר
 הרקיע ומצדיקי הךבים

 בכוכבים לעולם ועד:
 דניאל -ב ג
 7 כן יאבדו בל אויביך ין
 יאהביו בצאת השמש
 בגברתו ותשקט הארץ

 ארבעים עונה:
 שופטים ה לא

 גליון הש״ם

 כבודו של רבא. וכעין
 לאיחא נר״ה דף כנ ע״נ
 גיטין לף 3 ע״נ שנהלרין לף

 יא ע״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ רענ קשה ממרנ
 אינעית אימא קרא ואיבעית
 אימא סברא אב״א שנרא
 האי קא מצטער: (3) שם
 א״ל לאו הא האידנא
 תליסר שני! ללא חויא לי:
 (ג) שם אין מונין אותן שתים
 שתים אלא: (ד) תום' ר״ה
 ילשנות׳ וכו׳ משנאי ליל
 הגנאי אשור לשנות׳ הכא
 כצ״ל יתינית ללנר הרשית
 נמחק: (ה) דייה אכפיה וכו׳
 כמו כפייה רב פפא לרב
 יהודה נפ׳ נערה: (ו) בא״ד
 שממן שכרה כתובה נצלה:

 רביגו גרשום (המשך)
 ומצדיקי הרבים אלו גבאי
 צדקה שמעשין בני אדם
 ליתן צדקה ימצדיקץ אותן:
 שבקת לאומנותן. שהיה
 מלמד תינוקות כלומד אם
 היית מלמד עדיין לא
 היית מבטל לעמוד בגינה:
 דעתי עלייהו, על התינוקות
 שלא הסחתי דעתי מהם
 שלא לזרום ממקום זה
 שאני עומד: ורבנן מאי.
 כלומר כיון דלדיי; נתת
 ווהר הרקיע לעתיד לכא
 [ולגבאי] צדקה נתת אור
 הכוכבים רבנן עצמן מאי
 לאיזה אור יזכו הן: כצאת
 השמש בגבורתו. דעדיף
 מכולהו: לפרוש זה מזה.
 בשוק משום חשדא שלא
 יחשדו זה לזה ישא׳ מהם
 •תן לתוך כיסו ולא לכיס של
 צדקה אבל רשאי לפרוש זה
 לשיער לשאול הצדקה וזה
 לחנות משום דקרובין זה

 ח: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
יז לעשות בו כל חפצו אם  שבי כולהו איהנהו ביה. שהוא ביל העכומ׳
 למות [אס לחרב] אס לרעב: מפני שהוא כדיני ממונות. לעיין ולתת
 לכל אחד כפי טפלים התלרין בו: שגבויה וחלוקה שוה. בכל יום
 מדי יוס ביום כדקתני לקמיה לפיכך אין גברו בשניס שלא יצטרכו
 לטרוח ולבקש את השלישי לחלק:
 לעשוח קופה חמחוי. לחלק לעניי
 עולם אס ירבו עליהן: להחנוח על
 המדוח. להגדיל סאת העיר או
ן : ועל השערים. שער חטי ן  להקטי
 והיין שלא ימכרגה שגה זו יותר מכך
ם: להסיע על קיצחם. לקנוס  וכך דמי
 את העובר על קיצת דבריהם להסיעם
רה: הא הימוני מהימן.  מלת דין תו
 יחיל להיות גזבר: שני אחים. לגבי
: מאי שררוחיה. ו ותא כחל למ  המנ
פה לקאמרת עלה לפי שאין עושין  לקו
: אפילו בע״ש.  שררה על הצבור כר
 שיש פתחון פה לבעה״ב לומר טרול אני:
 ופקדחי וגוי. אלמא אסור למשכן:
 אמיד. עשירי): גבאי לדקה. המשכילים
ו צריך: מלמדי תינוקוח.  אל דל מה
 מצדיקי רבים הן שמלמדין ומחנכין
: שבקחיה להמנותיך. בה  אותן בדרך טו
 שהיית רגיל ללמלס באמונה וללמל
: רעתאי להחם. ד  ולישב על גבס תמי
 לתינוקות: ורבנן מאי. תלמילי חכמים
ל מאי כתיב  העוסקים בתורה תמי
י החשל שלא : לפרוש זה מזה. מפנ  בהו
 יאמרו זה הגובה יחילי לעתו לגנוב:
 אבל וה פורש לחנות וזה לשער. זה
 לגבות מיושבי השער וזה לגבות
 מיושבי החנות ובלבל שיראו שניהן
ן כיסו. שלא  כאחל: לא יהנם לחו
ת של צלקה הוא גונב:  יאמרו מעו
 פורטין. פרוטות שגבו לוקחין לינרי
 כסף לפי שהפרוטות של נחושת
 מחלילות: ואין פורטין לעצמם. פן
 יחשלוס שפורטין בזול: אין מונין אוחם
 שנים שנים. סן יאמרו שנים הוא
: אציפי נה אלא אחל  נוטל ואינו מו
ת ס מ  דבי מישתא. מחצלות של בית ה
: ה פ ו ק ת ה ו ע מ  משוס דמזבני להו מ

 ואתני

 פהיון שבוים מצוה רבה היא אמר ליה רבא
 להבה בר מרי מנא הא מילתא דאמור רבנן
 הפהיון שבוים מצוה רבה היא א״ל הכתיב
 1והיה כי יאמת אליך אנה נצא ואמרת אליהם

 כה אמה ה׳ אשה למות למות ואשה לחהב
 לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי
 ואמר רבי יוחנן כל המאוחר בפםוק זה קשה
 מחבירו חרב קשה ממות א<אי בעית אימא
 קרא ואי בעית אימא םברא אי בעית אימא
 סבהא האי קא מינוול והאי לא קא מינוול
 ואבע״א קרא 2יקה בעיני ה׳ חמותה לחםיהיו
 רעב קשה מחרב איבעית אימא >א< םברא
 האי קא מצטער והאי לא קא מצטער איבעית
 אימא קרא 3טובים היו חללי חרב מחללי
 רעב שבי [קשה מכולם] הכולהו איתנהו ביה:
קופה של צהקה נגבית בשנים א (  תנו רבנן נ
שאין ב (  ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים ג
 עושים שההות על הצבור פחות משנים
 ומתחלקת בשלשה כהיני ממונות יי תמחוי
 נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה שגבויה
 וחלוקה שרם י תמחוי בכל יום קופה מעהב
 שבת לערב שבת יתמחוי לעניי עולם קופה
 לעניי העיר ׳׳ורשאים בני העיר לעשות קופה
 תמחוי ותמחוי קופה ולשנותה לכל מה
 שירצו ׳והשאין בני העיר להתנות על המהות
 ועל השערים ועל שכר פועלים ולהסיע על
 קיצתן אמר מר אין עושין שררות על
 הצבור פחות משנים מנא הני מילי אמר רב
והם קחו את הזהב וגו׳  נחמן אמר קרא 4
הא הימוני מהימן  שררות הוא הלא עבהי ח
 מסייע ליה לרבי חנינא דאמר רבי חנינא
 מעשה טומינה רבי שני אחין על הקופה מאי

 שררותא דאמר רב נחמן אמר רבה בה
 אבוד, לפי יי־שממשכנין על הצדקה ואפילו

 בע״ש איני והא כתיב 5ופקדתי על כל לוחציו ואמר ר׳ יצחק בר שמואל בר
הא האמיה הא הלא אמיה  מרתא משמיה דרב ואפי׳ על גבאי צהקה לא קשיא כ
 היכי הא דרבא אכפיה לרב נתן בר אמי ושקיל מיניה אהבע מאה זוזי לצהקה

 6והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וגו׳ 1*(המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע) זה

 היין שהן הין אמת לאמתו ומצהיקי הרבים ככוכבים לעולם ועה אלו גבאי
 צהקה במתניתא תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה היין שהן הין אמת
 לאמתו וגבאי צהקה ומצהיקי ההבים ככוכבים לעולם ועה אלו מלמהי תינוקות
 כגון מאן אמר רב כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר
 שידת ההוה קאי בגינתא א״ל שבקתיה להימנותך אמר ליה »< הא תליםר
 שנין הלא חזיא לי והשתא נמי העתאי ״עלויהו חיורבנן מאי אמר רבינא
גבאי צהקה אינן רשאין לפרוש זה ל ו  7ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ת״ר ט

מצא מעות בשוק לא יתנם בתוך כיסו  מזה אבל פורש זה לשער וזה לחנות מ
היה נושה  אלא נותנן לתוך ארנקי של צהקה ולכשיבא לביתו יטלם כיוצא בו.נ
 בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתעו לתוך כיסו אלא נותנן לתוך ארנקי של
 צהקה ולכשיבא לביתו יטלם ייתנו רבנן םגבאי צהקה שאין להם עניים לחלק
 פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן -׳1גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק
מעות של צהקה אין מונין אותן שתים »  מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן 2
 אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא
 כיון השמעה להא התניא ולשנותה לכל מה שירצו הוה יתיב אמר אביי
 מריש הוד, עביד מר תרי כיסי חד לעניי דעלמא וחד לעניי דמתא כיון
 השמעה להא דאמר ליה שמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד כיםא

 ואתני
ה והאי דקאמר מ ח ע היינו רקיע שעל ראשי החיות שמזהירין מכוכבים שאורו כאור ה  הרקי

ף ה ל ל י ג מ ר ( ה רכה. והא דאמר בפרק בני העי  פדיון שכוים מצו
ת אלא ללמול תורה ולישא אשה ולא ) אין מוכרין ס״ .  ס
 קתני פליון שברם שמא מילתא לפשיטא היא ולא איצטריך למימני:
א מ ע ת. וא״ת מהאי ט ו נ ני ממו א כדי י שהי  ומתחלקת כג׳ מפנ

 נמי תהא נגבית בג׳
 ופר״ת לפי שהיה ידוע סכום של כל

:  אחד ואחד כמה יתן
 ולשנותה לכל מה שירצו.
 נראה לר״ת דיכולים
ג ״ ע  לשנותו אף לדבר הרשות א
( ם ש ף ו: ו ל  דאמרינן בערכין בפ״ק (
 האי מאן דנדב שרגא לבי כנשתא
 אסור לשנותה לדבר הרשות ואמר
טה זו לצדקה  נמי התם האומר פרו
 על שלא באה ליד הגבאי מותר לשנותה
 משבאה ליל הגבאי אסור לשנותה
 (י) ללבר הרשות הכא שבני העיר
 משנים אותה שאני לפיכך מותר לשנותה
 אפילו ללבר הרשות ואפילו באה ליל
ת  הגבאי וכן היה ר״ת נוהג לתת מעו
פה לשומרי העיר לפי שעל לעת  הקו
א  בני העיר נותנים אותם: כי ה
ו לאין ה. אחר היה עמ י  דרכא אכפ
 עושין שררה על הצבור פחות מב׳
י כבודו של רבא: נ פ מ  ולא חשיב ליה 9
 אכפיה לרכ נתן. וא״ת והא
ן י ל חו  בפרק כל הבשר (
ע ״ ) אמר כל מ ה כל ״ ס ל ש : י י ף ק  ל

 שמתן שכרה ל) [כתובה] בצלה אין
ה מוזהרים עליה וגבי ט  ב״ל של מ
 צלקה כתיב כי פתוח תפתח את ילך
 לו וכתיב כי בגלל הלבר הזה יברכך
) ואר״ת להאי כפיה י ם ט י ר ב ל ) 

 בלברים כמו כפייה (י< ועל בסרק
( . ג ף נ ת ד ו ב י ת כ  נערה שנתפתתה (
 ועול תירץ להכא קבלו עליהם שיכופו
 אותן הגבאי ולר״י נראה לבצלקה
 כופין משום לאית בה לאו לכתיב
 בה לא תאמץ אמ לבבך ולא תקפוץ
 וגו׳ ולריצב״א נראה להא לאין ב״ל
 מוזהרין על מצות עשה שמתן
 (י) שכרן בצלה היינו לאין נענשין
 וכן משמע בירושלמי להמוכר את
ה וההיא לכל הבשר (שם< נ  הספי
 ללא הוה מוקיר אבוה וכפתוהו ואמר
פ אינכם מוזהרין ״  להו שבקוהו ה
 להכריחו על שיעשה כשאר מצות
 עשה לאס א׳׳ל עשה סוכה ולולב
 ואינו עושה מכין אותו על שתצא
: ו ף פ ת ד ו ב ו ת כ  נפשו כלאמר בהכותב ;
ה י י פ כ ה א ׳ ׳ : ד ט ת מ ו ב ו ח ׳ כ ש ו ע מ ׳ ׳ ע ו ] ( ם ש  ו

ת מ ה הין א ל ה כ ״ : ד י ן ק י ל ׳ חו ס ו ח  ו

. אמת לאפוקי לין מרומה  לאמתו
ג שהעלים מעילין אותו מ) [אין ״ ע  א
 מחתכים אותו] כיון שיולעיס שמשקרים
ל ״ צ ף ז.) [ ן ד י ר ד ה נ ס ב  כללרשינן (

ת ל:] לאמתו שלא יטו את הלין ו ע ו ב ש  ב

: [ ה ה ז ׳ ׳ : ד ו ה ט ל י ג ׳ מ ס ו ע ח ״ ע ו ] 

 ומצדיקי הרכים וגו׳ אלו
נוקות. אומר י תי  מלמד
י פ י לצריך לומר לרקיע מזהיר ט ״  ר
ן ד ב ו  מכוכבים להא בס״ס אלו ע
ע מ ש ה לא) מ ״ ם ד ש : ו ט ם מ י ח ס פ ) 

 לגבאי צלקה עליפי ממלמלי תינוקות
 לאמר לא מצא בת תלמיל חכם ישא
 בת גבאי צלקה לא מצא בת גבאי
 צלקה ישא בת מלמלי תינוקות ואריב״א
ע  כי מצא בפרקי דרבי אליעזר לרקי

 עין משפט
 נר מצוה

 ע א ב ג מיי׳ פייט מהל׳
 מחנות עניים הלי ה סמג
 עשי! קסנ טוש״ע ״יל סי׳

 רנו סעיף נ:
 עא ד ה ו מיי׳ שם הל׳ ו ז

 טוש״ע שס סעיף ל:
 עב ו מיי׳ פי״ל מהלי
 מטרה הל׳ ט סמג
 לאוין קע טיש״ע ח״מ סי׳

 רלא סעיף נז כח:
 עג ח ט מיי׳ ס״ט מהל׳
 מחנות ענ״ס הלי ה
 סמג עשין קסנ טוש״ע י״ל

 סי׳ רנו סעיף ג:
 עד י מיי׳ שס פ״ז הל׳ י
 סמג שם טיש״ע י״ל

 סי׳ רמח סעיף נ:
 עה כ מיי׳ שס הל׳ י והל׳
 יא טוש״ע שס סעיף א

 וסעיף ז:
 עו ל מ נ מיי׳ שס פ״ט
 הל׳ ח ט שמג שס
 טוש״ע י״ל סי׳ רגז סעיף א:
 עז ס ע מיי׳ שם הל׳ יא

 טיש״ע שס סעיף נ:
 עח פ מיי׳ שם הל׳ י

 טוש״ע שס סעיף א:

 מוסף רש״י
 שממשכנין על הצדקה.
 נוטלים משכונות על צלקה
 שיפסקו עליו יאינו נוחנן,
 ואפילו בע״ש. שהאלס
ץ ™•1. פורטין. ש ו ו ק  טרול !
 פרוטות של נחשת שננו
 לצלקה וכשמשהין אותם
 מחלילומ צריך לפורטן נכסף
ם -ג ׳. מחליפין פרוטות י ח ס פ ; 

 נחושת כסלעי כסף מפני
 שהפריטוח מתעפשות
ח :. תמחוי. מ ל ״ נ  ונפסלות ו
 מאכל שגוכין מנעלי נתיס
 לחלק לעניים נכל יוס !שם•!
 מאכל לחם ימיני מאכל שגוני!
ם •> ,. ואין פסחי  לחלק !
 מוכרין לעצמן. שמא
 יחשלוס שלקחום נזיל:שם:.

 רבינו גרשום
 נהרג בחרב מינויל

 דמתלכלך בדמו
 בשנים
 לעניי

 נגבית
 משום דמתחלקת
 יציר ודבר קצוב

 להאי קרא להמשכיליס יזהירו כזוהר
 ורבנן מאי אמר רבינא ואוהביו כצאת השמש היינו שמש של עתיל לבא להוא שבעתים כאור שבעת הימים ואור שבעת ימי בראשית

: > ה ב י ר כ ז ) י ת מ ש ה של עכשיו כלמפרש תרגום של רני ו מ  היה שבעתים מאור ח
אע״פ  ו

 ממשכנין. אם מעכב ליתן צדקה בקופה. ואפי׳ בע״ש דטרידי אינשי בתיקון מאכלם: הא דאמיד. אם אומדין אותו שהוא לזה: פורטין לאחרים. שאם יש בכיס של צדקה פרוטות ורוצה לחלפן כסלע כסף פורט־ן לאחרים חלפי לאחרים ולא לעצמן שלא
 עשיר וממאן ליתן ממשכנין אותו בעל כרחו והא רלא אמיד שאין לו מה לית• אם (לוה! וליה] ממשכנין עליו נאמר ופקדתי יחשדום שמדויחים בצדקה: אין מונין אותן שתים שתים. כשפורטין לאחרים אלא מונה אחת אחת שלא יטעה: לא יתיב מר
 על כל לוחציו. שקל מיניה [ד׳ מאה] זוזי לצדקה. דהוה אמיד שהיה עשיר גדול: זה דיין. שמשכיל לדין הדין לאמתו. רבה: אציפי. אמחצלאות שפורסין על כותלי בית הכנסת והיו קנויות מצדקה: מחצלאות. ששוכבין עליהן עניים: עביר חד

 הוא שיודעין כמה כל אחד
 ואחד צריך ליתן בקצוב
 ונותנין בשוה וליכא או
 אלא סידורי בעלמא דגובין
 אותו גבאי צדקה מהם:
 ומתחלקת בגי. מפני שהיא
 כדיני ממונות מה דיני
 ממונות נוטלין מוה ונותנין
 לזה אף מחלק־ צדקה מרכין
 לא• וממעטין לאי לפי
 שיראו צרכי עניים: גיבויו
 וח־לוקיו שוה. שגוכין מכל
 א׳ לפי מה שידו משגת
 וכעין דין שמעיינין בדין
 על מי להרבות ועל מ־
 למעט משא״כ כקופה שאין
 גובין מכל אחד אלא לפי
 מה שרוצה לית־ נו וקרוב
 נותנין כולן בשוה: לעשות
 קופה תמחוי. שאם ניתותר
 בקופה יותר על צורך
 עניי העיר ונתמעט בתמחוי
 לעניי כל אדם ׳שבאו
 עניים הרבה וכן תמחוי
 לקופה כמו כן: להתנות
 על המדות. להגדילן או
 למעטן מכמות שהיו: ועל
 השער. ׳שאם היה השער
 ביוקר רשאין להתנות שילך
 בזול: ועל שכר הפועלין.
 שאם נשכרין פועלים בגי
 פשי׳ ביום רשאין להתנות
 שלא ישכרום אלא בבי:
 ולהסיע על קיצתן. לקנוס
 על מי שעובר על תנאי
 שקצבו אנשי העיר: והם
 יקחו. ואין הם פחות
 משנים: שררות הוא דלא
 עבדי פחות משנים. כלומר
 דמשמע טעמו דשררות הוא
 דבעינן ב׳ ולא לשום דין
 ולא לשום עדות הלכך
 ןהא) המוני מהמני אפיי ב׳
 קרובים למנות על הקופה
 והיינוגז מאי שררות איכא
 בגבאי צדקה הואיל דדבר
 קצוב הוא ונותנין ברצון:

 א) נראה לצ״ל יליכא רק שררוחא נעלמא: נ< נראה לצ״ל וע״פ הרוג נוחרין כולן נשוה או לצ׳׳ל וקרונ שנותני! נולן נשוה כצ״ל: ג) נראה דצ״ל והיינו כרי חנינא וכו׳



 עין משפט
 נר מצוה

 עט א מיי׳ פי״ד מהלי
 מטרה הלכה יא סמג
 לאין קע טוש״ע ח״מ סי׳
 רלא סעיף כח ימוש״ע י׳׳ד

 סי׳ רנו סעיף ל:
 פ ב מיי׳ פייט מהלכות
 מתנות עגייס הלי יא סמג
 עשי! קסכ טוש״ע י״ל סי׳

 רנז סעיף נ:
א ג מיי׳ שס ס״! הל׳ ו  פ
 סמג שס טוש׳׳ע י׳׳ל

 סי׳ רנא סעיף י:
ב ד ה מיי׳ שס הל׳ ח  פ
 סמג שס טוש״ע י׳׳ל

 סי׳ מ סעיף ל:
ג ו מיי׳ שס הל׳ ז טוש״ע  פ

 שס סעיף ג:
ד ז מיי׳ שס הל׳ ה סמג  פ
 שס טוש״ע י״ל סי׳

 רמט סעיף נ:
ה ח מיי׳ שס פ״י הלי ו  פ
 סמג עשי! קסנ טוש״ע

 שס סעיף ה:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ט.

 רבעו גרשום
 ואתני. אם יצטרכו לעניי
 העיר שיהיו לעניי העיר ואם
 לאו שיותירו על עניי העיר
 שיהיו לעניי כל אדם: רכל
 דאתי למיתן צדקה אדעתא
 דידי אתיא. כל מי שנותן לי
 על דעת כן נותן לי שאני
 אתנן לכל עני שארצה
 משום דרב אשי היה אדם
 גדול והיה יודע מה הוא
 עושה: [הנהו כי תרי
 טבחי]. התנו כיניהן שכל א׳
 מהן ישחוט כיומו: קרעוה
 למשכיה. דחיותא: וחייביה
 רבא לשלם. דמי העור
 שקרע: ולהסיע על קיצתן.
 והלא רשאין לקנוס כל מי
 שעבר על תנאן: הני מילי.
 דיכולין להתנות ולהסיע על
 קיצתן: היכא דליכא אדם
 חשוב. להתנות לפניו: אבל
 אי איכא אדם חשוב. ולא
 אתנו קמיה לאו תנאיהו
 תנאה ואיכא דאמר היכא
 דליכא אדם חשוב עביד
 אינש דינא לנפשיה אבל אי
 איכא אדם חשוב נקיט ליה
 בדינא קמיה: אין מחשבין
 בצדקה עם הגבאין. מה גבו
 ומה נתנו דאין צריך
 לחשדן: אע״פ שאין ראיה
 לדבר זכר לדבר. גבי גבאי
 צדקה זכר לדבר ממקדש
 שנאי (מ״ב כב) אך לא
 יחשב וגוי אבל גבי גזברין
 של הקהש הוי ראיה גמורה:
 יצור. בעה״ב בקשר
 וכחותם וימנה דכתיכ
 ויצורו וימנו כלומר אע״ג
 דהגזברין היו נאמנין אף על
 פי כן הגזברין עצמן היו
 צרין ומונין: בודקין
 למזונות. שאם אמר עני תנו
 לי מזונות בודקין אחריו
 קודם שיתנו לו אם רמאי
 הוא שאין צריף אם לאו:
 ואין בודקין לכסות. שאם
 בא עני ערום ואמר כסוני
 אין בודקין אחריו אלא
 נותנין מיד: פרוש כתיב.
 כלומר צריך אתה לידע
 בפירוש אם צריף ואם לאו:
 (פרוש) [פרוס]. לאלתר
 (פרוש) [פרוס] הלחם ותן
 לו: לכשיראה לף. שהוא
 צריך כשתבדוק אחריו:
 העובר ממקום למקום.
 שאין לן אלא דרך עברה
 עובר: ככר בפונדיון. ככר
 שקונין פונדיון כשנותנין ר׳
 סאין בסלע דהוי ככר של
 חצי קב כיצד בסלע הם מ״ח
 פונדיונות דסלע ד׳ דינר
 ודינר שש מעות ומעה ב׳
 פונדיונות נמצא מ״ח
 פונדיונות בסלע וכיצד הוי
 חצי קב בפונדיון דחצי קכ
 אחד ממ״ח בד• [םאין]
 דסאה ו־ קבים נמצא כ״ד

ן ראיה לדבר וכר לדבר. ראיה גמורה אינה לשאני  ואע״£ שאי
בד י העו ן לענ ס שהיו צדיקים גמורים: אין פוחתי פ  ה
ד כפונד־ון כוי. הככר עולה ששה ביצים דצא כ כ ם מ ם למקו ו ק מ  מ
דות כדתניא בפרק כיצד  מהן מחצה לחנווני והוא מזון שתי סעו
) וקשה לר״י : ב ! לף פ י ב ו ר י ע ן (  משתתפי
ח. ח לף קי ב ש  דבפרק כל כתבי (
) משמע שהוא רגילות דאיכא ם ש  ו
דה בהדיה דקאמר התס דכי  סעו
דה בהדיה  אזיל מלווינא ליה סעו
 דכי אזיל לאו בריקן אזיל וא״כ למה
דות די לו בסעודה  נותנין לו שתי סעו
דה דאיכא בהדיה  אחת ההיא סעו
דה שנותנין לו עכשיו ד וסעו  יאכל מי
ו ונראה לר״י דאין מחלקין  יוליכנו עמ
י בלילה לפי שאינן יכולין להבחין  תמחו
 למי נתנו ולמי לא נתנו וכן משמע
ר לן נותנים לו פרנסת לינה מ א ק ד  מ
 ומפרש דהיינו פוריא ובי סדיא אבל
 ככר אין נותנין לו ולכך נותנין לו ב׳
דות שיאכל אתת בלילה ואחת  סעו
 למתר >י) דכי אזיל לאו בריקן אזיל
א דבעינן שלא ילך ריקם דאינו מ ע ט  ו
ת בסלו למי שאין  דומה מי שיש לו פ
 לו ולא יהא רעב כל כך אבל אין
גיע בין ס שמא לא י ע ט ה  לפרש ד
ה לאכול דאי  היהודים ויהא לו מ
ט היה לימן לו שלש ה  חיישינן ל
דות ט גס בלילה לא יתנו אף  סעו
 כשיגיע בין היהודים שאין מתלקין
י בלילה ואין לומר דלעולס  תמחו
 מתלקין ולכך נותנין שתים דתיישינן
גיע בין היהודים שתי  שמא לא י
ם אי נמי לא חיישינן אלא  פעמי
 לפעם אתת והשניה נותנין לו כדי
ט י ת בסלו דאס כן ה  שיהא לו פ
דה אחת  קאמר התם דמלרנן ליה סעו
 בהדיה ואס יש לחוש שמא לא יגיע
 בין היהודים היה לו ליתן שתים לכך
 נראה כדפרישית: שבת נותנין
ת. פירוש בשבת דו  לו מזון שלש סעו
דות שנתן  בצהרים (י) אותן שתי סעו
 לו אתמול בערב שבת אכל ליל שבת
דות שנותנים  ושבת שחרית ושלש סעו
 לו בשבת יאכל אתת בשבת בסעודה
 שלישית ואחת למוצאי שבת ושלישית
 ישאר לו למחר בדרך שלא ילך ריקס
 ואין להאריך וקשה לרשב״א הא דתנן
) ומייתי לה ז ״ ח מ ״ פ ה ( א  במסכת פ
ו ס ש ח. י ת לף קי ב ש  בפרק כל כתבי (
דות בביתו  מי שיש לו מזון שתי סעו
י ואמאי הא אחל  לא ימול מן התמחו
 יאכל מיל ואתל בלילה וא״כ כי אזיל
 ריקם אזיל וצריך לפרש למזון שתי
לות לקאמר היינו בלא אותה שיש  סעו
 לו לאכול מיל וא״ת שבת אמאי נותנין
ע ״ ׳ ר י לות והא הך מתנ  לו שלש סעו
י רישא כל מי שיש לו מזון  היא לקתנ
פה לומ לא יטול מן הקו ״ד סעו  י
 ופריך בסרק כל כתבי הקדש >שס) מני
ן אי רבי חדקא  אי רבנן חמיסר הרי
ע היא ״  שיתסר הרין ומשני הא מני ר
 דאמר עשה שבתך חול ונראה
לת שבת אין לו  לרשב׳׳א לבשביל סעו
 להתחיל וליטול אבל בשכבר צריך
 ליטול נוטל גס כדי לסעולת שבת:
א גבאי פ ק ליה. רב פ  לא אזדקי

 ואתני עלה איהו נמי עבד חד כיסא ואתני
 עלה רב אשי אמר אנא אתנויי נמי לא
 צריכנא הכל הקא אתי אהעתא היהי אתי
 ולמאן הבעינא יהיבנא ליה הנהו (א< בי תרי
 טבחי העבהי עניינא בההי הההי הכל מאז
 דעביד ביומא דחבריה נקרעוה למשכיה אזל
 חה מנייהו עבד ביומא דחבריה קרעו למשכיה
 אתו לקמיה דרבא חייבינהו רבא לשלומי
 איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע
 על קיצתם לא אהדר ליה רבא אמר רב פפא
ה״מ היכא  שפיר עבה הלא אהדר ליה מיהי א
 הליכא אהם חשוב אבל היכא דאיכא אדם
אין  חשוב לאו כל כמינייהו דמתנו ת״ר :
 מחשבין בצהקה עם גבאי צהקה ולא בהקהש
 עם הגזברין ואע״פ שאין ראיה להבה זכר
ולא יחשבו את האנשים  לדבר שנאמר 1
 אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי
 המלאכה כי באמונה הם עושים א״ר אלעזר
 אע״פ שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו
 יצור וימנה שנאמר 2ויצורו וימנו אמר רב
 הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות
אי בעית אימא קרא ואי בעית אימא סברא (  א

 אב״א סברא האי קא מבזי והאי לא קא מבזי
הלא 3יפרוש לרעב  אי בעית אימא קהא 3
 לחמך בשי״ן כתיב פרוש והדר הב ליה והתם
כי תראה ערום וכםיתו כי תראה  כתיב 3
 לאלתה והב יהוהה אמר גבודקין לכסות ואין
 בוהקין למזונות אי בעית אימא םבהא ואי
 בעית אימא קרא אי בעית אימא סברא האי
 קמצערא ליה והאי לא קמצעהא ליה אי בעית
 אימא קרא הכא כתיב הלא פרום לרעב
 לחמך פרום לאלתר וכדקרינן והתם כתיב
 כי תראה ערום וכסיתו כשיראה לך תניא
 כוותיה דרב יהוהה אמר כסוני בודקין אחריו
 פרנסוני אין בוהקין ״תנן התם יאין פוחתין
 לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו
 פרנםת לינה מאי פרנסת לינה אמר רב פפא ־פוריא ובי םהיא שבת נותנין לו
 מזון שלש םעוהות תנא ייאם היה מחזיר על הפתחים אין נזקקין לו ההוא
 עניא דהוה מחזיר על הפתחים האתא לקמיה דרב פפא לא מזהקיק ליה
 א״ל רב םמא בריה ההב ייבא להב פפא אי מה לא מזהקיק ליה אינש
 אחרינא לא מזהקיק ליה לימות » ליה והא תניא אם היה עני המחזיר
 על הפתחים אין נזקקין לו א״ל יאין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין
 לו למתנה מועטת אמר רב אםי ׳לעולם אל ימנע אהם עצמו [מלתת] שלישית
 השקל בשנה שנא׳ 4והעמהנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה
 לעבוהת בית אלהינו ואמר רב אסי שקולה צהקה כנגה כל המצות
 שנאמר והעמהנו עלינו מצות וגו׳ מצוה אין כתיב כאן אלא מצות (סימן
 גהול מקהש משה) א״ר אלעזר חגהול המעשה יותר מן העושה שנאמר 5והיה
 מעשה הצהקה שלום ועבוהת הצהקה השקט ובטח עה עולם זכה הלא
 פרוש לרעב לחמך לא זכה ועניים מרוהים תביא בית אמה להו הבא לבני מחוזא
 במטותא מנייכו עושו בההי הההי כי היכי הליהוי לכו שלמא במלכותא וא״ר
 אלעזה בזמן שבהמ״ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בהמ״ק קיים
 אם עושין צהקה מוטב ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע ה<ואעפ״כ
 נחשב להן לצהקה שנא׳ 6ונוגשיך צהקה אמר רבא האי מילתא אישתעי לי עולא

 משגש
א אי מר לא אזדקיק ליה מ ם וא״ל רב ס ה כיון שמחזר על הפתחי פ ו ק פה כדתניא אין נותגין לו מן ה  היה ולא נתן לו מן הקו
דה אבל ה היינו כדי סעו פ ו ק דה כ״ש שגם אחרים לא יתנו לו ומסיק הא דתניא אין נזקקין לו מן ה פה (י) היינו כדי סעו  לתת לו מן הקו
ג להאי קרא גבי בית אלהינו כתיב להיינו בדק הבית כ״ש צדקה: אע״ ת. ו ו עלינו מצו ט יתנו לו: שנאמר והעמדנ ע ו  דבר מ

 מנין
 קבין שהם מ״ח חצאי קבין בסלע שהוא מ״ח פונדיונות ושיערו חכמים דבהם אית ליה ב׳ סעודות א׳ לכאן וא׳ קודם שיגיע לישוב: פוריא ובי סדיא. כר וכסת: אין נזקקין לתת לו מכים של צדקה. דהואיל ומתסר על הפתח הכל
 נותנין לו וא״צ ליטול מכיס של צדקה: משלייש שקל. בצדקה: לעבודת אלהינו. דהיינו צדקה: מצות. הרבה משמע: א) ועבודת [הצדקה] מעשה הוא: עכשיו באין וכוי. ודאי יתן או לעובדי כוכבים או לצדקה. אם זכה הלא פרוש
 לרעב שיתנהו לעניים אם לא זכה ליתנהו לעניים אעפ״כ יתן לעובדי כוכבים בשביל שהיה חייב לעניים. באים [עניים] מרודים כלומר עובדי כוכבים הרודים לביתו ונטלוהו בזרוע: ונוגשיף צדקה. מה שתתן לנוגשיך: עולא. עלם

 אחד כמו עול [ימים] לא היה שמו עולא אלא (אחד בלי) [אחדוי]:

ה עם הצבור לחלקם לכל הבא: דכל דאהי. לתת  ואהני. מתנ
: לאו כל ה מ ה ב : למשכיה. עור ה ת לקופה: עניינא. תנאי  מעו
ת  כמיגייהו דמהנו. אלא בפניו: אין מחשגין. לומר היכן נתתם מעו
 שגביתס: שאין ראיה לדבר. דלא בגבאי צדקה כתיב אלא בגיזברי

 הקדש הנותנים ») לבס לעושי
 המלאכה שהפועלים מרובין למלאכות
 הרבה לגודרין ולתוצבי האבן לכמסיס
 ולחמריס ולקנות עצים ואבני מתצב
 וא״א לעמוד על החשבון כדאמרינן
) בעל הבית . ה ח לף מ ו ע ו ב ש  בעלמא (
 טרוד בפועליו הוא ואינשי: יצור
 וימנה. הכסף שהוא מוסר בידו ואע״ס
 שאינו בא עמו לחשבון לאחר מכאן
 יצור וימנה שנאמר ויצורו וימנו וגו׳
י ו  והדר ונתנו את הכסף המתוכן המנ
: בודקין ׳ ו ג  על ידי עושי המלאכה ו
 למזונוה. אס בא עני ואמר פרנסוני
: ואין בודקי!  בודקין שלא יהיה רמאי
 לכסוח. בא ערוס ואמר כסוני
: פרוש. דרוש ד  לוקחין כסות מי
 וחקור תחלה: לכשיראה לך. שאינו
: מככר בפונדיון. ככר הלקוח  רמאי
 בפונדיון כשלוקחין ארבע סאץ חטין
ע לפונדיון חצי קב שהסלע י מג  בסלע ו
ח ח פונדיונין וארבע שאין מ״ ״  מ
 חצאי קבין והחנוני שהוא טוחן
 ואופה ומוכר בשוק משתכר מחצה
 הרי שנותן ככר של רובע הקב
ה ס נ ר  בפונדיון: לן. בלילה: פ
 לינה. צרכי לינה: גי סדיא. כר
 לתת מראשותיו: אין נזקקין לו.
ה אחרי שלמד פ ו ק ת מן ה  לתת מעו
ם דיו בכך: ולא  לחזר על הפתחי
: סה ׳ 0לפרנ  אזדקיק ליה. אפי
 מעשה הצדקה. טורח המעשים את
 תבריהס מדלא כתיב והיתה הצדקה
ב: עניים מרודים.  שלום: זכה. למזל טו
ד הבו  זו ממשלת רומי') שצועקת תמי
 הבו שאנו צריכין: מרודים. קונפליינ״ט
ס י ל ה ח  בלע״ז כמו אריד בשיחי (
: עולא משגש ארחתיה > ה  נ
 דאימיה. לרב ששת קרו ליה הכי
 עולל המשגש דרכי אמו שגרס (י)
:  להטותה מלרך שאר נשים כללקמן

 משגש

 מסורת הש״ם
 א) [נרכות ל: יש״נ], נ) נכל
 הספרים מלרקיס כתינ פרוס
 ולכאורה היא פליאה וצריטן
 ליישנ ע״פ מ״ש חוסי שנת
 נה: ל״ה מעכירים כתינ ועיין
 נמהרש׳׳א כח״א שעמל על
 פליאה זו ונכנס לשנוח נלוחק
 נשינר הגירסא קצת שלא
 גמקומו ל״ה הלא פריש גשי״ן
 כתינ], ג) פאה פי׳ח מ״ז שנת
 קיח., ד) [תוספי פאה פ״ל],
 ה) נ״א אמר מר עוקבא כוי,
 י) ס״א לפריסה. רש״ל,

 t) נס״א: זו הרשות,

 תורה אור השלם
 1 ולא יחשבו את האנשים
 אשר יתנו את הכסף על
 ידם לתת לעשי המלאכה

 בי באמנה הם עשים:
 מלכים ב יב טז
 2 ויהי כראותם בי ךב
 חבסף ?*fn ויעל ספר
 המלך והכהן הגדול ויצרו
 וימגו את הכסף הנמצא
 בית ין: מלכים ב יב יא
 3 הלוא פריס לךעב לחמך
 ועגיים מרודים תביא בית
 כי תראה ערם וכםיתו

 ומבשרך לא תתעלם:
 ישעיהו נח ז
 4 והעמדנו עלינו מעות
 לתת עלינו שלשית השקל
 בשנה לעביךת בית
 אלהינו: נחמיה י לג
 5 וה;ה מעשה העךקה
 שלום ועבדח זדצךקה

 השקט ובטח ער עולם:
 ישעיהו לב יז
 6 תחת הנחשת אביא זהב
 ותחח חכהזל אביא כטף
 ותחת העציב נחשת ותחת
 האבנים ברזל ושמתי
 פקז־תך שלום ונגשיך
 צדקה: ישעיהו ם יז

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ הנהי טנחי כצ״ל
 ותינח ני חרי:מחק:(5) שם
 לימוח אמר ליה והא חניא
 אס היה: (ג) ־ש״• ד״ה
 שאין ראיה ונוי הנותנים
 לעושי המלאכה נצ״ל וחינח
 לנס נמחק: «ו) ד״ה עולא
 וכוי שגרס לה להטות וכי׳
 נשים להתבזות כדלקמן:
 (ה) תום' ל״ה אין פוחתי[
 וכו• ואחח למחר כשילך לט
 אזיל לאו: (ו) ד״ה שנת וכוי
 נצהריס כי אומן: (1) ד״ה
 לא וכו• לתת לו מן הקופה
 כ״ש שגס אחרים כצ״ל ותינות

 היינו כלי סעולה נמחק:

 מוסף רש׳׳י
 לעני העובר ממקום
 למקום. שאינו ל! כלילה
. מכבר. ( . ז ו :שנת קי  אצלם !
 הלקוח, בפונדיון מארבע
 סאין בסלע. כשהשער ד•
 סאי! כסלע, והפונליון אחר
 מי״נ נלינר, להוא אחל
 ממ״ח נסלע ושיערו לו
 חכמים ככר זי לשחי סעולוח

. ס ש  סייס והלילה :

 א) [רניני מפרש לגליל המעשה נלמל מסיפא לקרא לכתינ יענולת הצלקה יגי׳ וללא כפירש״י]:



 מםורת הש״ם
 א) רש״ל, ב) ןצ״ל פרוס],
 ג) כ״קטז:[ושסאימארבאן,
 ד) המהרש״ל מגיה נמקוס
 רני יהושע וכי׳ ורבי יהושע
 וכי• וכן מוחק פינות כל הרגיל
 לעשות צלקה. 1שהרי זה עול
 לרשה על הפסוק רולף צלקה
 וכו׳ ולא מימרא נסני עצמה,
 ה) וספרי נהעלותך ינ ינן,
) ושס מון, I T  ו) ןרקרא 1 ,
 ח) 1שס כבו, מ) ושמות כט),
 י) רש׳יא מ״ז, כ) אולי צ׳יל
 אמרה, ל) המהרש״א מגיה
 שצ״ל נמקים תימה פירש

 ע״ש.,

 גליון הש״ם
 תום' דייה חטה כוי דחסה
 םשה הרגו. עי׳ שנת לף נה

 ע״א תלייה קצף:

 הגהות הב״ח
 (א) גט' ט תראה ערים וגו׳
 וכתיב אז יבקע כשחר
 אורך וארוכתך מהרה
 תצמח והלך לפגיך צדקך
 וכבוד ה׳ יאספך וכתיב
 אז תקרא והי יעגה תשוע
 ויאמר הגני והמפייסו
 בלברים: (ב) שם והשביע
 בצחצחות נפשך ובנו כצ״ל
 ותיבת וגי׳ נמחק: (ג) שם
 עליהם שכר כצ״ל ואות ו׳
 נמחק: (ד) שם כל הרגיל
 לעשוח [צלקהו הודן כצ״ל
 יתיבת זיכה נמחק: (ה) תום'
 ל״ה מנין וכוי אבות
 הטומאות השרן ושכבת זרע
 וטמא מת כצ״ל ותיבת וננלה
 נמחק: (ו) ־״ה להא הסיט
 כוי ואיני מטמא אלס מ״ט
 לאי משוס:(1) באייר פרשת
 רהי ניוס השמיני מוכח
 שמטמא אפי׳ כלים אע״נ ללא
 כצ״ל וחינה נחיבורים נמחק:

 (ח) בא״ד ונראה לרינ״ס ללא
 גרס ודלמא טומאה
 נמינורים שאני אלא הט:
 (ט) דייה חמה וכוי משה
 הרגו. נ״נ ועי׳ נע״ז ריש דף

 ל׳ נתיס׳:

 לעזי רש״י
 מייל׳׳א. כתם (כעיןו.

 רשת (של שריון).

 רבינו גרשום (המשך)
pאיש אשר יגע בכל ש 
 אלא פריך הכי ולטעמיך
 דאמרת טומאה בחבורין
 שני שכבת זרע דמטמא אדם
 מנלן משום דהואיל ומטמא
 בגדים דכתיב ואיש (אשר)
 [כי] תצא ממנו שכבת זרע
 וכתיב וכל בגד וכל עור
 אשר יהיה עליו שכבת
 ורע וכבס במים וטמא עד
 הערב ה״נ מטמא אדם ה״נ
 גבי מצורע: אמר ליה רב
 אחדבוי. שכבת זרע בהדיא
 כתיב ביה רמטמא כל אדם
 הנוגע בו דכתיב או דמייתר
 דמצי למכתב איש אשר
 תצא ממנו וגו׳ או ל״ל
 לרבות את הנוגע ואכתי
 מנין למצורע שמטמא בימי
 ספורו: הוה קא מהדר ליה
 בבדיחותא. כלומר שמח
 היה רב אחדבוי ישנצחו
 לרב ששת שלא היה לו
 להשיב: אישתתק. נאלם:
 אתיא אימא. נו דרב אהדכוי
 בכיא קמיה דרב ששת
 שהיתה מינקת שלו בשביל
 בנה דלימחל ליה ובעי
 רחמי עליה דרב אחדבוי
 ולא אשגח בה עד דמפקי
 דדיה לפניו כלומר עשה
 בשביל אלו דדין שינקת
 מהן ולהכי שהצריכה לכך
 קרי ליה עולא משגש
 ארתתיה דאימיה: ודאתאן
 עלה מיהא. הואיל ובאת
 לידינו שאילה זו דרב אחדבוי נעסוק בה: מנלן. דמצורע מטמא אדם בימי ספורו: כבוס בגדים בימי חלוטו. דכתיב
 וכבס המטהר את בגדיו דניטמו בימי חלוטו: מה להלן בימי חלוטו מטמא אדם. דכתיב כל ימי אשר הנגע בו יטמא
 וגוי: מתן בסתר [יכפה] אף ושוחד בחיק. כלומר מי שנותן בחיק של עני בצנעה כופה נמי חימה עזה: אע״פ ששוחד
 כחיק. של עני אעפ״כ חימה עוה שאינה נכפית בשביל השוחד בחיק: והמפייסו בדברים. שמנתמו ומדבר על לבו דברי
 נחומין: דכתיב ותפק לרעב נפשף וגוי. כלומר משחוציא מנפשף דברים טובים לנחם הרעב ונפש נענה תשביע בדברים טובים אז
 תזכה לדברים הללו: משום דרודף צדקה. שעושה צדקה משלו בא לידי צדקה שיצטרך לבריות בתמיה:

 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פי׳׳א מהל׳  פ
 טומאת צרעת הל׳ נ:

ז ב מיי׳ פ״ל מהל׳ אבות  פ
 הטומאה הל׳ נ:

ח ג מיי׳ שס פייה הלכה  פ
 א:

ט ד מיי׳ ס׳׳י מהל׳  פ
 מתנות ענייס הלכה ל ה
 סמג עשין קסנ טוש׳יע י״ל
 סי׳ למט סעיף ג וסעיף ל:

 תורה אור השלם
 1 וילבש צךקה בשךןן
 וכובע ישועה בראשו
 וילבש בגדי נקם הלבשה

 ויעט במעיל קנאה:
 ישעיהו נט יז
 2 ונהי כטמא בלגו ובבגד
 עךים בל צדקיתיגו וגבל
 בעלה בלע ועונג־ ברוח
 ישאגו: ישעיהו סד ה
 3 או איש אשר יגע בכל
 שרץ אשר יטמא לו או
 באדם אשר יטמא לו לכל
 טמאתו: ויקרא כב ה
 4 איש איש מזרע אהרן
 והוא צרוע או ןב בקדשים
 לא יאבל עד אשר יטהר
 והנגע בכל טמא גפש או
 איש אשר תצא ממנו
 שבבת זרע: ויקרא כב ד
 5 בי יגרתי מפני האף
החמה אשר קצף יי  ו
 עליכם להשמיד אחכם
 וישמע יי אלי גם בפעם
 ההוא: דברים ט יט
 6 מתן בסתר יכפה אף

 ושחד בחק חמה עזה:
 משלי כא יד
 7 הלוא פריס לרעב לחמך
 ועניים מרודים תביא בית
 בי חראה ערים וכסיתו

 ומבשרך לא תתעלם:
 ישעיהו נח ז
 8 (י) ותפק לרעב נפשך
 ונפש נענה תשביע וזרח
 בחשך אורך ואפלתך

 בצהרים:
 (יא) וגחך ץ תמיד והשביע
 בצחצחרת נפשך ועצמתיך
 יחליץ והיית בגן ךוה
 ובמוצא מים אשר לא

 יכזבו מימיו:
 (יב) ובגו ממך חרבות עולם
 מוסדי דור ודור תקומם
 וקרא לך גידר פךץ משבב

 גתיבות לשכת:
 ישעיהו נח יי-י״ב
 9 רדף צדקה וחסה ימצא

 חיים צדקה וכבוד:
 משלי כא כא
 10 ואתה ין ת־עת את כל
 עצתם עלי למות אל תכפה
 על עונם וחטאתם מלפניך
 אל תמחי ויהיו מבשלים
 לפניך בעת אפך עשה
 בהם: ירמיהו יח כג

 רבעו גרשום
 משגש. מבזה ארחחיה
 דאימיה שהצריכה להתבוות
 במה שדרכד להצניע
 שגלתה דדיה בשבילו
 כדאמר לקמן: וכבגד עדים.
 אלו אותן בגדים בלוים
 ונסחבים שמשימין שם
 התינוק כשהוא נולד ולפיכך
 נקראו עדים א) כמו
 ועדיאתו: בימי ספורו. היינו
 אותן ימים דכתיב וישב
 מחp לאהלו שבעת ימים
 דכבר עברו לימי חלוטו
 והזאתו: אמר ליה הואיל
 ומטמא בגדים בימי ספורו
 דכתיב והיה ביום השביעי
 יגלת שערו וגו׳ וכבס בגדיו
 והואיל דמטמא בגדים
 דטעונין כבוס הכי נמי
 מטמא אדם: אמר ליה.
 דלמא טומאה בחבורין שני
 דהני בגדים מחוברין עליו
 שלובש בהן אבל לעולם
 אימא לך אם יגע בבגדים
 אחרים אינו מטמאן וכי
 היכי דלא מטמא בגדים
 מעלמא אימא נמי דלא
 מטמא אדם תדע דהנה

 אשכחן דמטמא בגדים בחבורין ולא מטמא אדם: היסט נבלה. אדם שהסיט נבלה ומטמא בגדים דכתיב והנושא
 את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב אלמא דבגדים טמאים הן ואינו [מטמא אדם] כדכתיכ וטמא עד
 הערב הוא טמא ואינו מטמא אדם: היסט ככלל נושא. כדכתיב נישא וקרינן נושא (תולין קכד:): אמר ליה
 רב ששת. ולטעמיך דקא אמרת הטומאה בחבורין שאני מש״ה אין מטמא אדם אלא שp דמטמא אדם מנא
 לן לאו משום הואיל דמטמא בגדים דכתיב וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או
 בגד או עור או שק וחני לאו בחבורין נינהו: אמר ליה רב אחדבוי. שp דמטמא אדם בהדיא כתיב או

 ט: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
: קליפה. מייל״א בלע״ז: וכבגד עדים ן ה ושגעו מ ו ה  משגש. לשון מ
ת רשעינו כבגד מ ח  כל צדקותינו. כלומר אף כל צדקותינו נמאסו מ
ן ויסר ואעדי וכן נ : עדים. כדמתרגמי ו ס שהאדס מסירו מעלי  מאו
מ מקיש צדקה לבגד צדקת ״ . מ ( ה י כ ל ש מ ה בגד ביום קרה ( ד ע  מ
. : בימי ספורו ן ו  הצדיקים לבגד הג
ת הצסריס ר ה  בשבעת ימים שבין ט
 להבאת קרבנותיו בשלמא בימי חלוטו
: (  איתקש למת לטמא אף באהלי
 הואיל ומטמא בגדים. דהא ביום
 השביעי כתיבי) וכבס בגדיו: טומאה
 בחבורין. כגון בגדי לבושו הרי הן
גע בהן ו  כמוהו אבל שאר בגדים הנ
ע ד א ת מ ט גע באדם לא מ  וכן אס י
ט נבילה כתיב ביה י ס מ  שהרי ה
 והנושא את נבלתה יכבס בגדיו
) ולא אשכחן דלהר אב א א י ר ק י ) 

ס: ה לטמא אדם ושאר בגדי א מ ו ט  ה
 שכבה זרע מטמא בגדים. וכל בגד
 וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע
ה נמי ״  וגרי): בהדיא כהיב ביה כוי. ה
מאת בגדים ה מצי למיפרך דהא טו  דהו
 לא דמיא לבגדים דבימי ספורו דהא
 בגדים דהכא לאו בגדי לבוש שרן
ע הוא אלא דעדיסא ג טומאת מ  הן ו
 מיניה קא מותיב ליה: או לרבות
 הנוגע. דהכי תניא במסכת נדה
גע בשכבת ו ) מנין לרבות הנ : ג  (לף מ
 זרע ת״ל או אישח): הוה קמהדר ליה.

 רב אתדבוי לרב ששת בבדיחותא
 לפי שהיה רב ששת נכשל בתשובותיו:
 אשתתק רב אחדבוי. נעשה אלם:
 אתיא אימיה. דרב ששת: צווחה
 קמיה. שיתפלל עליו: להני חדיי.
 הדדים הללו חדיי תרגום של חזהט):
: ודאתאן ן ה  דמציח מינייהו. שינקת מ
 עלה. ואחרי שבא לידינו שאלה זו
א אדם: מ ט מ  לקובעה בגמ׳ מנלן ד
.  נאמר כיבוס בגדים בימי ספורו
 והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו
 וגרי) ונאמר כיבוס בגדים למעלה ביום
ת א מ ו ט  טהרת הצפרים כשיוצא מ
ר את בגדיוי): אן* ה ט מ  החלט וכבס ה
 וחימה. שני לגיונות קשים הס ליפרע
ם: אע״פ ששוחד בחיק.  מן החוטאי
 שהוא עושה צדקה בסתר: חימה
 עזה. עדיין היא בתוקפה ורבי אלעזר
 סבר דהאי שוחד בחיק ארישא קאי
ה: וחפק מה עז  ושוחד בחיק יכסה חי
ס:  לרעב נפשך. הוא פיוס דברי נחומי
 ימצא צדקה. משמע יבא לידי עניות
 וימצא בני אדם שיעשו לו צדקה:
 ויהיו מוכשלים לפניך. את אנשי
:  ענתות היה מקלל שהיו מבקשין נפשו

 ימצא

א כדתנן מ ט מ א אדם. פשיטא לן ד מ ט מ רע כימי םפורו ש  מנין למצו
ת השרץ ושכבת מאו ) אבות הטו א ״ א מ ״ פ ׳ כלים ( ס  בריש מ
ן טמא מת ומצורע בימי ספורו כו׳ הרי אלו מטמאי  זרע (« ונבלה ו
א דהא מ ט מ ע וכלי חרס בארר ולכך בעי מנלן ד  אדם וכליס במג

 משגש ארחתיה האימיה משמיה דר׳ אלעזר
 מאי הכתיב 1וילבש צהקה כשריון לומר לך
 מה שהיון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת
 לשריון גהול אף צהקה כל פרוטה ופרוטה
 מצטרפת לחשבון גדול רבי חנינא אמר
 מהכא 2וכבגה עהים כל צהקותינו מה בגד
 זה כל נימא ונימא מצטרפת לבגה גהול אף
 צהקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון
 גדול אמאי קרו ליה עולא משגש ארחתיה
 האימיה הבעא מיניה רב אחדבוי בר אמי
 מרב ששת אמנין למצורע בימי ספורו
 שמטמא אדם אמר לו הואיל ומטמא בגדים
 מטמא אהם א״ל הילמא טומאה בחבורים
 שאני ההא הסיט נבילה המטמא בגהים ואינו
המטמא  מטמא אדם אמר ליה ואלא שרץ ב
 אדם מנלן לאו משום דמטמא בגדים א״ל
או איש אשר יגע  שרץ בההיא כתיב ביה 3
שכבת זרע דמטמא אדם  בכל שרץ אלא ג
 מנלן לאו משום ההואיל ומטמא בגדים
 מטמא אדם א״ל שכבת זרע נמי בההיא
או איש לרבות את הנוגע אהדר  כתיב ביה 4
 ליה בבהיחותא חלש העתיה דרב ששת
 אישתיק רב אחהבוי בה אמי ואתיקר
 תלמוהיה אתיא אימיה וקא בכיא קמיה
 צווחה צווחה ולא אשגח בה אמרה ליה
 חזי להני חהיי המצית מינייהו בעא רחמי עליה
 ואיתםי והאתאן עלה מנא לן כדתניא ר״ש בן
 יוחי אומר נאמה כבום בגהים בימי םפוהו
 ונאמר כבוס בגהים בימי חלוטו מה להלן
 מטמא אדם אף כאן מטמא אדם אמר
 רבי אלעזר גהול העושה צהקה בסתר יותר
כי  ממשה רבינו האילו במשה רבינו כתיב 5
 יגורתי מפני האף והחמה ואילו בעושה צהקה
[ושחד בחיק ( מתן בסתר יכפה אף א  כתיב 6
 חמה עזה] ופליגא דרבי יצחק דאמר ר׳ יצחק
 אף כופה חמה אינו כופה שנא׳ ושחה בחיק
 חמה עזה אע״פ ששוחה בחיק חמה עזה
 איכא דאמרי א״ר יצחק כל היין שנוטל שחה
 מביא חמה עזה לעולם [שנאמר ושחד בחיק
 וגו׳] ואמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני
 מתברך בשש בהכות והמפייםו בדברים
 מתברך בי״א ברכות הנותן פהוטה לעני
פרוש ( הלא נ  מתברך בשש בהכות הכתיב 7

 וגו׳ ועניים מרוהים תביא בית וגו׳ כי תראה עהום וגו׳ >* יוהמפייםו בדברים
ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע  מתברך באחת עשרה ברכות שנאמר 8
 וזרח בחשך אורך ואפלתך כצההים ונחך ה׳ תמיה והשביע בצחצחות נפשך
 >« וגו׳ ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וגו׳ ואמר רבי יצחק
 מאי דכתיב 9רוהף צהקה וחסה ימצא חיים צהקה וכבוד משום דרודף צהקה
 ימצא צהקה אלא לומה לך כל הרודף אחר צהקה הקהוש בהוך הוא ממציא לו
 מעות ועושה בהן צהקה רב נחמן בר יצחק אמר הקדוש ברוך הוא ממציא לו
0 שכרו לאפוקי מאי  בני אהם המהוגנים לעשות להן צהקה כהי לקבל עליהם >
 לאפוקי מדדרש הבה ״דדרש הבה מאי הכתיב ״1ויהיו מוכשלים לפניך בעת
 אפך עשה בהם אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם
 [אפילו] בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צהקה לפניך הכשילם
 כהי שלא יקבלו עליהן שכה הבי יהושע בן לוי אמה כל הרגיל
 יין לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגהה בעלי חכמה הכתיב

 ימצא

ע מ ש  כתיב ורחץ במים וטהר מ
ט : ההא הסי טהר  דבאותה טבילה נ
א מ ט א כגדים ואינו מ מ ט  נבלה מ
מאה בתבורין  אדם. (י) לאו משוס דטו
א אלא בגלים מ ט ה דאינו מ ״  שאני. פ
 שהוא לבוש וקשה לריב״ס דבתורת
) מרבה (י י נ ׳ ויהי ביום השמי  כהניס פ
 שמטמא אפילו כלים ׳)(בחבורים)
ג דלא שייך בהו לבישה ואינו ״ ע  א
ט מבגליו אלא אדס וכלי חרס ע מ  מ
א בגלים מ ט  שנוגע בהן אלא ולאי מ
 בשעה שמסיט אפילו אין לבוש בהן
ה שרץ ת ע ע מלקאמר אלא מ מ ש  וכן מ
א מ ט מ א אלם מנלן לאו משוס ל מ ט מ  ל
א אלם נמי כו׳ ואי קרי מ ט  בגלים מ
 סבורים בגלים שהוא לבוש מאי פריך
 משרץ ללא שייך ביה לבישה התם
 ולאי ילפינן אלם מבגליס ונראה
 לריב״ס ללא גרס (״) בחבורים אלא
מאת בגלים  הכי גרס ולילמא טו
א מ ט מ ט נבלה ל ע להא מסי ל  שאני ת
א אלם ולא גרסינן מ ט  בגלים ואינו מ
מאה בחבורים ט לאו משוס לטו ״  מ
 שאני ללא מהלר אלא שיש חילוק בין
מאת בגלים לטומאת אלס וכן  טו
ע לאיהו גופיה לא קא מיבעיא מ ש  מ
ע א בגלים וכלים במג מ ט  ליה אס מ

 אלא אאלס בעי:
א קמיה. י קא בכ  אתיא איכרה ו
 פר״ח להיינו אימיה לרב
 אחלבר ולליליה קרי עולא משגש
 אורחא לאימיה שגרס לאמו להתבזות
 לפני רב ששת והיא היתה מניקתו
)אמר חזי הני חליי  של רב ששת לכך ׳
בוס בגדים  למצית מינייהו: מה כי
טו כוי. בכמה לברים ר כימי הלו  האמו
 חמור ימי חלוטו מימי ספורו ולא
א משוס מ ע  גמר מהיקשא והיינו ט
 ללגמרי לא מצי למגמר להא כתב
 וטהר למשמע לנטהר מכמו שהיה
 מתחלה אלא לוקא להך מילתא
 גמרי לפי שהן שרן לאין אלם וכלים
: ה א מ ו ט ה אלא מאב ה א מ ו  מקבלין ט
ה בםתר יותר ק ד  גדול העושה צ
. פירוש יותר ה רבעו ש מ  מ
 משכך חמה ממשה רבינו בתפלתו
ג דמשה נמי עשה צדקה בסתר אע״  ו
ק אותו זכות: ס  שמא אותה שעה כבר פ
פה. תימהל) דבפרק  חמה אינו כו
 ארבעה נדרים >דף לב.)
ה משה הרגו (ני): מ ח ל  אמרינן 8
ך ר ב ת  והמפייםו כדברים מ
 כי״א. יש מגיהין
יסו משוס טה לעני והמפי  והנותן פרו
ע להו לקראי איירי בנותן צדקה מ ש מ  ל
 לכתיב ותסק לרעב נפשך ונפש נענה
ע ענ  תשביע ולאו מילתא היא לנפש נ
 תשביע היינו תשביע בלבריס
ע״כ לא גרסי׳ ליה  שתפייסנו בלבריס ו
ה ליה למימר מתברך  דלההיא גיר׳ הו
 בי״ז הנך שש דלעיל והני אחת עשרה:

 ואיזו

 בבני אהם שאינן מהוגנין
 לעשות צהקהיי (י) זוכה הוי

 א) [לכאורה משמע לכוון לתרגום אונקלוס על וחהר ועליאת אנל צ״ע למשס זה לא שייך לקרותם עלים וצ״ע]: נו ועי׳ נתוס׳ באן דייה אמיא מה שנתנ נשם ר״ח):



 עין משפט
 נר מצוה

 צ א מיימוני פ״י מהל׳
 ממנות ענייס הל׳ ג סמג
 עשי! קסג טוש״ע י׳׳ל סי׳

 רמז סעיף א:
 צא ב מיי׳ שס הל׳ נוו
 [נווש׳יע א׳׳ח סי׳ צ3
 סעי׳ י] וטוש׳יע י׳׳ד סי׳

 רמט סעי׳ יד:

 רבינו גרשום
 צדקה זו עושר שיהיו
 לו נכסים ועושר שיעשה
 מהם צדקה: כבוד. זו
 אגדה בשביל שיודע לדרוש
 באגדות מכבדין אותו: יש
 לו לבעל הדין. יצר הרע
 להשיבך ולהטעותך ולומר
 לך: ועכשיו אי אתם עושין
 רצונו של מקום. לפי
 שאתם בגלות ואי אתם
 יכולים לקיים כל התורה:
 עניים מרודים. שנרדים
 מבני אדם ששללום:
 איכי השתא נפלי. הייתי
 נידון בסקילה כדאמר בית
 הסקילה היה גבוה ב׳
 קומות (סנהדרין מה).
 וכעובדי עבודת כוכבים
 דכתיב (דברי׳ יו) וסקלתם
 באבני• ומתו: ופרקליטין.
 מלמדי סניגוריאה: כי
 אספתי את שלומי בשביל
 שאינם עושים לא חסד
 ולא רחמים. הא עושין
 יהיה להם שלום גדול:
 מפעפעו. עושהו רך: אני
 בצדק. שאעשה צדקה
 מחחילה והדר אחזה פניך

תנה ו ה נ נ ה משו ת י מ ת מ ל צ מ  ואיזו ש
 ואינו יודע למי נותנה. וא״ת
 אדרבה זאת שהיא מצוה רבה היה
 לה להציל מדינה של גיהנס שהוא רע
 ביותר ואומר ר״י דרוב דברים אין
ן לאדם בעולם הזה אלא לאחר  עומדי
תה ובעולם הזה אין עומלין לאדם  מי
ף ן ל י ש ו ד ק  אלא מצות גדולות כדתנן (
 לט:< אלו דברים שאדם אוכל מפירותיו
 בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא
תה משונה  לכך קאמר דאפילו ממי

ר בעולם הזה מצלת: ה  ל
 אלא

.  השותפין פרק ראשון בבא בתרא י
 ימצא חיים. וכתיב גבי חכמה כי מוצאי מצא מייס: בעלי אגדה. מתוך שהן דרשנין ומושכין את הלב הכל מכבדין אותם: לבעל הדין. רשע
: ו : שמזונותיו של אדם. שכר שיתפרנס ממנ ן ׳ לקמן בשמעתי  או עובד כוכבים: להגצל אגו בהן כוי. שהצדקה מצלת מגיהנם כדאמרי
ר שבע ס ח : דבעו מ כ ה״ ד: זכה. למזל טוב יתן אותו חסרון לעניים: חזא [להו] בחלמא. במוצאי (0 י ל שעתיל להפסי ס פ  חסרונוחיו. ה
 מאה דינרין. באותה שנה: שקיל צדקה מינייהו. כל השנה היה כופן בלבריס וגובה מהן צלקה: פש גבייהו. ערב ראש השנה שיבסר

 דינרי שלא נתנו לצדקה משבע מאה

 ימצא חיים בעלי עושה הכתיב צדקה בעלי
 אגהה הכתיב וכבוה כתיב הכא וכבוה וכתיב
 התם יכבוה חכמים ינחלו תניא היה רבי
 מאיר אומר יש לו לבעל ההין להשיבך
 ולומר לך אם אלהיכם אוהב עניים הוא
 מפני מה אינו מפרנסן אמור לו כדי שניצול
 אנו בהן מהינה של גיהנם וזו שאלה שאל
 טורנוםרופוס הרשע את ר״ע אם אלהיכם
 אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם
 א״ל כהי שניצול אנו בהן מהינה של גיהנם
 א״ל [אדרבה] זו שמחייבתן לגיהנם אמשול
 לך משל למה הדבר הומה למלך בשר והם

 שכעס על עבהו וחבשו בבית האסורין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא
 להשקותו והלך אהם אחה והאכילו והשקהו כששמע המלך לא כועס עליו
כי לי בני ישהאל עבהים אמה לו ה״ע אמשול  ואתם קרוין עבדים שנאמר 2
 לך משל למה ההבה הומה למלך בשר ודם שכעם על בנו וחבשו בבית
 האםוהין וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אהם אחה והאכילו
 והשקהו כששמע המלך לא דורון משגה לו ואנן קהוין בנים הכתיב 3בנים אתם
 לה׳ אלהיכם אמר לו אתם קהוים בנים וקהוין עבהים בזמן שאתם עושין רצונו
 של מקום אתם קרוץ בנים ובזמן שאין אתם עושין הצונו של מקום אתם קרוין
הלא  עבדים ועכשיו אין אתם עושין רצונו של מקום אמר לו הרי הוא אומר 4
 פרום לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית אימתי עניים מרודים תביא
 בית האידנא וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך: דרש ר״י ברבי שלום כשם
 שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה כך חסרונותיו של אהם קצובין
כי הא הבני אחתיה דרבן  לו מראש השנה זכה הלא פרום להעב לחמך לא זכה ועניים מרוהים תביא בית 8
 יוחנן בן זכאי חזא להו בחילמא דבעו למיחסר שבע מאה דינרי עשינהו שקל מינייהו לצהקה י* פוש גבייהו
 שיבםר דינרי כי מטא מעלי יומא דכיפורי שדור דבי קיסר נקטינהו אמר להו רבן יוחנן בן זכאי לא
 תהחלון שיבםר דינרי גבייכו שקלינהו מינייכו אמרי ליה מנא ידעת אמר לחו חלמא חזאי לכו א״ל ואמאי
 לא אמרת לן [הניתבינהו] אמר להו אמינא כי היכי התעבהו מצוה לשמה רב פפא הוה סליק בדרגא אישתמיט
 כהעיה בעי למיפל «< אמר השתא כן איחייב מאן דםני לן כמחללי שבתות וכעובדי עבודת כוכבים א״ל חייא
כל דתניא רבי יהושע בן קרחה אומה א (  בר רב מדפתי לרב פפא שמא עני בא לידך ולא פרנסתו א
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך  המעלים עיניו מן הצהקה כאילו עובה עבוהת כוכבים כתיב הכא 5
 בליעל וכתיב התם 6יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבוהת כוכבים אף כאן עבוהת כוכבים תניא
 נ<א״ר אלעזר בר׳ יוסי כל צהקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה שלום גדול ופרקליטין גהולין בין ישראל

כה אמר ה׳ אל תבא בית מחח ואל תלך לםפוה ואל תנוה להם כי אספתי  לאביהן שבשמים שנאמר 7
 את שלומי מאת העם הזה [וגו׳ את] החסה ואת ההחמים חסה זו גמילות חםדים רחמים זו צהקה תניא
כה אמר ה׳ שמרו משפט ועשו צהקה כי קהובה  ר״י אומה גהולה צהקה שמקרבת את הגאולה שנאמה 8
 ישועתי לבא וצהקתי להגלות הוא היה אומר עשרה דברים קשים נבראו בעולם הה קשה ברזל מחתכו
 ברזל קשה ש אור מפעפעו אור קשה מים מכבין אותו מים קשים עבים סובלים אותן עבים קשים הוח
 מפזרתן רוח קשה גוף םובלו גוף קשה פחה שובהו פחה קשה יין מפיגו יין קשה שינה מפכחתו ומיתה קשה
 >י< מכולם [וצהקה מצלת מן המיתה] הכתיב ׳־וצהקה תציל ממות דרש רבי דוםתאי ברבי ינאי בוא וראה
 שלא כמהת הקב״ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם מביא דורון גהול למלך ספק מקבלין אותו
 הימנו ספק אין מקבלין אותו הימנו [ואם תמצא לומר מקבלים אותו ממנו] ספק הואה פני המלך ספק אינו
אני בצהק 1  רואה פני המלך והקדוש ברוך הוא אינו כן אהם נותן פרוטה לעני זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר 0
 אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך רבי אלעזר =יהיב פהוטה לעני והדר מצלי אמר >« דכתיב אני
 בצהק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר הב נחמן בר יצחק אלו תלמיהי חכמים שמנההין שינה
מלוה ה׳ חונן הל אלמלא 1  מעיניהם בעולם הזה והמב״ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא א״ר יוחנן מאי הכתיב 1
לא 1 עבה לוה לאיש מלוה א״ר חייא בר אבא רבי יוחנן ״(רמי) כתיב 3 1  מקרא כתוב אי אפשה לאומת כביכול 2
לא יועילו אוצרות רשע וצהקה תציל ממות שתי  יועיל הון ביום עבהה וצהקה תציל ממות וכתיב 9
 צהקות הללו למה אחת שמצילתו ממיתה משונה ואחת שמצילתו מהינה של גיהנם ואי זו היא שמצילתו
 מהינה של גיהנם ההוא הכתיב ביה עברה הכתיב 4׳יום עברה היום ההוא ואי זו היא שמצילתו ממיתה משונה

 נותנה

 דינרי: לא חדחלו. למיפסד יותר:
 אמאי לא אמרח לן. מתחלה שכך
 חלמת והיינו נותנין כולן: השתא כן.
: איחייב מאן רסני  אס נפלתי
 לן. כאדם שתולה קללתו בחבירו:
 מחללי שבת ועובדי עבודת כוכבים.
) מי ף ל: ת ד ו ב ו ת כ  בסקילה ואמר מר (
ג ג  שנתחייב סקילה או נופל מן ה
 או חיה דורסתו דדמי לסקילה דתנן
) בית הסקילה היה . ה ף מ ן ל י ר ד ה נ ס ) 

: פרקליטין. מליצי ׳  גבוה שתי קומות וכו
 יושר [של מלאכי השרת]: כי אספחי
 אח שלומי מאח העם הזה. ומהו
 השלוס את התסל ואת הרחמים שהיו
. מרככו:  רגילין לעשות: מפעפעו
 הגון* סובלו. [כל הגוף] מלא רוח:
 ואני בצדק. בתחלה ואח״כ אחזה
 פניך בתפלה: אשבעה בהקיץ
 חמונתך. בשכר הקיצה אשבע
נתך: מלוה ה' חונן דל. התונן  תמו
 דליס נעשה מלוה להקב״ה וכתיב
: > ב י כ ל ש מ  ועבד לוה לאיש מלוה (
 ואיזו היא צדקה המצלה מדינה של
 גיהנם. כלומר איזה מן המקראות
 הללו מדבר מדין של גיהנס אותו
 שכתוב לא יועיל הון ביוס עברה:

 נותנה

 מםורת הש״ם
 א) [תוספי סאה פ״ד] כתובות
 סח., נ) [תוס׳ פאה פ״ד],
 ג) [בילקוט ובע״י ליתא] יהני׳

 אמר ר״ת כ״א אר׳׳י,

 תורה אור השלם
 1 כבוד חכמים ינחלו

 וכסילים מרים קלון:
 משלי ג לה
 2 כי לי בגי ישראל עבדים
 עב הי הם אש- הוצאתי
 אותם מארץ מצרים אני יי
 אלהיכם: ויקרא כה נה
 3 בנים אתם לין אלהיבם
 לא תתגדד־ ולא תשימו

 קרחה כץ עיגיכם למת:
 דברים יד א
 4 הלוא פרס לרעב לחמך
 הגגיים מרודים תביא ביה
 בי תהאה ערם וכסיתו

 ומבשרך לא תתעלם:
 ישעיהו נח ז
 5 השכלר לך פן יהיה ךבר
 עם לבבך בליעל לאמר
 קךבה שנת השבע שנת
 השמטה ורעה עינך באחיך
 האביון ולא חתן לו וקרא
 עליך אל ין ודדה בך
 חטא: דברים טו ט
 6 יצאו אנשים בני בליעל
 מקהבך וידיחו אח ישבי
 עיךם לאנ(ר נלבה ונעבהה
 אלהים אחרים אשר לא
 יךעתם: דברים -ג יד
 7 כי כה אמר ין אל תבוא
 בית מרזח ואל תלך לספיר
 ואל תנה להם בי אספתי
 את שלומי מאת העם הזה
 נאם ין את החסד ואת
 הרחמים: ירמיהו טז ה
 8 ביה אמר ין שמרו משפט
 ועשו צךקה בי קרובה
 ישועתי לבוא וצדקתי
 להגלות: ישעיהו נו א
 9 לא יועילו אוצרות רשע

 וצדקה תציל ממוח:
 משלי י ב
 10 <1ני בצדק <«חזה פניך

 אשבעה בהקיץ תמונתך:
 תהלים יז טו
 11 מלוה ין חונן ךל וגמלו
 ישלם לו: משלי יט יז
 12 עשיר ברשים ימשול

 ועבד לוה לאיש מלוה:
 משלי כב ז
 13 לא יועיל הון ביום
 עברה וצךקה תציל
 ממות: משל- יא ד
 14 יום עברה היום ההוא
 יום צהה ומצוקה יום שאה
 ומשואה יום חשך ואפלה

 יום ענן וערפל:
 צפניה א טו

 גליון הש״ס
 גמרא נ׳ הא -בני א״.•־.
 וכעין זה איתא במדרש רנה
 רקרא פרשה לד ננני אחתיה

 לרשנ״י:

 הגהות הב״ח
 (א) נטייא פש גכייהי כצ״ל
 ואות י׳ נמחק: (ג) שם נעי
 למיפצ חלש דעתיה אמר
 השתא: «) שם כחל קשה
 אש מפעפעו אש קשה
 מיס: (ד) שם ומיתה קשה
 (מכולסו תז׳׳מ ונ״נ ס״א
 משינה: (ה) שם יהדר מצלי
 אמר כתיב כצ׳׳ל ואות ד׳
 נמחק: (ו) רש״• דייה חזא
 להו נחלמא במוצאי ראש

 השנה הסייד:



 מםורת הש״ם
 א) ע״ז דףיז:, ב) [בע׳ייאיתא
 דכא], ג) פסחים נ. [ושס
 איתא כי הא דיוסף בדיה
 דר׳ יהושע בן לוי חלש
 ואיתנגיד כי הדר א״ל
 כוי], ד) [מ״ק כח. כתונות
 ע):ן, ס) ס״א דהא איכא
 מעשים טובים בלאו ה״נ
 אלא כוי, 0 ס״א לפי שאין
 עושין כו׳ וכן ככולן,
 1) פסחים ח. ר״ה ל.,
 ח) [לקמן עח: ע״שו ע׳׳ז יח,
 ט) נע״י:והוא אינו, י) נס״א:
 על השמד, כ) צ״ל טוריינוס,

 תורה אור השלם
 1 פזד נתן לאביונים
 צדקחו עמדת לעד קרנו

 תרום בכבוד:
 תהלים קיכ ט
 2 הוא מרומים ישכן
 מעדות סלעים משגבו

 לחמו נתן מימיו נאמנים:
 ישעיהו לג טז
 3 וחפרה הלבנה ובושה
 החמה כי מלך יי צבאוח
 בהר ציון ובירושלם וננד
 זקניו כבוד: ישעיהו כד כג
 4 צךקה תרומם גוי וחסד

 לאמים חטאה:
 משלי יד לד
 5 ומי בעמך כישראל גוי
 אחד בארץ אשר הלכו
 אלהים לפדות לו לעם
 ולשום לו שם ולעשוח
 לכם הגהולה ונראות
 לארצף מפגי עמף אשר
 פדית לןי ממצרים גוים
 ואלהיו: שמואל ב ז כג
 6 די להון מהקרבין
 ניחוחין לאלה שמיא
 ומצלין לחיי מלכא
 ובנח־זי: עזרא ו י
 7 להן מלכא מלכי ישפר
 עלך וחטאך בצדקה פרק
 ועוןתך במחן ענין הן תהוא

 ארכה לשלותך:
 דניאל ד כד
 8 זד ןהיר לץ שמו עושה
 בעבךת זדון: משלי כא כד
 9 יום עברה היום ההוא
 יום צרה ומצוקה יום שאה
 ומשואה יום רדשך ואפלה

 יום ענן וערפל:
 צפניה א טו
 10 ויבא העש ין באשר
 דבר כי חטאתם ליי ולא
 שמעתם בקולו והןה לבם
 הדבר הזה: ירמיהו מ ג
 11 ביבש קצירה תשברנה
 נשים באות מאירות אותה
 בי לא עם בינות הוא על בן
 לא יךחמנו עשהו ויצרו
 לא יחננו: ישעיהו כז יא

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא ט הא דרב יוסף
 כריה דר׳ יהושע: (ב) שם
 סלע זו לצדקה: (נ) שם
 שדרתינהו קמי? דרנא:
 (ד) תום׳ ד׳׳ה ייבא וכי׳ עשה
 צדקה שהיה נדאה במקנא

 להקנ״ה:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא
יס כסיפיה יחננה בכיס של גנאי  נושנה ואינו יודע למי נוהנה. כדמסי
ף סז:< מר עוקבא הוה ל  צדקה: דרב עוקבא ור׳ אבא במס׳ כתובות (
 שדי לענייא דשבבותיה כל יומא ארבעה זוזי בצינורא דדשא הרי
ודע למי נותנה ור׳ אבא הוה צייר י נוטלה והוא י ודע ממ  שהעני אינו י
 בסודריה ושדי לאחוריה וממציא
 נפשיה לביני עניי והעני נוטלה ויודע
: ה נ ת ודע למי מ ט) י ו נ י נוטלה ואי  ממ
 לדבר מלוה. לפני תשמיש: אמר לו
 בכי השא. אס באת לשאת ראשס
ם כופר לצדקה: ה  בהגבהה קח מ
 כנגד זקניו כבוד. אותם שחולקין להס
ת חכמת מ ח  כבוד בעולס הזה מ
 זקנתם: עליונים למטה. אותס
ת עושרן מ ח  שהם עליונים כאן מ
: וחחהונים ה ט מ  ראיתי שס שהם ל
 למעלה. ראיתי עניים שהס בינינו
 שסלים שם ראיתים חשובים: ואגן.
 בעלי תורה היאך אתינן היאך יש
 חשיבותינו: כי היכי. דאיתינן הכא
: ם ת  חשובים ונכבדים הכי איתינן ה
 הרוגי מלכוה והו לא. כלומר הך
 מלתא לחודא הוא דהוי בהו שנהרגו
: ה בהו  על קידוש השם׳) ותו לא הו
ס אחים פפו  הרוגי לוד. לוליינים ו
 שהרגם י) טורנוסרופוס הרשע
ית  בלולקיא כדאמרינן במסכת תענ
ף יח:< על ידי גזירה שנגזרה על ל ) 
 ישראל להשמיד על שנמצאת בת מלך
ו עמד גה וחשדו את ישראל עליה ו  הרו
׳ הללו ואמרו מה לכס על ישראל  האחי
ה: ה״ז צדיק גמור. על דבר זה ו נ  אנו הרג
 ומחשבה זו: כאן בישראל וכאן בעובד
 כוכבים. ישראל דעתן לשמים בין יחיה
 בין לא יחיה אינו מהרהר אחר מדת
״ס אינו נותן אלא  הדין אבל עכו
: יום עברה ט ר ח ת מ כן ואס לאו מ ״  ע
 היום ההוא. ביום הדין משתעי
 בנבואת צפניה: המודעי. מהר
ה: ויבא רעש ה׳ כאשר דעי הי  המו
 דבר כי חטאתם לה' וגוי. נבוזראדן
 קאמר ליה לירמיה כשהיה מגלה את
 ישראל לבבל: ביבש קצירה חשברגה.
 כשתכלה זכות שבידן וייבש לחלוחית
 מעשה צדקה שלהן אז ישברו:

 דלא

׳ נאמן כמותו ניא כן תדד־וץ. פי ה עליה כרבי חנ נ ו כ מט ״  אלא א
 אבל צדיק כמותו לא דהא גבאים דבימי אמוראים לא היו
להט נקט ר׳ תנניא בן תרדיון משוס מעשה שבא לידו  צדיקים כמותו ו
ת סורים נתחלפו לי במעות ף ח:< מעו ד ק דמסכת ע״ז > ״  דאמר פ

 של צדקה וחלקתיס לעניים יכן בפרק
) דאמר ם ש . ו ט ף מ ת ל ב ש ן (  במה טומני
 תפילין צריכין גוף נקי כאלישע לא
 צדיק כאלישע קאמר אלא גוף נקי
 שידע ליזהר שלא ישן בהם ושלא יפיח
קט אלישע אלא  בהם קאמר ולא נ

 משוס דאיתרחיש ביה ניסא:
ם י נ ה ותחתו ט מ  עליונים ל
׳ ר״ח  למעלה. פי
 דאמרו הגאונים שקבלה בידם רב
י רב דעולם הפוך היינו שראה  מפ
ה דרב יהודה ה יתיב קמי  שמואל דהו
 תלמידיה משוס דמיחה בשמיאל בפר׳
) גבי ההיא . ה ף ;  במה בהמה >שס ל
ה דשמואל  איתתא דאתיא וצוחא קמי
 ולא אשגח בה א״ל רב יהודה לית
 ליה למר אוטם אזנו מזעקת דל וגוי:
ר דבר כי ש א  ויבא ויעש ה׳ כ
ם וגו׳. ואותה שעה ת א ט  ח
א להקב״ה  עשה צדקה שהיה (י) מקנ
 א״נ שהיה מתיר את ירמיה מן

:  הזיקים כדכתיב התם
 ולא

נותנה ואינו יודע למי נותנה נוטלה ואינו  א

 יודע ממי נוטלה נותנה ואינו יודע למי נותנה
 לאפוקי מדמר עוקבא נוטלה ואינו יודע ממי
 נוטלה לאפוקי מדרבי אבא ואלא היכי
 ליעביד ליתיב לארנקי של צהקה מיתיבי מה
 יעשה אהם ויהיו לו בנים זכרים ר׳׳א אומר
 יפזה מעותיו לעניים ה׳ יהושע אומה ישמח
 אשתו לדבר מצוה א<ר׳ אליעזר בן יעקב אומר
לא יתן אהם פרוטה לארנקי של צהקה אלא  ב

 א׳׳כ ממונה עליה כר׳ חנניא בן תרהיון כי קא
 אמרינן הממני עלה כר׳ חנניא בן תרהיון
 א״ר אבהו אמר משה לפני הקב״ה רבש״ע
 במה תרום קרן ישראל אמר לו בכי תשא
 וא״ר אבהו שאלו את שלמה בן דוד עה
 היכן כחה של צהקה אמה להן צאו וראו מה
 פירש דוד אבא 1פזר נתן לאביונים צהקתו
 עומדת לעד קרנו תרום בכבוד 5׳רבי אבא
הוא מרומים ישכון מצדות  אמה מהכא 2
 סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים מה
 טעם מרומים ישכון מצהות סלעים משגבו
 משום הלחמו נתן ומימיו נאמנים וא״ר אבהו שאלו את שלמה איזהו בן
 העולם הבא אמר להם כל 3שכנגה זקניו כבוה גיכי הא >א< דיוםף בריה הה׳
 יהושע חלש אינגיה א״ל אבוה מאי חזית א״ל עולם הפוך האיתי עליונים למטה
 ותחתונים למעלה א״ל עולם ברור ראית ואנן חיכי חזיתינן [א״ל] כי היכי
 החשבינן הכא חשבינן התם ושמעתי שהיו אומרים י<אשרי מי שבא לכאן
 ותלמודו ביהו ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוה
 במחיצתן מאן נינהו אילימא ר״ע וחבהיו משום הרוגי מלכות ותו לא פשיטא
<בלאו הכי נמי אלא הרוגי לוד תניא אמר להן רבן יוחנן בן זכאי לתלמיהיו  ה

צדקה תרומם גוי וחםה לאומים חטאת נענה  בני מהו שאמר הכתוב 4
 רבי אליעזר ואמר צהקה תרומם גוי אלו ישראל הכתיב 5ומי כעמך ישראל
 גוי אחד בארץ וחסה לאומים חטאת כל צהקה וחםד שאומות עובדי כוכבים
די  עושין חטא הוא להן ״שאינם עושין אלא להתגדל בו כמו שנאמר 6
 להוון מהקהבין ניחוחין לאלהה שמיא ומצליין לחיי מלכא ובנוהי והעביה
 הכי לאו צהקה גמורה היא ״והתניא האומר סלע >« זה לצהקה בשביל
 שיחיו בני ובשביל שאזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור לא קשיא
 כאן בישראל כאן בעובה כוכבים נענה רבי יהושע ואמר צהקה תרומם גוי

 אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד וחסד לאומים חטאת כל צהקה וחסד שאומות עובדי כוכבים
להן מלכא מלכי ישפר עליך  עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן שנאמר 7
 וחטיך בצהקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותיך וגו׳ נענה רבן גמליאל ואמר צדקה תרומם
 גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל [וגו׳] וחסה לאומים חטאת כל צהקה וחסה שעכו״ם עושין
וכל המתיהר נופל בגיהנם שנאמה 8זה יהיר לץ שמו עושה (  חטא הוא להן שאין עושין אלא להתיהר בו ח
 בעבהת זהון ואין עברה אלא גיהנם שנאמר 9יום עבהה היום ההוא אמר רבן גמליאל עהיין אנו צריכין
 למודעי רבי אליעזה המוהעי אומה צהקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחה
 וחסה לאומים חטאת כל צהקה וחסה שעכו״ם עושין חטא הוא להן שאין עושין אלא לחרף
ויבא ויעש ה׳ כאשר דבר כי חטאתם לה׳ ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר 1  אותנו בו שנאמה 0
 הזה נענה הבי נחוניא בן הקנה ואמה צהקה תרומם גוי וחסד לישראל ולאומים חטאת אמר להם
 רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו נראין הבהי הבי נחוניא בן הקנה מדברי ומדבריכם לפי שהוא נותן צהקה
 וחסד לישראל ולעכו״ם חטאת מכלל ההוא נמי אמר מאי היא דתניא אמר להם רבן יוחנן
 בן זכאי כשם שהחטאת מכפרת על ישראל כך צהקה מכפרת על אומות העולם: איפרא הורמיז
 אימיה השבוה מלכא שההה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו » שההינהו קמיה דרבא
1ביבש קציהה תשברנה  נוקבליבהו משום שלום מלכות שמע רבי אמי אקפד אמר לית ליה 1

 נשים באות מאירות אותה ודכא משום שלום מלכות ורבי אמי נמי משום שלום מלכות יהאיבעי
 ליה למפלגינהו לעניי עובדי כוכבים ורבא נמי לעניי עובהי כוכבים יהבינהו ור׳ אמי דאיקפד הוא

 הלא

 עין משפט
 נר מצוה

 צב א ב מיי׳ פ ״י מהלי
 מחניח ענייס הלכה ח
 סמג עשי! קסנ טיש״ע י״ל

 סי׳ רמט סעיף ז:
 צג ג ד מיי׳ שס פ״ח הלכה
 ט סמג שס טיש״ע י׳׳ד

 סימן לגד סעיף ב:

 מוםף רש״י
 אינגיד. גיע יפרחה
ם נ •!. עליונים פסחי  רוחו :
 למטה. אותן שהיו כאן
 ח ש וגיס ראיתי קליס !:שסי!.
. שם!  ואגן. חלמידי חכמים !
 הרוגי מלכות ותו לא.
 לא היתה נתן מעלה אחרת
 שיחשנו עליה אלא וו נלנל
. הרוגי לוד. שני אחים ם ש ! 
 היו שמסרו עצמן על ישראל,
 שהילי על עצמן הרינח נח
 מלך, שהיי מטילי! איתה
 על כל ישראל (שס<. הרי
 זה צדיק גמור. אס רגיל
 נכך :ר-ה י י. או: נלנר
 זה, ילא אמרינן שלא לשמה
 עישה, אלא קייס מצית נוראי
 שצוהו לעשימ צלקה יממכיין
 אף להנאת עצמי שיזכה נה
 לעוצס הנא אי שיחיו נניו
. כאן בישראל. ׳ ם ת: פסחי  ׳

 שלנו לשמיס ואס מריעין
 לו נחייו אינו קורא חגר
 אלא חולה הישורין נעיני,
 אנל עינל כוננים אס אין
 מטינין לי כגמילי קירא תגר
. יום עברה היום : . ה ז ״ ו , 
 ההוא. ניוס הלין משתעי
 קרא שגידינין עונלי כיכניס

ז יח:<. י ע  לגיהנס י

 רבינו גרשום (המשח
 אלא לצורך עצמן ולא לשם
 ׳שמים ומשום הכי דלא
 עכדיתו צדקה כוי: ויבא
 העש וגו׳ כי האי גונא
 מחרפין אותן. ודי נחמיא
 דריש הכי צדקה תרומם
 ישראל וחסד דמשים צדקה
 וחסד לישראל. וכל מה
 שאמרו הרבה אומות עושין
 חטאת הוא להן מכלל
 דהא ריב״ז דריש האי קרא
 כשם שחטאת קרב; חטאת
 מכפר על ישראל: לקמיה
 דר׳ אמי דהוי גבאי ליתנם
 לצדקה: איקפד על רבא
 דקכלינהו: אמר לית ליה לרבא ביבש קצירה תשברנה. כלומר כעין שהקציר מבושל יפה משברין אותו כך
 כשימלא םפקם ומגרש אותם מחטאתם תשבר זרועם נשים באות מאירות כגון אריתי מורי כלומר שאפי׳ הנשים (אין) יכולין
 למשול בם והיכי עביד רבא דקביל צדקה מהן להימשך מלכותן בזכות הצדקה: ור׳ אמי דאקפד



 עין משפט
 נר מצוה

 צד א מיי׳ ס׳׳א מהל׳ רוצח
 ושמירת נפש הלכה נח:

 צה כ ג ד מיי׳ פ״א מהל׳
 שכנים הלי ד וס״נ
 הלכה א סמג עשין פנ
 טוש״ע ח״מ סי׳ קעא ספיף

 ג:
 צו ה מיי׳ שס פ״א הלי ה

 סמנ שס:
 צז ו מיי׳ שס הלי ד סמג

 שם טוש״ע שם סעיף ג:
 צח ז ח מיי׳ שס פ״נ
 הלכה ט סמנ שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ קעג סעיף

 א:
 צט ט מיי׳ שס הלי א וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳

 קעא סעיף ג:
 ק י נ ל מיי׳ שס יסמג שס
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קעב

 סעיף א:
 קא מ נ מיי׳ שס הל׳ ג

 טוש״ע שס ס״נ:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 רבינו גרשום
 לא סיימוה קמיה דחילקו
 לעניי עובדי כוכבים דאין
 להם זכות בכך: מונבז
 ממלכי השמונים היה:
 במקום שאין עושין פירות.
 שהממון המונת באוצר אינו
 מייתר כלום: אם קנה בה
 קרקע הראוי לבית דירה
 אע״פ שלא עשה בה דירה:
 D*C': ארבע אמות לזה ודי
 אמות לזה שאמרו בחצר
 חוץ משל פתחים דלכל
 פתח יש לו בחצר ד׳ אמות
 לפרק משאו. ועכשיו אם
 יהיה חצר ט״ז אמה דמטי
 לפתחים ח׳ ולחלוק ח׳
 (חלקים! והיינו חי אמות
 לכל אחד עם הפתח שלי:
 אמר רב התא חצר מתחלקת
 לפי פתחיה. שאם הניח להם
 אביהן לזה בית אחד של
 ב׳ פתחים ולזה בית אחד
 ישל פתח אחד ולפני בתים
 הללו היחה חצר מתחלקת
 אותה חצר לפי פתחיה ווה
 שיש לו ב׳ פתחים נוטל בי
 ידות מן החצר וזה שאין
 לו אלא פתח אחד נוטל
 שליש דלפי שיש חזקה לוה
 טפי: ורב חסדא אמר ד׳
 אמות לכל פתח ופתח. ולא
 כל שתי -דות החצר דאי
 מייתר מד׳ ד׳ לכל פתח
 חולקין בשוה: נוטל ח׳
 אמות באורך החצר כנגד ח׳
 אמות של רוחב הפתח ודי
 אמות ברוחב החצר כנגד
 הפתח. כלומר דלא שקיל
 אלא (על) ח׳ ברוחב די:
 פירא דסופלי אם הגיעם
 חצר אחרת גדולה ובתוך
 אותה חצר היתה פירא
 דסופלי חפירה שמשימין
 גרעיני תמרים לצורך מאכל
 בהמה והגיע ליורש אחד
 אותה פירא דסופלי. יש
 לו די אמות בחצר וזה
 הואיל דעדיין לא נעשה
 פתח ודרך לאותה חפירה
 אמרינן דיש לו ד׳ אמות
 לכל רוח ליכנס באיזה
 רוח ׳שירצה ולהשתמש ד׳
 אמות לכל רוח: אלא שלא
 ייחד אביהן פתח. לאותה
 חפירא דסופלי: אבל וכוי.
 ל״א אם יש לאחד מן
 השותפים פירות דסופל־
 חרי־ץ שמשימין בו תבן
 ומספוא לשוורים בהא־
 חצר נוטל ד׳ אמות לכל
 רוח של חריץ זו כלומר
 כשיעור תשמיש ועבודת
 טלטול החריץ לבד החלוקה
 שחולקין בשווה דיש׳ לו
 ליטול לפי חזקה דאית ליה
 בתוך החצר. למורי הרב:
 אכסדרה גג מקורה הקבוע
 צדדיה ואינה עשויה אלא לצל

ת השדה עד שיהיה כה  ולא א
 ט׳ קבין וכוי. אף על גב
 דבכל דהו מקרי שדה כדאמרינן
) אין . ף סא ד  בפרק האומר בקידושין (
 לי «< אלא בית כור זרע חומר
ם מנין לרבות סאה וחצי סאה ד ו ע  ש
מ ״  תרקב וחצי תרקב ת״ל שדה מ
 אינו חשוב לטרוח לחרוש ולזרוע
׳ קבין והא דאמר בסוף ט  בפחות מ
) אמר ההוא . ב ף קי ד  כתובות (
 מינא לר׳ חנינא יאות משבתיתו
 (י) בארעייכו בית סאה הניח לי
ה חמר] ה משח [ממנ נ מ  אבא מ
ית כו׳ התם ה קטנ נ מ ה עיבור מ נ מ  מ
 היה במקום שמתברך ביותר:

 הכא

ף ח.) דשדרה נמי איסרא הורמיז למצוה רבה משוס שלום ד  דלא סיימוה קמיה. דר׳ אמי דלעניי עובדי כוכבים חלקן רבא והנך דאמרן לעיל (
ן צד.] אבל במעות י ל חו ת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים [ ע  מלכות נמי קבלינהו ולא אפשר ליה לחלקן לעניי עובדי כוכבים דאסור לגנוב ד
ן ) מפרנסי ף שא. ד ׳ במס׳ גיטין ( ת דאינהו נמי ידעי שישראל רגילים לפרנס עניי עובדי כוכבים כדאמרי ע  המתחלקות לעניים אין גניבת ד
ים נפש י דרכי שלום: אהה אמרה כוי. מתורתך למדנו לפיכך נברא אדם יחידי לומר לך כל המקי  עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפנ

 אחת [מישראל] כאילו קייס עולם מלא

 דלא סיימוה קמיה תניא אמרו עליו על בנימין
 הצדיק שהיה ממונה על קופה של צהקה פעם
 אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמהה
 לו רבי פרנסני אמר לה העבוהה שאין בקופה
 של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה
 מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד
 ופהנםה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו
 מלאכי השהת לפני הקב״ה רבש׳׳ע אתה
ל המקיים נפש אחת מישהאל כ א (  אמרת א
 כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק
 שהחיה אשד, ושבעה בניה ימות בשנים
 מועטות הללו מיד קרעו לו גזר הינו תנא
 הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו
 ת״ר ג<מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו
 ואוצרות אבותיו בשני בצוהת וחברו עליו

 אחיו ובית אביו ואמהו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה
 מבזבזם אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה שנאמר יאמת
 מארץ תצמח וצהק משמים נשקף אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו
צדק ומשפט מכון כםאך  ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו שנאמר 2
 אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני גנזתי דבר שעושה פירות שנאמר
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו אבותי גנזו [אוצרות] ממון 3 

 ואני גנזתי אוצרות נפשות שנאמר 4פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם
ולך תהיה צהקה אבותי גנזו  אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנאמר 5
והלך לפניך צדקך כבוד ה׳  לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמה 6
 יאספך: ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר: מתניתין הלא
 כרשב״ג דתניא רבן שמעון ב״ג אומר אם קנה בה קרקע כל שהוא הרי הוא
 כאנשי העיר והא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם קנה שם קרקע
 הראויה לבית דירה הרי הוא כאנשי העיר תרי תנאי ואליבא דרבן שמעון
אין חולקין את החצר עה שיהא ארבע אמות לזה ב  בן גמליאל: מתני׳ ״
ולא את השהה עה שיהא בה י׳ תשעה קבין לזה ותשעה  וארבע אמות לזה נ
 קבין לזה ר׳ יהוהה אומה עה שיהא בה תשעת חציי הבין לזה ותשעת חציי
 קבין לזה י ולא את הגינה עה שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר׳
ולא את הטהקלין ולא את המוהן ולא את השובך  עקיבא אומר בית רובע ה
 ולא את הטלית ולא את המהחץ ולא את בית הבד ולא את בית השלחין
 עד שיהא בהן כהי לזה וכהי לזה יזה הכלל כל שיחלק ושמו עליו חולקין
אימתי בזמן שאין שניהם רוצים יאבל בזמן ששניהם (  ואם לאו אין חולקין ה
חוכתבי הקהש אע״פ ששניהם רוצים לא  רוצים אפי׳ פחות מכאן יחלוקו י)
ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים  יחלוקו: גמ׳ א״ר אסי א״ר יוחנן ט
 תניא נמי הכי אין חולקים את החצר עה שיהא בה שמונה אמות לזה
 ושמונה אמות לזה והא אנן תנן ארבע אמות לזה ואהבע אמות לזה אלא ש״מ
 כדרבי אסי שמע מינה ואיכא דרמי להו מירמא תנן אין חולקין את החצר
 עה שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה והתניא שמונה אמות
 לזה ושמונה אמות לזה א״ר אםי אמר ר׳ יוחנן אהבע אמות שאמהו חוץ
 משל פתחים ״אמר רב הונא חצר מתחלקת לפי פתחיה ורב חסהא אמר
 ׳נותנין ארבע אמות לכל פתח ופתח והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה
פתחים שבחצר יש להן אהבע אמות היה לזה פתח אחה ולזה שני  דרב חסדא 2
 פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים
 נוטל שמונה אמות והשאה חולקין בשוה היה לזה פתח רחב שמונה אמות
 נוטל שמונה אמות כנגה הפתח וארבע אמות בחצר אהבע אמות בחצר
הכי קאמר נוטל שמונה אמות באוהך  מאי עביהתייהו אמר אביי ל
האי פירא הםופלי יש לו  החצר ואהבע אמות בהוחב החצר אמר אמימר מ
ולא אמהן אלא הלא מייחה ליה פתחא  ארבע אמות לכל הוח והוח נ

 אבל
 על ד׳ קונדםין ופתוחה מכל

) קול דמי ת ד י ש א ר ב ן לז.] וכתיב ( י ר ד ה נ ס ] 

 אחיך דמו ודם זרעיותיו אף כשאתה
 מקיים דמי אחיך עמך מעלה עליך
 חייו וחיי זרעיותיו שמדה טובה
ת: מונבז ו ת פורענ ד מ  מרובה מ
 המלך. בנה של הילני המלכה מזרע
 המשמונאיס: כשאמה מארן הצמח.
 אף משמיס נשקף הצדק לשלם
 גמול: נשקן*. מביט כמו נשקפה
. כלומר זכות ( ם ה י ט פ ו ש  ותייבב (
:  הצדקה מביט ומסתכל למטה
 מכון כסאך. גניזתן תחת מכון
: (במקום) [דבר] שמושה  הכסא
 פירוח. והקרן קייס לעוה״ב
 והסירות אוכל בחייו שנאמר כי פרי
 מעלליהם יאכלו: אוצרות נפשוה.
 שנאמר ולוקח נפשות חכם בהאי
 קרא: מתני" טרקלין ומורן.
: ביה השלחין. מתוך ן  מיני פלטי
 שיש לו מעיין ובידו להשקותו תדיר
׳ קבין זורעין בו  אס אין בו ט
 שאר זרעים לפיכך אפילו בפתוס
 מכאן יש בו דין תלוקה: אפילו
 בפחוח מכאן יחליקו. משוס דבעי
פ ששניהם ״ ע  למיתני ובכתבי הקדש א
 רוצים לא יחלוקו תני רישא (א): כחבי
 הקדש. כ״ד ספרים והיו רגילים
 לכותבן בגליון כס״ת שלגו לפיכך
 גנאי הדבר לחתכן: גמ׳ חין
 משל פחחים. חצר של שניהם
 שני בתים פתוחין לתוכה ולפני
 הפתח ארבע אמות צורך הבית
 הן לפרק משאו מעל חמורו ותוץ
 מאותן ד׳ אמות צריך שיהא ארבע
 אמות לשאר תשמישין: חצר
 מחחלקח לפחחי׳. היתה לו תצר
 ובה שני בתים ואחד מהן פתוחין
 לו שני פחחים לחצר ולבית השני
 אין פתוח לחצר אלא פתח אחד
 וחולק נכסיו על פיו ונותן האתד
 לראובן בנו והשני לשמעון וחצר לא
 חילק אס באו לחלוק את החצר
ס נוטל שני  זה שיש לו שני פתחי
:  חלקים בחצר ואחיו נוטל תלק אחד
 נוחן לכל פחח ד׳ אמוס. (« ברוחב
 החצר להלן מן הפתח כנגד הרוחב
: נוטל שמונה אמוח. ח ת פ  כפי רוחב ה
 דהיינו כנגד רוחב הפתח וארבע
: ח ת פ  אמות ברוחב החצר להלן מן ה
 האי פירא דםופלי. מי שיש לו
 חפירה בחצר שנותנין בה גרעיני
 תמרים למאכל בהמה יש לו ארבע
 אמות בחצר לכל סביבותיה: דלא
 מייחד ליה פיחחא. שלא היה
 לו פתח אצל חפירה אלא דרך
 פתח ביתו שהוא יוצא ונכנס בו
 היה לו דרך לצאת לחצר ולילך אחר
 החפירה שלפני סוף ביתו ומשתמש:

 אבל

 מסורת הש״ם
 א) [סנהדרין צז.], ב) [חיס׳
 פאהפ״ד], ג) [לעיל 3:] סוכה
 ג:, י) [לקמן קג: כתונות
 צח.], ה) [לעיל ג.], ו) [לקמן
 יג: לעיל ג.), ו) [שינה ג:],

 תורה אור השלם
 ץ אמת מארץ תצמח וצדק

 משמים נשקף:
 תהלים פה יב
 2 צדק ומשפט מבון בםאך

 חסד ואמת יקדמו פניך:
 תהלים פט טו
 3 אמרו צדיק כי טוב כי

 פרי מעלליהם יאכלו:
 ישעיהו ג י
 4 פרי צדיק עץ חיים ולקח
 נפשוח חכם: משלי יא ל
 5 השב תשיב לו אח
 העבוט בבא השמש ושכב
 בשלמתו וברכך ולך חהיה

 צדקה לפגי ין אלהיך:
 דברים כד יג
 6 אז יבקע בשחר אורך
 וארבתך מהרה תצמח
 והלך לפניך צדקך כבוד ין
 יאספך: •שעיהו נח ח

 הגהות הב״ח
 (א) דש"• ל״ה אפי׳ וכו׳ תני
 רישא יחלוקו הס״ד:
 (ג) דייה נותן לכל פתח ל׳
 אמוח להלן מן הפתח כנגדו
 והרוחב כפי ריחנ הפתח
 כצ״ל יחיגת נרוחכ החצר
 נמחק ואח״כ מ״ה הכי
 קאמר נוטל ח׳ אמיח
 באורך החצר דהיינו וכו׳
 מן הפחח כנגדו הס״ל:
 (ג) תום' דייה ילא וכי׳ אין
 ל׳ אצא זרע חומר שעוריס
 בחמשים מנין לרנות לתך
 שאה תרקכ כצ״ל יחינת נית
 ניר יתיכח יחצי סאה נמחק:
 (ו) באייר משנחיחי

 לארעייכו:

 מוסף רש״י
 אין חולקין את החצר. אין
 האחד כוסה אח חנירו לחלוק
. חצר מתחלקת ! . ל נ י ע ל ; 

 לפי פתחיה. חצר שהיו
 נתיס פתוחין לה וחלקוה שני
 אחין ניניהם, זה נטל נ׳
 נחים קטניס וזה נטל כנגדן
 ניח גלול, אס נאו לחלק
 אירא של חצר, זה שנטל
 ג׳ נחיס הקטמס, נוטל ג׳
 חלקים כמנין ג׳ פתחים וזה
 נוטל רכיע, לפי שהחצר עשר
 ליציאה וניאה, שלרך החצר
 נכנסין דוצאין מן הנחיס
 לרה׳׳ר ימכניסין משאוחיה!
 יפורקין לפני פתחיהם לפיכן
 חצר מחחלקת לפי הפחחים
ו ת קמ ב ז ש ״ י ע כ ה ג ו כ ו ס : 

. ורב חסדא : . ב ן י מ ק א ל ב ו  ת

 אמד. אין צריך ליתן לכל
 פתח אלא ל׳ אמיח כנגדן
 מן הפחח והלאה ורחכן
 נרוחנ הפחח ואפילו הוא
 רחנ י׳ אמוח נוטל ל׳ אמוח
 נמשך ומנל כל רחנו לסרק

. ! • ש  משאי !



 מסורת הש״ס
 6) ומנחות לג:], נ) [תרגוס
 של החדרה אילרון], ג) ןצ׳׳ל
 דאין], ד) ובדפו״י בחצי ועי׳
 רש׳׳ש], ה) צ׳׳צ אחרח ועי׳

 יא: השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (6) נפרא היו ארבעה או
 חמשה בתים פתוחים
 למרפסת:(5) שם ר׳׳ה מרב
 אמי כצ״ל ואות י׳ נמחק:
 (ג) רש"־ דייה אכסדרה שיש
 לה פתת לחצר כצ׳׳ל וחי׳ מן
 ואות ה׳ נמחק: (י) שם ד״ה
 גני מבר מעכבי! בני מגר
 האחר כצ״ל: (5) ד״ה
 שמרבה כוי ההולך מראשו
 לצד סופו כצ״ל וחי׳ עד
p וכו׳  נמחק: (ו) ד״ה שלא פ
 מזחחו ומשקופו ומפתנו

 דגלי:

 ״י

 אבל מייחד ליה פיחחא. שהיה לו פתח לסוף ביתו אצל החפירה

 ודרך אותו פתת היה רגיל להשליך הגרעינין וליטלן אין לו בתצר

: אכסדרה. שיש (0 ח ת  בשביל החפירה אלא ד׳ אמות שלפני אותו פ

 לו מן הפתח לחצר: אין לו ד׳ אמוח. בחלוקת החצר: טעמא מאי.

ת ׳ אמו  אמור רבנן שיש לפתח בית ד

 בחצר: משום פירוק משאו. שיפרק

 שס משאו מעל חמורו לפי שסתס

 בית אינו פנוי מכלים ואי אפשר

 להכניס תמור עם משאו בבית לפרק

ן ו  לשס: הכא. באכסדרה ט

ות אפשר דמעייל  ג) דאית לה דפנ

: אכסדרה דבי רב. מפרק  לגאו ו

ות סביב לה אלא שמוקפות  דפנ

ת קפו  חלונות: אכסדרה רומייהא. מו

עות לתקרה: י ות נמוכות שאין מג  דפנ

 ביה שער. בית קטן שלפני פתח

רק״א בלע״ז:  טרקלין וקורין לו פו

 מרפסת. אלויי״ר והרבה פתתי

 עלייה פתוחין לו וכולן עולין דרך

: אין להן ״ד  סולם אחד שקורין דגרי

 אלא ארבע אמות. בין כולן אצל

 רגלי הסולם: לול של סרנגולין.

 בית קטן שמגדלין בו תרנגולין ויש

 לו פתח לחצר: יש לו ד' אמות.

ס ועולה. התרנגול פ ט  בחצר או לא: מ

ס וטורת ועולה דרך ראש הכותל פ ט  מ

 לתוך הלול: בית חציו מקורה כוי.

 ופתוח לחצר יש לו ד׳ אמות בחצר

 או לא: לא מבעיא קירויו מלגיו.

רה לצד התצר דאין  והחצי שאינו מקו

 לו ארבע אמות בחצר דהא אפשר

מפרק שם  דמעייל חמור במשאו ו

 שאין דרך לתת כלים י) בחצר שאינו

: אלא אפיי קירויו לצד החו;. רה  מקו

 וגילריו לצד פגים נמי אין לו ד׳ אמות

ר עד הגילוי  דהא אפשר דמעייל חמו

: למבוי אחר. כגון בית שבין מסרק  ו

 שני מבואות: בגי מגוי מעכבין.

 >ח אבני מבר אחר שאינו רגיל אצלם:

 אכסניא. חיל של מלך המוטל על בני

 העיר לתת להן אכסניא בבתיהם:

 לפי בני אדם. הדריס בבית:

 מחחלקח לפי פחחים. לזבל שדות

ם השליכו שס עד  לפי שדרך הפתחי

: שבקש לסהום כנגד  שנעשית אשפה

 פחחו. להקיף מחיצה סביבות ד״א

: שמרבה ו  שיש לו במבר כנגד פתח

 עליהם הדרך. שההולך מראשו

פו צריך להקיף סביב  >מ עד צד סו

 המחיצה: חמש חצרוח הפחוחות

 למבוי. זו אצל זו לארכו וסתם

ן הן בסופן ואחד  מבואות סתומי

 מקצותיו פתוח לר״ה: כולם משחמשות

 במבוי עם החיצונה. כנגדה שהרי

 לכולם יש דרך במבוי לצאת דרך

 ראשו לרה״ר וכל שיש לו דרך יש לו

: י  תשמיש שאינו מעכב דרך המבו

 והחיצונה משחמשה לעצמה. כנגדה

 ברוחב המבוי אבל לא כנגד חברותי׳

 שאין לה עליהן דרך: משחמש׳ לעצמה.

 לבדה וקשיא לרב הונא דאמר כולן

 מעכבין ואפי׳ החצונים מעכבין על

ם. שהיה לו ם: היה סחו י מי י  הפנ

דם פתח פתוח לו וסתמו ולאחר  מקו

׳ חיצון על : כולם משחמשין במבוי. בכל המבוי ואפי  זמן נמלך לפותחו

: שלא פרן פצימיו. כשנסתם פתחו לא סלק מזוזתו(י) ומשקוף מי י  הפנ

: ה דלא סילק נפשיה וסופו לפותחו לאחר זמן  ומפתן דגלי דעתי
 לעצמה דאין לה רשות
 לעבור דרך עליהן. ולהכ׳ אם ביקשה החיצונה לסתום לפניהם מלעבור עליה אינה יכולה לסתום מתוך דרשות כולן יש (לון
 לעבור עליה. אכל אם בקשו כולן לסתום לפני החיצונה כדי שלא תעבור עליהן. יכולין לסתום משום שאין דרכה של חיצונה
 לעבור עליהן. וכ־ון דסתמי לה הני שלא תעבור עליהן תהא החיצונה משמשת לעצמה וכן לשניה וכן לשלישית וכן לרביעית
 עד לחמישית שהיא פנימית דהשתא נמצא שיש לה רשות לעבור על כולן ואין לכולן רשות לעבור עליה להכי יכולה פנימית
 לישתמיש ולסתום בפני עצמה כדי שלא יעבור כולן עליה והן אין יכולין לסתום פנימית כדי שלא חעבור עליהן אלמא דהני
 יכולין לסתום זה על זה וקשיא למאן דאמר אחד מבני מבוי דהכי משמע ותני דמשום אחד מבני מבוי בין לחיצונה על
 כולן בי; לכולן על החיצונה אין להם רישות זה על זה לסתום מפני שמרבה עליהן את הדרך לא תנאי היא וכן כו׳ עד
 החיצונה משתמשת לעצמה כדדייקינן לעיל דלכולם יש להן רשות לעבור ולסתום בפני החיצונה ואין לחיצונה רשות לעבור
 ולסתום בפניהם: ר׳ שמעון אומר כולם משתמשות במבוי אמטו להכי דאית לכולן תשמיש למבוי להכי יש רשות לכולן לעבור
 זו על זו כין לחיצונה על כולן בין לכולן על החיצונה וכי היכי דזו אינה יכולה לסתום בפני כולן כך כולן אינן יכולין
 לסתום בפניהם כ״ז נו למ״ה אבל מסתבר הכי: היה סתום ובקש לפותחו. כעין אמר מר שאם היה פחח פתוח לכתחילה לאותו
 מבוי שעכשיו רוצה לחזור פתחו שם וסתמו הואיל דהוה תמן מעיקרא אין יכולין לעכב עליו. אמר רבא לא שנו דאין

 לעזי רש
 פורק׳׳א. אכסדרה.

 אלויי״ר [אלידוי־׳ר].
 גזוזטרה, מרפסת.

 דגרי״ד מערכת מדרגות.

 מוסף רש״י
 אכסדרא דבי רב. שיש לה
 ל׳ לסנוח אלא שאין מגיעוח
. ( : נ  לסכך !:מנחות ל
. שם)  אינדרונא. קמבר״א !
 באכםדרא רומייתא.
 עשייה חליטת חלוגוח וקורי!

 לראי' ושם־;.

 רבינו גרשום (המשך)
 לסתום כנגד פתחו. שכשם
 שיש לו לפתח ד׳ אמות
 בחצר כך יש לו לכל
 פתח חצר ד׳ אמות כמבוי
 ווה כקש לסתום אותן ד׳
 אמות שלו ולהקיפן בגדר
 בני מבוי שכניו מעכבין
 עליו שמרבה עליהן את
 הדרך להקיף אותו סתום
 (מבוי): ה׳ חצרות זו
 בצד וו הפתוחות למבוי
 אותה הסמוכה לרישות
 הרבים קרויה חיצונה
 ואותה שבסוף המבוי
 מצד אחר קרויה פנימית
 כולן הדי משתמשות
 עם חיצונית כלומר דיש
 לכולן רשות לעבור לפני
 פתח החיצונה והחיצונה
 משתמשת לעצמה שרשאה
 לסתום כנגד פתחה הד׳
 אמות ולהשתמש בתוכן.
 והם הני השאר משתמשות
 עם השניה שעוברין לפני
 פתחיה ושניה משתמשת
 לעצמה שרשאה לסתום ד׳
 אמות נגד פתחה ומשתמשת
 עם החיצונה שמקםת ד׳
 אמות ויוצאח לחוץ. נמצאת
 הפנימית שבמבוי שהיא
 משתמש• עם כולן שעוברת
 עליהן ומשתמשת לעצמה
 קשיא לרב הונא: חסודי
 מיחסרא והכי קתני דתנא
 קמא מיירי ןנמי] כחצירות
 נמצאת הפנימית משתמשת
 לעצמה ומשתמשת עם כולן
 דברי ר׳ דסבר אין מעכב
 עליו [בן] המבוי לסתום
 ד• אמות שלו ורבי ׳שמעון
 אומר וכן כולם משתמשות
 במבוי כגון שהוא בהדיא
 שלא יסתום כנגד פתחו כדי
 שלא ירבה על האחרים את
 הדרך שיכולין בני מבוי
 לעכב עליו ורב הונא םבירא
 ליה כר״ש בן אלעור. א)
 כפייה. ואית דאמרי חיצונה
 משתמשת לעצמה דיש
 לכולן רשות לעבור דרך
 עליה אבל היא משתמשת

 אבל מייחד ליה פיתחא אין לו אלא ארבע
אכסדרה  אמות לפני פתחו אמר רב הונא א
 אין לה ד׳ אמות טעמא מאי משום פיהוק
 משאו הכא אפשר העייל לגואי ומפרק
 מתיב רב ששת אחד שערי בתים ואחד
 שערי אכסדראות יש להן ד׳ אמות כי תניא
באכסדרה דבי רב אכסדרה דבי רב (  ההיא א
אלא באכסדרה  פשיטא 5יאידרונ׳ מעליא הוא ב
בית שער אכסדרה ומרפסת  רומייתא ת״ר ג
 יש להן ה' אמות יהיו >א< חמשה בתים פתוחין
 למרפסת אין להן אלא ה׳ אמות בלבה בעא
 מיניה ר׳ יוחנן מר׳ ינאי לול של תרגגולין
א״ל טעמא  יש לו ה׳ אמות או אין לו ה׳ אמות ה
 מאי משום פירוק משאו הכא מטפס ועולה
 מטפם ויורה בעא מיניה רבא מרב נחמן
 בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה יש לו ה׳
 אמות או אין לו ד״א א״ל יאין לו ד׳ אמות
 לא מבעיא קירויו מלגיו דאפשר דעייל
 לגואי ומפרס אלא אפילו קירויו כלפי חוץ
 אפשר דעייל לגואי ומפרק בעא מיניה רב
 הונא >« מרבי אמי אחד מבני מבוי שבקש
 להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין
 עליו או אין מעכבין עליו א״ל זבני מבוי
 מעכבין עליו אכםניא לפי בני אהם מתחלקת
לפי בני  או לפי פתחים מתחלקת א״ל ח
 אהם מתחלקת תניא נמי הכי ^זבל שבחצר
 מתחלקת לפי פתחים אכםניא לפי בני
 אדם אמר רב הונא אחה מבני מבוי שבקש
 לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו
 שמרבה עליהן את הדרך מיתיבי ־חמש
 חצרות פתוחות למבוי כולן משתמשות עם
 החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה
 והשאה משתמשות עם השניה והשניה

 משתמשת לעצמה ומשתמשת עם
 נמצאת פנימית משתמשת

 ומשתמשת עם כל אחת ואחת תנאי היא
 התניא אחה מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו
 למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה פתום
 ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו
 דברי רבי ר״ש בן אלעזר אומר חמש חצרות
 הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי זו
 עם זו חצרות מאן דכר שמייהו חםורי מחםרא
 והכי קתני וכן חמש חצרות הפתוחות למבוי
 כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה
 משתמשת לעצמה וכו׳ דברי רבי ר׳ שמעון
 בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות למבוי
היה  כולן משתמשות במבוי: אמר מר כ
 סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין
לא שנו אלא שלא פהץ את  עליו אמר רבא ל
 פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני מבוי
 מעכבין עליו א״ל אביי לרבא תניא דמםייע לך

 בית

 החיצונה
 לעצמה

י דסתס אכסדרה אין לה ש״ ר יל לגואי ומפרק. פ ר דמעי ש פ  הכא א

. ם ש : ו ל ף צ ן ל י ב ו ר י ע ׳ כל גגות ( ות כלל וגרס נמי בסוף פ  דפנ

) כי לימ ליה לשמואל פי תקרה בד׳ אבל בג׳ אית ליה פירוש י ת ש ה כ ״  ל

 באכסדרה שאין לה דפנות כלל לית ליה לשמואל סי תקרה יורד

 וסותם בכל ארבע מחיצות ולכך קאמר

 שמואל באכסדרה בבקעה דאין

 מטלטלין בה אלא בד׳ אבל בשלש

 אית ליה דהיינו אס יש בו דופן אחד

לר״י נראה ׳ בג׳ פי תקרה ו  אמרי

 דסתם אכסדרה יש לה שלש מחיצות

( : ה ף כ ן ד מ ק ל  כדאמר בלא יחפור (

מה  דעולס הזה לאכסדרה הוא דו

 דרוח צפונית אינה מסובבת ובסוף

) גרסי׳ ט : ד ף צ ן ד י ב ו ר י ע  פרק כל גגות (

 לית ליה בג׳ אבל בארבע אית ליה

 פי׳ בשלש כשאין ט אס שלש מחיצות

׳ פי תקרה ברביעית אבל  לא אמרי

 בד׳ כשיש קצת גס ממחיצה רביעית

 אמר פי תקרה ואכסדרה דבי רב יש

 לה נמי שלש מחיצות גמורות

 והרביעית גבוהה ד׳ אמות ואכסדרה

 רומיתא הרביעית אינה גבוהה רק

ס אי נמי דבי רב גבוהה  עשרה טפמי

 רביעית עשרה ורומיתא פחות

נא : בעא רב הו ס י  מעשרה טסח

. והא דאמר בסרק הניזקין  מרב אמי

: ושס< גבי רב הונא קרי ט ף נ ן ד י ט י ג ) 

׳ ר׳ אמי  בכהני שאני רב הונא דאפי

 ור׳ אסי כהני חשיבי דארעא דישראל

 מיכף כייפי לרב הונא והכא היכי בעא

 מיניה ר״ל דרבי אמי לחוד ורב אמי

ם  לחוד: אכםניא לפי פתחי

 בו׳. פירש רבינו חננאל דמיבעיא

 ליה שיירא שחנתה במקום אחד הזבל

י  איך חולקין: אחה מבני מבו

. פירש ד פתחו נ ם כנ ש לסתו ק ב  ש

נטרס להקיף מחיצות סביבות  הקו

 הארבע אמות שיש לו במבוי כנגד

 פתחו וקשה לרבינו יצחק דלא מצינו

 שיהא לו ארבע אמות במבוי אלא

 בחצר ונראה לרבינו יצחק כסי׳ רבינו

 חננאל כגון שיושב בסוף המבוי אצל

ס ורוצה לסתום כנגד פתחו  צד הסתו

 כל רוחב המבוי והשתא קאמר רב

פ ״ ע  הונא שמעכבין עליו בני המבוי א

 שהם חיצונים לסי שמרבה עליהם את

 הדרך פי׳ רגל בני אדם שיכולין לומר

 בני המבוי [אף] כשיש רבים במבוי

י ״ ע י ו  יכולים ליכנס עד סוף המבו

י ״ מה תרבה עלינו אמ הדרך ע  הסתי

 בני אדם הדורכים עלינו במבוי ואף

 לתצרות יצטרכו ליכנס מרוב דוחק

 ומצינו לשון מרבה עליהם את הדרך

 בענין זה דתנן לקמן בחזקת הבתים

< לקח בית בחצר אחרת לא ף נט: ד ) 
א מ ע  יפתחנו לחצר השותפים ומפר׳ ט

י שמרבה עליהם ף ש.) מפנ  בגמרא >ד

 את הדרך דהיינו רגל בני אדם

ק דמכילתין תניא יש  ובתוספתא דס״

 לו תנות ברשות הרבי׳ ומבקש לפותחו

 לחצר השותפים יכולים לעכב על ידו

י שמרבה עליהם את הדרך:  מפנ

ת עם כולן ש מ ת ש  והפנימית מ
. ת לעצמה ש מ ת ש מ  ו

ה וחיצונה משתמשת מ ה משתמשת ע נ ו ׳ לעצמה שאין מאחר  פי

 לעצמה דלעיל אין פירושו כמו זה אלא לעצמה שאינה משתמשת

 עם אחרות:

 עין משפט
 נר מצוה

 קב א ב ג ד מיי׳ פ״נ
 מהלכות שכניס הל׳ ג ל
 סמנ עשי! פב טוש״ע ח״מ

 סימן קענ סעיף ל:
 קנ ה מיי׳ שס הל׳ ה

 טיש״ע שס סעי׳ ה:
 קד ו מיי׳ שס הל׳ ו טיש׳׳ע

 שס סעיף ו:
 קו! ז מיי׳ שם ס״ה הלכה
 ט1 סמג שס טוש״ע

 ח״מ סי׳ קסג סעיף ו:
 קו ח ט מיי׳ שס ס״ב
 הלכה ח סמג שם
 טוש״ע ח״מ סי׳ קעכ סעיף

 ט:
 קז י מיי׳ שס ס״ה הל׳ טז
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קסב סעיף ז:
 קח כ ל מיי׳ שס הלי טו

 טוש״ע שס סעי׳ ה:

 רבינו גרשום
 בעלמא כשתולקין את
 החצר למי שיגיע לו
 האכסדרה אין נוטל די
 אמות חוץ לאכסדרה כמו
 לפתח דטעמא מאי אמרו
 דנוטל ד• אמות כנגד פתחו
 כחצר כדי עבודת הפתח
 לפרק משאו מעל גבי
 בהמתו כהני ד׳ אמות דאינו
 רוצה ללכלך ולטנף ביתו
 מובל בהמתו אבל הכא
 באכסדרה זו הואיל שאין
 לה דפנות סביב אפשר לו
 דעייל באכסדרה וו(דבי בי
 רכ שלומדין שם תלמידים
 שיש לה ג׳ דפנות) ומפרק
 דבלאו הכי נמי מטונפות
 מן חובלים ומן הגשמים
 ולהכי אין צריכין ה׳ אמות:
 באכסדרה דבי רב שלומדין
 בה תלמידין שיש לה ג׳
 דפנות עד הסכך (ופי) ודופן
 רביעית אינה מגעת לסכך
 משום שיהא אורה ופתח
 אותה אכסדרה יש לו ד׳
 אמות ומקשינן אכסדרה דכי
 רב אידרונא חדר מעליא
 הוא ולא צריך למימר דיש
 לה ד׳ אמות: באכסדרה
 רומייתא דיש לה ג׳ מחיצות
 מגיעות לסכך ומחיצה
 רביעית נמוכה ובונין עליה
 על פני כולה חלונות גדולות
 על גכי פצימין כעין אוחם
 שקודין קלושטי״ר ופתח
 באמצעיות אותה מחיצה
 נמוכה ולאותו פתח יש לו
 די אמות אף על גב דיש
 הרבה סביב חלונות גדולות
 אבל לא לאכסדר׳ העומדת
 על קונדסין. (כלומר) בית
 ישער ייש לו ד׳ אמות
 כמבוי מרפסת היינו עלייה
 שיש לה ד׳ פתחים או
 יותר בשורה אחת ועושין
 לפניהם נסר ארוך שרופסין
 עליו ולסוף אותו נסר סולם
 שיורדין כו לארץ ולפני
 אותו סולם יש פתח שנועל
 בעד המרפסת כל אותן
 ד׳ פתחים ישל עלייה אין
 להם בחצר אלא ד׳ אמות
 שלפני פתח הסולם שכולם
 יוצאין באותופתח: לול של
 תרנגולים. ארובה של עלייה
 שמשימין דרך אותה ארובה
 תרננולין לעלייה כלומר אם
 אין לאותן היורשין שום
 פתח לשם אלא לול של
 תרנגולין משום חזקת אותו
 לול אינו נוטל ד׳ אמות
 כחצר כמו לפתח דליכא
 התם משום פריקת משוי
 שהתרנגול מטפס ועולה
 ןניסרין). יש לו לאחד
 מן היורשין בית שחציו
 מקורה ותציו אינו מקורה.
 מי אמריי כיון דחציו אינו
 מקורה יכול לפרק משאו
 באותו צד שאינו מקורה
 ואין לו ד׳ אמות בחצר
 או דילמא כיון דיש לו די
 מחיצות ופתח כשאר בית
 אע״פ שחציו אינו מקורה

 יש לו די אמות: לא מיבעיא. היכא דהוה אותו חצי (קורה! [קירוי] כלפי פנים הבית כלומר לאחורי הבית והא ראינו מקורה
 סמוך לחצר דאע״ג דאיכא פתח בית הפתוח לחצר דאינו נוטל ד׳ אמות כחצר מתוך דהכא מצי לפרק משאו בהאי חצי דאינו
 מקורה שסמוך לחצר אלא אע״פ אי הוה אותו חצי קירוי לצד חוץ סמוך לחצר ושאינו מקורה לצד אחורי הכיח אפיי הכי
 אינו נוטל ד׳ אמות בחצר כנגד פתח הבית משום דיכול להכניס באותו חצי שאחורי הכותל •שאינו מקורה ומפרק שם לחצר:
 פחחו למבוי אחר. שאם היה פתתו פתוח למבוי זה ואחרי פתחו איכא מבוי אחר ורוצה לסתום פתתו מיכן ולפותחו למבוי
 שאחורי ביתו: כני מבוי. שעכשיו רוצה לפתוח פתחו לש• יכולין לעכבו לצאת ולבוא דרך מבואן הואיל ועד עתה לא הוחזק
 באותו מבו־ או לא. ותו בעא מיניה אכסניא. אכסנאין של מלך שעוברין בעיר ומחלקין אותן בבתי העיר ליתן להם לינה ופרנסה
 השתא בעי לפי בני מבוי ישיש להם בתים לכל בית מחלקים או לפי פתחיה מחלקים שאם יש בבית בי פתחים שיתנו לו
 ב׳ חלקים מן האכסנאין ׳שיעור שני בתים: זבל שבחצר לפי פתחים מתחלק. שאם היו בכית בי פתחים ולבית אחר פתה א׳
 שמוציאין זבל ובאו לחלקן זה של שני פתחים נוטל פ־ שנים וחלק שלישי [נוטל האחר] לפי שיעור הפתחים היו מוציאים הזבל:

 א) היא ר״ת כן פי׳ המורה. 3) הוא ר״ת לא מפי המורה.



 עין משפט
 נר מצור.

 קט א מיי׳ פ״נ מהל׳ שכניס
 הל׳ ז שמג עשי! פנ
 טיש״ע ח״מ סי׳ קעב סעיף ז:
 קי ב מיי׳ פ״ז מהל׳ טומאת

 מח הלי א סמג עשי! רצח:
 קיא ג ד טוש״ע ח״מ סי׳

 קסנ סעיף נ:
 קיכ ה מיי׳ פי״ג מהל׳ נזקי
 ממון הל׳ כל סמג עשין
 סח טוש״ע ח״מ סי׳ שעז

 כהג״ה וסי׳ חיז סעיף נ:
 קינ ו ו מיי׳ פ״ה מהל׳ שמיס
 הל׳ יג סמג עשין פנ
 טוש״ע ח״מ סי׳ קסכ סעי• א:
 קיד ח ט מיי׳ פ״א מהל•
 שכני׳ הל׳ ל׳ סמג שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ קעא סעיף ג:

 מוסף רש״י
 בית סתום יש לו ד׳ אמות.
 קי״ל (לעיל יא.) חצר מתחלקת
 לפי פתחיה, לפי פחחי הבחיס
 הפתוחין לה, אם באו לחלק
 אח החצר נץ שניס, שהיה
 לזה ניח שפתוחין לו לחצר שני
 פסחיס ולזה כיח שהמוחין לו
 לחצר ל׳ פחחים, נוטל לכל פתח
 ארנע אמוח כחצר נגל פתחו
 למלת רוחב פתחו והשאר חולקין
 נשוה, ואס נסתם אחל מהם
 קולס חלוקת החצר ולא פירן
 את סצימיי אלא סחס נין שני
 הפצימי! אינו מפסיל לין פתחו
 נכן, פילן את פצימיו ואחר
 כך סחמו פקע שס פתח מיניה
ת קמו::!. בית סתום. והמת ב ש  ו

 כתוכו, אינו מטמא סכיניו, פרץ
 את פצימיו. וסממו נעשה
 קבר ומטמא סכיניו ל׳ אמות,
 כלאמר נקוטה (מל.) מת תופס
 ל״א לטומאה וגדרה דרבנן
 שמא יאהיל ולא ינין !שס<.
 מיצר שהחזיקו בו רבים.
 לעשותו להן לרך, אסור לקלקלו.
 יאע׳׳פ שהוא של יחיל >לקנזן
 כו::! שהשווהו וחקטהו להילון
 והנעלים ילעו ישתקו, לודאי
. 1 ז ק ז ם לקו ״ ב ש ר  לרניס מחל (
 ד׳ אמות הסמוכות לרה״ ר
 כרה״ר דמיין. כגון מקוס פגר
 הסמוך לרה״ר והוא ארוך הרנה
 לד׳ אמות הראשונות, רה״ר
ז לז:־,. אין אלו ־ ע  לטומאה ו
 אלא דברי נביאות. נמתננא
 מפי הגנורה שאינו נותן טעס
! •.< שאין צריכין י נ ו ר ע  לדנריי ו
 לימן טעם לננואתן צפי שבלא
ת ו י ו כ ב  טעס שומעים צהס (
רשב-ם  מה <. אציאתא. שורית (

. : : ן מא מ ק  ל

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא יב.
נטר׳ כל סכיניו ד׳ אמות א בל סכ־ביו. סי׳ הקו מ ט ו מ מי  פרץ פצי

ימי מחיצות וליכא למיחש  כקבר ואין נראה לר׳ שמשון כיון דמסי

 שמא יעלה על הבית ראהיל עליו לית לן למימר שיטמא ל׳ אמות סביביו

ל בתוכה מ ו ע ) גבי תצר הקבר ה . ל ף מ ה ל ט ו ס  כלמוכח כפ׳ משוח מלחמה (

ימי מחיצו׳ מ חצר הקבר למסי ״ ר ה  טהו

ס לכך נראה לו י  אבל o כעלמא תפ

 לפרש כגון שיש זיזין הרבה כולטין מן

ח פ  הבית מכל צל רש בהן פותח ט

 (י) לכל אתל ובשלא פרץ פצימיו אף

א תתת השאר מ ט  על פי שסתמו אינו מ

מל לצאת לרך ת עו  זיזין שסתמו של מ

 פתח אבל אס פרץ סצימיו וחזר ובנאן

א מ ט  כשאר כותל ואין כאן סתת כלל מ

 כל סכיניו לכל זיז וזיז איכא לספוקי

 לשמא לרך תתת אותו זיז יצא מן הבית

נטרס לבית נמי לא  רש לישב סי׳ הקו

ג לליכא למיחש ״ ע א ימי מחיצתא ל  מסי

מ איכא למיחש ״  שמא יעלה על הכית מ

ע ג מ א נ מ ט גע בכתליי לקכר מ  שמא י

ספרי בפרשת ׳ מן הצל כלמוכח נ  אפי

ר זה קכר סתום או בקנ s מה 0<  סרה אלו

ו ומה אהל  אינו אלא פתומ אמרת ק״

א מכל מ ט ה אינו מ א מ ו  שהוא מקבל ט

 הצללין כשהוא פתומ הקכר שאינו

טמא מכל ה אינו לין שלא י א מ ו  מקכל ט

ע לכשהוא מ ש  הצללין כשהוא פתוח מ

ו מן הצל: א אף בנוגע נ מ ט  סתום מ

ר יקו בו רבים אסו  מצר שהחז

. היינו כשהתזיקו  לקלקלו

 נרשות אכל אס באין להחזיק שלא

ילם ולנקוט סיזרא  ברשות יש למתות נ

. ח ף כ ח >ב״ק ל י  וליתיב כלמוכח נהמנ

ה י : ולא פליגי מר כי אתר ( ם ש  ו
ר מרלכי ״ ה. פי׳ ר״י נ  ומר כי אתרי

ע ק ר י יהולה היה ק ה לרנ  לנאתרי

 חשוב וטוב והיה חשונ לטרוח נתשעה

א מ  חצאי קנין(י»< אנל באתריה לתנא ק

ע טוכ כל כך שיהיה חשוב ק ר  לא היה ק

 לטרוח בפתות מתשעה קבין ואף

 על פי שלא היה בו כלי חרישת יום

ל נ נ י נ ע  ראר היה לטרוח והשתא נ

ע טוב כל כך ואינו ק ר ק  מאי שאין ה

 ראר כשיעור השנוי כמשנתינו:

א ב ר כ א ב מ י ת א י ח («) ואי בע ״ ג ר ״  ה
ית חרישת . פירוש נ  וזרעא ובהדודי

 יום ושפיר הוי יומא לזרעא לכשינא

 לזורעה חורש וכחזירתו עול מושך

ע וזורע וזה ק ר ק  המחרישה על ה

ומא א י מ י ת א י : ואי בע רי  נהלו

 דזרעא. ולקאמרת לא הוי תרי יומי

 כרכא כרינ יומא ופלגא והלר תני

ומא:  וכריכ על לשליס י

 דוולא. סר״ח ארץ שמשקין אותה
 ח< בדלי לכל אחל ארץ

כ  שלולין לה יום אחל וקשה לר״י לא״

 הוה ליה » למיתני ננבל מאי כלבעי

: א״ד יוסי ה ״ פ כ נראה כ  כאינך ע״

א דברי נביאות. לא לשנח ל  אין אלו א

ן ) מומי (אלו ( י ף( סו ם לכי האי גוונא נ ע  קאמר אלא כלומר שאומר כלא ט

א מ ט ) גבי יתרת שאין בה ׳ציפורן מ ו ש ה ע ׳ ׳ ם ל ש . ו ה ף מ ת ד ו ר ו כ ב ) 

ה ע ובמשא אבל לא באהל וקאמר עשו לבריהן כלברי נביאות מ  במג

 נפשך אי אבר הוא ליטמא באהל ואי לא אבר הוא לא ליטמא כלל וכן

: אטו חכם ( ן י ה א ״ ם ד ש : ו ף ס ן ד י ב ו ר י ע ן ( ׳ כיצל מעברי  י״ל בסוף פ

) לקאמר משחרב . ה ף ע ן ד י ר ד ה נ ס א הוא. וא״ת בפ׳ בן סורר (  לאו נבי

ם ביאה וניתן לעוברי עבירה תקשי ליה נמי אטו קולם ע ק ניטל ט  בהמ״

 ומתאמרא
 משמיה

 רבינו גרשום (המשך)
 תאמר באותו יום חרישה אמרי
 דהיינו פעולת יום שלם כשיבא
 לאותה חרישה של זריעה לא
 ימצא שם פעולת ב• ימים כי
 ביום זריעה אינו חורש אלא
 ט׳ שעות ולא ישאר לפעולת
 מחרת אלא פעולת ג׳ שעות
 ונמצא פועל יושב ט׳ שעות
 ויפסיד בעה״ב שצריך לשוכרו
 ביום שלם שלא ירצה פועל
 להשכיר עצמו למחצית היוס.
 איבעית אימ• יומא זרעא. ודקא
 קשיא לך לא הוי יומא כרבא:
 דכריב ותני. שחורש באוחו
 יום שתיכף לקצירה פעמים
 מה שחורש בטי שעות חוזר
 ושונה בג׳ שעות והוה שוה
 כשוה: איבעית אימא יומא
 כרבא. ודקא קשיא לך לא
 הוי תרי יומא זרעא. לעולם
 איכא תרי יזמי זרעא: בהדורי.
 שהאp קשה היא וארץ סלעים
 וטרשין היא ומה שפועל
 חורש ביום אחד תיכך לקצירה
 חוזרת ומתקשה וצריך לחרוש
 בה פעולת ב׳ ימים דזריעה
 מחמת הקשיות שמתקשה אחר
 חרישת קצירה. ול״א. מוגה
 בספרים היכי דמי אי בי רדו
 יומי זריעה לא הוי תרי יומי
 כרבא. בהאי לישנא משמע
 דטפי חורש הפועל בהני ט׳

 שעות דיום זריעה מבכולה יומא דכרבא דכבר רכיכא ארעא דחרושה כבר חדא זימנא והכי קאמר לא הוי ןתרי] יומי כרבא דטפי
 מיומא הוי אבל לא הוי פעולת תרי יומי ואי בי רדו יומא כרבא להאי לישנא לא הוי יומא זרע דכל שחורש ביום כרבא יכול לחרוש
 ביום וריעה בפחות מט׳ שעות כדאמר בהאי לישנא דניחא לחרוש ביום זריעה מתיכף לקצירה. איבעית אימא בכרבא ודקא קשיא
 לך לא הוי יומא דזרעא לעולם הוי דאע״ג דניחא לחרוש חורשה באותו יום זריעה פעמים. ואיבעית אימא בוריעא ודקשיא לך לא
ק טרשים היא ובתחלה היא קשה הרבה דכל מה שחורש בכ׳  הוי תרי יומי כרבא להאי לישנא. לעולם איכא תרי יומי בהדורי א
 ימים תיכף לקצירה יכול לחרוש ביום אחד דזריעא וכ״ך קבלח׳״ אנ״י מר׳ אבייל חבירי׳יו הבינו בזה הענין. היכא דמי אי בי רדו
 יומא בזרעא שבין זריעה ובין חרישה שחורשין את השדה פעם אחרת בימות הגשמים לבד מכריבה ראשונה שכורבין בימות החמה
 חורשין אותה בימוח הגשמים סמוך [לזריע•] לפי שתהא נוחה לזרוע ואם צריך יום אחד למלאכה לפועל אחד בין חרישה כין
 זריעה אפילו הכי ליכא יומא כרבא יום חמה כי הימים הן ארוכין ומושכין ביותר ובטי שעות ביום יכול הפועל לחורשה ולתקנה כל
 הצורך ונמצא שמפסיד בעל השדה מט׳ שעות ולמעלה ואי בי רדו יומא כרבא שבכריכה ראשונה יש מלאכה לפועל אחד לחרוש
 בימות החמה כל היום כולו אפי• הכי לא הוי תרי יומי בזרעא כלומר בק זריעה ובין חרישה דבפחות מב׳ ימים בימות הגשמים יכול
 לחורשה פעם אחרת לזורעה נמצא שמפסיד וה בעל השדה מחצי יום ולמעלה לפי שאין פועל משכיר עצמו לחצאין. איבעית אימא
 דאיכא כי רדו יומא זדעא ודקא קשיא לך לא הוי יומא כרבא ודאי איכא יומא כרכא שלם ולא קא מפסיד ולא מידי דכרבא הוא
 דכריב זמנא חדא והדר תני זמנא אחריתא משום דבכדיבא חדא לא קא הוי ארעא ניחא מחמת קשייתא דהשתא בין כריכות הללו
 איכא פעולה ליום אריכא ואיבעית אימא דאיכא בי רדו יומא כרבא ודקא קשיא לך לא הוי תרי יומי בזריעה ודאי איכא תרי יומי
אק הרים וטרשים היא ובימות החמה שהיום ארוך הוא צריך לחרוש  שלמין משום דההיא ארעא בהררי כלומד שדה קשה הוא ו
 יום אחד שלם מחמת קשיות שבה ועכשיו בימזת הגשמים חוזרת לקשיותה וצריך לחורשה כדי שתהא נוחה לזורעה ובין חרישה
 וזריעה צריך שני ימים מפני כי הימים קטנים הן. ל״א מוג״ה בספרים וה״ג להא. כי רדו יומא בזריעה לא הוי תרי יומי בכרבא ואי
 בי רדו יומא בכרכא לא הוי חד יומא לזריעה והכי מפרש לה אם צריך יום אחד בין חרישה לזריעה בימות הגשמים לא צריך תרי
 יומא לכרבא דפחות מכ• ימים יכול לכורבה פעם ראשונה נו קשה קרקע וצריך ליום אחד ישל חרישה הריעה יותר מיום אחד של

 א<אבית םתום יש לו ה׳ אמות פהץ את פצימיו

(קבה שפתחו םתום אינו (  אין לו ה׳ אמות י
 מטמא כל סביביו פהץ את פצימיו וסתמו
בית סתום אינו מטמא ב (  מטמא כל םביביו) ג
 כל םביביו פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו
 אמה רבה בר בר חנה א״ר יוחנן ׳מבואות
 המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני העיה
 לסותמן בני אותה העיר מעכבין עליהן ילא
 מיבעי כי ליכא דרכא אחהינא המעכבי אלא
 אפילו כי איכא דרכא אחרינא נמי מעכבי
 משום דרב יהוהה אמר רב דאמר >*< ייהמצר
(כדרב גידל (  שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו ב
 דא״ר גידל רבים שבררו דרך לעצמן מה
 שבררו בררו) אמר רב ענן אמר שמואל
 ימבואות המפולשין להה״ר ובקשו בני מבואות
 להעמיה להן הלתות בני רה״ר מעכבין עליהן
 סבוה מינה הני מילי בה׳ אמות כהה׳ זירא
אמר רב נחמן  אמר רב נחמן דאמר רבי זירא 8
 ה׳ אמות הסמוכות לרה׳׳ר כהה״ר דמיין ולא היא
 התם לענין טומאה אבל הכא ׳זימנין ההחקי
 בני הה״ר ועיילי טובא: ולא את השהה עה
 שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה
מר כי אתריה ומה כי אתריה (  כוי: ולא פליגי ה
בי רדו יומא מאי  בבבל מאי אמר רב יוסף ח
 בי רדו יומא אי יומא זרעא תרי יומא כרבא
 לא הוי אי יומא כרבא יומא חרעא לא הוי
 אי בעית אימא יומא דכרבא הכהיב ותני ואי
 בעית אימא יומא דזרעא בהדורי דוולא אמר
 רב נחמן בי דאלו יומא פרדסא אמר אבוה
בת שלשת קבין תניא נמי הכי  דשמואל ט
 האומר לחבירו מנת בכרם אני מוכר לך
 םומכום אומר לא יפחות מג׳ קבין א׳׳ה יוסי
 ייאין אלו אלא דברי נביאות בבבל מאי אמר
 רבא בה קםנא תלת אציאתה בני תריסר גופני
 כי היכי דרפיק גברא ביומא אמר רבי אבדימי
 המן היפה מיום שחרב בית המקהש ניטלה
 נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים אטו חכם
 לאו נביא הוא הכי קאמה אע״פ שניטלה מן
 הנביאים מן החכמים לא ניטלה אמה אמימה
שנאמר 1ונביא לבב  *וחכם עהיף מנביא 8
 חכמה מי נתלה במי הוי אומה קטן נתלה
 בגדול אמר אביי תדע דאמר גברא רבה
 מילת׳ ומתאמה׳ משמיה הגבהא הבה אחרינא
 כוותי׳ אמר רבא ומאי קושיא והילמא תהוייהו
 בני חה מזלא נינהו אלא אמר רבא תדע

 דאמר גברא רבה מילתא

: יש לו ד׳ אמוס. בחלוקת החצר ו סתמ ם. שהיה לו פתח לחצר ו  ביה ססו

: אינו מטמא םביביו. אלא כנגל הפתח ח  אס באו לתלוק כאילו הוא פתו

מאו את ת בתוכו: פרן אה פצימיו. הרי הוא כקבר ומכמיס טי  אס מ

ת על הקבר  סביבות הקבר ל׳ אמות כלי שלא יקרבו עושי טהרו

: לטיר אחרה. הו י  ראהילו ולאו אלעתי

 ללרך עיר אתרת: ובקשו בני העיר.

הם:  שהמבואות בה לסותמן מאחרי

 בגי אוהה העיר. האתרת מעכבין

 עליהן שכבר הוחזקו לקצר לרכן לרך

ת: בני רה״ר מעכבין או  אומן המבו

 עליהן. משוס לכי לחקו בני רה״ר

ת: הגי מילי. או  מסתלקי לתוך המבו

י  תוך ל׳ אמות של (נ) ראש המבו

ל כות לרה״ר מעכבין מלהעמי  הסמו

ק פ  רלתות לשם: כרה״ר רמו. לענין ס

ה ברה״ר: ולא היא. שאפי׳ רצו א מ ו  ט

 להעמילס לסניס מר׳ אמות מעכבין

 עליהן: בי רדו יומא. בית חרישת יוס

ן נ  אתד לזה וכן לזה לא תחרוש מתרגמי

ג בי רדו יומא ״ : ה > ב ם כ י ר ב ד ) י ד ר  לא ת

 מאי אי יומא זרעא הרי יומא כרגא לא

א יומא דזרעא לא  הוי ואי יומא כרג

 הוי אי בעיה אימא יומא דזרעא

 באחרא דכריב והגי ואי בעיה אימא

 ביומא דכרבא ובאהדורי: אי יומא

 דזרעא. בשעת הזרע הוא נוח לחרוש

 שכבר נחרשת בשעת w הניר: הרי

 יומי כרבא לא הוי. כלומר בשעת

 הניר היאך ישכור שוורים אין בו כדי

 מלאכת ב׳ ימים רש בו יותר מכדי

: ואי ביומא כרבא. של  מלאכת יום אמד

 שעת הניר קאמרת לא הוי יומא דזרעא

 והיאך ישכור שוורים בשעת הזרע:

 אי בעיה אימא יומא דזרעא. ולקא

ר  ק שיא לך תרי יומי כרבא לא ה

 באתרא דכרבי ותנו בשעת הניר איכא

 ביומא דזרעא תרי יומי כרבא: ואי

 בעיה אימא יומא כרבא. ודקאמרת

ן נ ר יומא לזרעא בהדורי עסקי  לא ה

 שארץ קשה רש בה מעלות ומורלות

 רש טורח בשעת הזרע כשעת הניר:

 לישנא אחרינא איסכא גרסינן ואי

 בעיה אימא יומא דכרבא. ולקשי׳ לך

ר באתרא לכריב  יומא דזרעא לא ה

 ותני בשעת הזרע אחת קודם לזריעה

 ואחת לאתר הזריעה לכסות הזרעי׳ ואי

 בעית אימא יומא זרעא ודקאמר׳ תרי

ן נ ר בהדורי עסקי  יומי כרבא לא ה

 שיש טורח גלול בשעת הניר ויומא

 זרעא הוי תרי יומי כרבא ולשון זה

: דוולא. אס יש להן בור שממנו ן ו  הג

 משקין שדה: בי דלו יומא. עד שיהא

 בו כדי להשקות שדה כדי פעולת יום

 לזה וכדי פעולת יום לזה משוס שכר

 פועל: פרדיםא. כרס: ג׳ קבין.

 לכל אחד לפי חשבון סאתיס כתצר

: אין אלו אלא דברי נביאוח.  המשכן

: אוציהא. כל י״ב גפנים ם ע  בלא ט

לר: ניטלה גבואה כוי. משוס דאמר ליה לעיל אין  קרי אוציא: דרפיק. עו

קט לה להא מילתא:  אלו אלא דברי נביאות שקרא דברי חכמים נבואה נ

 אטו חכם לאו נביא הוא. וכי אין חכם ראוי להיות נביא דקאמר מר ניטלה

קרא לא היתה נבואה לחכמים:  מן הנביאים וניתנה לחכמים מכלל דמעי

 הכי קאמר אע״פ שניטלה מן הנביאים. שאינם חכמים מן חכמים לא

ם: : הדע. שלא ניטלה מן חכמי ה מ כ  ניטלה (י) ׳)ונביאים יש להן לבב ח

ה  משמי

 מסורת הש״ם
 6) שנת קמו:, ב) רש״צ מ״ז,
 ג) תוספתא לאהצוח ספט״ז,
 ד) נ״ק כח. ע״ש צקמן כו: ע״ש
 (ולף ס: ע״ש ולף ק. ע״ש],
 ס) פסחיס נ. וש״נ, ו) עירונין ס:
 בנורות מה., t) [ונרש״י שנע״י
 איתא ונביא יש צו צבנ חכמה],

 מ) [צ״צ בעינן צכצ כוי],

 תורה אור השלם
 1 למנות ימינו כן הודע ונבא
 לבב חכמה: תהלים צ יב

 גליון הש״ס
 גמרא אפר ר״נ ד' אמות בוי.
 מיימוני פ״כ מהצי שאה״ט:
 שם וחכם עדיף מנביא. עי׳
 ירושלמי פ ״א לברכות עצה
 למתניתין נש״א בערב כצ אלס
 יטו רקלאו: שם שנאמר ונביא
 לבב חבסה. עיין רש״י נשנת
 לף קיט ע״נ ל״ה וננניאי:
 תום׳ ד״ה pe בו׳ בקבר זה
 קבר סתום. עיין צקמן לף ק׳

 ע״נ תוס׳ ל״ה ורומן:

 הגהות הב״ח
 (א) נפי משוס לרנ יהולה אמר
 רב לאמר רב יהודה אמר רב
 מצר: (ב) רש״• ל״ה הני מיצי
 וכי׳ שצ ראשי המבואות
 הסמיכות צרה״ר: (ג) ד״ה אי
 יומא לזלעא יכו׳ בשעת הניר
 ואי האי בי רדו יומא
 דקאמרת ביומא דזרעא
 קאמדת תלי יומי כרנא צא הד:
 (ד) דיה הכי קאמר וכו׳ צא
 ניטצה הס״ל ואח׳׳כ מ״ה ונביא
 יש לו צננ חכמה: (ה) תופ׳
 ל״ה פרן יכו׳ אבל מת נעצמא
 תפיס: (0 בא״ד טפח בכל
 אחל וכשלא פרן: (1) בא״ד
 פרה אלומה או נקבר: (ח) ד״ה
 וצא פציגי ונו׳ חשונ לטרוח נטי
 חצאי קנין ואע־׳פ שלא היה
 בו כדי חרישת יום ראוי
 היה לטרוח אנצ נאחריה
 לת״ק וכו׳ נפחות מט׳ קני!
 והשתא נעי נננצ כצ״צ:
 (נו) ד״ה ואי נעיח אימא ול״ה
 ואי נעיח אימא הל״א: (י) ד״ה
 לוולא וכי׳ היה ליה למבעי
 נננל מאי: (5) ד״ה אמר וכו•

 כסוף מומין אלו גני:

) כדפריך הכא ר״ל דאיכא לשנויי התם י ט ל ש מ ס גנובים ימתקו ( ק ליה מדכתיב מי י ם ביאה לעוברי עבירה הא מפ ע  שנחרב לא הוה להו ט
: ז ד כ ס ו ו ש מ ה ו ״ . ד ב ! ע י ט י ׳ ג ס ו ע ח ״ ע ו : ן ם ו ס ביאה ומעובדי עבירה לא ניטלה ולא חש להקשות בכל מק ע  כדמשני הכא ניטל ט

 רבינו גרשום
 מעכבין אלא שלא פרץ את
 פצימיו הואיל שאין נפרצין
 חזקה יש לפותחו: אינו מטמא
 כל םביביו. אם היה מת בבית
 אע״פ שסתום הוא הואיל ולא
 פרץ אח פצימיו אינו מטמא כל
 סביביו דבית בד• אמות כקבר
 דאיכא למימר הואיל שלא
 עקר הפצימין ולא סתמו לגמרי
 באותו פתח יפתח ויוציאהו
 אבל פרץ את פצימיו וסתמו
 מהכל מטמא כל סביביו דיש
 לו דין קבר הואיל וסתום מכל
 צדדיו כקבר דטומאה בוקעת
 ויוצאה דליכא למימר מן הצד
 יוציאוהו: ענין אחר שלא פרץ
 את פצימיו כלומר היה סותם
 הפתח ולא היה סותר צורת
 הפתח המשקופין והמזהות
 אלא כנה בנין סתימה עלי־הו
 דמתוך שלא עקרן ודאי היה
 דעתו לפתוח להכי אין מעכבין
 בו מלפתוח. ודיקא נמי דתניא
 גבי בית דאע״ג דסתום פתחו
 יש לו ד׳ אמות והיינו נמי
 טעמא ןכיון] דלא פרץ פצימ־ו
 והיה דעתו לפתוח: קבר שיש
 לאדם בחצירו ועשה מחיצה
 דפנות כל סביביו וסיכוך.
 והשתא אע״ג דאיכא מחיצה
 סביב הקבר ואיכא פתח בהנהו
 מחיצות. אם כשסתם אותו
 פתח לא פרץ פצימה כיון
 דנראה מקום הפתח. כםאן

 דאיתא לפתח דמי ובוקעת בו את הטומאה ומטמא סביביו. אבל אם פרץ והוי כשאר כותל לא. למ״ה: מבואות המפולשות פתוחין
 לעיר אחרת. כלומר דנהיגו בני העיר אחרת לעבור דרך האי מבוי וליכנס לעיר זו ולצאת ממנה דרך מבוי זה: [לקלקלו. לסותמו],
 המפולשין לרשות הרבים. להעמיד להן דלתות לעכב בני רה״ר ליכנס במבוי כל שעה שירצו: סבור מינה הני מילי דמעכבין
 למיעבד דלתות ליסתם לבני רה״ד (הני מילי) בתוך ד׳ אמוח של מבוי אותן ד• אמוח הסמוכות לר״ה כדר׳ זירא: ולא היא דלענין
 טומאה אמרי׳ ד׳ אמות א) במבוי בר״ה דספיקו טהור באותן ד׳ אמות (מבוי דכרשות הרבים) דגמרינן מסוטה. אבל הכא ככוליה

 מבוי מצו לעכב דלא מצו למתל בני רה״ר אלא דרך אותו מבוי:
 פיםקא. ואין חילקץ את השדה עד שתהא גדולה. ד־כולין לזרוע בה ט• קבין לוה וטי קבין לזה דבציר מהכי לא חשיב שדה שהוא
 סאה וחצי שהוא ע׳׳ה אמה אורך על רוחב ג׳ דגמר׳ לה מחצר המשכן דהוי ק׳ על נ• ואמר־נן דהיינו בית ורע םאתים: מר כי אתריה
 דבהכי חשיב שדה בט׳ קבין בציר לא ובאתריה דר׳׳י היו השדות ביוקר והוי חשיכי שדה בט• חצאי קבין: בבבל שלא היו שדות
 ביוקר כבא״י מאי בכמה חשוב התם שדה. א״ד יוסף בי רדו יומא. כלומר כי ה־כי דיש מלאכה לפועל לחרוש בה יום שלם לפי
 שלא ימצא פועל שישכיר עצמו כי אם ליום אחד שלם ואם יחלקו פחות מכדי ספוק יום פעולת יום אחד כל חד וחד נמצא הפועל
 משלים פעולתו בחצי היום או בטי שעות והיה מבקש הפועל שכירות יום שלם: היכי דמי. הא בי רדו יומא כלומר באיזה חריש
 אמרת שב׳ פעמים תורש את השדה אחת תיכף לקצירה ולאותה חרישה קרי כרבא ובאותה חרישה שתיכף לקצירה חורש הפועל
 כל היום עד לערב ושוב תורשין אותה ביום זריעה ואותו היום אין חורש הפועל אלא ט׳ שעות ובג׳ שעות זורע בעל הבית מה
 שהפועל חוריש בטי שעות והכי מנהג ועכשיו כעי בעל גמרא באיזו חרישת פעולת יום יום זריעה דאינו אלא ט׳ שעות לא הוי יומא
 כרבא כלומר כשחוזר ומשכיר ביום קציר לא הוה פעולת יום שלם בתרישה דלאחר קצירה דבט• שעות תשלים פעולתו ונמצא יושב
 ובטל ג׳ שעות ונמצא מפסיד בעל הבית ואם בי רדו יומא כרבא כלומר אם מאותה חדישה אמרת דחורשין תיכף לקצירה כל היום
 לא הוי תרי יומא דזרעא כלומר אין שם פעולת חרישח ב׳ ימים של יום זריעה שביום חרישה הכף לקצירה חורש בל י״ב שעות ואם

 א) צ״ל נמנר הסמוך לרה״ר כרה״ר למי. נו צ״צ כשהקרקע קשת.



 מםורת הש״ם
 א) ונרה כ:ו, ב) [צ״ל שדור],
 ג) נ״ק פ:, ר) ס״א שאכל ט׳
 ושתה כר, ה) ]לקמן רןכל.],
 ו) ]סי׳ שמוך לשדה של חמיו ולא
 היה לחמיו נניס ט אס ננוח. ערוך
 ועי סוס׳ דהכא דייה אמיצרא],
 1) ולקמן נט. קסח. עירוני! מנו.
 כתונוח קג.ן, ח) [צ׳׳ל שהסז,

 ט) צ״ל לא נהנה רש״ש,

 תורה אור השלם
 1 ואיש נבוב ילבב ועיר פרא
 אדם יולד: איוב יא יב
 2 נבוב להת תעשה אתו
 באשר הראה איתף בהר בן
 יעשו: שמות כז ח
 3 כי מה טובו ונזה יפיו דגן
 בחורים ותירוש ינובב
 בתלות זכריה ט יו
 4 והיה הבכור אשר תלד
 יקום על שם אחיו המת ולא

 ימחה שמו מישראל:
 דברים כה ו

 נליון הש״ם
 גמרא מעל" ליה עלויא. עיי!
 פ׳׳ו משנה ח׳ לדמאי כפירוש
 הרמנ״ס: תום׳ דייה בנון בו׳
 אבל הא פשיםא שיבול
 למחות בו. עיין לקמן לף צט
 ע׳׳נ נרשנ״ס ל״ה אמאי שלו לא

 הגיעי:

 הגהות הב״ח
 (א) גם' ילאי טעס קאמר אייר
 ייחנן: (ב) שב למליך השתא
 נמתא מחסיא: (ג) שם לאימלוט
 ניה עכבינהו הלר שלור ינו׳
 עכבינהו נניה על: (ד) שפ
 ואנא נתרא וכן הוה א׳יר
 אנלימי: (ה) שם תרחי ארעתא
 אחל ננרא: (י) שם אפושי
 אריסי לאו מילחא היא:
 (1) רש״י ל״ה ינס יכו׳ לא יהני
 להו ניהלך אחל וכו׳ מעלית
 גנן נלמי: (ח) דייה אמרו יכו׳
 נשלה בית הבעל: (ט) ד״ה
 חרי יכי׳ אצל אחת מהן ורוצה
 שיתן אחיו לו: (י) דייה ניחא
 וכו׳ ואחת מכאן כלי שתרנה
 כצ״ל ותינת ואחח נאמצע נמחק:
 (נ) תום׳ ל״ה כגון וכי שלא
 נח! לי הנתונ כלן אלא: (ל) ר״ה
 מעלינ! יכי׳ נשלה הנעל ואייהי
 שיניצים: (מ) בא״ד ייטול נל

 אחד שלה שלס:

 יב: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 משמיה דרבי עקיבא כווהיה. וליכא למימר בני חל מזלא נינהו שהרי
א מ ע ו הרבה: ולאו טעמא קאמר. במילתיה וכיון דאמר ט ע חכם ממנ ״  ר

 אין זה כסומא שמכוון לירד בארובה במקרה בעלמא אלא סברת הלב

: בריסתקא. י נ  היא הכאה לו בנבואה וזכה להסכים להלכה למשה מסי

 שוק רשות הרבים: דמליך. השתא

 במתא מחסיא שעתיד להיות ראש

 הישיבה עכשיו: טביומי חחים.

: ומי  כשחותס באיגרת חותם שמו טבי

 קיימא לי שעהא. מזל: שדרו זוגא
 דרבנן לגביה. דמר בר רב אשי:
 לאימלוכי ביה. ליטול עצה ורשות
: פסח והנא.  להמליך את רב אחא

 דרשה ונעשה ראש הישיבה: כל

 המריעין לו כוי. כלומר הואיל ונלחה
: איש נבוב. ל  השעה לא ימליכוני עו

 כשהוא חלול בלא כרס מלאה: ילבב.

 כמה לבבות שאינו מסכים ללעת

ם  שלמה: יגובב בחוליה. לב אטו

 כבתולות עושה נבוב וחלול: פשיטא

 חלק בכור וחלק פשוט. שני חלקין
 שהבכור נוטל אחל משוס בכורה

 ואחל משוס פשיטות יהבינן ליה אחל

 מצרא זו אצל זו שהרי שניהן חלקו הן

: יבם מאי.  והרי הן כחלק אחל

ו  המייבס את אשת אחיו לקם תחתי

 לנחלה ונוטל שני חלקים מאי מי מצו

 אמרי ליה הואיל ומכח אחרינא קאתי

 לא יהבי להו(י) ניהליה אחל מצרא זו

:  אצל זו אי לאו מעליתא גבן בלמי

 הבכור אשר חלד. ביבם קמשתעי
 דמצוה בגדול לייבם אשר תלד סרט

 לאיילונית והכי מדרש קרא יבמה יבא

 עליה וגר והיה הבכור איזה מן היבמין

 יבא עליה הבכור אשר תלל וכגון

ט ר  שהיבמה בת וולדות היא פ

 לאיילונית: דזבן ארעא אמצרא דבי

ע אצל שדה אביו: כי ק ר  נשא. קנה ק
 מטא למיפלג. עם אתיו בנכסי אביו:
 על מדח סדום. זה נהנה וזה לא חסר:
 אמרו אחי מעלינן ליה עילואי. לנו
 היא משובחת כקרקעותיו של בר מריון

 שהיו מעולות ומסתברא הא דרב יוסף

ם  בשדה >י» בעל שיכולין לומר פעמי

 שזו מתברכת משאר השדות: הרי

 ארעחא אתרי נגרי. אס בית השלחין
 היא רש לשני אחין לחלוק שתי שדות

ו  לכל אחת יש לה יאור להשקות ממנ

 וזה קנה שדה אצל «0 האחד מהן

כה לשלו:  ורוצה שיתן אחיו זו הסמו

 כגון זו כופין. דהא לקרקע השניה
: ו נ  גס היא יש לה יאור להשקות ממ

 האי מדויל והאי לא מדויל. דרך היאוריס
ו  לייבש כשנהר "<שם נמשכין ממנ

ט לסעמיס שזה יבש וזה אינו ע מ ת  מ

 יבש ואומר לו טול חלקך בשתיהם

ת סדום היא או תן לנו עילוי ד  ללאו מ

: חרהי. ארעתא יש להם לחלוק  בלמי

 על תל נגרא ואתל מהן קנה קרקעו

: כופין על מדת סדום. לכיון  אצל האחת

 דאחד נגרא נינהו שתיהן שוות: ניחא

 לי לאפושי אריסי. טוב לי שיהא לך שתי שדות אחת מכאן ואחת מכאן
: ה פ  » ואחת לי באמצע כדי שתרבה לך אריסין ותהא שדה שלי משתמרת י

 חל
: ה  שיחלקו משוס מעלינן ולשון מעלינן נמי אינו מתיישב לס״

 חל
 שנוטל ׳שדה סמוך ליה מעלינן ליה האי ארעא וחשבי׳ ליה ביוקר כנכסי דכי בר מדיון דהוי

 ולא מזבן ארעתיה כ־ אם בדמים יקרים הכי נמי מעלי לן האי גברא רמים
 ליה אמצרא דידיה ואמאי כופין. והלכתא כרב יוסף דמצי מעל,

 עין משפט
 נר מצוה

 קטו א ב מיי׳ סי״נ מהל׳
 שנניס ה״נ סמג עשי! פנ
 טוש״ע ח״מ שי׳ קעל סעיף נ׳:
 ה מיי׳ שס הל״א

 טוש״ע שס ס״א:
 קטז

 רבינו גרשום (המשך)
 ליה גבי הדדי בחד מיצרא או
 לא משמע ממש דבכור הוא
 ולא יהבי׳ ליה כחד מיצרא.
 אביי אמר היא היא דשקיל
 נמ׳ בחד מיצו דבכור קרייד,
 רחמנא והיה הבכור אשר תלד
 ודרשי• לי׳ הבכור מצוה כגדול
 הלכך דיניה כבכור ואחד מיצר
 יהכינן ליה. היויתו כבכור
 ליטול ב׳ חלקים ולא חלוקתו
 כבכור ליטול שניהן במיצר
 אחד: אמצרא דבי נשא. סמוך
 לשדה אחר של חמיו ולא היו
 לו לחמיו בנים כי אם בנות
 ומת חמיו והניח קרקעותיו
 לבנותיו אמר האי הבו לאשתי
 חלקה סמוך לאותה שדה
 שקניתי אמר רבא ודאי יהבינן
 ליה סמוך למיצריה וכגון זה
 אי מעכב אינש כופין על מדת
 סדום שלא יעשה מדת סדום
 שהיו מקפידין ואו׳ שלי שלי
 ושלך שלך. כך אלו כופין
 אותם ׳שלא יעכבו ליתן לה
 חלקה אצל שדד. בעלה שזה
 נהנה וזה לא חסר: מתקיף
 לה רב יוסף והא מצי למימר
 אחותה הואיל ויש לו הנאה
 ליה מקרקע מעולין והוי אמיד
 ׳הבינן ליה בסמוך לו ואי לא לא יהבי׳
 ליי ביוקר. תרי אחי או תרי שוחפי דהוי להו לחלוק תרי
 ארעתא דקיימן חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא דלכל אחת יש לה נגר שלה וזה אמת המים שמשקין אותה ממנו וזבן
 חד מהני אחי או שותפי חד ארעא אחריתא סמוך לאחת מאלו ואמר האי דזבן הואיל דהני תרי ארעתא דאית לן לחלוק
 שוין הן במדה ולכל חדא יש לה נגר הב לי אותה שרה שסמוכה לאותה ׳שקניחי אמר (רבאן [רבה] כגון זה ודאי כופין
 דלא מצי לעכב עליו. מתקיף לה רב יוסף אמאי כופין הא מצי טעין אידך לא בעינא אלא נחלוק כל שדה וכל נגר לשנים
 דשמא וימנין דהאי נגרא מדוול והאי יבש מסתפינא דלמא יבשא נגרא ׳שלי ונגרא רמיצרך לא יבשה ומצית את להשקות
 שדך ואנא לא מצינא ומפסדנא הלכך בעינא למפלג תרווייהו או יעלה לי דמים וכי האי גוונא מצי מעכב ליה. תרי ארעתא
 אחד נגרא שהיו ׳שניהן מסתפקות מנגר אחד וקנה אחד מהן קרקע חד סמוך לאחת משדות אלו ואמר ליה לחבירו הב לי
 אמצראי דהשתא ליכא למימר דהאי מדוול והאי לא מדוול דתרווייהו םמיכי אחד נגר. אמר רב יוסף בהאי מודינא דכופין
 ויהיכ ליה. אמר ליה אביי אמאי כופין והא מצי למימר ליה אידך ניחא לי לאפושי אריסי כלומר אם היה שדהו שקנה בצד
 אחד סמוך למיצר ואמר הבו ל׳ אמיצראי יכול לומר לו הלה איני רוצה שתקח חלקך כי אם מצדי האחר כדי שתהא שדה
 שלי אמצעית ותשים אריס אחד מצד אחד על אותה שדה שקנית ואריס אחד על חלקך המגיעך מצד אחר ומהן משתמרת
 שדה שלי שהיא אמצעית וכי האי גונא מצי לעכב׳ ואפי׳ הכי דא־כא למימר הכי הלכתא כוותיה דרב יוסף. ל״א. אמאי כופין הא
 יכול למימר אנא כעינא הכי למפלג דמההיא ארעא והצי נגרא דאמיצרך שקול פלגא ואנא אשקול פלגא כי היכי

 משמיה דר׳ עקיבא בר יוםף כוותיה אמר רב
 אשי ומאי קושיא הלמא להא מילתא בר
 מזליה הוא אלא אמר רב אשי תהע האמה
 גברא רבה מילתא ומתאמרא הלכה למשה
והלמא כסומא בארובה ולאו (  מסיני כוותיה א
 טעם >א< יהיב א״ר יוחנן מיום שחהב בית
 המקהש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה
 לשוטים ולתינוקות לשוטים מאי היא כי הא
 דמר בר רב אשי ההוה קאי ברםתקא המחוזא
 שמעיה לההוא שוטה דקאמר ריש מתיבתא
 המליך (0 במתא מחםיא טביומי חתים אמר
 מאן חתים טביומי בהבנן אנא שמע מינה
 להיהי קיימא לי שעתא קם אתא אהאתא
 אימנו רבנן לאותביה להב אחא מהפתי ברישא
שדור זוגא דרבנן לגביה ,  כיון דשמעי דאתא נ
 לאימלוכי ביה»< עכביה הדר שדור זוגא דרבנן
 אחרינא עכביה גביה עד המלו בי עשרה
 כיון המלו בי עשהה פתח הוא ותנא ודרש לפי
 שאין פותחין בכלה פחות מעשרה קרי רב
 אחא אנפשיה ״כל המריעין לו לא במהרה
 מטיבין לו וכל המטיבין לו לא במהרה
 מהיעין לו תנוקת מאי היא כי הא הבת רב
 חםהא הוה יתבה בכנפיה האבוה הוו יתבי
 קמיה רבא ורמי בר חמא אמר לה מאן מינייהו
 בעית אמרה ליה תהוייהו אמר רבא ואנא
 בתרא(י) א״ד אבהימי המן חיפה קודם י׳שיאכל
 אהם וישתה יש לו שתי לבבות לאחר שאוכל
 ושותה אין לו אלא לב אחד שנאמר 1איש
נבוב לוחות ומתרגמינן  נבוב ילבב וכתיב 2
 חליל לוחין אמר רב הונא בריר, דרב יהושע
 ההגיל ביין אפי׳ לבו אטום כבתולה יין מפקחו
 שנאמר 3ותירוש ינובב בתולות: אמר רב
 הונא ברי׳ דרב יהושע אפשיטא חלק בכור
אחד מצרא יבם ,  וחלק פשוט יהבינן ליה ה
 מאי אמר אביי היא היא מ״ט בכור קרייה
והיה הבכור אמר קרא 4  רחמנא רבא אמר ב
 הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ההוא חבן
 ארעא אמצרא הבי ״נשיה כי קא פלגו א״ל
 פליגו לי אמצראי ״אמר הבה גכגון זה כופין
 על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף יאמרי ליה
 אחי 8מעלינן ליה עלויא כי נכסי דבי בר מריון
 והלכתא כרב יוסף תרי ארעתא אתרי נגרי אמר
 רבה כגון זה מפין על מהת םהום מתקיף לה רב
 יוסף זמנין ההאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא
 כרב יוסף תרתי >ה< אחד נגרא א״ר יוסף
 י כגון זה כופין על מדת םדום מתקיף לה
 אביי מצי אמר בעינא דאפיש אריסי והלכתא
 כרב יוסף אפושי (י) לאו מילתא היא

 חד

: ף פ ק ל ״ ב ן לו. ובשילהי מרובה ( י נ י  כל המריע־ן לו לא במהרה מט
לם) לקאמר רב אחא גוסיה לעולם אין מטיבין לו איכא ם ל״ה לעו ש  ו

 למימר למתחל׳ אמר לא במהרה מטיבין שהיה מצפה שיחזירוהו לגלולתו

ר  וכשראה שלא החזירוהו שוב אמר לעולם אין מטיבין לו: חלק בכו

ד מצרא. ח ט יהכינן ליה א ו ש  וחלק פ

( . ל ף קכ ! ל מ ק ל  כדנפקא לן ביש מחלין (

 מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכורה

ט: אמיצרא דכי נשי.  לתלק פשו

ט אמרי אחויתא א״כ  אית דגרס בתר ה

ו ולא היו לחמיו  בי נשיה היינו חמי

 בנים כי אם בנות ואית דגרס

 אמרי אחי א״כ בי נשיה היינו

: [ א ש י נ נ ה ל ״ : ל ג ת כ ב ׳ ש ס ו ׳ מ י ע ו  אביו [

ת סדום. תימה ד ן על מ  כגון זה כופי
 לר״י לרבה אמאי איצטריך

 קרא בבכור דיהבינן ליה אחד מצרא

 ואומר ר״י לפי שלא נתן לו (׳< כח

 הכתוב אלא כב׳ אחיו ואילו היו שני

 אחיו רוצים להשתתף לא כפינן לשלישי

 לתת להם חלק ביחד ועוד דבכור

ה קרייה רחמנא כדאמר ביש  מתנ

 נוחלין (שם< דכתיב לתת לו פי שנים

 ואין לכוף את הנותן ולאביי נמי אי

 לאו דקרייה רחמנא בכור ה״ א יקום

 על שם אחיו כאילו הוא ואחיו קיימין

 וריצב״א מפרש דהא דאמר רבה כוסין

 לא מדין תורה קאמר דבדין היה יכול

 למחות שכנגדו דאיכא קפידא ברוחות

 כדאמר בכמה דוכתין ועוד הא דכופין

 על מדת סדום בזה נהנה וזה לא חסר

 היינו בשכבר דר בחצר חבירו שאינו

ל הא סשיטא שיכול ב א  מעלה לו שכר 8

׳  למתות בו שלא יכנס לדור בביתו אפי

 בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא

ה זה ט<נהנה וזה לא  עביד למיגר דהו

ת חכמים קאמר הכא  חסר אלא מתקנ

 דכופין והשתא אין להקשות כלל אמאי

 איצטריך קרא בבכור:

ה כנכם• דבר מדיון.  מעלינן לי
נטרס בשדה  סירש הקו

 הבעל >ל< שיכולים לומר שסעמיס

 מתברכת משאר שדות ובתרתי

 ארעתא אתרי נגרי לא שייך למימר

ן שצריך להשקות ואין  מעלינן מו

 מתברכת זו יותר מזו ואין נראה דגם

 אותם שצריך להשקות מתברכת אחת

ס יותר שאחת לוקה ם סעמי ה  מ

 בשידפון ואחת אינה לוקה ופר״ת

 מעלינן כנכסי דבר מריון לא ניתן לך

 זכות שיש לנו בשדה זו אס לא בדמים

 יקרים כמו בני מריון שהיו עשירים

 ולא היו מוכרים קרקעותיהם אלא

 בדמים יקרים ותרתי ארעתא אתרי

א גברא  נגרי לא קאי אעובלא לההו

 אלא מילתא באנפי נפשיה כלומר

 שתי שלות שיש לכל אחל נגר ורוצה

 האחל שיחלקו כל אחת לשתים שיקח

 חצי שלה זו וחצי שלה זו אמר רבה

 כוסין על מלת סלוס ייטול כל (״)

 שלה שלס כלי שיהא לכל אתל חלק

 אחל מצרא וכן יש לפרש תרתי ארעתא אחל נגרא שהנגר

ק בין שתי השלות ואס יחלקו כל שלה לשתים לא יהיה י  מפס

 חלקו אחל מצרא והשתא בהני לא שייך למימר מעלינן כנכסי

 דבי בר מריון לאטו אס האחל רצה לחלוק לעשרים נאמר

 לב החכם דעהיף מיניה: תדע
 דחכם עדיף מנביא. משום נברא רבא מלתא. כלומ׳ שאומר חכם הלכה מדעתו על בורייה ועל עיקרה כמפי השמועה ואותה הלכה
 נאמרה משמיה דגברא רבה כוותיה ׳ששמעה מפי השמועה דהא נביא לא מצי למימר נבואה כי אם מפי הגבורה תה אומרה מדעתו
 אלמא דעדיף הוא: מאי קושייה. מאי ראייה דמייתית דילמא תרווייהו הני גברי רברבייא בני חדא מולא נינהו משום הכי אמר האי
 כגה האי. אע״ג דלא שמיעא ליה ולאו נביאות הוא: נ) אלא דלא. תדע דהכי איכא למימר דנביאות הוא וליכא למימר דחד מזלא
 הוא שהרי ר׳ עקיבא דקים לן דלא היה מעולם גברא כוותיה ואפייה כי אתי חד תנא ואמר מנפשיה כוותיה אע״ג דלאו בני חד
 מזלא נינהו דלית דהוי ליה מולא בתורה ובעושר כוותיה דר׳ עקיבא: ודלמא כסומא בארובה. ולא משום דהוה עדיף ומישני לאו
 טעמא קאמר שמביא אמתלא לדבריו ראייה. ומדקאמר טעמא ודאי מרוב חכמתו קאמר ולא כסומא בארוכה: ברםתקא. בגישרא
 דעברי בה [כני] השוק. למ״ה: דמליך. דליעבדי מיניה ראש ישיבה: הכי שמיה. דהכי חתום שמיה בשטר: טביומי. והכי מיקרי
 שמיה ושמיה דרב אשי טביומי והאי דקרי ליה רב אשי משום שם לווי: בכלה. קרי לה לההוא מסכתא דדריש ריש מתיבתא:
 כל המטיבין לו. הואיל והוטב לרב אשי דפתח בראש ישיבה לא במהרה מריעין לו שלא יסלקוהו רב אחא אינו יכול להריע
 לו: בכנפיה. בחיקו: כמה לבבות. שאין לבו מיושב עליו: איש נבוב. חלול הוא שלא אכל: ילבב. כמה לבבות: אפי׳ לבו אטום
 כבתולה. זו •שאינה בעולה ואטומה היא מתנובב: [פשיטא] אם בכור ופשוט באו לחלוק בשדות אביהם והבכור נוטל פי שנים
 ואמר [הבכור] אני נוטל חלק בבכור׳ סמוך לחלק פשוט בחד מיצר אין יכול הפשוט לעכב עליו ולומר שקול חלק פשוט בהאי
 גיסא וחלק ככור לאידך גיסא ואינו יכול לעלוח עילוי דמים אם יניחו ליטול שניהם במיצר אחד דדינו ליטול ירושתו במקום
 אחד: יבם מאי. יבם ישמת אחיו בחיי אביהן וייבם זה את אשתו וישוב מת אביהן דשקיל האי יכם ירושת אחיו שני חלקים אחד
 חלק אחיו שמת וחלק של עצמו. מי יהבי ליה אחד מיצרא הנהו ב׳ חלקים אי לא. מי אמרינן דיניה הוא דשקל פי שנים ויהבי׳

 מוסף רש״י
 יהבינן ליה אחד מצרא. שני
 חלקים יטול נמקוס אחד כחלק
 פשוט שהוא חלק אסל ונוטל
 נמקוס אחל, ונפקא מינה לכל
 מקוס שנפל לו הנורל לחלק
 פשוט, יטול שס נלא גורל חלק
 נכורה, ואם הס שני אחי! ושלש
 שלוח לא יפילו שלשה גירלות,
 שניס לבכור ואחל לפשוט, שהרי
 אס יפיל חלק הפשוט נשלה
 האמצעי לא תכה נו, לאס כן
 :וטל הנכור נשני מקומוח, אלא
 שני גורלות יפילו רטילוס על שני
 שלות החיצונות ואיזה שיעלה
 לבכור יקח ייטול גס האמצעי
. . . ז כ ן ק מ ק ם ל י י נ ש ו  שאצלו עמו :
ו י ב ו ר ע  £דת סדום. שצי שלי !
 •ם.! צא היי עושי! טונה
: אין מהנה לחניכו ב ת ק ו ב י ח : 

 אע״פ שאין מסר נכך כלום
ו 1ט.) כלתגן (אנוח ם ק ס ל ־ ב ש  י

 :״ה מ״י) האומר שצי שצי שלך
 שצך וו מלה נינונית רש אומריס

לקמן קנזח..׳.  זו מלח סלוס (

 רבינו גרשום
 :רבא לפי שכשחורשין את
 הקרקע מתחלה מחמת שהיא
 זשה צריכה יותר מיום אחד
 :כרבא אינה צריכה שני ימים
 שלמין ונמצא שמפסיד בעל
 השדה מטי שעוח ולמעלה
 אי רדו יומא לכרבא לא הוי
 חד יומא בין חרישה וזריעה
 ׳־בפחות סגיא ומשתכח דקא
 מפסיד. איבעית אימא כי רדו
 •־מא כרבא ודקשיא לך לא
 דוי יומא זרעא דפחות מיום
 כגיא הא לא קשיא דכר־כ ותני
 ימנא אחריתי דבין ב׳ כריכות
-.דיך (ב׳ ימים שלמין) [יום
 אי שלם] ואיבעית אימא בי
 רדו יומא ורעא ודקשיא לך
 יא הו־ תרי יומי כרבא הא
ק הרים  יא קשיא בהרודי א
 וטרשים שקשה היא ביותר
 ואיכא מלאכה לתרי יומי. וכן
 י יבלו חביריו מרבי: דוולא
 כלומר אם יש להם לחלוק
 דידה בור שצריך להשקותו
 נכל שעה מאריתא דדלאי
 כלומר בכמה יש כה כאותה
 שדה דין חלוקה. אמר (רב
 י־סףן [רב נחמן] בי דאלו יומא
 <.ש יש באותה חלוקה שדה
 שיעור שהפועל יש לו מלאכה
 כד היום לדלות מן המים
 ולהשקותו לכל תלק וחלק
 •חלוקו ואם לאו לא יחלוקו
 שלא ימצא אדם שישכור לו
 לחצי היום ונמצא שמפסיד:
 פ־דיסא. שדה גפנים: מנת
 בכרם. חלק: אין אלו אלא
 דכרי נביאו׳. כלומר דבר זה
 שאתה אומר ג׳ קבין לכל אחד
 ולא אמרת טעמא מאי ג׳ קבין
 אי או מדי או מהי כלומר
 משום הכי מיחוי בנביאות
 דלית כה טעמא. ל״א דברי
 נביאות כלומר דכרים הללו
 עיקר בנביאות. אם מכר לו
 נו בעל מנת בכרם כמה צריך
 למכור לו הואיל שהכרמים
 ב־ול. תלת אציאתה. כלומר
 ג׳ שורות שככל אחת י״ג
 גפנים כדי שיעור שפועל יכול
 לחפור תחתיהן ביום אחד:
 וניתנה לחכמים. מכלל תביא
 מעיקרא לאו חכם ואטו חכם
 לא נביא הוא כלומר מי היה
 נביא כי אם חכם: ונביא לבב
 חכמה. כלומר לנביא ייש לו

 א) אולי צ״ל ג׳ קבי! ילא ל• אי הי. נו נראה לצ״ל אם מכר לי נבנל מנח נכרס ונוי. גו נראה רצ״ל אלא אמר רנא תלע וכוי ימחאמרה משמיה לר״ע נר יוסף לכיותיה להט איכא למימר וכי׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 קיו א מיי׳ פי״נ מהל׳
 שמיס הל׳ ג שמג עשי!
 סנ טוש״ע ח״מ סי׳ קעל

 סעיף ג:
 ק״ח ב מיי׳ פ״א שס הלכה
 נ שמג שס טוש׳׳ע

 ח״מ סי׳ קעא סעי׳ ו:
 קיט ג ד מיי׳ פ״ו מהל׳
 ענדיס הלי ו סמג
 עשי! סי טיש״ע י״ל סי׳ רסז

 סעי׳ סנ:
כ ה מיי׳ ס״א מהלי  ק
 שכניס הל׳ 3 ועיין
 3השגוח סמג עשי! פכ טוש״ע

 ח״מ סי• קעא סעיף י:

 מוםף רש״י
 מי שחציו עבד וחציו בן
 חורין. כגון שהיי 3׳ אחין או
 נ׳ שוחפין ושחרר אחל את
 חלקו 1גיטי1 חא.:>. תקגתם את
 רבו. שאינו חסר כלום ,׳שס<
 שאינו מפסיל כלוס מן הראר
. ואת עצמו ( ם פח: פסחי  לו (
 לא תקנתם. מה תהא עליי
 ושם: כל תקנת רגו כאן היא,
 אגל תקנת העגל אין כאן,
 אס נתקן גמשפט הממון לא
. ! : ה ב ג י ג ח  נתקן גפריה ורגיה !
 לישא שפחה אינו יכול.
 מפני צר החירות שגו !שם:
 לכחיג (לכריס כג< לא יהיה
 קלש, לא יסכ איחתא אמה
ח ). לישא בת חורין ם פ פסחי ) 

 אינו יכול. מפגי צל עגלות
 שנו!חגיגה ג<. לא תהו בראה
 לשבת יצהה. לא נרא הקג״ה
 את הארן להיות נלא ישונ, אלא
 לשנת יצרה !שם: יוצר האק
 לא על חהו להיוח ריקניח גרא
 איחה, כי אס לשנח, להיוח גת

ו נזא.). י ט י ג  ישונ יצרה !

 רבינו גרשום (המשך)
 מאי. רב יהודא אמר אית
 דינא דגוד או אגוד דאם אחד
 רוצה שישתמשו בו שניהם
 בשותפות וה שכוע אחד וזה
 שבוע אחד והאחד אינו רוצה
 יכול לומר האי דאינו רוצה
 נישום אותו בדמים ותקנה
 אתה חלקי או אני חלקך. גוד.
 משוך תרגו׳א). ורב נחמן אמר
 לית דינא דגוד או אגוד כלומר
 אי האי אינו רוצה אינו יכול
 לכפותו ולומר לו כן אלא
 משתמשץ בו בשותפות: בכור
 ופשוט והוא הדין לפשוט
 ופשוט אלא להכי בעי בכור
 ופשוט קשה טפי לחלק בג׳
 חלקים. ולהכי נקיט בהמה
 טמאה. דאי אפשר לשוחטה
 ולחלוק הבשר אמר ליה עובד
 לפשוט יום אחד ולבכור ב׳
 ימים וכן נמי בהמה טמאה
 זה ישתמש בה ב׳ ימים וזה
 יום אחד ואין כאן דין גוד
 או אגוד: וחציו בן חורין
 ששחררו אחד מן השותפין.
 לישא שפחה אינו יכול מפני
 צד חירות שבו וכותב שטר
 לרבו על חצי דמיו שיפרע
 לו ממה שירויח לאחר שיהיה
 כולו בן חורין מפני שכשהוא
 חצי עבד אין לו ממון כלום
 שכל מה שמרויח ביום שהוא
 עובד לעצמו סוף סוף למחר
 כשהוא עובד לרבו הרי הוא
 עבדו וכל מה שקנה עבד קנה
 רבו להכי צריף לכתוב שט״ח
 על חצי דמיו. וחזרו בית הילל
 כוי מפני תיקון העולם הא
 לאו מפני תיקון העולם אין
 כופין את רבו משום דאמרינן
 דלית דינא דגוד או אגוד דלא
 מצי עבד למימר לו שחרריני
 ואתן לך דמי חציי או תן
 אתה לי דמי חציי ואהא מהכל
 עבדך ותיובתא דרב יהודה.
 לעולם אמר לך רב יהודה
 בעלמא אית דינא דנוד או
 אגוד והכא גבי עבד שאני.
 דגוד איכא אגוד ליכא דעבד
 מצי למימר לרבו קצוב עלי
 דמים ואקנה חצי ממך אבל
 אינו יכול לומר לו אקצוב
 אני עליך דמי חציי ותקנה
 אותי מהכל דאינו יכול למכור
 צד שחרור שבו לישא שפחה.
 ואי״ת דמפרש״י אגוד ליכא
 לא מצי עבד למימר לרבו קנה
 חלקי המשוחרר שאם נותן
 לו הרב דמים עכשיו כשהוא
 וא חוזר ונוטלן. למ״ה: אם

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא יג.
 חד גיסא ניגרא וחד גיסא נהרא.
 פירש לבינו חננאל שדה אשר
 מזרחה וצפונה נהרא ומערכה ודרומה

 מושך ניגרא חולקין אותה בקרנא זול ס

ב ר ע  מ

 פירוש חולקין אותה באלכסון מקרן
 מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית
 ויהיה לכל אחד צד אחד ניגרא וחד
 צד נהרא וכל היכא דמשיך נהרא או
נא  ניגרא קרר חד גיסא: אי ת די
 דגוד או אגוד. נראה לר״י דאסילו
 בדמים יקרים הרבה יותר משריו יכול
 לומר לו או גוד או אגוד ואין נראה
 לריצב״א >)לא״כ יוכל לסלק אחד את
ם (י) בחצר שאין י עילר דמי  חבירו ע״
ט פשו  בה דין חלוקה: בכור ו
קט יח להן כוי. ותימה דאמאי נ  שהנ
ט פשוט ופשוט ק  בכור ופשוט ולא נ
ט ופשוט ניתא ליה ת דפשו  ואומר ר״
 שיעבוד לזה יום אחד ולזה יום אחד
 אבל בכור וסשוט קשיא ליה אם יעבוד
 לבכור ב׳ ימים הרי נטל הבכור יותר
 מסי שנים שאס יש עיר רחוקה מהלך
 יום אחד שמשתכרים בה הרבה שיש
 שס סחורה בזול ופשוט שאין לו שהות
 אלא יום אחד לא יוכל לילך שם והבכור

חה גיסא נגהא וחה גיסא נהרא פלגין לה  א

 בקרנא זול: ולא את הטרקלין כוי: אין בהן
אית  כהי לזה וכהי לזה מהו הב יהוהה אמר ב
 8הינא הגוה או אגוה הב נחמן אמה לית הינא

 דגוד או אגוד א״ל רבא לרב נחמן להיהך
 דאמרת לית דינא דגוד או אגוד בכור ופשוט
 שהניח להן אביהן עבה ובהמה טמאה כיצד
 עושין א״ל שאני אומר עובה לזה יום אחה
מי שחציו עבד וחציו (  ולזה שני ימים מיתיבי א
 בן חורין עובד את רבו יום אחה ואת עצמו יום
תקנתם את רבו  אחד דברי ב״ה ב״ש אומרים ג
 את עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול
 לישא בת חורין אינו יכול יבטל והלא לא נברא
לא תהו  העולם אלא לפהיה ורביה שנאמר 1
 בראה לשבת יצרה אלא >* יכופין את רבו
 ועושין אותו בן חורין וכותבין שטר על חצי
 המיו וחזהו ב״ה להורות כדברי ב״ש שאני
שני אחין ה (  הכא האגוה איכא גוה ליכא ת״ש נ
 אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מהחץ
 ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע
 עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני

 חד גיסא גיגרא וחד גיסא נהרא. שדה של שני אחים שיש נהר על
 פני מזרח ונגר על פני צפונה: פלגי ליה בקרנא זול. לפי שהנהר
w טוב מן הנגר והסמוך למיס טוב מן הרתוק ואס תחלקנה מן הצפון 
ס שהוא  נמצא (מן) כל הנהר לאתד והשני אין לו אלא נגר בצסונו וסעמי

 יבש ואס תחלקנה מן המזרת למערב
 יהיה לאתד הנהר על פני מזרחו ונגר
 על פני צפונו ולשני אין לו אלא נהר
 במזרחו לסיכך יחלקוס לשמונה תלקים
ך לנהר ולנגר  שיהא לשניהם בשוה סמו
 וכאשר ירחק מזה ירחק מזה כזה:

 מזרח נהר

 שיש לו ב׳ ימים יכול לילך שם ומשתכר סח
ט ק מ כך חולקין ור״י מפרש דלהכי נ ״ מ ט ומשני ד  יותר הרבה מפשו
) דשור לחרישה : ג ף צ ת ל ו ב ו ת כ ) ר ש  בכור ופשוט משוס דאמר במי שהיה נ
ה ולזה פ שאין לזה כי אס מנ ״ ע ע השכר לאמצע א ״ כ עומד לחרישה ד  ו
 מאתים ולהכי פריך כיצד יעשו דעכשיו אין הבכור נוטל פי שנים ומשני
מד לחרישה עו  דעובד לזה יוס אחד ולזה ב׳ ימים ולא דמי לשור לתרישה ו

 מםורת הש׳׳ם
 א) חגיגה נ. פסחים סח. ערכין
 נ:עדיומפ״אמי״ג[גיטין מא.],
 ג) לקמן קענ., ג) לא״כ כל עשיר
 יסלק עני שוחסו נלנר שאין כה
 לין חלוקה כצ״ל מהר״מ,
 ד) [ינמוח סו.], ס) [וע״ע חוסי
 פסחיס פח: ל״ה כופין1,1) צ״ל

 ע״י שישא כני שפחה. רש״ל,

 תורה אור השלם
 1 כי ביה אמר ין בורא השמים
 הוא האלהים יער הארץ
 ועשה הוא כוגנה לא תהו
 ביאה לשבת יצרה אני י;
 ואין עוד: ישעיהו מה יח

 גליון הש״ם
 גמרא דינא דגוד. לשון משיכה
 כמו משכו וקחו (שמוח יכו
 למתרגמי׳ נגולי עיי! חוסי גדה

 לף לו ע״נ ל״ה גלייה:

 א) 1צ״ל חרגיס משנו וננילו].

 מערב
 איה דינא דגוד או אגוד. זה שרוצה
 לחלוק אומר לזה שאינו רוצה לחלוק
 או קוץ לי דמים וקנה לך חלקי או אני
 אקוץ דמים ואתן לך בחלקך שאי
 אפשי בשותפותך: ליס דינא. שזה
 יכול לומר לא שלך אקנה ולא שלי
 אמכור אלא שותפין נהיה בה: עבד או
 בהמה טמאה. שאי אפשר לחלקן
קט בכור ופשוט  כיצד יעשו להכי נ
 דטריחא מילתא להיות שותפין בה:
א מ ע  וחזרו ביה הלל להורוס כוי. ט

י תיקון העולם הא לאו משום פריה ורביה לא כייפינן ליה ולא  דמסנ
ג שאני הלא ״  מצי עבד למימר ליה אקוץ בדמים ואתן לך בחלקך: ה
 דאגוד איכא גוד ליכא. העבד יכול לקנות ») אבל אינו אומר קנה
 חלקי שאין דמים לבן חורין שאין עבד עברי נמכר אלא לשש:

 קח
א כל אחד נוטל כסי חלקו: מ ע ט נשתתסו אבל גבי בכור וסשוט דלא שייך האי ט ה קרא אדעתא ד ר השכר לאמצע משוס דמעי ס ה ת ה  ד
) דהכל מודים בעבד שאין לו חייס ולא קייס פריה ורביה ל ה הכ ״ ם ל ש . ו ב ף ס ת ל ו מ ב י ג דאמר בהבא על יבמתו ( אע״ ה אינו יכול. ו ח פ  לישא ש
מ אור״י(«) לא ״  והכא נמי אס ישא שפתה לא קייס כיון שהולד מתייחס אחריה ואפי׳ שבת לא קייס כדמשמע התם דשבת תלר בפריה ורביה מ
ה וגוי. א ר ו כ וס: שנאמה לא תה  כופין לרבו לעשותו בן מורין משוס פריה ורביה אס היה יכול לקיים אפי׳ שבת כל דהו כיון שהוא אנ
׳ בצד עבדות וחציה שפחה וחציה בת חוריןי) דלא כפו את רבה ט משוס דלשבת יצרה שייך אפי ד ר  הא דלא מייתי קרא דפרו ורבו אור״י בר מ
א ד ק פ ן לא תקיים משוס דלא מ ד ו ר הא דלא כפו אותו משוס שבת דשמא אסילו כשתעשה בת ח ק פ ג ה ה נ  לשחררה אלא משוס שנהגו בה מ
כ יקיים ור״י ״ א אפריה ורביה אבל עבד כשיהיה בן חורין ע ד ק פ ) דאיתתא לא מ ם ש : ו ה ף ס  אפריה ורביה כדאמרינן בהבא על יבמתו >שס ל
ן שהוא אנוס וכדי שיתחייב בה לא כסינן לרבו לעשותו בן חורין דא״כ ו ר הוא מאותה מציה ט  מפרש דלכך לא נקט קרא דפרו ורבו משוס דפטו
ט כפינן ובפ״ב קט קרא לא תהו בראה משוס >י< שהיא מצוה רבה ומשוס ה  בכל העבדים נכוף רבם לשחררם כדי שיתחייבו בכל המצות ולכך נ
ת ״ ט גבי אין מוכרין ססר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה ללמוד תורה דאמר מר גדול ת ) נמי מייתי להאי קרא משוס ה . ף ס ל  דמגילה (
ת רבו. וא״ת אמאי כופין לימי עשה דפרו ורבו וידחה לא  שמביא לידי מעשה לישא אשה נמי לא תהו בראה אלא לשבת יצרה: כופיץ א
עקר לאו לא מקיים עשה דמשעת העראה קא עקר ללאו ועשה דפרו ורבו לא  תעשה דלא יהיה קדש ואומר רבינו יצחק חדא דבעידנא דמי
ן דאפשר לקיים ו א (י) דאפשר לה באחר ועוד ט ד ק פ ׳ מ  מקיים עד גמר ביאה ועוד דהיא אסורה לינשא לו דלגבי דידה ליכא עשה ועוד אפי
) דכל המשתרר עבדו עובר בעשה וכי תימא מצוה ם ש : ו ח ף ל ן ל י ט י ג ׳ בס׳ השולת ( י כסיה לא דתי וא״ת היכי כפינן לשחררו והא אמרי  שניהם ע״
ן שס< שנכנס לבית י ט י ג ) והא דשחרר ר״א עבדו בהשולת ( י כ ה ו ״ ם ל ש . ו ף ל ל ׳ בריש שבת ( א כדי שיזכה חבירך כדאמרי ט ט אומרים לו לאדם ח  שאני ו
( לא ה ו ״ ם ל ש : ו 3 ף ל ! ל י ב ו ר י ע ) ן י כ ר ע  הכנסת ולא מצא שם י׳ התם משוס דר״א גוסיה עשה מצוה בכך שהשלים המנין והא דאמר נמי בס׳ בכל מ
 דניחא ליה למבר למיעבד איסורא זוטרא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה התם משוס דקא עביד עס הארץ איסורא על ידו של חבר דקא
) אין לך דבר י ת ה א ״ ם ל ש . ו ט ף נ ם ד י ח ס פ ד נשחט ( ׳ ריש תמי ג דעובר בעשה כדאמרי ״ ע  מאכיל ליה טבל ואומר ר״י דמשוס מצוה רבה שרי א
ח שיש ס פ ס ומפרש התס משוס דאתי עשה ד ד של בין הערבים אלא קטרת ונרות וססח ומחוסר כפורים דערבי ססחי  שמתעכב אתר תמי
) וא״ת אמאי כופין וימכור עצמו י ח ס  בו כרת ודחי עשה דהשלמה אלמא קעבר כהן אעשה דהשלמה כדי שיקיים מחוסר כפורים מצות פ
׳ אין לו בניס (י» רבו מוסר ) מוכר את עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית ולמ״ד נמי דאפי ם ש : ו ד ף י ד  בעבד עברי למ״ד בס״ק דקדושין (
) הא בבית שני נהג ם ש . ו ט ף ס ד ׳ בס׳ האומר בקדושין > ג דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג כדאמרי אע״  לו שפחה כנענית ו
ה לאסור למכור עצמו בעבד עברי כדאמרינן ) גבי הלל תקן פרוזבול ואור״י לאין זה תקנ ן מ ז ה ב ״ . ד ו ף ל ן ד י ט י ג ׳ ר״ת בהשולת (  יובל כלפי
0 אוזן ששמעה על הר סיני ט לי בני ישראל עבליס וגו׳ וא״ת וישא חציה שפחה וחציה בת חורין ונהי לאינו יכול ב ף כ ד  בפ״ק לקלושין (
ה מותר בשפחה לא כפינן ע לאי הו מ ש  לקלשה לאתי צל עבלומ ומשתמש בצל אשת איש (« ישאנה בלא קלושין כלאמר לישא שפחה כו׳ מ
מ היה נושאה בלא קילושין ר״ל להשתא נמי אתי צל עבלות ומשתמש בצל תירות ולא למי לסרלה ״ ג דאין קידושין תוססין בשפתה מ ״ ע  לרבו א
ע מ ש מ ס דהתס כלאיס כתיב ד ) למרביעין עליה מינה ולא אמר דאתי צד חמור ומשתמש בצד סו ם ש . ו ט ף ע ן ל י ל חו  דאמר בפרק אותו ואת בנו (
ם זה מותר לרכוב עליה וא״ת רשא ממזרת דצד עבדות ע ט מ  שני מינים דומיא דשור וחמור דמרישה וסרדה מין אחד בפני עצמו (י) ו
ר נושא שפחה ובצד חירות נמי מותר כדתנן בסרק ) יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממז . ט ף ס ד  מותר בממזרת כדתנן בהאומר בקדושין (
ה להרבות ממזרים בישראל וא״ת רשא נתינה ) ממזרים וחרורים מותרין לבא זה בזה ואור״י דאין זה תקנ . ט ף ס ם ד ש  עשרה יוחסין (
< ממזרת : ה ף פ ת ד ו מ ב י ) וצד עבדות נמי מותר בנתינה דאמר בריש יש מותרות ( ם ש ) ן י ס ח ו  דתרורי ונתיני מותרין לבא זה בזה כדחנן בפ׳ עשרה י
י בנו שישא שפחהי) ר״ל דלעולס אסור נתין ׳ שיכול להכשיר זרעו ע״ י שמרגילה הא [היא] מרגלה ליה פי  ונתינה לישראל איכא בינייהו למ״ד מפנ
א״ת ומ״ש י איסור דהאי גברא לא איכפת ליה באיסור דהא גסיב ממזרת או נתינה ו ׳ ע״ ן שיכול להכשיר אפי ו מ מרגלה ליה ט ״  בשפחה מ
עומד ר מפסולי קהל כמו ממזר דכתיב לא תתחתן בס ואור״ת משוס דממזר קדש ו  דאסור נתין בשפחה וממזר מותר הא נתין נמי ה
ק להו י ׳ למאן דמפ  לפי שנולד מאיסור חמור דלא תפסי קדושין ולכך לא מיתסר בלאו דלא יהיה קדש ומיהו בזכור ובהמה אין להתירו אפי
ו ומקדישות דזכור ובהמה לא בא וא״ת ומ״ש ) מולא יהיה קדש דאין להתירו בקדישות אלא באותן שהוא בא ממנ : ד ף ג ן ד י ר ד ה נ ס  בפרק ד׳ מיתות (
ג דתרוייהו חייבי לארן ואור״י דנתיני דתססי בהו קדושין גמרינן משאר פסולי קהל כגון אע״  דגירי וחרורי מותרים בנתינה ואסורים בשפחה ו

י ומואבי מצרי ואדומי דמותרין בקהל גרים דלא איקרי קהל אבל שפתה דלא תפסי בה קדושין לא ילפא מינייהו: נ  עמו
 שמע

 ששמו עליו כתחלה מקודם חלוקה שלאחר חלוקה אית לכל חלק שם אותו עצמו כמו ׳שנקרא רבו מהכל חוזר ונוטלן הימנו דמה שקנה עבד קנה רבו ונמצא שאין גופו קנוי נש!
 הולקין אלא מעלין זה לוה בדמים שיקנה אחד מהן חלק חבירו בדמים. ואי ליכא שיעור חלוקה

 הגהות הב״ח
 (א) נם' לשנת יצרה אלא מפני
 תיקון העולם נופי! את דנו:
 (ב) רש״• ל״ה פלגי לה נקרנדל
 וכוי מ! הצפון לדרום נמצא
 כל הנהר לאחל והשני אין לי
 אלא חצי נגר וכו׳ למערכ יהיה
 לאחל חצי הנהר יכו׳ ילשני
 אין לי אלא חצי נהר נמזרחו:
 (נ) ר׳יה ה״ג וכוי הענל יכול
 לקגוח עצמו וליצא לחרות
 אנל העבד אינו יכול לומר
 לרבו קנה חלקי שאי! למיס:
 (ד) תום' ל״ה אית וכוי ע״י
 עילר דמיס בדבר שאין נה
 לין חלוקה: (ה) ד״ה לישא ונו׳
0 ד״ה  אור״י דלא כופין: (
 שנאמר וכו׳ לא תוהו נראה
 משוס שמשמע מצוה רכה:
 (t) ד״ה כיפי! יכי׳ יעוד אפילו
 מפקלא אפרו ורבו אפשר
 לה נאחר: (ח) בא״ד ולמ״ל
 נמי לאפי׳ אין לו נניס ואשה
 רנו: (ט) בא״ד נצל אשח איש
 מכל מקום ישאנה נלא קילושי!
 וכו׳ מותר נשפחה לא הוה
 נסינ!: (י) בא״ד נפני עצמו

 הוא ומטעם:

 רבינו גרשום
 דליהוו נפישי אריסין מיכן
 ומיכן וישמרו זה את זה
 ואמאי כופין. למ״ה. ישנים
 שיש להם שדה אחת לחלוק
 ולצד מזרח של שדה היה
 מושך נהר ולצד דרום של
 שדה יש שם נגר משוך לאורך
 השדה שמשקין ממנו השדה
 ומצד צפון ומערב של שדה
 יבישה והשחא אין יכולין
 לחלוק בשום ענין שלא יהא
 חלק אחד יפה מחבירו אלא
 א״כ צריכין לחלוק בקרנא זול
 כעין אוחו ציור בדי חלקים
 דמכל רוח יעשו ב׳ חלקין
 מן הנהר ב׳ ומן הנגר כ׳
 ומן היבשה ב׳ כ׳ ויחלקו כי
 האי גונא כי היכי דלימטי
 לכל חד וחד שוה לחבירו
 מן הנהר ומן הנגר ומן צדי
 היבשה משום דנהר יפה מנגר
 ונגר יפה מיבשה ובחילוק
 ענין וה יחלוקו בקו השוה
 שלא יהא חלקו של אחד יפה
 משל חבירו ואין אחד מהם
 נוטל ב׳ חלקים בסמוך לו
 אלא כעין זה. (הנהר המושך

 מצד מזרח):
 ראובן ינש שמעון ינש

cgid tec. aacii! crc 

 פיםקא אין חולקין את
 הטרקלין. פלטורין אא״כ יש
 בו כדי לזה וכדי לזה דהיינו
׳ לזה וכן לזה ׳ על י  י

 דהיינו שיעור טרקלין. מורן
 הוא מגדל. ולא את הטלית
 אלא אם כן יכולין שניהן
 להתכסות בו זה בפני עצמו
 בטליתו. ולא את המרחץ
 עד שיכולין לרחוץ כל אחד
 בחלקו המגיעו זה הכלל כל
 בתחלה חולקין. ואם לאו אין



 מסורת הש״ס
 א) הרש״ל גורש:אלא צאו הכי
 קאמר, נ) [לעיל יא.],
 ג) ועירוני! קב: וש״נן,
 ד) רש״ל מ״ז, ה) צ״ל רני.
 רש״ש, ו) [גירי הרמנ״ס
 והטור וכ״פ נש״ע שי׳ רסג
 סעיף א ובין כל נביא ונביא
 שלשה שיטין וכן בין כל
 נביא ונביא של תרי עשר
 וגס הוא מכוון נמס׳ סופריס
 פ״נ ה״ל אנלנרנ אלפס איתא
 כמו הכאן, 1) לעיל, ח) 1ע׳

 מג״א סי• כת ס״ין לן,

 תורה אור השלם
 1 עבר ביתו בוצע ביגע

 ושונא מתנת יחיה:
 משלי טו כז

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ ת״ש זה הכלל כל
 שאילו יחלק: (ב) שפ צמית!
 לך ואי נמחנה: (ג) שש
 תרגמא רנ שלמן כששניהם
 רוצים חנו רבנן: (ד) שם
 ר״א נ! עזריה וחכמים
 אומרים לא היו לי אלא אחל:
" ל״ה הכא נמי וכו׳ ,a- (5) 
 אומר לו (אף) חז״מ ונ״נ
 ס״א או: (ו) תום׳ ל״ה
 ועושה וכוי למימר איפכא
 בראשו כדי היקף ובסופו
 כדי לגול עמוד ונרונ

 ספריס:

 לעזי רש״י
 טפי״ד. שטיח.

 מוסף רש״י
 קח לך עבדים וירחצו
 במרחץ. לנההיא חזקה
 שהניחו אניו יהיה לעולס ילא
 יניחו לי להרנות ולהניא נני
 אלס נמרחן אלא מנני ניתו
. וכתבי ( . ן קעב מ ק ם ר י י נ ש ו : 

 הקודש כד. כ״ל ספרים
 יהיו רגילים לכותבן נגליין
 נס״ת שלנו לפינן גגאי הלנר
. כדי לגול : . א  לחתכן!לעיי י
!שנת  היקף. להקיף כל הכרן

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 קח לך עבדים. שיחממו אותו ורחוץ בו ולא מצי עני למימר ליה קנה
) אף אני (י י אומר לו : הכא גמי גוד איכא אגוד ליכא. שאין הענ  חלקי
: ושמו עליו. פו ו  אקנה חלקך שאין לו במה לקנות לפיכך אין יכול לנ
: מעלין  כל דבר שיש בו שיעור שאס תחלקנו עדיין יהא עליו שמו הראשון

 ינ:
 (לעיל)

ד: טול ו  אוחו בדמים. היינו גוד או אג
 אחה שיעור ואני פחוח. כגון חצר
 שאין בה שמנה אמות ואמר זה חלוק
: וגוד תר  וטול לך ד׳ אמות ואני המו
 או אגוד נמי. שלא רצה למתול כלום
 אלא קנה חלקי או אקנה חלקך: הא
 דרב יהודה. דאמר גוד או אגוד
 משמיה דרביה קבלה: בכרך אחד.
 כל ספריהן עשויין בגליון ואס יביאהו
א: אבל בשחי  לב״ד לחלקו בזיון הו
 כריכוח. כגון תורה בכרך אחד
ד ״ ס : חולקין. ק  ונביאים בכרך אחד
׳כ אין  דאסילו אין שניהם רוצים וע׳
הן שרן ואי לית דינא דגוד או אגוד  דמי
 היאך הוא כופיהו זה יאמר אני לא
ם וגס לא אתן לך  אתן לך עודף הדמי
ם ולא גרסי׳ סה שאקבל ממך דמי  הי
 תרריהו צריכין להאי: בששניהם רוצים.
 הא דשמואל אשניהס רוצים דמתניתין
י לא יחלוקו ואמר שמואל  קאי דקתנ
 בשתי כריכות אס שניהם רוצים יתלוקו:
 פילכא וכיוצא. לטוות ולארוג ל״א
 ביסתרקי תכשיטי סססליס שקורץ
: ליה דינא דגוד או אגוד. ד ״ י פ  ט
ם ביפה ולא דפי  לכוסו לתת דמי העו
: לאו גיד או אגוד הוא. אי  למכור חלקו
 לא אמר ליה או קת שתיהס או אקח
 שתיהס דכל אחת אין בה כדי לאתד:
ד בע״כ קס״ !. ו  אבל בבי כריכוח חולק,
 של אחד מהן אלמא כי אמר ליה שקול
 חדא וגוד דמי היתירים או אגוד
 כייסינן ליה: כל אחד ואחד בפגי
 עצמו. כל ספר וספר של נביאים ושל
 כתובים צריך להיות כרך לעצמו:
 בבייתוס שמנה נביאים. כל ספרי
ג וכן בין כל ״ : ה  נביאים שמנה הן
 נביא ונביא ובנביא של שנים עשר
 שלש שיטין ומסיים מלמטה ומחחיל
ר פ ס  מלמעלה. אס נזדמן לו סיום ה
 מלמטה בסוף הדף מתחיל ספרו
 האחר בראש הדף ואינו צריך להניח
 ריוח חלק ביניהם: כדי לגול עמוד.
ד של  מניח קלף חלק לגלול על גבי עמו
 עץ שהספר נגלל עליו: וסופו כדי
 לגול היקןז. בסופו מניח חלק גדול כדי
פו שאין עושה שני  לגול בו כל הקי
דים לגוללו לאמצעו כמו שאנו  עמו
 עושין לספר תורה אלא גוללו מתחלתו
: קף י  לסוסו וכורך החלק על כל הה

 ואס

 רבינו נרשום (המשך)
 ודרב יהודה [לאון דשמואל
 היא. (א״כן: הא דרב נחמן
 מאי. דאמר לית דינא דגוד.
 מיפא פת. ובשולי מיני
 תבשיל. ביסתרקי בל״ע
 שפיע ואתו לקמיה דרבא
 אחד היה רוצה בשותפות
 השפחות ואחד לא היה
 רוצה והא קא טעין ההוא
 דלא היה רוצה גוד לעצמך
 הני תרתי שפחות או אנא
 איגוד ואמר להו הלכה
 למעשה לית דינא דגוד או
 אגוד. דליכא דין חלוקה
 כהני שפחות דכל חד
 מינייהו צריך לעבודת של
 הני תרתי שפחות אלא
 כדקיימי מעיקרא בשותפות
 לוקמו אלמא לית דינא
 רגוד כרב נחמן: לעולם
 אית דינא דגוד ושאני התם
 גבי הני שפחות לית דינא
 דגוד אלא לוקמי בשותפות
 משום דכל חד ותד צריך
 לעבודת דתרוייהו וכי אמר
 ליה חד לחבריה שקול את
 חרא ואנא חדא ואי לא
 גוד או איגוד לא מצי
 למימר הכי דמצי למימר
 ליה הכא לא גוד איכא ולא
 איגוד איכא דאת לא אפשר
 לך בלא תרוייהו ואנא לא
 אפשר לי בלא תרוייהו אבל
 בעלמא דאפשר בחלוקה אי
 מעכב חד מצי למימר אידך
 גוד או איגוד. והא כתבי
 הקדש דבשתי כריכות דהני
 תרי כריכות צריכי לכל חד

 ואפי׳ א) אוקמינן לה דלעולם אליבא דשמואל רסבר כרי יהודה דאית דינא דגוד כדדייקינן לעיל. ומתרגם כמתרגמינן
 דלעולם לית דינא דגוד וישאני הכא אמאי חולקין שתי כריכות כגון ששניהם רוצין: מדביק אדם כוי בהד כרך. תורה
 בפני עצמה משום דאי מדביקן אהדדי כי חזרי הדפין של נביאים נמצא שנעשית התורה שימוש לנביאים. כל אחד
 ואחד בפני עצמו. והכשרנום. ובלבד שיניח מן הקלף פנוי ד׳ שיטין כין חומש לחומש כגון כין סיום בראשית לאלה
 שמות. של שנים עשר של ספר תרי עשר. מסיים מלמטה כלומר כשיגיע לסיום ספרו מסיימו מלמטה מאותו דף
 ומתחיל הספר אחר מלמעלה מדף אחר שאע״פ שאין בסיום אותו ספר כדי השלמת כל אותו דף אפי׳ הכי מניח אותו

 קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים
 ובא ועשה בבית הבד התם נמי גוד איכא
בל שאילו יחלק ושמו  אגוה ליכא ת״ש >*< א
 עליו חולקין אם לאו מעלץ אותו בהמים תנאי
 היא התניא טול אתה שיעור ואני פחות
אץ  שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומה ב
 שומעין לו היכי דמי אילימא כדתני מאי
 טעמא דרשב״ג אלא לאו חםורי מחםראא< והכי
 קאמה טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו
 וגור או אגוד נמי שומעין לו ואתא רשב״ג
 למימר אין שומעין לו לא לעולם כדקתני
 ודקאמרת מ״ט דרשב״ג משום האמה ליה אי
במתנה לא  בדמי לית לי המי למיתן לך w ג
 ניחא לי הכתיב 1ושונא מתנות יחיה א״ל אביי
 לרב יוסף הא דרב יהוהה השמואל היא התנן
 ״ וכתבי הקוהש אע״פ ששניהם רוצים לא
 יחלוקו ואמה שמואל י לא שנו אלא בכהך
 אחד אבל בשני כריכות חולקין ואי ם״ד לית
 דינא דגוד או אגוד מאי איריא בכרך אחה
 אפי׳ בשני כריכין נמי תרגמא רב שלמן
 הבששניהן רוצין אמר אמימר הלכתא אית

 דינא דגוד או אגוד אמר ליה הב אשי לאמימר
לא שמיעא לי (  הא דרב נחמן מאי אמר ליה ג
 כלומר לא סבירא לי ולא והא רב׳ בר חיננא
 ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוה תרתי
 אמהתא חרא ידעא אפיא ובשולי וחרא ידעא
 פילכא ונוולא ואתו לקמיה דרבא ואמה להו
 ילית הינא הגוה או אגוה שאני התם ׳דלמר
 מיבעי ליה תרוייהו ולמר מיבעי ליה תרוייהו
 כי קאמה ליה שקול את חדא ואנא חהא לאו
 גוה או אגוה הוא ״(וכי לא מצי למימר הכי)
 והא כתבי הקדש דתרוייהו מיבעי להו ואמר
 שמואל לא שנו אלא בכהך אחה אבל בשני
 כריכין חולקין הא תרגמא הב שלמן«< בשהצו
 ת״ר חמהביק אהם תורה נביאים וכתובים
 כאחד דברי ר״מ ר׳ יהוהה אומר תוהה בפני
 עצמה נביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן
(  וחכ״א כל אחד ואחד בפני עצמו ואמר הבה
 יהוהה מעשה בביתוס בן זונין שהיו לו שמנה
 נביאים מדובקין כאחד על פי ר״א בן עזהיה
 (י) וי״א לא היו לו אלא אחה אחד בפני עצמו
 אמר רבי מעשה והביאו לפנינו תוהה נביאים
 וכתובים מחובקים כאחה והכשרנום טבין חומש
 לחומש של תורה אהבעה שיטין י<וכן בין כל

 נביא לנביא ובנביא של שנים עשר ג׳ שיטין ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה
 ת״ר הרוצה להבק תוהה נביאים וכתובים כאחה מהבק ועושה בראשו
 כהי לגול עמוה ובסופו כהי לגול היקף ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה

 ואם

נא דנוד או אגוד. וא״ת שאני הכא ת די  שמע מינה דלי
 שאין העבד נותן לו דמים מיד אלא כותב לו שטר
ע משוס דלא יבטל הוא דכוסין הא לאו הכי אין מ ש מ  על דמיו ר״ל ד
ם: י) אם עשאן לשכר כוי. לאו דוקא  כופין בכל ענין אפי׳ יתן דמי

 עשאן לשכר דהוא הדין אפילו עשאן
 לעצמו אלא שמוצא להשטר:

ד ו אגו נא דגוד א ת די  ואי ם״ד לי
ת כוי. השתא ו כ י ר י כ ת ש ׳ כ  אפי
ד דחולקין כיון שאתד רוצה לתלוק ״  ס
 וב׳ כריכות דומיא דכרך אחד שאין
ה שכתוב באחר כגון  כתוב באחד מ
 יהושע ושמואל ואמאי תולקין בע״כ
 והא אינם שרן אלא ודאי אימ דינא
 דגוד או אגוד וא״ת אסילו אית דינא
ן שכתוב ו  דגול או אגוד אמאי חולקץ ט
ה שאין בזה ותרוייהו צריט להאי  בזה מ
 ולהאי ר״ל דהוי מצי למימר וליטעמיך
ה שכתוב במיעוט  ולא גרס הכא מ
ד לית ליה דינא דגוד או ״  ספרים ואי ס
 אגוד ט היכי דתרוייהו צריט להאי
ו צריט להאי דהא כל שכן דאי ה י י  תח
 לא צריט תרריהו להאי ולהאי סריך
י שפיר אי לית ליה דינא דגוד או פ  ט
 אגוד אמאי תולקין: מדביק אדם
פ ״ ע . א ם כאחד כי כתו רה נביאים ו  תו
 שא״א שלא יתן נביאים וכתובים על
 גבי תורה ובמגילה בפ״ב (לף מ.)
מ בשתי כריכות ״ ע דאסור להנית ה מ ש  מ
 אבל כשהן מדובקין יתד אינו גנאי:
י עצמה. מר תורה בפנ  רבי יהודה או
י שאסור להניח זה על  לא מפנ
 גב זה מצריך שיהא כל אחד בפני
 עצמו דלא אשכחן שיהא אסור להניח
 אלא נביאים וכתובים על גבי תורה
 אבל נביאים על גבי כתובים או איפכא
א שלא יראה הכל מ ע  לא אלא היינו ט
ט י  כמו תורה או הכל נביאים כי ה
ט דבעו שיהא  דאמרי חכמים בתר ה
ע״כ  כל נביא ונביא בסני עצמו ו
א שלא יהא נראה הכל כמו נביא מ ע  ט

 אחד כן נראה לרשב״א:
. ל מלטעל׳ ה ומתחי ט מ ל  ומסיים מ
׳ בקונטרס ואינו צריך  פי
 להניח ד׳ שיטין ונראה לר״י דבין חומש
 לתומש של תורה צריך להניח ואנביאיס
 דוקא קאמר דאין צריך כדמפרש
א לקמן שאס בא לחתוך חותך מ ע  ט
 אבל בין חומש לחומש של מורה לא
חה שאס היה  מידי דהוי אפרשה פתו
 מסיים מלמטה היה צריך להניח שיטה
 אתת הכא נמי דין הוא להניח בסוף כל
 חומש סרשה של ד׳ שיטץ וריצב״א
 מפרש ומסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה
 ולעולם מנית ד׳ שיטין ודוקא בין נביא
 לנביא אבל בין חומש לחומש לא יסיים
׳ בהנחת  מלמטה ומתחיל מלמעלה אפי
 ד׳ שיטין כדאמר בירושלמי בפ״ק
ף  למגילה וצריך שיהא גומר באמצע הד
יס  ומתמיל באמצעיתו ובנביא מסי

 עין משפט
 נר מצוה

 קכא א מיי׳ פ״א מהל׳
 שמיס הלי ל סמנ
 עשי! פנ טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קעא סעיף ג:
ב ב ג מיי׳ שס הל׳ ה כ  ק

 טוש״ע שס סעיף י:
 קכג ד ה מיי׳ פ״נ שס
 הלנה ט שמג שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ קעג סעיף

 א:
 קבר ו ז טוש״ע ח״מ סי׳

 קעא סעי׳ יג:
 קכה ח ט מיי׳ פ״ז מהל׳
 סייח הל׳ טו סמג
 עשי! כה טוש״ע י״ל סי׳
 רעג סעיף א וסי׳ רשג סעיף

 א:

 בסוסו ומתחיל בראשו כו׳ ונראה לי
: ה ט מ ל ׳ יניח ארבעה שיטץ משוס שמא יבוא לחתוך אבל בין נביא לנביא שאם בא לחתוך חותך ומסיים מ ס לאין לו לסייס בסוף הלף אסי ע ט  ה
ם נגללין לתתלתן ם וקשה לר״י לתניא במס׳ סופרים כל הספרי י היקף. כן כתוב בכל הססרי ד ובסופו כד  ועושה בראשו כדי לגול עמו
ע כן וגבי מזוזה אמרינן נמי שכורכין מ ש ט׳ מתתלתו לסופו אין הלשון מ נ מה שפי׳ הקו  ולקמן אמר נמי ספר עזרה לתתלתו הוא נגלל ו
כ נראה לר״י דגר׳ ועושה ד לספר תורה בסוסו ע״  אותה מאמל כלפי שמע להיינו לתתלתה ובהדיא גרסי׳ בירושלמי בס״ק דמגילה עושה אדם עמו
ם והכא שאני לאיירי במלביק תורה נביאים וכתובים ואז אין נכון ל ולרשב״א נראה לקיים גירסת הספרי  בראשו כלי היקף ובסופו כלי לגול עמו
ל בסוסו כמו בעלמא שגנאי הוא שתהא תורה נכרכת סביב נביאים וכתובים ח) ונראה כאילו נעשית להם שומר מלכלוך לכך עושה  לעשות עמו
ל וסופו כלי ר כלי לגול עמו פ ס ל בראשו כלי שתהא תורה מבסניס ונביאים וכתובים מבתוץ ולקמן למשני לצללין קתני לא גרס תתלת ה  כאן עמו
 לגול היקף להמס לא איירי במלביק תורה נביאים וכתובים ואימ לן למימר איפכא (י) וברוב ספרים לא גרס אלא לצללין קתני ותו לא ועול

׳ לססריס לגרסי לה לא קשיא כולי האי לניחא ליה לשנויי לומיא להך ברייתא לקאי עלה:  אומר רשב״א לאפי
 שאס

 רבינו גרשום
 עשאן אביהן לשכר שהיה
 רגיל להשכירן כדי שיהא
 מישתכר בו הכי נמי
 ישכירום ויחלוקו השכר
 לאמצע: ואם לאו אינו
 יכול לומר עני לעשיר גור
 והב לי דמי חלקי מן מרחץ
 ובית הבד דאין לי במה
 לישתמש בו כלום או תן לי
 דמים ממה שאתה משתמש
 כו יותר ממני דיכול העשיר
 לחזור ולומר לעני כוי.
 ומן שמיא קנסוהו לאותו
 עני ואין לו על העשיר
 כלום אלסא דלית דינא
 דגוד או אגוד. הכא נמי
 אגוד ליכא דאין לעני במה
 לפדות אבל בעלמא אמרינן
 אית דינא דגוד או אגוד:
 כל שאילו יתלק כל הני
 דאמרינן במתני׳ ואם לאו
 מעליי אותו בדמים דהיינו
 גוד או אגוד אלמא אית
 דינא דגוד או אגוד וקשיא
 לרב נחמן. תנאי היא דתניא
 בו׳ דהיכא ד״ש לשותפין
 חצר של ז׳ אמות לחלוק
 דלאו ראויה לחלוקה אלא
 אם כן יש בה ח׳ אמות
 ואמר אחד להכירו נחלוק
 חצר זה והכירו מעכב ואמר
 ליה האי אמאי מעכבת טול
 אתה שיעור דין חלוקה
 הד׳ אמות ואני אטול פחות
 הגי אמות שומעין לו דאין
 יכול לעכב עליו הואיל
 דנותן לו שיעור חלוקה. אי
 נימי כדקתני כלומר דליכא
 שום דברים כהדיהו אלא
 כדקתני. וגוד או אגוד נמי
 כלומר דהכי אמר ליה ברור
 לף אחד מבי דברים הללו
 או טול אתה שיעור ואני
 פחות או גוד או אגוד ואתא
 רשב״ג למימר מזה שומעין
 לו כשאמר לו טול אתה
 השיעור אבל מגור או אגוד
 יכול לעכב עליו דקסבר
 דלית דינא דגוד או אגוד
 אלמא תנאי היא: ודקאמרת
 מאי טעמא דרשב״ג דבטול
 אתה שיעור נמ׳ אין
 שומעין דמצי מעכב אידך
 מישום דאמר ליה אותה
 אמה שאתה רוצה ליתן
 לי יותר איני מבקש
 אותה לא בדמים שאין
 לי דמים לקנותה וגם
 במתנה איני מבקשה ולא
 מצית מוקמת לה בתנאי:
 הא דר׳ יהודה דאמר
 לעיל אית דינא דגוד או
 אגוד דשמואל היא כלומר
 מינה דשמואל קבלה ולא
 מינה דרב דרב יהוהה
 הוה תלמיד דרב ותלמיד
 דשמואל והא מילתא מינה
 דשמואל למדה ולא מינה
 דרב: אלא בכרך אחד
 היו נכרכין בראשית ואלה
 שמות משום הכי אין
 חולקין משום בזיון והיינו
 כרך שהיו רגילין לכתוב
 ספריהן כעין ספר תורה
 והפטרות ׳שאנו כותבין
 ולהכי קרי כרך שכרוך כעין
 מגילה אבל בשתי כריכות
 בראשית בכרך אחד ואלה
 שמות בכרך אחד חולקין
 דליכא בויון דספר. ואי

 סייד דלגבי חצר היכא דליכא ד׳ לזה ודי לזה לית דינא דגוד או אגוד אלא תרווייהו ישתמשו ביה מאי אריא בכרך
 אחד דאין חולקין אפיי בבי כריכות נמי אין חולקין דשתיהן צריכי לתרווייהו כריכות והוי נמי שאין בחד כרך כדי
 לזה ולא יחלקו אפי• בבי כריכות אלא ליקום בשותפות אלא ש״מ מדחולקין להם משום דמצי למימר ליה חבריה
 או חלוק או גוד עלוי דמים ואסב תרוייהו או איגוד עליך ותיסב תרוייהו. תירגמא רכ שלמן מהא ליכא למישמע
 מינה הא דינא דאגוד ודקא קשיא לך א״כ אפילו שתי כריכות אמאי חולקין משום כשרצו שניהן לחלוק ובשתי
 כריכות מצי לחלוק אבל בכרך אחד לא משום בזיון אבל אי חד מעכב וחד רוצה לא מצי למימר ליה גוד או אגוד.

 א) [ואפילו הט חלקינן לה אליבא לשמואל לסנר כרנ יהולה יכו׳ן.



 עין משפט
 נר מצוה

 קכו א מיי׳ פ״ז מהל׳ ס״ת
 הל׳ טו שמג עשין נה
 1שו״פ ח״מ שי׳ קעג שעי׳ א

 נהג׳׳ה]:
 קכז ב ג מיי׳ פייט מהל׳
 ש״ח הלנה ג שמג
 עשין כה טוש״ע י״י שי׳

 רעג שעיף א:
 קכח ד מיי׳ שם ושמג שס
 טוש׳׳ע י׳׳ד שי׳ רעח

 שעיף נ:
ט ה ו ז מיי׳ שם פייט כ  ק
 הלכה א ישמג שם
 טוש׳׳ע י׳׳ד שי׳ רענ שעיף א
 [ונרנ אלפש הצכוח שפר

 מורה לף סו]:

 רבינו גרשום
 דף פנוי מלמטה ומתחיל
 באחר מלמעלה שאם באו
 לחלוק שיכולין לחתוך
 ולחלק יפה כבשתי כריכות.
 שמונה נביאים ח׳ ספרים
 של נביאים. ועושה בראשו
 של ספר תורה חלק כשיעור
 לגול עמוד בתחלתו והאי
 תחלה הוי סוף הספר לפי
 כי בסוף מתחילין לגלגל
 המגילה ומגלגל והולך עד
 ראש לפי ישכל ספריהם
 נכתבין כעין מגילה ולא
 בקונטרסים (והם) והכי נמי
 מניח מן הקלף חלק בסוף
 כל הכרך שהוא תחלת
 הספר כשיעור שיכול לגול
 את כל ההיקף על אותו
 חלק כדי שיהא משמש
 הקלף פנוי לכתבי הקדיש:
 קשיא עמוד דלעיל קתני
 בראשו כדי לגול עמוד
 והכא קתני חחלת הספר
 וסופו כדי לגול עמוד.
 האי כדי לגול דברייתא
 נמי לצדדין קתני כדאמרן
 דתחלה כדי לגול עמוד
 ובסוף כדי לגול היקף רב
 אשי אמר לעולם לא קחני
 לצדדין אלא תחלתו וסופו
 כדי לגול עמוד ובספר
 תורה מיידי דלאמצעיתו
 נגלל על ב׳ עמודים אבל
 שאר ספרים היו נגללין
 הכל על עמוד אחד ואמטו
 להכי צריך להניח כדי
 היקף כדאמרן. ולא אורכו
 יותר על הקיפו שכשמושכין
 אותו בחוט של משיחה
 לאורכו של דף ומקיפין
 מן אותו חוט היקף הספר
 תורה שיהא שוים במדה.
 בגויל ו׳ טפחים אורף
 הדף שכף למד מגויל.
 אבל מן קלף לא אמר
 לפיכף אמר איני יודע. ולא
 איתרמי ליה שיהא אורכו
 שוה להקיפו. יהבי ביה
 עינייהו קינאו (אדון) בו
 שכך כיון. תורה צוה לנו
 כתב דדומה עליו גוזמא.
 ורמינהו מקשה על מאי
 דאמר שיהא ס״ת הקיפו
 כאורכו. וארון שעשה משה
 היה דומה כמין תיבה
 שאין לה כיסוי שבכפרת
 היה מכוסה. באמת בת
 ו׳ טפחים. ואמתים וחצי
 אורכו עולין לט״ו טפחי׳:
 וכמה לוחות אוגדות בארון.
 כלומר כמה מחויקות בארון
 י״ב טפחי׳ שהיו מונחין
 הלוחות זו בצד וו. ואין
 ורק תרי מיעוטי לרבות
 ספר תורה ׳שמונח בארון
 באותן ב׳ טפחי שנשתיירו
 מאורך הארון והיה אורכו
 של ספר תורה ברוחבן של
 לוחות ו׳ טפחים נשתיירו
 ב׳ טפחים פנוי טפח לצד
 כותל זה וטפח לצד כותל
 זה שכל אותן ב׳ טפחים
 משימין ידיהן אחת מיכן
 ואחת מיכן ומגביהין ספר
 תורה כריוח ומוציאין אותו
 לחח כהי שלא יהא נכנס
 כסף של ארון. בצידו מבחוץ.

ד.  השותפין פרק ראשון בבא בתרא י
מה לרשב״א הא אמר לעיל בשתי ך חותך. תי ו ת ח א ל  שאם ב
ה כגון תורה בכרך אחד ונביאים ככרך ״ פ  כריכות חולקין ו
׳ שניהן רוצים ע אבל תורה ונביאים בכרך א׳ אין חולקין אפי מ ש  א׳ מ
ר אלא פ ס ר בזיון ה ט אמר הכא דתותך רש לומר דלא ה י  וא״כ ה
ת תלוקה: בגויל ששה מ ח  כשחותך מ
. גרל הוא עור שלא ם בקלף בכמה  טפחי
 ניתקן כלל אלא שהשירו את השער וכותבין
להט קרי ליה גרל  בו במקום שער ו
ף ג.) גרל ל קן כדאמר לעיל >  שאינו מתו
ן אותו תט ס חו  אבני דלא משסיין וסעמי
 לשניס דרך עוביו ואותו שכלסי שער
 קרר קלף ואותו שלצד בשר קרר
ר ס ה ס ולשון דוכסוסטו  דוכסוסטו
ם בשר דבלשון י״מדי קורין  פירושו מקו
ס ולוך היינו מקום כמו ו סט  לבשר סי
 >י)לוך סלוני וכותבין על הקלף לצד בשר
> : ט ף ע ת ל כ ש  כדאמר בפ׳ המוציא (
ס לצל שער ובשניהם  ועל לוכסוסטו
 במקום חתך לשם הוא טוב לכתוב
 ושלנו לין קלף יש להם ולא לין
ס ולכך כותבין עליהם תפילין סטי כסי  לו
 שאין כשרים על לוכסוסטוס אלא על

: > ס ש ) ן י  הקלף כלאמר בהמוציא י
 דילמא תורה צוה. ואומר ר״ת
ק קרר תורה  דאותו פסו
) קטן . ב ף מ ל  כדאמר בפ׳ ג׳ דסוכה >
דע לדבר אביו מלמדו תורה מאי ו  הי

:  תורה תורה צוה לנו משה
נכנס וצא ו ר תורה י פ הא ס  שלא י
א דחוק. וא״ת והלא ו ה ש  כ
 לא היו מוציאין אותו מן הארון דהא
 אסור ליכנס בבית קדש הקדשים
 וביום הכסוריס לא אשכחן בסדר
 יומא שהיה מוציאו ר״ל דלצורך כדי
 לתקן שרי ליכנס בבית קדש הקדשים
נ ה״ ף קה.) ו ל  כלאמרינן בעירובין (
 יכולין ליכנס שם כלי לתקן ססר
 תורה כלי שלא יתעפש ויתקלקל וגס
ל שבנה שלמה ק שילה ע ש  משחרב מ
 בית המקלש היו יכולין להוציאו מן
ה צ ח מ  הארון ולעיין בו: אצבע ו
ל זה. נראה לר״ת ללא גרס ומתצה ת ו כ  ל
 אלא אצבע לכותל זה לאי גרס ומתצה
ט יתבי כלסריך י 0 ה ) ר ש  תיקשי שנים ע
 לקמן אלא אצבע גרס וזוטרתי להויין
דים : שבהן עמו  ששה בטסח
מן להעמלת  עומדין. נראה לר״ת דסי
 ישראל היה ולא עשאוס של זהב
ל דאין  שלא להזכיר מעשה העג
גור נעשה סניגור וכן אמרינן  קטי
ט לא היה  [בר״ה] (רף ט.) דמשוס ה
 כהן משמש לפני ולפנים ביוה״כ בבגדי
גור נעשה סניגור  זהב משוס דאין קטי
ה ארון שהיה של  והתם סריך והא הו
׳  זהב והיה לפנים ומשני מכפר קאמרי
 והני עמודים נמי היו כמו מכפר שהם
 עשרס סימן להעמלת ישראל והוא
ט ׳)תבנית אות יוסף עמוליו י  שיסל הפי
 עשה כסף בשביל תבנית אות יוסף
 סימן של יוסף להיינו עגל ליוסף נקרא
ם לג< בכור שורו י ר ב ל  שור שנאמר (
ו עשה כסף ולא  הלר לו לכך עמולי
ל:  זהב שלא להזכיר במעשה העג

 תרי

 ואם בא לחסוך חוהך מאי קאמר. מאי למימרא הכל מוליס לאס כל
ף: הכי קאמר. ומתחיל מלמעלה ולא  אתל ואתל בסני עצמו טסי עלי
 יניח חלק שהרי אס בא לחתוך חותך ונמצא זה ראש הכרך וגנאי הוא
ל חל שיעורא ״ ס ם: כדי לגול. ק ף זה משונה מחבירו על חנ  לו להיות ד

: לספריהן.  יהיב ליה לתתילתו וסוסו
: לא ארכו יותר טל רה  לססרי תו
 הקיפו. צריך לצמצם הכתב לסי עובי
ף את ט המקי ׳ לכשיגמור יהא חו  הקלפי
ר תורה פ : שיטור ם  עוביו כמדת ארכו
 בכמה. ארכו מיבעיא להו: בגויל.
 שהוא עב והקיסו גדול צריך ששה
ם זו היא מדה להיות נגמר  טפחי
ם היקף בכתב בינוני: ולא  בששה טפחי
: איתרמי סו  איתרמי ליה. ארכו כהקי
: דילמא סו  ליה. ארכו כהקי
 תורה צוה לנו משה מורשה כתב.
ם אבל ארבע  ארבע מאות פעמי
 מאה >ה< ססריס אין פנאי לאדם אחד
 לכתוב: שתים כגגד שתים. שתי גפנים
 כנגד שתים וא׳ יוצא זנב בכך קרר
 כרס לגבי לתזור עליו מעורכי המלממה
: באמה בת ( . ג ף מ ל טה >  במסכת סו
ה דאמר מ לטעמי  ששה טפחים. ר״
ת היו בינוניות: ) כל האמו : ה ה כ ו ס ) 

 לארכו של ארון. זו אצל זו: אוכלות.
ג ״ ת פ ו ל מ ת כך לשון המשנה ( פסו  תו
׳א< אוכל בדרום אמה אחת גבי יסוד  מ׳

 המזבח ואף בלשון מקרא כי יוכלו
: > ב מ ה בספר יחזקאל (  אמיקיס מהנ
ד ה  צא מהם טפח. לעובי הכתלים ש
׳ ותצי ארכו: טייח.  מבתוץ נמדד אמתי
 שכתב משה כמו שנאמר רכתוב משה
: אין ( א ם ל י ר ב ל ה וגו׳ ( ר ו ת ה  אמ מ
 [מיעוט אחר מיעוט]. י) אך ורק
: ')שבהן ס־ח מונח. ן הן  שני מיעוטי
 ארכו לרחבי של ארון: פירנסח
 ארון לארכו. כלומר מלאת כל חללו
: ששה ו  לארכו ופירשמ צרט מדת
: כדי שלא יהא  טפחים. במדת רחבו
 ם״ח כוי. כלומר לא היה צדך להיות
ת המונח ״  רחבו כל כך אלא בשביל ס
 אורכו לרוחב הארון שלא יהא נכנס
י אומר. מדת הארון ״  ויוצא בדוחק: ר
ס היתה רבי י  באמה של ה׳ טפח
ה דקאמר אמת כלים  יהודה לטעמי
 באמה בת חמשה: מונחוס לארכו של
:  ארון. מוטלות על רוחבן ולא על חודן
 אצבע לכוהל זה. שהטפח ארבע
 אצבעות ולמאן דגריס אצבע ומחצה
ה קאמר שהטסח ל׳  באצבע קטנ
: ה  בגולל וחמש באצבע ושש בקטנ
 שבו עמודים עומדים. ב׳ עמולי
די ספר תורה  כסף כמין עמו
 שוכבים לארכו והלותות ביניהן שנאמר
: מונח שם בצדו. של  עמודיו עשה כסף
[ ב ״ ע  ארון: ועליו ם״ח מונח. ולקמיה נ
נח: ט הוה מו י ך מעיקרא ה ד  פ

ד ב  ש

 ואם בא לחתוך חותך מאי קאמר הכי קאמה
תחלת ספה שאם בא לחתוך חותה והמינהי ב  א

 וסופו כהי לגול כהי לגול מאי אי כהי לגול
 עמוד קשיא הקף אי כדי לגול הקף קשי׳ עמוד
 א״ר נחמן בר יצחק לצדדין קתני הב אשי אמר
כי תניא ההיא בספר תורה כדתניא יכל  ג

 הםפהים נגללים מתחלתן לםופן וס״ת נגלל
 לאמצעיתו ועושה לו עמוה אילך ואילך א״ר
 אליעזה בה׳ צהוק כך היו כותבי ספהים
 שבירושלים עושין >* םפהיהם ת״ר י אין עושין
 ספר תוהה לא ארכו יותר על הקיפו ולא הקיפו
 יותר על ארכו שאלו את רבי שיעור ם״ת בכמה
 אמה להן יבגויל ששה ׳בקלף בכמה איני יודע
 רב הונא כתב שבעין םפרי האוהייתא ולא
 איתרמי ליה אלא חד רב אחא בר יעקב כתב
יהבו ביה (  חה אמשכיה העיגלי ואיתהמי ליה א
 רבנן עינייהו ונח נפשיה אמהו ליה רבנן להב
 המנונא כתב רבי אמי ה׳ מאה םפרי תוהה
 אמה להו הילמא •תוהה צוה לנו משה כתב
 א״ל רבא לר׳ זירא נטע ר׳ ינאי ארבע מאה
 כרמי א״ל דילמא שתים כנגד שתים ואחת
 יוצא זנב מיתיבי אהון שעשה משה אמתים
 וחצי אהכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי
 קומתו באמה בת ששה טפחים נ< והלוחות
 אהכן ששה והחבן ששה ועביין שלשה
 מונחות כנגד ארכו של ארון כמה לוחות
 אוכלות בארון שנים עשר טפחים נשתיירו שם
 שלשה טפחים צא מהן טפח חציו לכותל זה
 וחציו לכותל זה נשתיירו שם שני טפחים
 שבהן םפר תורה מונח שנאמ׳ 2אין בארון רק
 שני לוחות האבנים אשה הניח שם משה
 [וגו׳] מאי אין בארון רק מיעוט אחר מיעוט
 ״ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות ם״ת
 שמונח בארון פירנסת ארון לארכו צא ופרנס
 ארון לרחבו כמה לוחות אוכלות בארון ששה
 טפחים נשתיירו שם שלשה טפחים צא מהן
 טפח חציו לכותל זה וחציו לכותל זה נשתיירו
 שם שני טפחים שלא יהא ספה תורה נכנס
 ויוצא כשהוא דחוק דברי ר״מ ה׳ יהוהה אומר
 באמה בת חמשה טפחים והלוחות ארכן
 ששה והחבן ששה ועביין שלשה מונחות
 באורכו של ארון כמה לוחות אוכלות באהון
 שנים עשר טפחים נשתייר שם חצי טפח
 אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה פירנסת
 ארון לארכו צא ופרנס ארון לרחבו כמה לוחות
 ״אוגדות בארון ששה טפחים נשתייר שם
 טפח ומחצה צא מהן חצי טפח אצבע י«
 ומחצה לכותל זה ואצבע ומחצה לכותל זה נשתייר שם טפח שבו עמוהין
 עומדין שנאמר 3אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון עמוהיו עשה כסף
 הפיהתו זהב מרכבו ארגמן וגו׳ » וארגז ששיגרו בו פלשתים הוהון לאלהי ישראל
ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו באהגז  מונח מצהו שנאמה 4
לקוח את ספה התוהה  מצהו ושלחתם אותו והלך ועליו ם״ת מונח שנאמה 5

 מםורת הש״ם
 א) [נרכוח נח:], ב) (נלריס
 לח.], ג) [יומא מג. וש׳׳נ],
 ד) נ״א אוכלות, ה) ןצ״ל
 השירה], י) [אין ירק], י) ןצ״ל
 לפני ד״ה ס״ח), ח) [גשכת
 עט: ל״ה קלף כחגו לגלשון
 יון], מ) [ברכות ייו:], י) גיוס

 ראשון לפסח,

 תורה אור השלם
 1 תוךה ציה לנו נושה

 מורשה קהלת יעקב:
 דברים לג ד
 2 אץ בארון דק שני לחות
 האבנים אשר הנח שם
 נישה בחרב אשר ברה יי
 עם בני ישראל בצאתם

 מארץ מצרים:
 מלכים א ח ט
 3 אפריון עשה לו המלך
 שלמה נהגצי הלבנון:
 עמודיו עשה בסף רפידתו
 זהב מרכבו ארגמן תוכו
 רצוף אהבה מבנות

 ירושלם:
 שיר השירים ג ט־י
 4 ולקחתם את ארק ין
 ונתתם אתו אל העגלה
 ואת בלי הזהב אשר
 השבתם לו אשם תשימו
 בארגז מצדו ושלחתם אתו
 והלך: שמואל א ו ח
 5 לקח את ספר התורה
 הזה ושמתם אתו מיצד
 ארון בהית יי אלהיכם

 והיה שם בך לעד:
 דברים לא כו

 הגהות הב״ח
 (א) גפי עישין לספריהם:
 (ב) שם צא מהן חצי טפח
 אצכע לכוחל זה ואצכע לכותל
 זה כצ״ל ותינח ומחצה נמחק
 נ׳ פעמיס: (ג) שפ מרכנו
 ארגמן יגו׳ תוכו רצוף
 אהבה יארגז: (ד) שם מצד
 היה מונח ילא: (ס) -ש"־
 ל״ה דילמא וכו׳ ל׳ מאה
 ספרי תורות לא כתב
 דאין פנאי לאלם אחל לכתוב
 כולי האי הס״ל:(0 תום׳
 דיה אצנע יכו׳ תקשה שנים

 עשר בי״ב היני יתני:

 הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה׳ מצה יי) הוא מונח ולא בתוכו ומה אני מקיים אין בארון רק לרבות
 שברי

 ויוצא בדוחק: שבו באותו טפח עמודיו של ארון עומדין שנאמר אפריון עשה לו זה ארון. המלך שלמה. המלך שהשלום שלו וכתב עמודיו עשה



 מםורת הש״ם
 א) [אהלות פי״ב מ״ו עירוני!
 יג:עו. סוכה ז:ן, ב) [עיין מה
 שמקשה חוס׳ על זה כעירונין
 יד. ד״ה והאיכא], 1) ועיין
 מוס׳ עירוני! שס), ד) וסוטה
 מב:], ה) ן כרכות ח: מנחות
 צט:], ו) ינמות סנ. שנת פז.
 [מנחות צט:ן, ז) [פסחיספז.!,
 ח) ולקמן טו.ן, ט) ולקמן
 קח.], י) נרכית ז: ע״ש,
 כ) [עי׳ פי׳ הגון על זה נשל״ה
 לף שס״נ נפנים וגס בהגייה
 ע״ש], ל) ועי׳ חוס׳ לעיל יג:
 ל׳׳ה יעושה בראשון, מ) חינח
 שפוט ליחא גלפי״ר,
 >) [לבריס לד], D) [במגילה
 שם ובנלליס צז: איתא דנינו
 במקרא אלו פסקי טעמי• ן,

 מ) [לקמן טו:ן,

 תורה אור השלם
 1 ויקם וילך דוד וכל העם
 אשר אתו מבעלי יהוהה
 להעלות משם את ארון
 האלהים אשר נקךא שם
 שם יי צבאות ישב הכרכים
 עליו: שמואל ב ו ב
 2 ואכתב על הלחת את
 הדברים אשר היו על
 הלתת הראשנים אשד

 שברת ושמתם בארון:
 דברים י ב
 3 תחלת דבר ין בהושע
 ויאמר יי אל הושע לך קח
 לך אשת זנונים וילדי
 זנונים כי ןנה תזנה הארץ
 מאחרי יי: הושע א ב

 גליון הש״ם
 גמרא םלםד שהלוחות. עי׳
 עירוני[ דף סנ ע״נ תוס׳

 ל״ה בל זמן:

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה ולמ״ל וכוי
 מאי קאמר ולמ״ל והא האי

 תנא:

 מוםף רש״ י
 כל שיש בהקיפו שלשה
 טפחים. שצריכה חוט ארון
 ג׳ טפחים להקיפה סנינ,
 נילוע שיש נה רוחנ טפח
׳ לכחינ . נ ן י י ב ו ר ע  אס תחלק ו
 ביס שעשה שלמה (להי״נ
 רו עשר נאמה משפתו אל
 שפתו עגול סנינ, וקו שלשיס
 נאמה יסינ אוחו סנינ, לעשר
 אמוח רוחנ שלשיס אמה
. שהשם . כר ז  היקף •סו
 וכל כינויו מונחי; בארון.
סוטה  היוצא עמהס למלחמה :
. אשר שברת. אישור, ! :  מג
 שאישרי ושיבחו על שבירתן
ת פז.: יישר, לשון חוזק ב ש ! 

ה .. ת פ ו ב ו ת כ ! 

 עין משפט י ד: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 נר מצוה
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 לקמן דוד כתב ססרו ע״י עשרה כינויו מונחין בארון ואיהך נמי מיבעי ליה
 לבדי כרך מעט כשיעיי זקנים ואיוב נמי נכתב ע״י ל׳ זקנים להכי אין הכי נמי אלא שברי לוחות המונחין
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 לטורדו מן העולם: ושופטים שמואל ומלכים ירמיה ויחזקאל
ם יעל ישעיה ושנים עשר מכהי הושע קדים הכתיב ל י ע ל ז י י י א ה
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א הפרק ואלו הן הושע וישעיה עמום ומיכה וליקהמיה להושע ברישא כיון הכתיב נ  והקשתי לי־ מאי ש

, י  דר׳ יהודה מרבה מאץ ׳ י

ק שבדי ליחות לירכי נבואתיה גבי חגי זכהיה ומלאכי וחגי זכריה ומלאכי סוף נביאים הוו חשיב  י

ה בההייהו וליכתביה לחוהיה וליקהמיה איידי דזוטר מירכס מכהי ישעיה י ל ™ ?^TJZ2™ 
^ י׳ ״איי קהים מיהמיה ויחזקאל ליקהמיה לישעיה ברישא כיון המלכים סופיה חורבנא י מ  כי היכי י

! i t ספר תורה לטעמיה דקיימי 
ב וירמיה כוליה חורבנא ויחזקאל רישיה חוהבנא וסיפיה נחמתא וישעיה כוליה י ש n פנוי וה D B מ־ 

םידרן של כתובים רות ^ נחמתא םמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא: נ , ^ ^ , ^ 
 בתורה ועמיייי לא ־חיב׳ וםפה תהלים ואיוב ומשלי קהלת שיר השירים וקינות דניאל ומגילת אםתה

^ עזרא והבהי הימים ולמ״ה י׳יאיוב בימי משה היה ליקהמיה לאיוב ברישא ״ w ^ r n J ™ 
אתחולי בפורענותא לא מתחלינן רות נמי פורענות היא פורענות דאית ליה ( ט

י  מ ה נ ז ל נ י כ ת י כ ה י י ת ו א י ב  נ

r r י , r גבייהו. מכתביה באנפי 

 נ־שיה תקדמיה מקמי אחרית ׳ידאמר רבי יוחנן למה נקרא שמה הות שיצא ממנה דוד שריוהו להקב״ה

י בשירות ותושבחות ומי כתבן משה כתב ספרו כ< ופרשת בלעם ואיוב יהושע

ל ^ ז י ^ כ מ י ד ש

מ כא [ ה  מירכס

 הספרים נגלליןמי״לחז אי כתב םפרו ושמונה פסוקים שבתורה שמואל כתב ספרו ושופטים ורות
 כתבינן לה באפי נפשיה , 1 , ,

 כשמגלגלי, הספר מבליע דוד כתב ספר תהלים ע״י עשהה זקנים ע״י אהם הראשון על ידי מלכי

; צהק ועל יהי אברהם וע״י משה ועל ידי הימן וע״י ידותון ועל ידי אסף י ; 1 ״ ה  ב
̂ל  וליכא למיקם עלה היכא ףן

 כתיבא משום הכי מוקממי׳ על ידי טשרה זקנים. כתב בו דברים שאמרו זקנים הללו שהיו לפניו רש שהיו בימיו
ס י ל ה ת ^ המשוררים: על ידי אדם הראשון. כגון גלמי ראו עיניך ולי מה יקרו רעיך ( ^ ד כ י

מ

י ג " ה י ת א 2 

. ן איתן האזרחי זה אברהם: ועל ו ט : ועל ידי אברהם. כדאמרינן לקמן ו > י ר >שס ק דיחו0) מלכי צדק. נאם ה׳ לאדוני [שב לימיני] וכל המזמו ם לירמיה( י ד  הוה ק
: ו ט ס ל ש : ועל ידי ידוהון. למנצח לידותון ו [ ח ם ס ש : ועל ידי הימן. משטל להימן ו ם צ) וכל אחד עשר מזמורים כסדרן י ל תהי ^ ידי משה. תפלה למשה ( י ה ש מ ק י מ י  ב

 בחורבן הבית כתר הכא חזקיה
 טובא ויתוקאל הוה בגלות: רות נמי פורענות. דהוה רעב ומתו מתלון וכליון: ומשני רות פורעניות דהוה ליה אחרית טוב שלקחה בועז ומשום הכי מתחילין ברות ןואח׳׳כן כתהלים שיצא
 ממנה דוד שתקנו: ופרשת בלעם. אע״ג דבלעם גופיה הוה נביא. שמונה פסוקים שבתורה מן וימת משה. על ידי עשרה וקנים ועל ידי אדם הראשון. על ידי ארם הראשון היינו מזמור שיר

 שברי לוחוח שמונחין. תחת הלוחות: יש בו רוחב טפח. וזה
: רווחא דביני וביני. ם י  שהקיפו ששה נמצא עובי רוחבו שני טפח
י נשתיירו : ובחרי פושכי היכי יחיב. דקתנ ד ד לעמו  אויר שבין עמו
ר שכתב משה ובו פ ר עזרה. ס פ נת: ס ת מו ״ ס ששס ס  שם ב׳ טפתי
 קורין בעזרה פרשת המלך בהקהל
 וכהן גדול ביה״כ: לסחלחו הוא נגלל.
ל אחד ונגלל מתחלתו  אין לו אלא עמו
 לסופול): דכריך ביה פורחא. שאינו
 גוללו כולו ומניח בו מקצת וכורכו
ר פ ס  לעצמו ומנית אותו הכרך על ה
 מלמעלה: וכרכיה לעיל. וכורכו
: דמנח ליה קף  למעלה על ההי
 מצד. אצל הכותל ולא בין שני
 הלותות: היכא הוי קיימי. כיון
טפח מכאן ח מכאן ו פ  דמצריך ט
ת יוצא ״  ברוחב הארון שלא יהא ס
ס היכא לי  ונכנס בלוחק העמו
ו את החלל: שם ט ע מ  מנחי הלא י
 שם. תרי זימני כתיבי ללוחות
 ולשברי לוחות: אשר שברח.
 קרא יתירה הוא למסמכיה לושמתס
 ללרשה: יישר כוחך. ללמלך
 שהוא מן הלבריס שעשה משה רבינו
ה מלעתו והסכימה לעתו ללעת ״  ע
: שנחנבאו באותו הפרק. בימי ם ו ק מ  ה
 אותם המלכים עוזיה יותס אחז יחזקיה
 בארבעה נביאים הללו כתיב כן חוץ
כה שלא היה בימי עוזיהו אבל  ממי
 היה בימי יותס אחז יחזקיה: חגי זכריה
פם של נביאים. שהן היו  ומלאכי סו
 בבית שני בשנת שתים לרריוש
: ישעיה קדים לירמיה ן  האחרו
דה ו  ויחזקאל. שהרי ישעיה בימי ע
 וירמיה בימי יאשיה ובניו נתנבא
 בירושלים ויחזקאל בגולה בימי צדקיה:
ה בימי מ ד  רוח סהלים איוב כוי. רות ק
 שפוט״) השופטים תהליס דוד אמרן
ד בימי מלכת  והוא קדם לאיוב כמ״
 שבא היה ואחר כך שלשה ספרי שלמה:
: ה מ כ  משלי קהלה. שניהם ספרי ח
 שיר השירים. נראה בעיני שאמרו
: קינוח. ירמיה אמרן  לעת זקנתו
 שהיה אחר שלמה: דניאל. אחר ירמיה
 בימי נבוכד נצר בגולה: אםחר.
 אחריו בימי אחשורוש: עזרא. אחריו
 בימי לריוש השני שעמל אחר
 אחשורוש: למ״ד איוב בימי משה היה.
: רוח נמי פורענותא היא. רעב  לקמן
 וגלות ומיתת אלימלך ובניו: דאיח ליה
 אחריה• סוף הסורענות נהסך לאחרית
 ותקוה שיצא לוד משם: ופרשה בלעם.
 נבואתו ומשליו אף על פי שאינן צורכי
: ושמונה ו  משה ותורתו וסלר מעשי
״ על סוף ה ש  פסוקים. מן וימת מ
ספר : שמואל כחג ספרו ו ר פ ס  ה
עמל וכתב  שופטים. שכולס קלמו לו ו
מה שעלתה לישראל בימיהם  ספרן ו
ם:  וכן רות שהיתה בימי השופטי
 כגון אסף והימן וילוחון מן הלרס
: על ידי  קלט< אלם הראשון אמרן

 או ואולי 5״ל הא קיי״ל לכל שיש וכיין.



 עין משפט
 נר מצוה

 קלא א מיי׳ פי״ג מהל׳
 תפלה הלכה י ועיין
 כהשגופ סמג עשי! יט
 טיש״ע א׳׳ח סי׳ תכח סעיף
 ז [וברב אלפס פרק ד׳

 למגילה לף רע]:

 תורה אור השלם
 1 וןמת שם משה עבד ין

 בארץ מואב על פי ין:
 דברים לד ה
 2 לקח את ספר התורה
 הזה ושמתם אתו מעד
 ארון ברית ין אלהיבם

 וךזןה שם בף לעד:
 דברים לא כו
 3 ויאמר להם ברוך מפיו
 יקךא אלי אח בל הדברים
 האלה ואני כתב על הספר
 בדיו: ירמיהו לו •ח
 4 ויהי אחרי הדברים
 האלה המת יהושע בן נון
 עבד ין בן מאה ועשר
 שנים: יהושע כד כט
 5 ואלעןר בן אהרן מת
 ויקברו אתו בגבעת פינחס
ו ה  בנו אשר נתן לו נ
 אפרים: יהושע כד לג
 6 ושמואל מת ויספדו לו
 כל ישראל ויקברהו ברמה
 ובעירו ושאול הסיר
 האבות ואת הידענים
 מהארץ: שמואל א כח ג
 7 משכיל לאיתן האזרחי:
 תהלים פט א
 8 מי העיר ממזרח יצדק
 יקראהו לדגלו יתן לפניו
 גוים ומלבים ירד יתן כעפר

 חרבו כקש נדף קשתו:
 ישעיהו מא ב
 9 לא בן עבדי תשה בבל

 ביחי נ1אמן הוא:
 במדבר יב ז
 10 מי יתן אפו ויבתבון

 מלי מי יתן בספר ויחקו:
 איוב יט כג
 11 ובמה יוךע אפוא כי
 מצאתי חן בעיגיף אגי
 ועמך הלוא בלכתך עמגו
 ונפלינו אג־ ועמך מכל
 העם אשר על פני
 האךמה: שמות לג טז
 12 ויחרד יצחק חךךה
 גדלה עד מאד ויאמר מי
 אפוא הוא העד ציד ויבא
 לי ןאכל מכל בטרם תבוא

 ואברכהו גם ברוך יהיה:
 בראשית כז לג
 13 ויאמר אלהם ישראל
 אביהם אם בן אפוא זאת
 עשו קחו מומרת הארץ
 בכליכם והורידו לאיש
 מנחה מעט ערי ומעט הבש
 נכאת ולט בטנים
 ושקדים: בראשית מג יא
 14 ויאמר את אחי אנכי
 מבקש הגיךה נא לי איפה
 הם רעים: כראשית לז טז
 15 וירא ראשית לו בי עזם
 חלקח מחקק ספון ויתא
 ראשי עם עדקת ין עשה

 ומשפטיו עם ישראל:
 דברים לג כא
 16 איש היה בארץ עוץ
 איוב שמו והןה האיש
 ההוא תם השר וירא

 אלהים וסר מרע:
 איוב א א
 17 ומה הארץ השמנה
 הוא אם רזה היש בה עץ
 אם אץ והתחזקתם
 ולקחתם מפרי הארץ

 והןמים ימי בכורי ענבים:
 במדבר יג כ
 18 ולרש אין בל בי אם
 כבשה אתת קטנה אשר
 קנה ויחיה ותגדל עמו ועם
 בניו יחדו מפתו תאבל
 ומכיםו תשתה ובחיקו

 תשכב ותהי לו בבת:
 שמואל ב יב ג

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא טו.
ם דגרסי שלמה צ״ל ה ועל ידי כנ• קרח. לסי הספרי מ ל  ועל ידי ש
 דאסף הוה משלשה בני קרח והוא אביאסף ולספרים דל״ג שלמה
ר אסף אביאסף אלא אסף היה מן הלויס המשוררים וא״ת ולהנהו  לא ה
 דלא גרסי ליה אמאי לא חשיב ליה הא כתיב(תהלים עכ< לשלמה אלהיס
ך וגו׳ וי״ל דדוד אמרו והתפלל  משפטי
ע דכתיב בסוף המזמור ד  על שלמה ת
 כלו תסלות דוד וא״ת לססרים דגרסי
 שלמה הכתיב כלו תסלות דוד וי״ל לסי
 שסיימו דוד והא דכתיב נמי שיר
 המעלות לשלמה דוד כמו כן אמרו דכל
 חמש עשרה מעלות דוד אמרן רש
 ספרים דקא חשיב אברהם ואיתן
 האזרחי וגריס לקמן דקא חשיב אברהם
 וקא חשיב איתן והאמר רב איתן
 האזרחי הוא אברהם ומשני איתן
 האזרחי דקא חשיב הכא יעקב וקשה
א לן דדוד כתב ססרו  להאי גירסא דמנ
ן דאיתן האזרחי ו  על ידי אברהם ט
ב ת  לאו היינו אברהם: ירמיה כ
ספר מלכים. והא דלא כתב  ספרו ו
 ישעיה דהיה קודס ירמיה ססר מלכים
 לסי שנהרג ולא היה בסוף מלכים
 ממנשה ואילך (לפי שנהרג) ואפילו
 ספרו לא כתב: חזקיה וסיעתו
ו ישעיה. לסי שחזקיה גרס להס כ ת  כ
 לעסוק בתורה נקרא הדבר על שמו
ת קודם  אבל הוא לא כתבו שהרי מ
 לישעיה דמנשה ׳)בן בתו הרג
): עה לו. פירש ר״ח עד  לישעיה׳
הושפט (לה״נ ק ולו אחים בני י ו  פס
יע לרב שייחס עצמו ועלה  כאן ומסי
ק  שייחוס עצמו כתב לפני זה הפסו
: ו  וקשה לסירושו דהל״ל עד ולו בר״
ב ספרו לפי ת א כ  £״ה דיחזקאל ל
א ה ל צה לארץ. וקשה 8  שהיה בחו
 ירמיה נמי בחוצה לארץ. היה שהלך
 למצרים ונתנבא שס כמה נבואות ולא

 מצעו שחזר יותר לארץ ישראל:
ר ״ רה. ה ם שכתו קי  שמונה פסו
 משולם היה מצריך מכאן
 לקרות לאחל אותן ח׳ ססוקיס שלא
 יקרא עמו שליח צבור ואין נראה
 לר״ת להא כל התורה כולה נמי אחל
0 קראוה א ף כ ל  קורא כלתנן במגילה (
ה שאין  שניס יצאו ואמר בגמ׳ תנא מ
 כן בתורה ואומר ר״ת ל) ליחיד קורא
ה שלא יקראו שנים זה ל׳ ק ס ס  בלא ה
מה שנוהגים עתה ם וזה ל׳ ו  פסוקי
 לקרוא שנים [בכל התורה] אומר ר״ת
 כלי שלא יתבייש מי שאינו יולע לקרות
 בעצמו כענין שמצינו במסכת ביכורים
0 לתנן כל מי שיולע לקרות ״ ג מ ״ ס ) 
ן  קורא בעצמו ושאינו יולע לקרות מקרי
נו  לפניו נמנעו מלהביא ביכורים התקי
ן את מי שיולע לקרות ואת  שיהיו מקרי
 מי שאינו יולע לקרות והא לאמר
 בירושלמי במגילה רבי שמואל בר רב
 יצחק על לבי כנישתא וחזא חזגא
 לקאיס וקורא ולא קאי בר איניש תחתיו
 א״ל אסור כשס שנתנה תורה על ילי
 סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על
מל ע שחזן עו מ ש מ ג ל ״ ע  ידי סרסור א
ד עמו  אצל הקורא לא שיקרא עמו אלא י
 ויקרא אותם שיש להם לקרות כדי
 שתנתן תורה על ידי סרסור ועוד אומר
יע לו בנחת י דיכול להיות שקצת מסי ״  ר
 והא דמשמע במגילה שלא יקראו שנים

 חזקיה וסיטהו. בני דורו שהאריכו ימים אחריו: כחבו ישטיה. שהרגו
 מנשה י) ולא כתב ספרו שלא היו הנביאים כותבים ספריהן אלא לפני
קו אנשי חזקיה ) אשר העמי כה ) י ל ש : משלי קהלה. דכמיב בספר מ תן  מו
ף ן ל י ר ל ה נ ס  וגו׳ ועל שתזקיה גרס להן לעסוק בתורה כדאמרינן בחלק (

 ועל יהי שלשה בני קהה ירמיה כתב ספרו וספר
 מלכים וקינות חזקיה וסיעתו כתבו (ימש״ק
 סימן) ישעיה משלי שיר השירים וקהלת אנשי
 כנסת הגהולה כתבו (קנה״ג סימן) יחזקאל
 ושנים עשר הניאל ומגילת אםתה עזהא כתב
 ספרו ויחס של דברי הימים עד לו מםייעא ליה
 לרב דאמר רב יהוהה אמר הב לא עלה עזרא
 מבבל עה שיחם עצמו ועלה ומאן אסקיה
 נחמיה בן חכליה אמר מר יהושע כתב םפרו
 ושמונה פסוקים שבתורה תניא כמאן האמה
 שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן א<התני׳
(מת) (  1וימת שם משה עבה ה׳ אפשר משה נ

 וכתב וימת שם משה אלא עה כאן כתב משה
מבאן ואילך כתב יהושע דברי ר״י ואמרי לה 8 

 ר׳ נחמיה אמר לו ר״ש אפשר ם״ת חםר אות
 אחת וכתיב 2לקוח את ספר התורה הזה אלא
 עה כאן הקב״ה אומר (א< ומשה אומר וכותב
 מכאן ואילך הקב״ה אומר ומשה כותב בהמע
 כמו שנאמר להלן 3ויאמר להם בהוך מפיו
 יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב
 על הספר בהיו כמאן אזלא הא דא״ר יהושע
 בר אבא אמר רב גידל אמר רב אשמונה
 פסוקים שבתוהה יחיד קורא אותן לימא ״(ר״י
 היא) ודלא כר״ש אפילו תימא ר״ש הואיל
 ואשתנו אשתנו: יהושע כתב ספרו והכתיב
 4וימת יהושע בן נון עבה ה׳ האםקיה אלעזר

 והכתיב 5ואלעזר בן אהרן מת האםקיה פנחס
 שמואל כתב ספהו והכתיב 6ושמואל מת
 האםקיה גה החוזה ונתן הנביא הוה כתב ספר
 תהלים על יהי עשרה זקנים וליחשוב נמי איתן
 האזרחי אמר רב איתן האזהחי זה הוא
 אברהם כתיב הכא 7איתן האזרחי וכתיב התם
מי העיר ממזרח צהק [וגו׳] ״קא חשיב משה 8 

 וקא חשיב הימן והאמר רב הימן זה משה
בכל ביתי  כתיב הכא הימן וכתיב התם 9
 נאמן הוא תהי הימן הוו משה כתב םפרו
 ופרשת בלעם ואיוב מסייעא ליה לר׳ לוי בר
 לחמא דא״ר לוי בר לחמא ה<איוב בימי משה
מי יתן אפוא ויכתבון מלי 1  היה כתיב הכא 0
ובמה יוהע אפוא ואימא בימי 1  וכתיב התם 1
מי אפוא הוא חצה ציה ואימא 1  יצחק הכתיב 2
אם כן אפוא זאת עשו 1  בימי יעקב הכתיב 3
איפה הם רועים 1  ואימא בימי יוסף הכתיב 4
 לא ם״ד דכתיב מי יתן בספר ויוחקו ומשה

 צל:1 נעץ תרב על פתח בית המלרש
: אנשי  כו׳ נקרא הלבר על שמו
סה הגדולה. חגי זכריה ומלאכי  כנ
 זרובבל ומרדכי וחבריהם: כחבו
 יחזקאל. שנתנבא בגולה ואיני יודע
 למה לא כתבו יחזקאל בעצמו אס לא
י שלא נתנה נבואה ליכמב במוצה  מפנ
 לארץ וכתבום אלו לאחר שבאו לארץ
 וכן ספר דניאל שהיה בגולה וכן מגילת
 אסתר ושנים עשר מתוך שהיו
ת לא כתבום הנביאים ו  נבואותיהם קטנ
 עצמם איש איש ספרו ובאו חגי זכריה
 ומלאכי וראו שרוח הקדש מסתלקת
 שהיו הם נביאים אחרונים ועמדו
 וכתבו נבואותיהם וצרפו נבואות
ס ועשאוס ספר גדול שלא מ ות ע  קטנ
: טד לו. עד ס נ ט ת ק מ ח  יאבדו מ
: מסייט לי׳ כוי טד שייחס  שייחס עצמו
 טצמו. שכתב דברי הימים עד שייחס
: ימו : ומאן אםקיה. מי סי  בו את עצמו
י  תניא כמאן דאמר. כלי) הך דקתנ
 לעיל [יל:] יהושע כתב ססרו ושמונה
 פסוקים שבתורה אתיא כי האי תנא
 דלקמיה דאמר נמי יהושע כתבן:
ת שם מ  דחניא. פלוגתא דתנאי בהאי ר
: כמו שנאמר להלן כוי. אכולה ׳  משה כו
ה אומר  מילתא קאי דקאמר הקב״
 ומשה כותב כמה שמצינו שהנביאים
י רבם: יחיד קורא אוחן.  כותבים מפ
י ״ : לימא ר ץ בהן ק י ס פ  כלומר אין מ
 היא. דאמר לא כתבם משה לפיכך
 נשתנו משאר התורה וללא כר״ש:
 הואיל ואישסנו. לכתוב בלמע אישתנו:
 ואימא יטקב כוי לא גרסינן לה:
 ל״א (» גרסינן נלמתניתא] ללעיל ויל:]
 במניינא לעשרה זקנים לקא חשיב
 אברהם ואיתן האזרחי ולא קא חשיב
א:  אסף דקסבר משלשה בני קרח הו
 והא אמר רב כוי. גבי ויחכם מכל
ס ט ל מ  האדם מאיתן האזרחי וגו׳ (
) איתמר וכן הך דהימן זה משה א  ה י
א קרא איתמר לכתיב ביה  אהימן לההו
: תרי הימן הוו. [ א כ ׳  והימן וכלכל וגו׳ נלה׳
] הימן ח ם פ י מהל  משכיל להימן האזרחי נ
. איוב : ששנוחיו כטן ה  אחרינא הו
 שהאריך ימים רבים: משל היה. ללמור
 ממנו תשובות למקטרגיסיז) על מלת הלין
תפס על צערו: איש היה.  ושאין אלס נ
: אלא מטסה ולרש אין כל ה ו  אלמא ה
 וכוי. וסיפיה לקרא ותהי לו «)לבת:
:  מי הוה. משוס לכתיב ותהי

1וירא ראשית לו אימא  הוא דאיקרי מחוקק דכתיב 5
1איש  כי שם חלקת מחוקק ספון רבא אמר איוב בימי מהגלים היה כתיב הכא 6
1היש בה עץ מי דמי הבא עוץ התם  היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם 7
 עץ הכי קאמר להו משה לישהאל ישנו לאותו אהם ששנותיו אהוכות כעץ ומגין
 על דורו כעץ יתיב ההוא מרבנן קמיה דר׳ שמואל בר נחמני ויתיב וקאמר איוב
 לא היה ולא נברא אלא משל היה א״ל עליך אמר קרא איש היה בארץ עוץ
 איוב שמו אלא מעתה 18ולהש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשה קנה ויחיה
 וגו׳ מי הוה אלא משל בעלמא הכא נמי משל בעלמא א״כ שמו ושם עיהו למה
 רבי יוחנן והבי אלעזה האמהי תהוייהו איוב מעולי גולה היה ובית מההשו בטבריא
 היה מיתיבי ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שיצאו

 אימא

 מםורת הש״ם
 א) מנחות ל., נ) [שס איתא
 חי], ג) 1שס ליתא], ו) 1ש״א
 ואימא יעקב דכתיב ביה
 ויזרח לו השמש ההוא
 מיבעי ליה שמש שבאה
 בעבורו זרחה בעבורו קא
 כוי], ס) [לעיל יל:], י)!יבמות
 מט:], 1) וכלומר, רש׳׳ש],
 ח) נס׳יא: למקנטריס,
 ט) כנת, י) [צ״ל נני וכ״א
 נס״י], נ) [כלאיתא ינמות
 מט:ן, ל) נכן איתא נרש״י
 להכא ונמנמות ל. אנל נמנילה
 כא: ל״ה תנא כתנו לנל זה
 נשס רשי׳י], מ) [סיף פ׳

 ירא],

 גליון הש״ם
 גמרא מבאן ואילך כתכ
 •הושע. עיי (מגילה) [מנותן
n״e לף יא ע״א: תום׳ ד״ה 
 בוי רהא -פיה. עיין
 נתשונות נולע ניהולה מ״ת

 חא״ח סימ! קו:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ על כא! הקנ׳׳ה אומר
 ומשה כותב כצ״ל יתינת
 אומר נמחק: (ב) רש׳׳י ל״ה
 ל״א הכי גרשינ! למתניתא
 וכו׳ כני קרח הוא. וגרסינן
 כאן קא חשיב אברהם
 וקא חשיב איתן והאמר
 רב כוי ומשני איתן
 האזרחי דקא חשיב הכא
 יעקב דכתיב ביה ויזרח

 לו השמש הסייד:

 מוםף רש "י

 היינו שניהם שרן בקול רם:
א היה ולא נברא. האי לא סבר כריש לקיש דאמר בב״ר״) איוב לא היה שבאו עליו יסורין ולא אמר הכתוב שבאו עליו להודיעך  איוב ל
 כחו של איוב שאילו באו עליו היה יכול לעמוד בהן דאי סבר האי אמורא דאיוב היה בעולם א״כ מאי קאמר שמו ושם עירו.

 למה טובא איצטריך לאשמועינן מי הוא אותו צדיק שהיה יכול לעמוד באותן יסורין:
 שלמה ונמו שהונא נתיס׳ ולפיכך הוצרך לומר לקחשינ י׳ לנל מאלם הראשון: בלעם

 אפשר ס״ת חסר אות
 אחת. ימשה קורא לו
 ס״ת לכתינ לקוח את
מנחות  הספר התורה הזה !
. הקב׳׳ה אומר ומשה ,  ל.
 אומר וכותב. ומשה אומר
 אחריו כלי שלא יטעה וכותב
. ומשה כותב בדמע. : ם ש ; 
 ולא היה אומר אמריו מרונ
. כמו שנאמר : ם  צערו ש
 כו׳ מפיו יקרא אלי כוי.
 שלא היה אומר אחריו משוס
. שמונה ; שם  לקיניח הוו :
 פסוקים שבתורה. מרמת
 שס משה, יחיד קורא
 אותן. אלס אחל קוראן
 ואין מפסיק בינתיס כלי
 לעמול אחר ולקרות :שס:
 שלא להפסיק נפטירתי של
י ו מ י  יסול עילס .;מחזור ו
. הואיל ואשתנו. ש י ׳ ת  סי
 לגנתנ נדמע, אשתנו.

 משאר ססיקי לס״ת (שם1.

 רבינו גרשום
 ליום השבת ׳שנאמר בשביל
 אדם הראשון ועל ידי
] זקנים הני דקא חשיב י י ] 
 א) לבר מאדם הראשון
׳ כולהו ׳ והני י  הוו י
 קבוע בו מזמוריהן: וסיעתו.
 תלמידיו. וייחוס דברי
 הימים עד לו. כלומר הוא
 חשב היחס בדברי הימים
 מאדם הראשון עד עצמו:
 הואיל ואשתני. משאר תורה
 שהללו כחי משה בדמע:
 אשתני. נמי משאר תורה
 דיחיד יקרא אותו ולא
 שנים. ולמאן דאמר יהושע
 כתבו להכי יחיד קורא אותו
 והיינו דלא כר׳ שמעון
 דאיהו אמר דמשה כתבו:
 תרי הימן הוו. בן בנו
 של שמואל: (עד שעשאה
 כסולת נקיה), רבא אתי
 לסיועי למאן דאמר איוב
 בימי משה הוה. שדומה
 לעץ נקי מחטא: אלא משל
 היה. כמו שאמר שלמה
 יש צדיקים שמגיע אליהם
 כמעשה הרשעים ולא
 שממש הוה: ישיצאו. מכלל
 דבימי משה הוה ולא מעולי
 גולה: לעולם מעולי גולה

 א) נראה דרנינו גרס גס ועי״



 מםורת הש״ם
 א) [בע״י ליתא], נ) נ״א
 שרתה, ג) נרכוח ז.,
 י) 1ערכין נןז:], ה) ןגירסת
 הע״י יהילקיט שיניך],
 ו) [צ״ל משוט בארץ
 ומתתהלך בה], 1) ומגילה
 נח.], ח) ופסחים לף קיב.],
 נו) צ״ל יכתינ. רש״ש, י)!שייך
 קודם לד״ה גלעסן, נ) צ״ל
 נפ״נ, ל) [עי׳ מוס׳ סוטה ינ.
 ל״ה אחריי ימוש׳ ע״ז סל:
 ל׳׳ה אחרים וחוס׳ לקמן צג:

 ל״ה מאן],

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ונולהו הגי תנאי
 סנירא: (נ) דש״־ ל״ה נימי
 וכו׳ ונא גם גלול: (ג) ד״ה
 ונפלינו נ״נ אע״ג לנלכתך
 עמנו היא שאלה אחרת נקש
 שתשרה שכינה על ישראל
 מ״מ שאלת ונפלינו היא
 לבוקה עם בלכתך עמנו וכך
 אמר ועול לבר אתל אני שואל
 ממך שנהיה נבללים בלכתן

 עמנו מכל האומות:

 מוםף רש״י
 טול קיסם. כלומר עון קטן
 שבילו, זה יכול לומר לו טול
1 ערכי  אחה עין גלול שמן (
 נח•!. ותאתונות רועות על
 ידיהם. שלאחר חרישת
 האתונות ןצ״ל הנקר) היו
 וורעיס עם החרישה ורועות
 האתונות מיד חזיז מן התלם

ב א ׳1. ו י א ) 

 טו: השותפין פרק ראשון בבא בתרא
סף ב on רו ו י א ם ועשר לכתיב (  אימא כמשעה שנכגסו כוי. מאתי

בה נשם] ויחי איוב אחר  ה׳ את כל אשר לאיוב למשנה אף שנותיו הוכפלו לכתי

 זאת מאה וארבעים שנה למלנו שהיה בן שבעים כשבאו יסורין עליו

: נסנבאו לאומוה העולם. ה  הרי מאתים ועשר ולעולם מעולי גולה הי

: אליהוא. על כרתן ה  אלמא נכרי הי

 מלייחסיה קרא בשמו [ושם אביו] ושם

ה ואית לאמרי  משפתתו ישראל הו

ת רם היה היינו אברהם: ח פ ש מ  מ

 שכולו הגל. הטובים שבהן לא היו

 כלום כלאמרינן לקמן שהנשפט היה

ה לשפוט את שופטו ן פ  לו פתחו

: גימי מלכוח שגא היה. ו טח מו  ו

 ובא (כ) גלול מכשליס עליו: וחכ״א

 בימי מלכוה כשדים. בימי נבוכלנצר

 היה ובא גס משבא גדוד עליו:

א דתירוצא  וכולהו הני הנאי כוי. מסקנ

 הוא לתריץ לעיל תנאי היא ההוא

 מתניתא דלעיל ש״ל עובד כוכבים

 הוה והני תנאי דהך מתניתא כולהו

 סבירא להו דישראל הוה בר מיש

: ה ו  אומרים דאמרי בימי יעקב ה

 והא אמר מר. בפ״ק דברכות (לף ז.ו:

ו מכל  ונפלינו. (ג) ונבדלנו בלכתך עמנ

ת: ונחזה בך. לשון זימה [הוא מו  האו

 זה] להסתכל בנשים שעובדי כוכבים

 אומרים לישראל שובי לתורתנו ותזני

: ששופט אח שופטיו. שהיו ו  עמנ

ן ן עצמן מקולקלים והיה פתחו  השופטי

 סה לנשפט להוכיח את מוכיחו שאס

 אמר לו השוסט טול קיסם מבין עיניך

ה שבידך נ ט  הסתלק וסרוש מעבירה ק

 יכול זה לומר טול קורה מבין עיניך

. אך  פרוש מעבירה תמורה שבידך: םג

 יינך כמו אל תהי בסבאי יין (משלי

 כג): מהול. מעורב וכן כל לשון

 הוללות שבתורה לשון ערבוב: קום

 החהלך. היינו דקאמר ומהתהלך בה

 מאותו שאמרת לו התהלך בארץ אני

ג מנהג עולם טחן חצי ״  בא: ה

 פרוטה לחנוני. מי שיש לו מלאכה

ת לעשות אומר לסועל מצי ט ע ו  מ

טה אני נותן לך ונלך אצל חנוני  סרו

 ונקנה בפרוטה ככר או ביצים ונחלוק

 ואיוב ויתרה לחצי השני משלו ונותן לו

טה שהיה רע בעיניו לדקדק  כל הסרו

: והאחונות ן ו  בדבר קל שאינו ממ

י הבקר דריש  רועוח [וגו׳]. ע״

 ליה לקרא שאוכלת חזיז מתלם

ה שהזרע צומח בשעתו: נ ע מ  ה

ן  מעי

 רבעו גרשום
 אימא שהיה כשיעור שהיו
 ישראל במצרים והכי
 הוא חושבנא ישראל היו
 במצרים ר״י שנה ואיוב
 כשבאו עליו יסורין היה בן
 ע׳ שנה כדכתיב (איוב טו)
 גם שב גם ישיש כנו ואין
 שב פחות מע׳ שנה כדכתיב
 ימי שנותינו בהם שבעים
 שנה וכשהשיב הקב״ה
 שבותו נתן לו הכל למשנה
 ושנותיו הכפיל לו דכתיב
 ויחי איוב אחרי זאת ק״מ
 שנה והנהו ע׳ דמעיקרא הרי
 ר״י שנה: בלעם ןואביו]
 אינבויי אינבי לעובדי
 כוכבים על דור המבול ועל
 דור הפלגה. בלעם אינבי
 לעובדי כוכבים לעמלק
 ןולכתיים] וקשיא לר׳ יוחנן
 ולר׳ אלעזר דאמרי מעולי
 גולה היה: כדי לטורדו
 מן העולם. אלמא דא־וב
 מעובדי כוכבים הוה: תנאי
 היא כוי וכולהו הנ׳ תנאי
 מהא ברייתא דר׳ אלעזר
 ואילך מודו דאיוב מישראל
 הוה מדקא מיידי טעמייהו
 ממשה ואילך איכא למשמע
 מינה הואיל ושרתה עליו
 שכינה ממשה ואילך: לבד
 מיש אומרים דאמר בימי
 יעקב הוה שעדיין לא
 כא משה לעולם: דאי
 ם״ר דלשאר תנאי מאומות
 העולם היה וכי ממשה
 ואילך כוי. א) ואמוראי
 קרי לר׳ יוחנן ולר׳ אלעור
 דאמרי תרוייהו איוב מעולי
 גולה היה ורבא נמי אמורא:
 מה תחזו בשולמית הכי
 היכי דהאי קרא משתעי
 בנקבה דהיינו זימה הכי
 נמי הן אתם כולכם חזיתם:
 ששופט. מי שהיה שפוט
 על פי בית דין הוא שופט
 את שופטיו שאם אמר לו
 השופט טול קיסם שלך
 גוילה מתחת ידיך היה
 משיב הוא לשופט טול
 קורה כלומר אני גזלתי
 קיסם שהוא מעט אתה גזלת
 קורה שהוא גדול מזה: אדם
 נותן חצי פרוטה לחנוני

 שאם היה חייב לפועל חצי פרוטה היה נוחן לו איוב פרוטה שלימה ולא היה הולך לחנווני לחלוף לו חצי ליחן לו חצי לפועל
 כמנהגם] היינו וסר מרע שלא היתה מדתו כמדת רעיו בני אדם: שהטעימו הקב״ה

 בלעם ואביו. ־כדאמר במגילה (לף כוו.) כל ששמו ושם אביו
 בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא:

סו ישראל למצרים. וא״ת ומאי קמ״ל קרא כנ ה שנ ע ש מ  ')אימא כ
סף ה׳ את כל אשר לאיוב למשנה ואיוב אחרי  כתיב רו

מ שנה וא״כ היה ״  אותו מעשה מיה ק
ד דלא כפל ״ ס  בן שבעים קודם וי״ל ד
 אלא בעושר רוסי של בנות אבל בשנים
א מישראל הוה.  לא: אליהוא ל
 משמע דפשיטא דאליהוא בן ברכאל
ה לכך נראה דבס״ק דע״ז  מישראל הו
 >לף ג.) דאמר יבא בלדד השומי
י ויעידו בהן בישראל עמת  וצופר הנ
 שקיימו כל התורה כולה ל״ג התם
 ואליהוא בן ברכאל ונראה דשמעתתא
ד איוב בימי יעקב  להתס סברה כמ״
 הוה להא אמר לקמן לממשה ואילך
 לא שרמה שכינה על עובלי כוכבים:
מה . תי ו ת שופטי ט א פ ו ש  דור ש

)(בפ״ק) לתמורה  לר״י לאמר י
) כל האשכולות שעמלו לישראל : ו  (לף ט
 מימות משה על שמת יוסף בן יועזר

:  לא היה בהם שוס לוסי
 בפירוש רבינו תננאל גרס כולהו
 תנאי ואמוראי מולו
 לאיוב ישראל היה ולר״י נראה לל״ג
כ סבר לעיל ללאו  ואמוראי לרבא ע״
ה לקאמר לעיל הכי אמר  מישראל הו
 להן משה למרגלים ישנו לאותו אלם
: ויש אומדים  ששנותיו כעץ כר
וב בימי יעקב הוה. הני יש אומרים  אי
 לאו היינו ר׳ נתן להא פליגי עליהל):

 ככוחלא

 אימא כמשעה שנכנסו ישראל למצרים ועד
 [שעה] שיצאו מיתיבי שבעה נביאים נתנבאו
 לאומות העולם ואלו הן בלעם ואביו ואיוב
 אליפז התימני ובלהה השוחי וצופר הנעמתי
 ואליהוא בן בהכאל הבוזי א)(א׳׳ל) וליטעמיך
 אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה והא
 כתי׳ ממשפחת רם אלא אינבוי אינבי לאומות
 העולם ה״נ איוב אינבוי אינבי [לאומות
 העולם] אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי
 לאומות העולם התם עיקר נביאותייהו
 לישראל הכא עיקה נביאותייהו לאומות
 העולם מיתיבי חםיה היה באומות העולם
 ואיוב שמו ולא בא לעולם אלא כהי לקבל
 שכהו הביא הקב״ה עליו יםורין התחיל מחרף
 ומגהף כפל לו הקב״ה שכהו בעוה״ז [כהי]
 לטרהו מן העולם הבא תנאי היא התניא רבי
 אלעזר אומר איוב בימי שפוט השופטים
 היה שנאמה 1הן אתם כולכם חזיתם ולמה
 זה הבל תהבלו איזה דור שכולו הבל
 הוי אומר זה דורו של שפוט השופטים
 רבי יהושע בן קרחה אומה איוב בימי
ולא נמצא נשים  אחשורוש היה שנאמר 2
 יפות כבנות איוב בכל האהץ איזהו דור
 שנתבקשו בו נשים יפות הוי אומר זה
 דורו של אחשוהוש ואימא בימי הוה הכתיב 3ויבקשו נעהה יפה התם בכל
 גבול ישהאל הכא בכל הארץ רבי נתן אומר איוב בימי מלכות שבא
ותפל שבא ותקחם וחכ״א איוב בימי כשהים היה שנאמר  היה שנאמר 4
 5כשהים שמו שלשה ראשים ויש אומרים איוב בימי יעקב היה והינה

כדבר אחת הנבלות תדברי וכתיב התם  בת יעקב נשא כתיב הכא 6
כי נבלה עשה בישראל וכולהו (א) תנאי סבירא להו האיוב מישהאל 7 

 הוה לבר מיש אומרים האי ם׳׳ה מאומות העולם הוה בתר השכיב
שריא שכינה על עובהי כוכבים והא גיאמר מר בקש (  משה מי נ
 משה שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר 8ונפלינו
 אני ועמך א״ר יוחנן דורו של איוב שטוף ממה היה שנאמר הן אתם
 כולכם חזיתם ולמה זה הבל תהבלו וכתיב 9שובי שובי השולמית שובי
 שובי ונחזה בך אימא בנבואה הכתיב 0יחזון ישעיהו בן אמוץ א״כ למה
 זה הבל תהבלו למה לי וא״ר יוחנן מאי הכתיב 11ויהי בימי שפוט השופטים
 דור ששופט את שופטיו אומר לו ייטול קיםם מבין הי(עיניך) אומר לו
כםפך היה לסיגים אמר לו סבאך מהול 1  טול קורה מבין עיניך אמר לו 2
 במים א״ר שמואל בר נחמני א״ר יונתן כל האומר מלכת שבא אשה
1ויהי היום ויבאו  היתה אינו אלא טועה מאי מלכת שבא מלכותא השבא 3

 בני האלהים להתיצב על ה׳ ויבא גם השטן בתוכם ויאמה ה׳ אל השטן מאין תבא ויען השטן וגו׳
קום 1  ייאמר לפניו רבש״ע שטתי בכל העולם כולו ולא מצאתי נאמן כעבהך אברהם שאמרת לו 4
 התהלך באהץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ואפילו הכי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שהה
1ויאמר ה׳ אל השטן השמת לבך אל עבהי  [עה שקנה בה׳ מאות שקל כםף] לא הרהר אחר מדותיך 5
 איוב כי אין כמוהו בארץ וגו׳ א״ר יוחנן גהול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם האילו
איש תם וישר יהא אלהים 1 כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ובאיוב כתיב 5 1  באבההם כתיב 6
 [וסר מרע] מאי וסר מרע א״ר אבא בר שמואל ״איוב וותרן בממונו היה מנהגו של עולם נותן חצי
 פהוטה לחנוני איוב ויתרה משלו 17ויען השטן את ה׳ ויאמה החנם ירא איוב אלהים הלא אתה סכת
 בעהו ובעה ביתו וגו׳ ״י מאי מעשה ידיו ברכת א״ר שמואל בר רב יצחק כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך
1ומקנהו פרץ בארץ א״ר יוסי בר חנינא מקנהו של איוב פרצו גדרו של עולם מנהגו של עולם זאבים הוהגים  מאי 8
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא 1  העזים מקנהו של איוב עזים הורגים את הזאבים 9
2ויהי 2ויאמר ה׳ אל השטן הנה כל אשה לו ביהך הק אליו אל תשלח יהך וגו׳ 1  על פניך יברכך 0
 היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו
 חורשות וגו׳ מאי הבקר היו חורשות והאתונות רועות על יהיהם א״ר יוחנן מלמה שהטעימו הקב״ה לאיוב

 מעין
 איוב וייאמר הבקר היו חהשות והאתנות רעות על ידיהם: איוב א יג-־ד

 תורה אור
 1 הן אתם כלבם חדתם

 ולמה זה הבל תהבלו:
 איוב כז יב
 2 ולא נמצא נשים ןפות
 בבנוח איוב בכל האךץ
 .ייתן להם אביהם נחלה

 בתוך אהידם:
 איוב מב טו
 3 ויבקשו גערה יפה בכל
 גבול ישראל וימצאו אח
 אביש ג השוגמית ויבאו
 אתה למלך: מלכים א א ג
 4 ותפל שבא ותקדם ואת
 הנערים הבו לפי חרב
 ואמלטה רק אגי לבדי
 להגיד לך: איוב א טו
 5 עוד זה מדבר חח בא
 ויאמר בשדים שמו שלשה
 ראשים ויפשטו על
 הגמלים ויקחום ואח
 הנערים הבו לפי חרב
 ואמלטה רק אגי לבדי
 להגיד לך: איוב א יז
 6 ויאמר אליה בדבר אחת
 הנבלות תדברי גם את
 הטוב גקבל מאת האלהים
 ואת הרע לא גקבל בבל
 זאת לא חטא איוב
 בשפתיו: איוב ב י
 ד ובני ןעקב באו מן העידה
 בשמעם ויתע־צבו האגשים
 ויחי־ להם מאד בי נבלה
 עשה בישהאל לשבב את

 בת יעקב ובן לא יעשת
 כראשית לד ז
 8 ובמה יודע אפוא כי
 מצאתי חן בעיניך אני
 ועמך הלוא בלכתך עמנו
 ונפלינו אני ועמך מכל
 העם אשר על פני
 האךמה: שמות לג טו
 9 שובי שובי השולמית
 שובי שובי ונחזה בך מה
 תחזו בשולמית כמחלת
 המתנים: שיר השירים ז א
 10 חזק יעזעןהו בן אמוץ
 אשר חזה על יהודה
 ךרושלם בימי עזןהו יוחם
 אחז יחזקיהו מלבי יהודה:
 ישעיהו א א
 11 ויהי בימי שפט
 השפטים ויהי רעב באךץ
 וילך איש מבית לחם
 יהודה לגוד בשדי מואב

 הוא ואשתו ושגי בגיו:
 רות א א
 12 כספך דדה לסיגי•

 םבאך מהול במים:
 ישעיהו א כב
 13 ךהי היום וןבאו בגי
 האלהי• להתךצב על ין
 וןבוא גם השטן
 בתוכםףיאמר ץ אל השטן
 מאץ תבא •־יען השטן את
 ין ויאמר משוט בארץ
 ומהתהלך בה: איוב א ו-ז
 14 קום התהלך באךץ
 לאהבה ולהחבה בי לך
 אתגנה: בראשית יג יז
 15 ויאמר יי אל השטן
 השמת לבך על עבדי איוב
 כי אין בכוהו בארץ איש
 תם השר ירא אלהים וסר
 מרע: איוב א ח
 16 ויאמר אל תשלח ידך
 אל הנער ואל תעש א
 מאומה בי עתה ןךעתי כי
 ירא אלהים אחה ולא
 חשבת את בנך את יךויךך
 ממני: בראשית בכ יב
 17 ויען השטן את יי
 ויאמר החנם ירא איוב
 אלהים: איוב א ט
 18 הלא אחה שבת בעדו
 ובעד ביתו ובעד בל אשה
 לו מסביב מעשה ידיו
 ברבה ומקנהו פרץ
 בארץ: איוב א י
 19 ואולם שלח נא ןדך
 וגע בבל אשר לו אם לא

 על פניך יברכך:
 איוב א יא
 20 ויאמר ין אל השטן
 הנה כל אשר לו בןךך ךק
 אליו אל תשלח ןהך ויצא

 השטן מעם פני יי:
 איוב א יב
 21 ויהי היום ובניו ובנתיו
 אבלים ושתים יץ בבית

 אחיהם הבכור ימלאך בא אל

 א) נראה מזה שרניני היה גירס יכילהי תנאי יאמיראי יכגי׳ התיש׳ נשס ר״ח ע״ש:



 תורה אור
 1 עוד זה כוך־בו־ ךדה בא
 ויאמר אש אלהים נפלה
 מן השמים ותבער בצאן
 ובנערים ותאכלם
 ואמלנוה רק אני לבדי
 להגיד לך: עוד זה מדבה
 תה בא ויאמר כשהים שמו
 שלשה ראשים ויפשטו על
 הגמלים ויקחום ואת
 הנערים הבו לפי ךךב
 ואמלטה רק אני לבדי
 להגיד לך: עד זה מדבה
 תה בא ויאמר בניך
 ובנותיך אבלים ושתים יץ
 בבית אחיהם הבכור: והנה
 רוח גדולה באה מעבה
 המךבר ויגע בארבע פגות
 הבית וי&ל על הנערים
 ולמוחו ואמלטה רק אני
ד לך: ולקם איוב  לבדי למי
 ויקרע את מעלו ו״גו את
 ראשו ויפיל אךעה ףשתחה
 ויאמר ערם לצאתי מבטן
 אמי וערם אשוב שמה י;
 נתן ויי ?1קח יהי ש• יי
 מברך: בכל זאת לא חטא
 איוב ולא גחן תפלה
 לאלהים: איוב א טז-כב

 2 ויהי היום ולבאו בני
 ךזאלהים להחיעב על ין
 ולבוא גם השטן בחכם
 להתיעב על ין: וייאמר ץ
 אל השטן אי מזה תביא
 ולען השטן את יי ויאמר
 משט בא-ץ ימהתהלך
 בה: איוב כ א-ב
 3 קום התהלך בארץ
 לארבה ולרחבה כי לך
 אתננה: בראשית יג יו
 4 !*אמה ץ אל השטן
 השמת לבך אל עבדי איוב
 כי אין בנוהו בארץ איש
 תם השר ירא אלהים ןםר
 מרע ועדנו מחזיק בתמחו
 ותסיתני בו לבלעו חנם:
 ויען השטן את יל ויאמר
 עור בעד עור וכל אשר
 לאיש יתן בעד נפשו:
 אולם שלח נא לדך וגע אל
 עצמו ךאל בשרו אם לא
 אל פניך יבהכך ויאמר י;
 אל ה^זטן הנו בידר אך את
 נפשו שמר: איוב ב ג-ו
 5 ויצא השטן מאת ?ני י;
 ויך אח איוב בשחין ךע

 מכף רגלו ועד קז־קדו:
 איוב ב ז
 6 ולךא יל בי רבה רעת
 האךם בארץ וכל לצר
 מחשבת לבו רק רע בל
 חיום: בראשית ו ה
 7 ויאמר י; <(ל השטן הנה
 כל אשר לו ביךך ךק אליו
 אל השלח ןךך ויצא השטן
 מעם פני ימ איוב א יכ
 8 ובעםתה צרתה גם כעם
 בעבור העבוה בי סגר יל
 בעד רחמה: שמואל א א ו
 «י ויאמר אליה כדבר אחת
 הנבלות תדברי גם את
 הטוב נקבל מאת י!$להים
 ואת הרע לא נקבל בכל
 ואת לא חטא איוב
 בשפתיו: איוב ב י
 10 ארץ נתנה כלד השע
 ?גי ש^טיה ןכםה אם לא
 אפוא מי הוא: איוב ט כד
 11 על רעחף כי לא

 ארשע ואין מלךף מציל:
 איוב י ו
 12 אף אתה תפר יראה

 ותגרע שיחה לפני אל:
 איוב טו ד
 13 בך?ת אבד עלי תבא

 ולב *^^גה אךנן:
 איוב כט יג
 14 לו שקול ישלל ג׳נשי
 והותי במאזנים ישאו
 לחד: איוב ו ב
 15 לא יש בינינו מוכיח

 לשת לדי על שנינו:
 איוב ט לג
 16 ברית כרתי לעיני ומה

 אתבונן על בתולה:
 איוב לא א
 17 ויהי כאשר הקריב
 לבוא מערימה תיאמר אל
 שרי אשתו הנה נא לחנתי

 בי אשה יפת ?ראה את:

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא טז.
ט גרסינן ט דרשינן ליה במסכת שבת >לף ל:4־ ה  מעין העולם הגא. כלכתיב (ירמיה לא) הרה דוללת יחלו הריון ולילה ביום אחל ה

מתעה את הבריות לחטוא ועולה למעלה ומרגיז  במחטחא הגא יורד ומהעה ועולה ומרגיז נוטל רשוה ונוטל גשמה. [וה״פ] יורל למטה ו

ן שנתנו רשות לכתיב ותסיתני בו: צערו של שטן. שהוזקק לשמור ו ט ו רשות להרוג את החוטא מ ת המלך בהשטנומו נוטל ממנ מ  את ח

ר הרעימה. שתתרעס על שהיא עקרה  את נפש איוב שלא תצא: אלמא גדידיה קיימא. ליטול את הנפש והזהירו שלא ליטלה: געבו

 ותתפלל: להפוך קערה על פיה. (0 לעקור כל כבוד שחירף

ה לומר שאכיסיז מעין העולם הבא 1עוה זה מדבר וזה בא ויאמר ״ ב ק גילף: לפטור אח כל העולם כולו. מדינו של ה  ו

ע אש אלהים וגו׳ עוה זה מדבר וזה בא ויאמר כשהים ש ר א א י ל ד כ ת ע ל י י ע מ א י הקב״ה שבראm יצה״י ™ ח  הן ע״

 ^^Z^^^I^Z^^ שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויק^ם וגר
: עוה זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אוכלים 3 ן ן ר כ צ י י ״ . ע ד ם מ צ א ר . ג ה א מ ן ע י ה 5 מ י ח •י ס א ר ה 3 ח  א

י ושותים יין בבית אחיהם הבכור והנה רוח גהולה ך ט מ ל י ל מ ו צ י  בראה רשעים. על ילי יצר הרע לפיכך אין נ

: ברא לו הורה. m הן תבלין באה מעבה המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפול ן ן הן החוטאי  יעכב אמסי

 שהיא מבטלת את הרהורי עבירה כלאמר בעלמא גקלישין על הנערים וגו׳ ויקם איוב ויקרע את מעילו ויגז את

ע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אב! ראשו וגו׳ ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב ג  לף ל:) אס פ

: שמה ה׳ נתן וה׳ לקח יהי שם ה׳ מבורך בכל זאת י מ צ ן כינהו שהרי יטלין להציל ע ׳ הלכך לאו אטסי  הוא נימוח ט

> לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים 2ויהי היום י מ י ש ד ש
ת \י?:  ל א כ י ה א ? ח אוגד. שהיה סטי ש כ ר  ג

• ,-,יל׳ ל-׳ ^ w ^ J י , י י ^ ^ י - א ^ ה י י י : ח  עלווה. אומר שהיא קרובתו או מלבר בה להשיאנה

א ל ויבואו בני האלהים להתיצב וגו יאמר ה אל ן 3 ר י 3 ח ח ל כ ו ן ח מ ס ה ל א ה כ נ י ב ש י ה י נ ה ר ל 3 ל > מ מ י ש פ ל  ה

ה ^ השטן אי מזה תבא ויען השטן את ה׳ ויאמר משוט 3 ר י ה נ ת ק ל ר כ ע י ן ש ו ש . ל ה ר ע ס ן ה : מ ן ר י 3 ח 3 ל ״ י ח  מ

: בארץ [וגו׳] אמר לפניו רבש״ע שטתי בכל העולם ולא ט י ט ץ כ . עושות את האי  בראתי באדס: מטשטשוה אה הארן

קום התהלך  דרקון מצאתי כעבהך אברהם שאמרת לו 3

 בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה א< ובשעה שבקש לקבור שרה לא מצא מקום לקוברה ולא
 הרהר אחר מהותיך ויאמה ה׳ אל השטן השמת לבך אל עבהי איוב כי אין כמוהו בארץ וגו׳
 ועודנו מחזיק בתומתו ותסיתני בו לבלעו חנם אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
 כאהם שמסיתין אותו וניסת במתניתא תנא יורה ומתעה ועולה ומרגיז נוטל רשות ונוטל נשמה 4ויען השטן
 את ה׳ ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם
(על) פניך יברכך ויאמר ה׳ אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמור ויצא השטן מאת פני ה׳ ויך את איוב (  לא נ
 וגו׳ אמר רבי יצחק קשה צערו של שטן יותר משל איוב משל לעבד שאמר לו רבו שבור חבית ושמור את
 יינה אמר ה״ל הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות הוא שטן הכתיב 5ויצא השטן מאת פני ה׳ הוא
 יצר ההע כתיב התם *רק רע כל היום וכתיב הכא (רק את נפשו שמור) [7הק אליו אל תשלח יהך] הוא
[אך] את נפשו שמור אלמא בהיהיה קיימא א״ר לוי שטן ופנינה לשם שמים  מלאך המות דכתיב (רק) 4
 נתכוונו שטן כיון החזיא להקדוש ברוך הוא הנטיה העתיה בתר איוב אמר חס ושלום מינשי ליה ״לרחמנותיה
וכעסתה צרתה גם כעם בעבור ההעימה דרשה רב אחא בר יעקב בפפוניא אתא  האבההם פנינה הכתיב 8
בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו אמר רבא בשפתיו לא חטא בלבו חטא מאי  שטן נשקיה לכהעיה 9
אהץ נתנה ביה השע פני שופטיה יכסה אם לא איפו מי הוא אמר רבא בקש איוב להפוך קעהה על 1  קאמה 0
 פיה אמה ליה אביי לא דבר איוב אלא כנגד השטן כתנאי ארץ נתנה ביד רשע רבי אליעזר אומה
 בקש איוב להפוך קערה על פיה אמר לו רבי יהושע לא דבר איוב אלא כלפי שטן ״על העתך כי
 לא ארשע ואין מידך מציל אמר רבא בקש איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין אמר לפניו
 רבונו של עולם בראת שור פרסותיו סדוקות בראת חמור פרסותיו קלוטות בראת גן עדן בראת גיהנם
אף אתה תפר יראה 1  בראת צהיקים בהאת השעים מי מעכב על יהך ומאי אהדרו ליה חבריה [האיוב] 2
 ותגרע שיחה לפני אל ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ייברא לו חורה תבלין דרש רבא מאי דכתיב
ברכת אובה עלי תבא ולב אלמנה ארנין ברכת אובה עלי תבא מלמה שהיה גוזל שדה מיתומים 1 3 

 ומשביחה ומחזירה להן ולב אלמנה ארנין הכל היכא ההוה ה<(איכא) אלמנה הלא הוו נסבי לה הוה אזיל שדי
לו שקול ישקל כעשי והותי במאזנים ישאו יחד אמר יירב עפרא לפומית 1  שמיה עילווה והוו אתו נסבי לה 4
רב עפרא לפומיה האיוב ( לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו אמר ח 1  דאיוב חברותא כלפי שמיא ״5
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה אמר רבא (# עפרא לפומיה 1  כלום יש עבד שמוכיח את רבו 6
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה 1  האיוב איהו באחרניתא אברהם אפילו בהיהיה לא איםתכל הכתיב 7
כלה ענן וילך כן יורה שאול לא יעלה אמר רבא מכאן שכפר 1  את מכלל דמעיקרא לא הוה יהע לה 8
אמר רבה איוב בםערה חרף וב&עוח ( ו אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם נ 1  איוב בתחיית המתים 9
 השיבוהו בסערה חרף דכתיב אשר בשערה ישופני אמר לפניו רבונו של עולם שמא רוח סערה
 עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב בסערה השיבוהו הכתיב 20ויען ה׳ את איוב מן הסערה
2אזה נא כגבה חלציך אשאלך והודיעני אמר לו הרבה נימין בראתי באדם ובל נימא  ויאמר [וגו׳] 1
 ונימא בהאתי לה גומא בפני עצמה שלא יהו שתים יונקות מגומא אחת שאלמלי שתים יונקות
 מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם בין גומא לגומא לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף
מי פלג לשטף תעלה [וגו׳] הרבה טיפין בראתי בעבים וכל טיפה וטיפה בראתי לה 2 2 י  לי י
 הפוס בפני עצמה כהי שלא יהו שתי טיפין יוצאות מהפום אחה שאלמלי שתי טיפין יוצאות
 מהפוס אחה מטשטשות את האהץ ואינה מוציאה פירות בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי
 בין איוב לאויב נתחלף לי מאי משמע ההאי תעלה לישנא ההפוס היא אמר רבה בר שילא
ויעש תעלה כבית סאתים זרע ודרך לחזיז קולות הרבה קולות בראתי בעבים וכל 2  הכתיב 3
 קול וקול בהאתי לו שביל בפני עצמו כהי שלא יהו שתי קולות יוצאות משביל אחד שאלמלי
 שתי קולות יוצאות משביל אחד מחריבין את כל העולם בין קול לקול לא נתחלף לי בין איוב לאויב
הידעת עת לדת יעלי סלע חולל אילות תשמור יעלה זו אכזרית על בניה בשעה שכורעת 2  נתחלף לי 4

 ללדת
 בראשית יב יא
 18 כלה ענן וילך כן יורה שאול לא יעלה: איוב ז ט 19 אשר בשערה ישופני והרבה בצעי חנם: איוב ט יז 20 ויען י; את איוב מן הסעךה ויאמר: איוב לח א 21 אזר נא בגבר ךןלעיך ואשאלך והודיעני: איוב לת ג 22 מי
 פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות: איוב לח כה 23 ףכנה את תאבנים מזבח בשם יי ולעש תעלה בבית סאתים זרע סביב למזבח: מלכים א יח לב 24 הידעת עת לדת לעלי סלע חלל אלאת תשניה איוב לט א

 מסורת הש״ם
 א) [סנהדרין קיא.!, ב)(צ״ל
 אל], ג) (ס״א לוידמומיה],
 ד) [קדושין ל:ן, ה) [נע״י
 צימא], ו) נ״א רבא,
 t) [בספרים שלפנינו כתינ לא
 באל״ף], ח) נ״א רבא,
 גו) [נדה גג. [ושס איתא
 רבא], י) עי׳ תוס׳ ע״ז ת:

 ד׳׳ה מעות,

 הגהות הב״ח
 (א) נטי אמר רנא איהו
 נאסרניתא לא אסתכל
 אברהם אפי׳ בדידיה כצ״ל
 וסיבות עפרא לפומיה דאיונ
 נמסק: (ג) דש״• דייה להפוך
 קערה על פיה בלומר
 לעקור: (נ) דייה לסטור ונו׳
 שברא להם ׳צה״ר: (ד) דיה
 בראת לו תורה תבלין כצ־׳ל

 ותיבת הן נמחק:

 מוסף רש״י
 ת״ו מעשי ליה
 לרחמנותיה דאברהם. כדי
 שלא יהא נשכח לפני אלהינו
 וכוחו של אנרהס (איוב א ז!.
 בפפוניא. שהיה דר נפפוטא
 (קדושין לח ושם: בפפונא).
 מן הסערה. כלומר משער
 הראש אני משיבך תשובה!נזה

 רבינו גרשום
 מעין העולם הבא. שלאלתר
 תיכף לחרישה היו רועות
 על ידיהן מיד והיה עשב
 יוצא ורועות. וכן כתב
 לעולם הבא ונגש חורש
 בקוצר [עמו׳ ט]: כאהם
 שמסיתין אותו. אחרים
 וניסת על ידיהן: כעבור
 הרעימה. מה רעמים הללו
 לעולם אי אפשר בלא מטר
 כך היתה מתרעמת ומכעסת
 אותה כדי שתבקש רחמים
 עליה שיהיו לה ולדות: אלא
 בלבו חטא. שהיה מחשב
 בלבו על(פי) הבורא דברים
 אשר לא כן: להפוך קערה
 על פיה. להפוך יראת כל
 העולם. כלומר שאין דין
 אמת: על דעתך כי לא
 ארשע. כלומר בידך לבות
 בני אדם אם היה בדעתך
 להטותו לטובה לא היה
 רשע ובעבור שלא עשית כן
 אין מידך מציל: מי מעכב
 על ידך. שלא חתן לרשע לב
 צדיק: אף אתה תפר.
 כשתאמר כן תפר יראת
 חטא מבני אדם ותגרע
 תפלה מהם: ברא לו תבלין
 כנגדו. מכלל שהכל בידי
 אדם יעסוק בתורה ויהיה
 צדיק: כשמחזיר שדהו
 משובחת. שהוא היה סבור
 שגולה לו: שדי שמיה
 עילויה. היה מוציא שם
 שהיא קרובתו: חברותא
 כלפי שמיא. דקאמר ישאו
 יחד: הנא נא ידעתי. כשראה
 בבואה במים: ויעש תעלה.
 דפוס סילון לשטף המים:



 מסורת הש״ם
 א) [עירוני! נד: יימא כט.ן,
 ב) רש״ל מ״ז. ג) ןפענית כג.
 ע״ש נרש״י], ד) סנהדרין ק:
 קלישין פנ:ע״ש [פסחיס סה.
 ע״ש], ה) לקמן קמא. ע״ש
 [תוספתא דקלושין פ״הו,
 0 [לפמ״ש תיס׳ נרטת ט:
 ונסוטה ינ. ונע״! סד: דייה
 אחריס יח־ישנ גס הנא[,
 1) [יומא כח:ז, ח) נ״א
 מרגלית, ט) נ״א משמיה
 דר׳ יוחנן, י) [עי׳ פרש״י
 נשנת קמה:ו, כ) וסנהדרין
 סט:ן, ל) ולה רש־׳שו,
 מ) נס״א: סגלגלים, נ) וצ׳׳ל

 ותרגם. יעניין],

 גליון הש״ס
 גמי־א -״ש כרכי את־לידא.
 עיין מדרש רנה בראשית פ׳
 ט: שם א־דל׳ ־ופא. עי׳
 נדרים דף ח ע״א נהרא״ש
 ל״ה תירגא ליומא:
 שם ישםעאל עשה חשובה.
 עיין סנהדרין לף קל ע״א
 ונתורמ חיים שם ונתוס׳
 ישנים יומא לן• לל ע״נ ל״ה

 מעשה:

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ או מאחר רגע אחל
 מיל נופל ומת נין: (ב) שם
 ומתרפא ויולדת ואלמלי
 מקדים רגע: (ג) שם ודאי
 לאמריחו משמיה דר׳ יוסי
 נל מיתה שיש נה גרעה:
 (ד) שם יצחק ישמעאל נגיו
 מכדי ישמעאל קשיש
 מיצחק מ׳׳ט דקחשיב
 ליה ליצחק מקמיה ש״מ
 תשובה עכיד ואדבריה
 ליצחק מקמיה ודלמא לרן
 חכמתן: (ה) רש״י ל״ה
 נמיניה שהוא מעולה משאר

 כרכומין כצ״ל:

 טז: השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 לעד רש״י
 פלטיי״א [פלציד״א].

 כמוש, כמושים.

 מוסף רש״י
 איצטגנינות. להיוח בקי
 נהליכוח המולוח וחחילות
. ! ת א כ מ ו י  השעות !
 משבימין לפתחו. לשאול
 נמזלות !שם<. דרדקי.
 בחודם שלא הגיעי לסברא
. אדבורי : ת קמה: ב ש : 

 אדבריה. הילין אמ יצחק
ה נוי. ת כ י ש א ר ב  לפניי !

: שאין אדם ן ו  דרקון. נחש: מכישה. נושכה: ומהרפה. לשון רפי
ת צער ייסורין דקאמר מ ח  נתפס. להתחייב על שהוא מדבר קשה מ
 לא בדעת ידבר לא אמר (לא) ברשע ידבר אלא לא בדעת: כלילי הוו

קק על  להו. כתרים ובכל כתר שלשה פרצופים ואיש את שמו מחו
 פרצופו וכשבאין יסורין על אחד

 מהן פרצוסו משתנה וכן אילני:

י״א: או תברא  דכמשי. פלטי
 כחברי דאיוב. אס אין לו לאדם
 אוהבים נוח לו שימות: לרוב על פני

 האדמה ובטח יולדו וגוי: רביה
 באה לעולם. כשנולדה בת לסי
 שממהרת להיות לול) זרע:

 הוכפלו ביופי. ואין לך כפל טוב
: ה מ ח : שדומה ליום. ברה כ ו נ  ממ

א: קרנא  כקציעה. מין בושם הו
 דקרש. מין חיה וקרניה משחירין כמו
 צבע: כורכמא דרישקא. כרכום של

 גן הגדל בגינה: גמיניה. שהוא

ן שאר בשמים:  מעולה (ה ממי

 איצטגניגות. חוזה בכוכבים: משכימים
: אידלי ו נ  לפחחו. ליטול עצה ממ
 יומא. הוגבה שמש כשהחמה זורתת:
 אידלי קצירא. מיקל החולי: אבל אין
דומם: עדשין  לו פה. שהוא יושב ו
 אין להן פה. כמו שיש לפולין ולשאר
: לנחומי ק ד ת כמין ס י  מיני קטנ

ה אבל אינם  בביעי. אין להם פ
 מגלגלים«) כגלגל: ושט אח הבכורה.

 וביזה את העבודה שהיתה בבכורות

ע הקילתגי ו  שט תרגום של בזיון מד

: י ל נ יט< תרגום יונתן אשטתנ א ו מ ש ) 

 בכל

ג דכחול הוא שחור כדסירש ״ ע  ככוחלא דרישקא במינה. א
ס ״ 1 היינו דמיא לכוחלא ה : ו ג אוכמא אוכמא כחולין מ  בה״

 כי היכי דכוחלא דרישקא מקרין ומאיר משאר כוחלא כך היא היתה

( ל מ ל ו מ ש  נאה משאר נשים וקרן הפוך לשון כי קרן עור פני משה (

 והשתא אתי שפיר הא למייתי ותקרעי

מה לפוך שנותנין  בפוך עיניך דכחול דו

 כחול בעין אבל לפירוש רש״י דגרס כי

 כורכמא דרישקא קשה לרשב״א א״כ

 מאי מייתי ותקרעי בפוך עיניך ויונתן

 תרגם נרד וכרכום רשק >< וכרכום

: ן ר ל י ש  כפרים עם נרדים עם רישקא (

ד ה מי ת ו  שכל חולה שרואה א
. וא״ת והא בימי א פ ר ת  מ

 אברהס אכתי לא היה חולי בעולם

מ ״ ב  כדאמרי׳ בהשוכר את הפועלים (

) דעד יעקב לא הוה חולשא ועד . ף פז  ל
 אלישע לא הוה דאיחלש ואיתפח ומצינן

 למימר דהכא בחולה של מכה איירי

ד יעקב לא ע  ור״ת ור״י מפרשים ד

 הוה דאיחלש היינו חולי של מיתה מכאן

 ואילך הוה דאיחלש חולי של מיתה ולא

 הוה דאיתפח עד אלישע:

רסה. ואס  בא על נערה המאו
 תאמר והלא לא נצטוו בני

׳ בפ׳  נח על נערה המאורסה כדאמרי

ה ״ ס ל ש : ו ף ט ן ל י ר ל ה נ ס  ארבע מיתות (

! בעולת בעל יש להן נכנסת ה ר ע נ  ל

 לחופה ולא נבעלה אין להן ואומר ר״י

ס  דאף על פי שלא נצטוו מכל מקו

 מכוער הדבר כמו ושט אמ הבכורה

 אף על פי שאינו מצווה על כך:

 שלשה

 ללהת עולה לראש ההר כדי שיפול ממנה
 וימות ואני מזמין לה נשר שמקבלו בכנפיו
 ומניחו לפניה ואלמלי מקדים רגע אחה או
 (א) מתאחר רגע אחד מיד מת בין רגע לרגע
 לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי
אילה זו רחמה צר ו חולל אילות תשמוה א 1 

 בשעה שכורעת ללהת אני מזמין לה דרקון
 שמכישה בבית הרחם »< ומתרפה ממולהה
 ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד
 מיה מתה בין רגע להגע לא נתחלף לי בין
 איוב לאויב נתחלף לי 2[איוב] לא בהעת
כי לא  ידבר ודבריו לא בהשכל ״(וכתיב 3
 דברתם אלי נכונה כעבדי איוב) אמר רבא
 מכאן שאין אדם נתפם בשעת צערו
 4וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה

 הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקומו
 אליפז התימני ובלהה השוחי וצופר הנעמתי
 ויועדו יחדו לבוא לנוה לו ולנחמו מאי
 ויועדו יחדו אמר רב יהודה אמר רב מלמד
 שנכנסו כולן בשער אחד ותנא בין כל אחד
 ואחה שלש מאות פהסי מנא הוו ידעי איכא
 דאמרי כלילא הוה להו ואיכא דאמרי אילני
 הוה להו וכיון הכמשי הוו ידעי אמר רבא
 היינו דאמרי אינשי או חברא כחברי האיוב

מיתותא 5ויהי כי החל האדם לרוב על פני האהמה ובנות יולהו להם רבי יוחנן אמר רביה (  או ג
 באה לעולם ריש לקיש אמר מריבה באה לעולם אמה ליה ריש לקיש לרבי יוחנן להיהך דאמרת
 רבייה באה לעולם מפני מה לא נכפלו בנותיו של איוב אמר לו נהי הלא נכפלו בשמות אבל נכפלו ביופי
 הכתיב 6ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות ויקרא שם האחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית
 סרן הפוך ימימה שהייתה דומה ליום קציעה שהיה ריחה נוהף כקציעה קרן הפוך אמרי דבי רבי שילא שדומה
 לקרנא דקרש מחייבו עלה במערבא קרנא דקרש לקותא היא אלא אמר רב חםדא ככורכמא דרישקא
רבי שמעון ברבי איתילידא ליה ברתא הוה קא חלש העתיה אמר  כמיניה שנאמר י כי תקרעי בפוך 8
 ליה אבוה רביה באה לעולם אמר ליה בר קפרא תנחומין של הבל ניחמך אבוך ״[דתניא] אי אפשר
 לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות אי אפשר לעולם
 בלא בסם ובלא בורסי אשרי מי שאומנותו בוסמי אוי למי שאומנותו בורסי כתנאי 8וה׳ ברך את
ימאי בכל רבי מאיר אומר שלא היתה לו בת רבי יהוהה אומר שהיתה לו בת  אברהם בכל ז
אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה ר״א המודעי אומר ״איצטגנינות היתה בלבו של (  ו

 אברהם אבינו שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו רבי שמעון בן יוחי אומר ״1אבן טובה היתה
 תלויה בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם אבינו
 מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה אמה אביי היינו דאמרי אינשי 8אידלי יומא אידלי קצירא
 דבר אחר שלא מרד עשו בימיו דבר אחר *שעשה ישמעאל תשובה בימיו שלא מרה עשו בימיו
 מנלן הכתיב 9ויבא עשו מן השהה והוא עיף ותנא אותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו
 תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו [ומ״ש של עדשים] אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי
 מה עהשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה דבר אחר מה עהשה זו מגולגלת אף אבילות מגלגלת
 ומחזרת על באי העולם מאי בינייהו איכא בינייהו לנחומי בביעי אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר
 אותו רשע באותו היום בא על נערה מאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט
כי בשהה מצאה 1  את הבכורה בא על נערה מאורסה כתיב הכא ויבא עשו מן השהה וכתיב התם 0
 הרג את הנפש כתיב הבא עיף וכתיב התם ״אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים וכפר בעיקר כתיב
זה אלי ואנוהו וכפר בתחיית המתים הכתיב הנה אנכי הולך למות 1 למה זה לי וכתיב התם 3 1  הכא 2
 ושט את הבכורה הכתיב 14ויבז עשו את הבכורה ושעשה ישמעאל תשובה בימיו מנלן כי הא דרבינא
 ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא וקא מנמנם רבא א״ל רבינא לרב חמא בר בוזי והאי דאמריתו
 w טיכל מיתה שיש בה גויעה זו היא מיתתן של צהיקים א״ל אין והא דור המבול א״ל אנן גויעה ואםיפה
 קאמרינן והא ישמעאל דכתיב ביה גרעה ואסיפה אדהכי איתער בהו רבא אמר להו ׳<דרדקי הכי א״ר יוחנן
 ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר 15ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו (י) והילמא כיההך חכמתן קא
 חשיב להו אלא מעתה 16ויקברו אותו עשו ויעקב בניו מאי טעמא לא חשיב להו דרך חכמתן אלא מהאקהמיה
 אדבורי אדבריה ומדאדבריה שמע מינה תשובה עבד בימיו ת״ר שלשה הטעימן הקב״ה בעולם הזה

 מעיז
 שקורץ קו״ש: דקרש. חיה ששמה קרש: לקותא היא. ואינה יפה מפני שיש כה כמה גוונין: כי כותלא

 רבעו גרשום (המשך)
 שהוא שחור הרבה
 מבהיק מאד: ריישקה.
 בלע״ז אריינטי״ל: כמיניה.
 שהוא משובח במינו:
 כורכמא דרישקא. קרוק״ו.
 איינטי״ל. מה אותו צבע
 יפה הרבה במינו כך
 היתה יפה בין שאר נשים:
 איצטגנינות גדולה. שהיה
 בקי (אותו צבע) הרבה
 במזלות והיו שואלין מה
 יארע להן: אידלי יומא.
 [בשחרית! כשהשמיש זורח
 שם מונחת אותה אבן:
 אידלי קצירא. מיקל חולה
 מחליו ולערב מכביד לו:
 ד״א. מאי בכל: מה עדשה
 שאין לה פה. שאין לה
 שום ביקוע: לנחומ־ בביעי.
 דלמאן דאמר פה עדשה אין
 לה פה ביצים ןנמי] אין להם
 פה ומנחמין בהן אבלים
 כמו בעדשים ולמאן דאמר
 מה עדשה זו מגולגלת
 בביצים אין מנחמין מפני
 שאינם מגולגלים כל כך
 כעדשים: לאלתר כשמת
 אברהם עבר אותו רשע ה׳ בירות: היינו בכל. דלא מרד בימיו: ש״מ דעבד תשובה. הנהג ביה כבוד ליצחק ואדבריה מקמיה:

 תורה אור
 1 הןךעת עת לדת יעלי

 סלע חלל אןלות תשמר:
 איוב לט א
 2 איוב לא בדעת ידבר

 ודבריו לא בהשכיל:
 איוב לד לה
 3 ויהי אחר דבר ין את
 הךבריכ האלה אל איוב
 וייאמר ין אל אליפז התימני
 חרה אפי בך ובשני רעיך
 בי לא דברתם אלי נבונה
 כעבדי איוב: איוב מב ז
 4 וישמעו שלישת רעי איוב
 את בל הרעה הזאת הבאה
 עליו ולבא! איש ממקמו
 אליפז התימני ובלךד
 השוחי וצופר הנעמתי
 ויועדו יחדו לבוא לנוד לו
 ולנחמו: איוב ב יא
 5 ויהי בי החל האדם לרב
 על פני האדמה ובנות ילדו
 להם: בראשית ו א
 6 ויהי לו שבענה בנים
 ושלוש בנות ויקרא שם
 האחת ימימה ושם הישגית
 קציעה ושם השלישית קרן
 הפוך: איוב מב יג-יד
 7 ואת שהוד מה תעשי בי
 תלבשי שגי בי תעדי עדי
 זהב כי תקרעי בפוך עיניך
 לשוא תתיפי מאסו בך

 עיגבים נפשך יבקשו:
 ירמיהו ד ל
 8 ואבךהם זקן כא בימי•
 וי; ברך את אברהם בבל:

 כראשית כד א
 9 הוד יעקב נזיד ףבא עשו

 מן השדה והוא עיך:
 בראשית כה כט
 10 כי בשדה מצאה צעקה
 הנער המארשה ואין
 מושיע לה: דברים כב כז
 11 בי קול כחולה שמעתי
 צרה כמבכירה קול בת
 ציון תתיפח תפרש בפיה
 אוי נא לי בי עיפה נפשי
 להירגיס: ירמיהו ד לא
 2 ז וייאמר עשו הנה אנכי
 הולך למות ולמה זה לי
 בכרה: כראשית כה לב
 13 עזי וזמךח יה ויהי לי
 לישועה זה אלי ואנוהו

 אלהי אבי וארממנהו:
 שמות טו ב
 14 ויעקב נתן לעשו לתם
 ונזיד עדשים ויאבל וישת
 ויקם וילך ויבז עשו את
 הבכירה: בראשית כה לד
 15 ויקברו אתו יצחק
 וישמעאל בניו אל מערת
 המכפלה אל שדה עפרן בן
 צחר החהי אשר על פני
 ממרא: כראשית כה ה
 16 ויגוע יצחק המת ויאסף
 אל עמיו ןקן ושבע ימים
 ויקברו אתו עשו ויעקב
 בניו: בראשית לה כט

 רבעו גרשום
 ומתרפא. רחמה ומרויח:
 מכאן שאין אדם נתפס
 על צערו. על מה שמדבר
 מכובד צערו רכתיכ לא
 בדעת ידכר כלומד שאין
 דעתו מיושבת עליו מחמת
 צער: כי לא דברתם אלי
 נכונה כעבדי איוב. דברים
 הגונים ח״שב ושאינן הגונין
 לא חישב ולאן תפסו מכל
 מה שדבר כנגדו: כלילא
 הוה להו. כתר וחקוקין עליו
 ג• פרצופין של ג־ חכיריו
 וכשרואין שאחת מהן
 נשתנה פניה מיד היו יודעין
 שחבירו אין שרוי בנחת
 ויש אומרים ג׳ אילנות היו
 נטועין כפרדס שכל אהד
 היה קורא לכל א׳ על שם
 חבירו ואם היה מייבש אחד
 מן האילנות שבו היו יודעין
 שאין שרוי בטובה אותו
 שנקרא (העירה) [האילן]
 על שמו: רבייה. כלומר
 פריה ורביה שהנקבה
 מגדלת בניה: ולדידך
 דאמרת רבייה. דדבר טוב
 הוא: שבענה. היינו ב׳

 פעמים ז׳: קציעה. קדה: בושם



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״ט מהלכוח
 שכנים הלנה א סמג עשין
 טוש״ע מ״מ סי׳ קנה פעיף

 ב ב מיי׳ שס הלכה נ
 טוש״ע שס סעיף ל:

 נ ג מיי׳ שס טוש״ע שס
 סעיף ה:

 ד ד מיי׳ שס הלכה נ
 טוש״ע שס סעיף ז:

 ה ה מיי׳ שס הלכה ד
 טיש״ע שם סעיף ח:

 רבעו גרשום
 על פי הי. דמי שמת ע״י
 מלאך המות שולט בו רמה
 ותולעה מפני כי ג׳ טיפין
 של מרה תלוין בו בסכינו
 ממנה מת ממנה מסריח
 ממנה פניו מוריקים ואותם
 שמתו על פי ה׳ לא שלט
 בהן רמה ותולעה: חלל
 בקרבי. שאין בו יצר הרע:
 צעריה דמדכר. כלומר וה
 בקרבו מפחד מאותו מעשה
 שאירע לו: רחמי הוא דבעי
 א) שוכן בו לבטח: בעטיו
 של נחש. בעצה שיעצה
 לחוה ולא מפני חטא אדם
 עטיו לשון עצה כמו(דניאל

 ב) עטא וטעם:
 הדרן עלך השותפ״ן

 לא יחפור אדם בור כוי.
 משום דקא מרפיה ליה
 לארעיה ומקלקל לבורו:
 ולא שיח. זהו חפירה
 שחופרין להשקות שדותיהן
 ועשויה אריך וקטין: לא
 מערה. שהיא מרובעת:
 נברכת הכובסין. ששם
 רוחצין וכובסין את בגדיהן:

 א) [נראה לצ״ל רחמי הוא
 לנעי שישכון נשרו לנטמ].

 השותפין פרק ראשון בבא בתרא יז.
מה לרשב״א אמאי לא חשיב  שלשה בו׳ מעין העולם הבא. תי
< והאתונות רועות על : ו  נמי איוב דאמר לעיל (דף ט
ן עולם הבא וי״ל לאיוב לא היה ה מעי ״ ב ק  ידיהם מלמד שהטעימו ה
ה״ב מכל וכל: ן עו  אלא בחד מילתא ואברהם ויצחק ויעקב נהנו מעי
ה בהן דמה. ט ל א ש ל  שבעה ש
מה לרשב״א דכולהו  תי
 צדיקי נמי דאמר בשבת בפ׳ שואל
0 ורקב עצמות קנאה מי ג נ  (לף ק
אה בלבו עצמותיו נרקבין  שיש לו קנ
 ושאין קנאה בלבו אין עצמותיו
 מרקיבין ר״ל דיכול להיות שלא
 ירקב וישלוט בו רמה כדאמר
 במעשה דרבי (י) אלעזר בן שמעון
0 ל מ לף פ ״ 3  בהשובר את הפועלים (

ה: י דנ  דנפיק ריחשא מאו
א שלט בהן יצר הרע.  שלשה ל
 אין לפרש שלא שלט
כ היכי קבלו עליה אגרא אלא  כלל דא״
) מאי דכתיב רגלי : ח א לף ל מ ו י  כדאמר (
 מסידיו ישמור כיון שעבר אדם רוב
נ ״ א שוב אינו חוטא ה ט  שנותיו ולא ח
ה שהיו דוחקין עצמן ן שראה הקב״ ו  ט
 כל כך להתרחק מן העבירה סייעם
 הקדוש ברוך הוא מכאן ואילך שלא

: ע ר  שלט בהן יצר ה

 הדהן עלך השותפין
 יחפור. כל הני איירי דאית לא

א משוס מ ע ט  בהו מיא ו
נתא כדאמרינן בגמרא ותימה  מתו
׳ בגמ׳ כל מרא ומרא  לר״י והא אמרי
י דלא קאמר ״  דקא מתית כו׳ ואומר ר
 אלא שמאומה שעה מתחיל ההיזק
ן דבתתילת ההיזק הוו גירי דיליה טו  ו
דה ר׳ יוסי ומיהו אי לאו משוס מיא  מו
: ס י ח ס  לא היה צריך הרחקה ג׳ ט
ה חריצין ה״  לא שיח ולא מערה. ו
קט אגב בור  ונעיצין והני נ
מערה ם רגיל לשנות שיח ו  דבכל מקו
ס ונברכת  בהדי בור ואמת המי
 הכובסין דאין רגיל לשנותן גבי בור
 מפרש בגמ׳ דצריט תרוייהו ומיהו
 הא לא מפרש אמאי לא הוה שמעינן
 להו מבור דמצי למימר דבור ושיח
י בעי הרחקת שלשה פ ן ט קי  דעמו
ה קי כולי האי הו  אבל הנך ללא עמי
 אמינא ללא בעי הרחקת שלשה ואי
ה אמינא לבור ושיח  תנא הני הו
׳ י בעי הרחקה יותר מג פ קי ט  לעמי
) לתנן אחל : ק לף נ ״ ב  ובפרק הפרה (
פר בור ושית ומערות ומצריך  החו
 להו לכולהו בגמרא התם ניחא ללא
ה ליה לתנא למינקטינהו אגב בור  הו
ה ליה ן לכתיב בור בקרא אלא הו ו  ט

 למיתני בור לחוליה:
 םלעים. אבנים שאש יוצא מהן
 ולא סלעי נתושת לאין
 לרך להניחן אצל הכתלים והא לאמר
ן י  בירושלמי אית תנא תני טומנ
ן י  בסלעים ואית (י) תני לאין טומנ

 מעין העולם הבא אלו הן אברהם יצחק
בכל יצחק  ויעקב אברהם הכתיב ביה 1
כל מכל יעקב הכתיב ביה 3  הכתיב ביה 2
 שלשה לא שלט בהן יצר ההע אלו הן
 אברהם יצחק ויעקב הכתיב בהו בכל מכל
 כל ויש אומרים אף דוד דכתיב 4ולבי חלל
 בקרבי ואידך צעריה הוא דקא מדכר תנו
 רבנן ששה לא שלט בהן מלאך המות ואלו
 הן אברהם יצחק ויעקב משה אהרן ומרים
 אברהם יצחק ויעקב הכתיב בהו בכל מכל
על פי  כל משה אהרן ומרים הכתיב בהו 5
 ה׳ והא מרים לא כתיב בה על פי ה׳
מרים נמי בנשיקה מתה האתיא (  אמר ר״א א
שם שם ממשה ומפני מה לא נאמה בה על 6 

 פי ה׳ שגנאי הדבר לומר תנו רבנן שבעה
 לא שלט בהן רמה ותולעה ואלו הן אברהם
 יצחק ויעקב משה אהרן ומרים ובנימין בן
 יעקב ״אברהם יצחק ויעקב הכתיב [בהו]
 בכל מכל כל משה אהרן ומרים הכתיב
 [בהו] ע״פ ה׳ בנימין בן יעקב הכתיב
 7ולבנימן אמר יהיה• ה׳ ישכון לבטח עליו וי״א

אף בשרי ישכון לבטח ואידך  אף דוד דכתיב 8
 ההוא רחמי הוא דקא בעי תנו רבנן ״ארבעה
 מתו בעטיו של נחש ואלו הן בנימין
 בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי הוה
 וכלאב בן דוד וכולהו גמרא לבר מישי אבי
ואת עמשא  דוד דמפרש ביה [קרא] דכתיב 9
 שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמשא
 בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל
 אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב וכי
 בת נחש היא והלא בת ישי היא הכתיב
1ואחיותיהם צרויה ואביגיל אלא בת .מי 0 

 שמת בעטיו של נחש:

 הדרן עלך השותפין

 אמת

 כאן בסלעים של כסף כאן בסלעים
 של נחושת הוה מצי לשנויי כאן בסלעים של אבנים כאן בשל כסף
 אלא ניחא ליה לשנויי כולהו במתכת: ומד בםיד. נראה לר״י
 דבסיסא נמי גרס וסד בסיד ולא גרס או דאי גרסי׳ בסיפא או
ט דברישא וסד בסיד תנן מדלא קתני או  סד בסיד אס כן תפשו
 סד ברישא כמו בסיפא אלא ודאי בסיסא נמי גרס וסד והא

 איחפור אדם בור סמוך לבוהו של

 חבירו ולא שיח ולא מערה ולא
 המים ולא נברכת כובסין אא״כ
 הרחיק (א) מכותל חבירו שלשה טפחים וסד
 בסיד = ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת
 המלח ואת הסיה ואת הסלעים (« מכותלו
 של חבירו שלשה טפחים ״(או) םה בםיה
 גמרחיקין את הזהעים ואת המחהישה ואת

 מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים
 יומרחיקין את ההיחים שלשה מן השכב
ואת התנור שלשה  שהן ארבעה מן הרכב ה
׳ מ  מן הכליא שהן ארבעה מן השפה: ג

 פתח

ת כל) וה׳ ברך את אברהם י ש א ר ב  בלל מלל לל. באברהם כתיב (
0 ואוכל מכל ביעקב כתיב (שם לג< וכי יש לי  בכל ביצחק כמיב >שס כ
: חלל בקרבי. יצרי הרע מת בקרבי: בה  כל כלומר לא חסרו שוס טו
 צטריה קא מדלר. על לבו ממש הוא מתרעם ואומר שמת בקרבו

 מרוב צרומ: שלא שלט בהן מלאך
 המוס. אלא מתו בנשיקה על פי
: גלל מלל לל. לא חסרו ה נ  שט
 שוס כבוד ומצינו כבוד זה במשה
 ואהרן שנאמר בהן על סי ה׳ ואס
 אלו מתו ע״י מלאך [המות] נמצא
 שחסרו כבוד: לדאמרן. שמתו
ה ואין ראויה רמה לשלוט פ שטנ ״  ע
 במי שנשוק משכינה שהרי אין הרמה
מ פ ט פ ט מ ה מרה ה פ ט  באה אלא מ
ת דאמר מר ו של מלאך המו נ ט ס  מ
ה מסריח נ מ ה מת מ נ מ  (ע״ז לף כ:) מ
ה פניו מוריקומ: ישלון לבטח נ מ  מ
 טליו. הכי דריש >ג< ישכון לבטמ בנימין
 על סמיכות ידידות השכינה: בטטיו
 של נחש. בעצתו של נחש כלומר
 לא היו ראוין למות אלא שנגזרה
תה על כל תולדותיו של  גזירת מי
ו  אדם הראשון בעצתו של נחש בעטי
( אל ו י נ ד  תרגום של עצתו כדכתיב (
א ט  אתייעטו כל וגו׳ וכן התיב ע
: ואחיוחיהם. בבני טעם >שס 0  ו

 ישי כתיב:

 הדק עלך השותעין
 לא יחפור. בור שיח ומערה.
 מפורשים בבבא קמא בפרק
: בור. ( :  שור שנגת את הסרה (לף נ
 עגול: שיח. ארוך וקצר: מטרה.
ח הלוגסים. ל ר ג רה כקירוי: נ  מקו
 חוסר חסירה מרובעת בעומק אמה
ס בה י ס מ ת  או יותר ומי גשמים מ
 לכבס בגדיהם והיו להס שתים אחת
 ששורים את הבגליס יוס או יומים
 בצואת כלבים והיא קרויה מחמצן
] ואחת שמשפשפיס בה והיא ט. י  בגמ׳ נ
י : אא״ל לוי. מפנ [ ס ש  קררה נליין 1
כה לבור מחלשת  שהחפירה הסמו
: וסד בסיד.  כותלי הבור ומרסה אותן
: גפה. פסולת  את כותלי תפירתן
: הסלטים.  זיתים שנתעצרו בבית הבד
 אבנים שהאור יוצא מהן שקורין
 קויליי״ש שכל אלו קשין לחומה
 שמוציאין הבל: מן הלוחל. כותל
ע ק ר ט הבנוי על גבי ק י  לבניס של ט
 ולאו בבור קאי השתא: זרטים.
: ומחרישה. מ ׳ מ ג  קשין לכותל כרמפרש ב
ה את יסודו ונופל: מי רגלים. פ ר  מ
ט י ן אמ הלבנים שהן של ט י  ממסמס
 יבש: ריחים. קשין לכותל שמנידין
: מן השלב. ע בגלגול חבטתן ק ר ק  את ה
. היא ג : הרל ה נ  היא הריחיס התחתו
 העליונה הרוכבת על זו והיא קצרה טסח
ה: ואח הסגור שלשה מן נ  מן התחתו
 הכליא. תנור כלי מרס הוא שרוף
 בכבשן כשאר קדירות וסיו למעלה
ט י  והבא לקובעו בארץ עושה בנין ט

 ואבנים שיהיו לו לבסיס ומושיבין אותו עליו שלא יצטננו שוליו מתמת
ה וקצר מלמעלה כמדת ט מ ל  קרקע ואותו בנין עשר בשיסוע רחב מ
נה קרוי כליא ועליונו קרר שפה כלומר שפת הכליא  התנור תחתו
 שפתה עליונה ולפי שהבלו של תנור קשה לכותל צריך להרחיקו: גמ׳

 פתח

 לא

 מםורת הש״ם
 א) [מו״ק בח.ן, ב) נ״א
 אברהם יצחק יעקב משה
 אהרן ומרים כדאמרן
 בנימין בן יעקב וכו׳ ונזה
 תנין פירש׳׳י להכא ל״ה
 כלאמר! וכוי], ג) שנת נה:,
 ד) נ׳׳א וסד, ה) [לקמןיט:],

 תורה אור השלם
 1 ואברהם זקן בא בןמים
 וץ ברך את אברהם בכל:

 בראשית כד א
 2 ויחרד יצחק חךךה גרלה
 עד מאד ויאמר מי אפוא
 היא הצד ציד הבא לי
 ואבל מבל בטרם תבוא

 ואבהבהו גם ברוך יהיה:
 בראשית כז לנ
 3 קח נא את בךבחי אשר
 הבאת לך בי חגני אלהים
 ובי יש לי כל ףפצר בו
 ךקח: בראשית לג יא
 4 כי עגי ואביון אגבי ולבי

 חלל בקרבי:
 תהלים קט כב
 5 ויעל אהרן הכהן אל הר
 ההר על פי יי המת עזם
 בשנת הארבעים לצאת
 בני ישראל מארץ מצהים
 בחרש החמישי באחד
 לחדש: במדבר לג לה
 וימת שם משה עבד ין

 בארץ מואב על פי ין:
 דברים לד ה
 6 הביאו בני ישראל כל
 העדה מז־בר צן בחדש
 הראשון וישב העם בקדש
 ותנוח שם מרןם ותקבר
 שם: במדבר כ א
 7 לבגלמן אמר ידיד ין
 ישביו לבטח עליו חפף עליו

 בל היום ובין כתפיו שבן:
 דברים לג יב
 8 לבן שמח לבי ייגל בבודי

 אף בשרי ישכן לבטח:
 תהלים טז ט
 9 ואת עמשא שם אבשלם
 תחת יואב על הצבא
 ועמשא בן איש ושמו
 יתךא הישראלי אשד בא
 אל אביגל בת נחש אחות

 עהויה אם יואב:
 שמואל ב יז כה
 10 ואחיותיהם צרוןה
 ואביגיל וטי צרוןה אבשי

 ףואב ועשה אל שלישה:
 דברי הימים א ב טז

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה ולא ננרכת
 כונסין אא׳׳כ תרחיק
 מכותלו של חנירו:
 (ג) שם ואת הסלעים מן
 הכותל של: (ג) רש״׳ ל״ה
 ישכון וכו׳ הכי לריש ליה
 ישכון בנימין לבטח על
 סמיכות: (ו) תום׳ ל״ה
 שנעה ונוי לר׳ אלעזר
 בר״ש: (ה) שם ל״ה סלעיס
 כו׳ ואית תנא חני לאין

 טומנין:

 לעזי רש״י
 קויליי״ש [קיילו׳׳ש].

 אבני חלמיש.

 מוםף רש״י
 בעטיו של נחש. נעצתו של
 נחש שהשיא לחוה ולא נחטא
 אחר, שלא חטאו. נעטיו, כמו
 (דניאל נ) עטא וטעס ישנת

 נה:!
 הדרן עלך השותפ־ן

) לבסיפא הוי או סל בסיל היינו משום לאין ההיזק כל כך מרובה שלא יועיל לו סיל לחוליה: . ט ן לף י מ ק ל  לפשיטא ליה בגמרא (
ח ומאמצעיתו מיצר ועולה: פ  כליא. פירש ר״ח בטן דתגור צר מלמטה ובאמצעיתו מרחיב ובולט רוצא כשיעור ט

 פתח



 מםורת הש״ם
 א) רש״ל מ״ז, ב) [לקמן כה:
 ט: כ״מ קת.], ג) ולקמן כנ:
 כה:ן, ד) לקמ! יט. ע״ש

 [תוספתא פ׳׳א],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ איכא לאמרי תגן לא
 יחפור אדם בור סמוך
 לבורו של חבירו ואיתמר
 עלה אמר אניי: (ב) ־ש"•
 דיה הא קמ״ל במאי דקתכי
 מכותל נורו למלגו נה
 שכותל נורו וכו׳ מלקמני
 שחפירות חללו של זה אינה
 מוסלגח. נ״נ כלומר אין
 הכותל קררה הפלגה אלא
 נג״ט לאפוקי נפחות מגי:
 (ג) דייה ונפקא וכוי מנלן
 שכותל הראשון: (ד) דייה
 ה״ג נא וכו׳ והאי לנקט בא
 ניליס: (5) תופי ל״ה הכי
 גל׳ וטי וסל נסיל פי׳ וקשה

 לאניי:

 מוםף רש״י
 מרחיקין אח האילן מן
 הבור. שהשרשין מתפשטין
 ונוקנין ננופלי הנור ומחלילין
 את הקרקע והכתלים נופלים

. ( . ז 0 קי ״ ב ; 

 רבינו גרשום (המשך)
 לא יחפור אא״כ הרחיק
 להעתיה רו: אלא לאביי
 דאמר בין בשדה העשויה
 לבורות ובין שאינה עשויה
 לבורות סומך להעתיה
 מתני׳ דקתני אינו סומך
 קשיא ליה: אמר לך אביי.
 לעולם אפי׳ בשדה העשויה
 לבורות מצי סמיך אי ליכא
 בור אלא מתני׳ דקתני
 לא יחפור אא״כ הרחיק
 מיחוקמא כשבא לחפור
 בבת אחת זה בורו מכאן
 וזה בורו מכאן ומש״ה
 צריך להרחיק זה מזה משום
 רפיות קרקע אבל היכא
 דאינו חופר אלא חד מינייהו
 כדקא משמע ותני דעשויד,
 לבורות לתבירו נמי אבל
 עדיין לא עשאו ואתי זה
 אחר לחפור אהאי לעולם
 סמיך אמיצריה הואיל
 דעדיין לא נחפר בורו של
 חכירו: סלע הבא בידים.
 ארץ שהיא רכה שיכולין
 לחופרה ביד בלא חפירה
 אם בא זה בעצמו וזה
 בעצמו לחפור זה חופר בורו
 כוי וסד בסיד כדי ישלא יפול
 אלמא דלא סמיך וקשיא
 לאביי אמר לך אכיי לעולם
 לא קשיא לי בא בידים
 שאני דהואיל דסלע תיחוח
 הוא מש״ה צריך הרחקה
 זו דלא אתי למנפל אכל
 בעלמא סמיך: ודקארי לה.
 משום קשיא מאי קארי וכי
 לא היה יודע דהיכא דבא
 בידים צריך הרחקה טפי
 ומאי טעמא מקשה ליה.
 אמר לך המקשה לעולם
 משום קושיא קא מייתינא
 לה והאי דקתני מתני׳
 בא בידים הוא הדין נמי
 בשאר קרקע שלא בא בידים
 דצריך הרחקה אבל מש׳׳ה
 מתני בא בידים טפי משאר
 קרקע דאיצטריך למיתנייהו
 דם״ד כו׳ קמ״ל דלא צריך
 ריחוק טפי משאר קרקע.
 ולעולם לא מצי סמיך
 הו ותיובתא דאביי ואביי
 מתר־]׳ לה ו) נפל שאני.
 כפ״ה: איכא דאמר סלע
 הבא בידים. כלומר סלעים
 המונחין בין מיצרי השדות
 לסימן והיכר מחיצה בין זה
 לזה השתא אם היו מונחין
 הני סלעים בידים צריך
 להרחיק [׳שלשה טפחים]
 דלא סמך דכיון דמונחץ
 בידי אדם מתפוצץ הקרקע.
 הא לאו בידים אלא הכי
 הוי מששת ימי בראישית
 דקיימא האי סלע בין
 המצרים הללו מצי סמיך
 אמיצריה משום דלא אתיא

 להתפוצץ אלמא דסמיך וקשיא לרבא דלעיל פסיק ואמר לא סמיך. למ״ה: גפת. פסולת זיתים שמוציאין מבית הבר: ואם הוא

 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ פכ׳׳א מהלכות
 מטרה הל׳ ינ סמג עשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ ריז

 סעיף ה:
 ז ב ג מיי׳ פ״ט מהל׳
 שמיס הל׳ י סמג עשין פנ
 טוש״ע ח״מ סי׳ קנה סעיף

 יח:

 רבינו גרשום
 ומקשינן פתח בבור לא
 יחפור בור וסיים בכותל
 דקתני אא״כ הרחיק מכותל
 חבירו ליתני מבורו של
 חבירו. והא אכתי לא
 פריש מילי דבור: א)
 וגי טפחים הוי במחיצה
 של לבנים כדקתני באידך
 פירקין דלעיל בלבנים זה
 נותן טפח ומחצה וזה נותן
 טפח ומחצה: אין ה״נ
 קתני מתני׳ אא״כ הרחיק
 מכותל בורו של חבירו ג׳
 טפחים דהיינו בין בור זה
 לבור חבירו ו• טפחים והא
 אחא לאשמועינן דכותל
 בור ג׳ טפחים הוי דאי
 חפיר סמוך לכותל כור
 חבירו צריך להרחיק ג׳
 ואי עביד כותל לבורו לא
 צריך הרחקה כלל: הבא
 לסמוך בצד המצר. כלומר
 שאם רוצה אחד לחפור
 בורו סמוך לשדה חבירו
 הפנויה מבורות: אביי אמר
 סומך. בצד ממש בלא
 הרחקה הואיל דאינו מזיק
 לחבירו דלית ליה להכירו
 השתא בור: ודכא אמר אינו
 סומך. אא״כ ירחיק כדין
 דאע״ג דלית ליה האידנא
 אימור אימלוך וחפיר נמי
 חבירו ואי לא ירחיק האי
 אתי לאזוקי ליה: שדה
 העשויה לבורות. שצריכה
 לבורות דכית השלחין היא
 (להכירו) ד״ה אינו סומך
 האידנא בור דהואיל ולא
 סגי בלא בור ודאי עביד
 בה בור ואתי לאזוקי אי
 לא ירחיק: כי פליגי בשדה
 שאינה עשויה לבורות.
 דבית הכעל היא: דבעידנא
 דקא נטע אילן איתא לבור.
 משום הכי מרחיק כ״ה
 אמות כי היכי דלא ליולו
 שרישיו ומזקי לבור אבל
 הכא נ) דתנ׳ במצר כמצר
 סמיך משום הבעיהנא דקא
 חפיר ליתיה לבור דה יא ך:
 ליתנהו לשרשיו. בההיא
 שעתא:מרפיית לארעא. וכי
 בעינא למיחפר בור יפול
 העפר לתוכו: טעמא דאיכא
 בור. סמוך ליה מש״ה
 אינו סומך בלא הרחקה
 הא דוק מיניה אי ליכא
 בור סומך למצר חבירו
 בלא הרחקה: בשלמא להך
 לישנא. בתראה בשדה
 שאינה עשויה לבורות
 דברי הכל סומך (מש״ה)
 [שפיר] מתוקמ׳ מתני•
 דקתני הא ליכא כור
 סמיך בשדה שאינה עשויה
 לבורות מש״ה אי ליכא
 בור סמיך ואתיא מתני׳
 כה״ה: אלא להיאך לישנא
 דאמרת בשדה שאינה
 עשויה לבורות פליגי. אבל
 בשדה העשויה לבורות
 דברי הכל אינו סומך א ״כ
 לא מיתוקמא מתני׳ אלא
 אליבא דאביי. אלא לדכא
 דאמר בין שדה העשויה
 לבורות בין שאינה עשויה
 לבורות אינו סומך מתני׳
 קשיא ליה דמתני׳ דיקא הא
 ליכא בור סמיך: אמר [לך]
 רבא. לעולם אינו סומך
 לא בשדה העשויה לבורות
 ולא בשדה שאינה עשויה
 לבורות וממתני• לא מצי
 למידק הא ליכא בור סמיך
 דהא איתמר עלה דמתני׳
 לעיל אמר אביי ואי תימא
 רב יהוהה מכותל בורו
 של חבירו שנינו. מדקתני
 מכותל בורו מכלל דההוא
 דחפד מעיקרא הרחיק בורו
 ג׳ טפחים כשיעור כותל
 ולא סמיך בצד ממש בלא
 הרתקה: ג) מתני׳ מתוקמ׳

 לד״ה אלא להיאך ליישנא דאמר בשדה העשויה לבורות פליגי בשלמא לרבא דאמר אינו סומך ניחא ומתוקמא מתני׳ דתני

 יז: לא יחפור פרה שני בבא בתרא
 פסח בבור. סמוך לבורו של חבירו והדר סיים אלא אס ק הרחיק
 מכותל הוה ליה למיתני אלא אס ק הרחיק מבורו לאילו מכותלו נוחל
: מכוהל בורו שנינו. כלומר האי כותל א  הבנוי על גבי קרקע הו
 לקתני מכותל בורו קאמר שאף הוא קרוי כותל: וליחט מבורו של
 חבירו. ואנא ילענא למכותל קאמר
 לאי מחלל בורו קאמר אין זה כונס
ם שהוא סותר פעמי  למוך שלו כלום ו
 אף כותל חבירו אס הוא רחב
 משלשה: הא קא משמט לן. במאי
 (0 לתניא מכותל בורו למלנו בה
 שהכותל בורו של ראשון מילא כל
ם שהוזקק גס הוא  שלשה טפחי
י  להרחיק מן המיצר וממאי מלקמנ
 שהתסירות חללו של זה אינה
 מופלגת מכותלו של זה אלא שלשה
ם שהוא כונס לתוך שלו נמצא  טפחי
ם שכנס גס זה לתוך י  ששלשת הטפח
 שלו הכותל מלאם ואשמועינן שיעור
 רוחב כותלי בור: ונ&קא מינה למקח
 וממכר. וא׳ית מכלן «< שהכותל
 הראשון הוא הוי שיעור הרחקה מן
 המיצר והלא לא היה לחבירו בור
 סמוך למיצר וסליגי בה אביי ורבא
 ושמעינן ליה לאביי לאמר ראשון
 אינו צריך להרחיק תריץ הא שמעינן
קמה כשבאו  ליה לאביי גופיה לאו
 לחפור בבת אחת ששניהן הוזקקו
: ם י ח פ  להרחיק כל אחל ואחל שלשה ט
 הבא לסמוך. בורו תחילה בצל המיצר
 ולחבירו אין שם בור: הטשוייה
 לבורוח. כגון בית השלחין שצריכה
 להשקות תליר: אפיי לרבנן דאמרי
 כוי. לשמעינן מינה אלם צריך
 לכנוס לתוך שלו כלי שלא יזיק אמ
 חבירו ולא אמרינן זה חופר בתוך
טע בתוך שלו: ליחנהו ו  שלו וזה נ
פן שיתפשטו  לשרשים. אלא סו
 עשרים וממשה אמה ויזיקו את
 כותלי הבור: מרפיח לי. שהיא
: הא ה כ מ ת ה מ ח  מרעלת ונלה מ
 איהמר טלה מכוהל בורו שנינו.
 ולמלנו בה שאף הראשון הוזקק
 להרחיק כלי כותל שהוא שלשה
: אלא לאביי קשיא. ם כלאמרן  טפחי
 להוא גופיה אוקיס למכותל בורו
 שנינו ועל כרמך לא הוזכר שם
 כותל אלא ללמלנו ששיעור כותל כלי
 הרחקת המיצר הוא אלמא אף
 הראשון הוזקק להרחיק: הבא
ע רך מתכתש מאיליו: ק ר  בידים. ק
 זה וזה מרחיק. אלמא אף על
ג בא בידים ״  הראשון להרחיק: ה
 שאני ודקארי לה מאי קארי לה בא
 בידים איצטריך סד״א כוי. כלומר
ג דלא בא בידים והאי ״ ע  הוא הדין א
קט (י) בידים רבותא אשמעינן  דנ
 לאף על גב לבא בידים אין צריך
: ם י ח פ  להרחיק אלא שלשה ט

 מתונתא

 פתח בבור ומסיים בכותל אי(ליתני אלא אם כן
 הרחיק מבורו של חבירו ג״ט) אמר אביי
 ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו וליתני
 אא״כ הרחיק מבורו של חבירו ג׳ טפחים הא
 קמ״ל דכותל בור שלשה טפחים נפקא
האומר לחבירו  מינה למקח וממכר כהתניא א
 בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא
 הכותל שלשה טפחים איתמר הבא לסמוך
 בצה המצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו
 סומך בשדה העשויה לבורות דברי הכל
 אינו סומך כי פליגי בשהה שאינה עשויה
 לבורות אביי אמה סומך ההא אינה עשויה
 לבורות רבא אמר אינו סומך דאמר ליה
 כי חיכי דאת אימלכת וחפרת אנא נמי
בשהה  ממלכנא וחפרנא איכא דאמרי ב
 שאינה עשויה לבורות הבהי הכל סומך כי
 פליגי בשהה העשויה לבורות אביי אמר
 סומך אפילו לרבנן דאמרי ״מרחיקין את
 האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם הוא
 דבעידנא דקא נטע איתא לבור אבל הכא
 בעיהנא הקא חפר ליתא לבור ורבא אמר
זה חופר (  גאינו סומך ואפילו לר׳ יוסי האמה ג

 בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הני מילי
 התם דבעידנא הקא נטע ליתנהו לשרשיו
 דמזקי לה לבור אבל הבא אמר ליה כל
 מרא ומרא ההא מחיית קא מרפית לה
 לארעאי תנן לא יחפור אדם בור םמוך
 לבורו של חבירו טעמא דאיכא בור הא
 ליכא בוה סומך בשלמא לחך לישנא
 דאמרת בשדה שאינה עשויה לבורות דברי
 הכל סומך מתניתין בשהה שאינה עשויה
 לבורות אלא להך לישנא דאמרת בשהה
 שאינה עשויה לבורות פליגי בשלמא
 לאביי ניחא אלא לרבא קשיא אמר לך
 רבא הא איתמר עלה אמר אביי ואיתימא
 רב יהוהה מכותל בורו שנינו איכא
 דאמרי יא) ואיתמר עלה אמר אביי ואיתימא
 רב יהוהה מכותל בורו שנינו בשלמא להך
 לישנא דאמרת בשהה העשויה לבורות
 דברי הכל אינו סומך מתניתין בשהה
 העשויה לבורות אלא להך לישנא דאמרת
 בשהה העשויה לבורות פליגי בשלמא להבא
 ניחא אלא לאביי קשיא אמר לך אביי מתני׳
 שבאו לחפור בבת אחת תא שמע ״סלע
 הבא ביהים זה חופר בורו מכאן וזה חופר
 בורו מכאן זה מרחיק שלשה טפחים וסה
 בסיד וזה מרחיק שלשה טפחים וסד בסיד
 בא בידים שאני ודקארי לה מאי קארי לה

 בא בידים איצטריכא ליה ס״ד אמינא כיון דבא בידים ליבעי נמי
 רווחא טפי קא משמע לן תא שמע מהחיקין את הגפת ואת הזבל ואת

 המלח
א כיון לבא ביליס ליבעי רוומא ״ נ שבאו לחפור שניהס בבת אחת ובא ביליס איצטריך ליה סל ׳ ד (מ. וקשה לאביי ה׳ י ם סד נ ם ו  ג׳ טפחי
י קמ״ל והשתא לא היה צריך לאסוקי ובא בידים איצטריך ליה שהרי לא הקשה כלום מבא בידים אלא אגב דאייתי ברייתא מפרש פ  ט
׳ לא בא בידים ובא בידים איצטריך ליה ה אפי ״ א דבא בידים הא לא בא בידים לא וסריך לרבא ומשני ה מ ע  לה ויש ספרים דגרסי ט
ג דלא בא בידים שרי ״ ע א  וכו׳ ואין נראה לר״ת לחלק לענץ היתר לסמוך בין בא בידים ובין לא בא בידים ולר׳׳י נראה לחלק שפיר ד
א כ י א א ד מ ע ת בו׳ ט פ ג ת ה ע של שדה תבירו: מרחיקין א ק ר ת ונופלת ק ע ק ב ת  לסמוך בבא בידיס אסור לסמוך לסי שהקרקע מ
ל בוי. פירוש וקשה לרבא ותימה מאי קושיא הכא ודאי מותר לסמוך בשאין כותל שאין מזיק כלום וכשיחפוץ זה לעשות כותל יסיר ת ו  כ
׳ שוב יסיר ועול אומר ר״י לבכל אלו יש טורח בסילוקן ולכך ע ויזיק לכותל לכשיבנה אפי ק ר ק ת וי״ל להני נמי מקלקלין את ה פ ג  את ה
א לעיל מ ע ה יכול לעכב עליו כי יש לחוש שמא לא ימהר לסלקו כשירצה לעשות כותל וא״ת אכמי מאי פריך לרבא הא מפרש ט ת ע  מ
א לא קאמר אלא אליבא לרבי יוסי והכא לא פריך אלא אליבא לרבנן: מ ע  משוס לכל מרא ומרא לקא מחית מרפית לארעאי וי״ל רההוא ט

. בקונטרס גרס בתר לשני מכותל בורו תל ו ר וסיים ככ  פתח ככו
 שנינו וליתני אלא אס כן הרתיק מבורו ואינו נראה כמו
ט גרס לה פתח בבור וסייס בכותל וליתני  שאפרש ואי גרס לה ה
ג אע״ ע מתוך פירוש ר׳ חננאל ו מ ש  אלא אס כן הרמיק מבורו וכן מ

( . א לף 0 מ א ק ב ב  דבריש המניח (
 ט פריך פתח בכד וסיים בחבית לא
 קא מסיים וליתני ואס הוזק בעל
 הכד כו׳ אין לשון הגמרא שוה אלא
ם מקצר: פעמי ם מאריך ו  פעמי
 מכותל בורו שנינו. כלומר
 לא מתלל בורו קאמר
 אלא מכותל שיש לבור שהראשון
 הכיח כשתפר בורו ומהך מילתא
 לרב יהודה דייקא לקמן דאסור
זקק הראשון להניח  לסמוך מלהו
 כומל ופריך מינה לאביי והשתא לא
 אפשר למיגרס וליתני אלא אס כן
 הרתיק מבורו לא״כ הוה משמע
נטרס  מחלל בורו ומה שפירש הקו
ה תני מבורו הוה ילעינא  לאי הו
 למכומל בורו קאמר לאי מתלל בורו
 קאמר אין [זה] כונס לתוך שלו כלום
 כו׳ גרסת ספרו לחקפו אבל אין
ה אמינא  נראה לולאי אי תגי מבורו הו
 מחלל בורו קאמר ושרי לסמוך ואס
 הראשון הרחיק מאיליו מן המיצר
א להשני יכול ם או יומר ה״  ג׳ טפחי
 לסמוך על המיצר ואס כן צריך לשנות
 מכותלו לאשמועינן דאסור לסמוך
 לרבא ולאביי צריך הרחקה בין שני
ם ומיהו יש ליישב  הבורות ששה טפחי
 הגירסא ופריך אליבא דאביי דאליבא
 דידיה קיימא דליתני אלא אס כן

: ס י מ פ  הרמיק מבורו ששה ט
ח וממכר. ק מ נה ל א מי ק פ  למאי נ
 הך נפקותא לא איצטריך
 לרבא להא קא משמע לן לאסור
 לסמוך אלא לאביי דקא סבר מותר
נה אי  לסמוך וקאמר למאי נפקא מי
 לאשמועינן לבעי הרחקה ו׳ טסמים
 ליתני אלא אס כן הרחיק מבורו ו׳
מך ההא ד סו מ : אביי א ם  טסחי
נה עשויה לבורות. והואיל וכן  אי
 אינו מזיק לו אס היא סומך וקשה
טע ל הוא שאס י  לרשב״א להא מססי
ת מ ח  אילן יצטרך להרחיקו יותר מ
ן  שסומך זה עד המיצר דמרתיקי
 האילן מן הבור חמש ועשרים אמה
 וי״ל דמכל מקום אינו עושה לו היזק
י שלא  דהא דמרחיק יותר לא מסנ
י שלא יזיק הוא  יזיקנו הבור אלא מסנ
להט אין לזה להניח מלסמוך  לבור ו
 בשביל כך דאם לא כן ירחיק כל

 כ״ה אמה את בורו:
י ״ ר סומך. אומר ר מ  אביי א
 דלשתי הלשונות לאביי דאמר
 סומך אם בא אחד לחסור בור
 לאחר מכאן צריך הוא להרחיק כל

: ס י  ששה טסח
ד דמכומל ״  לאביי ניחא. השתא ס
 בורו היינו מחלל בורו ולא
 דקדק בלשון: ה״ג בספרים ישנים
ק ׳ וזה מרחי א בידים כו ב  סלע ה

 א) [מכאן יעל זה ניתן טפח ומחצה נראה לשייך להל! נסמוך אחר חיבות לא צריך הרחקה כלל]: נ) [אבל הנא לריצה לחפור סמוך למיצי סמיך ונוי]: ג< וחסר כאן וצ״ל מתני׳ נשלה העשרה לבורות ול״ה אלא להיאן לישנא יכו׳]: ל) אא״כ הרחיק ללעתיה נשלה העשרה
 לנולית: ה) [נלאה לצ״ל ילעולס לא מי סמיך אפי׳ נשאר קרקע שלא נא ביליס ותיונתא לאניי יכי׳]: י) [נראה לצ״ל שנאי לחפיר נבח אחת]:



 מוםף רש״י
 לא יטע אדם אילן סמוך
 לשדה. נין שדה הלנן נין
 שדה האילן, וטעמא כדי
 עמדת הכרס, שכשיחרוש אפ
 אילנותיו לא יהא צריך להכניס
 מחרשתו לתוך שדת חנירו
. מרחיקין את ו ה  >לקמ1 ב

 האילן מן הבור. שהשרשץ
 מתפשנוץ ונוקנין נכותלי
 הנור ימחלידין את הקרקע
ז קיץ.:.. נ ־ נ  והכחליס נופלים ;
 עד שאתה אומר לי הרחק
 חרדלך כוי. שאני מדק יעלי
 להרחיק את עצמי, אני אומר
 לך שאתה מדק !:לקמן בה::!.
 לגלוגי חרדלאי. פרחי

. ! ו  חרלליי ושנ

.rv לא יחפור פרה שני בבא בתרא 
א מ ע ט ) הדר ביה מ : ג דלקמן (לף כ ״ ע . א תל  דטירייא קשה לכו
קט ליה ם נ  דטירייא ומפרש אלא משוס קלא מכל מקו
א משוס טירייא ולספרים מ ע ה בעי לפרושי ט קרא הו  הכא משוס דמעי
 דלא גרסי אלא אתי שפיר הכא דלההיא גירסא טירייא וקלא חל

ת לא ו ם חנ ד ח א ת פ א: לא י א הו מ ע  ט
ה משום שהעשן ״ . פ ן  של נחתומי
 קשה לאוצר וקשה לר״ת דלקמן אמר
 ביין התירו שמשביחו ועשן ודאי מזיק
 ליין דהא יין מעושן פסול לנסכים
 אלא נראה לר״ת דהיזק עשן ליכא
ן דאיכא שם תקרה ומעזיבה לא ו  ט
א שההבל מ ע  יכנס שם העשן אלא ט
 מזיק את האוצר אבל את היין משביח
 וגרסי׳ לקמן אמר רב יוסף והאי דידן
 אפילו שרגא קשיא ליה כלומר הבלא
 דשרגא ולא גרסי׳ קוטרא דשרגא:
צר עביד. הוי מצי  הא ל־כא או
ה כי ליכא לא סמיך ״  לשנדי ה
ל דהבלא (י) קשיא לאוצר:  והא קמ״
ת פ תה ר ם הי  דיקא נטי דקתנ־ א
ת כוי. ובכולהו מ ד ו ר ק ק  כ
ט והוה ׳ לא תני ה י  הרחקות דמתנ
 ליה לאשמועינן בשאר וכ״ש בדירה
ת נמי  ותימה ללעולם בשאר הרחקו
ה הכא  מותר לסמוך והא לנקטי
ג להוי גירי ״ ע א ד  לאשמועינן רבותא 8
למת לאוצר מותר  ליליה אס היתה קו
ר חילוש אסילו לרבי יוסי  להשתא ה
 ואי אשמועינן בשאר לא הוי תילוש
 אלא לרבנן אבל לרבי יוסי לקסבר
ר שוס חילוש:  על הניזק להרחיק לא ה
י כוי. ולאביי לא  ריקא נמי דקתנ
ע מ ש  קשיא האי דיקא דלא מ
י מבדירה: פ  ליה שיהא חידוש בשאר ט
ד כוי. והוא ק ת כ פ תה ר  ואם הי
 הדין חנות של נתתומין ושל

: ט ק  צבעין ומדא מינייהו נ
ו כדי ת שאמר ו מ  ותני עלה ד׳ א
ה ליה דת הכרם. הו ו  עכ
 למיגקט כדי עבודת האילן אלא נקט
 עבודת הכרס לפי שנזכר לשון זה
 במסכת כלאים גבי כרס שצריך
ם : טעמא משו ת  הרחקה ד׳ אמו
ת הכרם בו׳. בלאו האי דיוקא ד ו ב  ע
י בהרחקת  מצי למסרך בסשיטות דסג
 ארבע אמות ואי אסור לסמוך היה
ת כלתנן לקמן ה אמו ״  צריך להרחיק נ
) שמרחיקין את האילן מן : ה  >לף כ
 הבור אלא ניחא ליה למילק לאפילו
 תוך ארבע אמות מומר לסמוך:
נמא. וא״ת אמאי  המפסיק צו
 צריך ל׳ אמות פשיטא
 שתוץ לצונמא לא ימרוש שלא יועיל
 כלום לאילן ר׳׳ל כשיחרוש על הצונמא
 וירצה להפוך המחרישה לצל אחר

 המחרישה יכנס לשלה חבירו:
ן כוי. וא״ת היאך  היו שדש־ו יוצאי
 סמך אי שלא ברשות א״כ יקוץ
 וצריך לאוקמי בלוקח ולריצב״א אין
ק ל בלוקח מללא מסי  נראה להעמי
 לה כלבסמוך אלא נראה למיירי
 בסמך שלא ברשות לאינו קוצץ
 האילן אלא בנתינת למים ובזה לא

 רצה להאריך ולהשמיענו:
ה שהאילן ׳ מ׳ בלוקח. פ׳  הכא נ

 המלח ואת הסיה ואת הסלעים מכותלו של
או םה כסיה טעמא האיכא ,  חבירו ג׳ טפחים א
 כותל הא ליכא כותל סומך לא כי ליכא כותל
 נמי לא סמיך ואלא מאי קא משמע לן הא
 קא משמע לן ההני קשו לכותל תא שמע
 מהתיקים את הזרעים ואת המחרישה ואת
 מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים טעמא
 האיכא כותל הא ליכא כותל סמיך לא כי
 ליכא כותל נמי לא סמיך ואלא מאי קמ״ל
 הא קא משמע לן המתונתא קשה לכותל
 תא שמע ואת הריחים ג׳ מן השכב שהן ה׳
 מן הרכב טעמא האיכא כותל הא ליכא כותל
 סמיך לא כי ליכא כותל נמי לא םמיך ואלא
 מאי קא משמע לן הא קא משמע לן דטירייא
 קשה לכותל תא שמע ואת התנור שלשה
 מן הכליא שהן ה׳ מן השפה טעמא האיכא
 כותל הא ליכא כותל סמיך לא כי ליכא
 כותל נמי לא סמיך אלא מאי קא משמע לן
 הא קא משמע לן ״ההבלא קשה לכותל
לא יפתח אהם חנות של נחתומין (  תא שמע ג
 ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת
 בקר טעמא דאיכא אוצר הא ליכא אוצר
 עביה דירה שאני היקא נמי התני עלה יי אם
 היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר ת״ש
לא יטע אהם אילן סמוך לשדה אלא אם כן (  ה

 הרחיק ממנו ה׳ אמות ותני עלה י׳ ה׳ אמות
 שאמרו כהי עבוהת הכרם טעמא המשום כהי
 עבודת הכרם הא לאו משום כדי עבודת
 הכרם סמיך ואע״ג דאיכא שרשין דקא מזקי
 הכא במאי עסקינן המפסיק צונמא ׳•(היקא
 נמי הקתני) ח<היה גדר בינתים זה סומך לגדר
אי הכי אימא (  מכאן וזה סומך לגדר מכאן ט
 סיפא היו שרשיו יוצאין בתוך של חבירו
 מעמיק להן שלשה טפחים כהי שלא יעכב
 המחרישה ואי המפסיק צונמא מאי בעו (א)
 התם ה״ק ואי לאו צונמא והיו שרשיו יוצאין
 לתוך של חבירו מעמיק שלשה טפחים כדי
 שלא יעכב המחרישה ת״ש יימרחיקין את
 האילן מן הבור עשרים וחמש אמה טעמא
 דאיכא בור הא ליכא בור סמיך לא כי ליכא
 בור נמי לא סמיך והא קמ״ל העה כ״ה אמה
 אזלי שרשים ומזקי לבור אי הכי אימא םיפא
 ואם אילן קדם לא יקוץ ואי דלא סמיך היכי
 משכחת לה כדא״ר פפא בלוקח ה״נ בלוקח
 ת״ש 5•מרחיקין את המשרה מן הירק ואת
 הכרישין מן הבצלין ואת החרדל מן הדבורים
 טעמא דאיכא ירק הא ליכא ירק םמיך לא
 כי ליכא ירק נמי לא סמיך והא קמ״ל דהני
 קשו אהההי א״ה אימא סיפא רבי יוסי מתיר
 בחרדל לימפני שיכול לומר לו עה שאתה אומר
 לי הרחק חרדלך מן דבוראי הרחק דבורך מן
 חרהלאי שבאות ואוכלות לגלוגי חרהלאי

 ואי
ט לא״כ הול״ל במוכר אלא נראה לו לפרש שהאילן ביל לוקח ולשני הפירושים אלו אין להקשות מאי ל ר י בר׳ מ  ביל מוכר ואין נראה לר״
ט ל ר י ברבי מ ״ ע האילן ומכר הבור לס״ה או אילן לפי׳ ר ט  איריא שהאילן קלס אפילו קלם בור נמי כגון שאלם אחל עשה הבור ואח״כ נ
י מכירת ״ ר אינו בא אלא ע עת האילן לערעור בעל הבור דערעו ג אילן קדס קרינא ביה שקדמה נטי  לא יקוץ שהרי בהיתר עשאן דבכה״
י מאי איריא אילן קלס אפילו ) שסי׳ בלוקח שלקח מאלס אחל את אילן וטוענין ללוקת קשה לר״ ת האילן אבל לפר״ת׳ ר ט  בור או מ
: ה נ ע ה ט מ ן ללוקח לוקמה נמי בלא לוקח ובחזקה שיש ע י ן להתזיק באילן ג׳ שנים איירי לבתזקת ג׳ שנים טוענ ו  קלס בור נמי ועול ט

 רבעו גרשום (המשך)
 לא סמיך ןודקא דייקי
 הא היכא] דליכא אוצר
 סמיך היינו טעמא דדירתו
 של אדם שאני שצריך
 לו לאדם לעשות צרכיו
 בדירתו מש״ה לא מצי
 מעכב ליה הואיל ואין לו
 שום אוצר עכשיו אבל גבי
 בור ושדה דעלמא דלא קבע
 תשמישתייהו כדירה לא
 סמיך משום דמזיק ליה בכך
 ןדמרפי] ליה ארעיה ואי
 מימלך למיעבד בור לא מצי
 למיעבד בור: דיקא נמי.
 דדירה שאני: דקתני אם
 היה רפת בקר קודם לאוצר
 מותר. משום דדירה שאני:
 כדי עבודת הכרם. כדי איכר
 בקר וכליו דלא דייש ליה
 לשדהו דהתם היו חורשין
 את הכרמים בשוורים וכך
 נמי היו חורשין לשדה
 אילנות בשוורים: דקא
 מפסיק צונמא. בין שדה
 שלו לשל חבירו דלא
 קא עבדין כהני סלעים
 מש״ה מצי סמיך אי לאו
 מפני עבודת הכרם אבל
 בעלמא לא: היה גדר
 בינתים. כין הכרם לשהה
 זה סומך נטיעותיו לגדר
 ןאע״גן דעברין שרשין
 לשדה: מעמיק לשרשיו
 בקרקע ג׳ טפחים כדי שלא
 יעכב את המחרישה. הכי
 קאמר אי לאו צונמא והוה
 מרחיק ליה לאילנות כ״ה
 אמה כשיעור האילן. ולאחר
 כן הגדילו שרשין יותר
 מכ״ה והיו שרשין יוצאין
 לתוך של חבירו כנ״ל:
 אית דמפרשי האי שדה
 כרם הוא כדי להשתמש
 כהני ד׳ אמות עבודת
 תישמייש דצריך לכרם כגון
 בית הגת וגיגית שלועזין
 טיני. היינו בור שתחת
 הגת. אלמא דסמיך (ליה
 אלא) הכא במאי עסקינן
 דאי לאו משום עבודת
 הכרם סמיך דמפסיק צונמא
 כלומר דאיכא סלע חזק בין
 האילן לשדה דאינן יכולין
 השרשין לעכור ולהפסיד
 בשדה אבל גבי בור ושדה
 דעלמא דמפסיד לעולם לא
 סמיך. זה סומך אילנו לגדר
 וזה בורו אלמא דסמיך
 אע״ג דעברי שרשים תותי
 גדר לשדה תבירו וקא מזקי.
 לא הכא נמי דאיכא צונמא:
 מעמיק שרשי האילן בקרקע
 ג׳ טפחים נו כי היכי דלא
 ליתזקו שרשין ואמאי צריך
 להעמיק בתמיה: כדי שלא
 תעכב את המחרישה ולא
 יפסיד. להכי צריך להעמיק
 וסמיך אבל גבי בור ושדה
 דעלמא דלעולם אי אפשר
 דליכא פסידא של רפיית
 הקרקע מכור לכור (אמאי)
 [אימא] לעולם לא סמיך.
 למ״ה: אי הכי. דכי ליכא
 בור [נמי] לא סמיך האילן
 אימא סיפא אם האילן קדם
 לבור דאם היה נטוע האילן
 קודם דנחפר הבור אע״ג
 דמזיק לה לא יקוץ ואי
 לא סמיך האילן על מצר
 שדה חבירו קודם תפירת
 הבור היכי מצי משכתת לה

 דמויק לה השתא אלא לאו ש״מ דסמיך: לא לעולם לא סמיך. וכי תימא א״כ היכי הוה זה סומך אילנו אצל שדה
 חבירו: כדאמר רב פפא לקמן בלוקח. כגון דהוה מעיקרא האילן והשדה לאדם אחד ומכרו לשני בני אדם לאי מכר
 מקום האילן והאילן ולשני מכר כל שאר השדה משפת אילן ולהלן ובא זה שלקח שאר השדה וחפר בורו סמוך לאילן
 דהשחא קדם האילן לבור ולא סמכו זה לוקח אלא המוכר דברשות סמכו דהכל היה שלו ומש״ה לא יקוץ ולעולם
 בעלמא לא סמיך: מרחיקין את המשרה. מים סרוחין ששורין בהן פשתן וקשה הוא לירק. א״ד משרה שמכבסין ושורין בהן
 את הבגדים: מן הירק מתוך ג1 דאתנייהו ירקות דלא צריכי כל כך למים וניתוץ ניצוצות הכביסה על הירק כל שעה

 מחונחא. לבר לח: טירייא. איטוני״ר בלע״ז כמו לטרייא לרישיה
ה של נחהומין. מוכרי לחס שמסיקין ט : ח > . ה ן לף מ י ל חו ת ( פו  באלו טרי
: אוצר. עלייה שאוצרין בה תבואה ושמן ריף0 והעשן ל  שם אור ממי
 קשה להן: ולא רפת בקר. הריח קשה להן: דירה שאני. חנות ורפת

 בקר דירתן של אדם הן ואין לנו
:  לאסור דירמו עליו אא״כ ההיזק מוכן
 דיקא נמי. דדירה שאני: דקחני טלה.
דמת א אס היתה הרפת בקר קו  דההי
 לאוצר מותר ובכולהו שאר הרתקות
׳ לא תנא הכי ש״מ הכא משוס י  דמתנ
 דדירה שאני אבל אינך אף הראשון
 צריך להרתיק: אלא אם הן הרחיק
א מ ע  ממנו ארבט אמוח. כדמפרש ט
 כדי עבודח הכרס שהיו חורשים
 הכרס במתרישה וכן בשעת הבציר
ם  בוצרין אותם בעגלות וצריך להן מקו
 סנר ארבע אמות שלא תיכנס עגלת
 מתרישתו בקרקע חבירו: טטמא
 משום טבודח הכרם. שהוא מזיקו
ג (ג) ״ אע ט סמיך ו  בידים הא לאו ה
 שיתפשטו שרשיו ויזיקו בשדה בין
 לעכב המחרישה בין לתפירת הבור:
 צונמא. סלע חזק שלא יתפשטו שרשיו
 לשם: גדר בינהים. שאין מזיקו עוד
 לעבודת הכרס זה סומך אילנות
 לגלר מכאן וזה סומך אילנות לגלר
 מכאן ואי נמי אתל מהן שלה לבן אין
( א.  כאן כלאים כלאמר בעירובין >לף י
 אם גפנים מכאן מותר לזרוע כאן גבי
 נעץ ארבעה קונדיסין ומתת זמורה
 על גביהן ללמיא לצורת הפתת קמני
ג לאזלי שרשים אע״  מיהא זה סומך ו
ן למוך השלה:  תחת הגלר ומתפשטי
 מטמיק להן. בעל השלה קוצץ את
 השרשין שיצאו בשלהו בעומק שלשה
וטע : ואי לאו צונמא. וזה נ ס י  טסח
ק להו זה י מ ע  שם שלא כלת מ
: עשרים וחמשה ן  «) כשיזיקו ה
 אמוה. כך שיערו שהשרשין נמשכין
 והולטן ומקלקלין את כותלי הבור:
 הוא הדין כוי. והא קמ״ל לער כ״ה
ג ״  אמה אזלי שרשין ומזקי לבור: ה
 אי הכי אימא סיפא אם האילן קדם
 לא יקוץ אי לא סמיך היכי משכחת
 להו. דהאילן קדם ואי שלא כדין
ה לי בור  סמך אמאי לא יקוץ מ
י קוצץ ומאי שנא אילן  קלס דקתנ
ס דתנא לא יקוץ: הדאמר רב ד  ק
 פפא. לקמן בשמעתין נע״ב]: הכא נמי
 בלוקח. אדס שנטע אילן בתוך
 שלהו ואח״כ מכר חצי שדהו לאיש אחר
 ובא הלוקח וחסר בור אין זה צריך
 לקוץ אילן שנטעו ברשותו: אח
:  המשרה. מיס ששורין בו את הפשתן
 מן הירק. של מיני מאכל כרוב
 ושומין וכרישין: ואח הכרישין. כרתי
 סוריל״ש: ואח החרדל מן הדבורים.
 שאוכלין את התרדל ומתדד את פיהם
 ואוכלות את דבש שלהן: כי ליכא
 ירק נמי לא סמיך. והא קמ״ל דהנך
: עד שאחה אומר הרחק י  קשו אהדד
 אח חרדליך מדבור״. שעל המזיק
 להרחיק עצמו הרחק אתה דבורייך
יק:  מן חרדליי שאף אתה נקרא מז

 ואי

 מםורת הש״ם
 א) נ״א וסד, ג) נ״א דהני,
 ג) לקמן כ:, ו) [שס],ה)לקמן
 כו. [ודף פג.], ו) [לקמן כו.],
 !) נ״א ת״ש, ח) לקמן כו.,
 נו) נ״א ה״נ בצונמא,
 י) לקמן כה:, 5) ג״ז שס.,
 ל) נ״א ותגי עלה [לקמן
 כה:], מ) [רש׳יש מ״)1, נ) צ״ל

 לפר״ח. רש״ש,

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה דיקא בו׳ דאע״ג
 דהוי גירי. עיין לקמן דף כה

 ע״נ תישי דייה עני:

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מאי נעו שרשין
 החס: (ג) דש״־ ל״ה טעמא
 וני׳ ואע״ג דסופו
 שיחפשטו: (נ) דיה ואי לאי
 צונמא וכוי להו זה וכשידקי
 ה!) חא״מ ונ״נ ס״א כדי
 שלא יזיקהו כשיזקינו
 הן: (י) תום׳ ל׳׳ה הא לינא
 וכוי דהבלא דהני קשה

 לאוצר:

 לעזי רש ׳״י
 איטוני׳׳ר [אישטוני״ר].

 להרעיד לנער.
 פוריל״ש. כרשות

 (ירק מאכל).

 רבינו גרשום
 המלח. שחופרין להכניס
 לתוכן מים לעשות מלח
 וישיחות שעושין לשרוף
 בהן הסיד ואת הסלעים
 חפירה מלאה אכניס:
 וסד בסיד. החפירה דבל
 אלו מזיקין לכותל: הא
 ליכא כותל. הוי כשאר
 כותל וסמיך וקשיא לרבא
 דאמר גבי שדה דלא
 סמיך: דמתונתא דהני. זה
 לחלוחית המים שמישקין
 הזרעים בנגר ודאי קשין
 לכותל שמקלקלין המים
 יסוד הכותל: מרחיקין את
 הריחים. העשוק בקרקע
 מן הכותל חבירו: ג׳
 טפחים מן השכב. זו
 אבן התחתונה שמו שכב.
 ורכב וו אבן עליונה
 שמורכבת עליה והתחתונה
 רחבה מן העליונה טפח
 לכל צד והיינו גי מן
 השכב שהוא די מן
 הרכב מתוך דפחותה טפח:
 טעמא דאיכא כותל. וקשיא
 לדכא: טירא קשה לכותל
 אותו זיעזוע שמזעזעין
 הקרקע בשעה שמתקינין
 שם הריחים איכא דאמר
 טירא קול הברה שעושין
 הריחים: מרחיקין את
 התנור מן הכותל. אע״ג
 דלא תני כותל אפייה משמע
 דירחיק מן הכותל ג׳ טפחים
 מן הכיליא איזהו כיליא
 שכשעושין התנור מחרס
 שכל תנוריהן היו של חרס
 ועשוין כעין דלי פתוח
 מלמעלה והחרס קלוש
 ומדביקין סביב החנור מן
 הטיט בעובי טפח סביב כד־
 לחזק התנור מפני שהוא
 של חרס שלא ישבר ולאותו
 הדבק קרי כילייא והיינו
 דאמרי• במסי (פסחים)
 [חולין קכג:] וגורר את
pהטפילה עד שמגיע לא 
 ואותה דאמרי׳ התם היינו
 כילייא ושפה זו שפת החנור
 עצמו שהוא מרחיק מן
 הכותל ד׳ טפחים כפ״ה.
 איכא דאמרי כילייא זה
 יסוד התנור דכל סביב
 התנור סמוך לקרקע יוצא
 בנין התנור טפח לחוץ וכי
 מעלה בנינו מקצר ועולה
 עד לשפה שלמעלה דפוחת
 טפח למ״ה: הבלא. חמימות
 התנור: לא יפתח אדם חנות

 של נחתומין. שאופה פתו למכור בכל עת תמיד אופה ומחמם התבואה או היין של חבירו שבאוצר שלמעלה הימנו בעלייה
 ומיש״ה קרי לעלייה אוצר שכן דרך בני אדם שאוצרין פירותיהן בעליות. וכן של צבעים לא יפתח תחת האוצר מפני שתדיר
 עושה היסק גדול לצורך הצבע ומחמם התבואה: ולא רפת בקר נמי מישום הבלא דזבל. וטעמא מאי לא יפתח דאיכא
 אוצר דקדם מעיקרא מש״ה אינו יכול לפתוח להפסידו. הא לא הוי אוצר מעיקרא אלא חנות קדם ברישא והשתא קא
 פתח (הוי) [האי] חנות של נחתומין אע״ג דיכול למימר האי בעל (האוצר) [המיצר] למחר אי עביד הכא לעיל אוצר שלי
 ומזקת לי כיון דעדיין לא מינכר היזקו עביד וסמיך הכי נמי סמיך א) למיצר וקשיא לרבא אמר לך רבא לעולם בעלמא

 א) נראה לצ׳׳ל והכא נמי סמיך נור סמיך למיצר. o נראה לצ״ל נ״ט כלי שלא תעכנ את המחרישה ולא יפסיל יאמאי צריך להעמיק נחמי׳: ה״ק ואי לאו צונמא ונוי ולהני צריך להעמיק וכוי: ג) אולי צ׳׳ל מתוך להנהו ירקות לא צריכי כ״כ וכוי.



 מסורת הש״ם
 א) לקמן כה:, ב) שיין לע״א,
 ג) צ״ל מעט זמן. יות״ס,
 ד) צ־׳ל גס. רשי׳ש, ה) מזיק,

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה ואי לא וכר
 להרחיק את עצמו כל
 הרתקות: (ב) בא"־
 לאקשיי• דבברייתא:
 (ג) אהד ד־׳ת יאי לא צ״ל
 ל״ה יסנר ואח״כ ל״ה מכלל
 וכו׳ יג׳ רנוריס אלו הל״א
 ואח״כ צ״ל ל״ה לגלוגי:
 (ד) בא״ד אי סמיך פליגי
 כלמסקינן וכוי: (ה) כא״ד
 שיחלקו בזה ללרמן כצ״ל:

 רבעו גרשום (המשך)
 ופל־ג עלייהו אמשרה וירק
 משום דהכי קאמר לדו
 ר׳ יוסי לרבנן בשלמא
 להנך תרתי במשרה ושומ־ן
 מודינא לבו דעל המזיק
 להרחיק משום דהן מזיקין
 את הירק ואת הבצלים והם
 לא מזקי למשרה ושומץ
 אבל גבי חרדל ודבורים
 דזה מזיק זה וזה מזיק זה
 פליגנא עלייכו דלא צריך
 חד מ־ני־הו להרחיק טפי
 מחבריה ואמרי ליה רבנן
 לר׳ יוסי ל״ש בין חרדל
 למשרה וירק דכולן מז־קין
 ולא ניווקין דחרדל מזיק
 לדבורים מתוך חריפות
 החרדל דאכלי דבורים
 מכחשו הדבש אבל דבורים
 לא מוקי לחרדל אמאי
 אמרת אי משום כינתא
 (בעתא בצתאן גרעינין
 דחרדל ליכא למיחש דאכלי
 ליה דבורים דכיון דהן
 דק־ן מאד לא משבחי
 להו דבורים ואי בטרפא
 כלומר אם תאמר שאובלין
 העלין של חרדל מאי
 איכפת ליה הדר פארי.
 חוזר וגדל ולהכי סבירא
 להו גבי חרדל ודבורין
 כגון משרה וירק: וזה
 נוטע בתוך שלו. אע״ג
 דמזיק לכור של תכירו דאי
 בעי בעל הבור דהוי ניזק
 להרחיק ירחיק דהאי לא
 יניח שלא יטע בתוך ישלו
 אע״ג דמזיק ליה אלמא
 דםבר ר׳ יוסי דעל הניזק
 רמי להרחיק את עצמו:
 אלא לעולם ר׳ יוסי ודאי
 ןס״לן על הניזק לדרחיק
 וכי תימא א ״כ מאי טעמא
 דמודה לרבנן במי&רה וירק
 דמסברי דעל המזיק רמי
 לא תימא דמודה להו
 אלא לדבריהן דרבנן קאמר
 לדידי אפיי משרה וירק נמי
 לא צריך להרחיק מישום
 דסבירא ל־ דעל הניזק
 להרחיק אלא לדידכו וכוי:

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא
ת אפילו בשאין שס דבר הניזוק י ב  ואי לא םמיך. איניש היזק למיצר ח
 אית ליה לר׳ יוסי דאלו שניהן מזיקין הן היכי משכחת ליה דליסמוך חד
 מינייהו ברישא הרי חבירו מעכב עליו: בלוקח. אחר שעשה זה משרה
 במוך שדהו או זרע שם חרדל מכר מחצה שדהו לאחר והלוקח זרע שס

 יח:
 בלגלוגי

ד דבורים: אמאי  ירק או העמי
 מרחיק. הרי ברשות עשה: ועוד
 מאי טעמא דרבי יוסי. דלא סליג
הו א משוס דתררי מ ע ט  אלא בחרדל ו
 מזיקין הן וליפלוג נמי במשרה
 וירק: על המזיק להרחיק אס עצמו.
 ואף על פי שמתחלה עשה ברשות:
 אי בבינחא. גרעין הזרע:

 לא

 ואי הלא םמיך היכי משכחת לה אמר רב
 פפא בלוקח אי בלוקח מאי טעמא דרבנן
 ועוד מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה
 וירקא נמי אמר רבינא קא םברי רבנן על
 המזיק להרחיק את עצמו מכלל דר׳ יוסי סבר
 על הניזק להרחיק את עצמו אי על הניזק אפי׳
 משרה וירקא נמי אלא לעולם ר׳ יוסי נמי על

 המזיק סבירא ליה והכי קאמר להו רבי יוסי לרבנן תינח משרה וירקא ההני
 מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן
 דבורים לחרהל לא מזקי ליה אי בבינתא לא משכחא ליה אי בטרפא הדר
רבי יוסי אומר אע״פ ,  פארי וסבר ר׳ יוסי על המזיק להרחיק את עצמו והתנן א
 שהבור קוהמת לאילן לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו אלא
על הניזק  לעולם ר׳ יוסי על הניזק ם״ל ולדבריהם דרבנן קאמר להו להיהי א
 להרחיק את עצמו 2ואפי׳ משרה וירקא לא בעי רחוקי אלא לדידכו דאמריתו
 על המזיק תינח משרה וירקא ההני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרהל
 ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי ליה אי בבינתא

 לא

נטרס פרתים ובערוך פירש גרעין  חרדל. סי׳ הקו
י דהא קאמרי רבנן דבורים  ותרריהו אין נראה לר״
ע דלא פירש רבי מ ש  לחרדל לא מזקי אי בבינתא כו׳ אי בטרפא כו׳ מ
ן אי בבינתא כו׳ ונראה ה הן מזיקין ולכך היו מסתסקי  יוסי בדבריו מ

ס ענפים והשתא לא י דלגלוגי ה  לר״
ה הס מזיקות לכך  פירש רבי יוסי מ
 אמרו ליה רבנן אי בבינתא כו׳ וא״ת
ם הרי הן מזיקין לחרדל  מכל מקו
 שיאכלו הפרחים רש לומר שהפרחים
 אינן כ״א מעט«) וביום או יומים שיעמדו
ך  אין יכולין להזיק: ואי לא סמי
י בשלמא לאביי ״ ר ת לה. פ ח כ ש  היכ• מ
 דאמר סמיך אתי שסיר דמיירי שסמך
ג דהשמא אע״  בעל דבורים תחילה ו
ד דדבוריס נמי מזקי לחרדל ״ ס  ק
ם סברי רבנן דעל  לכ״ע מכל מקו
 המזיק שני דהיינו בעל חרדל להרחיק
 את (א) כל ההרחקה כמו גבי בור
 דאס סמך הראשון על המיצר השני
ם ורבי יוסי  מרחיק כל ששה טפחי
 סבר כיון דדבוריס מזקי חרדל ועשה
 קצת שלא כהוגן שסמך על המיצר
פ ״ ע  שזה עתיד לסוף לזרוע חרדל א
 שבדין אינו יכול למונעו שלא יסמוך
מ קצת שלא כהוגן עושה וגסי) בעל ״  מ

 חרדל יכול לסמוך ולא דמי לבור דהתס משוס דמרפי ליה לארעיה ומזיק השני בידים לכותל בורו של ראשון לכך על השני להרחיק כל
 ההרחקה אבל הכא לא אלא לרבא דאמר לא סמיך היכי משכחת לה דבעל החרדל ירחיק כל ההרחקה לרבנן ולרבי יוסי לא ירחיק כלל
 דכיון דתרוייהו מזקי אהדדי על כל אחד ואחד להרחיק חצי ההרתקה ואפילו סמך בעל דבורים תחלה יש לו לסלקם הואיל ושלא כדין
ק דדבוריס לא מזקי לחרדל ועל ד דבורים וסברי רבנן כדמסי א בלוקח שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח העמי פ  סמכס אמר רב פ
ג דגבי אילן כשסמכו בהיתר אמרי דלא יקוץ הני מילי אילן שעשוי לעמוד שנים ״ ע  המזיק להרחיק אמ עצמו אף על פי שסמך בהיתר א
ג דסמך ״ ע ד מרובה אבל משרה כרישין ומרדל לא דהכי נמי אמרינן גבי אילן אס הבור קדם קוצץ ונותן דמים א ס פ  רבות ואיכא ה
א דלהפסד מרובה חששו ורבי יוסי סבר דדבורים מ ע  אילנו באיסור ובשאר דברים הנסמכים באיסור אינו נראה שיתנו דמיס אלא ט
 מזקי לחרדל וצריך בעל דבורים להרחיק כל ההרחקה כיון דבעל חרדל לא עשה כלל שלא כהוגן ומשוס הכי נמי לא בעי לאוקמי כשסמך
ה שאינו גבי אילן ובור ס שעשה בהיתר מ ״ ע  בעל דבורים תחלה וכלוקח ולא היה צריך לדחוק ולומר דלרבנן על המזיק להרחיק א
 וגס לא יצטרך לומר דלרבנן דבורים לא מזקי לחרדל וסליגי ארבי יוסי דא״כ כיון דבעל דבורים סמך בהיתר ולא עשה שלא כהוגן לא
 היה מתיר רבי יוסי לבעל חרדל לסמוך ואס מאמר נוקי פלוגתייהו בלא לוקח דלרבנן דדבוריס לא מזקי לחרדל צריך בעל חרדל להסיר
פ שסמך תחלה ולרבי יוסי כיון דתרריהו מזקי אהדדי אין לבעל החרדל להרחיק כל ההרחקה אלא החצי ״ ע  ולהרחיק כל ההרחקה א
א דרבנן כיון דבהיתר נסמכו משרה וכרישין למה צריך להרחיקן מ ע  ר״ל דמחיר בחרדל משמע דמתיר לגמרי לסמוך אי הכי מאי ט
ט דרבי ״ ד דדבוריס נמי מזקי לחרדל לכ״ע ועוד מ ״ ס  כשבאו ירק ובצלים וכ״ש חרדל למה ירחיקוהו כשבאו דבורים כיון שגם הם מזקי ד
ן שנעשה המשרה בהיתר לא יצטרך להרחיקה כמו ו  יוסי דלא פליג אלא בחרדל משוס דדבורים נמי מזקי לחרדל אסילו משרה וירק ט
להט על בעל החרדל ס שעשה בהיתר ו  גבי אילן ובור ומשני רבינא לעולם בלוקח וקא סברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו אע״
ן דשמעינן ממילתא דרבינא שהדבורים אינם מזיקים לחרדל דלכך נתנו רבנן הרחקה על בעל החרדל ו  להרחיק שהוא י) הזיק ופריך ט
מ ״ ה ה ד ה״ פ שהוא מזיק ולא ניזק א״כ אפילו משרה וירק נמי ו ״ ע  מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק עצמו מדשרי סמיכת חרדל א
י ואוכלות לגלוגי חרדלי אלא ניחא ליה למינקט קושיא דאםי׳ משרה ע שהדבורים מזקי נמי לחרדל דקתנ מ ש  לאקשויי (0 דבריימא בהדיא מ
ק וכוי. צ״ל לפירוש זה דזה המקשה אינו אותו : מכלל דםבר רבי יוסי על הניזק להרחי (  וירק נמי משוס דהתחיל כבר להקשותה «
 שהקשה בתמלה ואי לא סמיך היכי משכתת לה דהא לדידיה הוה ניחא ליה לאביי דאמר סמיך ולא הוה קשה ליה מידי וסבר רבי יוסי
ט ה דע ל א דדבורים לחרדל לא מזקי לרבנן אבל המקשה הזה לא י דע שפיר המסקנ  על הניזק כו׳ וצ״ל שהמקשה הראשון הוה י
ן דלרבנן חשיב בעל דבורים ניזק ולא מזיק שמצריכין לבעל חרדל להרחיק אף על גב שהם ו  פריך מכלל דסבר רבי יוסי כו׳ והקשה ט
אס״ה מותר לסמוך ן דסמך בהיתר לא חשיב מזיק ועל בעל חרדל להרמיק א״כ גס לרבי יוסי חשיב ניזק ו ו ם ט  מזיקין לחרדל מכל מקו
 לבעל החרדל א״כ סבר דעל הניזק להרחיק את עצמו אי הכי אפילו משרה וירק נמי כן דאין סברא דלרבי יוסי חשיב בעל דבורים
ט ומשני לעולם ה פ שסמך בהימר משוס שעשה קצמ שלא כהוגן ולרבנן לימ להו האי סברא דאין סברא כלל דלפלוגינהו ב ״ ע  מזיק א
ן שעשה קצת שלא כהוגן בסמיכתו ורבנן נמי הוו מודו ליה ו ג שסמך בהיתר ט ״ ע  רבי יוסי על המזיק ס״ל וחשיב בעל דבורים מזיק א
א זו יש לפרש  בהך סברא אי הוו סברי דדבוריס מזקי לחרדל אלא דס״ל דדבורים לא מזקי לחרדל ולכך מרחיק בעל החרדל וכמסקנ
נן השתא ולא כמו שפי׳ לפ״ה שיחלקו  תחלת הסוגיא לדברי המקשה דסריך ואי לא סמיך היכי משכחת לה דבשלמא אי סמיך (י) כדמסקי
י שבעל ס מזיקין לחרדל כשיבא ור׳ יוסי מתיר לסמוך החרדל מפנ ג שגס ה ״ ע  יי) דלרבנן הוו דבורים כמו ירק כיון שנסמכו בהיתר א
ה הוה ליה לאקשויי אלא משום דאיצטריך מ ו ק יק כוי. לקמן על מ : (לעיל) וםבר ר׳ יום׳ על המז גן  הדבורים עשה קצת שלא כהו
ה לכולה מילתא הכא ובלוקח דהכא אי אפשר לפרשו כפירוש  ליה לפרש הכא דסבר רבי יוסי דעל המזיק להרחיק את עצמו אסקו
ן שטוענין לו שהמוכר קנה סמיכה ו ׳ באדם שלוקח משרה וטוענין ללוקח דא״כ למה ירחיק המשרה כשיבא שס ירק ט  רבינו חננאל דפי
ה הוצרך לחלק י וקשה לו מ ש״ י כל הסוגיא לפי שיטת ר ״ י בר׳ מרדכי כך פי׳ ר ״ ר  זו אלא צריך לפרש בלוקח כמו שפירש בקונטרס או כ
ן במשנתנו ועוד דקתגי בתוספתא ן להביא משנה זו דמשרה וירק באחרונה המוקדמי  בדוחק בין לוקח דאילן ללוקח דמשרה ועוד דלמה המתי
ע דבעל דבורים סמך תחלה ומפרש רבינו מ ש  >פ״א) רבי יוסי מתיר בחרדל שאומר לו כדרך שעשית בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי מ
ם ורבינו חננאל דהכי גרסינן אלא אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו והשתא הדר ביה מכל שינויי דלעיל דודאי  ת
דה רבא דכי ליכא כותל או ירק דסמיך משוס דקא סברי רבנן דדוקא על המזיק להרחיק את עצמו דהיינו כי איכא דבר  בכולהו מו
א דכל מרא ומרא דקא מ ע  הניזוק אבל ט ליכא דבר הניזוק לא מקרי הסומך מזיק ולא אסר רבא לסמוך אסי׳ לרבנן אלא דוקא בור משוס ט
להט חשוב הסומך מזיק אפילו כי ליכא בור וכיון דלרבנן נמי סמיך אתי שפיר פלוגתייהו כדפרישית לעיל אליבא ח לארעאי ו  מחית מרפי
ן דבעל ו ר ר״י לסמוך לבעל החרדל ט  דאביי ולכך הדר ביה ולא מוקי בלוקת וכגון שסמך בעל דבורים תחלה משוס דא״כ לא היה מפי
 הדבורים לא עשה כלל שלא כהוגן ודוקא בדסמיך בלא לוקת שעשה קצת שלא כהוגן בעל הדבורים מתיר רבי יוסי לבעל החרדל לסמוך
ן נמי כדי להביא מתניתין להט המתי  כדפרישית לעיל ולפי זה אתי שפיר דלמסקנא זו לא נצטרך לחלק בין לוקח האילן ללוקח משרה ו
נה צריך לתזור מכל שינויי דלעיל ואתי נמי שסיר דמיירי שסמך נמי בעל דבורים תחלה כמו שמוכח בתוספתא:  דמשרה משוס דמי

ג ״  ה

 עין משפט
 נר מצוה

 ח א ב מיי׳ פ״י מהלי
 שכנים הל׳ ה סמג עשי!
 פנ טוש׳׳ע מ״מ סי׳ קנה

 סעיף לא:

 רבינו גרשום
 ומזיק להו. למ״ה: "ולא
 כרתי אצל בצלים. משום
 דמכתשי כרישין לבצלים
 וכן לחרדל מתוך דאכלי
 דבורים לחרדל: דאכלי
 לגלוגי. כלומר ענפי
 חרדלי: ואי לא סמיך. היכי
 משכחת לה דיכולין אלו
 לטעון הכי זה כנגד זה אנא
 סמיכנא ואת הרחק והלא
 אין סומכין אפיי כי ליכא
 עדיין היזקא לחבריה אלא
 מהיכולין לטעון הכי ש״מ
 דםמיך. לא לעולם בעלמא
 לא סמיך והכא מאי טעמא
 סמיך בלוקח ׳שלקח מן
 אחד מקום חרדל ושני לקח
 שאר מקום השדה והכניס
 שם דבורים ומש״ה לא מצי
 מעכבי זה לזה לטעמיה
 דרי יוסי דבעל חרדל
 טעין אנא לא מרחקנא
 דאתינא מכח דמוכר הסמך
 ברישות כתוך שלו. אכל
 את הרחק את דבורך דמזקי
 לחרדלאי. ובעל דבורים
 טעין את מזקת לי טפי
 מדאנא מזיקנא לך: אי
 הכי כדתרצת בלוקח מאי
 טעמא דפליגי רבנן עליה
 דר׳ יוסי דמחייבי להרחיק
 החרדל הואיל ולוקח הוא
 וברשות סמך. ועוד קושיא
 אחריתי כיון דאוקמת לה
 בלוקח מאי טעמא מתיר
 ר׳ יוסי בחרדל לחודיה
 ומודה לרבנן כמישרה
 וירק ליפלוג נמי עלייהו
 במשרה וירק דלא צריך
 להרחיק הואיל דלוקח
 הוא וברשות סמך המוכר
 המשרה והירק והשומין.
 לעולם בלוקח ומאי דאמרת
 מאי טעמא דרבנן דאמרי
 מרחיקין חרדל ולא סמיך
 משום דסבירא להו דעל
 המזיק רמי להרחיק עצמו
 שלא יזיק אע״ג דברשות
 סמך דמתוך ששורין פיהם
 מחריפות החרדל חוזרות
 ואוכלות את דובשן.
 ומקשי׳ מכלל דר׳ יוסי
 דפליג עלייהו סבר על
 הניזק להרחיק דיכול לומר
 מזיק לניזק הרתק עצמך
 ממני שלא תזוק ולהכי
 מתיר בחרדל ודבורים א״כ
 מאי שנא ממשרה וירק
 דלא פליג על רבנן כי היכי
 דפליג בחרדל. אלא ודאי
 מסתברא ר׳ יוסי סבר דעל
 המזיק רמי להרחיק דלא
 סמיך כרבנן וכי תימא א״כ
 מאי טעמא דרי יוסי דמתיר
 גבי חרדל לחודיה לסמוך



 עין משפט
 נר מצוד!

 ט א מיי׳ פ״ט מהלכות שכנים
 הלי א תמנ עשי[ פב טוש״ע

 ת״מ סי׳ קנה סעיף י:
 י ב מיי׳ שס הלכה ה ועי׳ סי׳
 נמ״מ טיש״ע שס סעיף יא:

 יא ג מיי׳ שס הל׳ א טיש״ע
 שש סעיף י:

 ״ב ד מיי׳ פ״ל מהלי שגת הלי
 א סמג לאין שס טוש״ע

 או׳׳ח סי' ר״ סעיף ג:
 יג ה מיי׳ וסמג שם טוש״ע

 איית סי׳ רנט סעיף א:

 מוסף רש״י
 סלע הבא בידים. קרקע רך
. במה : : ז  מחכתש מאליו!לעיר י
 טומגין. הנא לסלק קדירה מעל
 גבי כירה ולטומנה נדבר אחר,
 ואמרו מנמיס אי[ טומנין בדבר
 המוסיף הבל אלא בדבר המעמיד
 הבל, מי הוא המיסיף יאסור
. בגיזי צמר. נמות ת מז ו ב ש ! 
 שנגוזי!שם נזוז.<. ובציפי צמר.
 לאחר םנפציה ושטחיה נמץ
.  מחצלות משטיחי! (שם!
 ובלשונות של ארגמן. לאחר
 שצנע! וסירק•! אותן כעין

. ש ש  לשונוח ארוכי[ לטוות! 1

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא יט.
 ה״ג ר״ח בא בידים אין לא בא בידים לא. אלמא או סד בסיד תנן
 דדוקא בא בידים בעי הרחקה וסיד ומשני הוא
ס דלא גרסי האי  הדין לא בא ובא בידיס איצטריך ליה כר רש ספרי
 דיוקא אלא משני בא בידים שאני ודקארי לה מאי קארי כר ואין
 נראה דהיכי בעי למיפשט וסד בסיד
א דרבי  חנן הא איכא למיבעי ההי
 יהודה גופיה אי תרריהו בעי אי לאו
 כיון דהשמא סבר דאין חילוק בין

 בא בידים ללא בא:
נטרס . פי׳ הקו י  משום דמשתב
 (0 דמשברין הקדירה אין
ן בהן ואס תאמר אכתי  דרך להטמי
ן בגיד צמר  תיקשי וכי דרך להטמי
 כדסריך לעיל ר״ל דלעיל הוה בעי
 למימר דאין דרך להטמין בסלעים
 לפי שההבל יוצא מבין הסלעים ואינו
כ לפעמים טומנין בהן אעפ״ ים ו  מתקי
ט פריך שפיר מגיזי צמר דתני ה  ל
ן בהן י ס טומנ  לה משום דלפעמי
ן  אבל הכא קאמר דאין דרך להטמי
 כלל בהן לפי שמשברין הקדירה
 והואיל ומילתא דלא שכיח היא

, ״ ״ ״ . ״ ״ .  כלל לא חש למיתנייה ועוד יש ״
 . , , ״ רבינו גרשום המשך)

ן דלא שטחא היא כלל , ו ט  לפרש ד
 1 גדול כדרך שמביאין הסוחרין

ן בהן לבמילתא 7לא ממדינתן. ולשונות של ארגמן  שרי להטמי
ג צמר שאיני טווי שצוכעין ה < » מ ן , מ ן י & ן 3 ר ן א ,יא ג ן , י כ  ש

 , , י י , בארגמן כדי לנסות ורוב
 שלט שאני pSW להטמין בסלעים צביעתו היה ארגמן. ובמוכין
 שהאש יוצא מהן שקורי! קיילי״ש צמר שמסרקין מן הבגדים
 i \ _! י לאחר שמכבסין אותן: ויגיד
׳ עליו רעי. יוכיח עליו כלומד ־ 3 W p ה שהקשה 3 מ קשיא מ ״ ל מ  א
ם הוי שיתוך לשון חלודה תנא הכי במתני׳ ןסלעיםן  דבכל מקו
 « י דמםקא הכלא וה״ה לחול
מ V »•< דמם-ק הכלא טפי תנא התם ״ 3 י מציאות י ל א ו 3 מ  ל
ן גבי שבת חול דאין טומנין ו ט 0 ד 3 י ובפ׳ הבונה >ש3ח לף ק פ  ט

א מ ט לא עבדי הכי ובפרק ק מ ש מ  ד
 דתענית (לף ח.) אס ראית דור יגיד עליו רעו דמשמע תרוייהו
ש ליתנינהו תרוייהו סלעים וחול י פ מ ת ן ש ן ח ן מ י ל ן ע י כ ת ש ם מ י מ ש ה  ש

 י . גבי בור או בחדא מתני׳
 =קא לא שנו דבג- טפח-ם קריר: וההגה רבי מישעיה• אין טומנין לא בגפת ולא בזבל ולא במלח ר״ת בענין אחר דמשתכי דהבנ ודמיהן שוי! אע״ג דלא כתיבי
ה באידך אלא כחד• מינייהו א ר י ג ״ ר ל ל ן כ א מ ״ שלהן מקלקל ה , ״ ר , י י ״ ר - L ן י : ר , ו ח ד ר י ח ׳ בתוספתא שלו u״ ר י ו להרחקות דמתנ 1 ו י • א ז צ מ ח מ ו ה א מ ל י א  ״
. , ודאי אמריי יגיד עליו ורעו] , f j ו ו P 1 ו ^ J [ י ח ל J ן ל 7 1 ח . 1TOJ CS 71א • , / י . , ,  מקום ששורין בה בגדי כביסה ״
ה שאמר וייכיח על משנה וו דה״ה מ ' י כפירוש יבינו חננאל ד , (י) וקאמר חול גבייהו: במחוגא. אצל י ׳ 1 ׳ ר , ק כ ה ם ל , ב ל ת כ א ו ם צ  ע

נ להרחיקם משוס למשמכי שמלקין את לתרו-יהואלאלאוש״ממדלא ת ף ק ׳ ׳ ם י ע 7 נ ט ח ק ן ד « r ה s א ^ ל ט צ א א ל ח ן ל ל ן ח 3 ה ן א נ ח ש ן ל ח ק ל ז י ץ ה ח , נ מ י ר כ י י ה כ ן י צ מ ח ה מ י  ל

״ם ת ה י ילח?תנאי כ ׳ה ה א חול ומאי שנא התם ההתני חול ולא קתני הארץ ומחלידים אותה ומעלי! ^^וה . ל ץ ס ב ו ה כ ה ר ג : נ ל 3 ק ה ז י  ה

ק לקמן ג3י חול וה״ה לסלע ואכתי הדר ם סלעים אמר רב יוםף לפי שאין דרבן של עפר תיחוח כלאמלי ם שאמת המי  הלא נגעו בהו עד שישורו -פה קביעא כאמת המי

לד;״;ת;^יע

ה

ן 5;^ז  3£J™ >מ עשרין להיות שם עולמית אבל זו בני אדם להטמין בסלעים אמר ליה אביי זרעים ולא משוס הבל דאין מוסיפי
ס שמשתנה לאומנות וכי דרכן של בני אהם להטמין בגיזי צמר שוס הבל וטומנין בהן ואפילו לפי הקדרה ולהכי לא תנאייאיז  הכותל: אבל מןהנדיין. מקום הכובס סעמי

א מ ע מ ט י י ס ה י ע ל י ס ש ר ג ם ר י הספרי ז י ג ^ אחרת: דקוו וקיימי. וליחלומן קשה ולשונות של ארגמן דתניא "יטומנין ב ™ ™ J ™ 
ט לא תנא הכא גבי כותל ה ן דלא קתני להר התם יש לסרש ד מ ג ר ל א ת ש ו נ ה צמר ובציפי צמר ובלשן י ״ז ל פ י : מ ם י י ס ח י ל מ ש  מ

 הכתלים מש״ה צריך להרחיק יותר
ס משים יזהו מנהג חיל דמחמם ת ן ה ? י ל ; ת א ק ט ל ה ל ל ד מ א . , ק . L . L . ״ ״ ״  די אמות: איבעיא להו וסי משים מחרישה. שהרי חרשו מחילה .
, ״, י . 1 ובמוכי) ואץ מטלטלי? אותן ייאלא אמר אביי י , י , . חמים. כלומר אם מניחין אותם  בסיד תנן. רמשמע לבר מגי , י
א דהכא שצריך להרחיקם במקום שמתחמם מחמת רבד מ ע ט , , , משוס ד : , י 1 י ן ך ואפי׳ לא זרע(0 ליה תנא לי׳ מרחיקי , ר ו צ ה . ו ר ת י ד מ ו ל ם כ , ח פ  ט
י אחר או מחמת חמה אי כ ת ש מ ם ז ו ש א מ ל ל א 3 ׳ P7'n7 לא משום ה י K י l n r? *Q f  למיעכד להרחיק ג׳ טפחים במפולח יד. שזרעו 3לא חרישה 7
? ^ ; ; • ה ל א י ל ב ^ י ס י מ ק תנא התם חול והוא הדין לסלעים א״ל רבא וה״ר מרדכי הביא ראיה מירושלמי ו מ ו ע ק כ י מ ע ו מ נ י א ה ן ר מ ר 3 פ ו — ח י — — t 
י) התם איתמר יח< שהסלעיס שמתחמם מחמת כן: אבל ׳  דמשמע או ג• טפחים א) אמי המחרישה: וסיפוק ליה משים אי יגיד עליו ריעו ליתנינהו לכולהו בחדא דגרסי
™^™^•^ ; ™ זרעים. שסתם חורשין סופן לזרוע וליתני חהא מנייהו באיהך «< וה״ה לאידך מרתיחין מוהכא איתמר שאין הסלעים ^;יי V ™ ™ £ 
 תנן הא בבא אחריתי דקתני והא קתני זרעים: בחורש לאילנות. אלא אמר רבא התם היינו טעמא ףלא מרתיחין א״ר יוסי כאן וכאן אין הסלעים יותר ולא מזיק כלל לכותל
Z^Z^Z י ס י שעושים פ ה מרתיחין אלא מסנ ר ד ק  T™ZZ£^ שיש שם אילנות מימים רבים יבא קתני סלעים משום דמשתכי לה ל
ח תיחוח ומלקין ארעית הכותל: דידיה הנידמתני• וקתני חול. ו ש ל מ ו י ח ו ח א ר י ל א ד מ מ ו ו מ י י א ד י ר  דסד כסיד ליערבינהו להנהו לחרוש תחתיהם להשביתן: יהיהיק ד
׳ התני בהדי הני דרישא דמיקי פ ל 3 מ א א ל ־ < ש ן י י  תרי בבי כחדא לא יחפור אים ליה משים מיא. שצריך להשקות! 1 המח££י ״
, *J משום מתינתא לחלוח. ולא ם ומהריךי ^ י !״)(״׳-׳ U' ״ י י W ח O H D n i t 1 י  כו׳ ומרחיקין את הגפת כוי 4 4

ס קחני לה בהד- הנך ד־יפא3 ש : י ח ת לף ל ש ה ( ר " י ^ ^ ט י V י י י י « ' u ׳ " י ״ י " א י ל ד וכיון דאי אפשר לזרעים ב ד תמי ס ד ו ו ח ה , ד י ת  1mrarV ב

א דגפת וזבל דהנהו משום ה ל ת ן ן א י נ מ ן ן ט י ה א צ ה י,יא3) י ״ ] 1QJ ל I I fSJH N J i n Q J UH\ 7 1 • J ׳&/ אN1 א ־ א ת ס למה ליה למתנע^ן ה י מי ר ת ו י ה ל ו כ ע א מ ש מ ד ד י ס  ב

ז — ל , ; ת

מ

ק ן ^ ה ' א ת מ ב : ליתני ולוקמיה במתונא הא תנא ליה אמת בחול ולא באבק דרכים התם במיל א ל ת : ליה היזק דליחלוח אצל ט ה

מ : ; ד

ל " ל

ן ל ך כ

מ , ; ס ו

ם ל ^ 

א הכובםין אע״ג דלא צריך י מ ו ת השמש ל מ ח  וסד בסיד נינהי יהא, ילא לצדדין המים אטו מי לא קתני אמת המים וקתני שהוחם (»< מ
; ^ כ ה ל י ״ ^ ל ם י : : א״ת ד ס י מ ̂ poDDH צריכי האי תנא vi^^n uwv nm אבל **v ל r נברכת 1 ^ ™ ^ 
ך את tin[. תרוייהי צריכי דאי ״־א אמת ר ב מ ) ה 3 ״ פ ך ל י א נברכת הכובםין דלא קביעא אימא לא ואי תנא נברכת הכובסי? משום «שי ש ; י ק י י י ה א ד פ י ס א ד ק י ד ה  ל

י המים דמרחיקין ג׳ טפחים | י - י י ^ י - ו 1 . י ח ו ו ל ח ת ל מ ח א מ נ ו ת ם מ ו ש  מ

I הוה אמינא משום דקכיעי D J ש י ר י  מים ישיח ובירות. והאי היזקא הקוו וקיימי אבל אמת המים לא צריכא! מרחיקין את \U^T ואת פ
^ כ ה ^ ^ ת ו כ ל * ^ ^ D ^ ' ™ ™ ™ ^ ^ i T ™ * ^ 
! ; י ק י ח ר מ א משרש שם ודןאמי מותר U את £ ד נ ת י א ה י ה *™ מ י ק ל ו פ י ת ת ו ו נ ל י א m™ D ל ם ^ ו ש מ ה , י ק ל ו פ י ת  W^ZSZ ו
ק דקיווקיימיימחלידיןבקרקע ו ח מ ר י א 3 ש ל ג ״ ע א הצללין ל

ם  י ע ר ז ם למימרא ד למטר השמים תשתה מי  נפקא אידך ומיהא לא תפשוט. בארץ ישראל קאי דכתיב 2
 ח״ש זה מרחיק ג׳ טפחים לידייך•ך»ן<> , י י י ואתיין עד ה-סוד מש״ה
פן מתחת מרח-קץ אבל אמת המים דלא ם ויינק עם הג  מכאן כשיעור כותל בורו וסד י י 1 שצשה טפחי
ע ליכא עירבובי׳ שרי כדמוכח בעירובין >לף צג.) ובמסכת כלאיס (פ״ל) לזה סומך לגרר מכאן וזה מכאן ןא״נן קוו יקיימי דדרך הליכתן קא ק ר ק ן למעל ה ע טו ק ר ק י אייו ה מ  =סיי ־ביי יכז נ
:^IV^^^Z י י י ם מן הצדדין אסילו על גביו נמי ואי בלא הרחיק מן הצדדין נמי לא ואומר ר״י דמי ט דמי שזורע לצדדין אי כשהרחיק ג׳ טפחי י ה  ^ ו
ם אסור לזרוע על צריך: פיסקא מרחיקין את ע ומכל מקו ק ר ק ע מכל צד דליכא ערבוביא למעלה מן ה ק ר ק ן היוצא מן ה פ ם מג  משום דבא בידים דארעא כשזורע הצדדין ברחוק ג׳ (׳< טפחי
^ ^ ^ ם ^ י ם - י ס נ י כ ׳ שאר אילן נמי אסור ״ קט גפן אפי נ ן והוי כמרכיב זרעים באילן דאסור ואם תאמר ומאי איריא ד פ י שהשרשין נכנסין במוך הג ^ גביו מפנ י ^ ^ 
 צריך לכוד בסיד אם י-חיק ג׳ ואומר ר״י דשאר אילנות שהן קשין מותר לזרוע על גביו כנגד השורש דלא תיישינן שיכנס שורש הזרע בתוך האילן שהוא קשה אבל בכותל כדאמ׳ לקמן ומרעי
; לי׳ הואיל דחני מחרישה למה ה נ ש ך מ ה א ל ל מ ג י 3 מ ל ש ן ר י י 3 ״ ) ^ ל א ק ן ר י פ ) ( , ח א ה j ן , , p ״ ך ״ א י ן ה ן ש פ  טפחים אלמא ח־שוט מהכא ג
 דאו סד בסיד תנן לא לעולם ו ו ו י ו י י לי למיתני זרעים פשיטא דאין
 מהא לא תפשוט הייה דאפי׳ לא בא בידים בעי ג׳ טפחים וסד בסיד ובא בידים איצטריכא ליה כוי. רווחא טפי מג׳ טפחים ולסוד זרעים באים אלא ע״י מחרישה ומשני דאפי׳ בלא מחרישה מצי לזרוע במפולת יד דא״צ מחרישה בזרעים משום כשזורעין
 בסיד קמ״ל דלא: מ״ש גבי מתני׳ דקחני סלעים משום הכלא ומ״ש גבי הטמנה המשום הכלא נמי היא וקתני חול ולא סלעים: בשוורים תולין שם ישק מלא תבואה ומנקבין השק נקבים נקבים כשזורעין בכמה מקומות נופלת התבואה יותר ממקום אחד
 ואייל אביי וכי דרכן של בני אדם להטמין בלשונות של ארגמן ואפייה קתני להו סלעים נמי אע״ג דאין דרכן להטמין ליחנייהו: ולאחר כן חורשין כדי לכסות את התבואה ולהשוות את התבואה בשדה. אבל כשזודעין ביד משוה התבואה בשדה וא״צ מחרישה
 גיזי צמר והוא צמר הגדל מן הבהמה כמו שהוא. ציפי צמר והו צמר סרוק ומלובן לצורך צביעה. וי״א ציפי צמר כריכות צמר מש״ה איצטריך למתני במתני׳ ורעים ומחרישה ג) דמזרעים לא מפקינן מחרישה ומקשה ומחרישה מ״ט איצטריך

 בטרפא הדר פארי:
 וכוי: אמר רב נחמן
לא שנו אלא מן  א

 לא משכחת ליה אי
 ולא נברכת הכובםין

 אמר רבה בר אבוה
אבל מן הנדיין ד׳ אמות תניא נמי  המחמצן ב
 הכי נברכת הכובסין ה׳ אמות והא אנן תנן
ואיכא  ג׳ טפחים אלא לאו ש״מ כדרב נחמן 8
 דרמי להו מירמי תנן נברכת הכובםין ג׳
 טפחים והתניא ארבע אמות אמר רב נחמן
 אמר רבה בר אבוה לא קשיא כאן מן
 המחמצן כאן מן הנדיין רב חייא בריה דרב
 אויא מתני לה בההיא אלא אם כן הרחיק
 משפת מחמצן ולכותל ג׳ טפחים: וסה בםיה:
 איבעיא להו וסד בסיד תנן או דילמא או םה
פשיטא הוסה בםיה תנן דאי  בסיה תנן נ
 סלקא דעתך דאו סד בסיד תנן אם כן
 ליערבינהו וליתנינהו דילמא משום דלא דמי
 האי היזיקא להאי היזיקא רישא היזיקא
רבי (  >*< דמתונא סיפא היזיקא דהבלא ת״ש א

 רבעו גרשום

ן בשרביטו: ואי בטרפא.  לא משלחה ליה. הדבורה לסי שהוא טמו
: הדר פארי. חוזר וצומח: מן המחמצן. נברכת  ואס יאכל העלה
 ששורין בו את הבגדים יום או יומים בצואת כלבים עד שמחמיצין
: אבל מן הנדיין. נברכת שכובסין ומשפשסין בה מתוך ן  ומסריחי

 שהמיס נתזין למרחוק צריך להרחיק
ג או סד בסיד הנן. ״ ת: ה  ד׳ אמו
: ליערבינהו. ל  כלומר או ירחיק או ס
 לתרתי בבי רישא ומציעתא להתס או
 סל בסיל מנן אלא מללא ערבינהו
 ש״מ לברישא וסל בסיל תנן לבעינן
 תרוייהו הרחקה וסיל: בא בידים
ג אע״  אצטריך. למנקט ליה לתנא ו
ה ללא בא ביליס: במה טומנין. ״ ה  ל
ר רבנן לאסור ן בשבת לאמו  את החמי
ף הבל והתם נשכת סי  להטמין בלבר המו
ן א גזירה שמא יטמי מ ע  לל:] מפרש ט
 ברמץ: לשיניה של ארגמן. צמר צבוע
 ואחר כך תזרו והמליקוהו במסרק
 ועשר לשונות לשונות: וכי דרכן
ה איירי בהו רבנן: אפ״  להטמין בהן. ו
 ציפי צמר. לאחר שסרקו ונפצו
: ובמוכין. של שחקי בגדים  במסרק
 שהסורק מוציא מבגדי הצמר בקוצים:
 ואין מטלטלין אוחם. שהן מוקצים
ג אי יגיד עליו ״  למלאכת בגדים: ה

 ריעו ליהנינהו לכולהו בחדא וליסני יהוהה אומר
י': מכאן וזה חופ א ה מ ר ילי ד י א י ב ה " ג י א מ ד  ח

ך ןן י ם ף ב ס י לליל^. כל ^ ן ^ ^ י  ל
״ ר י ־ : י ת ב > טעמא יבא ב הבלא בחדא או כאן או אצל ש ה ר י ד ק ה ל ם ל י ש ך מ נ  ה

י דאף על גב ד ת ע מ ה ^ ש ר י ד ק ת ה ן א י ר 5 ש מ  ש

ה בידים איצטר ל ע מ ן ש י מ ע מ ם ש ו ק ל מ כ 3 ן ו א  כ

 חלודה: דמחממי חיים. כשנותנין ליבעי רווחא
ם וגבי ואת הזבל ו* מ ח ת  בו דבר מס הוא מ
ו ( מי הוא אבל גבי כותל תנן התם נ ה מחמי נ מ ט  ה
 קריר: והחגא רבי אישטיא• אין טומנין ל
ך ן י ם ׳ בתוספתא שלו ב י  להרחקות דמתנ

א ד י י ש א ל מ צ ־ א א < י ה מ : ב י ה י י ב ל ג י ) יייא״י ח י ל מא שנא ר ( צ א א ל ח ן ל ל ן ח ב ה ן א נ ח ש ן ל ח ק ל ן י  ה

א חול ומאי ש < ל ן י ס ב ו ה כ ה ר ג . נ ל 3 ק ה ז י  ה

ם סלעים אמר ם שאמת המי  קביעא כאממ המי
 (י) עשרין להיות שם עולמית אבל זו בני אדם לד
ס שמשתנה לאומנות וכי דרכן שי  הכובס סעמי
 אחרת: דקוו וקיימי. וליחלומן קשה ולשונות של

ה צמר ובציפי י ^ ל י פ י : מ ם י י ס ח י ל מ ש ר מ ת ו  י

י ו א י ו ל ד ו ח ר  משום מחרישה. שהרי חרשו תחילה ך
J ^ l ^ : ן י ק י ח ר מ ׳ י ל א נ ת ה י ל 0 ) ע ר ז א ל ׳ י פ א  ו

 במפולח יד. שזרעו בלא תרישה יי 1 ^ 1 י
ק תנא התם ח1 מ ו ע ק כ י מ ע ו מ נ י א ה ן ר מ ר 3 פ ו  ח

 המחרישה: וחיפוק ליה משום אי יגיה עליו
 זרעים. שסתם חורשין סופן לזרוע וליתני חהא

 והא קתני זרעים: בחורש לאילנות. אלא אמר ו
א קתני סלעים ב ם ו י ב  שיש שם אילנות מימים ר

^ הכא היינו & , t : ״ ו ח י ב ש ה  לחרוש תחתיהם ל
| י  ליה משום מיא. שצריך להשקותן ח

ם ח מ ח מ א ו ל ס ב י ע ל ז ל ל ש פ י א א ן ד ן י כ ל ן י מ  ת

א אושעיא חול נ א ת ו ה ה נ י נ מ מ ה ל י ה ל מ ס ל י  מ

: ליתני ולוקמי; ל ת ו  ליה היזק דליחלוח אצל כ

 לצללין המים אטו נ

 נברכת הכובסין הנהו צריכי האי תנא אמ
 נברכת הכובםין דלא קביעא אימא לא וא
 הסוו וקיימי אבל אמת המים לא צריכא

 מסורת הש״ם
 א) לעיל י!: ע״ש ]תוספתא פ׳׳א],
 ב) שנת מו:, «) שס מח.,
 ד) ןינמית לא: וש׳׳נ], ס) [שנת
 עג: וש״נ], ו) מהר״ס התס הכא,
 1) מהר״ס והתם, ח) ס״י סירכא,

 תורת אור השלם
 1 יגיד עליו רעו מקנה אף על
 עולה: איוב לו לג
 2 והארץ אשר אתם עברים
 שמה להשתה ארץ הרים
 ובקעת למטה השמים תשתה
 מים: דברים יא יא

 גליון הש״ס
 נם' יאיבא דרמ׳ לחי פירטי.
 כעין זה סונה נטז ע״א] לנ ע״א

 יש״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ רישא הזיקא דמחונתא
 כצ״ל יכן נשמוך: (נ) שם ואת
 המלח ואת הסיד ואת הסלעים:
 (ג) שם וליתני חדא מינייהו
 נאידך ולימא יגיד עליו ריעו
 אלא אמר רנא: (ד) -ש״־ ל״ה
 יהתנא ר׳ אישעיא וכו׳ שלו
 וקתני חיל גנייהי: (ה) ד״ה
 נברכת וכי׳ שאמת המיס עשוי
 להיית: (ו) ד״ה תיפיק יכי׳ לא
 זרע תנא בצ״ל יתיבת ליה נמחק:
 (ז) הים' דייה משוס יכי׳
 הקינטרש כאן דמשברין את
 הקדרה ואין: (ח) נא״ד איתמר
 מפני שהשלעיס: (ט) דייה
 דמחמתי יכו׳ שהוחס מחום
 השמש: (י) ד״ד, המבריך וכו׳
 ברחוק גי. נ״ב עי׳ בפי׳ הר״ש

 מס׳ כלאים פ״ז:

 א< וגי טפמיס אי סל נסיד]. ב) [מרחיקי! את הגפת יכי׳ יסל בסיד יא׳ נחרריהי בני בעינן דיסי בסיד ונו׳]. i! 0״i דזרעיס לא מפקינן ממחרישה ומקשה מחרישה מ״ט יכו׳].



 מםורת הש״ם
 א) כלאיס פ׳׳ז מ״א, ב) נפי׳
 רנינו חננאל יונקין כיו הקרקע
 כחולדה שדרה כעיקרי הנתיס.
 ערוך ערך חלד אי], ג) רש׳׳ל
 מ׳׳ז, ד) [מיספתא פ״א],
 ה) אהליח פ״ו מ׳׳נ ע״ש,
 י) נ״א שאצלה, ו) נומטעמא
 כצ׳׳ל ועי׳ רש׳׳ש], ח) נראה
 זל״ג אהל, דהכא בחלון ופתח
 שנצופן קיימי. אוצר המלך

 טומאת אוהל אות מג,

 תורה אור השלם
 1 הנני מביא אליך רעה
 ובערתי אחריך והבדתי
 לאחאב משתק בקיר

 ועצור ועזוב בישראל:
 מלכים א כא כא

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' התם נשופכין ח״ש
 לא יטיל אלם:(3) שם לא
 מינעיא ענה דכיון דחזי
 ליה: («) שט במתונתא:
 (ו) רש״ ד׳׳ה שמחלילין וכו׳
 ומחמוטט הקרקע שתחת
 יסול: (ה) ד״ה ובצונמא וכו׳
 לטישטוש הקרקע:
 (ו) ד״ה אינו ממעט וכו׳ אין
 רקיק זה ממעט שיעורו
 וכו׳ לא מבטל ליה להחס:
 (ז) ד״ה לאימ וכו׳ והם היו:
 (ח) תום' ל׳׳ה אמר וכו׳
 לקמן אזרעים: («) ד״ה
 רקיק וכוי שלא יהא נשירייס
 כ״א אצבע על רוחב גולל:
 (י) בא״ד ושאינו עשר לא
 לאורה: (כ) ד״ה מאי וכו׳
 חלא דלאו סתימה מעלייתא
 היא לפי: (ל) דייה ומיפוק
 ליה פירוש אפי׳: (מ) דייה
 שנילושה וכו׳ בהדי הנך
 שממעטין נצ׳יל וחיבת שאמר

 נמחק:

 יט: לא יחפור פרס שני בבא בתרא

 לעזי רש׳ז
 פרובניי׳׳ר [פרובייניי״ד].

 להבריך גפן.

 רבינו גרשום (המשך)
 מש״ה אין ממעט: אבל
 רקיק דממאס שמלוכלך
 מכאן ומכאן ודק הוא
 אינו יכול לקלופיה אימא
 מבטיל ליה ולמעט קמ״ל
 דלא: ותיפוק ליה דרקיק
 אינו ממעט משום דהוה
 ליה דבר המקבל טומאה
 משום דנילוש מעיקרא
 במים והוי מוכשר מחמת
 מים וכל דבר המקבל
 טומאה אינו חוצץ בפני
 הטומאה לסתום בו חלון
 שהוא טפח על טפח שלא
 תצא הטומאה או למצטו
 ואמאי איצטריך לאשמועינן
 דאינו ממעט. במי פירות ומי
 פירות אין מכשירין: לעמוד
 בפני עצמן בחלון. דחוצצת
 משום דחבית וקופה שהן
 כלי ומקבלין טומאה אינו
 חוצץ בפני הטומאה. והא
 תבן חויא לבהמתו ולא
 מבטל ליה וחוצץ וקשיא
 לשמואל דאמר לעיל דכל
 מידי החויא ליה לא מבטל
 ליה ואינו חוצץ ומשני
 משום הכי חוצץ דודאי
 בטוליה בטליה ולא חזי ליה
 דתבנא סריא הוא. והא חזי
 לטינא ואמאי חוצץ הא לא
 מבטל ליה ומשני דאית ביה
 קוצים ולא חזי לטינא משוס
 שגובלין הטיט ברגלים ואי
 הוי ביה קוצי היו נכנסין
 ברגליהן ומש״ה לא חזיא:
 היסק גדול לא שכיח. לא
 מיבעי ליה: בשהחריפו.
 ישהתליעו: אי פומה של
^ ח ב  חבית. מחזרת מ

: דו ת לכותל ומקלקלים יסו ח ת  לצדדין קא משהרשי. ומחלילין מ
 המצריך אס הגפן. גפן יחידי שאין נזרעים י) שאצלם משוס עירבוב
 דאין כרס כפחות מחמש גסגיס שתים כנגד שתים ואתת יוצא ז;ב
: מבריך. כמו ויברך הגמלים ן פ ג ן ה  אלא שלא ינק הזרע מ
. כופף זמורת גפן ( ל ת כ י ש א ר ב ) 

 מחוברת ומבריכה בקרקע בצידיה
 לכאן ולכאן וקורין בלע״ז פרובניי״ר:
 שמחלידין אס הקרקע. אצל הכותל
מן ומעלין עפר תיחוח  במקו
ט (י) קרקע יסוד הכותל ט ו מ ת מ  ו
 לצדדין: משהין בקיר. אלמא דרך
: צשופכין. עביט מלא  בני אדם ק
 ושופכו שם: לא ישהין. ליכא לאוקמי
: בכוהל לבינים. ש מ  אלא במשתין מ
ט שנתיבשו בחמה והס י  שהם של ט
: וכמה טפח. ס י מ ת ה מ ח  נימוקים מ
ך ע סמו ק ר ק י שמטשטש את ה  מפנ
 ליסוד הכותל: וצצונמא. אם כותל
 זה בנוי בסלע דליכא למיחש
ך : מוסר. סמו ע ק ר  (י) בטישטוש ק

 ממש ואסיפא קאי בכותל אבנים:
 רקיק. סופגנין חררה דקה ורכה:
 אינו ממעט בחלון. שבץ בית לבית
ח ומת מונח באתת פ  ויש בו פותח ט
טומאה בוקעת לצד שני אין ן ו  מה
ט שיעורן מלהוציא ע מ  רקיק >0 מ
ה דכיון דראוי לאכילה לא א מ ו  ט
 •מבטיל להתם דנהוי כמחיצה: אבל
 רקיק דמאיס. מתוך שהוא לק
: שנילוש מאס  ולחלוח הכותל מרטבו נ
 במי פירוח. שאינן מכשירין ואין
ה בלא הכשר משקה א מ ו  אוכל מקבל ט
 הקרוי משקה כגון מים ויין וחלב:
 וחציה מלא גרוגרות. תאנים יבשים
 וכגון שלא הוכשרו: כל שאילו
סה וחבית: ויכולין.  ינטלו. הקו
 התבן או הגרוגרות לעמול בסני
: ואם ה א מ ו ט  עצמן חוצצין בפני ה
פה הקו  לאו אין חוצצין. שהחבית ו
: ה א מ ו  אין חוצצין לפי שהן מקבלין ט
 סריא. נרקב: והא חזי לטינא.
 ולא מבטל ליה: ראיס ביה קוצי.
: ט  » והן היו רומסין ברגליהן בטי
 הא חזו. לאכילה כולהו הנך תיובתא
 לשמואל לאמר מילי לחזי ליטלו
ט בחלון: ע מ  משם לאחר זמן אין מ
: אי פומיה  גשהסריפו. המליעו
ת בתוכו: מ  לבר. לצל הבית שאין ה

 שאין

<תנן אהמבריך  לצדדין קא משתרשי והא א
 את הגפן בארץ אם אין על גבה עפר שלשה
אבל  טפחים לא יביא זרע עליה ותני עלה כ
 זורע את הצדדין אילך ואילך אמר רבי חגא
 בשם רבי יוסי מפני שמחלידין ג<את הקרקע
 ומעליז עפר תיחוח: ואת מי רגלים מן
 הכותל ג׳ טפחים ובו׳: אמר רבה בר בר
 חנה מותר לאהם להשתין מים בצה כותלו
 של חבירו הכתיב •והכרתי לאחאב משתין
 בקיר ועצור ועזוב בישראל והא אנן תנן
 ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים התם
 בשופכין >א< ג׳(ת׳׳ש לא ישפוך אדם מים בצד
 כותלו של חבירו אלא אם כן הרחיק ממנו
א ל ג (  ג׳ טפחים התם נמי בשופכין) ת״ש ל

 ישתין אהם מים בצה כותלו של חבירו אלא'
 אם כן הרחיק ממנו ג׳ טפחים בה״א בכותל
 לכינים אבל בכותל אבנים בכדי שלא יזיק
 וכמה טפח ושל צונמא מותר תיובתא
 דרבה בר בר חנה תיובתא והא רבה בר
 בה חנה קרא קאמר התם הכי מאמר אפילו
 מידי דדרכיה לאישתוני בקיר לא שביקנא
 ליה ומאי ניהו כלבא אמר ר׳ טובי בר קיסנא
 אמר שמואל י רקיק אינו ממעט בחלון מאי
 איריא רקיק אפי׳ עבה נמי לא מיבעיא
 מאמר לא מיבעיא עבה w כיון דאיחזי ליה
 לא מבטיל ליה אבל רקיק דממאיס אימא
 בטולי מבטיל ליה קמ״ל ותיפוק ליה ההוה
 ליה דבר שהוא מקבל טומאה וכל דבר
 שהוא מקבל טומאה אינו חוצץ בפני
 הטומאה ישנילש במי פירות מיתיבי
יקופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות (  ז

 המונחים בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין
 תבן וגרוגרות לעמוה בפני עצמן חוצצין ואם
 לאו אין חוצצין והא תבן חזי לבהמתו ׳בםריא
האית ביה קוצי חזי להסקה  חזי לטינא ח
במתונא חזי להסק גהול הסק גהול לא  ») ט
 שכיח גרוגרות הא חזו ליה אמר שמואל
 יבשהתריפו וכן תני רבה בר אבוה בשהתריפו
 האי חבית היכי המיא אי הפומא לבה

 היא

ג לתנא ליה ״ ע . וא״מ בשלמא אי מיירי במשתין א ן  התם כשופכי
ל משוס צניעותא לישתרי ם תנא ליה נמי האי לס״  אמת המי
ס למהאי ד בשופכין מאי קמ״ל הא תנא ליה אמת המי י י  אבל אי מ
א אמר לעיל ללא תני חול י״ל לשאני חול שהוא כל שעה אצל הכותל מ ע  ט

ע:  אבל הנך מי רגלים כלים כרג
 ותיובתא דרכה בר כר חנה.
ט  ולא מצי לשנויי ד
 קאמר רבה בר בר חנה בצונמא
ה ליה לפרושי בהדיא ועוד  חדא דהו
: ג  דדריש מקרא ש״מ דלא מפלי
. ט ע מ  אמר רב טובי רקיק אינו מ
 הך שמעתתא מייתי הכא
ן ו ך לקמן (יי) זרעים ט ד פ  אגב ד

 דקשו לכותל שקיל להו:
ט בחלון. ליני ע מ נו מ  הקיק אי
ט ל ר  מלון סי׳ ר״י ב״ר מ
 על סי המשניות ראם הוא תלון
 העשוי לתשמיש שיעורו להביא
ח וכשיתמעט פ ה בפותח ט א מ ו  ט
ח אפילו במשהו אינו מביא ואס פ ט  מ
 הוא חלון שעשוי לאורה ועשוי בילי
 אדם שיעורו כמלא מקלח גלול של
 לשכה שהוא כמלא פונדיון האיטלקי
 שהוא סלע נירונית והיא יתירה על
 סלע סתם דסלע סתם הוא פחות
 ממלא מקדח סתם וכל שכן ממקדת
( : ף לז ל  גדול כדאמרינן בבכורות (
ט ע מ ת  ואותו חלון שעשר לאורה אינו מ
ן שהיה בו כשיעור ו מת משהו ט  מסתי
 אלא עד שיתמעט שלא יהא
 כשיריים («) רוס אצבעים על רוחב
 גורל ומאור שאינו עשוי בירי אלם
 אלא מעצמו כגון חררוהו מיס או
 שרצים שיעורו מלא אגרוף חישב
ח פ  עליו לתשמיש שיעורו פותח ט
 למאור שיעורו מלא מקלת ומלא
ס באגרופו של בן מ  אגרוף מפרש ה
 אבטיח ורבי יוסי אומר בראש כל
 אלם ושאינו עשר (י) לאורה ולא
 לתשמיש אלא לאדר ולשמור גנות
 ופרלסיס אותו שיעורו כמלא מקלח
 בינוני: מאי איריא רקיק בו׳.
קט רקיק לוקא משום נ ל ל  השתא ס״
מה  דאית ביה תרתי חדא (0 דלא סמי
 מעלייתא לפי שהוא רך ועשוי ליפול
 ועוד שאינו מבטלו משום הכי פריך
׳ עבה נמי שמתקיים הואיל ואינו  אפי

: ט ע מ  מבטלו אינו מ
׳ אס יבטלו  ותינוק ליה. (ל) אפי
 דאינו חוצץ משוס דמקבל

) דאמר כיפת שאור שייחדה ם ש . ו ט נ ף ק ן ל י ל חו ר והרוטב ( ה וטהור כדמוכח בפרק העו א מ ו מאה ותימה אס יבטל ליה תו לא מקבל ט  טו
׳ ד כגון דעבד בהו שינוי מעשה דהא אמרי י י ה ד״ל דהתס מ א מ ו ן דבטליה לא מקבל ט ו  לישיבה בטלה ובית שסיככו בזרעים טהורים אלמא ט
ה באוכלין דבעינן שינוי מעשה לאפילו ה״ י שינוי מעשה ו ה אלא ע״ א מ ו ט ה במחשבה ואין עולין מ א מ ו 0 כל הכלים יורדין לידי ט 3 ף נ ת ל ב ש ) 
ת. דו : שנילושה במי פי ה ש ע ) דאיכא תנא דאימ ליה דבעינן בהו שינר מ ם ש . ו ל ף י ל  בידות האוכלין מוכח בסרק קמא דסוכה (
: ח פ ט ם את ה ) חשיב סחות מכביצה אוכלין בהדי הנך >״< שאמר שממעטי ה ״ ג מ ״ י פ מ לשנויי כגון שאין בו כביצה ובמסכת אהלות ( ״ ו  ה
) דשמן חשיב . ל מ ם ק ש ף ה:< ובריש סרק חבית ( ל ׳ ר״ח כגון שמן ולא לק לשמן מכשיר הוא כדמוכח בפרק קמא דשבת (  מי פירות. פי
י סירוך כלמוכח בפרק במרא לשבת מה אכתי חזיא לבהממו ע״  משקה אלא לוקא מוהל היוצא מתחילה: בתיבנא םריא. תי
ד שהוא מוסרת כל כך י י ן את התבן כו׳ אלמא מיטרת באוכלא שרי ומשני בתיבנא סריא ד״ל להכא מ ט ר פ ) לאמרינן תא שמע מ : ה נ ף ק ל ) 
להט בעינן שיהו גרוגרות פו ליטול חבית וקופה ו ס משוס לסו ע ט ל שאילו ינטלו. אין לסרש ד י שום תקון לא חזיא: רואיץ כ ׳ ע״  דאפי
ו ליטלו חוצץ מיקשי ליה אמאי צריך פ  ותבן יכולין לעמול בפני עצמן דא״כ למאי דפריך תבן הא קא חזי ליה ורוצה להוכיח מכאן דאפילו סו
י לעיל מהך משנה במסכת  שיכולין לעמול בפני עצמן אלא אומר ר״י לכך הוא הלין לבל לבר החוצץ בעינן שיוכל לעמול בפני עצמו לקתנ
ן באכסלרה ובא אחל מהן והגיף את הללת וסמכו במפתת אס יכולה ללת לעמול בפני עצמה ד ב ו ת שהיו ע מ ) קוברי ה ב ״ ו מ ״ ם  אהלות >
מת עראי א לסתי מ ע א הוא והיינו ט מ ע ע להכל חל ט מ ש א וכן חבית של גרוגרות וקוסה של תבן שהן נתונין בחלון מ מ ר ואס לאו ט  טהו
ה ומיהו בסירוש א מ ו מל על ילי לבר שאינו מקבל ט ן שאינו יכול לעמול בפני עצמו אי נמי משוס דבעינן דבר החוצץ עו ו  הוא לט
מאה כיון שעמל על ילי כלי ומטמא ללא חשיב אהליי) לחוץ בפני הטו ( ה איירי ׳ א מ ו  משניות מצא ר״י למסרש אפילו במפתח שאינו מקבל ט
יהו ה ואזלי לטעמי א מ ו ן שהמפתת אינו מקבל ט ו ר ט ה ורבי אליעזר פליג עלה בתוספתא וקאמר לטהו א מ ו  אף על פי שאינו מקבל ט
) בנלבך שהוא נתון על גבי כלים אפילו כלי גללים כלי אבניס כלי אלמה ללרבי אליעזר א ״ ו מ ״ פ ב  לפליגי במסכת אהלות >

 נעשה אהל לטהר ולרבנן אינו געשה אהל אלא כשהוא נתון על גבי אבנים:

 היא

 עין משפט
 נר מצוה

 יד א ב מיי׳ פ״ו מהל׳
 כלאים הל׳ ז טוש״ע י״ד

 שי׳ רצה סעיף ד:
 טו ג מיי׳ פ״ט מהל׳ שכניס
 הל׳ ו שמג עשין פב
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קנה סעיף י:
 טז ד ה מיי׳ פט״ו מהל׳

 טומאח מח הלכה א:
 יו ו ז ח ט י מיי׳ שס הלכה

 רבינו גרשום
 למתני מאחר דתנא זרעים
 לא צריך למתני מחרישה
 דודאי אין חרישה בלי
 זרעים ומשני לחורש
 לאילנות לצורך נטיעת
 אילנות דהכא ליכא זרעים
 ומש״ה איצטריך למתני
 מחרישה דמזרעים לא מפיק
 מחרישה: ותיפוק ליה מינה
 דמרחיקין. דמאחר דקתני
 מתני• מרחיקין אמת המים
 וכל הנ• ממילא איכא
 למשמע דמרחיקין זרעי׳
 ומחרישה דהיינו משום
 מתונתא ותרתי זימני למה
 לי משום מתונתא והא
 מש״ה מרחיקין זרעים
 ומחרישה משום דמשקין
 הזרעים מן המים וקשה
 לכותל: תנא בא״י קאי.
 דלא משקי זרעים אלא מטר
 אבל בבבל דצריכי להן מים
 להשקות שדותיהן מתוך
 ׳שהיא יושבת במים אם
 יבשו מים צריך להביא לשם
 מים כדי להשקות השדה
 שמתוך שהיא רגילה בכך
 צריך להשקות בכל שעה:
 מדקתני מתני, מרחיקין את
 הזרעים ג׳ טפחים. מכלל
 דזרעים לצדדין מעקמי
 ומשתרשי ואזלי ומש״ה
 מרחיקין כי היכי דלא ליזקו
 ככותל ורמינהו המבריך את
 הגפן בארץ שנועץ ראש
 הגפן בקרקע ולאמצעיתו
 נמי כפהו ונועצו בקרקע
 כדי שישתרש ויגדל הכרם
 אם אין על גבי הגפן הכפוף
 ונעוץ עפר גבוה ג׳ טפחים
 ה״ז לא יביא זרעים לשם
 ויודע על גבו משום דקא
 ינקי הדדי ואיכא כלאים
 בכרם אבל אי איכא עפר
 ג׳ טפחים וורע על גבו
 דלא אזלי שרשין רזרעין
 טפי מעומק ג׳ טפחים ולא
 מסתבכי בשרשי הגפן. אי
 ליכא על גבו עפר ג׳ טפחים
 אין זורע על גבו דגפן אבל
 זורע את הצדדין של גפן
 אילך ואילך מכאן ומכאן
 ומישי-ה מצי לזרוע בסמוך
 מכאן ומכאן דלא קא אזלי
 הורעין לצדדין אלא יורדין
 כנגדן בקרקע וליכא למיחש
 דלישתרשי לצדדין וליערבו
 בשרשי הגפן ואם כן אמאי
 מרחיקין אותן מן הכותל ג׳
 טפחים: שמחלידין ונוקבין
 בקרקע ריבוי השרשין
 ומעלין עפר תיחוח ומרפין
 יסוה הכותל: 6־םקא
 והכרתי לאחאב משתין
 בקיר. במילי דאסורא לא
 משתעי קרא אלא במילי
 דהיתרא: בשופכין מכלי:
 ת״ש לא ישתין. בפירוש:
 בכותל לבנים דרכין נינהו
 מש״ה מרחיקין ג׳ טפחים
 וצונמא שחוקה היא מותר
 להשתין כרבה בר בר חנה
 דאמר לעיל מותר להשתין:
 רקיק אינו ממעט בחלון.
 דקי׳׳ל אם יש מת בבית ויש
 בו חלון טפח על טפח ואותו
 תלון פתוח לבית אחר וחלון
 שהוא טפח על טפת מכניס
 ומוציא את הטומאה ואם
 יש באותו חלון פת רקיק
 אחד אינו ממעט בתלון
 ומיטמא בית האחר דלא
 מיבטיל ליה ידעתיה עליה
 למיכליה וכמי כמאן דליתא



 עין משפט
 נר מצוה

׳ י י מ י ט ח ז ו ה ד ג כ א ח  י
 פט״ו מהלכות טומאת

 מת הלכה ב:
 יט כ מיי׳ פ״א מהל׳ מילה
 הל׳ יג ועיין נכ״מ
 וסכ־׳ה מהל׳ שבס הלי ו
 טיש״ע א״מ סי׳ של סעיף ח
 וטוש״ע י׳׳ד סי׳ ישו סעיף

 יא בהגייה:
 כ ל מ נ מיי׳ פט״ו
 מהלכות טומאת מת

 הלכה נ:

 רבינו גרשום
 היא גופה תיחוץ בפני
 הטומאה. ההא קי״ל כלי
 חרס אינו מטמא מגבו:
 איבעית אימא דפומא
 לבר. (ומש״ה) אפ״ה אינה
 חוצצת: כחבית של מתכת.
 דמטמאה מגבה: או שעלו.
 שגדלו: ומטלניות שאין
 בהם ג׳ על גי. דלא
 מקבלי טומאה. והאבר
 והבשר המדולדלין בבהמה
 ובחיה אבל עדיין סריכי
 בבהמה והן בחלק וכל
 הני מפרש לקמן למה
 ממעטין בחלון משום דלא
 הוי דבר חשוב ומבטלי
 להו אבל השלג וכול־
 אין ממעטין דמים הן:
 עשבים חזו לבהמה. ואמאי
 ממעטין הא לא מבטיל
 להו: באפרזתא. כלומד סם
 המות דבהמה דלא חזי
 לבהמה מש״ה מבטל ליה:
 כיון הקשי לכותל שקיל
 להו ולא מבטל להו ואמאי
 ממעטי בחלון. אמר רבא
 מש׳־ה ממעט דלא איכפת
 ליה מלקיית אותו כותל
 דחורבה היא ולא תליש
 להו בעוד שהטומאה בבית:
 בבאין חוץ מג־ טפחים.
 חוץ מחלון דלא מזיק
 לכותל כלל וראשי ענפים
 מגיעין לכותל ליכא למיחש
 דילמא שקיל לחו מש״ה
 ממעטין: ומטלניות. אמאי
 ממעט הא חזי לקריעה
 דלבושא לתקוני ומשני
 בסמיכתא דעב הוא ביותר
 ולא חזי: לאומנא. למקיז
 כלומר לקנח מן הדם
 ומשני בדשק דלא חזי
 לאומנא. אי הכי דמוקמת
 לה בדשק הא דתני שאין
 בהם ג׳ על ג׳ מש־׳ה
 לא מקבלי טומאה שאין
 בהן ד• על ד׳ מיבעי
 ליה דהכי דינא של שק.
 דעבה כעין שק ולא חזי
 שמחלדת כלי האומן כמו
 השק: בקלניתא. עוף תוא
 שכחש ביותר ואין ליה בשר
 וקא מבטל ליה ומקשא הא
 חזי לינוקא לשחק בו ולא
 מבטל ליה ואמאי ממעט
 ומשני במסרט דלא חזי
 לינוקא והא קי״ל דקלניתא
 לא מסרט. ואמאי לא
 קמבטל ליה דחזיא לינוקא
 ומשני כעין קלניתא דכחוש
 הוא ביותר ומסרט: ועובד
 כוכבים ששכן בחלון. הייה
 נמי ישראל אלא מש״ה נקט
 עובד כוכבים א) לא שרי
 ליה דעובדי כוכבים נמי
 מכדלו מן המצורע מפני
 הסכנה שלא ימות קודם
 שעתו: במרריתא. שאין
 ראוי למאכל: ראית בה
 קוצי. וכשמתקנו בו העור
 יכנסו הקוצים בידים ולהכי
 מבטל ליה. ומקשי׳ כיון
 דקשי מלת לכותל כדתני
 במתני׳ אמאי ממעט הא
 שקל ליה שלא ילקה הכותל
 ומשני דמיתבא ההוא מלח
 בחספא דלא קשי לכותל.
prrn ומקשינן חספא גופא 
 בלא מלח ואמאי נקט מלח:

 א) ונראה דצ״ל עובד כוכבים
 לרבותא לאפילו עובד כוכבים
 לא שרי ליה דעונלי כוכבים

 נמי וכו׳].

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא כ.
 היא גופה תיחוץ. ותימה היכי תיחוץ הא לא מבטל ליה התם
ס התבית ג ן שהתריפו הגרוגרות * ו ט ט ל ל ר ק ר״י ב״ר מ י ת  ו
. ושס< לאמר »  נתקלקל ומבטלו אבל קשה לר״י לבפ״ב לשבת (לף ק
ר הא לא מבטל ליה ואינו ו מאי ה ק ק ר בטפימ ט פ  שפקקו את המאו
ח  חוצן וליכא למימר לביטלו הטפי
כ היה בונה בשבת ונראה לר״ת  לא״
 ולר״י לכלי תרס לא בעי ביטול אלא
ג ללא מבטל ליה ״ ע  שפיר חוצץ א
ט ע מ י לקמן לכלי חרס מ  והא לקתנ
ד ליה  בחלון ופריך כלי חרס הא ח
ט חלון מכשיעור ע מ מ  התם מיירי ב
ט בעי ה  אבל אינו סותם כל החלון ל
תס כל התלון  ביטול אבל היכא דסו
ע לסותם מ ש מ י חוצצין ד  ט הכא דקמנ
ר ו את המאו א דפקק  לגמרי וכן ההו
 התם ודאי [לא] בעי ביטול בכלי מרס
 ועוד אמר הר״ר שמואל דכלי עץ נמי
ה כגון העשר א מ ו  שאינו מקבל ט
 לנחת לא בעי ביטול לבס״ב למגילה
א בי כנישתא  (לף כו:) גבי ההו
 ליהולאי להות סתיחא לההוא
ה בה מיתנא ובעו  אינלרונא להו
ל לאמר להו ללו  כהני לצלויי בה (י) ע
 תיבותא ואותבוה אבבא ואי צריך
א מ מ ס מ י האי תיבה ל  ביטול מאי מהנ
 לא ביטלוה שם ועול שלא היו יכולים
ר תורה מונמ בה פ  לבטלה שהיה ס
 ואסור לשנותה (י) בדבר אתר למעלין
 בקולש ולא מורילין: בחבית של
. הקשה ר״ת לתבימ גוסה ת כ ת  מ
י אהל ה לבית אחר לע״ א מ ו  תביא ט
 נעשית המתכת כחלל להיות אבי אבות
ה כלמוכח במסכת אהלות א מ ו ט  ה
 והוי כחלל נמי לטמא אחרים באהל
י גע על פנ  לכוליה קרא לוכל אשר י
 השלה בחלל חרב וגו׳ לריש לה בנזיר
ג (לף נל. ושס< לענין אהל  פרק כ״
 ונראה לרבינו תם להכא מיירי כגון
 שהגרוגרות בולטות תוץ לסי תבית
 כל סביבותיו ומכסות אותו לגמרי
ט ק נ ד  שאין נראה כלל ודייק ר״ת מ
קט סירות לפי שהם  גרוגרות ולא נ

: המדולדלין. שתלושין ה א מ ו  שאין בה שלש על שלש. שאין מקבלין ט
מדת אצל החלון והאבר מונמ על התלון  ומעמ־יי במקצת והבהמה עו
מאת אוכלין במקומן ן טו ) מטמאי . ט נ ן ק י ל חו  ומנן בהעור והרוטב (
ה וכן א מ ו  וצריטן הכשר ואלו לא הוכשרו: עובד כוכבים. אינו מקבל ט

 היא גופה תיחוץ ההא א<כלי חרש אינו מטמא
אלא הפומא לגאו ואי בעית אימא (א) א ו ב  מג
 לעולם דפומא לבר הבא במאי עסקינן בחבית
עשבין שתלשן והניחן נ (  של מתכת מיתיבי ג
 בחלון או שעלו מאליהן בחלונות ומטלוניות
 שאין בהן שלש על שלש והאבר והבשר
 המהולהלין בבהמה ובחיה ועוף ששכן בחלון
 ועובה כוכבים שישב בחלון ובן שמנה המונח
 בחלון והמלח וכלי חרם וספר תורה כולם
 ממעטין בחלון אבל השלג והברד והגליה
 והכפור והמים כולן אין ממעטין בחלון והא
באפרזתא » או שעלו  עשבין חזו לבהמתו ג
 מאליהן כיון הקשו לכותל שקיל להו אמה
 רבה יבכותל חורבה רב פפא אמר אפילו
 בכותל יישוב בבאין חוץ » לשלשה לחלון
 מטלוניות *חזו ליה לקריעה הלבושא
 יבסמיכתא חזו לאומנא יבריםקא אי בריםקא
 שאין בהן שלש על שלש שאין בהן
 ארבעה על ארבעה מיבעי ליה ״כעין
 ריסקא והאבה והבשה המדולדלין בבהמה
 ובחיה ערקא ואזלא ׳בקשורה שחיט לה
 בטמאה מזבין לה לנכרי בכחושה פסיק שהי
 לה לכלבים כיון דאיכא צעה בעלי חיים לא
 עביה ועוף ששכן בחלון פרח ואזיל ״בקשור
 שחיט ליה בטמא מזבין ליה לנכרי בקלניתא
 יהיב ליה לינוקא במםרט קלניתא לא מםרטא

 בן שמנה שהרי הוא כאבן לא חי
ה א מ ו : המלח. לא מקבל ט ת  ולא מ
 דלאו אוכל הוא באנפי נסשיה: וכלי
: ה א מ ו ט . שאחוריו לצד אהל ה  חרס
 והשלג והברד כוי. הואיל ונימוקים
ם וכן מים שבכלי י ט ע מ  מאליהם אין מ
 הואיל ואם ינטל הכלי אין עומדים
ן בחלון: הברד. י  בסני עצמן אין ממעט
 גלש״א: הכפור. גריישלא״ן: הגליד.
ג והא עשבים ״  קרח לבן שאינו שלג: ה
 חזו לבהמהו. וסופו ליטלן ואס״ה כל
י ותיובתא ט ע מ  כמה דאיתנהו התם מ
ס  דשמואל: באפרזסא (י). והוא ס
ת לבהמהי). ומאן דגריס בארזסתא  המו
ה י) שהוא קורנס של נסתים: כיון ע ו  ט
׳  דקשו לכוסל. שמחלידין אותו כדאמרי
ט ע מ אפ״ה מ ׳ i.n שקיל להו ו  בממני
 וקשה לשמואל: ייא'1 חיז לשלשה.
ס רתוק מן הכותל ועולין לתוך  טפתי
 התלון ראשיהן: חזי לקריעה. לעשות
: : בםמילחא. עב יותר מדאי  טלאי
: ה כ מ  לאומנא. למקיז דס לקנת פי ה
: אין בהן ט ר ס  ברישקא. שהוא מ
 ארגעה על ארבעה מבעי ליה. שזו
 היא שיעור של שק: קלניחא. עוף
 כחוש מאד ואין ראר לשוס אדם: כעין
: ט ר ס  קלניסא. כחוש כקלנימא והוא מ
 דאיח ביה קוצי. רסרטו את ידיו:
 כיון דקשה לכותל. כדתנן במתניתין נשם]:

 דלית

 כעין קלניתא ועובה כוכבים שישב בחלון קאי ואזיל בכפות אתי חבריה שרי
אלא בחבושי מלכות ובן שמנה  ליה במצורע אתי מצוהע חבריה שרי ליה ט
בן שמנה  המונח בחלון אתיא אמיה דריא ליה ־בשבת י׳התניא כ
 הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו
האית  ומניקתו מפני הסכנה מלח חזיא ליה לבמרירתא חזיא לעורות מ
היתבא אחספא חספא גופא תיחוץ  בה קוצי כיון הקשיא לכותל שקלא נ

 דלית
פ שיוצאות תוץ ״ ע  מדובקות יתד א
) ועוד אומר ר׳ יצחק דהכא מיירי בשאין תבית יוצאה חוץ לכותל דהשתא . ו מ ף ק ת ל כ ש ט האי גוונא דייק בפרק חבית (  לתבית אין נופלות ו
. : שעלו מאיליהן ת ס ת לצדדץ שהרי אין בו פותח ט ט ש פ ת ה רצוצה בוקעת ועולה ואינה מ א מ ו ט מאה לבית ד  דרך החלון לא יבא טו
) אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקומ המחוברין לקרקע חוץ מן ה ״ ח מ ״ פ ח הא תנן במס׳ אהלות > פ ט ן ה י מה היאך ממעט  תי
ט קתני דעשבין שעלו מאליהן י ר וללעת יוונית וא״כ ה ו לעיל למביאין וחוצצין האיריס והקיסוס וירקות תמו  הירקות שמנו פירוש הנהו למנ
י ה מפנ א מ ו ה שתחמיהס או שעליהם או להביא ט ה על מ א מ ו ט  דתוצצין ותירץ רבינו תם להתס איירי לענין אהל לאין נעשין אהל למוץ בסט ה
ף הסורח שאינו לא תוצץ ולא מביא הקשה ר״י דהכא בכולה שמעתין לא בעינן הר דומיא דעו מד במקוס אחד ו  שהרוח מנשבו ואינו עו
ה שמרים סממו ) אמר רבא הריי) חבית שניקבה ו . ה ף ק ק ל ״ ב א ( מ פה תיחוץ ובהגוזל ק ו  מירוח לא בעשבים ולא בחבית דפריך לעיל היא ג
ט צריך מירוח אבל הכא לא בעי צמיד סמיל: ה קף צמיד פתיל ל ס (י) בכלי בעינן מו מ ה ה בזמורה עד שימרת מן הצדדין ר״ל ד ק ק  הצילוה פ
פן לסוכה ולא לחי למבר < כל דבר שיש בו רוח חיים אין עושין אותו לא דו : ו ף ט ץ ל ב מ י ע  ועוף ששכן בחלון. נראה דאתי אפילו לר״מ דאמר (
. ם שישב בחלון כבי ו בכל דבר שיבטלנו: ועובד כו ט ע מ ט בחלון מ ע מ ם דוקא אבל הכא לענין מ  כו׳ דהיינו לענין מחיצת עשרה טפחי
א עובד כוכבים שאין צ י טמא וגו׳ מתוך הקהל 8 ו דכמיב ואיש אשר י ס ש : י א ף ס ל ה כדנפקא לן מקרא בפ״ב דגזיר ( א מ ו  דעובד כוכבים אינו מקבל ט
ה א מ ו ט י ה נ ה חוצצין מפ א מ ו ן דמדאוריימא לא מקבלי ט ו ) ט ף לל. ה ל ל . נ ג ף פ ח ל כ ש ג דחכמיס עשאוס כזבים לכל דבריהם ( אע״  לו קהל ו
ה ה מ א מ ו ה ומסיק שכבת זרע לחלוקה ט א מ ו ) אמר תומר בשרץ מבשכבת זרע שהשרץ אין לו תלוקת ט : ג ף מ ה ל ל  וא״ת לבפרק יוצא לופן מ
ע לשרץ אין חלוקה טומאתו בין ישראל לנכרי לאו פירכא מ ש נ הא איכא עכבר ליס ועכבר ליבשה מ  היא אילימא בין ישראלים לנכרים ה״
פה איכא חילוק אבל בשרץ גופיה אין ו ה לומיא לשכבת זרע לבשכבמ זרע ג א מ ו ם בשרץ אין לו חלוקת ט ג לאין עובלי כוכבים טמאי ״ ע א  היא ל
) לעובל כוכבים ה לל. ל . נ ג ח פ ב ש טא ( עו ה הילכך צריך למינקט עכבר ליס ועכבר ליבשה והא לאיצטריך מי א מ ו ו ט  חילוק אלא בהנהו למקבלי ממנ
ה כשהוא חי ללא א מ ו מעטו ובן שמונה אינו מקבל ט מאה זו לא אשכחן לאי מטו ע היא ו ג ת מ א מ ו מאת זיבה לאו ט א בזיבה משוס לטו מ ט  אינו מ
ה לאי חשב עליו א מ ו ה אבל השלג מיירי שלא חישב עליו לאכילה ללא מקבל ט א מ ו : והמלח. משמע מהכא לאין מלח מקבל ט  איקרי אלם
ה א מ ו ל ט ב ק א מ ל ה ל ק ש מ ו ל י ל ב ע ש י י שלא ח ר י י ג מ ל ש ל ה כ י צ״ל א ל או ג ו ״ ע צ ש י ״ ע ף יז. ו ל ה כלמוכח במסכמ נלה נ א מ ו ר לבר המקבל ט ה  תיפוק ליה ל
ן (ח) ונימסין במיםח) לליכא ימי א משוס לאין מתקי מ ע ט ן בחלון. ו י : כולן אין ממעט [ ן ו כ ל נ ת ע ו פ ס ו ת י ה ר ב ם ל י נ ב ו ו מ ה ז ״ ג פ ה ״ ע ׳ ו ו נ  ו

י ט ע מ מ ט ומיירי כגון למנחי בחססא והנך נמי לימני ל ע מ מ א משוס לקשו לכותל ושקיל להו להא מלח נמי קשה לכותל וקתני ל מ ע ט  למימר ל
( ם ש . ו ז ף ט ל ג לאמר בפ״ק לסוכה ( אע״ עה דלבושא. ו : חזי לקרי י ט ע מ  ודמנחי בתספא אלא אפילו דמנתי בתספא דלא קשו לכותל לא מ
מ ״ ן דלא מצנעו ליה אבל מ ו ה ט א מ ו ) לפחות משלש על שלש לא חזי לא לעניים ולא לעשירים ודאי לא מקבל ט ף קכה. ל  ובשבת פרק כל הכלים (
א צער בעלי חיים כוי. וא״מ כולה בהמה שקיל ושלי לכלבים כ י א ט דלא מבטל ליה דקא שקיל ליה ט «) מצטרף לקריעה דלבושא: כיון ד ע מ  לא מ
פה דאי תזיא לטיולי שקיל לה לטיולי ו קט בהמה ג ט אבר ובשר ולא נ ק נ  ר״ל דמיירי בקוף וכל דדמי ליה דמנח התם לטיולי ביה וניחא ד
: א קבורתו ה ה ודריא ליה בשבת. ואיירי בגוסס שימות קודם שיצא השבת ואמר דשם ת י ט לה לכלבים: אתיא אמ  בה ואי לא חזיא ש

 דלימ

 מסורת הש״ם
 א) [חולין כה.], ב) נחופסתא
 לאהלות פי״ד], נ) [עי׳ תוס׳
 לקמן קיא. דייה לין], י) שנת
 קלה. יבמות פ. [תוספתא שגת
 פט״ז], ס)[ג׳׳ק מה], ו) [עי׳
 רש״י ברכות לד. ובמגילה כה.
 ד׳׳ה מרופמא ובגיטין נו:ל״ה
 אחפחא ומצוה ליישב וע״ע
 רש׳׳י ג׳׳ק מה דייה
 נאסרזמא], ו) [צ״ל הרי
 אמרו), >ז) צ׳׳ל כמיס. רש׳׳ש,

 ט) צ״ל מצטרך,

 גליון הש״ס
 גמרא חד לה לקריעה.
ע רקע הגירסא  בערוך ע
 למרקע לבושא ועיין מ״ק לף
 כח ע׳׳א תוס׳ דייה מאן
 רקיע: תום' ד״ה היא. גם
 החבית גתקלקל. כדאיחא
 ננ״מ לף לח ע־׳ב ונרש׳׳י שס
 ל״ה לקנקנים: שם ד״ה
 ועבו״ס בוי יצא עכו״ש
 שאץ לו קהל. בגמרא שס
 לחה זה דללמא מכרת
 אמעטא ולא מטומאה
 ומסקינן דילסינן מקרא איש
 אשר יטמא ולא יתחטא כל
 שיש לו טהרה יש לו טומאה

 וצע׳׳ג:

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ אינו מטמא מגנו לא
 צריכא לסומא: (ב) שם
 באפחתא חזיא להסקה
 בלחים או שעצו: (נ) שפ
 חון משלשה לחלון:
 (י) יש"־ ל׳׳ה באפרזחא
 גרסי׳ והוא סס: (ה) תופי
 ל׳׳ה היא ובו׳ לצלדי בה כו׳
0 בא׳׳ד  עד אמר להי: (
 לדבר אחר: (1) ד״ה שעלו
 וכוי ר״ל להמס בעינן נצ׳׳ל
 ומינח נבלי נמחק: (ח) דיה
 כולן וכו׳ ונימוסין וליכא
 נצ״ל ומינת נמיס נמחק:

 רש״ לעזי
 גלש״א [גלצ׳׳א]. £רח.
 גריישלא׳־ן ןגרישל״א].

 ברד.

 מוסף רש •11ץ
 ומגיקתו מפני הסכנה.
 מפני שחלב הרנה נדליה
ו ה ל  ומביאה ליל• חולי(שבת ק
 או: סכנת שניהם הנן והאס
 שלא ירנה חלנ הדדין ותיאנס

. ו ת פ: ו מ ב י  יתמות (



 מסורת הש״ם
 א) שנת פנ. ניצה לט״ ב) [צ״ל
 אמר], ג) נייק שא: נ״מ
 קיח:, ד) לעיל יח., ה) [נכלאים
 פ״נ מ״נ ונתרימיח ס״נ מ״א
 וננ״מ נט: נמשגה איתא
 באמת אמרו], ו) גי׳ ת״ח
 ולפי פי׳ תישי] ותנור,
 1) ולעיל יח.ן, ת) [נשהמ״ש
 ל״ג תי׳ אבל], ט) [נסהמ״ש
 אבל אינו יכול], י) וקורת
 רש״ש], כ) צ״ל לתניא. רש״ש,

 גליון הש״ם
 רש״י ד״ה טלה שרומי־•
 עבה וקשה כאבן. עיי
 פרש״י ניצה לט ע״א ל״ה
 שלומית ולזה הכא ע״כ טייס
 והציון נרש״י הוא על מלח
 איסתרוקנית. וכן נסוניין
 אפי׳ מלח איסתרוקניח ולא
 פליני צ״ל אפי׳ מלח

 סלימיח:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ט טרה לנחתומין
 דמי לא: (ב) שם רפת כקד
 קודמח: (ג) שם רינה
 כחלונות מהו כנה כצ״ל
 ותינות אנסלרה חחת אוצר
 מהו נמחק: (ד) יש״• ל״ה
 יאס הדק אחר שהיו שס:
 (ה) דייה כרפח ונו׳ שהוא לח
 מתחמם כצ״ל ואות ו׳
 נמחק: (0 תום' ד״ה ישל
 ונוי של נפחים טמא וכן:
 (1) כא״ד ורגליי מתוחות
 למטה ומסננ: (ח) בא״ד
 טוחן ניל אלא שהוא כצ״ל
 יאוח כ׳ נמחק: (ט) דייה מאי
 וכו׳ לנעל הריחיס וטוחן וכן

 פטיש:

 לא יחפור פרה שני בבא בחרא

 לעזי רש

 לדוחקו
 בעינן

 צירק״א. מסגרת עץ
 המקיפה אכן דריחיים.

 טרויימוריי׳׳ר
 [טרימויא״הן. אפרכסת,
 (משפך שדרכו מכניסים
 חומר לריחיים ובדימה).

 רבעו גרשום (המשך)
 יכול חבירו לעכב עליי אכל
 מן השיעור הזה אין יכול
 והתניא בתנור.
 טפחים ובכירה
 ג׳ והיכי קחני מתני׳ היה
 מעמיד בעליה עד ׳שיהא
 תחתיו ג׳ ובכירה טפח כי
 תניא ההיא שיעור גדול
 בכירה ותנור של נחתומין
 משום דאיכא היסק גדול
 לא סגי אלא באותו שיעור
 דתגור דידן לא בעי אלא ג׳
 טפחים ככירה של נחתומין:
 £יפקא כעי אביי כיבד
 וריבץ לאוצר. שהיה בדעתו
 לשוס שם תבואה ולא
 הספיק לשום שם תבואה עד
 שבנה אידך רפת בקר שלו
 מהו. מי אמרי׳ הא שכיבד
 וריבץ כמאן דכבר אצר שם
 תבואתו דמי ולא היה רפת
 קודם. ומאחר שכיבד וריבץ
 זה לא יפתח אידך רפת
 שלו ואס ת״ל הואיל דכיבד
 וריבץ זה לא יפתח אידך
 רפת בקד הא קמיבעיא לן
 ריבה חלונות באוצר כדי
 שיכנס הרוח באותן חלונות
 כדי לייבש תבואתו מהו.
 מי אמריי הואיל דריבה לא
 יפתת אידך רפת בקר או
 דילמא הואיל דעדיין לא
 אצר בו כמו דלא עביד ולא
 כלום הוא ומצי למפתח
 דהוי ליה קהים: בנה עליה
 על גבי בית. סתם דלא ידעי

. לענין הוצאת שכת: כדי הר כמאן דליתא: חרס  דלית בה שיעורא. ו
 ליחן בין פצים לחבירו. פצימי חלונות שבכותל מרמיקין זה מזה
 ברוחב החלון ליכנס האורה בין כל אחד ואתד ונותן בחומה למטה
הר שם כאבן:  ולמעלה חרש רחב בין זה לזה וטח בטיט והחרס עב ו
 והא בטי גניזה. ומסלקו לגנזו: חון
י שהמלח מתפזר  ממלח ורבב. מפנ
 והרבב ניתך כשמתחמם: מלח
 םדומיה. *׳עבה וקשה כאבן: שני
 צבורי מלח. גבוהים עשרה אצל
 כותלי מבוי ומניח שני ראשי קורות י)
ד י  המבוי עליהן שכובד הקורה מעמ
 את המלח: ושל חמור. ריחיס של
ר: איצטרובלא. הוא מושב  חמו
 הריחיס שבתוך קליפת העץ שקורין
 צרק׳׳א: קלת. היא אפרכסת שקורין
״ר: מאי טיריא איכא. י  טררימורי
ע ק ר ק ם וקלים הן ואין ה י  ריחיס קטנ
מ ״ ד בגילגולו: משום קלא. י  מרעי
י״מ קול הריחיס: ר ו ת החמו הג  קול הנ
 מתני׳ אלא אם ק יש על גביו.
 חלל גובה ארבע אמות מסי התנור
 עד התקרה כדי שלא יאחוז האור
 בתקרה: עד שיהא חחסיו מעזיבה.
׳  אשטרי״ך בלע״ז טיח קרקע ג׳ טסתי
נה של  שלא תבער תקרה תחתו
: ובכירה ת  עלייה ועל גביו ד׳ אמו
 מעזיבה טפח. אף היא כלי חרס
 ששופתיס קדירה על חללה ואין עושין
 בתוכה היסק גדול כמו שעושין
 בתנור: ואם הזיק. אתר יי) שיהא
ה  שם כל השיעורין הללו משלם מ
כ מעכבין עליו השכנים אעפ״  שהזיק ו
 להרחיק בכל השיעורים הללו שמא
 ידליק בתיהם ואין לו מה לשלם: ביין
 התירו. אם היה אוצר של יין התירו
 לפתוח תחתיו חנות של נחתומין
 וצבעין שאין העשן קשה ליין: אבל
 לא רפת בקר. שהריח קשה ליין:

 גמ׳ והחניא.
 בעלייה בתנור
ו ובכירה  מתחתי
 שמסיקין אותו

ן:  בכירת נמתומי

 כ:
 דלית

ה ד י מ ע  לענין מ
 ארבעה מעזיבה
 שלשה: בדנחתומין.
ד וכן הכירה  תמי
 תנור דידן. דיהב
ט ככירה ״ ׳ שיעור ג י  ביה תנא דמתנ
: כיבד וריבן. גגו י מ  דנחתומין ד
ק להכניס לו י  לצורך האוצר ולא הספ
 תבואה עד שפתח זה חנות תחמיו מי
 הוי כקודם לאוצר או דילמא דכיון
ד וריבץ הוי כקידס האוצר: ריבה ב ט  ד
ה  בחלונוח. בעלייתו דגלי דעתי
 שלאוצר הוא עשוי שיכנס לו אויר
 שלא ירקב התבואה: בנה עלייה על
 גבי ביתו. על גגו ורגילין היו לבנות
 שס לאוצר מהו את״ל ריבה בתלונות
ה הוא היכי דכולי בניינא מ ד ק  לאו ה
: המרי ורמוני.  להכי עביד מאי
 הכניס שם תמרים ורמונים מי הרא
 התחלת אוצר או דילמא אין אוצר
: והאי דידן.  אלא בתבואה ויין ושמן
 יין שלנו אסילו עשן העולה מן הנר
 קשה לו: אםפסחא. שחת של תבואה:
ת שהוא מ ת  כרפה בקר דמיא. מ
: ן מתחמם ומעלה סרחו  לח (מ ו
 דבר הנמכר בחנוח: גמ׳ מאי שנא
וקומ: נ  התי

 סיסא

 בה שיעורא. פירוש דאין שיעור לחססא למעט מסותת
ה ענין זה לשיעורי שבת אלא מ ח ולא גרסינן כדתנן ד פ  ט
ט הא ט שקיל חססא כשיצטרך ע מ פ ואמאי מלח מ ה״  וכדתנן בר״ו ו
 לו יסיר גס המלח כדי שלא יזיק את הכותל ואהא מייתי וכדתנן כלומר

 דמיירי נמי דלית ביה כדי ליתן בין
 פצים לחבירו דאין ראוי לכלום ולא
 שקיל ליה ואית ספרים דלא גרסי
 חספא גופיה תיחוץ אלא גרסינן
 ותיסוק ליה משוס חססא כלומר
 ותיסוק ליה שיסיר המלת כשיסיר
א ומשני דלית בה שיעורא פ ס  מ

 כדמנן כר ולא שקיל ליה:
בלא.  ושל חמור שלש מן האיצטרו
׳ רבינו תננאל דבשל תמור  פי
 ליכא טיריא דאין חמור טותן בה אלא
 חמור קורא לבנין העצים הנושאים
 את הריחיס כמו שמצינו דעציס
 הנושאים נקראים חמור כמו העץ
 שהמטה מוטלת עליו כדתנן (לליס
ה ותמור ט מ ) נקליטי ה ג ״  פי״ח מ
 טהורים וכן העץ הסובל שידה תיבה
 ומגדל נקרא חמור דתנןל) חמור שתחת
 המלבן וסססליס שתתת הרגלים
ר וכן עץ שהנסח סומך עליו  טהו
) חמור ג ״ ם פי״ל מ ש  נקרא חמור דתנן ו
ם וכן הריחים  של נפחים (י) טמאי
 הבנין עשר כמין כסא ועליה ריחיס
 וזהו איצטרובל ואדם יושב כנגד׳
 במקום גבוה ורגליו יי< מרווחח למטה
 ומסבב הגלגל ברגליו וטוחן ולית ביה
 טיריא אלא קול בעלמא אבל בריחים
 שאדם טותן בידיו או בגופו אית ביה
 נדנוד והיא טיריא ולר״י נראה דשל
 חמור נמי טוחן ביד אלא (ח) כשהוא
 על גבי בנין כדתנן במס׳ זבים בפרק
 רביעי חמור של ריתיס ושל יד והא
ן  דתגיא בתוססמ׳ בס׳ קמא דמטלתי
 מרחיקין הריחיס של יד שלשה מן
 השכב שהן ארבע מן הרכב ושל חמור
 שלשה מן האיצטרובל שהן ארבע מן
 הקלת לא משוס דבשל חמור אין
 טוחנין ביד אלא סתס של יד אין
ג קרקע ולכך קתני ״  בהן חמור אלא ע
 בתר הכי ושל חמור אבל תרוייהו
גה בליא  טוחנין ביד: שמע טי
ור טפח. הא דלא קאמר נמי  דתנ
ח פ  לעיל ש״מ שכב דריחים נמי ט
ה:  לפי שהיה פשוט להם איך הי
ן דמי. מי  תנור דידן בבירה דנחתו
 כל אחד היה עושה תנור
 שלו כפי מה שהיה רוצה גדיל או קטן
ת של גחתומין היו כולן שוות ו ר  אבל ט
 והיו בקיאין בהן ונפקא מינה למקת
א רישא ומאי : מאי שנ  וממכר
ד דתינוקות א סיפא. השתא ס״  שנ
 דסיסא היינו שבאין לקנות בתנות
 ומשוס הכי סריך מ״ש אבל מפטיש
ם לא פריך דאין שס נכנסין טסי  ו
ן לטחון נותן  ויוצאין דמי שיש לו חטי

 לבעל הריחים (ט) וכן סטיש:
 1 מ״ש רישא ומ״ש סיפא אמר אביי סיפא

 אתאן לחצר אחרת א״ל רבא אי הכי ליתני חצר אחרת מותר אלא אמר רבא
 סיפא

 מקול החינוקוח. קא סלקא דעתך תינוקות הבאים לקנומ יין ושמן וכל

כדתנן חרס כדי ליתן (  הלית בה שיעורא א
 בין פצים לחבירו כלי חרם חזי ליה אדמיטנף
דמנקב ספר תורה חזי למקרא  חזי לאומנא ב
 גבבלוי והא בעי גניזה ישם תהא גניזתה

בכל עושין מחיצה חוץ ממלח (ואמר) רב ה (  נ

 ורבב ושמואל אמר אפילו מלח אמר רב פפא
 ולא פליגי הא במלח םהומית הא במלח
 איסתרוקנית והשתא דאמר רבה עושה
 אדם שני צבורי מלח ומניח עליהם קורה
 שהמלח מעמהת את הקורה והקורה מעמדת
 את המלח אפי׳ מלח איסתרוקנית ולא פליגי
 הא דאיכא קורה הא הליכא קורה: מרחיקין
 את הריחים ג׳ מן השכב שהן ארבעה מן
 הרכב וכו׳: מאי טעמא 1משום טיריא והא
 תניא ושל חמור שלשה מן האיסטרוביל
 שהן ארבעה מן הקלת התם מאי טיריא
 איכא י אלא משום קלא: ואת התנור שלשה
 מן הכליא שהן ארבעה מן השפה: אמר
 אביי שמע מינה כליא דתנור טפח נפקא
לא יעמיה ח (  מינה למקח וממכר: מתני׳ ג
 אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על
 גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה
 צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים
 ובכירה טפח ^ואם הזיק משלם מה שהזיק
 ר׳ שמעון אומר לא אמרו כל השיעורין האלו
 אלא שאם הזיק פטור מלשלם יי י לא יפתח
 אהם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת
באמת ביין (  אוצרו של חבירו ולא רפת בקר ה
 התירו אבל לא רפת בקר: נמ׳ והתניא
 בתנור ארבעה ובכיהה שלשה אמר אביי
 כי תניא ההיא יבדנחתומין יידתנור דידן כי
 כירה הנחתומין >*: לא יפתח חנות וכוי:
 ׳*תנא י אם היתה רפת >« קודמת לאוצר
בעי אביי כיבד וריבץ לאוצר מהו  מותר מ
 ריבה בחלונות מהו w אכסדרה תחת האוצר
תיקו בעי  מהו בנה עלייה על גבי ביתו מהו נ
 רב הונא בדיה דרב יהושע תמהי ורמוני
 תנא
 רפת
 5האי

 ליה

 וכו׳:
 ולא
 יוסף

 השיא

 מאי
 ע ביי׳
 בקר
 דידן
 א״ר

 שתיקו: באמת ביין התירו

 התיהו מפני שמשביחו
 מפני שמםריחו אמר רב

 אפילו קוטרא דשרגא נמי
ואםפםתא כרפת בקר דמיא:  ששת צ
 מתני' ק חנות שבחצר יכול למחות בידו
 ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסין
אבל עושה כלים יוצא ומוכר (  ומקול היוצאין ח
 בתוך השוק ט< ואינו יכול למחות ביהו ולומר
 לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא
 מקול הריחים ולא מקול התינוקות: נמ׳

 עין משפט
 נר מצוה

 כא א ב מיי׳ פט״ו מהלי
 טומאת מת הלכה ל:

נ ג ו מיי׳ שס הלי נ:  נ
 כג ה מי״ סט״ז מהלי שנת
 הל׳ כא סמג לארן סה
 טוש״ע א״ח ס״ שסנ סעיף
 ה השמיטו הא דמלח ורננ

 ע״ש:
 בד ו ז מיי׳ פ״ט מהל׳
 שמיס הלי ג סמג עשין
 פכ טוש״ע ח״מ סי׳ קנה

 שעיף ו:
 כה ח ט מיי׳ שס הל׳ יא
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנה סעיף א:
 בו י מיי׳ שס הל׳ ינ

 טוש״ע שס שעיף נ:
 בז כ מיי׳ שס הל׳ יא

 טוש״ע שס סעיף א:
 בח ל מיי׳ שס הל׳ ינ

 טוש״ע שם סעיף נ:
 כט מ נ ס מיי׳ שס הל׳ יג

 יטוש׳׳ע שס סעיף ג:
 ל ע פ צ מיי׳ שס הלי ינ

 וטיש״ע שס סעיף נ:
 לא ק מיי׳ שס פ״ו הל׳ ינ
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קט סעיף נ:

 מוסף רש״י
 בין פצים לחביהו.
 כשמסלרין סצימין ועמוליס
 וקורות ועושק סואר של
 קורוח על הארן רש חלל נין
 זה לזה, סומק מחחפיו שלא
: או: נמו  יתעקס «שבת פב.
 פצימי פתחיס ופצימי חלונות
 הקבועים כחומה והן של ען
 וסולרין אותס למטה ולמעלה
 ומשתי רוחות, ופעמים שהן
 קצרין ברוחב ומושיב,( שנים
 זה בצד זה וצריך להושיבן
 בשוה שלא יהא זה נמיך מוה
 ולא יהו עקומים יכשאחל
 נוטה נותן לחחתיו חרס או
 אבן להשוותו, או בשאין לי
 ברוחב שניהם מגליל! 1ה מזה
 מעט וניתן מרסיס לקיס
ה ?•1.0. לא צ י ב  ביניהם (
 יעמיד אדם תנור בתוך
 הכית. כני העיר מעכנין
 עליי, שלא תנער האש נסקרה
. מעזיבה. טיח של :  >ב־ק סא.

 סיל על תקרה ולימה לי
 בספר עזרא (נחמיה ג) רעזני
. ש•)  ירושלים על החומה :
 ובכירה. שפחותה מתנור
 ואין מנעירין בתוכה אש גלול
שם! שאין היסק שנה גדול ! 
׳ טפח. מעדנה ז ו י ב-מ ק ! 

 יהא חחתיה ושם•. ואם
 הזיק. שללק הניח והלליק
. חגות של שם:  אח סניניו ו
 נחתומין. מיכרי לחס,
 שמסיקין שס אור תמיל!לעיל
ת ו. תחת אוצרו. עלייה  י
 שאוצרין נה תניאה ושמן דין
 והעשן קשה להן («D1;. ולא
 רפת בקר. הדח קשה להן

 כול לומר איני יכול לישן מקול הנכנסין והיוצאין וסיפא קתני אינו יכול לומר לו איני יכול לישן מקול

 אי לצורך אוצר כנאו או
 לא מאי: תמרי ורמוני. דלא מזיק להו הבלא אצר זה באוצרו מהו. מי אמרי• הואיל וכבר אצר בה תמרי ורמוני עדיין דעתו
 לאצור שם תבואה ולא יפתח או דילמא הואיל ועדיין לא אצר דבר דמזיק ליה הבלא מצי למפתח דהוה ליה קדים תיקו:
 באמת ביין החירו. לפתח חנותו תחת אוצר של חבירו מפני שמשביח הבלא והעשן: האי יין דידן אפיי קוטרא ןדשרגא]. עשן
 הנר קשה ליה: ואספסתא. חזיז למיתן תחת אוצר יין של חכידו שהוא מתחמם מחמת שהוא לח ומסריח וכדפת בקו דמי:
 1יםקא חנות שבחצר השותפין. אם רוצה חבירו לפתוח שם חנוה יכול תכירו לעכב עליו ולומר ליה איני יכול לישן מקול
 הנכנסין ויוצאין בחנות לקנות אכל רשאי לעשות כלים בתוך החצר ויוצא ומוכרן: ולא מקול התינוקות. משמע ליה עכשיו
 תינוקות שבאין לקנות ממנו חפצים כעין שרגילין בני אדם לישלוח תינוקות בשליחותן מש״ה מקשה ליה בגמ• מ״ש רישא דקתני
 יכול חבירו למחות ולומר לו איני יכול לישן מפני הנכנסין והיוצאין ומ״ש סיפא דקתנ־ אין יכול למחות בידו לא

 רבינו גרשום
 ומשני דלית ביה שיעור.
 מש׳׳ה לא חייץ: בין פצים
 לחבירו. כעין שםומכין
 את הקורוח המוצעות על
 הקרקע כדי שלא יעקלו
 ומשימין תחת הקורה
 חתיכה של חרס לסומכן
 כמו שאנו רגילין לעשות
 באבנים: וכלי חרס נמי
 חזי ליה ושקל ליה ואמאי
 ממעט בחלון דאגב דצריכי
 לכלי נקט ליה עם המלח.
 ומשני דמיטנף דלא חזי:
 חזי לאומנא. לקבל בו דם:
 שם תהא גניזתו ומבטל ליה
 ולא שקל ליה: רבב. שומן:
 מחיצה. אי לענין שבת אי
 בפני הטומאה: מלח נמי א)
 מפשר כמים. מלח סדומית
 שעב הוא ואינו יפה ודאי

 עושין בו מחיצה לענין שבת משום דקא מבטל ליה ולא חזי אבל מלח אסתרוקנית שדק הוא לא מבטל ליה ואין עושין בו מחיצה:
 עושה אדם. לגבי מבוי. וקורה מעמדת את המלח שמכבשתו ומגנת עליו מן הגשמים. הא דאיכא קורה עושין בו מחיצה מפני
 שהקורה מעמידחו: פיםקא משום טיריא. שמזעזע הכותל מחמח בנין הרחיים הקבועץ סמוך לכותל וי״א טיריא המיית הרחיים קשה
 לכותל. והני רחיים נ) שמחזיר מחזיר ג״ט מן האצטרוביל קרי התחתון שכב הרחיים של חמור ורכב קרי קלח: מאי טריא איכא הא
 לא קביע בנינו כקרקע ולא מזעזע הקרקע ואמאי מרחיקין אלא משום קלא של רחיים שקשה לכותל מרחיקין הכא נמי משום קלא:
 לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית. אם העליה שעל גבי בית היא של חבירו אא״כ יש על גביו של תנור ועד העליה ד׳ אמות מפני הלהב
 שלא ידליק העליה: היה מעמיד. התנור בעליה שלו ותחת העליה בית של חבירו לא יעמידנו עד ישיהא תחתיו מעזיבה ג• טפחים
 כדי שלא יזיק לבית של חבירו. ואפייה אם הזיק משלם מה שהזיק דפחור. מן השיעור הזה ג) אין יכול לדוחקו אכל מן השיעור הזה

 מתני׳ ולא
י  רישא. דקמנ

 א) ונראה דצ״ל חון מרננ ומלח רננ משוס שניתך כשמתחמס מלח נמי מפשר כמיס]. נו ואולי צ״ל והני ריחיס של חמור מרחיק ג׳ טסחיס מן האצטריניל יד׳ מן הקצת ולהתחתון שנקרא שננ קרי אצטרוניל ולרננ קרי קלת]. גו ]ונראה דצ״ל
 דפחוח מן השיעור הזה יכול חנרו ללחקו ולעננ עליו אנל נשמרחיק נשיעור זה אינו יכיל ללוחקי ולעכנ עליו]



 עין משפט
 נר מצוה

 לב א מיי׳ ס׳׳ו מהל׳ שמיס
 הל׳ י3 ופ״נ מהלי ת״ת
 הלי ז סמג עשי! ס3 טוש״ע
 ח״מ סי׳ קנו סעיף ג וטוש׳׳ע

 י״ד סי׳ רמה סעיף כנ:
 לנ ב מיי׳ פ״נ מהלכות
 ת״ת הלכה א סמג עשין
:r ינ טוש״ע י״ד שם סעיף 
 לד ג ד מיי׳ שס הל׳ נ
 טוש״ע י״ל שם סעיף ה

 וסעיף ח:
 לה ה מיי׳ שס טוש׳׳ע י״ל

 שס סעיף י:
 לו ו טוש״ע שס סעיף ט:
 לז ז ח ט י כ ל מיי׳ פ״ו
 מהל׳ שמיס הל׳ יא שמג
 עשין פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 קט סעיף א:
 לח מ נ ס ע פ מיי׳ ס״נ
 מהל׳ ת׳׳ח הלי ו סמג
 עשי! יב טוש״ע י״ל סי׳ רמה

 סעיף נח:
 לט צ ק מיי׳ שם הל׳ ה
 טוש׳׳ע י״ל שס סעיף

 טו:
 ט ר מיי׳ שס טוש״ע יו״ל

 שס נהג״ה:
א ש טוש׳׳ע שס סעיף  פ

 יח:
 טב ת מיי' שס הל׳ ו
 טיש״ע י״ל שס סעיף

 רבינו גרשום (המשך)
 הכא במאי עסקינן בסופר
 מתא שהוא סופר העיר
 שכותב שטרות וספרים לכל
 מצי מעכב מתמת הנכנסין
 אצלו ואית דמפרשי בספר
 מתא שמגלח כל בני העיר:
 לא ממטען ינוקא ממתא
 למתא. מפני כן התקינו
 להושיב מלמדי תינוקות
 בכל פלך ופלך: ואי
 מפסיק נהרא לא ממטינן.
 דאיכא למיחש דלמא יהא
 רגיל למיזל לחודיה ונפיל
 לנהרא: תיתורא. גשר
 מרוחב: גמלא. גשר עשוי
 מנסר צר ומשני צדי הנהר
 קבועין ב• יתדות וקשור
 חבל א׳ מזה לזה ואותן
 העוברין על אוחו נסר צר
 סומכין ידיהן בחבל ועוברין
 אבל התינוקות שאין בהן
 דעת לסמוך לא ממטינן
 דילמא אזיל לחודיה ונפיל:
 סך מקרי דרדקי. עד כ״ה
 תלמידים יכול ללמוד אחד:
 ריש דוכנא. ממונה תחתיו
 עד שיסייע לו ללמוד
 הנער. ואין מנכין לו לרב
 משכירותו כדי לשכור אותו
 ריש דוכנא אלא מסייעין
 ליה ממתא הצבור שוכרין
 אותו ריש דוכנא. מאי
 טעמא לא מסלקי׳ ליה
 לההוא דלא גריס כל כך
 דאי מסלקינן ליה ומותבינן
 להו קמיה ההוא דגריס טפי
 אתי לרשולי למימר הואיל
 דליכא דגריס כוותי לא
 מסלקי לי ואתי לרשולי.
 כל שכן דמותכינן להו
 קמיה ההוא דגרס טפי מימר
 אמר אי מרשילנא מסלקו
 להו מקמאי כי היכי דסלקי
 להו מקמיה דאידך ומעיין
 בהו שלא יבא אחר דגרס
 טפי מיניה ויסלקו ממנו.
 ומתעסק בהן הרבה משוס
 קנאת סופרים תרכה חכמה
 שזה מקנא לזה: חד דגריס

 הרבה ולא דייק כל כך:

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא כא.
) האיש י ) תו . הוא או ן גמלא שמו ב ויהושע כ ו ש לט תו האי  זכור או
) תרקבא דדינרי עיילא ליה . ת לף סא ו מ ב י ב  דאמר רכ יוסף (
 מרתא בת בייתוס לינאי המלך על דאוקים ליהושע בן גמלא בכהני
ס (שס< מ  רברבי וצדיק גמור היה כלאשכחן הכא והא דקאמר ה
 קטיר קא חזינא הכא לסי שהיו

: ו נ מ  אחרים חשובים מ
למדתם אתם. ם ו ת ו  ולמדתם א
 יש ססריס דלא גרסי
 ולמדתם אתם ודריש מדכתיב ולמדתם
א צ ון ת ע >« מעצמכם: כי מצי מ ש  מ
 תורה. לפי שהיה רואה קדושה גדולה
 וכהניס עוסקים בעבודה היה מכוון
 לבו יומר ליראמ שמיס וללמוד תורה
 כדדרשי׳ בספרי למען תלמד ליראה
 וגו׳ גדול מעשר שני שמביא לידי
מד בירושלים  תלמוד לפי שהיה עו
 עד שיאכל מעשר שני שלו והיה
 רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיס
 ובעבודה היה גס הוא מכוון ליראת
 שמיס ועוסק במורה: כבן שש כבן
 שבע. כבן שש בבריא כבן שבע
א ת ל י  בכחוש: בבציר מבר ש
. והא דתנן במסכת אבות  תקבל
) בן חמש שנים למקרא א ״ כ ה מ ״ פ ) 

 בבריא לגמרי כדאמר בכתובות
 (לף נ. ושס< הלומד בנו סחות מבן שש
עו ואיכא דאמרי י  רץ אחריו ואינו מג
ן אותו  חבריו רצין אחריו ואין מגיעי
 ותרריהו איתנהו דחליש וגמיר
 ואיבעית אימא הא בכחוש והא בבריא:
. סי׳ רשב׳׳א י ו י כ י מבו  אחד מכנ
 דלא גרס מבוי אלא תצר דאי
 גרס מבר תיקשי לאביי דשרי בחצר
 אתרת וההיא דעושה אדם חנות בצד
ת  חנות של תבירו שרי (י) לכל הסחו
 בחצר אחר ורבא נמי לא פליג עליה
׳ דשריא אף באותה י  אלא דמוקי מתנ
 חצר והכא אסר אפילו בחצר אחרת

 אלא אמד מבני חצר גרס:
 וגרדי. וא״ת ומאי שנא גרדי
׳  מבעל ריחיס דתנן במתני
 דאין יכול למחות בידו ולומר איני
 יכול לישן מקול הריחיס ומקול הפטיש
׳ בעושה לעצמו והכא י  ר״ל דמתנ
 בגרדי העושה לאתרים דאיכא נכנסין
׳ בסמוך האי  ויוצאין וא״ת הא אמרי
 בר מבואה דאוקי ריחייא כו׳ דינא הוא
 דמעכב עליה משום דאמר ליה קא
ע דאי לאו משוס מ ש ת לחיומי מ ק ס  ס
ה יכול להעמיד ת לתיותי הי ק ס  דקא ס
ג דעושה לאחרים ׳  שם הריחיס אע׳
 ולקמן נמי תניא עושה אדם חנות
 בצד חנומו של חבירו כו׳ דאף על גב
 דאיכא נכנסין רוצאין טובא ודוחק
 לחלק דהתס כבר יש יוצאין ונכנסין
 לריסים הראשון או לחנות הראשון

םיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת  א

 יהושע בן גמלא ואילך דאמר רב יהודה
 אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע
 בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח תורה
 מישראל שבתחלה מי שיש לו אב מלמהו
 תורה מי שאין לו אב לא היה למה תורה מאי
ולמדתם אותם ולמדתם אתם התקינו  דרוש 1
 שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים מאי
כי מציון תצא תורה «» ועהיין מי שיש  דרוש 2
 לו אב היה מעלו ומלמדו מי שאין לו אב לא
 היה עולה ולמה התקינו שיהו מושיבין בכל
 פלך ופלך ומכניסין אותן כבן ט״ז כבן י׳׳ז ומי
 שהיה הבו כועס עליו >» מבעיט בו ויצא
שיהו  עה שבא יהושע בן גמלא ותיקן נ
 מושיבין מלמהי תינוקות בכל מהינה ומהינה
 ובכל עיר ועיר גומכניםין אותן כבן שש כבן
אמר ליה רב לרב שמואל בר (  שבע א
 שילת יעד שית לא תקביל מכאן ואילך קביל
 ואספי ליה כתורא וא״ל רב לרב שמואל
 בר שילת יכי מחית לינוקא לא תימחי אלא
 בערקתא דמסנא דקארי קארי דלא קארי
 יליהוי צוותא לחבריה מיתיבי יאחד מבני
 חצר שביקש לעשות רופא אומן וגרהי
 ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו הכא
 במאי עסקינן יבתינוקות דעכו״ם ת״ש טשנים
 שיושבין בחצר וביקש אחה מהן לעשות
 רופא ואומן וגרדי ומלמד תינוקות חבירו
מי  מעכב עליו יה״נ בתינוקות דעכו״ם ת״ש כ
 שיש לו בית בחצה השותפין ה״ז לא ישכירנו
 לא לרופא ולא לאומן ולא לגרהי ולא לסופר
הכא במאי עסקינן  יהודי ולא לסופר ארמאי ל
 בסופר מתא אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא
אבל לא ממטינן ינוקא ממתא למתא נ  ואילך מ
ואי מפסק  מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ם
 נהרא לא ממטינן ואי ־׳5איכא תיתורא ממטינן
םך ואי איכא גמלא לא ממטינן ״ואמר רבא צ  פ

 מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ק ואי איכא
 ארבעין מוקמינן ריש ״דוכנא יומסייעין ליה ממתא ואמר רבא האי מקרי ינוקי
 דגריס ואיכא אחרינא דגרים טפי מיניה לא מםלקינן ליה דלמא אתי לאיתרשולי
קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר (  רב הימי מנהרדעא אמר שכ״ש דגריס טפי י
 רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גרים ולא דייק וחד דייק ולא גרים מותבינן ההוא
 דגרים ולא דייק שבשתא ממילא נפקא רב הימי מנהרדעא אמר תמותבינן דדייק
כי ששת חדשים ישב שם יואב שבשתא כיון דעל על דכתיב 3 (  ולא גרים ה
 וכל ישראל עה הכרית כל זכה באהום כי אתא לקמיה דדוד אמר ליה

 מאי
ס אחת וטוחן ע ׳ נמי בעושה לאחרים ובריחים ובקול הסטיש אין נכנסין ויוצאין כל כך שנותנין לו ס י נ ממנ ס בחצר אחרת שרי א״ ת ה  ר״ל ד
ע דאס לא »< סופר הוה שרי להשכיר לארמאי מ ש . מ פר ארמאי : ולא לסו ה ו ט  אבל בגרדי יש הרבה יוצאין ונכנסין שהרבה מביאין לו מ
נן ליה דא״ל אריא ק לף קיל.) האי בר ישראל דזבין ליה ארעא לעובד כוכבים אמיצרא דבר ישראל חבריה משמתי ״ ב ׳ בהגוזל בתרא (  וא״ת דאמרי

תר:  ארבעת אמיצראי ודוחק לחלק בין מכר לשכירות ונראה לר״י דהתם כשישראל רצה לקנות אבל אס אין ישראל רוצה לקנות מו
ה דסוסר מתא היינו מלמד תינוקות של כל העיר דאיכא קול גדול דהא לקמן אמר רבא מקרי דרדקי ״ ס . אין נראה לסרש כ א ת  ״בםופר מ
ה מלמד כל תינוקות העיר ואמאי איצטריך ״ ר ססידא דלא הדר ה ן דאשמועינן דמקרי דרדקי ה ו  וסופר מתא כמומרין ועומדין ט
» הכא בבריימא י ט י ר אנשי העיר דהא ק פ ס פר מתא מ ) סו : ט מ לף ק ״ ב  מו למינקט סופר מתא ואין לסרש נמי כפ״היז) בהמקבל (
להט חשיב ליה לקמן ססידא דלא הדר אס נכתב השטר שלא כדין: א כותב שטרות העיר ו ת פר מ  סוסר אלא נראה כמו שפי׳ ר״ח סו
ה ינוקי שרארין להשטר להם מלמד ואס . וכגון שיש כאן כ״ א ת מ א ל ת מ נוקא מ ן י ע ט מ א מ א ואילך ל מל ת יהושע בן נ  מתקנ
ה ינוקי וא״כ מאי נסקא מינה ן דאיכא כ״ ו ן להו למתא אחריתי יצטרכו מלמד בסני עצמן ט נ  מאמר הא אי הוה ממטי

ה:  ר״ל דנסקא מינה דאי הוו ב׳ מלמדי מינוקומ באידך מתא היו יכולין להושיב חציים בפני זה וחציים בסני ז
: פר״ח דרביה אקרייה זכר כדין מ מכאן אין בני העיר יכולין לכוף זה את זה להשטר להם מלמד ה ינוקי. אבל פחו  סך מקרי דרדקי כ״
א: ה ולימדו זכר דא״כ לאו רמייה הו ע ה קרי תלמידיה וכ״נ אבל אין נראה לפרש שגס רבו ט ט הו י  והיינו רמייה דלא אשגת למידע ה

פר  סו

ם מ ח מ א מ ח ג דקול הבא מ אע״  סיפא אהאן לתינוקות של ביה רבן. ו
: משום הקנס יהושט בן גמלא. אחד מן הכהניס י  לא מצי מחר
: ולמדהם י)אוהם. ( א  הגדולים שעמדו בבית שני כדאמר ביבמות (לף ס
. הרבה מלינות בפלך אחל והוא  האב עצמו מצוה ללמדו: פלן

 לשון אפרכייא: רב שמואל בר שילה.
: ( : ל לף ח י לע  מלמל תינוקות היה (
ו והשקהו תורה  ואספי ליה. האטלה
 בעל כרתו כשור שנותנין «) עליו עול
 על צוארו: לא המחייה אלא בטרקהא
 דמםגא. ברצועומ של מנעלים
 כלומר מכה קלה שלא יוזק: ליהוי
 צווחא לחבריה. אינך זקוק לייסרו
 יותר מדאי ולא לסלקו מלסניך אלא
 ישב עם האחרים בצוותא וסופו
 לתת לב: רופא. מוהל: אומן.
י : מעכבין טליו. מפנ ם  מקיז ד
 שמרבה עליהן קול נכנסין ויוצאין:
נוקות:  לסופר יהודי. מלמד תי
 בסופר מתא. מלמד תינוקות העיר
 ומושיב מלמדים תתתיו והוא מורה
 את כולם איך יעשו רש שם קול גדול:
 מחקנה יהושע בן גמלא ואילך. שישבו
 מלמדי תינוקות בכל עיר: לא ממטינן
 ינוקא ממחא למחא. ללמוד מיום
ג ר ט ק ס שהשטן מ ט ר ד  ליום שמא יוזק ב
 בשעת הסכנה שנאמר סן יקראנו אסון
ף בני אותו ט ) אלא יוכל ל ב ת מ י ש א ר ב ) 

נוקות: חיסורא.  מתא להושיב מלמדי תי
(  גשר רחב וחבירו במנחות (לף לה.
ם מושבם שדומה  תיתורא דתסילין מקו
ך מקרי  לגשר: גמלא. לוח קצרה: ס
 דרדקי. מנין תינוקות הראויין
: ריש דוכנא. שומע עם  למלמד אחד
נוקומ מסי המלמד וחוזר ומשגירו  המי
 בסי התינוקות ואותו ריש דוכנא
 נוטל שכר: ומסייעין ליה ממחא.
 לשכור לו אותו ריש דוכנא: דילמא
 אחי לאיהרשולי. יתפאר בלבו שאין
 כמותו ויתרשל מן התינוקות ולא
: כל שכן.  יירא שמא יסלקוהו
פה  כשחשבנוהו יתן לב להיות למד י
ו י את חבירו שסלקוהו מפנ  שדואג מקנ
ר: דגרים  שיביישנו בבני העי
 ולא דייק. שלומד הרבה ולא דייק
 בלימוד התינוקות שלא ישתבשו:

 מאי

 מםורת הש״ם
 א) כחונות נ., ב) ןדזימנין
 דנפלי שאלחות ריש ואחחנ[],
 ג) סי׳ איצטנא נקרא דוכן ראש
 איצטצאששס יישנין ערוך ערן
 לכן], ד) [לקמן כנ.ן,
 5) פסחים קינ., ו) צ״ל אחס,
 1) נדפיס היש! דסיס נננשחי
 בכל החיס׳ ספר נלא ר״י רק
 האחרון הכא ננרייתא סיפר
 הוא נר״ו, ו!) ולפנינו שס לא
 נמצא שוס פי׳ נרש״י, והוא

 נהשואל ןדף צו.ו. רש׳׳ש],

 תורה אור השלם
 1 ולמדתם אתם את בניכם
 לךבר בם בשבתך בביתך
 ובלכתך בדרך ובשכבך
 ובקומך: דברים יא יט
 2 והלכו עמים רבים
 ואמרו לכו ונעלה אל הר
 יי אל בית אלהי לעקב וירנו
 מדרכיו ונלכה באךחתיו
 כי מציון תצא תורה ודבר
 ין מירושלם: ישעיהו ב ג
 3 בי ששת חדשים ןשב
 שם יואב ובל ישךאל עד

 הבהית בל זכר באדום:
 מלכים א יא טז

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ תצא תורה וגו׳
 ועדיין: (ב) שם מבעט כצ״ל
 ואות י׳ נמחק: (ג) ־ש״• דייה
 יאספי יכי׳ שנוחנין לו עול:
 (ו) תום׳ דייה זכור וכי׳ הוא
 אוחו דאמר כצ״ל יחינת האיש
 נמחק: (ס) דייה ולמלחס וכו׳
 משמע אתם בעצמכם:
 (ו) ד״ה אחד וני׳ שרי נמי
 לכל הפחוח: (ז) דיה ולא וכו׳
 לאס לא היה שופר יכו׳ וא״ח
 הא אמרי׳: (ח) ד״ה כסופר

 יכו׳ להא קרי ליה הכא:

 מוםף רש״י
 ואספי ליה כתורא.
 הלעיטהו חורה כשור שאחה
 מצעיטו יאונשו מאכל

 רבינו גרשום
 מפני התינוקות של בית
 רבן שבאין ללמוד תורה זה
 אינו יכול לעכב עליו אפי׳
 בחצר השותפין: מי שיש
 לו אב. •שהיה חייב בלימודו
 מעלן: עד שית שנין לא
 תקבל ללומדו שאינו יכול
 לסבול עדיין טורח הלימוד:
 ואספי ליה בי תורא. כלומר
 תן עליו עול תורה כמו
 לשור זה שאובסין אותו
 בעל כרחו ומכניםין כו
 המאכל כדי שיהא שמן כך
 הכנס כו תורה: בערקתא
 דמסנא. ברצוע׳ של מנעל
 הכהו ואל תכהו יותר
 מדאי שבשביל רוב הכאות
 אין מתפקח אא״כ קרי
 מנפשי• קרי ואי לא ליהוי
 צוותא לחבריה דקרי ואל
 תחוש להכותו יותר מדאי:
 בתינוקות רעובדי כוכבים.
 אם רוצה ללמוד ספר
 רפואה או מקרא יכול
 לעכב עליו דלא מצי עביר:
 ולא לסופר יהודי. מלמד
 תינוקות אלמא דמצי מעכב.



 מסורת הש״ם
 א) ועי׳ חיס׳ גיטין סח. ר״ה
 וכתינ], ב) ןנ״מ ר!ט.ן,«) שס
 ס.,ד)1שס], ה)וגי׳רנ אלפס
 והרא״ש מבעלי],
 0 וחיספחא פ׳׳א], ו) 1מפי׳
 רש׳׳י סד׳יה ומודה רב הונא
 נראה ללא בריס לכל וה וכ׳׳כ
 מוס׳ ג׳׳כ להדיא נסמוך ד״ה
 קנאח סופריס], ח) במ״א:

 כרמיס, ט) וצ״ל המשנהן,

 תורה אור השלם
 ו והיה בהניח י; אלהיך
 לך מכל איביך מסביב
 באהץ אשר ין אלהיך נתן
 לך נחלה לרשתה תמחה
 את זכר עמלק מתחת

 השמים לא תשבח:
 דברים כה יט
 2 ארור עשה מלאכת ין
 רמיה וארור מנע חרבו
 מדם: ירמיהו מ ח י

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ זכר קרינן א״ל
 לדידי זכר אקריון: (ב) שם
 מפני שמרגיל! לבוא אצלו:
 («) רש"• דייה שאני לגיס וכו׳
 להיוח רגילין לרון וכו׳ ונח!
 מצודה ומזונות וכו׳ וה״ל
 נמאן: (ד) ד״ה שלא וכו׳
 במבר זה רש כאן: (ה) ד״ה
 ואי שייך ונו׳ כגר מתא הוא
 ולא וכו׳ לא מצי מעננ
 מלירד כצ״ל ותינות אח סמנר
 נמחק: (ו) בא״ד מעכנ
 עליה נ! המנר הוה או לא:
 (1) תום׳ ל״ה נופין ונוי
 מוקמינ! ליה לעיל

 כתינוקות:

 מוסף רש״י
 מקרי ינוקא. פסידא ללא
 הלר הוא לשנשתא טון לעל
־מ קט •!. אומנא. מוהל נ ! ל  ע
. וסופר מתא. ש ש  תינוקית (
 המספר את אנשי העיר
ר פ  נתספורת (שם צז. ושם: ס

 כא: לא יחפור פרה שני בבא בתרא
 מאי טעמא עבדה הכי. שלא הרגת את הנקיבות: אה זכר עמלק:
טע כרמויי) ו א: שהלא. נ ה דהאי קרא הו פי . סי  ארור מונע חרבו
: םופר מחא. לבלר: כמוהרין ועומדין ם  למחצה: אומגא. מקיז ד
פ ״ ע  דמו. שלא יקלקלו ואס קלקלו מסלק להו בלא אתריימא א
 שלא התרו בו קודם לכן: פםידא
 דלא הדר. כגון אלו שמשנתנבלה
ז והסופר כתב  הבהמה או הרג המקי
: דאוקי ריחיא. ת  ססר תורה בטעו
 לטחון ולשכור: מרחיקין מצודת הדג
ד  מן הדג. צייד שנתן עיניו בדג ע
ר חורו מרתיקין שאר ציידין ט ה  ש
ג דלא זכה ״ ע  מצודתם משס אלמא א
א לידיה מרחיקין משם ט  ביה ולא מ
ת לחיותי: שאני דגים ק ס  דא״ל קא פ
 דיהגי םיירא. נותגין עין בהבטס
 להיות ש נוהגים לרון למקום שראו
ר זה ט ה  שם מזונות הילכך כיון ש
 תורו ונתן מזונות בתוך מלא ריצמו
א ט מ  בטוח הוא שילכדנו דה״ל כמאן ד
 לידיה ונמצא חבירו מזיקו אבל הכא
 מי שבא אצלי יבא ומי שבא אצלך
 יבא: שמרגילם. לבא אצלו כשאבומיהס
 שולחין אותן אל התנרות לקנות מן
 החנוונים: שיוסקי. שקדים: אגל
ד תחילה והרגיל  הכא. שזה העמי
 להשתכר בכך וזה בא לירד אצלו
ת לחיותאי: ק ס  לאומנותו אומר לו פ
 שלא להושיב ביניהן חייט ובורסקי.
( (י י ם אחר להשטר לו בית במבו ו ק מ  מ
ות: ולשכינו.  ויש כאן בני אותה אומנ
: אינו כופהו. הו  הדר במבר כמו
 מלירד לאותו אומנות: רשב״ג אומר
 כוי. ורב הונא הוא דאמר כרשב״ג: מצי
 לעכב. מלעשות כאן אומנותם ולהביא
 כאן למכור ואפילו לרבנן דאמרי
: ואי שייך גכרגא  לשטנו אינו כופהו
ס גולגלתו למושל  דהכא. שנותן מ
 העיר הזאת כבר מתא (מ לא מצי בר
א לעכב עליו כל העיר וסשיטא לי מ  מ
 דבר מבר אבר מבוי דנפשיה לא מצי
 מעכב אמ המבוי מלירד לאומנותו
הו איבעיא  כרבנן ולא כרב הונא מי
 לי בר מבואה אבר מבואה אחרינא
י  מאי מי מצי מעכב יי) בן המבו
ו ואינו כופיהו  הזה או לא מי הוי שטנ
 או דילמא שטנו דאמור רבנן בבר
 מבואה דההוא מבוי קאמרי אבל בר
א: ו הו  מבואה אחרינא לאו שטנ
 ומודה רב הונא. דאמר לעיל בר
 מבואה דאוקי ריתייא כר דאית ליה
 כרשב״ג מודי הוא במקרי דרדקי
 דלא מצי מעכב לבר מבואה מללמד
 גם הוא התינוקות שמתוך כך יזהרו
 באומנומן שייראו זה מזה דאמר
: ה מ כ  מר קנאת סופרים תרבה ח

 ומודה

 מאי טעמא עבהת הכי אמר ליה דכתיב
תמחה את זכר עמלק אמר ליה והא אנן 1 

 (א) זכר קרינן א״ל אנא זכר אקריון אזל שייליה
 לרביה אמה ליה היאך אקריתן אמר ליה זכר
 שקל םפםירא למיקטליה אמר ליה אמאי
הכתיב 2ארור עושה מלאכת ה׳ רמיה (  א״ל א
 א״ל אשבקיה לההוא גברא דליקום בארור א״ל
 כתיב 2וארור מונע חרבו מהם איכא דאמרי
 קטליה ואיכא דאמרי לא קטליה ״ואמר רבא
מקרי ינוקא שתלא טבחא ואומנא וסופר  נ

כללא  מתא כולן כמותרין ועומהין נינהו ג
 המילתא כל פסיהא הלא הדר מותרה ועומד
 הוא אמר רב הונא האי בר מבואה האוקי
 ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי גביה
 הינא הוא המעכב עילויה דא״ל קא פסקת ליה
 לחיותי לימא מסייע ליה מרחיקים מצוהת
 ההג מן הדג כמלא ריצת ההג וכמה אמר
 רבה בר רב הונא עד פרסה שאני הגים
 היהבי סייארא א״ל רבינא לרבא לימא רב
דתנן רבי יהוהה (  הונא דאמר כרבי יהוהה ג
 אומר לא יחלק חנוני קליות ואגוזין לתינוקות
 מפני שמרגילן >׳< אצלו וחכמים ימתירין אפי׳
 תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן עליה
 דרבי יהוהה התם אלא האמה ליה ייאנא
 קמפלגינא אמגוזי את פלוג שיוסקי אבל
 הכא אפילו רבנן מוהו הא״ל קא פסקת ליה
 לחיותי מיתיבי עושה אהם חנות בצה חנותו
 של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חביהו
 ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו
 אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך
 שלי תנאי היא התניא הכופין בני מבואות זה
 את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא
מבני (  בורסקי ולא מלמה תינוקות ולא אחה ה
 בעלי אומניות יייולשכנו אינו כופיהו רשב״ג
 אומר אף לשכנו כופיהו אמר רב הונא בריה
 דרב יהושע ׳פשיטא לי בר מתא אבר מתא
ואי שייך בכרגא ההכא  אחריתי מצי מעכב ח
 לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה
בעי רב הונא בריה  הנפשיה לא מצי מעכב ט
 דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא
 מאי תיקו אמר רב יוסף ־ומורי רב הונא במקרי
 דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר ״כ(עזרא
 תיקן להן לישהאל שיהו מושיבין סופר בצד
 סופר וניחוש דילמא אתי לאיתרשולי א״ל)

 קנאת
ה נסשך רבי יהודה דאמר לא מ מ א כוי. תימה לרשב״א דאמאי לא מייתי ״)(הברייתא) דלעיל ד י א דתנ : תנאי הי [ ר ט ה נ ״ ף ל ו מ עג: ס ״ 3 

ת זה בו׳ ולא י זה א : כופין בני מבו ט ה  יחלק חנוני קליות ואגוזים לתינוקות פליג אהך בריימא ושמא ניחא לאתרי תנאי דפליגי בהדיא ב
ן ליה (י) בתינוקות נ נוקות. נראה לר״י דבמלמד תינוקות נכרים איירי ולא יתכן אי גרס לעיל אחד מבני מבוי דהא מוקמי ד תי מ ל  מ
ק למיומיה אבל משוס קול תינוקות  נכרים ומעכבין עליו בני מבוי והכא קאמר דלשטנו אינו כופהו ואפילו רשב״ג לא פליג אלא משוס דססי
ה שפירשתי [לעיל] דגרסינן אחד מבני חצר אמי שפיר ולר׳ שמשון בן אברהם נראה דהכא בתינוקות ישראל ואפילו  לא חייש ומיהו לפי מ
דה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי ת יהושע בן גמלא ושאני הכא דכבר יש שס מלמד מינוקוח אחר ובסמוך דקאמר דמו  אתר תקנ

 מעכב ואף על גב דאיהו סבר כרבן שמעון בן גמליאל צריך לומר דרבן שמעון בן גמליאל לא סליג אמלמד תינוקות אלא אשארא:
. רב הונא בריה דרב יהושע כרבנן ס״ל ומיבעי ליה בר מבואה אבר א [אחריתי מצי] מעכב ת ר מ ב א א ת  פשיטא ל׳ דבר מ
נטרס וכוומיה קיימא לן לגבי רב הונא  מבואה דעלמא אי מצי מעכב אי הוי בכלל שכינו אי לאו כדסירש הקו
. פירוש בני העיר אבל בני מבר מצי מעכבי שלא יכנס במבואס: א לא מצי מעכב ב ה א: ואי שייך בכרגא ד  דבמרא הו

 קנאת

. לא כמו שפירש בקונטרס כותב ססר תורה א ת  סופר מ
ת דאין זה ססידא דלא הדר דיכולין להגיהו אלא כדפרישית  בטעו
 לעיל כותב שטרות: ומקרי דרדקי. פי׳ בקונטרס בהמקבל
ר ססידא דלא הדרא משום דשבשתא כיון דעל על ה ) ד ם ש . ו ט מ דף ק ״ כ  ו

 וקשה לר״י דהא רבא גוסיה אימ ליה
פקא ואומר  לעיל דשבשמא ממילא נ
ה פסידא דלא הדר דאותה  ר״י דהו
ת הס מתבטלים ו  שעה שמלמד להם טע
 ואותה שעה אין יכולין להחזיר לעולם:
דא איכא  שתלא. וא״מ מאי פסי
 אי יססיד ישלם וי״ל
ד אלא שפושע שאין  דאינו מפסי
׳ גדילות כמו שהיו רארות ליגדל: עו  הנטי
ג ״ ע ת הדג כוי. א ד ו צ  מהחיקין מ
 דר״ת מפרש דבדבר
׳ רשע לא מיקרי כדתנן ר אפי ק פ  של ה
ל מ״ג< גבי סאה סירס טליתו ״ ה פ א פ ) 
ה וכן מנן נ מ  עליה מעבירין אותו מ
מ >לף י.) ראה אמ המציאה  בס״ק דב״
 ונסל עליה ובא אחר והחזיק בה זה
 שהחזיק בה זכה ולא מיקרי רשע אלא
ך בחררה ובא אחר פ ה מ  בעני ה
 ונטלה משוס שאס לא ישתכר במקום
 זה ימצא להשתכר במקום אחר והך
ר דבר ה ג ד ״ ע א  דשמעתא לא קשיא ד
ת ימצא מו מ בכמה מקו ״ ר מ ק פ  של ה
 שיוכל לפרוס מצודמו ועוד דהכא
 אומנותו בכך והא דאמרינן בסרק
0 נכסי ל ן לף נ מ ק ל  חזקת הבמיס (
 כנענים הרי הן כמדבר כל המחזיק בהן
א ט ט מ א כנעני מ מ ע  זכה בהן מאי ט
 זוזי לידיה איסמלק ליה רשראל לא
י שטרא לידיה ופי׳ רשב״ס  קני עד דמט
ס דישראל המחזיק רשע מיהא מ  ה
׳ רשע לא הוי  מיקרי ולפי׳ ר״ת אפי
ן שלא ימצא במקום אחר וקשה ו  ט
א דאמר באיזהו נשך ה  לרשב״א מ
ט בר רחל משכן מ לף «:< רב מ ״ כ ) 
א נכרי ביתא אזל רבא  ליה ההו
 וזבניה נטר תריסר ירתי שתא שקל
יה לרבא א״ל האי  אגר ביתא אמטי
ד  דלא מטאי לה למר אגר ביתא ע
ס משכנתא שתא מ  השמא דאמר מר ס
ן ו  ולא מצי נכרי לסלוקי והשתא ט
 שקדמה תזקת רב מרי לחזקמ רבא
י הכנעני ס כ  א״כ זכה בה רב מרי מ
ט רשע אתי ק ט הן כמדבר ואי מ  ה
 שפיר דלא היה רוצה לזכומ בה אבל
 לפירוש ר״ת דאפילו רשע לא מיקרי
ן ו ט ט  אמאי לא זכה בה רב מ
 דהימר גמור הוא ושמא לסניס משורמ
לטב״א נראה דמזקמ רב  הדין עבד ו
 מרי לא היתה אלא בתורת משכון
ו בשטר וזכה בה  ורבא קנה ממנ
ז מ פ ס ו ע ח ׳ ׳ ע ו ת [  ואחר כך נתן מעו
׳ ס ו מ ׳ ו ו כ ך ו פ ה מ י ה נ ה ע ׳ ׳ . ל ט ן נ י ש ו ד  ק

 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ ס״נ מהל׳ ח״ת  מ
 הלי ג סמג שס טוש׳׳ע

 י״ל סי׳ רמה סעיף יז:
ד ב ג מיי׳ ס ״י מהל׳  מ
 שטרות הל׳ ז ועי׳
 נהשגות ונמ״מ סמג עשין
 סח טוש׳׳ע ח״מ סי׳ שו

 סעיף ח:
 פה ד מיי׳ סי׳׳ח מהל׳
 מטרה הלכה ל סמג
 לאד! קע טוש״ע ח״מ סי׳

 רכח סעיף ימ:
 פו ה ו ז ח ט מיי׳ פ׳׳ו
 מהלי שכניס הל׳ ח סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח״מ סי׳
 קני סעיף ה וע״ש נהג״ה:
 פז י ב מיי׳ שס הל׳ ינ
 ופ״נ מהל׳ ח״מ הל׳ ז
 סמג שס וסי׳ ינ טוש׳׳ע שס
 סעיף ג וטוש״ע י״ל סי׳

 רמה סעיף מ:

 רבינו גרשום
 מאי טעמא עבדת הכי
 דמשיירת נשים: האי בר
 מבואה א) מההוא מבוי
 (בני אדם) ולא היה רגיל
 לכך וקא מוקים ריחים שלו
 סמוך לריחים של הכירו:
 דינא הוא כוי. מרחיקין
 מצודת הדג מן הדג שאם
 היה רגיל אחד לפרוש
 מצודתו בשכר שתיקן במים
 ובא חבירו ורצה לעשות
 מצודתו כמו כן מרחיקין
 אותה מן מצודת חבירו
 כמלוא ריצת הדג דמצי
 למימר ליה קא פסקת
 חיותאי ותסייע לרב הונא.
 מהא לא חסייע ליה דשאני
 דגים דיהבי סיירא דמשום
 הכי מרחיקין מפני כי מסיר
 לו דבר שבא כבר למצת־תו
 במאכל שמשים במצודחו
 לפי שכשמעיינין ורואין
 מאכל במקום אחר בורחין
 ממצודתו של זה והולכין
 לשם וגזלו בידים דבר
 שכבר [בא] במצודתו אבל
 ברחוק פרסה אינו יכול
 להביט המאכל. אבל גבי
 ריחים דליכא למימר הכי
 דבר הבא לידי הסיר ממני
 שעדיין לא בא לידו כלום
 מודה דמצי לאוקמינהו
 במבוי: לימא דאמר כרי
 יהודה ולא כרבנן. מפני
 ׳שמרגיל החינוקוח לבוא
 אצלו ומצי למימר ליה שאר
 בעלי חנויות קא פסקת
 לחיותי: שיוסקי. שקדים:
 ומרחץ. שהיו רגילין לשכור
 מרחץ כדי לרחוץ: אתה
 עושה בתוך שלך ואני
 עושה בתוך שלי. וקשיא
 לרב הונא: כופין בני
 מבוי זה את זה ׳שלא
 להושיב ביניהן לא חייט.
 כלומר אומנין של מבוי
 אחר אינן רשאין להושיב
 במבוי זה שלא לדעח
 כולן ולשכינו שבמבוי שלו
 אינו כופהו שלא מקק
 מן אומנותו משום דאמר
 ליה אתה עושה בתוך
 שלך ואני בתוך שלי:
 רשב״ג אומו אף לשכינו
 כופהו. ורב הונא ס״ל
 כרשב׳׳ג: כר מתא אבר
 מתא אחריתי מצי מעכב
 שאם היה אומן א• בעיר
 ובא אומן אחר מעיר אחרת
 כאותו ורצה לקבוע באותה
 מדינה יכול לעכב על ידו
 ולומר קא פסקת לחיותא
 ואי שייך אכרגא להתם
 שפורעין מס גולגלותם
 לאדון אחד דמי כמאן
 דהוה תרוייהו מאותה העיר
 ולא מצי מעכב ליה:
 דנפשיה. כלומר לשכינו
 לא מצי מעכב ורב הונא
 כריה דרי׳י לא ס״ל הא
 דרב הונא דלעיל. נ) לא
 צריכא דלא שייך מאי. מי

 אמרי׳ הואיל דממתא חדא תרוייהו אע״ג דלא שייך כרגייהו בחדא לא מצי מעכב ליה. או דלמא כיון דלמבוי דידיה הוא מצי מעכב דלא ליקבע במבוי דידיה תיקו

 א) נראה לצ״ל נר מנואה ראוקי ריחיא ואחא נר מנואה חנריה מההוא מנר ולא היה בוי: נו [מלי רנינו ו״ל אלו נראה שהיה גורש בכאן ואי שייך נכרגא להכא הא אמרת ללא מצי לעכנ לא צריכא ללא שיין מאי על כאן וכ״נ מלנרי הרמנ״ס ז׳׳ל
 כפ״ו מהלי שמיס שגרס כ! ע״ש].



 עין משפט
 נר מצוה

 פד! א ב ג ד מיי׳ פ״ו
 מהל׳ שמיס הל׳ ט
 שמג עשי! שג טוש׳׳ע ח״מ

 סי' קנו סעיף ו:
ט ה ו ז ח מי״ שס הלכה  פ

 י טוש״ע שס סעיף ז:
 נ ט מיי׳ פייט שס הל׳ ט
 סמג שס טוש״ע ח״מ סי׳

 קנה סעיף ינ:
 נא י מיי׳ שס פ׳׳ז הל׳ א ג
 ג סמג שס טוש׳׳ע ח״מ
 סי׳ קני (סעיף ג וסעיף כנן

 [סעיף כא]:

 רבינו גרשום
 ברוכלין. שמוכרין תכשיטי
 נשים שרק וכחל אע״ג
 דלא שייכי בחד כרגא דלא
 מצי מעכב עליה האי רוכל
 דמתא: והני מילי דלא
 מצי מעכב לאהדורי לחזר
 ולילך משוק לשוק וממבוי
 למבוי ולמכור ולשוב לעירו
 אבל לקבוע חנותו כהני
 רוכלין למזבן תכשיטין
 לא: דלא כהלכתא. כלומר
 שלא ילמדו ממנו אחרים
 הלכה דלפנים משורת
 הדין עבד להו משום
 דרבנן נינהו דלא ליבטלו
 מגירסייהו לילך ולחור
 בכל העיר ומשוק לשוק:
 הנהו דקולאי. שמוכרין
 סלים. אתו דקולאי דמתא
 ומעכבי להו אמר להו
 לא מציתו מעכבי עלייהו
 דמעלמא אתי ולהנהו דאתי
 מעלמא לשוק לזבני אבל
 לאהדורי בבתים לוכונינהו
 לא דודאי מצי למיעכב
 עלייהו: אית לן אשראי
 במתא. חוב שחייבין לנו
 ממון וצריכין לנו לעכובי
 הבא עד דפרעי לן והב
 לן רשותא דניזבין עד
 כפי חיותן עד דפרעי לן:
 נקיט ליה שוקא. שלא
 ימכור אדם עד שימכור
 כל גרוגרות שלו: תהי
 ליה. הוי מריח מה יש
 כו: מצרית. מצורי דקל
 מהו מי אמרי׳ הואיל
 דהוות במעיו והקיאה [דרך]
 בית הרעי כמאכל שנתעכל
 דמי ונתבטל׳ ואין מקבלת
 טומאה או דלמא הואיל
 ואכתי קיימת היא דבר
 חשוב הוי ואינה מבוטלת
 ומקבלח טומא׳: אמר ליה.
 רב דימי לרב אדא מאן
 נינהו מר רבא את הוא
 רבא: טפח ליה. רב אדא
 לרב דימי בסנדליה כלומר
 שלא היה חשוב בעיניו:
 ורבא רביה דרבך. שהוא
 רבי ואנא רבך: מאן דלא
 שבקיה. לאוניתא (דעמון)
 המואב למלכא דאדום:
 אדמגרמיתו גרמי בי אביי.
 שהיה רגיל לומר לתלמידי
 אביי כל זמן שאתם מגררין
 עצמות שאין בהן לחלוח
 בי אביי יכולין אתם ללמוד
 חורה כשורה וכהלכתא
 בי רבא לפי שאביי לא
 למד כל כך ולפיכך אמר
 אביי אנא ענישתיה שהיה
 מבויני: ריש כלה הוה.
 שהיה רגיל לדרוש בשבת
 שלפני החג ורב נחמן
 היה דורש אותן שבתות
 והיו מתקבצין שם מהרבה
 מקומו׳ תלמידין לשמוע:
 עכביהו רב פפא ורב
 הונא לרב אדא בר אהבה
 משום הלא הוי בסיומא
 במם׳ בכורו׳ קמיה דרבא:
 קום והכנס לדרש דנגה
 לן שכבר עבר מן היום
 הרבה: קא נטרנא לערסיה.
 כלומר שמת לפי שהיה
 מצערו כל כך שלא בא
 אליו לעיין עמו הדרשה:
 פיםקא מי שהיה כותלו
 סמוך לכותל חבירו ונפל
 לא יסמוך כותל אחר.
 שלא יבנה שם כותל אחר
 אלא אם כן הרחיק ממנו
 מכותל חבירו ד• אמות
 משום דוושא כדמפרש
 בגמ׳. החלונות מלמעלן
 ומלמטן ומכנגדן ד׳ אמות
 תחלה לא יסמוך לכותל וכו׳:

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא כב.
. ולא גרסי׳ כמו שיש בספרים לאמר  קנאת סופרים תרבה חכמה
פר בצל  מר עזרא תיקן להם לישראל שיהו מושיבין סו
ק לף פג.) גבי עשר תקנות ״ ב פר להא לא חשיב ליה במרובה >  סו
ע לביומא מ ש לעלמא ליזבנן. מכאן מ ו ו ת : מעלמא א  שתיקן
 לשוקא היה מותר להלוות לבני אלם

ג לאמר נכא:] בר מתא אבר ״ ע  ומודה רב הונא גריה דרב יהושע. א
דה הוא ברוכלין  מתא אתריתי מצי מעכב מלהביא כאן ולמכור מו
 מוכרי בשמים המחזירין בעיירות להביא בשמים לנשים להתקשט
ר: לאהדורי. לחזר ולסבב  בהן דלא מצו לעכב עלייהו רוכלי העי

קנאת סופרים תרבה חכמה אמר רב נחמן (  א

 בה יצחק ומודה רב הונא בהיה דרב יהושע
 אברוכלין המחזירין בעיירות הלא מצי מעכב

 5ידאמר מה בעזהא תקן להן לישראל שיהו

 רוכלין מחזירין בעיירות כהי שיהו תכשיטין
והני מילי לאהדורי  מצויין לבנות ישראל ג
 אבל לאקבועי לא י ואי צורבא מרבנן הוא
 אפילו לאקבועי נמי כי הא דרבא שרא להו
 לר׳ יאשיה ולרב עובהיה לאקבועי הלא
 כהלכתא מאי טעמא כיון דרבנן נינהו אתו
 לטרדו מגירםייהו הנהו דיקולאי האייתו
 דיקלאי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי
 עלויהו אתו לממיה דרבינא אמר להו
מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו יוהני מילי  ה

 ביומא השוקא אבל בלא יומא השוקא לא
 וביומא דשוקא נמי לא אמרינן י אלא לזבוני
 בשוקא אבל לאהדורי >א< לא הנהו עמוראי
 ראייתו עמרא לפום נההא אתו בני מתא
 קא מעכבי עלויהו אתו לקמיה דרב כהנא
 אמר להו דינא הוא המעכבי עלייכו אמרו
 ליה אית לן אשהאי >« אמה להו חזילו זבנו
 שיעור חיותייכו עד דעקריתו אשראי היהכו
 ואזליתו רב הימי מנהרדעא אייתי גרוגרות
 בספינה א״ל ריש גלותא לרבא פוק חזי
 אי צוהבא מהבנן הוא נקיט ליה שוקא א״ל
 רבא לרב אדא בר אבא פוק תהי ליה
 בקנקניה נפק [אזל] בעא מיניה ״פיל שבלע
 כפיפה מצרית והפיאה דרך בית ההעי מהו
 לא הוה ביהיה א״ל מר ניהו הבא י׳טפח ליה
 בםנהליה א״ל בין דידי לרבא איכא טובא
 מיהו על כרחך אנא רבך ורבא רבה דרבך
 לא נקטו ליה שוקא פםיד גרוגהות היהיה
 אתא לקמיה דרב יוםף א״ל חזי מה מאי
 עבהו לי א״ל מאן הלא שהייה לאוניתא
 דמלכא האהום לא נשהייה לאוניתיך הכתיב
כה אמר ה׳ על שלשה פשעי מואב ועל 1 

 ארבעה לא אשיבנו על שהפו עצמות מלך
לםיה נח נפשיה דרב אדא בר אבא (  אהום ה
 רב יוםף אמר אנא ענישתיה האנא לטייתיה
 רב דימי מנהרדעא אמר אנא ענישתיה
 דאפםיד גרוגרות דידי אביי אמר אנא
 ענישתיה דאמר להו לרבנן ייאהמגהמיתו

 גרמי בי אביי תו אכלו בישרא [שמינא] בי רבא ורבא אמה אנא ענישתיה
 [הכי הוה אזיל לבי טבחא למשקל אומצא] אמר להו לטבחי אנא שקילנא
 בישהא מיקמי שמעיה דרבא האנא עהיפנא מיניה רב נחמן בר יצחק אמר
 אנא ענישתיה דרב נחמן בר יצחק ריש כלה הוה כל יומא מיקמי
 הניעול לכלה מההיט בהדיה רב אדא בר אבא לשמעתיה והדר עייל
 לכלה ההוא יומא נקטוה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרב
 אדא בר אבא משום הלא הוו בסיומא אמרו ליה אימא לן הני שמעתתא
 דמעשר בהמה היכי אמרינהו רבא אמר להו הכי אמר רבא והכי אמר רבא
 אההכי נגה ליה [לרב נחמן בר יצחק] ״(ולא אתי רב אדא בר אבא)
 אמרו ליה רבנן לרב נחמן בר יצחק קום הנגה לן למה יתיב מר אמר
 להו יתיבנא וקא «) מנטרא לעהםיה דרב אדא בר אבא אההכי נפק קלא
 הנח נפשיה דרב אדא בר אבא ומםתברא דרב נחמן בר יצחק ענשיה:
מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אא״כ  מתני׳ ט
החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין כנגדן י (  הרחיק ממנו ארבע אמות ח
 ארבע אמות: נמ׳ וקמא היכי סמיך אמר רב יהוהה הכי קאמר

 הבא
: גמ׳ ת ן ד׳ אמו : בין מכגגדן. צריך להרחיקו מה [ 3 ״ ע א מפרש בגמ׳ נ מ ע ט מ ו  בין מלמטן. אס בא לבנומו נמוך צריך להשפילו מן החלונומ ד׳ אמו

 הבא
 כדמפרש בריש פ״ק: ומקשי• וכותל קמא דנפל דהוה מעיקרא היכי סמיך בקרוב מד׳ אמות: אמר רב יהודה. הכי תריץ מתני׳ הבא לסמוך

ת שם לשוק לנכרים מו  הבאים ממקו
ם לא ו ק מ  דאתו מעלמא אבל לבני ה
 ודוקא בשוקא אבל לאהדורי לא:
א בר אבא. ד  אמה ליה רבא לרב א
 כן גריס רבינו תננאל ולא
ה בימי רבי  גרסי׳ בר אהבה דאותו הי
( ׳ ( ם ש : ו ב  כדאמרינן בקדושין (לף ע
 היום ישב רב אלא בר אהבה בתיקו
 של אברהם אבינו: פיל שבלע
ת ו ח נ מ ) ל א ע מ ש ת. בפ׳ ר׳ י ה מצרי פ י פ  כ
) איתא להך בעיא ל י ה פ ״ ם ל ש . ו ט  לף ש
ק התם למאי אי למבטל  להכא ומסי
 טומאתו תנינא כל הכלים יורלין
ה במתשבה ואין עולין א מ ו  לילי ט
ה אלא בשינר מעשה וקאמר א מ ו ט  מ
 לא צריכא לבלע הוצין ועבלינהו
הר ככלי גללים ר עיכול ו  כסיסה אי ה
 או לא והכא בלע הוצין בעא מיניה
ה  לאי כפיסה שלימה אמאי לא הו
׳ היא וקשיא לר״ת א״כ י  ביליה מתנ
 אמאי לא נקיטו ליה שוקא הא בעיא
מ ״ מ ס ר״ל ל מ  זו לא איסשיטא ה
 הוה ליה לאיתרי הנך ראיומ למייתי התם
 ולחי להו: אנא ענישתיה. כל אתל
ת רב אלא ן היה מתאונן שעל ידו מ  מה
 משום דאמרינן בשבמ בס׳ שואל (לף
) כל מי שמבירו נענש על ידו אין : ט מ  ק
 מכניסין אותו במחיצתו של הקב״ה
0 גס ענוש לצדיק י י ל ש מ  שנאמר (
ס ה< לא י ל ה ת  לא טוב אלא רע וכתיב (
כי : וקמא הי י  יגורך רע. ר״
ע מ ש ד דבנסל איירי שכן מ ״  סמיך. ס
ך י מי שהיה כותלו סמו  הלשון דקתנ
ט  לכותל חבירו ומשני רב יהודה ה
ט ׳ ה  קאמר הבא לסמוך כר ומתני
ך  סירוש׳ מי שהיה גבול כותלו סמו
ך דכותל קתני ט  לכותל תבירו ורבא פ
 ולא גבול וא״מ לרבא דאמר בריש
ט סמך י א ה מ  פירקין דאסור לסמוך ק
ט רבא  ואפילו לפי׳ ר״מ דלמסקנא ש
י מ *אמא ״  לכולהו לסמוך לבד מבור מ
א אלא ש ך מהכא דהוי ט ט  לא ס
פא ר״ל דלא אסר ר סי ה  ממשרה ררק ד
ה אמי סי ו  רבא לסמוך אלא מילתא דמג
 היזק אבל הכא הכומל אינו מזיק
 כלום אלא שגורס למעט הדוושא:

 אלא

 במבואות העיר ובבמיס על כל הרוצה
ט כן ישוב לעירו: ואי מ א  לקנות ו
ד בגירסא ט ט  צורבא מרבנן הוא. ד
׳ לאקבועי ט אפי ו  ולא אורחיה לאהד
: דלא כהלכסא. אלא לפנים  נמי
ט סלים כ ו : דיקולאי. מ ן  משורמ הדי
 רש אומרים מוכרי יורות: ולעלמא
 ליזבנן. יומא דשוקא הוה והרבה באין
ם אחר לקנות מן השוק לסיכך  ממקו
ס ט כ ו מ  אין בני העיר מעכבין גס על ה
 להביא אומנותם ולמכור לנקבצים
 לשוק: עמוראי. מוכרי צמר: איה
 לן אשראי במהא. מכרנו באמנה
ם אנו לשהות כאן עד שנגבה ט ט צ  ו
ן ט כ  חובות שלנו ואס אין אנו מו
 סחורותינו במה נתסרנס: עד
 דעקריהו. שתעקרו תובותיכס מן
 הלוקתיס מכס באשראי: נקיט ליה
 שוקא. הכרז שלא ימכור איש בעיר
א: סהי ליה בקגקניה.  גרוגרומ אלא הו
ח לו בקנקנו אס יין הוא אס חומץ ט  ה
 כלומר בדקהו בהלכות אס תלמיד חכם
ן ח היין כשמטחי  הוא אס לאו. ט
ן נ ט מהי כדאמט  אותו אס טוב הוא ק
0 וכן ו  בת תיהא במסכת ע״ז (לף ש
ה תהי ) קרנא הו . ה  בכתובות (לף ק
 באמברא דחמרא: כפיפה מצריה.
 סל נצרים של ערבה: מהו. מי חשוב
 כמעוכל והוה ליה ככלי גללים ואין
י מ : א״ל. רב ט ד מאה עו  מקבל טו
 לרב אדא: מר ניהו רבא. אתה הוא
 רבא לסי ששמע על רבא שהוא גדול
ה: טפח ליה  העיר וסבור שהוא ז
 בסנדליה. הכהו על סנדלו במקל
ן למי שאינו ט מ  דרך שחוק כשם ש
ע מנ  חשוב: דלא שהייה. שלא נ
: לאוניסא. אונאת בושמו:  מלהסרע
ס שהוא אדומי״):  דמלכא דאדום. אע״
ת בזיון: דאמר להו מ ח  על שרפו. מ
 לרבנן אדמגרמיהו גרמי בי אביי.
 שהיה רגיל לומר למלמידיס עד שאתם
לטס אצל אביי לגרס עצמומ כלומר  הו
 ללמוד שלא לשובע: הו אכלו כוי. בואו
 ולמדו הלכות צהובות מרווחות אצל
 רבא: שמעיה ררבא. שלוחו לקנות
 בשר: ריש כלה. דורש ברבים
 בשבתות: דלא הוו בסיומא. יש
ס שלא היו בעצה כשנעשה רב ט מ ו  א
ם דלא ט מ ו ש כלה רש א  נחמן ט
ש ט ד  הוו בסיומא דסירקא דרבא ד
 בשבת הרגל הלכות האמורות בפרק
 אחרון של בכורות: שמעחסא
 דמעשר בהמה. בסרק אחרון
 דבכורות ורבא אמרינהו בסופא
רקא: אתו רבנן. תלמידי  דפי
 הישיבה הבאיס לשמוע: נטרגא
 ערםיה דרב אדא. אני מצפה
ת רב אדא ט  כאן שיביאו אמ מ
 שממ: מתני׳ לא יסמוך לכוסל
 חבירו כוהל אחר אלא אם כן כוי.
: והחלונוה. מי שהיו לו ׳ מ  מפרש בג
 תלונות פתוחים לחצר חבירו והוחזק
 בדבר זה שלש שנים ובא בעל התצר
 לבנות שם כותל צטך לשער ד׳
ת: בין מלמעלן. אס בא להגביה  אמו
מ מן החלונות  יגביה כומלו ד׳ אמו

 מסורת הש׳׳ם
 6) [לעיל כא.], ב) נ׳׳ק פנ:׳
 ג) מנחות סט., ד) [מו׳׳ק כה.
 ב׳׳ק לב:], 5) [צ״ל לשיד],
 1) [צ״ל אדמגרסיתו. ערוך
 ערך גרס אי], 1) [רש״ל מ״ז
 וגרס רגבי׳י אתו רבנן א״ל
 לרב נב׳׳י], ח) [לעיל 1:5,
 p) נס׳׳א: גר, י) נע״ש ד״ה
 היום יגרש״י שס וע״ע חוס׳

 תענית כ: ל״ה א״ל],

 תורה אור השלם
 1 בה אמר ין על שלשה
 פשעי מואב ועל אהבעה
 לא אשיבנר על שהפו
 עצמות מלך אדום לשיה:

 עמוס ב א

 גליון הש״ם
 תום' דיה וקםא בוי אפא•
 לא 6ר־ך סהבא. קשה לי על
 קושייתם הא מהכא לא היה
 ראיה לסחור ילחזור מכל
 שינרי דלעיל ולהוכיח לגס
 לרבנן לר״י מותר לסמוך
 לרגא להא כמו ימשניגן על
 אילן קלס לבור ימיירי בלוקח
 ה״נ י״ל הכא למיירי בלוקח
 המקום שאצל כוחל חטרו. גס
 תמוה לי נמה לנקטו
 קושייתם רק לס״ל דלעיל הא
 מבואר נסוגיא לחרלל
 ללמסקנא מה לקתני ר״י
 מחיר נחרלל היינו לאמר
 ללנריהס לרבנן החינח משרה
 ררק אנל חרדל יהיה מותר
 לסמוך אף לנעל לבורים סמך
 בהיתר מ״מ טון לקצת עשה
 שלא כהוגן ומזיק צהחרלל
 מותר לזה להעמיל אצלו
 חרדלו נלי הרחקה טון לנעל
 לנוריס מדק גס אוחו. ועלה
 אמרינן לעיל לרבנן היינו
 לרבנן לא היה להס לחלוק על
 סברא זי ימשני דס״ל
 דלנוריס לא מזקי לחרלל
 פיי״ש היטב. א״כ הכא
 נדיישא לשניהם מזיקים זה
 לזה מה כבן שהראשון
 העמיד כותלו חחלה מ״מ
 יהא השני מותר לסמוך נוחלו
 דאמר לו כמו שכותלי מדק
 איתן כן כותלן מדק אותי
p גס w יטיתר לזה לא 
 נתירוצס דדוושא לא הר מדק
 ממש למ״מ יאמר השני מה
 שאני מדקך כליישא כמו כן
 אתה מויקני נליישא. רהיה
 נהכרח לאיקמי הנא נליקח
 להראשין לא עשה אפילי קצח
 שלא כהוגן נזה השני צריך
 ליתן כל הרחקה כמ״ש חיס׳

 נשוגיא לחריל וצע״ג:

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ אנל לאהלורי במתא
 לא:(S) שפ אית לן אשראי
 במתא אמר: (ג) שם יקא

 נטרנא לערסיה:

 מוסף רש״י
 כפיפה. קיפה, מצרית.
. : ט ת ס ו ח ו מ  מצירי לקל ו
 טפח ליה בסנדליה. הנהי
 על סנללי, ל״א נעט נסנללי
. ז . ה ז נזו־ק כ ־ י ע כ י ו נ ק ל ־ נ ) 

 החלונות. אחד מנגי
 השוחסין הנוגה כותל נחצר
 ננגל חלונותיו של חבירו, בין
 מלמעלן. אס הכותל גנוה
 ייתר מן החלונוח צריך
 להנניה למעלה מהן ד׳
 אמות, נדי שלא יעמוד על
 עוני כותלו רראה, בין
 מלמטן. אס הניתל נמוך מן
 החליניח צריך להשפילי מהן
 ד״א כדי שלא יעמיד על עיט
 כיתלי רראה, בין מכנגדן.
 צרין להרחיק את הכיחל מן
 החלונות ד״א כדי שלא יאפיל



 מםורת הש״ם
 א) לעיל נ:, נ) נ״א וכמה
 טפח,«) נ״א במרדה. רש־׳ל,
 ל) ולעיל יו: לקמן כה:],
 ה) [לקמן כה: נ״מ קיז.],
 ו) נמ״א ליתא ולא יהיב וכר
 שיעורא, ז) גס״א: כולה,
 ח) ן נחילי!;3: כתג רש״ידי״א
 שהיא מרכורינ״א נלע״ז],
 ט) [וע״עחוס׳ יומא עי. ד״ה
 הגי ממשה יתוס׳ פסח־ס לג.
 ל״ה חח! יתוס׳ נכויות כט.
 סי״ה היכי אזיל ותיש׳ גויר ל.
 ד״ה פשיטא], י) צי• ל הנערה,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אמר רב יינא:
 (ב) שם למנח ליה (יתנא
 נתור) תא׳׳מ ונ״נ רש״י ל״ג
 ליה: (ג) רש״י ר״ה מן הצל
 שאי! הנוחל האחר מהלך:
 (ד) ר־ה גרמא ונוי ואפי׳
 למאן ללא דאין ונו׳ מעכב
 עליו הס׳יל: (ה) תופ׳ ל״ה
 זאת וכו׳ ט היכי דפטור ה״נ
 כצ׳׳ל ותינת למעיקרא נמחק:
 (י) בא״ד היינו דבשעת

 מעשה בא ההיזק:

 לעזי רש״י
 קעל״א [קיליניט׳׳א].

 מרזב ציניר.
 מרטרינ״א נמייה.

 כב: לא יחפור פרה שני בבא בתרא

 מוסף רש ׳״ו
 מודי ר׳ יוסי בגירי דידיה.
 אע״ג דאמר על הניזק
 להרחיק אח עצמו, הנימילי
 היט ללאו אלס עצמו מזיקו,
 כגו! איל! ונור שנשעח
 נטיעחו אינו מזיקו אלא
 השרשים גלילי! ומתפשטין
 מאליהן לאחר ומן, אנל היט
 לאלס עצמי מדק׳ יזירק נו
 חציי מילה היא ללא גרמא
 דניזקין הוא דחיפטר אלא
 מזיק ממש הוא ואלס מועל
 לעוצם ער ויש! שוגג ומזיל

. : . ת  נ־ימ ק

 רבינו גרשום (המשך)
 כל כותל וכותל מצד החלון
 ד׳ אמות. תנן ואת הכותל
 מרחיקין מן המזחילה של
 חבירו ד׳ אמות. שאם
 יש לחבירו חזקה בחצירו
 שהמזחילה של גגו שופכת
 בחצרו הואיל ויש לו כך
 חזקה יכול לזקוף סולם
 בחצר חב-רו בעל כורחו
 ולעלות על גגו ואם רצה
 זה לבנות כותל סמוך לגגו
 צריך להרחיק ר׳ אמות
 ממנו כדי זקיפת סולם: הכא
 במאי עסקינן. דקתני זקיפת
 סולם ולאו משום דוושא
 צריך למיתני: דמצי אולי
 תותי. ההיא שפוע היוצא
 חוץ לכותל ומצי למעביד
 דוושא אבל משום זקיפת
 סולם צריך להרחיק מן
 המזחילה ואילך די אמות:
 פיםקא כדי שלא תקפק
 הנמייה. חיה בסולם של
 שובך ואוכלת בשובך
 מיירי. ראם יש לזה שוכך
 בצד כותלו של חבירו
 ולאידך סולם בצד כותלו
 מרחיקו מן השובך: מודה
 ר׳ יוסי בגיריה. כלומר הכא
 שאני דהוי כעין ׳שזורק אדם
 חץ ומזיק באותה זריקה
 דחייב בו כך אם מזיק
 אדם להכירו בידים ודאי
 חייב אע״ג דעביד בתוך
 שלו ומ״ט הוי הכא גיריה
 דוימנין דבהדי דמנח ליה
 לסולם בתוך ד• אמות שלו
 זימנין ריתבא ההיא נמייה
 בחור וקפצה לשובך והיינו
 יד איהו בידיה דלא קא מאכיל
 קי״ו דהנהו בי הרי דהוו דיירי
 תתאה דעבד בידים אבל הכא

 הגא לסמוך. מתחילה כותל אצל כותל חבירו: והא מי שהיה קחני.
ו לצד כותל חבירו: מ ר ק : ונפל לא יסמוך. לא י ה  אלמא כבר הי
ד ה שדשין ברגל בין שני הכתלים תמי  דוושא דהכא מעלי לההם. מ
: טו מו ת יסודות הכמליס ולא י  מועיל לשני הכתלים להקשות קרקעי
 אלא כוהל גינה. ממוך שאין דשין
 אותה מבפנים צריכה דישה מבחוץ:
 עיר חדשה. שעדיין לא נידושה אף
 כותל חצר צריכה דוושא: מלמעלן.
 צריך להגביה שיעור שלא יציץ בהשענו
 על כותלו וישפיל ראשו רראה דרך
 חלונות (ויראה) בבית חבירו: שלא
 יעמוד. על ראש עובי כותלו ויראה:
 ומכנגדן. צריך להרחיק כדי שלא
 יאפיל ולא יהיב תנא דבריית׳ שיעורא0:
 טעמא שלא יאפיל. בשיש חלונות אבל
 משוס דוושא כשאין שם חלונות לא אלמא
 לא חיישינן לדוושא: מן הצד. שאין
 הכותל «) האחרון מהלך לאורך כותל
 ראשון אלא מן הצד הוא בא אס זה
 ממזרח למערב זה בא מצפון לדרום
 וראש עיוביו כנגד החלון ומאפיל דהכא
א פורחא:  ליכא למיחש לדוושא דההו
 וכמה. כדי שלא יאפיל לתנא דברייתא
 דלא יהיב שיעורא: והלא מצין. כיון
פ שהוא מגביהו יכול ״ ע  דסמוך הוא א
 להציץ: במדיר אח כוהלי. עושה
 ראש כותלו מדרון ומשפעו לצד
 החלונות עד שאינו ראר לא לעמוד
 עליו ולא להשען עליו: משחי רוחוח.
 שני כמלים זה כנגד זה משני צדי
 המלון: אח הכוהל מן המזחילה ד׳
 אמוח. מזחילה הוא צינור גדול כעין
 קנעל״א שלנו ומונחת לאורך הכותל
ג זבין לתוכה והיא ג  על הכותל ומי ה
 מקלחתס לארץ ואס אורך כותלו
 מהלך על פני חצר חבירו ומזחילה
ה אס בא נ מ  עליו צריך זה להרחיק מ
ת על  לבנות כותל בצדה ארבע אמו
 פני ארכה כרי) כדי שיהא זוקף שס
 סולם בשיפוע לעלות בו לתקן מזחילתו
ר וצרורות הנוסלין בה פ ע  לנקומה מ
: במזחילה ס י  ומעכבין קילוח המ
ג משוסעת ג  משופטח. שתקרת ה
 ויוצאת להלן מן הכותל לתוך החצר
 והמזחילה בסוף התקרה משוכה
 להלן מן הכותל לתוך החצר הלכך
 אי לאו משוס זקיפת סולס לא היה
: ה ר ק מ  צריך להתרסק מראשי ה
ע: פו  דאי משום דוושא הא אזיל ואחי הוחיה. תחת השי
 מתני׳ מרחיקין אח הסולם מן השובך. אס יש לזה שובך בחצירו
 סמוך לכותל שבין שתי החצירות וחבירו בא להעמיד סולם בחצירו
: כדי שלא הקפוץ ת  אצל הכותל ירחיקנו מן השובך ארבע אמו
ה ח<: נ ט  הנמייה. מן הסולם לשובך ותהרוג את היונים והיא חיה ק
] בנוטע : ה כ ן ו  נמ׳ לימא מחני' דלא כרבי יוסי. דפליג בסיפא דפירקי
ך לבור וטובא מילי איכא במתגיתין דודאי לאו כרבי  אילן סמו
: בגירי דיליה.  יוסי אלא לימא אף זו דסולס ושובך דלא כרבי יוסי
: דבהדי דמנח ליה. ש מ ד גופו של בעל הבית מ  בחצים הבאים לו מי
׳ (י) למ״ד  בעוד שאוחז בסולם קפצה: גרמא בניזקין אסור. ואפי
: ק.) דלא דאין דינא דגרמי ופטור מלשלם אסור לגרוס ח ף צ ק ל ״ כ < 

ם: י : האלי. דקלים קטנ ד גרמא להזיק חבירו מעכב  וכשבא להעמי
 אומני

 הבא לסמוך לא יסמוך אלא אם כן הרחיק
 ממנו ארבע אמות מתקיף לה רבא והא מי
 שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני אלא
הכי קתני מי שהיה כותלו סמוך  אמר רבא א
 לכותל חבירו ברחוק ארבע אמות ונפל לא
 יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו
 ד׳ אמות מ״ט דדוושא דהכא מעלי להתם
לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל  אמר רב ב
 חצר אם בא לסמוך סומך רבי אושעיא אומר
 אחה כותל גינה ואחד כותל חצר אם בא
 לסמוך אינו סומך אמר רבי יוםי בר חנינא
הא בעיר ישנה הא בעיר חהשה  ולא פליגי ג
 תנן אי החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין
 מכנגדן ארבע אמות י ותני עלה מלמעלן
 כהי שלא יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד
 ויראה ומכנגהן שלא יאפיל טעמא שלא יאפיל
 אבל משום הוושא לא הכא במאי עסקינן
וכמה אמר >*< ייבא חמוה ( בבא מן הצה נ  ה

 דאשיין בר נדבך משמיה ההב י כמלא רחב
 חלון והלא מציץ א״ר זביד ״יבמדיר את כותלו
 והא אנן תנן ארבע אמות לא קשיא כאן מרוח
כאן משתי רוחות ת״ש ואת הכותל  אחת ח
 מן המזחילה ד׳ אמות כדי שיהא זוקף את
 הסולם טעמא משום סולם אבל משום הוושא
 לא הכא במאי עסקינן במזחילה משופעת האי
 משום הוושא הוא הא קא אזיל ואתי תותיה:
 מתני׳ טמהחיקין את הסולם מן השובך
 ארבע אמות כהי שלא תקפוץ הנמייה ואת
 יהכותל מן המזחילה ה׳ אמות כהי שיהא זוקף
 את הסולם: גמ' לימא מתניתין הלא כר׳
 יוסי דאי ר״י הא אמה י׳זה חופר בתוך שלו
 וזה נוטע בתוך שלו אפילו תימא ר׳ יוסי הא
 ה<אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר

 כמודי רבי יוסי בגירי היהיה ה״נ זמנין הבהדי

 המנח ליה(0 יתבא בחור וקפצה והא גרמא הוא
 א״ר טובי בר מתנה זאת אומרת גרמא בניזקין
 אסור רב יוסף הוה ליה הנהו תאלי ההוו

 אתו

ו כוי. הקשה ריב״ס דלמה ליה תל ו ה כ ד דכא ה״ק מי שהי מ  אלא א
 למינקט בכי האי גוונא שהיה לו כותל ברחוק ארבע אמות
 ונפל ליתני שלא יסמוך כותלו לכותל חבירו אא״כ הרחיק ארבע אמות
ת  וליכא למימר דדוקא בכי האי גוונא שהיה רחוק כבר ארבע אמו

 והרחיק הראשון קאמר דלא יסמוך
א שלא מ ע  א״כ מאי סריך בסמוך ט
 יאסיל אי משוס סולס אבל משוס
ושא לא. ם דו  דוושא לא: אבל משו
 וא״ת ולימא דאיירי בעיר ישנה ואומר
 ר״ת דבית הוי כגינה לסי שנותנין
ה וכלים אצל הכותל ועוד י״ל ט  מ
ה  דבחצר איכא דוושא דרבים מ
 שאין כן בבית ולר״י נראה דניחא ליה
 לשנרי בעיר חדשה דומיא דרישא וכן
א דמרחיקין אמ הכוחל מן  ההי
ת בינמיס ק ס פ מ ג ד ״ ע  המזחילה א
 ההיא דמרחיקין את הסולס מן השובך:
ר רב ייבא כוי. ותימה מ  וכמה א
 דהשתא בעי וכמה ובתר
ת ר״ל  הכי סריך והתנן ארבע אמו
 דרב ייבא גופיה בעי וכמה ולא גמרי
ף מ ל ״ נ  וכענין זה יש באלו מציאומ (
ת : במהיר א ( ״ ( ה מ כ ה ו ״ ם ל ש . ו א  כ

. ולא מצי לשנויי במגביה כותלו  כותלו
מ דכיון דקאי מן הצד ואורך  ד׳ אמו
 הכומל לרחבו של חלון יכול לעמוד

 בסוף הכותל ולשתות ולהציץ:
׳ י ת. דמתנ  והא אנן תנן אדבע אמו
 איירי נמי מן הצד כיון דלא
 חייש לדוושא אלא משוס חלונות:
א דלא כרב• יוסי. ם ת  לימא תנן ס
י ר הכא טס מ א ק ד  פר״ח מ
 לימא דלא כרבי יוסי ולא קאמר
ע דכולהו אתי מ ש  אמשניות דלעיל מ
א הר כולהו גירי דיליה דמההי  כר״י ו
 שעתא משתכחא היזיקא ולא פליג רבי
 יוסי אלא באילן וצ״ל לפי׳ דמתניתין
ד  דלעיל הוי נמי גירי דיליה דמי
ע הדוושא: נ  כשסומך הכומל מו
ת הסולם. כשמכר  כדי שיהא זוקף א
 ונתן לו זקיפת הסולם בחצירו
ת:  איירי וקמ״ל דבעי ארבע אמו
א הוא. מימה ללא פריך מ ד  והא נ
 הכי לעיל גבי דוושא:
ת גדמא בנזקין אסור. ר מ ו  זאת א
ד כי היכי ״  ומעיקרא ס
מר הכא נ דמו ר ה״  (ה) דמעיקרא פטו
ר וכן בפ׳  משמע דגרמא בנזקין דפטו

ו כריס וכסתות ג והיו תחמי ג 0 זרק כלי מראש ה ף ט ק ל ״ ב ) ל ג ר  כיצד ה
ס י מ ף מז:< ה ר ובפרק הסרה >שס ל  וקדם וסילקן אפילו הוא סטו
 סירות לחצר בעל הבית שלא ברשות כוי. וקאמר בגמרא דאם
ת לפני בהמת חבירו ס המו ר ונתן ס  אכלה והוזקה סטו
0 ופורץ ט ם נ ש ר >שס< ושולח׳) בעירו ביד חרש שוטה וקטן (  דפטו
ת חבירו בפני הדליקה מ  גדר בפני בהמת חבירו וכופף ק
ר ) וליבה וליבתו הרומ דסטו . ו : נ ה ם נ ש ת ( א ט  ועושה מלאכה במי ח
ף נט:< ומבעית חבירו דהוי נמי ם ל ש  בכל הנך כדאמר בסרק הכונס ו
ף כל:< דאיהו הוא דאבעית ל א דקדושין ( מ  גרמא כדאמר בפרק ק
0 שיסה בו כלב שיסה בו נחש ג ף כ ק ל ״ כ  אנפשיה ובטצד הרגל (
ם מאי שנא כל הני מדינא דגרמי כגון אחור ע ר ויש לימן ט  סטו
: ושם< ומראה דינר לשולחני ונמצא ח נ ן ק ם ד ש  אחרי דהגוזל בתרא (
 רע ונסרצה אומר לו גדור ודן את הדין דחייב לר״מ אסילו לא נשא

 עין משפט
 נר מצוה

 נב א מיי׳ פ״ט מהלי
 שמיס הל׳ ט סמג עשי!
 פנ טיש״ע ח״מ סי׳ קנה
 סעיף ינ ונהג״ה ועיין

 נטור:
 ננ ב ג מיי׳ שס הל׳ שס
 ועי׳ נהשגומ ובמ״מ

 טוש״ע שס סעיף יג:
 נד ד מיי׳ שס פ׳יו הל׳ א נ
 ג סמג שס טוש״ע מ״מ

 סי׳ קנד שעיף כא:
 נדו ה מיי׳ שם הלי ל וסמג
 שס טוש״ע שס סעיף נכ
 יסי׳ קנה סעיף יל נהג׳׳ה:
 נו ו ז מיי׳ שס הל׳ ל וסמג
 שס טוש״ע ח״מ שיי קגל

 סעיף כנ:
 נז ח מיי׳ פ״ז שס הל׳ ה

 טוש״ע שפ סעיף כג:
 נח ט מיי׳ ס״ט שס הל׳ ז
 שמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנה סעיף טז:
 נט י מיי׳ שס הל׳ ח טוש״ע

 שס סעיף ת:
 ם כ מיי׳ שס פ״י הל׳ ה
 וסמג שס טוש׳יע שס

 סעיף לא לנ לג:

 ונמן בידו והשורף שטרוחיו של חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו וחילק רבינו יצחק לשון אח׳ דדינא דגרמי חייב היינו שעושה
א ובעה״ב עצמו מ ט  הוא עצמו היזק לממון חבירו ועוד חילק דדינא דגרמי דחייב היינו(י) משעת מעשה שבא ההיזק ועל הכל קשה טיהר אמ ה
 עירבן עם סירותיו ואמאי חייב דהוא עצמו אינו עושה היזק בממון חבירו וגס באותה שעה שמטהר אינו בא ההיזק ונראה לריצב״א דדינא דגרמי
טעם דקנסו שלא יהא כל אחד הולך ומזיק לחבירו בעין ם קנס כדמוכח בירושלמי ולכך כל היזק המצוי ורגיל לבא קנסו חכמים ו ע ט  הוי מ
ע אחד שוגג ואחד מזיד: מ ד מ א דמאן דמחייב בהיזק שאינו ניכר ואפשר דבשוגג נמי קניס רבי מאיר כי היכי דקניס במטמא ו מ ע  והיינו ט

 אתו
 גידיה דידיה והכא מודה דמרחיקין ד׳ אמות: והא גרמא היא. דבאותה גרמא שלו קפצה ולאו דעבי
 היונים לנמייה והא דמודה ר• יוסי דבגיריה דיד־ה חייב היכא דעביד איהו בידים כדגרסי׳ בב״מ דף

 חד בעליונה ותד בתחתונה כוי דהכא מודה ר׳ יוסי בגיריה דידיה משום דעילאי מש־ ידיה ונפל על
 הא גרמא היא ואמאי חייב: תאלי. אילנות בחורים:

 רבינו גרשום
 והא מי ׳שהיה כותלו סמוך
 לכותל חבירו קתני. כלומר
 להוסיף על המשנה ולתרצה
 את יכול אכל לחסר מינה
 אין אתה יכול: אלא אמר
 רבא הכי קאמר מי שהיה
 וכוי. מאי טעמא דוושא
 דהכא מהני התם כלומר
 מש״ה צריכה להרחיק ד•
 אמות כדי שיהיו דשין
 שם בני אדם העוברין
 בינתים ומעלי ההיא דישה
 לכותל שניהם שמתתזקין
 היסודות: אמר רב לא שנו.
 דצריך להרחיק ד׳ אמות
 אלא מכותל גינה שאין
 דשין שם בני אדם בשדה
 מחמת הירקות אבל בכותל
 חצר שנידושה היא מעיקרא
 שאינה צריכה חזוק הבא
 לסמוך סומך בפחוח מדי:
 בעיר ישנה. שנידושה היא
 מכמה שנים אם בא לסמוך
 סומך אבל כעיר חדישה
 אינו סומך בלא הרחקה
 מפני שצריכה הישה לחוק:
 מלמעלן. אם בנה כותלו
 מן הצד סמוך לחלון חבירו
 צריך להגביה הכותל ד•
 אמות יותר מן החלון:
 כדי שלא יעמוד על כותלו
 וישוח ויצק בחלון. ואם
 מנמיכו כותלו מן החלון
 צריך להנמיכו מן החלון
 ד׳ אמות: שלא יעמוד. על
 כותלו זקוף ויראה כחלון
 ואם בנהו כנגדו צריך
 להרתיק ד׳ אמות שלא
 יאפיל חלונו: הכא במאי
 עסקינן. דקתני שלא יאפיל
 בכונהו מן הצד של תלון
 ולא כנגדו וצריך להרחיק
 מן החלון כדי שלא יאפיל
 דהשתא לא מצי למידק
 דטעמא שלא יאפיל אבל
 מישום דוושא לא דהא איכא
 מקום דוושא טובא אלא
 דוק מיניה הכי ומכנגדן
 כלומר אם בונהו מכנגד
 חלון צריך להרתיק ד׳ אמות
 כדי ישלא יאפיל אבל אם
 בונהו מן הצד סמוך לחלון
 אין צריך להרחיק כולי האי
 ד׳ אמות דבבציר מהכי סגי
 דמן צדי חלון לא מאפיל
 עליה כולי האי כמו מכנגדו
 ובבציר הרחקה סגי: וכמה.
 שיעור צריך להרחיק כותלו
 מן צד החלון: כמלוא
 רוחב חלון. צריך להרחיק
 ולא מאפיל. ומקשי׳ הואיל
 ולא מדחיק כותלו משום
 היזק אודה אלא מלא רוחב
 החלון לא מגבי ליה נמי
 משום היזק ראיה למעלה
 מן החלון אלא כמלא רוחב

 חלון הא מציץ א״כ יכול להציץ בחלון: במריר את כותלו. שעושהו חד למעלה במדרון מכאן ומכאן שאינו יכול לעמוד
 עליו ולהציץ: והא אנן תנן ד׳ אמות צריך להרחיק. והיכי מצית למימר כמלא רוחב חלון. לא קשיא כאן מרוח אחת כלומר
 אם כנה כותל מרוח אחת מצידו אחד של חלון אינו צריך להרחיק אלא מלא רוחב חלון והא דקתני מתני׳ ד׳ אמות מן
 הצד נמי מיידי וכגון שבנה ב• כתלים מבי רוחות של חלון הואיל ואלו ב׳ כתלים מאפילים הרבה מש״ה צריך להרחיק



 עין משפט
 נר מצוה

 םא א ב ג ד מיי׳ פי״א מהל׳
 שכנים הל׳ י׳ ה׳ סמג
 עשי! פכ טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף צו צט:
 סב ה מיי׳ שס הל׳ ה טוש״ע

 שס סעיף לט:
 םג ו ז מיי׳ פ״ו מהל׳ גדלה
 הל׳ ט סמג עשין עג
 טוש״ע ח״מ סי• קנה סעיף כל:
 םד ח ט י כ ל מיי׳ שס הלי
 ח סמג שם טור ח״מ סי׳

 שע:
 םה מ נ טוש״ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף כל:

 מוםף רש״י
 אין חזקה לנזקין. כלומר היט
 למזיק לחבירו אין יכול לטעון
 לקוחה היא כידי שהרי החזקתי
 נה ג׳ שניס נחסירח נורות שיחין
 ומערות, לט האי גוגא לא סר
 אחזקה למצי טעין אילן משוס
 ללא אחזקת כלמחזקי אינשי לא
ו מ ק  חששתי למחות (רשב־׳ם ל
. מרחיקין את השובך ׳  נ:
 מן העיר. שלא יפסידו תנואה
. ( . ק פג ב־  ופירומ שסנינ העיר ו
 אין פורסין נשבין. מכמורת
ת קג:< פחים, שלא ילכלו ו ב י ת כ ) 

. (  נהן יוני כני הישונ 1ב-ק עט:
 וכרסייהו בחמשים אמתא
 מליא. נמה שהן מלקטות
 ומנקרוח נקרקע מלאי! בחמשין
 אמה, הלכן לגני אטלפ חנואת
ק ־ ב  עיר אין לחוש ביותר ן
. בישוב כרמים. שהולך ( . ג  פ
. ( שס  מכרס לכרס על למרחוק ן
 איבעית אימא דידיה. שאומן
 שונטן שלו, ומשוס יוני שונטן
 שלא ילכלו נפחין אין לחוש לשלו
 הן, אנל יש לחיש ליוני הישונ
 שבאין לרך השונטן למרחוק
. הבא משום ירושה. •ם! ) 
 שאומר אכלתיה שני חזקה מכמ
 ירושת אבי שהיה מוחזק בה
 ניוס מותו, אינו צריך טענה.
 לומר היאך נא ליל אניו, לאין
 אלם בקי בקרקעומ אביו היאך
 נאי לילו, ומיהו ראיה נעלים
 נעי, שראו את אניו הוחזק בה
. לקח ן . ן מא מ ק ל  יוס אחל (

 חצר ובה זמין וגזוזטראות.
 הנולטוח לישות הרניס, הרי
 זו בחזקתה. לטענינן ללוקח
 ואומיים אימי כונס לתוך שלו
 היה, אנל המוכיה לו שהוציא
 הזידן הוא היה צריך להניא עיים
 שנמס לחון שלו או שיטעו!
 שני חוקה החוקתי וכנסחי למוך
 שלי, יהרא לה חזקה שיש עמה
 טענה, אנל לוקח לא צריך
 למיטען מייי, אלא כך לקחתיה
 ואין צריך לטעון היאך הוציא
 המוכר אח הזידן לחון לרה׳׳ר,
 יטוענין ליורש וטוענין ללוקח

. : ז ס ז לקנ  ו

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא כג.
. בקרקע שלהן היו יושכין ולא יהו י ויתבי תותי מנ  אתו או
א:  בקרקע של רב יוסף מלפריך בתר הכי והא גרמא הו
י ב״ר מרדכי כיון שלא בא להחזיק בקרקע י ג סי׳ ד ה ו ל ק ד ח  והא א
ה נ מ  של חבירו ולומר שלו הוא אלא למשמיש בעלמא שנהנה מ
א מ מ ס מ ה ד  מועלת חזקה שלא בטענ
 לא היו אומרים שמכר להס רב יוסף
 משמיש זה והוו כי הנהו דלעיל(לף ו.)
 דאחזוק להורדי דמועלת חזקה שלא
חה ג׳ שנים מחל ה דמדלא מי  בטענ
ה לו כי  לו ואין נראה דאם לא הקנ
 החזיק להורדי אמאי החזיק לכשורי
 אלא על כרחך התם שטוען שהקנה
 לו ולהכי אחזיק לכשורי דאין אדם
 עושה קנין למחצה >«): אין חזקה
ה (י) ׳ הקנ  לנזקק. אומר ר״ת דאסי
ת הוא  יכול לחזור בו דקנין בטעו
 דסבור היה שיכול לקבל ועכשיו אין
ר אין מ א ק ד מ  יכול לקבל ואין נראה ד
 חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה
ן מ ק ל  יש כדדייקינן בחזקת הבתים (
0 גבי הא דתנן ולאל) (לאשה ט  לף מ

 חזקה בנכסי בעלה):
 בקוטרא. נראה לר״י דדוקא
 בקוטרא דכבשן שהוא
 גדול ומזיק ביותר אץ חזקה כדאמר
) אין עושין : ב ק לף פ ״ ב  במרובה (
ט משוס קוטרא ״  כבשונות בירושלים מ
 ודוקא נמי בית הכסא שלהן >5< שהיה
ע והיה מסריח ק ר ק  למעלה מן ה
סה יש  ביותר אבל בשלנו שהוא מכו
. א דעתאי נ י : להיהי דאנ קה  חז
 פי׳ שהיה איסטניס כדאמרינן בערבי
) שלשה ם ש : י ג י ם לף ק י ח ס פ  ססחים (
 חייהם אינן חיים הרחמנים והרמחניס
 ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו

 איתנהו בי:
. א דמו ס כ ת ה כי  כקוטדא ו
קו  והא דקאמר אפי
ע דמשוס עורבים מ ש  קורקור מהכא מ
 היה אומר ודאי אס לא היו עורבים
ה  היה סובל אף על גב דאנינא דעתי
ס ד  אי נמי העורבים היו אוכלים ה

 ופורחים ומקנחים בסירות:
בך מן העיר  מרחיקין השו
י . מפנ ה מ ם א  המשי
 התבואה הנשטחת בגגות העיר כדי
 לייבש אבל לתבואה שבשדות ליכא
 למיחש בקרוב לעיר לפי שהשדות
 רחוקין מן העיר אלף אמה כדתנן
0 אין עושין מגרש שדה ג ן לף ל י כ ר ע ) 

 ולא שדה מגרש: ולא יעשה שובך
ך שלו. ברחוק מן העיר בין השדומ  תו
א  ואצטריך למיתני תרוייהו דאי חנ
י שתבואות העיר  רישא להרחיק מן העיר התם דוקא מרחיק מפנ
 מגולות הן בחצר הן בגג אבל תבואה הנזרעת בשדה ומכוסה אין צריך
 להרחיק ואי מנא סיפא משוס דבשדות שכיחא תבואה אבל בעיר
א שגר ל מ ת בורין כ ע ב ר  דלא שכיח כולי האי אימא לא: בית א
לו רבנן  היונה. ור׳ יהודה ורבנן לא סליגי בשגר היונה כמה הוי דמו
ן דבחמשיס ו ן הוי שגר היונה אלא רבנן סברי ט ט ו  דבית ארבעה כ
ה מליא כריסייהו כדאמרינן בגמ׳ תו לא מזקי טסי ור׳ יהודה מ  א
ק שלשים ריס. היינו : אלא אם בן הרחי קי  סבר דכמלא שגר מז

 רב מרי אמר
 בבית הכסא:

 מתני׳

 לנזקין
 אמה

 רבינו נרשום (המשך)
 שובכין הללו אבל משום יוני
 שובכין ליכא למיחש הואיל
 ושלו הן: ואם לקחו. שקנה
 (חצר מן) השובך אפי׳ בית
 רובע הרי הוא בחוקתו ולא
 צריך נ׳ אמה לכל רוח: זאת
 אומרת. דקתני ה״ז בחזקתו
 דטוענין ליורש וללוקח שאם
 אמר אדם לחבירו שדה וו
 גזלח ממני ג) והלה אמר
 אני קניתיה ממך ושני חזקה
 אכלתיה אין זו ראיה אבל אם
 אמר אבא הניחה לי כלומר
 יורש הבא מחמח ירושה א״צ
 טענה שכשאמר אבא הניחה
 לי א״צ לו יותר לטעון שלא
 יכול הלה לחזור ולומר לו
 הראני שטר מכירה שקנאה
 אביך ודאי א״צ לטעון לו
 יותר דב״ד טוענין בשבילו
 ויאמרו שמא אבד שטרו ואי
 אתה יכול להוציאה מתחת ידו
 וכן ה״נ לוקת שאם אמר ל)
 לקחתיה וכבר החוקתי כה שני
 חוקה אם טוען הלה ואמר
 הראה השטר א״צ ללוקח
 לטעון יותר שב״ד טוענין
 בשבילו שמא אבד השטר
 הכי נמי בשחלקו הרי הוא
 בחזקתו וא״צ להרחיק יותר:
 הא נמי תנינא. באידך פירקין
 בחזקת הכתים אין מוציאין
 זיזין וגזוזטראות לרה״ר לקח
 חצר ובה ויזין וגזוזטראות הרי

 הן בחזקתן: משום דכונס בתוך שלו היה אי נמי אחולי אחיל גביה בני רה״ר. אבל גבי שובך לא אמרי• הרי הוא בחוקתו משום
 דיחיד לא מחיל ליה שיכנסו יונים לתוך שדה שלו ולא אמרי׳(דלא) הרי הוא בחזקתו קמ״ל דאפ׳׳ה הרי הוא בחזקתו: אבל רבים מאן
 פייס ומאן שביק. דלא מצי למיתן ממון לכל העולם צריכא האפי׳ הבא הרי הוא בחזקתו: אין חוקה לניוקין. ואמאי הרי הוא בחוקתו

 הא מזיק לשדות דאחריני: רב מרי אמר. היכא אמריי אין חזקה בקוטרא בדפרישית לעיל אבל בשאר מילי יש חוקה:

 אתו אומני ויתבי תותייהו ואתו עורבי אכלי
 דמא וםלקי יא) אבי תאלי ומפםדי תמרי אמר
 להו רב יוםף אאפיקו לי קורקור מהכא א״ל
 אביי והא נרמא הוא א״ל הכי אמר רב טובי
 בר מתנה זאת אומהת גהמא בניזקין אסור
הא אמר רב נחמן אמר (  והא אחזיק [להו] א
אין חזקה לנזקין ולאו איתמר  רבה בר אבוה :
 עלה ״רב מרי אמר גבקוטרא ורב זביד אמה
 יבבית הכסא אמר ליה הני ילהיהי האנינא
 דעתאי כי קוטרא ובית הכסא המו לי:
מרחיקין את השובך מן העיר ו  מתני׳ ג)
 חמשים אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך
 שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל
 רוח רבי יהוהה אומר בית אהבעת כוהין מלא
 שגר היונה ׳ואם לקחו אפילו בית רובע
 הרי הוא בחזקתו: גמ׳ חמשים אמה ותו
אין פורםין נשבין ליונים אלא ח (  לא ורמינהי י
 אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריס
אמר אביי מישט שייטי טובא וכהסייהו (  ה

 בחמשים אמתא מליא 8ומישט שלשים דים
 ותו לא והתניא טובישוב אפילו מאה מיל
 לא יפרום רב יוסף אמר ־בישוב כרמים
 >» רבא אמר כבישוב שובכין ותיפוק ליה
 משום שובכין גופייהו לאיבעית אימא היהיה
 ואיבעית אימא הכנעני ואיבעית אימא
 דהפקר: הבי יהוהה אומר בית אהבעת כורין
זאת  וכוי: אמר רב פפא ואיתימא רב זביד מ
 אומרת י׳טוענין ללוקח וטוענין ליורש 8יורש
הבא משום ירושה אינו צריך (  תנינא )
 טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא
לקח חצר ובה זיזין וגזוזטהאות הרי (ג< זה (  ח

 בחזקתה 8צריכא האי אשמעינן התם גבי
 רשות הרבים (י) דאימור כונם לתוך שלו
 הוא אי נמי אחולי אחול בני רשות הרבים
 גביה אבל הכא לא ואי אשמעינן הכא
 הכיון היחיד הוא אימא פיוםיה פייסיה (י) אי
 נמי אחולי אחיל גביה אבל רבים מאן פיים
 ומאן שביק אימא לא נצריכא: ההי הוא
 בחזקתו: והא אמר רב נחמן אמר רבה

ן קורקור: ט : קורקור. עורבים שדומים בצעקתן כקו ם  אומני. מקיזי ד
ד כאן שעל כן העורבים באין:  אפיקו לי. כלומר אל יקיזו ליט) עו
: גביה הכסא. שעל גבי קרקע ונראה לעיניס שכך  בקוטרא. עשן
 היו בתי כסאות שלהן: מתני׳ מרחיקי! השובך מן הטיר.

ן זרעוני גנות: די  שהיונים מפסי
 אא״כ יש לו כוי. שלא יפסידו היונים
 בשדה חבירו: מלא שגר היונה.
ס אחת: ואם ע  מרוצת פריחתה פ
ע אפילו ק ר ק  לקחו. כמו שהוא עס ה
 אין לו כל סביביו אלא בית רובע
ט הותזק ה  הקב הרי הוא בחזקתו ש
: נמ׳ אין פורםין  בו הראשון כן
 נשגין. שלא ילכדו בהם יוני היישוב:
 שלשים ריס. ארבע מילין: וכרסייהו
 בחמשים אמה קמלייא. במה שהן
 מלקטין בתוך חמשיס אמה מממלא
ם בזרעים מכאן די  כריסן ואין מפסי
 ולהלן: לא יפרוס. נשבץ: ביישוב
 כרמים. שסורתין מכרם לכרס
 ושטיס הרבה: ביישוב שובכין.
 שמדלג משובך לשובך: וסיפוק ליה
ה א  משום שובכין גופייהו. מאי מ
ע דבשביל יוני מ ש מ  מיל דקאמר ד
 העיר מתרחק שבאין כאן דרך
 שובכין בלאו יוני העיר נמי לא
 יסרוס שהרי לוכד יוני שוככות של
 אחרים: טוטנין ליורש וטועגין
ה טענ ה ו  ללוקח. בית דין פותחים פ
 ליורש וללוקח שערער אלם עליהן רש
 לו עדים שהיתה שלו או של אבותיו וזה
 אומר ירשתיו מאבא או לקחתיו
 מפלוני שהוחזק בו ימים רבים והביא
 עדים שהוחזק בו אביו או המוכר
ן והן פ שלא טע ״ ע  לו שלש שנים א
ן לו  לקתו ממך או מאבותיך טועני
ה ואילו  בית דין (י) ופותחים לו פ
 למי שלא ירשה ולא לקתה מאחר
ה אתה עושה רר מ  כשאמר לו המעו
 במוך שלי והוא אומר החזקתי בה ג׳
 שנים ולא אמרו לי דבר מנא במתני׳
) דאין לו חזקה ומתני׳ . א ן לף מ מ ק ל ) 

י הרי הוא בחזקתו אשמועינן  דקתנ
 דהיכא דלקחה מאחר ובאו וערערו
נן י  עליו אין צטך להרחיק אלמא טענ
ו  ליה ׳)בשבילו שאותו שלקחה ממנ
)(ונימא) נתסייס עס סביביו במעות  ׳
ה.  עד שנאומו: אינו צריך טענ
 אינו צריך לומר אתה מכרת לאבי
 אלא ראיתי לאבי שהחזיק בה ולא
 ערער אדם עליו: לקח חצר ובה
 זיזין. (י) במתני׳ בח״ה תנן אין
 מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות
 הרבים אלם הבונה בית לא יוציא

 ראשי קורות תקרתו לרה״ר אבל אס רוצה כונס בנינו לתוך שלו ובונה
 ומוציא ראשי קורותיו לחוץ ואס לקח חצר ובה זיזץ וגזוזטראות
ן לו שהראשון כנס י  יוצאים לרה״ר הרי הוא בחזקתה שבית לין טוענ
 לתוך שלו או נתפייס עם הרבים: (י» אימא לחוך שלו הוא כונס.
 שאילמלא כן היו הרבים מעכבין עליו ולא היה יכול לעשות בזרוע אבל
: מאן פייס. מי היה ו נ מ ל היחיל אימא בזרוע עשה שהיה חזק מ ג  מ
: ומאן שביק. מי הוא שבילו למחול ולסלוח: מ ו ע  רשאי לקבל מ

׳ י  מתנ

 מסורת הש״ם
 א) לקמן נ:, ב) נשס], ג) נייק
 פג., ד) נשס עט:], ה) 1שס פג.],
 ו) [גיטין נח:], 1) לקמן מא.,
 ח) לקמן ס., ט) בס״א ליתא. לי,
 י) נס״י בשביל איתי, כ) בס״י אין
 זה, ל) [צ״ל לאיש חוקה בנכסי
 אשמו יכ״א ברא״ש], «) ס״א
 להא קשה רישא לסיפא דרישא
 קחני ל׳ ריס מן הישוב פירסין
 ובסיפא קחני אפי׳ מאה מיל לא

 יפייס,

 גליון הש״ם
 גמרא יפ־שט שלשים ד־פ. עי׳
 חולין רף קכב ע״ב תיס׳ ד״ה
 לגבל: שם יורש תניגא. עיין
 גיטין לף נח ע״ג חוס׳ ל״ה
 כגון: שם צו־בא. עי׳ נב״י
 חו״מ סי׳ ח״׳ז נשס תשובת
 הרשנ׳׳א ונרמנ״ן במלחמות
 ס״ל לנ״נ נסיגיא לשטר טס
 היוצא על היתומים: תום׳ דייה
 אלא בוי ז' ריס ומחצה.

 כלאיתא ניומא לף סז ע״א:

 הגהות הב״ה
 (א) נפי וסלקי ויתבי בתאלי
 ומפסדי: (כ) שפ רבה אמר
 נישונ שונטן: (ג) שפ הרי זו
 בחוקחה: (ד) שפ גני רה׳יר
 אימור כונס למוך שלו הוה אי
 נמי אחולי אחלי בני רה״ר גניה
 אבל יחיד אימא לא: (ה) שפ
 פיושיה סייסיה בממוגיה אי
 נמי:(1) רש״־ ל״ה טוענין וכו׳
 ב״ל כן ופוחחין: (ז) ד״ה לקח
 חצר ובה ויזין נח״ה דף ס׳ חנן
 נצ״ל יחינת במתני׳ נמחק:
 (ח) דייה אימור לחון שלו:
 (נו) תום׳ ל״ה והא ונו׳ לאין
 אדס עושה קני[ למחצה והכא
 נמי מיירי שהיו טוענים
 שהקנה להם והוי חזקה
 שיש עמה טענה הס״ל:
 (י) דייה אין וני׳ לאפילו הקנה
 לו בעדים יכול לחוור: (כ) דייה
 נקיטרא וכו׳ נית הכסא שלהן
 שהיו למעלה: (ל) דייה יהחניא
 ניישונ אפי׳ מאה מיל לא
 יפרוס מימה וכו׳ א״כ אם אפי׳

 מאה מיל:

 חזקה
 זביה

 בר אבוה אין
 בקוטרא רב

ה א לו מ ס בסרסה: והתניא כיישוב אפי ס במילין וסעמי סעמי ס שהגמרא נותן שיעור בריסין ו ׳ ריס ומחצה וסעמי ז  ל׳ מיל להמיל 8
ה מיל לאו לוקא כמו שמשמע אלא אסילו אלף מיל או יותר א ר יישוב א״כ אסילו מ ׳ וביישוב אי קרי העי י פי ל להו  מיל (ל). תימה למאי ס״
ס היאך יפרש את הברייתא ם לא יפרוס אפילו במלבר ורחוק לאין סוף מן העיר ואסילו אס נאמר למאה מיל לוקא מכל מקו  א״כ בשום מקו
ה מיל א ׳ מ  «)להט תניא בתוספמא למרובה אין סורסין נשבין ליונים אא״כ הרחיק מן היישוב שלשים ריס בל״א במלבר אבל ביישוב אפי
׳ ביישוב זרעים אסילו מאה מיל לא ט סירושו בל״א במלבר סי׳ שאין זרעים אבל ביישוב פי ה ל ל ״ ן לעיר קרי יישוב ואי ס ו  לא יפרוס ט
׳ ביישוב ט פריך ומישט שייטי שלשים ריס ותו לא אפי ה ל ל לאיירי ביישוב זרעים ו ״  יסרוס אס כן מאי קשיא ליה ואומר ריצב״א דולאי ס
 זרעים והא מוכח דביישוב זרעים שייטי טובא ואץ זה אלא משוס אכילה אלמא דלא מליא כריסייהו בחמשיס אמה ומשני דלא איירי
׳ אשמעינן י ד המקשה דממנ ס״  ביישוב זרעים אלא ביישוב שובכין ויישוב כרמים וקרי מדבר היכא דליכא שובטס וכרמים: יורש תנינא. ו
: ׳ דלקמן י צטטך מתנ נה יורש מדאי ׳ דהכא לא שמעינן מי י ׳ דלקמן סמיך אבל ממנ י ט נמי יורש אמתנ ק ה״ה בלוקמ ומיהו רב זביד מ  ביורש ו
ד אנשי מ ע מ ׳ ז׳ טובי העיר ב לו גביה. סי ה ביורש: אחולי אחי ה״  וצריכי. וא״ת ביורש נמי לימני מרמי ר״ל דאשמעינן בלוקח ו
ד:  ט.) וכיון דליכא לכל חד בדרך אלא פורתא מחלי טסי מיחי

 תוץ

 רבינו גרשום
 אתו אומני. שהיו מקיזין
 והיו רגילין אנשים הרוצין
 להקת באין שם להקיו
 ואגב שמתקבצין שם עורבים
 מחמת הדם עולין ומפסידין
 פירות האילנוח: אפיקו לי
 קודקוד מהכא. כלומר הוציאו
 עורבים הללו שקורץ קורקור
 ומנקרין באילנות כלומר
 הוציאו האומנין משם ויכלו
 העורבין ולא יפסידו האילנוח:
 והא אחויקו להו. האומנין
 שרגילין להקיז תחת האילנות:
 לא איתמר עלה. היכא אמרי׳
 אין חזקה לניוקין בקוטרא
 שאם היה חלון פתוחה לביתו
 של חבירו והיה עולה עשן
 ומזיק לו ודאי אין חוקה
 לניזקין דהאי נזקא גופא
 מחמת העשן הוא וכן הכי
 נמי אם היה בית הכסא סמוך
 לביתו של חבירו והסרחון
 הולך אין חזקה משום אנינות
 גופא אבל שאר היויקות אם
 החזיק יש חוקה: דמו לי.
 האי דמא: פיסקא מן העיר נ
 אמה. כדי שלא יאכלו היונים
 זרעוני גינת העיר וכן נמי צריך
 להעמיד בתוך שלו א) שהיא
 לו נ׳ אמה לכל רות שלא
 יאכלו זרעוני תכירו: כמלא
 שגר היונה. כמו שיכולה היונה
 לפרוח בבת אחת: ואם לקחו.
 שנים מאחד והגיע לחלק אחד
 מקום השובך ולשני מקום
 הפנוי ואפי׳ אין בין שובך
 לגינת וה אלא הרחקת בית
 רובע הרי הוא השובך בתזקתו
 [שלא] להרחיק יותר הואיל
 ומתחלה היה השובך והגינה
 של אי: נשבץ. מצודות: אלא
 אם כן הרחיק הנשבין מן
 הישוב ל׳ ריס. דאתו יוני
 הישוב ונכנסין לתוך הנשבין
 ותפיס להו אלמא דשייטי טפי
 מן נ׳ אמה והיכי קתני דבנ׳
 אמה סגי: רב יוסף אמר. הא

 דתני בישוב אפי׳ ק׳ מיל לא יפרום ג) אפי׳ יהא ק• מיל לעיר משום דקאזלן יוני של עיר מכרם לכרם ואתו התם. והא
 דקתני אא״כ הרחיק ל׳ ריס דליכא ישוב כרמים בינתים. ורבא אמר בישוב שובכין דבהני ק׳ מיל איכא ישוב שובכין
 מש״ה לא יפרוס דהא אזלי יוני העיר משובך לשובך כעין שעושין היונים שאלו באין בשביל אלו: ותיפוק ליה משום
 יוני שובכין גופן. הללו אין פורסין: איבעית אימא. דהנהו שובכין שלהן ומש״ה לא יפרוס משום יוני העיר שבאין דרך

 העיר שהרשות בידם כדאמר סרק במרא דמגילה (לף

 א) צ״ל אס יש לי נ׳ אמה יכו׳. נו צ״ל לא יפריש מיייי לנהני ק׳ מיל אינא ישינ כימים משוס לקאזלן ונוי. ג) נראה לט״ש נפל ככאן וצ״ל והלה אמר שלא אמרת לי לנר ושני חזקה אכלחיה וכוי. ל) נראה יצ״ל שאס אמר לקחחיה מפלוני וננר החוקתי נה.



 מםורת הש׳׳ם
 א) גיצה י:, ג) נשם יא.],
 ג) איבש וללא כרבי מנינא צ״ל
 אחרי תינומ אזיל נתרה.
 רש׳׳ש, ד) [ועי׳ מושי גלה ימ.

 ד׳׳ה הלן],

 תורה אור השלם
 1 ודזת־ל העיר הקרבה אל
 החלל ולקחו זקני העיר
 ההוא עגלת בקר אשר לא
 עבד בה אשר לא משכה
 בעל: דברים כא ג

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ ואי בדליכא ודאי:
 (ב) שם יותר מני אמה
 נעי ר׳: (ג) שם על לא
 אפקוהו לר׳ ירמיה. נ״נ עי׳
 נס׳ גט פשוט סוף דף קס־׳ה
 לעל ילי מעשה עיילוהו לר׳
 ירמיה: (ד) רש״־ ל׳׳ה אימא
 וכו׳ לעליפא מינה הס׳׳ל:
 (מ) דייה הנא נמאי וכו׳
 ואע״ג לאינא אחריני חוץ
 לחמשיס אמה לנפיש:
 (ו) תום' ל״ה חון וכו׳ היינו

 נמקוס שהאחר מוחזק:

 מוסף רש׳׳י
 רוב וקרוב. אם נא מעשה
 לפניני דש לחלומו כלגר
 הקרונ לו להתיר אי לאסור,
 יש לתלותו אחר הרונ לעגין
 אחר חלוף הקרונ, הלך אאר

. ! : ה י צ י נ  הרונ !

 כג: לא יחפור פרה שני בבא בתרא
 מתני׳ ניהול. גוזל: הנמצא בתוך המשים אמה. של שובך: נמצא
 בין שני שובכוה. במוך חמשיס לשניהן: נמ׳ רוב וקרוב. אם
 בא לבר לסנינו רש בו להלך אחר הרוב והוא כך ואס תלך בו אמר
ג לתרוייהו לאורייתא רובא אע״  הקרוב אינו כך הלך בו אחר הרוב ו
 לאורייתא לכתיב אחרי רבים להטות
ן וקורבא לאורייתא לכתיב ג ת כ ו מ ש ) 

: ואע״ג דאיכא ׳ ו ג  והיה העיר הקרובה ו
ה נ מ ו שגלולה מ  אחריהי. שרחוקה ממנ
: בדליכא. רחוקה מזו ם  ברוב ע
ה אלא כולן שוומ: בין נ מ  שגלולה מ
׳ ו מ  ההרים. שאין לרך רוצחים לבא ממקו
 אחרים לכאן: לאו אע״ג דאיכא
ה לנפישי מ  אחרינא. חוץ לחמשים א
: אימא סיפא כוי. הוא הלין י  מהא
ה מצי למיפרך נמי ליזיל בתר רובא  להו
 לעלמא אלא לאית ליה פירכא
פא (י): הכא במאי עסקינן.  לעלי
 כולה מתניתין מתרצא במללה בגוזל
ט ע  שאינו יכול לעוף אלא בלילר מ
ה של בעל מ ט הלכך תוך חמשיס א ע  מ
מ ) י נ י ר ח  השובך ואף על גב לאיכא א
ה יותר ה אינו מלל ל ל מ  לנפיש לכל ה
 מחמשים וחיץ של ממשים של מוצאו
ה יומר מחמשים וזה ן לאין מלל ו  לט
 יצא חוץ לני נפק ליה מתורת מללה
ח ואיכא למיזל ט פ  וקס ליה בתורת מ
: ועל דא  ביה בתר רובא לעלמא
ת עליהם: ט ט  אפקוהו. שהיה מ
 וליזיל בחר רובא דטלמא. וליהר של
ל לנמצא בין שתי ״  מוצאו לקא ס
ה נמי מ ן לחמשיס א  שוככות אחו

 קאי לנסיק ליה

 מתני, אניפול הנמצא בתוך המשים אמה
 הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה
 הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובבות
 קרוב לזה שלו קרוב לזה שלו מחצה על
אמר רבי (  מחצה שניהם יחלוקו: נמ׳ א
רוב וקרוב הולכין אחר ההוב  חנינא ב
 ואע״ג דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא
 אפילו הבי רובא עדיף מתיב רבי זירא 1והיה
 העיה הקרובה אל החלל ואע״ג האיכא
 אחהיתי הנפישא מינה גבהליכא וליזיל בתר
 הובא העלמא יביושבת בין ההרים תנן
 ניפול הנמצא בתוך המשים אמה הרי הוא
 של בעל השובך ואף על גב האיכא אחהינא
 הנפיש מיניה הבהליכא אי הכי אימא םיפא
 חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו
 ואי (א) הליכא והאי מההוא נפל הכא במאי
 עסקינן יבמההה נ<דאמר רב עוקבא בה חמא
 יכל המדהה אין מההה יותר מנ׳ >« בעי ר׳
 ירמיה הגלו אחת בתוך נ׳ אמה ורגלו אחת
 חוץ מחמשים אמה מהו m ועל דא אפקוהו
 לרבי ירמיה מבי מדרשא תא שמע נמצא
 בין שני שובבות סהוב לזה שלו וקרוב לזה
 שלו ואף על גב החה מינייהו נפיש מחבהיה
הכא במאי עסקינן ששניהן שוין וליזיל  ח

הכא במאי עסקינן  בתר רובא העלמא ט
 בשביל

. לאזלינן בתר רובא לעלמא א של מוצאו ה הדי הו מ ם א  חוץ לחמשי
ן אתר הרוב היינו במקום (י) שהוא לטן בממו  ואסי׳ למ״ל אין הו
א״מ בפרק א אזלינן בתר רובא ו נ  מוחזק אבל הכא לליכא חזקה לממו
) לרבנן דרבי שמעון בן אלעזר לאמרי ם ש מ לף כל. ו ״ ב  אלו מציאות (

 אסילו בעיר שרובה כותים חייב
מן ואמאי  להכטז בדבר שיש בו סי
ן דליכא ו  לא אזלינן בתר רובא ט
ת מכמיס א וי״ל דתקנ נ  חזקה דממו
 היא כדי לקייס מצות השבמ אבידה
ן דיכול להמברר ע״י הכרזה אס ו  ט
 היא של ישראל וישראל נמי לא
ה דלמא משכת ק אדעמי  מייאש דמסי
 ישראל ויכריז: רוב וקרוב הלך
ע לן מ ש  אחר הרוב. וא״ת מאי קא מ
׳ ) ט . ו ת לף ט ו ב ו ת כ  מתניתא היא (
 חנרות כולן מוכרות בשר שחוטה
 ואתת מוכרת בשר נבילה [וכו׳]
ע אסי׳ מ ש  ובנמצא הלך אחר הרוב מ
 נמצא קרוב לחנות המוכרת נבילה
תא י  ותירץ ר״י בר מרדכי דאי ממתנ
ה אמינא כגון דאין דלתות מלינה  הו
 נעולות דאיכא מרי רובי קמ״ל רבי
נה נעולות  חנינא דאפילו דלתומ מדי
 דליכא אלא חד רובא ור׳ זירא דסריך
ג דר׳ זירא נמי ״ ע  ליה בסמוך א
נה  אימ ליה לקמן אפילו דלתומ מדי
 נעולות היינו בתר דשני ליה לקיבלה
 מרבי חנינא ואין נראה לריצב״א
 דאם כן מאי פריך ליה מקרא
 תיקשי ליה אמתניתא דמשע
קמה כשאין דלתות  חנרות ואפילו תו
א דבעינן מ ע ה נעולות הא ט נ ט  מ
 תרי רובי אינו אלא מדרבנן משוס

: ה ד ד  מתורת מ
 בשביל

ק דכתובות ״  גזירה כדאמר בסוף פ
א בנמצא באמצע ועוד נראה לר״י דרבי תנינא אתא לאשמועינן דאפילו בקורבא דמוכמ דאזלינן בתר ׳ ה״ י י דאי ממתנ ר״ ) ונראה ל . ו  (לף ט
ט י ה ע בסמוך גבי חבימ שצפה בנהר דבעי למימר דרב דאמר כנגד עיר שרובה ישראל מותרת לית ליה דרבי חנינא ו מ ש  רובא וכן מ
ם דאזיל במר רוב העיר ישראל וכרבי חנינא אלא ודאי לגבי ע ט קמא להא משמע דמותרמ אסילו נמצאת סמוך לבימ נכרי וזהו מ  מתו
ס רוב ישראל באומה העיר ורב אזיל במר רובא היכא להקורבא לא מוכתא וללא ט ל ן ש ו  קורבא לביתו של נכרי הוי קורבא ללא מוכח ט
להט לא מייתי  כרבי חנינאג) אבל אותה עיר כנגד האי דקירא הוי קורבא למוכח ולכך אזיל בתרה וכל ההלכה תתיישב כמו שאפרש ו
 בכוליה גמרא דרבי חנינא אלא לקמן גבי חצבא דאישמכח בפרדיסא של ערלה דקורבא דמוכח הוא שנמצא בסרדיסא לערלה גוסיה
טם ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים אסורים ומפרש בגמ׳ כגון שזימן שחורים  ובפ״ק לביצה (לף י:< מייתי ליה גמי גבי הא לתכן זימן שחו
ל להנך אזול לעלמא והני ט איתהפיך קמ״ ו פ ה ת י א ו לתימא אינהו נינהו ו טס מה טס במקום לבנים ולבנים במקום שחו  ולבנים ומצא שחו
ע ליה לרבי חנינא כר והתם קורבא למוכח הוא להא שחורים ולבנים היו שם ומוכח י י נינהו ומעלמא אתו ומסיק עלה לימא מסי נ  אחט
ה ליה יתא לתשע תנויות נמי הו שא מינה. אמתנ פי תי דנ א אחרי ב י א י לאו ד א ׳ מ בה כו : מתיב רבי זירא והיה העיר הקרו  דאינהו נינהו
ה קורבמ זו העיר קורבא  לאקשויי אלא אמתניתא איכא לשנרי בדליכא ותו ליכא לאקשויי ניזיל בתר רובא דעלמא דלגבי רובא דעלמא הו
: (  דמוכח אבל לר׳ חנינא דאפילו בקורבא דמוכח הלך אחר הרוב סריך שפיר דכי נמי משנינן בדליכא אכתי תיקשי ניזל במר רובא דעלמאי
רג ובסוטה ר הקרובה מביאה עגלה ערוסה משוס דמתוך הקורבא מוכח שמשם בא ההו א דהעי מ ע ט מה דהכא משמע ד  בדליכא. תי
) מניא מנין שאס נמצא סמוך לעיר שאין בה בימ דין שמניחין אותה שאין בה בית דין והולטן לעיר אחרת שיש בה בית דין : ה  (לף מ
: ביושבת בין ההרים. ואס תאמר ואמאי איצטריך קרא בסוף ה  ואמאי והלא מתוך הקורבא נראה שמאותה שאין בה בית דין הי
מ כל ישראל היו באין לרגל ״ ס קכה< ירושלים הריס סביב לה מ י ל ה ג דכתיב ת אע״ פה ו ( דאין ירושלים מביאה עגלה ערו D 0 ק לף 3 ״ ב  סרק מרובה >
ת שלא היו מו ם וי״ל שהיו מקו  וגס בשאר ימות השנה להביא נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו באין שם בסחורה שקרויה רוכלת עמי
ה כוי. מ ם א ך חמשי א בתו צ מ נ  רגילים לבא רק בני ירושלים אי נמי בימי תזקיה שכל ישראל היו שס ולא היו באין לסמורה: ניפול ה
ר חוץ לנ׳ ולעיל  ואמתניתא דתשע חנויות לא מצי למיסרך דהכא הוי קורבא דמוכח דהוי משובך זה דהוי תוך חמשיס והנך דנסישי ה
ה מליין: בהליכא. לא מצי למיסרך דניזל במר רובא דעלמא דמיירי דליכא שוס שובך תוך שלשים מ  אמרינן דכרסייהו בחמשיס א
א נפל. דבשלמא אי איכא דנפיש מיניה אחי שפיר ו ה ה י ודאי מ נ כא אחרי י ל  ריס ואמר לעיל דלא שייטי אלא שלשים ריס ותו לא: ואי ד
א נסל ולא מצי לשנויי כגון דליכא דנפיש ר של מוצאו כגון דהוי ההוא דנפיש של הסקר או של כותים אבל השמא דליכא ודאי מההו ה  ד
פ שקרוב לזה ״ ע ט הוא של מוצאו א ה ה מ ט משמע דחוץ לחמשיס א ה ן שקרוב לזה ד ו ר של מוצאו ט ם אמאי ה  אלא שרן דמכל מקו
א נפל. ואס תאמר ודלמא מעוברי ו ה ה  מזה דהא תנן מצאו בין שני שובכין קרוב לזה שלו דכשהן שרן אזלינן בתר קרוב: ודאי מ
ם אבל הכא ט ר בט ד ן לקמן גבי זיקי לחמרא דאישתכחן בי קופאי ר״ל דהיכא דודאי נפל ולא ידעינן ממי תלינן בעו נ ס נפל כלאמט ט ר  ל
ו לרבי ירמיה ה ו א אפק ם היונים: מזל ד ה  דמצי למימר למשובך בא לית לן למיתלי ולאחזוקי בנסילה לבני אדם נזהרין שלא יסלו מ
 מבי מדרשא. אין לסרש משוס דבעי מילתא דלא שטחא כלל דהיכי איתרמי דרגלו אחת תוך ממשים ורגלו אחת חוץ לחמשיס בצמצום
ה ד ד מ הו משוס ד ט אסקו ן נמי בכהאי גוונא איירי דקתני מחצה על מחצה יחלוקו ונראה לרבינו מם דמשום ה  דהא אשכמנא דמתנימי
ג לחל מינייהו אע״ א: מצאו בין שני שובבין. ו מ חכמים כן הו ו ה אסילו רגלו אממ לכל מל מ  אינו מללה כלל יותר מחמשים א
ר נמי מוך ר מצי למיסרך אמתניתא לתשע מנרות להאי קורבא ללא מוכת הוא לאי הוי תוך חמשים לזה ה  נפיש אומר ר״י להך פירכא ה
ך אלא ט ט אזלינן בתר קורבא ומיהו מצינן למימר דעיקר לא ס  חמשיס לזה ואי הוי חוץ חמשיס לזה הוי נמי חוץ חמשים לזה אסילו ה
 משוס דבעי למיסרך וניזל במר רובא דעלמא אבל קשיא לרשב״א דהיכי מצי למימר אף על גב דתד מינייהו נסיש הא קתני מחצה על

 מחצה שניהם יחלוקו ואי חד מינייהו נפיש ניזל בתר רובא ואומר ר״י דהוי מצי למימר וליטעמיך:
ג ״ ע א דיש שובטן הרבה א ש ט ס אלא בעי לשנויי דומיא ד בא דעלמא. הוי מצי לשנרי דאין כי אם שני שובכין מוך ל׳ ט  וליזיל בתר רו
ד במאי ללא א לא מיירי בשביל של כרמים בהא לא קפי ש  להשתא למוקי לה בשביל של כרמים לא הוי לומיא לרישא דהא ט
במללה: ה ו מ ם ועול הוה מצי לשנרי קרוב לזה שלו תוך תמשיס א ן שאין מזכיר במשנמינו שביל של כרמים בשום מקו ו  הוי לומיא לרישא ט

 לכל

 עין משפט
 נר מצוה

 0ו א מיי׳ סט״ו מהלי
ה הל׳ יח סמג עשין מ  א
 על טיש״ע ח״מ סי׳ רס

 סעיף ח:
ז ב מיי׳ שס יפ״ט מהל׳  ם
 רוצח הלכה ז סמג שס

 טוש״ע שס:
ח ג מיי׳ פייט מהלי רוצח  פ

 הלנה ו:
ט ד הרמנ״ס השמיט זה  פ

 וע״ש נכ׳׳מ:
 ע ה ו ז ח ט מיי׳ פט״ו
 מהל׳ אנידה הל׳ יח סמג
 עשין עג טוש״ע ח״מ סי׳ רס

 סעיף ח:

 רבינו גרשום
 פיםקא ניפול הנמצא. גוזל
 שנפל מן השובך: חוץ מנ׳
 אמה ה״ז של מוצאו. דאיכא
 למימר מעוברי דרכים נפל:
 אמר ר׳ חנינא. להיכא
 דאיכא רובא ואיכא קרוב
 הולכין אחר הרוב אע״ג
 דרובא דאורייתא דכתיב
 אחרי רכים להטות וקרוב
 דאורייתא דכתיב והיה העיר
 הקרובה אל החלל א)
 דאי איכא שובך ויש בו
 רוב הולכין אחריו דמיניה
 נפל: ואע׳׳ג דאיכא. עיר
 רחוקה מינה דנפישי מינה
 דאיכא רובא דאינשי אלמא
 בתר קרוב אולינן. ומשני
 בדליכא נפיש מינייהו
 מש״ה אזלינן בתר קרוב
 אבל היכא דהוי רוב וקרוב
 אזלינן בתר הרוב: וליזל
 בתר רובא דעלמא. דאיכא
 למימר דקטליה עוביין
 ושבין: ביושבת בין ההרים.
 דלא קא עברי ואזלי אינשי
 להתם וליכא למימר לזיל
 בתר רובא דעלמא הואיל
 דליכא אינשי מש״ה אזלינן
 בתר קרוב אבל בעלמא לא
 אולי׳ בתר קרוב: הכא במאי
 עסקינן. דהוי של מוצאו:
 במדדה. שאין יכול לברוח
 אלא מדדה עצמו מעט
 מעט: דאמר רב עוקבא כל
 המדדה אינו מדדה יותר מנ׳
 אמה. והואיל דהאי נמצא
 חוץ מני אמה ודאי מעלמא
 נפל ומש״ה הרי הוא של
 מוצאו: רגלו אחת בתוך
pn נ• אמה ורגלו אחת 
 מני. מי אזלינן בתר שובך
 או בתר דוכא דעלמא: ועל
 דא אפקוהו לר׳ ירמי׳ מבי
 מדרשא. משום דמטריד
 להו בשאלות שאין בהן

 ממש:

 א) נראה דצ״ל ואס איכא שוכך
 אחר רחוק מזה רש נו הרנה
 יומר מזה הולט! אחריו ונוי.
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 עא א ב מיי׳ פ״ה מהל׳
 איסורי כיאה הל׳ ה
 סמג לאי[ קיא ועשי[ רמג:
 עב ג ד מיי׳ פי״ נ מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ נח
 סמג לאד! קמת טוש״ע י׳׳ד

 סי׳ קכט סעיף ח:
 עג ה ו מיי׳ שס ס״י הל׳ יג
 סמג לאדן קמל טוש״ע
 י״ל סי׳ רצי סעיף יא וסי׳

 קכט סעיף ימ:
 עד ז ח מיי׳ שס פי״נ הל׳
 כט סמג לאדן קמס
 טוש״ע י״ל סי׳ קכט סעיף

 כד.
ניה מידדי. לא היה צריך למאי דדי אי הדר חזי לקי  רכל דמי
ן דשובכין דעלמא ו  דקאמר אי הדר חזי לקיטה מידדי ט
 יותר מחמשים מן הכרמים ׳)[אז] ליכא למיחש לרובא דעלמא דכל
ה יותר מחמשים אבל הנך שני שובטן שהכרמים ד ד ה אינו מ ד ד מ  ה
ה שלהם אתי שפיר מ  בתוך ממשים א
 דקרוב לזה שלו אפילו נמצא תוץ
ה ד ד ה דלא נסק מתורת מ מ  לחמשיס א
ט יותר מחמשים ד י י כרמים מ  לע״
ט דאסילו אס יהו שובטן י י  אלא א
ט ק נ ד  דעלמא בין הכרמים ועוד מ
 שביל משמע שאלו ב׳ השובטן בתוך
 השביל והניסול כמו כן נמצא בתוך
 השביל דליכא למיחש שהן משובטן
ן ו  דעלמא אפיי אינם רחוקים כלל ט
 דלא מצי חזי לקיניה אבל מאלו
ק בינו י  השובטן הוא דאין דבר מפס
ף אנן  לבין השובך: אמר אב־י א
א מ זדור ט א כפרו צ מ נ א דם ה נ י  נמי תנ
 כוי. בנמצא בגג פרוזדור מן הלול
 ולפנים איירי כדמוכח בפרק כל היד
ס מ ה ) וסוגיא ד ה מ! ״ ם ל ש ף יז: ו ה ל ל  מ
א כ י א : ואף על גב ד מה  מפרש במקו
. וקרוב למוכח  עלייה דמקרבא
 הוא דקרוב לעלייה הוא ומן החדר
 אינו יכול לבא אא״כ שחתה ביומר
: ( ם ש  כמו (ל< שפירש במסכת נדה (
 דתני רבי חייא. אי גרסינן תני
 אתי שסיר אבל אי גרסינן
ט מיימי מהכא לרוב י מה ה  לתני תי
 ומצוי הוא ללמא לאו משום לרוב
 ומצר קאמר רבי חייא לשורסין עליו
מה אלא משוס לרוב וקרוב  אמ התרו
 הלך אחר הרוב כרבי חנינא (״) ונ״ל
 דאסילו גרסי׳ דמני לא מדברי רבא
 הוא אלא גמרא הוא דמיימי לה דשפיר
דה דרוב ׳ דנ י  הוה מוכח אביי ממתנ
 וקרוב הלך אחר הרוב לאף על גב[
א על כרחך לאו מ קו ט י ספי  לקמנ
י רבי חייא לחייבין קא הוא מרתנ  ססי
 עליו על ביאת מקלש ושורסין עליו
ס אומר לרבא מהר״ ) ו ה ״ ג ה  תרומה. (
 מייתי לה לרוב ומצוי הוא לאי אינו
ל רבי חנינא כיון  מצוי א״כ מאי קמ״
 לשמעינן לה מרתני רבי חייא אבל
טח ׳ לנלה לא היה יכול להו י  ממתנ
 לאסילו אם אינו רוב ומצוי הוצרך רבי חנינא לאשמועינן ללא נימא
א הוה ססק ממש ולמאי דהדר ביה רבא וקאמר ללא הוי מ קו ט  ספי
א ״ י רבי חייא ה  רוב ומצוי איצטטך רבי חנינא לאשמועינן דאי מדתנ
: > ה ״ ג כ ה ״ ע א ( ל ר׳ חנינא דלאו רוב ומצר הו  דרוב ומצוי הוא קמ״
א מ ע ט ג ד ״ ע א א לדר׳ דרא. נראה לריצב״א ד ת י נה א  ושמע מי
עה אטו ר משוס דגזרינן רוב סי ט רובי ה  דבעינן ת
מ איצטריך ליה למימר גבי חנות דלא בעינן תרי ״  רוב העיר מ
מ איכא למיגזר שמא יקח מן ״ ג דליכא למימר הכי מ ״ ע א  רובי ד
ע אי לאו דאיכא רובא דעלמא וגבי אשה נמי אי גזרינן בעלמא  הקבו
ה לן להחמיר שלא לשרוף מן הלול ולסנים אטו מן הלול ולחוץ  הו
תא. טי  «< ונראה לו להלכה כרבי חנינא: י<הג״ה וש״מ רובא לאו
 חשיב ליה רובא לליתיה קמן לברובא לאיתיה קמן לא צריך למילק
 ש״מ לקרא כתיב אתרי רביס להטות כלפריך פרק קמא לחולין
נן זיל בתר רובא ופריך ) גבי הא דבעי מנ״ל הא דאמרי ם ש ף יא. ו ל ) 
. י י דקרא אתא א ה  מנ״ל דכתיב אחרי רבים להטות: אימור (ם) מ
׳  ולאו דוקא נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל אסר שמואל אלא אסי
ם דםבר לה : לימא משו ט ה  עיר שכולה ישראל איכא למיחש ל
ק ערלה בחוצה לארץ ס ס  בר׳ חנינא. וליכא למימר דשריא משוס ד
 מותרמ דהא אי לימ ליה כרבי חנינא אלא רוב וקרוב אזלינן בתר
 קרוב א״כ הרא ודאי ערלה: ואצנועי בגויה. ואס תאמר
הר יין נסך ר״ל דרוב מ יהא אסור דרובא דעלמא נכרים נינהו ו ״ כ  מ
. : בי קופאי ( . ף ע ל ז (  גנבי ישראל כדאמר בפרק בתרא דע״
ט אלרה לרב ד ר 0 רב מ ו ף מ ה ל ט ו ס ׳ ( ם כדאמרי ך) מקו ׳ בערו  פי

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא
 בשביל של כרמים. דע״י כרמים י) נדדה חוץ לממשים (י) ומיהו בתר
ה וחזי לקיניה כשמחזיר ראשו ל ל מ  רובא לעלמא ליכא למיזל לכל ה
 מללה אי לא לא מללה והאי אי מעלמא אתא לא מצי חזי לקיניה
] לרוב : ג ל פ י לע ן לפניו: אן» אנן נמי הטנא. כר׳ חנינא נ  לכרמים מססיקי

 וקרוב הלך אחר הרוב: נמצא
 בפרוזדור. נמצא לס לאשה בין
 כותלי רחס מבמוץ הקרר בית החיצון:
ה א מ ו ק זה (י) ט ס  ספיקו טמא. ס
ר י שחזקתו מן המקו  ודאית מדקתנ
ן קא יש כאן. רישא דמתניתי מה ספי  ו
 במסכת נדה [י!:] משל משלו באשה החדר
א מ  והפרוזלור והעלייה דם החדר ט
] החדר ם ש ר ומפרש בגמרא נ  והוא המקו
ופה לצד אחוריה  מבפנים בעובי ג
 והפרוזדור מבחוץ לצד פניה והעלייה
 בנרה על גבי שניהם ודם העלייה
ר ולול סתוח מעלייה לסרוזדור.  טהו
 וקחני נמצא בפרוזדור חזקתו מן
ר זב רצא אל החוץ הואיל ורוב  המקו
 דמים מצרים בו ולא אמר מן העלייה
ג דעלייה קרוב אע״  נטף דרך הלול ו
 לפרוזדור שעל גבו: רוב ומצוי.
ו רבים יותר משל עלייה ועוד  (י) דמי
ן לזוב משם ודמי העלייה אין ט י ד  שהן מ
ן לצאת בהא ליכא מאן דפליג ט י ד  ת
 על רבי חנינא: חייבין עליו טל ביאס
ן לה כמביא חולין נ  מקדש. דלא מספקי
א: ושורפין  לעזרה דודאי דס נדה הו
ק הוא פ ׳ ס ט מ  עליו סרומה. ולא א
 ותולין לא אוכלין ולא שורפין: שמע
 מינה. מדאחזיק ליה בדס נדה
 ודאי תלת: איהא לדר׳ זירא. דאמר
ק דכתובות ״  גבי תשע חנרות בשילהי פ
] ובנמצא הלך אחר הרוב ומותר .  נטו
נה נעולומ דליתא פ שדלתומ מדי ״ ע א  ד
 אלא חד רובא להכשירה רוב העיר
 שתשע תנרומ שבה מוכרות בשר
 שחוטה והאחת מוכרת נבילה לאיכא
 מילתא לבעינן ביה (יי) תרתי רובי
ת ו נ ט ׳ התם כגון ללתות מ ט מ א ל  כ
גה  סתוחוח ורוב טבחים סביבומ המלי
ט רובי  ישראל לאיכא למיזל בתר ת
 להכשירה רוב העיר ורוב הבאין
 מחוצה לה: דהא אשה כדלהוח המדינה
 נעולוס(*). כלומר דליכא למימר

 בה תרתי רובי אלא חל רובא שרוב דמים
 בה בתר רובא להביא קרבן לעזרה ולשרוף
א: והא רבא הוא דאמר. ק הו פ ס  לעשותו מ

ע ליה מינה י א והכא מסי ה  למאן לאמר ולא תסייעין לר׳ חנינא מ
 דקאמר ש״מ תלת: חביח. של יין: » מההיא דקרא. שם מחוז הוא
[ ש ״ י ע ) לענין יוחסין ובגיטין נ . ב ף ע ל  על נהר סרת כדאמר בקדושין (
ת ויכולה חבית לבוא משם ר פ  ואין ישראל מצרין שם והוא למעלה מ
 אצלנו: רב ליה ליה דרבי הטנא. ואזיל במר קורבא. ושמואל אזל
 בתר רובא דאית ליה לדרבי חנינא: טקולי ופשורי הוו טבעי ליה.
ן ומתגלגלין עד כאן שהמיס מתעקלי ת יש משם ו מו  הרבה מקו
ת כיסי סלעים ארוכים הבאים אל מוך הנהר מ ח  כגלגל במקום אמד מ
נות מתגלגלות שם וטובעות: ופשורי.  והמיס מכסין עליהם והספי
קרס אצל הנהר וקוו וקיימי ואס מבא החבית  הפשרות שלגיס הנ
א נקט ואהאי. שמא ר ה ד שאין הנהר מוליכה: חריפוהא מ ו מ ע  שם ת
ס הביאתה  מתחלה נפלה באמצעית הנהר במקוס חוזקו ומרוצת המי
 ולא הניחתה לנטות ימין ושמאל: בפרדיסא דערלה. בכרס של ערלה:
 שרי רגינא. ולא חש שמא מכרס זה גנב היין זה: (י) אי גניב מיניה
 אצגועי בגויה לא מצנעי. אין דרך גנבים להצניע היין במקום שגנבוהו
 משם משוס דמתיירא שמא ימצאהו דורך הענבים: זיקי. נודות:
ים בין גסניס שבכרם והיא של ישראל: לימא לא נ  בי קופאי. טמו
ר לה לדרבי חגינא. לילך אחר הרוב אלא אחר הקרוב וכאן ב  ס
: ם ולא אזלינן בתר רובא דעלמא ט כ נ  ישראל מצרים יותר מ

, .  דשסוכאי , , .
ת ליה דד׳ חנינא. פי׳ והא רבא אית ליה לעיל לר׳ חנינא: י : לימא רבא ל כח ה קורבא דמו  שימי בר אשי לבי קופאי ובכהאי גוונא היה דהו

 רבינו גרשום (המשך)
 דטהור הוא דמקרבא ואפייה
 אויל בתר רוב ש״מ דאיתא
 לדר׳ וירא יאמר בפ״ק
 דכתובות בהנהו דאמר ר׳
 יוסי מעשה בתינוקת שירדה
 מן המעיין ונאנסה ואמר
 ר״ע אם רוב העיר משיאץ
 לכהונה ורוב סיעה של
 כשרין עוברין לשם הרי וו
 תינשא לכהונה. ור׳ וירא
 אמר אע״ג שדלתות מדינה
 נעולות דאיתרע לה רובא
 דליכא אלא חד דוכא דלא
 קא עוברת סיעה של כשדין
 לשם אפ״ה משיאין לכהונה
 הואיל דרוב העיר משיאין
 לכהונה דהא אשה כיון
 דלית בה אלא חד רוב דרוב
 דמים מן המקור הן כדלתות
 מדינה נעולות דמיין ואפ״ה
 אולמן בתר דוכא: והא רבא
 הוא דאמר ברוב ומצוי.
 כגון דם דמקור ליכא מאן
 דפליג ודאי אזלינן בתר רוב
 מכלל דם״ל דבעלמא היכא
 דליכא אלא רוב וקרוב
 לא אזלינן בתר רוב והיכי
 אמר הכא ש״מ מדרי חייא
 דאולינן בתר רוב דמשמע
 בכל דוכתא אולי בתר רוב.
 הדר ביה רבא מההיא דלעיל
 דלא בעינן רוב ומצוי אלא
 דאולינן בתר כל רוב: תבית
 של יין שצפה בנהר. ואין
 ידוע אם יין נכרים הוא אם
 יין ישראל: אימור מההיא
 דקירא באה כלומר מאותו
 עבר הקרייה של מעלה
 ממנה באה דרובא עיירות
 דנכרים נינהו. דשמואל אית
 ליה דר׳ חנינא ורב לית
 ליה דר׳ חנינא: עקולי.
 כעין שרגילין המים לעקול
 ולעקול סביב ובאותן מים
 שהתהום תחתיהן והולכין
 ומעגלין עד שמטביעין מה
 שצף על גבן. וכן הני
 פשורי לאותו מקום שהמים
 רפין ועומדין שאם היתה
 חבית וו צפה לשם הואיל
 שהמים רפין ואינן חריפין
 היתה נטבעת שם ומש״ה
 ליכא למיחש דמההיא
 דקירא אתאי: ושמואל אמר
 ודאי אסור דאיכא למיחש
 דמההיא דקירא אתאי והאי
 דלא טבעי עקולי ופשורי
 דחדיפות• דנהרא שכבר
 לקחה החבית המרוץ קודם
 שהגיעה לעקולי ופשורי
 ונקט ואתאי בשבולת המים
 והלכך אסירא. לימא.
 דמש״ה שריא דקסבר כר׳
 חנינא דאמר רוב וקרוב
 הולכין אחר הרוב והכא
 האי פרדס דערלה מיעוט
 הוא לגבי שאר פרדסים
 דלא הוי ערלה וקרוב
 דבגויה אשתכח: שאני
 התם. דמש״ה שריא דליכא
 למימר דמיניה הוא ההיא
 חצבא דאי מיגנב מיניה
 לעולם בגויה לא הוי מצנעי
 אינשי ומש״ה איכא למימר
 דמשאר פרדסים דהיתרא
 הוי ולא משום דס״ל כר׳
 חנינא: והני מילי. דשרי:
 חמרא. משום דלא מצנעי
 אינשי חמדא בפרדיסא
 דגנובי מיניה: אבל ענבי
 מצנעי. ואסורין: ויקי. נודות
ן יין: בי קופאי. בין הגפנים:  מרמיקי
 שרינהו רבא. משום דהנהו גפנים דישראל נינהו: לימא. מש׳׳ה שרינהו דלית ליה לר־ חנינא דאע׳׳ג דרוכ שאר גפנים דנכרים נינהו
 אזיל בתר קרוב הואיל דמשתכחן ביני גופני דישראל דהוה קרוב להנהו ויקי וקםבר רוב וקרוב הלך אחר קרוב: שאני התם. לעולם
 רכא סבר לה כר• חנינא דודאי אזלינן בתר רוב והתם נמי איכא רוב ישראל ומש״ה שרינהו ררובא דשפוכאי כלומר רוכן של
 אותה העיר שדורכין ושופכין יין ישראל נינהו ועל ידן הולך הכל ואישתכח נמי בי גופני ישראל ודאי ישראל אצנעינהו ומותרין:

 בשביל של כרמים ראם איתא דמעלמא אתי
 כיון דמידדי לא מצי אתי דכל דמידדי והדר
 חזי ליה לקיניה מידדי ואי לא לא מידדי אמר
הם שנמצא א 1  אביי אף אנן נמי תנינא א
 בפרוזדור םפיקו טמא שחזקתו מן המקור
 ואע״ג דאיכא עלייה דמקרבא א״ל רבא רוב
 ומצוי קא אמרת רוב ומצוי ליכא למאן דאמר
 דתני ר׳ חייא ג<בדם הנמצא בפרוזדור חייבין
 עליו על ביאת מקדש ושורפין עליו את
 התרומה (א) ואמר רבא ש״מ מדרבי חייא
 תלת שמע מינה רוב וקרוב הלך אחר הרוב
 ושמע מינה רובא האוהייתא וש״מ איתא
 לדר׳ זירא ״דאמר רבי זירא אע״פ שהלתות
 מהינה נעולות ההא אשה דכי דלתות מהינה
 נעולות המיא ואפי׳ הכי קא אזלינן בתר רובא
 והא רבא הוא דקאמר רוב ומצוי ליכא למ״ה
 ההה ביה הבא מההיא איתמר חבית שצפה
 בנהר אמר רב 3נמצאת כנגד עיר שהובה
 ישראל מותר כנגד עיר שרובה נכרים אסיהא
 ושמואל אמר אפי׳ נמצאת כנגד עיר שרובה
 ישראל אםירא אימור >י< מהאי דקרא אתאי
 לימא בדרבי חנינא קא מיפלגי דמר אית ליה
 דרבי חנינא ומר לית ליה דרבי חנינא לא
 דכולי עלמא אית לחו דר׳ חנינא והכא בהא
 קמיפלגי המ״ם אם איתא «< המהאי דקרא
 אתאי יעקולי ופשורי הוה מטבעי לה ומר
ההוא חצבא  םבר חריפא הנההא נקט ואתאי ה
 החמרא דאישתכח בפרדיםא דערלה שריא
 רבינא לימא משום דםבר לה (י) דרבי
 חנינא ישאני התם דאי מיגניב מינה
 אצנועי בגויה לא מצנעי והני מילי חמרא
 אבל עינבי מצנעי ׳הנהו זיקי דחמרא
 האשתכחן בי קופאי שתהו רבא לימא לא
 סבר לה לדרבי חנינא חשאני התם דרובא

 דשפוכאי
ר וקא אזלי  מן המקו
מה דמידי דאסור  תרו
 לעיל רוב ומצר ליכא

 מםורת הש״ם
 א) גלה ת:, נ) [שס].,
 ג) כמונות טו״ ד) צ״ל מדלה.
 יענ״ן, ס) רש״ל, ו) נ״א ה׳׳ג,
 ז) [ערך קף ט״ז ע״ש שנתנ
 בריש גמ׳ לס׳ אין עומלין(לף

 לא.)רב מריבי ובו׳],

 הגהות הב״ח
 (6) גמ׳ אמר רנא ש״מ כצי׳ל
 ואות ו׳ נמחק: (נ) שפ
 אימור מאיהי דקירא
 אמאי: (1) שפ אס איתא
 דמאיהי דקידא אמאי:
 (ד) שפ יסבר לה להא יר׳
 מנינא: (ה) יש" י״ה בשביל
 וכו׳ חץ לחמשיס אמה ומיהו
 וכו׳ ואי לא לא וכו׳ בפניו
 הס״ל: (ן) ד״ה ססיקו טמא
 ספק זה טמא טומאה:
 (ו) דיה רוב ומצד מקור
 דמיו: («]) ד״ה אימא ונו׳
 דגעינ! ביה תרי רוט
 בדאמר התס כגון שהיו
 דלתות מדינה פתוחות:
 (נו) ד״ה להא וכו׳ נעולוח
 דמיא כלומר: (י) ד״ה
 מאיהי דקירא שס מחת:
 (כ) ד״דו דאי מגניב מיניה
 וכי׳ ימצאוהו דורכי
 הענבים: (ל) תופ׳ ל״ה
 ואע׳׳נ וכו׳ במו שפירשנו:
 (מ) ד׳ה לתגי כוי כר׳ מנינא
 (ונ״ל לאפי׳ גיסי׳ לתני)
 חא״מ ונ״ב ס׳׳א וי׳׳ל דהא
 דתני ר׳ חייא: (נ) ד״ה
 ישמע מינה וכו׳ מן הליל
 ולמין הגה״ה ונ״ל להלכה
 כר׳ חנינא. ע״כ הגה׳׳ה:
 (D) דיה אימור מאיהי

 דקירא אמאי:

 מוסף רש״י
 פפיקו טמא. מספק טמא
. ; : ז  טומאה ודאית ננדה י
 שחזקתו מן המקור.
 במקור מהזקיק ליה ולא
 אמרינן מעלייה אתא ולמיס
 לעלייה טהורין, למפרוזלור
 לא אתי לס, אלא למי חלר
 ודמי עלייה פעמים שהן

. ! ם ש  נכנסין לפרוזדור !

 רבינו גרשום
 הכא במאי עסקינן דיחלוקו
 כגון דהוו הנהו שובכין
 במאה אמה ואותן קי אמה
 הן שביל שבין ב׳ כרמים
 ונמצא באמצע הדרך שבין
 הללו שובכין דהשתא ליכא
 למיחש לרובא דעלמא וכיון
 דמדדה הוא ודאי מהנך
 שובכין נפל דאי מעלמא
 לא מצי אתי דקי״ל כל
 המדדה והדר חזי לקיניה
 מדדה ואי לא לא מדדי
 והאי הואיל דהוי שביל
 של כרמים מפסיק ומחיצות
 של שביל מפסקי לא הוי
 חזי לקיניה ולא מצי אתי
 מעלמא משוס הכי יחלוקו
 דמהגהו שובכין נפלי: אמר
 אביי אף אנן נמי תנינא.
 דרוב וקרוב אזלי בתר רוב
 דתנן דם הנמצא בפרוזדור
 ספיקו טמא שחזקתו מן
 המקור בא שממנו רוב
 הדמים באין והמקור הוא
 פנימי מכולן והחדר סמוך
 למקור והפרהדור הוא
 החיצוני ועליה בנויה על
 גבי שניהם על גבי החדר
 והפרוזדור ולול פתוח בין
 עליה ופרוזדור נמצא הדם
 מן הלול ולפנים ספיקו טמא
 מן הלול ולחוץ ספיקו טהור
 ודם הבא מן החדר טמא
 דמן המקור בא ומן העליה
 טהור מן הפרחדור ספיקו
 טמא שחזקתו מן המקור
 בא ואע״ג דאיכא עלייה
 דדמה טהורה דמקדבא לגבי
 פרוזדור ממקור אזלינן בתר
 רוב דרוב דמים מן המקור
 באין: אמר רבא. מהא לא
 תסייע דרוב ומצוי שאני

 דדם המקור רוב הוא לכולהו ומצוי בו דם תדיר דתני ר׳ חייא דם הנמצא בפרוזדור חייבין עליו חטאת על ביאת מקדש אם נכנסה
 במקדש ואם נגעה בתרומה שורפין עליו את התרומה דלא אמרי• הכא כבשאר ספק טומאו׳ אם נגעו בתרומ׳ דתולין לא אוכלין ולא
 שורפין אבל הכא ודאי שורפין דספיקו ודאי טמא הוא דדם מקור רוב ומצוי ודאי מן המקור בא וטמא: ש״מ מדקתני ושורפין עליו
 את התרומה מכלל דרובא דאורייתא דווב דמים מן המקור וש״מ מדקאויל בתר רוב אע״ג דאתרע רוב במקצת דהא יש דם עלייה



 מסורת הש״ם
 א)(ג״מ קיז), ב) 1שס קי:],
 ג) מכות יכ. [ערכין לג:],
 ד) [ערכין שם], ה) עירינין
 כג:, 1) [לקמן כה:],
 1) עירונין ג., ח) 1פי׳ שירף

 ימייכש לחלוחית׳. ערוך],

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה סרק נ׳ אמה
 אם נצ״צ ואוח ו׳ נמחק:
 (נ) גטי לא עבדינן ומנא
 תימרא ישאג׳ נין זרעים
 לאילנות: (נ) שם אמר רנ
 כהנא היינו דאמרי אינשי
 קילרא לני שותפי: (ד) רש״י
 ל״ה ואי איכא וכו׳ מלוקחי
 יין וכו׳ רשראל הן הקטנים
 וכוי מניחין עוד נול קטן
 כצ״ל והד״א: (ה) דייה מ״ש
 גבי נור ונו׳ וקחני ביה אס:
 (0 ד״ה לא חמימא וכו׳
 יעמוד לאורך כצ״ל ותינח וה
 נמחק: (ז) תום׳ ד׳׳ה ולימא

 וכוי לניחא ליה כיון:

 לעזי רש״י
 פלייה [פיל״א], יעה.

 מוסף רש״י
 דאין עושין שדה. של לייס,
 מגרש. שנחנו לצויס אלפים
 אמה סנינ צעיר, כדנחיכ
 ןנמלנר לה ומדותס מחון
 לעיר את פאת קלמה אלפים
 נאמה וכחיב מקיר העיר
 וחוצה אלף אמה וגו׳ הא כיצל
 אלף אמה מגרש שאין נו לא
 נית ולא שדה יהשאר שלות
! מגרש נ :רכות •  יכרמיש .
 היי אלף אמה שניב לעיר
 מלנתינ מקיר העיר וחוצה
 אלף אמה סנינ, וחון לאיתי
 אלף היה להס ללרס אלף
 אמה לשלות ונרמיס, כדכתיב
 ומלותס מחון לעיר וגוי,
 צא מהס אלף אמה מגרש
 והשאר שלות וכרמים, מגרש
 פנוי מכלים ואין ני נית ואין
 זורעין אותו אלא נר הוא
ן לג:) אי! עישי! י כ ר ע  לעיר (
 שלה מגרש משוס ישונ ארן
 ישראל, והיינו חורק שממעט
 את הזריעה, ולא מגרש
 שדה שמחריכ את נר העיר
. נזרע רובו. נורעוניס, ! ם ש  ו
 ביטל ליומו, דנזרעוניס לא
 ליידי איגשי והר ליה גינת
 ואסור לטלטל אף בשאינו
 נזרע לבטיל ליה לגבי ריבא,
 אבל בנוטע אילנות לא ביטל
 לירתי, דאורחא להסתופף
ן י ב ו ר ע  נצצ אילנות תמיל ו
 כג:<. מהזיקא דיחיד. לטין
 לנרשית נטע שאיני מזיק עד
 זמן גדיל לא חייניהי חכמים
 לקין בלא דמיס בשביל הזיקא

. : : ה  ליחיל ;לקמ1 כ

 כד: לא יחפור פרס שני בבא בתרא
ט יין מן החכימ לנודומ למכור לעוכרי דרכים במדינה פ  דשפוכאי. שו
. דליכא למיחש לרוכא דעלמא למימר יס ואזיל: ברברבי  זאת כדמסי

ם י ס נפול: ואי איכא רברבי בהדייהו. אף הקטנ ט ר ט ד ב ו ע  מ

) מלוקת י )  מומרין דכרברבי לאו אורחייהו דעוברי דרכים אלא כולהו

נה זו כינהו וישראל הן.  יין של מדי

 וקטנים שאין דרך ללוקח יין להביאם:

 אימור באגרורי הוה מנחי. להשוות
ר כשיש שתי נודות זה  משא החמו

ט ומכביד המשא לצד ע  גדול מזה מ

 אחל מניחין נול קטן אצלו

: מתני׳ מרחיקין  להשוות המשא

 אה האילן מן העיר. בגמרא מפרש
 משוס נרי העיר לפי שנר לעיר כשיש

 מרחב פנוי לפניה: חרוב ושקמה.

. גנאי  ענסיהס רבים: ואילן סרק

 הוא לעיר: ונוהן דמים. מי שהעיר

 שלו: גמ׳ וחיפוק ליה דאין עושין

 מגרש שדה. משנה היא בפ׳ אחרון
ה מ ) ומגרש אלף א : ג ן (לף ל ט ר  של ע

 הוא וכל אלף אמה אסור לעשותו

ד לא שדה לבן ולא שדה קס״  שדה ו

 אילן: לא לריכא לר' אלעזר. דפליג

 התם ואמר בד״א בערי הלרם אבל

ג ולרבנן דאמרי ״ : ה ר  בערי ישראל כ

 אין עושין הני מילי בזרעים אבל
: ה מ  באילנות עושין. בתוך אלף א
ס ותמש אמה ט ש  והכא. בתוך ע
 משום נרי העיר אין עושין: קרפןז

 יוחר מביח סאחים שהוקןו לדירה.
 סאתים הוא שיעור חצר המשכן

 ונמנוהו חכמים שיעור לכל היקף

 שלא הוקף לדור בתוכו או להשתמש

 מן הבית לתוכו כגון קרפף שבבקעה

׳ בית עשרה קף לדירה אפי  אבל המו

 כורין מטלטלין בו וקאמר הכא

ס שהוקף לדירה  יתר מבית סאתי

 הוא מותר לטלטל בכולו: נזרע

 רובו. בטלו הזרעים שס דירה
ה פ ק ו והרי הוא כגינה שאין ה נ  ממ

ס  לדירה הואיל ויתר מבית סאתי

: אבל ל  הוא אין מטלטלין בו עו

 ניטע רובו. באילנות אין האילנות
ו והרי  מבטלין תורת רירתו ממנ

 הוא כחצר שלפני הבתים שהקיפוה

 ללירה ומותר: מאי שנא (מ בור.

 דבעינן נמי הרחקה וקמני נמי אס

ה קוצץ ונותן בעל הבור דמי מ ד  הבור ק

 האילן לבעל האילן: לא חמימא ולא

 קרירא. שזה סומך על זה אף כאן
 דמי האילן מי יתנם אס באמ להטילם

י לא  על בני העיר כל אחד אומר ממנ

ה נ ו מד והעיר מג  יתחילו ונמצא האילן עו

 ואין זו תפארת ארץ ישראל: ומאי

. וזרעים צריך להרחיק ה אמה ת האילן [מן העיר] כ״  מרחיקין א
 מן העיר עד אלף אמה דאין עושין מגרש שדה:

י תפ דרא דבי שו א קי נ ה ר רב כ מ ר דקוצץ ונותן דמים א  מ״ש מבו
מה לרשב״א א״כ כשהאילן קדם נמי אמאי נותן דמים  כוי. מי

א וי״ל דכשהאילן קדם מ ע  מהאי ט

 כיון דסמך בהיתר אין לחוש אס

ד מד אבל עו  יתעצלו וישאר האילן עו

 קשה לו למאי שייך הכא קידרא דבי

 שותפי והלא קוצץ תחלה קולס שימנו

פ למשוס ״ ה י ל ׳ ם ואומר ר׳  למי

 קילרא לבי שוחפי לא מיימא ולא

 קרירא לא רצו לתקן שיתנו למיס

ם שלא ג לקוצץ תחלה פעמי ״ ע א  ל

 ישמע להס לקוץ תחלה אס לא ילע

ם וכל אחל ואחל  מי ימן לו הלמי

ס  ימרשל ולא יקוץ כלי שלא לימן למי

: ו מ ע  כי בעל האילן ילרוש מ

 ולימא להו הבו לי ברישא והדר
 איקוץ. גבי בור לא שייך

 למיסרך הכי דניחא (י) כיון שסמך

 באיסור שיקוץ תחלה:

מה מאי קשיא  קשיא לאביי. תי
 ליה הא ברייתא איירי

 בגורן קבוע ומתניתין בגורן שאינו

ע ויש לומר דאביי גוסיה הוה  קבו

ם קאמר אי לאו משוס ע ה ט מ  משני ד

א מ ע ה צריך לפרש ט  דקשיא ליה מ

 כדי שלא יזיק והשתא דבברייתא

׳ י א כדי שלא יזיק מתנ מ ע  מפרש ט

 נמי איכא לפרושי הכי:

 שעושה

 דשפוכאי ישראל נינהו אוה״מ ברברבי אבל
ואי איכא  זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול נ
 רברבי בההייהו אימור באברורי הוה מנחי:
 מתני׳ א)גמרחיקין את האילן מן העיר עשרים
 וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה
 אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים
 אמה >א< י ואם העיה קהמה קוצץ ואינו נותן
ספק (  המים ואם אילן קהם קוצץ ונותן המים נ
 זה קדם וםפק זה קהם קוצץ ואינו נותן המים:
 נמ׳ מאי טעמא אמר עולא ימשום נויי העיר
 ״ותיפוק ליה האין עושין שהה מגרש ולא
 מגרש שדה לא צריכא לר״א דאמר י׳יעושין
 שהה מגרש ומגרש שהה הכא משום נויי
 העיר לא עבדינן ולרבנן נמי דאמרי אין
 עושין שהה מגרש ולא מגרש שהה ה״מ
 זהעים אבל אילנות עבהינן והכא משום נויי
 העיר לא (0 ומנא תימרא השאני בין
קרפף יותר מבית  זרעין לאילנות הידתניא ז
 םאתים שהוקף להיהה נזרע הובו הרי הוא
 כגינה ואםור ניטע רובו הרי הוא כחצר
 ומותר: ואם העיר קהמה קוצץ ואינו נותן
 דמים וכוי: מ״ש גבי בור דקתני ייקוצץ ונותן
 המים ומאי שנא הכא דקתני קוצץ ואינו
 נותן דמים אמר רב כהנא >«< ״קידרא הבי שותפי לא חמימא ולא קרירא
 ומאי קושיא דלמא שאני הזיקא דרבים מהזיקא דיחיד אלא אי איתמר דרב
 כהנא אסיפא איתמר אם האילן קהם קוצץ ונותן המים ולימא להו הבו לי
 ברישא המי והדר איקוץ אמר רב כהנא קידרא הבי שותפי לא חמימא ולא
 קרירא: םפק זה קהם וםפק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים: מאי שנא מבור
 דאמרת לא יקוץ התם דודאי לאו למיקץ קאי ספיקו נמי לא אמרינן
 ליה קוץ הכא דודאי למיקץ קאי ספיקו נמי אמרינן ליה קוץ ואי משום
 דמי אמרינן ליה אייתי ראיה ושקול: מתני׳ ״מרחיקין את גורן
לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא״כ  קבוע מן העיר המשים אמה ט
 יש לו המשים אמה לבל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו בכדי שלא
 יזיק: נמ׳ מ״ש רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי סיפא אתאן לגוהן שאינו
 קבוע היכי דמי גורן שאינו קבוע א״ר יוסי בר׳ חנינא כל שאינו זורה ברחת רב
 אשי אמה ימה טעם קאמר מאי טעמא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים
 אמה כדי שלא יזיק מיתיבי מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה וכשם
 שמרחיקין מן העיר חמשים אמה כך מרחיקין מהלועיו ומקשואיו ומנטיעותיו
 ומנירו של חבירו המשים אמה כדי שלא יזיק בשלמא לרב אשי ניחא אלא
 לאביי השיא קשיא בשלמא ממקשואיו ומדלועיו דאזיל אבקא ואתי בליביה
 ח)ומצוי ליה אלא מנירו אמאי א״ר אבא בר זבדא ואיתימא ר׳ אבא בר זוטרא מפני

 שעושה
יקא דיחיד לא חייבו חכמים לקוץ אילנו בשביל בור היחיד בלא דמים  קושיא. מבור לעיר דאיצטריך לשנויי הכי דלמא שאני היזק דרבים מהז
מטן זה על ד (י) זה לאורך ימים בכי העיר שו ת יעמו ד מתן מעו  אבל בשביל היזק רבים חייבוהו לקוץ: לא חמימא כוי. אס באת להמתין ע

ו מהן בב״ל: ההם. גבי בור לולאי של אילן אס ולאי קלס לאו למיקץ קאי כדקתני ט כן יגבה מעותי ח א  זה ובעל האילן רוצה בכך לפיכך יקוץ ו

ס כלקמגי ה: הכא דודאי. כמי למיקץ קאי אלא שנוטל למי קו כמי לא אמר ליה קוץ שעל הכיזק להביא ראי  אס האילן קדם לא יקוץ ססי

ת ושקול: מ ד כ על כרחך וכשבא לגבות דמים אמר ליה אייתי ראיה דאת ק קו נמי אמר ליה קוץ ממ״ ס ספי  אס האילן קדם קוצץ ונותן דמי

י המוץ המזיק את בגי העיר כשהוא זורה וגס הזרעים הוא  מתני׳ גורן קבוע. בגמ׳ מפרש מאי קביעותא: חמשים אמה. מסנ
 מייבש: ומנירו של חבירו. ובגמרא מפרש מאי היזק דמוץ לכיר. ניר היא חרישה שחורשין בימי הקיץ ואין זורעין בו עד ימומ

 החורף כלי שימותו שרשי הקוצים והעשבים כלכתיב נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים (ירמיה ד<: בכדי שלא יזיק. האי שיעורא

ה ובגמרא פריך מ״ש מרישא לאמרמ אלא אס כן יש לו חמשיס אמה לכל רוח: נמ׳ שאינו זורה ברחה. שאין מ  משמע בציר מחמשים א

 הכרי גלול וא״צ לזרות ברחח אלא הרוח מנשבת בכרי והמוץ נלף מאליו. רחת פל״ה בלע״ז. כשהכלי גלול צריך להגביה התבואה ברתת

: מקשואיו ומדלועיו. ר מ א ם ק ע מה ט סא כרישא ו  וזורק כלפי מעלה והרוח מנשבת ודוחפת המוץ למרמוק: רב אשי אמר. שיעורא דסי

: נן : אלא לאביי קשיא קשיא [הכי] גרסי ה מ  נטיעה שהקשואין והדלועין גדילין בה: בשלמא לרב אשי ניחא. דקתני בכולהו חמשיס א

 שעושה

 עין משפט
 נר מצוה

ה א נ מיי׳ פי״נ מהל׳  ן
 מאכלות אסיריח הצ׳
 כט סמג לאד! קמח טוש״ע

 י״ל ס׳ קכט סעיף יט:
 עו ג מיי׳ פ״י מהלכות
 שכנים הל׳ א שמג עשין

 סנ טוח״מ סי׳ קנה:
 עז ד מי" יסמג שס טוש״ע
 ח״מ סי׳ קנה סעיף כנ

 נהג״ה:
 עדו ה מיי׳ שס הל׳ א סמג

 שס:
 ו מיי׳ פי״ג מהצי עט

 שמיטה הלי ל סמג
 צאר! רעח ופסק בח״ק:

 £ ז מיי׳ פט״ז מהצכות
 שנח הלכה ו סמג עשין
 מל״ש א טיש׳׳ע א׳׳ס סי׳

 שנח סעיף ט:
 פא ח ט י מיי׳ פ״י מהל׳
 שכנים הל׳ כ שמג עשי!
 פכ טוש״ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף מ:

 רבינו גרשום (המשך)
 מצי למימי להו בעל האילן
 הכ לי דמי ברישא והדר
 איקוץ הואיל דאילני קדם
 אמר רב כהנא מש״ה קוצץ
 מעיקרא והדר נותנין דמים
 דמצו למימר ליה בני העיר
 קוץ דרמיא עלך מעיקרא
 משום דקידרא דבי שותפי
 לא חמימא ולא קרירא דבל
 מאי דבעי למגבי מכמה
 אינשי איכא טירחא יתירא
 דסמכי הני אהני אבל את
 קוץ הואיל דאת יחיד ומזקת
 לרבים ורמיא עלך והדר
 מגבי מבני העיר. י) אבל
 לגבי ביר היאיל דלית ליה
 מלתא אלא גבי חד לא מצי
 למימד ליה הב לי ברישא
 והדר איקוץ דודאי יהיב
 ליה ומש׳׳ה קוצץ ונותן דמים: ומ׳״ש מבור דאמר ספק זה קדם לא יקוץ. התם באילן דבור כיון דודאי דהיכא דידעי׳ דודא׳

 דהאילן קדם לא יקוץ ספיקו נמי לא יקוץ. קאי י) זיל אייתי ראיה דאילנך קדם ושקול דמיך:
 £יפקא מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה. משום דקא מזיק התבן שוורין מן התבואה לבני העיר: מ״ש דגורן מרחיק נ׳
 אמה. ולגבי נטיעות מרחיקין בכדי שלא יזיקו דהיינו בציר מחמשים אמה: רב אשי אמר. סיפא ורישא חדא טעמא הוא דמה טעם
 מרחיק נ׳ אמה מן העיר כדי שלא יזיק לנטיעות ולנירו: כשלמא לרב אשי. דמפרש טעמא דמתני• ניחא רכן הכי נמי קתני כברייתא
 אלא לאכיי קשיא דמתp סיפא לגורן שאינו קבוע והא קתני רישא דברייתא מרחקין מן מקשואין ומדלועין דהיינו נטיעות נ•
 אמה: קשיא. בשלמא מקשואין ומדלועין מש״ה צריך להרחיק חמשים אמה דאזיל התבן ויתיב על פרח. בליביה. פרח. כמו ויצא
 פרח שתרגומו ואפיק לבלבין: ומצבי ליה. ומנפחו ומיבשו: מפגי ישעושין אותו גלל. התבואה הזרועה בקרקע תיעשה זבל ותירקב:

 רבינו גרשום
 והני מילי. דמותרין:
 היכא ההנהו זיקי רבדבי
 נינהו אבל אי משחכחי
 זוטרי ודאי אסור דאימר
 מעוברי דרכים נפלו:
 ואי איכא רברבי ואשכח
 זוטרי בההייהו אסירי.
 דחיישי׳ דמעוברי דרכים
 נפל דאימור באברורי קא
 מנחי על גבי החמור
 כעין שקושרין עוברי
 דרכים נודותיהן על גבי
 חמוריהן וקושרין מצד
 החמור נוד גדול ומצד
 השני כמותו ומשימין בי;
 שתי נורות הללו נוד אחד
 קטן ואם נמצאו גדולים
 כה״ג וקטנים עמהן ודאי
 מעוברי דרכים נפיל ומשואי
 חמור ואסירי. ל״מ. ואי
 איכא רברבי כינייהו. אפיי
 דזוטרי מותרין דאימור
 כאברוארי הונחו ושפוכי
 ישראל אנחינהו להתם כעין
 שרגילין לעשות כדפרישית
 לעיל באידך לישנא והכי
 עיקר: פיפקא מרחיקין
 את האילן מן העיר
 כ״ה [אמה]. מפרש בגמ׳
 טעמ׳ מאי: בחרוב ובשקמה
 נ׳ אמה. משום דאיכא
 תרתי לריעותא חדא דאין
 פירותיהן שוין כלום ועוד
 שענפיהן מרובין משאר
 אילנות: מ״ט. מרחיקין:
 אמר עולא משום נו״ העיר.
 שיהיה משוייר מישורי פה
 סמוך לעיר כלא שום עיכוב.
 •עולא למה ליה למימר
 ששום נויי העיר מרחיקין
 ־זיפוק ליה דאין עושין שדה
 שיש בו זרע או אילנות
 אין עושי; מגרש ולא מגרש
 1זדה כדגרסי׳ כמס׳ א) מכות
 לגבי מגרש לוים [דכתיב]
 •מדוחם מחוץ לעיר וגו׳
 משום דהוי נ) להם לוים
 ־כתיב ומגרשיהם יהיו
 1בהמתם וגו׳ לחכי ג) צריכי

 •!לפיס אמה מגרש אבל
 1זאר הערים בכ״ה אמה
 :!גרש םגיא: לא צריכא
 :ר״א דאמר עושין שדה

 ןגרש י) להיכא דזרע או
 טע אילן בתוך כ״ה אמה
 :מוך לעיר: הני מילי דאין
 נושין להיכ׳ דורע [רא״א]
 'מיזל תחותיה בזרעים
 זשום דקא מזקי זרעים
 ׳'בני העיר דלא מצי למדרס
 :זרעים אבל אילן דמצי
 ?יזל תחותיה הו דאפי׳
 ;ילנות אין נוטעין משום
 ויי העיר: קרפף שהוא יותר
 ;בית סאתים. כחצר המשכן
 1הוקף לשום דירה אם
 ורע רובו הרי הוא כגינה
 זריעה היא ואסור לילך
 .ה בשבת משום דמדרסי

 ־עים ואיכא חלול שבת: נטע רובו מאילנות הרי הוא כחצר ומותר. משום דמצי למיזל כין אילן לאילן. ואיכא דאמרי כשדה אסור
 טלטל בו כחצר מותר לטלטל בו: מ״ש גבי עיר דקתני אם העיר קדמה קוצצין ואיי נותן דמים ומ״ש גבי כור דקתני אם הבור
- המה קוצץ ונותן רמים אמר רב (הונא) [כהנא] מש״ה גבי עיר אינו נותן דמים משום הליכא למיקם עלה דמלתא. למאן ישאיל דמים
 ואיל ומרבים אתי למגבי סמכי אהדהי ולא יהבי כלום דקדירה דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא שזה סומך על זה וזה על זה אבל
 כי בור כיון דמיחיד אתי למגבי לא סמך אלא חד וידע למאן שאיל דמים ומש״ה קוצצין ונותן דמים ודלמא משום האי טעמא לא
 צית למימר גבי עיר אם קדמה דאין נותן דמים דהא קתני גבי סיפא דמתני׳ אם האילן קדם קוצץ ונותן דמים אלמא דלא משום
 אי טעם הוא. אלא היינו טעם הוא דמתני׳ דשני בין קדמה העיר לקדם הבור דשני היזק דיחיד מהיזק דרבים ולהכי גבי עיר דאיכא
 יוק דרבים קוצץ ואינו נותן דמים אבל גבי בור רליכא היזק דרבים קוצץ ונותן דמים: אמאי קוצץ והדר נותן דמים הא מעיקרא

 < צ״ל במס׳ ערכין רף לג. נ) אולי צ״ל משוס להוי צורך לויס וכוי. ג) עי׳ סוטה מ במשנה ועירוני! דף נו ע״נ וצ״ע. דו נראה דצ״ל ימגרש שלה מ״מ להיכא יכו׳ סמוך לעיר אסור. ה< ר׳׳ל ענדינן אבל נתון נ״ה אפי׳ אילנוח יכו׳. ו) עי• תד״ה ולימא ודו״ק. ז) צ״ל
 נא לוודאי צמיקן קאי ססיקו נמי אמרינן ליה קון וזיל אייתי ראיה.



 עין משפט
 נר מצוה

ב א ב מיי׳ פ ״י מהלי  פ
 שכנים הלי ג סמג עשץ
 פ3 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף כג:
ג ג מיי׳ שם הלכה ה׳  פ
 שמג שם טוש״ע שס

 סעיף לא:
ד ד טוש״ע א״ח סי׳ צל  פ

 סעיף נ גהג״ה:

 רבינו גרשום
 פיםקא בורסקי. מקום
 שמעבדין בו העורות
 ומסריח: אלא למזרח העי׳.
 מפני שרוח מערבי שהיא
 תדירא מנשבת בו ודוחה
 הסריחה שאינה באה לעיר:
 חוץ ממערבה. שהיא תדירא
 ודוחה את הסריחה לעיר א)
 מש״ה אין עושץ: שאלמלא
 כן. שרוח צפונית מבלבלתן
 אין העולם מתקיים:
 יפרוש כנפיו לתימן. משום
 דמעמידה לאותו רוח תדיר:
 בתפלה. שהשכינ׳ במערב
 ומש״ה צריך להרחיק
 משם: לך משתחוים. [צבא]
 השמים היינו השמש והירח
 כשיוצאים במזרח לך
 משתחוים למערב ושם
 צריך להחזיר בשעת תפלה:
 ואימא. שהשכינה במזרח
 ודקאמר לך משתחוים
 עושים כעבד שנוטל
 פרס מרבו ומשתתוה
 וחתר לאחוריו. כך בשעה
 שיוצאין ממזרח חוזרין
 פניהם לשכינה במזרח
 ומשתחוים ושוב יוצאין
 וזורחין. קשיא: לבדך
 משליתותך ומשנה מבשר
 ודם: ויאמרו לך הננו. בכ״מ
 שהן. [מלמד] שהשכינה
 בכל מקום: והנה המלאך
 הדובר בי יוצא מאת
 השכינה ומלאך אתר יוצא
 לקראתו. מן צד אחר יוצא
 ולפני שכינה: דמודי בה
 מיני. שמשחחוין לצבא
 השמים היוצאין מן המזרח:
 אוריה. קורץ בלשונן לרוח
 מערבי: יערוף כמטר לקחי.
 זה העוסק בחורה לשמה
 ומרכין אזניו לשמוע לקחי
 עושה טובה לעולם כמטר
 זה שבא מן מערב: שבאה
 מערפו של עולם. מרוח
 מערבי ערפו של שכינה
 הוא.דכתיבצפון וימין אתה
 בראתם דמשמע דימינו של
 שכינה בדרום ושמאלו לצד
 צפון ופניו למזרח וערפו
 למערב אלמא דשכינה
 במערב: ותזל כטל אמרתי.
 היינו שמזלזל תורה שעוסק
 שלא לשמה מביא רעה
 לעולם כרוח צפוני שמנשב
 ומביא רעה לעולם: עד
 שמזלת את הזהב. שנותנין
 בני אדם כספם וזהבם
 בזול בשביל התבואה:
 כשעירים עלי דשא. זהו
 העוסק בתורה שלא לשמה:
 כשעירים. כשד: וכל העוסק
 בתורה לשמה מביא טובה
 לעולם כרביבים הללו

 שיורדין בנחת:

 א) נראה דצ״ל משו״ה אין
 עושי! כל עיקר.

 לא יחפור פרס שני בבא בתרא כה.
ע כשהיא כולה ק ר ק ג דגלל משביח ה ״ ע תו גלל. א  שעושה או
א למזרח העיר. ל ק: אין עושק בורסקי א י  גלל מז
׳  משום דרוח מערבי שהוא קשה ירחיק ויוליך הריח מן העיר כדאמרי
) הישן למזרח גרנו דמו בראשו מסכי שרוח מערבית מביא ת מ. ו כ ר ב ) 

 שעושה אוהו גלל. מרבה לו זבל ושורף את הזרעים שנזרעו בו:
: אלא למזרח ע  מתני׳ אח הנבלוח ואה הקברוה כוי. משוס ריח ר
 העיר. שאין הרוח מזרחית קשה «) תדיר אא״כ באה לפורענות
ה ל) רוח קדיס נ ו י ה ומנשבת בנתת דכתיב ( מ  אבל כדרכה היא ח

א : מפני שהי טמו  הקש בחו
ט דמן הברייתא ״  תדירה. לא גרסי׳ מ
: ( ש ״ א ע ״ ס  היא דהכי איתא בתוססתא (
ם. וא״ת י ם לך משתחו  וצבא השמי
 בלילה נמי במזרת משתחרם
ה שאנו מ  ר״ל דאין לנו ללמוד אלא מ
ם דע מקו  רואין וא״ת ואמאי לא נ
 תפלה מבית המקדש שהיתה שם
 שכינה במערב וי״ל דמשם אין ללמוד
ם אי אסשר ג דשכינה בכל מקו ״ ע א  ד
 להשיס ארון וכפורת אלא בצד אחד
 וריצב״א אומר דמשס אין ללמוד
 דשכינה במערב דגהי דבימ קדשי
מ ״  הקדשים היה במערב המקדש מ
ת כה) ו מ ש ) ב י ת כ ד  הארון שהשכינה שם כ
 ונועדתי לך שם היה במזרח בית קדשי
. א אוקמן ת ח ו : לכל ר  הקדשים 0
 כל הני אמוראי לית להו הא דתניא
 בברכות (לף ל.) שחייב אדם להתפלל
 נגד ירושלים משוס דכתיב והתפללו
 אליך דרך ארצם אלא סברי כרי
 ישמעאל דאמר (י) בכ״מ שכינה ומאן
 דאמר שכינה במערב סבר כר״ע
י שהיא תדירה ור׳ חנינא  דאמר מפנ
ן דאמר כגון אמון דיתבון  דשמעמי
 לצפונא דארעא דישראל אדרימו סבר

 לה כברייתא דברכות:
 אוהיה. לשון שס״ה דאוריה מערב
ח עיקרי׳): ״ ר ל ו  נראה לר״ת 8
ו של פ ד ע א מ ב ת ש י  הוה מערב
׳ בקונט׳ מאחורו  עולם. כדפי
 של עולם דמערב קרוי אחור דכתיב
 אחור וקדם צרתני ודרשינן [בחגיגה]
) לענין מזרח ומערב וכתיב  (לף יב.
ם ופלשמיס מאחור ד ק  נמי ארס מ
) וקרי נמי דרוס ימין ולצפון  (ישעיה ט
׳ בשמעמין והיינו משוס  שמאל כדאמרי
 דשכינה במערב וסגי השכינה למזרח
 לכך קרוי מערב אחור ומזרח קדם
 ודרום ימין וצסון שמאל ולמ״ד שכינה
ם צ״ל דהאי דקרי מזרח  בכל מקו
 קדס ומערב אחור ודרום ימין וצפון
ה בבית המקדש  שמאל משוס שטנ
ה כלפי נ ט ש  שהיה במערב ופני ה
 ישראל שהיו במזרח ומשמחוים שם:
 הנה״ה ורבינו יצחק בר יהודה
 פירש דכשעמד אדם הראשון
 כשנברא היו פניו למזרח ואין נראה
 שהיה ערפו כלפי השכינה למאן
: ה ״ ה ג כ ה  דאמר שכינה במערב. ע״
ת כל העולם ר ע ס מ ת ש רחי  רוח מז
ע במתניתין מ ש מ  כולו. והא ד
 שהיא נוחה מכל הרוחות היינו כשהיא
 באה כדרכה אבל כשבאה לפורענומ
: ן ט׳ בממנימי נ ׳ הקו י פ ד כ מ 8 ר ע ס  היא מ

 וממזרים

 שעושה אותו גלל: מתני׳ אמרחיקין את
 הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר
 חמשים אמה באין עושין בורסקי אלא למזרח
 העיר רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה
 חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה
 א׳ומרחיקין את המשרה מן הירק ואת
 הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן
ורבי יוסי מתיר בחרהל:  הדבורים ג
 נמ׳ איבעיא לחו ר׳ עקיבא היכי קאמר לכל
 רוח הוא עושה וסומך חוץ ממערבה
 דמרחיק נ׳ אמה ועושה או דלמא לכל רוח
 הוא עושה ומרחיק חמשים אמה חוץ
 ממערבה האינו עושה כלל ת״ש התניא ה״ע
 אומר לכל רוח הוא עושה ומרחיק חמשים
 אמה חוץ ממערבה האינו עושה כל עיקר
 מפני שהיא תדירא א״ל רבא לרב נחמן מאי
אמר (  תדירא אילימא תדירא ברוחות והא 5
 רב חנן בר אבא אמר רב ד׳ רוחות מנשבות
 בכל יום ורוח צפונית עם כולן שאילמלא כן
 אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת ורוח
 דרומית קשה מכולן ואילמלא בן נץ
 שמעמיהה מחרבת את העולם שנאמר
המבינתך יאבר נץ יפרוש כנפיו לתימן 1 

 אלא מאי תדירא תדירא בשכינה דאריב״ל
 בואו ונחזיק טובה לאבותינו(א) שהודיעו מקום
וצבא השמים לך משתחוים  תפלה הכתיב 2
 מתקיף לה רב אחא בר יעקב והלמא כעבה
ומשתחוה  שנוטל פרס מרבו וחוזה לאחוהיו 8
 קשיא ורבי אושעיא סבר שכינה בכל מקום
אתה הוא  דאמר רבי אושעיא מאי הכתיב 2
 ה׳ לבהך אתה עשית את השמים וגו׳
 שלוחיך לא כשלוחי בשר והם שלוחי בשר
 והם ממקום שמשתלחים לשם מחזירים
 שליחותן אבל שלוחיך למקום שמשתלחין
התשלח  ״משם מחזירין שליחותן שנאמר 3
 ברקים וילכו ויאמרו לך הננו יבואו ויאמרו
 לא נאמר אלא וילכו ויאמרו מלמד שהשכינה
 בכל מקום ואף רבי ישמעאל סבר שכינה
 בכל מקום דתנא דבי רבי ישמעאל מנין
הנה המלאך  ששכינה בכל מקום שנאמר 4
 הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו
 אחריו לא נאמר אלא לקראתו מלמד
 ששכינה בכל מקום ואף רב ששת סבר
 שכינה בכל מקום דא״ל רב ששת לשמעיה
 לכל רוחתא אוקמן לבר ממזרח ולאו משום
 הלית ביה שכינה אלא י משום דמורו בה
 מיני ורבי אבהו אמר שכינה במערב הא״ה
 אבהו מאי אוריה אויר יה אמר רב יהוהה »<
 מאי דכתיב 5יערוף כמטר לקחי זו רוח

 מערבית שבאה ״מערפו של עולם תזל כטל אמרתי זו רוח צפונית
 שמזלת את הזהב וכן הוא אומר 6הזלים זהב מכים כשעירים עלי דשא
 זו הוח מזהחית שמםערת את כל העולם 5כשעיר וכרביבים עלי עשב זו
 רוח דרומית שהיא מעלה רביבים ומגדלת עשבים תניא ר״א אומר עולם

 לאכסדרה

 תרישית ומך השמש וגו׳ לפיכך אינה
 מביאה הריח לעיר: חון מן מערבה.
. אינו מן סו : נמ׳ ו א מ ע  בגמ׳ מפרש ט
: שאינו עושה ה מ  צריך להרחיק נ׳ א
ע ״  כלל. ומרחיק נ׳ אמה דקאמר ר
: חדירא א קאי ש ט  אשאר רוחומ ד
 ברוחוה. אומו צד חדיר ברוח
 שרות מערבימ מנשבת תדיר משאר
 רוחות: רוח צפוניח מנשבת עם כל
ת לפי שהיא רכה חו  אחח. מהדו
 ומתוקה וצלולה כדאמר ביבמומ
: בן נן. מלאך ן ממתקת ) ו . ב  (לף ע
 העשר בדמות נץ: מעמידה. בכנפיו:
 חדירא בשכינה. במערב היא שוכנת:
 לאבוחינו. אנשי כגה״ג שאמרו מקרא
 זה בספר עזרא: וצבא השמים.
ם במזרח: לך מדי  השמש והירח העו
ס  משהחוים. למערב: ודלמא. ה
ט מימא אין דרך  למזרח משמחויס ו
ס עושין  להשתתוות סמוך לרב ה
 כעבד שנטל פרס מרבו ותוזר לאחוריו
 ומשמחוה כשהוא הולך לאמוריו משנטל
ד בהשתחרה:  פרס מתרתק תמי
: אחה הוא ה׳ לבדך. ן . מת  פרס
י « וצבא השמים כתיב ועל עסק ר ת  ב
 שליתות צבא השמים הוא משבח
 ואומר אמה הוא לבדך במדה זו:
 לשם מחזירין שליחותן. כשבאין לומר
ן לשוב אל מקום ט ט  עשינו שליחותך צ
מד שם: למקום  שהשולחס עו
ם שנשתלחו  שמשהלחין. פי׳ באותו מקו
 שם אף שם השכינה מצויה ואומרים לו
 עשינו שליחומך: והנה המלאך הדובר
 בי יוצא. בנבואמ זכריה למוד את
 ירושלים כמה ארכה וגו׳ ומלאך אחר
 יוצא לסתור שליחותו של ראשון שחזר
ה ד ס (י) ולא יתן בה מ ו ק מ  בו ה
ט ה  ואומר סרזומ משב ירושלים ו
 שניהם מאת השכינה באיס ואחריו
 לא נאמר אלא לקראתו זה בא מכאן
: רב ששת. מאור עינים  וזה בא מכאן
י דנ : לכל רוחהא אוקמן. העמי ה ו  ה
 להתפלל: דמורו בה מיני. תלמידי
 עובדי ע״זי) מורים הוראה להתפלל
ן ט ו  במזרמ: אוריה. אני שמעתי כך ק
ן ט ו . ול״נ שכך ק  למערב בלשון פרסי
 למזרת בלשון לעז והיינו דקאמר אויר
 יה שהשכינה במערב ופניו למזרח
 נמצא המזרח אוירו: יערון! כמטר לקחי.
מה את המורה לארבע  משה רבינו די
 רוחות כשם שאי אפשר בלא הס כך
: מערפו רה  אי אפשר לעולם בלא תו
 של עולם. אני שמעתי מחוזקו של עולם
 על שם שהשכינה במערב ס״ל. ואני
 אומר מאחוריו של עולם שהמערב קרוי
 אחור שנאמר הן קדם אהלך ואיננו
: שמזלה ( ג ב כ ו י א  ואחור ולא אבין וגו׳ (
 אח הזהב. שמחמממ ומביאה שרב
 ורעבון בא והזהב זל: וכן הוא אומר.
 דכתיב זילותא גבי זהב: כשעיר. שד:

 לאכסדרה

 מסורת הש״ם
 א) לעיל יח., ב) גיטין לא:,
 נ) [כילקוט ונע״י איחא שם],
 ו) נעי׳ נערוך ערך ערף שכחנ
 נשס תינו גרשוס פירוש נכון
 על וה], ה) [נחריה רש״ש],
 ו) נס״א:חלמילי ישו,t) [ועי׳
 תי״ט להנא סוף מ״ט ומ״ש
 עול ניומא פייה מ״נ ע״ש],
 ח) ונ״פ הערוך ערך אסחנא
 עיי חוס׳ גיטיןלא:ל״ה שליא

 נשינ,

 תורה אור השלם
 1 המביגתף ןאבר גץ ינ!רש
 כנפיו לתימן: איוב לט כו
 2 אתה הוא יי לבךך אתה
 עשיות את השמים שמי
 השמים וכל צבאם הארץ
 וכל אשה עליה הימים וכל
 אשר בהם ואתה מחיה את
 בלם וצבא השמים לך
 משתחוים: נחמיה ט ו
 3 התשלח ברקים וילכו

 ויאמרו לך הננו:
 איוב לח לה
 4 והנה המלאך הלבר בי
 יצא ימלא־ אחה יצא
 לקראתו: זכריה ב ז
 5 לערף במטר לקחי תזל
 בטל אמךתי כשעירם עלי
 דשא וכךביבים עלי עשב:
 דברים לב ב
 6 הזלים זהב מכים וכסף
 בקנה ישקלו ישברו עורף
 ייעשה,־ אל יסגהו אף
 ישתחוו: ישעיהו מו ו

 גליון הש״ם
 גמרא ופשוזחוה קשיא. עי׳
 סנהלרין לף צא ע״ב:
 תום' ד״ה אור־ה בוי ול־״ח
 עיקר. עי׳ קדושין לף ינ ע״נ
 חוס׳ ל׳׳ה והאיכא: שם ד״ה
 דוח טזרח־ת. כלפי׳
 הקונטרס כממני׳ כצ״ל

 נרש״י חבקוק א׳ ח׳:

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ שהודיעונו מקוס
 חפלה: (5) שפ אמר רנ
 יהולה אמר רב מאי דנתינ
 יערוף: (ג) ריפ״־ ל״ה אלא
 וכוי קשת תמיד אא׳׳כ:
 (ד) ד״ה והנה המלאך וכו׳
 שחור בו המקום מליתן כה
 מלה: (ה) תופי ל״ה לכל וכו׳
 לאמר שכינה מ״מ ומאן

 דאמר:

 מוסף רש״י
 ומרחיקץ את המשרה.
 מיס ששורין נו את הפשתן,
 מן הידק. שלמיני מאכל,
ל י ע ל  כרונ ושימין וכרישין :
. ואת הכרישין. כרתי, ! ח  י
. ואת החרדל : ם ש  פוריל״ש !
 מן הדבורים. שאוכלי!
 אמ החרדל ומחדד את
 פיהם ואוכלות את לנששלהן
 !שם<. ד׳ רוחות מנשבות
 בכל יום. מורחית ננקר
 ורוח דרומית נחצי היוס
 ומערנית נמחלח הלילה
 וצפוניח בחצי לילה, כמהלך
 חמה שמהלכת ממורח ללרוס
 ומלרוס למערב וממערכ
 לצפון(סנהדרץ נח.) שש שעות
 ראשונוח של יום מנשבת
 רוח מזרחית מהלוך החמה
 ושש אחרונות רוח דרומית
 ונתחלח הלילה רוח מערניח
 ונחצות הלילה רוח צפוניח
ת ג:<. ורוח צפונית. ו כ ר ב ! 

 נוחה היא לא ממה ולא צוננת
 ומממקת אמ שאר הרוחות

. א ! ו ל י ס י ג ) 



 מםורת הש׳׳ם
 א) עירובי! נו., ג) [לקמן קמו.
 יומא כא: מנחות פו:], ג) נ״א
 ר־ יאשיה, י) [גיטי! ו.],
 ה) [לעיל יח.], ו) ב״מ קח.
 [לעיל יח. לקמן 0 :], ו) [לעיל
 כד:], ח)(ב״מקי0, «)ןלעיל
 יח:], י) [לעיל יז: ננ:],
 כ) [לעיל ככ: נ״מ קת.],

 ל) צ״ל להולכות,

 תורה אור השלם
 1 הולך אל דרום וסובב
 אל צפון סובב סיבב הולך
 הרוח ועל סביבתיו שב
 הרוח: קהלת א ו
 2 נון החדה תבוא סופה
 וממזרים קרה מנשמת אל
 יתן קרח ורחב מים
 במוצק: איוב לז ט-י
 3 מצפון זהב יאחה על

 אלוה נ־הא הוד:
 איוב לז כב
 4 הזלים ןהב מביס וכסף
 בקנה ישקלו ישברו צורף
 ויעשהו אל יסגדו אף
 ישתחוו: ישעיהו מו ו
 5 ויגיי על ימין ורעב
 ויאבל על שמאול ולא
 שבעו איש בשר זרעו
 יאכלו: ישעיהו ט יט
 6 צפון המין אתה בךאתם
 תבור וחרמון בשמך
 יךננו: תהלים פט יג
 7 יפתח ין לף את אוצרו
 הטוב את השמים לתת
 מטר ארצך בעתו .־לברך
 את בל מעשה ידך והלוית
 גוים ךבים ואתה לא
 תלוה: דברים נח ינ
 8 ארך ןמים בימינה

 בשמיאולח עישר וכבוד:
 משלי ג טז
 9 וייאמר ין אלי מצפון
 תפתח הרעה על כל ישבי
 הארץ: ירמיהו א יד

 גליון הש״ם
 גמרא שפילח את הזהב.
 עי׳ יבמות עב ע״ב תד״ה
 ללא: רש״י דייה ונותן כוי
 בעב־ל היוקא ד־חיד. עיין
 לעיל דף יח ע׳׳ב חוסי ד״ה

 ואי:

 הגהות הב״ח
 (6) נמ׳ את אוצרו הטוב נומן
 שישראל שררן על אדמתם
 כצ״ל ותיגית עושיס רצוני של
 מקום ישראל נמחק:
 (5) רש"־ ד׳׳ה למצלל אצלולי
 מטה לצל לרוס: (ג) דייה
 נגירי דיליה וכוי והלר נפלי
 כגון דמגנדדי לא קרי ליה:
 (ד) תוב' ל״ה וממורים קדה
 זו רוח צפוגית פי׳ שכותל
 שלה כצ״ל: (ה) ד״ה וכתיב
 וכו׳ על ימין ליכא להוכיח
 דאיכא למימר לנימין:
 (ו) בא״ד שמא דממקרא
 קמא אין להוכיח שדדום
 ימין: (t) ר״ה עני וכו• ולא
 אינעי להו לאשוקי וכו׳ אע״ג
 דבסמך וכו׳ נחתומין ושל
 צבעי[: (P) בא״ד דהכא
 שאני משוס לנאיסור וכוי
 מרא ומרא דמחי מרפי
 לארעא והוה דומיא דבור

 ע״נ הגייה:

 כה: לא יחפור פרה שני בבא בתרא
פן רביעית: אינה מסובבה. במחיצה: למעלה  לאכסדרה. שאין לה דו

ע: לקובה. אהל שכולו  מן הרקיע. ומהלכת את רוח צפון בגגו של רקי

: לקרן מערביה צפונית. בלילה. שהחמה לעולם מהלכת רוח קף  מו

נה לצפון שכך הילוכה מן המזרח  צפונית בלילה ומן המערב היא פו

ממערב  לדרום מן הדרום למערב ו

 לצפון: ומחזרה אחורי כיפה. דרך

 חלון: הולך אל דרום. היקף היום

 קרוי הילוך שהוא בתוך החלל ואת

ף קף הלילה קרוי סיבוב שהוא מקי  הי

 בחוץ וביום לעולם מהלכת בדרום

 אפילו ביום קצר אינו מהלך פחות

ת: וסובב אל צפון גלילה.  מרומ דרומי

ז אינו פת תמו  אף בלילה קצרה של תקו

ת מרוח צפונית: פעמים  סובב פחו

ז ת תמו פ ו ק  מהלכתן. ביום ארוך של ת

 שהיא יוצאה בקרן צפונית מזרחית

 ושוקעת בקרן מערבית צפונית:

. ביום קצר שהיא  פעמים סובגחן

 יוצאה בקרן מזרחית דרומית ושוקעת

 בקרן מערבית דרומית ומהלכת בלילה

 ג׳ רוחות: אתאן לר׳ אליעזר. שאמר

: וממזרים קרה זו ה מ ו  לאכסדרה ד

 רוח צפונית. שהדופן מוזרת וסרוצה:

 והאמרח רוח דרומיח מעלה רביבים.

 וכאן אמה אומר רוח מזרתית מביאה

: הא דאהיא מטרא בניחותא. בא ס י  מ

ס וכי אתיא בשפיכותא בא  מן הדרו

 מן המזרח כלכתיב מים במוצק:

 לא הוגשמה רוח דרומית. שהימה

 רגילה להביא רביבים טובים: וכסיב

 צפון וימין. אלמא ימין הוא דרום

 וכתיב ביה רעב: אח אוצרו הטוב.

ר ארצך: ידרים. ט  וסיסא לתת מ

 בתפלתו יחזיר פניו לדרוס: וסימניך.

ט ע  שלא תחליף: למצדד אצדודי. w מ

ס: אדרימו. שתהיו סונים  לצד דרו

 לצד ירושלים משוס דכמיב והתפללו

: ( ס א ח ט ל מ  אליך דרך ארצם וגו׳ (

 טד שאתה אומר לי. שאני מזיק

 ועלי להרחיק את עצמי אני אומר

יק: לגלוגי חרדליי.  לך שאתה מז

 פרתי חרדליי: מתני׳ חרוב ושקמה.

 שרשיהס מרובים: בין מלמעלה.

 שאמל מהן מלמעלן בגובה שיסוע הר

 והשני בשסולו: בין מן הצד. בקרקע

ן דברשות ו ט  שוה: וטחן דמים. ד

ע שאינו מזיק עד זמן גדול לא ט  נ

בשביל ם 8  חייבוהו חכמים לקוץ בלא דמי

ד: נמ׳ שמחלידין.  הזיקא דיחי

ן י ל חו  לשון חלדה דהלכומ שחיטה (

<שמהלכת מתחת לקרקעית . ל ( . ף לב  ד
 הבור: הלכה כרי יוסי. שעל הניזק

: בגירי דיליה.  להרחיק אמ עצמו

י ליה הזיקא מתוך ידיו  היכא דמט

׳ בהבית  של מזיק כההיא דאמרי

) הנהו בי מרי . ו ף קי מ ד ״ 3  והעלייה (

 חד דייר עילאי וחד דייר תתאי איפחית

 מעזיבה וכל איממ דמשי ידיה נפלי

 עליה דתתאי דכשנוסלין מידו ממש

ן קרי ליה גירי דיליה וכי  על התתתו

י והדר נפלי(«) לא קרי ליה גירי  ססק

 דיליה: פאפי יונאה. כך שמו על

: עצורי. עוצרי שומשמין ו מ ו  שם מק

 וכמה. תנוד אסדנא דבעי ארחוקי:

 כדנייד

ח ל י י ע ל  המויק להרחיק עצמי, הרחק אתה לנורייך מן חרלליי, שאף אמה נקרא מזיק !
מ ק ״ ב  מחפשטין ונוקנין נכוחלי הנור ומחלידין את הקרקע והכתלים נופלים ;

ל י ע ל  והילכין ומקלקלץ את כותלי הבור (

 וממזרים (י). פי׳ רוח צפונית שכותל שלה מושלך כלומר שאינה
ן וימין וכוי.  מסובבת לרבי אליעזר: וכתיב צפו

. ה ״ ג ה ) י ר י י ה איכא למימר לבימין ושמאל של אדם מ ) ן י מ  דרגזור על י

 ועוד נראה שמא (י) מקרא קמא אין להוכיח שבדרום ימין ולא נאמר

ר : תנא כין שהבו ( ה ״ ג כ ה  איפכא. ע״

ה בו׳. איצטריך ט מ ה ואילן ל  למעל

׳ נמי מנן י ג דבמתנ ״ ע  לאיתויי הך א

מ דאי ״  בין מלמעלן בין מלמטן מ

ה אמינא דאחרוב ושקמה ׳ הו י  מממנ

 קאי דעלה קאי קמ״ל ברייתא בכל

. ולססריס דלא גרסינן ה ׳ ׳ ה ג ה  אילן (

 במתני׳ בין מלמטן אתי שפיר דאי

ה אמינא בין מלמעלן ׳ הו י  ממתנ

 אאילן קאי ולא אבור משוס דלא תקשי

ה אמאי ט מ ל  אלא בור מלמעלה ואילן מ

: ( ה ״ ה ג  כדפריך אברייתא. עד כאן ה

קט  ?$ני והעשיר הוה. רבותא נ
 שהיה עני ולא איבעי (»

יהו שיבנה האפדנא  לאסוקי אדעמי

 אסי׳ הכי הוזקקו להרחיק משוס

ו גירי דידהו אף על גב דסמך  דהו

׳ בגירי  בהימר אין צריך להרחיק אפי

) אס : ף כ ל ל י ע ל  דיליה כדמניא (

דמת לאוצר מותר  היה רפת בקר קו

ה חנומ של נחתומים וצבעין ה״  ו

 ואין חילוק בין דירה לשאר לסי

א אומר ר״ת דהכא היינו  המסקנ

א משום דלא קביעא תשמישייהו מ ע  ט

״ה. ועוד  כל כך כי הנך דלעיל (הג

 דהכא (י0 משוס דבאיסור סמך דכל

: ( ה ״ ג כ ה  מרא דמחי מרסי לארעא. ע״

 אפומא

 מוסף רש״
 שלחן בצפון. כלכתיב
י והשלחן מתן על ו ת כ ו ח ש ! 

 צלע צפון, ומנורה בדרום.
 כלכתינ (שם) ואח המנורה
. ו ז ם ס ק ־ ב ש ר  נוכח השלח! (
 עד שאתה אומר כוי. שעל
 מרחיקין את האילן מן הבור. שהשרשין
 עשרים וחמש אמה. כן שיערו שהשרשין נמשכין
. ונותן ! . ז  להן שרשי! יחירין ואריטן משאר אילנוח >ב״מ קי
. בין שהבור למעלה ואילן למטה. שהאילן נמון מן הניר, שקרקעית ! : ל כד י ע ל  דמים. ניחן בעל הבור למי האילן לבעל האילן (
. שמחלידין את הקרקע. ומעלי! עפר ומקלקלין קרקעיתו של ׳ ם ש  הבור למטה משרשי האיל!, שהאיל! נטוע בבקעה והבור בהר ;
ב י: אע״ג לאמר על הניוק להרחיק ל כ י ע ל  ניר !שם<. מודי ר׳ יוסי בגידי דידיה. נחצים הנאים לו מיל גופו של נעל הבית ממש !
 את עצמו, הני מילי היט ללאו אלם עצמו מויקו, כגון אילן יניר, שנשעת נטיעתי אינו מזיקי אלא השרשיס גלילין ימתפשטין מאליה!
 לאחר זמ!, אבל היכי לאדם עצמו מזיקו ווורק נו חציו מודה הוא ללא גרמא לניזקין הוא לתיפטר אצא מויק ממש הוא ואלס מיעל

. ! . ז  צעולס ער יש! שוגג ומויד 1ב־מ קי

 לאכסדרה הוא הומה ורוח צפונית אינה
 מסובבת וכיון שהגיעה חמה אצל קרן
 מעהבית צפונית נכפפת ועולה למעלה מן
 הרקיע ורבי יהושע אומר עולם לקובה הוא
 הומה ורוח צפונית מסובבת וכיון שחמה
 מגעת לקרן מעהבית צפונית מקפת וחוזרת
הולך אל דרום וסובב  אחורי כיפה שנאמר 1
הולך אל דרום ביום וםובב (  אל צפון וגו׳ א
 אל צפון בלילה סובב םובב הולך ההוח ועל
 סביבותיו שב הרוח אלו פני מזרח ופני מערב
 שפעמים מסבבתן ופעמים מהלכתן הוא היה
מן החדר תבא סופה  אומר אתאן לר׳ אליעזר 2
 זו רוח דרומית וממזרים קרה זו רוח צפונית
 מנשמת אל יתן קרח זו רוח מערבית ורחב
 מים במוצק זו רוח מזהחית והאמר מר רוח
 דרומית מעלה רביבים ומגדלת עשבים לא
 קשיא הא דאתיא מטרא בניחותא הא
 בשפיכותא אמר רב חםהא מאי הכתיב
שמזלת  3מצפון זהב יאתה זו רוח צפונית 8

 את הזהב וכן הוא אומר 4הזלים זהב מכים
 אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא מיום
 שחרב בית המקהש לא הוגשמה רוח
 דרומית שנאמר 5ויגזור על ימין ורעב ויאכל
 על שמאל ולא שבעו וכתיב 6צפון וימין
 אתה בראתם ואמר רפרם בר פפא אמר רב חםדא מיום שחרב בית המקדש
יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב בזמן  אין הגשמים יורדין מאוצר טוב שנאמר 7
 שישראל יא) עושין רצונו של מקום וישראל שרויין על אדמתם גשמים יורהין
 מאוצר טוב בזמן שאין ישראל שרויין על אדמתם אין גשמים יורדין מאוצר טוב
וסימניך שלחן בצפון ב (  אמר רבי יצחק אהרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין ג
 ומנורה בההום והבי יהושע בן לוי אמר לעולם ידרים שמתוך שמתחכם
אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוה והא רבי יהושע  מתעשר שנאמר 8
 בן לוי אמר שכינה במערב דמצדד אצדודי אמר ליה רבי חנינא לרב ״אשי
 כגון אתון היתביתו בצפונה דא״י אדרימו אדרומי ומנא לן יידבבל לצפונה
 דארץ ישראל קיימא הכתיב 9מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ:
 מרחיקי? את המשרה מן הירק וכו׳: תנא רבי יוםי מתיר בחרדל ה<שיכול
 לומר לו עה שאתה אומר לי הרחק חרהלך מן הבוהיי הרחק דבורך מן
/ יימרחיקין את האילן מן י  חרדליי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדליי: מתנ
 הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין
 מן הצד אם הבור מדמה 0קוצץ ונותן המים ואם אילן קהם לא יקוץ ח<םפק זה
אע״פ שהבור קוהמת לאילן לא יקוץ  קדם וספק זה קדם לא יקוץ ט<ר׳ יוסי אומר ג
 י<שזה חופה בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: גמ׳ תנא בין שהבור למטה
 ואילן למעלה בין שהבור למעלה ואילן למטה בשלמא בור למטה ואילן
 למעלה קא אזלין שרשין מזקי לה לבור אלא בור למעלה ואילן למטה
 אמאי אמר רבי חגא בשם רבי יוסי מפני שמחליהין את הקרקע ומלקין
 קרקעיתה של בור: רבי יוסי אומר אע״פ שהבור קודמת לאילן לא יקוץ שזה
 חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: אמר רב יהודה אמה שמואל הלכה כרבי
אמר רב אשי כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן ימודי ר׳ יוסי בגירי (  יוסי כ
הוו הנך עצורי בשיבבותיה  היהיה פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפהנא ה
 הכי הוו הייקי שומשמי הוה נייהא אפהניה אתא לקמיה דרב אשי א״ל
 כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן מורי רבי יוסי בגידי היליה וכמה

 כדנייה
: ד : בגירי דיליה. והכא גמי מידיהם הוא בא לו שמכח מכותיהם הוא מרעי  לעשות שמן

 עין משפט
 נר מצוה

 פה א טוש״ע א״מ שיי צד
 סעיף נ נהג״ה:

 פו ב מיי׳ פ״א מהצי ניח
 הבחירה הל׳ ז סמג עשי!

 קסו:
 פו ג מיי׳ פ״י מהלכות
 שכנים הצ׳ ז סמג עשי!
 סב טוש״ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף לב:
 פח ד מיי׳ שס הצי ה

 טוש״ע שס סעיף צא:
 פט ה מיי׳ שס פי״א הצבה
 ג סמג שס טוש״ע שס

 סעיף טו:

 ובחרוב ובשקמה.

 רבינו גרשום
 עולם לאכסדרה הוא דומה.
 מה אכסדרה זו שיש
 לה ג׳ דפנות ולא יותר
 ומסוככת כך העולם: ורוח
 צפונית. אין לה דופן
 ואינה מסוככת: וכשחמה
 מגעת. שהלכה כל היום
 ועכשיו כשמגעת כלילה
 בקרן מערבית צפונית
 נכפפת באותו רוח צפוני
 שאינו מסוכך ועולה למעלה
 מרקיע: ור׳ יהושע אומר
 עולם דומה לקובה. כאהל
 הוא דומה. מה אהל
 זה מסוככת לכל רפנותיה
 אף עולם מכל וכל
 מסוכך וכשחמה וורחת
 ביום ארוך זורחת ברוח
 צפונית מזרחיח והולכת
 במזרח דרום עד ישמגעת
 לקרן מערבית צפונית סמוך
 לחשיבה לקרן צפוני נכנסת
 בחלון א׳ בלילה ומקפת
 וחוזרת אחורי כיפה של
 עולם וסובב רוח צפונית
 כל הלילה שנאמר הולך אל
 דרום ביום בין בימות החמה
 בין בימות הגשמים. וכן הכי
 נמי וסובב אל צפון בלילה
 בין בימות החמה בין כימות
 הגשמים: סובב סובב הולך
 אלו פני מזרח ומערב.
 שפעמים מסככתן כיום
 קצר ששוקעת החמה בקרן
 מזרחית דרומית והולך כל
 היום על פני דרום ולא
 יותר ובלילה נכנסת בקרן
 דרומית מערבית בחלון
 אחד וסובבת כל הלילה פני
 המערב ופני הצפון ופני
 המזרח עד קרן מזרחית
 דרומית. ופעמים מהלכתן
 ביום ארוך שוורחת חמה
 בקרן צפונית מזרחית
 והולכת כל המורח ופני
 הדרום ופני המערב עד
 הלילה ובלילה נכנסת בקרן
 מערבית צפונית וסובבת
 כל הלילה פני הצפון עד
 קרן צפונית. מהלכתן כיום
 ומסבבתן בלילה: הוא היה
 אומר ר׳ אליעזר דהא
 ברייתא אתאן לטעמא דר״א
 דאמר עולם לאכסדרה הוא
 דומה: מן החדר תבוא
 סופה זו רוח דרומית.
 שדופן שלה אמצעי ופנימי
 ודומה לחדר: סופה.
 סערה: וממורים קרה זו
 רוח צפונית. שכל העולם
 ממזרים ורם מים לשם
 לפי שאין שם דופן והוא
 תהו ובהו ומים ואינה
 מסוככת: קרה. חורף אבל
 אינו קריר כל כך. קרח
 חורף ממש: זו רוח מזרחית.
 שמרחיבין שם הגשמים
 להציק. רוח של ניחוחא
 מעלי. בשפיכותא שבא
 בקשיות ודאי קשה כסופה:
 לא הוגשמה רות צפונית.
 שלא ירדו גשמים לשם: על
 ימין. וו רוח דרומית: ורעב.
 משמע פעמים רעב פעמים
 ישבע: ויאכל ולא שבעו.
 משמע לא שבעו לפי שלא

 הוגשמה: צפון. הוא שמאל בדפרישית לעיל: ידרים. כלומר לרוח דרומית: יצפין. יתפלל לרוח צפון: שולחן בצפון. היינו עושר
 שיעריך שולחנו מחמת עושרו: ומנורה בדרום. היינו חכמה כדכתיב כי נר מצוה ותורה אור: שנאמר ארך ימים וגוי. האי קרא לא
 אתי לאשמועינן אלא דתורה שהיא חכמה יש בה נמי עושר וכבוד: דמצדד אצדודי. לא מכל וכל לרוח דרומית ולא מהכל לרוח
 מערבית: אדרימו. כלומר כשתתפללו חזרו פניכם לצד רדום שנאמר והתפללו [אליך] דרך ארצם: פיסקא והתרוב והשקמה נ׳
 אמה. ששרשיהן הולכין הרבה: בין מלמעלה. שאם האילן עומר סמוך לבור והבור עמוק עד המים נ׳ אמה אינו מרחיק ואם לאו
 מרחיק ובין מן הצד שאם הבור אין עמוק צריך להרחיק האילן מן הבור נ׳ אמה והנא בין שהבור מלמעלה של אילן ׳שהבור
 עומד במקום גבוה והאילן במקום נמוך ובין שהבור כמקום נמוך והאילן במקום גבוה אם אין כ״ה אמה הרחקה מרחיק. והא לא
 קא מזיק ליה לבור כלל: ומלקין קרקעית של בור. ונעשה טיט: מודה ר• יוסי בגידי. כדפריש לעיל אע״פ שעושה בתוך שלו חייב:

 יונאה. שם מקום: הנך עצורי. שמכתשין ומעצרין את השומשמין כדי להוציא שמן:



 עין משפט
 נר מצוה

 צ א מיי׳ פי״א מהלי שכנים
 הלכה ג טוש״ע ח״מ
 שמג עשין שב טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנה סעיף טו:
א ב מיי׳ שס הלי א יסמג  צ
 שס טוש״ע שס סעיף

 לד:
ב ג מיי׳ פ״ו מהל׳ חובל  צ
 ומויק הלי יא סמג עשין
 סח טיש׳׳ע ח״מ סי׳ שפד

 סעיף נ:
ג ד ה מיי׳ פ׳׳י מהל׳  צ
 שכגים הל• ח סמג עשי!
 פ3 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף כה:
ד ו ז מיי׳ שס הל׳ ז  צ

 טיש״ע שס סעיף ל:
ה ח ט מיי׳ שס הל׳ ח  צ

 טוש״ע שם סעי׳ כה:
ו י מיי׳ שם טוש״ע שס  צ

 ועיי[ בהגייה וכמ׳׳מ:
ז כ מיי׳ פ״ו מהלכוח  צ
 מלכים הל׳ ט סמג לאדן
 רכט [וברב אלפס ב״ק סמוך
 לסוף פרק המובל דף לד:
 ועי׳ ט״ז ני״ד סי׳ קטו ס״ק

 ו]:

 לעזי רש״י
 איטנצייל״א

 [אישטינציל״א] ניצוצות.

 רבינו גרשום
 וכמה נייד. דאמרי• דליהוו
 הני עצירי חייבין: כי
 היכי דנייד נכתמא אפומיה
 דחצבא. כלומר א) היכסה
 שמכסין ממנו הקיקל:
 רקתא. שלועזין ארישת״א.
 אבל הכא גכ־ הנהו רקתא
 אינו חייב משום דהוי
 ליה גירי דידיה דזיקא
 הוא הקא ממטי ליה ואינו
 חייב: מ״ש. מהא החנן
 גבי שבת באבות מלאכות
 דהיכא דזורה תבואתו
 והרוח מסייעתו לדחות
 התבן דהוי חייב הכא נמי
 היכא דרוח ממטי לה אמא־
 אינו חייב. אמר ליה מרימר
 ודאי ברקתא חייב דהיינו
 כזורה ורוח מסייעתו דחייב
 לענין שבת. ולרבינא מייתי
 תו קושיא מ״ש מגץ היוצא
 כוי. דלעולם אין דליקה
 בלא רוח ואפייה חייב הכא
 נמי מאי שנא (ומאי שנא).
 התם גבי גץ מש״ה חייב
 דניחא ליה דליזל מביתו
 אבל הכא גבי רקתא לא
 ניחא ליה דליזל דהוא צריך
 נמי לרקתא לצורך שום דבר
 מש״ה הואיל דלא קא אזיל
 מכוחו דזיקא קא ממטי ליה
 פטור: פיםקא כדי עבודת
 הכרם. כדי כלי בקר וצמרו
 שלא ידוש שדה חבירו.
 לא שנו דבעינן ד׳ אמות
 אלא באp ישראל שרגילין
 לחרוש שדה אילן בשוורים
 ומפני חוזק הקרקע אבל
 בבבל שחורשין בחמורים
 או חופרין בבי אמות
 הרחקה סגי: דפרדיסא.
 גפנים: והא רחיקי ליה. ד׳
 אמות: הני מילי באילנות.
 משדה אילנות: אחד שדה
 גפנים ואתד שדה אילן. אין
 טרחיקין אלא ד׳ אמות:
 אסור למקצייה. דכתיב כי
 ממנו תאכל ואותו לא
 תכרות: שכחת. הכי שמיה
 דבריה: תאלי. אילנות: אזל
 רב פפא אשכחיה לרב
 הונא אמר ליה מאי האי.
 דקצצח ישרשי: שמעככין
 לי. חרישתי: מר קא חפר
 טובא. וקא קציץ שרשין
 למטה מג• טפחים: אמרי
 ליה מכולהו. שהבאתי לו
 ראיות מכמה מקומות ולא

 יכלי ליה:

 א) צ״ל המסד שמכסין בו יכו׳

 לא יחפור פרה שני בבא בתרא כו.
ט׳ קשיא לר״י דאיך יהא האפדנא נ ׳ הקו . על פי א כ צ ח  אפומא ד
כ הבית קרוב  נייד כולי האי עד שתתנדנל הנכתמא דא״
ע שהיה בנין תזק שהרי מתוך העושר בנאה מ ש  ליפול ולפי הענין מ
ן  ובמס׳ שבמ (לף cm נמי אמר מאי אפדנא אפיתחא דין שמאספי
ע דבירה גדולה היא מ ש  שס לדין מ
 ונראה לר״י דכד ניידא נכתמא
 כשאדם אותז הכד בידו שזהו דבר
א ד האסדנ דנ ט הרבה א״כ מתנ ע ו  מ
 חייב להרמיק ולריצב״א נראה שאין
ד דנ ט מתנ ע ו ׳ה דחוק דבדבר מ  ס׳
 הנכממא שהוא דבר קל אף על סי
ד כל כך: דנ  שהאסדנא אינו ממנ
י לה. קשיא ט מ א מ ק א ד  זיקא הו
 לר״י דליחייב משוס אש
ה אאבנו וסכינו ומשאו  מידי דהו
 שהניחן בראש גגו ונסלו ברוח מצויה
 והזיקו דחייב משוס אש כדאמר
י ליה  בס״ק דב״ק (לף ו.) והכא דאמט
 ברוח מצויה איירי מדסריך עלה
עו דאיירי י  מזורה ורוח (י) מסי
 ברוח מצרה כדמשמע בהכונס >שס
 לף ש. ושס< גבי ליבה וליבחו הרוח
מ הסטיש ח ת  ומדסריך מגץ היוצא מ
 דהיינו ברוח מצרה דתייב משום אש
 דגבי אש קתני לה בהכונס ואומר
 ר״י דלא דמי לאש דאין חייב משוס
 אש אלא כשעשה האדם את האש
ר את הבערה  לבדו כדכמיב המבעי
וע הרוח ואח״כ הולכמ על  בלא סי
 ידי רוח מצויה אבל הכא אין עושה
 לבדו כל עיקר אלא ע״י הרוח דאי
 לאו רוח לא הוה רקחא אזלא כל
 עיקר ודמי לליבה וליבחו הרוח
ר והיינו דמשני כי סריך בסמוך  דסטו
ה סלקא דעתך דדמי  מ״ש מגץ דהו
 ממש לגץ ומשני התס ניחא ליה דליזל
ן ג  וממכרן להכומ בכח עד שיצא ה
 (ה) ומתרחק בלא שוס זיקא וחייב
ה שגומר והולך על  משוס אש על מ
 ידי רוח מצרה אבל הכא לא נימא
 ליה דמחל כלומר ואינו מכה בכח
 ואי לאו (י) רוח אין הרקתא הולכת
מ יהא חייב להרחיק ״  כלל וא״ת מ
ן דחייב ה אגורן דמתניתי  מידי דהו
י ליה ר״ל ט מ ג דזיקא מ ״ ע  להרחיק א
׳ כרבנן והכא איירי אליבא י  דמתנ
 דר׳ יוסי דלא מחייב אלא בגירי דיליה
ן ולא מצי לאוקמי ג  והא דפריך מ
 ההיא דגץ כרבנן משוס דלא פליגי
 רבי יוסי ורבנן לענין חיוב תשלומין

כתייר נכתמא אפומיד, דחצבא דבי בר  א

 מריון בדיה דרבין כי הוה נפצי כיתנא הוה
 אזלא רקתא ומזקא אינשי אתו לקמיה
 דרבינא אמר להו כי אמהינן מוהה ר׳ יופי
 בגיהי היליה הני מילי דקא אזלא מכהו
 הכא זיקא הוא הקא ממטי לה מתקיף לה
 מר בר רב אשי מאי שנא א<מזורה ורוח
 מםייעתו אמרוה קמיה דמרימר אמר להו
 בהיינו זורה ורוח מםייעתו ולרבינא מאי

 שנא 5׳מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק
 גהחייב לשלם התם ניחא ליה הליזל הכא

א יטע ל י (  לא ניחא ליה הליזל: מתני׳ ג
 אהם אילן סמוך לשהה חבירו אלא אם כן
 הרחיק ממנו ארבע אמות אחה גפנים ואחה
ה גדר בינתים >א) זה סומך הי ה ,  כל אילן י
 לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן יהיו שרשים
 יוצאים לתוך של חבירו מעמיק ג׳ טפחים
 כהי שלא יעכב את המחרישה יהיה חופר
 בור שיח ומערה קוצץ ויורה והעצים שלו:
 נמ׳ תנא היארבע אמות שאמרו כדי עבודת
אלא בארץ  הכרם אמר שמואל לא שנו ח
אבל בבבל שתי אמות תניא נמי  ישראל ט
 הכי לא יטע אהם אילן סמוך לשהה חבירו

ה י טסו מה ו  כדנייד נכסמא אפומא דחצבא. שאס יניחו כד על החו
: ן מן הסשתן עט ה שמנ : רקסא. מ ה ד ע ר ת ה מ ח ר מ ס ט  עליה ינוע ה
יעתו חשיב ליה אע״ס שהרוח מסי  מאי שנא מזורה. בשבת דחייב ו
ה נינהו: היינו זורה ורוח מםייטחו. י ט טל י  עושה מלאכה אלמא ג

ט דלענין שבמ הוי כחו לענין י  ט ה
 נזקין נמי כחו חשיב ליה: ולרבינא
 מאי שנא כוי. בשלמא זורה ורוח
יעתו לא הרא ליה סירכא  מסי
נא מאיסור שבמ לא  דקסבר ממו
 ילסינן דהתס מלאכת מחשבת אסרה
ג מתרצינן ליה להא סירכא כה״  מורה״) ו
: ( .  בב״ק בהכונס צאן לדיר (לף ש
 גץ. איטנצייל״א היוצאת מן הברזל
ט ה  כשהפטיש מכה עליו: חייב. ו
 הוליכן הרוח: ניחא ליה דליזיל. לחוץ
 שלא ידליק את ביתו: מתני׳ סמוך
 לשדה חבירו. בין שדה הלבן בין
א כדי עבודת מ ע ט  שדה האילן. ו
 הכרס שכשיחרוש את אילנומיו לא
 יהא צטך להכניס מחרישתו לתוך
 שדה חבירו: מטמיק. להן בעל
 השדה שיצאו לתוכו: קוצץ. בעומק
: והטצים שלו. בגמרא ס י  ג׳ טסח
: נמ׳ אבל בבבל ] מפרש של מי ב ״ ע  נ

 שחי אמוח. שמחרישמן קצרה:
 פרדיםא. כרס: והא ארחיקי לי.
: : שכחה ברי. כך שמו מ  ד׳ אמו
 אשכחיה. רב ססא לרב הונא דקא
 חפר וקייץ שרשין: מאי האי. אמאי
 קייצחא: אמרי ליה כולהי. הבאתי
 לו ראיות הרבה שלא יקוץ:

 אלא אם כן הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן שהחזיקו
 תנן ארבע אמות אלא לאו כהשמואל שמע מינה ואיכא דרמי לה מירמא תנן
 לא יטע אהם אילן סמוך לשהה חבירו אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות
 והתניא שתי אמות אמר שמואל לא קשיא כאן בבבל כאן בארץ ישראל רבא
 בר רב חנן הוו ליה הנהו דיקלי אמיצרא דפרדיםא דרב יוסף הוו אתו צפורי
 יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפםהי ליה א״ל >« זיל קוץ א״ל והא ארחיקי
 לי א״ל ה״מ לאילנות אבל לגפנים בעינן טפי והא אנן תנן אחד גפנים ואחד
 כל אילן א״ל ה״מ אילן לאילן וגפנים לגפנים יאבל אילן לגפנים בעינן טפי א״ל
האי דיקלא דטעין קבא אסור למקצייה ואמר ר׳  אנא לא קייצנא י׳דאמר רב כ
 חנינא ״לא שכיב שכחת ברי אלא הקץ תאנתא בלא זימניה מר אי ניחא ליה
 לימוץ רב פפא הו״ל הנהו דיקלי אמיצרא דרב הונא בריח דרב יהושע
 אזל אשכחיה ההוה חפר וקא קאיץ שרשיו אמר ליה מאי האי אמר ליה תנן
 היו שרשים יוצאים לתוך של חבירו מעמיק שלשה כהי שלא יעכב
 המחרישה אמר ליה הני מילי שלשה מר קא חפר טפי אמר ליה אנא
 בורות שיחין ומערות קא חפרנא התנן היה חופר בור שיח ומערה
 קוצץ ויורה והעצים שלו אמר רב פפא אמרי ליה «< כולהי ולא יכילי ליה

 עה
 אלא לענין הרחקה וא״מ מאי שנא
ס משוס דזימנין דבהדי דנח כו׳ מ א נפשה (י) כמר בר רב אשי ומיהו ה ג דהיא גופה ממטי ״ ע יה דאפילו לר׳ יוסי מרחיקין א  מנמי
סק ) דאמר רב יוסף אסיקו לי קורקור מהכא ר״ל דגמרא לא סבר לה כרבינא דר״ת פו .  כדקאמר לעיל אבל קשה מעורבין לעיל (לף כג
: ( . א (לף ו מ  כמר בר רב אשי וכאמימר ועוד אומר ר״י דבעלי חייס שאני דחמירי טסי מרוח דכח אחר מעורב בהן כדאמרינן בבבא ק
ט דלא גמרינן משבת לענין תשלומין כדמסרש רב אשי י . ורביגא לא חשיב לה סירכא דסבר ט ה יעתו א מזורה ורוח מםי  מאי שנ
 בהכונס >ב״ק לף ס. ושס< דגבי שבת מלאכת מחשבמ אסרה חורה אבל הכא גרמא הוא וגרמא בנזקין סטור הכי נמי לא גמרינן
ה גמרינן שסיר כיון דגרמא י ל ס שיהא חייב להרחיק ומר בר רב אשי סבר נהי דחיוב תשלומין לא גמרי׳ לענין הרחקה דליחשב גירי ט מ ה  מ
א מגץ. וא״ת ואמאי קאמר ורבינא לאמימר נמי תיקשי לענין חיוב תשלומין מאי שנא מגץ ר״ל ר: ורבינא מאי שנ ן אסו י ק  מז

: עתו י ה לה לזורה ורוח מסי מ ד ט מ מ ג ל (ח) חייב לדידיה בתשלומין ד נ מר הוי מצי לדחויי דה״ קט רבינא דאמי ט נ  משוס ה
ט אחד גפנים משוס דשייך בהו כלאים דהביא ראיה מכאן דכשיש ק נ ע ד מ ש ) מ ח. ה לעיל (לף י ״ ל אילן. מתוך פ אחד כ  אחה גפנים ו
 גדר ליכא איסור כלאים וזה סומך לגדר מכאן וזה מכאן ואין נראה דשדה חבירו דקתני הכא על כרחך לאו בשל זרעים
א גפנים לזרעים מ ע י משוס ציפרי ומהאי ט פ ׳ אילנות לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנות לגסנים בעי ט י ׳ בגמ׳ דמתנ  איירי דהא מוקמי
׳ דוקא בגסניס שמצינו בהם שיעור ׳ למימר דשיעור ד׳ אמומ דמתגי ט אחד גסניס ואחד כל אילן דלא תיסוק אדעתי ק נ  בעי טסי אלא דנראה ד
ה ג׳ קנה ) גבי קנ . ג ם לף פ ש : ו כ ן לף ס מ ק ל ה ( נ י מה דבסרק המוכר את הספ ת. מי  זה במקום אחר לענין כלאים: אבל בבבל ב׳ אמו
מ דבבבל הוה מעשה וצ״ל דבההיא דורא דרעוחא ם דבבבל נמי בעינן ד׳ אמו ת ה ע מ מ ש  קרקע דאמר רב יוסף עובדא הוה בדורא דרעותא כו׳ מ
ע גרעין לא ט . והוא כשנטע דקלים כשהם גבוהים אבל אס נ  היה להם מתרישה גדולה כמו בארץ ישראל: אבל בגפנים בעי טפי
ר רב כוי. וא״ת והמנן במתניתא דקוצץ ונותן דמים ר״ל דאיכא לאוקמי מ א א ד נ צ ״ א: אנא לא ק  דממילא קא גדל ולא גירי דיליה הו
ו אלמא ה י ט ו ק ן בהחובל 1ב״ק לף צנ.) גבי הנהו דיקלי דמכחשי בגופני הוו דקאמר למחר אייתי לי מ נ ט מ א  באילן סרק אבל קשה ד
: א דחמרא מ ע ם בהו ט ה טעי ס שיומר מדאי היו מכחישים בגפנים עד דהו מ מר לקוץ דקלים ויש לסרש דשאני ה  משוס היזק גפנים מו

 עד

 מסורת הש״ם
 א) וג״ק ס.], ב) 1שס סב:
 וש״נ], ג) [לעיל יח.] לקמן
 פג״ ד) ולעיל יח.], ה) ושס],
 ו) נייק צא:, t) 1שס ע״שן,

 ח) [חגיגה י:],

 הגהות הב״ה
 (א) במשגה זה סומך
 לגדר. נ״נ עייל דף י״ח
 להייני דיקא נאפסיקי צינמא:
 (נ) גפי א״ל רב יוסף דל
 קרן: «) שם אמרי ליה
 מכולהו ולא יכילנא ליה:
 (ד) תיפ' דייה הקא יכו׳ ירוח
 מסייעתו: (ה) בא׳׳ד שיצא
 הגן ויתרחק: (0 בא״ד
 ואי לאו הרוח: (ז) באייר
 אע״ג להיא גופא ממטיא
 נפשה ומיהו התס משים
 לדמנין דנהדי דמנח כוי
 כצ״ל יחינות במר בר רב אשי
 נמחק: (ח) ד״ה ירבינא יכו׳

 לה״נ דחייב:

 מוסף רש״י
 מזורה ורוח מסייעתו.
 לחייב משום מלאכה נשבח
 אע״פ שהרוח מסייעחי
 כשהוא מגביה התבואה נרחח
. גץ. : ק ס י י נ  שקורי[ פליי״א !
 ניצון, אישטינציל״ש, היוצא
 מתחת הפטיש. קורנש של
א :. אלא אם ח כ ב ש  נפחיס !
 כן הרחיק ממנו ארבע
 אמות. כלמפרש טעמא כלי
 עמלת הכרס, שהיו חורשים
 הכרם במחרישה, יק בשעח
 הבציר ניצר־! אותם בעגלות
 יצריך לה! מקום פנר ארבע
 אמית, שלא יכנס עגלת
 מחרשחו בקרקע חגירו!לעיל
. היה גדר בינתים. : .n  ׳
 שאינו מזיקו עוד לעמדת
 הכרס, זה סומן אילנות לגדר
 מכאן יזה סימן אילניח לגדר
 מכאן, יאי נמי אחל מה! שלה
 לבן אין כאן כצאיס, כראמר
 בעריבין ויא.) אס גפנים
 מכאן מותר לזריע כאן, גני
 נעץ ארנע קינדיסין ומחח
 זמורה על גניהן ללמיא
ל -ח •. לגני י ע ל  לצורח הפחח !
 כלאים היכרא היא דנעינן ללא
 להי ערנונ, להא אכלאיס
 קפיל קרא, אבל ליניקה לא
 חיישינן אפילו בכלאי הכרס
 לאורייחא, כלחנן זה שומך
 לגרר מכאן תה סומך לגלר
 מכאן ואע״ג לינקי מחחאי



 מסורת הש״ם
 א) נייק כפ. לעיל ינ. ע״ש
 ולקמן ס: ולף ק., ב) נס״י
 איתאחדייבא,«) מעילה יג:,
 ד) שניעימ פ״א מ״ו, ה) ג״ז
 שם מ״ה, ו) נס״י סל״נא,
 ו) [וכולו רש״שן, ח) צ״ל
 שאינן, ט) צ״ל כלמשני הפס.
 רש״ש, י) צ״ל וההיא לפנן.

 רש׳׳ש,

 גליון הש״ס
 תום׳ דייה גולן כוי דאע״נ
 דםותר לסמוך. עיין גר״ש

 ריש ככורים:

 הגהות הב״ח
 (א) דשי" ל״ה נתיך שש וכוי
 ואנא פון כצ״ל ופינת הוא
 גמחק: (ב) ר״ה נמה ונו׳ כי
 ענלמ ליה רצועה אחת של
 אמה: (ג) ד״ה הא לא כו׳
 שש עשרה אמה לנל:
 (י) חום' ל׳׳ה על לאמרי ליה
 הא דאמר רנ יהולה וכו׳
 לקאמר המס היינו שאינו
 סותס: (ה) ד״ה גזלן וכו׳
 דכול לומר מן האדמה אשר

 נתת לי:

 מוסף רש״י
 מיצר שהחזיקו בו רבים.
 שהשיוהו ותקנוהו להילוך
 והנעלים ידעו ושתקו, אסור
 לקלקלו. לודאי לרכיס מתל
ן ק.;. שרשי מ ק ם ל ״ ב ש ר ) 

 אילן של הדיוט הבאין
 בשל הקדש לא נהנין ולא
 מועלין. לאזלינן נתר אילן
:מעילה  ואילן נשל הליוט קאי
-נ:,. של הקדש הכאין
 בשל הדיוט לא נהנין.
 הואיל ועיקרו קאי נשל הקלש

 רבינו גרשום (המשך)
 נטיעות המפוזרין בתוך בית
 סאה לפי שהנטיעות הן
 בחורות צריך לתקן ערב
 ששית הנכנסת לשביעית
 כדי שלא יתקלקלו לפי
 שאין חורשין בשביעית והיו
 חורשין כל בית סאה (שהן
 נטיעותיהן) בשבילן ל• יום
 קודם לראש השנה ועד
 ראש השנה דהכי קי״ל
 ערב שביעית דהיינו שנה
 ששיח הנכנסת כישביע־ת
 לא חורשי; כלל כי אם
 שדה לבן עד הפסח ושדה
 אילן עד העצרת אבל שדה
 נטיעות שבחורות נינהו היו
 חורשין שלשים יום לפני
 ראש השנה כדכתיב בחריש
 ובקציר תשבות אם אינו
 ענין לשביעית עצמה שכבר
 נאמר והשביעית תשמטנה
 ונטשתה וכו׳ שדך לא
 תזרע וכרמך לא תזמור
 תנהו ענין לחריש ולקצ־ר
 של שנה שישית הנכנסת
 לשביעית שאינו רשאי
 לקצור ולחרוש לצורך
 שכיעיח ולא בשביעית
 לצורך ׳שמינית אבל הני
 נטיעות כדי שלא יתקלקלו
 היו חורשין עד ראש השנה

 שנכנסת שביעית:

 כו: לא יחפור פרס שני בבא בתרא
יפ שהוא של  שהחזיקו בו רבים. לעשותו להן דרך אסור לקלקלו אע׳
: אמר. רב הונא א ס  יחיד. ואנא נמי הא אחזיקי ליה: לבהר דנפק. רב ס
 אמאי לא אמרי ליה: בהוך שש עשרה אמה. לאילן הויא חזקה דאילן
ן  אבל חוץ לשש עשרה אמה אין חזקחו חזקה שאע״פ ששרשיו מתפשטי
ז  כ״ה אמה אינן יונקין אלא בתוך ט״
ך לאילן וכדאמרינן לקמן ה סמו מ  א
 ואנא (א) הוא חוץ לט״ז אמה קייצנא:
 0הדייבא. דמן הדייב: לא נהנין.
: ולא מועלין. אם נהנה ן  מדרבנ
: מידי  לא מעל אלמא לא קדשי
א דקושיא הוא. כלומר  איריא. מסקנ
 מכולה לאו איריא היא לא למשמע
 מינה בתר אילן ולא למשמע מינה
א משוס דהנך מ ע ט  בתר קרקע ד
 שרשים גידולים הבאים לאחר שהוקדש
 האילן הוא ואיכא למ״ד במס׳ מעילה [יג.ז
 אין מועלין בגידולין אפי׳ שרשי הקדש
 בשדה הקדש: לא נהנין איצטריכא
י  ליה: רבינא אמר ל״ק. רישא דקתנ
ז  בתר אילן אזלינן היינו בתוך ט״
י של הקדש באין  אמה וסיפא דקתנ
וט לא מועלין היינו  בתוך של הדי
: גזלן הוא. שיונק משדה  חוץ לט״ז
 חבירו: ואין מביאין ממנו בכורים.
ו בכורים דבעינן  אין צריך להביא ממנ
 אשר תביא מארצך (לכריס כי): עשר
 נטיעוח מפוזרוח בביח סאה. לארכו
 ולרחבו כולן נשוה יונקות מכל בית
 סאה וכולםי) צריך להם ומותר לחורשו
 ערב שביעית עד ראש השנה שהלכה
 למשה מסיני הוא. ובית סאה חמשיס
 אמה על חמשיס אמה שחצר המשכן
ה על א ס והוא מ  קרר בית סאתי
ם: כמה הוי להו. בית סאה כי  חמשי
 עבדמ w להו רצועה של אמה רוחב:
 הרי אלפים וחמש מאה גרמידי.
 שהרי יש כאן נ׳ רצועות של חמשים
מ אמה חלוק אותן לעשר אילנות  אמה ועולות לאלסיס וחמש מאו
ע יניקת כל אילן ואילן בין הכל מאתן וחמשין אמה ק ר  תמצא צירוף ק
 אורך באמה רוחב: הא לא הוי כדעולא. דשיעור עולא נפיש
 דאמר דאילן יונק שש עשרה w לכל צד הרי ל״ב על ל״ב עשה מהן
 רצועה אחת של אמה רוחב כאשר עשית מבית סאה תמצאנה של אלף
ה שהרי יש כאן שלשים ושתים רצועות כל אחת ואחת ל״ב מ  וכ״ד א
עות : ואלא מדהנן שלשה אילנות. גדולים שיונקים יותר מן הנטי ה מ  א
ס י״ שאינו של אדם אחד  ומפוזרין בבית סאה לארכו ולרחבו בשוה אע״
 אלא של שלשה בני אדם מצטרפין להיות שדה אילן ולחרוש כל בית
 סאה בשבילן ערב שביעית עד עצרת כדין שדה אילן ואס לאו אין
ו וחוצה לו כמלא אורה  חורשין אלא כל אחד כדי צרכו דהיינו תחתי
: ח ס פ  וסלו והשאר הוי שדה הלבן ואין חורשין אותו אלא עד ה

 בית

 עד דאמרי ליה הא אידאמר רב יהודה מצר
 שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו לבתר דנפק
 אמר אמאי לא אמרי ליה כאן בתוך שש
 עשרה אמה כאן חוץ לשש עשרה אמה:
 היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד
 והעצים שלו(וכוי): בעא מיניה יעקב ניהדייבא
 מרב חםדא עצים של מי אמר ליה תניתוה
אשרשי אילן של ההיוט הבאין בשל הקדש (  ג

 לא נהנין ולא מועלין אי אמרת בשלמא בתר
 אילן אזלינן משום הכי לא מועליז אלא אי
 אמרת בתר קרקע אזלינן אמאי לא מועלין
של  אלא מאי בתר אילן אזלינן אימא סיפא ב
 הקהש הבאים בשל הדיוט לא נהנין ולא
 מועלין ואי בתר אילן אזלינן אמאי לא מועלין
 מידי איריא בגיהולין הבאין לאחר מכאן עסקינן
 וקא סבר אין מעילה בגידולין רבינא אמר לא
כאן בתוך שש עשרה אמה כאן חוץ  השיא ג
 לשש עשרה אמה: אמר עולא אילן הסמוך
 למצר בתוך שש עשרה אמה גזלן הוא
 ואין מביאין ממנו בכורים מנא ליה לעולא
 הא אילימא יימדתנן יעשר נטיעות המפוזרות
 בתוך בית סאה חורשין כל בית סאה
 בשבילן עד ראש השנה כמה הוו להו

 תרי אלפין וחמש מאה גרמידי לכל חד
 כמה מטי ליה מאתן וחמשין הא לא

 והה
 הוי
 של
 כל

שלשה אילנות  ה

 מצטרפין וחורשין
 בית

מה מאי יקו כוי. תי צר שהחז ר רב יהודה מי מ א א ד  עד דאמרי ליה ה
י ׳ דקתנ י  מייתי מרב יהודה דרביס שאני דאי לאו הכי קשיא מתנ
 קוצץ ויורד וסירש ר״ח וריב״ס דרבים החזיקו במצריה דרב הונא
ק ״ 3  וברשותו דאי לאו הכי אין חזקתו מועלת כדמשמע בהמניח (

) ואתא רב הונא וקא חסר ם ש . ו ת ף כ  ד
 ברשות הרבים וקצץ שרשיס דרב ססא
ט פריך מדרב יהודה דכיון  ומשוס ה
 שהחזיקו בו רבים אינו רשאי לחפור
 והא דקאמר אמאי לא אמרי ליה
 כאן בתוך שש עשרה אמה וכו׳
ס כלומר ט קאמר רב יהודה מצר  ה״
מ ״  שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו ה
 תוך ט״ז אמה אבל חוץ לט״ז אמה
 מותר לקלקלו כיון שמניח ט״ז אמה
 כדין רשות הרביס ובסוף חזקת
) דאסר רבי יוחנן ף ש: ן ל מ ק ל  הבתים (
 לאדם שכנס תוך שלו להחזיר כתלים
ג דאיכא רווחא כדמשמעט) ״ ע  במקומן א
 התס אליבא דר״ל הכא איכא רווחא
 רווחא דקאמר התם יי) שאינו סותם
 כל רשומ הרבים אבל ליכא רווחא
 ט״ז אמה אבל אי איכא רווחא ט״ז
דה רבי יוחנן דמותר לקלקלו  אמה מו
 ומחזיר כתלים למקומן כדאמר הכא
א פ  ומיהו קשה מאי קאמר רב פ
 אמרי ליה מכולהי מאי כולהי ומפרש
 ה״ר מנחם דמכולהי היינו מכל הני
ק פ  דמנןי) אס האילן קדס לא יקוץ ס
 כר ולא יכלי ליה שהיה דומה אומו
 דמיירי באילן עצמו אבל השרשיס
 יקוץ ור״ת מפרש דרב הונא היה קוצץ
 ולוקח השרשים לעצמו וא״ל רב
א מאי האי כלומר למה אתה פ  פ
 לוקח השרשיס לעצמך א״ל דתנן קוצץ
 ויורד וכיון שבדין אני קוצץ כמו כן
 יהו העצים שלי ואמרי ליה מכולהי
 היינו הנהו דמייתי הכא וההיא דמייתי

נה מוכח לקמן דהעציס שלו וט הבאים כו׳ דמי  לקמן שרשי אילן הדי
י במתני׳ היינו של בעל האילן ולא יכלי ליה שדחה לו כדדחי  דקחנ
 ליה לקמן עד דא״ל מרב יהודה כו׳ דנהי שלא תועיל חזקתי כחזקת
 רבים לענין שלא מהא רשאי לקוצצו לענין זה מיהא תועיל שיהו
 העצים שלי ומסיק אמאי לא אמרי ליה מוץ לשש עשרה יש להיומ

 העצים שלי כדאמר רבינא לקמן כאן מוך שש עשרה כוי:
. ויש ספרים דגרסי מידי ן לאחר מבאן א בגידולין הבאי ב  אלא ה
 איריא הא בגידולין וכל זה מדברי המקשה כלומר על כרחך
 לא תוכל לפשוט מכאן דבגידולין הבאין לאחר מכאן איירי ואי בתר
 אילן אזלינן רישא אשמועינן דאין נהנין וסיפא אשמועינן דאין מועלין
 ואי בתר קרקע אזלינן רישא אשמועינן דאין מועלין וסיפא דאין נהנין
 בגידולין וא״מ ההיא בבא דאשמועינן דאין מעילה בגידולין לשמעינן
קט הכי משוס  של הקדש הבאין בשל הקדש דהר רבומא טסי ר״ל דנ

מדתנן (  דעולא ואלא ה
 ג׳ בני אהם הרי אלו

פא דאין קי סי י שאין הכל של הקדש ור״ח לא גריס אלא והמתרץ הוא דקאמר הכי דמו פ ר רבותא ט ה  אידך בבא דאשמועינן דאין נהנין ד
ט אבל ו קט דשל הקדש בשל הקדש משוס דבעי למינקט דומיא דרישא לאין הכל דהקלש אלא חד דהקלש וחד דהדי  מעילה בגידולין והא דלא נ
 אי במר קרקע אזלינן ורישא אשמועינן דאין מעילה בגידולין לימני רישא של הקדש בשל הקדש דאין מיושב כל כך לומר תנא רישא אגב
ך ט״ז כוי. רישא בתוך ט״ז אמה דבחר אילן אזלינן וסיפא חוץ לט״ז ן תו א א כ ר לא קשי מ  סיפא כמו תנא סיפא אגב רישא: רבינא א
ז ולימני בטשא מועלין וי״ל ז וליתני סיסא מועלין אי נמי אידי ואידי אחר ט״  אמה דבתר קרקע אזלינן ואם מאמר וליתני אידי ואידי תוך ט״
ו בכורים. סי׳ ן ממנ א ואין מביאי : גזלן הו ן ז אמה בין חוץ לט״ז אמה לא נהנין ולא מועלי  דתנא הכי לאשמועינן דבמרוייהו בין במוך ט״
י א) ולית לן דעולא כ א ל מ ) וכתיב והבאתם גזול וגו׳ ( א ה ס י ע ש י  ר״ח משוס דאין מביאין גזל על גבי המזבח שנאמר אני ה׳ שונא גזל בעולה (
ר דרבנן לא בעו הרחקה אלא טע במוך שלו כוי וא״ת לפירושו עולא כמאן סבר דכרבנן נמי לא ה ו נן כרבי יוסי דאמר זה נ  דהא בהדיא ססקי
להט לא בעי אלא ד׳ אמות ומיהו קשיא  ד׳ אמות ולעילא שש עשרה אמה ר״ל דעולא הוי מוקי מתניתין בצונמא כדמוקי לה בריש סירקין ו
׳ ה גזלן ונראה כפי ס שקנאו ולא הו מ ה אילן וקרקעו מביא וקורא מאי לאו כל שהוא ומאי קושיא שאני ה נ  לרבי יצחק דפריך לקמן לעולא מהקו
מ כן ך מביא וקורא שעל מנ טם דבעינן אשר תביא מארצך ולקמן דאמר אילן הסמו ו בכו ג דמומר לסמוך אין מביאין ממנ ״ ע א ד נטרס *  הקו
מ כן הנחיל שיהא חשוב כמו מארצך  הנחיל יהושע את הארץ לא קאמר שעל מנת כן הנחיל שיהא מותר לסמוך דבלאו הכי שרי אלא על מנ
ס הלכה למשה מסיני ) אמר עשר גטיעומ וערבה וניסוך המי ף לל. ל ת כוי. בסוכה ( רו ז ת המפו עו טי ) אשר נתת לי: עשר נ י  ויכול לומר י
ה כל כך וכן נמי אס היו בבית סאה יותר מעשר נטיעות אין חורשין לסי שעומלין ליעקר: ש ט  ולוקא עשר לתוך בית סאה אבל פחות אין צריטן ח

 כמה

 עין משפט
 נר מצוה

 צח א ב מיי׳ ס״ה מהל׳
 מעילה הלכה ו:

 צט ג מיי' שס יפ״י מהל׳
 שכניס הלי ז סמג עשי!
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ קנה

 סעיף ל:
 ק ד מיי׳ פ״ג מהלכות
 שמיטין הל׳ ה סמג לאדן

 רשז:
 מא ה מיי׳ שס הל׳ נ:

 רבינו גרשום
 מצר שהחזיקו בו רבים
 אסור לקלקלו. ואבותי
 ואבות אבותי החזיקו בו
 מכמה שנים: לבתר דנפק
 רב פפא אמר רב הונא אמאי
 לא אמרי ליה כאן כתוך
 שש עישרה. סמוך למיצר
 אם נטוע ויוצאין שרשין
 מתחת ונכנסין לשדה חבירו
 קוצץ ויורד וכאן חוץ לט׳׳ז
 אמה שהרחיקו כדין ושוב
 נכנסין שרשיו מתחת לשדה
 חבירו אמר רב -הודה

 דאסור לקלקלו:
 6יםקא הבאין בשל הקדש
 בשדה הקדש לא נהנין מהן

 מן השדישין לכתחלה
 אבל הנהנה מהן כדין הקדש
 היינו דלא מועלין דבתר
 אילן אזלי דשל הדיוט
 הוא מש׳׳ה מה שקוצצין
 מן השרישים יתן לבעל
 האילן: ושל הקדש. אילן
 הקדש: לעולם בתר אילן
 אזלי שרשים. ואמאי אין
 מועלין בסיפא משום דאותן
 השרשים של הקדש שבאין
 בשדה הדיוט בגדולין של
 הקדש הבאין לשדה הדיוט
 לאחר ׳שהוקדש עסקינן
 ומש״ה אין מועלין דסכר
 אין מועלי; כגידולין נו
 דאמר אבותי הקדישו קידוח
 ואנו נתיר גמזיות: ורבינא
 אמר. לעולם בתר אילן
 אזלינן ומש״ה לא מועלין
 ודקא קשיא לך כסיפא
 אמאי לא אזלינן בתר
 אילן ומועלין הא לא
 קשיא דרישא משום הכי
 אין מועלין דנטוע הוא
 בפחות מט״ז אמה סמוך
 למיצר אע״ג דאיכא למימר
 דיניק הוא משל הקדש
 לא מועלין דשדינן עיקרו
 בתר אילן אבל סיפא
 דקתני אילן של הקדש לא
 מועלין משום דתוץ מט״ז
 אמות הוא נטוע דליכא
 למימר דמשרשי הקדש הן
 דהואיל שהוא רחוק כל
 כך מי שקוצץ אותן שרשין
 שהן לסוף ט״ז אמה אין
 מכחיש כלום באילן מש״ה
 אין מועלין. ומתני• הקתני
 העצים של מי אם בתוך
 ט״ז אמה חופר וקוצץ הן
 של בעל האילן ואם חוץ
 לט״ז אמה חופר וקוצץ
 הן של בעל [הקרקע]:
 אמר עולא אילן הסמוך
 למצר של שדה חבירו
 בתוך לט״ז אמה. שרשיו
 יונקין משדה חבירו ואין
 מביא מכירותיו ביכורין
 דאין יכול לקרות את
 ראשית פרי האדמה אשר
 נתתה לפי שיונק משדה
 אחרים: מנא ליה לעולא
 הא. דאילן יונק מכל צידיו
 עד שש עשרה אמה אילימא
 מדתנן במס׳ שביעית עשר

 א) [צ״ל לכתחילה נלין הקלש
 אנל הנהנה מהן לא מועלין
 לנתר אילן אולי]: נו נ״ה
 לשון הגמ׳ נפסחיס דף נו

 ע״נ:



 עין משפט
 נר מצוה

ב מיי׳ פ״ב מהלי א כ  ״
 ביכורים הלי יג:

 קג ג מיי׳ שס פ״ד הלכה ד:
 קד ד מיי׳ שס פ״נ הלכה יג:
 קה ה מיי• פ״נ מהל׳ ממנוח

 ענייס הלי ג:
 קו ו מיי׳ פייט מהלי שמיטין
 הל׳ יט שמג לאיי! רעא
 טיש״ע ח״מ שיי סז סעיף כב:

r-^>g«^ 

 רבעו גרשום (המשך)
 כמה הוו להו לכל א׳ מהללי
 ג׳ אילנות כרצועות פשוטות
 תמני מאה ותלתין ותלתא
 ותילתא אמין שזהו השליש
 של חשבון בית סאה שחשבנו
 למעלה כ״ה מאות מישחכח
 דבין אילן לאילן תמני מאה
 ותלתין ותלתא ותילתא ואכתי
 נפיש ליה חשבון של עולא
 על האי חושבנא מאתן פחות
 טי. ומשני עולא לא דק
 כלומר לא דקדק בדבר כל כך
 ישהעמיד חשבון האילן על זה.
 ומקשי׳ אימור דאמר״ לא דק
 היכא דאיכא חומרא שאם היה
 מחמיר והיה מצריכו בפחות
 משיעור זה להביא ביכורין
 אמריי ליה אימור לא דק א<
 אבל לחומרא אי לא דק ומי
 אמרי׳ דצדיך ט׳יז אמה לכל
 רות כדפרישית אית ליה קולא
 דפחות מט״ז אמה שעולה
 חשכין לאלף וכ״ד אם נטוע
 הוא אין מביאין ממני כיכורין
 מישום דקא יניק משהה חבירו
 והיינו קולא והוה ליה לעילא
 לעיין ולדקדק שלא יפטרנו
 מביכורין אלא כדינו ומאי
 לקולא לא דק: מי סברה.
 דהא דקחשיכ עולא ט״ז אמה
 לכל רוח דאמות מרובעות
 קא בעי דאית להו מורשא
 דקרנתא בעגולא קא אמר״
 דחשיב סביבות האילן ט״ז
 אמה בלא מורשא דקרנתא.
 ואכתי מקשה ליה למאי דכעי
 לתרוצי באמות עגולות מכדי
 כמה מרובע יותר על העיגול
 רביע וכשתוציא הרביע מן
 אלף וכ׳׳ד אמות לא משתייר
 לך אלא חשס״ח כיצד מחי
 מאות תשליך מאתים נשתיירו
 ישיש מאות וממאתים תוציא ג׳
 הרי הן ז׳ מאות וני אמות
 עגולות ומכייר תשליך הרביע
 גשתיירו י״ח ואותן י״ח מוסיף
 על זי מאות וני הרי תשס״ח
 ואכתי אין מגיע חשבון ישל
 עולא לתמנ־ מאה ותלתין
 ותלתא ותילתא לפי שחשבון
 של עולא שכשחושב בעיגול
 הוא פוחת חצי אמה מכלל
 ר׳ נ< אמות האילן מחשבון
 של תמני מאה ותלתין ותלתא
 ותילתא וכשתרצה להשוות
 חשבונו של עולא לחשבון זה
 צריך אתה להביא ד׳ רצועות
 של רוחב חצי אמה ואורך
 כל אחת ל״ב אמה שהן סייד
 וחשימם מבחוץ לאלו תשס״ח
 אמה עגולות תישים אותן ד׳
 רצועות בריבוע ולא בעיגול
 ויבא החשבון שוה ומהיכן
 אתה נוטל אותן סייד אמה
 שאתה מחלק לד• רצועות של
 אודך ל״ב (אורך ל״ב) אמה
 ורוחב חצי אמה שאתה משים
 בריבוע מחוץ לעיגול זה מכאן
 אתה נוטלן לפי שחשבון תמני
 מאה ותלתין ותלתא ות־לתא
 הוא עודף על ו׳ מאות וסייח
 ששים והי אמות וישליש אמה
 ומחשבון זה אינו חושב אותו
 שליש אמה שאינו דבר חשוב
 אלא ס״ה אמות חושב מסייד
 אמות נעשה אותן ד׳ רצועות
 שארכן ל״ב ורחבן חצי אמה
 ואוחה אמה חמישיח הנשארת
 חלוק אותה לדי רביעי אמה
 ויהיה כל רביע חצי אמה
 אורך וחצי אמה רוחב ותן
 אלו ד׳ רבעין לדי הקרנות של
 רצועות למלאות הוויות והיינו
 דקאמר אכתי פש ליה לעולא
 פלגא דאמתא דבציר חשבונו
 מחשבון ג׳ אילנות והיינו
 דלא דק עולא ולחומרא לא
 דק שמחייב להביא ביכורים
 בפחות משיעור ברייתא של גי

 אילנות. והא דלא חשבינן ההוא שליש אמה משום דאי מרבעת לה להוסיפה על רצועוח של חצי אמה לא היחה אפיי כחוט השער
 מש״ה לא חשיב ליה: מביא וקורא. מן האר־ן אשר נתת לי: מאי לאו. דקני קרקע כל שהוא וקשיא לעולא דאמר דאילן הסמוך
 לתוך ט״ז אמה גזלן הוא: מביא ואינו קורא. משום דקי״ל דקנה ןשני] אילנות בתוך ׳שדה חבירו לא קנה קרקע אבל ג׳ אילנות
 דקנה קרקע מביא וקורא. מאי קנה קרקע לאו דקנה כל שהוא וקשיא לעולא. לא ט״ז אמה קנה מן האחרון ועד חבירו: ולכתוב
 עליה פרוזבול. היינו חקנת עשירים שהיו מלוים על משכון קרקע דלאו ׳שמיטה מישמט לא מלוה בשטר ולא מלוה על המשכון וכתוב
 הכי מוסרני לכם אגב קרקע ב״ד פלוני ופלוני חוב שיש ל׳ על פלוגי שאגבנו בכל שעה ׳שארצה וחותמ־ן עליו ב״ד אלמא דקרקע

 כל שהוא חייב בביכורים אע״ג דסמיך האי קרקע למצר אחר וקשיא לעולא:

 א) נראה לצ״ל אגל לקולא לא דק מי אמרינן טון דמצריך יכו׳. ב< אולי צ״ל מכל ל׳ צירי האילן:

 מסורת הש״ם
 א) ולקמן קא:ו עירונין יד: ולף
 נו: נז. עו: סונה ח. [אהלות פי״נ
 מ״י], כ) נכוריס פ״א מי״א כינוין
 מח., ג) לקמן פא. נניריס פ״א
 מ״ו [ניטי[ מח.], ד) קלישץ כי.
 פאה פ״ג מ״י לקמן קנ., ה) צ׳יל
 ס״ה, ו) צ״ל נ״ל, ז) צ״ל אחר.
 רש״ש, ח) רש״ל מ״ו, ט) רש״א,
 י) [צ׳׳ל מניא יאינו קירא],
 נ) [עי׳ חיש׳ קלושין ני. יעי׳
 תי״ט ר״ה וננכיריס יכו׳ סתירת

 תיס׳ ע״ש],

 גליון הש״ם
 תום׳ דייה לא בי׳ ••״־י דיזיזש
 כשענ!־. עיין לקמן לף עא ע״נ

 תיס׳ ל״ה ואי:

 הגהות הב״ח
 (א) גפי נית סאה נשנילן עד
 עצרת כמה הוו: (ג) שפ על
 העיגול רניע (פשו להו ו׳ מאה
 ושיתין ותמניא) מא״מ ונ״נ ר׳
 משולם לא גרס לה: (ג) רש״•
 ל״ה וכמה מרונע וכו׳ להשתא
 פשה ליה שיעורא למתני׳:
 (ד) תופ׳ ל״ה הט גרס ר״ת
 וכו׳ נספר אחד מפורש בגליון
 הספר וכוי עד שיהא רוחב
 החוט שני שלישי אמה:
 (ה) בא״ד הרי אורך התחתון

 פחות מן העליין:

 מוסף רש״י
 כמה מרובע יותר על העיגול
 רביע. להא נל עיגול שרחנו
 אמה יש נו היקף שלש אמיח
 כלתנן נמתני׳ (עריבין יג0 ואס
 היה מרונע אמה על אמה היה
 לי היקף ר׳ אמות, אמה לכל
 ריח, נמצא מרונע יתר על
 העיגיל רניע 1שס יד:: והרנריס
 נראים לעיניס, לאילי אמה עגילה
 חיט שלש אמיח מקיפה, יאמה
 מרינעח צריכה חוט ד׳ לסיננה,
. קנה ! כה ח סו  אמה לכל רוח .

 שני אילנות בתוך של
 חבירו. לק״׳ל(לקמן פא.ו שלא
 קנה קרקע, הלכך אינו קירא,
 ללא מצי למימר פרי האלמה
. הא ז ו ז ! נ י מ י נ  אשר נתת לי !

 שלשה. לקי׳׳ל לקנה קרקע
 תחתיהן וביניהן במלא אירה וסלו
. וכותבין עליו פרוזבול. ש ש ! 
 דאמרינן נמסנת גיטין(לז.) אין
 כותבי! סריזניל אלא על הקרקע
 ואס יש קרקע כל שהיא ללוה
 כותבי! עליו פרוזבול אף מחוב
 גדול ושוב לא תשמטנו שביעית,
 לט תקון הלל פרחבול אשיעביל
 קרקעוח תקין, למלוה המצדה

ן כ: . י ש ו ד  היא ק

 רבעו גרשום
 כמה הוו להו. כלומר עשר
 נטיעות הללו המפוזרות בכל
 בית סאה כשתחלק הכית
 סאה בשוה לאלו נטיעות
 כמה הוי בין נטיעה לנטיעה:
 תרין אלפין וחמש מאה אמין.
 דקי״ל בית סאה הוי נ׳ על נ
 אמה כדגמרי׳ מחצר המשכן
 והני נטיעות מפוזרות בני על
 נ׳ ועכשיו חלק נ׳ [על] חמשים
 לרצועות שכל רצועה מבת
 נ׳ אמה אורך ואמה רוחב
׳ רצועות ועכישיו חבר  הוי־ן י
 הנ׳ רצועות ראשה של זו
 בצד ראשה של זו שתהא
 הכל רצועה אחת תמצא ארכה
 אלפים ותייק אמה וברוחב
 רצועה אמה ועכשיו מדה אותן
 י• נטיעות בשוה בארכה של
 רצועה זו תמצא כין כל נטיעה
 ונטיעה ריין אמה אויר ומיש״ה
 צריך לחרוש כל בית סאה דלא
 מהני כלל חרישה של אילן זה
 לאילן זה אם לא יחרשו לכולן
 מפני שמרוחקות הן כל כך זו
 מזו כדאמק ומקשי הא לא הוו
 להו כלומר אכתי חשבון של
 י• נטיעות הללו אינו מגיע כלל
 לחישבון של אילן עולא אפי׳
 למחצית חשבונו לפי שעולא

 לאילן א׳ היה נותן ט״ז אמה לכל ד• רוחות ׳שיונק היינו ל״ב אמה על ל״ב אמה צא ופרוס ועשה מהן רצועות ל״ב שכל אחת ל״ב אורך
 ואמה רוחב וצרפם לרצועה אחת תמצא שעולות ל׳ רצועוח שכל אחת ל״ב אורך ועולה חשבונם ט׳ מאות וסי אמה ועדיין נשתיירו
 בידך ב׳ רצועות ישכל אתת ל״ב אורך ואמה רוחב הרי תשבונם סייד אמות צרוף אלו סייד על תשע מאות וסי ובא החשבון אלך וכ״ד
 שכך עולה חשבון אילן אחד שאמר עולא כאורך. וחשבון אורך של אחד מעשר נטיעות לא הוי אלא ר׳ץ ואכתי מנא ליה לעולא דמצריך
׳ נטיעות שאינו בא לחשבונו של עולא לפי שהנטיעות קטנוח ובחורוח  כל כך. אלא מרישא מדתנן כו׳ כלומד אל תתמה מתשבון של י
 לא צריך להו הרחקה כולי האי מש״ה סגי להו בריין הרחקה אבל באילן שאמר עולא בזקן שגדל כל צרכו קאמר דמינק ט״ז אמה מכל
 רוחותיו שעולה חשבונו בפישוט תתרכ״ד כדפרישית אלא מרישא ג׳ אילנות שכבר גדלו כל צרכן אפי׳ הן של ג׳ כני אדם ונטועין
 בחוך בית סאה הרי אלו מצטרפין כמו שאם היו של אדם אחד וחורשין כל בית סאה בשבילן שלא יקלקלו עד ר״ה שנכנס ׳שביעית:

.  לא יחפור פרק שני בבא בתרא מ
בע יתר על העיגול רביע. הכי איתא בברייתא כמה  מרו

ת וכן בעירובין: הכי גדם ר״ת ©ש להו  דמסכת מדו
׳ כשתקיף אילן דעולא רצועה רחבה שני . פי א ת מ א א ת ל י  תר־ ת
ה אמות ושליש ״  שלישי אמה יהא גלול כאילן המשנה שהי׳ יותר ס
 ברוחב אמה שהרי אס תקיף ל״ב
 על ל״ב מרובעים יצטרך קכ״ח
 ולל׳ קרנות ח׳ שלישים הרי ק״ל ושני
 שלישים אורך על שני שלישים רוחב
 תחסר הרביע שהעיגול פחות ישאר
ה ושליש תחתוך לג׳ מ ה א ״  צ״ח וכן ס
 חלקים לאורך תהיה רצועה אחת
 של קצ״ו ברוחב שליש תחתוך לשנים
 ותשים זה בצד זה תהיה רצועה
 ארכה צ״ח על רוחב שני שלישי אמה
י בספר (י) אחר מפורש ״  עוד מצא ר
 בגמרת הססר להקיף בחוטים אילן
 לעולא שהוא ל״ב על ל״ב עד שיהא
 שני שלישי אמה סביב תחמוך
ן ותפשטס יהיה העליון ארכו  החוטי
ף ל״ג ושליש וכל שיש  ק׳ שהוא מקי
ח יש בהיקפו ג׳ והתחתון פ  ברחנו ט
ן ו שהוא מקיף ל״ב הרי(>מ התחמו ״  צ
ת מן העליון מכל צל ב׳ אמות  פחו
לף מצל אחל ותמלא  ותחתוך העו
ה ״  צל אחלי) האורך לצל הקצר תהיה רצועה צ״ח וכן הוא ס
 ושליש דרך אחרת ל״ג ושליש על ל״ג ושליש מרובעים עולה אלף
א אמות ושליש של שליש שהיא תשיעית אמה תחסר ״  ומאה ר
 הרביעית ישאר תתל״ג ושליש הרי אילן המשנה ל״ג ושליש על ל״ג
״ה. או כעין זה שליש סאה הוי י״ו ובי שלישים על  ושליש (הג
 חמשיס חתוך באמצע ושים זה על זה יהיה עשריס וחמש על שלשים
ה על כ״ה תקח השליש א  ושלש ושליש) לרך אחרת בית סאה היא מ
 לאילן אחל יהיה ל״ג ושליש על כ״ה והס ל״ג ושליש על ל״ג ושליש
ה מ ף הרביע מלבר שהיא שליש מלגיו להיינו ח׳ א  עגולים שהרי מוסי
 ושליש באורך ל״ג ושליש יהיו ל״ג ושליש על ל״ג ושליש מרובעים
 ״)(ולספריס לגרסינן פש להו פלגא לאמתא) ועשה אותו עגול שיחסר
 הרביע שהוספת ויהיה עגול ל״ג ושליש על ל״ג ושליש ולספרים
 דגרסי פש ליה פלגא לאמתא יש לפרש לחשיב עולא י״ו לכל צל לבל
ם האילן ומקום אילן שליש על שליש נמצא אילן דעולא ל״ב  מקו
 ושליש על ל״ב ושליש כשתקיף מכל צל סלגא לאמתא יהיה ל״ ג ושליש
ם האילן  על ל״ג ושליש ורבינו משולם מסרש לעולא לא חשיב מקו
ר אילן לעולא ל״ג על ל״ג ה  ומקום האילן הוי אמה על אמה נמצא ל
״ו ושלשה ט תחסר הרביע ישאר תתי ״ ס  ואס היו מרובעים היה עולה אלף ו
ה ול״ג ט)(והוו) [סשו] להו ז׳ מאה ושתין ותמניא נמצא מ  רבעי א
 דאילן המשנה יתר על של עולא י״ו אמה ושליש ורביע ופלגא דאמתא
 קאי אבית סאה שהיא חמשים על חמשיס כשתסיר סלגא דאממא
 לאורך וכן לרוחב יעלה החסרון חמשיס אמה חסר רביע דהיינו לג׳
 אילנות ולאילן אחד יעלה י״ו אמה ושליש ורביע רשאר כאילן דעולא:
א דק. וא״מ והא נמי קולא הוא הא למייתי  לחומרא ל
מה ומעשר כדאמרינן ע להו מתרו ק פ מ  ביכורים ד
) רש לומר דעולא לא איירי ס ש : ו א ף פ ן ד מ ק ל ה ( נ י  בהמוכר את הספ
ם פעמי ס מביא ו  אלא במאי דאינו מביא בתוך י״ו אבל חוץ לי״ו סעמי
 אינו מביא: אילץ וקרקעו כוי. למאי דמוקי לה בי״ו אמה
 צריך לפרש מאי אתא לאשמועינן ונראה לרשב״א דאמא לאשמועינן

 בית םאה בשבילן (א) כמה הוו להו תהי
 אלפי וה׳ מאה גרמיהי לכל חד כמה מטי
 ליה תמני מאה ותלתין ותלתא ותילתא אכתי
 נפישי ליה דעולא לא דק אימור האמהינן לא
 הק לחומרא לקולא לא דק מי אמרינן מי
 סברת בריבועא קא אמהינן בעיגולא קא
כמה מרובע יותר על העיגול (  אמהינן מכהי א
 רביע >« פשו להו ז׳ מאה ושתין ותמניא
 אכתי פש ליה פלגא האמתא היינו דלא דק
הקונה אילן  ולחומרא לא דק תא שמע 13 א
ל שהוא כ  וקרקעו מביא וקורא מאי לאו נ
קנה שני אילנות נ ,  לא י״ו אמה תא שמע ג
 בתוך של חבירו מביא ואינו קורא הא ישלשה
 מביא וקורא מאי לאו כל שהוא לא הכא נמי
קרקע כל שהוא  י״ו אמה ת׳׳ש ייר״ע אומר ה
 חייב בפאה ובבכורים יוכותבין עליו פרוזבול

 ונקנין

 ביה סאה כמה הוו להו סרי אלפי ות״ין גרמידי. על אמה רוחב:
ג ותילתא אכתי נפישין להו  כמה מטי. לכל חד מהנך אילנות תתל״
: לא דק. עולא לא דקדק כל ד כ״ ר אלף ו ה  שש עשרה אמה לעולא ל
 כך הואיל וקרוב לשיעור זה קאמר ולא איכפת ליה: אימור דאמרינן

 לא דק. היכא דאזיל למומרא הכא
 קא אזיל לקולא דאינו יונק כל כך
פטר ליה  וקאמר איהו דיונק ו
 מביכורים: מי סברת. שש עשרה
 אמה דעולא בריבועא קאמר דליהוי
: ן נ  שלשים ושתים על ל״ב כדקאמרי
. שכל סביביו יונק  בטיגולא קאמי
 שש עשרה והיינו בעיגולא דאילו
 ברבוע נמצא כנגד האלכסון יומר
: וכמה מרובע ה מ  משש עשרה א
 יהר על העיגול רביע. דל רביע
 מאלף וכ״ד פשו להו תשס״ח אמות
 ברוחב אמה אכמי לא שוי שיעורי
׳ י  דהשתא «) פשו להו שיעורי דמתנ
 אדעולא סלגא דאמתא ונמצא אילן
ה ומחצה לכל צד דהיינו מ  יונק י״ו א
 ל״ג על ל״ג דשיעורא דעולא תשס״ח
׳ תתל״ג ונפיש שיעורא י  ושיעורא דמתנ
מ באמה ה אמו ״  דמתניתין אדעולא ס
 רוחב חלוק הרצועה לרוחב הרי ק״ל

ם האילן ל״ב אמה לצסון וכנגדו ה  אמה אורך ברוחב חצי אמה הקף מ
ה לכאן מ ססמ עליו חצי א  לדרוס נמצא מהצפון לדרוס ל״ג שהרי הו
ו ברוחב חצי אמה מן מציין למזרח ״ ס  וחצי אמה לכאן ובידך נשארו ה
קט נ קף ברבוע. ולא דקדק הגמרא כל כך ד  וחציין למערב נמצא מו
 פלגא אמתא דהא עולא בעיגול קאמר ואילו בעיגול הייתי יכול
 להוסיף עליו שני שלישי אמה לכל צד אלא משום האי סורתא לא
: היינו דלא  דק כולי האי ואית דגרסי פש ליה תרי תילמי דאמתא
ה מצי למימר שיתסרי ופלגא ולחומרא לא דק  דק. עולא דהו
 ואזיל לחומרא ולא צמצם שיעורו: מאי לאו כל שהוא. חוץ לעביו
 של אילן לכל צד: הקונה שני אילנוח בחוך של חבירו מביא ואינו
] המוכר שתי אילנות לחבירו . א פ ה [ נ  קורא כוי. לקמן תנן בהמוכר את הססי
ע לא קנה קרקע אבל קנה שלשה קנה קרקע ואף ק ר  ולא פירש לו ק
 על פי שלא פירש הלכך גבי ביכורים נמי שתי אילנות מביא ואינו
: הא ג׳. 0 ם כ י ר ב ד  קורא ללא מצי למימר פרי האדמה אשר נתתה לי (
ט ע  לקנה קרקע מביא וקורא: מאי לאו. משום לקנה קרקע מ
 סביבם: לא. משוס לקנה שש עשרה אמה סביב כל אחל: ובוידוי.
ח לאין וילוי אלא במעשר והוא ״ א מ ״ פ  לא גרסינן ליה במתני׳ במסכת פאה נ
) הלל תיקן . ף לו ד : פרוזבול. תנן במסכת גיטין (  אינו תלוי בקרקע
ת ט מ ש מ ס מלהלוות מסני השביעית ה ע  פרוזבול שראה שנמנעו ה
ח עמד והתקין ס ט י ר מ ! ׳ ו ג  ועוברים על מה שכתוב השמר לך פן יהיה דבר ו
 תקנה שלא תשמט שיהא מוסר שטרותיו לבית דין וכותב עליהן
 פרוזבול וזה גופו של פרוזבול מוסר אני לכס סלוני וסלוני הדיינים
מו כל זמן שארצה  שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאג
ת ליה שביעית דלא קרינא ביה לא יגוש נשם] שאין מובע ט מ ש  ותו לא מ
נן לה בשביעית בזמן הזה דרבנן. ן לו.] מוקמי י ט י ג  חובו אלא י)מ3״ד והתס [
ם לז.] אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע אבל אין לו קרקע ש  ואמרינן התם [
א אין אדס מ ת ס מ  ללוה לא כתבינן ליה דהלואה דלא שכיחא היא ד
 סומך אלא על קרקע הלוה וכשאין לו לא תיקן הלל סרוזבול:

 ונקנין
נה ) הקו . א ן פ מ ק ל ע וכר״מ דאמר ( ק ר ס מביא וקורא דקנה ק מ ס אינו מביא וקורא ואס קנה ב׳ אפילו ס מ  ולמידק הא קנה אילן ס
סא דקמני בהדיא במסכת ביכורים בסיסא דהך דמייתי הכא א וקורא. הוה מצי למיסרך מסי י : הא שלשה מב  3׳ אילנות קנה קרקע
: [ ו י נ א פ ל ה א ׳ ׳ : ד ט ת ל כ ׳ ש ס ו ׳ מ י ע ו ה שיכול [ ת שמדקדק מרישא מ מו ׳ בכמה מקו מ ג נה ג׳ אילנות תוך של חבירו מביא וקורא אלא דאורחא ד  הקו
) גבי שלשה קנה קרקע וכמה תחתיהן וביניהן וחוצה ס ש . ו כ ף פ ן ד מ ק ל ה ( נ י . וא״ת והא אמרינן בהמוכר את הספ  לא שש עשרה אמה
ם כשענסי האילן גדולים הרבה ויוצאין חוץ לשש עשרה אמה ואס מאמר קונה אילן אחד אמאי אינו מביא מ ה ד  להן כמלא אורה וסלו וי״ל "
) וליכא ם ש : ו ז ף מ ן ד י ט י ג  וקורא למ״ד קנין פירות כקגין הגוף דמי ומ״ש ממוכר שדהו לסירות דמביא וקורא לדידיה כדאמרינן בסרק השולח (
ף צ. ושס< ק ד כ״ ) ל ב ו ח ה ב ) ו . ח ף מ ם ד ש מ אית ליה דכקנין הגוף דמי בהשולח ( ף דמי דהא ר״ ו  למימר דהאי תנא סבר דקנין סירומ לאו כקנין הג
נה אילן אחד ׳)(אינו מביא וקורא) ר״ל דשאני התם שהקרקע קנוי לו עד זמן קבוע אבל הכא אס יתייבש מיד ) דקו . א ף פ ד  ואית ליה לקמן (
 האילן אין לו בקרקע כלום אי נמי המס קרקע קנויה לו לכל דבר למשטח בה פירי ולמיזרע בה סילקא וירקא אבל גבי אילן אין לו אלא
ה אשר מ ד א  יניקה לבדה: ובוידוי. פי׳ בקונטרס דלא גרסינן וברדוי דלא כתיב במעשר שני (שיש) שוס וידוי לא מארצך ולא מ
0 לא שיהא לו לחלק אלא לכל ישראל ומיהו ס כ י ר כ ד ג דכתיב ביה וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתתה לנו ( ״ ע  נתת לי א
י עלה בירושלמי מכלל דבמשנה ליתיהל): ם לא גרסינן ליה מדמנ  על כרחך אין וידוי בלא קרקע דמני עלה בירושלמי אף בוידר ומכל מקו
פ שיכול לכלוחו ״ ע י שיכול לכלומן והיא הלואה דלא שכיחא ועציץ נקוב א  ולכתוב עליה פרוזבול. אבל אמטלטלין אין כותבין פרוזבול מפנ
( א ל ה א ״ ף לז. ד ן ד י ט י ג  כותבין עליו פרוזבול דלא פלוג רבנן במקרקעי והא דכומבין אפילו על קרקע כל שהוא סי׳ רשב״ס בהשולח (
א מ ע  משוס דאין אונאה לקרקעות והוי כאילו יש לו משכון בכל ואין נראה דנהי דאין להן אונאה ביטול מקח ביתר מפלגא יש להן אלא היינו ט
( ף ל: ן ד י ט י ג ט ( ג י כך ראוי לגבות כל חובו וכענין זה איכא סוף סרק כל ה ״ ע ) ד : ף צא ת ד ו ב ו ת כ נא דאביי (  משוס דגבי והדר גבי כמעשה דקטי
: ! ב ו ת כ ל ה ו ״ : ד ו ן כ י ש ו ד ת ק ו פ ס ו ת א ו ל ה א ״ ן לז. ד י ט י ׳ ג ס ו ׳ מ י ע ו ט גובה מלא קורדום: נ ח מ אח הכהן כו׳ הניח מלא מ  גבי המלוה מעו



 מסורת הש״ס
 א) גיסי! «., נ) נדריס נמ:,
 ג) [עירובי! לו: וש״נ], ו) [לעיל
 כה:ן, ה) נ״ק פב., ו) [לקמן
 פב:), 0 [פי׳ כשינא לחרוש
 ומרים המרדע להכות הנהמה
 שחורש נה לא יהיו ענפי האילן
 מעמי! אוחו. ערוך ערך מרדפן,
 יז) לקמן ס., מ) 1שסן, י) ס־׳י
 שהצללין אין יכולין, כ) [צ׳׳ל אחר
 דייה קוצן), ל) רש״ל, מ) [וע״ע
 חוס׳ קדושין כו. ד׳׳ה קרקע],

 הגהות הב״ח
 (א) נטי הנא במאי עסקינן. נ״נ
 פימה לה״ל להקשוח ממשנה י׳
 פ״נ דמעשרופ להדיא לאילן
 העימל עיקרו נחו׳׳ל פטור
 ממעשר וק״ל: (ב) שם להדרי
 ערני ובהא קא מיפלני:
 (ג) שם ושדי המס ובדחלולי
 נעלמא סגיא קמ״ל: (ד) רש"•
 ד׳׳ה אררא וכו׳ הקרקע הם
 כשני: (ה) דייה משקולח חוט
 האדרכלין שנונין:(«) ד״ה או
 אסיפא וכו׳ ח׳׳ק בית השלחין
 כל האילן: (t) ד״ה מפני אהל
 וכו׳ הענפים המרובים
 מאהילץ: (ת) תום׳ דייה
 ונלחלולי וכוי ענפיס כולם כנגד

 המשקולת הס״ל:

 מוסף רש״י
 טבל וחולין מעורבין זה
 בזה. אין לך פירי נאילן הזה
 שאין מקצחו מ! הארץ שהיא טבל
 ומקצחו מחו״ל שהוא חולין, לפי
 שהיניקה מתערבת, ונסקא מינה
 שאין מעשרין מטבל ולאי עציו,
 להר מן החיוב על הפטור, ולא
נ ו. ו כ י ט י נ  ממט על טבל ולאי (
pהגדל בחיוב. מה שבתוך א 
. מרחיקין את שם!  ישראל !
 האילן מן הבור. שהשרשין
 מחפשטין ונוקנין בבוחלי הגור
 ימחלידין אח הקרקע והבפליס
: כ״ה אמה. . ז  נופלים >ב-מ קי
 כן שיערו שהשרשין נמשכין
 והולכין ומקלקלין אמ כוחלי
ל •ח.ו. מלא י ע ל  הניר :
ן פב ו. מ ק ל  המרדע. נגנהי !
 אין עושין חלל תחת רשות
 הרבים. ואע״ג דמקנל עליה כל
 הזיקא דאתי מחמתיה, שאין
 רצונם של נני אלם לחוק ולירד
 לרין על עסקי ממונו, ומפרש
 ואזיל מה הוא אומו חלל נורות
 שיחין ומערות 1לקמ1 ס.;. רבי
 אליעזר מתיר. אלא שיכסהו
 טסי חזק כלי שחהא עגצה
 מהלכת, לר״א אזל בתר השתא
 ולא חייש לשמא היוס ילמחר
 יכלה הטסר רפול והט אמרינן
. זימנין דמפחית. שסו  בג״ק :
 רמחליע מתיכי ייפחוח ולאו
 אלעחיה לעונר ברה״ר רעניר

 רפיל (שם<.
 הדק עלך לא יחפור

 רבינו גרשום (המשך)
 אזלינן בתר נזק דשכיח ולא
 בתר נזק דעתיד למיתי: אמר
 ר״ל מחלוקת שנויה. במתני׳
 אילן הנוטה ברה״ר קוצץ כדי
 שיהא הגמל עובר ברוכבו
 דאזלינן בתר היזק דהשתא
 ולא בתר דעתיד למיתי דאי
 אזלינן בתר העתיד מכל וכל
 צריך לקצצו דדלמא מגדלו
 וקא מזיק לרבים. ואליבא
 דר״א דאמר כדי שתהא עגלה
 מהלכת עליה וטעונה אבנים
 כלומר שתהא התקרה חוקה
 כדי שתהא יכולה לסבול עגלה
 טעונה אבנים אלמא דבנזקין
 אולינן בתר אומדנא דהשתא
 ולא חייש דלמא היום או מחר
 מרקבת התקרה ונפלי בגווה
 אינשי דאזלי עלה. דזימנץ
 דמפחית ולאו אדעתיה דלא
 מצי חזי ליה להכי קאמר אין
 עושין חלל. אבל הכא באילן
 דמחני׳ קמא קמא דמגדיל ומזיק חזי ליה וקוצץ ליד ולא צריך למיקציה קודם לכן: שיעור דרבנן נפיש. דמח־יבי לקוץ כפי שיהא גמל
 ורוכבו עובר דאי שיעור דר׳ יהודה נפייש רבנן דלא בעו אלא ׳שיעור גמל ורוכבו אותו שיעור דר׳ יהודה דנפיש היכי מצי עבר תותיה
 אלא ש״מ דרבנן נפיש ור׳ יהודה שיעור דרבנן דנפיש מאי עביד ליה. ומשני לעולם שיעור דרבנן נפיש ודקא קשיא לך ר׳ יהודה
 שיעור דרבנן מאי עביד ליה אפשר דגחין הרוכב מעל גמלו וחליף תותי אילן משא״כ בזמורות: מפני אהל טומאה. דזימנין דחליף
 להתם מת תחח האילן וקא מאהיל עליה האילן וחליף כהן או מי שאוכל חולין בטהרה וקאי ליה באהל המת מש׳׳ה קוצץ: פשיטא
 מפני טומאה תנן ומאי קא מוסיף תוספתא ומשני ןדשפיר] מוסיף דאי ממתני׳ דאמר מפני טומאה אמינא היינו מפני טומאה דקתני
 זימנין דשדי עורב טומאה דמת להתם על גבי האילן ולא קא נפל לארעא ומש״ה צריך לקצוץ שלא יניח ישם הטומאה על גבן(למד״א)
 ואין צריך לקצוץ האילן כנגד המשקולת אלא בדחלולי בעלמא סגי. כלומר שיקצק סביב הענפים ויקלוש אותם כדי שיהא חלול
 באויר כדי שלא יהא בכל האילן מקום עבה שיכול לעכב עליו הטומאה וכשתפול לאp שלא תהא כנגהה על גבה שום סכך ובכך סגי
 קמ״ל תוספתא מפני אהל טומאה דזימנין שישאו תחתיו וקא מאהיל מש׳יה קוצץ הכל כנגד המשקולת: הדק זןלך לא יחפור

 עין משפם
 נר מצוה

 קז א מיי׳ פ״ג מהל׳ מטרה
 הל׳ ח טוש״ע ח״מ סי׳ רנ

 סעיף ז:
 קח ב מיי׳ פ״א מהל׳ תרומוח

 הל• כד:
 קט ג מיי׳ פ״נ מהל׳ ניכוריס

 הל׳ יא:
 קי ד ה מיי׳ פ״י מהלי שכנים
 הל׳ ח שמג עשין פנ
 טיש״ע ח״מ סי׳ קנה שעיף כי:
 קיא ו מיי׳ פי״נ מהלי נוקי
 ממון הלי כי שמג עשין
 סח טור ש׳׳ע ח״מ שי׳ תת

 סעיף ד:

 רבינו גרשום
 בחטה. ורוע בתוכו וממנה
 מביא בכורים דלא אזלי שרשין
 כלום וליכא למימד דקא
 ינק• ממצר אחר: דיקא נמי.
 דבחטה עסקיי דקתנ• קרקע
 כל שהוא דאי באילן עסקינן
 לא םגיא כקרקע כל שהוא
 כלל ש״מ: אילן הנטוע על
 (שפח) [ספר] של אp ישראל
 מקצתו נוטה באp ומקצתו
 נוטה בחו״ל טבל וחולין
 מעורבין זה בזה דאותו הנוטה
 באp הוה ליה טבל ואותו
 הנוטה בחו״ל הוה ליה חולין
 ולאו בר עישורי נינהו ולהכי
 טבל וחולין מעורבין זה בזה
 ואסורין רשב״ג סבר או מש״ה
 אמר הגדל בחיוב חייב משום
 דיש ברירה דיכול לברור איזה
pענף נוטה בחו״ל ואיזה בא 
 ורבי סבר אין ברירה מש״ה
 טבל וחולין מעורבין דה בזה
 ואסור אבל גדל בחיוב דכולה
י אע״ג דאזלי  אילן הוה בא ״
 שרשין בחו״ל וקא ינקי מחו׳׳ל
 דברי הכל חייב דשדיין עיקרו
 בתר נופו וקשיא לעולא:
 דמפסיק צונמא. דלא קאזלי
 שרשין כלל בחוצה לאp מפני
 הצונמא דמפסיק מש״ה דברי
 הכל חייב אבל אי לא מפסיק
 צונמא פטור מפני השרישין
 הקא ינקי מחוץ לאp : אי הכי.
 דמפסיק צונמא בהא לימא
 רבי טבל וחולין מעורבין זה
pבזה נ1 ראותו הנוטה כא 
 הוי ליה טבל ואותו הנוטה
 בחו׳׳ל הוי ליה חולין ולאו
 בר עישורי אינן (והא גדל
^ ומשני דהדרי א  כולו ב
 ערבי נופץ ולמעלה מקצתן
 באp ומקצתן בחו״ל רבי סבר
 אויר אp ואויר חו״ל מבלבלן
 ולהכי טבל וחולין מעורבין זה
 בזה: מרחיקין אח האילן ט״ז
 אמה ותו לא ורמינהו וכוי.
 מינק ינקי עד ט״ו אמה ואין
 מביא ממנו בכורים. גו ודי
 יוחנן ס״ל בעולא אחד אילן
 הסמוך למצר חבירו ואי אילן
 הנוטה לתוך של חבירו מביא
 וקורא שעל מנת כן הנחיל
pיהושע לישראל את הא 
 שזה חופר בתוך שלו וזה
 נוטע בתוך שלו: פיםקא קוצץ
 מלא מרדע על גבי המחרישה.
 שכשהוא עובר על גבי
 המחרישה והמרדע על כתיפו
 כל אותן הענפים שמעכבין
 לו קוצצין אותן שכנגד
 המחרישה: בחרוב ובשקמה.
 דאיכא תרתי לריעותא חרא
 דענפיו מרובים ומזיק לשדה
 ואין(שוין) פירותיהן חשובין:
 קוצץ כולו כנגר המשקולת.
 כל הענפים הנוטים לשדהו
 וקוצץ ממטה ועד למעלה
 כעין שיכול להוריד מלמעלה
 מן האילן ועד למטה קו
 המשקולת והולך שוה שאין
 שם עיכוב ענף: ואם בית
 השלתין היא. השדה דצריך
 לה מטר כל ישעה להשקותה
 והצל רע לה קוצץ כל האילן
 בין עוישה פרי בין אינו עושה
 כנגד המשקולת: אבא שאול
 אומר כל אילן סרק שאין בו
 פרי קוצץ כנגד המשקולת:
 איבעא להו. הא דקתנ׳ אבא

 שאול כל אילן סרק כגגד המשקולח ארישא דמתני׳ קאי דקתני כחרוב ובשקמה כנגד המשקולת ואמר אכא ׳שאול כל אילן
 סרק קוצץ כנגד המשקולת ולא חרוב ושקמה משום דקא טעני פירות כל ׳שהוא או אסיפא קאי דקתני בית השלחין כל האילן
 כנגד המשקולת בין אילן סרק ובין אילן פירוח ואתא אבא שאול למימר כל אילן סרק כנגד המשקולת אפיי חרוב וישקמה
 דרמי לאילן סרק משום דאיכא תרתי לריעותא אבל אילן פרי אינו קוצץ כל עיקר אפי׳ בבי׳ השלחין: ת״ש אבא שאול אומר
 כל האילן כנגד המשקולת מפני שהצל רע לבית השלחין דמזקי ענפיו שאין יכול המטר לירד מש״ה קוצץ ש״מ הא דקתני
 במתני• כל אילן סרק כנגד המשקולת אר״שא קאי דאתי לאפיקי חרוב ושקמה דאינו קוצץ משום דקא טעין פירא: אי אמרת
 בשלמא ארישא קאי היינו דקתני כל אילן סרק ולא תרוב ושקמה אלא אי אמרת אסיפא קאי וקאמר אילן סרק קוצץ ולא
 אילן פירות א״כ ליל למיתני כל אילן סרק אילן סרק מיבעי ליה למיתני (הכין אבא שאול אומר אילן סרק כנגד המשקולת
 ולא כל האילן שעושה פרי אלא ש״מ מדקתנ׳ כל אילן סרק ארישא קאי ולחומרא דאתו לאפוקי חרוב ושקמה דאינו קוצץ
 דהיינו חומרא: פיםקא אילן הנוטה (לשדה חכירו) [לרשות הרכים] כוי. מאן תנא דלהיכא דאיכא נזק בתר אומדנא דהשתא

 כז: לא יחפור פרס שני בבא בתרא
 ונקגין עמה נכסים שאין להם אחריוה. דתכן בקדושין (לף ט.)
 נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף

קרקע נקנה  בשטר ובחזקה שהמטלטלין אין נקנין אלא במשיכה ו

ע או ק ר ק ע ומטלטלין יחל כיון שנמן דמי ה ק ר  בכסף ואס מכר לו ק

ר לו שטר מכירת קרקע או החזיק ס  מ

מ מוכר נקנו המטלטלין ע ד  בקרקע מ

ע כל ק ר  בלא משיכה. קתני מיהא ק

ד ביכורי קס״  שהוא חייב בביכורים ו

: הכא במאי עסקינן ר מ א  אילן ק

 בחטין. שכל ז׳ המינים חייבים
 בביכורים: מעורבין זה בזה. שאין

 סומכין על הברירה לחלקו לחצאים

 ולומר שלצד הארץ חייבין ושלצד החוץ

: אגל דכ״ע הגדל בפטור ן רי  פטו

 פטור. שאס היו כל שרשיו בחו״ל
מד האילן בתוך שש ר ואפילו עו  פטו

 עשרה אמה לארץ ולא אמרינן מן

ק: דמפסיק לונמא. באמצע נ  הארץ י

 שרשים ׳*שאין שני צדדין יכולין לינק

: דהדרי וערבי. האילן נעשה ה  זה מז

 אחד למעלה בעביו: אוירא מבלבל.

ע (י) כשני אילנומ ק ר ק ס שבתוך ה  אע״

 הואיל ולמעלה בארר העולם נעשה

ן יונקותיו: כ״ה אמה.  אחד מתערבי

 קשה לעולא דאמר נכו:] י״ו אמה ותו לא:

 אכחושי לא מכחשי. בשדה חבירו
ט ה י מ פ ד שיתסרי הלכך ט  אלא ע

א: הנוטה. נופו לתוך  לאו גזלן הו

 שלה של חבירו: שעל מנה כן הנחיל

ס שלא יקפידו ה מ ה ע  יהושע. המנ
 על כך: מתני" י<מרדע. מלמל

ם עד גובה פי  בקר: קוצן. הענ

ע שלא יעכבוהו מלהוליך ד ר  מלא מ

 מתרשתו שם: החרוב והשקמה.

 שצילם מרובה וקשה לשדה: כנגד

ה שנוטה לתוך  המשקולת. כל מ
ט (י) האמרכולין : משקולח. חו  שדהו

 שבונין חומה ותולין בה משקולמ של

 אבר: ואם ביה השלחין היא כל

׳ אינו חרוב ושקמה קוצץ  האילן. אסי
 כנגד המשקולת שהצל רע לבית

 השלמין: אבא שאול אומר כוי. בגמ׳

: נמ׳ ארישא  מסרש אהייא קאי

ע ד ר ק קוצץ מלא מ ״  קאי. דקאמר ת
 ואסי׳ אילן סרק חוץ מחרוב ושקמה

 ואמר ליה אבא שאול כל אילן סרק

 נמי כנגד המשקולח: או אםיפא

ס כדמוכח בשבת ה יניקתה ג׳ טסחי ט  בחטה. וא״ת והא ח
גה (לף פה.) ואין לומר ע בשמעתין דערו ״  סרק אמר ר
(לף ט.) קא מיימי לה ן  דכל שהוא דהכא לאו דוקא דהא בפ״ק דקדושי
 בשמעתא דאי בעי צבורין בה או לאו וקאמר כל שהוא למאי חזי ומשני

ט וקאמר איכסל ח  כגון שנעץ בה מ
נן ט מי לא עסקי ח  תנא לאשמועיגן מ
ע דכל שהוא מ ש  דתלי ביה מרגניתא מ
מ עיקר ״  דוקא וי״ל דנהי דיניקתה ג׳ מ
 יניקתה אינו אלא כנגדה ואילן נמי
ה עיקר יניקתו י״ו«):  יניקתו כ״ה אס״
א וקורא. טה מבי ו  ואחד אילן הנ
. מ לף קז ״ 3  בפרק המקבל >
וטה  ישסו פליגי רב ושמואל באילן הנ
וטה לכאן  על המיצר רב אמר הנ
וטה לכאן לכאן ושמואל אמר  לכאן והנ
ס דבנטיית מ  חולקין וסירש בקונט׳ ה
 שרשים איירי ולפיכך שמעתין דהכא
 כרב דאזיל במר שרשין ורשב״א פירש
ת כן נ  שם בענין אחר: שעל מ
ק ״ ב  הנחיל יהושע וכו׳. במרובה (
 לף פ3.< פריך אמאי לא חשיב לה
 בהדי עשרה תנאין של יהושע ומשני
׳ ר״ח  לה: בדחלולי םגי. פי
 דחלולי לשון יראה שעושים צורות של
ף רשאי  עץ ונראין כבני אדם ואין העו
ף פ שברח העו ״ ע א  לישאר שס קמ״ל ד
ת שמביא מ ם שמשאיר שם בשר ה  פעמי
 בפיו ונשאר שם בענף הלכך אין לו
ה אלא בקציצת ענפים כולם יח):  תקנ

 הדדן עלך לא יחפור

 אונקנין עמה נכסים שאין להם אחריות הכא

 במאי עסקינן בחיטי היקא נמי הקתני כל
אילן מקצתו בארץ ומקצתו ב (  שהוא ש״מ ת״ש א
 בחו״ל טבל וחולין מעורבין זה בזה דברי רבי
 ״רבן שמעון בן גמליאל אומר הגדל בחיוב
 חייב הגדל בפטור פטור ע״כ לא פליגי אלא
יש ברירה ומר סבר אין ברירה (  דמר סבר ג
 אבל גדל בפטור דברי הכל פטור י* הכא
 במאי עסקינן דמפסיק צונמא אי הכי מאי
 טעמיה דרבי ההררי ערבי >« ובמאי קא
 מיפלגי מר סבר אוירא מבלבל ומר סבר
 האי לחוהיה קאי והאי לחודיה קאי ושש
 עשרה אמה ותו לא והא תנן יימרחיקין את
 האילן מן הבור כ״ה אמה אמר אביי מיזל
 טובא אזלי אכחושי לא מכחשי אלא עה
 שש עשרה אמה טפי לא מכחשי כי אתא
 רב דימי אמר בעא מיניה ריש לקיש מרבי
 יוחנן אילן הסמוך למיצר בתוך י״ו אמה מהו
 אמר ליה גזלן הוא ואין מביאין ממנו בכורים
אחד אילן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ג ו  ה

 הסמוך למיצר ואחה אילן הנוטה מביא
 וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל
 את הארץ: מתני׳ יי י אילן שהוא נוטה
 לשהה חבירו קוצץ מלא ״המרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגה
בית השלחין כל האילן כנגה המשקולת אבא שאול אומר כל אילן  המשקולת ה
 סרק כנגה המשקולת: נמ׳ איבעיא להו אבא שאול ארישא קאי או אסיפא קאי
 תא שמע התניא בית השלחין אבא שאול אומר כל האילן כנגד המשקולת
 מפני שהצל רע לבית השלחין שמע מינה ארישא קאי שמע מינה אמר רב
 אשי מתניתין נמי דיקא דקתני כל אילן סרק אי אמרת בשלמא ארישא קאי
 היינו דקתני כל אילן אלא אי אמרת אםיפא קאי אילן סרק מיבעי ליה אלא
 לאו שמע מינה ארישא קאי שמע מינה: מתני׳ י אילן שהוא נוטה לרה״ר
 קוצץ כהי שיהא גמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר גמל טעון פשתן או חבילי
 זמורות רבי שמעון אומר כל האילן כנגה המשקולת מפני הטומאה: נמ׳ מאן
 תנא דבנזקין בתר אומהנא ההשתא אזלינן אמר ר״ל במחלוקת שנויה ורבי
 אליעזר היא התנן ח)אין עושין חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות
 רבי אליעזר מתיר בכהי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים רבי יוחנן אמר
 אפילו תימא רבנן התם טיזימנין המפחית ולאו אדעתיה אבל הכא קמא קמא
 קא קייץ ליה: ר׳ יהודה אומר גמל טעון פשתן או חבילי זמורות: איבעיא להו
 שיעורא דרבי יהוהה נפיש או דלמא שיעורא דרבנן נפיש פשיטא דשיעורא
 דרבנן נפיש דאי ם״ד שיעורא דרבי יהוהה נפיש רבנן בשיעורא דרבי
 יהודה היכי עבדי ואלא מאי שיעורא דרבנן נפיש רבי יהוהה בשיעורא דרבנן
 מאי עביר אפשר דגחין וחליף תותיה: רבי שמעון אומר כל האילן כנגד
 המשקולת מפני הטומאה: תנא מפני אהל הטומאה פשיטא מפני הטומאה
 תנן אי ממתניתין הוה אמינא דלמא מייתי עורב טומאה ושהי התם (0 וםגיא

 בדחלולי בעלמא קא משמע לן:

 הדרן עלך לא יחפור

ק (0 כל האילן ״  קאי. דקאמר ת
 כנגד המשקולת ואפילו אילן העושה

 פירות ואמר ליה אבא שאול כל אילן

 סרק הוא דכנגד המשקולת אבל אילן

ע ותו ד ר  העושה סירות נמי מלא מ

 לא: כל האילן. כל האילנות: אי

 אמרח בשלמא ארישא קאי. ולטפרי
 אמא ל)[מחרוב ושקמה דקאמר ת״ק]

 היינו דקאמר כל: אלא אי אמרת

 אסיפא קאי. מאי כל הא לגרועי
 אתא: מתני׳ אילן הנוטה לרשות

נות ם התחתו פי  הרבים קוצן. מן הענ
ם כדי פי י קוצץ מן הענ : נמ׳ בחר [אומדנא] דהשחא אזלינן. דקתנ ׳ מ  כדי שיהא גמל עובר תחת העליונות: מפגי הטומאה. מפרש בג

ג שסופה שתתליע אע״ : כדי שההא עגלה מהלכה. אם תקרתה חזקה כל כך מותר ו מן  שיהא גמל עובר ורוכבו והרי חוזרין וגדלים לאחר ז

ן פשתן היאך  וחסחת: קמא קמא קיין ליה. כל ענף וענף שיקדים ויצמיח יקצצנו: בשיעורא דרבי יהודה מאי עבדי ליה. כשיבא גמל טעו

ם (0 ארוכים מאהילין עליו ועל עוברי הדרכים ומביאים עליהם פי  יעבור: מפני אהל הטומאה. שמא יסול כזית מת אצל האילן והרי הענ

ה ואי לא ם תחתי ד ב ו מדת שם ואינה נופלת לארץ ובני אדם ע ה עו א מ ו ט : ושדי החם. על האילן ומתוך שענפיו רבים ה ה א מ ו ט  את ה

: קמ״ל. ה א מ ו ד שם ט ט בדחלילי בעלמא סגי ליה לקוץ אחד אחד מבינתיס כדי להרחיק ארר ביניהם ולא תעמו ה  חיישינן אלא ל

 מתניתא דאפילו לא נותר בו אלא ענף אחד מזיק הוא אח הרבים: הדרן עלך לא יחפור

 או נראה לחסר וצ״ל רשנ״ג שנר להגלל נחיונ חיינ והנלל נפטיר פטור ומשו״ה אמר ונוי. נ< נראה לכצ״ל טנל ׳חולין מעורנין זה נזה טון למפסיק צונמא אותו הנוטה וכוי. ג) לכאורה נראה לצ״ל ורבי! אמר ר״י ללא ס״ל כעולא אלא אחד וכוי



 עין משפט
 נר מצוה

 א א ב מיי׳ פי״נ מהל׳
 מוען הלכה א סמג עשין
 צה מוש״ע ח״מ סי׳ קמא

 סעיף א:
 כ ג ד מיי׳ ס׳׳ו מהצמח
 סקי ממון הצ׳ א סמג
 עשי! סח טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 שפמ סעיף ה:

 רבינו גרשום
 חזקת הבתי׳: והבורות זהו
 עגיל: שיתין. ארוך
 וקטין: המערות. מרובעות.
 וכל הני עושין כדי להשקות
 שדותיהן מהן: ובית הבדין.
 זהו בד של ויתים שלאחר
 דריסת הזיתים מניחין שם
 השמן ומסתפקין הימנו בכל
 יום ויום: ובית השלחין.
 צריך להשקותו בכל
 יום: והעבדים. שהוקשו
 לקרקעות שעובד בהן ככל
 יום: וכל דבר שהוא עושה
 פירות כלומר כל דבר
 שמשתמשין בו בכל יום
 ויום תמיד: חזקתן ג׳ שנים
 מיום ליום. דכל הני עושין
 שמוש מיום ליום ואם
 החזיק בהן ג• שנים מיום
 ליום ואח״כ מערער עליהם
 שום אדם מחזיקין להו
 ביד המחזיק ומשו״ה בעינן
 מיום ליום כדי שלא יכול
 לטעון המערער אני באתי
 לשם ולא ראיתיו שהי׳
 משתמש בו לפיכך לא
 מתיתי ולכך צריך שיביא
 עדים שראוהו משתמש
 בו בכל יום לפי שבאלו
 משתמשין בהן בכל יום:
 שדה בית הבעל חוקתו
 ג׳ שנים. ולא צריך שיהא
 משמש בו בכל יום שאם
 בא המערער ואמר אני
 באתי ולא ראיתיו משתמש
 בה לפיכך לא מחיתי יכול
 לומר לו אני הייתי משתמש
 בשעה שבני אדם רגילין
 להשתמש כשדה בית הבעל
 והואיל ולא מחית באותה
 שעה לא הוי מחאה:
 מהולכי אושא. מפרש לקמן
 דהיינו ר׳ ישמעאל: נפק ליה
 מחזקת תם. כדכתיב כי שור
 נגח הוא מתמול שלשום:
 וקם ליה בחוקת מועד.
 כדכתיב והועד בבעליו ולא
 ישמרנו: עד נגיחה רביעית

 לא מחייב. נוק שלם:

 חזמת הבתים פרה שלישי בבא בתרא כח.
ן בפרק ט להא לחנ ד ר ׳ ר״י בר מ ם ובית הבדים. פי  חזקת הבתי
ע שיש מ ש מ ה מ־:) עברו הגיתומ והבדים ד ג י ג ח  חומר בקדש (
ס אז בזמן לקיטה אבל יש בגי ט ר ו  להן זמן קבוע היינו שרוב העולם ד

: ט ע ט מ ע מ דורטן ב  אדם שמצניעין כל השנה ו
נה. ממוך  שלשה חדשים בראשו
ע דבעי רבי מ ש ה מ ״  פ
 ישמעאל שהוא יזרע ויקצור באותן שלשה
 חדשים ראשונים וכן באחרונים ואין
מה שתהא תבואה הנזרעמ אחר ניסן  מי
ד ניסן  גדילה בג׳ חדשים ואין זמנה ע
׳ בר״ה ט מ א  הבא דמצינן כעין זה ד
) כל תבואה הנקצרת בחג בידוע . ג י ) 
ה אלמא גדלה  שהביאה שליש לפני ר״
ם באותו זמן אבל קשיא לר״י  פעמי
ו כ אמאי צטך י״ח חדשים בט״  דא״
 חדשים סגי שחרע ג׳ חדשים לפני ניסן
ץ ושלישימ ק  רקצור בניסן ושניה בסוף ה
ה חשובה ל ט  בניסן הבא ר״ל דצטך א
׳ בגמ׳ ט מ א ג ד ״ ע  של י״ב באמצע א
 אכל תלת פירי לתלתא ירחי כגון
א לרבי ישמעאל הויא חזקה מ ס פ ס  א
 שאני התס לפי שהוא זמן שלה אבל קשה
ז סירא : ו ף ל ן ל מ ק ל ) ׳ מ ג ׳ ב ט מ א  לר״י ד
 רבה ופירא זוטא איכא בינייהו דר׳
ה דר׳ ישמעאל סבר ״ פ ר״ע ו  ישמעאל ו
ס ושבולת שועל ט ו ע  פירא רבה כגון ש
ר״ע סבר פירא  שגדלים בג׳ חדשיס ו
 זוטא כגון ירק הגדל בחדש אחד והא
׳ב< דאסססתא ן ע׳ מ ק ל ׳ בגמרא (  אמרי
 בחדש אחד הרא חזקה לרבי ישמעאל ונראה לר״י דלא בעי רבי ישמעאל
׳ זרעה הראשון או הוא יזרענה בשלשה  שיזרע התבואה ויקצור אלא אסי
פ שלא קצרה ובהא סליגי דרבי ישמעאל סבר ״ ע  חדשים אתרוניס א
ט ברשותו הרבה כגון ג׳ חדשים והיינו סירא ס  בעינן שיהא גדל ה
ר״ע סבר דאין צטך שיגדל ברשותו אלא חדש אחד והיינו סירא  רבה ו
א״ת היאך יהא ניכר שיחזיק בה כל ג׳ חדשים ראשונים או  זוטא ו
ט תימא שמנכש  אחרונים ט ביום אחד או 3ב׳ יוכל לקצור או לזרוע ו

הבתים והבורות והשיחין והמערות  חזקת א
 והשובבות והמרחצאות ובית הבהין
 ובית השלחין והעבדים וכל (א) שהוא עושה
 פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום
שהה » הבעל חזקתה שלש שנים ואינן  ב

 מיום ליום א<ר׳ ישמעאל אומר ג׳ חדשים
 בראשונה ג׳ באחרונה ושנים עשר חדש באמצע
(0 י״ח חדש ר״ע אומר חדש בראשונה  הרי
 וחדש באחרונה וי״ב חהש באמצע הרי י״ר
 חדש א״ר ישמעאל בה״א בשהה לבן אבל
 בשהה אילן כנם את תבואתו ומםק את זיתיו
 (י< כנם את קייצו הרי אלו ג׳ שנים: גמ׳ אמר
 ר׳ יוחנן שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים
 מנין לחזקה >ה ג׳ שנים משוה המועה מה שור
נפק לי׳ מחזקת תם  המועה כיון שנגח ג׳ נגיחות ג
 וקם ליה בחזקת מועה ה״נ כיון האכלה תלת שנין
 נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח
 אי מה שור המועה יעה נגיחה רביעית לא מיחייב
 ה״נ עה שנה רביעית לא קיימא ברשותיה הכי
 השתא התם מכי נגח שלש נגיחות הוי מועה

 ואיהך

ו תדיר  בית השלחין. ממוך שהמעיין בתוכו שמשקים אותה ממנ
ר וכל דבר שעושה סירות תדיר חזקתן ג׳ ט  ילושה סירות ת
 שנים מיום ליום אס החזיק בה שלש שניס שלימות אין צטך להביא
ה ואס ערערו עליה בעלים הראשונים וזה אומר מכרת ר ט  שטר מ

ט חזקתו מועלת לו ואס ט  לי ואבד ש
 לאו אין חזקמו מועלת לו לפי שכשאמרו
ה נ מ  ג׳ שנים לחזקה כל הראר לצאמ מ
: שדה ביס הבעל.  בג׳ שנים אמרו
מ במי גשמים אינה עושה ק ס ת ס מ  ה
ם אתת בשנה תזקתה ע  פירות אלא פ
מה  ג׳ שנים ואינה צטכה מיום ליום. ו
 היא חזקתה רבי ישמעאל אומר שלשה
 חדשים אחרונים של שנה ראשונה
 ושלשה חדשים ראשונים של שנה
 אמרונה ואמצעימ שלימה שיש
ן טו ם לזרוע לסני ראש השנה ו ט ה מ מ  ה
 שהחזיק בה סוף שנה ראשונה ג׳
 חדשים רש לו עדים שזרעה באומן ג׳
 חדשים וכן בג׳ חדשים ראשונים של
ט זו חזקת שלש שנים רצוסות  אתרונה ה
 שאין לך אדם הרואה את חבירו שזורע
ט העשר לשנה  את שדהו לאכול ס
 ושותק: ר״ע אומר כוי. מפרש בגמרא
 בלי.] במאי פליגי: בד׳׳א. שצטך י״ח תדש
 לשדה בית הבעל: בשדה הלבן. שכל
 פירותיה נלקטין בסרק אתד לפיכך
 צטך ג׳ שנים: אבל בשדה האילן.
 שפירותיה נלקטים לפרקים ענבים
 בפרק אתד וזיתים בפרק אחר ותאנה

ם: ומסק אה זיהיו י ס אה הבואהו. יין של גפנ נ  בפרק אחר: כ
 וכנס אס קייצו. תאנים ליקט ריבשן בה ועשה קציעות והכניסן לבית
 הרי זו תזקה כאילו הן ג׳ שנים: גמ׳ מהולכי אושא. שגלתה
ן בראש השנה (לף לא.) עשר גליות נ ן לאושא כדאמט ט ד ה נ  ס
ן כו׳ מיבנה לאושא מאושא כוי: לא מיחייב. לשלם ט ד ה נ  גלתה ס
קה:  אלא חצי נזק אף כאן עד גמר שנה רביעית לא הרא תז

 ואידך
מר אמר כל שיבא דכרבא נ<ניעול ) דלא הויא חזקה משוס דמי : ו ף ל ל ה אניר דאמר לקמן ( ו הא לא הויא חזקה מידי דהו  את השדה ומתקנ
מ כשאוכל בענין זה שאין התבואה חוזרת לבא דשייך לומר ״ ) אכלה שחמ לא הרא חזקה ה ׳ >שס. ט מ א  בה ר״ל כגון שאוכלה שחמ והא ד
 לאו אחזקת כדמחזקי אינשי לפיכך לא חש למחות אבל אס אכלה שתת בענין שאין התבואה מתקלקלת כדרך שבני אדם עושיס בעוד שהוא
ג דלא שייך התם אכלה ״ ע  ירק ולא בא עדיין גבעול שלה הרא מזקה ובשדה אילן דבעו רבנן דסליגי אר׳ ישמעאל בגמרא מיום ליום ג׳ שנים א
<(שמתקן) העצים לעצמו לא שייך למימר כל שיבא ן ג ו ן בכך והוי כמו ניר ט ג דמתק אע״ מ איכא למימר כגון שזומר ומעכב העצים לעצמו ו ״  שחמ מ
< צונמא ף כט: ל י דאתזיק בה בכה״ג שנעל וגדר את השדה ונועל במסמח ואין מניח אדס ליכגס והא דאמר בגמרא ( ״  דכרבא ניעול בה ועוד אומר ר
י מידי א לא מהנ ד ט ה אבל נעילה ג ע ט  במאי קני לה ולא קאמר כגון שנעלה וגדרה איכא למימר דאין נעילה מועלת אא״כ איכא אכילה בהדה או ז
ך בכמה דוכתי וליכא למימר ט כה״ג ס מה וכי מניינא אתא לאשמועינן ו ח חדש. תי ״  והשתא אתי שסיר נמי לרבנן דרבי ישמעאל: שהן י
ן לא הוה שמעינן דבעינן רצופים אי לא דאשמועינן מי י ע דמממנ מ ש ל רב הונא ובגמרא מ  דרצופין אמי לאשמועינן דא״כ מאי קמ״
) ותבואמ הכרס וא״ת כ ם כ י ר ג ל ט קרי ליה לכרס תבואה משוס דכתיב ( ה . ל אתו ת תבו : כנס א [ ה ל ז ה ע מ מ ט ש ״ י ו ׳ מ י ע  רב הונא [
ע זמן י ע זמן יין למכור ובתר הכי קאמר הג י ) הג . ג מ ס ׳ ׳ ב ן באיזהו נשך ( נ ט מ א ד  תינח הא דתנא מבואה קודם זימים דיין קודם לשמן כ
< חצי ניסן ואייר וחצי סיון קציר : ס קו ש ט הא מאנים קדמי דהא אמר בהמקבל (  למכור שמן אלא כנס את קייצו אמאי תני ליה בתר ה
מא מינייכו לא תיתחזיאו ) דאמר להו רבא לרבנן במטו : ה ף ל ל  חצי סיון ותמוז י)[וחצי] אב קיץ ואילו בציר היה בתשרי כדאמרינן בברכומ (
ן נ אמט ט ו ע ו א ודבר מ ס ט א מ ב ״ ה ט לא שמיה גנב ו ש ף ט a גנב ניסן וגנב ת ל ן ( ט ד ה  קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי משרי ואמרינן נמי בסנ
ט וכבר כלה ש מ ר ב ע דבציר ה מ ש י דמי אחמרא במשרי ומבחרי להו בטבמ מכל אלו מ ב ה < חזי מר להנהו רבנן ט : ף עג מ ל ״ 3  באיזהו נשך >
ט קיץ לחצי היון ותמוז וחצי אב לפי שאז עיקר יובש של מאניס באילן ומיהו אין קוצצין אומו מן האילן עד לאחר הבציר ק  הקיץ וי״ל דהא ד
) ומניתיס אותו לייבש ולא (י) זמן כניסתו לבית עד לאחר תבואת הכרס והא דלא הויא לקיטה חזקה ט שמא ף ו דס מצי סי נ לוקטין אותו קו  א״
מסק את זיתיו בשבט ד שיביאם לביתו ור״ח מסרש כנס תבואתו בתשרי ו  היו רגילין לייבשן באותו שדה שגדלו שם ולכך לא הרא תזקה ע
ה תני נקט כסדר זה משוס דתשרי הוא תחלת השנה אבל יותר מיושב אי הו ט זו חזקה נמצאת חזקה בשנה אחת ו  וכנס קייצו באב ה
ה ״ ם ל ש : ו ג ף כ ל ה שהיה מסרש בב״ק ( מ י מ ש״ ת כוי. מכאן חזר בו ר עי עד עד נגיחה רבי ה שור המו  להו כסדר גשמי שנה שהן גדילין עליהן: אי מ
ט שלשום תלת ולא ישמרנו בעליו אתאן לנגיתה רביעית ורבא אמר תמול מתמול לא) גבי » דפליגי אביי ורבא דאמר אביי תמול מד מתמול ת  ו
ק הכא גמרא דלא כהלכמא ה מסי כ הו  חד הוא כו׳ דאביי סבר דעד נגיחה רביעית לא מיחייב ורבא סבר דחייב בנגיחה שלישית דא״
ה״ר עזרא מפרש דודאי לכ״ע לא מיחייב עד רביעית אבל ת דורשין איכא בינייהו ו י ופירש דמשמעו ש״  דקי״ל כרבא לגבי אביי וחזר (ח) ר
ק נגיחה רביעית מקרא דלא ישמרנו אס נגח נגיחה רביעית ביום ג׳ לא מיחייב עד שיגח ביום רביעי דלא  בהא סליגי דלאביי דמסי
א אפילו ביוס שלישי אס נגח נגיחה רביעית מיחייב: ט ה  ישמרנו קאי אימים דומיא דתמול שלשום אבל לרבא לנגיתה רביעית לא כתיבא ב
נ הוחזק ם ה״ ה התם הוחזק נגחן שלש פעמי ד מ ע ו מ ך הא הכי יליף משור ה ט מה לר״י דמאי פ א מיחייב. תי עית ל  עה נניחה רבי
ם נפק ט נגח ג׳ פעמי ס מ מ ה ה ט יליף מ ה ד דמקשה ד ״ ס ה ליה ברשותיה ואומר ר״י ד מ  שתקן בשלש שנים א״כ משלש שנים ואילך ק
א: א הו מ ע ג דמילתא בלא ט ״ ע ן שאכלה שלש שנים ולא מיחה נסקא ליה מרשות מוכר לרשוח לוקח א ו נ ט ״  ליה מחצי נזק לנזק שלם ה

 אלא

 מםורת הש״ם
 א) [ועיי חוס׳ עירובי! מח.
 ל״ה ד יהודה וכוי], ג) צ׳׳ל
 לעייל ביה, ג) ס״א שמעכב,
 ד) רש׳׳צ, ס) צ״צ לוקמי! אותו
 חצי סיון וכו׳ ומטחים. רש ״ש,

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה וכל דבר שהוא
 עושה: (נ) שם שלה בית
 הנעל:(«) שם הרי אלו י״ח
 וכו׳ הרי אלו י״ל: (ו) שם
 וכנס אח קייצו: (ה) נמ׳ מנין
 לחזקה שהיא גי: (ו) תום'
 ל״ה כנס וכו׳ ולא הוה זמן
 כניסתו וכו׳ שדה עצמה
 שגללי יכו׳ יומר היה מיושנ:
 (1) דיה אי מה וכי׳ גני הא
 דפליגי: (ח) בא״ד וחזר בו

 רש׳׳י:

 מוסף רש״י
 בורות. עגול. שיחין. ארוך
 וקצר. מערות. מקורה

: ז ל י י ע ל  נקירו. !



 מסורת הש״ם
 א) ולקמן מא.], כ) [לקמן כט.
 לת: לט. כתובות קט: קי.
 ערכין ט!.], ג) נ״ק כד. תענית
 כא., ד) וגי׳ הערוך ערך צלף
 בתלתא], ס) וגי׳ הערוך
 ביום אחד עמ״ש תוש׳ דייה
 כגון נשם ר״חו, ו) [עירובי!
 לט. וש״נ ועיי לקמן כט.
 ק״פ:ן, ז) צ״ל איתפרש.

 דק״ס, ח) [שימן לבן,

 תורה אור השלם
 1 ואם שור נגח הוא מתמל
 שלשם והועד בבעליו ולא
 ישמרנו והמית איש או
 אשדל השור יסקל וגם
 בעליו יומת: שמות כא כט
 2 עזרות בכסף יקגו וכתוב
 בספר וחתום והעד עדים
 בארץ בנןמן ובסביבי
 ירושלם ובערי יהוךה
 ובערי ההר ובערי השפלה
 ובערי הגגב בי אשיב את

 שבותם גאם ין:
 ירמיהו לב מד

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' נעידנא דאיתא
 להאי נגיחה ליחא להאי:
 (ב) שם נספר וחתום וגו׳
 שהרי: (ג) רש״• דייה החס
 יהועד וכי׳ ט תיט דהני
 מפקי מחוקה: (ד) דייה ה״נ
 שהרי יכו׳ לצדקיהי היה כצ״ל
 ואות ו' נמחק: (ס) בא״ד
 מזהיר את לוקחי וכו׳ עשירית
 ואחת עשרה וכשיחזרו
 מן הגלות אם יבואו
 המוכרים להוציא מידכם
 בשביל שלא חזקתם ג׳
 שנים תוציאו שטרותיכם
 ותקיימו בידכם אלמא כהני
 תרתי:(1) תד׳׳ה אלא מעתה
 חזקה וכו׳ מדקאמדי הולט:
 (t) דייה אלא מעתה מחאה
 וכי׳ מה שור המועד צריך
 וכו׳ דמה היה מועיל אס
 היה מוחה: (ח) דייה כנו!

 צלף אע״ג לשני ליה:

 כח: חזכןת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ואידך. כלומר ונגיחה רביעיח לבעינן היינו משום דאי לא נגח
׳ לקמן ה ישלם: שאין עמה טענה. מפרש בממני  לאחר שהוחזק מ
) אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי אמר לו שלא אמר לי אדם .  (לף מא
 דבר מעולם ולא אמר לו אתה מכרמ לי: חיהוי חזקה. דהא אמרת
י ליה מרשות מוכר: ק פ  שלש שנים מ
 ומשני טעמא מאי. אמרינן שלש
א מ י לה מחזקת מרה ק  שנים מפק
 דאמרינן דלמא כדאמר איהו זה אומר
י  לקחתיה ממך וזה אומר גזלתה ממנ
ת עם מי אתיא מ א  ואין אנו יודעין ה
 חזקת שלש שנים ומוקי לה ברשומיה
 ואמרינן דלמא קושטא הוא כלקאמר
ה מהיכן קנאה בשביל נ ע  אבל בלא ט
 אכילת שלש שנים: מחאה שלא בפניו
ר ע ר ע מ  לא חיהוי מחאה. אס מיחה ה
 בתוך שלש שנים לפני עדים שלא
 בסני המחזיק ואמר דעו שסלוני מחזיק
: ה א ח  בקרקע שלי בגזילה לא תיהוי מ
 דומיא דשור המוטד. שמעידין ששורו
ם שהעידו שלא י מ ע  נגחן ובשלש פ
עד אף המראח  בפניו אינו נעשה מו
הר עדומ שלא  עדות של מחאה לא מי
ה היא א ד ע ה  בפניו דמחאה דומיא ד
 שהיא המראה לשמור שורו ואף
ה המראה היא להזהר בראיימ א ח מ  ה
: החם והוטד  זכותו ושטר מכירתו
 בבטליו אמר רחמנא כוי. כלומר לא
 דמי נהי דגמרינן שלש שנים משלש
י הני מחזקה  נגיחות כי היכי «) דמסק
קה אבל מחאה  הני נמי מסקי מחז
ה לית לן למיגמר דהתם כיון א ד ע ה  מ
ן על נגיחותיו ה לחייבו ממו א ד ע ה  ד
על  היא באה ולהעמיד שורו בחזקת מו
 בעינן בסני בעלים שידעו לטעון
ם ולהביא אחרים להזימן  ולהכחיש העדי
א דמחאה להתרוח בו להיות מ ע  אבל ט
ען  זהיר בזכיומיו היא באה שזה טו
 שבגדלה היא בידו הכא אפילו שלא
מה: דחברך חברא איה  בסניו גמי אי
 ליה כוי. ויאמרו זה לזה והדבר בא
 לאזניו ואינו יכול לומר אילו שמעתי
 הייתי זהיר בראיית זכותי: ולר' מאיר
 דאמר כוי. כלומר לר״י דאמר בב״ק 1כג:]
עד כל שהעידו בו שלשה ימים  איזהו מו
׳ ם דאסי מ ׳ ימים אלא לר״מ דאמר ה  איכא למימר הכא ג׳ שנים דומיא דג
ו הכא נמי אכלה מלמ פרי בחד ״ ק עד מ ר מו ם ביום אחל ה י מ ע  נגח ג׳ פ
 יומא כגון מאנה שאינה מתבשלמ יחל ויש שאינה מתבשלת שחרית ולערב
: צלן». ׳ ל כו ע  היא רארה הכי נמי להויא חזקה. ומשני לומיא לשור המו
ם: אספםסא. מין זרע הוא נגמר לסוף ג׳ ימי  פרי שלא ניכר בו היוס ו
מו  לעשב בהמות ולסוף ל׳ יום הוא נגמר ועוקרין אותו וזורעין אחר במקו
: דקדיח. גדל קצת: ס י מ ע  ובתוך שלשים יום גוזזין אומו שלש ס
: בחלסא ירחי. ד ס  משמט הוא דקא שמיט ואכיל. ואין זו אכילת כל ה
 שעקרה בסוף כל חדש וזרע אחרת: מאן הולכי אושא. דאמר רבי
: רבי ישמעאל. לא פירש׳) לי מהיכן הו י  יוחנן לעיל [ע׳׳אז להא מילמא משמי
: לרבנן מאי. רבנן דלימ להו מן ד שהוא היה באומו הז י מ  אלא הכי ג
ג שהרי נביא ״  הא דרבי ישמעאל מנא להו חזקה דשלש שנים: ה
 עומד בעשר ומזהיר על אחה עשרה. ירמיה בשנה העשירית לצדקיהו
ה כדכתי׳ בס׳ ירמיה ח< ושם נאמר לו הנה חנמאל ר ט מ  (י) והיה כלוא בחצר ה
 בן שלוס וגו׳ וכתיב בההוא עניינא שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וגו׳
 היה מזהיר (י) לוקחי שדות לכתוב שטרות ולהעמיד עדים בחמימתס כי
 יגלו מן העיר בשנת אחת עשרה כשנלכדה העיר ולא יחזיקו במקח
 שלש שנים אלא עשירית ואחמ עשרה אלמא בהני תרתי שנין לא
 הוי חזקה מכאן לחזקה שאינה סחותה משלש שנים: עצה טובה קמ״ל.
ע לן מ ש  כלומר לעולס חזקה הרא בשנה אתת ועצה טובה קא מ
 שיהא שטרו בידו מוכן לראיה ולא יזקק לעדים כשיעוררו עליו:

 דאי

 רבינו גרשום (המשך)
 מ״מ דמי כאכילה גנובה
 שאין ממתין עד ל׳ עד
 שתתגדל כולה אלא משמט
 שמיט ואכל להכי לא
 הוי חזקה ומקשי׳ אכלה
 תלת פירי בתלתא 3)
 יומי כגון אספסתא דסוף
 ל׳ עוקרין אותה מהקרקע
 מהכל וזורעין אחרת תיהוי
 חזקה דהשתא ליכא למימר
 דשמיט ואכיל: ומשני מרא
 דשמעחא מן הולכי אושא
 היינו ר׳ ישמעאל: ולד׳
 ישמעאל הכי נמי. דחהוי
 חזקה: דתנן אמר ר״י בד״א.
 דבעינן תלת שנין חזקה:
 בשדה לבן. דהיינז שדה
 תבואה שאין בה אילנות
 ואינה עושה אלא חבואה
 אחת בשנה משום הכי
 בעינן ג׳ שנים רצופוח
 דומיא דשור המועד הליהוי
 ג׳ תבואות בג׳ שנים:
 אבל בשדה אילן. דיש
 כה נמי תבואה: כנס
 תבואתו וכוי. דעבד ג׳
 תבואות הללו בשנה אחת
 הויא חזקה: כגון אםפסתא.
 אספסתא מאכל בהמוח היא
 שלועזין טריד״א: ורבנן
 דמתני׳ מנא להו דבעינן ג׳
 שנים חזקה דהאי דתנו עד
 האידנא בהא דר״י אליבא
 דהולכי אושא היא: וחחום.
 שיהיו השטרות משומרין
 בידכם: שהרי נכיא. ירמיה
 עומד גו בתשע שנים
 לצדקיהו כדמפורש בספר
 ירמיה ומזהיר על י״א
 שנה בתחלתה שילכו בגלות
 כדכתיב בעשתי עשרה
 לצדקיהו כחודש הרביעי
 הובקעה העיר ולפיכך היה מזהירם בשנת ט׳ ואמר להן הואיל ואין אתם מעכבין בכאן ג• שנים דחזקה. מי שקנה עכשיו בתים
 או ׳שדות במקום הזה יכתוב בשטר ויחתום עדים כדי שתהא הקרקע ברשותכם וכשתחורו מן הגלות ויבואו המוכרים להוציא
 מידכם בעבור שלא החוקחם בה ג׳ שנים תראו להם שטריכם ותקיימוה בידכם מכלל שאם היו בה ג׳ שני חוקה לא היו צריכין
 שטר: ואיכא ספר שכתב שהרי נביא עומד בי׳ ומזהיר בי״א מתרצי הכי משום דוחק הקראי א״ל אבי׳ ודילמא לאו משום טעמא
 דלא הוי שני חזקה קאמר להו אלא משום עצה טובה קאמר להו למכתב שטרות לפי ׳שילכו בגלות ושמא יהרגו העדים או
 יגלו למקום רחוק ולא ימצאו העדים דהאי דקאמר להו נמי בנו בתים בבבל ושבו משום עצה קאמר להו לפי שהיה יודע שהיו
 משתהין בגלות. תדע דמשום עצה קאמר להו דכתיב ונתתם לשטרוח בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים דאי משום חזקה הוא

 לא צריך ימים רבים כ׳ אם עד שיעברו שני חזקה:

 ואידך כי לא נגח מאי לשלם הכא כיון
 האכלה תלת שני קיימא לה ברשותיה אלא
 מעתה חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה
כל חזקה שאין עמה טענה (  אלמה תנן א
 אינה חזקה טעמא מאי דאמרינן הלמא
 כדקאמר השתא איהו לא טעין אנן ליטעון
 ליה מתקיף לה רב עוירא אלא מעתה
 מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה הומיא
 דשור מועד מה שור המועה בפניו בעינן אף
והועד בבעליו  הכא נמי בפניו בעינן התם 1
 כתיב הכא ביחברך חברא אית ליה וחברא
 החברך חברא אית ליה ולר״מ ״דאמר
 ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ״ש
 אכלה תלתא פירי ״בחד יומא כגון תאנה
 ליהוי חזקה רומיא דשור המועה מה שור
 המועה בעיהנא יא) האית ליה הא נגיחה ליתא
 להא נגיחה הכא נמי בעיהנא האיתא להאי
 פירא ליתא להאי פירא אכלה תלתא פרי
(בתלתא יומי) כגון צלף ליהוי חזקה התם (  ה

 פירא מיהא איתיה ומגמר הוא דקא גמר
 ואזיל אכלה תלתא פירי בתלתין יומי כגון
 אםפסתא ליהוי חזקה היכי המי הקהיח

 ואכלה דקדיח ואכלה התם
 הקא שמיט ואכיל אכלה

 בתלתא ירחי כגון אםפםתא
 מאן הולכי אושא ר׳ ישמעאל לר׳ ישמעאל
 הכי נמי דתנן רבי ישמעאל אומר בד״א
 בשהה הלבן אבל בשדה אילן כנס את
 תבואתו ומסק את זיתיו וכנס את קייצו הרי אלו
 ג׳ שנים לרבנן מאי אמר רב יוסף קרא כתיב
שדות בכסף יקנו וכתוב בםפר וחתום «< שהרי 2 

 נביא עומד בעשר ומזהיר על אחת עשרה
 א״ל אביי הלמא התם ייעצה טובה קמ״ל

 דאי

 משמט הוא
 תלתא פירי
 ליהוי חזמה

ד דמקשה ״ מה מאי ס ה כוי. מי נ ע ה ט מ ה חזקה שאין ע ת ע  אלא מ
ן מידי וי״ל דהכי ט מצי לאוקמי ביליה כיון ללא טעי י ה  ל
על מה התם בשלש נגיחות הוי בחזקת ן לילפמ משור המו ו ך ט ד  פ
ן לאכלה שלש שנים ולא מיחה הרא בחזקת שלא ו  נגחן הכא נמי ט

ה נמי תהא שלו נ ע  ימחה עול ובלא ט
 לאימ לן למימר שמחל לו אי נמי הא
ה  לקא פריך למימרא לחזקה שלא בטענ
 חהא חזקה היינו כגון לאמר ליה
ג ״ ע  מפלניא זבנתה לזבנה מינך א
 ללא אמר קמי לידי זבנה ולא דר בה
לע אי זבנה מיניה  אסי׳ תל יומא ולא י
מה לרשב״א ט א״ל תי ה  אי לא אלא ל
ק ״ ב ) ל ג ר  הא למיבעיא לן בפ׳ טצל ה

) אי לאיעולי מורא אי לאיעולי ם ש . ו ל  כ
 גברא תפשוט מהכא ללאיעולי תורא
ה שור לט אושא מ ט הו מ א ק  הוא (י) ל
ן שנגח ג׳ נגיחות נפקא ליה ו על ט  המו
 כו׳ ואי לאיעולי גברא לא מייעל על
על לעבור  נגיחה רביעית לאז הוא מו
 בהתראות לכשנגח נגיחה שלישית
ן לא עבר על שלש י ט  והתרו בו ע
ם רביעית וי״ל ע  התראות על שיגח פ
 לסוגיא להכא כמאן לאמר לאיעולי
 תורא והולכי אושא לא אמרו אלא
עד ולא יותר וילפיגן ן משור המו נ ד מ ג  ד
 משלש התראות דגברא ולא משלש
 נגיחות למורא ועוד דלמאן דאמר
 לאיעולי גברא אין צריך שיהו מוחזקות
 לעבור בהתראות לאס כן על נגיחה
 חמישית לא יחייב אלא צריך שיוליעוהו
ם כשיגח כלי שישמיר שורו ע  בכל פ
ם חיובא דשור חליא במה  ומכל מקו
ה א ח ה מ ת ע  שהוחזק ליגח: אלא מ
. פירש ר״י א מחאה ה א ת ו ל י  שלא בפנ
ד דהוי ע ו מ ט דילסת משור ה י  ט ה
ה  חזקה בשלשה זימני הכי נמי נילף מ
 שור ש צריך העדאה בפניו ולא אמר
ט נמי מחאה  קלא איח ליה ומועיל ה
 שלא בפניו אית לן למימר דלית ליה
 קלא ולא תהא חזקה אף על פי ששמע
ה  החזקה כיון דאין קול למחאה מ
ע י  היה מועיל אם מוחה כיון שלא תג
ג שמחאה באה אע״  למחזיק מחאמו ו
ההעלאה באה לקייס  לבטל החזקה ו

ט חזקה משוס לחזקה ק ט מחאה ולא נ ק נ מ פריך שפיר והא ל ״  מ
ה אבל מחאה אינה נשמעמ יומר ובלא שור א ל ע ה י מ  נשמעמ טפ
ר מצי למיפרך ללא תהא מחאה כלפריך אליבא לרבנן אלא על ה  המו
ד ניחא ליה למפרך מיניה ומשני חברך חברא ע  כיון דיליף משור המו
 אימ ליה רש קול בין למחאה בין להעדאה אבל בהעדאה גרידא
עד אלא אס כן מעידים בפניו אסילו  גזירת הכתוב הוא דאין נעשה מו

 יתברר לו באלף עדים שהעידו על שורו בבית דין:
ה גדולה  כגון צלף. (י» בתר דשני ליה מתאנה פריך מצלף דתאנ
 היא בשעה שנוטלין חבירמה מן האילן אלא שלא נתבשלה
 עליין אבל צלף קטן הפרי הרבה כשנוטלין האחת כדאמר בשבת
) עתילין אילנות שיטענו סירות בכל יום לגלג עליו אותו  (לף ל:
 תלמיל אין כל תלש תחת השמש אחר ליה צלף ור״ח גריס ברישא
 תלתא סירי בחל יומא כגון צלף שיש לו שלשה סירות ביחל ובתר הכי

ס שלנו: ד פ ס ע כ מ ש  גריס כגון מאנה וההיא לשבמ מ
נ מצי למיסרך וללמא ע לן. ה״ מ ש א מ ה ק נ ו  והלמא עצה ט
 בתוך עשר הוה קאי ומזהיר על תחלת אחת עשרה
 לליכא אפילו שנה ולעולם בשנה אחת הויא חזקה ור״ח סירש לרב
ד נביא עומל בתשע ומזהיר על י״א שתלכל ה ס ש ד ג ט ו  יוסף יליף ה
 העיר ראבלו השטרות ויסמכו על חזקת שלש שנים ומביא ראיה
ס ט פ ס  מסלר עולם לבשנה תשיעית בחלש עשירי היה ומיהו בכל ה
ט וכן בסלר עולם שלנו תניא מל בעשי ט נביא עו ה  שלנו כמוב ש
 בשנה העשירית ועול ללגירסמו נמי קשיא מנא ליה שלש שנים

 מוסף רש״י
 כל חזקה שאין עמה
 טענה אינה חזקה. טן
 נחזקת ג׳ שניס לקרקעות
 יבתים יאילנות, נין בחזקת
 ייס אחל נגין הנך לאמרינן
 לעיל >ו.ו אחזיק לתירלי כו׳
 מיירי, וקאמר לצריך לטעון
 מאתה כמ החזיק בה והלכך
 טון לטעי! טענחא מעליא
 שבדין ירד לקרקע זה ומתון
 כך החויק בה כשיעור חזקה
 שאמרו חכמים וזה שמק
 ולא מיחה, הייא חזקה ואין
 המערער נאמן לומר לא על
 ידי ירד לקרקע שלי אלא בלא
 רשותי, לאם כ! למה הניחו
. ( ס לקח! מא. ״ נ ש ר  להחדק (
 ריחק גניחותיו חייב. בשור
 מועל קאי בג״ק בפרק טצל
 הרגל מועלת «כג:) איזהו
 מס ואי זהו מועל כל שהעידו
 בו ג׳ ימיס, לנרי ר׳ יהידה,
 ר׳ מאיר אומר כל שהעילו
 בו ג׳ פעמים גיוס אחל, ר׳
 יהילה סנר כחינ אי נודע ט
 שיר נגח היא מתמול שלשיס,
 מתמיל תרי שלשיס תלת הרי
 ג׳ ימיס, יר״מ סבר ריחק
 נגיחיחיי כשנגח בג׳ ימיס זה
 אחר וה חייב, קירב נגיחוחיו
 שנגח ג׳ פעמיס ביוס אחל לא

א ׳. ת כ י נ ע ת  כל שכ[ !

ר: ט בשנת אחת עשרה לחדש הרביעי בתשעה לתולש הובקעה העי ה  מיום ליום ללפי גירסמ סלר עולם ליכא אלא שמנה עשר חולש ש
 שמא

 רבינו גרשום
 התם כי לא נגח. רביעית
 מאי לישלם: אלא מעתה.
 דאמרת כיון דאכלה ג׳
 שנים קיימא ברשותיה אס
 כן כל חוקה שאין עמה
 טענה להיכא דקאמר ליה
 מערער מה אהה עושה
 כתוך שלי ואמר הלה
 אכלחיה שני חוקה ולא אמר
 לי אדם דבר תיהוי חזקה
 ואנן תנן דבל חזקה שאין
 עמה טענה שאינו טוען
 עם החוקה של אבא היתה
 וירתיה או שקניתיה ממך
 ואכלחיה שני חזקה אינה
 חוקה. ואי טעין הכי אע״ג
 דליח ליה שטרא טענינן
 ואמרינן הכי הוא כדקאמר
 ושטרא הוא דארכס ליה
 אבל אם אינו טוען אלא
 שאכלתיה שני חזקה אין
 זה טענה. ולדבריך דילפת
 משוד מועד דלאחר ג׳
 שנין קיימא ברשותיה תיהוי
 חזקה אע״ג דלית ליה טענה
 אחריתי ומשגי טעמא מאי
 הוי חזקה שיש עמה טענה
 חזקה משום דאמרי׳ דלמא
 הכי כדקאמר ושטרא אירכס
 ליה. אבל להיכא דאין עמה
 טענה השתא איהו לא טען
 אנן טענינן ליה ולא הוה
 חזקה: מתקיף לה רב עויר׳
 אלא מעתה. דמפקת ליה
 משור המועד להיכא דמיחה
 המערער שלא בפניו לא
 חיהוי מחאה דדומיא דשור
 המועד וכוי ומשני גבי ׳שור
 המועד שאני משום דגזירת
 הכתוב הוא אבל מחאה
 שלא בפניו בדין הוא דהוי
 מחאה דאמרי׳ ליה למחזיק
 חברך כוי ומחברך שמעת
 המחאה: ולד׳ מאיר דאמר
 כוי. בשלמא אליבא דרבנן
 דפליגי עליה דר״מ דאמרי
 אינו חייב עד דנגח ג׳
 נגיחות בג׳ ימים כדכתיב
 אם שור נגח הוא מתמול
 שלשום תמול [חד מחמול]
 תרי שלשום תלתא הכא נמי
 לא הוי חזקה עד דאכלה ג׳
 שנים אלא לר׳ מאיר דאמר
 כיון דכי ריחק נגיחותיו
 דבג׳ ימים נגח ג׳ פעמים
 חייב קירב נגיחוחיו בשנגח
 ג׳ פעמים כיום אחד לא
 כל ישכן דהוי מועד הבא
 נמי לטעמי׳ למה לי תלת
 שנין לחזקה אפי׳ ביום אחד
 תהוי חזקה. והיכי דמי כגון
 דאכלה תלת פירי בחד יומא
 דומיא דג־ שנים שאוכל ג׳

 פירות כגון תאנה דכבקר מתבשלת תאנה זו ובחצי היום אידך ואידך לערב ותהו׳ חוקה: ומישני דומיא דשור המועד בעינן
 מה שור המועד בעידנא דעבד הא נגיחה אכתי ליכא לאידך נגיחה כלל. ה״נ גבי חזקה בעינן דבומן דאיתא להאי פירא
 ליתא להאי כלל בעין דאכתי לא בא. והא לא מצית למישכת אלא בג׳ שנין אבל תאנה היום בשחרית היו שלשתן אלא
 שלא נתבשלו: כגון צלף. דבחד יומא מגדל חד פירא ועדיין אידך קטן הרבה ולמחר מתגדל ומתבשל ןפירא אחריתא]
 ואידך ליום שלישי ואי אכלינהו בתלתא יומי תיהוי חזקה דומיא דשור המועד: ומשני התם נמי וכוי ומקשי• אכלה
 תלתא פירי בתלתין יומי כגון אספסתא שנוהגין בני אדם לקוצרה מי׳ ימים ליי ימים דהיינו ג׳ פעמים בל• יום ולבסוף
 ל• יום עוקרין אותה מכל וכל וחורשין השדה ליהוי חוקה דהשתא בעידנא דאיתא להאי ליתא להאי ומשני היכי דמי
 דתיהוי הכא חזקה א) כיון דבגין דקדמה כשמתגדלת אכלי מיד לסוף יי ימים ודאי בעידנא דאיתא להא־ ליתא להאי אבל

 א) נראה דצ״ל כיון לנגי! למקדיש ואוכל מיל כשמחגלל לסוף י׳ ימים ונו׳. נ< צ״ל נחלתא ירחי. גו גי׳ רניגו נגי׳ ר״ח שהונא נתוש׳ כאן לגריש שהרי נביא עומד נחשע.



 עין משפט
 נר מצוה

 ג א מיי׳ פי״א מהלכות
 טוען הלכה נ סמג עשין
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קמ

 סעיף ז:
 ד ב מיי׳ שס הל׳ ה וסמנ
 שס טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף א:
 ה ג מיי׳ שס פי״נ הל׳ ל
 סמג שס טוש״ע ח״מ סי׳
 קמ סעיף ח וסי׳ קמא סעיף

 נ:
 ו ד ה מיי׳ שס יסמג שס
 טוש״ע ח״מ סימן קמא

 סעיף ג:
 ו ו ז מיי׳ שם הלכה נ סמג
 שס טיש״ע ח״מ סי׳ קמ

 סעיף ח וע״ש בהג״ה:
 ח ח [וע״ש נהשגוח
 וגמ״מ] טוש׳׳ע שס
 סעיף ט וסי׳ לו סעיף ינ:

 ט ט מיי׳ שם הלכה כ
 טוש״ע שס סי׳ קמ סעיף

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא כט.

 רבינו גרשום (המשך)
 ומשני דאמר ליה אידך
 חברך תברא אית ליה
 והוה לך לשמור שטרא:
 למעוטי מקוטעות שלא
 חהא סוף ראשונה ותחלת
 אחרונה ואמצעי׳ שלמה א)
 ולעולם שלמות בעינן ואפי׳
 מפוזרות כגון שנה ראשונה
 ושלישית וחמישית קמ״ל
 רב הונא דרצופות בעינן
 ג׳ שנים והיינו מיום ליום
 דקאמר מתני׳: מורי רב
 הונא באתרא דמוברי באגי.
 שאותה שדה שזורעה שנה
 אחת. שניה מניחין אותה
 בורה אם כך רגילין אפי׳
 לא החויק כי אם מפוזרין
 הוה חוקה דמצי למימר ליה
 למערער החזקחי כה בשעה
 שרגילין בני אדם לעבוד
 שדותיהן: קמ״ל רב הונא.
 דמצי למימר לי׳ המחזיק
 איזרענא ארעאי הואיל
 דהני סביבותי אינן זורעין
 חדא ארעא בכולי באגי
 דאינן זרועין לא מצינא
 למינטר מקמיה דריסת רגל
 עוברין ושבין ומשו״ה לא
 זרענא לה. ואי נמי מצי
 למימר בהכי ניחא ליה
 דלא למיזרעה דעבדא טפי
 בשתא אחריתא: בליליא
 לא ידעי אינשי אי דייר
 בה המחויק אי לא ואע״ג
 דהני תלת שנין אינן רצופין
 משום לילותא אפ״ה הויא
 חזקה וקשיא לרב הונא
pדאמר בעינן רצופין:ומת 
 אביי דמאן מסהיד אבתים
 דהאי מחויק דייר בהם
 שיבבי הבית ואינהו מידע
 ידעי דהוה דייר ביה בין
 ביממא בין בלילה ואכתי
 רצופות נינהו: ודכא מתרץ
 כגון דאתו וכו׳ אנן אגרניה
 מינה דמחזיק: חני עדים
 נוגעין בעדותן דמשום דיוח
 שלהן מסייעי למחזיק דאי
 הוי אמרי ביממא דיירינן
 בלילה לא דיירינן לא
 הויא חזקה ושלא כדין
 יהביתו ליה ואכתי חייבין
 אתון למיתן למערער וימנא
 אחריתא אגריה ומשום הכי
 נוגעין בעדוחן הן ואמאי
 מהימני. אמר ליה רב אשי
 דייני השפילי מושפלים.
 דייני הכי שיהיו מאמינים
 להם מאחר שנתנו השכירות
 מי לא עסקינן דנקטי
 אכתי אגרי׳ בידי׳ ואמרי
 למאן ניתכיה דאכתי לא
 יהכי דאינהו לא איכפת
 להו למאן מחייב להו
 למיתביה אי למחויק אי
 למערער משום הכי מיהמני
 דלא נגעי בעדותן: אמר
 מר זוטרא כשטען המחזיק
 כבר היא בידי שני חזקה
 ואמר המערער לייתי סהדי
 אנן לא ילפינן ליה למטעי:

מה >«) מנא לן דר׳ ישמעאל דוקא ד ובו׳. תי י א קפ תא ל י י  שתא קמ
ל ולא רבנן אינהו נמי מצי גמרי משור ע ו מ  יליף משור ה
ד בג׳ ן דקסי ו ט ל ל ע ו מ מר משור ה א נמי ללעיל לג מ ע על להיינו ט  המו
 זמנין ולא מיתה א״כ ודאי מכרה או נמנה לו ר״ל ללא למי לולאי
מ שפיר  לר׳ ישמעאל לאזיל בתר אטלו
ה התם מ על ל  מצי למיגמר משור המו
ם אף כאן בשלש  הוחזק נגחן בג׳ פעמי
ל י מ אם לא שמכרה לו היה מקפ  אטלו
 ואין זה וזה מלריס בשהוי זמן אבל
 לרבנן לתלוי בשהר זמן כמה ישהה
: ל ע ו מ  ויקפיל לא שייך למגמר משור ה
ו כוי. י א כפנ ל ה ש א ח ה מ ת ע  אלא מ
 אור״י לליכא לאוקמי פירכא
 לאביי אלא כשהן 0 בעיר אחת לאי
ך ללא מהא ט  בעיר אחרת היכי פ
ן ללא ו  מחאה ותהא חזקה אלרבה ט
 הויא מחאה לא הויא חזקה להא אינו
יק  צטך לבא בעיר אחרת לפני המחז

:  ולמחות כלמוכח לקמן
ן הן. ואם תאמר ת ו  הני נוגעין כעד
 ואמאי הוו גוגעין בעדות הא
א לך אגר ט פרענ מ מ א ״ ה  איכא מיגו ד
ן רבנן שבועת ג דבתר דתקו אע״  ו
י לאסהודי בהאי מיגו מנ  היסמ לא מהי
( : ג ן מ י ש ו ד ק ) ש ד ק  כדאימא בריש האיש מ
׳ קיימינן ואכתי לא י  הכא דאמתנ
ך ט  ניתקנה שבועת היסת מאי פ
 להימניה במיגו ויש לומר דהאי לאו
ו לך ט גו הוא שיראים לומר פרענ  מי
ם ע ם פ ה ע מ מנ י  שמא יזכה האחר (י) ו
ה ״ : ל ה ח מ ו ע ו ג ׳ ש ס ו ע פ ׳ ׳ ע ו  שנימ [
ן : אמר מר זוטרא אי טעי [ ם י ד ע  ב

ט לפ״ה ד ר אמר כוי. הקשה ר״י כר מ  ו
ן ן נמי אמאי לא נשאל מה  כי לא טעי
 כי שמא אינן יודעין על הלילות שלא
 נוציא על פיהן שלא כדין דבכל עדיות
פה וכאן נמי אמאי לא  אנו דורשין י
ק ולאו פירכא היא פ ס  נחקור אותן מ
׳ יאמרו אין ן שהעידו על הימים אסי ו ט  ל

 אנו

 האי לא תימא הכי 1בנו בתים ושבו ונטעו
 גנות ואכלו את פרין מאי קאמר אלא עצה
 טובה קמ״ל הכא נמי עצה טובה קמ״ל תדע
ונתתם בכלי חרש למען יעמהו ימים  דכתיב 2
 רבים אלא אמר רבא שתא קמייתא מחיל
 איניש תרתי מחיל תלת לא מחיל אמר ליה
 אביי אלא מעתה כי הדרא ארעא תיהדר לבר
 מפירי אלמה א<אמר רב נחמן הההא ארעא
 והדרי פירי אלא אמר רבא שתא קמייתא לא
 קפיד איניש תרתי לא קפיר תלת קפיה א״ל
 אביי אלא מעתה כגון הני דבי בר אלישיב
 הקפהי אפילו אמאן החליף אמיצהא היההו
 הכי נמי דלאלתר הוי חזקה וכי תימא הכי נמי
אם כן נתת דבריך לשיעורין אלא אמר רבא (  נ

שתא קמייתא מיזההר איניש בשטריה תרתי  א

 ותלת מיזההר טפי לא מיזההר אמר ליה אביי
 אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה
 דאמר ליה אי מחית(« באפאי הוה מיזההרנא
חברך חברא אית ליה ( דאמר ליה ג  בשטראי נ
 וחברא דחברך חברא אית ליה אמר רב הונא
 גשלש שנים שאמרו הוא שאכלן רצופות מאי

 קמ״ל תנינא חזקתן שלש שנים מיום ליום
 מהו דתימא מיום ליום לאפוקי מקוטעות
 ולעולם אפילו מפוזרות קמ״ל אמר רב חמא
 י ומורי רב הונא באתרי דמוברי באגי פשיטא
 לא צריכא דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר
 והאי גברא מוברה מהו דתימא » א״ל אם
 איתא דדידך הואי איבעי לך למיזרעה קמ״ל
 האמה ליה חדא אהעא בכוליה באגא לא
בהכי ניחא לי  מצינא לינטר ואי נמי ה
 העבהא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים

 דביממא ידעי בליליא לא ידעי אמר אביי מאן מםהיד אבתים שיבבי
 ישיבבי מידע ידעי ביממא ובליליא רבא אמר זכגון דאתו בי תרי ואמרי
 אנן אגהינן מיניה ודרינן ביה תלת שנין ביממא ובליליא אמר ליה רב
 יימר לרב אשי הני נוגעין בעהותן הן דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו
 הבו ליה אגר ביתא להאי א״ל הייני השפילי ») הכי דאיני מי לא עסקינן
ואי טעין ואמה  חכגון דנקיטי אגר ביתא ואמרי למאן ליתביה אמר מר זוטהא ט

 ליתו תרי םההי לאםהוהי ליה דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא טענתיה טענה
 ומודי

זרות: באהרא דמוברי באגי. במקום שנוהגין זרות: ומודה רב הונא. דדי לו בחזקת אטלת שנים מסו  קמ״ל. רב הונא דדוקא קתני למעוטי מסו
מרה אינה עולה(י) לחשבון שלש שני חזקה וצטך ע דהא אחזיק בה כדמחזקי אינשי. ומיהו שנה שהו ק ר ק  לזרוע שנה ולהוביר שנה שלא להכחיש את ה
ס ולכך לא מתיתי מצי א״ל ק ן אילך אני באתי בתוך שלש ומצאתי שדה ט  לשמור שטרו יומר משלש שנים על שילקוט שלש שנים. ואי טעי
מ היה לך למחות שאע״פ שלא זרעתיה הייתי עושה בה ניר שאחר הקציר והיה לך להבין שבשביל שלא להכחיש כחה לא תסצתי לזרעה ״  מ
: חרא ארעא בכולה באגא. שלה אתת זרועה בתוך בקעה תה מדת בין שדות בורומ כמו עו ר: והאי גברא מוברה. ו הג שדות העי  כמנ
ת: דעבדה טפי.  גדולה איני יכול להושיב שם שומר לבדו בשבילה אבל כשכולן זרועות שוכטן שומר בין כולם וגם (0 כן אין מכניסין שם בהמו
: בליליא לא ידעי. ואפילו הכי הרא חזקה דבשלמא גבי שדה וכל הנך אין דרכן לעשומ מלאכה בלילה וכשמעמידיף) עדים על  בשנה הבאה
ן דלית ליה טו ט זו תזקה אבל בתים שדרך לדור בהן בלילה והוא אין יכול להביא עדים שראוהו דר אף בלילות ו  מלאכמ ימי שלש שנים ה
 סהלי על הלילות הוו להו מפוזרות ואס איתא לדרב הונא הא מצי אידך למיטען אני ראיתי שלא היית דר בלילות ולכך לא חשתי למחות
קה: שיבבי. השכנים שלו שראוהו דר בו יום ולילה י) היו רגילין להעיל: שיבבי מידע  לגלימ אלעמך ללאו לילך הואי ואמאי הויא תז
נן ליה כלמסרש בסמוך: י ן ויאמר אייתי לי סהלי לליירמ ביה ביממא ובליליא יוכלו להעיל לו ומיהו אנן לא טענ  ידעי. ואס יטעו
ן לייני הכי לקבל עדות אלו אס כבר נתנו שכר הבית ט  דאי לא. שאס אין מעידין שהבית של משכיר: דייני דשפילי. שאינן בקיאין ב
ט רבא: אמר מר זוטרא אי טטין כוי. מילתא באנפי נסשה היא דסשיטא ליה למר זוטרא י ט האי גוונא לא אי  למשטר ומעולם ב
ה אין מחייבין את הממזיק להביא עלים שיעידו בפירוש על כל הימים והלילות אלא יעידו ״ ס ג לבעו כל הנך אמוראי לעיל ג׳ שנים רצופות א ״ ע א  ל
תו ן מערער ואמר אייתי סהלי כר טענ מסתמא אס (יי) לר בבית אף בלילות דר בו וקאמר מר זוטרא דאי טעי  סתם שראוהו לר ג׳ שנים ו
ט לקאמר אני ראיתיו שלא לר בלילות בביתי ולכך לא מחיתי ואין חזקתו ת ב נ ע ן ט ן לטעי ו ס לט ה וצריך שיבואו עלים של לילות רמי נ ע  ט
 חזקה ולכך אני אומר אייתי סהלי ללר ביה מלמ שנין בין ביממא בין בליליא הלכך צטך להביא עלים להכחישו ולומר לו שהיה לו למתות:

ט  ה
 אמאי הוי מחאה הא מצי אמר ליה האי כיון דלא מחית באפאי לא מיודהרנא בשטראי: דלסהוד ביה דדייר בה תלת שנין ביממא ובלילה טענתיה טענה אבל אי לא טעין הכי

 דאי לא הימא הכי. הרי שלח ירמיה לאותן שהיו בבבל שגלו עם יכניה
 י״א שנה קודם גלות צדקיהו בנו בתים ושבו ט לא מצאו משם עד
 מלאת לבבל שבעים שנה למה ליה להזהירם על זאת אלא עצה
ל דהוא משיא אומס הכא נמי עצה טובה בעלמא היא:  טובה (י) קמ״

ע ליעצס עצה ג  הרע. דכל עצמו היה י
ם גניזת  טובה דקאמר להו נמי מקו
ימים יומר:  שטרומיהם היכן הס מתקי
 מחיל איניש. על סירות קרקעו לאדם
ט ת א ן ד ו  האוכלן: אלא מעחה. ט
 שנין מתיל תיהדר ארעא ממי שיצא
 עליו ערעור לסוף שנתיס תיהדר
ט דהא מחיל י ס  ארעא לבעלים לבר מ
 ליה עלייהו: אלמה אמר רב נחמן.

: ן  לקמן בשמעמי

 עד כאן פירוש רש״י זצ״ל י)
 מכאן ואילך פירוש רבינו

 שמואל ב״ר מאיר
 אלמה אמר רב נחמן. לקמן בשמעמין
 גבי מחזיק בקרקע חבירו ואזיל אידך
 ואייתי סהדי דאכלן תרתין שנין ולא
 יותר ואמר רב נחמן הדרא ארעא
ט של שתי שנים: חרהי לא י ט פ ד ה  ו
ה שזה יורד לתוך שדהו  קפדי. על מ
ט לא י  של חבירו׳) בלא רשותו ומיהו פ
 מחיל: חלה קפיד. הואיל ושילש
 באוולתו ליכנס בלא רשות הבעלים
 וזה ששתק ולא מיחה ודאי מכרו לו:
 ה״נ דלאלהר חיהוי חזקה. למי שירד
 לנכסי דבי בר אלישיב הואיל ולא
: אי מחיה באפאי הוה ( ה  מיחו (
׳ שניס.  מיזדהרנא בשטראי. יותר מג
 ומשני חברך חברא אית ליה ונודע
 לך שמחיתי ואס היתה לקוחה בידך
 כדבריך היה לך להזהר בשטרך יותר
׳ שנים: שאכלן רצופוס. אבל אם  מג
 הניחה שנה שניה ואמר כך אכלה שתי
 שנים שלישימ ורביעימ מצי אמר בעל
 השדה האי דלא מחאי לך היינו משום
 דאוברת לה שנה שניה דגלית אדעתך
 דלאו דידך הואי והלכך לא זרעמ
: חזקתן שלש שנים מיום ליום. מה  או
ק בינתים: מהו דחימא ס ס  שלא יהיה ה
 מיום ליום. דקתני מתניתין למעוטי
ת דלא תימא שלש שנים ו טע  מקו
י סיסא מ קאמר ט היכי דקמנ ו טע  מקו
 שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה
 מיום ליום אלא ג׳ חדשים בראשונה
 וג׳ חדשים באחרונה ר״ב באמצע:

 מסורת הש׳׳ם
 א) [לקמן לג:], ג) נשכת לה:
 מגילה יח: גיטין יד. חולין ט.
 לנ.], ג) [לעיל כמ: וש״נ],
 ו) כדפוס פתרו הנוסח ״כאן
 מח רש״י ז״ל״, ה) המהרש׳׳ל
 מוחק חיבות, של חנירו,
 ו) [וכשמעידין. רש״ל), 1) צ״ל

 הס,

 תורה אור השלם
 1 בנו בתים ושבו ונטעו

 גנות ואכלו את פוץן:
 ירמיהו כט ה
 2 כה אמר ין •צבאות אלהי
 ישךאל לקוח את הספדים
 האלה את סבר המקנה
 הזה ןאת החתום ואת ספה
 הגלוי הזה ונתתם בבלי
 ךזךש למען יעמדו ימים
 רבים: ירמיהו לב יד

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' אי מחית כאנפאי
 הוה: (ג) שם מהו לחימא
 מצי א״ל אס איתא ונו• לא
 מצינא דאינטר ואי נמי:
 (ג) שם לייני לשפילי דייני
 הכי מי לא: (ד) רש״׳ ל״ה
 לאי לא וכו׳ עצה טונה היה
 משיא כצ״ל יחינוח קמ״ל
 להוא נמחק: (ה) רשב״ם
 ל״ה ה״נ ללאלמר וכוי ולא
 מיחו הס״ל ואח״כ מ״ה טפי
 לא מזדהר הלכך היה
 לבעלים הראשונים
 למחות בתוך שלש שלא
 יחזיק בקרקע שלו ואס
 לא מיחה הפסיד הס״ד
 ואח״כ מ״ה אי מחית:
 (ו) ד״ה נאחרא וכו׳ עולה
 לו לחשבון וכוי על שילקוט
 תבואות ג׳ שנים ואי טעין
 אילך ואומר אני: (1) ד״ה
 חלא וכו׳ וגם אין מכנישין
 שס: (ח) ד״ה אמר מר זוטרא
 וכוי ומסחמא אס בימים
 לר: (ט) תום׳ ל״ה שחא וכוי
 תימה א״כ מנא לן: (י) דייה
 אלא וכוי כשהן דרין נעיר
 אחת ונו• לנוא לעיר אחרח:
 (נ) ד״ה הני וכו׳ יוכה האחר

 בדין רתבע:

 רבינו גרשום
 אלא אמר רבא. משום האי
 טעמא אמרו רבנן דבעינן ג׳
 שנין לחוקה: מחיל אינש
 ואינו חושש אם יעשה בה
 חבירו כלום תבואה אבל
 תלח לא מחיל והיכא דלא
 מיחה בגי שנין בודאי הוה
 חזקה: אם כן הואיל דאמרת
 דתרתי שנין מחיל ליה מאי
 דעביד בגוה: אס כן מיחה
 והדרא ארעא תיהדר לבר
 מפירי דעבד בה דקיימא
 השתא אלמה אמר רב נחמן
 וכוי: לא קפיד אם שלא
 ברשותו ירד בה. תלת קפיד
 שלא יחזיק בה ומוחה: הכי
 נמי דתהוי לאלתר חזקה
 אם נשתמש אדם בנכסי
 דבר אלישיב. נתת דבריך
 לשיעורין דלמאן דלא קפיד
 יהבת ג׳ שנין לחוקה ולמאן
 דקפד לאלתר הוי חזקה:
 [תרתי ותלת] מהדהד אינש
 בשטריה. שיהא שמור שאם
 יערער אדם על מקחו שיהא
 לו לראיה ושוב מייאש
 לשומרו וכיון דהכי קים
 להו לרבנן דטפי לא מיודהר
 מכלל שאס יבוא ויערער
 אדם לאחר ג׳ שנין אין
 בדברו ממש אע״פ שאבד
 השטר משום דמוקמינן
 בידו בעדי חוקה שיש בידו
 ג׳ שנים: א״כ דטפי לא
 מיודהר הואיל ולא שמע
 שום מערער. אם כן כי
 מיחה אדם בחוך ג• שנים
 כמקום אחר שלא בפניו

 א) נראה לצ״ל ואמצעית שלמה לשלמות נעינן ולעולם אפי׳ מפוורות וכוי.



 מסורת הש׳׳ם
 א) [לקמן דף קנט:], נ) צ״ל

 לינא הפי,

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ דבת זריעה: (ב) שם
 אתו לקמיה לרנ נחמן:
 (ג) רשכ״ס ל״ה הכי גרסי׳
 וכו׳ לסנירא ליה למר ווטרא
 וכו׳ ולא Tע זה כצ״ל ותיכח
 ליה נמחק: (ד) ה״ה עיטרא
 וכי׳ להם בפנינו למי וכוי
 ילכמינ עליה שטר:(5) ה״ה
 אלא וכו׳ צינמא טרשין במאי
 קני: (ו) ד״ה זיל ברור וכו׳
 שבא עמן בדץ כרין:
 (1) ה״ה עליו להניא ראיה
 כצ״ל ותינת למערער נמחק:
 (ח) תום' ל׳׳ה (נע״א) אמר
 וכו׳ בעלותן הן דהא לא
 דיירי: (ט) בא״ד עדים הם
 רוכלים: (י) בא״ד ולא היו
 לנים בזה הבית: (כ) דייה
 בשכוני גוואי הואי והואי לי

 דרך עליך:

 כט: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 הכי גרסינן ומודה מר זוטרא ברוכלין המחזירין בעיירות דאע׳׳ג כוי.
ה אבל אנו לא נ ע ה ט תי ן טענ ג דסבירא w למר זוטרא דאי טעי ״ ע  א
ן בשבילו מודי הוא היכא להוי מערער רוכל המחזר בעיירות  נטעו
ג ללא ״ ע א  למכור קישוטי נשים ואינו חוזר לעירו ט אס לזמן ארוך ד
ן לייתי מחזיק סהלי דדר בה  טעי
ן ליה נ י ומס ולילה אנן טענ  רצוסומ י
 ללילמא משום ללא קביע במתא
ט הוה אמי במתא  החזיק זה בבימו ו
 הוי נפיק האי מחזיק מן ביתא ולא
ר מעולם ע ר ע מ לע ליה זה ה  י
מה  שהחזיק זה בביתו ולכך שתק ולא מי
יק עלים שלא יצא  הלכך יביא המחז
 מן הבית כל שלש השנים אפילו לילה
 אחת. ול״ג ומולי רבא להא לא איירי
ן איהו נן ליה או טעי י  רבא לעיל אי טענ
ץ רבא לעיל ט ת  לנפשיה וכל מאי ל
ץ ואי גרסינן הכי ט  אליבא לרב הונא ת
נא: ומודה ה לן למיגרס ומודה רב הו  הו
ג דבעי רצופות יום ולילה: ״ ע  רב הונא. א
 גחנוונוסא דמחוזא. תנויות שמוכרין
ן אין חוששין  בהן לחם רין דאי טעי
ג דלא דר בו בלילות ״ ע א  לטענתו ד
 חזקה מעלייתא היא שאין דירתן אלא
.  ביום: מר אישהמש ראשונה הו
 עובדת לזה שנה ולזה שנה שאין אחד
ן יכול להחזיק בה ג׳ שנים רצוסות  מה
 להפסיד חבירו: עיטרא. שטר חלוקה
ס שתעבוד לזה שנה ולזה שנה. ט ע ב  ו
ד מ קלא אית ליה והיה לו למחות מי ״  י
חה ולאלתר הויא חזקה דכמי  ולא מי
ט ה  שמכרה להם (י) בפניו דמי ש
 הניחם להביא עלים ולכתוב עליו
 שטר חלוקה ושתק אי נמי כיון לאיכא
 תרתי שני חזקה מפוזרות ועיטרא
ה  איכא קלא וכמזקה גמורה דמי דהי
 לו למחות ולא מיחה. ואין נראה לי כלל
 אלא משלש שנים ראשונות הרא מזקה
ף מא:< ד ן דאיכא עדים ושטר בין זה לזה כדאמרינן לקמן בפירקין > ו  ט
ג דכל ״ ע  שלש לקוחות מצטרפות אמר רב וכולן בשטר אלמא אמר רב א
 אחד אין מחזיק אלא שנה אחת מצטרסיס שלש השנים לחזקה משוס
א דהרא חזקה שהיה לו מ ע נ לא שנא והיינו ט  דמכח שטר קאתו ה״
 למערער למחות בתוך שלש שנים ואינו יכול לומר בשביל שראיתי׳
 מחזיק בדילוג לא מחיתי שהייתי סבור לכך אתם עושים שאתם יראים
 להחזיק שנים רצופות שהשטר מוכיח שלא בשביל כן עושים אלא
קר: חוץ מביס רובע. מ כן חלקו שכן יהו משתמשין. וכן עי  שע״
 באותו שלה שלא נעבד בו ולא נזרע: דבר זריעה היא. דאמר ליה
: אלא מעחה.  אי לילך הואי אמאי לא זרעת והלכך לא ממיתי
 הלוקח ממבירו צונמא (י< במאי קני לה באיזו אטלה של שלש שנים
ט אינו קונה אותה בהעמלת שס בהמותיו  הואיל ואינה בת זריעה ו
 לרבוץ ולרעות או לשטיחת סירותיו: ההא נמי כוי. ולא קני
: ואכלהיה שני חזקה. ואבלתי שטרי ואתה לא מחית  לה אגב ארעא
: אנא בשכוני גוואי הואי. ר ע ר ע  לי שאזדהר בשטרי: אמר ליה. מ
ס היתה עיקר לירתי והייתי עובר לרך עליך מי י  בחלרים הפנ
: תי  ומשתמש עמך בבית התיצון שדרת בו ברשותי ולכך לא מחי
 אמר ליה. למחזיק: זיל ברור אכילתן. הבא עדים שדרמ בבית
) כדין כל חזקת ג׳ שנים שצריך י  לבדך ג׳ שנים בלא אותו שבא עמך(
רה: המוציא מחבירו. דהיינו  להביא עדים שהחזיק בה מזקה גמו
ק: עליו. (0 למערער להביא ראיה שנשתמש חז  מוכר שהרי לוקח מו
ן שראו עדים לזה המוחזק שנשתמש בו ו ט . וסבירא ליה לרבא ד  עמו
ו הואיל ולא שמענו  שלש שנים אין לנו לחוש שמא גס זה היה עמ
ס אלא כשהיה לו עדות ק ו ת  בלתי היום. והאי עובדא לא מ
 למערער דבית זה שלו היה אבל בלא עדות אפילו רב נחמן
ה שהתיר פ יק נאמן בלא ראיה שהפה שאסר הוא ה ט דהמחז ו  מ
: ן מ  דאי בעי אמר שלי הוא מעולם ט אמר נמי מינך זבינתה מהי

 כל

 אומורי מר זוטרא בתבלין המחזירין בעיירות

ומודה רב  דאע״ג דלא טען טענינן ליה אנן ב
 הונא בחנותא דמחוזא דליממא עבידא
 לליליא לא עבידא רמי בר חמא ורב עוקבא
 .בר חמא זבון ההיא אמתא בההי הדדי מר
 אישתמש בה האשונה שלישית וחמישית
 ומה אישתמש בה שניה רביעית וששית נפק
 ערער עילוה אתו לקמיה דרבא אמר להו
 מאי טעמא עבהיתו הכי כי היכי דלא תחזקו
כי היכי דלדידכו לא הוי חזקה לעלמא  אהההי ג
 נמי לא הוי חזקה ולא אמרן אלא הלא כתוב
 עיטרא יאבל כתוב עיטרא קלא אית ליה
אכלה כולה חוץ מבית רובע קנה  אמר הבא ה
 כולה חוץ מבית רובע אמר רב הונא בהיה
 דרב יהושע ולא אמרן אלא >*< דבר זריעה
 היא אבל לאו בר זריעה היא קני לה אגב
 ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא
 מעתה צונמא במה יקנה יאלא באוקומי בה
 חיותא ומשטחא בה פירי יה״נ איבעי ליה
 לאוקומי בה חיותא אי נמי משטחא בה פירי
ההוא דאמה ליה לחבריה מאי בעית בהאי ח (  א

 ביתא אמה ליה מינך זבינתיה ואכלית שני
 חזקה א״ל אנא בשכוני גוואי הואי(« אתא
 לקמיה דרב נחמן אמר ליה טזיל ברור
 אכילתך אמר ליה רבא ״הכי הינא המוציא
 מחביהו עליו ההאיה ורמי דרבא אדרבא
 ורמי דרב נחמן אדרב נחמן הההוא

 דא״ל

א כיון שלר בימים לר נמי בלילות אם מ ת ס  אנו יולעיס על הלילות מ
ר שבולאי לא לר ור״ח פירש למר זוטרא קאי ע ר ע מ  לא שטוען ה
ך נוגעין בעלותן הן וקאמר מר זוטרא אי ט פ  אפירכא לרב יימר ל
ט סהלי ללרו ביה שלש שנים ביום יק ליימו ת ן ואמר המחז  טעי

 ובלילה והבו לי אגרא ונסקו ואזלו
י נינהו נ  להו והנהו לליירי ביה אחט
ה ולא נוגעין בעלותן נ ע תו ט  טענ
 הן (״) ללא ליירי בה השתא למצי
 למימר להו הבו לי אגר ביתא אלא
 אינהו אמרו דיירנא ואינהו אמרו
ה שהתיר פ הפה שאסר הוא ה ו ו  פרענ
 דאי בעו אמרי לא דיירנא ביה וליכא
א מכחיש להו שהוא לא מ ל ט  למימר ד
ם באומו בית ט ודע כלל שהיו ד  היה י
דה מר זוטרא  ובסמוך לא גרסינן מו
 אלא ומודה רבא לבעי׳ שלש שנין
 ביממא ובליליא אם הנך עלים »)
ג ללא ״ ע ם בעיירות א ט ז ח מ  רוכלים ה
 אמרו ללרו ביה שלש שנין ביממא
ה זה ט בילינו הי מ  ובליליא אלא א
ג שימים ״ ע  הבית שלש שנים רצופות א
ס מחזרים בעיירות ולא היו(י)  רביס ה
 בזה הבית עלותן עלות ור״ת גרס
 לליירנא ביה שלש שנין ופירש לאביי
 ורבא תרוייהו סבירא להו לאין
 צטך להביא עלים על הימים ועל
 הלילומ ורבא לא אמר ביממא ובליליא
 אלא להוציא המקשה מסברתו ולא
 לפלוגי אאביי אתא וקאמר מר זוטרא
 אס אמר העירוני סתם שדרתי ג׳ שנים
פ שלא ראו ״ ע  בחזקת ימים ולילות א
 ממש כל הימים והלילות אלא שבחזקת
 כן מחזקין אומו שכל שעה שהיו נכנסים
ם בלילה היו פעמי ם ביום ו י מ ע  פ
ה נ ע ה ט תי  רואין אותו בביתו טענ
 והוה ליה למימר עלותן עדות אלא
ן ט בטשא למילתיה אי טעי  אגב לנקי

ה מר זוטרא ואביי ה״ ה ומודה רבא ו נ ע ה ט מי  אומר נמי טענ
ס ט ט נן ליה דאין צ י ן טענ ע  ברוכלין המחזרין בעיירות אף על גב דלא ט
ן בעיירות ואין יכולין להעיד על ט ז ח ס מ  להעיד שראו ממש שהרי ה
ה זה הבית שלש שנים ימים ולילות:  הראיה אלא יעילו שבחזקתו הי
א עבדי. א עבדי ובליליא ל מ מ י ב א ד ז תא דמחו ו נ א בח נ  ומודה רב הו

ג ללאו שלש אע״  פירוש ומועיל להם אס החזיקו ג׳ שנים ו
ט להוי כאתרי למוכרי באגי ה  רצופות אלא מפוזרות כיון לאורחייהו ב
ך לעיל גבי באגי וי״ל ט פ ל לה רב הונא כ  ואס תאמר א״כ פשיטא למו
ס בהן בין ביום ובלילה ואותן צריטם ט  לפי שבני אלם שאינם חנוונים ל
ע לן מ ש ד דחנוונים נמי יצטרכו כן קא מ ס״  ג׳ שנים רצופות יוס ולילה ו
א אתי שפיר דבעינן להו שלש שנים שלימות דהיינו ו׳ שנים מ ע  ומהאי ט
ג לבשלות ובית הבדים לא בעינן אלא שלש שנים בין הכל (אלא) ״ ע  א
 היינו משוס דכמו שאר בני אלם הלריס שם שאין חנוונים בעו ג׳ שנים
נ מנוונים בעו ג׳ שנים שלימות דהיינו ו׳ שנים והא  ביום ובלילה ה״
 ללא איימי להא לעיל גבי ומודה רב הונא אומר ר״ת משוס דלא סלקא
ף סא0 גבי ק ד ״ ב  שמעתתא לבתי וכי האי גוונא איכא בסוף [הכונס] (
ג לתנן לקמן אע״ . ו י קו אהדד דה: דלא תחז הו  ומודו חכמים לרבי י
י דהכא הוזקקו לעשות ש״ ר ) השותסין אין להם חזקה זה על זה פ . ב ף מ ל ) 
 כן לפי שלא היה להם עדי שותסות וקשיא לר״י לא״כ אותו שהחזיק שנה
ן שאין עדים שיש לחבירו חלק ונראה לר״י ו  ראשונה יאמר שהוא שלו ט
ת: תפו  ללא היו רוצים שיחזיק האמל שלש שנים שלא תשתכח השו
ם ש . ו ט מ ל ״ ב ל ( ת לה. והא לאמר בהמפקי י א א ל טרא ק ב עי ו ת  אבל כ
ן לנכסי קטן ל״ש עביל עיטרא ל״ש לא י טל ה לא) גבי אין מו ״  ד
: [ ו ח י מ ה ו ״ ן כח. ד י ט י ׳ ג ס ו ע מ ״ ע ו ן גבי יתמי החמירו ן י טל  עביל אין מו
 בשכוני גוואי הואי. והואי לי «) אורת עלך ונראה לי שהיה לו
 עדים שהיה בשכוני גוואי אבל לא היו יודעים באיזה דרך
ה קאמר ט הו י ה בשכוני גוואי ה ם כלל דהו ט ה לו ע ה יוצא לאי לא הי  הי
ה  רב נחמן זיל ברור אטלתך לאטו יש להם לעלי חזקה לילע שלא הי

ל: פסי ר הייתי עמך שני ימים ואין לך שלש שנים שלימות והעלים אינן יולעיס י ע ר ע מ  המערער באומו גימ כל שלש שנים ואס יאמר ה
 לאו

 עין משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ פי״נ מהלכות
 טופ! הלכה ג סמג עשי[
 צה טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קמ

 סעיף ח:
 יא ב מיי׳ שס ועי׳ בהשגות

 טוש״ע שם סעיף יד:
נ ג ו מיי׳ שס הלבה ה  י
 וסמג שם טוש׳׳ע ח״מ

 סי׳ קמד סעיף א:
 ינ ה מיי׳ שס הלכה טו
 וסמג שם טיש״ע ח״מ

 סימן קמא סעיף יל:
 יד ו מיי׳ פ׳׳א מהלכות
 מטלה הלבה טו יעי׳
 בהשגות ונמ״מ סמג עשי[
 פב טוש״ע ח״מ סימן קצב
 סעיף ח וסימן קמא סעיף

 ינ:
 טו ז מיי׳ פי״ב מהלכות
 טוען הלכה יג סמג
 עשי! צה טוש״ע ח״מ סי׳
 קמא סעיף יג וסעיף יד:

 טז ח ט מיי׳ שס פט״ו
 הלכה י׳ עי׳ מ״מ סמג
 שם טוש״ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף יא וסעיף יב:

 רבינו גרשום
 מורי מר זוטרא ברוכלין.
 דאי האי מחזיק הוי רוכל
 המחור בעיירות דלא מצי
 למידר בה ביממא ובלילה
 מפני שהולך בסחורתו
 ואמר הרוכל החוקתי ג׳
 שנים בלא ערעור והאי
 לא ידע לטעון כנגדו כיון
 דקים (ליה) [לן] דרוכל
 אינו שוהה תדיר בביתו
 שמא איתרמי דוה בא וכיון
 שלא ראהו שהיה דר שם
 שתיק ליה להכי ילפינן ליה
 למערער לםיטען דליתי האי
 רוכל סהדי דדר בה בין
 ביממא בין בלילא ואי לא
 לא הוי חזקה: ומורי רב
 הונא. דאמר לעיל ג׳ שנים
 רצופות דמשמע בין ביממא
 בין בלילה מודי דאי אחויק
 חד בחנות דמיחזק בגי שנים
 ביממא אע׳יג דלא דר בה
 בלילא הוה חוקה משום
 דליממא עבידי למיתב בהו
 ולא בלילה דמצי למימר
 המחזיק עבדי בה כדעבדי
 אינשי ביממא: כי היכי
 דלדידכו לא הויא חוקה.
 משום דלית חד מיניה
 דאחויק רצופין לעלמא נמי
 לא הויא חזקה ומשלמיתו
 לה למערער. והני מילי
 דלא הוי חזקה היכא דלא
 כתבי שטרא שטר חלוקה
 שתעבוד לוה שנה ולזה
 שנה אכל כתבו שטר חלוקה
 אע׳׳ג דלא החזיקו בה ג׳
 שנים רצופות הויא חוקה
 משום דעיטרא קלא אית
 להו ולאלתר איבעי ליה
 למיתי ולערער וכיון דלא
 ערער הויא חזקה: אמר
 רכא אכלה כולה קרקע
 שני חוקה pn מבית רובע
 כה: אבל לאו בת זריעה
 היא. אותו בית רובע: אלא
 מעתה הא צונמא דלאו בת
 זריעה היא ולא קני ליה
 אגב ארעא אי לא שטח בה
 פירי הכא נמי בהאי בית
 רובע אי לא יעביד בה מידי
 לא קני לה אגב ארעא:
 אנא בשכוני גואי. והחוקתי
 בה ולא שמשתה בה יותר
 ממני. אמר ליה ללוקח זיל
 ברור אכילתך כלומר הבא
 עדים שלא שימש עמך
 בבתי מאי ותחזיק כהו.
 ורב נחמן אוקמה השתא
 ביד מוכר ולהכי אמר ליה
 רבא דינא הכי ביד לוקח
 הוה לך לאוקמה ויהא
 המוכר המוציא מחבירו
 עליו הראיה דמוכר להוציא

 קאתי:



 עין משפט
 נר מצוד.

 יז א ב מיי׳ סכ׳׳א מהל׳
 מטרה הל׳ כא סמג עשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ ריח

 סעיף כה:
 יח ג ד מיי׳ פי׳׳א מהל׳
 טוען ונטען הל׳ ג סמג
 עשין צה טוש״ע ח״מ סי׳

 קמג סעיף א:
 יט ה מיי׳ שס פי״ד הלכה
 יל סמג עשי! צל טוש׳׳ע

 ח״מ סי׳ קמו סעיף יג:

 רבינו גרשום
 נכסי דבי בר סיסין.
 כלומר אותן נכסים שקניתי
 מבר סיסין שהיה עשיר
 מזבינא לך: קשיא דרבא
 אדרבא. דלעיל סבירא
 ליה דביד הלוקח הוה
 ליה לאוקמי. והכא להיכא
 דדב נחמן אוקמוה ביד
 לוקח ס״ל רביד מוכר
 הוה ליה לאוקמיה והוה
 ליה אידך המוציא מחבירו
 עליו הראיה: קשיא דרב
 נחמן אדרב נחמן. דלעיל
 אוקמא ביד מוכר והכא
 ביד לוקח: התם מוכר
 קאי בנכסיה שמוחזק הוא
 מההוא קרקע דמקרי בי
 בר סיסין ומש״ה א) הוי
 ליה ללוקח להביא ראיה.
 וס״ל דביד מוכר: הכא הויא
 ליה למוכר להביא ראיה:
 עליה. דמוכר רמיא לגלויי:
 מי לא אמרינן ליה לבעל
 שטרא להיכא דנפק עליה
 מערער קום קיים שטרך
 וקום בנכסי ה״נ להיכא
 דאמר מוכר אנא בשכוני
 גוואי הוינא הוה ליה
 ללוקח להביא ראיה ולקום
 בנכסי והא מעשה דבר
 סיסין ודשכוני גוואי פרשתי
 היטב בסוף פרק מי שמת:
 אנא בשוקי בראי הואי.
 שהייתי הולך בסחורה
 במקום שווקים ולא הייתי
 יכול למחות מפני טרוד
 סחורתי: טרוד בשוקיה.
 ואינו יכול למחות: נ)הואיל
 ולא זבינתה מנאי זיל פוק
 מן ארעא דידי ולאו בעל
 דברים דידי את ותבע
 דמיך מאותו שקנית ממנו.

 א) נראה לצ״ל הוה ליה ללוקח
 להניא ראיה ולהוציא מיל
 מוכר: הנא ללוקח קאי
 בנכסיה הד ליה למוכר להניא
 ראיה: בן צ״ל את לאו קא
 מודיח להאי ארעא לילי היא
 ואת לא זבינתה מינאי. הואיל

 ולא ובינתה מינאי ונוי:

 חזמת הבתים פרס שלישי בבא בחרא ל.
׳ רבינו שמואל לאם מוחזק זה א דירי הוא. פי ע ר א א ה ת ד י ד  לאו קמו
ה מינך קמי לילי לנאמן נ נ  שלש שנים וטוען מפלניא זבנמיה ח
 במיגו לאי בעי אמר מינך זבנחיה ואכלמיה שני חזקה אי נמי אס
א ללר כר יום אחל והביא ראיה מההי  יש לו עלים שהחזיק בה המו
 בקשתא בעיליתא ללקמן וכלבריו
 כן הוא היכא ליש עלים למערער
 שהקרקע שלו הימה אבל בעובלא
ע שלא היה למערער מ ש  להכא » מ
ר לאו קא מוליח כו׳ מ א ק ל  עלים מ
י לילי זבנה מינך ן קמ י ה טע  אי הו
 או לר בה חל יומא היה נאמן אף
 על פי שלא החזיק שלש שנים מיגו לאי
 בעי אמר לא הימה שלך מעולם אבל
 ולאי השתא לאמר מסלניא זבינתה
 לזבנה מינך והולה שהיתה שלו י1ו
 לא מצי למיטען קמי לילי זבנה
י לילי לר בה חל יומא  מינך או קמ
גו לאי בעי אמר בתחלה לא  (י) מי
גו למפרע לא  הימה שלך מעולס דמי
) גבי : א  אמרינן כלמוכח לקמן (לף מ
 ההוא ללר בקשתא בעיליתא ארבע
 שנין ואמר מפלניא זבינתיה לזבנה
 מינך אתא לקמיה לר׳ חייא אמר ליה
 אייתי סהלי ללר ביה אפילו חל יומא
ע לאי לית ליה מ ש ׳ לה בילך מ  ואוקמי
 סהלי אין נאמן לומר קמי לילי לר בה
 חל יומא במיגו לאי בעי אמר מינך
לה ללאו מיניה ן שכבר הו ו  זבינתיה ט
 זבנה לית ליה תו מיגו ואין לו להאמינו
 במאי לקאמר השמא >» מתוך שהיה
 יכול לשקר בתחילה קולס שהולה
ק אלעתיה שהיה זקוק ה מסי  ללא הו
ס רב מ ה זו והא לקאמר ה  לטענ
מן י זבנה מינך הוה מהי ל ה א״ל קמי ט  וחזיתיה ללעתיהילחביבי לאי הו
ן נאמן י ט  ליה במיגו לאי בעי אמר מינך זבינתה לא קאמר שהיה ע
ה לאי ״ ה קרא קולס שהולה ו ן מעי ה טעי ה זו אלא כלומר אי הו  בטענ
ן ועול ראיה מ ה מהי י לילי לר בה חל יומא להו ן מעיקרא קמ ה טעי  הו
) גבי ההיא איתתא לנסק שטרא ן לף לא. ט ל ה נ ס ף >מ לזה בורר (  מסו
ע הוא כו׳ ולא  מתותי ילה אמרה ילענא ליה בהאי שטרא לפרי
ן לאתחזק בבי ו מנה רב נחמן א״ל רבא והא אי בעיא קלתיה ט  הי
לם שראינוהו בילה ג לקו ״ ע ׳ אלמא א ט מ א אי בעיא קלמיה לא א נ  ט
ע הוא במיגו לאי בעיא קלתי׳ השתא לאחחזק מה נאמנת לומר לסרו  הי
ה לאין כאן עול מיגו שעל מנ ׳ שראינוהו בילה לא מהי א פי נ  בבי ט
ה זו שהיא אומרת אס רוצה לסטור אמ הלוה נ ע ה עכשיו ט כ ט  כרמך צ
ה מועיל מ ם ואין נראה לר״י ל ר ק ׳ שם אתחזק שהיה השטר מ  ובקונט׳ פי
ת לף ו ע ו ב ש ) ן י נ י י ל מ אי בעיא קלתיה ועול ראיה לתנן בפ׳ שבועת ה ״ מ  ל
ך ט פ ר ו ה לי בילך אמר לו הן למחר א״ל תנהו לי נתתיו לך פטו 0 מנ מ  ל
) למ״ל המלוה את חבירו בעלים צטך לפורעו בעלים והא . א ה >שס מ נ  מי
ר ומאי ן לתבעיה בעלים כמאן לאוזפיה בעלים למי וקתני פטו ו  הכא ט
ם ד ב ר מיגו לאי בעי אמר אתמול לא היו ל ו  קושיא שאני הכא לפט
מה שפ״ה בפ׳ במרא ן מיגו ו ג ט מ  מעולם אלא ולאי כי האי גוונא לא א

לחבריה כל נכםי דבי בר םיםין ( דא״ל א  א

 (א) מזבינא לך הואי ההיא ארעא דהוה מיקרי
 דבי בר םיםין אמר ליה הא לאו דבי בר
 םיםין היא ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר
אוקמא ביהא  םיסין אתו לקמיה דרב נחמן >« כ
 דלוקח א״ל רבא הינא הכי המוציא מחביהו
 עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא קשיא
 דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא
 קשיא התם מוכר קאי בנכסיה הכא לומח
 קאי בניכםיה דרב נחמן אדהב נחמן נמי לא
 קשיא w כיון דאמר ליה הבי בה םיסין ומיקריא
 דבי בר םיםין עליה היהיה רמיא לגלויי דלאו
 דבי בר םיסין היא אבל הכא לא יהא אלא
 דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך
ההוא דאמר ליה לחבהיה  וקום בניכסי: ג
 מאי בעית בהאי ביתא א״ל מינך זבנתיה
 ואכלתיה שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי
 הואי אמר ליה והא אית לי םההי הכל שתא
 הוה אתית תלתין יומי א״ל תלתין יומי
 בשוקאי הוה טרידנא אמר הבא י עביה
 איניש דכל תלתין יומי טריה בשוקא
ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי  ה

 ארעא אמה ליה מפלניא זבינתה (י) דאמר
 לי הזבנה מינך אמר ליה את לאו קא מודית

 ההא

ת שקניתי מאותו  כל נכסי דגי בר סיסין. כלומר כל אותן קרקעו
ן לו ואין ט ו : דמקריא דכי בר סיסין. כך ק ן  אלס ששמו בר סיסי
 ילוע אס קנאה מבי בר סיסין ולסיכך נקראת כן או כך שמה מעולם
א מ ע : אוקמה בידא דלוקה. כלמפרש ט ו  ררושה היא לו מאבותי

ה רמיא לגלרי דלאו י ד  לקמיה לעליה ט
א: אמר ליה רבא דינא  י) בר סיסין הי
ק מתחת יד המוכר פ ס  הכי. להוציאה מ
ק: המוציא מסבירו.  שהוא מוחז
 דהיינו לוקח עליו להביא ראיית זכומ
: קשיא ד פסי  ומאחר שאין לו ראיה י
 דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב
] מוקי לה רב נחמן ביד : ו מ  נחמן. דלעיל נ
 המוכר ורבא ביד הלוקח והכא
 איפכא: דרבא אדרבא לא קשיא.
 דבכל דוכתי מוקי לה ביד המוחזק
: כיון. דכולי עלמא ר המס מוכר כ  ו
ם ט ב ד  קרו ליה דבי בר סיסין ונראין ה
 שלפיכך נקראת כן שקנאה מבי בר
 סיסין והוא אמר לאו מבר סיסין
 לקחתיה עליה דידיה רמיא לגלרי
 ולהביא ראיה דלאו מבר סיסין לקחה
 ואם יביא עדים דאיקררי הוא דמיקריא
י שדות שלקח מבר סיסין ט ולא מהנ  ה
ן לה בידיה דהא פשיטא נ  היא מוקמי
 לן להאי לאמר ליה נכסי דבי בר
ר ניכסי מ א ט ק  סיסין מזבנינא לך ה
ו ולא נכסי שלא קניתי  שקניתי ממנ
ו אף על פי שנקראין כן. כך נראית  ממנ
טה: מי לא אמרינן ליה קיים  השי
ט שהמוכר רוצה לפסלו מ  שטרך. א
 והמזקה של שלש השנים במקום
 השטר היא באה ומאחר שהמוכר
ר על החזקה שאינה חזקה ע ר ע  מ

. ובהני תרי  צטך זה להביא עלים שתזקתו גמורה שלא לר זה עמו
ת יג.] וכן סוסקין ו ב ו ח כ ט שבירא לן כרב נחמן להלכתא כוותיה בלינא [ ב ו  ע
: מאי בטיס בהאי ביהא. שהכל יולעין < איש רומי  פירושי ר׳ חכינאנ
ם שאין : א״ל אנא בשוקי בראי הואי. בארץ מרחקים מקו ה י  ששלי ה
] היה ביהודה  השיירות מצויות ולא ילעתי ולכך לא מחיתי ומנן בסרקין [לח.
ו במלינה באותה מלכות להוו  והחזיק בגליל אינה חזקה על שיהא עמ
נה נ איכא לאוקמה בשעת חירום ואפילו באותה מלי  שיירות מצרות א״
מ וכן פירשוה הגאונים כפי׳ ר״ח. אבל במקום ש  כדלקמן בהאי סירקין נ
ף ל ) ן י ק ר י פ ט דקי״ל ב ן ה  שהשיירות מצרות וליכא חירום לא מצי טעי
ן לא ) מחזיקין בנכסי בורח למחאה שלא בפניו הרא מחאה ואי טעי : ח  ל
 ילעתי שהחזיק איש פלוני בקרקע שלי ולכך לא מחיתי אינו נאמן לכי
ט לאמרינן מחאה שלא בפניו הרא מחאה לחברך תברא אית ליה י  ה
 ראמרו לו למחזיק כמו כן אמרו לזה שאלם אחל מחזיק בקרקע שלו הואיל
. למכור סחורתי א מ י ר  ושיירות מצרות וכן הלכה: בשוקאי הוה ט
 ולקנות אחרת ולא ידעתי שאתה דר בביתי וכגון שיש לו בית אתר
ה  באותה העיר שהיה מתאכסן שם כל ל׳ יום. רש מסרשיס בשוקאי הו
פ שידעתי ואינו נראה בעיני: ״ ע א ולא היה לי פנאי למחות א נ ד ט  ט

 אמר
ה פ ה שאסר הוא ה פ ה ו לאחר שעשימיה סימן בשמו נאמן ל ן ואמר חזרתי ולקחתיה ממנ ע ) גבי עשאה סימן לאחר לאס ט ה ש : ו ט  לכתובות >לף ק
ך אין נראה מ מן לו והרי חזר ואמר לקחתיה מ ו w אין לו זכות אלא על סיו של זה שעשאה סי ם שהימה שלו ונגזלה ממנ ט  שהמיר למאסר שיש ע
ס נמי 0 חזר ואכלה ת ה ה שהיה יכול לטעון תחילה אינו נאמן עכשיו אלא נראה לר״י ל מ דע״י מ ׳ מיגו כלפטשי ט האי גוונא לא אמרי ב  לר״י ר
ט זו חזקה ר״ל ה ה נ ע ה ט מ ׳ היא לחזקה שיש ע י ל ר׳ יוחנן לנאמן מתנ ט מימא אי אכלה שני חזקה פשיטא ומאי קמ״  שני חזקה אחר שעשאה סימן ו
ל וכן ההוא עובלא למייתי ן שערער עליו קולם שאכלה שני מזקה לומר שהיא שלו לא עביל איניש לליזבנה בתר הכי קמ״ ו מן ט ל ללא מהי  לס״
ה (0 לאוקומי לארעא ה מייתי המחזיק סהלי ללר ביה חל יומא נראה לרשב״א להו ט כשאכלה שני חזקה ובעובלא לילן אי הו י ט אי  בתר ה
כר נאמן לומר זבינחה מינך במיגו דאי בעי אמר לא היתה שלך מעולם ואף על גב נן ללוקח מאחר שהיה המו י מ טענ ״ ג דליכא מיגו מ ״ ע  בידיה א
ר מחרב שבועה ) גבי גסכא דר׳ אבא (ל) אי לא ה : ג ר מיגו כדמשמע לקמן (לף ל ם ה הר כחל סהדא מכל מקו  להאי לוקח ילע שהימה שלו ו
ל והכא לא הוי מחרב שבועה לאין ע י והיה מכחיש את ה י במיגו לאי בעי אמר לא חטס ט חטפ י  ואינו יכול לישבע היה נאמן לומר ל
ה ״ ס ן ליממי נאנסו א נ י ג ללא טענ ״ ע א ל אצל חבירו בשטר ל ) גבי מסקי ן לף ע. מ ק ל ג מצינו בסוף המוכר >״< ( כה״ ת ו  נשבעין על הקרקעו
כר את הבית להכא אס היה ה זו במיגו לאי בעי אמר נאנסו ואור״י ללא למי לההיא להמו ן שאביהם היה נאמן בטענ ו נן ליה החזרתיו לך ט י  טענ
ודע היה שהיתה שלו כתב ר״ח ראינו לרבותינו הגאונים ט י ה ה זו דלא היתה שלך מעולם לא היה מעכבה הלוקח ש  רוצה המוכר לזכות בטענ
מ בהדיה ואין נראה לרשב״א דהא כל זכומ שתבא ה דארעא אלא האי דזבין ליה מחי ט  ז״ל דהאי מתזיק לית ליה למיתת לדינא בהדי מ
ט את ולקמן אשכחן בהליא גבי ההוא לדר בקשתא בעיליתא ללא י ס ל ט ב  לידו מכר ראשון לשני ולא יוכל ללחות ולומר לו לאו בעל ל
ה מוקי לה ר׳ חייא בידיה: א גברא חד יומא הו ה משכח סהדי דדר ביה ההו י את אלא אי הו ד ס ט ט ב  מצי למימר ליה לאו בעל ד

 מסלניא

 מסורת הש״ם
 א) לקמן לף קנט:,נ)צ׳׳לדבי

 נר, ג) צ״ל חננאל. לק״ס,

 הגהות הב״ח
 (א) גסי נר סיסי! מזבנינא
 לך הוה ליה ההיא ארעא:
 (נ) שם אוקמה טלא:
 (ג) שם אלרנ נממן נמי לא
 קשיא התם טון: (ו) שם
 מסלניא ובינתה חננה מינך
 בצ״ל וחינומ לאמר לי נמחק:
 (ה) תום׳ דייה לאו וכו׳
 געונלא להכא דמשמע:
 (ו) בא״ד חד יומא במיגו:
 (ז) בא״ד לקאמר השתא
 מיגו שהיה יכול לשקר:
 (P) בא״ד מסוף פרק
 זה בורר וכו׳ ילענא ביה
 בהאי שטרא וכו׳ אי נעיא
 קלחיה א״ל טון לאיתחזק:
 (ס) בא״ד ונגזלה ממנו ואין
 לו זכות לממדק אלא על פיו
 של וה המערער שעשאה:
 (י) בא״ד נראה לר״י להתס
 נמי מיידי דחזר ואכלה:
 (נ) בא״ד לרשב׳׳א להוה
 ליה לאוקומי: (ל) בא״ד
 נסכא לר׳ אנא דאי לא
 דהוה מחרב: (מ) בא״ד
 בסוף המוכר את הבית נני
 וכו׳ טענינן להו החורמיו:



 מסורת הש״ם
 א) [לקמן דף מג:], ג) כמונות
 דף קנו., ג) שיין לע״א,

 ד) [ע״כ שייך לע״א],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ ואימלכי נן:
 (ג) שם דזבגא לי מיגיה הא
 ארבע:(«) שם דאנלה שבע
 שנין דקדים: (י) רשב״ם
 ל״ה א״ל מפלגיא וכוי שני
 חזקה כי אמר נמי מפלגיא
 ובינתה לזננה מינך נאמן וכו׳
 יום אחל לבך הפשיל וכו׳
 אס לקח אותה המוכר אס
 לאו: (ה) דייה שני חזקה
 נוובא וכו׳ כלמסרש לקמן
 ולפיכך אמרחי כצ׳׳צ ותיבח
 אבל נמחק: (ו) דייה אמר
 רבא וכוי מובא קאמד יותר
 מג׳ שנים: (0 תום׳ דייה
 מפלניא וכוי כלומר נגול בא

 לו הקרקע בילו:

 מוםף רש״י
 העורר על השדה. ראובן
 מערער על שלה שכיל שמעון
 ואומר לוי שמכרה לן גזלה
 ממני, וחתום עליה בעד.
 והוא חתום על שטר המטרה
 שכתנ לד לשמעון כשמכרה
. אדמון ( ת קט. ו ב ו ת כ  לו (
 אומר. יכול היא שיאמר מה
 שלא ערערתי נשעה שלקחת
 מלה וחתמתי נמוך השטר
 על, לסי שלר אלס חזק יקשה
 להיציאה מידו ינוח לי שתהא
 נילך שאיציאנה ממך בדין
. וחכ״א איבד את ! ם ש ! 
 זכותו. להואיל וחתם הולה

. ׳ ם ש  שאין לי עסק נה ;

 ל: חזמת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 «)אמר ליה מפלניא זבינהה דזבנה מינך. כלומר שאמר לי בשעמ מכירה
ה ר ט ן ואכלתי׳ שני חזקה שטר מ ע  שהוא לקחה ממך. ומאחר שלא ט
. והיינו ן ליה ביל המערער נ א למילתא מוקמי  שלו עולנו בילו ומסקנ
ע מתחלה לא מבעיא היכא ללא ק ר ק לה לשלו היה ה ן למו ו ט א ל מ ע  ט
 החזיק בה שלש שנים אלא אסילו
 החזיק בה שלש שנים נמי אינה חזקה
ן ליה מיניה להא חזקה שאין נ  ומתקי
ה היא שהוא אינו יולע אס נ ע ה ט מ  ע
 היתה של אותו שמכרה לו אס לאו
ר בה בשלה שאינה ט ה  והוה ליה כ
 שלו של מוכר ויחזירנה למערער והוא
נן ו מן המוכרו לו כלססקי  יגבה מעותי
. ואף על גב ( : ו  בשניס אוחזין גב״מ לף ט
ר ולא מ א ק ל  לליכא עלים למערער מ
גו לאי בעי ן מי נ ט מ ת לי כר ולא א ט ו  מ
 אמר אנא זבינמה מינך ואכלמיה שני
 חזקה (י) כלאמר מסלניא זבינמה
 לזבנה מינך נאמן שהוא עצמו אינו
ר ע ר ע מ ולע אס זבנה המוכר מיניה ל  י
לי א מו  אם לאו הלכך כיון להו
לאמ בעל לין  למערער לשלו הימה הו
לה הוא שאינו  כמאה עלים למי וגס מו
ולע אס לקחה המוכרה לו מן  י
ן לזבנה  הבעלים אס לאו להא לא טעי
גם אין לו עלים  מינך קמאי לילי ו
כר יום אחל הלכך  שהחזיק בה המו
ל. אבל החזיק זה שלש שנים  הפסי
ן מפלניא זבינתה לזבנה מינך  וטעי
 קמאי לילי כלומר שילעתי בברור

א י ר ליה פלנ מ ה שני חזקה א אכלתי  מפלניא ובינתיה דזבנה מינך ו
׳ לר ביה  גזלנא הוא. סי׳ יש לי עלים שהוא גזלן ואפי
ה לפירש לאין לו עלים  חל יומא הא קי״ל לגזלן אין לו חזקה ולא כפ״
ן פלגיא גזלנא ה מצי טעי  שהחזיק בה המוכר אפילו יום אחל לתו לא הו

ע שרוצה לפרש גזלנא הוא מ ש  הוא מ
 לא שיש לו עלים שהוא גזלן אלא כלומר
ע בילו ואין נראה ק ר ק  בגזל(י) היא ה
 לר״י להוה ליה לאסוקי כלמסיק
י הוא ל  לעיל לא קמולית לי לארעא ט

 ואת מינאי לא זבינתיה וכוי:
א שני ב ו  עביר איניש דקרי לשני ט
 חזקה. אבל אי לא עביל
 אף על גב לאית ליה סהלי לאכלה
 שבע שנין לא מהימנינן להא איהו
לה שלא אכלה  למכחיש להו למו
 אלא שני חזקה להיינו שלש שנים:

 אבל

 ההאי אהעא רירי היא ואת לא זבינתה
 מינאי זיל לאו בעל דברים הירי את אמר
ההוא דאמר ליה  רבא אדינא קאמר ליה: ב
 לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה
 מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה אמר ליה
 פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי
 דאתאי(* אימלכי בך ואמרת לי זיל זבק אמר
השני נוח לי הראשון קשה הימנו אמר (  ליה א
 רבא גדינא קאמר ליה כמאן כאהמון התנן
העורר על השהה וחתום עליה בעד ארמון (  ג

 אומר השני נוח לי הראשון קשה הימנו וחכ״א
 יאיבד את זכותו האפילו תימא רבנן התם עבד ליה מעשה אבל הכא דבורא
 עביר איניש דמיקרי ואמר יההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא
 אמר ליה מפלניא זבינתה ואכלתיה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא
 אמר ליה והא אית לי םהדי דאתית באורתא ואמהת לי זבנה ניהלי א״ל אמינא
 איזבון דינאי אמר רבא יעביד איניש דזבין היניה ״ההוא דאמר ליה לחבריה
 מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה אמר ליה
 והא נקיטנא שטרא (0 דזבני ליה מיניה הא ארבעי שני א״ל מי םברת שני חזקה
 תלת שני קא אמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא טעביהי אינשי דקרו
 לשני טובא שני חזקה יוה״מ האכלה שבע » הקהים חזקה ההאי לשטרא ההך

 אבל
כר יום אחל והכי אמרינן  שלקחה מינך נאמן מיגו לאי בעי אמר אנא זבינתה מינך ואכלתיה שני חזקה. אי נמי יש לו עלים שהחזיק בה המו
א ללר בקשתא בעיליתא ארבע שנין והכא בהאי עובלא אפילו אם באו עלים שהחזיק בה יום אחל אותו  לקמן בפירקין (דף מא:) גבי ההו
ה מן הבעלים: ר ט  המוכר אבל אין יולע אס לקח אותה אס לאו אינו מועיל כלום מאחר שזה לא המזיק שלש שנים וגם הראשון אין לו שטר מ
: זיל. קה ען למינאי זבינתה הלא אין לך לא שטר ולא חז  ולא קא מידיה לי כוי. כמו שפירשתיי): ואס מינאי לא זבינחה. שאפילו אס היית טו
ר ואפי׳ אס ע ר ע מ י אמ ואני מוחזק בה יותר ממך שאתה לא החזקת שלש שנים: אמר רבא דינא קאמר ליה. ה ד ע שלי לאו בעל דברים ט ק ר ק  מ
 החזיק בה שלש שנים כמו שסירשתי וכן הלכה: מפלניא זבינחה ואכלהיה שני חזקה. ואין לו עלים שהחזיק בו אותו המוכר יום אחל דתו לא הוי
א דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין: פלטא גזלנא הוא. בשלה זו שממני ט מפרש לקמן גבי ההו ה ן ללוקח ו י ץ פלניא גזלנא הוא דהא טוענ ע  מצי ט
ר ויטיל שדהו ע ר ע מ : השני נוח לי. אתה נוח לי לריב עמך ולהוציאה ממך בדין: אמר רבא דינא קא״ל. ה ה נ : זיל זבין. לך ק  גזלה: ואימלכי. מעצתי
ר מעשה לסייעו ללוקח לקנות שדהו אבל בדבורא בעלמא כולהו מודו כרבא כדמפרש ואזיל ע ר ע מ ן ורבנן לא סליגי אלא בדעביד ה  דאפילו אדמו
ה היא שמודה הוא שלא לקחה מיד הבעלים כי אס מיד איש נכרי שאין נ ע ה ט מ ד דהא חזקה שאין ע פסי פ שהחזיק בה ג׳ שנים בלא מחאה י אע״  ו
ר בשתיקתו היינו היכא ע ר ע ד מ י ן דמפס נ ט מ ר בתוך שלש דהיכא א ע ר ע ן אמאי לא מיחה מ  ידוע שהיה לו חלק בה אפילו יום אחד ולא מצי טעי
חה והוא לא י לא מיזדהר הלכך זה שלא מי פ ד שלש שנים מיזדהר איניש בשטריה ט ע ן אידך מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה ד  דטעי
ר ע ר ע רע כחו של מ ע ובעדים זבנה לא הו ק ר ק ר זבניה שהוא בעל ה ע ר ע מ ד אבל הכא דמודי מחזיק דלא מיניה ד  נזהר בשטרו הפסי
מדת וכיון דאין שטרו מועיל לו שהרי מגזלן לקח אף חזקתו אינה כלום: כמאן כארמון. ו עו ת ר ט  בשתיקתו שהחזקה במקום שטר מ
ו והוא ראובן  ואנן קיימא לן כרבנן בפרק אחרון דכתובות וקט.]: דחנן. ראובן העורר על שדה שמכר שמעון ללוי ואומר ראובן ט שמעון גזלו ממנ
: מטשה. : השני. לוי נוח לי ולכך תתמתי ו מ עד אחר ע  המעורר חתום עליה בעד באותו שטר מכירה שכתב לו שמעון ללוי תתס ראובן ו
ן חנם ולא לאבד ט ו ב מה היה לך להוציא ממנ מ 0: ואמרח לי זיל זבנה ניהלי. ואס שלך הי ו ר : דמקרי ואמר. לשון ויקר מקרה > ד  שחתם ע
ע הראוי לי ולא לטרוח ולבא בדין: טביד איניש דזבין דיניה. ק ר ם ק עטי ך: אמינא למיזגן דינא. אמרתי בלבי טוב לי לקנות בדמים מו  מעותי
ו ליטול את שלו בלא דין ומחלוקמ. ובפירוש ר״ח מסורש אמינא למיזבן טט אפילו על שלו עשוי הוא להוציא מעותי  אדם תס שאינו רוצה להתקו
פ שעיקר ״ ע ת א ו ה אותם הדינין והמריבות באלו המע ת ודינין אקנ ו ב ט ס שהיא שלי איני מוציאה מידו בלא מ ת כלומר אע״ ו ב ט מ י לקנות ה א נ  ט
 הארץ שלי: ואהלחיה שני חזקה. ולא נזהרתי בשטרי יותר: אמר ליה והא נקיטנא שטרא. שכתוב בה דזבנה לי כלומר שקנויה אצלי מן המוכר
ה היא שהמוכר לא יכול למוכרה לך נ ע ה ט מ  הזה ארבע שנים ונמצא שקדם מקחי לחזקה שלך שנה אחת ואת מינאי לא זבינתה הלכך חזקה שאין ע
לס: א״ל. מחזיק למערער מי סברמ למאי דאמינא שני חזקה דהיינו תלת שני בצמצום: שני חזקה טובא קאמיגא. שקדמו לשטר  שכבר מכרה לי קו
 שלך הרבה ויש לי עלים בכל החזקה כלמסרש (י) לקמיה אבל לסיכך אמרתי שני חזקה סתם שלא הייתי יולע שהיה לך שטר של ארבע שנים
 שאצטרך לטעון ולסרש שני חזקה טובא: אמר רבא טביד איניש דקרי שט טובא שגי חזקה. סתם ואס בא לטעון אחרי כן לשני חזקה טובא (0
ת אחרות ו ן בב״ד וחוזר וטוען טענ ע ת ראשונומ ואנן קי״ל לקמן [לא.] דאין אדם טו ו ת אחרות להכחיש טענ ו ׳ שנים אין זה תוזר וטוען טענ  יומר מג
: ן טע נן ליה שהרי לא חזר ו י ט בהני שני חזקה טובא מהימנ ה ת הראשונות נפסוק הלין הלכך ט מייתי ס ו  להכתיש הראשונות אלא אחר טענ
ן לה בידיה דאייתי סהדי דאכלה ז׳ שנין שקדמו שני חזקה שלו למכירת השטר של מערער שהמוכר עצמו לא יכול למוכרה נ י מילי. דמוקמי מ  ו
 אחר שהחזיק בה ג׳ שניס בשוסי. אבל אי לית ליה סהדי אלא משימ שני הדין עם בעל השטר דאין לך מחאה גדולה מזו שמיחה המוכר בזה המחזיק
. ויש מסרשים דאין צריך עדי חזקת ז׳ שנים ו  לסוף שתי שנים שמכר לאחר והיה לו לזה להזהר בשטרו לעולס עד שיוציא השטר מיד השני רקרענ
ט על כל השבע ה נן ליה על השאר מדאמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה למדו כן דאי איכא ס  אלא של ג׳ אחרונים ואנן מהימני
מדת ולא יהא חזקת ג׳ שנים האחרונים שיש לו עדים  שנים אמאי איצטריך למימר עביד איניש כוי. ולאו מילתא הוא שהרי החזקה במקום השטר עו
ם לז׳ שנים שהרי רבא להודיענו בא ט ט שטר של ד׳ שנים הקודם לו סוסלו ומדברי רבא אין ללמוד דלא צריך ע ה  עליהם אלא שטר של ג׳ שנים ו
׳ ט ען להכחיש דברים הראשונים אסי ד איניש כו׳ שאילו היה חוזר וטו נא דעבי  דאינו קרוי חוזר וטוען במאי דאמר לבסוף שני חזקה טובא קאמי
ת הראשונוח נלך ובפי׳ ר״ח נמי מצריך עדים לכל הז׳ שנים: ו  מייתי סהדי כהני אחרונים אינו כלום דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ואחר טענ

 זה

 עין משפט
 נר מצוה

 ב א מיי׳ סי״ד מהל׳ טוען
 ונטען הלנה יל סמג
 עשץ צד טיש״ע ח״מ סי׳

 קמי סעיף יג:
א ב ג מיי׳ פט״ו שם  כ
 הלכה ג סמג עשי! צה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמי סעיף

 יז וסי׳ קמו סעיף ה:
 כב ד מיי׳ שס הלכה א
 סמג שם טיש״ע מ״מ

 סי׳ קמו סעיף א:
 כג ה מיי׳ שס הלכה ד

 טיש״ע שס שעיף ה:
 כד ו ו מיי׳ שס הל״ל יסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳

 קמו סעיף יז:
 כה ח ט י מיי׳ שס פט״י
 הלכה ז שמג שס

 טוש״ע שם סעיף יט:

 רבינו גרשום
 דאמרי׳ השני נוח לי
 להוציאה מתחת ידו מש״ה
 אמרנא ליה ויל זבין
 והראשון שגזלה קשה
 הימני ולא הייתי יכול
 לטעון א) בעהו: והוא
 המערער חתום עליה בעד
 אדמון אמר יכול לומר
 המערער משום הכי חתמי
 על שטר מכירה השני נוח לי
 והראשון קשה הימני הכא
 נמי לא שנא: אבל דבורא
 דמשיא עצה מיקרי ואמר
 ליה: אמינא איזבין דינאי.
 כלומר אע״פ שהוא שלי מן
 הדין אמרתי אקנה אותה
 ממך שלא רציתי להקניט
 עמך ועכשיו הואיל ולא
 רצית למוכרה לי אוציאנה
 מידך בבית דין: עביד אינש
 דובין דיניה. מי שאינו רוצה
 להתקוטט קונה דבר שבדין
 היה להיות שלו מפני קשיות
 בעל דינו: ד׳ שנין. כלומר
 שנה אחת היתה שלי קודם
 שהתחילו שני חזקה שלך:
 והני מילי דאמרי׳ עביר
 אינש דקרי לשני טובא שני
 חוקה להיכא דאכלה שבע
 שנים ג׳ שני חזקה קודם
 זמנו דשטרא דהאי. אבל
 אבליה המחזיק שית והאי
 אידך יש לו שטר שקנאה ד׳
 שנים בתוך אותן ו׳ שנים
 דהאי לא אכלה כי אם ב־
 שנין קודם זמן שטרו יכול
 לומר לו האי בעל השטר
 למחויק כיון דהמוכר מכרה
 לי לסוף ב׳ שנים שהיתה
 בידך אין לך מחאה גדולה
 מוה דגלי מוכר דעתיה
 דאותה חזקה שהחזיק בה

 אינה חזקה:

 א) נראה לצ״ל ולא הייתי יכול
 לטעון עמו:



 עין משפט
 נר מצוד.

 כו א ב ג מיי׳ פט״ ו מהלי
 טוען הלכה ו׳ סמג עשין
 לה טוש״ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף כד:
 כו ד ה מיי׳ שס וס״ו שס
 הלכה ח סמג שם

 טוש״ע שס וסי׳ פ ס״א:
 בד! ו מיי׳ שם פט״ו הלכה
 ה טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף מ:

 רבינו גרשום
 אמר רכא למה לו לשקר
 להאי מחזיק אי כעי למימר
 ליה מינך זבינתה ואכלתיה
 שני חזק׳ הואיל דיש לו
 עדים שאכלה שני חזקה
 ולא מצי אינש מכחש ליה:
 מה לו לשקר במקום עדים.
 היכא דעדים מעידים השל
 אבותיו דהאיך הוא תו לא
 אמרינן דליהוי נאמן. הדר
 אמר ליה ההוא דאייתי
 ראיה האכלה שני חזקה
 אנא מודינא דאכהתך היא
 ומינך ובינתה והאי דקאמרי
 דאבהתי הוה דסמיך עלה
 כדאבהתי כלומר מובטח
 וסומך הייתי עליה כמו
 שאם היתה של אבותי
 מאחר שקניתיה ממך: טוען
 חוזר וטוען אי לא. כלומר
 מאחר שטען תחלה טענה
 אחת ורואה שבית דין
 רוצין לחייבו באותה טענה
 וחוזר ורוצה לטעון טענה
 אחרת יכול או לא: עולא
 אמר. כל כי האי גוונא
 שטוען מעין טענה ראשונה
 ומתקנה ואינו מכחישה
 מהכל יכול לחוור ולטעון
 ולא אמדינן הואיל שטען
 שוב אינו טוען: ומודי
 עולא. לנהרדעי היכא דאמר
 מעיקרא של אבותי היה ולא
 של אבותיך ולבסוף הודה
 וחור ואמר אין דאבהתך
 היא והא דאמרי של אבותי
 דסמיך לי עלה כדאבהתי
 דאינו טוען וחוור וטוען
 משום דלא טעין מעין
 טענה ראשונה דמעיקרא
 אמר של אבותי היתה
 ולא של אבותיך: והיכא
 דקאי בבי דינא ולא טען
 טענה דמצי למיפטד נפשיה
 מבי דינא ונפק לבראי
 והדר אתי לבי דינא וטעין
 טענה אחריתי דבעי למיפטר
 נפשיה דאינו חוור וטוען:
 טענתיה אגמריה. של
 שקר: ומודו נהרדעי היכא
 דאמר ליה מעיקרא של
 אבותי שלקחוה מאבותיך
 ולסוף חזר אין האבהתך
 וכוי דטוען וחוזר וטוען
 דמעין טענה ראשונה היא:
 מאבראי. חוץ לבית דין
 בפני שאר אנשים ולא
 טען בפניהם מה שהיה
 טוען בפני בית דין: אמר
 אמימר אנא נהרדעי אנא.
 ולא ס״ל כנהרדעי דלעיל
 אלא סבירא לי דטוען חוזר
 וטוען ובלבד שיהיה טוען
 מעין טענה ראשונה. אוקים
 עדי אכילתה בהדי עדי
 אכילתה הואיל דמכחישין
 אלו את אלו באכילה לא
 תסמוך על עדי חוקה:
 ואוקי ארעא בחוקת האי
 דאייתי עדים דאבותיו הוה:
 והא עדות מוכחשת היא.
 דכבר איתכתשא דאינך
 סהדי אמרי דהאי אכליה

 שני חזקה:

 הזמת הבתים פרס שלישי בבא בתרא לא.
׳ לא אייתי ת שנין בוי. הקשה ר״י 3ר מרדכי אפי ה שי ל כ  אבל א
 סהדי אלא דאכלה שלש שנין יהא נאמן לומר לקחתיה קודם
 מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבינמה ואומר ר״י דאין זה מיגו
ודע אס יש לזה שטר ן כלל מינך זבינתה דאין י קרא לא יטעו  דמעי
ה לו : אמר רבה מ ו נ מ  שקנאה מ
 לשקר. רבה גרסינן דאביי ורבא
0 דלא סבירא להו ג ף ל ל  אמרי לקמן (
ה לי לשקר במקום מ  הא דרב חסדא ד
: מה לי לשקד ן נ  עדים לא אמרי
מה ם עדים לא אמרינן. תי  במקו
 לרשב״א אמאי הוי במקום עדים נימא
 של אבותיו היתה יום אחד ונאמר
ן ליורש  שלקחה מאבותיו דהא טועני
 ומהימנינן ליה בהא דקאמר שאבותיו
 דרו בו יום אחד במינו דאי בעי אמר
 מינך זבנתיה ולקמן נמי (»< לקאמרי
 נהרלעי להיכא לאמר של אבותי
 שלקחוה מאבותיך לחוזר וטוען הא
ן שלקחוה אלא אמר  אפילו לא יטעו
נן ליה י  שלרו בה יום אחל אנן טענ
ע מ ש  ואומר רבינו יצחק לשל אבותי מ
 שהיתה מעולם של אבותי ולא שלקחוה
ט ק נ  על שיסרש בלבריו ולקמן ל
 שלקחוה לא שצריך שיטעון שילע
 שלקחוה אלא של אבותי שראיתי שדרו
 בה יום אחד על כן אני רוצה לזכות
 לשמא לקחוה 0 אבותי במשסט
 וטוענין ליורש: ומרדו נהדדעי
א ק ס ס ה כוי. מ ר שלקחו מ א כא ד י  ה
ק לבדאי וחזר ואתא י ס  לר״י היכא מ
: אמר ליה  לב״ל אי מצי למימר הכי
מה ת היא. תי ש ח כ ו ת מ ו ד הא ע  רכא ו
מ מוכחשת והא רבא  אמאי הואי עדו
( א ב ה ר ׳ ׳ ם ל ש : ו ב ׳ ע ק ל ״ ב  אית לי׳ במרובה (
ה ״ ם ל ש . ו ף כז ן ל י ר ל ה נ ס  ובפי זה בורר (
ד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל ע ) ד א ב  ר
 ולא מפסל אלא משעה דאתכחוש ואית
 לן למימר אאכילתה דאתכחוש אתכחוש
. ג ף ע ק ל ״ ב  אאבהתא דלא אתכחוש לא אמכמוש דהכי אמר במרובה (
ג דתוך כדי דבור ״ ע ) דהוזמו על הטביחה ועל הגניבה לא הוזמו א ם ש  ו
א שעתא דקא מיתזמי דו על הגניבה ועל הטביחה לרבא כיון דמההי  העי
 הוא דקא מיפסלי אטביחה דאיתזום איתזוס על הגניבה דלא איתזוס לא
ד זומם חידוש ואין ע א דרבא (« משוס ד מ ע  איתזוס וללישנא דהוי ט
א דרבא משוס מ ע  לך אלא משעת חידושו ניחא אלא ללישנא דמסרש ט
דא ללקוחות נ נהימנינהו ואפילו היכא דליכא פסי ״ לא ללקוחומ ה  פסי
 לא מיססל למסרע אפילו לההיא לישנא מלבעי התם מאי איכא בין
 האי לישנא להאי לישנא ולא קאמר איכא בינייהו להיכא לליכא ססילא
 ללקוחות ועול קשיא לקאמר בסמוך אליבא לרב חסלא כולי עלמא לא
ע לרב נחמן לא מצי סבר בשוס ענין כרב חסלא לחשיב מ ש  סליגי מ
 להו סהדי שקרי ומנא ליה ללמא סבר רב נחמן למכאן ולהבא הוא
 נפסל ומיהו הא איכא למימר משוס דלא קיימא לן כרבא בהא ונראה
דא דלקומות  דסוגיא להכא כההיא לישנא לחידוש אבל ללישנא דפסי
 סבר דלא אמר ליה רבא לרב נחמן מעולם הכי ולריב״א נראה דלא דמי
 הך דהכא לההיא דמרובה דהתס גניבה וטביחה תרי מילי נינהו
להט אגניבה ללא איתזוס צא איתזום כיון ללהבא הוא נפסל אלא  ו
 הכא ט איתכחוש אאכילה איתכחוש נמי אאבהתא לאבהתא בלא
ט׳ לאית ליה סהלי לאכלה שני ׳ בי י להוי מוקמי  אכילתה לא מהנ
 חזקה לנאמן לומר היתה של אבותי יום אחל במיגו לאי בעי אמר
 מינך זבינמה ומיהו אכתי לחשיב לה גמרא כעלות אחרת לא אתי שסיר:

 וזו

ע והרי היא שלי וזה אומר כוי. ק ר ק  זה אומר של אבוהי. היה ה
ה: אמר רבה מה לו לשקר. לזה המחזיק ה כדמוכח לקמי  עובלא הו
ס אי בעי אמר כו׳ והלכך בהאי ה ען לשל אבותיו ררשה מ  במאי לטו
ה לי לשקר כו׳ כלומר נן ליה: אמר ליה. תלמידו אביי מ  מיגו מהימני

ה לי לשקר לא מ  על ידי האי מיגו ד
 יזכה בקרקע שהרי עדים מכחישים
 את דבריו שאומרים דשל אבותיו
 דאידך היא וגס החזקה אינה כלום
ת נ ע ה ט אס ט נ ע ה ט מ ט אין ע ה  ש
דה ט רבה הו ה  שקר. והלכה כאביי ש
 לו כדמוכח ואזיל: הדר א״ל אין הוי.
ן אומו כאביי ט י ס פ  דמשוס שהיו מ
 הוצרך לחזור ולטעון כן. דיקא נמי
 דקאמר גמרא אמר ליה אביי ולא
א : הדר א״ל. ההו ר אביי אמר מ א  ק
 דאייתי עדי חזקה לאידך: רשמיך (0
 טלה כדאבהסי. הייתי סומך ומובטח
 על קרקע זו כאילו היא של אבותי לסי
 שהחזקתי בה בשוסי ובעדים וקניתיה
ען וחוזר  מאבותיך. ובעי גמרא טו
 וטוען יכול אדם לטעון בבית דין
ה שהוא רוצה וחוזר  שטוען בב״ד מ
ו הראשונים: טולא ט ב  וטוען לתקן ד
ען בבית  אמר טוטן וחוזר ונווט[. טו
ה שהוא רוצה וחוזר אחרי כן  דין מ
ס לתרץ דברים ט ח  לטעון דברים א
פ שמכחישס קצת בזהי) ״ ע  הראשונים א
 שחזר וטען האי לאמר לאבהמי
: ומורי טולא. ך עלה כדאבהמי  דסמי
ן ן ליה להאי דטעי נ י  אף על גב דמהימנ
ן  אין דאבהתך היא כו׳ שאס טע
 מתחילה ופירש של אבותי ולא של
ה זו נ ע  אבותיך לאינו חוזר וטוען ט
ך עלה כלאבהתי שהרי עוקר  לסמי
ם הראשונים וכן הלכה ט ב  לגמרי ל
ן לקמן כעולא: ומולי נמי נ  לפסקי
 עולא כל היכא דהוה קאי בי דינא
ס הראשונים ט ב  ולא טען. תיקון ל

ו הראשונים שאינו ט ב  אלא אחר שיצא מבית דין חזר לב״ל ותיקן ל
 חוזר וטוען היכא דמכחישן קצת: טענחיה אגמריה. אוהביו וקרוביו:
 ומודו נהרדעי. בזה שטען ממחילה של אבומי וחזר וטען של אבותי
מן דאינו עוקר דבריו הראשונים  שלקתוה מאבותיך דחוזר וטוען ומהי
ן לה בידיה נ  כלל אלא מוסיף עליהן וכיון דהחזיק בה שלש שנים מוקמי
ה לו לשקר דאי בעי אמר מינך זבנתה מ ה היא ד נ ע ה ט מ  דחזקה שיש ע
. מן  ואכלתיה שני חזקה כי אמר נמי של אבותי שלקחוה מאבומיך מהי
ה מאחר נ ע ] דאין צטך ט . א מ ג דגבי יורש קיימא לן לקמן בסירקין [ אע״  ו
 שהחזיק בה שלש שגיס היאך היתה של אביו אבל ראיה בעי שהחזיק
 בה אביו יום אחד הכא אין צטך להביא עדים שהחזיק בה אביו כלל
א: ומורו נמי ה הי נ ע ה ט מ ה גמורה וחזקה שיש ע נ ע ן ט ע  שהרי זה ט
 נהרדעי כל היכא דאישהעי מילי מאבראי לבי דינא. קולס שטען כלום
א (» לטעון נ ען עכשיו בב״ד ואמא לבי ט ה שהוא טו ן מ ע  בב״ד ולא ט
: דלא מגלי ען טו ט את הראשונות דחוזר ו מ ג ת שעוקרומ ל ו  טענ
ן מי שכנגדו ויתן לבו מתחלה קודם שיבאו  טטנחיה. שלא ילמל מה
ן ע ת בעלמא אבל ט ו מ (י») טענ ״ ה  לבית לין להשיב עליהם וכן הלכה. ו
ט הולה לו ושוב ה לסלוני ה ן לב״ל חייב אני מנ ו  בפירוש בפני עלים ח
 אינו יכול לכפור בב״ד: וסבירא לי דחוזר וטוען. כלומר אנא נמי
: והלכהא חוזר וטוען. מיקון  נהרלעי אנא ופליגנא עלייהו דנהרדעי
ס שמכחישס קצת הואיל ואינו עוקרן לגמרי כללעיל: ״ ע  לשון הראשון א
ען  וזה אומר של אבוחי. ואכלתיה שני תזקה אותן שלש שנים שאתה טו
: והאי אייחי שהדי דאכלה שני חזקה. אותן שלש  אני אכלתיה ולא אתה

ה בטלה דאוקי עדות של אכילה כנגד ל ט א  שנים עצמן שהעידו אלו הראשונים עליהם ובאו אלו והכחישוס: אמר רב נחמן. עדות ד
׳ בידיה: הא עדוח מוכחשח ימת ומוקמי ת שניה של אטלה והרי מכחישים זה את זה אבל בעלות לאבהתא ללא אתבחשמ עלותן קי  עדו
לה תיבטל עלותן לגמרי: ן להני ב׳ כמומ מכחישות זו אמ זו אממ מהן פסולה לכל עליות שבעולם ואחרי שאין לברר איזו הפסו ו  היא. ט

 בלאבהתא

זה (  אבל שית אין לך מחאה גהולה מזו: א
 אומר של אבותי(* וזה אומה של אבותי האי
 אייתי םההי האבהתיה היא והאי אייתי
 םההי האכלה שני חזקה ג<אמר רבה מה לו
 לשקה אי בעי א״ל מינך זבנתה ואכלתיה
מה לי לשקר במקום  שני חזקה ״א״ל אביי א
 עדים לא אמרינן הדר א״ל אין האבהתך
 היא וזבנתה w מינך והאי דאמרי לך דאבהתי
 הסמיך לי עלה כהאבהתי טוען וחוזר וטוען
 או אין טוען וחוזר וטוען עולא אמר כטוען
 וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו טוען וחוזר
 וטוען גומודי עולא היכא דא״ל של אבותי ולא
 של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען יוהיכא
 ההוה קאי בי דינא ולא טען ואתא מאבראי
 וטען אינו חוזר וטוען מאי טעמא טענתיה
של  אגמריה ומוהו נהרהעי היכא דאמר ליה 8
 אבותי שלקחוה מאבותיך דחוזר וטוען יוהיכא
 דאישתעי מילי אבראי » ולא טען ואתא לבי
 הינא וטען החוזר וטוען מאי טעמא עביד איניש
 הלא מגלי טענתיה אלא לבי הינא אמה אמימר
 אנא נהרדעא אנא וםבירא לי הטוען וחוזה
 וטוען והלכתא טוען וחוזה וטוען: זה אומר של
 אבותי >י) וזה אומר של אבותי האי אייתי םההי
 האבהתיה ואכלה שני חזקה והאי אייתי
 סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב נחמן
 יאוקי אכילה לבההי אכילה ואוקי ארעא בחזקת
 אבהתא א״ל רבא w הא עדות מוכחשת
 היא אמר ליה נהי האיתכחש באכילתה

 באבהתא

 מםורת הש״ס
 א) לקמן לף לג:, ב) [לקמן
 לב: לג:], ג) [קדושין סד:
 וש״ס, ו) צ״ל כזה. רש״ש,

 גליון הש״ם
 גםרא של אבות׳ שלקחוה
 סאבותיך. עיין לקמן דף ננ
 ע״נ מוספות דייה לנריס:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' זה אומר של אנוחי
 ואכלתיה שני חזקה חה
 אומר של אמחי האי אייתי
 שהדי: (נ) שם אין לאגהמך
 היא תבינתה מינייהו והאי
 לאמרי לך: (>) שם אנר*
 לב״ד ולא טען: (ו) שם זה
 אומר של אניח׳ ואכלתיה
 שני חוקה וזה אומר של
 אנותי ואכלתיה שני חזקה
 האי אייתי סהדי לאנהתיה
 היא ואכלה: (ה) שם והא
 עלות: (ז) -שביס דייה
 לסמיך לי עלה וכו׳ ונע׳
 תלמודא טוען וחחר וטוען
 יכול ארס לטעון ננ׳׳ל
 ולחזור אחדי כן ולטעון
 לגרים אחריס prt לנריס
 וכו׳ עלה כלאגהחי הס׳׳ל
 ואח׳׳נ צ״צ ל״ה עוצא אמר
 טוען וחוזר וטיען טוען הוא
 ננ״ל מה שהוא רוצה וחתר
 וטוען לתקן את דבריו
 טוען קמא לאו דוקא
 דהא לא פליגי אלא
 בחוזר וטוען הס׳׳ל ואח׳׳כ
 צ״ל ל״ה אינו חוזר וטוען
 שהרי סותר את דברים
 הראשונים הס׳׳ל ואח״כ
 מ״ה ומולה עולא אע״ג:
 (ו) ד״ה ומולו נמי נהרלעי
 וכו׳ לני רינא וטען טענות:
 (ח) ד״ה לצא מגלי וכו׳ וה״מ
 היכא דטעין טעגה בעלמא
 אנל טען: (נו) תום׳ ל״ה
 מה לי וכו׳ דקאמד דמודו
 נהרלעי: (י) כא״ד לשמא
 לקחוה מאבותיך במשפט
 דטועגין ליורש: (כ) ד״ה
 אמר וכו׳ יללישנא להד טעמא
 לרבא התם משוס דעל זומם
 חידוש הוא ואין לך בו אלא:

 מוסף רש "ו
 האי אייתי סהדי
 דאבהתיה היא. ער יום
 מותס ומעולס לא מנרו
ו מ ק ל  לאבותיו של זה השני (
. מה לו לשקר. לזה ו נ  ל
 שיש לו ערי מזקה במאי
 דטעין דשל אבותיו היא, אי
 נפי הוה א״צ צהאי שיש
 צו עדות זכות אנוח מינך
 ובינתה ואכלחיה שני חזקה,
 הצע מינו דמצי טעין הט
 וחכה נטענה וי והוא לא
 חשש לטעון, ט טעין נמי של
 אבותיו אע״ג דמכתיש צהו
 צעדיס מהימן >שם). מה לי
 לשקר במקום עדים לא
 אמרינן. כלומר כל טענה
 שארס טוען, כגון וה שאמר
 של אנומי ואתה רוצה לקיימה
 על ילי מה צי צשקר וטענה
 זו מכחשת עריס ט הנא, צא
 מהימנינן ליה, שהרי העדיס
 מעמיס שטענתו שקר והיאך
 תקיימנה על ידי מה לי
 לשקר, הלא וראי משקר הוא
 וחוקת השלש שנים אינה כלים
 להויה לה מוקה שאין עמה

. ! שם  טענה, והט הלכתא !



 מםורת הש״ם
 א) שבועות דף מה,
 ג) נתונות לף כב: יבמות דף
 פת:, ג) [ביצה נו. ע״ז ו:],
 ד) כמונות לף בג:, ס) [נשאר
 רש״ש], ו) צ״ל רב יוסלא אמר,
 ז) צ״ל ואוקי. הגהות ושלושים,
 ח) רש״ל, נו) [כחובות מ:],
 י) רש׳׳א מ״ז, כ) [צ״ל רב],
 צ)[וע״עתוס׳כמונותכ.ד׳׳ה

 אלא],

 הגהות הב״ח
 (א) גטי ורנא כרב חתדא לא
 אליבא דרג חשדא וכו׳ ורנא
 אמר לך על כאן לא קאמר
 רב הונא התם אלא: (ב) שם
 אימתי כזמן שיש עליו
 עוררין אבל אין עליו עוררין
 מעלי! נצ״ל: (ג) רשב״ם
 דייה המכחישות וכו׳ כגון
 שהעידו שנים פלוני לוה:
 (ד) ד״ה אמר רב חסדא וכו׳
 ולא יעידו עוד נשום עליח:
 (ה) דייה שנים וכו׳ א״נ
 כגון שעדיין נעלה קייס:
0 תום׳ ל״ה חו באה וכו׳ ) 
 ללא שיין מיגו אלא באדם
 אחד אבל בשנים לא
 שייך מיגו לאין דעת שניהם
 שוה: (י) ה״ה ורב גחמן
 וכו׳ ואמרו ידענו שבחג ילס
 הוא זה אבל קטנים היו או
 פסולי עלות היו או אנוסים:
 (ח) בא״ד והחס נמי כעלות

 אחרת למי:

 מוםף רש״י
 ב׳ כתי עדים המכחישות
 זו את זו. שנים אומרים הרג
 ושנים אומרים לא הרג
ת נח:<. זו באה בפני ו ע ו ב ש ) 

 עצמה ומעידה. בעדות
 אחרת, וכן זו, ואע״פ שהאחת
 פסולה אין לך לפסול לא זו
 ולא וו, הואיל ואינן יודע איזה
 מהן פסולה, אבל אחד מכת
 וו ואחל מנח זו אין נאמני[
 נעלות אחת, למה נפשך אחל
 מהן פסול, והיינו לנקט ביה
 האי לישנא נאה נפני עצמה
. בהדי סהדי ׳ שם  ומעילה (
 שקרי למה לי. הואיל
 והאחת פסולה אין אחת מהן
 נאמנת לשוס עלומ >שס).
 באשלי רברבי. נחנליס
 גלולים וגסים שקשין לינתק,
 בלומר חנמיס גלולים אמרוה
 ואין נוחי! לנטל רנריהם
ו חנליס עבים ז ה כ צ י ב  ו

 וחוקים, ד״א נאילנות גלולות
 כמו(כראשית נא) דטע אשל
 >ע־ז ז:<. רשב״ג היינו ר׳
 אלעזר. דהא ולאי במקום
 שיש עוררין לא אמר ר״ש
 לליהד חל נאמן, וט אמר
 מעלין במקום שאין עוררין
1. ערער . ת כו ו ב ו ת כ  קאמר (
 חד. הר ערער ואין אחל

. ! שם  נאמן עליו להכשירו !

 רבינו גרשום (המשך)
 שאמרו שמת ואחר כך באו
 עדים שלא מח הרי זו
 לא תצא דחיישינן לזילותא
 דבי דינא שהשיאוה על פי
 שנים שאמרו שמת וקשיא
 לרב נחמן: א״ל. רב נחמן:
 נפק ר׳ נחמן ועבד עובדא
 דלא חש לזילותא דבי דינא
 מאן דחזא דעבד עובדא
 סבר דטעות הוא בידיה
 משום דמוקשה ועומד הוא:
 באשלי רברבי. דסברי דלא
 חיישינן לזילותא דבי דינא:
 אין מעלין לכהונה על פי
 עד אחד. לחלוק לו תרומה:
 שיש עוררין עליו. בקול ולא
 בעדות שהוא בן גרושה
 ובן חלוצה: רשב״ג היינו
 ר׳ אלעזר. דבמקום שיש
 עוררין לא קאמר רשב׳׳ג
 דמעלין אלא במקום שאין
 עוררין. א) דרי אלעזר סבר
 מעלין ולהיכא דאיכא עורר
 חד אין מעלין ורשב״ג סבר

 עד דאיכא ערער תרי:

 לא: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 בדאבההא מי איסכחש. עלות של אבהתא קייס הוא והכל מולים
 בו: המכחישות זו אס זו. בעלומ אחת כגון «) שנים אומרים פלוני
ו כלום ה ושנים אחרים הכחישום ואמרו לא לוה ממנ  לוה מפלוני מנ
ו הלוה כל ו היה עמנ  שהרי באותו היוס שאתם אומרים שלוה ממנ
 אופו היום ולא לוה משום אלם כלום
ה תורה נ  ובעלומ כזה לא האמי
 האחרונים יותר מן הראשונים אלא
מה כגון שמעיליס על  בעלות הז
ו הייתם במקום  העלים עצמם עמנ
 פלוני ולא ראיתם שלוה: זו באה
 בפני עלמה ומעידה. כשארי) עליות
 שבעולם דלא נחזיקנה כפסולה
: וזו באה כוי. בעדות אחרת. ק פ ס  מ
 אבל אחד מכת זו ואחד מכת זו אין
 מצטרפין לעלות אחמ להא אחד
ם פסול בולאי ואין כאן אלא חצי ה  מ
טעם לרב הונא משוס לאוקי  עלות. ו
: ק פ ס  גברא אתזקיה ולא תססלינהו מ
 0א"ר חסדא בהדי מהדי שקרי
 למה לי. ולא יעידו (י) בשום עדות
א אחזקיה ולא נ  בעולם דאוקיי) ממו
ם ססוליס: ק שמא העדי ס ס  מוציאנו מ
 לימא רב נחמן. שמכשיר עדות
 דאבהתא שהעידו עדים מוכחשים
ת אחרת שלא הוכתשו בו  דהיינו עדו
 כלרב הונא שהכשירס בעדות אחרת
 שלא הוכחשו בה: אליבא דרב חסדא
 כ״ע לא פליגי. לומר כל אחד אנא
 סבירא כרב חסדא דודאי רב נחמן
 לא סבירא ליה כרב תסדא דהא רב
 חסדא אסילו בעדות אחרמ בעלמא
 פוסל כל שכן בעדות דאבהתא
ת  שהוכחשו העדים מאכילה באותו עדו
. ה ת : אבל באוחו ע ע ק ר  של אותו ק
ע עצמו לא. ח<[והלכתא ק ר  דאותו ק
 כר״נ שהרי נססק הדין על סיו
 כדמוכח לקמן אנן אתתינן]: הדר
:  אייחי סהדי. אומו שהססידו רב נחמן
 דאבהחיה היא. והרי לשניהם עדי
 חזקה ועדי אבות ואין כח לזה מזה
 וכל דאלים גבר כדאמר רב נחמן
: אנן מםקינן ליה. [ : ד ל ן [  לקמן בשמעמי
ה  כלומר לא נחזיק את זה יומר מז
 הואיל ועדות שניהם שוה: לזילותא דגי דינא. שמא ילגלגו הבריות על
 ב״ל על שסותרין את דיניהם ודמי לחוכא ואיטלולא: שנים אומרים
ת בעליך  מה. אשה שהלך בעלה למדינמ הים ובאו שנים ואמרו לה מ
מ א״נ שנים אומרים נתגרשה בחיי בעלה ואינה  ושנים אומרים לא מ
נ כגון >ה) שהיה  זקוקה ליבם ושנים אומרים לא גתגרשה וזקוקה ליבם א״
 בעלה קיים ובאין להתירה לאחר הרי זו לא תנשא דאוקי תרי להדי
ימא: ואם ניטה לא הצא.  תרי ואיתתא בחזקת איסור אשת איש קי
 דיעבד אין לכתחלה לא. ובסרק האשה שנתארמלהט) פרכינן מכדי תרי
 ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי ומשני אמר רב ששת כגון שניסת
ה ותו פרכינן היא גוסה באשם תלוי קיימא ומשני באומרת י  לאחד מעד
 ברי לי שממ בעלי: גזמן שבאו עדים. האחרונים שאמרו לא מת
ד  ולאח״כ ניסת לפיכך תצא שהרי באיסור נשאת שאילו שאלה מב״
 היו אוסרין לה לינשא: אבל אם נשאה. על פי עדי מיתה שהתירוה
 בית דין לינשא ואחר כך באו עדים שהוא קייס לא תצא דחיישינן
ן ליה נ : למעבד עובדא. דמחתי  לזילותא דבי דינא וקשה לרב נחמן
נא: דאוחיגהן. השיבותני נן ליה ולא ניחוש לזילותא דבי די  ומסקי
א ברייתא ה  מבריימא זו: ואוחבן רב המנונא. השיב לו כמו כן מ
 דר׳ מנחם ורבנן: נפק עבד. רב נחמן עובדא ולא חש לזילותא
 דבי דינא: טעוהא היא בידיה. שלא נזכר מהך ברייתא דלעיל
. רבי  ועוד דאמר לא עבדינן בה עובדא: דהליא באשלי רברבי
 יהודה ור׳ אלעזר ור׳ שמעון ב״ג כולהו סברי להו דלא חיישינן לזילותא
: אין מעלין לכהונה. להחזיק [ . ב ל א [  דבי דינא כדמסרש רב אשי במסקנ
 אדם בכהן לאכול בתרומה ולעבוד עבודה ולישא אמ כפיו על סי
ו שהוא כהן כדמפרש ר׳ אלעזר לקמיה [בשמעתין]: ד  עד אמד המעי

 באבהתא מי אתכחש לימא רבא ורב נחמן
 בפלוגתא דרב הונא ורב חסדא קמיפלגי
דאיתמר ב׳ כתי עדים המכחישות זו את זו (  א

זו באה בפני עצמה ומעיהה  אמר רב הונא א
 וזו באה בפני עצמה ומעיהה והב חסדא אמר
 בההי םההי שקהי למה לי לימא רב נחמן דאמר
 כרב הונא ורבא כרב חםדא >א< אליבא דרב
 חםדא כולי עלמא לא פליגי כי פליגי אליבא
 ההב הונא רב נחמן כרב הונא ורבא עד כאן
 לא קאמר רב הונא אלא לעדות אחרת אבל
 לאותה עהות לא הדר אייתי םהדי האבהתיה
אנן אחתיניה אנן מםקינן  היא אמר רב נחמן ב
 ליה לזילותא הבי הינא לא חיישינן מתיב הבא
שנים אומרים מת ושנים  ואיתימא רבי זעירא ב)
 אומרים לא מת שנים אומרים נתגהשה ושנים
 אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם
 נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר
תצא אמר ר׳ מנחם בר׳ יוםי אימתי אני אומר  ג

 תצא בזמן שבאו עדים ואח״כ נשאת אבל
 נשאת ואח״כ באו עדים הרי זו לא תצא א״ל
 אנא סברי למעבה עובהא השתא דאותיבתן
 את ואותבן רב המנונא בםוריא לא עבדינן בה
 עובהא נפק עבה עובהא מאן החזא סבר
 טעותא היא בידיה ולא היא אלא משום
 ״דתליא באשלי רברבי י)דתנן רבי יהוהה
 אומר יאין מעלין לכהונה על פי עה אחד אמר
 ר׳ אלעזר אימתי «< במקום שיש עוררין
 אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה על
 פי עה אחד רבן שמעון בן גמליאל אומר
 משום ר׳ שמעון בן הסגן מעלין לכהונה ע״פ
 עד אחד רשב״ג היינו ר׳ אלעזר וכי תימא ערער
 חה איכא בינייהו רבי אלעזר םבר ערער חד

 ורשב״ג

מה בין לרב הונא בין לרב חסדא ה ומעידה. תי מ צ י ע ה בפנ א  וזו ב
 נהמנינהו לבתראי במיגו דאי בעי ססלינהו לקמאי בגזלנותא
 ומיהו במיגו דאי בעי הוי מזמי להו ליכא להמנינהו דיראיס להזימן
גו במקום עדים לא אמרינן י)(ועוד)  סן יוזמו גם הם ונראה לי דמי

גו לא יוכל לסייעם יומר משני  דמי
ן ק׳ עדים אין  עלים ואפי׳ היו עמה
 נאמנין למרי כמאה ועול אומר ר״י
ת שניהם ע ו (י) לאין ל ג  ללא שייך מי
ן  שוה ומה שירצה זה לטעון לא יטעו
מה ה: ורב נחמן ברב הונא. מי  ז
ף יט:) תניא ל  לבפרק 3׳ לכתובות >
ן על השטר ומתו  שנים שהיו תתומי
 ובאו שנים ואמרו (»< שכתב ילס
מ או ים או ססולי עלו  הוא אבל קטנ
 אנוסים היו אם כתב ילס יוצא
ם אחר אין נאמנין וסריך  ממקו
 ומגבי׳ ביה בשטרא תרי ותרי נינהו
 ומסיק התם ׳)(כרב) נחמן דלא
 מגבינן בשטרא ואוקי תרי להדי מרי
נא בחזקת מריה ואמאי  ואוקי ממו
 לא מגבינן ביה והא סבירא ליה הכא
ס לעדות אחרת  כרב הונא דכשריס ה
ן להו אחזקת כשרות והתם (יז) נ  דמוקמי
 כעדות אחרת דמי דהא אין מכחישים
 אלו את החתומים בזאת המלוה שהיו
 אומרים אין חייב לו כלום אלא
 שאמרו אינכם נאמנים בדבר זה
 דססוליס היימס והוה לן למימר
 דנאמניס כמו הכא דכשריס אף על
 גב דאלו מכחישים אותם ופוסלים
 וחושבין אותן כשאר פסולים לכל
ת ואומר ר״י דכי אמרו  דבר עדו
ים היו ליכא לאוקמינהו אתזקייהו  קטנ
י להו מחזקת  וכן אנוסים נמי לא מסק
מ מ ח  כשרות דאמרינן אנוסים היו מ
ת היו איכא למימר  נפשות ופסולי עדו
 כגון שפוסלים אותן משנולדו
 שאומרים קרובים היו ועכשיו
 נתרחקו ל): ורבא כרב חםדא.
 ואס מאמר אס כן אמאי חשיב רבא
) ובפי ן י ה א ״ ם ל ש : ו ב ף ע  במרובה >ב״ק ל
) על ן י ה א ״ ם ל ש . ו ף כז ן ל י ר ל ה נ ס  זה בורר (
 זומם חילוש הוא ואין לך בו אלא משעמ

ה שהוא נפסל אינו חילוש להא מן הלין היה להיות לשניהן  מילושו והלא מ
כ לא הוי חידוש  ססוליס כמו בשני כתי עלים המכחישות זו את זו א״
ה שהמזימין כשרים ואומר ר״י לרבא לאמר חילוש הוא לא  אלא מ

נא: א דאתי שפיר כרב הו  הוי אלא לסי המסקנ
ן ליה. ואס היה אותו דלית ליה חזקת נ ן מפקי ן ליה אנ נ  אנן אחתי
נן שנעמידה  אבהתיה מוחזק תתילה אתי שפיר אחתינן ומסקי
 בידו כאשר היה במחלה ואפילו לא היה מוחזק לא זה ולא זה מצי לפרש
נא ליה שנוציאנה מידו רהא דין כל  אחתינא ליה לתתה לזה ומסקי
ה ״ ם ל ש : ו ב ף כ ל . בס״ב דכתובות ( א תצא סת ל י : ואם נ  דאלים גבר. ר״י
ד לי וחשדא ליכא ה ואומרת ב י ) מוקי כשניסת לאחד מעד ן ו ג  כ

. א א תצ ו ל כ באו עדים הרי ז אח״ סת ו י : אבל נ ם ת ׳ ה  כדפי
א משוס זילותא דבי דינא וקשה לרשב״א דעל כרחך לאו מ ע ט  ו
א משוס זילותא דבי דינא הוא דאס כן אפילו לא נשאת אלא מ ע  ט
גיא דאיכא זילותא אסילו לא  המירוה לינשא מנשא כדמשמע בכל הסו
נ ונשאת דקאמר היינו שהתירוה לינשא  נעשה מעשה וכ״ת דאין ה״
 ושוב לא תצא מהיתרה הראשון דבאו עדים ואח״כ נשאת לא מצי
קא לא י א דמספ מ ע ע״כ ט  לפרושי המירוה לינשא אלא נשאמ ממש ו
א משוס זילותא מ ע  מסקי לה מבעל ולא משוס זילותא ר״ל לעולם ט
 ודוקא כשנשאת ואח״כ באו עדיס איכא זילומא דבי דינא שכבר נאסרה
זדן לאסרה לעד שנשאת לו אין ה שחו ן שנשאמ נמצא מ ו  לכל העולם ט
טן אלא בעבורו אבל אם באו עדים קודם שנשאת ליכא זילותא ז  חו
ן לחזור מהיתרה הראשון כדי לאסרה לכל ט ט  דעל כרחך צ
: י ס אותה נמי לעדיה. ר״ ט ס ו  העולם הלכך ליכא זילותא אם א

 והאמר
פ עד אמד בזמן שיש על הכהן עוררין עדים הפוסלים אותו כדמפרש בסמוך. ולפרש דברי ר׳ יהודה בא ולא לחלוק ״  א״ר אלעזר אימהי. אין מעלין ע
ל: רשב״ג היינו ר׳ אלעזר. דהא ודאי ד אחד שמכחיש את הקו פ ע ״  עליו: אבל אין עליו עוררים. אלא קול פסול בעלמא כדמסרש לקמיה נשם] מעלין ע
י בזמן ר חד איכא בינייהו. והא דקמנ ע ר : ע ר מ א ן ק ד ר ו ן עליו לא אמר רשב״ג דליהוי חד נאמן וכי אמר מעלין במקום שאין ע ט ר ו  במקום שיש ע
ד אמד נאמן עליו להכשירו: ר חד. הוי ערער ואין ע ע ר ר ע ב : דרגי אלעזר ס  שיש עליו עוררין היינו עד אחד הפוסלו ומכחיש עד אחד המכשירו

 ורשב״ג
 לר״א סבר לאף ללינא רק עורר חד ג״כ אין מעלי! וכוי:

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פכ״נ מהל׳  כ
 עלות הלכה א סמג
 עשין קי טיש״ע ח״מ סי׳ לא

 סעיף א:
 ל ב מיי׳ סגדו מהל׳ טוען
 ונטע! הל׳ ה סמג עשי!
 נה טוש״ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף כג:
 לא ג מיי׳ פי״נ מהל׳
 גירושין הלכה כג סמג
 עשי! נ טוש״ע אה״ע סי׳
 קצב סעיף ג וסי׳ יו שעיף מנ

 וע״ש:
 לב ד מיי׳ ס״כ מהלכות
 איסורי ניאה הלכה ל
 טוש׳׳ע אה״ע סי׳ ג סעיף א

 רבינו גרשום
 באבהתי לא איתכחוש.
 להכי אוקמה נכסי בחזקת
 אבהתא דהאי: [ב׳ כתי
 עדיי] המכתישות זו את
 זו. בעדות אחת: אמר
 רב הונא. אע״ג דבהאי
 עדות מוכחשות הן זו באה
 בפני עצמה בעדות אתרת
 ומעידה וכשירה משום דלא
 ידעי איזו כת משקרא ולהכי
 אידך כת נמי באה בפני
 עצמה ומעידה וכשירה אבל
 תרוייהו כחדא לא מצי
 למיתי משום דאיכא למימר
 דתדא מינייהו מוכחשת
 היא ורב חסדא אמר
 בהדי סהדי שקרי למה
 לי הואיל דאתכחשא חדא
 מינייהו בתזקת מוכחשין
 נינהו תרוייהו ולא מצי
 לאסהודי נמי בעדות אחרת
 דממ״נ חדא מנייהו פסולה
 היא: נימא רב נחמן דאמר.
 נהי דאיתכחוש באכילה
 באבהתא מי מתכחש ומצי
 לאסהודי על אבהתא ס׳׳ל
 כדרב הונא דהכי נמי אמר
 רב הונא אע״ג דאיתכחשא
 בהאי עדות וו באה בפני
 עצמה ומעידה משום דליכא
 למיקם עלה דמילתא מאן
 מוכחשין וה״נ אידך: ודכא.
 דאמר שזו עדות מוכחשת
 ס״ל כרב חסדא: אליבא
 דרכ חסדא כ״ע לא פליגי.
 דאפי׳ רב נחמן מודי דכיון
 דרב חסדא פוסלו לכל
 עדיות אע״ג דבחד עדות
 מכחשי אהדדי בשאר עדיות
 דעלמא לא מכחשי כ״ש
 דס״ל לרב חסדא דהיכא
 דמכתשי באותו עדות
 במקצת באכילתה בלבד
 דהם מוכחשין נמי לאבהתי
 ולא מוקמ׳ נכסי בחוקת
 אבהתא: כי פליגי. רב נחמן
 ורבא: אליבא דרב הונא.
 דאמר זו באה בפני עצמה
 ומעידה וזו באה בפני עצמה
 ומעידה רב נחמן דאמר
 נהי דאתכחוש באכילה
 באבהחא מי מכחשא ס״ל
 כרב הונא הואיל דליכא
 למיקם עלה דמילתא מאן
 מוכחשין: ורבא אמר לך
 כוי אבל כאותה עדות לא
 מהימנא כלל: הדר אייתי
 אידך סהדי נמי דשל אבהתי
 הוי דהשתא מיתכחשי כולה
 עדות אמר רב נחמן אנן
 א ח חינה לההוא דאייתי
 מעיקרא סהדי דהוי דאבהתי
 ונטלנו ניכסי מהאי דהוי
 מוחזק בהו ויהכינהו ליה
 וכיון דהדר אידך ואייתי
 סהדי דאבהתיה הואי סלקין
 להא דיהיבנא ליה ומהדרי
 להו להאי ולזילותא דבי
 דינא דיהבי להאי בתחלה
 והדר יהבי לאידך לא
 חיישינן דודאי אנן אחתינן
 ליה ואנן מסקינן ליה: שנים
 אומרים מת בעל. במדינת
 הים: ושנים אומרים לא
 נתגרשה. שאותן עדים עמנו
 היו באותה שעה: בזמן
 שבאו עדים נמי שאמרו
 שלא מת ואחר כך נשאת
 לבעל הואיל דהני מכחשי
 הני בדין הוא שתצא
 דמחמרי׳ גבי אשת איש
 [אבל] נשאת על פי שנים

 א) צ״ל ערער חל איכא טנייהו



 עין משפט
 נר מצוה

 לנ א ב מיי׳ פ״כ מהל׳
 איסורי גיאה הל׳ טז
 סמג לאוין קננ טוש״ע

 אה״ע סי׳ ג סעיף ז:
 לד ג מיי׳ פ״ל מהלכומ
 עלוס הלכה נ סמג
 עשין קט טוש״ע ח״מ סי׳ ל

 סעיף ו:
 לה ד מיי׳ שם הלכה ל
 ופ״כ מהל׳ איסורי
 כיאה הלכה טז סמג שס
 טוש״ע שס ס״ט וטוש״ע

 אה״ע סי׳ ג׳ סעיף 1 :

 רבינו גרשום
 והאמר ר׳ יוחנן אין ערער
 פחוח משנים והיכי אמר
 ר׳ אלעזר דהיכא דאיכא
 ערער חד אין מעלין. לא
 הכא במאי עסקינן דמאי
 בינייהו כגון דמחזיק לן
 כוי דכולי עלמא מצטרף
 לעדותן דקמא ודבתרא
 דמכשרי ליה אע״ג דלא אתו
 בהדדי: חיישינן לזילותא
 דבי דינא דהורידוהו מן
 הכהונה. והואיל דליכא
 אלא חד סהדא דאחי באפי
 נפשיה לא מסקינן ליה דאין
 מעלין לכהונה על פי עד
 אחד הואיל דאיכא עוררין
 ורשב״ג סבר דמסקינן ליה
 ולוילותא דבי דינא דאחתיה
 לא חיישינן הואיל דאיכא
 תרי סהדי אע״ג דלא אתו
 בהדדי. ורב נחמן משום הכי
 עבד עובדא דלא חיישינן
 לזילותא דבי דינא משום
 דס״ל כרשב״ג דאמר משוס
 ר״ש הסגן. אי הכי דפליגי
 דחיישי׳ לזילותא דבי דינא
 מאי איריא עד אחד דאתי
 באפי נפשיה אפי׳ אתו
 תרי בחדא כיון דאחתיניה
 חיישי׳ לזילותא דבי דינא
 ולא מסקינן ליה. עד שיראו
 שניהם כאחד שאם העיד
 אחד אני ראיתי פלוני לוה
 מפלוני מנה ואח״כ העיד
 אחר אני ראיתי פלוני לוה
 מפלוני מנה אין עדותן
 מצטרפת עד שיראו ב׳
 העדי׳ כאחד שלוה מנה
 דדלמא אמנה דקא מסהיד
 האי לא מסהיד האי דשמא
 פרע לו ושוב לוה ממנו. ר׳
 יהושע בן קרחה אומר אפי׳
 בזה אחר וה הואיל ועדות
 אחת הן מעידין וביום אחד
 ושעה אחת: ואין עדותן
 מתקיימת בבית דין. שאם
 אמר אחד אני ראיתי עדות
 זה והכירו שם היה ולמחר
 בא ח בידו והעיד כן אין
 מצטרפין עד שיעידו שניהם
 כאחד: ר• נתן אומר וכוי.
 דר׳ אלעזר סבירא ליה
 כרבנן דהואיל שלא באין
 שני עדים הללו בבת אחת
 להעיד על כהן זה אין עדותן
 מצטרפת ורשב״ג סבר כר׳

 נתן דמצטרפין:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא לב.
 והאמר רבי יוחנן כוי. ונראה לר״י דר׳ יוחנן עיקר דבריו אהך
 משנה איממר >«< והיינו דקאמר דברי הכל היינו רשב״ג
מ היכא ״ להט לא קא משני הכא ה ן ו רט  ור׳ אלעזר דאיירו בעו
 דאיכא חזקה דכשרות אבל היכא דליכא חזקה דכשרות לא אמר כדמשני
ף עג:< גבי ן ל י ש ו ד ק  בפ׳ עשרה יוחסין (
ן  נאמנת חיה לומר זה כהן דאמתנימי
ן דהכא ן דאממנימי ו א״מ ט  דהכא קאי ו
ך מיניה התם ובפ״ק ט ט פ י  קאי ה
) דלמא הא דקאמר ם ש . ו ף ט ד ן >  דגיטי
 ר׳ יוחנן אין ערער פחות משנים
ד אחד דמכשיר  היינו משוס דאיכא ע
ט י י דע דר׳ יוחנן מ ׳ י מ ג ה  ר״ל ד
ק דיצא עליו קול שהוא בן  כדמסי
 גרושה ואח״כ בא עד אחד דמכשיר
ט כו׳ ובכה״ג  להסיר הקול ואתו בי ת
 אמר רבי יוחנן דאין (י) פחות משנים
ד אחד שהכשיר והקול ע ג ד ״ ע א  ו
ד גרוע מן הקול ע ט ה ה  כליתנהו דמי ש
 אס לא החזקה שהרי הקול פוסל

העד אינו פוסלג):  ו
ת משנים. לא בא ו ח  אין ערער פ
 לאסוקי אלא עד אחד אבל

: ן נ  קול פיסל כדמסקי
יה. לאו נ א ואחתי ל  ונפק עליה ק
 דוקא אחתיניה אלא כלומר
 ממילא ירד דאי דוקא אחתיניה אמאי
 אסקיניה והא איכא זילותא דב״ד וליכא
ו רד  למימר ליכא זילותא אלא כשהו
׳ ם דבשמעתתא מוכח דאסי  ב׳ פעמי
נ הורדה  בחדא זימנא איכא זילותא א״
 גמורה קאמר וליכא זילותא דב״ד אלא
ת אבל  היכא דהורידוהו על ידי עדו
 בהורדה שע״י הקול ליכא זילותא:
ג אע״ א ואםקיניה. ו ד ה  ואתא חד ם
) דלא מבטלין קלא גבי גרושה ם ש . ו ט ף פ ן ד י ט י ג ן בפרק המגרש ( נ ט מ א  ד
קנא ליה פסול ה אבל הכא דאי לא מסי  לכהן משוס דאית ליה מקנ
ן ליה. נ  לעולם מבטלין אי נמי במרומה דרבנן הקילוי): אנץ מסקי
 דאוקי מרי בהדי מרי ואוקי גברא אחזקיה דמוחזק לן דאביו כהן
) גבי ינאי המלך . ו ף ס ד ן בסרק האומר בקדושין ( נ ט מ א  הוא ותימה ד
ט אמרי ת ט דמי אילימא דתרי אמרי אישתבאי ו י  רבוקש ולא נמצא ה
ך אהני מ אהני סמו כ מ ס ט ותרי נינהו מאי חזימ ד  לא אישתבאי ת
ך אדרבה אימ לן למימר אוקי ט  ואמאי לא נמצא והשתא מאי קא ס
ט ואוקי גברא אחזקיה ואוקי ינאי אחזקמ אמו דלא ט בהדי ת  ת
יא להכשיר את  אישתבאי וסירש התם בקונט׳ דחזקת האס לא מהנ
 ינאי לפי שאין עדיס באין לפסול אמ האס לכהונה אלא להעיד על
 ינאי ואין נראה לר״י דלמה לא יועיל חזקת האס לבן הואיל ואינו
 יכול להיות שמהא האם כשרה אס לא יהיה הבן כשר ועוד דהכא
ג לעל הבן מעידים לפסלו מהניא ליה חזקת האב להכשירו ונראה ״ ע  א
ה ״ ס ד ש ף לא. ו ת ד ו מ ב י ) ן י ח ן בס׳ ל׳ א נ א משוס למסקי מ ע  לר״י להיינו ט
קא לרבנן ר ספי קא לרבנן והאס נמי ה ט הויא ספי ת ) לכל תרי ו י ר  ת
׳ אוקי תרי ט מ א א מ י ט ו א ל מ ך אהני לנהי ל ס סמו מ להט סריך ה  ו
מ מלרבנן יש לפוסלה והכא לענין ״ ט תרי ואוקי איממא אחזקה מ ה  ב
ט ולאוקמיה אתזקיה והא מ ט ו ת מה דרבנן הקילו להתירו בה ב  מרו
מ כו׳ אבל נשאת ת וב׳ אומרים לא מ ם מ ט מ ו  דאמר לעיל שנים א
קא לרבנן היא ט ססי מ ט ו ת ג ד ״ ע  ואח״כ באו עדים לא תצא א
 ומדאורייתא אימ לן לאוקמה אחזקה דהויא אשת איש והיה לה לצאת
ה אור״ת דאתיא חזקה דדייקא ומנסבא י ס שנשאת לאחד מעד ״ ע  א
ם לא דייקא ט מרעה חזקת אשת איש ואס תאמר כי איכא ב׳ ע  ו
) נשאמ ס ש : ו ! ף ס ם ל ש  דליכא חומר בסופה כדאמר בהאשה רבה (
ם ט ע  שלא ברשות מומרת לחזור לו ומסרש התם דהיינו שנשאח ב
ד תתת בעלה ו מ ע  וי״ל הואיל ומכחישים זה אמ זה איכא חומרא אס מ
ס לא נתגרשה ט מ ו ס נתגרשה ו3׳ א ט מ ו א״מ ב׳ א  בטענת ברי שלה ו
א דדוקא במת ק י  אמאי לא תצא בנשאת ואח״כ באו עדים הא לא ט
מ ואינה נאמנת א שיראה שמא יבא רדעו הכל שלא מ ק י ט  הוא ד
זה ועוד היכא דאיכא זה ומעי  לומר נתגרשה דשלא בסני בעלה מעי
ט דייקא ומרע׳ זה ומעיזה ר״ל דלענין ה יעי לה מעי  עדים דקא מסי
 חזקת אשת איש דלעולס יראה שמא יוזמו או יססלום בגזלנות וא״ת
דע דבאומר ברי לי איירי מאי קאמר היא גוסא באשם  למאי דלא י
ך אסילו נאמר ט פ  תלוי קיימא ה״ל למימר בחטאת קיימא וי״ל ד

 ורשב״ג סבר ערער תרי א<והאמר רבי יוחנן
 דברי הכל אין ערער פחות משנים אלא ערער
 תהי והכא במאי עסקינן אכגון דמחזקינן ליה
 באבוה ההאי דכהן הוא ונפק עליה קלא הבן
 גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה ואתא עה
 אחד ואמר הכהן(א< הוא ואםקיניה ואתו בי
 תרי ואמרי דבן גרושה וחלוצה הוא ואחתיניה
 ואתא עד אחד ואמר דכהן הוא ודכולי עלמא
 מצטהפין עהות והכא במיחש לזילותא דבי
 דינא קא מיפלגי ר׳ אלעזר םבר כיון האחתיניה
 לא מםקינן ליה חיישינן לזילותא דבי דינא
אנן אחתיניה ואנן מםקינן ליה  ורשב״ג סבר ב
 ולזילותא הבי הינא לא חיישינן מתקיף לה רב
 אשי אי הכי מאי איריא חד אפי׳ בתרי נמי
 אלא אמר רב אשי הכולי עלמא לא חיישינן
 לזילותא הבי הינא והכא בלצרף עדות קא
התניא לעולם (  מיפלני ובפלוגתא ההני תנאי ג
 אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחה ר׳
 יהושע בן קרחה אומר גאפי׳ בזה אחר זה אין
 עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעיהו שניהם
 כאחד ר׳ נתן אומר ישומעין דבריו של זה
 היום ולכשיבא חבית למחר שומעין דבריו:
 ההוא דאמר לחבריה מאי בעית בהאי
 אהעא א״ל מינך זבינתה והא שטרא

 אמר

 ׳1

ר עד ר הרי. בעינן אבל במקוס ערער אחד ה ט ר ר ט ב  ורשב״ג ס
: ונפק  אמד נאמן להכשירו: והא אמר ר׳ יוחנן. לא איתסרש היכא קאי
: ואחסיניה. מן הכהונה עד שיבדקו ת ו  עליה קלא. קול בעלמא ולא עד
 את הדבר שמעלה היא בכהונה. וכל זה ימור לשון הוא בלא צורך

מוקמא שמעתתא  דבלא קול נמי מי
עד קרא ו  שפיר בעל אחד מכשיר מעי
ס בינתיס ט ר ו ם ע ט  אחד בסוף ושנים ע
ט ק ט נ  כדמסרש ואזיל אלא משום ה
 ליה דבעי למימר ואתא עד אחד ואמר
 דכהן גמור הוא ואסקיניה דלמאי אתא
 עד אחד להכשירו אלא אם כן יצא
 עליו פסלות קודם לכן: ואסקיניה.
: מן ד אחד מהי ר ע ס קול ה  דבמקו
 ואחסיטה. דאחד במקום שנים אין
ו כלום: ואחא עד אחד. לבסוף ט ב  ד
 ואמר דכהן גמור הוא והוו להו שנים
: ודכולי עלמא. בין רבי אלעזר ן ט  מכשי
ם זה די ם המעי ט  בין רשב״ג מצרפין ע
נ יש ה״ ות ו  שלא בסני זה בשאר עדי
ד ראשון ועד  לנו לצרף מן הדין ע
ן ונכשירנו לזה אס לא ט  אחרון המכשי
א כדמסרש ואזיל: נ י זילומא דבי ט  מפנ
ר כיון דאחחיניה. ב  דרבי אלעזר ס
בטן הורדנוהו דבכל ן ו ט ר ו  על פי ב׳ ע
נה תורה שנים תו לא ם האמי  מקו
 ליסקי ליה על פי על אחד זה השני
 אף על פי שיש לצרפו עם הראשון
ט ט לבהט ת  ולהכשירו לזה לאוקי ת
 ואוקי גברא אחזקיה דכשרות קמייתא
 דהוה מוחזק לן באבוה דכהן הוא וגס
ד אחד קודם  הכשרנוהו תחלה על פי ע
: דחיישינן לזילוסא דבי ן ט ר ו  שבאו ע
ן ט ר ו הו על פי ע טדו  דינא. שהו
ט ה . ו ם ה ט ב  ועכשיו(«< יעלו רבטלו ד

ד אחד הבא לבסוף בזמן פ ע ״  קאמר ר׳ אלעזר אימתי אין מעלין ע
י עד שני הבא ן שנים הסוסלין אומו הלכך לא מהנ ט ר ו  שיש עליו ע
ג דאיכא למימר ״ ע א ם הראשון המכשיר ד  לבסוף להכשירו להצטרף ע
ט פוסלין ואוקי גברא אחזקיה ויהיה כשר ט מ ה ב טן ל ט מכשי  אוקי ת
קרא הו מעי . והאי דאסקו א נ ן ליה משוס זילותא דבי ט נ ט לא מסקי ׳ ה  אפי
א הוא נ  על פי עד אתד הבא להשבית הקול לאו זילומא דבי ט
 דמאי דאחמיניה בשביל קול בעלמא הוא וכדי לתזור ולהעלותו אחר
י ליה ליכא זילומא אבל  שיבדקו הדבר הורדנוהו הלכך ט הדר מסק
י איכא ט הדר מסק  כשהורדנוהו על פי עדים מן הדין הורדנוהו ו
נן ט נינהו ואמאי מסקי ת ט ו  זילותא: ואנן מסקינן ליה. ואי קשיא ת
ט לבהט תרי ואוקמיה אחזקיה ץ אוקי ת ר ק ת פ ר ס  ליה והא ה
ד ראשון שהיה נאמן דהא אכתי אין עוררין הו על פי ע  קמייתא דאסקו
: א נ א: אי הכי. דר׳ אלעזר חייש לזילומא דבי ט ן הו ט ר ו  דקול לאו ע
ס אין מעלין משום זילומא כלקמני מ ה  מאי איריא. על הבא לבסוף ל
׳ אין מעלין על פי על אחל בזמן שיש עליו עוררין הא על סי י  מתנ
ט הללי נמי בפעם שניה לרבי אלעזר ה  שנים מעלין אפילו תרי אמו ב
ן ליה: אלא אמר רב אשי דכולי טלמא כוי. והיינו אשלי נ  לא מסקי
q מדוחן קא מיפלגי. לר׳ אלעזר אין ^  רברבי דלעיל [לא:]: והכא 3
ד אחרון עם הראשון הואיל ולא העידו שניהם באחד כרבנן  מצרסין ע
ן ליה נ ה מסקי  דסליגי אדרבי נחן אבל אס באו שניהם ביחד הו
נן ליה אחזקיה קמייתא דמוחזק לן באבוה דכהן הוא ולזילומא  ומוקמי
י סנאי. ר׳ נתן ורבנן: דהניא מ : ד  לא חיישינן ורשב״ג בר׳ נתן
 אין עדותן מצטרפת. אין צטך כאן בהאי מתלוקת דרבי יהושע בן
ן ל.] ומשוס י ר ד ה נ ס  קרחה ורבנן אלא כך היא בטיתא שלימה בשילהי זה בורר נ
ת : עד שיראו שניהם האחד. את העדו א ש קט ט פא נ  גררא דסי
דה לו עליו:  לאסוקי אחד אומר בסני הלוהו ואחד אומר בסט הו
ה  אפיי בזה אחר זה. אחד אומר ביוס ראשון לוה פלוני מפלוני מנ
מ אמנה קא ״ מ ו ד  ואחד אומר ביום שני ראיתיו גם אני שלוה ממנ
ד האי וה״ל י ד האי לא קא מסה י ה דקא מסה ת״ק סבר אמנ . ו ט ה ס  מ
] מקרא ומסברא: שס  לגבי מנה חצי עדות וטעמייהו מפרש שפיר בסנהדטן [
 אין טדוחן מחקיימס. להמקבל בב״ד ואפי׳ ראו שניהם כאמד עד
י היא ולאו ר׳ יהושע מ ט ח  שיעידו שניהם כאחד בפני ב״ד. וסלוגתא א
 בן קרחה קאמר לה ור׳ אלעזר ורשב״ג בפלוגתא דר״נ ורבנן סליגי:
ס שפיר מקרא ומסברא: מ יהו מסרש ה  ר׳ נהן אומר כוי. וטעמי

 אמר

 מםורת הש״ם
 6) כמונות דף כו. קדושין דף
 עג: גיטין לף ט., ב) [לקמן
 דף קסה: גיטין לף לג:]
 סנהדרין דף ל. כמונות לף כו:
 בתוספתא סנהדרין פייה],
 ג) [וע״ע חוס׳ כמונות נו.],
 ד) [וע׳׳ע מוס׳ כחונומ כו:

 ד׳׳ה ואסקיניה],

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נפ׳ ואמר דכהן גמור
 הוא כצ״ל וכן נסמוך:
 (ב) רשב״ם ל׳׳ה דחיישיגן
 לדלומא וכו׳ ועכשיו יעלוהו
 דנטלו וכו׳ להשניח את הקול
 וכו׳ נשכיל קול מעלה
 נעלמא כצ׳׳ל וטד״א עם ל״ה
 דר׳ אלעזר וככל הענין צ׳׳ל
 ד אלעזר נמקוס ר׳
 אליעזר: (ג) תום׳ ד״ה
 והאמר וכו׳ איחמר והא
 לקאמר: (ד) בא״ד לאין

 ערער פחות משנים:

 מוסף רש׳׳י
 והאמר ר׳ יוחנן כוי. לא
. ( ! מ י מ י ג  אימפריש היכא (
 ונפק עליה קלא. קול
ת ו ב ו ת כ  נעלמא ולא עלוח (
. ואחתיניה. מן הכהונה ו ו  נ
 עד שינלקו אס הלנר,
. ו שמ  שמעלה הוא לכהונה (
 ואםקיניה. לבמקוס קול הד
 חל מהימן 1שם). ודכולי
 עלמא. נין לר׳ אלעזר נין
 לדיש, מצטרפין. שני עליס
 המעילים וה שלא כפני זה
. לזילותא  נשאר עליות (שםו
 דבי דינא. שהורידוהו שני
 פעמים ועכשיו יעלוהו דבטלו
 דבריהם, והיינו דקאמר ר׳׳א
 דמאחר שהורדנוהו ע״פ
 העוררין אין מעלי! ע׳׳פ על
 זה השני אע׳׳פ שיש לצרפו
. אפילו שם)  עס האחר !
 בתרי. אמו נהדי הדלי
 נפעס שניה צר״א לא מסקינן
. ואץ עדותן  ליה !שם)
 מתקיימת. להתקבל ננ׳׳ל
 ואפילו ראו שניהן כאחד,
 וסלוגחא אחריתי היא ולאו
 ר׳ יהושע בן קרחא קאמר לה,
 ור׳׳א ור״ש נפלוגחא לר׳ נתן

 ורבנן פליגי >שם<.

: ) פירשתי ! : ל׳׳ה אנ ף מ ד מ באשם קיימא ואין להאריך ובכתובות > ״ ) מ י ה א ״ ף לא. ד ם ד ש ) ן י ח קא דאורייתא כדסי׳ בפ׳ ד׳ א ה ספי ט הו ת ט ו ת  ד
 אמאי



 מסורת הש״ס
 א) [לעיל דף לא. וש״נ],
 ב) 1ב״מ ג:], ג) [כתובות
 פה.], ו) [ועי׳ תוספות ג״מ

 נ. ל״ה וזה],

 גליון הש״ם
 גמרא אפר רבה מה ל׳
 לשקר. עיין בנ״מ דף נ ע״א
 תיש׳ ר׳ה וזה ידף קטז ע״א
 תוס׳ ל״ה והא: תום׳ ד״ה
 והלבתא בוי ונוציא םיד
 המוחוק. עיין לקמן לף מא
 ע״א נרשנ״ם ד״ת חיישינן:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אי בעי אמר שטרא
 כצ״ל ותיבת ציה נמחק:
 (ב) שם אמאי קא סמכת:
 (ג) שפ ההוא לאמר ליה
 למנריה: (ד) שם זייסא הוא
 מיהו: (ה) שם אמר ליה לאו
 הדרת:(ו)רשב״ם ר״ה לאיש
 וכו׳ שלא ישמע: (ז) ד״ה
 אמאי יכו׳ דכיון לאודי:
 (ח) ד״ה כה׳׳נ מאי יכי׳ מלוה
 זו הלכך: (נו) דייה שלח וכו׳
 למודת הערב דאיפרע אלא:
 (י) דיה רבא בר שרשום
 נפיק: (כ) תום׳ ל״ה אמאי
 יכו׳ ממון מחזקתו דמה

 שהיא מימזק:

 לב: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
קת:  אמר ליה שטרא זייפא הוא. השטר מזויף וגם שני חזקה לא החז
: אץ ר ע ר ע מ  גחין. בעל השטר: לחיש לרכה. בנחמ שלא (י) שמע ה
׳ ר״ח לאו שטרא זייפא ממש אלא כמו שטרא  שטרא זייפא הוא. פי
ה דהוא בטל ה זו ומאי ניהו שטר אמנ ר ט  זייפא שלא נכתב על מ
ה לתובע ט בטענמי ו א  מיהו אי לאו ל
 לשטרא זייסא הוא לאו כל כמיניה
 שהרי העלים מכירים חתימת יליהם
ה לו לשקר  ומשוס הכי אמר רבה מ
 ולומר שטרא מעליא הוה לי ואירכס
 לימא האי שטרא לאו זייפא הוא לאי
נ ה בעי לקיומיה מקיים ליה. א״  הו
 איכא לפרושי זייפא שטר מזויף ממש
פה וטועים ם י ממ העלי  שזייף חמי
ם כסבורים חמימת יליהם היא  העלי
 ומקיימים אח השטר והלכך מצי
 לקיים אמ השטר ולומר שטרא מעליא
נ מצי לקיימו בעלים שקרים  הוא. א״
קר: לחיש ליה  שחתמו לו. וראשון עי
י לרב  לרבה. גרסינן. לרבה מלך מקמ
 יוסף כלאמריק בשלהי לברכות
 (לף סל.) והיה רב יוסף חבירו מקשה
 לו: אמאי קא סמכת אהאי שטרא.
 להא שני חזקה ליכא והאי שטרא
ן לאולי  חססא בעלמא הוא « וטו
ה לו לשקר  אולי. ולא למי לשאר מ
ת יכולומ להיומ ו  שבגמרא ששתי טענ
ען ואותה שהוא  אמת אותה שהוא טו
׳ מיגו ן לאמרי ע ה יכול לטעון ולא ט  הי
 אבל הכא למי למה לו לשקר במקום
 עלים שהרי כל כחו וחזקתו בקרקע
 זו על ילי האי שטר הוא והיאך נאמר
ה לו לשקר בשטר זה אי בעי אמר  מ
לה  שטרא מעליא הוא והלא מו
 שהשטר פסול והולאת בעל לין כמאה
 עלים י) ואילו באו שני עלים שאמרו
ה לו לשקר:  שהוא פסול ליכא תו מ
 הב לי מאה זוזי כוי. כפלוגתא ללעיל
: הלההא כווחיה ם י מ ע ט  ובאותם ה
 דרגה בארטא. באותו לין ראשון
א ליה לרב אילי בר ק ס ס  ללעיל מ
ם של מי משניהם נראה ע  אבין ט
סק בראשון כרבה  יותר הלכך סי
ה לו לשקר ויעמול על  לאמרינן מ
ם ה י מ ע ן ללא אתברירו ט ו  מקחו לט
 של רבה ורב יוסף המוציא מחבירו
ן יביא נ ט מ  עליו הראיה. וגבי זוזי שהלוה מוחזק ולא בעל השטר א
ימא ארעא מיקום ולא נוציא  בעל השטר ראיה רטול להיכא לקי
ן הלכה נ ג לפסקי אע״ ימי ליקוס וכן הלכה. ו ק וכן זוזי היכא לקי פ ס  מ
ן לף קיל:) מכלל לבכולי גמרא מ ק ל  כרב יוסף בשלה ענין ומחצה (
נן הלכה כרב יוסף לא קשיא  הלכה כרבה ולא כרב יוסף והכא ססקי
ן כרבה: דפרטהי למלוה טילוך. כגון נ  להא בהך פלוגמא נמי פסקי

 אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה
 לרבה אין שטרא זייפא הוא מיהו שטרא מעליא
 הוה לי ואירכם ואמינא אינקיט האי ביהאי
ה לו לשקר אי בעי מ א (  כל דהו &אמר רבה 6
 אמר ># ליה שטרא מעליא הוא אמר ליה
 רב יוסף אמאי » סמכת אהאי שטרא האי
w שטרא חםפא בעלמא הוא ההוא דאמר 
 לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא
 שטרא א״ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה
 לרבה אין שטרא זייפא (י) מיהו שטרא
 מעליא הוה לי ואידכם ואמינא אינקיט האי
 בידאי כל ההו אמר רבה מה לו לשקר אי
 בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא א״ל רב
 יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי
 שטרא חספא בעלמא הוא אמר רב איהי בר
 אבין הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא
 כוותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כרבה בארעא
והלכתא כוותיה  דהיכא דקיימא ארעא תיקום ב
 דרב יוסף בזוזי ההיכא דקיימי זוזי לוקמי:
 ההוא ערבא דאמר ליה ללוה הב לי מאה זוזי
 דפרעתי למלוה עילוך והא שטרא אמר
 ליה לאו פרעתיך אמר w< לאו הדרת
 שקלתינהו מינאי שלחה רב אידי בר אבין
שלח  לקמיה האביי כי האי גוונא מאי ג
 ליה אביי מאי תיבעי ליה הא איהו דאמר
 הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא
 כוותיה דרב יוסף בזוזי ההיכא האוקמו זוזי
 לוקמו יוהני מילי דא״ל הדרת אוזפתינהו
 מינאי אבל א״ל הדרתינהו ניהלך מחמת ההוו
 שייפי וסומקי אכתי איתיה לשעבוהא דשטרא
 רבא בר שהשום נפק עליה קלא הקא אכיל
 ארעא ריתמי א״ל אביי אימא לי איזי גופא
 דעובדא דרכי הוה אמר ליה ארעא במשכונתא
 הוה נקיטנא מאבוהון היתמי והוה לי

 זוזי

א הוא. מ ל ע א ב פ ם א ח ר ט י שטרא האי ש א ה ת א כ מ א ס  אמאי ק
מה לליהמניה במיגו לאי בעי אמר שטרא מעליא הוא  תי
מה שהוא ן «) ו ׳ מיגו להוציא ממו ט ללא אמרי ל ר  ותירץ ר״י בר׳ מ
ן שאין לו ו  מוחזק בקרקע אינו כלום לקרקע בחזקת בעליה קיימא ט

 שטר ולא חזקה אלא בלבריס בעלמא
ה לי ואירכס  שאומר שטרא מעליא הו
ן ׳ מיגו אלא להחזיק ממו  ולא אמרי
גו אי נמי י מי  שיכול לפטור עצמו ע״
 אס יש לו שטר או חזקה וזה בא
י ״  לפסול ראיימו אז זה יכול לקיימו ע
 מיגו כמו קמי לילי זבנה מינך מיגו
 לאי בעי אמר מינך זביגתיה ואכלתיה
 שני חזקה ואין נראה לר״י מללא
ע מ ש ט בהליא מ א ה מ ע  מפרש ט
 ללאו משוס הכי הוא ונראה לר״י
׳ מיגו ט מ א לרב יוסף ללא א מ ע ט  ל
ן ללית ליה הכא מיגו אא״כ ו  הכא ט
 שקר תחלה שהוצרך לשקר תחלה ולומר
 והא שטרא א״נ משוס הכי לא אמרי׳
 הכא מיגו משוס להוי חוזר וטוען
ן והא שטרא ועתה חוזר קרא טע  למעי
 בו ומולה לחספא בעלמא הוא אלא

 שטרא מעליא הוה ליי):
׳ דרבה בארעא.  והלכתא כוותי
 רבינו שמואל פירש
א ליה כמאן הלכמא וצריך ק פ ס מ  ל
 ללחוק ולסרש ולחלק בין ססיקא לתרי
קמה א להא ללא או נ ט  ותרי לססיקא ל
א כמו בנכסי לבר מ  בחזקת מרה ק
ת לף כ.) אוקי מ ו ח כ ׳ (  שטיא לאמרי
ט בהלי תרי ואוקי נכסי בחזקמ בר  ת
 שטיא התם הוו תרי ותרי כמאן
׳ ארעא בחזקת  לליתנהו למי ואוקמי
א לן לינא ק ס ס מ א אבל הכא ל מ  מרה ק
 כמאן התם לא שייך כולי האי למימר
א מיל צי ו נ ו s א מ  אוקמה אחזקת מרה ק
 המוחזק ולוחק הוא ועול להילכתא
סק כרבה ולא ע ללגמרי פי מ ש  מ
ק אסי׳ עבל כרב יוסף בליעבל ס ס  מ
א מ ע  לא עבל ונראה לר״י להיינו ט
 להלכתא בארעא כרבה וכרב יוסף
׳ מיגו לאוקמי  בזוזי משוס לאמרי
נא ואית לן לאוקמי ארעא בתזקת  ממו
ת ו ב ו ת כ ימא השתא ובהכותב (  מרה לקי
) לאמר מיגו ליכלי למימר ם ש . י ה  לף פ

 לא היו לברים מעולם יכלי למימר הני סיטראי נינהו אף על גב
גו להוציא לא אמרינן שאני התם לאיכא שטרא:  למי

. פירוש יצא הקול שהוא א ריתמי ע ר ל א א אכי ק א ד ל  נפק עליה ק
 של ימומיס אבל אין לפרש ליצא הקול למתחלה היה של אביהם
: ט י  אבל עכשיו לא היו יולעין לא״כ הוה מצי למימר לקוחה היא ב

 אמור
: והא שטרא. שטר שהיה לו למלוה עליך והחזירו לי לפי שסרעמי נ כגון שאמר המלוה בשעת ההלואה ממי שארצה אסרע  ערב קבלן א״
ה: לאו הדרה ושקלהינהו מינאי.  חובו והרי אתה משועבל לי בשטר זה כמו שהיית משועבל לו: אמר. לוה לערב וכי לא סרעמיך בממי
ם מולה היה בעל מ ה ן כרב יוסף ל נ  וכמי שלא פרעת למי ולוה לא הולה לו בכך: הה״ג מאי. ללא למי כל כך לשטר מלוה ללעיל לפסקי
ל להיכא  השטר ששטר אחר היה לו ונאבל ולקח את זה להיות בילו לזכות ואומו מזויף הוא ממש ללא נכתב על מלוה (יי) זה הלכך הפסי
נהו למי הו כיון להלר שקלינהו כאילו לא פרעי נ ג לפרעי ״ ע  לקיימי זוזי תיקום אבל הכא לא היה לערב שטר אחר מעולם כי אס זה והלכך א
לה הוא שפרעו וקיימא לן«< שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבולו והאי שטרא חספא מ מו ״  וחייב לפרעו או ללמא מ
א: שלח ליה אגיי והא אח הוא דאמרח הלכחא כווהיה דרב יוםןז בזוזי. שמעינן מהכא לשטרא זייפא לאיירי בה רבה ורב יוסף  בעלמא הו
ע שנמחל שעבולו או כגון ג כגון שטר פרו ״ ה ג ללברי הבל ואפי׳ לרבה פסול הוא אלא כ  לאו זייפא ממש להוא שקר וכי זייף וכתב בכה״
ט ביה רבה ורב יוסף ואמר כיון י י ה שלא ניתן ליכתב וכיוצא בהן סליגי רבה ורב יוסף ואביי משוה ליה להאי שטרא כשטרא לא  שטר אמנ
ה ״ ה ׳ ר״ח. ולי נראה ל פ שהשטר ביל הערב לא מחייבינן ללוה לשלומי כן פי ״ ע ע אלא הלר ושקלינהו להנהו זוזי א ר פ לה הערב (מ) ל  למו
ן ערב כלאמר לעיל ק גמרא ואזיל: וה״מ. לאמרינן היכא לקיימי זוזי תיקום ולא מימייב לוה לפרוע לערב היכא לטעי  לזייפא ממש. וקפסי
ת ו ן ערב אני החזרתי לך אותם מע לה שהשטר שבילו נמחל שעבולו: אבל. אי טעי נהו אבל הלר יזסמינהו מנאי לערב גופיה מו  לאמר פרעמי
: וסומקי. האלים נחשמן יומר מלאי ו . ח ק לף צ ״ ב ע של חבירו ( ב ט ו שיסי נישוף צורתן ולא היו יוצאין בהוצאה כמו השף מ  עצמן משוס להו
: י) שרשום נפיק טליה קלא דקאכיל ארטא י י למ ן לא פרעמנ : אכהי איחיה לשטבודא דשטרא. וכאילו טעי ו  נמצא שעליין לא פרע
: ל עכשיו שכלו שני משכנתא והלכך נסק עליה קול של עלות אממ למהשתא אכיל ארעא ליממי  דיחמי. כלמפרש לקמיה לבמשכון היתה אצלו ע
קה: ] ובימי אביהם אכלתיה שני חז : ה ן ל מ ק ל פוק ארעא לא בלא כסף [  משכנחא. גבאי מאבוהון הוה. במשכנתא לסורא לכתבי הכי במשלם שניא אלין סי

 זוזי

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א מיי׳ פט״י מהלי טיען
 ונטען הצ׳ ט סמג עשי!
 נה טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קמו

 סעיף כה:
 לי כ מיי׳ פי״ל מהל׳ מלוה
 הלכה ו סמג שס טוש״ע

 ח״מ סי׳ פג סעיף ל:
 לח ג ד מיי׳ שס הלכה ח
 וסמג שס טוש״ע שס

 סי׳ נו סעיף 3:

 רבינו גרשום
 חספא בעלמא הוא דהא
 איהו מודי דזייפא הוא.
 הלכי כוותי• דרבי בארעא
 דאמרינן מה לי לשקר
 משום דכיון דמחזיק הוא
 בארעא תיקום ברשות מאן
 דמחזיק כה דאוקי ממונא
 כחוקת מריה ולא מפקינן
 מיניה עד דמייתי אידך ראיה
 הלא ובנה ניהליה. והלכי
 כוותיה דרכ יוסף דאמר
 האי שטרא חספא בעלמא
 הוא ואוקמי׳ וווי ברשות
 דמחזיק בהון דאמרינן היכא
 דקיימי זוזי לוקמי ולא מפקי
 מיניה. מאי תיבעי ליה להאי
 רב אידי ב״ר אבין והא
 איהו גופיה אמר הלכתא
 כותי׳ כוי. והני מילי דאמרי׳
 בזוזי היכי דקיימי לוקמן
 היכי דאמר האי ערב הדר
 אוזיפתינהו לך דמכל מקום
 מודי דפדע ליה לוה אבל אי
 אמר הדרתינהו לך מחמת
 דהוו שיפי וסומקי שנתגררו
 זה בזה ונתגלו נחושתן
 אכתי איתא לשעבודא דהאי
 שטרא ואית ליה לשטרא
 למגביה הואיל וזה אומר

 שלא קבלו בפרעון:



 עין משפט
 נר מצוה

 לט א מיי׳ פי״ל מהל׳
 מלוה הלנה א סמג
 עשין פד טוש״ע ח״מ סי׳

 קח סעיף יז:
 ט כ מיי׳ פי״ל מהלכות
 טוען הלכה ח ועיין
 בהשגוח ונמניד משנה שמג
 עשי! צה טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קמט סעיף כא:
 מא ג מיי׳ שס סמג שס
 טוש״ע שס סעיף נ
 וסעיף כנ וסי׳ קנ שעיף א

 ועיי שס:
כ ד ה מיי׳ שס פט׳׳ו  ט
 הלכה נ סמג שס
 טושי׳ע ח״מ סי, קלט סייד:

 רבינו נרשום
 וכי גדלי יתמי אשתעי
 דינא בהדייהו משום האי
 דקאמות הבא ליפרע מנכסי
 יתומים (קטנים) לא יפרע
 אלא בשבועה מיתומים
 גדולים קאמר אבל מנכסי
 יתומים קטנים אפילו
 בשבועה לא יפרע דהכי
 קיי״ל אין מוציאין מנכסי
 יתומין אלא או לאכילת
 רבית: לסוף אוהי ליה ההוא
 גברא דחפיס דלא הוי קריכ
 ליה כותיה. א״ל רב חםדא
 והו שאומרים וכו׳ אמאי
 קא סמך מר אמלתיה דהאי
 דמודי ליה השתא. בזמן
 דהוי אכיל להו לפירי הוה
 קאמר דאנא קריבנא טפי
 ובדין אכל ולא מהדר לך
 דמי פירי. ואב״ ודכא לא
 סבירא להו דרב חסדא אלא

 כיון דאודי אודי:

 א) נראה לצ״ל אא״כ היתה
 רניח אונלח כהן (והוא

 כערכין דף ננ ע׳׳א):

 חזסת הבתים פרק שלישי בבא בתרא לג.
פ שאף בשבועה לא היה יכול ״ ע א ליפרע כר. א ב  אמור רבנן ה
נן ולכי גדלי אישתעי ם עד שיגדלו כדקאמרי ה  ליפרע מ
ה אלא על השבועה ונראה נ ת מ ה ד על ה י  דינא בהדייהו לא היה מקפ
א מ ע  דרבא בר שרשום סבר כרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש (״< ט
א מ ע  בשילהי מכילמין (לף קעל.) ט
 דאין נזקקין לנכסי ימומים משוס
 צרט דאי כרב ספא דמסרש משוס
עת בעל חוב מצוה ויממי לאו  דפרי
 בני מיעבד מצוה נינהו א״כ אפילו
 יהא אמת כדבריו לא היה יכול לעכב
ע בחובו כיון דלאו בני ק ר ק  להס ה
 מיעבד מצוה נינהו וכדרב הונא נמי
: אככשיה לשטר ס מ נן ה  ססקי
ד זוזי. דוקא כלה שיעו או א ו ת נ כ ש  מ
 משוס דכבש לשטר משכנתא מצי
 למימר לקוחה היא בידי דלא היה
 ידוע דבמורמ משכנתא אתא לידיה
קרא במורמ  דאי הוו ידעי דמעי
ען  משכנתא אמא לידיה לא היה טו
 רבא בר שרשום שיכול לומר לקוחה
ה אאומן ואריס  היא בידי מידי דהו
 דאין לו חזקה בשדה אריסותו כיון
קרא בתורת אריסותא  דידוע דמעי
ן  אתו לידיה וכן דברים העשרי
קרא  להשאיל ולהשכיר וגזלן >« דמעי
קה:  ידעיגן דגזל שדה זו דאין לו שוס חז
חה היא. מר לקו  מיגו דאי בעי למי
ה דרבא בר  ותימה מאי דעחי
ן לקוחה היא  שרשום דאפילו אי טעי
מ  בידי שבועת היסת לעולם צריך דנהי דאין נשבעין על קרקעו
א דהכותב  מדאורייתא מדרבנן נשבעים כמו שדקדק רב האי גאון מההי
דה שהיא סרוע לא מת כתובמה ועד אחד מעי ג ) הסו . ת לף פז ו ב ו ת כ ) 

ע אלא בשבועה סבר רמי בר חמא למימר שבועה דאוריימא אמר ר פ  ת
ת  רבא שתי תשובות בדבר כר ועוד דאין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעו
סמ דמ״ש ויש לומר דאין נשבעין ה״ה שבועמ הי  אלמא דמדרבנן נשבעין ו
מ ברי הוא נ ע ן ברי אבל הכא לאו ט  שבועת היסת אלא היכא דטעי
 שאין ודאי לימומיס שקרקע זו אינה לקוחה בידו הלכך אי הוה

סת: ה צריך שבועמ הי ן לקוחה היא בידי לא הו  טעי
ה אמר . אף על גב דאי הו ת אמרת י צ א מ א בידי ל  לקוחה הי
גו והכי סירושו מ לא הוי מי ״  לקוחה היא בידי הוה נאמן מ
פק  דלא מצימ אמרת לא היית יכול להעיז סניך ולומר כן כיון דנ
מה  קלא ואין כאן מיגו וכענין זה יש בפרק שני דקדושין (לף נ.) ו
׳ אינו אומר  אס ירצה לומר מזיד היימי לא משר נפשיה רשיעא פי
 ברצון מזיד הייתי ואין כאן מיגו אבל ודאי אם אמר מזיד הייתי
: קהיביה דרב אידי שבק דיקלא. אי לא גרסינן ן מ י ה מ  סשיטא ד
 אלא שבק דיקלא צ״ל שלא היו לו בנים והקרוב יותר יורשו
ט איצטריך ליה למימר ה  ואי גרס לקריביה יש לומר שהיו לו בניס ל
די ליה. ולא גריס דאיהו קרוב ף או : ה״ג לסו ה י  דיקלא לקטב

 זוזי אחהיני גביה ואכלתה שני משכנתא
 אמינא אי מהדרנא(א) לה ארעא ליתמי ואמינא
 דאית לי זוזי אחריני גבי » האבוכון אמור
הבא ליפרע מנכםי יתומים לא יפרע א (  רבנן א
 אלא בשבועה >« אלא אכבשיה לשטר
 משכנתא ואוכלה שיעור זוזי כדמיגו דאי
 בעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנא כי
 אמינא דאית לי זוזי גבייכו מהימננא א״ל
ההא איכא  לקוחה (י< בידי לא מצית אמרת ג
 עלה קלא דארעא היתמי היא אלא זיל
 אהדרה ניהלייהו וכי גהלי יתמי אשתעי הינא
 בההייהו: קריביה דרב אידי בר אבין שכיב
 ושבק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא
 קריבנא טפי >« וההוא גברא אמר אנא קריבנא
 טפי ״לסוף אוהי ליה האיהו קריב טפי יאוקמה
ליהדר לי פירי האכל  רב חסדא ביהיה א״ל ה
 מההוא יומא עד השתא אמה זה הוא
 שאומרים עליו אדם גהול הוא אמאן קא
 סמיך מר אהאי הא קאמר דאנא מקרבנא טפי
 אביי ורבא לא סביהא להו הא דרב חסדא

 כיון

 זוזי אחריני גביה. שנמחייב לי שאין משכון עליהן ואמרי לאחר שכלו
ע ליתומים ואשאל להם חוב שיש לי ק ר ק  שני משכנתא אס אתזיר ה
פ שיש אע״ ר רבנן הבא ליפרע כו׳ ו  על אביהם צריך אני לישבע דאמו
: לקוחה מה  בידי שטר חוב מחריבני שבועה: אכבשה. אעלים או

 היא בידי. דהא אכלתיה שני חזקה
: מהימננא. בלא שבועה ן  בחיי אבוהו
ן נשבעין על הקרקעות«) ועוד י א ד 8 

 דחזקת שלש שנים במקום שטר
ימא: אמר ליה. אביי הא דחשבת  קי
נא לקוחה י  בדעתך דאי בעינא טענ
ן דידיעא מילתא ו  היא בידי ט
0 איתנחית בה לא מצית  דבמשכנתא (
 למיטען לקוחה היא בידי דהא איכא
 קלא ועדות דארעא דיממי היא
 דהשתא שלימו שני משכונתא וכיון
 דידעת דאית קלא עלך דארעא דא
 משכנתא היא גבך ולא לקוחה אין
 לך מחאה גדולה מזו והיה לך להזהר
 בשטרך הלכך זיל הדר ארעא ליתמי
ט גדלי יתמי שיהו בני מיעבד  השתא ו
 מצוה דהיינו מבן שלש עשרה שנה
י חייב במצות אשתעי  ואילך דהו
א בהדייהו על שטר חובך שיש נ  ט
 לך על אביהם תשבע ותיטול כדין
 הבא ליפרע מנכסי היתומים דכל זמן
ים אין יורדין לנכסיהם  שהם קטנ
ן בערכין בפרק נ  לגבות מהן כדאמט
 שום הימומיס (לף מ.) אין נזקקין
 לנכסי ימומיס אא״כ רבית אוכלת בהן

 וכדפסיק התס נשם:] רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי ימומיס ואס אמר תנו
״ג שנים ואילך ן להס עד דגדלי דהיינו מבן י ני  נותנין הלכך מממי
) ולמכור בנכסי . ו ן לף קנ מ ק ל  כדמוכח המס. והא דאמרינן בס׳ מי שמת (
מ שמוכר לצורך הוצאתו אבל לסרוע חוב אביו ״  אביו עד שיהא בן כ׳ ה
ה היא כי גדלי ״ג ואילך. ואי נמי מלוה על ס ן מוכרים מבן י  בית ט
א בשמעתא בתרייתא פ א בהדייהו וישבע ייטול כדאמר רב פ נ  לישתעי ט
ה גובה מן היורשין והכי מילי שיש ] הלכתא מלוה על פ . ו קע ן נ  דמטלתי
ל: אחא ההוא גברא אמר  עדים שהלוהו וישבע שלא פרעו רטו
 אנא קריביה טפי. וממוך שלא נודע מי קרוב יותר החזיק אותו האיש
 בקרקע לפי שהיה אלם יומר כדאמר רב נחמן לקמיה זלל:] גבי זה אומר של
 אבותי וזה אומר של אבותי כל דאליס גבר: לסוןי. שנה או שנתיס:
 אודי ליה. ההוא מחזיק לרב אידי בר אבין: אוקמה רב חסדא בידיה.
: להדר לי. ההוא גברא פירי : א״ל. רב אידי לרב חסדא  דרב אידי
א יומא עד האידנא מן היום שמח קרובי שאכלס שלא  דאכל מההו
 כדין: אמאן קסמכח. לזכות באילן: אהאי. אהודאת פיו שמודה
 עכשיו שאתה קרוב יותר והא איהו דאמר עד השתא אנא קריבנא
י ואכל סירות בדין כל דאליס גבר וזה שמודה עכשיו הרי הוא  טס
: ן ט  כנותן לך (י) את האילן מדעתו אף על פי שלא זכית בו מן ה

ן ו  ט
ם רב אידי ונתן לו הדקל בחנם ולא בשביל שהיה קרוב יומר ומשום הכי קאמר רב חסדא הא איהו י אלא לא היה רוצה לתלוק ע פ  ט
מסתמא לא היה ן דאודי אודי >׳< ו ו א טסי שמרצונו נתן לך ולא בשביל שאתה קרוב יותר ואביי ורבא סברי ט נ ב ט  דאמר אנא ק
ען י שהוא יותר קרוב ולשון אודי דחוק הוא וכן סברת אביי ורבא ואין לסרש דגרסינן דאיהו קרוב טסי והיה טו  מוחל לו אלא מפנ
קרא והואיל וכן השתא נמי א טסי סירוש מעי נ ב ט ר אנא ק מ א  >׳< דלא אכל פירות ולרב אידי היו לו עדים שאכל והא דקאמר איהו ק
ה ליה למימר הא איהו(ל) אמר ן מיגו במקום עדים כדבסמוך דא״כ הו נ ט מ א דה וס״ל ד מן במאי דאמר שלא אכלה במיגו שלא היה מי  מהי
ה ליה לאסוקי נמי הכא בהאי לישנא כדמסיק בסמוך אביי ורבא לא סבירא י ועוד א״כ הו פ א ט נ ב ט  לא אכלמי ואי בעי אמר אנא ק
י  להו הא דרב חסדא נמה לי לשקר במקום עדיס לא אמרינן] וגירסת ר״ח נראה לר״י עיקר דלא גריס לסוף אודי ליה אלא גרס לסוף אייתי סהד
דים שרב אידי קרובו היה וההוא גברא א גברא אלא היו מעי ו י מהה פ ה ולא גרס קרוב טסי שלא היו מעידים שרב אידי קרובו היה ט י ב ט  דאיהו ק
ם י מכל אותם שהיו העדי פ י מצינו לפרש ט פ ס אם הוא היה קרובו או לאו ולא היה לו שוס עדי קורבה ואפי׳ («< גרס ט ט ט  לא היו מ
בע גם הסירות כיון שהודה ק והיה רב אידי תו פ קמה רב חסדא בידיה דרב אידי דהוי רב אידי ודאי וההוא גברא ס  מכירים לכך או
מן «) ורבא ואביי סברי כיון שאכל פירומ י אכלי מהי ד ט  שאבל ורב חסדא סטר ליה במיגו דאי בעי אמר לא אכלי ט אמר נמי אכלי ו
הקרקע יוצא מתחת ידו מן הדין דבקרקע ליכא מיגו וא״מ והא לקמן >לף לל.) אמרינן אי דמיא מן במיגו הואיל ו ט חייב לשלם ולא מהי ו א  ו
ט דכשמודה שאכל סירות ואיכא חד סהדא שחייב לשלם מתוך שאינו יכול לישבע אבל אי ליכא לפי  (« לרבי אבא לחד סהדא ולתרתין שנין ו
העד ט שאומר שאכלה שלש שנים ו י י ס מ ת ה  חד סהדא לא היה תייב לשלם ואמאי נימא כיון שהקרקע יוצא מתחת ידו גס הסירות ישלם ר״ל ד
מן במאי דאמר דאכלה פ שהקרקע יוצא מתחח ידו דאי מהי ״ ע ר א ו ה חד סהדא פשיטא דפט ס ודאי אי לא הו ח ה ד אלא משתים ד  אינו מעי
ן לו שאכלה שלש שנים אבל לא נאמין שלקחה ע מידו כיון דאכלה שני חזקה וליכא למימר דנאמי ק ר ק  שלש שנים לא היה לנו להוציא ה
ס ת ה ד ססר מורה דלא דמי ד ) דנאמן אתה להפסיד שכרך ואין אתה נאמן להפסי ם ש ן לף נל: ו י ט י ג ן בהנזקין ( נ ט מ א ד  אלא בגזל אכלה כ
ד שכרו כיון שמודה שאין חייבין לו כלום: י ס פ מ מ ״ ם שנכתבו לשמן >«< מ ט  («) י)(אף על פי שספר תורה) כיון שהוא ביד לוקח כאילו יש ע

 ואי

 מםורת הש״ם
 א) כתונוח לף פו. [לעיל ה:
 ע״ש תוס׳ ל״ה אע״ג כינוין
 לל:], ב)(ועי׳ נוסחת הרי״ף
 והרא״ש], >) [שנועות מנ:],

 ד) רש״ל מנוייו,

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה לקוחה היא
 בידי בוי דאין נשבעץ על
 הקרקעות. עיין לקמן לף
 קנח ע״א נרשנ״ס ל״ה

 רצונך:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ מהלתא ארעא כצ׳׳ל
 וחינח לה נמחק: (ג) שם גני
 אבוכון כצ״ל ואוח ל׳ נמחק:
 (ג) שם אלא נשנועה אננשיה
 לשטר משכנתא בידי ואוכלה
 שיעור וחי כצ״ל וחינח אלא
 נמחק: (ו) שם לקוחה היא
 נ״ה: (ה) שם אנא קריננא
 טפי אתא ההוא גנרא:
 (ו) רשב׳׳פ ל״ה א״ל אניי
 וכו׳ לנמשננתא את נחית
 וכו׳ אין ב״ד יורדי! וכו׳
 כי גללי יתמי לישחעי וכו׳
 שיש עדים שהלוהו רשנע.
 נ״נ נראה מכאן לאפי׳ מח
 תוך הומן לא גני מיחומיס
 קטנים נלא שניעה לטון שהם
 קטניס איישינן טפי לצררי
 וכך היא לעת ר״י נפ״ק
 סוף דף ה׳ נד״ה ואפי׳
 מיחמי וכ״נ נהגהח אשירי
 שס אנל האשירי נפ״ק סימן
 ט׳ חולק על וה אלא דאפי׳
 מיחומיס קטנים גני נמח
 חוך הזמן ללא חיישינן לצררי
 חוך הזמן וכך היא לעח
 רונ הנאוניס והט נקטינן:
 (t) ד״ה אהאי וכו׳ כנותן לך
 עכשיו את האילן: (ה) תום'
 ל״ה אמור ונוי למפרש
 נשילהי נצ״צ וחינת טעמא
 צמחק: (מ) דייה אננשיה
 ונו׳ וגזלן דידעי׳ למעיקרא
 גזל שדה וו: (י) ד״ה ה״ג
 לסוף וכוי אודי דמסתמא:
 (כ) בא״ד שלא אכל פירוח
 ולרכ אידי היו לו עדיס
 שאכל וקאמר רב חסדא
 הא איהו קאמר אנא קריננא
 טפי: (ל) בא״ד הא איהו
 דאמר יכו׳ ועול דהוה ליה
 למיפרך ולאםוקי נמי כצ״ל
 ותינפ א״כ נמחק: (מ) בא׳׳ד
 ואפילו אי גרס׳ טפי:
 (נ) בא״ד מהימן ואביי
 ודבא סנט: (D) בא׳׳ד
 אי למיא הא דרבי אנא
 לחד: (מ) בא״ד ללא דמי
 להתס בספר תודה טון
 כצ״ל ותינת אע״פ נמחק:

 («) כא״ד ומכל מקום:



 מסורת הש״ם
 א) לעיל לף לא., ג) [שם
 וש״נ], ג) [לעיל כט.], י) לקמן
 דף לו., ה) [שס ליתא אלא הכל
 לגרי רנ יהודה הן וברג אלפס
 בסוגיין לף קעא. קעב. גריס
 מאי טעמא לא חציף וכוי
 וכ״כ רב אלפש עול בשבועות
 פ״ז לף שיל:1, ו) שבועות לף
 לב: ולף מז., י) [תחר לע״אן,

 ח) נע״כ שייך לשס],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ותוכלי׳ בידיה
 ואמר: (ב) שם לאמר
 ליה לשבריה: (ג) רשב״פ
 ל״ה יש ספרים וכוי וראר
 ליורשו והוא אינו ראר
 ליורשו: (ד) ד״ה אמר רב
 חסלא ובו׳ עלית אבות כצ״ל
 ותיבת זכות נמחק: (ה) תום׳
 ד״ה אי הס ובו׳ לשטרא
 לפירי וכוי אפיי ארעא אפי׳
 אס הוא: (ו) דייה היינו וכו׳

 דאמר להו אביי וכוי:

 הגהות חו״י
 (א) נ״ב לפי פירושו ר״ל
 ליש עדים כמה אכל:
 (ב) נ״ב לפי זה ה״ה באין
 עדים וטען קניתי ממך
 ועדיין לא החזיק ג״ש ג״כ לא
 משלס פרי מש״כ לטעם
 שכתב הרמנ״ס הובא גש״ע
 סימן קמה סייג ונש״כ שס:

 מוסף רש״י
 זה אומר של אכותי. היה
 הקרקע והרי היא שלי(לעיר
. מה לו לשקר. לזה : . א  ל
 המחזיק במאי דטוען דשל
 אבותיו דרשה מהם אי געי
 אמר כוי והלכך בהאי מיגו
. מה ו שס  מהימנינן ליה (
 לו לשקר במקום עדים.
 כלומר ע״י האי מיגו דמה
 לי לשקר לא יזכה בקרקע,
 שהרי עדיס מכחישים אח
 לנריו שאומרים לשל אבותיי
 לאילן היא וגס החזקה אינה
 נלוס שהרי אין עמה טענה
 כי אם טענח שקר .:שסו.
 והדרי פירי. של שמי שניס
. נסכא. חתיכת ( ט ל כ י ע ל ! 

 כסף מוחן, לשון (ישעיה מ)
ת ו ע ו ב ש  הפסל נשך חרש ו
. חטפי ורידי חטפי. : ב  ל
 שלי חטסחי, שאתה גזלחו

 ממני ישס::.

 לג: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
ת שאכל מ י : אודי. רשלס פ ה מ  כיון דאודי. דשלא כדין החזיק עד ע
ב אידי בר אבין שהדי  וכן הלכה: י) רש ספרים שכתוב בהם אייהי ר
׳ כן. א״ל רב חסדא אמאי  דהוה יןריב אויןמה רב חםדא בידיה. וגס ר״ח פי
ן דאנא  קסמכת דאכליגהו לפירי אהודאת פיו הא עד השתא הוא טעי
י דאייתת לא י והני סהד  קריבגא טס
י דאגת קרוב וראוי «) ליורשה  מסהד
 והוא אינו ראר ליורשה אלא
 אסהדי דאנת קרוב והאי לא ידעי
 ליה ומתוך שהוא יכול לומר לא אכלתי
 יכול לומר אין אכלי ודידי אכלי
 דאנא קריבנא טסי שאין עדים
ן נ  מכחישים אומו בכך הלכך לא מפקי
״ה. לא היא (אלא) שהודה ה: (הג י נ  מי
 שאכל הסירות אלא כדמפרש הרב
 לבסוף דלא נהירא ליה שהודה על
 אכילת הסירות אלא עדיס היו שאכלו
ה  ולא היה יכול לכפור ושרא ליה מרי
 דמי זה שאמר שהודה על אכילת
ע ק ר ק דה אלא על ה  פילות הלא לא הו
ס מאי דאכל עד השתא לא  ומכל מקו
ן דליכא עדים ו ן מיניה ט נ  מפקי
 בלבר שרב אילי היה קרוב יותר
 אלא על סיו של זה ואביי ורבא סברי
ט הולאת בעל ה ן לאולי אילי ש ו  לט
ן  לין כמאה עלים ופיו מחייבו ממו
 ואי הוה גרסינן הא אמאי לית ליה
 לרב חסלא הא סברא רש לפרש בענין
 אחר ובלוחק ולכן לא כתבתיו. ע״כ)
 ולא נהירא לי להא לא מוכח הא
 סוגיא לשמעתא שהולה על אכילת
 הסירות אלא עלים היו בלבר ולא
 היה יכול לכפורח): האי אייתי םהדי
 דאבההיה היא. עד יום מותם ומעולם
 לא מכרו לאבומיו של זה השני: אמר
 רב חסדא מה לו לשקר. לזה שיש לו
ן דשל אבותיו  עלי חזקה במאי דטעי
ה א״ל להאי שיש לו  היא אי בעי הו
 עלות (י) זבות אבות מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה הלכך מיגו
ן נמי ה זו והוא לא חשש לטעון ט טעי ט ויזכה בטענ ן ה  למצי טעי
: מה לי לשקר ן מ י ג למכמיש להו לעלים מה ״ ע  של אבותיו א
ען כגון זה ה שאלם טו נ ע  במקום עדים לא אמרינן. כלומר כל ט
ה זו טענ ה לי לשקר ו  שאמר של אבותי ואמה רוצה לקיימה על ידי מ
ם מעידים נן ליה שהרי העדי  מכחשמ עדים כי הכא לא מהימני
ה לי לשקר הלא ודאי ימנה על ידי מ  שטענתו שקר והיאך תקי
 משקר הוא ומזקת השלש שנים אינה כלום דהויא לה מזקה
ה והכי הלכתא: אזיל ואייהי סהדי דאהלה תרתין נ ע ה ט מ  שאין ע
 שנין. ועדיין היה מחזר לבקש עדומ של שנה שלישימ ולא מצא:
: קה  אמר רב נחמן הדרא ארעא. דבתרתין שנין לא הויא חז
ץ מעיקרא ע  והדרי פירי. של ב׳ השנים שאכל שלא כדין דהא לא ט
ן ליה כדלקמן דשטרא לסירי נ י  אריס הייתי ולסירות ירדמי דמהימנ
 לא עבדי אינשי. והני מילי בדאיכא סהדי דאכלינהו לסירי (א) אבל

 כיון דאוהי אוהי: א<זה אומר של אבותי וזה
 אומה של אבותי האי אייתי םההי האבהתיה
 הוא והאי אייתי םהדי דאכל שני חזקה אמר
 רב חםהא ״מה לו לשקר אי בעי א״ל מינך
 זבינתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא
 םבירא להו הא ההב חםהא מה לי לשקר
 במקום עדים לא אמרינן ההוא דאמר ליה
 לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה
 מינך זבני ואכלתיה שני חזקה אזל אייתי םההי
 האכלה תרתי שני ״אמר רב נחמן אהההא
אם טען  ארעא והדרי פירי אמר רב זביה ב
 ואמר לפירות ירדתי נאמן לאו מי ייאמר רב
האי מאן תסיט מגלא ותובליא (א)  יהוהה ג
 ואמר איזיל איגדריה להיקלא הפלניא דזבניה
(אלמא) לא חציף איניש דגזר (  ניהלי מהימן ה
 דיקלא דלאו היליה הכא נמי לא חציף איניש
 למיכל פירי הלאו היליה אי הכי ארעא נמי
 ארעא אמרינן ליה אחוי שטרך אי הכי פירי
 נמי שטרא לפירי לא עבדי אינשי ההוא
 דאמר «< לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א״ל
 מינך זבנית ואכלתיה שני חזקה אייתי חד
 םההא האכלה תלת שני םבור רבנן קמיה
 דאביי למימר היינו נםכא דרבי אבא
 יייהההוא גברא החטף נםכא מחבריה אתא
 לקמיה דרבי אמי הוה יתיב ר׳ אבא קמיה
 אייתי חד םההא המיחטף חטפא מיניה אמר
 ליה אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי

 היכי

׳ תחלה ט א״ל מאי בעית ת ירדתי כוי. פי רו אמר לפי  ואי טעיץ ו
ג דבשעה שאכל היה בעל השדה יכול לעכב ״ ע  בהאי ארעא א
ן שכבר אכלו וזה בא ו  ולא היה נאמן לומר לסירות הורדתני מיהו ט
 להוציא נאמן לומר לסירות ירדתי וא״ת מאי איריא משום דלא מציף

ה ס מידי דהו  תיפוק ליה משוס לתסי
 אמטלטלין שאין עשויין להשאיל
ט י  ולהשטר לאי אמר לקותין הן ב
א ללא חציף מ ע  נאמן ר״ל לאיצטטך ט
 אס לקטן והניח ברשות שאינן שלו
ס בהן וא״ת כי לא אמר נמי  דלא תסי
 לסירות ירדתי אלא דאייתי סהדי דאכל
ן יהא נאמן  ב׳ שנים כי הך דשמעתי
ה במיגו דאי בעי אמר לסירות  בטענמי
 ירלתי לאו פירכא היא דאין זה מיגז
ע ודוקא ק ר ק  שהרי בא לתבוע גס ה
 סירי דתרתי שנין הדרי אבל פירי
מן  דשנה שלישית לא הדרי דאי מהי
 במאי דאמר שאכלה שלש שנין גס

ה שלו: ע תהי ק ר ק  ה
׳ לגדור  איזיל ואגדדיה לדיקלא. פי
ה ר ט ג  תמרים שעל הדקל ד
 שייכא בתמרים ולא איירי בקציצת
 הדקל דא״כ ה״ל למימר ואיקטליה
ת לף ו ע ו ב ש ׳ בפ׳ כל הנשבעין ( ט מ א ל  כ
ט נרגא קי ) אר״נ האי מאן לנ ם ש . ו ו  מ
 ואמר אחיל ואקטליה לליקלא דפלניא
לטב״ס שאס היה  כר ונראה לר״י ו
 בא לקצוץ הלקל עצמו לא היה נאמן
ט אינשי ב ע  ללוקא סירות הוא ל
 למזבני אבל לקל אין לרך בני אלם
׳ בס׳ החובל ע דאמרי ד  למכור לקוץ ת
) שורי הרגמ נטיעותי ם ש : ו א ק דף צ ״ ב ) 
 קצצת אמה אמרת לי להרגו אתה
ך א״כ לא ט ס ר ו  אמרת לי לקצצו פטו
ה וכו׳ משמע דאינו ט  שבקמ חיי לכל ב
 נאמן במיגו דאי בעי אמר מכרת לי
ף איניש. לאו משום  לקצצו: לא הצי

 דקאמר בסרהסיא איזיל ואיגדריה קאמר דלא מציף דאפילו ליקט
 בצנעא נמי שייך לא חציף איניש אס לא שלקחם דרך גניבה:

מ לעיל דאינו נאמן אלא י ש ט פ לו ארעא נמי. למאי ד י אפי  אי הכ
 בפירומ שלקט כבר אבל מכאן ואילך אינו נאמן אפילו בפירומ
ג דשטרא (מ בפירי לא עבדי אינשי צריך לפרש אפילו ארעא אס ״ ע  א
ען שהקרקע שלו שלקחה לא יחזיר פירות שכבר אכל אבל  הוא טו
. לא א דד׳ אבא כ ם ע פשיטא שיחזיר דאינו נאמן להבא: היינו נ ק ר  ק
ע אחר שאין לו שנים עדים אלא ק ר ק  אקרקע קאי דסשיטא שמחזיר ה
ק וסבר השתא כאילו חד סהדא לאורועי למחזיק  השמא נמי אסירי מסי
 קאתי על הפירות שאכל ואינו יכול לכפור ולימא לא אכלתי וכאילו בא
פ שמעיד אע״  לחייבו שבועה על הסירומ אם יכפור ויאמר לא אכלתי ו
ל על ו הרי כאילו אינו מעי ן לאין אחר עמ ו  שהחזיק בה ג׳ שנים ט
עה על לאמר(י) טו ל ו ״ ל אחל לתובעו סירות הכי ס  החזקה אלא נעשה ע

 אביי
ן דזבנתיה מינך ואכלתינהו לפירי דארעא ופירי לילי נינהו ארעא כיון ללית ליה  אי ליכא סהדי דאכלינהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעי
ט ע ) אמר לא אכלמי סירומ ט אס מ 3 ) י צ מ ו ד ג  ראיה בשטר ולא עדי חזקה הדרא למרה וחייב שבועת היסת על הסירומ דזבנינהו מיניה דמי
ס עדים ה לי לשקר במקו מן דאין כאן מ י אכלי מהי ד ט ] ט אמר אכלי טובא ו . ה חזקה כדלקמן [לו ט הו ה ב  כגון עייל כורא ואפיק טסי מכורא ל
ל ולא למי להא לאביי ורבא לפליגי עליה דרב  שאין ידוע אס לקת קרקע זו מבעליה אס לא אלא לפי שאבל שטרו בתוך ג׳ שנים מססי
׳ בהודאת י הרי נודע שאין לו חלק בקרקע וסירות שאכל שלא כדין אכל ואפי פ ] דהתם כיון דאיתבטרא מילתא דרב אידי קרוב ט א ״ ע  חסדא לעיל נ
ע מאי בעית בהאי ארעא אילו ק ר ק  פיו ליחייב: אמר רב זביד אי טעין כוי. מילמא באפי נסשה היא. והכי קאמר אס ממחילה כשטענו בעל ה
 לא השיב לו מינך זבינתה אלא לסירות ירדחי כדין אריס למחצה לשליש ולרביע או שמכרת לי פירות עד עשר שנים: נאמן. במה שאכל
ה ט ב ח ע קנוי לו דלא חציף איניש למיתת לארעא ד ק ר ק ט ושאין ה י פ ג דאיכא סהדי דאכלינהו ל אע״  למפרע ובשבועת היסמ דזבינהו מיניה ו
ם ושטר שקנה הסירות דא״כ כל אדם ירד לקרקע חבירו ט ה בחנם כדמפרש ואזיל. ומיהו מכאן ולהבא לא יאכל בלא ע ט ב ח ט ד י  ולמיכל פ
ט תמרים המגל לגדור ותובילא חבל ד ו : מגלא וחובילא. כלי ג ע ק ר ק  ויאכל פירומיו ויאמר לסירות ירדתי מאחר שלא נחוש לערעורו של בעל ה
ת: מהימן. רו : איזיל ואיגדריה לדיקלא דפלניא. כלומר אלקוט הפי ״מ תובילא סל לקבל סירות: ואמר. בפנינו י  לעלות לדקל מרוב גובהו. ו
טען להד״מ אחר שליקט ה ו ט ב ם ושטר אחרי שאין ידוע שהבעלים מוחין בדבר קודם לקיטה ואס אתא ח ט  ושבקין ליה ב״ד ללקט הסירומ בלא ע
מן מלקט עד דמייתי ראיה. ודוקא בשטען י דליגדריה אתא מריה דדיקלא ואמר להד״מ לא מהי  האילן לית עליה אלא שבועת היסמ אבל מקמ
ו הראשונים אינו ט ב ן לסירות ירדתי שמכחיש ד ע ן מינך זבינתה ואח״כ ט  מתחילה לסירות ירדתי נאמן במה שאכל כבר אבל אס מתמלה טע
ה י ד ן דזבינתה מינך ליהמנוהו בלא עדי חזקה דלא חציף איניש למיחמ בארעא דלא ט : אי הכי אפיי ארעא נמי. ט טעי ען טו ען וחוזר ו  טו
מה לאותו דין של נסכא דר׳ אבא. ולא ללמוד מדר׳ אבא  היא ולמיכל פירותיה: פירי נמי. נימא אחר שטרך: היינו נםכא דר׳ אבא. דין זה דו
א לכסכא נ ן האי ט ן אומו. אי נמי לכך היו מדמי נ ע אחרי שאין לו שני עליס ולומיא בעלמא מלמי ק ר ק  היו צריכין דמילתא דפשיטא היא שישלם ה
ע לחוד: ק ר  דר׳ אבא כי היכי דלהדר פירי עם ארעא דהוי כמי שיש עדים דאכל פירות דבלא עדים לא מהדרי פירומ כדלעיל דרב נחמן אלא ק

 היכי

 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ פט״ו מהלי טוען  מ
 הלכה ו סמג עשין צה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמה סעיף

 ג:
ד ב מיי׳ שם פ״ט הל׳ ז  מ
 סמג עשי! צה טוש״ע

 ח״מ סי' קלו סעיף א:
ח ג מיי׳ שס ועי׳ בהשגות  מ
 וגמגיל משגה טוש׳׳ע

 שס ס״נ:
 סו ד מיי׳ שס פ״ד הלי ח
 ופ״ל מהל׳ גזילה הלכה
 יל סמג עשי! צה טוש״ע
 ח״מ סי׳ עה סעיף יג וסי׳

 שסל סעיף ג וסעיף ל:

 רבינו גרשום
 הדרא ארעא והדרי פרי.
 דאכל למפרע כיון דלא
 אסהידו אתלת שנין הדרא
 ארעא והדרא פירי. אמר
 רב וביד. אמאי הדרי
 פירי והא אי טעין ואמר
 לפירות ירדתי שנתמשכנה
 לו במשכנת׳ דסוריא או
 אריס אני בה נאמן. האי
 מאן דנקיט מגלא ותובליא
 ולפי שהדקלין הם גבוהין
 כשרוצץ ללקוט התמרים א)
 מביאין מגל ארוך ומשימין
 תובליא שהוא סל בראש עץ
 ארוך ומגכיהין הסל כנגד
 התמרים וחותכין אותם
 במגל ונופלים התמרים בסל
 כדי שלא יפלו התמרים
 לאp ויתבקעו ויתפלחו:
 אי הכי. להיכא דאחזיק
 בקרקע תרתין שנין אמאי
 לא אמרינן לא הציף אינש
 דאכל ארעא דלא דידיה ולא
 מסלקינן ליה ומשני ארעא
 אמרי׳ ליה אחוי שטדך:

 א) עי׳ נערוך ערך תבליא.



 עין משפט
 נר מצוה

 מז א מיי׳ פ״ל מהלי טוען
 הל׳ ח ופ׳׳ד מהל׳ גדלה
 הל׳ יד שמג עשי! צה נמש׳׳ע
 ח״מ סי׳ עה סעיף יג וסי׳

 שסד סעיף ג וסעיף ד:
ח נ J מיי׳ פט״ו מה׳  פ
ג עשין מ  טוען הל׳ ה ס
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קמה
 סעיף ג [ורב אלפס שבועות

 פ״ז דף שטז:] :

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא לד.

 רבינו גרשום
 ליכא תרי סהדי. דמסהדי
ה מיניה: לישתבע. פ ט ח  ד
ה הואיל דליכא  דדידיה הו
 אלא עד אי. לא מצי
 למישתבע דהא מודי
ה ה וה״ל כגזלן: הו פ ט ת  ד
ב שבועה ע״פ י  ליה מחו
ד ואינו יכול לישבע ח  עד א
 משלם. וכי היכי דהכא
ד סהדא  לא הוי אלא ח
בע ה״נ  ואוקמוה בידא דתו
 גבי ארעא דלית בה אלא
קמה בידיה ו ד סהדא נ  ח
 דתובע א״ל (ר׳ אמי) [אביי]
ד סהדא  מי דמי התם ח
 דאייתי תובע לאירועי להאי
טף ולהכחישו קאתי דלא  חו
 נאמן אלא בשבועה ואי
 הוה סהדא אחרינא בהדיה
 מפקינן ליה מיניה לגמרי
ד סהדא דאייתי  והכא ח
 נתבע לסיועיה אתי המסהיד
קה:  כוותיה דאכלה שני חו
 אלא אי בעית לדמינהו לדר׳
ד סהדא ולתרתי ח  אבא ל
 שנין ולפירא. כגון דאמר
 ליה מאי בעית בהאי ארעא
 אמר ליה מינך ובינתה
קה ואזל  ואבלתיה שני חו
 ואייתי חד סהדא ואמר
 דאכלה תרתי שנין ולא יותר
 דהשתא האי סהדא מרע
 לחוקיה אי נמי דאמר אכלה
ת שנין אבל לא זבנה ל  ת
 מיניה אלא לפירות ירד בה
ה ולשליש צ ח מ  כדין אריס ל
 ולרביע דמכחיש ומרע
ד ת  לדיבוריה והיינו דומיא ד
 סהדא דנםכא דמרע לנתבע
 ומש״ה נמי האי סהדא
י ליה  דמכחיש ליה משו
ך שאינו יכול  כגזלן ומתו
 לישבע שאין נשבעין על

 הקרקעו׳ מחזיר הקרקע:

א לסיועי קאתי בין לקרקע ל ה  אביי דלא דמי לדרבי אבא דהכא סד ס
ע שלו והא דאמרינן ק ר ק ד שגס ה  בין לסירות שהרי הוא מעי
א («) לדרבי אבא לחד סהדא לתרתין שנין ולפירי  במסקנא אלא אי דמי
ד השתא נמי לא איירי אלא בסירי ע ן ד ו ה צטך למינקט ולסירי ט  לא הו
ט נמי לחד ק  אלא אגב תרמין שנין נ

ט: לסי א ו ד ה  ס
עה ואינו יכול ב שבו י  הוי מחו
דה וא״ת ט מו ה  לישבע. ש
י ד  וליהמניה בשבועה במאי דאמר ט
י י במיגו דאי בעי אמר לא חטפ  חטפ
ט תימא דהא לא חשיב מיגו דהא  ו
י היה חייב שבועה  אס אמר לא חטפ
 דאורייתא לא היא דהא אמר בהמוכר
ד י ק פ מ ) ה ם ש . ו ף ע ן ל מ ק ל  את הבית (
 אצל חבירו בשטר נאמן לומר
 החזרתיו לך בשבועה מיגו דאי בעי
ג ״ ע י נאמן בשבועה א  אמר נאנסו דהו
חא טי  דבנאנסו איכא שבועה דאו
 ומיהו לסי׳ ר״ת דסירש שבועה דנאנסו
ס היא מדרבנן דלא מיחייב שבועה דאורייחא אפילו בנאנסו אלא ת ה  ד
דאה במקצת אתי שפיר וליכא למימר נמי דהאי לא  היכא דאיכא הו
ד או משום ע י להכתיש את ה  משיב מיגו דלא הוה מציף למימר לא תטפ
ד ובעל הנסכא כדאמר בפרק זה בורר ע  שירא שלא יססלוהו לעלומ ה
מן למימר [ללילי אוזסן ברבימא] ) לבעל לבר מהי ף כה. ן ל י ר ל ה נ ש ) 

ר והיינו על כרחך ע לאי לאו לעל מחייבו שבועה היה פטו מ ש  להא מ
י להא ט איכא פ ט  במיגו לאי לאו מיגו לאו כל כמיניה למימר לילי ח
ט סהלי משלם ואינו נאמן לומר לילי חטסי ואומר ר״י לולאי אס  מ
ל מחייבו שבועה היה נאמן במיגו לאי בעי אמר לא ע  לא היה ה
ל בלא שבועה אבל השמא ע י שיכול להעיז סניו להכחיש את ה  חטפ
גו » שהיה יכול להעיז י מי מן בשבועה ע״  למחייבו שבועה לא מהי
א מ ע  פניו ולישבע בדבר שהעל מכחישו אבל קשה אי ליכא מיגו מאי ט
) ארבי אבא ם ש . ו ז ף מ ת ל ו ע ו ב ש ) ן י ע ב ש נ  דרב ושמואל דסליגי בפרק כל ה
 וסטרי בנסכא דלית להו מתוך שאינו יכול לישבע משלם והשמא אמאי
׳ לעיל י בלא מיגו כדפטשי י חטפ ד  פטרי והא פשיטא דאינו נאמן לומר ט
להט פטרי רב ושמואל גו ו ם לודאי הוי מי ״ ב  לכך נראה כמו שפי׳ ט
ג לאימ ״ ע י ור׳ אבא סבר א  לנאמן בשבועה במיגו דאי בעי אמר לא חטפ
רה כן הוא הלין ן לאיכא אחל המחייבו שבועה מן המו ו ו חייב לט  ליה מג
א״מ ור׳ גו ליסטר ו ל או ישלם ואין מועיל לו מי ע  שישבע להכחיש אמ ה
ה בין ׳ מהי ק לה בפ׳ כל הנשבעין >שס) מלכמיב שבועת ה ט מפי י  אבא ה
ה לאבא ביל אביך ואמר חמשין  שניהם ולא בין היורשין לאמר ליה מנ
ס מלאיצטריך קרא למיסטר יורשים מ ק ה י ט  ילענא וחמשין לא ילענא ל
ג מיחייב אלמא מחויב שבועה ואינו יכול לישבע  ש״מ באביו כה״
ם ולאי משלם לליכא מיגו אבל מ ק מינה אנסכא ה י  משלם והיכי ט
 הכא לאיכא מיגו מנא לן למשלם ונראה לר״י לרבי אבא לא הוי
ה מקרא אלא מסברא בעלמא כלמסרש והא לקאמר התם כוומיה י מ ע  ט
ה בין שניהם ולא י ר׳ אמי שבועמ ה׳ תהי  לר׳ אבא מסתברא מלתנ
ר מ א ק  בין היורשין קרא למיסטר יורשים אתא ולא לחייב האב והא ד
ן לבאב ו ק ט ס רב ושמואל האי שבועמ ה׳ וגו׳ מאי דרשי ביה ה״ מ  ה
׳  בבה״ג פטרי אמאי איצטטך קרא למיסטר יורשין וצ״ל להא לאמרי
י ק ס ה לר׳ אבהו להוו מ ט ) גבי אבימי ב ם ש . ו ה ף פ ת ל ו ב ו ת כ  בהכותב (
 ביה זוזי בי תוזאי כו׳ ממוך טכלי למימר להל״ס יכלי למימר
ן רבנן שבועת היסת ללא הוי השליח  סיטראי איירי בתר לתקו
סת לאי קולם לתקינו ע בעלות הוא כיון לחייב שבועת הי ג ו  על לנ
 רבנן שבועת היסת הוי השליח על גמור לנאמן לומר למלוה סרעמי
ן י ש ו ד ק  מיגו לאי בעי אמר אהלרמינהו ללוה כלאמר בטש האיש מקלש (
ה ליה ה במיגו ללהל״ס להו י מנ ט מהי י ל ה ) וכיון לאיכא ע : ג ף מ  ל
 מחויב שבועה וממוך שאין יכול לישבע משלם כלאמרינן הכא:
ע לר׳ אבא היה מלמילו מ ש א קמיה. מ ב ב דבי א  י) הוה יתי
) א״ר אמי ם ש . ו ז ף מ ת ל ו ע ו ב ש ) ן י ע ב ש נ  של ר׳ אמי וקשה לאמר בפ׳ כל ה
 רבותינו שבא״י אמרו חזרה שבועה למחויב לה ואמר התם לרבומינו
ט ק ) ל : ו מ ף ק ת ל ב ש , לאשבחן בפ׳ חבית ( אור״  שבא״י היינו ר׳ אבא ו
 רב לרב כהנא ולרב אסי רבותינו אף על גב שהיו מלמיליו אבל קשה
) אמר לר׳ אמי אשכח פרגיות שחוטומ : ל ף כ מ ל ״ ב  לר״י לבאלו מציאות (
ס מ ס לגרסינן ה ט ס  אמא לקמיה לר׳ אבא א״ל זיל שקול לנפשך ולפי ס
י אף על גב לרבי אמי היה פ  ר׳ אמי אתא לקמיה לר׳ אסי ניחא ט
ן י ט י ג ר ר׳ אמי קולס ר׳ אסי ובהניזקין ( ט ז  גלול מר׳ אסי לבכ״מ מ

 היכי ניהיינוה הייני להאי הינא לישלם ליכא
 תרי סהדי ליפטריה איכא הה םההא לישתבע
 הא אמר מיחטף חטפה וכיון דאמר ההטפה
הוי (להו) רבי אבא א (  הוה ליה כגזלן אמר א
 מחויב שבועה שאינו יכול לישבע וכל
 המחויב שבועה שאינו יכול לישבע משלם
מי דמי התם םהדא לאורועי  א״ל אביי ב
 קאתי(א< כי אתי אחרינא בהדיה מפקינן לה
 מיניה הכא לסיועי קא אתי כי אתא אחרינא
 מוקמינן לה בידיה אלא אי המיא הא דרבי
לחד םהדא ולתרתי שני ולפירי:  אבא ג

 ההוא

 היכי לידיינוה דייני להאי דינא. שאילו היו שנים מעילים אוחו שחטף
 היינו מחייבין אותו לשלם שאין אלם נאמן לחטוף דבר מיד חבירו
ן על חזקמו ל ממו מ ע ה  ולומר שלי אני חוטף אא״כ יש לו עלים ל
ו בלא ראיה והחוטף  וזה המוחזק בו אין אלם יכול להוציאו ממנ

ו גזלן גמור ואי נמי לא היה כאן  ממנ
י ל אחל שחטף כי אמר נמי חטפ  ע
ה מן מיגו לאי הו י מהי  ולילי חטפ
י שהרי אנו פ ט  בעי הוה אמר לא ח
ן אי נמי  רואים אותו מוחזק בממו
 ט איכא חל (0 שתטף אילו היה זה
י היה נשבע  מכחישו לומר לא חטפת
ל לעל אחל ע  שלא חטף להכחיש ה
ס הללו ט ר  קם הוא לשבועה ובג׳ ל
ל  היה הלין סשוט אבל הכא לאיכא ע
 אחל שחטף וזה אינו מכחישו אלא
ף היכי ט ה ח י ל ט ף ו ט לה שולאי ח  מו
: לישלם. א נ י להאי ט נ  ליטינו טי
 להא מולי שחטף ולא כל הימנו של
ל מ ע ה  חוטף לומר שלי חטסתי ל

: ליכא הרי שהדי. לחטף ובמיגו לאי בעי למימר לא ן על חזקמו  ממו
: ליפטריה. «) משוס האי י פ י חט ד מן נמי למימר ט י מהי  חטפמ
י הוה בעי אישתבועי  מיגו איכא חד סהדא ואי אמר לא חטפ
: לישחבט. אמ השבועה שהעד מחייבו אינו יכול ד ע  להכחיש אמ ה
ד ע ף להכחיש אמ ה ט העד מחייבו לישבע שלא ח ט דחטף ו ו  דהא מ
ם יט) לא יקום עד אחד באיש לבל עון ולכל ד ב ל ע קרא ( מ ש ט מ ה  ד
העד ממייבו לא יקום אבל קם ן שהוא כופר ו  חטאמ וגו׳ לשלם ממו
ן זה וגבי הך ף בממו ט ד שלא ח ע  הוא לשבועה י) להכחיש את ה
 שבועה פסול(י) כגזלן אצל כל שבועות דהא לימ ליה למימר לישתבע
ה בלא כלום ט ט פ מ ל ף שאין זו שבועה המוטלת עליו ו ט  דדידיה ח
: א״ל רבי אבא הוה. ליה האי ו ג  אי אפשר שהרי הורע כחו של מי
 חוטף כוי. וה״נ איכא למימר כי האי גוונא כי הוו תרי סהדי דאכלה
ט דאכלה שני חזקה ה ן לה בידא דלוקח ליכא ס נ  שני חזקה מוקמי
א דאכלה שלש ד ה ן לה מיניה ומהדרינן למרה איכא חל ס נ  מפקי
׳ לא הוה קרקע לא ד אחד לשבועה קם אפי ע  שנים לישחבע ד
ט ליה ו  משבעינן ליה על מאי דאסהיד סהדא דלא כפר ליה אלא מ
י אכלי: א״ל אביי מי דמי. לדרבי אבא: ד ט  לאכל וטוען אין אכלי ו
ל  הסם. בלר׳ אבא הוה חל סהלא לאורועי לחוטף קאמי להא מסהי
 ביה שחטף והורע כחו של מיגו לחוטף ומחייבו שבועה ומחוך שלא
 יכול לישבע משלם לאילו אתא תל סהלא שמעיל כמותו שראוהו שחטף
׳ אם יוכל לישבע: טף ולא תועיל לו שבועה אפי ן לה מיניה לחו נ  מפקי
ן קרקע זה ההוא סהלא לסיועי (י) ביה קאמי שמעיל  הכא. בט
 שהחזיק בה שלש שנים וזכה בה לאי איכא חל סהדא אחרינא עם זה
ן ליה בילא למחזיק והיאך תאמר שעל יל על זה יתחייב נ  מוקמי
מ ״ מ  שבועה ומתוך שאינו יכול לישבע משלם והרי לא בא להורע כחו ו
: אלא אי דמיא (י) לנטכא קה ט חז ע שהרי אין לו ע ק ר ק  זה יפסיד ה
 דרבי אבא לחד שהדא ולחרתין שנין ולפירי. כגון ראובן דתבעיה
 לשמעון וא״ל גזלמה לארעאי ואכלמ סירותיה שנתיס וא״ל שמעון
 זבנתה ניהלי ולית >י< לשמעון עדי חזקה דדיגא הוא לאהדורי ארעא
ן דליח ליה עדי חזקה ולסירי משתבע דבזביניה אכלתינון ו ט  למרה מ
ט לא י ר לה לארעא ס ג דמהד אע״ ה שאסר הוא שהמיר ו פ  דקי״ל ה
ל למימר לא אכלי כלל ו ט דאכיל הפירומ ומיגו טכ ה  מהדר דהא ליכא ס
 יכול למימר נמי אכלי בזביני ולית ליה עלה אלא שבועה אבל אי איכא
׳ סירי כרב נחמן ט תרתין שנין מחייבין ליה להדורי אסי י  סהדי דאכל פ
ט ואייתי ראובן חד סהדא דאכל פירי י ט פ ד ה ] הדרא ארעא ו : ג ל  דאמר ז
 תרתין שנין וכגון שמעיד שלא אכל ט אס 3׳ שנים דלאו לסיועי לשמעון
ס ס ע והסירות א ק ר ק י אכלי שקניתי ה ד ט  קאמי אמר שמעון אין אכלי ו
ן היכי נ ט מ א  לא נזהרתי בשטרי הא הוא דאיכא לדמויי לדרבי אבא ד
י ט סהד א ניחייביה להדורי סירי ליכא ת נ  לידיינו דייני להאי ט
ג ליכא כה״ י אכלי ו ד ן ואמר ט  דאכליגהו ואי משוס דאודי הא טעי
ה במיגו הא איכא חד סהדא דאמר דאכלינהו ט ט פ י  הודאה לחיוכיה נ
ד לישבע לשקר ניחייביה ע  לפירי תרמין שנין ואינו יכול לכסור בדברי ה
כ״מ ששנים א ו נ  שבועה בעל אחד דאי הוו תרוייהו מחייבי ליה ממו
׳ על אחל לשבועה ן אחל מחייב אומו שבועה ג) ט אמרי  מחייבין אומו ממו
ל >ח< סהלא מל הוא למשתבע ללא  אמי היכא לקא כפר במאי למסהי
ען לילי ס מעולם אבל הכא הא קא מולי לאכל אלא טו ט ב  היו ל

 אכלי

 מסורת הש׳׳ם
 א) [צ״ל ליה], נ) [שבועות
 מ.], נ) [שס], ד) שייך לדף ל״ג

 ע״נ,

 הגהות הב״ח
י אתי: כ  (א) גם' ו
 (ב) רשב״ם ל״ה היט וכו׳
ד שחטף: (ג) ד״ה  חד ע
ם משוס האי ל ש ל  ליפטריה מ
 מיגו: (ו) דייה לישתבע וכו׳
א כגזלן אצל כל ו  פסול ה
א למימר כ י  שנועוח דהא ל
 לישחבע: (ה) ד״ה הכא וכו׳
ה קאחי: (ו) ד״ה י  לסיועי ל
א וכוי: כ ם  אלא אי דמיא נ
׳ לשמעון  (ז) בא״ד ולית לי
 וכוי: (ח) בא״ד במאי
ם ת ד סהדא ה  למסהיד ח
 הוא דמשחבע: (ט) וזום'
 ד״ה (נדף הקודס) היינו וכו׳
י כצ״ל ב ר  אלא אי למיא ד
 ואוח ל׳ נמחק: (י) ד״ה הר
א ל  מחרב וכו׳ ע״י מיגו ש
ה יכול: (כ) דייה הוה י  ה
 יחינ וכו׳ ונהניזקין אמר גמי
 ההוא: (ל) ד״ה וכל ונוי
 ימפרש החס רבותינו שנא׳׳י
ה בצ״ל ומינוח ר׳ מ ו ק מ ל  ד
 אנא נמחק: (מ) בא״ד כר׳
ר׳ יוסי: א נ ד ב ו ד ע ב ע  ייסי ו

 מוסף רש״י
. שאין כל החוטפין ם ל ש י  ל
 נאמגיס לומר שלי גולחי,
 לא״כ אין לך גולן שמשלם
ת ו ע ו ב ש  ואפילו יש עליס (
. י ד ה י ס ר א ת כ י  לב:<. ל
 דחטפה ואיכא למימר מיגו
. מלהחוירי ה י ר ט פ י  1ש0<. ל
 שהרי אין כאן שני עדים
 ומיגו דאי נעי אמר לא
 חטסחי ט אמר נמי דילי
א כ י  תטפחי נאמן 1שס:. א
. דחטפה מיטה א ד ה ד ס  ח
 ואי הוה אמר לא חטפתי
 היה צריך לישנע להכחיש
. ע ב ת ש י . ל שם:  את העל ו
 שבועה שהעל מחייבו !:שם).
. והמתחייב ן ל ז ג ה כ י ה ל ו  ה
 שנועה על פי עד אחד
ן לישנע על מה שהעל ד  צ
 מעילו להכחיש אח העל חה
 אינו יכול לישבע על כך
 שהרי מודה הוא ללברי העל
 שחטפה יהוה האי ננרא אצל
 שכיעה וי מולן אצל נל
 שנועות שאינו יכול לישנע
 עליהן, אף זה בשבועה זו אינו
 יבול לישנע שהרי מולה בה
. ה ע ו ב ב ש י י ו ח י מ ו . ה ש ש  ו
 על נרחו אס בא להחויק בה
 הדא עליי לישנע שלא חטף,
 שאין החיטף נאמן לומר שלי
 חטפתי, תו היא השניעה
 שהעל מחייבו לישנע על מת
 שהעל מעיד ואינו יבול לישנע

 שהרי מודה לדבריו 1שס!.

ו מ חבירו היה ולסי שהיה גלול ממנ ״ מ 0 אמר>מ ההוא לאמא לקמיה לר׳ אמי כר אמר לפניו רבי אסי רבי אתה אומר כן הכי א״ר יוחנן כו׳ ו ל  לף נ
עה ואינו יכול לישבע משלם. ב שבו י ו וא״ל זיל שקול לנפשך: וכל המחו  קורהו רבי ולפי שמבירו היה בא ר׳ אמי לפניו ליטול עצה ממנ
ס מ מ ורבי יוסי אומר יחלוקו ומפרש ה ״ ) מנן חשוליס שניהס על השבועה חזרה שבועה למקומה לברי ר ם ש . ו ז ת לף מ ו ע מ ש  בפ׳ כל הנשבעין (
ם כרבי מ ק ה ס פ ן לרבותינו היינו רבי אבא והשחא רב נחמן ל  רבותינו שבא״י (ל) רבי אבא למקומה למחויב לה ומייתי התם מהך לשמעתי
) בגמ׳ להשואל את הסרה לימא ם ש : ו ז מ לף צ ״ 3  יוסי(«) ועובלא עבל כרבי יוסי יחלוקו לית ליה לר׳ אבא וקשה לר״י לאמרינן בפרק השואל (
ה ק שבועה ביניהן כלרבא לאמר רבא מנ ס ׳ בשיש ע י ר ומשני ממנ ה לי בילך והלה אומר איני יולע פטו  תיהוי תיובתיה דרב נחמן דאמר מנ

 לי



 מםורת הש״ם
 א) [גינוי; ס:], ג) כמונות צל.,

,  «) צ״צ ואס ק

 הגהות הב״ח
ד  (א) גמ' תיפסוה ע
ס' ד״ס : (ב) תו א נ י ת י י מ  ד
א מ ע ט  (נע״א) וכל וכו• ד
נ נחמן לאמר יחליקו ר  ל
׳ י  משוס לטון כצ״ל ותינית ל
 אנא נמחק: (ג) ד״ה ההוא
י להא: ״ ר  יכו׳ ואין נראה ל

 מוםף רש״י
 משני שטרות היוצאין
 ביום אחד. מכר שלה אחת
 לשני נצי אלס ניוס אחל

. ( . ת צד ו ב ו ת כ ) 

 לד: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 אכלי הו״ל מחויב שכועה ואינו יכול לישבע ומשלם. כך נראה שיטה
 זו בעיני ושוב מצאמיה כן בפי׳ ר״ח ויש לשונות אחרים ואין בהם ממש.
נה ואף על גב דסליגי עליה רב  וקי״ל בהא כרבי אבא מדיליף אביי מי
 ושמואל בפרק כל הנשבעין (שבועות לף מז.) דאמרי חזרה שבועה לסיני
 והמוציא מחבירו עליו הראיה ותנן
 נמי התם נמה.] וכן היתומים מן היחומים
 לא יפרעו אלא בשבועה ורב ושמואל
 דאמרי תרוייהו נשם t.m לא שנו אלא שמת
מ לוה בחיי  מלוה בחיי הלוה אבל מ
 מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוה
 שבועה ואין אלם מוריש שבועה
ן שהוא מחויב עליו  לבניו ממו
 שבועה אלמא הואיל ומחויב שבועה
ן אין  שלא התקבלתי חוב זה רתומי
ו  יכולין לישבע כן אלא שלא סקדנ
 אבא ואין זו שבועה המוטלת על
 אביהם וגס יתומים של לוה אין
 יכולין לישבע שפרעו אביהם קא
 אמרי רב ושמואל שלא יסרע אלמא
 המחרב שבועה ואינו יכול לישבע
 לא זה ולא זה סבירא לרב ושמואל חזרה שבועה לסיני ואין כאן לא
ן ור״א סליג עלייהו נשם ממ.] ואמר יורשין כשבעין שבועת  שבועה ולא פרעו
 יורשים ונוטלין ללא ס׳׳ל לדרב ושמואל ואמרי׳ התם נשם:] האי דיינא דעבד
ה הלכתא כר׳ אבא ולא כרב ״ ס  כר״א עבד דעבד כרב ושמואל עבד א
ה שלא להוסיף  ושמואל לאמרינן התם הבו ללא להוסיף עלה עשו תקנ
 על דברי רב ושמואל ללמול מלין זה ליתומים מן היתומים לשאר
 דינין ולומר חזרה שבועה לסיני לבלין זה לבלו דימומים מן היתומים
ת יתומים בני לוה דחסינן  הוא דקי״ל כרב ושמואל בדיעבד משום תקנ
ן בלא שבועה מעלייתא אבל בשאר דינין קי״ל  עלייהו שלא ליפרע מה
ק ס  כר׳ אבא דהמחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם וגס ר״ח פ
נה שבנהר: האי אמר דידי הוא  דהלכתא כרבי אבא: ארבא. ספי
ן לשנים  כוי. ולא זה ולא זה מוחזקין בה מדלא רמי עלה ממתניתי
ד מקום מ וזה נוטל ע ע ג ם שידו מ  אוחזין בטלימ נב״מ!.] שזה נוטל עד מקו
ח: חיפםוה. פן ׳ ת ולא אמרינן כל דאליס גבר. כן פיר׳ ע ג  שידו מ
 ימכרנה אבל חזקה שהחזיק בה אחר שערער זה עליה אינה כלום
. מי ק ק או לא הפסי סה באה לידו: הפסי  דאנן סהדי שבתורת חטי
ן לה נ י הדרינן ומפקי  לימא דמססי לה ב׳׳ד דהא אי לא משכח סהד
ה במסיסמ ב״ד כלום או דלמא נ ד בעל הספי  כדמעיקרא ולא הססי
ן לה כדלקמן נ ן דדלמא לא משכח סהדי ולא הדרינן ומפקי נ  לא מפסי
ר ה על ידינו דאי הוה שבקינן לה דלמא ה נ י  ונמצא שהססיד בעל הספ
ס השאלה: ע ה ונמצא זוכה בשלו. כן נ״ל ט נ י  אלים וגבר בעל הספ
. רב יהודה ן נ א דאמר מפקי פ . ס״ל כרב פ ק  רב הונא אומר הפסי
ן כדלקמיה והלכך לא נ ן משום דס״ל לא מפקי נ  אומר לא תפסי
ד נן לשמא זה אין לו עלים ושקרן הוא ומכל וכל רוצה להפסי  מססי
: א״ל אפקוה. ן נ ׳ יולע הוא למו לא מפקי י  אח חבירו למאחר לתפס
ן לה כרב הונא אי נמי שאמרו שניהם נ  וכגון לאימרמי מילתא לתפסי
 לב״ד לתפסה ודברי הכל: וכל דאלים גבר. בין בראיות בין בכח כמו
ן  שפוסק רב נחמן לפנינו כל דאליס גבר: לא מפקינן. דמאחר שבא ממו
ן עד שידעו  ישראל ביד ב״ד אינן רשאץ להפקירו אלא מעכבין אותו ממו
הו שאס לא ק. כעין שמצאוהו ממחלה שלדעמ כן מססו  למי ישיבו: מפקי
ק והיכא  יביא עדים ימזירוהו וכל דאליס גבר: והלכהא לא הפסי
דה: זה אומר של אבוחי וזה אומר של הו  דחפסינן לא מפקיק. כרב י
ה: ומ״ש ת וחזקה לזה יותר מז  אבותי. בין בססינה בין בקרקע ואין עדו
 משני שטרוה היוצאין. לפנינו על שדה אחת של ראובן שכתב שטר
ה ללוי ושניהם ביוס אחד ונמצא שאין זה ה לשמעון ושטר ממנ  מתנ
 מומזק יותר מזה כלל ואפי׳ נתברר ששמעון בשחר ולוי אחריו בערב אין

ה מ ד ק  ה

 ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תהי האי
 אמר דירי היא והאי אמר דיהי היא אתא הה
 מינייהו לבי דינא ואמר תיפםוה(א) אדמייתינא
 םההי ההיהי היא תפםינן או לא תפםינן רב
לא תפסינז  הוגא אמר תפסינן רב יהוהה אמר א
 אזל ולא אשכח סהדי אמר להו אפקוה וכל
 דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב יהודה
א מפקינן רב פפא אמר מפקינן ל  אמר י
 והלכתא לא תפםינן והיכא דתפם לא
 מפקינן: זה אומר של אבותי וזה אומר של
כל דאלים גבר ומאי  אבותי א*אמר רב נחמן ג
 שנא 5*משני שטרות היוצאין ביום אחד

 דרב

 לי בילך והלה אומר אין לך בילי אלא חמשים וחמשים איני יולע ממוך
 שאינו יכול לישבע משלם והיינו כר׳ אבא ומיהו איכא למימר לר״נ
׳ כר״מ וכמו שמפרש ר׳ אבא הוא סבר כר׳ יוסי אבל עול י  דמוקי מתנ
ן סבור רבנן נ ע דהלכתא כר׳ אבא מדקאמרי מ ש  קשה דבשמעתין מ

ה דאביי למימר דהיינו נסכא דר׳  קמי
 אבא וקאמר נמי אלא אי דמיא לרבי
 אבא כר ובכ״מ קי״ל כרב נחמן בדיני
מה דהתס גבי יתומים מן  ועוד תי
 היתומים קאמרי רב ושמואל דאם מת
 לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה
 לבני לוה שבועה ואין אדם מוריש
 שבועה לבניו ומתוך שאין התובעין
ר הנתבע ור״א  יכולין לישבע סטו
 פליג עליה (שס ממ.) וקאמר יורשין
 כשבעין שבועת יורשים ונוטלין והיינו
 כרבי אבא דמתוך שאינו יכול לישבע או
 תובע או הנתבע משלם הנמבע ומסיק
 התם לעבל כרב ושמואל עבד דעבד
 כרבי אלעזר עבל ומפרש ר״ת לרב
 נחמן שפיר סבר כר׳ אבא בנסכא

ולע  ובמנה יש לי בילך וא״ל אין לך בילי אלא חמשיס וחמשיס איני י
ק רב נחמן כר׳ יוסי לאמר יחלוקו ורבי  ולוקא בשניהם חשולין ססי
א משום מ ע ט  אבא בשניהם חשולץ מולה לר״נ להלכה כרבי יוסי ו
ל החצי אבל בעלמא  לקנסינן שכנגלו לפי שהוא משול הלכך מפסי
 מחרב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והא דקאמר התם לרבותינו
 שבא״י ר׳ אבא לאו למימר דר׳ אבא סבר לה כר״מ אלא דדייק כיון
 דר׳ אבא בעלמא סבר דממוך שאינו יכול לישבע משלס אית לן
מ דחזרה שבועה למחויב לה והלכה  למימר דאיהו מפרש מילמיה דר״
ן נ  כר״נ בשניהם חשודים וכר׳ אבא בנסכא ודוקא בימומיס מסקי
 דעבד כרב ושמואל עבד ודעבד כר״א עבד כדאמר הבו דלא להוסיף
א לרב נממן דאמר יחלוקו משום דר׳ מ ע  עלה אבל אין לפרש >ג< ט
ן לשניהם חשולים ה״ל כאילו מרוייהו מחויבים שבועה ו  אבא לט
ד חצי ורבי אבא סבר כיון לעיקר  ואין יכולין והלכך כל אחד מפסי
 שבועה על הנתבע ואין יכול לישבע משלם הכל דא״כ ר׳ אבא ורב
 נחמן מצו סברי שפיר כרב ושמואל ביתומים מן הימומים כי מת
ן בני מלוה כיון דאין יכולין לישבע ואין  לוה בחיי מלוה ומפסידי
 נוטלין כמו שמפסיד שכנגדו חשוד על השבועה החצי שאינו נוטל
ע כל הסוגיא מ ש  כשגם הוא חשוד ובס׳ כל הנשבעין (שבועות לף מ!.) מ
כ דלרבי  דרב ושמואל סליגי אדרב נחמן ואדרבי אבא ג)וע״כ צ״ל ע״
 אבא וכן לרב נחמן מתוך שאינו יכול לישבע אסילו התובע משלם

: ׳  הנתבע כדסרי
ן כל דאליס גבר וא״ת מ״ש ט נצו וכוי. ה ו מי ו ה א ד ב ד  ההוא א
 משנים אוחזין בטלימ דאמר בריש ב״מ (לף ב. ושס ל״ה ויחלוקו)
 ליחלוקו ומפרש ר״ת לאוחזין שאני דכיון ששניהם מומזקיס אין לנו
 להגיח שיגזול האחד לחבירו דחשיב כאילו אנו יודעין שיש לשניהן חלק
׳ גבי נסכא  בה שכל דבר יש להעמיד בחזקמ מי שהוא בידו כדאמרי
י חטפי חשבינן ליה גזלן וחייב לשלם כאילו ד ג דאמר ט ״ ע א  דר׳ אבא ד
י מ ד מ  הוא ברור שהיתה הנסכא של אותו שהיה מוחזק בה והא ד
ג דבשאר ״ ע  ליה התם טלית לשאר [יהא מונח עד שיבא אליהו] א
 דהתס אין שוס אחד מוחזק צ״ל דשאר נמי חשיב להו כאילו שניהם
פקד ולריב״א נראה דלאו דוקא אוחזין ן דמכח שניהם נ ו  מוחזקים בו ט
מא ׳ מי ס אפי מ ן איכא לשנויי כדמשני ה י לה לשאר ואדשמעמי מ ד מ ד  מ
 ר׳ יוסי התס ודאי איכא רמאי הכא אימור תרוייהו בהדי הדדי
א כל נ  אגבהוה הכי נמי בארבא כיון דאיכא רמאי לא יחלוקו אלא הוי ט
ן בשנים שהפקידו כל דאלים גבר משוס נ ט מ  דאליס גבר והא דלא א
נן ד מסקי ״ ן אבל מ נ ן לא מסקי נ ן הכא אי מפסי נ ט מ א ד ן כ נ  ללא מפקי
 לא אמי שפיר ומאי פריך נמי בסמוך מבי שטרות וממחליף פרה בחמור

ה ולאי לחל ס האי מנ מ ׳ כר׳ יוסי אבל לרבנן קאמר ה י א לא מסיק אלא לאוקומי מתנ מ ע  והא התם ליכא רמאי ואין נראה ») דהא האי ט
ה ארבא דמרוייהו נ הוה לן למימר יחלוקו דאפשר להיומ דהו א ה״ מ ע  מינייהו הוא אבל טלימ דאיכא למימר דתרוייהו הוא יחלוקו ולההיא ט
ק (לף ז.) גבי שנים אוחזין בשטר וקשיא לר״י דא״כ היכי פריך ס בפ״ מ ׳ איכא רמאי יחלוקו כדמניא ה א דהיכא דאוחזין אפי ״ ב  ועוד פי׳ ט
ס (לף ז.) מ ך ה ט  לפירושו (שס לף ג.) והא נמי כשאר דמיא דאיכא למימר אומזין שאני דהא מהניא אפילו היכא דאיכא רמאי ועוד מאי פ
׳ אין אוחזין יחלוקו ובשטר ט אין אוחזין הוי דין כ יש חילוק בין דין שטר לדין טלית דבטלית אפי ׳ דשנים אוחזין בטלית הא ע״ י  ולימ ליה לרבי מתנ
ן ואין נראה לר״י נ ן לא מסקי נ נן משוס דאי תפסי ן ורב יהודה דאמר לא תססי נ ט׳ משום דמפקי נ ׳ הקו . פי ן נ ר תפסי מ א א נ  כל דאליס גבר: רב הו
׳ למאן דאמר לא ן אפי נ נן הנך דפליגי בתפסינן לכך נראה דר״ה דאמר דתפסי  לתלות זה בזה מדלא פליגי הנהו אמוראי גופייהו במפקי
ן דחיישינן נ ן כבר אבל לכתחילה לא תפסי נ ן היינו היכא דתפסי נ ׳ למ״ד מפקי ן אפי נ נא ליה שיביא עדים ורב יהודה דאמר לא תפסי י ן דמהימנ נ  מפקי
ת בו׳. בשטרות מכר ו ר ט י ש  ללמא לא מייתי עלים ולא נלע לברר של מי הוא ולמי להחזיר ולכך אין לנו ליכנס בדבר: ומ״ש משנ
ה איירי ולכך לשמואל דאמר שולא לא למיא להא לתנן בפ׳ מי שהיה נשר (כתובות לף צג a היו כולן יוצאומ ביום אחל ואין שם אלא  או ממנ
מ ר ח מ ס בשעבול איירי לאין שעבול חל אלא מאומה שעה שמוכיח מתוך שטר שמתחיל השעבול להיינו מ ת ה ה אחל כולן חולקות בשוה ל  מנ
לס באותו יום עצמו זכה: ה או מכר כל הקו ח ממוך השטר מתי התחיל אם בבקר אס בערב אבל מתנ ט ו  יום שנכתבו לביום שנכתבו אין מ

 רב

 עין משפט
 נר מצוה

ט א ב מיי׳ פ״י מהל׳  מ
 טוען הל׳ י סמג עשין
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קלט

 סעיף ג:
 נ ג מיי׳ שס סט״ו הל׳ ל
 סמג שס טוש׳׳ע ח״מ שס
נ  סעיף א וסי׳ קמו סעיף נ
ת ו נ תו נ נרנ אלפס עול נ ו ] 

 פייט רף קי:]:

 רבינו גרשום
 תפסוה. כרשותייכו בכת
 ב״ד לפי שאיני מאמינה
 לו דשמא ימכרנה: אמר
 להו. הואיל ולא מצאתי
 עדים אפקוה מרשותייכו
 ואותבוה בינינו כדמעיקרא
 וכל דאלים בכת יותר
 להוציא מיד חבירו גבר
 ותהא לו עד שיביאו עדים
 ואח״כ נותן למי שהעדים
 מעידין: רב יהודה אמר.
 הואיל דתפסוה בית דין מזה
 >חדא) לא מפקינן מידם עד
 דמייתי חד מינייהו סהדי.
 והלכתא לא תפסי׳ לכתחלה
 דשמא מבדה ונתן עינו
 בה והיאך נוציאנה מיד זה
 בדבורו של זה ואי תפסוה
 לא מפקינן: ומ״ש משני
 שטרות היוצאין ביום אחד.
 שהיו שניהן באין שהלוו לו
 כאתה ביום א׳ ולכל א׳ מהם
 משועבד קרקע ומכרו לא׳
 והן באין לטורפן ואין שטר
 א׳ מהם מוקדם מחבירו:



 עין משפט
 נר מצוה

 נא א מיי׳ פ״ה מהל׳ וכיה
 הלי ו ופ־׳כ מהלי מלוה
 הצ׳ ג וע״ בהשגות שמג
 עשין שב נויש׳׳ע ח״מ סי׳
 רמ סעיף ג ושי׳ קד שעיף ח

 וסעיף י
נ ב מיי׳ ס״כ מהל׳  נ
 מטרה הלי י סמג עשי;
 פב נווש״ע ח״מ סי׳ רכג
 סעיף א ועל הלוקח להניא

 ראיה:
 ג רנ אלפס כחונוח פייט

 דף קי ע״נ:

 רבינו גרשום
 דרב אמר יחלוקו. שניהן:
 ושמואל אמר שודא דדייני.
 כלומר להיכא שתינטה דעת
 ב״ד שדעת הלוה מחבב
 טפי לההוא מלוה יהבי׳ לפי
 שמתבבו יותר הקדימו אותו
 ולוה ממנו ושיעבד לו קודם
 לזה (שמוטב ליתנו) והא
 שלו ובתר ב״ד אזלי׳ והכא
 אמאי אמריי כל דאלים
 גבר: התם ליכא למיקם עלה
 דמלתא. משום דהנהו תרי
 שטרי תרוייהו שוין בממון
 ובזמן ולא מצי לאחזוקי
 האי טפי מאידך מש״ה אמר
 מר יחלוקו ומר אמר שודא
 דדייני: אבל הכא איכא
 למיקם עלה דמלתא. דבל
 חד מינייהו מצי מייתי היום
 ומחר עדים ידידיה היא
 ולאו דחבריה משום הכי
 לא אמריי דיחלוקו אלא
 כל דאלים גבר: המחליף
 פרה בחמור. דאורחא דפרה
 לחלוף ואורחא דשפחה

 לזבוני:

 חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא לה.
ר יחלוקו. לההיא לישנא למפרש בפרק מי שהיה נשר מ  רב א
א לרב משוס לסבר מ ע ט ) ד א מ י ה ל ״ ם ל ש . ו ף צל ת ל ו נ ו ש כ ) 

 כר״מ לאמר עלי חתימה כרמי ולכך יחלוקו אפילו איכא עלי
מה אין ניכר מי ך החמי  מסירה שנמסר לאחל קולס כיון למתו
ט ג  קולס כלמוכח בריש כל ה
) לתנן כתב לגרש בו : ל ף כ ן ל י ט י ג ) 

ה  את הגלולה לא יגרש בו את הקטנ
 ורייק הא גלולה מצי מגרש ביה
 ומוקי לה בעלי מסירה ור״א אבל
׳ גלולה לא מצי מגרש  לר׳ מאיר אפי
רה כיון לאין ג לאיכא עלי מסי ״ ע  א
מה ומיירי  ניכר מתוך עלי החתי
 במתנה או במכר שקונה בשטר אבל
מל אלא לראיה  אס קונה בכסף או בחזקה או בחליפין לאין השטר עו
מה לה רב לאמרינן שולא לאין צריך שיהא ניכר מחוך עלי החמי  מו
 כיון ימ לאין אלא לראיה לאותו לשון לא סריך מרב הכא להמס בלין
 הוא של שניהם כיון לביוס אחל נחממו אלא משמואל פריך ולסר״מ
ה שירצה הליין יעשה אתי שפיר להכא נמי בזה ׳ שולא ללייני מ  לפי
 אומר של אבומי שייך שולא ללייני אבל לפ״ה שמפרש שולא למי
 שנראה לליין שהיה אוהבו יותר קשה לבזה אומר של אבותי לא שייך
 שולא ויש ללחוק ולפרש שימנו הלייניס למי שנראה אמיתי בלברים יותר
) למוקי ם ש : ו ל ף צ ת ל ו ב ו ת כ  (י) ועול ללההוא לישנא למי שהיה נשוי (
 סלוגמא לרב ושמואל אליבא לר״א וס״ל לרב לחלוקה עליפא אמי שפיר
 לפריך » מרב ואומו לשון הוא עיקר כלמוכח התם מבריימא:
דא דדייני. היינו כר״א לאמר עלי מסירה ר שו מ  ושמואל א
ה אמר שולא ונראה להא לאמר (ח)  כרתי ללר״מ לא הו
 בסרק מי שהיה נשוי (שס< כחב לאחל ומסר לאמר לזה שמסר
ס ששטר הא׳ נכמב קולס ונראה להיינו לוקא שנכמבו ״ ע  לו קנה א
 ביום אחל הלכך הקולם במסירה זכה הואיל ואין ניכר מתוך השטר
 הא׳ שקלם אבל נכמב 3ב׳ ימים לזה שנכתב מחלה קנה שניכר
׳ס שמסר לזה ממחלה קנה לאח״כ מה שזה נכתב קולם אע׳  מתוך החמי
( . ג ף י ל מ ( ק אביי בס״ק לב״ ״ ה מה ל  כשמסר גס לזה זכה משעת חתי
טן לו והשמא אמי שפיר להא שמואל סבר הכא  עליו בחמומיו ז
 כר״א ובפ״ק לב״מ לחיק גמרא לאוקומי שמואל כאביי ועול לבפ׳ זה
ו חמימי עצה מרי גיסי ) גבי ההיא מתגחא להו : ת ף כ ץ ל ר ה ל נ ס  בורר (
ע לסבר אביי כר׳ אלעזר לפריך ארב יוסף לקאמר זיל אקנייה מ ש  מ
לה ר״א במזויף ממוכו  בעלי מסירה כר״א ופריך אביי והא מו
 שהוא פסול וזהו לוחק (ט) לאליבא לרב יוסף קאמר וליה לא
. נראה לר״מ למי שירצה הליין לימן י  סבירא ליה: שודא דד״נ
: ל ף י ל ן ( ק לגיטי ״ ה שיאמלו לעתו של נומן להא בסוף ס  ולא כפ״
ה שירצה שליח ה לפלוני » קאמר מ ) גבי הולך מנ ן א כ ה ו ״ ם ל ש  ו

ה ״ ס ל ש . י ל ף ע ס שולא ובפי עשרה יוחסין(קדושין ל ח  יעשה וקרי ליה ה
ו נמי אמר נאמן הליין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי בל״א א ל י  ש

ס לפניו אינו ס לסניו אבל אין בעלי לינין עומלי  כשבעלי לינין עומלי
ה אכמי ״ פ  נאמן ופריך וניהלר ונילייניה ומשני בשולא ללייני ואי כ
 ניהלר לאמול לעמו של נומן ובהליא בירושלמי אמר לאיזה מהן
 שירצו ב״ל להחליט מחליטים וא״ת א״כ יתן למי שימן לו שכר
 ר״ל לכל ליינא למקבל אגרא לאו ליינא הוא ומה שפר״ח לקבלה
 בילינו ללא אמרינן שולא אלא במקרקעי אין נראה לר״י להא גבי
: ל ף י ל ן ( ק לגיטי ה לפלוני יי) גבי שליח מיימי לה בספ״  הולך מנ
ה עושה שולא להא רב ששמ ח מ ו ל פירש ללוקא ליין מ ) עו ם ש  ו
ה ואמר ליה רב נחמן מר לאו ליינא הוא גביה אימיה  גברא רבה הו
: ( : ל ף צ ת ל ו ב ו ת כ ) ר ש ) ורב עוקבא בר חמא בפ׳ מי שהיה ג ל ) א מ  לרמי בר ח
. אין להוכיח י ו ר כ ף פרה בחמו ן המחלי א דתנ ה א מ  ומאי שנ
 מכאן להלכה כסומכוס מלפריך מיניה לעל כאן לא פליגי
) אלא משוס לאזלינן בתר חזקה ף ק. מ ל ״ ב  עליה התם בהשואל >
א הא לאו הכי מולו ליחלוקו מ ן («) בחזקמ מרה ק נ א ומוקמי נ  לממו

שוהא דדייני א (  דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר א
 התם ליבא למיקם עלה דמילתא הכא איבא
 למיקם עלה המילתא ומאי שנא מהא נ<התנן
המחליף פרה בחמור וילהה וכן המוכר  ב

 שפחתו וילהה זה אומר עד שלא מכרתי ילהה
התם להאי  וזה אומר משלקחתי ילהה יחלוקו ג

 אית

א עובלא ׳ בכתובות ג) גבי ההו ה בשעות אלא בירושלים כלאמרי מ ל ק  ה
 לאימיה לרמי בר חמא בצפרא כתבמינהו לנכסי לרמי בר חמא
 וברמשא כתבתינהו למר עוקבא בר חמא ואוקמיה ביל >א< רב עוקבא
א אטו בירושלים ימבי לכותבין מ ע ס שהוא אחרון ומשוס האי ט ״ ע  א

 שעות וכיון שלא סירש לו ראובן
 לשמעון השעה נמצא שלא זיכהו בכתב
 זה על הערב הואיל ולא נמסרש בו
 שעמ שמרית ונמצאו שניהם שרן:
קא הוא וליכא למימר  יחליקו• לססי
 הכא המוציא מחבירו לאין א׳ מוחזק(נ)
: שודא לדייני. לאומו  מחבירו
 שיהא נוטה לב הדיינים שהיה הנותן
 אוהבו או קרובו יותר דודאי לההוא

ע בשלו ק ר ק ע ושמא «) זכה בעל ה ק ר ק  גמר ואקני לו יתנו אמ ה
 אבל כשאתה אומר יחלוקו בודאי אחד נטל החצי שלא כדין:
ת ט0 [מתרגמינן] שדי בימא. ו מ ש  שודא. לשון השלכה ירה בים (
 ולעיל נמי נימא רב נחמן חלוקה או שודא ואמאי אמר כל דאליס
 גבר: התם. בב׳ שטרות ליכא למיקס עלה דמילתא היום או
ס ויטול שהרי השטרות שרן בזמנן ואפילו  למחר שיביא האחד עדי
דו זה נכתב ונמסר בבקר וזה בערב הלא אין  אס יבאו עדים רעי
ה בשעות כמו שפירשנו למעלה וליכא למימר שמא זה נמסר מ ד ק  ה
 תחלה יום או יומיס או חדש ואחר כך נמסר השני לשני דמאחר
א גס ביום אמד נמסרו כמו שמוכיח לשון מ מ ס  שנכמבו ביום אחד מ
 הכמוב בשטר הלכך רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני
 דהואיל ואין לברר לעולם הדין עם מי משמדלין ב״ד בדינן ודנין
ע לליכא לא שטר ולא >י< עדים ואיכא ק ר  אותו אבל הכא בהאי ק
 למיקס עלה למילמא אם יבאו ויעילו של מי הוא הלכך אין כאן
 לומר חלוקה ושולא לשמא יבאו עלים רסתרו את הלין שלנו ב״ל
 הלכך אין ב״ל נזקקין להם ללון לין שסוסו לבא לילי עיוות אלא
 מניחים אותן וכל לאלים גבר על שיבאו עלים ויבררו הלבר: ומ״ש.
ן שמשך בעל הסרה את טו  הא לרב נחמן ממחליף פרה בחמור ו
ן נקנין ם שהיא למטלטלי ר נקנית הסרה לבעל החמור בכל מקו  החמו
ס באחר כיון שזכה ) כל הנעשה למי ף כח. ל  בחליפין כלחנן בקלישין >
 זה נתחייב זה בחליפין ילכך אין הלבר ילוע הילל של מי היא שהרי
ה בלמים לא מצי למינקט לאין ר ט מ  לא ראה עדיין את פרתי אבל ב
ת תי לא ת קונות רמזרי בהן יאילו משכה לביחי אחר ממן מעי  מעו
 מצי מוכר למימר ברשותי יללה להא בביחא ללוקח קיימא הלכך
מ ק.] פריך ונחזי ברשות ״ ב  נקט חליפין בחמור ופרה ולא למיס. ובפ׳ השואל [
ימא  למאן קיימא וליהוי אילך המוציא מחבירו עליו הראיה ומשני לקי
] בלא משיכה . » ן י ש ו ד ק  באגס. ומכירה נקט גבי שפחה לעבל נקנה בכסף ו
ת נקנית לו השפחה בכ״מ שהיא והלכך אין ילוע  ומשנתן מעו
: ת ו ע  ברשומ מי יללה שהרי לא ראה אומה הלוקח בשעמ מתן מ
 יחלוקו. והא הכא לאיכא למיקס עלה למלמא אם יבאו עלים רעילו
ן כל לאלים גבר וקשיא לרב נ ט מ  ברשות מי יללה ואפילו הכי לא א
: החם. גבי המחליף פרה בחמור לתרוייהו אימ להו דררא  נחמן
נא שהסרה והשפחה של שניהם הימה בזה אחר זה וכל אחל  דממו
ען סרתי ישסחתי ילדה בהיותה ברשותי אי נמי בשעת  יאחד טי
 חליפין ילדה ואין לברר של מי היי הילד הלכך יחליקו. ישידא דדייני
ה ׳ לשמואל דלא שייך למימר אלא גבי ממנ  ליכא למימר הכא אפי
 לשנים שיראו ב״ד למי אוהב יומר דצדידיה גמר ומקני אבל הכא
: י) אי דמר לא דמר. לא ר  בדרב נחמן שזה אומר של אבומי כ
ף כו׳ י״מ האי ומאי שנא מהמחלי  היתה הקרקע של אידך מעולם. ו
 דאדשמואל פריך דקאמר שודא והכא חזינן יחלוקו ואינה שיטת
] איתא עיקר מילתייהו  הגמרא דהא בכמובומ בסרק מי שהיה נשוי [צל.
י ומהכא לא פריך ג ט אחט ר י ס פ ח  דרב ושמואל וסריך ה
 כל שכן הכא דלמרמי אדרב נחמן נקט לה הכא למילמייהו:

 אם
א ק פ ס א משוס דחלק מ מ ע ט ה ד ״ פ ס ו מכו ך גבי האומר תנו מלק לסלוני מנכסי וכו׳ דמיימי מסו ס ש ף סג. ו ן ל מ ק ל  ובהמוכר אמ הבימ (
א לאו משוס ססיקא כדפירש מ ע ט ע דהלכה כסומכוס רש לדחות ד מ ש  ליה אי הוי משהו או פלגא וממון המוטל בספק חולקין א״כ מ
ת סתס לן מגא כוומיה דהא סבר שמואל כרבנן מו ג דבכמה מקו ״ ע ר רביע ונראה דאין הלכה כסומכוס א נטרס אלא משוס דחלק ה  הקו
ע זו ולא ס״ל מ ש ) אמר שמואל זו דברי סומכים אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין כו׳ מ ם ש . ו ו ף מ ״ק ל ג  כדאמרינן בריש הסרה (
) אי נמי . י ף מ נן התם >ב״ק ד ס זו לא ס״ל ועוד דקאמרי מ ) דאיכא זו דס״ל מיהו ס ם ש . ו ה ף ק ן ד מ ק ל  אף על גב דמוכח בפרק בימ כור (
ן דהמוציא נ ט מ ׳ במוכר שור לחבירו א ע זה כלל גדול אפי מ ש ן הוא לכי הא דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן כר מ  זה כלל גדול בט
) קאמר א ב ה ו ״ ם ל ש : ו ב ף ק מ ל ״ ב ה וכן בפרק השואל ( ״ ס ורבנן דסבר שמואל המוציא מחבירו ע ט מ ו ס  מחבירו עליו הראיה כ״ש בסלוגמא ד
י באחד ששכר מרחץ בציסורי בי״ב זהובים לשנה : ושס< דקחנ ב ף ק ל ס לשון ראשון או לשון אחרון ומתנימין ( א ליה אי תפו ק פ ס  דשמואל מ
 מדינר זהב לחדש ובא מעשה לסגי רשב״ג ירי יוסי ואמרו יחלוקו אח חדש העבור ומוקי שמואל בבא באמצע החדש אבל בתחלת החדש
 כולו למשכיר בסוף חדש כולו לשוכר אלמא סבר כרבנן דאזלי בתר חזקה דלסומכוס בכל ענין יחלוקו ורב נחמן סבר נמי כרבנן
א דסבר מ ע  דקאמר החם דקרקע בחזקת בעליה קיימא ואסילו בא בסוף החדש כולו למשכיר ואפילו אפיך מיסך ועל כרחך היינו ט
( . ף קי מ ל ״ ב ן כוומיה בפ׳ המקבל ( נ א פסקי ט ה ב  כרבנן ומתניתין דהמם אוקי כסומכוס דלא תקשי ליה מתניתין וכרב נחמן קיימא לן בדיני ו
מ בסממא אבל «) הכא דסליג רב נחמן לא: ״ ג דקיימא לן כרשב״ג במשנתנו ה אע״ א ו מ ת ם ס י ה כתיב ביה השנ  גבי ההוא שטרא דהו

 דררא

 מםורת הש״ס
 א) [קדושין עד. וש״נ],
 ב) כ״מ ק, ג) [לף צל ע״נ],
 ד) שיין לע״נ, ה) [צ״ל שנין],

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם דייה ומ״ש
ר  משני וכי׳ ואוקמיה ניד מ
 עוקכא: (ב) דייה יחלוקו
 וכו׳ מיחוק יותר מחטרו:
 (ג) ד״ה שולא לדייני וכו׳
 ושמא עתה זכה כצ״ל יהד״א
 עס ל״ה שודא: (ד) ד״ה התם
 וכוי לא שנור ולא עדי חזקה
 ואיכא למיקס: (ה) תום' ל״ה
 רנ וכוי טון דאינו אלא
 לראיה: (י) כא״ד נלנריס
 יותר ולההוא לישנא כצ״ל
 וחינח ועול נמחק: (ז) בא״ד
 אתי שפיר לפרין אפי־ מרנ:
 (ח) ד״ה ושמואל וכו׳ להא
 לאמר ר״א נפי מי שהיה:
 (P) בא״ד וזהו לוחק לומר
 לאלינא ררנ יוסף: (י) ר״ה
 שודא וכו׳ הולך מנה לפלוני
ת המשלח קאמר מה: מ  ו
 (כ) בא״ד מנה לפלוני מייחי
 לה כצ״ל ומינות גני שליח
 נמחק: (ל) בא״ד לרמי נר
ר עוקנא: (מ) ד״ה מ  חמא ו
 ומ״ש ונו׳ ומוקמינן לה
 נחוקת: (נ) כא״ד אנל היכא

 דפלינ רנ נחמן לא:

 מוםף רש״י
 שודא דדייני. לסי ראות
 עיני הלייגין יעילו הזנוח
 והחובה. שולא לשין השלכה,
 כמו (שמות טו) ירה
 ניס, למתרגם שלי נימא
ד י. המחליף :כתובות צ ! 

 פרה בחמור. להט נקט
 המחליף, ולא אמר המוכר
 פרתי דללה, לאילו מוכר
 נמעוח לא קני לוקח על
 למשיך וטון למשך מילע
 ידיע אס יללה כנר או לא
 יללה ננר וליכא לספוקי
 נעל שלא מכרתי ומשלקחחי,
 אנל מחליף פרה נחמור לא
 היה צריך למשוך הסרה או
 החמור, לאחל מה! שמשך
 נקני! חליפין לחנירו נמשינתו
 של זה ננל מקיס שהן,
 כלאמרינן נהזהנ (נ״מ מו.)
 כל הנעשה למיס נאחר טן
 שונה וה נחחיינ זה נחליפין,
 לפי שכשמשך זה בעל הפרה
 את החמור נקניח הסרה
 לנעל החמור, ואין ילוע אס
 ילדה או לא יללה (ב־נז ק

. וכן המוכר ( : ו ז ב״ק צ ־ י ע כ  ו

 שפחתו. לקי״ ל ענד כנעני
 נקנה נכסף וכשנתן מעות
 נקנית לו השפחה ואפילו היא
 נניח נעלים, ואין ילוע אס
 על שלא יללה נתן הכסף
 והעובר שלו או לאחר שיללה
. שם!  יהולל של נעליס 1ע1ס ו



 מםורת הש״ם
מ שו: קי., ״  א) [לקמן לח.] נ

 הגהות הב״ח
: ם א  (א) גטי אמרי גהרלעי ו
י כ  (ב) שם הכי נמי דמהימן ו
ט רננן ק ח י מ מ י נ כ א ה מ י  ת
 מידי דאתי כיה: (ג) רשכ״ם
 ל״ה ומאי לא וכו׳ לא
ר נהשנה וכו׳ להשינ פ כ ת י  מ
 לנעלים. נ״נ ודמי ממש להא
 דחנוני חיינ על הצלוחית היכא
 דנעשה עליי גזלן ולא יצא
 נמאי שמחדרו לתינוק לקמן
 דף פ׳׳ח ע׳׳א: (י) בא״ד וכל
ר: נ ם ג ה י נ ש  מאן דאליס מ
 (ס) כא״ד דהמוכר נמדה
ו יודע: נ ן לרניס אי  או
׳ ד׳׳ה אין מוציאים ם  (ו) תו
נ וכן ״  וכו׳ ורשעים הס. נ
׳ מי פ  נראה לפרש לקמן נ
רס אמן  שמח נני רוכל חקנ

דף קנ׳׳ו:  נ

 מוםף רש״י
ן י א אל י נ ם ש ל ש מ  כ
א ל א ב א ד ע ר ק א ו פ י  ת
. ללא מיחזי כהלואה ף ס  כ
 אלא כלוקח הימנו סירות
ת הללו  השנים האלו נמעו

מ סז::<. ־ ב ) 

 רבינו גרשום (המשך)
 להודיע לרבים שמשכנתא
 היא בידו ה״נ במוריד
 תכירו לשדהו לפירות
 בעי למחויי: ישראל הבא
 מחמת עכו״ם כעכו׳׳ם. כגון
 שקנאה מן העכו״ם ג׳ שנים
 אינן חזקה מה עכו״ם אין
 לו חזקה מן ישראל אם
 קנה ממנו קרקע אא״כ
 יש לו שטר מכירה עליה
 לפי שבדיניהן אין חזקה
 בשנים אצל ישראל הבא
 מחמת עכו״ם נמי אין
 לו חזקה אא״כ יש לו
 אותו שטר שמכרה ישראל
 לעכו״ם ואע״פ שיש לו
 עדים לישראל שעמד בה
 עכו״ם אין חזקתו חוקה
 מה שאין כן בישראל שאם
 קנה ישראל קרקע מחבירו
 ישראל ועמד בה שני חזקה
 ובא אחר וערער עליה ואמר
 זה מישראל פלוני קניתיה
 אם יש לו עדים שעמד בה
 אותו ישראל אפי׳ יום אחד
 חזקתו חזקה: אמר רבא אי
 אתי ישראל ואמר. לדידי
 אמר אותו עכו״ם שמכרה
 לזה דההוא עכו״ם גופיה

 קנאה מישראל מהימן:

 לה: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 אם צא אחד מן השוק והחזיק בה. 3הך קרקע לאמר רכ נחמן נלל:] כל
ן של אבותי: י  דאלים גבר ובא זה השלישי וחנופה מהשנים אלו הטוענ
ן מידי ג דלא טעי אע״  אין מוציאין אוחה. בב״ד מידו של זה השלישי ו
 דשמא גס לב׳ הראשונים אין להם חלק בה: דחני רבי חייא גזלן
ם כוי. וסברי נהרדעי דבגזלן  של רבי
 כי האי מיירי שגזל משנים
 החלוקים בדבר זה אומר שלי הוא
 וזה אומר שלי: לאו שמיה גזלן.
ה  לכוסו בדיינים להוציא מידו מ
 שגזל: רב אשי אמר לטולם גזלן של
ן  רבים שמיה גזלן. הואיל ולא טעי
ן אותה  מידי ומוציאים מידו ומעמידי
 בסני שנים הראשונים שיש להם
מ אבומ: ומאי לא שמיה גזלן. נ ע  ט
 דקאמר רבי חייא לא להקל עליו בא
 לפטרו מלשלם אלא להחמיר עליו
 ולומר דלא נימן להשבון לא
ודע למי  «< מיכפר בהשבה דאינו י
 ישיב דמאחר שבא לידו צריך להשיב
מ ידו ח מ  לבעלים ולא להוציאה מ
 ולהפקירה לשנים הראשונים וכל מאן
ן לעיל ואי נ  דאליס (י) גבר כדססקי
ן [לל:1 כל שכן זה ג ן לא מפקי נ  מססי
 שבמורמ גזל בא לידו והוא צריך
ודע למי  להוציאה מתחת ידו ואינו י
ט נמי אמרינן בהמוכר אמ ה  ישיב ו
0 א״ר לוי קשה ח ה (לקמן לף פ נ י  הספ
מ ו ט מ מעונשן של ע  עונשן של מדו
 ומפרש התס אפשר במשובה והכא
 לא אפשר במשובה דהמוכר
 במדה (מ וגזל לרבים שאינו יודע למי
ט גמי י י  ישיב ואליבא דרב אשי א
 ר׳ חייא במוכר במדה שאינה ישרה
 לרבים. כן נראה בעיני שיטה זו: אי
ר ע ר ע מ  דלי ליה צנא דפירי לאלחר הוי חזקה. אס יש עדים שהגביה ה
ו של זה המחזיק שטוען לקוחה היא ע זו על כמפי ק ר ק ט מ י ס  צנא ד
 בידי מאחר שסייע לו להוליך הסירות לביתו שוב אין יכול לטעון
 ולומר לא מכרתיה לו שלא היה לו לסייעו בלקיטמ הפירומ אלא
. ור׳ ד וכמודה שמכר לו דמי ע לו הפסי י  היה לו למחות ומדסי
 חננאל סירש אי איכא סהדי דיהב ליה לוקח למריה ארעא צנא דסירי
 דורון להוליכה לביתו נתברר שאטלת הסירות של לוקח ומדידיה
ב זביד אי טטין.  יהב ליה למוכר ואין נראה בעיני: אמר ר
ר בתר דדלי ליה ללוקח צנא דפירי לסירות הורדמיו כדין ע ר ע מ  ה
 אריס למחצה ושליש ולרביע וחלקו הוא דדלי ליה נאמן כלומר לא
: בחוך שלש. דאם ד במאי דדלי ליה: והני מילי. דנאמן  הפסי
 איתא דזבנה מיניה אמאי לא מיזדהר בשטריה: אבל לאחר שלש. אי
ט י פ ג דלא דלי ליה צנא ד אע״ ן לסירומ הורדמיו אינו נאמן ו  טעי
י לא מיזדהר והוה ליה פ ד תלת שנין מיזדהר אינש בשטריה ט ע  ד
 לזה למחומ במוך שלש כדמפרש ואזיל: אי לפירא אחחיה. כי
 משכנתא דסורא לעשר שנים או לעשרים: מאי הוה ליה. לבעל השדה
 למעבד נמצא שכל המוריד את חבירו לסירומ של שלש שנים או יותר
ע שלו הואיל ולא יהא נאמן לאחר שלש לטעון לסירות ק ר  יפסיד ק

 אית ליה דררא דממונא ולההוא אית ליה
 דררא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי דמר
אם בא אחד מן  לא רמד אמרי נהרדעי >א< א
 השוק והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו
 דתני רבי חייא גזלן של רבים לאו שמיה גזלן
לעולם שמיה גזלן ומאי לא  רב אשי אמר 3
שלא ניתן לחשבון: חזקתן שלש  שמיה גזלן ג
 שנים מיום ליום ובו׳: א״ר אבא יאי דלי ליה
 איהו גופיה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה אמר
 רב זביד י׳ ואם טען ואמר לפירות הורדתיו
 נאמן יוה״מ בתוך שלש אבל לאחר שלש לא
 א״ל רב אשי לרב כהנא אי לפירא אחתיה
 מאי הוה ליה למעבד א״ל ;איבעי ליה למחויי
 דאי לא תימא הכי הני משכנתא דסורא
הכתב בהו במשלם שניא אלין תיפוק ,  א

 ארעא הא בלא כסף אי כביש ליה לשטה
 משכנתא גביה ואמה לקוחה היא בידי הכי
 נמי המהימן » מתקני רבנן מיהי האתי ביה
אלא איבעי ליה למחויי הכא  לידי פםידא ח
 נמי איבעי ליה למחויי אמר רב יהוהה אמר רב
 ישראל הבא מחמת עכו״ם הרי הוא כעכו״ם
 מה טעכו״ם אין לו חזקה אלא בשטר יאף
 ישראל הבא מחמת עכו״ם אין לו חזקה אלא
 בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל

 לדידי

יהו מהכא יש ססק לב״ד א. פירוש דדל טענתי נ  דדרא דממו
 דהי מינייהו הוה הולד אס נולד קודם שמכר או אתר
( . ו ף מ ק ל ״ ב  שמכר וכן בשור שנגח אמ הסרה ונמצא עוברה בצדה (
ם ב״ד איך היה מעשה אם קודם שנגחה ילדה פקי תם מסו  בלא טענ

 או לאחר שנגתה וכן בשור רודף
) יש ס לה. ש  אחר שור אחר והוזק (
 להסתסק אס בשורו הוזק או אי
ם דסליגי  בסלע לקה וכן בכל מקו
 רבנן וסומכוס אבל הכא בזה אומר
הן בא ומי  של אבותי שעל פי טענ
ן כל דאליס גבר: נ ט מ ק א פ ס  ה
ה מידו. ואסילו ת ו אים א צי  אין מו
 כתבו הרשאה זה לזה הואיל
ס (0 אין נזקקים להם:  ורשעים ה
א  דתני רבי חייא גזלן של רבים ל
ה גזלן. שאין מוציאין  שמי
ט בזה אומר של אבותי י י מ  מידו ו
 ולא בגזל מחמשה בני אדם דהמס
 אמאי אין מוציאין ורב אשי סליג
 אנהרדעי וסבר דרבי חייא לא להקל
 בא אלא להחמיר דלא סגי בהשבה
 אחת כמו לשאר גזלן עד שישלם
 גזלה לכל אחד ואחד כרבי עקיבא
ט בגזל י מי 0 ו ג ף ק ק ל ״ ב  בהגוזל עצים (
 מחמשה ובקונטרס סירש דמיירי
 בחנוני שמכר במדה שאינה ישרה
ודע למי גזל ולכך לא ניתן  דאינו י
 להשבון ואף על פי שיכול לעשות בו
 צרכי צבור כדאמרינן בפרק אין
) האי לאו השבה . ף כט צה ל כי  צטן (
א א: ואי דל* ליה צנ  מעליימא הי
יא חוקה. וא״ת ר הו ת ל א  דפירי ל
 ולהימניה במיגו דאי בעי אמר לסירות
ם ט  הורדתיו וי״ל דהוי מיגו במקום ע

דה שהיו הסירומ שלו ועוד ן דדלי ליה צגא דפירי מו ו ט ט ה  דאנן ס
ע והסירות: ק ר ק  דאינו רוצה לטעון לסירות הורדתיו אלא תובע ה
. אין לסרש דרב אשי ה ליה למעבד י הו ה מא י ת ח רא א  ואי לפי
 סבר דלעולס נאמן לומר לסירות הורדתיך דאס כן קשה לרב
א דרבנן דבעו שלש שניס מיום ליום דהא לדידיה מ ע  אשי מאי ט
ד שלש שנים מיזדהר איניש ע  ליכא למימר כדמפרש רבא בריש פרקין ד
ה טסי לא מזדהר דהא לעולם צריך לשמרו סן יאמר לפירומ ט ט ש  ב
 הורדמיך ועוד דאם כן היכי קאמר דאי לא תימא הכי דאיבעי ליה
 למחרי אלא לא בעי למחויי דחזקחו אינה חזקה דיכול לומר לסירות
 הורדתיו ומייתי ממשכנתא דסורא ומאי מיימי אדרבה אס כדברי
 רב אשי תו ליכא ססידא שיכול לומר לסירות הורדתיך ונראה לרשב״א
 דרב אשי לא בא להאמינו אחר ג׳ אס אומר לסירות הורדתיך אלא
ה יש לעשומ מחמלה שלא יוכל לומר לאחר שלש שלי  שואל איזו תקנ
 היא כשהורידו לסירות דסבר לא מהני מחאה אלא כשאמר פלניא
 גזלנא הוא דקא אכיל לארעאי בגזלנותא והיכא דאחתיה לסירות לא
נטרס והשמא מייתי שפיר ממשכנתא  מצי למחרי הכי וכן פירש הקו
: [ ה י ר ל מ ה א ׳ ׳ . ל י מ ק ״ ׳ ג ש ו ׳ מ י ע ו יא מחאה כי האי גוונא [  דסורא דמהנ

 הכי
ר לי ע קנ ק ר ק : א״ל איבטי [ליה] למחויי. בתוך שלש ולומר לעדים דעו לכס שלפירומ הורדמיו לכך וכך שניס וגוף ה ו  הורדתי
חה בו בעל השדה היה ן דמי ו ט  שאס אין לו שטר מכירה לזה המחזיק לא יוכל לטעון שטר היה לי ואבד ט לא נזהרתי בו אחר שלש ד
] פלניא לח: ן לקמן [ נ ט מ א ד ט בפירומ לאו מחאה היא אלא כ ו מ ע ו ק ר ק  לו להזהר בשטרו: דאי לא חימא הכי. דמחאה לחצאין שמוחה על ה
י בגזלנומא למחר מבענא ליה בדינא: אם כן האי משכנהא דםורא כוי. ומקנמא דרבנן הרא הך משכנמא ד  גזלנא הוא דקאכיל ארעא ט
ה על  משוס דהמלוה לחבירו על שדהו אסור לאכול הסירות משוס רבית אבל בנכייתא מותר כעין משכנתא דסורא שמלוה עשרה מנ
אע״ס ששרן הסירומ ע לבעלים בחנם ונמצא קונה סירומ של כל שנה במנה ואין כאן צד רבימ ו ק ר ק  שדהו ולסוף עשר שנים חוזר ה
 כסלים שהרי הוא קרוב לשכר וקרוב להססד שמקבל סירות של כל שנה במנה ואסילו בשנמ שדפון שלא יהו שרן סירוס השנה דינר:
מן ולא יוכל זה לטעון לפירומ הורדמיו ומחאה נמי לא מן המלוה ואמר לאחר שלש לקוחה היא בידי הכי נמי דמהי  אי כביש. טו
: ד י ס פ חה ה ה: אלא איבטי ליה למחויי. בתוך כל שלש ומהניא ליה מחאה ומדלא מי ד בממי ס פ  מועיל לו: דאהי ביה. לוה לידי ה
 ההא נמי. אס אימא דלסירא אחחיה איבעי ליה למחויי במוך שלש קודם שיחזיק: ישראל הבא מחמה טכו״ם הרי הוא כעכו׳ים. שדה
״ס ואכלה גס הוא א עכו ״ס שלש שנים או יותר וטוען שלקחה מישראל ואזיל ישראל וקנה מההו  שהכל יודעין שהיתה של ישראל ואכלה עכו
״ס שני חזקה או יותר לא הוי חזקה אלא אתי מריה דארעא ומסיק ליה מידיה דישראל וישראל ליזיל וליתבע לעכו״ס דזבן מיניה  אחר העכו
״ם עד דלימא ליה הב לי שטר דזביני דזבנמ לה מישראל דדין ד אנסשיה דלא הוה ליה למזבן ארעא טשראל מעכו  דאיהו הוא דאססי
ו בהם חזקה כדאמרינן ס וישראל ירא למחוח והלכך לא מקנ ״ס גזלנים ה ס עכו מ ס ה ד  חזקה לית ליה לעכו״ס ולא כל מאן דאתי מחממי
ס שהחזיק ״ ע ״ס א ת עכו מ ח א גופיה שיראים אנו למחות וישראל זה הבא מ מ ע ] הני דבי ריש גלותא לא מחזקי משוס האי ט .  לקמן בשמעתין [לו
ס שיוכל למכרה. ״ ו ״ס מכרה לי אבל איני יודע היאך באה לידי העכ ו ען העכ ה היא שהרי הוא טו נ ע ה ט מ  אין חזקחו כלום וחזקה שאין ע
א ט זבנה ההו י מן דדמי למאן דא״ל קמי ד ״ס שטר זביני דזבנה מינך וראיתי בו שלקחה ממך מהי ן ישראל ואמר יהב לי ההוא עכו  אבל אי טע
ס שלא ״ ע ת ישראל א מ ח ״ס דאילו בא מ מ עכו מ ח מן מיגו דאי בעי א״ל מינך זבנמה ואכלמה שני חזקה. ודוקא בא מ ׳ לקמן דמהי ״ס מינך דמסקי  עכו
א דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין: 0 גבי ההו א לף מ ) ׳ לקמן  דר בה אלא יום אחד אותו שמכרה לזה וזה החזיק שלש שנים חזקתו חזקה כדאמרי

י  לטד

 עין משפט
 נר מצוה

 נג א ב ג מיי׳ פט׳׳ו מהלי
 טוען ונטען הלכה ל
 סמג עשי! צה טוש״ע ח״מ
 סי׳ קלט סעיף נ וע׳׳ש ונסי׳

:  קמו סעיף כנ
ד ד מיי׳ פי״א שס הל׳ ט  נ
 ופ״א מהל׳ מכירה הל׳
 טז שמג עשי! צל צה טוש׳׳ע
נ שעיף א וסי׳ מ  ח״מ סי׳ ק

 קצנ סעיף יא:
 נה ה ו מיי׳ סיי׳א מהל׳
 טוען ונטען הלי ט סמג
 עשי! צה טוש״ע ח״מ סי׳

נ סעיף א: מ  ק
ו ז ח טוש״ע ח״מ סי׳ קנ  נ

 סעיף א:
ז ט מיי׳ פי״ל מהל׳ טוען  נ
 ונטען הל׳ ה ועי׳
 נהשגוח ונמ׳׳מ וס״א מהלי
ל ה הל׳ ת סמג עשי! פ ר ט  מ
ט מ  צה טוש״ע ח״מ סי׳ ק
 סעיף יל וסי׳ קצל סעיף א:
ג שס מ ח י מיי׳ שס ס  נ
ט מ  טוש״ע ח״מ סי׳ ק

 סעיף טו וסי׳ קצל שם:

 רבינו גרשום
 התם להאי אית ליה דררא
 ןדממונא] בגוה. דקודם
 מכירה הות ממוניה דהאי
 ובתר מכירה דאידך ואין
 ידוע ממונו של מי ילדה
 מש״ה יחלוקו: גזלן של
 [רכים]. כלומר גזלן של
 שנים שעומדים במחלוקת
 ביניהם א) כגון אלא
 שלא ניתן להשבון שאע״פ
 שמשיב קרוי גזלן שאין
 ידוע של מי היתה שיחזירגה

 לו:
 פיםקא אמר ר׳ אבא אי
 דלי ליה. המערער כלומר
 שסייע למחזיק להגביה לו
 על כתיפו נו או שהשליך
 אחריו לביתו צנא של פירות
 מאותה שדה שמערער עליה
 אע״פ שעדיין לא עמדה
 ברשותיה נ• שנין תזקה
 אלא כיון שיש לו עדים
 שהגביה לו צנא דפירי
 לאלתר הוי חזקה ראם
 איתא דשלו היא כיון שאמר
 לו המחזיק הגבה לי היה
 לו למחות ולומר והלא
 שלי הוא הקרקע מה יש
 לך בסירות שדי: אמר רב
 זכיד. אי דלי ליה צנא ושוב
 מערער על השדה דשלו
 הוא וטוען ואומר לפירות
 הורדתיו שיהא אריסי שיהא
 חצי הפידות שלו וזה
 שהגבהתי לו חלקו סיעתיו
 להגביה נאמן לומר כן:
 הני מילי. דנאמן לומר כן
 בתוך ג׳ כשלא החזיק בהן
 עדיין ג׳ שני חזקה אבל
 לאחר ג׳ [לא]: מאי הוה
 ליה למיעבד. מה היה יכול
 למחות הא לא מצי לסלקו
 קודם זמנו אם עשאו אריס
 לי• שנים עדיין לא הגיע
 זמנו: אפ״ה איבעי ליה
 למחויי. אע״ג דלא הוי עיקר
 מחאה דלא מצי למימר
 פלוני גזלנא הוא דאכיל
 ארעא דידי דהא ברשותיה
 אוכל דהורידו לפירות מ״מ
 צריך למחות בפני עדים
 בתוך ג׳ ולומר הוו עדים
 שפלוני (שעובד) [שאוכל]
 שדה שלי אני הורדתיו
 לפירות לכך שנים ואי לא
 אמר הכי לא מהימן למחות
 אחר גי: דאי לא תימא
 הכי. דצריך למחויי בתוך ג׳
 ולהודיע לרבים שאינה שלו
 א״כ הני משכנתא דסורא
 דמשכן ליה לוה למלוה
 דליכול שדהו בנכייתא עד
 ומן שישתלם ממנו כפירות
 שיאכל מן השדה: אלא
 איבעי ליה למחויי. בתוך ג•

 א) נראה לצ״ל שעומלים
 נמחלוקמ כגון אלו: שלא ניתן
 להישנו! וכוי. נו אולי צ״ל
 או ששלח אחריו לביתו ונו׳
 ואפשר לכוונתו ששלח הלוקח
 אחטו של מטה לארעא וכמו
 שסי׳ הרשנ׳׳ס נשם הר״ח

 דיל.



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פי״ל מהל׳ טוען  נ
 הלנה ו שמג עשי! 5ה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמט• סעיף

 טז:
 ם ב מיי׳ שס פי״ב הלי טו
 סמג עשי! צה טיש״ע ח״מ

 סי׳ קמא סעי׳ יג:
א ג מיי׳ שס הל׳ ינ ועיין  ם
 נהשגוח ונמ״מ טוש׳׳ע

 שס סעיף יא:
ב ד ה מיי׳ שם הל׳ יא  פ

 טוש״ע שס סעיף י:
 םנ ו מיי׳ שס הל׳ ט טוש״ע

 שס סעי׳ ה:
 םד ז מיי׳ שס הל׳ י טיש״ע

 שם סעי׳ ו:
 םה ח מיי׳ פי״ג שם הלכה נ
 סמג שם טור ח״מ סי׳

 קמט:
ו ט מיי׳ שם פ״י הל׳ א סמג  ס
 שס טוש״ע ח״מ סי׳ קלה

 ס״א וסי׳ ענ שעי׳ כא:
 םז י כ מיי׳ שס הלכה ל וסמג
 שס טיש׳׳ע ח״מ סי׳ קלה

 סעי׳ נ:
ח ל מיי׳ שס הל׳ ג סמג שס  ם
 טוש״ע ח״מ סי׳ ענ סעי׳

 יז יח נא:
ט מ מיי׳ שס ס״י הל׳ נ  ס
 שמג שס טוש״ע שס סעיף
 נא וסי׳ קלה סעיף א [ונרנ
 אלפס עול ננחונוח פרק ט לף
 קח: ונשנועות ס״ז לף שיל:]

 חזהת הבתים פרס שלישי בבא בתרא לו.
א חזקה. וכן הכי י ם הו כלאי ת ו עי י ה ערלה שכ ל כ  גרים ר״ח א

 נראה לר״י עיקר ואיירי כשאכלה זמורות וכן מוכח בהאשה
ף ס.) למנן המוציא הוצאות על נכסי אשמו הוציא ת ל ו ב ו פ כ  שנסלו (
מה שאכל ה שהוציא הוציא ו מעא ואכל הרבה מ מעא קי  הרבה ואכל קי
 אכל ואמר בגמרא עבד רב יהודה
 עובדא בחבילי זמורות ורב יהודה
ה דאמר רב יהודה אכלה  לטעמי
 ערלה שביעימ וכלאים הרא חזקה״)
 ואין לומר דלעולס גרס הכא אינה
 חזקה והתם כשאכלה זמורות והכא
 כשאכלה סירות שהן אסורים ולכך
א חזקה שלא אכל כדרך ר  לא ה
ה ליה לאיתרי  האוכלים דאם כן הו
 ההיא דהתם נמי הכא דאיירי בדיני
ת ו ר ו מ ע ח מ ש א״ת דהכא מ  תזקה ו
א דאמרינן ה  ועצי כלאים שרו ומ״ש מ
0 תנור ף מ ם ל י ח ס פ  בסרק כל שעה (
 שהסיקוהו בקליסי ערלה או בקשין
 של כלאי הכרס תדש יותץ מכלל
( ף כה. ל  דאסירי ואמרינן נמי התם (
 כלאי הכרס עיקרן נאסר ומיהו הא
 לא קשה דאיכא למימר דעיקרן נאסר
ן הזרע ר״ל ב ם כ י ר ב ל  משוס דכתיב (
 דהתס איירי בזרוע מעיקרן שנזרעו
 הזרעים עם נטיעות הכרס שגדלו
 הזמורות באיסור אבל הכא איירי
 בזמורומ שהיו כבר גדולים קודם
 שנזרעו כלאים שאומן אינן נאסרים
ס כדאמר בפרק  אלא כשהוסיסו מאמי
) ובפרק כל הבשר ף כה. ם ל ש  כל שעה י
) זרוע ובא הוסיף ח. ף קנ ן ל י ל חו ) 

ס לא ס אין לא הוסיף מאמי  מאמי
 ומיידי הכא שזמורומ לא הוסיסו
 מאתים והסירות הוסיסו ולכך לא
 הרא חזקה אלא בזמורומ ואין זה
 דוחק דהכי הוי אורחא דמילתא
ן הסירומ מאתים  שקודם מוסיפי
 מן הזמורות לפי שהזמורות כבר

 היו גדולומ קודם
 כלאים:

 נרה

 משאני

 שכיחי
 לימא
 עקיבא
 חוהש

 זריעת

 חזקה
 טייעי
 וכו׳:
 והבי

 לדיהי אמר לי עכו״ם המינך זבנה
 מהימן מי איכא מיהי האילו >« עכו״ם
 אמה לא מהימן ואילו אמר ישהאל משמיה
אי  העכו״ם מהימן אלא אמר רבא א
 אמר ישראל קמי דיהי זבנה עכו״ם מינך
 תבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי א״ל
ואמר רב יהוהה האי מאן (  אנא זבינתה מינך א
 הנקיט מגלא ותובליא ואמה איזיל איגזרה
 לדקלא דפלניא הזבנתיה מיניה מהימן(י< לא
 חציף איניש למיגזר הקלא הלאו היליה ואמר
האי מאן האחזיק מגודא דערודי  רב יהוהה ב
 ולבר לא הוי חזקה מ״ט מימר אמר כל
ואמר רב יהוהה (  דזרע נמי ערוהי אכלי ליה נ
 אכלה ערלה » אינה חזקה תניא נמי הכי
אכלה ערלה שביעית וכלאים אינה חזקה ג (  ג

 אמר רב יוםף י אכלה שחת לא הוי חזקה
ואי בצואר מחוזא קיימא הוי  אמר רבא ה
 חזקה אמר רב נחמן יתפתיחא לא הוי חזקה
 י אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה חוהני
 דבי ריש גלותא לא מחזקי בן ולא מחזקינן
 בהו: והעבהים וכר: עבהים יש להם חזקה
 ״והאמר ר״ל טהגודרות אין להן חזקה אמר
 רבא ־אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה
ם היה קטן א  לאחר ג׳ שנים אמר רבא נ
 מוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא
 לא צריכא האית ליה אימא מהו התימא
 ניחוש הלמא אימיה עיילתיה להתם קמ״ל
הנהו עיזי האכלו (  אימא לא מנשיא ברא ה
 חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא
 תפםינהו והוה קא טעין טובא אמר אבוה
 דשמואל ליכול לטעון עד כדי דמיהן האי

 בעי אמר לקוחות הן ביהי והאמר ר״ל הגוררות אין להן
 8עיזי יידמסירה לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא

 ומידא לידא משלמי: ר׳ ישמעאל אומר שלשה חדשים
 ניר איכא בינייהו דרבי ישמעאל סבר ניר לא הוי חזקה

 אפילו
 סבר ניר הוי חזקה ותסברא לרבי עקיבא מאי איריא

 רבינו גרשום (המשך)
 מיחה הויא חזקה: תפתיחה.
 זוהי קרקע שפחותה היא יותר
 מבית השלחין שפתוחה היא
 ובקועה ככברה זו שאינה
 מקבלת מים כך אין ניכרין בה
 המים ואין יכולין להשקותה
 ואינה מוציאה פידותיה אם
 החזיק בה אדם ג׳ שנים אינה
 חזקה הואיל שאין בה שום
 לחלוחית לא חשש למחות:
 אפיק כורא ועייל כורא. שאין
 מוציאה כי אם כעין שזורעין
 בה ולא יותר אינה חוקה
 דלא חשש למחות הואיל ואין
 מרוויח בה: והני דבי ריש
 גלותא אם מחויקין בקרקעות
 שלנו ג׳ שנים אינה חזקה
 דבשביל כבודן שתקי אנשי:
 ולא מחזקינן כהו. בשרותם
 בג• שנים דמשום דעשירים
 נינהו שתקי אי נמי משוס
 דטרידי בטורה צבור ולא
 ידעי ולא מחי. והעבדים יש
 להם חזקה. מי שמחזיק בהם
 ג׳ שנים: הגוררות אין להם
 חזקה. כגון צאן ובהמה שאם
 החזיק בהן אינה חזקה משום
 דיש בהם רוח חיים דאיכא
 למימר מאליהם הלכו אצלו
 והחזיק בהן גבי עבדים נמי
 איכא למימר מאליהן הלכו
 אצלו והחזיק בהן ואמאי יש
 להן חזקה: אמר רבא אין
 להם חזקה לאלתר אבל יש
 להן חזקה לאחר ג׳ שנים:
 א) כדקתני בהמה גבי עבדים
 וגבי גודרות בהמה דקה דאין
 להם שמירה כל כך אין להם
 חזקה אבל בהמה גסה דיש
 להן שמירה יש להם חזקה
 לאלתר דמצי אמר אתה מכרת
 לי: קטן עבד יש לו חזקה.
 משום דליכא למימר איהו
 אזיל לתמן: מ אית ליה אימא
 לא מנשיא ברא ומדאיתא גבי
 האי ב׳ ימים או ג• ולא מיחה
 יש לו חוקה: חושלא. שעורין
 קלופות: דמסירי לרועה. ויש
 להן שמירה משום הכי
 כשהן ברשות של זה יש
 להן חוקה דליכא למימר
 דמאחריני נינהו: צפרא ופניא.
 דאולי לחודייהו לרועה והדרי
 לביתייהו בלא שמירה ובדין
 הוא דלית להו חזקה דאיכא
 למימר מנפשייהו אזלי התם
 ואחויק בהו. ומשני בנהרדעא
 שאני משום דשכיחי טייעי
 כלומר גנבים ישמעאלים לא
 שביק לגודרותיהו למיזל
 לחודייהו כי אם מידא דבעל
 הבהמות לידא דרועה ומידא
 דרועה לידא דבעל הבהמות
 משום הכי יש להן חזקה.
 פיסי ר׳ ישמעאל אומר שדה
 בית הבעל לא צריך לאחווקי
 בה ג׳ שנים רצופות שלימות
 חדשים של אמצעית דפחות מיכן לא חשיבי
 ג׳ שנים ולהכי נקט ג׳ חדשים דג׳ תבואות בעינן בג׳ שנים ובג• חדשים מתגדלות תבואה של שעורים ושל שבולת
 שועל ולכלן לועזין טרמיי״ש. לימא ניר איכא בינייהו דר׳ ישמעאל משום הכי בעי ג־ חדשים ולא פחות דאם נייר

ק אדעתיה  לדידי אמר לי עהו״ם דמינך זבנה מהימן. דמדאסי
נ הוה מצי למיטען אנא זבינתה מינך ואכלתי׳ שני ט ה״  למיטתן ה
: מי איכא מידי דאילו ר מ א ה לו לשקר וקושטא ק מן הלכך מ  חזקה דמהי
ה נ ע ה ט מ  אמר עהו״ם לא מהימן הוי. השתא נמי חזקה שאין ע

מו אמת היא דאמר ׳ אס טענ  היא דאפי
״ס דמישראל זבנה הלא  ליה עכו
״ם כלום בלא  אין בדבטו של עכו
 שטר: קמאי דירי. כלומר שאני
ה מ ודע בבירור היינו חזקה שיש ע  י
: האי מאן דנקיט כוי. כבר ה נ ע  ט
 סרישימ לה לעיל נלג:]: האי מאן דאחזיק
 מגודא דערודי ולבר לא הוי חזקה.
 חיות השדה שבאות ואוכלות הזרעים
 שבקצות השדה רש שעושין קירות
ע חוץ ק ר ן השדה ומניחין ק דט ו ג  ו
כומ ליער ט בשדומ הסמו ע  לקיר מ
 ומשליטם שם זרע ומה שצומת באות
 התיות ואוכלות אומו ואינן נכנסות
 בשדה עכשיו ואס בא אדם והתזיק
ע חוץ לגדר אינה תזקה ק ר ק  באותו ה
ה דזרע ן דכל מ ו ט  דיכול לומר ד
ע ערודי אכלי ליה לא ק ר  בההוא ק
 איכסמ ליה למחות דלא אחזיק
קה:  כדמחזקי אינשי לפיכך לא הרא חז
 אכלה טרלה. אחמ מן השלש שנים
 הרא שנמ ערלה אינה חזקה דלא
 איכפת ליה לבעל השדה בשנת ערלה
 ולכך לא מיחה וכ״ש אס שלשתן שני
 ערלה. ערלה וכלאים אטלמן באיסור
 שביעית הסקר לכל לכך לא מיחה
 ולא הרא חזקה. ובסירוש ר״ת גרסינן
 הכי אכלה ערלה ושביעית וכלאים
 הרי זו תזקה ולא נהירא: אכלה
ן עד שתגדל  שחת. שלא המתי
 התבואה אלא ג׳ שנים קצרה כשהיא
 שתת ומאכיל לבהמתו אינה חזקה
ט ואטל ולא היה אוכל כשאר  דשמי
 בני אדם ולסיכך לא חשש זה למחומ
 בו שיש רגלים לדבר שירא הוא
 להחזיק כשאר בני אדם לסי שבגזל
 ירד בה: ואמר רבא ואי. קאי האי
 שחת: בצואר מחוזא. בבקעת מחוזא
ר חזקה לפי שעשירים הם ובהמות  ה
 להם הרבה ודרכם להאטל השדות
 לבהמות כשהן שחת: הפהיחא.
 קרקע סחוחה ומלאה בקעים ואינה
 מוציאה פירותיה לא הרא חזקה
ד למחומ. ורבי׳ י רעתה לא הקפי  דמסנ

ה וזרע בה כגון זה אינה ש ט נתבקעה כגוף) סתחי ח  חננאל פירש תפחיחא שדה שלא חרש אומה אלא הוגשמה ונשבה הרוח וזרחה השמש ו
ר חזקה דלא חשש זה למחות: ן דליכא הרווחה לא ה ו ט : אפיק כורא. זרע כור: וטייל כורא. וליקט בו כור והכניס לביתו ד קה  חז
: ולא מהזקיק בהו. ת יראתן לא מיחו בהן מ ח מ  לא מחזקי בן. אם החזיק אחד מהן בשדותינו אינה חזקה וצריך להזהר בשטרו ד
ע שלהם ק ר ס ויש להם במים ושדומ הרבה מניחין בני אדם לדור בבתיהם ושותקים ושמחים כדי להשביח ק ט י ש  שממוך שהם ע
י״מ לפי שעסוקין בצרט צבור אין יודעין מי  וימצאוס מתוקנים וגס למחות אינן חוששים לסי שבזרוע יטלו אמ שלהם כל זמן שירצו. ו
 מחזיק בשלהן ולא נהירא: הגודרוס אין להן חזקה. גודרומ צאן וכל דבר המהלך בדרטס ובשווקים שיכול לומר מעצמו נכנס או
קה: ם ותנן דיש להם חז ס בכל מקו  אמה הכנסחו לביחך והחזקמ בו אינה חזקה ואין יכול לומר לקוח הוא בידי והעבדים מהלכים ה
מ לאלתר שהמחזיק בהן בכיחו אין יכול לטעון לקוח הוא בידי בלא עדים ובלא ראיה ״  ומשני הא דאמר ר״ל אין להן חזקה ה
 כשאר מטלטלין שאין יכולין להלך ואין עשרן להשאיל ולהשכיר דנאמן בהן לומר לקות הוא [בידי] הואיל וישנו בביתו דבשאר
ר מזקה לאלמר דהמותזק בהן יכול לטעון שלי הוא שלקתתיו אבל יש [א] להן לעבדים ולגודרות חזקה לאחר ג׳ שנים  מטלטלין ה
: יש לו חזקה לאלחר. אס החזיק בו אחד ה ס ט ע טל ב : אמר רבא. עבד כנעני קטן המו מה ר למחומ ולא מי ע ר ע מ  שהיה לו לזה ה
 ואמר לקוח הוא בידי נאמן הואיל ואין יכול להלך ולא דמי לגודרומ וגס אין עשר להשאיל ולהשכיר: פשיטא. דודאי מעצמו לא
ט טיזי דאכלו ר: אימיה טיילחיה. ושכחתים שם דהשתא היינו גודרות: ה  הלך: דעיילא אימיה. דעבד בבית אומו המחזיק תדי
ט הרא ברשות עדת היא לעולם ו ] שן מו : ו ק ט ״ כ ס קלוסיס שנכנסו בשדה [וראו] אומה מבואה השטוחה שם לשמש וקיימא לן נ ט ו ע  חושלא. ש
הן של עזים ט או הרבה וטוען בעל השדה כי הרבה אכלו יותר מכדי דמי ע ה אכלו מ  הניזק נזק שלם משלממ ואין עדים מעידין מ
ס בהו ומהימן ט קאמר ט דהא מסי י גו דיכול למימר בעל השדה לקוחין הן ב ט מי ״  הללו: יכול לטטון טד כדי דמיהן. של עזיס מ
: והאמר ר״ל כוי. ם ט ע מן אלא ב מן בשבועה אבל בטסי מכדי דמיהן דליכא מיגו לא מהי . וקיימא לן האי מהי מן  נמי כך וכך אכלו מהי
ט י ס מ ן ד ו ג דגודרות נינהו ט ״ ע א הן הא ליכא מיגו דלא מצי למימר לקוחין הן בידי: שאני טיזי. ד ד כדי דמי  ואמאי יכול לטעון ע
: והאיכא צפרא. שהולטס קה  לרועה מתוך שמשונות הן יותר מאילים וכבשים ואין אדס יכול להחזיק בהן בדרך לסיכך יש להן מז
: ופניא. שהרועה מביאן מן השדה עד תוך העיר וכל אחת הולכת מעצמה לבית הבעלים: טייעי. עה  ימידות מבימ הבעלים עד בימ הרו
עה ליד הבעלים ערבית ואין הולכות ימילומ כלל: ניר. ת ומיד הרו ט ח עה ש ד הבעלים ליד הרו  ישמעאלים גנבים: מידא לירא משלמי. מי
ט הלכך צריך ג׳ חדשים בראשונה וגי באחרונה י ר ניר לא הוי חזקה. אלא גמר פ ב ע י): רבי ישמעאל ס ש ו ה ה כדכמיב נירו לכס ניר ( ש ט  ח
ר גיר הוי חזקה. הלכך בחדש אחד סגי כדי לעשות ניר: ב ט כל צרכו ר״ב חדשיס באמצע דבעינן רצוסין: ורבי עקיבא ס ט גדל ס ה ב  ד

 אסי׳

 מםורת הש״ם
 א) לעיל לג: ע״ש, ב) ןכתונות פ.
 ע״ש], >) (שס), ר) כמונות פל:
 גיטין כ:, ה) נ׳׳מ קטז., 1) [צ״ל
 למסירן. יעניין], t) צ״ל כמו.
 רש״ל, ח) [ועי׳ חוס׳ מנחות נח:

 ל״ה ואיכא לאמרי],

H וסו 

 גליון הש״ם
א ןןיוי דםםיר• לרועה. ר פ  נ
 עיין נייק לף עט ע״נ חוס׳ ל״ה

 אין:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ לאילו אמר עכו״ם לא
 מהימן: (נ) שם מהימן מ־׳ט
 לא חציף: (ג) שם ואמר רנ
 יהולה אכלה ערלה שביעית

 וכלאים איצה חזקה:

 הגהות הגר״א
 [א] -שב״ם ל״ה ומשני. אנל
 יש כוי. ש״ע סי׳ ענ ינ׳׳ה סי׳
 קלה. ורמנ׳׳ס וש״ע סי׳ קלה
 כחנו ענליס לנר (ועמ״ש רנינו

 שס נס״ק ה):

 מוסף רש״י
 מגלא ותובליא. כלי גולרי
 חמריס, המגל לגלור וחונילא
 חנל לעלות ללקל מרונ גנהו,
 ר״מ תונילא סל לקנל פיריח
. ואמר. נפנינו, 1 : ל ת י ט ל ) 

 אמיל איגזרה לדקלא
 דפלניא. כלומר אלקוט
 הפירומ, מהימן. ושנקין ליה
 נ״ל ללקט הפירומ נלא עלים
 ושטר, אחרי שאין ילוע שהנעלים
 מוחין נרנר קולס לקיטה, ואס
 אתא חנריה וטען להל״מ אחר
 שליקט האילן לית עליה אלא
 שנועת היסה, אנל מקמיה
 לליגלריה אתא מריה דדיקלא
 ואמר להל׳׳מ, לא מהימן מלקט
. ו : ג ל ל י ע ל  על למייתי ראיה, (
 אכלה ערלה. אכלה לוקח שני
 ערלה, שאין הנאת! אלא
 נומורות, שהפרי אסור נהנאה,
 או שניעית שהוא הפקר, או
 שזרעה נלאיס, הרי זו חזקה.
 עולין לו למנין שלש שנים, אי
 אחח מהשלש שניס אחת מאלו
. הגוררות. נהמוח ת פ ו ו ב ו ת כ ) 

 1גיטי1 כ:: נהמה לקה על שס

 ןנמלנר לנו גליות צאן!כתובות
. אין להן חזקה. אין ׳ :  3ד
 המחזיק נהס יכול לומר לקוחי!
 הן נילי, שמא מצאן והכנישן
 נניתי, לפי שלרנן להלך נשלומ
שם! אלס שחפסן אינו יכול  ו
 לטעון לנעליהם מכרחס לי
 לאיכא למימר מעצמן הלכו אצלו

 בצואר מחוזא. כלומר אם אותה קרקע עומדת סמוך למחתא שעשירים היו ווורעין שדותיהן למאכל בהמתן לא ליה לקרקע לא הויא חוקה עד ג׳ שנים שלמים ג) דעבד ליה ניר דניר הוה חזקה: ואפי׳ יום אחד סגיא. דביוס אחד

 א) אולי צ״ל והא ללא קחני נהמה גני ענליס משוס ללוקא גני גולרוח לנהמה לקה יכו׳ אין להם חזקה לאלתר אנל נהמה גשה ונוי. נ) צ״ל ל״צ לאית ליה אימא וכו• קמ״ל אימא לא מנשיא נרא כוי. ג) אולי צ״ל ור״ע סנר ניר הוי חוקה.



 מסורת הש״ם
 א) ועי תיס׳ לקמן צג: ל״ה
 מאן], ב) ןיכמות מס.ן, ג) גי׳
 רש״ל שיגדור ג׳ גרידות
 נללי״ח והיא מלשון גולו
 אילנא, ד) רש״ל מ״ז, ה) אגל
 אילנות גלולות ממטע נוי ג׳
 לנית סאה נ״ה נמהרש״ל.
 ונלפו״ר ונמהרש״א נגרסא:
 אנל ג׳ אילנות ממטע עשרה,

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מאן י״א. נ״נ
 אע״ג לנהוריות רף יג אמרו
 לי״א היינו רני נתן הנא
 קנלה היתה נילו ועייל ר״פ
 המוכר סירות לף צג ע״נ
 נמ״ש התוס׳ נל״ה מאן י״א:
 (ג) שם א״ר אחא שאלית
 כל גלולי ונוי הרי וו חזקה:
 (ג) רשב״ם ל״ה אכל
 וכו׳ סירות של גי:
 (ד) דייה דקל וכו׳ דבפחות
 מגי וכוי להא לא גרר
 דמה שליקט מן הארץ
 ולא מן האילן ללנרי רנ:
 (ה) תום׳ ר״ה נרה ונו׳
 ואומר ר״י דנרה לוקא כגון:
 (ו) דייה היו לו שלשיס אילנות
 הני אילנות לא בגדולים
 איירי וכו׳ בפ׳ לא יחפור
 ונראה דדוקא שלשים אבל
 תשע אילנות ממטע שלש וכוי
 ללא נדי נורי הס״ל ונ״נ
 פירוש אילנות גלוליס וכן
 פירש נטור ח״מ נסי׳ קמ״א
 5שס ר״י: (1) דייה ממטע
 יכו׳ דאע״פ שהן ונו׳
 העימדיס ליעקר והעומדים
 כצ״ל יתינת יאותן נמחק:
 (ח) דייה ממטע וני׳ חוקה
 ממכר דהיכא דקנה שלשה:
 (נו) בא״ד ח׳ אמות מכל
 צד: (י) בא״ד מתוספתא
 למכילחין לקתני גבי קנה:

 לו: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 אפיי יום אחד גמי. יכול לעשות בו ניר: פירא רבא ופירא זוטא איכא
ל דלא הוי חזקה עד שילקט פירא רבא דהיינו  בינייהו. ר׳ ישמעאל פ״
 כשנגמרה כל המבואה לפיכך צריך שלשה חדשים כגון שעורים ושבולת
ר״ע סבר פירא זוטא דהיינו כגון  שועל ועדשים שגדלים בג׳ חדשים ו
 שחח שגדל כשלשים יום הרא חזקה
פ שלא נגמרה התבואה אי נמי ״ ע  א
:  כגון ירק דגדלין הירקות בחדש אחד
 נרה שנה. בלא זריעה: ושהיק. ולא
: כל שיבא ד י חה הסס חה ומדלא מי  מי
ו ליטול בה. כל קיסמים  ושיגא דכרג
 שבמחרישה יכניס בה כלומר הלואי
 ויחרוש הרבה עד שתכלה מחרשמו
ע ואח״כ אטלנה ק ר ק  ותמרפה ה
: ילמדנו רבינו ניר  ואזרענה אני
 הוי חזקה. בשדה הבעל ודי בחזקת
ם: רבי ישמעאל  י״ב חדש ושני ימי
נן  ור׳ עקיבא דמסניסין. כדאוקמי
ע ניר לא הוי חזקה כלומר יום ״ כ  ד
 א׳ בשנה שנר בו שדהו אינה חזקה
 להחשב כשנה שלמה לחשבון ג׳
 שנים: זו דברי רבי ישמעאל ור״ע.
׳ נכח.] שדה הבעל חזקתו  דאמרי במתני
 ג׳ שנים ואינה מיום ליום אלא י״מ
 חדשים לר׳ ישמעאל וי״ד לר״ע אבל
 חכמים אומרים חזקחן שלש שנים
 בכל דבר מיום ליום. ואליבייהו דהני
א מ ע  רבנן פרישנן בריש פירקין זכט.] ט
ד שלש שנים ע  דחזקמ ג׳ שנים ד
י לא פ  מיזדהר איגיש בשטריה ט
 מיזדהר וכוותייהו דהני רבנן אליבא
 דרב רףמי כדמוכח סוגיא דמכילתין
 דלא אזיל בתר לקיטת ג׳ פירומ של
 ג׳ שנים אלא ג׳ שנים שלמות בעינן
 בכל דבר ומשוס דאין אדם נזהר
׳ שנים: לאו למעוטי  בשטרו יותר מג
׳ פירא רבא ופירא א אפי ה  ניר. ד
ט וכ״ש ניר דהא מיום ע מ  זוטא קא מ
׳ שנים  ליום קתני למעוטי אפי
ת אלמא ניר לא חשיב מזקת ו טע  מקו
 יום אחד דידיה כשנה שלמה דאס כן
 די בי״ב חדש ושני ימים ואנן שלש
 שנים מיום ליום בעינן: דאמר רב
 יהודה אמר שמואל זו דברי ר׳
 ישמעאל ור״ע. דאמרי בממני׳ אבל
מסק  בשדה אילן כנס את תבואתו ו
 אמ זימיו וכנס אמ קייצו הרי אלו ג׳ שגיס [לעיל כח.1 אלמא משליקט ג׳ סירות
 בשדה אחת בשנה אחת בג׳ זמנים זה אחר זה חשיב לה חזקה: אבל
 תכמים אומרים. סירות («) ג׳ שנים צריך עד שיגדור בתמרים
 ג׳ גדירות כוי: מסיקות. בזיתים: מאי בינייהו. בין רב ושמואל
 בין למר ובין למר ג׳ שנים בעינן: דקל גערה איכא בינייהו. דקל
ם מ ג׳ סעמי ענ ׳ שנים שלמומ טו מ מג  ילדה ובחורה (י) דסחו
ג דליכא ג׳ שנים שלמוח ולרב ״ ע  דלשמואל הויא חזקה בג׳ גדירומ א
 בעינן ג׳ שנים מיום ליום. ורבינו חננאל סי׳ דקל נערה דקל
 המשיר סירותיו קודם גמרן מלשון גס חצני נערתי (נחמיה p לדברי
 שמואל דאמר בעינן ג׳ גדירות לא הוי חזקה דהא לא גדר
 לדברי רב דאמר בעינן ג׳ שנים והרי הוא מחזיק בו ג׳ שנים והויא
׳ שנים והכי ׳ שמואל לא בא לגרוע מג  חזקה ולפי הלשון הזה אפי
ם בשנה י ד דקל נערה דקל דיופרין שעושה פעמי  קי״ל. ל״א פירש עו
 לשמואל בשנה ומחצה הרא חזקה דהא איכא ג׳ גדירות ולרב לא הרא
 חזקה דליכא ג׳ שנים: אמר אביי מדברי ר׳ ישמעאל נשמע להו
ג לה. והכי פירושא דר׳ ישמעאל דבשנה ״  לרבנן היו לו שלשים הוי. ה
ת בשדה מו ר חזקה בשדה אחמ בשלש לקיטומ בשלשה מקו  אחת ה
מסק אמ דמיו כו׳ מדבריו נשמע להו  כדקתני כנס את חבואמו ו
 לרבנן דסליגי עליה כדאמר רב יהודה אמר שמואל לעיל ובעו ג׳ שנים
 דליכא פלוגתא בין ר׳ ישמעאל ובין רבנן אלא בשנה אחמ וג׳ שניס
 אבל כל מאי דאמר ר׳ ישמעאל בשנה אחמ אמרי רבנן בג׳ שנים:
 ממטע עשרה לגיח סאה. דבית סאה צריך לעשר נטיעומ כדאמר בלא
0 אבל אס פתומ מבית סאה לי׳ אילנות הרי סמוכין  יחסור (לעיל לף ט
 ביותר והוי כיער ולא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי וביותר
ה ע אלא כנגד מ ק ר ק  מבית סאה לי׳ נמי לא הויא חזקה בכל ה
 שצריך לאילנות: אכל י׳ בשנה זו כוי הרי זו חזקה. דכמי שהחזיק
 ג׳ שנים בכל השדה דמי שהיה אוכל בכל השנה מה שגדל בו:

 לאו
 דהמוכר את הבימ (שם לף עב.) דקמגי בהקדיש עשרה לבית סאה
 קרקע וכמה יהו קרובים זה לזה כדי שיהא הבקר עובר בכליו

 וכמה

 אפילו יום אחד נטי אלא דכולי עלמא אניר
 לא הוי חזקה והכא פירא רבא ופירא זוטא
 איכא בינייהו ת״ר ניה אינו חזקה וי״א הרי זה
מאן י״א אמר רב חםדא ר׳ אחא היא (  חזקה >* א
 דתניא נרה שנה וזרעה ב׳ נרה ב׳ וזרעה
 שנה אינה חזקה ר׳ אחא אומר הרי זו
 חזקה א״ר «< אשי שאלית כל גהולי הדור
 ואמרו לי ניר הרי זה חזקה א״ל רב
 ביבי לרב נחמן מאי טעמא דמ״ד ניר הוי
 חזקה לא עביד איניש דכריבו ליה לארעית
 ושתיק ומ״ט דמ״ד ניה לא הוי חזקה מימר
 אמר כל שיבא ושיבא דכרבו לעייל ביה
 שלחו ליה בני פום נהרא להב נחמן בר
 רב חםדא ילמדנו רבינו נירא הוי חזקה או
 לא הוי חזקה אמר להו ר׳ אחא וכל גדולי
 הדור אמרי ניה הרי זה חזקה אמר רב נחמן בר
 יצחק ״רבותא למיחשב גברי הא רב ושמואל
 בבבל ור׳ ישמעאל ור׳ עקיבא בא״י אמרי
 ניר לא הוי חזקה ר׳ ישמעאל ורבי עקיבא
 מתני׳ היא רב מאי היא דאמר רב יהודה
 אמר רב זו דברי ר׳ ישמעאל ורבי עקיבא
 אבל חכמים אומרים חזקתה ג׳ שנים מיום
 ליום מיום ליום למעוטי מאי לאו למעוטי ניר
 הלא שמואל מאי היא דאמר רב יהוהה אמר
 שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא
שיגדור שלש : (  אבל חכמים אומרים עד ג
 גרירות ויבצור ג׳ בצירות וימםוק ג׳ מסיקות
הקל נערה איכא  מאי בינייהו אמר אביי ג
 בינייהו י׳(שעושה שלש פעמים בשנה):
 אמר רבי ישמעאל בה״א בשהה הלבן:
 אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן
 לו שלשים אילנות ממטע עשרה
 סאה אכל עשרה בשנה זו ועשהה
 זו ועשרה בשנה זו הרי זו חזקה

 לאו

קט אלא ם כוי. נרה שתים וזרע שנה אחת לא נ  נהה שנה וזרע שתי
׳ הכי הויא מזקה ואומר ר״י  משוס רבומא דר׳ אחא דאפי
 w דנראה דוקא כגון שנרה וזרע ונרה אבל נרה בזה אחר זה אסי׳ רבי
ה מועיל חרישה כל כך שחודשה ב׳ שנים מ דה דאינה חזקה ד  אחא מו

.  בלא זריעה: למעוטי מאי
מה לרשב״א דהיכי מוכח מהכא  תי
 דלמעוטי נירא קאתי דלמא קסברי
 רבנן נירא הוי חזקה והא דצריך ג׳
ד תלת ע  שנים מיום ליום משוס ד
 שנין מיזדהר איניש בשטרא כדמפרש
׳ לא עשה באותן  בריש פירקין ואפי
 שלש אלא ניר הוי חזקה דלא עביד
 איניש דכרבי לארעיה ושתיק: מאי
 בינייהו. וא״ת טובא איכא בינייהו
 דשלש בצירות יכולין להיות בשתי שנים
 שבסוף שנה בצר וב׳ בצירות אחרי כן
ע ליה מ ש מ  בשתי שנים ואומר ר״י ד
׳ בצירות שלמות כל שנות הבצירות  דג
מה לר״י אמאי לא משני דאיכא  אבל מי
 בינייהו חרפי ואפלי כדאמרינן בפ״ב
 דע״ז >לף עה.) כמה מיישנן י״ב חדש
ת לגת מבד לבד היינו  רשב״ג אומר מג
 מנא קמא איכא בינייהו חרפי ואפלי:
 היו לו שלשים אילנות. (0 ונראה
׳ אילנות גדולים  דדוקא שלשיסה אבל ט
ע שלשה לבית סאה ואכל אמת ט מ  מ
 בשנה זו ואחמ בשנה זו לא הויא חזקה
ה אשלשיס היכא דלא באזי  מידי דהו
 בזרי והני אילנות לא בגדולים איירי
 דגדוליס לא הוו אלא ג׳ לבית סאה
: ( : ׳ בס׳ לא יחפור (לעיל דף ט  כדאמרי
ה דסחומ ״ ת סאה. פ  ממטע י׳ לבי
 מבית סאה לעשרה אילנות
ר  הוו סמיכי ביומר והוו כיער ולא ה
 חזקה ואין נראה דהא מוכח בשמעמין
 דאכלן רצוסין הויא חזקה דפריך רבא
א ת ס פ ס ה האי א ח ע  אנהרדעי אלא מ
 במאי קני ליה ולרשב״א נראה ליישב
ה דלקמן איירי שאוכל כל האילנו׳ ״  ס
פ שהן רצופים הרא חזקה ״ ע  (י) א
ם ליעקר ואותן  שהרי אכל העומדי
ם להמקייס אבל הכא שאינו מדי  העו
 אוכל כל אילנות אלא ג׳ בכל שנה
 אס היו ל״ג אילנות בגי סאין הרי יש
ן ליעקר וכשהוא  בהן ג׳ אילנות העומדי

 אוכל י״א אילנות בכל שנה שמא באותן י״א שאוכל אותן בשנה זו יש
 בהן ב׳ או ג׳ שעומדין ליעקר ובעינן בכל שנה שיאכל ג׳ מאותן
ע ק ר ן להתקיים וביותר מבית סאה לעשרה נראה דלא קנה ק  העומדי
ע הוא דלא הוי חזקה אבל ק ר ק ׳ דדוקא בכל ה ה דפי  כל עיקר ולא כס״
ת סאה. קשה לר״י י : ממטע עשרה לב קה  במה שצריך לאילנות הוי חז
 דמאי שנא חזקה ממכר (י» דגבי קנה ג׳ קנה קרקע ועשרה לבית
ע דבעשר לבית סאה יש מאמן וחמשין ק ר  סאה הוו מסוזרים ולא קנה ק
ה ג׳ כו׳ אמר ה (לקמן דף פב:) גבי קנ נ  לכל אילן ובהמוכר את הססי
״ו הוו מסוזרין  כמה יהא ביניהן משמנה ועד שש עשרה אבל יומר מי
 וכשיש ביניהן י״ו הוי לכל אילן ח׳ >«) מכל צל סביבותיו דהיינו טבלא
 של י״ו על י״ו עגולה שהאילן יונק סביבותיו בשוה וי״ו על י״ו
 מרובעים הוו מאתן וממשין ושימ דל רביע מינייהו דמרובע יתר על
ר כשיעור י׳ לבימ ס אלמא לא ה ׳ מאמי  העיגול רביע לא ישאר אפי
 סאה ושמא יש לחלק בין מכר לחזקה דגבי מכר ודאי לא אמר
ע אס אינן רצופין כדרך שבני אדם רגילין ליטע ודרך בני ק ר ה ק  דקנ
ס שנכנסמ יניקה ״ ע ״ו אמה אילן מאילן א  אדם אין להרחיק יומר מי
 של זה בחוך יניקה של זה שאילנומ גדולים יונקין י״ו אמה מכל צד
 ולכך אין דרך להרחיק אילן מאילן כל שיעור יניקחס דהיינו ל״ב
טע איש בשדה גדולה אלא ב׳ אילנוח או ג׳ אבל גבי חזקה  דא״כ לא י
פ שהן מרוחקין כשיעור יניקה אבל ״ ע  הרא חזקה כשיעור יניקה א
וט קנה שלשה קנה וט מכח הקדש דגבי הדי  קשה לר״י דיפה כח הדי
ה ועד י״ו וגבי הקדש תניא בסוף המוכר אמ הבית  קרקע משמנ
ע עשרה לבית סאה ט מ  (לקמן לף עב.) הקדיש שלשה אילנות מ
ע פחומ מכאן או יותר על כן לא ק ר ק  הרי זה הקדיש אמ ה
נטרס ע מאי שנא הקדש ממכר ופי׳ הקו ק ר ק  הקדיש את ה
 בסוף המוכר את הבית >שס ל״ה ממטע) דהתס בדעת
 מוכר תליא מילתא אבל גבי הקדש ביניקה תליא מילמא
ה (שם לף פג. ל״ה כמה) פירש גבי נ י  ובהמוכר את הספ
 מכר והוא הדין למקדיש אילנומ דהוי נמי האי שיעורא וברייתא
ה ג׳ קנה י (י) כי קנ ספתא דמכילתין דקמנ  פליגא וראיה מתו

 אמר
 יהיו

 לבית
 בשנה

 עין משפט
 נר מצוה

 ע א מיי׳ סי״נ מהלי טוען
 ונטען הל׳ ט סמג עשי!
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קמא

 סעי׳ ה וסעי׳ ט:
 עא ב מיי׳ שס הל׳ א

 טיש״ע שס ש״א:
 עב ג טיש״ע שס סעיף טו:
 ענ ד מיי׳ שס הל׳ יט

 טיש״ע שם סעי׳ יו:

 רבינו גרשום
 מצי למעבד בה ניר: פירא
 דכא. דרי ישמעאל סבר
 בעינן שלשה חרשים דאיכא
 בהו פירא רבא וגמר פירי
 בעינן ור׳ עקיבא סבר
 בפירי זוטרא כגון אספסתא
 דבחדש אחד נגמר כולו
 פריו סגי והויא חזקה:
 נרה שנה וזרעה שתים.
 ושתיק דאס איתא דשלו
 הוא הוי מחי והואיל
 דלא מחי הוי חזקה:
 מימר אמר. המערער: כל
 שיבא דכרבא ליעיילו בה.
 כלומר ולואי שיביאו כל
 אותן כלי אומנות שלהן
 דכרבי בהן ול־כרכו לארעאי
 ולאחר כן שהיו מתקנים
 אותה הייתי מוחה. שיבא
 לועוין רישט״ל שמכסין בו
 את התבואה לאחר שיהא
 זרועה. אמר רב נחמן בר
 יצחק וכי מאי רבותא היא
 למיחשב גברי דסבירא להו
 דניר הוה חזקה. והא רב
 ושמואל ור־ ישמעאל ור׳
 עקיבא דמתני• דגברי רברבי
 נינהו וסבירא להו כוי.
 כדאמרן לעיל. אלא דכולי
 עלמא ניר לא הוי חזקה.
 זו דבר־ ר׳ ישמעאל ור•
 עקיבא דבעי כל חד וחד
 שיעוריה כדקתני מתני׳ אבל
 חכמים אומ• כוי מאי לאו
 למעוטי ניר דלא הוי חוקה
 דהשתא מיום ליום ממעט
 מקוטעין דלא הוי חזקה
 כל שכן וכל שכן דניר
 לא הוי חזקה דבחד יומא
 מצי למעבדיה: ג׳ בצירות.
 דהיינו ג׳ שנים ולא ניר:
 מאי בינייהו. בין רב ובין
 לשמואל בין למר וכין למר
 ג׳ שנים אמרינן דבעינן
 חזקה: אמר אביי דקל נערה.
 דבחורה היא ובכחה עומדת
 וטוענת פרי ב׳ פעמים
 בשנה בבי שנים של חזקה
 סגיא משום דבדקל נערה
 מצי לגדור ג• גרירות בבי
 שנים: £יסקא אבל בשדה
 אילן שגדל שם התבואה
 נמי. קייצו תאנים. ה״ג
 אמר אביי מדרי ישמעאל
 נשמע היו לו ל׳ אילנות
 ממטע עשרה לבית סאה
 די׳ אילנות צריכין בית סאה
 דבכך חשוכ שדה אילן.
 מי לא אמר ר׳ ישמעאל
 במתני• להיכא דאכל חד
 פירא הוי חזקה לכולהו
 פרי דבל היכא דכנס את
 תבואתו דמי כמאן דמסק
 את זיתו וכנס קייצו בפעם
 אחת והיכא דמםק את זיתו
 דמי כמאן דכנס את תבואתו
 וכנס קייצו [בבת] אחת וכן
 הבי נמי כנס את קייצו דחד
 פירא הוי חזקה לכולהו ולא
 בעינן לכל פרי ופרי ג׳ שנים
 כי אם לכולהו פרי חד שתא.
 הכא נמי גבי אילנות היכא
 דאכל •׳ אילנות בשדה זו
 ולא אכל להגי הוי חזקה
 והכי נמי לכולה [שדה]
 הוו י׳ חזקה הני להני
 אע״ג דלא אכל להו לכולהו
 אילנות כשתא חדא. אכל
 י• אילנות בשנה זו (וי•
 בשנה זון וי• בשנה אחרת
 וי׳ בשנה שלישית שאם בא
 המערער וערער לאחר ג׳
 שנים ואמר הואיל שלא היו
 טעונין כולן פירות לא הייתי
 מוחה שלא אכלתן כולן
 ג• שני חזקה. יכול לומר
 לו המחזיק אגי אכלתים
 בזמן שהיו טעונין ולא
 מחית משום הכי הויא חזקה



 עין משפט
 נר מצוה

 עד א ב מיי׳ פי״נ מהל׳
 טוען ונטען הל׳ יט נ
 ועיין נהשגות ונמ״מ סמג
 עשין צה טוש״ע ח״מ סי׳

 קמא שעי׳ יז:
 עה ג מיי׳ שס הל׳ יז ופכ׳׳ד
 מהלכוח מכירה הלכי ט
 סמג שס טוש״ע שס סעיף

 יט וסי׳ רטז סעיף יג:
 עו ד מיי׳ פכ״ל מהל׳
 מטרה הלכה ח ועיין
 נהשגוח וכמגיד משנה סמג
 עשי! כג טוש׳׳ע ח״מ סי׳
 רטז סעי׳ יא ינ [וכרב אלסס
 סוף פרק ד׳ למטלחין דף

:f:קצב 

 רבינו גרשום
 אכל אפיק ולא אכל. כי
 אם מעשרה לחח־ייהו לא
 הוי חזקה הני להם משום
 דמצי למימר ליה המערער
 הואיל שלא היית אוכל
 א) לא הייתי מוחה: והוא
 דבזאי כזויי. כלומר היכא
 אמרינן כי לא אפיקי רהני
 הוי תזקה להני היכא דלא
 אפיקו כל הני ל׳ בין כולהו
 אלא י׳ אילנות ולא בעינן
 נ) אותן שבבית סאה יחד
 אלא צריך דבזע בהו כגון
 דאפיק ג׳ כין עשרה בהאי
 בית סאה ובאידך כית סאה
 אפיק נמי גי בתוך י׳ ובבית
 סאה שלישית אפיק ד׳ בין
 עשרה והיינו בזע בזועי
 שהוציא מתוך בית סאה
 זו לתוך בית סאה זו.
 ובאידך תרתין שנין ליפקי
 כי האי גוונא הנך דלא
 אפיקו אשתקד דמצי למימר
 המחזיק אכלתי בכל שנה
 מכל בית סאה ואכלתים
 כולם בגי שנים ובדומיא
 דמתני׳ דקתני כנס את
 תבואתו ומסק את זיתיו
 וכנס את קייצו דמכולה אכל
 דהאי פירא הוי חזקה להאי
 ודמי כמאן דאכל מכולהו
 תלת זימני: זה קנה אילנות
 וחצי קרקע. מקום האילנות
 שאם מתייבשין הללו יכול
 לנטוע אחרים תחתיהן שאם
 לא היה כלום בקרקע היכא
 דייבשי היה יכול לומר לו
 עקור אילנך שקול חיל
 אין לך שוב בקרקע כלום:
 הא פשיטא לן מכר קרקע
 [ושייר אילנות לפניו] יש
 לו קרקע. מקום האילנות:
 ואפי׳ לר׳ עקיבא דאמר.
 באידך פירקין דלקמן מכר
 את השדה לא מכר לא
 את הבור ולא את הדות
 וצריך ליקח לו דרך מן
 הלוקח לילך לבור ולדות
 משום דמוכר בעין יפה
 מוכר ומוכר לו כל השדה
 אפי׳ דרך של בורו: הני
 מילי גבי בור ודות. מש״ה
 מכר לו אפי׳ את הדרך דלא
 מכחשו בארעא דיכול

 לזרוע סמוך לבור ודות:

 א) נראה לצ״ל שלא היית אוכל
 כל הפירות. ב) צ״ל ולא
 בעני! דאפיקו אותן י׳ שבנית

 סאה יחד אלא צריך וכוי.

 חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא לז.
ע עשרה לבימ סאה פחות מכאן או יותר ט מ (י» רחוקים מ הו  וכמה י
ע ולא את האילן ק ר ק  על כן או שקנה בזה אחר זה לא קנה אמ ה
 שביניהם ובתר הכי קמני במקדיש ההיא דמייתי בהמוכר את הביח
י גבי הקדש קאי נמי אכלי מ מכאן דקמנ ) ונראה דפחו . נ ף ע ן ד מ ק ל ) 

 שיעבור בקר וכליו רותר מכאן קאי
 (ט) אלבימ סאה כמו גבי מכרי) ולפי זה
 נמי ליכא למימר דאין חילוק בין חזקה
 למכר וסבר אביי כההיא ברייתא
 דתוססמא דהא אביי גוסיה סבר כרב
 נחמן דאמר מחי ועד ששה עשר
 דא״ל אביי לרב יוסף לא תסלוג עליה
ן מכר להקדש נ נ וא״מ ואי מדמי  דר״
 אס כן קשיא דר׳ שמעון אדר׳ שמעון
נן לה א דהמוכר את הבית מוקמי  דההי
ן מ ק ל ה ( נ  כר׳ שמעון ובהמוכר את הססי
) אמר רבי מאיר ור׳ שמעון . ג ף פ  ד
טע אמ כרמו מ׳ על ח׳ ו נ  אומרים ה
 מומר להביא זרע לשם אלמא חשיב
מ מסוזריס ומיימי  ר׳ שמעון בח׳ אמו
נה למכר אילנומ ונראה  התם ראיה מי
 לרשב״א דלא מוקי לה (י) בהמוכר את
) כרבי שמעון אלא . ף עב ן ד מ ק ל  הבית (
 במאי דקא סבר מקדיש בעין רעה
 הוא מקדיש אבל במאי דחשיב במ׳ אמומ מפוזרים לא קיימא כוותיה:
ק. סי׳ ר״ח כגון בנוח שוח שמשעה שנחנטו עד  היכא דלא אפי
< בנות שוח שביעיח שלהן שנה א ״ ה מ ״ ת פ י ע י ב ש ) ן נ ת ד  לקיטמן ג׳ שנים כ
׳ בשנה ב׳ של שמיטה לפי שאותן פירות שנלקטיס בשנה ב׳  שניה פי
קמה ר״ח  של שמיטה נחנטו בשביעית ואסורין כדין שביעית ולכך או
 בבנות שומ דבשאר אילנומ באלף שניס לא יארע זה דבל׳ אילנומ
 ילקו בשדסון ג׳ שנים ואותן שילקו בשנה זו לא ילקו בשנה זו ובזו בזוייה)
א״מ והיכי מצי מיירי בבנות שוח והא בריש סירקין אמרינן גבי  ו
 חזקה בעינן דבעידנא דאימיה להאי פירא לימא להאי פירא והכא
 כשאכל פירות שנה ראשונה ושניה כבר נחנטו פירות שנת ג׳ וי״ל כיון
ר שפיר בעידנא דאיתיה להאי פירא  שעדיין יש שנה עד גמר שלהן ה
ה דלאו בחזקת ג׳ שנים ״ ת בו׳. פ ו לנ  ליחא להאי פירא: זה החזיק באי
ע ולזה אילנות והחזיק כל אחד בשלו כגון ק ר  איירי אלא שמכר לזה ק
 דרפק בה פורתא ובעל אילנוח פשחינהו כדאמר לקמן האי מאן דפשח
׳ י  דיקלא אדעמא דדיקלא קני וקשה לר״י דלא הוה ליה למיקבעיה אמתנ
 דהכא דאיירי בחזקמ ג׳ שנים אלא לקמן גבי תזקות של קנין ועוד
י משטר וכסף וחליסין הוה ליה למינקט מכר פ ט חזקה ט ק  דאמאי נ
י דאיירי בתזקת ר״ ס כדנקט מכר בכולה סוגיא דבסמוך ונראה ל מ  ס
ע ואין לבעל ק ר ה ק ה אילנות וזה קנ  ג׳ שנים דלרב זביד זה קנ
א פ ע אחרים במקומן ורב ס ט  אילנות בקרקע כלום ולכך ט יבשו לא י
ע כלום ק ר ק ע פי׳ לא שיקנה בגוף ה ק ר  סבר דזה קנה אילנות וחצי ק
ס ט ח ע א ט ע אלא לענין שאס יתייבשו י ק ר ק  שהרי זה התזיק בכל ה
מן ומינה שמעי׳ בסמוך דמכר לזה אילנות ולזה קרקע דלרב  במקו
 זביד אין לבעל אילנות בקרקע כלום ליטע אמרים במקומן לכשיבשו
ע ק ר א יש לו דסברא הוא דאס מכר לזה אילנות ולזה ק פ  ולרב פ
ס במקומן לכשימייבשו ט ח ע ליטע א ק ר ק  בסתם קנה בעל אילנות ה

 גס חזקתו יש לו להועיל לענין זה:
ל וזיל. ד אילנך שקו  לימא ליה בעל קרקע [לבעל אילנות] עקו
פ שכך הוא אמת לרב זביד מכל אע״  פירוש לכשיתייבשו ו
ך ליה רב ססא דאין סברא שידחוק אותו מיד לעקרו ט ם פ  מקו
׳ אילנות מכר לו ועוד מצינו למימר עקור אילנך ן דג ו  כשיבש ט
א כיון דאפילו בג׳ אילנות פ  לאלתר קאמר והכי קשיא (י) לרב פ
ג דבעלמא בג׳ אילנות אית ליה ״ ע  אמרת דאין לו בקרקע כלום א
ט דלדידי לית י ע משוס דבשני לקוחות שאגי >ל< וקאמר ליה ט ה ק ר  ק
א א״כ מ ע  לי באילנומ הבי נמי לדידך לית לך בקרקע אי תשיב האי ט
ג דבעלמא בחד אע״  לאלמר נמי קודם שיבש לימא ליה עקור אילנך ו
ד שם האילן עד שימות עמו מ י ״  לוקמ בקנה שנים דלא קנה קרקע מ
ט כו׳ אלא ודאי ט ל ט ד י א דאימ לך כי ה מ ע י מהאי ט פ  הכא גרע ט
א הלכך כשמכר לזה קרקע ולזה אילנות מ ע  לימ לך למימר האי ט
ט י י מ ס במקומן כשייבשו ו ט ח ע ליטע א ז ם הג ה מקו  בעל אילנות קנ
ה («) ואסילו בג׳ אין לו קרקע הצריך  בין בג׳ אילנות בין בב׳ כדס״
א לזה קרקע ואפי׳ בב׳ אילנות כשיבשו ט ה  לאילנות [כיון] שפירש ב
: ר פה זבין כ ט דלדידך בעין י י ס במקומן משוס ט ה ט מ ע א ט  י

 דאי

 לאו מי אמר ר׳ ישמעאל חד פירא הוי חזקה
 לכולהו פירי הכא נמי הני הוו חזקה להני
 והני הוו חזקה לחני אוהני מילי היכא הלא
 אפיקו >א< אבל אפיקו ולא אכל לא הויא
והוא הבאזי באזוזי: זה החזיק באילנות  חזקה ב
 וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה
 אילנות וזה הנה קרקע מתקיף לה רב פפא
 אם כן אין לו לבעל אילנות בקרקע כלום
 לימא ליה בעל קרקע לבעל אילנות עקור
זה  אילנך שקול וזיל אלא אמר רב פפא :
 קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי
 קרקע: יפשיטא מכר קרקע ושייר אילנות
 לפניו יש לו קרקע ואפילו לר׳ עקיבא
מוכר בעין יפה מוכר נ<ה״מ גבי בור (  דאמר א
 ודות דלא מכחשו בארעא אבל אילנות

 הקמכחשי

 לאו מי אמר רבי ישמטאל חדא פירא הוי חזקה להולמו פירי. (נ) דבמקוס
י למקום החבואה והקיץ וכאילו החזיק בשלשמן דמי וכן  הזימים מהנ
ם הזה הוי ע ט ס את תבואמו כמי שהחזיק בשלשתן דמי שמן ה מ ש  כ
ם אחת ע פ שלא החזיק בו בכולהו פ ״ ע  חזקת שלש שנים בכל השדה א

ם י׳ אילנות של ט נמי חזקמ מקו  ה
 שנה ראשונה זו חשובין כאילו החזיק
ס וכן בשניה וכן ט ש ע  נמי במקום ה
 בשלישית כאילו החזיק בכל שנה
 בג׳ אילנות: וה״מ. דהוי חזקה באטלת
ג היכא  שלשים אילנות בג׳ שנים כה״
י כי העשרים לא עשו נ  דלא אפיק אחט
 סירות ט אס עשרה לבד בכל שנה
 דומיא דרבי ישמעאל שמלקט כל מה
 שגדל בשדה. וסירש ר״ח כגון בנומ שוח
 שאין סירותיהם נגמרים עד ג׳ שגיס:
 אבל אי אפיק. הני («) אילנות כולהו
 סירות בכל שנה ולא אכל אלא י׳
 מינייהו לא הוי הני י׳ חזקה לכ׳
 דכיון דלא אכל כל הסירות גילה על
 עצמו שהשדה אינה שלו ררא להחזיק
 חזקה גמורה ולפיכך לא חשש זה
ר למחות ולא הרא חזקה: ע ר ע מ  ה
 והוא דבזאי בזרי. לשון בזיעה. כלומר

י פיזור שאכל ג׳ בכל ״ ר חזקה כשאכל עשרה בכל שנה היינו ע ה מ ד ״ ה  ו
 בית סאה דנמצא מחזיק כל השדה אבל אכל י׳ אילנוח ביחד בבית
 סאה (י) זה ובשנה שניה כמו כן בבית סאה שני וכן בשלישית אינה
 חזקה דכל בית סאה חשוב שדה האילן בסני עצמו ושדה שלס לא הוי
 חזקה לשדה אחר והיינו נמי דומיא דרבי ישמעאל דכנס את תבואתו
מסק אמ זימיו כר שבכל השדה הוא אוכל דסמס שדה האילן על  ו
 פני כולו מפוזרין הזיתים והדקליס: זה החזיק באילנוח וזה החזיק
 בקרקע. שני לקוחוח שלקחו שדה האילן מאדם אחד ביחד וכל
קמא ע היה צטך לאילנוח שהיו נטועים כדין שדה אילן. והכי מתו ק ר ק  ה
ע ולאחד מכר האילנוח והחזיק כל ק ר ק  סוגיא דשמעמץ לאחד מכר ה
ע ק ר  אחד בשלו כגון דרפק בה פורתא >ה< או עשה שוס עבודת ק
ן ט.] ולאו בתזקת ג׳ י ש ו ד ק  כל אחד בשלו דקרקע נקנה בכסף בשטר ובחזקה [
: אמר רב זביד ט י י ] דבשני לקוחות מ ב ״ ע ט ובהדיא מפרש לקמיה נ י י  שנים מ
ע ט ע שאם יבשו האילנומ לא י ק ר  זה קנה אילנוס. לסירומיהן בלא ק
ע אסי׳ אס יש שס ג׳ אילנומ דתנן ק ר ק ס במקומן וזה קנה כל ה ט ח  א
ע תחמיהם וביניהן ק ר ה ק ) דקנ . א ף פ ן ד מ ק ל ה ( נ י  בהמוכר את הספ
נה אילנות במוך של מ בלוקח אתד הקו ״  וחוצה להן כמלא אורה וסלו ה
ה קרקע אבל הכא בשני לקוחות שלוקחין ביחד זה אילנוח  חבירו דקנ
ט דלדידי י ע לבעל האילנוח ט ה ק ר ק  וזה קרקע מצי אמר ליה בעל ה
: לימא [ ב ״ ע ט מפרש לקמיה [ ה  לית לי באילנות לדידך נמי לית לך בקרקע ו
ע אחר במקומו ט  ליה. כשייבש האילן עקור אילנך שקול וזיל ולא ת
ג דקרקע אע״ ען סירות אינו יכול לומר כן ו  אבל כל זמן שהוא טו
ע קנאו לפירותיו. והכי ק ר ק  אין לו האילן (י) כמות שהוא יונק מן ה
] מדאמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא  נמי מוכת לקמן בשמעתא [לח.
ה נ י  לרב אשי אי כורכמא רישקא זבין ליה כר ובהמוכר אמ הספ
נה ב׳ אילנות בתוך שדה חבירו הרי זה לא קנה ) נמי תנן הקו . א ן פ מ ק ל ) 

ע קמני ק ר ג דאין לו ק ״ ע  קרקע כו׳ ואס ממו אין לו קרקע אלמא א
ה״ה להא דרב זביד: זה קנה אילנות  ולא יעקרנו עד שימות ו
ע אלא (י) הצטך לאילנומ ק ר  וחצי קרקע. לאו דוקא חצי ק
 תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו. אי נמי דוקא קאמר
ע ק ר ק י שמכר ה ע צטך לאילנות אם לא מפנ ק ר ק  חצי וכגון שכל ה
ימא לן בהמוכר את  לחבירו ואפילו לא הוו אלא ב׳ אילנומ דקי
ן דשני לקוחות הן שקונין ו ט ה דאין להן קרקע הכא יש להן ד נ  הספי
ט דלדידך י ע ט ה ק ר ק  ביחד מצי אמר ליה בעל האילנות לבעל ה
: מכר קרקע [ ב ״ ע ט מפרש לקמיה נ ה פה זבין לדידי נמי כו׳ ו  בעין י
׳ אינן אלא ב׳ יש לו קרקע כדי מחיימ  ושייר אילנות לפניו. אפי
ס במקומן דודאי מוכר ט מ ע א ט  האילנות וצורכן וגס אס יבשו י
ן מ ק ל א בהמוכר את הבית ( ט ה ן ב נ ט מ ע והכי א ק ר  לעצמו שייר ק
נה ב׳ אילנומ במוך ג דאמור רבנן הקו ״ ע ) אמר רב הונא א . ף עא  ד
ט זה לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר ב׳ אילנומ לפניו  של חבירו ה
: ואפי׳ לרבי עקיבא דאמר כוי. סלוגחא דרבי עקיבא ע ק ר  יש לו ק
ח גבי מוכר מו ) בשני מקו . ף סד ד  ורבנן לקמן בהמוכר אמ הבימ >
מ  אמ הבימ מנן לא מכר את היציע כר ולא אמ הבור ולא אמ הדו
מקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא ג דכמב לו עו ״ ע  א

 מםורת הש״ם
 א) [לקמן סד: סה: עא. עב.
 פב:], ב) [לקמן עא. פב:],
 ג) [לקמן עא.], י) צ״ל
 ולפירושו. רש״ל, ה) [ועי׳
 תוס׳ נכורוח ח. ד״ה ננוח],

 הגהות הב״ח
 (א) נפדא ללא אפיקו
 אחריני אנל אפיקו אחריני
 ולא אכל: (ב) :־שביים ל״ ה
 לאו מי יכו׳ דמקום הדתיס
 וכו׳ שלא החדק בו ננולהו כי
 אם פעס אחת וכו׳ בכל שנה
 בכל אילנות דמי הס״ל:
 (ג) ד״ה אבל אי אפיק הני
 שלשים אילטח: (ד) ד״ד!
 והוא לנזאי ונו׳ נניח סאה
 זו ונשנה: (ה) דייה וה
 החזיק וכו׳ לרפק נה פורחא
 ובעל האילנות פשחינדו
 או עשה: (1) ד״ה לימא
 וכו׳ האילן יש לו כמות
 שהוא יונק מן הקרקע שהרי
 קנאו לשירותיו: (t) דייה זה
 קנה וכוי אלא קרקע הצריך
 לאילנות: (ח) הובי ל״הןנלף
 הקולס) ממטע כו׳ ונמה יהו
 מרוחקים ממטע עשרה:
 (מ) בא״ד יותר מכאן קאי
 אעשר לבית סאה כמי נני
 מכר ולפי זה נמי: (י) בא״ד
 ונראה לרשנ״א דלא מוקי
 לה ההיא דהמוכר אח
 הניח לגמרי כרי שמעון
 אלא: (נ) דיה לימא ובו׳
 והט קשיא ליה לרנ פפא:
 (ל) בא״ד שאני דקאמר ליה
 ט היט: (מ) בא״ד כלפ״ה

 דאפילו נגי:

 מוסף רש ״ו
 דאמר מוכר בעץ יפה
 מוכר. נכל דיני מטריח
ו סד•). הגי ח ק ל  שנעולס !
 מילי גבי בור ודות. גני
 מנר אח הניח ישייר ניר
 ידיח, דליח ליה שוס היזק
 ללוקח להא לא מכחשי נארעא
 והלכך לא חשש לשייר כלום
 מן הקרקע סנינ הנור
 ולא הלרן, אבל אילנות.
 שמקלקלין את הקרקע שייר
 מן הקרקע עם האילנות אף
 לחזור וליטע נמקומן אס
 תקיני אלי, משוס ללא לימא
 ליה לוקח עקיר אילנך נשימית

. ! א לקמו ע  והיפטר מכאן (

 דמוכר בעין יסה מוכר ולא שייר במכירתו כלום וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך דמוכר בעין רעה מוכר וגבי מוכר אמ השדה
סה מוכר ולא שייר אל עצמו דרך ללכמ אל בורו: ה״מ גבי בור ודוס. הוא דקאמר ר׳ עקיבא דלא ן מוכר בעין י נ ט מ א ט ד ף) נמי ה  תנ
 עיכב דרך לעצמו סביבומ הבור כלום דלא מכחשי בארעא שיכול הלוקח לזרוע על שסתו ולא יצעק עליו הלוקח לעקור בורו מכאן
ו דרך בדמים לילך אל בורו: ע והלכך צריך ליקח ממנ ק ר ק ה לעכב לעצמו כלום מן ה  דהא אינו מזיקו כלל הלכך לא אסיק מוכר אדעמי

 דקא



 מסורת הש״ם
 6) נלאים פייה מ״נ עירונין
 ג: לקמן פג. קנ:, ב) ערנין
 יל:, ג) צ״ל: כרננן ודחי ומוקי
 לה אפילו נר״ע. כן העתיקו

 חוסי יעי׳ חל׳׳ג,

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ עקור אילגך שקול
 חיל: (ב) רשב״ם ל״ה ה״מ
 ליש לו קרקע: (ג) ד״ה
 אכלן וכוי לקייס כן אלא:
 (ד) ד״ה האי מישרא יכו׳
 הרי זו זרועה רצופה וכו׳
 יאחר שגדלו קצת מפזרים:
 (ה) דייה משיסילא יכו׳
 כל הקרקע משולי האילן:
 (ו) תישי ד״ה מכר יכו׳
 יפריך מגי אילימא ר׳׳ע:
 (ז) כא״י אי כשדה גדול
 נ״נ פי׳ נשדה שיש ני
 שלשה אילניח דיש לי קרקע
 מ״מ כשאמר נהדיא למשייר
 הקרקע יחגאי זה לא נעינן
 דנלא מנאי נמי אין לי ייחר
 מתחחיהן לפיכך כשהחנה
 ושייר לעצמי לטפרי אתי
 ושייר לעצמו אף חחתיהן וכן
 אצל לרך ואצל ע״מ שהלייטא
 עליונה שלי נפ׳ המוכר את
 הנית לף סג וסל איתא
 לתנאי שלא לצורך לטפויי
 מילתא אתי: (ח) באייר כעין
 יפה טפי ממכר דאסילו
 ינו׳ כ״ש נמקדיש אילן
 נצ״ל ותינת אח נמחק:
 (ס) בא״ד לטעמיה דאמר
 נמסכת ערטן: (י) ד״ה אינו
 וכו׳ כעין גפן יחידי וכו׳ מן

 מערכי המלחמה:

 מוסף רש״י
 דאי לא שייר לימא ליה
 עקור אילנך וזיל. ואגן
 סהלי לללעת כן עיכנ את
 האילנית לעצמי שיהיי כאן
 צעולס אף לחזור יליטע
 אחריס נמקומן כלרך שהיה
 לי כח זה נאילנוח ער ענשיו
. כרם שהוא : ׳ לקחן עא ! 

 נטוע על פחות מארבע
 אמות. שאין נין שורה
. ׳ : ו ג י נ ו י ע  לשורה ר׳ אמות (
 אינו כדם. אלא יער ומוחר

. ן פג מ ק ״ ם ל ב ש י  נכלאים ו
. 1 ו ג. י נ ו י ע  ימיחר לזרוע לשם (
 ורואים את האמצעים.
 הנטיעין בחיך ריוח הראר
 להייח נין שירה לשירה 1שם!
 כאילו אינם. לכל העומל
 ליעקר כעקור דמי יחימרא
. ( ג ע פ לקנ  היא גני כלאים !
 משפוליה. מקים מושנ
. : . ד  האילן, על מהימי!עוכי! י

 לז: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 דקא מכחשי. השרשיס בקרקע וגס מעככין אמ המחרישה ודאי
ה לשייר לעצמו קרקע סביבות האילנומ כדי שלא יוכל  אסיק אדעתי
ר אילנותיך שקול וזיל  הלוקח לערער עליו ולומר כשיבשו אילנותיו עקו
: לימא ליה. כשייבש האילן: מבר אילנות ושייר  דהא מזקי לארעאי
 קרקע לפניו. שפירש לו כן האילנומ
הקרקע אני מעכב  אני מוכר לך ו
 לעצמי: פלוגסא דר״ע ורבנן. בין
 לרב זביד בין לרב פפא. ובשני
 אילנות מיירי דבשלשה אילנות הכל
א מ ת ע כדתנן ס ק ר ה ק  מודים דקנ
( . א נה (לקמן לף פ  בהמוכר את הססי
«)כר״ע ומיהו רישא נן לה בגמ׳  ומוקמי
ע ״ י גבי שנים אין לו קרקע לאו ר  דקתנ
 היא כדמוכח בשילהי המוכר את הבית
 (לקמן לף עב.) והתם סרשינן לה:
 לר׳׳ע דאמר מוהר בעין יפה מוכר אית
ע ק ר ק ם האילנות על ה  ליי. ללוקח מקו
: לרבנן  ליטע אחרים במקומן כשימומו
ע ט  אין לו. קרקע ואס ימותו לא י
] הקונה א פ  אחרים במקומן כדתנן סתמא [
: אפיי לרב ע ק ר  שני אילנומ לא קנה ק
 זביד כוי. כלומר דרב זביד נמי מצי
ע ולא הויא מילמיה ״ ר  למימר אליבא ד
 כתנאי אלא כדברי הכל: ה״מ. דקאמר
 רכ זביד [ע׳׳א] אין לו קרקע גבי ב׳ לקוחות
 כדסרישית לעיל \10t : ליה לי באילנות. לא
 בעצים ולא בסירות: ליה לך בקרקעות.
ו  אסי׳ במקום האילן וכשייבש תעקרנ
: גבי מ ו  ומלך: ה״מ. דיש לו » קרקע
 שני לקוחוה דאמר. בעל האילנות
ע כי היכי דלדידך זבין ק ר ק  לבעל ה
ע שלך ק ר ק ת להיות ה ע על מנ ק ר ק ה שמכר לך מן ה סה מ  בעין י
 עולמית היא וסירותיה: אן* לדידי זבין בעין יפה. שאוכל סירומ
טא ע אחרים תחמיהן דאין אדם חו ט  אילנותי לעולם שאס ימותו א
: אבל הכא. שעיכב ה ע סה ולזה בעין ר  ולא לו למכור לזה בעין י
 לעצמו כל לגבי עצמו בעין רעה מוכר כדי לשייר לעצמו: אכלן
יו בבית סאה אינה  רצופין. להני שלשים אילנות כגון שנטועין ט׳
 חזקה ואפילו אכלן כולן כל שלש שנים דלא אחזיק כדמחזקי אינשי
 דאין ראויין לקיים «< אלא לעקור ולשרש: מהקין1 לה רבא אלא
ן מחוברין לא הרא חזקה: האי מישרא.  מעהה. כיון דמשוס דנטועי
אפ״ה גה דאסססתא במאי קני לה הרי (י) זרועה רצופה ו  ערו
ר חזקה. ומיהו לאו אמקסמא מעליתא היא ה ] ד ׳ בריש פירקין נכח:  אמרי
י והאי לא פ  דהאי אורחיה והאי לאו אורחיה האי מכחיש בארעא ט
 מכחיש טסי אלא רבא הוא דלית ליה האי סברא ובמילתא בעלמא
 הוא דמוקי להו לנהרדעי. רש לסרש אכלן רצוסין אינה מזקה
 שסופן לשרש אותן ולסזר נטיעתן שכן דרך אילנות לנטוע הרבה
ר חזקה  תחלה ביחד ואחר שגדלו מסזריס אותן הלכך לא ה
י נטיעות נ ג  הואיל ולשרש קיימי ואין זו עיקר גידולן וראיה לדבר ד
 אשכחן י׳ לבימ סאה ובאילנומ אמרו ג׳ לבית סאה ועל כרחך
ם לג׳ בביח עטו  נטיעומ היו מתחלה והיו י׳ לבית סאה ואח״כ מי
 סאה וכן דרך אסססתא כמו כן לזרעה הרבה ביחד רצוסין כמו
גה  שעושין לכרישין וכרוב ואח״כ עוקרין אותן וממלא מהן ערו
א כר. כן ח ס פ ס א ה האי מישרא ד ח ע  גדולה והיינו דסריך רבא אלא מ
 נראה בעיני: אלא אמר רבא. אי אית לן למימר מידי ברצופין הכי
׳ בבית . כגון שנטועין יומר מי : מכרן רצופין אין לו קרקע ן נ  אמרי
׳ הקונה שלשה אילנומ קנה קרקע דאין זה שדה  סאה דהכא לא אמרי
ימא: על פחוה מד׳ אמוה. שאין בין שורה  האילן דלעקור ולשרש קי
 לשורה אלא ג׳ אמות אינו כרם והמביא זרע לשם אינו לוקה משוס לא
 תזרע כרמך כלאים (לברים ככ< ומותרין באכילה: האמצעיים. שורה
ת בין שורה לשורה.  בין שתי שורות רואין כאילו אינה והוו להו שש אמו
 ולעיל נמי גבי מכרן רצופין לרבנן רואין את האמצעיים כאילו אינן ודינן

 דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא שייר
 לימא ליה עקור >* אילנא וזיל מכר אילנות
 ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר״ע ורבנן לר״ע
אית ליה  דאמר מוכר בעין יפה מוכר א
 לרבנן לית ליה לר״ע אית ליה ואפילו לרב
 זביד דאמר אין לו ה״מ גבי שני לקוחות
 הא״ל כי היכי דלדידי לית לי באילנות
 לדידך נמי לית לך בקרקע אבל הכא מוכר
 בעין יפה מוכר לרבנן לית ליה ואפילו לרב
 פפא דאמר יש לו ה״מ גבי שני לקוחות
 הא״ל כי היכי הלהיהך זבין בעין יפה לדידי
 נמי זבין בעין יפה אבל הכא מוכר בעין
 רעה מוכר אמרי נהרדעי אכלן רצופין אין
מתקיף לה רבא אלא מעתה  לו חזקה 2
 האי מישרא האספסתא במאי קני לה אלא
מכרן רצופין אין לו קרקע א״ר  אמר רבא ג
כרם שהוא נטוע על פחות >  זירא כתנאי א
 מארבע אמות ר׳ שמעון אומר אינו כרם וחכ״א
 יהרי זו כרם ורואין את האמצעיים כאילו
 אינן 13אמרי נהההעי האי מאן הזבין הקלא
 לחבהיה קני ליה משפוליה עד תהומא

 מתקיף

ל וזיל. פירוש לכשייבש ד אילנך שקו ד ליה עקו מ י מ י ל צ א מ  דאי ל
א דמכחשי ארעא אי לא משייר מצי א״ל עקור אילנא מ ע  ובלאו ט
ם האילן:  דעל כרחו לא יעכב האילן בשדהו ועוד שרוצה לזרוע מקו
ה דבב׳ אילנוח איירי דבג׳ הכל מודין ״ ת ושייר קרקע. פ ו לנ  מכר אי

ע כדמנן בהמוכר אמ ק ר ה ק  דקנ
) ומוקי לה בגמ׳ . א ן לף פ מ ק ל ה ( נ  הססי
ע ולסי ׳ כר״  כרבנן ודחי ומוקי לה אסי
ע לא ק ר י שנים אין לו ק  זה רישא דקמנ
 אתי כר״ע וכן מוכח בסוף המוכר את
) דקתני הקדיש ם ש . ו ב ם לף ע ש  הבית (
ע י׳ לבית סאה בו׳ בזה ט מ  ג׳ אילנות מ
ע ופריך ק ר ק  אחר זה לא הקדיש את ה
 (י) מיניה אילימא רבי עקיבא האמר
׳ פה מוכר וכ״ש מקדיש פי  מוכר בעין י
 ואמאי בזה אמר זה לא הקדיש אמ
ע אלמא משמע דקנה אילן ק ר ק  ה
ע ואין נראה ק ר ה ק  אחד נמי קנ
ן דהא דחנן בהמוכר ו  לר״י דהא ט
ה ג׳ ) קנ . א ם לף פ ש ה ( נ  את הספי
ע מוקי נמי כר״ע א״כ ק ר ה ק  קנ
כ לר״ע בשנים לא קנה קרקע  ע״
ע דוקא ג׳ קנה קרקע מ ש ט מ ה  ד
ע לכך יש ק ר  אבל ב׳ לא קנה ק
ן בג׳ אילנומ  לסרש להא דשמעמי
ע שאני ק ר ג דבעלמא בג׳ קנה ק אע״  ו
ע אלא ק ר  הכא דמיירי כגון שאין שס ק
 לצורך האילנות ופירש בהדיא שמשייר
ע לעצמו(0 או בשדה גדול׳ ואומר ק ר ק  ה
ע משייר ולכ״ע לא ק ר ק  בפירוש שכל ה
ע כלום אלא למ״ד ק ר ק  קנה בגוף ה
פה מוכר יכול ליטע אחר  מוכר בעין י

ע ״ י אילימא ר פ מנ ״  במקומו כשייבש וההיא דהמוכר אמ הבימ ה
פה הוא מקדיש  ואליבא דרבנן דר״ש דסבירא להו מקדיש בעין י
פה הוא מוכר וכל שכן מקדיש ואלא רבנן  הא אמר מוכר בעין י
 ואליבא דרבנן דר׳ שמעון דאמרו במקדיש הקדיש את כולן הרי
ן טו פה מקדיש ו  אומר מוכר בעין רעה מוכר אבל מקדיש בעין י
׳ בור ודות פה (י» ממכר דאפי ש בעין י ט ק  דסבירא להו דכולי האי מ
ש אמ האילן שהקדיש ט ק מ ע צריך להס הקדיש כ״ש ב ק ר ק  שאין ה
ע ק ר ק ג דבמכר לא מכר אמ ה אע״ ע הצריכה לאילן ו ק ר ק  את ה
ט אי אפשר לפרש כן [דקאמר] אלא סשיטא  ומיהו אההיא דבתר ה
פה ע הא אמר מוכר בעין י  ר״ש ואליבא דמאן אילימא אליבא דר״
ן ו מ יש לפרש בדוחק דפריך מסברא ט ״ מ ש ו ט ק  מוכר כ״ש מ
ט ע פה מוכר אימ לן למימר דמקדיש כל שכן דיומר מ  דמוכר בעין י
ע ק ר ק  בעין יפה מקדיש ובאילן אחד נמי הקדיש המקדיש אמ ה
ה ועוד יש לפרש דלא מכח הקדש זה אחר זה ג דבמכר לא קנ ״ ע  א
י הקדיש שלשה ק מדקמנ י  דייק התם דבעין רעה מקדיש אלא ט
ע כולה לסיכך ק ר ק ש את ה ט ק ט זה ה ע י׳ לבית סאה ה ט מ  אילנות מ
ס כר ואי ס״ל דבעין ט ו ע דה לסי ביח זרע חומר ש דה פו  כשהוא פו
ע ואת האילנות בבח אחת ק ר ק פ שהקדיש את ה ״ ע פה מקדיש א  י
פודה תתלה אמ האילנומ בשרין דה וחוזר וסודה ו  הו״ל למימר דפו
ם כדאמר רב ט ו ע ע לפי בית זרע חומר ש ק ר ק  וחוזר ופודה את ה
ן לף יל.) הקדיש שדה מלאה אילנות כשהוא י כ ר ע ) ן ט ר ע  הונא בפרק יש ב
ע לסי בימ זרע חומר ק ר דה אח האילן בשוריו וחוזר ופודה ק דה פו  פו
 שעורים בחמשיס שקל כסף אלמא סבר רב הונא מקדיש כוי אימיביה
 ר״נ לרב הונא ופריך ליה מבריימא דהמוכר אמ הבימ ומשני הא
ק לקמן ד ק ד  מני ר״ש היא דאמר בעין רעה הוא מקדיש והשתא מ
ה  בפשיטומ דכולה סוגיא דלקמן אליבא דרב הונא קיימא לטעמי
פה הוא מקדיש: אינו כרס. ) בעין י ס ש ׳ במס׳ ערכין (  (« דאמרי
ם כעין (י) כרס  ואין צריך להרמיק זרע ד׳ אמות אלא שלשה טפחי
: ה מ ח ל מ  יחידי ולענין מי שנטע כרס ולא חיללו דאינו חוזר מן ה

 קני
ן פב:< מ ק ל ) ה נ י ס ס ן וגבי מכרן רצוסין יש לו קרקע ולר״ש אין לו קרקע והיינו כמנאי דמילתא דרבא מנאי היא כר״ש ודלא כרבנן. ובהמוכר אח ה ט ז ו  כמפ
ן שיפולוהי. נ ת מז< מתרגמי שמו ) ו י ל ו ר כרס: קני ליה. הלוקח לקרקע: משיפולא עד תהומא. ש ׳ אמות ואכתי ה  מפרש כמה יהו מרוחקין יותר מד
מ סביבות ״ ע ה ק ר ׳ ב׳ אין לו ק א וחנן דאסי ם של קרקע. שאע״ס שדקל יחידי הו ע עד חהו ק ר ק ע (מ בשולי האילן דהיינו שסת ה ק ר ק  כלומר כל ה
ן דאילן לסירותיו קונה להתקיים ו ט הא אית ליה ד ו דאילן מי  האילן הוא דאין לו כלוס כמו שיש לג׳ ביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו אבל תחמי
: ה מ . ואשמעינן נמי דאין בעל השדה יכול לתסור תחת האילן אפילו למטה מאלף א טע אחר במקומו ע זו גם אם ימוח האילן י ק ר ק  מ

ף  ממקי
 קורת האילן ופחות מרוחב הענפים ובהכי סגי ליה בקרקע:

 עין משפט
 נר מצוה

 עז א מיי׳ פכ״ל מהל׳
 מטרה הל׳ ט סמג עשי!
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ רטז

 ספי׳ ו נהג״ה:
 עח ב מיי׳ פי״נ מהלי טוען
 הלנה א ועיין נמ״מ
 סמג עשין צה טיש״ע ח״מ
 סי׳ קמא סעיף א יסעיף ימ:
 עט ג מיי׳ פנ״ל מהל׳
 מטרה הלכה ג שמג
 עשין סנ טיש״ע ח״מ סי׳

 רטז סעיף ז:
 E ד מיי׳ פ״ז מהל׳ כלאים
 הלכה נ ע״ש נכ׳׳מ סמג
 לארן רפ טוש״ע י״ל שי׳ רצו

 סעיף לג:

 רבינו גרשום
 אבל אילנות דמכחשו
 בארעא. שרשים ואין
 יכול לזרוע תחתיהם מפני
 שענפין מעככין מימי המטר
 שלא ירד עליהן כיון דקא
 מכתשי ודאי שייר לעצמו
 מקום האילנות: לר׳ עקיבא.
 מכר לו נמי מקום האילנות
 ואפילו לרב וביד דאמר
 לעיל להיכא דמכר לשנים
 שדהו זה החזיק באילנות
 וזה החזיק בקרקע אין
 לו לבעל האילנות כלל
 בקרקע. הני מילי גבי שני
 לקוחות דהאי טעין לי מכר
 הקרקע והאי טעין לי מכר
 האילנות משום הכי אין
 לו רמצי למימר לו בעל
 הקרקע לבעל האילנות כי
 היכי דלדידי כוי. אבל הכא
 להיכא דמכר אילנותיו להד
 ושייר בקרקע לפניו ודאי
 מודה רב וביד דיש לו קרקע
 מקום אילנות דמוכר בעין
 יפה מוכר. ורבנן דמפלגי
 על ר׳ עקיבא סכרי לית
 ליה ואפי׳ לרב פפא דאמר
 לעיל יש לו הני מילי גבי
 שני לקוחות דמצי למימר
 ליה בעל האילנות לבעל
 הקרקע כי היכי דלדידך
 בעין יפה מבר דלא שייר
 קרקע לפניו לדידי נמי בעין
 יפה מכר לי מקום האילנות.
 אכל הכא היכא דשייר
 קרקע לפניו מוכר כעין רעה
 מוכר ולא גמר ומקנה ליה
 מקום האילנות: אכלן. הני
 אילנות רצופין. כגון שהיו
 נטוע ץ בבית סאה אחת ט״ו
 אילנות דדינייהו להיות י׳
 ותו לא. אינה חזקה דמצי
 למימר ליה מערער לא
 החזקת כשאר חיזוקין של
 אחרים: האי שדה נטועה
 מישרא דאספסתא. ערוגה
 מלאה אםפסתא שרצופין
 הן זה עם זה במאי קני
 ליה: מכרן רצופין. שהיו
 נטועין יותר ממטע עשרה
 לבית סאה אין לו ללוקח
 קרקע דתשוב הוא כיער
 מה יער לא מכר אלא
 לעצים האי נמי לא מכר
 אלא לעצים: שדה כרם.
 הנטוע על פחות מדי אמות
 דבין גפנה לגפנה ליכא ד׳
 אמות כדי עבודת הכרם
 אינו כרם ומותר להביא
 זרע אחר לשם ואינו עובר.
 וחכ״א הרי זה כרם ודומין
 הגפנים אמצעים באינן הכא
 נמי סבירא להו לחכמים
 שרואין אותן שעודפץ על
 מטע י• לבית סאה כאילו
 אינן ומכר לו את הקרקע
 ורבי שמעון ס״ל כרבא
 והיינו כתנאי: משיפולי
 אילן. היינו מקום תפישת
 השרשין ועד התהום כל
 אותו קרקע מכר לו והיינו
 מהה בינונית של אילן דאי
 אמרינן קנה בקרקע ברוחב
 הענפים היינו יותר מדאי
 ואי אמרינן לא קנה אלא
 כנגד עובי קורות האילן
 היינו מעט יותר מדאי אבל

 משיפוליה היינו יותר מעובי



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פכ׳׳ל מהל׳  פ
 מטרה הל׳ י סמג עשין
 סנ טוש״ע ח״מ סימן רמז

 סעיף ט:
 פב ב ג מיי׳ פי״נ מהל׳
 טוען ונטען הל׳ יח
 סמג עשין צה טיש׳׳ע ח״מ

 סימן קמא סעי׳ כ:
 פג ד מיי׳ פי״א הצ׳ ה סמג
 שס טוש״ע ח״מ סימן

 קמו סעי׳ א:
 פד ה מיי׳ שס הלי נ וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳

 ק מג סעי׳ א:

 לעזי רש״י
 קרו׳׳ג אורייגטי־ל. חריע.

 רבינו גרשום
 מתקיף לה רבא אמאי
 קנה מקום האילן. לימא
 ליה. מוכר ללוקח לכורכמא
 דרישקא זבינא לך. רומיא
 הוא כעין שמוכר אדם
 להכירו ירקות של צבע
 כורכמא דרישקא מעולה
 שקודין אריינטי׳ל שלא מכר
 לו כי אם הצבע עצמה ולא
 מקום הכורכמא הכי נמי
 מצי למימר ליה כי יבש
 האילן אנא הדקל זבינא לך
 שקול אילנך ועקיר וזיל.
 אלא אמר דכא. משום הכי
 קני ליה משיפוליה ועד
 תהומא בבא הלוקח מחמת
 טענה שטוען ואמר אילן
 ומקומו מכר לי והחזקתי
 בו שני חזקה ולא מיחה
 במקומו אדם: אי לכורכמא
 דרישקא. כלומר האילן
 לבדו כל זמן שלא יתייבש
 מאי הוה ליה למיעבד
 מה מועיל לו מחאתו
 והא כששלמו שני חוקה
 עדיין לא הגיע זמן לקצור
 הכורכמא ועדיין ברשותו
 עומדת הקרקע שתחת
 הכורכמא וכן נמי האילן
 ומשום הכי לא מיתה ואמאי
 כשטוען הלוקח טענח חזקה
 אמאי הויא חזקה ומשני
 ודאי הויא חזקה הואיל
 ולא מיחה דאע״ג דעדיין
 היה לו לתפוש הקרקע
 לאחר ג׳ אפילו הכי
 איבעי ליה למוכר למחויי
 בתוך ג׳ שנים דלא מכר
 לו כי אם האילן לבדו
 והיכא דלא מיחה איהו
 דאפסיד אנפשיה: פיםקא
 שלש ארצות לחוקה שצריך
 שיהיו המחזיק והמערער
 במלכות אחת של הללו גי.
 אבל היה העורר ביהודה
 והמחזיק בגליל אינה חזקה
 משום דאין שיירות מצויות
 דליזלו ולימדו ליה ההאי
 אחזיק בשדהו כדי שיבוא
 וימחה: עד שיהא עמו
 במדינה. באותו מלכות כמו
 ביהודה ויהודה דשיירות
 מצויות ומצי למימחי
 ולמשלח ליה על ידייהו
 דהני שיירות ואי לא מיחה
 הוי חזקה א) אי לא
 מיחה הואיל דמחאה שלא
 בפניו הויא מחאה: אפי׳
 יהודה וגליל נמי(לא) הויא
 חזקה ואמאי קתני מתני• עד
 שיהא עמו במדינה:

 אן נראה דצ״ל ואי לא מימה
 הד חזקה הואי( דמחאה וכוי.

 חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא לח.
ע אחר ט ת י נטרס שאם מ . פירש הקו מא ה ועד תהו לי פו  י<קני ליה משי
ה (לקמ! נ א קמני בהמוכר אמ הססי הדי מו וקשיא לר״י דנ  במקו
ע ונראה לר״י ק ר ה ב׳ אילנות דאס ממו אין לו ק  לף סא.) גבי קנ
ו וכל(0 לחסור זה חלל תחתי ס האילן אלא לענין שלא י ו  דלא קני מק
מא ואכמי קשיא ד תהו י ליה ע  דקנ
א דתניא בהמוכר את ה  לרשב״א מ
 הבית (לקמ! לף עכ.) כשהקדיש ג׳
דה את האילנות  אילנות בזה אתר זה פו
ם האילן קדוש  בשוריהן ואס היה מקו
ה לו לפדומ לפי חשבון בימ  כלל הי
 זרע מומר שעורים בחמשיס שקלים
׳ ק הוא הדין כשמקדיש אפי  כסף ד
 משהו קרקע עם האילן ואומר ר״י
ט דחי רבא מילמייהו  דבלאו ה
ם ת ה  דנהרדעי שפיר ולרשב״א נראה ד
ד בעין רעה מוכר לסיכך אין ״ מ  כ
ם האילן אבל נהרדעי ׳ מקו  קדוש אפי
כר: פה הוא מו ט מוכר בעין י ב  ס
א דרישקא. לכך נקט ם כ ר ו  ואי כ
א שמתקיים ק ש ט  כורכמא ד
 בקרקע ג׳ שנים דהיינו שני מזקה
 ודרך להשהותו בקרקע כמו שיכול
הא י שי ים: אלא כד  להתקי
ד שם יש מהלך שנה ע . ד א י  באםפמ
 ויותר מכאן אין דרך להרמיק יותר
ו ואם הרתיק יותר לא סלוג: ע ק ר ק  מ
מה ו כר. מי י א בפנ ל  מחאה ש
ט מתאה ק  דבכל דוכתי נ
ט חזקה שלא בפניו ק  ואמאי לא נ
 הרא מזקה רש לומר לפי שהטעם
 מלר במחאה ולא בחזקה שאדם
ו של חבירו אימ יק בקרקעותי  המחז
 ליה קלא שהוא חוקר ושואל על
ה אין לה קול כל א ח מ  נכסיו אבל ה
חה לו  כך שאין המחזיק מחזר אם מו
ה מ ע לסיכך אין חזקמו חזקה כשאין יכול לשמוע מחאתו ד ק ר  בעל ק

 יועיל שמיחה:
 דסתס

 מתקיף לה הבא אולימא לי׳ כורכמא דרישקא
 זביני לך עקור כורכמא הרישקא וזיל אלא
בבא מחמת טענה אמר ליה מר  אמר רבא ב
 קשישא בריה דהב חסדא לרב אשי י* ואי
 כורכמא דרישקא זבין ליה מאי ה״ל למעבד
הני (  גאיבעי ליה למחויי האי לא תימא הכי א

 משכנתא דםורא דכתב בה הכי במישלם
 שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף אי
 כביש ליה לשטר משכנתא ואמה לקוחה היא
 ביהי הכי נמי המהימן מיתקני רבנן מילתא
 דאתי בה ליהי פסיהא אלא איבעי ליה למחויי
 הכא נמי איבעי ליה למחויי: מתני׳ ״שלש
 ארצות לחזקה יהוהה ועבר הירהן והגליל היה
 ביהוהה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהוהה
 אינה חזקה עה שיהא עמו במהינה «< אחת
 אמר רבי יהוהה לא אמרו שלש שנים אלא
 כהי שיהא באםפמיא ויחזיק שנה (״ ילכו
 ויוהיעוהו שנה ויבא לשנה אחרת: גמ׳ ״מאי
 קםבר ת״ק אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא
 מחאה אפי׳ יהוהה וגליל נמי אי קםבר מחאה
 שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהוהה
 ויהוהה נמי לא א״ר אבא בר ממל אמר רב
 הסבר י מחאה שלא בפניו הויא
 שנו ומ״ש
 משמע לן

 דסחם

 ׳1

ה ע דכנגד האילן מאחר דתנן לא קנ ק ר  מסקץ* לה רבא. אמאי קנה ק
ן דלהתקייס בקרקע זו קנאו נמצא ו ט  קרקע כלל לא קנה. ודקשיא לכו ד
ע גס ליטע אחר במקומו של זה אחר שייבש או ק ר ק  שקנה יניקת ה
נף״ל נ טי ג או ״  יקצץ: לימא ליה. מוכר: כורכמא דרישקא זביני לך. קרו

 ורגילים למכרו בקרקע ומניחו עד
ו ועוקרו. אף האילן ט  שיגמור פ
ע לא ק ר ק  שמכרתי לך לפירותיו ה
 מכרתי לך אלא להניח אילנך בקרקע
 שלי כל ימי שצטך לקרקע עד שייבש
 היינו דומיא דכרכוס ומאחר שיבש לא
: טקור הורכמא ד ע עו ק ר ק  מהני לו ה
ס את ט ק ו ע  דרישקא וזיל. כמו ש
 הכרכום אתר שנתבשל ואינו יכול
מו גס אתה  ליטע כרכום אחר במקו
: אלא מו ע אילן אחר במקו ט  לא ת
 אמר רבא. הכא הוא דקני לקרקע
ה נ ע ט ת ה מ ח  שתתת האילן בבא מ
 שטוען למוכר בפירוש מכרת לי האילן
הקרקע שתחמיו ליטע אחר במקומו  ו
 ובשטר ואכלתיה שני חזקה ולא נזהרתי
ט יותר משלש שנים דהשתא ט ש  ב
: א״ל מר א ק ש ט  לא דמי לכורכמא ד
 קשישא בריה דרב חשדא לרב אשי.
ט נאמן י ח  מאחר שהקונה דקל י
ע אחר במקומו אי ט ה זו ר  בטענ
א זבין ליה אס מכר ק ש ט  כורכמא ד
 לו סתם דקל לסירותיו ולא פירש לו
ע דאס ק ר  קרקע דקיימא לן אין לו ק
: מו טע אחר במקו  יבש או נעקר לא י
 מאי הוה ליה. למוכר למעבד שלא
ע אמר ט ה ר נ ע ת ט מ מ  יהא זה בא מ
ן אחר שלש מו דכל ארס יטעו  במקו
 שנים שסירש לו קרקע מאחר שהוא
: איבטי ליה למחויי. תו  נאמן בטענ
ע שלא מכר לו ט ו ה  בתוך כל שלש ל

א ושוב לא יכול לטעון אחר שלש ק ש ט  קרקע אלא ט כורכמא ד
חה בו זה היה לו להזהר ן דמי ו ט ה לי ואבד ד  שטר הי
א ר ה ט האי גוונא לא ה א ח מ  בשטרו: דאי לא הימא הכי. ד

 ומשנתינו יבשעת חירום
 וגליל הנקיט הא קא

 לעולם
 מחאה
 יהודה

׳ י ן סלניא גזלנא הוא כדלקמן נע״ב]: מתנ ע ו ט ע מן הדין דלא הויא מחאה אלא נ ק ר ק  מחאה מאחר >ה< שמודה בו שאוכל עכשיו מן ה
מד ורואה אחד מחזיק בשדה עו ק בינתיס ו י ס פ ן בגמרת ארץ ישראל נפ״ג ה׳׳ג] א״ר אלעזר אפי׳ שתי אכסניות כגון שלומי ונבורו והירדן מ נ ט מ  א
ר ודש וזורה מ ע מ ׳ ראהו חורש וקוצר ו נה רב אמר עיקר חזקה הכנסת סירות דאפי ו באותה העיר ובאומה מדי מ ד שיהא ע  שלו אינה חזקה ע
 ובורר ולא ראהו מכניס סירות אינה חזקה עד שיראהו מכניס סירות: מתני׳ שלש ארצות. בארץ ישראל: לחזקה. חלוקומ זו מזו לענין
ע בגליל והחזיק בה אדם שלש שנים בלא מחאה אינה ק ר ק ע ביהודה והחזיק בגליל שהיה ה ק ר ק  חזקת שלש שנים כדמסרש ואזיל: היה. בעל ה
ט ה ע מחאה ש ק ר ק א בגמרא דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי שאין שיירות מצויות מזו לזו ולא הרא מחאת בעל ה מ ע  מזקה כדמפרש ט
ד בשתיקתו ג דלא מיחה לא הססי ״ ע ן דאינו יכול למחומ א ו  אין מי שיגיד לו למחזיק שמיחה זה ויזהר בשטרו דהא אין שיירומ מצרות הלכך ט
ע יכול למחות: עד שיהא עמו במדינה. כגון שהיה ביהודה בעיר אחמ והחזיק ק ר ק ודע שאין בעל ה  והיה לו לזה המחזיק ליזהר בשטרו שהרי י
: א״ר יהודה לא אמרו שלש שנים כוי. לחלוק בא ולומר דאינן ד י חה הסס ה ליה למחרי ומדלא מי ן דשיירות מצויומ הו ו ט  ביהודה בעיר אחרת ד
 חלוקומ לחזקה דהיה בגליל והחזיק ביהודה הרא חזקה ואסילו היה באססמיא שהוא רחוק מהלך שנה מארץ ישראל והחזיק בארץ ישראל הויא
א ואס יחזיק זה בקרקע שלו שנה ובמוך שנה ו שני חזקה זמן מרובה של שלש שנים כדי שיעור שאס היה באססמי כ ט א  חזקה שהרי לכך ה
ה ובגמרא [לט.ן מסרש אי בעי ר׳ יהודה מחאה בסניו או לא ח מ ע ולשנה שלישית יבא ר ק ר ק  ראשונה יצא הקול ילכו גשנה שניה רודיעוהו לבעל ה
ה אלא כדמסרש ט ט ש א דר׳ יהודה לא משום דמלמ שנין מיזדהר איניש ב מ ע ט ו ו ה תקנ  רומר ממהלך שנה אין דרך אדם להרחיק מביתו ולפי ההו
ו שלש שנים כ ט א טעמא דחזקה לדידיה דלא שביק איניש דאכלוה לארעיה בלא רשותיה ואפילו שעה אחת ושתיק אלא לכך ה  כדי שיהא כו׳ ו
דה: הו : גמ׳ מאי קםבר הנא קמא. דר׳ י [ . א מ ׳ לקמן בפירקין 1 ד כדאמרי ר חזקה מי ר בעיר ה ע ר ע מ ר ה ר רחוק אבל אי ה ע ר ע מ  שפעמים היה ה
ן בעיר אחת ומיחה בפני שנים מן השוק שלא בפניו של ט ע במחזיק אפי׳ שלא בפניו כגון ששניהם ד ק ר ק ר מחאה. שמוחה בעל ה ב ס  אי ק
י עד ד והלכך קחנ ט הרא מחאה דחברך חברא אימ ליה ושמע המחזיק בדבר זה והיה לו להזהר בשטרו ומדלא נזהר הססי ׳ ה  מחזיק אפי
פ שאינם בעיר אתת: אפיי יהודה וגליל נמי. היה ביהודה והחזיק ״ ע ן ששניהם במדינה אחת הרא מחאה א ו ט ו במדינה אחת ד מ  שיהא ע
: אפי׳ היה ביהודה והחזיק ביהודה. בעיר קה : ואי קטבר לא הויא מחאה. כדקתגי דהיה ביהודה והחזיק בגליל אינה חז ה א ח הר מ  בגליל תי
ט קתני עד שיהא עמו ר מחאה שלא בפניו הויא מחאה. ומשוס ה ב ם ה: לעולם ק נ י עד שיהא עמו במדי הר מחאה ואמאי קמנ  אחרמ נמי לא מי
מחה ׳ בשעת חירום תיגרות יש בין יהודה וגליל ואין שיירות מצרות מזו לזו ואם י י הר מחאה מתנ  במדינה. ודקשיא לך אפילו יהודה וגליל נמי מי
ן דלא הרא מחאמו של מערער מחאה חזקתו של זה נמי לא טו  לא יבא הדבר לאזניו של מחזיק שיזהר בשטרו והלכך לא הרא מחאה ו
ט דהא לא ן ליה מחזיק אמאי לא מתית בתוך שלש ואילו הכא לא מצי למטען ה א דחזקה ג׳ שנים קונה משום דמצי טעי מ ע ט ר חזקה ד  ה
ה מ שיש חירום בין זו לזו והכי הו ו ט ל מ ן לכל ה ט ן דבשעמ מירום מיירי הוא ה ו ט . ד ט ק : ומ״ש יהודה וגליל מ ה א ח  יכול למחות דהא אינה מ
ת לה מ״ש יהודה מ ק ו ן דבשעמ מירוס מ ו ט ט ק נ  ליה למיתגי כל הארצות תלוקות לתזקה בשעת מירוס. ואימ דמסרשי מ״ש יהודה וגליל ד
ט אסילו יהודה ה ליה למימר כדלעיל אי ה הר תזקה ואין נראה בעיני דאס כן הו דה לא מי  וגליל דלא הרא חזקה אסילו יהודה רהו
: רה נה אין בינותם תג ה ומדי נ ט ת אבל עיירות של מ ט ממרץ ר׳ אבא בשעמ חירום שנו שיש מגרה בין המלטו ה  ויהודה נמי לא ועוד ד

 הא

 מסורת הש״ם
 א) [לעיל לה: יש״נ],
 ב) כחונוח דף מ:, ג) 1שס
 ע״ש], י) [שייך לעמוד

 הקולס],

 הגהות הב״ת
 (6) נמ׳ ואי לכורכמא:
 (ג) שם למהימן וכי תימא
 הכי נמי מיחקני רבנן
 מילחא: (ג) שם כמשנה
 עמו נמלינה א״ר יהודה
 כצ״ל וחינח אחמ נמחק:
 (ד) שם וילבו הודיעוהו:
 (ה) ־שב״ם ל״ה דאי לא
 תימא וכו׳ מאחר שהמוחזק
 ני אוכל: (ו) תום׳ ל״ה קט
 וכוי שלא יוכל זה לחפור

 חלל:

 מוסף רש״י
 במישלם שניא אלין כוי.
 ללא מיחד כהליאה אלא
 כליקח הימני פיריח השנים
 האלו נמעית הללי :׳נ-וז
 נח . שלשאהצות לחזקה.
 שלש ארצות של א״י חשינוח
 חליקות זו מזו לענין חזקה
 כאילו הן ארצית ננריית יאס
 היה נזי יהחדק אחר נקרקע
 שיש לי נחנרתה אינה חזקה
. עד שיהא עמו ו : ז ת י ו ב ו ת כ ) 

 במדינה. או שניהם נגליל
 או שגיהס ניהודה יאפילו הן
 נשתי עיירות ,(01). אפילו
 יהודה וגליל נמי. הוה
 ליה למחדי היט להר ומללא
. אי ו ס ש  מחי תיהר חוקה ;
 קסבר מחאה שלא בפניו
 לא הויא מחאה. כגון
 אס היה נעיר אחח ומיחה
 שלא נפניו נפני שנים נעיר
. אפילו יהודה שם!  אחרח י
 ויהודה. נשחי עיירות נמי
 לא מיהר חזקה, ללא הוה
.  ליה למחרי שלא נפניו !שם)
 לעולם בו׳ הויא מחאה.
 דחנרך חנרא איח ליה להני
 למחי נאנפייהו מגלו לאחריני
 ונא הלנר לאזני המחדק והוה
 ליה לאזלהורי נשטריה (שס<.
 ומשנתינו. דקתגי יהולה
 וגליל לא, בשעת חירום
 שנו. דיכיצ לומר לא נגליח
 לי מחאחו שאשמור את שטרי
. ומאי שנא יהודה : שם ! 
 וגליל דנקיט. אס יש חירוס
 נמי מעיר לעיר אפילו שחי
 עיירות נאותה מדינה נמי לא



 מסורת הש״ם
 א) [לעיל נח:וש״;], נ) ו לקמן
 לט.ן, ג) ושיין לע״אן, ד) צ״ל
 ומלמסרש, ה) צ״ל מארצם.
 לק״ס, ו) גי׳ רש״א משים,
 ז) נ״א לאיפלוגי,י!)1שייךללף
 לט.], ט) [צ״ל משכינה

 לשכינה),

 לח: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ לאמר רב ענן
ר רנ מ ״נ גירשת רשנ״ש א  נ
 ענן: (כ) שם פלניא גזלנא
ל לה לארעאי: י כ א ק  היא ד
 (ג) דשב״ם ל״ה ומחאה וכי׳
ה שלא א ח  דכא הלכתא מ
ן י א  נפניו וכו׳ לאנוס היא ד
ו  לו: (ד) דייה אנל ונו׳ שלה ז
ם׳ ל״ה לסתס  מאחר: (ה) תו
ס כיון י י  וכוי ניח המקלש ק
ם י ד  וכוי ר״ל לולאי גט ע
 מצרין לקיימו וכו׳ אס מוחה
ת ו ח י כ ש ם לאי הלכך ב  לי א
 לעילי רגליס: (ו) דייה אין
ן כצ״ל ו י  יכו׳ וכי תימא כ
 ואית י׳ נמחק: (1) בא״ד
א כצ״ל יאית  אימא דלעולס ל

 ל׳ נמחק:

 מוסף רש״י
. ה י ת ל י א א ר ב ך ח ר ב  ח
א  ויאמרו זה לזה והלנר נ
 לאוניו ואינו יכול לומר אילו
 שמעתי הייתי נזהר נראיית
ה א ח מ . ו י ח ל כ י ט ל  זנותי !
. ה א ח א מ י ו ו ה י נ פ א ב ל  ש
 ולא בעינן שישלח שלוחו
ן  למחיח בפניו, אלא מטו
 שמיחה שלא נפניי הרא
 מחאה, שהרי יכיל הדנר
 לנא לאזניו ואסילי לא ידע
 המחזיק מחאחי של מערער
 לא חיישינן מאחר שמיחה זה

0 ו. ן י מ ק ל  כהוגן ו

 ג<הא קמי׳ל. ר׳ אבא: דםמם יהודה וגליל. אפי׳ בשעת שלום: לשמה
 חירום דמי. שאין שיירומ מצויות מזו לזו. אבל בשאר מלכיות אי איכא
 חירום לא הרא חזקה אבל בשעת שלום הויא חזקה דהא שיירומ מצויות
 והאי דקאמר רבי אבא בשעמ חירום שנו הכי קאמר יהודה וגליל הרי
 הן כשעמ חירום של שאר מלכיומ:
 אין מחזיקין בנכסי בורח. כלומר אס
 החזיק אינה חזקה כדמסרש ואזיל
 דקסבר מחאה שלא בפניו לא הויא
 מחאה וכיון דלא יכול למחומ גם זה
 לא יכול להחזיק וכר׳ יהודה סבירא
 ליה דאמר במחניחין ילכו רודיעוהו
ע דצריך מ ש מ  שנה ויבא לשנה אמרמ ד
: הי אמריהה. להא ו  למחומ בפני
ה דשמואל אחר פטירתו של  דרב קמי
מ  רב שבא ללמוד לפני שמואל. רב מ
י שמואל כדאיתא בשחיטמ חולין  מקמ
0 דכל זמן שהיה רב קייס הוה ה  >לף צ
 שלח לי׳ ר׳ יוחנן לקדם רבינו שבבבל כי
 נח נפשיה דרב שלח לי׳ לשמואל לקדם
: א״ל. שמואל: וכי למחוח ר  חבירנו כ
 גפניו הוא צריך. בממיה. אלא לא
 צריך למחומ בפניו דמחאה שלא בפניו
 הרא מחאה והלכך מחזיקים נמי שלא
 בפניו דאיבעי ליה למחויי: ומקשה
 גמר׳ והאמר רב מחאה שלא בפניו
 הויא מחאה. כדאמר ר׳ אבא אמר רב
] לעולם קסבר מחאה שלא בפניו א ״ ע  לעיל נ
ק איכא ״ ח  כוי י)ומדסריך למילתיה ד
: לטעמא ט  למימר דסבירא ליה ה
 דתנא קמא. פירש רב משוס דקשיא
 רישא לסיפא וליכא למרצה אלא בכי
 האי גוונא: וליה לא םבירא ליה.
 אלא כרבי יהודה סבירא ליה: מחזיקין
ה שלא בסניו א ח מ  בנכסי בורח. ד
ן דשיירומ ו ט ד ד  הרא מחאה ואיבעי ליה למחרי ומדלא מיחה הפסי
ן  מצויות אכן סהדי שנודע לו שאחרים החזיקו בקרקע שלו ולא מצי טעי
 לא ידעתי ולפיכך לא מחיתי דכי היכי דמחאה שלא בפניו הויא מחאה
ר ע ר ע מ יק מחאתו של זה ה  משום דחברך חברא אית ליה ושמע המחז
 הכי נמי נודע לו שהחזיק זה בקרקע שלו והוא לא מיחה ולפיכך הססיד.
ט בורח לאו דוקא דהוא הדין לכל מרחיקי ארצס«) אלא אורחא ק  והאי מ
ס בגזל אלא ט ח קט שאין דרך בני אדם להחזיק בקרקע של א  דמילתא נ
] שלש א ״ ע י [ ן דקמנ ימי  בקרקע בורח: א״ל פשיטא. דמחזיקין דהא מממנ
ה שלא בפניו הרא מחאה ואיבעי ליה א ח מ  ארצות לחזקה שמעינן ד
] רב אמר אין חזקה לבורח ג ״ פ  למחרי ומדלא מיחה הפסיד. בגמרת ירושלמי ן
ע י ץ לארץ ושמואל אמר יש להן חזקה אמר רב נממן קרא מסי  ולא מאי
 ליה למר וימן לה המלך סריס אחד לאמר השב אמ כל אשר לה ואמ כל
ה >מלטס ג ח<: ורב מאי מ  מבואמ השדה מיום עזבה את הארץ ועד ע
 קמ״ל. דקאמר מחזיקים בנכסי בורח הא ודאי קמ״ל מחאה שלא
 בפניו הויא מחאה והיה לו למחוח הלכך חזקה נמי שלא בפניו בלא
: והא אמרה רב חדא זימנא. דאמר ר׳ אבא בר קה  מחאה הרא חז
] לעולם מחאה שלא בפניו הויא מחאה כו׳ ומסתמא א ׳ ׳ ע  ממל אמר רב לעיל [
: אפי׳ מיתה ׳ סבירא ליה מלמפרש לה הכי י ה שמעינן דכסמס ממנ  הו
ן או שהולכין למדינת הים ט ג י  בפני ב' שאין יכולין לומר לו. כגון ח

 הםתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו: אמר
 רב יהודה אמר רב אין מחזיקין בנכםי בורח כי
 אמריתה קמיה דשמואל אמר לי וכי למחות
 בפניו הוא צריך ורב מאי קמ״ל מחאה שלא
 בפניו לא הויא מחאה והאמר רב מחאה שלא
 בפניו הויא מחאה רב טעמא התנא היהן
 קמפרש וליה לא סבירא ליה ואיכא דאמרי
 אמר רב יהוהה אמר רב מחזיקים בנכסי בורח
 כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי פשיטא וכי
 למחות בפניו הוא צריך ורב מאי קמ״ל מחאה
 שלא בפניו הויא מחאה והא אמרה רב חדא
 זימנא אלא הא קמ״ל אהאפי׳ מיחה בפני ב׳
 שאין יכולין לומר לו הויא מחאה >א< דאמר רב
 ענן לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל מיחה
 בפני שני בני אדם שיכולים לומר לו הויא
 מחאה מיחה בפני שני בני אדם שאין יכולין
חברך נ (  לומר לו לא הויא מחאה ורב א
 חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית
 ליה אמר רבא הלכתא גאין מחזיקין בנכסי
 בורח ״ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי
 לא קשיא י כאן בורח מחמת ממון כאן בורח
 מחמת מרהין: היכי המי מחאה אמר רב זביד
 ייפלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה יפלניא
 גזלנא w הוא הנקיט לה לארעאי בגזלנותא

 ולמחר

ת חירום דמי. ואם מאמר ומאי שנא דגבי ע ש  רמתם יהודה וגליל ב
נה ט ממדי ל׳ ל: ישם ל״ה טו!) המביא ג ) ן טי י  גט אמר בריש ג
ק ישראל אין צטך לומר בפני נכתב ובפני נחמם משום א  למדינה ב
( י ) ק ן דאיכא עולי רגלים משכח שטחי לקיימו ואפי׳ בזמן שאין בהמ״ ו  ט

ס דקביעי משכח י נ ן דאיכא במי ט ו  ט
ט מצרין  שכיחי ר״ל דודאי גבי ג
הודה לגליל לפי שהאשה ׳ מי  לקיימו אפי
 רגילה לחזר אחר עדי קיום אבל הכא
 אי לאו דשטחי טובא לעולם לא ישמע
 מחאתו שאין המחזיק רגיל לחזר אס
 מוחה לו ואס לאו הלכך בשיירות דעולי
י וא״ת והא  רגלים ובתי דינין לא סג
׳ התם (לף ו.) רב ששת מצריך  דאמרי
 ״)(מערסא לערסא) ורבא מצריך אפי׳
 באותה שכונה ופריך והא רבא הוא
 דאמר לפי שאין עדים מצרין לקיימו
י אטו מי ד י י  ומשני שאני בני מחוזא מ
 נימא דבמחוזא מחאה שלא בפניו לא
 הוי מחאה רצטרך לבא לפניו למחומ
ט ג  וי״ל דלא דמי דכשחותמים על ה
 במחוזא והולטן להן אין דרך שיצעקו
ט פלוני אבל ו על ג  בעיר אנחנו חממנ
 במחאה דרך הליכחס רגילוח לומר
 פלוני מיחה ושומעין אחריס עד שנשמע
ן מחזיקין בנכםי י ק: א י  בבימ המחז
ן איירי דאי מ ממו מ ח  בורה. בבורח מ
ן בהא לא פליג שמואל ט ר מ מ מ ח  מ
 כדמוכח בסמוך ודוקא בבורח אבל
 באיניש דעלמא הויא חזקה שיכול לבא
 למקום שמחזיק שם ולמחות אבל בורח
 אינו רשאי לבא במקום שעומד לא הויא
 מחאה שלא בסניו וסבר לה כר׳ יהודה
 דקתני ויבא לשנה אחרמ וימחה משמע
 שצריך למחות בפניו וא״ת ודלמא ר׳

ה ח מ ה״ק רבא במדינה שהמחזיק בה ר  יהודה נמי לא בעי מחאה בפניו ו
מא  כגון אם הוא ביהודה יבא ביהודה וימחה שאז תשמע מחאמו וכי תי
א ד אספמי ה תשמע ע א ח מ א גס ה  (י) וכיון שחזקה נשמעמ עד אספמי
ר מחאה ליתיב אדוכתיה ולימחי הא לימא דאי  ואי מחאה שלא בפניו ה
ם שחזקה נשמעמ גס המחאה נשמעח אס כן היכי מוכח לעיל  כל מקו
ר מחאה  דלרבנן מחאה שלא בפניו הויא מחאה אימא דלעולס (» דלא ה
 והיה ביהודה והחזיק ביהודה הוי חזקה לפי שהיא נשמעמ ויבא וימחה
 לפני המחזיק אבל מיהודה לגליל אין החזקה נשמעמ ומשוס הכי לא הויא
 חזקה אלא ודאי פשיטא ליה לגמרא דהחזקה נשמעת מרחוק אבל מחאה
להט מוכח לעיל שסיר דסברי רבנן דהויא מחאה שלא בפניו דאי  לא ו
הודה לגליל מהא  לא הרא מחאה אלא צריך לבא לפני המחזיק א״כ מי
הודה לגליל נמי ילך לפניו  חזקה כמו שביהודה יש לו לילך ולמחומ מי
 וימחה ר״ל מדלא תני ר׳ יהודה אומר ויבא לשנה אחרת וימחה ויודיעהו

:  שמע מינה שצריך למחות לפניו. ר״י
א ליה. נראה לר״י דלא צריך למימר נקיטנא ליה טנ קי  ולמחר נ
 אלא אורחא דמילתא נקט מדלא קאמר רב זביד פלוני
 גזלנא הוא דאכיל לארעאי בגזלנותא לא הרא מחאה פלוני גזלנא הוא
: ה א ח א הרא מ  דאכיל לארעאי בגזלנומא ולמחר נקיטנא ליה בטנ

 רב
ג דהנך לא יאמרו לו למחזיק אע״ ׳ י) הכי מחזיקין בנכסי בורח דחיהני ליה מחאה כי הך ו  ומרחיקין מאותו המלכוח שדר בה המחזיק אפי
ן דהויא מחאה חזקה נמי הויא חזקה. ושמואל שהיה מקשה על דברי רב ואומר פשיטא וכי למחומ לפניו ו  דחברך חברא אימ ליה והלכך ט
ה והלכך סריך שפיר מאי אמא רב לאשמועינן: אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי כוי.  הוא צריך להך רבותא דקאמר רב לא אסיק אדעמי
ה פשיטא: הלכתא מ ת ק ולמימר להך רבותא לא סבירא ליה לשמואל כדמסרש ואזיל והוה מ עי  אשינריא דשניק אליבא לרב אתא ״לאשמו
 אין מחזיקין בנכסי בורח. דמחאה שלא בסניו לא הויא מחאה וכיון דלא מצי מערער למחויי מחזיק נמי לא מצי אחזוקי: ומחאה שלא בפניו הויא
. והיינו דקפריך גמרא תרמי ד ט מחזיקין בנכסי בורח דהא מצי למחויי ומדלא מיחה הפסי  מחאה. והלכך חזקה שלא בסניו הרא חזקה ומשוס ה
ק רבא הלכתא ») שלא בפניו הויא מחאה משוס דמצי למחרי ן פסי ת ממו מ ח  בממיה משוס דקשיא רישא לסיפא. ומשני לא קשיא כאן בבורח מ
ן הוא בורח אין זה בורח אלא ח חוב ממו מ ח מ ן ד ו ט  וכל מקום שזה יכול למחוח חזקחו של חבירו בנכסיו הויא חזקה הואיל ולא מיחה ד
מו פרע ואינו ירא למחומ דכיון דאנוס הוא ואין לו מה לפרוע אין רודפין אחריו ואס נודע מקו ה ליה ו  לאישתמוטי בעלמא עד דהו
ו ט ט ח ם חחנותו וירדוף גואל הדס א ח רציחת נסשומ ירא למחות סן יודע מקו מ ח  שברח שם אינו חושש: כאן בבורח מחמת מרדין. מ
ן בהגוזל נ ט מ א ד ק רבא דאין מחזיקין בנכסי בורח והכי הלכתא: מרדין. לשון רציחה בלשון סרס כ  יחם לבבו והשיגו והרגו ובדידיה קפסי
קנא לעיל : היכי דמי מחאה. אמחאה שלא בפניו קאי דססי ן ט ר ן מ ט ר ם ואמרי מ ) השתא פרסאי דקסדי אשסיכומ דמי . ז  ומאכיל (ב״ק לף קי
ם לשון זה למחזיק לא אמי לאזדהורי ט : אמר רב זביד. אמר לסהדי פלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה שאפילו אס יאמרו ע ה א ח  דהויא מ
ט ליה גזלן שיזהר בשטרו: אבל אמר לו פלניא גזלנא הוא דקאכיל לארטאי בגזלגותא. שהרי לא מכרתיה דע אמאי ק  בשטריה דהא לא י
: ח<ולמחר חבענא ליה בדינא הרי זה מתאה. ה א ח  לו דהשתא הוה ליה לאיזדהורי בשטר מכירת שדה (י) זה מאחר שערער זה עליו והלכך הויא מ

 ואי

 עין משפט
 נר מצוה

 פה א ב מיי׳ פי״א מהל׳
 טוען ונטען הלי ו סמג
 עשי! צה טוש״ע ח״מ סי׳

 קמו שעיף א:
 פו ג ד מיי׳ פי״ד שם הל׳
 י שמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קמג סעיף ג:
 פי ה ו מיי׳ פי״א שס הלכה
 ו סמג שם טוש׳׳פ ח״מ

 סי׳ קמו סעיף ד:

 רבינו גרשום
 ומשני האי דקתני יהודה
 וגליל לא הויא מחאה משום
 דבשעת חירום הדרכים
 שנו ומשום הכי לא הויא
 חוקה דאי טעין ליה מחזיק
 אלמלא היית מוחה בתוך
 ג׳ הייתי מזהר בשטרא
 דלא מירכס מצי למימר
 ליה המערער משום דחרם
 הדרכים הוא לא הוו שיירות
 מצויות דאולי ולימחו לך
 ולהכי לא מחיתי. ומקשה
 אי הכי מאי שנא יהודה
 וגליל דנקיט דלא הויא
 חזקה אפיי יהודה ויהודה
 נמי לא הויא חזקה הואיל
 דבשעת חירום הוא ומשני
 משוס הכי נקט [יהודה
 וגליל] דכשעת חירום דמי
 דלאו שיירות מצויות: אין
 מחזיקין בנכסי בורח. דאי
 ברח אינש ממלכות ואתא
 אחר והחזיק בנכסיו לא
 הויא חזקה. א) והא אמר
 ליה לרב דמ״ש הכי אין
 מחויקין דמחאה שלא בפניו
 לא הויא מחאה. והא אמר
 ר• אבא בר ממל אמר
p מתני׳ ת מ ד  רב לעיל כ
 דמחאה שלא בפניו הויא
 מחאה ואמאי אין מחזיקין.
 רב לטעמיה דתנא דמתני׳
 קאמר. איכא דאמרי כוי
 ה״ג כי אמריתה קמיה
 דשמואל אמר לי פשיטא
 וכי למחויי בפניו הוא צריך
 וכיון שהוא יכול למתות
 בכל מקום שהוא ולא מיחה
 פשיטא דמחזיקין. ורב מאי
 קמ״ל דמחזיקין אי משום
 דקסבר מחאה שלא בפניו
 הויא מחאה והאי לא מיחה
 להכי מחזיקין והא אמרה
 רב חדא זימנא כדאמרינן
 לעיל. אלא הא קמ״ל רב
 דאע״ג דמיחה בפני שנים
 שאינן יכולין לומר לו
 שאינן עובדי דרכים אפי׳
 הכי הויא מחאה שאם אין
 יכולין לומר לו לימדו למאן
 דלימא ליה משום דחכרך
 וכוי אבל אי לא מיח׳
 כלל (אין) מחויקין: תרתי.
 בתמי׳ קאמר כלומר דהני
 תרי מילי לא מצי קיימי
 דחדא קשיא לאידך משום
 דאי אמרינן אין מחזיקי;
 בנכסי בורח משמע משוס
 דמחאה שלא בפניו לא הויא
 מחאה והדר תני דהויא
 מחאה. כאן בבורח מחמת
 ממון שמחויב לאנשי העיר
 אין צריך לו להחביא עצמו
 כל כך והיה יכול למחות
 שלא בפניו והויא מחאה
 ואי לא מיחה והחזיק אחר
 בנכסיו הוי חזקה אבל
 בורח מחמת מרדין שהיה
 מורד ומחויב למלכות
 אין מחזיקין בנכסיו
 משום דאי הוה מוחה
 יוודע למלכות היכן הוא
 ויבקשוהו עד שימצאוהו
 ויהא מסוכן בגופו ומשום

 א) נראה דצ״ל ופרטנן לרנ
 מאי קמ״ל לאין מחזיקי!

 משוס למחאה שלא בפניו.



 עין משפט
 נר מצוה

 פח א ב ג ד מיי׳ פי״א
 מהלי טוען ונטען הל׳ י
 ופ״ו הלכה ל סמג עשין צה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמו סעיף

 ג וסי׳ עט סעיף יא:
 פט ה מיי׳ פי״א מהל׳
 טוען ונטען הלי ח

 טוש״ע שס סעי׳ א:
 צ ו מיי׳ פ״) מהלי לעוח

 הלכה ה סמנ לאין ט:

 רבעו גרשום
 הכי לא מיחה ואין מחזיקין
 בנכסיו. לא הויא מחאה
 דמילי כעלמ׳ קאמד אבל
 כי אמר להו למחר אתבעיה
 בדינא הויא מחאה דקאמר
 להו דאין דעתו למחול. אי
 אמר להו לא תימרו ליה
 דמחיתי אמר רב זביד הא
 קאמר לא תימרו ליה ולא
 הויא מחאה ומחדיקין. אמר
 רב פפא ודאי הוי מחאה
 דהכי אמר ליה המערער
 לעדים לדידיה לא תימרו
 ליה הא לאחריני אימרו:
 אמרו ליה העדים למערער
 לא אמרינן ליה לפלוני
 דמחית. אמר רב וביד הא
 קאמרו לא אמרינן ליה ולא
 הויא מחאה. אמר לעדים לא
 תיפוק לכו שותא כלומר לא
 תוציאו דבר מפיכם לשום
 אדם שמחיתי. אמר רב זביד
 הא קא מדהיר דלא תפיקו
 שותא ולא הויא מחאה.
 הא הקא מדהיר המערער
 הכי לעדים משום דחשב
 בדעתיה אמחה ואוהיר להו
 דלא לימדו היום ולמתר
 אוציא עדי מחאה ואגבה
 הפירות ותיקון הקרקע. ואי
 אמרי לא מפקינן שותא.
 הא אמרי׳ וכו׳ ולא הויא
 מחאה. אמר רב הונא אפי׳
 הכי הויא מחאה משום
 דכל מלתא דלא רמיא עליה
 דאינש שאינו מוזהר שלא
 יאמר אומרה ולאו אדעתיה.
 אמר ר׳ יהודה לא אמרו
 א) משום שמקום של ר׳
 יהודה הוא רחוק מאספמיא
 מהלך שנה להכי משער
 בהאי גוונא. מכלל דלא ס״ל
 כרב נחמן והא אמר רבא
 לעיל הלכתא מחאה שלא
 בפניו הויא מחאה. ומשני
 בתר דשמעה מרב נחמן
 הא דקא מתרץ מתני• הכי
 סברה כוותיה דרב נחמן
 דשלא בפניו הויא מחאה
 אבל מעיקרא ס״ל דלא
 הויא מחאה ומש״ה הוה
 מותיב ליה הכי: בכמה.
 בני אדם. כל מלתא של
 גנאי דמתאמרא באפי תלתא
 ואזלי הני תלתא ומשתעי
 לה לאחריני לית בה משום
 לישנא בישא והא נמי דבר
 גנאי הוה דקאמר להו פלוני
 גזלנא הוא נ< מתאמרא
 באפי תרי והני תרי אמרי לה
 לאחרינא אית ביה משום

 לישנא בישא:

 א) צ״ל לא אמרו וכוי אלא כדי
 שיהא כאשפמיא יכו׳ משוס
 שמקום וכוי. נ) נראה לצ״ל

 ואי מתאמרא וכוי.

 חזסת הבתים פרס שלישי בבא בחרא לט.
ני תימהון. נראה לר״י א תימהון לאחרי ר לדידיה ל מ א א פ  רב פ
א אימ ליה שפיר לשמואל לאמר לעיל מימה בפני בני פ  לרב פ
 אלם שאין יכולין לומר לו לא הרא מחאה להמם מיירי בחולה וזקן
 שלעולם לא ילך למקום שמחזיק שם אבל הכא ילכו למקום המחזיק

ע  ו צבני ה
ה ולימחי. י ת כ ו ד : ליתיב א ה א ח  מ
מה אלפריך מר׳ יהולה לסייעיה  תי
 מרבנן למוכח לעיל לסברי מחאה
 שלא בפניו הויא מחאה ואור״י לרבא
ם ס״ל לבכל מקו ה ו ע ו  היה ט
ה נשמעמ א ח מ  שהחזקה נשמעמ גס ה
 וכמו שהחזקה («) מיהולה לאספמיא
נ מחאה ואסילו הכי א״ר יהולה  ה״
 שיבא בפניו וימחה ורבנן סברי אסי׳
 מיהולה לגליל אין החזקה נשמעמ
 לכך לא הוי חזקה אבל מיהולה ליהולה
 נשמעת והוי חזקה על שיבא בפניו
 וימחה ולכ״ע שלא בפניו לא הוי
 מחאה ורב נחמן לאיצטריך לשנויי
ל ולא שני ליה ללא  עצה טובה קמ״
 מצי למימב אלוכתיה לפי שהמחאה
נה  אינה נשמעת אלא באותה מלי
 משוס לאכתי מקשי ליה אמאי מצריך
נה  רבי יהולה לבא לפניו ילך על המלי
 שהמחזיק שם וימחה למללא קתני
 רבא לשנה אחרמ וימחה רוליעוהו
ע שצריך לבא לפניו כלפרישימ: מ ש  מ
א א םבירא ליה ה ל ל ד ל כ  ה״ג מ
ה שלא בפניו. א ח ר רבא מ מ  א
: נ  ולא גר׳ והא אמר רבא אמר ר״

 לימ

 ולמחר תבענא ליה (א< בדינא הויא מחאה
 אמר לא תימרו ליה מאי אמר רב זביד הא
 מאמר לא תימרו ליה רב פפא אמר אלדידיה
חברך (  לא תימרו ליה לאחריני אימרו להו א
 חברא אית ליה חברא דחברך חברא אית
 ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד
 הא קא אמרו ליה לא אמרי׳ ליה רב פפא אמר
 בלדידיה לא אמרי׳ ליה לאחריני אמרי לחו

 חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא
 אית ליה אמר להו לא תיפוק לכו שותא אמר
הא קאמר לא תיפוק לכו שותא  רב זביד ג
 אמרו ליה לא מפקינן שותא אמר רב פפא הא
 קאמרי ליה לא מפקינן שותא רב הונא בריח
 דרב יהושע אמר ״יכל מילתא דלא רמיא
 עליה דאיניש אמר לה ולאו אדעתיה: אמר
 רבא אמר רב נחמן מחאה שלא בפניו הויא
 מחאה איתיביה רבא לרב נחמן אמר ר׳
 יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כהי שיהא
 באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויוהיעוהו שנה
 ויבא לשנה אחרת ואי ם״ה מחאה שלא בפניו
 הויא מחאה למה לי למיתי ליתיב התם
 אדוכתיה ולימחי התם ״עצה טובה קמ״ל
 דניתי ונשקול ארעא ופירי מדקא מותיב ליה

 רבא לרב נחמן מכלל דלא םבירא ליה המחאה שלא בפניו הויא מחאה
 י<והאמר רבא מחאה שלא בפניו הויא מחאה בתר השמעה מרב
 נחמן סברה אשכחינהו ר׳ יוסי בר׳ חנינא לתלמידיו דר׳ יוחנן אמר להו
 מי אמר >0 ר׳ יוחנן מחאה בכמה ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן מחאה
 הבפני שנים ר׳ אבהו אמר ר׳ יוחנן מחאה בפני שלשה לימא בדרבה בר רב

 הונא קא מיפלגי הידאמר רבה בר רב הונא יכל מילתא דמתאמרא באפי תלתא
 לית

׳ ליה אבל לאחריני אמרי מללא אמר לא ע ש לא אמרי מ ש מ א קא לייק לא חימרו ליה לא אמרינן ליה ל פ  לאחריט אמרינן כוי. רב פ
ע לא לו ולא לאחרים: שוהא. ליבור כמו שוחא לינוקא בשוקא או לאבוה או מ ש מ : לא היפוין לכו שוהא. לא יצא לבר מפיכם ל  מימרו
ק לכו : אמרו ליה לא מפקי׳ שוהא. לא קאי אהיכא לאמר להו לא מפי ה א ח ה לף מ:<: אמר רב זביד הא קאמר כוי. ואינה מ כ ו ס  לאמא (
ע לא פליגי ללא הויא מחאה בין אהלרו ליה בין לא אהלרו ליה שוס ליבול ומילמא באפי נפשיה הוא (א) וכגון שצוה אותם  שותא להמס כ״
ע לא לו ולא לאחרים: אמר מ ש מ ן שותא אמר רב ססא הכא ולאי מולינא ללא הויא מחאה להא קאמרי כוי ל נ  לאמר לו והס אמרו לא מסקי
ל אס  רב הונא בריה לרב יהושט. האי נמי מחאה הויא לכל מילמא ללא רמיא עליה לאינש שאינה מוטלת עליו (י) לברר וגס אינו מססי
ה כלומר אינו נותן אל לבו שקיבל >ה< הלבר עליו לכסותו והלכך אינו צריך למחומ בפני  אומר אס לא אומרה אמר לה לבני אלם ולאו אלעתי
ן נ י מילי למחזיק ובין אמרו לא מסקי ה לא תימרו ליה מילי מהנ ח מ מ  אחרים שהרי מיחה בסני בני אלם שיכולין לומר לו. והלכתא בין אמר ה
ג אמר רבא אמר רב נחמן ״ ח: ה ק ר״ ס ה ללא מיפוק לכו שומא ללא הרא מחאה וכן פ ח מ מ  שוחא בכולהו הרא מחאה בר מלאמר להו ה
׳ כי שמעה רבא מרב נחמן להך מילתא לאמרינן מ כן. והכי פי מו ג לאומביה רבא לרב גחמן שיטת גמרא היא בהרבה מקו אע״  מחאה כוי. ו
 בה אמר רבא אמר רב נחמן אימיביה הך מיובמא ורב אשי שסילר גמרא הוא לקאמר אמר רבא אמר רב נחמן וגס מפרש הקושיא אחרי כן
ן שמיחה שלא בפניו הרא מחאה שהרי יכול הלבר ו ט : מחאה שלא בפניו הויא מחאה. ולא בעינן שישלח שלוחו למחומ בפניו אלא מ  שהקשהו
: איחיביה רבא לר״נ אמר רבי יהודה כוי. ואי ן ג  לבא לאזניו ואפי׳ לא ילע המחזיק מחאתו של מערער לא חיישינן מאחר שמיחה זה כהו
: אלא כדי פא לסייע מרישא להא אוקימנא מחאה שלא בסניו הויא מחאה איכא למימר לרבא מוקי לה לרישא במילי אוחרי ך מסי ט פ ד  קשיא א
טה משוס דלא א דחזקה לדי מ ע ט א דרבי יהודה לאו משוס דתלמ שנין מיזדהר איניש בשטריה אלא כדמפרש כדי שיהא כו׳ ו מ ע  שיהא כוי. ט
׳ שעה אחמ ושמיק אלא לכך האריכו שלש שנים שפעמים שהמערער רחוק מהלך שנה ולא  שביק איניש דאכלי ארעיה בלא רשותו אפי
 יבא ערעור שלו לאזניו עד ג׳ שנים ולאיסלוגי את״ק אתא דלא חיישינן לשעת חירום וחזקה בפניו מיד הויא חזקה הואיל ולא מיתה מיד
ר עצמו וימחה בסוף ג׳ בפניו של ע ר ע מ ד דרבא דוקא קאמר (י) שיבא ה ״ ס א (י) לקמן בפרקין [מא.]: ויבא לשנה אחרת. ק א באספמי מ ע  מדתלי ט
ט לא ה ג דלרבי יהודה הויא חזקה ב אע״ הר חזקה. ו  מחזיק אלמא מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה והלכך חזקה שלא בפניו לא מי
 סבירא ליה כרבי יהודה דר׳ יהודה מצריכו לילך ולערער ולרבא לא נצריכנו אלא ממוך שאינו יכול למחומ באססמיא גס המחזיק לא יכול
מחה במקום שהוא שס ואם יבא הדבר לאזניו יבא למה ליה למימי  להחזיק: ואי סייד. דאין צריך לשלוח שליח ולמחות בפניו בעדים אלא י
א ולימחי בפני עדים שהרי יכולין לבא ולומר לו (״) בסוף ג׳ ם המחזיק או לשלח שלומו למחות בפניו: ליחיב אדוכחיה. באספמי  עד מקו
ד המחזיק שאס ימחה במקומו ולא ילך ויוציא עכשיו מידו  אס ירצו: ומשני עצה טובה קמ׳׳ל דנייהי. הוא עצמו ונשקול קרקע ופירומיו מי
. ומיהו לאו דוקא מצריך ליה רבי יהודה לבא אלא הכי קאמר לא אמרו [ . ט ו בטורח דקשה גזל הנאכל כחולין פ  הסירוח שאכל המחזיק יוציא ממנ
ו בשנה שניה וימחה בממלח שלש ויוכל הדבר לבא ה ו ע ט ו א ומשהחזיק זה יצא הקול ר ר באספמי ע ר ע מ  דצטך ג׳ שנים אלא כדי שאס יהיה ה
ע וסירות מעכשיו בלא דין ק ר  לאזניו של מתזיק בסוף שנה שלישית ואז יש הנאה למערער שאס ירצה הוא עצמו לבא בסוף שלש ויקמ ק
: ומשני בחר דשמטיה מרב נתמן. ומירץ לו ט ק רבא הלכתא ה ס ] פ לח: : והא אמר רבא מחאה שלא בפניו הויא מחאה. לעיל [ ם ט ב ד  ו
: דמחאמרא באפי חלחא ג מי שמיע לכו מרבי יוחנן מחאה בכמה. בסני כמה בני אדם: כל מילחא. של גנאי ״ : ה  תשובה שהשיבהו ססק רבא הכי
ט חברך חברא אית ליה ואמר ״ ז מ . ז ט א כדמפרש בערכין ביש בערכין נ מ ע ט  ליס בה משום לישנא בישא. אס יחזרו ראמרו לזה כך אמר סלוני עליך. ו
] דכל מילמא דעבידא לאיגלויי לימ בה משוס לישנא בישא. והלכך גבי מחאה נמי מילחא דעבידא לאיגלויי בעינן כדי שיזהר המחזיק : ו ט ס [ מ  אביי ה
׳ במרי עבידא לאיגלויי והרא מחאה בסני שנים ד בסני שניס לית ליה דרבה בר רב הונא דבעי תלמא דהא אפי ״ להט סליגי מ  בשטרו ו

 ולענין

א ומפיקנא מיניה אלא סלוני גזלן  ואי לא אמר למחר מבענא ליה בטנ
ם בחבירו ולא ג ל לארעאי בגזלנותא בלבד הרי הוא כנותן פ ט א ק  ד
מ ואינה מחאה כן פר״ח. ל״א שמעתי משמועת רבי יעקב  כמוסר עדו
ר על קרקע זה שמחזיק ט ז  בר יקר ועיקר פלניא גזלנא הוא ואפי׳ ה

ת מ מ ט לא מיחה מ ה  לאו מחאה היא ש
 עצמו והרי הוא כמי שאמר פלוני
ס ולפוגמו ט ח  מחזיק בקרקעוח של א
ר ט ז ט אינו מ ה  ממכרן ולא לערער ש
ל ט א ק  שהוא שלו אבל אם פירש ד
מ מ ח ט מיחה מ  לארעאי בגזלנומא ה
 עצמו והודיע שהקרקע שלו מחזיק
ג דלא סייס אע״  בעולה והויא מחאה ו
א וסירוש הוא  למחר מבענא ליה בטנ
 למאי דקאמר דקאכיל לארעאי
 בגזלנותא: אמר. לעדים לא מימרו
 ליה מחאה זו: אמר רב זביד הא
 קאמר הוי. ולא הויא מחאה דהא
ב פפא : ר  לא אמרו ליה עדים מו
 אמר. לעולם מחאה הויא דהכי קאמר
 להו לעדים לדידיה לא מימרו אבל
 לאחטס תימרו וכיון שיאמרו לאמריס
 יחזרו אומן אחרים ויאמרו לו דחברך
 חברא אימ ליה כוי: אמרו ליה לא
 אמרינן ליה. לא קאי אהיכא דאמר
 להו לא מימרו ליה דהא לרב זביד
 אפי׳ שתקו לא הרא מחאה וכל שכן
 הכא היכא שהשיבו כדבריו אלא
 מילתא באפי נפשיה היא וקאי אהיכא
 דאמר להו מחאה גמורה וציום לומר
׳ ליה ולא חזר ט מ  לו והס ענוהו לא א
: ס ט ח ט כן בסני עדים א ח  ומיחה א
 אמר רב זביד הא קאמרי ליה לא
ן שלא יאמרו לו היה טו  אמרינן ליה. ו
 לו לזה למחות עוד בסני אחריס
 שיאמרו לו ואס לא מיחה אחרי כן
: רב פפא אמר. אין צריך ד י  הפס
ם דמחאה ט ח ד בפני א  למחוח עו
ט קאמרו ליה לדידי׳ ה  מעלייחא היא ד
מו ן שלא נלך עד מקו נ ט מ  לא א
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 לט: חזסת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ולענין לשון הרע לימ בה משוס לישנא בישא היכא למתאמרא קמי
ר גלדי : ומ״ד בפני ג׳ איה ליה דרבה בר רב הונא. לבג׳ ה ד  מ
 מילמא ולא במרי הלכך בסני ב׳ לא הרא מחאה ללא עבילא לאיגלרי.
ה לי אמאי לא אמר נמי  כן נראה שיטה זו בעיני ועיקר. (הגה״ה. ממי
 לימא בלאביי קמיפלגי ושמא משוס
 ללא מצי גמרא לאוקמי כלברי הכל
ק  כלמוקי לרבה בר רב הונא כלמסי
ע אימ להו לרבה ״ כ  למילמיה לא ל
. ע״כ). ולקמן נמי ׳  בר רב הונא ט
 מוכמ למאן רבעי גלרי מילמא במחאה
א ט הרא מסקנ ה  בעי שלשה ו
 לשמעחא. וכל רבותינו מסרשים לגבי
ר מ א ק  מחאה נמי לשון הרע איכא ל
 פלניא גזלנא הוא והלכך לרבה בר
 רב הונא אי מתאמרא קמי מרי לא
 הוי מחאה משום לאימ בה משוס
 לישנא בישא ולא יאמרו לו למחזיק
 ולאו מילמא היא ללא למי ללשון
 הרע כלל לעיקר מחאה היינו משוס
 לבעינן שיבא הדבר לאזניו של מחזיק
 ומצוה היא לומר לו כלי שיזהר בשטרו
ו למערער שימחה בפני  ולכך מקנ
ע ל  עלים כלי שיוציאו אמ הקול ת
 להיכא לאמר להו לא תסיק לכו
 שומא לא הויא מחאה זע׳׳א]: לא דכ״ע
ב הונא. לכל  איה להו דרבה בר ר
׳ ואי ר בפחומ מג  גלויי מילחא לא ה
ה ה בעינא גלויי מילמא בממאה הי  הו
ט ה  צטך למחומ בסני שלשה. אבל ב
ל בסני שנים קסבר (5) ״ מ  סליגי ל
ן לאין ו ט  שלא בסניו לא הויא מחאה ל
 מחאה אלא בפניו ט לו בשני עלים
חה בפניו ן למי טו  שיעילו שמיחה בו ו
 אין לך גלויי מילתא גלול מזה שהרי
 ולאי ילע המחזיק שמיחה בו זה רזהר
ל בסני ג׳ קסבר מחאה שלא בפניו הרא מחאה והלכך מ״  בשטרו ו
ן לילעי ג׳ ו ט  היכא למיחה שלא בסניו צריך ג׳ משוס גלויי מילתא ל
: איבעיס אימא דל״ע מחאה שלא בפניו הויא ן  כאילו כל העולם יולעי
כ״ע כרבה בר רב הונא ׳ וכלפסק הלכחא [לח:] ו י  מחאה. (ג) כלאוקי מתנ
: והכא ׳  סבירא להו לאין גלויי מילתא במחאה שלא בפניו אלא בג
ט לנו בשני ר סהדוחא בטיק. ו ב ס  בהא קמיפלגי מ״ר בפני שנים ק
 עלים שיעילו שמיחה זה בתוך ג׳ ואס יבא הרבר לאזניו יבא למאחר
 שיוכל לבא לאזניו של מחזיק בשום ענין בעולם הרא מחאה ללא חייש
ן ללישנא בישא ליכא במחאה ו ט  אלא שלא יתרה בהם לכסות הלבר ל
ס שיאמרו לו: ט ח א ) עצמן ילכו ויגילו למחזיק או יאמרו ל (י  שמא אלו
ן לנולע לג׳ כאילו נולע כבר טו  גלויי מילחא בעינן. שילע כל העולם ו

 לית בה משום לישנא בישא מ״ר בפני שנים
 לית ליה דרבה בר רב הונא ומ״ד בפני ג׳ אית
 ליה דרבה בר הב הונא לא הכולי עלמא אית
 להו דרבה בר רב הונא והבא בהא קא
 מיפלגי מייד בפני שנים קםבר מחאה שלא
 בפניו לא הויא מחאה ומ״ד בפני ג׳ קסבר
 מחאה שלא בפניו הויא מחאה אי בעית
 אימא הכ״ע מחאה שלא בפניו הויא מחאה
 והבא בהא קמיפלגי מ״ר בפני ב׳ סבר סההותא
 בעינן ומאן דאמר בפני ג׳ קסבר גלויי מילתא
 בעינן גידל בר מניומי הוה ליה יא< מחויאתה
 למחויי אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב
 ולרב חלקיה בר טובי דהוו יתבי ומחה קמייהו
 לשנה הדר אתא למחויי אמרו ליה לא צריכת
 הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב
 אינו צריך למחות ואיכא דאמרי אמר ליה חייא
 בר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב אין
 צריך למחות אר״ל משום בר קפרא וצריך
 למחות בםוף כל ג׳ וג׳ תהי בה רבי יוחנן
 וכי גזלן יש לו חזקה גזלן ם״ה אלא כגזלן
הלכתא צריך  יש לו חזקה אמה הבא א
ערער  למחות בסוף כל ג׳ וג׳ תני בר קפרא ב
 חזר וערער חזר וערער אם מחמת טענה
 ראשונה ערער אין לו חזקה ואם לאו יש לו
 חזקה אמר רבא א״ר נחמן מחאה בפני שנים

 ואין

ג ״ ע ם לישנא כישא. לקלא אימ לה וסוסו שילע א  לית בה משו
א מ ע ט ס אסי׳ בכמה עלים אינו גובה מן הלקוחומ ו ״  למלוה ע
א משום מ ע ס הוי ט מ ה  משוס דלית ליה קלא כלאמר לקמן (לף מב.) ל
ס אין יודעין מי יקח שיגידו לו ת ה  דמאן דיזיף בצינעא יזיף ועיד ד

 סלוני חייב אבל מאן דידע מחאה
 יאמר למחזיק:

ם לישנא בישא. פירוש  לית בה משו
 לאותו שאומר לפני ג׳ דבסרק
ן (ערכין לף נוו:< מייתי עלה  יש בערט
ר יוסי מעולס לא אמרמי דבר  הא דא״
 וחזרתי לאחורי פי׳ שלא היה חושש
י ב׳  אס ישמעו בעלים: מ״ה בפנ
א הו• ו ל י ה שלא בפנ א ח  קסבר מ
מה להאי לישנא דרבא . תי ה א ח  מ
ק ס  קאמר לקמן מחאה בפני ב׳ ולעיל פ
: ה א ח  רבא מחאה שלא בפניו הויא מ
 סהדותא בעינן. ואי לאו משוס
ה סגי תא הו  סהדו
פ אע״  בחד דחברך חברא אית ליה ו
 שלשון הרע אין נשמע היינו לסי
ד בפני מ״  שמעלימין אותו מבני אדס ו
 ג׳ בעי גלויי מילתא כמו בלה״ר:
נה שוב אין חה שנה ראשו  כיון שמי
ה עד סוף (י) ״ ת. פ  צריך למחו
ד י ע ׳ היא דקתנ י  ג׳ שנים וא״ת מתנ
 כדי שיחזיק שנה רודיעוהו שנה ויבא
 לשנה אחרמ וימחה אלמא דאין צטך
ס אממ מוך ג׳ שנים ע  למחומ רק ס
א דאין צטך ן ה״ יחי  וי״ל דאי ממחנ
 ט אס מחאה אחח בסוף ג׳ אבל
חה בתחלת ג׳ ושוב לא מיחה  אם מי
דה שהיא שלו ד דמו ״  בכל אותן ג׳ ס
 ואין לפרש דאין צריך למחות עד
כ סליגי אדר״ל והוה ליה  עולם דא״
ת ו ח מ : וצהיך ל  למימר ר״ל אמר

א שלא יאמר לקחחי אחר המחאה מ ע ט ל גי. אין לסרש ד ף כ  בסו
ה ר ט דס מחאה לא בתורת מ קרא קו דה דמעי ה כיון דעל כרחו מו ״ פ ד  כ
ט כן קנימי ועוד דא״כ שפיר קרי ליה ח  נחת בה אין נאמן לומר א
ה ט ט ש ה משוס דתלת שנין מזדהר איניש ב א כדפ״ מ ע  גזלן אלא ט
א הא דאמר לעיל (לף צא.) אבל מ ע ה ותו לא ולהאי ט א ח מ  אחר ה
 אכלה שימ שנין אין לך מחאה גדולה מזו פליגא אהך דהכא דקאמר
א דגמרא קאמר מ מ ס ) ונראה דכההיא הלכתא ד ח ) ׳  דצטך למחות כל ג
י שנים : מחאה בפנ  לה ולא כמו שפסק ר״ח דהלכה כבר קסרא
. ואס תאמר ומה מועיל הבמיבה והא לא חשיב בו  ואין צריך לומר כתו
ת מי שהוא חובתו כגון שטר מכר ע ד  שטר אס לא נעשה מ

ת ע ד  מ
: מחויאחה למחויי. שהיה אחד מחזיק בנכסיו והיה רוצה למחומ ומיחה ע ד א לא י מ ח ס דע במחאה זו אבל בשנים מ א י מ מ ס מ  למחזיק דמי ד
ק ר״ח דמחאה ס ה עובדא וכן פ ה לפני שנים כדאמר רבא לקמן מחאה בפני ב׳ ואין צריך לומר כחובו אלא הכי הו ה״  קמייהו בפני שלשתן. ו
ם ראשונה ושניה ע ס שניה ומימה קמייהו. ס״ל דכל שנה ושנה צריך למחומ ואס מיחה >«) פ ע  בפני שנים: לשנה אחרה אחא. ס
חה ראשונה ושניה ולסוף שנה שלישית זו הויא חזקה ולא צריך להזהר  ולא מיחה בשנה שלישימ איגלאי מילמא דשלא כדין מי
ס אחת מיהא צטך למחומ בכל ג׳ וג׳ כדלקמן שלא יהו ג׳ שנים רצוסיס בלא ע  בשטרו: לא צריכת. למחות כל שנה ושנה. אבל ס
ט מידי אלא למעוטי ג׳ מתאות בתוך ג׳ שנים באו דדי בשנה ראשונה ושוב אין צטך לממומ בכל ה  מחאה ומיהו אינהו לא איירי ב
ג דמשמיחה שנה ראשונה שוב אין צריך למחומ ״ ע א ג אמר ר״ל משום בר קפרא וצריך למחוה בםוןו כל גי וגי. ד ״  הגי שנים: ה
ה א ח מ ה אחר ה ט ט ש הר חלת שנין בלא מחאה דמלת שנין מיזדהר איניש ב ן דלא נ י ט מ בהנהו ג׳ אבל בסוף ג׳ צטך למחות ע ״  ה
מ ״ ה היה אבל ירא היה לחלוק על בר קסרא וגם ר״ח ססק כן. ר ג דחהי בה רבי יוחנן ממי אע״ ט הלכמא ו ה  טסי לא מיזדהר. ו
ה ר ט ט דמעיקרא לאו בתורת מ ו ן דעל כרחו מ ו ט ה מכרת לי ולא נהירא ד א ח מ ן לאחר ה א דצריך למחומ בסוף (י) ג׳ כדי שלא יטעו מ ע  ט
 נתת בה אינו נאמן לומר אחרי כן החזקתי בה במורמ מכירה: חהי. מחשב ומקשה בה: והי גזלן יש לו חזקה. כלומר אמאי צטך למחומ
ר שנה ראשונה והוציא קול על זה שהוא גזלן היה לו להזהר בשטרו כל הימים עד שירד עם זה לדין או עד ע ר ע מ  בסוף כל ג׳ והלא משמיחה ה
ן שטר היה לי קודם ד הא קטעי ״ ך גזלן ס ט ס ק ד דאיכא למימר גזלן הוא והיינו ד  שיראה את שטרו אחר המחאה לב״ד ומדלא נזהר בשטרו יפסי
. ר וחזר וערער ע ר ע לסי שלא נזהר בשטרו אלא אימא כגזלן וכדסרישית: ע ק ר ק ן אותו אמ ה ט י ס ס קא הוא דאנן מ מספי ה ואבד ו א ח מ  ה
ם: . מימה בסני עדי : ערער ם י מ ע הג הוא לערער הרבה פ ה דאמר צטך למחומ בסוף כל ג׳ וג׳ הילכך מנ  בסוף כל ג׳ וגי. בר קסרא לטעמי
ל לארעאי בגזלנומא הרי זו מחאה והלכך אין לו חזקה למחזיק. אבל אס במחאה ט א ן ק ת טעי . דבכולהו מחאו ה ראשונה ערער  אם מחמה טענ
ת זו כלי שלא יחזיק בה ויאמר ר כי משכנמא בילו ואני מוסר לכם עלו ט ז  ראשונה הזכיר שבגזלנות ירל אל שלה זו ובממאה שניה ה
מ ו נ ה״ה למוחה ג׳ מחאות במוך שלש שנים משני טע ט כיון ששינה בטענתו אינה מחאה ונתקיימה החזקה ביל המחזיק. ו י  מכורה היא ב
ן למימה מחאה אחרת בשנה שניה שמכחשת ו ט  המכחישות זו אמ זו דאין כאן מחאה כלל לא ראשונה ולא אחרונה והרא חזקה לסוף ג׳ ל
ימא וכ״ש ה והודאת בעל דין כמאה עדים דמי ובטלה לה לההיא מחאה קמי א מחאה שלא כדין הו דה הוא דההי  מחאה של שנה ראשונה מו
ג בסי׳ ר״ח מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כחובו. אלא כומביס לו העדים שטר ״ : ה  זו שניה דהוחזק כסרן וכמי שלא מיחה במוך ג׳ כלל דמי
א ניחא ליה: מ ת ס מ טן לו לאדם שלא בפניו ושלא ברשותו ד ז פ שלא צוה אותם ד אע״  ממאה למערער להיות בידו לעדות שמיחה בתוך ג׳ ו

 וכ!
 חזקה למחזיק ואם לאו ששנה המערער דבריו שאמר פעם אתת שלי היתה אני קניתיה ושוב אמר של אבותי היתה אין בדבריו כלום ויש לו חזקה למחזיק.

 עין משפט
 נר מצוה

 צא א מיי׳ פי״א מהל׳
 טוען ונטען הלכה מ
 שמג עשין צה טוש׳׳ע ח״מ

 סי׳ קמי סעי׳ ה:
 צב כ טיש׳׳ע שס סעיף ז:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ הויא ליה מחיתא
 לממדי: (נ) רשב׳׳ס ל״ה
 לא לכ׳׳ע יכי׳ קסנר מחאה
 שלא כפניו לא הדא מחאה
 וכיון: (ג) ד״ה אינעית אימא
 וכו׳ כדאוקימנא מתני׳
 וכדפסקינן הלכחא יכו׳:
 (ו) ד״ה והכא כוי שמא אלו
 מעצמן: (ס) ד״ה לשנה וכו׳
 ואס מיחה שנה ראשונה וכוי
 להזהר עוד נשטרו: (ו) ד״ה
 ה״ג אמר ר״ל כו׳ כסוף כל
 ג׳ כלי: (t) תום' ל״ה טון
 וכו׳ פייה על סוף כל ג׳
 וג׳ שנים: (ח) ד״ה וצריך
 וכו׳ ונראה לכההיא הלכתא.
 נ״נ ינאשרי׳י פ׳-ג סימן ח׳
 חולק על 1ה ומחת לל״ק

 מילי מההיא ללעיל:

 רבעו גרשום
 מאן דאמר בפני שנים
 הויא מחאה לית ליה דרבה
 בר רב הונא דודאי אם
 מםפרין הני שנים למחויק
 דמיחה המערער אין לשון
 הרע בכך. ומאן דאמר
 בפני ג׳ אית ליה דרבה
 דודאי ג׳ אין בהם משום
 לשון הרע אבל שנים אם
 מיחה בפניהם אין מספרים
 בשמו משום דלשון הרע
 הן מספרין: מאן דאמר
 בפני שנים הויא מחאה א)
 ודאי בפניו דמחויק עצמו
 סגי בשנים משום דמחאה
 שלא בפניו לא הויא מחאה
 ובפניו בעינן מחאה אבל
 אי אמרינן דמחאה שלא
 בפניו (לא) הויא מחאה
 לא סגי בשנים משום האית
 בה לישנא בישא ולא
 משתעו ומאן דאמר בפני ג׳
 צריך למחות קסבר דאפי׳
 מחאה שלא כפניו הויא
 מחאה ומשום הכי צריך ג׳
 דכל מלתא דמחאמרא באפי
 תלתא לית בה משום לישנא
 בישא הא בתרי אית בה
 [לישנא בישאן: סהדותא
 בעינן ובתרי סגי במקבלי
 עדות. גלויי מלתא בעינן
 לפרסם וגלוי מלתא לא
 סגי בפחות מגי: גידל בר
 מניומי הוה ליה מחיתא
 למחויי שהיה אחד מחזיק
 בנכסיו והיה מוחה: צריך
 למחות למחזיק בסוף כל ג׳
 וגי שגים שאם לא ימחה
 בסוף כל ג׳ יכול המחזיק
 לומר אחרי שמחית מכרת
 לי וכבר החזקתי בה ג׳
 שנין. תהי כה ר׳ יוחנן
 אמאי צריך למחות בסוף
 כל ג׳ וכי גזלן יש לו חוקה
 כלומר מאחר שאמר אני
 קניתיה ממך אחר שמחיתה
 מכלל דמודי דקודם לכן
 באת לידו בגזלנות וכי
 גזלן יש לו תזקה כיון
 שגזלן הוא אע״ס שהחזיק
 בה כמה שנים אין חזקתו
 חזקה ומקשי׳ גזלן סייד
 והא לאו גזלן הוא דהא קא
 טעין דזבנה ניהליה ובתורת
 מכירה אתאי לידיה ולאו
 גזלן הוא אלא פריך הכי
 וכי כגזלן יש לו חזקה האי
 דכגזלן דמי דטוען שיש לו
 חזקה שקנאה ממנו אחרי
 מחאתו ולא קודם וכי מי
 שהוא כגזלן יש לו חזקה
 נ) בתר דקאמר אלא ודאי
 אין לו חזקה ואמאי צריך
 למחות בסוף כל שלש:
 ערער בשנה ראשונה וחזר
 וערער בשניה וחור וערער
 בשלישית אם מחמת טענה
 ראשונה היו כל ג׳ ערעורין

 שלא שנה דברו אין לו

 א) צ״ל הד מחאה ס״ל דנסניו למחזיק עצמו בעינן מחאה ושלא כפניו לא הדא מחאה ולפיכך סג׳ נשנים אנל אי אמרינן למחאה שלא נפניו הדא מחאה לא שגי נשנים ונוי. נ) נראה לצ״ל יש לו חזקה לטעון לקנאה נמר המחאה אלא ולאי ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 צג א מיי׳ פי׳יא מהל׳ טוען
 הלנה מ סמג עשין 5ה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמו סעיף

 ה:
 צד ב מיי׳ פ״י מהל׳
 מכילה הל׳אסמגעשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ רה

 סעיף א:
 צה ג מיי׳ פי״א מהל׳
 מלוה הל׳ א ופ״ו מהל׳
 טוען הל׳ נ סמג עשין צל
 טיש״ע ח״מ שי׳ לט סעיף נ
 ז וסי׳ פא ס״ח וסעי׳ י ועיין
 מה שכמנ המ״מ נפ״ה

 מהל׳ מכירה הלכה ט:
 צו ד מיי׳ פי׳׳א מהל׳ מלוה
 הלכה א סמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ לט סעי׳ ג
 ועיין נמיי׳ פייה מהל׳
 מטרה הלכה ט ונמ׳׳מ שס
 ונטוש״ע ח״מ שי׳ קפט וסי׳

 קצה שעיף א:
 צז ה מיי׳ פ״ו מהל׳ עלות
 הלכה א סמג עשי! קט
 טוש״ע ח״מ סי׳ מו סעי׳ ג

 וסעי׳ ל:
 צח ו מיי׳ פי״א מהל׳ מלוה
 הלכה א סמג עשין צל
 טוש״ע ח״מ סי׳ לט סעיף ג:
 צט ז מיי׳ פ״י מהל׳ מטרה
 הל׳ נ סמג עשי! פנ
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ רה סעיף

 א:

 רבינו גרשום
 אין צריך לומר. לעדים
 כתבו שבלא ציוויו יכולין
 לכתוב שמיחה משום דזכות
 הוא לו שכותבין: הודה
 בפני שנים. ואמר אני מחויב
 מנה לפלוני. זה אין כותבין
 אלא אם כן אמר להו כתובו
 משום דחוב הוא לו: תפש
 קנין משום דבר בעולם בפני
 שנים אין צריך לומר להם
 כתובו ומפרש לקמן: קיום
 שטרות. צריכים להעיד
 שנים בפני ג• בית דין על
 חתימת עדים: הא קשיא לי.
 [הא] דאמר רב נחמן בקנין
 אי כמעשה בית דין דמי
 דמה בית דין אין נמלכין
 וכותבין אף קנין נמי אץ
 צריך לימלך בו העדים אם
 כן ליבעי ג• דומיא דב״ד
 ואי לאו מעשה בית דין
 אלא כהודאה דמי אמאי
 אין צריך וכוי: דסתם קנץ
 לכתיבה עומד. דאין לאחר
 קנין כלום: אלא אמאן דלא
 ציית דינא. אבל אי גברא
 דציית הוא לא כתביי עליה:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מ.
ת לוה ועלות ע ל ת נותן ושטר מלוה מ ע ל ה מ מ מוכר ושטר מתנ ע ל  מ
ס ולא מסי כמבס ופירש״י בפי׳ החומש שלא יכמבו ה י פ מ  נמי לא חשיב ל
 עלותן באיגרת רשלחו לב״ל ר״ל דתקנת חכמים היא שיהא חשוב
ט מבטלים החזקה ע ו  עלות כלי לבטל החזקה בעלות כל להו שבלבר מ
 להא אפילו יתברר לנו שלא שמע
י לבטל החזקה יק מחאה מהנ  המחז
 וגם במולעא תקנת חכמים היא להציל
 הנאנס וקיום שטרות נמי משום
 למעשה ב״ל הוא וכל מעשה ב״ל
 נכמב שלא מרצון החייב ועול אומר
 ר״י ששמע מן ר״מ שנוהגים לשלח
ם עלומס באיגלמ לב״ל וחשיב  העלי
הם  עלות והא ללרשינן בספרי נ) מסי
טי י כתבם לא אתא אלא למעו  ולא מפ
לה אבל ראר  לוקא אלם שאינו בר הג
לה מעכבמ בו והא  להגלה אין הג
ף כ.) ל  לאמרינן בס״ב לכתובות >
ל  כותב אלם עלומו על השטר ומעי
 עליה אחר כמה שנים והוא שזוכר
 מעצמו אבל אין זוכר מעצמו לא היינו
 כשאינו מוציא כמב ילו בב״ל ועול
 שמא על אחל בכתב אין חשוב עלומ
׳ יוצא כתב ילו י בההיא לכתובות אפי ט לא מהנ ה  שאין שטר אלא בב׳ ל
 אלא א״כ זוכר בראיית עלות וצ״ע בההיא לעל אתל בכמב בגט פשוט
ה אמר<ג< וא״ת מאי קמ״ל לאין צ״ל כתובו פשיטא ״ ם ל ש . ו ה ס ף ק ן ל מ ק ל ) 

ט ביה ואין צ״ל כתובו אגב ן לזכומו הוא ובמחאה איכא למימר לנקי ו  ט
י ולא אתא לאשמועינן במחאה אלא שהיא בפני ב׳ אבל במולעא נ  אחט
ס שלא צוה להם ״ ע א צטטך ר״ל לאמא לאשמועינן ל  קשה למאי אי
א לפיכך מ מ ס מ  לכמוב והס כמבו שצוה כשרה ולא מיחזי כשקרא ל
י ב׳ ואין צריך נ לעא בפניהם כלי שיכתבו: קבין כפ ר מו ס ה או מ מ  מ
 כוי. אומר ר״ת ללא אמא למעוטי שלא יהא חשוב קטן כשנעשה
ט ה < ללא איברו ס ף סה: ל ן בקדושין ( נ ט מ  שלא בפני שנים להא א
מל בגורן כו׳ ) גבי היה עו . ו ף מ מ ל ״ ב  אלא לשקט ואמרי׳ בפ׳ הזהב (
ע נקנה בחליפין ניקנינהו ניהליה אגב סולר ומסרק ב ט ן מ נ ט מ  ואי א
מל בגורן קמני  ללימ ליה סולר ולקנינהו אגב קרקע ללימ לי׳ והא עו
 כשאינו שלו איכסל תנא לאשמועינן בגברא ערטילאי ללית ליה כלום
ע נקנה בחליפין ואי לא חשיב קנין בלא עלים ב ט  אלא ש״מ לאין מ
ף ו.) אמרו רבנן פשלה ל ) ן י ר ל ה נ ס ק ד ״  לישנינן לליכא עליס ועול לבפ
מר : ואין צריך לו ם ת ק ה ג לסשרה בעיא קנין כלמסי ״ ע  ביחיל א
. וכותבין בלא רשותו כל זמן שלא חזר בו ומיהו יכול לחזור בו  כתו
) זכו בשלה . ף עז ל ה > נ ן לקמן בס׳ המוכר את הססי נ ט מ א ל  בו כ
 זו לסלוני וכתבו לו אח השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשלה והא
) כתובו וחמומו ו ב ו ת ה כ ״ ם ל ש . ו ה ף נ ת ל ו ב ו ת כ פ ( ״ ע  לאמרינן בריש א
 והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה לאו לוקא משום לאמר להו
ן הכא אלא משוס לבעי למימר נ ׳ לא אמר להו נמי כלאמט  כתובו לאפי
ג לאמר להו כתובו: קיום ״ ע  לא קנו מיניה צריך לאימלוט ביה א
) ב׳ שלנו : ף ה ל ג לר״נ גופיה ס״ל בסנהלרין > ״ ע ת בשלשה. א  שטרו
ה יש בין ה לאי ליכא אלא ב׳ מ ״ פ ל  ליניהס לין קיום שטלות שאגי כ
ט חמימי  קיום שטר לשטר שלמעלה הימנו הכא מרי חמימי והכא ת
י י עלים שלמעלה שהשטר כשר ועל מפ  ולומה לב׳ עלים ששמעו מפ
 על פסול אבל כשהם ג׳ ניכר שהס ב״ל שהעילו עלים לפניהם על כמב
 ילס והכשירו השטר ולומה לפסק לין והא לאמרינן בפ׳ ב׳ לכתובות
ט ט מח אחל מהן צ ) ג׳ שישבו לקיים אמ השטר ו א מ ל ל ה ו ״ ס ל ש . ו ג ף כ ל < 

ג ואי כתב ביה בי ״  למיכמב במותב מלחא הוינא וחל לימוהי ואמר ר
׳ שלנו ליניהן א מו לא צריך וללמא ב״ל חצוף הוא לאמר שמואל ג נ  ט
א לרבנן לבי רב אשי וללמא רבנן לבי רב אשי נ  לין לכמב ביה בי ט
 כשמואל סבירא להו לא ששמואל סובר לקיום שטרות בשנים אלא
פ וללמא רבנן לבי רב אשי סבירא להו בקיום שטרומ כלשמואל ״  ה
ג לבעלמא ״ ע  בעלמא אבל שמואל מצי סבר שסיר לקיום שטרות בג׳ א
א״ח י) לרב נחמן גוסיה קאמר בב״מ ן לין כמו ר״נ ו ה י נ  ב׳ שלנו ט
א וכו׳ משמע ק ס ) גבי עובלא לאיסור גיורא ורב ספרא עבול ע : א ף ל ל ) 
 התם למרי לאו ב״ל מלקאמר ליה זיל אייתי לי תלמא לסלגמ קמייהו
ס מיירי ללא עשאן ב״ל בפירוש אלא סלג מ ה ו תלתא ר״ל ל ט מג נ ת  א״
ט סלג נראה ללעשותן עלים נתכרן יהו בסתם הלכך אי קמי ת  קמי
 ואי קמי תלמ סלג נראה ללעשומן ב״ל נמכרן אבל במקום שעשאן

: [ ן מ ח ב נ ר ה ו ״ : ל ב ן ל ף נ י ׳ ג ס ו ע ת ״ ע ו י [  ב״ל בסירוש בשנים סג
ה ן ולמתנ לעא למאי אי לגיטי מה מו נא כוי. תי ת די י  אמאן דלא צי
 גלוי מילתא הוא לולאי הוא אנוס בשום ענין שאין יכול לבא
לעא אזביני וכ״ת ן ואי לזביני והא אמר רבא לא כמבינן מו  לבית ט
ך ט פ ל מ הוה ליה למיפרך ולשנרי כ ״  רבה ורב יוסף לימ להו לרבא מ
׳ הו אסי  בסמוך אנהרלעי ועול והא אביי ורבא גופייהו לאמרי תררי
א מעשה לסרדיסא ט ההו ט במולעא לזביני ו י  עלי ועליך א״כ לא אי

׳ ציית לינא סשיטא לכתבינן:  לא שייך הכא לאפי
 איכא

מוהעא בפני שנים  אואין צריך לומר כתובו נ

הודאה בפני שנים  ואין צריך לומר כתובו ג
 וצריך לומר כתובו יקנין בפני שנים ואינו
 צריך לומר כתובו הוקיום שטרות בשלשה
 (סימן ממה״ק) אמר רבא אי קשיא לי הא
 קשיא לי האי קנין היכי דמי אי כמעשה בית
 דין דמי ליבעי תלתא אי לא כמעשה בית דין
 דמי אמאי אינו צריך לומר כתובו בתר דבעי
 הדר פשטא לעולם לאו כמעשה בית דין דמי
 והכא טעמא מאי דאינו צריך לומר כתובו
 משום ידםתם קבין לכתיבה עומד רבה ורב
 יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא
 אמאן דלא ציית דינא אביי ורבא דאמרי תרוייהו
 יאפי׳ עלי ועליך אמרי נהרדעי כל מודעא

 דלא

 וכן מודעא בפני שטם. מי שאנסוהו למכור וליתן את שלו בעל כלתו
ע קולם לכן ט ו ה ם צטך ל ט ה בפני ע נ מ ה או מ ר ט  ולכמוב שטר מ
ה של שלה זו  לשני עליס ולומר לעו לכס שמטרה >א) זו או ממנ
י נ מכטח  שאני רוצה לעשות לסלוני שלא ברצון נסשי אעשה ט אונסני ו

 בעל כרתי ולא יהיה ממש באותו שטר
 שאעשה והיום או למחר תבענא ליה
א ומרענא לשטרא אסומייכו  בטנ
לעא לסניבס קולס  שמסרתי מו
 שנעשה השטל. ולוקא קולס כמיבמ
לעא שוה ט כן אין המו ח  השטל אבל א
 כלום לאס כן כל השטרות שבעולם
 כשיתחרט אתר שנעשו ונמסלו
 בכשרות יבא לפוסלן: ואין צריך לומר
 כתובו. שטל מולעא. כללא למילתא
 כל מילי לזכות הוא לו אין העלים
ן ליטול הימנו לשומ. והא ללא ט ט  צ
ל ומני להו ולימא ממאה ומולעא  טי
 וקנין בסני 3׳ ואין צטך לומר כתובו
 היינו משוס לרבא קאמר להו משמיה
 רר״נ ולאו בחל יומא שמעינהו אלא
 כל מילתא שמעה באפי נסשיה והלר
ו לבא כחלא כסלל כמו ה  חבטנ

ה ח ע מ ה ל ה ומתנ ר ט  ששמען. והיינו לכמבינן ביטול מולעי בשטרי מ
לעא כלמוכמ בערכין בסרק האומר בסוסו >לף כא:<  לא מועיל המו
מ: הודאה מ והוא הלין לכל השטרו לעו י ביטול המו ט למהנ  גבי ג
ה צ״ל כמובו שיצווס  בפני ב׳. אלם שמולה לחבילו בפני ב׳ שחייב לו מנ
 הלוה לכמוב לו שטר למלוה לעדות דכל שעה שירצה לגבות חובו יוציא
ן טו  שטרו על הלוה אבל שלא ברשומ לוה אין כומבין דחוב הוא לו ו
 דעל הלוה לכמוב והוא לא צוה איכא למימר דלא ניחא ליה לעשות חוב
דה בפני ג דהו אע״ ה ו ה מלוה על פ ד השתא הו ע  שחייב מלוה בשטר ד
ן קע.1 מ ק ל ם נאמן הוא לומר כל שעה שירצה פרעמי דקיי״ל ( ט  ע
 המלוה לחבירו בעדים א״צ לסרעו בעדים ועכשיו כשיש בידו שטר אין
 הלוה נאמן לומר סרעתי אלא א״כ יביא עדים שסרע בסניהם אסילו
 הוציא המלוה על הלוה כתב ילו של לוה שהוא מייב לו גובה מנכסים
: קנין. ם ט ן ואינו נאמן לומר סרעתי כ״ש בשטר שיש בו ע ט ו  בני ח
 סודר על כל דבר בסני 3׳ ולא בעי מלמא. ומשוס דגבי קיום שטרות
 אמר ג׳ הוצרך לסרש בכל הני דדי בשנים: ואין צ״ל כתובו. כדמפרש
: קיום שטרוה בגי. מי שיש לו שטר על חבירו וחושש א לקמן מ ע  ט
ם למדינת הים או ימותו וכשיבא לגבות חוב הכתוב  שמא ילכו העדי
ן הלוה ט סרוע הוא או מזוייף הוא ויצטרך לקיים שטרו  בשטר יטעו
ם שבשטר ולא ימצא כיצד יעשה ט ס חתימת ילי ע ט ט מ ם ה ט ע  ב
ממ יליהן בפני ב״ל  הולך לב״ל ומביא העלים עצמן ומעילין על חמי
ם במותב תלתא כחלא ממ העלי  והס כומבים בסוף השטר למטה מממי
א ואמו סלוני וסלוני ואסהילו אחמימות א ונסק שטרא לא קלמנ  הרנ
פק  ילייהו ואישרנוהי וקיימנוהי כלחזי וחותמים בו ג׳ הליינים והוא הנ
. ולכך צריך ג׳ לשנים שלנו ליניהן לין אלא שנקראין י נ  וגס אשרתא לטי
ה יש ל נמי לא לא״כ מ ב ע ׳ ט ן (לף ג.) והכא אפי הלט  3״ל חצוף 3סנ
ט חתימי ט חמימי והכא מ פק לשטר שלמעלה הימנו הכא ת  כין הנ
י עדים שלמעלה שהשטר כשר דומה לב׳ עדים שמעידים ששמעו מפ  ו
 ועד מסי עד פסול אבל כשהן ג׳ והן ב״ד זו עדומ גמורה שהעידו
ממ ידן לסגי ב״ד והכשירו ב״ד אמ השטר ועכשיו חוממין ב״ד  על ממי
: אמר רבא אי קשיא לי. בכל ן  ששטר זה כשר הוא ודומה לססק די
 הנך דינים דאמר לי רב נחמן גבי קבין לחוד הוא דק שיא לי האי קנין
מה לדין של י ליה רב נחמן אי כמעשה ב״ד דמי ומשום דדו  למאי מדמ
י עדומן שרואין ״ ט קנין ע ן שמוציאים מזה ונותנין לזה ואף ע י נ  טי
נה ומשוס דדמי ה ליד הקו ן זה בשעמ הקנין מיד המקנ  בקנין יוצא ממו
ג דחוב הוא ״ ע  למעשה ב״ד קאמר ר״נ אין צ״ל כמובו אלמאא) א
ם בלא ה כומביס העדי ״ פ  למקנה לכתוב שטר וליפות זכותו של קונה א
ר לכתוב כל ק פ פה והפקירן ה  רשותו כדין כל מעשה 3״ד שכח 3״ד י
 הנעשה בסניהן וא״כ ליבעי ג׳ כקיום שטרות: ואי לאו המעשה ב״ד
י בב׳ אמאי אינו צ״ל כתובו והלא חוכ ט קאמר דסג  דמי. ומשוס ה
 לו לכתוב בלא רשומו: לעולם לאו כמעשה ב״ד. דהא ודאי סהדומא
ם קגין לכתיבה עומד. משוס ס ם : ד  בעלמא הוא ומשוס הכי סגי בב׳
ממהר ה ליה בסודר בפני עדים ו ן דמקנ ו ט  דאין לאחר קנין כלום ד
 להקנומו מיד ואינו מדחהו עד שילך וימשוך במטלטלין או ילך
מסתמא רוצה פה ו  רחזיק בקרקעות מתכרן הוא להקנותו בעין י
ף נה.) אמר לעדים ל פ ( ״ ע  שיכתבו לו כדאמר בכתובות בפ׳ א
 כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאימלוט ביה כשירצו
מד אבל לא קנו מיניה  לכתוב השטר שמא חזר לסתם קנין לכתיבה עו
ג דציוס בהדיא לכתוב אע״ ס צטך לאימלוט ביה ו מ  איכא למ״ד ה
 לו: אמאן דלא ציית דיגא• סרבן בדין דאי ציית דינא לימא ליה לא
: אפי׳ עלי ועליך. א נ ט  אניסמ דאי קאניס לך אמאי לא תבעת ליה ב
: ד דעא דזימנין דאין ב״ד מזומן מי א ראר לכתוב עלינו מו נ  דצייתינן ט

 דלא

 מסורת הש״ם
 א) נכ״י איתא: אלא אע״ג.
 דק״ס, ג) [וכן הוא נינמות
 לא: גיטין עא.], ג) [וע׳׳ע
 חוס׳ ינמות לא: ל״ה לחזו
 וכו׳ז, ד) [נגמ׳ שלפנינו לא
 נזכר רנ נחמן אלא רנה נר רנ
 הונא הוא לקאמר דל אייחי
 תלמא וכו׳ וצ״ל דגרס׳ חוס׳
 היה כן נסוגי׳ להתס מיהו
 סוף הסוגיא לב. לאייל לאו מי
 איתמר עלה וכו׳ אמר רנ נחמן

 וכו׳ קצת קשה],
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 הגהות הב׳׳ח
 (א) רשב״ם ל״ה וכן מולעא
 וכו׳ לעו לכם שמטרה או

 נצ״ל וחינח זו נמחק:



 מסורת הש׳׳ם
 א) נ״מ ענ., נ) [כרכות ט.
 וש׳׳נו, ג) ודף מז: מת: וע״ש

 נפי׳ הרשג״ס],

 גליון הש׳׳ם
 רשב״ם דייה גילוי מלתא
 כבה״ד אא״כ ביטל אה־
 כתיבת. עיי גיטין דף לכ
 ע״נ ונתיש׳ שם ד״ה (הכאן

 והמסו:

 הגהות הב״ח
 (א) גב׳ אמר ליה אי מוננמ:
 (ב) שם הרנא לן לאיתתא
 ואי לא: (ג) רשב״ס ל״ה
 מודעא וכו׳ ולא נרצו! נפשי
 אני נותן לה זה הגט
 לפיכך רעו וכו׳ במלין דגלויי
 מיצתא וכוי בגט זה ינמתנה
 וו וכוי אשלם לו מעותיו
 יכו׳ ולא יצטרך לכתוב
 נצ״ל והל׳׳א: (ל) דייה
 גלויי מילתא כצ״ל ואות
 ל׳ נמחק: (ה) דייה לא
 כחבינן וכו׳ לקמן בפירקין
 אמר רבא הלכחא וכי• ואין
 כאן אונס גזה השלה שהרי
 מדעתו בירר: (י) דייה ומשני
 מודה וכוי לאניס בכה״ג
 וכו׳ ואין בלבו וכו׳ והכא
 הוא לאמרי: (t) דייה האי
 עונלא וכו׳ לגוזלו פרלס
 שלו נטענותיו וכו׳ המולעא
 שלפניו המנטלתו והוא לא
 יפן אל לנו: (יו) תום'
 ל״ה אינא יכו׳ נשיקי
 וברייתא ימיהו יש לומר
 לפי שנוהגים ונו׳ ואמר לנו
 שטר מתנה: (ט) בא״ד
 יהיינו סחמא דלא פי׳ לא
 פרסום ולא הטמנה אבל
 וכו, וכשר לפר״ח ולפי זה

 מה שנהגו:

 מ: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא

 מוסף רש :«,ן״י
. 1 ב  פרדיסא. כרס (נ״מ ע
 כבישגא. אטמין :שם!.
 ואמינא לקוחה היא בידי.
 ואבד שטר המטרה יאנא
 מכח חזקה שלש ג׳ שנים,
 לכולי האי לא מצינא למיזדהר

.ran: בשטרא 

 דלא כהיב בה אנן עדים ידעינן באונסא דפלניא. שאונס גמור יש
א כמבו מ מ  לו ומכירין אנו איזה אונס. אי לא כתב בה הכי אלא ס
 פלוני אמר לנו שנאנס: מודעא דמאי אי. במודעא דמסר אגימא
ע לסהדי דהאי גיטא שאני ד ו מ  ואממנה לא צריך כולי האי אלא כיון ד
 נותן לאשמי אנוס אני בו ולא ברצון
 נפשי «) עשיתי לסיכך דעו שאני
ה נ ה שאני מק נ מ מ  מבטלו בפניכם וכן ה
ה אותה  לפלוני אנוס אני ואיני מקנ
ג דלא ידעי ״ ע  ברצוני תהא מבוטלמ א
ה  סהדי אוגסא דיליה הרי גט והמתנ
 בטלין: גלוי מילחא בעלמא היא.
 כלומר הרבה בני אדם יוכלו לידע
ן במתנה  אונסו דכיון דאינו מקבל ממו
 ובגט זה שנותן אס איתא דניחא
ו למה לו למסור  ליה ליתגה מדעת
דעא ואי לא ניחא לו ליתן למה לו  מו
 ליתן גט ומתנה אלא ודאי נאנס
 בגט ובמתנה זו הלכך אין צריך
 לפרש אונסו דלא דמי לזביני דהתס
 צריך לפרש דאיכא למימר סמס מוכר
 לא ברצונו מוכר אלא משוס חסרון
ת והלכך איכא למימר דמסר  מעו
דעא דקסבר היום ולמחר כשיהיו  מו
דעא ותבענא ליה קנא מו ת מפי  לי מעו
 לדינא ויחזור קרקע שלי ואני אשלם
ו אבל הכא אס ברצון נפשו נוחן  מעותי
 גט ומתנה בלא אונס למה כותב
ט ולא איצטריך דעא בחנם לא יתן ג  מו
דעא אלא ודאי אנוס הוא.  לכתוב מו
 ומשוס הכי תקינו בגיטין דלא למיכתב
מ דעו  גיטא עד שיבטל הבעל כל מו
 שמסר וכך הוא מפורש בערכין
 בפרק האומר משקלי עלי >לף

ו כוי. אהך נ ת י ר להו ת מ ר רב יוםף דלא א מ  איכא דאמרי א
 גירסא קשה לרי׳י מאי קבעי מאי בינייהו הא בהדיא
נן לקמן הלכתא דחיישינן בסתמא וא״כ  חולקין בסממא ועוד דססקי
 היכי מגבינן כולהו מתנתא כיון דאינו אומר לסהדי כחבו בשוקי

 (ת) ברייתא ומיהו לסי שנוהגים עמה
ה ואמר לגו  לכתוב בשטרי ממנ
ה זו כתבוה בשוקא וחתמוה בברא  מתנ
 הלכך כי אמר להו נמי סממא דעתו
 לומר כמו שכותבים בשטרות ובימי
 האמוראים לא היו נוהגים לכמוב כך
 לכך היה צריך לומר להם בפירוש
 כתבו בשוקא כר ור״ח גריס דאמר
 להו לא תיתבו בשוקא ברא וקרי ליה
א שאינו אומר להם להטמין עצמו מ מ  ס
א (ט) מ מ  ואומר שלא לסרסם והיינו ס
ם אבל נ  כלומר לא פרסם ולא הטמי
א וכשר לפר׳׳ח מ ח  כתובו לא חשיב ס
ה שנהגו לכתוב בשטרות  ולפיכך מ
ה זו כתבוה בשוקא וחממוה בברא  מתנ
 אינו אלא לשופרא דשטרא ומיהו
: ע הכי מ ש  לישנא דסתמא לא מ

 שלא

 בשוקא ובבריתא ותכתבו ליה מאי בינייהו איכא בינייהו םתמא אמר
 רבא והויא מודעא לחברתה אמר רב פפא הא דרבא 3ילאו בפירוש איתמר
 אלא מכללא איתמר ידההוא גברא דאזל למדרשי אתתא אמרה ליה אי
 כתבת לי כולהו נכםיך הוינא לך «< ואי לא לא הוינא לך אזל כתביה לה
 לכולהו נכסי אתא בריה קשישא א״ל וההוא גברא מה תהוי עליה אמר
 לחו לםהדי זילו אטמורו בעבר ימינא וכתבו ליה אתו לקמיה דרבא אמר
 להו ילא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא םבר משום דהויא מודעא
ולא היא התם מוכחא מילתא דמחמת אונסא הוא דכתב לה  לחברתה ח
אבל הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני איבעיא להו  ט

 םתמא

דלא כתיב בה אנן ידעינן ביה באונסא  א

אי  דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי ב
 דגיטא ודמתנתא גלויי מילתא בעלמא היא
 ואי דזביני והאמר רבא לא כתבינן מודעא
 אזביני לעולם דזביני גמודי רבא היבא דאנים
 וכמעשה דפרדיסא א<ידההוא גברא דמשכין
 פרדיםא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה
 תלת שני חזקה אמר יא) אי מזבנת לי
 מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא
 ואמינא לקוחה היא בידי כה״ג כתבינן
 אמר רב יהודה האי מתנתא
 לא מגבינן בה היכי דמי מתנתא
 אמר רב יוסף דאמר להו לסהדי
 אטמורו וכתבו ליה ואיכא דאמרי
 רב יוםף דלא ייאמר להו תיתבו

 מודעא:
 טמירתא
 טמירתא

 זילו
 אמר

 כא:< אמר רב ששת האי מאן דמסר
ו דמימא כיון דארציה במולי בטליה למודעיה קמ״ל עד דאמר בטלתיה דעא פשיטא לא צריכא דעשייה וארציה מה ה מו דעי  מודעא אגיטא מו
 ואימא כיון דארצי בטליה ולא צריך לסרושי דבטליה ואמרינן א״כ נתני וכן אמה אומר בגיטי נשים כוסין אותו עד שיתן אמאי קתני עד
ן ואמר גט שאעשה לא יהא גט אין זה דעא שיש בה אונס אבל בלא אונס אי טעי ל עד דמסרש דבטליה. ודוקא מו  שיאמר רוצה אני אלא קמ״
י ביה ביטול דקודם כמיבה *אלא א״כ ביטלו אחר ט גמור ולא מהנ  ביטול דכיון דלא נאנס כלל אגן סהדי דגמר בלבו בשעת מעשה לעשותו ג
 כתיבה: (י) דגלויי מילתא בעלמא היא. כלומר די לנו כגלויי מילתא בעלמא דלא חיישינן אס ממגלה מילמא או לא דסברא היא דאניס
ס שמכירין באונסו משום דאיכא למימר דלא אניס דעא עד שיעידו העדי  כדפרישית: ואי דזביני. שמוסר מודעא שנאנס ולפיכך לא הויא מו
: לא דעא לבטל מכירתו מ ולפיכך מסר השמא מו ו ע ה כשיזדמנו לו מ ר ט  אלא השמא למעומ צריך והיום ולמחר ליבעי למיחרט בההיא מ
) (י) הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא . ן לקמן בפירקין (לף מח נ ט מ א א דרבא משוס ד מ ע  כתבינן מודעא אזביני. נראה לי ט
ר אונס אבל בשדה זו לא כר והלכך לא כתבינן  בשדה סמס שכפאוהו למכור אחת משדומיו והוא בירר מעצמו אחת מהן ומכרה דלא ה
דעא ואי בשדה דעא אלא יביא עדים שאנסוהו ותיבטל שטר מכירה בלא שום מו ר זביניה זביני ולא צטך מו דעא דאי בשדה זו הא לא ה  מו
דעא בלא ה בירר ומכר אמ זה השדה ומודעא זו שיכמוב פסולה היא דמו  סתם הא הוי זביניה זביני ואין אונס בזה השדה שהרי מדעתי
דעא אזביני דלית ליה הך סברא דרבא: ומשני  אונס לאו כלום היא. ומיהו רב הונא דאמר לקמף) תליוה וזבין זביניה זביני חזינן דאכשר מו
ס לגמרי בלא דמים ג דמעשה דפרדס דלקמן דמתוך פחד שמפחידין אומו להפסיד הפרד ) כה״ י  מידי רבא דכהבינן מודעא היכא דאניס. י
ר ע ר ע דעא דהא אונס גמור הוא דאי לא מזבין ליה מ ד הכא ודאי כחבי׳ מו ח פ  קמזבין ליה אין בלבו למכור לגמרי אלא עד שינצל מן ה
: האי עובדא דסרדסא פר״ח ר ד אוחו המחזיק למערער בטענוחיו דהכא הוא דאמרי נהרדעי דצריך למיכחב אנו יודעים ביה כ  למחזיק יפסי
דעא אלא יעידו ששמעו לזה המחזיק שבא מ דלקמן אין צריך מו ו ס דאם בפני עדים אמר לו המחזיק טענ ם באונס של בעל הפרד  היאך ידעו העדי
ט ואודעינהו הני מילי שרוצה זה לגוזלו פרדס (י) ה א גבי ס ס ט ר פ ס וימול בעל הפרדס את שלו וכך פירש אתא מריה ד  בעקיפין על בעל הפרד
ן זבינתא ניהלי ולית לך עלי ולא מידי ובתר הכי א״ל בחשאי אנא מזביננא לך ואמר  במענומיו ואמר להו אנא תבענא ליה קמייכו ושמעו מיניה דמעי
ה ם והלך זה וסיפר לעדים מ ס שאין לוקח עמו והביאהו לי ואמן לך הדמי ״ ע ] כותבין שטר למוכר א : ז ש ן ק מ ק ל  ליה כתוב לי שטר מכירה שלא בפני כדמנן ו
 שאמר לו זה לכמוב לו שטר מכירה וכן עשה וקודם שכתב ומסר השטר מכירה אמר לעדים אמם שמעתם שטען לקוחה היא בידי זה ג׳ שנים
דעא קמייכו דלאו ברעות נפשי מזביננא להאי סרדיסא ם השתא מסר אנא מו  ואנא כתבנא ליה שטר מכירה כמו שאמר שלא בפניו ואקבל הדמי
דעא לסניו נא לה מיניה על ידי שיראה שטר מכירה זה שמהיום ואני אוציא המו א ומפקי ט תבענא ליה לטנ  אלא משוס דכפר במשכנתא ובתר ה
ט רבא דכתבי ו ן לשטר זה: כה״ג. שמפסיד הכל אס לא ימכור מ  המבמלמו והוא לא יתן לבו למעון ולומר שג׳ שנים היחה לקוחה לו הקודמי
: דעא לחברתה נמכוין כדלקמן ה. לקמיה מפרש: לא מגבינן בה. דשמא נחנה לאחר כבר או לעשומה מו נ ה ממו : מתנתא טמירחא. ממנ דעא  מו
ג ואיכא דאמרי אמר רב יוסןו דלא אמר להו סיתבו בשוקי ובבריתא. לא ציום לכתוב בשווקים וברחובות אלא ״ ו עצמכם: ה נ  איטמורי. הטמי
 סתם אמר להו כתובו: איכא בינייהו םהמא. שאמר להו כתובו סמם ולא אמר להם איטמורו וגם לא ציום לכתוב בשוקי ובבריתא ללישנא
 קמא דרב יוסף כשרה וללישנא במרא פסולה דצטך לומר להם כתובו בשוקא וחתמוה בברא. ובפירוש ר״ח גרסינן דאמר להו לא תיתבו בשוקא
ע סתמא כשרה: בשוקא ובבריתא. לעין כל כתובו לו: אמר רבא והויא. הך מתנתא מ ש  ובבטתא ואי אפשר לומר כן דלשני לשוגומ דרב יוסף מ
ה או מכירה גלויה וכשרה שנכתבה אחרי כן על שלה זו לאדם אחר דלכך כתבה להך טמירתא דלא דעא לבטל חברמה שטר מתנ  טמירמא מו
א: אתא בריה קשישא. קודם כתיבת השטר לאשה: אמר להו לסהדי. קודם  למזיק בהאי שדה האיך בתרא: אלא מכללא איתמר. וטעות הו
: וכהבו ליה. לבני ויקדם שמרו ויגבה הכל: לא מר קנה. הבן משוס דהרא ם ו  שנכתב שטר האשה: זילו איטמורו בעבר ימינא. באומו מק
: א ע ד ו רתא כמאן דליתיה היא ולא הויא מ ה טמי דעא לבמלה: ולא היא. דמתנ : ולא מר קנה. האשה משוס דממירתא הויא לה מו רתא  ממי
ם הוא מ  דמחמת אונסא. שאינה חפיצה בו אא״כ יכחוב לה הלכך לא גמר בלבו להקנוח לה אלא עד שישאנה ויחזור בו והלכך ה
דעא לבתרייתא שהיא עשויה ה ממירתא קמייתא מו ת אונס בבתריימא לא הויא מתנ נ ע : אבל הכא. דליכא מ דעא  דהויא במקום מו
רחא אבל אחרון שנעשה לו שמר ראוי ניחא ליה דליקני. שמעינן  כתקנה לבמלה דבקמייחא לא ניחא ליה דליקני הואיל ועבדה ממי
דעא למברמה אלא היכא דאיכא אונס בבתרייתא אונס דמוכח אבל בלא אונס ניחא ליה דליקני:  מהכא דמתנתא ממירמא לא הרא מו

 סתמא

 עין משפט
 נר מצוה

 ק א מיי׳ פ״י מהל׳ מטרה
 הל׳ ג סמג עשין סב
 טוש׳׳ע מ״מ שי׳ רה סעיף

 א:
 קא ב מיי׳ שס הלי ג ופ״ו
 מהל׳ גירושין הל׳ כ
 ופ״ה מהלי זטיה הלנה ל
 שמג שס וסי• נ טוש״ע שס
 סעי׳ נ וסי׳ רמנ סעי׳ א
 וטוש״ע אה״ע סי' קלל סעי׳

 א:
 קב ג ד מיי׳ פ ״י מהל׳
 מטרה הל׳ ל שמג עשי!
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ רה

 שעיף ז:
 קנ ה מיי׳ פייה מהלי זטיה
 הל׳ א נ יפ״ט שס הלי
 נ סמג עשין פב טיש׳׳ע ח״מ

: ה ל  סי׳ רמב סעי׳ ג
 קד ו ז מיי׳ שס פייה הלבה
 ה סמג שס טוש״ע שס

 סע״ ט יס״י:
 קה ח ט מיי׳ שס יהל׳ ג

 טיש״ע שס ינסעיף ח:

 רבינו גרשום
 דלא כתיב בה. עדים
 גופייתו ידעו באונסיה לא
 מודעא היא: מודעא דמאי.
 צריכה למכתב בה ידעינן
 באונסיה אי דגט או
 דמתנה שמכריחין אותו
 ליתן הכא לא צריך
 למכתב ידעינן באונסיה
 דהאי גלוי מלתא בעלמא
 דכיון שכפאוהו ועל כרחו
 נתן משום דאינו מקבל
 כלום אלא נותן: ואי מודעא
 דזביני. שכפאוהו למכור
 אמרת דצריכי למיכתב
 ידעי׳ באונסיה: והאמר
 רבא לא כתביי מודעא
 לזביני. שמאחר שמקבל
 הוא דמים מיד גמר ומכר
 לו. ומוד׳ רבא בזביני היכא
 דאניס דומיא דהאי מעשה
 דפרדיסא אע״ג דמקבל זוזי
 דכתבי׳ ליה מודעא וצריך
 למכתב ידענא באונסה:
 האי מתנה טמירתא. שאמר
 כתבו לי בהחבא לא
 מגבינן בה דשמא כבר
 נתנה לאחר: בשוקי בריתא.
 כלומר בגלוי לעיני הכל
 לא יכתבו: איכא בינייהו
 סתמא. ללישנא קמא אי
 אמר להו סתמא וילו כתובו
 הואיל דלא אמר להו
 זילו איטמרו הויא מתנה
 וללישנא בתרא אמר להו
 זילו כתובו לא הויא מתנה
 עד דאמר להו לסהדי תיתבו
 בשוקי ברייתא ותכתבו
 ליה: אמר רבא והויא
 מודעא לחברתה. שאם כתב
 מתנה טובה לחד כתובה
 וחתומה בשוק או בברא
 והדר אותה מתנה עצמה
 כתבה לאחר בטמירתה
 אינה מתנה לא זו ולא וו
 דשניה הוה מודעא לחברתה
 ראשונה דהא לא ניחא
 ליה דראשון קונה הואיל
 וכתב לשני ושניה טמונה
 היא כגון האי מעשה:
 בעבר ימינא. באותו מקום:
 דמחמת אונס הוא דכתב
 לה. דלא מיקדשה ליה אי
 לא כתב לה כל נכסיה: אבל
 דכא. דהיכא דכתב לראשון
 מתנה גלויה ולבתר הכי
 כתב ליה לאידך בטמירתא
 להאי אמדינן דניחא ליה
 דליקני [ולא] הוי מודעא



 עין משפט
 נר מצוה

 קו א מיי׳ פייה מהלכות
 זכייה הלכה נ שמג עשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ רמב

 סעיף ג:
 קז ב מיי׳ פי״ר מהל׳ טוען
 הל׳ ינ סמג עשין צה
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמו סעיף

 ט:
 קח ג מיי׳ שס הל׳ יג

 טיש״ע שס סעי׳ י:
 קט ד טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קמנ סעי׳ 3:

 רבינו נרשום
 לראשון: איבעיא להו.
 להיכא דאמר לעדים זילו
 סתם כת־בו ליה חיישינן
 דלהוי מתנה טמירתא א־

 לא חיישינן:
 פיםקא כל חזקה שאין עמה
 למחזיק טענה אחרת של
 זכותו אינה חזקה: והבא
 מחמת ירושה. מי שהחזיק
 ג׳ שנים וערער אחד ואמר
 לו מה אתה עושה בשלי
 שירשתיה מאבי ואמר זה
 מהיכן באת לאביך אין צריך
 לזה לטעון היכן לקחה
 אביו או שום טענה אחרת:
 פשיטא. דהיכא דאין עמה
 טענה מעליא דאינה חזקה.
 איצטרכין דמהו דתימא אם
 לא טעין אמרינן משום הכי
 לא טעין דהאי מיזבן הוא
 דזכנה ליה כוי קמ״ל דלא
 טענינן בשבילו דכיון דאיהו
 לא טעין אנן לא טענינן
 ליה: שקל בדקא בארעיה.
 שבא שטף מים ושטף
 לכולה ארעיה ואהדר גודא
 בארעא דחבריה שקבע
 כתליו בקרקע חבירו: א״ל.
 לרב ענן: זיל אהדר לו
 קרקעו וקבע מחיצתך בתוך
 שלך למקום שהיה מתחלה:
 אמר ליה רב ענן והא
 אחזיקי לי. שקבעתי בקרקע
 שלו בפניו ולא מיחה לי:
 אמר ליה כמאן. אמרת
 דכפניו הוי חזקה לאלתר:
 כר׳ יהודה. דקתני במתני•
 לא אמרו ג׳ שנים אלא
 שיהא באספמיא כו• הא
 אם מחזיק בפניו ולא
 מיתה לאלתר הויא חזקה
 (א״ל) וכרי ישמעאל דקתני
 בסיומא דהאי פירקין ת״ר
 מעשה באדם אחד שפחח
 חלונותיו לחצר השותפין
 בא לפני ר׳ ישמעאל ואמר
 לו החזקת בני החזקת משום
 דסבירא ליה לאלתר בפניו
 הוה חזקה: אמר ליה מחילה
 בטעות הואי. דאיהו לא
 ידע דעבדת בתוך שלו דאת
 גופך אי הוה ידעת דבתוך
 שלו אתה כונה כותלך מ
 חיית בונה מדעתך בתוך
 שלו אלא כי היכי דאת לא
 ידעת משום דשטף המים
 סימני המיצר איהו נמי לא
 הוי ידע דעבדת כתוך שלו
 ואמטול הכי סייע לך לבנות

 וכשידע לא מחל:

 חזהת הבתים פרס שלישי בבא בתרא מא.
׳ אס אמר ם דבר מעולם. והוא הדין דאפי ד ר לי א מ  שלא א
 זבינמיה מפלוני דזבנה מינך דלא הויא חזקה עד שיאמר
פא ליה למינקט שלא אמר  אתה מכרמ לי כדקמני סיפא אלא הא עדי
: ׳ מ ג ר פתח פיך לאלם כדאמר ב  לי אדם דבר מעולם לאשמועי׳ דלא ה
י (לי) שטרך. וכשלא  אמרי לי אחו
 אוכל להראומ שטרי
ו יאמרו שגזלמיה אבל  שהססדמי
 כשאומר לא אמר לי אדם נדבר]
 מעולם לא יאמרו שגזלמיה אלא
 ראיחי שלא מיחו בידי והחזקתי בה
 \~ ונמצא שמחל לי: והא אחזק• לי

רב (  י

 הדר
 דרב
 אמר

נטרס בנימי כומל על פיו  סירש הקו
יע לי וכיון שבמצותו (י) עשה  והוא סי
ה וקשה נ ע ה ט מ  הוי חזקה שיש ע
ע מ ש ר בתר הכי והא אחיל מ מ א ק ד מ  ד
ם ע ט ה מחזיק בה מ  דעד השתא לא הו
ה ליה לרב  מחילה ועוד דלאלתר הו
ת הואי  נחמן למימר מחילה בטעו
ן  ונראה לסרש דרב ענן הוה טעי
ו ולא הי׳ לו עדים שלקחה  שלקח ממנ
 והיה רוצה להיוח נאמן ממורמ חזקה
 וכי א״ל רב נחמן ללאו חזקה היא
פ ״ ע א  השיב לו רב ענן והא אחיל ד
 שאינו נאמן לומר לקחתיה תהא שלי
ע בגודא בהדאי י ם מחילה דסי ע ט  מ
דה בסיועו ה מו  והיה לו עדים או הי

 ואין הסוגיא מוכחת כן:
לם ר לי אדם דבר מעו מ  שלא א
טא. קשה למהר״ס דמאי  פשי
C פריך M ף ל  פריך פשיטא הא לעיל >
ה מ ה חזקה שאין ע ת ע  גמרא אלא מ
ה כר ופירש שם בתוספות פירוש נ ע  ט
׳ אמר [שלא אמר] לי אדם ה א׳ דאפי ) 
 דבר מעולם פריך ונראה לומר דמכח
׳ מפלוני דזבנה ע דאפי מ ש מ  סיפא ד
א ליה  מינך זבינחה לא הויא חזקה פריך סשיטא ונראה כי זה דוחק דמנ
פא דהא מרישא איכא למידק איפכא י מאסי פ  למיפרך ארישא ט
ה ק אדעתי פא לרישא ונראה לי דמקשה לא מסי י מסי  וליפרוך מס
ה גרידא אינה מועלת נ ן ליה אנן ולהכי פריך פשימא דמע ו ע מ  מ
ן ליה אנן דכיון דלא מיחה שלש ד דנמעו ״ ס ה ומשני ד נ ע  לאינה מ
 שנים ודאי מכר לו או מחל ועול יש לומר ללרבנן לרבי ישמעאל
0 פריך פשימא אבל קשה דבמתניתין לא הוזכרו  דלא ילפי משור (
׳ י ׳ כר׳ ישמעאל ונראה דסריך אחזקה דיוס אחד דמתנ י  רבנן וממנ

: ה ״ פ ד י כל חזקה כ  נמי איירי בה מדקחנ
ף לח:< ל . קשה לרשב״א דהאמר רב ענן לעיל > י ״ ד  כמאץ ב
 לדידי מפרשא לי מיניה דמר שמואל מחאה בפני עדים שאין
ו דלא נ י י ה ו ע דלא בעי (י) בפניו מחאה 8 מ ש  יכולין לומר לו כו׳ מ
 כר״י ושמא סבר כוומיה בחדא וסליג עליה בחדא: אמר ליה
ה ״ ם ל ש : ו ו ף ס מ ל ׳ ׳ ב ת הואי. וקשה דבפ׳ איזהו נשך ( ו ע ט לה כ  מחי
 התס< אמר רב נחמן השמא דאמור רבנן אסמכתא לא קני הדרא

 ארעא והדרי סירי למימרא דסבר רב נחמן מחילה במעוח לא
 הויא מחילה והא איממר המוכר סירות דקל לחבירו כו׳ ואמר רב
ס זביני ח ן מיניה ומשני ה נ  נחמן ומודינא דאי שמימ ואכיל לא מסקי
נמרס הכא הלואה (י») ומיחזי כרבית  והכא הלואה ופירש הקו
 שמתחלה בהלואה באו לידו וכרבית קצוצה דמו ואין אבק רבית אלא
ע לבכ״מ מ ש ס מ מ ה ו סירות דריש מתניתין ד  במכר כגון לקח ממנ
ס בהלואה דמיחזי מ ה  לרב נחמן ממילה במעומ הרא מחילה בר מ
 כרבימ והכא סבר רב נחמן דלא הויא מחילה ומיהו בלאו הכי קשה
) דמשכנמא . ף סב ל ס בריש פירקא ( מ  על פירושו דהא אמר רבינא ה
 בלא נכיימא בדינינו אין מחזירין ממלוה ללוה דלא חשיב רבית
פ ״ ה מסתמא דלא פליג עליה רב נחמן ונראה לרבינו תם ד  קצוצה ו
ד י ק פ מ  דבכ״מ סבר רב נחמן דלא הויא מחילה כדאמר הכא ובריש ה
) קאמר נמי רב נחמן התם שומא במעות הוא ובסס״ק ף לה. מ ל ״ ב » 

א מ ע ת חוזר אלא היינו מ ף יל.) נמי אמר דקנין במעו ל ן >  לגיטי

 םתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אש
והלכתא חיישינן: מתני׳  אמר חיישינן א
כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה כיצד ב (  א

 אמה לו מה אתה עושה בתוך שלי והוא אמר
 לו שלא אמר לי אדם דבר מעולם אינה חזקה
 שמכרת לי שנתת לי במתנה אביך מכרה ל
והבא ג (  אביך נתנה לי במתנה הרי זו חזקה נ
 משום ירושה אינו צריך טענה: גמ׳ פשיטא
 מהו התימא האי גברא מיזבן זבנה ליה האי
 ארעא ושטרא הוה ליה ואידכם והאי דקאמר
 הכי סבר אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא
 אמרי לי אחוי שטרך הלכך לימא ליה אנן
פתח כגון זה 1  דלמא שטרא הוה לך ואירכס ג)

 פיך לאלם הוא קמ״ל (ענ״ב סימן)
 ענן שקל בידקא בארעיה אזל (א)
 גודא בארעיה החבריה אתא לקמיה
 נחמן א״ל זיל הדר והא אחזיקי לי

 ליה כמאן כר׳ יהוהה ור׳ ישמעאל
 דאמרי כל בפניו לאלתה הוי חזקה לית
 הלכתא כוותייהו א״ל והא אחיל דאתא
 וםייע בגוהא בהדאי אמר ליה י מחילה
 בטעות היא את גופך אי הוה יהעת >« לא
 עבהת כי היכי האת לא הוה יהעת הוא
 נמי לא הוה ידע רב כהנא שקל ביהקא
 בארעיה אזל הדר גודא בארעא הלא היהיה

 אתא

] ואיכא בינייהו : מ  סתמא מאי. משוס דתרי לישני אמר רב יוסף לעיל נ
א חד פסל ומד מכשר הלכך קבעי הכא אמאי סמכינן אי אמר מ מ  ס
 להן סממא כמובו ולא אמר להו תיתבו בשוקא ובברייתא ולא אמר להו
דעא קאי  נמי איממרו מי הוי מתנתא ממירתא או לא. רש מפרשין דאמו

רמא  דאוקימנא דלא הויא ממנמא ממי
א מי הויא מ מ דעא לחבירתה אבל ס  מו
דעא ולא נהירא כלל דלההוא לישנא  מו
א פסולה ודאי לא הויא מ ת ׳ ס  דאמרי
: לא תיישינן. רמא דעא דהיינו ממי  מו
רמא אלא כשרה: תיישינן.  דאינה ממי
 לממירתא ולא מגביגן בה ואי מגבינן
 לא מהדרינן עובדא והיינו דלא
 קאמר רב אשי דלא מגבינן אלא
כא דקיימא הי ו ק הוא " ס ס  חיישינן ד
ם: והלכתא חיישינן. דלא קו  ארעא מי
 מגבינן בה והלכך צריך לכתוב בתוך
 השמר וכך אמר לנו כתבוה בשוקא
ג דלא אמר אלא אע״  וחתמוה בברא ו
ה כמו  כתבוה לו סתם שמר מתנ
: מתני׳ כל ר מ א  שתקנו חכמים ק
ה אינה חזקה.  תזקה שאין עמה טענ
ת ובתים  בין בחזקת ג׳ שנים דקרקעו
 ואילנות בין בחזקת יום אחד כגון
ף ו.) אחזיק ל  הנך דאמרינן לעיל >
 להורדי כו׳ מיירי וקאמר דצריך לטעון
 מאיזה כח החזיק בה והלכך כיון
תא מעליא שבדין ירד ן טענ  דטעי
 לקרקע זה ומתוך כך החזיק בה כשיעור
 חזקה שאמרו חכמים וזה שתק ולא
ר ע ר ע מ  מיחה הויא חזקה ואין ה
 נאמן לומר לא על ידי ירד לקרקע
 שלי אלא בלא רשותי דאס כן למה
 הניחו להחזיק: שלא אמר לי אדם דבר
 מעולם אינה חזקה. בגמרא פריך
 פשיטא: משום ירושה. שאומר אכלמיה

: אינו צריך תו  שני חזקה מכח ירושת אבי שהיה מוחזק בה ביום מו
 טטנה. לומר היאך בא ליד אביו דאין אדם בקי בקרקעוח אביו
 היאך באו לידו ומיהו ראיה בעדים בעי שראו את אביו הוחזק
ה נ ע ן דאין לו ט ו ט : גמ׳ פשיטא. ד [ ב ״ ע ט מפרש בגמרא נ ה  בה יום אחד ו
ר לקחה ואבד ע ר ע מ : מיזבן זבנה ליה. האי ארעא מזה ה קה  אינה חז
: אמרי לי אחוי שטרך. שאינו בקי בדינין לידע שחזקה במקום  שטרו
ן אנו לא ילפינן נן ליה ואי לא טעי ן טעני : קמ״ל. דאי טעי מ ד מ ו  שטר ע
ג ן ליה דכה״ נ י ן הכי מהמנ  ליה למימען. שמעינן מהכא דאי הוה מעי
ת ראשונות: שקל בידקא ו  אינו קרר חוזר וטוען דאין זה מכתיש מענ
: ן מ ו ק  גארעיה. שמף מיס נכנס בשדהו ונמל את המחיצות ולא נודע מ
 הדר גודא כוי. עשה כוחל חדש בינו לבין שכנו והרחיב קרקע שלו
 ועשה הכוחל בשדה חבירו: והא אחזקי. שמימי כוחל על סיו ובצואמו
 כדאמר לקמיה דאמא וסייע גודא בהדאי וכמאן דאמר לי חזיק וקני
 דמי וכיון שעל פיו עשימי וגס החזקמי יום או יומיס שהיה כומל שלי
ה מ  בקרקע שלו והוא ידע ולא מיחה אלא שתק הרי חזקמי חזקה שיש ע
יק: א״ל כמאן. ן לא נתתיה ושני חזקה לא החז ה מעי ה ואידך הו נ ע  מ
ת והא אחזיקי דסבירא לך חזקת יוס אחד הויא חזקה היכא נ ע  מ
׳ שנים ם דג ע ׳ [לח.] דתלי מ י . דמתנ : כר״י חה  דידע מערער ולא מי
 כדי שיהא באססמיא שנה כו׳ הא אס קרוב במוך מהלך יום
ה חזקה וכר׳ ישמעאל בר׳ ל כשידע ולא ימחה תהי  שיוכל לילע מי
 יוסי נמי בשלהי סרקין >לף נט:< ת״ר מעשה באלם אחל שפתח חלונותיו
 לחצר השותסין בא לפני ר׳ ישמעאל א״ל החזקת משוס לס״ל בפניו
ט לכל דבר מ א : אין הלכה כוי. אלא כרבנן ל קה  לאלחר הרא חז
ה נ ע  חזקה ג׳ שנים מיום ליום בעינן: והא אחיל כוי.(«) והא יש לי מ
ע לי י ם שראו שהיה מסי ט ע ליש לי ע ק ר  ולאיח שהקנה לי ק
: מחילה בטעות  לבנות הכומל וכמאן דאמר לך חזק וקני למי
ודע שאתה בונה בתוך שלו: מי הוה עבדת. בתמיה.  היא. שלא היה י
ת וכסבור היית שאתה בינה בתוך שלך: י  אלא גס אתה טע

 חד

 מסורת הש״ם
 א) [לעיל כח:), ב) [לעיל כג.],
 ג) [כחוניח לו. גיטין לז:ן,
 ד) [גירסח הערוך נערך גדק
 נ׳ רב חגן ומיושב נזה קושייח
 הרשנ׳׳א נחוש׳ ל״ה נמאן ן,
 ה) צ״ל משוס לגמר ימקני.

 מר״ כ

 תורה אור השלם
 1 פתח פיך לאלם אל דין
 כל בני חלוף: משלי לא ח

 גליון הש׳׳ם
 דשב״ם דיה ח״שינן בוי
 והיבא דקיימא ארעא
 תיקום. עיין לעיל לף לנ ע״נ
 תוס׳ ל״ה והלכתא:
 תום' דייה כמאן כוי הייני
 דלא כר״־. קשה לי הא
 אמרינן לעיל לגס ר״י מצי
 סנר למחאה שצנ״פ הר
 מחאה אלא לעצה טונה
 קמ״ל וניוחר הא ר׳ינ אמר
 כן לעיל ושפיר אמר כאן לרנ

 ענן כמאן כר״י וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ אזל אהדר גולא וכו•
 זיל אהדר וכוי ור׳ ישמעאל
 בר׳ יוסי לאמרי כל בפניו:
 (נ) שם אי הוה ילעח מי
 הוה עבלח: (ג) רשב״ם
 ל״ה יהא אחיל נוי והלא
 יש לי ונו׳ ראמר לי לך
 חזק: (ד) תום׳ ל״ה והא יכו׳
 שנמצותו עשיתי הר חוקה:
 (ה) דייה שלא ונו׳ ופירש שם
 נתוספות פי׳ ראשון לאפי׳
 לא אמר שלא אמר לי אדס
 לנר מעילם פריך ונראה לי
 למנח סיפא למשמע לאפי׳
 אם אמר מפליני לזנגה מינך
 יכי׳ ינראה הזה ליחק יכי׳
 איכא למילק איפכא ילפריך
 טפי מרישא לסיפא ינראה
 לי למקשה לא אסיק אלעתיה
 לנטעון ליה אכן ולהט פריך
 פשיטא דחזקה גרילא אינה
 מועלת בלא טענה ומשני
 לסלקא לעתך לנטעון ליה אנן
 ולעיל פריך חזקה שאין
 עמה טענה תיהוי חזקה
 היינו דנטעון ליה אנן
 לטון שלא מיחה: (ו) בא״ד
 משור המועד פטך פשיטא
 כצ״ל ינ״נ דינור וה הוא
 גליון: (1) דייה כמאן וכו׳
 ללא נעי מחאה בפגיו
 והיינו: (ח) דייר אמר וכו׳
 ופי׳ הקונטרש הכא הצואה
 שמחחלה נצ״ל ומינות ומיחד

 נרבית נמחק:

 מוסף רש״י
 שלא אמר לי אדם דבר
 מעולם. ולא אמר לו אחה
. הבא : : ת ל כ י ע ל  מכרת לי י
 משום ירושה אינו צריך
 טענה. איני צריך לומר אמה
 מנרת לאני, אלא ראיתי לאני
 שהחזיק נה ילא ערער אדס

ל כג.:.. י ע ל  עליי :

ודע שיוכל לחזור לא היה חוזר דניחא ליה דליקו בהימנותיה ס זביני ולא הויא מחילה בטעומ שאסי׳ היה המוכר י ת ה  דרב נחמן ד
י ליה אלא במורמ מכר והמכר אינו כלום דאסמכמא היא ולא גמר ומקני  וגמר ומקני אבל הכא הויא הלואה והלוה אינו מקנ
ה בעי לאוחובי ט אבל אס היה נותן בתורת רבית היה קונה דאבק רבית אין יוצא בדיינים ורבא דהו י ן דהדרא ארעא הדרי נמי פ טו  ו
י ור״נ ׳ ה) גמר ומקנ נאה דהכא לא הרא מחילה במעומ כדפרי ודע לא היה מקשה כלום מאו ודע זה הפירוש שאס היה י  אונאה לא היה י
נאה מסייען מאיילוניח אלא על כרחך צריך אמה לחלק כדפרישימ:  היה משיב מאיילונית לפי סברמ רבא כלומר אדמותבת לי מאו

 אמא



 מם ודת הש״ם
 א) שנהדרין לא. נזיר כ.
 ע״ש, נ) וסנהדרין כט.ן,
 ג) ושבועית מס:ן, ד) לעיל
 נג., ה) וצ״ל לשייר ארעא],
 י) רש״ל, י) צ״ל והנא.
 רש״ש, ח) ועי מכות ו.
 פשק ר3 גחמן הלכה כרי
 ומה״ט פסקו כל הפיסקיס
 כרכי ינכן מצוה לתקן. יהקרני
 ראס אומר שצ״ל ואפילו
 לר״נ לפסק טותיה לרבי
 נמי. ועי׳ מהרש״א וראמ״הן,
 ט) ו וע״ע תיס׳ סנהלרין לא.

 ל״ה שנ״ש אומריסן,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה ואמרי ליה
 וכוי שראוהו שדר נגית:
 (ב) ר״ה אבל ראיה וכו׳ אינו
 צריך לטעון כלום: (ג) תום׳
 ל״ה אתא וכו׳ סליג נמי
 אר״ש בן אלעזר להנא:
 (ד) בא״ד להתס כיון לאין
 זה גוף וכו׳ לגיף הלבר
 שמעידין עליו הוא לייק׳:
 (ה) דייה ;חלקה וכו׳ להכא
 מיירי כצ״ל יתינח מצי נמחק:

 מוםף רש״י
 נחלקה עדותן. שטון
 שהאחד שקרן שוכ אין כאן
א ו. יש ו ל י  עלות :ם1ר,דו
 בכלל מאתים מנה. שניהס
 מעילין על מנה ובאותו מנה
 אין מכחישין זה את זה 1שם1.
 הבא משום ירושה אינו
 צריך טענה. אינו צריך לומר
 אחה מכרת לאני, אצא ראיתי
 לאני שהחזיק בה ילא ערער

ג ;. ל כ י ע ל  אדם עליו :

 רבינו גרשום (המשך)
 אמר אביי היא היא. ודאי
 דמי כמאן דדר כה: רבא
 אמר. לא קנה לוקח דהואיל
 דלית ליה סהדי דדר בה
 ממש דעבד אינש דסייר
 ביתא דחבר־ה ולא זבין:
 ג• לקוחות מצטרפין. כגון
 שמכר שדה לאחד והחזיק
 כה שנה והלך זה שקנאה
 ומכר לשני והחזיק בה
 שנה והלך זה שני ומכרה
 לשלישי והחזיק כה שנה
 מצטרפין אלו ג׳ שנים ודמי
 כאילו שהתה ביד לוקח
 שלישי גי שנים והחזיק
 בה: אמר רב וכולן בשטר.
 כלומר אם אלו לקותות
 מכרוה זה לזה בשטר ולא
 מיחה זה בשעת מכירה
 אין יבול שוב למחות
 משום השטר: קלא אית
 ליה. ואכ איתא דשלו היא
 היה מוחה בשעת מכירה:
 עדים לית להו קלא. שאם
 מכרו זה לזה בעדים שלא
 כשטר ולא מיחה יכול שוב
 למחות דיכול למימר לא
 ידעתי במכירתם: והאמר רב
 המוכר שדהו שלא כשטר
 גובה מנכסים משועבדים.
 שאם מכר שדהו בפני
 עדים לאחד באחריות ובא
 בעל חוב של מוכר
 וטרפה מן הלוקח גובה
 מנכסין משועבדים שאם
 מכר לאחרי כן שדה לאחר
 אחר שקבל לזה אחריות
 שמשועבד לפצותו גובה
 אותן משועבדין שמכר
 לאחרים בשיעור הקרקע
 שטרפה ממנו אלמא כיון
 דנובה מנכסין משועבד־ן
 ש״מ דקסבר רב בעדים

 מא: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 חד אמר. רב כהנא עייל כותלו בתוך של חבירו: הרשי אוצייחא.
( ף יב. ל ל י לע  שתי שורות קרקע על פני השדה כדגרסינן בהשותפין (
: תרתי מגו תלת. תרתי אוצייתא מן השלש י  תלת אוצייתא בי״ב גופנ
הא מודו דתרתי אוצייתא עייל דבכלל תלת  שמעיד האחד דתרוייהו מי
: א״ל. רב כהנא לרב  איכא מרי
: כמאן. דיינת לי להא מרוייהו דה הו  י
: מן  מכחשי האי להאי ותבטל עדו
 א״ל כר״ש בן אלטזר. שהלכה כמותו
: ואחה אומרה מאתים. ה  ואליבא דב״
 היו באותו היום באומה שעה באומו
: שיש בכלל מאתים מנה. דהיינו ם  מקו
 מאה זוז ואין כת שניה מכחשת על
ן דה אלא מוסיפי י  מנה שכת ראשונה מע
ה אחת אבל כת ראשונה  הן מנ
ה  מכחשמ לשניה על אותו מנ
ה שני אוקי תרי  שמוסיפין ובאומו מנ
נא בחזקמ  לבהדי מרי ואוקי ממו
 מריה ולא ישלם: נחלקה עדותן.
: ר ד מ י ד מר לא קמסה י  דמאי דקמסה
 ביה אומרים יש בהלל מאהים מנה.
ה הכא נמי יש בכלל תלמ  ונוטל מנ
 אוצייתא תרמי ומיהדר ליה: א״ל.
דה: והא מייתינא הו  רב כהנא לרב י
׳ ב״ה מודו דנחלקה  איגרחא כוי. דאפי
ימימ : א״ל. אהדר מיד עד דמי מן  עדו
 איגרחא. וכרב יהודה קיימא לן שכן
: בעיליהא. ם : בקשתא. מקו ן  געשה הדי
 בעליה: דזבנה מינך. בחזקת שהייתי
: ו נ ה מינך לקחתיה ממ מ  סבור ח
 דדר בה. ההוא דאמרת דזבנה לך:
 אפיי חד יומא. כדי לאמת דבריך
 ואוקמה בידך הואיל והחזקת שני
 חזקה ושוב לא תצטרך להביא עדים
 שלקחה מבעליו אותו שמכרה לך
ן ליורש וטוענין ללוקח י  משוס דטוענ
 דהבא משום ירושה ומשוס מקח אינו
ה אלא ראיה שדר בה נ ע  צריך ט
: תביבי.  המוכרה לו יום אחד בעי
 ר׳ חייא דודו של רב כדאמרינן
ף ה.) דרב בר אחוה ל  בסנהדרין (
: ואמרי ח  דר״ח ובר אחחיה דר״
 ליה. לחביבי אמאי צריך להביא עדים
: וכי אין  שראוהו (א) בבית יום אחד
 אדם עשוי ליקח בלילה. ולמכור
 לאחר שיתן לו ריוח באומו לילה
 עצמו והוה לך לאוקומי להאי אנכסיה
 דאי טעין ליה. האי מחזיק קמאי דידי

ה דרב יהודה בו׳. ומסיק דרב יהודה כר״ש בן אלעזר  אתא לקמי
( א ו ה ה ״ ם לא. ל ש : ו ף ל ן ל י ר ל ה נ ש  ס״ל ומימה דבפ׳ זה בורר (
 אמר רב יהודה עדוח המכחשמ זה אמ זה בבדיקומ כשרה בדיני
מ ומוקי לה באחד אומר ארנקי לבנה ואחד אומר ארנקי שחורה ו נ  ממו

 אתא לקמיה דרב יהודה אזיל אייתי תרי
 םהדי חד אמר תרתי אוצייתא עאל וחד אמר
 תלת אוצייתא עאל א״ל זיל שלים תרתי מגו
 תלת א״ל כמאן כרבי שמעון בן אלעזר
אמר ר׳ שמעון בן אלעזר לא נחלקו (  דתניא א
 בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים
 שאחת אומרת מנה ואחת אומהת מאתים
 שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת
 אחת שאחד אומר מנה ואחד אומר מאתים
 שבית שמאי אומרים נחלקה עדותן ובית הלל
יש בכלל מאתים מנה א״ל והא  אומרים א
 ״מייתינא לך איגרתא ממערבא דאין הלכה
 כר׳ שמעון בן אלעזר א״ל ״לכי תיתי ההוא
 גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שני אתא
 מארי דביתא אשכחיה א״ל מאי בעית בהאי
 ביתא א״ל מפלניא זבינתה הזבנה מינך אתא
אי אית לך םההי דדר  לקמיה דר׳ חייא א״ל ב
 בה איהו הזבנת מיניה ואפי׳ חה יומא אוקימנא
 לה בידך ואי לא לא אמר רב הוה יתיבנא
 קמיה דחביבי ואמרי ליה וכי אין אדם עשוי
אי  ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה לדעתיה ג
 א״ל קמאי דירי זבנה מינך מהימן מיגו דאי
 בעי א״ל אנא זבנתה מינך אמר רבא כוותיה
 דר׳ חייא מםתברא דקתני י, הבא משום
 ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי
 יהא ראיה בעי ודלמא לא ראיה בעי ולא
 טענה בעי ואיבעית אימא שאני לוקח דלא
 שדי זוזי בכדי איבעיא להו נראה בו מאי אמר
 אביי היא היא רבא אמר יעביד איניש
דםיאר ארעיה ולא זבין: ישלשה לקוחות (  ה

 מצטרפין אמר רב ׳וכולם בשטר למימרא
 דםבר רב שטר אית ליה קלא ועדים לית
 להו קלא והאמר רב ״המוכר שהה בעדים
 גובה מנכסים משועבהים התם לקוחות

 אינהו

ה שחור ואחד אומר  אבל אמד אומר מנ
ן נהרדעי אמרי ה לבן אין מצטרפי  מנ
ה ה לבן ואחד אומר מנ ׳ א׳ אומר מנ  אפי
 שחור ומסיק דאינהו דאמור כר״ש בן
 אלעזר דהכאי) משמע דרב יהודה דפליג
 אנהרדעי פליג «< אר״ש בן אלעזר
 דהכא וי״ל דרב יהודה נמי כרשב״א
 ובהא פליגי דנהרדעי סברי דאחד
ה ה שחור ואחד אומר מנ  אומר מנ
 לבן דמי למילמיה דר״ ש בן אלעזר
 דלא דייקי ביה סהדי ודמי לארנקי
 ורב יהודה סבר דלא דמי כלל לארנקי
ס (י) דאין זה גוף המעשה לא ת ה  ד
ה דגוף  היה להן לבלוק אבל מנ
 הלבר הוא שמעילין עליו לייקי וקסבר
דה ר״ש בן אלעזר במנה שחור  דמו
׳ לב״ה ולא דמי  דבטלה עדומן אסי
י פ ו ט ע ט  למנה ומאמיס לעבילי ד
ה מנה שחור ומנה לבן מ ל  אלא מ
 לאחד אומר חבית של יין וא׳ אומר של
 שמן דבהא מודו כולי עלמא דנחלקה

: ם ת  עדותן כדאימא ה
 נחלקה עדותן. הקשה ריב״א
 לב״ש דאמרי בכת אחת
 נחלקה עדותן דחשיבי להו עדומ
 מוכחשת ואפי׳ בב׳ כיתי עדים נמי
 מבטל עדומן דהר נמצא אחד מהן
 קרוב או פסול עדותן בטלה אפילו
ף ה:< ל  הן מאה כדאמר בפ״ק דמכות >
 ואומר ר״י דלאו פירכא היא דמצינו
 למימר דב״ש כר׳ יוסי סבירא להו
 דאמר המס במה דברי׳ אמורים בדיני
יס ות ממקי נ  נפשומ אבל בדיני ממו
ק רב ט הלכמא דססי ה ת בשאר ו  העדו
 נחמן ח) כוומיה ואפי׳ לרבי נמי מצי
ט כגון י י  למימר דהכא >מ מצי מ
 דאמו למיחזי ואסי׳ אתי לאסהודי
 הני מילי כי מסייעי אהדדי הוא דאמר
 נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן
 בטלה אבל הכא דהא מכחשי

 אהדדי לאט):
 מלוה

: וחזיתיה לדעסיה. דרבי חייא א נ ק ס ן לליקח. ומיהו כר״ח קיי״ל כדמוכח מ ה זו דהא טועני  בטענ
מן ודע שממך לקחה מהי ה מעליימא אני י נ ע ן גמי ט ן דטעי ו : מיגו דאי בעי אמר כוי. הלכך ט ן מ י  זבנה מינך ההוא דזבנה ניהלי מה
ודע אס לקחה ממך אס ן מפלניא זבנתה בחזקת דאמר לי דזבנה מינך אבל איני י ה אבל ט טעי נ ע ה ט מ  דהשתא הויא ליה חזקה שיש ע
׳ יום אחד לא נראה דדר בה: הוותיה דרי חייא. דצטך להביא עדים שדר בה המוכרה לו ה הואיל ואפי נ ע ה ט מ  לאו היינו חזקה שאין ע
] אמה מכרת לי אתה נחח לי א ״ ע ה דלעיל דקתני מתניתין ז נ ע ה. הך ט : הבא משום ירושה. והוא הדין משום לקיחה: אין צריך טענ  יום אחד
ה אין צטך יורש לטעון ולומר אמה מכרח לאבי: אבל ראיה. בעדים שדר בה יום אחד מיהא בעי. מדלא קתני הבא משוס  במחנ
ה בעולם אלא זו בלבד נ ע : ודילמא לא ראיה כוי. והכי קאמר הבא משוס ירושה אין צריך שוס ט 0 כלום דייקינן הכי  ירושה אינו צריך «
ג ואי בעיה אימא שאני לוקח כוי. ״ ה ומתנה שניתנה לאביו בעי: ה ר ט מ מ נ ע  מאבי אני יורשה אבל לא עדי דירת יום אחד ולא ט
י מיורש דלוקח אילו לא ברירא ליה מילתא דודאי פ טשו יום אחד לוקח עדיף ט  אסילו אם מאמר ט היורש צריך ראיה דדר ביה מו
: ה נ ע ס אמילחא שפיר כשלקחה ואין צריך לא ראיה ולא ט ע לא הוי שדי זוזי בכדי הלכך ודאי ק ק ר ק  זבנה המוכרה לו מבעל ה
. ה ר ע למוד כמה ארכו וכמה רחבו מאי מי חשיבא עדות ראיה כעדות ט ק ר  איבטיא להו נראה בו. המוכרה ללוקח זה באותו ק
ם שהיסה של ראובן כל הימים והחזיק בה שמעון שנה ט  ומשוס דכר׳ חייא קיימא לן קבעי לה: שלשה לקוחות מצטרפין. שדה שיש ע
ען שקנאה מראובן ואח״כ מכרה שמעון ללוי בשטר והחזיק לוי שנה ואח״כ מכרה לוי ליהודה וכתב לו שטר מכירה כדלקמן  כי טו
ען הרי החזקנו בין שלשתינו שלש דה טו קמערער ואומר ט לא מכרה לשמעון רהו  והמזיק בה שנה הרי שלש שניס ואמא ראובן ו
׳ שנים וראובן משיב לפי שכל אחד מכס לא  שנים ולא מחיח ושמעון שלקחה ממך שאנו באין מכחו לא היה לו ליזהר בשטרו יותר מג
ודע שבשביל שהייתם  החזיק שלש שנים אלא שנה לא חשמי למחות שהייתי רואה שאתם יראים להחזיק כדמחזקי אינשי ולא הייתי י
ן דבשטר לקחו זה מזה ו ט ן זה לזה לסוף שנה לפיכך לא החזקחס כל אחד ט אם שנה: מצטרפין. הלקוחות ויפסיד ראובן ד ט כ ו  מ
ן האי דלא מחאי שלא ד אבל בלא שטר מצי טעי  כדמפרש רב בסמוך עדים שבשטר אפקו לקלא וידע ראובן ומדלא מיחה הססי
ף כט:< באמתא: וכולן בשטר. אשני לקוחומ אחרונים ל  החזיק אחד מכס שלש שנים ולא אחזקימו כדמחזקי אינשי כדאמרינן לעיל (
ה לנו ולשטרו י)[לאם יש לו שטר סשיטא דאין יכול לערער]: שטר איה ליה קלא. ר מ ע ר ע מ  קאי אבל לוקח ראשון שלקמ מן ה
ם בלא שטר: המוהר שדהו בפני טדים. וקבל עליו ט ע ה ב ר ט : וטדים ליה להו קלא. מ ן ן לכותבו ולחוממו והכל שומעי  שמתאספי
טעם משוס ה זו שקבל עליו אחריותה. ו ר ט ו אחרי מ ׳ מנכסים ששעבד ומשכן או מכר קרקעומי  אחריותו: נובה. הלוקח מן המוכר אפי
 דעדיס מסקי לקלא וידעו הלקוחות שמכר זה קרקע באחריות והיה להם להניח למוכר בני חורין כשיעור האחריות אלמא עדים בלא שטר
ג דמכירה בעדים בלא שטר לית ליה קלא ממילא אלא אס כן יפשפשו ויחקרו הדבר: ״ ע  אימ להו קלא: שאני לקוחות. א

 אינהו

 עין משפט
 נר מצוה

 קי א מיי׳ פ״ג מהל׳ עלות
 הלכה ג סמג עשין קח
 טוש״ע ח״מ סי' ל סעיף נ:
 קיא ב ג מיי׳ פי״ל מהל׳
 טוען הלכה יי סמג
 עשי! צה טיש״ע ח״מ סי׳

 קמי סעיף יל:
 קיכ ד ה מיי׳ שס הל׳ יג

 טיש׳׳ע שס שעיף י:
 קיג ו ז מיי׳ שס פי״נ
 הלנה ו שמג שם
 טיש״ע ח״מ שי׳ קמל סעיף

 נ:
 קיד ח מיי׳ פי״א מהל•
 מליה הלנה ה סמג
 עשין צל טיש״ע ח״מ סי׳

 קטז סעיף א:

 רבינו גרשום
 חד אמר. עייל כותלי
 בשדה חבירו תרתי אוצייתא
 ברוחב ב׳ שורו׳ על פני כל
 השדה: אמר ליה זיל אהדר
 תרתי אוצייתא מגו תלת.
 דתרווייהו הני עדים מסהדי
 דתרתי אוצייתא עיילת
 בתוך שדהו ובכל תלתא
 איכא תרתי: אחת אומרת
 מנה לוה פלוני מפלוני
 ואחת אומרת מאתים א)
 מנה ונוטל מנה הכי נמי
 יש בכלל גי אוצייתא תרתי
 ומהדר ליי [תרתי]: א״ל.
 רב כהנא לר׳ יהודה והא
 מייתינא איגרתא ממערבא
 דלית הלכתי כרי שמעון בן
 אלעזר. דאפילו בית הלל
 מודו להיכא דאחד אומר
 מנה ואחד אומר מאתים
 מחלקה עדותן ולא קא
 משלם אפילו מנה הכי
 נמי נחלקה עדותן: אמר
 ליה. אהדר מיד עד דתיתי
 איגרתא: בקשתא. שם
 מקום: בעיליתא. בעלייה:
 דדר בה. ההוא דזכניה
 אפי׳ חד יומא כדי לאמת
 דבריך ואוקמה בידך הואיל
 דאחזקת בה ד׳ שנין:
 חביבי. ר׳ חייא דודו: ואמרי
 ליה. ואי לא מייתי סהדי
 דדר בה ההוא דזבניה ליה
 חד יומא אמאי לא מוקמי׳
 בידיה וכי אין אדם עשוי
 לקנות מאחד בלילה ולמכור
 באותו הלילה ואמאי לא
 מוקמי׳ בידיה הא הכא
 איכא למימר דבלילה זבנה
 מאחר ולאלתר מכרה ליה:
 וחזיתיה לדעתי׳. שהבנתי
 מתוך דבריו דאי אמר ליה
 המחזיק קמיה רירי• זבנה
 מינך ההוא שקניתיה ממנו
 מהימן: כוותיה דר׳ חייא.
 דאמר לעיל דצריך לאתויי
 םהדי דדר בה ההוא אפיי
 חד יומא הכי מםתברא.
 דקתני הכא מחמת ירושה
 והוא הדין מחמת לקיחה:
 הא ראיה. כל דהו בעי
 כהאי גוונא: ולא ראיה
 בעי. דהואיל ובא מחמת
 ירושה אנן טענינן ליה:
 איבעית אימא. משום הכי
 בעי ר׳ חייא ראיה גבי לוקח
 משום דלוקח שאני מיורש
 דלוקח לא שדי זוזי בכדי
 דהואיל ויהיב דמי מדקדק
 יפה דההוא דזבניה ניהליה
 דדייר ביה חד יומא והואיל
 שטוען מפלניא זבינתיה
 דובנה מינך צריך למיתי
 ראיה רדד כה חד יומא
 ההוא דזבנה ניהליה אי לא
 מייתי ראיה לא מוקמינן
 לה בידיה: איבעיא להו
 נראה כו מהו. כלומר אית
 ליה סהדי דההוא דזבנה
 ליה הוה איחחזי בההוא
 ביתא והוה אזיל לעיוני
 במצרי הכית כמה ארכו
 וכמה רחבו הוי מי אמרינן
 הואיל וקא מעיין הכי ודאי
 קני מהאי מערער לאוקמי׳
 ליה בידא דלוקח ודמי
 כמאן דדר בה חד יומא:

ה נ ס מ י ת א  או צ״ל שיש נכלל מ

ה כוי. נ  ונוטל מ



 עין משפט
 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מב. נר מצוה

ו ט  סי״א מהל׳ ה
 מלוה הל׳ ה שמג עשי!
 צל טוש׳׳ע ש״מ שי׳ קטז

 שעיף א:
 קטז ב מיי׳ פי״נ מהלי
 טוע! הל׳ ז שמג עשי!
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קמל

 סעיף ג:
 קיו ג ד מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שס סעיף ל:
 קיח ה מיי׳ פי״ג שס הל׳
 א סמג שס טוש׳׳ע
 ח״מ סי׳ קמט סעיף נח:

 קיט ו מיי׳ שס והל״ג
 טוש״ע שס שעיף א:

כ ז מיי׳ שס טוש׳׳ע שס  ק
 ונסעיף כה:

 קבא ח מיי׳ שס טוש״ע
 סעיף א [ונט]:

ב ט מיי׳ שס הל״א ב  ק
 [והל״ח] טוש״ע שס

 שעיף ט:
 קכג י מיי׳ שם טוש״ע שם

 סעיף ג וסעיף ו:
 קבד כ מיי׳ פ״ג מהלי
 וכיה הלי א ופ״א
 מהל׳ מטרה הלי ח סמג
 עשי! פנ פל טוש״ע ח״מ
 שי׳ קצנ שעיף א ושי׳ רמא

 סעיף א:
 קבה ל מיי׳ פ״נ מהל׳
 שכנים הל׳ יא ועי׳
 נהשגוח ונמ׳׳מ וכטור ח״מ
 סי׳ קעג נשס פשונח הרא״ש
 יפ״א מהלי מטרה סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח״מ סי׳
 קצנ שס וסי׳ קנז סעיף נ:
 קבו מ מיי׳ פ״נ מהלי זטה
 הל׳ א נ נ ופ״א מהל׳
 מטרה סמג עשי! פנ טוש״ע
 שי׳ קצכ שס וסי׳ ערה סעיף

ת. לא חו א מן היורשין ולא מן הלקו נו גובה ל ה אי  מלוה על פ
 איצטריך אלא משוס יורשין ללקוחות תנינא בהדיא וקסבר
 שעבולא לאו לאורייחא ומלוה בשמר שהוא גובה היינו שלא תנעול
ג לביורשין לא אע״  ללמ בסני לוין ומכר נמי משוס תקנת השוק ו
ה למלוה  שייך לחלק בין מלוה על פ
מ כל היכא לגבי לקוחות ״  בשטר מ
 חיישינן משוס נעילת ללת כמו מלוה
 בשטר או מלוה הכמובה בחורה למ״ל
ן כט:< ככמובה בשטר למי או י ש ו ד ק ) 

 כשעמל בדין או עשה עבלו אסומיקי
ה  גבי נמי מיתמי אבל מלוה על פ
ן ללא חשש לעשומ שטר לגבות ו  ט
 מלקוחומ ט לא גבי נמי מיחמי
ק ׳ בפ״  ליכא נעילמ ללמ והא לאמרי
) גבי (י) הלכה : א א (לף י מ  לבבא ק
ס אמר רב נחמן  גובין מן העבלי
 לעולא אמר ר״א אסילו מיתמי לא
 מיניה מיניה ואסילו מגלימא לעל
ב א  כתסיה שס מסורש: בפני ה
 שנה בו׳. והא לאמרינן בסרק שני
) אמר מ ח א ה ו ״ ס ל ש : ו ז  לכמובומ (לף י
ן  רב הונא אין מחזיקין בנכסי קט
 ואפילו הגליל לא כמו שיש מפרש
 שס ליתום אפילו גלול במילי לאבוה
 קטן הוא ואין מועלת חזקה לגביה אפילו
 שהיה גלול כשממ אביו להא הכא אמר
א להוי חזקה כשאכל בפני הבן ט ה  ב
 והאב שני חזקה אלא לוקא שהיה קטן
פ שאחרי ״ ע  כשמס אביו אינה חזקה א
ך ת ע א ד ק ל : ואי ם י  כן הגליל. ר״
 לוקח אית ליה קלא אין לך מחאה גדולה
י דהוי מצי לשנרי כאן בשטר ר״ ו  מזו. א
ן אלא  כאן בלא שטר דאין מצטרפי
 בשטר כדאמרינן לעיל אלא שמא

פא מיניה קא משני: י  דעד
 אבל

 הרי זו חזקה. שמצטרסין לשלש שנים
 מחיתי שהרי הכל יודעים שדרך הבן

 רבינו גרשום (המשך)
 גובה לוקח ראשון מנכסין
 משועבדין אפי־ אם לקח
 בילדים בלא שטר: אכלה
 האב. לקרקע שנה ומת
 ואכלה בנו אחריו שתים
 שנה וכו׳ הרי זו חזקה.
 דמצטרפות לג׳ שנים:
 והבן אכלה שנה. ומכרה
 ללוקח ואכלה הלוקח שנה:
 למימרא דלוקח אית ליה
 קלא. שקונה הוא שדה
 פלוני והוה ליה למערער
 למחות בשעת לקיחה או
 בשעת מיתת האב והואיל
 ולא מיחה הויא חוקה:
 ורמינהי אכלה. המתזיק
 שנה בפני האב שהיתה
 הקרקע שלו ובפני הלוקת
 שלקחה מן הבן שנה הרי
 אלו מצטרפין והוי חזקה
 ואין יכול הלוקח שוב
 לערער ולומר לו כשם שיש
 לי עדים שלקחתיה מן הבן
 כך יש עליך להראוח שטרך
 שקניתה מאביו מפני שיכול
 להשיב לו המתזיק עד
 ג• שנים נזהרתי בשמירת
 שטרי מכאן ואילך לא
 נזהרתי. ואם איתא דהלוקח
 קלא אית ליה יכול לומר
 לו הלוקח הואיל ששמעת
 שמכרו לי הבן אין לך
 מחאה גדולה מזו והיה לך
 לשמור שטרך אלא ש״מ
 מדקתני הרי זו חזקה מכלל
 דלית ליה ללוקח קלא ראם
 איתא דקלא אית ליה אין
 לך מחאה גדולה מזו ואין
 זו חוקה מיבעי ליה: אמר
 רב פפא. לעולם אימא לך
 דלוקח קלא אית ליה והכא
 אמאי הויא חזקה כי לית
 ליד שטרא משום דהבן
 מכר ללוקח שדותיו סתם
 ומכר לו וה עמהן והואיל
 ולא מכר לזה בפני עצמו
 יכול לומר המחזיק ללוקח
 אני הייתי סבור ששרותיו
 אחרות היה מוכר לך ולא
 זו שהוחזקת, בה לכך לא
 חששתי לשמור שטרי יותר
 מג• שנים משעה שקניתיה
 הלכך הויא חוקה אכל
 בעלמא לוקח אית ליה קלא:

א ג) האומנין. כעלי אומנות שמתקנין כלים או צבעין או כובםץ שמתקנין בגדים בשכירות אע״פ שהחזיקו ג׳ שנים באותן ק ם י  פ
 החפצים אינה חזקה משום דמצי המערער לומר לתקנו נתתיו לך: והשותפין. אם החזיק אחד בחלק חבירו ג׳ שנים אינה חזקה דאיכא
 למימר כך התנו ביניהן שתהא ברשות זה ה׳ שנים וכן ברשות של אחר: והאריסין. שיורדין לתקן למחצה לשליש ולרביע אם

 טוען שני חזקה התזקחי בקרקע אינה חזקה שיכול לומר לו המערער לאריסות הורדתיך וכן האפוטרופין של יתומין:

 אינהו אפםיהו אנפשייהו ומי אמר רב הכי
המלוה את חבירו בשטר גובה (  והתנן א
 מנכסים משועבהים ע״י עהים גובה מנכםים
רב תנא הוא ופליג ,  בני חורין וכי תימא ג
 והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו ״מלוה על
 פה אינו גובה לא מן היורשים ולא מן
 הלקוחות מלוה אזביני קא רמית מלוה כי קא
 יזיף בצנעא קא יזיף כי היכי דלא ליתזלו
 נכסיה עליה אזביני מאן חבין ארעא בפרהסיא
 זבין כי היכי הליפוק לה קלא ת״ר =אכלה
 האב שנה והבן שתים האב שתים והבן שנה
 האב שנה והבן שנה והלוקח שנה הרי זו
 חזקה למימרא הלוקח אית ליה קלא ורמינהי
אכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים  ג

 בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני האב
 שנה ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו
 חזקה ואי םלקא העתך לוקח אית ליה קלא
 אין לך מחאה גהולה מזו אמר רב פפא
 יכי תניא ההיא במוכר שהותיו סתם:
 מתני׳ יהאומנין יוהשותפין ׳והאריסין
לא לאיש חזקה  י׳והאפוטרופין אין להם חזקה ט
 בנכסי אשתו ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה
 י ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב
אבל בנותן  במה דברים אמורים במחזיק כ
 מתנה לוהאחין שחלקו ״והמחזיק בנכסי הגר
 יינעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה:

 גמ׳

פה  אינהו אפסידו אנפשייהו. דשדו זוזייהו בכדי שהיה להם לחקור י
דו אבל גבי שלש ת ולא עשו לפיכך הפסי  אס מכר שוס קרקע באחטו
ן דליכא שטר במכירות הללו ולא ו ט  לקוחומ אין להפסיד המערער ד
מר אמר לפי שיראים להחזיק  יצא הקול ממילא לא היה לו לחקור דמי

 בקרקע שלי לא אכלוה כל אחד שלש
 שנים: ומי אמר רב הכי. דמכירח
ם בלא שטר ט ע מ ב  קרקע באחטו
ו מנכסים  גובה הלוקח כשיטרפוה ממנ
ס שטר ח ס  משועבדים: בשטר. ד
ת נכתב ואסילו לא נכתב קי״לה)  לאחטו
פר הוא וכמי ת סו ו ת טע ו ט ח  א
: מנכסים משועבדים. י  שנכחב דמ
 מלקוחוח וכגון שלא שבקו ליה ללוה
י : ע״ ס ה ן לגבות המלוה מ ט ו  בני ח
 עדים. כלומר בלא שטר: מנכסים
 בני חורין. וכגון שמודה שלא פרעו
 דהא קי״לי) המלוה חבירו בעדים אין
ן . אבל ממשועבדי ם ט ע  צטך לפרעו ב
 לא יגבה דעדיס בלא שטר לית להו
 קלא ולא אמרינן לקוחות אססידו
 אנפשייהו וקשיא לרב: מלוה טל פה.
 היינו מלוה את חבירו בעדים: אינו
א מ ע  גובה לא מן היורשין כוי. ט
] שיעבודא : ה ע ק ן נ  מפרש בשילהי מטלתי
ט מא ומיהו לא קי״ל ה טי  לאו דאו
 אלא כדמסרש התם י) הלכתא גובה מן
 היורשין ולא מן הלקוחות: יזין* איניש
 בצנעא. ומבקש שלא לסרסם הדבר
 כדי שאס יבא למכור קרקע לא
 יבינו העולם שהוא דחוק לפרוע
ו ביוקר הלכך ת ולא יקחו ממנ  מעו
 מאי הוה להו ללקותות למיעבד:
 מאן דזבין בפרהסיא קזבין. כדי
דו  שיקפצו עליה לוקחין והלכך אפסי
פה  לקוחות אנפשייהו שאם חקרו י
 היו שומעין מבני אדם שמכר מוכר

: ר ע ר ע מ : אכלה האב שנה. ומת ואכלה בנו אחריו שמיס ולא מיחה ה מ ו ט ח א  זה כבר קרקע ב
 דיורש כרעיה דאבוה הוא ולא מצי מערער למטען משוס דלא אחזיק כל אחד שלש שנים לא

ך לעיל ט  לירש אמ האב: ולוקח שנה. שמכרה לו הבן בשטר: למימרא דלוקח. מיורש אית ליה קלא: ורמינהי כוי. ולרב לא ס
חה י למיסרך ממאי דדמי ליה: אית ליה קלא. והיה לו למערער למחות ומשוס דלא מי ט הלכך אלימא ליה טס י י  דרב בלוקח מלוקח מ
: ובפני הבן. לאחר מות האב: ובפני הלוקת. ק: בפני האב. שהיחה שלו שנה שאומר שלקחה מן האב י : אכלה. המחז קה  הרא חז
ן מחזיק שטר היה לי מן האב י ק ליה לוקח דבן מידיה דמחזיק משום דקטע  שלקחה מן הבן ויש לו שטר: הרי זו חזקה. ולא מצי מפי
 ונזהרתי בו בשמירמו שלש שנים ועכשיו אבד הימני שלא חששתי לשמרו אחר שהחזקתי שלש שנים בלא מחאה שלא ידעתי מלקיחחך
: אין לך מחאה גדולה מזו. שמכרה הבן לסוף שחי שנים ללוקח זה ה א ח  מן הבן לסוף שתי שנים דלוקח מבן לית ליה קלא ולא הויא מ
ן מידא דמחזיק נ ע ליה לשטרא דהאי לוקח אבל בשלש שנים אחר השטר אין די ומפקי ר מ  והיה למחזיק להזהר בשטרו כל הימים עד ד
: אמר רב פפא. לעולם אימא לך דלוקח ו ) אבל שית אין לך מחאה גדולה מז  אס לא נזהר בשטרו כדאמרינן בסירקין לעיל (לף לא.
 איח ליה קלא והכא אמאי לא חשבי מחאה לקיחמ הלוקח מן הבן משוס דמכר לו הבן כל שדומיו סמם אומן שהיו של אביו וטוען
מ כולן דאמרינן ליה כל שדומיו מכר לך חוץ מזו אבל אס מכר (א) זה השדה בסני עצמו  הלוקח שגס זה השדה קניתי בכלל קרקעו
ן ולאו מילתא היא דסתם  בטלה חזקתו של מחזיק דאין לך מחאה גדולה מזו. רש מפרשים במוכר כל שדומיו ומכר לו בסירוש גם זו עמה
 משמע שלא סירש: מתני׳ האומנין. בעלי אומנומ שמוליכין להם בביתם לתקן כלים כגון צבעין או כובסין או חייטין או סורקי
ס אומן לא שייך אלא במטלטלין וחזקמ שלש שנים מ ס : (0 אין להם חזקה. ולא בחזקח שלש שנים מיירי ד ט י  בגדים שטוענין לקוח הוא ב
פ שיש לחבירו ״ ע מ ידו א ח ת  לא נאמרה אלא במקרקעי אבל במטלטלי מי שהוא מוחזק בשל חבירו אסילו שעה אחת שאנו רואים שיוצאים מ
ס העשרין ט ב ד ם הוא קונה ובלא שטר חוץ מ ט ס לוקח מטלטלין מסבירו בלא ע ת ס  עדים שהיה שלו נאמן זה המוחזק לומר לקוח הוא בידי ד
 להשאיל ולהשכיר ואמר לקומין הן בידי דאינו נאמן כדקי״ל במסכת שבועות (לף מו:< וה״נ גבי אומנין אפילו דבר שאינו עשוי להשאיל
: שוהפין. ו  ולהשכיר ועשוי לשלחו לאומן כדי לתקנו אין לו חזקה לטעון לקוח בידי מאחר שיש עדים לאידך שהיה שלו וטוען שלחתיו לך לתקנ
ע בשותסות והחזיק אחד בחלק חבירו ואכל כל הסירות שלש שנים אינה חזקה שכן דרך שומפין לאכול זה פירומ שלש שנים או ק ר  שלקחו ק
ט הוה ה ן והאריסין אבל אומנין לא קתני ו  ארבע שניס ואמ״כ יאכל זה כמו כן. ובסדר משנת רבינו גרשום הכי גרסי׳ השומפין והאפוטרוסי
: והאריסין. שיורדין לתקן [ ב ״ ע ן דשוחף אין לו חזקה כל שכן אומן כדמפרש בגמ׳ נ ו (0 דכולי עלמא יש שוחף שאין לו חזקה וטו ג ״ ע א בגמרא נ  מסקנ
ר לאריסומ הורדתיו ע ר ע מ ען שני חזקה החזקתי בקרקע ואכלתי הפירוחיי) אינה חזקה שיכול לומר ה ע למחצה לשליש ולרביע אס טו ק ר ק  ה
ע עשר שנים וחמש שנים אוכלין הבעלים כל הסירות ק ר הג אריסים לעבוד ק  ודמי הסירומ היה משלם לי או זקסתיס עליו במלוה אי נמי מנ
: לא לאיש. שאוכל פירומ נכסי מלוג של אשחו חזקה בנכסי אשמו דאורחיה דבעל  של כל השדה ואחר כך אוכלין אריסים חמש שנים כנגדן
טא: בנכסי בעלה. אס אכלה פירוח של שדה בעלה ג׳ שנים אינה ] פריך פשי . ו  למיכל סירי ואס יגרשנה מטול נכסי מלוג שלה. ובגמרא נמנ
] סריך סשיטא: ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן ן דמזונומ אשה על בעלה שביק לה למיכל סירי. ובגמ׳ ננא. ו ט  יכולה לטעון לקוח יהוא בידי ד
ן נינהו זה בנכסיו של זה: בד״א. כל החזקות הללו דאינו חזקה וגם יש מהן דהויין חזקה וצטך ג׳ שנים: במחזיק.  כוי. דומיא דאפוטרוסי
ה ומחלוקח שחבירו מערער עליו: אבל בנוהן מהנה. בפנינו ומודהט) לו שילך רחזיק בה וקי״ל נקלושין ט.]לקרקע נ ע ה ט מ ] בחזקה שיש ע : כ נ  כדמפרש בגמ׳ נ
ע כיון דנעל וגדר כו׳ הרא חזקה לקנומ: שחלקו. ורוצה כל ק ר  נקנית בכסף בשטר ובחזקה ובההיא חזקה שהיא במקום קנין לקנוח ק
 אחד לזכות בשלו שלא יוכלו לחזור זה בזה: בנכסי הגר. שאין לו יורשין וכל הקודם להחזיק בנכסיו זכה: נעל. עשה דלת: וגדר.
יק: ] מפרש: הרי זו חזקה. לבלתי חזור זה בזה כיון דברשות חבירו החז . ג : ופרץ. פירצה כדי שיכנס בה: כל שהוא. בגמ׳ ננ מה  או גדר מו

 גמ׳

 מסורת הש׳׳ם
 א) לקמן קנו. ילף קעה.,
 ג) [עירוני! נ: כתוכוח מ.
 גיטין לח: סנהלרי! פג: חולין
 קכנ:], ג) קדושין יג: [נ״ק
 קל: לקמן קנז. קעה.: ערטן
 ו: ז. כ. ננורוח מח:],
 ד) ןגיטי! עז: ועי׳ חוס׳ לקמן
 ננ:ל״ה נעל], ס) [נ״מ טו:],
 ו) [נחונות יח.ן, !) [לקמן
 קעו.], ח) [כל ספירות רש׳׳ש],

 ט) [ואומר רש׳׳שו,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה אמר רנ
 פפא וכי׳ מכר זו השדה:
 (ב) ד״ה האימנין הד״א עס
 ד״ה אין להס וכו׳ והכא נני
 אומני! וכו• כדי לתקנו נמי
 אין לו חזקה לטעון לקוח הוא
 ניט: (ג) ד״ה שותפין יכו׳
 דלכולי עלמא: (ד) הוש׳
 ל״ה מלוה וכו׳ גני אמר
 עולא אמר ר׳ אלעזר

 הלכה גוני! מן הענליס:

 מוסף רש״י
 המלוה את הכירו בשטר.
 אפילו לא נכחנ נו
 אחריות, גובה מנכסים
 משועבדים. אס אי! ללוה
 נכסיס נני חוט! גונה
 מלוה מ! הלקוחוח, דאמר
 נשנים אוחזי! ונ״מ יל.)
 לרבנן אחריוח שלא ננתנ
 נשטר טעות סיפר הוא
 וכמי שננחנ נו למי, ללא
 שט אינש זוזי נכלי ולכן
 נתכדן המלוה שיכחינ נשטר
 אחטית אלא ששכח הסופר
 יטעה, וסתם שטר קלא אית
 ליה ולקוחיח היא לאפסילו
 אנפשייהו שלקחו קרקע מן
 הלוה ולא הניחו לי כני
 חירין כדי לגנוח מהן מליה
. מלוה ו נ ! ק מ ק ל  אח חינו :
 על פה איגו גובה לא
 מן היורשים. לשיעכודא
 לאי לאורייתא, וכל שנן מן
 הלקוחות, אנל מלוה כשטר
 הוא עצמו שיענלו, לכתנ ליה
 כל נכסיי לאית לי אחראי!
ו יג:•. י ש ו ד ק  לשטרא דנן ,
 נעל. ללח, וגדר. פרצה,
 ופרץ. גלר כל שהוא, הרי
 זו חזקה. לקנוח, שאין
ו י ט י נ  המוכר יכול לחזור מ י

 רבינו גרשום
 אית להו קלא שמפרסמין
 שקבל אחריות לוה ולא
 איבעיא להו לזבוני מיניה.
 וקשיא דרב אדרב. ומשני
 התם לא משום ההוא טעמא
 גובה מנכסים דעדים אית
 להו קלא א) הוה להו
 לאסוקי אדעתייהו מקמי
 דליובון והיי להו לפשפושי
 ולבדוק אי משעבד- הני
 קרקעי לאחר או לא הואיל
 ולא פשפשו בדבר גובה
 מנכסין משועבדים אבל
 ג׳ לקוחות לאחר שמכרו
 בעדים לא מצטרפי משום
 הואיל דלית להו קלא מאי
 הוה ליה למערער לאסוקי
 על דעתיה דל־מחי: ומי
 אמר רב הכי. דהמוכר
 שדהו כעדים גובה מנכסים
 משועבדין כלומר דעדים
 אית להו קלא: והתנן ע״י
 עדים גובה מנכסים בני
 חורין. אלמא עדים לית להו
 קלא וקשיא מהני אדרב:
 וכי תימא דרב תנא הוא.
 דספרא רב שנאו: ופלינ.
 אמתני׳: מלוה על פה. הויין
 בעדים ולא בשטר: אינו
 גובה לא מן היורשין ולא מן
 הלקוהו׳. דלית להו קלא:
 מלוה עביד אינש דיזיף
 בצנעא כי היכי דלא ליזלזלו
 נכסיה. דאי הוו ידעי אינשי
 דהוא חייב ממון כשירצה

 למכור קרקע מפני חובותיו יהיו מזלזלין בנכסיו ולא יקנו ביוקר לפי שידוע שדוחקין אותו בעלי חובין ומש״ה יזיף בצנעא ומאי
 הוה להו ללקוחות לאסוקי אדעתייהו אם הוא חייב ממון אם לאו ולהכי אין גובה המלוה אלא מנכסין בני חורין. אבל גבי
 מוכר שאני דמאן דזבין שקונין קרקע בפרהסיא זבין כי היכי דניפוק ליה קלא דאינש אמיד הוא הואיל תבין מקרקעי והואיל
 וכן היה לו ללוקח אחר לבדוק אם מכר לראשון באחריות שעליו לפצותו אם לא. והואיל ולא בדק ג) ולא קנה השני לפיכך

 א) נראה לצ״ל אלא משיס להד להי יני. o נראה לצ״צ וקנה השני. ג) עי׳ נרשנ״ס שנ׳ נשם רנינו ללא גרש אומן ונ״ה נאמת נ־-וסח המשנה שנירושלמי אנל הלנר צ״ע להד חזינן לרניני היה גורש אומן נמשנתיני.



 מסורת הש״ם
 ft) וצ״ל שלפיפי], ב) ןצ״ל
 ראריס], ג)(צ״ל שאינה עשרה

 ליטע],

 גליון הש״ם
 גמרא הא מחית לבילא.
 עיין לקמן דף נז ע״נ תד״ה
 נשותפין: שם אמר• לה
 להא• נישא. שנת דף קה
 ע״א ששחים דף קח ע״א

 גיטי! לף סו ע״כ:

 הגהות הב׳יח
 (א) גם' במעצרתא דני ר׳
 זנאי: (ב) שם מא• קמ״ל
 שותף כצ״צ ואיש ר ת׳
 נמחק: (ג) -שב״ם ל״ה
 מחזיקין זה על זה: (ד) ד״ה
 לליח נה וכו׳ נריש פירקין.
 נ״נ לף כ״ט ע״נ וע״ש
 נחיס׳: (ה) תום' ל״ה שותף
 ונו׳ וא״ת נ״נ ס״א ותימה:
 (ו) ה״ה שנח וכו׳ הייני עננים
 העומדים צינצר:(1) נא״ד
 אמר ליה אביי לא יהא:
 (ח) באיר להאריך ולומר

 שנוטל נשנח:

 רבינו גרשום (המשך)
 דין חלוקה והחזיק בה אינה
 חזקה משום דמצי למימר
 המערער הואיל דלא הוה
 דין חלוקה הייתי מתרצה
 שיהא בידך ג׳ שנים:
 לומר שנוטל בשבח המגיע
 לכתפים. שאם השביח עד
 גמר פירי שנוטלו חצי דאי
 הוה אמר בפירוש אין לו
 חזקה והיה השותף זורעה
 היה ידו על התחתונה ולא
 היה נוטל בחלקו של חבירו
 כלום אבל השתא דאמר
 שותף כיורד כרשות דמי
 הא אתא לאשמעי• דנוטל
 באריס דמה אריס נוטל
 מחצה אפיי בשבח המגיע
 לכתפים האי נמי נוטל
 מחצה של חבירו וחלקו
 משום דהיינו ג׳ חלקים.
 איבעית אימא מש״ה תני
 שותף כיורד ברשות דמי
 ונוטל בשדה שאינה עשויה
 ליטע כשדה העשויה ליטע
 מה שדה העשויה ליטע אם
 יורד בה אדם שלא ברשות
 וזרעה ותיקנה דנוטל כפי
 חלקו המגיעו כל מחצית
 השכח האי שותף נמי אם
 יורד בשדה שאינה עשויה
 ליטע וזרעה והשביחה נוטל
 בכל מה שהשביח חלקו
 וחצי חלק חבירו משא״ב
 אדם אחר דעלמא שאם
 יורד ׳שלא ברשות בשדה
 שאינה עשויה ליטע אם
 השבח יתר על ההוצאה
 נוטל את ההוצאה ואם
 היציאה יתירה על השבח
 נוטל את השבח רכל שעה
 ידו על התחתונה הואיל
 שירד שלא ברשות אבל האי
 שותף כיורד ברשות דמי

 וידו על העליונה:

 מב: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
: שושן*. ׳ י  גמ׳ אגוה דשמואל. וגס לר חבירו: תנו. במתנ
׳ אבל אומן לא תנו דכ״ש דאין לו חזקה ן ט  השותפין והאפוטרופי
 דהא אין לו חלק כלל דנימא מיגו דהיה לו חלק בו קנה מחבירו
 את חלקו אלא ודאי לתקנן ניתן לו: אבל שותן» יש לו חזקה. דאס
 איתא דלא מכר לו חלקו היה לו
 לעבוד אמ האדמה ולאכול הסירות
 בשותפות: מתזיקין זה ש לזה. אס
 האחד מחזיק בחלקו ובחלק חבירו
: ומטידין זה. על קה  ג׳ שנים הויא חז
 חלקו של זה להעמידה בידו אס בא
 אחד מן השוק לערער עליו ולא הוי
 נוגע בעדות כדמפרש לקמן נמג.]: ונעשין
 כשומרי שכר זה לזה. שאס מבית
 אחד מהן נגנב דבר של שותפות
 חייב לשלם כשומר שכר וזהו שכרו
 שגס חבירו ישמור הכל כשיעור זמן
 שמשמר זה עכשיו: והא אמר שמואל
 שותןו. שמחזיק בכל השדה גס
 בחלקו של חבירו: כיורד ברשות
 דמי. כלומר כאילו נתן לו חבירו
 רשומ וצוהו להיומ במקומו כדין
: לאו למימרא דשותןז י  אריס דמ
 אין לו חזקה. דהוי כאריס שיורד
 ברשוח ולכך לא הויא חזקחו חזקה.
 ולקמן מפרש דאכתי לשאר דברים
 קאמר שמואל כיורד ברשומ דמי
א שותף אין לו ט ה  מדלא קאמר ב
ה לכולה. שדה שקנו י ת : מ קה  חז
 שניהם: דנחית לפלגא. בחלק המובחר החזיק ואמר חלקנו והגיע זה
ן לא חלקנו אלא כך י ט ן ע  לחלקי והחזקתי בו שלש שנים ואידך טעי
 המנינו בינינו שתאכל אוחו חלק ג׳ שנים ואני אחריך כמו כן ג׳ שנים:
 אמרי לה להאי גיסא. יש מחרציס בענין זה הא דאמר שמואל שותף
הג שותפים ליטול בשותפות סירומ כל  יש לו חזקה דנחית לכולה דמנ
ה ע וזה החצי ולשנה הבאה למפרע מ ק ר ק  שנה ושנה או זה יטול חצי ה
 שלקח זה אשתקד יקח זה עכשיו שכל אחד רוצה ליהנוח בכל שנה מחלקו
 וזה שהניח להחזיק לחבירו ג׳ שנים בכל השדה ודאי מכר לו את חלקו
: והא דאמר שמואל אין לו חזקה רנתית לפלגא. שכן קה  והלכך הויא חז
 דרך שותפין לאכול זה פלגא ואידך חבריה סלגא שלש שנים או ארבע
 ואחר כך אוכלין למפרע בענין זה ארבע שנים אחרות: ואמרי לה
ג ה נ  להאי גיסא. היכא דנחיח לכולה לא הויא חזקה שכן הוא מ
ן לקוח חלקך  השומסין לאכול שדה שלש שנים והלכך לא מצי טעי
 בידי והיכא דנחית לסלגא הויא חזקה דסברא הוא דחלקו דאם
 איתא דניחא ליה ליהנות מחלקו בכל שנה ולא להמתין שלש שנים
הג שותפין לא היה לו לברר חלק  או ארבע שנים אחר חבירו כמנ
 אחד לבדו אלא יעשו בשותסות ויחלקו הסירות: הכי גרסי׳ רגינא
 אמר הא והא דנתית לכולה הא דאית בה דין חלוקה. ארבע
ן דיש כדי לזה וכדי ו ת לזה הויא חזקה לט  אמות לזה וארבע אמו
הג להניח האחד להקדים לו חבירו ג׳ שנים אלא אם  לזה אינו מנ
ג ה נ  כן מכר לו חלקו: דלית בה דין חלוקה. אינה חזקה דהתס מ
 הוא לאכול זה שלש או ארבע שנים שלימוח כל השדה ואחר כך
 זה משוס דבשניהס ביחד אינו כדאי. והכי קיימא לן. והך עובדא
 דרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דזבון אמהתא בשותסומ מר
א מ ע ף כט:) ופרשינן ט ל ) ( י ) ן י  משממש ראשונה שלישית כר בטש פרק
ה כל אחד משממש שלש שנים ה דאי הו ״  כי היכי דלא ליחזקו אהדדי ה
 רצופין לא תהוי חזקה דהא לית בחדא אמתא דין חלוקה והלכך לא
ם  תהוי חזקה ואינהו דאחזוק בסירוגין משום דלמא לא ידעי העדי
 לסוף ג׳ שניס שלקחוה בשותסומ ויטעון המחזיק בה שאינו שותף
׳ : לומר שניטל. כדין אריס שיורד ברשות. אפי קה  ותהוי חזקתו חז
ה לקצור וענבים לבצור נוטל מ ע לכתפים גמר פירי כגון ק י  בשבח המג
 כל החצי כדין אריסי העיר ואפילו הוא שדה שאינו עשר ליטע אלא
נטעה הוא נוטל כל דינו כאילו עשר ליטע כדין היורד ברשוח  לזריעה ו
נה דאס השבח יתר  דאילו יורד שלא ברשומ שמין לו רדו על התחתו
 על היציאה נוטל את היציאה ואס היציאה יתר על השבח נוטל יציאה
 שיעור שבח כדאמר בב״מ בהשואל (לף קא.) היורד לתוך שדה חבירו
נה ושמואל נטעה שלא ברשומ אמר רב שמין לו רדו על המחחו  ו
 אומר אומדין כמה אדם רוצה לימן על שדה זו ליטע וא״ר ססא לא
 פליגי כאן בשדה העשרה ליטע כאן בשדה שאינה עשרה ליטע והכא
ד ברשות והלכך שקיל בשדה שאינה עשויה ר ו  חשיב להאי שותף ט
 ליטע כשדה העשויה ליטע ואי הוה אמר שמואל שותף אין לו חזקה
נה הואיל ובלא רשומ חבירו ירד: ה אמינא דידו על התחתו  הו

 אמאי

 גמ' אבוה דשמואל ולוי תנו שותף אין לו
 חזקה וכל שכן אומן שמואל תני אומן אין לו
 חזקה אבל שותף יש לו חזקה ואזדא שמואל
 לטעמיה דאמר שמואל השותפין מחזיקין
 זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי
 שכר זה לזה רמי ליה רבי אבא לרב יהודה
 יא) במערתא דבי רב זכאי מי אמר שמואל
 שותף יש לו חזקה והאמר שמואל שותף כיורד
 ברשות דמי לאו למימרא דשותף אין לו חזקה
הא דנחית לכולה הא מחית לפלגא  לא קשיא 8
אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיםא 8 

הא והא תחית לכולה ולא  רבינא אמר א
 קשיא הא דאית בה דין חלוקה הא דלית
שותף  בה דין חלוקה גופא אמר שמואל ב
 כיורד ברשות דמי מאי קמ״ל «< שותפות אין
 לו חזקה לימא שותף אין לו חזקה אמר רב
לומר שנוטל בשבח  נחמן אמר רבה בר אבוה ג
 המגיע לכתפים בשדה שאינה עשויה ליטע
 כשדה העשויה ליטע: יומעידין זה לזה

 אמאי

תף •ש לו חזקה. יש ענין לשוחף דאין לו חזקה כדמסרש  אבל שו
ס ״ ע  לקמן וא״ת א״כ לימני במתני׳ שותף אין לו חזקה א
ס ששאר אריס ״ ע ט דמני אריס א י  שיש שותף שיש לו חזקה כי ה

 שאינו אריסי בתי אבות יש להן חזקה ויש לחלק:
ת דמי לאו  שותף כיורד ברשו
ן לו חזקה. מרא דאי  למי
 (« וא״ת מנא ליה דילמא לענין
ע לכתפיה כדאמר י  שנוטל בשבח המג
 בסמוך וכ״מ דמשמע ליה דבכל ענין
 מדמי ליה לאריס דלמא כשאר אריסים
 קאמר שיש להן חזקה ולא כאריסי
ם.  בתי אבות: שכח המגיע לכתפי
ת וכן מו  מפרש רש״י בכמה מקו
ע לכתפיס כגון י ג  רבינו שמואל דמ
׳  ענביס הראויין ליבצר וקשה דאמרי
מ (לף טו:) והא מעשים  בפ״ק דב״
 בכל יום וקא מגבי שמואל לבעל חוב
ד היינו ע לכחפיס ואי ס״ י  בשבח המג
 ענבים (י) הראויים ליבצר א״כ בעל
 חוב לא גבי מינייהו כדאמר בכתובות
 פ׳ נערה (לף נ:) אמר ליה זיל הב
 ליה מתמרי דעל בודיא אמר ליה (י)
 לא יהא אלא בעל חוב דחזו
ד מ ו ע  לבודיא קאמינא סוף סוף כל ה
 ליגדר כגדור דמי דצריכי לדקלא
מס  קאמינא אלמא לא גבי מאו
ם ליגדר ולאו סירכא היא  העומדי
 דהא רש״י נמי לא בעי למימר מאומן

ם ליבצר מיד אלא כלומר כל דבר שסופו לימלש כגון פגין  העומדי
י טורח ומייחי ע לכתסיס היינו דבר שבא ע״ י  או בוסר ור״מ מפרש מג
א דמנן בסוף יש מחלין (לקמן לף קלל.) האומר זה אחי ה  ראיה מ
ח יחזירו נכסים למקומם נפלו לו  אינו נאמן ויטיל עמו בחלקו מ
ם אחר יירשו אחיו עמו ובעי רבא (שם קלה:) שבמ  נכסים ממקו
ע לכתסיס לא מבעי לך י  ששבחו נכסים מאליהם מהו בשבח המג
ע לכחפיס י ם אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאינו מג ט נפלו ממקו  ד
ע י ע שבח שאינו מג מ ש  כגון דקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון מ
 לכחפיס היינו בא מאליו ולר׳ אלחנן נראה דאדרבה משם קשה לר״מ
קרא קאמר נכסים ששבחו מאליהם מהו ובחר  דלמה שינה בלשון דמעי
קרא נמי ע לכמפיס דמעי י  הכי קאמר כי חיבעי לך בשבח שאין מג
ע י ג מ ע לכתסיס אלא משמע דשבח ה י  הוה ליה למימר שבח שאין מג
ע״ק לר״ת אמאי קאמר ר נכסים ששבחו מאליהם ו  לכחסיס נמי ה
 כגון דקלא ואלים ה״ל למימר כגון סירות הבאות מאליהם ואומר
ע לכתפים היינו סירות י  רשב״א דאין תימה לפי׳ רש״י דשבח המג
ם אחר ויטלו אחיו עמו  אמאי חשיב להו כנכסים שנפלו לו ממקו
 הלא גס להם יש פירות בארצם שהימה כנגד זו דהא מבעי ליה
ו לו נכסים ל ס  בדקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון אי חשיב מ
י כנפלו לו פ ם אחר כ״ש סירות דאית לן לאחשובינהו ט  ממקו
ם אחר כדמוכח גבי בכור (לקמן לף קכל.< דפליגי רבי ורבנן  ממקו
ט אי בכור נוטל סי שנים מ  בחפירה והוו שיבלי א<(שלחופי) והוו מ
ה מודו בדקלא ואלים וארעא ומסקא שרטון דשקיל אפ״  אי לא ו
י בנפלו לאחר מכן מדקלא ואלים ומצינן פ  אלמא חשבינן סירומ ט
אע״ס שגס לקחו נגדם בחלקם  למימר שסיר שיטלו אחיו בסירות ו
ה שהמח טרח למה לא יקחו בטורח  דהס טרחו והס אכלו אבל מ
מ כמותו וכתלושיס חשיבי ואי מלשס ואח״כ מת זה דבר פשוט מ  ה
ט׳ למה הוצרך כאן להאריך ולומר (״) נ ו ומיהו קשה לפי׳ הקו  שיטלו עמ
ע לכתפיס דהיינו סירות שבכל שנה ושנה כדין אריס לא י  בשבח המג
 היה לו לומר אלא שנוטל בשדה שאינה עשרה ליטע כשדה העשרה
ד שלא ברשות שקיל בשדה העשרה ר ו ס ט ט  ליטע דהיינו כדין א
 ליטע כדין אריס כדאמר נהשואל (ב״מ לף קא.< היורד לתוך שדה
 חבירו שלא ברשות כו׳ ומסיק דבשדה העשויה ליטע אומדים כמה
 אדס רוצה ליתן בשדה זו ולנוטעה וסרש״י דהיינו כדין אריסי העיר
ע לכתסיס י ס שנוטל דוקא בשבח המג ״ ה  אבל לפר״ת אמי שסיר ד
י טורח בשדה שאין עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע ״  דהיינו בא ע
ע לכתפיס לא יטיל כדין אריס ואף על גב י  כדין אריס אבל באין מג
 נ)(דאדס) נוטל בשבח דאמי מעלמא ממילא כדמשמע בפ׳ מי שאחזו
 (גיטין לף על:< הכא שיורד שלא ברשות סבר גמרא דאין לו ליטול בשבח
)(שאינו ם גרס ובשדה ג מ קשה דבכל מקו ״ מ  הבא מאליו כדין אריס ו
ו כיון דחדא מילתא  שלו) בר״ו ולפירוש זה הוה ליה למימר בשדה בלא ר״
ה ונפרש ההיא דהשואל כמה אדם רוצה ליתן ״  היא ויש ליישב ס
 בשדה זו ולנוטעה דלאו היינו כדין אריס דלאריס נותנין יותר למחצה
פ כמה אדס רוצה ״  ולשליש כי עוסק בה לתקנה כמה צרכים אלא ה

 עין משפט
 נר מצוה

 קכז א מיי׳ פ״יג מהל׳
 טוען הלי ח שמג עשין
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קמט
 סעיף נ ועי׳ פ״ה מהל׳
 שוחפין הל׳ ח ונטוש״ע ח״מ

 סי׳ קעט:
 קכח ב ג מיי׳ פ״י מהל׳
 גוילה הל׳ ו סמג עשי!
 עג טוש״ע ח״מ סי׳ שעה

 שעיף ה:
 קמט ד מיי׳ פט׳׳י מהל׳
 עלות הל׳ ד סמג
 לאדן קט טוש״ע ח״מ שיי לז

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 שותף אין לו חזקה. אע״ג
 דיכול למימר מן חבירי
 קניתי חלקי: וכ״ש אומן.
 דאיכא למימר כדי לתקן
 נתנו לו: מחזיקין זה על
 זה. שאם האחד תופש
 חלקו וחלק חבירו ג׳ שנים
 החזיק כו: ומע־דין זה
 על זה. שאם כא אחד
 וערער על חלק חבירו יכול
 שותפו להצטרף עם עד
 אחר ולהעיד עליו דשל
 אביו היה או אם ערער עליו
 אדם יכול שותפו להצטרף
 עם עד אחד ולהעיד עליו
 שקנאו: ונעשין שומרי שכר
 זה לזה. שאס שומר זה
 מקצת הממון שבשותפותם
 וזה מקצת ונגנב מבית אחד
 או אבד אינו כש״ח אלא
 חייב לשלם משום דש״ש
 הוא שבשכר ששומר לו
 חבירו מקצת הממון שומר
 לו אידך מקצתו: כיורד
 ברשות. חבירו לשדהו דמי
 דהוי כאריס שיורד לרשות
 חבירו וכיון דחשיב הוא
 כיורד ברשות חבירו לדעתו
 (וכוי לדעתו) מכלל דאין לו
 חזקה: אמרי לה להאי גיסא
 הכי שאם ירד לפלגי לאותו
 חצי שלא הגיע לחלקו יש
 לו חזקה משום דמצי למימר
 המחזיק חלקך קניתי ממך
 וככר החזקתי בו ואין לך
 בו כלום ודאי הויא חזקה
 אבל אי נחת לכולה ואמר
 כולה מוחזקת בידי אינה
 חזקה דאמר דמש״ה הניחה
 זה ברשותו ג׳ שנים כדי
 שישתמש בה נמי הוא כנגדו
 גי שנים אחרות ומש״ה
 אינה חזקה דכיורד ברשות
 הוה. ואמרי לה להאי גיסא
 הכי האי דנחית לכולה הויא
 חזקה משום דמצי למימר
 למערער הואיל שהחזקתי
 בכולה שני חוקה שלי היא
 שקניתי חלקך ממך אבל
 אי נחית לפלגא לא הויא
 חזקה משום דמצי למימר
 המערער חלקנו כשוה
 ובחלקך המגיעך החזקת
 ובתוך שלי לא תחויק
 כלל דמה שירדתי בחלקי
 ברשותי ירדתי: הא דאית
 בה דין חלוקה. ד׳ אמות
 לזה וד׳ אמות לזה ונחית
 לכולה והחזיק בה גי שנים
 חזקתו חזקה משוס דמצי
 למימר ליה חלקך קניתי
 ממך. אבל אי לית ןבה]

ר יום ט שכיר יום אין עליו לתקן אם יתקלקל ט ש  לימן לקבלן ליטע שדה זו ולא ירד בה לאריסות אלא מיד נוטל שכרו ונוטל יומר מ
ט ה  ו



 עין משפט
 נר מצוד,

 קל א מיי׳ פט״ו מהל׳
 עלופ הל׳ ר סמג לאדן
 קט טוש״ע ח״מ סי׳ לז סעיף

 א:
 קלא כ מיי׳ פט׳יז שס הל׳
 ג שמג שם טוש״ע

 שס סעיף טי:
 קלב ג טיש״ע שס סעיף

 א:
 קלנ ד מיי׳ שם פט״ו הל׳
 נ סמג שס טוש״ע שס
 סעיף יט וסי׳ ז סעיף ינ:

 קלד ה ו ז מיי׳ שם הל׳ ג
 וסמג שם טוש״ע ח״מ
 סי׳ ז שס וסי׳ לז סעיף כ:
 קלה ח טוש״ע ח״מ סי׳
 קעי סעיף ח יעיין

 נש״ן:

 רבינו גרשום (המשך)
 אחריות של כל אדם בעולם
 שאם יבא שום אדם ויערער
 עליו ויוציאה מידו שיחדור
 ויטול חצי מחלקו של
 חכ־וו: כל שכן וכל שכן
 דנוגע בעדות הוא דקסבר
 אם מאבד תכירו חלקו
 יחזור עלי: אלא שקבל
 עליו בלבד אחריות דאתיא
 מחמתיה. דאי טרף לה בעל
 חוב דאיהו מפצי ליה וכיון
 דקבל לו אחריות בשביל
 עצמו וכל הבא מכחו לאו
 נוגע בעדות הוא למערער
 דעלמא שאין בא בשבילו
 ונאמן: וכי מסלק נפשיה.
 מכל וכל מדבר של שותפו
 מי מסתלק ומצי מעיד: אין
 דנין. הגנב: בדייני אותה
 העיר. משום דנוגעין בדבר
 הן: ואין מביאין ראיה.
 עדות: ואם איתא. דשותף
 מצי מסלק: לסתלקו תר־
 מאותה העיר מחלק של
 ספר תורה ולידייני. אלא
 ש״מ דלא מצו לסלוקי
 נפשייהו מכפר תורה הואיל
 דשותפין אינון מש״ה אין
 דנין הכי נמי להיכא דאמר
 השותף אין לי עסק בה היכי
 מסתלק: דלשמיעה קאי.
 ולא מצו לםלוקי נפשייהו
 דלא מצי לסתומי אודניהו
 שלא לשמוע מספר תורה
 אכל הבא גבי שדה מצו
 לסלוקי נפשייהו כדאמרן:
 אין דנין. ליורשין: הבא
 נמ׳ בס״ת קאמר. תנו מנה
 לבני עירי לקנות ס״ת
 דלשמיעה קאי: ותסברא.
 דמתדצתא היא דמצית
 לאקשויי ניהליה וכי עניים
 שקלי המנה ודייני העיר
 מיפסלי: דהכל עניים אצל
 ס״ת. דכל אדם צריך לה:
 ובעניים דרמו עלייהו. על
 אנשי העיר לפרנסן ומש״ה
 אין דנין בדייני העיד משום
 דכל זמן שמעית מנה הזה
 מתקיימין אין צריכין ליתז
 אחרים לעניים ונוגעין בדבר
 הן: אי דקיץ להו. כמה נותן
 כל בעה״ב בחודש לעניים.
 ניתבו בי תרי מינייהו מאי
 דקיץ להו ובתר הכי נידיינו
 דהשתא לא נגעי: אפ״ה
 ניחא להנהו דייני. דנרווחו
 עניי העיר ולא יצטרכו ליתן
 להם כל כך ומש״ה אין

 דנין:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מג.
ע לכתסיס כאריס שלא >א< יסתלקו אופו י  והכי קאמר שנוטל בשנת המג
 כמו קבלן כמו שעושין לנוטע שלא ברשות שמסלקין אותו בכך אסי׳
׳ ועוד שגס  משדה העשרה ליטע ובשדה שאין עשויה ליטע כו׳ פי
 בשדה שאין עשויה ליטע נוטל כמו בעשרה ליטע מה שאין כן בנוטע
א  שלא ברשומ: אץ לי עםק בה ל
ר כלום. וא״ת דבסרק השולח מ  א
) גבי מוכר עבדו ם ש : ו ג ן דף מ ר נ י ג ) 

 לנכרי כר אמר היכי דמי אונו דכמב
ק בך ס ו אין לי ע  ליה לכשחברח ממנ
ק בך הוי לשון טוב ס  אלמא אין לי ע
ע אלא מ ש  ואור״י דאין לי עסק בך מ
י הרי  תהא לעצמך וגבי עבד דמהנ
ק בך ס י נמי אין לי ע  אמ לעצמך מהנ
 אבל בשדה דלא שייך למימר הרי את
 לעצמך כי אמר נמי אין לי עסק בך לא
 אמר כלוס דכיון דליכא לפרושי אין לי
ק בך אלא מהא לעצמך גבי שדה ס  ע
 כמו גבי עבד לא משמע גבי שדה אין
ק בה אלא סילוק דין ודברים ס  לי ע

 כדמוכח בכריתומ (לף כל:<:
י בעל חובו. נ ה כפ ד י מ ע מ  מפני ש
י  וא״מ מאי איריא מפנ
דה (0 מיסוק ליה משוס דלא  שמעמי
 ניחא ליה דתיהוי מרעומת עליו כדאמרי׳
 בס״ק דב״ק (לף ח:< ראובן שמכר שדה
 לשמעון שלא באחריות ואמא בעל חובו
 וקטריף לה מיניה דינא הוא דאמי
 ראובן ומשתעי דינא בהדיה ולא מצי
 א״ל לאו בעל דברים דידי אמ דא״ל לא
מת  ניחא לי דמיהוי לשמעון תרעו
 עילואי וי״ל דאין נפסל בשביל כך
 לעדות א״נ הכא מיירי אפילו במכיר
: מת ו  בה שהיא שלו דליכא תרע
 וליסלקו כ• תרי מינייהו
 ול־דיינו. וא״ת והא
 בעינן התחילתו וסופו בכשרות והכא
ר תחילה בפסול והוי כמו קרוב  ה
י דלא שייך תחילתו ר״ או ו  ונתרחק 8
 בפסלות הכא כיון שאין ססלות תלוי

א בממוןה): ל א  בגוף 8

ג ״  ה

 אמאי נוגעין בעדותן הן הבא במאי עסקינן
 דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי
האומר לחבירו (  כתב לו מאי הוי והתניא א
 דין ודברים אין לי על שהה זו ואין לי עםק
הכא  בה ויהי מסולקות הימנה לא אמר כלום א
 במאי עסקינן כשקנו מיהו וכי קנו מיהו מאי
 הוי הרי מעמיהה בפני בעל חובו נ<דאמר
המוכר  רבין בר שמואל משמיה השמואל ב
 שהה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו
 עליה מפני שמעמיהה בפני בעל חובו הכא
 במאי עסקינן הקביל עליה אחריות אחהיות
 המאן אי נימא אחריות העלמא כל שכן דניחא
אלא אחהיות האתיא ליה מחמתיה וכי  ליה נ
 מסלק נפשיה מיניה מי מסתלק והתניא יבני
 עיר שנגנב ספר תורה שלהן אין הנין בהייני
 אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה
 העיר ואם איתא ליסלקו בי תרי מינייהו
 וליהיינו שאני ס״ת הלשמיעה קאי תא שמע
 האומר תנו מנה לבני עירי אין דנין בהייני
 אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה
 העיר אמאי ליסלקו בי תרי נפשייהו ולידיינו
האומה תנו מנה לעניי  הכא נמי בם׳׳ת ת״ש ה
 עירי אין הנין בהייני אותה העיר ואין מביאין
 ראיה מאנשי אותה העיר ותסברא עניים
 שקלי דייני מיפםלי אלא אימא אין דנין
 בדייני עניי אותה העיר ואין מביאין ראיה
 מעניי אותה העיר ואמאי לםתלקו בי תרי
 נפשייהו וליהיינו הכא נמי בספר תורה ואמאי
 קרי להו עניים ההכל אצל ספר תורה עניים
 הן ואיבעית אימא לעולם כדקתני עניים
 ממש ׳־ובעניי דראמו עלייהו והיכי המי אי
 דקיץ להו ליתבו בי תרי מינייהו מאי דקיץ
 לחו ולידיינו הכא במאי עסקינן דלא קיץ להו
 ואב״א ׳לעולם הקיץ לחו וניחא להו הכיון
 דרווח רווח: חונעשין שומרי שכר זה לזה

 אמאי
י שמעמידו האי נותן לפני בעל ד להעמיד השדה בידו הרי נוגע הוא בעדות זו דניחא ליה שיהיה השדה ביד השותף מפנ  אכחי אמאי מעי
ף אומה שהרי חציה משועבדת ח קודם שהקנה לחבירו חלקו שהיה לו בשדה יבא בעל חוב רטרו ו  חובו שאס יש לו שוס בע״ח שהלוהו מע
] שאילו יטרסוה מזה בעדים שיאמרו שלא היה לאלו 0 כדלקמן בשמעתין נמה. ם ל י מהל  לו רסטר זה הנוחן מבעל חובו ולא יהיה לוה רשע ולא ישלם נ
מנה והו״ל לוה רשע ולא ישלם: שלא באחריות. וכל שכן באחריות: אין מטיד לו  שותפין חלק בה לא יוכל בעל חוב שלו לגבות הי
כרד מפני שמעמידה כוי. ובדלית ד לוקח לא הדר עליה דמו י ג דאי הוה מסס ״ אע דה בידו ו  עליה. אין מצטרף עם עד אחר להעמי
] דלא ניחא למיהוי לוה רשע ולא ישלם: דקביל עליה אחריות. האי שותף לחבירו ם ש ן לה לקמן בשמעתין נ נ  ליה ארעא אחריתי מוקמי
: אחריות דעלמא. שלא בשביל חוב חבירו ד י ה לפני בעל חובו והלכך מע ד י מ ע ה שהקנה לו וכדמפרש ואזיל דהשמא אינו מ מ  מ
גע בעדוח הוא כשמעיד להעמידו ביד זה דניחא ליה ו ד דנ א: כל שכן. דאינו מעי  אלא מערער לומר שדה זו של אבומי או שלי הי
: אלא אחריות דאחא ליה מחמסיה. אס יטרפוהו בשביל חובו שחייב לאחרים יחזיר ק מיניה עליה הדר  דתיהוי בידו משוס דאי מסי
ה בעל חוב טרפנ ה הנאה יש לו אס י מ ו בסני בעל חובו ד ד ד עליה גבי ערער דעלמא להעמידה בידו שאינו מעמי ס הלכך מעי  לו הדמי
 מיד זה ולא יהא כנגדו לוה רשע סוף סוף לוה רשע ולא ישלם הוא גבי חבירו שקיבל עליו אחריות וחייב לשלם ואין לו ונכנס בע״ח זה במקום
ר ה נ בין יעיד בין לא יעיד בע״ח אחד הוא דיש לו ד ממ״ ד הרי אחריומ דעלמא לא קיבל ו ה מפסי  בעל חוב ראשון וגס אס לא יעיד לו מ
 כנגדו לוה רשע ולא ישלם ולקמן בשמעמין נשם] מוכח דמיקרי לוה רשע מוכר באחריות וטרסוה מן הלוקח ואינו משלם לו: וכי מסלק. שוס שותף
מ דלא הוי נוגע בעדומ כלל רכול להעיד דאוקממ ליה בשקנו : מי מסתלק. בתמיה. מי הוי סילוק גמור אפילו לגבי עדו  נפשיה מחלקו
טעמא משוס דאיכא למימר קנוניא הוא דעבוד כדי שיעיד לו עליה ויעמידנה בידו ואחר כך יחזור לשותפותו: : והתניא כוי. ו דו  מי
ת של אותה העיר דכולן שומפין : ראיה. עדים שראוהו שגנבו או שמעידין שזהו ס״ ה נ ע ען לקחמיו בדמים או שום ט  אין דגין. הגנב והוא טו
: דלשמיטה קאי. ואין יכול לסלק עצמו שלא יהא דם ו מי רקנ י ר תורה זה 8 פ : ליםתלקו. יכתבו דין ודברים אין לי על ס  ונוגעין בעדותן
 נוגע בעדות שהרי נהנה בו ויוצא בשמיעתו אלא אס כן ילך לו לדור בעיר אחרת שלא יהנה בקריאתו: לבני עירי. לצרכי בני העיר
ה של צבור: הכא נמי בם״ת.  לחומות העיר ולכל צרכי רביס: וליסלקו בי סרי מינייהו. שלא יהנו בו כלל וימנו מכיסם כנגד המנ
נה ושיטת הגמרא היא : והסברא עניים שקלי כוי. גמרא קא פריך עלה וממרץ לה והדר מקשי מי מ ״ ה לבני עירי לקנות בו ס  שפירש תנו מנ
 זו ועדיין לא סייס קושיא שלו למיסרך מינה עד לבסוף. כלומר ותסברא דהכי קאמר דוקא שהדיינין יפסלו בשביל העניים והלא אין
ת ״ ר הורה עניים הם. שכולן צריכים לו ודרך בני אדם לקרוא בני עירו עניים כשאין להם ס פ  נוגעין בעדותן כלל: דהכל אצל ס
. ה: ואי בעיה אימא לעולם. כל הבריימא כדקמני דבענייס ממש מיירי ובדייני העיר שאינן עניים קאמר דמפסלי  דעגיות גדול הוא ז
ת: בעניי דרמו עלייהו. על דייני העיר לפירוש עשירי העיר וכדמפרש ואזיל  ודקא קשיא לך דיינין אמאי מפסלי הרי אין נוגעין בעדו
: אי דקין להו. דבר קצוב לבני העיר לכל אחד כמה ימן לעניי העיר משלו בכל שנה ושנה: ומשני דלא קין להו.  דהשתא נוגעין בעדוח הן
ה ניחא אפ״ ה בעין לא יתנו הדיינין כלום: לעולם דקין להו. ו  אלא הכל לפי הצורך ולפי מחסורן של עניים נומנין דכל זמן שיש מן המנ
מ ולמה יתנו כלום כל זמן שאין צריכין: ו ת רווח כלומר הרי יש להם מע ו ה לעניים: דכיון דרווח. שיש להם מע  להו לדיינין שינמן המנ

 שמירה

 ותסכרא עניים שקלי
 ודיינין מיפסלי
נ בספר תורה ואמאי קרי  ה״

: ר  להו עניים כ
 אמאי

 [אלא]

ן זה על זה: נוגעין בעדותן הן. דכל זמן שלא חלקו  אמאי. מעידי
 לגמרי אס יטול שום מערער כלום מן השדה יפסידו שניהן ונמצא
ד להאי מחזיק דין ודברים אין לי : דכתב ליה. האי מעי ד י  דלעצמו מע
ע דין ודברים מ ש  עמך בכל השדה ואסילו על חלקי שהכל שלך והכי מ

 לא יהא לי על שדה זו ולשון חכמים
 הוא לומר אין לי במקום לא יהא לי
ד עליה  והלכך כיון דנתן לו חלקו מעי
 דלא נוגע בעדות הוא. והכי נמי הוה
 מצי לתרוצי כשהקנה לו חלקו אלא
קט לאשמועינן דבכי האי  רבותא נ
: מאי הוי. ה נ ת  גוונא הוי לשון מ
ה ואכתי נוגע  הרי אינו לשון מתנ
א: האומר לתבירו. שומף:  בעדות הו
ק בה. כלומר לא יהא לי ס  ואין לי ע
 עסק בה ומכלל אתה שומע אלא
 הכל יהא שלך אלא שלא הוציא הדבר
: וידי יהו מסולקות לא ו י  בפירוש מפ
ן דכבר יש לו חלק ו ט  אמר כלום. ד
 בשדה והוא אומר לא יהא לי חלק בו
ה לחבירו אלא לשון  אין זה לשון מחנ
 מפלה הוא הלואי שלא יהא לי חלק
 בשדה זו וכל זמן שלא אמר יהי נמון
 לך שדה זו לא יצא עדיין מרשוחו ואין
פס לשון זה אלא בדבר שעדיין לא  תו
ה עליו שלא יהא  זכה בו והוא מתנ
 שלו כשיבוא הזמן שעתיד לזכות
 באותו דבר דאין אדס זוכה בדבר
( . ט  בעל כרחו כדלקמן בפירקין (לף מ
ה הבאה לו לאדם ל ח ) מ . ג  ובכתובו׳(לף פ
ה עליה שלא יירשנה  לאחר מכן מחנ
ן שכבר הדבר שלו הוא ו ט  אבל מ
 והוא אומר לא יהא שלי לא אמר
 כלום דבעל כרחו יהיה שלו כל זמן
 שלא יתננה לאחרים. כן נראה בעיני
. [ ם ש  ועיקר והכי מוכח לקמן בפירקין נ
מ דמשוס הכי לא אמר כלום ״  ר
ס ולא ט ב ד  דקאמר אין לי דין ו
 קאמר לא יהא ונמצא שהוא מכזב
ט יש לו חלק בו והוא אומר אין ה  ש
׳ מ  לי ושבוש הוא דאין זה לשון הג
 לומר בשום מקום לא יהא והכי מוכח
נן  לקמן דקמשני הכא במאי עסקי
 בשקנו מידו ולא קא מתרץ באומר לא
 יהא: כשקנו מידו. שוחף חבירו קנה
 מידו בקנין סודר והשתא דאיכא קנין
: וכי קנו מידו מאי הוי.  מועיל המנאי

 מסורת הש״ם
 א) כתונית פג. צה. גיטין עז.
 !לקמן מט. כריחוח כל:],
 ב) !לקמן מל.], ג) כס׳׳א:
 ועל, ו) [לקמן קכח.]:,
 ה) [וע׳׳ע מוס נלה נ. ל״ה

 ור׳׳מ היא],

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה ליםתלקו בו׳
 ויקנו םידש. קשה לי הא קי״ל
 לגזל ולא נתייאשו הנעלים
 שניהם אינס ינוליס להקלישו
 ואס נן א״י לתקנות ונמשונה
 הארכתי נעז״ה: תום' ד״ה
 ול־סלקו בוי ואור״•. עיי
 נריטנ״א קדושין דף מנ ע״נ
 ל״ה יהשתא יעי׳ נלה דף ג
 ע״א תוס׳ ל״ה יר׳׳מ:
 נא״ד כסופו. אלא במסון.
 עי׳ תוס׳ שכועות דף לג ע״א

 דייה קרוניס:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה (נלף הקולס)
 שנח וכוי כאריס שלא יסלקו
 אותו נמו: (נ) ד״ה מפני ונוי
 מאי איריא מפני שמעמידה

 בפני ב״ח מיפוק:

 מוסף רש״י
 האומר להכירו. כגון שדה
 של שותפי! ואמר האחד
 לחנירו אחד מ! הלשונות
 הללו, נין נכתינה נין נאמירה
ג :. ואין לי עסק ת פ ו ב ו ת כ ) 

 בה. אחת מנל לשונות הללו
. לא אמר כלום. ! . ! עז י ס י ג ! 

ת ו ב ו ת כ  לאין כאן לשון מתנה ו
ת ו ת י ר כ ׳ ולא אנל זכיתו ! ג  פ

: למאחר שהיא שלו צריך ד  כ
! עז 1 מי י ג  לכחונ לשון מחנה (
 לאין זה לשון מחנה כשאמר
 לא יהא לי חלק נשלי, לעל
 כרחו הרי הוא שלי על שיאמר
 לחנירו שלי נחונה לן שלי
 מטרה לך שדי מיפקרת לכל

. ,  מי שירצה 1לק:ז1 מט.

 רבינו גרשום
 ומעידין זה על זה כדאמר
 לעיל: ואמאי מעידין הא
 נוגעין בעדותן הן. משום
 דאם האחד היה מאבד חלקו
 היה חוזר זה שאבד והיה
 נוטל חצי מחלקו של חבירו
 ולפיכך מסייע לשותפו כדי
 שלא יפסיד הוא עצמו:
 הכא במאי עסקינן. דמצי
 מעיד לו:דכתב ליה. כל חד
 לתבריה: דין ודברים אין
 לי על שדה וו. של חבירי
 ואפי׳ מאבד אחד חלקו אז:
 והא לא אמר ולא כלום מי
 שאמר לחכירו דין ודברים
 אין לי בשדה זו דמש״ה לא
 מסתלק דהא קא חזינן דאית
 ליה. וכן הכי נמי להיכא
 דאמר ליה אין ל־ עסק בה
 וידי מסולקות ממנה הא קא
 חז־נן דאית ליה חלק בה
 ומש״ה לא אמר כלום דנוגע
 בעדות הוא: בשקנו מידו.
 דלית ליה לחד על חבירו
 כלום מש״ה מעיד דלא
 נוגע כעדות: וכי קנו מידו.
 מעיד לו והלא נוגע בעדותו
 הוא מפני שמעמידה זה
 המעיד בפני בעל חוב
 שלו. דהואיל דקנו זה מזה
 דומה כמכרו זה לזה וכמכר
 לשותפו לאתר שנתחייב
 ממון למלוה דכשועבד לו
 מה שמכר ומש״ה מסייע
 לשותפו כדי שיבא כעל חוב
 שלו ויטרפנה ממנו בשביל
 חובו כי היכי דלא מקרי
 לוה רשע ולא ישלם: דאמר
 רבץ כוי. והני שותפין נמי
 כמוכרין זה לזה שאם יאבד
 אחד מהם חלקו שיחזור על
 האחר: הכא במאי עסקינן.
 דמצי מעיד דקביל עליה
 אחריות: אחריות דמאן
 קבלו עליהן. אי דעלמא

 א) נראה דצ״ל ואפי׳ מאנל
 אחל מלקו לא יפשיל חנירו.



 מםורת הש״ם
מ פא., ב) ולעיל ל: ״  א) נ
ת קט.]., ג) [שמות כנ], ו נ תו  נ
 ד) נס״א ליתא ״כאונסין״,

 ה) [נ״ק פי״א הי׳נ],

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מיחא ליה
ה וכיו! לאסהיל: י ר ל ד ה ת  י
 (ג) דשכ״פ ל״ה ואינעימ
 אימא ונו׳ שאין לו עלות
ה לזה יומר מזה: ק ז ח  ו
 (1) בא״ד אסקינן ליה
ג כצ׳׳ל ואות ל׳ נמחק: ׳ ׳ ע  א
י ד ואפייה כ ״ א  (ד) נ

 אחזיקני׳ וכוי:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 שמירה בבעלים היא. שכל אתל משמר קצת מן השותפות בביתו וקי״ל
ג לבשואל כתיב אע״ ר ו ) שמירה בבעלים פטו  בב״מ בהשואל (לף צה.
ט ישאל וי״ו ר לבעלים הא יליף שומר שכר התם מיניה מלכמיב!) ו  פטו
ן שהיה ראובן משמר טו ן ו  מוסיף על ענין ראשון וילמל עליון מתמתו
 מחלק שמעון בשעה שנגנבה או אבל
 מחלקו בבית שמעון הרי שמעון
ט ראובן עמו ה ר מחלק ראובן ש  פטו
 במלאכתו: אמר רב הפא. כגון
 שהמנו ביניהן כך שמור לי היום כל
 השלה חלקי וחלקך ואשמור לך
ן ללא שמרו ביחל כלל  לממר לטו
 אלא בזה אחר זה ליכא שמירה
ט שכר זה מ ו  בבעלים הלכך נעשו ש
. ולאשמועינן ן  לזה להמחייב חבאונסי
 אמא להיינו שמירה בשכר כשמשמר
 כל השלה וחלק חבירו בכלל כלי
ל ״ ס  שישמור לו מבירו למחר כמו כן ל
 אמינא לשומר חנם הוא לבלאו חלק
 חבירו היה צטך לשמור אמ שלו
 ושמירה אחת היא בין הכל ולא ליהוי
. [ א ״ ע : (זה שייך לעיל נ ל  שומר שכר קמ״
ה א  בפוססמא בהגחלה) האומר מנו מ
ר מורה לכנסת פ  לינר לכנסת מנו ס
 ינמן לכנסמ הרגיל בה ואס היה
מר  רגיל בשנים ימנו לשניהם האו
 תנו לעניים יתנו לעניי אותה העיר ר׳ אחא אומר לעניי כל ישראל בן
 האוכל משל אביו ועבל האוכל משל רבו קוצה ונותן פרוסה לעניים
 או לבנו של אוהבו ואינו חושש משוס גזל שכך נהגו בעלי בתיס.
: מכר לו בית. אלם לחבירו: אין מעיד לו. מוכר ללוקח  ע״כ)
 להעמילה בילו שאס יבא להצטרף עם אחר ולהעיל שהוא שלו
א: מפני שאתריותו. של בית עליו דמוכר שאס  נוגע בעדות הו
ה מן הלוקח יחזור על המוכר והלכך ניחא ליה למוכר טרפו  י
ד ביד הלוקח ולא יצטרך לסרעו כלום. הכי שמעינן ליה  שמעמו
 השתא: מכר לו פרה. לקמיה ומל.] מפרש ליה ואזיל: שאין אחריותו.
ת המוכר שגזלה. והיינו מ ח  דלוקח עליה דמוכר אס יטלוהו הימנו מ
פא מ״ש מטלטלי דלא הוי אחריות עליו  דקפריך מ״ש רישא ומ״ש סי
ו מ ו ט מ ר מרוייהו א מ ה ת הללו באחטו ו ר ט י אס שתי מ  ממקרקע
תו עליו: רישא בראובן  עליו ואי שלא באחריות הא תרוייהו אין אחטו
 שגזל שדה משמעון ומהרה ללוי ואסא יהודה. כלומר איניש מעלמא
 ומערער על שדה זו שביד לוי ואומר שלי היא ומביא עדים או שטר
ד שזה השדה אינו  שלא יבא שמעון הנגזל רצטרף עם אחר רעי
 ליהודה כגון שיודע שוס עדות לפסול עדות של יהודה בגזלנות וכן
ט כן ח א ה ו נ י שרוצה שמעון שיהיה השדה ביד לר הקו  שטרו מפנ
ו  היום ולמחר יביא שמעון ראיה שזו השדה שלו היה וראובן גזלו ממנ
לת!סוכה ל:] ולא מהני בה יאוש ז ג  ויוציאו מיד לר ויטלנו לעצמו דקרקע אינה נ
 ושינוי רשות והלכך נוגע בעדות הוא דלא ניחא ליה שיטלנו יהולה
 דמו לא מצי שמעון לאסוקי מיניה כדמסרש לקמן דנוח לו לר ויהודה
ט קאמר ה ד לו שמעון הנגזל ללוי עליה ו  קשה לו והלכך אין מעי
י ר מפנ ע ר ע מ  לו שמעון הנגזל ללוי לוקח עליה כנגד יהודה ה

 מג:
 אמאי

 ליה םהדי
 ואמור רבנן

ם היא. סי׳ אס המחילו שניהס לשמור ימד י על דה בנ  שמי
 כל אחד בשעה שהוא משמר חלק חבירו מבירו נמי משמר
ן שהיה עמו פ שאין עמו במלאכה בשעת אונס טו אע״  לו מלקו ו
ן ביה כדתניא >ג״מ לף צו.) היה נ ט ו ק  בתחילת שמירה בעליו עמ

 עושה עמו בשעת שאלה אין צריך
 להיומ עמו בשעת שבורה ומתה היה
 עמו בשעמ שבורה וממה צריך להיומ
ו בשעמ שאלה ואפילו לא החחילו מ  ע
ם האחרון  שניהם לשמור יחד מכל מקו
 סטור שהראשון היה עמו במלאכה

 בשעה שהחחיל השני לשמור:
ר לי היום בוי. וא״מ  ראמד שמו
 אכמי שמירה בבעלים
 היא דאמרינן בריש השואל דבעליס
 באמירה גבי שואל את הסרה ובעלה
ה וי״ל שאגי המס דבאמירה מ  ע
 משעבדי עצמן ליכנס במלאכתם מיד
 אבל הכא לא משתעבד עד למחר
 וא״מ ומאי קמ״ל שמואל דנעשין שומרי
 שכר זה לזה מתניתין היא בהשוכר
 אמ האומנים (ב״מ לף פ:) שמור לי
 ואשמור לך שומר שכר ר״ל דאי
ה אמינא לסי שהם אינן  מהתם הו
 שותפין אבל הכא שהם שותפין כל
 אחד ואחד כששומר חלק חבירו

א כר. הוה מצי ד דלוי הו : וכיון דאםהי  שומר גם בשביל עצמו
ד שמעון דשל אבומיו דלוי הוה ובמר הכי אמי  לשנויי כגון דאסהי
ו ומכרה  שמעון וטעין דמלוי זבנה ואימ ליה סהדי דראובן גזלה ממנ
ה ליה למימר מה דלא הו ת ליה סהדי למר כוי. מי י א  ללר: כגון ד
ה ט י ד י ד קרא נמי ידעינן דאימ ליה לשמעון סהד  כגון דהא מעי
ן ואי לימ ליה לשמעון סהדי  היא כדקמני ראובן שגזל שדה משמעו
ר ע ר ע ה הוא מ ו אנן היכי ידעיגן שגזלה ומכח מ  שגזלה ראובן ממנ
ט דאי לאו הכי מאיזה כח מערער והכי ה כ אית ליה ס ״  ויהודה נמי ע
ד דמקשה ואין לומר  הל״ל כיון לאית ליה שהלי למר כו׳ ומאי ס״
ל לאיירי כגון לאית ליה ליהולה עליס לשל אבותיו היא ״  למעיקרא ס
ן מיהולה זבנה ט לאכלה שני חזקה וטעי ה  ולשמעון הנגזל איח ליה ס
ק לה מלר ליפקה מיהולה הא  לא״כ מאי קאמר בהאי זכומא למפי
 בהאי זכומא למצי לאסוקי מלוי לא מצי לאפוקי מיהולה לבעלי גזילה
ק לה מלוי שבא מכח ראובן ו מצי מסי ן שגזל ראובן ממנ ט י ע מ  ה
ל ״ ס  ומיהולה לא מצי מסיק לה אלא בעלי חזקה ונראה לרשב״א ד
קרא ליהולה בעי לאפוקי מלוי משוס לאית ליה סהלי דראובן  למעי
 מכר לו וללוי אין עלים ובא שמעון להעיל ללוי לשל לוי היא ומשוס
ט מסיק לה מיניה י ל להאי ארעא ללוי היא ה  הכי פריך כיון למסהי
י בהאי לישנא ללוי היא אלא לאמר לראובן  והוה מצי לשנויי ללא מסהל
ך שפיר לבההיא ט פא מינה משני והשתא פ י  מכרה ללוי אלא דעד
ק לה מלוי ליפקה מיהודה דשניהם באין מכח ראובן ואם  זכוחא דמפי
: ייהו ו מצי לאפוקי ממרו  יביא שמעון עדים דראיבן גזלה ממנ

 דוקא
ד תא מכר לו בימ מכר לו שדה ראובן הגזלן ללוי אין מעי  בטי

אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא א (  א

דאמר ליה שמור לי היום ואני אשמור לך  ב

 למחר: תנו רבנן מכר לו בית מכר לו שדה
 אין מעיה לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר
 לו פרה מכר לו טלית מעיה לו עליה מפני
 שאין אחריותו עליו מאי שנא רישא ומאי
 שנא סיפא אמר רב ששת רישא Jבראובן
 שגזל שדה משמעון ומכהה ללוי ואתא
 יהוהה וקא מערער דלא ליזיל שמעון לאםהיד
 ליה ללוי הניחא ליה >א< ההדרא וכיון האסהיה
 ליה דלוי הוא היכי מצי מפיק לה מיניה
 ידאמר ידענא דהאי ארעא הלאו היהוהה
 היא ובההוא זכותא דקא מפיק לה מלוי
 ליפקה מיהוהה דאמר 5<ההשני נוח לי הראשון
 קשה הימנו ואי בעית אימא כגון האית
 למר ואית ליה סההי למר
 ארעא היכא דקיימא תיקום

 ולוקמה

 עין משפט
 נר מצוה

ו א טוש׳׳ע מ״מ שיי ל  ק
 קעו סעיף ח:

ו ב ללי׳ פ״י מהל׳ ל  ק
 שכירוח הל׳ נ סמג
ט טוש״ע ח״מ שס  עשי! פ
 וסי׳ שה סעיף ו וסי׳ שמו

 סעיף ה וסעיף ח:
ח ג ד ה מיי׳ פט״ז ל  ק
 מהל׳ עלוח הל׳ א נ
ט טוש׳׳ע ח״מ  סמג לאדן ק

 סי׳ לו סעיף יו:

 רבינו גרשום
 אמאי שמירה בבעלים היא.
 רכל זמן שבעליו עמו לא
 ישלם ודרשי׳ ליה עמו
 בעבודתו עמו בשמירתו
 דכל ומן ששומר זה מקצת
 השותפות שומר אידך נמי
 שאר השותפות ואמאי
 נעשין כשומרי שכר זה לזה
 דמשלמין: ואני אשמור לך
 למחר. דלאו עמו בשמירתו
 הוא: אין מעיד לו עליה.
 שאם יבא אחר ויערער
 עליה. מוכר אינו רשאי
 להצטרף עם עד אחד להעיד
 שאינה של מערער אלא
 של לוקה. ולפיכך אותו
 מוכר נוגע בעדות הוא:
 מפני שאחריותו עליו. דאי
 טריף לה מיניה המערער
 חוור הלוקח על המוכר
 ולהכי [אינו] מעיד לו.
 אבל מכר לו פרה וטלית
 ואי מערער עליה מעיד
 לו מוכר ללוקח להעמידה
 בידו: רישא בראובן שגזל
 שדה משמעון ומכרה ללוי.
 מפרש לקמן אמאי מוקי
 לה בגזל ומכר. ואתא
 יהודה וקא מערער על
 אותה קרקע מש״ה לא
 ליזל שמעון דנגזל הוא
 לאסהודי ללוי דקנאה משום
 דנוגע בדבר הוא משום
 דניחא ליה לשמעון דתיקום
 ארעא בידא דלוי דקסבר
 היום ומחר משכחנא סהדי
 דגזלה מינאי והדרא ליה
 מידא דלוי לשמעון והיינו
 שאחריותו עליו דיש לו
 תקוה ואחרית לשמעון
 שלאחר ומן יוציאה מיד לוי
 ולהכי מסייע ליה להעמידה
 בידו: ומקשי׳ אמאי הוי
 נוגע בעדות ואין מעיד לו.
 והא כיון דאסהיד שמעון
 דההיא ארעא דלוי היא
 הואיל והוא מודי דשל לוי
 היא במאי טענה מצי תו
 למיהדר ולאפוקי שמעון
 מירא דלוי: ומתרץ דלא
 אסהיד בפירוש דשלו היא
 אלא הכי מםהיד ואמר
 ידענא דהאי ארעא לא
 דיהודה היא דמערער עלה
 ולא קאמר דלוי היא והשתא
 נוגע בדבר הוא ולהכי
 אין מעיד. ומקשי׳ אכתי
 אמאי אין מעיד לו. והא
 בההוא זכותא באותה טענה
 עצמה דמפיק לה מלוי מצי
 לאפוקה מיהודה כלומר
 דמאי איכפת ליה אם תבוא
 בחזקת יהודה והא מצי
 למיטען ליהודה שדה זו
 שאתה מחזיק בה שלי היא
 שגזלה ראובן ממני והואיל
 וכן הוא אמאי אין מעיד
 ללוי מה הנאה יש לו
 יותר שתהא ברשות דלוי
 ולא ברשות יהודה. ומשני
 מש״ה אין מעיד דדלמא
 קםבר שמן השני לוי נוח
 לו להוציאה מידו והראשון
 קשה הימגו יהודה. ואע״ג
 דמשמע איפכא דיהודה הוי
 שני ולוי ראשון הכא לא
 דייק בהכי: ואיבעית אימא.
 מש״ה אינו מעיד דגוגע
 בדבר הוא: כגון דאית
 ליה סהדי למר. ליהודה
 דשל אבותיו הוות: ואית
 ליה סהדי למר. לשמעון
 שנגולה ממנו דאי לא הוי
 מסהיד שמעון וקא מפקה
 יהודה מלוי לא מצי תו
 שמעון לאפוקה מיהודה
 הואיל דאית ליה ליהוהה
 סהדי ואית ליה לשמעון

 סהדי אמור רבנן אוקי תרי לבהדי תרי וארעא היכא דקיימא בחזקת יהודה תיקום ומש״ה אתי האי שמעון לאסהודי ללוי כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוי. דאוקמינן תרי סהדי דלוי דמסהדי דלאו דיהודה היא לבהדי תרי סהדי
 דיהודה ואוקי ארעא בתזקת מריה דהיינו לוי. ובתר הכי מייתי שמעון סהדי דנגזלה מיניה ומפיק לה מלוי. והכא לא מצי למימר אוקי תרי דלוי לבהדי תרי דשמעון דהא שמעון לא אסהיד דשדה של לוי היא אלא אםהיד דלאו דיהודה

 היא ומש״ה אין מעיד שמעון דנוגע בדבר הוא דמינה דלוי מצי לאפוקה כדאמרן להכי מעמידה בידו:

ע מידו והלכך נוגע הוא בעדות זו. ולקמן ומל.] מפרש אמאי מוקי לה בנגזל ומכר הוה ק ר ק  שאחריותו וסופו של נגזל עליו דלוקח להוציא ה
א מ ע קמערער דלא יבא שמעון הנגזל להעיד לראובן הגזלן להעמידה בידו משוס האי ט  שפיר מצי לאוקומה בגזלן גופיה ואתא יהודה ו
ד ״ ס ק ד לו עליה הא כיון דאטהיד דלוי היא. ד  גוסיה דניחא ליה דהדרא ליה. וסיפא מפרש לקמן נשם]: ומקשינן ואכמי אמאי אינו מעי
דה בפני בית דין דשל לוי ן דהו טו ל הוא בשלה ללוי הוא ולאו דיהודה ו ן לה מיהולה ומוקים לה ביל לר לקמסהי נ  השתא הכי למפקי
גע בעלות ו ק לה מלוי אחרי כן והלא הולאמ בעל לין כמאה עליס למי ונמצא שאינו מרויח כלום בעלות זו ואינו נ ט מצי מפי י  הוא ה
: ומשני דאמר ידעגא דההוא ארעא לאו דיהודה היא. לפסיל לעלי יהולה בגזלנומא או למכחיש ד י  זו כלל ואמאי קתני דאין מע
א: ומקשינן אכמי ג דלא קאמר דלוי הו אע״ א השדה ביד לוי ו מ ק ו מ  לטענוחיו בשום ענין בעולם כגון שמעיד בפני הודה לו וממילא מ
ק לה מלוי היום ולמחר דקמייחי עדים י ה בחזקח יהודה והא בההוא זכומא דקמפ ד שמעון אס תהי ה מפסי ד לו עליה מ  אמאי אינו מעי
נ ליסקה מיהודה בהנהו עדיס עצמן ונמצא שאין מררח במה שמעיד ללר כלל: ומשני משוס הכי ו ה״  ששדה שלו היא וגזלה ראובן ממנ
ו ולא אוכל לדון עמו אס יבא בידו ומש״ה ססלינן ליה להאי עדומ דה גברא אלמא הוא וקשה ממנ ד דקסבר שמעון לוי נוח לי רהו  אינו מעי
ה לן למימר איסכא לוי הראשון  דאיכא למימר שזהו מחשבמו של שמעון ואין לנו להכשיר אלא עד דפשיטא לן דאינו נוגע בעדות כלל. הכא הו
דה כגון הו ט לא מצי שמעון לאפוקה מי ה  נוח לי ויהודה השני קשה הימנו אבל לשון המשנה כך היא בכתובות ןלף קט.): ואי בעית אימא. ל
ע ק ר ק דין ק פ ט לשמעון שהשדה שלו ואית ליה שהדי ליהודה שמכחישין לאלו ואומרים שהשדה של יהודה ואמור רבנן בכל ס ה  לאימ ליה ס
ימא ארעא מיקום לסי ) היכא לקי : ל לב י ע ל  היכא לקיימא ארעא תיקום שלא יוציאוה ב״ל מיל המחזיק בה כלאמר גבי סלוגתא לרבה ורב יוסף (
) ומשוס כ ״ א וכגון שאין לו עלות (0 וחלוקה לזה יומר מזה ע ״ ס 0 גבי זה אומר של אבותי אר״נ כל לאלים גבר ( ל ל ל ע ל ן וכן ( ט  שנסמפק לגו ה
ט מרי ואוקי ארעא בחזקמ בר ה ת לף כ.) אמר נמי אוקי מרי ב ו ב ו ת כ א לן מי שרוצה להחזיק יחזיק ולא נוציא מילו וגבי נכסי לבר שטיא ( ק פ ס מ  ל
נ ״ מ ן למן הלין אוקימנה ביל יהולה שהרי מ ו ט ק לה מלוי ל א ליליה ליהולה לא מצי שמעון לאסוקי מיניה בהני סהלי למסי  שטיא והכא נמי אי מטי
0 הלר אייתי סהלי לאבהחיה היא א״ר א  אין ללוי חלק בה הרי יהולה מוחזק ולא תצא עול מילו. ולא למי להאי לאמרן לעיל בסרקין (לף ל
פ עדיו והדר מסלקינן ״ ה (ח אחזיקניה לאחד ע אפ״ ס נמי איכא סהדי למר ואיכא סהדי למר ו מ ה ג ד ״ ע א ׳ ליה (ג) ד  נחמן אנן אחמינן ליה ואכן אסקי
ן יש להן עדיס לא היה לב״ד להחזיק י נ ן דשניהם באין יחד לדין ושני בעלי ט ו ט א משוס ד מ ע  ליה כשמביא חבירו עדים שלו היינו ט
ן בקרקע  לאחד יומר מחבירו אלא כל דאלים גבר הלכך הדר מסלקינן ליה ויהו כבחחילה וכל דאליס גבר דשלא כדין הורידוהו לאמד מה

 אבל



 עין משפט
 נר מצוה

 קלט א ב מיי׳ פט״ז מהל׳
 עלות הל׳ נ סמג
ט טוש״ע ח״מ סי׳ לז  לאד! ק

 סעיף ח:
 קמ ג מיי׳ פייה מהל׳ גדלה
 הל׳ ה סמג עשי! עג
 טיש״ע ח״מ סי׳ שסא סעיף

 ז:
נ הלי ׳ א ד מיי׳ שס ס׳ פ  ק
ג שס טוש״ע מ  א ס
 ח״מ סי׳ שגג סעיף ל וסי׳
 שסא סעיף ו יסי׳ שסנ סעיף

 א:

 רבינו גרשום (המשך)
 והניחה ליורשו. ואתי לוי
 וקא מערער עלה דלא
 ליזל שמעון ומסהיד לב!
 ראובן דלאו דלוי היא
 דקסבר קרקע אינה נגולת
 ואין יכול להניחה ליורשיו
 והדרא לי וכן נמי נוקמא
 לסיפא ביורש כגון ראובן
 שגול פרה וטלית משמעון
 והורישה לבנו לסהיד ליה
 שמעון: הא ניחא למאן
 דאמר רשות יורש לאו
 כרשות לוקח מגזלן דמי.
 דלגבי לוקח מגזלן איכא
 יאוש ושנוי רשות אחריתי
 משא ״כ גבי יורש דליכא
 שיגוי רשות דרשות יורש
 כרשות גזלן דמי לא קגאה
 דאין כאן שינוי רשות
 מש״ה לא מתוקמא ביורש
 דאפי• לגבי פרה וטלית
 לא מצי מסהיד ליה דהוי
 ליה נוגע בעדות דעדיין לא
 נפקא מרשותיה דנגול: אלא
 למאן דאמר רשות יורש
 כרשות לוקח דמי. דחשיב
 שינוי רשות מאי איכא
 למימר אכתי נוקמה ביורש
 וגבי רישא להכי אין מעיד
 אע״ג דקרקע ברשות יורש
 היא לא הויא שינוי דשו•
 דקרקע לא ניידא ואינה
 נגולת ובסיפא גבי מטלטלי
 הוי רשות יורש שינוי רשות
 ולהכי מצי מעיד. ועוד אביי
 מקשה קושיא אחריתי בהאי
 שמעתא אי ס״ד כדקאמרת
 דבגזל ומכר מיידי הברייתא
 מאי היא דקהיי רישא מפני
 שאחריותו עליו ומאי מפני
 שאין אחריותו עליו דקתני
 סיפא הכי איבעי ליה למיתני
 אין מעיד מפני שחוורת
 לו לנגזל ומעיד מפני
 שאינה חוזרת לו כדקאמרת
 דניחא ליה דהדרא לו אלא
 מדלא קתני הכי ש״מ דלאו
 בגזלן ולא ביורש מיידי
 אלא בדרבין מיידי דאמר
 רבין בר שמואל כו׳ מפני
 שמעמידה האי מעיד בפני
 בעל חוב שלו שקרקע
 זו שמכר שלא באחריות
 היתה משועבדת לבעל
 חובו ועכשיו כשמכרה
 שלא באחריות אי אתי
 מערער וקא מערער לא מצי
 המוכר לאסהודי ליה משום
 דניחא לי׳ דקיימא ברשותיה
 דלוקח כדי שימצא אותה
 בעל חוב בידו של לוקח
 ויגבה אותה ממנו והיינו
 מפני שאחריותו עליו שאם
 לא היה מוצא בעל
 חוב לטרוף קרקע מן
 הלוקח היה חוור עליו.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מד.

 ולוקמה בגזלן משום דקא בעי למיתנא סיפא
 מכר לו פרה מכר לו טלית אדדוקא מכר דהוה
 ליה יאוש ושינוי רשות אבל לא מכר דהררא
 ליה לא תנא הישא נמי מכה וסיפא נמי נהי
 המייאש מגופיה מהמיה מי מייאש לא צהיכא
הגוזל ומאכיל את בניו ג ( המית גזלן התנן א  כ

 והניח לפניהם פטורים מלשלם ולוממה ביורש
ירשות יורש לאו כהשות (  הניחא למאן דאמר נ
 לוקח דמי שפיר אלא למאן דאמר רשות יורש
 כרשות לוקח דמי מאי איכא למימר ועוד קשיא
 ליה לאביי מפני שאחריותו עליו ואין אחריותו
 עליו מפני שהיא חוזהת לו ואינה חוזרת לו
 מיבעי ליה אלא כדרבין בר שמואל ״דאמר
 רבין בר שמואל משמיה השמואל המוכר
 שהה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו
 עליה מפני שמעמיהה בפני בעל חובו והוקא
 בית או שהה אבל פרה וטלית לא מיבעיא

 בםתמא

 ׳1

לה לה אינן באין ללון זה עם זה אלא לר רהו א שמעון רהו נ  אבל ה
ן טו ק לה יהולה מן הלין להא ולאי לר מגזלן קנאה ו  ומלר היא למפי
ו ן אנו מחזיקין ליהולה בהאי שלה כשיבא שמעון(א) לטב עמ ט  למן ה
ט לבהט מרי ואוקי ארעא בחזקמ יהולה. והלכך אין נן אוקי מ י נ  טי

ל לו שמעון ללוי אס יולע שוס  מעי
ו של יהולה או ט  עלומ שפוסל ע
לה לו  שמעיל הוא ואחל בסנינו הו
הר ביל לר להלר  לניחא ליה למי
ו שראו ט  ומפיק לה מלר ע״י ע
ט אפילו ו ובמר ה  שגזלה ראובן ממנ
 מייתי יהולה סהלי להא ארעא
ן ק לה משמעו ה היא לא מצי מפי י ל  ט
 שכבר פסל שמעון עצמו ועל אחר
ן לאית ו  עמו עליו של יהולה ועול ט
ט להא ארעא ה  ליה נמי לשמעון ס
ימא ה היא אמור רבנן היכא לקי י ל  ט
ס: ומקשינן לרב ששח קו  ארעא חי
 לאוקמה בלוקח מן הגזלן שלא יעיל
 הנגזל ללוקח ולימני גזלן אם אימא
מא כלמסרש לה רב ששמ  להך בטי
 למה ליה למנא ללחוק עצמו למימני
 מכר לו בית גזלן ללוקח והלא היה
 יכול למצוא לין זה בגזלן עצמו בלא
קמערער ה לאי אתא יהולה ו ר ט  מ
ל לו  עליה לגזלן ראובן אין מעי
ר נוגע ה  שמעון הנגזל עליה משוס ל

ר גזל לו בימ גזל ה ליה למימני בבריימא מ״ ט הו ה  בעלומ כלפירש ו
תו של נגזל עליה לגזלן: י שאחטו ל לו עליה מפנ  לו שלה אין מעי
ל  ופרקינן משום רבעי למיסני סיפא מכר לו פרה מכר לו מלית. מעי
ל לו עליה אלא בגזל ומכר כגון  לו עליה ללא משכמת לה למעי
 שמכר לו ראובן הגזלן ללר הלוקח שלא באחריומ ואמא יהולה וקאמר

ה וכגון שמכר ״ ה יאוש ושינו• רשות. פ ה לי ר דהו ב  דוקא מ
ת ונלאה לסירש כן משוס לאי  ראובן ללר שלא באתטו
ר יאוש ושינר רשות ה ג ל ״ ע א ר שמעון נוגע בעלות ל מ ה  באמטו
ל ללר שיחזור על ראובן ס ס ן לאין שוס ה ו ק לה שמעון מלר ט  מסי
 אבל בקרקע (0 לאינה יאוש ושינר
ה לאין מועיל  רשומ הלרא ליה כלס״
 יאוש ש בקרקע וקשה לר״י לבירושל׳
ם פ״0 אמר ליאוש מועיל י א ל כ ל ) 

מ ״ ס שאינה נגזלת מ ״ ע א  בקרקע ל
ע מ ש י בה יאוש וגבי עבל מ  מהנ
י ביה יאוש ) למהנ : ו נ ף ל ן ל ר נ י ג  בהשולח (
ג לאיתקש לקרקע ובשמעמין ״ ע  א
) אור״י למוכח : ח ף נ ם ל ש ן ( ו ק ט ק י ס  ל
 נמי כן ונלאה למיירי שלא נתייאש
 והוה מצי לפלוגי נמי בפרה וטלית
 בין לפני יאוש בין לאחר יאוש אלא
קט לבקרקע אין א נ ח ט ש  מילמא ל
 רגילין להמייאש כשישראל גזלה שאס
 לא יוכל להוציאה מילו משוס ללא

א יוציאנה מיל בנו: נ  צייח ט
 ונוקמת ביורש. וא״ת והא יורש
ל לו עליה  אין מעי
 להלרא ליה כלאמר בהגוזל במרא
ם כגון י ) לכל לבר המסר : א י ף ק ק ל ״ נ ) 
י כבול נ  סרה וטלית חייבין להמזיר מפ
 אביהם וי״ל להא אוקימנא בריש
ק להחזיר על שממ ) כשעשה חשובה ולא הססי : ל ף צ ם ל ש א ( מ  הגוזל ק
ט י אי . ו אל ט בלא עשה תשובה: אלא בדרבין בר שמו י י  והכא א
ת לאז יכול להעיל על סרה וטלית תא לוקא שלא באתטו  בטי
: ת ו ט ח א ט אפי׳ שלא ב ק  ומילמא לשמואל איירי בכל ענין ורבותא נ

 עשה
ק לה מיניה ללוי ואינו נוגע בעלומ וכגון ל לו שמעון הנגזל ללוי הלוקח ללאו ליהולה היא להא לא הלר שמעון ומפי  שלי היא מעי
י יאוש ביל גזלן ושינר רשות ביל לוקח לאסילו למאן לאמר בסרק  לשמעיניה לשמעון לאייאש בעולה בבית ראובן קולס שמכרה ללוי להו
ז לו עליה ע ] יאוש כלי לא קני יאוש ושינר רשוח קונה וקנה הלוקח שאין בו זכומ כלל לבעלים הראשונים ולפיכך מ . ל  הגוזל בתרא נב״ק קי
ל י ה נוטלה יהולה מלר לא מפס ה ביאוש ושינר רשות ואילו הי ק מלוי לקנ ו לא מפי  לאפילו אי מיימי נגזל סהלי שגזלה ראובן ממנ
ג לא משכחמ לה אלא בגזל ראובן ומכרה ללוי אבל אס לא מכרה ללוי כה״ ק לה מלר. ו ט לא מצי מפי ט מילי לבלאו ה ה  נגזל ב
ל שמעון לראובן ג לאייאש והלכך אין מעי אע״ ק להו נגזל מיניה ו י ז לו לראובן שכל זמן שהן ביל ראובן הגזלן מצי מפ ע  אין מ
ו בית לין ה ט ח ק להו מאחר ש ל יהולה לא מצי מפי ק להו אבל מי ל ראובן מצי מפי  שאינו של יהולה ט נוגע בעלות הוא למי
י א בגזל ומכר. ולאשמועינן אמא לבגזל ומכר יש חילוק בין מקרקע ש פ עליו ומשוס ללא משכתת לה לסיסא אלא בגזל ומכר תנא נמי ט ״  ע
ה ל:1ובמטלטלין כ ו ס ע אינה נגזלת נ ק ר ק ר נוגע בעלומ להלרא ליה לאין יאוש ושינוי רשומ מועיל בקרקע ל ה ל ל  למטלטלי לבמקרקעי אינו מעי
] לשינר רשות ואח״כ יאוש לא קניא אבל ביאוש ם ק ש ״ כ ז לאיכא למ״ל בהגוזל נ ע ה לה לוקח ביאוש ושינר רשות ולא תהלר ליה להאי מ ז לקנ ע  מ
ל לו ן וטיפא נמי. אמאי מעי : וסרטנ ה י מ ה הלוקח ולא הלרא גזילה למרה אלא מן הגזלן יטול הנגזל ל ס לקנ ט ו  ושינר רשות הכל מ
ה לפרה וטלית ולא יוציאנה מיל לר להא קנייה בשינוי רשות שאתר פ ו ג לה ומוקי לה ביל לר נהי למייאש מ הו  נגזל ללוקח ומסיק לה מי
ז לוי שיחזור ה והלכך ניחא ליה לתיקו ב ט מוחל הוא לגזלן למי גזילתו והלא נתמייב לו הגזלן למי  יאוש: מדמי מי מייאש. בתמיה. ו
ה גובה מראובן כלום ם מראובן שאילו היה נוטלה יהודה בעדים נמצא שלא היה לו לשמעון מלק בהך סרה וטלימ ולא הי  רטול הדמי
ן מלשלם וכ״ש הלוקח דקנייה ט ו ט ה מייאש דיורשין ס : לא צריכא דמית גזלן. דהשתא אסילו מדמי ד י  והלכך נוגע בעדומו הוא ואמאי מע
פ ״ ע א: ומאכיל אה בניו. א ד דלא נוגע בעדומו הו י  ביאוש ושינוי רשות דבהיתרא אתו לידיה: דסנן הגוזל כוי. והלכך מע
ן ט ו ט ימח לאחר מותו פ : והניח לפניהם. כלומר או שהניח לפניהם גדלה קי י ז ן דאינהו לא גזול מ  שנהנו בניו עצמן מן הגדלה פטורי
קמה לטשא בגזל ומכר משוס סיסא ולוקמה ביורש. , ומקשיגן לרב ששת דאו . [ : א י ב״ק ק ס ו מ  דקניוה ביאוש ושינר רשות אי נמי כשאכלום כדמוקי לה ה
ה ראה התנא לדחוק עצמו ולשנומ שיטמו בגזלן שמכר אפילו לא מכר הגזלן נמי אלא ת גזלן א״כ מ נדמי ט ו י י  אס איתא דבגזל ומכר מ
ן ומית גזלן וירשו לוי בנו ואתא מ הוריש לבניו היה יכול למצוא חילוק בין רישא לסיפא כגון ראובן שגזל שדה משמעו מ ן ד טו ממ ו  גזל ו
ט נוגע ע אינה נגזלת והדרא ליה מן היורש משוס ה ק ר ק ד ללר בן ראובן דלאו דיהודה היא ד קמערער לא ליזיל שמעון ומסהי  יהודה ו
ן ימא ארעא מיקום אבל בסיפא שגזל ראובן טלימ או סרה משמעו ק לה יהודה מיניה דיורש לא הדרא לשמעון דהיכא דקי י  בעדותו הוא דאי מפ
ז לוי יורש דרשות יורש כרשות ז ראובן ושינר רשות ב ד לו שמעון עליה דאיכא יאוש ב קמערער מעי  ומת ררשו לר בנו ואתא יהודה ו
ז כו׳ ע ר נוגע בעדות והכי הו״ל לתנא למיתני גזל לו בית והוריש לבנו אין מ ה ולא ה  לוקח דמי ולא מיהדר ליה לנגזל לא פרה ולא דמי
טש כוי. והאי דקאמר ולוקמה ביורש לאו דוקא אלא לימני יורש ואגב שיטפא דמקשי ליה לרב ששמ דמפרש ומוקי לה הו  גזל לו פרה ו
[ ם : הגיחא למ״ד. בהגוזל במרא נב״ק ש ש ט ו  בגזלן קאמר ולוקמה ביורש ומיהו ביורש לא מצי לאוקומה דהא קתני מכר אא״כ ממרץ לה למימני ה
 עלה דהך משנה רשומ יורש דגזלן לאו כרשומ לוקח מגזלן דמי דאילו גבי לוקת איכא יאוש ושינוי רשות וקני דלוקח רשוחא אחרימי היא ואילו
טשו דמי ולא קניה ביאוש גרידא דהא שינוי רשות ליכא גבי יורש וכל היכא דאיתא הדרא בעין י)  יורש כרעיה דאבוה וכברשומ גזלן מו
פא מוקמא הך סי ן והלכך לא מי ט ו ט ס כשאכלום דלא הויא גזילה קיימת והלכך ס מ י והניח לסניהן סטורין מוקי לה ה  לנגזל. והך משנה דקתנ
א: כרשות ד ביד יורש ונוגע בעדות הו ו ז לו נגזל ליורש עליה משוס דהדרא ליה פרה וטלית לנגזל אס מעמ ע מ  ביורש דלא מצי למימני ו
ממ: מאי איכא למימר. לימני גזל והוריש י ע אפילו גזילה קי מ ש מ ן ד ט ו ט י והניח לפניהם פ פ שמילה קיימת כדקתנ אע״  לוקח. דקנייה יורש ו
מ גזלן מוקי לה רב ששמ: וטור קשיא ליה לאביי. במאי דמוקי לה רב ששמ ן דבמי ו קמא שפיר ט  אמאי מני גזל ומכר בלא מכר נמי ממו
ד לו דהיינו לוקח ולא מצינו בגמרא ך שהוא מעי ז א ז עליו ד ע מ ת וזכות יש ל י שאחטו י שאתריותו עליו מפנ  בגזל ומכר והוצרך לפרש מפנ
ה ליה למימני מכר לו בית תו של אידך עליו דמוכר והכי הו י שאחטו ו עליו מפורש כן עליו דלוקח אלא עליו דמוכר מפנ ת ו ט ח  שוס א
י שאינה חוזרת לו: אלא כדרבין בר שמואל. ז עליה מסנ ע י שחוזרת לו מכר לו סרה מכר לו טלית מ ד לו עליה מפנ  מכר לו שדה אין מעי
ע ק ר ט איירי אלא במוכר ק ה א הכי כדלעיל מיהו ברייתא לאו ב נ ט ג ד אע״ ט ו י י מא ולא בגזל ומכר מ א דהך בטי ש  אתא לאשמועינן ט
י שאחריותו של בעל ז לו המוכר ללוקח מפנ ע קמערער דלא י  שלו שהיתה משועבדמ לבעל חוב ומכרה ללוקח זה ואתא איניש מעלמא ו
ם לז] וכנגד י מהל ז הלוקח דהדר עלה בעל חוב ולא ליהוי מוכר לוה רשע ולא ישלם נ ע זה והלכך ניחא ליה דתיקו ב ק ר ק  חוב עליו דמוכר לגבומ מ
גע בעדות הוא אבל בסיפא מכר לו סרה וטלית ללוקח ואמא ו ז דנ ע ט לא באחריות מכר לו והלכך אין מ ה  לוקח לא ליהוי לוה רשע ש
ו דבעל חוב עליו דלוה י<המוכר ת ו ט ח י שאין א ד לו מוכר ללוקח עליה וכגון שמכרה לו שלא באחריומ מסנ קמערער מעי  איניש מעלמא ו
א:  לגנוח מטלטלין ששעבד ומכר לאחרים אסילו עשאן אפוחיקי לבעל חוב ואמ״כ מכרן לאתטס כדרבא ואישתכח דלא נוגע בעדות הו

 בסממא

 מסורת הש״ם
 א) נייק קיא:, נ) 1שס],
 ג) (לעיל מג.], ד) צ״ל בעין
 הלרא. רש״ש, ה) בס׳׳א ליתא,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה (נדף
 הקודם) ואנ׳׳א וכו׳ כשינא
ן עמו כצ״ל י ד  שמעון ל
 והל״א: (ג) תום׳ ל״ה דוקא
ג ״ ע ע א ק ר ק  ונו׳ אנל נ
א יאוש ושינד רשוח כ י א  ד
 וכוי: (ג) בא״ד לאין מועיל
ת בקרקע: ו ש י ר ו נ  יאוש ושי

 רבינו גרשום
 ומקשי׳ מאי הוחקיה
 לאוקמיה להא ברייתא בגזל
 ומכר לוקמה בגזלן לחוד.
 כגון ראובן שגזל שדה
 משמעון ואתי לוי ומערער
 עלה דאמר שלי היא
 לא ליזל שמעון ולצטרף
 עם עד אחד לאםהודי
 לראובן דאינה של לוי
 משום דניחא ליה לשמעק
 דתיקום ברשות דראובן
 דהדרא ליה דהיינו מפני
 שאחריותו עליו על ראובן
 שגזלה ממנו שיחזירה לו
 האי לא קא מסהיד ליה
 שמעון ומפיק ליה לוי
 לראובן בכח עדים שיש לו
 שהשדה שלו היא אע״ג
 דמייתי שמעון שוב סהדי
 דנגזלה מיניה לא מצי מפיק
 לה מיניה כדאמר לעיל
 דאמרי׳ ארעא היכא דקיימא
 תיקום ביד לוי ולהכי
 נוגע בעדות הוא: ומשני
 מש״ה לא מצי לאוקמא
 בגזלן בלא מכר משום
 דקא בעי למיתנא סיפא
 וכו׳. דבםיפא לא סגי דלא
 מוקמה אלא בגזל ומכר
 דדוקא מכר דמש״ה מעיד
 לו דהוה ליה יאוש בעלים
 ביד גזלן דשמעיניה לבעל
 אבידה דמייאש ושינוי
 רשות ביד לוקח. דאפי׳
 למאן דאמר אע׳׳ג דמייאש
 לא נפקא מרשותיה דנגול
 היכא דאיכא יאוש ושינוי
 רשות מורי דנפקא לה
 מרשותיה דבעלים משום
 הכי מעיד לו עליה: אבל
 אי לא מכר. דודאי הדרא
 ליה דליכא שינוי רשות
 לא מצי לאסהוהי משום
 דנוגע בעדות הוא מש״ה
 איצטריך מכר דאיכא יאוש
 ושינוי רשות דלא הדרא לה
 ולהכי מעיד עליה דאין נוגע
 בעדות. וכיון דאיצטריך
 למיתני בסיפא גזל ומכר
 דאיכא שינוי רשות א) אפייה
 לא מייאש שמעון דקסבר
 קרקע אינה נגזלת ולהכי
 נוגע בדבר דניחא ליה
 דתיקום בידא דלוי דהדרא
 ליה. ומקשי׳ וסיפא בפרה
 וטלית אמאי מעיד נהי
 דמגופה של טלית מייאש
 הואיל דאיכא יאוש ושינוי
 רשות מן דמיו של טלית
 מי מייאש והא אכתי תבע
 ליה דמיו ונוגע בעדותו הוי
 דניחא ליה דתיקום ברשותא
 דלוי כי היכי דליפרע ליה
 ראובן דמי גזילתו דאי הוה
 מפיק לה יהודה מן לוי
 בראיית עדים הוה אמר
 ליה ראובן לשמעץ מה
 אתה מבקש ממני והלא
 לא היתה שלך אלא של
 יהודה היא שהוציאה מן
 לוי בכח עדים שהיא שלו
 ומש״ה נוגע בעדותו הוא:
 לא צריכא דמית גולן.
 דגזלה מש״ה מיאש נמי
 מדמים דיורשין פטורין
 מלשלם וה״ה ללוקח
 ומש״ה מצי מעיד דלא
 נגע בעדותו. ומקשי• ואכתי
 אמאי מוקים לברייתא בגול
 ומכר ונוקמיה ביורש כגץ
 ראובן גזל שדה משמעון

 א) נראה לצ׳׳ל תני רישא נמי
 בגזל ומכר יאפ״ה לא מייאש



 מסורת הש״ם
״ק יא: ודף לג: (גינוי!  א) נ
ות נ  מא.), ב) [עיי תוס׳ נתו
ה הוא ואשתו], ג) גי• ״ ד נ : ט  מ
 רש״צגובה ויכ״א הגי׳ נמ״מ
 נפי״ח מהלי מלוה הל׳ ני],
 ו) נ״א א״ל, ה) לקמן קנז.,
 ו) גי׳ רש״ל, ז) [ועיי תוס׳
ה הקדש ותוס׳  גיטין מ: די
: דייה משוס], ג  ערכי! נ
ה ״ ד : ל ק ק ״ נ ׳ ס ו ת ע ״ ע ו ן (  ח
ות נד: ל״ה נ נ ותוס׳ נתו  אנ

 אע״פ אס רצה],

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה דלא כוי ע״מ
 שיש ל• קרקע. שם איתא
 ע״ מ שיש לי נית כור עפר

 ואס כן אזלא לראיה זו:

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ל״ה ללא הוה וכוי
נ עיין פרק ״  להכא משמע. נ

:  מי שמת דף קנו ע״נ

 רבינו נרשום (המשך)
 וקנה ומכר או הוריש לא
 משתעבד לבעל חוב. מהכא
 ליכא למישמע דאיקני אי
 משתעבד או לא והכא א״כ
 אמאי מצי מעיד לא צריכא
 משום דקאמרי עדים ידענא
 ביה בפלוני בהאי לוה דלא
 הויא ליה קרקע מעולם
 וליכא למיחש דמטלטלי
 אגב מקרקעי הקנה לו
 מש״ה מעיד דאין מעמיד
 כפניו: ומקשי והיכי מצי
 למימר רבין בר שמואל
 לעיל דמש׳׳ה מצי מעיד
 גבי פרה וטלית דכיון שלא
 באחריות מכר לו לאו
 לאוקמי קמיה בעל חוכו
 קא כעי וכדמתרצינן והאמר
 רב פפא אע״ג דאמור
 רבנן וכו׳ נמצאת שאינה
 שלו. דאסהידי עדים שגזלה
 ומכרה לו ובא בעל השדה
 ונטלה ממנו חוור הלוקח
 עליו על המוכר והכא נמי
 אמאי מצי מעיד הא איכא
 למיחש דלמא גולה ולהכי
 מעיד לו דלמא כי היכי דלא
 מפיק לה המערער מידו דאי
 מפיק לה הואיל ונמצאת
 שאיגה שלו דגולה חוזר
 עליו הלוקח ואיכא למיחש
 שמא נוגע בעדות הוא
 דגזלה ואמאי מעיד: הכא
 במאי עסקינן. דמצי להעיד
 במכיר בה הלוקח שאותה
 פרה בת חמורו כלומר שכת
 פרתו היא ולא גזלה והכא
 נמי גבי טלית דמכיר זה
 דשלו היא ומשום הכי מצי
 מעיד דלאו נוגע בעדותו
 משום הכי נקט הכא בת
 חמורו ולא בת פרתו אגב
 דאיצטריך לן לקמן למימר
 בת חמורו קאמר נמי הכא
 ולא משום דוקא: דאמר
 ליה להכי זביני לך שלא
 באחריות. דלא תהדר עלי

 ולא נוגע בעדות הוא:

 מד: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 גסהמא. שלא ייחד לו סרה וטלית כפירוש דלא משתעבלא ליה
 לבע״ח הך סרה וטלית: לא משסעבדי. דלית להו קלא ולא יזהרו
 לקוחות דאי משתעכדי אין לך אדם שלוקח עוד מטלטלין מחכירו
יה: אלא אפילו עשאן אפוסיקי. להך סרה נ  דלמא טרסי להו מי
 וטלית שיחדן לו לגבות חובו משם אם
 לא יסרענו עד זמן סלוני: אפותיקי.
: טשה. לוה עבדו א קאי ה ה מ  פ
 אסותיקי לבעל חובו ומכרו אחרי
 כן הלוה לאיש אחר: אית ליה קלא.
: והא ליה דו לקוחות אנפשייהו  אפסי
 ליה קלא. סרה וטלית ולא ידעו
ד לו  הלקוחומ להזהר והלכך מעי
ה בפני בעל חובו: ד י מ ע  עליה דאין מ
 ומקשינן ואכמי בפרה וטלימ אמאי
ד וניחוש דלמא אקני ליה האי  מעי
. לבעל  מוכר מטלטלי אגב מקרקעי
 חובו להשתעבד לו לגבוח חובו מהן
 אס לא יפרענו בזמנו וחזר ומכרם
ד ללוקח שהן שלו נוגע בעדומ  וכי מעי
דן בפני בעל חובו. י שמעמי  הוא מפנ
ג משתעבדי ״ ה כ  והכי אשכחנא ד
 מטלטלי לבעל חוב דאמר רבה כר
 וגבי מטלטלי מן הלקוחומ דנכסיס
 שאין להם אחריומ כגון מטלטלין נקנין
 עם נכסים שיש להן אחריות לענין
ה בכסף בשטר ובחזקה והוא  מתנ
גו דחייל  הדין לענין שעבוד דמי
 שעבוד אמקרקעי חייל נמי אמטלטלי
 אבל אקני ליה מטלטלי גרידי בסודר
 להשתעבד לו לכשיגיע זמנו אס לא
ם לא קני ואפילו ה ו יגבה מ  יפרענ
ה דכל דאי לא קני  בלשון מתנ
 דאסמכמא היא ואסמכתא לא קניא
: ואמר 0 ו מ לף ס ״ ב  בסרק איזהו נשך (
 רב חםדא והוא דכהב ליה. בשטר
 השעבוד דלגמרי משעבד להו למטלטלי
: דלא כאסמכתא י  בהדי מקרקע
 כוי. דכיון דאין זו מכירה גמורה ולא
ה ולא משכון אלא שעבוד בעלמא  מתנ
 ודמי לאסמכמא דקאמר ליה אם לא אסרע לך לזמן פלוני תגבה מכאן
 הלכך צריך לכתוב בו לאלומי שטריה דלא כאסמכתא דאסמכמא
ו  לא קניא: טופסי דשטרי. הוא שטר העשוי להעתיק ממנ
 שטרות ולא נכמב לגבות בו ואין בו ממש: הכא במאי עסקינן.

 בסתמא הלא משתעבדא ליה מאי טעמא
 מטלטלי גינהו אומטלטלי לבע׳׳ח לא
 משתעבהי ואע״ג הכתב ליה מגלימא העל
 כתפיה הגי מילי האיתנהו בעינייהו אבל
 ליתנהו בעינייהו לא אלא באפילו עשאו
<דאמר  אפותיקי נמי לא מאי טעמא כדרבא א
עשה עבהו אפותיקי ומכרו בעל חוב  רבא ג
ומכרו אין (  גובה ממנו ישות וחמורו אפותיקי ג
 בעל חוב גובה הימנו מאי טעמא האי אית
 ליה קלא והא לית ליה קלא וליחוש הלמא
 אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי דאמר רבה
אי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי ״קני  ה

 מקרקעי ״קני מטלטלי ואמר רב חםהא י והוא
 הכתב ליה דלא כאםמכתא ודלא כטופםא
 דשטרי הכא במאי עסקינן כגון שלקח ומכר
 לאלתר וליחוש הילמא ׳האיקני ״הוא שמעת
 מינה ה)האיקני קנה ומכר קנה והוריש לא
 משתעבד לא צריכא דקאמרי עהים יהעינן
 ביה בהאי הלא הוה ליה ארעא מעולם
 והאמר רב פפא אע״ג דאמור רבנן המוכר
 שהה לחבירו שלא באחריות ובא בע״ח
 וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שאינה שלו
 חוזר עליו הכא במאי עסקינן במכיר בה
 שהיא בת חמורו ורב זביד אמר חאפילו
 נמצאת שאינה שלו אינו חוזר עליו הא״ל
 להכי זביני לך שלא באחריות גופא אמר
 רבין בר שמואל משמיה השמואל °המוכר
 שהה לחבית שלא באחריות אין מעיד לו עליה
 מפני שמעמידה בפני בעל חובו היכי המי

 אי

י ומכרו כר. אפילו אי סבר רבא דעבדי ק תי  עשה עבדו אפו
קט אפותיקי לאשמועינן בין בשטר בין  כמקרקעי דמי נ
י ומכרו כוי. הא דלא חשיב מכר בהדי ק תי : שורו אפו ה  בעל פ
׳ אקני ליה ע אפי י ק פ ע מידי שעבוד משוס דהקדש מ י ק ס מ  הקדש ד

ה שאין כן י מ  מטלטלין אגב מקרקע
כ דלא ת כ ): והוא ד  במכרי
א לן אי במטלטלי ק ס ס . מ א ת כ מ ס א  כ
י דוקא או אפילו  אגב מקרקע
 במקרקעי לחודיה: כגון שלקח
מכר לאלתר. הוה מצי למיפרך  ו
פה ו ׳ בית ושדה נמי אלא מג ה אפי  א״
א ע ר ה ליה א  פריך: דלא הו
ה מ  מעולם. מכאן תשובה לאומרים ד
 שנהגו לכתוב בהרשאוח ונתמי לו
ג דלית ליה ״ ע  ארבע אמות בחצרי א
ע משוס לאין לך אלם שאין לו ק ר  ק
 ארבע אמות בארץ ישראל דקרקע
 אינה נגזלת אי נמי דאין לך אדם שאין
 לו ד׳ אמות לקברו (א) דהכא משמע
ע בפ׳ מ ש  דאפשר שאין לו קרקע וכן מ
: ע״שו הרי אמ  שלישי לקדושין (לף ס
ל מנת שיש לי קרקע ע  מקודשמ לי 8
 משמע דאפשר שאין לו ודומק להעמיד
 בגר שאין לו חלק בארץ ועוד דא״כ
 לא יעשה אלם שני שטרי הקנאה
 שהראשון קנה ארבע אמותיו ונראה
א כיון שמולה שיש מ ע  לר״מ להיינו ט
ע וחוב הוא לו שהרי על ילי ק ר  לו ק
ה לחבירו אפילו יש כמה  קרקע מקנ
 עלים שמכחישים אוחו הרי הולאמ
 בעל לין כמאה עלים ולא חיישינן
ן מ ק ל  למיחזי כשיקרא כלאשכחנא (
פק ) גבי איסור גיורא לנ . ט מ  לף ק
 אוליתא מבי איסור ואף על גב שהיה
ר חזקיהו  איסור משקר ח) הקשה מהר״
ם ניחוש הכא דלמא אקני  דמכל מקו
ע והודה שיש ק ר  ליה מטלטלין אגב ק
ס שלא היה לו מעולם ״ ע ע א ק ר ק  לו מ
 ונראה דכולי האי לא חיישינן שמא

 שיקרו להודומ ונראה לו דבזמן הזה שרגילים לכמוב והקניחי לו ארבע
 אמות בחצירי א״כ מילחא דשטמא היא וא״כ מכר לו פרה וטלימ אין
ג דאיכא עדים דלא היה ליה ארעא מעולם: ״ ע ד לו עליה א  מעי

 אי
ד כגון שקנה הך סרה וטלית ומיד מכרה בפנינו דודאי לא לוה בינתיס ולא שעבדס למלוה: וניחוש דלמא דאיקני אמר ליה.  דמצי מעי
י הכי כשלוה כתב למלוה בשטר משעבדנא מ ק מ ט דמי כגון ד י ה י ו  כלומר אכתי איכא למיחש דאקני ליה להך פרה וטלימ למלוה אגב מקרקע
ד אלא מדלא ד ואכפי אמאי מעי ה והטלית אחרי כן נשתעבדו לו מי ר פ ד אנא למיקני וכשלקח ה י כל נכסי דקנאי ודעמי  לך אגב מקרקע
ט איכא למשמע דמי שכותב כן דאקני האומר לחבירו נכסים שאני עתיד לקנות אני מוכר לך או משעבד לך ואחר כן קנה ה  חיישת ל
ה לחבירו דבר שלא ט כן ומת והוריש לבניו לא משתעבד להאי שכתב לו דאין אדס מקנ ח  ומכר לאחטס או כתב לו דאיקני והוא קנה א
: לא צריכא. הא דקאמרי ] ולא איפשיטא ומשמע מהכא ללא משתעבד . ז קנ פ שעתיל לבא ובעיא היא לקמן בפרק מי שמת ז ״ ע  בא לילו א
י כגון לקאמרי עלים ילענא ביה כו׳ והלכך לא אקני ליה מטלטלי אגב ל ולא חיישינן לללמא אקני ליה מטלטלי אגב מקרקע  מעי
לה בסני בעל חובו לאו ת וגס אין מעמי ו ט ח ן שמכר לו הך פרה וטלית בלא א ו ט ל ל י והלכך מעי  מקרקעי שהרי לא היו לו מקרקע
ט קמא אסילו בלא לקח ומכר לאלמר. והא ללא קאמר אלא לא צריכא משוס לאמורא לא תירץ ה  נוגע בעלותו הוא כלל והשתא מתו
. וסירש ר״ח ידעינן ביה בהאי דלא הוה ליה ארעא מעולס ח] מו  לעיל אלא סתם הגמרא תירץ כן י) [ושיטה זו נוהגת ברוב המקו
ט לא קנה קרקע מעולם לא במתנה ולא דו ועד היום וברי לנו במה שקנה ו ו מעו ט הכי זה האיש לא נמסרש ממנ ו ט לאסה ט  צ
« נשאת ואחר כך בא בעלה מצא מזה ומזה אמר רב לא שנו אלא שנשאמ  בקניה כגון הא דגרסינן בהאשה רבה ביבמות (לף סח.
ן ליה כוי: נמצאת שאינה שלו. ט נפק ועד השתא ואמון לא ידעימו ה מ ט ה ן ב ט אנן הרנ מ א ט ו נן בה לא צטכא דאמו מ  כר ומסקי
ה ס ר ט ה כלל דבשלמא היכא ד ר ט ו חוזר לוקח על המוכר ולא הרא מ  שהעידו עדים שגזלה המוכר ומכרה לו ובא בעל השדה ונטלה ממנ
ן בבבא מציעא (לף יל.) וסירות שאכל שלו הן נ ט מ א ד  בעל חוב הויא מכירה דעביד אינש דזבין ארעא ליומיה בשביל סירות יום אחד כ
ס (לף יל:) מ ) בעל מוב גובה אח השבח שבח אין סירי לא אבל לוקח מגזלן אמר ה . ו  כדאמר שמואל בסרק שנים אוחזין בטליח >שס לף ט
ת יש לו שבח אין לו ללוקח אלא הדרא ארעא והדרי פירי וכל השבח והלכך ו ע  המוכר שדה לחבירו ונמצאמ שאינה שלו אמר שמואל מ
גע בעדומו הוא דניחא ליה למוכר ו ד הא איכא למימר דנ  כיון דלא מרויח מידי לאו מכר הוא כלל. והכא נמי גבי פרה וטלית אמאי מעי
ר הרי נמצא שאינה שלו של מוכר אלא גזלה מהאי ע ר ע ק ליה מיניה מערער בעדים שמעידין שהיא של מ  דמיקו ביד לוקח דאי מסי
ת מכר: ומשני במכיר בה. הלוקח ומודה בס ני עדיס  מערער ומכרה לזה ויחזור לוקח עליו דמוכר ואף על גב דשלא באחטו
 שהפרה זו בת פרתו של מוכר היא ולא גזלה מעולם וכן הטלית נארג בביתו והודאת בעל דין כמאה עדים דמי ואידך מערער בעי
דה דשלו היתה ר לבהמת המוכר דהשתא לא הדר לוקח עליה דמוכר כיון דמו ע ר ע מ ם בין בהממ ה עי ם או טו ט ק ט ש ע  לאסוקה מיניה ב
: ורב ] אמרינן הכי קט ממורו ולא בת סרמו משוס דלקמן נמה. נ ד לו מוכר לפסול עדיו של מערער דלאו נוגע בעדותו הוא. והא ד  והלכך מעי
: ר ט זביני לך כ ה ד לו עליה דאפילו ודאי גזלה אינו חוזר עליו דאמר ליה ל ר בה שהיא במ חמורו מעי ט  זביד אמר. אף על גב דאינו מ

 אי

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פי״ח מהלי פ  ק
 מלוה הל׳ נ שמג
 עשי! צד טוש״ע מ״מ סי׳

 קיג סעיף א:
ג ב מיי׳ שס הל• ה שמג מ  ק
 שס טוש״ע ח״מ סי׳

 קיז סעיף ג:
ד ג מיי׳ שם טוש״ע שס פ  ק
נרנ אלפס ו  סעיף ה [
ת פ״י לף קיח.ן: ו נ תו נ  עול נ
ה ד מיי׳ שס הלי ה׳ פ  ק

 טוש״ע שס סעיף ג:
ו ה ו מיי׳ שס הל׳ נ פ  ק
 סמג שם טוש״ע ח״מ

 סי׳ קיג סעיף א:
ו ז מיי׳ שס יסמג שס פ  ק
 טוש״ע ח״מ שי׳ קינ

 סעיף א:
ח ח מיי׳ פי״ט מהל׳ פ  ק
 מטרה הל׳ ח שמג
 לאדן קע טוש״ע ח״מ סי׳

ה סעיף ה:  רנ
ט ט מיי׳ סט״ז מהל׳ פ  ק
 עדות הל׳ ג סמג
ט טוש׳׳ע ח״מ סי׳ לז  לאדן ק

:  סעיף טו

 רבינו גרשום
 אבל פרה וטלית דודאי אם
 מכר לו א) מצי להעיד
 לו דלא מיבעיא בסתמא
 היכא דיש לו מטלטלין
 סתם דלא שיעבדן לבעל
 חובו אותה פרה וטלית
 דודאי אם מכרו לאחר לא
 משעבדינן ליה דמטלטלי
 לבעל חוב לא משתעבד,.
 אלא אפיי היכא דעשאו
 אפותיקי לפרה וטלית לבעל
 חובו לא משתעבד ליה
 כדרבא וכוי. האי עבד אם
 נעשה אפותיקי לבעל חובו
 אית ליה קלא ולא איבעי
 ליה לזבוניה מש״ה בעל
 חוב גובה הימנו ואינו מעיד
 לו מפני שמעמידו בפני
 בעל חובו אבל פרה וטלית
 לית ליה קלא ולא הוה
 ליה לאסוקי אדעתיה ולא
 מידי ומש״ה אין גובה
 מהן ולהכי מצי מעיד דאין
 מעמיד בפני בעל חובו ולאו
 נוגע בעדות הוא: ומקשי׳
 בפרה וטלית אמאי מעיד
 וניחוש דלמא אקנה לו
 לבעל חובו מטלטלי אגב
 מקרקעי שיהיו משועבדים
 לו וכי האי גווגא משתעבד,
 ללוקח וחזר ומכרן וכי
 מעיד ללוקח שהן שלו
 נוגע בעדות הוא מפני
 שמעמי׳ בפני בעל חובו.
 ומנא לן רמשתעבדי לבעל
 חוב דאמר רבא אקני ליה
 וכוי ואמר רב חסדא והוא
 הכתב ליה כשהקנה לו
 אגב קרקע דלא כאסמכתא
 כלומר שלא בתגאי כותבן
 לו ולא כטופסי דשטרא
 כלומר לא כמו שמוצא שטר
 ומעתיקו דאין אדם יכול
 לגבות כאותו טופס אלא
 כחומר כל השטרות שהן
 עיקר וכיון דכתב ליה הכי
 משתעבדי ליה ובדין הוא
 דלא מצי מעיד דנוגע הוא
 דמעמידן בפני בעל חוב.
 הכא במאי עסקינן דמצי
 מעיד לו כגון שלקחן בפנינו
 ומכר לאלתר דלא משעבדין
 לבעל חובו ולהכי מעיד:
 ומקשי׳ וניחוש דלמא הכי
 כתב ליה בשטר לבעל חובו
 דקנאי ודאיקני דמשמע כל
 מה שאני עתיד לקנות יהא
 משועבד לך ואכתי אמאי
 מצי מעיד אפי׳ כשלקח
 בפנינו מדלא חיישי׳ להכי
 ומצי מעיד שמעת מינה
 להיכא דכתב לבעל חובו
 דאיקני יהא משועבד לך

 א) נראה דצ״ל אס מכר לו
 שלא נאחריות מצי להעיל ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קנ א מיי׳ פי״ט מהל׳
 מטרה הלי ל סמג לאוין
 קע טוש״ע ח״מ סי׳ רכה

 סעיף נ:
 קנא כ מיי׳ פייט מהל׳
 טוען הלי א סמג עשי!
 צה טוש״ע ח״מ סי׳ קלד

 סעיף א:
 קנב ג מיי׳ שס הל׳ נ

 טוש״ע שס סעיף ג:

 רבינו גרשום
 היכי דמי. האי מוכר: אי
 דאית ליה ארעא אחריתי.
 חוץ מזו שמכר אמאי לא
 מצי מסהיד ליה והא עליה
 דידיה קא הדר בעל חובו
 וגבי מההוא קרקע דשייר לו
 ולא על הלוקח. ואי דלית
 ליה ארעא אתריתי אמאי
 לא מצי מסהיד הא לא
 נוגע בעדות דכיון דלית ליה
 קרקע מאי נפקא ליה מיניה.
 כלומר אמאי איכפת לו אם
 לא היה מוצא בעל חובו
 לגבות כלום מן הלוקח סוף
 סוף אין יכול בעל חובו
 לחוור לגבות ממנו שהרי
 אין לו כלום הלכך מה לו
 למוכר לשקר ואמאי נוגע
 בעדות הוא: לעולם דלית
 ליה ארעא אחריתי למוכר.
 ודקאמרת אי הכי מה לו
 לשקר אפייה חיישינן משום
 דלא ניחא ליה דליקרייה
 לוה רשע ולא ישלם וניחא
 ליה דלישכח בעל חובו
 למטרף מידי מן הלוקח:
 סוף סוף. כי טרף ליה
 בעל חובו לגבי דלוקח הרי
 לוקח קורא לו לוה רשע
 ולא ישלם. לא דמצי אמר
 ליה מוכר להכי זביני לך
 שלא באחריות דלא ליהוי
 ליה עוד שום תרעומות:
 דסלקין לעילא. מבבל
 לא״י: ודנחתין לתתא. מא״י
 לבבל כלומר הוו ידעין
 הכל האי דינא. ולא אמרן
 דמפצי ליה אלא כשאין
 מכיר בה הלוקח שהיא בת
 חמורו דמוכר: לא מפצי
 ליה. דהשתא ידע דעובד
 כוכבים באנסות לקחה ממנו
 ולא בדין: ולא אמרן. אפי׳
 להיכא שאין מכיר בה שהיא
 בת חמורו דמפצי ליה אלא
 דקא אניס ליה עובד כוכבי׳
 בלא אוכפא דאיכא למימר
 מה שהכיר אניס ומה שלא
 הכיר לא אנס ומש׳׳ה דינא
 הוא דמפצי ליה אבל אניס
 לתרוייהו לא מפצי ליה:
 אמימר כוי: פיםקא אומן
 שמתקן כלים אם מבקש
 ממנו כעל הבית שיחזור לו
 את כליו אע״ג דאין רואהו
 בידו אין לו חזקה לאומן
 לומר לקוח הוא בידי: אמר
 רבה ל״ש. דאין לו חוקה
 אלא שמסר לו בעל הבית
 בעדים דאע״ג דלא ראהו
 בידו אין לו חזקה לאומן
 לומר לקוח הוא בידי משום
 דסביר ליה המפקיד אצל
 חבירו בעדים צריך להחזיר
 לו בעדים אבל מסר לו
 שלא בעדים אע״ג דראוהו
 בידו יש לו חזקה דמתוך
 שיכול לומר לא היו דברים
 מעולם. לא נתת לי שום
 כלי לתקן: אמר ליה אביי
 אי הכי אפי׳ בעדים. מסר לו
 כיון דלא ראוהו הוי חזקה
 מתוך שיכול לומר לו כוי.
 משום דמשמע לו המפקיד
 אצל חבירו בעדים אין צריך

 להחזיר לו בעדים:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מה.
ה מצי לשנויי כגון תי עליה הדר. הו א אחרי ע ר ת ליה א י א  אי ד
 שעשאה אפומיקי דאז לא הדר אארעא אחרימי דאימ ליה ואס
גע ו ד עליה דנ פרע לו אחרמ ומש״ה אינו מעי ר י ע ר ע מ  מפול ביד ה
מ שיפטרו אס יתעשר ״ מה מ א מינה. תי ק פ א: מאי נ  בעדות הו
 ושמא בשביל כן אין לפוסלו לעדות

: די  כיון דהשמא לא מררח מי
מה י ליה. תי צ פ מ א ד  דינא הו
 לרשב״א דלימא ליה איימי
ה ואשלם לך דאפילו פ ר  ראיה דבדין ט
ט כל שכן  לגבי ישראל מצי למימר ה
ט כגון י י מ ״ס ויש לומר ד  לגבי עכו
ו ובדיניהם הויא ״ס דן עמ  שבדיני עכו

״ס הלכך חייב לפצומו:  דעכו
ך ו ת א בעדים מ ל  אבל מסר לו ש
 שיכול לומר כוי. אין לפרש
ט כלל י  מתוך שהיה יכול לומר אין ב
א מ פ ק ת  דהא בראה מיירי כדמוכח א
פ מתוך ״  דאביי דראה עבדו אלא ה
 שיכול לומר לא היו דברים מעולם
 שבא לידו בתורת אומנומ אלא בתורת
 מכר אי נמי אתה מכרתו לאחר ואחר
נטרס ואם מאמר  מכרו לי כדסי׳ הקו
 מאי איריא אומן דאין לו חזקה היכא
ן ו ׳ אחר נמי ט ם אפי ט ע ר לו ב ס מ  ל
ן  שיש עדים שבא לידו בתורת סקדו
ק שצטך  ואפילו לא ראה למאי דמסי
ך לה אבל ט  להחזיר לו בעדים ולקמן פ
ד דרבה ר״ל ״ ם קשה דמאי ס  מכל מקו
ס ולא פירש מ  כגון שמסר לו בעדים ס
 בפניהם אס במורמ מכר אס במורמ
להט דוקא אומן אין לו חזקה ן ו  פקדו
ן ללא ו ר לו ט ס א לתקנו מ מ ת ס מ  ד
 פירש אבל אחר מדלא פירש שהוא
ה הוא ורב נחמן בר יצחק דפריך בסוף א מכר או מחנ מ ת ס ן מ  סקדו
גיא אומן הוא דאין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה לא מסמבר ליה  הסו
ה ללא שטח כלפליך נ) [לעיל ע ט  לרב נחמן לאוקומה בראיה בלא י
ם מאי קאמרי ללא שכיח שימסור ט ם ליחזו ע ט  מיניה] אי לאיכא ע
ך ט  בפניהם ולא ילעי הקציצה והכא נמי רב נחמן בר יצחק לא ס
ך אי לאיכא עלים אחר אמאי יש לו ט ט פ ה  אלא מכח סברא זו ו
ן אחא ליליה ללא מסמבר כ ילעי עלים לבתולת סקלו ״  חזקה הא ע
 לאוקומה («< בלבל ללא ילעי ללא שכיח כלל הקשה בקונט׳ אמאי
 יש חזקה לאומן מ״ש מלבריס העשויין להשאיל ולהשטר ותירץ
ן להשאיל ולהשטר שייך גבי כל אלם אבל הכא ם העשרי ט ב ל  ל
׳ רגיל למקן  מצי למימר אומן אינך רגיל אצלי לתקן ור״י אומר לאפי
ן להשאיל ולהשטר שייך בין לגבי  אצלו יש לחלק ללברים העשרי
ר שאינו נאמן ואין יכול כל שעה ט  אדם שמכיר שהוא נאמן בין מ
 להעמיד עדים כשרוצה להשאיל ולהשכיר שלא להשיא עצמו שם רע
 בשכיניו אבל לאומן אס צטך הוא למקן יכול לימן לאומן המכיר
 שהוא נאמן או להביא עדים לכך יש לו חזקה שלא בעדים:
ו לך כוי. פירוש מד החזרתי ל לו כו ך שי ו ת ׳ בעדים נמי מ י אפי  אי הכ
 בשלמא לדידי דלא מפליגנא בין יש עדים לאין עדים אלא בראה
מן ם לא מהי ט גנא היכא דראה אסילו היכא דליכא ע  הוא דמסלי
 כדאמר אביי בסמוך והיכא דלא ראה אף על גב דאיכא עדיס
מן במיגו דמצי אמר החזרחיו לך אלא לדידך היכא דאיכא  מהי

 עדים

 אי דאית ליה ארעא אחריתי עליה דידיה הדר
 אי דלית ליה ארעא אחריתי מאי נפקא ליה
 מינה לעולם הלית ליה ארעא אחריתי דאמר
לוה רשע ולא ישלם סוף  לא ניחא הליהוי 1
 םוף לגבי איהך נמי לוה רשע ולא ישלם הוא
 דאמר לחכי זביני לך שלא באחריות מכריז
 רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא
 והנחתין לתתא האי בר ישראל חבין ליה
 חמרא לישראל חבריה וקא אתי עכו״ם ואניס
 ליה מיניה הינא הוא המפצי ליה מיניה ולא
 אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו
 אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא
 אמרן אלא הלא אניס ליה לדידיה ולאוכפא
 אבל אניס ליה להיהיה ולאוכפא לא אמימר
 אמה אאפי׳ ליכא כל הני לא מאי טעמא מיהע
אשר  יהע הםתם עובה כוכבים אנס הוא שנא׳ 2
 פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר: באומן אין
 לו חזקה וכוי: אמר רבה ל״ש אלא שמםר
 לו בעדים אבל מסר לו שלא בעהים מתוך
 שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר
 ליה נמי לקוחה היא ביהי מהימן אמר ליה
אפילו בעהים נמי מתוך שיכול  אביי אי הכי נ
 לומר לו החזרתיו לך כי אמר ליה לקוחה
 היא ביהי מהימן אמר ליה רבה מי םברת

 המפקיה

י בת חורין שיוכל בע״ח לגבוח ת ט ח  אי דאיס ליה. למוכר ארעא א
 הימנה עליה הדר בעל חוב דאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום
ד הרי אין  שיש נכסים בני חורין ואפי׳ הן זבורימ ואמאי אינו מעי
ד אס ס ס דה בפני בעל חובו ואין לו למוכר לא ריוח ולא ה  מעמי

ד ביד הלוקח ואינו נוגע בעדות ו  תעמ
 זו: מאי נפקא ליה מינה. אס תשאר
ק לה  ביד הלוקח הא אפילו אי מפי
 מערער לא מצי גבי בעל חובו מיניה
 דמוכר מידי דהא לית ליה: לא ניחא
ד לוקח פוק ארעא מי  ליה. ללוה דמי
ה לגבות מ  ולא ימצא בעל חוב מ
 וקם ליה לוה בלוה רשע ולא ישלם
א: םוןו סון1.  והלכך נוגע בעדומו הו
קי לה ה הנאה יש לו בעדומ זו דמו  מ
 ביד לוקח והדר בעל חוב וגבי לה
 מיניה לגבי לוקח נמי הוה ליה לוה
דו ולא הוי נוגע ט הססי ה  רשע ש
 בעדות זו: ומשני דאמר ליה להכי
 זבני לך שלא באחריות. להפטר מכל
ד ת שבעולם והלכך אינו מעי ו ט ח  א
 שרוצה להעמידה בפני בעל חובו
ה ליה לוה רשע אי  דלגביה הוא דהו
ש ט ע ליה: מכריז רבא. ד ר  לא פ
 לרבים: דסלקין לעילא. העולין
מחתי להסא. ק ישראל: ו א  מבבל ל
י לבבל. כולכם מדעו דין זה האי ״ א  מ
ר: : חמרא. חמו  בר ישראל כר
ן י  ואניס ליה מיניה. דלוקח דקטע
י או מי ״ס חמור זה נגנב ממנ  עכו
י ובלא עדים  שמכרו לך גזלו ממנ
 מאנסו הימנו וכדמפרש לקמן דלא
 אניס ליה לאוכפא אלא החמור לבדו
 דמוכמ מילתא דדידיה הוא דקא

א הוא דמסצי נ  שקיל ללאו לידיה לא בעי (א) ליה למישקל והלכך ט
ס קמל) רביא עלים י ל ה ת  ליה כמו הסוצה אמ לול עבלו מחרב רעה (
א הס. ולוקא נ ״ס ציימי ט « לעכו ) ו ל י ס אולי יוציאנו מ ״ ו  וילון עם העכ
ן לאין כח ט ״ס אבל קאניס ליה ישראל לא מסצי ליה אלא ימבענו ב  עכו
ה: ולא אמרן. לצטך  לישראל לגזול חמור מחבירו בלא עדים ובלא ראי
ר בה לוקח שהיא במ חמורו של ט  מוכר לפצוח לוקח אלא שאין מ
: אבל הכיר בה כוי לא. ס ״ ו  מוכר דאיכא למימר הדין עם העכ
דוע הוא שגדלה בבימו של מוכר וסמס ן דדבר י ו  מבעי ליה לסצותו ט
: ולא אמרן. ס ״ ו כ ע  עובד כוכבים אנס הוא מסמברא דשלא כדין אנסו ה
ר ואת ר בה אלא דלא אניס את החמו ט  דמפצי ליה היכא דאין מ
קט ן דהניח את האוכף מסמברא דשלו הוא נוטל. והלכך נ ו ט  האוכף ד
כף: לא. מפצי  חמור אבל פרה וטלימ ליכא למימר האי חילוק דאו
א: אפילו ליכא כל הני. אינו מכיר בה ס עובד כוכבים אנס הו מ ס  ליה ד
ס ת ס ט לא מפצי ליה ד  שהיא בת חמורו ולא אניס לאוכפא אפילו ה
 עובד כוכבים אנס הוא א)[והט קי״ל משוס דאמימר בתראה הוא]: אומן אין
י [מב.] האומנין והאריסין. כל חדא חדא בבא ׳ היא דקתנ י  לו חזקה. מתנ
 מפרש להו ואזיל: אמר רבה לא שנו. דאין לו חזקה לטעון לקוח
ו או אמ כליו: ט ג ט וצריך לשלס האומן לבעל הבית אמ ב י  הוא ב
 אלא שמסר לו. בעל הבימ לאומן טלימו בסני עדים למקנו והלכך
 אפילו אץ אנו רואיס עכשיו הטלימ ביד האומן ובעל הבימ תובעו
ד י ק פ מ  טליתו אין האומן יכול לטעון החזרתיו לך דסבירא ליה לרבה ה
ם כדמפרש לקמיה נע״בןוהיה ט ע  אצל חבירו בעדים צטך להחזיר לו ב

ן בא לידו ן עדים שבתורח פקדו  לו להחזירו בעדים וכל שכן שאנו רואין אותו בבית האומן שאין יכול לטעון לקוח הוא בידי שהרי מעידי
׳ ן בשבועות >לף מא.) דאסי נ ט מ ט א ה ן החזרתיו לך בסני סלוני וסלוני והלכו למדינמ הים נאמן ד ט בסניהס מסר לו. ומיהו אי טעי ה  ש
ן ואמר פרעתיך בפני פלוני וסלוני והלכו להם למדינת היס נאמן. ומיהו כל זמן  למ״ד המלוה את חבירו בעדים צריך לסורעו בעדים אי טעי
ן מתוך שיכול לומר פרעמיך בסני פלוני ופלוני והלכו להם למדינח נ ט מ ן אלא החזרמיו לך שלא בעדיס אינו נאמן והא דלא א  דלא טעי
ן דלא פרעו בפני עדיס לא היה יכול לומר סרעתי בסני ו ט  הים ט אמר נמי החזרמי ביני ובינך נאמן כי האי גוונא לא אמרינן מיגו ד
מ נ י ם ממד ט  סלוני ופלוני והלכו להס למדינמ הים דמילמא דעבידא לאיגלויי לא משקר איניש סן יעשה בדאי היום ולמחר ט הדרי ע
ר לו שלא בעדים. לא מיבעיא היכא דאין אנו רואין הטליח בידו דממוך שיכול לומר ס לם: אבל מ  הים ראמרו לא היו דברים מעו
 אמת אמה מסרת לי אבל התזרתי לך ונאמן דהא אין צטך עכשיו להחזיר לו בעדים אי נמי יכול לומר לא היו דברים מעולם שלא מסרת לי ויהיה
ם ט ו אלא אסילו אם ראו עכשיו ע  נאמן בשבועת היסמ כי אמר לו נמי ישנו בידי ולקוח הוא שמכרחו לי דיש לו חזקה ונאמן ע״י האי מג
ז האומן או שמסוס בו בפנינו ממוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם שלא מסרתו לי אבל אחר מסרו לי שמכרתו לו והוא  הטלימ ב
 מכרה לי ט אמר ליה נמי אמה מסרתו לי ומכרמו לי נאמן בהאי מיגו דסבירא ליה לרבה השתא דהיכא דלא מסר לו בעדים ל״ש ראה
ס העשרין להשאיל ולהשכיר ואמר אידך לקוחין הן בידי דאינו ט ב י ליה לטן של ד  הטלית בידו עכשיו ל״ש לא ראה יש חזקה דלא מדמ
ג דליכא עדי מסירת שאלה או שטרות משום דשאלה ושטרות לכל שכניו אדם משאיל אע״  נאמן הואיל רש למערער עליס שהיה שלו ו
ט מוכח לקמיה [ע״ב] ללרבה ל״ש ראה ל״ש לא ראה יש לו לאומן חזקה ה טך אצלי ו  ומשטר אבל הכא מצי אמר אומן אינך רגיל לתקן בג
ר לו בעלים בין ראה עכשיו הטלימ ס מ  היכא לליכא מסירה בעלים: אמר ליה אביי. לרבה אמאי לא משרמ שום חילוק היכא ל
 בידו בעדים ללא ראה אפילו מסר בעדים נמי היכא דלא ראה יש לו חזקה מתוך שיכול לומר לו התזרתיו לך דסבירא ליה לאביי

ד י ק פ מ  ה

 מםורת הש״ם
 &) רש״ל, נ) גי׳ רש״ל לקמן,

 תורה אור השלם
 1 לוד־ רשע ולא ישלב

 ועדיק חונן ונותן:
 תהלים לז כא
 2 פצני והצילני מיד בני
 נכר אשר פיהם ךבר שוא

 וימעם ימץ שקר:
 תהלים קמד יא

 הגהות הב״ח
 (6) רשב״ם ל״ה ואניס
 וכו׳ לא נעי למישקל כצ״ל
 ותינח ליה נמחק: (נ) בא״ד
 יוציאנו מידו בדין לעכו״ס:
 (ג) תום' ל״ה אכל וכוי ללא
 מסתנר לאוקימה כגון ללא

 ילעי:



 מםורת הש״ם
: שבועות מו., נ  א) ב״מ קי
 נ) נ״א אומן, ג) צ״ל מנאנסו.
 מהר׳׳ס, ו) נ״א ואפי׳ אין,

 הגהות הב״ח
ה אגיי י ב י ת י  (א) נמ׳ א
ה ראה עבדו ונוי: ב ר  ל
ל ״  (5) שם מה טיגו אצלך א
 אתה: (ג) תום' ל״ה נתנה
ה צא ה י ש  ונוי לצא חזינן ד
 שיהה נצ״ל ותיבת ללא נמחק:

 רבינו גרשום (המשך)
 נאמן עד דאיכא תרתי:
 הנותן טליתו לאומן. לתקנה
 וראה אותה בידו: אומן
 אומר. ב׳ מעות קצצת לי
 בשכירותי: להביא ראיה.
 בעדים: נתנה לו. האומן
 לבעה״ב: בדמנו. היינו כל
 היום שהתדירה לו: נשבע.
 האומן ונוטל מבעה״ב
 דשכיר בדמנו נשבע ונוטל:
 עבר דמנו המוציא מחבירו
 עליו הראיה. בעדים: אי
 דאיכא עדים. שקצץ לו

 בפניהן:

 מה: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
ד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו צעדים כי א״ל י ק פ מ  ה
י אומן אין ׳ דקמנ י מן ולא משכחמ ממנ  נמי לקוח הוא בידי מהי
ר ס ר בעדים לא שנא לא מ ס  לו חזקה אלא היכא דראה לא שנא מ
 דלמסירה לא חייש אביי דעכשיו אינו יכול לטעון החזרתיו לך דהא
 קא חזינן ליה בידו וגם אינו יכול
 לטעון לא מסרמו לי דדמי לדברים
 העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר
ג ״ ע  לקוחה היא בידי דאינו נאמן א
 דליכא עדי מסירה ובכה״ג לחול הוא
 דס״ל לאביי דאומן אין לו חזקה. והכי
ן כאביי: ראה א דשמעתי  הרא מסקנ
 טבדו ביד אומן. שמלמדו אומנומ
 והך ראיה בעדים היא שאינו יכול
 לטעון לא ראית. וכגון שהחזיק בו
׳ שנים  שלש שנים דאי בסחומ מג
ע אבל מ ש מ קט אומן ד  למה לי דנ
 באדם אחר הויא חזקמו חזקה
) הגוררות . ל לף לו י ע ל  והאמר ר״ל (
 אין להן חזקה ואוקימנן אין להן חזקה
 לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר ג׳
 שנים: וטליתו ביד כובס. ואפילו
: לא אמר כלום. דאומן  שעה אחמ
 אין לו חזקה: בפני אמרת. לפלוני
: דבריו. ה  למוכרו ולימנו לו בממנ
ד השחא ״ ס ט ק  של נ<גזלן קיימין. ה
: ר א כ ש ך מאי שנא ט ט ס ק  והיינו ד
 אמר רבא כוי. ברישא מסרש לה
 והלר מס רש תיובתא: ביוצא.
 הטלימ ממחמ ילי אחר שטוען
 שלקחו מן האומן וקאמר ליה אחר
ה  לבעל הבית התובעו ואמר לו מ
ו לאומן  טיבו אצלך והלא מסרתי
 למקנו והוא משיב מן האומן קניתיו
 ובמצומך מכרו לי שבסני אמרת לו
ט הוא כמי שטוען ממך  למוכרו ה
גו לאי א״ל האי מחזיק לבעה״ב מנך זבנתי ומהימן הוא  לקחחי למי
ולע אני לזבינמה ניהליה לאומן  להא לאו אומן הוא כי א״ל נמי י
] לאי א״ל לזבנה מינך מן דהיינו כדאמרן לעיל 1מא:  וזבנה אומן ניהלי מהי
: אי דאיכא עדים. שמסר לו למה לי ראה הא את ן מ י י מה ד  קמאי ט
ם ל״ש ראה ל״ש לא ראה אמרת ט ע  הוא דאמרמ ל״ש אלא שמסר לו ב
הו בעדים צטך להחזירו בעדים דו ן דהסקי ו ט מן משוס ד  דאין אומן מהי
ע דאין מ ש מ מן ד ט ראה אינו נאמן אבל אם לא ראה מהי  ואמאי קתני ד
ס ליה  צריך להחזיר לו בעדים: וכי ראה. אותו ביד האומן מיהא מפי
 בעה״ב ומוציאו מידו. אלמא היכא דראה אסילו לא מסר בעדים
מן אומן וקשיא לרבה דאמר דהיכא דמסר שלא בעדים ל״ש  לא מהי
: ומשני רבה לא לעולם. היכא מן מן או  ראה לא שנא לא ראה מהי
ט י י מן ואפילו ראה כדאמרינן והכא מ  ללא מסר בעליס אומן מהי
ן לאיכא ו ט  כגון דאיכא עדים שמסר לו וגס ראה הטלימ בילו ל
 תרתי עדים וראה לא מצי לאחזוקי ביה ולמימר לקוח הוא בידי
ן בא לידו ומיגו ליכא למימר דהא לא מצי למימר ט במורמ פקדו ה  ש
 החזרתיו לך שהרי רואין אומו עכשיו בידו. ועכשיו חזר בו רבה בעל
ג דלא ראה אין לו ״ ע  כרמו ממאי דאוקי לממני׳ במסירח עדים א
 מזקה לאומן והשתא ס״ל דהיכא דאיכא תרמי עדים וראה אין לו
ם יש לו חזקה שיכול ט ם ולא ראה או ראה ולא ע ט  חזקה אבל ע
ם דהדר ביה ט ע ג דמסר ב אע״  לטעון החזרמיו לך היכא דלא ראה ו
ם וכ״ש היכא דליכא לא ט ע  ממאי דאמר לעיל צריך להחזיר לו ב
 עדים ולא ראה דיש לו חזקה. ולאביי בראה לחוד תליא מילחא אס
 ראה ביד אומן אין לו חזקה ואס לא ראה יש חזקה ולמסירה לא
: והאמרת כוי. וכיון דאיכא עדים ס י ם בין בלא עד ט ע  מיישינן בין ב
: מסיב רבא. לאביי: לסיועי לרבה. נראה בעיני  למה לי ראה
 דבלשון הזה אמר רבא בבימ המדרש מניא כוומיה דרבה ותיובתא
מן מיגו . משום דאומן מהי ס ט  דאביי: על בטה׳׳ב להביא ראיה. ע
׳ גבי ו כדאמרי ד כדי דמי  דמצי למימר לקוח הוא בידי יכול לטעון ע
: בזמנו נשבע ונוטל. ( . ו ף ל ל ל י לע  הנהו עיזי דאכלי חושלי בנהרדעא (
 כלומר אס בזמנו מובעו בדין נשבע ונוטל דהיינו מן הנשבעין ונוטלין.
ד ] משוס דבעל הבימ טרו א בשבועומ נמה. מ ע ט  שטר בזמנו נשבע ונוטל ו
: המוציא ה מ ח  בפועליו הימנוהו לשכיר: עבר זמנו. אחר ששקעה ה
מסתמא : אי דאיהא עדים. שמסר לאומן בפניהם ו  מחבירו. שטר
: ט מ א : ליחזי. דיינין עדים מאי ק מ ו  גס בסניהס קצץ השטר

 אלא

המפקיד אצל חבירו בעדים אינו צריך  א

 להחזיר לו בעדים לא ס״ד אלא המפקיד אצל
 חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים
 >א< מיתיבי אביי ראה עבדו ביד אומן וטליתו
 ביד כובס אומר לו מה טיבו אצלך «< אתה
 מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר
 כלום בפני אמרת לו למוכרו וליתנו לו
 במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא ומאי
 שנא סיפא אמר רבה סיפא בביוצא מתחת
 יהי אחר וקאמר ליה אחר בפני אמרת לו
 למוכרו וליתנו במתנה מיגו האי בעי א״ל
 מינך זבנתיה כי א״ל נמי בפני אמרת לו
 למוכרו דבריו קיימין ומהימן קתני מיהת
 רישא ראה היכי המי אי האיכא עהים למה לי
 ראה ניתי עדים ונשקול אלא לאו דליכא
לעולם  עהים וכי ראה מיהא תפים ליה לא ג
 האיכא עהים והוא דראה והא את הוא דאמרת
 המפקיה אצל חבירו בעדים צריך לפורעו
 בעדים אמר ליה הדרי בי מתיב רבא לסיועי
י הנותן טליתו לאומן אומן אומר (  לרבה א
 שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי
 לך אלא אחת כל זמן שהטלית ביה אומן על
 בעה״ב להביא האיה נתנה לו בזמנו נשבע
 ונוטל עבר זמנו המוציא מחבירו עליו הראיה
 ה״ה אי האיכא עהים ליחזי עדים מאי קאמרי

 אלא

מנא אמאי אינו נאמן במיגו דאי בעי ׳ לא ראה דלא מהי ם אפי ט  ע
ט אפילו בעדים נמי לא  אמר החזרמיו לך ומיהו קשה דלשון אי ה
ס ט ע ט דשלא בעדים נאמן במיגו ב ע אי ה מ ש ט אלא מ ע ה מ ש  מ
ה לך למימר מיגו בשלמא לדידי דלימ לי מיגו שלא בעדים  נמי הו

 בעדים נמי לימ לי מיגו אלא לדידך
 קשה ור״ח דחק לפרש ואין נראה
ל חכירו צ  כלל לר״י: המפקיד א
 כעדים צריך להחזיר לו כעדים.
 וא״מ אכמי להימניה במיגו דאי בעי
ן בסוף המוכר נ ט מ א ד  אמר נאנסו כ
) גבי ם ש . ו ף ע ן ל מ ק ל  אמ הבימ (
ד אצל חבירו בשטר ואסי׳ מאן  מסקי
 דפליג המס היינו משוס דשטרך
ה  בידי מאי בעי ותירץ ר״ת לודאי הו
 מצי אביי למיסרך ליה אי הכי בעדים
 נמי להימניה במיגו דאי בעי אמר
ה  נאנסו אלא דלא אסיק אדעמי
א ואודי ליה דבראה ת י ט ב  ואומניה מ
ט י ׳ ותו ליכא למסרך מ י  איירי מתנ
מ דהא דקאמר הכא ״  אנאנסוג) ר
 דצטך להחזיר לו כעדים היינו אס
עה אנל ו  רוצה להיוח סטור משנ
ו דנאנסו י) ואין ג מי עה נאמן נ ו שנ  נ
ס והכי סי׳ לעיל ט ע  מחזיר לו כ
 לא שנו דאומן אין לו חזקה בלא
 שבועה אלא שמסר לו בעדים אבל
ם נאמן בלא שבועה ט ע  מסר לו שלא ב
ס ט ב  במיגו דאי בעי אמר לא היו ד
ט קודס שנמקנה שבועת י י מ  מעולם ו
 היסת ולכך כי אמר לא היו דברים
 מעולם אין צטך שבועה אי נמי לאתר
 שנמקנה וללישנא דבעי בשבועה
א ולא חשיב הכא דררא נ  דררא דממו
א דאמר לא בא לידי בתורת נ  דממו
דה שנתתייב בו מעולם  אומנות ואין מו

ה לי בידך וא״ל הן למחר א״ל א אלא מנ נ  ולא חשיב דררא דממו
 תנהו לי וא״ל נתמיו לך שמודה שנתחייב ועל סירוש זה קשה לר״ח
 דמאי סריך לקמן מראה עבדו ביד אומן אי דאיכא עדים למה לי
י ראה דאסילו בשבועה לא יהא  ראה ליימי עדים ולישקול הא מהנ
מן הוא בשבועה במיגו דנאנסו  נאמן דאין לו מיגו דבלא ראה מהי
ע דלא אמר כלום דאסילו בשבועה אינו נאמן ונראה מ ש בטימא מ  ו
ד דצטך להחזיר בעדים ״ מ א ד מ ע ט  לו למרץ דהכא לא חשיב מיגו ד
( ס ש : ו א ף מ ל ן דלא הימניה בשבועה כדאמר בשבועומ ( ו ט  משוס ד
מן א אל תחזיר לי אלא בעדים הלכך לא מהי ט ה  דהויא כאילו א״ל ב
ד אנסשיה אבל התם בהמוכר סבר דאין צטך  במיגו דאיהו דאפסי
 להחזיר לו בעדים ולא חשיב כאילו אמר אל תחזירני אלא בעדים
 ולכך נאמן במיגו אבל אין נראה דאסילו מאן דאיח ליה צריך
מן דאי לאו הכי מקשי מאי  להחזיר לו בעדים ט איכא מיגו מהי
א דראה עבדו ביד אומן דסברא דאין צריך  סריך ליה אביי מההי
 להחזיר לו בעדים הא איכא תנא בשבועות דאית ליה המלוה אמ
ם צטך להתזיר לו בעדים ויסבור רבה כוותיה אלא ט ע  חבירו ב
דה בסקדון דאיכא מיגו  משום דאסילו ההוא חנא דשבועומ מו

: מ ״  דנאנסו דאין צטך להחזיר לו בעדים לכך נראה כסי׳ ר
 נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל. וא״ת והא אמר בפ׳ המקבל
) אומן אומר שתים קצצת לי והלה אומר ם ש : ו ב י ף ק מ ל ״ ב ) 
דע  לא קצצמי לך אלא אחמ המוציא מחבירו עליו הראיה דקציצה מי
ך ליה ומשני דהך ט * ס ם ש . ו ו ף מ ת ל י ע ו ב ש  ידיע ובפי כל הנשבעין (
ד הוא בפועליו וא״ת ר דטרו ט  דהכא כרבי יהודה דקציצה נמי לא ד
ה הוה לן למימר נשבע ״ ע מ  א״כ לאתר זמנו נמי אמאי אמר ה
ן בעלמא לאחר זמנו דאין נשבע ונוטל נ ט מ א א מ ע  ונוטל דמאי ט
 כדמפרש בריש כל הנשבעין רחזקה דאין שטר משהה שכרו ואין
דה ט שהה שכיר ובעה״ב עבר דמו  בעה״ב עובר בבל תלין והכא ה
 שקצץ לו אחמ ועדיין חייב לו וליכא למימר דמיירי כגון דאמר לא
 קצצחי לך אלא אחת ופרעתי לך דא״כ בזמנו אמאי נשבע ונוטל
קמי לה ואיהו בעי הודאה במקצה ואין לתרץ  הא כרבי יהודה מו
 נמי כגון שאומר אוחה אחת שקצצתי לך ברשומך השהימי דלא
ט ה מ חזקה דאין שכיר משהה שכרו ליכא ד ״ מ  עבר בבל מלין ד
 שיהה אחת ודוחק לומר דמאי דחזינן דשיהה שיהה ומאי דלא
י א חד עדים מ י א עדים ל כ י א  חזינן (ג) דלא שיהה לא שיהה: אי ד
א ס ט ע מה לר״י ד . דודאי ידעי הקציצה דרגילומ הוא מי  קאמרי

מן אומן שהטלית בילו ה לאוקמה בלא ראה אם כן אמאי מהי ק אדעמי ם וראה דאכתי לא מסי ט  מינה הוה ליה למיפרך דאי איכא ע
ן לרבה במיגו אלא לאביי במאי מוקי לה בין דאיכא עדים בין דליכא מ ה ליה למימר בשלמא לרבא מוקי לה בדליכא עדים דמהי ט הו ה  ו
מן וכגון דלא ראה ליחזי ג דאיכא עדים אומן מהי ״ ע א ם ואתא לאשמועינן ד ט ט קאמר אי דאיכא ע ה מן במיגו רש לומר ד ם לא מהי ט  ע
ע לן סשיטא דכי ליכא עדים ולא ראה מ ש ם מאי קאמרי אלא לאו דליכא עדים דמו לא מצימ לאוקומי בדלא ראה דאס כן מאי קא מ ט  ע

מן  דמהי

 עין משפט
 נר מצוה

נ א מיי׳ פ״ט מהל׳ נ  ק
נ עשי! מ  טיע! הל׳ ג ס
 צה טוש״ע מ״מ סי׳ רצו
 סעיף א נ וסי׳ רצז סעיף א:
ד ב טוש׳יע ח״מ סי׳ נ  ק

 קלל סעיף ל:
ה ג מיי׳ פ״ו מהל׳ נ  ק
 פקלון הלכה ל ופייט
 מהל׳ טוען הל׳ ג שמג שם
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קלל סעיף

 א וסי׳ רצז שעיף א:
ו ד מיי׳ פייט מהל׳ נ  ק
 טוען הלי ב וסי״א
 מהלכות שכירות הלי מ סמג
 עשי! צה טוש״ע ח״מ סי׳

ט סעיף ה:  פ

 מוסף רש״י
ד ת בי י ל ט ה ן ש מ ל ז  כ
. לנעל הניח הר ן מ ו  א
 המוציא מחנירו עליו הראיה
 להניא עליס שלא קצן אלא

. ! ת מ1. ו ע ו ב ש  אחת (

 רבינו גרשום
 אמר ליה מי סברת כוי.
 אמר רב׳ מפרש לה לסיפא
 א) ביוצאת העדות מחמת
 ידי אחר ולא מחמת ידי
 אומן וכי אמר ליה המערער
 להאי אחר מה טיבו אצלך
 אמר לו בפני אמרת לו
 לאומן למוכרו למי שירצה
 ואני קניתיו ממנו דבריו
 קיימין מינו כוי כי אמר
 ליה נמי ובינתה ניהליה
 ובפני אמרת לו שימכרהו או
 יתנהו למי שירצה מהימן:
 אי דאיכא עדים. שראוהו
 שמסר לו למה ליה ראה
 בידו אע״ג דלא ראה בידו
 לא אמר כלום האומן דנייתי
 עדים שהפקידו אצלו ונפיק
 לדבריך דאמרת המפקיד
 אצל חבירו בעדים צריך
 להחויר לו בעדים. אלא לאו
 הכא במאי עסקינן דליכא
 עדים ומש׳׳ה דוקא ראה וכי
 ראה המפקיד ביד האומן
 מיהא תפיס מן האומן
 דלא מהימן הוא דלית ליה
 חוקה וקשיא לרבה דאמר
 היכא דמסר לו שלא בעהים
 אע״ג דראהו מהימן האומן
 והא הכא קתני דאינו נאמן
 אע״ג דליכא עדים הואיל
 דראהו. ומשני לא לעולם
 מש״ה אינו נאמן האומן
 דאיכא עדים שמסרו לו
 והוא דראה המפקיד דוקא.
 מש״ה הואיל דאיכא תרתי
 עדים וראה אינו נאמן. אכל
 לעולם אי ליכא עדים אע״ג
 דראה בידו מהימן האומן
 וכן הכי נמי אי איכא
 עדים הואיל דלא ראהו
 המפקיד מהימן האומן ויש
 לו חזקה. ומקשה ליה
 אביי והיכי מצית למימר
 משום דאיתנייהו תרוייהו
 אינו נאמן הא ליתנייהו
 תרוייהו נאמן והא את
 הוא דאמרת המפקיד אצל
 חבירו בעדים אע״ג דלא
 ראהו צריך להחזיר לו
 בעדים ולא מהימן האומן
 אע״ג דליתנייהו תרוייהו:
 א״ל הדרי בי. דסבירא
 ליה המפקיד אצל חבירו
 בעדים א״צ להחזיר לו
 בעדים והואיל שלא ראהו
 מהימן האומן והכי קתני
 לה אמר רבה ל״ש דאין
 לו חוקה אלא שמסר לו
 בעדים וראהו בידו אבל
 אם לא ראהו מהימן האומן
 משום דסבירא ליה המפקיד
 אצל חבירו בעדים א״צ
 להחזיר לו בעדים ואם מסר
 לו שלא בעדים נמי אע״ג
 דראהו מהימן האומן מתוך
 שיכול כוי ואביי ס״ל אע״ג
 דליכא עדים הואיל שראהו
 מיהא תפיס דלאו אומן
 מהימן. ואי איכא נמי עדים
 הואיל שלא ראהו בידו
 נאמן האומן משום דס״ל
 המפקיד אצל חבירו בעדים
 א״צ להחזיר לו בעדים
 ואביי עביד ראיה עיקר
 כלא עדים ורבה ס״ל דאינו

 או נראה לצ׳יל ביוצא הטלית.



 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פייט מהל׳ נ  ק
ג עשי! מ  טוען הל נ ס
ט  צה טוש׳׳ע ח״מ סי׳ פ

 סעיף ה:
ח ב מיי׳ פ״ו מהל׳ נ  ק
ג עשי! מ  גדלה הל׳ ו ס
 עג טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קלו

 סעיף א:
ט ג מיי׳ שס טיש״ע שס נ  ק

 סעיף ג:
ם ד ה מיי' שס טוש׳׳ע  ק

 שס סעיף א:
א ו מיי׳ ס׳׳ט מהל׳ ם  ק
ג מ  טוען הל׳ א ס
 עשין צה טוש״ע ח״מ סי׳

 קלד סעיף א:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מו.

 רבינו גרשום
 אלא לאו דליכא עדים וקתני
 דאומן מהימן באגריה.
 היכא דלית ליה עדים
 וראיה לבעל הבית ברישא.
 ותיובתא דאביי דאמר
 דהיכא דליכא עדים כי
 ראה מהימן בעל הבית
 ותפיס ליה והא הכא אע׳׳ג
 דראה בעל הבית ביד האומן
 לא תפיס דהאומן מהימן.
 וסייעתא לרבה דאמר הואיל
 דאיכא תרתי אבל ראה
 לחח־ מהימן האומן דהכא
 נמי ליכא אלא ראה לחוד:
 לא לעולם דליכא עדים ולא
 ראה. מש״ה האומן מהימן
 אבל אי ראה אע״ג דליכא
 עדים מצי תפיס דלא מהימן
 האומן וכדאביי: הא אחר.
 כגון סוחר יש לו חזקה:
 היכי דמי אי דאיכא עדים.
 שהפקידה אצלו וראה בידי
 אחר אמאי יש לו חזקה.
 אלא לאו דליכא עדים אע״ג
 דליכא עדים וראה אחר
 יש לו חזקה אבל אומן
 אין לו חזקה הואיל דראה
 אע״ג דליכא עדים. דבאיכא
 עדים לא מצית לה לאוקמי
 דמשוס דאיכא למיפדך אחר
 אמאי יש לו חזקה הואיל
 דאיכא עדים בשלמא לאביי
 ניחא משום דליכא עדים
 וראה מיהא תפיס דאין לו
 חזקה לאומן אלא לרבה
 דאמר רבעינן תרתי עדים
 וראה מש״ה אין לו חזקה
 אבל אי ליכא עדים אע׳׳ג
 דראה יש לו חוקה והא
 קתגי דאין לו חזקה קשיא:
 נתחלפו כלים בכלים בבית
 האומן. שהחזיר לו האומן
 כליו של אחר: הרי זה
 ישתמש בה. זה באותו כלי
 עד שיבא הלה ויטול את
 שלו ויחזיר לו את שלו אבל
 אם נתחלפו לו בבית האבל
 כוי: אמר רב חייא. מפרש
 מאי איכא בין רישא לסיפא:
 וכי אין אדם עשוי לומר
 לאומן מכור לי טליחי. למי
 שמבקשו ממך ודאי עשוי
 לומר לו וכסבור היה האומן
 למכור אותו טלית של אחר
 ומכר טליתו של זה בשגגה
 ומדעתו נתן לו לוה טלית
 שאינה שלו עד שיפשפש
 ויראה אחר שלו שמכר.
 ומש״ה מותר להשתמש
 בה דמדעתו נתן לו
 משא ״כ בבית האבל ובבית
 המשתה: ל״ש. דמותר
 להשתמש אלא שנתן לו
 האומן הוא בעצמו. אבל
 נתנו לו אשתו ובניו אין
 משתמש בהן דשלא מדעת
 יהבי ניהלה: והוא נמי.
 האומן אי יהיב לו: לא
 אמרן. דמשתמש כה: אלא
 דאמר ליה הא לך טלית וו
 סתם. משמע דמדעת יהביה
 ניהליה דקא ידע דלא דידיה
 היא ונתנה לו לישתמש
 בה: סרבלי. טלית: לא היו
 דברים מעולם. שאין בידי
 טליתך: אפקיניה. טלית
 אחרינא דאמרת דלא דידי
 הוא וניחזינה: אמר איברא.
 בודאי שלא אוציא לך טליתך:

ה אומן אפ״ ראה ו מן ואין כאן שוס חילוש אלא ולאי איירי נ  למהי
מ לרישא לשוס ן ומשני לעולם בלליכא עלים ולא ראה ולא מ מ  מהי
א נמי ה לו מנ נ ת י לאשמועינן לינא מ ע נ פא ל  חילוש אלא משוס סי
ג לסשיטא היא ואין להקשות ״ ע ל אומן א י  רישא כל זמן שהטלית נ
סא סי קט נ י למשני אכיי אמאי נ מא  נ
 נמנה לו הוה ליה למימני ראהו נילו
ל אומן להא לא י ס שהטלית נ ״ ע  א
 נתת תנא לאשמועינן מילי נלינא
להט קתני נתנה לו והוא  לראה ו
 הלין ללאה נמי כנתנה למי שהיה

:  צטך ליתנה לו על כרחו
כא עדים. הקשה י ל ו ד  אלא לא
ט מצי י) לאוררי י ה ם ד ״ כ  ט
ו ם אס כן אמאי נזמנ ט  כדליכא ע
ש כל ט ן נ נ ט מ ע ונוטל הא א  נשנ
) דאס ם ש : ו ה ת לף מ ו ע ו ב ש  הנשבעין (
ס ממוך שיכול לומר ט ע  שכרו שלא כ
 לא שכרתיך מעולם יכול לומר לו
י דלא ״ ר ו א ו  שכרתיך ונתתי לך שכרך 8
ט דחדא דפלוגתא היא י  קשה מ
גו ם ועוד דהכא ליכא האי מי מ  ה
ן שמודה כמקצמ ואי אמר לא ו  ט
ר כופר נכל ומזקה  שכרמיך מעולם ה
י כעל תוכו: פנ  דאין אדם מעיז פניו נ
י יש לו א ם ר א ח א עדים א כ י א  אי ד
ט י י ראה מ נ  חזקה. ונראה ד
 דאי נלא ראה אומן נמי יש לו חזקה
י אמר החזרתיו לך דאין ע  מיגו דאי נ
ם אלא ודאי ט ע  צטך להחזיר לו נ
ראה מיירי א״כ אחר אמאי יש לו  נ
רמ תו ם דנ ט ן דאיכא ע ו  חזקה ט
ו ולא מצי למיטען נמי ז א ל ן נ  סקדו
ט ראה וסר״ת נראה ה  התזרתי לך ש
מן מר לאו ר לו ש ם ע ד ץ א : וכי א ו מי  לר״י מאד רחוק על כן לא כתנ
ה אומן ומכר את של זה שהיה סכור למכור ע ט . ו ר לי טליתי ו  מכ
 את של חנירו ונתן לו את של חנירו תחמיו אכל אס לא היה עשר
ת שטעה אומן ונתן את מ ח  לומר לאומן למכור לא היה מותר מ
ת המשמה וסוסו י נ ל או נ ר כנתחלסו לו נבית האנ ה  שלו לחכירו ד

: ו טליתו ע ממנ כ ת  שיחזיר מכירו אמ שלו לאומן רתזור ר
יוה גכך. סי׳ טלית שהיו בו סימנים כעין י דחז ת לי סהד י  הא א
ס שהיא שלו: ט ט  שלי ולא שהיה להם טביעות עין שהיו מ
מה לרשב״א ט דראה תניא מי ׳ ר ליה. דלא משר ראה מ׳ מ א  שפיר ק
ר דלא משר מ א  דמאי בעי למימר אי בעי למימר שסיר ק
ה צטך למימר עלה ראה מ  ליה ראה דלא בעי לאסוקי דנחזייה ד
ט ה ה שהיא שלו דחייב להחזיר ש ו ר ט ק ליה ר  מניא סשיטא דאי מסי
ט שסיר קאמר  כסר ואמר לא היו דברים מעולם ונראה לו לסרש ה
ס מעולם דעל ידי כך לא משר ט ב ה זו לא היו ד נ ע  כלומר שטוען ט
ס לא היה בה טביעות עין רכול לומר אחר ט ע ל  ליה ראה הואיל ו
גו ד מי ן לקוח הוא בילי לא היה נאמן לאין לו עו ה טעי  היה אבל אי הו
ס מעולם לירא לומר כן ט ב  דאי בעי אמר החזרתיו לך או לא היו ל
 הואיל רש עדים שראו טלית כאותו שהוא שלו בידו והשתא אתי שסיר
פ שאינה ראיה גמורה של ״ ע ט ראה תניא כלומר א ״  דקאמר מ
י בבטיתא מ עין אלא שהיו בה סימנין כמו שלו דראה דקתנ עו  טבי
: ט י מ (גמורה) אינו נאמן לומר לקות הוא ב ה י א ע ליה בכל ענין ר מ ש  מ

 שלח

 אלא לאו הליכא עהים וקתני אומן מהימן מיגו
 האי בעי א״ל לקוחה היא ביהי מהימן נמי
לעולם דליכא עדים והוא הלא  אאנריה לא א
 ראה מתיב ר״נ בר יצחק אומן אין לו חזקה
 אומן הוא האין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה
 ה״ד אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה
 אלא לאו הליכא עהים וקתני אומן אין לו
נתחלפו ב (  חזקה תיובתא דרבה תיובתא: ת״ר א
 לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה ישתמש
בבית  בהן עה שיבא הלה וימול את שלו ג
 האבל או בבית המשתה הרי זה לא ישתמש
 בהן עה שיבא הלה וימול את שלו מאי שנא
 רישא ומאי שנא סיפא >*< אמר רב הוה
 יתיבנא קמיה דחביבי ואמר לי וכי אין אדם
 עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי אמר רב
 חייא בריה דר״נ י לא שנו אלא הוא אבל
 אשתו ובניו לא והוא נמי לא אמרן י׳ אלא
 הא״ל טלית סתם אבל טליתך לא האי לאו
 טלית היהיה הוא א״ל אביי להבא תא אחוי
 לך רמאי דפומבדיתא מאי עבדי א״ל הב לי
 סרבלאי >« לא היו דברים מעולם הא אית לי
 סהדי דחזיוה גבך אמר ליה ההוא אחרינא
 הוה אפקיניה ונחזינהו אמר ליה איברא לא
 מפיקנא ליה אמר רבא ישפיר קאמר ליה «<

 ראה

: וקהני אומן ג דראה אע״ רה ו ט מסי  אלא לאו דליכא עדים. ע
י על בעה״ב להביא ראיה כרבה ותיובתא דאביי דאמר  מהימן. דקתנ
מן ט הכל מהי ב ד : דליהא עדים ולא ראה. ו מן היכא דראה  לא מהי
לם: הא אחר. איניש בעלמא דלאו ם מעו ט ב  למצי אמר לא היו ד

: היכי דמי. לבאומן אין לו מן  או
 חזקה ואחר יש לו חזקה: אי דאיכא
 עדים. שמסר בעה״ב לאומן בפניהם
 והוא דראה הטלית עכשיו בידו א״כ
ן אחר יש לו חזקה הא נ קי  היאך טי
ן ן דאיכא עדים דבתורח סקדו ו  ט
ו ז ו וגס רואץ אותו עכשיו ב ז  בא ל
 ללא מצי למימר החזרתיו לך הא
מן לומר לקוח הוא בילי  ולאי לא מהי
פוס שאין ס ואפוטרו ט א  למאי שנא מ
י והא ז  יכולין לומר לקוח הוא ב
 ליכא למימר לבלאיכא עלים ולא ראה
מן להא אפילו ט והלכך אחר מהי י י  מ
מן ללבט הכל להא  אומן נמי מהי
ז אצל חבירו ק ס מ ] ה : ה מ  אוקמינן לעיל נ
 בעלים אין צטך להחזיר לו בעלים
 ומיגו למצי אמר החזרתיו לך כי אמר
: אלא לאו ן מ י י מה ז  נמי לקוח הוא ב
רה והלכך  דליכא עדים. בשעת מסי
ו דאחר יש לו ז ג דרואין אנו ב ״ ע  א
ן דלאו אומן יכול לומר ו ט  חזקה ד
י כדין כל הקונין ז  לקוח הוא ב
ן עדים ט ט ן שאין צ ה ט ב ח  מטלטלין מ
ן שהוא מוחזק בו יכול לומר ו ט  אלא מ
: וקסני אומן ך מ  שלי הוא שלקחמיו מ
ם ט  אין לו חזקה. היכא דליכא ע
 ואיכא ראה כאביי: סיובסא דרבה.
מן אומן עד דאיכא  דאמר לעולם מהי
 תרתי. והשתא שמעינן מהכא

ז אצל חבירו בעדים אץ צטך להחזיר לו בעדים דהא הדר ק ס מ ה  ד
נן  ביה רבה לגבי דאביי ובהמוכר את הבימ לקמן (לף ע.) ססקי
ז אצל חבירו בשטר אין צטך להחזיר לו בעדים. ק פ מ  שאפילו ה
מן מיניה שמעינן ם אחר אמאי מהי ט מדקאמר גמרא אי דאיכא ע  ו
ו לסנינו שאינו ז ס ועדיין ישנו לסקדון ב ט ע ד אצל חבירו ב  שהמפקי
0 אינו נאמן. כ ״ ח  יכול לטעון החזרתיו לך יי) ולטעון שמכרו לי א
מן מיגו דאי בעי תפס אבל אס לא ראה (ותפס) מהי מ בשראה ו ה״  ו
מ ״ ה  אמר החזרתיו לך ט אמר מכרת אותס לי נאמן ובשבועה. ו
ן בו ט ט מ ז חבירו ו ז אצלו בעדים אבל אס ראה טליחו ב ק ס ה  ש
ה טיבו אצלך ואמר לו לקוח הוא ען לזה מ  עדים שהיה של זה הטו
ו אצלך מאחר שאין לו י הוא נאמן דאין זה נאמן לומר הסקדמי ז  ב
ז חבירו שאינו אומן אבל ראה טלימו מ שמצא טלימו ב ״ ה  עדים. ו
ם ט י אינו נאמן אא״כ יש לו ע ז  ביד אומן ואמר אומן לקוח הוא ב
ר ס פ שלא מ אע״  שלקחו מזה בפניהם (ובא הלה ונטל אמ שלו) ו
ו נאמן האומן לומר לקוח הוא ז  לו בעדים אבל אם לא ראהו ב
ן החזרתיו לך כי אמר ו דמצי טעי ג אע״ס שמסר לו בעדים דמי  בידי ו
מ דאומן אין לו חזקה בכלים שאומו ״ ה י נאמן. ו ז  נמי לקוח הוא ב
 אומן ראר לחקן כגון לצבע בגד לצבוע וטליח לכובס וכן חלוק וכל
מ שיש חילוק בין אומן לבעל ״ ה  בגדים בני כינוס ולעברן עורות. ו
ן ס העשרי ט ב  הביס בדבטס שאין עשרין להשאיל ולהשטר אבל ד
י אינו ז  להשאיל ולהשטר ל״ש אומן ול״ש כל אדם אס אמר לקוחין הן ב
: בביה האומן. שנתן לו האומן טלית של > : ו  נאמן במס׳ שבועות (לף מ

מ כלמסרש לקמיה לאיכא למימר האומן ע ל ר שואל שלא מ  אדם אחר: ה״ז ישסמש בהן עד שיבא הלה. אותו שנטל טלימו של זה *)האומן ולא ה
ט אין אדם עשר כו׳ והלכך איכא למימר שהאומן מכר סא ו א בא לסרש מאי שנא מסי ש ט ס ד ע : אמר רב ח״א. ט ת ע ד  נתן לו זה מ
ת עד שיחזיר לו את ע ד ה האומן ומכר טליתו של זה ונתן לו טלית זו מ ע ט ן במצות בעל הבית שצוה לו למוכרו ו  טלית (« אחת שהוא ממק
: ל״ש. דמותר להשתמש אלא שנתן לו האומן ה שאין כן בבית האבל ובבית המשמה ו נתן לו מומר להשממש בה מ ן דמדעת טו  שלו ו
: והוא נמי. ו ע א ט ע ט י ת עשה: אבל. אם נתנו לו לזה אשמו ובניו של אומן לא ישממש דאיכא למימר מ ע ד  עצמו דאיכא למימר מ
מדעת ט לא אמר ליה טליתך שאין זו שלו ו ה ל : לא אמרן. ראם נתן הוא מותר להשתמש בו אלא דאמר ליה הילך טלית זו דאיכא למימר ד  אומן
. וכן הלכה: א ואסור להשתמש שלא מדעת ת הו טעו  נתן לו חליסי טליתו שלו: אבל. אם אמר לו הילך טליתך כסבור הוא שזו היא שלו ו
א לורך אשני אושפיזך: אמר ליה. ת ט ב מ ו ן לף ק0.< פ י ל חו ס ( מ ן ה נ ט מ א ד  רמאי דפומבדיסא. האומנין שמביאין להן בגדים לתקן כ
ן בו יסה ט ט ם אין מ : דחזיוה גבך. בגד אחד ראו והוא שלי ומיהו העדי : הב לי סרבלאי. טלימי שמסרתי לך למקן ( י  בעל הבית י
ך והוצא עצמך מן התשד: איברא לא ט ב א: אפקיניה וגחזינהו. הוצא אותו שיראו עדים שאתה אומר אחרינא הוא ואממ ד  אם זה הו
מ דלא לשם שמיס מתכרן אלא לגנוב את ס וזהו הרמאו ט ח ן א  מפיקנא ליה. באמת לא אוציאנו בשביל טענומיך של הבל אראה לך ממו
: ס שבישראל יכולין לטעון כן ט ש ׳ כ ם דאסי מ ן ע ט . כך השיב רבא לאביי שאע״פ שרמאיס הן ה : שפיר קאמר ליה. האומן ן  טלית חבירו ממכר

 ראה

 מםורת הש״ם
 א) [תוספתא נ״ק פ׳׳י ע״ש],
 ב) או משכנו. רש״ל, ג) צ״ל
 מהאומן, ד) נ״א לאוקמי.

 ר״מ, ה) ר״מ מ״ז,

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה אלא בוי ואור"־
 דלק״פ. קשה לי הא מה קשה
 במתניתין לקתני רי״א עד
 שיהא שס מקצת הודאה
 יקשה הא יש לו מגו לכפר
 הכל וא״כ מיכח תיריצס השני

 וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' (אמר רנ הוה
 יחיפנא קמיה דחניני ואמר
 לי וכי) תא״מ ונ״נ ס״א
ר רבי מ  והיא ני׳ רשב״ס א
ט וכוי: (ג) שם א ו י י  ח
ל לא ״ נ לי סרנלאי א  ה
 היו: (ג) שם שפיר קאמר
ט ראה. נ״נ גי׳ ׳ ׳  ליה מ
ה ראה: י י ל ו ש  תוש׳ ללא מ
 (ד) רשב״ם ל״ס תיונחא יכו׳
ן שמכרו ע ו ט  החורחיו לך ו
די ו בי נ כ ש ו מ  לי אח״כ א
 אינו נאמן: (ה) ד״ה אמר רנ
ד שהוא: ח  חייא וכו׳ טליח א
) ד״ה אמר ליה נעל הניח ו ) 

: ל ד נ ן ה מ ו א  ל



 מסורת הש״ם
 א) וגי׳ הערוך קהרמנא פי׳
 אפוטרופוס], ב) הרק״ס
 אימר שבכמה נת״י ליתא ועי׳
 נהגהוח יעג״ן, 1) רש״א,
 ד) וגמש׳ קדושי[ דף לג.
 משמע דסתס ר׳׳נ הוא ר״נ נר
 אנא ו יעי׳ נתשונת חוט ה ש גי
 שי• נ׳ שרוצה לימר דתרי רנ
 נחמן הוו יחל מינייהו ר״נ נר
 אנא], ה) [יעי' תוש׳ עירוני(
 יח. ל״ה מחקיך יעיר שס מג:
 ל״ה יתינ יחוס׳ גיטי[ לא:
 ל״ה אנא], ו) [צ״ל לפי׳

 רשנ״ס],

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ השחא אפקיה
 ולישיימיה שקול אח לילך:
 (5) רשב״פ ל״ה לליכא פירא
 ינר הרנה שדות ימצא

 נאריסית יגס:

 רבינו גרשום (המשך!
 טוען ואמר החזקתי באותו
 חלק שהורדתי האריסין
 לא הויא חזקה. דאימור
 בהרמנא בעלמא שוי׳ נתנו
 לו רשות כעל- השדות
 להורידן. דהואיל דנפישי
 אריסין מתעסקי טפי בשדות
 ומינטרן טפי וניחא להו:
 אריס וכוי. להעיד לבעל
 השדה שקנאה לדחות
 מעליו המערער או לא. מי
 אמריי רנוגע בערות הוא
 הואיל דמתהני מכירותיה
 או לא: הכי אמר שמואל
 מעיד. הואיל דאין לו כגוף
 קרקע: הא דאיכא פיר־
 בארעא. שעדיין לא נטל
 האריס חלקו אינו מעיד
 דנוגע הוא. ואי ליכא פירי
 בארעא דכבר לקט חלקו
 המגיע מעיד: ערב מעיד
 ללוה. דשלו היא הקרקע
 שקנאה אע״ג דמשתעבדי
 לערב שדותיו של לוה.
 ואימת מעיד והוא דאית
 ליה ארעא אחריתי ללוה
 חוץ מזו שמעיד עליה
 שוה שיעור החוב שנתערב
 בשבילו: מלוה נמי מעיד
 ללוה. דזבין ההוא קרקע
 דלא אמרי• הואיל דהאי
 קרקע משועבד למלוה נוגע
 בעדות הוא. דכיון דאית
 ליה ללוה ארעא אחריתי
 דמצ־ למיגבי מינה מלוה
 שיעור הלואתו לאו נוגע
 בעדות הוא: לוקח ראשון
 מעיד ללוקת שני. כגון
 ראובן לוה משמעון מנה
 ושוב מכר ב׳ שדותיו
 אחת ללוי באחריות ואחת
 ליהודה השתא שדה זו
 שמכר ליהוד׳ משועבדת
 ללוי מפני שקיבל ללוי
 אחריות שאם יבא שמעון
 ויטרוף את לוי שיחזור לוי
 ויגבה ממה ששייר ראובן
 שלא מכר ללוי עכשיו אם
 רוצה לערער על שדה שקנה
 יהודה שמשועבדת ללוי
 יכול לוי שהוא לוקת ראשון
 להעיד על יהודה שקנאה
 ולא אמריי נוגע בעדותו
 הוא משום דמשועבדת לו
 אינו רוצה שתצא מידו.
 ואימתי מעיד לו והוא דאית
 לו לראובן או ליהודה קרקע
 אחריתי שאם היה שמעון
 טורף את לוי שיכול לוי
 לחזור או על ראובן שמכר
 לו או על יהודה שקנה מה
 שמשועבד לו דהשת׳ לא
 נוגע בעדות הוא חנדיין יש

 לו מקום לגבות ממנו:

 מו: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ראה תניא. ראה טליתו ביל האומן שרואה עכשיו ובעלים אבל זה
ם כשראוהו לא הכירוהו  אינו רואה טליתו ביל זה האומן וגם העלי
בע מצי משר ליה ראה יכול לישתלל א: ואי תכים. התו  אס זה הו
 לאומן בלבריס על שיראהו לו בסני עלים וכיון שיראהו יוכל להוציאו
ו לאומן אין לו חזקה היכא  ממנ
: דא״ל. לרך ערמה בחשאי:  לראה
: לאו משום  אמאי הפסת. טלית לילי
. זוזי גבאי ואתה ירא שלא  דאית לן
 אכסור בך איני כוסר בך ואף אתה
 אל תכסור לי ולעכבה בהיתר כנגל
ה בס ני בני ק פ ה שאני חייב לך א  מ
 אלם שבקיאין בשומא ונשיימיה ושקול
מר אס יש יותר:  לילך והחזר לי המו
 מצי א״ל הוי. כלומר גס האומן כ״ש
 שיהא ערום ומכיר בערמתו ראמר
 לא צריכנא לשומא דידך כבר שיימוה
 ראשונים לפני בואך ואין שוה כלום
 יותר מן התוב שאתה חייב לי: אריס.
 שיודעין בו שבאריסות ירד לשדה זו
: אמאי. אין לו חזקה קה  אין לו חז
א שהיה באריסות מ י א  והלא עד ה
 פלגא היה נוטל כדין אריס והשחא
 אכלה כולה שלש שניס ואין זה דרך
 אריסים והיה לו לבעל השדה למחומ:
׳ כאריסי בחי אבות י  א״ר יוחנן. מחנ
 מיירי שרגילין לשמור שדות של
 משפמה זו מעולם הן ואבותיהן
 באריסות ולא היו יכולים להחליפו
 כאריסים אחרים ואותן אריסים נוהגים
 לאכול כל הסירות ב׳ וגי שנים ואחרי
 כן יאכלו הבעלים כמו כן הלכך אין
 להם חזקה אבל שאר אריסי! יש להן
: אריס. של בחי אבוח שהוריד אריסין חחתיו אותן ג׳ שנים שהיה קה  חז
ן כלום: יש לו תזקה. דלא עביד בעה״ב ה מ  לו לאכול והוא לא עשה ע
 דנחתי אריסין נכרים בארעיה בלא רשותו ושתיק שמא יקלקלו שדותיו
ה: ה הם עושים כדלקמי ן ורואה מ  אא״כ עושה האריס עצמו עמה
 אריס. של בתי אבות: שחלק לאריםין. לכל אחד מסר לעשומ
ג דהיכא ״ ע א : אין לו תזקה. ד ן ה מ  חלקו בשדה וגס הוא עושה ע
ד בעל ג לא קסי  דהוריד תחחיו יש לו חזקה הכא אין לו חזקה דכה״
: ואיכא למימר הרמניא שויוה. ן ה מ  השדה מאחר שגס הוא עושה ע
 רשות נתנו לו להוריל אריסין עמו אם טורח הוא לו לעשות לבלו:
 אריס. שהורילהו ראובן ובא שמעון לערער עליו מי מצי אריס
 להעיל לו לראובן להעמיל בילו מי הוי נוגע בעלות משום לנהנה מן
ה הכי אמר שמואל  סירות השלה או לא: א״ל. רב יוסף ליתיב קמי
ל : הא דאיכא פירא בארעא. שעליין לא נטל האריס חלקו אינו מעי ר  כ
 דניחא ליה דתיקו ביד ראובן דאי שקיל ליה שמעון יטול גס הסירות
 כדין נגזל: דליכא פירא בארעא. וגס לא טרח בה האריס כלום
 בשנה זו מצי להעיד דלא מרויח מידי בהאי עדות ואס משוס שאס
ע ביד ראובן היה מורידו באריסומ הרבה (ג< ימצא שדה ק ר ק  נשאר ה
ודע אס יעשנו אריס שלו אס ירצה יעשה ואס  באריסוח וגס מי י
ע שלו ק ר ד ללוה על ק  ירצה יחדל: ערב. של לוה כנגד המלוה מעי
: והוא דאיח ליה. ללוה: ארעא ד י  להוציאה מן המערער. ואימח מע
יפטר הערב ונמצא ה אח חובו ו מנ  אחריתי. שיוכל המלוה לגבות הי
ד שדה זו ביד לוה. והא ליכא  שאין הערב מררח כלום במה שמעמי
 למימר דלכך מחכוין הערב דניחא ליה שיהו שדומ הרבה ביד הלוה
 שאס חייב הלוה עדיין לבעל חוב אחר שיגבה תחלה קרקע האחת
גע בעדומו הוא ליכא למימר הכי ו נ  ויגבה הערב קרקע השנימ ו
פרע שמא סרע הלוה בזמנו ואת״ל לא י  לכולי האי לא מייש שמא לא י
ו שני חששות יפרע ממנ  יבא מלוה אחר ויגבה ואח״כ יבא מלוה זה ו
ד ללוה: לוקח ראשון מעיד ללוקח שני. כגון ראובן  גבי מלוה מעי

 ראה תניא אמר רב אשי ואי חכים משוי ליה
 ראה דאמר ליה אמאי תפיסת ליה לאו משום
 האית לך גבאי השתא (א< אפקינהו ושימינהו
 שקול את דידך ואשקול אנא דיהי א״ל רב
 אחא בריה דרב אויא לרב אשי מצי א״ל
 לא צריכנא לשומא דידך כבר שמוה קמאי
אמאי עד האידנא  דקמך: אריס אין לו חזקה: א
 פלגא והשתא כולה א״ר יוחנן 3כאריסי בתי
ארים שהוריד אריםין  אבות אמר רב נחמן ג
 תחתיו יש לו חזקה מאי טעמא דלא עביר
 אינש הנחתי אריסי לארעית ושתיק א״ר
 יוחנן יאדים שחלק לאריםין אין לו חזקה
הרמניא בעלמא שויוה ,  מאי טעמא אימור א
 שלח ליה ר״נ בר רב חםדא לר״נ בר יעקב
 ילמדנו רבינו ארים מעיה או אינו מעיה
 הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה הכי אמר
 שמואל הארים מעיה והתניא אינו מעיה לא
 קשיא יהא דאיכא פירא בארעא והא דליכא
) תנו רבנן יערב  פירא בארעא (עמלק םימן)נ
 מעיד ללוד, והוא האית ליה ארעא אחריתי
מלוה מעיה ללוה והוא האית ליה ארעא  ה

לוקח ראשון מעיד ללוקח  אחריתי ט
 שני והוא האית ליה ארעא אחריתי

 קבלן

ס שבכל מ ר יעקב. ר״נ ס א לרב נחמן נ ד ס נ ח ד ר  שלח ליה ר׳׳נ נ
׳ לא תמצא מ ג ע דבכל ה ד  גמרא הוא ר״נ בר יעקב י) מ
 ר״נ בר יעקב נזכר שמו ושם אביו אא״כ יש ר״נ אחר אצלו כי הכא
ע מ ש ם רב נתמן בר יעקב ורב ששת מ  ובירושל׳ פליגי בכל מקו

ם להוא בר פלוגמיה ת  להוא ר״נ ס
 לרב ששמ בגמ׳ שלנו ולא כמו שמשמע
נטרס בסוף פרק  מתוך פירוש הקו
( א נ ה א ״ ס ל ש : ו א ף ל ן ל י ט י ג ט ( ג  כל ה

 לרב נחמן בר יצחק הוה חמניה לבי
 נשיאה להיינו רב נחמן סתם כלמוכח
) ועול : ל כ ף ק ן ל י ל חו  בהעור והרוטב (
ו : ט ף ל ן ר י ט י ג  לאמרינן בהשולח (
 אמר ר״נ בר יצחק אנא אמינא [אין]
 הלכה ורבנן דאתו ממחוזא אמרי
נ הלכה אלמא ר״נ סתם ה דר״  משמי
 לאו היינו ר״נ בר יצחק ובסרק מי
ה ״ ם ל ש : ו ג ף מ [ ל י נ ו ר י ע  שהוציאוהו (
) אמר יחיב ר״נ בר יצחק אחורי כ י ת  י

ה לר״נ וכן  לרבא רחיב רבא קמי
ת אמר רבא אמר רב מו  בכמה מקו
ה  נחמן ורב נחמן בר יצחק הו
 מלמידיה דרבא כדמשמע בלא יחסור
:( ) ואין להאריךי . נ ף כ ל ל י ע ל ) 

. לא א ע ר א רא נ ת ליה פי י א  הא ד
גע בעדות הוא לפי ו  יעיל לנ
 שהיה נומן לו למחצה לשליש ולרביע
ר הרי שלא ברשותו ע ר ע מ  ואס יזכה ה
נה אבל לית ליה  ירל רלו על התחתו
 סירא בארעא לא חייש אס יסלקוהו

 דכמה שדות ימצא באריסות:
ד ללוקח שני  לוקח ראשון מעי
א ע ר ת ליה א י א  והוא ד

ה משום דחייש ״ א יעיד. פ תי ל א אחרי ע ר ת ליה א ל לי נ תי א  אחרי
ה לגבומ מן המוכר מ ו ולא יהא לו מ  שמא יבא בע״ח ויטרוף ממנ
כ אפילו אימ ליה ארעא אחריתי נמי דכי היכי דחייש  וקשה לר״י דא״
ת נ ניחוש לבעל חוב גדול שיהא חובו כנגד שני קרקעו ״  לבע״ח קטן ה
) גבי מוכר שדה שלא באחריוח . ל ף מ ל ) ל י ע ל ג ד ״ ע א  אלא נראה לר׳׳י ד
דה בסני בעל חובו החס ודאי ט שמעמי ס ד לו עליה מ  אמרינן שאין מעי
 חיישינן לבעל חוב לסי שאדם יודע אס יש לו בעלי חוביס אס לאו
ד לפי שרוצה  וכשאנו רואים שבא להעיד אנו חוששים שלכך מעי
 להעמידה בסני בע״ח והתם אפילו איח ליה ארעא אחריתי לא יעיד
 דחיישינן שמא יש לו בעל חוב גדול וכן אומר רשב״א דמשמע לעיל
ה בסני בע״ח ולא משני כגון ד י מ ע  כי פריך וכי קנו מידו מאי הוי הרי מ
 דאית ליה ארעא אחריתי והא דקאמר לעיל אי דאית ליה ארעא
 אחריתי עליה הדר לא תקשי היאך הדר עליה שמא יש לו בעל חוב
פ אי אית ליה ארעא אחריתי כדי כל החוב עליה הדר ואי ״ ה  גדול ד
 לית ליה ארעא אחריתי כדי כל החוב מאי נסקא מינה אבל אין לחוש
ה לגבות דאין הלוקח מ ד לפי שיהיה לבע״ח של מוכר מ  שהלוקמ מעי
א דאין הלוקח ראשון מ ע ודע אס יש למוכר שוס בע״ח אלא היינו ט  י
ג דלא חייש לבע״ח מיהו חייש שמא קרקע גזולה ״ ע ד ללוקח שני א  מעי
ה לחזור על מ ה ולא יהיה לו מ  היא והיום או למחר יבא הנגזל רקחנ
 המוכר היכא דלית ליה ארעא אחריתי למוכר וא״ת ומלוה וערב
ג דאיח ליה ארעא אחרימי ניחוש ״ ע  (והלוקח) אמאי מעידים ללוה א
ה לגבות כדחיישינן מ ה לא יהיה לו מ  שמא היא גזולה וכשיבא נגזל רקחנ
ם אין נ ניחוש גבי ערב ומלוה ר״ל דבשוס מקו  לחד נגזל גבי לוקח ה״
יס:  המלוה וערב והלוקח חוששין כל זמן שאחריוח שלהן קי
ד ללוקח שני. קשה לרשב״א אמאי לא קאמר לוקח ן מעי  לוקח ראשו
: ד למוכר והוא דאית ליה ארעא אחרימי בין י<(לפרש״י) בין לפר״י  מעי

 קבלן
 לא חייש והלכך לאו נוגע בעדומ הוא. וכי האי גוונא איכא למרוצ

ד לו לר ליהודה י מעי  שמכר שדה אחת ללוי ואחר כך שדה אחרת ליהודה ואתא איניש מעלמא ומערער על של יהודה לומר גזלה ראובן ממנ
ע אחרת שלקמ מראובן שיוכל בעל חוב ק ר ד לו שהיא שלו ולא של מערער. והוא דאית ליה ליהודה עוד ק  דהיינו לוקח ראשון ללוקח שני ומעי
ע ק ר  דראובן לגבוח חובו הימנה כדין בעל חוב שגובה מלוקח אחרון ואס אין לו גובה משלפניו והלכך כיון דאיח ליה ליהודה עוד ק
ע אחרת בח חורין לליהלר עלה בעל חוב דידיה מצי לוי לאסהודי ק ר  אחרמ המשועבלח לבעל חוב לראובן אי נמי יש לו לראובן ק
ע ק ר ק הודה לא אמי בעל מוב דראובן וטריף מלוי אלא מ ק ליה מערער מי ׳ מסי גע בעדותו הוא דהא אפי ו ע דלאו נ ק ר  ליהודה אהך ק
י ד לר ליהודה מפנ  אחרמ שיש לו ליהודה מראובן או לקרקע אחרמ שיש לו לראובן עוד אבל אי ליכא קרקע אחרמ לא מסהי
כא דלית ליה ארעא הי ל ללוקח שני ^נ ף הימנו. ולוקא לוקח ראשון אין מעי דה לוי בפני בעל חוב דראובן סן יבא רטרו  שמעמי
ד ללוקח ראשון אסילו היכא דלימ ליה למוכר קרקע אחרמ דהא בעל חוב דמוכר לעולם אלוקח שני  אחריתי] אבל לוקח שני מעי
ע ללוקח ראשון ובין אין לו והלכך לא מרויח מידי בעדומו וכגון שמכר מוכר ללוקח ראשון שלא באחריות אבל ק ר  הדר בין שיש ק
גע ו ע למוכר דליהדר לוקח ראשון עלרה דנ ק ר ד ליה שני לראשון אלא אס כן יש לו ק  אם מכר לו באחריומ לא מסהי
 בעדוחו הוא דחייש דאי מסקי ליה מלוקח ראשון הדר לוקח ראשון עילוואי שקניחי אחריו קרקע המשועבדת לו. כן נראה בעיני:

 קבלן

 עין משפט
 נר מצוה

 קםב א ב מיי׳ פי״ג מהל׳
 טוען הל׳ ה סמג
 עשי! צה טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קמט שעיף כה:
 קםג ג ד מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש׳׳ע שס שעיף ט:
 קםד ה ו מיי׳ פט״י מהלי
 עדות הל׳ ה סמג
 לאין קט טוש״ע ח״מ סי׳ לז

 שעיף נ:
 קםה ז ח מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש׳׳ע שס שעיף יג:
 קפו ט מיי׳ שס ועי׳
 נהשגות טוש״ע שס

 שעיף יד:

 רבינו גרשום
 שפיר קאמר דדאה תניא.
 רכל ומן שלא ראה נאמן
 המחזיק: אי חכים התובע
 מצי משוי ליה ראה. כלומר
 כי היכי דכי ראהו בידו אין
 האומן נאמן הכי נמי יכול
 לשדלו בדברים עד דמשוי
 ליה ראה ויכול להוציאה
 דאמר ליה דרך הערמה
 אמאי תפשית האי טלית
 דידי לאו משום דאית לך
 נבאי כך וכך זוזי איני כופר
 לך ואף אתה אל תכפור
 לי שאני יודע שזה שאתה
 אומר לא היו דברים מעולם
 בעבור שאתה (חושבה)
 ןתופםה] כנגד מה שאני
 חייב לך: אפקיה. דנישום
 ושקול דידך והב רידי
 וכן יכול לטוענו שיוציאה:
 א״ל רב אחא. אי משום
 הא לא דמצי טעין האי
 לא צריך לשומא דידך
 שאני יודע שומתה: עישקא
 אריס. (שידוע) אין לו חזקה
 לומר שלי היא כבר אכלתיה
 ג׳ שנים: אמאי. אין לו
 חזקה ולימא ליה האריס
 עד האידנא אכלתיה פלגא
 כדין אריס והשתא אכלתיה
 כולה ג׳ שני חזקה ודלי הוא
 שקניתיה: הכא כאריסי בתי
 אבות עסקינן. כגון משפחה
 אחת שמתחברין וכל אתד
 נותן לאריס שדה אחת כולה
 נ׳ שנים או ה׳ כדי שיזרענה
 ויאכל פירותיה ובאותו שכר
 ישמור כל השדות של
 משפחה ולאחר ג׳ שנים או
 ה׳ מחזירה לבעליה וחוזר
 שני של אותה משפחה
 ונותן לו שדה אחת לגי
 שנים שיהיו כל הפירות
 שלו כדי שישמור כל
 שאר שדותיו ושדות כל
 המשפחה וכן עושין כולם.
 היה לו שדה אחת כולה כל
 ימי אריסותיו אין לו חוקה
 בה דהשתא לא מצי למיטען
 עד האידנא פלגא והשתא
 כולה דמעיקרא נמי לאוכלה
 כולה הקצוה לו: אריס.
 שהוריד אריסין תחתיו על
 אותה שדה שקבל מן בתי
 אבות והוריד אריסין לחצי
 השדה למחצה מפירות וחצי
 השדה החזיק בידו בשביל
 שכר השדה והוריד בחציה
 אריסין גי שנים יש לו
 חוקה באותו חצי שהוריד
 בה האריסין לומר שלי
 היא ואין יכולין לומר לו
 בתי אבות כולה הלוינוך
 בשכירות משוס דלא עביד
 אינש דמחתי כלל. אריס
 שהיו לו שדות הרבה לעבוד
 ולא היה מספיק לבדו
 והקים עליהן אריסין לסייעו
 והיה מחלק להם משכר
 אריסותו בין מאותן שדות
 שקבל ובין מאותן שדות
 שייחדו לו לשכירותו אם



 עין משפט
 נר מצוה

 קםז א מיי׳ פנו״ו מהל׳
 עליפ הל׳ ו עי׳ כ״מ
 סמג לאוין קט טוש׳׳ע מ״מ

 סי׳ לז סעיף יג נהג׳׳ה:
 קפח ב ג ד ה ו ז ח מיי׳
 פי׳׳ל מהלי טוען הל׳
 ג ל שמג עשי! צה טוש״ע

 ח״מ סי׳ קגג:
 קםט ט י מיי׳ סי׳׳ג שס
 הלי יא שמג שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמט סעיף

 יג:
 קע כ מיי׳ שס הל׳ ד

 טוש״ע שס סעיף נח:
 קעא ל מיי׳ שס הל׳ י

 טוש״ע שס סעיף מ:
 קעב מ מיי׳ שס הל׳ ט

 טוש״ע שס סעיף ל:
 קעג ג מיי׳ שס טוש״ע שס
 סעיף י ועיין נטוש״ע

 אה״ע סי׳ פז:

 רבינו גרשום
 קבלן מאי. דדיניה דקבלן
 שאמר למלוה הלוהו ואגי
 קבלן יכול המלוה לפרוע
 מן הקבלן ועכשיו כל
 שדותיו של לוה משועבדים
 לקבלן עד שיפרע חובו:
 אמרי לה מעיד. ללוה
 והוא שיש ללוה שדה
pn אחרת כשיעור החוב 
 מה שעוררין עליה דהשתא
 לאו נוגע הוא: ואמרי לה
 דאפ״ה אין מעיד. דניחא
 ליה לקבלן דלוקמי מן
 הני קרקע תרוייהו בידא
 דלוה שיהא לו יותר ממה
 לפרוע: בן אומן. ובן ארים
 הרי הן כאחר ויש להן
 חזקה: אי דקאתי הני בנים
 בטענה דאבוהון. דאמרי
 אבינו הורישה לנו. מאי
 איריא בן גזלן דאין לו
 חזקה אפי• הנך בן אומן ובן
 אריס נמי לא ליהוי חזקה.
 ואי דאתי בטענה דנפשייהו
 דאמרי ובנינה אפיי בן
 מגזלן נמי ליהוי ליה חזקה:
 בפניגו הודה לו. המוכר לבן
 אומן ולבן אריס ולבן גולן
 דזבניה ניהלייהו לאבוהון
 מש״ה איכא למ־מר כבן
 אומן ובן אדיס כי אתו
 בטענה דאבוהון דקושטא
ק ח ע נ י ה בכי  קאמרי דהמוכר ו
י צ ם פנוי כמו ח א בנא1 מקו ו  ה
זה ו כאן אי ס לי ח או ה ו ו ו  ש
ת) [זבן] ניהלייהו. והאי בו  תי
 בן גזלן אע״ג דאיכא
 עדים שהודה המוכר לגזלן
 שמכרה לו לא הויא
 חזקה דמחמת ביעתותא
 הוא דאודי ליה דהוי מסתפי
 דאי לא מודי ליה הוי מלשין
 עליה. וממט- ליה ולחמריה
 לשחוור. שילך עם חמורו
 באנגרא לשליחו׳ עבדות
 השלטון כדמתדגמינן לא
 חמור א׳ [מהם] נשאתי לא
 חמרא דחד מנהון שחרית.
 וכמו נוח לתשחורת. ולא
 גמר והקנה לו. אבל בן
 בנו של גזלן אי אתי
 בטענה דאבוה יש לו חזקה
 דאביו לאו גזלן הוה: ירד
 מאומנותו. ושוב מחזיק בה
 יש לו חוקה: בן שחלק.
 שנתן לו אביו חלקו בחייו
 והוא מחזיק בשדה אחת
 יותר על חלקו שנתן לו
 אביו ג׳ שנים וכן אשה
 שנתגדשה והחזיקה שוב
 בשדה בעלה ג׳ שנים: הרי
 הן ככל אדם. ויש להן
 חזקה: סד״א אחולי אחיל
 ליה. א) היה חפירות דלא
 מערער ולא תה וי חזקה:

 א) אולי צ״ל הסירות שאכל
 הבן ולא מערער וכוי.

 הזמת הבתים פרמ שלישי בבא בתרא מז.
ג דאית ליה ארעא אחריתי ״ ע נו מעיד. א י לה אי  קבלן אמר
מה דמאי נסקא מינה דאי אתי מלוה יטריף את של קבלן  מי
 אתי קבלן וקטריף את של לוה כיון דאיח ליה ארעא אחרימי ואין
 נראה לומר כגון שיש לקבלן בינונית וההיא ארעא שרוצה להעיד
 עליה נמי בינונימ אבל ארעא אחריתי
ד י  דאימ ליה ללוה היא זיבורימ דמפס
 כשיבא מלוה וטריף אמ שלו דלא יהיה
 לו לגבומ אלא מזיבורית דא״כ מלוה
 נמי לא יעיד ללוה אפילו אית ליה
 ארעא אחרימי כענין זה ועוד בכל
ד דלא מפליג ע דאינו מעי מ ש ץ מ  ענ
 בין היא בינוניח בין היא זיבורימ ועוד
) דנראה : ט ף מ ן ר י ט י ג  דצ״ע בהניזקין (
 דמוכח התם דאס אין ללוה אלא
 זיבורימ גס קבלן לא ימן לו אלא זיבורימ
ד א דקבלן אינו מעי מ ע  ונראה דהיינו ט
ג דאית ליה ארעא אחרימי ״ ע  ללוה א
 משוס דטריחא ליה מילתא למיקס
 עליה בדינא ודיינא וכשיהיו ללוה
מ הרבה לא יגבה המלוה מן  קרקעו
 הקבלן הואיל ויכול לגבות מן הלוה
ד ללוה בכל  בהרווחה אבל מלוה מעי
 ענין אסילו אומה שמעיד עליה היא
 בינונית ואחרימי זיבורימ דמשוס
 איחלופי בינונית לזיבורית לא יעיד
ם יש לו שוה בשוה אי  שקר דמכל מקו
 נמי ארעא אחריתי לכולה שמעחין

:  טוצא בו קאמר
נו הודה. י בפני ד מ א ק ג כגון ד ״  ה
 סי׳ בן אריס בן אומן
 בן גזלן ומש״ה אומן אין לו חזקה
 אבל בן יש לו חזקה כשטוען קמי דידי
 הודימ לאבי שמכרמ לו נאמן במיגו
 דאי בעי אמר מינך זבנתה אבל בן
דאה שהודה  גזלן אין לו חזקה דהו
דאה היא דאי לאו דאודי  לגזלן לאו הו
י ליה ט מ ה מ  ליה שמכרה לו הו
 ולחמריה לשחוור אבל לא גרסיגן כגון דקאמרי עדים דהא אי איכא
יה זבנה א״כ אומן ואריס גופייהו יהו נאמנים נ  עדים דאודי ליה דמי
 ועוד כיון דאיכא עדיס בן אריס בן אומן למה צריכים להחזיק
: מ ״ . ר ן לה בידייהו כיון דאיכא סהדי נ  בלא חזקה נמי מוקמי
א ב א א ד ת נ ע ט י ב ת א ק  פעמים שבן בן נזלן אין לו חזקה בנון ד
ן י דאמאי אין לו חזקה הא טועני מה לר״ ה. תי  דאבו
 ליורש והוה ליה למימר דלמא אי הוה אביו קיים דהיינו בן גזלן הוה
ם שבן גזלן יש י דגרס פעמי ן אנא הדר זבינמה מינך ונראה לר״  טעי
 לו חזקה כגון דקאמי בטענמא דאבא דאבוה דהוא אבי הגזלן וקמ״ל
מ יש לו ״ ג שהיתה ביד מי שאין לו חזקה דהיינו אביו הגזלן מ ״ ע א  ד
׳ י  חזקה כיון שאמר שהיתה של אבי אביו ויש ליישב גירסא ראשונה פעמ
 דבן בן גזלן אין לו חזקה והכי סירושה כגון דאתא בטענתא דאבא
 דאבוה ואומר שאמר לו אביו דהיינו בן הגזלן שהניחה לו הגזלן אביו
ה א״ל אנא זבינא אי נמי נראה ה זבנמה מינך הו  דאס אימא דהדר י
נן ליורש כי האי גוונא דמילמא דלא שכיחא היא כי י  לר״י דלא טענ
) דלא ! א ה מ ״ ם ל ש : ו ף ע ן ל מ ק ל  היכי דאמר בסוף המוכר את הבית (
נן ליתמי נאנסו משוס דמילתא דלא שכיחא היא והא דקאמר לעיל י  טענ
 [3ן] בן גזלן בן אומן יש לו חזקה היינו דוקא משוס דאמר בסנינו
ן ו ע הא לאו הכי אין לו חזקה ט מ ש מ  הודה ואדרבה משם יש להוכיח ד

קרא בתורת אומנות ואריסות וגזללית אמא לידיה:  דמעי
ו יש לו חזקה. מצינו לפרש מאותן כלים שנמן לו לאחר ת ו נ מ ו  ירד מא
 שירד מאומנותו דומיא דאריס שירד מאריסותו אי נמי אפילו
 אותן כלים שנתנו לו בשעה שהיה עדיין אומן והוא ששהו אחר אומנומו
ק אומן נמי דאמר  כ״כ שהוא רגילות שמחזירס לבעלים ונראה ד
ת 0 בפנינו הודה היינו אחר ששהה אחר מו  לעיל דיש לו חזקה כי אמר (
 אביו דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן במיגו דאי בעי אמר לקוח

: ן נמי לקחמיה ממך לא היה נאמן  הוא בידי דאי טעי
 מגורשמ

 קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אאינו מעיד
 אמרי לה מעיד כערב דמי ואמרי לה אינו
 מעיד הניחא ליה הלהוו בידיה תרוייהו דכי
 אתי בע״ח מאי דבעי שקיל אמר רבי יוחנן
 אומן אין לו חזקה =בן אומן יש לו חזקה
 אריס אין לו חזקה גבן ארים יש לו חזקה
בן בנו של  גזלן יובן גזלן אין להן חזקה ה
 גזלן יש לו חזקה היכי המי אי(* אתו בטענתא
 האבוהון י אפילו הנך נמי לא אי דלא אתו
 בטענתא האבוהון אפילו בן גזלן נמי לא
 צריכא ידקא אמרי עהים בפנינו הודה לו
 הנך איכא למימר קושטא קא אמרי האי
 אע״ג האוהי נמי לא מהימן כדרב כהנא
 דאמר רב כהנא אי לאו האוהי ליה הוה ממטי
פעמים  ליה «< ולחמריה לשחוור אמר רבא ח
 שאפילו בן בנו של גזלן נמי אין לו חזקה
 היכי המי כגון הקא אתי בטענתא האבא
 האבוה היכי דמי גזלן אמר הבי יוחנן טכגון
 שהוחזק על שהה זו בגזלנותא ורב חםהא
 אמר ־כגון דבית פלוני שהורגין נפשות על
 עסקי ממון: תנו רבנן כאומן אין לו חזקה ירד
 מאומנותו יש לו חזקה ארים אין לו חזמה
בן שחלק מ ( ירד מאריםותו יש לו חזקה א  ל

 ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם
 בשלמא בן שחלק איצטהיך םלקא העתך
 אמינא «< אחולי אחיל גביה קמ״ל הלא אלא
לא צריכא  אשה שנתגרשה פשיטא :

 במגורשת

ת מידו של מלוה ונמן לידו של לוה ו  קבלן. ערב קבלן שקבל המע
פרע חחלה. אבל ערב סתמא אין י שירצה המלוה י  וזהו דינו דממ
ן רחייבוהו לשלס ט  תובעין לערב מחלה עד שיעמיד מלוה ללוה ב
ה לפרוע ואז יגבה מן הערב: אמרי לה מעיד. כמו  ואין לו מ

 ערב: ואמרי לה אינו מעיד.
 דאכתי נוגע בעדות הוא דניחא
 ליה דנוקמא תרריהו ארעתא
ט דליהוו ליה י טה דלוה כי ה י  ב
 ארעי טובא זיבורית ובינונית דכי
 אתא מלוה למגבי בינונית דקבלן כדין
 בע״ח שדינו בבינונית לימא ליה אתן
גע ו ה נ  לך בינונית דלוה והלכך הו
 בעדות דאי לא הוה ללוה בינונית לא
 ליגבי מלוה אלא מבינונית דקבלן
ט הוי דיגא דלכל מאן דבעי ה  ד
ס ליכא מ  תבע בטשא. אבל בערב ס
ה דאית ליה ללוה מ ט דכל כ  למימר ה
 למיסרע מידי ואסי׳ זיבורית לאו כל
 כמיניה דמלוה למיהדר גבי ערב
( . ל ע ף ק ן ל מ ק ל ן (  כדקי״ל במטלתי
 לא יתבע לערב מחלה: אומן אין
: אבל בן ! . ב מ ׳ [ י  לו חזקה. כלקתני מתנ
 של אומן. וכגון שאין הבן אומן יש לו
: גזלן. לקמן  חזקה וכלמסרש לקמן
ט למי יש שמסרש שהוחזק י  מסרש ה
 בגזלנומ על שלה זו ובהאי שלה הוא
 לאין לו חזקה ויש שמפרש לקמן כגון
ן והלכך  רוצח נפשומ על עסקי ממו
ע של ק ר  אין לו חזקה על שום ק
ס בעולם: אי דאתו. הנך ט ח  א
 בניס בטענתא דאבוהון דאמרי אבינו
ה לנו ומש״ה בן גזלן אין לו ש ט ו  ה
ט האי גוונא אין טוענין  חזקה ד
ן דמכח גזלן קאחי ואיהו ו ט  ליורש ד
ן מאבי אני יורש דזבנה  לא טעי
גו י מי י דליהמניה ע״ ד  מינך קמאי ט
 דמצי אמר (י) זבנית מינך הלכך חזקה

ט אין לאבא חזקה וגם הבן הבא מכחו ה ה היא ש נ ע ה ט מ  שאין ע
ן דמכח אבוהון קאתו אפילו הנך בן אומן ובן טו  אין חזקמו חזקה ו
ס נמי לא ליהוי להו חזקה: אלא בטענה דנפשייהו. אנא זבנתה ט  א
 מינך: לא צריכא. דקאתו בטענמא דאבוהון וכגון דאמרו עדים בפנינו
ר לאביהן של אלו שמכרו להם הלכך הנך בן אריס ובן ע ר ע מ  הודה לו ה
 אומן איכא למימר קושטא קאמרי כשטוענין אבינו לקחו ממך שהרי
ג דאודי האי ״ ע דה והודאת בעל דין כמאה עדים אבל בן גזלן א  הו
מן לומר לקוח הוא ביד אבי ואסי׳ בחיי אביו אס ר לאביו לא מהי ע ר ע  מ
 נמנו לבן שהרי הוא מתוך פחד הודה לו לגזלן כדרב כהנא כו׳ אבל בן
ן מאבי ירשמי ואבי ה דאבוה דטעי  בנו של גזלן יש לו חזקה אי אתי בטענ
ה ן ליורש דאילו היה אביו קייס הו ט האי גוונא טועני  לא היה גזלן ו
ן בשביל ה אתי בטענתא דאבוה אף אנו נטעו ן מינך זבנתה ולא הו  טעי
טשא דקתני אומן אין לו חזקה בדליכא עדי הודאה דלצדדין  היורש ו
: אי לאו דאודי ליה. נגזל לגזלן: הוה ממטי ליה לדידיה ולחמריה י  קתנ
ו ז י ט כ ל מ ב ן ( נ  לשחוור. היה מוסר אותו ואת חמורו לסקיד כדמתרגמי
ן שחטת דסמס ם נשאתי] לא חמרא דחד מנהו ה  [לא חמור אחד מ
ג אע״ א: פעמים שאפילו בן גזלן יש לו תזקה. ו  גזלן גברא אלמא הו
ט דמי כגון דקא אתי בטענתא דאבא י ה דנפשיה ה  דלא אתי בטענ
 דאבוה שטוען מאבי אבי אני יורש ואיהו לא היה גזלן ומיגו דמצי
י נאמן ה מינך ט אמר נמי זקני הורישה לאבי ואבי הוטשנ מ מ  אמר ז
ס פטמים ט פ ס א: ל״א כתוב ב ה מעליימא הי נ ע ה ט מ  דחזקה שיש ע
 שבן בנו של גזלן נמי אין לו חזקה וכגון דאתי בטעגתא דאבא דאבוה.
 שאבי אביו גזלן היה. ושניהם אמת אבל הראשון נראה שאמר רבא
: היכי דמי גזלן. אותו שאין לו חזקה: על שדה זו. ן  ולא האחרו
: כגון קה  ובההוא שדה הוא דאין לו חזקה אבל בשאר שדות יש לו חז
 של בית פלוני שהורגין כוי. אנשי רשעים היו שהיה מכיר בהן רב
ע ק ר ן אין להן חזקה בשום ק  חסדא שהורגיף) נפשות על עסקי ממו
: ירד מאומנותו  בעולם שכל אדם ירא למחות בהן. וקי״ל כתרריהו

 מסורת הש״ם
 א) [לקמן ננ.], נ) נש״א: וכיון

 שהורג,!,

 הגהות הב״ח
 (א) נפי אי דאתו נטענחא
 וכו׳ אי ללא אחו נטענחא
 לאנוהון אלא בטענתא
 דנפשייהו אפי׳ בן גזל! נמי.
 נ״נ ע״ל לף גנ 3תיס׳ ל״ה
 מולה לי: (ב) שם ממטי ליה
 לדידיה ולחמריה: (1) שם
 שלקא לעחן אמינא אב לבן
 אחולי: (ו) דשב״ס ל״ה אי
 לאחו וכו׳ למצי אמר אנא
 זננית: (ה) תום׳ ל״ה פעמים
 וכו׳ לאס איתא להלר זבנה
 מיניה הוה אמר: (ו) ד״ה
 ירל וכו׳ כי אמר בפני הולה:

: בן שחלק. הפליג מאביו ואין סמוך עוד על שולחנו כגון שנשא אשה ואין משתדל עוד בנכסי אביו. הרי הן ככל קה  ושוב מחזיק בה יש לו חז
ן שהוסלגו זה מזה ו ) לא לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא האב בנכסי הבן ולא הבן כו׳ הנך ט . נ ף מ ג דתנן(לעיל ל ״ ע  אדם א
הר חזקה קמ״ל ה: סלקא דעהך אמינא אחולי אחיל. האב גבי דבן סירות שאכל בשלש שנים ולפיכך לא ערער ולא תי  יש להן חזקה זה על ז
 דלא מחיל: אלא אשה שנתגרשה פשיטא. דמחזקת בנכסי בעלה וכן בעלה מחזיק בנכסיה שהרי שונאין זה את זה והיה להן למחות:

 מגורשמ



 מסורת הש״ם
 א) נ״מ ינ: ע״ש גינףן על.
 ע״ש כחומת צז: ע״ש,
 ב) ניטין נס:, ג) ושם נח.],
 ד) 1שס], ה) ןלקמ! מת.],
 0 נייק סנ. [לקמן מת:],
 t) ערכין כא. קלושין j ינמומ
 קי. ר׳׳ה ו., ח) ןרש״ל],

 P) נס״י לה,

 הגהות הב״ח
 (א) גט' לאמר רב כהנא
 אי לאו לאולי:(3) שם אלא
 מדתניא יקריב: (ג) ־שב״ם
 ל״ה לקח וכו׳ והלוקח ממנו
 נמי לא קנה: (ד) ד״ה לאמר
 רב וכוי בפני עליס לך חוק:

 מוסף רש״י
 לקח מסיקריקון כוי
 מקחו בטל. ראמרינן
 מיראה ענל, אי נמי השני
 נוחלי והראשון קשה הימני,
 וננמרא מוקי לה ללא כתנ
! נה:;. לא טי י ג  ליה שטרא י
 שנו. דמקחו נטל, אלא
 דאמד ליה. נעלים לזה
 שלקח מסיקריקון, לך חזק
 וקני. נחזקה, לטון דלינורא
 נעלמא הוא איכא למימר
 השני נוח צי, אבל בשטר.
 אי כתנ ליה שטרא נשמיה,
 קנה. לכולי האי לא הוה
 ליה למיענל אי לאו חננה
 ליה מכר נמור ומלעת
. עד שיכתוב ! ח.  1שס נ
 אחריות. ראי טרפו לה
 מיניה לננייה רמי ארעא
. לשחוור. אגגריא של  >שס:

. ( ר טז טי ב ד מ ב  מלך (

 מז: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
ק קרוב פ ט ססק קרוב לה ס  מגורשה ואינה מגורשה. כגון זרק לה ג
ט ולאי כר׳ זירא ואיכא  לו לבעלה חייב במזונותיה על ליהב לה ג
 למימר כיון למגורשת ואינה מגורשת אשמו היא וחייב במזונותיה
ע זו בילה כלי שמיזון מסירומיה ולא הרא חזקה ק ר  והניח לה בעל ק
ל להרא חזקה לכיון להמחיל  קמ״
 בגירושין והוא שונא לה לא יחל לה
ע למזונותיה ט בטורח יתן לה ק ר  ק
 מזונות בצמצום כשימייבוהו ב״ל:
 חייב במזונותיה. לאכתי אגילא ביה:
ס וכל הנך ללעיל ט א  וכולן. אומן ו
: ראיה. קה  [מב.] לאמרן אין להן חז
: ה ר ט  שטר מכירה או עלי מ
 ראייסן ראיה. מילמא לסשיטא היא
קט לה: גזלן שהביא פא נ  ומשוס סי
ט מכילה או עלי הולאה  ראיה. ע
: אין ראייחו מ לא ראו ו ע  אבל מתן מ
 ראיה. כלרב כהנא לאי לאו לאולי
ה  ליה או שכתב לו שטר מכירה הו
י ליה ולחמריה לשחוור נע״א] אבל ט מ  מ
מ בפני ערים  אס נתן לו הגזלן מעו
 ראייתו ראיה כלרב הונא לקמיה
 לאמר תליוהו תבין זביניה זביני
ג לרב ביבי מוקי לה לקמן אע״  ו
ת הגזלן לנגזל ו  להא אסילו בשנתן מע
ה גזלן הא אמרינן ה לא קנ אפ״  ו
 לקמן בשמעתין נמח.] לרב ביבי מימרא
 היא ומימרא לרב הונא לא סבירא
: ן  ליה. וכלרב הונא קיימא לן בשמעתי
 ואין מטמידין שדה בידו. ולא לכל
 הבא מכחו כגון בן גזלן או לוקח
: מאי קמ״ל. רב הונא דגזלן  מגזלן
: הנינא. במסכמ גיטין ה  וכל הבא מכחו אין ראייתו ראיה ולא קנ
 בהניזקין: לקח מסיקריקון. מגזלן נכרי הורג נסשות על עסקי
ה ה זו לא הויא ממנ ממנ ע זו והניחני ו ק ר ן שאומר לו שא ק  ממו
ה  לאסילו למ״ד תליוהו וזבין זביניה זביני מליוהו רהב לא הרא ממנ
טעמא מפרש בגיטין ננה:] ג׳ גזירות גזרו ״)[קמיימא כל ללא קטיל ליקטיל  ו
ל לייתי ארבע זוזי] בתרייתא כל לקטיל ליקטלינהו  מציעתא כל לקטי
 קמיימא ומציעתא כיון לקטלי נכרים לישראל אגב אוגסיה גמר ומקני
א והלכך נ ט ט האילנא לישקול ולמחר תבענא ליה ב מ  בתרייתא א
ת אלא גזלה בחנם והלוקח ו ן להא לא נתן מע ו ק ט ק י ס  לא קנה ה
ה קמא ט מ  «) נמי ממנו לא קנה לקרקע אינה נגזלת נסוכה ל] ואכתי ברשותא ל
 איתא ואפילו חזר ולקח מבעל הבית שכמב לו שטר כלמסרש לקמן
ת לבעל הבית ת לאילו נתן מעו ה בלא מעו ר ט  או בממנה או בשטר מ
ן עצמו היה קונה אס נמן לו ו ק ט ק י  קנה כרב הונא להא אפילו ס
ט מוכת לקמן בשמעמין גבי מילמיה לרב הונא לאית ה ת לנגזל ו ו  מע
ת פחל לסיקריקון מ ח מ ה לוקח ל  ליה תליוהו וזבין כר אסילו הכי לא קנ
ן דאין ראיית הלוקח מגזלן ראיה אפילו ט הלר טו ה לו ללוקח ו  הקנ
 וזבין מבעל הבית כל שכן וכל שכן דאין ראיימ הגזלן עצמו ראיה
ימא ת פחד כמב לו השטר ומעולם לא קיבל דמים מן הגזלן דנ מ ח מ  ד
נא: דאמר רב.  זביניה זביני: ומשני לאפיקי מדרב. אמא רב הו

 במגורשת ואינה מגורשת וכדרבי זירא
 דאמר ר׳ זירא אמר ר׳ ירמיה בר אבא אמר*6
כל מקום שאמרו חכמים מגורשת  שמואל א
 ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אמר
 רב נחמן אמר לי הונא בכולן שהביאו ראיה
 ראייתן ראיה ומעמיהין שהה בידן גזלן
 שהביא ראיה אין ראייתו ראיה ואין
לקח ג >  מעמיהין שהה בידו מאי קמ״ל תנינא נ
 מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל
רב לא שנו אלא דאמר (  לאפוסי מדרב דאמר ג
 ליה לך חזק וקני אבל בשטר קנה קמ״ל
ף בשטר נמי לא קנה א י (  כדשמואל דאמר י
 עד שיכתוב אחריות נכםים ה<ורב ביבי מםיים
 בה משמיה דרב נחמן ייקרקע אין לו אבל
 מעות יש לו בד״א ישאמרו עהים בפנינו
 מנה לו אבל אמרו עהים בפנינו הוהה לו לא
 כדרב בהנא דאמר (א< אי לאו האוהי ליה הוה
 ממטי ליה לדידיה ולחמריה לשחוור אמר רב
 הונא י״תליוהו תבין זביניה זביני מ״ט כל
 המזבין איניש אי לאו האניס לא הוה מזבין
 ואפילו הכי זביניה זביני והילמא שאני אונםא
 דנפשיה מאונםא דאחהיני אלא «e ״כהתניא

 יקריב

ונותיה. וכגון שיימד ורשת בעלה חייב במז  מגורשת ואינה מג
ן ו ט ט אין «<לו חזקה ד י דאי לאו ה ת ט ח  לה ארעא א
: ׳ לקמן ט מ א ד  דאית לה מזוני מזוני הוא דקא אכלה כ
ט ק נ ן שדה בידן. נראה לרשב״א ד י - ה ומעמי  ראייתן ראי

 תלריהו איידי דבעי
 למיתני גבי גזלן אין ראייתו ראיה
ן שלה בילו להתם לי  ואין מעמי
 איצטטך תרריהו לאי לא מנא אלא
ה אמינא דאין  אין ראייתו ראייה הו
ן לי  ראייתו ראיה לגבי הא שאין מעמי
א ״ ת יש לו ללא ה  שלה בילו אבל מעו
י ט מ ה מ א אי לאו לאולי ליה הו מ ע  ט
ה לשחוור אלא הוה ט מ ח ל  ליה ו
א משוס לתליוהו וזבין מ ע  מסרשינן ט
מ ו ע ה לו מ ׳ מנ  לא הוו זביניה זביני אפי
ט מרוייהו לאין ראייתו מ א  הלכך ק
א מ ע ט ת אין לו ל ׳ מעו  ראיה כלל לאפי
 הוא משוס לאי לאו לאולי ליה כו׳
 והאי כולן נראה לרשב״א לקאי נמי
 אבן שלא מלק ואשה שלא נתגרשה
ג דאמר לקמן נגבי אשה בנכסי אע״  ו
ן ו  בעלה] דלגלרי זוזי הוא דבעי ט
 דאוקימנא בהודאה לא שייך בה גלרי
 זוזי ועוד דמשמע לקמן דסבירא להו
 לרב הונא ולרב נחמן דלא אמר לגלויי
: ומעמידין שדה  זחי הוא דבעי
 בידן. גבי אומן נמי שייך שדה כגון
 אם הוא בנאי: אבל בשטר קנה.
 אלקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה
׳ בהניזקין  נמי קאי כדמוכח במחני
) וקשה דתניא בסוף ם ש : ו ס ף נ ן ל ר נ י ג ) 

ה מ ת ) כתב לראשון ולא ח ה ב ת כ ה ו ״ ם ר ש ף צה. ו ת ל ו ב ו ת כ  מי שהיה נשר (
ה לראשון מ מ  לו לשני וחממה לו איבדה כתובתה דוקא משוס דלא ח
ס ״ ע ה לראשון לא איבדה כתובמה כדמוכח המס א מ ת  אבל אי ח
ד ה יש להעמי  שכתבה שטר ונראה לר״י דהא דקאמר רב בשטר קנ
ן שאחר הקנין עשתה שטר שייסתה ו ט  בשטר הראיה שאחר הקנין ד
ה בלא קנין אחר ה וההיא דכמובומ מיירי בשטר מתנ  כחו כל כך קנ
ה דהתס לשון גמר כמו חממו גבי חורף דגיטין מ ת נ ח  אלא שטר א״
) כלומר שגמרה מקח ף ס. ן ל י ט י ג מה ניתנה בהניזקין (  וכמו מורה חמו
ה ממש ובשטר של בעל והא דאמר מ ח ה אי נמי ח  ונמרצחה בעל ס
א דרב מ ע ט ה בשמה ומסמבר ד ר ט  רב בשטר קנה שעשמה שטר מ
) אף ה אבל ״ ס ל ש ח. ו ף נ ם ל ש א דשמואל דאמר בהניזקין ( מ ע ט  כ
ה דאמר ד שתכתוב לו אחריומ ושמואל לטעמי ה ע  בשטר לא קנ
ח ק פר בשטרי מ ת סו ו ת לאו טע ו ט ח ) א ם ש . י ל ף י ל מ (  בס״ק דב״
ח סוסר הוא אבל קצמ קשה ללקמן ו ע ח ט ו ט ח  וממכר ורב סבר א
א לאמר שמואל ה  פריך לרב הונא לאמר תליוהו וזבין זביניה זביני מ
ת מאי קשה ליה משמואל ה ואי חלר הלבר באחטו  אף בשטר לא קנ
ק הלשון להא רב ביבי ״ . ק י ו ים בה כ י מרב: ורב ביבי מסי  טפ
ה: ט אלא בהורה ולא במנ ה ט ב י י ׳ לקמן ורב הונא לא מ ט מ א ל  סליג כ

 אילימא
ת לא קיבל בפני עלים מעו ב מקמו בטל אלא לאמר לו בסני עלים (י) חזק וקני ו ה: לא שנו. דחזר ולקח מבעה״  עלה דההיא משנ
 דנימא זביניה זביגי כדלקמן וגס שטר לא כתב לו בעל הבית ללוקח אבל אם כמב לו שטר ודאי אקני ליה ואמא רב הונא למימר דגזלן
מת סיקריקון כתב לו: ורב ביבי מסיים. בהא מלמא דאמר  שהביא ראיה אסילו בשטר אין ראייתו ראיה כדשמואל: אןז בשטר לא קנה. דמאי
ספתא כדלקמן . ומיהו רב הונא לא סבירא ליה האי תו נא: משמיה דרב נחמן. שהיה מוסיף בה רב נחמן דבר זה מדעתו  רב נחמן א״ל הו
ו זביני. ולאו אדרב ושמואל קאי דבמסכת גיטין בהניזקין ננח.] דאיתא לסלוגתייהו ת סבר ליה לרב הונא דהו  בשמעתין נמח.] דכל היכא דאיכא מתן מעו
ן שדה בידו: אבל מטוס. שנמן לו הגזלן לנגזל בדמי די : קרקט אין לו. לגזלן כמו שאמרנו אין מעמי ט רב ביבי כלל התם י י  לא א
. ושמעינן מהכא דסבירא ליה לרב ביבי תליוהו וזבין לאו זביניה ו ע זו יש לו שיחזירם לו הנגזל ולא קנסינן ליה לגזלן לאבד מעותי ק ר  ק
ה לו הגזלן לנגזל ונסן לו ת יש לו כגון שאמרו עדים בסנינו מנ  זביני והיינו דאמרינן לקמן נממ.ז דרב הוגא לית ליה דרב ביבי: בד״א. דמעו
ט וכתבו עדים שיקרא: אבל אמרו ה ס ת דמשום סחד דסיקריקון דגזלן לא מ ו ע מ ת או שכתבו בשטר אנו ראינו שנתן לו ה ו  המע
ם ו הדמי ה וכך אמר לנו הוו עלי עדים שקיבלמי ממנ ר ט מ ו הדמים או שכתבו בשטר ה  עדים בפנינו הודה לו. נגזל לגזלן שקיבל ממנ
א: הליוהו וזגין. מי שמלו אומו או עשו לו יסורין א למילתא לרב ביבי הי ת לגזלן: כדרב ההנא כוי. ומסקנ  ומכרתי לו לא יחזיר לו מעו
א מסרש ואזיל: ואית דגרס הלוה. ורבינו חננאל מ ע ט : זביניה זביני. ולא יוכל לחזור בו ו ם ואומר רוצה אני  על שמכר וקיבל הדמי
לה שמואל היכא ן מו נ ט מ א ט לא גמר ומקני כלמוכח לקמן נשם] ל י ן ללא מקבל מ ו ה לט ה לא הרא ממנ  כתב תליוהו. ולוקא מכר אבל מחנ
אס״ה הוה ה מזבץ ו מ לא הו  דיהב זוזי: דהל דמזבץ איניש. רוב חסציס וכלי ביתו וטליתו שאדם מוכר אי לאו לאניס ולמיק במעו
ן לו ומכרן לדבטס שאין ט ט צ ם ה ט ב  זביניה זביני בעל כרמו אפילו לא גמר ומקני שלא נתנה חורה חילוק במקח וממכר בין ד
: שאני אונס דנפשיה. י ג דלא גמר ומקנ ״ ע ג דאניס מוכר קונה לוקמ הואיל וקיבל דמים א ״ ע ן לו אלא כולהו קונה לוקח. וה״נ א ט ט  צ
: י ס לא גמר ומקנ ת ה ן אותו למכור ד : מאונםא דאחריני. שמכטתי י ס איכא למימר גמר ומקנ מ ה ו ד  שצטך למעות וממוך כך מוכר חסציו מדעמ

 יקריב

 עין משפט
 נר מצוה

 קעד א מיי׳ סי״ח מהל׳
 אישות הלכה כה סמג
 עשין מח טוש׳׳ע אה׳׳ע סי׳

 צג סעיף נ:
 קעה ב מיי׳ פי״ל מהל׳
 טוען הל׳ א סמג
 עשין גה טוש״ע ח״מ סי׳

 קנא סעיף א:
 קעו ג טוש״ע ח״מ שי׳ רלו

 סעיף ל:
 קעז ד מיי׳ פי״ל מהל׳
 טוען הלי נ ועיין
 במ״מ סמג שס טוש״ע שם

 וסי׳ קנא סעיף ג:
 קעח ה ו מיי׳ שס וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳

 קנא סעיף ג:
 קעט ז מיי׳ פ ״י מהל׳
 מטרה הל׳ א ועי׳
 נהשגות ונמ״מ סמג עשי!
 צה טיש״ע ח״מ סי׳ קנא
 סעיף ג נהג׳׳ה יסי׳ רה
 סעיף א [ינרנ אלפס עיד

 נגיטין פ״ה לף קע.]:

 רבינו גרשום
 מגורשת ואינ׳ מגורשת.
 כגון ורק לה גט ספק קרוב
 לו דבעלה חייב במזונותיה
 עד דיהיב לה גט ודאי
 ואיכא למימר א) די״ל ספק
 מגורשת ראם איתא דגרשה
 אית ליה בהדה איבה
 ולא היה מייתה לה קרקע
 למזונות כי אם ממקום אחר
 יהיב לה מזונות בצמצום
 והויא חזקה: וכולן. בין
 אומן ובין אריס וכל הני
 דלעיל שהביאו ראיה. עדות
 שקנו אותה קרקע ראייתן
 ראיה והוי חזקה: לקח מן
 םיקריקון. זהו גזלן שאמרו
 לו בגי אדם מחמת שהוא
 אנס שא קרקע זו והניחני
 וחזר ולקח מבעה״ב נו
 שתפיש לו קנין הנגזל
 ללוקח שוב שהקרקע של
 סיקריקון מקחו בטל דבעל
 כרחיה אודי ליה ולא גמר
 ומקני ליה אלמא דראיה
 של גולן אינה ראיה. ומשני
 הך ברייתא איצטריך למתני
 לאפוקי מדרב דאמר לא
 שנו דמקחו בטל אלא דאמד
 לו בעה״ב לך חזק כקרקע
 וקני מש״ה לא קני דלא
 מצי לאחזוקי בה משום
 דבעל כרחיה קאמר אבל
 אי כתב ליה בעל הבית
 שטר מכירה קנה: קמ״ל.
 רב נחמן דאפ״ה לא קנה
 כדשמואל וכוי: אתריות.
 רלא מפיק ליה מידיה: ורב
 ביבי מסיים בה משמיה דרב
 נחמן. להיכא דחזר ולקח
 מבעל הבית מקחו בטל
 דקרקע אין לו ללוקח אבל
 מעות שנתן יש לו: בד״א.
 דמעות יש לו ללוקח כגון
 שאמרו עדים בפגיגו מנה
 לו המעות לבעה״כ אבל
 אמרו העדים בפנינו הודה
 לו המוכר להסיקריקון ולא
 ראו נתינת המעות אפיי
 מעות אין לו ההאי דאוד־
 ליה כדרב כהנא וכוי:
 אמר רב הונא. אי אמרו
 ואיימו לאיש תלוהו בעץ
 אי לא מובין לו שדהו
 תבין מחמת יראה זביניה
 וביני אע״ג דאנסוהו: אי
 לאו דאניס. שאין לו מעות

 להוציא לצרכיו:

 א) אולי צ״ל ואיכא למימר
 לאין לה חוקה קמ״ל טון
 להתחיל כגירושין איח ליה
 ונוי. נ< אולי צ״ל שאמר לו
 הננזל לליקח לן חזק יקני
 והולה לו שונ שהקרקע ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 Bp א מיי׳ פי״ל מהל׳
 מעשה קרננומ הל׳ טז

 שמג לאדן קלא:
 קפא ב ג מיי׳ פ׳׳ג מהל׳
 גירושין הל׳ כ שמג
 עשין כ טוש׳׳ע אה׳׳ע סי׳
 קלי סעיף ה וסי׳ קגל סעיף

 נא:
 ק8ב ד מיי׳ שס וסמג שס
 טוש״ע שס סי׳ קלל

 סעיף ח:
 קפג ה מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ט:

 רבינו גרשום
 יקריב אותו. דלגבי עולה
 אותו יתירא הוא וקאמר
 מלמד דכופין אותו להקריב
 כשגדר. דניחא ליה התיהוי
 ליה כפרה בקרבנו וגמר
 ומתרצה: כופין אותו. ליתן
 גט לאותן שכופין אותן
 להוציא כגק מוכה שחין
 ובעל ןפוליפום] כוי: התם
 נמי סבר. האי מוכה שחין
 מצוה לשמוע דברי חכמים
 שגורו כן ומתרצה. אלא
 סברא דכי אמר תליוהו
 וזבין דזביניה וביני דאגב
 אונסי׳ גמר ומקני: גט
 המעושה. ע׳׳י ב״ד ישראל
 כשי: תולה עצמה בעכו״ם
 א) שאנס עצמה לגרשה.
 התם נמי נימא אגב אונסיה
 גמר בעל הכית ומקני ליה:
 מודה שמואל היכא דיהיב
 זוזי. דגמר ומקני ליה: מאי
 איכא למימר. אמאי אפי׳
 קרקע בדין הוא דיש לו
 דאגב אונסיה גמר ומקני.
 אין ודאי יש לו קרקע.
 והא דרב ביבי מימרא היא
 ואינה עיקר דאינה לא
 משנה ולא ברייתא כי אם

 מימרא בעלמא:

 א) נראה דצ־׳ל שיאנס את
 נעלה לגרשה.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מח.
א״מ אי מהכא גמר אפילו (ד) . ו תו א יקריב או י א דתנ ה  אילימא מ

ר וההיא לכןיקריקין מוכח ה ה  חליוהו רהיב נמי מתנ
ר כמו מכר להא יש לו ה והיה ר״י רוצה למרץ להכא ה  לאינה מתנ
 כפרה תחת הקרבן וקונה הכפרה ומגיטי נשיס דבעי למיגמר מינייהו
י כך ר נמי כמו מכר שנפטר על ז  ה
 משאר כסות ועונה אכל אי אפשר
ט מעושה שלא כלין  לומר כן לא״כ ג
: ח  נמי יהא כשר ובהמגרש (גיטין לף פ
) אמר שמואל לפסול ותירץ ר״י ם ש  ו
ר  לכל לבר שהוא מחריב לעשומ ה
 כמו מכר והכא הרי הוא מחרב להביא
 קרבן ולקמן נמי מחויב הוא לגרש אמ
 אשמו למיידי בהנהו שכופין אומן
 להוציא אבל שלא כדין הוה כמו

: ה נ ת  מליוהו רהיב ללא הרא מ
. תו ץ או פ ו כ ד ש מ ל תו מ  יקריב או
 לא דמי להא דאמר בפ׳
 שור שנגח ארבעה וחמשה (ב״ק לף
ת ואשמוח אין ממשכנין ) חייבי חטאו  מ.
ן דלכפרה קאתו לא ו  אומן משום לט
מ ואשמות  בעי משכוני ללוקא חטאו
א לא בעי משכוני ט  שבאות על ח
א יהיה לו כפרה ט  שרוצה שמאותו ח
 אבל הכא נדר או נדבה אינן מכפרים
הר ליה  והא דקאמר ניחא ליה דמי
ה שנדר שאם לא מ  כפרה היינו מ
 ישלם נדרו עונו ישא והא דאמר
 בתורת כהנים ובזבחיס (לף ו.) וביומא
) דעולה מכפרת על חייבי עשה .  (לף לו
 הא אמר בפ״ק דזבחיס (לף ז:) דעולה
א (י) פי  דורון היא ולא מכפרמ מקו
: ( ׳ מ ר פ כ  מכפרח מקיבעא לא מ
נםיה ב או ג א א ד  אלא םברא הו
 גמר ומקני. וא״מ כיון
 דמסברא ידעינן דאגב אונסיה גמר
 ומקני אמאי איצטטך קרא גבי קרבן
 למיכתב דכוסין אותו ר״ל דאי לאו
ג דגמר ומקני ״ ע  קרא הוה אמינא א
ת ב י כפייה פסול הוא לגבי מזבח ח ן דאינו ממרצה אלא על ז ו  ט
ר ש שה בישראל כ  רשעים הוא קמ״ל שהקרבן נרצה: גט מעו
״ם פסול. בסיפא מסיים ובעכו״ם חובטין אותו ואומרים  בעכו
א ש ט י פירושא ד ה שישראל אומר לך רש מפרשים דהו  לו עשה מ
 טצד בעכו״ם פסול (י) חובטין אומו ואומרים לו כו׳ ואין נראה
י ובישראל כשר א דקתנ ש ט סא ליסייעיה מ ך ליה הכא מסי ט פ ד  דא״כ א
ט מימא (י) דבישראל כשר משוס י ו  דאגב אונסי׳ גמר ומקנ
 דמצוה לשמוע דברי מכמיס דא״כ בעכו״ס נמי אמאי פסול והא
ר מ א ט ק ה  חובטין אומו לעשומ דברי חכמים ונראה לל״י ל
ה שישראל (י» אומר ״ס נמי כשר וכגון שאומר לו עשה מ  דבעכו
י ט מוכח בתיססתא דקתנ ה  לך וכן מפרש בהלכות גדולומ ו
ע מ ש ה שסלוני אומר לך מ  ובעכו״ס חובטין אומו ואומר לו עשה מ
 דעל סי ר׳ פלוני שהוא חכם חובטין אוחו וכשר הוא שהוא
ר מ א ק  אומר להם לחובטו וכן משמעל) בירושלמי דגיטין ד
״ס כשר באומר איני ס רב אמר ישראל שעשה כמעשה עכו מ  ה
ס מנא ר׳ חייא עכו״ם שעשו כמעשה ישראל  זן ואיני מפרנ
׳ אמרה כן י ס הדא ממנ מ ס  פסול ואסי׳ אמר איני זן ואיני מ
ה שישראל אומר לך  ובעכו״ם חובטין אוחו ואומר לו עשה מ
) לפניהם ולא : ח ה שאני אומר לך והא דאמר בגיטין (לף פ  ולא מ

ו ומצי קטבנ  יקריב אוהו. קרא יתירא דהא כתיב לעיל זכר תמים י
: מלמד שכזפין ׳ עד לרצונו לסני ה ו אל סחח אהל מו קטבנ  למיכמב י
ה שנדר: עד שיאמר רוצה אט. אלמא היכא דכוסין  אוהו. להקטב מ
מר בלבו א ביה לרצונו דג נ ט ן רוצה אני ק ט ו ס  אומו עד דאמר מתוך י

ן לזביני אס אמר ט . והוא ה  להקטב
מר בלבו להקנות: ר זביני דג  רוצה אני ה
ט אמר רוצה אני  דסיהוי ליה הפרה. ו
ק אהה אומר : ו י בלב שלם קאמר א  ז
( : ז ת ע ו ב ו ח כ ן (  בגיטי נשים. בהנך דמנ
 ואלו שכוסין אומו להוציא מוכה שחין
ן אומו עד ט מ  ובעל פוליפוס דכוסין ו
:  שיאמר רוצה אני דונמןט) מדעתו משמע
ס נמי ט אמר רוצה אני מ  דלמא. ה
ז ב ע  גמר בלבו לגרשה דמצוה ק
 מאחר שחייבוהו חכמים להוציא:
ה קאמר י ז  אלא. רב הונא מסברא ד
ם גמר בלבו ומקני הואיל ט ו ס  דמתוך י
מ דלא ם וממן מעו ט ו ס  ואיכא תרתי י
: גט המעושה. שכוסין י ז ז מ ס ס  מ
 אומו לבעל להוציא. אם בישראל הוא
 כשר שכפוהו ישראל וכגון דאמר רוצה
ג דאמר אע״ : בעכו־ם פסול. ו י  אנ
ד דמקשה דבישראל ״  רוצה אני. וקא ס
ט ב  כשר משוס דמצוה לשמוע ד
ן דליכא ו  חכמים ובעכו״ס פסול ט
ה מקנ  מצוה אגב אונסי׳ לא גמר «< ו
 ומגרש וקשיא לרב הונא דטוןי) דליכא
 מצוה לא מקני אגב אונסיה:
ו על פ ט  ובעט״ם. אס אנו רוצים ל
ט כשר מלמדים ג ״ס רהיה ה י עכו  ז
ה  אנו לעכו״ס שיאמרו לו עשה מ
 שישראל אומר לך דהשמא נמי
ם: הסם ט חכמי ב  מצוה לשמוע ד
 נמי גימא אגב אונסי׳ גמר ומגרש.
י דומיא דזביני ז ד מ י  דהא לא מפס
ן שאשתו שונאמו ו ט  שמקבל למי שלהו ד
גט זה ל אצלו ו ו מ ע ט נמי לא מ  ובלא ג
ל ׳ לא מפסי  אינו אלא להתילה לאמט

ז ס ס  כלום: אפילו בטכו״ם כשר. דאגב אונסיה גמר וגרש ללא מ
ט אחר ומיהו אס פשטה : פסול. מדרבנן וצטכה ג ת י כדסטשי ז  מ
ה: וסולה עצמה גיד מז ה ו ט מז ה וקבלה קדושין מאחר צטכה ג  ז
ו עד שיכטח אמ בעלה לגרשה:  עכו״ם. להחניף לו ולזנומ עמ
ן דיהיב ו ן גמר ומקני בעל הביח ט ו קטק  נימא אגב אונסיה. דסי
י דהיינו מליוהו וזבין: מודה שמואל דהיכא ז ז מ ס ס  ליה זוזי ולא מ
ן כשחזר ולקח מבעל הבימ ו ק ט ק י ס  דיהיב ליה זוזי. זה הלוקח מן ה
 יהב ליה זוזי לבעל הבימ דאגב דמקבל זוזי גמר ומקני דהיינו חליוהו
מ לא גמר ומקני דהא רב הונא נמי חליוהו וזבין  וזבין אבל בלא מעו
[ : ז מ : ולרב ביבי דמסיים. לעיל ז ה נ ת ג לא הוי מ  קאמר אבל תליוהו רהי
 במילמיה דרב נחמן דאמר גזלן שהביא ראיה אין ראיימו ראיה ואין
ת יש לו לגזלן שנמן ן שדה בידו ואוסיף רב ביבי אבל מעו י ז מ ע  מ
ת לא קנה ׳ נמן הגזלן לנגזל מעו  לנגזל אלמא ס״ל לרב ביבי דאסי
ן דאי נתן ו קטק ר זביני והוא הדין להך משנה דסי  דמליוהו וזבין לא ה
ת דמי השדה לא ו לבעל הבית מעו  הסיקריקון או הלוקח ממנ
ס ט ח נא: מימרא הוא. שהיה אומר משוס א ה וקשיא לרב הו  קנ
ה אמר לה רב ביבי חא. ואי הו  ואינה לא משנה ולא בטי
ה: ר גמרא גברא אגברא קרמימ בממי ה דנפשיה הוה מהד  משמי

 בשדה
״ס היינו כשהעישר נעשה על סי דייני עכו״סמ): ״ס דלסני עכו י ישראל לאו היינו לסני עכו נ י ן שהעיסוי על סי ט ו ״ס ט  לפני עכו
ן מעשים כאומן שכופין אומו להוציא דבישראל נמי אי שלא כדין מעשה פסול ט ב ן ל ו ט ״ם כשר. ל לו כעכו  דבר תורה אפי
ן ט ב ן ל ו ט מ עצמה מיל בעלה ל ע ק פ מ ) וא״מ ומאי נסקא מינה אם תולה בעכו״ם ו ם ש : ו ח ! לף פ י ו נ י ג  כלאמר שמואל בהמגרש (
״ס פסול א למסרש בהמגרש לבעכו מ ע  עבדה וגס חכמים היו כוסין אומו להוציא וי״ל דגזרו כדין אטו שלא כלץ וא״מ לההוא ט
״ס ועכו״ס לאו בני עישר נינהו תקשה ליה לרב הונא אמאי פסול נימא דאגב  דבר מורה משום לסניהס ולא לפני עכו
מ לעיל וא״ת ה כדסטשי נ מ ר שלא כדין ושלא כדין הוי כמו מ ״ס נותנו ה י כסיית עכו ן שעל ז ו  אונסיה גמר ומגרש ר״ל ט
ס דהא דרב משרשיא בדומא היא ר״ל דלפי סברת מ א דהמס הוה ליה לאימרי «*) דהא אמר ה  ואמאי מיימי הכא דרב משרשיא ההו
ט י ך ולא מ ט ך ליה בעכו״ס אמאי פסול ואי לאו דבני עישר נינהו לא הוה ס ט פ ״ס בני עישר ממרץ לו ד  המקשה דחשיב עכו
ע דלא אמר רב מ ש מ מה לרשב״א ד א שנו. מי ר רב ל מ ר עלה א מ ת י ה ולסברתו משני ליה כדרב משרשיא: הא א ר כמו מתנ ה  ד
ה לי האי ומה לי האי ועוד ן דאגב אונסיה גמר ומקני מ טו  הונא תליוהו וזבין זביניה זביני אלא בשטר אבל בלך חזק וקני לא ו
ה ותירץ ר מתנ ע דלרב קני אפי׳ לא יהיב זוזי ואמאי והא תליוהו רהיב לא ה מ ש  הקשה דקאמר ומודה שמואל היכא דיהיב זוזי מ
מ ו ט ח ז שטר אבל א ב ת אונס ע מ ח מ ה עביד שטר ושמואל סבר ד ב זחי לא הו י ה ט סליגי רב ושמואל דקסבר רב דאי לאו ט ה ב  ד
והו וזכין זביניה זכיני. א תלי ת כ ל ) עד שיכמוב לו אחריומ נכסים: אמר רבא ה ם לף נח. ש ה מקבל כדאמר בהנזקין (  לא הי
ר ס ו זביני ואס מ ) הו : ל לף מ י ע ל סא ( א מעשה דפרדי ן ט ההו ס אונס ממו מ ח טן אלא מ סו ט מליוהו דאסילו בלא י ק  לאו דוקא נ
ה מליוהו רהיב לא נטרס ודוקא מכר אבל ממנ דעא אזביני כדסירש הקו א לא הוו זביני דקיימא לן כרב הונא נדכמבינן] מו ע ז  מ
׳ לא ידעי אונסיה כתבינן וכן בגיטין דעא אפי י עדיס אונסיה והיכא דמסר מו ע ז דעא אי ד ה אפילו לא מסר מו  הרא מתנ

 והיכא

 1יקריב אותו מלמה שכופין אותו יכול בעל

 כרחו תלמוד לומר להצונו הא כיצד אכופין
 אותו עד שיאמר רוצה אני ודלמא שאני התם
 הניחא ליה התיהוי ליה כפרה ואלא מסיפא
וכן אתה אומר בגיטי נשים בכופין אותו עה (  א

 שיאמר הוצה אני והלמא שאני התם ״המצוה
 לשמוע דברי חכמים אלא סברא הוא אגב
 אונסיה גמר ומקנה מותיב רב יהוהה
גט המעושה בישראל כשר >א< יובעכו״ם ג (  ג

 פסול הובעכו״ם חובטין אותו ואומהין לו
 עשה מה שישראל אומר לך ואמאי התם
 נמי נימא אגב אונסיה גמר ומגרש הא
 איתמר עלה י׳ אמר רב משרשיא דבר תוהה
 אפילו בעכו׳׳ם «< כשר ומה טעם אמרו
 בעכו״ם פםול כהי שלא תהא כל אחת
 ואחת הולכת ותולה עצמה ביה עכו״ם
 ומפקעת עצמה מיה בעלה מותיב רב המנונא
לקח מםיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית >  ה

 מקחו בטל ואמאי התם נמי נימא אגב אונםיה
 גמר ומקני הא אתמר עלה י)אמר רב לא שנו
 אלא דאמר ליה לך חזק וקני אבל בשטר
 קנה ולשמואל דאמר אף בשטר נמי לא
 קנה מאי איכא למימר מוהה שמואל היכא
 היהב זוזי ״ולרב ביבי המסיים בה משמיה
 דרב נחמן קרקע אין לו מעות יש לו מאי
מימרא הוא ומימרא (  איכא למימר רב ביבי ח
 לרב הונא לא סבירא ליה אמר רבא הלכתא
 תליוהו וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא

 בשדה

 מסורת הש״ם
 א) [יגמומ קו.) קדושין נ. ע׳יש
 ערטן כא., ב) [ינמומ כ
 וש׳׳נ], ג) גיטין פח:, ד) [שס],
 ה) 1שס גה:], ו) 1שס נח.).,
 1) [לעיל r: m, ש) נגעויןמנ:],
 p) [לנריס כל], י) צ״ל: לרנ
 הונא דהיכא לליכא. רש״ל,
 5) [וע׳ מוס׳ ר״ה ו. ל״ה
 יקרינ], ל) [נתוס׳ לגיטין פח:
 ל״ה ונענו״ס מייתו
 הירושלמי נהיפך ועיי
 מהר׳׳ס], ס) [ועי חוס׳ גיטין
 סח: נד״ה ונעכו״ס חונטין],

 תורה אור השלם
 1 אם עלה קךבנו מן הבקר
 זכר המים יקריבנו אל פתח
 אהל מועד יקריב אתו
 לךצגו לפגי ימ ויקרא א נ

 הגהות הב״ה
 (א) גם׳ כישראל כשר
 בעכו׳׳ם כצ״ל ואות ו׳
 נמחק: (נ) שם לנר חורה
 אפילו נעכו׳׳ס נמי כשר:
 (ג) דשב״ס ל״ה נעכו־׳ס
 פסול ונו׳ לא גמר ימגרש
 נצ׳׳ל ומינה ומקנה נמחק:
 (ד) תום׳ ד״ה אלא מהא
 לתניא יקרינ: (ה) ד״ה יקרינ
 ונוי מקופיא. נ״נ פי׳ נפרה
 מכפרח אנל עריין קסדה
 וצפה עי׳ פ״ק דזבמיס:
 (1) ד״ה גט וכו׳ טצל נעכו״ס
 פסול כגון אם חונטין אותו:
 (t) בא״ד וט תימא דטעמא
 לטשראל כשר: (ח) בא״ד
 עשה מה שישראל פלוני
 אומר לך וכו׳ לעל פי רב
 פלוני: (ט) ד״ה לנר וכו׳ הוה
 ציה לאיחרי הבא להא אמר:

 מוסף רש״י
 יקריב אותו. אל פתח אהל
 מועל יקריב אותו, קרא יתירא
 הוא, להא כחיג נרישיה
ז קדושי1 ־ י ע כ  יקריבנו(ו־ה ו ו

 נ.). מלמד שכופין אותו.
. ו . ! ! !קדושי  לקיים דברי נדרו
ו י ט י ג  המעושה. בחזקה (
. ותולה עצמה ביד : : ח  פ
 עכו׳׳ם. שוכרת עובד כובניס
 אנס לכוף נעלה לגרשה ונאה

 עליו נעקיסין 1שם;.



 מסורת הש״ס
 א) כתובות ג. יכמית צ: ק׳
 גיטין לג. עג., נ) ולעיל מז

 ושייכו, נ) כתובות
 ד) ויבמות צ: יעודן, ה) רש״ל.

 מח: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (א) נטי 7לא היה
 ליה לאישתמיטי: (ג) שם
 כשדה זי דמיא (יאמר
 אמימרו תא״מ ינ״נ ני׳
 רשנ״ס יהרא״ש ואמר מר:
 (ג) -שכ״ם ד״ה בשדה וכו׳
 רעה שנהן בירר גלי דעתיה
 שאינו חושש: (ד) דייה ואשיי
 נשדה יכי׳ מן החולה אותו
 נשום דיחר נעולם וני׳ שיכול
 להטעות ני: (ה) דייה יאמר
 מר כלומר ק״מא לן: (ו) דייה
 ואית דמפרש וכו׳ ומתוך
 כך נעשית מעצמה בעילת
 זנית: (1) דייה רב הינא וכו׳
 נתלייהי יוני! שאחר פסק שלי
 אמר בתנינן כצ״ל וחינת לא
 נמחק: (ח) תום׳ דייה אנל
 וכו׳ ללא כחנ נה אגן ידעינן

 ניה באונסיה לפלוני:

 מוסף רש ״ו
 ואפקעינהו רבנן
 לקידושיה מיניה. לכל
 למקלש תולה כלעת חכמים
 הוא, דהא כלת משה יישראל
 קאמריק ורננן אמרי לא ;יהי
 קידושין >ימז1ח קי.<. תינה
 דקדיש בכספא. איכא
 למימר לאפקעינהו לקידושין
 ושוו מעות מתנה, להפקר
. קדיש ! ם ש  נ״ל הפקר !
 בביאה. לקי״ל נקלישין
 (ל:) מט יקח איש אשה
 ונעלה לאשה מתקלשת נמי
 נביאה, מאי איכא למימר.
 מאי אפקעחא איכא למימר
ג ו מאי ו ל י ס י ג  בהאי ניאה :
 הפקר נ״ר איכא למימר
. שויוהו רבנן . ח ק•. י מ ב  ר

 לבעילתו בעילת זנות.
 והוא נלעתס תלה ושם;
 דאפקעי שס קדושין מינה,
 ייש בהן כת לכן שהרי
 כשקידש על מנהג חוק לתס
 קידש, כך אני מפרש בכל
 מקיס מלבי, ומרניחי קבלתי
 כל למקלש אלעתא לרננן
 מקלש, לקלושי כשף דרכנן,
 ללא כחינ נהטא אלא גמרינן
 קיחה קיחה משלה עפרון,
 והיינו לקפטך תינח דקדיש
 נכספא קדיש ננ־אה דנתינ
 נהדיא ט יקח איש אשה
 ובעלה מאי אינא למימר,
 היאך יכלו לעקיר לנר מן
 התורה, ומשני שריהו רננ!
 לנעילתו נעילת זנות של כל
 מקדש בביאה, כלאמר התס
 וקדושין ינ:1 רנ מנגיל אמאן
 למקדש נניאה משוס
 פריצותא, ותשינית קשית יש
 נלנר, חדא דגו״ש גופה
 מורה היא, שהרי לא למלי
 נשקל־ן אלא נגו״ש, ונותר
 שהוא נכרה מגדיש למדנו,
 ונערה המאורשה נהרגח
 נקדושי בסף, יאי דרבנן מי
 מיקטלא, יעיל לקמשני שרוה
 רבנן לנעילתי נעילת זנית,
 היט מצי לשריה נעיצת זנית
 הא דאירייתא היא, יט אמרן
 רב מנגיל אמאן למקדש
 נביאה, קידישין מיהא לא
 נטלי, אלא הא יהא דאורייתא
 יהא דאיח ברבנן נח לנטל
 מפני שבשעת קידושין חלה
 נלעתס לקלש כלת שהנהיגו
ג 1. ו ל י ט י נ  חכמים בישראל ;
 תליוהו וזבין. מי שחלי
 איתי אי עשי לו יסורין על
 שמכר וקיבל הרמים יאימר
 ריצה אני. זביגיה זביני. ילא

ל נזז••. י ע ל  ייכל לחזיר נו :

. שהכריחוהו למכור אחמ משדותיו והוא בירר מעצמו  בשדה סתם
 ומכר את זאמ דכיון דמדעתו בירר רעה שבהן בירר >ג< שאינו חושש
: בשדה זו. הכרימוהו למכור שדה זו ואותה י  בה כל כך וגמר ומקנ
ת גילה דעתו דבעל כרחו מקבל: ו ע מ ה ה  מכר: דלא ארצי זוזי. לא מנ
 ואפי׳ בשדה זו ולא ארצי זוזי לא אמרן
ה ליה  דלא הוי זביני אלא דלא הו
 להאי לאישתמוטי מן המולה יי) בשום
 דיחוי שבעולם כגון הממן לי עד למחר
 או עד שמבוא אשמי או שוס דיחר
: והלכהא ס  שיכול לטעוח בו האנ
 בהולהו הוו זביניה זביני ואפי' בשדה
 זו. ולא ארצי זוזי ולא הוה ליה
 לאישתמוטי דהוי אונס גמור וכגון
 דאמר רוצה אני: דהא אשה. כשמכריחה
 אדם לקבל קדושיו ולהמקדש לו: כשדה
 זו דמיא. שאינו חפץ כי אס בה:
:  ואמר(«) אמימר. כלומר קיימא לן הכי
 חליוה וקדיש. קבלה קדושין קדושיה
 קדושין דדמי לזביני שמוכרמ עצמה
 לזה: מר בר רב אשי אמר. במכר
 מודינא דהוו זביגי אבל גבי אשה תקון
 רבנן דלא ליהוו קדושין דהוא עשה
 שלא כהוגן שהכריחה לסיכך נעשה
ג דמן ״ ע א  עמו שלא כהוגן שלא כדין ד
 התורה ליהוו קידושין רבנן עקרינהו
ה ת ממנ  והפקירו אותן ועשו מעו
 ובמקום אחרי) מפרש דכל דמקדש
 אדעתא דרבנן מקדש כדמ משה
 רשראל ורבנן אמור לא ליהוו קדושין
 נמצא שלא קדשה זה שהרי בדעח
 חכמים תלה והס אינם חפצים בקידושין
ע הקדושין דהסקר  הללו: תינח דקדיש בכספא. יכולין חכמים להפקי
ן וכאילו קדשה בגזל ובחמס דמיא דלא הוו קדושין ר גבי ממו ק פ  ב׳׳ד ה
 אבל קדיש בביאה שעשה מעשה בגופה היאך יאמרו חכמים שלא תהא
 ביאה הרי בעל כרחנו ביאה היא: ואית דמפרש תינח דקדיש בכספא.
ס אמרו והס אמרו וקידושין דדבריהן יכולין  לקידושי כסף דרבנן ה
ו קילושי לאורייתא מאי איכא למימר.  לעקור אבל קליש בביאה להו
מ הוא בילס למגזירה שוה ילפינן לקילושי כסף במסכמ טעו  ו
ף ב.) וגס לכל לבר אתקוש הוויות להללי ואמריגן ל  קדושין >
ף ה.) אל מהי גזירה שוה קלה בעיניך שהרי נומר אחל ל  בכריתות (
פי מורה ולא למלה הכתוב אלא בגזירה שוה ועור מאי האי ו  מג
 לקמהלר ליה שרוה רבנן לבעילתו בעילת זנות הא כיון למלאוריימא
 היא היאך יכולין לעשות ביאתו זנות אלא כיון לארעמא לרבנן מקלש
 לא הוי קילושין לאמרי רבנן לא ליהוו קילושין וממוך כך (י) נמצאת
: תלי לפפי. באילן י  מעצמה בעילמ זנומ: טבי. גברא אלמא הו
 ששמו כינרא למכור לו שלהו. ל״א תלה אותו בשביל הכינרא שימכרנו
 לו: וזבין. כלומר וכן עשה שמכרה לו: תחם רבה בר בר חנה.
רה: י קולס שנכתב שטר המכי  ועל אחר עמו אמולעא שמסר פפ
: מאן דחהם אמודעא שפיר  ואאשקלהא. וגס על שטר המכירה חתם
ר ס ג דמליוהו וזבין זביניה זביני הני מילי היכא דלא מ ״ ע א  חסם. ד
רה: ומאן דחחם אאשקלה׳ דעא שכתב בה תבטל המכי דעא אבל המו  מו
ה: רב הונא  שפיר חתם. לתליוהו וזבין זביניה זביני וכדמסיק לקמי
לעא אזביני אפילו בתליוהו וזבין  לטעמיה כוי. מהכא שמעינן לכתבינן מו
לעא אזביני כלפרישימ ף מ:< לא כמבינן מו ל  וללא כרבא ראמר לעיל (
 בפירקין לעיל 1שס] אלא היכא לאניס כמעשה לסרליסא והכא חזינן עובלא
ו לעא וג״כ נראין הלבריס שהרי ססקותי ׳ בתליוהו וזבין לכתבי מו  אפי
לא אמרן אלא בשלה ק לעיל בתליוהו וזבין מן  של רבא לא עמלו מאי לפסי
: [ : מ  סתם] שאחר פסק שלו אמר » לא כתבינן מולעא אזביני כלפרישי׳ לעיל ן
 איני. כלומר היאך בטלה מולעא שחתם בה רבה בר בר חנה את
 האשקלתא שחמס הוא עצמו בה: והא אמר רב נחמן כוי. והכא נמי
לעא היו לברינו ל עכשיו על האשקלתא מו  רבה בר בר חנה קמסהי
ן בשטר: ואמרו אמנה היו דברינו. לא : עדים. החתומי  ואמאי נאמן
 הלוהו כלום אלא כתבנו לו ולכשיצטרך ילוה בו והאמינו לוה למלוה שלא
 יוציא עליו שטר מלוה זו לגבות הימנו אא״כ ילוה לו וזה שעבד לו נכסיו
קדם הוה לטרוף שלא כדין: ׳ לאחר זמן דלאו מו  מעכשיו אס ילוה אפי

 איו

 בשדה סתם אבל בשהה זו לא ובשדה זו נמי
 לא אמרן אלא דלא ארצי זוזי אבל ארצי זוזי
 לא ולא אמרן אלא הלא הוה «» לאישתמוטי
והלכתא  אבל הוה ליה לאישתמוטי לא א
 בכולהו דהוו זביניה זביני ואפי׳ בשהה זו
 דהא אשה כשהה זו דמיא >« ואמר אמימר
תליוה וקדיש קדושיו קדושין מר בר רב  ב

באשה ודאי קדושין לא הוו הוא  אשי אמר ג
 עשה שלא כהוגן לפיכך עשו עמו שלא כהוגן
 ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה אמר ליה
 רבינא לרב אשי א<תינח הקהיש בכספא
 קדיש בביאה מאי איכא למימר אמר ליה
 שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות טאבי תלא
 לפאפי אכינרא וזבין חתם רבה בר בר חנה
 אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא ימאן
 החתים אמודעא שפיר חתים ומאן דחתים
 אאשקלתא שפיר חתים מה נפשך אי מוהעא
 לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא ה״ק
 אי לאו מוהעא מאן החתים אאשקלתא
דאמר רב (  שפיר חתים רב הונא לטעמיה ג
 הונא תליוהו וזבין זביניה זביני איני גיוהא״ר
 נחמן העדים שאמרו אמנה היו דברינו

 אין

י ביטול דאגב אונסיה גמר דעא בשעמ זביני מהנ  והיכא דבטל מו
ף כא:< ובקונט׳ הביאה ן ל י כ ר ע  ומבטל כדאמרינן בפ׳ האומר משקלי (
לעא כל מה שאבטל לא יהא ביטול אינו  לעיל ואפילו אמר בשעת מו
ה שאמר קורס לכן יהא מבוטל מ לבסוף כשמבטל כל מ ״ מ  כלוס ד

 דאגב אונסי׳ גמר ומבטל אבל במתנה
י ביטול ולא  אי ידעינן באונסיה לא מהנ
 גמר ומבטל ומיהו אי לא ידעינן
דעא מדעתו נראה  באונסיה ומבטל מו
 שבטולו ביטול ולכך כמבינן בשטרי

: דעי ה ביטול מו  ממנ
 אבל שדה וו לא. והא דאמרי
) כל ף מ. ל  נהרדעי לעיל (
דעא דלא כתב בה >מ אנא ידענא  מו
 ביה באונסין לפלוני לאו מודעא היא
 לא משכחת אליבא לרבא לעיל אלא
 כי ההוא מעשה לפרליסא לבסתס
לעא ובשלה זו לא  שלה לא מהניא מו
לעא אלא ללילעו אונסיה:  צריך מו
א ל נן א ה זו לא אמרי ד ש  ואפי׳ כ
 דלא ארצי זוזי. לסי הספרים דגרסי
 לא ארצי ליה משמע דבעי למימר דכי
ה לו הר זביני  אמרי עדיס בפנינו מנ
ר ׳ בשדה זו וכי קאמר רבא דלא ה  אפי
 זביני היינו כי אמרו בפנינו הודה
מ וא״כ משמע ו  לו שלא ראו נתינת המע
 דבשדה סתם אפילו כי אמרו בפנינו
ת הוי זביני  הודה שלא ראו נתינמ המעו
 ואין נראה דבהודאה לא שייך לחלק
ס לשדה זו דבתרוייהו מ  בין שדה ס
 שייך למימר אי לאו דאודי ליה הוה
כ נראה י ליה ולחמרי׳ לשחוור ע״  ממט

נטרס:  דגרסינן ולא ארצי זוזי ולא גרסינן ליה וכן פירש בקו
. הכא לא קאמר כל דמקדש אדעחא דרבנן  תינה דקדיש בכםפא
) גבי עובדא ך כ י פ ה ל ״ ם ל ש . י י ף ק ת ל ו מ ב י  מקדש וכן בסרק בימ שמאי (
חטפה מיניה ה וגדלה ואתא איניש אחרינא ו  דנרש דקדשה כשהיא קטנ
( ם ש . ו ף לג ן ל י ע י ג ח) ובהשולח ( נ ה תי ״ . ושם ל ף ג ל נות >  כדאמר בריש כמו
 משום דהכא ובפי בית שמאי לא קדש אדעמא דרבנן כדקאמר הוא
 עשה שלא כהוגן וצריך לומר דסבר הכא דיש כח ביד חכמים לעקור
ג דלא אע״ הו רבנן לקדושין מיניה ו נ  לבר מן התורה כיון דאפקעי
 קלש אלעחס והכי סירושא בשלמא לקליש בכספא מצו רבנן להסקיר
ג ליש כח ביל חכמיס ״ ע  הכסף ולחת במחנה לאשה אלא לקליש בביאה א
( . ט ת פ ו מ ב י  לעקור לבר מן המורה היינו היכא לליכא עבירה כגון (
 ההוא גריווא להלר לטיבלא אבל ביאה וכי יעשו חכמים ביאמו ביאת
 עבירה ומשני אין ולאי לשוויוה ביאתו ביאת זנומ ובההיא לכתובות
ן לאיצטריך למימר ) ובהשולח >שס) לכאורה פליגי אהך לשמעמי ם ש  ג
א לאלעמא לרבנן מקלש משמע לאי לאו לאלעתא לרבנן מ ע  ט
 מקלש לא היה כח בילס להסקיע הקלושין ומיהו נראה ללא סליגי
ס כיון לקלושין ת ה א לאלעתא לרבנן מקלש משום ל מ ע  ואיצטריך ט
 נעשו כהוגן לא היה כח לחכמים להפקיעם אי לאו משוס לאלעתא
מה לרשב״א א למימר. תי כ י י א א אה מ  לרבנן מקלש: קדיש בבי
ה לא להוו קלושין להוי תליוהו ויהיב לכנגל ע ק פ  לקליש בביאה בלא ה
 גופה שקנוי לו אינו נומן לה כלום ולוחק לומר לפי שיש לה הנאמ
 ביאה ועוד דאס כן הא דאמר אמימר תליוה וקדיש קדושיו קלושין
 לא הוי אלא דקדיש בכסף או בביאה אבל בשטר לא דהוי כמו
 תליוהו ויהיב וי״ל לכנגד גופה שקנוי לו מתחייב לה שאר כסות ועונה
פטר משאר ׳ לעיל גבי גט ללא חשיב זביני מה שהבעל נ ג לפרי אע״  ו
מ גבי בעל שהיה נוחנס ברצון ולא היה מגרשה: ״  כסות ועונה ה
ר חתיס. הא לרב הונא א שפי ע ד ו מ ם א נא מאן דחתי  אמר רב הו
דעא אזביני: ) דלא כחבינן מו : ל מ י לע  פליגא אדרבא דאמר (
ץ נאמנין. על כרחך ה היו דברינו א נ מ  אמר רב נחמן עדים שאמרו א
ם אחר ו ק מ ם אחר איירי דאי יוצא מ  באין כתב ידם יוצא ממקו
) גבי ר מ ה א ״ : ל ם ש . ו ט ף י ל  פשיטא דהכי פריך בפ׳ שני דכתובות (
ה הוא זה אינו נאמן דקאמר מאן אי דקאמרי עדים  האומר שטר אמנ
ם אחר פשיטא ועוד דמר בר רב אשי דקאמר  אי כמב ידן יוצא ממקו
 אמנה היו דברינו אינו נאמן משוס דלא ניתן ליכתב ואי כתב ידן
י ם אחר אסי׳ ניתן ליכתב אינו נאמן וקשה דאמאי לא מהימנ  יוצא ממקו

 עין משפט
 נר מצוד.

ד א מיי׳ פ״י מהלי פ  ק
 מטרה הל׳ א יעיין
 נהשגית ינמגיל משנה שמג
 עשין סנ טוש״ע ח״מ סי׳
 רה סעיף א ןונרנ אלפס עיל

 נגיטין ר׳ קע.ן:
 קפה ב ג מיי׳ ס״ל מהל׳
 אישות הלנה א ועיין
 נהשגוח ונמניל משגה שמג
 עשי! מח טוש״ע אה״ע שיי

 מנ סעיף א:
 קפו ד מיי׳ פ״י מהל׳
 מטרה הלנה ו סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 רה סעיף ט:

 רבינו גרשום
 והני מילי בשדה סתם.
 כלומר שאם כופהו בפירוש
 שימכור לו שדה שלו משום
 הכי גמר ומקני ליה שדה
 שית־ לו שדה פחותה שלו.
 אבל אי אמר שדה זו מכור
 לי בפירוש אגב אונסיה
 אודי ולא גמר ומקני ליה:
 דלא ארצי זוזי. שלא רצה
 לבדוק המעות אם טובות הן
 אם לאו משמע דמתמת כעס
 לא מעיין ולא גמר ומקני
 אבל ארצי זוז־ זביניה וביני:
 אבל הוה ליי לאישתמוטי.
 מיניה בשום ענין ומכר
 וביניה זביני: תליוה. שאנסו
 האשה שתתקדש לו: התינת
 דקדיש ככספא. דהיינו
 קדושין דרבנן משום הכי
 מצי לאפקועי רבנן מדרבנן.
 אבל קדיש בביאה בעל
 ברחה. א) דביאה היינו
 קדושי דאורייתא והיא
 בעולת בעל מאי איכא
 למימר: אמר ליה. אפיי הכי
 לא הוויין קדושיה קדושין
 משום דשויוה רבנן למאן
 דקדיש בביאה לבעילתו
 בעילת זנות דחוצפא קא
 עביד הואיל דתקינו קדוש-
 כספא מצי לאפקועי קדושי
 ביאה: אכינרא. על אותו
 עץ שכך נקרא שמו
 עד דזבין ליה קרקע
 שלו: אמודעא דבעל ברחו
 זבין: ואאשקלתא. זהו
 שטר מכירה שחתם עליו
 שמכרו: הכי קאמר אי
 לאו דתתם אמודעא מאי
 רחתם אאשקלתא שפיר
 חתם דזביניה באונס הוי
 זביני: והיכי מצי רכה בר
 בר חנה למיחתם אמודעא
 מאחר דחתם אאשקלתא
 והאמר רב נחמן עדים
 שאמרו אמנה היה דברינו
 כגון שטר שכתוב כי פלוני
 לוה מפלו׳ מנה וחתומין
 עליו העדים אם אמרו
 העדים בפנינו לא הלווהו
 אלא נדר לו להלוותו
 והאמין לו הלוה למלוה
 שיקיים דיבורו ואמר לנו
 כתבו לו שטר שלוויתי ממנו
 מנה אכל אנו לא ראינו
 ההלוואה והלוה טוען לא
 הלווני שוב. אינן נאמנים
 דודאי לא הוו משווי
 נפשיהו רשיעי דחתמי
 שטרא אי לא חזו ההלואה:

 א) עי׳ נפירשנ״ס כאן נל״ה
 תינח.

) דקאמר כי אמו לקמן לדינא ם ש  במיגו דאי בעו אמרי אין זה כתב ידינו דהא רב נממן גופיה אית ליה מיגו לפסול השטר בפ׳ שני דכתובומ ו
ע הוא מיגו דאי בעי אמר מזוייף הוא וכ״ש עדים דאלימי לאורועי שטרא דהכי מן לומר סרו  אמינא להו זילו קיימו שטרייכו וחותו ללינא דמהי
א במולעא ואמנה לר״נ הואיל ואמר שהשטר נכתב ונמסר מ ע י להיינו ט ״ ו ומי׳ ר ס ש  אמר בהליא בסרק מי שמת (לקמן לף קנל. ו
מרע לשטרא אפילו במיגו ולמי נמי לחוזרין ומגילין הואיל ואמרו שחתמו על השטר כלין ה ו  כהלכתו שוב לא אתי על פ
ן מזוייף ן על השטר נעשה כנחקרה עלותן בבימ לין ומלרבנן הוא לאצרכוהו קיום לוקא ט טעי מא עלים החמומי טי מלאו  ו

 אבל



 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״ג מהל׳ פ  ק
 עלות הלכה ז סמג
 לאיין קט טיש״ע ח״מ שי׳

 מו שעיף ל):
ד מיי׳ פי״ג ג ה ב פ  ק
 מהל׳ טוען הלי א
 ופי״ד הלכה א ופכ׳׳נ
 מהלכיח אישוח הלכה טו
 שמג עשי! צה ועשי! מח
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמט סעי׳
 ט יטיש״ע אה״ע סי׳ פז

 סעי׳ א:

 רבינו גרשום
 מודעא היו דברינו. כלומר
 אע״פ שחתמנו על שטר
 המכירה שמעיד שברצונו
 מכר אעפ״כ יודעים אנו
 שאנוס היה ואין נאמנין
 והיכי מצי חתים רבה
 אמודעא. והכי משמע
 השתא רמאידאמרין מודעא
 היו דברינו דחתמי נמי
 אמודעא. ומשני הני מילי
 דאין נאמנין להיכא דאמרי
 עדים על פה יודעין אנו
 שבאונס מכר דודאי לא
 אתא על פה ומרע לשטר
 דכתוב ביה דברצון מכר
 אבל אי כתבו המודעא
 בשטר וחתומה הויא מודעא
 דאתי שטר מודעא ומרע
 ליה לשטר מכירה ומשום
 הכי שפיר חתם רבה בר רב
 הונא אמודעא שבשטר ואי
 לאו דחתים אמודעא מאי
 דחתים אאשקלתא שפיר
 חתם: מאי טעמא מודעא
 היו דברינו נאמנין. דזה
 מודעא ניתן ליכתב שטר
 מסירת מודעא וניתנה נמי
 ליחתם ואפי• הכי יכולין
 לחתום עדי מודעא גופייהו
 על שטר מכירה ונאמנין.
 והאי שטר אמנה לא
 ניתן ליכתב כלומר מאחר
 שחתמו על השטר שכתב
 בו פלוני לוה מפלוני מנה
 ודאי משמע דאי לאו דחזו
 דהלווהו לא הוו חתמי
 והשתא אי הוו כתבו בשטר
 אחר אמנה היו דברינו הוו
 מיחזו עדים שקדים. הלכך
 אין נאמנין דלא ניתן ליכתב
 דאין אדם משים עצמו רשע
 לחתום שקר: D't'. אין
 לאיש חוקה בנכסי אשתו
 של מלוג דאם החזיק לבדו
 כנכסים ג׳ שנים אין לו
 חזקה. פשיטא דלא הוי
 חזקה דכיון דנכסי מלוג
 משתעבדי ליה לפירי פירי
 הוא דקאכיל ואין הגוף
 שלו ואין לו חזקה: אין
 לי בנכסיך. דמשמע לגמרי
 דהשתא לא אכיל לפירי
 וסד״א הואיל דכתב לה
 הכי והחזיק בנכסיה תיהוי
 חזקה קמ״ל דלא דמציא
 למימר נחת רוח עשיתי
 לבעלי שלא מחיתי כנכסיו:
 לא אמר כלום. דהא חוינן
 דמתעסק בה וברשותו הוי:
 ועודה ארוסה. דעדיין לא

 היו נכסיה ברשותו:

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא מט.
דעא  אכל כשאומר שהשטר נכתכ ונמסר כהלכמו אין נאמן לומר מו
ף ולא דמי לקטנים ואנוסים היינו  ואמנה היו דברינו כמיגו דמזרי
) דאין מודין כלל שהשטר י ר ה ה ״ ם ל ש : ו ח ף י ל ׳ בס״ב דכמובות > י  דמתנ
 נכמב כדין שאומרים שאנוסים וקטנים ופסולים היו ולא נכתב מעולם
י דלא שייך כאן  כדין הלכך מיגו מהנ
ה ומרע לשטרא  לומר לא אמי על פ
 שהרי אינן מודים שהיה שטר כדין והא
( . ט ף י ל  דאית ליה י)3פ׳ שני דכמובומ (
ע הוא במיגו דמזוייף  דנאמן לומר פרו
ע לשטרא כלל ורב ר ס נמי לא מ מ  ה
דה בשטר שכתבו ס מו מ  הונא דקאמר ה
ע הוא  א״צ לקיימו סבר דאסילו פרו
ג דלא ״ ע  אינו נאמן לומר במיגו א
ען מזוייף ע לשטרא אלא א״כ טו ר  מ
דה דאין נאמן  וא״מ כיון דר״נ מו
ה ומודעא מאי  לומר טהוא שטר אמנ
 קא״ל לרב הונא דאמר א״צ לקיימו
 גנובא גנבי למה לך אי סבירא לך
 כר״מ אימא הלכה כר״מ דלמא רב
ה ומודעא קאמר  הונא נמי אאמנ
דה ביה ר״נ וי״ל דרב  דא״צ לקיימו דמו
ע קאמר דא״צ ת פרו  הונא אפיי אטענ
ג מידי והשתא לר״נ  לקיימו מדלא מפלי
 אפילו לרבנן דפליגי אר״מ התם
 באמנה ומודעא מודו וההיא ברייתא
ה הוא זה ף קנל: ושס< האומר דשטר אמנ ן ל מ ק ל ׳ מי שממ (  דמניא פ
 אינו נאמן ובעי לאוקומה בפלוגתא דר״מי» ורבנן רב נחמן הוי מוקי לה
דעא היו דברינו נאמנין. דלא ר מו מ  כדברי הכל: מר בר רב אשי א
ג דכשכמב ״ ע מס א  דמי לחוזרין ומגידין שאינם אלא מוסיסין על עדו
ן על עדותן ם אחר אין נאמנין ולא אמרינן דמוסיפי  ידן יוצא ממקו
ם אחר נאמנין במיגו הואיל ואין מ כשאין כתב ידן יוצא ממקו ״  הן מ
. ך ״ ס כ נ : דכתב לה דין ודברים אין לי ב ם ת ו ד ע  חוזרין לגמרי מ
. ג ף פ ח ל י כ ו מ כ ) ב ח ו כ ה  וצריך לומר דבדכמב לה נמי ובסירותיך כדחנן ב
י  ושס< דאי לא כתב לה אלא בנכסייך אכמי אוכל פירומ ולא מהנ

ב לה בעודה ארוסה. ת כ יס: ב  בנכסייך אלא שאם מכרה ונמנה קי
הר מצי למימר שכמב לה בלשון טוב אי נמי שנתנו לה על מנת שאין  ו
 לבעלה רשות בה או שנמן לה בעלה דאמר לקמן קנתה ואין הבעל
מה דמאי מייתי ראיה מדרב א. תי  אוכל פירומ: וכדרב בהנ
פ שהוא לשון גרוע דלמא ״ ע י לשון דין ודברים א  כהנא אי דמיימי דמהנ
 כל הנהו דמייתי מיירי (0 בלשון טוב ועוד דאי אסשי דמיימי הוא
) ויש מפרשים .  לשון טוב כדמוכח בסי בתרא דכריתות (לף כל
ן נחלה הבאה לו לאדם דוקא ולא הבאה לו כבר מכלל נ  «) מדקאמרי
׳ באה לו כבר נמי למה לא  דבלשון גרוע מיירי דאי בלשון טוב אפי
ג דקייי׳ל דאין אדם ״ ע א  יוכל להמנומ עליה ולר״י נראה דמיימי ראיה ד
מ יכול להסחלק מדבר שלא בא לעולם ״ ה דבר שלא בא לעולם מ  מקנ
 ואס מאמר בלא רב כהנא מצי מיימי דמדבר שלא בא לעולם יכול
י בדבר ״ ר א 0 ד ט ן ק מ ק ל ה אשאר כסומ ועונה (  להסמלק מידי דהו
ה על מ לא סליג אלא משוס דקסבר מתנ  שבממון מנאו קייס ואפי׳ ר״
ה שכתוב בתורה תנאו בטל וי״ל שאני התם שעושה תנאי גמור אבל  מ
 הכא מיירי שאינו אומר דרך תנאי אלא שאומר דין ודברים אין לי
ד ״ ו ס  בנכסייך ועוד דהכא שאומר מעצמו ואין האשה מבקשמ ממנ
. ושס< י מי דמילי בעלמא כדאמרינן באיזהו נשך (ב״מ לף ס ר סטו ה  ד
י ומייתי מדרב כהנא  דלאשה איבעי לה לאמנויי ובעל קא ממנ
 דבסילוק מועיל ומייתי נמי כדרבא כלומר באיזו נחלה מועיל המנאי
 באותה שבאה לו על ידי תקנת חכמים כדרבא אבל בנחלה דאוריית׳
 כגון דין ודברים אין לי בירושה אבי לא יועיל כלום ודרב הונא מייתי
ו יכול לומר איני א דיכול להסמלק משוס דכיון דלטובתו תקנ מ ע ט  ד
ן דין ודברים לא צריך לאיתויי ראיה בלשו ן באומה טובה אבל ו ס  ח
 דסברא הוא דהיכא דלא בא לידו (י) דשייך לשון דין ודברים כמו
 בעלמא לישנא מעליא והא דאיצטריך לכדרב כהנא לאו משוס דרבי
( ס ש . ו מ לף צג ו מ ג י  ינאי איצטריך דאיהו סבירא ליה בהאשה רבה (

 דאדס

 אין נאמנים מוהעא היו דברינו אין נאמנין ה״מ
 על פה דלא אתי על פה ומרעא לשטרא
 אבל בשטרא אתי שטרא ומרעא לשטרא
 גופא אמר רב נחמן אמנה היו דברינו אין
ומר (  נאמנין מודעא היו דברינו אין נאמנין א
אמנה היו דברינו אין נאמנין  בר רב אשי אמר א
 מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא שזה
ולא לאיש  ניתן ליכתב וזה לא ניתן ליכתב: ב
 חזקה בנכסי אשתו וכר: פשיטא כיון דאית
 ליה לפירא פירא הוא דקאכיל לא צריכא
דכתב לה דין ודברים אין לי בנכםייך וכי  ג

האומר לחבירו (  כתב לה מאי הוי והתניא נ
 דין ודברים אין לי על שהה זו ואין לי עסק
 בה וידי מסולקות ממנה לא אמר כלום
 אמרי לה דבי רבי ינאי ימתניתין בכותב לה
 ועוהה ארוסה וכדרב כהנא דאמר רב כהנא

 נחלה

י ס אחר דלא מהימנ ו  אין נאמנים. לא מבעיא אס כמב ידן יוצא ממק
ה שהמיר איכא אלא אפילו יא) הן פ ה שאסר הוא ה ס  לעקרו דלאו ה
ה היו דברינו אין ו אבל אמנ  עצמם מקיימים אומו ואומרים חממנ
ממ השטר כאילו  נאמנים דמאחר שהודו שבכשרוח נכחב הרי חחי

ה שכמוב בשטר  העידו בב׳׳ד כל מ
ן שהגיד שוב טו  שהלוהו מלוה ללוה ו
 אינו חוזר ומגיד כדאמרינן בכתובומ
 בסרק האשה שנחארמלה (לף
ן שהגיד שוב אינו ו  יח:< א״ל רבא ט
ה אבל מ על פ ׳  חוזר ומגיד וכי תימא ה׳
 בשטר לא הא אמר ר״ל עדים
ס על השטר געשו כמי מי  החמו
 שנחקרה עדוחן בב״ד וה״נ מפרש
א דר״נ משוס דעקר ליה מ ע ט  המסג) ד
נ  לשטרא דבעא מיניה רבא מר״
דעא ואמנה  מנאי היו דברינו מהו מו
ר ליה ק ע מ ק א מאי אין נאמנים ד מ ע  ט
ם אמר גבי ע  לשטרא וכוי. ועוד יש ט
 אמנה היו דברינו אמאי אין נאמנים
 כדאמר נמי החס י) אמר רב האומר שטר
ה הוא זה אינו נאמן ואמרי׳ דקאמר  אמנ
 מאן אילימא דקאמר לוה כו׳ עד אלא
ט עדים אי דכתב ידס יוצא מ א ק  ד
י ואי מנ ם אחר פשיטא דלא מהי  ממקו
ם אחר אמאי  דאין כתב ידן יוצא ממקו

ה שהתיר דאי בעו פ ה שאסר הוא ה פ י והא איכא למימר ה  לא מהימנ
נן אמר רב אשי לעולם דאמרי עדיס ו ומסקי  אמרו לא מתמנ
י כדרב ם אחר ודקאמרמ אמאי לא מהימנ  ודאין כמב ידן יוצא ממקו
 כהנא דאמר רב כהנא אסור לאדם שישהה שטר אמנה בתוך בימו
ן דעולה היא עדיס אעולה טו אמרס אל תשכן באהלך עולה ו  משוס שנ
ט אמר חתמתי אינו נאמן דאין אדס נאמן בעדות כשמשים  לא חתמי ו
: מודעא היו דברינו. אס שטר  עצמו רשע בעדות זו כדאמר התם
דעא בפנינו ר מו ס ס בו המוכר מ  מכר הוא ואמרו עדים החמומי
 והראינו אנסו והכרנו בו אין נאמנין דמרוייהו מודו דשטרא מעליא
דעא וקרוי זה חוזר ומגיד י עדומ מו  הוא ועכשיו באין לבטלו ע״
ן שהגיד עדוח שבשטר אינו חוזר ומגיד לבטלו. וה׳׳נ אמאי ביטל טו  ו
ד דעא שהרי רבה בר בר חנה הוא הע  רב הונא האשקלמא בשביל המו
: ומשני ה״מ. דאין נאמנין על דעא היו דברינו ואינו נאמן  שאומר מו
דעא היו דברינו ובאים לבטל עדומ שבשטר ה שמעידין עכשיו מו  פ
 שנעשה כמי שנחקרה עדומן בביח דיןי) משעה שנכתב ונחתם ואין עדות
ן שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד לא אמא ו ט  אחרון מבטל אח הראשון ד
דעא ס אבל בשטרא שנכחב המו ט ק מרע לשטרא ד ה דהשמא ו  על פ
ם כי הך דרבה בר בר חנה שקדמה לאשקלמא  בשטר וחתמו עליה העדי
מרע לשטרא דאשקלמא דבתריה: ומר דעא דקדים ו  אתי שטרא דמו
 בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אין נאמנים. כדמפרש לקמיה
ת לעיל משוס דכתיב אל תשכן באהלך עולה  שלא ניתן ליכתב כדפטשי
 ועדים אעולה לא חתמי וכשמעיד ממממי אינו נאמן דאין אדם משים
ם אחר אין נאמנין דאין  עצמו רשע והלכך אסי׳ אין כמב ידן יוצא ממקו
 נאמן לעשות עצמו רשע אבל לעקירת שטר לא חייש מר בר רב אשי
ים: מודעא היו דברינו נאמנים. שהרי דעא אמאי נאמנ  דא״כ גבי מו
 נימן ליכמב דמצוה קעבדי כדי להציל האנוס מאנסו ואפי׳ כתב ידן
ם אחר נאמנים דאין זה חוזר ומגיד אלא מילתא אחריתי  יוצא ממקו
ו ולא נ ו אבל מנאי היו דבט נ ]חממ מ יט: מ ו ז מ י כדאמרינן נמי המם נ  קמסהד
ן  נתקיים התנאי דמילתא אחרימי היא ונאמנים שעל השטר מעידי
 שכשר וגס מעידים שאין חייב לו כלום והיכי דמי חוזר ומגיד כדתנן
ם  התם 1יח:] פסולים היינו אנוסין היינו קטנים היינו אס כמב ידן יוצא ממקו
ט בפסלות נחתם מ א ק  אחר אין נאמנים שהרי סוסלין את השטר לגמרי ד
: אין לאיש חזקה בנכסי אשתו. ד י מג  הוא דססלינן לעדותם משוס חוזר ו
 שאם החזיק בנכסי מלוג של אשתו שנפלו לה מבית אביה בירושה ג׳
 שנים אינה חזקה לומר מאשתי לקחמיה ואבדמי שטרי דאין דרך
 אשה למחומ על בעלה כשמחזיק בנכסיה ואוכל אח הסירוח מאחר
: פשיטא. דאין יכול לטעון לקוח הוא בידי: דכיון דאית חה  שזן או
 ליה פירא. במקנמ חכמיס שתקנו סירות של נכסי אשה לבעל תחמ

ע כלוס ואין צריכה למחות שהכל יודעין שבתורת סירות ירד לקרקע זו. ולא דמי למשכנמא ק ר ק ס מז:] אותן סירי הוא דקאכיל ואין לו בגוף ה ש ה נ נ  פרקו
ם זכורים שבתורת משכון באה לידו ויכול לטעון ט א שמא לסוף זמן מרובה לא יהו ע מ ע ] דצטך למחות בסוף כל ג׳ דהמם היינו ט : ו ל ל י ע ל  דסורא דאמרן נ
ה לו חזקה במייה: דין ודברים  לקוח הוא בידי אבל נכסי אשה לבעלה כל העולם יודעין שסירומ יש לו בקרקע אשמו ולא חהי
ת אס יאכל הסירות שלא כדין: לא אמר כלום. דאין זה ד פ ק  אין לי. כלומר לא יהא לי ואסילו הכי אין לאיש חזקה דאין אשמו מ
פקרמ לכל ה כשאמר לא יהא לי חלק בשלי דעל כרחו הרי הוא שלו עד שיאמר לחבירו שדי נתונה לך שדי מכורה לך שדי מו  לשון מתנ
 מי שירצה: מחני׳ בכוחב לה. דין ודברים אין לי בנכסייך: בעודה ארוסה. דהיינו קודם שיזכה בנכסי אשתו דאינו זוכה בסירות עד
ה עליה קודם הזמן בעוד שלא באו לידו  שעמ נשואין וכדמסיק ואזיל דבירושומ הבאומ לאדם בתקנת חכמים יכול לעקרן אס ממנ
ן לו לאדם בעל כרחו: וכדרב כהנא. הוא דמועיל מנאי זה: ט ז ד לבא לי במקנח חכמים דאין מ ן העמי  ואומר לא יהא לי חלק באומו ממו

 נחלה

 מםורת הש״ם
 א) ןכתונוח יט:], ב) [לעיל
 מג.] כתונות פג. צה. גיטין
 עז: [כריתות כד:],
 ג)1כחונוחיט:),ר)[שס יט.],
 ה) [איוב יא], ו) ןגיטין ג.],
 1) המהרש׳׳ל מוסיף: לרנ
 נחמן, ח) המהרש״ל מגיה
 נמקוס לר״מ צ״ל לדני,

 ט) צ״ל אלשון. ר״מ,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ל״ה אין נאמנים
 וכו׳ אפי׳ אם הן עצמם:
 (ג) תום' ל״ה וכלרנ כהנא
 וכו׳ מיירי דאמר גצשון
 טונ: (ג) בא״ד ייש מפרשים
 דמדקאמד נחלה הנאה:
 (י) כא״ד להינא ללא נא לילו

 מהני לשון לין ודנריס:

 מוסף רש׳׳י
 האומר להכירו. כגין שלה
 של שוחפין ואמר האחל
 לחנירו אחל מן הלשינוח
 הללו, נין נכחינה נין נאמירה
. ואין לי עסק ( . ג ת פ ו ב ו ת כ ; 

 בה. אחת מכל לשונית הללו
: נלומר לא יהא לי ז ! ע י ס י ג : 

 עשק נה ומכלל אתה שומע
 אלא הכל יהא שלן, אלא
 שלא הוציא הלנר כפירוש
ל וזג ו. לא אמר י ע ל  מפיו !
 כלום. לאין כאן לשין מתנה
ת פג.) ולא אנל וכותי ו ב ו ת כ ! 

ת כד:) למאחר שהיא ו ח י ו כ ! 

 שצי צריך לכחונ לשון מתנה
ו עז.:! לכיון לכנר יש י ט י נ ! 

 לי חלק נשלה והוא אומר
 לא יהא לי חלק ני, אין וה
 לשין מתנה לחנירי אלא לשין
 חפלה היא הליאי שלא יהא
 לי מלק נשלה זי ינל ומן שלא
 אמר יהי נחין לך שלה וו לא
 יצא עריין מרשיתי יאין תיסש
 לשין זה אלא נלנר שעדיין לא
 זכה ני יהיא מתנה עליי שלא
 יהא שלי נשינא הזמן שעתיל
 לזכות נאיתי לנר, לאין אלס
 זינה נלנר נעל נרחי כללקמן
 ינכחונות ופג.) לנחלה הנאה
 לאדם לאחר מכאן מתנה
 עליה שלא ירשנה, אכל מטין
 שננר הדבר שלי היא יהיא
 אימר לא יהא שלי לא אמר
 נליס, לנעל נרחי יהיה שלי
 נל ומן שלא יתנננה לאחרים
. בכותב ׳ ש י י . ע ל חג י ע ל  ו

 לה. לין ולנריס ני• ועודה
 ארוסה. קולס שזנה נננסיס
 יאין צטך לכתינ לשין מתנה
 דיכול להתנות כלרנ כהנא
: ודאי מי שהקרקע ז ע ו י ט י  נ

 שלו ינא לימני לחנירו צריך
 לשין מתנה, ומתניתין נניתנ
 לה עד שלא זנה בנכסים
 ימתנה עמה שלא יוכה נהן
 לכשישאנה, ואין צרין לשין
 מתנה שהרי אין לו עכשיו

. . . נ מ פ ו כ ו ת כ  רשות כהן :



 מסורת הש״ם
 א) נייק ח: גיטין עו. נתונות
 פג., נ) נתונות נח: ע: פג.
 קו:ע״ש ו נייק ח:ן, >) נתונות
 צה. גינוין גה:, ד) ונתונות

 פא:ן, 5) וצ״ל ליחן,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) -שב״ם ל״ה מי
 לא וכו׳ וכ״ש כשמכרה:
 (נ) תום׳ ל״ה יכולה וכו׳ איני
 מקנל עלי תקגת פרקונה:
 (ג) בא״ד אומר רשנ׳׳א לאי
 אפשר לומר נן. נ״נ עין
 נשיית נ״ח סי׳ רצ״נ לכתנ
 רגם כן דעת רשנ״ס נך והוא
 טייס וצ״ל ו והשאר חסרו:

 הגהות הגר״א
 [א) בתום' (דייה נע״א)
 לנשרוצה חוזרת. רש תולקין
 (הריץ פייה לנחונות נשם
 הראייה יהונא נאה״ע סי׳

 ס״ט ס״ל נהגה״ה):

 מוסף רש״י
 נחלה הבאה לו לאדם
 ממקום אחד. שאינה ירושח
 אבותיי מן התורה וגימ׳! עז.!
 אלא ע״י מעשיו תבא לו כגון
 נחלת אשתו הנאה לי ע״י
 נשואי[ שלו, דהואיל ומשום
 תקנחא דידיה חקון רננן
 יתיא נא למחיל עליה מוחל
ת פג !. ו ב ו ת כ  יכדרנ הינא :
 אדם מתנה עליה. קודם
. בתקנת : ז ז ע י ז ״ :  שזכה !
 חכמים. שחיקנו לטובתי
ת ו ב ו ת כ  ואינה טונה צי ו
ג י. כגון זאת. אמילתא  פ
 אחריתא אמרה רנה (נימיו
 ש . שומעין לו. הואיל
 והתקנה לצרכו נעשית, יכול
 לומר כלוס עשו אלא להנאתי,
 אני אי אפשי נהנאה זו
 !ש•י. מאי כגון זאת. אהייא
. כדרב  אמרה רנא ישם!
 הונא.אמזונות שתיקנו לאשה
 חחת מעשה ידיה. ואי אמרה
 אי אפשי נתקנה זו שתיקנו
 חכמים לטונתי, שחשי לנל
 הנשיס זימנין ללא ספקי להו
 מזונוח נמעשה יליהן וחקנו
 להן מזונות ימעשה יליתן
 לנעל, אני איני צריכה לכך,
 מעוננת אני ואי אפשי לעשות
 מלאכה, אמצא לי מזינות או
 יש ל• אומנות יקרה יתר
ת ז ב ו ת כ  על כלי מזוממי !
. איני ניזונה. משלן, ; ג  פ
 ואיני עושה. לך כלום אלא
ם m׳ איני ניזונח ש  לעצמי !
 משל כעלי ואיני עושה לו
 מלאנה, לד תקין רננן מזוני
 להנאחה תקון, זמני! ללא
 שסקה נמעשה ידיה, ואחר
 כך חקני מעשה ידיה לנעלה
 משים אינה, הלכך ינילה

. : :  לומר אי אפשי וג-ס-ו עז
 לקח מן האיש. קרקע
 המייחדת לכתונת אשתו, או
 שנחונ ננחונחה או הכניסה
 לו שוס בכתונתה, ונל שכן
 שאר נכסים דאי לא ענדה ליה
 אמר לה עיניך נתת נגרושין
. מקחו ! ו נה: י ט י נ  ונמיתה (
 בטל. משמע לגמרי ואפילו

ת צה ;. ו ב ו ת כ  בחיי הבעל ו

 מט: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
דה לבא לו כגון נמלה לרבנן כדמפרש לקמן  נחלה הבאה לו. העמי
 אדם יכול להתנומ עליה קודם שמבא שלא יירשנה כגון דקאמר דין
דה לבא לי כלומר לא יהא לי  ודברים אין לי על אומה נחלה העמי
 דין ודברים: וכדרבא. כלומר ובאיזו נחלה מועיל החנאי בנחלה הבאה
 לו בחקנת חכמים כדרבא אבל בנחלה
 דאורייתא כגון דין ודברים אין לי
 בירושמ אבי כשימות לא יועיל החנאי
 דבעל כרחו שלו יהא אא״כ ימננה
: אי אפשי ה נ ח  לאחרים בלשון מ
: כגון  בהקנת חכמים. שעשו להנאתי
א: שומעין לו.  זאת. דלקמן דמדרבנן הי
 דבעל כרחו דאיניש לא יזכוהו חכמים
 שאס אינו חושש בטובה שעשו לו
 חכמים לא ניתן לו בעל כרחו שלדעתו
ם: מאי כגון זאת. באיזו וה חכמי  חקנ
 תקנת חכמים היו מדברים בבהמ״ד
 שעליה אמר רבא כל האומר אי אפ שי
ה שאנו  בתקגמ חכמים כגון זאת המקנ
 מדברים בה שומעין לו: כדרב הונא
ת מזונות  אמר רב. כלומר מתקנ
 שהבעל נותן לאשה היו עסוקים
 בבית המדרש והוא נוטל מלאכת ידיה תחמיהן וע״ז אמר רבא כגון
ה שחקנו חכמים מזונות האשה לטובתה אס אומרת אי  זאת המקנ
ה שתקנו לטובתי דהא לדידי אינה  אסשי במקנח חכמים בזו התקנ
 טובה דמלאכת ידי עדיף על מזונותי אזון משלי ואעשה מלאכה לעצמי
 שומעין לה. ואמא לאשמועינן כרב הונא אמר רב שיכולה אשה לומר
 לבעלה איני ניזונת משלך ואיני עושה מלאכה לך כי אס לעצמי כדמסרש
ו עיקר : ו קסבר מזוני עיקר כלומר תחלה תקנ ח ף נ א בכמובומ 1ל מ ע  ט
ו  מזונומ לאשה מן הבעל בע״כ בין חעשה בין לא חעשה ואח״כ מקנ
ן דלטובתה נתכוונו לתקן טו ה לה איבה ו  מלאכה תחמ מזונות שלא תהי
 לה מזונות תחלה והיא עוקרח לומר איני חפיצה במקנה זו איני חוששת
מ המזונות גס תקנת מלאכמ ה תקנ ר ק ע  למזונותיו הרשות בידה וכיון ד
ן דמזונומ אין לה גס הבעל לא יטול ו ט  ידיה לבעלה בטלה ממילא ד
 מלאכת ידיה והיינו נחלה הבאה לו לאדם לאחר מכאן שהמזונומ
ה״ה לסירות של נכסי מלוג שמקנו חכמים  עתידים לבא בכל יום. ו
ם מז:1 כ״ש וכ״ש שאס אמר איני מקבל עלי ש ה נ נ  לבעל סירותיה חחת פרקו
נה ואיני חושש בסירומ נכסי מלוג שמקנו לי דמועיל התנאי ח פרקו  תקנ
 בעודה ארוסה שעדיין לא זכה בקרקעוחיה לסירות. והיינו דאצטריך
] דאין לאיש חזקה בנכסי אשתו לומר לקוח הוא בידי ל מב. לעי  במתני׳ למיתני [
ג דכתב לה בעודה ארוסה שלא יטול כלום בפירותיה אסי׳ הכי ״ ע א  ד
 שתקה ולא מיחתה לבעלה דמצי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי ששתקתי
׳ י מתני  אבל מעולם לא מכרמי לו: ומקשי גמרא הא ראיה יש. דקתנ
 אין לאיש חזקה שאין חזקה מועלח לו לקיים מקחו אבל ראיית עדים או
 שטר מועיל לו לקיים מכירתה דאם מכרה לו אשתו נכסי מלוג שלה
: חימא נחת רוח עשיתי לבעלי. שמכרמי לו שלא יכעוס עלי אבל ה  קנ
 לא היה בדעתי להקנומו דלא דמי לתליוהו הבין דזביניה זביני 1לעיל מז:1 דאגב
 אונסי׳ גמר ומקני אבל הכא דליכא אונס כ״כ לא גמרה ואקנייה:
ס שקנו מבעלה ט ח א ה יכולה אשה לטעון ל נ ע  מי לא סנן. דכי הך ט
: לקח מן האיש. מן הבעל. כל  וכ״ש >א< שמכרה לבעלה עצמו
ו משועבדים לכתובת אשתו והיום ולמחר אס ימות או יגרשנה  קרקעותי
ף מלקוחות אם לא תמצא בני חורין שכן כתב לה כל נכסי  תטרי
: וחזר. זה הלוקח > . א ף נ ל  אחראין וערבאין לכמובמיך במס׳ כתובות (
ו ף ממנ ט והקנתו לו כדי שלא תטרו ע ו  ולקח מן האשה נתן לה דבר מ
 חוב כתובתה: מקחו בטל. לא בטל בטל ממש שכל זמן שיחיה הבעל
 יאכל זה הלוקח את הסירוח שהרי המוכר מכר לו כ״ז שלא תתגרש
מ  האשה ולא יבא זמן גיבוי כמובמה שהרי משנה זו בכל נכסים וקרקעו
׳ למעוטי מאי אילימא ט מ א ט כדמוכח לקמן בסמוך 1נ.] ד י י  שיש לו לבעל מ
 למעוטי שאר נכסים כו׳ ובכולן אי אמה יכול לומר מקחו בטל לגמרי
מא הכי סיפא  דאמר בפ׳ האשה שנפלו לה נכסים בסוסה ח דאי לא מי
נחת על השולחן אלא י לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מו  דקתנ
נ לא מצי מזבין בממיה ״  כל נכסי אחראין לכתובמיך ואי בעי לזבוני ה
ט ה ל ׳פ שמשועבדין לאשה אלא ד  משם אנו למטן שהמכר קייס ואע׳
ן כשיגיע זמנה לגבות כתובתה הלכך  אהני שעבוד שתוכל לטרוף מה
א מקח  האי מקחו בטל אחזר ולקח מן האשה קאי דהוי בטל לגמרי ההו
ו דמצי אמרה נחת רוח עשיתי ף ממנ  וכשתבא לגבות כתובתה תטרו
ע המשועבד לי ולא גמרתי בלבי להקנות לך: ק ר  לבעלי למכור לך ק
א דחזר ולקח מן האשה אמר רבה בר  ומשני הא איהמר עלה. דההי
 רב הונא לא נצרכה למימני מקחו בטל היכא דחזר ולקח מן האשה
דעחה סמכא  אלא באותן ג׳ שדות המשועבדות לה יותר משאר נכסים ו
י דהר מקחן בטל דודאי לא גמרה ואקניי׳ אלא נחת רוח עשתה  עילוריהו טפ
ו מפרש למעוטי מאי דלא ליהוי מקח בטל: אחה שכהב לה . נ  לבעלה. ולקמיה ו

נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר אדם  א

דאמר (  מתנה עליה שלא יירשנה וכדרבא א
כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים  רבא ב
 כגון זאת שומעין לו מאי כגון זאת כדרב
דאמר רב הונא אמר רב ,  הונא אמר רב נ
יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת  נ

 ואיני עושה הא ראיה יש תימא נחת רוח
 עשיתי לבעלי מי לא תנן ״י לקח מן האיש
 וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא אמרה
הכא נמי תימא נחת  נחת רוח עשיתי לבעלי ה
 רוח עשיתי לבעלי יהא איתמר עלה אמר
 רבה בר רב הונא לא נצרכה אלא ׳באותן
 ג׳ שדות אחת שכתב לה בכתובתה

 ואחת

ה דבר שלא בא לעולם אלא משום דלדידן קיי״ל דאין אדם  דאדס מקנ
ה ה ובמילתיה דרבא לחודיה לא סגי בלא רב כהנא דמדרבא לא הו נ  מק
ג דרבא קאי אמזונומ ״ ע א  שמעינן שיוכל להמנוח בדבר שלא בא לעולם ד
 שלא באו לעולס החס אינו חידוש מאי שאין לה מזונומ דאטו יש לה

 ליטול מזונוח בעל כרחה דכשרוצה
 חוזרמ w בה ולא קמ״ל רב הונא
 אלא שיכולה להפקיע מעשה ידיה
ק בפ׳ הכומב  מבעלה וא״מ רב דססי
) כרשב״ג דאמר ם ש : ו ד ף פ ת ד ו ב ו ח כ ) 

ה יירשנה אסי׳ כמב לה דין מ  אס מ
 ודברים אין לי בנכסייך בחייך ובמומך
ה דאיהו סבר ירושת הבעל י מ ע ט  ולאו מ
תא ורב סבר ירושת הבעל טי  דאו
 דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבטהס
 כשל מורה מאי שנא דמסירות יכול
 להסתלק משוס דהוו דרבנן רש לומר
ה דבעל ה קמי ל ס  דשאני ירושה מ
כטם הם באומה  דיורשי האשה כנ
 ירושה לגבי בעל ולכך אין יכול
 להסתלק אבל הכא מנכסי מלוג יכול
 להסתלק שישארו ביד מי שהן עכשיו

 דהיינו ביד האשה ועוד מצינן למימר דלא עשו חיזוק אלא בדבר שיש
 לו שורש מן התורה כגון ירושה דאיכא ירושה דאורייתא אבל בדבר
טיחא לא עבוד רבנן חיזוק אי נמי פירומ דלא  דליכא כוותיה בדאו
ף נו:< לכל יש ם ד ש פ ו ״ ע ן בטש א נ  שטחי לא עבוד חיזוק כדאמט
 כתובה ולא לכל יש פירות דלא שטחי כמו ירושה דאין לך אשה שאין
ת ו ב י ת כ ׳ במשיאיס ימומה מנן (  לה נכסי צאן ברזל שיירש הבעל דאפי
׳ זוז הלכך ירושמ צאן ברזל שטח ולא סלוג ף סז.< לא יסחמו לה מנ  ל
 רבנן בירושת הבעל דכל ירושות אין יכול להתנות אבל פירוח דלא שטחי

 דאיכא טובא שאין להם נכסי מלוג לא עשו חיזוק:
ר לבעלה כר. סי׳ בקונטרס וכי קאמר נמי מ א ת  יכולה אשה ש
נה ואיני חושש בפירומ נכסי מלוג שלה  איני מקבל »< פרקו
 שתקנו לי דמועיל החנאי בעודה ארוסה שעדיין לא זכה בקרקעותיה
 לסירות וקצת היה נראה לרשב״א להביא ראיה לדבריו מדתניא ס׳ נערה
נה תחת סירות ש״מ ) תקנו פרקו ן י מנ י ה ז ם ל״ ש : ו ז ף מ  שנתפתתה >שס ל
: ושס< פריך ח ף נ פ 1שס ל ״ ע ט עיקר ויכול לומר כן דהא בפ׳ א י פ  ד
י תקנו מזונות תחת מעשה ידיה  אמילמא דרב הונא דהכא מהא דקתנ
מ «< אומר רשב״א ״ מ  ומשני אימא מקנו מעשה ידיה חחת מזונות ו
נה עיקר כמו שמדקדק ר״י בכתובומ  דאי אפשר לומר כן דאדרבה פרקו
מא ו דמי ו דאמר מאי לפיכך בעל אוכל פירות מה : ז ף מ ל ׳ נערה (  פ
פא דזימנין דלא מלו  מיכל לא ניכלינהו אנוחי נינחינהו כו׳ קמ״ל דהא עדי
 ופריק לה מדידיה וקאמר נמי התס לעיל בשלמא בעל תקינו ליה רבנן
ע דלטובת מ ש ע ולא םריק מ מנ מי  סירות דאי אישתבאי הויא ליה איבה ו
א אהא דתנן נשאת יתר ט ה  האשה נמקן ובירושל׳ ס׳ נערה קאמר ב
 עליו הבעל שאוכל פירומ במייה בעל שאמר אי אפשי לאכול ולא לפרוק
נה עיקר לא ג דפרקו ״ ע נה תחת פירות א  אין שומעין לו והא דתנן פרקו
 תני הכא אלא לאשמועי׳ שלא תוכל האשה לומר איני נפדית ואיני
ט כוכבים ב ו ע ע בין ה מ ט ג דלטובתה נמקן שלא מ אע״  נומנמ סירות ו
ס לא ת ה  ועוד דלא דמי למזונות שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה ד
ה שאס אינה עושה ואינה ניזונמ היום למחר ט מ מעשה י מ מקנ ע ק פ  מ
 תעשה וחהא ניזונה אבל אם אמרה איני נסדימ ואיני נימנמ פירומ הרי
נה מ סירומ דסירומ של כל ימיה הם תחת סרקו ט מקנ מ ג ח ל ע ק ס  מ
ע אבל מעשה ק ר ק  א״נ שאני סירומ משוס דידו כידה שהוא זוכה בגוף ה
ה היאך יזכה בהן שאינן בעין דלא שייך למימר שיזכה בגוף הידים ט  י
פ וסבר דמעשה ידיה ״ ע  וכענין זה מצינו דר״ל דפליג ארב הונא בפ׳ א
ו מזונות חחמ מעשה ידיה  עיקר ואינו מגיה הברייתא אלא תני תקנ
ה ק פ ה אומר ר״מ דאין הבעל יכול לומר לה היכא דלא ס  כדקמני אס״
( ף יב. ל ן ( א בס״ק דגיטי ט ה  צאי מעשה ידיך למזונותיך כדמוכח ב
ה הדרא קושיא לדוכתה ק פ ) דסריך אי דלא ס ף ע. ת ל ו ב ו ת כ ר (  ובטש המדי
ס י ת שהכנ ח א ׳ ר׳׳ח ו ן דמשעבד לה היכי מצי מדיר לה: ה״ג בפי ו  ט
ה״פ אחת שכתב לה בכתובה במנה ומאתים ובמה שאדם . ו  לה שום משלו
 נומן משלו שייך לשון כתיבה ולא לשון יחוד כגון הכוחב כל נכסיו לבניו
 ואחת שיחד לה בכתובתה תחמ הנדוניא שהביאה מבית אביה כי נדוניא
ו קחני ס ש : ו ז ף מ ם ל ש  נמי נקראת כתובה דבס׳ נערה שנתפתתה י
ה מאתים לא  קבורתה תחת כתובתה דהיינו תחת נדונייתה דתחת מנ
׳ דארוס׳ ׳)(אימ) לה קבורה ) קאמרי . ף נג ל ) א ק ר י ׳ דבסוף ההוא ס  קאמרי
 ואחמ שהכניס לה שוס משלו ששם לה שדה כנגד תוססת שהוסיף לה
ן אלו כותבין בכתובה בסדר ה ומאתים וג׳ עניני ממו  משלו על מנ
ה דהנעלת ליה מ ה ומאחים ואח״כ נדוניא שמביאה ע  זה תחלה מנ
ה כו׳ ובקונט׳ לא סירש כן: י ל ט  ואחר כך וצבי חמן והוסיף לה מ

 אילימא

 עין משפט
 נר מצוה

 קפט א מיי׳ פכ״ג מהל׳
 אישות הלכה א ועיין
 גמ״מ סמג עשין מח טוש״ע
 אה״ע סי׳ צב סעי׳ א וסעי׳
 ג וסעי׳ ז יסי' סט סעי׳ ז:
 קצ ב מיי׳ פי״ט מהל׳

 מלוה הלכה ו:
 קצא ג מיי׳ פי״ נ מהלי
 אישוח הלכה ל סמג
 עשין מח טיש׳׳ע אה״ע סי׳
 סט סעי׳ ל וסי׳ פ סעי׳ טו
 נהג״ה וסי׳ פא סעי׳ א

 נהג׳יה:
 קצב ד מיי׳ פכ״נ מהל׳
 אישיח הלי טו ועיין
 נהשנות ונמגיל משנה ופי״ז
 שס הל׳ יא פ־׳ל מהל׳ מכירה
 הלנה נ ועיין נמ״מ סמג שס
 טוש״ע אה״ע סי׳ צ סעי• יז:
 קצג ה ו ז מיי׳ פכ״נ מהל׳
 אישות הלי יח ופ״ל
 מהלי מטרה הלכה ג וסי״ל
 מהלי טוען הלכה א סמג שס
 וסי׳ צה טוש״ע שס וטוש״ע

 ח״מ סי׳ קנא סעי׳ א:

 רבינו גרשום
 ממקום אחר. כגון נכסי
 מלוג דאשתו: איני ויוונית.
 איני מבקשת ממך מזונות
 ואיני עושה לך מלאכה.
 שחיקנו חכמים מזונותיה
 תחת מעשה ידיה ופירות
 נכסי מלוג שלה תחת
 קבורתה. ואם מתנה איני
 מבקש מפירותיה ואיני
 קוברה שומעין לו. וכיון
 דכתכ לה הכי ואפי• הכי
 מחזיק בעל בנכסיה סייד
 תיהוי חזקה קמ״ל דלא
 דיכולה היא שתאמר נחת
 רות עשיתי לבעלי ששתקתי
 ומקשי׳ הא ראיה יש. כלומר
 חזקה אין לאיש בנכסי
 אשתו הא ראיה יש לו
 דאי מייתי בעל ראיה שטר
 דזבנה ניהלי׳: ןתימאן דנחת
 רוח עשיתי לו. שפייס ממני
 למוכרה לו ולא גמרתי
 בלבי להקנותה לו: לא
 נצרכה. דמצי למימר נחת
 רוח עשיתי לבעלי ומקחו
 בטל: באותן ג׳ שדות
 אתת שכתב לה ככתובתה.
 שהיתה לו שדה גדולה
 ששוה יותר משיעור כתובה
 וכתב לה ׳שתגבה ׳שיעור
 כתובתה מאותה שדה ואחת
 שיחר לה בכתובתה ששוה
 כגגד כתובתה שתגבה ממנו
 כתובתה. ואחת שהכניס
 לה שום משלו לתוספת
 כנגד נדונייתה. דהיך ג׳
 שדות שייחד לה בעלה
 אם מביא הבעל ראיה
 שמכרה לו אינו כלום
 דיכולה למתות ולומר נחת
 רוח עשיתי לבעלי. ומקשי׳
 למעוטי מאי שאם א) מירי
 ומכרה היא דמקחו קיים.

 א) אולי צ״ל שאס מולה האשה
 שמכרה לו למקחו קייש.

ה עליה טסי משאר נכסים. מ ע ׳ שדות הוא שדה ששיעבד לה בסי׳ והזכיר ההוא שדה בשטר הכמובה ששעבד לה וסמכא ד  בכתובתה. כלומר אחת מן הג
הו כל נכסיו נמי שעבד לה שכך כמב לה כל נכסי אמראין לכתובמיך ומיהו לא הזכיר ולא סייס מכולם בסי׳ בתוך שטר הכתובה כי אס זה לבדו:  מי

 ואחת



 עין משפט
 נר מצוה

 קצד א כ מיי׳ פכ׳׳נ מהל׳
rp אישות הל׳ טו 
 ופוסק מכר! קיים שמג עשין
 ממ טוש׳׳ע אה״ע סי׳ צ סעי׳

 יג וסעי׳ טז:
 קצה ג מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס ס״ט:
 קצו ד שס סעי׳ נח:
 קצו ה מיי׳ שס הלי ת
 ופי׳׳ד מהלי טוען
 הלכה א סמג שס וסי׳ צה
 טוש׳׳ע שס וטוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קנא סעיף א:

 רבינו גרשום
 אילימא למעוטי שאר נכסים
 דידיה כל שכן. הוא דמקחו
 בטל המצית למימר נחת
 רוח עשיתי לבעלי דאי לא
 שבקתיה למובן ליה מנכסיה
 מידי הויא ליה לבעלי איבה
 בהכי. דאמר לי להכי את
 מקנטת אותי שאין את
 מנחת לי למכור כלום כדי
 שאגרשך ותטול כתובתך
 מהן או רצונך שאמות
 בחייך כדי שתטול כתובה
 מהן ולהכי לא מחיתי ומכרו
 בטל: אלא למעוטי נכסי
 מלוג. שאם מכרן הבעל
 בפניה ושתקה מקחו קייס
 דאין יכולה לומר נחת רוח
 עשיתי לבעלי משום הואיל
 דהגוף שלה ולא של בעל
 איבעי לה למחויי: והאמר
 אמימר איש או אשה שמכרו
 נכסי מלוג לא עשו ולא
 כלום: ראמר כר• אלעור:
 ופסק עמו. המוכר ללוקח:
 ראשון ישנו בדין יום או
 יומים. שאם הכהו ומת
 לאתר יום או יומים לא
 יוקם: שני. אם הכהו בתוך
 אותן ל• יום אע״פ שמת
 לאחר יום או יומים יהרג
 המכה ובעבד כנעני (גר)
 קמיירי: קסבר. ר׳ מאיר
 להכי ראשון ישנו בדין יום
 או יומים משום דסבירא ליה
 קנין פירות שיש לו בעבדות
 ל׳ יום (דהיינו) כקנין הגוף
 דמי מה קגין הגוף כשהוא
 עבדו לגמרי וחבל בו דישגו
 ביום או יומים כן הכי
 נמי קנין פיחת: ר׳ יהודה
 אומר. אם חבל בו שני
 באותן ל׳ יום ישנו ביום או
 יומים מפני שהוא כספו

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נ.
( . א ת לף פ ו ב ו ת כ טי שאר נכםים. 3פ׳ האשה שנפלו (  אילימא למעו
ה להא דתנן בהניזקין ״  גבי הרוצה למכור כנכסי אחיו פ
0 לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל הא ה ן לף נ י ט י ג ) 

ר שמואל לכ״ש בשאר נכסים איירי ״  אוקמינן בג׳ שלוח והקשה ה
 כלמשמע הכא לכך נראה לר״י לפרש
פה וג׳ שלות  מקחו בטל משעמ טרי
 לאו למעוטי שאר נכסים ואסילו בג׳
סה  שלומ מקחו קיים על שעמ טרי
ע מ ש ה למקמו בטל מ ״  ויש ליישב ס
ה״ס למעוטי מאי ללא  בטל לאלחר ו
 מציא אמרה נחת רוח עשיחי לבעלי
 אילימא למעוטי שאר נכסים ללא
ף לגמרי כ״ ש להויא לה איבה  מטרו
 והא ללא קאמר למעוטי שאר נכסים
 לאין מקמו בטל לאלמר למשוס הא לא
ה צריך למימר לא נצרכה אלא לאותן  הו
ח ק  ג׳ שלות לפשיטא הוא לאין מ
 בטל אלא באותן ג׳ שלות להא כל אלם
 מוכר קרקע המשועבלת אלא ולאי
 לא איצטריך לאוקומי באומן שלש
 שלות אלא למעוטי שאר נכסים ללא
ט י ה ל קשיא לרשב״א ל ב א  טרסה כלל 8
 מצימ למימר לסשיטא ליה לבשאר
 נכסים אין מקחו בטל לאלתר הא
י למוקי לה הכא באותן ג׳ שלות  מקמ
ג אע״ ט בשאר נכסים ו י י מ ל ל ״ ה ס  הו
 לקתני מקחו בטל: המוכר עבדו
קט ו ל׳ יום. הא ללא נ  ע״מ שישמשנ
 המוכר עבלו לפירוח כלנקט בהשולח
ן לף מז:< המוכר שלהו לפירות י ט י ג ) 

 משום לאין לרך למכור עבל כענין זה
 אלא משכיר אומו לעשומ מלאכה.
 ישנו בדין יום או יומים. אין להקשומ השמא בעמילת יום לא יוקם
ם איזהו יום י פי׳ בפרשמ ואלה המשפטי ש״ ר  כ״ש ביומים ד
ת בקנין הגוף רו ת לעת: קסבה קנין סי ע  שהוא כיומים הוי אומר מ
נ כמיב כססו ומנא ליה דתחתיו ״ ו ה  דמי. דאי משוס דדריש תחמי
ף דמי ו ו אלא משוס דסבירא ליה קנין פירומ כקנין הג  דוקא טסי מכספ
ן יום או יומיס כדאשכחן ה ליה למימר שניהם אינן בט  וא״מ א״כ הו
) דתני חדא עבדי מלוג יוצאין בשן ועין לאשה ם ש : ו ט ק לף פ  בהתובל >ב״
ע לית ״ כ  אבל לא לאיש ותניא אידך לא לאיש ולא לאשה ומסיק ד
ף דמי קמיפלגי מר סבר ו מ אושא ובקטן סירומ כקנין הג  להו תקנ
ף דמי אלמא הא דחשיב ו ף דמי ומר סבר לאו כקנין הג ו  כקגין הג
ף דמי לא מהני שיצא לאיש אלא לענין שלא ו  קנין סירות כקנין הג
ף דמי ו  יצא לאשה ור״י בר ברוך ל״ג ובקנין סירות כקנין הג
ה ובפלוגתא דהני תנאי כר והא ע לימ להו תקנ ״ ג דכ ״  קמיפלגי אלא ה
י לא לאיש ולא י לאשה אבל לא לאיש כר׳ יהודה וההיא דקמנ  דקמנ
 לאשה כר׳ אלעזר דאמר שניהם אינן בדין יום או יומיס ואפילו
מ אושא  שניהם יחד אין יכולין לשחרר ומשוס הכי לימ להו מקנ
 דלר׳ אלעזר אין מכירחו כלום הלכך לא שייך לר׳ אלעזר
לדיטה אין ו שהבעל מוציא מיד הלקוחומ ו ת אושא דחקנ  תקנ
ס דהתס  כאן מכירה כלל ויש לתרץ בדוחק גירסת הססרי
וף אלא  סברא הוא שלא יועיל קנין סירות להיומ כקגין הג
 לענין שלא יצא בשן ועין לאשה אבל לענין שיצא לאיש לא
 דלא אלים להסקיע קנין סירותיו את קנין גוף דאשה שיצאו
 לו לחרומ אי נמי דלא דמי קנין פירומ דבעל שלא

 היה

 ואחת שיחה לה בכתובתה ואחת שהכניסה
 לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי
 שאר נכסים כל שכן ההויא >א< ליה איבה דאמר
 לה עיניך נתת בגירושין ובמיתה אלא למעוטי
אמימר אאיש ואשה שמכרו (  נכסי מלוג האמר א
 בנכםי מלוג לא עשו ולא כלום כי איתמר
היכא חבין איהו ומית אתיא איהי  דאמימר ב
 ומפקא א״נ זבנה איהי ומתה אתא איהו ומפיק
דאמר ו  בתקנתא דרבנן וכדר׳ יוסי בר חנינא נ
האשה  רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו ג
 שמכרה בנכסי מלוג ומתה הבעל מוציא מיד
 הלקוחות אבל יהיכא דזבינו תרוייהו לעלמא
א״נ זבנה איהי להיהיה זבינה זביני ואיבעית  ה

 אימא אמימר דאמר כר׳ אלעזר התניאג<
 המוכר את עבדו ופםק עמו שישמשנו שלשים
 יום ר׳ מאיר אומר הראשון ישנו בדין 1יום או
 יומים מפני שהוא תחתיו והשני אינו בדין יום
 או יומים מפני שאינו תחתיו קםבר ייקנין פירות
 כקנין הגוף דמי ר׳ יהוהה אומר השני ישנו
 בהין יום או יומים מפני שהוא כספו הראשון
 אינו בדין יום או יומים שאינו כספו קםבר קנין
 פירות לאו כקנין הגוף דמי ר׳ יוםי אומר

 שניהם

 ואחה שיחד לה בכתובתה. לא נכחב במוך השטר אלא לאחר נישואין
ה כמובמה ומיהו נ מ  ייחד לה אחמ משדותיו ועשאה אפומיקי לגבומ מ
בטס לה בתוך שטר הכתובה אלא על זה בוטחח ע  כל שדומיו משו
ג ואחה שהכניסה לו שום משלה. ״ : ה ם ט  יותר הואיל רמדו לה בסני ע

 שדה שהכניסה לו מבית אביה ושמו
 אותו וכמבו שוויו בשטר הכמובה
 שקבלו עליו הבעל בדמים והן נכסי
 צאן ברזל שאס פחתו סחמו לו ואס
 הותירו הותירו לו וזהו שכותבים ודא
 נדוניא דהנעלמ ליה מבית אבוה כך
ן סך הכל קיבל עליו החתן  וכך ממו
ן וגס זה השדה משעבד ט נ  בכך וכך ט
 לה עם שאר נכסיו של בעל אלא
 שעל זה בוטחת יותר בשעבודו הואיל
׳ שדוח הללו  ומבימ אביה הכניסמו. ומג
 אס חזר ולקח מן האשה מקחו בטל
 דאמרה נחח רוח עשיחי לבעלי.
הממרן עצמו מפרש והולך לסייס מירון  ו
 שלו למעוטי מאי כלומר ולמעוטי מאי
ר מקחו בטל ה קט ג׳ שדוח הללו ד  נ
 ולא שדה אחרמ אילימא למעוטי שאר
ן  נכסים וקרקעוח של בעל המשועבדי
 לה דאס חזר ולקח מן האשה יהא
 מקחו קייס ולא מאמר נחת רוח
 עשימי לבעלי והכי קאמר רבה בר רב
 הונא לא נצרכה כר כלומר אין משנה
 זו מדברמ בשאר נכסים אלא בהנך
ן דמשועבדין לה כל כך ו ט  ג׳ שדומ ד
 שהן מיוחדין לה ודאי לא גמרה
 ואקנייה אלא נחמ רוח עשחה לבעלה
ן לה עבט  אבל בשאר שדוח שאין משו
 כל כך שאין מיוחדים לה ודאי גמרה

 ואקנייה ולא מצימ אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי והוו מקמו קיים:
 כל שכן. דמצימ אמרה נחת רוח עשימי לבעלי: דהויא לה איבה. אס
 לא תמכור לו ללוקח מבעלה וכל שכן דהוי מקחו בטל ותטרוף האשה
ו כמובמה כשממגרש או ימות בעלה דאי לא כתבה ליה ללוקח  ממנ
 אמר לה בעלה עיניך נממ בגירושין או במימה וסבורה אמ לגבומ
 כתובתך כשאמות או אגרשך ולכך אין את מנחת למכור מנכסי כלום
 אבל בהנך ג׳ שדומ לא אמר לה בעל הכי דמאחר שייחדס לה דין הוא
 שמערער במכירתן והלכך רבותא הוא דקאמר לא נצרכה האי דמני
 מקחו בטל לא מבעיא בשאר נכסים דמילמא דפשיטא היא דמצית
 אמרה נחח רוח עשימי לבעלי כדי שלא יאמר עיניך נממ בגירושין
ה מקחו בטל ״ פ ׳ בהנך ג׳ שדומ דליכא למימר הכי א  ובמימה אלא אפי
מ אינן שלה לגמרי כי אם של בעל מצית אמרה נחח רוח ״ מ ן ד ו ט  ד
 עשיתי לבעלי: אלא ודאי למטוטי נכסי מלוג. אתא רבה בר רב הונא
ן ו ט  דבהנהו אמר אס לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו קייס ד
 דשלה הן אינה יגורה מבעלה ויכולה למחומ לבעלה שלא ימכור ולא
] אין לאיש חזקה ל מב לעי  מצית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי ומתני׳ נמי דקחני [
ן דהנכסיס שלה לא ו ט ט ד י  בנכסי אשמו הא ראיה יש בנכסי מלוג מי
ד קס״ ג והא >נ< אמימר כוי. ו ״  מצימ אמרה נחח רוח עשימי לבעלי: ה
ט קאמר איש שמכר ואחריו האשה לא עשו כלום דמציח ה  השמא ל
 אמרה נחת רוח כר וכל שכן אי זבנה לבעלה לנחח רוח עבלה
א ממנימין הא ראיה יש: ומשני כי איהמר דאמימר. לא ק י ט  ואמאי ק
 שמכרו שניהם ביחד אלא איש או אשה קאמר כגון היכא דזבין איהו
ע ק ר ק מסקא מן הלקוחומ גוף ה  לאחר ומימ דאמיא איהי האשה ו
 והסירומ מכאן ואילך שבעל אין יכול למכור אלא הסירוח שהן שלו

וף אס תמות אשתו ויירשנה הוא אבל אס ימומ הוא היא מיטול נכסי מלוג שלה הלכך האיש שמכר לא עשה ולא כלום  בחייו וגס הג
ע בלא סירות שהרי הסירות של בעל הן ק ר ק נ אס מכרה היא גוף ה ט שאס ימות בחיי אשתו היא מקמ נכסי מלוג שלה א״  לגבי ה
ע ק ר ק ד וגס גוף ה ה לא עשתה ולא כלום ולא נאמר מאחר שממה אין לבעל עוד פירומ שהרי לא יסדנה עו ת נה ואח״כ מ  תחח פרקו
ע בחייה אי אסשר לומר כן אלא אמי בעל ומסיק כמו שהתקינו ק ר ק פ שהבעל יורש אמ אשמו שהרי מכרה גוף ה ״ ע  לא ירש מאשתו א
: הבטל ר ) וכדר׳ יוסי בר׳ חנינא כ ף לא. ל ן כדאיתא בראש השנה ( ט ד ה נ ׳ גליות שגלתה ס  באושא כשהיתה סנהדרין לשם באחמ מי
ט ה ף צ.) דאלמוהו רבנן לשעבודא דבעל משום איבה ועשאוהו לוקח ראשון. ומיהו ל ל א בב״ק > מ ע  מוציא מיד הלקותות. כדמפרש ט
מ האשה שאס ימומ בעלה בחייה יטלס הלוקמ: אבל היכא דזבינו הרוייהו לטלמא. הוא מכר אמ הסירומ והיא מכרה את ר ט  אהני מ
: א״נ זבנה איהי לדידיה. לבעלה: זבינייהו זביני. ולא מצית אמרה נמח רוח עשיחי לבעלי דבשלה לא עבדה נחח רוח דלא ף ו  הג
ח ק מ ר ה ם שמכרה לו אשמו נכסי מלוג שלה ה ט ׳ הא ראיה יש שאס יש לו שטר או ע י ד עליה בעל. והלכך שפיר קדייקא ממנ  קפי
ס: ואי בעיה אימא אמימר. «) כשמכרו שניהם ביחד לאדם אחד קאמר דלא עשו ולא כלום ואפילו לקח תחלה מן האיש ומזר י  קי
ן דדייקא דהוי מכר דאמימר דאמר כר׳  ולקח מן האשה וכ״ש היכא דמכרה היא לבעלה דלא הרא מכר ומיהו לא מקשי ממתניחי
א מקראי דדבר של שני שוחסין שהגוף לזה והסירוח לזה אין כח לשניהם למכור דלא זה קרר בעליו ולא זה קרוי מ ע  אלעזר רליף ט
מ הכאה זו: ישנו מ ח ׳ דרבנן דסליגי עליה דר׳ אלעזר: שישמשנו. למוכר: הראשון. אס הכהו וממ לסוף שני ימים מ  בעליו ומחני
מ מכה זו מת אפילו לסוף שנה נהרג מ ח ן וסטור דאילו מכה לישראל חבירו אס מ א ת כ ו מ ש עמד לא יוקם (  בדין יום או יומים. י
: מפני שהוא חחהיו. עדיין כל ל׳ יום וכתיב ומת חחמ > : ח ף ע ן ל י ר ל ה נ ס נקה המכה 1שס] מלמד שחובשים אותו כו׳ (  כדנסקא לן מו
ן יום או יומיס אס הכהו ומת אלא הורגין אומו דעבד כנעני כבר ישראל א ביה אבל השני הלוקח אינו בט נ ט ו וחחח ק ס ת ש ו מ ש ו (  ז
. רבי מאיר קנין פירומ דהיינו משמיש דעבד כל שלשים יום: כיןנין : קםבר [ . ה ל ג י ג ח  הוא לכל דבריו דגמר לה לה מאשה [
מד אלא ה גופו ואותו שאין לו סירות אין קנין הגוף שיש לו בעבד כלום דאין גופו עו  הגון! דמי. כלומר כאילו קנ
: ר לגוסו הוי עבד : רבי יהודה. דייק סיפיה דקרא לא יוקם ט כססו הוא למי שהוא קנ ן  לפירומיו והלכך ראשון קרוי אדו

 שניהם

 מםורת הש״ם
 א)(נייק צ.], ב) נייק פמ:ב״מ
 לה. צו: לקמן קלט: כמונות נ.
 עח:, ג) נייק צ., י) 1שנת קלה.

 וש״נ],

 תורה אור השלם
 1 אך אם יום או יומים
 יעניה לא יקם כי כספו
 הוא: שמות כא כא

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה איליפא בוי אבל
 קשה להדשב״א. קשה לי
 להיק פסיקא להו להמקשן
 היה מיקי לה נשאר נכסים.
 ללמא ילע למלישנא נטל
 מוכח ללא מיירי נשאר נכסים
 אלא להיה מוקי (נג׳ שלוח
 ובנכסי מלוג חוו רק נג׳
 שלוח ומלמי משנרא נ״מ לגי
 שלוח לענין נ״ר והתרצן
 חילש לו למלנרי רנה נר
 ר״ה לע״כ נא למעט לננ״מ

 לא אמרי׳ נ״ר וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ להרא לה אינה:
 (3) ישב״ם ל״ה ה״ג יהא
 אמר אמימר יכי׳ ענלה ליה
 יאמאי: (j) ד״ה יאינעית
 אימא אמימר אפילו

 כשמכרי:

 מוסף רש ׳״י
 איש ואשה שמכרו בנכסי
 מלוג. אפילי מנרי שניהס
 כאחל, לא עשו ולא כלום.
 שאינו לא לזה ולא לזה יאס
 מת אחל מהס זה הנשאר
 מוציא מילי הלקיחות, ולא
 למו לשוחפין לעלמא, להתס
 יש לזה חלק נכולו ליטול
 חצי ונן לזה, אכל הכא כולן
 קנויין לה לגוף וכילן קנרין לו
 לפירית יליכא מיוחל לא לזה
. באושא ! ב־ק צ.  ילא לזה :
 התקינו. כשהיתה סנהלרין
 באושא שגלתה יישנה שס
 סנהלרי גלולה, כלאמרינן
 נר׳׳ה ולא.) נני עשר מסעות
. האשה שמכרה : ת מ ל - נ , 
 בנכסי מלוג. הקרן!כתובות
 נ להיות הנעל אוכל סירות
 נחייה וגיף הקרקע יהיה
: ה  ללוקח לכשתמוח .:ב־מ ל
 שאס ימות נעצה יזכה נהן
 יאס חמיח היא רירשה
 נעל יפסילי, יגכסי מליג
 הן נכסים שנפלו מניח
 אניה או שהכניסה קרקעיח
 שלא נישומו נבחונחה ולא
 קינל נעל עליי אחריות
 ואוכל סיריחיה! נחייה נחקנח
 חכמים תחת פרקונה, ולהכי
 מיקר־ מלוג, שמולכן ימחסרן
 נעל, שאוכל ספירות כמליגח
ן קלמ: . מ ק ״ ם ל ב ש  הראש ו ו
 ומתה. ונעל יירש אותה
. הבעל ! . ו מ צ ־ ב  לנר תורה ו
 מוציא מיד הלקוחות. גוף
 הקרקע, והני מיקי לה נפרק
 האשה נכחונית (עח c תקנת
 אושא נגופה של קרקע לאחר
ו לשרוהי ה מ ל י ב  מיחה ;
 רבנן כלוקח יהוא לוקח ראשון
ו לאע״ג לנעלמא ת נ ו ב י ת כ ; 

 קני[ פיריח לאו כקנין הגוף
 למי, נעל ננכשי אשתי אלמיה
 רננן צשענודיה משוס אינה
. : : ת ק פ ב־  והר נלוקח ראשון י
 המוכר את עבדו. ענל
 ננעני, לאחר, ופסק עמו.
 המיכר עס הליקח, עלמנח
 שישמשגו עול שלשים ייס
. הראשון ישנו : ק צ. ־ ב : 
 בדין יום או יומים. אס
 הנהו נחון שלשים יוס הללו
 ילא מח חחח ילי אלא עמל
 יוס אי יימיס חי אינו נהרג,
 רנחינ (שמוח נא) אך אס
 יום או יימיס יגו', אבל
 שני אס הכהו נחון שלשים
 יום הללו שהיה נניח ראשין,
 איני נלין יוס או יימייס,
 ינהרג עליי אפילו מח מחולי
 זה לסיף שלש שניס, לקנין
 פירית שהיא קנין לראשי!
 נקני! הנוף למי ילאי לשני

. ! שם  הוא !



 מסורת הש׳׳ם
 א) [שנת קנט. יש״;:],
 נ) לעיל נג., ג) 1שס], ד) צ״צ
 ימהכא. לק״ס, ה) נלעיל מנ.],
 ו) [צ״ל שמזיקין], 1) צ״ל ממה
 שהיה קשה יני׳ ושם מפורש.
 רש״ש, ח) צ״ל יסניר. רש״ש,

 ט) וצ״ל צריכה],

 תורה אור השלם
 1 אך אם יום או יומים
 יעמד לא יקם כי כספו
 הוא: שמות כא כא

 הגהות הב״ח
 (א) נם' אינעית אימא הא
 איתמר עלה: (נ) שם מיגי
 דאי נעי אמר אנא נצ״ל יתינת
 ליה נמחק: (ג) רשכ״ם דייה
 כי כספי יכו׳ דלא הוי מנר:

 מוסף רש״י
 ספק נפשות להקל. דיני
 נפשית דהא והצילי העדה
ק חד: ־ ת טו ב ו ב ו ח כ  נתינ !
ו טט •. כקוטהא. עשן י ו ד ה נ  ס
ג . בבית הכסא. ל כ י ע י ! 

 שעל נני קרקע ונראה לעיניס,
 שכך היו כתי כסאות שלהן

 נ: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
ק נפשומ לבעלים שהכוהו ומי נהרג פ ס  שניהם ישנן כוי. ופטורי; ל
: > ה ה (במלכי ל ל ע ה והצילו ה ל ע ם להקל לנסקא לן מושפטו ה ה  מ
: ו : זה. אחרון לפי שאינו מחמי ן  שניהם. כלומר שניהם שהכוהו נהרגי
: הי כסהו הוא. מיומר  וזה. הראשון לפי שאינו עכשיו כספו שהרי מכרו
ם היה צריך לימן ע ה נחינת ט מ  הוא ל
 בלבר ולומר לא יוקם לפי שכספו הוא.
 אי נמי מלמצי למיכתב כי כסף הוא
) נמי יליף אמימר לגבי נכסי  ומש״הי
ן לאינו מיוחל לא לאיש ולא ו ט  מלוג ל
 לאשה אינו קרר שלה האיש ולא שלה
 האשה והלכך אס מכרו שניהן מכרן
כר  בטל ויכולין לחזור בס כאלם המו
 לבר שאינו שלו ללא «) ליהוי מכר:
ה גמרא ולא לאיש חזקה בנכסי מ מ מ ק  ו
 אשתו. בממיה. אלמא אינה צריכה
: קה  למחוח בבעלה הואיל וליח ליה חז
 אשח איש. שהחזיק אחר בנכסי מלוג
א אחר  שלה צריכה למחומ משום לההו
: ה ל י ס פ  יש לו חזקה ואס לא מיחמה ה
 במאן. צריכה למחוח מי הוא
ק: אילימא באחר. שאינו י  המחז
א:  בעלה. וכל זה סיום הקושיא הו
 אין מחזיקין בנכסי אשה איש. למציא
מחה  אמרה על בעלי סמכמי שהוא י
 ויערער ולכך שמקמי. ובשאר בני אלס
ר רב לאין מחזיקין מ א  ללא בעל ק
ע אין מחזיקין לשון רבים מ ש  שכן מ
 ועול לאי בבעל קאמר לאין מחזיקין
ף) לא לאיש חזקה בנכסי תי י  היינו מחנ
 אשתו ומאי אמא לאשמועינן: אלא לאו
׳ י  בבטל. אלמא יש חזקה וקשיא ממנ
 לרב: לטולם בבטל. שהחזיק בנכסי
 אשמו קאמר רב לצריכה לממוח שיש חזקה לבעל ואפי׳ הכי לא מקשי
 ליה מחניחין להך חזקה לקאמר רב כגון שחפר בה הבעל בורומ שיחין
 ומערוח ללסירומ הוא לאשמעבל ליה נכסי מלוג לאשמו ולא לקלקל
ע לחפירת בורות וכגון שלה שאינה עשויה לבורות והלכך יש לו ק ר ק  ה
ט האי גוונא הוא  חזקה לולאי קנאה מאשמו והלכך מקלקל לה לצרכו ו
 לקאמר רב צריכה למחות: אין תזקה לנזקין. כלומר היכא למזיק
ט שהרי החזקמי בה ג׳ שנים י  לחבירו אין יכול לטעון לקוחה היא ב
ן ח לכי האי גוונא לא הויא חזקה למצי טעי  בחסירמ בורומ שיחין ומערו
 אילך משוס ללא אחזקמ כלמחזקי איגשי לא חששמי למחות: אימא אין
י נזקין אלא לאלמר  דין חזקה. להצטרך ג׳ שנים לנזקין היכא לחזקמו ע״
 הויא חזקה דאין אדם רואה י<שמחזיקין קרקע שלו ושותק אלא מוחה
ד. והלכך אשת איש דקאמר רב צריכה ה הפסי ח ד והיכא דלא מ  מי
ד הוא דצטכה למחות מאחר שחופר בה בעל בורומ שאין  למחומ מי
ג ״ קה: ה  אדם רואה היזקו ושוחק והלכך ט האי גוונא יש לו חז
 ואי בטיח אימא הא איחמר עלה רב מרי אמר כוי. כלומר
׳ היכא דחסר בו  ואיבעימ אימא לעולם חזקמ ג׳ שנים בעינן אפי
 בורומ כלאוקימנן למילמיה לרב והא דקאמר רב נחמן אין חזקה
 לנזקין לא בחזקת ג׳ שנים בקרקע חבירו איירי אלא בעושה היזק
׳ בבית של עצמו כגון עשן וריח רע ואחא לאורויי שלא  לחבירו אפי
׳ החזיק ימים רבים אין חזקה מועלת לו להזיק  יזיק לחבירו ואפי
: רב יוםן» אמר. [ ל מ. לעי  חבירו: רב מרי אמר כוי. כבר פירשנו בלא יחפור ו
ר רב אשמ איש צריכה למחומ מ א ק ׳ לא מקשי לרב למאי ל י  מתנ
׳ י  לאו בבעל קאמר להא אין לאיש חזקה בנכסי אשתו כלקמני מתנ
 אלא לעולם באחר שהחזיק בנכסיה קאמר רב לצריכה למחומ.
 ודקשיא לך האמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש לא חקשי
מ דאין מחזיקין בחיי הבעל שאס החזיק בנכסי׳ בחיי הבעל ״ ה  ד
 ג׳ שנים אינה חזקה ואינה צריכה למחות דמצית אמרה על בעלי
 סמכתי א״נ דוקא סירות שהיו לבעלי בנכסים שלי אותן מכר לך
 אבל הגוף שהוא שלי לא הייח יכול לקנות שגס הוא אין לו חזקה
ט הכל יולעין לפרי הוא דקאכיל ן לאית ליה ס ו ט לט  בנכסיי באכילת ס

 שניהם ישנן בדין יום או יומים זה מפני שהוא
 תחתיו וזה מפני שהוא כספו ומםפקא ליה אי
 קנין פירות כקנין הגוף דמי אי לאו כקנין הגוף
 דמי א<וםפק נפשות להקל רבי אלעזר אומר
 אשניהם אינן בדין יום או יומים זה לפי שאינו

 תחתיו וזה לפי שאינו כספו ואמר רבא מאי
לא יוקם כי  טעמא דרבי אלעזר אמר קרא נ
 כספו הוא כספו המיוחד לו: ולא לאיש חזקה
 בנכסי אשתו: והאמר רב אשת איש צריכה
אין  למחות במאן אילימא באחר והאמר רב י
 מחזיקין בנכסי אשת איש אלא לאו בבעל
 אמר רבא לעולם בבעל גוכגון שחפר בה
 בורות שיחין ומערות 5יוהאמר רב נחמן אמר
 רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין אימא אין דין
 חזקה לנזקין אי בעית אימא (א) לאו איתמר
 עלה ״רב מרי אמר בקוטרא רב זביד אמר
 בבית הכסא רב יוסף אמר לעולם באחר
 י וכגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל
 ושלש לאחר מיתת הבעל מיגו דאי בעי אמר
 (0 ליה אנא זבינתה מינך כי א״ל נמי את
 זבינתה ליה וזבנה ניהלי מהימן גופא
 אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש

 ודייני

מ שישמשנו ״  היה לו בגוף כלום מעולם לקנין סירומ למוכר עבלו ע
 שלשים יום שחחלה היה הכל שלו ועליין לא יצא מתחת ילו שהסירוס
ס (לף ו.) ומהי)  שלו וכעין זה מחלקין גבי בהמח ארנונא בס״ק לססחי
 שהיה קשה עליה מבכורות שם מפורש וכן צ״ל לאין לומר כלל ללר״מ

 לסבר הכא קנין סירומ כקנין הגוף
 למי וסבר״) שם לאיש אבל לא לאשה
. ו  להא ביבמומ בפרק אלמנה (לף ס
 ושס< סליגי במכנסמ שוס לבעלה

 היא אומרמ כלי אני נוטל בכמובמי
ם אני נותן  והוא המגרש אומר למי
 לך ר׳ אמי אמר הלין עמו רב יהולה
ה ואמרינן מניא כותיה מ  אמר הלין ע
ט צאן ברזל יוצאין בשן ב  לר׳ אמי ע
 ועין לאיש אבל לא לאשה ומאי
ג ״ ע  קושיא לרב יהולה ללמא א
ה יוצאין לאיש ולא לאשה מ  להלין ע
ף למי ו  דקסבר קנין סירומ כקנין הג
א נ  ואפילו בנכסי מלוג נמי הוי ט
י  הכי לרבי מאיר אלא ודאי לא מהנ
 כלל קנין סירות להיות כקנין הגוף
ת רו  לצאת לאיש כדפרישית: קנץ פי
ן הנוף דמי כוי. קשה י  לאו כקנ
ק ) מסי ם ש . ו ח ן לף מ י ט י ג  דבסוף השולח (
ע  אסלוגחא דרבי יהודה ור״ש דכ״
ף דמי ר״ל ו  קנין פירומ כקנין הג
 דהתס לא קאמר אלא דמהכא ליכא
 למילף מינה ובערכין >לף כו:< גרס
 לעולם אימא לך לרבי שמעון כקנין
ע והא דלא מיימי ף ול״ג דכ״ ו  הג
 בהשולח הך דהכא משוס דניחא ליה
 לאיתויי תנאי היא דסליגי בשדה דומיא
: ס ת ה  דפלוגחא דרבי יוחנן ור״ל ד

ה והצילו ד ע ת להקל. סי׳ בקונטרס משוס דכחיב ושפטו ה ו ש פ  וספק נ
קא דאפילו ה ואין נראה דבלאו הכי נמי לא קטלי מססי ד ע  ה
ד שניהם אינן בדין מ ו : דבי אלעזר א קא ן מססי נ נא לא מפקי  ממו
ה לדין יום או ר ט ט מדמי אמימר מ י ה  יום או יומים. הקשה ריב״א ל
 יומיס לא״כ שותפים לא יוכלו למכור לעולם להא אמר בהחובל (נ״ק
 לף צ. ושס< מאן חנא להא למנו רבנן מי שחציו עבל וחציו בן חורין
 וכן עבל של שני שומסין אין יוצאין בראשי אברים כמאן כר׳ אלעזר
ס ת ה  וא״כ הכא נמי לעבל של שני שותפין אין יכולים למכרו וי״ל ל
מ ״  מיירי בשני שומפין שלזה גוף ולזה פירומ לומיא למוכר עבלו ע
 שישמשנו שלשים יום וחציו עבל וחציו בן חורין כגון שנמן כל למיו
 ואינו מעוכב אלא גט שחרור להיות מומר בבח חורין לאין לו בגופו
 כלום אבל אס מקצח גוף של זה ומקצמ של זה אז היה יוצא בראשי
מא את עינו כמו ל חלקו אס הפיל את שינו או סי  אברים והיה מפסי
נ וחל לו ה״  שיכול למכרו והא לקאמר התם לאו א״ר אלעזר כססו המי
וחד לו לאו מקרא יליף דבלאו קרא יליף לראשי אברים מלין  עבדו המי
 יום או יומיס כי היכי דילסינן לענין מכירה אלא גמרא דמלמודא קאמר
האמר ר ו ח א מא כ לי וחד לו: במאן אי  כלומר בעינן שיהא עבדו המי
מה לרשב״א דמאי ק שיא נימא לעולם באחר  רב אין מחזיקין כוי. תי
ס אין לי בנכסייך ט ב ד  והא דקאמר ״)(צטך) למחות כשכתב לה דין ו
 ובפירותיהס שאין לבעל סירות ולכך צריכה למחומ שאינה סומכת
ה יורשה דאסילו כתב ת מ סומכמ עליו כיון שאס מ ״ מ  עליו ונראה לו ד
ה יורשה בפרק הכומב מ  לה בחייך ובמותך קיימא לן כרשב״ג דאס מ
ת חוקה בחיי הבעל ושלש שנים צ ק ה מ ל כ א : כגון ש ( : ג ת לף פ ו נ ו מ כ ) 

ת הבעל. אבל מקצח בחיי הבעל ומקצמ לאחר מיתת הבעל ת י  לאחר מ
( . ל לף מב י ע ל  לא ולא דמי לאכלה בפני האב שנה ובפני הבן שמיס (
ס אם היה אוכל שלש שנים בחיי האב הימה חזקה: מיגו דאי ת ה  ד
נך זבינתה כר. מימה ואמאי נקט כי האי גוונא דזבינתיה ד מי מ  בעי א
 ניהליה וזבנה ניהלי הול״ל דנאמן לומר דמינך זבינתיה דאי מילתא
מן במיגו: מן א״כ השמא נמי מילמא דפשיטא היא דמהי  דפשיטא היא דמהי

 הא
ן כגון שאכל הלוקח מקצח חזקה בחיי הבעל שמכר לו וג׳ שניס שלימומ לאחר מיתת הבעל ט נ  ולכך לא חששתי למחות אבל הכא במאי עסקי
א לקמיה והכי קאמר רב אשת איש שמכר בעלה לאחר נכסי מלוג שלה צריכה למחוח לאחר מ ע  האי גוונא קאמר רב דצטכה למחומ כדמפרש ט
מה דה כמו כן שהבעל מכרם לו לא מועיל חזקחו אף לאחר מי ן דהכל יודעין שהבעל מכרם לו ולא היא וגס הוא מו ו א ט ״  מיתחו דסד
ן דמתחלה הבעל מכרה לו וסירות הוא דהוי ליה לבעל ו ט  הבעל כלום שהרי לא יכול לטעון לאשה מינך זבנחה אחרי כן ואכלחיה שגי חזקה ד
 באותה שדה ואותן מכר לזה הרי זה כאריס שיורד לקרקע באריסות לסירות שאינו יכול לטעון אחרי כן לקחתיה הימנך והלכך לא איצטרך
ס שמחחלה הימה קנויה לו מן הבעל ״ ע  למחומ קמ״ל רב דצטכה למחוח לאחר מוח בעלה קודם שיחזיק בה ההוא אחר ג׳ שנים דודאי א
י ולכך קנימי  יכול לטעון הבעל מכר לי הגוף אס יירשך ואס ימומ קודם לך סירומ מיהא קניתי ומיד כשמת הרי נסתלקתי ממקח
ודע ה געשה השדה שלך והלכך מיגו דאי בעי אמר אנא זבנמה מינך אחר מות בעליך ואכלתיה שני חזקה ט קאמר י ת  ממך שהרי ע
מן ולא דמי לאריס שאין יכול לטעון לקחחיו אחרי כן משוס דסמס אריס אין זמן  אני דזבינמיה לבעליך ואחרי כן זבין ניהלי מהי
מד אבל זה שלוקחה מן האיש על מנמ שאס ימות יססיד מקחו שתטול האשה נכסי מלוג  לאריסותו אלא כל הימים בתורת אריסומו עו
 שלה התם ודאי כשממ הבעל הרי זה כאילו יורד עכשיו מחדש לשדה אשה זו והיא שותקת שלש שנים איכא למימר דזבוני זבינה ליה:

 ודייני

 עין משפט
 נר מצוד.

 קצה א מיי• פ״נ מהל׳
 רוצח ושמירת נפש

 הלכה טו:
 קצט ב מיי׳ פי״ד מהל׳
 טוען הלי יא סמג
 עשי; צה טיש״ע ח״מ סי׳
 קמט סעיף יא וטוש״ע

 אה״ע סי׳ פז סעיף נ:
 ר ג טוש״ע ח״מ סי׳ קמט

 סעי׳ ט נהגה״ה:
 רא ד מיי׳ שס הל׳ יא יסמנ
 שס טיש״ע אה״ע שימן

 פז שעי׳ נ:

 רבינו גרשום
 שקנאו: וספק נפשות. להקל
 דמספקא ליה אי כקנין הגוף
 דמי אי כקנין פירות: להקל.
 דלא יוקם (העבד) דהיינו
 קילותא דתרוייהו ישנן בדין
 יום או ׳ומים ולא יוקם. ר׳
 אלעור אומר וכוי. דאינו לא
 של זה לגמרי ולא של זה
 לגמרי והכי נמי סבירא ליה
 לאמימר דשניהן אם מכרו
 בנכס־ מלוג לא עשו ולא
 כלום משום דאין לאשה
 כפירות כלום ולאיש אין
 בגוף הקרקע כלום אבל
 אי זכיני תרוייהו לעלמא
 אי נמי היכא דזבנה איהי
 לדידיה הוו זביניה זביני
 ולעולם ראיה בעי: כי
 כספו הוא כספו המיוחד
 לו. וזה עבד אינו מיוחד
 באותן ל• יום לא לזה ולא
 לזה: D'E' האמר רב אשת
 איש צריכה למחות. במי
 •שמחזיק בקרקע שלה אלמא
 דיש לו חזקה בנכסיה אם
 לא מיחתה: במאן. צריכה
 למחות: אילימא כאחר.
 שמחזיק בנכסיה: והאמר
 רב אין מחזיקין בנכסי אשת
 איש. אע״ג דאכלה שני
 חוקה לא הויא חוקה דמגו
 דיש לה בעל סמכה עליה
 ולא מיחתה: וכגון שחפר
 בה בורות שיחין ומערות.
 דמזיק לה לארעא דבעל
 אץ לו כנכסי אשתו אלא
 פירות בלבד ולא לחפור
 בה כלום הלכך אם חפר
 בה צריכה למתות ואם
 לא מיחתה החזיק בהן:
 והאמר רב נחמן אין חזקה
 לנזק־־. לומר הרי שימשתי
 בזה נזק כמה שנים ושלי
 היא הקרקע ואמאי צריכה
 למחות: אימא. הא דאמר
 רב נחמן הכי אין דין
 חזקה לניוקין דלאלתר הויא
 חזקה אם ראה ולא מיחה
 ולא צריך ג׳ שנים ומשום
 הכי צריכה למתות לאלתר
 בחפר בה: איכעית אימא
 הא דאמר רב נחמן אין
 חזקה לנ־זקין בקוטרא ובית
 הכסא. דאפי׳ שתיק אינש
 לא מחיל אבל בורות שיחין
 ומערות אם לא מיחתה
 והחזיק הבעל הוי חזקה:
 ורב יוסף אמר לעולם
 באחר. ודקשיא לך אין
 מחזיקין כגון שאכלה מקצת
 שני חזקה בחיי בעלה
 כשהיא אשת איש וגי שנים
 לאחר מיתת הבעל דבתר
 דמית ליה לא סמכא דעתה
 על בעלה והיה לד. למחות
 ומיגו דאי בעי אמר לה
 מינך ובינתה ואכלתיה שני
 חזקה כי אמר לה נמי
 זבינתה לבעלך וזבנה ניהלי
 מהימן דהיינו דקאמר רב
 אשת איש צריכה למחות
 כלומר אשת איש שהתחיל
 אחד להחזיק בנכסיה
 בחיי בעלה ומת בעלה
 צריכה למתות שוב שלא



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ סי״ג מהל׳ טיען  ר
ג עשין צה מ  הלכה ח ב
 טוש״ע ח״מ סי׳ קמט סעיף

 ט:
נ ב מיי׳ פ״ א מהל•  ר
ה הל׳ ג ופ׳׳נ ר ט  מ
 מהל׳ זטיה הל׳ א סמג עשי!
 פג טיש״ע ח״מ סי׳ קצ שעי׳

 א יסי׳ רמא סעיף א:
ד ג מיי׳ פ״א מהל׳  ר
ה הלכה ז שמג שס ר ט  מ
 טוש״ע ח״מ סי׳ קצא סעיף

 ג:
ה ד מיי׳ שס טיש״ע שס  ר

 ס״א:
ו ה מיי׳ שס טוש״ע שם  ד

 ש״כ:
ז ו מיי׳ פייר מהל׳ מלוה  ״
 הלכה ח טוש״ע אה״ע

:  סי׳ פו סעי׳ נ

 רבינו גרשום (המשר1
 ראייתה ראייה: בתחומא.
 כבית המדרש: אמר ליה.
 המוכר שדהו לאשתו וכי•
 ולא אמרי• לגלויי זוזי בעי:
 אמר ליה מאי מעלייתא.
 פשיטא דקנתה: דל זוזי
 מהכא. דאפי׳ לא יהבה
 ניהליה ווזי אפי• הכי קנתה
 כשטר דקא גמר ומקנה לה
 בשטר. דתנן כו׳ בכסף כלא
 שטר ובשטר בלא כסף ולא
 מצי למיהדר בהן: עד שיתן
 דמים. נ) ואי אמרי׳ הכא לא
 קנתה היינו טעמא משום
 דלגלוי זוזי בעי. ומקשי•
 ולא. דלא קנה עד דיהיב
 זוזי. ומתיב וכוי הרי זה
 מכורה ונתונה. ואע״ג דלא
 נתן דמים אלמא משוט
 דנתינת השטר קנה. הכא
 נמי דל וווי מהכא ותקני
 כשטרא: כמוכר שדהו מפני
 רעתה. שאין בה תועלת
 ומחמת שהיא רעה קא גמר
 ויהבה ניהליה אע״ג דלא
 קיבל דמים. אבל בעלמא
 לא קנה עד שיתן דמים.
 והכי נמי במוכר שדהו
 לאשתו לא קנתה דמצי
 אמר לגלויי זוזי הוא דעבדי
 משום הכי א־צטריך להו
 למימר בתחומא דקנתה ולא
 מצי אמר לגלויי זוזי עכדא.
 ורב ביבי מסיים בה משמיה
 דרב נחמן דהמוכר שדהו
 לאשתו קנתה משום האי
 טעמא משום דבמתנה ביקש
 ליתן לה ולמה כתב לה
 בלשון מכירה כדי ליפות
 כחה דדעתו קרובה אצלה.
 דבשטר מכירה כותכץ בו
 אחריות. ובמסכת קדושין
 כתב רב אשי אמר במתנה
 בקש ליתן לו וכו׳ וקאי
 אמוכר שדהו מפני רעתה:
 אין להן עליו כלום. דפטוד
 מלשלם: מאי טעמא לאו
 משוס דאמרינן לגלויי זוזי
 הוא דעביד דלוה מהן
 ולא גמר לפרוע להן.
 ומקשי־ לרב נחמן דאמר
 לא אמר־נן לגלויי זוזי
 עבד. לגבי הלואה שאני
 דלא גמר לשעביד נפשיה
 למיהוי עבד לאשתו או
 לעבדו. דמידע ידע דעבד
 לוה לאיש מלוה ולא

 א) נראה דצ״ל לא קנתה
 לאמרינן דלנלויי זיזי וכוי.
 נו נראה לצ״ל ומשו״ה אי
 אמטנן דקנתה הייני טעמא
 משום ללא אמרינן לגלויי ווז׳

 געי.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נא.
מ למימר בשטר הולאה ללא ״ ה ה ל ״ ה. ה ה יש בשטר מתנ  הא ראי
א ותיקני ליה בשטר. במקום ב ה  שייך ביה גלויי זוזי: דל זוזי מ
ג ״ ע ס הזה לא מהניא שמעמיה מילי א  שכותבין שטר היו וקאמר לבמקו
יא במקום שאין כומבין ומיהו אף במקום שכומבין שייך למימר  למהנ
פקא מינה להיכא לאמר אי  לנ
 (י) בעינן בשטרא איקני ואי בעינן
פ ״ ע  בכססא איקני לקני בכספא א
 שלא כמב לו השטר אי נמי כגון שכתב
ס לאי  השטר תחלה ואח״כ נתנה למי
: תה  אמר לגלרי זוזי הוא לבעי לא קנ
ב לו על הנייר או על החרם. ת  כ
 וכן תניא לענין קילושין כתב
ס ״ ע  לה על הנייר או על החרס א
ה במך מקולשת לי ט מ  שאין בו שוה ס
 כר. אומר ר״מ לאמי כר״א לאמר
 עלי מסירה כרתי ללר׳ מאיר כיון
 שצריך שיחממו עליס בשטר קילושין
( ם ש  כלאמר בס״ב לקילושין ולף מח. ו
 אמר ר״נ כגון לקלשה בשטר שאין
ה ראמר עלי ר״מ לטעמי  עליו עלים ו
מה מה כרמי א״כ לא מהניא חמי  חתי
 על לבר שיכול להזלייף כלחנן בפ״ב
0 אין כותבין לא על א  לגיטין >לף כ
 הנייר כר ואסי׳ איכא ערי מסירה לא
י לר״מ לצריך שיהא מוכיח ממוכו  מהנ
ם לף כל:) גבי ש ט ( ג  כלאמר בריש כל ה
 כתב לגרש אמ הגלולה ללר״מ אפילו
 גלולה לא מצי מגרש משוס לאין מוכח
 מחוכו הי מינייהו מגרש וא״מ והא
) ללא  אמר בס״ב לגיטין (לף מ:
 הכשיר ר׳ אלעזר אלא בגיטין ולא
 הכשיר אלא לאלמר אבל בשאר
 שטרומ יי) משמע ללא הכשיר אסילו
ט בעי למימר ללא ה  לאלמר וי״ל ל
 הכשיר רבי אלעזר אלא בגיטין
 ולכותייהו כמו שלה מכורה לך להכא
 וכן ההיא לקילושין ללא נכתבו אלא
 לקנות שלה והאשה לומיא לגיטי
 שאינן עשרין עיקרן לראיה אלא
ס לראיה מלי  להמגרש אבל שטרומ העו
 לא ועי״ל להכא ובקילושין לא איירי
ו כלאמר הוציא עליו  אלא בכתב ז
 כתב ילו כר וזה אינו יכול להזלייף
 שהיה ניכר שאין זה כתב ילו:
 אע״פ שאין בו שוה פרוטה.
קט כתב לה טה בשלמא גבי קלושין נ מה למאי רבומא הוא שוה פרו  תי
פ ״ ע א טה לרבותא היא ל פ שאין בו שוה פרו ״ ע  על הנייר או על החרס א
טה מקולשח מתורת  שאינה מקולשמ ממורמ כסף כיון שאין בו שוה פרו
טה אינו קונה מתורת  שטר אבל הכא גבי מוכר אפיי יש בו שוה פרו
 כסף שהרי מוכר נותן שטר ולא לוקח ואין קרקע נקנה אגב כסף:
. להיוח אחריומ על ת כהו ת א פו י י ל ר כד כ ב בלשון מ ת  ולמה כ
ה שכחב לו בשטר כל זה שדי מכורה ״ פ  הנומן כדין מוכר ו
א דבר מצרא וקשה נ ה משוס ט  לך וגס שדי נתונה וכמב לשון ממנ
א נ ה דאית בה אחריות יש בה משוס ט ״מ לף קח:) מתנ ג  דאמר בהמקבל(
 דבר מצרא ועוד קשה לר״ת שדי שדי מרי זימני למה לי ואור״מ וכן
 ר״י דלא מיירי כשכותב שניהן אלא בשכומב מכורה או נמונה וקאמר
׳ בשכתב מכורה בממנה בקש ליתנה לו והא לכתב בלשון מכר  אפי
 כלי לייסות את כחו שמקבל עליו אחריות ועי״ל לשני שטרות כותב לו
א לבר מצרא  בחד לשון מכירה ובחד לשון נתינה ואס יצטרך לטנ
ת יראה של מכירה  יראה של נתינה ולא של מכירה ואס צריך לאחטו
ה שכתב בלשון ׳ כתיבי תרריהו בשטר אחד יסה כחו מ  ועי״ל דאסי
ה לענין הא דתנן לקמן בהמוכר את הבית זלף עא.< בד״א במוכר  מתנ
ק דקידושין ועי״ל ״  אבל בנומן נומן אמ כולן והכי אימא בירושלמי פ
ם ומיהו קשה ה שאין צריך ליתן דמי ה שכתב בלשון מתנ  דנסקא מינה מ
ו י : לוה מן העבד ושחר י  לטעם זה דאמאי בעי בשטר באיקני סג
קט ושחררו וגרשה סשיטא דאי אין להם מה דמאי רבוחא נ  כוי. מי
 עליו כלום בעודו מממיו גס לכשיוצאין אין להם עליו כלום ויש
ה דגמר ומקני להו שיקנו לאחר שישחחרר וחחגרש:  לומר דסלקא דעמי

 לא
ה ר ט ט אינו נעשה עבד לוה בהך שטר מ ה מקנה ש  מכר גמר ו

 ודייני גולה אמרו מחזיקין אמר רב הלכה
 בדייני גולה אמהו ליה רב כהנא ורב אםי לרב
 הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מםתברא
 אמרי כדרב יוסף: ולא לאשה בנכםי בעלה
 וכוי: פשיטא כיון דאית לה מזוני מזוני הוא
 הקא אכלה לא צריכא אהיחד לה ארעא
 אחריתי למזונה הא ראיה יש לימא לגלויי
 זוזי הוא הבעי שמעת מינה המוכר שהה
 לאשתו קנתה ולא אמהינן לגלויי זוזי הוא
 הבעי לא אימא הא האיה יש בשטר מתנה
 אמר ליה הב נחמן לרב הונא אילא הוה מר
 גבן באורתא בתחומא דאמרינן מילי
 מעלייתא אמר ליה מאי מילי מעלייתא
 אמריתו המוכר שהה לאשתו קנתה ולא
 אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי אמר ליה פשיטא
 דל זוזי מהכא ותיקני בשטרא מי לא תנן
נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ב (  נ

 ובשטר ובחזקה אמר ליה ולאו איתמר עלה
 אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה
אבל בשטר מכר לא קנה עד שיתן לו  ג

 המיה ולאו מותיב רב המנונא ״יבשטר כיצד
 כתב לו על הנייר או על החרס אע״פ שאין
 בו שוה פרוטה שדי מכורה לך שהי >* קנויה
 לך הרי זו מכורה ונתונה ולאו הוא מותיב
 לה והוא מפרק לה יבמוכר שההו מפני רעתה
 ״(רב ביבי מםיים בה משמיה דרב נחמן)
 ורב אשי אמר במתנה בקש ליתנה לו
 ולמה כתב לו בלשון מכר כדי ליפות כחו
 מיתיבי י לוה מן העבד ושחררו מן האשה
 וגרשה אין להן עליו כלום מאי טעמא לאו
 משום דאמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי שאני
 התם הלא ניחא ליה לשווייה נפשיה
עבד לוה לאיש מלוה שלח רב הונא 1 

 בר אבין המוכר שהה לאשתו מנתה
 ובעל

: » ש ״ ן (לף יז: ע  ודייני גולה. שמואל וקרנא בסרק ראשון דסנהדרי
מ: מםהברא אמרי. היכא דהויא מקצת חזקה  מחזיקין. (י) והיה לה למחו
ס ח ממ הבעל כמו שפירש רב יוסף לעיל [:.v ה  בחיי בעלה ושלש לאחר מי
ק לעיל נשמ אשח איש צריכה ״  הוא דמסמברא דמחזיקין דהא רב גופיה ה

ע דמחזיקין ומיהו דייני מ ש מ  למחוח ד
 גולה «) בכל ענינין סליגי אדרב:
 כדרב יוסן). גמרא הוא שקיצר דברי
 רב אבל רב לא הזכיר רב יוסף שהרי
 קדם לו רב הרבה דורוח: כיון דאיה
: מזוני הוא דקאכלה.  לה מזוני. מהבעל
 הכל יודעין דלסירומ יורדמ והלכך לא
 מיחה בעל: דיחד לה. בעל קרקע
ד  אחריתי למזונות ואפי׳ הכי לא קפי
י והלכך לית לה  בעל אי אכלה טס
 חזקה: ודייק חזקה הוא דלית לה
 בלא שטר: הא ראיה יש. אם יש
ה ח ק ה מבעל הוי מ ר ט  לה שטר מ
פ שהקרקע ״ ע יס: לימא. הבעל א  קי
ח הללו שקבלחי ו  נקנה בכסף מע
: לגלויי ע ק ר ק ה לא קני לה ה  ממנ
י ה ממנ נ ת הטמי  זוזי בעינא. מעו
ה ובחזקת  ונתכוונתי לגלומ לי מעותי
דה ולא לשם ת שלי לקחתים מי  מעו
 מכר ולא ללעת ק נין מכירה
: שמטת  קבלתי׳ ולא גמרתי והקניתי
 מינה המוהר כוי. ופלוגתא היא
: הא ראיה : אימא. רוק הכי  לקמן
ה להמס  יש. אס יש לה שטר ממנ
 גמר ונתן לה לליכא גלויי זוזי:
 בהחומא. בתי מלרשות שלהן בסוף
 התחוס היו כלי שיוכלו לבא שם
 בשבמ מן העיירוח שמסביב: א״ל.
ה אפילו ר ט  היכא דאיכא שטר מ
ר מ ה ו ע מ  לגלרי זוזי מיכוין בקבלמ ה
 קנין גמור דדל זוזי מהכא ותיקני
ת הוא דאיכא ה דגבי מעו ר ט  בשטר מ
מ הללו לא ליקני  למימר קבלת מעו
 דלגלרי זוזי נתכרן ולעצמו קבלס אבל
ה לא שייך למימר ר ט מ  גבי שטר ה
ה דהכל  הכי אלא הרי הוא כשטר ממנ
ה ריוח יש מ ן בו לקמן דקנמה ד ט ו  מ
 לו בכמיבמ שטר המכירה אלא ודאי
 גמר ואקני לה והא ליכא למימר דאי
 לא כמב לה שטר לא הוה יהבה זוזי
 ולגלויי זוזי נתכוין גס בכתיבת השטר

׳ ד דאסי קס״ : מי לא תגן כוי. ו ה ק איניש אלעתי  לכל כך לא מסי
ן לכתב לו ו ט ת ל  בשטר מכירה קאמר לקני בלא נמינמ מעו
ח חייב לו הלוקח  שטר מכירה אין יכולין עול לחזור זה בזה ומעו
ט אבל שטר מכר י י ה מ  למוכר: ולאו איהמר עלה. דבשטר מחנ
: וא״ל רב הונא לרב נחמן ולאו מוהיב רב המנונא. לשמואל ה  לא קנ
יחא: הרי ה ואכחי מאי מילי מעלי  כוי. אלמא שטר מכר נמי קנ
ס בסרק מ ן ה נ ט מ  זו מכורה או נהונה. ואמר ליה רב נחמן לאו א
נא מותיב לה וגם מפרק לה דהך בטיתא ו ] דרב המנ  ראשון דקדושין 1ט.
י רעתה קרקע רעה  דקתני שטר מכר קונה במוכר שדהו מפנ
מ ליהוו מלוה גבי ללוקח מעו ד בשטר ו  דבההיא ודאי גמר ומקנה מי
מ לא קנו בשטר עד דיהיב  עד דתבע ליה אבל בשאר קרקעו
ב ג במסכת קדושין 1שס] ר ״ ימא: ה  זוזי כשמואל ואכתי איכא מילי מעלי
ה  אשי אמר במתנה ביקש ליהן לו כוי. ואאתקפתא דהך ברייתא להו
תא לא בשטר מכר  קשיא לשמואל קאי ובא רב אשי לומר דהך בטי
ה ה ודבר הרגיל הוא שכומבין בשטר ממנ  איירי כלל אלא בשטר ממנ
ה שאם יערערו עליו יבא הנומן  לשון מכר ליפות כחו דמקבל ממנ
ה״ק שדי מכורה לך ממ עילרה ו  לפצומו כדין מוכר דלא ליהוי מרעו
ט זו מכורה להיות אחריומה על הנומן ה לך ה  וגס נתונה תהי
א דבר מצרא נ  כדין מוכר וגם נתונה היא ולימ בה משוס ט
א דבר נ ה לימ בה משום ט  דאמרינן בבבא מציעא (לף קח:) ממנ
ג ורב ״ ה: ה דמתנ  מצרא והיינו דאיכא ייסר כח דמכר ו
 אשי אמר במתנה כוי: לוה מן העבד. וכתב שטר מלוה ושיעבד
 לו נכסיו: לגלויי זוזי הוא. דשיעבד לו נכסיו: דלא משוי נפשיה
 הוי. אנן סהלי דשוס אדם לא יהיה ברצונו עבד לוה אס יכול להסטר
 בשום ענין והלכך איכא למימר לגלרי זוזי הוא לבעי אבל גבי

ן לא נטרסה מן הלוקח לליהר עבל לוה לגבי לוקח: שלח רב הונא בר אבא. למלמילי בימ המדרש: י ט  כלל ואסילו קבל עליו אחריומ ע
 והבעל

 מםורת הש׳׳ס
 א) ןנ״ק כ. עמ״ש על הנליון
.  נשס הערוך], נ) קלושין ט
 [לקמן פו.], ג) קדושין כי.,

 ד) רשי׳ל מ״ז,

 תורה אור השלם
 1 עשיר בךשים ימשול

 ועבר לוה לאיש מלוה:
 משלי כב ז

 הגהות הב״ח
 (א) גט' שט מכורה לך שדי
ה לך: (נ) -שב״ם ל״ה נ  גתו
: (ג) ד״ה ה י ה  מחזיקין ד
 משחגרא יכו׳ ככל עגין
ב׳ ל״ה דל ונו׳  פליגי: (י) תו
נא נשטרא איקני ואי  אי בעי
נ ונו׳ ת א: (ה) ר״ה נ נ  בעי
א משמע:  נשאר שטרות ל

 מוסף רש״י
. לא היית קריב א מ ו ח ת  ב
 אצלנו שתוכל לבא, ל״א
 בחחימא בבית המלרש, ראשון
ם י ס כ ק נ ׳. נ ־ נ  שמעחי ו
. היינו ת ו י ר ח ן א ה ש ל י  ש
 קרקעות, שאחריות כל אדס
 הלוה והנושה נחנירו עליהן,
 לפי שקיימין ועומדין לפיכך

ו ו כ י ש ו ד ק  נשמט[ עליהן ו
ו מ ק ם ל - נ ש ר  שקיימין לעולם ו

. במתן מעות ף ס כ ו <. ב  פ
. אס כתב לו ר ט ש ב . ו ש ש : 
 שט מכירה לך אי נחונה
 לך ומשר לי את השטר
. רפק בה ה ק ז ח ב . ו ! שם  י
 פורתא או ליש אמצט או נעל
ו י ש ו ד ק ן נל שהוא !  או פר

. ללא ה י מ תן ד ד שי . ע : ד  כ
 גמר מוכר ומקנה על דקניל
 למיס, ואע״ג רקניל למיס
 נעי שטרא אלא היט לפריש
י ר . ה שם!  וכדאמרינן לעיל !
ה. קא נ תו נ ה ו ר ו כ ו מ  ז
 סלקא לעתן או או קחני
י נ פ ו מ ה ד ר ש כ ו מ . ב שם! : 
. לניחא ליה דלקנייה ה ת ע  ר
 ליה שטרא ללוקח ט היט
. : ם ש  ללא מצי למיהדר ביה !
ן מחני׳ . ה ר מ י א ש ב א ר  ו
 גנותן מחנה מי־רי וכולה חלא
 היא ולאו או או קתני, אלא
 כך וכך כתב לו שט מכורה
 ינחונה לך, לייפית את כחו
 שאס יגננה בעל חוב של נותן
 מחנה ישוב עליה לחניע ממני

. : שס  למיס המפורשים :

 רבינו גרשום
 יחזיק לאחר מיתת בעלה
 ג׳ שנים: דייני גולה.
 שמואל וקרנא: הדר ביה
 מר משמעחא. דאמר לעיל
 האמר רב אין מחזיקין:
 מסתבר טעמייהו אמרי.
 משום דם״ל כתירוץ דרב
 יוסף דאמר לעולם באתר
 וכד: פי־' מזוני הוא דקא
 אכלה. ולא משום דמוחזקת
 היא בה: לא צריכא כגון
 דיחד לה ארע׳ אחריחי
 למזונותי׳, והחזיקה באחרת
 אפילו הכי לא הויא חזקה
 דבעל גבי אשתו שתיק: הא
 מייתי ראיה. דוכנה גיהלה
 יש לה חזקה אמאי נימא
 הבעל משום הכי זבינתה
 ניהלה כדי לגלויי לי זוזי
 דחזו לה דהות מטמרא
 מינאי ולהכי זכינתה ניהלה
 ולא משום מכירה גמורה
 דהא מה שקנתה אשה קנה
 בעלה. ש״מ מדלא מצי
 למימר הכי איכא למישמע
 מינה דהמוכר שדהו לאשתו
 קנתה ולא אמרי• לגלויי
 זוזי הוא דבעי ואי מייתא
 ראיה הויא חזקה. לעולם
 המוכר לאשתו א) קנתה
 ולא אמרי׳ לגלויי זוזי
 הוא רבעי. והאי דדייקת
 הא ראיה יש לה היינו
 בשטר מתנה דאי מייתא
 ראיה דיהבה לה במתנה



 מסורת הש״ם
 א)וס״א לשו!], ב) [צ״לרכנא
 וכ׳׳א לקמן בחוס׳ קמט. י׳׳ס
 רנ ובחולין צנ.], 1) [צ״ל
 ורכנא], ד) [חולין ;ל.],
 ה) הוא רבי ולא רב יעיין
 רש״ל, ו) שיין לעמול הקודם,
 ז) [לף מט. ושם ד״ה לנתב],

 הגהות הב״ח
 (א) נטי שאני המס ללא
 משוי איניש נפשיה עגל:
 (נ) שם בני מחיה לרב
 חסדא לרב חסלא: (ג) שם
 א״ל אנא נמי כצ״ל ואות
 ו׳ נמחק: (ד) •־שכ״פ ל״ה
 רנרגי ונר אמר רב הא
 דמחדדנא. נ״נ כן הוא
 נפ״ק לעירונין נלף י״ג אבל
 הסמ״נ בסוף הלכות י׳־ט
 מביא מן הירושלמי דרבי
 הוא שאמר כן ע״ש: (ה) ד״ה
 לא מן יכו׳ שגנבו משם
 הס״ל: (0 תום׳ ל״ה ברם
 וכוי ונראה לר׳׳י גי׳ הספדם
 דגרםי רני אבא אמר וליפות
 נחה: (1) בא״ד לענין וה
 שבמחנה גחן. נ״ב כלחנן
 לקמן בהמוכר את הבית
 והתוס׳ הניאו נדף זה פוף
 ע״א: (ח) ד״ה במחנה וכר
 וא״ח אע״ג לאינה יכולה
 למכור מכל מקום חקני
 לה: (ס) ד״וז קנל וכר יוליע
 לנעל אם כצ״ל ואוח ל׳
 נמחק: (י) בא״ד תהא נמי

 נאמנת לומר שלי:

 נא: חזסת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 והבטל אוכל פירוה. ללא גרע מנכסים שנפלו לה בירושה: במחנה
 בקש ליק לה. ולא יאכל פירות כלאמרי׳ לקמן כמתנה קנתה ואין
 הכעל אוכל פירות ומיהו במוכר לחבירו אין לומר כן שאינו אוהבו כל
 כך: מיתיבי כוי. ההיא קשיא ללעיל ולשני המימרות נקשית ככית
 המלרש: במחנה קנחה ואין הבטל
 אוכל פירוש. לנותן כעין יפה נותן:
 רברגי. רכ שקלם לרכי יוחנן רכו של
 רכי אלעזר כלאיתא בשחיטת חולין
 (לף צה0 לכל זמן שהיה רכ קייס הוה
 שלח ליה רבי יותנן לקלס רכינו
 שבבבל ועול ראמר ליה לריש לקיש י)
 שכל אותן הימים היה הוא בישיבה
 ואני כעמילה ועול לאמרי׳ בעירובין
 (לף יג: ע״ש< אמר י<רב האי(י) למחלק
 מחכריא טפי משוס לחזיתיה לרבי
 מאיר מאחוריה: כזוטרי. ר׳ אלעזר
 שהיה תלמירו של רכי יוחנן ואע״ג
 לרבי אבא ורכי אכהו וכל גלולי
 הרור חבריהם לאמרי לעיל במתנה
 בקש ליתן לה כוי סבירא להו כר׳
 אלעזר לאין הכעל אוכל פירות אינהו
 נמי זוטרי נינהו לגבי רב שתלמילי רכי
 יוחנן היו: כרברבי טבדי. ר׳ יותנן
 שהיה חבירו של רב: חרתי.
 בתמיה. שני לברים של רבא סותרין
 זה את זה לא קנתה משמע לא גוף
 ולא פירות ללגלויי זוזי הוא לבעי
 והבעל אוכל פירות משמע שקנתה
 גוף הקרקע ללאו לגלויי זוזי הוא
 לבעי: במטוח טמונין. שלא היו
 ילועין ומפורסמים לבעל לא קנתה
 ללגלרי זוזי הוא לבעי: מטות שאין
 טמונין. קנתה והכעל אוכל פירות
 רליכא גלויי זוזי שהרי גלויין ועומלין הן:
 לא מן הנשים כוי. לאיכא למימר גנכום
 לבעליהן ולאלוניהס ותינוקות נמי שמא
 גנבו מבית בעל הבית שהס לריס שס ואסור לסייע ילי עוברי עבירה
 וכשלא יקבלו מהם יחזירו למקום שגנבו >ה< שס: יחזיר לאשה. ולא לבעל
 לאין לנו להחזיקה כגנכתה: יחזיר לבטלה. שאפי׳ אס ניתן לה ממון זה
 על מנת שאין לכעלה רשות כה מטון שמתה יורשה כעלה שהכעל יורש
 את אשחו והלכך יחזיר לכעל לממה נפשך עכשיו הרי הוא של בעלה:
 יחזיר לרבו. למסתמא כל מה שקנה עכל קנה רכו. ונראה כעיני להוא
 הלין אס נשתחרר העכר ואח״כ מת יחזיר לרבו שהרי עבל היה
 כשהפקיל לזה וסתם עכליס גזלנין הן אכל אס נתגרשה האשה ואחר
 כך מתה יחזיר ליורשיה ולא לבעלה למשנתגרשה אין הבעל יורשה:

 קבל

 ובעל אוכל פירות ברם רבי אבא ורבי אבהו
 וכל גדולי הדור אמרו במתנה בקש ליתנו
 לה ולמה כתב לה אילשום מכר כדי ליפות
 את כחה מיתיבי לוה מן העבד ושחררו מן
 האשה וגרשה אין להן עליו כלום מ״ט לאו
 משום דאמרי לגלויי זוזי הוא דבעא שאני
 התם דלא >א< לישוי איניש עבד לוה לאיש
 מלוה אמר רב המוכר שדה לאשתו קנתה
 והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל
 אוכל פירות ורבי אלעזר אמר אחד זה ואחד
 זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות עבד רב
 חסדא עובדא כרבי אלעזר אמרו ליה נירבן
 עוקבא ״ורבן נחמיה בני בנתיה דרב w לרב
 חסדא שביק מר רברבי ועביד כזוטרי א״ל
 w ואנא נמי כרברבי עבדי דכי אתא רבין אמר
 ר׳ יוחנן אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל
 אוכל פירות אמר רבא הלכתא אהמוכר
 שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות
 יבמתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות תרתי

כאן במעות טמונין כאן במעות  לא קשיא ג
 שאין טמונין דאמר רב יהודה מעות טמונין
 לא קנתה מעות שאינן טמונין קנתה: ת׳׳ר
 י אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן
 העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה
 יחזיר לאשה ואם מתה יחזיר לבעלה קבל
 מן העבד יחזיר לעבד ואם מת יחזיר לרבו

 קבל

 י) לא ניחא ליה דליהוי עבד לוה כוי. ולוקא נקט לוה אכל מכר לא
 ומשוס אשה הוא לנקט לוה אבל גבי עבל אין חילוק כין לוה
 למכר למה שקנה עבל קנה רבו: [ברם] רנינו תם לא גרים
 ברם ד׳ אכא אלא גרים ר׳ אכא ודכי אכהו וכל גדולי הדור כו׳

 כדי ליפות את כחו. ולא גריס את
 כחה אלא ליפות את כתו ופירש שיאכל
 הוא את הפירות והשתא מייתי רב
 הונא בר אבין סייעתא ללבריו לתימה
 הוא לומר שהיה שולח שכל גלולי
 הלור חולקין עליו שאם כן אין ממש
 כלכריו ואין מתיישכ לר״י גירסתו
 רא״כ מה צריך לומר כמתנה כקש
 ליתן לה ונראה לר״י גירסת הספרים
 (0 ברס ר׳ אבא וליפות כחה ופליגי
 עליה וסכרי למוכר לאשתו לא קנתה
 ללגלרי זוזי הוא לבעי וסברי כרכ
 הונא לאמר לל זוזי מהכא ותיקני
 בשטר ומה שקונה בשטר אינו אלא
 מתנה טון ללגלרי זוזי הוא לבעי
 ולא קנתה בזוזי ומה שכתב בלשון מכר
 לא כתב אלא ליפות את כחה ופירוש
 רטנו תס יש ליישכ ולפרש בקש
 ליתן לה לענין זה שבמתנה (י) נתן את
 כולן ועול יש ליישב פירוש ר״ת
 כמתנה כקש כו׳ לאפילו למאן
 לאמר קנתה כמוכר לאשתו ולא אמר
 לגלרי זוזי הוא לבעי לא קנתה אלא
 משוס לבמתנה נתן לה להא אין כאן
 מכר שלא נתנה לו כלום שהלמיס הן
 שלו בלאו הכי ואע״פ שאין יכול
 להוציא ממנה ברין מ״מ אס תקף
 ממנה או הוציא מילה לרך ערמה
 הם שלו כלאמרינן כסמוך וא״כ השתא
 שהוציאן לרך מכר הם שלו ואין כאן
 מכר והלכך למ״ל קנתה לא קנתה
 אלא משוס לבמתנה כקש לתת לה

 והא לכתב לה בלשון מכר כלי ליפות את כחו לענין שיאכל הפירות
 ט המכר מכטל הקנין להא אין כאן מכר כלפי׳ ולענין שלה הרא
 מתנה וקנתה ולענין פירות הוי מכר ולא קנתה: במתנה קנתה
 ואין הבעל אוכל פידות. חימה לאמר בגיטין בפ׳ הזורק (לף עז: ישס
 ל״ה מה) גכי ההוא שכיב מרע לכתיב גט ללביתהו בהלי פניא למעלי
 שכתא כו׳ אתא לקמיה לרכא אמר ליקני לה ההוא אתרא ראית בה
 גיטא כו׳ אמר רב עיליש מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף ומאי
 קושיא והא במתנה אין הכעל אוכל פירות א״כ לא קנה כעלה ואומר
 רבינו תם לאין תלוי באכילת פירות למיקרי חצרה להא רבא סבר
 כריש לקיש (לקמן לף קלו:) לקנין פירות לאו כקנין הגוף למי ואפילו

 יש לכעל פירות אינו מפקיע כח האשה שהגוף שלה ומתגרשת שפיר אלא בהא תליא מילתא ללא מיקרי חצרה לענין זטה אלא כשמוכרת
 ונותנת קייס הלכך כשנתן לה הבעל אע״ג לאין אוכל סירות כיון שאם מכרה ונתנה אינו קייס לא מיקרי חצרה לאלעתא להט שתמכור
 ותתן לא יהיב לה ומייתי ראיה להתס בריש הזורק גבי זרק לה בחצרה פריך חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומשני כגון שכתכ לה לין
 ולבריס אין לי בנכסיך אע״ג לכשכתכ לה נמי הכי יש לבעל פירי על שיכתוב לה ובפירותיהן כלתנן בהכותב (כתובות לף פג.) אפילו הכי
 חשיכ חצרה כיון שאס מכרה ונתנה קייס כלתנן כהכותכ ומיהו אינה ראיה לאע״ג ראינו מזכיר ובפירותיהן הט בעי למימר כלאשכחן
 לעילי) גבי אין לאיש חזקה בנכסי אשתו וא״ת אע״ג לאינה יכולה למכור (״) תקני לה לגט מילי להוה אשטרות לאמר (במסכת מע״ש פ״ה מ״ט)
 גבי ר״ג מעשר (שני) נתון ליהושע ומקומו מושכר לו וכהמוכר את הספינה (לקמן לף פל0 מלל ולא משך לא קנה ואס היה פיקח שוכר את
 מקומו ואומר רכינו תם לגלול קנינו של שוכר מזה שאפי׳ מת בתוך הזמן המקוס מושכר ליורשיו על הזמן משא״כ כאשה שאס מכרה ונתנה
 הכעל מוציא מיל הלקוחות ובירושלמי לא משמע כפר״ת לפריך בריש הזורק (גיטין לף עז.) וגנתה וחצרה אינן משתעבלות לאיש לאכילת פירות
 ומשני ר׳ יוחנן כשם ר׳ ינאי על שיכתוב לה לין ולבריס אין לי בנכסיך ובפירותיהן ומשמע מלפריך מפירות לבפירוח הלבר חלוי ולא במה
 שאינה יכולה למכור ור״י אמר לאפי׳ תלויה הזכייה כפירות מ׳׳מ פריך שפיר התם מה שקנתה אשה קנה כעלה שלא היה נותן לה הכעל
 מקום הגט אלא משאיל ולוקא במתנה הוא לקאמר לקנתה ואין הבעל אוכל פירות ועול אומר ר״י להא לאמר הכא כמתנה קנתה ואין הבעל
 אוכל פירות היינו לוקא שאינו אוכלס אבל כנכסי מלוג הס אותם פירוח וילקח בהם קרקע ויאכל הפירות ומשוס הכי פריך התם

 שפיר מה שקנתה אשה קנה כעלה:
 קבל מן האשה יחזיר לאשה. נראה לאס אמרה האשה תן לפלוני שהס שלו לנותן לו לנאמנת היא במיגו ראי בעיא שקלה איהי מיניה
 ויהבה ליה ואפי׳ אומר הבעל שהממון שלו אין לו כח להוציא מילה מלקאמר יחזיר לאשה להוה ליה למימר יוליע לבעל «י) לאס היה כח
 ביל הבעל להוציא מילה כשאומר שהוא שלו והא למפליג בסמוך בלביתהו לרבה בר בר חנה בין מהימנא בין לא מהימנא הנ״מ בשעת
 מיתתה ללית לה מיגו לאי בעי שקלה מיניה רהבה למי שרוצה ואס תקף הבעל מילה שוב אינה יכולה להוציא מילו ולומר של פלוני הס
 כלאמר לעיל לוה מן האשה וגרשה אין לה עליו כלום ואס היתה נאמנת לומר של פלוני הס תהא o נאמנת לומר שלי הס במיגו לאי
 בעי אמרה אחרים הפקילו בילי לאינה צריכה לומר מי הס האחרים וישאר הממון לעולם בילה ולוקא במעות טמונות ללוה מן האשה ללעיל
 במעות טמונות איירי מלקאמר לגלויי זוזי הוא לבעי אכל מעות שאינן טמונות יש לה עליו וכן אם תקף מוציאין מילו ועול מלקאמר
 רכא לכמעות שאינן טמונות קנתה משמע לאס תקף מוציאין אותן מילו לאס אין מוציאין אמאי קנתה הא יכול לומר להוציא מילה נתכוונתי ט
 לא יכולתי להוציא מילה בענין אחר ואפי׳ ככ״ל ואס היא נושאת ונותנת כתוך הכית אינה נאמנת לומר לא שלי ולא של סלוני הס כלאמר לקמן
 >לף נב0 וכן האשה שהיא נושאת ונותנת כו׳ ואמרה שלי הס עליה להביא ראיה ולא מהימנינן לה במיגו לאי בעיא אמרה שהיא נפקלת
 משל אחרים ומיהו היכא שאינה נושאת ונותנת בחיי כעלה וממון בעלה מצוי בילה יש להסתפק אם חשכינן לה כאילו נושאת ונותנת אם לאו:

 קבל

 עין משפט
 נר מצוה

 דח א מיי׳ פר׳ב מהל׳
 אישות הל׳ כט סמג
 עשין מח טוש״ע אה״ע סי׳

 פה סעי׳ ט:
 דט ב מיי׳ שם הל׳ נז

 טוש״ע שס סעי׳ ז:
 די ג מיי׳ שס הלכה כט

 טוש׳׳ע שס ש׳׳ט:
 ריא ד מיי׳ פ״ז מהל׳
 פקלון הלכה י ופכ׳׳נ
 מהלכומ אישוח הל׳ לנ סמג
 עשין פה טוש״ע אה״ע סי׳
 פו סעי׳ א ועיין בטור [וברב
 אלפס עול נב״מ פ״ג לף

 פז.]

 רבינו גרשום
 עכד אלא רבעי לגלויי ליה
 זחיהו: וכל גדולי הדור
 אמרו. ודאי קנתה דלא
 אמרינן לגלויי זוזי עבד
 משוס דבמתנה בקש ליתן
 לה: ובעל אוכל פירות.
 כנכסי מלוג: קנתה ואין
 הבעל אוכל פירות. משום
 דכולה שדה כץ גוף ובין
 פירות יהיכ לה: שבק מר
 רברבי. דהיינו רב ורב
 התא דאמרי לעיל דקנתה
 וכעל אוכל פירות: ועבדת
 כזוטרי. כרי אלעור דהוה
 תלמידיה דרב: כרברבי. ר
 יוחנן: תרתי. קאמר והלא
 חדא סתרא לאידך דאי
 לא קנתה אמאי איצטריך
 למימר הבעל אוכל פירות
 אפיי גוף הקרקע נמי
 שלו הוה: במעות טמונים.
 שמטמנת ממנו לא קנתה
 והכל שלו משום דלגלויי
 זוזי הוא דעבד. אבל במעות
 שאינם טמונים קנתה והבעל
 אוכל פירות: לא מן הנשים
 וכוי. דאיכא למימר גונבין

 לבעליהן ולאדוניהם:



 עין משפט
 נר מצוה

 ד*ב א מיי׳ ס׳׳ז מהל׳
 פקלון הל׳ י ופכ״נ
 מהלכות אישות הל׳ לנ סמג
 עשי! פה טוש׳׳ע אה״ע סי׳
 פו סעי׳ א [וברב אלפס עוד

 5ב״מ פ״נ דף פז.]:
 דיג ב ג מיי׳ שס יסמג שס

 מור אה״ע שס:
ד ד ה מיי׳ פ״ט מהלכות  רי
 נחלות הל׳ ז ח סמג
 עשי! צז וסי׳ פח טוש״ע ח״מ

 סי׳ סנ:

 רבינו גרשום
 קבל פקדון מן הקטן.
 אין יכול להחזיר לו לפי
 שאין T לקטן אלא יעשה
 לו ממנו סגולה ויחזיר
 לו כשיגדל: וכולן. בץ
 נשים ועבדים ותינוקות:
 שאמרו בשעת מיתתן של
 פלוני הן הפקדון יעשה
 כפירושן. ויחזיר לאותו
 פלוני: ואם לא פירשו
 יעשה. א) מי שהפקדק בידו
 פירוש לפירושן שהן היו
 צריכין לפרוש. ושל אשה
 יחזיר לבעל ושל עבד יחזיר
 לאדונו: הני כיפי. עגילים:
 דמרתא. של אשת פלוני:
 ובני ברתא. של שתיהן
 הוה: אי מהימנא לך. שלא
 גנבה מינך כלום: עשה
 בפירושה. ותן להם: אי
 אמידא לך. שאותה שהיא
 אומרת עשירה ומפקדת
 פקדוני• עשה כפירושה: ואי
 לא עשה פירוש לפירושה.
 ויהיה שלך: ספר תודה.
 כי היכי דלא מיכליא
 קרנא: HpO'l ולא לאב
 בנכסי הבן. בנכסים שקנה
 הבן: ואפילו חלקו. שהאב
 תופס לעצמו מה שקנה
 והבן תופס מה שקנה
 ושב והחזיק זה בשל זה
 לא הויא חזקה משום
 דאבא לגבי ברא וברא
 לגבי אבא אחולי אחלי
 הפירות זה לזה: רבא
 אמר חלקו לא אמרי!!
 דלא הויא חזקה דודאי
 הויא חזקה משום דהבן
 שחלק הרי הוא כשאר כל
 אדם: מהורמיז ארדשיר.
 שהוא מן כרך שולטניות
 דארדשיר: אונות. כוחות
 כגון הרשאות: ושטרות.
 דהלואות ומכירות: מבית
 אבי אמא. שאינן בני אם
 אתת: ואמר שלי הוא. רב
 אמר עליו להביא ראיה
 שאף ע״פ שנכתבין על שמו
 כיון שלא חלק והוא נושא
 ונותן בממון כולו הרי הן
 בכת האחין ועליו להביא
 ראיה שהוא רוצה להוציא
 ממון מחזקתו: ושמואל
 אמר. כיון דנכתבין על
 שמו והוא תפוס על האתין
 להביא ראיה שלא יהא
 כדבריו: אבא. קרי לרב:
 על האחין להביא ראיה.
 שאין מוציאין מיתומים
 אלא בראיה: מתקיף לה
 רב פפא. וכי היכי טענינן
 בשביל יתמי מאי דלא
 מצי אבוהון למטען. דאילו
 הוה אבוהון קיים עליו
 היה להביא ראיה ולא
 על האחין ואנן היכי
 מטענינן ליתמי דלימרו דעל
 האחין להביא ראיה בשביל
 דאינון יתמי: והא רבא
 אפיק ווגי דסרבלא. מקטורן
 כפול וכוי מיתמי. דהיינו
 דברים העשוים להשאיל
 ולהשכיר דאע״ג דאמרי
 לקוחות הן בידי משום
 דאילו הוה אבוהון קיים לא

 א) עיי נרשנ״ס רש מפרשים
 יכו׳ כלומר אס לא פירשו
 גשעח נדחה ונו׳ מראה דכוון

 לפי׳ רנינו ז״ל.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נב.
 קבל מן הקטן יעשה לו סגולה. למשבא לילו אימור מציאה אשכח
 ולכך הוו לקטן רעשה לו סגולה אבל מכל מקום לכפחלה אין
 מקבלין: ומודה לי אבא שאם מת על האחץ להביא ראיה. אומר
 רשב״א אין לומר משוס לטענינן ליממי ראי הוה אבוהון קייס הוה מייתי
 ראיה ללעיל (דף מז.) פריך (0 ראי
ר הוה אתי בטענחא לאבוהון אפי׳ י ז ח ת י ם מ א ה ו ל ו ג ה לן ם ש ע ן י ט ק ן ה ל מ ב  ק
י הנך כמי משמע לפשיטא ליה לבן אומן נ ן ל ל פ ן ש ת ת י ת מ ע ש ן ב ר מ א ן ש ל ן כ ן ן י ש ר ן י 1 , 
י ך א ל ובן אריס לאתי בטענתא לאגמון ש פ ע ן י  ה

" v ן להן תזקה ומאין פשיט לו כל י א ל 1 y 

א כך הא לרב יש חזקה לבן אריס י ק ה כ נ י ח  לפירוש! דביתהו דרבה בר ב
 שכבה אמרה הני כיפי דמרתא ובני ברתא אע״פ שלאריס עצמו אין לו חזקה
אי מהימנא לך עשה ומיהו י״ל להתס w מבן גזלן פריך  אתא לקמיה דרב א״ל א
 בפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה ואיכא כלומר אפי׳ הנך נמי הוו כבן גזלן
 דאמרי הכי א״ל אי אמידא לך עשה בפירושה אכל מ״מ אין לפרש כן להא תנן
ן (לעיל לף מא.) הכא מחמת ירושה ט ק ן ה : מ ה ש ו י י פ ש ל ו ר י  ואי לא עשה פ
ב א אין צריך טענה הא חזקה בעי ואמאי ה ף ל ן ג י ם א מ « : א ה ל ן ג ן ם ה ל ש ע  י

 ! ללמא אם היה אביו קייס היה מביא
קלא עלים שלקחה אלא נראה להכא לוקא רי י ג  יספר תורה ״רבה בר רב הונא אמ
 דאכל מיניה תמרי: ולא לאב בנכסי הב! הוא לקאמר רב על האחין להביא
 ולא לבן בנכסי האב: אמר רב יוםף אפילו ראיה אס מת משום לאונות ושטרות
 חלקו(א) רבא אמר חלקו לא אמר רב ירמיה יוצאים על שמו למוכחא מילתא
 מדפתי עבד רב פפי עובדא חלקו לא לשלו הן אלא בחייו הוא לקאמר רב
ב עליו להביא ראיה ללא סמכינן י ר  כרבא אמר רב נחמן בר יצחק אישתעי ל
ב אמאי ליוצאין על שמו לאם אימא ה ר י , ל ע ת ש י א  חייא מהורמיז ארדשיד ד

״ £ ״ י £ £ ע
 אחא בר יעקב משמיה דרב נחמן בר יעקב י

י הכי סמכינן אמאי ליוצאין על שמו כ י ה מ א נ י נ א ת ו ל לק א ח ת  חלקו לא והלכ
 ״בן שחלק ואשתו שנתגרשה הרי הן כשאר ונראה לרב מולה במאי לאפיק רבא
 כל אדם: איתמר אחד מן הארוין שהיה נושא זוגא לסרבלא מיתמי ולרב פפא
 ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין לפריך מינה נראה לו ללמותה
 על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי לאונות ושטרות יוצאין על שמו:

ס י ר ב  אמא אמר רב י עליו להביא ראיה ושמואל ד
 אמר על האחין להביא ראיה אמר שמואל המודה לי אבא שאם
 מת על האחין להביא ראיה מתקיף לה רב פפא כלום טענינן להו
 ליתמי מידי דלא טען להו אבוהון והא י)רבא אפיק ה)זוגא דםרבלא וספרא
 דאגדתא מיתמי בלא ראיה בדברים העשוים להשאיל ולהשכיר

 כדשלח
 מכה ממך כלום: עשה פירוש לפירושה. עכב לעצמך: אי אמידא לך. אותם שהיא אומרת שהם שלהם אס עשירים הס וראוין להפקיר
 טפי ושאר חפצים עשה כפירושה והחזירם להם. אי נמי אי אמילא לך אשתך שיש לה אוהבים שנתנו לה ממון ע״מ שלא יהא לך חלק כו
 ומתנה «) זו שנותנת לקרוביה משלה עשה כפירושה: ס״ה. ללמול כו הרי סירות והקרן קייס: דאכיל מיניה. הקטן תמרי והקרן
 רףס. אבל בעיסקא לא שמא יארע בה לבר תקלה ותאבל: אפיי חלקו. נתפרלו האב והבן שאין הבן סמוך על שולחן אביו ואין
 הבן (י) בנכסי אכיו כלום אפ״ה אין מחזיקין זה על זה ללא קפלי אהללי: חלקו לא. כלומר בחלקו לא מיירי מתני׳ אלא טון לחלקו יש
 להן חזקה זה על זה: הכי גרסינן מגד רב פפי עובדא חלקו לא. כלומר כרבא עשה להיכא לחלקו לא לברה משנתנו אלא ולאי יש
 להן חזקה: הט גרסינן בפירוש רכינו חננאל איחמר אחד מן האחי! שהיה נושא וטחן כוי. אחל מן האחין כגון גלול אחין לאחר מות
: ושערות. של הלואה: יוצאין על שמו. שבשמו נכתבו שהוא לקח  האב: אונות. שטרי מטרות לשון כחי וראשית אוני (בראשית מט)
 >ה והלוה: שלי הן. ואין לאחי חלק בהן שנפלו לי הממונות שהלרתי וקניתי בהן קרקעות הללו מבית אבי אמא ואין אתם יורשים עמי. והלכך
 נקט אבי אמא לאילו מבית אבא כולן יורשין בשוה לבאחין מן האב עסקינן שכולן יורשין ממון של אביהן ביחל ולא יטול זה יוחר מזה והלכך
 מאין לו ממון זה לבלו אם לא ירשו מאמו וכגון שאינם כני אס אחת: עליו להביא ראיה. שהממון שלו אע״פ שכתובין השטרות בשמו לטון
 שהיה הוא לבלו נושא ונותן כנכסים שנכתבו על שמו וכלמפרש לקמיה נע״ב] שאין חלוקין אפי׳ בעיסתן לטון ללא נולע מעולם מאיזה צל יבא לו
 ממון בלא אחיו אין לתלות השטרות אלא בממון האב ואינו יכול להוציא הממון מחזקת האב. ולקמן 1שס] מפרש ראיה במאי: על האחי! להביא ראיה.
 שהשטרות הללו מממון אביהן לאמאי לכתב בשטר סמטנן והרי על שמו נכתכ. ואע״ג להלכתא כשמואל כליני ובכורות מט:] כהא הלכתא כרב לתניא לקמן
 [ע״ב] כוותיה ורב חסלא ורבה ורב ששת נמי כרב סבירא להו למפרשי מילתיה לקמן נשם]: אבא. רב כך היה שמו 0כלקרי ליה בשחיטת חולין
 (לף קלה) אבא אריכא לאמרינן מאן ריש סלרא בבבל אכא אריכא ואמרינן במסכת נלה (לף כל:) רב ארוך בלורו היה והאי לקרי ליה
 רב כמו שקורין לר׳ יהולה הנשיא רבי כאין ישראל קרו ליה נמי בבבל רב וכן מצאתי בספר ערוךח) המובא מרומא: שאם מת. ויש לו
 בניס ליורשו על האמין להביא ראיה לטון ליתמי לאו בני איתרי ראיה נינהו ואינן יולעין לחפש זכותן וגס השטר מוכיח (י) שהיה ממון של
 אכיהן על שכנגלו להביא ראיה. אכל כשהאמ עצמו קיים היה מטיל רכ עליו להכיא ראיה לאס אימא לשלו הוא ממון זה יכול למפש ולמצוא
 ראיה ואס לא ימצא ראיה הפסיל: מתקיף לה רב פפא. למאי לאמר שמואל מולי לי אבא: פלום מעניק להו ליחמי כוי. בתמיה.
 אילו היה אביהן קיים היינו מחזיקין הממון כיל אחין על שיכיא ראיה שאינו שלהן ולפי שמת יפה כחן של יתומין ממנו רפסילו אחין
 בתמיה. ואע״ג דאמרינן(לעיל לף מא0 טוענין ליורש גבי תזקת ג׳ שנים שאע״פ שלא דר בו אביו אלא יום אמר וזה החזיק ג׳ שנים אחרי כן הרא
 חזקה ואע״ג לאבוהון לא מהניא ליה חזקת שלש שניס לומר לקומ הוא בידי אלא א״כ יש עמה טענה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה וגבי
 בנו לא בעינן טענה זו אלא מאבי ירשתי אלמא טענינן ליתמי מאי ללא מצי אבוהון למטען לא למי להתס נמי אין טוענין בשביל היתומים
 אלא שאכיהן קנאה מן המערער כמו שהיה הוא האכ יכול לטעון ולפיכך הרא חזקה אע״ג ללא טענו מילי אבל הכא האב לא מצי טעין
 לאמין שיביאו ראיה ואנן היט נטעון כמקום היתומים כן: והא רגא אפיק לוי. סיומא לאתקפמא לרב פפא היא: זוגא דסרבלא. זוג
 מספדים של סורקי בגדים שגוזזין בהם הסרבלים: בלא ראיה. הבעלים שהיו להם עדים שהן שלהן הוציאום מן הימומיס בלא ראיה ועדים
 שיעידו שהשאילו לאביהן של יתומים לפי שהן עשרין להשאיל ולהשטר שאם אמר אביהן לקומץ הם בידי עליו להביא ראיה אף הימומין
 עליהן להביא ראיה שלקחן אביהן מן הכעליס וכיון דלית להו ראיה החזירם רבא לבעלים ולא נאמר טון שמת האב על הבעלים להביא ראיה:

 כדשלח

 קבל מן הקנון. לא יחזיר לו שהד אין יודע לשמור וכמשליך לאיגוד
 דמי מי שהתזיר לו אלא יעשה לו סגולה אוצר עד שיגדל רחזיר לו. ולקמן
 מפרש מאי סגולה: ואם מס. קטן יחזיר ליורשיו: וכולן שאמרו.
 אפי׳ קטן: בשעה מיססן. אורחא למילתא נקט דכשהן כדאין אם

 רוצים להחזיר לכעליס יטלו שלהן מיל
 הנפקל רחזירו לגעליהן למה להן
 לגלות הלכר: יעשה כפירושן. ימזיר
 הנפקר לאותו פלוני שפירשו אלו: ה״ג
 ואם לאו יעשה פירוש לפירוש!. כלומר
 ואם לא מהימן לההוא נפקל שהפקלון
 של אותו פלוני הוא אלא של בעלים
 שלהם הוא ומתוך בושה אינם רוצים
 לומר שהוא של בעלים ללא ליממזקו
 כגזלניס וגנבים יעשה הנפקד פירוש
 אחר לפירושו שימזור לבעליהן של
 אלו ולא לאותו פלוני וט האי גוונא
 אמדנן בסמוך בההיא עובדא דביתהו
 דרבה בר בר תנה. רש מפרשים ואס
 לאו יעשה פירוש לפירושן כלומר אס
 לא פירשו בשעת מיתה יעשה(« פירוש
 למה שהם היו צדטן לפרש שימזיר
 לבעליהן ולא נהירא דא״כ היינו דשא
 ואם מתו ימזיר לבעליהן ואס מת
 ימזיר לרבו דמייד בשמת ולא פירש
 למי יחזיר וקאמר דימזיר לבעלים ומד
 זימני למה לי. ואית ספדס דכתב בהו
 ואיכא דאמד יעשה פירוש לפירושו
 כלומר לא יעשה כמה שפירשו הן
 אלא יחזיר לכעליס ולא נהירא דא״כ
 רב דאמר אי מהימן לך כו׳ דאמר
 כמאן לא כדשא ולא כסיפא: כיפי.
 עגילים אנור״ש כדאמדנן כעלמא
 (עירובין לף צו:) י) טפי תלא ליה

 עגילים תלה באזניהם: דמרהא. שם
 חכם אחיו של ר׳ חייא כדאמדנן
 (סגהלרין לף ה.) מרתא ואייבו וחנא
 ור׳ חייא כר: וגני ברסא. של מרתא
 ושל כני כתו: אי מהימנא לך. שלא

 מסורת הש״ם
 א)נ׳׳קסז:,ג) [נ׳׳ארנאנר
 הונא], ג) לעיל מז״ ל) שנועוח
 מו:ב״מקיז.,ה)[גערוךערך
 זח איתא זווא פי׳ שט
 שרגלים], י) ושם פי׳ נזמים וכן
 עיקר, t) (עי׳ חוס׳ חולין לח.
 דייה אצטרין ליה לאבא],
 P) [בערן אנא ונערך אביי],

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נם׳ רבה אמר חלקו לא
 ונו׳ לא כרבה: (ב) רשכ״פ
 י״ה ה׳׳נ וכוי יעשה הוא
 פירוש למה: (ג) ד״ה אי
 אמידא וכוי וממנה היא זו:
 (ד) ד״ה אפילו חלקו וכוי ואי!
 הבן מתעסק בנכסי אדו:
 (ה) ד״ה יוצאין ונו׳ שהוא
 לקח או הלוה: (ו) ד״ה שאס
 מת ונו׳ השטר מוטח
 שהממון היה של אביהן:
 (ו) תום׳ דייה מולה וכו׳
 פריך אי דאתו:(P) בא״ד
 י״ל להמס מכח בן גזלן:

 לעזי רש״י
 אנור׳׳ש [אניל״ש].

 טבעות.

 מוסף רש״י
 בן שחלק. הפליג מאניי
 ואי! סמוך עול על שלחנו,
 כגון שנשא אשה ואין משתדל
 עוד בנכסי אביו, ואשתו
 שנתגרשה הרי הן כשאר
 כל אדם. אע״ג לחנן(לעיל
 מנ.) לא לאיש חזקה בנכסי
 אשתו ולא לאשה בנכסי נעלה
 ולא האנ בנכסי הנן ולא הגן
 כוי, הנך כיון שהופלגו זה מזה
 יש להן חזקה זה על זה (לעיל
 m.!. זוגא דסרבלא.
 מספרים שגוזזין נה! צמר
 >ב־ס rap.! מספרים של
 סורקי נגלים (שבועות נזו ו.
 מיתמי. שהניאו הנעלים
 פדיס שהיי שלה! והן טועני!
 השאלנוס לאניהס של אלו
 ואפקינהו רבא מינייהו משיס
 דברים העשרי! להשאיל
 ולהשכיר >ב־מ סטז.>
 ומדאפקינהו רנא מיממי
 ש״מ לסנירא ליה אי הוה
 אניהו! קמן ואמר לקוחי! הן
 נילי אינו נאמן נשנועה, לאי
 מהימן אנן הרנן טענינן
 בשביל יחמי אטהס לקחם
 ממך, יליקא ספרי לאגלמא,
 שאי! אלם עשוי ללמוד נהס
 תדיר, אבל שאר ספרים אינם
 עשדיס להשאיל ולהשטר לפי
 שמתקלקלין נמו ששנינו (שם
 כט:< במוצא ספרים לא ילמד
 בהן לכחחיצה ולא יקרא אחר
 עמו, ויכול לומר לקוחי! הן
 במי ואין צריך לכחוב עליהן
 שטר מטרה אלא לרוחא
 דמילמא שלא יצטרך לשנע,
 וכן קנלחי מרנ יצחק הלד

 ושבועות וזו:).



 מםורת הש״ם
 א) [גי׳ הרא״ש שרביא ועיי
 פוס׳ לקמן;ג. ל״ה נעל וכ׳׳א
 גשאילתות ס׳ מסעי סי׳ קלמן,
 ב) [תוספתא לקידושין פ״א],
 >) נרי׳׳ש הוא רני ישראל גאון.
 רש״לן, ד) צ׳׳ל ובקושי. לק״ס,

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה ו6=ק כוי
 ומפירנא דאפו־אי שייך
 לומד קשיא. עיי סנהלרין
 לף ענ ע״א נרש״י ל״ה
 קשיא ושס לף קינ ע״א
 נרש״י ל״ה קשיא וננאר
 שנע שס ועיי לקמן רף קכז
 ע״א נרשנ״ס ל״ה קשיא
 ונפלסולא חריפתא שס על
 הרא׳׳ש ונמו״ק לף ני ע״ב
 נתוספות ל״ה חייב שתיס:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גם׳ ללמקני בעלמא היא
 רבעי נעל וגלר ופרץ וכוי
 תני רב שרביא בקידושין
 לבי >ד נעל וגדר ופרץ:
 (ב) רשכ״ם ל״ה בקיוס וכוי
 שטר זה דכיון: (ג) ר״ה
 מאי יכן וכוי ימאי רבותא.
 נ״ג וכה״ג פרש״י ננ״ק דף
 קיל ע״נ: (ד) דיה בקידושין
 דני לד נתיספתא (ננרייתא)
 תז״מ ונ״נ הגהה היא:
 (ה) תום׳ ד״ה דבריס וכוי
 וא״ת הא לתנא ונו׳ דצא לו
 שס גניבה:(0 בא״ד דגנוניס
 הם משוס: (1) בא״ד
 נאדס שאין עשוי להשאיל:
 (ת) באייר ולמה״ר דוד

 נראה:

 נב: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 כדשלח רב הונא כוי. כלומר להכי אפקינהו רבא משוס לדברים
 העשויין להשאיל ולהשכיר אין אלם נאמן לומר לקוח הוא בידי
 כלשלח רכ הונא: קשיא. ללילן ק שיא אמאי אמר שמואל נע״א] מולי לי
 אבא כוי: ופסק ר׳ חננאל להלכתא כשמואל להיכא למיח על האחין
 להביא ראיה וכן פירש נקטינן מרבותי
 ז״ל כל היכא לאמר בגמ׳ תיוכתא
 לפלוני תיובתא בטלו לברי מי
 שהחיובתא עליו לגמרי אבל היבא
 לעלמה בקשיא ט הך לשמואל לא
 בטלו לבריו לאמרינן לא הוה ברירא
 להן לבטלה שמועה זו לגמרי אלא
 לא אשתכח פירוקא בההוא שעמא
 רתליא וקיימא. ואעפ״כ אין נראה
 בעיני ללא שנא מיובתא ולא שנא
 קשיא לקאי אמילתא לאמוראי מלא
 היא ולא הויא עיקר אלא לגבי תיובמ׳
 ממשנה או מברייתא שייך לומר
 תיובתא 8ומפירכא לאמוראי שייך
 למימר קשיא והא לשמואל נראה בעיני
 ללא סמכינן עליה כל עיקר וכן
 כפי׳ ר״מ כתכ מרי״ש גאוף) כי זה
 שאמר שמואל ומורי לי אבא שאם
 מת על האחין להביא ראיה אין הלכה
 כמותו: לא שנו. הא דקאמר רב נע״א]
 עליו להביא ראיה: אלא שאין חלוקין.
 בשום דבר בעולם אפי׳ בעיסתן הלכך
 מאין לו לזה כלום בלא אחיו: קימן.
 עצרן ביותר ולכך נתעשר והיה לו
 ממון לבדו שאין לאחיו חלק בו
 ומהממון ההוא לקח קרקעות והלוה
 לאחרים: ראיה במאי. אדרב קאי
 שהלכה כמותו דאי אדשמואל היכי
 אמר רב ששת ראיה בקיום השטר
 והרי לשמואל דאית ליה על האחין
 להכיא ראיה צריך להן לפסול שטרו
 של זה ולא לקיימו: ראיה בעדים.
 על בעל השטר להביא ראיה
 דמעיסתו קימץ או מאבי אמו ירש
 והיה ממון של שטרומ הללו שלו:
 בקיום השער. שכתבו לו בימ דין
 הנפק על שטר זה (« וטון דקיימוהו
 ב״ד בדקו השטר וחקרו ועמדו על
 אמיתת הדבר שכל הכתוב בשטר
 אמת הוא והשטר הרי כתוב בשמו של זה: הא רבה והא רב ששת.
 דסליגי אליכא דרכ ואי כרב סבירא לך ראיה כמאי אי כרבה אי כרב
 ששת: מהניתא ידענא. כרכ ומיהו לא פירש לי אי כרכה אי כרב
 ששת: ורבינו חננאל פסק בעדים צריך להביא ראיה ולא בקיום
 השטר דהא אפי׳ רב ששת מודי דראיה בעדים שוה יותר מקיום
 השטר: וק האשה. אלמנה: מבית אבי אבא. ה״נ מצי למימר
 מבית אבא ומשוס רישא דקתני מבית אבי אמא קתני נמי סיפא מבית
 אבי אכא: מאי וכן. דמשמע ואפי׳ האשה דינה כן «) ומאי רבותא איכא
 טפי דקתני וכן הט הוה ליה למיתני אשה שהיתה נושאת ונותנת כוי
 ודרך תנא לומר שני דברים שוין וזימנין דאמרינן דצריכי תרוייהו אבל
 הכא דקתני וכן משמע דבלא זו אף זו קתני: דשביחא לה מילתא.
 חשיבות היא לה שמאמינין אותה בית דין לעשותה אפוטרופוס בשל
 יתומין וגם משכתין אותה כני אדם על כך ומקושיי) גדול תאמר על
 שלהן שהוא שלה וסד״א דליהמנה קא משמע לן: בבבא בתרא ירושלמי׳
 נפ״ג ה״ה] אין לאיש חזקה בנכסי אשתו בחיי אשתו אבל לאחר מיתת אשתו
 יש לו חזקה ולא לאשה בחיי בעלה בנכסי בעל אבל לאחר מיתת
 בעלה יש לה חזקה ולא לאכ כנכסי הבן בחיי הבן אבל לאחר מיתת
 הבן יש לו חזקה ולא לבן כנכסי האב בחיי האב אבל לאחר מיתת
 האב יש לו חזקה. ואיכא לדמויי להך דתניא לעיל נע״א] בן שחלק ואשה
 שנתגרשה כו׳: במתני׳ נלעיל מג.] לא גרסינן ופרץ בפניו דהא נכסי הגר
 לא שייך ביה כפניו דהא מית ליה הגר: אנוו כל הני דאמרינן.
 לקמן במתני׳ נותן מתנה ואמין שחלקו לאו על ידי חזקה דנעל גדר הן

 כדשלח רב הונא בר אבין אדברים העשוין
 להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו
לא שנו אלא  נאמן קשיא: אמר רב חםדא ב
 דאין חלוקין בעיסתן אבל חלוקים בעיסתן
 אימור מעיםתו קימץ ראיה במאי רבה אמר
 גראיה בעדים רב ששת אמר ראיה בקיום

 השטר אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא
 שמואל הא רבה והא רב ששת מר כמאן
 םבירא ליה א״ל אנא מתניתא ידענא דתניא
 אחד מן האחין שהיה נותן ונושא בתוך
 הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו
 ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אמא עליו
 להביא ראיה וכן יהאשה שהיא נושאת
 ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות
 יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי
 מבית אבי אבא או מבית אבי אמא עליה
 להביא ראיה מאי וכן מהו דתימא אשה כיון
 דשביחא לה מילתא דאמרי קא טרחא קמי
 יתמי לא גזלה מיתמי קא משמע לן: במה
 דברים אמורים במחזיק אבל בנותן מתנה
 והאחין שחלקו וכוי: אטו כל הני דאמרינן
 לאו בני חזקה נינהו חסורי מחסרא והכי קתני
 במה דברים אמורים בחזקה שיש עמה
 טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח
 אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה
 כגון נותן מתנה והאחין שחלקו והמחזיק
 בנכסי הגר דלמקני בעלמא הוא >*
 נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה תני
 רב א<הושעיא בקדושין דבי לוי ״נעל גדר
 פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו
 אין שלא בפניו לא אמר רבא ההכי קאמר
 בפניו לא צריך למימר ליה לך חזה וקני

 שלא

 דברים העשוי! להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחים הן בידי אינו
 נאמן. וקשה דאמר כפ׳ כל הנשבעין (שבועות לף מו. ושם)
 א״ר יהודה ראוהו שהטמין כלים ממת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי
 אין נאמן ולא אמרן אלא בבעל הבימ שאינו עשוי למכור כליו ולא

 אמרן אלא בדברים שאין עשרן
 להטמין ולא אמרן אלא בדברי׳ העשוין
 להשאיל ולהשטר אלמא דאפילו
 בדברים העשרן להשאיל ולהשכיר נאמן
 אי ליכא כל הני מילי דקאמר שאין
 עשוי למכור כליו וכלים שאין דרכן
 להטמין ונראה לר״ת דגרס המס
 ובכולהו נמי ט ליתנהו לא אמרן
 אלא בדברים שאין עשרן להשאיל
 ולהשטר אבל דברים העשרן להשאיל
 ולהשכיר אפי׳ לימנהו למד מהני אין
 נאמן וכן גורס רב האי בשערים
 (שער מ) וכן ר״ח וכן מוכח כשילהי
 המקכל (ב״מ דף קטז.) וא״ח >ה דחנא
 כהגוזל כתרא (ב׳׳ק לף קיל:) המטר
 כליו וספריו כיד אמר ויצא שם
 מכה כעיר ישכע כמה הוציא רטול
 והשמא אפי׳ לא יצא שם מכה יהא
 נאמן לומר שגנכוה מיגו דאי בעי
 אמר השאלתי לך דספריס הן עשרן
 להשאיל דאסי׳ ספרא דאגדתא אמר
 הכא דעשוין להשאיל כ״ש שאר ספרים
 כדאמר בנערה שנתפתתה (כתובות
 דף נ.) וצדקתו עומדת לעד זה הכותכ
 ספרים ומשאילן לאתרים ואין לומר
 דלא מהימן במיגו לומר דגנוביס (י)
 משוס דאמזוקי אינשי בגנבי לא
 ממזקינן כדאמר בכל הנשבעין(שבועות
0 ללא למי דהתס ודאי אינו  דף מו
 נאמן לאחזוקי ההוא גברא בגנכי אפי׳
 במיגו אכל הכא שאינו אומר פלוני
 גנבם אלא שהם גנובים מהימן שפיר
 לכמה גנבים יש בעולם ואין לומר נמי
 ללאו מיגו הוא שאינו טוען ברצון
 השאלתי לך לפי שאותו יולע בו שהוא
 משקר להא לעיל(לף לא.) אמר לנאמן
 לומר של אבותי הוא שלקחוה מאבותיך
 במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתיה
 אע״פ שהוא יודע דלאו מיניה זכנה

: וע״ש בתוס׳ ל״ה ומולה) תנן לנאמן  וכן בפרק שני דכתובות (לף טו
 לומר שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנו במיגו דאי בעי אמר לא
 היתה של אביך מעולם אע״פ שהבן יודע שהיתה של אביו ומהנהו עזי
 דאכלי חושלי בנהרדעא לעיל (דף לו.) אין ראיה דאיכא למימר כגון
 שמכחישו ואומר שלא אכלו כל כך דהשתא הוי מיגו טוב ותירץ ר״ת
 דהחס מיירי כאדם שאין >י< עשרן להשאיל ולהשכיר לזה שקנאס
 כגון דלא גייס ביה ולפי זה אס עשר להשאיל לו אפי׳ לא יצא לו שם
 גנבה נאמן לומר שהם גנובים כמיגו ולמה״ר (יי< דודי נראה דלא

 מהימן במיגו דהוי מיגו להוציא אע״ס שנוטל דמיס שהוציא:
 אימא מעיםתו קימץ אע״ג דלא טעין הט אלא אומר מבית אבי
 אמא מ״מ נאמן במיגו דאי בעי אמר מעיסתי קמצתי:
 דטרחא קמי יתמי אימא לא גזלה מיתמי. קשה לרשב״א
 דאדרבה מהאי טעמא דטרחא קמי יתמי גזלה מיתמי
 כדאמר בהשולח (גיטין לף לה.) בההוא הנאה דטרחא קמי יתמי
 אתיא לאורויי ותירץ דה״נ קאמר הכא קמ״ל דלא אמרינן דלא

 גזלה אלא אדרכה אתיא לאורויי כדאמר כגיטין:
 נעל וגדר כל שהוא כוי. בגמרא פר״ש דהאי נעל היינו
 שקבע מנעול בדלת דהוי בנין אבל סגר הדלת ונעל במפתח
 בנכסי הגר דליכא דמסר ליה לא הר חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי
 מנכסי חבירו אע״ג דבריש פסחים (לף ל. ושס ד״ה אס) אמר
 דמשמסר לו מפחח הוי הכית כחזקת שוכר לבדקו וה״ה לקנותו

 ה״מ

 עין משפט
 נר מצות

 רטו א מיי׳ פ״ח מהל׳
 טוען הלכה ג סמג
 עשין פט טיש״ע ח״מ סי׳
 עב סעיף יח יסי׳ קלג ס״ה:
 דטז ב ג מיי׳ פ ״ט מהל׳
 נחלות הלנה ח ס«ג
 לאד! פא טיש״ע ח״מ סי׳

 סב:
 דיז ד מיי׳ שס זפב״נ מהל׳
 אישות הל׳ ל סמג שס
 טוש״ע שס וטוש׳׳ע אה״ע
 סי׳ פי סעי׳ נ יע״ש נהג״ה:
 ריח ה מיי׳ פ •יא מהלי
 מטרה הלנה ח סמג
 עשין פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 קצב סעיף נ:

 רבינו גרשום
 מצי טעין לקוחות הן
 כידי אינהו נמי לא מצי
 טעני וקשיא: אמר רב
 חסדא לא שנו. הא דאמרן
 דאינו נאמן דעליו להביא
 ראיה שהן שלו אלא שאין
 חלוקין בעיסתן. כלומר
 שעדיין לא חלקו ירושתן
 ואוכלין יחד מעיסה אחת:
 אבל חלוקין בעיסתן. שכבר
 חלקו ואעפ״כ נושא ונותן
 בחלקם ודאי על האחין
 להביא ראיה דאינו שלו דאי
 לא מייתו ראיה א) מוחזק
 זה בזה דאימור מעיסתו
 קיבץ. כלומר ממזונותיו
 צמצם וקיבץ ממון ועשה
 אלו אונות ושטרות ולהני
 כתובין על שמו: בעדים.
 שיודעי! שהם שלו: בקיום
 דשטר. שאם קיימו בית דין
 אלו שטרות על שמו דכתבי
 הכי שטרא של פלוני נפק
 לקדמנא ודאי שלו הן דבית
 דין לא הוי מקיימי על שמו
 אי לא דבקיאי דהן שלו: הא
 רב ושמואל הא רבה ורב
 ששת. כולהו גילו טעמידו
 בדבר זה: מר כמאן סכירא
 ליה. כלומר מה דעתך בזה:
 וכן אשה אלמנה שנושאת
 ונותנת בתוך הבית. של
 יתומין דעדיין לא נסתלקה
 מהם: שנפלו לי מבית אבי
 אמא. והוא הדין שנפלו לה
 מאביה עצמה לאחר מיתת
 בעלה דהכי יכולה למימד:
 אימא לא גזלה מיתמי.
 ותהא מהימנא ועל היתומים
 לאיתויי ראיה. קמ״ל דאפי׳
 הכי לא מהימנא אי לא
 מייתא ראיה: פיםקא במה
 דברים אמורים. דצריך
 חזקה ג׳ שנים: במחזיק.
 כלומר כגון כל הני דאמרן
 לעיל דזה המחזיק טוען
 לקחתי והמערער אומר לא
 מכרתי דאינו מודה לו
 אבל היכא דמכר או נותן
 מתנה צריך כל אחד להחזיק
 בחלקו כדי שלא יהיו יכולין
 לחזור בהן. וכן המחזיק
 בנכסי הגר שמת אינ;
 צריכין ג׳ שנים לחזקה. אלא
 נעל שסתם פתח כל שהוא
p בו מעט או גדר כל  או פ
 שהוא לאלתר הוי חזקה:
 בקדושין דבי לוי. במסכה
 קדושין בבית המדרש של
 לוי: בפניו לא צריך למימר
 ליה לך חוק וקני. כלומר
 אם המקבל הוא שם בפני
 הנותן לא צריך למימר
 ליה הנותן לך חוק וקני
 אע״ג דלא קאמר ליה אי
 מחזיק מקבל בנעל וגדר כל
 שהוא קני. אבל שלא בפניו
 כגון שהקרקע בעיר אחרת

 א) צ״ל אי! מוציאי! מחזקתו
 למיחזק זה נזה.

 ק ונין כדקתני מתני׳ כתמיה: במה דברים אמורים. דכעינן ג׳ שנים: בחזקה שיש טמה טענה. כלומר ערעור: אבל בחזקה שאין עמה טענה. שכעל
 הקרקע מודה לו ליטלה כגון נותן מתנה כו׳ טון דנעצ גדר ופרץ כל שהוא כפני עדים הויא חזקה לקנות שלא יוכל לחזור עוד זה בזה: בקדושין
 דבי לוי. כתוספתא (י) ככרייתא דמס׳ קדושין שסידר לוי כמו שסידרו ר׳ חייא ור׳ אושעיא: נטל וגדר ופרץ בפניו. כמקח וממכר מיירי
 דתנן בקידושין(לף ט.) דקרקע נקנית בחזקה: ומתמה גמ׳ בפניו הוא דהוי חזקה אבל שלא בפניו. דמוכר אס נעל וגדר שלא בפניו לא תיהוי
 חזקה בתמיה: ה״ק. אם גדר ופרץ לוקח בפניו דמוכר לא צריך למימר ליה מוכר ללוקח לך חזק וקני אלא מטון שנתרצה לו למכרה בכך
 וכך מעות והחזיק זה בפניו הויא חזקה דניחא ליה בהך חזקה והלכך שתיק ולא יוכל מוכר לחזור בו עוד והלוקח נתחייב לו דמי מקמו:

 שלא



 עין משפט
 נר מצוד!

 דים א מיי׳ פ״א מהל׳
 מכירה הל׳ רו סמנ
 עשין סנ טוש״ע ח״מ סי׳

 קצנ סעיף נ:
 רכ ב מיי׳ שס הל׳ יא
 טיש״ע שס ס״ל ועיין

 נטור וננ״י:
 דכא ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ה:
 רכב ד מיי׳ שס טוש׳׳ע שס

 סעיף ד:
 רכג ה מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ה:
 דכד ו מיי׳ שס הל׳ ינ

 טוש״ע שס סעיף י:
 דכה ז מיי׳ פ״א מהל׳
 וכייה הלנה ז סמג שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ ערה סעיף

 רבינו גרשום
 אע״ג דמחזיק המקבל לא
 קני עד דאמר ליה המוכר לך
 חזק וקנה: במתנה היאך.
 צריך למימר ליה לך חזק
 וקנה או לא. מי אמרינן
 בעין יפה נותן וקנה המקבל
 אע״ג דלא אמר ליה לך חוק
 וקנה: גדר גדר. שהיה קרוב
 לעשרה והשלימו המקבל
 לעשרה: שיכנס ויצא בה.
 דרך אותה פירצה הויא
 חוקה: רמעיקרא כשגדרה
 הנותן הוו סלקי ליה אינשי
 על אותו גדר ועכשיו
 הגביהו וה מקבל דלא יכלי
 אינשי למיסלק לה: טובא
 עבד. ואמאי קרי ליה כל
 שהוא: אי נימא נתן דסכר
 מיניה מיא. כלומר שראה
 מים שהיו באין דרך חור
 אחד לשטוף את השדה
 ונתן צרור באותו חור כדי
 שיעכב המים שלא ישטפו
 את השדה: נטל דאפיק מיא
 מיניה. שהיה כל השדה
 מלאה ולא היו יכולין לצאת
 ממנה ונטל זה צרור אחד
 מפאת השדה ויצאו המים
 דרך נטילת הצרור: האי
 מבריח ארי. כלומר מה
 חזקה הויא זו הא מצי
 למימר ליה הנותן או אחד
 מן האחין מצוה עבדת
 שהצלת נכסי כי כן חובה
 לבר ישראל להציל ממון
 חבירו ולא הויא חזקה:
 אלא נתן צרור דצמד לה
 מיא. שהיתה שדה בית
 השלחין רצריך לה מיס
 הרבה וצמד לה. שסכך
 בצרור דרך צאת המים שלא
 יצאו מן השדה ולא סגי
 לה בלי מים: נטל דפתח
 לה מיא. שנטל צרור א׳
 ועשה דרך למים ליכנס
 דרך נטילת אותו צרור
 דבענין זה ודאי [הוי]
 חזקה: ב׳ שדות. של נכסי

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נג.
 ה״מ במוכר ומשכיר לחבירו דאיכא דמסר ליה לליקני אכל מכסי הגר
 מאן מסר ליה לליקני ואין נראה לר״י לבהדיא אמר בפרק הפרה (ב״ק
 לף גכ. ושם ל״ה כיון) ללא קנה במסירת מפתח ולא מהני מסירת מפתח
 אלא שלא יצטרך לומר לו לך חזק וקני ולוקא גבי בליקת חמץ הוא לתלי
 במסירת מפתח למי שמפתח בילו
 עליו לבלוק לסי שבילו ליכנס ולבלוק
 ומה שסי׳ נמי ללא קני בנעילת ללת
 לא משמע כן בגיטין בהזורק (לף עז:
 ושס< לקאמר תיזיל איהי ותיחול ותפתח
 אלמא כנעילה לחולה קניא שלא
 היתה יכולה לעשות מנעול לבשבת
 היה ואפי׳ דאסור לקנות בשבת כשכ״מ
 שרי שלא תטרף דעתו עליו כלאמר
 לקמן ולא דמי נעילת דלת למבריח
 ארי דדוקא נתן צרור דסכר מינה מיא
 הוא דאמר בסמוך דהר מכריח ארי
 אבל הכא שנועל כפני כל אדם ואין
 מניח אדס ליכנס מוכח מילחא
 שהבית הוא שלו וקני בנעילה לחוד
 וכן מוכח לקמן >לף נו.) גבי הא
 דתנן אלו דבריס שיש להן חזקה
 ואלו דברים שאין להס חזקה ופריך
 בגמ׳ מ״ש רישא ומ״ש סיפא אמר
 עולא כל שאילו כנכסי הגר לא קנה
 כו׳ וקתני סיפא הכניס תרנגולין
 בתוך הבית ה״ז תזקה וקנה נמי
 כנכסי הגר וה״ט דהתס דקנה משוס
 דמסתמא כשנתן שם תרנגולין נעל
 דלת לשמרן אלמא דקנה כנעילה
 אבל קשה לרשב״א דאמר לקמן
 הבונה פלטרין כנכסי הגר ובא

 אחר והעמיד להן דלתות
 קנה והתם מיירי בנעל דאי לא

 נעל
 אמאי קנה הא לבני בעלמא הוא
 דאסיך כמו קמא שכל אדם יכול
 ליכנס כשלא נעל אלא ודאי בנעל
 איירי ומשמע דוקא שהעמיד דלתות
 אבל לא העמיד דלתות לא קנה בנעילה: (לעיל): נעל וגדר ופרץ
 כל שהוא. פ״ה דל״ג בפניו משוס דבנכסי הגר לא שייך לפניו
 ואינה קשיא דאיכא למימר משוס דנותן מתנה ואחין שחלקו נקט בפניו
 ומיהו ל״ג ליה דדייק כגמ׳ אכרייתא דרכ שרכיא כפניו אין שלא
 בפניו לא ואמתני׳ ה״ל למידק ועוד דכעי רכ כמתנה היאך תפשוט
 ממתני׳ דאנותן מתנה קתני בפניו אי גרס לה: (לעיל) אטו כל
 הני לאו כני חזקה נינהו. פירוש דמשמע ליה בד״א במחזיק הוא דבעי
 ג״ש חזקה כלומר במידי דשייך חזקה אבל בנותן כו׳ מש״ה פריך אטו
 הני כגון נותן מתנה והאחין שחלקו לאו כני חזקת ג״ש נינהו:
 אמר שמואל ומא• תבעי ליה לאכא ומה מכר כוי. אע״ג דשמואל
 אית ליה ספ״ק דכ״מ (לף טו.) דיפה כח מתנה מכח מכר
 לענין דלא טריף מיניה את השבח היינו אחר שכבר נתקיימה
 המתנה כדפ״ה: האי פרצה היכי דמי אילימא דמעיקרא לא
 עיילי בה והשתא נמי לא עיילי בה מאי עבד. נראה דל״ג«י) דהיכי
 מצינן למימר השתא נמי לא עיילי הא כדי שיכנס רצא בה קאמר
 לכך נראה כספרים דגרסינן דמעיקרא לא עיילי כה והשתא עיילי
 בה טובא עבד: טובא עבד. ואין זה כל שהוא אלא כו׳ ונעל

 נמי כל שהוא צריך ליישב כעין הני:
 אותה

 שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני
 בעי רב מתנה היאך אמר שמואל מאי תבעי
 ליה לאבא אהשתא ומה מכר דקא יהיב ליה
 זוזי אי א״ל לך חזק וקני אין אי לא לא מתנה
מאן דיהיב מתנה בעין (  לא כל שכן ורב םבר א
 יפה יהיב וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר
ופרץ גדר גדר והשלימו לעשרה ג  שמואל נ
 פרצה כדי שיכנס ויצא בה הרי זו חזקה האי
 גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו
 סלקי לה והשתא נמי לא סלקי לה מאי עבד
 ואלא דמעיקרא הוו סלקי לה והשתא לא
 סלקי לה טובא עבד לא צריכא ידמעיקרא
 הוו סלקי לה ברווחא והשתא קא סלקי לה
 בדוחקא האי פרצה ה״ד אילימא דמעיקרא
 הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי
 עבד ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה
 והשתא קא עיילי בה טובא עבד לא צריכא
 ידמעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא
 עיילי בה ברווחא א׳׳ר אםי א״ר יוחנן נתן
 צרור והועיל נטל צרור והועיל ה״ז חזקה
 מאי נתן ומאי נטל אילימא נתן צרור וסכר
 מיא מינה נטל צרור ואפיק מיא מינה האי
 נ)מבריח ארי מנכסי חברו הוא אלא י נתן צרור

 דצמד >א< לה מיא נטל צרור וארוח לה מיא
 ואמר רב אםי א״ר יוחנן ׳שתי שדות ומצר
 אחד ביניהן החזיק באחת מהן לקנותה קנאה

 לקנות

 שלא בפניו צ״ל כוי. אס בא להחזיק שלא בפניו דמוכר כגון כעיר אחרת
 או אפי׳ באותה העיר שלא מדעתו של מוכר לא הויא חזקה אלא א״כ
 א״ל מוכר ללוקח לך חזק וקני ואפי׳ אס נתן לו מעות לא קני במעות
 כגון בעיר שכותכין שטר דאין הכסף מועיל עד שיחזיק או עד שיכחוב

 השטר כדאמרי׳ כס״ק דקדושין (לף
 ט.) עלה דהך משנה נכסים שיש להס
 אחריות נקנין ככסף כו׳ אמר רכ
 ל״ש אלא כמקום שאין כותכין את
 השטר אבל כמקום שכותכין את
 השטר לא קנה עד שיכתוב לו את
 השטר ואי פריש פריש שפירש בכסף
 אקנה קנין גמור בלא חזקה ושטר
 אבל מסתמא לא קני במעות עד
 דמחזיק: בטי רב. הך ברייתא הוה
 שמיעא ליה דקתני בפניו אבל שלא
 בפניו לא הויא חזקה עד דא׳׳ל
 בהדיא לך חזק וקני וקמבעיא ליה מי
 לימא דכמכירה מיירי אבל במתנה
 מטון שאמר לו w מתמי לו קרקע
 זו והלך והחזיק שלא כפניו הרא
 חזקה ואע״ג דלא א״ל לך חזק וקני
 וכדמפרש טעמא לקמיה דנותן בעין
 יפה נותן או דלמא לא שנא: מאי
 תיבטי ליה לאבא. במתנה טפי ממכר
 ק״ו הוא דלא קני עד דא״ל לך חזק
 וקני: ומה מכר דקיהיג ליה זוזי.
 לוקח למוכר היוס ולמחר לאחר
 שיחזיק שהרי ע״מ כן הוא מחזיק כדי
 לפרוע דמיס למוכר דמוכר לא מפסיד
 טון ג)דקכל כל הדמיס א״נ יהיב ליה >ג)
 מקמי דמחזיק זוזי לא קנה כדפרישיח
 לעיל וכגון במקום שכותכין את השטר
 כדתניא בקדושין (לף מ.) מכר לו י׳
 שדות בי׳ מדינות כיון שהחזיק בשדה
 אחת קנה כולן מה שאין בשניהן בד״א
 שנתן לו דמי כולן כו׳ אלמא אחר
 נתינת דמים בעינן חזקה ואפ״ה אי

 א״ל מוכר ללוקח לך חזק וקני הוי חזקה ואי לא לא: מתנה. דאין
 לו ט אם חסרון ממונו לא כל שכן דצריך למימר ליה לך חזק וקני
 ולא ליהר חזקה עד דא״ל דדלמא לכשירצה להחזיק כבר חזר כו
 ממתנתו: ורב. דקכעי לה סכר איכא למימר מאן דיהכ מתנה
 בעין יפה יהיב שמחמת חיכה נתן לו והלכך ניחא ליה שילך רחזיק
 ואיכא למימר דכמאן דא״ל דמי והלכך מספקא ליה. ושמואל נמי
 דפשיטא ליה ס״ל היכא אמרינן כעין יפה נותן ה״מ כגון לאחר
 שהחזיק ונתקיימה המתנה הוא דאמרינן כעין יפה נותן לו מכל
 וכל שלא שייר לעצמו במתנה זו (י) דאמרן לעיל נכא:] המוכר שדהו
 לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות כמתנה קנתה ואין הכעל אוכל
 סירות אכל כל זמן דמספקא לן אי גמר להקנות המתנה או לא
 מספק אין לנו לומר שנתן את שלו כמתנה עד דמפרש ואומר לך
 חזק וקני: דאמר שמואל(ה) גדר גדר. שהיה כנוי פחות מי׳ והשלימו
 לעשרה לפי שלא יוכלו לעלות עליו וליכנס בשדה: פרן פרצה.
 הרחיב הפרצה: דמטיקרא. כשהיה פחות מי׳ לא הוו סלקי לה
 אין יכולין לעלות דרך עליו ליכנס כשדה כגון שהיה עשוי בשיפוע
 או היה כנר על מקום מדרון: והשתא נמי לא סלקי לה מאי
 קטביד. ואמאי הוי חזקה דכל בנין כלא צורך לא הויא חזקה: ואלא
 דמטיקרא הוו סלקי לה. מיהא בדוחק והשתא שהשלימו לעשרה לא

 סלקי לה כלל טובא עכיד ואין זה ראוי לקרות כל שהוא ואע״ס שכנין כל שהוא גדר: והשתא םלקי לה בדוחקא. והיינו כל שהוא דכל שהוא אהני
 דהא אכתי סלקי לה קצת. והאי דנקט שמואל והשלימו לעשרה לאו דוקא דה״ה לפחית מי׳(והוא) דהשתא אהני להט דסלקי בדוחקא ומעיקרא הוו
 סלקי לה ברווחא ואורחא דמילתא נקט דסתם השלימו לעשרה מעיקרא סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה בדוחקא: והשתא קטיילי לה ברווחא.
 דפורתא אהני. ולא כעי לתרוצי למעיקרא לא עיילי כלל והשתא עיילי לה בלוחק לטובא עבד דשווייה פתח. וגבי נעל כל שהוא נמי איכא
 לפרושי כה״ג שסתם פתח סתימה כל שהוא דמעיקרא עיילי לה ברווחא והשתא עיילי לה בדוחקא א״נ שקבע מנעול כדלת לנעול כו דהיינו
 בנין אבל סגר את הדלת ונעל במפתח כנכסי הגר אינה חזקה דאין זה אלא עושה מצוה לשמור בית חכירו ומכריח ארי מנכסי חכירו
 הוא כדלקמן בשמעתין. ואע׳׳ג דגבי שטרות בתיס אמרי׳ בפסחים (לף ל.) משמסר לו מפתחות הר כחזקת שוכר וה״ה לגבי לקנותו
 ה״מ במוכר ומשכיר לחבירו אבל בנכסי הגר מי מסר לו מפתחות שיקנה הלכך צריך כנין כל שהוא: נתן צרור. בחור שבגדר השדה.
 וכולה שמעתי׳ אנכסי הגר קאי וה״ה לקונה דבר מחבירו: נטל צרור. מן הגדר ועשה בו נקב: ה״ז חזקה. וכגון דמהני לשדה כדמסרש
 ואזיל: מאי נתן כוי. למאי אהני האי נתינה ונטילה דליהר חזקה: אילימא נתן צרור וםכר מיא. ראה נהר שוטף ורוצה ליכנס דרך נקכ וכא
 זה וסתס את הנקב בצרור וסכר את המים מן השדה שלא יכנסו בו (י) שלא ישטפו את השדה: ואפיק מינה מיא. שנאספו לה מים כצד
 האחד ועשה נקב בצד השני כדי שיצאו לחוץ: האי מבריח ארי וכוי. הא למה זה דומה למשיכ אכידה דכל ישראל מצורן להציל ממון
 חכיריהס מן ההיזק ואין קרוי חזקה אלא דומיא דגדר ופרץ שעושה כו כנין או כל תיקון הצריך לו לשדה כגון משקה מים או זומר או
 זורע או חורש: דצמד לה מיא. כמו צמיד פתיל (במלבר יט) ויצמדו לבעל פעור (חהלים קו). חיבר (0 המיס שבתוכו שלא יצאו לחוץ וזהו
 כמו משקה את השדה דומיא דחזרש שמתקן את השדה ומייפו בהשקאה זו: דפחח ליה מיא. ע״י נטילת צרור נכנסו המים מן הנהר דרך חור
 שככותל: ואייר אסי אר״י ב׳ שדוח. של גר הסמוכין זה לזה אלא שיש מצר אחד כיניהן: החזיק באחת מהן. כגון דרפק כה (״) כדלקמן [נד.] ונתכרן
 לקנותה לבדה ולחברתה לא נתן לב לקנות קנאה לאותה שדה לבדה ואי לא הוה מצר בינתיים הוה קני את כולה מסתמא כחפירה כל שהוא:

 לקנות

 מסורת הש׳׳ם
 א) [לקמן סה. ע׳׳א.],
 כ) [נלריס לג. נ״ק נח.],

 1) [צ״ל דמקנל],

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ דצמל ליה מיא
 נטל צרור דפתח ליה
 מיא: (ב) רשב״ס ל״ה נעי
 רנ וכוי מכיון שאמר לו
 נתתי לו: (ג) ד״ה ומה
 מכר ונו׳ א״נ יהינ ליה
 זתי מקמי דמחזיק לא
 קנה: ושס כא״ל מה שאין
 נשניהן. נ״נ סי׳ לנכסף
 ונשטר אין מועיל קני! שלה
 אחת לשאר שלית: (י) ד״ה
 ירנ לקנעי ונו׳ נמתנה זו
 כלום כדאמרינן: (ה) ד״ה
 לאמר שמואל גבי גלר
 שהיה: (ו) ד״ה אילימא וכוי
 שלא יכנסו נו כדי שלא:
 (ז) ד״ה לצמר וכוי תינר את
 המיס: (ח) ד״ה החדק וכוי
 לרפק נה פורתא כללקמן:
 (נו) תום׳ ל״ה האי ונו׳
 לל״נ ליה להיט מצי למימר
 ונו׳ צא עיילו בה הא יכו׳
 כספרים דגרסי למעיקרא:



 מסורת הש״ם
 א) קידושין כנ., ב) [צ״ל
 וסכו], ג) עירוני! כה.,
) [צ״למצר של שני], ס)וצ״ל  ו
 אחר ד״ה גרדו], ו) נ״א

 לחזקה,

 הגהות הב״ח
 (א) נטי מי אמרינן תצר
 לארעא חל. נ׳׳נ ס״א האי
 מצר דהאי ארעא ודהאי
 ארעא הוא יקני ונר:
 (ב) שפ פנימי לא קנה וא־׳ר
 נחמ!: (ג) שפ ואנהרינהו
 לעיינין ונו׳ והרמיצו וסכו
 וגררו ונוי: (ד) רשב״ם
 ל״ה אי לילמא יכו׳ ונל אחל
 חשוב מקום נפני עצמו:

 מוסף רש״י
 התיר לו מנעלו. הענד
 ללוקח 1קדושי1 כב:<. גרדו.
 גראט״ר נלע״ז >שם;.
 הגביהו. הענד אח הלוקח
 ;שס1. מאי קאמר. מה עני!
 הגנהה דעלמא להגנהה
 להנא, הגנהה דעלמא לוקח
 מגניה החפן והנא אמריג!
 שהענל מגניהו משים ענולה
 שהלוקח משענל נו לקנוחו

 נחזקה >שס:.

 נג: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 לקנות אותה ואת חברתה. כשמחזיק כאחת נתכוין לקנות כחזקה זו אפ
 שתיהן: אותה קנה. לבלה אכל חכרתה לא קנה למצר מפסיק כלאמר
 ר׳ יוסי בר חנינא לקמן בשמעתי׳ נגה. ע״ש] המצר והחצב מפסיקין
 כנכסי הגר. ודוקא נכסי הגר לממילא קני הלכך אין כו כח לקנות
 אלא אותה שלה שהחזיק בה אבל
 במכר מורי ר׳ יוחנן שאם החזיק באח׳
 מהן קנה כולן כלאמרינן בפ׳ ראשון
 דב״ק (לף יג.) ולקמן בהמוכר את
 הכית (לף UD אמר שמואל מכר לו
 י׳ שדות כעשר מלינות החזיק כאחת
 מהן קנה כולן ותניא כהדיא כוותיה
co דשמואל בפ״ק דקדושין (לף 
 ומפרש טעמא דסדנא דארעא חד
 הוא וכדמפרש התס בברייתא בד״א
 שקנה כולן שנתן לו לוקח למוכר
 דמי כולן דכולהו אשתעבוד ליה
 ללוקח בשכיל מעותיו אהני חזקת
 אחת מהן לקנות כולן אבל לא נתן
 לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד
 מעותיו והלכך גבי נכסי הגר נמי
 דליכא מתן מעוח לא קני אלא ההיא
 שדה דאחזיק כה: אן» אותה לא
 קנה. דלא נתכוין להחזיק בה ואין
 חזקה אלא מדעתו דאין אדם קונה
 שלא מדעתו: בעי ר׳ זירא החזיק
 באחח מהן לקנוח אותה והמצר כוי.
 מי לימא האי דלר׳ יוחנן לא קנה
 חברתה בחזקתה דאידך היינו משום
 שלא נתכוין להחזיק במצר וכיון
 שהוא מפסיק לא תועיל חזקה לשדה
 אחר שאינו מחוכר לה אכל הכא
 דמתכוין לקנות גס את המצר עס
 חכרתה מאי מי אמרי׳ האי מצר דהאי
 ארעא שהחזיק בה הוא וקנה גס
 המצר ודהאי ארעא חשל מצר שני
 גס הוא ויקנה גס אותה: או דלמא
 האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי.
 המצר מופלג מן השדה גבוה או
 נמוך וכל אחד (י) מקום חשוב בפני
 עצמו הוא מצר לבד ושדה לבד ולא
 מבעיא דחברתה לא קנה אלא אפילו
 המצר לא קנה והאי דא״ר יוחנן חברתה

 אותה קנה וחברתה לא קנה. והא דאמרי׳ בפ״ק דקדושין (לף
 ס.) גבי עשר שדות בעשר מדינות החזיק באחת מהן
 קנה כולן התם כנותן לו דמי כולן והכא כנכסי הגר או במתנה ואע״ג
 דאין מחוסרין דמים מכל מקום לא הוי כמכר שנתן לו דמי כולן:

 ליבני בעלמא הוא דאפיך. ואע״ג
 אלקנות אותה ואת חברתה אותה קנה חברתה

 לא קנה לקנות את חברתה אף אותה לא קנה
 בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות אותה
 ואת המצר ואת חברתה מהו מי אמרינן
 >« מצר דארעא חד הוא וקני או דלמא האי
 לחודיה קאי והאי לחודיה קאי 3תיקו בעי רבי
 אלעזר החזיק במצר לקנות שתיהן מהו מי
 אמרינן האי מצר אפםרא דארעא הוא וקני או
 דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי
 גתיקו א״ר נחמן אמר רבה בר אבוה ישני בתים

 זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו
 לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא
 קנה לקנות את הפנימי אף חיצון נמי לא קנה
 החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת
 החיצון קנה שניהן לקנות את החיצון אף
 פנימי לא קנה » א״ר נחמן אמר רבה בר אבוה
 ההבונה פלטרין גדולים בנכםי הגר ובא אחר

 והעמיד להן דלתות קנה מאי טעמא קמא
 לבני בעלמא הוא דאפיך אמר רב דימי בר
 יוסף א״ר אלעזר י המוצא פלטרין בנכםי הגר
 וסד בהן סיוד אחד או כיור אחד קנאן וכמה
 אמר רב יוסף י אמה אמר רב חםדא ״וכנגד
 הפתח אמר רב עמרם האי מילתא אמר לן רב
 ששת ואנהרינהו >« עינין ממתניתא טהמציע
 מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו עינין
כיצד בחזקה י (  ממתניתא מאי היא דתניא א
 נעל לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך

 דרפק כה פורתא כשבנה
 יסוד לא מהני מידי אלא כקרקע
 העומד לחרישה ולא דמי למוצא
 פלטרין מרין וסד כהן סיוד אחד
 דקני דהתס משכיח הוא כנכסי הגר
 דהיינו פלטרין אכל הכא מה הן
 נכסי הגר הוא קרקע והיא לא
 נשתכחה שאין ראר לדור שס כל זמן
 שאין דלתות וא״ת והא יש בה גג
 וראר ליכנס בה בחמה מפני התמה
 וכגשמיס מפני הגשמים ר״ל דמ״מ
 לא חזיא לדירת קכע כל זמן שאין
 בה דלתות דאדרכה קילקלה דמעיקרא
 חזיא לזריעה והשתא לא חזיא לזריעה:
 המציע מצעות בנכסי הגר
 קנה. ודוקא הציע
 אכל הלך ככית או שכב לא קנה
 ואפי׳ מצא מטות מוצעות ושכב עליהם
 משמע דלא קנה 0 דהגבהה חשובה
 בעינן: הלחיצו וסכו. בפרק
 כירה (שבת לף מא.) דאמר רחץ ולא
 סך מעיקרא ולא גרסינן מעיקרא
 דהכא משמע דסיכה היא בתר רחיצה
 דליכא למימר שתי סיכות היו עושין
 דא״כ אמאי לא חשיכ ליה הכא ההיא
 דקודס רחיצה ומקרא דורחצת וסכת
 אין ראיה דההיא סיכה איכא למימר
 במיני בשמים דההיא סיכה ודאי
 שהיא להתבשם ולריח טוב היא אחר
 רחיצה שלא יעבירו המיס את הבשמים:

 אדעתא
 כליו אחריו לבית המרחץ והפשיטו והרחיצו
סכו גרדו והלבישו והנעילו והגביהו קנאו אמר ר״ש לא תהא חזקה גדולה (  ג

 מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי מאמר הכי קאמר הגביהו לרבו
לא תהא חזקה גדולה מהגבהה  קנאו הגביה רבו לו לא קנאו אמר ר״ש ־
א״ר ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן (  שהגבהה קונה בכל מקום ג

 לא קנה הוא הדין דאפילו מצר לא דשדא
 יכול לקנות כחזקת השדה אלא אורחא דמילתא נקט שאין חוששין כני ארס כקניית המצר כי אס בקנין השדה: והחזיק במצר. דרפק ביה
 פורתא: לקנות שתיהן. השדות דמכאן ומכאן: מהו. דאס תמצי לומר החזיק בשדה לא קנה המצר התס היינו טעמא שאין המצר
 צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל אבל המצר משועבד הוא לשדה לשמרו כמו שהאססר משמר את הבהמה ואמרינן כקדושין (שס<
 תדע אילו מכר לו עשר בהמות באפסר אחד מי לא קנה הבהמות כשכיל שמחזיק כאפסר והאי מצר נמי אפסרא דארעא הוא וכמי
 שמחזיק כשדות דמי: או דלמא האי לחודיה קאי. המצר לגמרי ולא דמי לאפסר של כהמות כדאמרי׳ נמי כקדושין נשם] מי דמי התס
 אגודו כידו הכא לא אגודו כידו: זה לפנים מזה. והפנימי יש לו דריסת הרגל על החיצון לצאת לרה״ר דרך עליו: פנימי לא קנה. דאין
 פנימי משועכד לחיצון כלל דליהני חזקה שלו: ה׳׳ג לקנות אותו ואח החיצון קנה שחיק: לקנוח אח החיצון. לכדו לכך החזיק כפנימי
 אף פנימי לא קנה: קמא לבני בעלמא הוא דאפיך. הפך לבנים בעלמא וסדרן זה על זה דכל זמן שלא העמיד דלתות מאי קעביד מעיקרא
 עיילי ברווחא והשחא נמי עיילי לה ברווחא דתחלת בנין אינו עיקר אלא גמרו וכדתנן (לעיל לף מ3.) נעל וגדר דהיינו העמדת דלתות אבל
 כנה כל שהוא לא קתני: המוצא פלערץ. מרין ואין חסר כלום ואין לו מה לחדש בבית שתהיה חזקה: גדולים לא גרסינן: סיוד. טיח
 כסיד: כיור. ציורין מחוקין על הקיר: וכמה. הר ייפוי להחזיק: וכנגד הפתח. דרך כניסת פתח הבית בכותל שכנגדו דשם נראה יותר
 לנוי אבל במקום אחר טפי מאמה כעי: הא מילתא. דלקמן אמר לן רכ ששת מדעתו: ואנהרינהו לעיינין ממחגיתא. והאיר עינינו להכיא
 לנו ראיה לדכריו ממתניתא דלקמן: הציע מצעות. ושכב שס על הקרקע בנכסי הגר קנה ואף על גב דלא היינו נעל וגדר ופרץ
 שלא תיקן שוס תיקון כקרקע אלא שנהנה גופו מן הקרקע ששמשתו הקרקע הוי חזקה. ונראה כעיני דמהכא ילפינן דנפקא לן
 קרקע נקנה בחזקה בקדושין נכו.] מהאי קרא ושבו בעריכם אשר תפשתם נירמיה מ] במה תפשתם בישיבה ועוד מדכתיב וירשתם אותה וישכתס בה
] שנקנה בחזקה קאי: נעל לו.  [לברים יא] כמה ירשתם כישיכה והיינו ככלל ישיכה כששוככ על הקרקע: כיצד בחזקה. אעכד כנעני דתנן בקדושין ומ:
 עבד לרבו ששימש העבד לרבו הויא חזקה וכן כולן. אף הציע מצעות ששמשתו הקרקע קנה: ׳)והגעילו. היינו נעל לו מנעלו דרישא ואגכ
 שיטפא דהלבישו אמר נמי הנעילו: גרדו. כמו רקח לו חרש להתגרד בו (איוב ב): והגביהו קנאו. לקמיה מפרש מי הגביה למי: אמר
 ר״ש כוי. לקמיה מפרש: מאי קאמר. הגביהו דקאמר ת׳׳ק מי הגביה למי ומאי קמהדר ליה ר״ש דלפום ריהטא משמע דהיינו ת״ק:
 הגביה העבד לרבו. כגון שהיה צריך להגכהה זו כגון להעלותו למטתו קנאו לעבד בהגבהה זו שהרי שימש לרבו שנסמך עליו והיינו
 דומיא דהציע בנכסי הגר דכיון שנסמך ונשען כשכיכתו על הקרקע קנאה: הגביה רבו לו לא קנאו. דלא שייכא הגבהה כי אם
 במטלטלי שאין דרך להגביה בני אדם: לא ההא חזקה. דהנעיל והלביש והרחיץ והפשיט גדולה מהגבהת רב לעבד וקנה
 רב לעכד שהרי הגכהה חמורה היא דקונה אפילו כרשות מוכר מה שאין כן כמשיכה ומסירה וגם קונה ברשות הרבים ובסימטא:

 דשדא

 עין משפט
 נר מצוה

 רבו א נדי׳ פ״א מהל׳
 זנייה הלנה ז סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח׳׳מ סי׳

 ערה סעיף ח:
 רכז ב ג מיי׳ שס טוש״ע

 שס ס״ט:
 דכח ד מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שס סעי׳ י:
 רכט ה מיי׳ שס פ״נ הלנה
 ט סמנ עשי! פנ
 טיש״ע ח״מ שס סעי׳ כא:

 דל ו ז ח מיי׳ שס הל״ג
 טיש״ע שס סעי׳ יג:

א ט מיי׳ שס הל׳ ל ל  ו
 טיש׳׳ע שס סעיף טו:

 רלב י כ מיי׳ פ״נ מהלי
 מכירה הל׳ נ ועיי!
 נהשגוח ונכסף משנה סמג
 עשי! עג טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קצי סעיף ג:

 רבינו גרשום
 הגר: לקנות אותה ואת
 תברתה. דלא החזיק אלא
 באחת ובעי למיקני מהחזקת
 האחת שתי השדות דסבר
 הואיל והמצד עולה
 לשתיהן כשדה אחת דמי.
 אעפ״כ לא קני אלא אותה
 שהחזיק בה: לקנות את
 חברתה. כלומר דלא נתכוין
 לקנות אותה שהחזיק אלא
 חברתה: אף אותה. שהחזיק
 בה: לא קנה. משום דלא
 נתכוין לה כל שכן תברתה
 דלא קנה: לקנות אותו
 ואת הפנימי. בחזקת החיצון
 דסבר הואיל ואית ליה דרך
 החיצון לא צריך להחזיק
 אלא בחיצון ובההוא חזקה
 אקנה שתיהן. אפילו הכי לא
 קני אלא חיצון: החזיק בו
 לקנות את הפנימי דהחזיק
 בתיצון ולא נתכוין לקנות
 החיצון אלא בחזקת תיצון
 סבר לקנות פנימי. לא תימא
 דפנימי לא קנה הואיל דלא
 החזיק בו. אלא אף חיצון
 דאחזיק לא קנהו הואיל
 דלא נתכוין לקנותו אלא
 לפנימי. החזיק בפנימי והי׳
 קמכוין ומבין לקנות אותו
 ואת החיצון קנה שתיהן
 הואיל ויש דרך לפנימי על
 החיצון. החזיק בפנימי ולא
 לדעת לקנות את הפנימי
 אלא לקנות באותה חזקה
 את החיצון. אף פנימי
 לא קנה וכל שכן חיצון
 דמאתר דלא קנה פנימי לא
 קנה חיצון: לבני בעלמא
 הוא דאפיך. כאדם שמהפך
 לבנים ממקום למקום דלא
 חשוב עיקר בנין כ״ז שלא
 העמיד הדלתות כדאמר נעל
 דהיינו עיקר: סיוד. כסיד:
 וכיור. צייר בו ציור אחד
 בכותל מן הסיד על שמי
 קורה כמו שעושין בפלטין
 וכנגד הפתח הוי תשוב
 דניכר: המציע מצעותיו של
 נכרי בנכסי הגר אע״ג דלא
 הוי לא נעל ולא גדר
 הוי חזקה: ואנהר לעיינין.
 שהראה לנו ראיה לדבריו
 מן המשנה דחוקה כל שהוא
 הויא חזקה: הגביהו העבד
 לרב קנאו. דהייגו קצת
 שימוש: ה׳׳ק אגבהיה איהו
 לרביה קנייה. דהיינו חזקה
 דקצת שימוש: הגביהו רבו
 לעבדו. היינו טפי עיקר
 מחוקה דהגבהה קונה בכ״מ
 אפי• ברשות של חבירו
 ואפי׳ לא שכר המקום:
 (נוסתא אי) ואם שכר מקומו
 והגביהו והניחו שם קונה.



 עין משפט
 נר מצוה

 רלג א מיי׳ פ״נ מהלי זטה
 וממנה הל׳ י סמג
 עשין עג טוש״ע מ״מ סי׳

 ערה סעיף כב:
 רלד ב ג מיי׳ שס הל׳ ל ה

 טוש״ע שס סעיף יז:
 רלה ד ה מיי׳ שס הל׳ ה ו

 טוש״ע שס סעיף ייו:
 דלו ו ז מיי׳ שס הל׳ ו ז

 טוש״ע שס סעיף יט:
 רלז ח ט מיי' שס הלי ז ח

 טוש״ע שס סעיף כ:
 רלח י כ מיי׳ שס הל׳ נ
 סמג שם טוש״ע שס

 סעיף ינ:
 רלט ל מיי׳ שס הל׳ ד

 טוש״ע שס סעיף יל:
 רם מ מיי׳ שס פ״א הלכה
 י סמג שס טוש״ע שם

 סעיף ג:

 מוסף רש״י
 דשדא ליפתא כי פילי.
 נטע לפת בגומא שמצא
 בקרקע הגר ולא מפרה הוא
 לאי חפרה במכוש ראשון
 קנה (ערובין כה.). לא הוי
 שבחא. ולאו חזקה היא ואנן
 נעל נלר ופp כל שהיא
 חנן, מילי למה ניהר חזקה
 !001). ממילא קא שבח.
 וההיא שעתא לאו איהו מחזיק
 בה אלא לפת הוא לשבח
 ואדל!שם). דפשח דיקלא.
 שזומר הלקל מן הענפים
 שנו שו־ק י:; לפשח, לשון
 פיסוק ואיכה ג יא). שקל
 מהאי גיסא ומהאי גיסא.
 ענפים ינשים שנו היינו
 אלעחא ללקלא ונזו־ק י 1.
 אדעתא דחיותא. דרארין
 למאכל נהמה, לנקט מן
 הענפים למחל גיסא מן
 לחי! בין ינשין לצורך מאכל
 בהמה !שם:. דזכי זיכיא.
 שמבבל את הקרקע מעציס
 קטנים שעליה שנוטלס (שם).
 אדעתא דארעא. ללהט
 ליקט! שרוצה לזרוע הקרקע
 שליקט גלילים וקטנים (שש.
 אדעתא דציבי. אס ליקט!
 אלעתא לעצים להסיקן, לנקט
 רגרני ושבק זוטרי >ש•).
 דאתקיל תיקלא. שחופר
 משס האלמה ושם). אדעתא
 דארעא. שחיפר שלהו לצורך
 זריעה 1שס:. אדעתא דבי
 דרי. לצורך הגורן לחנוט שס
 חטין >שם1. שקל מוליא.
 שנוטל הקרקע ממקוס גנוה,
 ושדה בנצא. במקום נמוך,
 היינו אלעחא לבי דדי,
 אלעחא לגורן, שכך דרנו של
 גירן שמשיה הגרנות !שם
 וגורס להיפך ועיי תוס׳ שם).
 מוליא במוליא. שנוטל
 הקרקע ממקום גבוה ומניחו
 שס על גני מקוס גבוה 1שםו.
 ונצא בנצא. שחוסר נמקוס
 נמוך ומניחו נמקוס נמוך,
 להיינו אלעמא לארעא, שזה
 דרכו של חורש שלהו שאינו
 משניח נאיזה מקוס שירש
 המחרישה בקרקע אפילו
 נמקוס נמוך חורש ושם;.
 אדעתא דכוורי. שעושי!
 המיס שיוצאין מן הנומא של
 ביבר לחון לצורך שיצאו המיס
 רשחיירו הדגים 1שם<. פתח
 תרי בבי. חל שנו נכנסין
 המיס לגומא ונכנסין אף
 הדגים לגומא וחל שהמיס
 ייצאין חון לגומא והלגיס
 משחייריס נחונה ולוקחים
 אוחס 1שם). חד בבא. לפחח
 חל ננא שנו נכנסים המיס
 לגומא יאילן פחח שנו יוצאין
 המיס לחון לא פחח, אדעתא
 דארעא. שכשהגימא מליאה
 מיס ייצאין המיס למעלה

 ומשקין כל השלה (שסו.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נד.
 אדע תא דציבי לא קני. ואע״פ שמתקן הקרקע וכן פשח דיקלא
 אלעתא לחיותא אע״פ שהלקל מיתקן ככך ללעולס
 לא קני אלא אס כן מתכרן לקנות כלאמרינן לעיל לקנות את מכירתה
 אף אותה לא קנה טון שלא נתכרן לקנותה וביכמות פרק ר״ג
 (לף ג03 אמר הא למה זה רומה
 לעורר בנכסי הגר וכסבור שלו הן
 דלא קנה ובהפרה (3״ק לף מט: ושם)
 אמר להמחזיק בשטרותיו של גר מהו
 מאן למתזיק בשטרא אלעתא לארעא
 הוא ממזיק ובארעא הא לא אמזיק
 ושטרא נמי לא קנה דלאו רעמיה
 אשטרא או דלמא רעמיה נמי אשטרא
 ואין להקשומ לאע״ג לאין רעמיה
 אשטרא אמאי אין ילו קונה לו שלא
 מלעתו כמו מצרו לחצר מתורת יל
 איתרכאי להא דמצר קונה לו שלא
 מלעתו היינו שאינו יודע אם הוא
 כמצרו ואם היה יולע היה רוצה לקנות
 9׳אבל אס יולע ואין מתכרן לקנות לא

 קני וא״ת מצא בגל או בכותל ישן
 רתנן באלו מציאות (3״מ לף כה:) הרי
 אלו שלו מפני שיכול לומר של אמורייס
 הוא אמאי לא קניא ליה מצרו וי״ל
 לבלבר שאין הווה שימצא לא קנה

 מצרו שלא מלעת:
 מול יא במול״א כוי. הקשה ה״ר
 יוסף דאורליינ״ש (י) משמע
 שצריך קרקע שוה למרישה יומר
 מלדישה ואנן סהדי דלדישה צריך
 הרבה יומר שוה ומלק ומה שפירש
 נמי בקוננף דאם עושה אדעמא דגורן
 קבוע קני היט ידעינן אי עבד
 אדעמא דגורן קבוע או אינו קבוע
 והיה מפרש דבי דרי דהבא היינו
 להעמיד שס בהמומ כמו אבי דרי
 חושבנא (שבת לף לג.) דלקמן (דף «.)
 תנן דבהעמדת בהמה לא קני ור״ח
 השיב לו שהם היו דשים במוריגיס ולא
 היו צריטן להשוות קרקע כל כךי):

 ושאינה

 אדשדא ליפתא בי פילי דארעא דגר לא הוי

 חזקה מאי טעמא בעידנא דשדא לא הוי
 שבחא השתא דקא שבח ממילא קא שבח
האי מאן דפשח דיקלא אדעתא ב ,  אמר שמואל א
 דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני ״ה״ד
 גשקל מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא

 דדיקלא כולא מחד גיסא אדעתא דחיותא
 ואמר שמואל יהאי מאן חכי זיכיא אדעתא
 דארעא קני אדעתא דציבי לא קני ״היכי דמי
 השקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקל

 רברבי ושבק זוטרי אדעתא דציבי ואמר
 שמואל יהאי מאן דאתקיל תיקלא אדעתא
 דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי
 ישקל מוליא >*< ושדא בנצא אדעתא דארעא
 מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי
 ואמר שמואל חהאי מאן דפתח מיא בארעא
 אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני
פתח תרי בבי חד מעייל וחד ט (  היכי דמי י
 מפיק אדעתא דכוורי חד בבא אדעתא דארעא
 ־ההיא איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא
רפיק תותיה  תליםר שנין אתא ההוא «< ה,
 פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה
 דמר עוקבא כאוקמיה בידיה אתאי קא צווחא
 קמיה אמר לה מאי אעביד לך דלא
הצר  אחזיקת כדמחזקי אינשי אמר רב ל
 צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קני לגנתא דבי
 רב אלא י)בצורתא: איתמר שדה המםויימת
 במצריה אמר רב הונא אמר רב מכיון
 שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה ושמואל
 אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד

 ושאינה
 וכמחזיק שלא מדעת דמי וט קאמר מתכרן אני לקנות בלקיטה זו הרי הוא כמי שהולך כשוק ואומר רוצה אני להחזיק כשדה פלוני דכדיכור
 בלא מעשה לא הויא מזקה דתרתי בעינן שיעשה תיקון בקרקע כידים ובאותו תיקון יהא מתכוין לשם תיקון כדי להחזיק: היכי
 דמי. מנא ידעינן אי אדעמא דדיקלא או אדעמא דמיותא עכד שלא יוכל לכפור ולטעון אדעמא דדיקלא עבדי: מהאי גיסא ומהאי גיסא. אס
 מכל צדדין ליקט כאן מעט וכאן מעט אדעתא דדיקלא שכן מנהג לעשות דט האי גוונא הוא דאיכא למימר אדעמא דדיקלא ואע״ג דאיכא
 למימר נמי אלעתא לחיותא מסתמא כל אלם אלעתא להחזיק ממכרן וכל היכא דאיכא למימר הכי והט אמרינן אדעתא למיקני מכרן: כולה
 מחד גיסא. מקלקל הוא את האילן שמגלהו כולו מצל אחל וההוא ולאי אלעתא לחיותא לחול מכרן ללאילן לא חייש: האי מאן דזכי
 זיכיא. מכבד ומטהר את השדה מקיסמים ועשכים רעים: אדטתא דארטא. שתהא נוחה לחרוש: אדטחא דציבי. ללקט עצים לשרוף לא
 קני דכל לקיטת סירות לא קני: שקל רברבי וזוטרי. איכא למיתלי אדעתא דארעא אבל שכק זוטרי ליכא למיתלי אלא אדעתא דציכי
 לחוד דגדוליס הרארן לשריפה מלקט: דאחקיל חיקלא. מסיר המכשולות ומשוה פני הקרקע שתהא חלקה ולא תכשל המחרישה ותשכר:
 קני. דדמי לחורש: דבי דרי. גורן לדוש שם תבואה דטון דקרקע זה לחרישה עומד ולא לגורן ואף לאחר שיחליקנו לגורן רחבוט שם
 חטין יהא צריך >ה< שס לחרוש ולזרוע נמצא שאין גורן זה כאן ט אס קלקול ואין זה מתקן השדה ט אס מקלקל וכל תיקון שסופו לסתור
 אינו אלא קלקול ומעיקרא לא מתקן הוא ולא דמי לנעל וגדר ורפק כיה סורתא והשקאת מיס שכל דכריס הללו אין סופן לסתרן אבל
 גורן זה סופו לקלקלו ולספרו לעיקר לארעא לחרישה קיימא אבל אס רצה לעשות שם גורן קכוע לעולם נראה כעיני דקני דאין לך חזקה
 גלולה מזו: מוליא. תל: נצא. גומא: שקל מוליא ושדא בנצא אדטתא דארטא. לקח התל והשליך כגומא נמצא שהשוה כל הקרקע איכא
 למימר ללחרוש עשה שלא תתעכב המחרישה: מוליא במוליא ונצא בנצא. התל הרחיב במקומו והשפילו ונותן מגבהו סביכתו לצללין שלא
 יהא זקוף כל כך וכן נצא מצא שפתי הגומא השפיל (0 וגדר לאמצעיתה ונעשית הגומא חלקה הרי הגומות לבד והחלים לבל והרי
 יש כאן מקומות מקומות חלקים כל אחד לבדו: אדטתא דבי דרי. ראר הוא לחבוט חטים ולא לחדשה. וכל החזקות הללו כין
 כנכסי הגר בין במתנה כין כמכר והאחין שחלקו: דפתח מיא. שיכנסו בשדה: פחח הרי בבי. אחד לצד הנהר ליכנס המיס ואחד
 לצד שני לצאת: אדטחא דכוורי. לצוד דגים נתכרן ולא להשקות השדה דאי להשקות השדה מתכרן היה לו לעשות פתח אחד רתעכבו
 שם המיס וגס הדגים יהו נצודין שס מאיליהן: בחפשיחא. כדאמרן לעיל דפשח דיקלא אדעתא דחיוחא כולה מחד גיסא: רפק
 חותיה פורתא. דהיינו עודר תחת האילן דמהני ליה כחורש לזריעה: כדמחזקי אינשי. אדעתא דדיקלא דהיינו מהאי גיסא ומהאי גיסא:
 הצר צורה. צורת חיה או עוף: בנכסי הגר. בכתלי הבית אבל סיוד וכיור דאמר לעיל (דף גג:) אמה כנגד הפתח לאו היינו צורת
 בריה אלא ציורים בעלמא מעשה צעצועים וסרחים אכל צורת חיה או עוף חשוכה ודי כאחד ולא כעינן אמה ולא כנגד הפתח: דרב
 לא קנה לגינתא דגי רב. גינה הסמוכה לבית מדרשו והיתה של גר ומת וקנאה רב בכך שעשה בה צורה להחזיק בה. ומכללא דהך
 מעשה איתמר הך דרב: המסויימת במצריה. שיש לה מצר בארבע רוחותיה: כיון שהכיש בה. וחפר כמרא מכוש אחד הכאה אחת
 בקרקע קנה כולה דהיינו רפק כה פורתא וכגון קרקע שעומד לתרישה אבל בבית לא הוי חזקה ול״ש מכר ול״ש נכסי הגר קנה כולה: לא קנה
 אלא מקום מכושו בלבד. ודוקא נכסי הגר אבל מכר וקבל זוזי אפילו עשר שדות בעשר מדינות והמזיק באחת מהן קנה כולן כדאמר שמואל
 בפרקי קמאי בב״ק ניב.] וקדושין נס:] וכדפרישית לעיל(לף נג0. ובהך פלוגתא הלכתא כרב דהא ר״נ עבד עובדא כוותיה דרב לקמן בשמעתין:

 ושאינה

 ׳1

 דשדא ליפתא בי פילי. שזרע לפת בתוך נקעים של קרקע הגר ולא
 טסה עפר ולא עשה כלום ט אס זריקת הלפת במוך המריץ לא הרא
 מזקה שהרי לא עשה שוס תיקון כקרקע והשלכת זרע כקרקע אינו
 מעשה אלא אס כן זורע ואמ״כ מכסהו «) ואע״פ שגדל הלפת ונשרש

 בקרקע היום ולמסר ממילא הוא
 דק שבת ולא דמי לרפק בה פורתא
 דמעשה קעביד בגוף הקרקע ומשבימ
 הקרקע מיל כחרישה זו וכן צמד לה
 מיא דאמרן לעיל 1נג.] הרי משקה אח
 השדה ומנגב אח הקרקע אבל
 האי מאי קעביד ואטלמ הלפת נמי
 אינה חזקה דאטלמ פירומ אינו קונה
 ולא הויא מזקה לקנוח שהרי אינו
 עושה בלקיטמ הסירומ ולא באטלתס
 שוס תיקון בקרקע שיהא דומה לנעל
 גדר ופק וגס לא להציע מצעות
 בנכסי הגר 1נג:] דהתס קמיתהני גופו
 מן הקרקע וקמשמשא ליה קרקע
 כעבד לרב והט נמי אמרינן לקמן
 כשמעתין נמ.] והרי אטלת פירות דבנכסי
 חבירו קנה לענין חזקת שלש שנים
 להיות אטלת הסירות של שלש שנים
 עומדים במקום שטר ובנכסי הגר
 לא קנה כלומר לגבי לקנות קרקע
 מיד כדין קרקע שנקנית ככסף כשטר
 ובחזקה דנעל וגדר לא הרא חזקה:
 פילי. כמו סילאי: דפשח דיקלא. כמו
 רפשחני(איכה ג<. נוטל מן הענפים ויש
 שמפשחין אותו לצורך הדקל לפי שענפיו
 מרוכים ואין מניחין אותו ליגדל
 ומהניא ליה הפשיחא סימור ככרס:
 אדטתא דדיקלא. כדי שיגדל (ל):
 קני. הדקל: אדטהא דחיוחא.
 אם מפשיחו לצורך בהמותיו להאטלן
 ואינו מתכרן להנאת הדקל ומיהו
 בלקיטת הענפים מתכוין הוא להחזיק
 בלקל ולקנותו בחזקה זו לא קני ואע״ג
 דממילא מהני לדקל טון לאינו מתכרן
 לתקן הקרקע דומיא דגעל וגדר אלא
 ללקיטת פירות מתכרן לא הרא חזקה

 מסורת הש״ם
 א) מו־׳ק י:, ב) 1שס], ג) שס,
 ל)[שס ע׳׳ש־ן, ה)עירוטןכה.,
 1) 1עי׳ חוס׳ יומא נל: כל״ה
 כרוכים], 1) [ועי׳ חוס׳ מו״ק

 י: ד׳׳ה מוליא],

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה אpתK ב״ אבי
 אפ •ודע ואינו ספוק לקנו־״
 עיין גיטי! דף סא ע״א חוס׳

 ד׳׳ה ליקט:

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ ושלא ננצא אדעמא
 לארעא. נ״נ ונמס׳ מי״ק
 לף י׳ ע״נ איתא להדיא
 איפכא: (ג) שם אחא ההוא
 גברא רפיק: (נ) רשב״ם
 ד״ה דשלא וכי׳ מכסהו עפר
 יאע׳׳ס יכו׳ משקה אח השדה
 ומטיב ומנגב: (י) ר״ה
 אלעחא דדיקלא כדי שיגדל
 הלקל כצ״ל וחיבת קני נמחק:
 (ה) ד״ר לני לרי יכו׳ יהא
 צריך לחרוש שם ולזרוע:
 (0 ר״ה מוליא נמוליא וכוי
 השפיל וגירד לאמצעיתה:
 (1) תום׳ ל״ה מיליא יכו׳
 הר׳׳י לאירליינ״ש הנא משמע
 וכו׳ דלדישה צריך הרגה. נ״נ
 תימה על התיס׳ שלא הרגישו
 לגמו״ק דף י׳ ע״כ איתא
 להליא איפכא ונראה שכאן

 הוא ט״ס וצ״ל איפכא:

 רבינו גרשום
 לפת כפילי ארעא דגר.
 ששתל לפת בארעיה דגר
 בנקעיה דבאותה שעה
 לא שבח דליהוי חזקה:
 דפשח דיקלא. שעוקר קצת
 הענפים של דקל של גר:
 אדעתא דדיקלא. אס לצורך
 הדקל מתכוין שיגדיל יותר
 וישביח הוי חזקה וקני:
 אם לצורך חיותא. להאכיל
 הענפין והלולבין לבהמתו
 לא קני הדקל: דזכי זכיא.
 שמכבד ומזכי את השדה
 אדעתא דארעא כדי שתהא
 נוחה לחרוש ולזרוע קני:
 אבל אם אדעתא דציבי.
 ללקט העצים להסקה לא
 קני: דתקיל תיקלא. למשוי
 קרקע השדה: אדעתא
 דארעא. שתהא נוחה
 לחרוש ולזרוע קני: אדעתא
 דבי דרי. לחבוט שם חטים:
 מוליא. תל: נצא. חריץ:
 שקל מוליא כמוליא. שנוטל
 ראש המוליא ונותן סביב
 התל כדי להרחיבו. נצא
 בנצא שנוטל מצידי הגומא
 ומשליך למטה בקרקעית׳
 כדי להשוותה ולהרחיבה 6)
 היינו אדעתא דארעא. נ)
 כמו אמת המים שמשקה
 בכל השדה: פתח תרי
 בבי. שפעמים סוכר האחד
 ומוציא המים באחר היינו
 אדעתא דבוורי: בתפשיחא.
 בנכסי הגר ולא היתה
 לנקות כל האילן ביתד
 אלא כדאמר לעיל: אתא
 חד גברא רפק ביה.
 חפר תחתיו שעידרו כמו
 שחופרין תחת האילנות:
 אלא בצורתא. בציור
 שצייר בכותליה: המסוימת.
 המסומנת שניכרת בין
 השדות שהמצרים גבוהין
 סביבה והיא של גר: ניכוש.

 חפירת יד:

 א) עי׳ נתוס׳ מו״ק לף י ע״נ
 ל״ה מוליא שני לנ״ה גי׳ רנ
 אלפס למיליא נמוליא אלעחא
 לארעא ואכן נשס רנינו כתני
 להיפן וצ״ע: נו נראה
 לחסר כאן וצ״ל האי מאן
 לפתח מיא. כמו אמת המיס



 מםורת הש״ם
 א)[לקמ!נה.ןנ״קקיג.גיטי!

 י: נרריס כח.,

 גליון הש״ם
 גמרא אנא לא יחןנא.
 עירוני! דף ו ע״נ וש״נ:
 רשב״ש ד״ה הר־ הן
 בפדנ־ כוי דהאי שני ־שע
 מקו״. עיי לעיל דף כא ע׳׳נ

 תוס׳ דייה מרחיקים:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ חיירא דתודי והדר:
 (ב) שם לא Tענא אלא
 עונדא הוה: (ג) -שכ״ם
 ד״ה ושאינה וכוי אלא מקום
 מכושו: (ד) ד״ה הרי ה!
 ונו׳ מירון לדנר והא דא״ל
 לאניי אנא לא ידענא אלא
 עונדא הט הוה: (ה) ד״ה
 מי אמר יכו׳ דקני ליה
 האי שני: (0 תום׳ דייה
 ושאינה וכי׳ מדת תלם והס
 היו כוי ולא כפ״ה שפי׳
 כשיחריש יכו׳ מקצה גנול
 השדה ועד קצהו:(t) דייה
 רשראל וכי׳ לחנוע מיניה
 מעותיו: (ח) כא״ד אס

 יפקיע הראשון:

 מוםף רש״י
 דינא דמלכותא. של עונדי

. ו  נונניס !:גיסי! י

 נד: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ושאינה מםויימת במצריה. אלא בקעה גדולה ופתוחה לשדות אחרים
 או לרשות הרבים עד כמה צריך לחפור ויקנה כולה אליבא דרב דהא
 ודאי לשמואל לא חשיבא מסוימת טפי משאינה מסויימת דאפילו
 כמסויימת קאמר לא קנה אלא ש מכושו וכ״ש בשאינה מסויימת. יש
 מפרשים בענינין אחרים ולא נהירא
 לי כלל: כדאזיל תיירא דתורי והדר.
 כשיחרוש צמד בקר שורה אחת מקצה
 גכול השדה ועד קצהו והדר וכחזרתו
 יעשה עוד שורה אחרת דהיינו שחי
 שורות על פני כל השדה משפחו אל
 שפתו ממזרח למערב מתוך כך קנה
 כל השדה גם מן הצפון לדרוס דכיון
 דחרש שתי שורות על פני כל אורך
 השדה או על כל רחבו כאילו חרש
 כולו שהרי החזיק כו מראשו ועד סופו.
 כן נראה בעיני: אמר רב יהודה אמר
 שמואל נכסי העובד כוכבים. שמכרס
 עובד כוכבים לישראל שקבל העוכד
 כוכבים הדמים ממנו ועדיין לא החזיק
 בה ישראל זה הקונה אותם: הרי הן
 למדבר. הפקר כדמפרש לקמן שאס
 קדם ישראל אחר והחזיק כס קנה
 כאילו הן נכסי הגר שמת. ויש מפרשין
 דמעות מיהא יחזיר ללוקח ראשון ולי
 אין נראה כלל דא״כ מאי הרי הן כמדכר
 אלא זכה כהן לגמרי ואס יכול לוקח
 ראשון לדון עם העוכד כוככי׳ ולהוציא
 ממנו מעותיו יעשה ואס לאו יפסיד.
 ומיהו נראה כעיני 8דהאי שני רשע
 מיקרי דכיון דיהב לוקח ראשון זוזי לא
 גרע מעני המהפך כחררה וכא אחר ונטלה דמיקרי רשע ההוא אחר.
 ופירש רכינו חננאל דלית הלכחא כשמואל ומשום דמקשי עלה אביי
 אידך דשמואל דאמר דינא דמלכותא דינא ובא רב יוסף לתרץ והקשהו
 אכיי ואמר דמעולס לא אמרה שמואל דא״כ קשיא דשמואל אדשמואל
 דאמר דינא דמלכותא דינא. ולי נראה דהלכתא כשמואל דהא רכ נחמן
 דדיינא הוי והלכתא כוותיה כדיני נכמונות יג.ן דן כוותיה לקמיה וגס הרכה
 אמוראים כשמואל ס״ל לקמן וסליק שמעתין בהט והא דאמר שמואל
 דינא דמלכותא דינא רב יוסף עצמו היה יודע תירוץ לדבר (י) דא״ל
 לאביי אנא לא ידענא עוכדא היט הוה כוי לא חשש לתרץ מאחר דהוה
 מייתי ראיה מעובדא: כי מנוו זוזי לידיה. מן הלוקח: אסתלק ליה.
 העוכד כוככיס שהרי כל קנינו של עוכד כוכבים בכסף כדאמרי׳ בפ״ק
 דקדושין (לף יד:) ומשקבל המעות לגבי דידיה הויא מכירה גמורה
 שאין יכולין עוד לחזור זה בזה ישראל לא קני במתן מעות עד דאתא
 שטרא לידיה כדאמרינן כקדושין נכו.] וכדפרישית לעיל{>!.} דאסילו מישראל
 חבריה לא קני בזוזי עד שיכתוב לו את השטר וכ״ש מעובד כוכבים
 דסתס עובדי כוכבים אנסים הס ואין בדעתו לקנות בלא שטר והלכך
 אי אתא ישראל אחרינא רפק ביה פורתא מקמי האי קנה. ודוקא בלוקח
 מעובד כוכבים אבל לוקח מישראל חבירו נהי דלא קני לוקח עד דאתי
 שטרא לידיה אחר מיהא אין יכול לקדם ולהחזיק שהרי עדיין ברשות מוכר
 קיימא שכל זמן שלא החזיק הלוקח או לא כא השטר לילו יכולין שניהם
 לחזור זה בזה: מי אמר שמואל הכי. דקני ליה >ה< שני לארעא לעוכל
 כוכבים בחזקה בלא שטר מן העובד כוכבים: והאמר שמואל דינא דמלכותא
 דינא. כל מסיס וארנוניות ומנהגות של משסטי מלכים שרגילים להנהיג
 במלכותם דינא הוא שכל בני המלכות מקכליס עליהם מרצונם חוקי
 המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע׳׳פ
 חוק המלך הנהוג כעיר משוס גזל: ומלכא אמר. לא ליכול ארעא
 שוס מחזיק בארעא אלא א״כ יש בידו שטר מכירה מן המוכר והיאך
 יקנה זה המחזיק הואיל ואין לו שטר מן העוכד כוכבים אלא לוקח ראשון
 יקנה כדינא דמלכותא לכי אתי שטריה דעובד כוכבים לידיה: אמר ליה אנא
 לא ידענא. רכ יוסף נמי בע״כ הוה ידע להא דאמר שמואל דינא דמלכותא
 דינא והא דקמהדר ליה לאכיי אנא לא ידענא כר ודאי היה יודע
 חירוץ לדבר אלא דעדיף ליה למימר עובדא ולכך לא חשש לתרץ ואביי
 מהדר ליה דמההוא עוכדא ליכא לאיתדי ראיה ומיהו רב יוסף לא חזר בו

 ושאינה מםויימת במצריה עד כמה אמר רב
 פפא אכדאזיל תיירא (א) דשורי והדר אמר רב
 יהודה אמר שמואל בנכםי עובד כוכבים הרי הן
 כמדבר כל המחזיק בהן זכה בהן מ״ט עובד
 כוכבים מכי מטו זוזי לידיה אםתלק ליה ישראל
עד דמטי שטרא לידיה הלכך הרי הן  לא קני נ
 כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן א״ל אביי
והאמר  לרב יוסף מי אמר שמואל הכי א)
 שמואל ידינא דמלכותא דינא ומלכא אמר לא
 ליקני ארעא אלא באיגרתא אמר ליה 8אנא לא
 ידענא(0 עובדא הוה בדורא דרעותא בישראל
 דזבן ארעא מעובד כוכבי׳ ואתא ישראל אחרינא
 רפיק בה פורתא אתא לקמיה דרב יהודה
 אוקמה בידא דשני א״ל דודא דרעותא קאמרת
 התם באגי מטמרי הוו דאינהו גופייהו לא הוו
 יהבי טםקא למלכא ומלכא אמר מאן דיהיב
 טםקא ליכול ארעא רב הונא זבן ארעא מעובד
 כוכבים אתא ישראל אחר רפיק בה פורתא
 אתא לקמיה דרב נחמן אוקמה בידיה א״ל
 מאי דעתיך דאמר שמואל נכסי עובד כוכבים
 הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהם זכה

 ליעבד

 ושאינה מסוימת במצריה עד כמה. סי׳ כמה יקנה כמכוש
 אחל כדאזיל תיירא דתורי והדר פירוש כשיעור מדת
 תלס (0 והן היו יולעים מלת החלס כמה היה אורך שלו לבשלה
 גלולה לא היו חורשים כמענה אחל כל אורך השלה ולא כס״ה

 כשיחרוש צמר כקר שורה אחת מקצה
 גבול שלהו על קצהו ומתוך כך קונה
 כל השלה חלא ללישנא לא משמע
 הכי ועול לאמאי בעי והלר רק
 כשיחרוש פעם אחח אע״ג ללא הדר:
 עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה
 אסתלק ליה. ס״ה משום דכל קנינו של
 עובד כוכבים בכסף כדאמרינן בפ״ק
 דקדושין(ל׳ יל: ושם) אשכחן עובד כוכבים
 רכל קנינו ככסף ולאו ראיה היא לפי׳
 ר״ת דמפרש התם דוקא כעכד עכרי
 קאמר שאין כו קנין אחר דשטר לא
 ידעינן ביה אפי׳ בישראל אלא מדהוקש
 לאמה העבריה ואמה העבריה לאחרח
 אבל בעובד כוכבים דלא שייך ביה
 קדושין ליכא למילף מאחרח ועוד
 תניא התם מכסף מקנתו בכסף הוא
 נקנה ואינו נקנה בתכואה וכלים
 דהיינו חליפין משמע דה״ה בשטר
 אינו נקנה דאפילו כל שוה כסף הוה
 ממעט התס מכסף אי לאו דכחיכ ישיכ
 לרכות שיה כסף ככסף אכל כעלמא
 אור״ת דאדרבה אין קנינו של עובד
 כוככיס ככסף אלא במשיכה וכדר׳ יוחנן
 קי״ל דדריש (3טמת לף יג:< מיד עמיתך
 בכסף הא מיד עובד כוכבים במשיכה

 וכן כפ׳ כתרא דע״ז(לף עא. ושם ל״ה ר3) מסיק דמשיכה לעובד כוכבים
 קונה והא דקאמר הכא ועובל כוכבים מט מטו זוזי ליליה אסתלק ליה
 היינו משוס דמצינו בעובד כוכבים קנין כסף בעפרון ושטר ודאי לא קנה
 בעובד כוכבים משום דישראל גופיה לא קנה בשטרא אלא מספר המקנה
 דירמיה והתם ישראל הוה: וישראל לא קנה עד דמטי שטרא
 לידיה. שהיו עומדים כמקום שכותבין את השטר וקשיא לרבינו
 שמשון בן אברהם דאמאי לא קנה בכסף גרידא מעפרון כק״ו
 מגופו גופו באחת ממונו בשתים כדאמרינן בבכורות בפ״ב (לף יג.
 ושס) דליכא למימר שאינו גומר בדעתו לקנות עד שיהיה בשטר
 דמאחר שהעובד כוככיס מסתלק למה לא יגמור כדעתו לקנות ויניחנו
 להיות הפקר והוה לן למימר דהוי כאילו פירש אי כעינא ככססא איקני
 מה״ט דפרישית וצ״ל דאנן סהדי שלא היה כדעתו אלא כמות
 שהוא רגיל לקנות עס ישראל דהיינו בשטר מדלא פירש אי בעינא
 בכספא איקני אבל קשיא לרבינו שמשון בן אברהס דבסרק 3׳ דבכורות
 >ש0) א״ר יצחק ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמה בדיניהן
 אע״פ שלא משך קנה וחייבת בבכורה ואמאי לא אמרינן אע״ג
 דקנה מן התורה כדאמר אביי התם בדיניהם שפסקה להן תורה מיד
 עמיתך במשיכה הא מיד עובד כוכבים בכסף מ״מ אין כדעתו לקנות
 אלא עד שימשוך כמו שהוא רגיל לקנות עם ישראל כדאמרינן
 הכא וי״ל דהתס בדיניהם קאמר ונראה דשרי לישראל לתכוע(י) מינייהו
 מעותיו אע״פ שמתוך כך יחזיר העוכד כוככיס ויגזול אח המחזיק דבדין
 קא תבע ליה דלא נתן לו מעות אלא ע׳׳מ שתבא הקרקע לידו ואס
 המחזיק יכול לישמט מן העובד כוכבים ישמט אע׳׳פ שהלוקח מפסיד אך
 אס המחזיק בעי לפרוע לו מעותיו אס(ח) יפקיענו הראשון הקרקע מידו
 ע״י עובד כוכבים נראה דה״ל מסור ממש: באגי דמטמרי הוו כוי.
 והא דאמר בהניזקין (גיטין לף נח: ושם ד״ה אכן) דאזול מרוותייהו
 דבאגי ואזיל גידול בר רעילאי ויהיב טסקא דתלת שנין ולכי אתו
 מרוותייהו הדרא להו ולא אמרי׳ טון דלא יהבי טסקא הופקעה מידם
 וזכה בה גידול כר רעילאי דהתם מיירי כגון שאמרו מרוותייהו לבני
 כאגי שיחרשו הקרקע ויזרעו ויאכלו פירות ויפרעו טסקא עד שיחזרו
 ונתרצו להס בני כאגי ונתנוה לגילול הלכך לא הופקעה מילס וכשיחזרו
 חזרו להן אכל הכא הוו מטמרי בשביל המס שלא רצו לפרוע:

 אס

 עין משפט
 נר מצות

 רטא א מיי׳ פ׳׳א מהל׳
 זכיה ומתנה הל׳ י
 סמנ עשי! עג טוש״ע מ״מ

 סי׳ ערה סעיף ג:
 רמכ ב מיי׳ שס הל׳ יד
 סמנ עשי! פה מיש״ע
 ח״מ סי׳ קצד סעיף נ יסי׳

 רעד:
 רמג ג מיי׳ שס יפ׳׳א מהל׳
 מטרה הלכה י״ז סמג
 שם נווש״ע ח״מ סי׳ קצד

 סעיף א:
 דטד ד מיי׳ פ״א מהל׳
 זטה הל׳ טו ופ״ה
 מהל׳ נדלה הל׳ יא סמג שס
 וסי׳ ענ טוש״ע שס יסי׳

 שסט סעיף נ ז ח ט:

 רבינו גרשום
 ושאינה מסוימת. אלא
 בקעה גדולה היא: עד
 כמה. קנה בה: תיירא דתורי
 והדר. כלומר כמו שהולך
 צמד בקר של מתרישה
 בתלם וחוור ועושה תלם
 אחר כשיעור אותן שני
 תלמים קני ולא יותר: כל
 המחזיק בהן וכה בהן. כגון
 שאם מכר עובד כוכבים
 שדהו לישראל אחד ונתן
 לו מעות ובא ישראל אחר
 והחזיק בה קודם שיכתוב
 לו שטר זכה בהן זה
 שני ובלבד שיחזיר מעותיו
 לראשון: מי אמר שמואל
 הכי. דהאי שני זכה בלא
 שטר: והאמר שמואל דינא
 דמלכותא דינא. דכל מי
 שבא מחמת עובד כוכבים
 יש לירון בדין מלכות: אלא
 באיגדתא. בשטר: בדורא
 דרעוותא. בכפר של רועים:
 התם באגי מטמרי. שדות
 טמונות היו בידי עובדי
 כוכבים שהיו מבריחין מן
 המס ואמטול להכי לא
 הוי צריך למיקני מינייהו
 בשטרא דלא הוו דידהו
 לגמרי אלא משועבדים הן
 למס המלך. והואיל ורצו
 להבריח המס יכול להחזיק
 בהן מי שירצה בדינא
 דמלכותא ובלבד שיתן המס
 של שדה דהיינו טסקא. אבל
 בעלמא דלאו באגי מטמרי
 אימא דלא קני המחויק כהן

 אלא בשטר:

 דמכל מקוס שמואל אמרה כדאמר כסמוך והאי דקשיא ליה דינא דמלכותא דינא רב יוסף לא ס״ל האי דאמר אביי ומלכא אמר לא ליכול
 ארעא אלא בשטרא דלאו דינא דמלכותא הוא אלא כחזקה נמי ליכול: גדורא דרעותא. שם מקוס. אי נמי כפר של רועים: אתא לקמיה דרב
 יהודה. ורוב מעשיו שמע משמואל רבו: דורא דרעותא קאמרת. בתמיה. וכי משם אתה מכיא ראיה מכסי העוכד כוכבים הרי הן כמדבר:
 גאגי מיטמרי. שדות טמונות שלא היו הבעלים נותנין את המס למלך אלא מבריחין עצמן: דאינהו גופייהו. בעלים ראשונים לא הוו
 יהבי טסקא ומדינא דמלכותא לא היה בידם דכעליס כח למכור ומכרן בטל וזה השני שהחזיק קנה כדינא דמלכותא שהתנה בחזקתו
 על מנת ליתן את הטסקא למלך ומלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא בחזקה בלא שטרא אבל בקרקע שהיא ירושה לעובד
 כוככיס מאכוחיו ומכרה לעולם אימא לך אם בא אחר והחזיק בה מוציאין אותה מידו ומחזירין לראשון כשיהיה לו השטר מן המוכר:

 ליעבד



 עין משפט
 נר מצוה

 דמה א ב מיי׳ פ״ח מהל׳
 גוילה הל׳ יד סמג
 עשי! ענ טוש׳׳ע מ״מ סי׳

 שסט סעיף ט:
 דמו ג טוש״ע יו׳׳מ סי׳

 רעח סעיף י נהג״ה:
 רמז ד ה טוש״ע מ״מ סי׳
 קסג סעיף ו וע״ש כל

 דיני המסיס:
 רמדו ו מיי׳ פ״א מהל׳ זטה
 ומתנה הל׳ י סמג
 עשי! פג טוש״ע ח״מ סי׳

 ערה סעיף ד:
 דמט ז ח מיי׳ פ״ג מהל׳
 מתנות עניים הלכה נ

 רבינו גרשום (המשך)
 כרב הונא בריה דרב יהושע.
 והאי דקאמרי ספרי דהלכ׳
 כוותיה לאוקמי מלתא
 הוא רבעי. כלומר להחזיק
 דבריהן לפי שהן רגילין
 לכתוב שטרי מכירה לאותן
 הלוקחין מן המוכסין דגבו
 ארעא לכרגא ומש״ה אמרו
 הלכה כוותיה כדי לקיים
 שטרי כתיבתן להרבות
 שכרן ולעולם אמרי׳ אין
 הלכה כרב הונא: פרדכת
 מםייעא מתא. אדם בטל
 דלית ליה שדות לעסוק
 בהן ואין מתעסק בשום
 דבר אלא בבטלנות היינו
 פרדכת. מסייעא מתא.
 שצריך לו לאותו פרדכת
 ליתן חלקו בעול בני
 העיר לשעבוד שר העיר:
 וה״מ. דצריך ליתן חלק:
 דאצילתיה מתא. שהצילוהו
 בני העיר בדבריהם מיד
 השר שאמרו לשר אין לזה
 כלום ליתן לך ושמע להן
 והניחו על פיהן וניצל על
 פיהן. חייב לסייעם: אבל
 אנדיסקי. היינו שר העיר
 מעצמו נותן לו לאותו
 פרדכת שאמר איני חושש
 ליקח מזה כלום םייעתא
 דשמיא הוא דרחמי עליה
 ואינו צריך ליתן עמהם
 לסייעם: המצר. והו חריץ
 או גדר העשוי סביב השדה
 להיברא בין שדות אחרות:
 והחצב. שם אילן ואין
 נוטין שרשיו לכאן ולכאן
 אלא במקום שנוטעין אותו
 יורדין עד התהום ומש״ה
 נוטעין אותן על הגבולין
 בין שדה לחבירתה לפסוק.
 ומש״ה אמר מפסיקין בנכסי
 הגר [שאם היי] באחת
 משדות הגר מופסקת בין
 כל אחת במצר או בחצב
 לא קנה אלא עד מקום
 המצר או עד מקום החצב:
 אבל לפאה ולטומאה לא.
 אין מפסיקין. כיצד לפאה
 שאם היה מצר או חצב
 בשדה אינו מפסיק שיהא
 צריך להניח שתי פאות
 משום אותו הפסק אלא
 יקצור כל השדה ויניח פאה
 אחת על כולו ולטומאה נמי
 אינו הפסק. כיצד כדמפרש
 לקמן הלכתי למקום הלז
 בשדה זו והטומאה היתה
 ממצר להלן או מחצב
 להלן ואמר איני יודע אם
 נכנסתי למקום הטומאה
 מעבר למצר או לחצב אמריי
 דספיקו טמא דלא הוי הפסק
 לטומאה האי מצר וחצב:
 אפי׳ לפאה ולטומאה. הוי
 הפסק האי מצר וחצב
 כדתנן אלו מפםיקין לפאה
 א) ולשדו׳ דצריך להניח
 שתי פאות דכשתי שדות
 דמי: שלולית. כעין אמת
 המים ומקום שמי גשמים

 שוללין שם:

 א) נראה דצ״ל לשני שדות.

 הזמת הבתים פרס שלישי בבא בתרא נה.
 אם כן בטלת ירושת בנו. דבשלמא מכל אדם שיש עליו כתובת
 אשה ובעל חוכ אף על פי שנכסים משועבדין להן מ״מ אין
 ירושת כנו הככור בטילה משוס למלוה ואשה מחסרי גוביינא וצריכי
 אדרכתא ואכרזתא ושומא אכל למס המלך אפילו קרקע שוה אלף זוז
 משועבדת לדכר מועט והקרקעות
 עיקר הן של המלך וכבר הוא מוחזק
 ולא מחסרי גוכיינא. ר״י ור״ת:
 אנדיסקי. פי׳ כוחבי שטרוח
 המלך דדיסקא הוא
 שטר כדאמר כהגוזל כחרא (ב״ק דף
 קיב0 האי מאן דנקיט דיסקא מב״ד
 הגדול ובפרק השולח (גיטין דף לי.)
 מעיקרא במאי אפקינהו בדיסקי:

 ליו

 ליטבד לי מר לאידך דשמואל. טון דכשמואל סבירא לך ולא ליקני אלא
 ההוא פורתא דרפק. והא לא מצי למימר ליעכד לי מר כאידך דשמואל
 דאמר דינא דמלכותא דינא ולא ליקני אלא בשטר דטון דמודי רכ
 הונא דשמואל אמרה לההיא מכסי הגר הרי הן כמדכר על כרחך זקוק

 אתה לתרץ דלא תקשי שמואל
 אדשמואל וכדפרישית לעיל: אין
 מוציאין לוי. כשמואל: ולן היו רבותינו
 לוי. כל זה שלח רב הונא בר אבין:
 דיגא דמללותא דינא. כהגוזל(א) קמא
 (ב״ק דף קיג:< אמר תדע דקטילו דיקלי
 וגשרי גשרי ועכרינן עלייהו: דאריםא
 דפרסאי ארבטין שנין. חזקת פרסיים
 מ׳ שנים היא ע״י דינא דמלכותא
 דאע״ג דלא קני איניש אלא כשטר
 מיהו אס החזיק בה עכו״ס מ׳ שנים
 ובא ישראל וקנה ממנו הוי קנין גמור
 ולא יוכל ישראל אחר לומר שלי היא
 שגזלה עכו׳׳ס ממני ואע״ג דאמרינן
 (לעיל דף לה0 ישראל הבא מחמח
 העכו״ס הרי הוא כעכו״ס ואין לו חזקה
 אלא כההוא שטרא שמכרה ישראל
 לעכו״ס הכא יש לו חזקה. אי נמי אתא
 לאשמועינן דאע״ג דבשאר מקומות
 הרא חזקה לישראל בג׳ שניס בארץ
 פרס אינה חזקה בפחות ממי שנים
 דדינא דמלכותא הוא שם כן: הני
 זהרורי. בעלי נחלות העשירים קונים
 מעבדי המלך שדוח עניי העיר שאין
 יכולין ליתן הטסקא למלך והן פורעין
 את המס ומחזיקין כקרקעות בשביל

 ליעבד לי מר כאידך דשמואל דאמר שמואל
 לא קנה אלא מקום מכושו בלבד א״ל בהאי
 אנא א<כשמעתין סבירא לי דאמר רב הונא
 אמר רב כיון שניכש בה מכוש אחד קנה
 כולה שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח
 שדה מעובד כוכבים ובא ישראל אחר והחזיק
 בה אין מוציאים אותה מידו וכן היה ר׳ אבין ור׳
 אילעא וכל רבותינו שוין בדבר אמר ״רבה

 הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל
 ג)דינא דמלכותא דינא י׳ואריסותא דפרםאי עד מ׳ שנין אוהני זהרורי תבין

אבל לכרגא לא מ״ט כרגא אקרקף  ארעא לטםקא זבינהו זביני וה״מ לטםקא :
 דגברי מנח רב הונא בריה דרב יהושע אמר אפילו שערי דכדא משתעבדי
 לכרגא אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן קשי בה אמימר נא״כ בטלת
ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק א״ל  ירושת בנו הבכור דהוה ליה ראוי ה)
 אי הכי אפילו טםקא נמי אלא מה אית לך למימר דיהיב טםקא ומית הכא
 נמי דיהיב כרגא ומית אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן שאילתינהו לםפרי
 דרבא ואמרו לי הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע ולא היא התם לאוקומי
 מילתיה הוא דאמר ואמר רב אשי יפרדכת מםייע מתא וה״מ דאצילתיה מתא
 האבל אנדיםקי םיעתא דשמיא היא אמר רב אסי א״ר יוחנן יהמצר והחצב מפםיקין

 בנכםי הגר יאבל לענין פאה וטומאה לא כי אתא רבץ אמר רבי יוחנן אפילו
 לפאה וטומאה פאה מאי היא דתנן יי״ואלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית

 ודרך
]: זבינייהו זביני. מה שקונין הקרקע מעבדי המלך בשביל המס  המס שכן דינא דמלכותא דמאן דיהיכ טסקא ליכול ארעא כדאמר לעיל ונד:
 שנותנים מכרן קייס דדינא דמלכותא דינא ואס יחזרו בעלים ראשונים או יתעשרו ראמרו להחזיר המס להני זהרורי לא יוכלו לערער על
 הני זהרורי כלל דזבינייהו זביני: זהרורי. על שם נחלה שקרוי זיהרא לקמן בפרק המוכר את הבית (דף שא:) ואי א״ל זיהרא אפילו בוסתני
 ופרדסי. והילך תלת מילי קמייתא דינא דמלכותא דינא ובאריסא דפרסאי והני זהרורי שתלרין בדינא דמלכותא דינא הרי תלת: והני
 מילי. דזבינייהו זביני אי זבין לטסקא בשביל מס הקרקע שלא נתנו הכעליס: אבל ללרגא. כשכיל כסף גולגלתא שלא פרעו
 מכרו להם עבדי המלך קרקעותיו של זה לא הוו זכיני דאין זה דינא דמלכותא לגבות הקרקע בשביל מס הראש ט אס בשביל
 מס הקרקע: אקרקפתא דגגרא מנח. או יתפשוהו עד שיחן מאליו או יברח מן העיר. והך מלתא גמרא קאמר ליה: אפיי שערי
 דלדא. שכבר נתלשו מן הקרקע ומונחין בכדו וכל שכן קרקע עצמה ולא שנא זבין ארעא לטסקא או לכרגא זבינייהו זביני דהט
 הר דינא דמלכותא: שערי דלדא. כלומר כל מטלטלין שיש לו בעולס משועבדין למלך בשביל מס ראשו והיכא דלא פרע נתחייב כל
 אשר לו ומי שיקנה מעבדי המלך בין קרקעות בין מטלטלין זבינייהו זביני: אם לן. דאפילו שערי דכדא משתעבדי לכרגא היכי
 יתקיים הכתוב דכתיב (דברים כא) בכל אשר ימצא לו הד באותה המלכות כטלת ירושת כנו הככור רכל ממון האב אס מת ולא
 פרע עדיין כרגא דשנה זו הוה ליה ממונו ראר דאינו מוחזק בו כלל כי אס המלך דשעכוד המלך עדיף משאר שעכודין וכגכר דמי. ומיהו
 לאו אתקפתא מעלייתא היא דאיכא למימר אין הכי נמי תבטל ותבטל לשם ובשאר מקומוח יחקייס דשבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה:
 אי הלי אפי׳ טםקא נמי. רב אשי הוא דקפריך עליה דאמימר הכי דטון דקשיא ליה לאמימר הכי אפילו כי אמדנן ארעא לטסקא אשחעבדא
 לדכד הכל א״כ בטלת בקרקעות ירושת בנו הבכור: אלא מאי אית לך למימר. היכי דמי דלא תכטל כגון דיהיב טסקא של
 אותה שנה בחחלת השנה ומית דעד סוף השנה אינה משועבדת למלך עוד והוה ליה מוחזק ויטול בה בכור פי שנים ה״נ וכוי: ולא היא
 (« התם. לית הלכתא כרב הונא בדה דרב יהושע דלא משחעכדי לא קרקעות ולא מטלטלין לכרגא ואי זכון לכרגא לא הוו זבינייהו זביני
 דכרגא אקרקפתא דגברא מנח ואינהו ספד דרבא דאמרי הלכתא כרב הונא לאוקומי מלתייהו בעו לקיים מעשיהם ושטרות שכתכו
 על מטרת קרקעות שנמכרו לכרגא ובאו לומר דמשתעבדי לכרגא כדי שיהו המטרות והשטרות קיימין ומיהו שלא כדין נכתבו
 השטרות ונמכרו הקרקעות והדד זביני: פרדלת. אדם כטל ממלאכה ומלמוד ומדרך ארץ ואין עוסק בישובו של עולם כלל: מסייט
 מתא. הוא חייב בעול הקהל ואף על סי שהוא אינו עושה דוח כעיר: והני מילי. דמסייע לימן כמס הקהל: לגון דאצילתיה מתא. עכדי
 המלך היו תובעים לו לבדו והס הצילוהו והקלו במשאו בטענותם שאמרו עליו שאין לו ממון ומתוך כך נתרבה מס שלהן והכביד
 עולן יותר כגון שהמלך רגיל ליקח מכולן מס קצוב לשנה ובאו לחבוע לכל אחד כפי אומד דעחס עד שיעלה גיבויים לחשבון מס
 הקצוכ והיו שואלין לזה יוחר מדאי והס הפצוהו ופטרוהו ומה שפחתו מזה יגכו מן השאר: אבל אנדיסקי. ממונין של מלך הרגילין
 לגכות מכל בית וכית מכל איש ואיש עד שיעלה החשכון למס הקצוכ ושכחוהו לזה או לא רצו לשאול לו כלום כשכיל שהוא אדם
 בטל וסבודן היו שאין לו ממון וגכו כל המס מכל השאר אף על פי שהכביד עליהם המס כדי שהיה לו לזה ליתן פטור דסייעתא דשמיא
 הוא שמחלו לו: המצר והחצב לוי. ב׳ שדות של גר ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן לא קנה את חבירתה אלא האי דאחזיק ביה לבדו
 קנה כדאמר רבי יוסי בר חנינא לעיל בשמעתתאי). והוא הדין אס אין שם מצר אבל יש חצב נטוע בינתיס מפסיק: חצב. הוא אילן או
 עשב שבו תיחס יהושע את ארץ ישראל [לקמן נו.] לפי שיורד רונק כנגדו ואינו יונק לא מכאן ולא מכאן כדאמר(ביצה כה 0 חצובא מקטע רגליהון דרשעיס
 שמשיגין גבול רעיהן וזה אינו משיג גבול אחר: אבל לטנין פאה או טומאה לא. הר הפסק לחשבן ב׳ שדות אלא יניח פאה אחת
 על שגיהס הואיל וסמוטן זה לזה דמן התורה אין מצר מפליג קרקע המחוברת לחייבה שחי פאוח. ומיהו לגבי חזקה די לנו אס יקנה במכוש
 אחד שדה אחת דהא אפילו כשדה אחת איכא למ״ד לא קנה אלא מקום מכושו [לעיל נד.] וכל שכן בשתי שדות לדבד הכל דלא קנה אלא מה שהחזיק
 וסברא בעלמא הוא דחזקה מעלייתא בעינן שיחזיק בכל השדות: פאה וטומאה. לקמיה מפרש מאי נפקא מינה כין שדה אחת לשתים: אפיי
 לפאה ולטומאה. דמאי שנא מחזקה: פאה מאי היא. לגבי מאי מהני הפסק: דתנן. דהססק מחייב להניח פאה בכל אחח: הנתל.
 ש כנחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע נלבריס כא] קרקע קשה מלא צרורות ואבנים שאין ראוי לזריעה: והשלולית. קבוצת מי גשמים. בהכונס צאן
 לדיר(ב׳׳ק דף שא.) מאי שלולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום(י) ששוללין מי גשמים שם רב ביבי א״ר יוחנן אמת המיס המחלקח שלל לאגפיה:

 ליו

 מסורת הש״ם
 א) [צ״ל כשמעתין יענ״ן],
 ג) [גי׳ רי״ף ורא״ש רבא],
 ג) [לעיל נד: וש׳׳נ], ר) [צ״ל
 ארישן פי׳ חזקה דפרסאי
 כלא שטר מ׳ שנין. ערוך ערן
 אריש אי], ה) [לקמן קיט.
 קכג: קכה: גמרות נא:],
 ו) נייק סא. [פאה פ״ג מ׳׳א]
 מנחות עא:,ז) [לעיל נג:ע״ש

 הגי׳ רג אסי אייר יוחנן],

 הגהות הב״ת
 (א) ישב״ס ד״ה דינא וכוי
 נהגוזל בתרא אמר רבא
 תדע: (נ) ד״ה ולא היא
 לית כצ״ל ותיגח החס נמחק:
 (ג) ד״ה הנחל כגון נחל
 איתן: (י) ד״ה והשלולית
 ונו׳ מקום שמי גשמים
 שוללין שס ונוי שמחלקת

 שלל לאגפיה:

 מוסף רש״י
 ואין הבכור נוטל בראוי.
 ננכסיס שלא היה אניהן
 מוחזק גשעת מיתתו אגל
 רארין היו ליפול לו גירושה
 ונפלו להן לאחר ומן,
 אין הנכור נוטל פי שנים
 בהן (בכורות נא:). ואלו
 מפסיקין לפאה. להניח
 פאה מנל אחד ואחד :ב-ק
 םא.) לחת שחי פאומ (מוחות
 עא:!. הנחל. שדה מכאן
 ושלה מכאן ונחל עמוק
 נאמצע חייכ להניח פאה
 מכל אחד ואחד 1ב־ק סא.<.
 והשלולית. מקום שמי
 נשמיס שוללים שס ואס
 יש שם זריעה מכאן ומכאן
 נוח! פאה לכל אחד ואחד,
 דההיא שלולית מפסקא להו

 ׳,מנחות עא.).

 רבינו גרשום
 בארישתא דפרסאי. דחזקה
 של פרסיים לא הויא תזקה
 אא״כ החויק ארבעין שנין:
 הני זיהרורי. בעלי נחלות:
 דזבין ארעא לטסקא. שקנו
 שדה של אדם שנטלוה
 ממנו מחמת שהבריח מס
 שלה: וביניה וביני. משום
 דדינא דמלכותא דינא דאמר
 דמאן דיהיב טסקא ליכול
 ארעא. אבל שדהו של אדם
 שנטלוה ממנו בשביל שלא
 נתן כרגא. מס גולגלתו
 אינן רשאין לקנות משום
 דכרגא אקרקף גברי מנח.
 כלומר ראש האיש עצמו
 משתעבד לכרגא ולא שדהו
 דלא היה להם ליטול שדהו
 בשביל מס הכרגא: אפי׳
 שערי דכדא משעבד לכרגא.
 וכ׳׳ש שדהו. ואפי׳ מכרו
 שדהו מפני הברחת כרגא
 הויא מכורה: א״כ בטלת
 ירושת בנו הבכור. וא״כ
 הוא דכל נכסין משעבדי
 לכרגא אפי׳ שערי דכדא
 א׳׳כ כל ומן דלא יהב
 כרגא אינן מוחזקין נכסיו
 בידו וא״כ לא יירש מהן
 הבכור פי שנים משום
 דאין הבכור נוטל בראוי
 כבמוחוק: אי הכי אפי׳
 טסקא נמי. אם מת ולא
 יהב טסקא אינה מוחזקת
 הקרקע בידו א״כ אין הבכור
 נוטל פי שנים בה: אלא
 דיהב טסקא ומית בו ביום.
 בההוא יומא מצי שקיל פי
 שנים דמההוא שעתא דיהב
 טסקא וכרגא הוחזקו בידו:
 ואמרו לי הלכתא כרב הונא
 בריה דרב יהושע. דאמר
 אפיי שערי דכדא משעבד
 לכרגא: ולא היא. אין הלכה



 מםורת הש״ם
 א) טהרוח פ״ו [מ״ה] פסחים
 י. ע״ז ע., נ) [עי׳ טהרומ שם
 מייד], «) שנח פ. כריחומ יז.,

 ד) 1צ״ל נסחרה],

 הגהות הב״ח
ע וכר  (א) -שב״ם ל״ה ל
 ל׳ אמוח. נ״נ נפ׳ המוכר
 פירוח לף ק׳ איתא לרך
 היחיל הוא שט גמרין ומחצה
 פי׳ שחי אמוח קטנוח ומחצה
 וע״ש: (ג) ד״ה ספק וכוי
 אם נא על מקום הקבר אס
 לאו: (ג) ד״ה וקלייק וכוי
 לפטר בשתי רשדות הכא
 חייב לאין המצר: (ו) ד״ה
 נמס׳ שנת ונו׳ ולא חשינא
 הוצאת לנר מאכל חשונ:
 (ה) תום׳ ל״ה לרך היחיל
 ולרך הרניס שביל היחיד
 ושביל הרבים הקבוע
 ובו׳ כירושלמי פריך וכוי
 משום סיפא נקטיה לקחני:
 (י) בא״ד הי מינייהו עדיף
 דדרך היחיל רחנ: (ז) דייה
 ר׳ אליעזר יכו׳ ימשני לא
 שאני: (ח) כא״ד ומשני
 טון דפתחו חטות יכו׳
 וכספק ניאה למי אלמא
 אע״ג: (ס) כא״ד אלא
 לר״א דוקא ולעיל שרי
 שמואל נהאי לישנא אפי׳
 לרבנן: (י) בא״ד הוה ילע
 ר״א דשרייה אס הם רינ
 ישראלים או רוב עונדי
 מכניס: (נ) בא״ז־ כלמיכח
 התם הסיגיא: (ל) ד״ה
 נהעלס יכי׳ לא נעי הכא
 רבי יוסי אלא לרשוח אחת:
 (מ) נא״ד שס המלאכה
 היינו כחינה והכתיבה

 נגמרה:

 מוםף רש״י
 ושביל הרבים ושביל
 היחיד הקבוע כוי. ואי לא
 קניע לא מפסיק, למקוס צר
 היא ילא חשינ (מנחות עא:1.
 הנכנס לבקעה. הרנה
 שלוח הסמוטס יחל קט
ו שלוח הרנה  נקעה (פסחים י
. בימות (  זו אצל זו !ע״י ע
 הגשמים. הדא נקעה רשוח
 היחיל לטומאה מפני שכנר
 צמח הזרע ואין רשות
 לכל אלם לימס לה וקי״ל
 ספק טומאה כרשות היתיל
 ספקו טמא (פסחים י. וכעי״ז
 ע-זשם<. בשדה פלונית.
 כלומר נאמת השלות דולעיס
 אנו נאיזי היא ונל שלה ושדה
 מסדימת נמצריה (פסחים
! או: נאמת מן השלוח  י
 ואין אגו יולעי! איזו היא
 ועי! ע<. הלכתי למקום
 הלז. ננקעה וו 1שם ושש.
 וחכמים מטמאין. להדא
 לה ספק טומאה נרה״י,
 ור״א לא חשינ לה ספק
 טימאה אא״כ נכנס לשלה
 אנל איני יודע אס האהיל
 אס לא, אנל השתא היה
 ליה ספק ספיקא !פסחים י.!.
 ספק מגע טומאה. דאמר
 נכנסתי לשדה שהטימאה נה
 ואיני יודע אס ננעתי נטימאה
 אס לאו (ע־ז ע ו. בשני
 העלמות פטור. דיש ידיעה

 לחצי שיעור וכריתות יו.ו.

 נה: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 דרך הרבים. ט״ז אמה רוחב לרך היחיד (א) ד׳ אמות ולא זו אף
 זו קתני: שביל הרבים. שהולכין שם רבים ברגליהן אבל לרך
 הרבים מקום הילוך העגלות והסוסים. וכולה לא זו אף זו קתני:
 הקבוע בין בימות החמה. ואפילו בימות הגשמים שאין רגילים
 להלך בבקעה מהלטן שם שאין חרישה
 וזריעה לשם: נוומאה מאי היא. מאי
 הפסק שייך בשדה לענין טומאה:
 דתנן לוי. ואליבא דר״א הוא דשייך
 הפסק כדמפרש ואזיל: בימות
 הגשמים. הדא רה״י לטומאה וספיקה
 טמא שהרי אין מהלטן בה בני אדס
 שלא לקלקל הזריעה: הללתי למקום
 הלז. נכנסתי בבקעה זו: ותלמים
 מעמאים. דסוף סוף מה לי שדה
 אחת מה לי כ׳ שדות חדא ססיקא היא
 שמא הלך עד הקכר והאהיל שמא לא
 הלך וספיקו טמא: םפק ביאה טהור.
 היכא דמספקא ליה אס נכנס כאותה
 שדה ואס חמצא לומר נכנס ספק אם
 כא עד מקוס >ג< טומאה אס לאו וספק
 ססיקא הוא וטהור אבל היכא דליכא
 אלא ספק מגע דפשיטא ליה דנכנס באותה שדה אלא שספק לו
 אס נגע בקבר אס לאו חדא ססיקא הוא וטמא. והלכך לרבי
 אליעזר אי מפסיק מצר וחצב בינתיס וטומאה באחת מהן ואין
 יודע באיזה מהן נכנס ספק כיאה הוא וטהור ואי ליכא מצר
 בינתיס ספק מגע איכא ולא ספק ביאה דכולהו שדה אחת
 הן וטמא: וקדייק גמרא דלרבין אמר רבי יוחנן דוקא
 פאה וטומאה אבל לשבת לא הוי הפסק אי מפסיק מצר וחצב
 כין שני רה״ר והוציא חצי גרוגרת כזה ואחר כך הוציא
 חצי גרוגרת בשני חייב דאסילו לרבי יוסי דפטר בשני רשויות
 «< דאין המצר מפסיקן לשני רשויות: במסכת שבת נעו:] תנן המוציא
 אוכלין חייב בגרוגרת דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה וביצה יג:1
 ולא חשיבא הוצאח דבר (י) חשוב בפחות מכגרוגרת: בהטלם
 אחד חייב. שלא נודע לו בינתיס שהוא שבת דידיעה מחלקח:

 ברשות

 ודרך הרבים ודרך היחיד ושביל הרבים
 ושביל היחיד הקבוע בין בימות החמה ובין
 בימות הגשמים טומאה מאי היא דתנן
 א)הנכנם לבקעה בימות הגשמים וטומאה

 בשדה פלונית ואמר הלכתי למקום הלז ואיני
 יודע אם נכנסתי לאותו מקום ואם לאו ר״א
 מטהר וחכמים אמטמאין נ)שהיה ר״א אומר
 ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא
 אבל לשבת לא רבא אמר אפילו לענין
 שבת דתניא ״הוציא חצי גרוגרת לרשות
 הרבים והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת
 בהעלם אחד חייב בשני העלמות
 רבי יוסי אומר 3בהעלם אחד

 ברשות

 דרך היחיד ודרך הרבים. (ה) בירושלמי סריך אמאי איצטריך
 למיתני דרך הרביס דטון דתנא דדרך היחיד מפסיק כ״ש
 דרך הרכים ומשני משום סיפא נקטינן דקתני הכל מפסיק
 לזרעים ואין מפסיק לאילנות אלא גדר כו׳ וקמ״ל דאסילו דרך

 הרבים לא מפסיק לאילן ומפרש נמי
 אמאי תנא שביל הרבים טון דתנא
 שביל היחיד מפסיק דמשוס אילן
 לא צריך למיתנייה טון דאשמועינן
 דאפי׳ דרך הרבים לא מפסיק לאילן
 כל שכן שביל הרבים אלא אתא
 לאשמועינן דשביל הרבים נמי בעינן
 שיהא קבוע בימות התמה ובימות
 הגשמים והשתא איצטריך למיתני
 כולהו שביל היחיד לאשמועינן דמפסיק
 לזרעים אע״ג דגריע מכולהו ודרך
 הרבים אשמועינן דלא מפסיק לאילן
 ודרך היחיד אשמועינן דלא בעינן
 קבוע ושביל הרבים אשמועינן דבעינן
 קבוע ואין להקשות דלא ליחני שביל
 הרבים ואנא ידענא דבעינן קבוע
 מדתנן דרך היחיד דאי לא בעי לא

 ליחני דרך היחיד אלא ליפני שביל הרבים דהוי רבותא טפי או
 איפכא דלא ליחני דרך היחיד ואנא ידענא דלא בעינן קבוע מדתנן
 שביל הרבים ולא תנא דרך היחיד דהוי רכותא טפי דהא אי לאו
 דתנא תרוייהו לא הוה ידענא הי מינייהו (י< מפסיק טפי דרך
 היחיד רחב טפי ושביל הרבים בקעי ביה רביס: רבי אליעזר
 מטהר. רשב״ס פירש דפליגי דרבי אליעזר חשיב ליה ספק ספיקא
 ורבנן לא חשיבי ליה אלא ספיקא אחת ורש״י פירש בפרק בתרא
 דע״ז (לף ע. ושם) דאיירי בשדה מלאה טומאה וסליגי דר״א סבר
 אע״ג דליכא אלא חדא ססיקא כיון דליכא ספק מגע אלא ספק
 ביאה טהור והיינו טעמא דטומאה מסוטה גמריגן וגבי סוטה הר
 ספק מגע ולא ספק ביאה דודאי י)(נטהרה) וחכמים מטמאין טון
 דאין כאן אלא ספיקא אחת וסוגיא דע״ז מוכתת כפרש״י דר״א
 מטהר אפילו בספיקא אחת דקאמר עובדא הוה בנהרדעא ואמר
 שמואל חמרא שרי כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור

 אחרת
 פטור

 פי׳ דמטעס רוכ גנכי ישראל נינהו לא מצינן למימר דשרא שמואל כדשרא רבא לעיל בעובדא דפומבדיתא דדוקא בפומבדיתא הוו רוב
 גנכי ישראל דרעיס היו כדאמרינן לעיל (לף מו.ו חא אחר לך רמאי דפומבדיתא ואמרינן (חולין לף קס.) פומבדיתאי לוריך אשני אושפחך
 ומשני (׳< לה שאני התם טון דאיכא דפתחי לשם ממונא הוה ליה ספק ספיקא פי׳ ספק גנבי עכו״ס ספק גנבי ישראל ואס תמצי
 לומר עכו״ס אימור לא נגעי טון דידעי ע״י ריח שהיה יין לא היו חוששין כו׳ משמע דלמאי דהוה בעי לאוקומי כרכי אליעזר דסלקא דעתך
 דלא פתחי לשם ממונא ובודאי נגע הר שרי אף על גכ דליכא אלא חרא ססיקא אס עכו׳׳ס אס ישראלים משום דהר ספק כיאה
 אם באו עכו״ס לשם או לאו ומיהו קשה מההוא פולמוס (ע׳׳ז לף ע:< דסליק לנהרדעא ושרייה ר״א וקאמר רב דימי לא ידענא אי
 משוס דסבר כר״א דסבר ספק ביאה טהור אי משוס רוב דאתו בהדי דפולמוס ישראל נינהו ופריך ספק ביאה ספק מגע הוא ומשני טון
 (י!) דפתוח חביות טוכא אימור אדעתא דממונא פתח וכספק ביאה דמי ואע״ג דתלינן אדעתא דממונא והוי ס״ס אס״ה לא שרי אלא
 לר״א «י) ולעיל שרי שמואל בהאי טעמא אפילו לרבנן ופרש״י התם גנכי נהרדעא לא הוו ידעי אס רוכ עכו״ס או רוב ישראלים ושרי
 אפילו לרבנן דספק ספיקא היא אבל הנהו דאזלי בתר פולמוס הוה ידע רבי אליעזר (י) דשרא אם רוב ישראל הס אס רוב עכו״ס
 הלכך אף על גכ דאיכא למימר דאתו אדעתא דממונא ליכא אלא חדא ספיקא אס היו רוכ עכו״ם ושרי לרכי אליעזר טון דפתוח חביות
 טוכא דמוכחא מילתא דלשס ממון כאו ולא מנסט דהוי ככולשת שנכנסה לעיר כשעת מלחמה דקתני אלו ואלו מותרות הלכך אף על גב
 דססק מגע הוא כיון דמוכחא מילתא לקולא כספק כיאה דמי ומיהו קשה לר״ת לשני הפירושים דכמסכת טהרות ופ״ו מ״ל) מוכח
 דרבנן מטמאין אפי׳ בספק ספיקא דתנן כל שאתה יכול לרבות ספיקות וספיקי ספיקות ברה״י טמא ברה״ר טהור טצד כו׳ ואח״כ קתני
 הנכנס לכקעה כימות הגשמים דמייתי הכא ומיהו ההוא דע״ז נוכל לפרש כשיטת רש״י דר״א שרי אפי׳ בספיקא אחת כדמוכח «) הסוגיא
 ורבנן נהי דבטומאה מחמירי לטמאות אפי׳ בספק ספיקא ביין נסך שריא ספק ספיקא ור״ת מפרש דפליגי דרבנן מטמאו אפילו ככמה
 ספיקות משוס דמן הדין אפילו כחדא ספיקא טהור דאוקמה אחזקיה וילפינן מסוטה דטמא וא״כ מה לי חדא ספיקא מה לי תרי ספיקי דהא
 אפי׳ כחדא ספיקא הוה לן למימר דטהור ור״א סכר אין לך כו אלא חידושו ודוקא חדא ספיקא טמא ואתי שפיר ההוא דפולמוס דמשמע
 אפילו בספק ספקא לא שרי אלא לר״א דוקא ובההיא עוכדא דנהרדעא לא גריס ר״ת לא שאני התם כו׳ דלהאי גירסא משמע דמודו רכנן
 דבספק ספיקא שרי ור״א שרי אפילו בספיקא אחת אלא מפרש ר״ת כמאן כר״א בניחותא גריס והדר גריס האי ספק ביאה ספק מגע הוא
 ולאו דוקא ספק מגע קאמר דאדרבה ספק ביאה הוא דספק אם באו עכו״ס שם אס לאו דאימור ישראל כינהו אלא לספיקא אחת קרי
 ספק מגע דספק ביאה דר״א היינו ספק ספיקא והכי פריך והא ספיקא אחח היא ואפי׳ לר״א לא שרי בספיקא אחת וא״ת ומנ״ל דלרבגן אפילו
 ביין נסך אסרי בספק ססיקא ויש לומר דככמה דוכתי מדמה במס׳ ע״ז חומרא דיין נסך לחומרא דטהרות: דבי אליעזר מטהר. נראה
 דגרסינן רבי אלעזר דאי ר׳ אליעזר היט בעי למימר בפ׳ בתרא דע״ז (לף ע. ושס< דשמואל ורכי אלעזר כר׳ אליעזר והא שמואל ור׳
 אלעזר אית להו סוף פ״ק דנדה (לף ח.) דאין הלכה כר׳ אליעזר בסדר טהרות אלא בד׳ והך בסדר טהרות היא: בהעלם אחד חייב. אפילו בשתי
 רשרות ותימה דאמר רכא כפ׳ המוציא יין (שבת לף ס. ושס< הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת והעכירה דרך עליה חייכ מה
 צריך דרך עליה הא לא בעי הבא (ל) אלא לרשות אחת אפילו רחוקות זו מזו רש לומר דודאי בלא דרך עליה חייב והא מקט דרך עליה
 לאשמועיגן דאם העביר פוך ג׳ לחצי גרוגרח המוגחפ דחייב אע״ג דלא הוי תוך ג׳ לקרקע והקשה ר״ח לרבי יוסי דב׳ רשרות אמאי פטר
 והאמר כפ׳ הכונה >לף קל:< כתב אות אחת בטבריא ואות אחת בצפורי חייב מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי וגרס ר״ח מרשומ אחת
 חייב משתי רשויות פטור אס הוציא חצי גרוגרת משתי רשרות לרשות הרבים פטור אבל אס ברשוח אחח לקחה אפילו חלקה והוציאה לשתי
 רשויות חייב דמחוסר קריכה לאו כמחוסר מעשה דמי ולר״י נראה דלאו פירכא היא דלא דמי דהתם שם המלאכה («) כתיבה וכתיבה נגמרה
 כשיכתוב שתי אוחיוח ואפי׳ רחוקות זו מזו אבל הכא שם המלאכה היא הוצאה וכשהוציא לשתי רשויות אכתי לא נגמרה הוצאה עד שיקרבם:

 אבל

 עין משפט
 נר מצוד!

 דנ א מיי׳ פ״כ מהל׳ שאר
 אכות הטומאה הלכה ט:

 רגא ב מיי׳ פי״ח מהל׳
 שנח הלנה כד:

 רבינו גרשום
 דרך היחיד. היינו מצר שבין
 שדותיו כשהולך בו משדה
 לשדה: דרך הרבים. היינו
 מצר שבין שדהו לשדות של
 רבים: שביל. שביל ממש
 אלא של יחיד קצר ושל
 רבים רחב: הקבוע בימות
 החמה ובימות הגשמים.
 דבימות הגשמים מונעים
 דריסת הרגל מן השדות
 משום דזרועין או ואותו
 שביל דמפסיק דמונעין
 לא חשיכ אא״כ הוי
 קבוע בימות התמה ובימות
 הגשמים. קאמר מיהת
 דרך היחיד דהיינו מצר
 דמפסיק לפאה וה״ה לחצב:
 טומאה. נמי מפסיק מצר
 ותצב דתנן הנכנס לבקעה
 בימות הגשמים מש״ה נסיב
 ימות הגשמים כדאמרן
 דבימות הגשמים מונעין
 דריסת הרגל והוי כרה״י
 וקי״ל ספק טומאה ברה׳׳י
 ספיקו טמא דגמרינן מסוטה
 ואפ״ה אם אמר הלכתי
 למקום הלז בבקעה זו
 והטומאה היתה מעבר
 למצר או לחצב ואמר איני
 יודע אם נכנסתי למקום
 הטומאה שמעבר לחצב
 ר״א מטהר דהוי הפסק:
 אבל לשבת לא. דלאו
 הפסק לשבת דלא הוי כשתי
 רשויות: רבא אמר. אפי׳
 לשבת הו• הפסק כדאמר
 לקמן אפי• פיםלא: לרשות
 אחת שתיהן. כגון מרה״י
 לרה׳׳ר חייב דמצטרפי:
 לשתי רשויות פטור. היינו
 לשתי רשויות כגון אם היה
 עומד בבית דיש לו שני
 פתחים אחד פתוח לרשות
 הרבים ואחד פתוח לרשות
 אחר והוציא חצי גרוגרת
 בפתח זה וחצי גרוגרת

 בפתת זה:

 א) לכאורה צ״ל ואותו שניל
 למונעין ממנו נימות הגשמים
 לא חשינ להפסיק אא״נ הר

 קטע וטי.



 עין משפט
 נר מצוה

 דנב א מיי׳ פי״ח מהל׳
 שנת הלכה כד:

 רנג ב מיי׳ פ״א מהל׳ זכיה
 הל׳ יג 1עי׳ נהשגות
 ובמ׳׳מ וכל״מ טיש־׳ע מ״מ

 סי׳ ערה סעיף ז:
 רנד ג מיי׳ פ״א מהל׳
 תרומות יע״ש כל

 הסרק:
 רנה ד מיי׳ פכ״א מהל׳
 עדות הלכה ז טור

 מ״מ סי׳ לח:

 רבינו גרשום
 אמר רבה. היכא אמרי׳
 לשתי רשויות פטור הוא
 שיש חיוב חטאת ביניהן
 כגון מקום שהוא רה״י
 בין אלו ב• רשויות הרבים
 כגון עמוד גבוה י• ורחב
 ד־ מפסיק בין אלו ב׳
 רשויות הואיל דהוא מקום
 חשוב שאם היה מוציא
 גרוגרת שלם ביחד מתוכו
 לרה״ר חייב חטאת להבי
 יש לו כח להפסיקו
 כשהוציאן לחצאין דפטור:
 אבל כרמלית לא. הוי הפסק
 ומצטרפין וחייב: אפי׳
 פיסלא. הוי הפסק לשבת
 ולא מצטרפי: פיסלא. היינו
 תתיכה של עץ שנמוכה
 מי׳ ואינה רחבה ד׳ דהיינו
 כל שהוא כעין מצר וחצב:
 רשות שבת כרשות גיטין
 דמי. מה לענין גט מפסיק
 שאם זרק לה גט על
 הפיסלא והיא עומדת על
 הקרקע או עומדת על
 הפיסלא וורק הגט על
 הקרקע אינו גט עד שיהיו
 היא וגיטה במקום אחד כך
 מפסיק נמי לענין שבת בין
 שני חצאי גרוגרת לפוטרו:
 אין שם לא מצר ולא
 חצב. בנכסי הגר והחזיק
 בה אחד במבושי: מאי.
 עד היכן קנה: כל שנקראת
 על שמו. של גר זכה:
 היכי דמי נקראת על שמו:
 כל היכא דקרו ליה בי
 גרגותא דפלניא גר. כל
 השדה שהיה משקה הגר
 מבורו זכה זה בה: שבו
 תיחס. בין איש לחבידו:
 לא מנה יהושע בספרו.
 אלא עיירות העומדות
 על הגבולים של א״י
 מכלל דאחריני הוי טובא
 שלא היה יכול להזכירן:
 קיני וקניוי וקדמוני. דכרת
 הקב״ה לאברהם אבינו.
 פטור ממעשר רלא ראם
 משה דאינן מזי עממין
 והיינו נמי דרבי מאיר ור״י
 ור• שמעון: פיםקא שנים.
 מעידים אותו בראשונה.
 שאכלה שנה ראשונה:
 ושנים בשנה שניה ושנים
 בשלישי• ונמצאו זוממין.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נו.
 אבל פיםלא לא. הקשה ריב״א והלא פיסלא היא כרמליח דכהזורק
 (גינוין לף עז: ושם ל״ה פליג) מפרש לפיסלא להר גבי גט
 רשות לעצמה כגון ללא גבוהה י׳ א״כ משמע לגבוהה ג׳ ומסתמא
 איירי ברחכה ארבעה ללא אשכחן רשות בפני עצמו שהוא חשיב
 בפחות מארבעה ועמול גבוה ג׳ ורחב
 ל׳ כרה״ר הר כרמלית וא״כ אמאי
 קאמר אבל פיסלא לא ר״ל למ״מ הואיל
 וקטן הוא כל כך ומטלטל לא חשיבא
 לאביי להפסיק בין ב׳ רשרות ככרמליתי):
 אץ שם לא מצד כר. אטומאה
 קאי כלמוכח בהליא בתוספתא
 לטהרות (פ״י) לקתני הנכנס לבקעה
 בימות הגשמים וטומאה בשלה פלוני
 אמרו לפני רבי אליעזר הרי היא של
 רה״י פירש ר׳ מרינוס משמו כל שיש
 לה שם בפני עצמה כו׳ ולא כפ״ה
 לפירש משמו לקאמר רבי מרינוס

 היינו משמו של רבי יוחנן:
 העומדות על הגבולים. אין
 לפרש על הגבוליס
 של א״י דכמה עיירות חשיב שהם
 באמצע א״י אלא בגבוליס רכל שבט
 ושבט וכר: כל שהראהו כוי. טפי
 הוה ליה למינקט מה שתיחס באלה
 מסעי שמונה עיירות של המצר ושם
 מפורש היטב תחוס של ארץ ישראל:
 חייב כמעשר. וא״ת וכללא הוא
 והלא הרכה כרכים ככשוס
 עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל
 ולא נתחייבו במעשר אע״פ שהראס
 למשה ר״ל לקסבר קלושה ראשונה
 קילשה לשעתה וקילשה לעתיל לבא
 והשתא ניחא שלא תקשי כל לאתרי
 מאי לאתא לאתרי כרכים שככשו עולי
 לאפוקי מאי. תימה מאי קאמר
 לאפוקי מאי והא כל קאמר למשמע לאתרי ר״ל(י) למשהראהו לייק
 למשמע לאפוקי וא״ת ולימא לאפוקי חו״ל ר״ל לאין זה חילוש ולכך
 אמר לאפוקי קיני וקניזי וקלמוני אף על גב למא״י הם: הר שעיר
 עמון ומואב. תימה למשמע לעמון ומואב לא כבשום עולי
 מצרים ובספ״ק ליבמות (לף מז. ושס< אמרינן עמון ומואב מעשרין
 מעשר עני כשכיעית לאמר מר הרכה כרטס כבשו ט׳ וקסבר
 קלושה ראשונה לא קילשה לעחיל והניחום שיסמכו עליהם עניים
 בשביעית ואין לומר דהתס בעמון ומואב שטהרו בסיחון להתס
 נהג שביעיח להיינו עבר הירלן דאמרינן בפסחים (לף נ3.) ג׳ ארצות
 לביעור יהולה ועבר היררן והגליל ואומר ר״ת דעבר הירלן
 היינו ארץ סיחון ועוג שלא היתה מעמון ומואב ועול מתרץ ר״ת
 דביבמות נמי איירי בעמון ומואב שלא טהרו בסיחון כלהכא ולא
 בא לפרש התם אמאי אין שביעית נוהגה שם להא חוצה לארץ
 היא אלא לפרש למה מעשרין מעשר עני ולא מעשרין מעשר שני
 שלא לשנות סלר השניס לבמס׳ ידים (פ״ל משנה ג) איכא פלוגתא
 לר׳ אלעזר כן עזריה גזר שיעשרו מעשר שני כמו בבבל שלא לשנות
 מסדר השנים ור״ט גזר שיעשרו מעשר עני כמו במצרים שהיא
 קרוכה מעשרין מעשר עני כדי שיהו עניי ישראל נסמכים עליהם
׳ וא״ת ואמאי לא מייתי כיכמות  אף עמון ומואב שהם קרובים כו
 ההוא טעמא דמצריס דתנן במסכת ידים >שס< ר״ל דניחא ליה למימר
 טפי הרבה כרטס ט׳ דלמ״ד לא קידשה הניחו אפי׳ מא״י עצמה ליבבש
 מפני סמך עניים וזה התירוץ עיקר דבהט מיתרצא דלא קשיא דר״א

 אדר״א ורבי יהושע אדרבי יהושע ואין להאריך:
 עררים קים אםיא כוי. תימה דמשמע אסיא בחו״ל היא
 וא״כ היט קאמר בפ׳ זה בורר (סנהדרין דף ט. ושם)
 רבי חייא בר זרונקי ור״ש בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר השנה בעסיא
 והתניא בפ״ק דסנהדרין(דף יא: ושם ד״ה אין) דאין מעברין אלא ביהודה
 ובשלמא ר״מ דעיבר שנה בעסיא (מגילה יח0 איכא למימר דלא הניח
 כמותו בא׳׳י כדאמרינן בברכות (דף סג.) אר׳׳ע אלא ר׳ חייא ור״ש ליכא
 למימר דלא הניחו כמותן דהא ר״ל הר קרי להו רועי בקר וחשודים
 על השביעית ר״ל דההוא לעבר היינו חישוכ כמו ועיבר שלש שנים
 זו אחר זו דפרק קמא דהתס (סנהדרין דף יב.) תדע דהא שנה שביעית
 היתה ותני התס (סוף פ״ק) (דף יב.) דאין מעברין שנים בשביעית:

 משלשין

 ברשות אחת חייב בשתי רשויות פטור
ואמר רבה אוהוא שיש חיוב חטאת ביניהם (  א

 אבל כרמלית לא אביי אמר אפילו ברמלית
 אבל פיםלא לא רבא אמר אפי׳ פיםלא ואזדא
 רבא לטעמיה דאמר רבא רשות שבת
 כרשות גיטין דמי אין שם לא מצר ולא חצב
כל שנקראת  מאי פירש רבי מרינוס משמו כ
 על שמו היכי דמי אמר רב פפא דקרו ליה בי
 גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר עויא
 קמיה דר׳ אםי ויתיב וקאמר משמיה דר׳
 אםי בר חנינא הצובא מפםיק בנכםי הגר
 מאי חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו
 תיחם יהושע לישראל את הארץ ואמר רב
 יהודה אמר רב לא מנה יהושע אלא עיירות
 העומדות על הגבולין אמר רב יהודה אמר
כל שהראהו הקב״ה למשה חייב  שמואל ג
 במעשר לאפוקי מאי לאפוקי קיני קניזי
 וקדמוני תניא רבי מאיר אומר נפתוחא
 ערבאה ושלמאה רבי יהודה אומר הר
 שעיר עמון ומואב רבי שמעון אומר
 ערדיסקים אםיא ואםפמיא: מתני' יהיו
 שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים
 ונמצאו זוממים משלמין לו את הכל שנים
 בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית

 משלשין
 מצרים ולא כבשו עולי בבל:

 ברשות אחת. ברה״ר עצמה שהוציא בה חצי גרוגרת ראשון כאותה
 עצמה הוציא האחרון: בשתי רשויות. הרבים המופלגים זה מזה
 פטור דרשרות מתלקות ס״ל: ואמר רבה. אימתי חשיבי שתי רשרות:
 והוא שיש חיוב חטאה ביניהן. שיש רה״י בין שתי רה״ר שאס הוציא

 ממנו להן או מהן הכניס לו חייב
 חטאת הלכך חשיכ הפסק לעשותן
 שתים: אבל כרמליה. כגון בקעה
 שבינתים לא מחלקא להו דבטל מן
 התורה להכא ולהכא: אבל פיםלא
 לא. כגון חתיכת עץ או עמוד שאין
 גבוה י׳ (א) אמות ואין רוחכ ד׳ א״נ
 גבוה י׳ אלא שאין רותב ד׳ דהר
 מקום פטור דאפילו מדרבנן מותר
 לטלטל מתוכו לרה״ר ומרה״ר לתוכו
 וכן מתוכו לרה״י ומרה״י לתוכו וטון
 דבטל לגמד להכא ולהכא אפילו
 מדרבנן דליכא מקום חשוב של ד׳
 טפחים הלכך לא הר הפסק: רגא
 אמר אפילו פיסלא. מחלקת הרשרות
 לפטרו מחיוכ שכת דלא גרע ממצר
 וחצכא: ואזדא רבא לטטמיה.
 דאמר לעיל ננה:] אפי׳ לענין שכת: כרשות
 גיטין דמי. דאמד׳ במס׳ גיטין בהזורק
 (דף עז.) דאס הקנה לה חצרו להתגרש
 וזרק לה גט ונפל על הפיסלא שבחצר
 אינה מגורשת דהא סיסלא מקום אחר
 הוא בפני עצמו ואינו ככלל חצר
 וחצר הקנה לה ולא פיסלא דחד
 מקום מושיל איניש תד מקומות לא
 מושיל איניש הט מפרשינן לה התם
 וקאמר רבא רשות שבת דומה
 לרשות גיטין דה״נ לענין שבת הרא
 הך סיסלא מקום חשוב בפני עצמו
 ומחלק רשרות אס הוא ממוצע

 בינתים דט היט דלא כנדל פיסלא לגכי חצר ה״נ לא כטיל הכא לענין
 שבת לגבי רה״ר: וקבעי גמרא לר׳ יוחנן דאמר המיצר והחצב מפסיקין
 בנכסי הגר ננה.] שלא יקנה בחזקת חבירו עד שיחזיק בשתיהן ואם אין
 שם לא מצר ולא חצב דאינה מסרימת במצדה מה לי אמר רבי
 יוחנן כמה צדך להחזיק שיקנה הכל דאילו רב ושמואל אמרו
 לעיל ג) כדאזיל תיירא דתוד והדר אלא משוס דשמעינן ליה לרבי
 יוחנן שיעור אחר קכעי ליה: פירש רבי מרינום משמו. של רכי יוחנן:
 כל שנקראת טל שמו. כל שנקראת>ג< על שלה אחל בלשון יחיל על שמו
 שקודן לה שלה פלוני שאין אומר שלות פלוני קנה הכל במכוש אחד:
 גי גרגותא דפלגיא. כל השדה שהיה הגר משקה מכורו קנה הכל
 כמכוש אחד: מאי חצובא. איזה דבר הוא ומאי חשיבותו
 להחשב כמצר: שגו חיחם. בין שבט לשבט בין איש לאיש לפי
 שאינו יונק לא מכאן ולא מבאן: לא מנה יהושט כוי. כדאמר
 כפ״ק (לעיל לף יל:) יהושע כתכ ספרו: טל הגמלין. כלי להראות
 התחומין. ופשטיה לקרא אתא לאשמועינן מה טעם חשכ אותן עיירות:
 כל שהראהו הקדוש גרוך הוא למשה. כשעת מיתתו כלכתיב
 רראהו ה׳ את כל הארץ את הגלעל על לן (דכריס לד): מייב
 במטשר. להם הם ז׳ עממים הכתוכיס ככל מקום. אבל קיני קניזי וקדמוני
 שנתנו לאברהם אבינו «< בין הבתדם לא יתחייבו במעשר לעתיל לבא
 כשיתזירם לנו לעתיל כלאמר בב״ר» אי נמי אס כבשו ישראל מהם
 אחד מות יהושע כולן פטודן מן המעשר דכתיב התם זאת הארץ
 אשר נשבעתי וגו׳ (שס< זאת למעוטי הני שנתוספו לאברהם על
 השבועה כן נראה בעיני. ואף על גב דרפאיס נמי כתיב באברהם
 לא ממעטינן ליה דהיינו תר דלא כתיכ התם ומצינו שכבשם משה
 דכתיב (דבריס ג< ההוא יקרא ארץ רפאים כלומר היינו רפאים
 שניתן לאברהם «) בין הבתדס: תניא ר״מ אומר כוי. כולהו הני
 תנאי בפירוש דקיני קניזי וקדמוני פליגי: מתני׳ נמצאו זוממין.
 שבאו 3׳ ואמרו להם היאך ראיתם חזקה זו והלא באותו הזמן עמנו
 הייתס כמקום פלוני: משלמין לו את הכל. כפי למי קרקע שהיו
 רוצים להפסידו יגבה מהן כדכתיב (לברים יט) כאשר זמם ולא
 כאשר עשה לבד קרקע שלו שיטול מן המחזיק: שנים בראשונה
 כוי. דהיינו ג׳ כתות לג׳ השנים כת לשנה כת לשנה אס
 נמצאו זוממים כולם: חמשלשין ביניהן. כל כת תתן השליש דג׳
 כתות הם וקי״ל ׳)(מטח ה:) אין עדים נעשים זוממין עד שיזומו כולם:

 שלשה

 מםורת הש״ס
 א) [שנת פ.], ב) נדף נד:],
 ג) נסיף פרשה מל], ד) שייך
 לע״נ,ה) [חגיגה טז:],ו)5״ל

 ככרמליס. רש״ש,

 הגהות הב״ח
 (א) דשב׳׳פ ד״ה אגל סיסלא
 יכי׳ שאין גנוה עשרה ואין
 רוסנ כצ״ל ותינס אמומ
 נמחק: (ב) דיה כל וכו׳
 שנקראת שדה א׳ כצ״ל ומינת
 על נמחק:(1) דיה חיינ וכו׳
 לאנרהס אבינו בברית נין
 הנמרים: (ל) תום׳ ד״ה
 לאסוקי וכו׳ ד״ל דמה

 שהראהו:

 מוסף רש״י
 בשתי רשויות. ושתיהן ר׳׳ה
 אלא שיש הפסק ניניהם
 !שבת פ.<. פטור. דרשדות
 מתלקות !כריתות י!.1. והוא
 שיש חיוב חטאת ביניהם.
 שמופסקות כרה״י. אכל אס
 היה כרמלית מפסיקן, כגון
 קרפף יוחר מנית סאתיס או
 נקעה ונ׳ נמים פחוחיס אחד
 לרה״ר זה ואחד לזה והוציא
 מצי גרוגרת מנית זה לרשוח
 זה וחצי גרוגרת מנית זה
 לרשות זה שהיא פתוחה לה,
 תיינ, דכיון דלא מפסיק לה
 רה״י חדא רשותא הוא >שנת
. חצובה. עשכ נאה היא ו  פ



 מסורת הש״ם
 א) [סנהדרין נח.], ב) כ״ק ע.
 [חוספחא נ״נ פ״נ], ג) נ״ק
 ע: סנהדרין ל: ודף פו.,
 ד)רש״למ״ז,ה)נס״א:קמח,
 לקמח, ו) [צ״ל נחראי],
 ז) [וע״ע חוס׳ סנהדרין פו.
 ד״ה לנר ותוס׳ נ״ק מ. ל״ס

 כיפר],

 נו: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא

 תורה אור השלם
 1 לא ןקום עד אחד באיש
 לכל עון ולבל חטאת בבל
 חטא אשר יחטא על פי
 שני עדים או על פי שלישה

 עדים ןקום דבר:
 דברים יט טו

 הגהות הב״ה
 (א) נטי האי חצי לנר חצי
 עלות כצ״ל ואות י׳ נמחק:
 (ג) רשב׳׳ס ל״ה אלא האי
 וכי׳ בכי האי מונא יכו׳:
 (ג) כא״ד ראו נ׳ השערות
 אלו אחת מכאן ואלו אחת
 מכאן וכו׳: (ו) כא״ד ואינן
 כלוס וכו׳ וכל כת וכת היה
 יכול וכר: (ה) כא״ד למעט
 כי אס אותו חצי לנר:
 (ו) דייה אלא מעתה וכו׳
 מעלייתא רצופה קמסהלי:
 (ו) ד״ה א״ל רנ יהולה וכוי
 מה יש פסול עדות עור אי
 משוס לזה אומר אכלה
 חטים וזה אומר אכלה
 שעירים: (ח) תום׳ ל״ה
 ורננן וכו׳ יקוס דבר
 למשמע: (ט) כא״ד כופר
 שלם ולא חצי כופר: (י) ר״ה
 אלא למעוטי וכו׳ כל מה
 שיכולין לראות ולא למי:
 (כ) בא״ד ואין מועיל. נ״נ
 עי׳ נרי״ף: (ל) דייה אלא
 מעתה וכו׳ אלא אכלה שניה

 רניעית:

 מוסף רש״י
 שלשה אחים ואחד. מן
 השוק עס כל אשד ואחל
 מעידים על אכילת שני חזקה
 של קרקע של אדם מן השוק
 ומעיל אחד מן האחין והכא
 מן השוק על שנה ראשונה
 ואחל מן האחין והנא מן
 השוק על שנה שניה והשלישי
 על השלישית, הרי אלו שלש
 עדיות. והחזקה קיימת ולא
 אמרינן עלות אחת היא יהרי
 העלים קרוניס, אלא ג׳
 עדיות נינהי, דאשחא לקא
 מסהיל האי לא מסהיד האי
 (סנהדרין כת.;. והן עדות
 אחת להזמה. לעל למתזמי
 כילהו לא משלמי ממונא,
 דהא לא הוה מתוקמא נידא
 ללוקח אלא נסהלותא דכולהו
 !™׳. חלפתא. שס אניו
 של ר׳ יוסי .:ב״ק ע:). אחת
 בגבה. שיער ראיתי נקשרי
 אצכעותיה ;נייק ע וסנהדויו
 ל: ועיי נדה נב ׳!. או: תחת
 אותו מקוס !ודה שש. האי
 חצי דבר. שיער אחל, וחצי
 עדות. על אחל יש לשיער
 יפשיטא ללאי עלוח היא וניילו

 שלשה אחים ואחד מצטרןן טמהם. דהיינו אח לשנה אח לשנה ואחד עס
 האח שאותו אחד מעיד עם כולן: הרי אלו ג' טריות. ולהכי כשר
 עדותן דאשתא דקא מסהיד האי לא קמסהיד האי ואין כאן שני עדים
 קרוכיס בעדות אחת: והן טדות אחת להומה. שאם הוזמו משלשין
 כיניהן וגס אין ניזומין עד שיזומו כולן:
 גמ׳ מתני׳. דחשיב לג׳ כתות של
 עדים עדות אחת לשלש שני חזקה: דלא
 כר״ט. דלר״ע לא מהני עדותן כלל
 הואיל וכל אחד אין מעיד על חזקה
 שלימה דשלש שנים אלא על שליש
 חזקה והיינו חצי דבר: אבא תלפתא.
 אבי חלפתא דר׳ יוסי סתם היינו רבי
 יוסי בן חלפתא: שהיה ר״ט אומר
 דבר. על פי שניס עדים יקום דבר שלם
 ישתלם כל הממון ע״פ עדים השנים:
 ולא תצי דבר. כל כת וכת אינה מעידה
 אלא על שליש החזקה והיינו שליש
 דבר ולא דבר שלם הואיל ואין שני
 עדים מעידים על כל הג׳ שנים:
 ה״ג אילימא למטוטי אחד כוי. במס׳
 נדה >לף נב:< אמר ב׳ שערוח שאמרו
 אפי׳ אחת בגבה ואחת ככריסה:
 בפריסה. באותו מקום: תצי טדות
 הוא. דאין כאן אלא עד אחד לכל
 שיער ועד אחד אינו נאמן לעשותה כת
 עונשין לחייבה וקרא חצי דכר אתא
 למעוטי שהרי דבר כתיב וחצי עדות
 למעוטי לא איצטריך קרא דבהדיא
 כחיב לא יקום עד אחד וגו׳: אלא.
 האי דבר למעוטי חצי דבר >0 דכי
 האי גוונא כגון שנים אומרים אחת
 בגבה ראינו ולא בדקנו יותר ושנים
 אומרים אנו בדקנו מלפניה וראינו
 אחת בכריסה ואי לאו מיעוטא דקרא
 דבר ולא חצי דבר לא היה לנו לפסול
 עדות זה דעדות זה כשר הוא מאחר
 שיש ב׳ עדים על כל שיער שהרי אינן מכחישין כלל זה אח זה אלא
 כת זו בדקו מגבה וכת שניה בדקו מלפניה ובשעה אחת ראו ב׳
 «< שערות אלו מכאן ואלו מכאן דליכא למימר שומא נינהו השתא
 דכתיב דבר עדוחן בטלה ד3׳ שערות דבר אחד הוא ואין מועילין
 אלא כשהן ביחד בבת אחח שאס נראה אחד היום מכאן ולמחר
 גדל שני כמקום אחר וכבר נשר הראשון אמרינן שומא נינהו
 (י) ואין כלום אלא אס כן ישנן ביחד וכל כת וכת יכול לראות כ׳
 השערות דהא ביחד היו נמצא שכל כת עדות של חצי דבר מעידין
 וכל אחד אינו מעיד שהיא גדולה אלא חצי סימני גדלוח ראינו.
 אבל ג׳ שני חזקה דמתני׳ שאין יכולין להיות כי אס בזה אחר
 זה ומי שרואה אכילת שנה זו אינו יכול לראות של שנה
 שניה אלא אם כן שוהה שנה שניה בזה המלכות הלכך כל
 שנה ושנה וכל יום ויום חשיב דבר שלם בפני עצמו דעל כרחך כיון
 דקרא למעוטי אתא ומיעוט אחד הוא דאיכא י)(למימ0 אין לך למעט
 בי אם יה חצי דבר דמסתבר טפי למעוטי דהיינו עדות דב׳ שערות
 בשתי כתות: ואחד אומר. אותן ג׳ שנים שאתה אומר אכלה חטין
 אני מעיד כמותך שאכלה אבל אכילת שעורים היתה הרי זו חזקה.
 וטעמא מפרש לקמיה: מהיךןו לה ר״נ אלא מטהה כוי. ר״נ לא היה
 יודע טעמו של רב יהודה המפורש לפנינו דכין חטין ושעורין טעו
 אינשי אלא ס״ל דהא דקאמר רכ יהודה אחד אומר אכלה חטין ואחד
 אומר אכלה שעורין כוי לאו כאותן ג׳ שנים דקמסהיד האי מסהיד
 האי דא״כ עדות מוכחשת היא ותיבטל אלא ס״ל לר״נ דה״ק רכ יהודה
 אחד אומר אכלה חטין ג׳ שנים כפי מנהג עובדי אדמה ואחד אומר
 אכלה שעורים שלש שנים כפי מנהג עובדי אדמה והיינו שש שנים
 כדילוג ושאלתי לעוכרי האדמה ואמרו לי שלעולם כך הוא המנהג

שלשה אחים ואחד מצטרף א (  משלשין ביניהם א
 עמהם הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת
 להזמה: גמ׳ מתני׳ דלא כרבי עקיבא דתניא
א״ר יוםי כשהלך אבא חלפתא אצל רבי (  נ

 יוחנן בן נורי ללמוד תורה ואמרי לה ר׳ יוחנן
 בן נורי אצל אבא חלפתא ללמוד תורה אמר
 לו הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שנים שניה
 בפני שנים שלישית בפני שנים מהו אמר לו
הרי זו חזקה אמר לו אף אני אומר כן אלא  נ

 שר״ע חולק בדבר זה שהיה ר״ע אומר 1דבר
 ״ולא חצי דבר ורבנן האי דבר ולא חצי דבר
 מאי עבדי ליה אילימא גלמעוטי אחד אומר
 אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריםה האי
 חצי דבר (א) וחצי עדות היא י אלא למעוטי
 שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת
 בכריםה אמר רב יהודה האחד אומר אכלה
 חטים ואחד אומר אכלה שעורים הרי זו
 חזקה מתקיף לה ר״נ אלא מעתה אחד אומר
 אכלה ראשונה שלישית וחמישית ואחד
 אומר אכלה שניה רביעית וששית הכי נמי
 דהויא חזקה א״ל רב יהודה הכי השתא יהתם
 בשתא דקא מסהיד מר לא קא מםהיד מר
 הבא תרוייהו בחדא שתא קא מסהדי מאי
 איכא למימר בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו
 דאינשי: שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי
 אלו שלש עדיות והן עדות אחת להזמה:

 ההוא

 משלשין ביניהם. הכא לא שייך למיפרך ולימרו הנך קמאי
 אנן מנא ידעינן דכל דקאי בבי דינא לאסהודי אתי
 אהאי ארעא אנן לחיובי מחזיק פירות קאתינן כדפריך בפרק טצד
 הרגל 1ב״ק לף כל: ושס< גבי שור ולימרו הנך 0(קמאי) כו׳ אנן לחיובי

 פלגא ניזקא קאתיגן דכיון דמחזיק
 מביאן לב״ד ודאי לטובתו באו כדי
 להחזיקו כקרקע ולא כדי לחייבו
 פירות: הרי אלו ג׳ עדיות. שהרי
 העד שהעיד כראשונה הוא עצמו
 יכול להעיד בשניה ולא אמרינן אדם
 קרוב אצל עצמו כמו כן אחיו יכול
 להעיד בשניה: והן עדות אחת.

 דאין משלמין עד שיזומו כולן:
 ורבנן האי דבר ולא חצי דבר
 מאי עבדי ליה. וא״ת
 דהכא כ״ע דרשי דבר ולא חצי דבר
 ובפי מרובה 00 לף עא:0 אמרינן
 חמשה בקר אמר רחמנא ואפי׳ ה׳ חצאי
 בקר ר״ל דהכא משום דדבר מיותר
 הוא וא״ת והא איצטריך לדבר דבר
 מממון לאשמועינן דאין דבר שבערוה
 פחות משנים (גיטין לף צ.) ר״ל דדבר
 דגבי ערוה מופנה הוא ואפילו למ״ד
 דלמידין ומשיבין שמא ליכא למיפרך
 מידי ואי איכא למיפרך י״ל דלאו
 מדבר דריש אלא מעל פי שנים
 יקוס (״) דמשמע יקום כל העדות ולא
 חצי אבל גבי ממון מה לי ממון גדול
 ומה לי ממון קטן לפי מה שגנב
 ישלם להט אין סברא למעט חצאי
 בקר והא דדרשינן בפרק ד׳ וה׳ (ב״ק
 לף מ. ושם) גבי שור של שני שותפין
 כופר >«) ולא חצי כופר שאני התם
 דלכפרה אתי דאין אדם מביא
 חצי כפרה חצי חטאת וחצי אשם והא
 דאמרינן התם (גיטי! מכ0 גכי חציו

 עכד וחציו כן חורין דמשלס חצי כופר התם כל הכופר דשייך בו משלם
 וחשיב כופר שלם דלא הרג אלא חצי בן חורין ובפרק יש בכור
 (בכורות דף מח: ושם ל״ה דרבי) דרשי׳ חמש ולא חצי חמש התם נמי
 מצוח פדיונו ה׳ סלעים ולא מקיימא מצוה בסחוחי): אלא למעוטי
 שנים אומרים אהת בגבה. אומר רשב״א דאין צריך לחלק כפירוש
 הקונט׳ דאפילו [היתה] חשובה גדולה כשבדקו שני עדים היום בכל
 מקום ולא ראו כי אס אחת בגבה ובדקו למפר אותס עדים עצמן
 ולא ראו כי אס אחת ככריסה בשתי כתי עדים חשיב חצי דבר אע״פ
 שראו כל מה שיכולין » ולא דמי לעדות חזקה דהכא אין עדותן עדות
 בלא עדות ב׳ אחרונים יי) ואין מועיל לשוס דבר כעולם לכך הוי
 חצי דבר אבל שנים בראשונה אע״פ שאין עדוח מועיל לענין חזקה
 מכל מקום נפקא מינה בעדותן לשלומי פירי ודבר שלם הוא:
 אלא מעתה אחד אומד אבלה ראשונה שלישית כוי. פי׳ הקונט׳
 דר״נ היה סבור דרב יהודה איירי באחד אומר אכלה חטים
 היינו ראשונה שלישיח וחמישית ואין נראה דא״כ מאי פריך אלא
 מעתה אכלה ראשונה כו׳ אין ה״נ דלסברתו אמר רכ יהודה דהוי
 חזקה והכי הוה ליה למיפרך אמאי הר חזקה והא אין שוס אדם אומר
 שאכלה רצופין ולא דמי לר׳ יהושע כן קרחה ונראה לפרש דר״נ ידע
 דתרוייהו אחדא שתא קמסהדי וה״פ כיון דאמר דהויא חזקה אע״ג
 דמכחשי אהדדי משוס דפריייהו אחזקה קמסהדי אלא מעתה אחד
 אומר אכלה ראשונה שלישיה וחמישיפ ושניפ ורביעיפ וששיח הניחה
 בורה כדרך מוברי באגי ואחד אומר לא ט אלא אכלה יל) שנית
 רביעיפ וששיפ וראשונה שלישיפ וחמישיח הניחה בורה ה״נ דהוה
 חזקה אע״ג דמכחשי אהדדי כיון דחרוייהו מיהא אחזקה קא מסהדי

 ומשני
 שנה אחת חטין ושנה אחת שעורין כן כל הימים ואינה צריכה שביחה כלום ה״ז חזקה שהרי אין מכחישים זה אפ זה כלל וממ״נ כל אחד
 מעיד שאכלה שני חזקה והלכך הרא חזקה דדמיא להא דר׳ יהושע בן קרחה דאמרי׳ בפירקין לעיל(דף לב.) אין עדופם מצטרפת עד שיראו
 שניהם כאחד ר׳ יהושע בן קרחה אומר אפי׳ בזה אחר זה וטעמא דר׳ יהושע מפורש בסנהדרין בפ׳ זה בורר [ל.] דאע״ג דאמנה דקמסהיד האי לא
 מסהיד האי מיהו פרוייהו אמנה קמסהדי והכא נמי תרוייהו אחזקה קמסהדי: אלא מטתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית כוי.
 דהיינו כרב יהודה הכי נמי דפיהוי חזקה הא ודאי לא פיהוי חזקה דלא דמיא כלל לר׳ יהושע בן קרחה אלא היכא דאחד אומר אכלה
 ראשונה ושניה ושלישיה ואחד אומר אכלה ד׳ ה׳ ו׳ דפרוייהו אחזקה מעלייחא (י) קמסהדי אבל הכא לא זה ולא זה מעידים על חזקה רצופה
 דחזקה בדילוג אינה כלום. וכן עיקרה של שיטה זו כמו שפירשתיה: אייל רב יהודה הכי השתא התם כוי. וטון דליכא אלא עד אחד
 לשנה חצי עדות הוא הכא תרוייהו כחדא שתא מסהדי כשזה אומר אכלה חטין וזה אומר אכלה שעורים אין לנו לחוש ולומר דלמא
 בדילוג קא מסהדי אלא מסתמא על אותם שלש שזה מעיד השני נמי מעיד וטון דעדות שלימה יש על השלש שנים מה יש פסול (י)
 עוד אי משוס דזה אומר אכלה שעורים: בין חיטי ושטרי לאו אדטתייהו דאינשי. אין מכינין יפה בין קמתי) חטים לקמת ה שעורים:

 ההוא

 עין משפט
 נר מצוה

 דנו א ב מיי׳ פכ״א מהל׳
 עלות הלי ו טור ח״מ

 סי׳ לח:
 דנו ג ד מיי׳ פ״ד מהל׳
 עדומ הצי ו סמג לאוין
 קט טוש״ע מ״מ סי' ל סעיף

 יג:
 רנח ה ו מיי׳ סט״ו מהלי
 טוען ונטען הל׳ נ
 שמג עשי! צה טוש״ע ח״מ

 סי׳ קמה סעיף א:

 רבינו גרשום
 משלשין ביניהן. כל כת
 משלמת לו שליש דמי
 הקרקע: שלשה אחין.
 מעידין כל אחד שאכלה
 שנה: ואחד. עד נכרי:
 מצטרף. להעיד עמהן עם
 כל א׳ ואי: הרי אלו ג׳
 עדיות. שכל מה שמעיד
 אח זה אין מעיד אח זה
 וכשר הוא העדות: והן
 עדות אחת. הואיל וכל
 אחת מצטרף עם זה נכרי
 אם החם זה נכרי או
 אחד מן האחין שמצטרף
 עמו בטל כל העדות של
 חזקה זו הואיל וזה נכרי
 מעיד עם כולן ומשלמין בין
 ארבעתם: על פי שנים עדים
 יקום דבר. שלם ולא הצי
 דבר וזה השנים אין מעידין
 אלא שליש דבר: ורבנן.
 דמתני׳ דקא סכרי ה׳׳ז חזקה
 [דבר] ולא חצי דבר מאי
 עבדי ליה למעוטי מאי: האי
 חצי עדות. דאחד בלבד אמר
 בגבה: אלא שנים אמרו
 אחת כגבה. היינו שנים
 מעידין חצי דבר וכן נמי
 שנים אומרין אחת ככריסה
 דלא מצרפינן לסהדותייהו
 דהאי כת דמעיד על נימא
 אתת בלבד אכתי משוו
 לה קטנה. וכן נמי כת
 אחרת משוו לה קטנה ולא
 ידעת איזו חזיא ברישא:
 אחד אומר. שזרעה לאכלה
 ג׳ שנים חטים וא׳ אומר
 שעורין אכלה ג׳ שנים הרי
 וה חזקה: בין חטי לשערי
 לא דייקי. אינשי ועדותן

 עדות והויא חזקה:



 עין משפט
 נר מצוה

 רנט א מיי׳ פ״ז מהל׳
 ערות הלי ד סמג עשין
 קח טיש״ע ח״מ סי׳ מו

 סעיף ינ:
 רם ב מיי׳ פי״נ מהלי טוען
 ונטען הלי יד ופ׳׳ה
 מהל׳ שכניס הל׳ ה סמג
 עשי! צה וסי׳ פ5 טוש״ע
 ח״מ סי׳ קמ סעיף טו וסי׳

 קסא סעיף ה ועי׳ ננ׳׳י:

 רבינו גרשום
 אדותימה ידא דאידך. דמית:
 היינו מתני׳. דא׳ יכול
 ליצטרף עם אחין להעיד:
 התם. במתני׳ לא נפיק. אלא
 פלגא ממונא אפומי דאחי
 ופלגא אפומא ןדאחר]:
 הכא נפיק נכי ריבעא אפומא
 דאחי. שאותו אח הנחתם
 מעיד על חצי הממון ואח
 השני ואחד מעידין על
 חתימת המת נמצא אח
 שני מעיד על רביע הממון
 והאתר שעמו מעיד על
 הרביע: פיםקא היה מעמיד
 בהמה. בחצר חבירו: או
 מעמיד תנור וכירים וכוי.
 אלו דבר המטלטל הן אינה
 חזקה דהואיל דלא קביע
 לא קפיד בעל תצר: אבל
 עשה מתיצות. דהיינו כנין
 קבוע או הכנים תרנגולי;
 לתוך הבית של בעל חצר
 שמשתמש בביתו או עשה
 מקום לזבלו בחצר ושתיק
 בעל חצר הרי וו חזקה:
 כל שאילו בנכסי הגר קנה.
פp היינו  כגון נעל גדר ו
 דומיא דסיפא דגדר ועשה
 מחיצה: כל שבנכסי הגר
 לא קנה. כגון הני דרישא
 דלא עבד ולא מידי בגוף
 הקרקע: והרי נירא דבנכסי
 הגר קנה. כדאמר לעיל
 אתא ההוא גברא רפיק ביה
 פורתא ואוקמיה בידיה:
 ובנכסי חבירו לא קנה.
 כדאמר בפירקין דלעיל אלא
 דכולי עלמא ניר לא הוי
 חוקה: והרי אכילת פירות.
 אילן חבירו ג׳ שנים הויא
 חזקה: ובנכסי הגר לא קנה.
 כדאמר לעיל כההיא איתתא
 דאכלה תליסר שנין ולא
 קנתה בהכי: אלא אמר רב
 נחמן אמר רבה בר אבוה.
 לאו היינו טעמא דמתני׳
 כדקאמרת אלא מתני׳

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נז.
 ומשני דהכא לא מכחשי אהדדי דבין חיטי ושערי לא דייקי אינשי אע״ג
 דדייקי בין מנה שחור למנה לבן נזה כורר (סנהלרין לף ל0 החס
 צריכי למידק שחייב לשלם (א) אותו מנה שלוה אבל הכא לא דייקי
 דבכל ענין שיאכלנה חטין או שעורים הרא חזקה ומיהו זה אומר
 אכלה חטין וזה קטנית עדוחן בטלה
 דאפי׳ כלא דקדוק אין אדם טועה בין
 חטין לקטנית: הכא נפיק (כ)
 נכי רבעא [דממונא] אפומא י)דחד.
 ואע״ג דיש חקנה כדאמרינן כפרק
 ב׳ דכתובות (לף כא. ושם) דאס מת
 אחד מן החתומין ואין שנים מן
 השוק להעיד עליו לכתוב חתימת
 ידיה אחספא ושדי לבי דינא ומחזקי
 ליה כר הכי נמי הכא אלא דרבינא
 כעי למימר דכלאו הכי יכול
 אחיו להעיד והוה מדמה למתני׳:

 בשותסין

 ההוא שטרא דהוה חתימי עליה בי תרי
 שכיב חד מינייהו אתא אחוה דהאי דקאי
 וחד אחרינא לאםהודי אחתימת ידיה דאידך
 םבר רבינא למימר היינו מתני׳ ג׳ אחין ואחד
מי דמי התם  מצטרף עמהן אמר ליה רב אשי א
 לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי
 הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי:
 מתני׳ אלו דברים שיש להן חזקה ואלו
 דברים שאין להן חזקה בהיה מעמיד בהמה
 בחצר תנור ריחים וכיריים ומגדל תרנגולים
 ונותן זבלו בחצר אינה חזקה אבל עשה

 מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכיריים וכן לריחים הכנים
 תרנגולין לתוך הבית ועשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי
 זו חזקה: גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא םיפא אמר עולא כל שאילו
 בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו מנה כל שאילו בנכסי הגר לא קנה
 בנכסי חבירו לא קנה מתקיף לה רב ששת וכללא הוא והרי ניר
 דבנכםי הגר קנה בנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכםי
 חבירו קנה בנכסי הגר לא קנה אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

 הכא

 ההוא שנורא. והוצרך המלוה לקיימו: שכיב חד מיגייהו. מת אחד
 מהן קודם שנתקיים השטר ואילו לא מת היה כל אחד בא ומעיד לבדו
 על חתימת ידו ואין צריך לצרף עמו אחר אלא נאמן לומר זה כתכ ידי
 כדתנן בפ״כ דכתוכות >לף כ:< זה אומר זה כחב ידי וזה אומר זה כתכ

 ידי כר וחכמים אומרים אין צריכין
 לצרף עמהן אחר אלא נאמן לומר זה
 כתב ידי ואמרינן בגמ׳א) לדכרי חכמים
 על מנה שבשטר הן מעידין אנחנו
 ראינו המלוה וחתמנו הלכך בתרי סגי
 ולא צדך חד מינייהו לאסהודי אדחברי׳
 והיכא דמת אחד מהן אמדנן התם ב)
 אליכא דרכנן דצדך שנים מן השוק
 להעיד על חתימת יד המת והחי יעיד
 הוא לבדו על חתימת ידו אבל העד
 החי לא יצטרף עם אחר מן השוק
 להעיד על חתימת המת דכיון דעל
 מנה שכשטר הן מעידין וכי אמר זה
 כחב ידי נפק פלגא דממונא אפומיה
 שהרי הוא לכדו מעיד על חתימתו
 ואין צריך אחר להעיד עמו וכי הדר
 מצטרף עם ההוא מן השוק להעיד
 על חתימת המת הדר נפיק ריבעא
 דממונא על פומיה אשתכח דכוליה
 ממונא נכי ריבעא נפק אפומיה ואנן
 על סי שנים עדים ג) כעינן חצי דבר
 על פיו של זה וחצי דכר על פיו
 של זה והלכך הכא דשכיכ חד מינייהו

 אין עד החי יכול להצטרף עם אחר מן השוק להעיד על חתימת יד המת אלא צדך שנים מן השוק להעיד עליו: אחא אחוה דהאי
 דקאי. אחיו של עד החי כא להצטרף עם אחד מן השוק להעיד על חתימתו כדפדשית דצדך שנים מן השוק להעיד על חתימת
 דאידך המת: היינו מהניתין. דאף על גב דשני אחין פסולין לעדות אחת דלא חשיבי אלא כחד אפילו הכי מכשרא להו מתניתין
 לשלשה אחין בעדות קרקע אחד מאחר שאין זה מעיד על אותה שנה שזה מעיד אף כאן העד החי מעיד על החתימה שלו ואחיו
 על חתימת יד המת: התם. כמתניחין לא קנסיק כל הממון: נכי ריבעא. חסר רביע דהיינו שלשח חלקיס ממון אפומא דאחי
 אלא פלגא הוא דנפיק אפומא דעד נכרי ופלגא נפיק אפומא דאחי והלכך כשידן לעדות זו דטעמא דפסיל רחמנא קרובים כעדוח
 אחת לפי שאינן חשוכין אלא כאיש אחד ולגכי חזקת שלש שנים כאיש אחד דמו שהרי איש אחר שמצטרף עמהן מועיל כשלשתן אס
 ראה החזקה שלש שנים: אבל הכא. גבי שטרא נפיק נכי רבעא דממונא דהיינו שלש חלקי הממון אפומא דאחי וכי חשבת לאחי כעד
 אחד נמצא עד אחד מגבה שלשה חלקים והאחד רביע ולא קרינא על פי שנים עדים וגר: מתני׳ אלו דברים שיש להם חזקה.
 כלומר אלו מיני תשמישין דאמדנן לקמן שאדם משתמש בשל חבירו שאס משתמש שלש שנים ולא מיחה בו חבירו יש לו חזקה לזה
 המחזיק ויכול לטעון אתה נתתו לי לתשמיש זה כמתנה או מכרתו לי כגון תשמישין קכועין כדמסרש לקמן שאדם מקפיד עליהן אס
 נעשין שלא ברשותו והלכך בשלש שנים הויא חזקה דומיא דבורות שיחין ומערות וכית השלחין וכל הנך דלעיל 1כמ.] דכיון דקביעות תשמיש
 הוא כדמחזיק בגופה של קרקע חבירו דמי והויא חזקה בשלש שנים. ורבינו חננאל פירש אלו דברים שיש להם חזקה כאשר כבר
 פירשנו ולא נהירא אלא לקמיה קאי כדפרישית דאי לעיל קאי ומסקנא דמתני׳ דלעיל היא אדכות לשון של הבל הוא בלא צורך ועוד
 דאכתי חנינן לקמן יש להם חזקה טוכא. כללא דמילחא כל הני יש להן חזקה דתנן במתניתין עד סוף הפרק בחזקת שלש שניס מייד
 כדמוכח בברייתא (לקמן נט:ו בא לפני רבי חייא אמר לו יגעת בני יגעת: היה מעמיר בהמה כוי. כל הנך דברים המיטלטלין הן ואינן
 תשמיש של קביעות ואין בעל חצר מקפיד עד ארבע וחמש שנים ולכך אין לו חזקה למחזיק לומר מדוע לא מחיח בידי דאמר ליה
 בעל חצר לא חששתי למחות דלא מחזקת כגוף הקרקע כדמחזקי אינשי ולא הייתי נפסד כלום ומעתה אני מקפיד: תנור וכירים.
 מטלטלין הן וכן ריחיס בריחיא דידא: אבל עשה מתיצה בתצר כוי. הד זה גדר והד זו חזקה כל מקום תוך המחיצות שעשה
 יכול לטעון לקוח הוא בידי: הכניס תרנגולין לתוך הבית. של חבירו שלש שנים גס על זאת ודאי מקפיד איניש ואס לא מיחה
 הפסיד דודאי על פיו עשה וברשותו: ועשה מקום כוי. או עשה מקום: עמוק שלשה. כדי שלא יתפזר: או גבוה שלשה. מחיצה גכוהה
 שלשה: גמ׳ מאי שנא רישא. דבהעמדת בהמה כדי בלא מחיצה אין זו חזקה: ומ״ש סיפא. דבעשיית מחיצה קנה. וקא ס״ד השתא
 דבאיניש בעלמא שאינו כר חצר זו קאמר דאין זו חזקה והלכך קשיא ליה מ״ש רישא מסיפא הא ודאי מקסידין בני חצר על איש נכרי
 שיביא כאן בהמותיו ומדלא מיחו ודאי הקנו לו מקום בחצר זה להעמיד בהמותיו ואמאי אין לו חזקה ולקמן ןע״ב] מתרץ לה בשותסין: אמר
 עולא. כל חזקה רעועה דלא קנה אם בא לעשותה בנכסי הגר לקנותה מיד. והוא הדין לענין קונה קרקע מחבירו וא״ל לך חזק וקני והלך
 והחזיק חזקה רעועה דלא קנה כגון העמדת שם בהמתו או תנור וכיריס דאין זה נעל וגדר דלא עשה שום תיקון בגוף הקרקע: בנכסי
 חבירו נמי לא קנה. כלומר לענין חזקת שלש שנים שלוקח אומר לקחתי ומוכר אומר לא מכרתי אינה קרויה חזקה להיות במקוס עדי מכירה
 דהא לא עכד ולא מידי: כל שאילו בנכסי הגר קנה. כגון עשיית מחיצה ורפק בה סורתא: בנכסי חבירו נמי קנה. כלומר הויא חזקה.
 ומיהו הקנין ע״י מעות או מתנה היא. ומיהו הכניס תרנגולין לתוך הבית דקתני סיפא דהוי חזקה בנכסי הגר לא הויא חזקה והאי דלא פריך
 לה משוס דעדיפא מינה קפדך רב ששת. ואיח דמסרש דהכניס חרנגולין נמי הוי חזקה בנכסי הגר דהיינו נעל שנעל את הדלת בפניהם ולאו
 מילחא היא דנעילת דלח לאו חזקה היא דאינו דומה אלא למבדח ארי כדאמרן לעיל(נג.) ונעל דלת במין מייד שעשה דלת או סתימה: וכללא
 הוא. בתמיה דקא מדמית חזקת שלש שנים שתלוי בקסידא לחזקת קנין נכסי הגר שתלוי בתקון הקרקע: ניר. אמדנן בפירקין דלעיל >לף
 לז0 דלכולי עלמא ניר לא הוי חזקה דכנכסי הגר קנה אפי׳ רפק כה פורתא וכנכסי חבירו לענין שלש שנים לא קנה כחזקה זו לסי שהכל תלוי
 באכילת הפירות שאס יחרוש ולא יאכל אין בעל הקרקע מפסיד שהד יזרע ואחר יאכל: והרי אכילת פירות. לקיטת הסירות דמכסי
 חבירו קנה אס אכל הפירות שלש שנים דהרא אכילת שלש שנים במקום עדות שקנה הקרקע זו מן הבעלים כדאמרן בבוליה פירקין: ובנכסי
 הגר לא קנה. דאין זה נעל וגדר כדאמרן לעיל >לף נד.) האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דחיותא לא קני: אלא אמר רב נחמן אמר רבה
 בר אבוה. לעולם גכי איש נכרי שבא להעמיד כהמה כחצר אחדס שאין לו כה שותפות לא שנא רישא ולא שנא סיפא דהויא חזקה שאין
 בני חצר מניחין לנכרים להשתמש תשמישין הללו בחצר שלהן אלא אס כן נטלו רשות מהן ואס לא מיחו בתוך שלש שנים הויא חזקה:

 והכא

 מסורת הש״ס
 א) [נתונות כא.], ב) נשס],
 ג)1דנריסיט],ד<[צ״לדאחי],

 הגהות הב״ת
 (א) תום' דייה (בדף הקודס!
 אלא מעתה נו׳ לשלס כאותו
 מנה: (נ) דייה הנא נפיק
 כולה ממונא נט רינעא:



 מםורת הש״ם
 א) נייק ;א: ניצה לט: נדריס
 מה:, נ) מגילה ח.,
 ג) ונתונות עג: וש״נן,
 ד) ומגילה ח. נדריס לנ: לג.
 מח:ן, ה) מנות כד.,
 ג) ןנמדנר ל), ו) ווע״ע תיס׳

 נ״ה נא: דייה זהן,

 תורה אור השלם
 1 הלך צדקות ודבר
 מישרים מאס בבצע
 מעשקות נער בפיו מתמיף
 בשחר אטם אזנו נישמע
 דמים ועעם עיניו מראות
 ברע: ישעיהו לג טו

 גליון הש״ם
 גמרא חלוק של ר!"ח. עי׳

 תענית דף י ע״נ:

 הגהות הב״ה
 (א) רשב״ם ל״ה והנא ינו׳
 על שעה שיצטרכו לאותו
 מקום וכשיצטרכו יקפידו:
 (ב) תום' דייה אסור ונו׳
 הקדיש שדהו דאתי נע״ח
 ושקיל אי לאו משוס דר׳
 אנהו: (ג) ד״ה רבינא ונו׳
 משמע הנא דלכולי עלמא:

 מוסף רש״י
 אסורין ליכנס לחצר.
 נמצר של שניהן, דנל חד אסור
 נדריסח הרגל שלחנירו, וקא
 סנר אין נרירה, דאימור האי
 לחלק חנירו עייל יהאי לחלק
 חנירי עייל •.נדרים נזה ׳. גבי
 ממונא לקולא. דהתוציא
 ממכירי עליי הראיה (כתובות
. והמיציא מחנירו ידו על נ  ע
. ויתור. !  התחתונה !•ניטיו סג
 דנר שהיה מיותר לכל אדס

 יאינו מקפיד עליי!םנילה ח
 הכי נמי אף על גנ דדריסת
 הרגל לא היא הנאה גמורה

 אסור (נדרים לב:!.

 רבינו גרשום (המשך)
 שיהא הטבעת מבחוץ שאם
 היה הטבעת מבפנים בסמוך
 שהוא יושב הוה איכא
 למיחש שמא יחזיק התינוק
 בטבעת וינענע השלחן
 ויהפוך אותו ואי ליכא
 ינוקא -הא מבפנים: אי
 איכא שמעא. שעומד לפני
 השלחן ומשמשו יחזיר
 הטבעת מבפנים סמוך לו
 ׳שלא יזיק לשמש לשעומד
 לצד האחר: הא ביממא.
 יכול להחזירו שיהא הטבעת
 מבחוץ לפי שרואהו ויכול
 לשמור שלא יגע בו.

 נז: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 והכא בחצר השותפין עסקינן. שאחד מן השותפין עצמו העמיד
 בהמותיו ותנור ואשפה שלו כחצר ג׳ שנים ולא מיחו נו וסחס חצר
 לכניסה ויציאה הוא ולא להעמיד שם בהמותיו וחפציו זמן מרובה
 והלכך בהעמדת בהמותיו גרידא בלא בנין לא הרא חזקה דכהעמדה
 כדי לא קפדי שותפין זה על זה עד
 שעה שיצטרכו לאותו מקום>א) וכשירצו
 יקפידו רסלק זה חפציו דאין לו חזקה
 בשתיקתן: אמחיצה קפדי. ומדשתקו
 ולא מיחו ודאי ברשותן עשה והרא
 חזקה: אםורין ליכנס לחצר. שכל זמן
 שלא חלקו את החצר נמס כל אחד
 כחלק חכירו וקם ליה בלא יחל
 דברו י) שהרי נהנה מחבירו שעומד
 בחצרו דבהעמדה קפדי ראם איתא
 דלא קפדי מותר לעמוד בחצר חבירו
 אע״פ שמודר ממנו הנאה דכיון דלא
 קפיד כעמידה הרי הפקיר את החצר
 לכל כני החצר לעמוד כו ולגכי עמידה
 אין לו חלק בו: הכא ברחבה כוי.
 מתני׳ ברחבה שאחורי הבתים דאינו
 מקפיד כל כך אבל בחצר שלפני
 הבתים צריך שיהא מקום פנוי לכיאה
 ויציאה והלכך קפדי בהעמדה כדי:
 אידי ואידי. מתני׳ דהכא ודנדרים:
 איכא דקפיד. כהעמדה כדי: גבי
 ממונא. לענין חזקה: לקולא. יש
 לנו לילך להקל ולומר שאין השותפין
 מקפידין זה על זה ומותר להעמיד זה
 בהמותיו בחצר כל זמן שאין חבירו
 מעכב עליו והיינו קולא שאנו מתירין
 לזה מסתמא להעמיד שם בהמותיו
 אף על פי שלא נטל רשות מחבירו
 ובדוכחא אחרינא (ב״מ לף מא.)
 אמרינן דשואל שלא מדעת גזלן הוי
 והכא בלא דעת יכול להכניס בהמותיו
 והלכך לא הוי חזקה דהא לא קפדי
 ומאיזה טעס נאמר כך משוס דא״ל
 שותף לחבריה המחזיק אנא מהנך
 דלא קפדי אנא והלכך שתקתי ואין
 חזקתך חזקה ואס רצונך להחזיק
 אייחי ראיה דמהנך דקסדי אנא ותיהוי
 חזקתך חזקה והלכך לא הויא חזקה
 שכל מקום שיש טענה למערער למה
 לא מיחה לא הויא חזקתו של מחזיק חזקה: גבי איסורא. השותסין
 שנדרו: לחומרא. ואסורין ליכנס לחצר דדלמא מהנך דקפדי נינהו
 וכל ספק איסורא דאורייתא לחומרא: לעולם לא קפדי. בהעמדה
 כדי כדתנן דלא הויא חזקה וגבי נדרים נמי מותרין ליכנס לחצר:

 אהבא בחצר השותפין עסקינן דבהעמדה

 כדי לא קפדי אמחיצה קפדי ובהעמדה כדי
תנן 2השותפין שנדרו הנאה (  לא קפדי והא א
 זה מזה אםורין ליכנם לחצר אלא אמר רב
 נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ברחבה של
לא (  אחורי בתים עסקינן דבהעמדה כדי ג
 קפדי ואמחיצה קפדי רב פפא אמר אידי
 ואידי בחצר השותפין ואיכא דקפדי ואיכא
 דלא קפדי גבי ״ממונא לקולא גבי איסורא
 לחומרא רבינא אמר לעולם לא קפדי גוהא
<ר׳ אליעזר אומר  מני ר׳ אליעזר היא דתניא י
 אפילו ויתור אסור במודר הנאה א״ר יוחנן
 משום ר׳ בנאה בכל שותפין מעכבין זה את
 זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות
 ישראל להתבזות על הכביסה 1ועוצם עיניו
א״ר חייא בר אבא יזה שאין (  מראות ברע ה
 מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה
 היכי דמי אי דאיכא דרכא אחריתא רשע
 הוא אי דליכא דרכא אחריתא אנוס הוא
 לעולם דליכא דרכא אחריתא ואפייה מיבעי
 ליה למינם נפשיה בעא מיניה ר׳ יוחנן מרבי
כל שאין בשרו  בנאה *חלוק של ת״ח כיצד ה
 נראה מתחתיו טלית של ת״ח כיצד כל שאין
 חלוקו נראה מתחתיו טפח ישלחן של ת״ח
 כיצד שני שלישי גדיל ושליש גלאי ועליו
 קערות וירק וטבעתו מבחוץ והא תניא
 טבעתו מבפנים לא קשיא הא דאיכא ינוקא
 הא דליכא ינוקא ואי בעית אימא הא והא
 דליכא ינוקא ולא קשיא הא דאיכא שמעא
 הא דליכא שמעא ואי בעית אימא הא
 והא דאיכא שמעא ולא קשיא הא ביממא
 הא בליליא ושל עם הארץ דומה

 למדורה

 בשותפץ עסקינן דכהעמדה כדי לא קפדי. תימה דאמר
 הכא דהיכא דקפדי קני והאמר לעיל (לף מב:)
 דשותפין אין מחזיקין זה על זה דסעמים מניח האחד להשתמש
 לחברו ג׳ שנים ואח״כ ישתמש הוא י״ל הא דנחית לפלגא והא דנחית

 לכולא להאי גיסא או להאי גיסא
 כדאמר לעיל ועוד נראה דיש לחלק
 כין שדה לחצר דהכא מיירי שבתים
 אלו סתוחין לחצר זה לטון שהוא יוצא
 ונכנס דרך חצר זה היכא לקפלי
 אין מניח לו לעשות אי לאו דזכנה
 מיניה: אםור ליכנם כחצר. בגמ׳
 מוקי לה בין בחצר שיש בה דין חלוקה
 בין אין בה ואע״ג דבאין בה דין
 חלוקה אין יכול למחות בו מליכנס
 כחצר מ״מ יכול לאסור עליו מידי
 דהוה אמשכיר כית לחכרו שיכול
 המשטר להקדישו כדאמר כפ׳ האומר
 משקלי עלי (ערכין לף כא. ושם) אע״פ
 שאין יכול למחות כידו של שוכר
 מליכנס כו ומיהו היא גופא תימה
 דמ״ש מבעל חוכ דאם הקדיש
 שדהו דאתי בעל חוב ושקיל 1שס
» אלא משוס דרבי אבהו שלא  כג:) (
 יאמרו הקדש יוצא לחולין בלא פדיון
 מוסיף דינר וי״ל דשאני בע״ח שגוף
 הקרקע יוצא מחחח יד מקדיש אבל
 התם אין גוף הקרקע יוצא מתחת יד
 משכיר לעולם: רבינא אמר
 לעולם לא קפדי. משמע הכא «) דכולי
 עלמא קפדי אינשי אדריסת הרגל
 דאפי׳ רבינא לא קאמר אלא בשותפין
 ותימה דתנן בפ״ק דמגילה >לף ח.
 ושם ל״ה דרישת) אין בין המודר הנאה
 מחכירו למודר הימנו מאכל אלא
 דריסת הרגל וכליס שאין עושין כהן
 אוכל נפש ופריך בגמ׳ דריסח הרגל
 הא לא קפדי ומפרש ר״ח דהתס
 משמע ליה לגמרא דמתני׳ איירי
 בכקעה דלא קפדי דאי בחצר דקפדי
 אפילו מודר הימנו מאכל אסור דטון
 דקפדי א״כ טוצא בו משטרים ותנן
 בפרק אין בין המודר (נלרים לף לג.)
 דכיוצא כו משטרים אסור אפילו כלים

 שאין עושין בהן אוכל נפש ולהט פריך טון דעל כרחך איירי כדריסת
 הרגל בבקעה דלא קפדי אם כן אפילו מודר הימנו הנאה
 אמאי אסור והוא הדין דהוי מצי למיפרך כלים הא לא קפדיי):

 מציין
 והא דקחני אסורין רבי אליעזר היא. דמחמיר בנדרים טפי דאפילו דבר שאינו הנאה כל כך אסר: אפילו ייחור אסור. כגון בעה״ב
 שמודר הנאה מחנוני ושלח לו בעל הבית פרוטה לחנוני לקנות ממנו מאה אגוזים בפרוטה והוסיף לו חנוני אחת יתירה או שתים
 אסור בעל הבית באותו ויתור שהותיר לו חנוני דמתנה הוא ואף על סי שלשאר לוקחים נמי הוסיף כמו כן. ומיהו רבנן שרו דמ״מ
 בשביל המקח הוא מוסיף לזה על החשבון הקצוב לפרוטה שאילו לא היה לוקח ממנו בדמים לא היה נותן לו חנוני לבעל הבית
 כלום: בכל שותפין מעכבין כוי. בכל תשמישין הקבועין בחצר רומיא דהעמדת בהמות תנור וטריים שממעטין אויר החצר יכולין
 לעכב אם האחד רוצה לעשוח לבדו וחביריו אין רוצים לעשות כן: חון מן הכביסה. שתקנו לו חכמים שיעשה בחצר בעל כרחן
 של שוחפין חביריו: לפי שאין דרכן כוי להתבזות. שצריכוח לעמוד שם יחיפות לגלוח שוק לעמוד מהר: שאין מסתכל. כשהוא
 הולך על שפח הנהר: היכי דמי. דמשחבח ביה קרא אס עוצם עיניו דמשמע שאס לא יעצים עיניו אינו לא צדיק ולא רשע: אי
 דאיכא דרכא אחרינא. ואזיל בהך: רשע הוא. ואף על פי שעוצם עיניו שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה דקיימא לן
 (חולין לף מל:) הרחק מן הכיעור: אנוס הוא. אס מסתכל דרך הליכתו ואונס רחמנא פטריה ולמה מזקיקו הכתוב להעצים עיניו
 דמדמשתבח ביה קרא שמעינן דצריך לעצום עיניו: למינס נפשיה. להטות עיניו לצד אחר והיינו דמשתבח כיה קרא דאי אניס
 נפשיה חסיד הוא: בעא מיניה ר' יוחנן מרבי בנאה. שמעחין דרבי בנאה קחשיב ואזיל אגב גררא דהך דלעיל: כל שאין בשרו
 נראה מחחסיו. שיהא ארוך עד פיסת רגלו שלא יראה כשילך יחף: טלית. מקטורן שמתכסה בו על כל בגדים שהוא לובש:
 שאין נראה כוי. וכל שכן דאי קאי עד להדי חלוק דאיכא צניעות טפי: שני שלישי גדיל ושליש גלאי. שני שלישי רוחב השלחן
 מכוסה כמפה מצד האוכלין לקנח את פיהן ולתת עליה את הסת ושליש החיצון מגולה להניח עליו קערות וכוסות שלא ילכלכו
 המפה ויתבזו האוכלין. ואית דמפרשי שליש גלאי באמצע שני שלישי גדיל דהיינו מפה מכחוץ ומכפניס כל סביב השלחן ואמצעיחו
 מגולה. גדיל קרי המפה על שם שארוגה ולשון צח הוא: וטבטתו. של שלחן שהיו רגילין לעשות בשפתו לתלותו בו יהיה מבחוץ
 ולא מבפנים מצד האוכלין וכדמסרש ואזיל: מבפנים. בצד הסמוך לו: היכא דאיכא ינוקא. שיושב אצל אביו לאכול צריך להושיב
 השלחן שיהא צד שבו קבוע הטבעח מבחוץ פן יצחוק התינוק בטבעת וינענע השלחן: ואי ליכא ינוקא. יעשה מבפנים ולא יהפכנה מבחוץ
 פן יכשל בה השמש שהולך ובא סביב השלחן: הא דאיכא שמטא. שמש יעשה מבפנים פן יכשל בה השמש: והא דליכא שמטא. יעשה
 מבחוץ ולא מבפנים פן יוזקו בה האוכלין. ומיהו היכא דאיכא שמעא יעשה מבפנים מצד היושבין ולא מבחוץ שיכולין להזהר מן הטבעח
 יוחר מן השמש שהוא הולך והן יושבין: הא ביממא. יהיה מבחוץ שיוכל השמש להזהר ולא מבפנים דמזיק לאוכלין שצר להם המקום:

 למדורה

 עין משפט
 נר מצוה

 ר0א א מיי׳ פייה מהל׳
 שמיס הלי ה סמג
 עשי! פג טוש״ע ח״מ סי׳
 קסא סעיף ה ועי׳ גטור

 יננ״י ונמ״מ:
 רסכ ב ג מיי׳ פ״ז מהל׳
 נדרים הל׳ ד סמג
 לאין רמנ טיש״ע י׳׳ד סי׳
 רני סעיף א ואין הלכה נן

 יטוש״ע ח״מ סי׳ קפ:
 דסג ד מיי׳ פנ״א מהל׳
 איסירי ניאה הלי כא
 סמנ לארן קכ טיש״ע אה׳׳ע

 סי׳ כא סעיף א:
 רםד ה מיי׳ פ״ה מהל׳

 דעות הלכה ט:
 רפה ו (מיי' שס הלי ג):

 רבינו גרשום
 בחצר השותפין עסקינן.
 שמעמיד בה אחד מן
 השותפין בהמה או תנור
 וכירים ואמאי לא הויא
 חזקה משום דשותפין
 אהעמדה כדי גרידא לא
 קפדי כוי: אסורין ליכנם
 לתצר. דהיינו הנאה משום
 דקפד׳ אהדדי אלמא
 דאהצמדה כדי קפדי ואמאי
 לא קנה בשלא מיחה:
 אלא הכא. מתני׳ דקתני
 היה מעמיד בהמתו בחצר
 ברתבה שאתורי הבתים
 מיידי דאהעמדה כדי לא
 קפדי: גבי ממונא. לענין
 תוקה: לקולא. דאזלינן
 בתר דלא קפיר ולא הוי
 חזקה: גבי איסורא. תדר:
 לחומרא. דאסורין ליכנס:
 רכינא אמר לעולם בחצר
 ןהשותפין] אהעמדה לא
 קפדי. ואמאי שותפין שנדרו
 אסורין כהנאה: ר״א היא
 דאמד אפ״ ויתור אסור.
 מה שמוסיף חנוני לקונה
 אגוו אחד או תפוח א׳
 אם הקונה מודד הנאה
 מחנונ׳ אסור לאותו תוספת
 אע״פ שאינו נותנו לו
 אלא מחמת מכירה. ולר׳
 אליעזר דמחמיר או הכא
 הוא מחמיר דאסור ליכנס
 ולא דברי הכל היא: בכל
 שותפין מעכבין זה לזה.
 שלא יעשה מלאכה בחצר
 שאין חכירו עושה: חוץ מן
 הכביסה. שאם האחד מכבס
 בגדיו בחצר ואי אינו רוצה
 לכבס בה אינו יכול לכופו
 וה שלא יכבסו לו בחצר:
 לפי שאין דרכן של בנות
 ישראל להתבזות. על גבי
 הנהר לכבס שם: שעומדות
 על הכביסה. בנהר אפי•
 נכריות משום שעומדות
 יחיפות ומגלות ורועותיהן
 שלא יגרה בעצמו יצה״ד:
 אנוס הוא. אי מסתכל דרך
 הליכה: אפ׳׳ה איבעי ליה
 למינס נפשי׳. לכוף עצמו
 שלא יסתכל: כל שאין
 כשרו נראה מתחתיו. שיהא
 ארוך עד פיסת רגלו שלא
 יראה רגלו כשהוא הולך
 יחף: וטלית של תלמידי
 חכמים. מקטורן שלו שיהא
 רחב כל כך שלא יהא חלוקו
 נראה מתחתיו אלא טפח:
 שני שלישי גדיל. מכוסה
 במפה מדבר שהוא עשוי
 בגדיל ארוג מקום שמשים
 הלחם עליו: שליש גלוי.
 בלא מפה שעליו מניחין
 קערות וכוסות שלא ילכלכו
 המפה ויקלקל הסעודה:
 וטבעת. של שלחן שתולין
p^אותו בו תהא קבועה מב 
 שלא באותו צד שהוא
 יושב אלא מבחוץ מצד
 האחר: והתניא מבפנים.
 באותו צד שהוא סמוך לו:
 לא קשיא הא דאיכא ינוקא.
 שיושב אצלו יחזיר השלחן

 או נראה לצ״ל ולר״א למחמיר
 התם הוא מחמיר הנא לאסיר

 ציכנס וכוי.



 רבינו גרשום
 למדורה. שיושבין סביבה
 קדרות כך מניח גלוי
 מכאן ומכאן ומקיף קערות
 סביב המפה: כל שאין
 תחתיה אלא סנדלין בימות
 החמה. לפי שבימות החמה
 שאין טיט נועלין מנעלין
 ומשמרין הסנדלין עד
 לימות הגשמים ואותן
 םנדלין יהיו מונתין תחתיהן
 בימות החמה ולא יותר. וכן
 בימות הגשמים [משמרין]
 המנעלים לפי שאסור
 להניח אוכלין ומשקין
 וכלים אתרים תתת המטה
 מפני שרות רעה שורה
 עליהן: ושל ע״ה. שאינו
 מקפיד מנית הכל תחת
 מטתו ודומה לאוצר בלום
 כאוצר המאכל שמניחין
 בו רוב מינין: הוה
 מציין מערתא (אתא) היה
 נכנס במערה ומדד ארכה
 ורחבה וכמה מקום תפיסת
 הכוכין שבתוכה והיה יוצא
 חוץ על גבה מן הפתח
 ומכוין באיזה מקום מונחין
 הקברים בתוכה ומציין אותו
 מקום שלא יכנסו שם
 כהנים ויאכלו טהרות מפני
 שטומאה בוקעת ועולה
 ושאר מקום המערה שלא
 היו הקברים כנגדה מותר
 לעבור על גבה: דיצר
 בהאי עלמא ליכא. דאינו
 צריך להניח מפני שרה
 שלא יכנס: בדמות דיוקני.
 שדמותו של אברהם כדמות
 אדם הראשון: בדיוקני
 עצמה. של אדם הראשון.
 אל תסתכל שנברא בצלם
 של מעלה: א״ר בנאה והא
 בעינא ליכנס למערה שלו
 בשביל לציין: אמרה לו בת
 קול אין את צריך כמדת
 החיצונה שאברהם מונח בה
 כך מדת הפנימית של אדם
 לפי שאברהם האדם הגדול
 כאדם הראשון. ולמ״ד
 דמערת המכפלה שהיתה
 כפולה בית ועליה היו הכי
 קאמרי לר׳ בנאה כמדת
 העליונה ששם אברהם
 כך מדת התחתונה ששם
 אדם הראשון: דאודרי.
 דבר העשוי ממוכין צמר
 שגוררין מן הבגדים:
 כסתרקי. כרים וכסתות
 ומצעות עשוין מאודרין:
 באיסורא. דזנות: אזלא
 דביתהו לבי מלכא אמרה
 להו עבדא הוי לי וכוי:
 אמר להו זרנוקא. עבדא
 היינו בהמה ששחטו אותה
 ופסקו ראשה והפשיטו
 העור שלה ועשו ממנו נוד
 לשאוב בו מים מן הבור:
 הואיל וחכים כולי האי
 ליתיב אבבא. דחצר המלך:
 כאבולא. על גב השער.

 חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא נח.
 מציין מערתא. משוס (י) לקבר סתום טומאה בוקעת ועולה
 כדאמר ככמה דוכתי וא״ת והא אין קברי עובלי כוכבים
 מטמאים באהל משוס דאין קררין אדם ואפילו רכנן דפליגי אר׳ שמעון
 (יבמות סא.) ואמרי דמטמאיס באהל מ״מ בקבר שלפני הדיבור לא
 מרבה לה בנזיר >לף נל.) אלא לענין
 נגיעה או בקבר לרבות קבר שלפני
 הדיכור ומקרא דכתב גבי נגיעה
 מרבי לה התם ויש לומר דאכרהס
 נקרא אדם דכתיב האדם הגדול וכן
 אדם הראשון ולהט אין למעטס
 מקרא דאדם [וע׳׳ע תוס׳ יבמות סא.

 ד״ה קברי]:
 כל

 למדורה וקדרות מקיפות אותה מטה של
 תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא
 םנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים
 ושל עם הארץ דומה לאוצר בלום: ר׳ בנאה
 הוה קא מציין מערתא כי מטא למערתא
 דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם
 דקאי קמי בבא א״ל מאי קא עביד אברהם

 א״ל גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה א״ל זיל אימא ליה בנאה
 קאי אבבא א״ל ליעול מידע ידיע דיצר בהאי עלמא ליכא עייל עיין ונפק כי
 מטא למערתא דאדם הראשון יצתה בת קול ואמרה נםתכלת בדמות דיוקני
 בדיוקני עצמה אל תסתכל הא בעינא לציוני מערתא כמדת החיצונה כך
שני בתים זו למעלה מזו כמדת עליונה כך מדת (  מדת הפנימית ולמ״ד א
 התחתונה א״ר בנאה נםתכלתי בשני עקיביו ודומים לשני גלגלי חמה הכל
 בפני שרה כקוף בפני אדם שרה בפני חוה כקוף בפני אדם חוה בפני
 אדם כקוף בפני אדם אדם בפני שכינה כקוף בפני אדם ״שופריה דרב כהנא
 ״(מעין שופריה דרב שופריה דרב) מעין שופריה דרבי אבהו שופריה דר׳ אבהו
 מעין שופריה דיעקב אבינו שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון
 ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבי כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה
 תפשיה (א) בדיקניה אתא אביי א״ל במטותא מינך שבקיה לשנה אחריתי
 הדר אתא תפשיה בדיקניה אתא אביי לא שבקיה עד דאייתי מםפרא
 וגזיא לדיקניה ההוא דאמר להו חביתא דעפרא לחד בראי חביתא דגרמי
 לחד בראי חביתא יידאודרא לחד בראי לא הוו ידעי מאי קאמר להו אתו
 לקמיה דרבי בנאה אמר להו אית לכו ארעא אמרו ליה אין אית לכו חיותא >«
 אין אית לכו בםתרקי אין אי הכי הכי קאמר לכו ההוא גברא דשמעה לדביתהו
 דקא אמרה לברתה אמאי לא צניעת באיםורא הך איתתא עשרה בני
 אית לה ולית לי מאבוך אלא חד כי שכיב אמר להו כל נכסי לחד
 ברא לא ידעי להי מינייהו אתו לקמיה דרבי בנאה אמר להו זילו 8חבוטו
 קברא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו להי מינייכו שבקא אזלו כולהו ההוא
 דבריה הוה לא אזל אמר להו כולהו נכסי דהאי אזלו אכלו קורצא בי מלכא
 אמרי איכא גברא חד ביהודאי דקא מפיק ממונא מאנשי בלא םהדי
 ובלא (« מידי אתיוהו חבשוהו אזלא דביתהו אמרה להו עבדא חד הוה לי
 פסקו לרישיה ופשטו למשכיה ואכלו בישריה וקא מלו ביה מיא ומשקו ביה
 לחברייא ולא קא יהבי לי דמי ולא אגריה לא ידעי מאי קא אמרה להו אמרי
 ניתו לחכימא דיהודאי ולימא קריוהו לר׳ בנאה אמר להו זרנוקא אמרה לכו אמרי
 הואיל וחכים כולי האי ליתיב אבבא ונידון דינא חזא דהוה כתיב באבולא כל
 דיין דמתקרי לדין לא שמיה דיין אמר להו אלא מעתה אתא איניש מעלמא

 ומזמין
 החיצונה. שבה ג׳ אכות ואמהות כך מדת הפנימית. וכמאן דדריש מכפלה שני בתים זה לפנים מזה ופלוגתא דרכ ושמואל היא כטצד
 מעכרין(עירובי! לף נג.): לך מדת התתחונה. ודי לך כציון עליונה: בשני טקיביו של אדם הראשון כוי. והאי דכתיכ [בראשית ג] כי עפר אתה ואל
 עפר תשוב הא פרכינן ליה כמסכת שכת כפרק שואל (לף קנב0 ומוקמינן לה ההוא שעה אחת קודם תחיית המתים: שופריה דר׳ אבהו
 מעין שופריה דיטקב. ובהשוכר אח הפועלים נב׳׳מ פל.] פריך וליחשוב נמי ר׳ יוחנן ומשני הדרת פנים לא הויא ליה: אמגושא. מכשף: תמיט
 שכבי. חופר המתים להפשיטם בגדיהם: אתא אביי כוי. בשביל שהיה העובד כוכבים אוהבו: ההוא דאמר להו. מצוה מחמת מיתה היה
 ומחלק נכסיו לבניו על פיו: חביתא דעפרא. אני מניח לאחד מבני. ודרך חכמה אמר שלא יכינו הכל שהוא עשיר ובעל נכסים:
 חביחא דגרמי. חבית מלא עצמוח: אודרא. מוטן: איה לכו ארעא. נשחייר לכס קרקע מאכיכם דאס כן היינו חביחא
 דעסרא. והבהמות שיש בהן עצמות זהו חכיתא דגרמי: בוסתרקי. כל מיני בגדים עשויין ממוכין: לחד ברא. לאחד מבני אותו
 שיבררו כית דין: חבוטו. הכו הכאות על קברו. ולכסותן נתכרן שאותן שהן ממזרים הן עזי פנים וילכו לחבוט: אמר להו
 כולהו נכסי דהאי. שלא רצה לחבוט על קברו של אביו שזה הוא הצנוע שככס ומסתברא דלזה אהב יותר. ויפה דן רבי בנאה דלא
: (  שייך הכא אלא שודא דדייני והיינו שודא שלא רצה לחבוט והכי נמי אמרינן גכי ההוא דאמר נכסי לטוכיה כר (כתובות לף פה:
 אזלו. תשעה האחין: אכלו ביה קורצא. הלשינו עליו: אזלא דביתהו. דרבי בנאה לצעוק אל בית המלך בלשון חכמה כדי שלא
 יבינו הס אלא על ידי בעלה: ואכלו בישריה. של עבד: וקמלו ביה מיא. שואבים בו מיס בעורו ומשקו ביה בעורו לחברייא לבני
 הישיבה: לחכימא דיהודאי. לרבי בנאה: ורנוקא. נוד של עור. וכך אמרה תייש הוה לי וגזלוהו ממני ושחטוהו ואכלו את הבשר ומן העור
 עשו חמת ושואבין בו מיס ושותין בו: באבולא. על דלתות השער היה כתוב כדי שילמדו משם בני אדם: כל דיין. המיוחד לדון דיני העיר
 וזימנין דמיתקרי לדינא שתובעין אותו לדין על ממון שתובעין ממנו: לא שמיה דיין. ופסול לדון דטון דאוהב בצע הוא יקבל שוחד:

 ומזמין

 למדורה. שמוקפת קרירות והאש באמצע. אף כאן המפה והלחם
 באמצע והקערות סביב: כל שאין החהיה כוי. דאמרינן בפסחים
 >לף קיב.) אוכלין חחת המטה אפי׳ מחוסין ככלי ברזל רוח רעה
 שורה עליהן: דרך לנעול מנעלין כימות החמה וסנדלים כימות

 הגשמים נשכיל הטיט: אלא סנדלים
 בימוח החמה. שמניחים שם עד ימות
 הגשמים שיצטרך להם: לאוצר
 בלוס. בסמ״ך כמו עיסה בלוסה
0  במסכח שבח כפרק כלל גדול(לף עו
 עיסה מעורבת ממינין הרבה וכן
 אוצר בלוס (גינוי! לף סז.) מינין הרבה
 מעורבין בתוכה כיחד וכן מיטת עס
 הארץ כל דבר מניחין תחת מטתן
 אוכלין וכלים: רבי בנאה. אדם
 גדול וחשוב היה לסיכך ניתן לו רשות
 ליכנס בקברי צדיקים אבל אחר לא
 כדאמרי׳ (חולין לף ז:< גדולים צדיקים
 במיתתן יותר מבחייהן והיה נכנס
 כמערות ומודד מדת ארכן מבפנים
 ואח״כ מודד מכחוץ כנגדן ועשה שס
 ציון סיד כדי להטר מקוס הטומאה
 ולא יכיאו טהרות דרך כאן שלא
 יאהיל על הקכר: אשכחיה לאליטור.
 דתניא במסכת דרך ארץ י) דשבעה
 צדיקים קיימין שלא מתו וקא חשיב
 בהדייהו אליעזר עבד אברהם:
 בכנפה. בין זרועותיה: א״ל. רבי
 בנאה לאליעזר: זיל אימא ליה. לאברהם:
 בנאה קאי אבבא. ותן לו רשות לימס:
 אמר ליה ליטול. דאין כאן חוצפא
 דאיגנינא כאנפיה בכנפה דשרה:
 דמידט ידיט דיצר הרט בהאי טלמא
 ליכא. ולא צריכנא לאיצטנועי מיניה:
 ה״ג טל טיין ונפיק. נכנס ר׳ כנאה
 ונסתכל מדת אורך המערה רצא
 ואח״כ ציין מבחוץ: למטרתא דאדם
 הראשון. כדדרשינן כעירוכין (לף נג.)
 ממרא קרית ארכעי) א״ר יצחק קרית
 ארבע זוגות אדם וחוה אברהם
 ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה:
 בדמות דיוקני. יעקב דאמרינן בסמוך
 שופריה דיעקב מעין שופריה דאדס
 הראשון: בדיוקני טצמה. דהיינו
 אדם הראשון דכתיב ביה (בראשית א)
 כצלם אלהיס כרא אותו: הא בטינא
 לציוני. מכחוץ ולפיכך צריך אני
 למדוד תחלה מכפניס: כמדת

 מםורת הש׳׳ם
 א) [עירוגץ גג.], ב) נ״מ פד,
 ג) ס״א ל״ג, ל) [גי׳ הערוך
 דאודדא פי׳ נוצה], ה) [ד״א
 זוטא פ״א], ו) [נראשית לה],

 גליון הש״ם
 גמרא חנוםי קינייא. עיין
 אליה רגה א״ח סימן תקסח

 ס״ק ט״ו:

 הגהות הב״ח
 (א) גס׳ דרנ טוגי נר מתנה
 תסשיה אתא אניי נצ״ל ותינח
 נדיקניה נמחק: (נ) שם אית
 לנו חיותא א״ ל אין איח לכו
 נסתרקי אייל אין: (ג) עם
 נלא סהדי ונלא ראיה
 אתיוהו: (ל) ־״וסי דייה מציין
 מפרמא משוס דקא סבר
 טומאה רצוצה נוקעת

 ועולה:

 מוםף רש״י
 בל שאין תחתיה אלא
 סנדלין בימות החמה כוי.
 של נעל הנית שנותנס שס,
 נשהוא נא לשננ ולישן חולן
 מנעליו ומתנן תחת מטתו,
 אנל לחח חתתיה דנריס
 אחריס גנאי הוא לו, שמרגיל
. :  נני הנית לשס !סוכה כא
! י נ ו עי  שני בתים. היו נה ;
 ננ ׳,. שוסריה. זיהרורי תארו
 וקירון עור פניו 1בינו פד ועיי

. ו ז  רש־י כתובות י



 מסורת הש״ם
 א) וצ״ל ליה], נ) צ״ל על
 ידי הלם. רש״ש, ג) עי׳
 בר״ש מכשירין פ״ו מ״נ
 ונר״[ סוף עירוני[ ל״ה
 נור הגולה, ד) [חולין לף
 צב. ן, ה) צ״ל ומל׳. רש״ש,
 ו) [שמות ו], 1) [צ״ל והצלחי
 וגאלתי ולקתמי ונ״ה נמלרש
 רכה פרשה פ״ח ועיי רש״י
 פסחיס צט:], ח) [צ״ל עמון,
 ט)וצ״לננרכוחנא.],י)[צ״ל
 ונישלוקינהו], כ)[צ״ל שחייח],

 הגהות הב׳׳ת
 (א) נפ׳ חזא דהוה כתיב

 נראש:

 נח: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ומומין ליה לדינא. שלא כלין ויצא מן הלין זכאי: ומפקין מיניה ממונא
 גדינא לא שמיה דיין. לגזלן פסול ללין שיעוות הלין נשכיל שוחל:
 בריש כל מותא אנא דם. ראש לכל המיתות הוא לס שאין אלם מת
 אלא ע״י רונ לס שלא הקיז כזמן הראוי לו: בריש כל תיין אנא חמר.
 שהיין מחיה כל שותיו: דדרכיה
 למימת. כגון גוסס: בריש כל
 מרטין אנא דם. כל חחלואי האלם
 על ג) הלם הס שמתרנה עליו: בריש
 כל אסמן אנא חמר. שאס ישתה יין
 כהלכה וכראר לא ינא לילי חולי:
 תמן מהבטן םממגין. שם מכקשין
 סממנים לרפואה שנמקוס שאין יין
 מצרין תחלואין: כחיב אפיחחא
 דקפוטקיא. מילתא נאנפי נפשה
 היא ואגב גררא נסבה. וללמול נני
 העיר משס כתבו ששלשה שמות הללו
 מרה אחת הן ונסקא מינה למקח
 וממכר שאם התנה למכור לחבירו
 מלא מלה זו באיזה לשון שיאמר יתן
 שיעור אחל ומקומות מקומות יש יש
 שקורץ אנסק או אנטל או אנבג
 וכדאמר בקדושין (דף ע.) לישחי מר
 אנבגא א״ל מי סני מר אספרגוס
 כדאמרי אינשי או אנטל כלקריוהו
 רבנן: ואיזהו אנטלג). גמרא קאמר ליה.
 כלומר ואיזהו שיטורו של אנטל:
 רביטיח של תורה. רביעית הלוג
 להיינו ביצה ומחצה. ומשום דארבעה
 כוסות של פסח שיעורן ברביעית
 ומצאו להן חכמים סמך מן התורה
 מר׳ כוסות האמורים במצרים י) מד׳ י)
 לשוני גאולה האמורים בפ׳י) והוצאתי
 ׳)(וגאלתי ולקחתי והבאתי) לפיכך
 קרי ליה רביעית של תורה וכן רביעית
 של יין לנזיר הלכה למשה מסיגי.
 וכמסכת נזיר «לף לח.) חשיכ עשר
 רביעית הן שמן התורה שיעורן כהך
 רביעית והכי נמי אמרינן (חולץ
 לף קז.) דשיעור אנטל היינו רביעית
 דאתקין ר׳ יעקב מנהר פקוד נטלא
 בת רביעתא: מתני׳ המרזב.
 צינור קטן ורגילין לתלותו לסוף
 צינור גדול ההולך על פני כל הגג
 ורגילין להפכו לכל ראש שירצו
 ומרחיק קילוח מיס מן הכותל. ולשון מרזב טפה של מיס זב דרך שם
 כדכתיכ (ישעיה מ) כמר מדלי לשון טפה. והלכך אין לו חזקה דאינו
 דבר קבוע ואס החזיק בו בעל הגג ג׳ שנים ותלה אותו בארר חצר
 חכירו אינו יכול לטעון החזקתי דכיון דלאו מילתא דקביעוחא הוא
 לא קסיד כעל חצר ושתיק שגתיס ושלש: אבל יש למקומו חזקה.

(להו) לדינא פמליה אלא כל דיין (  ומזמין א
 דמתקרי לדין ומפקין מיניה ממונא בדין
 לאו שמיה דיין כתבו הכי ברם סאבי
 דיהודאי אמרי כל דיין דמתקרי לדין ומפקין
 מיניה ממונא בדין לאו שמיה דיין חזא
 >א) דכתיב בראש כל מותא אנא דם בראש כל
 היין אנא חמר אלא מעתה דנפיל מאיגרא
 ומית ותפיל מדיקלא ומית דמא קטליה ותו
 מן דדרכיה למימת משקו ליה חמרא וחיי
 אלא הכי בעי למכתב בראש כל מרעין אנא
 דם בראש כל אסוון אנא חמר כתבו הכי
 ברם סאבי דיהודאי אמרי בראש כל מרעין
 אנא דם בראש כל אםוון אנא חמר באתר
 דלית חמר תמן מתבעו םמנין כתיב אפיתחא
 דקפוטקיא אנפק אנבג אנטל ואיזהו אנטל
 זהו רביעית של תורה: מתני' אהמרזב
 אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש
 לה חזקה בםולם המצרי אין לו חזקה ולצורי
 יש לו חזקה גחלון המצרית אין לה חזקה
 ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית
 יכל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס
 לתוכה רבי יהודה אומר אם יש לה מלבן
 אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנם
 לתוכה הרי זו חזקה: גמ׳ מאי המרזב אין
 לו חזקה ויש למקומו חזקה אמר רב
 יהודה אמר שמואל ההכי קאמר המרזב
 אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה
 משתי רוחות רבי חנינא אמר המרזב אין
 לו חזקה י שאם היה ארוך מקצרו ויש
 למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו
 רב ירמיה בר אבא אמר ׳המרזב אין לו
 חזקה שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש
 למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו

 תנן

 כל דיין דמתקרי לדינא ומפקי מיניה כוי. כגון אם כסר והוציאו
 ממנו בעדים אבל אס חייבוהו שבועה ולא רצה לישבע ושילם
 משוס הכי לא מיססל לדינא: אנבג אנפק אנטל. אומר הר״ר חיים
 דאנכג ואנסק הס משקים דרפואה והיינו אספרגוס דאמר «) (כפ׳ כל

 הכשר (חולין דף קי ושם) אנפק)
 אספרגוס שיפה ללב כדמשמע בפרק
 עשרה יוחסין (קדושין דף ע.) וה״ק
 הכא מה שקורין אנבג ואנפק צריך
 לשתותו כשיעור אנטל שהוא רכיעית
 והיינו דאמר בפרק גיד הנשה (חולין
 לף צל. ישם) אנפקא חייא משמע שהוא
 אספרגוס כדאמר בברכות דאספרגוס
 אין שותין אלא חי והא דלא חשיב
 בברכות >לף נא. ע״ש) גבי ה׳ דברים
 שנאמרו באספרגוס שצריך לשתותו
 כשיעור רביעית משוס שאינו חושש
 לחשוב מה שתלוי בשיעור והא דאמר
 בפרק שמנה שרצים (שבח לף קט:)
 ')(ולישקליה) עד דקאי אאנפקא משמע
 דהוא מדה י״ל עד דקאי אשיעור
 ')(שחיה) אנפקא קאמר אי נמי לכלי
 נמי קרי אנפקא על שם ששותים אותו
 כאותו שיעור: המרזב אין לו חזקה
 מרוח אחת. פי׳ שאס הוא במזרח
 יכול לומר לו תנהו במערב אבל
 לסלקו לגמרי מב׳ רוחות לא ותימה
 דמזחילה היאך יש לה חזקה והלא
 כשמניח המרזב לראש אחר של
 המזחילה גס המזחילה צריך לזוזה
 ולהגביה ראש אחד ולהנמיך ראש
 האחר שנותן שם המרזב והיט קאמר
 דמרזב אין לו חזקה והמזחילה יש לה
 חזקה והלא לעולם לא יזיז המרזב
 אס לא יזיז גס המזחילה וי״ל דמ״מ
 יש לה חזקה לענין שאין צריך
 לעוקרה לגמרי ממקומה כמו שצריך
 לעקור המרזכ אי נמי כגון שהמזחילה
 שוה ואין גבוה צד זה יותר מצד זה
 דהשתא לעולם אין צריך לזוזה ממקומה
 אלא לסתום לצד שמסיר ממנו המרזב
 וה״ר יוסף פירש דמרזב שאין לו חזקה
 מרוח אחת שיוכל להטוח ראש המרזב
 לצד צפון או לצד דרום כשהוא מונח
 במזרח יש לו חזקה משתי רוחות

 שאין יכול לדוחקו להסיר לראש לצד אחד של מזחילה וכענין זה פירש
 רבינו חננאל שאס המרזב קבוע באמצע רוח מזרחי יכול כעל החצר
 לעקרו מן האמצע ולקבעו בשליש הגג או ברביע ובכל אותה רוח
 בכל מקום שירצה אבל לרוח אחרת אין יכול לסלקו לפי שיש לו חזקה:

 במזחילה
 בגמ׳ מפרש לה: המזחילה. הוא צינור הגדול מחזיק כל אורך הגג ומילתא דקביעוח הוא הלכך יש לו חזקה דלא עביד איניש דשחיק אלא
 קפיד ומדשתיק איכא למימר הדין עם המחזיק דודאי נתרצה י»עצמו בדמים: סולם המצרי. קטן הוא הלכך אין לו חזקה דטון דלאו
 מילחא דקביעוחא הוא לא קפיד ולא חש למחות והלכך אם נתן סולמו בחצר חכירו לעלוח לגגו ולשוככו אינה חזקה: ולצורי. סולם
 גדול: חלון המצרית. קטנה היא אין לה חזקה אס עשה חלון בכותל ביתו להביט דרך שם ולשמור פרדסו וגינחו והחלון פחוח לחצר
 חבירו והחזיק בה שלש שנים אינה חזקה דטון דלאו מילתא דקביעותא הוא לא חשש למחות. אבל אס עשאו להאיר שלא היה לו אורה
 מצד אחר כי אס מכאן יש לו חזקה דלשס קביעות עשאו דאינו יכול להשתמש בביתו בלא אורה וכל מידי דקביעות הוי חזקה והכי אמר
 שמואל בגמ׳ ננט.] ולאורה אפילו כל שהוא הוי חזקה: מלבן. הוא משקוף החלון מלמעלה ומלמטה מימין ומשמאל כעין פתח: גמ׳ אין
 לו חזקה מרוח אתת. אס המרזב מונח בראש דרומי של מזחילה ושופך שם מיס והחזיק בו ג׳ שנים אינה חזקה ואס צריך בעל חצר
 להשתמש שס צריך זה לעקור מרזבו מכאן ולהניח בראש השני של מזחילה דאין בעל הגג מפסיד ככך כלום והלכך אין כאן קביעות
 להיות מונח לעולמים לרוח זה והלכך לא חשש בעל חצר למחות: אבל יש למקומו חזקה. באחת משתי רוחות או צפוני או דרומי שאס
 יעקרנו מצד זה יניחו כצד אחר ואין כעל חצר יכול לעקרו לגמרי מן החצר שהרי החזיק מיהא כתוך החצר דלגכי אחת משתי רוחות
 הוי מרזב מילתא דקביעותא דסתס בית אי אפשר בלא מרזב וכשעשה זה מרזב בחחלה בחצר לשם קכיעוח עשאו והיה לו לכעל החצר
 למחות כתוך שלש ומדלא מיחה הפסיד: שאם היה ארוך. יותר מכדי צרכו ותופס באויר חצר הרבה מקצרו והיינו אין לו חזקה
 לארכו אבל יש למקומו שהוא מונח שם חזקה דלא יעקרנו ממקומו כלל אפילו מצד זה לצד אחר אלא באותו רוח שהחזיק ובאותו מקום
 הויא חזקה: שאם רוצה. בעל החצר לבנות חחתיו בונה בנינו עד שמגיע למרזב ולא מצי טעין בעל הגג כי היט דאחזיקי במקום המרזב
 אחזיקי נמי במה שחחתיו שאס נותן רשות לתלות מרזבו באויר לא נתן לו קרקע שלו שתחת המרזב ולא שעבדו לו לבלתי עשות בו צרטו
 בין בנין בין כל דבר הצריך לו אבל אס בא לעקרו ולהגביה בנינו במקום שהיה המרזב אינו יכול לעקרו דלמקומו מיהא יש לו חזקה:

 חנן

 עין משפט
 נר מצוה

 רםו א מיי׳ פ״ח מהלי
 שמיס הל׳ ה סמג
 עשי! פנ טוש״ע מ״מ סי׳

 קנג סעיף ו:
 רסז ב מיי׳ שס הל׳ ל

 טוש״ע שס סעיף יג:
 רסח ג ד מיי׳ שס פ״ז הל׳
 ז סמג שס טוש״ע

 ח״מ סי׳ קנל סעיף י:
 ״מט ה ו מיי׳ שם פ״מ הל׳
 ה יעי׳ בהשגוח
 ונמ״מ סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנג סעיף ז:
 ער ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ח:

 רבינו גרשום
 בראש כל מוחא אנא דם.
 מי שאחזו הדם שאינו
 מקיז מסתכן ומת. כלומר
 דכל מיתות מחמת דם
 הן: אלא בריש כל מרעין.
 עיקר חולי מחמת רוב דמין
 באין. ועיקר רפואה היא
 חמרא: אנבג אנפק אנטל.
 כלומר אותו כלי אספרגוס
 ששותין בשתרית משום
 רפואה היו קורין אותו
 בלשונם אנפק והיינו אנבג
 והיינו אנטל כלומר שיעורו
 באותו כלי שנוטלין ממנו
 לידים. ושיעורו ברביעית
 של תורה ביצה ומחצה:
 סיםקא המרזב אין לו
 חזקה. היינו צינור קטן
 כמו שתים או שלש אמות
 שתולין אותו בסוף צינור
 גדול כדי שיקלחו מימיו
 ברחוק מן הכותל. וכשתלוי
 בסוף הצינור גדול (רגליו)
 יכולין להתזירו לאותו מרוב
 לקלח מימיו או לימין
 או לשמאל: ויש למקומו
 חזקה. מפרש בגמ׳ מאי
 קאמר הכי קאמר אין לו
 חזקה בחצר אם שופכץ
 מימיו לחצר תכירו אם
 הוא נטוי תד-ר לצד אחד
 דאיכא למימר הואיל ואין
 לו רשות להטותו לאיזה צד
 שירצה ברשות בעל חצר
 בעה״ב תלוהו שם ואימתי
 שירצה יכול לעכב עליו:
 ויש לו למקומו חזקה מבי
 רוחות. כלומר ואם בעל
 המרזב מחזירו פעמים לצד
 זה ופעמים לצד זה ברור
 שיש לו למקומו לשפיכת
 מ-מיו חוקה בחצר. איכא
 דאמר אין לו חזקה בחצר
 מרוח אחת. כשלא תלה
 אלא מרזב אחד בראש
 אחד של צינור אבל תלה
 שני מרזבין משני ראשין
 והחוירן לחצר היינו משתי
 רוחותיו ויש למקומו חוקה.
 ור׳ תנינא מתרץ למתני׳ אין
 לו חוקה שיכול בעל חצר
 לקצר למרזב: •שאם בא
 לבנות. בנץ תחת המרזב
 בונה ומקבל מימיו כמה
 שרוצה: ויש למקומו חזקה.
 שאם בא לעקור שאם רוצה
 להגביה בנינו ולעוקרו

 למרזב אינו רשאי:



 עין משפט
 נר מצוה

 רעא א מיי׳ פ״ח מהל׳
 שמיס הל׳ ה סמג
 עשי! פב טוש״ע ח׳׳מ סי׳

 קנג סעיף ז:
 רעב ב מיי׳ שס הלי ל

 טוש״ע שס סעיף יג:
 רעג ג מיי׳ שס פ״! הל׳ ו
 ז סמג עשי! צה טיש״ע

 ח״מ סי' קנל סעיף י:
 רעד ד מיי׳ שס הל״ה

 טוש״ע שס סעיף י:
 עדה ה מיי׳ שס הלי ו וע׳־ש

 טיש״ע שס סעיף י:
 רעו ו מיי׳ שס פייס הל׳ ג
 סמג עשי! פנ טוש״ע

 רו״מ סי׳ קנג סעיף ג:

 לעזי רש׳׳י
 אשקלויינ״ש

 [א־שקילונ״ש], מדרגות.

 רבינו גרשום (המשך)
 ור׳ אילעא סבר יכול למחות
 קסבר דאין כופין: דכולי
 עלמא. ואפי׳ ר׳ אילעא
 אמר דכופין: אי הכי אמאי
 אמר דיכול למחות. דאמר
 ליה זימנין דמותבת מידי
 תותך עד הקיימת להדי
 חלון ותזית מינאי ותסתכל
 כלום מה שבחצירי: ההוא
 דאתא לקמיה דרי אמי.
 ׳שהיה לו חלון בחצר חבית
 למעלה מד׳ אמות: כרי
 אילעא. דאין לו חזקה
 ויכול למחות: אמר שמואל
 ולאורה אפיי כל שהוא הר
 זו חזקה. כלומר אם פתח
 חלון בחצר חבירו למעלה
 מדי אמות לצורך אורה בפני
 חבירו ולא מיחה אפיי כל
 שהוא שאין ראש אדם נכנס
 בו ואע״פ ׳שאין לו מלבן
 הויא חזקה ואין יכול בעל
 חצר לסותמה ולא להאפיל
 עליו: פ־םקא הזיז עד טפח.
 שאם יש לו לאדם זיו יוצא
 מכותלו לחצר חבירו עד
 טפח יש לו חזקה בחצר
 כשיעור טפח. שאלמלא
 שיש לו חזקה בחצר לא
 היה מניחו להוציא בה זיו
 כשיעור טפח: מפני שיכול

 חזהת הבתים פרס שלישי בבא בתרא נט.
 חגן המזתילה יש לה חזקה. ובמאי דקתני המרזב אין לו חזקה קאמר במזחילד! של כנין עסקינן. אבל מרזכ סתמו של עץ ואין עושין
 אבל המזחילה יש לה חזקה: בשלמא למאן דאמר הנך תרתי שפיר. אותו של בנין וא״ת וליפלוג במזחילה עצמה בין של
 דלשמואל דאמר אין לו חזקה מרוח אחת שפיר איצטריך למימר בנין לשל עץ ר״ל דניחא ליה במתניתין לאשמועינן במרזב ליש למקומו
 אבל המזחילה יש לה חזקה דדבר קביעות הוא ואין רגילין לעקרה חזקה: והחוט המשולש לא במהרה ינתק. כמה היו שהן

 ממקום למקום וכן דרי חנינא שאם
 תנן המזחילה יש לה חזקה בשלמא למאן
 דאמר הנך תרתי שפיר אלא למאן דאמר
 שאם רצה לבנות תחתיו בונה מאי נפקא ליה
 מינה הבא במזחילה של בנין עסקינן דאמר
 ליה לא ניחא לי דתיתרע אשיתאי אמר רב
 יהודה אמר שמואל *צינור המקלח מים לחצר
 חברו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר
 מעכב עליו דאמר ליה כי היכי דאת קנית לך
 חצר דידי למשדא ביה מיא לדידי נמי קני לי
 מיא דאיגרך איתמר רבי אושעיא אמר מעכב
אזל שייליה לרבי  ר׳ חמא אמר אינו מעכב א)
קרי עליה רמי בר ,  ביסא אמר להו מעכב נ
 חמא 1והחוט המשולש לא במהרה ינתק זה
 רבי אושעיא בנו של רבי חמא בנו של רבי
 ביםא: סולם המצרי אין לו חזקה: בהיכי דמי
 סולם המצרי אמרי דבי ר׳ ינאי כל שאין לו
 ארבעה חווקין: חלון המצרית אין לה חזקה
 פר: מאי שנא גבי סולם דלא מפרש ומאי
 שנא גבי חלון דמפרש משום דקא בעי
 איפלוגי רבי יהודה בסיפא אמר רבי זירא
 למטה מד׳ אמות יש לו חזקה ויכול למחות
 למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואינו יכול
 למחות ורבי אילעא אמר 1אפילו למעלה
 מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות
 ג»לימא בכופין על מדת םדום קא מיפלגי דמר

 סבר כופין ומר סבר אין כופין לא דכולי עלמא
 כופין ושאני הכא ידאמר ליה זימנין דמותבת
 שרשיפא תותך וקיימת וקא חזית ההוא דאתא
 לקמיה דר׳ אמי שדריה לקמיה דרבי אבא בר
 ממל אמר ליה עביד ליה כרבי אילעא אמר
 שמואל י• ולאורה אפי׳ כל שהוא יש לו חזקה:
 מתני׳ י הזיז עד טפח יש לו חזקה

 ויכול

 ואבותיהם ואבות אבוחיהס היו
 חלמידי חכמים ולא קאמר עליהם
 החוט המשולש אלא הכא היינו
 טעמא לפי ששלשתן ראו זה את זה
 והא דמזכיר ר׳ אושעיא קודם רבי
 חמא אביו במחלוקת לפי שהיה גדול
 יותר מדאי כדאמר (עירוני! לף נג.)
 לבן של ׳)(ראשונים) כפחח [היכל]
 זה ר׳ אושעיא ואמר נמי ר׳ אושעיא
 בדורו כר״מ בדורו שלא יכלו חביריו

 לעמוד על סוף דעתו:
 למטה מד׳ •ש לו חזקה. ר״ת
 מסרש דאיירי בחלון
 מצרית אבל בחלון צורי או שעשוי
 לאורה שהוא דבר קביעות אפילו
 למעלה מארבע אמות יש לו חזקה
 והביא ראיה מדחניא לעיל (לף כב:)
 החלונות בין מלמעלה בין מלמטה
 ד״א ותני עלה מלמטה שלא יעמוד
 ויראה אלמא אפי׳ למעלה מד׳ אמות
 יש לו חזקה כיון דהוי דבר קביעות
 ואומר רשב״א דאין נראה משם
 ראיה דאף על פי שהוא יותר מד׳
 אמות לעומד בחוץ לעומד בפנים
 לא הר למעלה מארבע אמות כגון
 שאותן חלונות בעלייה אי נמי מיירי

 כגון שיש לו עדים או שטר:
 עד טפח יש לו חזקה ויבול למחות.
 אפילו בעל הגג בבעל החצר
 דאין לומר דוקא בעל החצר בבעל
 הגג אבל בעל הגג בבעל החצר לא
 יוכל למחות דהא קחני בסיפא פחות
 מטפח אין יכול למחות ומפרש רכ
 הונא היינו בעל הגג בבעל החצר
 אבל בעל החצר בבעל הגג יכול
 למחות אלא על כרחך בטפח אפילו
 בעל הגג יכול למחות בבעל החצר
 וטעמא דבטסח יכול לתלות דבריס
 גדולים המכבידים על הכותל או אס
 יניח עליו כלי מלא מיס וישפך ויתקלקל הכותל ובעל החצר יכול
 למחות משום היזק ראיה ולמאי דס״ד בגמרא למימר דרב יהודה
 לית ליה היזק ראיה מכל מקום כשישים כלי מלא מיס פעמים שיפול
 ויטשטש כל החצר ופעמים שיסול על ראש בעל החצר ומיירי תוך
 ג׳ אבל אחר שהחזיק אין יכול למחות בעל החצר בבעל הגג ועוד יש
 לפרש דדוקא אחר ג׳ איירי ויכול למחוח בעל הגג בבעל החצר ולא
 מטעם דפרישית אלא משוס דיש לו תשמיש לבעל הגג על הזיז
 רוצה להשחמש בו כל שעה ולא יניח את בעל החצר להשתמש בו
 אבל בתוך ג׳ שלא החזיק אין יכול למחות בבעל החצר אבל בעל
 החצר בבעל הגג יכול למחות והוי כמו לרב הונא בפחות מטפח והא
 דמפליג בין טפח לפחות הא בהא תליא דבטפח דמהני ביה חזקה יכול
 למחוח בבעל החצר אבל בפחות מטפח דלא הויא חזקה אין יכול למחות:

 ואפילו

 היה ארוך מקצרו אבל המזחילה יש
 לה חזקה ואין מקצרין אותה: אלא
 למאן דאמר. גבי מרזכ דלהכי אין
 לו חזקה שאס רצה לבנות תחחיו
 בונה מאי שנא מזחילה דקאמר יש לו
 חזקה שאין בונין חחחיה מאי נפקא
 ליה מינה לבעל מזחילה אי בני בעל
 חצר תותה הא לא מפסיד מידי ובעל
 חצר לא שעבד לו חצירו למזחילתו
 לדבר שאינו מזיק לו: של בנין.
 אבנים: דאמר לא ניחא לי. שתבנה
 תחתיה: דתיתרע אשיהאי. כלומר
 מזחילה שלי תפול לקול מקכות והגרזן
 וכל כלי ברזל בהכנות כנינך. אכל גבי
 מרזב >>» לא חשיב כל כך אפילו
 הוי של בנין בונה תחחיו אי נמי האי
 דקא מפליג בין מרזב למזחילה היינו
 משוס דסתס מרזב של עץ וסתם
 מזחילה של אבנים: צינור. של
 שופכין: לדידי נמי קני לי מיא
 דאיגרך. להשקות כהמותיי שעל
 מנת כן נתרציתי לך ודמי למקח
 וממכר שאני שעבדתי לך חצירי
 בשביל מימיך ואס אתה חוזר בך אני
 לא אחזור בי: מעכב. על בעל הגג:
 אינו מעכב. דלא שעבד לו מימיו
 אלא כל ימי שיהיו יורדין לחצירו:
 אזול שיילוה לרבי ביםא. אביו של ר׳
 חמא וזקנו של רבי אושעיא: לא
 במהרה ינתק. כדדרשינן נמי (נ״מ
 דף פה.) מפי זרעך ומסי זרע זרעך
 וגו׳ י) מדור שלישי ואילך חורה מחזרת
 על אכסגיא שלה: זה ר׳ אושעיא.
 שאמר כזקנו: חווקין. שליבות
 אשקלרינ״ש: וקבעי גמרא מ״ש גבי
 םולם דלא קמפרש. מתני׳ שיעורא
 כי היכי דקמפרש גבי חלון: משום
 דקבעי לאיפלוגי רבי יהודה. גכי

 חלון הוצרך ת״ק לפרש שיעורו: א״ר זירא למעה מד׳ אמות. מקרקע
 הכית קתני מתני׳ דחלון צורי יש לו חזקה דכיון דאיכא תרחי שהוא
 גדול ונמוך ויכולין להסתכל ממנו בחצר יש לו חזקה שלא היה זה
 מניחו לעשות אלא ודאי ברשותו עשה ואס בא שכנו לכנות הדין
 להתרחק כדתנן (לעיל דף כב.< החלונות מלמעלן ומלמטן וממגדן ד׳
 אמות ואס בא עכשיו אחד מהן לסתוח חלון צורי למטה מד׳ אמות
 מקרקע הכית שכנו יכול למחוח בידו ומעכבו שלא יפחח: למעלה מד׳
 אמות. מקרקע הבית אין לו חזקה דאין חבירו מקפיד וכשבונה שכנו
 אינו יכול לעכב עליו ולומר לו הרחק בנינך מן החלון שלי שלא תאפיל
 עלי שיכול לומר לו סתום אותו שאין לך חזקה ואס אין לו חלון שס
 וביקש עכשיו לפתוח חלון למעלה מד׳ אמות אין יכול שכנו למחות
 בידו ולמנעו. ודוקא חלון צורי אבל חלון המצרי בין מלמעלה מד״א
 כין מלמטה אין לו חזקה וגס אין יכול השכן למחות: ור׳ אילעא אמר

 אפילו למעלה מדי אמות. אע״ג דלית ליה חזקה יכול למחות לבלתי עשות שכנו שם חלון כדמפרש טעמא לקמיה זימנין דמותבת שרשיפא
 וקא חזית ככיתי. ור׳ זירא לא חייש להט דלא חציפי אינשי כולי האי למיעכד הכי: מדת סדום. אין מהנה לחבירו אע״פ שאין חסר בכך
 כלום. לר״ז כופין דלמעלה מד׳ אין מניחין אוחו למחוח שהרי אינו חסר כלום ולרבי אילעא אין כופין ויכול למחות: ושאני הכא. דאיכא
 חסרון: שרשיפא. ספסל: ההוא דאתא וכוי. רוצה היה לעשוח חלון צורי למעלה מד׳ אמות וחבירו היה מוחה בידו: עביד ליה כר׳
 אילעא. אלמא הט הלכתא: אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא יש לו חזקה. חלון העשוי ליכנס ממנו אור במקום אפל לא בעינן
 חלון צורי אלא אפילו כל שהוא יש לו חזקה דחלון העשוי לאורה מילתא דקביעותא דכל הימים אדס צריך לאורה וכיון שעשה חלון זה לכל
 הימים עשאו והיה לו לבעל חצר למחות בתוך ג׳ ומדלא מיחה איכא למימר דברשותו עשה ומתני׳ לאו כחלון העשוי לאורה מיירי אלא בחלון
 העשוי לשמור גנות ופרדסים דרך החלון: מתני׳ הזיז עד טפח יש לו חזקה. מי שיש לו כותל סמוך לחצר חבירו והוציא זיז
 טפח בולט מכתלו לחצר חבירו הרא חזקה ואין בעל החצר יכול לבנות שם בנין לסתור את הזיז דכולי האי לא הוה שכיק ליה כעל
 החצר להוציא זיז טפח בחצרו בלא רשותו שהרי יכול למחות כדקתני ואזיל ומדלא מיחה בתוך ג׳ איכא למימר דברשותו הוציא:

 ויכול

 מסורת הש׳׳ם
 א) [אולי שייליהו. יענ״ן],
 ב) כמונוח סנ:, ג) [לעיל ינ:
 יש״נ] לקמן קסח., ל) [ישעיה

 נט], ה) [צ״ל אחרונים],

 תורה אור השלם
 1 ואם יתקפו האחד
 השנים יעמדו נגדו והחוט
 המשלש לא במהךה
 ינתק: קהלת ד יב

 הגהות הב״ח
 (א) ־שנ״ש ל״ה דתיתרע כיי
 דלא חשינ כל כך אפי׳ אי

 מוסף רש״י
 מדת סדום. וה נהנה וזה לא
 חסר !לעיל יב.! לא היו עושין
 טונה •:כתובות קב ן שלי שלי
 ;ערוכי! מס י כלתנן (אנוח
 פייה מ״י) האומר שלי שלי
 שלן שלך וו מלה נינוניח ויש
 אומרים וו מלת שלוס ולקוזו

 רבינו גרשום
 המזחילה. היינו צנור גדול
 שמונח כנגד כל הבית אם
 מקלחת מים לחצר חבירו
 יש לו חוקה לפי שהיא
 גדולה: בשלמא להני תרי
 לישני קמאי שפיר. דלמרזב
 אין לו חזקה מרוח אחת
 ושאם היה ארוך מקצרו
 משאי׳כ במוחילה שיש לה
 חזקה: אלא לסייר שאם כא
 לבנות תחחיו. של מרזב:
 מאי נפקא ליה מינה. לבעל
 המזחילה והלא מקבל הוא
 מימיו שלו בתוך של בנינו:
 הכא במוחילה של בנין.
 שעשויה מן אבנים ומן
 סיד עסקינן דאמר ליה
 בעל המזחילה לא ניחא
 לי דתיתרע אשיתאי. שאם
 יגע בנינך למזחילה יקלקל
 אותה. ואם לא יהיה ריוח
 למים לקלח ולצאת ישתהו
 ישם במזחילה ויקלקלו
 הכותל: לדידי קני לי ממיא
 דאיגרך. לקבלן ולעשות
 מהן צרכי: רבי אושעיא
 אומר מעכב. לו שלא
 לסותמו זה: ר׳ אושעיא
 ׳שאמר דמעכב כמו ׳שאמר
 ר׳ ביסא זקינו שהוא שלישי
 לו: שאין לו ד• חווקין.
 מעלות: אין לו חזקה: אם
 יש לו מלבן בחצר חבירו
 כמו שפה מתחתיה שמשפע
 בחצר: מ״ש גבי סולם
 דלא קמפרש. במתני• איזהו
 סולם: ר׳ זירא אמר אדרי
 יהודה דמתני׳ קאי ואמר
 למטה מד׳ אמות אי איכא
 חלון בחצר חבירו יש לו
 חזקה ויכול למחות משום
 היוק ראיה ואי לא מיחה
 יש לו חזקה: ואי למעלה
 מדי אמות קאי. דליכא
 היוק ראיה אין לו חזקה
 מפני שאין יכול למחות
 האי הואיל דלא מזיק ליה
 הלכך אין לו חזקה מפני
 שאין יכול למחות לכך
 שתק אבל לא מחיל: ור׳
 אילעא אמר אפיי למעלה
 מד׳ אמות אין לו חוקה.
 רלכך שתיק דלא מזיק ליה.
 ויכול למחות ולעכב לו מתי
 שירצה: בכופין על מדת
 סדום. דבר שאין מזיק לו
 ומועיל להכירו כגון חלון
 למעלה מד׳ אמות דרי זירא
 סבר כופין שלא יעכב ולהכי
 קאמר שאין יכול למחות



 מסורת הש״ם
 א) [לעיל נ:], ב) [שיין
 לסוע״א], 1) [לנפניו רש״ש],

 ד) [5״ל נר ונין,

 הגהות הב״ח
 (א) נפי ופתחת לך יגע:
 (5) רשב׳׳ם דייה מאי איריא
 וכוי אפיי יחיל נמי נצ׳׳ל
 ותינת ראיה נמחק:(«) ד״ה
 אנל וכו׳ ניתך וכי הוינא ונו׳
 לא הוית נעינא וכוי:
 (י) בא״ד כשאתה ננית נמי

 כעינא:

 נט: חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא
 ויכול למהוה. כלומר הבא להוציא זיז טפח בחחלה לחצר חכירו
 יכול למחות בו בעל חצר שלא למלאות ארר חצירו ולא אמרינן זה
 נהנה וזה אינו חסר לודאי איכא חסרון כדאמרינן בגמרא גבי זיז
 פחות מטפח למגו למשתמש בעל הגג בזיז רואה כחצר ואיכא היזר!
 ראיה: פחות מטפח אין לו חזקה.
 שאס ירצה בעל התצר לבנות שס
 בונה משוס דלא קפיד דבציר מטסת
 לא חשיב: ואינו יכול למחות. בגמרא
 מפרש מי אינו יכול למחות במי:
 כ) זיז. הוא כעין נסר או ראש קורה
 הבולט מן העלייה לחוץ וראר לתלות
 בו חפציו: גמ׳ מאי קאמר.
 דמשמע דהט קאמר שאס החזיק
 בהוצאת זיז ארוך טפח יכול להוציא
 כמו כן זח ארבעה דטון דהחזיק בזיז
 טפח החזיק נמי כארכעה ומילחא
 בלא טעמא הוא שאס נתרצה לו
 בעל החצר בטפח לא נתרצה לו
 בארבעה: הכי קאמר החזיק. בזיז
 שהוא רוחב טפח באורך ד׳ טפחים
 בולט מן הכותל לחוץ החזיק נמי
 בזיז שהוא רחב בד׳ על ד׳ אורך
 דכיון דהניח לו אורך של מקום
 חשוב נתרצה לו נמי ברחבו דאין
 מקום חשוב בפחות מד׳ על ד׳.
 והוא הדין שאס החזיק ברחב טפח
 במשך עשרה לא החזיק כי אס
 ברחב ד׳ אבל אס החזיק ברחב
 טפח במשך ג׳ לא החזיק ברחב
 ג׳ אלא מה שהחזיק החזיק
 ולא יותר: אמר רב המא לא שנו.
 דאין יכול למחות: אלא בעל הגג.
 שהוא בעל הזיז: בבעל החצר.
 דאינו יכול למחות בו ולומר אל
 תשתמש בזיז שלי דמה הפסיד כעל
 הגג הלא כשישתמש בעל החצר
 ויתלה בזיז חפציו לא יראהו לבעל
 הגג שהרי הוא תחתון לו וליכא היזק
 ראיה ואי משום דממלא מקום הזיז
 שעכשיו אין יכול בעל הגג לתלות כו
 חפציו להא לא חיישינן דטון דאין לו

 ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין
 יכול למחות: נמ׳ אמר רבי אםי אמר רבי
 מני ואמרי לה אמר רבי יעקב אמר רבי מני
 החזיק בטפח החזיק בד׳ מאי קאמר אמר אביי
 ה״ק אהחזיק רוחב טפח במשך ארבע החזיק
 ברוחב ארבע: פחות מטפח אין לו חזקה ואינו
 יכול למחות: אמר רב הונא לא שנו אלא בעל
אבל בעל החצר בבעל  הגג בבעל החצר ב
 הגג יכול למחות ורב יהודה אמר אפילו בעל
 חצר בבעל הגג אינו יכול למחות לימא
 א)בהיזק ראיה קמיפלגי דמר םבר שמיה היזק

 ומר סבר לאו שמיה היזק לא דכולי עלמא
 שמיה היזק ושאני הכא דאמר ליה לתשמישתא
 לא חזי למאי חזי למתלא ביה מיהי מהררנא
 אפאי ותלינא ביה ואידך א״ל זימנין דבעיתת:
לא יפתח אדם חלונותיו לחצר  מתני׳ ג
 השותפין ילקח בית בחצר אחרת לא יפתחנה
 בחצר השותפין יבנה עלייה על גבי ביתו לא
 יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה
 את החדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי
 ביתו ופותחה לתוך ביתו: נמ׳ מאי איריא
 לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא
 לא מיבעיא קאמר י לא מיבעיא לחצר חברו
 דלא אבל לחצר השותפין דא׳׳ל סוף םוף הא
 קא בעית אצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן
 דאמר ליה עד האידנא בחצר הוה בעינא
 אצטנועי מינך השתא אפי׳ בבית נמי בעינא
 אצטנועי מינך ת״ר מעשה באדם אחד שפתח
 חלוניו לחצר השותפין ובא לפני ר׳ ישמעאל
 בר רבי יוםי אמר לו החזקת בני החזקת ובא
 ופתחת (א) ייגע וסתום אמר רב נחמן

 ולסתום
 חזקה ויכול זה כעל חצר לחתכו לזיז אס יצטרך כל שכן שישתמש בו בעודנו תלוי באויר שלו. אי נמי הכי קאמרה מחני׳ אין לו חזקה לכעל
 הגג וגס אינו יכול למחות בבעל החצר אס כא לקכוע זיזין סמוך לכתלו דהא ליכא היזק ראיה: אבל בעל החצר. יכול למחות בבעל הגג
 שלא יוציא זיז פחות מטפח בתחלה אי נמי שלא ישתמש בזיז שהוציא כבר מסני שהוא עליון וכשיבא להשתמש יראה בעלילה זו כחצר ואיכא
 החק ראיה: ורב יהודה אומר כוי• טעמא מפרש לקמיה: ומר סבר לא שמיה היזק. רכ יהודה. והלכך אינו יכול למחות בעל החצר
 בבעל הגג: ושאני הכא דא־׳ל. בעל הגג לבעל החצר לשוס תשמיש לא חזי לי האי זיז כל שהוא שאלך ואעמוד עליו ואראה בחצירך
 בעלילה זו ולא חזי אלא למתלי כי חפצי וכשארצה לתלות מהדרנא אפאי ואושיט זרועי ואתלה דטון דיכולני לתלות בחזרת פנים אס
 אסחכל בחצירך אהא נתפס כגנב והלכך ליכא היזק ראיה. ורב הונא נא״ל] זימנין דבעיתת ליפול מן הגג כשחעמוד בשפח הגג
 ותשוח לתלות דבר על הזיז ולא תהדר אפך ולא תבוש מלהסתכל בחצרי ולא תהא נתפס כגנב דאפילו ט לא כעיתת תטעון
 כך ותאמר מחמת ביעתותא לא אהדרנא אפאי והלכך איכא היזק ראיה: מתני׳ לא יפחח אדם חלונוחיו לחצר. שיש
 לו בשותפות משום היזק ראיה וכל שכן לחצר חכירו כדמסרש כגמרא: לקח ביה בחצר אחרת. הסמוך לזה החצר: לא יפחחנו
 לחצר השותפין. דאע״ג דיש לו חלק כחצר אינו יכול לרבות עליהם אכסנאין: לא יפחחנה. שהרי הוסיף דיורין בחצר ומטריח על
 בני החצר שמרבה עליהן דריסת הרגל: ופותחה לתוך ביחו. דטון דדרך פחח שלו יוצאין לחצר אין טורח לכני החצר שאינו
 מרכה עליהן דיורין וכדמפרש בגמרא 1ס.1 שלא הוסיף על ביתו כלום אלא חולקה לשנים שהרי כל כיתו יכול למלאוח אכסנאין אס
 ירצה: גמ׳ מאי איריא לחצר השותפין. הרבים דלא יפתח דמשמע מפני שהן רביס חיישינן שלא יעשה להן היזק ראיה אפילו יחיד
 (נ) ראיה נמי אסור להזיקי והלכך אפילו לחצר חבירו נמי לא: אבל לחצר השותפין. איכא למימר דשרי לפתוח דכלאו הכי בעי איצטנועי
 מחבירו בחצר שזה יכול לראותו דרך פתח כיתו הפתוח לחצר ולא מזקי ליה חלונות מידי קמ״ל מתניתין דקתני לא יפתח דא״ל האי לבעל
 החלונות עד האידנא ט הוה משתמשנא בחצר הוה בעינא לאיצטנועי מינך שלא תראני דרך פתח ביתך «) ואי הוינא בבית לא הוה
 בעינא לאיצטנועי מינך שהרי לא היו עושין פחח כנגד פתח כדקתני מתניתין 1שס] אבל השתא אפי׳ בביח בעינא לאיצטנועי מינך כדי שלא תראני
 דרך חלונותיך שהן גבוהות א״נ עד האידנא ט הרת בחצר בעינא לאיצטנועי מינך כי הרת בבית לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו
 כשאתה בבית (י) בעינא לאיצטנועי מינך: שפחח חלונותיו. והיה טוען שעשה ברשות בגי חצר: החזקת. סבר לה לאלתר הויא חזקה
 דטון דבסנינוג) החזיק ושתק אס איתא דשלא ברשות עשה היה לו למחות. והיינו דאמרן בפירקין לעיל (לף מא.) כמאן כרבי יהודה
 וכר׳ ישמעאל י) וכרבי יוסי דאמרי כל בפניו לאלתר הויא חזקה ואין הלכה כן: לך יגע וסתום. דלא הרא חזקה עד שלש שנים:

 ולסתום
 להצנע ממך בחצר מפני חלונותיך: שפתח. לחצר השותפין ולא מיחו ושוב מיחו: לך יגע וסתום. שאין חזקה עד ג׳ שנים: אמר רכ נחמן

 ואפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות. אע״ג דגבי זיז
 [שלפני] החלון דיוצא לרשות הרבים לא שרינן במסכת
 עירוכין (לף צח:) להניח עליו אלא כלים הנשברים משוס דחיישינן
 דלמא נפיל ואתי לאמרי והכא לא חיישינן שמא יסול על ראשו של

 בעל החצר שאינו עומד כל שעה
 תחת הזיז א״נ החס לא אסר אלא
 להניח עליו אבל הכא איירי למיתלא
 ביה דבדבר התלוי לא חיישינן לנסילה
 וא״ת והיאך יכול בעל הגג להשתמש
 בזיז והא איכא מעקה דאמר כפ׳׳ק
 (לעיל ב:) גג הסמוך לחצר חברו עושה
 לו מעקה גבוה ארבע אמות ר״ל
 כגון דהזיז בקרן זרת בסוף המעקה:
 מאי איריא לחצר השותפין. פ״ה
 מאי איריא לחצר השותפין
 שמזיק לשנים משמע ממוך פירושו
 שהוא אינו שותף באותה חצר וקשה
 לר״י לפירושו מדמסיק בתר הכי אלא
 אפילו לחצר השותפין דאמר ליה סוף
 סוף בעית לאיצטנועי מינאי משמע
 שהוא שותף ונראה לר״י לפרש מאי
 איריא לחצר השומפין שהוא מזיק לו
 משני מקומות אפילו לחצר חבירו
 שאינו מזיק לו אלא מכאן נמי ולפי׳
 קשה לרשכ׳׳א דא״כ אמאי קאמר עד
 האידנא הוה בעית כו׳ הוה ליה
 למימר קא משמע לן דבשני מקומות
 לא מצינא לאיצטנועי מינך ונראה
 לי דמעיקרא דפריך מאי איריא לא
 סלקא דעתיה שיש לו שותפות בחצר:
 בבית לא בע-נא לאיצמנועי מינך.

 פירוש כשאתה בבית אבל
 פירוש אחר שפ״ה כשאני בכית אין
 נראה לרשכ״א דהשתא נמי לא כעי
 לאיצטנועי בתשמיש הבית דהא האי
 חלון דפתח אינו לא כנגד הפתח ולא
 כנגד החלון דהא תכן (לקמן לף ס.)
 אין פותחין חלון כנגד החלון כר:

 לקח
 לפני רבי חייא אמר יגעת

 עין משפט
 נר מצוה

 רעז א מיי׳ פ״ח מהל׳
 שמיס הל׳ נ ועיי
 נהשגות ונמ׳׳מ סמג עשץ
 פנ טיש״ע מ״מ סי׳ קנג

 סעיף ל:
 רעח ב מיי׳ שס הלי א

 טוש״ע שס סעיף א:
 דעט ג מיי׳ שס פ״ה הל• ו
 סמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנל סעיף ג:
 רפ ד ה מיי׳ שס הל׳ ח

 טור ש״ע שס סעיף א:
 רפא ו מיי׳ שס פ״ז הל׳ ו
 סמג שס טיש״ע שס

 סעיף ג:
 ר6ב ז מיי׳ שס פ ״ה הל׳ ו

 סמג שס טוש״ע שס:

 רבינו גרשום
 למחות. ולעכב אדם בחבירו
 שלא יוציא בחצירו זיז
 טפח ואם פתות מטפח
 הוא אין לו תזקה בחצר
 שאינו חשוב. ואין יכול
ו בעל ההצר ו  למחות ר
 שלא יוציא בחצירו פחות
 מטפח שכיון שאין לו
 חזקה בכך מאי איכפת
 ליה: הכי קאמר. החזיק
 בטפח שיש לו בחצר חבירו
 זמ רחב טפח ובמשך
 ארכו ד׳ יש לו חזקה
 בחצר ברוחב ד• כנגד
 אורך כל הכותל שכיון
 שלא מיחה בו בעל חצר
 בזיז תשוב כוה בידוע
 שיש לו תזקה בחצר כנגד
 כל הכותל ברוחב אותו
 ומ: לא שנו. ׳שאין יכול
 למתות אלא בעל הגג
 בבעל חצר שאין יכול בעל
 הגג לעכב לבעל החצר
 שלא ישים כחור שבכותלו
 זיז פתות מטפח אם הוא
 צריך לו שכבר אץ לו
 חוקה: אבל בעל חצר בבעל
 הגג יכול למתות. שלא
 יוציא זיו פחות מטפת
 בחצירו בכותלו: מר סבר.
 רב התא: שמיה היזק.
 להכי מעכב בעל חצר
 לבעל הגג שאגב שישחה
 מראש גגו וישתמש באוחו
 זיז פחות מטפח שיקשור
 בו חבל או יתלה עליו
 [יסתכל] כלום ממנו בחצר
 ור״י סבר לאו שמיה
 היזק: ושאני הכא דאמר
 ליה בעל הגג לבעל חצר
 לתשמיש לא חוי ההוא
 זיז פחות מטפח שאין
 ראוי לעמוד עליו ולא חזי
 אלא למיתלי ביה שום
 חפץ: כי תלינא ביה מידי
 מהדרנא אפאי ותלינא. ולא
 אסתכל בחצירך: ואידך.
 בעל חצר אמר וימנין
 דבעיתת שלא יהא תלוי
 או קשור בזת יפה ומעיינת
 ואגב הכי תסתכל בחציר׳:
 פיסקא לא יפתת אדם
 חלונותיו לתצר השותפין.
 בחצר שיש לו שותפות
 בה אם אין לשאר שותפין
 שם תלונות: אפי׳ לחצר
 חבירו. של יחיד אין רשאי
 לפתוח משוס היזק ראיה:
 לא מבעיא לחצר חבירו
 דלא. משוס דאין לו חלק
 בה: אכל לתצר שותפין.
 שיש לו תלק בה הא
 מצי אמר ליה סוף סוף
 הא בעית איצטנועי מינאי
 כשאני נכנס ויוצא בחצר
 כך הצנע עצמך כשחלונותי
 פתוחין: קמ״ל. רמצי א׳׳ל
 השותף עד האידנא קודם
 פתיחת החלונות כשאתה
 בחצר הייתי צריך להצנע
 ממך וכשהיית בבית לא
 הייתי צריך להצנע. עכשיו

 אפי׳ כשאתה בבית צריך אני



 עין משפט
 נר מצוה

 רפנ א מיי׳ ס׳׳ז מהל׳
 שכנים הלי ו סמנ עשי!
 פנ טיש׳׳ע ח׳׳מ שי׳ קנד

 סעיף ינ:
 דפד ב ג מיי׳ פייה שס הל׳
 ח סמג שס טוש״ע

 שס סעיף א:
 רפד! ד מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש׳׳ע שם סעיף ג:
 רפו ה מיי׳ שס הל׳ י

 טוש״ע שס סעיף ד:
 רפז ו מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש״ע שם סעיף ג:
 דפח ז ח ט מיי׳ שס הל׳ י
 יא טוש״ע שם סעיף

 לי:
 רפט י מיי׳ פי״ג מהל׳ מקי
 ממון הל׳ כג סמג
 עשין שס טוש״ע ח״מ סי׳

 תיז סעיף א:
 דצ כ מיי׳ שם הל׳ נד

 טוש״ע שס סעיף נ:
 דצא ל מיי׳ שס הל׳ כה

 טוש״ע שס סעיף ג:
 דצכ מ מיי׳ שס הל׳ כג

 טוש־׳ע שס סעיף א:

 רבינו גרשום (המשך)
 מצי אמרת דכשם שאם
 היו לו בני בית לזה יותר
 מן השותפין אחרים לא
 היו יכולין לעכבן שלא
 יכנסו ושלא יצאו בחצר בך
 עכשיו כיון שלא בנה בנין
 יותר אלא שהיה כמו שהיה
 וחלקו לשנים והכניס דיורין
 בחלק האחד אין יכולין
 לעכבו: פיםקא. שלא היו
 מכוונין זה כנגד זה. מפני
 המק ראיה: אם היה קטן.
 הפתח: א) דקא שקיל ח׳
 אמות בחצר דאיכא ביה
 שיצור בי פתחים: אבל
 בר תרי (טפח בכיי) אמות.
 לישויה בר ארבע אמות
) רותב שפיר דמי  (טפח ננ״י
 דסוף סוף לא שקיל אלא ד׳
 אמות ככל פחח שהוא פחות
 מחי אמות (טפח בניי). ואם
 הפתח פתות מחי וחלקן
 לשני פתחים לכל פתח יש
 לו ד׳ אמות ושהוא בו ח׳
 אע״פ שלא נחלק לשנים יש
 ח׳ אמות: אבל בר תמני.
 שיש לו ח׳ אמות לישויה
 חרי פתחים שפיר דמי דסוף
 סוף לא שקלי אלא ח׳
 אמות בחצר כדמעיקרא:
 מצי אמר ליה. בחד פיתחא
 מצינא דאיצטנועי מינך
 שאני משתמש כשהוא
 נעול: בתרי פתחי לא מצינא
 איצטנועי. שכשהאחד נעול
 השני פתוח: אבל פותח
 הוא לרה״ר פתח כנגר
 פתח דא׳׳ל סוף סוף כוי:
 פיםקא ור״א מתיר. ובלבד
 שיכסנו כסוי תזק כדי
 שתהא עגלה כוי: ורבנן.
 דאסרי מאי טעמא והלא
 הכסוי הזק סברי דוימנין
 דמיפחת. שיתליע מתוכו
 ולאו אדעתיה דהאי שיהא
 רעוע: זיזין. יברונ״ש:
 גזוזטראות. קורות: לרה״ר.
 דליתנייהו כל בני רה״ר גבי
 הדדי דלימחלי ליה: לקח
 חצר ובה ויזין וגוווטראות
 שיוצאין לרה״ר הרי זו
 בחוקתה ואין צריך לקוץ:
 מחלין לי בני מבואה.
 דיחידים נינהו ומצי מחלי:
 הוו מעכבי עילויה. בני
 רה״ר שנופיו מזיקין לגמל

 ורוכבו:

 א) נראה להוא ציון על הגמ׳
 לסכר רמי נר חמא למימר
 לנר ל׳ לא לישוריה נר ממניא

 לקא שקיל וכוי.

 חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא ס.

ח בית בחצר אחרת לא יפתחנה ק  ל
 לחצר השותפץ. פירוש אפילו
 לכיחו כדי (י) שלא יכנס ממנו לחצר
 השוחפין: ראןייץ הללו שתשרה
 שכינה עליהם. מסיפיה דקרא
 דריש דכחיב ותהי עליו רוח אלהיס:

 נפלה

 ולסתום. אס החזיק בחלון ג׳ שנים בתצר השותפין וכא חבירו וסתמו שכנה כותל כנגדו והוא שתק לאלתר הויא חזקה לזה הסותם שלא
 יפתח עיד חבירו אלא כרשותו וחזקת ג׳ שנים שהיה חלונו פתוח אינה כלום מאחר ששתק כשסתמו זה: שאין אדם עשוי שסוהמין אורו
 בפניו ושוחק. ומדשתק אודויי אודי ליה דשלא כדין החזיק מעיקרא: שמרבה עליהן את הדרך. שרוכ כני אדם יוצאין ונכנסין עכשיו
 בחצר יותר מבתחלה וליכא צניעות כדמעיקרא: והלא מרבה עליהן את הדרך. בבנין עלייה זו שלא היתה שם קודם לכן והוא מכניס

 לתוכה דיורין לבל דיורין שבביתו
 אולסתום לאלתר הוי חזקה שאין אדם עשוי

 שסותמים אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר
 אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין: מאי
 טעמא במפני שמרבה עליהם את הדרך אימא
 סיפא אלא אם רצה בונה את החדר לפנים
 מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה
 עליו את הדרך אמר רב הונא גמאי חדר

 שחלקו«» בשנים ומאי עלייה אפתאי: מתני׳ ילא יפתח אדם לחצר השותפין
 פתח כנגה פתח וחלון כנגד חלון ההיה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו
 שנים יאבל פותח הוא לרה״ר פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון יהיה קטן
 עושה אותו גדול ואחד עושה אותו שנים: נמ' מנהני מילי א״ר יוחנן דאמר
 קרא 1וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין
 פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה: היה
 קטן לא יעשנו גדול: םבר רמי בר חמא למימר בר ד׳ לא לישוייה בר תמניא
 הקא שקיל תמניא בחצר אבל בר תרתי לישוייה בר ארבעה שפיר דמי א״ל
 רבא חמצי א״ל בפיתחא זוטרא מצינא לאצטנועי מינך בפיתחא רבה לא מצינא
 אצטנועי מינך: אחד לא יעשנו שנים: סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי
 לא לישוייה תרי בני תרתי תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לישוייה
 בני ארבעי ארבעי שפיר דמי א״ל רבא טמצי אמר ליה בחד פיתחא מצינא
 אצטנועי מינך בתרי לא מצינא אצטנועי מינך: אבל פותח הוא לרה״ר פתח
 כנגד פתח: דא״ל סוף סוף הא בעית אצטנועי מבני רה״ר: מתני׳ א! י אין
ר״א מתיר כדי שתהא עגלה  עושק חלל תחת רה״ר בורות שיחין ומערות 8
 מהלכת וטעונה אבנים כאין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה״ר אלא אם רצה
לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה: ל (  כונס לתוך שלו ומוציא נ
 נמ׳ ורבנן ג)מזימנין דמפחית ולאו אהעתיה: אין מוציאין זיזין וגזוזטראות וכוי:
 ר׳ אמי הוה ליה זיזא דהוה נפיק למבואה וההוא גברא נמי הוה ליה זיזא דהוה
 מפיק לרה״ר ״(הוו קא מעכבי עליה בני רה״ר) אתא לקמיה דר׳ אמי א״ל זיל קוץ
 אמר ליה והא מר נמי אית ליה «< דידי למבואה מפיק בני מבואה מחלין גבאי
 דידך לרשות הרבים מפיק מאן מחיל גבך: ר׳ ינאי הוה ליה אילן הנוטה
 לרשות הרבים הוה ההוא גברא דהוה ליה נמי אילן הנוטה לרשות הרבים
 אתו בני רשות הרבים הוו קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דר׳ ינאי א״ל

 זיל

 אע״פ שכולן נכנסין רוצאין דרך
 סתת ביתו הרי נתרבו נכנסין רוצאין
 בחצר: מאי. בונה החדר דקתני
 מתני׳ לא בונה ממש כדקאמרת אלא
 שחלקו לחדר שלו לשנים שעשה
 מחיצה באמצעיתו להושיב שם דיורין
 מרובין דבדבר זה יש לו רשות שיכול
 למלאות כל ביתו דיורין: ומאי עלייה
 אפחא. יציע מסרשי לקמן (פרק
 המוכר אי! הבית סא.) אסתא ואמרינן ג׳
 שמות יש לה יציע צלע ותא ומוכח
 התם מקראי דהיינו בנין נמוך
 בצדי הבית או מאחוריו ואינו שוה
 לגג הכית. ומתני׳ הכי קתני ובונה
 עלייה על גביו דההוא תדר שלפנים
 מביתו דהיינו נמי שחלקו בגבהו
 ועולה דרך ארובה מן החדר לההיא
 עלייה דהיינו יציע שהרי אחורי
 הכית הוא והלכך קרר יציע וגס
 גבי יציע אשכחן ט האי גוונא תחתיים
 שניים ושלישים כלכתיב הצלע התיכונה
 וכתיכ וכלולים יעלו על התיכונה
 ומן התיכונה וגו׳ (מלטס א י) והלכך
 אין כאן תוספת כנין כלל לא בחדר
 ולא כעלייה דחדר היינו שחלק רחכו
 של חדר ועשאו שני חדרים קצרים וכן
 עלייה שכנה מעזיכה כאמצעית גכהו
 של חדר ונמצאת עלייה בנרה מאיליה:
 מתני׳ לא יפחח אדם לחצר
 השוחפין. אפילו היכא דיש לו חזקה:
 חלון לנגד חלון. אלא משהו ירחיק
 זה שלא כנגד זה ונועם משוס צניעות.
 כולה ממני׳ מפרש בגמ׳: נמ׳ וירא
 את ישראל שוכן. ראה היאך שוכנים
 ולפיכך אמר מה טובו אהליך וגו׳
 שאין פתחי אהליהם מכוונים. ומחנה
 ישראל כחצר השותפין דמי דלא היה

 רה״ר אלא במחנה לרה כדאמרינן במס׳ שבת (דף צו:): אמר ראוין הללו כוי. מדכתיב התם [כמלכר כל] מה טוכו אהליך קדייק: סבר רמי בר
 חמא למימר. דמאי דקחני היה קטן לא יעשנו גדול היינו דאי הוה פתח בר ד׳ אמות רחב לא ירחיבנו לח׳ אמות דקמססיד לבעלי
 החצר דקשקיל השתא תמני אמות כחצר כנגד כל הפתח באורך ארכע אמות רחוק מן הפתח כדאמרינן בפרק ראשון (לעיל יא.)
 היה רחב שמנה נוטל שמנה אמות באורך החצר כנגד רוחב כל הפתח ואילו מעיקרא לא הוה שקיל אלא ארבע אמות. אבל לצניעותא
 לא הוה חייש רמי בר חמא דט היט דמצטנעי מפתח קטן מצטנעי «< מפתח גדול: בר תרתי. דשקיל נמי ד׳ אמות בחצר כבר
 ארבעי כדאמרי׳ נשם] נותן לכל פתח ארבע אמות: לישוייה גר ארבעי. דלא מפסיד לחבריה מידי דמעיקרא נמי הוה שקיל ד׳ אמות בחצר: לישוייה
 תרין בני ארבעי. דהשתא נמי לא שקיל אלא תמני בחצר כמעיקרא. ולאיצטנועי נמי לא חיישינן דמה לי ח׳ אמות בפתח אחד מה לי ח׳ אמות
 תלוקות לב׳ פתחים בשני מקומוח מ״מ ח׳ אמות יש לו פתוחות לחצר: בחד פיחחא מצינא איצענועי. כשהוא נעול יכולני להשתמש בחצר
 א״נ להשתמש שלא כנגדו אבל בשני פתחים לא מצינא לאיצטנועי כל כך דאפי׳ אס האחד נעול השני יהיה פתוח: םוןז סוןז הא בעית
 אילטנועי מגני רה״ר. שרואין בכיתך דרך פתח הכית ורוכבי סיסים וגמלים רואין בתוך (י) חלונותיו: מתני׳ אץ עושין חלל
 חחת רה״ר. ואע״ג דמקכל עליה כל היזקא דאתי מחמתיה שאין רצונם של בני אדם ליזוק ולירד לדין על עסקי ממונו. ומפרש ואזיל
 מה הוא אותו חלל בורוח שיחין ומערות: ר״א מחיר. אלא שיכסהו טסר חזק כדי שתהא עגלה מהלכת דר״א אזל כתר השתא ולא
 חייש לשמא היום ולמחר יכלה הטסוי רפול והט אמרינן בבבא קמא >דף נב:): זיזין. קורות קטנות: גזוזטראות. קורות גדולות
 הבולטות מן הבית לחוץ ואיכא למיחש פן יכשלו בהם בני רה״ר והלכך אין מוציאין דהא כל בני רה״ר ליתנהו גביה דלימחלו:
 כונס לחון קרקע שלו. את כותלו ומניח מקרקעו לחוץ כשיעור הוצאת זיזין ומוציא: ובה זיזין וגזוזטראות. הבולטות לרשות
 הרבים: הרי זו בתזקתה. דטענינן ללוקח ואומרים אימר כונס לתוך שלו היה אכל המוכרה לו שהוציא הזיזין הוא היה צריך להביא
 עלים שכנס לחוך שלו או שיטעון שני חזקה החזקתי וכנסתי לתוך שלי להויא לה חזקה שיש עמה טענה אבל לוקח לא צריך
 למיטען מירי אלא כך לקחחיה וא״צ לטעון היאך הוציא המוכר אח הזיזין לחוץ לרה״ר לטוענין ליורש וטוענין ללוקח [לעיל מ.1 : גמ׳ ורבנן.
 דאסרי סברי לא אזלינן בתר השתא וחיישינן משוס דזימנין דמתליע מתוכו רפחות ולאו אדעתיה דעובר ברה״ר ויעכור ויסול: מפיק
 למבואה. מוציא (י) למבואה והמבר מקום הלוך כל בני החצירות הוא: הוו מעכבי עילויה בני רה״ר. שנופיו מזיקין לגמל ורוכבו:

 זיל

 מסורת הש״ם
 א) לעיל נו:, נ) [לעיל כג.],
 ג)(לעיל כז:], ל) מ׳׳ח מ״) וק

 ברי׳׳ף ורא״ש לימא,

 תורה אור השלם
 1 וישא בלעם אוז עיניו
 וירא את ישךאל עזבן
 לשבטיו ותהי עליו רוח
 אלהימ במדבר כד ב

 גליון הש׳׳ס
 םתני׳ י״א םתיד. עיין

 נר״ש ריש כמרים:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ שמלקו לשנים:
 (3) עם מר ;מי אימ ליה
) רשב״ם ד״ה  א״ ל לילי: «
 סנר וכו׳ מצטנעי נמי מפתח
 נליל: (ד) דיה סוף וכו׳
 חלונותיך הס״ל: (ה) ד״ה
 מפיק וכי׳ מוציא למבוי
 והמנר מקיס: (ו) תום׳ ל״ה
 לקח טח יכו׳ כלי שיכנס

 כצ״ל יחינת שלא נמחק:

 מוסף רש״י
 שאין סתחי אהליהם
 מכוונין זה לזה. שלא
 יצץ לתוך אהל חנירי
 (במדבר כד ב<. כדי שתהא
 עגלה מהלכת. אס מקרתה
 חזקה כל כך מותר, ואע׳׳נ
 שסופה שתתליע וחפחת
 (לעיל מ•!. אין מוציאין
זץ וגזוזטראות לרה׳׳ר. י  ז
 אלס הנינה כית לא יוציא
 ראשי קורות תקרחו לרה״ר,
 אכל אס ריצה כינס כנינו לתוך
 שלו ומוציא ראשי קורותיו
 למוץ (לעיל כג.<. הרי זו
 בחזקתה. שנית דין טוענין
 לו שהראשון «ס לתוך שלו או

 נתפייס עם הרניס !שם,.
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 רבעו גרשום
 ולסתום. שאס יש לאדם
 חלון בחצר חבירו ובונה
 בעל חצר כנגדו וסותמו
 בפנים. אם לא מיחה
 לאלתר בעל חלון (שעה)
 לאלתר הוי חוקה לבעל
 חצר לסוחמו: לקח. אחד
 מן השותפין: בית בחצר
 אחרת לא יפתח לחצר
 השותפין. מפני שמרבה על
 השותפין דריסת רגל של
 אותן שיהיו דרין באותו
 בית מה שלא היה שם
 קודם לכן: בגה עלייה על
 גבי ביתו ורוצה לשוכרה
 לבית דירה לא יפתת לה
 פתח בחצר השותפין מפני
 שמרבה עליהם הדרך: אלא
 אם רוצה כוי. מפרש בגמי.
 והלא מרבה על הדרך.
 דהשתא בונה עלייה מה
 שלא היתה שם קודם לכן
 ומשים בה דיורין אע״פ
 שפותחה בתוך ביתו מרבה
 עליהם הדרכים. אלא מאי
 בונה את החדר ואת העלייה
 דקאמר לא עלייה ממש
 אלא שחלק חדרו לישנים
 וחלק החיצון קרוי חדר
 ומאי עלייה דקאמר אפתא
 שקורין אפלדי״ץ והיינו
 חלק הפנימי ושוכר האחר
 לדירה. ואי אמרת והלא
 מרבה עליהם הדרכים לא



 מםורת הש״ם
 א) סנהדרין יח. יט. נ״מ קז:,
 ג) נ״ ק נח. לעיל ינ. נו: לקמן
 ק., ג) שנת פ: [תוספתא
 סוטה פט׳יו], ד) [תוספתא
 שס], ה) ע״ז לו. הוריות ג:
 [נייק עט:], ו) [תוספתא
 ס״בן, 1) [תענית טז.],
 ח) [תינח שנאמר ליתא נרנ
 אלפס], «) 1שס נתוספתא
 תענית ל:], י) [שנת קמת:
 ניצה ל.], כ) נע׳׳י: כדי להשיר,
 ל) [וע״ע תיס׳ עי׳ז ד. ד״ה

 שהיה נידס],

 תורה אור השלם
 1 התקוששו וקרשו הנר
 לא נכסף: צפניה ב א
 2 במארה אתם נארים
 ואתי אתם קבעי• הגוי
 כלו: מלאכי ג ט
 3 אם אשבחך ירושלם
 תשכח ימיני: תדבק לשוני
 לחכי אם לא אזכךבי אם
 לא אעלה את ירושלם על

 ראש שמחתי
 תהלים קלו ה-ו
 4 לשום לאבלי ציון לתת
 להם פאר תחת אפר שמן
 ששון תךות אבל מעטה
 תהלה תחת רוח כהה
 וקךא להם אילי הצדק

 מטע י; להתפאר:
 ישעיהו סא ג
 5 שמחו את ירושלפ וגילו
 בה כל אהביה שישו אתה
 משוש בל המתאבלים
 עליה: ישעיהו סו י

 הגהות הב״ה
 (א) רשנ״ם דייה וריש לקיש
 אמר כנס אינו מוציא. נ״נ
 [חסר ההתחלה ונשאר וה
 הלשון] ומאן לקא מיכעי
 ליה נמי לא קא מינעי ליה
 אצא נלהמזיר כוי והכי קא
 מינעי ליה הא דתנן אלא
 אם רצה כונס לתוך שלו
 ומוציא ומשכנס מחל לגני
 רה״ר ישוב אינו יכול להחזיר
 כתלים למקומן אלא מוציא
 זידס כלמוד או דלמא ה״ק
 כונס לתוך שלו ומוציא והמס
 הוא טון דכנר הוציא וידן
 איני מחזיר כתלים למקומן
 דכנר מחל לנני רה״ר אבל
 אס לא הוציא הזידן עדיין
 אלא כנס נלכד מתדר כתלים
 למקומן ומאי דקאמר מהו
 שיחזיר רוציא ה״פ מי נימא
 דמוציא זיזין וא״כ שונ לא
 יחדר הנתלים למקומן או
 דלמא אינו מוציא לפי שמחדר
 הכתלים למקומן וממילא אם
 הוציא שונ אין יכול להחזיר
 ונזה לא נצטרך לפרש דמאי
 דקאמר ואיפכא איתמר משוס
 דר׳ יוחנן מוקמינן כרנ
 יהודה כמו שפירש רשנ״ס:
 (ב) תום׳ ד״ה מיס וכו׳
 שלא היי יכולין לסנול בלא
 שתיית מיס הס״ד: (ג) ד״ה
 מוטנ יכי׳ דאמרה מדח הדין

 רבש״ע אס לפניך:

 לעזי רש״
 טנפ״ל [טינפל״א],

 צדעה. צרעות.

 ם: חזסת הבתים פרס שלישי בבא בתרא
 זיל האימא. שהיה רוצה לקשט עצמו תחלה כדלקמן: אי קוץ דידי.
 אס שלי קצוץ כבר: כיון דתזא דמעכבי. הכין שכשביל ככודו שותקין
 על שלו: ולימא ליה זיל קוץ כוי. ואמאי א״ל זיל האידנא כר: התקוששו.
 הסר קש מבין עיניך תחלה כמו לקושש קש ושמות ה). כלומר קשוט
 עצמך: איבעיא להו כנש. למוך
 שלו ולא הוציא עכשיו זיזין מהו
 שיחזור רוציא לאחר זמן מי אמרינן
 דויתרה לבני רה״ר ואכד כחו או
 לא: (א) וריש לקיש אמר כנם אינו
 מוציא. קס״ד לא יוציא עוד זיזין
 דאבד כחו: ואיפכא איתמר.
 דמוקמינן לרכי יוחנן כר״י דהלכתא
 כוותיה וקי״ל כרב יהודה בהך:
 מצר. שכין שתי שדות שהחזיקו כו
 והכא נמי הרי החזיקו בהך כניסה:
 איכא רווחא. כשיחזיר כתלים
 למקומן אכתי איכא כל רוחב רה״ר
 וסתם רה׳יר מרווח הוא: ה״ג אמר
 רב הוגא נפלה כוי אי נמי ואם
 נפלה. ולא גרס שאס נסלה: חוזר
 ובונה אוחה. להוציא זיזין ככתחלה:
 אין מםיידין. בית משוס אכל בית
 המקדש: ואין מכיירין. צורות שצר
 בסיד. ר״מ דהיינו נמי סיוד אלא
 שהכיור לבן יותר: מפייחין. צורות
 של מיני צבעונים: נפלה אינו תוזר
 כוי. אלמא כל כנין שאינו רשאי
 לעשות בתחלה אס היה לו ונסל
 אינו חוזר ובונה. וגבי הוצאת זיזין
 לרה״ר נמי טון דאי אפשר להוציא
 בתחלה אס נפל אינו חוזר ומוציא:
 איסורא שאגי. מהיזיקא: חול או
 תבן. מכהה לבנונו: טרכםיד.
 בנין חזק וטוכ ואף על פי שמשחיר
 קצת אסור: אפשר בפירות. ויפה
 אמרת ונפרוש גס מן הלחס: בפירות
 אתרים. שאין מכיאיס כיכוריס אלא
 מזי המינין: שכבר נגזרה גזירה.
 חורבן ונתחייבנו להתאבל דכתיב
 שישו אתה משוש כל המתאבלים
 עליה (ישעיה סו): במארה אתם
 נארים. קכלתס עליכם בגזירת
 ארור להביא המעשר אל בית האוצר
0 הביאו את כל  כדכתיב במלאכי (
 המעשר וגו׳ ואעס״כ ואותי אתס
 קוכעיס אתם גוזלים את המעשר ואת
 המרומה כדכתיב התם ואמרתם כמה
 קכענוך המעשר והתרומה: הגוי
 כולו. כלומר וכל הקהל כולו קיכלו
 את הגזירה ומסתמא אס לא היו
 כולן יכולין לעמוד בה לא היו מסטמין
 ורובן ככולן. אלמא לא חשיבא גזירה
 אא״כ רוכן יכולין לעמוד בה: אלא
 כך אמרו חכמים כוי. מסקנא דמילחיה
 דרכי יהושע היא: כסא דהרסנא.
 קערה של מאכל דגים מטוגנין
 בשמנן בסולת: בח צידטא. טנפ״ל
 שרגילות לסוד שם ולהשירי< שערן:
 שנאמר אם אשכחך וגוי. אכולהו
 קאי: אפר מקלה. אפר הטרה
 השרופה באש קרוי כן. ומשוס דאיכא
 אפר פרה נמי הוצרך לפרש כן: פאר
 חחת אפר. מכלל שהיו רגילין ליתן
 אפר במקום פאר דהיינו תפילין
 כדכתיב פארך חבוש עליך (יחזקאל
 כל): לשבוע הבן. מילה שהיא לסוף

 נפלה אינו חוזר ובונה אותה. השתא ס״ד דבית שכנה כזמן
 שבהמ״ק קייס ונפלה חוזר וכונה וכשלקח חצר המסרדת
 הרי זו בחזקתה דכל זמן שהיא קיימת יש לנו לחלוח שבהימר עשה
 בזמן שבהמ״ק קייס אבל כשנפלה תלינן שבאיסור נעשיח לאחר חורבן

 זיל האידנא ותא למחר בליליא שדר מצייה
 ומש״ה פריך ארב הונא אמאי מוזר
 וכונה אותה כיון דנפלה אית לן
 למיתלי שבאיסור הוציא ומשני איסורא
 שאני דאפי׳ ודאי נבנה בהיתר כי נפלה
 אסור לבנותה ולסייד: מים לא
 נשתה [וכוי] שתקו. וא״ת אמאי לא
 אהדרו דאפשר במי בורות דססולין
 לניסוך כדמשמע כסוכה (לף ממ.ו
 ואומר ר״י דדבר דהר ממין שעושין
 בו ניסוך חשיב כמו דבר עצמו דאי
 לאו הכי תקשה דישתו יין מבושל
 דפסול לנסכים ואין להקשות דאסשר
 במי תוהים ויין תסוחיס שלא היו יכולין
 לסבול >5< שלא לשתות בלא מיס:
 דין הוא שנגזור על עצמנו שלא
 לישא נשים. תימה הכתיב
 סרו ורבו ושמא על אותן שכבר
 קיימו פריה ורביה קאמר והיינו
 זרעו של אברהס כלה שלא יוליד
 אלא בן ובת: מוטב שיהיו
 שונגין ואל יהיו מזידין. בדבר שאין
 ידוע אס יקכלו כשנמחה בהן אס לאו
 צריך למחות כדמוכח בפ׳ במה [כהמה]
 (שבת לף נה. ושם ל׳׳ה ואע״ג) דאמרה
 מדת הדין >«) אס לפניך גלוי לפניהם
 מי גלוי ונענשו אבל בדבר שאנו
 יודעים בבירור שלא יקבלו אמרינן
 מוטב שיהיו שוגגין וכו׳ ל):

 הדרן עלך חזקת בתים

 לההוא דידיה למחר אתא לקמיה א״ל זיל קוץ
 א״ל הא מר נמי אית ליה א״ל זיל חזי אי קוץ
 דירי קוץ דידך אי לא קוץ דידי לא תקוץ את
 מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא
 סבר ניחא להו לבני רה״ר דיתבי בטוליה
 כיון דחזא דקא מעכבי שדר קצייה ולימא
 ליה זיל קוץ דידך והדר אקוץ דידי משום
דאמר 1התקוששו וקושו קשוט  דריש לקיש א)
 עצמך ואח״כ קשוט אחרים: אבל אם רצה
 בונם לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנם
 ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא ר׳ יוחנן אמר
 אכנם מוציא וריש לקיש אמר כנם אינו מוציא

 א״ל רבי יעקב לר׳ ירמיה בר תחליפא אםברה
 לך להוציא כ״ע לא פליגי דמוציא כי פליגי
 להחזיר כתלים למקומן ואיפכא איתמר ר׳
 יוחנן אמר אינו מחזיר וריש לקיש אמר מחזיר
 ר׳ יוחנן אמר 3אינו מחזיר משום דרב יהודה
מצר שהחזיקו בו רבים  נ<דאמר רב יהודה ג

 אסור לקלקלו וריש לקיש אמר מחזיר הני
 מילי היכא דליכא רווחא הכא הא איכא
 רווחא: לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי
 היא בחזקתה: אמר רב הונא י נפלה חוזר
 ובונה אותה מיתיבי האין מםיידין ואין מכיירין
 ואין מפייחין בזמן הזה י לקח חצר מסוידת
 מכוירת מפויחת הרי זו בחזקתה נפלה אינו
לא יסוד אדם את ביתו בםיד ואם עירב (  חוזר ובונה אותה איסורא שאני ת״ר ג
 בו חול או תבן מותר ר״י אומר עירב בו חול הרי זה טרכסיד ואסור תבן מותר
כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא (  ת״ר י
 לשתות יין נטפל להן ר׳ יהושע אמר להן בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר
 ואין אתם שותין יין אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו
 בטל נשתה יין שמנםכין על גבי המזבח ועכשיו בטל אמר להם א״כ לחם
 לא נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר כפירות פירות לא נאכל שכבר בטלו
 בכורים אפשר כפירות אחרים מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים שתקו
 אמר להן בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר
 נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר הישאין גוזרין גזירה על הצבור
 אא״כ רוב צבור יכולין לעמוד בה דכתיב 2במארה אתם נארים ואותי אתם
 קובעים הגוי כולו אלא כך אמרו חכמים י<יםד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו
 דבר מועט וכמה אמר רב יוסף חאמה על אמה אמר רב חסדא טכנגד הפתח
 ־עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט מאי היא אמר רב פפא כסא
 דהרםנא כעושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט מאי היא אמר רב
 בת צדעא שנאמר 3אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו׳
 מאי על ראש שמחתי אמר רב יצחק לזה אפר מקלה שבראש חתנים א״ל רב
 פפא לאביי ׳יהיכא מנח לה מבמקום תפילין ״1שנאמר 4לשום לאבלי ציון
וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה נ ( ו  לתת להם פאר תחת אפר נ
 שנאמר 5שמחו את ירושלים וגו׳ תניא אמר ר׳ ישמעאל בן אלישע מיום
 שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות
 יין אלא םאין גוזרין גזרה על הצבור אא״כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום
 שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה
 ומצות ואין מנחת אותנו ליכנם לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן דין הוא שנגזור
 על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה
 מאליו אלא ייהנה להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:

 הדרן עלך חזקת הבתים
 ז׳: ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו. בענין טוב ולא ע״י עוכרי כוכבים ומצות לא יבטלו עוד: אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו
 שוגגין. במה שלוקחין נשים שאינם סבורים שיש איסור בדבר: ואל יהיו מזידין. דמשוס דלא יוכלו לעמוד בה יבטלוה ונמצאו

 מזידין הלכך לא גזרינן:

 הדרן עלך חזקת הבתים
 לסוף שבעה: שיהיו שוגגין. שיבטלו אותו דין בשוגג ואל יהיו מזידין שאם נגזור גזירה יהיו מבטלין אותה במזיד ׳שלא יהיו יכולין לעמוד בד. שלא לישא אשה: ״דדן עלך חזקת הבתים

 עין משפט
 נר מצוה

 רצג א ב ג מיי׳ פי״ג מהל׳
 נזקי ממין הלי כל סמג
 שס טוש׳יע ח״מ סי׳ תיז

 סעיף נ:
 רצד ד מיי׳ שס הל׳ כה

 טוש׳׳ע שס סעיף נ:
 רצה ר, ו ז ח ט מיי׳ פ״ה
 מהל׳ תענית הל׳ ינ
 סמנ עשין מל״ס ג טוש״ע

 אריח סי׳ מקס סעיף א:
 רצו י כ ל מ מיי׳ שס הל׳
 ינ טוש״ע שס סעיף נ
 ןונרנ אלפס תעניח לף

 קעט:ו
 דצז נ טיש״ע או״ח סי׳

 תקנל סעיף כה:
 רצח ס מי״ ס״נ מהל׳
 ממריס הלכה ה סמג

 עשין קיא:

 מוסף רש״י
 מיצר שהחזיקו בו רבים.
 לעשותו להן לרך, אסור
 לקלקלו. ואע״פ שהוא של
 ינויד• (לעיל מי! שהשווהו
 ותקנוהו להילוך והנעלים
 ילעו ושתקו, לולאי לרניס
 מחל (לקח! ק <. לא יסור
 אדם אח ביתו בסיד. לאחר
 חורנן, משוס אנילוח של
 ירושלים ;שנת פ!. חול או
 תבן. שלא יהא לכן כל
 צרכו (שם;. טרבסיד. סיד
 חזק ומתקשה יותר משאם
 לא עירנ נו :ש•). פאר
 תחת אפר. ש״מ נמקוס
 תפילין לכתינ נהו (יחזקאל
 כל) פארך מכוש עליך אמרינן
 אלו תפילין, ומחרגמינן נמי
 טוטפתך הרין עלך, והיכא
 מניחין תפילין נמקוס שמומו
. (  של תינוק רופף ו,תע1ית 0ז
 הנח להם לישראל. נדנר
 שהרנילו נו ולא יתזרו נהס,
 מוטב שיהיו שוגגין ואל
 יהיו מזידין. לענוד כשידעו

. ;  ולא יניחו בנך וביצה ל
 הדח עלך חזקת הבתים

 רבינו גרשום
 כיון דחזי דמעכבי. להאי
 אמר ש״מ דלא ניתא
 להו ומשום יקרא דידי
 שתקו: איבעיא להו כנס
 לתוך שלו ולא הוציא.
 זיוין באותה פעם באותה
 כניסה מהו שיחזור ויוציא
 לאחר זמן. מי אמרי׳ כיו;
 דלא הוציא בתחלה בההיא
 כניסה ויתרה לבני רה ״ר
 אי לא: ר׳ יוחנן אמר.
 לרשותו מוציא בה זיזין
 כל זמן שירצה. וריש
 לקיש אמר כנס ולא הוציא
 לאלתר אינו מוציא שוב:
 להחזיר כתלים למקומן.
 כמו שהיה: אבל רה״ר
 מצר שהחזיקו בו ןרבים],
 שכבר דשין באותה כניסה:
 ה״מ. דאםור לקלקלו היכא
 דליכא רווחא טפי ברה״ר:
 אין מכיירין. שאין עושין
 ציור מן הסיד עצמו
 כמו שעושין בנאין: אין
 מפייחין. שאין מלבין הבית
 לאחר שמצויד כזמן הזה
 מפני איכול בהמ״ק: אין
 חוזר ובונה אותה. באותו
 סיד וכיור: איסורא שאני.
 שאסרו חכמים מפני איבול:
 אבל אם (כן) עירב בו חול.
 שלא יהא לבן כל כך:
 הרי וה טרכסיד. השביחו
 מפני שאע׳׳פ ששחור כמעט
 נעשה חזק ונדבק ביותר:
 אפשר כפירות אחרים.
 שלא היו מכיאין בכורים
 אלא משבעת המינין:
 שתקו. שא״א לחיות בלא
 מים: במארה אתם נארים.
 כשאתם גוזרים מארה גורה
 ואותי אתם קובעין בהם
 בהסכמתכם. אי איכא הגוי
 כולו שיכולין לעמוד בה
 אין. מקוימת הגזירה ואי
 לא לא: בת צדעא. א) שלא
 תזבין צדעא בשדק שלא
 תיתפור ממנה שיער: כנגד
 הפתח. כדי שתהא נראה:

 לשבוע הבן. שעושין

 א) אולי צ״ל שלא מעניר צלעא נשרק כדי שתיפול ממנה שער.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פכ׳׳ה מהל׳
 מכירה הל׳ א סמג עשץ
 פכ טוש׳׳ע ח״מ סי׳ ריל

 סעיף א:
 ב כ ג מיי׳ שס הל׳ נ

 טוש״ע שס סעיף נ:
 ג ד ה מיי׳ שס הל׳ א

 טיש״ע שס סעיף א:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םא.

 לעזי רש ״ו
 אפנטמ״ן [אפינטי״ץ].

 מבנה נמוך מאחורי
 בית או בצירו.

 לודר־׳ש [לויי״ש!. צריף.

 מוסף רש״י
 היציע התחתונה חמש
 באמה רחבה. והתיכונה
 שש נאמה מזגה והשלישית
 שנע נאמה רמנה, למה,
 כי מנרעות נתן לנית סבינ
 חוצה, קומת התא חמש
 אמוח וכשעולה כוחל ההיכל
 ממש אמות נורע אח עניו
 ומס נו אמה לפניס והניח
 על אותה כניסה ראשי
 קורות גג עליית התא, שהיא
 קרקעימ לאמצעיח, וכשעולה
 עשר «ס אמה להניח
 ראשי קורות עליית האמצעימ,
 שהיא קרקע העליונה, נמצאת
 אמצעיח רחבה מן התתתונה
 אמה, והעליונה רמבה מן
 החיכונה אמה 1ו1לבים א ו ח.
 והצלעות צלע אל צלע.
 תא אל תא ותא על תא
. והתא. הוא m 0 רמזקאל 
 יציע שקורי! אפנלו״ן בלע׳׳ז
 (שם a n. לא את הבור ולא
 את הרות. המוכר את הנית
 לא מכר את הבור שנה או אמ
 הרות, בור בחפירה בלא כנין
 כתליס, ודות במין 1ערכי1
. אף על פי שכתב לו י מ  י
 עומקא ורומא. כדאוקמא
 רב לימי בנמרא (לקמן סב;
 לעימקא ורומא נסתמא לא
 קני ואהני עומקא ורומא
 למיקני עומקא ורומא ולא
 למיקני נור ולות שתשמישין
 חלוק מן הנית, שאינו עשר
 אלא לשאוב ממנו מיס (לקמן

 סד. ונעי־ד לקמ! קלח:).

 רבינו גרשום (המשך)
 כניסות לבלתי אתוז בקירות
 הבית כדי שלא יהיו צריכין
 לנקוב הכותל בשביל הנחת
 הקורות שלא יהא הכותל
 רעוע: והצלעות צלע אל
 צלע. ולא יהיו אחוזות
 בקירות הבית אלא כדאמרן
 במגרעות: והתא. היינו
 יציע: ובין התאים. כלומר
 בין תא לתא ה׳ אמות:
 ואיבעית אימא מהבא. מצי
 יליף דתא היינו יציע של
 אחר הבית דקא חשיב
 במדות דכותל ההיכל עביו
 שש והתא שש היינו יציע:
 אמר מר זוטדא. היכי אמרי׳
 מכר את הבית סתם דלא
 בור ודות אי הוי ד• רוחב
 הוא שהולכין בו ושוכבין
 גבי בית ויציע אידי ואידי
 יע. דתשמיש הבית הוא אמרת

 מיבעיא דלא מודבן:

 המוכר את הבית. תני רכ יוסף ג׳ שמות יש לה יציע צלע ותא.
 איציע דקרא קאי דיציע דמתני׳ כבר פירש רב יוסף גופיה
 דהוי בלקא חלילה רציע דבהמ״ק לא מצינו בשום מקום שהיה עשר כמין
 חלונות: והצלעות צלע אל צלע. וכתיב בהאי קרא ולא
 >כ< היו אוחזים כקירות הכית ובקרא
 דיציע כתיב לבלתי אחוז בקירות
 הכית ש״מ דצלע ויציע חד הוא:
 ואיבעית אימא מהבא כותל
 ההיכל שש. תימה
 לר״ת ולר״י דכתר קרא מייתי משנה
 דהר כמו יהודה ועוד לקרא «< כפ״ק
 דקדושין >לף ו.) ואומר ר״י דהמס
 לא קפיד אלא אלשון ועוד אבל הכא
 דלא קאמר ועוד אמי שפיר וכענין זה
 מצינו בכמה מקומות (כ׳׳ק לף צב0 דבר
 זה כתוב בתורה ושנר בנביאים
 ומשולש בכתובים ושנר במשנה:
 והתא שש. כתיכונה איירי ראותה
 היתה שש אבל תחתונה
 לא היתה אלא חמש כדכתיב והיציע
 התחתונה חמש באמה רחבה וגו׳
 ונראה דלכך לא נקט החחתונה משוס
 דכנגד התתתונה היה כותל ההיכל
 עביו שכע אע״ס שכותל מזרחי של
 היכל שלא היה בו תאים היה שש
 עכיו למעלה ולמטה שאר כתלי
 ההיכל שהיו כהן מגרעות היו למטה
 עבין ז׳ וכנגד התיכונה עטו שש כי
 המגרעת היא אמה ולכך התיכונה
 רחבה מן התתתונה אמה ולכך נקט
 תיכונה משוס דניחא ליה למינקט
 ככותל היכל מערב שש כמו שמונה
 התס בכותל מזרח ואס הוה נקט
 בתחתונה הוה צריך למימר כותל היכל
 שבע והחא חמש וניחא ליה למינקט
 שש במערב כמו במזרח ועוד נראה
 לר״י דהמגרעות היו בין ככותל ההיכל
 בין כשלשה כותלי התא והמגרעת היתה חצי אמה מכל צד והימה כותל
 ההיכל מלמטה שש ומתצה וכנגד התיכונה שש והשחא ניחא דכל התאים
 היו מרוכעיס התחתונה ממש על תמש והתיכונה שש על שש והעליונה
 שבע על שבע והא דתנן במס׳ מדות (פ״ל מ״ל) התחתונה רחבה ה׳
 ורובד שש אמצעית שש ורובד שבע המגרעת קרי רובד לסי
 שהוא כעין שורה בולטת לרובד היינו שורה כדמנן כמסכת
 ממיל (פ״א מ״א) בית גלול היה ומוקף רובל של אבן ומסרש כגמ׳
 להיינו איצטוותא ועול יש לפרש לבבית שגי היתה יציע התחתונה
 שש והיה מלוק מבית ראשון כמו שמצינו שחלוקין תאיס שלעתיל
 כמשכן דיחזקאל דכתיב התם ורוחב הצלע ד׳ אמות ה״נ שמא
 כך היו חלוקין מבית ראשון ומצינא למימר דחשיב שפיר מלמטה:

 לא

לא מכר יציע ואע״פ א  המוכר את הבית °
ולא את  שהיא פתוחה לתוכו ב
ולא את הגג בזמן שיש  החדר שלפנים הימנו ג
 לו מעקה גבוה עשרה טפחים ר׳ יהודה אומר
 אם יש לו צורת פתח אע״פ שאינו גבוה י׳
 טפחים אינו מכור: גמ׳ מאי יציע הכא
 תרגימו אפתא רב יוסף אמר יבדקא חלילה
 למאן דאמר אפתא לא מזדבנא כ״ש בדקא
 חלילה לא מזדבנא למ״ד בדקא חלילה אבל
 אפתא מזדבנא תאני רב יוסף שלש שמות
 יש לו יציע צלע תא יציע דכתיב נהיציע
 התחתונה חמש באמה רחבה צלע דכתיב
 2והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים

 פעמים תא דכתיב 3והתא קנה אחד אורך
 וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות ואי
כותל ההיכל שש והתא  בעית אימא מהכא א)
 שש כותל התא חמש אמר מר זוטרא הוהוא
 ההוי ארבע אמות אמר ליה רבינא למר זוטרא
 לדידך דאמרת עד דהוי ארבע אמות אלא
 מעתה גבי בור 5ידתנן לא את הבור ולא את
 הדות אף על פי שכתב לו עומקא ורומא
 ה״נ אי הוו ארבע אמות אין אי לא לא הכי
 השתא התם הא תשמישתא לחוד והא
 תשמישתא לחוד הבא אידי ואידי חדא
 תשמישתא היא אי הוי ד׳ אמות חשיב ואי
 לא לא חשיב: ולא את החדר שלפנים הימנו:
 השתא יציע לא מיזדבן חדר מיבעיא

 לא

 המוכר את הגית. סתם: היציע. בגמרא מפרש. ואינו ככלל
 כית אע״פ שפתוח היציע לתוכו של כית דאיכא למימר
 דכיון דתשמישו לבית מכרו עם הבית אפ״ה אינו מכור: ולא את
 החדר. אע״פ שהוא לפנים מן הכית ופתוח לתוכו ודריסתס לבית

 דטון דאין תשמישו כשל בית שאינו
 עשר אלא להצניע שם חפציו לשמור
 כמין חיכה הלכך אינו ככלל בית:
 כזמן שיש לו מעקה כוי. הר חשוב
 בפני עצמו ולא בטיל אגב כית:
 גמ׳ אפסא. אפנטמ״ן בנין נמוך
 אצל הבית מצדו או מאחוריו: גדקא
 חלילה. איהו נמי כמין אפתא סמוך
 לכית אלא שעשר חלונות חלונות
 לנוי לודר״ש כלע״ז והיינו לשון חלילה
 על שם שכתליו חלול כל סביביה
 ועשר חלונות כן נראה בעיני: כ״ש
 בדקא חלילה. דאינו מכור דאין תשמישו
 דומה לתשמישו של כית כלל שהרי לנר
 עשר ולהקר שם: אבל אפתא. שהוא
 סתום ככית דמי תשמישו לתשמיש
 דבית טפי ומזדבנא ככלל כית:
 היציע החחתונה וגוי. ג׳ היו זו על
 גב זו כו׳» וכל אחת ואחת מרחבת
 אמה מחברתה בשביל שהיו כונסין
 את החומה אמה להושיב ראשי קורות
 של תקרה המפסקת בין יציע ליציע
 מכתיב נמ״א ו] ט מגרעות דהיינו כניסת
 החומה נתן לבית סביב לכלתי אחוז
 כקירות הכית כלומר שלא יצטרך
 לנקוב את קירות הבית לתחוכ שם
 ראשי קורות: דכתיב. ביחזקאל:
 הצלעות צלע אל צלע וגוי. ופשטיה
 דקרא בתאים מיירי: קנה אחד
 אורך וגוי. היינו שש אמות שכן
 מדת הקנה כדמסרש ביחזקאל(מ< ואיציע
 התיכונה קאי דהרא שש אמות: ואיבעית
 אימא מהנא. נפקא לן דתא היינו בנין

 שאחורי בית דהיינו יציע דקחשיב תא אחורי ההיכל: כותל ההיהל
 שש לוי. משנה כמסכת מדות דקחשיב אורך ההיכל מן המזרח
 למערכ מאה אמה כותל האולם חמש כו׳ ומדקא חשיכ תא לכסוף
 ש״מ היינו יציע: לותל ההילל שש. עובי הכוחל שאחורי כית קדשי
 הקדשים: והתא שש. חללו של תא מן המזרח למערב: ולוחל
 ההא. כוחל מערבי שלו עביו חמש: אמר מר זומרא. הא דתנן
 לא מכר את היציע והוא דאיכא ד׳ אמות על ד׳ אמות חשוכ כסני
 עצמו ואי לא לא: לא את הבור. סיפא דמתני׳ דהמוכר את הבית
 לא מכר את היציע היא וקאמר דגם את הכור ואת הדות אינו בכלל
 בית: בור בחפירה. דות בבנין: אע׳׳פ שלחג לו. בית זה אני מוכר
 לך ועומקה ורומה דלא אתא לרברי אלא עליות ומעקה וקרקעית
 הכית שאס רצה מוכר לחפור תחת הבית לוקח מעכב עליו:

 מסורת הש״ם
 6) מלות פ״ל מ״ו, ב) לקמן
 סל, נ) בס׳׳א לימא, ד) נס׳׳א:

 לשכב ולישב,

 תורה אור השלם
 1 ה^ציע התחתנה חמש
 באמה רחבה והתיבנה שש
 ?אמה רחבה ־השלישית
 שבע באמה רחבה בי
 מגרעות נתן לבית סביב
 חוצה לבלתי ארוז בקירות
 הבית: מלכים א ו ו
 2 חדצלעות צלע אל צלע
 שלוש ושלשים פעמים
 ובאות בקיר אשי לבית
 לצלעות סביב סביב להיות
 אחוזים ולא יהיו אחוזים
 בקיר הבית: יחזקאל מא ו
 3 ךהתא קנה אחד ארך
 וקנה אחד רחב ובין
 התאים חמש אמות וסף
 השער מאצל אולם השער

 מהבית קנה אחד:
 יחזקאל מ ז

 גליון הש״ס
 שד.נ•' לא םכ־ יציע. עי׳
 נהרא״ש נפי׳ נלריס לף נו

 ע״א ל״ה ומכ׳׳א:

 הגהות הב״ה
 (א) רשב״ם ל״ה חלר
 וכו׳ ואין תשמישו דומה
 לשל כיח: (ב) תום' ל״ה
 והצלעות וכו׳ ולא יהיו
 אחוזים נקירות הכית:
 (ג) ד״ה ואינעית וכו׳ ועול
 לקרא דהכי מקשה נפ״ק

 לקלושי!:

 ה״נ. גבי בור ודות אי הוי ד׳ אמות אינו מכור ואי לא לא חשיב בפני עצמו ומזדבן בהדי בית בתמיה והלא סתם כור לא הר ארכע אמות רוחכ
 דבור קצר הוא: גור ודוח תשמישחא לחוד. שעמוקיס הס ותשמישן למיס ובית תשמישתא לחודי) לפיכך אינו בכלל בית אע״ג דלא הוי ד׳ אמות
 אבל יציע ובית חדא תשמישתא הר הוא מקוס דירה: לא תשיב. ובטיל לגבי בית: השתא יציע. שתשמישתה שוה לגמרי לשל בית אמרת לא
 מיזדבן להדי בית: חדר. העשוי לשמירת ממונו ואין (א) דומה התשמיש לשל בית לא כל שכן ואמאי איצטריך למיהדר ולמיתניה:

 לא
 מכר את היציע והוא דהויא יציע ד׳ אמות ברוחב דמקום חשוב בפני עצמו הוא: ה׳׳נ.

 אין מכורין אי לא לא והא בור לא הוי ר׳ אמות רוחב: דאי תשמישתא. דבית לחוד
 בו ובור ודות עומדין לתשמיש אחר מש״ה אפי׳ פחות מד׳ אמות לא מכר אבל הכא

 חדא תשמיש מקום דירה. הלכך אי הוי ד׳ אמות חשוב הוא לעצמו ולא מכר ואי לא לא: השתא יצ
 לא מזדבנא. חדר בפני עצמו דלאו תשמיש בית הוא אלא לישן בו או להצניע בו חפצים

 רבינו גרשום
 הפוכר את הבית. סתם:
 יציע. מפרש בגמ׳: שהיא
 פתוחה לתוכו. דמהו דתימא
 כיון דתשמישו בבית מכרו
 אפייה אינו מכור: בזמן
 שיש לו מעקה גבוה
 י׳ טפחים. דבר תשוב
 בפני עצמו לא מכרו.
 וכן היו רגילין שהיו
 משתמשין בגגותיהן: אפתא
 דהכא הוי עליה ולא
 בההוא אפתא דסוף תזקת
 הבתים: בדקא חלילה.
 הוא פרוזדור שעושין בפני
 הבית ולועזין פוריי״א: מ״ד
 אפתא. אינו מוכר אע׳׳פ
 שפתוח לבית כל שכן בדקא
 חלילה שלפני הבית שפתות
 לחצר ולבית ודבר חשוב
 לעצמו: אבל מאן דאמר
 דבדקא חלילה. לא מיודבנא
 דחשיבא: ג׳ שמות יש לו.
 במקרא: והיציע התתתונה.
 אלו לשכות שהיו בנויות
 pn לכותל בהמ״ק תחתים
 שנים ושלישים זו על גב זו.
 וכי האי גוונא היו בנויות
 דקי״ל דכותל ההיכל עביו
 שש אמות מלמטה כנגד

 היציע התחתונה והיא היתה חמש באמה רחבה וכנס אמה מכותל ההיכל כנגד תקרה של יציע התחתונה ועל אותה
 כניסה שוכבות קצות קורותיו של יציע וממנו ולמעלה כנגד יציע התיכונה היה עביר של כותל היכל חמש אמה
 ולהכי הוה תיכונה שש באמה רחבה וכנגד תקרה של תיכון כנס אמה בכותל היכל שעל אותה כניסה קצות קורות
 תיכון שוכבות וכנגד היציע שלישי היה עובי הכותל היכל ד׳ אמות. ולהכי והשלישית שבע באמה רחבה וכנס עוד
 אמה מקום שקורותיו שוכבות. נמצא מן תקרה השלישית ולמעלה עביו של כותל ג׳ אמה והיינו כי מגרעות היינו



 מסורת הש״ס
 א) גי׳ רש׳׳ל לאיכא, ב) [צ״ל
 ברה], ג) [3רג אלפס וכרא״ש
 ליחא], ד) [צ״ל אחר ל״ה
 המוכר], ה) (נ״מ ט.],

 ו) ןימצר רש׳׳ש],

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה לא כוי מהשנה
 ית־יה. וכעין זה בנלה לף נט
 ע״ג ועי׳ נמיס׳ שס רף יל
 ע״נ ל׳׳ה ור׳׳י: שם ד״ה
 אלא כוי וכשדוצ־ס
 להשכיר. להזטר כצ״ל
 חשונוח שנוח יעקב חלק ג׳

 סי׳ קפג:

 הגהות הב״ח
 (6) נם' ולא שייריח בזביני
 אלין קדמי כלוס: (נ) שם
 ואי א״ל ארעתא מיעוט כצ״ל
 וחיבח סחמא נמחק: (נ) שם
 אפי׳ נוסחני כצ״ל וחיבת ני
 נמחק: (ד) רשב״ם ל״ה לא
 צריכא וכו׳ אלא כגון למצר:
 (ה) תום' ל״ה אלא וכו׳

 וכשריצין להזכיר ניח:

 מוסף רש״י
 זיהרא. נחלה (לעיל נה1

 רבינו נרשום (המשך)
 ליה דלא יהע היכי מצי
 מצר ליה שדה אחת בתוך
 שדותיו דיש לו שדות
 למוכר כל סביבותיו ומש״ה
 מצר לו מצרים התיצונים
 דלא אפשר ליה בלאו
 הכי דלא מינכר מלתא.
 אבל בית אימא דלא שייר
 לעצמו כלום היכא דמצר
 ליה מצרים החיצונים משום
 דאם איתא דשייר מצי
 למימצר ליה הכי בית דה
 שאני מוכר לך מצר מורתי
 בית ׳שסמוך לחצר ומצר
 דרומי גינתי ומצר מערבי
 פרדסי או בית העצים או
 בית הבקר הואיל דלא
 דמיין תשמישייהו אהדדי
 מצי מצר ליה והואיל ולא
 מצר ליה כוליה זבין ליה
 קמ״ל מדהוה ליה למכתב
 לא שיירית בין המצרים
 הללו לפני כלום ולא כתב
 ליה (קמי׳ל) [ש״מ] דשיורי
 שייר: ארעחא דבי ח־יא.
 קרקע ׳שקנה מן חייא: אמר
 רב אשי. ארעא חדא משמע
 דקאמר ליה ולא ארעתא
 דמשמע תרתי: ואי א״ל
 מובינא לך כל ארעתא דאית
 לי. זבי; ליה הכל שהן
 בני זריעה: לא מבוסתני.
 גינה של אילנות: ופרדיסי.
 גינת ירק: ואי א״ל זיהרא.
 מזבינא לך דמשמע כל
 נחלות שיש לי מכרנא
 לך אפי• בוסתני ופרדיסי
 דנחלות נינהו: בר מבתי
 ועבדי. דנכסים נינהו ועבדא

 כמקרקעי דמי:

 םא: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 לא צריכא. למיתני לא מכר את החדר אלא (י) דמצר לו מוכר ללוקח
 כשטר מטרה מצרים חיצונים שחוץ לחדר דסד״א מכר את התדר
 שהרי כתוך המצרים הוא קמ״ל מתני׳ דלא מכר אלא כית והאי
 דמצר חוץ לחדר וכתכ כימו של פלוני מן המערכ מצרים הרחיב לו:
 כדרב נחמן. שלא ידע לפרש ולומר
 חדר שלי היא ממערבו של בית דאין
 זה מצר הניכר לאנשי העיר והלכך
 כתכ מצדם הניכרים: חבגירה גדולה.
 כית גדול הוא ופתוחין לו כתים
 סביבותיו ואין הכירה עשרה לתשמיש
 אלא לישיבה והילוך בני הבתים והכל
 בית אחד הוא כדכתיב הבירה אשר
 הטנותי (רה״א כט): המוכר בית
 לחבירו. וכגון שהיה עומד באחד
 מבתי הבירה ואמר לו בית זה אני
 מוכר לך: כוליה זבין ליה. דטון
 דליכא דקרו לכית כית ולכירה בירה
 אלא כולה ביחד מיקריא כית איהו
 כית זכין ליה וקנה הכל: דאיכא דקרו
 לבית. שבבירה בית ולבירה עצמה
 קרו בירה: מהו דחימא. כיון דמצר
 ליה מיצרי כראי וכולה מיקריא בית
 כולה זבין ליה: קמ״ל. רב נחמן
 דלא אמרינן הכי: משום דהוה ליה
 למכתב. למוכר ולא שיירית בזביני אלין
 שבתוך ארבעה המצרים קדמי כלום
 שהרי כך חיקנו חכמים לכתוב בשביל
 שיש בני אדם שמרחיבין המצרים
 בשטר המכירה ואינם מוכרים כל מה
 שכתוך המצרים ואיהו לא כתב ליה
 ש״מ כר: בבקעה גדולה. שיש כה
 שדות הרבה והן שלו וכגון שהיה עומד
 באחד מן השדות ואמר לו שדי זו
 אני מוכר לך. והדמים מודיעין ליכא
 למימר לא גבי בירה ולא גכי בקעה
 דהא אין אונאה לקרקעותי): וצריכא.
 לאשמועינן גבי בירה ובקעה דמצרים
 הרחיב לו: משום דהא חשמישתא
 לחוד הו׳. ביח ובירה אין תשמישן
 שוה לפיכך אין בירה בכלל בית ואמרי׳
 מצרים הרחיב לו אבל שדות שבבקעה
 שהכל עומד לחרישה אימא דכולה זבין
 דכקעה בכלל שדה: דלא הוה ליה
 למימצר. לחוד דלא ידע מוכר היאך
 ימצאי< שדה אחת כתוך שדותיו והלכך
 הוצרך להרחיב מצרים ולכתוב שדה
 ראובן מן המזרח ושדה שמעון מן
 המערכ וכן לכל ד׳ רוחות אבל גבי
 בירה שעשרה כנינין משונין זה מזה
 בין ברוחב בין באורך בין בגובה
 ועוכי הכחליס והיה יכול למצור
 ולכתוב אותו בית שעשוי כן וכן
 ממזרח וכן לכל רוח ורוח ומדלא
 עשה כן איכא למימר דכולה זכין
 צריכא: כמאן כרב גחמן אמר רבה בר אבוה. דמשוס
 דס״ל דאמרינן בעלמא מצרים הרחיב לו הלכך מקינו לכתוב
 כן דלא ליטעון מוכר מצריס הרחבתי ויפסיד לוקח: ארעא
 דבי רבי חייא. שקנה מרכי חייא. ארעא לשון יחיד אמר ליה ויטול
 הלוקח הפחותה שבשתיהן דיד כעל השטר על התחתונה. ומסרש
 גמרא ואזיל: ואי א׳׳ל. איניש לחבריה: ארעתא. מזביננא לך:
 בוסתני. גנות: ופרדסי. כרמים: זיהרא. כל הקרקעות קררין כן:

 ואי

 לא צריכא אדאע״נ המצר ליה מצרי אבראי
 כדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר
 אבוה כהמוכר בית לחבירו בבירה גדולה
 אע״פ שמצר לו מצרים החיצונים מצרים
 הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית
 בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה
 לא זבין ליה אלא דלבירה נמי קרו לה בית
לא צריכא אידרובא קרו ליה  כוליה זבין ליה ג
 לבית בית לבירה בירה ואיכא נמי דלבירה
 קרו ליה בית מהו דתימא כוליה זבין ליה
 קמ״ל ימדהוה ליה למכתב ולא שיירית מביני
 אלין >א< כלום ולא כתב שמע מינה שיורי
 שייר ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
 ההמוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה אע״פ

 שמצר לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו
 היבי דמי אילימא דקרו ליה לשדה שדה
 ולבקעה בקעה פשיטא שדה זבין ליה בקעה
 לא זבין ליה ואלא דלבקעה נמי קרו לה שדה
 בולה זבין ליה י לא צריכא דאיכא דלשדה
 קרו ליה שהה ולבקעה בקעה ואיכא נמי
 דלבקעה קרו לה שדה מהו דתימא כוליה
 זבין ליה קמ״ל מדהוה ליה למכתב ליה לא
 שיירית בזביני אלין קדמי כלום ולא כתב
 ליה שמע מינה שיורי שייר וצריכא דאי
 אשמעינן בית משום ההא תשמישתא לחוד
 והא תשמישתא לחוד אבל בקעה דכולה
 חדא תשמישתא היא אימא כוליה זבין ליה
 ואי אשמעינן בקעה משום דלא הוה ליה
 למימצר ליה אבל בית דהוה ליה למימצר ליה
 ולא מצר ליה כוליה זבין ליה צריכא כמאן
(בריה) דבת שמואל (  אזלא הא דאמר רב מרי נ
 ״(בר שילת) משמיה דאביי זהאי מאן דמזבני
 ליה מידי לחבריה צריך למכתב ליה לא
 שיירית בזביני אלין קדמי כלום כמאן כרב
 נחמן אמר רבה בר אבוה חההוא דא״ל
 לחבריה ארעא דבי חייא מזבננא לך הואי ליה
 תרתי ארעתא דהוה מתקרין דבי חייא אמר
חדא אמר ליה תרתי לא א״ל ואי  רב אשי ט
 א״ל ארעתא >« ׳סתמא מיעוט ארעתא בשתים
 ואי א׳׳ל כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה
ואי א״ל זיהרא אפי׳  לבר מבוסתני ופרדיםי ל
 » בי בוסתני ופרדיסי לבר מבתי ועבדי

 ואי

 לא צריכא אע״ג דםצר ליה מצרים אכראי. מספקא לר״י כיציע אי
 אמרינן נמי מצרים הרחיכ לו 8ממשנה יתירה או שמא דוקא
 בחדר דתשמיש אחרינא הוא כדאמר הכא אבל יציע קנה:
 אלא דקרו לה לנירה נמי בית. סי׳ ריכ״ס אלא דכולי עלמא

 כשמזטרין בית סתם כל
 הבירה משמע 8וכשרוצין (י< להשטר
 בית אמד בלא בירה צריטן לפרש
 ולומר בית אחד בלא בירה אני אומר
 א״כ אפי׳ לא מצר מצרים החיצונים
 כולה זכין ליה ומתוך לשון הקונטרס
 משמע נמי שרוצה לפרש כן ולפי׳
 זה הא דכתיכ ככל הספרים לכירה
 נמי בית היינו כמו שקורין לכירה
 בירה קורין נמי לבירה בית וקשה
 לר״י דא״כ ה״ל לשנרי לא צריכא
 דקרו נמי לבית בית וקרו כולי עלמא
 לבית בית ולבירה בית ואמאי איצטריך
 למימר דאיכא דקרו לבירה בירה פי׳
 ולא בית ואיכא נמי דקרו לכירה כית
 ונראה לר״י דה״פ ואלא דקרו לבירה
 נמי כית כמו שקורין לבית בית כוליה
 זכין ליה טון דמצר לו מצרים החיצונים
 ובמר הכי משני דלאו כולי עלמא קרו
 לבירה בית אלא איכא דקרו לכירה
 בירה ולא בית: שמע מינה שיורי
 שייר. וא״ת ונימא הדמים מודיעים
 כדקאמר ר׳ יהודה גבי מכר לו את
 הצמד בהמוכר את הספינה (לקמן לף
 עז:) הדבר ידוע שאין הצמד שוה
 מאתים כו׳ ה״נ נימא הדבר ידוע שאין
 הבית שוה כל כך אלא כל הכירה
 קאמר ר״ל דהכא כרבנן דר׳ יהודה
 דאמרי אין הדמים ראיה וההיא דריש
 המוכר פירות (לקמן לף צג.) דסריך
 וניחזי אי דמי רדיא לרדיא נפרש
 כשנגיע שם כע״ה ועוד אומר ר״י
 דשמעתין אחיא אפי׳ כר׳ יהודה דגבי
 קרקע לא שייכא הודעת דמים
 דפעמיס קונה אדם קרקע הרכה
 יותר ממה שהיא שוה כדאמר כפ׳ מי
 שהיה נשוי(כתובות לף צא:< ההוא גכרא
 דהוו מסקי כיה אלפא זוזי כו׳ הוו ליה
 תרי אפדני זבן חדא כחמש מאה
 וחדא בממש מאה אתא בע״ח וטרפה
 לחדא מינייהו הדר קא טריף לאידך
 שקל אלפא זוזי ואמר ליה אי שרא
 לך באלפא זוזא לחיי ואי לא שקול
 אלפא זוזי ואיסתלק ומה שפירש רבינו
 שמואל דלא שייך בקרקע הודעת
 דמים משוס דאין אונאה בקרקעות
 אין נראה לר״י לזה אינו בשביל ששוה
 יותר להא הקלשות ועבליס נמי אין
 להם אונאה אלא גזירת הכתוב הוא
 ושייך שסיר הולעת למים ועול להא

 ביטול מקח יש להן: ארעתא תרת• משמע. והא לאמר
 בהשואל >ב״מ לף קג. ושם ל״ה פרלכח האי מאן למשאיל מרא לחבריה
 למירפק ביה פרלסי רפיק ביה כל פרלסי לאית ליה ולא אמר פרלסי
 תרתי משמע התם דרך הוא שמשאיל לו לכל מה שצריך אבל הכא
 בשכיל שימכור אדם שתי שדות לא ימכור כל שדותיו וי״מ דהתם יד
 המשאיל על התחתונה דשואל מוחזק אבל הכא יד לוקח על התחתונה
 שהמוכר מוחזק ואין נראה לר״י דהתם נמי הואיל וסופה לחזור
 לבעליה הוי משאיל מוחזק כדאמר רב נחמן (שם לף קב a קרקע

 עין משפט
 נר מצוה

 ד א מיי׳ פריה מהל׳
 מטרה הל׳ נ סמג עשין
 פנ טוש״ע מ״מ סי׳ ריל

 סעיף נ:
 ה ב ג ד מיי׳ שם פכ׳׳א
 הלכה ח סמג שס טושי׳ע

 מ״מ שס סעיף ז:
 ו ה ו מיי׳ שס וסמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ ריח

 סעיף ככ:
 י ו מיי׳ שס פכ״ל הל׳ יד
 סמג שס טוש״ע ח״מ סי׳

 רטז סעיף כ:
 ח ח ט מיי׳ שס פכ״א הל׳
 כ טוש״ע שם סי׳ טח

 סעיף כג:
 ט י כ ל מיי׳ שס הצ׳ יח

 טוש״ע שם סעיף כר:

 רבינו גרשום
 דמצד לו מצרי אבראי.
 שאמר לו מצר פלוני רוח
 דרומי וכן לכל מצד ומצר
 והיציע חדר זה לפנים
 מן המצרים וחוצה לחדר
 מצר ליה מצריו וסה״א
 הואיל דחוץ לחדר מצר
 לו וקלט התדר עם הבית
 דמכר לו החדר נמי קמ׳יל
 דלא מכר: כרב נחמן וכוי
 בבירה גדולה. פלטור־ן:
 אע״פ שמצר לו מצרים
 החיצונים. שחח מן הבירה
 לא מצי למיטען ליה עם
 אותן המצרים דמצרת לי
 מכרת לי הכל. אפ״ה לא
 מכר לו אלא בית א׳
 בלבד בבירה תה שמצר לו
 כן מבחוץ מצרים הרחיב
 לו שלא היה יודע היאך
 לומר מפני שיש למוכר
 בתחום סביב לזה שמכר.
 ואיכא נסי אינשי דקרו
 לבירה כולה נמי בית. מהו
 דתימא כוליה [זבין ליה]
 קמ׳׳ל דלא. מדהוה ליה
 למכתב. אי איתא דכולה
 מכר ליה הו״ל למכתב לא
 שיירית בזביני אלין קדמי
 בין המצרים כלום ולא כתב
 ליה ש״מ שיורי שייר לפניו
 ולא מכר לו אלא בית
 כלבד ומצרים הרחיב לו:
 מצרים החיצונים. שסביב
 לכל הבקעה לא מכר אלא
 שדה אחת בלבד: וצריכא
 לאשמועינן. בין גבי שדה
 בבקעה בין גבי בית כבירה
 גדולה: דאי אשמועינן בית.
 ה״א מש״ד, שיורי שייר
 ולא מכר לו כי אם הבית
 לחוד משום דבית תשמיש
 לחוד ופלטין תשמיש לחוד
 ולא דמי האי תשמיש להאי
 תשמיש אבל גבי שדה
 ובקעה אימא דלא שייר
 כלום משום דכולה חדא
 תשמישתא הוא לזריעה:
 אימא. הואיל ומצר לו
 מצרים התיצונים דכולה
 בין הואיל דאיכא דקרו
 לבקעה נמי שדה קמ״ל
 דלא מדהוה ליה למכתב לא
 שיירת כתוך מצרים הלל.׳
 לעצמי כלום ולא כתב ש״מ
 שיורי שייר: ואי אשמועינן
 שדה. ה״א מש״ה שייר דלא
 הוה ליה למוכר למימצר

 בחזקת בעליה עומדח הואיל וסופה לחזור לבעליה ואין לומר דיש לחלק בין קרקע למטלטלין דאין חזקח השוכר חשובה בקרקע כמו
 במטלטלין כדאשכחן (לקמן לף צב.) גכי מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דאזלי בתר מוחזק במעות עתה אף על פי שתחלה היו של
 לוקח ולא אמרינן בחזקת בעלים הראשונים קיימא דאין נראה לחלק דהא מיירי התם רב נחמן אסילו בא בסוף החדש שנגמרה חזקתו
 שדר בה אפילו הכי מוקמן בחזקת בעלים וכן בהמקבל (ב״מ קי.) מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש פירות כחזקת אוכליהן ופריך אמאי
 לא מוקמן בחזקת בעלים אף על פי שהפירות כבר אכלן מלוה אס כן לא הוי טעמא משוס דחזקת קרקע גרועה אלא משוס דסופה
 לחזור וריב״ס מחלק בין פרדיסי לארעמא וה״נ אי אמר מקרקעי הר אמר כל הקרקעות שיש לו כדמוכח לקמן במי שמת (לף קמח:)

 ואי



 עין משפט
 נר מצוה

 י א ידיי פכ״א מהל׳ מטרה
 הל׳ ימ ממג עשי! פנ
 נווש״ע מ״מ סי׳ ריח סעיף

 כ7:
 יא ב ג מיי׳ שס הל׳ יג
 סמג שס טוש״ע ח׳׳מ

 סי׳ ריט סעיף נ:
 יכ ד ה מיי׳ שס הל׳ יל

 טוש׳׳ע שס סעיף ה:
 יג ו מ״״ שס הלי נח טוש״ע

 שס סעיף ד:

 רבעו גרשום
 מכר לו שדה ומצר לו
 מצר אחד ארוך. כגון מצר
 מזרחי ראובן על פני כל
 השדה שמכר לו ומצר
 אחר קצר כגון למערב
 השדה מצר שמעון ולא
 היה מגיע מיצרו אלא עד
 חצי השדה שמכר לו:
 אמר רב. הואיל וכן לא
 אדלינן בתר מצר הארוך
 אלא כתר מצר הקצר ולא
 קנה בשדה אלא כשיעור
 משך מצרו של שמעון
 כנגדו עד מצר ראובן: אמדו
 ליה רב הונא ורב אסי.
 אמאי אמרת דלא קנה אלא
 שוה בשוה כנגד הקצר של
 שמעון ליקני כנגד ראש
 תור. כלומר היכא דאין
 מגיע מצר שמעון אלא
 כנגד חצי של ראובן ימשך
 מסוף מצר שמעון אצל
 השדה באלכסון עד סוף
 מצר ראובן וכך יקנה והיינו
 כעין ראש תור שלמעלה
 מרוחב ומלמטה מקצר:
 ומודה רב היכא דאיכא מצר
 ראובן ושמעון לצד מזרח
 השהה ומצר לוי ויהודה
 לצד מערב ואמר לו שדה זו
 שאני מוכר לך מצד מזרחי
 עומד ראובן ושמעון ומצד
 מערב שסמוך לדרום עומד
 מצר לוי ומצר יהודה לא
 מצר לו שסמוך ללוי היינו
 מצר לוי מצר אחד ארוך
 ומצר אחד קצר מדהו״ל
 למכתב נמי ומצר שמעון
 כנגד יהודה ולא כתב ליה
 אלא מצר ראובן ושמעון
 למזרח ומצר לוי למערב
 ולא כתב יהודה ש״מ דלא
 ניחא ליה דניקני ליה מסוף
 מצר לוי רעד יהודה אלא
 כעין ראש תור ולא יותר
 כמו שמצויירין. ואם אותה
 שדה שמכר לו היו לו
 לראובן משני צידיה בשדות
 כשיעור ארכה אחת במזרח
 ואחת במערב וכן לשמעון
 אחת לצפונה ואחת לדרומה
 צריך למכתב ליה המוכר
 מצר ראובן לרוחין תרין
 וכו׳ ואי כתב ליה הכי
 מקנה ליה כל השדה כולה
 מקצה לקצה לד• רוחותיה.
 אבל אי לא כתב ליה אלא
 מצר ראובן מזרח ומערב יש
 לומר שמא לצד מזרח קנה
 כולו ולצד מערב מעט וכן
 נמי מצד צפון קנה כולה
 ומצד דרום קצת מן דרום
 א). ואיכא למימר דשייד
 בשדה מקצת: איבעיא להו
 סיים לו הקרנות שעל זוית
 אחד של שדה קרן של
 מצר ראובן ועל זוית אחר
 קרן של מצר שמעון ועל
 זוית שלישי קרן מצר לוי
 ועל זוית רביעי קרן מצר
 יהודה (כי האי גוונא) ולא
 מצר לו כל אורך השדה
 על פני כולה ולא כל
 הרוחב אלא הזויות מהו
 מי אמרי׳ הואיל דמצר ד׳
 קרנותיה כולה מכרה לו
 השדה על פני כולה או
 דלמא כיון דלא מצר לו
 כל ארכה וכל רחבה אלא
 הקרנות לא מכר לו אלא
 רצועות באלכסון ההולכות
 מקרן לקרן ב׳ רצועות
 ולא יותר (כי האי גוונא):
 כמין גמא מהו. שמצר
 לו מצרים שתים ראובן
 ארכה מצד אחד ושמעון
 המצר (הכי). מצר לו

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םב.
 ואי א״ל נבםי א«ילו בתים ועבדים. אבל מטלטלין לא ואע״ג
 לאמר כמי שמת (לקמן לף קנ:< כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי
 נכסי לשון נכסיי שאני דמשמע ריכר יותר מנכסי להכא אכל אין
 לחלק משוס להתס אמר כל נכסי לא״כ הו״ל לחלק התם כלמתלק
 התם כין מטלטלי לכל מטלטלי ועול
 י״ל להמס מיירי במתנה לבעין יפה
 נותן והכא כמכר: מצר אחד
 ארוך ומצר אחד קצר. ומיירי שמצר
 לכל ר׳ רוחות כלפי׳ הקונט׳ דאי לא
 מצר אלא מזרח ומערכ ולא מצר צפון
 ולרום א״כ היכי קאמר ליה רב אסי
 וניקני כנגל ראש תור אלרבה ה״ל
 למפרך ללא ליקני אלא תלם אחל
 במזרח ותלם אתד במערב להא אית
 ליה לרב אסי לקמן במצר לו מצר
 ראשון ושני ושלישי ומצר רביעי לא
 מצר לו דלא קנה אלא תלם אחד על
 פני כולו ומה שהקשה רבינו יצחק
 לפירוש הקונטרס אי מארכע רוחות
 מצר לו אמאי לא קנה אלא כנגד
 הקצר דאס כן אמאי מצר לו מצר
 רביעי לאו פירכא היא דמצינן למימר
 רב. פי׳ בקונטרס קודם ששתק

 כנגד
 ראובן
 ודרום
 תרין
 להו
 מהו כמין א<גאם מהו

 בםירוגין
 מצרים הרחיב לו: ומודה

 משמע דבשתק מודה להו אע״ג דלקמן (עמול 3) שתק י)(רבא) לאביי
 אע״ג ללא הודה לו אלא שלא חש להשיבו הכא ליכא למימר הט דרב
 כהנא ורב אסי הוו כמו תלמיד חכר לרכ כדאמרי׳ (סנהלרין לף לו:ו
 דלסבריה לא הוו צריט וברוב מקומות רב מודה כששתק להם בפ״ק
 דב״ק (לף יא. ושס< גבי אין שמין לא לגנב ולא לגזלן דקאמרי׳ אדרבה
 מדאמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב דינא הט ושתיק ש״מ שמין ולא
 אמר הא דשתיק משום דלא חש להשיב ובפ״ק דביצה (לף ו. ושס< גבי
 אסרוח שנולד ביו״ט דא״ל רב כהנא ורב אסי לרב וט מה בין זה
 לעגל שנולד מן הטרפה ושחיק רב אמר רב יוסף מאי טעמא
 שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים וכן באיזהו נשך
 (ב׳׳מ לף סמ0 גבי ספינה אמר רכ אגרא וסגרא א״ל רכ כהנא ורב
 אסי לרב אי אגרא לא פגרא אי פגרא לא אגרא שתיק רב אמר רב
 ששת מאי טעמא שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא כו׳ משמע
 בכל הנהו דלא מפני שלא חש להשיב שמק אלא מפני שהודה:
 מדהוה ליה למיכתב מצד שמעון בנגד יהודה. פירוש כנגד
 יהודה לכד ולא הו״ל למיכמב ראובן ומדכתב ראובן
 שמע מינה כנגד ראש תור קאמר ליה וגירסא זו אינה נראה ללמה
 ליה למינקט כה״ג דהשתא דלג לר יהודה היה לו לדלג שהוא
 אחרון לכך גריס רשכ״ס מדה״ל למיכתב ראובן כנגד לר והשתא
 דלג יהודה ומ״מ קשיא לר״ת דהט הוה ליה למימר מדלא הו״ל
 למיכתב שמעון וכתב שמע מינה כנגד ראש תור קאמר ליה ונראה
 לר״ת כגירסא ראשונה ולא קאי אעיקר מילמיה דרב דקאמר לא
 קנה אלא כנגד הקצר דא״כ הו״ל למימר מדלא הו״ל למיכתב
 ראובן אלא קאי אדיוק דט היט דקאמר רב דלא קנה אלא כנגד
 הקצר ה״נ אס מצר מצר ראובן ושמעון מצד מזרח ומצר לר
 חצי שדה מצד מערב ואצל לוי קרקע עולם דמודה רב דקנה כנגד
 הארוך טון שלא מצא מה למצור ואהא קאמר דהיכא דמוצא למצור
 כגון לוי ויהודה מן המערב מודה רב דלא קנה כנגד הארוך אם
 דלג יהודה וגרסינן מדהו״ל למיכתב יהודה כנגד שמעון דאי גרסינן
 שמעון כנגד יהודה הלשון דחוק ופי׳ מגומגם דלא קאי אדכרי רכ
 אלא אדיוק ואין להקשות אמאי לא קאמר גמרא מודה רכ אעיקר
 דכריו כדפירש הקונטרס ולימא מדלא הו״ל למיכתב כי שמא לא תשש
 הגמרא לפרש זה דפשיטא דלא אמר הכא דלא קנה אלא כנגד
 הקצר דודאי לא מצר לו מצר שמעון כמנס ולא הוצרך לפרש אלא

 אמאי לא קנה כנגד הארוך טון שמצר לו מצר שמעון:
 מצר ראובן לרוחין תרין. אע״פ שאס היה כותב לו קרקע שבין
 שדות ראובן ובין שדות שמעון לא היינו יכולין לומר שיקנה
 חצי (י) שדה כזה דאם כן לא הוי בין שדות ראובן ושמעון »(בזרת)

ואי אמר ליה נכםי אפילו בתי ועבדי מצר  א

 לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר
לא קנה אלא כנגד הקצר אמרו ליה  רב ב
 רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש
 תור שתיק רב גומודה רב היכא דאיכא
 מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי
 ויהודה מחד גיסא מדהוה ליה למכתב
 >א< ליה דראובן כנגד לוי ודשמעון כנגד

 יהודה ולא כתב ליה שמע מינה
 ראש תור הוא דאמר ליה י מצר
 מזרח ומערב ומצר שמעון צפון

 הצריך למכתב ליה מצר ראובן רוחין

 ומצר שמעון רוחין תרין יאיבעיא

 ואי אמר ליה נכסי אפילו בחי וטבדי. אבל מטלטלי לא עד דא״ל
 כל נכסיי: מצר לו. המוכר שדה לחבירו בשטר המטרה מצר מערבי
 ארוך מאה אמה ומצר מזרחי כנגדו קצר נ׳ אמה שלא הגיע אלא עד
 חצי השדה ומצר של צפון ודרום מימין ושמאל מן המזרח עד המערכ

 כזה: אלא כנגד הקצר. כנגד מצר
 קצי מזרחי יקנה׳) דהיינו
 חצי השדה ומצר
 מערכי שהוא ארוך
 מצרים הרחיכ לו
 דמצר שלם הוצרך
 אמך ״ לכתוב בשטר:
 ויקנה כנגד ראש תור. כלומר הא
 איכא למימר דדוקא כתב לו מצר
 מערכ ארוך ומצר מזרח קצר

 מזרח ומערכ

 םיים לו את המתות

 ראובן •שמעון

 ראובן ומיהו ״)קאמר דקנה באלכסון
 מקרן לקרן דהרא בין שדות
 שמעון וראובן בזרת: כמין נאם.
 פירש ר״י מזרת ודרום דהיינו
 משתי רוחות וקשה לפירושו דאם
 כן אמאי צריך למיכמב לעיל מצר
 לאוק ראוכן לרוחין תרין ומצר שמעון
 לרוחין מרין אי קני כמין גאס ופירוש הקונטרס נראה עיקר:

 איתמר
 לו בריבוע על פני כולה או דלמא כיון שלא מצר לו אלא ב׳ רוחות לא קנה אלא שתי רצועות כנגד

 >י< היינו כדי לקנות מצר מערב מאה
 אמה באורך המצר ומצר מזרח חמשים
 אמה וה״ד כגון שיקנה כל השדה
 באלכסון כנגד ראשי השורות של
 כזה: ומודה רב.
 מקמי דאישתיק אבל
 בתר דאישתיק אודי
 בתרריהו: היכא

 דאיכא מצר ראובן ושמעון מזרח ומצר לוי ויהודה
 כנגדן במערב. ורוחב השדה ק׳ אמה והר מצר
 לוי כנגד ראוכן נ׳ אמה וכן מצר יהודה כנגד
 שמעון נ׳ אמה וכתב לו בשטר מצר ראובן ושמעון
 מן המזרח ומצר יהודה מן המערכ דהיינו מצר
 מערבי «<קצת ולר לא הזטר הכא מודה רכ דיקנה
 כנגד ראש מור דאי הוה בעי מוכר להקנות כנגד
 הקצר הט ה״ל למיכתב ושמעון י) כנגד (חצי) יהודה
 כלומר מצר מזרמי שהוא ארוך לא יקנה אלא יהודה כנגד שמעון
 דהיינו חצי השדה ומדלא כתב הט ש״מ כנגד ראש תור קאמר ליה.
 אבל לעיל במילתיה דרב מיירי כגון ראובן ושמעון מצר מזרחי
 רהודה מצר מערכ כנגד שניהן וכתב לו יהודה מצר מערב ושמעון
 מצר מזרח דהיינו אחד ארוך ואחד קצר התם לא קנה אלא כנגד
 הקצר דכע״כ מצר מערב הרחיכ לו שלא יכול לפרש ושמעון כנגד
 חצי יהודה כי הכא שאין כותבין חצי מצר והוצרך לכתוב מצר שלם.
 נראה דה״ג מדה״ל למיכתכ ראוכן כנגד לר ש דמשמע שמצר לו
 מצר ראובן ושמעון ארוך ומצר לוי הוא הקצר אכל יהודה לא
 הזטר ונראין כן הדברים להעמיד החסרון של מצר ביהודה האחרון.
 ובפירושי ר׳ חננאל מרומא גרסינן מדה״ל למיכתב מצר לר כנגד
 מצר ראובן וטוצא כו מצר יהודה כנגד מצר שמעון ומשס יש ללמוד
 שכתוב בספרים שלהן מדהוה ליה למיכתכ לוי כנגד ראובן ולא כתב
 כו׳ וכן עיקר: מצר ראובן מזרת ומערב כוי. המוכר שדה
 לחכירו ורוצה לכתוב מצריה רש לשכנו ראובן ב׳ שדות אחת במזרח
 ואחת במערב ')(ולשמעון שכנו שתי שדות אחת כצפון ואחת
 ראובן בדרום) לא יכתוכ לו סתם שדה זו שאני מוכר
 לך הרי היא בתוך שדות ראובן ושמעון דאתי
 _למיפלג ליה באלכסון כזה ונמצא שנוטל אצל
 | מצר ראובן ושמעון אבל כשכותב מצר ראובן
 רוחין תרמין ומצר שמעון רוחץ תרתין הרי
 ארכע רוחות וכ״ש אס יכתוב לו בפירוש מצר
 ראובן מזרח ומערב מצר שמעון צפון ודרום
 דשסיר דמי: סיים לו את הקרנות. לשון סימן. שהיו שדוח הרבה של
 בני אדם מקיפין אותו ולא כתב אלא ארבע שדות של ד׳ קרנות השדה
 אבל ארכה ורמכה לא מצר כלל מי אמרינן אין דרך למכור קרנות
 השדה אלא כל השדה שכתוך הקרנות מכר לו דמש״ה סיים לו קרנותיו
 או דצמא לא מכר לו אלא תלם באלכסון מקרן לקרן שתי וערב
 כזה: כמין גאם. אות יונית ודומה לכ״ף. כגון

 שמצר לו קרן דרומית
 מזרחית וקרן צפונית
 מערבית ונמצא שמצר
 תחלת כל רוח כזה. אס
 תמצא לומר גכי סייס
 לוי יהודה לו את הקרנות דלא קנה
 אלא כנגד הקרנות היינו משוס דהתם לא סייס
 אח הרוחות אכל הכא שמצר תחלת כל הרוחות
 כמי שמצר את כולן דמי וקנה הכל או
 דלמא לא קנה אלא באלכסון כזה:

 ראובן

 מםורת הש״ם
 א) מצר לו מזרחית צפונית
 שהוא כמין גמא ועצמה
 אינעיא זו כמיקו וקי׳׳ל כל
 תיקו לממונא לקולא רל
 הקונה על התתתונה ואינו
 לוקח אלא כפחות שכך הלין
 שלא להוציא ממון מיד מחדקו
 כספק ר״א חולקין מפני שהוא
 ספק וכל ססיקא לממונא
 חולקין ולא נמכרר לנו להכטע
 הלכה למעשה זה פי׳ רטנו
 חננאל. ערוך ערך נס וצ״ע
 שלא הטאי שוס אחד
 מהפוסקים ונס מדע שפי׳
 ר״ת כמו שפירש ר״י כתוספות
 דייה כמין גאס, ג) נס״א:
 הקנה, ג) [כדפו״י קצר],
 ד) צ״ל שמעון. רש״ש,
 ה) רש״צ מ״ז !ועי׳ רש״ש),
 ו) [צ״ל רנה], ז) רש׳יל מ״ו,

 א) נ״א הוה אמינא,

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ מדהוה ליה
 למכמנ מצר דראונן כנגד
 לר (ודשמעון כנגד יהודה)
 תא״מ. ונ״כ גירסת התיס׳
 היתה דשמעון כנגד
 יהודה ורשנ״ס היה גורס
 נמקומו דראובן כנגד
 לוי והמדפיס הכניס שתי
 הגירסוח כפנים: (נ) רשב״ם
 ד״ה דקנה כנגד וכו׳ מזרח
 קצר כדי כצ״ל ותינת היינו
 נמחק: (ג) דיה היכא דאיכא
 כוי מדהוה ליה למכתנ ראובן

 כנגד לר כזה:

 ראובן שמעון

 יהודה

 (ל) תום' ד״ה מצר וכו׳ מצי
 שדה כזה:

 רחבה מצד אחר ולא יותר מהו

 א) הציורים עי׳ בסוף המסכתא



 מםורת הש״ם
 6) [קדושין עד. וש״נו,ב)צ״ל

 למספקא ליה. רש״ש,

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה איתמר כר היה
 נראה לחכםיס ד־חלוקו. עי׳
 גכורות דף כח ע״נ פוס׳

 ד״ה יניע:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ אפי׳ מצר רביעי
 קנה ורב אסי: (נ) שם
 שייר נמי בכולה שדה אמר
 רבא: (ג) שם ולא הד ט׳
 קבי! אע״ג דלא מבלע
 קנה מנצל דט מובלע וטי:
 (ד) שם והר ט׳ קבין נמי
 קנה: (ה) שם דמינה פליגא
 פלנא: (ו) רשב״ם דיה
 מבי מר רבה הסייד ואחייב
 מה״ד ונתיב בהו נהנהו
 שטרי מטרה הכי הסייד
 ואח״נ מה״ד פלגא וכוי:
 (t) בא״ד הוו עלי עדיס:
 (ח) תום' דייה איתמר ונו׳
 דפליג משום דמספקא כצ׳׳ל

 ותיבת דהמע״ה נמסק:

 מוםף רש״י
 שודא דדייני. לפי ראות
 עיני הדיינים יטילו החונה או
 הזנות, שודא לשון השלכה,
 כמי (שמות טוו ירה ניס
 למתרנס שדא בימא (כתובית
 צד. ועי־ש פה וקדושין עז.).

 רבינו גרשום (המשך)
 דאית ליה כולה. אבל אמר
 ליה כי האי לישנא פלגא
 בארעא דאית לי מובינא
 לך משמע דמההיא פלנא
 דמגיע לחלקו מובין ליה
 החצי והיינו ריבעא דכולה
 שדה קנה: אייל אביי. מ״ש
 בהאי לישנא דקנה פלגא
 מ״ש באידך דלא קנה
 אלא ריבעא: דקבולי קבלה.
 דאיד׳ ואידי פלגא: מבי
 מר. מבי רבה: אמר רבה.
 אם יש לבי שותפין קרקע
 וחלקוה ביניהן ואמר חד
 מן השותפין לאחר קרקע
 שלי אני מוכר לך ומצר
 לו ללוקח מצד אחד מצר
 ארעא דמינה פליגא כלומר
 חלק שותפי שחלק עמי
 הוא מצר אחד ודאי אמריי
 דאית ליה פלגא ללוקח
 שכל תלקו מכר לו עד חלק
 שותפו: אבל אי אמר ליה
 בהאי לישנא קרקע שלי אני
 מוכר לך ומצר לו מצר אחד
 בהאי לישנא לרוח פלוני
 ארעא דמינה פסיקא לא
 קנה בה הלוקח אלא שדה
 של ט׳ קבין דאמדי דהכי
 אמר ליה המוכר ללוקח
 לרוח פלוני מצר ארעא דילי
 דמינה פסיקא ההוא שדה
 דזביני לך כלומר שפסקתי
 מקרקע שלי שיעור שנחשב
 שדה ומכרתי לך והשאר
 שיירתי לי ולא קנה כל
 חלקו: אייל אביי. מ״ש
 בהאי לישנא דקנה פלגא
 ומ״ש בהאי לישנא דלא
 קנה אלא טי קבין כלבד: בין
 מצר ארעא. דמינה פסיקא.
 הכל אחד: אי אייל ואלין
 מצרנהא האחרים ופירשן
 למורח מצר פלוני למערב

 מצר פלוני וכן כולם:

 םב: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 גםירוגין מהו. כגון שהיו מקיפין אותו שמונה בני אדם שנים לכל
 רוח ראובן ושמעון מן המזרח לוי ויהודה מן הצפון יששכר וזבולון מן
 המערב יוסף ובנימין מן הדרוס וכתב ראובן מצר מזרח לר מצר
 צפון יששכר מצר מערב יוסף מצר דרוס. אס תמצא לומר כמין גאס
 לא קנה אלא באלכסון היינו משוס
 דדרך למכור תלם אחד בין ב׳ שדות
 אכל אין דרך למכור כסירוגין ורגלים
 לדבר דטורח היה לו לכתוב כולם
 ודלגס בסירוגין ליתן מצר בכל ד׳
 רוחות או דלמא ה״נ לא מכר אלא
 כנגד אותן של מצר ובאלכסון כזה:

 ראובן

 בםירוגין מהו אתיקו מצר לו מצר ראשון
 ומצר שני ומצר שלישי ומצר רביעי לא
 מצר לו אמר רב בקנה הכל חוץ ממצר
 רביעי ושמואל אמר אפי׳ מצר רביעי(א) ורב
 אםי אמר לא קנה אלא תלם אחד על פני
 כולה סבר לה כרב דאמר שיורי שייר
 ומדשייר במצר שייר נמי(0 בכולהי אמר רבא
 הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי ולא
 אמרן אלא דלא מבלע אבל מבלע קנה
 וכי לא מבלע נמי לא אמרן אלא דאיכא
 עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין
 אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי
 תשעת קבין w קנה מכלל דכי מובלע אע״ג
 דאיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת
 קבין(י) קנה איכא דאמרי אמר רבא הלכתא
 קנה הכל ואפילו מצר רביעי ולא אמרן אלא
 המבלע אבל לא מבלע לא קני וכי מבלע
 נמי לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא
 דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל איכא
 עליה ריבבא ההיקלא והוי תשעת קבין לא
 קנה מכלל דכי לא מובלע אף על גב
 דליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת
 קבין לא קני גשמעינן מתרוייהו לישני דרבא
 דבשדה לא שייר ולא מידי י ושמעינן נמי
 דהיכא דמבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא
לא מבלע ואיכא  ולא הוי תשעת קבין קנה ה
 עליה ריכבא דדיקלא והוי ט׳ קבין לא מנה
 מבלע ואיכא עליה לא מבלע וליכא עליה
 אתמר לה להאי גיסא ואתמר לה להאי
שודא דדייני: אמר רבה יפלגא דאית י (  גיסא א
 לי בארעא פלגא פלגא בארעא דאית לי
 ריבעא א״ל אביי מאי שנא הכי ומ״ש הכי
 אישתיק אמר אביי אנא םברי מדאישתיק
 קבולי קבלה ולא היא חזינא הנהו שטרי
 דנפקי מבי מר וכתיב בהו הכי פלגא דאית
 לי בארעא פלגא פלגא בארעא דאית לי
 ריבעא ואמר רבה מצר ארעא דמינה
 >י< פלגא פלגא מצר ארעא דמינה פסיקא ט׳
 קבין א״ל אביי מאי שנא הכי ומ״ש הכי
 אישתיק סבור מינה אידי ואיהי פלגא

 ולא
 והוי ט׳ קבין קנה. ואמאי דקאמר רבא בהדיא חוץ ממצר רביעי קאי ואוקמה בדלא מוכלע
 וקמפרש וט לא מובלע נמי דאמרן לא קנה לא אמרן אלא דאיכא עליה הרכבת דקלים הנטועים שם אי נמי דהוי ההוא מצר תשעח
 קבין כשיעור שדה בפרק ראשון (לעיל דף יא.) דטון דחשיב שייריה לעצמו וקדייק גמרא מכלל דברי דרבא אנו למדים מדאוקמיה
 להאי חוץ ממצר רביעי בתרתי לריעותא בדלא מובלע וכגון דאיכא עליה ריכבא דדיקלי מכלל דאי מובלע אע״ג דאיכא עליה ריכבא
 דדיקלי קנה דליכא אלא חדא לריעותא: איכא דאמרי כו׳ ואפי' מצר רביטי ולא אמרן אלא דמיבלט אבל לא מיבלט לא קני וכי מיבלט
 נמי לא אמרן אלא דליכא טליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשטת קבין אבל איכא כו׳ אט״ג דמיבלט נמי לא קנה מכלל דכי לא מיגלט
 אט׳׳ג דליכא טליה כוי לא קני ה״ג לה. והכי פירושא מדאוקמה רבא להאי ואפי׳ מצר רביעי בתרתי לטיבותא בדמיכלע וליכא עליה
 מכלל דאי לא מיבלע אע״ג דליכא עליה כוי לא קנה משוס דאיכא חדא לריעותא. וקפסיק גמרא ושמעינן מהני תרי לישני דרבא כוי
 דאעי׳ג דפליגי כדלקמן כהכי מיהא לא פליגי וכן הלכה דבארעא לא שייר אלא במצר רביעי דהיינו כרב והיכא דמיבלע וליכא עליה
 קנה דאיכא תרתי לטיכותא והיכא דלא מיכלע ואיכא עליה כוי לא קנה דאיכא תרתי לריעותא. מיבלע ואיכא עליה א״נ לא מיבלע
 וליכא עליה דהיינו חדא לטיבותא וחדא לריעומא אמרי לה בתרי לישני ואליבא דרבא ללישנא קמא קנה ללישנא כתרא לא קנה.
 וקססיק גמרא שודא דדייני השלכת הדיינין מאחר דמספקא לן נעביד שודא הכל לפי הענין שיראו הדיינין ויטרו המוכר עינו יפה או
 רעה הכל לפי אומד דעתם. ומיהו כשאר מקומות דמספקא לן כתרי לישני הלכתא כמאן לא אמרינן שודא דדייני עד שיפרש כי הכא
 אלא המע״ה: אמר רבה. ראובן ושמעון שהיה להם שדה כשותפות ומכר ראובן את חלקו לאיניש מעלמא וכתב לו כן פלגא דאית
 לי בארעא כלומר החצי שיש לי בשדה זו אני מוכר לך: פלגא. כלומר כל חצי השדה מכר ולא שייר לעצמו כלום. אבל אם כתב לו פלגא
 כארעא דאית לי אני מוכר לך: ריבטא. זבין ליה רביע השדה דהיינו חצי חלקו דהכי קאמר ליה החצי אני מוכר לך מקרקע שלי נמצא
 מחצי השדה שיש לו מכר החצי דהיינו רביע כל השדה: א״ל אביי מאי שנא הכי כוי. כי היכי דפלגא דאית לי בארעא פלגא הכי נמי
 פלגא בארעא דאית לי פלגא דהט משמע פלגא אני מוכר לך בהך ארעא והאי דמסייס דאית לי אמאי דקאמר פלגא קאי כלומר אותו
 חצי שיש לי אמרתי לך למכור: מבי מר. רבה (י). וכתיב הכי בהנהו שטרי מכירה פלגא דאית לי כארעא פלגא כוי כלומר אותו
 שטר שהיה כתוב כראשו איך פלוני אמר לנו הוו » עדים שאני מוכר לפלוני פלגא דאית לי בארעא היה מוטח בסופו שפלגא היה
 מוכר לו שכך היה כתוב וקנה פלוני מן פלוני חצי השדה בכך וכך ממון ואותו שכתוב בו פלגא בארעא דאית לי היה מפרש בסוף השטר
 שהקנה לזה הלוקח רביע השדה: מצר ארטא דמינה פלגא פלגא. ראובן שהיה לו שדה ומכר מקצתו לשמעון לצד מערב ומצד מזרח עככ
 לעצמו ולא פירש כמה מכר וכמה שייר לעצמו אלא כך כתב המצרים שדה פלוני שאני מוכר לפלוני מצד מערב לוי ומצד מזרח ארעא דמינה פלגא
 הקרקע עצמה שהיא שלי שחלוקה ממנה זו שמכרתי הוא מצר מזרחי שלה פלגא מכר לו דהא קאמר דמינה פלגא דמשמע חלוקה לחצאין: דמינה
 פסיקא. משמע שדה הרארה לפסוק מקרקע אחרת דהיינו לכל הפחות תשעה קבין כדתנן בפי ראשון (לעיל יא.) אין חולקין את החצר כוי

 ולא

 יששכר זבולון
 קנה לא קנה

 קנה הכל. כל מה שמוכלע כתוך ג׳
 המצרים: חון ממצר די. התלם עצמו
 של מצר רביעי לא קנה דלהט אהני
 מאי דלא כתב מצר רביעי: אפילו
 מצר רביטי. דהאי דלא כתביה משוס
 דלא צריך: חלם אחד טל פני כולה.
 אצל ג׳ המצרים כמין חי״ת: םגר לה.
 רב אסי כרב דאמר דהאי דלא כתביה
 משום דשיורי שייר לעצמו מן השדה
 ועדיפא דרב אסי מדרב דקסבר רב
 אסי מדשייריה למצר שייריה נמי
 לכולה שדה שכנגד המצר ומיהו אהני
 ג׳ מצרים שכתב לקנות פורתא דהיינו
 תלם אחד אצל המצרים: ולא אמרן.
 דלא קנה מצר רביעי אלא דלא מכלע
 בתוך שני המצרים שמכאן ומכאן אלא

 הולך על פני שניהם כזה:

 מובלע לא מובלע

 אבל מובלט. כזה קנה כל מה שיש
 בתוך המצרים: הכי גרסינן וכי לא
 מובלט נמי לא אמרן אלא בדאיכא
 טליה ריכבא דדיקלא והוי תשטת
 קבין אבל ליכא טליה ריכבא דדיקלא
 ולא הוי תשטת קבין אן* טל גב דלא
 מובלט נמי קנה מכלל דכי מובלט

 איתמר להאי גיסא ואיתמר להאי גיסא שודא. אע״ג דבעלמא
 בכל דוכתי אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה ואוקי
 ממונא בחזקת מריה בין היכא דמספקא בעובדא היכי הוה כגון לעיל
 >דף לב:) דאמר דאיכא סהדי למר ואיכא סהדי למר היכא דקיימא

 ארעא תיקום בין מספקא לן בדינא
 כההיא דסוף השואל (ב״מ לף קב:1
 דמוקי שמואל למתני׳ באחד ששכר
 מרחץ בבא באמצע החדש לכך יחלוקו
 דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון או
 אחרון אבל כא כתחלת החדש כולו
 למשטר בסוף החדש כולו לשוכר
 דהמע״ה אלא שכאן נראה לחכמים
 לעשות שודא וגבי קדשה בעשרים
 ונתן לה ל׳ חצאין בפי מי שמת (לקמן
 לף קמה.) דמספקא לןג< לרבי יוסי אי
 קדושין לטיבועין ניתנו אי לאו ואין
 מונה לה בכסף כתובה מכסף קדושין
 אלא מחצה והיינו חולקין ולא בעי
 למימר המע״ה אע״ג דמסתמא לא
 סבר כםומטס דלית הלכתא הכי ועוד
 דאוקי שמואל מתני׳ לסוף השואל
 דאיירי בה ר׳ יוסי בבא באמצע החדש
 היינו כרבנן דסומכוס וכן לרב אסי
 בפ״ק דבכא קמא (דף ט. ושס< גבי
 אחין שחלקו ובא בעל חוב וטרף חלקו
 של אחד מהן דאמרינן נוטל רביע
 כקרקע כו׳ דמססקא ליה אי טורשיס
 אי כלקוחות דמו וחולקין ולא אמר
 המע״ה וביש נוחלין (לקמן לף קכל:ו
 גמי גכי ככור שאינו נוטל פי שנים
 במלוה דהו״ל ראוי וכמלוה שעמו אמר
 התס(לף קט.) דסליג משוס(&) דהמע״ה
 דמספקא לן אי גמר ומשעבד נכסיו
 כל כך שיהא אביו מוחזק כדי שיטול
 כהן פי שנים או לא וחולקים מספיקא
 וכן(ב׳׳מ דף פג.) דדרו באגרא ואיתבר
 משלם פלגא מאי טעמא גפיש לחד
 וזוטר לתרי קרוב לפשיעה וקרוב
היה נראה לחכמים  לאונס ככל אלו 8
 שיחלוקו והיכא דלא מפרש גמרא מידי
 איח לן למימר המע״ה והיכא דלא
 איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר וס״ל
 לדיין כחד מינייהו ועבד מאי דעבד
 עבד דהכי אמר כפרק כל הנשבעין
 (שבועות לף מח:) השתא דלא איתמר לא
 כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד
 כמר עבד ואי מספקא לדיין כמאן הלכת׳
 המע״ה: חזינא להנהו שטרי דכתכ
 נהו פלגא דאית ל׳ נארעא פלגא. כלומר
 היו מגבין פלגא סלגא כארעא דאית
 לי ריבעא היו מגבין אותו ריבעא:

 אין
 אט׳׳ג דאיכא טליה ריכבא דדיקלא

 עין משפט
 נר מצוה

 T א מיי׳ פכ״א מהל׳
 מטרה הלי טז סמג
 עשי! פג טוש״ע ח״מ סי׳
 ריט סעיף ד [ישודא

 לדיינאן:
 טו ב ג ד ה ו מיי׳ שם הל׳
 טי וסמנ שס טיש״ע שס

 סעיף נ:
 טז ז מיי׳ שס הל׳ ננ וסמג
 שס טוש״ע מ״מ סי׳

 טח סעיף נא:

 רבינו גרשום
 בסירוגין מהו. כגון שהיו
 עומדין על המצרים ראובן
 ושמעון ולוי על רוח
 מזרחית יהודה יששכר
 זבולון על רוח דרומית
 ובנימין דן ונפתלי על רוח
 מערבית גד ואשר ויוסף על
 רוח צפונית ובין הני מצרים
 מכר לו שדה וכתב ליה
 מצר ראובן ולא כתב ליה
 מצר שמעון וכתב לו מצר
 לוי וכן לכל רוח דלג מצר
 האמצעי שלא כתב לו. מהו
 מי אמריי הואיל דמצר לו
 מצר לכל רוח הכל מצר
 לו וקנה בריבוע כל השדה
 על פני כולה או לא קנה
 אלא כנגד המצר ד׳ שדות
 (כעין צורתו) דמאי דמצר
 ליה קנה ומאי דלא מצר
 ליה לא קנה תיקו: מצר
 לו מצר ראובן עד דרך
 שביל אחד שבמזרח ומצר
 שני שביל שני ומצר שלישי
 שביל שלישי ומצד רביעי
 לא כתב לו: אמר רב קנה
 הכל. השדה והמצר תוץ
 ממצד רביעי משום דשייריה
 ולא כתבו: אלא תלם אחד
 על פני כל המצרים. משלש
 רוחות דמצר לו סמוך
 למצר: כרב דאמר. שייר
 המצר רביעי שלא קנה וקא
 מוסיף רב אסי מדשייר
 למצר שייר לכולה שדה
 חוץ מתלם אחד שקנה. והני
 מילי דלא קנה מצר רביעי
 היכא דלא מובלע המצר
 בתוך השדה שהמצר עמוק
 ונמוך מן השדה או גבוה
 יותר מן השדה שנראה
 כמו שאינו מן השדה: אבל
 מיבלע בשדה. דהמצר שוה
 עם השדה דמי כשדה עצמה
 ומכרו: וכי מבלע נמי לא
 אמרן דקני. דליכא עליה
 דההוא מצר ריכבא. שורה
 של דקלים. דלא כשדה
 אחרת דמי ולא הוי ארוך כל
 כך כמקום זריעת ט׳ קבין
 דהיינו שיעור שדה קטנה:
 אבל אי איכא כוי לא קנה.
 משום דכשהה אתרת דמיא:
 ואיכא דאמרי כוי. ה״ג וכי
 לא מבלע נמי לא אמרן
 אלא דאיכא עליה ריכבא
 דדיקלא ואי נמי הוי כוי אבל
 ליכא עליה ריכבא ולא הוי
 ט׳ קבין קנה. דייקי׳ מהאי
 לישנא בתרא מכלל דכי
 מיבלע אע״נ דאיכא עליה
 ריכבא והוי ט׳ קבין קני.
 ושמעינן מתרוייהו לישנא
 דבשדה לא שייר דבמצר
 פליגי ולא בשדה ושמעינן
 נמי מתרוייהו לישני דהיכא
 דמיבלע וכו׳ קני. ושמעינן
 נמי מתרוייהו דהיכא דלא
 מיבלע ואי איכא ריכבא אי
 הוי ט׳ קבין לא קני דכשדה
 בפני עצמה דמיא. אבל
 מיכלע ואיכא עליה ריכבא
 איתמר להך גיסא ללישנא
 קמא דלא קני דכשדה בפני
 עצמה דמיא ואיתמר להך
 גיסא ללישנא בתרא דייקא
 מיניה דקנה. ולהיכא נמי
 דלא מבלע ולא איכא עליה
 ריככא איתמר להך גיסא
 בלישנא קמא משמע דלא
 קנה ואיתמר להך גיסא
 ללישנא בתרא משמע דקנה
 דלאו כשדה אחרת דמיא
 דהואיל דליכא עליה ריכבא
 רדיקלי: שודא דדייני. שאם
 יראו ב״ד שדעתו של מוכר
 קרובה ללוקח שהוא אוהבו
 או שקרובו ומוכר לו בעין
 יפה יחננה לחלקו של לוקח
 ואם לאו למוכר: אמר
 רבה. אם היה בין שני
 שותפין קרקע ואמר אחד
 לאינש דעלמא מוב־נא לך
 פלגא דאית לי בארעא
 משמע דכל חלקו מקני ליה
 וקנה הלוקח ההוא פלגא



 עין משפט
 נר מצוה

 יו א מיי׳ פכ״א מהל׳
 מטרה הל׳ כג סמנ עשי!
 פכ נווש״ע מ״מ סי׳ ריס

 סעיף ו:
 יח ב ג מיי׳ פי״א מהל׳
 זטיה ומתנה הל׳ ו ועי׳
 כהשגות ונמ״מ סמג עשין
 שס טוש״ע מ״מ סי• רנג

 סעיף כר:
 יט ד מיי׳ שס הל׳ מ

 טיש״ע שס סעיף כה:
 כ ה מיי׳ ס״ו מהלכות

 מעשר הלכה יט:
 בא ו מיי׳ פכ״כ מהל׳
 מטרה הל׳ א סמג
 עשי! פנ טוש״ע מ״מ סי׳

 רט סעיף ד:
 כב ז מיי׳ פ״ו מהלכות

 מעשר הלכה יט:
 כג ח מיי׳ פריד מהל׳
 מטרה הל׳ טז סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 ריד סעיף ח:

 רבינו גרשום
 בין א״ל מצר ארעא דמינה
 פסיקא ובין א״ל מצר ארעא
 דמינה פלגא. משמע חד
 לישנא וקנה כל חלקו הואיל
 וייחד לו מצרים אבל להיכא
 דלא פירש לו מצרנים בין
 אמר ליה ארעא דמינה פלגא
 ובין אמר ליה ארעא דמינה
 פסיקא הואיל ולא פירש
 לן שאר מצרניס לא קנה
 אלא ט׳ קבין שיעור שדה
 לחוד דאידי ואידי חדא
 לישנא הוא: הא פשיטא לי.
 אם אמר חד שכיב מרע
 יחלוק פלוני בנכסי ודאי
 פלגא יהבי׳ ליה. אבל אי
 אמר בהאי לישנא חנו חלק
 לפלוני בנכסי מהו. כמה
 יהבי׳ ליה: ח״ש האומר תנו
 חלק לפלוני בבור. באריתא
 דדלאי שלו: אין נותנין לו
 פחות מרביע שבו. משום
 דלהשקות שדותיו קאמר
 ליה הכי ושיערו חכמים
 דברביע די לו. הכי נמי
 בכולה נכסי יהבי׳ ליה רביע
 כי אמר חנו חלק בנכסי.
 ואם אמר סתם תנו חלק
 לפלוני בבור בתביות אין לו
 כה פחות מח׳ בו. שכך היו
 רגילין שממלאין תביותיהן
 מים להסתפק ממנה כל
 השנה לצורך רחיצת בגדים
 וכלים: ואם אמר תנו לו
 בו לקדירה. לספוק מאכלו:
 לטפיח. כגון כלי חרס כמו
 כד-א א) דפתיא שדולין בו
 מים לשתות לצורך שתיה:
 על מנת. שמעשר ראשון של
 שדה זו שלי יהא שלא תתנו
 ללוי אתר: ואם אמר מעשר
 ראשון לי ולבני. אחרי: אין
 לו עליו כלום. משום דהתנה
 עמו כל זמן ששדה זו בידך
 שלא תוציאנה מתחת ידך
 אבל אם מכרה אע״ג דחזר
 ולקחה אין לו עליו כלום.
 אבל היכא דאמר סתם על
 מנת שמעשר אני נוטל.
 אע״ג דמכרה הואיל וחזר
 ולקחה שלו הוא. והיאך
 יכול להתנות על מעשר
 והלא דבר שלא בא לעולם
 הוא: מקום גדילת המעשר
 שיורי שייר לפניו. דהשתא
 לא מקני ליה דבר שלא
 בא לעולם דהא כבר בא
 דהמקום של מעשר שייר
 לעצמו שלא מכרו. ואי
 בעית אימא דקתני דהיכא
 דאמר עי׳מ לטפויא מלתא
 היא כגון הכא לענין מעשר
 דבלאו ע״מ לית ליה ללוקח
 מעשר כלום אלא טובת
 הנאה אקנייה ליה המוכר
 מהני ע״מ דאינו רשאי
 ליתנו לאחר אלא לו: זאת
 אומרת המוכר בית לחבירו
 ואמר לו ע״מ שדיוטא
 העליונה. היינו עלייה שעל

 גבי הבית:

 א) פי׳ נערוך ערן נר א

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םג.
 אין פחות מרביע. דמספקא לן אי רוצה לומר חצי או כל שהוא וא״ת
 ומה מתנה היא לכל שהוא וי״ל לנותן רכיעית הלוג או יומר אכל
 הגמרא אינו חושש להזכיר זה פסק רכינו שמואל (יה בשמעתין לכל
 דאליס גכר להלכה כסומכוס ונראה דאין הלכה כשומטס כמו שפירשתי
 כחזקת הכתים (לעיל לף לה. ל״ה
 ומאין: על מנת שמעשר ראשון
 של• כוי. הכא לא הוי כמו כהן
 המסייע כבית הגרנות (קדושין ו:<
 דקאמר מקום המעשר שיורי שייר והוי
 מעשר שלו לגמרי אלא שמכר לו כח

 זה שיוכל לעשר על חלקו:
 ואמאי והא אין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולם. [לא]
 הוה מצי לשנויי ר״מ היא דכי אמר
 רי׳מ כגון פירות דקל דעכידי דאתו
 שהדקל כעולם והסירות גדלים מאליהן
 אכל הכא מי יימר דחרש וזרע ליה
 ואפילו חרש וזרע שמא לא תגדל
 התבואה כדאמרינן בפרק האומר
 בקדושין (לף שב:) אמר רבה לא אמר
 ר״א בן יעקב אלא בשחת שכבר גדלו
 הזרעים קצת אבל אגס שהן עדיין
 קטנים לא ׳)(ורבא) אמר אפי׳ באגס
 מ״מ תרוייהו מודו דהיכא דאין ניכרים
 כלל ולא יצאו חון לקרקע דלא קני
 ורכינו יצחק פירש דלא מצי מוקי לה כר׳
 מאיר דאפילו ר״מ מודה רכל י) דכר
 שאינו בעולם דלא קנה כדאמרינן
 פרק קמא דגיטין(דף יג:< והכא קתני
 ואם אמר לי ולבניי מת נותן לכניו
 דשמא לבניו שהן בעולם קאמר:
 של• בו׳. שאס רוצה להוציא זיזין
 מוציא פי׳ הקונטרס להוציא זיזין לחצר וקשה לר״ת הא לא
 איירי הכא בממרח החצר אלא במכירת בית והמוכר בית לא מכר
 חצר ומפרש ר״ת להוציא בה זיזין אס הוא בונה בנין בחצר ורוצה
 להניח על גבי דיוטא את הזיזין מניח אע״פ שמכביד את הכותל:

 שאס

 ולא היא דאמר רב יימר בר שלמיה אלדידי
 מפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא
 דמינה פלגא ובין מצר ארעא דמינה פסימא
 אי א״ל אלין מצרנהא פלגא לא א״ל אלין
 מצרנהא תשעה קבין: בפשיטא אמר יחלוק
 פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני בנכסי
תא שמע דתניא  מאי אמר רבינא בר קיםי ג
י האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס (  א

 אומר אין פחות מרביע לחבית אין פחות
 משמינית לקדרה אין פחות מי״ב לטפיח אין
 פחות מששה עשר תנו רבנן י־בן לוי שמכר
 שדה לישראל ואמר לו על מנת שמעשר
 ראשון שלי מעשר ראשון שלו ואם אמר לי
 ולבניי מת יתן לבניו ואם אמר לו כל זמן
 שהשדה זו בידך מכרה וחזר ולקחה אין לו
 עליו כלום אמאי יאין אדם מקנה דבר שלא
 בא לעולם ׳כיון דאמר ליה על מנת שמעשר
 ראשון שלי שיורי שייריה למקום מעשר
אמר ריש לקיש חזאת אומרת המוכר בית (  ג

 לחבירו ואמר לו על מנת שדיוטא
 העליונה שלי דיוטא העליונה שלו

 למאי
 נראה לר״י טעם זה
 מנת שדיוטא עליונה

 ואין
ל  ע

 ולא את השדה עד שיהא בו ט׳ קבין לזה וט׳ קבין לזה. פסיקא משמע
 מחומך ממנה המועט מן המרובה: אי אמר ליה ואלין מצרנהא.
 מצר מזרח ארעא דמינה פלגא מצר מערב פלוני וכן הולך וחושב כל
 המצרים והלכך האי ואלין מצרנהא יחור לשון הוא לייפוח כחו ולקמן

 כשמעתין נמי חזינא יתור לשון טובא
 לייפוח כח וה׳׳ק אכיי לעיל נסב:] מאי שנא
 הט ומאי שנא הכי הלא אין חילוק
 בין פלגא לפסיקא אלא זימנין אמרינן
 בחרריהו פלגא בין פלגא בין פסיקא
 היכא דאמר ואלין מצרנהא וזימנין (א)
 חשעה קכין היכא דלא אמר ואלין
 מצרנהא: פשינוא. שטב מרע או כל
 המחלק נכסיו על פיו שאמר פלוני
 יחלוק כנכסי סלגא שקיל: חנו חלק
 לפלוני גנכסי מהו. מי אמרינן האי
 חלק לשון חלוקה הוא ופלגא קשקיל
 או חלק הראוי ליתן קאמר וכדעת
 ב״ד תלר הדבר לשער בכמה הוי חלק
 ראוי ליתן. ואע״ג דתניא בתוספתא
 דהך בבא (פרק ז ה״ה< האומר תנו חלק
 לפלוני בנכסיי יירש עם הבנים איכא
 למימר הכא מיירי כגון דלית ליה בני
 ואע״ג דאית ליה יורשין כעלמא לא
 יהב דעתיה ליורשין אחרים וחלק
 הראוי ליתן או חצי נכסין קאמר א״נ
 הכא מיירי כגון דאמר תנו חלק לפלוני
 בני בנכסי והשאר נתונים לפלוני א״נ
 איכא למימר דלא הוה שמיע להו הך
 ברייתא דאי הוה שמיע להו הוו מייתי
 לה בבית המדרש ואיכא למימר רבנן

 היא דפליגי עליה דסומכוס אי נמי שמיעא להו ולא הוה סבירא
 להו משוס דפליג סומטס עלה כדלקמן 8וקיימא לן כסומכוס דאמר
 ממון המוטל בספק חולקין דסתס לן תנא כוותיה בפרק שור
 שנגח (ארבעה ובפרק שור שנגח) את הפרה (3״ק דף מו.<: בבור.
 של מיס מכונסים. ואית דמוקמי לה בבור של יין ולא נהירא:
 סומכים אומר אין פחות מרגיע. סומכוס לטעמיה דאמר בפרק
 שור שנגח את הפרה חצי נזק לפרה ורביע לולד ומוקמינן לה

 בגמרא 1שס] אליבא דסומטס דאמר ממון המוטל בספק חולקין והכא מספקינן ליה אי פלגא קאמר או חלק בעלמא משהו קאמר כגון
 רכיעית הלוג הלכך אין לו למקבל מתנה מן הבור פחות מרביע יג< ושמא יותר משוס דאילו הוה מססקא לן בהאי נותן אס נתן לו פלגא או
 לא כלום היה לו ליטול «< מחצית של פלגא דהיינו רביע הבור משוס ממון המוטל בספק חולקין דהא פלגא נמי מוטלת כספק אם יהבה
 ליה או לא הלכך יטול חציה של סלגא דהיינו רכיע וכ״ש השתא דמספקא לן אי יהיב פלגא או רכיעית הלוג דלא יטול פחות מרכיע.
 ורבינו» חננאל פירש דאזדא סומכוס לטעמיה וכל הנך שיעורי דלקמן לחבית לקדירה לטפיח בקיאין היו בשיעורין הללו כמה צריך לכל
 אמד ופלגאי) דההוא שיעורא קמחייב סומכוס ליתן משוס דממון המוטל בספק חולקין: לחבית אין פחות משמונה. כלומר אס אמר תנו חלק
 לפלוני בבור לחבית כדי למלאות חבית דהיינו להשקאה בהמותיו ולא להשקוח שדותיו (י): אין פחות משמונה. בבור משוס דחצי
 הבור צריך לחבימ וט קאמר חלק דלמא פלגא דחביח קאמר דהיינו רכיע הכור או משהו קאמר הלכך יש לו חצי רביע דהיינו אחד
 משמונה. וכשיטה זו יש לפרש כולם: לקדירה. תנו חלק לפלוני בבור לתקן מאכלו: אין פחות מי״ב. דהיינו רביע שיעור הראוי
 לקדירה משוס דלמא פלגא קאמר וממון המוטל כספק חולקין: למפית. כלי קטן לשתות בו בני אדם והאי שיעורא זוטר מכולהו.
 והלכך גכי תנו חלק לפלוני כנכסי יטול רביע דדלמא פלגא קאמר או דלמא שוה פרוטה קאמר וממון המוטל בספק חולקין. ואימ
 דמפרשי כל הנך שיעורי לפי אומד הדעת אין פחות מרכיע דסתס נותן דעתו לרכיע אין פחות משמונה דהכי הר שיעור למלר
 חכית להשקאת כהמות וכן כולס ולא נהירא לי: גן לוי שמכר. אורחא דמילתא נקט דדרך כן לר המוכר שדות לישראל להתנות כך
 משוס דלא מוזיל גכיה משוס האי חנאי מידי דזה נהנה וזה אינו חסר דכלאו הט הוה יהיכ האי לוקח להאי מעשר או לו או לאחר
 דהא אין לו כו אלא טוכת הנאה והוא הדין לישראל המוכר שדהו לחבירו ואמר לו על מנת שהמעשר שלי הוא לימנו לכל מי שארצה
 דהא השתא נמי יש לו בו טוכת הנאה זו: מעשר ראשון שלו. וכדמפרש לקמן דטון דאין אדם קונה דבר שלא בא לעולם שיורי שייר
 מקום מעשר הלכך מעשר ראשון שלו ואפילו אס מכרה הלוקח לאחר דזכותו של לוי אינו יכול למכור לאחר והט מוכח לקמן: יתן לגניו
 אחריו. אכל אס לא פירש כן אינו מוריש בדבר זה זכותו לבניו דטון דמשוס יתור לשון הוא דאמרינן לקמן דשייר מקום מעשר די
 לנו אי אהני יתורא למאי שפירש דהיינו לעצמו: אין לו עליו כלום. דמשמכרה לאחר פקע ליה מקום המעשר ששייר לעצמו וכשחזר
 ולקחה מה מכר לו ראשון לשני כל זכות שכאה לידו דט היט דההוא לוקח שני זכה אפילו במקום מעשר הוא הדין לזה הלוקח ראשון
 הבא מכחו: אמאי. מעשר ראשון שלו הא אין אדם מקנה כו׳ (כרבנן דר״מ) מעשר זה עדיין עתיד ליזרע התבואה שיצאה ממנו אף ליחרש
 השדה תחלה: כיון דאמר ליה ע״מ כוי. כלומר כיון דעל תנאי מכר רוצה הוא שיתקיים התנאי דאין אדם מתנה על חנם ולדעת כן מכר
 שיקנה המעשר והלכך שייר בידו קרקע הראד ליגדל בה המעשר וכמי שאמר לו שדה שלי אני מוכר לך לאריסות ע״מ שתטול ט׳ חלקים
 ואני אטול חלק עשירי. ויש ספריס דגרסי׳ בהו בהדיא טון דא״ל ע״מ שמעשר ראשון שלי כו׳ ואית דמסרשיס דייתור לשון דע״מ קא דייק
 וכדאמרינן כעלמא (קדושין ח.) כל האומר ע״מ כאומר מעכשיו דמי וא״א להעמיד שיטת שמועה זו כן ובפי מי שמת (לקמן לף קמח.) אמרי׳ דאס
 מכר דקל ואמר לו חוץ מסירותיו דשייר מקום פירומיו וה״נ אס אמר חוץ מן המעשר שייר מקום מעשר הלכך לאו כלשון דע״מ תליא מילתא אלא
 טון דמתני והתנאי אינו מועיל אלא ע״י שיור אמרינן דשייר מקום: אמר ר׳׳ל זאת אומרת. ברייתא זו דאשמעינן דכל תנאי שאינו לא
 מעלה ולא מוריד אא״כ שייר אמרינן שיורי שייר מקום לעצמו פורתא מינה שמעינן דהמוכר ביח לחבירו ואמר לו ע״מ שהדיוטא העליונה
 שלי הדיוטא העליונה שלו הוא גג שיש לו מעקה גבוה י׳ דאמרינן כמתניתין [לעיל סא.] דאינו מכור עם הכית ותנאי זה אינו מועיל דכלאו הכי נמי
 הרי הוא של מוכר כדקתני כמתניתין ולא את הגג כו׳ ולא היה צריך להתנות הלכך דיוטא העליונה שלו להוצאת זיזין כנגד רשותו של לוקח
 כדמפרש ואזיל. והוא הדין אם אמר לו חוץ מדיוטא העליונה דשייר מקום בחצר להוצאת זיזין ואליבא דרב זביד כדאמרינן בפרק מי שמת [לקמן קמח:]:

 למאי

 מסורת הש״ס
 א) [עי׳ נערוך ערן נור פירוש
 נכון ומרווח על נרייתא זו],
 3) לקמן 1ס7.] קממ, ג) נשצ״ל
) נשצ״ל  וגס רטנו. רש״ש, ו
 ורינעא. רש״ש, ה) [שס איחא
 רנ יוסף], ו) נרפו״ר איתא:
 כל דנר. ור״י חנר גורס:
 דלכל דנר. והמהרש׳׳א

 גורס: דלדבר שאינו,

 גליון הש״ם
 רשנ״ס ד״ה תנו הלק כ׳־׳
 וקי״ל כפוטכוש דסתם ל;
 תנא. משמע להתיספחא
 כרבנן לסומכוס ותמוה לי הא
 אלרנה לרננ! לסומכיס לא
 יתן לו כלל רק המועט
 להמע״ה ואפילו להתוספתא
 ס״ל לחלק היא שיעור נאי
 מהמים וסומטס פליג נזה
 א״נ מאי ראיה מההיא לנ״ק
 לקי״ל נסומכיס נזה הא
 סלוגחייהו להנא נענין אחר

 וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם ל״ה אי אמר ונו׳
 וזימנין אמרי׳ תשעה קטן:
 (ב) ד״ה סימכיס ונו׳ פחות
 מרטע ומשהו יותר משוס
 לאילי הוה וכוי: («) כא׳׳ד
 היה לי ליטיל חציה של
 פלגא וכו׳ משיס לממין:
 (ו) דייה לחנית ול״ה אין
 הל״א: (ה) תום' ל״ה אי!
 ינו׳ רניני שמואל להלנה
 כסומכיס יכי׳ נחזקח הנתיס
 בשמעתין רכל דאלים

 גבר הס״ד:

 מוסף רש״י
 דיוטא. היא העליה העליונה
 שעל ננ הניח (לקמ! קמת.:.



 מםורת הש״ם
 א) [לקמן של. קמח:],
 ב) [לקמן סל.], ג) (לרין
) צ״ל: יאמר נעל  רש״שו, י
 העליה לנעל הניח למוח וכו׳

 אומר רטנו. רש״ש,

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ ומחילוח לא צריכא
 ללא כחנ ליה: (ב) רשכ״ם
 ל״ה רנ שפא וכו׳ והט
 מסיק כצ״ל וחינח הוה
 נמחק: (ג) בא״ד להדר
 נני לה וכוי: (ד) בא״ד כל
 ימי שתתקיים אנל וכוי:
 (ה) כא׳׳ד דהוצאת דדן:
 (י) ד״ה האי מאן וכוי אנל
 לא קני ^ ולוח שאין וכו׳:
 (1) בא״ר על שיפולי ניחא.
 נ״נ לשון זה נקט המלמול
 נפ׳ חייה סוף לף ל״ז:
 (י!) דיה ת״ש ולא ונו׳ אלא
 נסתמא מיירי ומש׳׳ה לא
 קנה גג: (מ) תום׳ ל״ה שאם
 ונו׳ ממש קאמר אצא לאי:

 סג: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 למאי הלכתא. אמר ר״ל לאהני תנאיה למיהר ליוטא עליונה שלו
 כלאו הכי הוא שלו להמוכר הכית לא מכר ליוטא העליונה: שאם
 רצה. מוכר להוציא זיזין מליוטא עליונה כנגד חצר של לוקח שמכר
 לו זה הבית והחצר מוציא ללהט אהני תנאיה והט אמר ליה על מנת
 שתהא ליוטא העליונה שלי לגמרי
 לעשות בה חפצי אף להוציא ממנה זיזין
 כמתחילה קודם שמכרתי לך הבית
 והחצר דשייר בתנאי מקום בחצר כמו
 ששייר למעלה ןע״אז בשדה מקום מעשר
 דכל תנאי דלא מהני מאי דקאמר
 אהני מיהא לשייר מקום והיינו זאת
 אומרת דקאמר ר״ל. ודוקא הוא אכל
 בנו אין לו רשות להוציא זיזין עד
 שיפרש לי ולבניי כדאמר לעיל נשם] גבי
 מעשר דכל מילתא דדייקינן מיתורא
 די לנו אי אהני יתורא לעצמו כמו
 שפירש ע״מ שמעשר ראשון שלי ה״נ
 אמרינן ע״מ שהדיוטא העליונה שלי
 אכל לכניו לא מהני תנאי המיותר: רב
 פפא אמר. כולי האי לא אהני תנאי
 לשייר מקום ממה שמכר אלא להט
 אהני תנאי המיותר שאס רוצה לכנות
 דיוטא זו אס תסול על גביו של הבית
 בונה והכי(0 הוה מסיק לקמן נסד.] דאי
 נפלה «) הדר בני לה דאי הוה שתק
 ומכר הבית סתם היתה הדיוטא
 העליונה שלו כל ימי(י) שיתקיים אבל
 אס תפול לא יחזור רבננה ע״ג כימ
 של זה דלהך דיוטא הוא דאשתעבד לו
 בית אבל לדיוטא אחרת לא משתעבד
 עד דא״ל בהדיא יתור לשון כדאמרינן
 נמי בפרק הבית והעלייה (3׳׳מ לף קטז:< אי דא״ל עלייה זו ונפלה
 אזלא לה ואי דא׳׳ל סתם בעי למיגר ליה אחרינא ומסקנא לא צריכא
 דאמר ליה עלייה שעל גבי כית זה אני משכיר לך דהא שעבד בית
 לעלייה אבל בלא יתור מט נפלה אזלא לה ולא יבנה אחרמ וה״ק ע״מ
 שהדיוטא העליונה שלי לעולמים ואף אס תפול אתזור ואבננה. והא
 דתנן >ב״מ לף קיז.) הכית והעלייה של שנים שנפלו וכו׳ אם אמר

רב זביד אמר אשאם רצה (  למאי הלכתא א
 להוציא בה זיזין מוציא רב פפא אמר בשאם
 רצה לבנות עלייה על גבה בונה בשלמא
 לרב זביד היינו דקתני זאת אומרת אלא
 לרב פפא מאי זאת אומרת קשיא: אמר רב
 הימי מנהרהעא גהאי מאן דמזבין ליה ביתא
 לחבריה אף על גב הכתב ליה עומקא ורומא
 צריך למכתב ליה קני לך מתהום ארעא ועד
 רום רקיעא מאי טעמא דעומקא ורומא
 בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקנא
 עומקא ורומא ואהני מתהום ארעא ועד רום
 רקיעא למיקנא בור ורות ומחילות לימא
י ולא את הבור ולא את הדות  מסייע ליה ב
 אף על פי שכתב לו עומקא ורומא ואי
 םלקא דעתך בםתמא קני עומקא ורומא ליהני
 עומקא ורומא למיקנא בור ודות ומחילות >א)
 דלא כתב ליה והא אע״פ שכתב לו קתני
 ה״ק אע״פ שלא כתב לו כמי שכתב דמי
 למיקנא עומקא ורומא למיקנא בור ודות
 ומחילות אי כתב ליה עומקא ורומא קני ואי
 לא כתב לא קני תא שמע ולא את הגג בזמן
 שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים

 ואי

 שאם רצה לבנות עלייה על גבה. לאו על גכה ממש (ני) אלא דאי
 נפלה הדר בני לה כדמסיק לקמן אבל אס לא אמר ע״מ
 לא בני לה אע״ג דתנן >3״מ דף קיז.) הבית והעלייה של שניס שנפלו
 ואמר כעה״כי) לכעל העלייה לכנות כו׳ ואומר רבינו יצחק דוקא בעלייה

 דעדיפא וחשיבא טפי מדיוטא אכל
 דיוטא דלא חשיבא כולי האי לא יפה
 כחה כמו עלייה ובקונט׳ דחק בחנם
 לפרש בע״א: אהני מתהום
 ארעא ועד רום רקיעא למיקני בור
 ודות ומחילות. פי׳ בקונט׳ רעד רום
 רקיעא לא מהני מידי דמשכתב לו
 עומקא ורומא קני עד רום רקיעא
 ואפי׳ גג שיש לו מעקה גבוה י׳ טפחים
 והא דקתני כמתני׳ אע״פ שכתב לו
 עומקא ורומא אבור ודות קאי ולא
 אגג ולא אצטריך עד רום רקיעא
 אלא סוף דיבור הוא דלא מצי למימר
 עד שיפולי ביתא וקשה לר״י דה״מ
 למימר רומא ועומקא עד ארעית
 תהומא לכן נראה לר״י דאגג נמי
 קאי לאע״ג דכתב ליה עומקא ורומא
 לא קני לגג שיש לו מעקה גבוה י״ט
 וה״מ למימר ואהני עד רום רקיעא
 למיקני גג שיש לו מעקה גבוה י׳
 טפחים אלא דלא חש למינקט אלא
 גכי כור ודות וה״ה גג וכ״ש הוא ודחק
 ר״י לקיים פירוש הקונטרס דמדכתכ
 עומקא ורומא קני גג ואהני עד רום
 רקיעא למיקני כור ודות שעל הגג
 שהיו רגילין לעשות מקואות על
 ראש הגג כמו שמצינו בפ״ק דיומא

 (דף יט.) על גג הפרווה ועל גג שער המיס: תא שמע ולא את
 הננ. פי׳ הקונט׳ והך דרישא בלא כתכ לו עומקא ורומא איירי
 דהא לא קתני בה אע״פ שכתב לו עומקא ורומא ובחנם פירש כן
 דאפילו הוה קאי ארישא הא אסיק לעיל למאי דבעי למימר בסתמא
 קני דה״ק אע״פ שלא כתכ כמו שכתב דמי למיקני עומקא ורומא:

 ואי
 בעל העלייה לבעה״ב לכנות כו׳ התם בדחלקו זה נטל בית וזה נטל עלייה ודאתנו בהדדי להשתעבד כית לעלייה כל הימים ואפי׳ לא אתנו מסתמא
 ע״מ כן חלקו. ולרב זביד אהני תנאה להוצאת זיזין ולא להדר בני לה (« הוצאת זיזין מסיק אדעמיה שהרי צריך לו מיד אבל להדר בני לה אס
 תסול לא מסיק אדעתיה לעתים רחוקות: בשלמא לרב זביד. דאוקי יתורא דתנאי להוצאת זיזין דהיינו שיור מקום כחצר דומיא דשיור מקוס
 בשדה היינו דקתני במילתיה דר״ל זאת אומרת שהוצרך ר׳׳ל ללמוד מן הכרייתא דליהני ימורא לשיור מקוס דמסכרא לא הוה אמרינן דמשייר
 איניש לעצמו ממה שמוכר ואע״ג דקאמר יתורא: אלא לרב פפא מאי זאת אומרת. למה לו לר״ל לומר זאת אומרת לאשמועינן
 דאהני יתור לחזור ולבנות הדיוטא אם תפול בלא הברייתא נמי הוה ידעינן דאהני יתור תנאי שאינו צריך לטפויי מילתא או הא דרכ
 פסא או שוס דבר בעולס כדאמרינן במתני׳ (לקמן סל.) ומודה ר״ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מהתם שמעינן
 דכל תנאי בלא צורך לטפרי מילתא קאתי ומברייתא לא שמעינן ליה טפי ממתני׳ ולעיל [ע״א] נמי אמרינן אי א״ל אלין מצרנהא קני פלגא והט
 הו״ל למימר אמר ר״ל המוכר ביח לחבירו ואמר לו ע״מ כר: האי מאן דמזבין ליה ביתא לחבריה. ומכר לו גם את הבור ואת הדות
 וצריך ג) לו לכתוב בשטר המטרה כן אע״ג לכתב ליה בשטר עומקו ורומו של בית אני מוכר לך לא קנה כור ודות כדמפרש ואזיל דלא
 אהני מה שכמכ עומקא ורומא אלא למיקני עומקו של כיח כגון גוף הקרקע עצמו לחפור תחת קרקעית הכית אס ירצה שאס לא כתב
 לא הר קני ליה מסממא אלא הרי הוא של מוכר לחפור בורות שימין ומערות מתתת קרקעית הבית אלא שלא יזיק לבעה״ב וגס אהני ליה
 למיקני רומא כגון גג שיש לו מעקה שהוא גבוה י׳ שאינו מכור מסתמא עם הבית כדקתני מתניחין [לעיל סא.] וגס לקנומ כל האויר עד לרקיע שאס ירצה
 לבנות בונה דמסתמא לא הוי קני ליה לוקח אלא הרי הוא של מוכר להוצאת זחין או לכנות כאויר וכגון שלא יכביד על ביתו של לוקח
 אבל (0 למיקני בור ודות שאין משמישן שוה לבית והלכך אינו ככלל עומקו ורומו של כית ולא קני ליה עד דכתב ליה מארעית תהומא
 משולי התהום עד לרקיע ואהני האי מארעית מהומא למיקני בור ודות ומחילות. והאי עד רום רקיע לא מהני ליה מידי דמשכתב לו עומקא
 ורומא קני עד רום רקיע ולא איצטריך כלל אלא סוף דיבור הוא דלא מצי אמר מארעית תהומא (0 עד שיסולי ביתא דמשמע דלא זבין
 ליה משיפולי הכית ולמעלה כלום: ה״ג מאי מטמא עומקא ורומא בסתמא לא קני. עד דמפרש עומקא ורומא והלכך לא אהני עומקא
 ורומא למהר ימור לשון למקני בור ודות דלגופה איצטריך: אט״פ שכתב לו טומקא ורומא. אבור ודות קאי אכל אגג שיש לו מעקה
 גבוה י׳ לא קאי דאז ודאי אי כתב ליה עומקא ורומא קני ליה כדמוכח לקמיה [סל.ך. ואי ס״ד בסתמא. אע״פ שלא כתב עומקא ורומא קני
 עומקא ורומא א״כ עומקא ורומא שכתב מיותר הוא ותיהני למיקני בור ודות אלא לאו שמע מינה עומקא ורומא לגופיה איצטריך למיקני עומקא
 ורומא וליכא ימור לשון למיקני כור ודות עד דכתב ליה מארעית תהומא עד רום רקיע כרכ דימי: ומשני דלא כתב ליה טומקא ורומא.
 הלכך לא קנה כור ודות אכל אי כתכ ליה קני ואע״ג דלא כתכ מארעית תהומא ודלא כרב דימי: ה״ק אט״פ שלא כתב לו. עומקא ורומא
 הרי הוא כמי שכתב לו כדי לקנות עומקא ורומא אבל למיקני בור ודות ומחילות כו׳ צריך לכתבו בפירוש להיות לו יתור לשון למיקני כור
 ודות דהא לגופיה לא צריך דמסממא קני עומקא ורומא והט משמע מתני׳ לא את הכור ולא את הדות אע״פ שכתב בשטר ונמרצה לו
 כשטר מטרה זו עומקא ורומא שהרי כמב לו כימ זה אני מוכר לך ועומקא ורומא בכלל בית הוא אפ״ה לא קנה כור ודות דלאו בכלל
 כימ הוא כעומקא ורומא: ח״ש ולא אח הגג. סייעתא היא. והך רישא כדלא כתב לו עומקא ורומא מיירי דהא לא קתני בה אע״פ שכתכ לו
 עומקא ורומא אלא בסתמא מיירי (י״ ואפ״ה לא קנה גג שיש לו מעקה גבוה עשרה דהיינו ככלל רומא כדסלקא דעתך השתא:

 ואי

 עין משפט
 נר מצוה

 בד א ב מיי׳ פט׳ל מהל׳
 מטרה הל׳ טז סמג
 עשי! פנ טוש״ע מ״מ סי׳ טנ
 סעיף ג וסי׳ ריד סעיף ח:

 בה ג מיי־ שס הל׳ טו
 וסמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ ריל סעיף ג:

 רבעו גרשום
 ומקשי׳ למאי הלכתא. שייר
 בלא על מנת נמי לא
 קנה הדיוטא כדקתני מתני׳
 המוכר את הבית סתם
 לא מכר את היציע והיינו
 עלייה: רב וביד אמר.
 להכי אהני על מנת שאם
 רצה להוציא מן הדיוטא
 לחצר שמכר עם הבית זמין
 וגזוזטראות בחצר מוציא
 ודלהכי מהני על מנת
 לטפויי מלתא: ורב פפא
 אמר. להכי מהני על מנת
 שאם רצה לבנות עלייה על
 נכי עלייה בונה: בשלמא
 לרב זביד היינו דקאמר ואת
 אומרת. דכי היכי דבן לוי
 מרויח בהאי דקאמר על מנת
 האי נמי מוכר מרויח בעל
 מנת דיכול להוציא זיזין
 בחצר שאינו שלו: אלא
 לרב פפא מאי זאת. כלומר
 מאי קמרויח האי מוכר
 בעל מנת. בלא על מנת
 יש לו רשות לבנות עלייה
 על גב- עלייתו שאין לו
 לקונה אלא הבית: קשיא:
 מ׳׳ט. צריך למכתב: משום
 דעומקא ורומא בסתמא לא
 קני. אי לא כתב ליה ואהנ•
 עומקא ורומא דכתכ ליה
 למיקני עומקא כגון אוצר
 שתחת הבית. רומא למיקני
 גג שעל הבית שאין לו
 מעקה גבוה י׳ טפח ואהני
 נמי מתהום ארעא למיקני
 בור ודות ומחילות רכל
 הני בתהומא דארעא הן
 ואהני נמי עד רום רקיעא
 למיקני או גג שיש לו
 מעקה גבוה י׳ טפח דדבר
 חשוב הוא בפני עצמו:
 ליהני עומקא ורומא למיקני
 בור ודות ומחילות. אלא
 ש״מ דסתמא לא קני ואמטו
 להכי צריך תרוייהו דאהני
 עומקא ורומא למיקני
 עומקא ורומא ואהני מתהום
 ארעא עד רום רקיע למיקני
 בור ודות ומחילות ותסייע
 לרב דימי: לעולם מהא לא
 תסייע ליה דודאי כסתמא
 קני אף על גב דלא
 כתב עומקא ורומא [עומקא
 כגון] אוצרות דשייכי בבית
 ורומא כגון גג שאין לו
 מעקה גבוה י׳ טפח ואי
 כתכ עומקא ורומא קני
 בור ודות וגג שיש לו
 מעקה גבוה י׳ טפחים אבל
 הכא במאי עסקינן דלא
 קני בור ודות דלא כתב
 ליה עומקא ורומא ואי
 כתב ודאי קנה אפי• בור
 ודות ומחילות. והא אפיי
 שכתב ליה עומקא ורומא
 קתני מתני• דלא קנה בור
 ודות והיכי אמדת הא כתב
 קנה. ומשני הכי קא מפרש
 למתני׳ אע״ג דלא כתב ליה
 עומקא ורומא קני בסתמא
 מאי דשייך בהדי בית דכמו
 שכתב דמי למיקני עומקא
 ורומא אבל למיקני בור
 ודות ומתילות אי כתב ליה
 מתהום ארעא ועד רום
 רקיע תהניא דקני בור ודות
 ומחילות וגג י• טפח ואי לא
 לא ומהא לא תסייעיה: ת״ש
 ולא את הגג וכו׳

 א) לעת רנינו נזה כדעת ר״י
 נתוס׳ כאן ל״ה אהני ע״ש.



 עין משפט
 נר מצוה

 בו א מיי׳ פכ״ד מהל׳
 מכירה הלי נח סמנ
 עשי! פכ טוש״ע ח״מ סימן

 רי7 סעיף ח:
 בו ב מיי׳ שם הל׳ טו
 והכ׳׳ה הלכה נ סמנ שס
 טוש״ע שס סעי׳ נ וסעי׳ נ:
 בח ג ד ה מיי׳ שס פכ״ה
 הלכה נ טיש׳׳ע שס

 סעיף נ:

 רבינו גרשום
 אי ס״ד בסתמא קני עומקא
 ורומא כ׳ גבוה י׳ טפחים
 מאי הוי. ליקני נמי אלא
 ש״מ בסחמא לא קני ואכתי
 מסייע לרב דימי. ומשני
 לעולם לא תסייעיה כסתמא
 קני והכא משום הביון
 דגבוה י׳ טפחים הוה
 רבד חשוב ורשות בפני
 עצמו הוי מש״ה לא קני
 עד דכתב עומקא ורומא:
 ת״ש דאמר ריש לקיש.
 לעיל זאת אומרת וכו׳
 ורב פפא אמר שאם רצה
 לבנות עלייה על גבה בונה.
 בשלמא לרב זביד משום
 הכי אצטריך למתני זאת
 אומרת דכי היכי דגבי
 מעשר שייר מקום מעשר
 כן הכי נמי הכא שייר
 מקום לזיוין וגזוזטראות
 בחצר דהיינו דמהני על
 מנת לטפויי מלתא. אלא
 לרב פפא קשיא דמאי אהני
 על מנת הא בלאו הכי
 יכול לבנות על גבי עלייתו
 מה שרוצה. בשלמא אי
 אמרת בסתמא קני הלוקח
 עומקא ורומא מן המוכר
 משוס הכי לדברי הכל אהני
 על מנת דשייר בדיוטא
 כי היכי דמהני גבי מעשר
 מהני על מנת גם הכא
 אלא אי ס״ד בסתמא לא
 קני הלוקח עומקא ורומא
 למה לי על מנת בשלמא
 לרב זביד אצטריך שיכול
 להוציא זיזין בחצר אלא
 לרב פפא למה ליה על
 מנת בלא על מנת יכול
 לקנות אלא ש״מ דבסתמא
 קני ולהכי אצטריך על
 מנת לרב פפא וקשיא לרב
 דימי. אמר לך רב דימי
 לעולם בסתמא לא קני
 ודקאמרת על מנת לרב
 פפא למה ליה. להכי אהני
 האי על מנת שאם נפלה
 הדיוטא מצי למבני לה
 כדמעיקרא אבל אי לא
 הו־ מהני לא הוה מצי
 למהדר ולמבני לה דמצי
 אמר הלוקח השתא לית לך
 רשותא. ואמטו להכי לא
 מתp לה רב פפא לההיא
 תירוצא לעיל משום דשניא
 דחיקי דמי ליה דמתני דבר
 דלא אתא אכתי לעלמא:
 פ״שקא ולא מכר לו את
 הבור ואת הרות. שבבית
 אע״פ שכתב לו עומקא
 ורומא: היינו בור היינו
 דות. ששניהם עמוקים ויש
 בהן מים: שהבור בחפירה.
 בלא כתלים: והדות בבנין.
 עשוי סביב בכתלים ממטה
 ועד למעלה: וצריך. למוכר
 הבית והחצר לקנות דרך
 מן הלוקח כדי שילך לבורו
 ולדותו דברי ר׳ עקיבא.
 לפי שלא שייר לעצמו
 כלום אלא הבור והדות
 בלבד משום דמוכר שמקבל
 וווי בעין יפה הוא מוכר:
 וחכמים אומרים אינו צריך.
 לפי שאין אדם מוכר דרך
 בורו: ומודה ר׳ עקיבא
 היכא דמכר הבית ואמר
 לו ללוקח הכל אני מוכר
 לך חוץ מאלו בור ודות
 שאינו צריך ליקח לו דרך
 משום דבסתם נמי לא מכר
 הבור ודוח וכי אמר הכי
 ודאי לטפויי מלתא קאתי
 ולא מכר הדרך: מכרן בעל
 הבית לאחר. הבור והדות
 דמוכר כעין רעה מוכר

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סד.
 ואי םלקא דעתך כםתמא קני כי גבוה י׳ ט6חים מאי הוי. פי׳
 בקונ׳ אי כסתמא קני אויר שלמעלה מן הגג שהוא גבוה
 עשרה מן הגג וגס הבנין שלמטה ממנה יקנה מ והגג שבאמצע לא יקנה
 ואין סברא שיהא הפסק בקנינו וזה רחקו לרבינו שמואל לפרש
 דלא קאי אע״פ שכתב לו עומקא
 ורומא דמתניתין אגג דאי קאי אגג
 א״כ ט נמי כסתמא לא קני תקשי
 ליה הט דכשכתב לו עומקא ורומא
 קני כנין שלמטה מן הגג וארר
 שלמעלה והגג שכאמצע לא קני
 ומשני כיון דגמה עשרה טפחים
 חשיב ולא קני ליה לגג אבל ארר
 שלמעלה קני וכך פירש הקונטרס וכן
 צריך לפרש דלא מצי למימר טון דלא
 קני גג לא קני נמי ארר שלא יהא
 הפסק בקנינו דהא מוכח כסמוך
 בהדיא דאי אמר בסממא קני רומא
 אפי׳ כשהגג גבוה עשרה קני הארר
 למעלה הימנו עד לרקיע אע״ג דלא
 קני גג דפריך מדרב פפא דאמר אס
 רצה לבנות על גבה בונה וסלקא
 דעתך דעל גבה ממש קאמר בארר
 שלמעלה מן הגג רבנה על גבי עמודים
 שלא יכביד על הכותל ואי ס״ד
 בסתמא לא קני ל״ל על מנת פי׳
 והלא כלא ע״מ נמי יכול לבנות עלייה
 כארר שלמעלה מן הגג ואי ט אמר
 בסתמא נמי קני כשגג גכוה י׳ לא
 קנה לארר שלמעלה דא״כ כי נמי
 כסממא קני מקשי ליה ע׳׳מ ל״ל
 וזהו דוחק לפי׳ רבינו שמואל שהמקשה
 הוא מקשה מכח אותה סברא שאין
 נראה לו שיהא הפסק בקנינו והגמ׳
 אינו חושש ממנו ונראה לר״י לפרש
 דקאי ארישא אכל לא אח הגג כדפרי׳
 לעיל והכי פריך הכא א״א כשלמא
 דכסתמא לא קני עומקא ורומא טון
 דבטורח בעי לקני רומא אתי שפיר דטון דגג גכוה עשרה טפחיס דלא
 קנה גג דבדבר מועט מתבטל הקנין דלא בטל גג אגב בית אלא אי
 אמרת דבסתמא קנה טון שנקל כל כך לקנות א״כ אפי׳ גג שיש לו
 מעקה גבוה עשרה יקנה טון דבעין יפה כל כך מוכר דאפי׳ בסממא
 קני רומא ומשני לעולם בסתמא קני רומא ואפייה לא מזבין ליה גג
 גבוה י׳ בסתמא אס לא שכתב עומקא ורומא טון דחשיב ורבינו תם
 אין נראה לו מה שפי׳ הקוני דדיוטא גג שיש לו מעקה גבוה עשרה
 טפחים דכמסכת שכמ מוכח דלשון דיוטא הוא שורה דתנן בהזורק
 (דף צו.) שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברה״ר המושיט והזורק מזו
 לזו פטור היו שתיהם כדיוטא אחת כו׳ משמע בשורה אחת שאינם זו
 כנגד זו ועוד דמאי דמפרש מילתיה דרכ פפא דאי נפלה הדר כני לה
 הא לא משמע הט לישנא דרב פסא דקאמר שאס רוצה לכנומ
 עלייה על גבה בונה דמשמע דעל גבה ממש של דיוטא ועוד שצריך
 לדחוק ולחלק בין הך דיוטא לההיא דהבית והעלייה ונראה לר״ת
 דיוטא עליונה היא שורת אבנים עליונה של חומה שהגג עומד עליה
 וקאמר למאי הלכתא קאמר ע״מ שהדיוטא עליונה שלי הלא אינו
 יכול להסירה אס היה רוצה שכל הבית מכר לו ולענין מה היא שלו
 ומפרש רב זביד שאס רוצה להוציא כה זיזין מוציא פירוש על שורה
 עליונה אע״פ שמכביד על הבית ורב פפא אמר אס רצה לבנות עלייה
 על גבה כונה ע״ג עמודים שלא יכביד על הבית אבל להככיד אינו
 רשאי ופריך אלא לרב פפא מאי זאת אומרמ דאע״ג דיכול לבנות
 עלייה על גבה הא מסקינן דעומקא ורומא מסתמא לא קני וא״כ
 טון דלא מהגי דבוריה לשייר בגוף הבית ואינו יכול להכביד מאי

 ואי םלקא דעתך בםתמא קני עומקא ורומא
 כי גבוה עשרה טפחים מאי הוי כיון דגבוה
 עשרה טפחים חשיב א״ל רבינא לרב אשי
 תא שמע א<דאמר ריש לקיש זאת אומרת
 המוכר בית לחבירו ואמר לו על מנת שדיוטא
 העליונה שלי דיוטא העליונה שלו ואמרינן
 למאי הלכתא 5<רב זביד אמר שאם רצה
 להוציא בה זיזין מוציא רב פפא אמר שאם
 רצה לבנות עלייה על גבה בונה ואי ם״ד
 בםתמא לא קני למה לי על מנת אהני ליה על
לא את ב (  מנת אדאי נפיל הדר בני לה: מתני*׳ ג
 הבור ולא את הדות אע״פ שכתב לו עומקא
 ורומא גוצריך ליקה לו דרך דברי ר׳ עקיבא
 וחכ״א אינו צריך ליקח לו דרך י ומודה ר״ע
 בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאין צריך ליקה
 דרך מכרן לאחר ר׳ עקיבא אומר האינו צריך
 ליקח לו דרך וחכ״א צריך ליקח לו דרך:
 גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה (א) היינו בור
 היינו דות א״ל רבא תוםפאה לרבינא ת״ש
 דתניא אחד הבור ואחד התת בקרקע אלא
 שהבור בחפירה והדות בבנין יתיב רב אשי
 וקא קשיא ליה היינו בור היינו דות א״ל מר
 קשישא בריה דרב חםדא לרב אשי ת״ש
 דתניא אחד הבור ואחד הדות בקרקע אלא
 שהבור בחפירה והרות בבנין: וצריך
 ליקח לו דרך דברי ר״ע וחכ״א אינו
 צריך וכו׳: >« מאי לאו בהא קא מפלגי

 דרבי

 ואי םלקא דעתך בםסמא קני טומקא ורומא. כדקסרכת לעיל: כי
 גגוה י׳ טפחים מאי הוי. אמאי לא קנה אלא לאו ש״מ דרומא
 מסתמא לא קני לא גג גבוה עשרה ולא ארר מי׳ ואילך והוא הדין
 דלא קני עומקא מסממא כלל כרב דימי ומיהו גג שאין לו מעקה

 גבוה י׳ קני מסתמא להשממש על
 הגג דאין זה ככלל רוס אלא ככלל
 גוף הכית ממש כעליית הכית:
 ומדחינן גבוה טשרה תשיג. כית כפני
 עצמו ולא מיבטיל לגבי כימ כסתמא
 עד דמפרש עומקא ורומא אבל ארר
 הגג עד לרקיע דהיינו רומא והוא
 הדין לעומקא קני מסתמא: ת׳׳ש
 דאמר ריש לקיש כוי. מדרב פפא
 מקשי. אי אמרת בשלמא דמסתמא
 קני לוקח עומקא ורומא היינו דאהני
 תנאה דע״מ שהוא מיותר לכדרב
 פסא שאס רצה מוכר לבנות על גכי
 הדיוטא ולהגביה כניינין אחרים כרומו
 של בית בונה דאי לא אתני הוה קני
 ליה לוקח לרומא שעל גבי הדיוטא
 מסתמא דרומו של בית קונה ככ״מ
 מסממא ואפי׳ היכא דאיכא דיוטא
 העליונה שהיא של מוכר אלא אי
 ס״ד דמסתמא לא קני לוקח רומא
 אלא של מוכר הוא ל״ל ע״מ מאי
 אהני תנאי המיותר בלא תנאיה נמי
 הוה קני מוכר לדיוטא העליונה
 ולרומי של כימ ואס היה רוצה לכנומ
 כונה. וקס״ד דהאי מקשה דהט איתיה
 לפירושה דמילתיה דרכ פסא כדפרישימ
 לה: ה״ג בפירוש רבינו חננאל דאי
 נפלה הדר בני לה. לעולם מסתמא
 לא קני לוקח רומא ודקאמרמ ייתור
 תנאה ל״ל להט אהני דאי נפלה דיוטא
 הדר בני לה וכדפרישית לעיל י) דרב
 פפא לאו בבנין ע״ג דיוטא איירי
 אלא במין דיוטא עצמה אם תפול.

 כן נראה שיטמ שמועה זאת בעיני רש שיטות אחרות ואין בהן
 ממש: מתני׳ אט״פ שכתב לו טומקא ורומא. כדאוקמה רכ
 דימי כגמרא לעיל 1סג:] דעומקא ורומא כסתמא לא קני ואהני עומקא
 ורומא למיקני עומקא ורומא ולא למיקני בור ודות שתשמישן חלוק
 מן הבית שאינו עשר אלא לשאוב ממנו מיס: וצריך. המוכר ליקח
 «) ממנו דרך מן הלוקח לילך לכור ודות שלו דמוכר בעין יפה
 מוכר דברי ר״ע. ורבנן סכירא להו דמוכר בעין רעה מוכר ושייר
 דרך לעצמו ממה שמכר: בזמן שאמר ליה חון מאלו. חוץ מכור
 ודות ותנאי שלא לצורך הוא שהרי אינן ככלל בית אלא לטסרי
 מילתא קאתי ושייר לו דרך. ולרכנן לא אתא לטפרי כלל דכלאו
 הט שייר לעצמו דרך ולרווחא דמילתא אמר כן שלא יאמר הלוקח
 כל הכית מכרת לי ולא עכבת דרך שאין כל מוכרין בקיאין
 כדינין והלכך פירש כל כך: מכרן. לכור ודות לאחר והכית עיככ
 לעצמו: רבי טקיבא אומר א״צ הלוקת ליקת לו דרך. לבור ודות
 שקנה דמוכר כעין יפה מכר לו: גמ׳ היינו בור והיינו דוה.
 איזהו כור ואיזהו דומ והלא אין היכר כין זה לזה ששניהן עמוקין
 כקרקע רש כהן מיס מכונסין ולמה לי למיתני תרתי: בחפירה.
 כקרקע קשה שמחזיק מיס כלא כנין: בבגין. חופרין כור כעפר
 תיחוח ובונין לו כותל אבנים ומקרי דות. והלכך אי תנא בור הוה
 אמינא ה״מ בור שהוא בחפירה אבל דות שהוא בבנין כעין
 הבית הרי הוא ככלל בית ואי תנא דות משוס דבנין בפני
 עצמו הוא וחשיב אכל כור לא חשיכ וליכטל גכי כית צריכא:

 דרבי

 מסורת הש״ס
 א) [לעיל סנ. לקמן קמח.),
 5)1שס:], ג) [לעילסנ:] לקמן
 קלח: ערכי! יט. [נזיר ז:],
 ד) 1סנ: ד׳׳ה רב], ס) צ״ל

 קנה. רש״ש,

 הגהות הב״ה
 (6) נפ׳ וקא קשיא ליה הינו
 כור הינו לוח כצ״ל ול״ג
 היינו וכן כפירוש רשנ״ס:
 (נ) שם נפיסקא אינו צדך
 וכו׳ במאי קא מיפלגי
 ד״ע ורבנן כהא קא מיפלני
 לר״ע סנר:(ג)רשבים ל״ה
 וצריך המוכר ליקח לרך כצ״ל
 וחינמ ממנו נמחק: (ד) תום׳
 ל״ה ואי וכו־ ומסיק לרכ
 פפא דאהני ליה על מנת
 לענין לאי נפל הדר כני לה:

 מוםף רש״י
 לא את הבור ולא את
 הרות. סיפא לממני׳ להמוכר
 אמ הנימ לא מכר אח היציע
 היא, וקאמר לגס את הכור
 ואת הדות אינו נכלל טח
 (לעיל סא < המוכר את הטת
 לא מכר את הכור שכה או
 את הדות !ערכיו יט.) נור
 נחפירה נלא ננץ כתלים,
 ודוח נננין (שם ולעיל סא ו.
 אף על פי שכתב לו
 עומקא ורומא. של טח,
 שתשמיש הן נפני עצמן, ולא
 אהני עומקא ורומא אלא
 למקני עומקא ורומא כדאמרן
 למסתמא לא קני אמש עומקא
 ורומא (לקמן קלח:) ללא אתי
 לרכייי אלא עליות ומעקה
 וקרקעית הטת, שאס רצה
 מוכר לחפור תחת הכית
 לוקח מעכנ עליו!לעיל סא.<.
 וצריך. מוכר, ליקה לו
 דרך. מן הלוקמ לילן כה
 לאותו נור ודות, שהט כל
 הקרקע מכר לו ולא שייר נה
 כלוס, דסכירא ליה מוכר כעי!
 יפה מוכר (ערכיו יט. וכעי־ז
 (זיר ז: ולקמן קלח:). וחכ״א

 אינו צריך ליקח לו דרך.
 דמוכר כעין רעה מוכר ודרך
 שייר לו(ערכין י0.< דאמרמן
 כשם ששייר את הכור ואת
 הדומ לעצמו נ! שייר לו
 לרך ןנזיי ז:!. בזמן שאמד
 לו. מוכר ללוקח טמ אני
 מוכר לך, חוץ מאלו. כור
 ולות, שאין צריך ליקח
 דרך. טין ללא צטך לפרושי,
 דהא מסתמא גמי אין כור
 ודות ככלל הטת ופירש, ודאי
 לטפר מילמא קאמר ולהודיעו
 שמשייר לעצמו (ערכין יס
 וןכעי־ז נזיר ז: זלקמן קלת:;.

 זאת אומרמ דהא פשיטא דמהני דבוריה אם נפלה דהדר בני לה וממתניתין שמעינן דייתור לשון מהני אבל לרב זביל אתי שפיר זאת
 אומרמ דמשייר בגוף הבית ולמאי דמסקי׳ דבסתמא לא קנה עומקא ורומא (י) מסיק לרב פפא לענין דאי נפל הדר בני לה לאו
 אעלייה קאי אלא אס נפל הטח ואינו רוצה הלוקח לכנותו הרי כעל עלייה כונה את הכימ והעלייה ע״ג עמודים כאשר בהחלה רושב בה
 עד שיתן לו יציאוחיו וא״ה ומאי נפקא ליה מינה במה שהביח כנוי חחת העלייה כיון שהעלייה אינה בנרה ע״ג כתלי הכית אלא ע״ג עמודים
 הקבועין בחצר כלא כית נמי יכול לעשות כן ואמר ר״ת שלא יפחד תמיד שלא תפחת העלייה רפול לארץ ועוד דנפקא ליה מינה שלא ינשב
 הרוח ממת העלייה רתקרר וקשיא לפי׳ ר״ת דאמר בסרק זה בורר (סנהדרין דף לא.) אחד אומר בדיוטא עליונה ואחד אומר בדיוטא החתונה
 מעשה בא לפני רבי וצירף עדותן ואי דיוטא שורמ חומה היאך הלוה חבירו על שורת חומה אלא משמע דהיינו חקרה ובשילהי טצד
 משתתפין (עירונין דף פח.) נמי תכן שתי דיוטות זו כנגד זו מחצתס עשו עוקה כו׳ לא משמע כלל שורת חומה אלא תקרה:

 ממאי
 כלבד: ר״ע אומר אינו צריך. הלוקח ליקח דרך מן המוכר דודאי מכר לו את הדרך עם הבור ודות דמוכר בעין יפה מוכר: וחכמים אומרים צריך לקנות לו דרך.



 מסורת הש״ם
 א) ולעיל לז. וש״נו, ב) [לקמן

 עא.],

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ממאי דלמא בהא
 פליגי ר׳ עקינא סנר:
 (ג) שב וחכמים אומרים צריך
 ליקה לו דרך מאי לאו
 בהא קמיפלגי דר״ע סבר
 מוכר בעין יפה מוכר
 ורבנן סברי מוכר בעין
 רעה מוכר ודלמא בהא
 פליגי דר״ע סנר נתר דעתא:
 (ג) י-שב״ם דייה ממאי וכו׳
 דש לו בקרקע אי נמי נעין
 רעה מוכר ואין לו: (ד) ד״ה
 ורננן וכוי נלא דרך אנל
 גני מוכר אילנות ונו׳ אילן
 זה הס״ד ותיבות דד נעל
 השטר על התתתינה נמחק:
 (ס) דייה יללמא ונוי חשיני
 להו הנך שחי יכו׳ ורבנן
 אזלי נתר: (ו) דייה אלא לאו
 וכו׳ אצא טענת פריחת אדר

 אלא לר״ע הוא:

 מוסף רש״י
 לא את הבור. שנשדה, אף
 על פי שאמר לו כל מה

 שנמוכה ׳לקמן עא:!.

 םד: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

 רבינו גרשום (המשך)
 שיטול מעות ויפרח באויר
 לשובכו הא תו למה לי
 הא כבר שמעינן מרישא
 דמתני׳ דהשתא לא מצית
 לתרוצי כדמתרצת ליה לעיל
 ולא מייתרא לשום דרשא
 אלא למשמע מיניה דר׳
 עקיבא סבר מוכר בעין
 יפה מוכר וכוי. ודלמא
 מהא נמי לא תפשוט אלא
 אשמועינן הכא כי היכא
 דפלוגתתן לענין בית דרי
 עקיבא סבר אין אדם רוצה
 שיתן מעותיו וידרסוהו
 אחרים ורבנן סברי דאין
 אדם רוצה שיטול מעות
 ויפרח באויר. ה״נ פליגי
 גבי מוכר את השדה סתם
 לא מכר לא את הבור
 ולא את הרות כר. וצריכא
 בתרוי-הו למתני פלוגתייהו
 דמחדא לא מפקי׳ אידך
 דאי אשמועינן בית הוה
 אמינא בהא קאמר ר׳ עקיבא
 אין אדם רוצה שיתן מעות
 וידרסו אחרים משום דבית
 לצניעותא עביד שמצניע
 אדם חפצים בביתו. ומשום
 הכי כולה ובין ליה אבל
 שדה דלאו לצניעות עביד
 אימא דלא לימא ר׳ עקיבא
 דצריך ליקה לו דרך קמ״ל
 דאפי• הכי פליג ר׳ עקיבא.
 ואי אשמועינן דס״ל לר׳
 עקיבא גבי שדה דאין
 אדם רוצה שיתן מעותיו
 וידרסו אחרים הוה אמינא
 שדה שאני משום דדוושא
 דריסה שדורסין בה בני אדם
 קשה לזרעים ומש״ה גמר
 למקני אפי• דרך שדהו ולית
 ליה בה כלום ומשום הכי
 צריך לקנות לו דרך אבל
 בית דמהני ומעליא ליה
 דישה אימא דלא מקני ליה
 משום דנ־חא ליה שידרסוהו
 אחרים קמ״ל דאפי• הכי
 אין אדם רוצה שיתן
 מעות וידרסוהו אחרים
 הואיל דבית לצניעותא
 עביד ותרוייהו צריכי. אלא
 מסיפא דהאי בבא מכר
 את השדה וכוי מכרן
 לאחר איכא למשמע מינה
 דפליגי ר״ע ורבנן בעין יפה
 ובעין רעה. הא תו ל״ל
 היינו דקתני בסיפא דרישא
 דמתני׳ ותרי זימני ל״ל
 לאשמועינן דרי עקיבא סבר
 זיל בתר דעתא דלוקח ורבנן
 סבר- זיל כתר דעתא דמוכר
 אלא לאו ש״מ וכו׳: אתמר

 ממאי דלמא רבי עקיבא
 סכר נתר דעתא
 דלוקח אזלינן. פירוש היכא דאיכא
 טעמא דדריסה ופריחה אבל
 היכא דליכא כמו גבי אילנות לא:

 הט

 דרבי טקיבא סבר מוכר בטין יפה מוהר. בכל דיני מטרות שכעולס: ודאמר נמי בטלמא רבי עקיבא לטעמיה כוי. כלומר מלמוקמינן בעלמא
 שאר דיני מכירה דתלו טעמייהו בעין יפה ובעין רעה אליבא דר׳ עקיבא ורבנן כגון 3פ׳ חזקת הבתים (לעיל דף לז:< דאמרן מכר אילנומ ושייר
 קרקע לפניו פלוגתא דר׳ עקיבא ורבנן דלר׳ עקיבא יש לו קרקע לבעל האילן שאס ימות האילן יטע אחר במקומו ולרבנן אין לו: מהכא. ממחני׳
 הוא דדייקינן לה: ממאי. דלמא דכ״ע התס בעין יפה מוכר ויש לו ») קרקע אי נמי בעין רעה ואין לו והכא בהא פליגי דר׳ עקיבא סבר אין
 לוקח רוצה שיתן דמים למוכר וידרוס

מוכר בעין יפה מוכר א (  דרבי עקיבא םבר א
 ורבנן םברי מוכר בעין רעה מוכר ודקאמר
 נמי בעלמא ר׳ עקיבא לטעמיה דאמר מוכר
 בעין יפה מוכר מהכא ממאי דלמא >א) רבי
 עקיבא םבר אין אדם רוצה שיתן מעותיו
 וידרםוהו אחרים ורבנן םברי אין אדם רוצה
 שיטול מעות ויפרח באויר ואלא מםיפא מכרן לאחר ר׳ עקיבא אומר אינו צריך
 ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך w דלמא בהאי פליגי דרבי עקיבא םבר
 בתר דעתא דלוקח אזלינן ורבנן םברי בתר דעתא דמוכר אזלינן ואלא מהא
לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חרבין בין ישובין וצריך ליקח ,  נ

 לו דרך דברי ר׳ עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך הא תו למה לי אלא לאו
 הא קמ״ל דרבי עקיבא םבר מוכר בעין יפה מוכר ורבנן םברי מוכר בעין רעה
 מוכר ודלמא אשמועינן בית וקא משמע לן שדה וצריכא דאי אשמועינן
 בית משום דבעי צניעותא אבל שדה אימא לא ואי אשמועינן שדה משום
 דקשי ליה דוושא אבל בית אימא לא אלא מסיפא מכרן לאחר רבי עקיבא
 אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך הא תו למה לי
 היינו הך אלא לאו הא קמ״ל דרבי עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכר
 ורבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר שמע מינה איתמר רב הונא אמר רב

 הלכה

 על גבי כיתו לילך לכורו ולדומו ומוכר
 נמי יודע הוא שלדעת כן קונה הלוקח
 שלא ידרוס מוכר על גכי כיתו והיה
 לו למוכר לשייר דרך לעצמו כפירוש
 והלכך צריך ליקח לו דרך אכל גכי
 מכר אילנות ושייר קרקע אימא מודי
 רבי עקיבא דמוכר בעין רעה מוכר
 ואין לו קרקע לבעל האילן דהיינו לוקח
 דליכא הכא גבי לוקח טענת ידרסוהו
 אחרים דלא דריס מוכר על גבי
 אילנוח של לוקח: ורבנן סברי.
 לדריסה לא חייש לוקח דאין כאן
 חסרון ממון אבל מוכר יש לו טענה
 דאינו רוצה שיקבל דמי ביתו מן
 הלוקח ע״מ שיצטרך לפרוח באויר
 אל כורו ודותו שמעכב לעצמו
 והלכך ודאי לא מכר דרך כורו ולא
 הוצרך לפרש שהוא מעכב גס אח
 הדרך של בורו דמה הנאה יש לו
 בבור בלא דרך(י) ויד בעל השטר על
 התחתונה אבל גבי מכר אילנות
 ושייר קרקע מודו רבנן דבעין יפה
 מכר דלית ליה למוכר השתא טענת פריחת אויר ואינו נפסד מקרקע שהוא משייר לעצמו כלום על ידי אילן: אלא מסיפא. דהך בבא
 דקתני מכרן לבור ודוח לאחר והכית עכב לעצמו רבי עקיבא אומר א״צ הלוקח ליקח לו דרך דבעין יפה מכר לו כדמפרש לקמיה דהשמא
 ליכא לפרושי טעמא דרבי עקיכא כדלעיל אין אדם רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחרים וליכא הכא שוס טענה ללוקח אלא זאת דאין רוצה
 שיתן מעותיו ויפרח בארר ולהאי טעמא לא חייש רכי עקיכא לעיל הלכך טעמיה הכא משוס עין יפה הוא וחכ״א צריך ללוקח ליקח לו
 דרך מן המוכר דבעין רעה מוכר דליכא הכא לפרושי טעמייהו דרבנן כדלעיל דאין אדם רוצה שימול מעוחיו ויפרח באויר ואין למוכר
 אלא טענת דריסת ביתו לחוד ולההיא טענה לא חיישי רבנן לעיל הלכך משוס עין רעה הוא. ולא גרסי׳ הכא הא תו למה לי דהא
 לפום ריהטא משמע שהחליפו בכאן טעמייהו דר׳ עקיבא אית ליה פריחת אויר ורבנן אית להו טענת דריסה וקשיא רישא לסיפא אלא
 ה״ג מאי לאו בהא קמיפלגי דר״ע סבר מוכר בעין יפה מוכר כו׳ דאי בחר טעמייהו דלעיל אזלי איפכא הוה להו למימר הכא לרבי
 עקיבא צריך ליקמ משוס טענת דריסה דמצי למיטען מוכר ולרבנן א״צ משוס טענת פריחת אויר דמצי טעין לוקח: ודלמא בהא פליגי
 דר״ע סבר בתר דטתא דלוקח אזלינן כוי. כלומר בין רבנן בין רבי עקיבא חשיבי להו >ה< שחי טענות דריסה ופריחת ארר דבתרריהו אדם
 מקפיד אלא דרבי עקיבא מייפה כח לוקח ככ״מ שיש לו טענה כנגד המוכר ואזיל כתר דעתא דלוקח משום דלא שדי איניש זוזי
 ככדי [לעיל מא:] והיה יודע המוכר שכוונת הלוקח לקנות דבר שלם שלא יהא נפסד במקחו כלום דאין אדם משליך מעותיו לאיבוד הלכך יד לוקח
 על העליונה ולא חיישינן לטענת מוכר נגדו כלל ורבנן אזיל בתר דעת דמוכר דיד כעל השטר על החחתונה נלקמן קשו. ן אכל גכי מכר אילנות
 ושייר קרקע דליכא לא למוכר ולא ללוקח טענת דריסה ופריחת אויר אימא תרוייהו מודו או עין יפה או עין רעה: לא את הבור
 ולא את הגת. מתני׳ היא (לקמן דף עא.) וקתני רישא המוכר השדה מכר האכניס כו׳ אבל לא מכר האבנים שאינם לצרכה ולא את הבור
 ולא את הגת כוי. בבור שכמוך השדה מיירי שהיו עושין בתוך השדה כור להשקותו ולא את הגת שכשדה: בין חריבין. שאין מיס
 בבור ואין כרמים סמוך לגת ולא יונים בשובך: בין ישובים. מיושבים ואית דגרסי יישביס. כל הנך אינן ככלל שדה וצריך למוכר ליקח
 לו דרך דברי ר״ע: הא תו למה לי. אי לאשמועינן טעם דרבי עקיבא דאין לוקח רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחרים וטעמייהו
 דרבנן דאין מוכר רוצה שיטול מעותיו ויפרח באייר הא מרישא דקתני לא את הבור ולא את הדות וצריך ליקח כו׳ שמעינן לה
 אלא ודאי משנה יחירא היא לאשמועינן דאפילו בשאר דימן דליכא הנך טעמי מייפה רבי עקיבא כח לוקח משוס דמוכר בעין
 יפה מוכר ורבנן מייסין כח מוכר משום דמוכר בעין רעה מוכר: ודלמא. טעמייהו דר״ע ורבנן הכא כדלעיל ודקאמרת הא
 תו למה לי איכא למימר דאשמועינן לעיל בית כלומר פלוגחא דרבי עקיבא ורבנן וטעמייהו גבי מטרח ביח והשמא אשמועינן
 שדה וצריכא לאפלוגי בתרתי: דאי אשמעינן בית. ולא אשמעינן שדה הוה אמינא התם הוא דאמר ר׳ עקיבא צריך ליקח לו דרך
 מן הלוקח משום טענת דריסה משוס צניעות כלומר דהתס ודאי יש לו טענת דריסה משוס דאדס עושה בתוך ביתו מילי דצניעותא
 ואינו רוצה שידרסוהו אחרים אבל גבי שדה מודי להו לרבנן דאין צריך למוכר ליקח לו דרך דלא מפסיד לוקח מידי בדריסתו של זה
 כשדהו דהא ליכא צניעותא בשדה שאינו עשר אלא לחרישה וזריעה הלכך איצטריך למימני שדה לאשמועינן דבשדה נמי פליג רבי
 עקיבא: משום דקשי ליה דוושא. הלכך יש לו גס בכאן ללוקח טענת דריסה: אכל בית אימא לא. פליג ר׳ עקיבא קמ״ל דבבית
 נמי מזקא ליה דריסתו משום צניעותא. ולרבנן נמי איכא למימר כי האי גוונא אי אשמעינן בית משים דליכא דוושא ואין לו טענה
 ללוקח הלכך אזלי בתר טענת מוכר אבל בשדה דאיכא מושא אימא מודו ליה לר״ע ואי אשמעינן שדה משוס דליכא צניעות אבל בית
 דאיכא צניעות אימא מודו ליה לר״ע צריכא: אלא מסיפא. דהמוכר את השדה: מכרן לאחר. בור וגת ושובך והשדה עככ לעצמו:
 הא תו ל״ל. לאשמועינן דאזיל רבי עקיבא בתר דעתא דלוקח ורבנן אזלי בתר דעתא דמוכר אפי׳ היכא דמשתנין הטעמים למפרע היינו
 הך דקתני בסיפא דרישא דמתניתין מכרן לבור ודות לאחר דמהמס שמעינן דאזיל ר׳ עקיבא בתר דעתא דלוקח ורבנן אזלי בתר דעתא
 דמוכר ומדאשמעינן גבי כית הוא הדין גכי שדה דהא מרישא דהך סיפא דהיינו לא מכר לא את הבור ולא את הגת מינה שמעינן דכי
 היכי דפליגי גבי בית פליגי נמי גבי שדה דכל טעמי ביח דריסה ופריחה איכא למימר נמי גבי שדה וכיון דאשמעינן דהכא נמי גכי
 שדה אית להו הנך טעמי דלעיל הוא הדין נמי גכי הך סיפא דמכרן לאחר שמשמנין הטעמים איפכא כדלעיל גבי מכרן לכור ודות אזיל
 נמי ר״ע בתר דעחא דלוקח ורבנן בחר דעתא דמוכר: אלא לאו. שמע מינה הך משנה יתירא דקחני לאשמועינן דאפילו בשאר מקומות
 דליכא הנך טעמים מייפה ר״ע כח לוקח משוס עין יפה ורכנן מייסין כח מוכר משוס עין רעה. והא ליכא למימר דלרבנן אצטריך למתני
 הך סיפא לאשמעיגן דאית להו לרבנן דגבי שדה נמי חשיכ להו טענת מוכר משום טענת דוושא דמרישא דקתני המוכר את השדה
 לא מכר את הבור לא שמעינן להו לרבנן גבי שדה טענת דריסה אלא טענת פריחת אויר (י) אבל לר״ע הוא דשמעינן ליה דקשי דוושא לשדה
 והשתא קא משמע לן דלרבנן נמי אית להו הך סברא ואי לא תנייה הך סיפא הוה אמרינן דמודו ליה רבנן לר״ע דאין צריך ליקח לו דרך
 דלא חיישינן לטענת דריסה דקטעין מוכר ליכא למימר הכי דטון דמרישא דהך סיפא שמעינן לרבי עקיבא דקשי דוושא לשדה בהך סברא
 נמי מודו רבנן דהא לא סליגי בכל הנך בבי אדרבי עקיבא אלא דאיהו אזיל בתר דעתא דלוקח ואינהו אזלי כתר דעת המוכר. ותו לא מידי:

 הלכה

 עין משפט
 נר מצוה

 כט א מיי׳ פכ״ה מהלי
 מכירה הלכה ג סמג
 עשין פנ טוש״ע ח״מ סימן

 רטז שעיף ד:

 רבינו גרשום
 ולא מכר הדרך. ודקאמרי׳
 נמי בכל דוכתי בתלמוד
 מהבא אמרינן. דהכא עיקר
 מחלוקותן בהכי: ממאי.
 מציתו למימר דמהכא מייתי
 ראיה. דלמא לא פליגי לא
 בעין יפה ולא בעין רעה.
 אלא בהא פליגי דר• עקיבא
 סבר משום הכי צריך למוכר
 לקנות לו דרך מן הלוקח
 דאין אדם רוצה ליתן
 מעותיו וידרסוהו אתרים
 ומשום הכי אין לו דרך
 למוכר אם אינו חוזר וקונה
 מן הלוקח. ורבנן סכרי
 ־אמרי אינו צריך ליקח לו
 דרך דלא גמר ומקני ליה
 דרך הבור והדוח לפי שאין
 אדם רוצה שיטול מעות
 ויפרח באויר לבורו ולדותו.
 אלמא דבאין אדם רוצה
 פליגי ולא פליג־ בעין יפה
 דבעלמא אימא לך דאפי׳
 ר׳ עקיבא מודה דמוכר
 בעין רעה מוכר כגון אדם
 שמכר אילנות ושייר קרקע
 לפניו רכל זמן ׳שהאילנות
 קיימין יכול להחזיק בהן
 אבל אי מייבשין אינו רשאי
 לנטוע אחרים תחתיהן
 משום דמוכר בעין רעה
 מוכר ומהא לא תפשוט.
 אלא מסיפא דמתני־ מצען
 למימר דפליגי ר׳ עקיבא
 ורבנן דר׳ עקיבא סבר
 רמוכר בעין יפה מוכר
 ורבנן סבריבעין רעה מוכר:
 מכרן לאחר. אותן בור
 ורות: ר׳ עקיבא אומר אינו
 צריך ליקח (ללוקח) דרך
 וכוי. דהא תו למה לי
 ר׳ עקיבא לייפות כחו של
 לוקח בסיפא הא אשמועינן
 ברישא דכי אמר צריך ליקח
 לו דרך למוכר ברישא
 היינו יפוי כח דלוקח ורבנן
 מייפים כח דמוכר ברישא
 ובסיפא הא תו למה לי אלא
 לאו ש״מ דמסיפא שמעינן
 דפליגי במוכר בעין יפה
 וכוי. ממאי דילמא לעולם
 סיפא אצטריך ופליגי בסיפא
 כדמיפלגי ברישא באין אדם
 רוצה. ודקא קשיא לך הא
 תו למה לי האי אצטריך דרי
 עקיבא סבר זיל בתר דעת
 דלוקת ודעת״ דלוקח אין
 אדם רוצה שיתן מעותיו
 ויפרח באויר לבורו ולדותו
 ומשום הכי אין צריך ליקח
 לו דרך ללוקח. ורבנן סכרי
 זיל בתר דעתיה דמוכר
 דאינו רוצה שיקבל מעות
 בסתם וידרסו אחרים בבית
 לילך לבורו ולדותו ומשום
 הכי צריך ליקח לו דרך
 דהא מרישא איפכא שמעינן
 האי אין אדם ומשום
 הכי אצטריך נמי למתני
 בסיפא דלר׳ עקיבא לעולם
 בתר דעת־ה דלוקה אזל״
 בין היכא דמשמע שאין
 לוקח רוצה שידרסוהו ובין
 בסיפא דמשמע שאין לוקח
 רוצה שיפרח. ורבנן סכרי
 בתר דעתא דמוכר וליכא
 למשמע מהכא דפליגי כלל
 בעין יפה. אלא מהא דקתני
 בסיפא דהאי מתני׳ איכא
 למשמע דפליגי בעין יפה
 דתנן מכר את השדה כו
 לא מכר את הגת ולא את
 השובך בין חרבין דליכא
 בהו יונים בין ישובץ דאיכא
 כהו יונים וצריך ליקח לו
 דרך וכו׳ כדפריש• ליה
 לעיל. כלומר אי משום הכי
 צריך למיתני דרי עקיבא
 סבר צריך ליקח לו דרך
 למוכר כדי שילך לשובכו
 ולבורו משום דכולה זבין
 ליה. לפי שאין אדם רוצה



 עין משפט
 נר מצוה

 ל א ב ג מיי׳ פכ״ה מהל׳
 מנירה הלי ד שמג עשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ ריל

 סעיף ט:
 לא ד ה מיי׳ שס הל׳ ה
 וסמג שס ט1ש״ע שס

 סעיף יא:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םה.
 הכי גדים רבעו חננאל ואזדו לטעמייהו וצריכא. והוצרך לפרש
 וצריכא דלא תקשי והא איפליגו כה חרא זמנא וכן היא

 סוגיית הגמרא בכל מקום:
 לא מכר לו את התנור ולא את הכירים ולא את הריחים. להאי

 לעזי רש ״י
 צרקיי״א [צידי״א].
 מסגרת עץ המקיפה

 אבן הריחיים.
 טרמויי״א [טרימויא״ה].

 אפרכסת (משפך שדרכו
 מכניסים חומר לריתיים

 וכדומה).

 גירסא איירי בתלושין דהא קתני מכר
 את המכתשת קבועה אס כן כרבי
 אליעזר דגמרא אתיא ואי כתנור
 וכירים מחוברים הא רכי אליעזר הוא
 דאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא
 כקרקע אי נמי אומר רשב״א דאיירי
 במחוכר דסתמייהו מחוברים
 כדאמרינן >כליס פ״ה מ״0 וגורר אח
 הטפילה [עד שיהא] כארץ אכל אין
 חבורו חשוב חבור תדע מדמקבלי
 טומאה הלכך לא מכר אפילו לר׳
 אליעזר תנור וכיריס וריחיס אע״ג
 דלדידיה מכר אח המכתשת ולספרים
 דגרסי מכר את התנור וטרים אכל
 לא אח הריחיס צריך לומר דחשיכ
 חיבורן חיבור ולא דמו לקבלח טומאה
 וחיבור הריחיס לא חשיכ כולי האי
 כמו של תנור וכיריס ואין להקשות
 אמאי נקט כגמרא ולא אמ הריחים
 כיון דאפילו ר׳ אליעזר מודה
 דלא מכר את הריחיס ואומר רשב״א
 דנקט להו משום דכעי למימני
 וכזמן שאמר ליה הוא וכל מה
 שכחוכו כולן מכורים ואפילו ריחיס:

 נימא

 הלכה כדברי חכמים ורב ירמיה בר אבא
 אמר שמואל א<הלכה כרבי עקיבא אמר ליה
והא זמנין (  רב ירמיה בר אבא לרב הונא נ
 סגיאין אמריתה קמיה דרב הלכתא כרבי
 עקיבא ולא אמר לי ולא מידי א״ל היכי
 חניתה א״ל איפכא תנינא משום הכי לא
 אמר לך ולא מידי א״ל רבינא לרב אשי
 לימא אזדו לטעמייהו גידאמר רב נחמן אמר
 שמואל האחין שחלקו אין להן לא דרך זה
 על זה ולא סולמות זה על זה ולא חלונות זה
 על זה ולא אמת המים זה על זה ייוהזהרו
 בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן
 צריכא דאי אשמועינן בההיא בההיא קאמר
כי היכי  רב משום דא״ל בעינא למידר ביה 8
 דדרו ביה אבהתי תדע דכתיב 1תחת
 אבותיך יהיו בניך אבל בהא אימא מורי ליה
 לשמואל ואי איתמר בהא בהך קאמר
 שמואל אבל בהא אימא מודי ליה לרב
 צריכא אמר ליה רב נחמן לרב הונא ה)הלכתא
 כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא
 כוותייכו דממרביתו לבבא דריש גלותא

 רבעו נרשום
 רב הונא אמר הלכה כדברי
 חכמים. דאמרי מוכר בעין
 רעה מוכר: ושמואל אמר
 הלכה כר״ע. דאמר בעין
 יפה מוכר: אנא איפכא
 תנינא. דרב הונא דאמר
 דהלכה כחכמים ס״ל כעין
 יפה מוכר ושמואל אמר
 הלכה כר׳׳ע דאמר מוכר
 בעין רעה מוכר: לא אמר
 לך מידי. דהיינו כרב סבירא
 ליה: האחין שחלקו. בנכסי
 אביהן: אין להן הרך זה
 על זה וכר. דהואיל דחלקו
 בעין יפה חלקו וצריכין
 ליקח זה מזה דרך וגם
 לא תזקת חלונות וגם לא
 תזקת סולמות להניח זה
 בתצר זה להעלותו לגגו ולא
 אמת המיס של זה לעבור
 בחלקו של זה: ורב אמר
 יש להן. דס״ל כלישנא קמא
 כחכמים דאמרי מוכר בעין
 רעה מוכר: דאי אשמועינן
 בהא. באחין שחלקו דבהא
 אמר רב דבעין רעה חלקו
 ויש להן. משום דכתיב
 תחת אבותיך יהיו בניך:
 אבל בהא. גב־ מוכר: קאמר
 שמואל. דהמוכר כעין יפה
 מוכר אבל בהך דאחין אימא
 מורי ליה לרב קמ״ל דאפי׳
 הכי פליגי: רב נחמן הוה
 תלמיד דשמואל כדאמרינן
 לעיל אמר רב נתמן אמר
 שמואל האחין שחלקו ורב
 הונא הוה תלמיד דרב:
 הלכתא כוותין. דאמרינן
 מוכר בעין יפה מוכר: או
 הלכתא כוותייכו. דאמריתו
 מוכר בעין רעה מוכר:
 שניהם מכרו במכר או
 שניהם נתנו במתנה לשניהם
 אין להם ללוקהין או
 למקבלין דדך זה על זה.
 משום דהמוכר או הנותן
 בעין יפה מוכר ונותן: מכל
 שכן דאין להן. היכא דחיצון
 נותן במתנה דיפה כח מתנה
 מכח מכירה כדאמרינן בגמ׳
 בסיפא דפרקין ובעין יפה
 נתן החיצון ופנימי דמכר
 אין לפנימי דרך על החיצון
 כלום אע׳׳ג דמשועבד חיצון
 לפנימי: חיצון מכר ופנימי
 נתן מהו. מי אמרי׳ דיפה
 כח מתנה מכח מכירה ובעין
 יפה נתן יש לו דרך או
 לא לטעמיה דרי עקיבא:
 מי לא תנן בר״א. דאין
 צריך ליקח להן דרך לדברי
 חכמים: במוכר. דבעין רעה
 מוכר: אבל בנותן מתנה
 נתן את כולה. דבעין יפה
 נתן הכי נמי לההוא דיהיב
 מתנה בעין יפה נתן לו ויש
 לפנימי דרך על החיצון:
 פיסקא המוכר את הבית
 מחובר לבית שהוא מהובר לקרקע וכל מחובר לקרקע הרי הוא כקרקע: אבל לא את המפחח. דלא הוי כלל מתובר דאי בעי מצי לנוטלה ויוצאת ונכנסת היא. המכתשת הקבועה.
 ינו מקום שכיבת הרחיים הסדינין שקבוע בקרקע: אבל לא את הקלת. היינו רחיים העליונה שחוזרת דלא הוי מחובר: מכר את התנור ואת הכירים. אם קבועין בקרקע: בזמן שאמר לו הוא

 דשכיחי דייני: איתמר אשני בתים זה לפנים
 מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה >« בל שכן חיצון
 במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה סבור מינה אין
ולא היא מי לא תנן ו)במה דברים אמורים במוכר  להן דרך זה על זה ב
 אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא ״מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב
 גהכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב: מתני׳ יהמוכר את הבית

 מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר
 לא את המיטלטלת מכר את האיצטרוביל
 את התנור ולא את הכירים הבזמן שאמר

 את המכתשת קבועה אבל
 אבל לא את הקלת ולא
 לו הוא וכל מה שבתוכו

 הרי

 הלכה כדברי תכמים. דמוכר כעין רעה מוכר: פר׳ עקיבא. דכעין
 יפה מוכר(לקמן עא.1. והט הויא מסקנא כר׳ עקיבא דאמר ליה רכ הונא
 לרב נחמן הלכתא כוותייכו דמקרביחו לבכא דריש גלומא דשטחי
 דייני: אמר ליה איפהא. לר׳ עקיבא בעין רעה ולרבנן בעין

 יפה. וגמרא הוא דקמפרש דאיפכא
 הוה חני רכ ירמיה ומיהו איהו לא
 אמר לרכ הונא לשון זה איפכא
 תנינא שאס היה יודע שאין רכ
 הונא שונה כמותו לא היה לו
 לתמוה דהיינו הך דבין לרב הונא
 בין לרב ירמיה הלכתא דבעין רעה
 מוכר: משום הכי לא אמר לך ולא
 מידי. דהא את נמי הוה ססקמ
 הלכתא דבעין רעה מוכר: אזדו
 לנועמייהו. דלרכ כעין רעה ולשמואל
 כעין יפה: האתין שחלקו. שניהם
 מוכרין זה לזה: אין להן דרך זה
 על זה. אס חלקו שני שדות אחד
 נטל חיצון ואחד נטל פנימי ואין
 הפנימי יכול ליכנס לשדהו אלא
 דרך חיצון בדרך שהיה אביו נכנס
 אין לו לפנימי דרך על חיצון משוס
 דמוכר בעין יפה מוכר ולא שייר
 דרך לעצמו וכיון שמכר לו לאחיו
 חלקו שכחיצון כעין יפה מכר לו כל
 השדה והדרך ולא שייר לעצמו
 במטרה זו כלוס והיינו שמואל
 לטעמיה דפסק כר׳ עקיבא דמוכר
 כעין יפה מוכר דלגבי פנימי שייך
 למימר עין יפה דאע״פ שצריך לפרוח
 בארר לא שייר לעצמו את הדרך אכל
 גבי חיצון לא שייך עין רעה במה
 שאינו נותן לו את הדרך שהרי
 אינו מוכר בשדה זו החיצון אלא
 לוקח וכלוקח לא שייך עין יפה
 אבל כשדה הפנימי הוי הוא מוכר
 שמכר לאחיו חלקו וכההוא שמכר לא
 שייר לעצמו כלוס וליכא עין רעה
 גכיה כלל: ולא תלונות הו׳. ככר
 מפורשת בפ׳ ראשון (0: ולא חלונות

 כוי. ואם רצה לבנות כחצירו כנגד חלון אחיו בונה: קבועות. כלומר שהלכה כן: ורב אמר יש להן. דמוכר בעין רעה מוכר ומשייר לעצמו
 כמה שמכר לאחיו דכר הצריך לו כגון דרך ואורה: הט גרסינן צריכא. ורכ אשי הוא דקמהדר הכי לרבינא דלא אזדו לטעמייהו לגמרי ואין
 ללמוד מחלוקמ מחבירחה ומיהו דרך גמרא הוא לומר ואזדו לטעמייהו וצריכא אבל הכא אמוראי הוא דאיירו בה בהדיא ואמרו לימא אזדו
 לטעמייהו הלכך הוצרך לומר בלשון תירוץ צריכא: דאי איתמר בהך. דאחין שחלקו: בהך קאמר רב. דיש להן דרך משוס דאמרי אחין נידור
 בה כוי וכמו שהיה לאבא דרך כהן גס לי שעל מנת כן חלקתי: תדע. דטענה מעלייתא היא גכי חלוקת יורשין דכתיכ תחת אכותיך וגו׳: אבל
 גהך. דר׳ עקיבא ורבנן אימא מודי ליה רב לשמואל דמוכר בעין יפה מוכר: הלכחא כווהין. שמואל ורב נחמן תלמידו היה: דמקרביחו בי
 ריש גלוחא. רב נחמן חמנא דבי נשיאה הוה ורגיל במקום הדיינים דשכיחי דייני וראה מעשים בכל יום היאך דייני. אי נמי דיני כך פירש רבינו
 חננאל: זה לפנים מזה. ודריסמ הפנימי על החיצון לרשומ הרבים: שניהם במכר. שמכרן ביחד לשני בני אדם או שניהם ביחד במחנה
 לשני כני אדם אין לו דרך לפנימי על החיצון דכי היכי דלפנימי זבין רהב בעין יפה לחיצון נמי בעין יפה יהב וזבין ולא מקרי עין רעה
 אפילו לרבנן״) אלא היכא דמכר אח הפנימי ועיכב לעצמו אח החיצון » ט מחנימין אבל היכא דלא עיכב לעצמו כלום דכולי עלמא מודו דלזה
 מכר כל החיצון ולזה כל הפנימי ואין לפנימי על החיצון כלום דלא תהיה עינו יפה לזה ורעה לזה: וכל שכן חיצון במתנה כוי. דודאי לא תהיה
 עינו יפה אצל לוקח ורעה אצל מקבל מתנה דלההוא דיהיב ליה לדידיה רחיס ליה: סבור מינה אין לו דרך. דטון דלשניס מוכר ונותן אין
 רע לזה וטוב לזה: מי לא חנן. בסוף פירקין: במה דברים אמורים. דפליגי רבנן ואמרי דצריך לוקח ליקח דרך אבל מוכר לא צריך
 משוס דכעין רעה מוכר הני מילי מוכר אכל בנותן מתנה מודו דבעין יפה יהיב ויהיב גס את הדרך אלמא רבנן דסבירא להו מוכר
 כעין רעה מוכר גכי נותן מודו דכעין יפה נותן. והלכך הכא לא מיבעיא לרבנן דיש דרך לפנימי על החיצון רגבי חיצון שמכר לו הוי עין רעה
 וגבי פנימי שנתן לו במתנה הוי עין יפה אלא אפי׳ לרבי עקיבא דאימ ליה עין יפה גכי מוכר גכי נותן מיהא איכא עין יפה טפי והלכך
 יש דרך לו לפנימי על החיצון דמוכח מילתא דעינו יפה אצלו טפי מחיצון דקא יהיב ליה מתנה: מתני׳ המוכר את הבית. סתם: מכר
 כוי. כללא דמילתא כל תשמישי כית הקכועיס ממרין ככלל כימ והמטלטלין אינם מכורין: את הדלת. דכל המחוכר לקרקע הרי הוא
 כקרקע: אבל לא אח המפחח. דמיטלטלא: המכתשת הקבועה. בקרקע: איצטרוביל. עגול שסביב הריחיס צרקיי״א כלע״ז ודכר קבוע
 הוא ואין מזיזין אותו ממקומו: הקלת. האפרכסת טרמויי״אט) כלע״ז ומיטלטלת היא: הכי גרסינן לא את החנור ולא אח הכיריים. רכל הנך
 מיטלטלין הן והכי נמי תניא בתוספתא נפ׳׳ג ה׳׳א]. וכסדר המשנה גרס מכר תנור מכר טריים ולא נהירא ואס איתא צריך לאוקמה במחוברת לקרקע:

 הרי
 מכר את הדלת. דד
 בקרקע: איצטרוביל.

 מםורת הש״ם
 א) [לקמןפכ:], נ)[ר״הכנ.],
 ג) לעיל ו:, ד) [לקמן קלה:],
 ס) [לקמן קמנ:], 1) [לקמן
 עא.], 1) [לעיל נג.], ח) צ׳׳ל
 לרבי עקיכא. רש״ש,
 P) [ונמגינה נ: היסיף רש״י
 לפרש אפרכסת טרמרי״א

 שעל הריחיס],

 תורה אור השלם
 1 תחת אבחיף יהיו בניך
 תשיתמו לשרים בבל
 האך׳ך תהלים מה יז

 גליון הש״ס
 נמרא כ• ה־כ׳ דד־ו גה
 אבהתי. עי׳ לקמן עא ע״א
 כרשנ״ס ל״ה זכו ככולה

 וכמוס׳ שס ל״ה האחי!:

 הגהות הב׳׳ה
 (א) גם' וכל שכן חיצון וכוי
 ופנימי נמתנה מאי סכור:
 (ב) רשנ״ם ל״ה ולא וכי
 נפ׳ ראשון. נ״כ נלף ז׳ ע״נ:
 («) ד״ה שניהס נמכר יכו׳ ט
 מתניתין נ״נ פי׳ כגון מכר לו

 את הכור ואת הלות כוי:

 מוסף רש״י
 האחין שחלקו. ונטל זה
 שלה לצפון וזה ללרוס והיה
 אטו רגיל להיות לו ליכנס
 לרך זו לתוך זו, אין יכול
 לומר לרך לי עליך !לעיל ז ו.
 ולא סולמות. אס נטל זה
 נית וחצר הה נטל עלייה,
 אין לו לקבוע סולס נחצירו
 של זה לעלות לעלייתו (שש.
 ולא חלונות. לערער על
 סמימת אורו ;שםו. ולא
 אמת המים. להניאה מן
 הנהר לרן שרהו של זה לתוך

 שלו שסו.



 מם ודת הש״ם
 6) ולקמן עח:, נ) נ״ק סז.
 ןמוס׳ מקוואות פ״ל, ג) [לעיל
 לז. וש׳׳נן, ד) לקמן ס: שגיעית
 פ״י מ׳׳ו עוקצי! פ״ג מ״י,

 ה) כס״א: ככותל,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ דאי כר״מ:
 (ב) רשנ״ם ד״ה הרי וכו׳
 שאר מאני תשמישתיה כצ״ל
 וכ! נסמוך: (ג) נא״ד שהוא
 דכר גדול מבית מדלי וכו׳
 אמר לו כל: (ד) ד״ה לימא
 וכו• דלא מכר וכו׳ המוכר
 את הספינה נ״נ כדף ע״ח
 ע״נ: (ה) גא׳׳ד כדתנן
 כמתני׳. נ״נ כסיף דף ס״ח:
 (ו) ד״ה הרי הוא כקרקע וכוי
 ותנ! זהו גופו וכו׳:(t) תום'
 ד״ה צינור וכי לבזבזים
 מארכע רוחות כו׳ ואי! צריך

 לאוממי:

 מוםף רש״י
 צינור שחקקו ולבסוף
 קבעו. והמשיך כו מי נשמיס
 או מי נהר למקוה, פסלו
 משוס מיס שאוכץ !:ב־ק סז:.
 קבעו ולבסוף חקקו. לאו
 כלי הוא אלא ארעא סמיכתא

 היא ;שסו.

 םה: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 הרי כולן מכורין. כל הנך תשמישין המיטלטלין. אבל שאר (0 מיני
 משמישמיה לא מיזלבני ואף על גכ דאמר כל מה שכתוכו אני מוכר
 לך שלא ריבה בלשון זה אלא תשמישין המיוחדין לבית זה שאינן
 רגילין להשאילן מפני כבירן ומפמח נמי עיקר תשמישו לפותחת של
 דלת זו ואין ראוי לאחרת והיינו טעמא
 דלא זכין שאר מיני תשמישתיה
 ללא בטילי לגבי בית אי נמי אינו
 רוצה להתרחק מן השכונה שלו וידור
 בבית אתר וצריכין לו מטלטלין. אבל
 גבי חצר תנן לקמן נתז.] לאס אומר לו כל
 מה שבתוכה הרי כל מטלטלין ממרין
 להיינו כל מאני תשמישתיה לאיקרו
 מטלטלי לבל מחיטי ושערי כס׳ מי
 שממ (לקמן לף קנ.) לטון למסתלק מכל
 השכונה מכר את כולן לטורח הוא
 לו להוציא כליו משס אי נמי לגט
 חצר שהוא לבר גלול (ג) כטילי. וגט
 מוכר את העיר תנן 1סח.) דאס אמר כל
 מה שכתוכה מכר את הכל אפילו
 כהמה ועבדיס דהוו מטלטלי לניילי
 וכ״ש חיטי ושערי לטון למסמלק
 מכל העיר מכל וכל רוצה להסתלק
 דטורח הוא לו להוציא מטלטלי לעיר
 אחרת א״נ כטלין לגט העיר. כללא
 למילתא כל מכר הגלול מחבירו
 ריכה למכור יותר הגלול לפי גללו
 והקטן לפי קטנו: גמ׳ לימא מתני׳.
 דקתני(י) לא מכר מכתשת המיטלטל
 ללא כר״מ דאי כר״מ האמר כפרק
 המוכר את הספינה בברייתא כגמ׳
 מכר כרס מכר תשמישי כרס כגון
 קניס שככרם שהן לצרכה כדתנן
 כמתני׳ (י) וה״ה למוכר בית שמוכר
 תשמישי בימ: ומשני התם קביע.
 כלומר התם כלר״מ איכא למימר ללא איירי ר״מ אלא בתשמישין
 הקבועין לעולם בתוך הכרס שאין מזיזין אומס משם לעולם ואע״ג
 לאינם קבועין כקרקע אכל מכתשת שאינה קבועה בקרקע זימנין
 לשיילי לה ולא קכיעא ככית כל כך: והא מפתת דומיא דדלת
 קסני מה דלת דקביעא. לעולם שאין מזיזין אותו משם
 להטלטל ממקום למקום אף מפתח כשל עץ מיירי לקכיעא
 שיש מפחחומ שאין מזיזין אותן מן הפותחת כגון של כני כפרים
 ואפ״ה לא מכר את המפחח לאי איתא לבמפתח שאינו
 קבוע מיירי ליפלוג וליתני כדירה המוכר את הבית מכר את
 המפחח קכוע אכל לא את המיטלטלת כדקמני גט מכתשת וכ״ש
 דלת דקביע טפי אלא מדקתני דלת שמעינן דליכא לאיפלוגי אלא בין
 דלת למפתח ואע״ג דקכיע כדלת אינו מכור שהרי משמיש קל הוא
 ונוח לטלטלו ופעמים שמיטלטלת אבל לא תדיר: נגר. בריח וקבוע
 בכותל: מנעול. קכוע כדלת: המכתשת התקוקה. כגון סלע היוצא
 מן הכותל וחקק שם מכתשת: אבל לא את הקבועה. שהיתה חקוקה
 ועשרה ואח״כ קכעה כקרקע׳) ודלא כמתני׳ ומתניתין ר׳ אליעזר היא
 דפליג כסיפא ואמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע וכן פירש
 ר׳ חננאל וכן עיקר: ר' אליעזר כוי. אמכתשת קבועה פליג: בין
 כך ובין כך. כין שאמר לו כל מה שכמוכו כין שלא אמר: לא מכר
 לא אס הבור כוי. דאינו כמוכי של כיח אלא כנייניס כפני עצמן הן:

 הרי כולן מכורין: גמ' לימא מתניתין דלא
מכר את (  כר׳ מאיר דאי (א< ר״מ הא אמר א
 הכרם מכר תשמישי כרם אפי׳ תימא ר״מ
 התם קביע הכא לא קביע והא מפתח דומיא
 דדלת קתני מה דלת דקביעא אף מפתח
 דקביע אלא מחוורתא מתני׳ דלא כר״מ
 ת״ר אהמוכר את הבית מכר את הדלת ואת
 הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח
 מכר את המכתשת החקוקה אבל לא את
 הקבועה מכר האיצטרוביל אבל לא את
 הקלת לא את התנור ולא את הכירים ולא
 את הריחים ר׳ אליעזר אומר כל המחובר
 לקרקע הרי הוא כקרקע כבזמן שאמר לו
 הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין
 כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את
ת״ר גצינור שחקקו (  הדות ולא את היציע נ
 ולבסוף קבעו פוםל את המקוה קבעו
 ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה מני לא
 ר׳ אליעזר ולא רבנן הי ר׳ אליעזר אילימא
 ר״א דבית הלמא היינו טעמא דר״א סבר
 ״מוכר בעין יפה מוכר ורבנן םברי מוכר
 בעין רעה מוכר ואלא ר״א דכוורת דבורים
 דתנן ״כוורת דבורים רבי אליעזר אומר
 הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול

 ואינה

 נימא מתני׳ דלא כר׳ מאיר. מדמנן דלא מכר את המפחח דייק
 דהא מכח מפחח מסיק דאתיא דלא כר׳ מאיר ולא כפ״ה
 דפירש דהשמא מדקתני לא מכר את המכתשמ המיטלטל קא פריך:
 מחוורתא דלא כר׳ מאיר. וא״מ והא קאמר כהמוכר את

 הספינה (לקמן דף עח:<
 דרכי אליעזר ור״מ קיימי כחדא שיטה
 מדחנן כפירקין (דף סז0 רכי אליעזר
 אומר המוכר אמ הבד מכר את
 הקורה וי״ל דלאו ממש כמדא שיטה
 קאמר תדע דהא טעמא דר׳ אליעזר
 מפרש בברייתא שלא נקרא כית הכד
 אלא על שם קורה: צינור שחקקו
 ולכסוף קבעו פוסל את המקוה.
 איכא לאוקמי אפילו בפרוץ משני
 ריחיח כדרך הצינור וכגון שחטטו
 באמצע לקכל צרירית דכהאי כית
 קביל חשיבי מיס שאיביס שעיבריס
 על אותו בית קיבול כדחנן (מקואות
 פ״ל מ״0 החוטט בצינור כדי לקבל
 צרירות כשל עץ ככל שהוא בשל חרס
 רביעימ ר״י אימר אף כשל חרס ככל
 שהוא כו׳ דאי לא חטטי אפילי סמים
 משלשה צדדים לא חשיכ כלי כדמוטח
 רטנו שמואל מהא דמנן (שס מ״ב)
 המניח את הטבלא תחח הצינור אס
 יש לה (י) לבזבז מארבע רוחומ כו׳
 ואין נראה לאוקמי בצינור שסחוס
 מכל צד ידוקא שמיס נופלין מצינור
 למקוה אכל אס נפלו מציניר לקרקע
 ומקרקע למקוה המשכה היא ואינו
 פיסל המקוה אס יש כבר כמקוה כ׳׳א
 סאה מי גשמים כדחנן בפרק קמא
 דחמורה (לף ינ.ן: אילימא רבי
 אליעזר דכית. החס כהא סליגי פי׳

 הקינטרס ימיהי רבנן דפליגי עליה לא ליהוי הנהו רבנן דאמר לעיל
 לא רבי אליעזר ולא רבנן ינראה לר״י דזה דחקי לפי מה שמפרש לעיל
 מכר אמ המכתשת חקוקה היינו קבעה ולבסוף חקקה אבל לא אח
 הקבועה היינו חקקה ולבסוף קכעה אלמא מיסלגי רכנן כין חקקה
 ולבסוף קבעה וכין קכעה ולכסוף חקקה א״כ אחי שפיר כרבנן ובחנם
 דחק לפרש דמצינן לפרש דחקוקה היינו שלא חלשה מעולם שנחקקה
 בסלע היוצא מן ההר יקביעה בין קביעה ולבסוף חקוקה בין חקיקה
 ולכסוף קבועה: הרי היא כקרקע. השתא קס״ד דכוירת מחוברת
 איירי וצריך לפרש והרי היא כקרקע לקנוחה בכסף ושטר וחזקה אבל
 לבסוף דמסקינן טעמא משוס דאיחקש ליער קאי אדבש שכחוך
 הכוורח ולא חיישינן כחיכור הכוורת ואומר רטנו יצחק דהשתא
 הוה מצי למיפרך יליטעמיך דלא מוקמה טעמא משוס היקשא
 דיער אלא משום חיבור כוורת כטיט אמאי חייב חטאת הרודה
 ממנה כשכת דה״ל כרודה פת מן התנור דלא מיחייב אף על
 גב דתנור מחובר ולענין טומאה נמי מקכל הדכש טומאה אפילו
 כמקומה כיון דלא בעי מחשבה ולענין פרוזבול נמי תיפוק ליה
 דהא איכא מקום ששוככת עליו כדפריך כהשולח (גיטין לף לו.) גט
 עציץ נקוכ אלא על כרחך דמנח אסיכי כדמשני התם ואס
 כן אין טעמו של רכי אליעזר משוס שמחוכר בטיט:

 ומקכלח
 צינור. של עץ או של אכן עשר כמין סילון ויורדין ממנו מיס למקוה: קבעו בקרקע פוסל אס המקוה. דמים שאובין פיסלין אותו וכיון שהיה
 תורח כלי עליו קודם שקכעו לא מיכטיל חי שם כלי מיניה ומשיי להו שאובין למים שכחוכו: ולבסון* חקקו. הרי הוא כעושה חריץ כקרקע: מני.
 הך בריימא דקמני דמשוס קביעות בקרקע לא כטיל שם כלי מיניה דמעיקרא: לא ר׳ אליעזר ולא רבנן. דסליגי עליה: הי ר' אליעזר. מאיזה
 דכרי ר׳ אליעזר אתה למד דלא סכירא ליה הך כריימא. וה״ה דה״ל למימר והי רכנן אך אין דרך גמרא להאריך כל כך: אילימא ר׳ אליעזר
 דבית. דמכתשח חקוקה ולכסוף קכעוה כקרקע משר לה ומכורה ככלל ביח ומיהו רכנן דסליגי עליה לא ליהוו הנהו רכנן דאמר
 לעיל לא ר׳ אליעזר ולא רכנן: בעין יפה מוכר. יהלכך אע״ג דאיכא תירת כלי עליי כיון דמחובר מכרן המוכר אבל גכי
 צינור שחקקו ולכסוף קכעו מודי דפסיל מקוה: ורבנן סגרי כוי. משום דר׳ אליעזר נקט לה ואכתי כדברי הכל אתיא: כוורת
 דבורים. מחוברת היא בקרקע כטיט: הרי היא כקרקע. לכל דבר להיוח נקניח בכסף ובשטר ובחזקה ולקנוח על גכה מטלטלין ולכתוכ
 עליה סרוזכול כאילו היא קרקע דתנן כמסכת שטעית פרק אחרון (משנה 0 אין כיתכין פריזכיל אלא על הקרקע ואס אין לו מזכה בתוך
 שדהי. ולשם ןמ״גז מפורש לסי שראה הלל שנמנעין העשירים מלהלוות לעניים מפני יראת שטעית שמשמטת והיו עוכרין על מה שכתיכ
 פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו׳ נלבריס טו] עמד הלל והחקין פרוזכיל פריז ריוח כמי שהפריז על מדיחיי דכמסכת נדה (לף ל:) כיל עשירים
 כמו אלו ראשי בולאוח שביהידה (גיטין לף לז.) כלימר ריוח לעשירים שלא יפסידי שלהס יחנן נשניעימ פ״י מ״דו יי) גיפו של פריזביל מוסרני לכס פלוני

 שהיתה תלושה מעיקרא יהל^י
 אע״ג דקבעה וחקקה במקומה נו והכא קתני קבעו ולבסוף חקקו במקומו הרי הוא כקרקע ואינו פוסל את המקוה. ודלמא התם בבית בהא קמיפלגי דר׳ אליעזר דאמר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע סבר מוכר בעין יפה מוכר

 ורבנן סכרי וכוי. אבל הכא לענין מקוה דלמא כברייתא ם״ל: כוורת דבורים. שעשאה וחיבר לקרקע כו׳ וכותבין עליה פרוזבול. דקאמר מוסר אני לכם שטרותי אגב האי כוורת כדי שלא תהא שביעית משמטת:

 עין משפט
 נר מצוה

 לב א ב מיי׳ פכ׳׳ה מהל׳
 מכירה הלכה ה סמג
 עשין פנ טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 ריד סעיף יא:
 לג ג מיי׳ פ״ו מהל׳
 מקוואות הל׳ ו סמג
 עשי! רממ טוש״ע י״ד סי׳
 רא סעיף לד וסעיף לו [וברב
 אלפס עוד נשנועות פ״נ דף

 רצא:ן:

 רבינו גרשום
 וכל מה שבתוכו כולם
 מכורין. אפי׳ כלים
 המיטלטלין שיש בו: מכר
 תשמישי הכרם. משמע
 תשמישים בין קבועין בין
 מיטלטלין ומתני• קתני
 דלא מכר המיטלטלין דכי
 היכי דאמר גבי כרם
 הוא הדין נמי גבי בית:
 התם קביע. גבי כרם
 תשמישין קבועין בקרקע א)
 אלא קנים המעמידים את
 הגפנים והצירים שקושרין
 בהם הגפנים לקנים וכיון
 דמחובר לקרקע הדי הן
 כקרקע ומש״ה הרי אלו
 מכורין אבל הכא לא קביע
 מפתח ומיטלטל ומשום
 הכי לא מכור: אף מפתח.
 נמי קבוע בדלת דאינו
 נפרד ממנו כלל ואפי׳
 הכי קתני דלא מכרה.
 אלא מחוורתא מתני׳ דלא
 כר׳ מאיר: ואת הנגר.
 היינו ברית שקבוע בכותל
 למעלה מן הדלת וכשנועל
 הדלת נופל הנגר עד
 לאp ונועלו: ואת המנעול.
 קבוע בדלת: אבל לא את
 המפתח. דמיטלטל: מכר
 את המכתשת החקוקה. כמו
 סלע היוצאת מאליה מקרקע
 שהיא מחוברת מעיקרא
 וחוקקין אותה במקומה
 לצורך מכתשת ומשום הכי
 הוי כקרקע ומכורה היא:
 אבל לא את המכתשת
 קבועה. שהיתה תלושה
 מעיקרא והדר קבעה וחקקה
 כלו׳ דלא מיחבר היא:
 אבל לא מכר לא את
 התנור ולא את הכירים ולא
 את הריתים. משום דכל
 הני מטלטלין נינהו ולא
 כקרקע דמי. תנור שהוא
 עשוי כגיגית רחב מלמטה
 וצר מלמעלה: ר׳ אליעזר
 אומר כל המחובר לקרקע.
 אפי• מכתשת הקבועה ואת
 התנור והכי נמי ריהים
 דמתוברין לקרקע הרי הן
 כקרקע ומכורין ומסתברא
 דמתני׳ ר׳ אליעזר היא: בין
 כך ובין כך. אפי• אמר לו
 הוא וכל מה שבתוכו: לא
 מכר לא את הבור כוי.
 דכל הני רשות בפני עצמן
 הן ולא שייכי כלל עם
 הבית: ת״ר צינור שחקקו.
 כדי לקובעו מן המעיין
 ועד המקוה שילכו המים
 למקוה דרך הצינור: פוסל
 את המקוה. משום דהמים
 דרך הצינור שהוא כלי באין
 למקוה והוו כמים שאובין
 דלאו כקרקע הוא: קבעו.
^ ולבסוף א  מתחלה ל
 חקקו. כשהוא מחובר: אינו
 פוסל את המקוה. דכקרקע
 דמי הואיל ולא הוי ליה
 תורת כלי בתלוש: לא
 ר• אליעור ולא רבנן. אי
 נימא ר׳ אליעזר דבית.
 דאמר לעיל כל המחובר
 לקרקע הרי הוא כקרקע
 והכא קחני צינור שחקקו
 ולבסוף קבעו אע״ג דמחובר
 לקרקע פוסל את המקוה.
 ולא רבנן דאמרי לעיל מכר
 את המכתשת חקוקה אבל
 לא את הקבועה משום
 דלא כקרקע דמי הואיל

 אן נראה לצ״ל דאינו מכור לר״מ אלא קנים המעמידים וכי׳. נו לנרי רנינו בנא! הוא כדעת ר״י נתוס׳ ד׳׳ה אילימא ע״ש.



 עין משפט
 נר מצוה

 לד א מיי׳ פכ״א מהל׳ שנת
 הל׳ ו שמג לאדן שה
 נויש״ע א״ח סי׳ שכא שעיף

 ינ:
 לה ב מיי׳ פי׳׳א מהל׳ כליס

 הלכה כל:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םו.

 רבינו גרשום
 ואינה מקבלת טומאה
 במקומה. דלאו כלי
 הוא דכקרקע דמי: חייב
 חטאת. משום דתולש דבר
 המחובר: וחכמים אומרי׳
 אינה כקרקע וכד. והשתא
 משמע דלא ר׳ אליעזר היא
 דהא ברייתא קתני גבי צינור
 חקקו ולבסוף קבעו פוסל
 את המקוה דלא כקרקע
 דמי. ולא רבנן היא דאמרי
 אינה כקרקע וברייתא קתני
 קבעו ולבסוף חקקו אינו
 פוסל את המקוה אלמא
 (רלאו) דכקרקע דמי: התם
 טעם דר• אליעזר. דחשיב
 ליה כקרקע משום רבתי•
 ויטבול אותה ביערת הדבש.
 מה ענין הטבלה אצל יער
 אלא מה יער כר. אבל
 לענין צינור כברייתא ם״ל.
 ורבנן לית להו הא- דרשה
 דר׳ אליעזר להבי קסברי
 דכל ישעה אינה כקרקע אבל
 כצינור כברייתא סבירא
 להו: דף של נחתומים.
 נסר שמתקנין על גביו
 הלחם: ר• אליעזר מטהר.
 דלא קא מקבל טומאה
 הואיל דקבעה כקרקע דמי:
 מני. ברייתא דצינור: אי
 ר׳ אליעזר אפילו חקקו.
 לצינור ולבסוף קבעו לא
 ליפסל דכקרקע דמי כדקתני
 הכא דף של נחתומים
 אע״ג דחקנו קודם וקבעו
 בכוחל ר׳ אליעזר מטהר
 דכותל כמחובר. ואי רבנן
 אפי• קבעו לצינור ולבסוף
 חקקו נמי לפסול דתורת
 כלי עליו דכי היכי דאמר
 הבא בין קבעו לדף בכותל
 ולבסוף תקנו ככותל עצמו
 ובין תקנו בתחלה ולבסוף
 קבעו כל שעה מטמא
 דלאו ככותל דמי הכי נמי
 אפי־ קבעו ולבסוף חקקו
 ליפסל: לעולם ר׳ אליעזר
 ושאני פשוטי כלי עץ.
 דלית להו בית קבול כגון
 דף: דטומאה דרבנן. כלומר
 מדרבנן מקבלת טומאה
 ולא מדאורייתא ומשום
 הכי מטהר אפ״ כי תקנו
 ולבסוף קבעו. אבל גבי
 מים שאובים דאורייתא
 ודאי פסול הוא. ומקשי׳
 לר• אליעזר מכלל דשאובין
 דאוריית׳, כלומר מים
 שאובין שפוסל את המקוה

 [ומקבלת״) טומאה כמקומה]. וא״ת מה טעם נקט גבי טומאה
 במקומה דאין חילוק בין במקומה בין שלא במקומה
 דהא לאו מחוברח היא ואומר ר׳׳ת דשלא במקומה מקבלמ טומאה כיון
 דמטלטלין אוחה ממקום למקום ודמי לשאר כלים שבבימ וגזרו בה
 רכנן טומאה דלמא אמי לאיחלופי:
 ושאני פשוטי כלי עץ דרכנן.
 וא״ת דכהנך דחזו
 למדרשות איכא טומאה דאורייתא
 דכל המטמא מדרס מטמא טמא מת
 ק״ו מסטן קטנים כדאמרינן כפרק
 כיצד הרגל (ב״ק דף כה a וכפרק על
 אלו מומין (בכורות דף לח.) נמי פריך
 ואין לו תוך ככלי שטף מדאורייתא
 בר קבולי טומאה הוא והא דומיא דשק
 בעינן ומשני בהנך דחזו למדרס ואי
 כשאר פשוטי כלי עץ דלא מזו למדרס
 הנהו אפי׳ מדרכנן לא מקכלי טומאה
 כדמוכח כריש חולין(לף ג. ושם ל׳׳ה כגון)
 דאמר הכל שוחטין ואפי׳ טמא כמוקדשין
 האי טמא דאיטמי במאי כו׳ ומשני
 כגון שבדק קרומימ של קנה ושחט
 כה ואי מקכלי טומאה מדרכנן מאי
 משני וכ״ת התם בדלא עבדה כעין
 כלי דעל כרחך איירי בדעכדה כעין כלי דקדשיס טעונים שחיטה
 ככלי כדאמרי׳ כהתודה (מנחות לף פב:) מרקח את המאכלת ועוד תנן
 כמסכמ כלים (פ״כ מ׳׳א) ומייתי לה כפ ״ק דשכת >דף טז. ושם) כלי עץ(מ
 וכלי עצם וכלי זכוטח פשוטיהם טהורים ומקכליהס טמאים ועל כרחך
 טהורים אפילו מדרבנן דכלי זכוכית אפילו מקבליהם ליכא טומאה אלא
 מדרכנן כדאמרינן כמסכת שבת >שס) ופירש רטנו שמואל דודאי אין
 להם טומאה אפילו מדרכנן ומסקנא לא קיימא הכי אלא מוקי לה כדף
 של מחכח רש מפרשים כדף של נחתומין אע״פ שהוא פשוטי כלי עץ
 מקכל טומאה מדרכנן טון שהוא משמש אדם ואת משמשי אדם
 דדריש במ״כ כסרשמ ויהי כיום השמיני כלי (י) יכול אפילו הסולם
 והקולכ כו׳ מ״ל כלי עץ ולא כל כלי עץ יכול שאני מוציא את השולחן
 ואת הטכלא ואת הדולכקי ת״ל כל כלי עץ ריכה ומה ראית לרכות
 את אלו כו׳ מ״ל שק מה שק שהוא משמש אדם ואת משמשי אדם
 אף אני ארכה את השולחן כוי ועל כרחך כשאין רארן למדרס
 מדלא נקט מטה כסא וספסל והוה ליה לרכוינהו מקראי דמשככ
 ומושב וכאין להם כימ קכול(י) איירי מדלא קאמר מה שק מיטלטל
 מלא וריקם אלמא מקבלי טומאה ואע״ג דמפיק להו מקרא לא הוי
 אלא אסמכתא כמו כמה דרשות דת״כ ובספרי דלא הוי אלא
 אסמכתא וכן משמע בפרק שתי הלחם (מנחות דף צו:< א״ר
 יוחנן לדכרי האומר מסגרתו למטה היתה פירוש למטה כרגלי השולחן
 ולא כשולחן טכלא המתהפכת טמאה פירוש דדרשינן השולחן הטהור
 מכלל שהוא טמא לדכרי האומר מסגרתו למעלה היתה טבלא
 המתהפכת חיכעי דהא דשולחן של מקדש מקכל טומאה לפי שהיה
 לו כית קכול אכל טכלא המתהפכת שאין לה כית קכול תיכעי ואי
 דרשה גמורה היא >״< דמ״כ אמאי תיכעי תיפוק ליה מקרא דהתם
 אלא ודאי אסמכתא היא ובטכלא המתהפכת מספקא ליה אי מקכלא
 טומאה מדאורייתא כדפירש הקונט׳ התם משוס דעדיפא משאר פשוטי
 כלי עץ לפי שראוי להשתמש כה משני צדדין ולמאן דאמר למטה

 הימה טמא מדכתיכ הטהור:
 מכלל דשאיכה דאורייתא. רשב״ם ור״ת מפרשי דכולו שאוב הוי
 דאוריימא ומביאים ראיה מדתניא כת׳יכ בפרשת רהי טוס
 השמיני מקוה מים יהיה טהור יכול מילא ככתפו ועשה מקוה בתחלה

 יהא

 ואינה מקבלת טומאה במקומה אוהרודה
 ממנה בשבת חייב חטאת וחכמים אומרים
 אינה כקרקע ואין כותבין עליה פרוזבול
 ומקבלת טומאה במקומה והרודה ממנה
 בשבת פטור התם כדאמר ר׳ אלעזר טעמא
דאמר ר׳ אלעזר מ״ט דר׳ אליעזר דכתיב (  א

 1ויטבול אותה ביערת הדבש מה יער

 התולש ממנו בשבת חייב חטאת אף דבש
 הרוהה ממנו בשבת חייב חטאת אלא ר״א
ידף של נחתומין שקבעו בכותל  דדף דתנן נ
 ר״א מטהר בוחכמים מטמאין מני אי רבי
 אליעזר אפי׳ חקקו ולבסוף קבעו אי רבנן
 אפילו קבעו ולבסוף חקקו נמי לעולם
 רבי אליעזר היא ושאני פשוטי כלי עץ
 דטומאה דרבנן מכלל דשאיבה דאורייתא

 והא

 ופלוני הדיינין שכמקוס פלוני שכל חוכ שיש לי אצל פלוני שאגכנו כ״ז
 שארצה והדיינין חותמין עליו מלמטה או העדים והלכך משמסר שטרותיו
 לכ״ד לגכותן ואיהו לא קגט לא קרינא כיה לא יגושג) דדיינין קמגכו ליה
 והפקר כ״ד הפקר וה״מ כשיש לו קרקע ללוה דדמי כאילו יש למלוה משכון

 דבמשכון לא שייך לא יגוש יא< שכל מה
 שיוכלו חכמים למקן כדי שלא יהו נראין
 עוקרין דכר מן התורה התקינו כן
 נראה הטעם בעיני. ומרט זקני זצ״לי)
 שמעתי דהיינו טעמא דסתס לוה אין
 רגילין להלוותו אא״כ יש לו קרקע
 להשתעכד למלוה וכמילתא דשכיחא
 תקינו רכנן אכל כשאין לו קרקע מילתא
 דלא שטחא היא ולא תקינו רבנן
 סרוזכול. ואמא רכי אליעזר למימר דאם
 יש ללוה כוורח דכוריס כוחטן פרוזכול
 דסד״א אע״ג דהרי היא כקרקע
 לשאר דברים לגבי הך תקנה לא
 חשיבא קרקע דלא סמכא דעתיה
 דמלוה עילרה הואיל רכולין לטלטלה
 קמ״ל: ואינה מקבלת טומאה. זו
 הכוורת במקומה דטון דמחוכרמ
 היא לקרקע יצאה מתורת כלי וגס
 הדבש שכתוכה אינו מקבל טומאה

 דכטל לגט כוורת. ודוקא במקומה אבל אס נטלה משם אז מקבל
 הדכש טומאה כמאן דאמר (0 כפרק המוכר את הספינה דלא כעי
 מחשכה דאיכא מאן דמצריך מחשכה והלכך אצטריך הכא גט
 טומאה למימני כמקומה וה״ה לכל הנך מילי: והרודה ממנה.
 כשהיא במקומה דהיינו מקום גידולו של דבש חייב חטאת כתולש
 מן הקרקע. אלמא לר׳ אליעזר חקקו ולכסוף קכעו כקרקע משר ליה
 וכרייחא דלעיל' דלא כרכי אליעזר היא ומיהו הנך רכנן היא: אינה
 כקרקט. «) משוס דחיכור כקרקע לא כטיל תורת כלי מינה ומקבלה
 טומאה כמקומה וגס הדכש דלא כעי מחשכה כדתניא לקמן כהמוכר
 את הספינה 1פ:]: ה״ג התם אמר רבי אלטזר מאי טטמא דר״א.
 דחשיכ לטורח דכוריס כמחוכר דכתיב ויטבול אותה כיערת
 הדבש ביהונתן כתיכ וכדכש כמקום גידולו מיירי (י) וקרי ליה יער
 והלכך חשיב ליה מחוכר ואפי׳ אין הכוורת מחוברת ממש בקרקע
 אבל גבי צינור שחקקו ולכסוף קכעו מודי ר״א דחשיכ כלי ופסיל
 מקוה כדקתני ברייתא ואכתי לא ידעינן הי ניהו ר״א דליח ליה הך
 ברייתא: דן* של נחתומין. נסר רחב לערוך עליו וללוש את הסת.
 ולי נראה הוא דף שקכוע ככותל ליתן עליו את הסת למכור כעין
 שעושין פלטרין שלנו ככותל בתיהן מכחוץ. ולקמן ןע״3] מוקי כדף של
 ממכמ דפשוטיהן טמאין: רבי אליטזר מטהר. דכל המחובר
 לקרקע הרי הוא כקרקע: וחכמים מטמאין. דלא כטיל לגט קרקע.
 וחיקון הדף שמחליקין אוחו לכך הוא כמקום חקיקח הצינור
 דתיקון משר לה גמר כלי לקכל טומאה. ומדלא קמסליג כין חקנו
 ולכסוף קבעו וכין קכעו ולכסוף מקנו אלמא לרכי אליעזר הכל
 טהור לא שנא חקקו ולבסוף קכעו לא שנא קכעו ולכסוף חקקו
 ולרכנן הכל טמא. אלמא ההיא ברייתא דצינור דלעיל דקמפליג בין
 קבעו ולבסוף חקקו ובין חקקו ולבסוף קבעו לא רבנן ולא רכי אליעזר
 דאי ר״א אסי׳ חקקו ולכסוף קכעו היה לו להכשיר ואי רבנן
 אפילו קכעו ולכסוף חקקו נמי יפסול את המקוה: לטולם רבי אליטזר.
 סכירא ליה ככרייחא דצינור שחקקו ולכסוף קכעו אכחי כלי הוא
 ולא בטיל לגבי קרקע ופסיל את המקוה והכא גכי דף היינו טעמא
 דר׳ אליעזר דמטהר ליה אפילו בתקנו ולבסוף קבעו דשאני פשוטי
 כלי עץ כגון האי דף דאפי׳ קודם שקבעו אין לו טומאה אלא מדרבנן
 והלכך כקכעו מיקל ר׳ אליעזר אכל לעיל גט צינור שמיס שאוטם

 פוסלין את המקוה מן התורה כדתניא כת״כה) יכול מילא מיס על כתפו ועשה מקוה כתחלה יהא טהור ת״ל מעין [יקרא יא] מה מעין טדי שמיס
 אף מקוה בידי שמים התם מודי ר״א דפסיל מקוה דמשוס קביעותו בקרקע לא בטיל מניה תורת כלי דמעיקרא ומיהו לא אשכחן
 טומאה לפשוטי כלי עץ אפי׳ מדרבנן חוץ מאותן הרארן למדרס וכדתנן כמס׳ נדה >דף מט.) כל המיטמא מדרס מיטמא טמא מת ובמסקנא
 נמי מוקמינן לה כדף של מתכמ: ומתמה גמ׳ מכלל דשאיבה דאורייתא. דמדקא משני הכי שמעינן דבריימא דלעיל כפסול שאיכה דאורייתא
 מיירי והלא מדרכנן הוא כדאמרי׳ כמסכת יכמות (דף פכ0 שאם היה מקוה מ׳ סאה ונתן סאה שאוכין ונטל סאה כשר עד כמה רכי יוחנן
 אמר עד רובו והיינו טעמא דמדאורייתא הוא דבעינן מקוה ממיס מכונסין לכחחלה כלא שאיכה דאיתקש למעין כדפרישית לעיל ואפילו
 נפלו בתר הכי שאובין בטלו ברובא א״נ קמא קמא בטיל ולעיל נמי גבי צינור המקוה היה עשוי ככר כהוגן ואח״כ קבעו שם צינור כדקתני
 פיסל אמ המקוה מכלל דהיה שם מקוה מעיקרא הלכך ססולא מדרבנן הוא: י)וטוד. אפילו אם תמצא לומר דאחמירו ביה רבנן כשל
 תורה הכא גט דף נמי בדאורייתא מיירי דכדף של מתכת מיירי דטומאתו מן התורה דכשלמא עץ אתקש לשק נדכתיכ]
 כלי עץ או כגד או עור או שק (ויקרא יא) מה שק מיטלטל מלא וריקן אף כלי עץ כוי אכל כלי מתכת כפרשת מדין הוא [דכתיכ]
 (כמלבר לא) אך את הזהב וגו׳ ולא אתקש לשק. ואכתי דלא כרבי אליעזר היא ההיא דצינור לרבי אליעזר לא קמפליג מידי בין י<חקקו
 מעיקרא לחקקו ולבסוף קבעו: האמר רבי יוסי ברבי חגינא כוי. משוס דפשוטי כלי עץ לית להו טומאה כלל הלכך אוקמה בדף של מתכת:

 אלא

 מסורת הש״ם
 א) שנת צה. לקמן פ: פ״ש,
 ב) נליס פט״ ו מ״נ, ג) [לכריס
 טו], ד) [רש״י גיטין לז. ל״ה
 אלא על הקרקע], ה) [שמיני
 פרשה ט], ו) [מכאן שייך
 לע״נ], t) [צ״ל קנעו], ח) צ״ל
 ואינה מקנלת. יענ״ן ועי׳

 קונן שיעורים אות רפה,

 תורה אור השלם
 1 ויונתן לא שמע בהשביע
 אביו את העם וישלח את
 קצה המטה אשר ביד־
 ויקבל אותה ביערת הדבש
 ןץשב ןדו אל פיז ורנארגה
 עיניו: שמואל א יד כז

 הגהות הב״ה
 (א) רשכ״ם ל״ה (נלף
 הקודסו הרי היא כקרקע וכו׳
 לא שיין לא ינוש דכגבוי
 ועומד הוא שכל מה
 שיוכלו: (ב) ד״ה ואינה וכו׳
 נפרק המוכר. נ״נ כדף פ
 ע״נ: (נ) ד״ה אינה כקרקע
 דמשום: (ר) ד״ה ה״ג וכו׳
 מיירי וקא קרי ליה:
 (ה) תוש׳ דייה ושאני וכו׳ כלי
 ען וכלי עור וכלי עצם:
 (ו) בא״ד טוס השמיני כלי
 עץ יכול וכוי ת״ל מכל כלי
 ען: (ז) בא״ד ובאין להס טת
 קיבול נמי איירי וכו׳ דא״ר
 יותנן: (ח) בא״ד דרשה
 נמורה היא ההיא דתורת

 כהניס אמא־ קבעי:



 מםורת הש״ם
 א)[כ׳׳ק r.tp, כ) נתונות שט.,
 ג) [רקרא יא], ד) [מכשירין
 ש״ר מ׳׳ג], ה) [שמיני סיף
 פרשה ט], ו) וצ״ל משוס שאי

 אפשר וכ״ה כס״י],

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ מהי להכשיר
 בהן את הזרעים אליכא
 לר׳ אליעזר: (נ) רשב״ם
 ל״ה אלינא וכוי לטעמיה
 דרי אליעזר התם וכוי
 כדקחשבי ליה תלוש:
 (ג) ד״ה כי תינעי וכו׳ היכא
 דחישב להלית המכתשת
 וכו׳ אפילו חישב להליח:

 מוםף רש״י
 ושאני שאיבה דרבנן. מה
 שמקוה נפסל כג׳ לוגין מיס
 שאונין, מלרננן היא !ביק
 ש.!. כי אתיא הך איתתא
 לקמך. אשה אחת נאת לפני
 ר׳ נחמיה שהיה לה ליטול
 עישור נכסיס נמקומו של
 רנה נר רנ הונא ונקשה מנו
 לשלוח לו לנר מאתו שישתלל

 נלינה (נתונות סס 1.

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

 איתתא לקמך
 אגבה

I 
 אלא לעולם רבנן. דלף הוא. ולקשיא לך גבי צינור אפילו קבעו
 ולבסוף חקקו נמי יפסול למקוה לרבנן דמטמאי ליה גבי דף וחשיבי
 ליה כלי בכל ענינים אפי׳ בקבעו ולבסוף חקקו שאני שאיבה דרבנן
 כדפרישית לעיל הלכך גכי צינור הוא דמקילי רכנן ואמרי אינו פוסל
 בקכעו ולכסוף חקקו אכל לגכי דף
 דטומאמו מן המורה לעולם טמא אפי׳
 בקבעו ולבסוף תקנו דסבירא להו
 לרבנן דכל המחובר לקרקע אינו
 כקרקע: א״ה. דלרכנן הכל שוה בין
 קכעו ואח״כ חקקו כין חקקו ואח׳׳כ
 קבעו לא בטיל לגבי קרקע וחשיב כלי
 גמור וגבי שאיבה הוא דאקילו לבטלו
 אגב קרקע אפי׳ חקקו ולבסוף קבעו
 נמי לא יפסול מקוה ולבטיל אגב
 קרקע: ומשני התם דאיכא סורח כלי
 כוי. וכל כך לא רצו להקל דאין
 לך שאיכה גדולה מזו הואיל והוה
 שם כלי עליה קודם שהוקכע
 בקרקע ואי לא חשבח ליה כלי כטלה
 גזירתם לגמרי: בעי רב יוסןז מי
 גשמים. שהיו יורדין וחישב עליהן
 שידיחו האיצטרוכלין מהו שאומן גשמים יכשירו זרעים אס נפלו עליהן
 לקכל טומאה דתנן (מכשירין פ״א מ״א< כל משקה שתחלתו לרצון אע״פ
 שאין סופו לרצון מכשיר והכא נמי כיון דניחא ליה כירידתן לצורך
 איצטרוביל אע״ג דלא ניחא ליה כירידתן על הסירות הד הכשר וכלכד
 שיהא איצטרוביל חשוכ כתלוש דלא מהני מחשבתו ולא קרינא
 כיה וכי ימן ג) אלא היכא דמחשב שירדו על דבר תלוש כדאמרינן בפ״ק
 דשחיטת חולין (לף טז.< חלוש ולבסוף חיכרו לענין הכשר זרעים
 מחלוקת דתנןח הכופה קערה על גכי הכותל כו׳ ופרכינן רישא לסיפא
 ודייקינן מינה דכותל בנין חשוב תלוש ואס חישב שיודח הרי זה בט יומן
 אבל בכותל מערה שהוא מחובר מעיקרו לא מהניא מחשכתו להכשיר
 זרעים וכתורת כהניסמ יליף מקראי דבעינן מחשבה לצורך דבר התלוש
 והאי איצטרוביל נמי תלוש ולבסוף חיברו הוא ואליבא דרכנן דלעיל וסה:]
 דפליגי כמכתשת קבועה קמיכעיא ליה כדמפרש ואזיל אי סבירא להו
 דתלוש ולבסוף חיברו לענין הכשר זרעים הוי תלוש או לא: אליבא דרי
 אליעזר לא תיבעי לך. דודאי חשיב מחובר ולא מיבעיא איצטרוביל
 דדמי לקרקע טפי ממכתשת קבועה דודאי חשיב מחובר אלא אפילו
 מכתשת קכועה דחשכו לה רכנן תלוש פליג איהו ואמר כל המחוכר
 כו׳ והא ליכא למימר דטעמיה (0 התם משום דכעין יפה מוכר דהא
 כללא קאמר ועוד דשמעינן ליה גט דף דמטהר אפי׳ כמקנו ולכסוף
 קבעו ואליבא דרבנן דדף נמי לא קמיבעיא ליה דודאי תלוש ולכסוף
 חיברו הוי תלוש כדקא חשיט ליה תלוש גבי טומאה אפי׳ בקבעו
 ולבסוף תקנו והוא הדין להכשיר: כי חיבעי לך אליבא. דהנהו רבנן
 דלעיל דפליגי עליה דרכי אליעזר כמכתשת קבועה מאי מי אמרינן
 היינו טעמייהו דסכירא להו דכל חלוש ולכסוף חיכרו חשיכ תלוש
 והלכך לא מכר אח הקכועה והוא הדין לגכי הכשר טומאה וטון
 דטעמייהו משוס דחשיט ליה חלוש לא מבעיא היכא
 (ג) דחשיכ להדיח מכתשת קכועה דמכשירין אלא אפילו חשיב להדיח
 בהן איצטרוביל מכשיר אמ הזרעים דעל כרחך טעמייהו גט

 איצטרוביל

 םו:

 אוהא קיימא לן דרבנן ועוד האמר ר׳ יוסי בן

בדף של מתכת מחלוקת לעולם  ר׳ חנינא ב
 רבנן היא א< ושאני שאיבה דרבנן אי הכי
 אפי׳ חקקו ולבסוף קבעו נמי שאני התם
 דאיכא תורת כלי עליו בתלוש בעי רב יוםף
 מי גשמים שחשב עליהם להדיח את
 האיצטרובלין מהו יא) לזרעים אליבא
 דרבי אליעזר דאמר כל המחובר לקרקע
 הרי הוא כקרקע לא תיבעי לך כי תיבעי
 לך אליבא דרבנן דאמרי אינו כקרקע
 מאי תיקו ״שלח ליה רב נחמיה בריה דרב
 יוסף לרבה בריה דרב הונא זוטי

 לנהרדעא כי אתיא הך

 יהא טהור מ״ל אך מעין ובור מקוה מיס יהיה טהור מה מעין בידי
 שמים אף מקוה בידי שמיס ויש לדחות דאסמכתא היא כמו כמה
 דרשות דתורת כהניס ועוד מביא ראיה ר״ת דתנן במס׳ מקוואוח
 בפ״ב (מ׳׳ל) ר׳ אליעזר אומר רביעיח כחחלה פוסל את המקוה ושלשה

 לוגין על פני המים ומדמחמיר
 בתחלה טפי מבסוף ש״מ דבתחלה
 פוסלין מדאורייתא ויש לדחות דהא
 דאחמיר רבי אליעזר בתחלה ברביעי׳
 משוס דרביעית הוא שיעור טבילה
 למחטין ולצינורות וכבר יש שס פסול
 מקוה עליהם ולר״י נראה דאפי׳ כולו
 שאוכ דרכנן כדמשמע כתוספמא
 דמקוואות דמניא כפרק שני מקוה
 שהניחו ריקן וכא ומצאו מלא כשר
 מפני שזה ספק מיס שאוכין למקוה
 ומדקא מכשר ליה זה מספק ש״מ
 דכולו שאוכ מדרכנן וליכא למימר
 דלאו בכולו שאוכ איירי אלא כשהיה
 בו מים אך שהיה חסר דאס כן
 הוה ליה למימר שהניחו חסר דריקן
 משמע לגמרי ריקן שלא היה בו מיס

 כלל ועוד אמר בפ״ק דפסחים (לף יז: ושם! גבי משקין טח מטבחיא
 ככלים טמאים בקרקע טהורים ומפרש המם דכקרקע טהורים משוס
 דחזי להטכיל כהן מחטין וצינורות אלמא אפי׳ כולו שאוב חזי להטביל
 בו דבשאוכ מיירי מדמפליג כין כלים לקרקע וסחס משקין טח
 מטכחיא נמי שאוכין הס ורשכ״א דוחה דהכי קאמר ככלים טמאים
 פי׳ שהיו בכלים אע״ג דהשתא הן כקרקע ולפי שהיו שאוטם כקרקע
 שלא היו מעולם בכלים טהורים והר״ר משה מפונטויז״א דוחה דאע״ג
 דשאיבה דאורייתא היא בקרקע טהור משוסי* שאפשר בלא המשכה
 דכי נפלו מן הכלי לרצפה שהיא חלקה מימשכי אילך ואילך והוה ליה
 כשאיכה שהמשיכה כולה דכשרה וכפרק קמא דממורה 1לף יב.) דלא
 מכשיר המשכה אלא כי איכא כ״א סאה כמקוה אפשר דהיינו מדרבנן
 וא״ת בשלמא אי כולו שאוב מדאורייחא היינו דגזרו חכמים ג׳ לוגין
 מיס שאוכין פוסלים אטו כולו שאוב ודוקא בשלשה לוגין גזרו שהן
 ראוין לרחיצה אדם כדאמרינן בפרק קמא דשבח (לף יל.) בחחלה
 היו מדבלין במערות סרוחים ונותנין על גביהן ג׳ לוגין מיס שאוכין
 כוי אכל אי כולו שאוב דרכנן אמאי גזרו כלל בשאיבה וי״ל גזירה
 שמא יטבול בכלי דדומיא דמעין אמר רממנא שהן כקרקע ומההוא
 מקוה שהניחו ריקן ארשב״א דאדרכה יש להוכיח דכולו שאוב
 דאורייתא דקחני כשר מפני שזה ספק מיס שאובין וחזקת המקוואות
 כשרות שאדם אינו עושה מקוה אלא לטכול כו ואינו ממלא אוחו
 מסממא מים שאוטם אלא מיס כשרים לטבילה משמע דוקא משום
 חזקה הוא דכשר הא לאו הכי פסול דספיקא דאורייחא לחומרא
 חדע דקחני סיפא צינור המקלח למקוה והמכתשת נתונה כצדו
 ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה פסול מפני
 שהפסול מוטח ואס יש כו רוכ מקוה כשר מפני שיש ספק מיס שאוטם
 למקוה ומדמכשר כשיש כו רוכ מקוה מספק וכשאין רוכ פסול משמע
 דרובו שאוכ דאורייחא ועוד חניא החס שני מקוואוח אחד שאוכ ואחד
 כשר וטבל באחד מהן מטומאה ממורה ועשה טהרוח הרי הן
 תלויות ומדלא מטהרין מספק אלמא כולו שאוכ דאורייחא והראיוח

 לא נראו לר״י עוד האריך רשכ״א ועוד אומר ר״ח דדוקא כמקוה חסר פוסלים מיס שאוכין אכל כמקוה שלם כל מיס שאובין שבעולם אין
 פוסלין אותו ושמה כתכ ראיות ממסכמ מקוואות ואין להאריך ואכחוב ראיה אחת דתנן התם פרק ששי(מ״ח) היה בעליון מ׳ סאה ובתחתון אין כלום
 ממלא ככתף ונותן כעליון עד שירדו כתחתון מ׳ סאה משמע אע״ס שרוכ מיס שאוכין אין נפסל כיון שהיה שלם דהא אי אפשר אס לא נתן
 כעליון יותר מארכעיס סאה: בעי רב יוסף מי גשמים שחישב עליהם להדיח בהן את האיצטרוכלין מהו להכשיר בהן את הזרעים. פירש
 הקונטרס דככל חלוש ולבסוף חיברו מיבעיא ליה לענין הכשר זרעים ואליכא דרכנן דמכמשמ ואין נראה לר״י דאס כן לימא סתמא תלוש
 ולכסוף חיכרו לענין הכשר זרעים לרכנן מהו כדנקיט בפרק קמא דחולין >דף נח. ושסו ולא הוה ליה למינקט איצטרוביל טפי משאר מילי ועוד
 דאין סכרא לדמות הכשר זרעים למכר שחהא מכחשח חשוכה כחלוש לענין הכשר זרעים כמו שחשוכה לענין מכר ועוד דלענין שחיטה נמי
 תיבעי לרבנן תלוש ולבסוף חיברו מהו אי הוי כתלוש או לא ועוד דפירש דלרבנן דדף לא מיבעיא ליה דלדידהו ודאי הוי כתלוש א״כ אדמיבעיא
 ליה לרכנן דמכתשת אי סכירא ליה כר׳ אליעזר או כרכנן דדף לענין הכשר זרעים מיבעי ליה לענין טומאת דף גופיה דאיסליגו
 בה רבי אליעזר ורבנן ועוד כיון דלרכנן דדף סשיטא ליה דהוה כתלוש ה״נ לרבנן דמכתשת דאמאי אית לן למימר דסליגי הני
 רבנן דרבי אליעזר אהנך רבנן דר״א ועוד דאינו מחלק בין דף למכתשת לכותל ואיצטרוביל ובפרק קמא דחולין >דף טז:1 מחלק בין
 סטן הקכועה לצור היוצא מן הכותל דקאמר שאני סכין דלא מבטל ליה ונראה לר״י דלרבנן דדף מיבעיא ליה דחשבי ליה לדף תלוש
 לענין טומאה והוא הדין לענין הכשר זרעים דהכשר וטומאה דמו אהדדי ואליכא דמאן דאמר כפ״ק דחולין (לף טי. ושס< דתלוש
 ולכסוף חיכרו דכותל בנין לענין הכשר זרעים הוי כמחוכר והשתא מיכעיא ליה לרכנן דדף ומכתשמ דכולהו רכנן דרכי אליעזר
 מסתמא חדא נינהו באיצטרוביל מהו ובאיצטרוביל דוקא מיבעיא ליה והכי קמבעיא ליה איצטרוטל דכטל לגט קרקע גכי מכר לרכנן
 דמכתשת אי הוי כטל לגמרי כמו כוחל וחשיכ נמי מחוכר לענין הכשר זרעים או דלמא לענין הכשר זרעים לא חשיב מחובר כמו כותל
 אלא דוקא לענין מכר משוס עין יפה אע״ג דלא מהני עין יפה לענין מכתשמ היינו משום שאין סופה כל כך להתעככ ככימ כמו האיצטרוכיל
 ומיהו לענין הכשר זרעים לא חשיכ האיצטרוכיל מחוכר לפי שעשוי לינטל יותר מכותל ואליכא דרכי אליעזר לא מיכעיא ליה דהא חשיכ
 דף מחוכר לענין טומאה והוא הדין לענין הכשר זרעים וכ״ש איצטרוכיל והא דקאמר אליכא דרכי אליעזר לא מיכעי לך דאמר כל המחובר
 לקרקע הרי הוא כקרקע לאו דוקא נקט ההוא לישנא דהא ממכר אין להוכיח אהכשר זרעים אלא אמאי דמטהר בדף קא סמיך:

 מעמלא

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א מיי׳ פ״ל מהלי
 מקוואות הלי א סמג

 עשין רמח:
 לז ב מיי׳ פי״א מהל׳ כליס

 הלכה כל:

 רבינו גרשום
 מדאורייתא היא: והא קי״ל.
 דמים שאובין האי דפסלי
 מדרבנן היא כדאמרי׳ במס׳
 יבמות [דף פנו היו עושין
 מקוה של מ׳ סאה ונטל
 סאה ונתן סאה כשר
 עד כמה אמר ר׳ יותנן
 עד רובה יותר מרובה
 פסיל ליה. ל״א שאיבה
 לטבילה מדרבנן פסול ולא
 מדאוריתא דמן התורה כשר
 דלא מצינו כתורה שצריך
 מים חיים אלא זב דכתיב
 וכי יטהר הזב וגוי: ועוד.
 קושיא אחריני הא אמר ר׳
 יוסי בר חנינא בדף של
 מתכת מחלוקת. ר׳ אליעור
 ורבנן דפשוטי כלי מתכת
 דאורייתא מיטמו ואפי׳ הכי
 קאמר ר• אליעור כי קבצו
 בכותל טהור ולטעמיה
 אמאי חקקו ולבסוף קבעו
 פוסל את המקוה: אלא
 לעולם רבנן היא. דמטמי
 גבי דף של מתכת דאפי׳
 קבעו בכותל לא קמבטל
 ליה: אי הכי. לטעמייהו
 בקבעו ולבסוף תקקו אמאי
 אינו פוסל את המקוה. היינו
 טעמא דשאיבה דרבנן היא
 ולאו מדאורייתא. אי הכי
 אפי• חקקו ולבסוף קבעו
 אמאי פוסל את המקוה:
 שאני התם דאיכא תורת כלי
 עליו בתלוש. משום הכי
 לא קמבטל אפיי בדרבנן:
 בעי רב יוסף מי גשמים
 שחישב להדיח בהן את
 האיצטרוביל. שהוא מחובר
 לקרקע מי הוו חשיבי
 הני מים להכשיר הזרעים
 אי לא. מי אמרינן דאין
 מכשירין כי היכי דגרסינן
 בשחיטת חולין הכופה
 קערה על הכותל אם בשביל
ותן  שיודח הכותל אינו בכי י
 משום דתשיב דבר המתובר
 לקרקע וכל המחובר לקרקע
 הרי הוא כקרקע ולא חשיב
 כלום ואם בשביל שיודח
 הקערה הרי זה בכי יותן.
 הא גופא קשיא. הא בכותל
 מערה דהוה מחובר מעיקרו
 אינו בכי יותן דכקרקע דמי.
 בכותל בנין הרי זה בכי יותן
 משום דהוי תלוש ולבסוף
 חיברו דתורת כלי עליו
 הכא נמי לגבי אצטרוביל
 המחובר לקרקע מכשירין
 מי גשמים אי לא: אליבא
 דר׳ אליעזר דאמר כל
 המחובר לקרקע הרי הוא
 כקרקע לא תיבעי לך. דודאי
 אפי׳ בכותל בנין סבירא ליה
 דכקרקע דמי ואין מכשירין:
 כי תיבעי לך אליבא דרבנן
 דאמרי כל המחובר לקרקע
 אינו כקרקע. מאי מי אמרינן
 דהאי דקאמרי כל המחובר
 לקרקע אינו כקרקע לכל
 מילי קאמרי אפי׳ לגבי
 איצטרוביל ומכשיר או
 דלמא בעלמא כגון כותל
 בנין אמריי דאינו כקרקע
 רוימנין משנהו אבל גבי
 איצטרוביל דקביע הוא
 כקרקע דמי ואין מכשירין



 עין משפט
 נר מצוה

 לח א מיי׳ פ׳׳כ מהל׳
 אישית הלי ה סמנ עשין
 מח נווש״ע אה״ע סי׳ קיג

 סעי׳ נ:
 לט ב ג ד ה ו ז מיי׳
 פכ״ה מהל׳ מכירה
 הלכה ו סמנ עשין פכ
 טיש״ע מ״מ סי׳ רטי סעיף

 א:

 רבינו גרשום
 עישור נכסים. דיש
 לה לבת בנכסי אביה
 יורשת ממקרקעי: אפילו
 מאצטרוביל. דכקרקע דמי:
 מעמלא רבתי. משכירות
 הבתים. ויש אומרים
 מעמלא רבתי היינו זבל
 שמוציאין לפני הפתחים
 גובה מהן עישור נכסים:
 סיס׳ המוכר את החצר
 מבר את הבתים. שפחוחין
 לחצר: בורות שיחין
 ומערות. שתחת הבית
 ופתוחין לחצר דכל הני
 משעבדי לחצר: לא מכר
 את בית המרחץ ולא
 את בית הבד שבתוכה.
 משום דלא שייכי לחצר
 ורשות בפני עצמו הוא:
 אלא אוירה של חצר. ולא
 שום תשמיש אחר: בתים
 החיצונים. הפתוחים לתצר:
 בית חולסאות. אלו סלעים
 כמו צונמא דחשיב מעשה
 בפני עצמו הוא: נמכרים
 עמה. משום דשייכי לחצר:
 פתוחין לכאן ולכאן. לחצר
 ולרה״ר. מילוסא. אוירא:
 הא דרוב תשמישתייהו
 דחנויות לגו. בחצר נמכרות
 עמה: אבל אי דרוב
 תשמישתייהו לבר. לרשות
 הרבים אין נמכרות עמה:
 אמר רבה אי דאמר לו.
 המוכר ללוקח כשמוכר לו
 החצר: דירתא. כלומר דירה
 אני מוכר לך: כול־ עלסא
 לא פליגי• דכחי משמע.
 דזבין ליה בין חצר ובין
 בית כי היכי דדיירי אינשי
 בתיהן פתוחות לחצר והבל
: דרתא מתרגמינן  מכר לו
 חצר דרתא. מר סבר ר׳
 אליעזר תרביצא משמע.
 דהיינו אויר של חצר לחוד
 ולא בתי ורבנן סבר־ אפילו
 בתי משמע. דהיינו בדדיירי
 אינשי תצר עם כ־ת ומכר
 לו הכל בין חצר ובין
 בית: ר׳ אליעזר סכר לא
 מכר אלא אוירא דחצר
 כחצר המשכן. שלא היה
 שם לשכה ולא כלוב כי
 אם מזבח לחוד: חולסית.
 צונמא: כיון •שהחזיק באחת
 מהן. על דעת לקנוח כולן:
 קנה כולן. דאידי ואידי
 כולהו עשר שדות חדא
 תשמישתא נינהו לוריעה
 קיימי. הולסית. תשמיש
 לחוד למשטח שם בגדים.

 מצולה לזריעה:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא םז.

 דנתי. וא״ת היכי מעמלא
 למי אי כבר נא
 השכירות ליל האחין אס כן מטלטלי
 נינהו ולא גכיא מנייהו ואי אמא
 לאשמועינן שיכולה להשכיר לצורך
 נדונייחה פשיטא לאפילו למכור
 יכולה ר״ל כגון שהשכירו הכית
 לשנה וככר עכר חצי הזמן וקא
 משמע לן לאסילו שכירות מזמן
 שעכר תטול לאין השכירות משתלמת
 אלא לכסוף ולא למי למטלטלין:

 יס

 איצטרוכיל דאמרי מכור לא משוס רחשיכ מחוכר להא גכי מכר מכתשת חשכי ליה לחלוש ולכסוף חיכרו כתלוש ואצטרוביל נמי מלוש
 ולבסוף חיברו הוא לקולם שיקבענו בקרקע הוי בנוי ועומר ואלא היינו טעמייהו משוס דעיקר עשייתו לקביעות בקרקע טפי ממכתשת
 חשיכ ככימ לענין מטרת כית לומיא לכותלי הכיח דחשיכי תלוש לענין הכשר זרעים ולגכי מכר הרי הן ככלל בית וחשיבי כקרקע או
 ללמא טעמייהו גט מכחשח משוס דכעין רעה מוכר אכל לגט הכשר כקרקע משוו ליה וכר״א סכירא להו חיקו. האי לנקט להריח בהן

 את האצטרוביל ולא נקט מכתשת
 אגבה עישור נכסי אפי׳ מאצטרובלי דריחיים
 א״ר אשי כי הוינן בי רב כהנא אמגבינן אפי׳
 מעמלא רבתי: מתני׳ בהמוכר את החצר
אבל לא  מכר בתים בורות שיחין ומערות ג
 את המטלטלין יבזמן שאמר לו הוא וכל מה
 שבתוכו הרי כולן מכורין הבין כך ובין כך
 לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד
 שבתוכה ר״א אומר המוכר את החצר לא
 מכר אלא אוירה של חצר: גמ׳ ת״ר
 י המוכר את החצר מכר בתים החיצונים
 ובתים הפנימים ובית החולםאות חנויות

 פתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאין פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה
[אלו] ואלו נמכרות עמה ר״א אומר המוכר את החצר (  פתוחות לכאן ולכאן יא) א
 לא מכר אלא מילוסא של חצר אמר מר פתוחות לכאן ולכאן נמכרות
 עמה והא תני ר׳ חייא אין נמכרות עמה לא קשיא ׳הא דרוב תשמישתייהו
 לגו הא דרוב תשמישתייהו לבר: ר״א אומר המוכר את החצר לא מכר
 אלא אוירה של חצר: אמר 5י(רבה) אי דאמר ליה דירתא דכולי עלמא לא
 פליגי דבתי משמע כי פליגי דא״ל דרתא מר סבר תרביצא משמע ומר
 סבר בתי משמע איכא דאמרי אמר 13(רבה) אי דאמר ליה דרתא דכולי
 עלמא לא פליגי רבתי משמע כי פליגי דא״ל חצר מר סבר חצר אוירא
י(רבה) אמר רב נחמן מכר לו ״חולםית  משמע ומר סבר כחצר המשכן ואמר נ
 ומצולה החזיק בחולסית לא קנה מצולה החזיק במצולה לא קנה חולסית
אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת (  איני והא ד
 מהן קנה כולן »< התם הוא דםדנא דארעא חד הוא וכולה חרא תשמישתא
 הוא אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד ואיכא דאמרי

 אמר

 אורחא למילתא נקט שהיו רגילין
 להליחו אי נמי רבותא הוא לנקט
 כדפרישי׳ לאע״ג דאמרי רבנן מכר
 אח האצטרוכיל איכא למימר דחשכי
 ליה חלוש לענין הכשר זרעים
 כדפרישית: עישור נכסי. שהכת
 נוטלת כנכסי אכיה כשכיל פרנסת
 הכעל להינשא כו וקיי״ל ככתוכוח
 >לף סח.) לפרנסה שמין כאכ והיכא
 לאין יולעין לעתו נוטלת עישור
 נכסים וממקרקעי ולא ממטלטלי
 כלאמר בכתובות׳): אפיי מאצנזרובלי.
 כר״א נסו:] רכל המחובר לקרקע הרי הוא
 כקרקע. ופירש רטנו חננאל וקיי״ל הט
 דהא לימ מאן דפליג עלה ולדכרי
 הכל פרנסה להיא עישור נכסי
 ממקרקעי ולא ממטלטלי היא ואפילו
 בזמן הזה להא בהליא ססק רבא
 בפרק מציאמ האשה [כחומת סט:] הלכתא
 ממקרקעי ולא ממטלטלי בין לכמובה
 בין למזוני בין לפרנסה ואף על גב
 לרבותינו הגאונים מקנוי) לגבות כמובה
 אפי׳ ממטלטלי גוטס גס מזוני אפיי
 ממטלטלי להא קיי״ל וכמוגומ לף נל:)
 תנאי כמוכה ככמובה למי הני מילי
 ככתובה ומזוני אכל הפרנסה אינה
 מתנאי כמוכה הלכך כמקומה עימלת
 וממקרקעי גביא ולא ממטלטלי (ג):
 אגבה מאצערובלי. לאינון מטלטלי
 קבועין בקרקע. שמעינן מינה לסוגיא

 לשמעתא כר״א סלקא לסבר כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע כן פי׳ ר׳ חננאל והט פסק׳ אליכא להלכתא וכן עיקר: מעמלא דבחי.
 משכירות הבתים רכמקרקעי חשיכ ליה לשכר מקרקעי חשיכ מקרקעי: מתני׳ המוכר אס התצר. סתם מכר בתים הפחוחיס לחצר וכורוח
 שיחין ומערות שבחוך הכימ. אע״ג להמוכר אמ הכימ לא מכר בורוח שיחין ומערות לגבי חצר מיהא בטלים ונמכרין בכלל חצר: אבל לא את
 המעלטלין. משמישי הטח שאינן קבועין(י) כל כך הנך דאמרן לעיל נסה.] דאינן מכורין ככלל כימ וכ״ש שאר מטלטלין שאינן בכלל תשמישי
 בית: הרי כולן מכורין. המטלטלין תשמישי ביח כולן לאיקרו מטלטלי כלאמרי׳ לקמן במי שממ (לף ק;.< מאני משמישחיה איקרו מטלטלי
 ולא חיטי ושערי: בין כך ובין כך. בין שאמר לו כל מה שכתוכה כין לא אמר: לא את המרתן. דאינו ככלל חצר: אלא אוירה. אבל בתים
 ובורוח לא מכר כלל. ודמים מודיעים ליכא למימר דאין אונאה לקרקעוח 1ב״מ נו.]: גמ׳ החיצונים. הפחוחין לחצר: תולםאות. סר״ח קרקע
 שעפרו חול שמוציאין ממנו זכוטת ובפ״ק דשבת (לף טו:) אמרינן בזכוטת שתחלמ בריימו מן החול והלכך מקום חשוב (י) בפני
 עצמו: חנויות הפתוחות לתוכה. שאין מוכרין יי) אלא לכני חצר זו: שאין פחותות לתוכה. אלא לרשות הרכים: מילוסא. אוירא:
 והחני ר' חייא. דפחוחוח לכאן ולכאן אין נמכרומ עמה: הא. דר׳ חייא דרוב תשמישייהו לכר. פחח של צד החוץ פחוח יותר
 להשחמש כו מפחח הפנימי: אמר רבא כל היכא דא״ל דירחא. שאמר לו מוכר ללוקח דירה זו אני מוכר לך ובלשון זה מכר לו
 אח החצר שלא אמר חצר זו אני מוכר לך אלא מדור זה דכולי עלמא לא פליגי דבתיס משמע דבחצר אין דרין אלא ככחים והלכך
 הכא מידי ר״א דחצר יכחים מכר לי שהכל טחד קרוי דירה: כי פליגי דא״ל דרחא. חצר נשמות מ מתרגמינן דרתא: ר״א סבר סרבילא
 משמע. אויר משמע כאילו אמר לו חצר זי אני מיכר (י) דאייר לכד קרר חצר: ורבנן סברי בתי משמע. דדרתא ידירחא אחמ הס
 שניהם לשון דירה הס. ולהך לישנא קמא לרכא משמע להיכא דא״ל חצר זו אני מוכר לך הכל מודין דלא מכר אלא אוירה של חצר וממני׳
 הכי קתני המיכר (י» חצר באימי לשון שרגילין לקרותו דהיינו דרתא מכר את הבמיס כו׳ ר״א אומר המוכר אח החצר אפי׳ בלשון דרתא
 לא מכר אלא אררה של חצר: הכי גרסינן איכא דאמרי אמר רבא הל היכא דא״ל דרחא כולי עלמא לא פליגי דבתי משמע. דגם הוא
 לשון דירה דעל שם דירה נקראה החצר דרתא: הכי גרסינן כי פליגי דא״ל חצר. כדקתני מתני׳ המוכר את החצר. מר סכר חצר
 אררא משמע: ומר סבר כתצר המשכן. חכמים סברי חצר כחצר המשכן כדכחיכ אורך החצר מאה כאמה ורוחכ חמשיס בחמשיס
 (שמות כזו ובכלל אלו ק׳ אמה קדש הקדשים ואהל מועד שהם כמו בתים וקראן הכתוב חצר מכאן שהבתים נמכרין בכלל חצר כן פר״ח
 ועיקר. ומסחכרא כהאי לישנא בחרא דכדאמר ליה חצר פליגי דהכי תנן מתני׳ והלכך לא שנא א״ל דירתא ולא שנא א״ל דרמא ולא
 שנא א״ל חצר מכר את הכחים: מצולה. קרקעיח הנהר י״< שמוציאין כו כסף וזהכ כן פירש ר׳ חננאל. ויש מפרשים לדגים: החזיק
 בחולםיח. לאו בחזקמ שלש שנים מיירי אלא בחזקה כדי לקנוח שלא יוכל מוכר לחזור כו דקיימא לן [קידושין נו.] קרקע נקנית ככסף כשטר וכחזקה:
 לא קנה מצולה. שהרי שני תשמישין הן זה לחול וזה לכסף וזהב ושני שמות הן יאע״פ שסמיטן זה לזה לא מהניא חזקת חילסיח לקנות
 מצולה. והיינו טעמא דמהאי קרא נפקא לן מזקת הקונה קרקע במסכת קדושין >לף ט.) ושבו כעריכס אשר תפשתם(בה)י< [ירמיה מ] במה תפשתם בישיבה
 ועוד קרא אחרינא וירשתם אותה וישבתם בה ןלגריס יא] במה ירשמם בישיבה משם למדנו שאותו קרקע שהוא יושב בו או אותה העיר שהוא
 יושב בה הוא קונה כחזקת ישיכה אכל עיר אחרח אינו קונה טשיכח חכירתה הלכך חולסימ ומצולה שהן שני דברים חלוקין זה מזה באותו
 שהוא מחזיק הוא זוכה ולא כחכירו: כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. וכדמפרש בפ״ק דקדושין (דף cc שנחן לו דמי כולן דטון דקיבל
 המוכר כל הדמים של עשר השדוח הרי אשחעכוד כולהו ללוקח בשכיל מעיחיו שנחן לו ודי לן כחזקה אחה מהן וכדמפרש טעמא ככ״ק ניב:]
 דסדנא דארעא חד הוא כל השדות אדוקין בגוף קרקע של עולם שהוא אמד וכמו שהחזיק ככולהו דמי. והא דאמרינן כחזקת הכתים
 (לעיל לף נג.) שני שדוח ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן לא קנה חבירתה לא חקשי לשמואל דהמס כנכסי הגר קאי דממילא קא קני בלא

 מחן

 מםורת הש״ם
 6)[נ״אהרי],ב)[צ״לרבאן,
 ג) (עי׳ מיס׳ ערכין לב. ועי׳
 ערוך ערך תלס], ל) קיישין
 כז. כ״ק י3. [תיספ׳ כתונות
 פ״נ ותוספתא נ״כ פ״כן,
 ה) נדף סט:], ו) [שתקנו

 רש׳׳ש], t) [יעניין מת׳׳ז],

 הגהות הב״ח
 (א) נטי פתוחות לכאן ולכאן
 נמכרות עמה כצ״ל ותיבות
 אלו ואלו נמחק: (נ) שם
 קנה כולן הכי השתא התם
 הוא דסדנא: («) רשב״ם
 דייה אפילו וכוי ולא ממטלטלי
 ומדשלח ליה אגכה כצ״ל
 והד״א: (ד) ד״ה אכל וכי׳
 שאינן קבועי! והיינו כל הנך
 דאמרן: (ה) דייה חולסאות
 יכו׳ חשוב הוא יפני עצמו:
 (ו) ד׳׳ה חניות ונו׳ שאין
 מוכרי! מהן אלא: (ז) ד״ה
 ר״א סכר וכו׳ מוכר לך
 דארר: (ח) דייה ורבנן וכוי
 המוכר את החצר באותו
 לשון שרגילין לקרותה חצר
 דהיינו: (ט) דייה מצולה וכו•

 שמוצאין ט:

 מוםף רש״י
 מאצטרובלי. מושב אמת
 הריחיס כמות שהן ומקרקעי
. ט  חשיב להי !כתורות ס
 מעמלא דכתי. שכירות
 הנתיס ממקרקעי קא אתי
 !שם!. דסדנא דארעא חד
 הוא. דהא כולה מחינרח.
 סדנא, טרינ״ק כמו סלן של
 נפחים, כלומר עשת וחיבור
 הקרקע חד הוא ;קדיש׳! כז ו.



 מסורת הש״ם
 א) [צ׳׳ל דכא], ב) [גי׳ הערוך
 ערן עכר כ׳ העבידים וכן
 הגי׳ כמשנה שבמשניות וכתב
 המוי״ט שכן גירסמ הרי״ף],
 ג) [לקמן עת: ע״שו, ד) ס״א
 הוילאות, ה) [כראשימ כה],
 ו) [כנ״י אימא נאק בגת],
 ו) וזהו פירוש הערוך ערך
 יקמין], ח) [צ״ל גורגי],
 נו) [צ״ל ור׳׳ש], י) [צ־׳ל ור׳׳י],
 נ) 1ועיי נר״ש שוף טהרי],
 ל) [ועי׳ מוססומ נלה סה.

 ל״ה הלסין ונוי],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ קנה מצולה החזיק
 במצולה קנה חולסית
 פשיטא להא: (ב) שם ואמ
 הרימיס התחתונה אכל לא
 העליונה (וכזמן שאמר לו
 וכו׳ את המרצופיןז מא״מ
 ונ״נ ס״א לא מכר לא את
 העבירים ולא את השקין
 ולא את המרצופין ובזמן
 שאמר לו הוא וכל
 מה שבתוכו הרי כולן
 מכורי! כוי: (ג) שם כמשנה
 המוכר את בית המרתן:
 (ד) נטי אנל לא את הנשרי!
 עצמן ולא את היקמין עצמ!
 ולא את הספלים עצמ!
 ולא את הרלאות עצמן:
 (ה) -שכ״ם ל״ה (נע״א)
 כיון וכו׳ אלא אותו שהתזיק
 הואיל ואין מי שמוסר
 לו ואומר לו לך חזק
 וקני להא הך לשמואל:
 (ו) ד״ה מלא תשמישתא כל
 שלות עומלין לזריעה והלכך
 העשרה כשלה אתת כצ״ל:
 (t) ד״ה הממל ואת הכתילות
 כגמרא מפרש דקבועין הן:
 (ת) דייה ממל וכוי ולפי
 שהוא עיקר תשמישי כית
 הכל: (ט) דייה כלונסומ
 וכו׳ מכאן ומכאן לקורה
 ונוקניס: (י) ד״ה מכר את
 הנסרים וכו׳ שלא יתפזרו
 אנה ואנה הס״ל: (נ) ד״ה
 כית הנסרין נית שמצניעץ
 נו את הנסרים: (ל) ד״ה
 ולא את הספלים: (מ) תום׳
 ל״ה יס וכר יאומר שם
 כקונטרס וכו׳ ניגונ נגת
 ורשב׳׳ם מגיה וכו׳ ר״ל
 לפשיטא הוא שהן עיקרו:
 (נ) בא״י לכל הנהו מכר

 שהרי הן מחונרין:

 םז: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

ו  לעזי רש "
 מיי״ט. ערבה (חלק של

 הגת, שבו מניחים את
 הענבים).

 יומיילי״ן [יומילי״ש).
 תאומים (מוטות

 המחזיקים את הגת).
 שדוד״ש [שירור״ש].

 אחיות (מוטות
 המחויקים את הגת).
 ויי״ן [וי״ץ]. בורג
 המכבש (של הגת).

 ממן מעוח הלכך לא קנה אלא אותו שהחזיק (« להא הך לשמואל נמי
 אילו לא נמן מעוח לא קנה אלא מה שהחזיק ואם כתן למי חציין לא
 קנה כחזקת אחת מהן אלא כנגל מעותיו. וא״ת טון לכנמן למי כולן
 מיירי שמואל מה לנו לחזקת אחח מהן והלא קרקע נקנה ככסף ולא
 צריכה תו חזקה איכא למימר לכמקום
 שכותכין השטר מיירי להתס לא קני
 קרקע כמעות אלא כשטר או בחזקה
 כלאמרי׳ בפ״ק לקדושין >לף כי.) עלה
 להך משנה נכסים שיש להן אמריומ
 נקנין ככסף כר אמר רכא לא שנו
 אלא כמקום שאין כותכין את השטר
 אכל כמקום שכותבין את השטר לא
 קנה על שיכתוכ את השטר א״נ על
 שיתזיק: חרא סשמישחא. (י) כל העשר
 שלות עומרין לזריעה והלכך כשלה
 אחת חשובין על ילי סלנא לארעא
 שמחבר אותן: מתני" המוכר את
 גיס הגד. בית שהבד בו ואומו בית
 למשמיש בל לבלו עשר: מכר את
 הים. בגמ׳ מפרש להיינו בל עצמו
 כלקמפרש ואזיל. ונראה בעיני לכל
 הנך דקמני כהו מכר קכועין הן שס
 ואינך לאינן מכורים בכלל כית הכל
 מיטלטלי הן כלאמרן נמי(לעיל ל׳ סה.)
 גבי כית שמכר מכתשמ קכועה ולא
 המיטלטלת: הממל(» הגתולות. בגמ׳
 מפרש וקבועין הן: מגירים וגלגל
 וקורה. מיטלטלי הן ובגמ׳ מיפרשי
 כולהו: ובזמן שאמר לו הוא. הבימ
 של כר וכל מה שבתוכו אני מוכר לך
 כולן מכורין ולוקא הני הצריטן לכית
 הכד אכל שאר תשמישין שמונחין
 כתוכו להשמר אינן מכורין: מהר
 את הקורה. כדמפרש טעמא
 כגמרא דהיינו עיקר כית הכד:
 גמ׳ עלפחא. היא עריבה שקורין
 מיי״ט עגולה כעדשה ועדשה קרי
 לה בברייתא במסכת ע״ז >לף עה.).
 עדשים י) מתרגמינן טלופחין: ממל
 אמר רבי אבא בר ממל מפרכחא.
 אכן נקוכה שמכניסין כה עץ ומפרטן
 בה הזיתים בבית הבד דהיינו דומיא
 דמכתשת. ויש מפרשים דהיינו עץ
 עצמו שמפרכין בו אמ הזימים ולפי
 שהוא (יי) תשמישי כימ הכד הוא

 ים טלפחא. היינו עדשים דסוף מסכת ע״ז (לף עה.) דאמר כעו
 מיניה מרכ הונא הני י0(גודגא) דארמאי מאי אייל תניתוה
 מי שהיו גימיו וכימ כדיו טמאים הדפין והלולכין והעדשים מדיחן
 ופירש נמי הקונטרס התס דעדשה היינו גת עצמה וקשה דהתס תנן

 דגמ צריכה ניגוב ואומר («< בקונטרס
 דאכריימא סמכינן דלא נהיגין למעכד
 ניגוב בגת «)(ורש״י) מגיה המס
 בברייתא מנגבן ע״פ התוספת׳ ומצריך
 ניגוב לגת ׳)(ור״ת) אומר דאפילו אי
 גרסינן מדיחן לא פליג אמתניתין
 דעדשיס לאו היינו גח י)אלא כמו שפי׳
 בערוך בערך טלפח מכיאין טיט
 ומערבין בו תבן ונעורת של פשחן
 ועושים כמין ריחיס גדולים ונותנין
 על הזימים שיצא שומנן וההוא סגי
 ליה כהדחה וא״ת לר״ת אמאי לא
 חשיב בממנימין בד עצמו דמכר וי״ל
 דפשיטא הוא שהוא עיקרו של מכר
 ולא נקרא כית הכד אלא על שם בד
 רקביס נמי דקתני כגמ׳ אינו כד
 עצמו אלא כמו שפירש בערוך יקבים
 סלים שמביאים כו זיתים והתם נמי
 גבי מי שהיו גיתיו ובית בדיו טמאים
 הא דלא חשיב גת עצמו מפני שאין
 רגילומ שיטמא לסי ששומרים אוחו
 מליטמא מפני חשיבומו שלא ימצאו
 אחר מזומן אס יטמא זה וגס אין כל
 היד ממשמשין כו שהוא כבד ואי אפשר
 לטלטל ועוד שככר פי׳ דין גמ לענין
 יין נסך דבעי ניגוב והוא הדין לענין
 טהרות ל) וא״ת בשלמא לפ״ה דכל
 הנהו(י) דמכר הן מחוברין אלא לר״ת
 שמפרש טלפחא עיגול של טיט שאינו
 מחוכר ויקכיס סלים אמאי מכר כיון
 שאינן מחוברין וי״ל מפני שאינן
 חשוכין כ״כ ובטלים אגב בד גופיה
 א״נ לפי שאין עוכדין אלא לכך:
 לא מכר את הנסרים. נראה לר״י
 דהיינו נסרים שמכסין כהן אח
 החמין כדאשכחן בפרק כירה (שבת
 לף מ.) אלא א״כ היו חמין שלו

 מחופים מסרים:

 אמר א<(רבה) אמר רב נחמן אהחזיק בחולסית
 קנה מצולה >א< פשיטא ההא אמר שמואל
 מכר לו עשר שדות ובו׳ מהו דתימא התם
 הוא דסדנא דארעא חד הוא אבל הכא הא
 תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד קא
המוכר בית הבד מכר  משמע לן: מתני׳ י
 את הים ואת הממל ואת הבתולות גאבל
 לא מכר את נ)העבירים ואת הגלגל ואת
 הקורה י ובזמן שאמר לו הוא וכל מה
 שבתוכו הרי כולן מכורין ״ר״א אומר המוכר
 בית הבד מכר את הקורה: גמ׳ ים טלפחא
 ממל א״ר אבא בר ממל מפרכתא בתולות
 א״ר יוחנן כלונםות של ארז שמעמידין בהן
 את הקורה עבירים כבשי גלגל חומרתא
 קורה קורה ת״ר ההמוכר בית הבד מכר
 את נסרים ואת היקבים ואת המפרכות ואת
 הריחים (« התחתונות אבל לא העליונה ובזמן
 שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן
 מכורין בין כך ובין כך י לא מכר לא את
 העבירים ולא את השקין ולא את המרצופין
 רבי אליעזר אומר המוכר בית הבד מכר
 את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על
/ ׳המוכר את >0 המרחץ  שום קורה: מתני
 לא מכר את הנםרין ואת הספלין ואת
 ל< הבלניות בזמן שאמר לו היא וכל מה
 שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין
 כך לא מכר לא את המגורות של מים
 ולא את אוצרות של עצים: גמ׳ ת״ר
 ״המוכר את המרחץ מכר את בית הנםרין ואת
 בית היקמין ואת בית הספלים ואת בית
 הוילאות אבל לא את (י) נסרין עצמן ולא
 יקמין עצמן ולא ספלים עצמן ולא וילאות עצמן
 ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי
 כולן מכורין טבין כך ובין כך לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים בין

 בימות
 מכור ככלל טח הבד ואע״ג דמיטלטל. ולשון ראשון מפירושי ר׳ חננאל ועיקר: כלונםות. אומן שנועצין י)כראש הגח מכאן ומכאן (ט)
 ונוקכיס זה כנגד זה וגוחניס כריחיס מזה לזה ומעמידין הקורה על הכריח. וכלע״ז קורין להן יומיילי״ן מאומיס רש מקומות שקורין
 שרור״ש אחיות: כיגשי. נסרים שנותנין על הזיתים בבית הבד כשמורידין הקורה עליהן לככשן ומשוס דמיטלטלי לא מזדכני:
 תומרתא. ויי״ן בלע״ז שמגלגלין כה את הקורה להעלוחה ולהורידה: קורה. דממני׳ היינו קורה כמשמעה שגס בבבל קורין לה כן: מכר
 את הנסרים. אינם טבשי דא״כ תקשי אמתני׳ דהתס קתני לא מכר והכא קתני מכר אלא הן כעין נסרים נתונים סביב הזיתים בבית
 הכד כדי שלא יתפזרו אנה ואנה בהכביד הקורה עליהם ונראה בעיני שמחוברים שם וקבועים הס שם לעולם. ובתוספתא נפ״ג ה״גז גרס מכר
: יקגים. היינו ים החקוקה ועשויה כעין  את היצרים ונראה מצרים גרס והיינו עקל כית הכד שקושרין כהס הזיתים כדי שלא יתפזרו »
 יקכ וכדכתיב (יואל 3) והשיקו היקבים תירוש ויצהר והשיקו לשון הומה ורעש שהיין עושה כשנופל מן היקכ: המפרכות. היינו ממל
 דממני׳ דפרישנא לעיל מסרכתא: הריחים התחתונה. קבועה היא וטוחנין בה זיחיס שבחחלה מפרטן אוחן כמפרכוח ואח״כ טוחנין
 כריחים ואח״כ עוצרין אותן בבית הבד והבי אמרינן במנחות (דף פו.<: ושקין ומרצופין. לשאת בהן זיתים בבית הבד אלא שהמרצופין
 הן של עור והשקין מנוצה של עזים וכל דמטלטל לא מזדבן: מתני׳ הכי גרסינן בסדר המשנה המוכר אח גיח המרחץ. כית שעשוי
 לרחוץ בו. וג׳ בתים הן זה לפנים מזה כדאמרינן ביציאות השבח (שבת לף י.) פנימי לרחיצה חיצון שעומדין שם מלובשין בינוני שפושטין שם
 בגדיהם ובתוספתא נפ״ג ה׳׳ד] קתני בהדיא המוכר את המרחץ מכר בתים הפנימיס ובתים החיצונים: הנסרים. שנותנין על גבי קרקע
 המרחץ ועומדין עליהם הרוחצים שלא יכוו רגליהם מחום הקרקע אי נמי שלא יטנפו רגליהן ומשום דמטלטלי לא מיזדבני:
 ספלים. לתת כהן מיס לרחוץ ומיטלטלין: ווילאות. מסך כנגד הפחח. ולי נראה בגד שמסמפגין כו דהיינו אלונטית:
 לא מכר מגורות של מים. כריכות מיס ששופכות מיס למרחץ: ולא אוצרות של עצים. שהיו לחמם כהן המרחץ. והיינו
 טעמא דאין אלו משמישין המיוחדין למרחץ כי הנך דלעיל ואין אלו מאני משמישמיה אלא ממונו הן ליהנות כהס אפי׳ כתוך
 טתו דכשקונה אותם קונה להסיק בביתו ולאפות ולצלוח בהן כמו חיטי ושערי. מגורומ כמו נהרסו ממגורוח (יואל א) טוצא כו
 מגורה שהיא מליאה פירות >פסתיס לף ט.): נמ׳ גית הנסרין. כימ >« שמכניסין כו הנסרים לאחר רחיצה: אח גית היקמים גרסי׳
 בחוספחא זפ״ג ה״ל]. יש מפרשים חדר שמצניעין בו הגיגיומ שמשימין בו מיס חמין ולא נהירא לי דהיינו נמי בית היורות דקתני בתוספתא ושם].
 ויש מפרשיםי) יקמיס סודר שמעטפין בהן ראשן מפני חוס המרחץ. וכל הני בחיס מיחברי לטח המרחץ: אבל לא את הנסרים.
 דמיטלטלי: ולא (ל) הספלים גרסינן. ואיח דגרסי ספסלין שיושבין עליהן בבימ המרחץ. וראשון עיקר דהא במתניחין נמי ספלים גרסינן:

 3י1

 עין משפט
 נר מצוה

 ם א מיי׳ פ״א מהל׳ מטרה
 הל׳ יט סמג עשין פנ
 טוש״ע מ״מ סימן קצנ סעיף

 ינ:
א כ ג ד ה ו מיי׳ שס  פ
 פריה הלנה ז סמג שס
 טוש״ע מ״מ סימ! רטו סעיף

 כ:
 מכ ז ח ט מיי׳ שס הל׳ ט

 טוש״ע שם סעיף ג:

 רבינו גרשום
 קמ״ל. דאפי׳ הכי קנה
 הסדנא דארעא כלומר
 כל הקרקע תד הוא:
 פישקא ים טלפתא. לועזין
 מיי״ש שאוצרין בהו:
 ממל. מפרכתא. זה כמו
 קורנס שמפרכין בו א)
 הענבים שהן עיקר תשמישי
 הבד: כלונסאות. אלו
 עצים שעומדים מיכן ומיכן
 לקורה ונקובין ומשימין
 ברית מזה לזה ומעמידי׳
 הקורה על הבריח. עכירין
 כבשי אותן קצעין שמשימין
 על הקרשים ןדין): קורה
 קורה ממש: הנסרים. הם
 הקרשים שמשכיבין על
 גבי התמד ויש אומרי׳
 אלו אותם שמקיפין אותן
 סביב לתמד וקושרין שלא
 יתפזרו הענבים אילך
 ואילך: היקבים. הם הסלים
 שמביאין בהם הזיתים מן
 השדה לבית הבד: ריחים
 התחתונים. שהיו טוחנים
 בהן הזיתים ואחר כך
 משימין הזיתים ביקב כדי
 להוציא השמן יפה וכל הני
 שייכי לבית הבד לפיכך
 נמכרין הם: העליונה.
 דהיינו הרכב אינה נמכרת
 דלא שייכא היא בהדי
 בד בלבד: השקין. אלו
 השקין עצמן שהיו מביאין
 הענבים או הזיתים בהם
 לאותו כלי שהוא חוץ לכרם
 שהוא הולך ובא מכרם לבד
 ומבד לכרם והוא עשוי
 מן עור מרצופין שלועוין
 מאל״ש: פיפי הנסרים. בית
 המרחץ שלהן היה עשוי
 מאבני שיש וכשהאש בוער
 מחחתיו מתחמם השיש
 מאד ומשימין נסרים על
 גבי הרצפה של שיש כדי
 שיעמדו עליהן הרוחצין:
 ספלים. גביעין שמוריקין
 מהן המים עליהן: הוילאוח.
 אלו הבגדים שפורשין
 כנגדן לפתח המרחץ כעין
 וילון. כל הני לא שייכי
 למרתץ: מגורות המים.
 מקוואות המים שמכניסין
 אותן דרך סילון למרחץ:
 מכר את בית הנסרים.
 שמצניעין שם הנסרים כן
 הכי נמי בית היקמין:
 יקמין. אלו בגדים שמעטפין
 ראשיהם במרחץ מפני
 החום שלא יזיק להם
 בראשם וכל הני בנינים
 שייכי למרחץ ולא הוי
 מטלטלין דה״נ קתני מתני•

 לקמן:

 א) נראה לצ״ל הזיתים.



 עין משפט
 נר מצוה

 פנ א מיי׳ פריה מהל׳
 מכירה הלכה ט סמג
 עשי( פנ טוש״ע מ״מ שי׳

 רמו ס״ג:
ד ב מיי׳ שם הל׳ ח  פ

 מוש״ע שס סעי׳ כ:
 מה ג מיי׳ שס פכ״ו הלכה
 א סמג שס טוש״ע שס

 סעיף ד:

 רבינו גרשום
 בימות הגשמים. שהן יותר:
 דהוו שטחו בהו שומשמי.
 ולאחר שהיו מיכשין אותן
 היו מוליכין לבית הבד כדי
 לדרוס אותן: אי אייל בית
 הבד וכל תשמישיו אני
 מוכר לך א) ואלין מצרנהא
 ודאי לא קנה. משום דאיכא
 למימר מצרים הרחיב לו
 והאי דקאמר ואלין מצרנהא
 אבית הבד קאמר ואהנהו
 תשמישין דאית בבית הבד.
 אבל הנהו חנותא לא קנה
 דאמרי׳ מצרים הרחיב לו.
 אבל אמר ליה אלין מצרנהא
 בית הבד וכל תשמישיו קנה
 אפי׳ להנהו חנותא דהאי
 דקאמר אלין מצרנהא בית
 הבד וכל תשמישיו אכולה
 מלתא קאמר וקנה הכל בכל
 שמחויקין המצרים: פיס׳
 ובית השלחין. מפרש בגמ׳:
 ש״מ. מדקתני גבי מטלטלין
 אפי׳ היו בה בהמה ועבדים
 כולן מכורין ואיכא למשמע
 מינה דעבדא כמטלטלי דמי
 דאי כמקרקעי דמי וכוי:
 אי הכי מאי אפיי. דמשמע
 דלאו כמטלטלין דמי: אלא
 מאי אית לך למימר. דקתני
 ליה גבי מטלטלין וקתני
 אפיי משום השאני מטלטלי
 דניידי כלומר שיש בו רוח
 חיים ממטלטלי דלא ניידי
 כשאר מטלטלי ומשום הכי
 אצטריך למיתני להו לגבי
 מטלטלי: אפילו תימא. נמי
 דכמקרקעי דמי ואמאי לא
 קתני להו גבי מקרקעי
 משום דשאני וכוי: סנטר
 בר מחווניתא. זה ממונה
 המדינה שהוא מחווה ויודע
 כמה בני אדם פורעין מס
 למלך ומכמה בתים ומכמה
 שדות וכמה שייכי לעיר:
 בגי. אלו שדות שסביב
 המדינה: למאן דאמד דבר
 מחווניתא מזדבן. דלא שייך
 לעיר כל כך: כל שכן בגי.
 שדות בית הבעל דשייכי
 לעיר: דכתיב ושולח מים
 על פני חוצות. כלומר כל
 שעה וכל עת צריך להשקות
 במים: בשלמא למאן דאמר
 דסנטר בר מתווניתא הוא
 היינו דאמר ת׳׳ק דבגי
 דהיינו בית השלחין מזדבני.
 משום דשייכי בעיר אבל
 בר מחווניתא כוי: תנא
 קמא. דר׳ שמעון דמתני׳:
 נמי הכי קאמר. מכר בית
 השלחין דהיינו באגי מאי
 איכא בין ר• שמעון לתי׳ק:
 מאי בית השלחין גינונייתא.
 גנים דבתוך העיר נינהו
 אבל באגי לא מזדבני לתנא
 קמא ולעולם סנטר באגי:
 בשלמא למאן דאמר דסנטר
 היינו באגי. היינו דקאמר

 א) גי׳ לנינו כאן הוא כגי׳
 הלשון אחר שהניא הרשכ״ס
 דיל דנ׳׳מ אי אמר אלין
 מצרנהא מקולס או שאמר

 בסוף.

 המוכר את הבית פרה רביעי בבא בתרא םח.
 אלא מאי עבדא במטלטלי דמי מאי אפילו. לאו משוס דאי
 כמקרקעי דמי אתי שפיר דהא מ״מ מבהמה איכא לאקשרי
 מאי אפי׳ אלא לומר דלא מפלגינן כין מטלטלי מיידי למטלטלי דלא
 ניידי פריך וה״ה דהר מצי למיפרך אי כמטלטלי דמי אפי׳ גכי מצר
 יהו מכודן: מי סכרת מאי שלחין
 כוי. ואס מאמר דככולי גמרא הוו
 בימ השלחין באגי שדומ שמשקין אומן
 ומאי שנא הכא דמשנינן להו מכל
 כית השלחין שכגמרא רש לומר
 דפשיטא ליה לגמרא דאין תילוק
 כין שדה כימ השלחין ושדה כימ
 הכעל לענין מכר רש חילוק כין כאגי
 לגינוניחא לכך לא ניחא לפרש שלמין
 כמו כעלמא דהוה משמע דאחא

 למעוטי שדה כימ הכעל:
 של חיך פרדס וגוי. על
 שס האילן שעושה
 כדים ושולח סארות כדכתיכ ומעש
 כדים וחשלח פארוח וגו׳ (יחזקאל ח<:
 י) אמר תנא קמא 0באגי לא
 מזדבנ• ומהדר ליה רבן
 שמעון בן גמליאל בד מחווניתא
 מודכן. ואף על גכ דשמעינן מק״ו
 דבאגי מזדבני מ״מ טון דתנא קמא
 אית ליה דאפילו באגי לא מזדבני
 הוה ליה לרשב״ג לפרושי שפיר
 ולמימר דבאגי ובר מחוונימא מזדבן:

 הט

 בימות החמה >א< ובימות הגשמים ולא בית
 כינוס העצים אואם אמר לו בית המרחץ וכל
 תשמישיו אני מוכר לך כולן מכורין ההוא
 דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישיו
 אני מוכר לך >« הויא הנהו חנואתא אבראי
 דהוו שטחו בהו שומשמי אתא לקמיה דרב
 יוסף א״ל תנינא אם אמר איבית המרחץ וכל
 תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין
 אמר ליה אביי והא תני רבי חייא אין כולן
 מכורין אלא אמר רב אשי בחזינן אי א״ל בית
 הבד וכל תשמישיו ואלין מצרנהא קני ואי
המוכר את העיר מכר ג (  לא לא קני: מתני׳ ג
 בתים בורות שיחין ומערות מרחצאות
 ושובבות בית הבדין ובית השלחין אבל לא
 את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל
 מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים
 הרי כולן מכורין רשב״ג אומר ג<המוכר את
 העיר מכר את הסנטר: גמ׳ אמר ליה רב
 אחא בדיה דרב אויא לרב אשי שמעת
 מינה ייעבדא כמטלטלא דמי דאי כמקרקע

 דמי ניזדבן אגב מתא ואלא מאי עבדא כמטלטלא דמי «< מאי אפי׳ אלא
 מאי אית לך למימר שאני בין מטלטלא דנייד ממטלטלא דלא נייד אפילו
 תימא עבדא כמקרקע דמי שאני בין מקרקע דנייד למקרקע דלא נייד: רבן
 שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר: מאי סנטר הכא
 תרגימו בר מחווניתא שמעון בן אבטולמוס אומר באגי מאן דאמר בר
 מחווניתא כל שכן באגי מ״ד באגי אבל בר מחווניתא לא מיזדבן תנן בית הבדים
 ובית השלחין סברוה מאי שלחין באגי דכתיב 1ושולח מים על פני חוצות
 בשלמא למאן דאמר בר מחווניתא אמר תנא קמא באגי מיזדבני בר מחווניתא
 לא מיזדבן ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר אפי׳ בר מחווניתא נמי מיזדבן
 אלא למ״ד באגי ת״ק נמי הכי קאמר מי סברת מאי שלחין באגי לא מאי
 שלחין גינונייתא שנאמר 2שלחיך פרדס דמונים אבל באגי לא מיזדבני ואתא
 רבן שמעון בן גמליאל למימר אפי׳ באגי נמי מזדבני איכא דאמרי םברוה מאי
 שלחין גינוניאתא בשלמא למאן דאמר באגי אמר תנא קמא גנונייתא
 מיזדבן באגי לא מיזדבני ואתא רשב״ג למימר אפילו באגי מיזדבני

 אלא

 בין בימות התמה. שהן מועטין יסד״א ליבטלו גבי המרחץ: ולא
 ביה מיסה המלים גרסינן כתוספתא מ. לא מכר לא את הבית ולא את
 העצים דט היט דעציס לאו תשמישין(י) נינהו גס הבית שעשר לצרכו
 לא מיקרי משמיש מרחץ כל כך: וכל תשמישיו. לטסרי אתא

 בריכוח ואוצרומ של עצים להוו
 תשמיש למרחץ פורתא וכדמפרש
 לקמן שכתכ לו מצרים החיצונים
 והנס כתוך המצר: חנואתא.
 חנרומ למכור בו סת רין: שטחו בה
 שומשמי. ליכשן כדי לעשות מהן
 שמן ככית הכד זה כדחנן (שבת לף
 כד:< בשמן שומשמין אבל עיקר
 תשמישן למכור סת רין הוא: הרי
 כולן מכורין. ואפילו אוצרות של
 עצים וה״ה לחנות זה: אין כולן
 מכורין. שהרי אין מיוחדין לכית
 הבד: הט כתוב בפירושי רטנו
 חננאל וכן עיקר אמר רב אשי חזינן
 אי א״ל ביה הבד וכל תשמישיו
 ואלין מצרנוהי והני בכלל הנהו
 מלרט קנה להו ואי לא לא קנה.
 וסוגיא דשמעמא (י» דאמר הט סלקא
 וקיימא לן כרב אשי דהוא כתרא.
 ושמעינן מינה כזמן שא״ל בית
 המרחץ וכל מה שכתוכו אני מוכר
 אע״פ שמצר לו מצרים החיצונים לא
 קנה כריכות של מיס ולא טח טנוס
 עצים דקיימא לן מצרים הרמיכ (י)
 אבל אס א״ל מרחץ וכל תשמישיו
 ומצר לו מצריו והנס בתוך המצר
 הרי הן מכורין הואיל וחזו פורתא
 לחשמיש טח הבד ואע״ג דאמרן
 לעיל בריש פירקין 1סא:] מצרים הרחיב לו
 הכא לא אמרינן הט דטון דחזי
 להך כיח קצח לחשמיש כיח הכד
 והוא כמוך המצר ודאי מכרו לו
 דלכך היחס אח המיצר חוצה לו. לשון
 אחר כחוב בספרים אי אמר לי׳ טח
 הבד וכל תשמישיו ואלין מצרנהא לא
 קני דהשתא לא קאי ואלין
 מצרנהא אתשמישין אלא אבית הבד
 קאי הלכך לגבי משמישין נאמר
 מצרים הרחיכ לו אכל אי אמר אלין
 מצרני כיח הכד וכל חשמישיו קני

 דהשמא אמרריהו קאי וכמאן דאמר
 אלו מצרני כית הכד ואלו מצרני כל תשמישיו דמי ולא נהירא דלא שנא הכי ולא שנא הט אחרוייהו קאי וראשון עיקר: מתני׳ מכר
 אח הבחים. דבמיס בכלל עיר. ומכר אח החצרומ לא איצטריך למימני דהיינו עיקר עיר דעיר משמע ארר העיר: ביה השלחין. שחוץ
 לעיר וסמוטן לעיר. וכגמרא מפרש מאי שלחין: אבל לא אה המטלטלין. מאני חשמישחיה כגון מנור וכיריס וכל הנך מטלטלין דלעיל
 דאמרן כהו לא מכר וכ״ש חיטי ושערי: ואפילו היו בה כוי. כגמ׳ מפרש מאי אפילו ממה חמורין יותר משאר מטלטלין לימכר בכלל העיר:
 בהמה וטבדים. אין נקראין מאני משמישתיה ומאמר שהן מכורין כ״ש חיטי ושערי וכסף וזהכ דהוו מטלטלי דלא ניידי כדמוכח כגמ׳:
 הסנטר. כגמ׳ מפרש: גמ׳ ש״מ. ממתני׳ דקתני כרישא לא מכר את המטלטלין וקאמר בסיפא אבל אס אמר לו כל מה שכמוכה אז
 העכדיס מכורין מכלל למעיקרא לא הוו מזדבני אגב ממא משוס דמטלטלי נינהו בתמיה ואנן מיכעיא לן כפרק מי שמת [לקמן קנ.ז אי כמטלטלי(י) אי
 כמקרקעי דמי כלומר הא מיכעיא ליה אס לפי לשון כני אדס קרר מטלטלי או מקרקעי דמדאוריימא ודאי כמקרקעי דמי לקנומ ככסף כשטר
 וכחזקה כלמנן כקידושין(לף כב:) משוס דאיחקוש לקרקעוח דכחיב [יקרא כה] והחנחלמס אומס אכל לגט לשון כני אדם לגכי מאן דאמר מטלטלי לסלניא
 מיכעיא לן התם [לקמן קנ.] אי לעמו של אלם לימן עכלו כלשון זה או לא ולא איפשוט המס ואמאי הא איכא למפשטה ממחני׳ להכא ללפי לעת
 בני אלם חשוב מטלטלי שהרי המוכר את העיר סממא לעתו אמקרקעי ואפי׳ הט לא מכר אמ העכליס: מאי אפילו. למשמע אפי׳ עבליס
 שאין להם לין מטלטלי: אלא מאי איס לך למימר. אמאי קתני אפי׳ משום לשאני מטלטלי לנייל שיש כו רוח חיים רכול להוליכו לעיר אחרח
 ממטלטלי ללא ניילי סל״א אפי׳ כי אמר כל מה שבתוכה ונמכרו מטלטלי ללא טילי אלו העברים והבהמומ אינן מכורין ללא מבטלו אגב ממא
 קמ״ל רמכורין הן. ואפי׳ מימא נמי לעכלא לגט שאר ליני כמקרקעי רמו ואמאי לא קני להו הכא גט מקרקעי משוס לשאני כו׳ לאין לעתו של
 מוכר עיר אלא לדברים הקכועיס כעיר ונקראין על שם העיר אכל זה שיכול לצאת מן העיר אינו ככלל עיר: בר מחווניחא. עכל הממונה
 להגיל ולאחורי תחומי השלוח של מי זה ושל מי זה והוא עבל לשר העיר ואי אפשר לעיר בלא אוחו >״). ורבינו חננאל סירש סנטר הוא שומר
 העיר לשון נוטרה אמ הכרמים (שיר א<: שמטון בן אבטולמוס. כסר״ח: באגי. שלומ שסביב המלינה: כל שכן באגי. ללא ניילי:
 לא מזדגן. משוס לנייד: דכחיב ושולח מים. כלומר להט נקראין שלחין שצריכין לגשמים. הכא לא גרסינן אכל כר ממווניתא
 לא אלא הט גרסינן >«0 ושולח מיס וגר: בשלמא למאן דאמר גר מחווניתא כוי אלא למאן דאמר. סנטר לרט שמעון היינו
 כאגי מה כא להוסיף על מנא קמא היינו שלחין דקאמר מנא קמא: גינונייסא. גנוח הסמוטן לעיר ושכחוך העיר דשייט
 לעיר טפי מבאגי שהד גן ראר לטייל בו כמו בבית: שלחיך. גנוח המשלחין סירות בכל שנה: גשלמא למאן דאמר. לסנטר היינו באגי
 היינו לקאמר תנא קמא גינונייתא להיינו שלמין מזלבני אבל באגי לא ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר אפילו באגי מזלבני:

 אלא

 מסורת הש״ם
 א) [גי׳ הרי׳׳ף ורא׳׳ש בית
 הבד], נ) לקמן קנ״ נ) לקמן
 עמ:, ל) לקמן דף קנ. [נ׳׳ק
 ינ. ינמות צט. גיטין לט.],
 ה) [פ״ג ה״ד], ו) שייך לע״נ,

 ז) [צ״ל גינונימא],

 תורה אור השלם
 1 הנתן מטר על פני ארץ
 ושלח מים על פני חוצות:

 איוב ה י
 2 שלךזיף פרדס דמונים עם
 ?די מנדים כפרים עם
 נרך־ים: שיר השירים ד יג

 הגהות הב״ה
 (א) נמ׳ טמנת החמה ובין
 בימות הנשמים ולא את נימ
 טניס: (נ) שם הויין הנהו
 חנואחא: (נ) שם כמטלסלא
 דמי אי הכי מאי אפילו:
 (ד) רשכ״ם ד״ה ולא נימ
 כטסמ וכו׳ לאו תשמישי!
 המיוחדץ למרחץ נינהו:
 (ס) ד״ה הט כמכ וכי׳ יסוגיא
 דשמעמא הט כצ״ל ותינת
 דאמר נמחק: (ו) כא״ד
 הרחינ לו אנל יכו׳ לחד הך
 טת קצת וכו׳ לא קאי האי
 ואלין: (1) ד״ה ש״מ וכו׳
 כמטלטלי למי אי כמקרקעי
 וכו׳ ענדו נמי כלשון זה:
 (א) ד״ה נר וכו׳ כלא אותו
 עבד ורנינו: (נו) ד״ה דנתינ
 וכו׳ אלא ה״ג דכתיב ושולח:

 מוסף רש״י
 בר מחווניתא. זקן הממונה
 להיות נקי כנחלמ ננול שדה
 כל איש ואיש !גיסי! פ:: שיודע
 מיצט השדות וננוליהן עד
 כאן של פלוני מכאן ואילך של

 סלוני יסוהדרץ צח עי־ש!.



 מםורת הש״ם
 א) ו ס״; ה״ה], ג) [צ״ל
 אופס], ג) נמ״א: שומריס,

 ד) [צ״ל דקרתא],

 תורה אור השלם
 1 הנתן מטר על פני ארץ
 ושלח מים על פני תועות:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ל״ה אלא וכוי
 וקמהלר ליה רשנ״ג ונו׳
 למזדנן מכע״כ כיון וכו׳
 למזלכני) תא״מ ונ״כ ס״א
 אין וה: (ב) דייה מילי איריא
 כוי כתמיה ולעולם כצ״ל

 ותיכת אלא נמחק:

 לעזי רש״י
 טרו׳׳ק [טרוק״א].

 אשכול.
 טרונ״ה [טרונ״ק],

 גזע (של עץ).

 םח: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 אלא למאן דאמר. סנטר היינו בר מחווניתא מה ענין תוספת זו על
 דברי תייק דת״ק אמר גינונייתא מזדבני אבל באגי לא מזלבני
 וקמהדר יא) רשב״ג בר מחווניימא נמי מזדבן בתמיה הכי הוה ליה
 למיתני רשב״ג אומר המוכר אמ העיר מכר את הבאגי ואת הסנטר
 אבל מדנקט סנטר לחוד מכלל
 דשמעינהו לרבנן דבסנטר למוד
 אמרי אינו מכור ואחא איהו למימר
 דמזדבן ובע״כ כיון דשלחין
 גינונייתא בבאגי הוא דאמור רבנן
 לא מזדבני ואתא איהו למימר
 דמזדבני: ה״ג תא שמע ר׳ יהודה
 אומר םנטר אינו מכור אנקולמום
 מכור. דהא לקמן מפכינן לה ואמרי
 סנטר מכור אנקולמוס אינו מכור וכך
 היא שנויה בתוספת׳ >פ״ג ה״ה) כדמפכינן
 לה כסמוך. ואית דגרסי הכא
 כתרוייהו אינו מכור ולקמן לא גרסי׳
 איפוך אלא הכי גרסינן אימא רכי
 יהודה אומר סנטר מכור אנקולמוס
 אינו מכור: אנקולמום. הוא סופר
 המלך לכמוכ מספר השדומ והבתים
 והאנשים לתח מס של כל אחד לשר
 העיר: מידי איריא כוי. כתמיה.
 (« אלא לעולם סנטר היינו באני: ומי
 מצית אמרת הכי. דסנטר דרבי
 יהודה היינו באגי: והקתני סיפא.
 דהך ברייתא דסיסקי באגי לא
 מזדבני דמשמע הא באגי מזדבני
 והיכי קתני רישא סנטר אינו מכור
 כלומר כאגי לא מזדכני א״כ ק שיא
 רישא לסיפא: שייריה. ואית גרס
 שיריה. ולקמן מסרש: ולא בנותיה.
 כפרים הסמוכים לה: ולא התורשים.
 יערים כדכתיכ חרש מצל כיחזקאל
 (לא). ביער [לברים יט] ממרגמינן כחורשא:
 המוקצים לה. הסמוכין לעיר
 ופתוחין לה ולקמן מוקמינן לה כשאין
 פתוחין לעיר ומתרצין המוקצין ממנה.
 המוקצין מזומנין: ה״ג כתוספתא* ולא
 ביברין של תיה ושל טופות ושל דגים.
 ולקמיה מוקמינן לה כדנגיח קאייהו
 לכר: ביזלי פיםקי באגי. חתיכות
 כקעה הגדולה הסמוכה לעיר אלא
 שמופלגמ ממנה קצח שיש הפסק צונמא
 בינמייס ושיריה לשון שידים הוא:
 פיסקי באגי הוא דלא מזדבני. שהרי

 הכי גריס רכינו חננאל וכן בתוספתא (פ״ג< תא שמע רבי יהודה אומר
 סנטר מכור אנקולמוס אינו מכור מאי לאו מדאנקולמוס
 גברא סנטר נמי גכרא הא כדאיתא והא כדאיחא ה״נ מסחברא
 דקתני סיפא כו׳ מאי ביזלי פיסקי באגי פיסקי באגי הוא דלא מזדבני

 אבל באגי עצמם מזדבני פירוש
 ומדקאמר אבל לא את שידה דהיינו
 סיסקי באגי מכלל דאיירי לעיל
 בבאגי וקאמר מי סברת רבי יהודה
 כר״ש סכירא ליה וקאי כוותיה והא
 לא מצית אמרת הכי דהא פליג עליה
 בבנותיה והוא הדין דפליג עליה
 בסנטר אלמא דסנטר דרשב״ג בר
 מחווניתא וקשיא למ״ד באגי והא
 לא מקשי למ״ד בר מחווניחא וא״כ
 חד גווני סנטר נינהו דסנטר
 דרשב״ג גברא הוא ודרבי יהודה
 באגי דבלאו הכי צדכין אנו לומר
 דמד גווני סנטר נינהו כדאמרינן
 בהזורק בגיטין (לף CD אפי׳ לא
 כתב לה אלא לשם סנטר שבעיר
 הרי זו מגורשת וככראשית רבה
 (פט״ז) אתנסיבת לסנטירא י)(יקירא)
 ובתוספתא דבבא מציעא נכרי
 שעשה לישראל אפוטרופוס או
 סנטר משמע מכל הני דסנטר
 גברא ודרבי יהודה הוי כאגי:

 ואמ

 אלא למאן דאמר בר מחווניתא אמר תנא
 קמא גינונייתא ומהדר ליה רבן שמעון בן
 גמליאל בר מחווגיתא מי סברת מאי שלחין
 גינונייתא לא מאי שלחין בגי דכתיב 1ושולח
 מים על פני חוצות אבל בר מחווניתא לא
 מזדבן ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר
 דאפי׳ בר מחווניתא נמי מזדבן תא שמע
 ר׳ יהודה אומר סנטר אינו מכור אנקולמוס
 מכור מאי לאו מדאנקולמוס גברא סנטר
 נמי גברא מידי איריא הא כדאיתא והא
 כדאיתא ומי מצית אמרת הכי והא קתני
 סיפא אאבל לא שייריה ולא בנותיה ולא
 חורשין המוקצין לה ולא ביברין של חיה
 ושל עופות ושל דגים ואמרינן מאי שייריה
 ביזלי מאי ביזלי א״ר אבא פיסקי בגי פיסקי
 בגי הוא דלא מזדבני הא בגי עצמן מזדבני
 איפוך ר׳ יהודה אומר סנטר מכור אנקולמום
 אינו מכור ומי מצית אמרת רבי יהודה
 כרשב״ג םבירא ליה והא רבי יהודה כרבנן
 םבירא ליה דקתני םיפא אבל לא שיריה ולא
 בנותיה ואילו רשב״ג האמר מכר את העיר מכר בנותיה דתניא המוכר
 את העיר לא מכר את בנותיה רשב״ג אומר המוכר את העיר מכר בנותיה
 רבי יהודה סבר ליה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא: ולא ביברין של
 חיה ושל עופות ושל דגים: ורמינהי היו לה בנות אין נמכרות עמה בהיה
 לה חלק אחד בים וחלק אחד ביבשה ביברים של חיה ושל עופות ושל דגים
הא דנגיח קאיהי לגו והא דנגיח קאיהי  הרי אלו נמכרים עמה לא קשיא ג
 לבר והא קא תני ולא את חורשין המוקצין לה אימא יהמוקצין הימנה:
 מתני׳ ההמוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים
 שבכרם שהם לצרכו ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע ואת חיצת
 הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה שאינה עשויה בטיט ואת
 החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר לא את האבנים
 שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ולא את התבואה שהיא
 תלושה מן הקרקע בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין
 בין כך ובין כך לא מכר לא את חיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את
 השומירה שהיא עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא את םדן השקמה:

 גמ׳
 רחוקין ומופלגים מן העיר הא כאגי עצמן הסמוכין לעיר מזדבני: ה״ג איפוך ר׳ יהודה אומר םנטר מכור אנקולמוס אינו מכור. ולעולם
 סנטר באגי והיינו דקאמר סנטר מכור דהיינו באגי אבל שידה דהיינו פיסקי באגי לא מזדבני. והשתא סבירא ליה לר׳ יהודה בסנטר
 כרשכ״ג והיינו דקפריך ומי מצית אמרת ר׳ יהודה כרשב״ג סבירא ליה הקמני בסיפא דמילתיה דר׳ יהודה ואס אמר לו כל מה שכתוכה
 הרי כולן מכודן כין כך ובין כך לא מכר לא את שיריה ולא את כנומיה ואילו כוי: ומשני םבר ליה כוותיה בתדא ופליג טליה
 בתדא. ר׳ יהודה בסנטר סכר לה כרשב״ג ובבנותיה פליג עליה: הכי נמי מסתברא לא גרסינן בכולה סוגיא: ה״ג ולא ביגרין של
 חיה וטופות ודגים. כעין אמר מר: ורמינהי כוי. כהך כדימא גרסינן הרי אלו נמכרין עמה: הכי גרסינן היה לה חלק אתד בים
 וחלק אחד ביבשה וגיברין של תיה וטופות ודגים הרי אלו נמכרין טמה. וחלק אחד כיס נמי אעיר קאי דכיון דקתני רישא היו לה
 בנות אין נמכרות עמה משמע בנות הוא דלא מזדכנן דמופלגין מן העיר ואינס מאותה העיר ממש שהד שם אחר יש להם. אכל אס
 יש לעיר חלק אחד כיס ונקרא כשם העיר נמכר עמה דהא עיר אחת היא כין הכל. א׳׳נ חלק אמד ביבשה כמו שאר העיר אלא
 שמוסלג מן העיר ומיהו על שם העיר נקרא: דנגיח קייהו לגאו. סחיחחן לצד העיר נמכרין עמה אכל הך קמייחא כדנגיח קייהו
 לבר: והקתני. בהך קמייתא ולא אח החורשין המוקצין לה דמשמע דנגיח קייהו לגאו ואפי׳ הט לא מכר: אימא המוקצין הימנה.
 ופחוחין לחוץ: מתני׳ האבנים שהן לצרכה. כגמרא 1פט.] מפרש. ואף על גכ דתשמישין המטלטלין הן כיון דקביעי להאי תשמיש ואין מזיזין
 נ)אותה מהאי שדה לעולם כמתובר משיב להו: את הקנים שבכרם שהן לצרכו. בגמרא נשם] מפרש. וממילא שמעינן דהמוכר אח השדה
 מכר את הכרם שכל אילנות בכלל שדה אחד גפנים ואחד כל האילן חוץ מחרוכ המורככ וסדן השקמה כדמוכח במתניתין ובגמרא
 דאמרי׳ כגמרא [שט:] אי אית ליה גופני לכר מגופני כלומר אדם שאומר לחבירו שדה אני מוכר לך חוץ מן האילנות רש בו גסניס חוץ מן הגפנים
 אמר לו מכלל דאילו שמק היו מכודן ככלל שדה: חיצח הקנים. טרו״ק בלע״ז קנים הרבה גדילים בקלח אחד: שהיא פחותה. בטילה לגבי שדה:
 שומירה. סוכח נוצרים«): שאינה טשויה בטיט. טוחה כטיט: ואח החרוב שאינו מורכב. דהיינו ככחרוחו אכל כשמזקין ומחגכר מרכיבין
 אותו רש לו שם בפני עצמו ולא בטיל לגבי שדה אכל כל שאר אילנות ככלל שדה: בחולת השקמה. בבחרותה קודם שנחסכו ענפיה אבל כשמזקין
 וגדל הרבה קוצצין הענפים ובאים אחדס במקומן ונקרא סדן השקמה טרונ״ה בלע״ז: לא אח חיצת הקנים הוי. שכל אלו חשובין שדה בפני
 עצמן והרי הוא כמו שמוכר לחבירו שתי שדות ויש לו שדה אחרת כתוך השתים ואס אמר לו שחי השדומ וכל מה שכמוכן אני מוכר לך דאין
 שדה השלישית שכיניהן מכור אף כאן שדה אחת מכר לו ולא שתי שדות וחיצת קנים וחרוב המורכב וסדן השקמה חשובין שדה כפני עצמן:

 גמ׳

 עין משפט
 נר מצוה

 פו א כ ג ד מיי׳ פכ׳׳ו
 מהל׳ מטרה הל׳ א סמג
 עשין פנ טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רטו סעיף ל:
 םז ה מיי׳ שס הל• נ

 טוש״ע שס סעי׳ ה:

 רבינו גרשום
 תייק וכו׳ ומהדר ליה רשב״ג
 [בר] מחווניתא. והא תנא
 קמא בר מחווניתא לא דכר
 שמיה בלשון קושיא גרםי׳:
 מאי שלחין דקאמר ת״ק
 באני מיודבנא. אבל בר
 מחווניתא לא מודבן ואתא
 רשב״ג למימר אפי׳ בר
 מתווניתא מודבן: ת״ש. אם
 סנטר בר מתווניתא הוא אי
 לא: אנקולמוס מכור. וזהו
 סופר העיד שכותב כמה
 יוצאין ופורעין מס למלך
 מבתים ושדות: סנטר נמי
 גברא. דהיינו בר מחווניתא
 ולא בגי: והא כדאיתא.
 דסנטר בגי. ה״ג ומי מצית
 אמרת הכי. דסנטר בגי: והא
 מדקתני סיפא. דהא ברייתא
 דרי יהודה: שייריה. מפרש
 לקמן: חורשין. יערין:
 המוקצין לעיר. כלומר שהן
 פתוחין לעיר וקוצצין ממנו
 בני העיר לצרכן: פיםקי
 באגי. קטנות שמסתפקות
 מהן בהמות: הא בגי. שהן
 גדולות מזדבני ואי אמרת
 דסנטר היינו בגי דמזדבני
 א״כ קשיא לד׳ יהודה דאמר
 ברישא דברייתא סנטר אינו
 מכור: לעולם סנטר באני
 ומזדבן ודקא קשיא לך
 רישא. איפוך רישא ר׳
 יהודה אומר סנטר מכור
 דהיינו כר• שמעון דאמר
 מכר את העיר מכר את
 הסנטר: והא ר• יהודה
 כרבנן ס״ל. בברייתא והכי
 מסתברא דהכי קתני ר׳
 יהודה לא את שייריה ולא
 את בנותיה ותניא המוכר
 את העיר לא מכר את
 בנותיה דהיינו רבנן ור׳
 יהודה נמי הכי קאמר.
 ומשני ר׳ יהודה סבר לה
 כוותי• דרשב״ג בחרא דבגי
 מודבנא. ופליג עליה בחדא
 דלא מכר את בנותיה משום
 דלא שייכי לעיר הוי:
 והבנות. כפרים אין נמכרות.
 עמה עם העיר: תלק אחד
 בים. מצד זה של עיר:
 וחלק אחד ביבשה מאידך
 צד של עיר: הא תגיח
 קייהו לגאו. בברין שמחוץ
 לעיר ופתוחין לעיר נמכרין
 עמה דשייכי עם העיר.
pn אבל אם פתוחות לבר 
 לעיר אין נמכרין עמה: והא
 קתני ולא תורשין המוקצין
 לה אין נמכרין עמה.
 אלמא אע״ג דנגיח קייהו
 לגיו אין נמכרין. ומשני
 אימא המוקצין הימנה דלאו
 פתוחין לה משום הכי אין
 נמכרין הא אי הוי מוקצין
 לה נמכרין: שהם לצרכה.
 מפר• בגמי: נו״ם׳ ואת
 חיצת הקנים שהוא פחות.
 שאם יש בסוף השדה חיצת
 הקנים. והן קנים הדוקרנין
 שעולין הרבה בגזע אחד.
 ואותו מקצת הוא פחות
 מבית זריעת רובע קב אינו
 חשוב ולא אמרי• דשיירו
 אלא נמכר עמה: ואת
 השומירה. בית קטן שבשדה
 שיושב בה השומר: ואת
 החרוב שאינו מורכב. בו
 ענף ממין אחר ולא חשיב
 ונמכר עמה: ואת בתולת
 השקמה. היינו ארז שעדיין
 לא קצצו נופין התתתונים
 שישביח וינדל לצורך קורה
 להיות סדן גדול לא חשיב

 ונמכר עמה:



 עין משפט
 נר מצוה

 מח א ב ג ד ה מיי׳ פטיו
 מהל׳ מטרה הל נ סמג
 עשי! פג טוש״ע מ״מ סימן

 רטו סעיף ה:

 לעזי רש״י
 פאשיל׳׳ש [פיישיל״ש].

 תמוכות גפן.
 ק ביל״ ש [קיבילי״ש].

 יתדות, קרסולי•.

 רבינו גרשום
 אבני דאכפא. אותן אבנים
 שמשימין על העומרץ כדי
 שלא יתפורו אילך ואילך:
 לד׳ מאיר. דאמר מכר את
 הכרס מכר כל תשמישי
 הכרם. כיון דמתקנן.
 שמשופין אע״ג דלא מניח
 על העומרין עדיין או על
 הבנין מכורות. לרבנן אין
 נמכרות עד דמנחן כבנין
 משום דלאו כגוף של קרקע
 דמי. א) אלמא עד דמנחן
 אכפי: תני סדורות. בגדר.
 קנים המחולקין המעמידין
 הגפנים. שלאותן שמעמידי׳
 בהם הגפנים קלופין הן
 הקליפות שעליהן כדי
 שלא יכנסו המים בין
 הקליפה ובין העץ ומתליע
 שלא יהיו אותן תולעין
 יוצאין ומתליעין הכרם:
 לר״מ כיון דמשפיין.
 שמקולעין ומחודדין הוו
 שימושי הכרם. לרבנן
 לא הוו שימושי הכרם
 עד דמנחן ומוקמי בכרם
 ואין נמכר: אע״ג דמטאי
 למיחצד. הואיל דמחובר
 לקרקע כקרקע דמי: ואע״ג
 דאלימי. הקנים נמכרין עמה
 הואיל דפחותה: שאינה
 עשויה בטיט אע״ג דלא
 קביעא יפה בקרקע. סד״א
 כיון דלא קביע לאו
 כגופה של קרקע דמי אפי•
 הכי מכורה: ואת חיצת
 הקנים. אלו קנים הדוקרנין
 ושיוצאים כמה קנים בגזע
 אחד אע״ג דאלימי. דמהו
 דתימ׳ שדה בפני עצמה
 דמי אפי׳ הכי מכורה:
 ואת החרוב שאינו מורכב.
 דאכתי כל ומן דלא צריך
 ריכבא לא דבר חשוב
 הוא. חרוב מורכב. כעין
 שמרכיבין בין האילנות
 זקנים כדי להתוירם בכוחן
 הואיל שאינו מורכב לאו
 שדה בפ״ע דמיא: ואת
 בתולת השקמה. שלא
 הגדיל כל כך שהוא בחור.
 שקמה כך הוא שם האילן:
 ואע״ג דצריכא לארעא.
 שתהא מונחת שם עד
 שתייבש: אף על גב דקביעי
 בשדה לא מכרה. [כיון]
 שהיא עשויה בטיט ורשות
 בפ״ע הוי: סדן השקמה.
 דהוי אילן תשוב שקוצצין
 הענפים שלו כדי להגדילן
 לצורך קורות וזהו סדן:
 מלבנות של פתחים. אותן
 אבנים שעומדין במזוזות
 הפתת שלועזין אושריי״ש.
 אותן מזוזות שבפתח הבית
 המחובר בקרקע מהו. מכרן
 או לא מכרן: כי תיבעי
 לך היכא דנקיטי בסיכי.
 שאין מחוברות בקרקע כי
 אם כעין שעושין ציר לדלת
 (בוימנא) שכל אחת נכנסת
 בחברתה ובכך מחוברין:
 לנוי עבידן. המלכנות ולא
 מזדבני. או דלמא (לא)
 אינהו מודבני: מלבנות של
 כרעי המטה. אלו לבנים
 שמשימין תחת כרעי המטה
 שלא יתליעו מלחלוחית
 של קרקע. שהיא בית רובע
 רשות כפ ״ע הוי ולא

 מזדבני:

 א) לכאורה צ״ל והלכך נעינן
 על דמנחן אטפי.

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סט.
 ואת השומירה. רשב״ס גריס ברישא שאין עשויה בטיט ובסיפא

 גבי לא מכר גריס העשויה ורבינו חננאל גריס איפכא:
 והוא דמחתן. אין נראה לפרש לר״יג) לממחי על העומרי׳ למה אנו
 צריטן שיהו מונחים על העומרים הואיל והעומרים שהן
 מלושין אינן מכורין ונראה לר״י ללא
 מחתן היינו שמעולם לא הניחו על
 העומרים ומחמן היינו שככר הונחו

 ולאו למחתי השמא:
 מחולקיץ. כערוך״ פירש שהסירו
 הקליפומ כלי שלא
 ימליעו: ולא את חיצת הקנים בו׳.
 אע״נ דקטיני. עול יאריך לקמן על
 משנה זו ובההיא לשומירה וחרוכ
 אלא כן לרך הגמרא שמתחלה מפרש

 המשנה ואח׳׳כ מאריך:
 בעי ר׳ אלעזד מלבנות פתחים.
 לא כסי׳ הקונטרס לאפתח
 הכית קאי להא לא איירי כלל במכר
 כית אלא נראה לר״י לאסתח שומירה
 קאי ואשומירה דרישא קאי לקתני

 למכר את השומירה:
 ארעא

 גמ' מאי אבנים שהן לצרכה הכא תרגימו
 אאבני דאכפא עולא אמר באבנים הסדורות

 לגדר והא תני ר׳ חייא אבנים צבורות לגדר
 תני סדורות הבא תרגימו אבני דאכפא
 לר״מ דמתקנן אע״ג דלא מחתן לרבנן גהוא
 דמחתן ולעולא דאמר אבנים הסדורות
 לגדר לר״מ דמתקנן אע״ג דלא סדרן לרבנן
 י הוא דםררן: ואת הקנים שבכרם שהן
 לצרכו: קנים מאי עבידתייהו אמרי דבי רבי
 ינאי הקנים המחולקין שמעמידים תחת
 הגפנים לר״מ דמשפיין אע״ג דלא מוקמן
 לרבנן הוא דמוקמן: ואת התבואה המחוברת
 לקרקע וכו׳: ואע״ג דמטאי למיחצד: ואת
 חיצת הקנים שפחותה מבית רובע: ואע״ג
 דאלימי: ואת השומירה שאינה עשויה

 בטיט: אע״ג דלא קביעא בארעא: ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת
 השקמה: אע״ג דאלימי: אבל לא מכר >* את האבנים שאינן לצרכה: לר״מ
 דלא מתקנן לרבנן דלא מחתן ולעולא דאמר אבנים הסדורות לגדר לד׳ מאיר
 דלא מתקנן לרבנן דלא סדרן: ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו: לר׳
 מאיר דלא משפיין לרבנן דלא מוקמן: ולא את התבואה התלושה מן הקרקע:
 ואע״ג דצריכא לארעא: ולא את חיצת הקנים שהיא בית רובע: ואע״ג דקטיני
 א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אלא אפילו ערוגה קטנה
 של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אינה נמכרת עמה אמר רב פפא והוא
 דקרו לה וורדא הפלניא: ולא השומירה העשויה בטיט: ואע״ג » המחברא
 בארעא: א<(ולא את חרוב המורכב ולא םדן השקמה: ואע״ג דקטיני:) בעי
 רבי אלעזר מלבנות של פתחים מהו היכא דמחברי בטינא לא תיבעי לך
 דהא מחבר כי תיבעי לך דנקיטי בסיכי מאי תיקו בעי רבי זירא מלבנות
 של חלונות מהו מי אמרינן לנוי בעלמא הוא דעבידי או דלמא כיון
 דמחברי מחברי תיקו בעי רבי ירמיה מלבנות של כרעי המטה מהו כל
 היכא דמיטלטלי בהדה לא תיבעי לך דהא מיטלטלי כי תיבעי לך היכא
 דלא מיטלטלי מאי תיקו: ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה «< וכו׳:

 מנא

 גמ׳ אמי דאכפא. לאחר שקצרו העומרים מניחין אותן לייכשן
 ומניחין עליהם אכניס כלי שלא יפזרם הרוח: הסדורות. כחוך
 השלה לעשוח גלר לשלה: צבורות. ואע״ג לאינן סלורוח חשיב להו
 תשמיש קבוע לשלה לימכר עמו: הכא תרגימו אבני דאכפא. כעין

 אמר מר הלר למילתיה לפרושי אליבא
 לר׳׳מ ואליבא דרבנן: לר״מ. לאמר
 פרק המוכר אמ הספינה (לקמן דף
 עי!:) מכר כרס מכר תשמישי כרס
 ושמעינן דאתא לאיסלוגי אדרכנן
 ולמימר דאסי׳ אותן תשמישין שאינן
 נמכרין לרכנן עס הכרס דלא קכיעי
 כל כך לר״מ מכורין הן והלכך ככל
 תשמישי כרם ושדה השנרן במשנמינו
 כעינן לפרושי היט דמי דלר״מ מכור
 ולרכנן אינו מכור והלכך לר״מ הני
 אבני דאכפא מכורין הן ככלל שדה
 טון דמתוקנומ ומזומנות לצורך
 העומרים: ואט״ג דלא מחתן. שאינן
 מונחוח כתוך השדה אלא חץ לשדה
 דלהט אהני מאי דאמר ר׳׳מ מכר כל
 תשמישי כרס לטסויי כמטרת השדה
 אפילו הנהו משמישין שאינן מונתין
 בתוכו הואיל ולצורך השדה נתקנו.
 והא דאמרן לעיל(לף שה:) אפילו מימא
 ר״מ התם קכיע כו׳ הני אכני דאכפא
 דמיתקני קרי קטעי אף על פי שאין
 מחוכרין כקרקע הרי קכועין לתשמיש
 שדה זו ואין דרך לטלטלן לשדה אחר
 ולא להשאילן: לרבנן. דאמרי לא
 מכר כל תשמישי כרס אלא המיוחדין
 הרכה למשמיש אין נמכרין אלא א״כ
 מחתן לתוך השדה: ולמולא דאמר
 אבנים הסדורות לגדר. ובעל כרמך
 סתמא כרבנן נקט למילחיה דלר״מ
 לא בעינן סדורות אלא דמתקנן לצורך
 גדר שדה זו: אט׳׳ג דלא סידרם. זו
 על גכ זו דככלל כל משמישי כרס הוא
 לרכנן לא מזדכני עד דסידרן לכך
 דהיינו מעשה גדול(י) ותשמיש קבוע:
 קנים מאי טבידתייהו. מה צריכין
 לכרס קנים הגדילים בקרקע דקנים
 סתמא משמע ליה במקום גידולן כמו

 חיצמ הקנים: קנים המחולקין. מפוצלין (« שמעמידים חחת הגפנים כדי שיהו הגפנים זקופין והאסכולות תולין באויר ולא ימקלקלו בקרקע
 וקורין להו פאשיל״ש: דמשפיין. משופין ומחוקנין לכך: אט׳׳ג דלא מוקמן. שאינן זקופין ונעוצים עדיין כקרקע: ואט״ג דמטאי למיחצד.
 הגיע זמן קצירמה וסד״א כל העומד לקצור כקצור דמי אפ״ה לגבי מכירה מכורים בכלל שדה. ובדלא מטאי לא איצטריך למיתני מכר דפשיטא
 היא שהד השדה מוכר עכשיו לגמרי וזה הלוקח לא יניח למוכר לכשל כאן פירותיו וללקיטה השחא לא חזו הלכך פשיטא דודאי מכר: אט״ג
 דאלימי. דבתר תפיסת הקרקע אזלינן. ופרושי הוא דקמפרש גמ׳ למתני׳ ואזיל: דלא קגיטא. בקרקע: לר׳ מאיר דלא מתקנן. דהשחא
 אינן תשמיש (0 כלל ולרבנן דלא מהמן דלא הוי השמיש קבוע וחשוב: דצריפא לארטא. לשטחה בשדה לאחר קצירה להנפח התבואה מריח
 הקרקע ולייבש: דקטיני. קנים דקים: נראה כעיני לפי שטת המשנה דקתני כין כך וכין כך לא מכר את חיצת הקנים שהיא כית רוכע
 ולא את השומירה שהיא עשרה כטיט ולא את חרוכ כו׳ ובסיפא דרישא לא מנינן להו במתנימין שכן סדר שמועה זו והט גרסינן לה ולא את
 החבואה החלושה מן הקרקט ואט״ג דצריכא לארטא ולא אח חיצח הקנים שהיא ביה רוגט ואט״ג דקטיני אמר ר׳ חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן
 לא אח חילח הקני! בלבד פוי עד אמר רב פפא והוא דקרו לה וורדא דפלניא ולא אח השומירה הטשויה בטיט ואט״ג דקביטא בטי ר' אלטזר
 מלגנוח של פחחים כוי בטי ר׳ זירא כו׳ בטי ר׳ ירמיה כוי עד היכא דלא מיטלטלי מאי חיקו ולא את תרוב המורכב ולא אה סדן השקמה
 אט״ג דקטיני מנהגי מילי אמר רב יהודה אמר רכ דאמר קרא ויקם כוי. ולפי שיש דכדס קצדס כשמועה זו טעו הסופרים ונשתכשו הספדם
 ולפי סדר שסדרתי אפרשנה: לא אח חיצח הקנים בלבד. שהוא דבר חשוב ומחזיק בית רובע בקרקע אמרו דאינו(י) מוכר עם השדה אלא
 אפי׳ ערוגה קטנה דלא הוי בית רובע. ואורחא למילתא נקט של בשמים לפי שדרך לקרות לה שם בפני עצמה והוא הדין לכל דבר שיש לו שם
 בפני עצמו. ובחיצת קנים בלבד פירש לך שיעורא דמילתא דפסיקא היא דאי הוי בית רובע יש לו שם בפני עצמו ואי לא לא: אמר רב פפא והוא
 דקרו כוי. לפרושי אחא היט דמי יש לה שם בפני עצמה דקאמר רבי יוחנן: וורדא דפלניא. ערוגת בושם של פלוני: אט״ג דקביעא.
 השומירה בקרקע טון דטוחה בטיט אינה מיטלטלח עוד וחשיבאג) רש לה שם כפני עצמה והרי הוא כמוכר אמ השדה שלא מכר אח
 הבית דאין כית ככלל שדה אלא ככלל מצר: בטי רבי אלטזר כוי. משוס מתגי׳ דקמיפלגא בשומירה בין עשרה בטיט לשאינה עשרה
 בטיט נקט לה הכא להך בעיא דקמיפלגא נמי בין עשויה בטיט לנקיטי כסיט. וכמוכר את הבית לחכירו קכעי אם מכר ככלל הבית
 מלבנות של פתחים אס לאו והוא תיקון שעושין סביב המזוזות ומלמעלה ומלמטה שהדלת שוקף עליהן: דמתברי בטינא. מחוברין בכותל
 אכניס כטיט: דהא מחברי. והוי מן הכימ עצמו: גסיכי. יתידות קכיל״ש ונוח לפרקן: מאי. מי אמדנן אינן צדטן לפחח כל כך ולא
 מכרן או לא תיקו: בטי ר׳ זירא. אס תמצי לומר מלבנות של פתחים דנקיטי בנךט מכודן ככלל הכית היינו משום דלחיזוק עטדן אכל
 מלבנוח של חלונוח דנקיטי בסיט מהו לנוי עבידן ולא מזדבני או דלמא טון דמחברי כסיט הא מיחכרי ונמכרין כדאמרן גבי מלכנומ
 פחחים אכל (יי) מהכד כטיט לא מיכעיא לן. כן נראה כעיני: מלבנות של הרטי המטה. חחיכוח ען היו נוחניס החח כרעי המטה כדי
 שלא ירקבו בקרקע. ואס ממצי לומר גבי פחחים וחלונות דמזדבני היינו משום דמחברי מיהא בסיט אכל הכא כדלא מיחבד
 למטה כלל כדמפרש ואזיל קמיכעיא ליה אס הוא מכור עס המטה או לא: דמיטלטלי בהדה. שמחוברין במסמרוח או בסיט:

 מנהני

 מסורת הש״ם
 א) רש״ל מ״ו, ג) צ״ל ואינה
 מטלטלמ עוד טון לטוחה
 כטיט חשינא דש וכו. רש״ש,
 נ) צ״ל לר׳׳י לפרש. יעכיץ,

 ל) [ערך חלק אי],

 הגהות הב״ת
 (א) נפי אכל לא מכר לא אמ
 האנניס שאינן לצרכה למ״ד
 אבני דאכפא לר״מ דלא
 מחקנן: (ב) שפ כטיט ואע״נ
 דקביעא כארעא: («) שפ
 ולא סדן השקמה ואע׳׳ג
 דקטיני מנא הני מילי כצ״ל
 ומינמ ונו׳ נמחק:
 (ל) ־שב״פ ד״ה אע״ג וכו׳
 מעשה גדול לתשמיש קכוע
 דומה הס״ד: (ס) ד״ה קנים
 המחולקין מסוצלין הס״ל
 ואמ׳׳כ מ״ה שמעמידים וכו׳
 והאשכולות תלויין נאדר:
 (ו) ד״ה לרט מאיר וכו׳
 תשמיש שדה כלל: (ז) ד״ה
 לא את חיצת וכו׳ דאינו מכור
 עס השלה: (א) ד״ה כעי ר׳
 ררא וכו׳ אגל אי מחכט:



 מסורת הש״ם
 א) ופי׳ ליקצי! חמריס גניהין
 תאלץ שאר אילנות גזולים
 הוצין שאר אילנות קטנים ציני!
 לקלים קטנים. ערוך ערך צני],
 נ) נ״א וצייני וגרסת הערוך
 וצינץ, ג) ]כראשית כג],

 ד) כס״א: מליקלי,

 תורה אור השלם
 1 וילןם שדה עפרון אשר
 במכפלה אשר לפני ממךא
 השדה והמערה אשר בו
 ובל לעץ אשר בשדה

 אשר בבל גבלו סביב:
 בראשית כג יו

 הגהות הב״ח
 (א) גפי אשר כמכפלה וגו׳
 וכל העץ אשר בשדה
 אשר בכל גבולו סביב מי
 שצריך לגבול יצאו אלו כצ׳־ל
 ותיבת סכיכ נמחק: (ג) שם
 אית בה דיקלי (יהינ ליה)
 תא״מ ונ׳׳נ ס׳׳א זביניה
 זביני: (נ) שפ לית ליה
 ליק לי מי׳ ט לחדא לליקלי:
 (ד) -שב״פ ל״ה מנהני
 מ־לי וכו׳ ככלל שלה דכתיב
 ויקם וגו׳ וטון למשכחינ!:
 (ה) ד״ה לכתיב רקס וכוי
 להיות להם גכול וכי׳ שלי
 הם נטועים וכו׳ בכלל השדה
 הס״ד ואח׳׳כ מ״ה סביב אמר
 רב: (ו) ד״ה ואי לא וכין
 ליה תרי דיקלי: (1) ד״ה
 מקח טעות וכוי ייתר משתית
 אבל מקח: (ח) דייה ארעא
 ט וכוי לדקלים הס״ד ואת״כ
 מ״ה לית ליה וכו׳ הרי הן
 של לוקח: (ט) ד״ה א״ל
 מוכר ללוקח שדה זו אני
 מוכר לך הס״ד: (י) דייה
 כ״ש הנן וכו׳ בכלל שדה
 להא לאמטנן: (כ) ד״ה הט
 גרסינן וכו׳ שדה זו אני וכוי
 אילני לנר הד׳׳א: (ל) תופי
 דייה ארעא ונו׳ השתא גרע
 רדיקלי משמע תרי כדכעי
 למימר לקמן וכוי לא קני ולא

 שייך כצ״ל:

 םט: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 מנהגי מילי. דחרוכ המורככ וסדן השקמה אין נמכדן בכלל שדה (י) וכיון דמשכחינן דאינן ככלל שדה ממילא ידעינן דאפי׳ אס
 אמר כל מה שבתוכה אינן נמכרין כדקתני מתני׳ בין כך וכין כך לא מכר כר דכל מה שבתוכה לא מהני אלא לטפרי תשמישי
 דשדה שאינן קכועין כל כך כגון קניס ואבנים שאינן מתוקנין לצרכה ומיהו להט קיימי אבל מרוב המורכב וסדן השקמה אשמעינן
 קרא דחשיכי שדה כפני עצמן ומי שיש לו ג׳ שדות ומכר שנים הסיצוניס ואמר לו כל מה שבתוכן אני מוכר לך דלא מכר שדה השלישי
 שביניהן אף כאן לא מכר חרוב

 מגא הגי מילי אמר רב יהודה אמר רב האמר
וקם שדה עפרון אשר במכפלה וגו׳ >א)  קרא 1
 מי שצריך לגבול םביב יצאו אלו שאין
 צריכין לגבול םביב אמר רב משרשיא מכאן
 למצרים מן התורה: אמר רב יהודה אהאי
 מאן דמזבן ארעא לחבריה צריך למכתב ליה
 קני לך א<דיקלין ותאלין והוצין ג)וציצין ואע״ג
 דכי לא כתב ליה הכי קני אפ״ה שופרא
אמר ליה ארעא ודיקלי חזינן  דשטרא הוא ב
 אי אית ליה דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ואי
 לית ליה זבין ליה תרי דיקלי ואי משעבדי
 פריק ליה תרי דיקלי גארעא בדימלי חזינן אי אית בה דיקלי» יהיב ליה ואי לאו
 מקח טעות הוא יארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי «< דחזיא לריקלי קאמר ליה
 אמר ליה לבר מהיקלא פלניא החזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שייריה אי
 דיקלא בישא הוא כל שכן הנך יאמר ליה לבר מאילני אי אית ליה אילני לבר
 מאילני אי אית ליה דיקלי לבר מדיקלי אי אית ליה גופני לבר מגופני אילני
 וגופני לבר מאילני אילני ודיקלי לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר
 רב יכל שעולין לו בחבל הוי שיור כל שאין עולין לו בחבל לא הוי שיור

 ודייני

 המורכב וסדן השקמה: דכתיב ויקם
 שדה עפרון וגו׳. עסרון מכר לו
 השדה לאברהם בסתמא כדכתעג) נתתי
 כסף השדה וגו׳ וקמהדר ליה עפרון
 ארץ ארבע מאות וגו׳ ואס׳׳ה קנה
 אכרהס כל האילנות כדכתיב ויקס
 שדה עפרון וגו׳ וכל העץ אשר בכל
 גבולו סביב ע״י קניית השדה סתם
 קנה גם את כל האילנות והאי אשר
 ככל גכולו קרא יתירא הוא דמצי
 למיכתכ וכל העץ אשר בשדה דהיינו
 כתוך גכולי השדה ולמידרש אתא מי
 שצריך לגכול אותן אילנות קנה
 שצריכין להיות (י) להו גבול סביב
 שלא יערער אדם עליהם לומר כתוך
 שלי נטועים ושלי הס דהיינו כגון
 אילנות דקין שאין להם שם והדכר
 שכוח מי נטעם לפיכך צריך לעשות
 להם גבול סביכ אכל כל חרוכ
 המורכב וסדן השקמה גדולים
 וחשוכים ואוושא מילתייהו רדוע של

 אדעא ודיקלי אי אית בה דיקלי
 כוי. אע״ג דאס לא אמר
 ליקלי כסחמא היו כולן מכורין מיהו
 השתא גרע (ל) כדכעי למימ׳ לקמן חוץ
 מחרוב סלוני דקני שאר מרובין אע״ג
 דבסממא לא קני דדיקלי משמע מרי
 ולא שייך הכא שופרא דשטרא אלא
 דוקא כשכותב בשטר אבל הכא
 דבעל פה לא ועוד דהתם כתיב דיקלין
 ותאלין כו׳ והכא דלא קאמר אלא
 דיקלין לא שייך למימר הט:

 חוץ

 עין משפט
 נר מצוה

 מט א מיי׳ פכ׳יד מהל׳
 מטרה הל׳ יד סמג
 עשי! פנ טושי׳ע מ״מ סי׳

 רטז סעיף א:
 נ ב ג ד מיי׳ שס הל׳ יג
 ועיי! נהשגות ונמ־׳מ

 טוש״ע שס ס״ה:
 נא ה מיי׳ שס הל׳ יא

 טוש״ע שם סעי׳ ג:
 נב ו ז מיי׳ שס הל׳ ינ

 טוש׳׳ע שס סעי׳ ל:

 מי הן ובקרקע מי הן נטועין ואין
 צריטן גכול הלכך אינן ככלל השדה סביב: אמר רב משרשיא מכאן למצרים מה״ת. שהקונה אמ השדה קנה אמ המצרים עצמן וכל
 האילנות הנטועין כמצר דמצריס בכלל שדה דהט משמע סביב כל האילנות הנטועין בקרקע המצר שהוא סביכ השדה קנה אכרהס. כן נראה
 בעיני: דיקלי. שגדלו כל צרכן: חאלין. שתילין נטעים כהורים: הוצין וציצין. גם הם מיני דקלים כדתנן (סיכה לף כמ:) ציני הר הבחל
 כשרין. רש מפרשים שאין אלו טוענין פירומ: ואע״ג דכי לא כסב ליה הכי קני. כדמנן המוכר אח השדה סחס מכר חרוכ שאינו מורכב ובתולת
 השקמה וכ״ש שאר אילנומ דהא לא משייר כמחני׳ אלא חרוכ המורככ וסדן השקמה: שופרא דשטרא. ייפוי כח השטר דאפי׳ אי אחו לפני כ״ד
 טועין יהבי ליה שהרי מפורשין בתוך השטר: א׳׳ל לבר מדיקלא פלניא פו׳ הכא לא גרסינן אלא לקמן כסמוך אחר דחזיא לדיקלי קא״ל:
 קפסיק גמרא א״ל. מוכר ללוקח ארעא ודיקלי מזכנינא לך שני מכירות הן שדה זו אני מוכר לך וקנה את השדה ואת הדקלים שבתוכו
 ודיקלי נמי מזבנינא לך במקום אחר דהא לא קאמר ארעא בדיקלי כדלקמן דהר משמע דקלים שבתוכה: הט גרסינן אי איה ליה דיקלי
 יהיג ליה סרי דיקלי. לכד אוחן שכשדה המכורין בכלל שדה דמטרה אחרח היא זו ומיעוט דיקלי שניס. ויש ספרים שכחוב בהן אי אימ ביה
 דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי דמשמע דאס יש שם דקלים הרבה כאומו שדה שמכר לו יחן לו מהן שנים ולא יוחר והשאר יעככ לעצמו
 ולא נהירא כלל דאילו א״ל האי ארעא מזכנינא לך קנה הכל אפילו הדקלים וכשהוסיף לפרש ארעא ודיקלי יפסיד הלוקח כ״ש שייפה
 כחו כדאמרן לעיל צריך למכתב ליה קני לך דיקלין ותאלין כו׳ דהוי שופרא דשטרא ולא אמרינן שני דקלים מכר לו והשאר עיככ
 לעצמו ועוד הכי איכעי ליה למימר חזינן אי אית כיה דיקלי לא יהיכ ליה אלא תרי דיקלי שהרי כולן היו מכורין מסתמא ואהני
 ימור לשון זה לשייר לעצמו ומדלא קאמר הט אלא קאמר יהב ליה חרי דיקלי ש׳׳מ דה״ק אם יש לו דיקלי לכד אוחן שמכר עם השדה
 שהן בחוך השדה יהיב ליה מרי דיקלי: (0 זבין ליה הרי דיקלי. יקנה לצרכו של זה שני דקלים שלא יהא מחוסר אמנה שכך התנה לו
 אני מוכר לך אילנות שאקנה לצרכך או יחזיר לו מן המעוח כנגד דמי שני דקלים: ואי משעבדי. למלוה: ארעא בדיקלי. שדה עם
 דקלים שבתוכו אני מוכר לך: ה״ג אי אית בה: מקח טעות הוא. ששיקר בו והדד מעות. ונהי דאין אונאה לקרקעות היכא דמוכר כיוקר אפי׳
 יותר משמומ ןג׳׳מ נז.ז(0 מקח טעות מיהא הר דלדעח כן לא לקח אלא היה סבור שיש בה דקלים כמו שאמר ליה: ארעא (״) ביה דיקלי. מקום
 הראר לדקלים לית ליה ללוקח דיקלי שאס אין דקלים בשדה אין זה מקח טעומ מ״ט דחזיא לדיקלי קא״ל קרקע יפה לגדל דקלים.
 ומיהו אי איח כיה דיקלי ה״ז של לוקח דכ״ש דה״ק ארעא דחזיא לדיקלי מזכנינא לך כלומר שהדקליס שבה טעונין סירות הרבה:
 א״ל. מוכר (« שדה אני מוכר לך לכר מדיקלא פלניא: תזיק אי דיקלא טבא הוא. כלומר מן הבינוניס שטוענץ פירוח קצח לחודיה שיידה
 דדעחו ליהנוח מפירוח שדהו פורחא וקנה הלוקח כל השאר בכלל השדה: ואי דיקלא בישא הוא. אע״פ שיש עדיין רעים ממנו אלא דקרו
 ליה אינשי להאי ליקלא בישא כגון ללא טעין קבא לאילו טעין קבא לאו דיקלא בישא הוא כדאמרינן כעלמא (לעיל לף כו.< דיקלא דטעין
 קבא אסור למקצייה: כ״ש הנך. המוטבים ממנו ששיירן לעצמו להט קאמר אסי׳ ההוא ליקלא בישא אני משייר לעצמי. ומיהו אס
 יש כשלה ליקלי כישא טפי מהאי אינהו מזלכני ככלל(י) להא לאמרי׳ כ״ש הנך אליקלי לטבי טסי מהאי קאי: ה״ג לבר מאילגי אי אית ליה
 אילני לבר מאילגי. כלומר אם אמר מוכר ללוקח שלה >׳< אני מוכר לך לכר מאילני חזינן אי אית כה שאר אילנות כגון זיתים ותאנים וחפוחיס
 וכל שאר אילנות חוץ מלקליס וגפנים שאין נקראין אילני: לבר מאילני. מכר לו אח השלה אכל האילנומ אינן מכודן שהד הוציאן מכלל שלה
 ושיירן לעצמו. והאי מילתא לפשיטא הוא אבל משום לבעי למימר לקמן אילני וגופני לבר מאילני נקט לה: אי איה ביה דיקלי. בההוא שלה ואין
 כו שאר אילנומ ואיהו אמר ליה לכר מאילני ולאי לכר מאילניי) מכר השלה והנהו לקלין שייר לעצמו. ואע״ג לאין סתמן קרוין אילנות אלא
 רגילין היו לקרותן לקלין מתוך חשיבותן ומתוך שהיו רוב אילנות שלהן לקלים טון לאין כאן שאר אילנות אלא לקלים האי לקאמר לכר מאילני
 אלקלים קאי: אי איה ביה גופני. כההוא שלה והמוכר את השרה מכר את הגפנים וכיון לאמר לבר מאילני ובשרה זו אין בו אלא גפנים לבר
 מגוסני קאמר ואס יש בשדה אילני וגופני ואיהו אמר לכר מאילני הכל מכר ואפי׳ הגפנים לכר מאילני דגסנים אין קורץ להן אילנומ ועליה
 דמוכר רמיא לגלויי דגם הגפנים שייר לעצמו הלכך יד הלוקח על העליונה: אילני ודיקלי לבר מאילני. הכל מכר לבר מאילני שהדקליס אין
 קודן להם אילני: גופני ודיקלי לבר מגופני. אי א״ל לבר מאילני ואין כשדה אלא דקלים וגפנים הדקלים מכר והגפנים שייר דגפנים לגט
 דקלים נקראין אילני וככלל אילני הן טפי מדיקלי כן נראה בעיני. וי״מ דאין זה וזה בכלל אילני ואין זה נקרא אילן יומר מזה והלכך המוטב
 דהיינו גפנים שייר לעצמו ולא נהירא דאם איתא דשניהן שרן ואין זה נקרא אילן יותר מזה ואיהו אמר לכר מאילני הוה לן למימר דתרוייהו
 שייר לעצמו שהד גילה דעתו שהכל קרא אילני מאחר שאין כאן שוס אילן אחר שיקרא אילן אלא אלו: ה״ג אמר רב כל שטולין כוי.
 ולעיל קאי היכא דא״ל לבר מאילני וקמפרש רב אלו הן אילנות ששייר שאס קטנים הן הרבה לא מיקד אילני. ולא גרסינן לבר מדיקלי ואילני
 א״ר כו׳ ופירוש בעלמא הוא: כל שטולין לי בתבל. ללקט פירותיו חשיכ אילן וכדקל מייד כדמפרש לקמיה שגבוה הרבה ופירותיו כראשו:

 דייני
 גופני ודיקלי. ודאי גבי דיקלי גופני אילנות נינהו ולא שייר אלא הגפנים: ואי אמר ליה ארעא מזבינא לך לבר מדיקלי. מה שייר: אמר רב כל שנבוה כל כך שעולין עליו בתבל הוי

 שיור. ואידך אילני לא הוי שיור וזבין ליה:

 רבינו גרשום
 וכל העץ אשר בשדה אשר
 בכל גבולו סביב. אותו אילן
 שצריך גבול סביביו שאין
 משתמר אלא על ידי גבול
 כעין שמקיפין גדר סביב
 השדה כדי שיהא משומר
 על ידי גבול מפני שנמוך
 האילן רכלי אינשי ליטול
 פירות אותו אילן נקנה אגב
 קרקע. אבל אילן שגבוה
 הוא כגון חרוב מורכב
 וסדן השקמה שאינו צריך
 לשומר ואינו צריך גבול
 דמתמת גבהותו משומר
 הוא שאין ידו של אדם
 יכולה להגיע לפירותיהן
 והענפים וחפירות שלו
 בגבהות עומדין ואין עולין
 לו אלא בחבל אינו נקנה
 אגב קרקע דדבר חשוב
 בפני עצמו הוא: אשר בכל
 גבולו סביב מיכן למצרים
 מן התורה. שהראה לו
 המצרים שסביבותיה מצד
 פלוני כך וכך מצר פלוני
 כך וכך. ואית דמפרשי מיכן
 ללוקחין שקונין המצרים
 שסביבות השדה דהיינו
 גבולי: דיקלי. אילנות
 תמרים גבוהים: תאלין אלו
 שאר אילני בחורין קטנים:
 הוצין. אילנות קטנים:
 וציצין. דקלים קטנים כעין
 צינייתא דבבל: ואע״ג דכי
 לא כתב ליה הבי ודאי
 קני. דאי אתי לפני בית
 דין פקח יהבי ליה והאי
 דלא כתב ליה הכי משום
 דטעות סופר הוא. אפילו
 הכי צריך למכתב ליה הכי
 דשופרא דשטרא הוא דאפי׳
 אתי לפני בית דין טועין
 דיהבין ליה דאי לא כתב
 הכי ואתי לפני בית דין
 הדיוטות לא יהבי ליה אבל
 השתא ליכא למיחש: אמר
 ליה. המוכר ללוקח: ארעא
 ודיקלי. מזבינא לך: אי אית
 בה דיקלי יהיב ליי תרי
 דיקלי. דדיקלי לא פחות
 מתרתי. ואי אית בה דיקלי
 משעבדי לבעל חוב של
 מוכר פריק להו מיניה ויהיב
 ליה ללוקח: ואי אמר ליה
 ארעתא ודיקלי מובינא לך
 ולית בארעא תרי דיקלי
 זבין ויהיב ליה: אי אמר
 ליה ארעא בדיקלי. אי איכא
 דיקלי זביניה זביני ואי לא
 מקח טעות הוא ולא קני
 כלום: בי דיקלא. משמע
 ארעא הראויה לדקלים. ואי
 בישא הוא ושיירה כל שכן
 דהנך דמעלו ממנו לא זבין
 ושיירינהו: אי אמר ליה
 ארעא מובין לך כר מאילני.
 אי אית ביה אילני ובין ליה
 הקרקע לבר מאילני כדמתני
 ליה. ואי בההיא קרקע
 אית בה גופני ואמר ארעא
 מזבינא לך לבר מאילני ודאי
 גופני בכלל אילני נינהו ולא
 זבין ליה אפי׳ גופני אי
 אית ביה דיקלי קרי להו
 אילני ולא זבין ליה. ואי
 אית כה אילני וגופני ואמר
 מזבינא לך בר מאילני ודאי
 גופני ובין ליה דלאו אילני
 נינהו לגבי שאר אילנות:
 ואי אמר ליה לכר באילני.
 ואית בה אילני ודיקלי ודאי
 אילני לא ובין ליה דיקלי

 זבין ליה דלגבי אילני לאו אילני נינהו הדיקל



 עין משפט
 נר מצוה

 ננ א ב מיי׳ פכ׳׳ל מהל׳
 מטרה הל׳ יג שמג עשץ
 פנ נווש״ע מ״מ שי׳ רטז

 סעיף ל:
 נד ג טוש״ע שס סעיף ל

 בהגייה:
 נה ד טור שס ועי׳ בנ״י:
 נו ה מיי׳ פ״נ מהל׳
 שטרומהל׳ינסמגעשי!
 סט טוש״ע מ״מ סי׳ רצו

 סעיף נ:

 רבעו גרשום (המשח
 ליה. כלומר שאותן איני
 נותן לך אלא בדמים יקרים
 אבל האחרים אתנם לך
 בדמי שאר אילנות. ואמר
 לן המור״ה האי לישנא
 דלדמי לאו דוקא כל כך.
 אלא האי לישנא מסתבר
 שפיר דכתב אלא לא קני
pn :הכא נמי לא קני 
 מחצי חרוב מחצי סדן
 שקמה פלוני מהו. מי אמרי׳
 הואיל דבלאו הכי לא קני
 שאד חרובין מורכבין והאי
 דקאמר הכי לגרועי לנפשיה
 קאתי ושאר חרובין ודאי לא
 קני. והאי חצי חרוב דשייר
 קני הלוקח או לא. אלא
 לדמי שאמר לו שדי אני
 מוכר לך חוץ מחצי שדה
 פלוני שאיני נותן לך באותן
 דמי שקנית וו. הכא נמי
 להיכא דאמר ליה שדי אני
 מוכר לך חוץ מחצי חרוב
 פלוני שאיני מוכר בדמים
 של שאר חרובין דעלמא
 אלא בדמים יקרים ולא קנה
 כלום מן החרוב. והכא נמי
 מוגה בספר לישנא אחרינא
 אלא דלא קני הכא נמי לא
 קני: בשטר. שכתב בשטר
 והעיד עדים כמה הפקיד
 לו: מגו דאי בעי א״ל
 נאנסתי מהימן. האי דקאמר
 נפקד זה נאנסתי הוא הדין
 נמי הוה טעין נגנבה לו
 או נאבדה היה פטור דש״ח
 הוא וש״ח פטור מגנבה
 ואבדה. אלא מש״ה אמר
 נאנסתי דאפי׳ א) שואל
 דחייב על הכל פטור אי
 טעין נאנסתי. או דלמא
 מצי אמר ליה המפקיד אם
 איתא דהחזרת לי שטרך
 בידי שיש לך משלי כך וכך
 מאי בעי: א״ל. אפי׳ הכי
 נאמן: אמר ליה ולטעמיך
 כי אמר ליה נאנסתי מי מצי
 א״ל שטרך בידי מאי בעי.
 אלא לא מצי אייל הכי נמי
 בהחזרתי לך לא מצי אייל

 שטרך בידי כר:

 א) נראה לטייס וצ״ל לאפי׳
 ש״ש למיינ כו•

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא ע•
 חוץ מחרוב פלוני אותו לא קני. לא גרסי׳ אותו חרוב להא
 מסיק לשאר תרובין נמי לא קנה ומיהו לפי הספרים לגרסי
 בתר הכי אלא ללמי ה״נ ללמי גרסי׳ ליה שפיר ולמי חרוב לא קנה
 בקרקע: או דלמא מצי א״ל שטרך בידי מאי בעי. אפילו למ״ל
 (כתובות יט.) מולה כשטר שכתבו צריך
 לקיימו ומהימן לוה לומר דפרוע הוא
 ולא אמר א״כ שטרך בילי מאי כעי
 המם משוס לזימנין אפשיטי לספרא
 זייר ליה רעל הלוה ליתן שכר כתיכת
 השטר ופעמים כשאין לו ללוה נותן
 המלוה בשבילו אבל הכא אין על
 הנסקל ליתן שכר ועול להמס לוה
 מאמין למלוה להניח שטר כילו משוס
 לכתיכ כיה תומה ישרים תנחם
 כלאמרי׳ בהמפקיל (ב״מ לף לה.) אבל
 הנפקל אינו מאמין אמ המפקיל
 ולעולם אינו מחזיר אמ הפקלון על
 שיחזיר לו השטר ועול לאין מלקדק
 כל כך לוה אחר המלוה לפי שעשה
 לו טוכה: ולימא ליה שטרך
 כידי מאי כעי. לאו משום לליהר
 מיגו כמקום עדים קפריך לא״כ מאי
 משני וליטעמיך כי א״ל נאנסו מי מצי
 אמר ליה שטרך בילי מאי כעי הא
 כי אמר נאנסו לא מוכחא מילתא
 ללאו קושטא קאמר ראע״פ שהשטר
 כילו יכול להיות שנאנסו אלא אור״י
 לס״ל למקשה להא לקאמר לנאמן
 נאמן לגמרי קאמר אפי׳ בלא שבועה
 ולכך היה סבור לבלאו מיגו לנאנסו
 מצי למימר התזרתי לך דאי ע״י מיגו
 מאנסו אמאי נאמן כלא שכועה ולהט
 פריך ולימא ליה שטרך כידי מאי
 כעי ומשני דמטעס מיגו נאמן ופריך
 כי אמר נאנסו לאו שכועה בעי:

כל שהעול כובשו לא  ודייני גולה אמרי א
 הוי שיור כל שאין העול כובשו הוי שיור
ולא פליגי הא בדיקלי הא באילני בעא  ב

 מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת חוץ
 מחרוב פלוני חוץ מסדן פלוני מהו אותו
 חרוב הוא דלא קני הא שאר חרובים קני
 או דלמא שאר חרובין נמי לא קני אמר ליה
לא קנה איתיביה חוץ מחרוב פלוני חוץ  ג

 מםדן פלוני לא קנה מאי לאו אותו חרוב
 הוא דלא קנה הא שאר חרובין קנה א״ל לא
 אפילו שאר חרובין נמי לא קנה תדע דאילו
 א״ל שדי מכורה לך חוץ משדה פלונית
 ההיא הוא דלא קני הא אחרנייתא קני אלא
 לא קנה ה״נ לא קנה ואיכא דאמרי בעא
 מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת חוץ
 מחצי חרוב פלוני חוץ מחצי סדן פלוני
 מהו שאר חרובין ודאי לא קני הא מה
 ששייר באותו חרוב קני או דלמא אפילו
 מה ששייר באותו חרוב נמי לא קני א״ל ילא
 קני איתיביה חוץ מחצי חרוב פלוני חוץ
 מחצי םדן פלוני שאר חרובין לא קנה מאי
 לאו שאר חרובין הוא דלא קנה הא מה
 ששייר באותו חרוב קנה א״ל לא אפי׳ מה
 ששייר באותו חרוב נמי לא קנה תדע דאילו
 א״ל שדי מכורה לך חוץ מחצי שדה פלוני
 ההוא הוא דלא קנה הא אידך קנה אלא
 לא קני ה״נ לא קני בעא מיניה רב עמרם

 מרב חםדא המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר לו החזרתים לך מהו מי אמרינן
 מיגו דאי בעי אמר נאנסו מהימן השתא נמי מהימן או דלמא >* אמר ליה
 שטרך בידי מאי בעי א״ל המהימץ ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי א׳׳ל
 וליטעמיך וכי א״ל נאנסו מי מצי א״ל שטרך בידי מאי בעי אמר ליה

 סוף
 שבאותה שדה הרי הן כמו אלו ולא נמכרו. ע״כ): ה״ג איתיביה חון מחרוב פלוני תו; מסק פלמי לא קנה. ולא גרסינן אותו חרוב לא קנה
 דא״כ קשיא מעליימא היא ולא מצי לתרוצי לקמיה שאר מרובין נמי לא קנה: לא שאר חרובין נמי לא קנה. להאי לקתני לא קנה אשאר
 חרוכין קאי וכל שכן האי דקמשייר ולאשמועינן אחא דלא הפסיד שאר חרובין כשטל ההוא ששייר יחידי: חדע. דלא קני: חון משדה
 פלוני. הסמוך ש לו חוץ למיצר: הא אחריני קני. כתמיה והלא שדה אחת מכר לו ולא השאר: ה״ג אלא לא קני ה״נ לא קני. כלומר אלא פשיטא
 לן דלא קני הלוקח שאר שדוח דהא המוכר שדה אחמ לא מכר כל שדותיו ככלל וכשטל שאמר שטוח זה חוץ משדה פלוני אין לנו לומר שמכר מה
 שלא רצה למכור דשדה אחת נמכרן למכור ולא שתי שדות ה״נ המוכר את השדה לא מכר חרוכ וסדן לחשיכי שלה כפני עצמן והלכך בשביל ששייר
 אחת מהן בלא צורך אין לנו לומר שמכר השאר: ואית דגרס אלא לדמי ה״נ לדמי. כלומר באוחו שדה שמכר שייר לעצמו דמי ההוא שדה דקאמר
 חוץ משדה פלוני ה״נ ה״ק שדה מכור לך חוץ מדמי חרוב פלוני רש עוד פירושים אמרים ולא נהירא כלל גירסא זו ופירושה (י) משובש
 היה כספרים לימן טעם כדכר טון דלא קני אמאי קאמר חוץ משדה פלוני ומיהו הטעם כדפרישיח לשייר ליה דרך לההוא חרוב או
 לההוא שדה ששייר נתכרן וכדאמרינן נמי (לעיל לף סג:< גט על מנמ שהדיוטא העליונה שלי ששייר מקום זיזין ומיהו היכא דליכא
 לטפרי שוס דכר אין לנו לומר טון דליכא לטפרי לגרועי נחכרן דדי לנו אס אינו מטפי ומררח בשיורו אלא שיססיד כממיה: חון
 מחלי סדן פלוני מהו. ולהאי לישנא סשיטא ליה דחוץ מסק פלוני לא קנה נמי שאר סדנין: שאר חרובין פשיטא הוא דלא קני. כדאמרן
 טעם לעיל חדע דאי א״ל כוי: ומשני לא מה ששייר באוסו חרוב נמי לא קנה. והא דקחני שאר חרובין לא קנה הכל קורא שאר
 חרוכין אפילו חצי חרוכ הנשאר: והכא נמי גרסי׳ אלא לא קני ה׳׳ג לא קני: בעא מיניה רב עמרם כוי. משוס דדייני גולה נקט לה הכא:
 בשנור. שכחכ כמה הפקיד לו וחממו בעדים ואהני ליה האי שטרא דלא מצי טעין נפקד להד״מ: וא״ל. נפקד היום ולמחר החזרתיו
 לן מהו דהא קי׳׳ל בחזקת הבתים (לעיל לף מה:) דהמפקיד את חבירו בעדים א״צ להחזיר בעדים אבל הכא דאיכא שטר ביד המפקיד
 מי אמרינן לה׳׳ג מהימן מיגו לאי בעי אמר נאנסו והוה מהימן וכשכועה כדלקמן נע״ב1 וכדכתיב שבועמ ה׳ מהיה בין שניהם (שמות כב<
 שהתורה האמינתו לנפקד השתא נמי מהימן ובשכועה כדלקמן נע״ב] רמה לו לשקר אי בעי הוה פטר נפשיה בטענת שקר לנאנסו ומשום
 דלא רצה לשקר ואמר החזרתיו נאמן: או דלמא אמר ליה. מפקיד שטרך בידי מאי בעי לא היה לך להניח השטר בידי אילו החזרת
 לי פקדוני כדי שלא אחזור ואתכענו וכמו מה לי לשקר במקום עלים דמי ולא אמרינן מה לו לשקר: וליעעמין אילו אמר ליה נאנסו
 כוי. הלכך לא מצי למיטען מפקיד שטרך כידי מאי כעי ולמה לי לשקר כמקום עדים לא דמי דהא עכיד איניש למידחי ואמר
 אבדחי אח שטרי ונפקד נמי לא הוה חייש לשטרא משוס דהוה מצי למיפטר נפשיה בטענמ אונס אבל מלוה את חבירו כשטר לא
 מצי טעין לוה פרעתי דא״ל אידך שטרך בידי מאי בעי וגכי לוה ליכא שום מיגו דאסי׳ טעין נאנסו צריך לשלם דמלוה להוצאה ניתנה:

 לאו

 דייני גולה. שמואל וקרנא בפ״ק לסנהדרין (לף ח: ע״ש): פל שהעול
 כובשו. חורשין היו בבקר סביב האילנות ואס העול כופף את
 האילן ועובר השור ללרכו ואין האילן מעכב השור לא חשיב. ומיהו
 אם אין אילנות גדולים בשדה אלא אלו הוו שיור כדאמרן נסט:] גבי דיקלי:

 הא בדיקלי. מילתיה דרב: הא
 באילני. שהעול כובשו דשיעור דעליית
 חבל לא שייך בהו דבלא תכל עולין ככל
 שאר אילנות על ידי ענסיס המחפצליס
 לכל צד. ושיעורא דכבישח עול נמי
 איכא למימר דלא שייך כדיקלי דאפי׳
 היכא דכביש ליה עול חשיכ הוא אס
 עולין לו בחבל: חון מחרוב. המורככ
 סלוני חוץ מסק השקמה פלוני והיו
 בה הרבה מרובין וסדנא מהו דאס
 הוה שתיק לא היו מכורין ככלל שדה
 אבל עכשיו ששייר אתד איכא למימר
 דשאר חרוכין מכר לו או דלמא
 שיורי לא יגרע כחו אלא אפילו שאר
 מרובין נמי לא קני הלוקח דבשביל
 שייפה המוכר את כח שלו שפירש
 כפירוש אינני מוכר לך ההוא מרוב
 אין לנו לגרע כחו כשאר אלא אי
 איכא מילחא לטפרי כהאי חוץ כגון
 דרך מטפיגן ליה כדאמר במתניתיןא)
 ומודי ר״ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו
 שאינו צריך ליקח לו דרך והאי חוץ
 מחרוב פלוני דקאמר לשייר דרך
 להאי(» דקל נמכרן ולא למעט השאר
 ואפי׳ לרבנן נמי איכא למימר לפיכך
 אמר חוץ מחרוב פלוני דבההוא
 חרוב היה חפץ יוחר ולא היה רוצה
 שיחבענו לוקח לדין ולחרוב זה
 איכרן לשופרא דשטרא אבל על שאר
 חרוטן לא משיש לכחוכ שופרא דשטרא
 דמ״מ כוטח הוא כמאי דקי״ל שאין
 חרוכ המורכב נמכר ככלל שלה. כן
 נראה בעיני ועיקר: (הג״ה. א״ל לא
 קנה. לא הוא ולא זולתו לטון שאפי׳
 לא פירש ליה חוץ כגון אלו אינן
 נמכרין ככלל שלה ה״נ לא קנה ולא
 פירש הללו אלא להוליעו שכל אילן

 מסורת הש״ם
 א) [לקמן עא.],

 הגהות הב״ה
 (א) נס׳ או ללמא מצי אייל
 שטרן: (נ) רשכ״ם ל״ה חוץ
 מחרונ וכו׳ לרך להאי חרוב
 נמכרן ולא: «) ד״ה חוץ
 משדה פלוני הסמוך למצר
 כצ״ל ותינומ לו חון נמחק:
 (ל) ד״ה ה״ג אצא וכו׳ זו
 ופירושה ופירוש משובש:

 רבינו גרשום
 כל שהעול כובשו. שהיו
 רגילין לחרוש אילנות
 במחרישה כשדה זרעים
 ומשימין עול בראשי
 השורים כעין שאנו רגילין
 ואם מכה העול באילן
 כשהוא חורש והעול כופף
 את האילן ודאי מכרו דלא
 הוי דבר חשוב. ואידך שיש
 בהן כח דאין העול יכול
 לכובשן הוי שיור: הא
 בדיקלי. בעינן כל שעולין
 לו בחבל: בעא מיניה רב
 אתא מרב ששת. אם אמר
 לו קרקע אני מוכר לך
 חוץ מחרוב זה וחוץ מסדן
 פלוני ואיכא חרובין אחריני
 מורכבין וסדן שקמה מהו.
 מי אמרי׳ הואיל דבלא תנאי
 נמי לא מכר שום חרוב
 מורכב ולא שום סדן שקמה
 דקתני מתני׳ לא מכר לא
 תרוב המורכב ולא סדן
 שקמה והאי הואיל דקא
p מסדן n מתני ליה הכ־ 
 פלוני לטפויי ללוקח קאתי
 דמשמע הכי האי הוא דלא
 יקנה הא שאר חרובין קני.
 או רלמא אפי• שאר חרובין
 נמי לא קני והאי דקאמר
 הכי משום האי טעמא
 דאמדי׳ לקמן לדמי: אייל
 לא קני. אפיי שאר חרוכין:
 תדע. דאפי׳ שאר חרובין
 נמי לא קנה: דאילו אמר
 ליה מוכר ללוקח ׳שדי אני
 מוכר לך חוץ משדה פלוני.
 כלומר חוץ מן אותה שדה.
 וכי מי אמרי ההיא דלא
 קני הא אחרנייתא דיליה
 קני בהמיה. והא לא אמר
 ליה שדותי מכורין לך. אלא
 לדמי דאמר ליה שדי אני
 מוכר לך חוץ משדה פלוני
 שאיני נותן לך באותן דמים
 שנתתי לך זי. אבל אמו
 מן האחרות שתרצה אתן
 לך באותן דמים שנתתי לך
 זו. הכא נמי להיכא דאמר
 ליה חוץ מחרוב פלוני וחוץ
 מסדן פלוני אפיי בלאו הכי
 לא קני ליה. לדמי קאמר



 מםורת הש״ם
 א) ג׳ימ קד:, ב) גס״א: טלו,

 גליון הש״ם
 תום׳ ר״ה םוף כוי וצריך
 vrtb. עי׳ לעיל דף ה ע״ג

 מוס׳ ד״ ה מי:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גם׳ ומר סבר לא מצי
 אמר ליה שטרך כידי
 מאי בעי לא דטלי עלמא:
 (ב) ־שב״ם ל״ה שטר טס
 וכו׳ ילא הוה מצי טעין וכוי:
 (ג) כא״ד וגובה מונו כולו

 אבל השמא:

 מוסף רש״י
 האי עיסקא פלגא מלוה
 ופלגא פקדון. המקבל
 פרגמטיא מבעל הבית
 ושמהצה כפי דמיה שהיא שיה
 כאן והוא מוליכה למקוס
 היוקר למחציח השכר, חצי
 אחריוח אונסים עליו כמלוה
 ומצי אחטוחה על געליס

 כפקדון וב״מ קד ו.

 ע: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 לאו שגועה געי. בממיה. והשמא אמרת נאמן בלא שבועה וע״י
 מיגו לא מצית למיפטריה משבועה ע״י טענתו לקיימה בלא שבועה
 כדכתיב נשמות כב] שבועת ה׳ תהיה בין שניהם: לימא גפלוגתא. הא דרב
 חסלא: שטר כיס היוצא על היתומים. ראובן שנתן מעות לשמעון
 למחצית שכר וכתב לו שטר כמה
 הפקיד לו וממ שמעון והוציא ראובן
 אותו שטר על היתומים למבוע מהם
 פקדונו והימומיס טוענין שמא אבינו
 החזירו לך א״נ טענת ברי טענו ואילו
 היה מלוה בעלמא שהלוה ראובן
 לשמעון ומח שמעון טלי עלמא מודו
 דנשבע ראובן וגובה כל השטר מן
 הימומיס דליה לאבוהון שוס טענה
 גבי מלוה ולא (« מצי טעין נאנסו
 אלא היה נשבע שלא המקבל מן הלוה
 כלום וכגון שהיה טוענו הלוה אשמבע
 לי דלא פרעמיך כדאמרינן כשכועוח
 (דף מא.) וגבי יחמי דידיה דלא ידעי
 למיטען טענינן להו ונשבע וגובה
 חובו «) וכו׳ אבל השמא דלא הוי
 כולו מלוה אלא פלגא מלוה ופלגא
 פקדון כדין כל מעות הנתונות למחצית
 שכר כדמפרש ואזיל הוא דפליגי דייני
 גולה דהיינו שמואל וקרנא ודייני א״י
 דהיינו ר׳ אמי ור׳ אסי כפ״ק דסנהדרין
 (דף יז: ע׳׳ש): נראה כעיני דה״ג
 ודכ״ט אית להו דגהרדטי. וכ״פ רטנו
 חננאל ולא גרס סכרוה דמסקנא נמי
 הט ס״ל: דאמרי נהרדטי. בככא
 מציעא בסרק המקבל האי עיסקא
 דיהיב איניש לחכריה למחצית שכר פלגא הוי מלוה להחחייב
 באחריות המקבל דהיינו אוחו חצי שנוטל ממנו הריוח ופלגא הוי
 פקדון גביה ואינו חייב באחריוחו דהך פלגא דקשקיל ממנה מפקיד
 רווחא והתם מפרש טעמא עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה
 וניחא ליה למלוה דאיכא קצח אחריות על זה וקצח על זה ואס
 נגנב או אבד הכל אין האחד מפסיד הכל אלא כין שניהן והלכך
 טון דסממא דמילמא כן הוא דפלגא הר מלוה גביה צריך הנוחן
 לקבל עליו תרי מילמי כהססד הואיל ושקיל פלגא כאגר ט היכי
 דלא להוי רביח מאי דטרח מקבל בפלגא דפקדון משוס פלגא
 דמלוה שהלוהו דמאי דמקבל נוחן אחריומ עליה טפי מפלגא
 הוי שכר למקבל בשביל טירחא דקטרח בפלגא פקדון או פלגא
 יקבל הנותן בהפסד ותילתא באגר ומקבל יטול חרי תילתי
 דהאי דקשקיל מקכל רווחא טפי מפלגא זהו שכר טירחא ואין
 כאן רביח והט מפרש כאיזהו נשך (ב״מ לף סח0: מאי לאו. כפלגא
 דפקדון קמפלגי בדרב חסדא דאמר לעיל נע״אז נאמן דבפלגא דמלוה
 הכל מודין משבע וגובה אוחו דאסילו אי הוה אבוהון קייס לא
 מצי טעין החזרחי דאמר ליה שטרך כידי מאי כעי וטענמ מיגו
 ליכא דאסילו אם נאנסו צריך להמזיר דהא מלוה היא גטה הלכך
 נשבע וגובה כדין הבא ליפרע מנכסי יתומים אלא כפלגא דהוי
 פקדון קמיפלגי ובדרב חסדא דדייני גולה דאמרי נשבע וגובה
 כולו לא סכירא להו כרב חסדא דאמר נאמן אלא אי הוה אבוהון
 קייס לא היה נאמן לומר החזרתיו לך ואף על גב דאיכא מיגו
 דטענמ אונס משוס דא״ל אידך שטרך בידי מאי בעי הלכך נשבע
 וגובה כולו מן היחומיס אפילו פלגא דסקדון ודייני א״י סברי לה
 כרב חסדא דאילו היה אבוהון קייס הוה מצי למיטען החזרמיו לך
 כמיגו דהוה מצי למימר נאנסו ולא הר אידך מצי למימר שטרך
 בידי מאי כעי וטענינן נמי הכי בשביל יחמי ומשחכעי יחמי
 שבועה יורשין כדמפרש בשבועוח ומה.] שבועה שלא פקדנו אבא כו׳
 כדמפרש החס הלכך נשבע וגובה מחצה מלוה אבל פלגא פקדון
 לית ליה: ה״ג לא דכ״ט איס להו דרג תסדא והפא הוי. דייני גולה
 סברי בעלמא סכירא לן כרב חסדא דגאמן לומר החזרתיו לך אבל גבי
 יתמי ליכא למימר הכי דטון דאיכא שטרא ביד נותן ואיהו לא קטעין
 פרעתיך אבן לא טענינן ליתמי דאם איתא דפרעיה מימר הוה
 אמר בשעת צואת מיתה והשתא דאיכא תרתי שטר ביד הנותן
 וגס לא צוה כשעת מיתה הלכך נשבע וגובה כו׳»: דאנםיה. ולא
 הספיק לצוות: תרתי. כממיה דסתרן אהדדי דטון דגאמן אמאי
 נשבע וגוכה כולו והא מצי אבוהון למיטען החזרתי לך פלגא סקדון

 ונטעון

 סוף סוף כי אמר ליה נאנסו לאו שבועה בעי
 ה״נ מאי נאמן *נאמן בשבועה לימא בפלוגתא
 דהני תנאי דתניא שטר כיס היוצא על
 היתומים דייני גולה אמרי נשבע וגובה כולו
 ודייני א״י אמרי בנשבע וגובה מחצה ודכולי
 עלמא אית להו תהרדעי אידאמרי נהרדעי
 גהאי עיםקא פלגא מלוה ופלגא פקדון מאי

 לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר מצי א״ל
 שטרך בידי מאי בעי ומר סבר לא יא< אמרי
 לא דכולי עלמא אית להו דרב חסדא
 והכא בהא קמיפלגי דמר םבר אם איתא
 דפרעיה מימר הוה אמר ומר סבר אימור
 מלאך המות הוא האנמיה שלח רב הונא בר
 אבין המפקיד אצל חבירו בשטר ואמר
 לו החזרתיו לך נאמן ושטר כים היוצא על
 היתומין נשבע וגובה כולו תרתי שאני
 התם דאם איתא דפרעיה מימר הוה אמר
 רבא אמר הלכתא נשבע וגובה מחצה
 אמר מר זוטרא הלכתא בדייני גולה א״ל
 רבינא למר זוטרא הא אמר רבא נשבע
 וגובה מחצה אמר ליה אנן דרייני גולה

 איפכא

 סוף סוף כי א״ל נאנסו לאו שבועה בעי. תימה למאי דמפרש
 ר״מ בהגוזל קמא >ב״ק דף קו. ושם) בשמעתא דהטוען טענת
 גנכ כפקדון דלא מיחייכ שכועת שומרין אלא היכא דאיכא הודאה
 כמקצח היכי קאמר לאו שבועה בעי אין ה״ג דלא מיחייב שכועה

 דאורייחא ואין לומר לאו שבועה כעי
 שבועמ היסמ קאמר דהיט חיסק
 אדעחיה דרב עמרם דנאמן דקאמר
 רב חסדא ליפטר אפילו משבועח
 היסח ועוד דאמר בסרק כל הנשבעין
 (שבועות לף מה:< גבי רמי בר ממא
 ורבא מכלל דתרוייהו סברי המפקיד
 אצל חטרו בעדים אין צריך להחזיר
 לו בעדים בשטר צריך להחזיר לו
 בשטר 8וצריך לפרש וצריך להחזיר לו
 בשטר אס אין רוצה לישבע אבל
 כשכועה נאמן כי היכי דלא תיקשי
 דרבא אדרכא דרכא אמר לקמן
 דמהימן לומר החזרמי לך במיגו
 דנאנסו דקאמר רכא הלכמא דנשבע
 וגובה מחצה ואי כשכועמ היסמ איירי
 היכי קאמר בעדים א״צ להחזיר לו
 כעדים ומהימן לומר החזרמיו לך
 כלא שכועה הא לעולם כעי שכועח
 היסת ואומר ר״ח דהך שבועה דהכא
 מדרבנן ונתקנה קודם שבועת היסת
 כמו ההיא דהכומב (כתובות לף פז:)
 דהסוגמת כתובתה ועד אמד מעידה
 שהיא פרועה דקאמר התם דהרא
 שכועה דרכנן: מ ״ד נשבע וגובה
 כולו לית ליה דרב חםדא. וא״מ

 אכתי אמאי גובה כולו דניטעון ליממי נאנסו וי״ל דמלתא דלא
 שטח היא לא טענינן ליתמי דנאנסו קלא אית ליה ואע״ג דאכוהון
 הוי מהימן לומר שנאנסו מיהו לא טענינן להו ומאן דאמר נשכע
 וגוכה מחצה סכר דלא מצי אמר ליה שטרך כידי מאי כעי וטענינן
 להו החזרחיו לך אף על גב דלא טענינן להו נאנסו כיון דאבוהון
 היה מהימן בטענה זו מיגו דאי בעי אמר נאנסו ואין להקשות
 לרכי אכא דאיח ליה ממוך שאינו יכול לישבע משלם אמאי פטרינן
 להו הא מחויכין הן שכועה ואין יכולין לישכע דלגט יורשין לא
 אמרינן מחוך שאינו יכול לישכע משלם כדדרשינן כפ׳ כל הנשבעין
 (שבועות דף מז. ושסו שכועת ה׳ חהיה כין שניהם ולא כין היורשין
 ואס תאמר לרב ושמואל דקאמרי התם אין אדם מוריש שבועה
 לבניו פי׳ אין אדם מוריש ממון שיש בו שבועה לבניו אמאי פטורין
 מלשלם ר״ל דהא דאין אדם מוריש היינו דאין נזקקין לא לשבועה
 ולא לפרעון כדסירש הקונט׳ המס ואם באין לגבומ בשטר אין גובין
 אכל אס מוחזקין הן וכאין לגכות מהן כי הכא אין מוציאין מהן
 ופטורין וכן מוכח כהדיא כס׳ כל הנשבעין >שס דף מת:) דמשני הא
 מני כ״ש היא דאמרי שטר העומד לגכוח כגכר דמי אלמא כדכר
 הגבוי אדם מוריש שכועה לכניו: נשבע וגובה מחצה. נראה
 דאינו נשבע על הכל דלמה ישבע בחנם טון דאין משלמין לו אלא החצי
 הלכך ישבע שבועה שיש לי בידס ואין לי בידם סחוח מחצי דלא
 ליהר מרע ליה לדיבוריה כי ההיא דשנים אוחזין כטליח (ב״מ דף ה:<:
 דאם איתא דפרע מימר הוה אמר. דוקא הכא שיש שטר על
 כניו היה לו להודיעם דפרוע הוא אכל מלוה על פה אמרינן
 דאין גובה מן היורשין ואפילו הניח קרקעות ואפי׳ מגדולים אלא
 כשהודה ומת א״נ דשמתוהו ומימ בשמתא דהתם לא אמרינן אס איחא
 דפרע מימר הוה אמר דאין לו להודיעו כל מה שלוה ופרע כל ימי
 חייו אלא דוקא הכא שיש שטר כדפרישית: אמר רבא הלכתא
 נשבע וגובה מחצה. ומה שקשה דרבא אדרבא בשכועות פירשחי
 לעיל וריכ״ס מפרש דלא קשיא מידי דהכי איתא התם א״ל רבא
 מאי מעלייחא א״כ שבועח שומרין דחייב רחמנא היכי משכמת לה
 מחוך שיכול לומר לא היו דכריס מעולס יכול לומר נאנסו דאפקיד
 ליה בעדים דאפקיד ליה בעדים נמי מתוך שיכול לומר החזרתי לך
 יכול לומר נאנסו דאפקיד ליה בשטר פירוש טון דאפקיד ליה בשטר
 איכא שכועה כנאנסו דאז אין לומר מתוך שיכול לומר המזרתיו לך
 והיה נאמן כלא שכועה דהא המפקיד אצל חכירו כשטר צריך להחזיר
 לו בעדים ומן הדין אפילו בשכועה לא היה נאמן אי לאו משוס
 דמהימן במיגו דנאנסו בשבועה והשחא אין להקשומ כלום משם:

 האמין

 עין משפט
 נר מצוה

 נז א מיי׳ פ ״כ מהל׳
 שטרוח הל׳יב סמגעשין
 פט טוש״ע מ״מ סי׳ רצו
 סעיף נ [וברב אלפס ג״מ
 פ״ג דף פז. ונכחוגות פייט

 דף קינ.]:
 נח ב מיי• פ״ו מהלכות
 שלוחי! ושותפי! הל׳ א
 ועי׳ בהשגות ונמ״מ סמג
 עשי! סט טוש׳׳ע מ״מ סי׳
 קמ סעיף ד [וברב אלפס

 נ״מ פ״ט דף קכח.]:
 נט ג מיי׳ שס וסמג שס
 טיש״ע שס וטוש״ע י״ד

 סי׳ קעז סעיף ב:

 רבינו גרשום
 סוף סוף כי אמר ליה נאנסתי
 מי לא צריך שכועה. אנא
 נמי הכי אמינא מאי נאמן
 בשבועה: שטר כיס היוצא
 על היתומים. כגון מי שנתן
 לחבירו ממון שירוית לצורך
 שניהן והקרן של נותן וכתב
 לו שטר שכך וכך נתן לו
 ממון למחצית שכר ומת
 המקבל והוציא הנותן אותו
 שטר כיס על היתומין: דייני
 גולה. דגרסי׳ בכל התלמוד
 היינו שמואל וקרנא: אמרו
 נשבע. הנותן וגובה כל
 הקרן שלו אע׳׳ג דיש
 שטר בידו דהבא ליפרע
 מן היתומים לא יפרע
 אלא בשבועה: האי עיסקא.
 דיהיב חד ממון לחבירו
 להרויח לשניהן איהו לא
 הוי כולה פקדון ביד
 המקבל אלא שויוה רבנן
 פלגא מלוה ופלגא פקדון
 ועבדו מלתא דניחא ליה
 למלוה וניחא ליה ללוה.
 דאי אמרי׳ דכולה מלוה
 כיד המקבל ונגנבה או
 אבדה משלם המקבל כולה
 כדין מלוה שנגבית כולה
 ואי אמריי דכולה פקדון
 משתבע המקבל דנגנבה או
 אבדה וקא מפסיד הנותן
 הכל. ומש״ה פלגא מלוה
 כיון דאית ליה למקבל הנאה
 מיניה משלם פלגא ופלגא
 פקדון הואיל דהנותן אית
 ליה רווחא מיניה: מאי
 לאו בדרב חסדא קמיפלגי.
 דבעא מיניה רב עמרם מרב
 חסדא לעיל המפקיד אצל
 חבירו בשטר וכו׳ ואמר ליה
 רב חסדא נאמן ודייני גולה
 לית להו דרב חסדא דאם
 איתא דאית להו דרב חסדא
 לא הוו משלמי היתומין
 אלא פלגא דהיינו מלוה
 ולא הפקדון דמגו דאי בעו
 מצו למימר היתומין נאנסו
 בידי אבא ואמרי החזירו
 לך מהימני ולית להו לשלם
 אלא פלגא דמלוה דאההוא
 פלגא דמלוה לא מצי פטרי
 גופייהו בנאנס משוס דחייב
 באחריות החצי. ודייני א״י
 אית להו דרב חסדא:
 לא דכ״ע אית להו דוב
 חסדא. ושאני התם אמאי
 אמרו דייני גולה דגובה
 כולה משום דליכא למימר
 מיגו ולא מצו לטעון אבא
 החזירו דאם איתא דפרעיה
 אבוהון מימר הוה אמר
 קודם מיתתו פרעתי. ודייני
 ארעא דישראל סברי לא
 יהיבנא ליה אלא פלגא
 דאכתי איכא למימר מגו.
 ודאמרת הוה ליה לאבוהון
 למימר. דאימר מלאך המות
 אנסיה בפתאוס ולא מצי
 אמר: תרתי. ליכא למימר
 דםתרא דא לדא דאי אמרי•
 המפקיד אצל חבירו בשטר
 ואמר לו החזרתי לך נאמן
 לא אמרי• דשטר כיס היוצא
 על היתומין רגבי כולה
 משום דהאי עםקא פלגא
 פקדון ואמרי• מגו. ומשני
 אמאי גובה כולו דאי איתא
 וכוי: אנן דדייני גולה



 עין משפט
 נר מצוה

 ס א ב ג מיי׳ פכ׳׳ו מהל׳
 מטרה הל׳ ג ל סמג
 עשי! פנ טוש״ע מ״מ סי׳

 רטו סעיף ה:
 שא ד מיי׳ שס הל׳ ה

 טוש״ע שס סעיף ו:
 םב ה ו ז מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש״ע שס סעיף ז:
 פנ ח מיי׳ שס הלי ה

 טוש״ע שס סעיף ו:
 פד ט י מיי׳ פי״א מהל׳
 זטה ומחנה הל׳ כנ
 סמג שס טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 מנ סעיף יל:
 םה כ מיי׳ פכ״ל מהל׳
 מטרה הל׳ ו סמנ שס
 טוש״ע ח״מ סי׳ רטז סעיף

 ט:
 פו ל מיי׳ שס הלי ח

 טוש״ע שס סעיף יא:

 רבינו גרשום
 איפכא מתנינן. דהכי אמרו
 דאינו גובה אלא מחצה: זה
 פירש. שהוא קונה השדה
 מן המוכר. וכיון דלא פירש
 כל הדבר שבה הלכך לא
 קנה הני דמפיק מתני׳ ווה
 המקבל מתנה אין דרכו
 לפרש מהמקבל הלכך יש
 לו הכל. ומקשה רבי האי
 זה לא פירש וזה לא
 פירש הוא. דאין דרכו של
 קונה לכתוב כך אני קונה
 אלא המוכר דרכו לכתוב
 כך וכך אני מוכר: אלא
 זה היה לו לפרש. ללוקח
 שנותן דמים היה לו לדקדק
 שיכתוב לו המוכר בשטר
 כל מה שיש בשדה וכיון
 דלא דקדק שיפרוש לו
 הוא הוא דאפסיד אנפשיה
 ואין לו כל הני דמפיק
 מתני׳. אבל המקבל מתנה
 לא היה לו לפרש לדקדק
 שיתן לו הכל אלא כיון
 שנתן לו סתם ולא אמר
 חוץ מזה קנה הכל: מאה
 גולפי. מאה חביות: פיםקא
 האחין שחלקו. זכו בשדה:
 בכולה. שחלקו עם הבור
 ועם הדות דכל אחד מקנה
 לחבירו חלקו בעין יפה:
 המקדיש את השדה הקדיש
 את כולה. דבל המקדיש
 בעין יפה מקדיש אפי׳ הבור
 והדות: ר׳׳ש אומר המקדיש
 את השדה לא הקדיש. מכל
 הני דקתני מתני• טפי ממוכר
 אלא חרוב ושקמה דהמוכר
 לא מכר והמקדיש הקדיש
 כדמפרש בגמ׳: הרי וה
 לא קנה קרקע. דגי אילנות
 יש להן קרקע ולא לשנים:
 דלא מכחשי בארעא. לא
 לניר ולא לזריעה הלכך לא
 קפיד בעל השדה הלוקח
 בהן והן של מוכר השדה
 וצריך ליקח לו דרך אבל
 הכא היכא דמשייר אילנות
 דהנהו אילנות שרשייהו
 מכחשי בהקרקע ולא אמר
 ליה הלוקח כלום ש״מ
 דודאי שיורי משייר המוכר
 קרקע מקום האילנות לפניו
 להכי לא קאמר ליה מידי:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא עא.
 האחץ שחלקו זכו בשדה זכו בכולה. וא״ת לרכ דאמר לעיל
 (דף סה.) יש להן דרך זה על זה משוס למוכר בעין רעה
 מוכר היכי אמר הכא זכו ככולה כמו גכי מתנה ר״ל הכא לאו
 משום עין יסה הוא אלא משוס דרוצין להסמלק זה מזה ואין
 משיירין לכל אחד אלא הצריך לחלקו
 כגון דרך: אמר רכ הונא
 אע״ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות
 כוי. וא״ח לפי׳ רכינו שמואל דלר״ע
 דאמר כעין יפה מוכר קנה אילן
 אחד יש לו קרקע מאי קאמר רב
 הונא אף על גב דאמרי רבנן הקונה
 כ׳ אילנות אין לו קרקע כו׳ משמע
 דאי הוה אמר דקנה קרקע אז לא
 היה חידוש כמשייר כ׳ אילנות דיש
 לו קרקע א׳׳כ מאי קאמר ואפילו
 לר״ע וכו׳ מה אפילו הא לדידיה קנה
 אילן אחד יש לו קרקע וי״ל דה״ק
 דאע״ג דאמור רבנן דב׳ אילנוח לא
 קנה קרקע ובשלשה קנה משוס דלא
 אזיל קרקע בתר אילנות אלא כשיש
 ג׳ ולא בב׳ ולא מטעס עין יפה אפ׳׳ה
 בשייר אזיל קרקע בתר שניט) והשמא
 ודאי אי לאו טעמא דעין יסה ה״א (5ו<
 דכשניס קנה קרקע כל שכן בשייר
 שני אילנות לפניו דיש לו קרקע:

 לימא

לא את הבור א (  איפכא מתנינן לה: מתני׳ א
 ולא את הגת ולא את השובך בין חרבין בין
 ישובין בוצריך ליקח לו דרך דברי ר׳׳ע וחכ״א
 אינו צריך >א< גומודה ר׳׳ע בזמן שאמר לו חוץ
 מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר
 ר׳׳ע אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ׳׳א צריך
 ליקח לו דרך ״יבד״א במוכר אבל בנותן
 מתנה נותן את כולה ההאחין שחלקו זכו בשדה
 זכו בכולה י המחזיק בנכםי הגר החזיק בשדה
 החזיק בכולה ״׳המקדיש את השדה הקדיש
 את כולה ר״ש אומר המקדיש את השדה
 לא הקדיש אלא את החרוב המורכב ואת
 םדן השקמה: נמ׳ מאי שנא מכר ומאי שנא
 מתנה פירש יהודה בן נקוםא לפני רבי זה
 פירש וזה לא פירש האי זה פירש וזה לא
 פירש זה לא פירש וזה לא פירש הוא חאלא
 זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש
 טההוא דאמר להו הבו ליה לפלניא ביתא

 דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוה מחזיק
 מאה ועשרין אמר מר זוטרא מאה אמר ליה מאה ועשרין לא אמר ליה רב אשי
 אמר מי לא תנן ייבמה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן
 אלמא ה<מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב יה״נ מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:
 המקדיש את השדה הקדיש וכר: אמר רב הונא אע״ג דאמור רבנן י<כהקונה
 שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע ימכר קרקע ושייר שני
 אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי׳ לר׳׳ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי
 ״גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל אילנות דקא מכחשי בארעא >«

 אם

 ונטעון נמי ליממי: ״)אמר רבא הלכתא נשבע וגובה מחצה. פלגא
 מלוה אבל פלגא סקדון לא גבי דטענינן להו ליחמי אביהם החזיר לך
 ומשחכעין שכועמ יורשין ופטורין. והך דאמרינן כפ׳ כל הנשבעין
 (שבועות דף מה:) אמר רמי כר חמא כמה מעליא הא שמעחא א״ל

 רבא מאי מעליותא כו׳ עד מכלל
 דתרוייהו סבירא להו המפקיד אצל
 חגית בעדים א״צ להחזיר לו בעדים
 בשטר מיהא צריך להחזיר לו בשטר
 פר׳׳ח וא׳׳נ כעדים והכא קפסיק רבא
 נשבע וגובה מחצה דמשמע דאין
 צריך להחזיר לו כעדים כרב חסדא
 איכא למימר דהאי דקאמר החם
 מכלל דמרוייהו סכירא להו לא קאי
 אלא אהמפקיד אח מכירו כעדים
 אבל אהמפקיד בשטר לא קאי וא׳׳נ
 קאי לאו דוקא דהא מדרמי בר ממא
 דשני לרבא דאפקיד ליה בשטר איכא
 למידק דס״ל לרמי בר חמא הט אבל
 מדשחיק רכא ליכא למידק דהאי
 דשחיק משוס דלפי סכרח רמי בר
 חמא דס״ל דמפקיד כשטר צריך
 להחזיר לו כעדים ליכא לאקשויי חו
 ומיהו רכא אכחי כקושיא קאי דלא
 מעליא ההיא שמעחא כדפסיק
 הלכחא הכא נשבע וגובה מחצה ואין
 צדך להחזיר לו בעדיס: איפכא
 מתגיגן. דייני גולה אמרי נשבע וגובה
 מחצה דהיינו נמי כרבא: מתני" לא
 אס הבור. שכשדה אע״פ שאמר לו
 כל מה שבחוכה: מפרן לאחר.
 והשדה עיכב לעצמו: במה דברים
 אמורים. כל הני לא מכר דמחני׳ »):
 במוכר. דאפי׳ למ״ד מוכר בעין יפה
 מוכר ה״מ דמה שמפרש כמכירמו
 מכר הכל ולא עיכב לעצמו כלום
 ממה שמכר לחכירו כגון המוכר כימ

 ושדה שלא עיכב דרך לילך לבורו ולדותו ולגתו אבל למכור יוחר ממה שפירש לגט הכי לא הוי עין יפה למכור ככלל שדה דכדם אחרים
 שאינן ככלל שדה: אבל בגוהן מחנה נותן את כולה. כל הני (י) דאמרו לא מכר ואפילו הני דאינן ככלל מה שכתוכה כגון חרוב
 המורכב וסדן השקמה ובור וגח ושובך והכי מוכח גט הקדש וה״ה לכל הנך וטעמא משום דנותן כעין יפה נותן יותר מדאי
 ואפילו מאי דלא הר ככלל שדה הואיל וקבוע כתוך השדה ומיהו אס יש מעות כשדה או תכואה חלושה שאינה צדכה לקרקע או כל
 דבר שלא הוצרך למנא דממני׳ להזטר ולומר לא מכר משוס דמילמא דפשיטא הוא דאינו ככלל שדה כלל ההיא ודאי לא קנה לה מקכל
 מתנה: זהה בכולה. אפילו כור וגה ושוכך שכשדה קנה שכיון שזה נוטל שדה אחת וזה אחת כנגדו להסתלק זה משל זה נמכוונו.
 ומיהו להיומ לו דרך לפנימי על החיצון איכא למימר דאית ליה כרכ כדפרישנא טעם לעיל (לף סה.) דא״ל אדור כשדה שלי כי היט
 דדרו בה אכהתאי כדכתיב נתהליס מה] תתת אבותיך יהיו בניך: החזיק בכולה. אסילו בחרוב וסדן. ואע״ג דחשיבנא ליה כגמ׳ 1סט:] כשמי שדומ וגט כ׳
 שדות ומצר אחד בינייהו והחזיק באחת מהן ע״מ לקנות אותה ואח חבירמה אמדנן בחזקת הבתים (לעיל דף נג0 אותה קנה חבירתה לא
 קנה אפ״ה הבא קנה דנהי נמי דב׳ שדות חשבינן לשדה ולחרוב המורככ מיהו ליכא מצר ביניהן דכב׳ שדומ ואין מצר אחר ביניהן
 דמו: הקדיש אח כולן. דכעין יפה מקדיש כמו נותן: ר״ש אומר המקדיש אח השדה לא הקדיש. כלום מכל אותן דבדס שאמרנו
 גבי מוכר דלא מכר דהמקדיש דעתו כדעמ מוכר שלא הקדיש אלא מה שפירש: אלא אח חרוב המורכב כוי. דאע״ג דגבי מכירת
 השדה אינן מכודן הכא מוקדשין. וטעמא מפרש בגמ׳ 1ע״ב]: גמ׳ מאי שנא מכר ומ״ש מתנה. נהי נמי מותן בעין יפה נומן טפי ממוכר
 אפ״ה זימנין שאינו נומן אלא מה שמפרש בפיו אבל מידי שאינו בכלל לא קיהיכ כגון הנך דמנן כהו לא מכר: זה פירש. נותן פירש
 לו את הכל והלכך קנה הכל. ולקמיה פדך עלה: ומתמה האי הו׳ והרי זה לא פירש וזה לא פירש (י). דהמוכר והנותן סחמא
 קחני: זה היה לו לפרש. נומן מתנה טון דרגיל ליתן בעין יפה אס איתא דהאי לאו בעין יפה יהיב היה לו לפרש ולשייר בור וגת
 ושוכך וכל הנך דמתני׳ ומדלא (י) שייר הפסיד אבל מוכר זוזי אנסוהו ולא מכר אלא מה שפירש ואפילו אם יש שרגיל למכור בעין
 יפה מסתמא אין לומר כן דיד לוקח על החחחונה דלא היה לו לפרש. ורכינו חננאל פירש הקונה היה לו לפרש דכיון שנומן דמים אינו
 מתכייש מן המוכר ומדלא הזקיק למוכר לפרש לו הכל הפסיד אבל מקבל מתנה בושת יש לו מן הנותן ואין לו לפרש ולשאול לו בור
 וגמ ושוכך הלכך עליה דנומן רמיא לגלרי ואס לא פירש קנה הכל: דמחזיק מאה גולפי. בקרקע רוחב ואורך הכית יכולין לסדר מאה
 חביות דהיינו י׳ חביומ אורך על י׳ חביוח רוחב: דהוה מחזיק מאה ועשרים. ולא היה לו טח אחר של מאה: מאה ועשרים לא אייל.
 רטול בבית ה׳ חלקים וחלק ו׳ דהיינו כ׳ חכיומ יפסיד: בעין יפה יהיב. כל הכימ כולה והאי דקאמר מחזיק מאה גולפי סבור היה שלא
 היה מחזיק יוחר ולשם חשיכומ אמר כן דמתנה גדולה כזאת נותן לו: דאמור רבנן. כמתני׳ דהמוכר את הספינה (לקמן לף פא.): שני
 אילנות. אבל ג׳ חשיט שדה אילן וקנה קרקע כיניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו ואם מחו יש לו קרקע (י) כדמנן לקמן כהמוכר
 את הספינה: ה״ז לא קנה קרקע. טניהן וחוצה להן וגם אס מתו אין לו קרקע ליטע אחרים כמקומן כדמנן לקמן באידך פירקין ולא קנה אלא
 לפירותיו כל זמן שיתקיים האילן ואליכא דרכנן אתיא דאמרי (י» כעין רעה מוכר אבל אליכא דר״ע יש לו קרקע ליטע אחרים במקומן
 אס ימומו אלו כדמוכח לקמן בשמעתין נעב.] גט מקדיש ג׳ אילנוח כזה אחר זה דאמרינן דלא הקדיש קרקע אמד׳ אי ר״ע הא מוכר בעין יפה
 מוכר וכ״ש מקדיש אלמא כמוכר ב׳ אילנות לחבירו דהיינו דומיא דג׳ אילנומ בזה אחר זה דקנה קרקע עם האילן וה״נ אמדנן כחזקה הכתים
 (לעיללף לז0 מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא לר״ע ורכנן ואע״ג דסיפא דמיירי כג׳ אילנות מוקמינן לקמן כאידך פירקין נפב:] אפילו כר״ע
 מיהו דשא לאו ר״ע היא: יש לו קרקע. ליטע אחר כמקומו לכעין רעה מכר לו הקרקע: ואפי׳ לר׳׳ע. גמרא קאמר ליה דאפילו
 לר״ע אמרה רכ הונא דאי לרכנן פשיטא כדפדך לקמן נע״ב]: הגי מילי. גט מכר את הבית ושייר בור ולות רלית ליה שוס היזק ללוקח להא
 לא מכחשי בארעא והלכך לא חשש לשייר כלום מן הקרקע סביב הבור ולא הדרך אבל אילנות שמקלקלין את הקרקע שייר מן
 הקרקע עם האילנוח אף לחזור וליטע במקומן אס יזקינו אלו משום דלא לימא ליה לוקח עקור אילנך כשימומ והיפטר מכאן:

 דאס

 מסורת הש״ס
 א) נלעיל סל:], נ) [לעיל
 סה.], ג) ערט! יל., ל) [לעיל
 שה.], ה) [לעיל נג. סה.],
 ו) [לקמן פא.], 1) [לעיל לו.
 לקמן פנ:], ח) שייך ללף ע:,
 נו) צ״ל שני אילנות. יעניין,

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה ותכ׳׳א אינו צריך
 ליקח לו דרך ומולה:
 (ב) נטי לקא מכתשי כארעא
 שיוריה שייר דאם איתא:
 (ג) דשב״ם ל״ה נמה לכריס
 וכו׳ למתני׳ דפירקין הס״ל:
 (ד) ד״ה אכל וכו• כל הני
 דאמרן לא מכר ואפי׳ הנהו
 לאינן נכלל: (ה) ד״ה ומתמה
 וכו׳ לא פירש הוא להמוכר:
 (ו) ד״ה זה היה וכו׳ ימרלא
 פירש הפשיל: (ז) ד״ה שני
 אילנות וכו׳ יש לו קרקע
 ליטע אחריס במקומן
 כלתנן לקמן: (ח) ד״ה ה״ז
 וכו׳ לאמד מוכר נעין:
 (ט) תום' ל״ה אמר וכו׳ ה״א

 דכיון לכשניס קנה:

 מוסף רש״י
 לא את הבור ולא את
 הגת. קתני דשא המוכר
 השדה מכר האנניס כוי
 אנל לא מכר האנניס שאינם
 לצרכה, ולא את הנור ולא
 אח הנח כוי, ככור שכתון
 השדה מיירי, שהיו עושי!
 נחוך השדה כור להשקוחו,
 ולא אח הנח שנשלה !לטיל
 סד:). בין חרבין. שאין
 מיס נכיר ואין כרמיס סמוך
 לנת ולא יוניס בשובך !שם).
 בין ישובץ. מיושנים, יאית
 דגרסי יושבים, כל הנך אינן
 נכלל שדה נשם). וצריך.
 המוכר, ליקח לו דרך :שם

״ לעיל סד..׳. ש  וראה מוסף ר

 במה דברים אמורים.
 לפליני רבנן ואמרי לצריך
 לוקח ליקת לרן אבל מוכר לא
 צריך משוס לגעין רעה מוכר,
 הני מילי מוכר, אבל בנותן
 ממנה מולו לנעין יפה יהינ,
 דהינ נס את הדרן (לעיל
 סר.!. הקדיש את כולה.
 כל אשר כתונה ׳:ערכיו יד י!.
 לא הקדיש. אילנות שכה,
 אלא את החרוב המורכב
 ואת סדן השקמה. שהס
 זקניס וגדולים מאד רונקיס
 משדה הקדש טסי משאר
 אילנות, והט מפורש ננ״נ,
 סדן השקמה דדרן שקמין
 לקון אומס כדי שינדלו נעוט
 וקודס שנקצן קט ליה כתולמ
 שקמה ולאתר קציצה קט ליה
 סדן השקמה, הט תניא כמס׳
 נדה וח: ערכיו יד <. הקונה
 שני אילנות. סתמא לא קנה
 קרקע סניניו כלל ואפילו
 מקום האילן, והרי הוא כמי
 שקנאן לפיריתיו שכשיינש
 יעקרנו רלך ולקחו פא יי. הני
 מילי גבי בור ורות. הוא
 דקאמר ר״ע דלא עיככ דרך
 לעצמו סביבות הבור, דלא
 קא מכחשי בארעא. שיכול
 הלוקח לזרוע על שפמו ולא
 יצעק עליו הלוקח לעקור
 בורו מכאן, להא אינו מרקו
 כלל, הלכך לא אסיק מוכר
 אלעמיה לעכב לעצמו כלוס
 מן הקרקע והלכך צטך ליקח
 ממנו לרך לילך אל כורו
 !לעיל ל! <. דקא מכחשי.
 השרשיס בקרקע וגס מעכבי!
 אמ המחטשה ולאי אסיק
 אלעמיה לשייר לעצמו קרקע
 שכיכות האילנומ, כדי שלא
 יוכל הלוקח לערער עליו
 ולומר כשינשו אילנותיו עקור
 אילנותיך שקול חיל דהא מזקי

 לארעאי (שםו.



 מסורת הש׳׳ס
 א) צ״ל הוכמה הוא. רש״ש,
 3) וצ״ל לרגנן], ג) הקהיצומ
 יעקנ מציין לדף לז: דייה מכר,

 גליון הש״ס
 תום׳ ד״ה ואי בו׳ דלא
 שייר אלא חוצה לו. עיין
 לעיל 0 ע״א מוס׳ ד״ה לא:

 הגהות הב״ח
 (א) תום' ד״ה לימא ומ׳
 דטפי אימ ליה כקרקע היכא
 דמשייר: (3) כא״ד לר״י
 לפרש דאי איתא דלא שייר:
 (1) בא״ד ה״א מכר קרקע
 ושייר לפניו שני אילנומ
 אין לי קרקע: (ד) ד״ה
 מדנפשייהי יכי׳ יאימר דיי

 דודאי לריש דלא עניד:

 עא: המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא
 ראם איתא דלא שייר כוי. ואנן סהדי דלדעת כן עיכב את האילנות
 לעצמו שיהיו כאן לעולם אף לחזור ולינוע אתרים כמקומן כדרך
 שהיה לו כח זה כאילנות הללו עד עכשיו אכל לוקח אילנות אין לומר
 לצורך כל הימים לקחו וליטע אחרים במקומן דעכיד איניש דזכין
 ארעא ליומיה ולפירות קנאו: לא
 הקדיש. מכל הנך דאמרן לא מכר:
 אלא חרוב המורכב כוי. אבל שאר
 אילנות ממילא קדושים הם בכלל שדה
 כמו שמכורין מסתמא ככלל שדה:
 אמר ר״ש מה נזעם. הוו מוקדשין
 חרוכ וסדן טסי מכל הנך דלעיל
 דס״ל מקדיש כמוכר שלא הקדיש אלא
 דכריס דשייכי לשדה טוכא דהוו נמי
 מכורין לענין מכר והלכך חרוב
 המורככ אינו מוקדש ככלל שדה:
 הואיל ויונקין משדה הקדש. הוא
 הקדיש אח השדה כעין יפה אפילו מקום החרוכ והסדן וכששיירו
 לעצמו לא שייר עמהן קרקע נמצאו גדלים מקרקע הקדש וגידולי
 הקדש הקדש נינהו. אלמא המשייר אילנומ לעצמו אינו משייר
 קרקע אלא כעין יפה מוכר ומקדיש כל הקרקע: ואי אמרת.
 דמאן דמזבין קרקע לאחר ומשייר אילנות לעצמו משייר כמו כן
 קרקע יניקח האילנוח וה״ה למקדיש אליכא דר״ש דהא כי הדדי
 נינהו א״כ אמאי קדשי חרוב וסדן משוס שיונקין משדה הקדש הא
 כי ינקי מדנפשייהו קא ינקי ממה ששייר לעצמו ולא מקרקע
 הקדש: ומשני ר״ש דאמר כר״ע. רבו דמוכר בעין יפה מוכר הכל
 ולא שייר מן הקרקע כלום בין לצורך לרך בור ודות שעיכב בין
 ליניקת האילנות ששייר לפניו ומצי לוקמ למימר ליה היום ולמחר
 כשייכש האילן עקור אילנך שקול וזיל וה״ה להקדש ומיהו לגכי
 מוכר בכלל שדה דברים שאינן בכללו לא שייך למימר עין יפה
 ועין רעה דמה שלא פירש לא מכר. והשתא הדר כיה הגמרא
 ממאי דאמר לעיל וע׳׳אן ואפילו לרכי עקיכא כר: ורב הונא. דמשייר
 קרקע עם האילנומ דאמר כרכנן דכעין רעה מוכר ושייר לעצמו
 ממה שמכר את הצריך ליניקמ אילנומיו דומיא דדרך בורו ודותו
 ששייר עם הבור יהדות. ומיהו במסקנא דשמעמא [עב:] מיתוקמא הא
 דרב הונא אפילו לר״ע וה״נ אמרינן בחזקת הבתים (לעיל דף לז.)
 פשיטא מכר קרקע ושייר האילנומ לפניו יש לו קרקע ואפילו לר׳
 עקיבא כר. והא דמשני גמרא ר״ש דאמר כר״ע ולא קמשני ר״ש ס״ל
 המקדיש כעין יפה מקדיש טפי ממוכר דאילו מוכר ושייר אילנות
 לפניו כמו כן שייר קרקע לעצמו כדרב הונא אכל מקדיש בעין
 יפה הקדיש הכל ולא שייר אלא החרוב לכדו כלא קרקע ליכא
 למימר הט דאס כן לאו למוכר מדמי ליה מכל וכל ולא לנותן
 מתנה מדמי ליה מכל וכל אלא קצת מדמי ליה למוכר דלא
 הקדיש אלא דכריס שככלל שדה ולנותן מתנה מדמי ליה שלא
 שייר כלום לעצמו במה שפירש והקדיש דכל הקרקע הקדיש
 ולא שייר מקום יניקת חרוב והא לאו סכרא הוא אלא או לנותן
 ממנה מדמי ליה לגמרי כרבנן דאמרי הקדיש את כולן או למוכר
 מדמינא ליה מכל וכל דט היט דמוכר שדה לא מכר בור וגת
 ושוכך הוא הדין למקדיש וט היכי דמוכר כעין יפה מוכר כל
 מה שפירש במטרמו ולא שייר מן הקרקע כלום אפילו ליניקמ
 אילנומיו ה״ה למקדיש: וקמתמה כרבנן פשיטא. כיון דבעין רעה
 מוכר ועוד דמצי לוקח למימר ליה עקור אילנך שקול וזיל משוס
 דמכחשי בארעא קל וחומר הוא לגבי כור ודומ דלא מכחשי
 בארעא ואפ״ה אמרי רבנן דשייר דרך לעצמו לכורו ולדותו כל
 שכן גבי אילן: נפקא מינה. הא דרב הונא דאמא לאשמעינן אליבא
 דרבנן דשייר קרקע לעצמו דאי נפלי הדר שתיל להו דאי לאו
 דרב הונא הוה אמינא שייר אילנות לפניו יש לו קרקע כל ימי קיום

 האילנות

 אם איתא דלא שייר לימא ליה עקור אילנך
 שקול וזיל תנן ר׳ שמעון אומר המקדיש את
 השהה לא הקדיש אלא חרוב המורכב וסדן
 השקמה ותני עלה אמר ר״ש מה טעם הואיל
 ויונקין משדה הקדש ואי םלקא דעתך שיורי
 שייר כי קא ינקי מדנפשיה קא ינקי ר״ש
 דאמר כר״ע ורב הונא דאמר כרבנן כרבנן
 פשיטא נפקא מינה דאי נפלי הדר שתיל להו

 ומי

 לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל. פ״ה עקור אילנך לכשייבש
 ומימה דמה כחא) הוא זה דמנא ליה שאינו רוצה לעולם
 להסתלק מן הקרקע ואין ה״נ דמצי א״ל עקור אילנך לכשייבש ועוד
 מדמסיק כתר הט דאי נפלי הדר שמיל להו משמע דעד השתא הא

 דקאמר יש לו קרקע היינו לזרוע
 חחמ האילן ועל זה אינו מפרש שוס
 טעם ועוד קשה דהשתא משמע דטפי
 אית ליה בקרקע (א) דמשייר לפניו ב׳
 אילנות ממאי דאית ליה דרך כשמשייר
 כור ודוח לר״ע וכלוקח הר איפכא
 דקנה 3׳ לא קנה קרקע לפי מה
 דפרישית בפרק חזקמ הבמיס (לעיל
 לף לז.) וקנה בור ודות יש לו דרך
 לר״ע על כן נראה לר״י לפרש דאי
 (0 לאו דלא שייר כלל קרקע לימא ליה
 עקור אילנך לאלמר ולכך זקוק הוא

 לשייר הקרקע ליניקת האילן ומיגו דנמת לשיורא משייר נמי קרקע
 לזרוע סביב האילן וליטע אמר במקומו לכשייכש כדמסיק אכל גט
 לוקח לא שייך למימר הכי מגו דזטן קרקע ליניקת האילן
 זבין נמי לזרוע סביב יליטע אחר במקומו שהמוכר מה שהוא רוצה
 מוכר ומה שרוצה משייר אבל הלוקח אינו קונה מה שרוצה אלא
 מה שהמוכר רוצה למכור לו וא״ת דהשחא משמע דטפי משייר
 קרקע עם האילן ממה שמשייר דרך לכור ודות ולעיל משמע דאי
 לאו דרכ הונא הוה אמינא מכר קרקע ושייר («) אילנות שנים אין לו
 קרקע אפילו לרכנן כדמסיק דאי נפלי הדר שתיל להו ואמאי הא
 ג<לרב׳ כששייר כור ודומ יש לו דרך א״כ כ״ש שיש לו קרקע עם
 האילנומ ששייר כלפי׳ ר״ל דה״מ מעיקרא דלא ידעינן טעמא
 דמיגו דנחמ לשיורא משייר טפי דרך לבור ודומ לפי שהוא צריך
 יותר דרך לבור ודות ממה שצריך לקרקע בשביל האילן אבל השתא
 דאשמועינן רב הונא טעמא מיגו דנחת לשיורא שייר טפי קרקע
 עס האילן מדמשייר דרך עם בור ודומ דהא ודאי ביניקמ האילן

 משייר טסי מדרך לכולי עלמא שאינו רוצה לקוצו לאלחר:
 ואי םלקא דעתך שיורי משייר פו׳. תימה לר״י ולר״ח דמ״מ
 לאו מדנסשייהו ינקי °דלא שייר אלא מוצה לו כמלא אורה
 וסלו כדאמרינן בפרק הספינה (לקמן לף פב.) והאילן יונק ט״ז
 אמה ר״ל דלא מפליג ר״ש ואמר אפילו חרוב ושקמה שענפיו
 יוצאים חוץ לט״ז אמה קאמר דהקדיש ואמאי הא לא ינקי משדה
 הקדש שקנה כל הקרקע שתחח ענפיו וחוצה להן כמלא אורה
 וסלו א״נ כשהוא מוכר לאחרים לא קנה הלוקח אלא חוצה להן כמלא
 אורה וסלו אכל הכא כשמשייר לעצמו משייר כל צורך יניקמ
 האילן: מדנפשייהו קא ינקי. מימה מאי קשיא ליה נהי
 דגט מכר אמר דמשייר קרקע כהדי אילן גט הקדש לא משייר
 דמקדיש טפי כעין יפה מקדיש ממוכר וט האי גוונא פריך לקמן
 לר״ש אליכא דמ״ד מקדיש אילן אחד לא הקדיש קרקע אי אליכא
 דר״ע האמר מוכר כעין יפה מוכר לענין דרך כל שכן מקדיש
 דמקדיש טפי בעין יפה הוא מקדיש להיומ קרקע קדושה לגבי אילן
 אע״ג דכמכר אין הקרקע מכורה עס האילן דכן צריך לפרש כדפרישיח
) והיה ר״י מחרץ דהכא לא (  כחזקת הכמיס (לעיל לף לו: ל״ה ממטעג
 כעי לשנרי הכי משוס דאית לן לדמויי הקדש או למכר או למחנה וא״כ
 לא הוה דמי לחד מינייהו דכמכר משייר כהדי אילן קרקע ולממנה
 נמי לא דמי דבמתנה נתן אמ כולן אבל לקמן פריך שסיר דטון
 דסבר ר״ע למוכר כעין יפה מוכר א״כ מקדיש בעין יפה מקדיש
 כמו במתנה דכמחנה נמי הוי דיגא דכי יהיב ג׳ אילנוח בזה אחר
 זה יהיב נמי קרקע וחזר בו ר״י דא״כ מגופה דמתניתין מפשוט
 דר״ש דלא כר״ע דכמחנה לכולי עלמא נחן אח כולן ובהקדש
 קאמר ר״ש דלא הקדיש אמ כולן וכמסקנא נמי מפרש דר״ש
 לדכריהם דרכנן קאמר פירוש די לכם אס מעשו עין יפה דהקדש

 מעט יומר ממכר והקדיש כל הקרקע ולא חאמרו בהקדש בעין יפה כמו במחנה ואומר ר״י(י) לר״ש דודאי דלא עביד בהקדש כחו כממנה
 אין נראה לגמרא שיהא כהקדש עין יפה טפי ממכר אלא פורמא דהיינו לענין שאס הקדיש אילן הקדיש נמי קרקע אף על גב
 דכמכר לא מכר קרקע עס האילן אכל עין יפה כולי האי שיהא קרקע של החרוב קדוש בהדי שדה כולי האי אין לנו לעשוח עין יפה
 לר״ש והשתא לפירוש זה משמע דאית לן למימר טפי כשמוכר אילן שיהא קרקע הצריך לאילן מכור עם האילן מדנימא כשמכר שדה
 שיהא הקרקע הצריך לאילן המשויר מכור עם השדה ומימה דמשמע דאי לאו מילתא דרכ הונא הוה אמינא מוכר קרקע ושייר אילנות לפניו
 אין לו קרקע אלא מכר הקרקע הצריך לאילן כהדי שדה אע״ג דכשמכר אילן לא מכר קרקע הצריכה לאילן וי״ל דהיינו משוס דאי לאו
 דרכ הוגא הוה ס״ד דכשמכר שדה ושייר אילן מכר כל השדה אף הצריך לאילן ששם שדה על הקרקע יותר ממה ששם אילן על
 הקרקע הצריכה לו אבל השחא דאשמעינן רב הונא דשם שדה לא מהני ליה לאזדבוני בהדי שדה משוס דנחת לשיורא סברא היא למשדייה
 כתר אילן המשרר לסי שהיא צריכה לאילן מכחר שדה המשרר וא״מ אכמי והא כמסקנא דשמעמין אמר לדכריהס דרכנן קאמר דאודו
 לי מיהא דלא ליהוי הקדש כמו ממנה אלא לכל היוחר לא הקדיש אלא חרוב וסדן ובהט הוי מקדיש בעין יפה טפי ממכר ואע״ג דכמכר
 לא מכר חרוכ ולא קרקע הצריך לו כשהקדיש הקדיש כל הקרקע ולכך הקדיש גס החרוב וכמו שאמר ר״ש לרבנן כן נאמר עמה
 אליבא דר״ש כל זמן שלא ידע הכרייתא דמייתי מינה דלא הקדיש טפי ממכר ואומר ר״י דאע״ג דקאמר הכי ר״ש לרכנן במסקנא

 מכל מקום נראה לגמרא דוחק לר״ש לומר שיסבור דכולי האי מקדיש בעין יפה טפי ממכר. ר״י:
 רב הונא כרבנן פשיטא. מימה לרשב״א מנין פשיטא לו זה ע״כ היינו משוס דלרבנן יש לו דרך כמשייר כור ודוח וכל שכן כשמשייר

 אילן

 רבינו גרשום
 דאי לא שייר. מצי למימר
 ליה הלוקח דקא מכחשי
 לארעאי עקור אילנך שקול
 תיל. ומה טעם מקדיש
 החרוב המורכב וסדן
 השקמה משום דקא ינקי
 משדה הקדש ומשתכח דקא
 מתהני משל הקדש. אבל
 חרוב שאין מורכב ושקמה
 לא הוי מוקדש. ולדבריך
 דאמרת מכר הקרקע ושייר
 אילנות לפניו יש לו קרקע
 מקום האילנות משיפולא
 עד תהום. אי הכי אמאי
 הקדיש חרוב וסדן השקמה.
 והא כי ינקי מדנפשייהו קא
 ינקי. דאיכא למימר דשייר
 המקדיש מקום האילנות
 ומדחול קא ינקי. אלא ש״מ
 מההקדיש חרוב וסדן דלא
 שייר כלום כקרקע הכי
 נמי להיכא דמכר קרקע
 ושייר אילנות לפניו אץ לו
 קרקע וקשיא לרב הונא.
 אלא ש״מ מדאמר רב
 הונא לעיל מכר את השדה
 ושייר אילנות לפניו יש לו
 קרקע כדרבנן ס״ל דאמרי
 בעין רעה מוכר ושייר
 מקום אילנות: ור״ש דאמר.
 המקדיש את השדה הקדיש
 הרוב וסדן שקמה ומשום
 המשהה הקדש קא ינקי
 כר״ע ס״ל דאמר מוכר בעין
 יפה מוכר כ״ש מקדיש. ואי
 קשיא לך ר״ש נמי אליבא
 דרבנן מצי למימר א) אין
 הכי נמי אלא מפרש לקמן
 מה הפרש יש: פשיטא.
 דהכי הוא דוב הונא כרבנן
 ם״ל. להכי נפקא מינה. ויש
 לו מקום האילנות לעולם
 דאי מתעקרו דיבשי הדר

 מצי שתיל במקומן:

 א) אינו מונן כוונתו ואולי
 דצ״ל ר״ש אלינא דרכנן נמי
 מצי לאוקמא וכמו שמפרש
 לקמן(דף ענ עיינו אלא אה״נ
 דאנתי לא ידע דמה הפרש יש
 כין מוכר למקדיש כצ״ל ועי׳
 כמיס׳ כאן סד״ה מדנפשייהי.



 עין משפט
 נר מצוה

 םז א ב מיי׳ פ״ד מהל׳
p ערטן ומרמץ הל׳ 
 סמג עשי! קלא וע״ש נכ״מ:
 סח ג מיי׳ שס הל׳ יח:
 םט ד מיי׳ שס הל׳ טו:

 רבינו גרשום
 והא תניא הקדיש שלשה
 אילנות שהן ממטע עשרה
 לבית סאה. כלומר שכך
 שיעור יש בין אלו ג׳ אילנות
 שאם היו עוד שבעה םמוכין
 לאלו בשטה אחת והיה
 הפרש בין כל אחת ואחת
 כמו שיש הפרש בין אלו ג׳
 בין כאו״א היו תופשין הני
 י׳ מקום בית סאה וי׳ אילנות
 בתוך בית סאה מקרי שדה
 אילן: ה׳׳ז הקדיש את
 הקרקע. כשיעור שמגיע
 לאלו אילנות מההוא בית
 סאה ואת האילנות קטנים
 שביניהן ואם הם שדה
 אחווה והוא רוצה לפדותן
 קוהם היובל פודה כשיעור
 זרע חומר וכו׳ ולפי השנים
 של יובל סלע ופונדיון לכל
 שנה: פחות מיכן. כלומר
 אם נטועין הן הני ג׳ בסמוך
 משיעור י• (אמות) לבית
 סאה או ביותר ריוח כשיעור
 ט׳ לבית סאה: או שהקדישן
 בזה אחר זה. הני ג• אילנות
 לא הקדיש הקרקע ולא
 האילנות שביניהן דבפחות
 מכאן יער מקרי ולא
 שדה אילן וביותר על
 כן שדה לבן מיקרי ולא
 שדה אילן: וכשהוא פודן.
 האילנות אינו פודן אגב
 קרקע בשיעור ורע חומר
 שעורים אלא בשווייה ן
 פודה האילנות בלבד: ולא
 עוד. כלומר לא מיבעיא
 היכא דהקדיש כזה אחר זה
 דלא הקדיש לא את הקרקע
 ולא את האילנות שביניהן
 וכשהוא פודה אינו פודה
 אלא האילנות שהקדיש
 לחודייהו אלא אפי• הקדיש
 את האילנו׳ ואח״כ הקדיש
 הקרקע כוי: בשווייהן.
 כשהן שוין ולא יותר:
 מני. הא ברייתא דערכין:
 אילימא ר״ע. דמתני׳ הא
 קאמר מוכר וכו• וב״ש
 מקדיש. והכא קתני להיכא
 דהקדיש האילנו׳ לא הקדיש
 קרקע אלמא דהמקדיש בעין
 רעה מקדיש: והא אמרי.
 רבנן במתני׳ אבל מקדיש
 בעין יפה מקדיש כדקתני
 במתני׳ המקדיש את השדה
 הקדיש את כולה משום
 דבעין יפה מקדיש: אלא
 פשיטא. הא מתני׳ ר׳׳ש
 דקתני במתני׳ המקדיש את
 השדה לא הקדיש אלא
 חרוב וסדן שקמה אבל בור
 ודות לא הקדיש משום
 דמקדיש בעין רעה מקדיש
 וקסבר ר״ש המקדיש חרוב
 וסדן שקמה לא הקדיש
 קרקע. והאי דקאמר לעיל
 הואיל וינקי משדה הקדש
 היינו כשהקדיש השדה:
 ור״ש אליבא דמאן. דעתו
 נוטה: אילימא אליבא דר״ע
 וכוי אלא פשיטא אליבא
 דרבנן. דאמרי מוכר בעין
 רעה מוכר והכי ם״ל לר•
 שמעון מדמוכר בעין רעה
 מוכר מקדיש נמי בעין רעה
 מקדיש ומשייר קרקע משום
 הכי להיכא דהקדיש את
 האילנות לא הקדיש את
 הקרקע דהמקדיש בעין רעה
 מקדיש ומתני׳ דערכין ר׳

 שמעון היא:

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בחרא עב.
 אילן ומשוס הכי פשיטא ליה אלמא מכןתברא למשייר טפי קרקע
 כהדי אילן מדמשייר דרך בהדי כור ורות והא כלוקמ הר איפכא לרכי
 עקיבא דיש לו דרך כשקנה כור ודומ וקנה אילן אין לו קרקע ואר״י
 דפשיטא ליה טעם דנחימ לשיורא אליבא דרבנן אפילו בלא רב הונא
 ידעינן דטעס דנחימ לשיורא מהני
 לרכנן לשייר קרקע כהדי אילן כמו
 דרך בהדי בור: ואת האילנות
 שביניהם. כגון אילנות סרק ומשוס
 אותן אילנות לא חשכינן להו רצופין
 דכיון שאין טוענים פירות עומדים
 ליעקר טפי מן השאר כדאמרינן
 כהמוכר אמ הספינה (״< היה אריס
 כיניהס מהו כו׳ א״ל קני פי׳ דלא
 חשיכ רצוסין: אלא פשיטא אליבא
 דרבנן וקםכר כי היבי דמוכר כוי.
 אבל כר״ע לא מצית לאוקמה דהא
 דכיון דנחימ לעין יפה במוכר אית לן
 למימר דמקדיש כעין יפה טפי מקדיש
 אבל השתא דסבר כרבנן דלא נחתי
 כלל כמכר לעין יפה אתי שפיר דלית

 ליה כהקדש נמי עין יפה:
 מדמוכר כעין רעה מוכר
 מקדיש נמי בעין רעה
 מקדיש. פירש רכינו שמואל דפריך
 לרב הונא דאמר לרבנן דמשייר קרקע
 כהרי אילן דהכא אשכח דר״ש סבר
 כרמן ואפילו הכי לא משייר קרקע
 כשמשייר חרוכ דקאמר דינקי משדה
 הקדש והא דקאמר אלא קשיא פירוש
 אדקשיא לך מר״ש לרב הונא מקשי
 לך דר״ש אדר״ש גופיה היכי מצי
 למימר כרבנן ותימה דהו״ל למימר
 וליטעמיך ועוד דמעיקרא פריך אי
 כרבנן פשיטא דמשייר קרקע בהדי אילנות לזרוע והשתא פריך
 דלרכנן נמי לא משייר קרקע דהא ר״ש כרבנן סבירא ליה ונראה
 לרבינו יצחק דלא פריך לרב הונא כלל אלא אדרבה כא לקיים
 דבריו הראשונים הא דאמרינן אפילו לרכי עקיכא כר והכי קאמר
 ומי מציח מוקמח ר״ ש כר״ע והא ע״כ ר״ש כרבנן ולרבנן פשיטא
 דמשייר ארעא כדקאמר לעיל וא״כ תקשי דר״ש אדר״ש דהיט
 קאמר ר״ש דינקי משדה הקדש אלא ע״כ ר״ש לדבריהם דרבנן
 קאמר וא״כ אתי שפיר נמי הא («) רכ הונא דקאמר ואפילו לר״ע
 כו׳ דאתיא מילתיה דרב הונא אפילו כר״ע דלדידיה נמי לדכריהס
 דרכנן קאמר והא דאמר ואלא קשיא ה״פ ואלא קשיא דר״ש אדר״ש
 ומאי משני ורשב״א פירש דלא פריך אלא לרב הונא דאי לאו דרכ
 הונא לא קשיא מידי דר״ש אדר״ש אלא משוס דאמר רב הונא
 דאי נפלי הדר שתיל להו הוא דקשיא לן דר״ש אדר״ש דטון דסבר
 ר״ש כרכנן א״ב לא ינקי משדה הקדש אבל אי אמרת דאי נפלי לא
 הדר שתיל להו אע״ג דר״ש כרכנן מ״מ ינקי משדה הקדש דטון
 דאי נפלי חל ההקדש מאליו סתמא דמלתא דעתיה שיקדשו חרוכ
 וסדן כהדי קרקע והיינו דקאמר ואלא קשיא כלומר לרכ הונא דאמר
 אי נפלי הדר שחיל להו הדרא קושיא לדוכחה אמאי קאמר ר״ש
 הואיל רנקי משדה הקדש: ומשייר ארעא. פירש רטנו שמואל
 דלא גרסינן ליה ועל חנם סירש כן דמנא ליה דסבר דבעין רעה
 מקדיש אי לאו מהאי דקתני כזה אחר זה לא הקדיש קרקע
 והיינו דמשייר ארעא ולמאי דפרישימ נמי כחזקת הכתים (לעיל
 דף לז0 דמוטח דכעין רעה מקדיש מדלא קחני כרישא דפודה
 וחוזר ופודה יש לפרש נמי ומשייר ארעא כלומר דהא
 פשיטא לך דלרכנן דמשייר והיכי קאמר ר״ש לעיל דלא משייר:

 הכי
 כדקתני סיפא בד״א במוכר כר: אלא פשינוא ר״ש היא. דשמעינן

 ומי מצית מוקמת לה לר׳ שמעון כר׳ עקיבא
 והא א)תניא אהקדיש שלשה אילנות ממטע
 עשרה לבית סאה הרי הקדיש את הקרקע
 ואת האילנות שביניהם לפיכך כשהוא
 פודה פודה בית זרע חומר שעורים בחמשים
פחות מכאן או יותר על כן או  שקל כסף נ
 שהקדישן בזה אחר זה הרי זה לא הקדיש
 לא הקרקע ולא את האילנות שביניהם
) כשהוא פודה פודה את האילנות לפיכךנ  ג

 בשוויהן ולא עוד אלא אפילו הקדיש את
 האילנות וחזר והקדיש את הקרקע כשהוא
 פודה פודה את האילנות בשוויהן וחוזר
 ופודה בית זרע חומר שעורים בחמשים
 שקל כסף מני אי (א) רבי עקיבא הא אמר
 מוכר בעין יפה מוכר וכל שכן מקדיש (י) אי
 רבנן הא אמרי מוכר הוא דבעין רעה מוכר
מקדיש י בעין יפה מקדיש אלא (  אבל ג
 פשיטא רבי שמעון היא ורבי שמעון אליבא
 דמאן אי אליבא דר״ע הא אמר יימוכר
 בעין יפה מוכר וכל שכן מקדיש אלא
 פשיטא אליבא דרבנן וקא סבר ר״ש «< כי
 היכי דמוכר בעין רעה מוכר מקדיש
 נמי בעין רעה מקדיש ומשייר ארעא

 ואלא

 האילנומ אבל הזקינו אין לו קרקע דומיא דבור ודות דאי נפיל הבור
 והדות ואי אפשר לתקנו אין לו עוד דרך. ומעיקרא נמי הוה ידעינן
 דאמא רב הונא לאשמועינן דאי נפלי הדר שתיל להו אבל גמרא לא
 הוה מסיק אדעמיה שיש שום חידוש בדברי רב הונא אלא האי ואפילו

 לר״ע כו׳ והלכך טון דלימא להאי אפי׳
 הוה פריך פשיטא: ומי מצית מוקמה
 ליה ר״ש כר״ט. ולמימר לכעין יפה
 מקדיש: ג׳ אילנות. משיכי שדה האילן
 והקדיש קרקע עמהן כל הצריך
 ליניקתם. ובנטיעומ מיירי דאילו
 באילנוח זקנים אמרו בלא יחפור נלעיל ט:]
 דבית סאה צריך לשלשה: ממטע י׳
 לבית סאה. דהיינו מאתן וחמשין לכל
 חד כדאמרן בלא יחפור (לעיל דף ט:).
 ואע״ג דלגבי מוכר שלשה אילנוח
 אמרינן שיעורא לקמן כהמוכר אמ
 הספינה (דף סב:) והוא שנטועין
 מד׳ אמות ועד ט״ז המס בדעמ מוכר
 מליא מילתא וזהו דעתו להקנומ לו
 הצריך לו ללקיטת פירותיו ביניהן
 וחוצה להן כמלא אורה וסלו כדאמרי׳
 התם אבל הכא ביניקה תליא מילתא:
 ואס האילנות. קטנים שביניהן:
 וכשהוא פודה. אינו צריך לסדות
 האילנות בשריהן והקרקע בפי חשבון
 הכתוב בפרשה (יקרא כ0 ואס משדה
 אחוזתו יקדיש איש לה׳ והיה ערכך
 לפי זרעו זרע חומר שעורים בחמשים
 שקל כסף אלא הכל פודה ביחד לסי
 חשבון כימ זרע חומר שעורים כנ׳
 שקל כסף דהיינו לבית כור סלע
 ופונדיון לשנה שזהו חשבון נ׳ שקל
 כסף למ״ט שני יובל אלא שיש פונדיון

 יותר בשביל הכרע כדמפרש בערכין« דהסלע לא הוי אלא מ״ח
 פונדיונין: פודה בית זרט כוי. דכתיב בקרא ואס משדה אמוזתו וגו׳
 ואילנות בכלל שדה כדנםקא לעיל (דף סמ0 מרקם שדה עפרון 0:
 פחות מיכן. חשיב יער וסופו ליתלש (י): או יותר מיכן. אין
 הקרקע צריך להן והר כמקדיש אילן אחד שאינו מקדיש קרקע
 וט האי גוונא נמי תניא גט מוכר ג׳ אילנומ בסרק המוכר אח
 הספינהי): בזה אחר זה. לא היה דעמו להקדיש קרקע: פודן
 בשוייהן. כדין כל הקדש שלא נאמר חשבון ממשים שקל כסף אלא
 במקדיש שדה אחוזה אבל באילן בלא קרקע לא נאמר: ה״ג ולא טוד
 אלא אפילו הקדיש אח האילנוה וחזר והקדיש אס הקרקט הו.
 לא מיכעיא היכא דהקדיש את האילנות בזה אחר זה ושוב לא
 הקדיש את הקרקע דפודן כשוייהן אלא אפילו חזר והקדיש אמ
 הקרקע אחר שהקדיש האילנות כזה אחר זה שאינו פודם עם
 הקרקע דהא מעיקרא קדשו לדמיהן וכשהקדיש שוכ אח הקרקע
 צריך לפדות גס את הקרקע סלע ופונדיון לשנה לכד פדיון האילנות
 בשריהן דשני הקדשומ הן זה הוקדש לדמיו וזה לפי חשבון חמשיס
 ואין לנו להפסיד הקדש דמי האילנות דאמירמו לגבוה כמסירחו
 להדיוט״) ומשעה שהוקדשו ראויין לפדומ בדמיהן בלא קרקע: מני.
 הך ברייתא דקתני פודן בשריהן דמשמע דאפילו מקום האילנות
 לא הקדיש אלא בעין רעה הקדיש אילנות בלא קרקע היכא דלא
 הקדיש ג׳ ביתד: אילימא ר״ט האמר בטין יפה מוכר. וסבירא
 ליה דמוכר שני אילנוח יש לו קרקע ללוקח דלית ליה מתני׳ דהמוכר
 את הספינה [לקמן פא.] דהלוקח שני אילנות כתוך של חכירו אין לו קרקע
 אלא רבנן היא כדסרישימ לעיל«) וכל שכן לר״ע מקדיש כ׳ אילנות
 או ג׳ בזה אחר זה דיש לו מיהא להקדש מקום האילנות רפדו
 אגב קרקע לפי משבון בימ זרע חומר שעורים: ואי רבנן. דפליגי
 עליה דר״ע היא האמרי מוכר כעין רעה מוכר: אבל מקדיש כו

 ליה במתני׳ דמשר דין מוכר כמקדיש׳) שלא הקדיש כור ודות וגת ושוכך בכלל שדה ואשמועינן הכא דס״ל נמי דמכל וכל הוי מקדיש בעין
 רעה דהיכא דמקדיש אילן לא הקדיש מקומו: ור״ש אליבא דמאן. מרבותיו שהרי מתלמידי ר״ע היה כדאמרינן (יבמומ לף סב: ע״ש) עד
 שבא רבי עקיבא אצל רבומינו שבדרום ושנאה להס רבי יהודה ורבי מאיר ורכי יוסי ורכי שמעון ורכי נחמיה כוי: אלא פשיטא
 אליבא דרבנן דר׳׳ט היא. והאי בד״א במוכר כר רכנן דר״ש קאמרי ליה אכל לר״ש ט היכי דפליגי רבנן ור״ע במוכר פליגי נמי במקדיש
 וקסבר ר״ש דין גבוה לרבנן דר״ע כדין הדיוט (מ: אן» מקדיש נמי בטין רטה מקדיש. אלמא לא מצימ למרוצי לעיל ר״ש אליבא דר״ע והדרן
 קושיין קמייתא לדוכחה דשמעינן ליה לר״ש דהמקדיש אח השדה הקדיש חרוב משוס יניקת שדה הקדש דלא שייר ארעא לעצמו לצורך החרוב
 אלא כעין יפה הקדיש וה״ה למוכר דשייר אילנות לפניו וקשיא לרכ הונא. ומיהו לר״ש נמי קשיא דידיה אדידיה כדקפריך לקמן [ע״3]
 דלעיל אמר עין יפה גט הקדש והכא אית ליה עין רעה אך שיטת הגמרא עתה להקשומ לרכ הונא וממכרן להעמיד קושיא
 ראשונה שתירץ (י) רכ הונא ואר״שי) כר״ע ואנו העמדנו דלית ליה הא דר״ע ותיהדר קושיא לדוכתה. ומשייר ארעא לא גרס למשמע
 שמתכוין הגמרא להקשות דר״ש אדר״ש דהכא שמעינן ליה עין רעה והלכך משייר ארעא גכי מקדיש (י) קרקע ושייר אילנות לפניו ולעיל
 שמעינן דלא שייר כדדייקינן מדקאמר הואיל ויונקין כו׳ דא״כ מאי האי דקאמר תו ואלא קשיא כו׳ אלא לרכ הונא מקשינן כדפרישימ:

 והיינו

 מסורת הש״ם
 א) ערטן יד״ ב) נכ׳׳י לימא
 למינת לפיכן וגורס וכשהוא
: np פולה. יק׳׳ס,«) נמנחומ 
 ערכין יל.], ל) [לעיל לו.
 וש׳׳נ], ה) [בכורוס כ],
 ו) [כראשית כג], 1) [לקמן
 פג.], מ) [קידושין כח:],
 נו) [עא. ד׳׳ה ה״ז], י) 5״ל
 מקדיש כמוכר. רש״ש, כ) צ׳׳ל

 ר׳׳ש. רש״ש,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גם׳ מני אי נימא ר׳׳ע
 וכוי: (נ) שם ואי רבנן:
 (נ) שם וקא שנר ר״ש דין
 גבוה כדין הדיוט מה דץ
 הדיוט מוכר כעין רעה
 מוכר: (ל) רשב״ם ד׳׳ה
 פתות מיק וכו׳ וסופו לימלש
 כדי לשתלן יפה הס׳׳ד:
 (ס) ד״ה אלא פשיטא יכו׳
 כדין הדיוט מה דין הדיוט
 מוכר בעץ רעה מוכר אף
 מקדיש נמי כצ״ל והד׳׳א:
p לרב הונא w (י) כא״ד 
 וכוי: (t) בא״ד גני מקדיש
 ולעיל שמעינן כצ״צ ותינות
 קרקע ושייר אילנות לפניו
 נמתק: («) תום׳ דייה ואת
 וכו׳ נהמוכר את השסינה דף
 פ׳׳ג ע׳׳ב היה ארז כיניהס
 מהו כו׳ אייל קנה וקנה פי׳
 דצא משיכ רצופין: (נו) ד״ה
 מדמוכר וכו׳ שסיר נמי הא

 דרב הונא:

 מוסף רש״י
 הקדיש שלשה אילנות.
 נטיעין ימפחרין כסדרן,
 ממטע עשרה לבית סאה.
 שאס היו עשרה מפחרין כדרך
 אלו היו מחדקין נימ שאה,
 זו היא דין נטיעת אילנות
 וכל קרקע שניניהס צריך
 להם, לפיכן אס הקדישו הרי
 זה הקדיש קרקע שכיניהם
 וכל אילנות קטנים שכיניהם
! יד.!. פחות מכאן.  וערני
 אס נטועין נסמות ממטע
 עשרה לנית סאה או ניותר
 מיכן, אין והסדר נטיעת
 אילנות ולא הקדיש אלא
 אילנות וכשהוא פודה פודה
 נשדהן ושש. מה אחד
 זה. לא קנה הקדש קרקע
 שאין קטן קרקע אלא לנ׳
 אילנומ כדאמר ננ״נ 1שם).
 ולא עוד. כלומר ולא אלו
 נלנד נפדין נשרה! שאין
 עמה! הקדש קרקע כלל,
 אלא אפילו הקדיש את
 האילנות. שאינן נטועים
 כשדר, וחזר והקדיש את
 הקרקע. דאיכא למימר
 ליפרקו אגנ ארעייהי, אפילי
 הכי הואיל ולא קדשו ימד
 פודה אילנות כשרהן והקרקע
 נפדית נית זרע חומר שעורים

 ממשים שקלים !שם).



 מסורת הש׳׳ם
 א) ערטן יל. נו: גינרן מיו.,
 ג) פאה פ״ו מ״ו, ג) [צ״ל

 בלגי],

 תורה אור השלם
 1 ואם את שדה מקנתו
 אשר לא משדה אחזתו
 יקדיש ליי: ויקרא כז כב

 עב: המוכר את הבית פרס רביעי בבא בחרא
 והיינו לקפריך ואלא קשיא הואיל ויונקי! כוי. כמו וליטעמיך אלמקשי׳
 לרב הונא תקשי דר׳ שמעון אלרבי שמעון דהכא שמעינן ליה בעין
 רעה מקדיש ולעיל קאמר הואיל ויונקין כו׳ דמשמע הכל הקדיש
 כעין יפה ולא שייר קרקע לחרוכ שלו: ה״ג אלא ר״ש לדבריהם

 הגהות הב״ ח
 (א) גמ׳ ואילו ר׳ יהולה ור״ש
 אפי׳ היכא להקדישה ואח״כ
 מת אניו הוה שדה אחוזה
 מנא להו כצ״ל ותינות היכא
 למת אניו ואח״כ הקלישה
 לא צריט קרא ט איצטריך
 קרא נמחק: (ב) שם שיש
 נו סאחיס ושכחו אינו
) רשכ״ם ל״ה  שנחה: «
 להא שמעינן ונו׳ נעלמא
 היא דניזיל בתר פדיון
 והט משמע ליה: (ד) ד״ה
 שהיא שלה וכוי שלה אחוזה
 אנל הקדיש ואמ״כ מת
 אביו כצ״ל ומינוח ויחזור לו
 ביובל נמחק: (ס) דייה ה״ג
 ובו׳ ואס את שדה מקנתו
 שאינה מקצת וכו׳: (ו) יא״ד

 לכמעט קט היא בכלל:

 דרבנן כוי. ושינויא הוא דקא משני
 דלא מקשי למאי דאמר רב הונא נעא.]
 ואפילו לרבי עקיבא כו׳ ולא תקשי
 נמי דר״ש אדר׳ שמעון כוי: מקדיש
 נמי בעין רעה מקדיש. דאפי׳ במה
 שהקדיש משייר לעצמו וכיון דלא
 הקדיש חרוב ושקמה לא הקדיש נמי
 קרקע הצריך לו כמו גכי מוכר ושייר
 אילנוח לפניו יש לו קרקע אפי׳ לר״ע
 כמו שאמר רב הונא וכל שכן לרכנן:
 אלא לדידכו. דאית לכו כעין יפה יוחר
 מדאי גכי הקדש אפי׳ להקדיש כור
 וגמ שאינם בכלל שדה די היה לכס
 אילו עשיתם מקדיש כמוכר לר״ע
 למימר ביה עין יפה לנכי מאי
 דמקדיש בהדיא כגון המקדיש את
 השדה הקדיש כל הקרקע כולו בעין
 יפה ולא שייר מן הקרקע כלום לצורך
 חרוב שלו נמצא יונק מן ההקדש
 וקדוש אבל בור ודות ושובך וכל הנך
 דאמרן לעיל נשס] דאינן ככלל שדה לא
 ליקדשו שהרי אין דעמו להקדיש
 יותר ממה שהוא מפרש: ואמרי ליה
 רבנן לא שנא. כלומר לא חשו
 לדכריו דהא קאמרי הקדיש אמ כולן
 דמדמו ליה לנוחן מחנה שנומן
 ומקדיש בעין יפה כל מה שבשדה
 הואיל ושייך גביה דשדה פורמא
 ומהשתא מימוקמא מילתיה דרב
 הונא אפילו כרבי עקיבא כדאמרן
 מעיקרא: ליזיל בתר שמס פדיון.
 דהא עכשיו הכל קדוש אילנות בהדי
 קרקע והכל קרוי שדה: דהא שמעינן
w ליה הוי. וסברא בעלמא היא 
 והכי משמע ליה קרא [ויקרא 0] ואס משדה
 אחוזתו יקדיש איש לה׳ והיה ערכך
 עכשיו בשעת פדיון כית זרע חומר
 שעורים וגוי: המקדיש שדה מקנה
 פודהו בשוייו כדכתיב בהדיא בפרשה
 נשם] אבל כשדה אחוזה קצב הכתוב זרע
 חומר שעורים בחמשיס שקל כסף:
 ואחר כך מת אביו. וכ״ש אם ממ
 אביו חחלה ואחר כך הקדישה
 ואם את שדה מקנתו וגוי. וסיפיה

 מוםף רש״י
 מנין ללוקח שדה מאביו
 כוי. שלה אחוזה אם הקדישה
 ולא גאלה קולס היובל ומכרה
 גזבר לאחר אינה נגאלת עול
 וכשהיא ייצאה ביובל מיד
 הלוקח מן הגזבר מחחלקת
 לכהניס שנאמר (רקרא כז)
 ואס לא יגאל אח השדה
 וגוי יהיה השדה בצאתו וגו׳
 ושלה מקנה כשהקדישה ולא
 גאלה ומכרה הגזבר כשהיא
 יוצאה ביובל חוזרת לכעליס
 הראשונים שמכרוה למקליש,
 שנאמר כשנת היובל ישוב
 השלה לאשר קנהו מאתו וגו׳
 !:גיסיו םח:.. והקדישה. בתיי
 אביו בעולה בילו שלה מקנה
 ושט:!. ואחר כך מת אביו.
 ונעשית לי אחוזה !שט! אע״ג
 לבשעח הקלש הואי שלה
 מקנה, הואיל ולאחר שמח
 אביו הר שלה אחוזה !ערכי!
 •ז.׳״ מנין שתהא לפניו
 כשדה אחוזה. אס לא
 גאלה ומכרה הגזבר שיוצאה
 לכהניס ביובל ןגיטיו 1זח<
 ונפדית בחמשיס שקלים ולא
 בשיה וערכי! יד.). אשד
 לא משדה אחוזתו. קרא
 יתירא הוא ו.גיטי1 מת.:.
 שדה שאין ראויה. נשעה
 שהקדיש, להיות לו שדה
 אחווה לעולם !.שסי. יש לה לין
 שלה מקנה לפלוח בשורה
. יצתה זו כוי. : : י  !ערכיו י
 וכל שכן מת אביו ואמר כך
 הקדישה, לנשעת הקלש כנר
 היתה אחוזה ;גיטיו נזוז.). ר׳
 מאיר אומר. זו אינה שדה
 אחוזה וחוזרת לו מתמת אביו
 שמכרה לו וקרא ט אחא למת
 אביו ואחר כך הקדישה אתא
 !שטו. ואחר כך הקדישה.
 דבשעת הקדש הרא שדה
 אחוזה אבל הקדישה ואתר
 כך מת אניי אינה אלא
 כשלה מקנה !ערכי! יד ו. לא
 צריכי קרא. לאי צריכא
 קרא, הקדישה ואחר כך מת
 אביו מנא להו !גיטי! !זח.;.
 אי מהאי קרא. דאשר לא
 משדה אחוזתי, דלמא לאו
 למעוטי הקטשה ואח״כ מת
 אביי אלא למעיטי ממ אביו
 ואמ״כ הקדישה, וכדדריש ליה
 ר׳ מאיר !ערכי! יד:). בתר
 פדיון. וכיין דבשעמ פטון
 מת אני ו, הרא ליה שלה
 אחוזה (שם׳. קרא אשכחו
 ודרוש. לרנייי מינה אף

 הקדישה ואמ״כ מת אכיו, לא״כ ללא מרט אלא מח אניו ואח׳׳נ הקלישה, לכתוב קרא כו׳ אשר לא אחוזתו. ולא לכתונ משלה וגיסיו נזח.:.
 הדר; עלך המוכר את הבית

 הכי" גרםינן ואילו רבי יהודה ור״ש הקדיש ואח״כ מת אביו כשדה
 אחווה דמיא. ולא גרסינן היכא דמח אביו ואח״כ הקדישה
 לא צדך קרא דשפיר צריך קרא לכך אלא ר׳ יהודה ור״ש דידעי
 מסכרא דהוא הדין הקדישה ואח״כ מת אכיו משום דאזלי כתר פדיון

 אלא כהשולח (גימין לף מח.) גרסינן
 ליה והסופרים טעו וכחבו גס כאן:
 קרא אשכחו ודרוש. ה״ג הוה
 מצי למדחי דבהא פליגי רבי
 יהודה ור״ש סכרי קנין סירוח לאו
 כקנין הגוף דמי ולא איצטריך קרא
 למח אביו ואחר כך הקדישה דהא
 לגמד הוה שדה אחוזה דהא בחיי
 האכ לא היה לו כי אס פירות ולא
 איצטריך קרא אלא להקדישה ואח״כ
 מת אביו ולא משוס דאזלי בתר פדיון
 ורבי מאיר סבר כקנין הגוף דמי
 ואיצטריך קרא למת אביו ואחר כך
 הקדישה שלא ירש כלום דמעיקרא
 נמי הימה שלו והכי הוה בעי לאוקמי

 פלוגחא בסוף השולח (שסו:
 לדבדיהם דרכנז. ולא מצי
 למימר דסברא
 דנפשיה קאמר דהא לדידיה אפילו
 הקדיש אילן לא הקדיש קרקע כדקחני
 בברייחא כ״ש דלא הקדיש עס השדה
 קרקע הצריך לאילן כדפרישיח לעיל:
 הדרן עלך המובר את הבית

 ואלא קשיא הואיל ויונקין משדה הקרש
 אלא רבי שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו
 לדידי כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר
 מקדיש נמי בעין רעה מקדיש ושיורי משייר
 לדידכו אודו לי מיהא דלא הקדיש אלא
 חרוב המורכב וסדן השקמה ואמרי ליה
 רבנן לא שנא במאי אוקימתא לה כרבי
 שמעון אימא סיפא ולא עוד אלא אפילו
 הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את
 הקרקע כשהוא פודה פודה את האילנות
 בשוייהן וחוזר ופודה בית זרע חומר שעורים
 בחמשים שקל כםף ואי ר׳ שמעון ליזיל בתר
 פדיון וניפרקו אגב ארעייהו דהא שמעינן
 ליה לר״ש דאזיל בתר פדיון דתניאא)אמנין
 ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת
 אביו מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה ת׳׳ל
 1ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה

 אחוזתו שדה שאין ראויה להיות שדה אחוזה
 יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה דברי
 רבי יהודה ורבי שמעון רבי מאיר אומר מנין
 ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואח״כ הקדיש מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה
 תלמוד לומר ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו שדה שאינה שדה
 אחוזה יצתה זו שהיא שדה אחוזה ואילו רבי יהודה ורבי שמעון >א< היכא דמת
לא צריכי קרא כי אצטריך קרא היכא דהקדישה  אביו ואחר כך הקדישה ב
 ואחר כך מת אביו מנא להו אי מהאי קרא אימא לכדרבי מאיר הוא דאתא
 אלא לאו משום דאזלי בתר פדיון אמר רב נחמן בר יצחק לעולם בעלמא רבי
 יהודה ורבי שמעון לא אזלי בתר פדיון והכא קרא אשכחו ודרוש א׳׳כ לכתוב
 קרא ואם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו אי נמי שדה אחוזתו מאי אשר לא
 משדה אחוזתו את שאינה ראויה להיות שדה אחוזה יצתה זו שראויה להיות
 שהה אחוזה אמר רב הונא חרוב המורכב וסדן השקמה תורת אילן עליו ותורת
 קרקע עליו תורת אילן עליו גדהיכא דאקדיש או זבין שני אילנות והאי יש לו
 קרקע תורת קרקע עליו ידלא מזדבן אגב ארעא ואמר רב הונא עומר שיש בו
 םאתים תורת עומר עליו ותורת גדיש עליו תורת עומר עליו הדשני עומרים
 שכחה שנים והוא אינן שכחה תורת גדיש עליו דתנףיעומר שיש בו

 םאתים » שכחו אין שכחה אמר רבה בר בר
 המורכב וסדן השקמה באנו למחלוקת רבי

 עין משפט
 נר מצוה

 ע א ב מיי׳ פ״ד מהל׳
 ערטן יחרמין הל׳ כמ

 ממג עשי! קלא:
 עא ג מיי׳ שס הל• יז:
 עב ד מיי׳ פכ״ו מהל׳
 מטרה הל׳ נ סמג עשין
 פנ טוש׳׳ע ח״מ סי׳ רטו

 סעיף ה:
 ענ ה מיי׳ פייה מהל•

 ממנות עניס הל׳ יד:
 עד ו מיי׳ שס הל׳ יח:

 רבינו גרשום
 אלא קשיא. הך דקתני מתני׳
 ר׳ שמעון אומר המקדיש
 את השדה הקדיש חרוב
 וםהן שקמה וקתני הכא מ״ט
 הואיל וינקי משדה הקדש
 אלמא דס״ל לר״ש מקדיש
 בעין יפה מקדיש והקדיש
 כל השדה ה ״נ מקדיש
 אילנות בעין יפה הקהיש
 והקדיש הקרקע ומקומן.
 ומשני לעולם ס׳׳ל לר׳׳ש
 מקדיש בעין רעה מקדיש
 ושייר הקרקע והאי דקאמר
 הואיל וינקי משדה הקדש
 דמשמע בעין יפה מקדיש
 לדבריהן דרבנן קאמר להו
 וכוי: מקדיש נמי בעין
 רעה מקדיש ושיורי משייר
 אפי׳ תרוב ושקמה והקרקע
 של מקומן: הואיל ויתקין
 משדה הקדש אבל בור ורות
 דלא מכתשי בארעא לא.
 ורבנן אמרו ליה ל״ש. דכי
 היכי דהקדיש חרוב וסדן
 שקמה ה״נ הקדיש בור
 ורות אע״ג דלא מכחשי
 בארעא ולעולם ברייתא
 דערכין ר׳׳ש היא: במאי
 אוקימתא להך ברייתא
 דערכין כר״ש. אי ר״ש
 אימא סיפא וכוי וניז-ל
 בתר שעת הפדיון. דכי קא
 פודה הנ׳ אילנות בההיא
 שעתא הקרקע נתקדשה.
 ואמאי פודה את האילנות
 לבדן בשווייהן. ליפרקינהו
 אגב קרקע כשיעור בית
 זרע חומר שעורים כוי:
 ללוקח שדה מאביו. שקנאה
 ממנו: מנין שתהא לפניו
 כשדה אחוזה. אע״ג דקנאה
 מאביו ופריק ליה בדין שדה
 אחוזה ורע חומר שעורים
 בחמשים שקל כסף: ת׳׳ל
 אם את שדה מקנתו
 אשר לא משדה אחוזתו
 יקדיש וחשב לו הכהן את
 מכס׳ ופודה אותה בשוויה:
 שדה מקנה. דעלמא שאינה
 ראויה להיות שדה אחווה
 שאינה של אבותיו יפדה
 בשוויה: יצאה זו. שקנאה
 מאביו שאם לא קנאה
 היתה ראויה להיות לו
 שדה אחוזה שיורשה מאביו
 להכי פודה אותה כדין
 שדה אחוזה דברי ר׳
 יהודה ור״ש. אלמא אע״ג
 דהקדישה קודם שמת אביו
 דאכתי בשעת הקדש לא
 הוה שדה אחוזה כיון
 דבשעת פדייה הוה שדה
 אחוזה אזלי בתר שעת
 פדיון. וה״נ אם איתא
 דמוקמת כר׳׳ש ליזל בתר
 שעת פדיון: לא צריך קרא.
 היכא דכי הקדישה היה
 ישרה אחוזה כי איצטריך
 קרא וכוי: ומנא לדו.
 לר׳ יהודה ור״ש דהיכא
 דהקדישה ואת״כ מת אביו
 דכשדה אחוזה ממש דמיא:
 אי מהאי קרא. דכתיב ואם
 משדה אחוזתו וגר: אימא
 קרא לדרשה דר״מ קאתי.
 דהכי מסתבר קרא כר״מ:
 אלא לאו משום דאזלי
 בתר פדיון. אלא לאו ש״מ
 דלאו ר״ש היא ואכתי קא
 מיבעי לך מני: אמר רב
 נחמן. לעולם ברייתא ר״ש.
 ורקא קשיא ליזל בתר פדיון

 דבההוא שעתא שדה אחוזה היא. ואי ברייתא דערכין [אליבא דרי] שמעון היא ליזל לבתר שעת פדיון. הכא לאו משום ההוא
 טעמא דאולי בתר פדיון אלא מש״ה אמרי ר׳׳ש ור׳ יהודה דכשדה אחוזה דמיא אע״ג דהקדישה קודם שמת אביו משום דקרא
 אשכת ודרוש: א׳יכ. הוא כדאמר ר״מ ניכתוב קרא אם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו דאי כתב הכי הוה משמע אותה אינה

 נפדית כי אם בשוויה אבל אותה שדה שלקחה מאביו ומת אביו ואח״כ הקדישה ודאי הויא לפניו כשדה אחוזה ונפדית בבית זרע חומר ׳שעורים: אי נמי. הכי מיבעי לקרא למימר אשר לא שדה אתוזתו מאי כתיב משדה אחוזתו ש״מ ראויה וכוי: תורת אילן
 עליו. דהיכא דובין ב׳ אילנות והאי חרוב מורכב או סדן שקמה בהדייהו מצטרף בהדי שני אילנות וקנה קרקע דחשיב שדה אילן: תורת קרקע עליו. דלא מודבן אגב ארעא דכי היכי כי מכר קרקע לא מכר לו בור ודות הכי לא מכר נמי האי תרוב וסדן דדבר חשוב
 בפ״ע הוא: תורת עומר עליו. דהכי קי״ל דשני עומרין שכחה גי אינן שכחה. ואם השנים הם כל אחד כשיעור עומר והאי עומר של סאחים הוה ביניהם השלישי לא לימא דהוי השנים שכחה והאי עומר גדול כמאן דליתא אלא מצטרף האי עומר גדול לשנים והוי

 ג׳ ולא הוי שבחה: ותורת גדיש עליו. דאם שכחו לבדו לא הוי שכהה דאינו עומר אלא גדיש:

 חנה אמר ריש לקיש חרוב
 מנחם ״(בר) יוסי ורבנן

 ולימא
 דבשעת הקדשה כבר היחה שדה אחוזה ממש: כשדה אחוזה. לפדיחה בסלע ופונדיון לשנה:

 דקרא ונתן את הערכך: שדה שאינה ראויה. בשעת הקדש להיות שדה אחוזה היום ולמחר כגון שלקחו מאחר אי נמי מאביו
 ולא מת קודם היובל. וקא ס״ד השתא דקרא לא כמר דייק ולא כמר דייק אלא לפי סכרת דכריהן מפרשים הפסוק דס״ל
 לרבי שמעון דאזלינן בכל הקדשות כתר שעת פדיון כקנין כל דבר שאין לוקחין אח החפץ אלא לפי שוויו בשעח מקח: שהיא שדה
 אחוזה. בשעה שהקדישה דאילו לא מת אביו היתה חוזרת ביובל לאביו כדכתיב נשם] בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו ועתה כשמת
 אביו הרי היא לו שדה אחוזה (י) ויחזור לו ביובל אבל הקדישה ואח״כ מת אביו ס״ל לר״מ דאינה כשדה אחוזה: לכדר״מ הוא דאחא.
 דמרבוי אחד אין לך לרבוח אלא ההוא דדמי טפי לרבויי אלא [לאו] משוס דאזלי מסברא בשעמ פדיון ומפרשי ליה לקרא לפי דעתם:
 קרא אשכתו. דמרבי ליה בהדיא אבל בעלמא גיזיל גבי שעח הקדש לחומרא דכיון דקדשו אילנות לדמיהן אין לנו להפסיד הקדש:
 א״כ. כדר׳ מאיר דלא ריבה הכתוב בדין שדה אחוזה אלא מח ואח״כ הקדיש: ה״ג לכתוב קרא אשר לא שדה אתוזתו מאי משדה. דהכי
 משמע קרא ואס אח (מ השדה מקנה שאינה מקצה שדה אחוזה אבל אס היא שדה אחוזה מקצח דהיינו הקדישה ואח״כ מת אביו
 דכמעט (י) קנר היא ככלל שדה אחוזה בשעת הקדש שהרי יכולה להיומ שדה אמוזה אס ימוח קודם היובל ולעולם בחר שעה הקדש
 אזיל: יש לו קרקע. כדין הקונה שלשה אילנות בתוך של חבירו ולקמן פא.] דחשיבותו לא תגרע כחו: דלא מיזדבן אגב ארעא. כדמנן כמחני׳ [לעיל סח:] ואס
 היו שני אילנות והאי חרוכ האילנות מכידן והאי אינו מכור ומשוס דשא נקט סיפא: תורת עומר עליו. כשיש עמי שנים מצטרפין לשלשה
 עמדם ולא הוו שכחה: שני עומרים שכחה שלשה אינן שכחה. כספרי [מצא כל יט] מפיק ליה מהאי קרא ושכחח עומר בשדה (לבריס כל) ולא
 גדיש וגס עומר שיש בו סאמיס מפיק ליה התם מדכתיב נשס] לקחמו למעוטי האי דאינו ניקח בפעם אחת יפה: חורה גדיש עליו. דאפילו
 כשהוא לבדו אינו שכחה כדדרשינן בספרי 1שס] עומר ולא הגדיש: הרוב המורכב וסדן השקמה. אס קדוש ככלל שדה אס לאו באנו למחלוקת
 ר׳ מנחם בר׳ יוסי ורבנן דלרבנן קדשי דבעין יפה מקדיש כדתנן במתניתין נלעיל עא.] ורבי מנחם כר׳ יוסי כרבי שמעון דבעין רעה מקדיש ואפי׳
 חרוב שיונק מן השדה לא קדיש דכעין רעה כל כך הקדיש אמ השדה ששייר מן השדה לצורך יניקח חרוב שלו וכדפדשימ לעיל רבי
 שמעון לדבריהם דרכנן קאמר להו כוי. והכי היה שמיע ליה ריש לקיש מרבוחיו דרבי מנחם ברכי יוסי סכירא ליה כרבי שמעון:

 ולימא



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פכ״ז מהלי
 מטרה הל׳ א שמג עשי[
 עב טוש״ע מ״מ שי׳ רכ

 סעיף א:

 לעזי רש״י
 משייט. תורן.

 וייל״א. מפרש.
 אנקר״ש [אנקרי״ש].

 עוגנים.
 ריימ״א [ריימי״ש].

 משוטים.
 קוקיי״ט [קוקי״ט].

 דוגית.
 בוצ״א. סוג של ספינה.

 המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא עג.

 רבינו גרשום
 ונימא באנו למחלוקת ר״ש
 ורבנן. במתני׳ וכדאוקימנ׳
 לפלוגתייהו לעיל. מש״ה
 נקיט דר• מנחם בר׳ יוסי
 ורבנן דהא קמ״ל דר• מנחם

 ברי יוסי כר״ש ס״ל:
 הדין עלן־ המוכר את

 הכית
 המוכר אח הספינה:
 איסקריא. זהו משוט: נס
 אדרא. אותו בגד שתולין
 בראש התורן להוליך
 הספינה ברוח: ואת העוגין.
 אלו שקורין אנקר״ש בלע׳׳ז
 שמעמידין הספינה שלא
 תווז לכאן ולכאן: הלהן
 תעגנה. אמרה להן וכי
 תעכבו עצמכן מלהנשא
 לבעל: אלו המשוטות.
 שלועזין ריימי״ש: משוט.
 שמשוטטין הספינה לכאן
 ולכאן: האיסכלה. היינו
 הכירה שמתקנין בספינה
 כדי לבשל עליו צרכיהן.
 ואית דאמרי סולם שיורדין
 בו מן הספינה: ואת
 בור המים. שמתקנין שם
 בספינה כענין בור ומשימין
 שם מים מתוקין לשתות:
 ואת הדוגית. היינו ספינה
 קטנה ומנהיגין אותה
 לספינה הגדולה וכשרוצין
 לצאת ליבשה הולכין
 ובאין באותו ביצית. והיינו
 ביציתא דמישן. נהרא הוא
 ששמו מישן וקטן הוא
 ואין יכולין לבוא בנהר
 כי אס כהני בוצייתא:
 ואחריתכן בסירות הוגה.
 כך הנביא אמר לישראל
 סוף שיוליכו אתכם בשבי
 באותן ספינות קטנות: גלא.
 גל של ים: בי צוציתא
 דנורא חיוורתא. כמו ציצית
 הראש: אלוותא. מקלות:
 עד דחז״נן לבי מרבעתא
 דכוכבא. שהיינו דואין
 בית רביצת הכוכב ויהי
 מקומו כשיעור שיכולין
 לזרוע בו מ׳ מדות של
 חרדל: ואי דליין טפי. האי
 גלא הוי מקלינן מהבלא
 דההוא כוכב. וג״ם תמ״ה
 המור״ה וכמה הולכת הכלא
 דכוכבא. דמכדי קים לן
 כמה מהלך אדם בינוני ביום
 י׳ פרסאות נמצא מהלך תלת
 מאה פרסי דהיינו מהלך ל׳
 יום וקתני הכא ואי דלינן
 טפי כלומר מיעוט יותר
 נמצא דהאי הכלא מהלך
 חמש מאות שנה פחות ל׳
 יום שיעור חלח מאה פרסי
 דדלי הני לעיל דהא מן
 הארץ ועד לרקיע מהלך
 חמש מאות שנה אבל בין
 ארעא לעובא ליכא אלא
 תלת פרסי: שבקת מידי
 בעלמא דלא אתריבת. לפי
 שראה אותו מגביה כל כך
 רשאי לעבור חוץ מן החול

 ולימא מחלוקה ר״ש ורבנן. והוה משמע לן לר״ש ללבריהם לרבנן קאמר להו כלאמרן לעיל נעב:] לאי ממחני׳ הוה אמינא דבמרוכ ושקמה מולי
 להו כלקחני בהליא [לעיל עא.] אלא חרוב המורכב כר משמע לבחרוב וסדן מולי להו ר״ש לרבנן: הא קמ״ל הוי. הא עליפא לאשמועינן לההיא לר״ש

 ממילא שמעינן ליה לללבריהס לרבנן קאמר להו כללייקינן מברייתא לעיל: הדרן עלך המוכר את הכית
 המוכר את הספינה. סתם: תורן ונס ועוגין וכל המנהיגין. בגמ׳ מיפרשי: עבדים. שיש לו לבעל הספינה להנהיגה ולשמור פרקמטיא

 שלו שכתובה: מרצופין.
 ולימא מחלוקת רבי שמעון ורבנן הא קמ״ל
 דרבי מנחם בר׳ יומי כר׳ שמעון םבירא ליה:

 הדרן עלך המוכר את הבית

 המוכר את הםעינה. ולא את
 האנתיקי. משום סיסא
 לקתני כזמן שאמר לו היא וכל מה
 שבתוכה כולן מכורין נקט לה אבל
 משום רישא לא איצטריך לטון
 לאשמועינן רמרצופין רכל שעה
 נשארים כספינה עצמה לא מכר כל

 שכן סחורה עצמה:
 הכי

 המוכר את הספינה אמכר את התורן ואת
 הנם ואת העוגין ואת כל המנהיגין
 אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את
 המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו

 היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין: גמ' תורן איםקריא וכן הוא אומר
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 ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס: עוגין תני רבי חייא אלו עוגינין שלה וכן
 הוא אומר 3הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן א<תעגנה לבלתי היות לאיש:
 מנהיגין א״ר אבא אלו המשוטין שלה וכן הוא אומר 4אלונים מבשן עשו
 משוטיך ואבע״א מהכא 5וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט ת״ר המוכר את
 הספינה מכר את האיםכלה ואת בור המים שבתוכה נ<רבי נתן אומר המוכר
 את הספינה מכר את הביצית םומכוס אומר ״המוכר את הספינה מכר את
 הדוגית אמר דכא ביצית היינו דוגית ״רבי נתן בבלאה הוה קארי לה בוצית
 כדאמרי אינשי ה<בוציאתא דמיאשן סומכוס דבר ארץ ישראל קארי לה דוגית
 כדכתיב 6ואחריתכן בסירות דוגה: אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא האי גלא
 דמטבע לספינה מיתחזי כי צוציתא דנורא חיוורתא ברישא ומחינן ליה
 באלוותא דחקיק עליה אהיה אשר אהיה יה ה׳ צבאות אמן אמן סלה ונייח
 אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא בין גלא לגלא תלת מאה פרסי ורומא
 דגלא תלת מאה פרסי זימנא חדא הוה אזלינן באורחא ודלינן גלא עד
 דחזינן בי מרבעתיה דכוכבא זוטא והויא לי כממד ארבעין גריוי בזרא
 דחרדלא ואי דלינן טפי הוה מקלינן מחבליה ורמי לה גלא קלא לחברתה
 חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה דניתי אנא (א< ונאבדיה
 א״ל פוק חזי גבורתא דמריך >0 מלא חוטא חלא ולא עברי שנאמר
 7האותי לא תיראו נאם ה׳ אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול

 לים חוק עולם ולא יעברנהו אמר י<רבה לדידי חזי לי ״הורמין בר לילית
 כי קא רהיט אקופיא דשורא דמחוזא ורהיט פרשא כי רכיב ח<חיותא
 מתתאיה ולא יכיל ליה זמנא חדא הוה מםרגאן ליה תרתי כודנייתי וקיימן

 אתרי
 לכל המנהיגין למחני׳ אחא לרבויינהו: פל תופשי משוט. אלמא עיקר «) הספינה על ילי שחופסין משוטוח דסד״א חבלים המושכין
 הססינה ליהוו עיקר מנהיגין אבל משוטוח לא מיזלבני קמ״ל: אספלה. כבש של הספינה שעולין בו ולשון יון הוא וכן סר״ח ורב האי:
 בור המים שבתוכה. נוחנין בו מים הממוקין לפי שמי הים מלוחין: ביצית ודוגיח. היינו ספינה קטנה שקושרין לספינה גלולה
 וכשרוצין לעלות ליכשה נכנסין כאומה קטנה מהגלולה שהגלולה אינה יכולה להחקרב אל שפח הים מפני עומקה. קוקיי״ט בלע״ז ויש
 לועזים בוצ״א קרוכ ללשון העכרי: ביצייתא דמישן. מישן נהר קטן ואין מהלכין בו אלא בספינות קטנות ובמס׳ שבת אמרי׳ בס׳ הזורק
 (לף קא.) הני כיציימא למישן כוי: רבי נתן מבבל עלה: דוגית. על שם שצלין בה לגיס לקלה היא על פני המיס: ואתריתהן בסירות
 דוגה. כספינות קטנות כקדרות הקרויות לוגה וקלים על פני מיס יוליכו אתכם מהרה כגלות: אמר רבה אשתעו לי כוי. כל הני
 עובדי דקא חשיב משום מה רבו מעשיך ה׳ (י) ומהן להוריע מתן שכרן של צליקיס לעתיד לכא או לפרש מקראות האמורים כססר איוב
 המדברים כעוסות גדולים וכהמוח ודגים גדולים שכל שיחת מלמידי חכמים צריכה תלמוד נסוכה כא:]: דמטבע. שרוצה לטבוע: איה ליה ברישא.
 שהולך לפניה: צוציהא דנורא חיורסא. אש לבנה ומלאך מזיק הוא: אלוותא. מקלומ כמו לא באלה ולא ברומח במסכת שבת >דף סג.):
 אמן אמן סלה גרסינן: ונייח. מזעפו: בין גלא לגלא חלחא מאה פרסי. ומשוס דאמר בסמוך ורמא ליה גלא קלא לחבריה איצטריך
 לאשמועינן דמשלש מאות פרסי >ה< שמעין קולות לחכירו: דליגן גלא. יומר משיעור גכהו השליכנו למעלה עד לרקיע. אי נמי הבלא דרקיע
 נפיש עד מהלך קרוב לחמש מאות שנה שיש מן הרקיע עד לארץ: מרבעתיה. אשכינו: דכוכבא זוטא. כוכב קטן שבקטנים: ביזרא. כימ
 זרע ארכעיס כור של חרדל דנפיש משל שאר זרעים: מקלינן מהבליה. נשרפים מחום כוככ: ורמא ליה גלא. נתן קולו כלומר צעק
 כדוגמת תהום אל תהום קורא נמהלים מ3]. ושמא מלאכים הממונים עליהם הס: שבקת מידי בעלמא כוי. מפני שהגכיה כל כך היה סבור שיצא
 חוץ לשפת הים ושטף אח העולם: ונחרציה. מפני עון הדור: א״ל. גלא לחכריה: פוק חזי גבורתא דמרך כוי. כלומר אין (י) לי
 רשות לצאת: פמלא חוטא חלא. מלא רוחכ חוט איני יכול לצאח מן החול: שנאמר האוחי וגוי. גמרא קאמר ליה: הורמין כנו״ן גרסי׳
 כך שמעתי מאבא מרי. ואני שמעתי הורמיז בזיי׳ין שד כדאמרי׳ בסנהדרין (דף לט.) מסלגא דתתא דהורמיז: אקופי דשורא. על שיני החומה.
 והאי עובדא להודיע צדקותיו של הקב״ה שמרחם על בריותיו ואינו נותן רשות לאלו להזיקן וגס שלא לצאח בדרך יחיד: ורהיט פרשא.
 לפי תומו: ולא יכיל ליה. (י) שהיה השד רץ כיותר ומיהו הפרש לא היה מתכוין לכך: סריגן. שהיה אוכף וסרגא נתונין על הפרדות:

 אתרי
 נדמה לו לגל שפנימי לו כי זה החיצון היה שוטף כל העולם: אמר ליה החיצון תא חזי גבורתא. כאומר אל תחשוב בדעתך שאוכל אני להגביה עצמי כלום יותר משיעורי שאפי׳ כמלא חוט השערה איני
 שלי חוץ מתהומי: הורמיז בר ליליתא. אותו שד: אקופיא דשורא. על שיני ההומה: ולא יכיל. פרשא למימטייה לההוא שד: מסרגאן ליה. שמו לו שני אוכפין על שתי פרדות

 לתת כתוכן האנתיקי דהיינו
 פרקמטיא של ספינה כדמפרש בגמ׳
 נעז:]. וכל הני נמי ליתנהו ככלל הקדש
 שאס הקדיש את הספינה לא הקדיש
 את אלו מדלא קתני לה בפירקין
 דלעיל והיינו טעם דכל הני דחשיבנא
 בפרקין דלעיל בית המרחץ בית הכד
 ועיר ושדה כולהו מקרקעי נינהו וכל
 הני דחשיב לא מכר בטלים קצת
 אגבן לגבי הקדש ומחנה וחלוקת
 אחין אבל הני דהאי פירקא מטלטלי
 נינהו לא שנא מכר ולא שנא ממנה
 והקדש כולן שרן כהנהו דלא מכר
 שכשם שלא מכר כמו כן לא הקדיש
 ולא נתן: גמ׳ אסקריא. מש״ט
 שפורשין עליו את הוילון כראש
 הספינה: וכן הוא אומר ארז מלבנון
 כוי. ראיה לדכר דמורן דמתניתין
 היינו אסקריא שהאסקריא מארז או
 מאילן גבוה עושין אומה: אדרא. הוא
 הוילון שסורסיס על המורן להוליך
 את הספינה ברוח. וייל״א בלע״ז: וכן
 הוא אומר. דהיינו אדרא שעשר
 מפשמיס וקנבוס מין בגד: טוגינין.
 אנקר״ש של כחל ומשליטן במים
 להעמיד הססינה במקום אחד: וכן
 הוא אומר. דעיגון דמתנימין לשון
 עכוכ הוא כדכתיכ הלהן תעגנה כמו
 מעשנה ממעככו מלהנשא לבעל
 אלמא עוגין דממני׳ היינו עיגון:
 משיטות. שקורץ ריימ״א שמשוטטין
 בהן את הספינה: וכן הוא אומר
 אלונים מגשן טשו משוטיך. בססינה
 מיירי ביחזקאל וקחשיב תשמישי
 הספינה וכליה ימדקחשיב המשיטוח
 ש׳׳מ דעיקר משמישי הספינה הן
 ונמכרין בכלל הספינה והלכך אמרי׳

 מסורת הש״ס
 א) [עי׳ רש״י רומ וצע״ק],
 ב) [לקמן עח:], ג) [שם],
 ל) [גיטי! סה:], ה) [שכת
 קא.], 1) נכע׳׳י אימא רבה בר
 בר חנה], ז) נגי׳ הערוך
 הורמיז פי׳ של וכן היה
 נגירסמ רש״י נסנהלטן לט.
 ל״ה להורמיז ע״ש ועי׳ תוס׳
 שס ומוס׳ לעיל ח. ל״ה איפרא
 ומוס׳ גיטין יא. ל״ה הורמין
 וכפירוש הרשנ״ס להכא],
 ח) ס״אסוסיא,ט) ס״א שכבו

 נרש׳׳ל],

 תורה אור השלם
 1 ברושים משניר בנו לך
 את כל לחתים ארז מלבנון

 לקחו לעשות תוץ עליך:
 יחזקאל כז ה
 2 שש ברקמה ממצרים
 דדה מפךשף להיות לך
 לנס תכלת וארגמן מאיי

 אלישה דרה מבםך:
 יחזקאל כז ז
 3 הלדץ תשברנה עד אשר
 יגדלו ןזלהן תעגנה לבלתי
 היות לאיש אל בניתי כי מר
 לי מאיד ניבם בי יצאד בי
 יד ין: רות א יג
 4 אלונים נלבשן עשו
 משוטיך קרשף עשו שן בת

 אשדים מאיי כחיים:
 יחזקאל כו ו
 5 טרדו מאניותיהם כיל
 תפשי משוט מלחים כל
 חבלי דדם אל הארץ
 יענלדו: יתזקאל כז כט
 6 נשבע אדני י; בקדש־ בי
 הנה ימים באים עליכם
 ונשא אתכם בצנומ

 ואחריתכן בסירות דוגר:
 עמוס ד ב
 ד האורזי לא תיראו נאם ץ
 אם מפני לא תחילו אשר
 שמתי תול גבול ל;ם חק
 עולם ולא לעברנהו
 ויתגעשו ולא יובלי והמו

 נליו ולא לעברנהו:
 ירמיהו ה כב

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גם׳ לנימי אנא ונחרביה
 א״ל: (ב) שם פוק חד
 נגורתא למטן דאפי׳ מלא
 תוטא דחלא לית דעבר:
 (ג) -שכ׳׳ם ל״ה כל תופשי
 וכו׳ עיקר הילוך הספינה:
 (ל) ד״ה אמר רכה וכו׳
 מעשין ה׳ ויש מהן להוליע
 ממן: (ה) דייה נין נלא וכו׳
 שומע קולו של חבירו
 הסייד: (ו) דייה פוק ונוי
 כלומר (אין לי) מא״מ ונ״כ
 ס״א אין לן: (1) ד״ה ולא
 יטל ליה השד שהיה רן

 ניומר:

 מוסף רש״י
 דבי נתן בבלאה. שנא מנכל
 כלאמטנן ננ״ב(לקמן קלא.)
 והעזמי פני בנמן הככלי!ניטיו
 סה:). בוציאתא. שפינומ
 קטנומ וקצרומ מלמטה על
 כחולו של סט! שקוטן

 קריט״י !שבת קא.;.



 רבינו גרשום עג: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא מסורת הש״ס
 א) נוכחים קיג: ע״ש ושם
 איתא רבה בר בר חנה זכ״א
 כע״ילהכא],ג) [בזבחים קיג:
 איתא כבא וע״ש גרש״י],
 ג) [ני׳ תוס׳ חולץ סז:
 ל״ה קוקיאני דיתבא ועיילא
 ליה טונא באוסיי׳ ומי],
 ד) צ״ל חצינא. רש״ש, ה) נ״א
 ואמר רבה בר בר חנה
 אייל ההוא טייעא תא,
 י) כש׳׳א: להיראות, 1) 1שס
 איתא: חמשה], ח) ס״א
 ואדתוה, 0) נש״א מסף:

 ליבשה,

 תורה אור השלם
 1 יעלו שמים ירדו
 תהומות נפשם ברעה
 תתמוגג: תהלים קו כו
 2 ידעתי בל עוף הרים וזיז
 שדי עמדי: תהלים נ יא

 הגהות הב״ח
 (א) נם' ונקיש תרי כסי
 לחמרא: (ב) שם טינא
 באוסי׳ ומית ואלחוהו:
 (1) שם וט הלרן ואתאן
 לנחר חריסר וכוי: (ד) שם
 מנסט כשורי מגרמי רחט
 כצ״ל ותיבח מטללחא נמחק:
 (ה) שם אית לי בגריכו
 וכוי: (ו) שם לצי לי גלפא
 וחלא ללי לי אטמא: (ז) שש
 ואמר לן מרחקינן תמני
 פרסי: (א) רשב״ם ל״ה
 אתט וכו׳ והיה השד מדלג:
 (ט) ד״ה באוסייה וכו׳ אימות
 הן אימת חלש: (י) ד״ה
 חרכו וכוי שהשליכו הים על:
 (כ) דייה חלחא וכו׳ נקבץ.
 נ״נ ס״א נקוה: (ל) דייה נין
 שיצא לשיצא שני סנפירין:

 מוסף רש׳׳י
 אורזילא. הוא ראס תבחיס
 קיג טי־ש;. בת יומא.
 ביום שנולד !שם:. ומשאכא
 דצואריה. משך צוארו(שםו.
 ובי מרבעתא דרישיה. בי
 מרבן של ראשו 1שם1. וםכר
 ליה לירדנא. הטיל נלל
 בילדן וסכר הירדן יסמס

 הילוך מימיו !שם, >1י״ש<.

 אתרי גישרי דרומג. שם אותו הנהר. והיו רחוקין זה מזה והיה (יי)
 מדלג מפרדה זו לפרדה זו: תרתי כםא דחמרא. שניהם מלאים
 יין והיה מוריק תרוייהו ביחד זה בתוך זה בהדי דקמשוור ואינו
 נשפך אפי׳ טפה אחת ואע״פ שהיה אותו יום רוח סערה שהיו עולין
 יורדי הים באניוח עד לשמים ויורדין
 עד תהומות מכח הרוח ואף על פי כן
 לא נפלה טפה לארץ: יעלו שמים
 וגוי. פסוק הוא גבי יורדי הים כספר
 תהליס: ה״ג שמטין בי מלהא וקטלוהו.
 כי מלכא דשידי שאין דרכו של שד
 להראות 0 לבני אדם והרגוהו מפני
 שהיה מגלה סודם. ואית דאמר בי
 מלכא קיסר שהיה ירא שלא יטול
 המלכות ממנו שהיה אותי שד מאדם
 הבא על השידה והיה דר בין האנשים:
 אורזילא בר יומא. ראם בן יום אחד
 דאותו היום נולד: לי הר תגור. כן
 היה גדול: בי מרבטתא דרישיה.
 מקום הנחת ראשו כששוכב על
 הקרקע: רמא כופתא. הטיל ריעי
 וסכר הריעי לירדנא לפי שעה עד
 שמסמסוהו המיס מעט מעט:
 אקרוקסא. צפרדע: כאקרא
 דהגרוניא. גדול היה כאותו כרך:
 ואקרא דהגרוניא המה הוה שיתין
 בתי. הגמרא קאמר ליה: אתא
 תנינא. רכה קאמר ליה: פושקנצא.
 עורב נקכה: באילנא. על ענף אחד
 כדרך העופות: לא הימני. לא
 האמנתי: כוורא. דג: אפלה טיגא.
 שרץ קטן: באוסייה. כנחיריו של דג
 נכנס השרץ. ונראה לי דהיינו כילביח
 כדאמרי׳ כעלמא (שבת עז: ע״ש) שלשהי)
 אימות הן >«) חלש על הגכור איממ
 טלבית על לויתן: י»ואמדוהו מיא.
 הדיחוהו המיס והשליכוהוט) כדרך ים
 שאימ סובל דבר מת: תרבו מיניה
 שיתין מחוזי. שהשליכו » על ששים
 כרטס ושיברן כולן שהיה גדול כל
 כך: ואכלו מיניה שיהין מתוזי.
 בעידנו לח: ומלחי מיניה שיהין
 מחוזי. אחרים שהיו רחיקים משם
 ומלחו ממנו ונשאוהו למקומן: מחד
 גלגלא דעיניה. מגלגל עינו לקחו
 שמן תלת מאה גרבי: לשנה אחרה
 הוו מנסרי. לבנות מעצמומ הדג
 אומן מחוזי שהפיל: חלהא אגביה.
 שהיה חול י5< נקבץ על גבו: וקדחו.
 עשבים על החול: וםברינן יבשתא.
 איי היס היא: שיצא. סנפיר: בין
 שיצא לשיצא. יל) סנפירין בגב הדג
 אחח לצד הראש ואחת לצד הזנב: איהו
 בזקיפא. שהיה הולך כנגד הרוח ואנן
 אזלינן כשיפולא כמו שהרוח הולך

 הכי גרםי׳ לדידי חזי לי אודזילא גד ראימא דהוי בי הר תבור.
 פירוש עופר של ראם הכר ומתרגמינן עופר האילים אורזילא
 דאיילא וכן בסוף זכמים >לף קיג: ושם ד״ה אוחילא) דאמר התם כשלמא
 לר׳ יוחנן דאמר לא ירד מבול לא״י היינו דקס רימא המם אלא לר״ל

 רימא היכא קם א״ר ינאי גוראות
 הכניסו לתיבה ופריך והאמר רכה בר
 כר חנה לדידי מזי לי אורזילא דבר
 ראימא דהוי ט הר חכור ואי גרסי׳
 אורזילא דימא היינו דג שכיס א״כ
 מאי קשיא ליה האמרינן כפ׳ קמא
 דקדושין (דף יג.) לא נגזרה על דגים
 שטם. ר״ת ור״י: ואפיק כוםתא.
 היינו רעי כדאמר בחלק (סנהדרין
 לף צח:) אחמיניה ואיתיב בטולא
 דכופתא דחמריה: ודמו כמאן
 דמיכםמי. מכאן משמע כמ״ד כחלק
 (שס דף קי:) מחי מדבר יש להן

 חלק לעולם הבא:
 וגנו

 אתרי גישרי דרוגנג ושואר מהאי להאי ומהאי
 להאי ונקיט תרי >א< מזגי דחמרא בידיה
 ומוריק מהאי להאי ומהאי להאי ולא נטפא
 ניטופתא לארעא ואותו היום 1יעלו שמים
 ירדו תהומות הוה עד דשמעו בי מלכותא
רבה לדידי חזי לי אורזילא (  וקטלוהו אמר א
 בר יומיה דהוה כהר תבור והר תבור כמה
 הוי ארבע פרסי ומשאכא דצואריה תלתא
 פרסי ובי מרבעתא דרישיה פרםא ופלגא רמא
כופתא וםכר ליה לירדנא ואמר רבה בר בר (  נ

 חנה לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא
 כי אקרא דהגרוניא ואקרא דהגרוניא כמה
 הויא שתין בתי אתא תנינא בלעה אתא פושקנצא ובלעה לתנינא וסליק יתיב
 באילנא תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא אמר רב פפא בר שמואל אי לא הואי
 התם לא הימני ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא
 וחזינן ההוא כוורא ״דיתבא ליה אכלה טינא באוםיי׳w ואדחוהו מיא ושדיוהו
 לגודא וחרוב מיניה שתין מחוזי ואכול מיניה שתין מחוזי ומלחו מיניה שתין
 מחוזי ומלאו מחד גלגלא דעיניה תלת מאה גרבי משחא וכי הדרן w לבתר
 תריסר ירחי שתא חזינן דהוה קא מנסרי(י) מגרמי מטללתא ויתבי למבנינהו
 הנך מחוזי ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בםפינתא וחזינן
 ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וקדח אגמא עילויה םברינן יבשתא היא
 וסלקינן ואפינן ובשלינן אגביה וכד חם גביה אתהפיך ואי לאו דהוה מקרבא
 ספינתא הוה טבעינן ואמר רבה בר בר חנה זימנא חרא הוה אזלינן בםפינתא
 וםגאי םפינתא בין שיצא לשיצא דכוארא תלתא יומי ותלתא לילוותא איהו
 בזקיפא ואנן בשיפולא וכי תימא לא מםגיא םפינתא טובא כי אתא רב דימי
 אמר כמיחם קומקומא דמיא מםגיא שתין פרסי ושאדי פרשא גירא וקדמה
 ליה ואמר רב אשי ההוא גילדנא דימא הואי דאית ליה תרי שייצי ואמר רבה
 בר בר חנה זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא וחזינן ההוא ציפרא דקאים עד
 קרצוליה במיא ורישיה ברקיע ואמרינן ליכא מיא ובעינן לחות לאקורי נפשין
 ונפק בת קלא ואמר לן לא תיחותו הכא דנפלת ליה חציצאיי לבר נגרא הא שב
 שני ולא קא מטיא אארעא ולאו משום דנפישי מיא אלא משום דרדפי מיא
 אמר רב אשי ההוא זיז שדי הוא דכתיב 2וזיז שדי עמדי ואמר רבה בר בר חנה
 זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו
 משמנייהו וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו אמינא לחו אית >ה לן בגוייכו
 חלקא לעלמא דאתי חדא דלי >י< גדפא וחרא דלי אטמא כי אתאי לקמיה דרבי
 אלעזר אמר לי עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין (סימן כעפרא התכילתא
 טרקתיה עקרבא לםלתיה) ואמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קא
 אזלינן במדברא ואיתלוי בהדן ההוא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה
 ואמר הא אורחא לדוכתא פלן והא אורחא לדוכתא פלן אמרי׳ ליה כמה
 מרחקינן ממיא ואמר לן הבו לי עפרא יהיבנן ליה ואמר לן >י< תמני פרםי
 תנינן ויהבינן ליה אמר לן דמרחקינן תלתא פרסי אפכית ליה ולא יכילית ליה
אמר לי תא אחוי לך מתי מדבר אזלי חזיתינהו ודמו במאן דמיבםמי (  ה

 וגנו
 דמים של ים אינן נובעין אלא ע״י רוח הולטן בהן: כמיחם קומקומא דמיא. כשיעור שמחממים קומקומוס של מים חמין: ושדי פרשא
 גירא. כשהיה שוס אדם יורה בחץ ובקשת על שפח הים לארץ הוה חזינן דקדמה לה ססינחא לגירא: גילמא. שם דג קטן הוא.
 כלומר דג זה הוי מדגים קטנים שבים: תרי שיצי. אבל שאר דגים שביס אין להם אלא סנפיר אחה באמצע הגב: ותזיגן
 לההוא ציפרא כוי גרסינן: אמרינן ליכא מיא. היינו סבורין שאינן עמוקים הואיל ולא קאי במיא אלא עד קרצוליה:
 תציצא. גרזן או מעצד: לגר נגרא. חרש עצים: ולאו משום דטמיקי מיא. מהלך שבע שנים לא הגיע החציצא לקרקע
 אלא משוס דרדיפי מיא מחוך חריפומ הנהר לא היה נצלל עדיין ולא מחמת העומק בלבד: טמדי. ראשו מגיע לרקיע:
 דשמטי גדפייהו. נופלומ נוצה שלהן מרוב שומן: דליא לי גדפא. הגביהה לי הכנף. רמז זה חלקך לעתיד לבא: ליחן טליהם
 את הדין. שכחטאמס ממעכב משיח ויש להס צער בעלי חיים לאוחן אווזים מחמת שומנן: טייטא. סוחר ישמעאל: והפהינן. האי
 עפרא בהאי עפרא לנסותו אם היה כקי כל כך: אמר לי. ההוא טייעא חא ואחר לך: הט גרסי׳ אזלינן חזיהינהו ודמו כמאן דמיבםמי

 וגנו

 אתרי גישרי דרוגנג. על ב׳
 גשרים רחוקים זה מזה על
 אותו נהר שנקרא דרוגנג
 והיה השד דולג מפרד זה
 לפרד זה. והוה נקיט השד
 תרי כסי דיין בידיה ובהדיה
 דהוה דולג הוה מריק מהאי
 כסא להאי כסא. ולא נטוף
 שלא היה נוטף מאותן
 כוסות לאp אפי׳ טפה
 אחת: ואותו היום. היה רות
 סערה גדולה שהיו עולים
 יורדי הים באניות עד לב
 השמים ויורדין עד תהומות
 מכח הרוח ואפייה לא נפל
^ ושמעוה בי א  הטפה ל
 מלכא דשידין. שהשד היה
 עושה כן לעיני הכל לפי
 שאין דרכו של שד להראות
 עצמו כל כך: והרגוהו.
 שהיה מגלה סודם: אורזילא
 בר יומא. ראם שלא היה לו
 אלא יום אחד שנולד: רמא
 כופתא. כלומר עשה רעי
 ומרוב אותו רעי סיכר את
 הירדן שלא היו המים יכולין
 לרוץ עד שהיה נשטף:
 אקרוקתא. צפרדע: כאקרא
 דהגרוניא. כאותו כרך
 של אגרוניא: פושקנצא.
 עורב נקבה ובלעיה לתנינא
 ואח״כ עלה לה ויתיב על
 אילנוח: אם כל הני אי
 לאו דחויתיה לאותו אילן
 לא הימני. שיהיה סובל
 שום עול בעולם כל כך.
p קטן  שנכנס לו אותו ש
 שנקרא אכלה טינא בנחיריו
 והשליכו הים לגודא כלומר
 לשפת הים לפי שאין הים
 סובל שום מיאוס בתוכו
 וחרבו מיניה שתין מחוזי
 כשהשליכו הים: דיתבא
 ליה חלתא אגביה. שהיה
 חול הים מקובצת על
 גביו: וקדיח. עשבי והגדילו
 עשבים על החול: בין שיצא
 לשיצא. בין ב׳ סנפיריו
 של דג הלכה הספינה ג׳
 ימים וג• לילות והדג היה
 עולה כנגד שטף המים
 ואינו יורד עם השטף:
 ומקדמה ליה הספינה לפי
 שהיתה הולכת. במהירות
 יותר מן החוק: גילדנא
 דימא. דג של ים שכך
 שמו:תצינא. גרזן:וזיז שדי
 עמדי. שהיה ראשו מגיע
 לשמים: דשמטי גדפייהו
 משמנייהו. שהיו נופלות
 הנוצות שלהן מן השומן:
 דליא ליה גפא. רמז לו
 והו חלקך לכירה הגדולה:
 עתידין ישראל ליתן עליהן
 את הדין. לפי שמרוב
 עונותם מעכבין קץ המשיח
 ומצערין להני אווזין לפי
 שמרוב שמנותם יש להם
 צער בעלי חיים: ומרת ליה.
 והיה בקי כל כך שהיה אומר
 האי אורחא וכוי: אפכית
 לי׳ האי ארעא להאי ארעא
 לנסותו אם היה בקי כל
 כך: דדמו כמאן דמיבסמי.
 שהיו שוכבין כעין ישנים
 המבושמין מרוב בשמים:



 רבינו גרשום
 פסקי. נקיט: חדא קרנא
 דתכלתא. מן טלית שלהם
 שהיו שוכבין בהם: כל
 אבא המרא. כלומר לרבה
 היו קורין אבא וחמור. בעין
 שקורץ לרבינא אבינא:
 סיכתא. שוטה: למאי
 הלכתא. פסקת ליה אי
 למיחדי אי הלכה כבית
 שמאי דאמרי במס׳ מנחות
 (דף מא עינו דת״ר כמה
 חוטין הוא נותן בית
 שמאי אומרים ארבע וב״ה
 אומרים שלש. אמר רב
 הונא ארבע א) כתוך שלש
 ומשולשת ארבע ור׳ יהודה
 אומר שלש בתוך שלש
 ומשולשת שלש אמר רב
 פפא הלכתא ד׳ בתוך ג׳
 ומשולשת ד׳ וכוי. למה
 [לך] למיעבד הכי איבעי לך
 למימני חוטץ וחליות כר:
 אוי לי שנשבעתי. מן הגלות
 מי מפר: והוא. רבה בר בר
 חנה סבר דלמא שבועתא
 דמבול קאמר ומש״ה לא
 הפר דשמא רוצה להחריב
 העולם במבול. ורבנן אמרי
 ליה א״כ אוי לי לא היה
 אמר אלא משום דבכל
 צרחם לו צר: איחרוך.
 הנהו גבבי דעמרא אע״ג
 דאמשינהו במיא משום
 דגיהנם מתהפך לשם: תא
 ואחוי לך היכא דנשקי
 ארעא ורקיעא. לאו משום
 דמיחזו ליה פוף העולם
 ממש משום דמהלך ת׳׳ק
 שנה הוי העולם אלא מקום
 הראה לו במדבר אחד
 ששם נושקין ומגלגל גלגל
 ונושקין השמים והארץ
 יחד ולא מיחזו ליה
 ממש סוף העולם כי
 אם ממקום הגלגל שמקיף
 וסובב לשם: לסילתאי.
 סל שלי: כתרי מברי
 דסורא. ב׳ נהרות: דאית
 ליה קרנא כעיזא דבחישא
 בהו. שחופרת בהן מים:
 קרטליתא. קופסא: נתית

 א) לפנינו שם הנירסא ארבע
 נתון ארבע ומשולשת ארבע

 המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא עד.
 וגנו אפרקיד. מכאן אר״מ דאפרקיל פניו למעלה ולא כמו שפירש
ג0  ר״ח כנלה (לף יל. ושם ל״ה אפרקיל) וככרכות (לף י
 פניו למטה לאס כן לא היה יכול מייעא לרכוכ מומי כרכיהח):
 פסקי חרא קרנא דתכלתא. משמע הכא שיש ציצית לממיס
 ויש לדמות שהיו נכנסין ממייס כקבר
 כדאמר כמדרש שכל ערכ תשעה
 כאכ היו הולטן כשהן חיים למוך
 קבריהם והיה בת קול יוצאת ואומרת
 הבדלו החיים מן המתים אבל יש
 להכיא ראיה מפרק התכלת (מנחות
 דף מא.) דאמר שמואל כלי קופסא
 תייבין כציצית ומודה שמואל כזקן
 כשעשאן לכבודו סירוש לתכריכים
 וההיא שעתא ודאי רמינן להו וכן יש
 כמדרש למה נסמכה פרשת מקושש
 לסרשת ציצית לומר לך שהממיס
 חייכים כציצית וקשה דאמרינן כפרק
 מי שמחו (ברכות דף יח.) רבי חייא
 ורבי יונחן הוו קא שקלי ואזלי בביח
 הקברומ הוה שדיא מכילחיה דרבי
 יונחן אקיברא א״ל רבי חייא דלי
 כנפך שלא יאמרו למחר באין אצלנו
 ועכשיו ממרפין אותנו ואי יש למתים
 ציצימ מאי מחרפין אותנו דקאמר
 וי״ל דאע״ג דיש להן ציצימ מ״מ
 מחרפין אומס שמראין עצמן שהן
 חייבים והמתים פטורים כדאמר
 (שבת דף ל.< טון שמח אדם נעשה
 חפשי מן המצומ אבל קשה על
 המנהג שנוהגים להסיר ציציח
 מטליתומ של מתים ואר״מ ששמע
 מזקני לוטי״ר לפי שציצית עדות הוא
 שקיים כל התורה דציצית עולה מ״ר
 וח׳ חוטין וה׳ קשרים הרי תרי״ג
 ועכשיו שאין חשובין כל כך הרי
 הוא כאילו מעיד עדות שקר וה״נ
 דרשינן כמדרש ועשו להם ציצית
 לדורומס לדור תס ואור״י דבימיהס
 היו כולן מקיימין מצומ ציצימ לפי
 שהי׳ לכולן טליפוח של ד׳ כנסומ
 ולכך היו עושין להן אף במותן אכל
 עמה שאין לכולן בחייהן אין לעשומ
 במותן אפי׳ מי שהיה לו בחייו שלא
 לבייש את מי שאין לו וכענין זה
 מצינו בפרק בתרא דנדה (דף עא.)
 בראשונה היו מטבילין כלים ע״ג
 נשים נדות ממות החחילו חיות
 מתטישות כו׳ ועוד דאכו סומטן
 על מסכת שמחות (פי״ב< דאמרינן
 אבא שאול כן כטנית צוה את כניו
 קברוהו חחמ מרגלותיו של אבא
 והטילו תכלח מאסיליוני סירוש
 מטליתו ויש לגרוס התירו מדקאמר
 מאפיליוני ורכינו חיים כהן צדק
 פירש דאנן קיימא לן כרבי יוחנן
 דאמר (נלה לף סא:< מצוח בטילוח
 לעתיד לבא וההיא דמנחוח איירי
 אליבא דשמואל דאמר אין בטילות
 ולכך צריך שיהא לו ציצית דעמידין
 צדיקים שיעמדו כלכושיהם ואם
 יסירו לו הציצית כמותו נמצא שלעתיד יעמוד כלא ציצית והמדרש
 נמי אתי כשמואל וההיא דלקמן יצמה כמ קול ואמרה דביתהו
 דרבי חנינא בן דוסא עמידה למישדא כה תכלת לצדיקים
 לעתיד לכא אמיא נמי כשמואל ועוד אומר ר״י דהכי פירושו

 וגנו אפרקיד והוה זקיפא ברכיה דחד
 מינייהו ועייל טייעא תותי ברכיה כי רכיב
 גמלא וזקיפא רומחיה ולא נגע ביה פםקי
 חדא קרנא דתכלתא דחד מינייהו ולא הוה
 מסתגי לן אמר לי דלמא שקלת מידי מינייהו
 אהדריה דגמירי דמאן דשקיל מידי מינייהו
 לא מםתגי ליה אזלי אהדרתיה והדר מםתגי
 לן כי אתאי לקמיה דרבנן אמרו לי כל אבא
 חמרא וכל בר בר חנה םיכםא למאי הלכתא
 עבהת הכי למידע אי כבית שמאי אי
 כבית הלל איבעי לך למימני חוטין ולמימני
 חוליות א״ל תא אחוי לך >* הר סיני אזלי
 חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי
 חוורתי שמעתי בת קול שאומרת אוי לי
מפר לי כי (  שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי א
 אתאי לקמיה דרבנן אמרו לי כל אבא חמרא
 כל בר בר חנה סיכסא היה לך לומר מופר
 לך >« והוא סבר דלמא שבועתא דמבול
 הוא ורבנן א״כ אוי לי למה א״ל ״תא אחוי
 לך בלועי דקרח חזאי תרי ביזעי והוו קא
 מפקי קוטרא שקל״ גבבא דעמרא ואמשינה
 במיא ודעציתה בראשה דרומחא ועייליה
 התם וכי אפיק הוה איחרך איחרוכי אמר
 לי אצית מאי שמעת ושמעית דהוו אמרין
 משה ותורתו אמת והן בדאין אמר לי כל
 תלתין יומי מהדר להו גיהנם להכא כבשר
 בקלחת ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן
 בדאין אמר לי תא אחוי לך היכא דנשקי
 ארעא ורקיעא אהדדי «< שקלתא לםילתאי
 אתנחתא בכוותא דרקיעא אדמצלינא בעיתיה
 ולא אשכחיתה אמינא ליה איכא גנבי הכא
 אמר לי האי גלגלא דרקיעא הוא דהדר נטר
 עד למחר (י< הכא ומשכחת לה רבי יוחנן
 משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן בםפינתא
 וחזינן ההוא כוורא דאפקיה לרישיה מימא
 ודמיין עייניה כתרי םיהרי ונפוץ מיא מתרתי
 >ה זימיה כתרי מברי דםורא רב ספרא
 משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא
 וחזינן ההוא כוורא דאפקיה לרישיה מימא
 והוה ליה קרני וחקיק עליה״ אנא בריה קלה
 שבים והוינא תלת מאה פרסי ואזילנא
 לפומא דלויתן אמר רב אשי ההוא עיזא
 דימא הוא דבחישא ואית לה קרני רבי
 יוחנן משתעי זימנא חדא הוה קא אזלינן
 בספינתא וחזינן ההיא קרטליתא ההוו קא
 מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות והדרי
 לה מיני דכוורי דמקרי כרשא נחית

 בר

 וגנו אפרקיד. שהיו שוככין כפנים צהוכות כשתויי יין: אפרקיד.
 פניו למעלה. שיפינ״ש בלע״ז: ועייל טייטא תותי בירכיה כוי. כלומר
 ראימי טייעא שהיה מהלך חחמ כרט המת רוכב על הגמל ורומחו
 בילו ולא היה נוגע בו בברטה. וליכא לפרושי דגוכה הכרכים כשיעור

 שיכול טייעא ללכח חחמ ברכי הממ
 ורומחו בידו ולא היה נוגע בו דאי
 שיעורא קאמר ולא ממש חזא מעשה
 הט הו״ל למימר ועייל פרשא תותי
 כירטה כו׳ אי נמי ועייל גברא (0:
 שקלי (י) קרנא. כנף הטלימ להכיאו
 לפני חכמים ללמוד ממנו דין ציצימ אי
 ככ״ש אי ככ״ה כדלקמן: ולא הוה
 מםהגי לן. בהמוח שהיינו רוכטן
 לא היו יכולין לילך: כל אבא חמרא.
 רבה בר בר מנה היינו רבי אבא
 כר (י0 מנה. וכמו כן רכינא כמו רב
 אבינא: תמרא. כלומר שוטה כחמור:
 סיכסא. שוטה כדאמרינן בחלק
 (סצהדרין דף ק:) עבלקן סיכסן:
 למאי הלכתא. ססקמ ליה משום
 דכעיח למיחזי אי הלכה כב״ש דסליגי
 כמסכמ מנחות (לף מא:) דח״ר כמה
 חוטין הוא נותן ב״ש אומרים ארבעה
 וכימ הלל אומרים שלשה וכמה חהא
 משולשמ כו׳: איבעי לך למימני חוטין
 וחוליות. מקמי דמיהדריה ותיתי
 ותימא לן: תוליות. שלשה חוטין
 גדיל קרי חוליא כמסכת מנמות 1לט.]:
 שנשבעתי. מן הגלוח כדכחיכ קראי
 טובא בנכיאים: והוא. רכה כר כר
w חנה סבר דלמא שבועחא דמבול 
 דכמיב אשר נשבעחי מעבור מי
 נח וגו׳ (ישעיה נד) אומה שכועה היה
 רוצה להפר ויחריכ את העולם במבול
 ולפיכך לא רצה להפר: ורבנן. דקרו
 ליה סיכסא אמד א״כ לא הוה ליה
 למימר אד לי אלא משוס דככל צרתם
 לו צר [ישעיה up : ביזעי. בקעים דכמיכ
 ותבקע ה הארץ אשר וגו׳ (במדבר טז<:
 קוטרא. עשן: שקל נבבא דעמרא.
 לקח גיזת צמר ושראה במים: איחרך
 איחרוהי. הנהו גבבי אע״פ ששררין
 במים: אצית. הסכח ושמע: שמעיה
 דקאמרי. שהד ירדו חיים שאולה 0:
 כל תלתין יומין. כל ראש חדש: כבשר
 בקלחת. שמהפטן אותו כדי
 שתתבשל: o היכא משקי ארעא
 ורקיעא. מקום גבוה היה שם
 שנושקין יחד זה לזה ולאו היינו סוף
 העולם דהא מהלך חמש מאות שנים
 הוי וא״י אמצעיחו של עולם היא
 כדכחיב (יחזקאל לח) יושבי על טבור
 הארץ והיינו מקומו של רבה בר בר
 חנה: םילתאי. סל לחם שלי: דהדר.
 חוזר כדאמרינן בפסחים (דף צד:<
 גלגל חוזר ומזלות קכועים: אוםייה.
 נחיריו. ל״א מחרמי זימיה מיא והיינו
 נמי נחיד: מברי דסורא. נהרות
 שבסורא: בריה קלה. מבריומ
 קטנים שביס: לפומיה דלויסן.

 שיאכלניי) היום: עיזא דימא. שכל מה שיש ביבשה יש ביס חוץ מן
 החולדה בשחיטח חולין (דף op.): דבחישא. חוסרמ ביס בקרניה
 לכקש אחר מזונוחיה: קרטליחא. ארגז: דשמיה כרשא. כך שמו:

 כר
 דההיא שעתא ודאי רמינן להו היינו שמשימין בו ציצית ומסלקים אוחו מיד להודיע שקיים מצוח ציציח לפי שהבגד חדש ולא הושם
 כו ציצימ מעולם צריך להשיס כו וכן נוהגים כארץ אשכנז להשיס ציצית כטלית של מת שיהא ניכר שקיים מצות ציצימ ומיד מסיריןט):
 ועכשיו שנשבעת־ מי מיפר לי. ותימה דאמאי אין הקדוש ברוך הוא מיפר בעצמו דהא מסקינן כמסכמ מגיגה (דף י.)
 דנדריס יש להן הפרה מדכתיב אשר נשבעחי באפי ודרשינן באפי נשבעחי וחוזרני אלמא שהוא מיפר בעצמו ואההיא קשה
 דהיאך מיפר לעצמו והאמדנן בפרק אלו נדרים (נדרים דף פא:) לא יחל דברו מיכן לחכם שאין מיפר לעצמו והא דאמר כפרק ארבעה
 נדרים (שם לף כג.) גבי ההוא קצרא דשרא לנפשיה לא שרא לנפשיה ממש אלא כלומר אשכח פיתחא לנפשיה אבל רבנן שרו ליה:

 שמגיע

 מסורת הש״ם
 א) [עי׳ תופי בכורות לו. דייה
 מהירי!], ג) סנהדרין קי״
 ג) צ״ל שקל טייעא. יענ״ן,
 ד) צ״ל עלייהו. רש״ש, ה) צי׳ל
 האדמה, 1) [נמדנר טז],
 1)נס״א:שיאטלנו,י1)[וע״ע
 תוס׳ פסחים קת. דייה
 פרקדן], ט) [וע׳׳ע תוס׳
 כרכות ית. דייה למתר ותוס׳
 פסחים מ: ונע״! סה: וננדה

 סא: ד׳׳ה אבל],

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ אמר לך טורא
 דסיני אזלי: (ב) שם מוסר
 לך מופר לך והוא סבר:
 (נ) שם ארעא ורקיע׳
 אהדדי אזלי וחזאי דעביד
 כוי כוי שקלחא לסילמאי:
 (ל) שם על למחר כי
 השתא הנא: (ה) שם
 ממרמי דמיה. נ״נ ס״א
 אוסייה: (ו) רשב״ם ל״ה
 ועייל טייעא וכו׳ ועייל גנרא
 ולא היה לו להזכיר
 הטייעא הס״ל: (t) ד״ה
 שקלי חדא קרנא: (א) ד״ה
 כל אכא וכוי היינו ר׳ אנא
 נר בר חנה. נ״כ עי׳ מוס׳
 פ״ק דסנהדרין דף ה׳ דייה
 רבה: (ט) ד״־! והוא רבה
 ונוי דמנול קאמר דנחינ:
 (י) ד״ה הינא דנשקי. נ״נ
 לשון מהרשי׳ל ולא אוכל לידע
 אין הניע על אומו מקוס
 נוכה שהיה קרוכ לשמים הלא
 מהלן מ״ק הוא וגס אין לא
 נשרף מהבלא כוי וצ״ע עטיל
 ונראה למרץ ע״פ דאימא
 דא״י גנוה מכל ארצומ וא״כ
 אפשר לומר אף דמשמיס
 לאp מהלך ת״ק מ״מ אפשר
 לומר דא״י גנוה יותר מן קצה
 ארן שהוא מקום נמון מהצן
 כמה מאומ שנים כהלינומ
 הגונה ומא״י לשמים אפשר
 שאינו גנוה רק מאה שנה או
 יומר כפי הליכוס רנה וההר
 עמד כא׳׳י מקוס של רכה
 והיה יכול לילך להגיע לאומו

 [והשאר מסר]:

 לעזי רש״י
 שיפינ״ש [שוביג״ש].

 שוכב על גבו.

 מוסף רש״י
 בלועי דקרה. מקום
 שנתכלעו לשס עדת קרמ
 !סנהדויו קי.). בזעא. נקכ
 שממנו יצא עשן (שש.
 ואמשינה במיא. שרה
 אומה נמים, לשון משי ידיה
 (שם!. אמר לי. ההוא טייעא
. ואמרי הכי משה (  um קי
 אמת כוי. שנסה כמה
 פעמים וראה שכל ל׳ יוס עשן
 יוצא משס ושומע שאומרין
 משה ומורמו אממ כוי (שש.



 מסורת הש׳׳ם
 א) וגי׳ הערוך בערך מי
 ג׳ אמודאי ועמ״ש נס״ל
 דיה כג. על הגליון], ג) ןגי׳
 הערון הנדואוז תרמס של
 ירושלמי של רשמו מיו דלה
 מ! הנדר! ירש׳׳י כקדושין כב:
 כתכ רכ יהודה הכליאה מארץ
 כושי], ג) ובכורות נה. ע״ש],
 ל)סנהדריןה:פרהפ״חמ״י,
 ה) רש״ל מ״ז, ו) [צ״ל שעות

 רביעיות], ו) וקהלת א],

 תורה אור השלם
 1 עטישותיו תהל אור

 ועיניו כעפעפי שחר:
 איוב מא י
 2 ויברא אלהים את
 התנינם הגדלים ואת בל
 נפש החיה הרימשת אשר
 שרצו המים למינהם ואת
 בל עוף כנף למינהו וןךא

 אליהים כי טוב:
 בראשית א כא
 3 ביום ההוא יפקיד ין
 בחרבו הקשה והגדולה
 והחזקה על לוןתן נחש
 ברח ועל לדתן נחש
 עקלתון והרג את התנין
 אשר בןם: ישעיהו כו א
 4 כי לי בל חיתו ןער

 בהמות בהררי אלן*
 תהלים נ י
 5 הנה נא ביחו במתניו ואינו
 בשרירי בטנו: איוב מ טז
 6 שם אניות יהלכון לדתן

 זה ןצךת לשחק בו:
 תהלים קד כו
 7 בביחו רגע הןם ובתבונתו
 מחץ ךהב: איוב כו יב
 8 לא ןרעו ולא ישחיתו
 בבל הר קדשי בי מלאה
 הארץ דעה את ין במים
 לןם מכסים: ישעיהו יא ט
 9 הן יעשיק נהר לא יחפוו
 יבטח בי יגיח ירדן אל
 פיהו: איוב מ כג
 10 בי הוא על ימים יסךז־ז

 ועל נהרות יכוננה:
 תהלים כד ב

 גליון הש״ם
 גמרא דדביתהו דד״ח בן
 רופא כוי. עי׳ בהרא״ש פ״ד

 דגיטין סי׳ מו:

 הגהות הב״ת
 (א) גמ' אתא תנינא רגש
 קא בעי יכו׳: (נ) שם
 אתא פושקנצא פסקיה וכו׳
 הדר אתא קא בעי למיבלע
 לספינתא הלר אתא ההוא
 פושקנצא פסקיה לרישיה
 (שקלי׳ וכוי לספינתא) תא׳׳מ.
 ונ״ב ש״א שקלת לההיא
 אבן טבא ופרח בהדה
 נפלה ההיא אבן טבא
 בספינתא: (ג) שם והואי
 ירך דנשרא נהק פתתנא
 ונקירנא מינה ואנחינא
 אעשני אדמייתינן ציני
 איאלם אטמא ומרנן כצ״ל
 וכן כרשנ״ס: (ד) -שב״ם
 דייה ארדלי וכו׳ שכיס הס״ד
 ואח״כ מה״ד ורבי יוחנן
 אמר זה לויתן נחש כריח:

 עד: המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
 בר אמוראי. אדם שיורע לשוט במים: בטא לשמטיה לאטמיה.
 שביקש לחחוך ירינו: זרק ליה חלא. חומץ וברח מריחו: למישדא
 ביה. להצניע בו: וחזינן ההיא אבן טבא. לחון המיס והדרא ליה
 תנינא: ה״ג אתא ההוא הנינא רגש ויןבטי למבלט לספינהא אסא
 פושקנצא עורב נקבה וקטטיה לרישיה
 דתנינא אתהפיכו מיא והוו דמא
 מרוב דם שהיה גדול הרבה הדר
 בטי לטבטיה לםפינהא אסא ההוא
 פושקנצא וקטליה ואזיל בר אמוראי
 ושקליה לההיא אבן טובה ותלינהו
 להנהו ציפרי. לנסות אס יחיו וחיו
 ופרחו להן: בהדה. בהדי ההיא אבן:
 נזדעזט. חרד חרדה: פתחגא
 וגקרינא. מינה חלב וגיד הנשה:
 חלם. שנחחברה יחד כמחחלה:
 םמחרי. עשב שמחבר כדאמרינן
 בהמקבל >3״מ לף קז:) ובאלו טריפומ
 (חולי! לף נל.) דעבד ליה סממרי
 וחיי: דריתמא. רותם שאין גחליו
 כביס מהרה: ארזילי דימא. ראמים
 שבים (י) י)(ורבינו חננאל פירש
 לויתן): נחש בריח. הוא לרחן זכר וזקוף
 הוא כבריח: עקלתון. לרתן נקבה
 שמקיף את כל העולם: זכר ונקבה
 בראם. כדכחיב (ישעיה מ) נחש בריח
 ונחש עקלתון: מחריבין אח כל
 העולם. שיהו להן ולדוח הרבה
 גדולים שמחריבין את העולם: סירס
 את הזכר. שלא יזקק לשאר דגים. א״נ
 דלא ליהוי ליה צער חאוה: שנאמר
 והרג אח החנין. סיפא דהאי קרא
 יפקוד ה׳ בחרבו הקשה (וגו׳) [הוא]
 ומדלא כמיכ ויהרוג וכתיב יפקוד
 קדריש הכי והכי משמע ליה קרא יפקוד
 ה׳ בחרכו הקשה על לרחן נחש בריח
 לעמיד לכא כאשר עשה אל לרחן נחש
 עקלתון שהרי הרג את התנין אשר
 ביס מששת ימי בראשית: בהמות
 בהררי אלן». פסוק הוא בתהליס
 במזמור לאסף [נ] כי לי כל חיתו יער
 בהמות בהררי אלף ע׳׳ש שרועה אלף
 הרים בכל יום: כחו במתניו. שלא
 הטיל זרע מימיו: ואונו בשרירי בטנו.
 שלא ילדה. ולעיל מיניה כתיב באיוב הנה
 נא כהמות אשר עשיתי עמך וגו׳:
 התם נמי. גכי לויתן לצננה ללויתן
 נקבה ואמאי הרגה: דגים פריצי.
 ולא מהניא בהו צינון: ה׳׳ג ואבע״א
 כיון דכתיב לויתן זה יצרח לשחק בו.
 ואמרינן במסכת ע״ז (לף ג:) י) שעה
 רביעית יושב ומשתק עם לויתן: הכא
 נמי לימלחה לבהמה נקבה. ומה בצע
 להחיותה ולצננה: ובלע כל מימוה. כדי
 שחראה היבשה: די שאבלע מים שלי.
 דלהכי כתיבי) והים איננו מלא שבולע
 אותם: רגע הים. לשון שבירה: מפני
 ריחו. שהוא מוסרח לסי שמת ולכך הים
 מסדח: אל תקרי לים מכסים. שהד הים
 עצמו מיס הוא: אימתי בהמות בהררי
 אלן) בטוחות. שלא ימותו כל שעה
 שיגיח ירדן לפיו של לוימן דכל זמן
 שהוא חי בטוחין הן כמו כן: הי הוא.
 הקב״ה על ימים יסדה לארץ ישראל:

 קניגיא

 שמגיע לפיו של לויתן. ואינו מתערכ ככל אומן מיס כדמוכח
 בבראשית רבה דקאמר וכי מעשה נסים הוא אמר רבי
 יוחנן אל תתמה הדין ירדנא דעבר במי טבריא ולא מתערב:
 אדבעה נהרות הן ירק ירמוך קירומיון ופיגה. וא״ת דתנן במס׳

 פרה >פ״ח מ״י) דקירומיון
 ופיגה פסולין למי חטאת מפני שהן
 מי בציס ומייחי לה בפ״ק דסנהדרין
 (דף ה:) וכיון דקרי להו מי בצים
 משמע שאינן נובעין והכא משמע
 שנובעין דקרי להו נהרוח וי״ל נהרוח
 נובעין הן ולפי שמי בצים מתערבין
 בהן פסולים למי חטאמ לפי שאינן
 רדופין מחמת שממערבין באגמים
 ואין חיותן חיות גמור ור״ח מפרש
 דפסלינן משוס דאין כאן מים חיים אל
 כלי דעפר וטיט מעורב בהן מחממ
 שהן מי בצים ומפסיקין בין מיס לכלי:

 סליגי

 בר א)אמוראי לאתויה ורגש ובעי לשמטיה
 לאטמיה ושהא זיקא דחלא ונחת נפק בת
 קלא אמר לן מאי אית לכו בהדי קרטליתא
 8דדביתהו דר״ח בן דוםא דעתידה דשדיא

 תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתי רב
 יהוהה ״הינדוא משתעי זימנא חדא הוה
 אזלינן בםפינתא וחזינן ההוא אבן טבא
 דהוה הדיר לה תנינא נחית בר אמוראי
 לאתויה אתא תנינא (א< קא בעי למבלע לה
 לםפינתא אתא » פישקנצא פםקיה לרישיה
 אתהפיבו מיא והוו דמא אתא תנינא חבריה
 שקליה ותליה ליה וחיה הדר אתא קא בעי
 בלעא לםפינתא הדר אתא ציפרא פסקיה לרישיה שקלוה לההיא
 אבן טבא שדיוה לםפינתא הוה הני ציפרי מליחי בהדן אותבינהו עלייהו
 שקלוה ופרחו להו בהדה ת״ר מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע שהיו באין
 בספינה והיה ר״א ישן ור׳ יהושע נעור נזדעזע ר׳ יהושע וננער ר״א א״ל מה זה
 יהושע מפני מה נזדעזעת א״ל מאור גדול ראיתי בים אמר לו שמא עיניו של
 לויתן ראית דכתיב 1עיניו כעפעפי שחר אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן
 זימנא חדא הוה קא אזלינן במדברא והואי >« אטמא דבשרא בהדן פתחנא
 ונקרינא ואנחנא אעשבי אדמייתינן ציבי חלם אטמא וטוינן כי הדרן לבתר
 תריסר ירחי שתא חזינהו להנהו גומרי דהוו קא מלחשי כי אתאי לקמיה
 דאמימר אמר לי ההוא עישבא סמתרי הוה הנהו גומרי דריתמא הוו 2ויברא
 אלהים את התנינים הגדולים הכא תרגימו ארזילי דימא ר׳ יוחנן אמר זה לויתן
 נחש בריח ולויתן נחש עקלתון שנאמר 3ביום ההוא יפקוד ה׳ בחרבו הקשה
 וגו׳: (סימן כל שעה ירדן): אמר רב יהודה אמר רב כל מה שברא הקב״ה
 בעולמו זכר ונקבה בראם אף לויתן נחש בריח ולויתן נחש עקלתון זכר
 ונקבה בראם ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה
 הקב״ה סירס את הזכר והרג הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבא שנאמר
 3והרג את התנין אשר בים ואף 4בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם

 ואלמלי נזקקין זה לזה מחריבין כל העולם כולו מה עשה הקב״ה סירס
 הזכר וצינן הנקבה ושמרה לצדיקים לעתיד לבא שנאמר 5הנה נא כחו
 במתניו זה זכר ואונו בשרירי בטנו זו נקבה התם נמי ליסרםיה לזכר וליצננה
 לנקבה דגים פריצי וליעביד איפכא איבעית אימא נקבה מליחא מעלי
 איבעית אימא כיון דכתיב 6לויתן זה יצרת לשחק בו בהדי נסבה לאו אורח
 ארעא הכא נמי לימלחה לנקבה כוורא מליחא מעלי בשרא מליחא לא מעלי
 ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שביקש הקב״ה לבראות את העולם אמר לו
 לשר של ים פתח פיך ובלע כל מימות שבעולם אמר לפניו רבש״ע די
 שאעמוד בשלי מיד בעט בו והרגו שנאמר 7בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ
 רהב אמר ר׳ יצחק ש״מ שרו של ים רהב שמו ואלמלא מים מכםין אותו אין כד
 בדיה יכולה לעמוד בריחו שנאמר 8לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי וגו׳
 כמים לים מכסים אל תקרי לים מכסים אלא לשרה של ים מכסים ואמר רב
 יהודה אמר רב ירדן יוצא ממערת פמיים תניא נמי הכי ״ירדן יוצא ממערת
 פמיים ומהלך בימה של םיבכי ובימה של טבריא ומתגלגל ויורד לים הגדול
 ומתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לויתן שנאמר 9יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו
 מתקיף לה רבא בר עולא האי בבהמות בהררי אלף כתיב אלא אמר רבא בר
 עולא אימתי בהמות בהררי אלף בטוחות בזמן שמגיח ירדן בפיו של לויתן
כי הוא על 1  (סימן ימים גבריאל רעב) כי אתא רב דימי א״ר יוחנן מאי דכתיב 0
 ימים יםהה ועל נהרות יכוננה אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שמקיפין את ארץ
 ישראל ואלו הן שבעה ימים ימה של טבריא וימה של סדום וימה של חילת
 וימה של חילתא וימה של סיבכי וים אספמיא וים הגדול ואלו הן ארבעה נהרות
 ירדן וירמוך ייוקירומיון ופיגה כי אתא רב דימי א״ר יונתן עתיד גבריאל לעשות

 קניגיא

 רבינו גרשום
 בר אמודאי. אומן שיודע
 לשוט על פני המים: ובעי
 לשמטיה לאטמיה. שביקש
 לחתוך יריכז. זרק ליה הלא
 מן החול של שפת הים
 וברח. ואיכא דאמרי חומץ.
 שתצנע בו תכלת: אתהפיכו
 מיא לדמא. מרוב הדם
 שהיה גדול הרבה: פתחנא
 ונקירנא. מיניה תלבא וגיד
 הנשה: איחלם אטמא.
 שנתחברה יחד כדמעיקרא:
 עשבא דסמטרי. של סם
 חיים: גומרי דריתמא. שאין
 כבין מהרה: ארוילי דימא.
 ראמים: לויתן נחש בריח.
 שמקיף ומסבב את כל
 העולם כולו כבריח: נחש
 עקלתון. שמתעקל סביב
 העולם: פריש לקרא ביום
 ההוא יפקוד ה׳ בחרבו
 הקשה והגדולה על לויתן
 בריח זה הזכר כאשר עשה
 על לויתן נחש עקלתון
 שהיא נקבה: וצינן את
 הנקבה. שלא תתאוה לשום
 וכר: הנה נא כחו במתניו.
 זה הוכר שאינו מזריע:
 ואונו בשרירי בטנו. זו
 הנקבה שלא ילדה. ומקשי׳
 אמאי צינן את הנקבה לגבי
 בהמות וניעבד הנך דבהמה
 כהנך רכוורי ואמאי צינן
 הנקבה. ומשני מש״ה הרגה
 דפריצות דכוורי נפיש מן
 דבהמה. ואע״ג דמצננין לה
 אתיא להזקק. ואי בעית
 אימא מש׳׳ה הרגה דכיון
 דכתיב לויתן זה יצרת
 לשתק בו בהדי נקבה לאו
 אורח ארעא למיהוי עם
 שכינה: ובלע כל מימות
 שבעולם. שתכניסם בתוך
 שלך כמו שכתב למעלה
 כל הנחלים הולכים אל
 הים: אימתי בהמות בהררי
 אלף בטוחים. שלא ימותו
 בשעה שיגיח ירדן אל פיהו
 של לויתן שכל זמן שדוא
 חי בטוחין הן בחיים: כי
 הקב״ה על ימים יסדה.
 לארץ ישראל: לעשות



 מוסף רש״י
ק טונה וכך שמה,  כדכד. א
 שמשותיך. חלונות שהשמש
 זורח כהס, כמו(תהליס פל1
 שמש ומנן היינו שמש ממש
: לשו! חומה ו  :סנהדריו י א
 !סוטה י.:. לאבני אקדח.
 שהקנייה חוקק! ככמקלח על
 שחיקק נהם עשר נרוס
ל  עשרים זסוהדדי! ק ־!. גל ש
 עצמות. שמת, לאלס שמת
 נעשה גל של עצמות !שם: או:
 כמח שנרקנ נשרו ונפל מזמ!

 הרנה ושבת לד.;.

 רבינו גרשום
 קניגא. מלחמה: שנאמי•
 התמשוך לויתן בחכה.
 כלומר כך אמר לו
 הקב״ה לאיוב וכי אתה
 יכול למשוך לויתן בחכה:
 ובחבל תשקיע לשונו.
 כמו שעשה ע״י מלאכי:
 כמרקחה. דבר שמריח:
 עושה תלמים בים. כשהוא
 ישותה מכאן התלם גדול
 מצד אחר שאינו שותה:
 שנאמר ואחריו יאיר נתיב.
 כלומר נראה נתיב של
 •ם שהוא שותה: צלצל.
 צל מעל ראשן: עוש־ן
 לו קמיע. דבר הנקשר
 ותלו־ על צואר: אמר להן
 הקב״ה כדין וכדין. להכי
 איקרי כדכד כלומר כדברי
 זה וזה משוהם וישפה
 יהיו מתוקנים: וחוקק בהן
 עשר של רוחב ברום
 עשרים. כד־ שיכנסו ויצאי
 באותה חקיקה כמו שעושין
 בפתח והכי משמע ליה
 עכשיו: כביעתא דצילצלא.
 כביצה ישל עוף [קטן]
 (׳שדומה לימה): קוממיות
 כשתי קומות. כשתי קימות
 של אדם הראשון ׳שמיעטו
 הקב׳׳ה עד מאה אמה.
 אלמא דכנגד קומתן צריך
 להם פתח שיצאו ויכנסו
 בזקיפה וקשיא לר׳ יוחנן
 דאמר לעיל חקק בהן
 עשר ברום עשרים ותו
 לא. ומשני כי אמר ר׳
 יוחנן ברום עשרים לכוזי
 דכי זיקא. כלומר לתלונות
 קאמר שתהא הרוח מנשבת
 בהן: ענן יומם א• ועשן ב׳
 ונגה ג׳ אש ד׳ להבה ה׳
 כי על כל כבוד ו• חופה
 זי: אוי לה לאותה בושה.
 שיהיה לו לאותו הנגדע
 מחבירו שלפי שחטא ילקה:
 אוי לה לאותה בושה.
 שנגרע יהושע ממשה:
 אודם א׳ פטדה בי ויהלום
 ג׳ תרשיש די ׳שהם ה׳
 וישפה ו• ספיי ז׳ נפך חי
 וברקת ט׳ וזהב יי: בך
 נסתכלתי. כשבראתי עולמי
 שאתה עתיד למרוד ועושה
 עצמך אלוה. ובראתי באדם
 נקבים נקבים. שמוציא רעי.

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא עה.
 קניגיא. צידח חיוה כקשמ ורומח. כל מיני צידה קרוי כן וכן בשחיטה פליגי בה תר׳ מלאכי ברקיע. ואליהו אמר להן כדאמר סרק מי
 חולין >לף ס0 וכי משה רבינו קניגי או כליסטרי היה: התמשוך כוי. שהוציאוהו (עירובין לף מג.) לאו אליהו אמרינהו: חד אמר
 וכי אחה יכול לעשוח קניגיא עם לויחן. מכלל דעחידה [לקניגיא]: ״שפה וחד אמר שהם ואמר הקב״ה כדין וכדין. ר״ת ל״ ג לה ואיח
 העושו יגש חרגו. בבהמות כתיכ כאיוכ. וה״ה עם לויתן: מפני דגרסי ומפרשי דקאי אכמוב דלעיל הנני מרביץ בפוך אבניך רסלתיך
 כספירים פירוש כדין וכדין היינו פוך
 וספיר דלעיל יהיו שמשוחיך וכן מוכח
 בססיקחא דמפרש מאי כדכד רבי
 אבא אמר כדין וכדין והתם לא איירי
 לא מלאכי ולא אמוראי אלא ודאי
 קאי אפיך וספיר כדכתיב לעיל:

 טפף

התמשוך לויתן ( א  קניגיא עם לויתן שנאמר 1
 בחכה ובחבל תשקיע לשונו ואלמלא
 הקב׳׳ה עוזרו אין יכול לו שנאמר 2העושו
 יגש חרבו כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן
 בשעה שלויתן רעב מוציא הבל מפיו

 ומרתיח כל מימות שבמצולה שנאמר 3ירתיח כםיר מצולה ואלמלא מכניס
 ראשו לגן עדן אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו שנאמר 3ים ישים כמרקחה
 ובשעה שצמא עושה תלמים תלמים בים שנאמר 4אחריו יאיר נתיב אמר רב
 אחא בר יעקב אין תהום חוזר לאיתנו עד שבעים שנה שנאמר 4יחשוב תהום
ואין שיבה פחותה משבעים אמר רבה א״ר יוחנן עתיד הקב״ה  לשיבה ב)
 לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן שנאמר 8יכרו עליו חברים ואין
 כרה אלא סעודה שנאמר 6ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו ואין חברים
 אלא תלמידי חכמים שנאמר 7היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך
 השמיעני והשאר מחלקין אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים שנאמר
 5יחצוהו בין כנענים ואין ג,כנענים אלא תגרים שנאמר 8כנען בידו מאזני

אשר סוחריה שרים כנעניה  מרמה לעשק אהב ואי בעית אימא מהכא 9
 נכבדי ארץ ואמר רבה א״ר יוחנן עתיד הקב״ה לעשות םוכה לצדיקים מעורו
 של לויתן שנא׳ 10התמלא (* בסוכות עורו זכה עושין לו םוכה לא זכה עושין
 לו >0 צלצל שנאמר 10ובצלצל דגים ראשו זכה עושין לו צלצל לא זכה עושין
 לו ענק שנאמר 11וענקים לגרגרותיך זכה עושין לו ענק לא זכה עושין לו קמיע
 שנאמר 12ותקשרנו לנערותיך והשאר פורםו הקב״ה על חומות ירושלים וזיוו
 מבהיק מסוף העולם ועד םופו שנאמר 13והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה
 זרחך: 14ושמתי כדכד שמשותיך א״ר שמואל בר נחמני פליגי תרי מלאכי
 ברקיעא גבריאל ומיכאל ואמרי לה תרי אמוראי במערבא ומאן אינון יהודה
 וחזקיה בני רבי חייא חד אמר שוהם וחד אמר ישפה אמר להו הקב״ה להוי
 כדין וכדין 14ושעריך לאבני אקדח כי הא יידיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד
 הקב׳׳ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן
 עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים לגלג עליו אותו תלמיד השתא
 בביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משבחינן לימים הפליגה ספינתו בים
 חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינםרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל׳ על ל׳
 וחקוק בהן עשר ברום עשרים אמר להו הני למאן אמרו ליה שעתיד הקב״ה
 להעמידן בשערי ירושלים אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דרוש רבי לך נאה
(לא) ראית לא האמנת ן  לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי אמר לו ריקא אלמלא ה
 מלגלג על דברי חכמים אתה יינתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות מיתיבי
 15ואולך אתכם קוממיות רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם

אשר בנינו 1  הראשון רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליו שנאמר 6
 כנטיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו בזויות מחוטבות תבנית היכל כי קאמר ר׳
 יוחנן לכווי דבי זיקא ואמר רבה א״ר יוחנן עתיד הקב״ה לעשות שבע חופות
 לכל צדיק וצדיק שנאמר 17וברא ה׳ על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן
 יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוה חופה מלמד שכל אחד
 ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו עשן בחופה למה אמר
 רבי חנינא שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה מתמלאות
 עיניו עשן לעולם הבא ואש בחופה למה אמר רבי חנינא מלמד שכל אחד
 ואחד נכוה מחופתו של חבית אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה
 כיוצא בדבר אתה אומר 18ונתתה מהודך עליו ולא כל הודך זקנים שבאותו
 הדור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה
 אוי לה לאותה כלימה אמר רבי חמא ״(בר) חנינא עשר חופות עשה הקדוש
 ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן שגאמר 19בעהן גן אלהים היית כל אבן
 יקרה וגו׳ מר זוטרא אמר אחת עשרה שנאמר כל אבן יקרה אמר רבי יוחנן
 וגרוע שבכולן זהב דקא חשיב ליה לבםוף מאי 19מלאכת תופיך ונקביך
 בך אמר רב יהודה אמר רב אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירם מלך צור בך
 נםתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם ואיכא דאמרי הכי קאמר בך נםתכלתי

 ומנסתי

 ריחו. שמחוך שיש לו הכל וחמימות
 הרבה יוצא ריח קשה: כמרקחה.
 כבשמים כמו רוקח מרקחח (שמות לו
 מחוך שהכניס ראשו לגן עדן:
 תלמים תלמים. שנראים חפירות
 עמוקוח כים כחלמיס של מחרישה:
 אחריו. כששתה יאיר נתיכ הים:
 אינו חוזר לאיחנו. מרוב המיס
 שחסרו: םוכה. היינו מלמעלה גג
 וארבע דפנוח מארבע רוחות. צל
 היינו סיכוך בלא מחיצוח: ותקשרנו.
 היינו דכר מועט שקישרו לחלומ
 כצוארו כמין קמיע: שמשוסיך.
 חומומיך: פליגי גה. באכניס של
 חומוח ירושלים ממה יהיו אלו אבנים
 שעחידיס להיוח: כדין ופדין. כדברי
 זה וכדכרי זה והיינו כדכוד משהם
 וישפה חמה. ואע״פ שמקרא זה
 קדם לבני ר׳ חייא טובא יש לומר
 שכך נחנכא ישעיה שכדברי כל
 המפרשים עמידה להבנוח: ח< וחוקק
 משר. של רוחב במס עשרים. והיינו
 אקדח לשון קודח שחוקק בהס ומשמע
 נמי אבן טובה שמאירה כאש קודחח
: אקדח.  כמו קודחי אש (ישעיה 0
 קרכונקל״א כלע׳׳ז וכמרגוס יונחן
 אבני גומרא: כביעחא דצוצילתא.
 ביצת עוף קטן ששמו תאציל: קוממיות.
 שתי קומות. שני ממי״ן דריש: כשתי
 קומות של אדם הראשון. שמיעטו
 עד ק׳ אמה כמסכת חגיגה >דף יב.):
 ההיכל. של בית שני שהיה רום מאה
 אמה ולפי קומתף) צריך שערים גבוהים.
 וקשיא לר׳ יוחנן דאמר רום עשרים:
 להווי דבי זיקא. לחלונות העשויין
 לאויר והיינו שעריך דקרא חלונות
 החומה: ענן יומם. אחד ועשן ב׳
 ונוגה ג׳ אש ד׳ להבה ה׳ כי על כל
 כבוד ר חוסה ז׳. ול״נ כי על כל כבוד
 אינו מן החשבון אבל וסוכה חהיה
 לצל יומם דסמיך ליה לסיסיה דהאי
 קרא הוה השביעי והאי על כל כבוד
 לכדמפרשי׳ בסמוך אחא: שעיניו
 צרות. שלא לההנותו מנכסיו: נכוה.
 חופמו של קטן מחופתו של תבירו
 הגדול ממנו: שבאותו הדור. שראו
 משה ויהושע: אוי לה לאותה בושה.
 שבזמן מועט נתמעט הככוד כל כך
 שהרי יהושע היה נביא ומלך כמשה
 ולא יכול להגיע לכבודו: בעדן גן
 אלהים היית. כחירס מלך צור
 כתיכ. וכי סבור אתה להיות כאדם
 הראשון שהיה כגן עדן והיו לו כל
 החופות הללו אודם פטדה וגר עד
 זהב הרי עשר. אבל כל אבן יקרה לא
 חשיכ דכולל ואח״כ מפרש מאי כל
 אבן יקרה דאמרן אודם פטדה וגר:
 וזהב א״ר יוחנן וגרוע שבכולן זהב
 [וכוי. וזהב אקרא קא מהדר לפרושי
 גרוע שבכולן זהב] מכלל דחשובין יומר
 מדאי: בך נסהכלחי. כשבראמי עולמי
 שאתה עמיל למרוד ולעשות עצמך אלוה

 ובראמי באלם נקבים שמוציאין ריעי חוף חלול הוא ומנוקב ביום הבראך כוננו ביום שנתתי אל לבי שתהא נכרא כו כיום כוננו הנקכים כאלם:
 וקנסמי

 מסורת הש״ם
 א) [נקרא אימ׳ תמשוך],
 ב) [אבות סוף פיית], נ) [עיי
 פסתיס נ.ו, ד) סנהדרין ק.,
 ס) ועיי תיס׳ מגילה כא.],
 ו) סנהדרי! ק. ע״ש ברכות נח.
 שנת לד.ן, ז) [{״ל ברבי],
 ח) [צ״ל אחר ד״ה אקדח],
 ס) נס״א נוסך: של ישראל,

 תורה אור השלם
 1 תמשך לויתן בחבה

 ובחבל תשקיע לשנו:
 איוב מ כה
 2 הוא ראשית דרבי אל

 ךזעשו יגש חרבה
 איוב מ ־ט
 3 ירתיח כסיר מעולה ים

 ישים במרקחה:
 איוב מא כג
 4 אחריו יאיר נתיב יחשב

 חהום לשיבה:
 איוב מא כד
 5 יכרו עליו חברים יחצוהו
 בין כנענים: איוב מ ל
 6 ויכרה להם ברה גדולה
 ויאכלו וישתו וישלחם
 וילבו אל אדניהם ולא
 ןספו עוד גדודי ארם לבוא

 בארץ ישראל:
 מלכים ב ו כג
 7 היושבת בגנים חברים
 מקשיבים לקולך

 השמיעיני:
 שיר ־שירים ח יג
ן בת־ו מאזני מרמה ע  8 ט
 לעשק אהב: הושע יב ח
 9 מי מנץ זאת על צר
 המעטיךה אשר סדריה
 שרים בנעניה נכבדי
 ארץ: •שעיהו כג ח
 10 התמלא בשבות עורו

 ובצלצל ךגים ראשו:
 איוכ מ לא
 11 בי לוית חן הם לראשך

 וענקים לגרגריתיף:
 משלי א ט
 12 ההשחק בו כעפור

 ותקשרנו לנערותיך:
 איוב מ כט
 13 והלכו גדם לאורך

 ומלכים לנגה זרחף:
 ישעיהו ס ג
 14 ושמתי בדכד שמשתיך
 ושעריך לאבני אקדח וכל

 גבולך לאבני חפץ:
 ישעיהו נד יב
 15 אני ין אלהיבם אשר
 הוצאתי אתכם מארץ
 מערים מהיית להם עבדים
 ואשבר מטית עלכם ואולך

 אתכם קוממיות:
 ויקרא כו יג
 16 אשר בנינו בנטעים
 מגדלים בנעוריהם בנותינו
 בזוית מחטבות תבנית
 היכל: תהלים קמר יב
 17 וברא ין על כל מכון
 הר עיון ועל מקראה ענן
 יומם ועשן ונגה אש להבה
 לילה בי על כל כבוד
 חפה: ישעיהו ד ה
 18 ןנתתה מהוךף עליו
 למען ישמעו כל עדת בני
 ישראל: במדבר כז כ
 19 בעח גן אלהים היית
 כל אבן יקךה מסכתך אדם
 פטךה ההלם תרשיש שהם
 וישפה ספיר נפך וברקת
 וזהב מלאכת תפיך ונקביך

 בך ביום הבךאף כוננו:
 יחוקאל כח יג

 הגהות הב״ח
 (א) גם' החמלא בשוכות
 וכו׳: (ג) שם לא זכה עישין

 לי צל שנאמר:

 לעזי רש״י
 קרכונקל״א. אקדח (אבן

 יקרה).



 מסורת הש״ם
 6) [בילקוט ירמיה כג. רמז
 י״ש אימא א״ר שמואל בר
 נחמני א״ר יונתן], כ) ס״א
 ולצוי, נ) קדושין ננ: ע״ש
 ןתוספמא לקדושי! פ״א
 ע״ש], ד) ]מוספמא דקדושין
 פ״א], ה) נ״ה נדסוי׳י, ו) צ״ל
 שימכור. מהרש״א אולם עיין

 קרני ראס,

 תורה אור השלם
 1 ובךא יי על כל מכון הר
 ציון ועל מקראה ענן יומם
 ועשן ונגה אש להבה לילה

 בי על כל כבוד חפה:
 ישעיהו ד ה
 2 בל הנקרא בשניי
 ולכבודי בךאחיו יערתיו
 אף עשיתיו: ישעיהו מג ו
 3 בןמיו תושע יהודה
 וישראל ישבן לבטח חה
 שמו אשר יקראו ין
 צדקנו: ירמיהו כג ו
 4 סביב שמנה עשר אלף

 ושם העיר מיום ין שמה:
 יחזקאל מח לה
 5 וךדה הנשאר בציון
 והנותר בירושלם קדוש
 יאמר לו כל הכתוב לחיים
 בירושלם: ישעיהו ד ג
 6 יםוב כל הארץ בערבה
 מגבע לרמון נגב ירושלם
 וךאמה וןשבה תחתיה
 למשער בנימן עד מקום
 שער הראשון עד שער
 הפנים ומנדל חננאל עד
 יקבי המלך: זכריה יד י
 ד מי אלה בעב תעופינה

 וכיונים אל ארבתיהם:
 ישעיהו ס ח
 8 ואמר אנה אתה הלך
 ויאמר אלי לנוד את
 ירושלם לראות כמה

 רחבה וכמה ארכה:
 זכריה ב ו
 9 ויאמר אלו רץ דבר אל
 הנער הלז לאמר פרזות
 תשב •יושלם מרב אדם

 ובהמה בתוכה:
 זכריה ב ח
 10 והעלעות צלע אל
 צלע שלוש ושלשים
 פעמים ובאות בקיר אשר
 לבית לצלעות סביב סביב
 להיות אחתים ולא יהיו

 אחתים בקיר הבית:
 יחזקאל מא ו

 הגהות הב״ח
 (fc) נם' אלא המזומגין
 לה שנאמר ועל מקראיה
 ואמר רנה: (נ) עם א״ר
 לד ואיתימא א״ר פפי
 משוס: (נ) רשב״ם דייה
 שלש ושלשים וכו׳ נשלשיס
 ירושלים הס״ד: (ד) תום'
 ד״ה טפף. נ״נ עי׳ נערוך
 ערך טפף: (ה) ד״ה קפל
 וכו׳ עמודי! חזקים עשוין
 למגדלי! ולבנין ננוה כדאמר
 נאגדמ. נ״נ אגלמ מדמ של
 נר קפרא: (י) נא״ד פרשיומ

 של תורה נדרשומ:

 מוסף רש״י
 בשערה. כגו! שיער שנראש

 הסוס !קדושיו כב
 משאר 1ש

 עה: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא
 וקנםתי מיתה. והיינו תופיך הקכר שהוא חלול כמו תוף: נקראו על שמו.
 שיהא שמס ה׳: אל סקרי. ה׳ קמה אלא ה׳ קמה: לומר לפניהם.
 מלאטס יאמרו: שמע מינה. מלקמלמי עיכא להעלאת ירושלים להר
 עיכא תלמא פרסי: מידלי. מארעא: למוד אה ירושלים. לעשותה קטנה:

 . בשליף.

 פרזוה תשב ירושלים. מה פרזות הללו
 אין להן שיעור בבטן ישוכן אלא כמה
 שרוצין בונין אף ירושלים כן: אמר
 ריש לקיש. ירושלים רהרא תלתא
 פרסי עתיד הקב״ה להוסיף בה
 מגדלים באלף פעמים במשכון קפל
 וגינאות כאלף פעמים טפף. כל הני
 גימטריאות הן והאי דהאריך בסימנין
 ט האי גוונא היינו משוס דלשון הגון
 הוא בעירם בלא חשבון ויסד החשבון
 במיבה המתסעלח: אלןי ושט שיל״ה.
 שנים ואלף פעמים בחשבון בגימטריא
 שיל״ה: ליצרי. גימטריא הוא:
 טוטפראות. קטנים מכירניות: הכי
 גרסינן ק״פ אלן! שווקים של מוכרי
 ציקי קדירה. מין מאכל: שלש ושלשים
 פעמים. סשטיה דקרא מיירי כתאים
 והכא יתורא דכתיכ פעמים קדריש
 דמשמע ג׳ ירושלים וככל אחת
 שלשים פעמים זו למעלה מזו אי נמי
 פעמים אשלש קאי והכי קאמר שלש
 פעמים זה ע״ג זה כשלשים (0: אם
 ירושלים. דלעולס הבא גדולה באורך
 כשלש ירושלים שהיתה כבר: כל אחת
 ואתת יהו בה. בכל בית ובית שלשים
 מדורות למעלה זה על גב זה: איתמר
 ספינה. מאימחי תהא קנויה ללוקח
 שלא יוכל מוכר למזור בו דהא
 במטלטלין אין מעוח קונומ אלא
 משיכה או רשוחו: כל שהוא. טפח או
 חצי טפח: עד שימשוך אה כולה. שיכא
 סוף הספינה כמקום שהיה ראשה עומד
 דהיינו שעקרה כולה חוץ למקומה:
 כיצד. בהמה גסה נקנית במסירה
 מןדתנן בפרק ראשון דקדושין >כה:)
 בהמה גסה נקנית במסירה] והדקה
 במשיכה וסברא בעלמא הוא דהא
 אורחה כהכי והא אורחה בהט: אחזה.
 הלוקח: בטלפה. ברגלה במצוח
 המוכר: ובשליןז. אמחחח וקשור
 לבהמה ואע״פ שלא הזיזה ממקומה
 קנאה: כיצד. דקה נקניח כמשיכה:
 יד ורגל. היינו משיכה כל שהוא כרב:
 מלא קומחה. דהיינו עקירמ ארכע
 רגליה: בדוהחה קיימא. גוף הבהמה
 לא זזה ממקומה שהרי נשען על
 אידך יד ורגל שלא עקרה: נדה
 כולה. גס ראשה השני נמשך ממקום
 שהיה שם: אידך. יד ורגל נמי
 למיעקר קיימי וכמי שהיא עוקרמ
 דמי והיכא דעקרה ארבעתן היינו
 עקירח כולה מוץ למקומה אבל
 ספינה דט עקר לה משהו לא ממילא
 מיעקר כולה ממקומה הלכך אי
 משיך לה כולה קני ואי לא לא: לימא.
 רב ושמואל כהני חנאי דלקמן:
 ואותיות. שטר חוב שמוכרו או
 נוחנו לחטרו כדי לקנות את השטר
 ואח החוב שכתוב כו קני ליה במשיכה
 כשיבא לידו שימסורי) לו המוכר:

 ובשטר

 (י) טפף נינאות. פי׳ גינות שוות שבנרות בנין שוה שאין תוספמ
 ומגרעת בזה וכזה כמו הלוך וטפוף תלכנה (ישעיה ג<
 וכמו (יומא לף מח.) מדה לא מחוקה ולא גדושה שנקראת טפופה:
 יו הפל מגדלין. קפל הן עמודין (י) שרן למגדלין וכנין גכוה

 כדאמר באגדמ ויקרא
 קפלאומ של כחל מה עמודים קפלאומ
 מלמעלה ובסיסאוח מלמטה והן
 כאמצע כך פרשיות (0 נדרשות

 לפניהם ולאחריהם:
 אחזה בטלפה. פריכ׳׳א דמסירה
 כעינן מיד ליד ומייחי ראיה
 מפ״ק דכ״מ (דף ח: ושס) דאמר מאי
 לשון מסירה כאדם שמוסר דבר
 לחכירו ואמר נמי המס מסירה מחבירו
 קנה במציאה וכנכסי הגר לא קנה
 דמאן מסר ליה למיקני משמע דבעינן
 מסירה מיד ליד ואין נראה דהא קתני
 הכא אחזה בטלפה משמע דבעצמו
 אחזה ורבינו שמואל פירש נמי אחזה
 כטלפה כמצוח המוכר ועוד דאמר
 לקמן גבי מסירה כל היכא דאמר ליה
 לך חזק וקני כ״ע ל״פ דקנה ואי בעינן
 מסירה מיד ליד לא הו״ל למימר לך חזק
 וקני אלא תא חזק וקני והאי דאמר
 כככא מציעא (שסו כאדם המוסר דכר
 לחכירו היינו שאומר לו לך חזק וקני
 והא דאמר כמציאה ונכסי הגר מאן
 מסר ליה היינו מי יאמר לו לך חזק

 וקני דליקני באחיזה כעלמא:
 אע״ג דעקרה יד ורגל בדוכתה
 קיימא. וא״ח אמאי נקט מלא
 קומתה טון דסגי בעקירה שחי
 ידים ושתי רגלים ויש לומר דעקירמ
 ידיה ורגליה קרי מלא קומתה:

 חסורי

ועל  וקנםתי מיתה על אהם הראשון מאי 1
 מהראיה אמר רבה א״ר יוחנן לא כירושלים
 של עולם הזה ירושלים של עולם הבא
 ירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות
 עולה של עולם הבא אין עולין אלא המזומנין
 לה >» ואמר רבה א״ר יוחנן עתידין צדיקים
כל  שנקראין על שמו של הקב״ה שנאמר 2
 הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף
 עשיתיו א<(וא״ר) שמואל בר נחמני א״ר יוחנן
 ג׳ נקראו על שמו של הקב״ה ואלו הן צדיקים
 ומשיח וירושלים צדיקים הא דאמרן משיח
 דכתיב 3וזה שמו אשר יקראו ה׳ צדקנו
 ירושלים דכתיב 4סביב שמונה עשר אלף
 ושם העיר מיום ה׳ שמה אל תקרי שמה
 אלא שמה א״ר אלעזר עתידין צדיקים
 שאומרים לפניהן קדוש כדרך שאומרים לפני
 הקב׳׳ה שנאמר 5והיה הנשאר בציון והנותר
 בירושלים קדוש יאמר לו ואמר רבה א״ר
 יוחנן עתיד הקב״ה להגביה את ירושלים ג׳
 פרסאות למעלה שנאמר 6וראמה וישבה
 תחתיה מאי תחתיה בתחתיה וממאי דהאי
 תחתיה תלתא פרסי הויא אמר רבה אמר
 לי ההוא סבא לדידי חזי לי ירושלים קמייתא
 ותלתא פרסי הויא ושמא תאמר יש צער
מי אלה כעב תעופינה וכיונים  לעלות ת״ל 7
 אל ארובותיהם אמר רב פפא ש״מ האי
 עיבא תלתא פרםי מידלי אמר רבי חנינא
 בר פפא בקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במדה שנאמר 8ואומר
 אנה אתה הולך ויאמר אלי למוד את ירושלים לראות כמה רחבה וכמה
 ארכה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבש״ע הרבה כרכים
 בראת בעולמך של אומות העולם ולא נתת מדת ארכן ומדת רחבן ירושלים
 ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה אתה נותן בה מדה מיד
 9ויאמר אליו רוץ דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרוב אדם

 ובהמה בתוכה אמר ריש לקיש עתיד הקב״ה להוסיף על ירושלם אלף טפף
ליצוי בירניות אלף ושני שילה טוטפראות וכל ,  גינואות אלף קפל מגדלים אלף נ
 אחת ואחת הויא בצפורי בשלוותה תניא א״ר יוסי אני ראיתי צפורי בשלוותה
 והיו בה מאה ושמונים אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירה 10והצלעות צלע אל
 צלע שלש ושלשים פעמים מאי שלש ושלשים פעמים א״ר לוי »< אמר רב פפי
 משום ר׳ יהושע דםכני אם ג׳ ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשים מדורין
 למעלה אם שלשים ירושלים הן כל אחת ואחת יש בה שלשה מדורין למעלה:
לא קנה עד  איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר א
כיצד במסירה אחזה בטלפה בשערה באוכף ב ,  שימשוך את כולה לימא כתנאי ג
 שעליה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה קנאה כיצד
 גבמשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצתה לפניו י כיון

 שעקרה יד ורגל קנאה רבי אחי ואמרי לה ר׳ אחא אומר עד שתהלך מלא
 קומתה לימא רב דאמר כתנא קמא ושמואל דאמר כרבי אחא אמר לך
 רב אנא דאמרי אפילו לרבי אחא עד כאן לא קאמר רבי אחא אלא
 בבעלי חיים דאע״ג דעקרה יד ורגל בדוכתה קיימא אבל ספינה כיון תרה
 בה פורתא נדה לה כולה ושמואל אמר אנא דאמרי אפי׳ כתנא קמא עד כאן
 לא קאמר תנא קמא אלא בבעלי חיים דכיון דמיעקרא יד ורגל אידך למיעקר
 קיימא אבל ספינה אי משיך לה כולה אין אי לא לא לימא כהני תנאי
 דתניא ״ספינה נקנית במשיכה ר׳ נתן אומר ספינה ואותיות נקנות במשיכה

 ובשטר

 עין משפט
 נר מצוה

 ב א מיי׳ פ״ג מהל׳ מטרה
 הל׳ ג סמג עשי! פכ
 טוש״ע מ״מ סי׳ קצח סעיף

 ז:
 ג ב טוש׳׳ע מ״מ שי׳ קצז
 שעי׳ א נהג״ה ושי׳ קצמ

 סעיף מ:
 ד ג ד מיי׳ שס פ״ב הלי ו
 סמג שס טושי׳ע מ״מ סי׳

 קצו סעיף ג:

 רבינו גרשום
 וקנסתי מיתה על אדם. היינו
 ונקביך בך כלומר בכריה
 ביום מיתה: שיתקראו על
 שמו. ה׳ ממש יקראו
 להם. אל תקרי ה׳ שמה
 אלא ה׳ שמה: ותלת
 פרסי הות. בארכה: אמר
 רב פפא ש״מ. מדקמדמי
 עיבא להעלאת ירושלים
 דהאי עיבא תלת פרסי
 מידלי מארעא: פרזות תשב
 ירושלים מה פרזות הללו
 שאין להם שיעור כבנין
 ישובן אלא כמה שרוצין
 האנשים כך ירושלים לא
 תהיה לה שיעור: אמר
 ריש לקיש עתיד הקב׳׳ה
 להוסיף על ירוישלים אלף
 קפל מגדלים אלף טפף
 נינאות וכוי. כל התיבות
 הללו בגימטריא הן שכל
 אות ואות כעין שהוא עולה
 בגימטריא כך אלף פעמים
 יהיה מדתה על כל פעם
 ופעם תלת פרסי וכן כל
 הני אותיות הללו עושין
 לחשבון הזה על כל אות
 ואות אלף פעמים וכל
 פעם ופעם תלת פרסי:
 והיו בשוק אחד פ׳ אלף
 מוכרי ציקי קדירה לבד
 משאר העם. וכן יהיה לכל
 תלת פרסי ותלת פרסי:
 אם שלש ירושלים הן.
 לעתיד יהיה לכל ירושלים
 וירושלים ל׳ מדורין וו
 למעלה מזו מפני רב בני
 אדם: ואם ל׳ ירושלים הן
 וכוי. שלשה מדורין זה
 על גב זה: המוכר ספינה
 לחבירו. כיון שמשך בה כל
 שהוא אפיי ראשה האחד
 במים קנה: אחזה בטלפה.
 שמסר לה ואחזה בטלפי
 הבהמה ובשליף שעליה
 אותו משוי שמשימין על
 גבה: אע״פ שלא הזיזה.
 לבהמה: לימא רב ראמר.
 כיון שמשך בה כל שהוא
 קנאה הוא דאמר כת״ק
 דאמר כיון דעקרה יד ורגל
 קנאה: ואע״ג דעקרה יד או
 רגל. אינך רגלים בדוכתא
 קיימין ולא הויא משיכה
 עד שתהלך מלא קומתה:
 אבל ספינה כיון דנייד לה
 פורתא. במים נייד לה כולה
 והויא משיכה מעליא: אידך
 נמי למיעקר קיימא. וכמו
 דעקר לה מכל וכל דמי
 והויא משיכה מעליא: אבל
 ספינה. דלא ממילא למיעקר
 קיימא אי משיך לה כולה
 קנאה ואי לא לא: ואותיות.
 כלומר שנותן אדם להכירו
 שטרות כדי למיקני בהם

 כיון ׳שמשכן קנאם:



 עין משפט
 נר מצוה

 ה א מיי׳ פ״ו מהלכות
 מטרה הל׳ י סמג עשי!
 פכ טוש״ע מ״מ סי׳ שו

 סעיף א:
 ו ב מיי׳ שס פ״ג הל׳ ג
 סמג שס טוש״ע מ״מ סי׳

 קלח סעיף ז:

 רבינו גרשום
 ובשטר. אם כותב לו
 שטר אחר על שטרות
 הללו כדאמר קני לך הוא
 וכל שעבודיה: ואותיות
 במסירה. ולא במשיכה דלא
 הוי כשאר מטלטלין דאין
 גופן ממון להכי במסירה
 או בשטר סגיא: מטלטלא
 היא. ובמטלטלי לא צריך
 שטרא אלא במשיכה או
 כמסיר• סגי ובספינה ליכא
 מסירה שהרי אינו יכול
 להגביה אלא במשיכה
 נקנית: אלא לאו הכי קתני.
 א) תנא בתרא: ספינה נקנית
 במשיכה ואותיות בשטר:
 ספינה נקנית במשיכה היינו
 תנא קמא. ומאי אתא
 לאשמועינן ר׳ נתן: אלא
 דרב ושמואל איכא בינייהו.
 דת״ק סבר לה כרב דאמר
 כיון שמשך כל שהוא
 קנה ודי נתן ס״ל כשמואל
 דלא קני עד דמשיך לה
 כולה: לא דכ״ע. לא
 פליגי אליבא דדב ושמואל
 דלא ידעי• אי כרב אי
 כשמואל דליכא למיקם עלה
 דמלתא מאן ס״ל כרב ומאן
 כשמואל. ובספינה כול־
 עלמא לא פליגי דתרוייהו
 שוי שיעורייהו במשיכה: כי
 פליגי באותיות. היכי מיקני:
 והכי קאמר תייק. ספינה
 נקנית במשיכה ואותיות
 במסירה. נ) ספינה נקנית
 במשיכה ואותיות במשיכה:
 והכי קא״ל ר״נ לתייק וכוי:
 אי איכא שטרא. דמקני ליה
 הני שטרות קני ואי לא
 לא קני: וחכמים אומרים
 בין שכתב לו שטר. שמקנה
 אותן שטרות ולא מסד לו
 אותן השטרות. ובין שמסר
 לו ולא כתב כוי. רבי
 אומר כת״ק ותכמים כרי
 נתן: במאי אוקימתא. מלתא
 דת״ק כרבי: ספינה נמי.
 לתנא קמא תיקני במסירה
 בי היכי דסבירא ליה לרבי:

 א) לכאורה צ״ל ר׳ נתן.
 נ) אולי צ״ל וקא״ל ר״נ לתייק
 ספינה נקנית נמשיכה ואותיות

 אי אינא שטרא וכוי.

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא עג
 מחםדא בו׳ ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה חסודי

 רבי נתן אומר ספינה ואותיות נקנות כמשיבה ובשטר.
 וא״מ ואמאי מגיה במילמיה לתנא קמא ואותיות במסירה לימא
 במילתיה לת״ק לספינה ואותיות נקנות במשיכה ולא פליגי אלא
 שרבי נתן מצריך שטר עס המשיכה
 ורכנן לא מצרכי ר״ל משוס רא״כ
 ברייתא לקתני לקמן אותיות נקנות

 במסירה תיהוי דלא כחל:
 רבי נתן אומד ספינה במשיכה
 ואותיות כמסירה ובשטר. לא
 בעי למימר ואותיוח במשיכה ושטר
 לטון רבעי לפלוגי בין ספינה לאותיומ
 לרבי נחן ניחא ליה טפי למימני

 מסירה לאותיות
 בריימא ללקמן

 לכ״ע וכל הנך
 צריך לפרש בשק

 כי היכי לאתיא
 לאותיות כמסירה
 אותיות לשמעתין
 מלא שטרות שאין
 לרך להגביה ראי לאו הכי היכי מיקני
 במשיכה ובמסירה הא אמר לקמן
 (דף פו.) לכריס שלרכן להגביה אין
 נקנין אלא בהגבהה: אלא דרכ
 ושמואל איבא בינ־יהו. לר׳ נתן סבר
 לה כשמואל לאמר על שימשוך את
 כולה לט היכי לכעי קנין חשוב
 כאותיות טפי מתנא קמא הכי נמי
 כספינה: בין שכתכ ולא מסד.
 איצטריך להאריך כל זה לאי לא הוה
 תני אלא עד שיכתוכ וימסור הוה

 ובשטר אותיות מאן דבר שמייהו חסורי
 מחסרא והכי קתני םפינה נקנית במשיכה
ואותיות במסירה רבי נתן אומר ספינה  א)

 ואותיות נקנות במשיכה ובשטר שטר לספינה
 למה לי מטלטלי היא אלא לאו הכי קתני
 ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה רבי
 נתן אומר ספינה במשיכה ואותיות בשטר
 ספינה במשיכה היינו תנא קמא אלא דרב
 ושמואל איכא בינייהו לא דכולי עלמא אי
 כרב אי כשמואל ובספינה כולי עלמא לא
 פליגי כי פליגי באותיות והכי קאמר ליה ר׳
 נתן לתנא קמא בספינה ודאי מודינא לך
 באותיות אי איכא שטר אין אי לא לא
 ובפלוגתא דהני תנאי דתניא ב« אותיות נקנות
 במסירה דברי רבי וחכמים אומרים אבין
 כתב ולא מסר בין מסר ולא כתב לא קנה
 עד שיכתוב וימסור במאי אוקימתא כרבי
 ספינה נמי תיקני במסירה דתניא בספינה
 נקנית במסירה דברי רבי וחכ״א לא קנה

 עד
 אמינא ודאי במסירה לחודה לא מהניא אא״כ יש כמיבה עמה אבל
 בכחיבה לחודה סגי: אי כרכי ספינה נמי תיקני כמסירה. לכאורה
 היה נראה להשוומ מסירה לאוחיומ למסירה לספינה וכן משמע
 מלקאמר ספינה נמי תיקני כמסירה משמע נמי כמו אוחיומ ואומר
 ר׳׳י לאי אפשר לומר כן ללא מצינו מסירה אלא כספינה וכעלי
 חיים אבל שאר מטלטלי לא מיקנו במסירה כלמנן כפרק קמא
 לקלושין (לף ט.) נכסים שאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה
 משמע אבל כמסירה לא >« א״כ אפילו לקנות הקלף לצור ע״פ
 צלוחימו לא היה קונה במסירה כל שכן לקנות גס השעבול
 ללא מהניא ועול מלקאמר על שיכחוב וימסור משמע דבעינן
 באותיות קנץ חשוב טפי מבשאר דכרים ועול לקתני ספינה
 במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינן לה בסימטא דלא קניא התם

 ובשטר. אס כמכ לו שטר מטרה על שטרות הללו כדאמר לקמן נע״ב]
 קני לך הוא וכל שעבודים אבל במסירה בלא שטר לא קני אלא לצור
 ע״פ צלוחיתו וכדלקמן ומש״ה בעי שטר אמר עלוי׳(א) זה ולקמיה סריך
 שטר כספינה למה: מסירה דספינה היינו שאחז כחכל שקשורה

 כו ולא הזיזה ממקומה: ואותיות
 במסירה. אכל משיכה אינה אלא
 כדכר שגופו ממון דמט משך ליה
 זכה ביה וה״נ לגבי לצור ע״פ צלומימו
 תיהני ליה משיכה כשאר מטלטלין
 אבל כדי לגכות החוכ צריך שימסרנו
 מלוה ליד הלוקח: מטלטלי היא.
 ומכי משכה קנייה כדין מטלטלין:
 אלא לאו ההי קתני. מילתיה דר׳ כתן:
 ואותיות בשטר. כלומר אף כשטר
 דמרריהו כעי מסירה ושטר כרמן
 דאמרי לקמן לא קנה עד שיכתוכ
 וימסור דאי כשטר לחוד קאמר
 דאותיות נקנות א״כ רכי נתן דאמר
 כמאן לא כרבי ולא כרכנן ואס כן
 איכא שלש מחלוקות בדבר: ספינה
 במשיכה. למה ליה לרבי נתן למימר
 היינו ת״ק אלא לאו בדרב ושמואל
 קמיפלגי דקאמר ת״ק ספינה נקנית
 כמשיכה כולה כשמואל ואתא ר׳ נמן
 דהוא תנא בתרא לטפויי דאפילו
 כמשיכה כל שהוא נקנית כרב: באותיות.
 נקנוח כמסירה לחוד קמיפלגי ולא
 כספינה: מודינא לך. דבמשיכה

 כדקאמרת לרב כדאימ ליה ולשמואל כדאית ליה: ובפלוגסא דהני
 תנאי. קמיפלגי ר׳ נתן ורבנן דרבנן דהכא רבי ור׳ נתן היינו רכנן
 דלקמן. רבי ורבי כתן סוף משנה וחברים היו וגס אמוראי אליבייהו
 נינהו. בהך ברייתא סתם כרבי ובאידך כר׳ נתן: אותיות נקנות. לגבות
 הלוקח את החוב מן הלוה במסירה שמסר לו המלוה את השטר ולא
 מצי טעין לוה לצור ע״ס צלוחימך מסרו לך: כתב. לו מוכר ללוקח
 שטר מכירה על שטר זה ומסר לו אוחו שטר מכירה אבל לא מסר
 לו עדיין שטר המלוה לא קנה עד שיכמוב רמסור דמצי למימר
 ליה נייר כעלמא זכיני לך וכשטר מטרה למוד לא קני דאין
 נקנין בשטר אלא קרקע ועכדים: במאי אוקימהא. למנא קמא
 דר׳ נחן כרבי: ספינה נמי היקגי במסירה. ואמאי בעי משיכה:

 עד
 מסירה וא״כ היכי קתני ») נקנומ כמסירה ע״כ נראה לר״י דעס המסירה דאותיות צריך משיכה וכן משמע בפרק מי שמת (לקמן דף קנא.)
 דפריך גבי מלוגא דשטרות והא לא משך והא דמזכיר ככל מקום מסירה באותיומ אף על גב דבעי משיכה היינו משום דבעינן מסירה מיד
 ליד ואף על גב דבעלמא לא בעינן מיד ליד כדפרישית לעיל>) הכא בעינן טפי כדי לקנות השעבוד שכתוכו אי נמי לא בעינן מיד ליד ומ״מ
 נקט מסירה משוס דכעינן דעח אחרמ מקנה אותן כמו שאר מסירות לאפוקי י<מפקיד שטרומיו שאין מחזיק בהן קונה מה שכתוכ כמוט כיון
 דליכא מסירה שאין דעח אחרמ מקנה אותן: ספינה נקנית כמסירה. בסמוך מוקי לה ברה״ר ופירש רטנו שמואל דמסירה קונה ברה״ר
 משוס דלא אפשר התם כמשיכה אבל כסימטא דשייכא משיכה לא קניא מסירה שהוא קנין גרוע וקשה לר״ת וכי משיכה ומסירה מצות הן
 שאין לעשות אלא מן המוכחר ואור״י דאין זו קשיא דכי האי גוונא אמר לקמן דהגבהה החשובה יומר מבטלת שאר קניניס עוד הקשה דכל
 פרט דפריך לקמן (לף פו.) למאן דאמר דהגבהה מכטלמ שאר קנינים הוה ליה למיפרך נמי הכא כיון דמשיכה מכטלת מסירה ואומר
 ר״י דאין זו קשיא דאטו בחדא מחתא מחחינהו אם מסירה הגרועה בטילה מחממ משיכה משיכה החשובה לא מיבטל מחמת הגבהה ועוד
 מקשה רבינו תס אי מסירה לא מהניא בסימטא ט פריך בפרק קמא דקדושין (לף כה: ושס< לרב דאמר בהמה גסה נקנית במשיכה ממתניתין
 דהתס דקתני בהמה גסה במסירה לישני דמתניתין איירי ברשות הרבים דלא שייך משיכה ורב איירי בסימטא ואומר ר״י כיון דמשיכה חשובה
 טפי ממסירה אם כן לרב דאמר נקנית במשיכה הר במשיכה דוקא ולא במסירה אפילו ברשות הרבים דאי מהניא לרב מסירה ברשות הרבים
 א״כ לישמעי׳ מסירה ברשות הרכים וכ״ש משיכה בסימטא אלא ודאי למעוטי מסירה ברשות הרבים והכא דקתני בברייתא ספינה נקנה כמשיכה
 אף על גב דלא אמא למעוטי מסירה ברשות הרכים איכא למימר דלהט נקט משיכה משוס רבעי לאשמועינן דאפילו בסימטא דכעינן משיכה
 אותיות נקנות במסירה ושמעינן מינה דמסירה דאוחיוח לאו היינו אחיזה בעלמא דהא בסימטא לא מהניא מסירה אלא עם המשיכה בעינן
 מסירה כדפרישית לעיל ור״ת פירש דמסירה עדיפא ממשיכה משוס דמסירה מיד ליד ובסניו וקניא ברשומ הרכים וכל שכן בסימטא מןדאפילו
 משיכה קונה כסימטא] כדאמרי אביי ורבא ומתני׳ דקדושין >שס) דקתני בהמה גסה נקנית במסירה היינו דוקא במסירה אכל כמשיכה לא
 קני אפילו בסימטא והשתא פריך לרכ שפיר ומה שפירש דמסירה מיד ליד אין נראה לר״י כדפרישית לעיל והא דמצריך נמי בפניו לא ידע
 ר״י מנא ליה וע״ק לר״י דלפי׳ ר״ת מאי דוחקיה לשנויי כאן בסימטא כאן ברה״ר ולדחוק ולומר דעד שימשכנה מרה״ר לסימטא לוקמינהו
 לתרוייהו בסימטא ובקפידא סליגי כדמסיק לקמן וארשב״א דלא קשה טון דמסירה חשובה בכל מקום ששונה כמסירה הוי דוקא כמסירה ולא
 כמשיכה הלכך לא אפשר לאוקומא לה אלא ברה״ר ומיהו הא דסריך ספינה נמי תיקני במסירה לא אמי שפיר דמשמע נמי עס המשיכה
 משמע דמשיכה עדיפא דלפי׳ ר״מ הוה ליה למימר והא לרבי ספינה אין נקנית אלא במסירה וגס ממילתייהו דרבנן דאמרו עד שימשכנה
 משמע דוקא משיכה ולא מסירה ומיהו י״ל דלמאי דמסיק כגון דאמר ליה משוך וקני וטעמא דרבנן משוס קפידא אתי שפיר דבעינן
 משיכה אע״ג דגריעא ואין להקשות דאי אפי׳ בגריעא הוי קפידא א״כ אמאי מהני כשישכור מקומו דשטרות מקום הוי כעין משיכה שמכיאה
 לרשותו ומעיקרא ט הוה סלקא דעחין דלא הר טעמא משוס קסידא הוה ס״ד דטעמא דרבנן משום דמסירה לא קניא כסימטא וכי מוקי
 לה ברה״ר מקמי דאוקי טעמא משוס קפידא בעי למימר דטעמייהו משוס דסברי דמסירה לא קני ברה״ר אבל אין לומר דמעיקרא ס״ד
 דפליגי דלרבי שייכא מסירה כספינה ולרכנן לא שייכא דא״כ מאי קאמר לימא אטי ורכא כרכי כרבנן נמי מצו סברי טון דטעמא דרבנן
 משום דלא שייכא מסירה בספינה אלא ודאי פשיטא ליה דשייכא ועוד קשה לפר״ת דמאי פריך בפ״ק דקדושין (שס< לרב והא אנן במסירה
 דוקא תנן הא נמי במשיכה תנן כס״ק דכ״מ (לף ב. וח: ושם ל׳׳ה מנהיג) היו שנים רוכבין ע״ג בהמה או שהיה אחד רוככ ואחד מנהיג יחלוקו
 דכל אחד קני מחצה אלמא דנקנה במשיכה וי״ל דהתס דמיירי במציאה קני במשיכה דלא אפשר למיקני במסירה דמאן מסר ליה:

 במאי

 מםורת הש״ם
 א) [לקמן עו. קסט: קעג.
 ינמומ קטז. קדושין מו:
 סנהדרין לא.], ג) קדושין מז:
 סנהדרין לא., ג) דף עה:ד״ה
 אמוה, ל) צ׳׳ל מפקיר רש״ש,

 ה) רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם דייה ונשטר וכו׳
 אמר עלר׳ ולקמיה כצ״ל
 ותינמ וה נממק: (ב) תום׳
 ד׳׳ה אי כרכי וכו׳ נמסירה
 לא וא״כ: (ג) בא״ד היט

 קתני אותיות נקנות:

 מוסף רש״י
 אותיות נקנות במסירה.
 המוכר שטר חונ לתבירו
 קנה המינ כמסירת אותיות
 (סוהדרץ דא.ו אינו צריך
 לכמונ שטר מטרה על
 השטר שהוא מוכר לו, אלא
 משמשר לו שטר שיש לו
 על אחריס לזכות כו, נתמייכ
 הלוה לפורעס לזה !קדושיו
 m:! דאותיות כנו! שטר
 נקנומ נמשיכה כלא קטן ואין
 יכול לחזור נו (יבמות קנחו
 ונשחעכד לו לוה לזה הקונה
 כמו שהיה משועכד למלוה
 כל זמן שלא חזר ומחלו(לקמ!
 קסס:; ולא צריך למכמנ קני
 לך וכל שענודיה ולא שוס
. בין כתב. !  שטר >לקמ! עז
 לו שטר מטרה עליו, ולא
 מסר. לו שטר החונ, בין
 מסר. שמסר לו שטר החונ,
 ולא כתב. לו שטר מטרה
 עליו, לא קנה וקדושיו מז0.



 מסורת הש״ם
 ft) לקמן פד:, ג) קדושין כג:,
 ג) [לקמן קשה. קדישיןמח:],
 ד) [קדושין מז:], ה) [נ״ק
 מט: כ״מ ז: יג.], ו) [שמות
 כבן, 1) 1כ״מ 1:5, ח) צ״ל יר׳

 שמעון ור׳ אלעזר],

 גליון הש״ם
 רשב״ם דייה ואמ־ לי.
 ופחדר לו דס־ו. עי׳ לקמן
 עת ע״א נרשכ״ס ד״ה ככדי

 וצ׳׳ע:

 הגהות הב״ח
 (6) גט' אמר רכ אשי (אי
 דאמר וכו׳ כמאי עשקינן)
 תא״מ. ונ״כ ס״א אי דאמר
 ליה לך חזק וקני כ״ע לא
 פליגי כי פליגי דאמר:
 (נ) שם קני לך הוא
 וכל: (ג) רשב״ם דייה מאי
 עד יכו׳ ומאי עד שישכור:
 (י) תום' ד״ה אמר וכוי דזנין

 שטרא למכריה:

 המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא
 טד שימשכנה. לרשוח המיוחל לו: עד שישכור. לרשותו של אדם
 קונה לו כלנפקא לן [ג״מ נו:] מואס המצא חמצא בילו הגנבהי): לא קשיא.
 הא לאמר רכי ספינה במסירה היינו ברשות הרבים כגון רקק מיס
 שברשות הרבים לאי אפשר במשיכה לאין משיכה אלא כשמושך
 לרשוחו כגון בחצר של שניהן או
 בסימטא כללקמן וכיון לאי אפשר
 במשיכה קנה ליה במסירה. והאי
 רקאמר ת״ק לר׳ נתן להיינו רבי ספינה
 במשיכה היינו כסימטא כגון מבואות
 קטנים הפחוחין לרשות הרביס ויש
 בהן מיס וספינה עומלת שם לטון
 דאינו רשות הרבים ממש אלא לזימנין
 ללחקי בני רשות הרבים ועיילי
 להחס ויש רשוח לאלם לשבח שם הרי
 הוא ברשוח כל מי שעומל שם לקנוח
 כמשיכה כאילו הוא רשוחו וכיון
 לאפשר במשיכה לאו אורחא לסימטא
 במסירה ולא מקניא במסירה ומשום
 הכי קאמר ספינה כמשיכה ואוחיומ
 במסירה דמשמע אבל בספינה לא
 מקניא במסירה להאי כי אורחיה
 והאי ט אורחיה רה״ר במסירה
 וסימטא כמשיכה כן נראה בעיני:
 הכי גרסינן כפר״ח אימא סיפא
 וחכמים אומרים לא קנה כוי ואי
 ברה״ר ממאן אוגיר ותו משיכה
 ברשות הרבים מי קניא והא אביי
 ורבא וכוי: מאי עד שימשכנה. לקתני
 מרה״ר לסימטא ומאי «) שישכור את
 מקומה הכי קאמר אי כרשומ כעלים
 היא לא קנה ער שישכור כר וכן עיקר
 דתרי פירט קפריך ברישא ולכסוף
 מתרץ להו תרוייהו והכי קפריך אי
 ברשות הרכים מיירי הך בריימא
 היכי קאמרי רכנן על שישכור את מקומה מי יוכל להשכירה ותו
 לקאמרי רכנן עד שימשכנה משיכה ברה״ר מי קניא כתמיה: דאמרי
 תרוייהו כוי. סכרומ נינהו: מסירה. כגון בספינה ובבהמה גסה: קונה
 ברה״ר. להא לא אפשר במשיכה: משיכה. בין בספינה בין ככהמה
 גסה וכ״ש בבהמה לקה קונה בסימטא שהוא מקום מיוחל לעומליס
 שם באוחה שעה וכחצר של שניהן דמי וכיון דאפשר במשיכה לא
 מהניא טה מסירה כלום דעיקר מסירה אורחה ברשות הרבים
 ומשיכה אורחה כרשות שיש לו חלק כו: אבל הגבהה קונה בהל
 מקום. אפילו כרשוח המיוחד למוכר לכדו: ומשני מאי עד
 שימשכנה כוי. לא ברשות הרבים מיירי אלא שימשכנה מרשוח
 הרביס לסימטא דקניא ביה משיכה ומאי עד שישכור כר לאו
 ברשות הרביס קאי אלא הכי קאמר והיכא דברשות מוכר היא
 לית ליה תקנה לא במסירה ולא במשיכה עד שישכור את
 מקומה: לימא אביי ורבא דאמרי כרבי. דאמר ספינה נקנית
 כמסירה כרשוח הרטס ולא כרבנן דאילו רבנן לימ להו מסירה
 קונה ברשות הרבים דמשום הט אמרי לא קנה עד שימשכנה
 מרשות הרבים לסימטא והיט שבקי רבנן ואמרי כרבי: כל היכא
 דאמר ליה בעל הספיגה ללוקח לך חזק וקני. והוא לקחה ואחז
 כה דהיינו מסירה כולי עלמא לא פליגי דק ני דודאי נקניח
 במסירה ברשות הרבים: רבנן םברי קפידא. לא גמר להקנותו
 אלא כמשיכה ולא במסירה שאס ירצה מוכר יוכל לחזור בו כל
 זמן שלא משכה זה לרשותו: מראה מקום. אי בעית אפילו
 למשכה מיד לרשותך לך משוך דהא במסירה אקניתיה לך: צריך
 למיכתב. שטר אחר: קני לך כוי. ולפרושי אמא דהלכתא
 ברבנן דפליגי עליה דרכי ואמרי עד שיכתוב וימסור וגס בא
 לפרש היאך יכתיב ליה ההוא שטרא: אמריתה לשמעתא.
 נתווכחתי בשמועה זו. ורב אשי כרכי סכירא ליה דאותיות נקנות
 במסירה כלא שטר אחר: הא לא כסב ליה הכי. אלא מסר בלא
 שטר אחר לא קני כרכנן ואמאי וכי לצור על סי צלוחימו קנאו זה הא
 סברא היא דמשום גביית חוב הכתוב בו קזטן ליה והלכך במסירה
 לחוד מיקני כרכי: ואמר לי אין לצור ולצור. ואי משוס אונאה יתר
 משתומ ליהוי ביטול מקמי) 8ומחזיר לו דמיו וזה יחזיר לו שטר תרבו־.

 הכי

 עו:
 במאי

 עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה לא
 קשיא כאן ברשות הרבים כאן בםימטא
 במאי אוקימתא להא בתרייתא ברשות
 הרבים אימא םיפא וחכמים אומרים לא קנה
 עד שימשכנה ואי ברשות הרבים ממאן
 אוגיר ותו משיכה ברשות הרבים מי קניא
 והא א<אביי ורבא דאמרי תרוייהו אמסירה
 קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של
 שניהם במשיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא
 של שניהם י)נוהגבהה קונה בכל מקום מאי
 עד שימשכנה נמי דקאמר ומאי עד שישכור
 את מקומה דקאמר הכי קאמר עד שימשכנה
 מרה״ר לםימטא ואם רשות בעלים היא לא
 קנה עד שישכור את מקומה לימא אביי
 ורבא דאמרי כרבי אמר רב אשי >א< אי דאמר
 ליה לך חזק וקני הכי נמי הכא במאי עסקינן
 ידאמר ליה לך משוך וקני מר סבר ״הקפיהא
 ומר סבר מראה מקום הוא לו אמר רב פפא
 יייהאי מאן דמזבין ליה שטרא לחבריה צריך
 למיכתב ליה קני >« הוא וכל שעבודא דביה
 אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב
 כהנא ואמרית ליה טעמא דכתב ליה הכי
 הא לא כתב ליה הכי לא קני ה<וכי לצור על
 פי צלוחיתו הוא צריך אמר די אין לצור ולצור

 אמר

 אוקימתא כרה׳׳ר אימא סיפא. וא״ת דמשמע דאי מיירי
 בסימטא ניחא ואמאי כיון דידע מילתא דאביי ורבא תקשי
 ליה היכי מהניא מסירה בסימטא לפירוש ר״י וי״ל דאי מיירי בסימטא
 ניחא דפליגי רבי ורבנן אי מהניא מסירה בסימטא או לא ואביי

 ורכא כרבנן אבל אי מיירי ברשוח
 הרבים לא הוו לא כרבי ולא כרבנן
 דאפילו רבי מודה דמשיכה קניא:
 ואי ברה״ר ממאן אוגיר. חימה
 לרשב״א ואי בסימטא נמי
 ממאן אגרה וי״ל דאפשר לאוקמה
 ברשומ של שניהם: ה״ק [כוי] אי
 ברשות בעלים היא לא קני עד
 שישכור. מה שפירש בקונטרס דרשוח
 כעלים היינו רשוח מוכר אין נראה
 לרשב״א דהא משמע לא קנה במסירה
 עד שישכור את מקומה מכלל
 דלרבי קני כמסירה וכרשות מוכר
 פשיטא דלא קנה במסירה דדוקא
 בחצר שאינה של שניהם קאמרי אביי
 ורבא דקניא מסירה ונראה לרשב״א
 לפרש דרשוח בעלים לאו רשוח מוכר
 קאמר אלא כלומר אי רשומ שיש לה
 כעלים היא כמו חצר שאינה של
 שניהם וכן לר״י: ומר סכר
 מראה מקום הוא לו. וא״ת אביי
 דחשיב לקמן בפרק גט פשוט >דף
 קסה.) רבן שמעון בן גמליאל
 י»(ורשב״א) כולהו סבירי להו מראה
 מקום הוא לו אמאי לא חשיב רבי
 בהדייהו ר״ל דלא חשיב אלא השנויין
 במשנה ולרשב״א נראה משוס דאיכא
 למידחי דפליגי במסירה אי קניא
 בסימטא או לא: אמר רב פפא
 האי מאן דמובין שטרא כוי. אומר

 רשב״א דאין להביא ראיה דסבר רב פפא דאין אותיות נקנות במסירה
 דדלמא סבר רב פפא דצריך להביא ראיה ולהט צריך לכתוב שיהיה
 לו לראיה ולא משוס דאין נקנה במסירה ומיהו אי רב פפא אמר
 דצריך לכ״ע דלרבי נמי דאותיות נקנות במסירה צ״ל לו קני וכל
 שעכודא דאית טה יש להכיא ראיה שאין הלכה כרבי דתניא בפרק
 האיש מקדש (קדושין דף מז: ושם) התקדשי לי בשטר חוב ר״מ אומר
 מקודשח וחכמים אומרים אינה מקודשת ומפרש דפליגי בדרבי דר״מ
 אית ליה דרבי דאותיות נקנות במסירה ורבנן לית להו דרבי ואבע״א
 דכ״ע לית להו דרכי והכא בדרב פפא קא מיפלגי דאמר רב פפא האי
 מאן דזבין(י) מידי לחבריה צריך למכתב ליה כר ומדלא קאמר דכ״ע
 איח להו דרבי ש״מ דאין הלכה כרבי אבל אי לא אמר למילחיה אלא
 אליכא דחכמיס דאמרי עד שיכתוב וימסור אבל לרבי דאמר במסירה
 למודה קני טון שמיקל בקנין קני נמי אע״ג דלא אמר ליה קני לך
 וכל שעבודיה אין ראיה משם דלא מצי למימר דכולי עלמא אימ להו
 דרבי דתו לא הוה מצי למימר דקמיפלגי בדרב פפא ומיהו אכתי נראה
 לרשב״א שיש לדקדק מדקאמר בתר הט דכולי עלמא אית להו דרב
 פפא והכא בדשמואל קא מיפלגי ואי הלכה כרבי הו״ל למימר דכ״ע
 לית להו דרב פפא דטון דרב פפא לא איירי אלא לרבנן ואין הלכה
 כמותן אלא ודאי הלכה כרבנן דאין אותיות נקנות במסירה ומיהו גם
 זה נראה לרשכ״א לדחות דאי הוה אמר דכ״ע לית להו דרכ פסא הוה
 משמע דדברי רב פפא אינם אמת ודברי רב פפא הן אמת אליבא
 דרבנן: קני לך איהו וכל שעבודיה. בפי מי שממ (לקמן דף
 קמה ושס< משמע דמכירת שטר לא הוי אלא מדרבנן דקאמר התם
 אמר רבא אמר רכ נחמן מתנת שכיב מרע אינה אלא מדרבנן ומי
 אמר רב נחמן הט והאמר רב נחמן אע״ג דאמר שמואל המוכר שטר
 חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאס
 נתנו במתנה שטב מרע שאין יכול למחול אי אמרת בשלמא
 דאורייתא היינו דאין יכול למחול אלא אי אמרמ דרבנן אמאי אין
 יכול למחול אלמא מוכר שטר מדיכול למחול הוי מדרכנן והאי
 דאיצטריך בפרק הזהכ (3״מ דף מ:) למעט שטרות מאונאה היינו
 שמצא שטר לאחר יאוש ומוכרו לבעליו ביוקר או לווה וקנה
 בלא שטר ונוחן לו דמים על מנח שיכחוב לו שטר ואס מאמר אמאי

 לא
 ליה אין. דודאי אי לא כתב ליה בשטר אחרינא קני ההוא שטרא וכל שעבוד דביה לא הוה שוה לו אותו השטר שקנה לבדו אלא לצור ע״פ צלוחיתו דאמרי׳ דלהכי מכרו לו ולא למיגבי ביה:

 עין משפט
 נר מצוה

 ז א ב ג מיי׳ פ׳׳ל מהל׳
 מכירה הצי ג ועיין
 נהשגומ ובמ״מ שמג עשין
 מנ טוש״ע מ״מ שי׳ קצס

 סעיף ט:
 ח ד ה מיי׳ שס פ״ג הל׳ ג
 ועיין נמ״מ טוש״ע שס

 סעיף ז:
 ט ו מיי׳ שס פ״ו הי״א ועי׳
 בהשגומ ונמ״מ שמג שס
 טוש״ע מ״מ סי' סו סעיף א:

 רבינו נרשום
 לא קשיא. היכא אמר רבי
 דספינה נקנית במסירה
 ברה״ר קונה לה במסירה
 ולא במשיכה משום דרה״ר
 היא ולית להני רשותא כלל
 ברה״ר ואמטו להכי אם
 מסר לו קנה משום דהוציא
 מחזקתו ומבחו. אבל
 כמשיכה אינו קונה משום
 דכל משיכה דמשיך
 מרשותא דחבריה ומכניסה
 ברשותיה הוא והאי רה״ר
 לאו רשותא דתרוייהו הוא.
 והאי דקאמר ת״ק ספינה
 נקנית במשיכה היינו
 (טעמא). בסימטא. מקום
 שאינו רה״ר גמור אלא
 מקום הוא שיש בו רשות
 לשניהם לזה כמו לזה להבי
 קני ליה במשיכה ולא
 במסירה. משום דכיון
 דמשך ליה לספינה מרשות
 דהאי ומכניסה לרשות דהאי
 קני לה: במאי אוקימתא.
 להא דנקנית במסירה
 ברה״ר: והא אביי ודכא וכו׳
 מסירה קונה ברה׳׳ר.
 כדפרישית לעיל: ומשני
 לעולם מוקמי לההיא מלתא
 בתרייתא דרבי ברשות
 הרבים ודקא קשיא לך הא
 דםיפא הכי קתני לה: מאי
 עד שימשכנה. נמי דקתני
 לאו משום דמשיכה קונה
 ברה״ר. אלא עד שימשכנה
 מרה״ר לסימטא דהיינו
 רשותיה: אי הכי דמוקמת
 לה ברה״ר אימא סיפא או
 עד שישכור את מקומה
 הלוקח וכר. הרי כבר תריץ
 לה עד שימשכנה מרה״ר
 לסימטא: ואם ברשותו של
 בעלים הוא. החפץ בביתו
 של מוכר הוא ברשות שאין
 יכול למושכו שם לא קנה
 הלוקח עד שישכור את
 מקומו שהחפץ מונח בו מן
 המוכר שעכשיו דומה כמו
 ברשותו של לוקח מונח:
 לימא אביי ורבא דאמרי.
 תרוייהו לעיל מסירה קונה
 ברה׳׳ר וכו׳ דס״ל כרבי דכן
 הכי נמי אמר דבי לעיל
 ושבקי רבנן ועבדי כרבי:
 אמר רב אשי. לעולם אפי׳
 כרבנן ס׳׳ל. וכל היכא דאמר
 ליה המוכר ללוקח לך חוק
 וקני בהאי מקח כ״ע לא
 פליגי דאפי׳ רבנן מודו
 דבמסידה םגי אפיי ברה״ר:
 כי פליגי היכא דאמר ליה
 לך משוך וקני מר סבר
 קפידא. כלומר דאינו קמה
 עד שימשכנה מרה״ר
 לסימטא. ורבנן סברי הואיל
 דאמר ליה לך משוך וקני
 אע״ג דמסר לו [לא קני]
 רכל שעה היה המוכר
 מקפיד דלא מיקני עד
 ־משיך ליה הכי ולא מהני
 ביה מסירה: ומר סבר. רבי
 ־אמר במסירה סגי האי
 ־קאמר ליה לך משוך וקני
 :!ראה מקום הוא לו כי היכי
 ־ליקני בעיקר קנינה
 כמשיכה. וה״ה דקני ליה
 :מי במסירה ברה׳׳ר: צריך
 למיכתב ליה בשטרא
 אחריני קני לך איהו וכוי.
 יכי לצור על פי צלוחיתו
 זוא צריך לשטר זה המקבל
 שהיה קונה אותו כלא וכיית
 הממון שבו: אמר



 עין משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ פ״ו מהלכות
 מטרה הלכה טו סמג
 עשין פכ טוש״ע מ״מ סי׳

 רמג סעיף ו:
 יא ב מיי׳ שס הל׳ טו

 טוש״ע שס סעיף ז:

 רבינו גרשום
 אמר אמימר הלכתא אותיות
 נקנות במסירה. ואע״ג
 דכתב ליה קני לך וכל
 שעבודיה לא קני בלא
 מסירת השטר של שעבוד:
 חוור בשטר. דלא אמר זכו
 וכתבו ותנו: ואינו חוזר
 בשדה. כיון שכבר זכו
ו לפלוני: חוזר בזה  בשדה ו
 ובזה. כל ומן שלא כתבו
 השטר: אם קדם וכתב לו
 את שטר המכירה. קודם

 שנתן לו המעות:

 המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא עז.
 לא קני מדאורייתא גס שעבוד הקרקע הכתובה בו דהא קרקע
 נקנית ככסף ובשטר ובחזקה ואסילו בלא מסירת שטר חוב יקנה ויש
 לומר °דכמו שאינו יכול להקדישו כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים לף
 לא.) כיון שהקרקעות אינם כרשותו כך אינו יכול להקנותן מן החורה
והא דלא תקינו רכנן שיוכל להקדישן 8 

 כמו שתקנו שיכול להקנותן לפי שאין
 הקדש כל כך צורך ומיהו אור״ת דיש
 לדחות ההיא דמי שמת דהט פריך
 אא״ב דאורייתא משוס הכי אין יכול
 למחול שאין כאן יורש אחר דמקבל
 ממנה הוא היורש דמתנת שכיכ מרע
 דריש י) כיש מחלין (לקמן לף קמז.)
 מקראי דירושה מוהעברחס יש לך
 העברה אחרח שהיא כזו ולעולם
 מכירמ שטר איכא למימר דהוי
 מדאוריימא ומכל מקום צריך טעם
 שפיר דאמאי לא הוי קנין גמור רכול
 לומר לו הלוה לאו בעל דברים דידי
 אמ ויקנה לגמרי שלא יוכל עוד למחול
 טון דאקני ליה שעכוד הקרקעומ כשטר: אמר אמימר הלכתא
 אותיות נקנות כמסירה. כתב רב יהודאי גאון דאין אותיות נקנות
 כחליפין ולר״ת ולר״י נראה דגרס אין אותיות נקנות כמסירה כרכנן
 דהט הלכתא ומייחי ראיה מסוף פרק זה כורר (סנהלרין לף לא.)
 דאמר ההיא איתתא דנפק שטר מתותי ידה אמרה ידענא בהאי
 שטרא דפריע הוא הימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר
 אותיות נקנוח במסירה א״ל לאו משוס דאי בעיא קלמיה ואי
 הלכמא כרבי מאי פריך רבא ורב נחמן נמי אמאי לא מהדר ליה
 דודאי נאמנמ משום דאותיות נקנות במסירה ועוד דקאמר המם
 איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן אמר ליה רבא והא אי בעיא קלתיה

אותיות נקנות  אמר אמימר הלכתא א)
 במסירה כרבי אמר ליה רב אשי לאמימר
 נ*גמרא או סברא א״ל גמרא אמר רב אשי

 סברא נמי הוא האותיות מילי נינהו ומילי
 במילי לא מיקנין ולא ג<והאמר רבה בר
 יצחק אמר רב שני שטרות הם אזכו בשדה יא)
 לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו
 חוזר בשדה =ע״מ שתכתבו לו את השטר
 חוזר בין בשטר בין בשדה ורב חייא בר אבין
 אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא
 דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב את השטר

 כאותה

 הכי גרסינן אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה כרבי.
 וכן ריהטא דגמרא ומסקנא בהרבה מקומות דאותיות נקנות
 כמסירה ולא צריך למכתכ קני לך וכל שעבודיה ולא שוס שטר:
 אמר רב אשי סברא היא. דאין השטר מועיל כלום לקנות שטר

 אחר על ידו אלא כמסירה תליא
 מילתא: דאותיות. מטרח שטר
 חוכ: מילי נינהו. דכריס הוא מוכר
 ולא ממון ממש הלכך מעשה בידים
 דהיינו מסירה הוא עיקר קנייחן אכל
 שטר אחר לא מהני דמילי כמילי לא
 מיקנו שטר לא יקנה כשטר: שני
 שמרוה הן. חלוקין זה מזה: זכו
 בשדה זו לפלוני. אני מקנה לכס
 כסודר זה שדה זו לצורך פלוני והן
 קנו לאותו פלוני כמו שצוה להם:
 חוזר בשטר. ואפי׳ אמר כתכו ותנו
 לכל זמן שלא כא ליל מקכל מתנה
 יכול זה לעקור שליחומו לאין עושין
 שטר כעל כרחו של נוחן לאס ייפה

 כחו כמחנה כעל פה לא ניחא ליה דמיהוי מתנה כשטר. ואע״ג
 דאמרי׳ בחזקח הבמיס (לעיל לף מ.) קנין כפני שנים ואין צריך
 לומר כחבו דסחס קנין לכמיבה עומד הני מילי סחמא דמסממא
 ניחא ליה למקנה שיכחכו שטר לקונה אכל היכא דמחי לא
 כתטנן כעל כרחו: ואינו תוזר בשדה. שככר זכו וזטן
 לו לאדם שלא כפניו: טל מגת שתכתבו כוי. הכי קאמר לא יזכה
 עד שיבא השטר לידו: אם קדם מוכר כוי. מי שצריך למעות ורוצה
 למכור מנכסיו למטרו ופעמים שהוא מוצא סופר וכותב שטר
 מטרה כדי שיהא מזומן ליחנו ללוקח כל שעה שירצה למכור:

 כאוחה
 אמר ליה טון דאחחזק בבי דינא אי בעיא קלתיה לא אמרינן והשתא אי הלכתא כרבי אמאי לא פריך רכא כמאן דלא כרבי ורב נחמן נמי
 אמאי לא הימנה נהי דאי בעיא קלחיה לא אמרינן כיון דאחחזק מכל מקוס להימנה משוס דאוחיוח נקנוח במסירה אלא משמע דאין הלכה
 כרבי והא דאמר במי שמח (לקמן דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוי לעמרם ברי אחא לקמיה דרב נחמן
 א״ל הא לא משך משמע דאי משך קנה הני מילי מתנת שכיכ מרע שאינו יכול מ לכתוב דדברי שטב מרע ככחוביס דמו והיו סבורים
 דמשיכה מיהא בעי טון דבעלמא כעי מסירה ושטר ולא דמי לשאר מילי דשטכ מרע וכהכותכ (כתובית דף פה. ושס< גט ההיא איתתא דאפקידו
 גכה מלוגא דשטרי משמע דאי תססתינהו מחיים קניא ואע״ג דליכא כתיבה אור״י דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא המס רצמה לדחוק
 היתומים שיפרעו לה על ידי שתעככ השטרות כידה שלא יוכלו לגכות החוכ והא דאמר כגט פשוט (לקמן לף קעג.) אותיות נקנות במסירה
 אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה לאו משוס דסבר רבא דאותיות נקנות במסירה דהא כסוף פרק זה בורר (סנהדרין
 דף לא.) משמע דסכר דאין אותיות נקנות כמסירה כדפרישית אלא אליבא דהנהו דהתס קיימי ומיהו אביי סבר ודאי דנקנה במסירה בפרק
 האשה שלום (יבמות דף קטו:< גבי הא דמייחי רבא ראיה דלא חיישיגן לחרי יצחק מדגט רבה בר אבוה בהנהו שטרי דמחוזא דכתב בהו נאני כר
 חט וחבי בר נאני אע״ג דשכיחי טוכא כמחוזא ואכיי דאמרי) התם למאי ניחוש לה אי משוס נפילה מיזהר זהירי ואי משום פקדון כיון דשמיה
 כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ומהתם יש להביא ראיה דרבא סבר אין נקנה מדמייחי מהחם דלא
 חיישינן לתרי יצחק דאי סכר נקנה היכי מייחי מינה הא החס ליכא למיחש למידי כדקאמר אטי דלנפילה ופקדון לא חיישינן דהא רכא אית
 ליה כגט פשוט דא״צ להטא ראיה והיינו משוס דלא חייש לנפילה וסקדון אלא ודאי אין נקנה ולהט מייחי דט היכי דלא חיישינן דלמא
 מסר ליה הכי נמי לא חיישינן למרי יצחק ואין לדחומ דהט מייחי אס אימא דחיישינן לחרי יצחק אע״ג דלא הוחזקו דאי כהוחזקו פשיטא
 דחיישינן כדמוכח החס גבי הני שטרי הוה לן למיחש לנפילה וסקדון דשכיחי נאט כר חכי טוכא כמחוזא מדקאמר מאי אמרת דלמא מסר
 ליה משמע דמכח זה דייק רבא וא״ח וטון דסבר רכא דאין נקנה א״כ הא דדייק רכא כריש כל הגט (גיטין לף כל: ושס< הא קטנה מצי מגרש
 זאח אומרח שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחה מוציאין שטר חוב על אמרים והיט דייק דלמא לעולם אין מוציאין דחיישינן דלמא
 מסר ליה לקנות ואין אותיות נקנות כמסירה אכל כגט ליכא למיחש כי למה הימה מוסרח להברחה דלא שייך שוס קנין במסירתה
 לחברתה ר״ל דגרסינן התם רבה מדאיירי אביי כתר הט ואפילו אי גרס רבא נראה לרשב״א דשפיר דייק דכי היכי דקטנה מצי מגרשה
 ולא חיישינן לסקדון ולשמא מסרה לה לצור ע״פ צלוחיחה ה״נ שני יוסף בן שמעון מוציאין ולא חיישינן [לשמא מסר ליה לקנות] ולשמא
 מסר לו לצור על פי צלוחיחו דלגבוח החוב הם יודעין דאין המסירה מועלת דאין אומיוח נקנוח במסירה: אותיות מיל־ נינהו ומיל׳
 במילי לא מיקני. ואור״י דמסירת השטר קרוי מילי דקאמר ליה קני לך שטר זה דהיינו מילי כעלמא אכל כשכותב שטר בשמו על השעבוד אין
 לך מעשה גדול מזה: חוזר בשטר ואינו חוור בשדה. וא״ת כיון שאין מזיק לו כלום בין במתנה בין כמכר נכתוכ לו ממה נפשך w שלא
 יוכל לכפור לו כיון דאין מפסיד ככתיכה אפילו כמכר דליכא למימר שאינו רוצה שיטרוף ממשעבדי דאפילו בלא שטר גוכה מנכסים
 משועבדים כדאמר בחזקת הכתים (לעיל לף מא:< המוכר שדהו בעדים גוכה מנכסים משועכדיס ר״ל דמפסיד לפי שע״י שטר יצא קול שמכר
 או נחן ולא ילוו לו כל כך כרצון לפי שאין לו כל כך קרקעוח ואע״פ שהלוקח ודאי יכול לחזור בו דמצי אמר אדעחא דלא חכחוב לי שטרא
 לא זכני מ״מ מוכר יכול לחזור בו בשטר ואס לא ירצה הלוקח ליקח בלא שטר יניח ורבינו חס מפרש דבשטר ממנה דוקא מיירי דלא ניחא
 ליה דליפוש שטרי עילויה דהעולם לא ידעו שהוא שטר ממנה אלא יסכרו שהוא שטר חוכ או שטר מכר ושיעכד קרקעוחיו ולא יקנו כרצון
 ממנו לפי שיראים שיטרסו מהן אכל כשטר מכר אין יכול לחזור כו דמסתמא אדעחא דכמיב ליה שטרא זבין ליה וקשה דלקמן כגט פשוט
 (לף קסח:) י)(מנן) מי שכא ואמר אכד שטר חוט אע״פ שאמרו עדים כחכנו וחממנו אין כוחבין ונוחנין אפילו בלא אחריוח דחיישינן שמא
 פרע לו ורוצה לגבות שנית אבל בשטר מקח וממכר כותבין חיץ מאחריות שבו והשחא ליכא למיחש דלמא טריף והדר טריף ומשוס
 אפושי שטרא לא חיישינן שמא לא ידעו העולם ששתי פעמים נכתב על שדה אחת ויסכרו שמכר שדה אחרת או שהוא שטר חוב:

 נקנה

 מםורת הש״ם
 א) [לעילעו. וש״נ],ב)[יכמות
 כה:], ג) קדישין מ. ע״ש
 לקמן קנ: ע״ש, ל) צ״ל כמי
 שמת, ס) צ״ל שאינו צריך.
 רש״ש, ו) צ״ל קאמר. רש״ש,

 ז) ןצ״ל תניא],

 גליון הש״ס
 תום' דיה קני בוי רכםו
 שא״• להקדיש. עי׳ רשנ״א
 בחידושיו שבועות דף לג
 ע״כ ד״ה אכל הרמנ״ס:
 בא״ד והא דלא תקנו
 שיכול להקדישן. תמוה
 לי היכן מצאי דאינו יכול
 להקדישן אי מההיא דפסמיס
 הא שס אימא נ״כ דזכין
 מלוה אלא דדוקא השטר
 יכול למכור אכל לא החינ
 א״כ י״ל דה״נ דהשטר יכול
 להקדישו וכדקי״צ נש״ע יו׳׳ל

 סי׳ רנח וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נם' כשדה זו לפלוני:
 (נ) תופ׳ דייה מוזר ונו׳
 ממ״נ כדי שלא יוכל. נ״נ
 הלשון מגומנס וכאשר״י כמכ
 כתיקונו וז״ל וא״ת ומה חונה
 יש לו נדנר אס שטר תתנה
 הוא אין מפסיד נלוס דאין
 עליו אחריות ומצוה לכתוכ
 כדי שלא יכפיר הנותן ואס
 מכר הוא נמי אינו מפסיד דאי
 משוס אתריומ אפי׳ נלא שטר

 נמי דאמר נפ׳ ח״ה טי:

 מוםף רש׳׳י
 שני שטרות הס. שני דינין
 חלוקין נשטר (קדושיו כ!.:.
 זכו בשדה זו לפלוני.
 הקנה להם נסודר לצורך
 סלוני ;לקחו ק1:! החדקו
 כו לצרכו, וכתבו לו
 את השטר. לראיה כעלמא
 (קדושין כד <. חוזר בשטר.
 אס אומר אין רציני שתהא
 לו ראיה נידו 1שס! מיפד
 כמ דשטר יכול למזור נו כל
 ומן שלא נמסר השטר לאוחו
 פלוני ולקמן קנ::. ואינו חוזר
 בשדה. אחרי שכנר זנו
 נקני! או כחזקה וזטן לאלש
 שלא נסניו !טם:,. על מנת
 שתכתבו לו את השטר.
 מחר אף נשדה שהרי לא
 עשאן שלוחי! לזכיח אלא
 עס השטר יהרי חוזר לו
 נשטר !קדושין כז.;. שלשה
 שטרות הן. שלשה עניני
 שטרוח הן, ולא נא לחלוק
 אלא להוסיף ולקמן קו::. אם
 קדם מוכר. קודם נמינח
 הכסף או קודם שהחזיק
 !קדושי! מ <. וכתב שטר.
 מטרה להיומ מזומן ללוקח
 כל שעה שירצה למכרו לשדהי
 לא יהא עיכוכ נמעומיו
 נשכיל כתיכמ השטר ולכך
 קדס והכתינו והא יכול
 לעשות כן, כאותה ששנינו כיי

 ולקמן קנא.;.



 מםורת הש׳׳ם
 6) לקמן ין־ קסז:, ב) ןקיישין
 כי.ן, ג) נייק קד: ע״ש נ״מ
 מו. לקמן קנ:, ד) ולקמן
 עמ:ן, ה) ופי׳ היא הממי!
 שכמוך הספינה. ערוך ערך
 אנתיקי], ו) [לקמן עח:ן,
 1)1 נ״ממ:], ח) שס, «)ןב״מ

 מי.],

 גליון הש״ם
 נם׳ ל״צ באתרא וכוי.
 לעיל סא ע״כ מד״ה ש״מ:
-שביים דייה לא מכי
 את הצמד. אלא ד£ליגי
 ר'״ ורבנן. כה״נ לעיל
 ר״פ חזקמ הכתיס כמתני׳.
 יק נשנהדרין כג יעי׳
 כמיס׳ עירוני! מח ע״א
 דייה ר״י: תוד״ה נקנה
 השט־. ובההיא ו־א־ מהניא
 כס-־ה. עיי! נת׳ תולדות

 אדם להרשנ״א סי׳ ל״ט:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס' ד״ה נקנה וכוי

 ואפ״ה מ־קני:

 מוסף רש״י
 כותבין שטר למוכר.
 דאינו חונ אלא למוכר וטון
 שהוא רוצה יכתונ לו :לקמן
 קנא.׳ שדי מכורה לפלוני, ולא
 אמרינן שטר מוקדס היא טו!
 לקנו מניה מהשמא, אי נמי
: עדיו ג  כאני• ראמר בימ •
 נחתימיי זטן לו !קדושין כז י.
 כיון שהחזיק כוי. ר׳ חייא
 נר אבין אמר לה ואינה מן
 המשנה !שם. נקנההשטר.
 כגון שאמר לו זה קני קרקע
 במזקה והשטר עמה :שם׳
 מסקנא דמילמא דרנ הונא
 היא, אס קלס מוכר וכתב לו
 את השטר יאח״כ מכר לזה
 את השרה, כיו! שהתדק
 הלוקמ כשלה נקנה לו השטר
 ככל מקום שהוא, לאין אלס
 יכול לעכנו, לללעמ כ! מכר
 לי את השלה שיזכה הלוקח
 כשטר הנכתכ לו לשמו,
 וכשהחזיק בשלה נקנה לו
 השטר !לקמן קנא.:!. נקנין
 עם נכסים שיש להן
 אחריות. אס מכר מטלטלי!
 עם קרקע, טין שקנה לוקח
 אח הקרקע נאחל משלשה
 קניניס נקנים מטלטלי! עמה
נ <.  !קדושי! כו וכעי״ז נייק י
 אקנינהו ניהליה לרב
 שמואל. שהיה הולך לשם
 כלי שיניאס לו, שאילו לא
 הקנה לו לא היה נוחנס לו מ•
 שהפקלון אצלו, שאס יאכלו
 בלרך יחזור רב פפא רתבעס
 לו ׳m nx י. אםיפא
 דביתא. מפת! ניחו למחובר
 לקרקע הוא יכקרקע הוא, כך
 שמעתי. ל״א סיפא לכיתא,
 סוף בית, הקנה ילו זרת אחת
 :ב״ק קד! שהקנה לו בסולר
 קרקע כניסת ניתו ואגנו
 הקנה לו המעות נתירת
 הרשאה המפורשת ננ״ק :ע ׳
 אי נמי הלך והחזיק הקרקע
 והקנה לי המעות כל מקום
 שהן :לקמ! ק! .. נפק
 לאפיה. הלך לקראתו, עד
 תווך. שס מקום !נייק קד
 ינ-מ מ!.׳׳ שהיה שמח שהניא
 לי מעותיי !ב־ק קד י ייש
 מפרשים חצי הלרך ומפרשי!
 נמי שלא יחזיק נה! לעצמי,
 ילא היא, לטי! לכחב
 בהרשאה יכל מאן למתענ•
 ליה מ! לינא קבלתי בין לזכות
 נין לחיבה, מינה שמעינן
 לשליח שירה, הט מפרש
. את :  ננ״ק שס !:לקחו ק!
 הצמד. העול שהיא מוטל על
 שני השוורים ומצמילם ונ״מ
 מ:׳. הדבר ידוע. שאין צמד
 נמכר נמאמיס זיז, אלא נמית

. :  זו מגירסתי וב״מ כ!

 עז: המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא
 כאותה ששנינו. שמותר לעשות כן אע׳׳ג דמיחזי כשיקרא דאין כאן
 הפסד לשוס אדם אלא למוכר עצמו שאס יאכד השטר וימצאנו לוקח
 שכתכ כשמו יטעון שלקחו מזה המוכר ואי הוא לא חייש להט אנן לא
 חיישינן כשכילו: כיון שהתזיק זה. הלוקח בקרקע. מסקנא דמילתיה
 דאמורא הוא ולא מן המשנה: נקנה
 השנור. שנכחב קודם המטרה לזה
 הלוקח ככל מקום שהוא שהרי דעהו
 של מוכר להקנוח השטר ללוקח וקני
 ליה לשטר אגכ קרקע כדין כל
 מטלטלין הנמכרין עם קרקע שנקנין
 בחזקת קרקע כאילו עכד משיכה
 במטלטלין גופייהו וכדמפרש: וזו היא
 ששנינו כוי. בקדושין ודף ט.) נפקא
 לן מקראי: שאין להם אתריות.
 מטלטלין ושטר: שיש להם אחריות.
 מקרקעי: בכסן* כשטר ובתזקה.
 בכסף שקבל מן הקרקע או שהחזיק
 בה נקנין גס מטלטלין. וקס״ד השתא
 דהשטר במילי בעלמא מיקני שנחרצה
 המוכר להקנות ללוקח ואע״פ שלא
 בא השטר לידו דלוקח קני ליה כ״ש
 לעיל דשטר בשטר מיקני דאילו הכא
 אפילו במילי גרידי קני ליה בלא שטר
 וכ״ש דמיקני כמילי הכחוביס בשטר:
 ומשני מאי דקני שטר אגב. ארעא
 שאני דטון שהחזיק כקרקע קני ליה
 לשטר אגב ארעא דמקראי נפקא לן
 בקדושין ולאו היינו מילי אלא מעשה
 גדול הוא כמשיכת הממון עצמו:
 דהא מטבט כוי. כפרק הזהכמ) והתם
 מפרש טעמא: בחליפין. בקנין
 סודר: אגב אסיפא. סף ביתו
 מקרקע כדי שיביאם לו והיינו
 הרשאה ואילו לא אקנינהו ניהליה
 לא הוו יהט ליה דלא ליחייכו
 באונסא דאורחא כדאמר בב״ק וקל:1:
 נפק לאפיה. מרוב שמחח מעוחיו
 שהביא: טד תווך. מקום במסכת
 נדה ודף לג0 וכך שמו. ולאשמועינן
 אתא דמשום קנין זה מסרו לו
 המעות דטון דנפק לאסיה שמעינן
 דהביא המעות: הטבדים.
 המשמרים והמנהיגים הספינה:
 המרצופין. שקין גדולים שבהן משימין הפרקמטיא אשר בספינה:
 טיסקא דבגווה. פרקמטיא שבה: מתני׳ קרון. עגלה: הפרדות.
 המושכות בקרון. וכשאין אדוקין בו מיירי כדמפרש בגמי. דרך פרדות
 לקרון וצמד לכקר וכלים לחמור: צמד. הוא העול וכלי העגלה קטנה
 והעגלה עצמה המחברין אח השוורים יחד: לא מכר את הצמד.
 דברי הכל היא 8אלא דפליגי רבי יהודה ורבנן בפירוש דהך מילחא
 דלרבי יהודה זימנין מכר זימנין לא מכר ולרבנן לעולם לא מכר:
 אין הדמים ראיה. אלא במתנה ביקש ליתן לו המוהר. אי נמי ליהוי
 מקח טעוח כדאמרינן בגמרא ויחזיר לו מעותיו ויטול צמדו:

 כאותה ששנינו איכותבין שטר למוכר אע״פ
 שאין לוקח עמו אכיון שהחזיק זה בקרקע
 נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו
 נ)נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים

אגב  שיש להן אחריות בכסף ושטר וחזקה נ
 שאני דהא מטבע גדלא ניקני בחליפין י ואגב
דרב פפא הוו ליה , כי הא ג  ארעא ניסני ה
 תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה
 לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה
 כי אתא נפק לאפיה עד תווך: אבל לא מכר
 לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את
 האנתיקי וכו׳: יי מאי אנתיקי אמר רב פפא
 ה)עיסקא דבגווה: מתני׳ ייימכר את הקרון

 לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא
מכר את הצמד לא מכר את  מכר את הקרון ז<ז
 הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד
ר׳ יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד אמר (  ח

 לו מכור לי צימדך במאתים זוז הדבר ידוע
 שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים
 האין הדמים ראיה: גמ׳ תני רב תחליפא

מכר את  בר מערבא קמיה דרבי אבהו ב
 הקרון מכר את הפרחות והא אנן לא מכר
 תנן אמר ליה איםמייה אמר ליה לא תיתרגם
 מתניתיך יבאדוקין בו: מכר את הצמד לא
 מכר את הבקר וכו׳: היכי דמי אילימא דקרו
 לצימדא צימדא ולבקר בקר פשיטא צימדא
 זבין ליה בקר לא זבין ליה ואלא דקרו ליה נמי
לא צריכא כ  לבקר צימדא כוליה זבין ליה 8
 באתרא דקרו ליה לצימדא צימדא ולבקר
 בקר ואיכא נמי דקרו לבקר צימדא ר׳ יהודה
 םבר הדמים מודיעין ורבנן סברי אין הדמים
 ראיה ואי אין הדמים ראיה ליהוי ביטול מקח

 וכי

 נקנה השטר בכל מקום שהוא. ואס מאמר והיט מוכח מהכא
 דמילי במילי מיקנו הא הכא לא קנו שעכוד השטר דבלאו
 הט שעכד נכסיו דמוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואין
 מועיל אלא לקנות שטר עצמו ר״ל דמשמע ליה ככל ענין כין החזיק

 בעדים בין כלא עדים שלא נשתעכדו
 נכסיו ובכל ענין קתני נקנה השטר
 בכל מקום שהוא אבל אכתי קשה
 דהיט מוכח מהכא דמיקנו מילי
 במילי דהכא לא חזינן דמיקנו אלא
 לענין שטר מכר הכחוב בשם מוכר
 ללוקח 8ובההיא ודאי מהניא מסירה
 כלא כחיכה לכולי עלמא אבל מוכר
 או נוחן שטר שיש לו על אחרים
 לעולם לא מקנו במילי במסירה
 לחודה עד שיכתוב ונראה לפרש דהכי
 פריך והא אגב מילי נינהו וקנין גרוע
 הוא (א) דאפ״ה מקני בלא מסירה
 לקנות שעכוד שטר הכתוב בשמו
 א״כ אפילו כשטר שאינו כתוכ כשמו
 תועיל מסירה בלא כתיכה כיון
 דשעבוד כל כך קל לקנות ומשני
 אגב שאני דאין אגב קנין גרוע
 דאליס קנין אגב כמסירה גמורה
 דהא אפי׳ דבר דאין נקנה בחליפין
 נקנה אגב קרקע וחשיב כמסירה
 ומשיכה והגבהה ורבינו שמואל
 מפרש דהשתא לא אסיק אדעמיה
 קגין אגב וס״ל דקני במה שנתרצה לו
 וקשה דא״כ אמאי איצטריך למימר
 כיון שהחזיק בקרקע נקנה כו׳ כיון
 שאינו קונה ע״י כך וי״ל דס״ד דלא
 נחרצה לו עד שיחזיק ומ״מ מילי
 נינהו כיון דקני ע״י מה שנתרצה:
 רב פפא הוו ליה תריסר אלפי
 זוזי. לסי ספרים דגרסי בהגוזל
 (ב״ק דף קד: ושם) דהוה מסיק קשה
 דהיט קנינהו ניהליה ואנן גמי היכי
 כתטנן הרשאה אמלוה הא אמר בפ׳
 מי שמת (לקמן דף קנב.) מתנת שטב
 מרע שכמכ כה קנין ארכבה אמרי
 ריכשי כו׳ הרי היא כמתנת שטכ מרע
 שאס אמר הלואתו לפלוני הלואתו
 לפלוני משמע דבריא לא מצי למיקני

 הלואה אפי׳ בקנין דהתס בקנין איירי וליכא למימר דהתס מיירי בהלואת
 מטבע שאינו נקנה בחליפין דא״כ בחנם נקט הלואה דהוה ליה למימר
 מטבעותי לפלוני ועוד דאמרי׳ התם (דף קמח.) למימרא דסבר רב נחמן
 מילתא דאימא בבריא אימא בשטכ מרע דליתא כו׳ והאמר רב נממן
 שכיכ מרע שאמר הלואתי לפלוני כו׳ ומשני הואיל רורש יורשה אי
 נמי במעמד שלשתן הוה ליה למימר דאיתא בבריא אפילו כהלואה
 דמטבע אגב קרקע ואור״ח דחקנח חכמים היא לענין הרשאה שיוכל
 לעשות שליח אפילו כהרשאמ מלוה אע״ג דאין יכול להקנותה:

 וכי
 נמ׳ איםמייה. מקמי מתניתין: תתרגם מתניתא בשאדוקין בו. שקשורין ביחד בשעמ המטרה הלכך הכל מכר ומתניתין בשאין
 אדוקין: היכי דמי. דמיפלגי רבי יהודה ורבנן: אילימא דקרו ליה. באותה העיר לצימדא צימדא. העול קורין אותו באותה העיר צמד
 ולא השוורים: ולבקר. קורין כקר ולא צמד: הכי גרסינן צמד זגין ליה בקר לא זבין ליה. ואמאי קאמר רבי יהודה דדמים
 מודיעין שמכר את הבקר והלא בקר אינו בכלל צמד כלל דנימא לשון שלו כך הוא שקרא גס לבקר צמד ואפילו בשאדוקין בו
 נמי לא קני דהא לא מפלגינן בין אדוקין לשאינן אדוקין כדמפלגינן גט קרון ופרדות ולקמיה כשמעתין נעח:ו נמי אמריגן דמתגיתין
 מילי מילי קתני: הכי גרסינן ואלא דקרו ליה גמי לבקר צמד כולה זבי{ ליה. דכי האי גוונא גרסינן גט המוכר בית למטרו
 בבירה גדולה כפרק המוכר את הכית (לעיל דף סא:ן: כולה זבין ליה. ואמאי אמרי רכנן אין הדמים ראיה הא ודאי כיון דכולי
 עלמא קורין גס לכקר צמד וגס הדמים מודיעין עליה דמוכר רמיא לגלויי דלא בקר קא מזטן אלא העול לבדו ומדלא פירש אמרינן שמכר
 הכל: ה״ג לא צריכא באתרא דאיכא דקרו ליה לצמד צמד ולבקר בקר ואיכא דקרו נמי לבקר צמד. והשתא מספקא לן בהאי גברא מהי
 מינייהו הוא אס קרא לבקר צמד אס לאו: רבי יהודה סבר הדמים מודיטין. שהוא מן הקורין לבקר צמד וכקר מכר עם הצמד:
 ורבנן סברי. טון דיש קורין לבקר כקר ולא קרו ליה צמד לא אמרינן הדמים מודיעין דדלמא האי מינייהו הוא ולא מכר את הבקר דיד
 לוקח על החחחונה דאוקי ממונא בחזקח מריה ולא אמרינן דמים מודיעין אבל היכא דכל בני העיר קורץ לבקר צמד טון דסשיטא
 לן דהאי גכרא רגיל לקרוח גס לכקר צמד וגס דמים הרכה יש כולה זכין ליה: ואי אין הדמים ראיה. כלומר נהי נמי דאין הדמים
 ראיה ומכר אח הצמד לא מכר אח הכקר דמשמע אכל הצמד מכור ואמאי ליהוי ביטול מקח שיבטל המקח ויחזיר לו דמיו ייטול צמדו
 כדין כל אונאה ימר משתות דבטל המקח בפרק הזהב (3״מ דף מט:) ובשתות מצומצם אמרינן קנה ומחזיר אונאה ובפחוח הויא מחילה:

 ה״ג
 שהוא עס הבקר מכרו לי !שטו. אין הדמים ראיה. אע״ג ללא שיה כילי האי, אחילי אחליה לוקח זה יחר הדמים, יר״י לית ליה שיהא מיחל מן הסתם אלא אס כן פירש ושם:. איסמייה. אסיר בר״תא

 טז

 עין משפט
 נר מצוה

 יב א מיי׳ פ״ו מהלכוח
 מטרה הל׳ יד יעי׳

 נהשגוח ונמ״מ:
 ינ ב מיי׳ שס ועי• נהנ׳׳ל
 סמג עשי! פנ טיש׳׳ע

 מ״מ סי׳ סי שעיף י:
 יד ג מיי׳ שס הלבה ז סמג
 עשין פב טוש״ע ח״מ

 סי׳ רג סעיף א:
 טו ד מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ט:
 :די׳ שס סמג שם
 טוש״ע שס יסי׳ קננ

 שעיף א יע״ש:
 יז ו מיי׳ פכ׳יז מהלכות
 מטרה הל׳ נ סמג עשין
 פנ טוש׳׳ע ח״מ סי׳ רנ

 סעיף נ:
 יח ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ד:
 יט ח מיי׳ שס הל׳ ג

 טיש׳׳ע שם סעיף ח:
 כ ט י מיי׳ שס הל׳ נ
 טוש״ע שס סעיף נ ועיין

 נהג״ה:
 כא כ מיי׳ שם טיש״ע שס

 סעיף ד:

 רבינו גרשום
 כאותה ששנינו. כיון שנת!
 זה הלוקח המעות והחזיק
 בשדה אע״ג דעדיין לא בא
 השטר לידו נקנה לו השטר.
 אלמא דמילי במילי השטר
 קונה בלא מסירה: ומשנ־
 האי דקני השטר אגב ארעא
 שאני הואיל דהחויק בקרקע
 דהא מטבע וכוי אבל
 בעלמא לא קני בלא מסירה:
 אגב אסיפא דביתיה. אגב
 חצירו שהיא לסוף ביתו:
 כי אתא. רב שמואל: נפק
 רב פפא לאפיה עד תווך.
 כלומר עד אותו מקום
 מרוב שמחה שהביא לו
 מעותיו: פיםקא העבדים.
 המשמרים את הספינה: ולא
 את המרצופין. שנוישא־ם
 בהם הפרקמטיא מספינה
 ליבשה: אנתיקי עיסקא
 דבגוה. פרקמטיא: £יםקא
 מכר את הקרון. העגלה
 סתם: לא מכר את הפרדות.
 שמושכין את הקרון משום
 דלא שייכי לקרון. דרך
 פרדות למשוך קרונות
 ודרך שוורים לחרוש ודרך
 חמור למשוי ודרך סוס
 לרכיבה: א״ל איסמי.
 מקמי מתני׳: א״ל תתרגם
 מתניתך. בקשיור־ן הפרדות
 בקרון בשעת מכירה מש״ה
 מכר הפרדות. אבל במתני׳
: מכר  לא היו אדוקין בו
 את הצמד סתם לא מכר
 את הבקר. דהואיל דלא
 פירש. צמד היינו העול
 שמעמידין בו את השוורים:
 ר׳ -הודה אומר וכוי וחכ׳׳א
 אין הדמים רא-ה. שמא
 במתנה רצה ליתנם לו:
 ואיכא דקרו נמי לבקר
 צימדא. ומש״ה קאמרי
 רבנן הואיל דאיכא דוכתא
 דקרו לצימדא צימדא ולבקר
 בקר לא מכר את הבקר
 הואיל דלא פירש אע״ג
 דאיכא דקרו לבקר צ־מהא:
 ור׳ יהודה אומר הדמים
 מודיעין. אע״ג דלא אמר
 הוו מכורין: ולרבנן אם אין
 הרמים מוהיעין היכי הוה
 המקח קיים והא אית ביה
 כמה וכמה אונאה מכל וכל
 ובדין הוי דיבטל כולו מקח
 דיותר משתות הוי אונאה
 ובטול מקח דהדבר ידוע
 שאין הצמד שוה מאתים:



 עין משפט
 נר מצוה

 ככ א מיי׳ פי״כ מהל׳
 מטרה הל׳חופי׳׳גהל׳
 יג ממג לאדן קע טוש׳׳ע

 מ״מ סי׳ רכו סט״ו:
 בנ ב מיי׳ סכ״ז מהל׳
 מטרה הל׳ ה סמג עשי!
 פכ טוש״ע מ״מ סי׳ רכ

 סעיף מ:
ד ג ד ה ו ז מיי׳ שם הל׳  כ

 ל טוש״ע שם סעיף ז:

 לעזי רש״י
 צינגל״ש [ציגגל״א].

 חבק (רצועת בטן
 של הסוס וכיו״ב).

 פוטרי״ל [פייטרי״ל].
 חבק (חלק מהרתמה

 ששמים על חוה האתון).

 רבעו גרשום (המשך)
 עליו כולן מכורין אי
 אמרת בשלמא בעודן עליו
 מחלוקת דרבנן והכא אמאי
 כולן מכורין משום דפירש
 לו ואמר לו הוא וכל
 שעליו. הא סיפא דקתני
 בזמן שאמר לו דיקא כרבנן
 דטעמא דאמר לו הא לא
 אמר לו לא. ואילו נחום
 סבירא ליה כיון דעודן עליו
 אע״ג דלא אמר ליה הוא
 וכל מה שעליו מכורין. אלא
 אי אמרת כשאין עודן עליו
 מחלוקת אבל בעודן עליו
 אע״ג דלא אמר ליה הוא
 וכל מה שעליו הרי אלו
 מכורין הא סיפא דקתני
 בזמן שאמר דמשמע טעמא
 דאמר הכי מכורין הא לא
 אמר לא הוי מכורין אע״ג
 דעודן עליו. מני לא רבנן
 ולא נחום הואיל דתרוייהו
 מודו דכי עודן עליו אע״ג
 דלא אמר דהוו מכורין.
 ומשני לעולם אימא לך
 כשאין עודן עליו מתלוקת
 אבל בעודן עליו דברי הכל
 הוא מכורין. ודקא קשיא
 לך הא סיפא מני. אליבא
 דמאן איצטרכא למתניא.
 לעולם אליבא דרבנן. ולא
 תימא בזמן שאמר הוא
 וכל מה שעליו דאי עודן
 עליו אע״ג דלא אמר הוי
 מכורין. אלא אימא בזמן
 שאמר הוא וכל מה שראוי
 להיות עליו דמשמע דבשעת
 מכירה אינן עליו דהשתא
 ודאי טעמא דאמר הוא
 וכל מה שראוי להיות עליו
 דמי כמו שישנן עליו והרי
 הן מכורין הא לא אמר
 לא: ת״ש ממתני׳ ר׳ יהודה
 [אומר] פעמים מכורין וכוי.
 א) מאי לאו ר׳ יהודה טעמא
 דנחום מפרש דכי אמר נחום
 דמכורין בשעת־ עליו דהיינו
 חמורך זה בכליו. אלמא
 דבעודן עליו פליג נחום
 עליה דרבנן: לא ר׳ יהודה.

 א) ני׳ רנינו נכא[ הוא כמו
 שכי המוס׳ נאן נשס יש
 ספריס וכפי׳ השני שכ׳ לר״י

 מפרש ממש ולא פליגי.

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא עת
 וכי תימא לרבנן ביטול מקח לית לחו כוי. הוה מצי למיפרך מרישא
 דקתני אלו דכרים שאין להם אונאה העבדים והקרקעות כר
 מכלל דשאר דברים יש להן אונאה אלא משוס דהוי מצי לדחרי הא
 מני ר׳ יהודה היא: אבל בבדי שאין הדעת טועה [לא איפור]
 מתנה כוי. אומר ריכי׳ס דליכא
 למיפרך מהכא לרכ דאמר כפרק
: ישם) גכי מקדש  0האשה (קדושין דף מו
 אחותו אדם יודע שאין קדושין
 תופסין באחותו וגמר ונתן לשם
 סקדון דהתס אין המעשה קיים
 כל עיקר אבל הכא לענין צמד
 המקח קיים ואין סברא שמעות
 הצמד לא ימזיר והמותר יתזיר ומיהו
 האי שינריא לא שייך באיזהו נשך
 (ב״מ דף סג0 גבי האי מאן דיזיף
 פשיטי מחכריה ואשכח ימירמא אס
 בכדי שאין הדעת טועה לא צריך
 לאהדורי אימור במתנה יהבה ניהליה
 וי״ל דהתם ליכא למימר דפקדון
 הוא שאינו יודע שיחזור וימנה אותם
 ועוד אפילו יודע מסממא טון דלא
 הודיעו שהן יתירות אין דעמו
 לתבעו: אבל כשאין עודן עליו
 מודה להו נחום המדי. לרבנן דלא
 קנה והיינו דוקא בשק ודיסקיא
 וכומני אבל באוכף ומרדעת אפילו
 אין עודן עליו קנה דתכסיסי דחמור
 הוו וקני להו כל היכא דאיתנהו
 וכקונט׳ לא סירש כן: או דלמא
 כשאין עליו מחלוקת. ה׳׳נ הוה מצי
 למימר או דלמא בין בזו ובין בזו
 מחלוקת: יש ספרים שכתוב
 בהן מאי לאו ר׳ יהודה טעמא
 דנחוס קא מפרש לא ר׳ יהודה
 טעמא דנפשיה קאמר י) והכי פריך
 מאי לאו ר׳ יהודה שמע לנחום דלא
 מחלק כעודן עליו כין א״ל חמורך
 זה כין א״ל ממורך הוא אלא לעולם
 קנה כעודן עליו וא״ל ר׳ יהודה דיש
 הפרש א״נ מפרש ממש ולא פליגי:

 כולהו

 וכי תימא ביטול מקח לרבנן לית להו ולא
רבי יהודה אומר המוכר ס״ת בהמה (  והתנן א
לא אמרו  ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו א
 אלא את אלו מאי אין דמים ראיה נמי דקתני
כי אמור  דהוי ביטול מקח ואיבעית אימא ב
 רבנן אונאה וביטול מקח בכדי שהדעת
 טועה אבל בכדי שאין הדעת טועה לא
 אימוד מתנה יהב ליה: מתני׳ גהמוכר
 את החמור לא מכר כליו נחום המדי אומר
 מכר כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין
 פעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו
 וכליו עליו ואמר לו מכור לי חמורך זה הרי
 כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:
 גמ׳ אמר עולא ימחלוקת בשק ודיםקיא
 וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכוב
 קאי ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי
 קאי האבל אוכף ומרדעת קילקלי וחבק ד״ה
 מכורין מיתיבי חמור וכליו אני מוכר לך ה״ז
 מכר את האוכף ואת המרדעת ואת הקילקלי
 ואת החבק אבל לא מכר שק ודיםקיא וכומני
 ובזמן שאמר לו היא וכל מה שעליה הרי
 כולן מכורין טעמא דא״ל חמור וכליו הוא דקני
 אוכף ומרדעת הא לא א״ל הכי לא יא) הוא
 הדין דאע״ג דלא אמר ליה חמור וכליו נמי
 אוכף ומרדעת מכורין והא קמ״ל דאע״ג
 דאמר ליה חמור וכליו שק ודיםקיא וכומני
 לא קני מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל
 ימרכבתא דנשי איבעיא להו ׳בעודן עליו
 מחלוקת אבל כשאינן עליו מודה להו נחום
 המדי או דלמא כשאינן עליו מחלוקת
 אבל בעודן עליו מודו ליה רבנן לנחום ת׳׳ש
 ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן

 מכורין אי אמרת בשלמא בעודן עליו מחלוקת הא מני רבנן היא אלא אי אמרת
 בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו דברי הכל מכורין הא מני לעולם
 >« כשאין עודן עליו מחלוקת ורבנן היא ואימא ובזמן שאמר לו הוא וכל מה
 שראוי להיות עליו תא שמע רבי יהודה אומר פעמים ממרין פעמים שאינן
 מכורין מאי לאו אמאי דקאמר תנא קמא קאי רבי יהודה לא רבי יהודה

 מלתא
 מכר את הבקר ויבטל המקח משום אונאת יתר משתות: בכדי שהדטת טועה. וסבור בלבו שכך שוה כגון שוה ה׳ בז׳ או ר בח׳
 והלכך בטל מקח דמקח טעות הוא אבל ככדי שאין הדעת טועה כמתניתין דצמד ששוה פרוטה אין קונין אותו במנה או מאתים.
 ומסחברא כמילוץ אמרון וקמא שינויא דחיקא הוא: אימור מתנה כוי. יש לנו לומר דממנה כעלמא הוא דיהיכ ליה: מתני׳ כליו.
 כגמרא מפרש להו: רבי יהודה אומר הו׳. כולה מיפרשא בגמרא: חמורך זו. כמוח שהיא עם כליס שעליה: חמורך היא. כלומר
 אם זו היא חמורך מכור אותה לי דהיינו כמוכר את החמור סתם. וסכירא ליה לרכי יהודה דאין כליו מכורין אפילו כעודן עליו:
 גמ׳ מתלוקת. דחנא קמא ונחוס המדי ככלים העשויין למשוי החמור כגון שק ודיסקיא שעשוין י< ליטול בתוכו משאר ולמח על
 החמור: וכומני. מרככתא דנשי וכדלקמן וגס הוא ממין משאר שהאשה יושכת כמשאוי דסתם חמור לרטכת אנשים קאי: דת״ק
 סגר. חמור לרטכת אדם עומד ולא למשאוי הלכך המוכר אח החמור סתם לא מכר אותם כלים העשויץ למשאוי אלא אותם
 כלים העשויים לרכיכה כגון אוכף ומרדעת. ונחוס המדי סבר חמור למשאוי עומד וקנה כולן גס האוכף ומרדעח דלטעון משאר
 על גבן עשויין: אוכןז ומרדעת. בין לרכיכה כין למשאר: קילקלי. צינגל״ש לקשור האוכף בחבישה החמור: חבק. סוטרי״ל. וצרכי
 רכיבה הן: הא לא אמר ליה. חמור וכליו אלא סתם מכר לו את הממור לא קנה אמ האוכף ומרדעת. ואס איתא לדעולא הא מני לא
 רבנן ולא נחום המדי אלא ע״כ כאוכף וכמרדעת פליגי והא כרייתא רכנן היא: לא הוא הדין כוי. ורכנן היא ולא נחום המדי דלנחוס
 מיקנא קני נמי שק ודיסקיא וכומני: והא קמ״ל דאע״ג דאמר ליה חמור וכליו. לא אהני האי ייחור לשון לטסרי שק ודיסקיא ולא קני
 להו כרבנן: בעודן עליו. הא שק ודיסקיא מחלוקמ בעודן עליו בשעמ מכירה אכל כשאין עודן עליו מודה להו נחום (י) לרכנן
 דאין מכורין ואפילו אוכף ומרדעת נמי אין מכורין אם אינן עליו: או דלמא בשאין עודן מליו מחלוקת. ואפ״ה אוכף ומרדעת
 קנה: ת׳׳ש ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שעליו הרי כולן מכורין. אפילו שק ודיסקיא וכומני ובע״כ בעודן עליו מיירי דהא קתני וכל
 מה שעליו ואפ״ה קתני רישא דאינן ממרין בכלל החמור עד דא״ל כהדיא וכל מה שעליו כדקתני סיפא: אי אמרת בשלמא בעודן מליו
 מחלוקת הא מני רבנן היא. דאמרי לא מכר אח כליו אע״פ שעודן עליו: הא מני. לא נחום ולא רבנן דהא בעודן עליו מיירי ואפ״ה
 לא מכר מסחמא עד דא״ל בהדיא וכל מה שעליה. וט היט דפריך מסיפא ה״ל לפרוט מרישא דקמני בהדיא לא מכר אלא משום דעיקר
 פירטה ממה דקחני וכל מה שעליה דמשמע בעודן עליו מש״ה אלימא פרוט מינה דסיפא: ה״ש רבי יהודה אומר פעמים מכורי! כוי.
 ורט יהודה כעודן עליו מיירי דהא קתני חמורך זו כליו מכורין דמשום דאמר זו למשמע כמו שהיא טעונה מש״ה כליו מכורים. ואמאי
 דקאמר ת״ק קאי דשמעינהו דמיפלגי כעודן עליו למר מכר ולמר לא מכר ואמא איהו למימר פעמים מכורין כר ולהכריע טניהם אתא:

 מילתא

 ה״ג ופ״ח ביטול מקח לרבנן ליה להו. כלומר דאונאה ודאי אית
 להו דמן התורה היא דכתיב לא תונו(ויקרא כה) אבל טטול מקח לית
 להו אלא סכירא להו יומר משתות כשתות עצמה דמי וקנה ומחזיר
: ר׳ יהודה אומר המוכר סייס בהמה [ : ו  אונאה: והחנן. בפרק הזהכ נב״מ נ

 ומרגליה אין להם דין אונאה ואמרו
 לו כוי. ואמרי׳ כגמרא נשם נמ:] עד כמה לא
 הר אונאה אמר אמימר עד כדי
 דמיהן דהיינו יתר משתומ לא הוי
 אונאה אליבא דרבי יהודה ואפילו
 להחזיר אונאה אלא מחילה היא דעביד
 איניש דזטן להו ביוקר ומדקאמרי
 ליה לא אמרו דאין להן אונאה אלא
 אלו המנרן במשנחנו עבדים ושטרומ
 וקרקעות וטעמא יליף החס מקראי
 אכל לכל מילי אית להו דין אונאה
 וביטול מקח כך פירשו רכומינו. ולא
 נהירא דהא לא שמעינן להו מהכא
 דאיח להו טטול מקח כימר משתות
 אלא ש״מ דאיכא אונאה וצריך להחזיר
 הדמים. ונראה כעיני לפרש כן ואי אין
 הדמים ראיה לקנוח כקר עם הצמד
 אמאי מתקיימת מטרח הצמד לגמרי
 שלא יחזיר לו זה כלום ללוקח מאונאתו
 שכן משמע לשון המשנה מכר אמ
 הצמד לא מכר אמ הבקר אכל מכירת
 הצמד מטרה מעלייחא היא ואמאי
 לא מיבעיא דאונאמו היה לו להחזיר
 אילו נחאנה שחומ אלא אפילו ביטול
 מקח ליהוי מן הדין דהא נחאנה יומר
 משתות מובא. וכ״ת רבנן ליח להו לא
 החזרת אונאה בשתומ ולא ביטול מקח
 ביתר משתות אלא ככל ענין קנה ולא
 יחזיר לו כלום שאין לנו לכופו בב״ד
 לכך אם אינו רוצה לצאת ידי שמיס
 והתנן אמרו לו לא אמרו אלא את אלו
 אכל שאר דכרים יש להן אונאה וצריך
 להחזיר ואמאי אמרינן כמתניתין אין
 הדמים ראיה דמשמע שהמטרה
 תתקיים לגמד ולא יחזיר לו מוכר
 ללוקח ממעותיו כלום והאי דקאמר
 גמרא וכ״מ ביטול מקח ליח להו לאו
 דוקא דהוא הדין דמאונאח שתות
 קפריך אלא משוס דקפריך וליהר
 ביטול מקח דרכוחא קפריך מש״ה
 קאמר נמי וכ״מ ביטול מקח כוי:
 ומשני מאי אין הדמים »). היינו
 ביטול מקח שאין הדמים ראיה לקנות
 אח הבקר להחקיים המכר אלא לא

 מםורת הש״ם
 א)נ״מ נו:, ב) נכס״י לטעון],
 ג) [צ״ל האיש מקלש], ר) אולי

 צ״ל והט פירושו,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ לא א״ל הט לא לא
 הוא הלין: (ב) עם לעולס
 אימא לך נשאי! עולן עליו:
 (ג) רשכ״ם ל״ה ימשני וכו׳
 הלמיס ראיה היינו: (דן ד״ה
 כעודן וכו׳ נמוס המדי

 לרבנן:

 רבינו נרשום
 ולא והתנן (ב״נז נו:< ר׳
 יהודה אומר אף המוכר
 ס״ת. בדמים יקרים וכוי.
 אמרו לו לא אמרן. דאין
 להם אונאה: אלא את
 אלו. העבדים והשטרות
 והקרקעות וההקדשות אבל
 בהמה ושאר מילי אמרו
 דיש להן אונאה ומתבטל
 המקח: ומשני מאי אין
 הדמים ראיה. דקתני מתני׳
 דודאי הוי בטול מקת
 הואיל שנתאנה. אבל אכתי
 להיכא דמכר את הצמד
 לא מכר את הבקר: ואי
 בעית אימא כי אמור רבנן
 אונאה ובטול מקח. הני
 מילי בכדי שהדעת טועה
 דהיינו כגון שתות דלא קים
 ליה לאינש אם נתאנה או
 לאו. אבל מתני׳ להיכא
 דמכר לו את הצמד במאתים
 זוו דאפ״ה לא מכר לו את
 הבקר ודאי אין הדעת טועה
 בכך דודאי ידעי ליה דלא
 שויא כולי האי ומתנה היא.
 ומאי דקאמר ויהיב מאתים
 זוז מתנה הוא דקא יהיב
 ליה: פ־םקא המוכר את
 התמור. סתם לא מכר את
 כליו: אמר עולא מתלוקת.
 דרבנן ונחום דמתני׳ בהני
 כלים: בשק. שאוכל בו
 החמור: ודיסקא. אותו
 מרצוף שנושאין בו התבן
 לצורך אכילתו ומן עור
 עשוי: כומני. מפרש לקמן
 מרכבתא דנשים אוכף ישל
 נשים רכל הני למשוי נינהו.
 דת״ק סבר דמש״ה לא מכר
 הני דסתם חמור לרכיבה
 עומד ולא למשוי ומש״ה
 לא מכר הני דלאו כלי
 רכיבה הן: למשוי עומד.
 והני נמי משוי נינהו: אבל
 אוכף ומרדעת. היינו לבד
 דלרכיבה עומד דברי הכל
 אפי• רבנן מודי דמכורין:
 חבק. לועזין ציגל״א:
 קילקלי. פושל״א: טעמא
 דאמר וכר. מש״ה מכר את
 האוכף ואת המרדעת הואיל
 ופירש: הא לא אמר ליה.
 חמור וכליו אוכף ומרדעת
 אין מכורין בסתמא וקשיא
 לעולא דאמד אבל אוכף
 ומרדעת דברי הכל מכורין:
 ומשני ה״ה ובו׳ והא קמ״ל
 דאע״ג דאמר לו תמוד וכליו
 כומני ודיםקא לא קני. דלא
 לרכיבת אדם עומדין ולאו
 כליו ממש נינהו: מרכבתא
 דנשי. בלע״ז שנבוג״א:
 אלא דרכיבה אשה. ששתי
 שוקיה מצד אתד לא חשיב
 רכיבה אלא משוי: איבעיא
 להו בעודן. על החמור
 בשעת מכירה אותו שק
 ודיסקא וכומני: מחלוקת.
 דרבנן ונחום דרבנן סכרי
 אע״ג דבשעת מכירה עודן
 עליו לא מכרן משום
 דלאו לרכיבה עומד אלא
 למשוי ונתום המדי סבר
 הואיל דבשעת מכירה עודן
 עליו זבין ליה: או דילמא
 כשאין עודן עליו מתלוקת.
 דרבנן סברי לא שייכא
 לחמור ונתום סבר שייכא:
 ת׳׳ש. דקתני סיפא דכרייתא
 דחמור וכליו(דקתני) ובזמן
 שאמר לו הוא וכל מה
 שעליו דהיינו כשעודן



 מסורת הש״ם
 א) לעיל עז:, ב) 1שסז,ג) לעיל
 סו: [ע״ש ועיי מוס׳ לעיל
 סה:ל״ס מחווימא], ד) ולעיל
 סח.ז, ה) [לעיל סה:ז, 0 [לעיל
 עג.],ז)[לקמןעט:],ח)[צ״ל
 בר נחמני], ט) [צ״ל יונתן],
 י)!אבות פ״נ מ״א], כ) [לעיל
 י: ע״ש ע״ז יח: ע״ש ועי׳
 עול סוטה ד:], ל) [לעיל סז:
 סח.],«) נלפו״י ובאבא שאול,
 נ)ןפ׳׳גה״ו],ם) בס״א: שבו,
 ט) בס״א: המיני[, פ) [צ״ל
 ממישילף נא:ושס],צ)[וע״ע
 תוס׳ סוכה ז: ל״ה כולהו],

 תורה אור השלם
 ו על כן יאמרו הנישלים
 באו חשבון תבנה ותכונן
 עיר סיחון: במדבר כא כז
 2 כי אש ןצאה מחשבון
 להבה מקרית סיחן אכלה
 ער מואב בעלי במות
 ארנן: במדבר כא כח
 3 ונירם אבד חשבון עד
 ריבון ונשים ער נפח אשר
 עד מידבא: במדבר כא ל

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ על ליכון אמור לו

 רשע המתן:

 מוסף רש״י
 מכר את הקרון. עגלה,
 לא מכד את הפרדות.
 המושכוח כקרון (לעיל עז::.
 איסמייה. אסיר בריימא וו
 מגירסתי !ב״ מ כז <. עיסקא
 דבגוה. פרקמטיא שבה
 (לעיל עז:!. המוכר את
 בית הבד. בית שהבד בו
 ואותו בית לתשמיש נד לבלו
 עשוי, מכר את הקורה.
 כלמפרש טעמא נגמרא,
 להייני עיקר נית הכל !:לעיל
 סו:!. מכר את הסנטר.
 נגמ׳ מפרש ;לעיל סח).
 מכר תשמישי הכרם. כגון
 קניס שככרס שהן לצרכה
 (לעיל סה:!. ביצית ודמית.
 היינו ספינה קטנה שקושרין
 לשסינה גלולה וכשרוצין
 לעלות ליבשה נכנסין נאותה
 קטנה מהגדולה, שהגדולה
 אינה יכולה להתקרב אל שפת
 היס מפני עומקה, קוקיי״ט
 נלע״ז, ויש לועויס נוצא קרוב

 לשי! הענרי .לעיל עני,.

 רבינו גרשום (המשך)
 שכר הוה מרובה ושכר
 עבירה שנהנה בה בעוה״ז
 חושב בלבו שאותו שכר
 הנאה מפסידו לעוה״ב: עיר
 סיחון. משמע הכי אם אדם
 הולך אחרי יצרו הרע כעייר
 זה המהלך אחר סיחה נאה:
 מה כתיב אחריו כי אש
 יצאה מחשבון. תצא אש מן
 אותן המחשבין הפסד מצוה
 כנגד שכרה וכוי: שנקראו
 שיחין. כלומר אילנות.
 (כלומר) [כדכתיב] תחת
 אחד השיחים: וצדיקים.
 נקראו אילנות כדכתיב צדיק
 כתמר יפרח: אכלה ער
 מואב. אכלה אש אותו
 בן אדם שמהלך אחר
 יצרו כעייר זה שמהלך
 אחר סיחה נאה ושולט
 יצרו עליו שאינו יכול
 לכובשו ואינו יכול לשלוט
 עליו: מואב. כמו אב
 השולט על הבן: אלו גסי
 הרוח. המרימין דעתן עליהן
 כבמות ארנון הללו. ומהאי
 קרא נ) לא איתפרש לי
 אי נדרש מהאי קרא. מהאי
 קרא דנופל כגיהנם: אין רם.
 כלומר שכינה קאמר:
 יום הדין: ונשים. כמו איש:

 עח: המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
 מילסא אחריתי קאמר. אינהו איירו בשאין עולן עליו אבל בעולן עליו לכרי הכל מכור ואתא ר׳ יהולה לאפלוגי אדוקיא לילהו לאפי׳ בעולן
 עליו פעמים שאין מכורין: ואמר רב פפא עיסקא. לאימ בה מיקרי אנתיקי אבל עיסקא דחוץ לספינה לא מיקריא אנתיקי הלכך
 על כרמך בעולן עליו מיירי וא״נ כל פרקמטיאיח מיקרי אנתיקי מיהו מתני׳ לא איצטריך למימני ללא מכר אלא עיסקא לכגוה אבל
 עיסקא ללבראי מינה מימר בעי בממיה: מילי מילי קתני. חלא בעולן עליו וחלא בשאין עולן עליו שהכל הולך אחר מנהגו של
 עולם יש לבר שהוא בכלל מכירו

 מלתא אחריתי קאמר א״ל רבינא לרב אשי
 ת״ש אימכר את הקרון לא מכר את הפרדות

 בעולן עליו רש לכר שאין ככללו אפי׳
 בעולן עליו: הולהו סבירא להו כוי.
 לאו משוס לכולהו סכירא להו כי הללי
 להאי לימ ליה סכרא להאי ללמר הא
 מילתא כטל לגכי להך ולמר אילך
 מילמא בטל לגבי אילך ומיהו כחלא
 שיטה הולטן שמוסיפין מכירח
 חשמישין טפי מרבנן לילהו חוץ מר״מ
 לבדו לס״ל לכולהו מכורין שהרי אמר
 כל חשמישי כרס ומשוס הכי לא
 קאמר אביי אמרו לבר אחל. ובכל
 מקום שאמר אביי אמרו לבר אחל
 בגמ׳ כן צריך לסרש: רר״א ור״ש
 בהמוכר את הביתל): ה״ג דתגיא ר״מ
 אומר מפר את הפרם כוי. דלא חנן
 לה כמחני׳ »<וכאבא שאול אשכחן לה
 כתוספתא 0: ר׳ נתן וסומטס בריש
 פירקא: אמר רבא. כשאמר חמורך זו
 ולאי יורע הוא שחמור זה שלו הוא
 והכי ה״ל למימר מכור לי חמורך להא
 ליכא קמיה שני חמורים שיאמר אח
 זה מכור לי והלכך האי דקאמר זה
 משוס כליו כלומר חמור זה כמומ
 שהוא: המורך הוא. משמע לשון
 שאילה אמר לו אס חמורך הוא
 ותמכרהו לי הלכך לא מכר אמ כליו
 לס״ל לר׳ יהולה דהמוכר את החמור
 סתם לא מכר אמ כליו אפי׳ בעולן
 עליו: מתני׳ המוכר את החמור.
 סחס: סיח. בנו של חמור קרר סיח:
 לא מכר גנה. בגמרא מפרש מאי
 שנא פרה מחמור: מכר אשפתו.
 מקום עמוק ג׳ או גבוה שלשה שרגיל
 לתת שם זבל בהמותיו: בור. של
 מיס מכונסין: מכר כוורת מכר
 דבורים. לכל הני דקחשיכ בטילי
 להני לקטעי אכל מכר זבלו לא מכר
 אשפמו מכר מימיו לא מכר בורו וכן
 כולן ומילתא לפשיטא היא ולא
 אצטריך למיתני: מכר יונים. שוככוס)

 כולהו

 ותני רב תחליפא בר מערבא קמיה דרבי

 שנירא להג לאו ממש
 אמרו דכר אחל לאין
 דבריהם שרן אלא כלומר בשיטה
 אחת הן וכי האי גוונא אימא
 כיכמוח פרק,*) (שלישי) (דף ל< כולהו
 סבירא להו מאמר קינה קנין גמורצ):

 מועלין

 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ סכ״ז מהל׳
 מטרה הלי ז סמג עשי!
 פנ טוש״ע מ״מ סי׳ רכ

 סעיף יא:
 כו ב מיי׳ שס הלכה י
 טוש״ע שס סעיף טז
 וע״ש שהוא היפן המשנה

 נדי! ניר:
 ט נ ו מיי׳ הלנה שס

 טוש׳׳ע שס סעיף ח:
 כח ה מיי׳ שס הל׳ ז

 טיש׳יע שס סעיף יא:

 אבהו מכר את הקרון מכר את הפרדות וא״ל
 והא אנן לא מכר תנן וא״ל איסמייה וא״ל לא
 תתרגם מתניתך באדוקים בו מכלל דמתני׳
 בשאין אדוקים בו ומדרישא בשאין עודן עליו םיפא נמי בשאין עודן עליו
 אדרבה אימא רישא אבל לא מכר לא את העבדים ולא את האנתיקי ואמרינן
מאי אנתיקי אמר רב פפא עיםקא דבגוה ומדרישא בעודן עליו סיפא נמי (  ג

 בעודן עליו אלא תנא מילי מילי קתני [םימן זגם נסן] אמר אביי ר״א ורשב״ג
 ור׳ מאיר ורבי נתן וסומכום ונחום המדי כולהו םבירא להו כי מזבין איניש
 מידי איהו וכל תשמישתיה מזבין ר״א דתנן ג»ר״א אומר המוכר את בית הבד
 מכר את הקורה רשב״ג דתנן יירשב״ג אומר המוכר את העיר מכר את
ר׳ מאיר אומר מכר את הכרם מכר תשמישי הכרם (  הםנטר ר׳ מאיר דתניא ה
רבי נתן וםומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן: רבי יהודה אומר (  ו

 פעמים מכורין וכו׳: מאי שנא חמורך זו ומאי שנא חמורך הוא אמר רבא
 חמורך זו ידע דחמרא דידיה הוא והאי דקא א״ל זו משום כליו קא״ל חמורך
 הוא דלא ידע דחמרא דידיה הוא והכי קא״ל חמורך הוא שתמכרנה לי:
 מתני׳ אהמוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה
מכר כוורת מכר דבורים ימכר מכר אשפה מכר זבלה ״מכר בור מכר מימיה ג  נ

 שובך מכר יונים: נמ׳ חיכי דמי אי דאמר ליה היא ובנה אפילו פרה ובנה
 נמי אי דלא א״ל היא ובנה אפילו חמור נמי לא אמר רב פפא ידאמר ליה
 חמור מנימה ופרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה איכא למימר לחלבה
 בעי לה אלא חמור מאי קא״ל ש״מ היא ובנה קאמר ליה ואמאי קרי ליה סיח
על כן  שמהלך אחר םיחה נאה א״ר שמואל בר ח<נחמן א״ר ביוחנן מאי הכתיב 1
 יאמרו המושלים וגו׳ המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב
 חשבונו של עולם ייהפסד מצוד! כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה
 ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא עיר םיחון אם
כי אש  משים אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סיחה נאה מה כתיב אחריו 2
 יצאה מחשבון וגו׳ תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין ולהבה
 מקרית סיחון מקרית צדיקים שנקראו שיחין אכלה ער מואב זה המהלך אחר
 יצרו כעיר זה שמהלך אחר םיחה נאה בעלי במות ארנון אלו גסי הרוח דאמר
כל אדם שיש בו גםות הרוח נופל בגיהנם 3ונירם אמר רשע אין רם אבד (  מר כ
 חשבון אבד חשבונו של עולם עד דיבון >א< אמר הקב״ה המתן עד שיבא דין ונשים

 עד
 ושבאים לתוכו: גמ׳ היכי דמי. הך מכירה דחמור ופרה דבחמור מכר סיח וכפרה לא מכר בנה: ואי דלא א״ל היא ובנה. והלכך לא
 מכר את בנה דס״ל להאי תנא דאין הבן נמכר בכלל האס משום דגוסין מחולקין הן יאפשר לבן להיוח בלא האם אפילו חמור נמי לא
 ימכר סיח ככלל חמור: אמר רב פפא. כל היכא דזטן חמור ופרה פשיטא ליה לתנא דממני׳ דאין הבניס מכורין והכא כמאי
 עסקינן דא״ל חמור מניקה ופרה מניקה והלכך בשלמא פרה בדין הוא דלא מכר בנה כדין המוכר פרה סמם דהאי דאמר ליה מניקה
 לאו לטפויי בנה קאחי אלא לחלבה קאמר דאי לא ליהוי לה חלב ליהוי מקח טעות הלכך מסתמא אין בנה מכור עד שיפרש: אלא
 חמור. שאין צורך לחלבה האי דא״ל מניקה שיש לה ולד קאמר ועם הולד מוכרה לו וכמאן דפריש בהדיא היא ובנה דמי: שמהלך אחר
 םיחה גאה. בקריאה בנחת וברמיזה הולך למקום שהאדם חפן אבל זקן צריך מרדע: אמר שמואל בר נחמן כוי. משום דמיירי לקמיה
 כסיח נקט לה: מאי דכהיב על כן יאמרו המושלים וגוי. סשטיה דקרא מיירי שכשנלחס סיחון במלך מואב הראשון רקח את כל ארצו
 מידו נמנבאו בלעם וחביריו שינצח סימון למואב ומיהו פרשה יתירה היא דמה צריך ליכמב זה אס להשמיענו דעמון ימואכ טיהרו
 כסיחון הרי כבר כתיב [כמדנר כאז והוא נלחם כמלך מואכ הראשון ואין צריך יותר הלכך לדרשה כחבה משה רבינו: המושלים ביצרן. צדיקים
 כדכתיב ומושל כרוחו מלוכד עיר (משלי ט0 צדיק מושל יראמ אלהיס (שמואל 3 כג<: הפסד מצוה. שמחבטל מריוח בשביל שעוסק
 במצוה או נתן צדקה ומחסר ממונו כנגד שכרה המרוכה לעתיד: ישכר עבירה. שלא להשתכר כעטרה עכשיו כנגד הפסדה שיפסיד
 יותר לעתיד: אם אתה עושה כן. לחשוכ הפסד כנגד שכר: כעיר זה. שמתפתה ביצרו ובדברי האפיקורסים«) ואינו מושל ביצרו: תצא
 אש מן המתשבים. הצדיקים ותאכל אח שאינם מחשכים כדאמרינן כפירקין לעיל >דף עה,ו [כל אחד ואחד נכוה מחופחו של חכירו] חופתו
 של קטן מחופחו של חכירו הגדול ממנו: שנקראו שיחין. אילנות כדכתיכ (מהליס 35) צדיק כתמר יפרח כארז כלבנון ישגה וכתיב והוא
 עומד בין ההדסים(זכריה א) יאמר ר׳ יוחנן(סנהדרין דף צג.) אין הדסים אלא הצדיקים כדכתיב [אסתר 3] ויהי אומן אמ הדסה וכמיכ(שיר!< אמרמי אעלה
 בתמר וגו׳ ואמור רבנן (סנהדרין דף צג.) אני אמרתי אעלה בממר ולא עלחה בידי אלא סנסן ומנו חנניה מישאל ועזריה. תחת אחד השיחים
 (בראשית כא) ממרגמינן מחוה חד מן אילניא וכמיב נמי וכל שימ השדה טרם >שם 0 ומתרגמינן יכל אילני חקלא: ער מואב. כעיר שמהלך
 אחר תאווחו: ואכלה נמי האש גסי הרוח המגכיהין דעתן כבמות ארנון הללו: בעלי במות. בעלי גסות דאמר מר כל המגיס דעתו כו׳
 בפ״ק דע״ז(דף יח: ע״שו אמר ר״ל כל המחלוצץ נופל כגיהנס שנאמר [משלי כאז זד יהיר לץ שמו וגו׳ וכל המתייהר נופל כגיהנם שנאמר זד יהיר
 לץ שמו עושה בעברמ זדון ואין עברה אלא גיהנס שנאמר [צפניה א] יום עכרה היום ההוא: אבד חשבונו של עולם. כלומר לית דין וליח דיין:

 עד

 רבינו גרשום
 טעמא דנפשיה מפרש אבל
 אכתי אימא תחום ורבנן
 אפי׳ באין עודן עליו
 פליגי: תתרגם מתני׳. דמכד
 את הפרדות כשאדוקים בו
 כקרון. ומתני• דקתני דלא
 מכר את הפרדות כשאין
 אדוקין בו דהיינו בשאין
 עודן עליו: ומררישא הוא
 בשאין עודן עליו סיפא
 נמי מכר את החמור מכר
 את כליו בשאין עודן עליו
 ושמעת מהכא א) ולטעמך
 וכוי. עיסקא דבגווה היינו
 בעודן עליו: סיפא נמי.
 דפרדות בעודן עליו. והא
 לא מצית למימר דהא
 תרצינן סיפא דבפרדות באין
 אדוקין בו אלמא לא
 מצית לתרוצי כולה מתני•
 כשאין עודן עליו ולא
 בעודן עליו דתנא מילי
 מילי קתני דגבי ספינה
 אע״ג [דעודן] עליו לא
 מכר האנתיקי משום דלא
 שייך כלל לספינה. ולגבי
 פרדות מש׳׳ה לא מכר
 דאין עודן עליו הא עודן
 עליו מכר משום דשייכי
 לקרון. ולגבי חמור אע׳׳ג
 דעודן עליו לא מכר משום
 דסתם חמור לרכיבה עומד
 ולא למשוי. ונחום המדי
 מבר הואיל דעודן עליו
 מכר: איהו וכל תשמישתיה
 זבין. אי עודן עליו: ר׳
 נתן וסומכוס ביצית ודוגית.
 כדקתני בריש פירקין דהיינו
 תשמישי הספינה: נחום
 המדי כדאמרן. מכר חמור
 מכר כליו שק ודיסקא
 וכומני דהיינו תשמישתיה:
 אמר רכא. מש״ה להיכא
 דאמר ליה חמורך זה
 קנה כליו שעליו בסתמא
 דודאי ידיע להאי גברא
 דהאי חמור דמוכר והאי
 דאמר ליה וה לטפויי
 מלתא קאתי משום כליו
 קאמר ודאי מכרו. אבל
 להיכא דאמר ליה חמורך
 הוא. כלומר מישאל קא
 שאיל ליה אם חמורך
 הוא זה ותוכל למכור
 לי משום דלא ידע אי
 רידיה הוא והכי קאמו
 ליה תמורך הוא שתמכרנו
 לי ולא לטפויי מלתא
 קאתי ומש״ה לא מכר
 לו כליו: פיםקא המוכר
 את החמור. סתם: את
 הסיח. זהו כנה. לבנים של
 חמור קרי להו סייחין:
 יאפי׳ פרה ובנה נמי. מכרה
 לו היא ובנה: בשלמא
 פרה איכא למימר. להכי
 קאמר מניקה דלחלבה
 בעי לה. לצורך אכילת
 החלב ולא משום דמוכר
 לו את בנה. אבל גבי
 חמור כי אמר ליה תמורה
 מניקה ליכא למימר הכי
 לחלב דאי לא דלסית
 קאמר ליה דמניקה היא
 לתלבה לא קבעי לה מיניה
 דאינו ראוי לאכילה ומש״ה
 בנה ובין: שמהלך אחר
 סיחה נאה. שאם משורר
 אדם לפניו הולך אחריו
 ברצון: אלו המושלים
 ביצרן. שכופין את יצרן:

 הפסד מצוה. שאם עוסק במצוה ומתבטל מלהרויח ותושב אותו הפסד כנגד אותו שכר שמתקן לו לעוה״ב כשביל המצוה ואותו אבד חשבונו של עולם. שלא נתבע חטאתם: ער דיבון. כלומר אמור לו לרשע המתן עד שיבוא

 א) נראה לצ״ל ושמעת מהכא לנאץ עולן עליו מחלוקת. ב) נראה דצ״ל ולא אתפרש לי אס נלרש נמי מהאי קרא מופל נגיהנס.



 עין משפט
 נר מצוד,

 בט א מיי׳ פייה מהלי
 מעילה הלכה א:

 ל ב ג ד ה מיי׳ שס הלכה

 רבינו גרשום
 שאינה צריכה ניפוח. זו
 אש של גיהנם: עד דעכה.
 האש: מאי דבעי. שאין
 מי שיכבנה: מהאש יצאו.
 מאש של תורה יצאו
 כדכתיב מימינו אש דת
 למו: והאש. של גיהנם
 תאכלם: מדרך השכל.
 מן התורה: פיסקא מכר
 אשפה. מקום עמוק ג״ט
 שמתאספים לשם הזבל:
 תנן התם. במס׳ מעילה:
 הקדיש בור מלא מים. ראוי
 לבדק הבית כדי לעשות
 חומר לתקון הבית ולא
 למזבח דלא קא עביד
 נסוך המים כי אם ממי
 שילוח דנובעין הן. ולא
 מדיחין בשר המזבח אלא
 מאמת המים שהיה בעזרה:
 אשפה מלאה זבל. לא
 חזי לבדק הבית דלא חזי
 לתקען כבנין במקום אבן
 ולא למזבת: שובך מלא
 יונים. ראוי למזבח לקרבן
 עולה ולא לבדק הבית.
 דלא חזי לשקועי כבנין:
 אילן מלא פירות. לא חזין
 הפירות לתקען כבנין ולא
 למזבח דבכורים לא היו
 קרבין כלום על המזבח כי
 אם לפני המזבח דכתיב
 והנחתו לפני מזבח ה׳
 וגו׳ וכהן הוה אכיל להו.
 וה״נ שדה מלאה עשבים
 לא חזיא לא לבדק הבית
 ולא למובח. ואם הקדיש
 מכל הני כלום מועלין
 בהן ובמה שבתוכן הואיל
 דאקדיש להו בכה״ג מלאין.
 אבל הקדיש בור ואח״כ
 נחמלא מים וכו׳ מועלין
 בהם ואין מועלין במה
 שבתוכן משום דבשעה
 שהקדיש ליתנייהו כל הני:
 ר׳ יוסי אומר המקדיש
 את השדה ואת האילן
 מועלין בהן ובגידוליהן
 מפני שהן גידולי הקדש.
 ומגופייהו דהקדש נפקי.
 אבל בור ואשפה ושוכך
 אם הקדישן ריקנין ואח״כ
 נחמלאו אין מועלין בהן
 הואיל דלא מגופייהו קאתי:
 ודברי ר׳ יוסי בשדה ואילן.
 דמועלין משום דמגופייהו
 של שדה ואילן קאתי
 הפירות גופייהו: מכלל
 דפליג. ר׳ יהודה אפי׳
 בשדה ואילן דאין מועלין
 אע״ג דגופייהו דקרקע
 נינהו. אבל בבור ושובך
 קאמר. דנראין דבריו: אלא
 הא קשיא לי. מדקאמר רבי
 נראין דבריו של רבי יוסי
 בשדה ואילן מכלל דר•
 יוסי פליג אפי׳ בבור ושובך
 עליה דרי יהודה דמועלין.
 והיכי מצית למימר הבי והא
 ר׳ יוסי שדה ואילן לתודייהו
 קאמר דמועלין מכלל דלא
 פליג בבור ושובך. וכי
 תימא ודאי פליג ר׳ יוסי
 אפיי בבור ושוכך דר׳
 יוסי דלא נקיט אלא שדה
 ואילן לחודייהו לדבריו דרי
 יהודה קאמר לדידי אפי׳
 בבור ושוכך מועלין אע״ג
 דלאו מגופייהו קאתי. אלא
 לדידך דאמדת דבכולהו אין
 מועלין אודי לי זה מיהא
 בשדה ואילן דמגופייהו
 קאתי א) ואין מועלין בהם.
 אלא הכי קאמר רבי נראין
 דברי ר׳ יהודה לר׳ יוסי
 בבור ושובך שנתמלאו דאין
 מועלין בהם שר׳ יוסי
 לא נחלק וכוי. ולא תימא
 ונראין דברי יוסי אלא
 נראין דברי ר׳ יהודה לר׳
 יוסי: ת״ר הקדישן. האי
 בור ושוכך ושדה ואילן
 ריקנין ואח״כ נתמלאו:
 דתנא קמא. דר׳ אלעור
 סבר לה כר׳ יהודה דאמר
 דאין מועלין במה שבתוכו

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא עט.
 מועלין בו. פי׳ בקונט׳ שיש מעילה במה שהניח חפציו בבור ואין
 נראה לר״ת דאמר בהשולח (גיטין דף לט.) ובפרק קמא
 דסנהדרין (דף טו. ושם) דהמקדיש עבדו אין מועלין בשערו משוס
 דאימקש לקרקעומ אלמא דאין מעילה במחובר ואמר נמי בפרק ולד
 חטאח (מעילה דף יג. ושם ד״ה ומועלין
 בה!) הדש קלעילין בשדה הקדש מעל
 ואמר שמע מינה אבק מעלי לה משמע
 דוקא אבק שנתלש כבר אבל מחממ
 השדה לא מעל כיון שהוא מחובר
 ואר״ת דשייכא מעילה ככור כגון
 שעקר חוליא מן הכור ונהנה ממנה:
 ואין מועלין במה שבתוכו. דלא
 אמרינן שיקנה חצר הקדש
 כמו שקונה חצר הדיוט דחצר משוס
 יד איחרכאי ולא מצינו יד להקדש:
 דברי דבי יהודה. ל״ג שאינו
 בסדר המשנה כמסכח
 מעילה (דף יג.) והא דקחני רבי
 בבריימא נראין דברי רבי יהודה
 יודע היה רבי דרבי יהודה היא:
 בשלמא נראין דברי ר׳ יהודה
 בבור ושובך בוי. אין
 להקשומ אמאי בשלמא הוא דקאמר
 נראין מכלל דר׳ יוסי סליג עליה בבור
 ושוכך ורכי יוסי לא פליג אלא כשדה
 ואילן דודאי נראין דברי רכי יהודה
 בבור ושובך ניחא דמצי לפרש שאף ר׳
 יוסי לא נחלק אלא בשדה ואילן אבל
 נראין דברי רבי יוסי בשדה ואילן
 אי אפשר לקיים אם לא נמחק נראין:
 הכי קאמד נדא־ן דברי רבי יהודה
 בו׳. ואיצטריך רבי לאשמועי׳ דלא
 נימא לדבריו דר׳ יהודה קאמר ליה:

 ואי

 עד נפח עד שתבא אש שאינה צריכה ניפוח
 עד מידבא עד שתדאיב נשמתן ואמרי לה
 עד דעביד מאי דבעי אמר רב יהודה אמר
 רב כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו
 שנאמר 1ונתתי [את] פני בהם מהאש יצאו
 והאש תאכלם כי אתא רב דימי א״ר יונתן
 כל הפורש עצמו מד״ת נופל בגיהנם שנאמר
 2אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים

 ינוח ואין רפאים אלא גיהנם שנאמר 3ולא
 ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה:
תנן התם (  מכר אשפה מכר זבלה וכר: א
כל הראוי למזבח ולא לבדק הבית לבדק  א

 הבית ולא למזבח לא למזבח ולא לבדק
 הבית מועלין בהן ובמה שבתוכן כיצד
 הקדיש בור מלאה מים אשפות מלאות זבל
 שובך מלא יונים שדה מלאה עשבים אילן
 נשוי פירות מועלין בהן ובמה שבתוכן אבל
 הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים אשפה
 ואחר כך נתמלאה זבל שובך ואח״כ נתמלא
 יונים אילן ואחר כך נשא פירות שדה ואחר כך
 נתמלאה עשבים מועלין בהן ואין מועלין במה
 שבתוכן דברי רבי יהודה רבי יוםי אומר
 המקדיש את השדה ואת האילן מועלין בהן
 ובגידוליהם מפני שהן גידולי הקדש תניא
 אמר רבי בנראין דברי ר׳ יהודה בבור ושובך
 גודברי ר׳ יוסי בשדה ואילן האי מאי בשלמא

 נראין דברי ר׳ יהודה בבור ושובך מכלל דפליג אשדה ואילן אלא נראין דברי
 רבי יוסי בשדה ואילן מכלל דפליג בבור ושובך והא רבי יוסי שדה ואילן
 קאמר וכי תימא לדבריו דרבי יהודה קאמר והתניא אמר רבי יוסי אין אני
 רואה דברי של ר׳ יהודה בשדה ואילן מפני שהן גידולי הקדש בשדה
 ואילן הוא דאינו רואה הא בבור ושובך רואה הכי קאמר נראין דברי רבי
 יהודה לרבי יוסי בבור ושובך שאף רבי יוסי לא נחלק עליו אלא בשדה ואילן
 אבל בבור ושובך מורי ליה תנו רבנן יהקדישן ריקנין ואח״כ נתמלאו מועלין
 בהן ואין מועלין במה שבתוכן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר אף מועלין
 במה שבתוכן אמר רבה מחלוקת בשדה ואילן דתנא קמא סבר לה
 כרבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון םבר לה כד יוסי אבל בבור ושובך
 הדברי הכל מועלין בהן ואין מועלין במה שבתוכן א״ל אביי ואלא הא דתניא

 הקדישן מלאין מועלין בהן ובמה שבתוכן ורבי אלעזר ברבי שמעון מחליף
 ואי

 עד נופת. כלומר אש שמנופה מעצמו כדכתיב חאכלהו אש לא נופח
 (איוב כ<: שתדאיג נשמתן. כמו ודאבון נפש (דברים כס) ולאדיב
: עד דעבד. קודשא בריך הוא מאי דכעי ( ב  נאת] נפשך (שמואל א
 למיעבד לרשעים לעולם הבא דאילו בעולם הזה דרכם צלחה כדי

 לטרדם לעולם הבא. עד דריש ליה
 עד דעבד ומידבא דריש ליה מאי
 דבעי ובלשון קצר: מהאש יצאו. מן
 ההורה פירשו דכחיב (ירמיה כג) הלא
 כה דברי כאש וכחיב (דברים לג)
 מימינו אש דח למו ופסוק הוא כירמיהו:
 רפאים בעמקי שאול. כפל לשון הוא:
 חנן הסם. במס׳ מעילה פ״ג: כל
 הראוי למזבח ולא לבדק הביס. כגון
 שור וכשכ ועז תמימים דהמתפיס
 תמימים לבדק הכית עוכר בעשה
 וכן תורים ובני יונה סולת ולבונה
 ויין ושמן כל הנך גופן ראוי למזבח
 ואינו ראוי לככשן ככנין: לבדק
 הביח ולא למזבח. כגון זהכ וכסף
 ואבנים יקרוה וכיוצא כהן: לא לזה
 ולא לזה. כגון חלב גבינה מורייס
 אשסה עשבים וכיוצא כהן. וכל הני
 דקתני ראשון ראשון חשוב דקדשי
 מזבח משיבי מקדשי בדק הבית וקדשי
 בדק הביח משיבי מקדשי דמים שאין
 רארן גופן לא למזבח ולא לבדק הביח
 אלא לימכר וליקח כרמיהן צרכי מזבח
 או בדק הביח הכל כמו שפירש בשעה
 שהקדיש הלכך לא זו אף זו קחני
 דלא מיכעי׳ הנך קמאי דחמירי דמועלין
 במה שכמוכן אלא אפילו הנך כחראי
 מועלין נמי במה שבתוכן: בור מלא
 מים. כשהקדיש לא הזכיר אלא את
 הבור: מים. ראויין לבדק הכית
 לעשות טיט ולא למזבח דמים מכונסין
 פסולין לניסוך המיס וגס אין מדיחין
 בשר הקרבנומ אלא מאממ המיס
 שבעזרה: אשפות מלאות זבל. (א)
 לא למזבח ולא לבדק הבית: שובך
 מלא יונים. ראוי למזבח ולא לבדק
 הביח דלא חזו לשקען בבנין והשובך
 עצמו לא הוקדש אלא לדמיו דאס
 עוקרין אותו ממקומו ליתנו בבנין
 זהו הפסד גדול שהשוכך נמכר *)ביוקר
 ועוד כל הני דקמני למזכח ולא
 לבדק הביח כוי אמה שבחוכס קאי
 וה״ק לא מיבעיא אי הוו מה שכתוכו
 קדשי מזבח דקדישי אלא אי הוו נמי
 קדשי בדק הבית קדשי: אילן מלא

 פירות. לא למזבח ולא לבדק הביח דלבנין לא חזו ולקרבן נמי לא חזו כדכתיכ כל שאור וכל דכש לא תקטירו (ויקרא 0 וככוריס לכהן
 הן כתרומה: שדה מלאה משבים. עשבים לא חזו לא למזבח ולא לבדק הבית: מועלין בהן. אם נהנה מהן שוה פרוטה כגון הצניע
 חפציו ככור או הוריד שם חכימ של מיס לקרר וכן אס תלה חפציו כאילן או נמן יונים כשוכך והניח זכלו כמקום אשפתו: ובמה שבתוכן.
 אס נהגה מגופן שאכל מן הפירוח ומן היונים ומן המיס כדנפקא לן במסכת מעילה בפרק הנהנה מן ההקדש (דף יח: ע״ש< דבמחובר לקרקע
 יש מעילה אס נהנה אע״פ שלא פגם וכתלושין לא הרא מעילה עד שיפגס: אין מועלין במה שבחוק. דס׳׳ל לר׳ יהודה אין מעילה כגידולין
0 ממון דהקדש מעורב בהן: נראין דברי ר׳ יהודה.  דמשוס גרמא דקגרים ליה קרקע הקדש ליגדל אין לנו לעשותו הקדש דמ״מ אין (
 במקדיש בור ושוכך ריקנין ואח״כ נתמלאו דאין מועלין במה שבתוכן: בשלמא. מאי דאמר רבי נראין לי דברי ר׳ יהודה בבור ושובך
 דמשמע אבל בשדה ואילן אין נראין לי אלא דברי ר׳ יוסי שפיר קאמר דהא חזינן דפליג ר׳ יהודה אדר׳ יוסי בשדה ואילן אלא האי
 דקאמר נראין לי דכרי ר׳ יוסי כשדה ואילן דמשמע אכל ככור ושוכך אין נראין לי מכלל דפליג ככור ושוכך בממיה: והא רבי יוסי
 בשדה ואילן קאמר. בהדיא וככור ושוכך מורי ליה והכי הוה למימר הלכה כרי יוסי או רואה אני דברי ר׳ יוסי. ומיהו במאי דקאמר
 נראין דכרי ר׳ יהודה ככור ושוכך איכא לאקשויי נמי דהא משמע מכלל דפליג עליה ר׳ יוסי ככור ושוכך וכיון דמסיפא פריך לה בהדיא
 טפי הך פירכא גופא לא חייש לפרוט מרישא: הכי קאמר כוי. כלומר האי ודברי ר׳ יוסי דקאמר רכי לאו אנראין קאי לומר ונראין
 דכרי ר׳ יוסי אלא כן תפרש אותו שדברי ר׳ יוסי בשדה ואילן אבל בבור ושובך מודי ליה. ורכי לפרושי אתא דבכור ושוכך לא פליגי
 דלא מימא ר׳ יוסי בכור ושוכך נמי פליג וס״ל כר׳ אלעזר בר׳ שמעון לקמן בשמעתין דאמר מועלין במה שבתוכן היכא דהקדישן לבור
 ושובך ריקנין ואח׳׳כ נתמלאו ולדבריו דר׳ יהודה קאמר לדידי מועלין נמי בבור ושובך דאדס מקנה דבר שלא בא לעולם דקנה לו רשות
 הקדש אלא לדידך אודי לי מיהא בשדה ואילן דמועלין בגידולין הבאין לאחר מיכן משוס דקינקי מהקדש וקא״ל ר׳ יהודה לא קמ״ל רבי
 דככור ושוכך מודי דלא אלים רשות הקדש לקנות מן רשותו טד הדיוט דאילו בהדיוט אתרבאי רשוח מואס המצא ממצא בידו (שמות כ3)
 אבל לא בהקדש: הקדישן ריקנין. לקמן מפרש אי בבור ושוכך אי כשדה ואילן: דברי הכל כוי. כר׳ יהודה ור׳ יוסי דלא פליגי כהו נמי לעיל:
 א״ל אביי. לרבה רבו הקשה הלכך גרסי׳ לקמן נע״3] אלא אמר רבה כלומר חזר כו ופירש כן ולא גרסי׳ אלא אי איממר הט איתמר: הקדישן
 מלאין. סיפא דהך כרייתא דהקדישן ריקנין היא כדקתני: ור׳ אלעזר מתליןי. החליף שיטמו דלעיל גבי הקדישן ריקנין מועלין במה שכמוכן
 והכא קאמר אין מועלין כמה שבתוכן ומשוס דמילתא דמימה היא דכ״ש הכא הוה ליה למימר מועלין כמה שכתוכן הלכך קתני מחליף:

 ואי
 לעיל דאין מועלין ור״א סבר לה כרי יוסי דהואיל דמגופייהו דהקדש הן מועלין אבל בור ושובך דלאו מגופייהו קאתי דברי הכל וכו׳: ור״א בר״ש מחליף

 מםורת הש״ם
 א) מעילה יג. ע״ש, ב) צ״ל
 נמכר כמקימו ביוקר. לק״ס,

 תורה אור השלם
 1 ונתתי את פני בהם
 מהאש ןצאו והאש
 תיאבלם וידעתם כי אני יי

 בשובלי את פני בהם:
 יחזקאל טו ז
 2 אדם תועה מדרך השכל

 בקהל רפאים ןנוךו:
 משלי כא טז
 3 ולא ןדע כי רפאים שם

 בעמקי שאול קךאידז:
 משלי ט יח

 הגהות הב״ח
 (א) ־שכ״ם ל״ה אשפומ
 מלאות זנל אינן ראוי׳ לא
 למזנת: (ג) ד״ה אין מועלין
 וכו׳ למ״מ אין ממשות

 להקלש:

 מוסף רש״י
 בור מלאה מים. ראר לכלק
 הבית לעשות בו טיט, וצא
 למזנת, ולניסוך המים ;מי
 לא מזי, שלא היו מנסטן
 אלא ממי השילומ שהן מיס
 מייס שעילה ינ.ן. אשפות
 מלאות זבל. היא עצמה
 אינה רארה לא למזבח ולא
 לבדק הבית mail. אילן
 מלא פירות. אמר לי רבי
 דהאי אילן הוא גפן וראר
 למזבח ולניסוך היין ואינו
 ראר לבלק הבית לפי שעצי
 גפ! לקין הן ואינן רארין
 לשוס בנין, ובבכורים לא
 מימוקמא שהרי אינס קרני!
 לגני המזנח ושם!. שדה
 מלאה עשבים. אינה רארה
 לא למזבח ילא לנלק הנימ
 (שש. ואין מועלין במה
 שבתוכן. לבור ונממלא מיס
 יכל הני הוו גילילין(שם). ר׳
 יוסי אומר כו׳. לא פליג
 אלא אהנך חרמי, רמ״ק אמר
 אין מיעלין נשנמ הקלש נמה
 שהשניחו לאחר שהוקלשי,
 ירי יוסי סנר המקליש שלה
 או אילן מיעלי! נגיליליהס,
 הואיל וגללי ממש נהקלש,
 אנל ניר ואשפה ושונך ללאו
 גידולי נינהי לא סליג ר׳ ייסי

 א) נראה לצ׳׳ל למגיפייהי קאתי למיעלי! נהס: אלא הכי קאמר יני׳



 מםורת הש״ם
 א) [ינמוח צג. קרישי[ סנ:
 עח: גיטין יג: מנ: נ״מ נח:
 לג: לקמן קכז: קלא. קמא:
 קנז.:],ב)רש׳׳למ״ו, ג) [לעיל
) [צ״ל לאחר רש״ש],  עח:ז, ו

 ה) 1צ׳׳ל נ״מ קב.],

 הגהות הב״ח
 (א) גפי מצי אמר ליה נירא:
 (ב) דשכ״ם ל״ה ואי נשרה
 ני׳ ללא נרע ממוכר אבל אי
 ננור: (ג) ד״ה שכר וכו׳
 לסנירא ליה נעין: (ד) תום׳
 ל״ה אנל וכוי ריקני! ואחייב

 נתמלאו:

 מוסף רש״י
 מכר בור. של מיס מכונסי!

 עט: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא
 ואי בשדה ואילן. פליגי לעיל גבי הקדישן ריקנין וה״ה בסיפא אמאי
 מחליף כ״ש הכא דמועלין במה שבתוכן דאיכא פרתי גידולי הקדש
 וגס הקדיש הכל ביחד דלא גרע ממוכר (« אלא אי ככור ושובך
 מוקממ לה איכא לפרושי טעס מחלוקמן במלאין וריקנין כדמפרש
 לקמן אבל בשדה ואילן ליכא למיתכ
 טעמא אמאי מחליף: ה״ג אלא
 אמר רבה מחלוקת כוי. מחלוקת
 דמלאין וריקנין בבור ושוכך כדמפרש
 ואזיל אבל בשדה ואילן בין מלאין
 כין ריקנין דכרי הכל מועלין בהן
 וכמה שכמוכן כרכי יוסי דנימוקו
 עמו: פלוגתא דר׳׳מ ורבנן. גכי
 האומר לאשה הרי אמ מקודשת לי
 ע״מי) שאמגייר ע״מי) שתתגיירי כר
 בהרבה מקומות: אימור דשמעח
 ליה לר״מ כגון פירוח דקל. שהמוכר
 פירות דקל לחכירו אע״פ שעדיין
 לא באו לעולם אינו יכול לחזור כו
 משיבואו לעולם דהא ודאי עבידי
 דאחו דומיא דע״מ שאחגייר דדעחיה
 לאיגיורי וכי האי גוונא נמי מפרשינן
 לע״מ שאשתחרר ע״מ שתשתחררי
 כר שהבטיחו רבו לשחררו. ומיהו
 ר״מ לא איירי כפירות דקל אלא רכ
 הונא דקאי כוותיה כמסכמ יכמות
 כפי האשה רכה (לף צג.) דאמר רכ
 נחמן כר יצחק רכ הונא כרב ורב
 כרבי ינאי ורבי ינאי כרכי חייא ורבי
 חייא כר״מ וכולהו סכירא להו אדם
 מקנה דבר שלא בא לעולם רב הונא
 מאי היא דאיממר המוכר פירוח
 דקל לחבירו אמר רכ הונא עד שלא כאו לעולם יכול לחזור כו משבאו
 לעולם אינו יכול לחזור בו: הני מי יימר דאתו. אס לא יביא מיס
 וישפוך לתוך הבור או יביא יונים לשובך: הבאים דרך חצירו. שהכור
 עשוי במקום מדרון דממילא אתו לבור: דרך שובהו. הסמוך לזה
 דודאי עבידי דאתו יונים הנולדים לשובך ריקן זה. ודוקא שוככו אבל
 שוכך של אחרים יכולין הן לעכב שלא יבואו לכאן י<(ולא דמי לסירות
 דקל) בשם רבינו זקני מ״כ: םבר לה כאגוה. כשילהי המוכר את
 הבימ [לעיל עא.] דאמר המקדיש אח השדה לא הקדיש אלא חרוב המורכב כר
 ומפרשי בגמ׳ נלעילעב:] דסבירא «) בעין רעה מקדיש דדנין דין גבוה מדין
 הדיוט כר והלכך כי היט דהדיוט המוכר בור סמס לא מכר אח
 מימיו כדמס׳ בסמוך ודלא כמחני׳ דאמר מכר בור מכר מימיו אף
 דין גכוה כוי ומיהו היכא דאין בו מים כשעח הקדש קדשי המים
 הכאין לאחר מכאן דאדס מקנה דכר שלא כא לעולם ודעמו היה
 להקדישן דבדבר שלא זכה בו עדיין ליכא למימר עין רעה אכל
 כשהכור מלא מים והמיס והבור שלו הן והוא הקדיש הבור איכא
 למימר דהמיס שייר לעצמו ורבנן דפליגי עליה סבירא להו דכעין
 יפה מקדיש אי נמי סכירא להו כרבי נתן דאמר מכר בור מכר
 מימיו ולא גרע הקדש מהדיוט: מתני׳ יתידאה היא. רבי נתן קאמר
 לה אבל רבנן פליגי עליה. מיהו הלכתא כממני׳ כדאמר ביבמות
 (לף מב0 דסחם במתני׳ ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם דמתני׳
 ואע״ג דקאמר יחידאה היא לאו למימר דלא סטרא לן כוותיה אלא
 לאשמועינן דרבי אלעזר כרכי שמעון סכירא ליה כרכנן אבל
 כשאמורא אומר דבר מדעמו לפסוק הלכמא היתר או איסור או דין
 ומקשי ליה מממני׳ ומשני יחידאה היא לא סבירא לן ט ההיא משנה
 דאאמורא סמכינן וכמ״ד האמורא לימ הלכמא כמתני׳ דמי:

 מתני׳

 ואי בשדה ואילן אמאי מחליף אלא אמר רבה
 מחלוקת בבור ושובך אבל בשהה ואילן
 דברי הכל מועלין בהן ובמה שבתוכן ובבור
 ושובך בריקנין במאי פליגי ובמלאין במאי
 פליגי בריקנין פליגי בפלוגתא דרבי מאיר
 ורבנן דתנא קמא םבר לה כרבנן דאמרי
 אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ור״א
אדם ממנה (  ברבי שמעון סבר כר״מ דאמר א
 דבר שלא בא לעולם אימור דשמעת ליה
 לרבי מאיר כגון פירות דקל דעבידי דאתו
 הני מי יימר דאתו אמר רבא משכחת לה
 במים הבאין דרך חצרו לבור ויונים הבאין
 דרך שובכו לשובך ובמלאים במאי פליגי
 אמר רבא כגון שהסדיש בור םתם ור׳ אלעזר
 ברבי שמעון םבר לה כאבוה דאמר דנין דין
 גבוה מדין ההיוט מה דין הדיוט מצי אמר יא)
 בירא זביני לך מיא לא זביני לך אף דין
 גבוה בירא אקדיש מיא לא אקדיש ני(ות״ק
 סבר אין דנין דין גבוה מדין הדיוט) ודין
מכר בור מכר מימיו אמר ,  הדיוט לא והתנן ג
 רבא מתני׳ יחיהאה היא דתניא אמכר בור לא
 מכר מימיו ר׳ נתן אומר מכר בור מכר מימיו:

 מתני׳

 ואי כשדה ואילן אמא• מחליף. הא כ״ע מודו דמכר אילן מכר
 פירותיו דככור ושוכך ודאי הרא פלוגתא אס מכר מה
 שכתוכו כדאמר לקמן: אבל בשדה ואילן ד״ה מועלין בו ובמה
 שבתוכו. הוה מצי למימר ד״ה מועלין כו ולא כמה שכתוכו למ״ד אין

 מעילה בגידולין ומיהו הא לא מצי
 למימר דבין בזה בין בזה פליגי בבור
 ושובך ושדה ואילן בהקדישן ריקנין(י)
 ונממלאו לפי מה שמסרש ר״י כסמוך
 דאין בידו להקדיש דבר שלא בא
 לעולם אם לא שזוכה בהן תחלה
 ומיהו הוה מצי למימר דפליגי אס
 יקדשו פימת האילן והשדה אס יכואו
 לרשותו אכל לא ניחא ליה למימר
 דפליגי אלא בבור ושוכך דוקא דומיא
 דסיפא: אימור דשמעינן ליה
 לדבי מאיר כגון פירות דקל בו׳.
 מימה מהיכא שמעינן לר״מ דאמר
 אדם מקנה דכר שלא כא לעולם
 היינו מדתנא האומר לאשה הרי אמ
 מקודשח לי לאחר שאשחחרר כו׳ דאמר
 ר״מ מקודשת כדאמר כהאשה רכה
 (יבמות לף צג:) וההוא לא עכיד דאתו
 דמי יודע דישחררנו רכו ומפרש
 רטנו שמואל דמיירי שהכטיחו רבו
 לשחררו כדאמר בס״פ ארכעה אחין
0 לף לה.) דשמעה מכי מרה וריב״ן 0 
 מפרש דכל הנהו עבידי דאתו כגון
 חציו עבד וחציו בן חורין ושפחה נמי
 חציה שפחה וחציה בח חורין ונהגו
 בה מנהג הפקר שכופין את רבה
 לעשותה כח חורין כדאמרי׳ בהבא

 על יבמחו >שס דף סו.) ולאחר שימוח בעליך ואחותיך בגוססין
 ושיחלוץ לך יבמיך דמצות חליצה קודמת למצות יבוס א״נ בחולצת ולא
 ממייבממ וקשה דאמר 3פ׳ אע״פ (כתובות לף aw המותר ר״מ אומר
 הקדש ומפרש בגמ׳ דקדוש לאחר מיתה קאמר דאמר ר״מ מקדיש
 דבר שלא בא לעולם אע״ג דלא עביד דאחו שחמומ היא קודם
 הכעל ולא אפשר לאוקומי כגוססת שהרי עושה מלאכה כדתנן הרי
 זו עושה ואוכלמ וי״ל במולה וזקנה וה״ר אליעזר מפליר״א אומר
 לטון שהגוף כעולם אלא שאינו ראוי לקנין כמו כל הנך חשוכ כמו
 עבילי לאמו ומותר לקלוש אע״פ שאינו בעולם ולא עביל לאתי שממות
 האשה קורס מ״מ טון שהמומר מיהו עביל לאחי חשוב הוא כאילו
 כעולם כבר ואס היה בעולם לא הוי בעינן שיהא זה עטל לאתי
 שתמות היא לפני הבעל וא״ת והא דפריך הכא מי יימר דאתו הא
 לא בעינן דעטד דאתו בדבר שישנו בעולם והמיס הן בעולם וי״ל
 הא לא חשיכ כעולם כיון דלימנהו קמן עוד י״ל דפירות דקל וכולהו
 דליכא כהו אלא מי יימר אחד חשיכ עכיד דאחו וכפרק המפקיד
 (ב״מ לף לג: ושם) לא חשיב כפל עביד דאמי משום דאיכא טובא מי
 יימר כדאמר החם מי יימר דמיגנבא ואח״ל דמיגנבא מי יימר דמשחכח
 גנכא ואת״ל דמשתכח גנכא דלמא מודה ומיפטר אכל קשה מהך
 דהכא אע״ג דליכא אלא חד מי יימר לא משיב ליוני שובך ולמי
 הבור עבידי דאחו ומיהו בלאו הט קשיא לר״י אמאי לא חשיכ להו
 עטדי דאמו כמו פירוח דקל שהרי אורחא דמילחא הוא שמממלא
 שוכך יונים וכן הבור מחמלא מיס כשהגשמים יורדין שלא היו שותים
 ככל א״י אלא מי גשמים ועוד קשה דמשמע אי הוו עבידי דאחו הוה
 ניחא ליה אכחי מקשי ליה היאך המיס והיונים קדושים אפי׳ אדם
 מקדיש דבר שלא בא לעולם שהרי מכח חצרו של הקדש אינם קדושים
 דאין חצר להקדש כדפרישית לעיל ומכח מה שמקדיש נמי אינן

 קדושים דהיאך יכול להקדיש דבר שלעולם לא יבא ברשותו ולא יזכה בו לעולם ונראה לר״י דה״פ מי יימר דאתו לרשותו שיזכה כהן דודאי
 לא יבואו לעולם לרשותו ואמאי מועלין במה שבתוכן והלא אין כח בידו להקדישן טון שלא כאו לרשותו ומשני ככאין דרך חצרו לכור ודרך
 שוככו לשוכך שזוכה כהן תחלה לפיכך יש כח בידו להקדישן ורשב״א פירש דאי עבידי דאמו ניחא דמצי להקדישן דמצינו לפרש כגון
 שהקדיש בור ושוכך על מנח שיש לו כח בכור ושוכך לזכות במים וטוניס לצורך הקדש: ויונים הבאים דרך שובכו לשובך.
 הימה לרשכ״א דאיך יכול להקדישן הקדש גמור שימעלו בהן והלא אינו זוכה בהן זטה גמורה דקי״ל מבהניזקין (גינוי! לף נמ< דאין בהן
 גזל אלא מפני דרכי שלום ואומר רטנו יצחק דבביציס ואפרוחים זוטן מן התורה: ורבי אלעזר םבר כר״מ דאמד אדם מקנה
 דבר שלא בא לעולם. חימא דלא חשיב רבי אלעזר ברבי שמעון כפ׳ האומר כקדושין (דף סב: ושס< דאמר אכיי ר״א כן יעקכ ור״מ
 ורבי כולהו סבירא להו אדם מקנה דשלב״ל ופריך נמי התם וליחשוב נמי רבי יהודה הנשיא ור״ע ומשני להו ונראה לרשב״א דדוקא
 מהנהו פריך מרט יהודה הנשיא משוס דהוזכר כאומה כריימא גופא שהוזכר ר״מ ומרבי עקיבא פריך משוס שהיה רבו של רבי אליעזר
 בן יעקב ומסתמא ר׳ אליעזר בן יעקב מר״ע רבו שמיעא ליה דאמר ביבמומ (לף צג.) רבי כר״מ ור״מ כרכי אליעזר [ב״י] ור״א [ב״י] כר״ע:

 הא

 עין משפט
 נר מצוה

 לא א מיי׳ פכ״ז מהל׳
 מטרה הל׳ י שמג עשי!
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ רכ

 סעיף טז:

 רבינו גרשום
 ואי. מוקמת לפלוגתייהו
 בשדה ואילן אמאי מחליף
 הא מגופייהו קאתי: אלא
 אי איתמר הכי איתמר
 מחלוקת בבור ושובך דת״ק
 סבר אין מועלין וכדמפרש
 לפלוגתייהו לקמן. והשתא
 קא שייל תלמודא בריקנין
 פליגי דת״ק סבר [אין]
 מועלין ור״א סבר (אין)
 מועלין: אין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולם. ומש״ה
 לא הקדישן ואין מועלין:
 ור״א סבר לה כר״מ. א)
 במים הבאים מאמת המים
 דרך חצירו בבור או שעשה
 כל חצירו במדרון דודאי
 ירדו מי גשמי החצר לבור.
 וכן יונים נמי דאתי דרך
 שאר שובכין לשובך זה של
 הקדש. ר־ני כגון פירות
 דקל דודאי אזיל ומקני לשם
 הקדש ומש״ה מועלין: כגון
 דאקדיש בור סתם. דלא
 אמר בור וה עם מימיו
 אני מקדיש ור״א בר״ש
 סכר לה כאבוה דאמר בסוף
 פירקין דלעיל המקדיש את
 השדה לא הקדיש אלא
 חרוב המורכב וסדן שקמה
 משום דהמקדיש בעין רעה
 מקדיש: מה דין הדיוט.
 אי ובין ליה בור סתם
 מצי למימר בירא זביני
 לך מיא לא זביני לך:
 אף דין גבוה נמי. הואיל
 דהוו מים בבור ולא פירש
 מצי למימר בירא אקדישית
 מיא לא אקדישית. מש״ה
 מחליף דאין מועלין ורבנן
 סברי דמועלין: ומקשי׳ וכי
 דין הדיוט. אס מכר הבור
 לא מכר מימיו והאנן תנן
 וכוי: יחידאה הוא. ולא הוי

 עיקר כוותיה:

 א) נראה לחסר כא! וצ״ל
 לס״ל לאלם מקנה לבר
 שלנ״ל ולפיכך מועלי! בה!.



 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פ.
 הא באמה (ג) והא בברתא. כלומר משנה וברייתא מד הוא ומפריח
 בריכה ראשונה דמתני׳ היינו כריכה ראשונה של כל אם ואס
 [והא ככרמא כלומר כל אס ואס בין בנות בין אמהות] וברייתא נמי
 ה״ק מסרימ כריכה ראשונה ושניה היינו ראשונה לכריכה שהסריח
 והיא שניה לאמה לכריכה הראשונה
 שבשבילה מפרימ אלו והוא הדין שניה
 ושלישיה ורכיעימ אלא דאטו כי רוכלא
 ליחשיכ וליזל: דבש בכוורתו
 אינו יוצא מידי מאכל לעולם. פ״ה עד
 שיקצהו למאכל דבורים בפירוש ואין
 נראה לר״י דאין לך דכר ראוי לאכילה
 שיועיל כו שום דכר עד שיפסל
 מאכילה כלכ: אינו יוצא מידי מאכל
 לעולם. הימה לר״י דבמס׳ מכשירין
 >פ״ו מ״ל) חשיב דבש בהדי ז׳ משקים
 ואומר ר״י דהיינו אחר שהופרש מן
 השעוה אבל בכוורחו שהוא עם השעוה
 יש עליו חורת אוכל ולא תורת משקה:

 תריץ

 מתני׳ הלוקח פירוס שובך. כגון שאמר לו בניסן מכור לי פימת
 שנה זו מה שילדו ככל מדש אכל האמהות לא קנה. ודרך
 היונים לעשות שני ולדוח בכל חדש זכר ונקכה חוץ מחדש אדר
 שאין יולדין והנהו ולדות גם הס לסוף ב׳ חדשים עושים ולדות ככל

 חדש וכל שני ולדות קררן בריכה:
 מפריח. הלוקח כריכה ראשונה מניח
 לפרוח עס האס שאותן לא מכר שכן
 דרך המוכרין פירוח שובך לעככ
 בריכה ראשונה להיות צווח לאמהוח
 להחקיים השובך פן יברחו האמהות
 והוא שוככו לא מכר הלכך מסממא
 גס כריכה ראשונה של שנה זו עיככ
 עם השובך דזו היא קיום השובך. וכגמ׳
 מפרש דגם פירומ הראשונים דההיא
 בריכה ראשונה שייר המוכר להיות
 צוות להך עם בריכה ראשונה פן
 תברמ דהא אאמה לא מצטוומא ומטון
 שחברח בריכה ראשונה חברח גס
 האם ונמצא מפסיד שוככו. כך דעחי
 לפרשה בגמ׳: פירות כוורת. של
 שנה אחת. דבורים הנולדים מן
 הכוורת: נונול ג' נחילים. ג׳ חבורות
 הנולדות ראשונה בג׳ זמנים מט׳
 ימים או י׳ ימים זה אחר זה שכן דרך
 הכוורת כחחלת ימות הקיץ יוצא מן
 הכוורת נחיל של דכוריס ילדות שילדו
 האמהות רושכין על ענף האילן

 עין משפט
 נר מצוה

 לב א ב מיי׳ פכ״נ מהלי
 מטרה הל׳ יא ינ יג
 טוש״ע מ״מ סי׳ רינ סעיף א

 וסימן רכ סעיף ית:
 לג ג מיי׳ שס הל׳ יד:
 לד ד מיי׳ שס הל׳ כוו וסמג
 שס טוש׳׳ע מו״מ סי׳

 רמו סעיף יד:
 לה ה ו מיי׳ שס הל׳ ינ יג
 וסמג שס טוש״ע מ״מ
 סימן רנ סעיף ימ ועיין שס:

- ^ m ^ 

 לעזי רש״י
 טירצי״ל. נחיל שלישי

 (של שנה).

 רבינו גרשום
 £יסקא הלוקח פירות
 שובך. כלומר הגוזלות
 ולא האמהות. יניח ומפריח
 המוכר בריכה ראשונה
 לאתר שמכר לצורך צוות
 האמהות שלא יברחו
 האמהות. מיכן ואילך הכל
 של לוקח הפירות: והתניא
 מפריח בריכה ראשונה
 ושניה: הא באימא. שיש
 לה בנוח כבר מפריחות
 וקנה פירות האם מה
 שהיא עתידה עוד לעשות
 כיון דיש להאם בנות
 גדולות מפריחות אין צריך
 הלוקח אלא להפריח בריכה
 ראשונה שיעשו האמהוח
 אחר ׳שלוקחן משום דבהכי
 אית להו לאמהות צוות
 בבנות ובבריכה אחת משום
 דאימא קרובה דעתה עם
 בנותיה: הא בברתה. אבל
 אם קנה פירות הבנות צריך
 הלוקח להפריח להן שתי
 בריכות משום דברתא לא
 מצוות כלום עם אימה
 אלא עם בנותיה: ומקשי׳
 מאי שנא אמה. דבבריכה
 אחת סגי לה משום
 דמצוות אברתא דאית לה
 ואזוגה דבריכה ראשונה
 דשביק א) לה ואמאי
 מפריח שתי בריכות: ומשני
 אימא בברתא מצטוותא
 וכו׳: והלוקח פירות כוורת.
 כלומר הוולדות: לוקח
 המוכר ג׳ נחילין. לצרכו
 דהכי קים לן בתלת נחילין
 הוו צוות להו ולא יברחו
 האמהות מרשות מוכר.
 נחילין אלו הבריכות של
 דבורים קרי להו נחילין:
 ומסרם. כלומר אפי׳ הכי
 אי רוצה המוכר לסרסן
 כדמפרש בגמ׳ רשאי לסרסן
 דלא מצי הלוקח לעכב על
 ידו ולומר לו הואיל שמכרח
 לי הולדות נ) אם אתה
 מסרס לאלו וגו׳ האמהות
 שיהיו לי הולדות: לא
 חרדל מסרםן. לגמרי דאינו
 דשאי לםרםן לגמרי אלא
 מחוך שפיהן חד וחמוץ מן
 החרדל שאוכלות חוורות
 ואוכלות כדי להמתיק
 פיהן ומתעסקות מחמת
 כן לעשות דבש הרבה
 ומתבטלות מפריה ורביה.
 והך סירוס יכול לעשות
 כדי להרבות לו דבש
 ובתר הכי יזדווגו: ור•
 יוחנן אמר. מפרש למתני׳
 מאי מסרס דהכי קתני
 דמסרס להו לא סירוס
 ממש אלא נוטל ג׳ נחילין
 בסירוס שלוקח המוכר
 נחיל ראשון והלוקח השני
 והמוכר שלישי והלוקח
 רביעי והמוכר חמישי. מיכן
 ואילך נוטל הלוקח כל
 ישעה: במתניתא חני. דהכי
 מסרס להן לוקח (ומוכר) ג׳
 נחילין רצופין בוה אחר וה.
 מיכן ואילך נוטל הלוקח
 אחת ומניח אתת לצורך.
 וכל הני משום צוותא הוא

 שלא יברחו לא זה ולא וה: מכר לו תלות דבש של כוורותיו. מניח הלוקח שתי חלות דבש לצורך הדבורים שלא ימותו: דבש שהוא בכוורתו אינו יוצא מידי מאכל לעולם. שאע׳׳פ שלא חישב עליו לאוכלו מטמא טומאת אוכלין:
 אינו לא מאכל ולא משקה. דלא מטמא טומאת אוכלין בכביצה ולא טומאת משקין ברביעית אלמא דיוצא מידי מאכל לעולם: אמר אביי. כי תניא ההיא דאינו לא אוכל ולא משקה אותן ב׳ חלות דמוקצות נינהו קאמר. אבל שאר

 דבש אינו יוצא מידי מאכל לעולם: רבא אמר. הא דקתני אינו לא מאכל ולא משקה מני ר׳ אליעזר היא דכקרקע דמי:

 מתני׳ אהלוקח פירות שובך מחבירו מפריח
 בריכה ראשונה בפירות כוורת נוטל ג׳ נחילים
 ומסרם גחלות דבש מניח ב׳ חלות יזיתים לקוץ
 מניח שתי גרופיות: גמ, והתניא בריכה
לא קשיא הא  ראשונה ושניה אמר רב כהנא ה
 לה הא לאמה מאי שנא אמה דמיצטוותא
 אברתא ואזוגא דשבקינן לה איהי נמי
 תיצטוותא אאמה ואזוגא דשבקינן לה אמה
 אברתא מיצטוותא ברתא אאמה לא
 מיצטוותא: פירות כוורת נוטל ג׳ נחילין
 ומסרם: במה מסרסן אמר רב יהודה אמר
 שמואל בחרדל אמרי במערבא משמיה דר׳

 יוסי בר חנינא לא חרדל מםרסן אלא מתוך שפיהן חד חוזרות ואוכלות את
 דובשנן ר׳ יוחנן אמר נוטל שלשה נחילין בסירוס במתניתא תנא י נוטל ג׳
 נחילין בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחת ומניח אחת: חלות דבש
: אמר רב כהנא דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל  מניח שתי חלות וכו׳א)
 לעולם אלמא קםבר לא בעי מחשבה מיתיבי דבש בכוורת אינו לא אוכל ולא
 משקה אמר אביי לא צריכא אלא לאותן שתי חלות רבא אמר רבי אליעזר היא

 דתנן
 ומכיא כוורת חדש ומכניסן לחוט וכן לסוף ט׳ או י׳ ימים יוצא נחיל של דכוריס אמר ומכיא כוורת אחרמ ריקנימ ומכניסן לתוכו וכן השלישי
 וקוטן לו טירצי״ל ויש שעושין עד ז׳ וח׳ פעמים במלכוח יון וכמלכוח זו רובן עושין ג׳ פעמים והשלישי גרוע מכולן דאחרון אחרון גרוע
 הלכך די כג׳ נחילין ראשונים שהן חשוכין: ומסרס. כלומר מכאן ואילך יגרום להם המוכר שיסתרסו מאליהן ולא יעשו עוד פירות כדי שיהו
 טרילין ועסוקין לעשוח דבש וכל זמן שעושין דבש אין עושין ולדוח והדבש של מוכר הוא שכן דרך הכוורח לאחר שיצאו כל הנחילין עושה דכש
 רש שהורגין אותן ולוקחין הלבש רש שמריקין אותן לכוורת ריקנית: ומסרס. כגמרא מפרש: תלות דבש. הכוורח לאחר שעשמה סירוס ויצאו
 הנחילין לוקחין את הלבש והוא עשוי חלות חלות רש בו י׳ חלות או עשריס זה בצל זה משעוה ולבש מעורב יחל והמוכר חלות כוורתו ולא מכר
 אמ הכוורמ רוצה הוא להכניסה כימות הגשמיס להצניעה לשנה הכאה לעשומ סירומ והלכך מסממא שייר ב׳ חלות להתפרנס בהן הדבורים
 בימות הגשמים: גרופיות. ענפים וחוזר וצומח. כדאמרי׳ בבראשיח רבה5< ויטע כרס [בראשית ט] לא היה לו ליטע לא ייחור אחד ולא גרופית אחת ומהיכן
 היה לו א״ר אכא כר כהנא הכניס עמו זמורות לנטיעוח וייחוריס לתאנים וגרופיות לזיתים: גמ׳ והחניא. הלוקח פירומ שובך מפריח בריכה
 ראשונה ישניה יקס״ד דשמי בריכומ הללו מן האמהות כגון בריכה ראשונה של ניסן וכריכה שניה של אייר והלכך קשיא לממניתין דלא משיירא
 אלא כריכה ראשונה של אמהות לכדה אכל כל מה שילדו האמהוח עוד הכל מכור: ה״ג בפי׳ ר״ח מרומי לא קשיא הא לה הא לאמה. האי
 שניה אבריכה ראשונה קאי שיפריח גם בריכה ראשונה שתלד ההיא בריכה ראשונה לסוף ב׳ חדשים כדי שיהו צוות >א) לכריכת אמן ראשונה
 וכן משמע הא לה האי שניה לה לכריכה ראשונה משיירין אותה כדי שתתקיים היא: והא לאמה. האי כריכה ראשונה דקתני במתני׳ ובברייתא
 לאמה קאמר שמשיירין לה לאם כריכה ראשונה ממנה להיות לה לצוותא וכאה הכרייתא להשמיענו דמההיא כריכה ראשונה של אס משיירין
 גס ממנה בריכה ראשונה ומאי דלא פירש במתני׳ פירש בברייתא. והאי דקרי לסירות כריכה ראשונה שניה משוס דשנייס הס לאמהומ של
 אמן בני בניס שניים הס לזקנים. ובין מתני׳ ובין ברייתא כמוכר פירית שיבכו סחס מיירי והמשנה והברייחא כמכירה אחמ מיירי ובשובך אחד
 כמו שפירשתי אלא שהברייתא פירשה יומר מן המשנה דמחני׳ לא איירי ככני כריכה ראשונה אס יפריח גס מהם או לא וכן נראה בעיני ועיקר.
 ויש לשונות הרבה למוקי לה בשני שוככין או כשתי מטרות ואין בהן ממש ושיטמ השמועה אינה מתישבמ כהן כלל: ופריך גמרא לאמה מ״מ.
 לי בבריכה ראשונה כלקתני מתני׳ מפריח בריכה ראשונה ולא קתני כ׳ כריכות פשיטא למשוס למצטוותא אכרתא כלומר אכריכה ראשונה
 לשבקינן לה ואזוגא הוא הזכר כן זוגה כן פר״ח. ולא הוה צריך הגמ׳ להזכיר לבר זה אלא משום ללא מקשי מה לנו לצוותא לברתא הלא יש
 לה בן זוג דמצטוותא כהדיה הלכך פירש לך דלכל היותר שני מיני צוות בעי מחני׳ בן זוגה וכניה: איהי נמי. כריכה ראשונה מצטווה
 אאמה ואבן זוגה שהרי יש לה שני מיני צוומ ולמה אנו מצריטן להניח לה בריכה ראשונה כדי שלא תברח היא ומתוך כך חברח גס האס וחרב
 השובך: ומשני אמה אברסא. לבד מצטווחא שרחמי האס על הבת אבל ברתא דהיינו כריכה ראשונה לא מצטוותא אאמה לבד ואבן זוגה אלא
 אס כן יש לה כניס הלכך מניחין גס לכריכה ראשונה כניס דהשחא איכא חכורומ טוכא אמה וכן זוגה וכריכה ראשונה וכריכה של כריכה
 ראשונה כת הכת דטון דאיכא ג׳ חבורות אפי׳ בני בריכה ראשונה לא ערקי דמצטוותי אאמם ואס אמס ואין להניח להם בניס לאצטוומי
 בהדייהו דהשתא האס מצטוותא אברמא בריכה ראשונה וכריכה ראשונה מצטיותא נמי אברתא בריכה שניה לאס שהיא ראשונה לה וההיא
 מצטוותא אאמה ואאס אמה דהוו להו חכורות טוכא. כן נראית בעיני שיטת שמועה זו רש לשונות רבות וא״א ליישבן: במה מסרםן. דלשון
 סירוס זכרוה משמע פשוטה של משנה: בחרדל. להאכילן חרדל כדמסרש לקמיה: לא חרדל מסרסן אלא. גרמא בעלמא קגריס להו
 כדמפרש: חד. מר: ואוכלות את דובשנן. ומתוך שטעותן בטילומ מפריה ורביה וחוזרות ועושות דבש. ורבינו חננאל פירש אוכלומ דכש
 שבנקבי החלות וחוזרומ ומגדלות כנקכיס ואיכא למימר דלשנה הבאה יולדו אומן הדבורים ויהיו של מוכר: ור׳ יוחנן. לאו אסירים של זכרות
 מייד כלל אלא האי סירוס לשון דילוג הוא כמו קראה סיריסין כמסכמ מגילה ירישלמית>) וה״ק מחני׳ ניטל ג׳ נחילין ע״י דילוג ראשון שלישי
 וחמישי והמוכר יטול השאר שיהיה לשניהן מן הטובים ומן הכחושין שכן דרך סתם מוכרי כוורת: במתניתא תנא. והכי הלכתא דכריימא עיקר
 וגס לשון המשנה דקתני ומסרס כן משמע שתחלה נוטל ג׳ נחילין רצופין ואחר כך מסרס זה נוטל אחד י) [הלוקח] נוטל אחד ומניח אחד
 לצורך המוכר: דגש. אפי׳ ככוורתו אינו יוצא מידי מאכל ואע״פ שיש עת שהדבורים אוכלין דובשנן אפילו הכי אינו יוצא מידי מאכל
 עד שיקצהי כפירוש למאכל דכוריס. א״נ «< דוקא ככוורמו הוי אוכל אכל אס זכ מכוורמו הוי משקה מסחמא אלא אם כן חישב עליו לאכילה
 כדחניא בהדיא כראש כריימא דמסכת טהרותמ: לא אוהל. לטמא בכביצה: ולא משקה. לטמא ברביעית. ומיהו לעצמו מקבל אוכל טומאה
 ככל שהוא כדמפרש כמורמ כהניס נשמיני פרק ט] מכל האיכל אשר יאכל(יקרא יא) אבל האי דבש בטירתו אין לו תורח אוכל כלל אפילו לקכל
 טומאה: שחי חלות. שמניחין לימות הגשמים לפרנסת הדבורים ומפורש בתוספתא נפ׳׳ד ה׳׳הז שהן חלות חיצונוח בפירוש ר״ח: רבא אמר
 ר׳ אליעזר היא. משוס דסתס דכש לא משמע ליה שחי חלוח אלא כל דכש של כוורח הלכך ניחא ליה לרבא טפי לאוקומה טחידאה:

 דתנן

 מםורת הש״ם
 א) מינת וכו׳ הוא טעומ.
 דק״ס, ג) [פרשה לו נ],
 1) [פ״כ הלכה כ], ד) רש״א,
 ס) [מוססמא שם פ׳׳נ ה״נן,
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 הגהות הב״ח

 (א) רשב״ם דייה ה״ג כפי׳
 ר״מ וכו׳ כדי שיהו צוות
 לאמן וכן משמע כצ׳׳ל ומיכת
 לכריכמ ומיכמ ראשונה
 נמחק: (5) ד״ה דכש וכו׳
 א׳׳נ הכי קאמר דוקא
 כנוורמו: (ג) תום׳ דייה הא
 כאמה. נ״כ ר׳׳ל כרייתא והא

 ננרמא ר״ל ממנימין:

 א) צ׳׳ל איהי נמי תיצטוות אאימא וכו׳ ואמאי מפריח שתי כריכות. כ) נראה דצ״ל אין אתה רשאי לסרס האמהות כדי שיהיו לי הוולדות:



 מםורת הש״ם
 א) לעיל שה: שביעית פ״י מ׳׳ז
 עוקצי[ פ״ג מ״י, ב) שנת צה.
 לעיל פו. ע״ש, נ) ובכורות 1:1,
 ד) תענית כה:, ה) שביעית
 פ״ד מ״ה ע״ש נדה מ:,
 ו) ותענית כה.], !)תענית כה:
 ר״ה כג. וסוכה לז.], ח) [ש״א

 יד],

 תורה אור השלם
 1 ויונתן לא שמע בהשביע
 אביו את העם וישלח את
 קדה המטה אשר בידו
 ויטביל אותה ביערת הדבש
 וישב ידו אל פיו וחאירנה
 עיניו: שמואל א יד כו
 2 צדיק בחמר יפרח בארז

 בלבנון ישגה:
 תהלים צב יג
 3 אתן במדבר ארז ישטה
 והדם ועץ שמן אשים
 בערבה ברוש תדהר

 ותאשור יחדו:
 •שעידו מא יס

 פ: המוכר את הםפינה פרס חמישי בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ם דייה אף צדיק
 וכו׳ ואין לו חלק לעולס
 הבא: (ב) דייה אפרסמא
 שרף שממנו: (ג) -״ה שאגא

 איכא דאמר שרף וא״כ:

 לעזי רש
 קיצ׳׳א [קישנ״א], אלון.

 פי״ן. אורן.
 שף [ש״ף]. אשוח.

 בויי״ש [בוי״ש]. תאשור.
 שף [שייף]. אשוח.

 קיישג׳׳א [קישנ״א]. אלון.
 גלונ״ץ. בלוטים.

ו  מוםף רש "

 דתנן כוורת דבורים הוי. ככר פירשתי כפ׳ המוכר את הכית נלעיל סה :L : הרי
 היא כקרקע. והלכך אפי׳ אס חישכ עליה לא הר מאכל לקבל כוומאה
 כדנפקא לן מיערת הרכשח): ה״ג דבש שזב מן הכוורת אינו לא אוהל ולא
 משקה בשלמא לאביי ניחא אלא לרבא קשיא. ולא גרסינן בשלמא לאכיי
 אע״ג לזב מוקצה הוא ופירוש משובש
 היה בספרים שטעו לומר דלענין
 שבת מיירי ולאו מילתא היא ללא
 שייך למימר האי לישנא דאינן לא
 אוכל ולא משקה אלא לענין טומאה
 אבל לענין איסור מוקצה לשכת ה״ל
 למימר דבש שזב מכוורת אסור אלא
 לענין הלכות טומאה מיתנייא כדמניא
 נמי כי האי גוונא בתוספתא בתחלת
 מס׳ טהרות >פ״ב ה״ב) דבש שזב מכוורת
 דבורים מטמא טומאת משקין חשב
 עליו לאוכלין מטמא טומאת אוכלין:
 אינו לא אוכל כוי. כלומר לא מקכל
 טומאה: בשלמא לאביי. דמוקי דכש
 כוורח בשחי חלות ה״נ בשחי חלומ
 הלכך ניחא ולא חקשי לרב כהנא
 דכיון דאיחקצו לדבורים אע״ג דזכ
 בעי מחשכה: אלא לרבא. דלא בעי
 לאוקומי בשחי חלומ קשיא לרב כהנא
 דאפי׳ אי מוקי לה כר״א כיון דזב לא
 חשיב כקרקע: ע״ג כלי מאוס.
 והלכך כיון דכתוך הכוורת לא הוי
 חשיב אוכל כר״א והשתא כשיוצא הרי
 זכ ע״ג כלי מאוס הלכך צריך מחשבה
 אבל אליבא דרבנן דחשיבי ליה אוכל
 בתוך הכוורח לא מיבטיל שם אוכל
 מיניה משוס כלי מאוס עד שיססל
 מלאכול הכלכ בדאמרינן בשחיטת
 חולין >לף עא.<. כן נראה בעיני:
 קשקשין. קיסמין דקין שאין ראר
 לאספו אבל גבי כלי מאוס חשיכ
 אוכל: בשלמא לאביי ניחא. דמוקי
 לה כשתי חלות ולא תקשי לרכ כהנא:
 אלא לרבא קשיא. לרב כהנא דבעל
 כרחך לאו ר״א היא דמחשבה לא
 מהניא ליה לשווייה כתלוש כי היכי
 דלא מהני לסירות מחוברים לקרקע
 לקבולי טומאה במחשבה: טפח.
 דהדר וצמח ואע״ג דלא הניח שוס
 גרופיח: בתולת השקמה. שלא נקצצה
 מעולם: סדן. שכבר נקצץ פעם
 אחרת וגדל: לפי שאין גזעו מחלין*.
 אם יניח ממנו חוץ לקרקע הואיל
 ונקצץ בראשו: ובתולת השקמה ג'
 טפחים. בתמיה והלא די בפחות:
 מפגי שהיא עבודה. שיגדל יוחר וכמיב
 וכרמך לא חזמור וויקרא כה!: כדרכו
 אסור. כדמפרש לקמיה: מן הקרקע
 עד י׳ טפחים. ולח״ק איכא למימר

 תריץ ואימא הכי חישכ עליו כוי. אינו מגיה הכרייתא אלא ה״ק
 דבש ככוורתו אינו לא מאכל ולא משקה לענין זה שאס
 חישב לאכילה שיהא מטמא טומאת אוכלים: בקנים ובגפנים
 הן הפקק ולמעלה. וא״מ בלא קנייה נמי יש לו מן הפקק ולמעלה

 מחנאי יהושע כדאמר בס״פ מרובה
 >נ״ק לף פא.) ר״ל דלאו פירכא היא
 כלל דאין לו רשות לחתוך בחנם אלא
 בשביל נטיעה ודוקא מן החדש שאינו
 עושה פירות וממקום שאינו עושה
 פירות וממקום שאין רואה את החמה
 כדאמר התם ועוד דכמה פקקים יש
 בגפנים וקנים והכא מן התחתון והתם
 מן העליון: לא מקשי קשי לה ולא
 עלויי מעלי לה. לאו דוקא דא״כ
 גבי שכיעימ אמאי אסור הא אמר
 בע״ז (דף נ:) אוקמי אילנא שרי
 אבררי אילבא אסור אלא לא ודאי
 מיקשי קשיא ולא עלויי מעלי לה:
 מה ארז אינו עושה פירות. וא״ת
 הא אמר בפ״ק דע״ז (לף יל.
 ושם ל״ה פירי! מאי איצטרובל פירא
 דארזא ר״ל דהחס בשאר מיני ארזים
 שעושין סירות והכא בההיא שאין
 עושין פימת: שיטה תודניתא.
 והא דאמר בפרק קמא דע״ז >שס)
 דחורניתא אין לו עיקר לאו היינו
 תורניתא דהכא אלא מין אחר אבל
 האי שהוא מין ארז יש לו עיקר:

 ערמונים
 בכוורתו מטמא טומאת אוכלי

 כוורת דבורים. מחוברת
 היא בקרקע כטיט, הרי
 היא כקרקע. לכל דנר
 להיית נקנית בכסף ובשטר
 ובחזקה ולקנות על גבה
 מטלטלי! ילכחונ עליה
 פריזנול כאילו היא קרקע,
 דתנ! במסכת שביעית פרק
 אחרון אין כותבי! פרוזבול
 אלא על הקרקע ואם
 אין לו מזכה כתוך שדהו
 :לעיל סה: עי״ש בארוכה).
 ואינה מקבלת טומאה.
 זו הכוירת, במקומה. דמון
 למחוברת היא לקרקע יצאה
 ממורח כלי וגס הדבש
 שנתיכה אינו מקבל טומאה,
 דבטצ לגני כוורת, ודוקא
 במקומה אבל אס נטלה משס
 או מקבל הדבש טומאה נמאן
 דאמר דלא נעי מחשבה.
 דאיכא מאן למצריך מחשנה
 והלכך אצטריך הכא גני
 טומאה למימני במקומה,
 וה״ה לכל הנך מילי :שם).
 והרודה ממנה. כשהיא
 במקומה דהיינו מקוס גידולו
 של הלבש, חייב חטאת.
 כמילש מן הקרקע!שם!. מאי
 טעמא דר׳ אליעזר. למשיב
 לכוורת לבורים כמחוכר,
 דכתיב ויטבול אותה
 ביערת הדבש. כיהונתן
 כתיב, ונלנש נמקוס גידולו
 מיירי וקרי ליה יער
 והלכך משיב ליה מתונר
 ואפילו אין הכוורת מחוברת
 ממש בקרקע ושם!. דבש
 בכוורתו. לאכחי לא חשיכ
 עליה שהרי היא בכוורתו,
 ונלבש לבורים מיירי, לאין
 כוורת אלא לדבורים !:בכורות
 ז::!. בתולת השקמה.
 נטיעה שלא נקצצה מעולם
. סדן השקמה. שכנר הזקין, טרונ״ק נלע״ז, שנקצץ וחוזר ומתעבה, והוא מלשין סלנא בשכניה יתינ ושם. עי• פסוזיס :  !תענית כר:
 כת.:. ב׳ טפחים. שכבר גזעי מחליף :תענית כה::. מן הפקק. קשר החחתין :שם: יהיא הקשר שחלל הקנה פקיק יסתיס שם .:ברכות
 כת:;. אין עושה פירות. אין לי שכר לעתיל !תענית כה::. מה תמר אין גזעו מחליף. אס נפסק, אף צדיק. אין לי זכר, צדיק אין
 גזעו מחליף, אינו נתחייח המחיס >שם:. תודניתא. פיניי״א בלע״ז זד־ה בג... כרתי. ניס״ו נצע״ז !שם:. שאגא. ש״ס בלע״ז !שת:.

 בוטני. אילמ״י נלע״ז !שם. לגיוסת בוטמיו. בלוטי. צירקוו״ה נלע״ז. שגד־לין נו פירי שקורי! גילאנד״ה !שם:.

 שורבינא לא איתפרש לן: ומקשי׳ הני ז׳ הוי. ולא יי: בוטני. כדמתרגמינן תחת האלה תתות בוטני. אותו אילן

דתנן כוורת דבורים ר״א אומר הרי היא  א)

 כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת
 טומאה במקומה והרודה ממנה בשבת חייב
 חטאת וחכ״א אין כותבין עליה פרוזבול ואינה
 כקרקע ומקבלת טומאה במקומה והרודה
 ממנה בשבת פטור נ<א״ר אלעזר מאי טעמא
 דרבי אליעזר דכתיב 1ויטבול אותה ביערת
 הדבש וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר
 לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת
 אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת
 מיתיבי דבש הזב מכוורתו אינו לא אוכל ולא
 משקה בשלמא לאביי ניחא אלא לרבא קשיא
 אמר רב זביד כגון שזב ע״ג כלי מאוס רב אחא
 בר יעקב אמר כגון שזב על גבי קשקשין
דבש בכוורתו אינו לא אוכל ולא  מיתיבי א
 משהה חישב עליו לאכילה מטמא טומאת
 אוכלין למשקין מטמא טומאת משקין בשלמא
 לאביי ניחא אלא לרבא קשיא אמר לך רבא
 תריץ הכי חישב עליו לאכילה אינו מטמא
 טומאת אוכלין למשקין אינו מטמא טומאת
דבש ב (  משקין תניא כוותיה דרב כהנא ג
 ן שלא במחשבה: זיתים לקוץ מניח שתי
 גרופיות: י׳ תנו רבנן גהלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ
 בתולת השקמה ג׳ טפחים סדן השקמה ב׳ טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק
 ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף ובתולת השקמה
אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא י (  ג׳ טפחים בעינן ורמינהי ה
 עבודה ר׳ יהודה אומר יכדרכו אסור אלא מגביה י׳ טפחים וקוצץ או גומם
 מעם הארץ מעם הארץ הוא דקשי הא אידך מעלי לה אמר אביי ג׳ טפחים
 מעלי לה מעם הארץ ודאי קשי לה מכאן ואילך לא מקשי קשי לה ולאו
 עלויי מעלי לה גבי שביעית עבדינן מידי דודאי קשי לה גבי מקח וממכר
 עבדינן מידי דודאי מעלי לה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען
 מחליף וארז אין גזעו מחליף והא יידריש ר׳ חייא בר לולייני מאי דכתיב 2צדיק
 כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה אם נאמר תמר למה נאמר ארז ואם נאמר
 ארז למה נאמר תמר אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר הייתי אומר מה ארז
 אין עושה פירות אף צדיק אין עושה פירות לכך נאמר תמר ואם נאמר תמר
 ולא נאמר ארז הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף אף צהיק אין גזעו מחליף
 לכך נאמר ארז אלא הב״ע בשאר מיני ארזים כדרבה בר רב הונא ״דאמר
 רבה בר רב הונא אמרי בי רב י׳ מיני ארזים הן שנאמר 3אתן במדבר ארז שיטה
 והדם ועץ שמן אשים וגו׳ ארז ארזא שיטה תורניתא הדם אסא עץ שמן אפרסמא
 ברוש ברתי תדהר שאגא ותאשור שורבינא הני ז׳ הוי כי אתא רב דימי אמר
 הוסיפו עליהן אלונים אלמונים אלמוגים אלונים בוטני אלמונים בלוטי אלמוגים

 כםיתא

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 ,טומאת אוכלין הלכה יח:

 לז ג מיי׳ פכ״ג מהל׳
 מטרה הלכה טו סמג
 עשי! פב טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רטו סעיף יד:
 לוז ד ה מיי• פ״א מהל׳

 שמיטין הלכה כא כנ:

 דליה ליה האי שיעורא אלא שיעור אחרינא כגון מג׳ ולמעלה אסור: וקוצץ. מלמעלה מעשרה היזק הוא לאילן ומכחישו: הא אידך.
 טפח או ב׳ טפחים מעליא ליה ואמאי קחני לעיל ג׳ טפחים במשהו סגיא: מכאן ואילך. מן הקרקע עד ג׳ ומג׳ עד י׳: לא מקשי
 קשי. כל כך ולא עלויי מעלי אלא מססקא לן משוס דזימנין קשי וזימנין מעלי: הלכך גגי שביעית. שאסור לזמור אילן כדי שיבריא עבדינן
 מידי דודאי קשי דפשיטא לן ביה דלא ישביח בזימור זה משום דספק איסור דאורייחא לחומרא אבל גבי מקח וממכר דעת המוכר לשייר
 לעצמו כדי מחיית האילן ודאי: אם נאמר תמר. שעושה פירוח ואין גזעו מחליף למה נאמר ארז שגזעו מחליף ואין עושה פירוח קשו קראי
 אהדדי אס מדמהו לארז ותמר מכל וכל: אן* צדיק אין עושה פירות. שאוכל צדקוחיו בעוה״ז ואין לו(א) לעוה״כ א״נ שאין מאכילין אומו פרי
 מעלליו לכך נאמר חמר כדכתיכ נמי קרא אחרינא אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו (ישעיה ג<: אין גזעו מחלין*. אם נקצץ: אןו
 צדיק אין גזעו מחלין*. אס ממ שלא יוליד בן כמותו. א״נ אס יפול לא יקום: לכך נאמר ארז. כדכתיכ כי שבע יפול צדיק וקם (משלי כל):
 ארזא. קיצ״א בלע״ז: חורניחא. פי״ן. כל שמות הללו הס היו בקיאים כהס: אפרסמא. >5< שף שממנו עושין הזפת כן נראה בעיני: גרתי.
) שף וא״כ אפרסמא הוא שממנו יוצא שמן אפרסמון: שורגיגא. לא אימפרש: ומקשינן הגי שגעה הוו: הוסיפו  בויי״ש: שאגא. איכא דאמר יג
 עליהן. חכמים על אוחן שבאותו פסוק: אלונים. כוטמי כדמחרגמא תחת האלה בוטמא (בראשיח לה<: גלונוי. קיישנ״א שטעון גלונ״ץ:

 כסיחא

 רבינו גרשום
 (דתניא) [דתנן] וכו׳ א)
 משום דכקרקע דמי:
 ביערת הדבש. מדשני קרא
 בדיבורא דמצי למימר
 כצפיחית הדבש וקאמר
 יערת הדבש להכי מפרש
 ליה ר׳ אליעזר הכי:
 מיתיבי דבש הזב מכוורת
 אינו לא אוכל ולא
 משקה. דליכא תורת אוכל
 ותורת משקה עליו: בשלמא
 לאביי. דמתרץ לעיל באותן
 שתי חלות דמשום דמוקצה
 ניחא. הא קמ״ל דאע״ג
 דזב מוקצה הוא. החלות
 וליכא תורת אוכל עליו.
 אלא לרבא דמתרץ לה כר•
 אליעזר דכקרקע רמי אמאי
 אינו לא אוכל ולא משקה
 דהא לאו כקרקע דמי הואיל
 דזב ופירש מכוורת: אמר
 רב זביד כגון שזב על
 גבי כלי מאוס. דאינו ראוי
 לא לאוכל ולא למשקה
 ומוקצה מחמה מיאוס הוא:
 קשקשין. שנפל על הקש
 ועל החבן דמטושטש הוא
 ומוקצה הוא: מיהיבי דבש
 בכוורת כוי בשלמא לאביי.
 דמוקים לה באותן ב• חלות
 ניחא דמש׳׳ה אינו לא אוכל
 ולא משקה. הא נמי מצי
 לתרוצי בב׳ תלות דמוקצות
 נינהו ולהיכא דחישב עליה
 לאוכלה מטמא טומאת
 אוכלין. אלא לרבא דמוקים
 לה כר׳ אליעזר דכקוקע
 דמי אע״ג דחישב עליה
 אמאי מטמא טומאת אוכלין
 הא דבש כוורת כקרקע דמי
 ובדין הוא לא מטמא: אמר
 לך רבא תריץ הכי חישב
 עליו לאכילה אינו מטמא
 טומאת אוכלין. רכקוקע
 דמי: תניא כוותיה דרב
 כהנא. דאמר לעיל דבש
 בכוורת אינו יוצא מידי
 מאכל לעולם אע״ג דלא
 חשיב לאכילה: מכר לו
 זיתים לקוץ. להיות שלו
 העצים: מניח שתי גרופיות.
 טפחים סמוך לקרקע כדי
 שיחניט אחר באותו גזע:
 הלוקח שאר אילן מחבירו
 לקוץ. מגביה מן הקרקע
 טפח יקוצץ רבכך יחניט
 אחר באותו שיור טפח:
 בתולת השקמה. אם מכר לו
 לקצוץ ענפיה מיכן ומיכן
 ולא הסדן עצמו מגביה ג׳
 טפתים וקוצץ כל הענפים
 קטנים שדן מג• טפחים
 ולמעלה מן הארץ •לא
 אותן הענפים שבתוך גי
 טפחים סמוך לארץ דקשה
 לאילן אם קוצצן: וסד;
 שקמה. אם קנהו לקוץ
 לפי שחזקה היא וכבר
 השרישה יפה בארץ מגביה
 ב, טפחים וקוצץ הכל
 הסדן עצמו לסי שמאותן
 ב• טפחים יכול להחליף נ)
 מן הקשר הסמוך לקרקע
 וקוצץ הכל: חופר ומשרש.
 אפי׳ השרשים וקוצץ משום
 דלית להו תקנתא: שאין
 גזעו מחליף. מאחר קציצתו.
 וכן בתולת השקמה יקצוץ
 ג׳ טפחים ותו לא. כלומר
 שמג׳ טפחים ולמעלה קוצץ
 ולא בתוך גי: ורמינהו
 כר מפני שהיא עבודה.

 בשביעית: אלא קוצץ למעלה מי׳ טפחים. דאין מועיל כלום לאילן. או גומם. או יחתוך כל הענפים עד הארץ בסמוך
 לארץ. למימרא דאי קוצץ למעלה מי• או גומם הענפים מעם האp הוא דקשי לה לבתולת שקמה. אכל אי עביד לה
 באידך ג־סא שמגביה ב׳ טפחים וקוצץ מעלי לה. והיכי אמרת דמגביה ג• טפחים וקוצץ [דמשמע] דבתוך ג׳ טפחים לא
 מעלי. מכאן ואילך כלומד מעם הארץ ולמעלה ועד ג׳ טפחים לא מעלי מה שקוצץ בתוך ג׳ הלכך כוי. דודאי קשי לה
 אם הוא גומם עם הארץ: מידי דמעל־ לה. היינו מג׳ טפחים ולמעלה: אף צדיק. חס ושלום אין גזעו מחליף שלא יהא לו בן
 שימלא מקומו: אף הצדיק אין עושה פירות. שכר לעולם הבא: לכך נאמר ןארז] דגזעו מחליף. והיכי אמרת דארז אין גזעו מחליף:

 הכא במאי עסקינן דאין גזעו מחליף בשאר ארזים. אבל ארז גופו ודאי מחליף: ברוש. ברתא. שיטה. תורניתא

 או נראה לצ״ל והרולה ממנו בשבת חייב. משוס כוי. בז נראה לצ״ל בקגיס ובגפנים מ! הפקק ולמעלה מן הקשר כי׳



 עין משפט
 נר מצוה

 לט א מיי׳ פריד מהלי
 מטרה הלכה ו שמג
 עשין פנ טוש׳׳ע מ״מ סימן

 רטו סעיף ט:
 מ ב מיי׳ שס הלכה ז

 טוש״ע שס סעיף י:
 מא ג מיי׳ שס הלכה ו

 טיש״ע שס סעיף ט:
 מכ ד מיי׳ שס הל׳ ה

 טיש״ע שס סעיף ו:
 מג ה ו מיי׳ שס הלכה ה

 טיש״ע שס ש״מ:
 טד ז [מיי׳ שס הלכה א]

 טיש״ע שס סעיף ו:
 מה ח מיי׳ פ״ל מהל׳

 ככורים ה״ל:
 מו ט מיי׳ שס פ״כ הלכה

 א:
 מז י מיי׳ שם הלי יג ע״ש

 השגות וכ״מ:

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פא.
 ערמונים.

 לעזי רש׳׳י
 קודיי״ל [קורי״ל].

 אלמוג.
 ביי״ש. גרגירים.

 לדיי״ר [לוריי״ר]. דפנה.
 קיישטניי״ר.

 [קשטיניי״ש]. עץ ערמון.

 רבינו גרשום
 שלועזין שפ״א. ערי.
 ביי״ש: כסיתא. בלע״ז
 קוריי״ל. קורלו: פיסי
 אם הגדילו. הנופות שהיו
 מתרחבות הרבה לכאן
 ולכאן אע״ג שהצל רע לבית
 השלחין לא ישפה המוכר
 לענפין. כלומר לא יקצוץ
 אוחן ענפין דמצי למימר
 הלוקח כי היכי דאין לי
 בקרקע שלך כלום שאם
 ייבש האילן אין [לי] רשות
 לנטוע אחר במקומו ה״נ
 אין לך רישות באילנות
 כלום לשפות. ואותן בדי
 אילן העולין מן הגזע היינו
 שעולין מן האילן עצמו
 בסמוך לארץ דלוקח הוי
 משום דהאילן שלו: ומן
 השרשין. שהן א) ברחוק
 האילן של בעל הקרקע
 משום דכקרקע דמי: ואם
 מתו. האילנות שיבשו אין
 להם קרקע ליטע אחרים
 במקומן: הגהילו. הענפים
 חוץ מקרקע שלו 0 ששייר
 לאילנות: ישפה. המוכר
 מפני שהצל רע לבית
 השלחין: מביא. בכורים:
 ואינו קורא. משום דלא
 קנה קרקע: אפיי בלוקח
 פירות מן השוק. מביא
 וקורא: מכדי תנא ליה. ר׳
 מא־ר במתני׳ דהקונה ב׳
 אילנות יש לו קרקע כיון
 דאשמועינן דיש לו קרקע
 ממילא שמעי׳ לטעמי׳
 דמביא וקורא למה למיתנא
 בדוכתא אחריתא דמביא
 וקורא. אלא לאו ש״מ
 להכי דלוקח פירות מן
 השוק דמביא וקורא: והא
 כתיב אשר תביא מארצך.
 ולהיכא דלקתן מן השוק
 לאו ארצו היא: למעוטי
 אדמת עכו״ם. דאי קבלה
 באריסות או בקבלנות אינו
 מביא וקורא דלאו אדמתך
 קרינן ביה: והא כתיב
. ולהיכא  אשר נתתה לי ה,
 דלקחן מ; השוק לא מצי
 למקרי הכי: ומשני היינו
 דיהבח לי זוזי וזבני בהו
 פירי: תיובתא. דרב יהודה
 אמר שמואל דאמר לעיל

 א) אולי צ״ל שהן נמוך
 הקרקע של נעל הקרקע.
 נו נראה דצ״ל ששייך לאילנית.

 מכאן מוטח רבינו תס לערמוניס אין זה שקורין
 קשטניי״ס להא כפ׳ לולב הגזול (סוכה לף לב:) אמר
 ענף עץ עכות שענפיו חופין את עצו ואיזה(זה) הוי אומר זה הלס וסריך
 ואימא זיתיס כעינן עכות וליכא ואימא רולכא ואי ערמון שהוא דולכא
 היינו קשטניי״ס מאי פריך הלא אינו
 עץ עכות: ממאי מדקתני משנה
 יתירה. י<וא״ת והא לתנא בסיפא
 כמסכת בכורים (פ״א משנה יא)
 הקונה שלשה אילנות בתוך של חכירו
 מביא וקורא ר׳׳מ אומר אפי׳ שנים
 אמאי איצטריך ההיא משנה כיון
 ללרכנן קונה קרקע א״כ פשיטא
 למכיא וקורא וכי תימא איילי לנקט
 ר׳׳מ שנים מביא וקורא נקט נמי
 שלשה לרבנן למביא וקורא מ״מ
 אמאי איצטריך תו לברי ר״מ בסיפא
 רקתני ר״מ אומר אפי׳ שנים מביא
 וקורא וכי תימא איילי דתנא רבנן
 מנא נמי ר״מ א״כ מאי קשיא ליה
 הכא משנה יתירא ללמא איילי דתנא
 רבנן תנא נמי ר״מ דלרכנן איצטריך
 לאשמועינן דמביא ואינו קורא דלקמן
 בעי מאי טעמא דרבנן בשני אילנות
 ועוד הימה לרשב״א דאי מחייב ר״מ
 בלוקח פירות מן השוק בסיפא
 דקאמר ר״מ אפי׳ שנים הוה ליה
 למימר אפי׳ לקח פירות מן השוק:
 ההוא למעוטי חוצה לארץ. והכי
 נמי דריש בפרק ראשיה
 הגז (חולין לף קלו. ושם) ארצך
 למעוטי חוצה לארץ וחימה אמאי
 איצטריך מיעוטא הא אמר בסוף פ״ק
 דקדושין (לף לו:) כל מצוה שהיא חלויה בארץ אינה נוהגת
 אלא בארץ ויש מפרשים משוס דבכוריס איתקשו לבשר בחלב דכחיכ
 (שמות כג) ראשיח ככורי אדמחך וגו׳ לא חבשל גדי בחלב אמו י)
 ובמכלתא בהדיא מקיש להו וס״ד שיהו נוהגין אף בחוצה לארץ כמו
 בשר בחלב ולרשב״א נראה דלא השיבי בכורים מצוה חלויה בארץ
 דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה דהחם גוף הפירוח מחוייבין במרומה
 דטבל נינהו ואסורין כאכילה ולכך חשובין הן מלוין בארץ אבל בכורים
 אין החיוכ תלוי כפירות אלא באדם דאין נאסרין באכילה אע״פ שלא
 הפריש מהן ככורים ועוד מדלא חייב מרומה ומעשר עד שיתמרח
 ככרי מוכח שהחיוב חלוי כפירוח לפי שלא הגיע עדיין זמן חיוכן
 אבל ככורים ודאי חובמ הגוף נינהו כע״ז דילפינן מינייהו כקדושין
 (לף לז.) שאין החיוב חלר בפירוח אלא באדם ואפי׳ בעודן באילן
 מחחייב כדהנן במסכה ככורים (פ״ג מ׳׳א) כיצד מפרישין בכורים
 יורד אדם לחוך שדהו ורואה חאנה שכיכרה אשכול שכיכר קושרו
 כגמי ואומר הרי אלו ככורים ואע״ג דאם אין לו [אינו] חייב לקנות
 מ״מ מובת הגוף ניגהו כמו חובת ציצית דאע״ג דאין חייב לקנות טלית

 כםיתא איכא דאמרי ערונים ערמונים אלמוגים
 ערונים ערי ערמונים דולבי אלמוגים כםיתא:
 מתני׳ א)אהקונה שני אילנות בתוך שדה
 חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר
בוהעולה מן (  קנה קרמע הגדילו לא ישפה ג
 הגזע שלו ומן השרשים של בעל הקרקע
 נואם מתו אין לו קרקע ימנה שלשה קנה

 קרקע ההגדילו ישפה יוהעולה מן הגזע ומן
 השרשין שלו ׳ואם מתו יש לו קרקע:
תנן התם חהקונה שני אילנות בתוך ,  גמ׳ ג
 של חבירו מביא ואינו קורא ר״מ אומר מביא
 וקורא אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב
 היה ר״מ אף בלוקח פירות ># מן השוק ממאי
 מדקתני משנה יתירא מכדי תנא ליה דיש
 לו קרקע פשיטא דמביא וקורא אלא ש״מ
 מחייב היה ר״מ אף בלוקח פירות מן השוק
אשר תביא מארצך ההוא  והא כתיב 1
 טלמעוטי חוצה לארץ והא כתיב 2אדמתך

אשר נתתה לי  למעוטי אדמת עכו״ם והכתיב 3
 דיהבת לי זוזי וזבני בהו מתיב רבה יהקונה
 אילן אחה בתוך של חבירו י)מביא ואינו
 קורא לפי שלא קנה מרקע דברי ר״מ
 תיובתא א״ל ר״ש בן אליקים לר׳ אלעזר

 מא

 כסיחא. אילן שגדל טם ויקר הרבה וקורין קוריי״ל: ערי. אילן
 שגדילין בו טי״ש וקורין לדיי״ר: ודולבי. קיישטניי״ר: מתני׳ הקונה
 שני אילנות. סתמא לא קנה קרקע סכיכיו כלל ואפי׳ מקום האילן
 והרי הוא כמי שקנאן לסירותיו שכשייכש יעקרנו רלך: קנה קרקע.

 דחשבי להו שדה האילן: הגדילו.

 הרחיבו הענפים הרבה: לא ישפה.
 לא יקצוץ אוחן בעל הקרקע אע״פ
 שהצל רע לטח השלחין דטון דאין
 לו קרקע לבעל האילנוח שהרי שעבד
 לו שדהו לצורך האילנוח כל צרכן שעל
 מנח כן לקחן: גזע. בגמרא נפב.] מפרש:
 שלו. של כעל האילן דמגוף אילנוח
 קאחי: של בעל הקרקע. דטון דמחחת
 לקרקע יוצא מקרקעו גדל: אם מתו.
 יבשו: אין לו קרקע. ליטע אילן אמר
 במקומן: קנה קרקע. דחשיבי שדה
 האילן. וכגמ׳ מפרש כמה יש לו קרקע
 והיאך נטועים דמצטרפי נשם:]: הגדילו.
 חוץ לקרקע שלהן: ישפה. המוכר
 דטון דאין גטועין כשל מוכר כי אס
 בקרקע של לוקח והמוכר לא שעבד
 לו קרקע שלו אינו מניחן ליכנס בשלו
 מאחר שמזיקין לו: גמ׳ הנן התם.
 כמסכת ככורים: ואינו קורא. לפי
 שלא קנה קרקע ולא קרינא כיה פרי
 האדמה אשר נתמה לי (לברים ט).
 ולקמיה פריך א״כ למה מטא: מביא
 וקורא. ור״מ לטעמיה דס״ל קנה
 קרקע אבל באילן אחד מודה: מחייב.
 להביא ככורים בלוקח פירות שבאילן
 ואותה שביכרה תחלה קושר בה גמי
 לידע שמבכרת היא והאי דקתגי

 הקונה שני אילנות משוס רבנן נקט להו דאילו רבי מאיר אפי׳ באילן
 אחד שאין לו קרקע מביא וקורא: משנה יתירא. הך דבכוריס:
 אלא ש״מ מחייב היה ר״מ פוי. והכי קאמר אפי׳ אס כדכריכס כן
 הוא דשני אילנות אין להן קרקע אפי׳ הכי מביא וקורא דלא חיישינן
 לקרקע גכי מקרא ככורים: והכתיב אשר תביא מארצך. אכל לוקח
 פירומ לא מביא ולא קורא: והכתיב אדמתך. ראשית בכורי אדממך
 תביא: למעוטי אדמת מכו״ם. שאס יש לו לעכו״ס קרקע בארץ ישראל
 ולקח ממנו סירות אין מביא מהן בכורים. ונראה בעיני דהט גרסינן
 והכחיכ אדמחך אדמחך שני פעמים כמיב ראשיח בכורי אדמחך
 בספר ואלה שמות בואלה המשפטים [כג] וככי תשא [לח וקמשני חד למעוטי
 אדמה עכו״ם וחד למעוטי אדממ גר שהרי הגר עצמו מן המביאין ולא
 קורין הוא כדתגן במסכת ככורים (פ״א מ״ל) שאין יכול לומר אשר
 נשבע לאכותינו לתת לנו [לכלים ט] ואתא האי קרא למעוטי דהקונה
 מפירות קרקע שלו לא מטא ולא קורא: תיובתא. וכל הנך
 קראי דלעיל מידרשי כספרי נפרשת כי מבא] וכמסכת ככורים כפרק קמא:

 מאי
 כשאין לו חשיכ חוכת הגוף: למעוטי אדמת עברם. רשכ״ס גרס והא תרי אדמתך כחיבי ולפי שקשה לו אידך אדמתך למה לי מגיה
 הספרים והא כחיט חרי אדמחך חד למעוטי אדמת עכו״ס וחד למעוטי אדמח גר ובחנם דחק עצמו דחד אדמחך דרשינן בפ״ק דבכוריס
 הנוטע בחוך שלו והבריך לחוך של חכירו או לתוך של רכים הרי זה אינו מטא משוס דכחיב אדמחך עד שיהו כל הגידולים מאדמחך ודוקא
 לוקח פירומ מביא וקורא לר״מ ולא מבריך בשל חכירו דטון דקנה מחבירו חשיב אדמתך ועוד לית לן למעוטי לוקח מגר טון דגר עצמו
 בר הבאה הוא כדתנן (שס פ״א מ״ל) אלו מביאים ולא קורין הגר מביא ואינו קורא לפי שאינו יכול לומר אשר נשבע לאבוחינו לחח לנו ומכח
 ההיא משנה לא היה מניח רטנו תס לגרים לכרך כרכת הזימון לפי שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ארץ טובה וקתני נמי (שסו כשהוא
 מחפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל וכשהוא מחפלל בטח הכנסח אומר אלהי אכוחיכם ואס הימה אמו מישראל אומר אלהי
 אבותינו ולר״י נראה דשפיר מצי אמר גר לאכותינו ולא קיימא לן כההיא משנה אלא כר״י דפליג עלה כדאימא בירושלמי (בטריס פ״א)
 דאמר תני בשם ר״י גר עצמו מביא וקורא מאי טעמא דאמר קרא (בראשית י0 כי אב המון גויס נתתיך לשעבר היה אב לארם מכאן ואילך
 לכל גרם ר׳ יהושע כן לוי אמר הלכה כר״י עובדא אתא קומי רכי אכהו ואורי כר״י והא דאמר כפרק כתרא דמכות (לף יכו.) כיון דאיכא
 גר דבעי למימר אשר נשבע לאבותינו ולא מצי אמר אתי שפיר כר״י וסמיך אלתמ לנו דסיפיה דקרא והא דאמר ר״י בירושלמי דמביא וקורא
 דוקא גר מבני קיני חוחן משה דמצי אמר לחח לנו שנטלו חלק בארץ כדכתיב והיה הטוב ההוא אשר ייטיב וגו׳ והטבנו לך (גמלבר י) שנתנו
 להן דושנה דיריחו כדאמר כספרי והכי נמי תניא בתוספתא דבכוריס ר״י אומר כל הגרים מביאים ואינם קוריס ובני קיני חותן משה מביאים
 וקורים ור״ח אומר דההיא דירושלמי משכשמא היא דהיכי מצי למימר גר קורא אפי׳ מבני קיני ארמי אובד אבי דהיינו יעקכ וירד מצרימה
 וירעו אותנו ויוציאנו וההיא דתוספתא מוקי כאמו מישראל דמצי אמר לאכותינו וכן לחח לנו אס הוא מבני קיני ופליג אמתנימין דמס׳ ככורים
 דקמני באמו מישראל מביא וקורא ולר״י נראה דמתנימין נמי איירי בבני קיני ולא פליג משוס דאמו מישראל לא מהני ליה למימר לחת לנו דהא
 אמו עצמה אינה קוראה כדחנן במחניחין (בכורים פ״א מ״ה) האשה והשליח והעבד וטומטום ואנדרוגינוס אינן קורין דלא נטלו חלק בארץ
 דממעט להו בספרי מאיש לפי פקודיו (במדבר כי) אע״פ שהיה להן חלק ע״י ירושה כ״ש הוא דלא קרי דלא עדיף מאמו: ההוא למעוטי
 אדמת עברם. תימה לרשכ״א אמאי איצטריך הא לר״מ יש קנין לעכו״ם בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר דתנן וע״ז לף כ:) אין משכירין בתים
 לעכו״ס כארץ ישראל ואין צריך לומר שדות ומפרש כגמ׳ ישם כא.) מאי ואין צריך לומר שדות דמפקיע להו ממעשר נמי ונראה לר״י דדלמא
 מהכא הוא דגמר ככל דוכתי דיש קנין מיהו אומר רשכ״א דההיא דע״ז (לף כא. ושם) יש לומר אפי׳ כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש0:

 ודלמא

 מםורת הש״ם
 א) [לעיל עא.], נ) ננ״מ קימ:
 לעמ רני יהודה], 1) ביכורים
 פ״א מ״ו לעיל כז. גיטי! לף
) [עיי תוספות לעיל מ.  מת״ ו
 ל״ה לא], ס) [עמ״ש על
 הנליון בתוס׳ ב״מ סא. ל״ה
 אלא], ו) [וע״ע תוס׳ פולין
 קג: ל״ה כל], t) [גתוס׳ ל״ה

 הא אמר וכו׳ וע״ש],

 תורה אור השלם
 1 ולקחת מראשית כל פרי
 האדמה אע1ר תביא
 מארצך אשר יי אלהיף נתן
ך ושמת בטנא והלכת אדי  ל
 המקום אשר יבחר יי

 אלהיף לשכן שמו שם:
 דברים כו ב
 2 ראשית בבודי אךמתף
 תביא בית י; אלהיף לא

 תבשל גדי בחלב אמו:
 שמות כג ־ט
 3 ועתה הנה הבאתי את
 ראשית פרי האדמה אשר
 נתתה לי יי והנחתו לפני יי
 אלהיף והשתךזוית לפני יי
 אלהיף: דברים כו י

 הגהות הב״ח
 (א) נסי ר״מ אף כלוקח
 פירומ האילן ממאי כצ״ל
 ותינוח מן השוק נמחק וכן

 כסמוך:

 מוםף רש״י
 כסיתא. מין ען העולה
 נקרקע היס ושמו קוראל״ו
 >ר־ה כב:;. ערי. לרר״ו שס
 האילן ואת פריו קורי! כיי״ש
 !שם!. דולבי. קשטאניי״א
שש. הקונה שני אילנות. ; 
 המוכר שני אילנות לחנירו ולא
 פירש לו קרקע :לעיל ם :.
 הרי זה לא קנה קרקע.
 ניניה! וחוצה להן וגס אס ממו
 אין לו קרקע ליטע אחריס
 נמקומ!, כלחנ! לקמן, ולא
 קנה אלא לפירותיו כל זמן
 שיתקיים האיל!, יאלינא דרננן
 אמיא לאמרי מוכר בעין רעה
 מוכר, אבל אליבא לר״ע יש
 לו קרקע ליטע אחריס
 במקומן אס ימותו אלי(לעיל
 עא. עי־ש שהוכיח כו סהסוגיא
 mm. מביא ואינו קורא.
 ללא מצי למימר פרי האלמה
 אשר נתתה לי ,:לעיל מ



 מסורת הש״ם
 א) [מנחומ מח. וש׳׳נ],
 ב) ימליח פי. ע״ש כתיכיח נו.
 תילין קלא:, ג) נ״א ד׳ מאיר,
 ד) חילץ פג: קלישין כה.
 יכמית קד: נדה סי: מנחית
 יח:קנ:מכוחיח:נלריסענ.,
 ס)[גיטין מז:],י) ודכריס כין,
 t) [כקדישץ נז:ז, ח) [ראה יכ
 כאן, ט)[צ׳׳ל אחרד״ה מעשר
 ראשי! ן. י) [דף יח:1,
 נ)1רקראכז,ל)1שס],מ)[כי
 תכא כי כז, נ) [לר״א כן יעקכ
 יעי׳ חיש׳ מנחוח ס: דייה יכי],
 D) [יע׳׳ע חיס׳ פסחים סי:
 דייה מכיאה ינמנחימ כא:
 ד״ה חולין ודף פ: ד״ה וכי
 יכזכחיס ע!. ד״ה וחולין כי׳
 ונמילין קל: ד״ה אי וכממירה
 כג. ד״ה אוכלי!], ע) צ״ל
 נכיכוריס. רש״ש, ס) צ״ל
 דהכא מאמר. קהילומ יעמנ,

 תורה אור השלם
 1 ולקחת מראשית כל פרי
 ךזאךמה אשר תביא
 מארצך אשר ין אלי־יך נתן
 לך ושמת בטנא והלכת אל
 המקום אשר יבחר יי
 אלךזיף לשכן שמו עזם:
 ובאת אל הכהן אשר יהיה
 בןמים ההם ואמרת אליו
 הגדתי היום לין אלהיף בי
 באתי אל הארץ אשר
 נשבע ין לאבתינו לתת
 לנו: דברים כו כ־ג

 הגהות הב״ח
 (א) גם' ר״א כן עזריה
 אומר מעשר ראשון לכהן
 כצ״ל וחינת אף נמסק:
 (בן רשנ״ם ל״ה מעשר שני
 יכי׳ לא מצי אכיל. נ״כ ימימה
 לי הא א-מא בקדישין דף
 נד ע״כ יכן ככמה מקומומ
 דר״מ ס״ל דמעשר שני ממין
 גביה היא יאין רשאי לימן
 כמתנה וכאן אי אפשר למלן
 כמו שמתרץ בגמרא שם יאין
 לומר ללזה פרשכ״ס לאיהו
 לא מצי אכיל ואז מולה ר״מ
 ליכול לימנו לכהן זה אינו
 לא״כ ה״ל לגמרא למרץ כך
 בקלישץ לף הנ״ל הא לתנינן
 הפולה מעשר שני שניתן
 לו נמתנה ר״ל כהן שפודה
 מעשר שני מפירות בכירים
 שניתן לו נמתנה דזה שרי
 ולמה נכנס בדחוקים וצ״ע
 וצ״ל דג״כ סודה המעשר
 שני ואח״כ נימנו לכהן מספק
 שמא הוא בכורים: (ג) ד״ה
 כל הראר יכו׳ דאיכא מכיאי
 ביכורים טובא שמכיאין:
 (1) ד״ה ולקחת וכו׳ הנצירה
 וההכאה עד לירושלים

 כולה נאדס אחד:

 מוסף רש׳׳י
 וקא מעייל חולין לעזרה.
 מידי דלא איחעניד ניה צורך
 גנוה !חוליו קל:!. מעשר
 ראשון אף לכהן. לככ״ד
 מקומוח נקראו כהניס לריס,
 הלכך אע״ג למעשר ראשון
 לד כחינא כיה, כהנים נמי
. כל  משממעי (חוליו קלא)
 הראוי לכילה אין בילה
 מעכבת בו. לקתני האומר
 הד עלי ס״א עשריניס מניא
 ס׳ בנלי אחד ואחד ככלי אמר,
 ימפרש טעמא משוס דקים
 להו לרבנן דששיס נכללות ככלי
 אמד אבל ס״א אינן נכללות
 יפה, ימומבינן וט אי! נבללומ
 מאי הר יהתנן אס לא בלל
 כשר, ימשני ר׳ זירא הראר
 לנילה אין בילה מעככת בי,
 דאפילי לא כלל כשר, ושאין
 ראר לכילה כילה מעכבת כי
 לראיי לכילה כעינן, לאפשר
 להחקייס נו מציח מנחה
 (יבמות קד: 1כעי״ז נדדים עג.
 קדושיו כה מכות יח: חולי!
 פג מותות ית: שם קג: חדה
 סו:.. ומת שליח בדרך.
 וחזר והביא! הוא נעצמו,
 מביא ואינו קורא. יאי
 וטומטום ואנדרוגינוס והשליח

 פא: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא

 םפוקי מספקא לד״ו ומי מםפקא ליה
 והא קתני לפי שלא קנה קרקע דברי ר״מ
 אימא שמא לא קנה קרקע וליחוש דדלמא
 לאו ביכורים נינהו איוקא מעייל חולין לעזרה
 בדמקדיש להו והא בעי מיכלינהו גדפריק

 להו ודלמא לאו בכורים נינהו וקא מפקע להו
 מתרומה ומעשר ידמפריש להו בשלמא
 תרומה גדולה יהיב לה לכהן מעשר שני נמי
 יהיב ליה לכהן מעשר עני נמי יהיב ליה לכהן
 עני אלא מעשר ראשון דלוי הוא למאן יהיב
 ליה הדיהיב ליה לכהן כר״א בן עזריה ב*דתניא
 י תרומה גדולה לכהן מעשר ראשון ללוי דברי
רבי עקיבא רבי אלעזר בן עזריה אומר (  ג

 ׳מעשר ראשון >א< אף לכהן ודלמא בבורים נינהו
 ובעו קרייה ייקרייה לא מעכבת ולא ייוהאמר
כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת  ר׳ זירא ט
 בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו
כר׳ יוסי בר חנינא דאמר 2בצרן (  ידעביד להו ה
 ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך מביא
 ואינו קורא מאי טעמא דכתיב 1ולקחת והבאת

 עד

 מאי נועמא דר״מ באילן אחד. כיון דאינו קורא משוס דכמיכי) אשר
 תביא מארצך למה מביא הא מהכאה נמי ממעט ליה קרא: מםפקא
 להו. אי קנה קרקע מן הדין או לא והאי דאמרי לא קנה קרקע
 היינו משוס דיד המוכר על העליונה דמספיקא לא מפקינן מיניה:
 דלמא לאו בכורים נינהו. דשמא לא
 קנה קרקע וקמעייל חולין לעזרה
 ודרשינף) כסיפרי״) כי ירחק ממך
 המקום וזכחח (לברים יכ< כריחוק
 מקום אחה זוכח ואי אתה זובח
 בקירוב מקום חולין שלך והוא הדין
 לכל הבאח חולין בעזרה שאסור אי
 נמי מדרכנן דלמא איכא דחזי ליה
 דגוהג בהן מנהג חולין כדינן וסבור
 קדשים הן הואיל ואיימינהו בעזרה
 ואחי לזלזולי בקדשים: דמקדיש להו.
 על החנאי אי הוו כיכוריס שפיר ואי
 לאו ליקדשו לקנות בהן קרבן: הא
 בעי מיהלינהו. לכהן ושמא קדושת
 דמים יש בהן ונהנה מן ההקדש ומעל:
 ומשני דפריק להו. אחר שהניחם לפני
 המזבח והניף: וקא מפקע להו
 מתרומה כוי. ונמצא אוכל טבלים
 אבל בכורים הרי הן כתרומה דכתיכ
 (לברים יב) תרומת ידך אלו הבכורים
 וכל שדהו יכול לעשות ככורים כדתנן
 כמסכת בכורים (פ״ב מ״ל). ומשני
 דמפריש: למאן יהיב ליה. ואין לנו
 לעשות תקנה לגזול את הלויס: נ»מעשר
 שני נמי. אס שנה ראשונה או שניה
 של שמיטה הוא דיהיכ ליה לכהן דאיהו
 >0 לא מצי אכיל ליה דלמא ככורים
 נינהו: מעשר עני נמי. אס שנת שלש
 היא: מעשר ראשון לכהן. ולא ללוי
 כדמפרש ככתוכות כפרק האשה
 שנמארמלה נכו.] ומוקי לה לכתר
 דקנסינהו עזרא ומשמע ליה לר׳ אלעזר כן עזריה לרם דקרא אף
 כהניס במשמע דבעשריס וארבעה מקומות נקראו כהניס לרם: ובעי
 קרייה. והיאך יאכל מהם בלא קרייה: לא מעכבת. כדאמרינן כפ׳
 כמרא דמסכמ מכותי): כל הראוי לבילה. במנחות כפרק המנחות ןקג:] תנן
 מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון ומביא בכלי אחד ואם אמר הרי
 עלי ששים ואחד מביא ששים בכלי אחד ואחד ככלי אחד ומסרשינן
 טעמא בגמ׳ 1שס1 משוס דששיס גבללין ביחד יפה בלוג שמן אגל ששים
 ואחד אי אפשר להבלל ופרכינן וכי לא בלל נמי מאי הוי והתנן נשם יח.] אס
 לא כלל כשר ומשני א״ר זירא כל הראוי לבילה כגון ששים עשרון
 אס לא בלל כשר אבל ששים ואחד שאין ראוי לבילה בילה מעכבח
 כו כלומר מה שאי אפשר להכלל מעכבח כו דכיון דכחיבל) ויצק עליה
 שמן וצוה לכלול דכתיכל) בלולה ש״מ שצוה הקב״ה להביא מנחה שיכול
 לקיים בהן מצות בלילה וכשהוא מביא ששים ואחד מנחה כזו לא צוה
 להכיא והרי הוא כמכיא מנחה מן הקטניות דאינה כלום שכל דבר
 שצוה הקב״ה להכיא יש עיכוב כעיקר הכאחו להכיא כאוחו ענין
 שצוה הכחוב ולא בענין אחר אבל מצות האמורות באותה מצוה כגון
 תנופה בקרבן בלילה כמנחה יש שמעככין אס גילה הכחוכ לשנוח
 עליו ולעכב ויש שאין מעכבין. וגבי בכורים נמי דחזו לקרייה בעינן
 ואע״ג דאיכא מכיאי ככורים » שמביאין ולא קורין במסכה ככורים
 >פ״א מ״ל< ה״מ כגון גר דמעיקרא כי מייתי ע״מ שלא לקרות מייתי
 להו וכגון מהחג ועד חנוכה דמכיא ואינו קורא כדנפקא לן מקראי
 בסיפרי״) אבל הנך בכורים דמייחי להו מספיקא שמא טעונין קרייה
 מן ההורה דשמא קנה קרקע והלכך חזו לקרייה בעינן: בצרן ושיגרן
 ביד שליח. או שמח שליח כדרך שהשליח עצמו כצרן ומח כחצי הדרך
 ומינה שליח אחר תחתיו עד לירושלים או שהביאוהו הבעלים עצמן
 משם ואילך: מביא ואינו קורא. אין הכעליס קורין כדמפרש טעמא:
 ולקחת והבאת. דכחיב ולקחה מראשימ כל פרי האדמה אשר חביא
 והאי ולקחת קרא יתירא הוא דמצי למיכתב והבאת מארצך ודרשינן
 ביה מי שלוקח דהיינו בוצר הוא מביא דכעינן הכצירה והכאה (י) כולה
 עד לירושלים באדם אחד הלכך היכא דבצרן איהו והשליח הביאן לא
 הויא לקיחה והבאה באחד אלא בשנים וכן היכא דמית בדרך לא הויא
 לקיחה וגמר הבאה באחד אכל היכא דבצרן שליח והביאן לירושלים
 אז קורין הבעלים דשלוחו של אדם כמותו רכול לקרוח הנה הבאחי וגו׳
 ומיהו שליח עצמו לא בר קרייה הוא כדחנן במס׳ בכורים 1פ״א מ״ה] שאין יכול

 מאי טעמא דר״מ באילן אחד ומ׳׳ט דרבנן
 בשני אילנות אמר לו דבר שהראשונים לא
 אמרו בו טעם תשאלני בבית המדרש כדי
 לביישני אמר רבה מאי קושיא דלמא ר״מ
 באילן אחד ספוקי מספסא ליה ורבנן אבשנ

 אילנות

 ודלמא לאו בכורים נינהו וקא מעייל חולין לעזרה. בכל מקום
 שיש כעין הקרכה כי הכא שיש הגשה או חנופה למ״ד׳)
 וכן כפרק הזרוע (חולין לף קל: ושם ל״ה אי) גכי חזה ושוק דקאמר
 אי מאכראי לפני ה׳ כמיב ואי מגואי קא מעייל חולין בעזרה ויש

 בהן חנופה אבל דבר שאין עושין כו
 הקרכה כלל בההוא אין שייך איסור
 הכנסח חולין בעזרה דאל״כ לא ילכש
 כהן כגדי חול רמס כעזרה וגם
 ישראל לא יכנס בעזרה ועוד דקאמר
 בהקומץ רבה (מנחומ דף כא: ושם ל״ה
 חולין) יאכלוה שיאכלו עמה חולין
 ותרומה כדי שתהא נאכלת על
 השבע«: אלא מעשר ראשון דלוי
 הוא. ואע״ג דדמאי אינו מחייכ ליתנו
 מספק משוס דמצי אמר אייחי ראיה
 דלא ממוקן הוא ושקול אומר רשכ״א
 דלא דמי דהכא אין הכהן מוחזק יומר
 מן הלר ושל ישראל ממה נפשך אינס
 דאס ככורים הם דכהן הס ואם לאו
 בכורים נינהו א״כ מעשר ראשון הוא
 והוי דלוי ועוד דמאי דלא הוי אלא
 ספיקא דרבנן אין צריך לקיים מצות
 נתינה: דמקדיש להו. תימה
 דבפ׳ התודה (מנחות לף פ: ושם ל׳׳ה וכי)
 גבי תודה שנתערבה בתמורה דמשני
 דלמא לאו תודה היא והוי לחס חולין
 בעזרה ואמאי לא פריך דלקדיש ליה
 על תנאי שאס אינה מודה יקדש
 הלחס לבדק הכית או לדמי נסכים
 וי״ל דגכי חודה כיון שעשה ארבעים
 חלומ מארבעה מינים מוכחא מילחא
 טובא שלשם חודה מביאם ולהט
 אפי׳ הקדיש על מנאי חשיבי חולין
 כעזרה כיון שאין דרך לעשומ משאר
 הקדש מה שעשה מזה אבל הכא

 בכורים כי מקדיש להו לדמי לא מיחזי חולין בעזרה אלא כשאר
 הקדש שדרך להביא הקדש בעזרה כדאמר >תמיל כט. מדות פ״ג מ״ח<
 גפן של זהב הימה שם שכל מי שמחנדב גרגיר מביא ומולה בה שאינו
 עושה בכורים«) אלא הגשה אצל המזכה לרכגן ואפי׳ לראכ״י דמצריך
 חנופה אין הוכחה כל כך מתנופה שלשם ככורים מביאן ואפי׳ בקריאת
 הפסוקים אין הוכחה כל כך אלא הר כקורא בתורה הואיל ואינו
 עושה כגוף הפירוח כלום: תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי
 דברי רבי עקיבא. ודלא כפ״ה דפירש דסליגי כהר דקנסינהו עזרא
 אלא מדאורייחא פליגי כדאמר כיש מומרוה (יבמות דף פו:) דמפיק
 טעמא מקראי והוי לר״ע דוקא ללוי ולרכי אלעזר אף לכהן אבל כתר
 קנסא הוי לר״ע אף לכהן ולרבי אלעזר כן עזריה דוקא לכהן וה״מ
 לשנויי הכא אפילו כר״ע ובתר קנסא אי נמי שיפריש עליה ממקום
 אחר על תנאי שאם אינן ככורים יהו פירות הללו מעשר ואס הם
 ככורים יהא מעשר של אלו בצפונם או כדרומס ומעשר עני שלהם
 יהיב ללוי עני ואס מעשר שני יעלה ויאכל כירושלים וכחד מהנך
 שנויי צריך לשנויי אליבא דר״מ דמאי טעמא באילן אחד מביא ואינו
 קורא דלדידיה ליכא למימר כר׳ אלעזר בן עזריה דבהדיא סליג עלה
 כיש מותרוה (שם.): כל הראוי לבילה כוי. עיקר מלחא כפ׳ המנחות
 והנסטס (מנחות דף קג: ושם) גט הרי עלי ס״א כדפירש הקונטרס
 וא״ת ומאי פריך התם וכי לא בלל מאי הוי והתנן אס לא בלל כשר
 נהי דכלילה לא מעככא מ״מ לכתחלה מצוה לבלול וטוב שיכיאו בשני
 כלים דיכול להביא בין ככלי אחד בין בשני כלים כמו שירצה כיון
 מדר סחס דדוקא כי אמר הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד
 מנן המס (לף קב: ע״ש) דאס הביא בשני כלים פסול ואומר ר״י דהך
 דס״א קאי אהך דקתני רישא מתנדב אדם מנחה ששים עשרון ומביא
 ככלי אחד ואס אמר הרי עלי ס״א כלומר מנחה של ס״א דהשתא
 צריך להביא ככלי אחד דטון דאמר מנחה לקרבן גדול קא מכרן:
 דעביד להו בר׳ יוסי בר חנינא. פי׳ שלא עשה לקיחה והבאה
 כאחד וא״ח ומי דחקו לומר דעטד כר׳ יוסי בר חנינא
 לימא דעכיד כמחני׳ ששיגרס לגמרי כיד שליח כדחנן במסכח
 בכורים >פ״א מ״ה) דשליח מכיא ואינו קורא ויש לומר דהכיפ) קאמר
 ר״מ מביא ואינו קורא משמע שמביא הוא בעצמו ולא
 שמשגרס ביד שליח: בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח

 בדרך

 עין משפט
 נר מצוה

 מח א ב ג ד ה מיי׳ כ״ד
 מהל׳ ככורים הלכה ד

 סמג עשי! קמ:
 מט ו מיי׳ פ״י מהצי
 מרימימ הלכה א סמג
 לאדן רכד טור י״ד סימן

 שלא:
 נ ז מיי׳ ס״א מהל׳ מעשר

 הלכה ד:
 נא ח מיי׳ פ ״ד מהלכימ

 ככורים הלכה ד:
 נכ ט מיי׳ פי״ז מהלי

 מעשה קרננימ הלכה ו:
 נג י מיי׳ פ״ד מהלכות

 ככורים הלנה ד:
 נד כ מיי׳ שם הלכה מ:

 לומר אשר נתתה לי ה׳ וה״נ בצרן ושלחן ע״י שליח דפטר להו מקרייה והא ליכא למיפרך דמהבאה נמי יפטר שהרי בקרקע קדשו כדחנן כמס׳ ככורים:
 מכד

 אפשר לימר שהכיאי שליח אחר, לאפילי לא מת שלית ראשון אינו קורא, לתנ! (ככורים ס״א מ״הן האשי נמי. טי! לליליה נינהו ומשו״ה מצי יהיכ להו לכהן: אלא מעשר ראשון.
 מכיאין ולא קודאין, שאין יכיליס לימר אשר נתחה לי!ניטיו מז::.

 רבינו גרשום
 דמביא וקורא: מאי טעמא
 דר׳ מאיר באילן אחד.
 דאמר ואינו קורא אי ס״ל
 דהקונה אילן אחד קנה
 קרקע למה אינו קורא ואי
 לא קנה קרקע אמאי מביא:
 ומאי טעמא דרבנן בשני
 אילנות. אי קנה קרקע
 אמאי אינו קורא ואי לא
 קנה קרקע אמאי מביא.
 אמר רבה. מאי קושיא
 כלומר אמאי לא אמרי׳
 בהם טעם דלמא לר׳ מאיר
 באילן אתד מספקא ליה
 אי קנה קרקע אי לאו
 ומש״ה מייתי ולא קרי.
 וכן הכי נמי לרבנן בב׳
 אילנות: ומי מספקא ליה.
 לר׳ מאיר אי קנה קרקע:
 והא קתני לפי וכו׳ אימא
 שמא וכר. ולא מצי למיקרי
 מספיקא מן האדמה אשר
 נתתה לי הי: ואמאי מביא
 מספיקא והאיכא למיחש
 דלמא לא קנה הקרקע
 ולאו בכורים נינהו וקא
 מעייל חולין לעזרה. וקיימא
 לן דאין מביאין חולין
 לעורה: ומשני דמקדיש
 להו. לפירות דהוי קדשים
 והדר מעייל להו: והא
 בעי לבכורים למיכלינהו.
 כהן והקדש לא מצי כהן
 למיכל דסתם הקדש לבדק
 הבית הוא: ומשני דפריק
 להו. המביא והדר מצי
 למיכלינהו: ודלמא לאו
 בכורים נינהו וקא מפיק
 לד,ו מתרומה ומעשר. דלא
 קא יהיב מינייהו תרומה
 [ומעשר] ומשני אי דמפר״
 מע״ש דדידיה הוא. דמש״ר
 מצי יהיב ליה לכהן. אלא
 מעשר ראשון דלוי הוא
 וללוי לא מצי יהיב ליה
 משום דכבר בכורים הוא
 ולא מצי למיכל בכורים
 כי אם כהן: ומשני דיהיב
 ליה לכהן כדר׳ אלעזר
 וכר: וליחוש דלמא קנה
 קרקע וביכורים גמורין
 נינהו ובעי קריאה ואמאי
 אינו קורא: ומשני קרייה
 לא מעכבא. דאע׳׳ג דלא
 קרא לא מעכבא: ולא
 והאמר ר׳ זירא. במס׳
 מנחות: כל הראוי לכילה
 אין כילה מעכבת. כלומר
 ששים עשדונים בכלי אחד
 ראוין לבלול בלוג שמן
 ששים ואחד אין נבללין
 בכלי אחד ולא בלוג אחד
 ואם הן ששים בלבד בכלי
 אחד הואיל וראוין לבלול
 אע׳׳פ שלא בללן אין
 בילה מעכבת בהן. ושאין
 ראוין לכילה בילה מעכבת
 בהן. הכא נמי הואיל
 דהני בכורין אין ראוין
 לקריאה קריאה מעכבת:
 ומשני דעביד בהו כדר׳
 יוסי בר׳ חנינא דפוטרין
 מן הקריאה דאמר ר׳ יוסי
 בר׳ חנינא בצרן. לבכורים
 ושגרן ביד שליח ומת שליח
 בדרך והביאן שליח אחר
 מביא ואינו קורא מאי
 טעמא וכו׳ והכא ליעבד
 הכי שישגרן ביד שליח
 ובחצי הדרך ישגר שליח
 אחר שיקבלן מידו: ואינו
 קורא מאי טעמא דכתיב

 א) צ״ל למפריש להו: מעשר שני



 עין משפט
 נר מצוה

 נה א מיי׳ סכ״ד מהל׳
 מכירה הצ׳ ז סמג עשי!
 פכ טוש״ע ח״מ סי׳ רמו

 סעיף י:
 נו ב מיי׳ שס טוש״ע שס

 נרנו:
 נו ג מיי׳ שס נווש׳׳ע שס

 סעיף י:
 נח ד מיי׳ שס הל׳ ft כ

 נווש״ע שס סעיף י:

 רבינו גרשום
 ולקחת והבאת וצריך שיהא
 לקיתה והבאה בתר והא
 ליכא ההא הביאן אחר:
 ומקשי׳ ואמאי אינו קורא
 מכדי פסוקי נינהו. אותו
 וידוי ליקרי ומה בכך: אמר
 ליה משום דמחזי כשקרא.
 דמספיקא היכי מצי למיקרי
 מן האדמה אשר נתת׳ לי
 הי: ורב משדשי׳ בדיה דרב
 חייא אמר. משום הכי לא
 מצי למקרי דכי קרי בכי
 האי גוונא אתי לאפקועינהו
 מתרומה ומעשר דביכודים
 לאו בני תרומה ומעשר
 נינהו: כל שרואה פני
 החמה. כל שעולה וגדל
 מן הקלח של עץ מאותו
 שרואה פני חמה היינו
 הגזע והוי של בעל האילן
 וכל שעולה מאותו שאינו
 רואה פני חמה. שמכוסה מן
 הקרקע היינו מן השרשים
 והרי הן כקרקע: והעולה
 מן הגזע אמאי שלו וליחוש
 דלמא מסקא ארעא שירטן
 גרבי ל״א בלע״ז א) מן הגזע
 וקלחו כלומר שהגדילו
 ומיחזו כג׳ בדי אילנא יאמר
 הלוקח אלו ג־ אילנות זבינת
 לי ואית לי ארעא: יקוץ.
 כלומר כשיגדיל מן הגזע
 יכול בעל הבית לכופו לבעל
 האילן לקוצצו כדי שלא
 יחזיק בקרקע: דקל אין
 לו גזע. שאם מכר דקל
 לחבירו ויבש אין לו ללוקח
 בגזעו של דקל כלום.
 דכיון דלחפור ולשרש
 קיימי כדאמר לעיל בדקלים
 ובארזים חופר ומשרש
 אסוחי מסח דעתי׳ הלוקח
 דקסבר דבעל הקרקע
 שיחפור ויקח השרשים יקח
 נמי הגזע. אותן שרשים
 הרואין פני החמה: והא
 קונה שני אילנות. בתוך
 של חבירו דלחפור ולשרש
 קיימי כדקתני מתני׳ הרי
 וה לא קנה קרקע וכוי
 ואם מתו אין לו קרקע
 ואפי׳ הכי העולה מן הגזע
 שלו: אלא אמר רב פפא.
 הכי תריץ לה אין לו
 גזע לבעל דקל לפי שאינו
 מוציא גוע ואינו יכול לכוך
 לבעל הקרקע לומר לו אל
 תעקרהו שמא יעלה כלום
 מן הגזע לפי שאין גזעו
 מחליף: ולרב זביד. דאמר
 לעיל אין לו גזע לבעל דקל
 משום דאסוחי מסח דעתי׳.
 קשי׳ מתני׳ דקתני העולה
 מן הגזע שלו. אלמא הוי
 דבעל האילן של לוקח:
 ומשני מתני׳. מתוקמא כגון
 דובין ליה קרקע של מקום
 האילנות לחמש שנין שאם
 מתו רשאי לנטוע אתרים
 תחתם עד סוף ה׳ שנים
 דהשתא בתוך שנים הללו
 לא מסח דעתי׳ מיניה ויש
 לו גזע אבל להיכא דלא
 זבין להן אלא דקל לחוד
 אסוחי מסח דעתי׳ ואין
 לו גזע: £יםק' וכמה.
 קני מן הקרקע תחתיהן
 באותו שיעור שהנופות
 נוטות: וביניהן. בין כל
 אילן ואילן קנה אותו קרקע
 כשיעור דמפ׳ לקמן: וחוצה
 להן. prfr מרוחב הנופות

 א) נראה דצ״ל למעלה מן
 הנזע והקלת: ואייל תלתא
 וכינת לי. כלימר לאתר שיגדילו

 ומחוו וכוי

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פב.
 בדרך מגיא ואינו קורא. תימה הא נראו לקריאה ונדחו והוה לן
 למימר ירקבו כדא״ר זירא בסרק במרא דמכות (לף יח: ושס< הפריש
 ביכורים לפני החג ועבר עליהם החג ירקבו משוס דקודס החג הוו
 חזו לקריאה ואחר החג תו לא חזו וחשיב להו מטעם זה החס אין
 ראויס לכילה דכילה מעכבח בהן
 ותירץ רבינו חיים דהכא איירי כגון
 שהיה כדעתו מתחלה כשבצרן לשגרן
 ביד אחר דאז יכול לשגרן ביד אחר
 כאילו לא נראו לקריאה מעולם
 כדמוכח בירושלמי דכיכוריס (פ״א)
 דגרס התם ר׳ יוחנן וריש לקישנ) כשם
 רכי אושעיא אומרים כשלקטן לשלחן
 ביד אמר אבל אס לקטן להכיאן הוא
 לא ישלחנו כיד אחר דכל הביכורים
 שנראו להיתר קריאה אין נתרין אלא
 בקריאה וקאמר כתר הכי מתניתין
 פליגא הסריש ביכוריו ומכר שדהו
 מביא ואינו קורא קיימונה שנתן
 דעתו למכור משעה ראשונה והא
 דתנינא יכש אילן או נקצץ מביא
 ואינו קורא כשייבש משעה ראשונה
 ולפי זה הפריש כיכוריס לפני החג
 על מנח להכיאן לאחר החג לא ירקכו
 אלא אחר החג מביא ואינו קורא
 ומה שפירש הקונטרס דבצירה היא
 הלקיחה אין נראה לרבינו חם דלקיחה
 לא משמע בצירה אלא לקיחה מחוך
 הביח ועוד דלא קחני או ממ שליח
 אלא ומח משמע דמח הויא לקיחה
 והבאה בחרמי ועוד דהכי הוה ליה
 למיחני בצרן ושגרן ביד שליח או בצרן
 שליח והוליכן הוא אלא נראה לר״ת דלקיחה שהיא מתוך הביח
 הויא לקיחה וכצרן אורחא דמילחא נקט שהוא רגיל ללקט
 מה ג)(שנראה כעיניו) ולא שליח משוס דכיכוריס אין להם שיעור:
 עד שתהא לקיחה והבאה באחד. פ״ה דבצרן שליח והביאן
 לירושלס קורין כעלים דשלוחו של אדם כמותו ויכול לקרות הנה
 הבאמי וגר ואין נראה שיקראו בעלים כדמשמע בירושלמי:
 מתקיף לה רב פםא והא קונה שני אילנות דלחפור ולשרש
 קיימי בו׳. פי׳ הקונטרס דפריך משוס דמתניחין לא
 מפלגא ומיירי אפילו כדקל ותימה ראם כן מאי משני רב פפא לדידיה
 נמי תקשי ומה שחירץ כקונטרס זהו דוחק ועוד דמפרש דמזכין
 ליה לחמש שנים שאס ימוח חוך כך יטע אחר כמקומו הא קתני
 ואם מחו אין לו קרקע היינו שלא יטע אחר כמקומו דאי לזרוע
 חחמיו קאמר דאין לו קרקע כשמחו פשיטא דהא אפי׳ בעודן
 האילנוח חיות קתני דלא קנה קרקע ונראה לרבינו חס (0 דרכ זכיד
 נקט דקל וכל דדמי ליה כגון ארזים ושאר אילנוח שכבר נקצצו
 סעם אחח דחו אי יבשי אין גזען מחליף והשמא פריך ליה רכ פפא
 שפיר דמסחמא מחני׳ איירי ברוב אילנומ דקלים וארזים ושאר
 אילנוח שנקצצו «) מרובין משאר אילנוח שלא נקצצו ומשני דמחני׳
 איירי דזבין ליה לממש שנים ומסממא לפי שהן נטיעוח ואין דרכן
 למוח בה׳ שנים איירי ולא אסח דעתיה ומיהו אם מתו חוך ה׳
 שנים לא יטע אחרים במקומן ובג׳ אילנוח דקנה קרקע יטע אחרים
 במקומן עוד מפרש ר״ת לסי שיטח ר״ח דלא גרס במילחיה דרב
 זביד אין לו גזע לבעל הדקל אלא סבר רב זביד למימר אין לו גזע
 כלומר אין לו דין גזע דנימא העולה משרשים לבעל הקרקע אלא
 הכל לבעל הדקל ואפי׳ העולה מן השרשים כיון דלחפור ולשרש
 קיימי דכשיבש האילן יקח בעל האילן אח השרשין ויחפור רשרש
 אח הכל אסוחי אסח דעחיה כעל הקרקע ולאו דוקא נקט דקל דהוא
 הדין שאר אילנוח והיינו טעוחא דא״כ אמאי קאמר רכ נחמן דקל

כאחד והא ליכא  עה שתהא לקיחה והבאה א)
 א״ל רב אחא בדיה דרב אויא לרב אשי מכהי
 פםוקי נינהו ליקרי א״ל משום דמחזי כשיקרא
 רב משרשיא בדיה דרב חייא אמר דלמא
 אתי לאפקועינהו מתרומה ומעשר: הגדילו
 לא ישפה כוי: היכי דמי מן הגזע והיכי דמי
כל שרואה פני חמה  מן השרשין א״ר יוחנן א
 זהו מן הגזע ושאינו רואה פני חמה זהו מן
 השרשין וליחוש דלמא מםקא ארעא
 שירטון וא״ל תלתא זבינת לי ואית לי ארעא
 אלא אמר רב נחמן ביקוץ וכן אמר רבי יוחנן
 יקוץ אמר רב נחמן נקיטינן דקל אין לו גזע
 םבר רב זביד למימר אין לו גזע לבעל דקל
 דכיון דלמחפר ולשרש קאי אםוחי מםח
 העתיה מתקיף לה רב פפא והא קונה שני
 אילנות דלמחפר ולמשרש קיימי וקתני דיש
 לו גזע אלא אמר רב פפא גאין לו גזע לבעל
 דקל לפי שאין מוציא גזע ולרב זביד קשיא
 מתניתין דזבין לחמש שנין: קנה שלשה קנה
 קרקע: וכמה א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן
 י הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן

 כמלוא

 מכדי פסוקי נינהו ליקרי. ואמאי עכיד להו כדר׳ יוסי כמו שמביא
 מספק כך יהא קורא מספק כאדם שקורא כתורה: משום דמיחזי
 כשיקרא. שהרי כשכיל הכאת כיכורים קא קרי ושמא לאו כקרקע
 שלו גדלו וקא משקר וכתיב דוכר שקרים לא יכון לנגד עיני(תהליס קא)

 אכל כשקורא כתורה לא מיחזי
 כשיקרא: דלמא אתי לאפקועינהו
 כוי. מאן דחזי דקרי עלייהו ככיכורים
 ודאיס כשיהיו לו ביכורים כאלו לא
 יפריש מהן מרומה דקסבר ביכורים
 ודאין הן אי נמי האי גברא גופיה
 הלכך עבוד בהו היכרא שלא לקרות:
 פל שרואה פני חמה. היינו כל האילן
 חוץ מן הקרקע: ושאינו רואה פני
 חמה. היינו מחחת לקרקע: וליחוש
 זימנין דמםקא כוי. כיון דאמרת מן
 הגזע היינו כל שרואה פני החמה
 ואפילו סמוך לקרקע הרי הוא של
 כעל האילן וא״כ היכי מקון רכנן
 מילחא דאהי כה מוכר לידי פסידא
 והא זימנין שיש לו אילן אחד כמוך
 שדה של מכירו ואמור רכנן דהיוצא
 מן הגזע שלו ומסקא ארעא שירטון
 וחגכיה הקרקע עד שיחכסה אילן
 היוצא מן הגזע מקצהו כקרקע
 ויראו כשלשה אילגוח וכגון שהיה
 רוחכ כין הגזע לאילן כשיעור
 המפורש לפנינו ויטעון לוקח שיש לו
 קרקע ויפסיד המוכר דהוי כשלשה
 אילנומ וקנה קרקע והוה להו לרבנן
 למימר היוצא מן הגזע יחמוך בעל
 האילן פן יפסיד המוכר: אמר רב

 נחמן יקון. מתניתין דקתני היוצא מן הגזע שלו לא שיניחנו כך
 רגדל אלא הרי הוא שלו על מנמ לקצוץ ולשרוף: נקטינן. מרכומינו
 דקל אין לו גזע. לקמיה מפרש: אין לו. היוצא מן הגזע לבעל הדקל
 דכיון דלחפור ולשרש קאי כשייבש האילן דהא לא קנה קרקע:
 אםוחי מסח דעתיה. כעל הדקל מן העמיד לצאח מן הגזע דסכור
 הוא שמא ייבש הדקל מהרה ולא יוציא גזע דלא דמי לשאר אילנות
 שאס יבשו בראשן קוצצן למטה ומוזרין וגדילין שהרי גזען מחליף
 כדתניא לעיל >לף פ:) אבל דקל מאחר שייכש אין לו הקנה כדחניא לעיל
 נשם] כדקליס וכארזיס חופר ומשרש הלכך מייאש מן היוצא מן הגזע ולא
 נתכוין לקנותו: והא הקונה שני אילנות. דמתני׳ בכל אילנות מיירי
 ואפילו כדקלים ואע״ג דלחפור ולשרש קיימי כשימותו דהא אין לו
 קרקע אפי׳ הכי קמני מחני׳ דיש לו גזע: אלא אמר רב פפא.
 לא חיחלי טעמא דאסוח דעחא בחופר ומשרש אלא אין לו גזע
 לכעל הדקל כדקאמרת ולא מטעמיך: אלא לפי שאין דרך. דקל
 להוציא מן הגזע כלום אלא מלמעלה כראשו גדילים כל ענפיו
 והלכך עולין לו בחבל כדאמרן בהמוכר את הבית (לעיל לף סט:)
 ומשוס הכי הסיח דעתו ואפי׳ אי מיקרי ויוצא מן הגזע הרי הוא
 של בעל הקרקע ומחני׳ כאילנומ הרגילין להוציא גזע מיירי ולא
 בדקל הואיל ולא שכיח להוציא גזע דכל מילמא דלא מסיק לוקח
 אדעחיה לא קני: ולרב זביד. דסבירא ליה דמוציא גזע: קשיא
 מחני׳. דככל אילנות המוציאין גזע מיירי: דזבין ליה לחמש
 שנין. שאף אס ימוח יטע אחר כמקומו והלכך כיון דמשעכדא
 ליה ארעא לזמן קצוכ לא מסח דעחיה מן הגזע אכל היכא דזבין
 סחמא שאסילו אס ימוח לסוף יום או יומיס לעקור ולשרש קאי
 החם ודאי מסח דעתיה: חחתיהן. חחח עיקר האילנות
 והנופוח: וביניהן. קרקע מגולה שכין נופוח אילן זה לנוסוח אילן
 זה: וחוצה להן• סכיכ האילנוח >י» מקום שכלין נופוחיהן ולחוץ:

 כמלוא
 ומחני׳ לא קשיא דהא משני ליה בדזכין ליה לה׳ שנים וכחר חמש שנים הדרי למוכר דלא קיימי השחא לחפור ולשרש ואין להקשות לכל
 הפירושים לטון דלוקה מסתלק מן האילנות לאחר ה׳ שנים היכי אימ ליה העולה מן הגזע שהיא שלו לקוץ כדאמר רב נחמן לקוץ הא
 אפי׳ ענפים שכאילן אין יכול לקוץ כדאמרינן בהמקבל (3״מ קט. ושס< המקבל שדה מסבירו לשנים מועטות אין לו קורומ שקמה ואמר אכיי
 שקמה אין לו שכח שקמה יש לו ורכא אמר אפי׳ שכח שקמה אין לו פי׳ ענפים שגדלו אחר שקכל שדהו והלכה כרכא דשאני הכא דאס
 לא היה קוצץ היה לוקח פירות הגדילים כיוצא מן הגזע ולכך כשאומר לו לקוץ משום דחייש דלא לימא תלת זבנת לי הרי הוא של לוקח תחת
 הפירוח ולר״י נראה דסלקא דעחיה דרב פפא דרב זביד ה״ק דוקא דקל אין לו גזע לבעל הדקל דאסוחי אסח דעמיה לפי שכשמתייבש בראשו
 וקוצצין אותו שוב אין מחליף גזעו דסבור הוא שלא יעלה כלום מן הגזע קודם שיחייבשו אבל שאר אילנוח שיכול לקצוץ כשיחייבשו בראשן
 רחליפו גזע לא מסח דעתיה ומשוס הט פריך ליה רב פסא ממתניתין דקנה ב׳ אילנות יש לו גזע והא קיימי לחפור ולשרש אפי׳ שאר
 אילנות כשמתייבשין בראשן ואע״ג דגזען מחליף אין מועיל לו כלום דאין יכול לקצוץ כדי להחליף גזע כדמוכח לקמן (לף פג.) דתניא גבי שני
 אילנומ לפיכך יכש או נקצץ אין לו קרקע משמע נקצץ אע״פ שלא יכש עדיין וראוי להחליף גזע וא״כ מה לי דקל מה לי שאר אילנות כך זה עומד
 לשרש ולחפור כשייבש כראשו כמו זה ולבסוף מסיק רב זטד מחניחין דזבנה לה׳ שנים שאס יבש במוך ה׳ יקצצו להחליף גזעו ומכר לו האילן
 כחייו לפיכך לא מסח דעתיה והשתא רב זכיד דנקט דקל לאו דוקא דהוא הדין שאר אילנות אלא משום דשאר אילנות לא ססיקא ליה
 דסעמיס יש להם גזע כשמוכרן לה׳ שנים לקצצן כדי להמליף גזע אבל דקל לא שייך למכרו לה׳ שנים כדי לקצצו כדי להחליף גזעו דאין
 גזעו מחליף ומיהו קשה לפי׳ זה דבקנה ג׳ אמאי קמני דאס מחו יש לו קרקע ויטע אחר במקומו כיון דממני׳ איירי דזטן לה׳ שנים

 שהחנה

 מסורת הש״ם
 א) ל״ל כאחד, ג) לפנינו
 הגירסא שס, רני יוסי וריש
 לקיש, ג) [נ״א שנותן כעין

 יפה],

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ם דייה וחוצה וכוי
 ממקום שכלין:(ב) תוס8ור.
 ד״ה מתקיף וכוי ונראה לר״ת
 דלדב זכיד: (1) כא׳׳ד

 שנקצצו שהם מרוכין:



 מסורת הש״ם
 א) [לעיל op.], ב) ושם לז. וש׳׳נ],
 >) ושם ודף עא.], ד) שס כז:,
 ה) לקמן צט:, ו) ג״ז שס,
 1) כלא־ס פ״ל מ״ט, ח) [לעיל
 שה.], מ) נש״א: לן, י) צ״ל וכמי

 ארעא. רש״ש,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ מתקיף לה ד אלעזר
 השתא לרך אין לו דארעא
 אחריתי היא כמלא אורה
 וסלו יש לו כצ״ל ותירות אורה
 וסלו יש לו לרך אין לי נמחק:
 (ב) שש אית ליה פסילא לבעל
 האילן לא״ל קמינטפי: (ג) שם
 יכמה יהא ביניהן אמר רנ יוסף:
 (ו) רשכ״ם ל״ה מתקיף יכי•
 וצריך לוקח ליקח לי לרן יכו׳
 קרקע לעצמן וחשיכי שלה:
 (ה) דייה לאייל לוקח וכו׳ גס זה
 דרך משאיל לו: (0 ד״ה גכי
 אילן וכר ליטע אחרים חחמיהן
 וכו׳ כגון זה שמאכל:(1) דייה
 ה״ג וכו׳ כרמו ט״ז אמה על

 ט׳׳ז אמה:

 פב: המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא

 מוסף רש״י
 דאמר מוכר בעין יפה מוכר.
 פלוגמא דר״ע ורכנן כהמוכר אמ
 הבימ כשני מקימומ, גכי מוכר
 אח הכיח חנן(של.) לא מכר אמ
 היציע כי׳ ולא אח הכיר ולא אח
 הלימ אע״ג לכמנ לי עימקא
 ורומא יצריך ליקמ לו לרך לכרי
 ר״ע, למיכר כעין יפה מוכר ולא
 שייר במכירחי כלום יחכמיס
 אומריס אינו צריך ליקח לו לרך,
 למיכר בעין רעה מוכר יגני
 מיכל את השלה תגן (עא.) גמי
 הכי לאמרינן מיכל כעין יפה
 מוכר ילא שייר אל עצמו לרך
 ללכת אל בורו ולעיל לי.׳. גבי
 בור ודות. הוא לקאמר ר״ע
 ללא עיככ דרך לעצמו סכיכות
 הכור כלים, דלא מכחשי
 ארעא. שיכול הלוקת לזרוע על
 שפתו ולא יצעק עליו הלוקח
 לעקור נורו מכאן להא אינו
 מזיקו כלל, הלכך לא אסיק מוכר
 אדעתיה לעכב לעצמו כלוס מן
 הקרקע יהלכך צריך ליקח ממנו
 לרך נדמים לילך אל נורו :ש ס
 וכעי׳׳ז עא.:. שקוצץ מלא
 מרדע. מלמל נקר, קוצן
 הענפים על גוכה מלא מרלע,
 שלא יעכבוהו מלהוליך מתרשמו
 שס ,:לעיל כ: ,. והחיצון זורע
 את הדרך. לכיון לבאמצע שלהו
 הוא, אנן סהלי ללא מחל לו
 הלרך מכל יכל שלא יוכל לזרוע
 לשם ולקש צט::. וזה ווה אינן
 רשאין לזורעה. לטין דמן
 הצל היא לגמרי ייחליה להיליך

 גרילא ושם:.

 כמלוא אורה. המלקט וסלו כידו ללקט פירות הנופות החיצונות. כמו
 וארוה כל עוכרי דרך (תהציס פ< אריתי מורי (שיר ה). ולקמן מפרש
 כמה יהא כיניהן ויצטרפו: כמלוא אורה וסלו. אחוצה להן קאי.
 אורה שייך למימר בחאניס וכוצר כענבים וקוצר כחכואה וגודר
 בחמריס ומוסק בזיחים ומלקט בשאר
 אילנוח: מתקץז לה רני אלעזר.
 לר׳ יוחנן דיהיב ליה דרך חוצה להן
 כמלוא אורה וסלו כדי להלך סביבות
 האילנות ללקט סירותיו השתא דרך
 אין לו ליכנס דרך שדהו של כעל שדה
 לילך לאילנוחיו אלא יפרח בארר או
 יקח לו דרך מבעל הקרקע כרבנן
 דהמוכר אח הביח (לעיל לף סד.) דאמרי
 גבי מוכר בור ודות כעין רעה מוכר
 וצריך (י) ליקח לו דרך לבורו ולדותו
 והוא הדין הכא גבי שלשה אילנומ
 דדמי לבור ודות משוס דארעא
 אחריתי היא שאין האילנות נטועין
 בקרקע של בעל השדה שהרי יש להן
 קרקע וחשיבי שדה האילן בפני
 עצמו דומיא דבור ודוח שהוא קרקע
 בפני עצמו ולא אישמעבד שדהו
 לאילנותיו של לוקח דנימא גם לכל
 צרכיהן אישתעכד אפי׳ לתת לו דרך
 כדלקמן גבי שני אילנות: כמלוא
 אורה וסלו. שאין צריך לו כל כך
 כמו דרך יש לו כממיה הרי אפשר
 לעלומ באילן וללקוט אי נמי מחחמיו
 ילקט: מדברי רבינו. ר׳ אלעזר
 שפירש טעמו משוס דארעא אחריתי
 היא: הא שנים יש לו. דרך דהא אין
 לו קרקע: דא״ל. לוקח בארעא דידך
 קיימי ושיעבדח לי קרקע שלך לצורך
 אילנוח כאדם שמשאיל מקום לחבירו
 בביחו להניח חפציו כן גס זה(י) משאיל
 לו: דאמר שמואל. כהמוכר את
 הבית״): אייל. לעולם כרבי עקיבא
 סבירא ליה ומיהו מתני׳ דפריש עלה
 רכי יוחנן כמלוא אורה וסלו רבנן
 היא והלכך קפריך ליה: דלא מכתשי
 בארעא. לא הבור ולא הדרך שאנו
 נוחנין לו הלכך בעין יפה זבין ויהיב
 ליה דרך: גבי אילן מי אמר. כממיה.
 מי איח ליה עין יפה גכי אילן כל כך
 לשעכד לו קרקע שלו לכל מה שיגדלו
 נופוחיו ויאבד קרקע שלו שהצל רע

 שהחנה עמו לקצוץ כדי שיחליף א״כ ודאי לא מכר לו אח הקרקע
 ליטע אחר במקומו ובדוחק יש לומר דרישא איירי בזבין לחמש שנים
 ולא סיפא ואין להקשוח דהכא משמע דשאר אילנוח ממקיימי טפי
 מן הדקלים ובפי האשה שנפלו ןכתוכופ לף עט. ושם ל״ה לקלי) אמר

 ארעא ובמי במי,) אילני ודיקלי דיקלי
 דהחס לאו משום דדיקלי ממקיימי
 טסי אלא משוס דחשיבי טפי מאילני
 אע״ג דאין ממקיימי כ״כ ואע״ג
 דקאמר החס דיקלי וגופני דיקלי
 ואע׳׳ג דגופני חשיכי מדיקלי כדאמרי׳
 בהחובל (3״ק לף צי. ושם ל״ה למחר)
 דשמואל אייחי ליה אריסיה ממרי
 ואכל טעם בהו טעמא דחמרא אמר
 קא מכחשי גופני כולי האי לממר
 אייחי לי מקורייהו דדיקלי לא קנו
 גופני וגופני קנו דיקלי מכל מקום
 טוב הוא לקנוח דיקלי מגופני דגופני
 איח בהו טרחא וצריך להוציא עליו
 הוצאוח הרבה אבל דקלים אין בהן

 טורח ובא לו הריוח מאליו:
 מדברי רבינו נלמד שלשה אין
 להן דרך הא שתים יש
 להן דרך. פי׳ משמע מחוך דברי
 ר׳ אלעזר דיוחר יש להן דרך מאורה
 וסלו ומדחנן בשנים הגדילו לא
 ישפה אלמא יש לו אורה וסלו טון
 דאפילו משפה אינו ומריש לו אורה

 וסלו כשנים כל שכן דרך:
 וזורע את הניר. ואינו מרחיק
 הזרעים מן השורה אלא
 כדי עבודת הכרס ששתי שורוח
 ששערן לצד אחד חשיבי כרס
 אע״פ שמן העיקר אנו מודדין ט״ז
 ויש בין שני השורוח ט״ז אמה והוו
 מפוזרין והוי גפן יחידי דאין צריך
 להרחיק אלא שלשה טפחים מכל
 מקום טניהן חחח ענפי הגפנים
 אסור לזרוע מדרבנן וחשיבי כרם:

 זיל

 רבינו גרשום (המשך)
 ט׳׳ז אמה לאו שמיה כרס
 אותו החלק ומותר להביא
 ורע לשם דלא חשיב כלאים
 הואיל דא־כא הרחקה כולי
 האי. אבל בציר מהאי שיעור
 חשוב כרם ואסור להביא זרע
 לשם: מעשה בצלמון על ט״ז
 אמה. שבין שורה לשורה של
 גפן הניח ט״ז אמה והיו לו
 שורות הרבה של גפנים והיה
 רגיל להפוך השער ישל ב
 שורות כלומר הנופות של
 שורה זו ושל שורה שסמוכין
 ביחד היה מהפכן ומחזירן
 לצד אחר ומחברן יחד הענפים
 של גפנים הללו והענפים של
 גפנים הללו: והיה זורע אח
 הניר. כלומר אותו חלק אותן
 ט״ז אמה שמצד השני לגפנים
 היה זורען ולא היה בהן שום
 איסור כלאים. כלומר שלא היו
 מסתבכין ענפי הגפנים בענפי
 הזרעים ולשנה אחרת היה
 הופך אח השער למקום הזרע
 למקום שהיה ורוע אשתקד
 וזורע את הבור אותן ט׳׳ז
 אמה שהיה השער הפוך על
 גביהן אשתקד לפי שכך מנהג
 בני אדם שבמקום שזודעין בו
 שנה אחת לשנה שניה מברין
 שלא לזורעה כדי שתוציא
 תבואתה יותר וכך היה נוהג
 זה: ובא מעשה לפני חכמים
 והתירוהו. אלמא לא חשיב
 כרם אותן הכינים מהרחקת
 לא ידצנא אלא שמעשה היה

 כמלוא אורה וסלו מתקיף לה ר׳ אלעזר
א) אורה וסלו יש לו דרך )  השתא דרך אין לו
 אין לו דארעא אחריתי היא אורה וסלו יש
 לו א״ר זירא מדברי רבעו נלמד שלשה הוא
 דאין לו דרך הא שנים יש לו דא״ל בארעא
 דידך קיימי א״ל רב נחמן בר יצהר, לרבא
 לימא ר׳ אלעזר לית ליה דשמואל רביה
דאמר שמואל הלכה כר׳ עקיבא דאמר (  א

 5ימוכר בעין יפה מוכר א״ל לא מתוקמא

 מתני׳ כר׳ עקיבא ממאי מדקתני הגדילו
 ישפה ואי ם״ד רבי עקיבא היא אמאי ישפה
 האמר מוכר בעין יפה מוכר א״ל אימור דא״ר
 עקיבא ״גבי בור ורות דלא מכחשי ארעא
 גבי אילן מי שמעת ליה מי לא מודי ר׳ עקיבא
 י<באילן הנוטה לתוך שדה חבירו שקוצץ
 מלא מרדע מעל גבי מחרישה תניא כוותיה
 דר׳ חייא בר אבא הרי זה קנה תחתיהן
 וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וםלו א״ל
 אביי לרב יוםף אותן אורה וסלו מי זורען א״ל
 תניתוה ה< החיצון זורע את הדרך א׳׳ל מי דמי
 התם לית ליה פםידא ללוקח אבל הכא אית
 ליה פםידא >« ללוקח דא״ל קמיטנפי פירי הא
 לא דמיא אלא לםיפא ״וזה וזה אינן רשאין
 לזורעה תניא כוותיה דאביי הרי זה קנה
 תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה
 וסלו אוזה וזה אינן רשאין לזורעה וכמה יהא
 ביניהן» רב יוםף אמר רב יהודה אמר שמואל
 מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר רב
 נחמן אמר שמואל משמונה ועד שש עשרה
 א״ל אביי לרב יוםף לא תפלוג עליה דרב
 נחמן דתנן מתניתין כוותיה דתנן ״הנוטע את כרמו שש עשרה אמה על שש
 עשרה אמה מותר להביא זרע לשם אמר רבי יהודה מעשה בצלמון באחד
 שנטע את כרמו שש עשרה על שש עשרה אמה והיה הופך שער שתי שורות
 לצד אחד וזורע את הניר לשנה אחרת היה הופך את השער למקום הזרע וזרע
 את הבור ובא מעשה לפני חכמים והתירוהו א״ל אנא לא ידענא אלא עובדא הוה

 בדורא
 לטח השלחין וגס לא יוכל לחרוש בבקר בשביל גובה המרדע דנהי נמי דאימ ליה עין יפה גבי אילן במכר אילנות ושייר קרקע לפניו שיש
 לו קרקע לרבי עקיבא על מנת ליטע (י< תחמיהן כדאמרן בחזקח הכחיס (לעיל לף לז.) מיהו היזק גדול כל כך כגון שמאבד לגמרי קרקע
 שלו לימ ליה עין יפה: דמי לא מודי ר' עקיבא. בהך סחמא דחנן בלא יחפור [לעיל מ:] אילן הנוטה לתוך שדה חטרו כו׳ והא נמי לההוא דמי
 שהרי האילנוח הללו אינן נטועין בקרקעו של מוכר דהא יש להן קרקע בפני עצמן ואיסחלק ליה מיניה לגמרי ולעולם הא סיפא
 מתוקמא כר׳׳ע ומיהו שיעורא דאורה וסלו אימ ליה לר״ע דלר״ע דרך יש לו דומיא דבור ודומ דלא דמי להיזק גדול של אילן הנוטה
 ולעולם לית ליה דשמואל רביה ומיהו רישא ודאי דקתני גבי שני אילנות אס מתו אין לו קרקע לא ממוקמא כרבי עקיבא דאמרן
 בחזקת הבמיס [לעיל לז:] מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר׳ עקיבא ורבנן כוי: מלא מרדע. בגבהו: אותן אורה וסלו מי זורען. בעל
 האילן דשלו הן או בעל השדה דהא לא נשתעבדו לכעל האילנות אלא כשעת לקיטח פירוחיו לדרוס עליהן וא״כ בעל השדה זורען
 ובעח הלקיטה ידרוס הלוקח אפילו בזרעים. אבל חחמיהן וביניהן פשיטא לך יי) דבעל האילן זורען: תניתוה. בפרק המוכר פירות לקמן וצט:]
 מי שיש לו גינה לפנים מגינחו של חכירו כו׳ והחיצון זורע הדרך הכא נמי כעל השדה זורע את הדרך כלומר אורה וסלו: התם ליס ליה
 פסידא ללוקח. לבעל הגינה הפנימיח שידרוס יפה כשיצטרך על זרעיו של זה הכא גבי אורה וסלו אס בעל השדה זורען איה ליה פסידא
 לכעל האילן: קמיענפי. כשיפלו על הזרעים: הא לא דמיא. הא דאורה וסלו לא דמיא אלא לסיפא דההיא דקחני ושם] נחנו לו ב״ד דרך מן
 הצד מדעת שניהן ט׳ וזה וזה אין רשאין לזורעה הואיל ונתרצו שניהן ובחרו להן דרך זה על ידי ב״ד ואע״ג דהפסד מועט הוא
 שהזרעים יעככו הליכתן קצת וכל שכן גבי אורה וסלו דהוי כמדעת שניהן דמסממא הקונה אילנות יש לו שיעור אורה וסלו והוי
 פסידא טובא טינוף פירות: וכמה יהא ביניהן. דנימא קנה כל מה שכיניהן דאי קרוכין יותר מדאי הרי הן כיער העומד ליתלש ולא
 חשיכי ואם רחוקים נמי יותר מדאי לא מצטרפי: מארבע אמות. לכל הפחות בין כל אילן לאילן מן השלשה שתהא ראויה המחרישה
 לחרוש בינחיס לבד עובי האילנוח כדמוכח לקמיה [פג.]: ועד מ׳ אמות. ולא עד ככלל: ועד מ״ז. ולא ט״ז בכלל: לא תפלוג עליה דרב נהמן
 דתנן כוי. ואתה חליח ושכחת: ה״ג במס׳ כלאים הנוטע כרמו (י) על ע״ז אמה מותר כוי. שאס כל הכרס נטוע שורות שורות זו בצד
 זו רחוקומ זו מזו ט״ז אמה שלימוח לא מיצטרפי למיהוי כרס דשורה בס״ע אינה כרס אא׳׳כ יש שחים כנגד שחים ואחת יוצאה זנכ כדתנן
: מותר להביא זרע לשם. בין שורה לשורה דלא הוה כרס אבל בפחוח מט״ז הוי כרס ואסור להביא זרע לשם. ומיהו אנן [  כמס׳ כלאים נפ״ל מ״ו
 האידנא קיימא לן כרבי יאשיה בכלאים עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד בשחיטת חולין (לף קלו:): א״ר יהודה. סייעתא
 לת״ק: בללמון. שם מקום: שנטע את כרמו נח אמה על ע״ז והפך שער שתי שורות לצד אחד. שער היינו הענפים הנוטים הסכן לצד אחד
 כגון שאורך שתי השורומ מן המזרח למערב וסדורות זו כנגד זו מצפון לדרום והפך זמורה של שורה דרומית לצד צפון ושל צפונית לצד
 דרום נמצא אויר שבין שתי שורות הללו מלא ושמיצה להן ריקן וכן כל הכרס: וזרע את הניר. החרישה ריקנית דהוי ט״ז ריקנות.
 אבל אס לא היה מהפך נמצא שכל שורה תוססין זמורותיה מאויר הט״ז ואסור להביא זרע לשם: למקום הזרע. שזרע בו אשמקד:
 וזרע את הבור. שהיה בור אשתקד מחרישה וזריעה: והתירוהו. משוס דהיפך. אבל אס לא היפך דבציר ליה אויר ט״ז אמות אסור
 דהוי כרס כדרכ נחמן: אנא לא ידעגא. כלומר לא סכירא לי כי ההיא משנה אלא עובדא הוה כו׳ וכר׳ שמעון סבירא ליה כדלקמן 1פג.]:

 בדורא

 עין משפט
 נר מצוה

 נט א מיי׳ פכ״ל מהלי מנירה
 הלי א נ סמג עשין פנ
 טוש״ע מ״מ סי• רט״ז סעיף ו:

 רבינו גרשום
 כדי שיכול להלך האורה סביב.
 [דהיינו] הלוקח פירות עם
 סלו של לוקח: ופריך השתא
 דרך אין לו. לטעמא דרבנן
 כדאמר בחזקת הבתים מכר
 האילנות ושייר קרקע לפניו
 לרבנן אין לו קרקע דאמרינן
 מוכר בעין רעה מוכר. וכי
 היכי דאסרינן דאין [לו] קרקע
 אמרי׳ נמי דאין לו דרך
 לאילנותיו וצריך לקנות אלמא
 ארעא אחריתי הוא ושל מוכר
 הוא. וכמלוא אורה וסלו יש
 לו. בלשון קושיא: מדברי
 רבינו. לר׳ אלעזר הוה קרי
 ליה רבינו: נלמוד הקונה ג׳
 אילנות. שקנה קרקע הוא דאין
 לו דרך וצריך ליקח. הא קנה
 שנים דלא קנה קרקע יש
 לו דרך מאי טעמא משום
 דמצי למימר ליה הלוקח כיון
 דבארעא דידך קיימי האילנות
 אית לי דרך עלך: לימא
 ר׳ אלעזר. דאמר לעיל דאין
 לו דרך לקונה אילנות בתוך
 של חבירו משום דמוכר בעין
 רעה מוכר לית ליה דשמואל
 רבו: אלא הא דקאמר דדרך
 אין לו אליבא דר׳ עקיבא
 דמוכר בעין יפה מוכר ה״מ
 גבי בור ודות דלא מכחשו
 בארעא להכי מכר לו כל
 השדה וצריך ליקה לו דרך
 למוכר דלא מצי למימר ליה
 מוכר מדקמויק לך בור ודות
 ואין אתה -כול ורשאי לסותרן
 הכי נמי יש לי דרך עליך.
 הא לא יכול למטען משום
 דלא מזקי ליה מידי שיכול
 לחרוש בסמוך להם להכי מכר
 לו הכל אבל היכא דאית
 ליה פסידא למוכר כגון גבי
 מתני׳ דקתני הגדילו ישפה
 המוכר מפני כי צל הענפים
 שאין מניחים המטר לירד על
 בית השלחין. מי אמר דבעין
 יפה מוכר. ומי לא מורי ר׳
 עקיבא דאילן הנוטה לתוך
 שדה חבירו וכוי. ולעולם גבי
 דרך ס״ל לר׳ עקיבא דיש לו
 דרך הואיל דלית ליה פסידא
 למוכר דמוכר בעין יפה מוכר
 ור׳ אלעור לית ליה דשמואל
 רביה: אותו מקום אורה
 וסלו מי זורעו. הלוקח או
 המוכר: אייל תניתוה. באידך
 פירקן דלקמן במשנה דהמוכר
 פירות. מי שיש לו גנה לפנים
 מגנתו של חבירו וכוי החיצון
 זורע את הדרך. הכא נמי
 המוכר דהוי תיצון זורע את
 הדרך: מי דמי התם. כשהוא
 זורע הדרך לא קא מפסיד
 בארעא דהאי פנימי אבל
 הכא מפסיד בארעא דלוקח
 האילן משום דקא מיטנפי
 פירי מחמת הזריעה והובל
 שנופלין חפירות ביניהן: אלא
 הא מלתא לא דמי אלא להך
 דקתני בסיפא דההיא משנה
 ווה וזה אינן רשאין לזוועה
 הכי נמי תרוייהו אינן רשאין
 לזורעה: וכמה. צריך ריוח
 בין האילנות הללו שקונה
 הקרקע: מדי עד חי. כלומר
 אם נטועין הן בתוך ד׳ אמות
 תשוב יער ואין לו קרקע
 ללוקח אבל אם נטועין הן
 מדי ועד ת׳ אמות ולא ח׳
 בכלל שיש בין אילן לאילן
 ד׳ אמות חשוב שדה אילן
 ומכר את הקרקע ואם מפוזרין
 הן יותר מכדי שיעור זה
 לא חשיב שדה אילן אלא
 ישהה לבן הוא ולא מכר
 הקרקע משום דמפוזר־ן הן
 ודמי כמאן דמכר אילן אתד
 או בי אילנות דלא מכר
 קרקע הא חשבון מד׳ ועד ח׳
 לא אתי שוה לההוא חשבון
 מטע עשרה לבית א) סאה
 ואמר רבי דההוא לא איירי
 אלא לענין מחזיק או לענין
 מקדיש. ורבה אמר רב נחמן
 אמר שמואל מחי אמות אס
 נטועין הן בתוך שמונה לא
 חשוב שדה אילן אלא יער
 ולא מכר קרקע אבל אם
 נטועין הן מח• ועד ט״ו חשוב
 שדה ולא ט״ז בכלל. ואם

 הן יותר מכדי שיעור הזה אין לו קרקע ללוקח דמפוזרין נינהו: על ט״ז אמה דכין שורה לשורה איכא ט׳׳ז אמות ולית כה משום כלאים אבל חשוב ׳שדה: אמר ליה. אביי לרב יוסף:

 א) יכן כתב ג״כ הרשב״ס ז״ל לעיל ל׳ עב. ל״ה ממטע יי ע״ש ימיהי לקמן לף פג נרשב׳׳ס ל״ה כמה כתב להיפך. ועיי היטב לעיל לו: תלייה ממטע שהעירו על הרשב״ס נזה ע״ש היטב



 עין משפט
 נר מצוה

 פ א מיי׳ פ׳׳ז מהל׳ כלאיס
 הל׳ ל סמג לאוין רפ
 טוש״ע י״ל סי׳ רצו סעיף

 לל:
 םא ב ג ד מיי׳ פכ״ל מהלי
 מכירה הלי [ג] ל סמג
 עשין פנ טיש״ע ח״מ סי׳

 רטז סעיף ו:
 םב ה מיי׳ פ״ח מהל׳
 כלאיס הל׳ ייל סמג
 לאיי! רפ עיש״ע י״ל סי׳ רצי

 סעיף של:
 םג ו מיי׳ פכ״ל מהל•
 מטרה הל׳ א סמג עשין
 פנ טיש״ע ח״מ סי׳ רטז

 סעיף י:
 םד ז מיי׳ פ״י מהלכימ
 כלאים הל׳ ט יעיין
 כהשנימ ונכסף משנה סמג
 לאדן רפ טיש״ע י״ל סי׳ רצו

 סעיף כי:
 פה ח מיי׳ פכ׳יל מהל׳
 מטרה הל׳ ל סמג
 עשי! פנ טיש״ע ח״מ סי׳

 רטז סעיף ז ואי( לי:

 רבינו גרשום (המשך)
 דהיינו שיעור גדול מהני
 שיעורין. אם נטועין הכי הוי
 כרם אבל פחות מרי אמו׳
 הו־ין (מפוורין) [רצופין]
 ולא חשיב כרם ולא קנה
 קרקע פחות מיכן מדי אמות
 ויותר מט״ז והוא הדין נמי
 לשדה אילן: בעי ר׳ ירמיה.
 כשהלוקח מודד מד׳ אמות
 ועד ט״ז אמות ממקום
 קצר הוא מודד היינו סמוך
 לענפים היכא דמתחיל
 להקלש ולהתקצר ויש לו
 ללוקח פחות מן הקרקע.
 או דלמא ממקום רחב
 מודד היינו סמוך לעיקרין
 מקום שהאילן עב יותר ויש
 לו יותר מקרקע: הרכובה
 שבגפן. כגון שמרכיבין גפן
 כחור בגפן זקן. שכשמזקין
 הגפן קוצצו בעל הבית
 סמוך לקרקע ועושה למעלה
 במקום חתך חור במקדח
 ומרכיב לשם גפן בחור
 ועכשיו כשהוא מודד הכרם
 שתים כנגד שתים ואחד
 יוצא זנב הנטוע על ארבע
 אמות אינו מודד אלא
 מעיקר השני הבחור דהיינו
 ממקום קצר. ותפשוט לך
 מהא: בעי ר׳ ירמיה מכד
 לו ג׳ בדי אילן. בג׳ אילנות
 מהו שיצטרפו ויש לו קרקע.
 מי אמר״ הואיל דגי אילנות
 נינהומצטרפין וקנה הקרקע
 או דלמא הואיל ולא אילנות
 ממש נינהו כי אם בדין לא
 מצטרפין ולא קנה הקרקע.
 ואית דאמדי הכי בעי מכר
 לו ג׳ בדין שעלו מגוע אחד
 וביניהן שירטון הפסקת
 עפר שנראין כג׳ אילנות
 מי אזלינן כתר רנראין או
 בתרה דגזע: ת״ש המבריך
 ג׳ גפנים בארץ. כמו
 שעושין בני אדם להרחיב
 הכרם חופרין בקרקע וכופין
 גפן שלמה באמצע ונוטעין
 אותה כפופה באותה חפירה
 וכשדואין שקלטה פוסקין
 אותה מכנה הראשון ואז
 שני ראש״ למעלה נוקפין.
 והיינו ועיקריהן נראין.
 כלומר ראשיהן נראין
 מבחוץ ובאמצע במקום
 כפיפה נקלטת בארץ. ר׳
 אלעזר ברי צדוק אומר
 רואין אם יש ביניהם של
pגפנים למעלה מן הא 
 ריוח מד׳ אמות ועד ח׳
 דלאו רצופין נינהו בתוך ד׳
 מצטרפין וחשוב כרם ואי
 לא לא מצטרפין. הכי נמי
 אם יש ריוח מדי אמות ועד
 ח׳ בהנהו בדים מצטרפין
 ויש לו קרקע. ואם לאו
 אין מצטרפין. ולהכי נקט ג׳
 גפנים דהיינו כרם. ב׳ כנגד
 ב׳ ואחד יוצא זנב רראשיהן

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פג.
 זיל הב ליה כמלא בקר וכליו. פ״ה אי איכא כמלא בקר וכליו בין
 אילן לאילן זיל הב ליה ארעא ולפירושו לא מייתי רב יופף ראיה
 אמאי דאקשי ליה אביי ויש ליישב דמייתי סייעתא לריש מילתיה דרב
 יוסף למל׳ אמוח לא הוו רצופין ואס כן ריש מילתיה לרב נחמן
 משבשמא היא ומלרישא ליתא סיפא
 נמי ליחא ועול לעובלא דרכי יהולה
 כרבי שמעון אחיא ור״ש איה ליה מל׳
 ועל ח׳ ללא מסחכר ליה לאוקמה
 דאחיא כרכנן ורכנן סכרי מל׳ ועל
 ט״ז כדאמר בסמוך דסכר ליה מדלרבי
 שמעון פלגא לרכנן נמי פלגא רש
 מפרשים אי איכא לכל אילן כמלא כקר
 וכליו דהיינו ח׳ אמוח חן לו קרקע
 אבל בטפי הוו מפוזרים ורב יוסף
 שמיע ליה בהדיא מרב יהודה דלמעוטי
 יומר מח׳ אמות אחא שהן מפוזרין
 ולא למעוטי פחוח מח׳ ולומר שהן
 רצופין ולכל הפירושין כמלא כקר וכליו
 לא נקטי אלא לשיעורא בעלמא ולא
 משוס דצריך שיעור שיעבור לבקר
 וכליו דהא בדורא דרעוחא בבבל הוה
 ובבבל שיעור כקר וכליו לא הוי אלא
 שחי אמוח כדאמר בלא יחפור (לעיל
 לף ט.) ואע״ג דלענין הרחקה משדה
 חבירו(י) חלקנו בין בכל לארץ ישראל
 לענין רצופה דשמעמין אין חילוק מדע
 דאמר רב נחמן אמר שמואל דפחוח
 ממי הוו רצופין ואילו לענין הרחקה
 לא כעינן אלא ד׳ אמוח כדאמר בלא
 יחפור וקצה יש גמגום אמאי נקט
 האי לישנא׳): אפי׳ הכי מעשה רב.
 ואס חאמר ממעשה אין להוכיח כלום
 דשמא ביותר מח׳ נמי היו מתירים
 ומעשה שהיה כך היה וי״ל דסברא
 הוא דעל פי חכמים עשו וכל מה שהיו

 יכולין להתיר לו התירו:
 כמה יהו מרוחקים ט״ז אמה הרי
 וה קנה קרקע כוי. ותימה
 דגבי מכר בט״ז לא השיבי מפוזרים
 וקנה קרקע וגבי כלאים משיבי
 מפוזרים דקמני לעיל כרס הנטוע
 על ט״ז אמה מותר להכיא זרע לשם
 ויש לומר דגבי מכר מודדין אמות
 מצומצמות אכל אמות כלאים הן
 אמות שוחקות ואי אפשר שלא יהא
 יומר מט״ז לכך חשיבי מפוזרים והשתא
 הא דקאמר לעיל מד׳ ועד ח׳ וכן מחי

 ועד ט״ז הוי עד ועד בכלל:
 הרכובה שבגפן כוי. לפ״ה
 דמפרש לשון הרכבה
 קשה חדא דבמשנח כלאים גרס הארכוכה ועוד דלא איירי ההיא
 משנה כהרככה כלל ועוד דמאי נפקא מינה בהך הרכבה לענין
 כלאים ונראה דארכובה היינו הכרכה כאדם הכורע על כרכיו כן
 כורעין הגפן כארץ כשהוא זקן הרכה ומכסין אותו כקרקע
 כאמצע כדי שהשתרש וקאמר דאין מודדין לענין כלאים אלא
 מעיקר השני ומדנקט לשון עיקר מוכח שמודדין ממקום רוחב:

 רשוח
 ואחח יוצאה זנב: מיקר השני. פקק השני כדמניאני) בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה אבל לא מן העיקר הראשון שרחב יוחר ולא מן
 השלישי שקצר הרבה אלא מן הכינוני והוא הדין לאילנות: ג׳ בדי אילן. אילן אחד מכר לו שיש לו שלש בדיס מרוחקין זה מזה ד׳ אמוח והעלה
 הקרקע שירטון ונראין בשעה מכירה כשלשה אילנוח מי אזלינן בחר גוף האילן דמיניה קא רכו ואין לו קרקע או דלמא כיון דנשרשו כל אחד
 בקרקע קנה קרקע ואע״ג דמיחברי מחחח לקרקע. ואימ דמוקמי לה כג׳ אילנומ ומכר לו כד ככל אחד ולא נהירא דכיון דשייר לעצמו רוב
 (י) כל בדי אילן ואילן שייר גס הקרקע לעצמו: המבריך. כופף אמצעיה הגפן בקרקע ומכסהו כקרקע כאמצעיתו וכשנשרש באמצעימו חותכין
 עיקר הראשון ונעשו שתי גפנים: ג' גפנים. כשהוכרכו כקרקע נעשו ו׳ והוי כרס דבכל ו׳ איכא שתים כנגד שחים ואחת יוצאה זנב. והלכך נקט
 ג׳ דאינו יכול למצוא ה׳ גפנים בפחומ מג׳ דשתי גפנים מוברכות לא הוו אלא ד׳: ועיקריהן נראין. כלומר שהשרישו: מדי אמות ועד חי. כרבי
 מאיר ור״ש לעיל: מצערפין. ואע״ג רכל שחי גפנים ינקי משורש אחד והוא הדין לשלש כדי אילן דקנה קרקע: ואתד על המצר. מי הויא
 הפלגה ולא מצטרף דלא דמי לשדה האילן ולא קנה קרקע או דלמא קנה: ואת״ל דקנה שתים בתוך שלו ואתד בתוך של מבירו מהו.
 כגון שיש לו שני אילנות בקצה שדהו ויש לו עדיין אילן אחד שקנה בשדה חבירו הסמוך לאילנות הללו רש לו גס הקרקע עם האילן:

 בדודא דרעותא ואתו לקמיה דרב יהודה
 וא״ל זיל הב ליה כמלא בקר וכליו ולא הוה
 ידענא כמלא בקר וכליו כמה >א< כיון דשמעת׳
לא יטע אדם אילן סמוך לשדה (  להא דתנן א
 חבירו אא״כ הרחיק ממנה ד׳ אמות ותני עלה
 ד׳ אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמינא
 ש״מ כמלא בקר וכליו ד׳ אמות וברב יוסף
ר״מ ור״ש אומרים אהנוטע את (  מי לא תנן«< נ
 כרמו שמונה אמות על שמונה מותר להביא
 זרע לשם אפי׳ הכי ״מעשה עדיף בשלמא
 לרב יוסף אליבא דר״ש שמעינן ליה מפוזרין
 ושמעינן ליה רצופין מפוזרין הא דאמרן
 רצופין דתנן ״כרם הנטוע על פחות מד״א
 אינו כרם דברי ר״ש וחכ״א כרם ורואין את
 האמצעיים כאילו אינן אלא לרב נחמן
 אליבא דרבנן מפוזרין שמעינן ליה רצופין
 מי שמעינן ליה םברא הוא מדלר״ש פלגא
 לרבנן נמי פלגא אמר רבא בהלכתא מארבע
 אמות ועד שש עשרה תניא כוותיה דרבא
 גכמה יהו מקורבין ארבע אמות וכמה יהו

 מרוחקין שש עשרה הרי זה קנה קרקע ואת
 האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או
 נקצץ יש לו קרקע פחות מכאן או יתר על
 כאן או שלקחן בזה אחר זה הרי זה לא קנה
 לא את הקרקע ולא את האילנות שביניהן
 לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע
 בעי רבי ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר
 הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א״ל
 רב גביהה מבי כתיל לרב אשי י תא שמע
 התנן ז< י הרכובה שבגפן אינו מודד אלא
 מעיקר השני בעי רבי ירמיה מכר לו שלשה
 בדי אילן מהו אמר ליה רב גביהה מבי כתיל
 לרב אשי ית״ש דתנן יי המבריך ג׳ גפנים
 ועקריהן נראין ר״א ברבי צדוק אומר יאם
 יש ביניהן מד׳ אמות ועד שמונה מצטרפין
 ואם לאו אין מצטרפין בעי רב פפא מכר לו
 שנים בתוך שדהו ואחד על המצר מהו שנים
 בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו מאי חתיקו

 בעי

 בדורא דרעותא. בעיר של רועים. שמכר אחד לחבירו שלשה אילנות
 ולא היה ח׳ אמומ ביניהן ואמר ליה רב יהודה למוכר זיל הב ליה
 ללוקח הקרקע ואע״ג דאין כיניהן אלא כמלא בקר וכליו: כיון
 דשמעתא להא דתנן. כלומר כיון דשמעתא לברייתא הנשנית על הא

 דחנן בלא יחפור לא יטע אדם אילן
 בקצה שדהו סמוך לשדה חבירו כדי
 שלא חלך מחרישתו לחרוש אילן זה
 דרך שדה חבירו: וכרב יוסןז מי לא
 תנן. בחמיה. ואמאי אמר ליה אביי
 לא חפלוג עליה דרב נחמן דתנן כר:
 ה״ג לה במסכמ כלאים רבי מאיר
 ורבי שמעון אומרים אן* הנוטע כרמו
 מל מ׳ אמוח מותר. וסיפא דהך
 דרבי יהודה היא: אפיי הכי מעשה.
 דצלמון רב והלכך אמר ליה אביי לא
 חפלוג עליה דרב נחמן דמעשה
 השנוי במשנה מסייעיה וההיא משגה
 עיקר טפי מהך דר׳׳ש דסמכינן
 אעובדא: וקמפרש גמרא בשלמא
 לרב יוסןז. דאמר מד׳ ועד ח׳ וסבירא
 ליה כר״ש שמעינן דאיירי ר״ש
 מחרוייהו שיעורי כרכ יוסף: מפוזרין.
 ח׳ אמות דהיינו לכל י<היותר: רצופין.
 ד׳ אמות לכל והפחות: אינו פרם.
 אלא יער ומותר בכלאים: רואין אח
 האמצעיים פוי. דכל העומד ליעקר
 כעקור דמי וחומרא היא גבי כלאים:
 אלא לרב נחמן. דסבירא ליה ט״ז
 כרבנן בשלמא מפוזרין ט״ז שמעינן
 ליה ממעשה דצלמון: ומשני הברא
 הוא. דחי הוו רצופין מדלר״ש הוי
 שיעורא דרצופין פלגא דמפוזרין לרכנן
 נמי פלגא דט״ז הוי רצופין: אמר רבא
 הלכחא מדי אמות. כעוכדא דרעוחא:
 ועד ט״ז אמוח. כעובדא דצלמון. וכולה
 כרבנן קפסיק דסבירא «) כמאי
 דפליגי פליגי וכמאי דלא פליגי לא
 פליגי פליגי כח׳ אמות מפוזרין דר״ש
 ואמרי ט״ז אבל ברצופין ד׳ אמות מודו
 ליה ולא נאמר מדלר׳ שמעון פלגא
 לרבנן גמי פלגא: כמה יהו מקורבין
 כוי. נראה בעיני דהוא הדין למקדיש
 אילנות דאיכא נמי האי שיעורא והך
 כרייתא דקתני גכי הקדש ממטע
 עשרה לבית סאה כשילהי המוכר את
 הבית (לעיל לף עב.) פליגא אהך
 כרייתא דלא שנא מוכר ממקדיש
 וראיה לדכרי מתוספתא דככא בתרא
 1פ״ל ה״ז) דקתני בתרוייהו ממטע י׳ לכית
 סאה: שש עשרה אמות. כלומר עד

 ט״ז אמות ולא ט״ז ככלל: ואת האילנות. קטנים: לפיכך יבש האילן
 או גקצן אין לו קרקע. ליטע אחר כמקומו: ממקום קצר. מגוכה
 גזע האילן הוא מודד הט״ז אמוח והד׳ אמות: או ממקום רותב. סמוך
 לקרקע הוא עב. ואית דפתרי מקום קצר כל הגזע עד הענפים מקום
 רחב מקום הנופומ הענפים שמרמיבין אילך ואילך ולא נהירא: ת״ש.
 דמן הבינוני הוא מודד: הרפובה שבגפן. גפן בחור מרכיבין בגפן
 זקן: כשהוא מודד. ד׳ אמות כינתייס כדי שיהו שתים כנגד שתים

 מסורת הש״ם
 א) לעיל כו. [ידף יח.],
 נ) כלאים ס׳׳ל מ״ט, ג) [שכת
 כא. יש״נ], ד) לעיל צז: לקמן
 קכ: עירוכין ג: כלאיס פ״ה
 מ״כ, ה) כלאים פ״ז מ׳׳א,
 ו) שס מ׳׳נ, ז) נ״א הפמומ,
 ח) נ״א הייתר, ט) [לעיל פ:],
 ׳)[יע׳תוס׳ לעיל כי. ל״ה אנל

 בבבל],

 הגהות הב״ח
 (א) נטי כקר וכליו כמה הוי
 טון: (ג) טם מי לא תכן
 והתנן ל״מ יר״ש אומרים
 אף הנוטע יכו׳ על שמונה
 אמות מומר: (ג) רשנ״ם
 ל״ה וער ט״! וכוי לסכירא
 ליה במאי: (ד) ד״ה ג׳ בלי
 יכו׳ רונ בדי כל אילן:
 (ה) תוכי ל״ה זיל יכי׳ משלה
 מכרי יש חילוק כין ככל וכי׳

 אין חילוק ביניהן מלע:

 מוסף רש״י
 לא יטע אדם אילן סמוך
 לשדה חבירו. נין שלה
 הלבן נין שדה האילן, יטעמא
 כדי עכידמ הכרס, שכשיחריש
 אח אילנותיי לא יהא צריך
 להכניש מחרישמי לחוך שלה
 תכירו (לעיל כו.!. אא״כ
 הרחיק ממנה ד׳ אמות.
 כלמפרש טעמא כדי עבודת
 הכרס, שהיו חורשים הכרס
 במחרישה, יכן כשעמ הבציר
 גיצרין אומס נענלימ יצריך
 להן מקים פנד ל׳ אמית
 שלא תיכנס ענלמ מתרישמי
.  בקרקע מבירו !לעיל •ת:
 כרם הנטוע על פחות
 מד״א. שאין נין שורה
 לשורה ל׳ אמית (ערובין ג:;
 שאין נין שורה לשולה אלא
. אינו ! !  ג׳ אמות :לעיל ל
 כרס. ימותד לזרוע לשש
 (ערוב׳! נ:׳• והמביא זרע לשס
 איני ליקה משיס לא תזרע
 כרמן כלאים ימיתרין גאטלה
 :לעיל רז:!. ורואים את
 האמצעיים. הנטועים בתיך
 רייח הראר להיות כין שורה
 לשורה וערובין נ::. כאילו
 אינן. שורה בין שתי שירות
 ריאין כאילי אינה יהיו להו
 שש אמית ני! שירה לשורה

 דג׳ גפנים הללו היינו ר אכל מפני דלא סגי בלאו הכי היכא דמבריך ג׳ ועולות לו׳ ולא מצי למימר המבריך ב׳ גפנים דהא ליכא שיעור כעי
 כרם. ולא ד׳ דהא איכא טפי מכרם. בעי רב פפא מכר לו ב׳ דקלים בתוך שדהו ואחד על המצר מהו. מי אמר־נן הואיל דמכר לו
 ג׳ אילנות יש לו קרקע ומצטרפין או דלמא הואיל דההוא חד על המיצר הוא לא מצטרפי ולא קנה קרקע דלא אהדדי נינהו. אם תמצי
 לומר דמצטרפי הואיל דבתוך שלו הוא אכתי הא מיבעי לי מכר לו ב׳ בתוך שלו ואחד אילן שהיה לו בתוך של חבירו מהו. מי אמרינן

 רבינו גרשום
 בדורא. בשדה אילן שהיה
 נטוע מד׳ אמות ועד ת׳ ולא
 ח• בכלל ומכר האילנות
 לאתר ואתא לקמיה דרב
 יהודה ואמר ליה ויל הב
 ליה בין אילן לאילן כמלא
 בקר וכליו דהיינו ד׳ אמות
 כדי עבודתו מכלל דהכי
 תשוב שדה אילן אבל טפי
 לא תשוב שדה: הנוטע
 את כרמו [ח׳ אמות] על
 ח׳ אמות. שמניח ח׳ אמות
 בור בין שורה לשורה:
 מותר. דלא חשיב כרם
 אותה הרתקה ומותר להביא
 ורע לשם: אפי׳ הכי מעשה
 רב. ממעשה שהיה בצלמו;
 טפי עיקר למילף: בשלמא
 רב יוסף. דאמר מד׳ עד
 ח׳ אמות ולא ח׳ אמות
 בכלל חשוב כרם אליבא דר׳
 שמעון כדקתני במשנה זו
 ר״ש ור״מ אומרים הנוטע
 את כרמו על ח• וכוי:
 שמעינן ליה. לר׳ שמעון
 דמפוורין מח׳ אמות לא
 חשיב כרם שמעינן ליה
 רצופין. מפוזרין הא דאמרן.
 לעיל הנוטע אח כרמו על
 ח׳ אמות דמפוורין נינהו לא
 חשוב כרם ולהיכא דנטועין
 רצופין נמי ׳שמעינן ליה דלא
 חשיב כרם ומותר לזרוע
 הבינים דתני הנוטע וכוי:

 אליבא דרבנן מפוזרין שמעינן להו. דלהיכא דנטוע־ן מפוזרין מט״ז לא חשוב כרם כההוא מעשה הצלמון שהיה ואמרו חכמים
 מותר להביא ורע לשם. אלא דהיכא דנטוע־ן רצופין בתוך ח׳ אמות מי שמעי׳ להו. דלא חשיב כרם. ומשני סברא הוא מדלר״ש
 פלגא לא דהיינו ד׳ אמו׳ הויין רצופין ולא חשיב כדם דלית ליה דין כרם ומותר לזרוע הכינים. לרבנן נמי פלגא מט״ז אמות אם
 נטועין בתוך ח׳ אמות הויין רצופין ולא חשוב כרם: אמר רבה הלכתא מד׳ אמות. דהיינו פחות מן השיעורין הללו: עד. ט״ז אמה.



 מםורת הש״ם
 א) לקמן קד:,

 הגהות הב״ח
 (א) גם' רשומ הרניס מהו.
 ;״3 עיין לקמן דף קד ע״כ
 גרסינן דרך ע״ש:
 (ב) י־שב״ם ד״ה מכר וכו׳
 אלא אונאה כעין אונאמ
 שמומ וכו׳ כהזהכ הלכתא
 שמומ קנה: (ג) ד״ה ונמצאמ
 וכו׳ ששוה יפה מה שקנאו:
 (ד) ד״ה אמר יכו׳ שוה ו׳
 כה׳ מי נסאנה וכו׳ הלכך

 לוקח יכול למזור:

 עין משפט פג: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא
 נר מצוה

 געי רב אשי. אס תימצי לומר להק־ אין מפסיקין משוס לליכא
 שוס הפסק בינמים אבל אם יש בור של מיס מכונסים בין ג׳
 אילנות מהו שתפסיק ואת״ל לאינו מפסיק דהא לא מיתחזו המיס
 מבראי אבל אממ המיס מהו ואת״ל ללא מפסיק רשות הרבים כגון
 מל׳ אמות על ט״ז ולא ט״ז בכלל מהו
 שתפסיק: ריכבא רדיקלי. הרכבת
 לקלים הרכה כיחל דמי להפסקה
 טפי מכולהו: עלה ארז ביניהן.
 לאחר מטרה מהו מי הוי הפסקה
 ולא יקנה קרקע. הכי ס״ל השתא.
 ומממה עלה הא ברשותיה ללוקח
 קאי דטון דמעיקרא לא היה שוס
 הפסק קנה קרקע וטון דקנה
 קרקע הארז שלו הוא דכקרקע שלו
 גדל: היה ארז. כשעת מכירה:
 קנה וקנה. וגס הארז קנוי לו
 כדתניא לעיל ואת האילנות שביניהן:
 כיצד הן עומדין. היאך הן נטועין
 הני ג׳ אילנות שיש בהן מארכע ועד
 ט״ז היאך סדר נטיעתן דקני קרקע:
 כשורה. כזה ® © ® והוי ד׳ אמות או
 עד י״ו בין כל אמד למטרו: כתצובא.
 קנקן שיש לו שלש רגלים אחד כנגד
: כל שכן י % ה ז  אויר השחיס כ

בעי רב אשי בור מהו שתפסיק אמת (  א

 המים מהו שתפסיק (א) רשות הרבים מהו
 ריכבא רדיקלי מהו אתיקו בעא מיניה הלל
 מרבי עלה ארז ביניהן מהו עלה ברשותא
 דידיה נפק אלא היה ארז ביניהן מהו אמר
 ליה בקנה וקנה: כיצד הן עומדים רב אמר
 כשורה ושמואל אמר גכחצובא מ״ד כשורה
 כ״ש כחצובא ומ״ד כחצובא יאבל כשורה לא
 מ״ט משום דמיזדרע בינתייהו מתקיף לה
 רב המנונא ולמ״ד כחצובא מ״ט דלא
 מיזדרע בינתייהו אלא מעתה זבין ליה תלת
 היגי רומייתא דלא מיזדרע בינתייהו הכי
 נמי דיש לו קרקע א״ל הנך לא השיבי הנך
 השיבי: מתני׳ ההמוכר ראש בהמה גסה
 לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא
 מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את
 הכבד מכר את הכבד לא מכר את המנה
 ־אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים
 מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר
 את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד

 לא

 רשות הרבים מהו שתפסיק. לאו כרוחכ ט״ז איירי אע״פ
 שסחמו כך: מכר את הקנה כוי. קנה היא ריאה
 עם הלכ ומספקא ליה לר״י אס מכר הלכ אס מכר ריאה אס מכר
 ריאה אס מכר הלכ: לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר. אור״מ

 דרבא דפסיק בפ׳ הזהכ (ב״מ דף >:
 ושם ל״ה אמר) שחוח קנה ומחזיר
 אונאה אחי שפיר כרב חסדא ולא
 כעי למימר דקנה כעל כרחו אלא
 רצה קנה ומחזיר אונאה אלא שלא
 חש רכא לפרש רצה משום דקאי
 אמתניתין דהתם דקתני ידו על
 העליונה ותניא כוותיה דרכא דקא
 מייתי התם היינו מרט יהודה הנשיא
 דאמר רצה אומר חן לי מקחי ולא
 כר׳ נתן אע״ג דלכאורה משמע דהוי
 כר״נ דנקט רבא ממש לישנא דנקט
 ר״נ מכל מקום רכא הוי כרכי יהודה
 הנשיא וקנה דרבא לא הוי כקנה
 דר״נ דקנה דרבא אס רצה וקנה דר׳
 נחן על כרמו והא דאמר התם במר
 הכי מתני׳ דלא כרכי נתן ולא כרכי
 יהודה הנשיא כר וקאמר רבה לעולם
 רבי נתן ותני נמי בברייתא רצה רכא
 אמר לעולם כרבי יהודה הנשיא מה
 שלא רצה רבא להעמיד כר״נ ותני
 רצה אע״ג דרבא גופיה קאמר קנה
 ובעי למימר רצה היינו משוס דאיהו
 קאי אמתניתין אבל ר״נ דלא קאי
 אמחניתין הוה ליה לפרושי:

 אי

 סו א מיי׳ פכ״ד מהל׳
 מכירה הלי ד שמג עשי!
 פנ טוש׳׳ע מ״מ סי׳ רמז

 סעיף ז ואין לי:
 סז ב מיי׳ שס הל׳ א

 טוש״ע שס סעיף ו:
 םח ג ד מיי׳ שס הלי ג

 טוש״ע שס סעיף ז:
 םט ה ו מיי׳ פכ״ז מהל׳
 מכירה הלכה ט נווש״ע

 מ״מ סי׳ רכ סעיף יד:
 ע ז מיי׳ פי׳׳ו מהל׳ ממרה
 הלכה א סמג עשין סכ
 ולאוין קע טוש״ע מ״מ סי׳

 רלג:
 עא ח מיי׳ פי״כ מהל׳
 מטרה הל׳ יג סמנ
 לאין קע טיש״ע מ״מ סי׳

 רם סעיף י:

a^»9*^-

 רבינו גרשום
 דמצטרפין וקנה קרקע.
 או דלמא הואיל וההוא
 שלישי לאו בדידיה קאי
 לא מצטרפי: בעי רב אשי.
 מכר לו ג׳ אילנות בתוך
 שלו ובור אחד מפסיק
 בין האילנות הללו מהו
 מי אמרינן הואיל דבתוך
 שלו מכרן קנה קרקע או
 דלמא כיון דבור מפסיק
 כשתי שדות דמיין ולא קנה.
 והכי נמי מפרשי גבי אמת
 המים וריכבא דדיקלי בין
 האילנות הללו אלא שבור
 עמוק והוי טפי הפסקה
 מאמת המים. ואמת המים
 הוי הפסקה טפי מן ריכבא
 דדקלי: בעי מיניה הלל
 מרבי לא הלל הזקן הוא זה
 לפי שלא היה כימי רבי א)
 •שרבי היה בחורבן ראשון
 והלל הזקן בחורבן השני:
 עלה ארו בין אילנות הללו
 מהו. מפסיק או לא מפסיק:
 ומקשי ליה מאי קא תיבעי
 לך. עלה ברשותא דידיה
 דלוקה נפיק ושלו הוא:
 אלא היה ארז ביניהן. בשעת
 מכירה מהו אמר ליה קנה
 וקונה קרקע דלא מפסיק:
 כיצד האילנות עומדין.
 דקנה הקרקע כשורה: ור׳
 יוחנן אמר כחצובא. בלומר
 כמו בקבוק שהוא עגול
 כך הס עומדים בעגול.
 מאן דאמר כשורה הן
 עומדין קנה קרקע תחתיהן
 וביניהן וחוצה להן כמלא
 אורה וסלו אע״ג דכשורה
 עומדין כ״ש כחצובה דודאי
 קנה קרקע: ומאן דאמר
 כחצובה. מאי טעמא יש לו
 קרקע משום דלא מזדרע
 ביניהן להכי מכר לו הקרקע
 שביניהן שאין יכול לחרוש
 בצמד בקר ביניהן להיות
 תלם שלו שלם אבל כשורה
 דמצי למזדרע מיכן ומיכן
 סמוך לאילנות וביניהן לא
 קנה קרקע: תלת רומיתא.
 אילנות של אטד בעגול אחד
 דלא מודרע בינתייהו הכי
 נמי דיש לו קרקע ללוקח.
 רומיתא גדולות וגבוהות.
 אמר ליה. הכא ודאי יש לו
 קרקע משום דחשיבי הני
 אילנות ומכר לו קרקע אבל
 גבי היגי אין לו קרקע דלא
 תשיבי: £יסקא המוכר את
 הראש. סתם בבהמה גסה
 לא מכר את הרגל משום
 דהנהו תשיבי לתוד והני
 חשיכי לחוד והבי נמי כל
 הני מכר האי לא מכר
 האי דכל תדא וחדא מלתא
 חשובה באנפי נפשה היא:
 מכר את הקנה. הריאה קר•
 לה על שם קנה: אבל
 בבהמה דקה מכר את הראש
 מכר את הרגלים. משום
 דלא חשיבי כלום לגבי
 הראש דדבר מועט הוא
 והכי רגילי אינשי למיקני:
 מכר את הרגלים לא מכר
 את הראש. משום דראש
 חשוב בפני עצמו הוא: מכר
 את הכבד לא מכר את

 הקנה. משום דקנה מלתא חשובה באפי נפשה היא: מכר לו חטים יפות. שהתנה לו לתת חטץ יפות ונמצא שנתן לו רעות עכשיו נתאנה לוקח ויכול לחזור בו הלוקח. אבל אם מוכר רצה לחוור בו שנתייקרו אחר מיכן אינו יכול לחזור
 בו כדמפר׳ בגמ׳: התנה לתח לו חטין רעות. ונמצא שנתן לו יפות שנתאנה מוכר. מוכר יכול לחזור כדמפר׳ בגמ׳: התנה לתת לו יפות ונמצאו יפות כתנאם אין אחד מהם יכול לחזור בו הואיל שהשלים לו תנאו. וכל מי שנתאנה 0
 יכול לחזור בו וידו על העליונה משום דמין אחד הן. אבל התנה עמו לתת לו שחמתית. כלומר חטין אדומים שנתאדמו מחמת החמה הזורחת עליהן ועל שם התמה קרויים שחמתית. ונמצאו לבנות. או לבנות התנה ונמצאו שחמתית
 והואיל דכל הני שני מינין הן יכולין לחזור בהן ׳שלא כזה התנה ליתן לו: אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש. דהשתא איכא אונאה וסבירא ליה לרב חסדא רשתות כיותר על שתות ובטל מקח. ושוב הוקרו ברשות הלוקח ועמדו על
 ת׳. מי נתאנה מעיקרא הלוקח והלוקח אע״ג דנתייקרו ועמדו על ח׳ אם רצה יכול לחזור בו הואיל דמעיקרא הוה בו חזרה. אבל המוכר אם רצה לחזור בשביל שנתייקרו דהשתא מיהא נתאנה אינו יכול לחזור בו משום

 מכר את הקנה: י ארבע מדות במוכרין
 מכר לו הטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול
 לחזור בו רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו
 יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית
 עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ
 ונמצא יין שניהם יכולין לחזור בהן: גמ׳ אמר רב חםדא חמכר לו שוה חמש
 בשש והוקר ועמד על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משום

 דא״ל

 כתצובא. דאין הקרקע ראוי לחרישה
 ולא שיירה לעצמו: מלת היגי רומייתא.
 סנאים או אטדים גדולים כחצובא.
 ולי נראה אפילו כשורה נמי לא
 מיזדרע כינתיס שדואגים ללכת
 בסמוך להם מפני שנועצים בגוף כקוץ
 ומכאיב: הנך לא תשיבי. היגי
 רומייתא ואנן תרתי כעינן חשיבות
 דאילנות והוא דלא מיזדרע:
 מתני׳ לא מכר את הרגלים.
 וכתוספתא גפ׳׳ל ה״ו ע״ש) תני כד״א
 במקום שלא נהגו אבל כמקום שנהגו
 הכל כמנהג המדינה: הקנה. היא
 הריאה ונקראת על שם קנה שלה: ד' מדות במוכרין. ד׳ דינין חלוקין זה מזה ואלו הן לוקח יכול לחזור בו מוכר יכול לחזור בו אין אחד
 מהן יכול לחזור כו שניהן יכולין לחזור בהן הרי ד׳ והשתא מפרש להו ואזיל. ומניינא לא למעוטי מידי אתא אלא להודיעך שצריך לתת טעם לכל
 ארכעחן למה הן חלוקין זה מזה: מכר לו חטים יפות. החנה לו למכור חטים יפות ונמצאו רעות אין זה מקח טעות שיוכלו שניהם לחזור
 שהרי חטין התנה לו למכור וחטין מכרו ואי משוס דרעות נינהו אין זו אלא אונאה (0 כגון אונאת שתוח רכול לוקח לחזור שהרי נחאנה אבל מוכר
 שלא נתאנה לא יכול לחזור אפי׳ אם הוקיר השער דכשעמ מטרה לא נתאנה הוא אלא לוקח ותנן בהזהב (ב״מ לף נא.) מי שהוטל עליו אונאה
 ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעוחי או מן לי מה שאוניחני והכא נמי מי שנחאנה יכול לחזור בו. ואע״ג דלית הלכתא כי ההיא משנה
 דהא פסק רבא בהזהכ (שם דף נ:) שחומ קנה ומחזיר אונאה ואינו יכול לומר תן לי מעותי וההיא משנה מוקי לה רבא כר׳ יהודה הנשיא
 ואיהו סכירא ליה כרכי נחן אפילו הט הכא גט יפוח ונמצאו רעוה כ״ע מודו דיכול לחזור שהרי הטעהו ולא היה דעהו ליקח רעות אבל גבי
 אונאת שתות שקנה מה שרוצה לקנוח וליכא שוס טעוח אלא מטרמ יוקר המס מחזיר אונאה משום דבחיב [ויקרא כה] אל מונו אבל המקח קייס כרבי
 נתן וכדפסק רבא: רעות ונמצאו יפות. מוכר נחאנה והלכך יכול לחזור ולא לוקח ואפי׳ אס הוזל השער: אין אחד מהן יכול לחזור בו. ואפי׳
 אם הוקר השער דנחאנה מוכר או הוזל השער ונמאנה הלוקח דסד״א דהיכא דהוזל השער ורוצה לוקח לחזור מצי טעץ גט רעות ונמצאו רעות
 אני ליפוח נחכוונחי והאי דאמרי לך רעוח לאו משוס דנחרצימי אלא משוס דרע רע יאמר הקונה [משלי כ] כדאמר בגמ׳ נפל.] וכן היכא דהוקר השער ורוצה
 מוכר לחזור מצי טעין גבי יפוח ונמצאו יפוח רעוח הייחי סבור למכור והא דאמרי יפוח משום דטוב טוב יאמר המוכר דמדרע רע יאמר
 הלוקח המוכר אומר טוב טוב קמ״ל דחרוייהו לא מצו הדרי הואיל ונמצא כמו שאמרו שניהן. והוא הדין במוכר סחס שלא פירשו לא רעוח
 ולא יפות דאין אחד מהן יכול לחזור: שתמתית. אדומה על שם חמה שמאדימתן: ונמצאת לבנה. שניהן טעו דטון דהתנה לו למכור
 שחמתיח חפץ היה לעכב הלכנה וגס הלוקח לא היה חפץ כלכנה ט אס בשחמתית. וכן כל הנך דקחני ואזיל דהוו שני מינין ואיכא דניחא ליה
 בהאי ולא ניחא ליה בהאי הלכך הוי מקח טעות ושניהן נחאנו הלכך שניהן חוזרין ואע״פ ששוה יפה («) ממה שקנאו מיהו אין חפצים כמכירה זו
 לא לוקח ולא מוכר אבל גבי חטין יפוח ורעוח כולי עלמא ניחא להו כיפות ולא כרעומ ורצון המוכר לעכב היפומ ולמכור הרעות ודעה הלוקח
 ביפות ולא כרעות: יין ונמצא חומ;. אין זה יפות ונמצאו רעוח דאיכא דניחא ליה בחלא ואיבא דניחא ליה בחמרא כדמפרש בגמ׳ נפל:]: גמ׳ אמר רב
 חסדא מפר לו שוה חמש בשש. שעחה נחאנה לוקח שתות מעומ שהרי מו׳ מעות שנתן לו למוכר לא היה לו ליתן כי אס ה׳ דאינו שוה אלא ה׳
 אבל שוה ו׳ כה׳ דלקמיה נפל.ו הר שחוח מקח שנחאנה המוכר מפשוט אחד שהוא חלק שש משריו של מקח ששוה ששה ובה׳ מכרו וקרי ליה רב
 חסדא אונאה וקאמר בחרוייהו שנחאנה יכול לחזור כו דסכירא ליה כשמואל דאמר בפרק הזהב (ב׳׳מ לף מט:< אף שחומ מעומ שנינו דלא שנא
 אונאת שתוח דמעות או אונאח שמומ דמקח דהויא אונאה ויכול לחזור מי שנתאנה כדתנן נשם נא.] מי שהוטלה האונאה עליו ידו על העליונה ומניא
 כווחיה דשמואל ורב חסדא בפ׳ הזהב(שם מנו:) מי שהוטל עליו ידו על העליונה טצד מכר לו שוה ה׳ כר מי נתאנה לוקח יד לוקח על העליונה רצה
 אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניחני מכר לו שוה ו׳ בה׳(י) נתאנה מוכר יד המוכר על העליונה רצה אומר לו תן לי מקחי כר. ומיהו
 ליח הלכחא כרכ חסדא אלא כרבא דפסק התס [נ:] הלכתא שתות קנה ומחזיר אונאה ומיהו רכ חסדא כסתם מתני׳ דהתס ס״ל דמי שהוטל
 עליו ידו על העליונה ואחא למימר דהיכא דמכר לו שוה חמש בו׳ דנחאנה לוקח והיה יכול לחזור ככדי שיראה למגר או לקרובו כדאמר בגמ׳
 בהזהב (שס< הוקרו בחוך אותו זמן ועמדו על שמנה דהשתא לכסוף נתאנה מוכר אפילו טוחר משחוח דהוי כיטול מקח ורוצה מוכר לחזור
 עתה משוס דעדיין לא נתקיים המקח לגמרי כל זמן שיכול לוקח לחזור דעדיין לא הראה לתגר או לקרוכו והלכך הואיל וכתוך כך נחאנה גס
 הוא רוצה לחזור שהרי עחה נחאנו שניהם אפ״ה אינו חוזר דמי הוא שנחאנה מעיקרא בשעה מכירה לוקח הלכך יכול לחזור כו כל שעה
 שירצה בתוך זמן הקצוב לו אכל לא מוכר שהרי הוא היה המאנה דלו על התחתונה ואע״פ שלא נחקיים המקח עדיין כשחזר ונתאנה גס הוא: משום

 לא״ל

 א) צ״ל שרכי הי׳ אתר תורנן הכית והלל הזקן קודם החולנן היה. נו ר״ל אס נתאנה גשמית כשיעיד אונאה. אי אפשר דרכינו קאי ארישא איפות ונמצאו רעות.



 עין משפט
 נר מצוה

 עב א מיי׳ פי״ג מהל׳
י ממג  מטרה הל׳ י
 לאד! קע טוש׳׳ע מ״מ מי׳

 רכז סעיף יא:
 עג ב מיי׳ פי׳׳ז מהל׳
 מטרה הל׳ כ סמג עשי!
 קע טוש׳׳ע מ״מ סי׳ רלג:

 עד ג מיי׳ פי׳׳א מהל׳
 טומאת צרעמ הלכה י

 שמג עשי! רלד:
 עד! ד מיי׳ פי״ז מהל׳
 מטרה הל׳ כ סמג לאדן
 קע טוש״ע מ״מ סי׳ רלג:

 המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פד.
 דא׳׳ל. לוקח למוכר: אי לאו דאמיחן. בשעת מטרה היה מתקיים אי לאו דאוניתן לא הדרת כך. וא״ת בימר משתומ לקיימא לן
 המקג; ילא מצית הלרת כך ואע״פ שהוקר אחרי כן והשתא מצית לכטל מקמ ואפילו המאנה יכול לחזור אמאי לא אמר נמי התם
 הדרת כתמיה וט כשטל שאונימני וייפו חכמים את כחי לחזור אי לאו לאוניתן כר כמו כשתות ר״ל לפי שהוא רחוק מן המקמ
 אם ארצה ונתנו ידי על העליונה תחזור כך גם אתה כשהוקר לכסוף יותר מדאי וכאילו לא מכר כלל שאין ראר מקמ כזה להתקיים
 וריב״ס פי׳ דאפילו ביתר משתות אין
 המאנה חוזר בו אלא כשהמתאנה
 תובע אונאתו טון שתובע יותר
 משתומ דהוי ביטול מקח הר מקת
 טעומ רכול גם המאנה לחזור בו
 אבל אם המתאנה אינו תובע אונאתו
 ורוצה להחזיק המקח כמו שקנה אין
 סכרא שיוכל המאנה לחזור בו דמצי
 א״ל אי לאו דאוניחן כו׳ כמו בשתות:
 ותנא תונא יפות ונמצאו דעות.
 שוה כשוה איירי ומאי
 קא משמע לן שיוכל לוקח לחזור כו
 ולא מוכר סשיטא אלא הא קא משמע
 לן דאפילו הוקרו אחרי כן אין

 המוכר יכול לחזור:
 והוזלו ועמדו על שלש. ה״מ
 למימר על ד׳ דהר נמי
 ביטול מקח אלא איידי דנקט לעיל
 שהוקרו שנים נקט נמי שהוזלו שנים:
 מאי קא משמע לן רכ חםדא היינו
 מתניתין. דע״כ מתניתין
 להט הוא דאתא דאי לאו הט
 מאי קא משמע לן וט תימא
 אע״ג דלא קא משמע לן מידי
 יש לו לשגומ (י) כי היט דקמני
 יפות ונמצאו יפות ואע״ג דהוקרו
 והוזלו אלף פעמים ברשות לוקח
 הוקרו והוזלו שלגמרי נתקיים
 המקח לאלתר וי״ל דאי רישא
 (י!) חידוש הוה ניחא הא מקט
 סיפא אע״ג דפשיטא כדי למנוח
 ארכע מדות אכל אי כרישא נמי
 ליכא מידוש א״כ במנס הזטר

 רבינו גרשום (המשך)
 דרכ חסדא איכא למשמע
 מינה דתרוייהו מצו למיהדר
 כהן ודקא מייתית סיועא
 ממתני׳ לעולם ממתניתין
 לא תסייעה. דמתני׳ היינו
 טעמא דמוכר יכול לחזור
 בו ולא לוקח משום דרע
 רע יאמר הקונה כלומר
 מעיקרא כשהחנה הלוקח
 עם המוכר למכור לו חטין
 רעות בקש ממנו ובתורת
 רעות באו לידו הואיל
 שנתאנה מוכר יכול לחוור
 בו אבל לא לוקח דהוא
 אמר רע רע בשעת קניה
 ואע״נ דהוזלו מכדי דמיהן
 לאתר מיכן לא מצי למיהדר
 ביה דמצי למימר ליה
 המוכר מה אתה מתרעם עלי
 דידי והא מעיקרא בתזקת
 רעות קניתם והשתא נמי
 דעות נינהו ומש״ה לא
 מצי למיהדר בו לוקח אבל
 לגבי מלתא דדב חסדא
 איכא למימר דתרוייהו מצי
 למיהדר בהו היכא דמכר לו
 שוה ו׳ בהי. המוכר לא היה
 בדעתו ליתן לו אלא שוה
 ה־ וטעה ונתן לו וי. להכי
 מוכר יכול לחזור בו. ולוקח
 נמי שנתן חמש היה רוצה
 שלא יהיה שוה פחות מהי.
 וכיון שהוזלו ועמדו על
 ב׳ דנתאנה מוכר מעיקרא
 ולוקח השתא שניהן יכולין
 לחוור בהן המוכר משום
 דנתאנה מעיקרא והלוקח
 משום דמצי למימר למוכר
 מעיקרא מירא בתורת מקח
 יפה מכרת ל׳ ונמצא
 עכשיו דלא מקח יפה הוא
 דהוזל יותר משתות ומצינא
 למיהדר ביה אבל גבי
 מלתא קמייתא דרב תםדא
 ליכא למימר הכי ומילתא
 דווקא הוא. וממתני׳ מצי
 לסייע שפיר דלהיכא דמכר
 ליה שוה ה׳ בו• דעתיה
 דלוקה הוא לקנות יפה
 שוה ו׳ דמעיקרא נתאנה
 לוקח. דהכא ליכא למימר
 רע רע יאמר הקונה
 דמעיקרא בתורה יפות
 לקחן והשתא נמי דנתייקרו
 יפות נינהו ומיבעי למיהדר
 לוקח דנתאנה מעיקרא מצי
 למיהדר אבל לא מוכר.
 ותנא תונא נמי מתני׳
 דמסייע ליה דוקא הוא
 ש״מ. ל״א מאי קמ״ל רב
 חסדא במלתא בתרייתא
 דמוכר יכול לחזור בו ולא
 ליקת. מתני׳ היא ומאי
 קמ״ל. אי ממתני׳ הוה
 אמינא דרב תסדא תרוייהו
 מצו הדרי בהו ולא דמי
 למתני׳. דמתני׳ היינו טעמא
 דמוכר מצי הדר ולא לוקח
 משום דרע רע יאמר הקונה
 והשתא דהוו יפות לא רעות
 נינהו ואין כאן מקח טעות
 להבי אצטריך לאשמועינן
 רב חסדא אע״ג דלא דמיא
 למתני׳ כדאמרן לעיל קסבר
 נמי דמוכר יכול לחזור
 בו ולא לוקח. א) ואוזל
 לו כשהולך לו המוכר.
 אז יתהלל הלוקח במקחו:
 אגב דקתני שחמתית קאמר
 רב פפא במלתא דחמה
 נ): והאי דלא חזינא
 כולי יומא. דתיהוי סומקא:
 משום נהורן הוא דלא ברי.
 מחמת שמאור היום הוא

 גדול אין כח לראות אדמדומית החמה ג1 נגד הערב: מיהיבי ומראהו של נגע עמוק 'מן העור ולא עמוק עמוק ממש אלא
 כמראה החמה שנראית עמוקה מן הצל היכא רזורחת בתוך הבית ואינה עמוקה והתם לבן הוא הנגע ומדמה החמה לנגע
 עמוקה אלמא דחמה לבנה היא וקשיא לרב פפא. ומשני דל״ק דהאי דמדמה לה לנגע לעומקא ולא כמראה חמה דאילו התם הנגע
 לבן הוא והכא אדום החמה כרב פפא: ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא דקא סמקא צפרא ופניא. משמע לפי הלשון שאותן שעות
 מאדימות מכל היום ומאי שנא. בפניא חלפא כוי. וכן ללשנא קמא משמע דגיהנם במזרח וגן עדן במערב:

 כמתניתין כל דין יפות ורעומ:
 אי ממתניתין ה״א דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי כהו. בהוקרו
 והוזלו ומתניחין היינו טעמא ביפוח ונמצאו רעוה דלוקה מצי
 הדר ביה ולא מוכר אע״ס שהוקרו משוס דאס כא מוכר לחזור א״ל
 לוקח לא נתאנימי אע״פ (י) שאמר יפות יודע היה שהן רעות דטוב טוב
 יאמר המוכר אבל כמוכר לו שוה חמש בשש והוקרו דרב חסדא לא
 שייך למימר הכי ולכך יכול לחזור כו אפי׳ מוכר וסיפא מתניתין
 דרעות ונמצאו יפומ דמוכר מצי הדר ביה ולא לוקח אע״פ שהוזלו
 משום דא״ל מוכר לא נתאניתי יודע הייתי שהן יפות אע״פ שהיית
 אומר דרעות הן דרע רע יאמר הקונה אבל מכר לו שוה שש כחמש
 והוזלו יכול לחזור כו אפילו לוקח דלא שייך למימר הט כן פ״הי)
 בשם רש״י ועוד סר״י בע״א דלרב חסדא מצו הדרי חרוייהו
 דממתניתין ליכא למשמע מידי דאפשר דמתניתין איירי דלא הוקרו
 ולא הוזלו וט תימא מאי קא משמע לן איצטריך סד״א דיפומ ונמצאו
 רעות לא יוכל לחזור כו אפילו לוקח שיודע שהן רעות אע״פ שהמוכר
 אמר שהן יפות דטוכ טוכ יאמר המוכר וכענין זה יש לפרש סיפא:
 האי שימשא סומקתי היא. פי׳ ה״ר מנחס דנפקא מיניה לנודר מן
 האדום: בצפרא חלפא אבי וורדי דג״ע. ומשמע דג״ע
 במזרח הוא ואפילו למאי דאמר איפכא הר כמזרח כדפ״ה וכן משמע
 כמדרש דארץ כוש במזרחו של עולם כדכחיב (גראשיח 0 הוא הסובב
 אמ כל ארץ כוש וזה הנהר יוצא מעדן א״כ ש עומד כמזרח מסממא והא
 דאמר ככראשימ רכה כפ״כ שרוח מזרחיח קולטה היא קלטה אדם
 הראשון כדכחיכ (שס a רגרש אח האדם רשכן מקדם לגן עדן וגו׳
 קלטה קין כדכתיכ רשכ כארץ גוד קדמח עדן משמע דאדס הראשון
 וקין במזרמו של עולם היו ושם אנו עומדים א״כ ג״ע היה כמערכ
 העולם צריך לומר ») דמזרח דקרא היינו קדם של עולם שאצל ג״ע
 והיינו קדמת עדן קדם העולם שאצל גן עדן והא דאמר בב״ר
 שרוח מזרחי קולטת היינו רומ מזרחי של עולם ולא של גן עדף<:

 דא״ל אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת
 בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא
 תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור
מכר לו שוה  בו ולא מוכר ואמר רב חםדא א
 שש בחמש והוזלו ועמדו על ג׳ מי נתאנה
 מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא״ל
 אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך
 השתא מצית הדרת בך ותנא תונא רעות
 ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח
 מאי קא משמע לן מתני׳ היא אי ממתני׳
 הוה אמינא דלמא דרב חסדא תרוייהו מצו
 הדרי בהו ומתני׳ >*< הא אתא לאשמועינן
 דלוקח יכול לחזור בו דם״ד אמינא משום
רע רע יאמר הקונה: בשחמתית  דכתיב 1
 ונמצאת לבנה כוי: אמר רב פפא מדקתני
 לבנה ש״מ האי שמשא םומקתי היא תדע
 דקא םמקא צפרא ופניא והאי דלא קא
 חזינן כוליה יומא נהורין הוא דלא ברי
כמראה נ  מיתיבי 2ומראהו עמוק מן העור א)
 חמה עמוקה מן הצל והתם לבן הוא
 כמראה חמה ולא כמראה חמה כמראה חמה
 דעמוקה מן הצל ולא כמראה חמה דאילו
 התם לבן והכא אדום ולמאי דסליק דעתין
 מעיקרא הא קא סמקא צפרא ופניא
 בצפרא דחלפא אבי וורדי דגן ערן בפניא
 דחלפא אפתחא דגיהנם ואיכא דאמרי
 איפכא: ייין ונמצא חומץ שניהן יכולין לחזור
 בהן: לימא מתניתין רבי היא ולא רבנן דתניא

r 

 ומהי גם ידך על העליונה א״כ מצינו
 חוטא נשכר: *)ועמדו על שמונה.
 רכוחא נקט כיטול מקח והוא הדין
 דהוה מצי למימר ועמדו על שכעה
 דאיכא אונאת שמומ מעות ורוצה
 גס מוכר לתזורג): ותנא תונא. תנא
 דידן כמו אכונא אחונא ולשון קצר
 הוא: יפוח ונמצאו רעות. הרי
 נחאנה לוקח לוקח יכול לחזור כו
 ולא מוכר אע״ג דהוקרו דלהך רכותא
 איצטריך למתנייה: שוה ו׳ בהי.
 שתוח מקח הוא והוא הדין לשוה ז׳
 כשש דהר שתות מעות: והוזל.
 אחר זמן מרוכה ורוצה לוקת לתזור
 דהא אכחי לא נחקייס המקח דהא
 מוכר לעולם חהר כדאמרינן כהזהכ
 >ב״מ לף נא.): על שלש. ה״נ הוי מצי
 למימר על ד׳ דהר ביטול מקח: הכי
 גרסינן כסיפא כמו שכתוב בספרים
 מאי יןא משמע לן מהנימין היא אי
 ממחניחין הוה אמינא דרג תסדא
 מרוייהו הדרי גהו וממניחין היינו
 טעמא משום דרע רע יאמר הקונה.
 כלומר דרכ חסדא דאיכא אונאה
 חרריהו הדרי הואיל ונחאנה המאנה
 לבסוף כחוך זמן שהיה המחאנה יכול
 לחזור וכיון דלא נחקייס המקח לגמרי
 עד דנחאנה גס המאנה חרוייהו
 הדרי: ומסציתין. בדליכא אונאה
 כלל אלא כשריהן מכרו ועכשיו טוען
 איני חפץ כאלו הלכך במכר יפומ
 ונמצאו רעות יכול לוקח לחזור בו
 דא״ל יפות כקשתי ומקחי טעות אכל
 אס כא מוכר למזור ולומר גס אני

 אחזור שמקח טעות הוא הלוקח אומר לו אינו טעות שאף אני
 כחזקת רעוח לקחתים דרע רע יאמר הקונה וסיפא נמי רעוח
 ונמצאו יפומ המוכר חוזר דאמר טעיחי ולא היה כדעחי למכור
 אלו אבל אס בא הלוקח לחזור כעלילה זו מפני שהוזלו חטין ורוצה
 לומר לו אלו לא מכרח לי אומר לו (0 בחזקח רעוה לקחחס ואני
 מודה לך וכן פירש רטנו זקני מ״כ. ולי נראה דהט מצי טעין ליה
 אני לא הטעתיך דכחזקת יפוח מכרחיס לך דטוכ טוכ יאמר המוכר
 בשעת מכירה. אכל גט אונאת שתוה דרכ חסדא שאין אדם יודע
 שויו של מקח עד שיראה לתגר התם ליכא למימר רע רע יאמר
 הקונה רודע היה שקנאו כיוקר דאי הוה יודע לא הוה זטן אלא
 כשרין דהוא נאמן לטעון יודע הייתי שרעות הן ואעפ״כ גמרתי
 כדעתי לקנותן דטון ששוומ הדמים דעמי לקנותן אכל כהא לא מהימן
 אי טעין היימי יודע דאיכא אונאה וגמרתי כדעתי לקנותן דהא ודאי
 לא עכיד איניש: מדקתני לגנה ש״מ. שחמתימ אדומה ולא שמורה
 דהא שני מראות יש בחטין ולא יותר לכנומ ואדומות ומדקרי לחדא
 לבנה ולאידך שחממימ ש״מ שחמחימ אדומה ועל שם חמה שהיא
 אדומה קד לחטין אדומוח שחמחיח: נהורין דלא גרי. מאור עינינו
 אינו ברור כל כך מתוך אור היום שמכהה עינינו אבל צפרא ופניא
 שהיום חשוך ניכר אדמומית החמה. ורב פפא לפרש משנתנו בא
 אמאי מקרי שחמחיח: עמוק. הלכן נראה עמוק אצל השחור:
 לבן הוא. כדכתיב (ויקרא יג< ואם כהרת לכנה היא. ומדמדמי
 ליה לחמה שמע מינה לכנה היא: ולמאי דס״ד מעיקרא.
 דהוה פרטנן לרכ פפא מכרייתא דלכנה היא אמאי לא הויא
 קשיא לן האי דסמקא צפרא ופניא מה היינו יכולין לפרש אמאי
 סמקא אס לבנה היא: בפגיא. ששוקעמ כמערכ דחלפא אפתמא
 דגיהנס ומאדממ מכח אש גיהנם. בצפרא דמלפא במזרח אוורדי
 דגן עדן שהוא כמזרח כדכמיכ גן כעדן מקדם (בראשית ב):

 ואיפא דאמרי איפפא. בצפרא סמקא משוס דעומדמ במזרמ יין
 ומאירה החמה כנגדה במערב ומאדממ מכח גיהנס שכמערכ לפי שעמוד של אור החמה מכה כנגד גיהנס ומאדים החמה
 מכחו כפניא דחלפא כמערכ ועמוד שלה הולך לצד מזרח ומכה בגן עדן ומאדים מכח אדמומיח וורדי דגן עדן: לימא מהניתין רבי
 היא ולא רבנן. דטון דאמרי מין אחד >«) הן אין שניהן חוזרין אלא המתאנה דדמי לחטין יפות ונמצאו רעות רעות ונמצאו יפוח:

 מסורת הש״ם
 א) !שבועות ו: ככורות מא.
 מילין סג.ן, ב) שייך לעיל,
) אינו וכן נפ״ה  ג) ע״כ, י
 שלפנינו במקום טוב טוב כו׳
 פי׳ רע רע יאמר כוי ועי׳
 רש׳׳ל, ה) [וע״ע מיש׳ ככורומ
 נה: ד״ה מטרא ועיין מיס׳
 קלישין עא: ל״ה על היכן],

 תורה אור השלם
 1 רע רע יאמר הקונה

 ואזל לו אז יתהלל:
 משלי כ יד
 2 וראה הכהן 1את הנגע
 והנה מראהו עמק מן העור
 ובו שער צדע ךק וטמא
 אתו הכהן נתק הוא צרעת

 הראש או הזקן הוא:
 ויקרא יג ל

 הגהות הב״ח
 (א) נטי מאי קמ״ל ממני׳
 היא אי מממנימין ה״א ללמא
 לרנ משלא מריייהו מצו הלרי
 נהו וממנימין ה״ט משוס
 לכמיכ וכו׳ נצ״ל יתינומ
 הא אמא לאשמיעינן לליקת
 יכול למזור כי לשל״א נמתק
 ונ״נ זו היא גירסמ רשכ׳׳ס
 אכל ס״א ממאי דלמא
 דרב חסדא תרוייהו מצו
 הדרי בהו ומתניתץ ה״ ט
 משום דכתיב רע רע
 יאמר הקונה וגירסת ר״י
 מאי קמ״ל מתניתין יכו׳:
 (ג) י־שבי׳ם ל״ה ימתניתין
 וכו׳ אומר לו זה אתה נתזקת
 רעומ: (ג) דיה לימא וכי׳
 מיי אמד הוא אין: (ד) תום׳
 דייה מאי קמ״ל וכו׳ יש לו
 לשנות כדי למנות ד׳ מדות
 ט היט לקתני יפות ונמצאו
 יפות ואף על גכ דמילתא
 דסשיטא הוא דאע״ג
 דהוקרו והוזלו: (ה) כא״ד
 רישא הוי חידוש נימא:
 (ו) ד״ה אי ממתניתין וכו׳
 אע״פ שאמרת שהן יסומ
 יודע הייתי שהן רעות:
 (ז) ד״ה נצפרא וכו׳ א״כ
 מסתמא עומד במזרח
 והא דאמר: (א) בא״ד צריך
 לומר דמקדם דקרא הייני
 קדם של עולס שאצל גן עדן

 במערבו והייני:

 מוסף רש״י
 עמוק. דהייני שפל כמראה
 ממה שנראימ עמוקה שפל מן
 הצל (בכורות מא; ממה אצל
 צל נראית עמוקה וכן כל לבן
 ושחור בכשר נראה הלנן
 עמוק, כן גהרח לבנה היא

 ;חוליו סג.;.

 מין

 א) גי׳ רנינו רע רע יאמר הקונה ואוזל לו אז יחהלל. נו צ״ל דחמה סומקתי היא ג) אולי צ״ל רק סמוך לערב.

 רבינו גרשום
 דמצי למימר לי׳ אי
 לאו דאוניתני מעיקרא
 לא [מצית] הדרת בך.
 כלומר אם לא בשביל
 שהוניתני מתחלה מן המקח
 שאלמלא היית מוכרו שוה
 בשוה והוקר ברשותי לא
 היית יכול לחוור כך
 ועכשיו בשביל שהוניתני
 תרצה לתזור בך כשם
 שבתחלה בשעה שהוניתני
 לא חזרת בך לא תחוור בך
 עכשיו: ותנא תונא. ממתני׳
 מייתי סייעתא לרב חסדא:
 התנה לו למכור חטין
 יפות ונמצאו רעות. הואיל
 שנתאנה לוקח יכול לחזור
 בו אבל לא מוכר ואף על
 גב דשוב הוקרו אותן רעות
 הוקרו ברשות לוקח. ואע״ג
 דהשתא הוי אונאה למוכר
 ועדיין לא קבל דמיהן אינו
 יכול לחזור בו משום ההוא
 טעם דרב חסדא: ואמר רב
 חסדא מכר לו שוה שש
 בה׳ והוזלו. לאחר שמכרו
 לו קודם שקבל הדמים: מי

 נתאנה. מעיקרא המוכר. מוכר יכול לחוור בו אם רוצה אף על גב דהשתא לבסוף נתאנה לוקח שהוזלו. משום דמצי למימר ליה
 המוכר ללוקח אי לאו דאוניתני שנתתי לך שוה ו׳ בה׳ משום ההיא טענה דהואי בה אונאה מעיקרא ובטול מקח בשביל ההוא טענה
 קא בעית למיהדר בך השתא הואיל דהוזלו כיון דמעיקרא בעידנא דאוניתני לא הדרת בך לא תיהדר בך השתא משוס דכרשותך
 הוזלו: ותנא תונא. ממתניתין מסייע ליה לרב חסדא: התנה לו למכור לו רעות ונמצאו יפות דנתאנה מוכר. מוכר יכול לחזור בו משום
 דנתאנה אבל לוקח אינו יכול לחזור בו אע״ג דשוב הוזלו אותן יפות ברשותו הרבה יותר מב׳ שתותין. אפי• הכי לא מצי למיהדר ביה
 משום טעמא דרב חםדא: ומקשינן ממאי מצית למימר הההיא מלתא דרב תסרא בההיא לישנא בתרייתא דמיא למתני׳ ודלמא במלתא



 ממורת הש״ם
 א) לקמן קמג. יכמוח פט:
 קדושין מו: כ״מ מ. ותמורה
 ה.], ג) כתוגופ קג״ ג) [גיטין
) לעיל עו:,  לט. וש״נ], ו
 ס) [לקמן פו.], י) [כס״י
 והגנהה], ו) עיין הגהופ
 ומידושיס כשם מש״ל שיש כאן

 חסרין כדכרי המוס׳,

 תורה אור השלם
 1 ולא תשאו עליו חטא
 בןזרימבם את חלבו כימנו
 ואת קדשי בני ישראל לא

 תחללו ולא תמותו:
 במדבר יח לב

 גליון הש״ס
 גמרא שמא לא שפע רני.
 כעין זה מילין ה׳ כי:
 רשב״פ דייה מין אהד ובו׳
 ראם טענו יין וחומץ. קשה
 לי הא קי״ל כשנועוח דף מ
 ע״א דטענו מטיס ישעוריס
 יהודה כאחד דמיינ והי״ל
 להרשכ״ס למנקט טעני יין

 והודה מומן:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם דייה המוכר
 וכו׳ הדמיס כל איפה ככן
 וכן אי נמי כשער הידוע
 כצ׳׳ל ונ״נ כנ״ל וכן פירש
 לקמיה נדף פ״ו ע׳׳א דלא
 נעינן פישיק דמים אלא כשאין
 דמיהן קצוכין אנל כשדמיהן
 קצינין אפי׳ בלא פישוק קני
 יכן כאשר׳׳י פייה סי׳ ט״ו:
 (נ) דיה שמא לא שמע
 רבי כלימר: (נ) דייה מאי
 לאי יכי־ כי שמעה לדרבי
 ינאי: (ד) תום׳ ד׳׳ה מדד
 יכו׳ הכא שאני שמסתלק
 כשמודד יכו׳ וכהא לא הוה
 אמר ר׳ זירא כצ״ל ימיכמ
 ס״ד נמחק: (ה) ד״ה מ״ש
 יכי׳ שאפרש לקמן. נ״נ נדף
 פה ע״נ נד״ה לא נכליו:

 מוסף רש״י
 ולא תשאו עליו חטא. הא
 אס לא מרימו מן המונחר
 משאי מטא (יבמות פט:;
 נהרימנס את חלני לא חשאי
 חטא, הא אס מרימי אח
 הרעה שנו משאו חטא
 !קדושיו ™ שלא עשימ מציה
 מן המוכשר (לקמוקמג.:. אם
 היה פיקח. זה שלוקמ פירות
 הרנה ואין צי שהומ למושכס
 אלא נתן מעומ, שוכר את
 מקומן. דהר לה ט חצירו
 וחצירי קונה לו ובחובות קג1.
 אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו. שנרוח נינהי(לעיל
 עו:<. מסירה. כגון נספינה
 וככהמה נסה, קונה ברשות
 הרבים. דהא לא אפשר
 כמשיכה ;שמ!. משיכה. כין
 כספינה כין ככהמה גסה,
 וכ״ש ננהמה דקה, קונה
 בסימטא. שהיא מקיס
 מיוחד לעימדיס שם כאימה
 שעה וכחצר של שניהן דמי
 וטון דאסשר כמשיכה לא
 מהניא כיה מסירה כלום,
 דעיקר מסירה אורחה כרה״ר
 ומשיכה אירחה כרשומ שיש
 לו חלק כי >שם;. והגבהה
 קונה בכל מקום. אפילו
 כרשוח המיוחד למוכר לכדו

 פד: המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא
 מין אתד הוא. ואס תרם מזה על זה תרומתו תרומה לקרינא ביה
 והרמותס ממנו (במדבר יי0. וכן לענין הודאה ממין הטענה °דאס
 טענו יין וחומץ והודה לו כאחד מהן חייכ שכועה על השני דאיכא
 הודאה מקצח הטענה וממין הטענה: לא תשאו עליו חטא. אס מרימו
 חלכו כלומר מן היסה הא אם
 תרימו מן הרע שכאותו המין חשאו
 חטא שהתרומה תקדש כמו שהיא
 רע ואין חקנה להחליפה ולא לחזור
 ולתרום: נשיאות תטא למה. הא
 לא עכד ולא מידי ויחזור רתרוס מן
 היסה: אגל לענין מקח. שזה רוצה
 לקנות יין או חומץ אע״ג דמין אחד
 הוא לא קני דאיכא דניחא ליה כטעם
 יין ואיכא דניחא ליה בטעם מומץ
 ולא דמי לחטין יפוח ורעוח דהחס
 חד טעמא איח להו וחד שמא אית
 להו ומה ששאל מכר לו אלא שאינהו
 קצת: מתני׳ המוהר פימת
 לחגירו. ופסק לו הדמים (א) כשער
 הידוע כל איפה בכך וכך ומשך כגון
 בסימטא ובחצר של שניהן קנה
 ואע״פ שלא מדד דמדידה לא מעכבא
 דאינה אלא גלויי מילתא כעלמא כמה
 מכר אכל אס לא ססק אע״פ שמדד
 ומשך לא קנה כדאמרינן בגמרא נפו.] דלא
 סמכא דעתייהו שעדיין המוכר יכול
 להעלומ דמיהן כל מה שירצה וזה
 יכול לומר לא אקנס אלא כזול:
 מדד ולא משך לא קנה. וכגון שמדד
 ככליו של מוכר והניח ע״ג סימטא
 אכל מדד ונחן למוך כליו של לוקח
 קנה כדאמר כגכר: אם היה פיקח.
 הלוקח: שוכר אח מקומו. אס ברשוח
 בעלים הס כדאמרינן בגמ׳. וכשליפי
 רברבי מוקי לה כגמ׳ [פו:] והלכך קמני
 כהו משך דאין דרכם בהגבהה דלא
 שייכא משיכה אלא כמידי דלאו כר
 הגבהה הוא כדאמרינן בגמ׳ 1פו.]: אבל
 הלוקח פשתן. דהיינו שליפי זוטרי
ש: הרי זה לא קנה. פו  כדאמרינן כגמ׳ [
 במשיכה: עד שיטלטלנו כוי. כלומר
 שיגביהם ויטלס ממקומם למקום אחר.
 ואורחא דמילתא נקט דאין דרך
 להגביה מקחו אלא כדי ליטלו ולילך:
 ואם היה מחובר כוי. בגמרא [פז.] מפרש
 לה: גמ׳ מדד. ככליו של מוכר:
 והניח ע״ג םימטא קנה. הלוקח
 כאילו הניחם מוכר כרשוחו של לוקח
 וכגון שפסק הדמים. יסימטא אית
 דאמר שכיל של יחידים ואני שמעחי
 כניסה בולטת מרה״ר ויש רשוח לכני

 יין וחומץ. וא״ת והא אמר לקמן בהמוכר את הפירות (דף צו. ושם)
 הכודק אח החכית להיות מפריש עליה מרומה ואח״כ נמצאת
 חומץ כל ג׳ ימים (הראשונים) ודאי מרומה מכאן ואילך ספק פי׳
 שלא תהא מרוממו תרומה ואמאי והא לרבנן אמרי׳ מין אחד הן

 וי״ל דהתם טעמא משום דלא נתכוין
 להפריש אלא יין ונמצא חומץ דהוי
 טעות אבל נתכוין להפריש חומץ הוי
 מרומה וכן משמע בתוספתא דמרומה
 (פ״0 אכל קשה דאמר כהאשה רכה
 (יבמומ דף פט.) התורם קישות ונמצאת
 מרה תרומתו מרומה רמזור ויתרום
 וכן מן הטמא על הטהור אמר התם
 דכשוגג תרומתו תרומה אע״פ שטעה
 ושם פירשתי: מדד והניח ע״ג
 םימטא קנה. כשהמוכר מודד איירי
 אע״פ שמשיכת המוכר אינה מועלה
 ללוקח הכא שאני (י) כשמודד ומניח
 על גבי סימטא אבל מדד לוקח
 פשיטא ובהא לא הוה ס״ד דא״ר זירא
 שמא לא שמע רבי אלא במודד לתוך
 קופתו אבל על גבי קרקע לא י)אע״ג
 דמשיכה מועלת כסימטא כאילו מושך
 ברשותו בלא משיכה מיהא לא קנה
 בסימטא: חצר השותפין קונץ
 זה מזה. משמע מתוך הלשון שהחצר
 קונה כלא זטית כליו ומשמע ליה דקנה
 אף כלא משיכה: תא שמע מדד
 ולא משך לא קנה מאי לאו בםימטא.
 וקשה לר׳ אסי וא״ת דלמא ככליו של
 מוכר איירי ולא הניח על גכי סימטא
 ומשום הכי לא קנה וט תימא אי
 ככליו של מוכר היט מהניא משיכה
 דודאי מהניא כמו שאפרש לקמן >ה
 ונראה דמדנקט מדד ולא משך משמע
 דלא מהני מידי אלא משיכה מדלא קתני
 מדד ולא הניח ע״ג קרקע ולא משך:
 ואי כרה״ר ממאן אנר. אבל
 בסימטא מצי אגר מבני ההוא
 מבר דפתוח לההוא סימטא:
 הכי קאמד אי ברשות בעלים היא
 כוי. כולה ה״מ לאוקמה ברשוח בעלים
 ולפרש משך מרשוח כעלים לסימטא
 אלא דלא הוה שייך לשון משך דהוה
 ליה למימר הוציאו מרשות כעלים:
 כאץ בדה״ר באן בםימטא. וא״ת
 אס כן מאי אפילו ויש לומר
 דהכי קאמר לא מיכעיא כחצר של
 שניהם אלא אפילו כסימטא נמי קנה:

 כל

 יין וחומץ אמין אחד הוא רבי אומר שני מינץ
 אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן
 עליה דרבי אלא לענין מעשר ותרומה וכדר׳
דאמר רבי אלעא במנין לתורם מן (  אלעא א
 הרעה על היפה שתרומתו תרומה שנאמר
ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו 1 

 ממנו אם אינו קדוש נשיאות חטא למה מכאן
 לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה
 אבל לענין מקח וממכר דכולי עלמא איכא
 דניחא ליה בחמרא ולא ניחא ליה בחלא
 ואיכא הניחא ליה בחלא ולא ניחא ליה
המוכר פירות לחבירו ״  בחמרא: מתני, נ
 משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה
 אם היה פיקח ישוכר את מקומן ההלוהח
 פשתן מחבירו הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו
 ממקום למקום י ואם היה מחובר לקרקע
 ותלש כל שהוא קנה: גמ׳ א״ר אסי א״ר
 יוחנן מדד והניח על גבי םימטא קנה א״ל ר׳
שמא לא שמע רבי י אלא  זירא לרבי אםי 8
 במורד לתוך קופתו א״ל ״דמי האי מרבנן
 כדלא גמרי אינשי שמעתא מדד לתוך קופתו
 מימרא בעי קיבלה מיניה או לא קיבלה
 מיניה תא שמע דאמר ר׳ ינאי אמר רבי חחצר
 השותפין קונין זה מזה מאי לאו על גבי
 קרקע לא לתוך קופתו הכי נמי מסתברא
 דא״ר יעקב א״ר יוחנן מדד והניח על גבי
 סימטא לא קנה קשיין אהדדי אלא לאו ש״מ
 כאן כמודד לתוך קופתו כאן במורד על
 גבי קרקע שמע מינה תא שמע מדד ולא
 משך לא קנה מאי לאו בסימטא לא ברשות
 הרבים אי הכי אימא רישא משך ולא מדד
 קנה משיכה ברשות הרבים מי קניא והא
אביי ורבא דאמרי תרוייהו מםירה קונה (  י

 ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהן
 משיכה קונה בםימטא ובחצר שהיא של
 שניהן והגבהה קונה בכל מקום מאי משך
 נמי דקתני מרה״ר לסימטא אי הכי אימא
 םיפא אם היה פיקח שוכר את מקומן ואי
 ברה״ר ממאן אגר הכי קאמר ואם ברשות
 שוכר את מקומן ה<רב ושמואל דאמרי תרוייהו

 כליו

 עין משפט
 נר מצוה

 עו א מיי׳ ס׳׳ה מהל׳
 חרומוח הל׳ כא טיש״ע

 י״ד סי׳ שלא סעיף סד:
 עז ב מיי׳ שם הל׳ ג טוש״ע

 שם סעיף נג:
 עח ג מיי׳ פ ״ד מהל׳
 מטרה הל׳ ה סמג
 עשי! סכ טיש״ע מ״מ סי׳ ר

 סעיף ו:
 עט ד מיי׳ שס פ׳׳ג הלכה ז
 סמנ שס טיש״ע שם

 סי׳ קצח סעיף ה:
 פ ה מיי׳ שס הל׳ כ יעיין
 נהשמת סמג שס טיש״ע

 שם א:
 פא ו מיי׳ שס הל׳ יח סמג

 שס:
 פב ז ח מיי׳ שס פ״ד
 הלכה ז סמג שם
 טיש״ע מ״מ סימן ר סעיף ז:

 אדם להעמיד שם חפצים שלהם
 כחצר השותפים דאינו עשוי להילוך בני רשות הרכים: שמא לא »< שמעה. כלומר שמא לא שמעת מר׳ יוחנן אלא במודד והניח לתוך
 קופחו של לוקח דקני ליה כליו כסימטא שהרי יש לו רשוח להניח שם כליו ככחצר השותפין אכל סימטא כלא כלי לא קני דלא משיכה
 איכא ולא רשות המיוחדה ללוקח איכא וכן כלי כלא סימטא לא קני כגון כליו כרשות הרכים דאין לו רשות להישיכס שם: מודד למוך
 קופחו. בסימטא: מימרא בעי. כתמיה. הא אפי׳ כרשוח מוכר קני ליה כליו דלוקח: קיבלה מיניה. רבי זירא מרט אסי או לא
 קיבלה מיניה: חא שמע. דקיבלה מיניה: דאמר רבי ינאי. רבו של רבי יוחנן: חצר השותפין. והוא הדין לסימטא: קוטן. מקמ זה
 מזה כדמסרש ואזיל: מאי לאו על גבי קרקע. כרכי אסי אלמא קיכלה כתר הכי ט שמעה (0 מרבי ינאי: קשיין אהדדי. דרבי אסי ודר׳
 ינאי קשיין אהך דרבי יעקב: אלא ש״מ כוי. ר׳ אסי אמח אמר ששמע מרבי יוחנן קנה וגס ר׳ יעקכ שמע לא קנה כדאמר משמיה דר׳
 יוחנן וכדמפרשי כאן כמודד כו׳ ורבי אסי טעה בסירוש שמועמו ואיכא למימר דלא קיכלה: ח״ש. קשיא לרכי אסי משום הט לא
 קיכלה: מדד ולא משך לא קנה. וכעל כרחך במדד והניח על גבי קרקע מיירי דאי כחוך קופחו קשיא לכולהו בין לרבי ינאי כין לר׳
 יעקב בין לרבי אסי אלא בלא כלי מיירי וקשיא לרכי אסי לכדו דאמר קנה והכא קתני לא קנה: לא ברשות הרבים. ואפילו אס
0  מלד לחוך קופחו נמי לא קנה דאין כליו של לוקח קונה לו כרשות הרכים כדלקמן [פה.]: והאמר אביי ורבא כוי. בפירקין לעיל >דף עו
 פרישיח לה: מסירה. כגון בספינה ובהמה גסה: אי הכי. ללא בסימטא מיירי אלא כרשוח הרכים אימא סיפא אס היה פיקח שוכר
 את מקומו ואי ברשות הרבים היא ממאן אגר אלא ודאי בסימטא או בחצר השוחפים מיירי דמצי אגר מכני ההוא מכר הפחוח לההיא
 סימטא: הכי קאמר ואי ברשות בעלים כוי. דהאי דקתני ואם היה פיקח מילתא באפי נפשה היא לאשמועינן דיש מקום שאס יהיה
 פיקח ישכור רשות כעלים כדי לקנוח מקחו. ומשפטי קנייה בא להשמיענו דמשיכה קונה ושטרות מקום י) בהגבהה גבי פשתן:

 כליו

 רבינו גרשום
 ר׳ אומר שני מינין הן.
 משום הכי יכולין לחזור
 בהן: אלא לענין מעשר.
 חשוב מין אחד דתורם
 מן החומץ על היין
 וכדר׳ אילעא: ולא תשאו
 עליו חטא. כשאתם צריכין
 להרים חלבו ממנו ׳שלא
 תשגו ותרימו הרע: אבל
 לענין מקח וממכר. מודה
 דהוו ב׳ מינים ואיכא דניחא
 ליה בחלא וכוי ומש׳׳ה
 שניהן יכולין לחזור בהן:
 פיסי משך. הלוקח ברשותו
 אע״פ שלא מדד לו המוכר
 עדיין קנה: אם היה פיקח.
 הלוקח כיון שמדדו לו והן
 ברשות המוכר שוכר את
 מקומו של מוכר שמונת
 שם הפירות ונחשב כמו
 רשות הלוקח הוא וקנאן:
 מדד לו מוכר והניח הפירות
 על גבי סימטא. היינו מקום
 שיש לו רשות למוכר ולוקח
 בלבד קנה דדמי כמונח
 ברשות לוקח: שמא לא
 שמע רבי. מיניה דר׳ יוחנן
 דקנה לוקח בשביל סימטא
 אי לאו דקופתו של לוקח
 הוא בםימטא ומדד לו
 בתוכה: אי מודד לתוך
 קופתו מאי למימרא כל
 היכא דמנחא קניא. דכליו
 של לוקח קונה בכל מקום:
 קיבלה מיניה ר׳ זירא. דבלא
 קופתו קניא ליה סימטא או
 לא: ת״ש דאמר רבי דחצר
 השותפין קונין בו מקח
 וה מוה. שותף מן חבירו
 והוא הדין לסימטא דשל
 שניהן היא אלא שאינה
 מוקפת מחיצות. מאי לאו
 על גבי קרקע מדד לו
 וקונין: ת״ש דלא קבלה.
 דקתני במתני׳ מדד ולא
 משך לא קנה. מאי לאו מדד
 על נבי סימטא ולא קנה.
 לא מדד ברה״ר קתני דבלא
 משך (ברה״ר) לא קנה: אי
 ברה׳׳ר משיכה מי קניא.
 מסירה קונה ברה״ר אם הוא
 דבר שאינו יכול להגביהו
 כיון שמסרו בידו קנאו.
 משיכה קונה בסמטא וכל
 מקום שיש בו רשות ללוקח
 והגבהה קונה בכל מקום.
 אלמא דמשיכה ברה״ר לא
 קניא: לעולם ברה״ר קתני
 מדד ולא משך להכי לא
 קנה. הא אם מדד על
 גבי םימטא קנה כדר׳ אסי.
 ודקא קשיא לך היכי מצית
 מוקמת לה ברה״ר משיכה
 ברה״ר מי קניא. תריץ
 מאי משך דקתני מרה״ו
 לםימטא וקנה. ומדד היינו
 ברה״ר: אי הכי דמוקמת
 לה למתני׳ ברה״ר אימא
 סיפא אם היה פיקח וכוי.
 הכי קאמר כלומר חסורי
 מתסרא מתני׳. והכי צריך
 לאוסופי עלה דסיפא ואם
 ברשות בעלים ברשות של
 מוכר מדד לו לא קנה ואם

 היה פיקת כוי. אבל לעולם אם מדד לו בסימטא קנה כדר• אס

 בעלים היא אם היה פיקח



 עין משפט
 נר מצוה

 פג א מיי׳ פ״ל מהל׳
 מכירה הלכה א סמנ
 עשין פכ נווש׳׳ע מ״מ סימן

 ר סעיף ג:
 פד ב ג מיי׳ שס הל׳ מ

 טיש״ע שס סעיף מ:
 פה ד מיי׳ שס הלכה ו

 נווש״ע שס סעיף כ:
 פו ה מיי׳ שס טוש״ע שם

:ft סעיף 
 פו ו מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף כ וכהג״ה:

 רבינו גרשום
 לא פליגי כאן ברה״ר.
 כולהו מידי דאם מדד לו
 בכליו של לוקח ברה״ר
 דלא קנה לו כליו. וכולהו
 מודי דאם מדד לו בכליו
 בסמטא דקנה. והא דקאמר
 רב ושמואל תרץ מרה״ר
 ממש קאמרי הא בסמטא
 קנה והא דקאמר ר׳ יוחנן
 וריש לקיש ברה״ר לא
 רה״ר ממש קאמרי אלא
 בסמטא ואמאי קרו ליה
 רה״ר לפי שאינה רה״י
 דאינה מוקפת מחיצה. ה״נ
 מסתברא דבסמטא מיידי
 דאמר ר• אבהו וכר. והאי
 דקאמר ליה ר׳ לירא לר•
 אסי שמא לא שמע רבי
 וכוי. משום דס״ל לר׳ וירא
 כרי אכהו א) אמר ר׳
 יוחנן ודי אסי אמר אפיי
 בלא כליו ס״ל לר׳ יוחנן
 דבסמטא קנה: עד שלא
 נתמלאה מדה כולה למוכר.
 דהמוכר יכול לחזור בו:
 ומשנתמלאה מדה ללוקח.
 הרי הוא ברשות לוקח ואם
 רצה קנה: בד״א דעד שלא
 נתמלאה למוכר שמדד לו
 במדה שאינה של שניהן.
 אלא ששאלוה אבל אם
 היתה מדה של אחד מהן של
 לוקח ראשון ראשון שמדד
 לחוכו קנה הלוקח. בד״א
 דקנה ראשון ראשון ברה״ר
 ובחצר נו מפרש לקמן
 בסמטא. וזו מדה אחת.
 ומדה ב׳ אם ברשות מוכר
 מדד לו במדת לוקח לא קנה
 עד שיגביה דהגבהה קונה
 בכל מקום או עד שיוציא
 מרשותו כגון דשוכר את
 מקומו: ואס ברשות לוקח
 הן. שהיו מופקדין בידו כיון
 שקבל עליו מוכר למכרן
 לו אע״פ שלא מדד לו
 עדיין קנה לו לוקח רשותו
 ווו מרה גי. מדה ד׳ אם
 היו הפירות ברשות הלה
 המופקדין אצלו. כלומר
 שהיו מופקדין ביד אחר
 ולא ביד לוקח לא קנה
 הלוקח עד שיקבל עליו זה
 המופקד שישאיל לו ללוקח
 מקום שהפירות מונחין שם
 או עד שישכור את מקומו
 של מופקד שהפירות שם:

 א) ר׳׳ל לס״ל כר אכהו יאפי׳
 נסימטא כעינן כליו לוקא.
 כ) נראה לצ״ל כרה״ר וכמצר
 שאינה של שניהם ולקמן
 מפרש לרה׳׳ר לקאמר הייני

 כסימטא.

 המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא פה.
 כל מקום שיש לו דשות להניח. וא״מ והא לאמר לעיל מדל והניח
 ע״ג סימטא קנה ואוקימנא לחוך קופהו משמע לוקא מלל אבל
 לא מלל לא קנה לו כליו ואומר ל״י לבעי למימר זיל קני וכיון למלל
 כלאמר ליה זיל קני למי והשחא ניחא דצריט הני חרי מילי לל׳ יוחנן
 ומיהו ההיא ללעיל לקאמר אפילו
 כרשומ הרכים ואוקימנא בסימטא
 הימה למאי איצטריכא ר״ל רשמא

 חלא מכלל חכרתה אחמר:
 ארבן$ מדות כמוכרים. פירש
 רטנו שמואל לאין לפרש
 ד׳ רשרות להא רשות מוכר ונפקל
 חלא היא להכא והכא שייך למימר
 קכלה ושטרוח מקום הוצאה והגכהה
 וקשה לפירושו לאס כן ליערכינהו
 וליתנינהו כרשות מוכר ורשות נפקל
 לא קנה על שקכל עליו או יגכיהנה
 או יוציאנה או ישכור מקומו ועול
 לאין נראה שתועיל קכלה כרשומ
 מוכר לאין אדם מקנה רשותו לאחרים
 ע״י עצמו כלתנן בפ׳ חלון (עירוני!
 דף עט: ושם) למזכה להן על ילי כנו
 וכמו הגלולים אכל לא ע״י כנו וכמו
 הקטנים מפני שיק טלו ומ״מ אין
 לפרש לחשיב רשרומ ללמאי לבעי
 למימר השמא למלה של לוקח קני
 אפילו ברה״ר כל שכן ברשומ מוכר
 דקני דהא לבסוף דמסקינן דברה״ר
 לא קנה אפ״ה מיבעיא לן אי קנה כרשות מוכר כליו של לוקח אי לא
 ואם כן מיכעי לן לפרושי דהא דקאמר כרשומ מוכר לא קנה עד
 שיגביהנה דבכליו של מוכר איירי וכלאו הכי צ״ל כן לקמן כי אמר
 דכליו של לוקח קנה כרשוח מוכר א״כ לא חשיב אלא רשות אחד טון
 דכליו של לוקח קנה ככל מקום דהשחא אין חילוק בין רה״ר לרשוח
 מוכר אלא (א) דמשיכ ד׳ מדות דכליס מדח סרסור ומדח מוכר ומדמ
 לוקח ומדת נפקד: הכי" גרסינן בתוספתא (רפ״ה) כרשות הלה
 הנפקדים אצלו לא קנה עד שקיכל עליו או עד שיגכיהנה ויוציאנה או
 ישכור את מקומו אבל לפי ספרים דגרסי עד שיגכיהנה או עד שיוציאנה
 קשה ליערטנהו וליתנינהו רשות מוכר בהדי נפקד והשתא משמע
 דכקכלה כדי זוכה לו לקונה וא״ת כסוף פ״ק דגיטין(לף יג. ושס:< דאמר
 מנה לי טדך מנהו לפלוני כמעמד שלשמן קנה ומה צריך מעמד ג׳ הא
 מוכח התם דתן סכי דמי דמנן (שס יא: ושם ד״ה כל) האומר תן גט
 זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי חוזר בגט ואינו חוזר כשחרור משוס
 דתן כזט וא״כ כלא מעמד ג׳ יקנה לו כדאמר הכא ולמאי דסירש ר״ת
 דמעמד שלשתן קנה אפילו בעל כרמו של נפקד אתי שפיר דאיצטריך
 לכך מעמד ג׳ ולמאי דמפרש נמי ר״ת דלא אמרינן מן כזט אלא היכא
 דבשעה שנותן לו אומר לו מן אכל אם כבר היה בידו לא אמרינן תן
 כזט אתי שפיר ועוד י״ל דאהני נמי מעמד ג׳ דאפי׳ אין הפקדון ביד
 הנפקד דקני דאי לאו מעמד ג׳ אינו יכול לזכות לו אלא כשהוא כרשותו:

 כליו

 כליו של אדם *קונה לו בכל מקום חוץ מרה״ר
 ורבי יוחנן ור״ש בן לקיש דאמרי תרוייהו אפילו
 ברה״ר אמר רב פפא לא פליגי כאן ברה״ר
 כאן בסימטא 8ואמאי קרו לה רה״ר שאין רה״י
 ה״נ מםתברא דא״ר אבהו א״ר יוחנן אכליו
 של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות
 להניחו יש לו רשות אין אין לו רשות לא ש״מ
עד שלא נתמלאה  ת״ש ארבע מדות במוכרין ב
 מדה למוכר משנתמלאה מדה ללוקח בד״א
 נבמדה שאינה של שניהן אבל אם היתה

 מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה במה
 דברים אמורים ברה״ר ובחצר שאינה של
 שניהן אבל י ברשות מוכר לא קנה עד
 שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו הברשות
 לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח יברשות
 הלה המופקדים אצלו לא קנה עד שיקבל
 עליו או עד שישכור את מקומן קתני מיהא
 ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהן

 מאי

 כליו של אדם. של לוקח קונה לו אס פסק דמים ככל מקום אפי׳
 כרשות מוכר וכגון דאמר ליה כהדיא יקנה כליך כדאמר לקמן
 בשמעתין ופו.] אבל בסממא מיבעיא לן לקמןא) ולא אפשיטא: חון מרה׳׳ר.
 והוא הדין לחצר שאינה של שניהן כדמוכח לקמן בברייתא דד׳ מדות:

 כאן בםיממא. הא דר״ל ור׳ יוחנן:
 כל מקום שיש לו רשות. כגון סימטא
 וחצר השומפין ורשוח מוכר וכגון
 דאמר ליה זיל קני כדלקמן דהיינו יש
 לו רשוח: אין לו רשות. כגון רה״ר
 לא: ה״ג כתיספהאי) ארבע מדות
 במוכרין עד שלא נתמלאה מדה למוכר
 משנתמלאה מדה ללוקח בד״א במדה
 שאינה של שניהן אצל אם היחה מדה
 של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד״א
 ברה״ר או בחצר שאינה של שניהן
 אגל ברשוח הלוקח כיון שקיבל עליו
 מוכר ה׳־ז קנה גרשוה מוכר לא קנה
 עד שיגביה או עד שיוציא מרשומ
 הגמלים גרשוה זה המופקדץ אצלו
 לא קנה עד שיקגל עליו או עד
 שישכור אח מקומן. ופירוש ארכע
 מדוח כמוכרים לאו ד׳ רשויוח קחשיכ
 רה״ר רשוח מוכר רשוח לוקח רשות
 המופקדין אצלו דהא רשוח מוכר
 ורשוח נפקד חדא הוא דהכא והכא
 שייך למימר קכלה ושטרוח מקום
 והוצאה והגכהה דהא תנן כמתניחין

 גבי רשות מוכר שכירות מקום דקתני ואס היה פיקח שוכר את
 מקומו ואוקימנא נפל:] ברשות כעלים וכיון דדינן שוה ליכא ד׳ מדות ומה
 הן ארבע מדוח ד׳ חלוקין של דינין שחלוקין זה מזה. ואלו הן מדה
 שאינה של שניהן ברה״ר ובחצר שאינה של שניהן דאמרינן בה עד
 שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאה המדה ללוקח הרי אחח מדה
 של אחד מהן ראשון ראשון קנה הרי שתים רשוח לוקח מיד כשקיבל
 מוכר קנה הרי ג׳ רשוח מוכר ורשוח נפקד דקמפרש בהן דין הגבהה
 והוצאה קכלה ושטרות הרי ד/ וסמך מצאחי לי מדברי רטנו זקני
 מ״כ: עד שלא נתמלאת המדה למוכר. שאס נשפך היין או השמן
 או אם הוקר למוכר ויכול לחזור כו דמוקי לה לקמיה נפז.] כמדה שהשאילום
 שניהן הלכך כל זמן שלא נממלאמ המדה הרי היא כרשומ מוכר:
 משנחמלאח הרי היא גרשוה לוקת. לקתתה וליטול כה מקחו עד
 שיצניענו או יניחנו בכליו דלדעת כן השאילוה להם לזה למדידה ולזה
 להצניע אח שלו וכל זמן שעוסק במדידה למלאומ המדה הרי היא
 ברשוחו דמודד דהיינו מוכר ואין הלוקח יכול לקנות כתוך כליו של
 מוכר כל זמן שלא משך או שלא הגביה משנתמלאה המדה ללוקח
 כדפרישית שעכשיו נעשיח כליו של לוקח דלדעמ כן נשאלה לו. וס״ל
 להאי חנא דכליו של לוקח קונה כרה״ר כדמפרש ואזיל ודלא כרב
 ושמואל ומיהו כסימטא וכמצר של שניהן מוקי לה לקמיה [ע״כ] דהתס קני
 כליו של לוקח: גמדה שאינה של הוי. וכדסריש טעמא: אגל אם
 היחה המדה של אחד מהם. או של לוקח או של מוכר: ראשון ראשון.

 שנותנין לתוך המדה קנה כעל המדה שאס המדה של מוכר אע״פ שנתמלאמ המדה הרי היא של מוכר ולא קנה לוקח ואע״פ שפסק
 הדמים לא קנה עד שימשוך דככליו של מוכר ברה״ר אי נמי בסימטא לא קני לוקת דהא אפי׳ ברשות לוקמ נמי אמרינן לקמן נפו.] דלא קנה לוקת
 כל זמן שהפירוח ככליו למוכר על שישפכס לקרקע ואס המלה של לוקח אף על גכ ללא נתמלאת נמי ראשון ראשון קנה לדמי למשך
 אע״פ שלא מלל לקחני מחני׳ לקנה לכליו של לוקח קונה לו: גרה׳׳ר. וקשיא למ״ל חוץ מרה״ר: וגחצר שאינה של שניהן. וכגון שלא נתן
 כעל חצר להם רשות למלול שס להיינו לומיא לרה״ר: אגל. אס היו מוללין כרשות מוכר לא קנה לוקח אע״פ שהמלה שלו לכליו של לוקח
 כרשות מוכר לא קנה ואע״פ שפסק ומלל ומשך למשיבה לא מהניא בי מוכר על שיגכיהה להגכהה קונה ככל מקום או על שיוציאנה
 מרשוח של מוכר לרשוח של לוקח או לסימטא או שצירף ילו למטה מג׳ כרה״ר סמוך לאיסקופת הכית וקיכלה כדאמרי׳ ככתוכות (דף לא.)
 גבי היה מגרר ויוצא ולקמן כשמעתין(לף פו.) מייתי לה. ומיהו לקמן 1ע״נ] מוקי לה כמלה למוכר בי מוכר ומלה ללוקח כי לוקח לכי מוכר שטמי
 מאני דמוכר וכי לוקח שטחי מאני ללוקח: ברשות לוקח. שהביא המוכר תבואתו למכור בבית לוקמ: כיון שקיבל עליו מוכר. שנתרצה
 וא״ל כל תבואה זו קנרה לך בכך וכך כל סאה וסאה: קנה לוקח. מיד אע״פ שלא מדד דקני ליה רשותו ואע״פ שהמדה של מוכר דהכלי
 בטל אצל הרשות. ומיהו לקמיה [ע״בז מוקי לה כמדה דלוקח ולא גרע ממשך ולא מדד דקמני מתני׳ דקנה: המופקדין אצלו. שהפקיד שם מוכר
 סירותיו ומסתמא הקנה לו נפקד למפקיד את רשותו לצורך פירומיו למכור ולמדוד פירותיו בביתו כדרך כל הגסקדיס: עד שיקבל עליו.
 נפקד במצוח מפקיד לייחד לו רשות ללוקח לקנות הסירות כאשר הוא שם או שישכור. והוא הדין נמי גט רשות מוכר שייך קכלה ושטרות
 והכא נמי שייך הגכהה והוצאה אלא תנא אורחא דמילתא קתני דסמם מוכר כשמוכר רוצה הוא לפנות את כיתו הלכך קתני
 התם הגבהה והוצאה דאינו חפץ להשאיל ולא להשטר רשותו וגבי נפקד שייך קכלה ושטרות דט היכי שהיה נפקד של זה
 הראשון הט נמי ישמור פקדונו של שני ורכותא תנא הכא קכלה ושכירות וכל שכן הגבהה והוצאה. ולמאן דמוקי לקמן במאני
 דמוכר כי מוכר ומאני דלוקח בי לוקח איכא לאוקומי נמי במאני דמופקד בי מופקד והלכך לא קני לוקח בכליו דנפקד:

 מאי

 מסורת הש״ם
 א) [ע״כ], ב) [פ״ה ה׳׳א],

 ג) [ששאלו יעכ״ן],

 גליון הש״ם
 גמרא קונה לו בכ״ם. עיין
 כ״מ 5ט ע״א מיס׳ ל״ה טון:
 שם ואפא• קרו לה רה״י.
 שכת לף ו ע״כ נח ע״כ]:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תום׳ ל״ה אלכע יכו׳
 אלא צריך לומר דתשיכ ל׳

 מלות:



 מסורת הש׳׳ם
 א) [גיטין עח. עט: נ״מ תו:
 ע״ז עא: קלושין כה:],
 ב) ניכוין עו., ג) [כתובות נג.],
 ד) [גיטין עת.], ה) שס, ו) ע״)

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה לממו וכו׳
 הכאומ הכו כמשקל:
 (5) תוס' ל״ה כליו וכו׳ למאן
 פייס ומאן שכיק: (ג) ד״ה
 כגון וכו׳ קני לה מ״מ כיון
 ליש לה רשומ: (ד) ד״ה ואי
 ככליו וכוי אגכ הרשות כדי

 שיתקיים:

 מוסף רש״י
 הרי זו מגורשת. ואפילו
 היא נתין ביתו !גינוי! עז.).
 דמחו לה מאה עוכלי
 בעוכלא. מטן אומה מאה
 מכומ ברציעה שבראשה נחל
 כמין משקולת קטנה ששמה
 עיכלא !כתובות נג.;. משך
 חמריו ופועליו. הרי שהיה
 מכיא ממטי טעינין פירומ
 יסיעליו נושאים בכתף ימשכה
 מנירו ממנו והכניסן למוך
 נימו, ללאו משיכה היא,
 שאין משינה קונה ננני אלס,
 ופירות כל זמן שהן עלייהו
. בין (  לא קנה !ע״ז עב.
 פסק. למיס אתרי כן >שם).
 עד שלא פסק. כלומר כל
 זמן שלא פסק יכול מוכר
 למזור כי, לכיתו לא עליפא
 ממשיכה, ומשיכה גופא לא
 קניא אלא אס כן פסק, אכל
 מלל יפסק או פסק ומלל
 קניא ליה ניתו ולא כעי
 משיכה (שם ובדפו״י הגירמא:
 עד שלא נודד כלומר כל ותן
 שלא מדד לא קוה פיסוק דהא
 ליכא משיכה וביתו ומי לא
 קניא דהא עודו עליהמ ביו מדד

 דהשתא קניא ליה מצירוו.

 רבינו גרשום (המשך)
 מקום כוי: מאי לאו כליו
 של לוקח. ואפי• הכי לא
 קני עד שיגביה: ומדדישא
 מוקמת בכליו דמוכר סיפא
 נמי בכליו דמוכר. ואי
 בכליו של מוכר אמאי
 קנה לוקח בקיבל גרידא:
 ומאי פסקא. החנא למתני׳
 דרישא אוקים בכליו של
 מוכר. סיפא אוקים בכליו
 של לוקח: אין דודאי
 פסקא דסתמא דמילתא כוי:
 משך חמריו ופועליו. שנתן
 להן תבואה בשכרן ושוב
 רצה לחוור ולקנותה מהן
 או חמדין ופועלין דעלמא
 מוכרי פירות: והכניסן לתוך
 ביתו בין פסק. שקצץ
 לו דמיהן קודם שהכניסן
 עד שמדד. כלומר ועדיין
 לא מדד או מדד הסירות
 ועדיין לא פסק שניהן
 יכולין לחוור בהן הואיל
 ולא משך התבואה עצמה.
 אע״פ שפסק כיון ׳שלא מדד
 יכולין לחזור בם שניהם.

 פה: המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
 מאי לאו רשום הרבים ממש. ואפ״ה קחני לאס הימה מלה של אחל
 מהן ראשון ראשון קנה אלמא כליו של לוקח כרה״ר קונה וקשיא
 למ״ל מק מרה״ר ולר׳ אכהו א״ר יוחנן: אלא דחרוייהו. חצר
 השומפין: כליו של לוקח גרשוה מוהר. כגון ססק ונחן למון מלה
 של לוקח או מלל כמלה שלו ושפכן
 לכליו של לוקח והכיח של מוכל הוא:
 קנה לוקח. כאילו נתן למוך רשותו
 של לוקת: או לא קנה. לרשות עיקר
 והכלי כטל לגכי הרשות: חניסוה.
 משנה היא בגיטין כסרק הזורק (דף
 עז.): למוך חיקה. כלומר על כגדיה
 שהיא מלוכשת: קלסה. סל שהנשים
 נותנות לתוכו מחטין וצינוריות: הרי
 זו מגורשת. דקונה לה קלתה כרשות
 המגרש: דמחו [לה] מאה טוכלי
 געוכלא. כלומר שדו בה נרגא מאה
 הכאות (א) כמשקל ששמו עוכלא
 ששיברו הטעם הזה דבפרק הזורק
 פרכינן ש״מ כליי של לוקת ברשות
 מוכר קנה לוקח וממרצי כל הני
 אמוראי התם דלא חילף מינה:
 תלויה גה. ואינה נגררת כקרקע
 ולכך קונה לה קלתה דדמי להגכהה
 שקונה ככל מקום. תלויה כה היינו
 קשורה ותלויה: קשורה אן* על פי
 שאינה תלויה. אלא נגררת כקרקע
 וקשורה כה. ולא גרסי׳ תלויה אע״פ
ץ ירכותיה. ואף  שאינה קשורה: ג
 על פי שמונחת בקרקע אין מקפיד
 על מקום מושב אשמו ועד עכשיו היה
 אותו מקום קנוי לה: מוכר קלתזה.
 לכך אינו מקפיד על מקומם שיש לו
 כית לכך. כך פירשה רכינו מ״כ
 במסי גיטין 1שסז: לא על מקום חיקה.
 כשנגררין בגדיה על הקרקע: אלא
 פשוט לה מהא. דלא קנה: מאי
 לאו גכליו דלוקח. שמדדו כו ככית
 מוכר ואס״ה לא קנה לו כליו: ומשני
 לא גכליו דמוכר. ומש״ה לא קנה
 לוקח עד שיגביהה דאכתי לא נפק
 מרשוחיה דמוכר כלל: ומקשינן
 מדרישא גכליו דמוכר כוי. ולפי סדר המוספמא איכא לאקשרי הט
 ומדסיפא ככליו דמוכר רישא נמי בכליו דמוכר: ואי גכליו דמוכר
 אמאי קנה לוקח. לדידך דאזלת בתר כלי ולא מכטלת ליה אצל הרשות
 שהוא כתוכו א״כ אמאי קנה לוקח כקכלמ מוכר הא אכתי לא נפק
 מרשותו דמוכר כלל אלא ודאי בתר רשות אזלינן ולא בתר כלי והלכך
 בי מוכר הרי היא של מוכר עד שיגביהה לוקח לא שנא ככליו דלוקח
 ולא שנא ככליו דמוכר וכי לוקח קנה לוקח ואפילו אי הוי ככליו דמוכר.
 ומשני סיפא אמאן כר: ומתמה ומאי פסקא. ט פסקת אח הדכר
 כן דלעולס בי מוכר אין מודדין ט אם ככליו דמוכר וכי לוקמ ככליו
 דלוקת בתמיה: ומשני סחמא דמילמא כוי. והיינו שמיס מדות מד׳
 מדות של מוכרין דהכי קאמר כרשות מוכר לעולם לא יקנה לוקח
 ט אס בהגכהה משוס דדרך למדוד שם ככליו דמוכר ולעולם כרשות
 לוקח קונה כקכלח מוכר שהרי נחוניס ככליו דלוקח: מצאתי מוגה
 בהגהמ רטנו זקני מ״כ כן משך חמריו ופועליו והכניסן לוקח לתוך
 ביחו והתבואה על גבן: בין פסק עד שלא מדד. אס באו לחזור
 קודם מדידה יחזרו דבמאי נקנה לא משיכת תבואה יש ולא רשות

לא סימטא והא דומיא  מאי לאו ברה״ר ממש א
 החצר שאינה של שניהם קתני מאי חצר
 שאינה של שניהם נמי הלא דהאי כולה ולא
 דהאי כולה באלא דתרוייהו בעא מיניה רב
 ששת מרב הונא א<כליו של לוקח ברשות
 מוכר קנה לוקח או לא אמר ליה תניתוה
 3<גזרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו

 מגורשת אמר ליה ר״נ מאי טעמא פשטת
 ליה מההיא ג<המחו לה מאה עוכלי בעוכלא
 דאמר י»רב יהודה אמר שמואל והוא שהיתה
 קלתה תלויה בה ור״ל אמר קשורה ואע׳׳פ
 שאינה תלויה בה ה<רב אדא בר אהבה אמר
 כגון שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה
 רב משרשיא בדיה דר׳ אמי אמר כגון שהיה
 בעלה מוכר קלתות רבי יוחנן אמר י מקום
 חיקה קנוי לה מקום קלתה קנוי לה אמר רבא
 מאי טעמא דר׳ יוחנן הלפי שאין אהם מקפיד
 לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה אלא
 פשוט לה מהא ברשות מוכר לא קנה עה
 שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו מאי לאו
 יבכליו דלוקח לא בכליו דמוכר ומדרישא
 בכליו דמוכר סיפא נמי בכליו דמוכר אימא
 םיפא ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר
 קנה לוקח ואי בכליו דמוכר יאמאי קנה
 לוקח סיפא אתאן לכליו דלוקח ומאי פסקא
 סתמא דמילתא בי מוכר מאני דמוכר
 שכיחי בי לוקח מאני דלוקח שכיחי אמר
משך חמריו ופועליו והכניסן ח (  רבא ת״ש י
 לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד ובין מדד
 עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן

 פירקן

 כליו של לוקח כרשות מוכר קנה לוקח או לא. אע״ג דברשות
 הרכים אמרינן לעיל דלכ״ע לא קנה התם ה״ט משוס דלא
 ניחא להו לבני רה״ר שיניח כליו שם דמאן פייס >« ודמאן שטק אבל
 כרשות מוכר מיכעיא דאע״ג דא״ר יוחנן דכל מקום שיש לו רשומ

 להנימו קנה דלמא לא אתא למעט
 אלא רה״ר אבל מוכר שמא משאיל
 לו מקום ללוקח שיקנה מה שהוא
 מוכר לו וא״מ ואמאי לא פשיט מהא
 דאמר ר׳ יוחנן לעיל (לף פד:< מדד
 והניח ע״ג סימטא קנה ואסיק לעיל
 במורד לתוך קופחו ודוקא בסימטא
 אבל ברשות מוכר לא רש לומר דרבי
 יוחנן דנקט סימטא היינו משוס
 לברשות מוכר מיכעי ליה וכן משמע
 בגיטין בהזולק (לף עח. ושס ל״ה כגון)
 לקאמר אהא לתנן זרקו לה לתוך
 חיקה או לתוך קלתה מגורשמ ולייק
 אמאי מגורשת כליו של לוקח ברשות
 מוכר הוא שמע מינה כליו של לוקח
 כרשות מוכר קנה לוקח ומשני עלה
 ר׳ יוחנן מקום תיקה קנוי לה מקום
 קלחה קנוי לה: כגון שהיה בעלה
 מוכר קלתות. וא״ת נהי לנותן לה
 רשות ומשאילה מ״מ הא כעי חזקה
 כלאמרינן בהשואל (ב״מ לף צט: ושם)
 כשם שהקרקע נקנה ככסף כשטר
 וכחזקה כו׳ כך שטרות קרקע כו׳
 וחירן ריב״א לאע״ג לאין המקום
 קנר לה ש לטון ליש לה רשות להביא
 קלתה שם קני לה קלתה לכליו של
 אלם קונה לו ככל מקום שיש לו רשות
 להניח כמו גט סימטא אע״פ שאין
 סימטא קנוי לו מ״מ הכלי עצמו קונה
 לו: לא בכליו דמוכר. משמע
 מהכא למשיכה מועלת ללוקח ככליו
 של מוכר לקתני לקנה כשמוציאה
 מרשותו: (י) בכל יו דמוכד אמאי
 קנה לוקח. לכי היט לכליו של לוקח
 לא מבטל אגכ רשוח מוכר ה״נ איח
 לן למימל לכליו של מוכר לא מכטל
 אגב רשוח לוקח והר מצי ללחרי

 אע״ג לכליו של לוקח לא בטל אגב רשות מוכר כלי של מוכר בטל
 אגכ רשות לוקח לניחא ליה למוכר שיתבטל כליו אגב הרשות
 שיחקיים המקח: משך חמרין ופועלין. כנו״ן ול״ג ממריו
 ופועליו כוי״ו לאס כן הוה משמע למיירי בחמריו ופועליו ללוקח ולא
 ימכן לאס כן כלא פירקן נמי וא״ת הא רכעי ר׳ אלעזר כפ״ק לבבא
 מציעא (לף ט: ל״ה משוך) האומר למבירו משוך בהמה זו וקני
 כלים שעליה מהו מי מהניא משיכה לבהמה לאקנרי כלים שעליה
 או לא תפשוט מהכא דלא מהניא דקתני שניהן יכולין למזור כהן וי״ל
 דהכא כשמשך הממרים אבל החמורים לא משך אלא הממרים משכו
 אח החמורים עמהן א״נ החס דוקא מיבעי ליה דאמר ליה שע״י
 משיכה בהמה יקנה הכלים אכל הכא דלא מיירי בהט אלא דאמר
 ליה זיל וקני גרידא ומשוס הט לא קנה חבואה במשיכה בהמה:
 בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פםק. ואפי׳ מדד ופסק
 נמי שניהן יכולין לחזור טון דעדיין לא פירקן אלא נקט הט
 משום דבעי לפלוגי בסיפא בין פסק עד שלא מדד למדד עד שלא פסק:

 ומדכליו

 עין משפט
 נר מצוה

 פח א ב מיי׳ פ״ל מהל׳
 מטרה הלכה י ועי׳
 כהשגומ יכמגיל משנה סמג
 עשי! פנ טיש״ע מ״מ סי׳ ר

 סעיף ט:
 פט ג ד ה מיי׳ פ״ה מהל׳
 גירושין הלנה מ סמג
 עשי! נ טוש׳׳ע אה״ע סי׳

 קלט סעיף י:
 צ ו מיי׳ פ״ל מהלנימ
 מטרה הלכה ו שמג עשין
 פכ טיש״ע מ״מ סימן ר

 שעיף ג:
 צא ז מיי׳ שם הלכה ב ועי׳
 נמ״מ וככסף משנה

 טוש׳׳ע שס ס״ה:
ב ח מיי׳ שס הלכה יג  צ

 טוש״ע שם סעיף ח:

 רבינו גרשום
 מאי לאו ברשות הרבים
 ממש. קנה אם מדד לו
 במדתו של לוקח הא
 בסמטא אפי׳ בלא כליו קנה
 וכרי אסי: לא. שמדד לו
 במדתו בסמטא וכדר׳ וירא:
 והא רה״ר דומיא דחצד
 שאינה של שניהם קתני.
 וקא ממעט סמטא: לעולם
 סמטא ומאי דומיא דדצר
 שאינה של שניהן. שאינה
 דחד לחרד אלא דתרוייהו
 והיינו נמי סמטא דהיינו
 דתרוייהו: כליו של לוקח
 ברשות מוכר. ומדד לו
 בתוכו קנה בלא הגבהת
 לוקח או לא: זרקו לה.
 הגט והיא יושבת בביתו:
 לתוך חיקה או לתוך קלתה.
 היינו כלי ופעמים מנחת
 בו חפצים שמשימה בראש
 שלועזין קרנ״ק: הרי זו
 מגורשת. אלמא דכליה
 קונה לה ברשות בעלה
 ותפשוט מהא דכליו של
 לוקח ברשות מוכר קנה
 לוקח: דמהייה מאה עוכלי
 בעוכלא. כלומר כמה מדות
 א) מדד כאן. כלומר תמהו
 עליה ותירצו בה תירוצין
 הרבה: דאמר רב יהודה
 אמר רב שמואל. אמאי
 מגורשת כגון שהיתה קלתה
 תלויה בה בצוארה דהויא
 הגבהה: קשורה. בראשה:
 אע״פ שאינה תלוי׳. בארר
 אלא מונחת או תלויה אע״פ
 שאינה קשורה מגורשת
 כיון דמחברא בה כגופה
 דמי ורשותה הוא: (או)
 שהיתה מונחת. בקרקע בין
 ידכותיה ודמי כמו חיקה
 ורשות שלה: כגון שהיה
 כעלה מוכר קלתות. וקנחה
 ממנו קלתה ובההיא הנאה
 שקנתה ממנו אקני לה
 מקום הקלתה: ור׳ יוחנן
 אמר. כל ומן שהיא בביתו
 מקום חיקה ומקום קלתה
 קנוי לה לפי שאין אדם
 מקפיד גבי אשתו לא על

 א) רטנו ז״ל מפרש מחה לשון
 מלילה וכ״ה נערוך ערך עכל
 א׳ כלשון רטנו כאן אות באות
 [יע״ש במיסף הערוך] ונערך
 מ״ס לא הניא הערין לשורש
 הזה למחה היא לשין מלילה

 יצ״ע.

 לוקח יש דעודס על צוארם ולא הונחו לרשומו שהד לא סירקן כדמוכח סיפא דקמני כה פירקן מכלל דרישא כלא פירקן אלא המסה כעלמא
 שמשכן והכניסן למוך בימו קתני והך משיכה לאו משיכה היא לקנות שהרי האדם הוא מושך ומשיכת אדם טעון פירות לא מהניא לקנוח אח הפירוח
 עד שימשוך הסירות עצמן: בין מדד. דהונחו לרשותו: טד שלא פסק. אם כאו לחזור קודם פיסוק חוזרין אע״פ שהונחה עתה כשעת מדידה
 כרשותו ללוקח וככליו ללוקח ללא קניא רשותו קולם פיסוק ואפילו משיכה קולס פיסוק לא מהניא כרמפרש לקמיה נפי.] ללא סמכא דעמיה לא
 דמוכר ולא דלוקח שהמוכר שמא יפסוק דמיהן יקרים יותר או הלוקח ישלם בזול יותר ומתני׳ לקתני משך ולא מלל קנה כשפסק קורס משיכה:

 פירקן



 עין משפט
 נר מצוד,

 צנ א מיי׳ פ״ד מהל׳
 מכירה הל׳ יג סמג עשץ
 סכ טוש״ע מ״מ סי־ ר סעיף

 ו:
ד כ ג מיי׳ שס הל׳ א כ  צ

 טיש״ע שס סעיף ג:
 צה ד מיי׳ שס פ״א הלכה
 ג שמג שם טוש״ע מ״מ

 סי׳ קצ שעיף א:
 צו ה ו מיי׳ שס פ״ג הלכה
 א ר שמג שס טיש״ע

 מ״מ סי׳ קצמ שעיף א:
 צז ו ח מיי׳ פ״ג מהל׳
 גניכה הל׳ כ טיש״ע

 מ״מ סי־ שנא:

 רבינו גרשום
 אבל פירקן. המשואות
 הלוקח ברה״ר והכניסן
 בביתו שמשך התבואה
 עצמה לרשותו אם פסק
 קודם ושוב הכניס ועדיין לא
 מדד אין שניהן יכולין
 לחזור הואיל וקצץ ושוב
 הכניס. אבל מדד קודם
 והכניס ועדיין לא פסק
 שניהן יכולין לחזור בהן:
 מדכליו דמוכר כרשות
 לוקח לא קנה מוכר. דהיכא
 דפירקן והכניסן דעדיין הן
 בחון־ כליו בתוך שקו של
 מוכר. ואפייה כיון דפסק
 אע״ג דלא מדד או אין
 מועיל לו כלום שעדיין הן
 בו שיהא יכול לחזור בו
 אלמא אין שניהן יכולין
 לחזור: כליו דלוקח.
 בעלמא ברשות מוכר נמי
 לא קנה לוקח: אמר רב
 נחמן בר יצחק. לעולם כליו
 דמוכר ברשות לוקח קנה
 מוכר דכליו דלוקח ברשות
 מוכר קנה [לוקח] והכא
 ליכא כליו של מוכר לפי
 ששפכן לפירות מן החמור
 לאp והכניסן הלוקח בכלי
 שלו להכי אין יכול לחוור
 בו: אקפד רבא אדברי רב
 נחמן והא פירקן והכניסן
 קתני. דמשמע דהכניס
 המשואות כמו שהן בכליו
 של מוכר: אלא אמר מר כר
 רב אשי. אנא מתp לך
 פירקן ובלא שפכן ואפי׳
 הכי ליכא כליו של מוכר
 דמאי פירות הללו במסובלי
 דתומי. חבילות של שומין
 שנושאין אותן על גבי
 החמור בלא כלי: מכדי
 פירקן קתני. דמשך חפירות
 עצמן מאי שנא דפסק קנה
 מאי שנא דמדד ולא פסק לא
 קנה: פסק סמכא דעתיה.
 דמוכר ומקני לו דאומר לו
 זיל קני: כי קמכעיא לן
 שאין דרכו להגביה דנקנין
 במשיכה: בשבת חייב.
 לשלם שכבר נתחייב
 בגניבה משעת הוצאה
 דקנייה ואיסור שבת לא הוי
 עד דמוציאה לרה״ר: היה
 מגררו. באp ויוצא וכך
 הוציאן פטור מתשלומין
 שאיסור שבת וגניבה באין
 כאחת וקם ליה בדרבה
 מיניה: והא כיס דבר הגבהה
 הוא. ואמאי קאמר איסור
 [שבת ואיסור] גניבה באין
 כאחת דהא לא אגכהיה
 עדיין כשהוציא: אמר ליה
 במיתנא. כלומר בההוא כיס
 כגון ארנקי גדולה יש
 רצועה כתובה ונוהגין
 שגוררין אותו באותה
 רצועה: אמר ליה רב אדא
 אנא נמי במיתנא קאמינא.
 ההוא כיס דיש לו מיתנא
 אמאי כשגוררו לרה״ר
 באותו מיתנא אמא• הוי
 איסור גניבה והא יכול
 להגביהו ודרכן של רוב בני
 אדם להגביה כיסן יותר
 מאותן שגוררין: א ״ל אביי.
 האי דקאמרי לך מיתנא לא
 בכל כיס קטן שיש לו מיתגא
 אמינא. לא דצריך מיתנא.
 שהיה כיס כמו שק גדול
 שאין אדם יכול להגביהו
 אלא קושרן בחבל או
 יכה וקשיא לרב חסדא: ומשני

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פו.
 ומדכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה בו׳. וא״ת מנא ליה
 למתורת רשותו קנה ללמא מתורה משיכה קנה להא
 משיכה מועלת ככליו של מוכר כדמפרש לעיל ר״ל להכא לייק למתורת
 רשותו קנה כלפירש לעיל כקונטרס דפירקן והכניסן לתוך ביתו
 משמע כין מוכר כין לוקת וא״ת כלא
 פירקן נמי טון שהכניסן ליקני
 לליכטיל אגכ רשות לוקס ואור״י
 ללוקא כלי הוא לכטיל אגכ הרשות

 אכל בהמה לא:
 אבל דברים שדרכן כהנכהה אין
 נקנים אלא כהנבהה. והא
 לפריך כמי שמח (לקמן דף קנא.) גט
 מלוגא לשטרי והא לא משך ולומק
 לומר שהיה כל כך הרבה שטרוח
 שלא היה לרכן להגביה אלא לאו
 לוקא נקט משך אלא כלומר והא לא
 הגכיה: והא כים דבר הנבהה הוא
 כוי. לא פריך להאי לישנא למשני כריש
 אלו נערוח (כתובות לף לא:< כשצירף
 ילו למטה מג׳ וקבלה ללא קנה מטעם
 משיכה אלא מטעם חצר רלו כחצרו
 אלא לההוא לישנא דהתס דקני משוס
 משיכה פריך וא״ת והיט ס״ד דמיירי
 כטס דכר הגכהה הוא א״כ היט
 מיחייכ לעגין שכמ הא אין דרך
 הוצאה בכך כדדייק כריש אלו נערוח
 (שס< אי בזוטרי אין דרך הוצאה
 בכך אלא במיצעי רש לומר דיש
 דכריס שדרך הוצאה ככך לענין שכת
 ואסי׳ הט לענין קנין אין נקנין אלא
 כהגכהה שדרכן להגכיה אי נמי
 במגרר דרך מחתרת דהר דרך הוצאה
 אי נמי הוה ליה למימר וליטעמיך:
 לצדדץ קתני. מימה לרשב״א
 אמאי לא מוקי לה
 ככלים שאין דרכן להגביה שגס הן
 נקנין בהגבהה כדמשמע לעיל
 דאוקמינן במידי דבעי מיחנא וקחני
 הגונב טס בשבת חייב שכבר
 נתחייב בגניבה דהיינו בהגבהה:

 אטו

 רב נחמן בר יצחק לצדדין
 דבר משיכה במשיכה

 ת״ש

 פירקן והכניםן לתוך ביתו אפסק עד שלא
 מדד אין שניהן יכולין לחזור בהן מדד עד
 שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן ומדכליו
כליו דלוקח  דמוכר ברשות לוקח לא קנה נ
 נמי ברשות מוכר לא קנה אמר רב נחמן בר
 יצחק בששפכן איקפד רבא מידי שפכן קתני
 פירקן קתני אלא אמר מר בר רב אשי
 א)במתאכלי דתומי א״ל הונא בדיה דמר זוטרא

 לרבינא מכדי פירקן קתני מה לי פסק ומה
 לי לא פסק א״ל פסק םמכא העתיה לא פסק
 לא םמבא דעתיה א״ל רבינא לרב אשי ת״ש
 ״דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם
 קונה לו בכל מקום לאתויי מאי לאו לאתויי
 רשות מוכר התם גדא״ל זיל קני תנן התם
 ״ינכםים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר
 ובחזקה ״ושאין להן אחריות אין נקנין אלא
 במשיכה בםורא מתנו לה להא שמעתא
 משמיה דרב חםדא בפומבדיתא מתנו לה
 משמיה דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא
 י לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל
 דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה
 לא יתיב אביי וקאמר להא שמעתא איתיביה
 רב אדא בר מתנה לאביי י׳ י הגונב כים
 בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם
 שיבא לידי איסור שבת חהיה מגרר ויוצא
 מגרר ויוצא פטור שהרי איסור שבת וגניבה
 באין כאחר והרי כים דבר הגבהה הוא ואפי׳
 הכי קני במשיכה א״ל במיתנא אנא נמי
 במיתנא קא אמינא א״ל במידי דבעי
 מיתנא תא שמע ברשות מוכר לא סנה

 עד שיגביהנה או עד שיוציאנו־•
 אלמא מידי דבר הגבהה אי בעי
 קני ליה ואי בעי במשיכה קני

 מתני מידי דבר הגבהה

נ 1  י

 מרשותו
 בהגבהה

 ליה אמר
 בהגבהה מיה

 פירקן. בין מוכר בין לוקח והכניסן לרשותו דיש כאן הנחה ברשות
 לוקח יש כאן חילוק. ואע״ג דאכמי בהך הכנסה לא קנה משוס דלא
 פסק אהני לט פסק כתר הכי דקניא ליה רשותיה שמונחין כו הלכך
 פסק אחרי כן אע״פ שלא מדד קניא ליה רשותיה ואין יכול לחזור

 אפי׳ קודם מדידה דכשעח פיסוק
 קניא ליה רשותיה ואין כליו של מוכר
 מעככ עליו אלמא כלי לא חשיכ
 רשומיה ומדידה נמי לא מעככא
 כדתנן [פד:] משך ולא מדד קנה דהואיל
 ופסק דמים על כולן מדידה גלר
 מילתא כעלמא היא ולא דמי להיכא
 דלא מכר לו אלא כור אחד דאמרי׳
 לקמן [ע״כ](א) מדידח הכור מעכבא ויכול
 לחזור כו אפילו כסאה אחרונה דהמס
 מעככא מדידה דלא קניא רשוחיה
 אלא מאי דזטן ליה: מדד עד שלא
 פסק לא קנה. רכולין לחזור קודס
 שיפסקו אכל משיפסוק קנה. ואית
 דמפרשי פירקן והכניסן לתוך כיתו
 היינו משיכה והאי דקתני פסק עד
 שלא מדד אין שניהן יכולין לחזור
 מוקמי לה כשפסק קודם שפירקן
 וקני כמשיכה שאחר פיסוק וטעומ
 הוא כידם דא״כ היכי יליף מיניה
 דכליו של מוכר לא מעככ קנייה
 דרשוח לוקח דלמא הא דקנה לוקח
 לאו משוס קניית רשוחו הוא אלא
 משוס משיכה: ומרכליו של מוכר
 ברשות לוקת לא קנה. מוכר כלומר
 שאין כליו של מוכר מעכב על רשות
 הלוקח לקנוחן הלוקח כדקמני פירקן
 וססק קנה דקנה רשוח (0 קודם
 מדידה ואע״פ שעדיין הסירות בתוך
 שקין של מוכר וטון דאהני רשות לוקח
 לבטל כליו של מוכר ולהוציאן מרשות
 מוכר כל שכן וכל שכן כליו דלוקח
 נמי כרשות מוכר יכטל הרשות את
 הכלי של לוקח שלא להוציאן מחזקת
 המוכר שמוחזק בהן עד עמה:
 בששפכן. האי פירקן היינו שפירקן
 לשפכן מן השקץ לקרקע בימו
 של לוקח דליכא כליו דמוכר והלכך
 קניא ליה ללוקח רשוחו: איקפד
 רגא. דאיהו אמר האי ח״ש: פירקן
 קתני. דמשמע כמוה שהיו מונחין

 החכילות כן סירקן: במתאכלי דמומי. חבילות שומיס דליכא שקין: מפרי פירקן קתט. שהונחו כרשוח לוקח וקני ליה רשותו מיד
 כשקיכל עליו מוכר למכרן לו כדקתני בברייתא לעיל נפה:]: לא סמהא דעסיה. דמי יימר שיתקיים המכר שמא המוכר יעלה כרמיהן והלוקת
 יזלזל כרמיהן שהרי אין דמיהן קצוכין: התם דאמר ליה. מוכר זיל קני אני רוצה שיקנה לך כליך דכמאן דמושיל ליה מקום הנמת כליו
 דמי ט קמיבעיא לן סתמא: תגן החם. בפ״ק דקדושין: שיש להן אחריות. שקיימין לעולם: בכםן1. כמתן מעות: בשטר. אם כתכ לו
 שדי מכורה לך או נתונה לך ומסר לו את השטר: ובחזקה. נעל וגדר ופרץ כל שהוא. והמס [קידושין ט.] יליף טעמא מקראי: ושאין להם אחריות.
 מטלטלי: במשיכה. שמושכן לרשותו או לרשוח שיש לו חלק כו כגון סימטא וחצר השומסין. וכל שכן בהגבהה דהגבהה קונה ככל מקום
 ובכל דבר דמשהגביהה הניחה ברשותו אפי׳ כלא משיכה. כן נראה לי: להא שמעתא. דלקמיה האי לא שנו: שאין דרכן להגביה. שככידין:
 שדרכן להגביה. דכריס קלים: הגונב כים בשבת. והוציאו לרשוח הרכים: חייב. כחשלומין דליכא למימר קם ליה כדרכה מיניה דליכא הכא שמי
 רשעיות ביחד: שכבר נחחייב בגניבה. משעת הגבהה דהגבהה בכל מקום קונה ואיסור שבת ליכא עד שעת הוצאה: היה מגרר. בקרקע
 דהגכהה ליכא ולא קני ליה אלא כשינוי רשות שימשכנה לרשומו: פטור. מן התשלומין דקם ליה בדרבה מיניה וכתיכ כדי רשעתו (לברים כה)
: שהרי איסור שגה וחיוב גניבה באין כאחד. דכשעת הוצאת חוץ [  משוס רשעה אחת אתה מחייכו ואי אחה מחייכו משוס שתי רשעיות [מכות ל:
 קנייה ונתחייכ כסקילה. וככתוכות כפרק אלו נערות [לא:] פרטנן דמשטה להיכא אי לרשוח הרכים איסור שכח איכא איסור גניכה ליכא
i למטה מג׳ וקבלה וידו של אדם חשובה לו כד׳ על ד׳ וקגיא ליה ולא בטלה לגט רה״ר לגט קנייה רש כאן t ומוקמינן לה כשצירף 
 [איסור] שבח וגניבה באין כאחד והך קנייה לאו משוס הגכהה היא אלא משיכה לתוך ידו שהרי ידו סמוכה כמוך ג׳ לקרקע. ואיח דמוקי
 ליה החס בצידי רשוח הרבים דלענין גניבה מיקנא קני ולענין שבח הר רשוח הרבים כרבי אליעזר: והא כיס דגר הגגהה הוא. ואפילו
 הט אי לאו משוס איסור שכח הוה קני ליה כמשיכה כגון אס היה מגרר ויוצא כחול: אמר ליה גמיתנא. כך השיבו סתס. וסבור רב אדא
 דטס קטן הוא וממה על תירוץ זה ואמר ליה אנא נמי מימנא קאמינא לך דאע״ג דאיכא כיה מיתנא דרכו להגכיהו הוא: א״ל דחזי
 למיסנא קאמיגא לך. טס גדול מאד [כך שיטת הגמרא נכונה וכך מצאתי הגהת רכינו זקני מ״כ]: או עד שיוציאגה. היינו משיכה:
 אלמא מידי דגר הגגהה. דבר קל: לצדדין קסט. עד שיגכיהנה אס דכר קל הוא או עד שיוציאנה אס דכר ככד הוא. ולסי עניות
 דעתי נראה לי דהוה מצי לתרוצי הכא כמידי דכר משיכה עסקינן הלכך אי כעי כהגכהה ליקני דהגכהה עדיפא ממשיכה וקונה בכל
 דכר ואי כעי כמשיכה ליקני דהא אורחיה כמשיכה אלא דניחא ») טפי לאוררי דין תרריהו דמידי דבר הגבהה בהגבהה ולא כמשיכה
 ומידי דבר משיכה אפי׳ כמשיכה וכן נראים הדברים דהא בפ״ק דקידושין(דף כה0 תנן אמר רבי מאיר בהמה גסה במסירה והדקה בהגכהה ולא
 כמסירה ומשיכה ואמרי ליה רבנן בהמה דקה נקנית כמשיכה כלומר אף במשיכה וכגמרא נשם] אמרי רכנן אחרים זו וזו במשיכה ואמר להו
 רכי שמעון זו וזו כהגכהה אלמא הגכהה עדיפא ממשיכה דהא אפילו נגסה] לרט שמעון כהגכהה ולא כמשיכה כדמסרש התם:

 תא
 ברצועה ומושכן ובההוא מיידי היה מגרר ויוצא: ת״ש ברשות מוכר לא קנה. דמשמע אפי׳ מידי דבר משיכה לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו אפי׳ מידי דבר הגבהה משמע דקנה במש

 רב נחמן לצדדין קתני. האי דקאמד עד שיגביהנה במידי דבר הגבהה ולא בר משיכה ודקתני עד שיוציאוה מיידי במידי דבר משיכה הוא ולא בר הגבהה:

 מסורת הש״ם
 א) וגירש׳ הערוך ערך משנלין
 כמםובלי דתומי פי׳
 ממרחומ של שומין שאין נותנין
 ככלי], ב) [לעיל פר:],
 ג) קדושין רף כו. לעיל דף נא.
 לקמן קנ:, ד) שכמ דף צא:
 כמונות דף לא. סנהדרין דף

 ענ. !תושפתא כ״ק ס״ט],

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם ד״ס פירקן וכו׳
 לקמן דמדידת כל הכור
 מעככא: (נ) ד״ה ותדכליו
 וכוי לקנה רשות לוקח קודם
 מדידה: (ג) ד״ה לצדדי( וכו׳

 לניחא ליה טפי:

 מוסף רש״י
 פסק כו׳ אין שניהן יכולין
 לחזור בהן. לאע״ג ללא
 מדל טון לפשק קניא ליה
. ( נ  רשותו כמשיכה >ע־ו ע
 מדד כו׳ שניהן יכולין
 לחזור בהן. כל ומן שלא
 פסק, דמדידה לא מהניא
 מידי ורשותו לא קניא עד
 דיפסוק mm. כליו של
 אדם. של לוקה, קונה לו.
 אס פסק דמיס !לעיל פה :.
 נכסים שיש להן אחריות.
 היינו קרקעות, שאחריות כל
 אדס הלוה והנושה כתנירו
 עליהן, לסי שקיימי! ועימדי!
 לפיכן נסמטן עליהן,קדושיו
. ובחזקה. רפק כיה ( י  כ
 סורמא או דייש אמצרי או
 נעל אי סרך כל שהוא !שם:.
 הגונב כיס בשבת. הגכיהי
 נרשומ הנעלים והוציאי
 לרשומ הרניס (כתובות לא )
 שהגניהו וקנאו נהגנהה

 ,סנהדרין עב.). חייב. להתזיר
 ואע״ג שהוציאו אחר כן
 לרה׳׳ר ונחחייכ בהוצאתו
 מיתה ושם: חייכ כמשלומין
 אע״פ שנדון כנפשו ושבת
 צא:,. שכבר נתחייב
 בגניבה. לשצס, דהגכהה
 קינה נכל מקוס יקמה
 לה נרשותיה אף להתמיינ
, נשעה א  נאונסיס !כתובות ל
 שהגכיה הטס כנית הנעלים
 !שנת צא:!. קודם שיבא
 לידי איסור שבת. ונשכיל
 תיונ מיתה הנא לאתר מכן
 אינו נפטר מן התשלומין
 !סנהדויו עב.;. היה מגרר
 ויוצא. שלא הגטהו נרשות
 הנעצים ילא קנאו אלא
 נהיצאה מרשית הנעליס
 ובחובות לא ; שלא קנאה
 נהגנהה אלא נהוצאה מנימ
 הנעלים •:שנת צא:•• שלא
 הנניהו ולא קנאו נמוך הנימ
 אכל כשיוצא לרה״ר קנאו
 נשנר רשימ שהיציאו מרשומ
 הנעלים וצירף ידי למטה
 משלשה וקכלה כידי, דידי
 משוכה לו כארכעה על ארכעה
 יהד הוא לו כחצרו ואע״פ
 שאין כאן הגכהה, יהט מיקי
 לה נכתיכיח (סנהדרין עב ).
 פטור. ממשלומין, שהרי
 איסיר שכת כיי, ינכתיכית
 פדך אי דאפקיה לרה״ר
 איסיר גנינה ליכא, דלה׳׳ר
 לאו מקים קנייה היא, ימוקי
 לה נצדי רה׳׳ר, אי נמי שצירף
 ידי למטה מגי יקבלה •שבת

 א) נראה דצ״ל אע״ג דלא מדד שעדיין הן כי אין מיעיל צי כלים שיהא יכיל למזיר ני.



 מםורת הש״ם
 א) נייק לף יא: קלישין רף
 כה:, ב) נ״מ לף קנ: לקמן
 קה. קו:, ג) שכח לף פ:
 מנחות לף פז:, ד) ואיני שס
 לגמרי יעי מוס׳ מנחומ פז:
 ל״ה שנמומ ומיס׳ דהכא],

 הגהות הב״ח
 (א) גםרא משמן מחכרי ה״ז
 לא קנה: (ב) שם ללא
 נממלאה המלה הב״ ע כגון:
 (ג) רשב״ם ל״ה והא פיריח
 וכו׳ מדקמפליג כסיפא:
 (ד) ד״ה כור כו׳ הלק• אפי׳
 אס משך: (ה) ד״ה מצאחי
 וכוי שייך למפרך לקתני כצ״ל
 ותיכת הא נמחק: (ו) בא״ד
 ולא נתמלאת המרה אין יכול
 ינז׳ לנליטה העליונה

 נתמלאת:

 פו: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא

 מוםף רש
 בהמה גסה נקנית
 במסירה. נעליה מוסרים
 אותה ללוקח נאססל או
 כשערה, אכל משיכה לא
 מקניא לאין לרכה ככך
 להיליכה לפניו !קדושי! כה:ו.
 והדקה בהגבהה. ולא
 נמשיכה ושש. יכול לחזור
 בו אפילו בסאה אחרונה.
 ואע״פ שמשך אינה משינה,
 לטליה חל מקמ הוא ועל
 למשך כוליה לא קני מידי
 !:ב־מ קב:). ראשון ראשון
 קנה. טון לאייל שאה כשלע,
 כל סאה וסאה הוה ליה מל
 מקמ ומשיכמ כל אמל קנאה
 ושש. שנתות. סימנים, כלי
 חרס גדול דש נו נליטומ
 כליטוח כמין אגודס קטנים,
 עד כאן לסאה עד כאן

 לסאתיס 1שבת פ:).

 תא שמע. ממתניתין המוכר סירות כר נפל:]: והא פיתח רבני הגבהה
 גינהו. דבשליפי זוכורי משמע מתניתין »< מדקמסלגי בסיפא גבי
 פשתן דהכי קמני המוכר פימת משך ולא מדד קנה דמשיכמ כל
 שהוא מהניא כפירות שהרי דכר מועט הוא וכמשיכת כל שהוא
 נעקר כולו ממקומו כדאמר שמואל
 לגכי ספינה (לעיל לף עה:) עד
 שימשוך את כולה אכל המוכר פשתן
 שהוא ארוך אע״ג דהר שליפי זוטרי
 לא קנה במשיכת פורתא דעדיין לא
 נעקר כולו ממקומו עד שיטלטלנו
 ממקום זה למקום אחר כלומר
 שימשכנו או יגביהנו למקום אחר
 שיהיה נעקר כולו ממקום שהיה שם
 דאיכא למימר דאפילו רכ דפליג
 בספינה הכא מודה דהחס מיס יש
 חחחיו ומדניידא פורחא חשיבא
 מעקרה כולה ממקומה אבל על גבי
 קרקע איכא למימר דמודי: ההא
 במאי עסקינן בשליפי רברבי. והכי
 קא מפליג בין פירות לפשתן המושך
 פירות פעמים שאם משך קנה כגון
 בשליפי רברכי דהתס ודאי מהניא
 משיכה וכל שכן הגבהה אבל המוכר
 פשתן דאי אפשר בשליפי רברבי
 כדמפרש לקמן אלא שליפי זוטרי נינהו
 לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום
 כלומר שיגביהנו ולא במשיכה כדלעיל
 ודרך המגביהין מקחן אין מגכיהין
 ע״מ להחזירו במקום שהגביהו אלא
 מגביהו והולך לו ונוטלו לרשוחו
 והלכך נקט ממקום למקום והיינו דקפריך אי הכי אימא סיפא כר
 דבשלמא לדידי דמוקמינן לה אפי׳ כשליפי זוטרי איכא לפלוגי כין
 רישא לסיפא כמשיכת כל שהוא כדפרישימ אלא לדידך דמוקמת נמי
 לרישא כשליפי רכרכי ארוכין ליכא לפלוני בין רישא לסיפא אלא
 דברישא מהניא משיכה דרגילין להיות שליפי רכרכי וכפשתן לא מהניא

 ת״ש המוכר פירות להכירו משך ולא מדד
 קני והא פירות דבני הגבהה נינהו וקתני הקני
 במשיכה הכא במאי עסקינן אבשליפי רברבי
 אי הכי אימא סיפא הלוקח פשתן מחבירו
 >א< לא קנה עד שיטלטלנו ממקום זה למקום
 אחר אטו פשתן בשליפי רברבי מי לא עבדי
 בשאני פשתן דמשתמיט א׳׳ל רבינא לרב אשי

 ת״ש א)בהמה גסה נקנית במסירה והדקה
 בהגבהה דברי ר״מ ור״ש בן אלעזר וחכ״א
 בהמה דקה גבמשיכה והא בהמה דקה דבר
 הגבהה היא וקתני דקני במשיכה שאני
רב ושמואל דאמרי תרוייהו (  בהמה דסרכא נ
 יכור כשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו
 אפילו בסאה האחרונה בור כשלשים םאה
 בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה ת״ש
 אם היתד׳ מדה של אחד מהן ראשון ראשון
 קנה הואע״ג דלא נתמלאה המדה (0 כגון
 דאמר ליה הין בשנים עשר סלעים לוג בסלע
 אני מוכר לך ״וכדאמר רב כהנא שנתות היו
 בהין ה״נ ישנתות היו במדות ת״ש ׳השוכר
 את הפועל לעשות עמו לגורן היום בדינר

 ולגורן

 אט ו פשתן בשליפי דברני מי לא עבדי ליה. בשלמא אי מוקמינן
 רישא כשליפי זוטרי וכן פשהן בשליפי זוטרי ובעינן ביה
 כהגכהה משוס שאין דרכו במשיכה כלל אבל שאר דכריס אע״פ
 שדרכן בהגבהה נקניח נמי כמשיכה אכל השחא דמוקמינן כשליפי

 רברבי אמאי פשתן אינו נקנה אלא
 עד שיטלטלנו דהיינו בהגבהה והא
 אורחיה במשיכה כיון שהוא בשליפי
 רברבי: ראשון ראשון קנה.
 פ״ה דלא מצי למיסרך מסיפא דקחני
 כרשוח לוקח כיון שקיבל עליו מוכר
 קנה דאיכא לאוקומי כשנחמלאה
 המדה ואין נראה לר״י דלא מצי למימר
 דאיירי כשנחמלאה המדה דא״כ ליחני
 כהדי׳ ככא דסרסור ולתני ברה״ר
 ובחצר שאינו של שניהן וברשות לוקח
 כו׳ ומיהו לא ניחא ליה למיסרך מסיפא

 טון דמצי פריך מרישא:
 כדאמד רב כהנא שנתות היו
 בהין. מימה לרכינו
 חיים והלא לא רב כהנא אמרה אלא
 משנה היא בס׳ ב׳ מדות (מנחות לף פז:)
c ואר״י דבפ׳ המוציא יין (שנת דף עח 
 תגן סיד כדי לעשות אנדיפי ומפרש
 רב כהנא (שם פ:) מאי אנדיפי
 שנתות כדתנן שנתות היו בהין כו׳
 הלכך מביא הכא רב כהנא דאשמעי׳
 דאפילו כמדוח של חול עושין ולכך
 מיחייכ המוציא סיד כשיעור לעשוח
 בו שנתות אבל ממתניתין דמנחות לא
 חזינן שיש שנתות אלא במדות של

 קודש: דינר ליום בו׳. נראה לרשב״א דהא דחנן באיזהו
 נשך >נ״מ לף סה.< מרכין על השכר ואין מרטן על המכר האי
 דשרי להרבות על השכר כגון שנמס מיד לתוך הכיח דכענין
 אחר לא שרי להרכוח דמיחזי כאגר נטר כדאמרינן הכא:

 לו
 משיכה אלא הגבהה משוס דלא הוו רברבי אלא זוטרי: אטו פשתן בשליפי רברבי מי לא עבדי. כמו פירוח בתמיה ותהני בהו נמי משיכה
 [כן נראה שיטה זו כעיני ועיקר]: שאני פשתן דמשתמיט. שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו משאות גדולות הלכך בעי הגבהה דדרכו ככך.
 ורכינו חננאל פי׳ שאני פשתן דמשתמיט טון שאס ימשך מתנמק אין דרכו להמשך לפיכך קני כטלטול ולפי הלשון הזה איכא לאוקומה אפי׳
 כשליפי רכרכי ואפי׳ הכי ליתיה במשיכה אלא בהגבהה משוס דמחנחק במשיכה: ה״ג כפירושי רטנו חננאל ת״ש בהמה גסה נקנית במסירה
 והדקה בהגבהה דברי ר״מ ור׳ שמעון בן אלעזר וחכ״א בהמה דקה במשיכה והא בהמה דקה דבר הגבהה היא ותנו תכמים במשיכה.
 ומשנה היא בפ״ק דקידושין. ומדרבנן קפריך דכהמה דקה מיקניא נמי כמשיכה ואע״ג דכת הגכהה היא: דסרהא. מסתרכמ ומתדבקת ברגליה
 בקרקע ולא אפשר בהגכהה כי אס בקושי הלכך אורחה כמשיכה. ורכינו חננאל פירש דסרכא שורטת מלשון שרוך נעל (בראשית ידה
 כור כשלשים אני מוכר לך. צדך היה לו למעומ מגד דמי הכור ולא נחכרן שיהא זה קונה פחוח מכור ולא יוחר מכור אלא כור בצמצום
 מקנה לו לא סחוח ולא יומר הלכך(י) אס משך ואע״פ שפסק ואפילו כרשוח לוקח וככליו של לוקח לא קנה עד שיהא הכור מדוד כולו דהכא
 מדידה מעכבא הואיל והקפיד כמטרה םחומ מכור ויותר מכור ומשוס הט יכול לחזור כו מכל המכירה אפילו כשמדד לו כ״ט סאין חוזר הוא
 כל זמן שלא נמדד סאה אחרונה ואע״פ שמשך הכ״ט סאין אינה משיכה מעליא דכור זה חד מקח הוא ועד דמשיך כוליה לא קני כדאמרי׳ בפרק
 הזהכ >ב״מ לף מז.) דהיכא דמכר לו חמור כפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך אח הטלה שניהם יכולין לחזור כהס משוס דלא הוי משיכה
 מעלייתא ומחניחין דקחני משך ולא מדד קנה היינו כשמקנה לו כל החבילה כמומ שהיא והמדידה גלויי מילחא כעלמא היא להודיע כמה מכר:
 ראשון ראשון קנה. שכל אחד מטרה כפני עצמו היא. וכגון דהויא מדה דלוקח וכסימטא דקני ליה כליו א״נ כרשות מוכר וכגון דאמר ליה
 מעיקרא יקנה לך כליך ברשותי: תא שמע. משוס דפרכינן מינה טוכא כשמעתין לעיל לא קאמר מיתיט: מצאחי גירסא זו על העיקר
 כפירושי רטנו חננאל איש רומי ת״ש אם היתה המדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה ואט״ג דלא נתמלאת המרה ההא במאי עסקינן בדאמר
 ליה הין בי״ב סלעים לוג בסלע אני מוכר לך וכדאמר רב כהנא שנתות היו בהין הכא נמי כוי. וכן עיקר דמההיא דשא שייך למיפרך(י) הא
 דקתני כה כהדיא עד שלא נתמלאה המדה למוכר כר אכל כמדה של אחד מהן לא חיישינן לנתמלאת המרה אלא ראשון ראשון הנכנס ככליו
 של לוקח קנה לוקח דאסי׳ כחצי מדה שהיא מסירה ואין ידוע כמה יש הואיל ולא נממלאת (0 אין יכול לחזור כו ואע״ג דא״ל כור אני מוכר לך
 ביחד או סאה אני מוכר לך טחד כל שכן הכא דזטן ליה כור ומדד כ״ט סאין מלאין שקנה כל מרה ומדה כשנממלאח וקשיא לחרוייהו.
 וסרקינן בדאמר ליה הין בי״ב סלעים לוג כסלע אני מוכר לך והיו י״ב שנחוח כעין בליטוח יוצאין בדופני הכלי מתוכו לסימנים טון שמגיע
 השמן או היין ככל בליטה ידוע שהוא לוג וטון שהגיע לבליטה נתמלאת המדה קרינא ביה ודמיא ממש לכור בשלשיס סאה בסלע אני
 מוכר לך דקנה כל סאה וסאה ה״נ כל לוג ולוג קני כשמגיע לסימן. ורישא דקתני חילוק בין נתמלאת ללא נתמלאת נהי נמי דמייד
 כמו בסיפא בדאמר ליה הין בי״ב לוג כסלע אפי׳ הכי לא קני לוקח ראשון ראשון המגיע לסימן דטון דבמדה שאינה של שניהן עסקינן
 והוא רוצה למדוד ולמלאותה כולה הד היא מושאלת לו עד שיגמור את מדידתו דלא הרא שאולה ללוקח עד שתחמלא כדפרישיח לעיל 1פה.]
 דעל מנת כן שאלוה שניהן זה למדידה וזה לקחתה משתתמלא לשפכה ככליו או ברשותו. והאי דקפריך בספדס שלנו מסיפא דקתני כרשות
 לוקח כיון שקיכל כו׳ לאו סירכא היא כלל דהתס כשהקנה לו כל התכואה מייד דקני ליה רשותא כלא מדידה כדקמני נמי ממני׳ נפל:] משך ולא
 מדד קנה ועוד אדרכה הוה ליה לפרוט ממחניחין דקחני כהדיא משך ולא מדד קנה דאילו החס לא מדד כלל ואפי׳ הכי קנה ועוד שינרא
 דקמשני לסי לשון הספדם דלא מפרשי דכהכי מייד דקאמר הין ט״כ לוג כסלע לאו שינויא הוא דמה מהניא שנתוח היכא דאמר ליה
 סתם הין אני מוכר לך אפי׳ אס מדד לו הין בי״ב לוגין לא קני לשמואל עד דאמר בהדיא הין בי״ב לוג כסלע אני מוכר לך: כדאמר
 רב ההנא. כמסכמ מנחותי): שנתות היו בהין. של קדש עד כאן לפר עד כאן לאיל עד כאן לככש כלומר סימנים למדת חצי
 ההין לסר ושלישית ההין לאיל ורכיעית ההין לככש יין: השוכר את הפועל. ונותן לו שכרו עכשיו בכיסן כדי לעשוח עמו כגורן: היום
 בדינר. כלומר כל יוס של ימות הגורן כדינר ונתן לו עכשיו ל׳ דינר ללי ימי הגורן. ולא גרסינן מהיום בדינר בפי׳ רטנו חננאל:

 ולגורן

 עין משפט
 נר מצוה

 צח א ב מיי׳ פ״ג מהל׳
 מטרה הצ׳ כ ועיין
 נהשגות וכמגיד משנה סמג
 עשין סנ טוש׳יע מ״מ סי׳

 קצח סעיף א:
 צט ג מיי־ שס פ״נ הל׳ ה
 סמג שס טוש״ע מ״מ

 סי׳ קצז סעיף א:
 ק ד מיי׳ פ״ד שס הל׳ ז יעיין
 נהשגומ ינמ״מ סמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ ר סעיף ז:
 קא ה ו מיי׳ שס הל׳ י

 טיש׳׳ע שס סעיף י:
 קב ז מיי׳ פ״ו מהל׳ מליה
 יליה הל׳ ינ יעיין נמ״מ
 סמג לאדן קצג טיש״ע י״ד

 סי׳ קעי סעיף מ:

 הבינו נרשום
 בשליפי. במשואות של
 פירות שקושרין בחבילות
 שאין יכול להגביהן:
 עד שיטלטלנו. היינו עד
 שיגביהו ואע׳׳ג דעביד
 בשליפי רברבי: שאני
 פשתן דמשתמיט. שיכול
 לשומטן ולהשליך ממנו עד
 שיכול לטלטלו מה שאין
 כן בשאר חבילות: שאני
 בהמה דמסרכא. שכשרוצין
 למושכה נמשכת היא עצמה
 לאחריה ופעמים כסבור
 שמשכה לפנים ולא משכה
 אלא לאחור או להכי
 קתני והדקה בהנבהה: רב
 ושמואל דאמרי תרוייהו.
 נמי לענין מדות מוכר אם
 אמר לו כור סתם שהוא ל׳
 סאין בלי סלעין אני מוכר
 לך יכול לחזור בו המוכר
 אפי׳ בסאה אחרונה כל זמן
 שלא מדד לו כור שלם.
 אבל אם אמר לו כור בלי
 אני מוכר לך כל סאה וסאה
 בסלע: ראשון ראשון קנה.
 הלוקח דאינו יכול לחזור
 המוכר במה שכבר מדד
 לו ללוקח: ואע״פ שלא
 נתמלאת המדה. ואע״ג
 דאמר ליה כור סתם ולא
 אמר ליה סאה בסלע קנה
 לוקח ואין יכול לחזור
 המוכר: ומשני להכי קנה
 אע״פ שלא נתמלאה המדה
 לפי ששנתות יש במרה.
 םימנין עד כאן סאה עד
 כאן סאתים ועד כאן גי
 וכן עד ל• ולהכי דמי
 כמאן דאמר ליה סאה בסלע
 ראשון ראשון לשנתות קנה.
 כדאמר רב (הונא) ןכהנא]
 במס׳ מנחות שנתות היו
 בהין עד כאן לפר עד
 כאן לאיל עד כאן לכבש:
 השוכר את הפועל. וקוצץ
 עמו שיעשה עמו מלאכה
 לזמן הגורן לקצור. ובאותו
 ומן שקוצץ עמו הפועל
 בזול שאינו עושה מלאכה
 כל כך ומשכיר עצמו בדינר
 ולשעת הגורן מוצא מלאכה
 הרבה ומשכיר עצמו בסלע.
 והיינו דקאמר ליה בעה׳׳ב
 אם תרצה אני אשכירך
 היום כשמלאכתך אינה שוה
 אלא דינר על מנת שתעשה
 עמי בזמן הגורן ואיני
 נותן לך אלא דינר כמו
 שאתה יכול לטול עכשיו
 אע״ג שמלאכתך באותו זמן
 יפה סלע ועל מנת כן
 אקדים לך שכרך מיד

 או רנינו מפרש דהקושיא הוא
 מרכרי ר׳׳מ לאמר והדקה
 נהגכהה ואף ללאו אורחה
 נהגבהה ומשני לנהמה א״א
 כמשיכה משוס רמסרכא ועי׳

 רשנ״ס.



 עין משפט
 נר מצוה

 קג א מיי׳ פ״ז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ ינ סמג לאדן
 קצג טיש״ע יו׳׳ל סי׳ קעי

 סעיף מ:
 קד כ מיי׳ פ״ג מהל׳

 מטרה הלכה ימ:
 קה ג מיי׳ פ״י מהל׳
 מטרה הל• מ ועיין
 כהשגית שמג עשי! פנ

 טוש״ע מ״מ שי׳ ר ס״ט:
 קו ד מיי׳ פ״כ מהלכות
 שלוחי! ישומפין הל׳ ז
 שמג שס טוש״ע מ״מ סי׳

 קפה שעיף 1:
 קז ה ו טוש׳׳ע מ״מ סי׳

 רלא סעיף ו:
 קח ז מיי׳ פ״ל מהל׳
 מטרה הל׳ מ סמג
 עשי! פכ טוש״ע מ״מ סי׳ ר

 סעיף ט:
 קט ח מיי׳ ס ״כ מהל׳
 שלוחי! הל׳ ז סמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ קפה סעיף ו:

 מםורת הש״ם המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא פז.
 א) חולין לף קי., כ) צ״ל שטרומ,
 נ) נלאין שלוחו. רש׳׳ל], י) שייך
 לט״נ, 5) [ועי׳ תיש׳ יכמות ג.
 ל״ה לאמר וכוי], י) [לפנינו
 לימא], י) נשם לא נמצא כלל
 ואפשר לצ״ל בגיל הנשה 5ה:
 יע״ע מישי כמונומ נו. ל״ה אמר

 יתיס׳ מילין קי. ל״ה איכא],

 הגהות הב״ח
 (א) כמענה נשכרה לסרסיר
 הרכינה ומיצת הרי הוא של
 מוכר וחייב להטיף לו
 שלש טיפין יהחנוני אינו חיינ
 להטיף לו שלש: (נ< רשב׳׳ם
 ל״ה אסיר יכו׳ סלע ליום
 כימוח הגורן: (ג) ד״ה לך רפה
 יכו׳ קצת ונמכוין(לקנות) חו״מ
 ינ״כ נ״ל לנקות: (י) דיה על
 שלא יכי׳ יטעס כדפרישית
 התם: (ה) תום' ל״ה מי יכו׳

 רני של רב היאך קאמר:

 פי׳ רשב״ם העקרי
 מתני׳ המיני ״1 ישס!
 לחנירי. ה״ה לסירות ומשוס
 סיפא דנעי לאשמיעינ! חייב
 להטיף לי שלש כרסי! נקט
 יי! ושמך וסוקרו אי שהחלו.
 אחר פיסוק למיס: מד
 שלא גהמלאס סמדס למוכר.
 דנמדה שאינה של שניהם יש
 חילוק ני! נתמלאת המלה ללא
 נתמלאת וטעמא כדפרישימ
 התם [לעיל פה.] משנתמלאת
 המלה הוקרו לליקח להשתא
 הו׳׳ל כליו יקני נסימטא
 יכחצר שהיא של שניהם:
 היה סרסור ביניהם. והמלה
 שלו היא כלאמרינ! בגמרא.
ירן הסרסור לקנות מבעה״נ  ו
 ומוכר לאחרים ומררח וקני
 ציה כליי של סרסור הואיל
 ולעצמו מייד יאח׳׳כ מוכר
 ללוקח והלכך נשברה החגיח
 נשכרה לסרסור כיתניא נמי
 לעיל 1שס1 אבל אס הימה
 מיה של אתי מהם ראשון
 ראשון קנה ה״נ קנתה לו
 מרתו לסרסור ולא אמרינן
 מאחר שנוטל מזה ונותן לזה
 הרי הוא שלוחו של לוקח
 ואס נתמלאת נשברה ללוקמ
 קמ׳׳ל: הרכינה. הטה על ציה
 לאשר שעירה ממנה את היין
 או השמן והטיף שלשה טיפין
 ללוקח: ומיצה. שנתאסף מיצר
 המרה לשולי הכלי במקום
 אחר הרי הוא של מוכר
 ולא של לוקח ימתיאש בכן
 כיאמרי׳ בגמרא [ע״נ!: וח״ג
 המוכר להטיף שלשה טיפ׳!.
 מן היבוק ביושני המיה לכליו
 של לוקח לאחר שעירה ממנה
 את היין והשמן לכליו של
 לוקח: סיזגוני. טרור הוא
 שמוכר כל שעה ולא הזקיקוהו
 להטיף שלשה טיפי! ראי! לו
 פנאי: ר' יהווה אימר כוי.
 נגמ׳ [ע״ג] בעי אי ארישא קאי
 איאסיסא קאי: [גטי] אילימא
 מדה דלוקיז. ומשוס הט קתני
 נממלאת המרה ללוקח: א־ה
 עד שלא נסמלאס המדה. נמי
 אמאי למוכר ליקני ליה נמי
 כליו של לוקח כדתני׳ לעיל
 נפה.] אס היתה מדה של
 אחד מה! ראשו! ראשי! קנה
 יאיקימנא נפי :L לההיא יא״ל
 הין נשנים עשר סלעים לוג
 כסלע אני מוכר לן ה״נ היה
 מוקמינ! לממני׳ יהא סתמא
 קתני יבכל עניני׳ קנה מוכר
 כל זמ! שלא נתמלאת המיה
 ואפי׳ היכא יא׳׳ל הי! כשנים
 עשר סלעים לוג כסלע ואמאי
 הא מיה ילוקת היא: מיה
 ימוכר היא. ואמאי קנה לוקח
 יממני׳ אפי׳ בסימטא מיירי
 ובסימטא לא קני לוקח בלא
 כליו אי עי שימשון או יגכיה
י [והניח]  כדאמרינן נפי:] מי
 ע״ג סימטא לא קנה וכ״ש
 שהיה בכליו רמוכר. ואפי׳
 את״ל יכרשות אחר מהן מיירי
 הא מיבעיא לן לעיל נפה:] אס

 הכלי חשוכ הפסקת רשות או לא וצא איסשיטא וא׳׳כ תפשוט ממתני׳ רכליו של מוכר ברשות ליקח קנה לוקמ וה״ה לכליו של לוקח
 ברשות מוכר יקנה מוכר: במדס סרסור. שהשאילה לשניהם ותנינא במתני׳ מאי רת׳׳ר לעיל [פה.] ארבע מרות במוכרי! ער שלא
 נתמלאת המיה כי׳ בי״א כמיה שאינה של שניהם אכל אס היתה נו׳: רישא. שהשאיל להם מימו נלא סרסור כלומר שלא היה הוא

 לשם יאתא לאשמועינן ילאו שליחותיה רסרסיר קא עניי לוקח ואע״נ שירן סרסור למיוי כמיתו ולהשתכר בלוקח הלוקמ ממנו הנ׳׳מ נשישנו כשעת מיייה אבל ההיא היכא יליתיה לא קני שהרי עכשיו אין הלוקח קונה ממנו אלא מ! המוכר: סיפא. כסרסור
 עצמו לשם והמיה שלו חנין ממוכר ימזכין לליקח הלכך נשכרה לסרסיר רראשין ראשין קנה כיתניא נמי לעיל נשם] יאם היתה מיה של אמי מהן כי׳: נראה לי יה״נ מי נא! הנא דאחנ״ה רב מדיה. היש כאן בארן ישראל שוס תנא שונה משניית וכרייתית ימתני

 ליה רכ מתניתא דמיירי רכ נמיומ שמוייין כהן:

 רבינו גרשום
 אסור. דמיחוי כרבית שבשכר
 שמקדים שכרו וממתין לו
 עד אותו זמן מיקל לו
 בשכרו. אבל אס אמר לו
 אני אשכירך בדינר היום כמו
 ששוה מלאכתך עכשיו ואתן
 לך דינר מותר לעשות כן אע״פ
 רלגורן מלאכתו יפה סלע.
 ולטעמך אם איתא דראשון
 ראשון קנה האי פועל כל
 יום ויום דומה כשנתות ולערב
 קנה שכירות של כל יום.
 כיון דיכול לחוור בו בכל
 ערב וערב מה שמקיל לו
 בשכירותו שיכול ליטול בגורן
 מאחרים דמי כמאן דיהיב ליה
 רבית האי פועל בההיא הנאה
 דקא יהיב ליה השתא מלאכה
 שלא בומן גורן ואמאי מותר:
 אמר ובא ותסברא. דהוי רבית
 כי האי גוונא וכי לזלזולי
 בשכירות. אם פועל מקיל
 ומולזל בשכירותו ומשכיר
 עצמו בפחות מפועלים אחרים
 מי אסור ודאי אינו אסור
 ולא קשיא לרב ושמואל.
 ומקשה ביק דאמרת דלזלזולי
 בשכירות לא אסור א״כ מאי
 שנא רישא מסיפא דברישא
 קאמר אסור. היינו טעמא
 רישא כיון דלא עביד בהדיה
 דבעל הבית השתא מלאכה
 אבל מתנה עמו בשכירות
 דהשתא שיעש׳ עמו לגורן
 ומלוהו שכרו עד הגורן מיחוי
 כי אגר [נטר] יהיב ליה פועל
 דנטר וממתין לו עד הגורן.
 וסיפא הואיל דעבד מלאכה כל
 יומא עד הגורן לא מיחוי כאגר
 נטר ליה: פיסי לך ויפה לי
 שם במקום הפשתן קרקע כל
 שהוא תלוש העשבים ויפהו
 וקנהו לי ובההיא הנאה קנה
 לך שאר הקרקע לקנות (יד)
 הפשתן שעליה: פיפי עד שלא
 נתמלאת המדה למוכר דיכול
 לחוור בו. אבל משנתמלאת
 מדה ללוקת כרשות לוקח
 היא ואין יכול לחזור בה
 המוכר. ואם היה סרסור ביניהן
 שהסרסור קונה מבעל הבית
 ומוכר ללוקח בריוח ועד
 שהוא מודד לו נשברה החבית
 בידו נישברה לסרסור ומשלם
 הסרסור. והמוכר יין ושמן
 חייב להטיף לו המוכר ג׳
 טיפין. ללוקח אחרי שמריק לו
 הכלי. ואם אחר שהטיף לו הג׳
 טיפין הרכינה המדה שהטה
 אותה אצל הכוחל ומיצית
 שנתמצה השיור שבתוכה
 ונתקבץ למקום אחד אותו
 המיצוי הרי הוא של מוכר.
 והחנוני שטרוד הוא אינו
 חייב להטיף ג׳ טיפין ללוקח.
 וכן בעל הבית ערב שבת
 עם חשיבה פטור מלהטיף
 ג׳ טיפין לפי שטרוד הוא
 לצורך שבת. הא מדה דלוקה
 הוא וראשו; ראשון קנה:
 הבא במדת סרסור עסקינן
 שהשאילה לשניהן. מכלל
 דרישא לאו במדת סרסור
 אלא בעה״ב וסיפא מיידי
 לרב מדות. מתני• דהכא

 לך ויפה לך קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה. כלומר החזק
 בקרקע ע״י יפר דהוי כעין נעל וגדר כל שהוא וחהא שאולה

 לך להיות בחצרך לענין זה שמקנה מה שעליה:
 המוכר יין ושמן להכירו והוקרו והוזלו. לאו דוקא הוקרו והוזלו
 אלא שאין דרך לחזור כחנס:
 נשברה לסרסור. פי׳ הקונטרס
 לפי שהסרסור קנאה
 לעצמו וחוזר ומוכר לבעל הכית ותימה
 דאס כן אמאי נקט נשכרה ושכק
 יוקרא וזולא דאיירי כה רישא הוי
 ליה למימר היה סרסור כיניהן
 והוקרו והוזלו ופי׳ ריכ״ס היה סרסור
 כיניהס ומדד להן כדרך סרסורים
 שמודדין כשכר שנותנין להן ונשברה
 החבית ע״י מדידה נשברה לסרסור
 וכגון שלא היה מחמת אונס אלא

 ע״י שלא נזהר יפה כמרידה:
 מי כאן תנא דליתני־ה רכ מדות.
 רכינו שמואל מגיה דאחנייה
 רב כלומר ששנה לו רב מדות משוס
 דקשיא לי׳ היאך יתכן שהיה רבו של רב
 והא כימי רכא הוה כדאמרינן כיכמות
 (לף ג. ושם ל״ה דאמר) אמר רבא אמר
 לי רב יצחק בר אבדימי וקשה לר״מ
 דכפ׳ כל הבשר (חולין לף קי. ושס ל״ה
 איכא) אמר איכא תנא דאחניי׳ לרכ כחל
 אחר ליה לרכ יצחק כר אכדימי א׳׳ל
 אני לא שניחי לו כחל כל עיקר ולדבריו
 הוה לי׳ למימר ממנו «<ואמר רכינו תס
 דשני רכ יצחק כר אכדימי הוו חד
 בימי רכי וחד בימי רכא כדאמרינן
 בפ׳ טרה (שבמ דף מ:) אמר רב יצמק
 בר אבדימי פעס אחה נכנסחי אחר
 רבי לבית המרחץ ואותו היה רבו של
 רב ומיהו הכא אומר רשב״א דעל
 כרחך רב יצחק גר אבדימי הוא
 חלמידו של רב דאי ס״ד רבו של רכ
 (« היט קאמר לר״א הא איממר
 עלה אמר ר׳ אבהו י)(א״ר יוחנן) והא
 אפי׳ ר׳ יוחנן שהיה רבו של רבי אבהו
 היה קורא אח רב שהיה חלמידו של
 רב יצחק בר אבדימי רבינו כדאמרי׳

 י) באלו טריפוח (חולין לף נד<:

 ולגורן יפה םלע אסור להנות הימנו אאבל אם
 שכרו מהיום ברינר ליום ולגורן יפה סלע מותר
 ואי ס״ד כור כשלשים סאה בםלע אני מוכר
 לך ראשון ראשון קנה ה״נ קמא קמא מיפסק
 פסק ואםור להנות הימנו מדינר ליום ולגורן
 יפה סלע מותר אמאי והא אגר נטר לי הוא
 אמר רבא ותםברא זלזולי בשכירות מי אסיר
 מאי שנא רישא ומאי שנא םיפא רישא דלא
 מא עביד בהדיה מהשתא מיחזי כי אגר נטר
 לי םיפא דקא עביד בהדיה מהשתא לא מיחזי
 כי אגר נטר לי: ואם היה מחובר בקרקע
 ותלש כל שהוא קנה: משום דתלש כל שהוא
הכא במאי עסקינן דאמר  סנה אמר רב ששת נ
 ליה לך יפה לך קרקע כל שהוא וקני כל
 מה שעליה: מתני, גהמוכר יין ושמן לחבית
 והוקרו או שהוזלו אם עד שלא נתמלאת
 המהה למוכר משנתמלאת המהה ללוקח
 י ואם היה סרםור ביניהן נשברה החבית
 נשברה לסרסור יא) הוחייב להטיף לו שלש טיפין
 הרכינה ומיצית הרי הוא של מוכר י והחנווני
 אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר
 ערב שבת עם חשכה פטור: גמ' הא מדה
 דמאן אילימא מדה דלוקח עד שלא נתמלאת
 מדה למוכר מרה הלוקח היא ואלא מדה
 דמוכר משנתמלאת מדה ללוקח מהה דמוכר
 היא אמר ר׳ אלעא ׳במדת םרםור והא מדקתני
 סיפא ואם היה סרסור ביניהם נשברה החבית
 נשברה לסרסור מכלל דרישא לאו בםרםור
 עסקינן רישא מדה בלא סרסור סיפא ״בםרםור
 עצמו: הרכינה ומיצית הרי הוא של מוכר:
 איכי סליק רבי אלעזר אשכחיה לזעירי אמר

 ליה מי כאן תנא דאתנייה רב מרות אחריה
 רב יצחק בר אבדימי א״ל מאי קא קשיא
 לך דתנן הרכינה ומיצית הרי הוא של מוכר

 והתנן

 ולגורן יפה. שכרו סלע ככל יוס שכסלע היה יכול להשכיר עצמו אבל
 בשביל הקדמח המעוח אוזיל גביה: אסור. משוס דמיחזי כי אגר
 נטר לי שנותן לו זה הפועל סלע (0 בימות הגורן בשביל דינר שנהן לו
 בכיסן והממין לו עד עכשיו: אבל אם שכרו מהיום. מאה יום במאה

 דינר ונתן לו שכרו עכשיו ולגורן היה
 יכול להשתכר הפועל בסלע דהיינו ד׳
 דינרין ליום כיון שמאותו היום ששכרו
 עושה עמו מותר שכל פעולת המאה
 ימים כיוס אחד ארוך דמיין ולא הוי
 אגר נטר לי שהרי מיד המחיל
 כפעולחו וכמו שהחחיל כפעולח ימי
 הגורן דמי. והא הכא דט כור כשלשים
 סאה בסלע הוא שהרי הזטר לתת לו
 דינר ליום ולא קאמר ליה סתמא עד
 ימומ הגורן אני שוכרך במאה דינר
 ואפי׳ הט קחני מוהר וחייב להשלים
 וקשיא להני דאמרי ראשון ראשון קנה
 והשאר לא קנה וכיון שזה לא קנה
 אמאי מומר הא טון דיכול לחזור כו דכל
 יום רום חשוב י»מטרה כפני עצמה
 הוי נמי אגר נטר לי לענין ימוח הגורן
 שהרי בניסן נתן לו שכר ימומ הגורן
 ואינהו לא חיילי עד שיגיע ימות הגורן:
 ותסברא. דליהוי אסור וט זלזולי
 בשטרות מי אסור כתמיה ואפי׳ היכא
 דהקדיס לו הדינר מניסן ולא עשה
 עמו עד לגורן מדאורייתא שרי דלא
 דמי לא להלואה ולא למקח וממכר
 דאית ביה אונאה וביטול מקח דהתם
 ודאי ט מוזיל גטה מכדי שרו בשביל
 הקדממ המעות נמצא שממן לו יותר
 מכדי הדמים שקבל אכל שכר טרמו
 של אדם ליכא אגר נטר לי דדרך פועל
 להשכיר עצמו ככל שהוא כשאין לו
 מה יאכל וכל מה שמקבל הפועל מבעל
 הכית ריוח הוא אצלו והלכך הך סיפא
 ליכא צד רכית כלל והיינו דקפריך
 מ״ש רישא ומ״ש סיפא טון דזלזולי
 כשכירות שרי רישא אמאי אסור
 ליהנות ממנו: ומשני רישא. חומרא
 בעלמא הוא דטון דלא קעטד כהדיה
 מלאכה עד שיבא הגורן והוא כבר
 נתן המעות מקודם מחזי כרכית:
 ומממהין משום דתלש כל שהוא. מן
 והתנן הפשמן קנה כל השאר המחוכר

 בקרקע ואמאי מי קני האי כמשיכה דהאיך: דא״ל. מוכר ללוקח: לך ויפה לך קרקע הל שהוא כך כתוכ כספרים ישנים. כלומר לך
 והחזק בקרקע לקנות פשתן המחובר כה דקרקע נקנה כחזקה [קדושין ט.] וכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. ואמא ממני׳ לאשמועינן דחזקח קרקע
 מהני לפשתן ואע״ג דלא זכין ליה ארעא ואשמועינן נמי חזקה קלה דכלקיטת הפשתן מקצתו יכול לקנומ השאר המחובר וכגון דא״ל המוכר
 לקט מן הפשתן עצמו קצת ויחייפה הקרקע ויהיה נקי לחרישה כדאמרינן בחזקת הבתים (לעיל דף נד.) האי מאן דזט זיכיא אדעתא דארעא
 קני וה״נ אם לקט מן הפשתן קצת ונתכוין «) לקנות הקרקע קני לה לקנות כל מה שעליה. כן נראה בעיני: מתני׳ המוכר יין ושמן.
 וה״ה לסירוח אלא אגב דכעי לאוררי כסיפא חייכ להטיף שלש טיפין נקט יין ושמן: והוקרו או שהוזלו. לאחר פיסוק הדמים: עי שלא נתמלאת
 המרה. ובמדה שאינה של שניהם מוקי לה בגמ׳ ותנינא מה דתניא לעיל בכרייתא נפה.] וטעם (י) כדהחס כל זמן שלא נחמלאח הוי כליו של מוכר
 ומשנחמלאח הר כליו של לוקח ומייד כסימטא או כחצר של שניהם: היה סרסור ביניהן. והמדה שלו כדמפרש בגמ׳ ודרך הסרסור לקנות
 מכעל הכיח ומוכר לאחרים ומרויח: נשברה לסרסור. דקני ליה כליו של סרסור לסרסור כדחניא לעיל נשם] ואס היחה מדה של אחד מהן ראשון
 ראשון קנה. וקא משמע לן דלא אמדנן דסרסור אינו אלא שלוחו של לוקח וכשנתמלאח נשברה ללוקח: הרכינה. הטה על צדה אחר שהטיף
 ממנה שלש טיפין ללוקח: ומיציה. שנחאסף מצוי השמן לשולי הכלי: הרי הוא של מוכר. משום דהלוקח נמייאש כדאמרי׳ בגמ׳ 1ע״ב]: וחייב להטיןי
 לו שלש טיפין. לאחר עירוי השמן והיין חייב עוד להטיף שלש טיפין מן הדבוק בדופני הכלי: והתנווני. טרוד הוא כמטרתו ולכך לא
 הזקיקוהו להטיף דאין לו פנאי: ר' יהודה אומר כוי. כגמ׳ נע׳׳ב] כעי ר׳ יהודה אהיכא קאי: גמ׳ אי מדה דלוקה היא. וליקני ליה כליו
 כדתניא לעיל אס היחה מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה דהכא נמי בשיש שנתות במדה עסקינן כדאוקימנא נסו:] לההיא דלעיל דהא
 סתמא קתני אפילו במדה שיש לה שנתות ואמר ליה הין בשחיס עשר סלעים לוג בסלע: מדה דמוהר הוא. ואמאי קנה לוקח דהא אפילו
 אס המצא לומר דברשוח לוקח מייד הא איכעיא לן לעיל נפה:] אס הכלי חשוכ הפסקת רשות ולא איפשיטא וא״כ תפשוט ממתני׳ דכליו
 של מוכר כרשות לוקח קנה לוקח והוא הדין לכליו של לוקח כרשות מוכר דקנה מוכר: במרס סרסור. שהשאילה לשניהן וכדתניא
 לעיל בברייתא נפה.] וטעמא כדפרישית 1שס] ותנינא במתניתין מאי דתני ככריימא לעיל נשם] דארכע מדות: רישא. שהשאיל להם המדה והסרסור
 אינו שם וקא משמע לן דאינן שלוחיו1) של סרסור להיוח המקח ברשותו ואף על גב דהמדה שלו ודרך סרסור למדוד במדתו להשתכר
 כלוקח הלוקח ממנו: סיפא. שהסרסור כיניהן דטון שהוא שם והמדה שלו המקח כרשוחו דאיהו לוקח מן המוכר ומוכר ללוקח ומשום
 הכי ט נשברה נשברה לסרסור דכליו קני ליה כדתניא לעיל ראשון ראשון קנה: הט גרסינן מי כאן תנא דאתנייה רב מדות.
 כלומר היש כאן בארץ ישראל תנא שונה משניות ובדיתות ששנה לו רב מדות מתני׳ דמיירי כדין מדות: חוהחגן. גט מפריש תרומה שתי
 מדות ממאה אם הרטנה בעל הבית לאותה מדה שמדד בה המרומה ומיצת הרי הוא של תרומה ומתנו לכהן ובמתניתין נמי תיהוי של לוקח:

 משוס
 י כלל. ומתp רישא מיירי במדה של סרסור ובלא סרסור דאין הסרסור מודד

 במדת סרסור ובסרסור עצמו דאיהו מודד להכי נשברה החבית נשברה לסרסור:

 בכל הדפסים השמיטו כטעות פיריש הרשכ׳יס העיקרי מכאן עד דף ס׳׳ט ע׳׳ב ד״ה מ׳׳ר אין עישין את המחק צידי כי׳ וכן לקמן מן דף ק״ל ע׳׳ב ד״ה אין למדין הלכה כי׳ עד קל״א ע״ב סשיטא בנו יאחר. ותחתיו הכניסו
 פי׳ אחר כמ״ש בדף ס׳׳ט ע״א כהערה לסי׳ הרשכ״ס כסוף העמוד. ח״ל בפי׳ זה העמוד יש סרישוח נכריות כי׳ וכן יש עוי שלש הלכוח כוי. כ״ז נעשה בי׳ ורניציא שנת רס״א ואחריו נגררו כל היסוסים. ואנחנו ראינו
 להיפיס במקומות הנ״ל נס את סי׳ הרשב״ם העקרי כמ״ש ביסוס סתרו בשנת רע׳׳א וכדמוכח מתוס׳ רי״ד שמניא פי׳ ההוא נשם הרשכ׳׳ס בדף פ״ח ע׳׳א ל״ה אטו משוס דגמר כלבו. וכדף פייט ע״ב דייה כן אמרו לעהין
 טימאמ!. כ׳׳ז היטמ כס׳ י״ס בהקרמת מס׳ זי יכתב שגס בפי׳ הראכ׳׳י כ״י שבייו מביא את הפי׳ הזה נשם הרשב״ס וכ״ה ברש׳׳י שגרי״ף כוי. ע״ש ונכ׳׳ז לא השמטנו גס אמ הפי׳ שניפס ככל היסוסים. ומשנה לא זזה ממקומה.



 מםורת הש״ם
 א) תרומופ פי״א מ״ח,
 5) רש״ל מ״ז, ג) ;דריס דף
 לא., ד) ס״א ל״ג יעיין רש״א,

 ה) צ״ל דהיי. רש׳׳ש,

 גליון הש״ם
 נמרא אלא רבה ו•־״־. עיי
 נייק דף קד ע״א מיס׳ ד״ה

 רנה:

 פז: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ אמר ר׳ אנהו אמר
 רבי יוחנן משוס יאוש:
 (ב) שם אלא צלוחית לצ״ל
 וחינמ שנר נמחק:
 (ג) רשב״ם דייה משוס יאוש
 וט׳ אנל גבי חרומה:
 (ד) ד״ה מצאח׳ וכוי ומי
 שמפרש. נ״כ וצ׳׳ל לסי פירוש
 זה דלא גרסינן כמשנה
 ופונדיון כידו יכך היא נירסת
 הרי״ף והרא״ש: (ה) בא״ד
 וא״ת הא דתנייה לפונדיון
 נמתניתין דידן לא הוצרך יש
 לומר שכן דרך: (0 ד״ה
 ומודים וכו• חייכ הס״ד
 ואח״כ מחחיל גמרא ה׳׳נ וכו׳
 ישנים כשלמא הל־׳א:(1) דייה
 לנקרה לבודקה אס שלימה:
 (א) ד״ה ע״מ לבקרו
 לבדקו: (ע) תוס׳ דייה הלוקח
 וכו׳ לכן פמור כשנאנסו
 בחזרה לפי שאינו אלא
 שימר שכר ומדמייתי מינה
 סייעתא אההיא דהמזירה:
 (י) בא״ר שפיר סייעתא

 אההיא דאמימר:

 מוםף רש״י
 על מנת לבקרו. ואס אין
 נו מוס יקחנו 1ב־מ פא.! אס
 יפה יחן לו דמיו, ואם לאו
. ו  שיחזיר לו כליו :נדרים לא
 ונאנס בידו. שנשכר, חייב.

 לוקח לשלם לו ושם).
 מבא! (וויייו לעמוד הנא

 הכישה. זה שאינו לסי
 כבודו, אס הטשה הכאה
 אחח להשינה, נתחייב בה.
 לאהדורה, הואיל והחחיל
 !:נ-נו ל:!. כגון רב ספרא.
 נשאלתות לרנ אתא (שאילתא
 לוו והט הד עונלא, לרנ
 ספרא היה לו חסן אחל
 למכור ונא אלס אחל לפניו
 נשעה שהיה קורא ק״ש ואמר
 לו חן לי החפן ככך ונן
 למיס ולא ענהו מפני שהיה
 קורא ק״ש, כסנור זה שלא
 היה רוצה לימנו כדמיס הללו
 והוסיף אמר חנהו לי ככן
 יומר, לאחר שסיים ק״ש אמר
 לו טול המפן כדמיס שאמרמ
 בראשונה, שבאומן דמים היה
ד ו.  לעתי ליתנס לן ,מכות כ
 דהתם אפשר בתשובה.
 כל ומן שלא הוליל ממור
 יפרוש הימנה רתתלט, אבל
 מלית גזל את הרכים הוא
 ואינו יודע למי יחדר, ואע״ג
 דקי״ל יחקן כהס צרט רכים,
 לאו תשונה מעלייחא היא

 :יבמות בא.!.

 פי׳ רשב״ם העקרי
 והשכן. גגי מפריש תרומה
 שמי מלות מן המאה
 שאס הרכינה הבעלים למדה
 ונתמצה שמן בשולי הכלי
 הרי הוא של תרומה ונותנו
 לכהן ובמתני׳ נמי סהר
 של לוקח: הא אשמר עלה.
 דמתני׳ להכא משוס יאוש
 כעלים נגעו כה שהלוקח
 מפקיר אותו המיצר וקני
 ליה מוכר ביאוש בעלים
 ומיהו מן הדין הרי הוא
 של לוקח וגבי תרומה אע״ג
 דמתיאש בהן הרי הוא
 של תרומה ואסורה לזרים:
 ארישא קאי ולקולא. דקמני
 גגי געה״ג חייב להטיף לו
 שלש טיפין ואפי׳ גע״ש

 משום יאוש בעלים. שהלוקח מחיאש ומפקיר אומו מיצוי מפני שטורח
 לו להמתין על שיתמצה אבל(0 תרומה לא שייך יאוש דמ״מ מרומה
 היא ואסורה לזרים: ארישא קאי. לקתני מייב להטיף שלש טיפין
 לעולם ואחא רבי יהולה למימר דבערב שבח אינו חייב: או אסיפא קאי.
 לקמני לחנווני פטור מלהטיף ואתא
 איהו למימר לאינו פטור אלא בערב
 שבת עם חשיבה: ת״ש. ראסיפא קאי:
 מתני׳ מצאתי הגהת רבינו זקני
 אבי אמי מ״כ השולח בנו אצל
 חנווני ופונדיון בידו. שהוא שני
 איסרין להביא לו באיסר שמן ואיסר
 יחן לו החנווני וכן עשה מלל לו
 באיסר שמן והאיסר מסר לתינוק
 להביא לאביו האיסר והשמן. (י) ומי
 שמפרש ונתן לו תינוק את האיסר
 למנווני וגם מפרש ואבל את האיסר
 הוא השמן הלקוח באיסר טעות הוא
 ואינו לשון משנה וגס כשבעל הגמרא
 חמיה בשלמא באיסר ושמן בהא
 פליגי מאי קאמר מי איכא פלוגחא
 כאיסר והלא לא אכר אלא השמן
 ואס חאמר (ה לחניי׳ לפונליון בממני׳
 לא הוצרך שכן דרך רוב סחורוחן
 כי איסרין לא היו מצויין כפונליונין
 כמו שנוהגין במחציות שנוחן פשוט
 ומקבל מחצה ואוכל בלמי מחצה. כן
 פירש זקני מ״כ: ושבר התינוק את
 הצלוחית. ונשפך השמן: ואבד האיסר.
 שנתן לו החנווני עם השמן כדמי
 הסונדיון שהכיא לו: החנווני תייב
 לשלם. הצלוחית והשמן והאיסר
 וטעמא מפרש כגמ׳: שעל מנת הן
 שלחו. האב לבן אצל חנווני שימסור
 החנווני לבן האיסר והשמן: ומודים
 חכמים לר׳ יהודה כי׳ שחנווני פטור.
 בצלוחית לבד אבל בשמן ואיסר חייב(0.
 ה״ג בפי׳ רבינו חננאל וכספריס
 ישנים: גמ׳ בשלמא באיםר ושמן
 בהא פליגי כוי. האיסר שנתן החנווני לחינוק והשמן שבצלוחית:
 לאודועיה. לחנווני שצריך לשמן שדריה האב לבנו כדי שישלח לו
 חנווני מה שישלח לו על ידי שלוחו פקח ורבי יהודה סבר לשדורי
 ליה ביד בנו שדריה: אלא ללוחית. אמאי חייב חנווני לשלם:
 אבדה מדעה היא. דט מסרה לחינוק שאינו יודע לשמרה הפקר
 הוא זה ואינו חושש אם יחזירנה בנו בידו ריקניח אלא שישלח לו
 החנווני מה שישלח משלו הן שמן הן איסר ביד פקח ופונדיון
 שנטל בנו כהליכה נהי נמי דאבדה מדעח היא מכל מקום בחזרה
 יפה מחייבין חכמים הואיל ואמרינן לאודועיה שדריה: בבעל
 הבית. האי שולח בנו מוכר צלוחיות הוא וניחא ליה שיקנה אומה
 חנווני אס ירצה לקנותה: שנטלה חנווני. מיד התינוק: לבקרה. (י)
 אס שלימה היא על מנת לקנותה: כדשמואל. היא פלוגתא דרבנן
 ורבי יהודה דבנטילה קנאה מיד שהרי מסתמא ימצאנה שלימה
 ויתכוין לקנותה והוא דקיצי דמיה כדלקמן m.1 דקני ליה מיד וכשמחזירה
 ליד התינוק הרי הוא כמשליכה לאיבוד ונאנס בידו קרינא ביה ולא
 מיסטר עד שיחזירנה ליד כעליס עצמן שהרי משנטלה נחחייכ
 באחריוחה י)(ואע״ג דחניא כווחיה דשמואל כס׳ ד׳ נדרים (נלריס לא:<
 בהליכה חייב כו׳): ע״מ (י» לבדקו. ולעכבו: ונאנס בידו. כגון שנפל
 מידו ונשכר: חייב. והוא דקיצי דמיה כדמסרש לקמן דסמכא דעחיה
 לקנותה אחרי שפסק דמיו ואפילו אס חוזר כו ואומר איני חושש בכלי
 זה לקנוחו ונאנס בידו קודם שהחזירו לבעליו חייכ דמדאגטה ע״מ
 לכדקו ולקנוחו אחרי כן הוא דאיחייב ליה באחריוחו וטון דאיחייב
 באחריותו היכי מיפטר תו עד שיחזירנו לבעליו וה״נ רכנן
 מחייט כדשמואל ורכי יהודה לית ליה דשמואל והיינו דקתני סיפא
 ומודים חכמים לר״י כו׳ הט קאמר מודים חכמים לרבי יהודה שאס

 א< והתנן אהרכינה ומיצה הרי זו תרומה א״ל הא

 איתמר עלה אמר רבי אבהו יא) משום יאוש
 בעלים נגעו בה: והחנווני אינו חייב להטיף
 וכו׳: איבעיא להו רבי יהודה ארישא קאי
 ולקולא או דלמא אסיפא קאי ולחומרא
 ת״ש דתניא רבי יהודה אומר ערב שבת עם
 חשכה חנווני פטור מפני שחנווני טרוד:
 מתני׳ 2השולח את בנו אצל חנווני ב<(ופונדיון
 בידו) ומדד לו באיםר שמן ונתן לו את האיםר
 שבר את הצלוחית ואבד את האיסר חנווני
 חייב רבי יהודה פוטר שעל מנת כן שלחו
 ומוחים חכמים לד׳ יהודה בזמן שהצלוחית ביד
 התינוק ומדד חנווני לתוכה שחנווני פטור:
 גמ' בשלמא באיםר ושמן בהא פליגי דרבנן
 םברי גלאודועי שדריה ור׳ יהודה םבר לשדורי
 ליה שדרי׳ אלא » שבר צלוחית אבדה מדעת
 היא אמר רב הושעיא הכא בבעל הבית מוכר
 צלוחיות עסקינן וכגון שנטלה חנווני על מנת
דאמר ישמואל הנוטל (  לבקרה וכדשמואל ג
 כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בירו
אלא רבה  חייב לימא השמואל תנאי היא 8
 ורב יוסף דאמרי תרוייהו הבא כחנווני
 מוכר צלוחיות עסקינן ואזדא רבי יהודה
 לטעמיה ורבנן לטעמייהו אי הכי אימא סיפא
 מודים חכמים לד׳ יהודה בזמן שהצלוחית ביד
 התינוק ומדד חנווני לתוכה שחנווני פטור והא
 אמרת לאוהועי שדריה אלא אביי בר אבין ור׳
 חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו הבא במאי עסקינן

 כגון

 רבינו גרשום
 דמיירי בה דין דמדות:
 הרי היא של תרומה. דמה
 שמיצת לא הוי דבעל הבית
 דלהוי חולין אלא כיון
 שמדד בה תרומה הרי
 היא תרומה המצוי. ומתני׳
 קאמר דמוכר הוי דהיינו
 בעל הבית: אמר ד׳ אבהו
 התם במתני׳ להבי של
 מוכר הוי דמשום יאוש
 כעלים נגעו בה. שמתיאש
 הלוקח מאותו מצוי שאינו
 רצונו להמתין עד שיתמצה
 כולו אבל הבא בתרומה
 לא ידע מאן נינהו בעלים
 דתרומה דלייאשו מיניה
 להכי הרי הוא של תרומה.
 ר׳ יהודה ארישא קאי
 ולקולא דקתני רישא המוכר
 חייב להטיף לו ג׳ טיפין
 בכל עת מכירה ואתא ר׳
 יהודה למימר ערב שבת עם
 חשיבה פטור דהיינו קולא.
 או דלמא אסיפא אחנמי
 קאי ולחומרא דר׳ יהודה
 אומר ע״ש עם חשיכה
 החנווני פטור מלהטיף אבל
 בשאר ומן חייב להטיף.
 הוו שמעינן דאחנווני קאי
 כדאמר מפני שחנווני טרוד
 אוחה שעה שקונין ממנו
 רבים: פים׳ השולח את
 בנו כוי ונתן לו את
 האיםר שיוליך לחנווני.
 שיבר התינוק את הצלותית
 בחזירתו עם השמן ואיבר
 את השמן שקנה באיסר.
 חנווני חייב לשלם האיסר
 והצלוחית לבעל הבית. ר׳
 יהודה פוטר חנווני שעל
 מנת כן שלחו. כלומר כעל
 הבית פשע ששילח ביד
 תינוק ואבידה מדעת היא:
 ומודים חכמים לר״י. אע״פ
 שמחייבין החנווני כששיבר
 התינוק בחזירתו שהיה לו
 לחנווני להוליך מודים אם
 כל זמן שהצלוחית עדיין
 ביד תינוק ועד שחנווני
 מודד לתוכה נשברה פטור
 החנווני: כשלמא איבד
 את האיס׳. כלומר את
 השמן באיסר בו׳ בהא
 פליגי דרבנן סברי לאודועי
 לחנווני שגר ליה ביד תינוק
 כדי שיבין שתינוק אינו
 בר הבאת שמן ושלח בידו
 כדי שיביא לו החנווני
 עצמו או שלוחו. ור׳ יהודה
 סבר לשדורי ממש שדרי׳
 לתינוק ואם שפך התינוק
 מה פשע יש לתנווני בכך:
 אלא שיבר תינוק לצלוחית.
 אמאי מחייבי רבנן לחנווני
 והלא אבידה מדעת היא
 שעשה בעל הבית ששלחה
 אפילו ריקנית ביד תינוק
 שדרכו לשבור: אמר רב
 הושעיא.האידמתייבי רבנן
 לחנווני בששיבר צלוחית
 לא בשיבר תינוק מיירי אלא
 בלא תינוק סיירי ובשיבר
 תנווני עצמו מיידי. והכא
 בבעה-ב מוכר צלוחיות
 עסקינן ובא חנווני לקנות
 צלוחית ונטלה על מנת
 לבקרה אם יפה היא ונפלה
 מידו ונשברה וכדשמואל
 דאמר כוי. לימא הא מלתא
 דשמואל תנאי היא דר׳
 יהודה דפטר חנווני לית
 ליה דשמואל: לעולם דברי
 הכל היא. ובהא לא פליגי
 אלא במאי פליגי ר׳ יהודה
 ורבנן בצלוחית כחנווני

 מוכר צלוחית עם השמן ושלח בנו אצל חנווני למוד לו באיסר שמן ובצלוחית של חנווני דהכא לא מצי למימר אבידה
 מדעת היא דהא לא שיגר אביו בידו שום כלי. ושיגר לו החנווני השמן עם הצלוחית ביד תינוק ושיברו. ואזדא ר׳
 יהודה לטעמי• דאמר לשדורי השמן והצלוחית שדריה אביו ופטור החנווני. ורבנן לטעמייהו וכוי: אי הכי. דכי מוקמת לה
 כחנווני מוכר הצלותית: אימא סיפא ומודים חכמים לר׳ יהודה כר. והאמרת דחנווני מוכר צלוחיות ולאודועיה שדריה.

 אי הכי מאי כל זמן שהצלוחית ביד תינוק. מאי בעי צלוחית ביד תינוק ואמאי פטור והא צלוחית רחנוני היא. אלא אב״ בר אבין כוי הכא במאי עסקינן. דפליגי ר׳ יהודה ורבנן: כגון ששלת בעל הבית ביד בנו צלוחית למוד לו בתוכה
 ונטלה החנוני מיד התינוק למוד לו לתוכה דכיון דנטלר מיד התינוק נתחייב באחריותה כדרבה דאמר רבה הכישה במקל לבהמת תבירו שהיתה תועה וברחה נתחייב באחריותה. ואם שיברה שוב התינוק בחזירה [נתחייב החנווני] לרבנן

 והתנן הרכינה ומיצה הרי היא של תרומה. מימה אמאי הר של
 מרומה והא אינו חייב לתרום אלא אחד מן נ׳ א״כ כמו
 אותן מדומ של חולין מהיה של מרומה ושל חולין היו בלא הרכינה
 ומיצה ר״ל דכשקרא שם על אותה מדה גמר בדעתו שתהיה כולה

 מרומה עם המיצר ודוקא כתרומה
 אמר הרטנה ומיצה הוי תרומה אכל
 לענין מעשרות לא דהמרבה כמעשרות
 מעשרותיו מקולקלין: משום יאוש
 בעלים נגעו. הר מצי לשנויי דהוי
 מרומה משום דאין כרירה דכשקרא

 שם אין ידוע איזה יהא למטה:
 אלא צלוחית אבדה מדעת היא.
 ואע״ג דפונדיון נמי אכדה
 מדעח היא שמשלחו כיד תינוק מ״מ
 טון שהפונדיון של בעל הטמ נשאר
 ביד החנווני אינו פוטרו עד שיביאו
 לידו שוה סונדיון שמן ואיסר ואס היה
 ממזיר אומו פונדיון עצמו לחינוק הכי
 נמי דהוה פטור: וכגון שנטלה
 חנווני על מנת לבקרה כדשמואל
 כוי. וסיפא דקחני ומודים חכמים
 לרבי יהודה בזמן שהצלוחימ ביד מינוק
 דפטור לאו דוקא ביד חינוק אלא
 אפי׳ נטלה נמי ע״מ שלא לבקרה:
 הלוקח כלי מבית האומן ע״מ
 לבקרו ונאנס בידו חייב.
 לכאורה נראה דחייב משוס דחשיב
 כשואל דס״ס ד׳ נדרים (;לריס לף לא.)
 מסרש טעמא דשמואל דקסבר הנאת
 לוקח היא היינו כשואל שכל ההנאה
 שלו ועוד דכפ׳ האומנין (ג׳׳מ דף פ:)
 גבי הא דאמר רכ חסדא לא שנו הא
 דקתני שלחה וממה מייב אלא כשהמזיר׳
 בחוך ימי שאלחה אבל לאחר ימי
 שאלחה סטור ומסיק אמימר
 דמסתכרא דפטור משואל וחייכ כנושא
 שכר הואיל ונהנה מהנה תניא כוותיה
 [דאמימר] הלוקח כלי מטת האומן

 כו׳ ונאנסו כהליכה חייב כחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר פירוש
 לכך פטור «0 בחזרה כשנאנסו שאינו אלא שומר שכר ומדמייחי מינה
 אההיא דהחזירה לאחר ימי שאלמה משמע דהא דקחני נאנסו בהליכה
 חייב דהוי מטעם שואל א״כ מילמיה דשמואל נמי הוי מטעם שואל
 דהא מההיא ברייתא מייתי בנדרים (שס:< סייעתא לשמואל מיהו רש״י
 פירש בב״מ (שס) דנאנסו בהליכה חייב משוס דחשיכ כלוקח ומ״מ
 מיימי מינה שפיר » אההיא דאמימר כי היט דחשיב ליה ברייתא
 נושא שכר בחזרה אע״פ שכטל המקח משוס דעד השחא היה כלוקח
 הט נמי שואל אחר שכלו ימי שאלחה הר שומר שכר כיון שנהנה
 בשאלה עד עכשיו וכן נראה לר״י דחשיב לוקח ומייתי ראיה מההיא
 דלקמן דאייחי קרי לסוס נהרא דאמר רכ כהנא אין אדם מקדיש דבר
 שאינו שלו ואי שואל הר אמאי לא יוכל להקדיש מה שהשאיל כיד
 אחרים כמי שהמשטר יכול להקדיש כדאמרי׳ בפ׳ האומר משקלי עלי
 (ערכין לף כא. ושסו ואין נראה לרשב״א ראיה דהחס לא על מנח לכקרם
 נטלם אלא על מנת לקנוח מיד ולכך אין יכול המוכר להקדישו והשיב
 לו ר״י דמשמע שנטלס כדי לכקרס מדמייתי ליה אדשמואל ואין
 להקשומ אי שואל הר אמאי לא פטור החנווני כשנטלה על מנת
 לבקרה והחזירה ליד התינוק דכלתה שאלתו כיין שהחזירה למקום
 שלקחה דהא אמר בסמוך לרבי יהודה שואל שלא מדעח שואל הוי
 החזירה ליד התינוק פטור דהתס ודאי הוי ה שואל שלא מדעת אינו
 חייב להחזירה אלא למקום שנטל אכל הכא דשואל מדעת הוא

 חייב להחזיר ליד בעלים:
 אי הכי אימא סיפא ומודים חכמים לר׳ יהודה כוי. ורבה ורב יוסף
 סברי כר בזמן שהצלוחית ביד התינוק דהיינו שהביאה מטמ אביו:

 מר

 עין משפט
 נר מצוה

 קי א מיי׳ פי׳יא מהל׳
 תרומומ הלי טו:

 קיא ב ג מיי׳ פ״נ מהל׳
 שלומי! ושותפי! הל׳ כ
 סמנ עשין פנ טיש״ע מ״מ

 סי׳ קפמ סעיף נ:
 ד מי׳ פ״ד מהלנומ מטרה
 הל׳ יד סמ׳׳ג עשי! פנ
 טוש״ע מו׳׳מ סי׳ קסו וסי׳
 ר סעיף יא [רנ אלפס נ״מ
 פ״מ דף קננ. ונרא״ש שס

 סימן יג].

 נטלה על מנת שלא לבדקה הרי הוא כאילו צלוחית ביד תינוק ומדד חנווני לתוכה שפטור: הכא בחנווגי מוכר ללוחיות. יהך צלוחית
 דמתניתין של חנווני היא ששלח לו בעל הטח הדמים ביד בנו לקנוח צלוחיח ממנו ולהכיא כה שמן והלכך האי צלוחית ליכא אבדה מדעת:
 דרבנן לטעמייהו. דאמרי גבי איסר ושמן חייב דלאודועיה שדריה והוא הדין לצלוחיח ורבי יהודה לטעמיה דלשדורי יין ושמן וצלוחית ביד
 בנו שדריה לבנו: והאמרת לאודועיה שדריה. ולא היה לו למסור הצלוחית לבנו של בעל הבית: אלא אביי בר אבין ורב תנינא בר אבין
 דאמרי סרוייהו. לא תוקמה לא כחנווני מוכר צלוחיות ולא בבעל הכית מוכר צלוחיות אלא הכא בצלוחימ המיותרת למדה עסקינן ונטלה
 חנווני מיד מינוק למוד בה לצורך התינוק ואע״ג דאבדה מדעת היא טון שנטלה נתחייב בשמירתה עד שיחזירנה לידו של בעל הבית:

 כגון
 ואמא ד יהודה לאקולי גביה דכע׳׳ש מיהא סטור: או אפיסא קא׳ ולחומרא. דפטריה ת״ק לחנוני מכל יכל ואתא ר״י לאממורי
 עליה דאינו סטור אלא ע׳׳ש עם משיכה אבל בשאר ימיס תייב: ה״ש• לאסיפא קאי: מצאתי הגהת רכני זקני מנ׳ כבי כן כן נראה

 לי. מתני'. השילא אש בנו:



 קיב

 עין משפט
 נר מצוה

 ׳ פי״א מהל׳
 נדלה ואביה הל׳ יי
 שמג עשי! עי טיש״ע ח״מ

 סי׳ יסג סעיף ג:
 קיג ב ג מיי׳ שם פ״ג
 הלכה טו סמג שס
 טוש׳׳ע ח״מ נסי׳ קפח סעיף

 כ] ושי׳ שנט סעיף ה:
 קיד ד ה מיי׳ פ״י מהל׳
 מטרה הל׳ יי סמג
 עשי[ פכ סוש״ע ח״מ סי׳ ר

 סעיף יא:
 קטו ו מיי׳ שם [והל׳ יב
 שס] ישמג שס טיש״ע

 שם שעיף ו:
 קטז ו מיי׳ פ״ו מהל׳

 ערטן הלכה כא:
 קיז ח מיי׳ שס הל׳ כה:
 קיח ט י מיי׳ פ״ה מהל׳
 מעשר הל׳ א סמג
 עשי! קלה [טוש׳׳ע י׳׳ל p>׳

 שלא סעיף צה]:
 קיט כ ל מיי׳ סייח מהל׳
 מיכה הל׳ יח סמג
 עשין עכ טוש״ע ח״מ סי׳

 רלא שעיף ז:
 קב מ נ מיי׳ שם טוש׳׳ע

 שם סעיף יכ:

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא פח.

 תורה אור השלם
 1 הילך תבלים ופעל עךק

 ודבר אמד. בלבבי:
 תהליס טו ב

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ וטרר והניח ובירר
 והניח אפילו כל היום: (ב) שם
 ולעשרו א״א מפני שמפחיתן
 נלמיס: (ג) רשב״ם ל״ה
 כנון וכו׳ ללא ללעמ שיטלנה
 המנוני: (י) ד״ה למר סבר
 ובו׳ ליי נעליס. נ״ב ולמי להא
 ללעיל לף לה ע״ב: (ה) דיה
 ורכי יהולה וכו׳ נהמפקיי
 אלא הא לאמר רכא. נ״ג
 כלומר ימלאוקי רכא לרכנן
 ימחניחץ ימ״ל גזל! הוה ש״מ
 יס״ל לרנא מלן הוה ואהיר
 לאוקמה מילחיה כרכנן רהלכתא
 כרכים וכ״פ רש״י בפ׳ המפקיר:
 (1) דיה והני מילי לקיצי
 למיה שבבר קנה ופסק דמיו
 קודם שנוטלן אי נמי שלמיו
 קצוצים כגון רחייס: (ז) דייה
 כרשוחא למרייהו וכו׳ ללא ימי
 לגזל ולא נתיאשו הבעלים
 לאמרינן שניהן: (ח) ד״ה רכ
 ספרא ובו׳ ונחחייב במעשר וט
 מחדרו: (ט) ד״ה חילוף וכו׳
 ומתייבש המשקה: (י) דיה
 על כל משקל ככל כצ״ל ומיכמ
 ומשקל נממק: (כ) תום׳ דייה

 מר וכוי ה״נ נימא הכי:

 מוםף רש״י

 מר סבר גזלן הוי. וחייב להחזירה ליל הנעלים חימה הא הנן בהגוזל
 בחרא >ב״ק לף קית.) גבי הגונב טלה מן העלר ולא ילעו בעלים
 לא בגניבחו ולא בחזירחו ומנו הצאן והיא שלמה פטור וא״ר יוחנן
 ללעמ מנין פוטר שלא לדעה אפילו מנין לא צריך א״כ ה״נ(נ) הבא
 אף על גב דגזלן הר כשהחזירה ליל
 התינוק שלקחה הימנו יהיה פטור
 אומר ר״י שאני התם דמחזירה
 למקום המשתמר אכל הכא מאבדה
 בידים שמוסרה ליל התינוק כלאמרי׳

 לעיל דאבידה מדעת היא:
 לעשרו אי אפשר מפני כוי.
 במעשר ראשון ובמעשר
 עני אינו מפחיתו דבדמאי מעשרן והן
 שלו אלא מפחיחו במעשר שני שחייב
 לאכלו בירושלים ובתרומת מעשר
 דנותנו לכהן כדאמרי׳ כפרק בתרא
 דסוטה (לף מיז.): בידא שמים
 עסקינן כגון רב ספרא כו׳. ואס
 תאמר כשגמר בלבו לקנות היאך
 מחזיר וי״ל דמחזיר מדעת המוכר:

 אחד

 כגון שנטלה למוד בה וכדרבה א<דאמר רבה
 אהכישה נתחייב בה אימוד דאמר רבה

 בבעלי חיים דאנקטינהו ניגרא ברייתא כי
 האי גונא מי אמר אלא אמר רבא ״אני וארי
 שבחבורה תרגימנוה ומנו ר׳ זירא הכא במאי
 עסקינן בכגון שנטלה למוד בה לאחרים
 ובשואל שלא מדעת קא מיפלגי מר םבר
 ״שואל הוי ומר םבר גגזלן הוי גופא אמר
 שמואל יהנוטל כלי מן האומן לבקרו ונאנס
 בידו חייב והני מילי הוא הדקיצי דמיה ההוא
 גברא דעל לבי טבחא אגבה אטמא
 דבישרא בהדי דקא אגבה אתא פרשא
 מרמא מיניה אתא לקמיה דרב יימר חייביה
 לשלומי דמיה והני מילי הוא דקיצי דמיה

 יההוא גברא דאייתי קארי לפום נהרא אתו כולי עלמא שקול מרא קרא אמר
 להו הרי הן מוקהשין לשמים אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו זאין אדם
 מקדיש דבר שאינו שלו חוה׳׳מ הוא דקיצי דמייהו אבל לא קיצי דמייהו ברשות
 מרייהו קיימי ושפיר אקדיש ת״ר טהלוקח ירק מן השוק ובירר והניח >א<
 אפילו כל היום כולו לא קנה ולא נתחייב במעשר גמר בלבו לקנותו קנה
 ונתחייב במעשר להחזירו אי אפשר שכבר נתחייב במעשר ולעשרו
 א״א >׳< שכבר מפחיתן בדמים הא כיצד מעשרו ונותן לו דמי מעשר אטו
 משום דגמר בלבו לקנות קנה ונתחייב במעשר אמר רב הושעיא הכא
 ־בירא שמים עסקינן ״כגון רב םפרא דקיים בנפשיה 1ודובר אמת בלבבו:
 מתני׳ 3הסיטון מקנח מדותיו אחד לשלשים יום ובעל הבית אחד לשנים
 עשר חדש רבן שמעון בן גמליאל אומר חילוף הדברים לחנווני מקנח מדותיו
 פעמים בשבת מוממחה משקלותיו פעם אחת בשבת נומקנח מאזנים על
 כל משקל ומשקל אמר רשב״ג במה דברים אמורים בלח אבל ביבש אינו צריך

 וחייב

 הגון שנטלה למוד בה. כלומר מתנימין לאו בבעל הביח ולא כחנווני
 מוכרי צלותית מיירי אלא כגון שנטלה למול בתוכה השמן ואע״ג
 ללא ללעח «) החנווני שלחה לשמא לא יטלנה משנטלה מחחייכ כה
 וכדרכה: הכישה. כמקל. גכי זקן ואינה לפי ככולו מייד ככ״מ

 (לף ל:) דאע״פ שאינו חייכ להחזירה
 טון שהכישה נחחייכ כה. והשחא איכא
 לפרושי מודים חכמים לרכי יהודה
 בשלא נטלה וכר: אימור דאמר רבה.
 אי בעי הוה פדך לימא דרבה חנאי
 היא אלא דעדיפא מינה קפדך:
 דאנקטה ניגרי ברייתא. הלקימה
 ססיעוח חיצוניות כלומר הרגילה
 לברוח ולילך למרחוק ומש״ה נחחייכ
 בה: כגון שנטלה. מיד תינוק: למוד
 בחוהה לאחרים. שהצלומית מדה ומדד
 בה לאחרים: ובשואל שלא מדעה.
 בעל הצלוחית פליגי: דמר סבר. רבנן
 גזלן הר וקנייה להתחייב בה עד שחבא
 (י) ליד בעלים דבעינן והשיב את
 המילה י) והשבה ליד תינוק לאו השבה
 היא והכי אמד׳ כהגוזל ומאכיל (3״ק
 לף קיח.) הגונכ טלה מן העדר והמזירו
 ומח או נגנכ חייכ כאחדותו דכעינן
 דעת כעלים ואין זה דעת כעלים
 כשמוסרו ליד תינוק: ורבי יהודה
 סבר שואל הוי. וט מחזירו למקום
 ששאלו משם די והלכך משהחזירו
 למינוק פטור. והא דאמרי׳ י)בהמפקיד(«
 הא דאמר רבא שואל שלא מדעח גזלן
 הר היינו לרבנן דהכא. ומודים חכמים
 לרט יהודה הכי יש לסרש מודים
 חכמים לר׳ יהודה היכא דלא נטלה
 למוד בה לאחדם אסילו נטלה למוד
 לתינוק והיינו דקתני בזמן שהצלוחיח
 ביד התינוק שלא מדד בה אלא לצורך
 התינוק ואס כן לא אפקה מרשות

 מסורת הש״ם
 א) ב״מל:, ב) [שנמקיא:יש״נ],
 ג) כ״מ מא. מג:, ד) מכומ כל.,
 ס) נרקרא ה], ו) [כ״מ מג:],
 1) וכמיס׳ כ״מ מח. י״ה נחנה
 צסיטון סי׳ יסיטון הוא מוכר יכר
 לח להיינו יין ושמן והרמכ״ס
 (כס״כ דלמאי מייל) פי׳ סיסון
 הוא המוכר מאכלים רכיס כמלה

 גסה,

 פי׳ רשב״ם העקרי
 לכור כנון שנטלה למור בס
 כוי ליתא כל הלכור ימחחיל
 הלבור נדיבה. לאמרינן כאלו
 מציאות ננ״מ ל.ו גבי השבמ
 אביה פעמים שאתה ממפלס
 ופעמים שאי אתה מתעלס הא
 טצי זקן ואינה לפי כבודו
 סטור ואמר רבה ושם:] הטשה
 אותו זקן אע׳׳פ שאינה לפי
 כבויו נתחייב בה להביאה ליי
 הבעלים ואס אביה אביה לו
 הואיל והכניס עצמו בשמירתה
 ה׳׳נ טון שבאה לילו חייכ
 משוס השכח אביה ואי משום
 יאכיה מיעת אין איס חייב
 בהשבתה הני מילי ט לא
 נגע בה אבל נטלה חייב
 יומיא יזקן ואינה לפי כבודו
 יפטור וט הטשה חייב
 משוס יהראה עצמו בשמירתה
 ואביה מהגרממי. גס זה הגיה
 רכ׳ מנ׳ כבי. והשתא אתיא
 סיפא שסיר ימוריס תכמיס
 היכא רלא נטלה תנוני כלל
י לתוכה כשהיא ביי  אלא מי
 תינוק סטור: אימור דאמר
 רבה נוי. ה״נ הוה מצי
 למיפרן כילעיל נפז:] לימא
 רבה תנאי היא אלא יעריפא
 מיניה פריך: ואנקטה נגרי
 בר״סא. הלקיחה פסיעות
 חיצונות שהרי בע״ח היא
 והבריחה ואביה ביריס:
 נגון שנטלה. חנוני מיד
 תינוק למוד בה שלא לצורך
 תינוק אלא למוד בה לאתרים
 מה שהוא מוכר להם דהוה
 ליה שואל שלא מדעת כעל
 הצלוחית: דרבנן סבר׳ גולן
 הוי. וקניה להתחייב בה
 פד שישיב ליד הנעלים
 עצמן דבעינן השבה מעלייחא
 כדכמיב נרקרא ה] והשיב
 את הגזלה והשבה ליי תינוק
 אין זו השגה אלא איבוד
 והט תנן בהגוזל ומאטל
 ונ״ק קיח.] הגונב טלה מן
 העיר והתזירו ומת או נגנכ
 תייב באתריותו כיון שלא
 התזירו ביייפת הבעלים יהיינו
 החזירו לעיר ולא לבעלים ה׳׳נ
 בעינן רעת בעלים וכשיחזירו
 לתינוק לא ירפי הנעלים:
 ירי יהודה סבר דיני כשואל.
 מתדר למקום שהשאילוהו
 ודיו והלכך משהתזיר׳ לתינוק
 פטור. והאי דאמרי׳ כשלהי
 המפקיד [כ״מ מג:] הא דאמר
 רכא שואל שלא מדפת לרכנן
 גזלן הד היינו הכא. וסיפא
 הט קתני ומידיס חכמיס
 לר׳ יהודה שאס לא נטלה
 על מנת למוד כה לאתרים
 ולא הוציאה מרשות הכעליס
 אע״פ שנטלה למוד כה לתינוק
TO הרי הוא כאילו צלוחית 
 תינוק דהא לא אפקה מרשות
 כעלים ופטור מן הצלוחית:
 שואל הוי. דינו כשואל ומיהו
 איתורא מיהא איכא ילא גרע
 משולמ יי גסקיון ואסור:
 והנ־מ דקיצי דמיה. שכגר קצג
 ופסק ימים קולס שנטלו א״נ
 כגון כלים קטנים הנמכרים
 לעולם באיסר איסר ששיעור
 שלהם ייוע כגון קירומ או
 ריחיס של פלפלי! שימיהס
 קצוגין מסתמא. וכמס׳ נירים
 נפ׳ ארבעים נירים נלא:]
 מוקי לה להא רשמואל נזנינא
 חריסא יהנאת לוקמ הוא
 ואע׳׳נ רתניא התם כויתיה

 גנרייתא רקתני ונאנסו כהליכה חייכ כחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר נראה כפיני ילאו רוקא נושא שכר
 יא״כ לא לחייב באונסין אלא נגנבה ואביה וטעמא משוס יקיצי ימיה וזגינא חריפא הרי הוא בנטילה זו כמו
! יזכינא חריסא אין כאן הנאה למוכר כלל בנטילתו  לוקח גמור א״נ כמו שואל שכל הנאה שלו שחייב באונסין יטו
 של זה שהרבה ימצא לוקחים הלכך הו׳׳ל מוכר כמו משאיל ילית ליה הנאה כלל: אגבה אטמא. ירך לראוח אס
 שמנה היא דש בה כשר הרכה: אבל לא קיצי דמיה כוי לא גרסי׳: קארי. ילעמ: שקול קרא. לקנומ: אמר להם
 סר׳ הן מויןדשץ. לסי שלא ידע למי ישאל מעותיו אחרי שכולם לקחו: אין אום מקדיש כוי. דט יקדיש אמ טתו
 כתיב [רקרא 0]. וה׳׳נ טון יקיצי ימיה זכו בהן כדשמואל שהרי ברשותו לקחו ולא בע״כ מכרן: ברשותא דמרייסו
 קיימי וקדשי. שהרי לא לגוזלו נתכונו ינימא שניהן אינן יכולץ להקריש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו
 שהרי על מנח להחזירם לקתום אס יעלה נימיהס והלכך אכתי כרשותיה קאי יהיינו משך ולא פסק רלא קני:
 סליקח ירק. חגר מעם הארץ: בירר והניח. לא שנמר לקנות אלא לראות את הטובות ואמ״כ יקח מה שירצה:

 לא קנס. להתתייכ גמעשר: קנס ומעשר. יטון לנמר כלבו לקנות הרי הן שלו כילקמן ומיר אימייכ ליה חבר להפרישן ימאי: לסחוירס אי אפשר. אס רצה למזור ממה שנמר כלבו אי אפשר להחזירם למוכר גלא הפרשת מעשרות רחזקה על מבר שאין מוציא
 יכר שאין מתוקן מסחס ירו נפסמיס ט.]: ילעשרי א׳ אפשר. ואח״כ יחזירם כלא מעשר: שמפחיסן. שנתמעטה המכילה כרי מעשר: מעשרן. ונותן ללוי ולעניים ונותן לו רמי מעשר וגס מתזיר את המותר בעין: אטו משום וגמר בלבו קנס ומעשר.
 כתמיה ואמאי אפי׳ אס קיצי ימיהו לא הר המכר מכר היכא יממדרס וליהירינהו וליפטר: רב ספרא. הוה קרי ק״ש ואמא ההוא גברא ואייל הב לי עסקך בכך וכך מעות וסבר ימשוס מיעוט מעות הוה שתיק והעלה לו רמים מרוגיס ולאחר מפלתו לא רצה
ט היט יהוי ההוא גברא יוכר אממ גלגו להמזיק נמקמו אס לא ירצה זה המוכר לטול אלא ימיס הוא היין יליהר ירא שמיס לגבי הפרשת מעשר:  לקבל אלא כמיעוט ימים רמעיקרא משוס רגמר כלבו ככך. וה״נ לגבי מעשר ירק דרבנן אתא לאשמועי׳ י
י בסעס  םתני׳ הסיטו!. מטין כלשון יון וקרי ליה סימון על שם שקונה חמין הרכה דין וסירות הרכה ומוכר לתנינים: מקנח מווהיו. כשביל שנקק יין ושמן ונקדש לתוכו ומתמעטת המיה כימוקי ליה לקמיה 1ע״א] בכלי הלח: בטה״ב. שאינו מוכר מריר כסיטון י
ן ימוכר תייר אין מתייבש המשקה כתוכו כל כך אבל כעה״כ מקנח כל שלשים רמתון שאינו מוכר תייר מתייבש כו השמן שנשאר ככלי ומתמעטת המיה. ואיכא יאמרי חילוף היבריס גשביל  אחת לשנה שאין ניבק בו כל כך: מילון! הוברים. סיטון אחת לשנה יטו
 שהסיטו! אינו מוכר תייר ככעה״כ ולא גהירא יבמילתא רקא מדנן אחה מוכר תייר יותר מחכירו בהא לא פליגי אכל בטעמי היבר פליגי כיפרישיח: פעמים גשבה. לפי שתייר למכור יותר מסיטו! וכעה״כ אתא! לת״ק כן פירשו רבותינו. ולא נהירא יא״כ לא סבירא
 ל! הט שהרי הלכה כרשכ״ג כמשנתנו [כתובות עז.] ועוי קא (מסיים) [מסטס] לה רשכ׳׳ג כיקמני אמר רשכ״נ כי״א כוי ועוי אס איתא יפליג עליה אמאי לא קחני שיעוריה כיקחני לעיל אלא יכרי הכל היא והיינו טעמא לפי שהחנוני אינו תייכ להטיף ללוקמ שלש טיפין
 כראמרי׳ לעיל [פו.] הלכך מה שמשמייר ככלי נרבק בכלי ומשתייר הרבה והלכך צריך קינוח תייר אכל סיטון וגעה״ג צריך להטיף שלש טיפין ואין משתייר ככלי כי אס מעט כן נראה כעיני: וממחה. מקנתכמו ומתה ה׳ רמעה מעל כל פנים [ישעיה כה]: משקלושיו. אבני

 משקל ששוקל כה! לח כגון בשר: על כלמשקל ימשקל. כל פפס שהוא שיקל שנרנק בו הרבה יומר ממשקלות והלכך על כל ליטרא וליטרא שהוא שוקל צריך לקנח מאזנים: בו־א. כל קנוחיס הללו: בנלי לח. יי! ושמן: ביבש. כמון יפלפלין:

 כעלים ומש״ה פטור מן הצלוחית.
 ואית דמסר׳ לה להא סוגיא לחנווני הרגיל אצלו ומסר לו בעל הטח כבר הסונדיון ושלח בשביל השמן והאיסר ולא שלח ביד כנו כי אם
 הצלוחימ לבדה ובכך הסוגיא פשוטה: והני מילי דקיצי דמיה. >י< שדמיו קצוצים כגון רחיים של פלפלין ושאר כלים קטנים שדרכן
 לעולם לתת בפשוט פשוט. ובנדדס [לא:] מוקי לה להא דשמואל בתרעא חריפא ובדבר שלוקחין קוסצין עליו דאין הנאה למוכר בלקיחחו של
 זה דהרבה ימצא קופצין ומשוס דהנאמו של לוקח היא הוה ליה הלוקח כשואל עליו ומיחייב באונסא ותניא התם בברייתא כוותיה
 דקחני נאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר. ונראה בעיני דלאו דוקא נושא שכר דא״כ לא ליחייב באונס אלא בגניבה
 ואבידה וטעמא משום דקייצי דמיה וזבינא חריפא הוא הד הוא בנטילה זו כמו לוקח גמור אי נמי כמו שואל שכל הנאה שלו בו:
 אגבה אטמא. הגכיה ירך לקנותה ולראוח אס שמנה היא או כחושה: אבל לא קיילי דמיה כוי לא גרסי׳: קרא. דלעת: שקול
 קרא. לקנות: אמר להן הרי הן מוקדשין לשמים. לפי שלא היה יודע ממי ישאל מעותיו היה רוצה לאסרן להס: אין אדם מקדיש
 כוי. דט יקדיש איש אמ כימו כמיכ (יקרא כז). וה״נ טון דקייצי דמייהו זכו כהו כדשמואל: ברשומא דמרייהו קיימי. ויכול להקדישן דלא דמי
(3״ק סח c שניהן אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו כרשותו דהכא לאו אדעתא למיגזל שקלינהו אלא לקנותן  (0 לגזלן דאמד׳
 וטון דלא קייצי דמייהו לא סמכא דעמייהו דשמא ירצה למכרן טוחר ודעחן להחזירן ומש״ה כרשותא דמרייהו קיימי: הלוקח ירק.
 חכר מעם הארץ: בירר והניח. ולא גמר לקנות: אינו תייב במעשר. דהא אינו מתכוין אלא לברר היפומ. אכל גמר לקנות נתחייכ מיד
 לעשרו דמאי. ואס רוצה לחזור ממקחו: להחזירו א״א. בלא הפרשת מעשר שכבר נתחייב במעשר ואין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו
: ולטשרו א״א. ואח״כ יחזירו למוכר שהד מפחיחו כדמיס שנחמעט החכילה כדי מעשר: מעשרן ונותן. ללוי ונומן לו דמי מעשר [  מתוקן נפסחיםט.
 ומחזיר את המותר בעין: אטו משום דגמר בלבו לקנות קנה ומעשר. בתמיה אמאי הא אפילו אי קייצי דמייהו יכול להחזירן
 וליהדרינהו וליסטר: רב ספרא. הוה קד קריאמ שמע ואמר ליה ההוא גברא הב לי עסקך בכך וכך מעות וסבר דמשוס מיעוט דמים הוה
 שחיק והעלה לו דמים מרובים ולאחר תפלתו לא רצה לקבל אלא במיעוט מעות הראשונות משוס דגמר בלבו להקנומו ככך. וה״נ
 גכי מעשר טון דירא שמים הוא כיון שגמר בלבו זכה במקח ונחחייב w) כמכר וכי מחזירו כחוזר ומוכר לו דמי:
 מתני׳ הסיטון. הוא חנווני גדול שקונה הרכה יחד ומוכר לחנוונים קטנים: סימון. חטין בלשון יון ומשוס שקונה הרכה חטין טחד
 קורא לו סיטוןי): מקנח מדוחיו. בשביל שנקבץ בהן היין והשמן ונקרש לחוק ומממעטח המדה. וככלי הלח מוקי לה לקמן:
 בעל הבית. שאינו מוכר תדיר כסיטון די בפעם אחת בשנה שאינו נדכק כו כל כך: תילון» הדברים. סיטון פעם אחת בשנה
 דטון שמוכר תדיר אין המשקה נקרש כתוכו אכל כעל הכית שאינו מוכר תדיר נקרש >«) ומייבש המשקה כתוכו: החנווני מקנח פעמים
 בשבח. לפי שתדיר למכור יותר מסיטון וכעל הכית ואתאן לת״ק כך פירשו רכותינו. ולא נהירא דא״כ לא ס״ל הט שהד הלכה כרשכ״ג
 כמשנתנו [כתובות עז.] ועוד דקמסטס כה רשכ״ג כדקאמר אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דכדס אמורים כו׳ ועוד אס איתא דפליג עלה אמאי לא קתני
 שיעודה כדקחני לעיל אלא נראה דאפילו רשב״ג מודה כחנווני אע״פ שמוכר חדיר דטון שאינו חייכ להטיף ג׳ טיפין נקרש כתוכו יומר:
 וממתה. מקנח כמו ומחה ה׳ דמעה מעל כל פניס (ישעיה כה): משקלותיו. אבני משקל ששוקל בהן דבר לח ובשר: על כל משקל
 (0 ומשקל. ככל פעם ופעם ששוקל בהן שנדבק בהן יותר מן המשקולות לפי שיש להן טח קיבול צריך לקנחן בכל פעם ופעם: במה דברים
 אמורים. קינוחין הללו כדכר לח כגון כשר ויין ושמן: אבל בדבר יבש. כגון פירוח כמון ופלפלין אינו צדך לקנח שלא נדכק כהן מאומה:

 רבינו גרשום
 מי דמי אימור דאמר
 רבה. אמאי חייב באחריותה
 כשהכישה משום דבעלי חיים
 היא ואינקטה נגרי ברייתא
 שהבריתה: כי האי גוונא.
 כשנטלה חנוני: מי אמר. רבה
 ונתחייב בה: ובשואל שלא
 מדעת שמדד בה לאחרים שלא
 מדעת בעל הצלוחית פליגי
 רבנן סברי שואל הוי ונתחייב
 באונסיה כל ומן שלא חזרה
 ביד לבעליה. ור׳ יהודה סבר
 שואל שלא מדעת גזלן הוי
 ואין לו דין שואל ופטור מן
 האונסין: והני מילי הוא דקיצי
 דמיה. שידע בכמה הוא נותנו
 ועל מנת כן הגביהו לקנותו
 באותן דמים אם יכשר בעיניו.
 ולהכי כי נאנס ברשות לוקח
 נאנס אבל אם לא קץ דמים קצובין היה נאנס ברשות מוכר. והני מילי הוא דבעי לה לכולה אטמא לקנות והיה יודע מה היו
 דמיה. אבל לא בעי לה כולה אלא חציה מאי דבעי מיניה חייב לשלומי: קארי. קישואין: והני מילי. דאינו מקדיש הוא דקיצי
 דמיה של כל אחת דכשהגביה קנאה זה החוטף. ואע״ג דלא נחנו דמים עדיין קנאום ולא היה יכול להקדישן שאינן שלו: אבל
 לא קיצי דמיה אע״ג דחטפה ברשותי׳ דמוכר קאי ומצי מקדיש: הלוקח ירק מן השוק. מן עם האp שחייב לעשר מעשר ירק
 מדרבנן. מדד חבילה אחת והניח אחת אפי׳ כל היום כולו שלא היה יודע עדיין איוה יקח לא קנה ולא נתחייב במעשר: גמר
 בלבו. ליקח אחת מהן אע״פ שלא הגביהה עדיין ושוב נמלך שאין צריך להם אעפ״כ קנה מעשר דחייב לעשר אותה חבילה:
 מה יעשה כיון שאין צריך להן. להחזירו אותה אגודה אצל שאד האגודות אי אפשר שכבר נתחייב במעשר משעה שגמר בלבו
 לקנות ואם מחזירו אצל האחרות יהיו טבל וחולין מעורבין ואםירין כולן. וליעשרן אי אפשר שאם יטול המעשר מאותה אגודה
 מפסיד המוכר שמפסידו בדמים כיצד יעשה בזה יעשר אותו שבירר ויתן לו למוכר דמי מה ששוה המעשר שנטל ויחזיר לו



 מסורת הש״ם
 א) יבמות נא., ב) נ״א ואלה
 קשה מאל, ג) רש׳׳א, ד) [צ״ל
 בחגיגה ט.], ה) ס״א אלא ללא

 צוה לו לעשות,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה וחייב להכריע
 לו המאזנים וכו׳ ניחר צריך
 להכריע טפח: (ב) ד״ה לא ימול
 נגסה וכי׳ בצמצום הסייר ואח׳׳כ
 מ״ה לא ימול בלקה וכו׳ למחוק
 כל בך ובגסה מוחק יותר אי
 נמי משוס שמולל לו בדקה
 כריוח וכשמולל נגסה מכביד
 ומפסיד הלוקח הס״ל:
 (1) דייה גזל הליוט וכוי דמיד
 בהתחלת הגזל: (ו) תוס' ל״ה
 התם וכו׳ שצוהו הקכ״ה ללא
 צוה לו אלא לעשות תשונה:

 לעד רש״י
 קונבלי״ר. למלא על כל

 גדותיו עד שיעבור.

 פח: המוכר את הספינה פרס חמישי בבא בתרא
 וחייב להכריע (א). המאזנים מצל הבשר טפח שיהא הבשר שוקל יותר
 מן הליטרא ובגמ׳ מוקי לה במקום שנהגו להכריע. וה״ה לעשרה ליטרות
 כיחד להכריע טפח כלאמרי׳ בבריימא כגמרא נפט.] ונותן הכרע אחל
 לכולן. ונראה כעיני דלפחומ מליטרא לא כעי׳ הכרע טפח דנפיש
 יותר מלאי הכרע טפח בדכר קל: היה
 שוקל לו עין בעין. בצמצום כגון
 כמקום שאין מכריעין נותן לו לבד
 המשקל את גרומיו הכרעו כלקתני
 אחל מעשרה בלח כו׳ ובגמ׳ מפרש לה.
 ובגמרא נפקא לן מקראי לחייב ליחן
 לו מוכר משלו לבר המשקל. וגירומיו
 לשון הכרעה הוא וכן הגרמה דשחיטה
 נמי לשון הכרעה והטייה הוא שמכריע
 ומטה אח הסכין חוץ למקום שחיטה:
 בדקה. קכ: לא ימוד בגסה. כסאה
 דהר הפסד דלוקח דאין לו מששה קכין
 כי אס הכרע אחד ואובד ה׳ הכרעוח
 ואסילו כמקום שמוחקין נמי אי אפשר
 למחוק כל כך בצמצום (0 ג)[א״נ משוס
 שמודד לו בריוח וכדקה מודד יותר
 וכשמודד בגסה מפסיד הקונה]: לא
 ימוד בדקה. דמפסיד מוכר משוס
 שאינו יכול למחוק כל כך: למתוק.
 את המדה: לא יגדוש. קונבליי״ר
 בלע״ז. אע״פ שמוסיף לו שליש בשכיל
 גודשא כדמפרש כגמרא נפט.] וכן לא
 ימחוק אע״פ שפוחת מן הדמיס:
 גמ׳ מנהני מיל,. קא סלקא דעתך
 דכעי אהא דצריך להכריע טפח:
 וצדק. מיוחר הוא למדרש אע״ס
 שאיפה שלימה מדדת צדק משלך
 ותן לו והיינו הכרעה וכמדה נמי
 למדוד בריוח כדי שיהא יתר על
 מדתו: היכי יהיב ליה עין בעין.
 האמרת דגזירת הכחוב הוא שיכריע
 בשעת המשקל: אלא [רישא] במקום
 שנהגו. כלומר אין גזירת הכתוב
 להכריע בשעת המשקל אלא כמנהגא
 תליא מילתא דאם רוצין להכריע
 בשעת המשקל תחת גירומיו דאחר
 מדידה הרשות בידו ואותו הכרע
 צריך טפח דאין הכתוב מקפיד אלא
 שיוסיף על המשקל או בשעת המשקל
 או לאחרי כן: מנהגי מילי. דצריך
 להוסיף על המשקל: אחד מעשרה
׳ ליטרין דהיינו  בליטרא. כששוקלין י
 אחד ממאה (ס״א. ומדמצריך הכרעת טפח במקום שמכריעין דייק הכי
 דשיעור אחד ממאה כמשקל מכריע טפח והגירומין כמקום הכרעה
 קיימי. ע״כ). ומלישנא דמתניתין דקחני אחד לעשרה כלח ולא קתני אחד

 תיקו
 יותר
אל 2 

 י אל

 פי׳ רשב׳׳ם העקרי
 וחיינ כיי. כבלסוס: [גטי]
 מנה״מ. קס׳׳ד לאהכרעה
 טפח קאי: וליק. מיותר
 היא לדרשה שאע׳׳פ שמלה
 שלימה מדדת לי צדק משלך
 עוד ותן לי דהיינו הכרעה.
 ומיהו כמלה לא שייך הכרעה
 כי אס במשקל והוא הדין
 למדה שימדוד יותר מן המדה
 כגון אס נהגו למחוק יגדוש
 מעט: היכי יהיב ליה מין
 בעין. והא איסורא קא עניד
 אע״פ שמשלם לו לכסוף
 דכשעה שהוא מודד כעינן
 צדק משלך כדכתיב [לכלים
 כה] יאיפה שלמה וצדק האי
 האיפה צדק: אלא רישא
 במקום שנהגו. להכריע תתת
 גירומיו לאחר מלילה ואתא
 לאשמיעינן לאותה הכרעה
 ליהיי טפח: מנה״מ. דצריך
 ליתן יותר מכלי מדה אחל
 מעשרה בליטרא כששיקל עשר
 ליטרין דהייני חלק אתד
 ממאה. ימלישנא דמתני׳ קא
 דייק דקתני אחד לעשרה בלס
 ולא קחני אתד מעשרה בלח
 הלכך חסורי מחסרא והכי
 קתני אחד מעשרה לעשרה
 בלת כן נראה כעיני וטורח
 היה לתנא להזכיר שני סעמיס
 עשרה יחסר האחד: אחד
 לעשרה בלח ואחי לעשרים
 ביבש איגעיא להו היפי קחני
 כוי. ילפרישי סיפא קאחי ה־כי
 קאמר מתני׳ אחד מעשרה
 בלח לעשרה דלס וכן אחד
 מעשרים ביבש לעשרים דיבש
 דהיינו חלק א׳ מארבע מאות
 תלקיס או ילמא האי שיעורא
 יא׳ מעשרה קאי נמי אעשריס
 ייבש והכי קאמר א׳ מעשרה
 לעשרה ללח וה״ה לעשריס
 ריכש שנוטל א׳ מעשרה
 נמרה שיש עשרים מיוח
 להיינו חלק א׳ ממאשים.
 ונראה בעיני משוס למן הלח
 נשאר ככלי ולא מן היבש
 הלכך כעי הכרעה יתירא טפי
 מיבש: קשה עונשן של סרות.
 כשמודד במרה שאינה ישרה
 או כשעושה נו שוס עול.
 ולקמיה מפרש משוס דלא
 אפשר בתשובה ומקרא יליף
 לה כדמסרש ואזיל: עריוח
 נאמר בהן אל. כי את כל
 התיעגות האל: במדיח כתב
 כל עישה אלה כל עושה
 עיל. אלה משמע לשין רבים:
 בערייס נמי הכסיג. כי כל
 אשר יעשה מכל התועכית
 האלה ינכרתו הנפשות וגי׳
 1דקרא יח]: למעוט• מיוה
 מכרה. דסד״א נילף התועבות
 תועבות לג״ש. ופרכינן לרבי
 והא אמרינן דאין אדם דן נ״ש מעצמו אא״כ למדה מרבו ורבו מרבו ורבו הלכה למשה מסיני ותירץ לי דהכי אימ לפרושי מכל
 התיעכות מכל דכריס שכתוב בהן תועגית יאסי׳ מדות כיון דכתיב בהן תועבות אתא אלה ומיעט ולא קאי מכל אלה התיעכומ
 דכתנ לעיל מכל התועבות: ואלא טון דכעריות איכא כרת ובמדות ליכא כרח מאי חומרייהו מעריות ואמאי כתנ בהו אלה:
 אפשר בחשובה. יכל חייבי כריתות שלקו נפטרו מדין כרתן נמנית כג.] א״נ בלא מלקות תשובה מועלת בכל דבר כדכתיב !הישע
 •ד] שינו נניס שובבים ארפא משוכותיכס אי עניי תשוכה מעלייתא כל ימיו כי׳ אבל מדיח דאינו יויע למי ישיכ יחשובשן תלדה
 כוהשיכ את הגזלה נדקרא ה] ואינו יכול לקייס מקרא זה הלכך אי אפשר במשובה מעלייתא דכל ימיו ניהשיב את הגזלה קאי:
 גזל הייוט הקייס בו חטא למעילה כיכתיב נשם] ונפש ני תחטא ומעלה מעל וכחש בעמיתו ימיד נהתתלת הגזל קרי ליה
 חטא. גבי הקדש כתיב 1שס] תמעול מעל וחטאה כשגגה מקדשי ונו׳ לא מיקרי חוטא עד שנהנה כבר: בעשרים ושהים אוסיוח.
 כדמסרש לקמיה אס נתקותי קיממיות אל״ף שכתתלת הפרשה ותי״ו שכסיפה הרי כ״כ אוחיות. ומר״ו עד מ״ס שמונה אותיות:

 אוחייב להכריע לו טפח היה שוקל לו עין

 בעין 2נותן לו גירומין אחד לעשרה בלח ואחד
 לעשרים ביבש גמקום שנהגו למוד בדקה
 לא ימוד בגסה בגםה לא ימוד בדקה למחוק
 לא יגדוש לגדוש לא ימחוק: גמ' מנהני מילי
 אמר ר״ל דאמר קרא 1אבן שלמה וצדק צדק
 משלך ותן לו א״ה אימא סיפא היה שוקל לו
 עין בעין נותן לו גירומין ואי הכרעה דאורייתא
 היכי יהיב ליה עין בעין אלא רישא יבמקום
 שנהגו וכי איתמר דר״ל אסיפא איתמר היה
 שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין מנהני
 מילי אמר ר״ל דאמר קרא וצדק צדק משלך
 ותן לו וכמה גירומין א״ר אבא בר ממל אמר
 רב אחד מעשרה בליטרא בלח לעשרה
 ליטרין: אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים
 ביבש ובו׳: איבעיא להו היכי קאמר אחד
 מעשרה בלח הלעשרה דלח ואחד מעשרים
 ביבש 1לעשרים דיבש או דלמא אחד

 מעשרה לעשרה דלח ולעשרים דיבש
א״ר לוי יקשה עונשן של מדות (  א

 מעונשן של עריות שזה נאמר בהן
 וזה נאמר בהן 3אלה ומאי משמע דהא

 קשה הוא דכתיב 4ואת אילי הארץ לקח
גבי עריות נמי הכתיב 5אלה ההוא למעוטי (  ג

 מדות מכרת ואלא מאי עודפייהו דהתם
 אפשר בתשובה והכא חלא אפשר בתשובה
 וא״ר לוי קשה גזל הדיוט יותר מגזל גבוה
 שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה
 לחטא ואמר רבי לוי בוא וראה שלא כמדת
 הקב״ה מדת בשר ודם הקב״ה ברך ישראל
 בעשרים ושתים וקללן בשמנה ברכן בעשרים
 ושתים 6מאם בחקותי עד 7קוממיות וקללן
 בשמונה 8מואם בחקותי תמאסו עד 9ואת
 חקותי געלה נפשם ואילו משה רבינו ברכן
 בשמונה וקללן בעשרים ושתים ברכן בשמונה

 מוהיה

 אחד מעשרה בליטרא לי׳ ליטרא. מלישנא דמתני׳ דייק דקתני
 אחד לעשרה ולא קחני אחד מעשרה וא״ת אמאי לא תני
 במתני׳ אחד ממאה ונראה לרשב״א לפרש דלא מיחייכ גירומיו כלל
 מדאורייחא אלא כששוקל עשר ליטרין אבל כפחות מכאן אינו חייב

 מדאורייחא והא דחניא לקמן היה
 מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא לא
 יאמר שקול לי ג׳ רבעי ליטרא כוי
 לפי שהיה חייב הכרע על כל משקל
 ומשקל הני מילי גכי הכרעה דלאו

 דאורייתא ובמקום שנהגו:
 התם אפשר בתשובה. ודוקא
 בעריות שאין בהן ממזרוח
 אבל הבא על אשת איש והוליד ממנה
 בן או שאר עריות שיש בהן ממזרות
 זהו מעוות לא יוכל לתקן כדאמר
 י)(ביבמומ (לף כא)) וא״א כתשוכה
 וה״ר חיים אומר אע״ג שהוא מעוות
 לא יוכל לתקן מ״מ אפשר בחשובה
 (י) שצוה לו הקכ״ה מדלא צוה אלא
 לעשוח לו תשובה אבל גזלן שתשוכתו
 הוא שיחזיר המילה כדכחיב והשיב אח
 הגזלה וגו׳ והיכא דגזל לרכיס אינו
 יודע למי ישיב דאע״ג דאמרי׳(3׳׳ק דף
 צד:) יעשה בהן צרכי רבים מ״מ לאו

 חשובה מעלייחא היא:
 וקללם בעשרים ושתים. מוהיה
 אם לא תשמעו וגו׳ מכאן
 אין נראה לר״י פירוש רכ נסים גאון
 דסירש דהאי דמחלקיס וילך מאתם
 נצכיס כשיש שחי שבחוה בין ר״ה
 לסוכות בלא יו״ט אע״פ שהיא פרשה
 קטנה ומחברין מטות ומסעי שגדולות
 יוחר היינו משום דבעינן שיחמו שנה
 וקללותיה שיש קללות באחס נצביס
 ואין אנו רוצים שיכנסו תוכחות של
 שנה שעברה בשנה הבאה דהא הכא
 משמע דלא קרי קללות אלא באס
 בחקותי ובוהיה כי תבוא דקאמר מואס
 לא תשמעו עד ואין קונה אבל משם
 ואילך לא חשיבי קללות אבל נראה
 לר״י דלהכי אנו קורין לעולם אתם
 נצביס לפני ר״ה כדי להפסיק כפרשה
 בין קללות דשנה שעברה דוהיה כי
 מבוא לשנה הבאה ולכך נמי לעולם
 אנו קורים במדבר לפני עצרח כדי
 להפסיק בה בין קללות דאס בחקותי

 לעצרת שהוא ר״ה לפירות האילן שנדונין על הפירות והכי איתא במס
 מגילה (לף לא: ושם) דקורין קללות שכתורת כהניס לפני עצרת

 מנין

 עין משפט
 נר מצוה

 קבא א ב מיי׳ פ״ח מהל׳
 גנינה הלכה יג יד
 סמנ עשי! עכ טיש׳׳ע ח״מ

 סי׳ רלא סעיף יד:
 קכב ג מיי׳ שס הל׳ טז

 טיש״ע שס ס״ח:
 קכג ד ה ו מיי׳ שס הלי יג

 יד טיש׳׳ע שס סעיף יד:
 קכד ז ח מיי׳ שס פ״ז

 הלכה ינ סמג
 קגכ טוש׳׳ע ח״מ שי

 סעיף יט:

 לאדן
 ילא

 תורה אור השלם
 1 אבן שלמה וצךק יהיה לף
 איפה שלמה וצדק יהיה לך
 למען יאריכו ןמיף על
 האדמה אשר י; אלהיף נתן
 לך: דברים כה טו
 2 כי את כל ךזתועבת האל
 עשו אנשי הארץ אשר

 לפניכם ותטמא הארץ:
 ויקרא יה כז
 3 כי תועבת ין אלהיך בל

 עשה אלה בל עשה עול:
 דברים כה טז
 4 ויקדו מזרע המלוכה ויברית
 אתו ברית וןבא אתו באלה

 ואת אילי הארץ לקח:
 יחזקאל יז יג
 5 כי כל אשר יעשה מכל
 התועבות האלה ונכרתו
 הנפשות העשת מקרב עמם:
 ויקרא יח כט
 6 אם בחקתי תלכו ואת
 מעותי תשמרו ועשיתם
 אתם: ויקרא כו ג
 7 אני יי אלהיבם אשר
 הוצאתי אתכם מארץ מצרים
 מהיית להם עבדים ןאשביר
 מטת עלבם ואולף אתכם
 קוממיות: ויקרא כ ו יג
 8 ואם בחקותי תמאסו ואם
 את משפטי תגעל נפשכם
 לבלתי עשות את בל מעותי

 להסךבם את בריתי:
 ויקרא כו טו
 9 והארץ ךנעזב מהם ותרץ
 את שבתיתיה ?השמה מהם
 והם ירצו את עונם יען וביען
 במשפטי מאסו ואת חקתי
 געלה נפשם: ויקרא כו מג

 רבינו גרשום
 השאר: אטו משום דגמר
 בלבו לקנות. יקנה מעשר
 והלא לא הוציא בשפתיו לומר
 וה אני רוצה ולא הגביהו
 א״כ במה קנאו: דמקיים
 בנפשו ודובר אמת בלבבו.
 כדרב ספרא שהיה לו חמור
 למכור ובשעה שהיה קורא
 ק״ש בא אחד ואמר לו
 תנהו לי בכך וכך דמים
 ונתרצה בלבו ולא היה יבול
 להשיבו והוסיף לו עוד הלוקת
 דמים וכשגמר קריאת שמע
 אמר ליה בדמים ראשונים
 אמרתי בלבי לתנו לך לא
 אטול ממך התוספת ונתנו לו
 בדמים הראשונים: פיםקא
 הסיטון. היינו שקונה יין ושמן
 ומוליכו לשווקים ומוכרו:
 מקנח מדותיו אחת לל׳
 יום שמתייבש בתוכה השמן
 ובעובי אותו שמן כך המדד,
 חסידה. ובעל הבית שאינו
 מוכר כל כך תדיר. אחת
 לי׳׳ב חדשים מקנח: חילוף
 הדברים. כעה״ב הוא עשיר
 ויש לו יותר למדוד. חנוני
 שבכל יום ויום מודד מקנת
 אחת בשבת המדה וממחה
 משקלותיו דשמא נדבק בהם
 כלום ושוקלין יותר. אבל
 ביבש אין צריך לקנח כל כך
 תדיר: וחייב להכריע לו טפח.
 לגבי אוכל נפש מפני שיש
 בו פסולת: ואם שוקל לו עין
 בעין. בלא הכרע: נותן לו
 גירומין. תוספת משקל אחד
 מי׳ מליטרא לי׳ ליטרא בלח

 לפי שבכל משקל מידבק ממנו למאזנים ואינו ממצה לו. ואחת מכ׳ בליטרא לכ׳ משקלות ביבש. מוסיף לו גירומין לפי שאינו
 מדבק כל כך לכף מאזנים: מקום שנהגו למוד בגסה. מי שקונה סאה נוהגין לשוקלה ביחד: לא ימוד לו בדקה. כל קב בפני עצמו
 לפי שמודבק ממנו בכל פעם ומפסיד הלוקח: ומקום שנהגו למוד בדקה. שחייב להכריע לו בכל פעם טפח: לא ימוד לו בגסה.
 לפי שממעט בהכרעות. מקום שנהגו לגדוש. אינו רשאי למחוק כדמפרש בגמ׳: מנה״מ. רחייב להכריע לו טפת: להכי כתב וימנא
 אחריתי צדק דצדק משלך ותן לו. אלא מתני׳ דקתני דחייב להכריע לו טפח היינו במקום שנהגו אתת מי׳ בליטרא לי׳ ליטרין
 היינו אחד מקי: איבעיא להו היכי קתני אחד מי׳ בליטרא בלח לי׳ ליטרין בלח דהיינו אחר מקי. ואחד מעשרים א) בליטרא ביבש
 דהיינו אחד ממאתים לי׳ ליטרא דיבש. או דלמא אחד מיי במשקל בלח יהיב ליה נ) כי שקיל ליה אחד מי׳ משקלות דלח ואחד
 מכ׳ דיבש נמי תיקו: שזה. עריות: נאמר בהן אל. דכתיב את כל התועבות האל: וזה. במדות נאמר בהן אלה ה׳ יותר דכתיב כי
 תועבת ה׳ אלהיך כל עושה אלה כל עושה עול: גבי עריות נמי הא כתיב אלה. כמו במדות דכתיב כי כל אשר יעשה מכל התועבות
 האלה ונכרתו וגוי. ההוא אלה דעריות לא אתי אלא לאורוי־ דעריות אפשר בכרת למעוטי מדות מכרת. אלא הואיל דבמדות ליכא

 כרת מאי עודפייהו מדעריות איכא: דעריות אפשר בתשובה. דכל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כרת: ומדות לא אפשר בתשובה דאין תשובה מועלת עד שיחזור הגזילה וזה גול הרבה בני אדם ואין יודע [מאיזה] מהן: דגול הדיוט הקדים חטא למעילה. דכתיב ונפש
 כי תחטא ומעלה מעל בה׳ וכחש בעמיתו: ובגזל גבוה הקדים מעילה לחטא. דכתיב כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי הי: מאם בחקותי תלכו עד קוממיות. היינו מא׳ ועד ת׳: קללן בשמונה אותיות. ואם לא תשמעו ועד געלה נפשם הוי ח׳

 מעשרה בלח דייקינן ליה הלכך חסודי מחסרא והט קחני אחד מעשרה לעשרה כלח כן נראה כעיני. וטורח היה למנא להזכיר 3׳ פעמים עשרה
 וחיסר האחד: מתני׳ דקתני אחד לי׳ בלח ואחד לכי ביבש איבטיא להו היכי קחני כוי. ולפרוש, סיפא קאחי היכי קאמר מחני׳ אחד מי׳ בלח לי׳
 דלח והוא הדין אחד מכ׳ ביכש לכ׳ דיכש דהיינו חלק אחד מד׳ מאות: או דלמא אחד מיי בלח לי׳ דלח וכן אתד מי׳ ביבש לכי דיבש. דהיינו
 חלק אחד ממאחים ואחד מי׳ אחרוייהו קאי. ונראה משום שהלח נדכק ככלי ואינו מטיף לו הכל צריך להוסיף לו יוחר מביכש: עונשן של מדוח.
 אם עושה בהן עול: מעונשן של עריות. אס נכשל בהן: שזה נאמר בהן אל. עריות דכתיב את התועבות האל וכמדות כחיכ אלה דכחיכ כל
 עושה אלה כל עושה עול: ואלה קשה מאל. דמש״ה הוסיף הכתוכ כהן ה׳ לרכות ולהגדיל הקישוי: בעריות נמי כתיב. כל אשר יעשה מכל
 התועבות האלה ונכרתו [ויקרא יח]: למעוטי מדות מכרת. דס״ד אמינא כיון דעול מדות נקראו תועבות ה״א הרי הן בכלל כל אשר יעשה מכל
 התועכות אי לא כתכ אלה דמשמע מיעוט. ולא משום ג״ש דאסי׳ לא כתכ אלה לא דיינינן דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו אא״כ למדו מרבותיו ולא
 מק״ו דהאי אפשר בתשובה והאי לא אפשר כתשובה דאין עונשין מן הדין אלא ממשמעותו כדפרישית: ואלא מאי עודפייהו. דמדות טון דבעריות
 איכא כרת ובדידהו ליכא כרת: אפשר ליה בחשובה. עריות מועלת תשובה אי עכיד ליה תשובה מעלייתא כדכתיב(ירמיהו ג כב) שובו בניס שובבים ארפא
 משובוחיכס ואמרי׳ נמי (מכות לף כג.) כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן אבל מדות שגוזל את הרבים א״א לו בתשובה שהד תשובתו
 תלויה בהשבח גדלה דכחיב והשיב אח הגזלה(ויקרא ה< והוא אינו יודע למי יחזיר. ואע״ג דאמרינן נב״ק צל:] יעשה בהן צרכי רבים אין זו תשובה מעליא
 מאחר שאינו משיב לבעלים אלא שביררו לו המוטב: גזל הדיוט הקדים בו חטא למעילה דכחיכ(ויקרא ה) נפש כי החטא ומעלה מעל בה׳ וכחש
 כעמיחו וגו׳ 00 מיד החחלח הגזל קרי ליה חוטא משעח כפירה. וגט הקדש כחיב 1שס] כי חמעול מעל וחטאה כשגגה דאינו נקרא חוטא עד שנהנה:
 שלא כמדמ הקב״ה מדת בשר ודם. שהקכ״ה רחמן וברכתו מרובה מקללתו אכל אדם קללתו מרובה מברכתו: בעשרים ושתים. מאס כחקוחי
 עד קוממיות מאל״ף שבאם עד תי״ו שבקוממיות והיינו בעשרים ושתים אותיות שכאל״ף כי״ת לכד הכפולות. ומוי״ו עד מ״ס שמנה אותיות:

 מוהיה

 א) צ״ל ואחל מעשרים נליטרא לעשרים ליטרין לינש. לה״ני אחל מל׳ מאות. 5) נראה לצ״ל ט שקיל ליה אחל י׳ משקלות ללח ואחל כ׳ ליכש נמי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קבה א מיי׳ פ״יו מהל׳
 גניכה הלנה טו סמג
 עשי! ע3 טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רלא סעיף ח:
 קב־ ב מיי׳ שס הל׳ כ

 טוש״ע שס ס״נ:
 קבו ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 ס׳׳כ:
 קבח ד טוש״ע שם ס״ט:
 קבט ה ו מיי׳ שס הל׳ טו
 יט טיש״ע שס סעיף

 המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פט.

 ח ט י מיי׳ שס הלכה
 ט י טוש׳׳ע שס סעיף

 קל ז

 כמקום
 הקנה לו
 לומר לו
 גודשים

ץ שאין מוחקין נ  מ
 שגודשין. שאס
 סאה מטין אמו רשאי

 מחוקה הקניתי לך ואי

 תורה אור השלם
 1 וךדה אם שמוע תשמע
 בקול י; אלהיף לשכיר
 לעשות את כל מעותיו אשר
 אנכי מצוף היום ונתנף ץ
 אלהיף עליון על בל גויי
 הארץ: דברים כח א
 2 ולא תסור מכל הדברים
 אשר אנכי מעודו אתכם היום
 ימין ושמאול ללכת אחרי

 אלהים אחרים לעבךם:
 דברים כ ח יד
 3 והןה אם לא תשמע בקול
 ין אלהיף לשמיר לעשות את
 בל מעותיו ןךוקתיו אשר אנכי
 מצוף היום ובאו עליף כל

 הקללות האלה והשיגוך־:
 דברים כוז טו
 4 והשיבך י; מצרים באניות
 בדרך אשר אמרתי לף לא
 תיסיף עוד לראיתה
 והתמכרתם עזם לאייביף
 לעבדים ולשפחות ואץ קנדג

 דברים כח סח
 5 אבן שלמה וצדק יהיה לך
 איפה שלמה וצדק יהיה לך
 למען יאריכו ;מיף על
 האךמה אשר יי אלהיף נתן
 לך: דברים כה טו
 6 לא יהיה לך בביתך איפה

 ואיפה גדולה וקטנה:
 דברים כה יד
 7 לא יהיה לף בביםף אבן

 ואבן גדולה וקטנה:
 דברים כה יג

 כמקום שמוחקין אפילו הלוקח מוחזק
 לא יאמר הריני לוקחה גדושה:

 כדרך,
 איפה שלמה

 מוהיה אם שמוע. כפרשמ והיה כי מכוא: מוהיה אם לא השמע עד ואין קונה. חשוכ מר״ו עד ה׳ כל האלפ״א ביח״א דהיינו שחים
 ועשרים אוחיוח: מנין שאין מוחקין כמקום שגודשין. ואפי׳ מחיל קונה: ואין גודשין המקום שמוחקין. ואפילו מחיל מוכר: ה״ל
 איפה שלמה וצדק. משמע ללא גרסינן הכא וצדק אלא משלמה נפקא לן שצריך שיהא האיפה שלימה שלא יכא לידי רמאוח דאס עושין כן
 שמא יראו אותן אחרים ראמרו כך המנהג וירמה הלוקח את המוכר או המוכר את הלוקח והא ליכא למימר לכלא מחיל מיירי נרייתא

 דההוא מלא מעשו עולי) נפקא שגוזל
 1מוהיה אם שמוע תשמע ועד 2לעבדם וקללן

 בעשרים ושתים 3מוהיה אם לא תשמע עד
 4ואין קונה: מקום שנהגו למוה בגסה כר:

 (סימן אין מעיינין ואין גודשין באגרדמין
 ובליטרא שלשה ועשר נפש משקלות ממחק
 עבה לא תעשו לא יעשה) ת״ר מנין שאין

 מוחקין במקום שגודשין ואין גודשין במקום שמוחקין ת״ל
 ומנין אשאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים והריני גודש
 במקום שמוחקין ולהוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו ת״ל איפה שלמה
 וצהק יהיה לך ת״ר מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין ואין מכריעין במקום
 שמעיינין ת״ל אבן שלמה ומנין שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעין
 ולפחות לו מן הדמים והריני מכריע במקום שמעיינין ולהוסיף לו על הדמים שאין
 שומעין לו ת״ל אבן שלמה וצדק אמר רב יהודה מםורא 6לא יהיה לך בביתך
 מה טעם משום איפה ואיפה 7לא יהיה לך בכיסך מה טעם משום אבן ואבן אבל
 אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך ת״ר א*(לא) יהיה לך מלמד
 שמעמידין אגרדמין למדות ואין מעמידין אגרדמין לשערים דבי נשיאה אוקימו
 אגרדמין בין למדות בין לשערים א״ל שמואל לקרנא פוק תני להו מעמידין
 אגרדמין למדות ואין מעמידין אגרדמין לשערים נפק דרש להו במעמידין
 אגרדמין בין למדות גבין לשערים א״ל מה שמך ״קרנא תיפוק ליה קרנא
 בעיניה ״נפקא ליה קרנא בעיניה ואיהו כמאן םבר כי הא דאמר רמי בר חמא
 א״ר יצחק מעמידין אגרדמין בין למדות בין לשערים מפני הרמאין ת״ר היה
 מבקש ממנו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע
 ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ״ל ידמתקנינן מתקלי עד הכי ת״ר היה
 מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא לא יאמר לו שקול לי שלשה רבעי ליטרא
 אחת אחת אלא השוקל ליטרא ומניח רביע ליטרא עם הבשר ת״ר היה
 מבקש ממנו עשר ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת אחת והכריע
 אלא י שוקל לו כולן בבת אחת ונותן הכרע אחד לכולן ת״ר י נפש מאזנים
 תלויה באויר ג׳ טפחים וגבוהה מן הארץ שלשה טפחים וקנה ומתנא
ושל צמרים ושל זגגין תלויה באויר שני טפחים  שלה שנים עשר טפחים ח
 וגבוהה מן הארץ שני טפחים וקנה ומתנא שלה ט׳ טפחים *ושל חנווני
 ושל בעה״ב תלויה באויר טפח וגבוהה מן הארץ טפח וקנה ומתנא שלה
 ששה טפחים י ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוהה מן
 הארץ שלש אצבעות וקנה ומתנא שלה איני יודע ואלא הך קמייתא המאי

 אמר

 רבינו גרשום
 אותיות מן ו• ועד מ״ם: וקללן
 בכ״ב מוהיה ועד ואין קונה
 מן ו׳ ועד סוף א״כ וחוזר
 חלילה עד ה׳ היינו כ״ב
 אותיות: £יפ' איפה שלמה
 וצדק. בפי ששאר בני המקום
 מודדין כן יעשה ולא יפחות
 ולא יוסיף. שאם יגדוש והיה
 נוחנו בדמי מחוק היה עון
 ללוקח ואם היה מוחק במקום
 שגודש ומוכרו בדמי גדוש
 היה עון למוכר: ומניין שאם
 אמר הריני גודש במקום וכו׳
 ת״ל איפה שלמה וצדק. כשאר
 בני המקום שלא ישנה: שאין
 מעיינין. היינו גבי משקל: לא
 יהיה לך בביתך. ליטול שום
 ממון מה טעם משום אותו עון
 שהיה לו איפה ואיפה ואבן
 ואבן אבל אם יהיה לישראל
 אבן שלמה וצדק יהיה לו
 בביתו כל טוב: יהיה להאי
 דרשא נמי שמעמידין בית דין
 אגרדמים ממונה שוטר למדות
 שיעיין שיהיו כולן ישרות.
 ולא לשערים שכל אדם יש לו
 רשות להוקיר תבואתו אם יפה
 הוא משל חכירו וכל כך שלא
 ימעט המדה: מפני הרמאין.
 שלא יערב רעה ביפה וימכדנה
 ביוקר כיפה אלא היפה ימכור
 ביפה והרעה ברעה: דעד הכי.
 עד רביע: מתקנינן מחקלי.
 (לאוכלי נשפת). לפחות אין
 צריך משקל אלא לפי אומד:
 שקול לי ג׳ רבעים ליטרא כל
 אחת לבדו. מפני ההכרעות
 אלא שוקל לו במשקל הליטרא
 ומניח משקל רביע ליטרא
 עם הבשר הרי ג• רביעי
 בשר שוקלין ביתד: נפש של
 מאונים. גדולה ששוקלין בה
 דבר גדול כמו נחשת ובדיל.
 נפש היינו הלשון אותו צבת שאוחזין בו צריך להיות ארוך ג• טפחים והוא תלוי באויר ולאותו צבת חלוין המאזנים. וצריך להגביה
 כפות המאזנים ששוקלין בהן מן הארץ ג׳ טפחים שלא יבעט הכף שבה המשקל לאp ככח ויחויר מהרה למעלה ונראה הכף האחר
 מכריע ויאמר הרי כבר שקל. וקנה היינו הברול הארוך שתלוין בו הכפות צריך להיות ארוך י״ב טפחים: ומיתנא. היינו הרצועות
 שתולין בהן הכפות: י״ב טפחים. ושל תנוני ושל בעל הבית שמוכרין בהן חפצים: טורטני. משקלות ששוקלין בהן כסף וזהב: אלא

 הך קמייתא דקאמר של חנוני ושל בעה״ב דמאי. כלומר מה שוקלין בהן:

 לו את שלו בידים: ולפתות לו מן
 הדמים. תילתא דגודשא תילתא נשכת לה.]
 דהשתא לא אמי לרמות טון דפחת
 לו משער היוצא כולי עלמא ידעי
 דבשביל כך פחת לו דאין מנהג
 כעיר למחוק וכן כשמוסיף יודעין
 שבשכיל כך מוסיף דאין דרך לגדוש:
 ת״ל איפה שלמה וצדק. לטפויי אחא
 וצדק מכל מקום דאף זה יכול לבא לידי
 רמאוח דאיכא דחזי כמרידה ולא ידע
 לא בפחת ולא בתוספת. ובספריה
 יליף לכולהו מוצדק שהוא מיותר:
 מעיינין. לשקול עין בעין: לא יהיה
 בנימך. ממון. מה טעם משוס איפה
 ואיפה שלוקח כגדולה ומוכר בקטנה.
 בביתך קרא יחירא קדריש: אגל
 אבן שלמה. ואס בביתך אבן שלמה
 וצדק יהיה לך. ממון בדאמרינן
 בעלמא (נדה לף ע:ו מה יעשה אדם
 ויתעשר ישא ויתן באמונה: ת׳׳ר (לא)
 יהיה לך (בפיסך) וגוי. אב״ל קמזהר
 וקרא יתירא קא דריש דמצי למיכתב
 לא יהיה לך אבן ואבן ט אס אבן
 שלמה וצדק: אגרדמין. ממונה
 להלקות ולענוש מעוותי המדות: ואין
 מעמידין אגרדמין לשערים. שלא
 ימכרו ביוקר. סברא הוא דאינו צריך
 ראם זה רוצה למכור ביוקר אותו
 הצריך למעות יתן בזול וילכו הלוקחין
 אצלו וימכור זה בזול על כרחו:
 נפקא ליה קרנא בעיניה. ואע״ג
 דאמרינן במסכת שכת (דף קח.) דרכ
 לטייה כשבא מבבל ותהא ליה קרנא
 אקנקניה איכא למימר דגרמא ליה
 הא והא: מפני הרמאין. שמממינין
 עד שימכור אוחו המוכר בזול ואח׳׳כ
 מוכרין טוקר. ל״א מפני הרמאין
 המוכרים ביוקר ואומרים שהוסיפו

 מםורח הש״ם
 א) כס״י לימא, נ) נשכת קח.]׳
 ג) ס״א ל״נ נפקא ליה קדנא
 בעיניה דלא הוה ליה הט
 [ונערוך ערוך קר! א׳ גיס נפקא
 ליה ופי׳ קרן של נשר יצא בעינו],
 ד) נדקרא יט], ה) [תצא כה יד],
 ו) רש״ל מוחק מן קמ״ל עד ולא
 נהירא לי, י) [צ״ל לפני ד״ה
 וקנה], ח) [צ׳׳ל לפני ד״ה

 טורטני],

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ס דייה אלא וכו׳
 ומכריע הסייד ואח״כ מ״ה מאי
 קמ״ל הא ודאי מה שקונה
 שוקל לו הא קמ״ל למחקנינן:

 במדה או שנחן חטין יפוח למעלה
 ורעוח למטה או כל מיני רמאוח וכדאשכחן שהיו מעמידים פרהדרין שהיו מטן כעלי חנויות והיו אומרים להם מכרו כזול כמסכת יומא
 (דף ט.) (כירושלמי פ״א): מאי קא משמע לן. הא ודאי מה שקונה שוקל לו: הט גרסינן דמהקני מתקלי טד הכי. בית דין קדמונים החקינו
 המדוח עד כאן ופחות מכאן שוקלים במטבעות ואם יבא אדס לחקן בפחות אין שומעין לו פן יבואו לרמות ולומר זהו רביע ליטרא. אי נמי מתקני
 מתקלי בענין זה ולא שליש ליטרא ולא חמישית ליטרא מפני שמטעין בהן בפירוש רטנו חננאל: לא יאמר לו שקול לי אחת אתת. כל רביע
 בפני עצמו שאי אפשר לו שלא ישקול בריוח ומפסיד שאי אפשר לצמצם. ואימ דמפרש בשכיל ההכרעוח ולא היא ראם היה יכול לצמצם
 ההכרעות מד שיעורא הוה דרכיע הכרע ליטרא הוא מכריע שהרי ההכרעות הוא טפח מכריע רבע ליטרא שהוא דבר קל ואפילו במקום
 שנוהגין למוד בדקה הגי מילי מדומ אכל משקלוח אין דרך לשקול ט אס הכל טחד כמשקל הגדול: אלא שוקל לו ליטרא. ונותן
 ליטרא בכף מאזנים אחד והכשר ורכיע ליטרא ככף שניה דהשתא איכא ג׳ רבעי בשר. וכמקום שאין מכריעין עסקינן דאי מכריעין
 נמצא נוחן לו הכרע של אוחו רביע שנוחן עם הבשר בחנם וכמקום שמכריעין נוחן ג׳ רבעים כאחח ומניח כשר כשניה (א) ומכריע: י)(קא
 משמע לן דמחקנינן מסקלי עד הכי. שהחקינו מדח משקל עד כאן ואין המוכר יכול לומר ללוקח לא אשקול לך דכר מועט כזה שאתן
 לך הכרע כשטל מקח מועט זה אכל כפחוח מכאן אין דרך לשקול ולא יחן לו שוס הכרע דלא חשיב מקח בפחוח. ורבינו שמואל פירש
 דלא מתקניגן משקלוח מועטין דלמא אחי למיטעי בהו ואע״ג דבמדוח קטנוח אמרינן לקמן נצ.] דלא טעו אינשי שזה חללו מרוכה מזה
 ואיכא היכרא טוכא כמשקלות טעו ולא נהירא לי): ונותן הכרע אתד לכולן. משוס דאי אפשר לצמצם ומפסיד המוכר כדפרישית: נפש
 של מאזנים. הוא ברזל החלול שהלשון קבוע בו: תלויה באויר ג׳ טפתים. שיהו ג׳ טפחים מן הקנה לגג הבית. ובמאזניס גדולות
 ששוקלין כהן נחשת וכחל עסקינן כדלקמן [ע״ג] שהן תלויות כגג הכית וקכועוח שם לפיכך צריך הרחקח שלשה טפחים מן הגג שלא תגע
 כגג כשיכריעם: וקנה. הוא הקנה שהלשון קבוע באמצעיתו ושתי המיתנות תלויין בראשיו: ומיתנא. הן החכלים שהכפות תלויות כהן:
 י״ב טפחים. ד׳ טפחים הקנה וארכעה טפחים כל אחד מן החבלים התלויות בשני ראשי הקנה אבל אי הוי פחות אין מכריע המאזנים
ז שלשה טפחים. שלא יגע בקרקע בשעמ הכרעה: צמרים. מוכרי צמר י א 1 ה ה מ ו ג ג י (  בשביל דבר מועט ממוך שהמשקל מרובה: ז
 כמשקל: וזגגין. מוכרי כלי זכוכיח: טורטני. מאזנים של כסף וזהכ וקטנוח הן. טורטני הצורף קרוי כן. וכל אחח לפי מה שהן גדולוח
 צריכוח להרחיק מן הגג ומן הקרקע לפי ששוקל בהן משקל ככד ומכריע יותר: ה וגבוה מן האי; טפח. דכך צריך להכריע: שלש
 אצבעות. ואף על גב דאינו יכול להכריע ט אס שלש אצכעוח דכי אמרינן [לעיל פח:] דצריך להכריע טפח הני מילי כשר ומיני מאכל
 אבל באלו אינו צריך ט אס דבר מועט: איני יודע. תנא דברייתא קאמר ליה: ומתמה מלמודא ואלא הך קמייהא דמאי.
 כיון דקחשיב צמרים וזגגין וחנוניס ובעל הבית וצורפי זהב וכסף: (גפירוש זה העמול יש פרישות נכריות מהופך ומגולגל והספרים
 זה אשר הס כאלו וכאשר מצאגו כהעתק ישן דפסנו והלכנו אחריו):

 דיגרומי

 פי׳ רשב״ם העקרי
 והיה אם שמיע. כפ׳ ט חכוא:
 מוסיה אס לא השמע עד ואי!
 קונה. תשוכ אל״ף בית מד״ו
 דמוהיה אס לא תשמע עד
 סופו וחוור מלילה עד הוי׳׳ו
 רואי! קונה הרי כ״נ: ה״ל
 איפס שלימה. כמו שמודדי!
 בעיר: לפחוס. תילמא דקיי׳׳ל
 [שנת לה.] גודשא תילמא והלכך
 יפחות שליש הדמיס: היל
 וצוק. לטפרי אתא וצדק מכל
 מקום. ובספרי [תצא כה יד]
 יליף כולהו מוצדק וכ! נראה
 כעיני דמשלמה לא ילסינ! אלא
 שלא יעשה חסרה אכל מחוקה
 או גדושה שלמה קרינא כיה:
 מעייניו. לשקול עי! כעץ:
 במקום שמכריע׳!. טפת: לא
 יהיה. לו ממון כביתו מה טעס
 משים איפה ואיפה שלוקח
 בגדולה ומוכר כקטנה. ככיתך
 ימירא קא דריש. אבל שלמה
 וצדק יהיה לך ממון: ה״ר יהיה
 לך. לכ״ד קא מוהר רחמנא.
 וקרא ישירא קא דריש דמצי
 למיכמכ לא יהיה לך בטסך
 אכן ואבן גדולה וקטנה ט אס
 איפה שלימה וצדק: אגרדמים.
 ממונה על המדוח להלקות
 ולענוש מעוותי המדות: ואין
 מעמידי! אגרדמיס לשערים.
 שלא ימכרו ביוקר. מילמא
 כאנפי נפשה היא ולאו מקרא
 קא יליף אלא סברא היא שאס
 זה ימכור ביוקר יהו נמנעי!
 מלקנות ממנו: נפק ליה קרנא
 בעיניה לא גרסינן דלא הוה
 הט: מפני הרמאין. שמוכרי!
 כיוקר ואומרים שהוסיפו
 כמדה או שנת! חטי! יפות
 מלמעלה ורעות מלמטה או כל
 מיני רמאות וכדאשכת! שהיו
 מעמידין סרהדרין שהיו מטן
 כעלי תנרות והיי אומרים צהס
 מכרו בזול כמס׳ יומא 1ט.]:
 לא יאמר לו שקול ל׳ אחה
 אחת. כל רביע בפני עצמו
 דאיכא הכרעות טובא. ואפי׳
 כעיר שנהגו למוד כדקה ה״מ
 מדות אכל משקלות דרך לשקול
 הכל ביחד כמשקל הגדול:
 אלא שוקל לו ליטרא. ככף
 מאזנים אחד ורביע ליטרא
 וכשר ככף שניה דהשתא איכא
 שלשה רביעי כשר: מאי קמ״ל.
 הא ודאי מה שקונה שוקל
 לו: נראה בעיני דה״נ הא
 קמ־ל דמסקנ׳ מסקל׳. עד
 הט כ״ד קדמונים התקינו
 המדות עד כאן וכפתות מכאן
 שוקלים במטבעות ואס יבא
 אלם לתקן כסתות אי! שומעי!
 לו פ! יבאו לרמות ולומר
 זהו רביע ליטרא. ואע״ג
 דכמדות כלים אמרינ! לקמ!
 נצ.] דלא אמי למיטעי שזה
 חללו מרובה מזה ואיכא היכרא
 טוכא איכא למימר דכמשקלות
 אתי למיטעי. א״נ דמתקני
 מתקלי בעני! הזה ולא שליש
 ליטרא ולא תמישית ליטרא
 מפני שמטעין כה! וכן פירש
 רבינו מננאל: נפש מאזנים.
 הוא הברזל תליל שהשלשון
 (תלול) זקוף כתוכו: שלויה
 באויר שלשה טפחים. במאזנים
 גדולים מיירי ששוקלים נו בחל
 ונמשמ כדלקמן ןע״נ] ומילין

 אומן ביתד או בעמיד יה! קבועי! ותלדי! לשם וצריך שתהא המיחנא שהיא תלדה בהם ארכה שלשה טסשים דהו״ל תלוי באדר
 שלשה טפחים אכל כשהחבל קצר יכיל להטות המאזנים אילך ואילך. א״נ לכך תלוי באייר שלשה טסתיס שלא יגע כגג של מעלה:
 מגיה מן סארן. כפות המאזנים פ! יגעו בקרקע. הכל לסי מה שהמאוניס גדולות זו מזי צריך הרתקה יתירא שהרי מכריעים למעלה
 ולמטה הרכה מתוך שהמיתנא של כף ארוכה: וקנס. הוא שיש לו שתי מיתנות ששני כסות מאזנים תלדין בו והלשון קבוע מלמעלה
 באמצעיתן: סיסנא. שהכף תלד כו: שנים משר. אבל אי הר פחית אין מכריעין המאזנים נשכיל דבר מועט ממוך שמשקל מרינה:
 צמרים. מוכרי צמר שישקל(צ״צ כמשקל): ונגץ. עושי כלי זכוכית ואי! שוקלי! הרכה כיחד כצדעיצ: נמרטנ׳. הצורף קרר כ! שאימנתו

 שונות זה אומר ככה וזה ככה וכן יש עוד שלש הלכות כפרק

 לשקול כסף חהכ וקטנות ה!: איני יודע. תנא דכרייתא קאמר ליה: ומתמה מלמודא ואלא הך קמ״חא דמאי. כיון דחשיכ של צמרים ושל זגגים ושל חניונים ושל כסף וזהב הך קמייחא דקתני רישא נפש מאזנים כי׳ מה שיקלי! בי: יטירטנ׳. הס צורפי נחשת וברזל:



 מסורת הש״ם
 א) [צ״ל בגרמיני פי׳ מאזנים
 ששוקלין בהן בחל שמוק
 וזכוכית שחוקה. ערוך ערך
 גרמן א], ב) כלים פ׳ כ״ט
 מ״ה], נ) [צ״ל אשכרוע.
 ערוך], ד) [כלים פי״ז מט״ז
 תוספתא דכלים כ״מ פ״ז],
 ה) כ״מ דף ס׳׳א: ע״ש,
 ו) צ״ל מהנדזי. ערוך ערך
 הנלזן, ז) [עי׳ רש״ל], ח) 1שס
 איתא דמהנדזין כזיו, מ) ס״א
 משמונה, י) והתקינה. יענ״ן,

 תורה אור השלם
 1 מי חכם ריבך אלה נבון
 וידעם בי ישרים דרבי ין
 ועדקים ילבו בם ופשעים
 יבשלו בם: הושע יד י
 2 לא תעשו עול במשפט
 במרה במשקל ובמשורה:

 ויקרא יט לה

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ומצי לוג
 ורניעיח ותומן וחצי תומן:
 (ב) ישנ״ם ד״ה חוט וכו׳
 שתלרות כו המאזנים כגג
 כדתניא לעיל של חנוני ושל
 נעל הכית: «) ד״ה זו

 מדידת קרקע:

 לעזי רש״י
 אשטיי״ן [אישטיי״ןן.

 בדיל.
 פלומב״א. עופרת.

 דשטויר״א.
 מקל שמשתמשים בו

 להוריד את עודף המידה.
 בויישב׳׳ל [בוי״ש],

 תאשור.
 אשקומ־׳א [אישקומ״א].

 קצף.

 מוסף רש״י
 שלא ימדוד לאחד בימות
 החמה בו׳. אחין הנאין
 לחלוק אח השדה, לא ימדוד
 המודד לאמד נימות החמה
 ולאחד כימות הגשמים נאותו
 החכל, מפני שהחכל לח כימות
 הגשמים ומתפשט כל צרכו,
 וכימות החמה מתוך יוכשו
 הוא נגמר וכרן ;ב־מ םא:<.
 במשורה. מדח הלח היא,
 שלא ירתיח. אשקומ״א
 כלע׳׳ז, שממלא אח המדה
 כשמוציא את היין ולאחר זמן

 נמצאת מסרה (שם:!.

 פי׳ רשב״ם העקרי
 דיגרומני. נסחים שמוכרין
 תתיכות גדולות של מתכות
 ושוקלין מאה ליטרות ביחד:
 כדרך שאמרו. הני שיעורי!
 המאזנים: לעני! איסורי!.
 שאסור לשקול בה!: כך
 אמרו לעני! טומאה!.
 דאיכן מקכלין טומאה אא׳׳כ
 עשויי! כענין הזה דכיון
 דאסור לשקול כה! אינן
 כלי וכשכורין דמיין: חוט
 מאונים. הוא החוט שתלדי!
 בו המאזנים כדקתני לעיל
 [ע״א1: של חנווני ישל
 געה״ב סלויה באויר טפח.
 ולעני! טומאה נשנית במסי
 כלים נפ׳ כ״ט: קנה
 ומיסנא שלה איצמריכא
 ליה. לאשמועינן דכי היכי
 דהכא קחני איני יודע לגבי
 טומאה נמי איני יודע והוי
 טמא מספק ושארא כמו
 שמפרש השיעורים כברייתא

 דלא תנן נמס׳ כלים:

 פט: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא
 דיגרומי. הן צורפי נחושת וברזל נפחים ששוקלין תתיכות גדולות
 של מאה ליטראות ביחד: לענין איסורן. דאסור לשקול אם לא עשרין
 בענין זה: כך אמרו לטנין טומאתן. דאין מקבלין טומאה אם אין
 עשויין כך דלא חשיבי כלי כיון דאסור לשקול בהן: הגינא. במסכת
 כלים פרק כ״ט ולענין טומאה נשנית:
 חוט המאזנים של חנוני. הוא החכל
« כגג כדחניא לעיל ושל )  שחלויוח כו
 כעל הכית חלויה כאויר טפח וכיון
 דאשמעינן כשל כעל הכית דמקפיד
 כחוט שיהא ראר לשקול הוא הדין
 לכל הני דלעיל: קנה ומיסנא. שיעור
 קנה ומימנא אשמועינן ר׳ מני דאית
 להו הקפדה לענין טומאה כמו למשקל
 וכמקום דקמני איני יודע הר ספק
 טומאה והשאר כדקמני בברייתא
 דלעיל: דלא סגן. כמסכת כלים:
 בע!. כדיל אשטיי״ן: אבר. פלומכ״א:
 גיסטרון. מיני מתכות מעורבכיס:
 ולא של שאר מיני מתכות. מפני
 שפוחתין והולכיף): צונמא. אבן: ממק.
 רשטוייר״א בלע״ז שמוחקין כו את
 המדה: שהוא קל. ואינו נכנס כל
 כך במדה ולכך אינו מוחק יפה
 ומפסיד המוכר: אשברומ. כויישכ״ל:
 צדו אחד עב וצדו אתד קצר. מפני
 שהקצר נכנס כתוך התכואה ומוחק
 יפה והעב אינו נכנס כל כך ואינו
 מוחק יפה ואס צדו אחד עב וצדו
 אחד קצר כשהוא קונה ימחוק בעב
 וכשהוא מוכר ימחוק בקצר. אלא שניהן
 עכיס או שניהן קצרים כפי המנהג:
 בבה אחת. כפעם אחת וכמהרה
 שאינו מוחק יפה: מעט מעט. כגון
 מוחק רוחב טפח לבד ומגביה את
 המחק וחוזר וכובש אמ המחק ומוחק
 טפח. אלא בפעם אחח ובנחח א״נ
 כשתי פעמים כגון מוחק עד חצי
 המדה ומגביה המחק וחוזר ומוחק
 חצי המדה השני: על כולן. על כל
 מיני עוולות הללו: (ילמדו) שמא יאמרו
 כוי. ומתוך כך יבאו לרמות יותר:
 וקכעי גמרא אמרה. רכן יוחנן לבסוף
 או לא אמרה דמעיקרא הוה מססקא
 ליה אס יאמר או לא ולכסוף מי
 איפשיט ליה: דרכי הי. דברי תורה:
 וצדיקים ילכו בם. יזהרו בם שלא
 לרמות הכריות: יכשלו בם. ילמדו
 לרמות: זו«) מדת קרקע. שהרי מדת
 כלי כתכ לקמיה דהיינו משורה
 כדכתיכ ומיס כמשורה תשתה (יחזקאל
 ד): שלא ימדוד. לשני לקוחות שלקחו
 קרקע כשוחפוח או לאחד משני אחין

 אמר רב פפא א)אדיגרומי א׳׳ר מני בר פטיש כדרך
 שאמרו לענין איסורן כך באמרו לענין טומאתן
 מאי קמ״ל תנינא נ<גחוט מאזנים של חנוני ושל
 בעלי בתים טפח קנה ומתנא שלה איצטריכא
 ליה דלא תנן ת״ר יאין עושין משקלות לא של
 בעץ ולא של אבר ולא של גיםטרון ולא
 של שאר מיני מתכות אבל עושה הוא של
 צונמא ושל זכוכית ת״ר האין עושין המחק
 של דלעת מפני שהוא קל ולא של מתכת
 מפני שהוא מכביה אבל עושהו של זית ושל
 אגוז של שקמה ושל ״אשברוע ת״ר יאיץ עושין
 את המחק צדו אחד עב וצדו אחד קצר י לא
 ימחוק בבת אחת שהמוחק בבת אחת רע
 למוכר ויפה ללוקח ולא ימחוק מעט מעט
על כולן אמר רבן (  שרע ללוקח ויפה למוכר י
 יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא
 אומר אם אומר שמא ילמדו הרמאין ואם לא
 אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים
 בקיאין במעשה ידינו איבעיא להו אמרה או
 לא אמרה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמרה
כי ישרים דרכי ה׳ וצדיקים  ומהאי קרא אמרה 1
לא תעשו ת״ר 2 (  ילכו בם ופושעים יכשלו בם ה
 עול במשפט במדה במשקל ובמשורה במרה
 חזו מדידת קרקע טשלא ימדוד לאחד בימות

 החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל ישלא
 יטמין משקלותיו במלח במשורה כשלא ירתיח
 וק״ו ומה משורה לשהיא אחד משלשים וששה
 בלוג הקפיהה עליו תורה ק״ו להין וחצי הין
 ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי לוג
 ורביעית יא) וחצי תומן ועוכלא אמר רב יהודה
 אמר רב מאסור לאדם שישהה מהה חסרה או
 יתרה בתוך ביתו ואפילו היא עביט של מימי
 רגלים אמר רב פפא לא אמרן אלא נבאתרא דלא
 חתימי אבל באתרא החתימי אי לא חזי חתימה
 לא שקיל ובאתרא דלא חתימי נמי לא אמרן
 אלא דלא ״מהנדסי אבל מהנדסי לית לן בה
 ולא היא זימנין דמיקרי בין השמשות ומיקרי
 ושקיל תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה
 חסרה או יתרה בתוך ביתו ואפי׳ היא עביט של
 מימי רגלים םאבל עושה הוא סאה תרקב וחצי
 תרקב וקב וחצי קב ורובע ותומן וחצי תומן

 ועוכלא

 כדרך שאמרו לענק איםור כך אמדו לענק טומאה. מפרש ר״י
 כר מרדט דלענין ידוה קחני לה נטמא החוט נטמאו
 המאזנים אבל כף המשקלוח וקנה שיש להן כיח קיכול הרי אלו טמאים
 אפילו הן בפני עצמן ופריך מאי קמ״ל ומשני קנה ומיחנא דידיה

 איצטריכו ליה דלא תנן אע״פ שהמוט
 עשוי כחיקון אינו חשוכ יד אא״כ

 קנה ומיחנא עשרין כחיקונן:
 ולא בשל בעץ. אומר ר״ח דוקא
 משקולח ששוקלים בשר ושומן
 שהלחלוחימ מדבק בהן ומתייבש ולא
 מטעם שחיקה כדפ״ה אבל משקלוח
 ששוקלין כהן כסף וזהכ מוהר לעשוחן
 של מתכח אלא שצריך לחםומו עור
 מדאמר כהמוציא יין (שבח דף עט.)
 שלש עורוח הן מצה חיפה ודיפתרא
 ומפרש כדי לצור כה משקולח קטנה
 ואי בשל צונמא וזכוטח אמאי צריך
 עור אלא בשל מתכת מיירי וטעמא
 דהני לפי שהן חלוקין ואין מדבק בהן
 רכול להדיחן או לקנחן ועוד דאמרינן
 כהזהכ (כ״מ דף נכ. ושם< תנן התם
 סלע שנפסלה ׳)התקינו שיהא שוקל
 בה אלמא עושין משקל מסלע של
 מתכת ודוקא משקולמ קטנה ששוקלין
 בה כסף וזהכ צריך לחפות עור
 שבשחיקה מועטח יבא לידי הפסד
 גדול אבל שאר משקלות גדולוח
 ששוקלין בהן נחושת וברזל ועופרת
 שאין בא לידי הפסד גדול אא״כ
 ישחקו יוחר מדאי אין צריך לחופן וכן
 משמע בפ׳ ד׳ מיחוח (סנהדרין דף סח.)
 שלא היו מכסין אלא משקולת קטנה
 דאמר הכדור והאימום והקמיע
 ומשקולת קטנה מהו !וע״ע תוספות

 כ״מ נכ: ד״ה שיהא]:

 שלא יטמין משקלותיו במלח.
 פ״ה מפני שהוא מכטד ואין
 נראה לר״מ דמשמע דכמוכר איירי
 דומיא דכמשורה שלא ירחיח ומפרש
 רטנו חס לפי שהמלח מיקל המשקלות
 ושואכ כדאמרינן כירושלמי דמלח

 שואכ את המשקלות:
 ובמשורה שלא ירתיח. וא״ת
 פשיטא דגזל גמור
 הוא תיפוק ליה משוס לא מגזול ר״ל
 דאתא קרא להחחייכ משעת הרחחה
 ואע״פ שעדיין לא מדד וכי האי גוונא
 אמרינן כריש איזהו נשך(כ״מ דף סא0
 דלאו דכתיב כמשקלות ל״ל לטומן
 משקלוחיו במלח האי גזילה מעלייתא
 היא לעבור עליו משעת עשייה:

 שחלקו: לאחד בימוח החמה. ולאחר במקדש
 באותו חבל עצמו בימות הגשמים שבימות החמה החבל יבש וקצר יותר מבימות הגשמים. ורבינו חננאל פירש בימות הגשמים הקרקע
 כווץ וטמוח החמה הקרקע מתבקע בפתיחיו ומוסיף במדתו: במלח. שמכבידן: שלא ירחיח. שלא ישפוך המוכר את היין בחוזק
 ומגביה למוך משורחו של לוקח מפני שעולה הקצף אשקומ״א בלע״ז ונראה כמלא: ומה משורה שהיא. קטנה כל כך שלשים וששה
 יש כהן כלוג הקפידה תורה כרחיחה שלה שהיא פחוחה ממאה כלוג קל וחומר כרחיחח כלי גדול כגון הין או אפי׳ חצי הין או אפיי
 שלישית ההין כוי: וחצי תומן ומוהלא גרסינן בתוספתא נפ״ה ה׳׳ד]: תומן. שמיניח הקכ חצי לוג: טוכלא. לקמן [צ.] מפרש: שישהה.
 דזימנין דאמי למדוד ומיהו קרא לא אזהר גדולה וקטנה אלא כשיתקנה לו על מגת למוד כהן דאי לא תימא הכי מאי אצטריך ליה
 למימר: ואפילו היא עביט. דאיכא למיחש פעמים שרוחצו ומעביר טינופו ומודד כו הלכך אין לו תקנה אלא שבירה: דלא תתימי.
 שאין ממונה של מלך עושה חותם במדות הלכך אסור דאתי לרמרי: לא שקיל. לוקח ומותר לשהות: מהנדסי. הולטן ובאין ממונים
 של מלך לבדוק את המדות. כמו זימנין דמהנדסי בהדי הדדי באלו טריפות (חולץ דף מג.)״): דמתרמי בין השמשות. שהכל טרודין ואין
 רואהו. א״נ הלוקח עצמו מתוך טורדו אינו נותן אל לכו ומיקרי ושקיל והלכך יבא המוכר לרמומ בו: וחצי סאה לא גרסי׳. דהיינו
 תרקכ תרי וקכ היינו ג׳ קטן: ותצי תרקב. קכ ומחצה: וקב. דלא אתי למיטעי כחצי תרקכ כדלקמיה [צ.] דכחילחא לא טעו אינשי:
 ותצי רובע. היינו שמיניח הקב חצי לוג: מומן. איכא למימר היינו שמינית הלוג דלקמן 1שס] ועוכלא לקמיה מפרש אחד ״)מחמשה
 כרוכע. וקשיא לי דא״כ כמו שכתוכ כספרים שלנו מאי האי דקפריך לקמן נשם] תומן ועוכלא לא ליעבד ומשום דטעו אינשי בריבעא
 קסריך לה והאי לאו קושיא היא שהרי התומן גדול מן העוכלא יומר מכסלים אס שמינית הקכ הוא ואס שמינית הלוג הוא היינו
 עוכלא ועוד אס שמינית הקכ הוא היינו חצי רוכע. אלא הכי גרסינן בתוספתא ופ״ה ה״ל] ובפירושי רטנו חננאל קב וחצי קכ ורוכע ותומן וחצי
 מומן ועוכלא וכמה היא עוכלא אחד מה׳ כרוכע. ופירושה קכ ד׳ לוגין ולוג ו׳ טצים נמצא הקכ כ״ד ביצים וחצי קכ שני לוגין ורוכע
 היינו לוג ו׳ טציס כל רובע רובע הקב וכל רביעית שבגמרא רביעית הלוג וכן תומן שמינית הקב דהיינו חצי רוכע. וחצי רוכע לא גרס

 ליה
 סאה ותרקב. תרי וקב ג׳ קבין דהיינו חצי סאה וחצי תרקב וחצי רובע היינו רובע הקב שיהא לוג דהיינו ליטרא וחצי רובע היינו חצי ליטרא: ותומן. ב׳ אונקיות אחת מי׳ ברובע:

 עין משפט
 נר מצוה

 קלא א מיי׳ פ״מ מהל׳
 גנינה הל׳ ח ט י סמנ
 עשי! ענ טוש׳׳ע ח׳׳מ סי׳

 רלא סעיף יג:
 קלב ב ג מיי׳ סכ׳׳א מהל׳

 כליס הלי ה:
 קלג ד מיי׳ פ״ח מהל׳
 גניכה הל׳ ד סמג עשי!
 עכ טוש׳׳ע מ״מ סי׳ רלא

 סעיף י:
 קלד ה ו ז מיי׳ שס הלי ה

 ו טוש״ע שס סעיף ה:
 קלה ח מיי׳ שס פ״ז הלכה

 ט:
 קלו ט מיי׳ שס פ״ח הלי ג
 סמנ שס טוש״ע שם

 סעיף ימ:
 קלי י מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש״ע שס סעי׳ יא:
 קלח כ ל מיי׳ שם טוש׳׳ע

 שס ס״ו:
 קלט מ נ מיי׳ שס פ׳׳ז הל׳
 ג 1דז סמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ רלא סעיף

 ג:
 קט ס מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס סעיף ד:

 רבינו גרשום
 אמר רב פפא דגורמני.
 ששוקלין בהן ברזל שחוק
 וזכוכית שחוק: כדרך
 שאמרו לענין איסורין.
 כלומר באותן שיעורין
 עצמן שנתנו חכמים בנפש
 ובקנה ומיתנא שלא יבואו
 לידי איסור אונאה (אם יש
 להן) באותו שעור עצמו
 מקבלין טומאה שחשוב
 כלי: מאי קמ״ל תנינא. נסי
 לענין טומאה כי האי
 שיעורא. החוט של חנוני
 ושל בעה״ב. החוט. היינו
 תלויה כאויר טפח ומאי
 קמ׳׳ל ר׳ מני: קנה ומתנא
 שלה איצטריכא ליה דלא
 תני. לעני! טומאה
 שיעורייהו וקמ״ל דילפי׳
 להו מאיסורין: בעץ. בדיל:
 גיםטרון. מיני מתכות
 מעורבין יחד שלועזין
 מטל׳׳ו מפני שמתחסרין
 אגב משמושן: מפני שהוא
 מיקל. והוי פסידא דמוכר:
 שמכביד. והוי פסידא
 דלוקח: אשכרוע. לועזין
 בוס״ו: צדו אחד עב.
 למחוק בו כשמוכר:
 שמוחק. הרבה בדוחק: בבת
 אחת. במשיכה אחת: רע
 למוכר. שאין מוחק כל
 הצורך מעט מעט: רע
 ללוקח. א) שמדקדק הרבה:
 שלא ימוד לאחד. בחבל
 קרקע חלקו: בימות החמה.
p^n שהחבל יבש 
 ומתקצר לא ימדוד לחבירו
 באותו חבל עצמו בימות
 הגשמים מפני שהקרקע
 מלוחלחת מתפשט התבל
 והוי חלק של זה יתר משל
 חבירו אלא לשניהן מודד
 בימות החמה או בימות
 הגשמים: שלא יטמין
 משקלותיו במלח. מפני
 שנעשין כבדין: ובמשורה.
 וו מדת הלח: שלא ירתיח.
 כלומר שלא ישפוך לו כדי
 שיעלה חלאת הקצף למעלה
 לפי שנראית המדה כמו
 מלאה: שהיא אתד מל׳
 וששה בלוג. שכך שיערו
 חכמים: ואפי׳ היא.
 שעשאה אותה עביט של
 מימי רגלים. משום שמא
 אינו מוצא אחרת ויקחנה:
 לא אמרן. דאסור: אלא
 באתרא דלא חתימי. המרות
 כעין ששורפין אותן כולן
 בברזל אחד ומסמנין אותן:
 אלא דלא מהנדזי. שאין בני
 אדם ממונין שחוקרין
 ומחפשין על כל מי שמעוול
 0 מי זה ומענישין אותן:
 אפי׳ באתרא דמהנדזי.
 שמזריזין לעיין: לא ישהה.
 דזימנין דמתרמי ערב שבת
 בין השמשות שהממונין
 בבתיהן ואין מחפשין
 ומיקרי ושקיל האי באותה
 מדה: אבל עושה. מדות

 גדולות וקטנות כגון מדות

 א) אולי צ״ל שמוחק הרנה. 3) נראה דצ״ל על כל מי שמערל ועושה כמו זה ומענישין אותן.



 עין משפט המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא צ.
 נר מצוה

 קפא א ב מיי׳ פ״ז מהל׳
 גניבה הל׳ ז ממג
 לאין קננ טוש״ע ח״מ סי׳

 רלא סעיף ד:
 קמב ג מיי׳ שס הל׳ ז.
 קמג ד מיי׳ פ״מ מהל׳
 גניבה הל׳ יו סמג
 עשי! עב טיש״ע מ״מ סי׳

 רלא סעיף טו:
 קמד ה מיי׳ פי״ל מהל׳
 מכירה הל׳ א סמג
 לאין קע טוש״ע שס סעיף

 כ:
 קמה ו מיי׳ שס פט״ו
 הלכה א כ ועיין
 כהשגוח סמג שס טוש״ע

 מ״מ סי׳ רלכ סעיף א:

 תורה אור השלם
 ! והשקל עשרים גרה
 עשרים שקלים חמשה
 ועשרים שקלים עשרה
 וחמשה שקל המנה יהיה
 לכם: יחזקאל מה יב

 רבינו גרשום
 עוכלא. אונקרא וחצי וקורץ
 אותו חצי ורדגו והיינו
 אחד מח׳ ברובע דבין שלם
 לפלגא לא טעו אינשי:
 ומקשי׳ וליעבד נמי קביים.
 אמאי עביד חצי תרקב
 ולא קביים: ומשני משום
 דלמ׳ אתי לאחלופי קביים
 בתרקב: אי הכי. דחיישי׳
 דטעי בתלתא: קב נמי
 לא ליעבד דאתי לאחלופי
 בתצי תרקב. דשלישית גדול
 תצי תרקב מקב דתצי
 תרקב היינו קכ וחצי. אלא
 מדה דקב־ים גדולה מחצי
 תרקב רביע אלמא טעו
 אינשי בריבעא: אי הכי.
 דטעו ברביע: תומן ועוכלא
 לא ליעבד. דמשום דאתי
 לאיחלופי תומן בעוכלא
 דתומן גדול מעוכלא
 רביע דתימן ב׳ אונקיות
 ועוכלא אונקא וחצי נמצא
 דתומן גדול מעוכלא רביע:
 שלישית ההין ורביעית
 ההין לא ליעבד. משום
 דאתי לאיתלופי שלישית
 ברביעית הואיל דברביע
 טעי אינש (ורביע פתתו
 מדה): כהנים זריזין הן.
 ולא אתי לאיחלופי במקדש
 אבל בעלמא דאין זריזין
 לא: אילימא משום דאתי
 לאפקועי תרעא. דאי אתי
 לאוםופי על המדות יותר
 משתות קא מפקיע לשערים
 לפי כי המוכר (בכי המוכר)
 שקנה המדה בה׳ פשיטות
 רוצה להרויח עליו השתות
 כדאמר לעיל המשתכר
 אל ישתכר יותר משתות
 ועכשיו אם מוסיף על
 המדה שמגדילין אותה יותר
 משתות ויראה שאין המדה
 מלאה מאותה מדה א)
 שקנה ה׳ פשיטי אם ממלאה
 יתייקר מן אותן דמים
 וקאתי לאפקוע שערים
 ולייקר אותה מכמות שהיו
 רגילין לקנותה קודם לכן:
 אי הכי מאי חזית מיותר
 משתות. אפילו שתות נמי
 לא יוסיף דמצי למימר
 הכי נמי משום אפקוע׳
 תרעא: אלא משום אונאה.
 אין עושין יותר על שתות
 דאי הוה מוסיפין יותר
 משתות ונתן לו במדה
 ישנה והוא קצץ עמו מדה
 חדשה הוי ביטול מקח
 דיותר על ישתות בטל
 מקח ויהיה יכול לתזוד בו
 מי שנתאנה אבל שתות
 מוסיפין דלא ליהוי בטול
 מקח אלא מחזיר אונאה:
 והאמר רבא כל דבר וכוי.
 אלא מש״ה אין מוסיפין
 יותר על שתות: דלא ליהוי
 ליה פסידא לתגר. והא
 רוותא לא בעי למיהוה
 ליה בתמיה. וכי לכך הוא
 עשוי תגר דיקנה וימכור
 בלא ריוח: דזבן וזבי!

 תגר איקרי. ואין צריך ריוח אחר: אלא. ודאי בדין הוא שאין מוסיפין אפי׳ שתוח שלם כדי שירויח בו התגר מקצת משום טרתו. והא דאמר שמואל שתות קרא אשכח ודרשו דעד
 שתות רשות אבל מפני תקנת חנוני פוחתין. והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל. צרוף שקלים הללו ביחד תמצא ששים שקלים משקלם.
 ולכל שקל ושקל ד׳ דינר הרי למנה מאתן וארבעין דינר וכך היה שיעור מנה של קודש והמנה של חולין אינו כ״א כ״ה שקלים שעולין ק• דינר. ואיכא למישמע מהדין קרא תלת

 במקדש נמי לגזור. אע״פ שהיו צריטן למדוד שלישית ההין
 לאיל ורביעית לכבש יכולין היו למדוד נלוגין לחצי
 הין ששה לוגין לשלישית ההין ארבעה לוגין לרביעית שלשה לוגין:
 והשקל עשרים גרה. תימה והא כ״ד גרה הוי דגרה הר מעה
 כמרגומו עשרים גרה עשרין מעין
 (שמוה ל) ואמרי׳ (קמשי! יא: יב.) דסלע
 ד׳ דינרים ושש מעה כסף דיגר הוי
 כ״ד ואומר ר״ח דבימי חכמים הוסיפו
 שתות על הסלע דמעיקרא לא היה
 רק עשרים גרה והוסיפו עליו ד׳ גרה
 ולר״י נראה דיחזקאל הוסיף ד׳ גרה
 על הסלע ולעולם המנה של חול כ״ה
 סלעים ושל קודש נ׳ אלא שכמחלה
 היה השקל עשרים והוסיף עליו ד׳
 גרה וה״ק קרא והשקל שהיה החלה
 עשרים גרה ומאוחס שקלים יהיה
 לכס המנה עשרים שקלים חמשה
 ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל
 והיינו ששים שקלים כין הכל ולא
 איירי כשקלים שנימוספו שמאוחס
 לא היה המנה אלא חמשיס כפלים של
 חול (א) כשקלים שהיו קודם שהוסיף
 והא מקט קרא חשכון זה ולא רצה
 לכלול ששים שקלים יחד אומר ר״ת
 לפי שהיה להן משקלות אחת שליש
 מנה של קודש ואחמ מנה של הדיוט
 ואחה של רכיע מנה של קודש כמו
 שתרגם יונתן וסלעים עשרין מעין
 תלתות מניא עשרים סלעים מנא
 דכספא כ״ה סלעים רכיעית מניא ט״ו
 סלעין כולהו שימין מנא רכא דקודשא
 יהא לכון ולפי׳ ל״י קשיא דאין התרגום
 משמע כדכליו שאס יפלש תלתומ
 מניא דהשמא הוי עשלים סלעים
 שמקודם א״כ כמו כן יפלש מנא
 דכספא של חול של עכשיו הוי עשרים
 וממש סלעים של קודם לכן וזה אינו
 דהר שלשים של קודם לכן ורש״י פי׳
 בפירוש יחזקאל דמנא דכססא כ״ה סלעים מיירי כמנה של חול שהיה
 קורס משמע שרוצה לומר כפי׳ ר״י שנשתנה מנה של חול וקשיא דלמה
 ליה למינקט מנה של קודם טון ששינו אותו ראם לא היו אומן שלשה
 משקלות כאוחה שעה היה לו לכלול ששים שקלים יחד והר״ר
 משולם אומר דנקט קרא חשבון זה כנגד כרכמ כהנים טכרכך יש
 ט״ו טאר כ׳ טשא כ״ה ושמא כמדרש הוא כך רש ליחן טעם שלפי
 שמחברכין ישראל בנחינח שקלים עשה יחזקאל משכון זה כשקלים:

 כך

 ועוכלא וכמה היא עוכלא אחה מחמשה
 ברביע אובמדת הלח הוא עושה הין וחצי
 הין ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי
 לוג ורביעית ושמינית ואחד משמונה
 בשמינית וזהו קורטוב ולעביד נמי קביים
 באתי לאיחלופי בתרקב אלמא טעו אינשי

 תילתא אי הכי קב נמי לא ליעביד דאתי
 לאיחלופי בחצי תרקב אלא קביים היינו
 טעמא דלא עביד האתי לאיחלופי בחצי
 תרקב אלמא טעי איניש ריבעא אי הכי חצי
 תומן ועוכלא לא ליעביד אמר רב פפא מדות
 קטנות בקיאי בהו אינשי שלישית ההין
 רביעית ההין לא ליעביד נכיון דהוו במקדש
 לא גזרו בהו רבנן במקדש נמי ליגזור א)כהנים
אמר שמואל י אין מוםיפין על (  זריזין הן: נ
 המדות יותר משתות ולא על המטבע יתר
 משתות ג)הוהמשתכר אל ישתכר יותר משתות
 אין מוםיפין על המדות יותר משתות מ״ט
 אילימא משום אפקועי תרעא שתות נמי לא
 [אלא משום אונאה דלא ליהוי ביטול מקח
רבא יכל דבר שבמהה ושבמשקל ,  ייוהאמר ה
 ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר אלא
 דלא ליהוי פםידא לתגרא פםידא הוא דלא
 ליהוי ליה רווחא לא בעי יי זבן הבין תגרא
 איקרי ״אלא אמר רב חסדא שמואל קרא
 אשכח ודרש 1והשקל עשרים גרה עשרים
 שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה
 וחמשה שקל המנה יהיה לכם

 מנה

 ליה בהדייהו דהיינו מומן אבל שמינית לשון נקבה היינו שמינית
 הלוג והיינו דקתני לקמיה גבי לוג רביעית ושמינית אכל הכא גבי
 קב גרס רובע ומומן והחומן חצי לוג ג׳ ביצים וחצי מומן ביצה
 ומחצה: ועוכלא אחד מחמשה ברוגע. הקב כלומר אחד מה׳ בלוג

 היינו ביצה וחומש ביצה שהלוג ו׳
 כיציס וכן פירש רטנו חננאל ועיקר.
 והשתא לא עדיף חצי חומן על עוכלא
 ט אם חומש שחצי מומן כיצה ומתצה
 שהן ז׳ חומשין וחצי חומש דהיינו ה׳
 חומשין וה׳ חצאי חומש והעוכלא היא
 טצה וחומש טצה דהיינו ו׳ חומשין
 שהן ד׳ חומשין וד׳ חצאי מומש
 נמצא חצי חומן יחר על עוכלא חומש
 וחצי חומש טצה ואישחכח דלא עדיף
 מיניה ריכעא אלא חומשא והכי
 פרטנן לקמן חצי מומן ועוכלא לא
 נעביד דטון דטעו אינשי כריכעא
 כ״ש דטעו בחומשא: הין. י״ב לוג
 הוא דהיינו נמי הרקב: חצי ההין.
 היינו חצי חרקב: שלישיה ההין.
 דהיינו קב. לקמיה מפרש למה החקינו:
 רביעיח ההין. היינו שלשה לוגין. והא
 דלא עביד נמי חצי רביעית ההין
 דהיינו לוג ומחצה משוס דאמי למיטעי
 בחצי קב דיבש דהיינו 3׳ לוגין ואמרי׳
 לקמן דבריבעא טעו אינשי: ולוג.
: ותצי [  היינו נמי רובע הקב דלעיל נפט:
 לוג. היינו מומן דיבש: ורביעית.
 היינו חצי מומן דאמרן לעיל 1שס] ביצה
 ומחצה: ושמינית. היינו חצי ביצה
 ורכיע כיצה אכל יכש אין דרכו למדוד
 ככלי קטן כל כך אלא נמכר כאומד
 או כמשקל אם דכר יקר הוא: ומצי
 שמינית גרסינן כתוספתא [פ״ה ה״ד]. וזהו
 קורטוכ הנזכר כהרכה מקומו׳ מ׳ סאה
 חסר קורטוב שנפל לתוכו קורטוכ יין
 בס״ב דחולין (דף ט.) ובס״ק דמכות
 (לף ג:1: וליעביד נמי קביים. דליהוי

 שלישית הסאה כי היט דתקון שלישית ההין: ומשני אחי לאחלופי
 בסרקב. דהוא שלשה קבין וגדול שליש מקטיס רמדוד לו מוכר
 בקביים חחח חרקב: בחצי תרקב. דהיינו קב וחצי ואינו סחות
 מקביים שליש אלא רביע ואחי למיטעי: נראה בעיני דה״ג אי הכי
 חצי חומן ועוכלא לא גיעביד. שהחצי חומן אינו גדול אפי׳ רביע כי
 אס חומש כדפרישיח לעיל וכ״ש דאמי למיטעי: בקיאי בהו אינשי.
 שמחוך קטנוחו יודעין כהו לשער כמה מחזיק ולא אחי לרמוח:
 רביעית ההין. פחותה משלישיח ההין רביע ואחי למיטעי: כיון

 דהוו במקדש. כדאמרן לעיל (דף פו:) שנתות היו כהין עד כאן לפר עד כאן לאיל עד כאן לכבש דהיינו חצי ושלישית ורביעית ההין:
 אין מוםיפין על המדות כוי. אס כאו אנשי העיר להוסיף על כל המדות כין גדולות כין קטנוח לפי חשכון אחד מכור עד רביעית ולשכר
 מדות הראשונות דלא ליתי למיטעי אין מגדילין כי אס שתות יוחר שמי שהחזיק ה׳ ביצים יחזיק עמה וי. וטעמא מפרש לקמיה: והמשתכר.
 כגון חנוני הקונה יין ופירוח מן הסיטון הרכה טחד כדי למכור מעט מעט אל ישתכר יומר משמומ [וכגון שלא הוקר השער אבל אס
 לקח כשעת הגורן ועכשיו הוקיר ישתכר אפילו כפליים כסי שהשער הולך. ותקנח חכמים היא זו שלא ישתכר יומר]: משום אפקוטי
 תרעא. שמכיאיס מכואה לכאן כשיראו שהוסיפו המדות יוקירו ומשנכנס היוקר מוקירין יותר מכדי תוספת: שתות נמי לא ליעביד.
 משום האי טעמא גופיה: אלא. להט אין מוסיפין יומר משתות משוס דאותו מכר דהוי עכשיו אונאה אין שניהם חוזרין כשאין מוסיפין
 אלא שתות: ליהוי ביטול מקח. אס נוסיף יתר על שתות ולא נכון לעשות תקנה שיכטלו על ידה המכירות והיט דמי כגון הממרים
 שמכיאין תכואה לכאן רגילים לימן ה׳ קטן כה׳ [דינר] וכשהוסיפו המדות שתות והן לא ידעו יתנו כמו כן ה׳ קבין כה׳ דינר ונמצא
 שנחאנה שחומ דו׳ קבין יש כהני ה׳ ויחזיר לו פשוט ויהיה המכר קייס אבל אס הוסיפו על החמשה קבין קב וחצי הרי נתאנה יתר
 משתות ובטל המקח: והאמר רבא כוי. ואפילו אם יוסיפו על המרוח פחות משתוח ליהוי ביטול מקח: כל דבר שבמדה. שהוטעה
 כמדה אפילו פחומ מכדי אונאה דהיינו פחוח משחוח דהוי מחילה בחפץ הנמכר כאומד הכא חוזר משוס דטעומ גמור הוא ושניהן
 נמי חוזרין אלא משום דפחות מכדי אונאה הוי מחילה לגמרי לא נמכוין רכא אלא לאפוקי ממחילה ומיהו מקח טעוח הוי לחזור שניהן
 דהא לרבא ליח ליה חזרה במי שנמאנה טפי מן המאנה דססק רבא בפרק הזהכ (כ״מ דף נ.) הלכתא שתות קנה ומחזיר אונאה אבל
 כפחומ משתוח הוי מחילה וכיותר משתות שניהן חוזרין: דלא ליהוי פםירא לתגרא. שכא מעיר אחרת ואמרן דמשתכר שתות ובשלא הוסיפו
 ט אם שחוח והוא לא ידע ומכר כמו שהיה רגיל עד עכשיו לא איכד ט אם שחוח שהיה לו להרויח ולא הפסיד מקרן שלו
 כלום אכל אס הוסיפו יומר משתוח אימ ליה ססידא מקרן שלו: ומממה גמרא פסידא הוא דלא ליהוי ליה. כלומר להט חשו דלא
 יפסיד מקרן שלו כלום אכל לריוח שלו לא חשו חכמים אס לא ירויח: זבן וזבין תגרא איקרי. כממיה. משל הוא וכי לכך קנה
 התכואה רמוק מכאן שיחנגה כאן באומן דמים כדי שיקרא חגר ולהרויח אינו חושש הא ודאי אין לך פסידא גדולה מזו שטורח ואוכל
 ואינו מררח. והכי הוי להו למימר אין מוסיפין על המדוח שחוח כי אס פחוח משחוח כדי שיררח המגר פורמא: קרא אשכח.
 דאמר מוסיפין שחוח והלכך מוחר להוסיף שמוח דלא חייש קרא אחגר אס יטעה כחוספח ולא ירויח ומיהו יומר משחוח אין
 מיסיסין משוס פסידא דחגרא שהרי לא המיר הכמוכ [כן נראה הטעם כעיני]: השקל. סלע: עשרים גרה. מעומ קטנומ שיש
 מהן ה׳ בדינר: עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל. שלש חשכונוח הללו טהד המנה יהיה לכס רש לומר דיש
 מקומוה שהמנה חמשה עשר סלעים רש עשרים סלעים ויש ממשה ועשרים לכך נאמר שלשח המניס הללו המנה של קודש יהיה לכס:

 מנה

 מםורת הש״ם
 א) ושכת כ. וש״נ], ב) מנחות
 עז., ג) ןמנמומ שס כ״מ מ:],
 ר) קדושין מב: ג״מ נו:
 מנחות סט. עז., ס) ןנקדישין
 איחא רבה], ו) נג״מ מ:
 מנחוח עז.], 1) [מנחוח שס

 ככירומ ה.],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ס והשקל וכוי
 כפליס של חול אלא איירי

 בשקלים שהיו קודס:

 מוםף רש״י
 כהנים זריזין הן. כקיאין
 הן ככל, דכחינ בהן (דנריס
 לג) יורו משפטיך ליעקכ
 :שבת קיד:: שכולס היו

 כני חורה וחרדים :ש0 כ
 אי: דכיון שנכנס לעבודה
 כידוע שלמדוה, הלכוח קודש
-ערובין קד אין מוסיפין
 על המרות כוי. מדיח
 ימטכע כילהי נפקא מקראי
 דלקמן, אגל השחא הד ס״ד
 לשמואל סכרא קאמר להט
 פריך מאי טעמא ,מנחות עז
 מכת-י:. והמשתכר. כדכריס
.  שיש כהם חיי נפש ב־מ מ!
 מאי טעמא. אין מיסיפין
 על המדיח ייחר משחית
 :מנחות ש.!. משום אפקועי
 תרעא. שכשמגדיל המליח
 ייתר, מתחיל השער להתייקר
 מפגי יתרית המדות ומתיך
 שיחחיל להתיקר מעט הילך
 ימחיקר הרנה, דמי שאינו
 יידע חישפי המדיח סכיר
 דרענ נא לעילס ימחיקר
 ייתר רימר !urn חכתי,:,
 אלא. משיס הט אין מיסיפין
 ייתר משתית, משום אונאה
 דלא ליהוי ביטול מקח.
 דקי׳׳ל (נ״מ מט:ו אינאה
 שחיח קנה ימחזיר אינאה,
 יחר משחיח כטל מקח, הכא
 נמי החגר שמכר אח החכיאה
 אס לא ידע שהיסיפי על
 המליח ימכר לי כדי המדה
 הראשינה יוה קיכל נמלה
 גלולה, הט נתאנה שתית,
 ואעפ״כ קנה הלוקח ונותן לו
 למי אונאה ואין המוכר יכול
 לחזור כי, יחקנו כדי שיהא
 ללוקח מה לאכול :מנחות
. כל דבר שבמדה כו׳ ,  עז
 חוזר. משוס דקפיד עליה
 והט נתאנה נמדה ושם׳ שאין
 זה כשאר אונאות דקי״ל פחות
 משחות מחיל אינש, דהתם
 אין כל אדס יכול לצמצם
 הדמיס, אנל טיעה כמדה
 טעיח היא יאדעחא דהט
ז [קזמ0־an 1!. דלא י  לא מ

 ליהוי פסידא לתגרא.
 מפני החמריס שקונה חבואה
 נכסריס ימובר נעיר, שלא
 יפסיד, לפי שנני הכפרים
 מיכריס לי נמלה הראשינה,
 מלה כחמש סלעים, והיא
 מוכר נעיר בשש סלעיס,
 כדאמרינן שלא ישחכר יימר
 משתיח, ימחדש שאין החמר
 מטר התיספח של מדה מיכר
 נמדת העיר הנדולה, יאס
 נוסיף יותר על שתות מפסיד
 מן הדמים שהוא נתן נה
 ׳,מנחות עז מכת־׳:. רווחא
 לא בעי. דט מוסיפי[ שתות
 לא מפסיד ולא משתכר !שם:
 א״כ שאין התגר מררח כלום
 מה תקנה עשו לו !מנחות
. זבן וזבץ תגרא ס  ש
 איקדי. כתמיה, משל הוא
 לאמר לשוטה לקח נדמיס
 וחזור ומכור בלא שכר יחיקרי
 חגר !נ־ח ח ,. קרא אשכח
 ודרש. דגזירח הכחוכ
 היא (מנחות עז.:. עשרים
 שקלים חמשה ועשרים
 שקלים עשרה וחמשה
 שקל. הט ששיס שקליס,
 אותן ששים שקליס יהיה
 להס המגה, יסלע ארכפה
 זחיס הט ר״מ זחי דינרים
 היי נהאי מנה, יקי״ל דמנה
 דאנרייחא אינה אלא כ״ה
 סלעים שהם ק׳ ויויס נשםו.

 א) נראה לצ״ל שקנה בעל ה׳ פשיטי יתייקר מן איתן למים וטי.



 מסורת הש׳׳ם
 א) ומנתות עז. בכורות ה:],
 ב) במס׳ יבמית עט. כתופי
 ד״ס דונגר גרס דון, ג) [מס׳
 ד״א פ׳׳נו, ד) ויומא פג. ע״ש
 רש״יז, ה) ןתיספתא ע״ז
 פ״הן, ו) ותוספתא שס ע״ש־ן,
 1)1 ששיח רש״ש], ח) 1צ״ל אחר
 ל״ה והאמר], ט) נס״י מאתר,
 י) [צי׳ל לא יאצור לא יכניס
 וכו׳ ], כ) [צ״ל רכי יוסי אכל
 כסוטה מט: איתי רכ יוסף],
 ל)!וע׳׳ע מיס׳ נייק פג. דייה

 לשין],

 תורה אור השלם
 1 לאמר מתי יעביר החדש
 ונשביךה שבר והשבת
 ונפתחה בר להקטין איפה
 ולהגדיל שקל ולעות
 מאזני מרמה: עמוס ח ה
 2 נשבע ין בגאון יעקב אם
 אשבח לנצח כל
 מעשיהם: עמוס ח ז

 גליון הש״ס
 תום׳ דייה לםוריא בו׳ או
 לעול סודם־. נפנינו הגירסא

 שס פרסי:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) דשב׳׳ם ל״ה ישמע מינה
 וכו׳ שמנה שקליס ודינר
 ושליש דינר הוסיף אחל
 וכי׳: (ב) כא״ד ודינר
 ושליש דינר הס״ל:
 (ג) דייה רוז פסא לשון מדה.
 נ״כ וכיכמוח דף ע״ט ע״א
 כמוס׳ ד״ה דונגי משמע
 דלפירוש זה יש לגריס דון
 פפא ע״ש שינ מצאחי לקמן
 דף קכ״כ ע״א דכאן נכון ושם

 ניבמוח הוא טעוח:

 מוסף רש״י
 מנה מאתן וארבעין הוו.
 דהא ס׳ סלעי! חשינ נקרא
 והסלע ארנע זוזיס נמצא
 מאתן וארבעים הר, והאי
 קרא גני מנה של קודש קאי
 ביחזקאל !מוחות עז. מכתי״).
 מנה של קדש כפול
 היה. להד ליה מאתן והנך
 ארנעיס לטפי על מאתים
 תוספת הוא דהוסיפו שתות,
 לארבעים הד שתות של
 מאתים ישם וכעי־ז בכורות
 ר,.;. מוסיםין על המרות.
 דהייני מ׳ למאתיס של קידש,
 דכייחיה למאה של חיל כ׳
 ומנחות עז.ז. ושמע מינה
 שתותא מלכד. שלחמש
 מיסיפין הששי, דאי הד שחוח
 מלגיי לא היה צריך להיסיף
 ארבעים על מאחיס !שם!
 שעל ה׳ פעמים ארבעים
 הביאו מנחוין ארבעים פעם
 ששיח, ולא אמרינן שיחליקו
 המאחיס לשש חלקיס, דהר
 לכל חלק שלש ושלשים זחיס
 ושליש, ומאותן חלקים ניסיף
 אח השחוח על המנה, דהוה
 ליה שחוח מלגאו, ומההוא
 קרא נפקא מלוח ומטכע,
 למנה הר משקל וסלע הר
 מטכע נשם מכת״יו. שבתי
 אצר פירות. להפקיע שעריס

 צ: המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
 מנה מאתן וארבמין הוו. כתמיה וכי הוי המנה ששים שקלים דהיינו
 מאתן וארכעין דינר שהשקל ד׳ דינר והא קי״ל מנה כ״ה סלעים
 דהיינו מאה זוזי כדאמרינן (כמונות לף י.) לכמולה מאתים
 ולאלמנה מנה: לפול. חמשיס שקלים וחמשה שקלים המיותרין
 הן תוספת שתות שהוסיפו על מנה
 של חול חמשה סלעים על כ״ה דהיינו
 ל׳ סלעים וכשאמה כוסל אח של קודש
 הוי ששים שקלים: ושמע מינה
 מוסיפין על המדוה. ועל המנוכעומ
 וליכא איסורא משום רווחא דתגר
 דלא מררח מידי דאקראי כעלמא
 הוא שלא ישמע החגר וכמידי דלא
 שכיח לא חשו שהרי הכל ידעו
 שהוסיפו שחוח ולא יבאו לטעוח
 ומיהו אין מוסיפין יוחר משמוח
 דאיכא פסידא דמגר והכמוכ לא
 החיר. והאי ואין מוסיפין פי׳ כעלמא
 ואינו מחשבון שמע מינה מלח אלא
 פירוש הוא דאע״ג דש״מ דמוסיפין
 אסור להוסיף יוחר משחוח כדמפרש
 לקמיה דהאי חוספמ שמוחא מלכר
 הוא על חמשה שקלים הוסיפו ששי)
 מעלמא כגון על נ׳ שקלים דהיינו ה׳
 פעמים עשרה הוסיפו עוד עשרה
 והיו ששים אבל שחוחא מלגיו זהו
 שחחלוק אח החמשיס בששה חלקים
 ומגיע לכל חלק שמנה שקלים ודינר (א)
 הוסיף אחד מששה חלקים שכתוך
 הנ׳ על החמשיס והוי נ״ה סלעים
 ודינר >ב<: וש״מ שתותא מלבר. מוסיפין
 וכל שכן פחות וכלכד שישכרו מדות
 הראשונות אכל טסי אין מוסיפין משוס
 פסידא דמגר: כיילא. מדה: תלתא
 קפיזי. ט׳ לוגין דקפיזא הוא קב חסר
 לוג דהיינו ג׳ לוגין כדאמר כמסכת
 שכח (לף up דחק קסיזא בקבא:
 ״)יתר משתות. וזה נוסף על חצי חרקב
 שליש רחצי חרקב היינו קב וחצי שהן
 ו׳ לוגין. ואימ דמפרשי קפיזא לוג חלחא
 קפיזי ג׳ לוגין דהוה ליה חוספמ שליש
 על חצי קב דלעיל דהיינו שני לוגין:
 והאמר שמואל כוי. ה״נ הוה
 מצי לאקשויי והא אמי למיטעי בקב
 שהוא ימר רביע וללישנא קמא נמי
 הא אמי למיטעי במרקב דהוי י״ב
 לוגין וטעי איניש בריבעא אלא משוס
 דאמר שמואל בהדיא קסריך מינה

 כך אין מוציאין לםוריא. פי׳ הקונטרס משום דקסבר כבוש יחיד
 לא שמיה ככוש ואע״ג דלמאן דאמר שמיה כבוש מצינו שהחמירו
 כארץ ישראל יומר מכסוריא כדאמרינן בפ״ק דגיטין (לף ח. ושס<
 המוכר עבדו לסוריא כמוכר לחוצה לארץ אף על גכ דקסכר שמיה

 אימנה מאתן וארבעין הוו אלא שמע מינה

 תלת ש״מ מנה של קדש כפול היה ושמע
 מינה אמוםיפין על המדות ואין מוסיפין יותר
 משתות ושמע מינה =שתותא מלבר רב פפא
 בר שמואל תקין כיילא בר תלתא קפיזי אמרו
 ליה והא אמר שמואל אין מוםיפין על המדות
 יותר משתות אמר להו אנא כיילא חדתא
 תקיני שדריה לפומבדיתא ולא קבלוה
רוז (  שדריה לפאפוניא וקבלוה וקרו ליה נ
 פפא (סימן אוצרי פירות אין אוצרין ואין
 מוציאין ואין משתכרין פעמים בביצים מתריעין
אוצרי פירות ומלוי ג ,  ולא מוציאין) תנו רבנן ג
 ברבית ומקטיני איפה ומפקיעי שערים עליהן
 הכתוב אומר 1לאמר מתי יעבור החדש
 ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין
 איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה
 וכתיב 2נשבע ה׳ בגאון יעקב אם אשכח
 לנצח כל מעשיהם אוצרי פירות כגון מאן
 אמר ר׳ יוחנן כגון יישבתי אצר פירות אבוה
 דשמואל מזבין להו לפירי בתרעא חרפא
 כתרעא חרפא שמואל בדיה משהי לפירי
 ומזבין להו בתרעא אפלא כתרעא חרפא
 שלחו מתם טבא דאבא מדברא מ״ט תרעא
 דרווח רווח אמר רב יעושה אדם את קבו
אין אוצרין פירות ה (  אוצר תניא נמי הכי ה
 דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנין
 וםלתות אבל תבלין כמון ופלפלין מותר
 יבמה דברים אמורים בלוקח מן השוק אבל
 במכנים משלו מותר 5ומותר לאדם לאצור
 פירות בארץ ישראל ג׳ שנים ערב שביעית
 ושביעית ומוצאי שביעית ״ובשני בצורת אפי׳
 קב חרובין לא יאצור מפני שמכנים מארה

 בשערים אמר ליה רבי יוםי בר׳

 כבוש כדמוכח החס מכל מקום
 נראה לרשב״א כפירוש הקונטרס
 מדקאמר כשם שאין מוציאין לחוצה
 לארץ כך אין כוי משמע דסבר דלאו
 שמיה ככוש מדמשווה אותה לחוצה
 לארץ וטעמא דלא שמיה כבוש כדיליף
 כספרי כסוף פרשמ והיה עקכ כל
 מקום אשר תדרוך כף רגלכם וגו׳
 רליף המס דדוקא מה שיככשו בחוצה
 לארץ אחר שיכבשו כל ארץ ישראל
 לכס יהיה ודוד לא עשה על פי כ״ד
 אלא מדעחו וככש ארס גהריס וארס
 צוכה עד שלא ככש כל ארץ ישראל
 ולכך קרי ליה כבוש יחיד לפי שמדעתו
 עשה: לסוריא. סוריא היא
 ארם צוכה וארס נהרים ועל שס
 סוריא קרי ללשון ארמי סורסי
 כדאמרינן (נראשימ רבה פ׳ עה) אל
 מהי לשון סורסי קל כעיניך שהרי
 בחורה ובנביאים ובכחוביס חלק לו
 ככוד כחורה דכחיב יגר שהדותא
 וכנכיאיס דכתיכ כדנה תאמרון להון
 וככתוכים דניאל ועזרא אלמא סורסי
 היינו ארמי דלכן מארס נהרים היה
 ודניאל נמי לשון ארמי הוא כדכתיב
 וידברו הכשדיס למלך ארמית וא״מ
 לבסוף מרובה (כ״ק לף פג.) מניא
 בארץ ישראל לשון סורסי למה אלא או
 לשון הקודש או לשון יונימ ואמרי) רב
 יוסף בבבל לשון ארמי למה אלא או
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 ללשון סורסי לחוד ולשון ארמי לחוד
 ואומר ר״ת דלשון אחד הוא אלא
 שמתחלק לכמה עניניס כעין לעז
 שמשתנה בכמה מדינות ותדע
 דאוגקלוס תירגס עד הגל סהיד
 דגורא ולבן קרא לו יגר שהדותאל):

 חד
 חנינא
 לפוגא שמעיה פוק אצר לי פירי שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי
 שביעית ת״ר י,טאין מוציאין פירות מא״י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות
 שמנים וםלתות ר׳ יהודה בן בתירא מתיר ביין מפני שממעט את התיפלה וכשם
 שאין מוציאין מארץ לחו״ל יכך אין מוציאין מארץ ישראל לםוריא ורבי מתיר

 אכל ההיא פירכא מכללא דברייחא מהיפרכיא
 שמעינן לה: אנא כיילא חדתא מתקנינא. שאין כעיר הזאח מדה אחרת דליהוי תוספח ולא יכא לידי הפסד מגר וגם לא לטעומ כריכעא
 שאין בעיר הזאח לא חצי חרקב דליהוי מוסף עליו שליש ולא חרקב דליהוי פחות רביע דלימי למיטעי (כן נראה בעיני): ולא קבלוה.
 אע״פ שאין כעיר הזאת תרקכ וחצי תרקכ: רוז פפא. יג< לשון מדה הוא כאותו המלכות. ואית דגרס רז פפא כלומר עצח רב פפא
 ולא נהירא דאינו לשון גמרא: אוצרי פירות. שקוגין כשוק לאצרם למכור כיוקר וגורמין שמתייקר השער ואיכא הפסד עניים. ונראה לי
 דכעיר שרוכה ישראל מיירי: מפקיעי שמרים. מוסיסין על השער: מתי יעבור התדש וגשבירה שבר. כלומר נמכור כיוקר לסוף
 חדש אחר ימוח הגורן והיינו משקיעי שערים דלחדש לא מיקרי אוצרי פירות: והשבת ונפתתה בר. כלומר מתי תגיע שגמ השמטה
 ונפחחה אוצרוח כר והיינו אוצרי פירוח: להקטין. היינו מקטיני איפה: להגדיל שקל. נ״ל דהיינו מלוה כרכיח שמגדיל שקלו ע״י הלואח
 רכית דאי משוס להגדיל שקל ממש ממקטיני איפה שמעת לה וממאזני מרמה שמעמ נמי אונאת משקלות: וכתיב. כמריה נשכע ה׳ בגאון
 יעקכ וגוי: כגון שבתי אוצר פירי. כדי למכור לעניים כיוקר אכל כגון דאצר פירי כשעת הזול ומוכרן בזול לעניים בשעת היוקר כדלקמן
 אע״פ שגורס יוקר השער מותר: בתרעא תרפא. כשער המוקדם דהיינו כשעת הגורן: כי תרפא. כזול כדי שימכרו גס הכל רזדלזל השער
 כל השנה: שמואל. «)מאצר הוא לפירי של שדוחיו ומזבין להו בחרעא אפלא בעח היוקר כדחרעא חרפא בשעת הזול. ומיהו מן השוק לא
 הוה מאצר כשעמ הגורן דמ״מ מוקיר השער קצמ ויצא שכרו כהפסדו כן נראה כעיני ומיהו איסור ממש ליכא: טבא דאבא מדברא. טוכיס
 מעשה האב ממעשה הבן שהאב גורס מחחלה שלא יוקר השער דכיון דרווח והוזל השער רווח עוד כל השנה אכל משהוקר השער אינו יכול
 להזדלזל מהרה: את קבו. מה שמלקט משדוחיו ולישנא מעליא נקט כלומר אוחו מעט שנחן לו הקב״ה ואין איסור אלא שלא יקח מן השוק ע״מ
 לאצור ומיהו לפרנסת כיתו יכול לקנות אס אין לו משדותיו: ׳)ולא יכניס משלו. ומיהו ישייר לעצמו כדי הוצאתו לשנה: לאצור פירות.
 ג׳ שנים לקנות כששית לצורך ששית ושכיעית ושמינית למכור לעולם פן ימותו בשביעית ובשמינית ברעב דהא מפירות שמינית לא
 אכלי עד סוף השנה: לפוגא פוק אצר כוי. וכארץ ישראל היה וסכירא ליה קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לכא וכמאן
 דאמר במגילה (דף י.) שמעתי שמקריבין אע״פ שאין בית: מפני שממעט כוי. לנכנס יין יצא סוד: לסוריא. דכבוש יחיד לא שמיה ככוש:

 מהיפרכיא
 דחצדי וזרעי ורשאי להשתכר כשער: מפני שממעט את התיפלה. דע״י שכרות אתיא גו אתיפלות לשון: סוריא. משום דכיבוש יחיד היא שדוד כיבשה ולאו שמיה כיבוש: ורבי מתיר

 עין משפט
 נר מצוה

 קמו א ב מיי׳ ס״מ מהל׳
 גניכה הל׳ יז שמג
 לאדן קנכ ועשין עכ טוש״ע

 מ״מ סי׳ רלא סעיף טו:
 קמו ג מיי׳ פי״ד מהלי
 מטרה הל׳ י שמג
 לאדן קע טיש״ע ח״מ סי׳

 רלא סעיף כה:
 קמח ד מיי׳ שס הלכה ה

 טיש״ע שס סעיף כד:
 קמט ה מיי׳ שס טוש״ע

 שס וכסעיף כ:
 קנ ו מיי' שס הל׳ ה טוש״ע

 שס סעיף כד:
 קנא ז מיי' שם הל׳ ו:
 קנב ח מיי׳ שס וסמג שס

 טוש״ע שס סעיף כד:
 קנג ט י מיי׳ שס הל׳ ח

 טיש״ע שם סעיף כו:

 רבעו גרשום
 ש״מ דמנה של קדיש יש בו
 כפלים משל חולין. והואיל
 דאמרת דכפול הוא נמצא
 שאותן מ׳ הן יותר מן
 הכפילה. וש״מ ראותן
 ארבעין היינו תוספת
 שהוסיפו על המנה מ׳ היינו
 שתות על מאתן שלכל
 חמשים הוסיף עשר דהיינו
 שתוח היינו מ׳ למאתן.
 וש״מ רשתות דמוסיפין
 מלבר ולא מלגיו. רעל
 חמשים מוסיפין י׳ ולא
 שתות החמשים. שאינו
 עולה אלא לחי דינר ובי
 ׳שתות דינר: תקין כיילא בר
 ג׳ קפיזי. שהיתה מחזקת ג•
 רביעיות דהיינו ג׳ לוג:
 והאמר שמואל אין מוםיפין
 על המדות יותר משתות.
 ומר תקין דלא כהלכתא
 שלישית משום דאמרי׳
 לעיל אבל הוא עושה סאה
 וכוי. וחצי קב ב• רביעיות
 ונמצא שמוסיף השליש על
 המדה מכדרכה: אמר להו.
 אנא לא אתינא לסתורי
 מלתא דשמואל כלל דלאו
 משום תוספת עכידנא אלא
 כיילא חדתא מתקינא
 שמחזקת כך: רוז פפא.
 כלומר א) מדת רב פפא
 שחישב ברזי לבו. ואיכא
 דאמרי למדה היו קורין
 בלישנהול רוז: אוצרי
 פירות. כדי למוכרן ביוקר
 לאחר זמן: ומפקיעי
 שערים. שמוסיפין על
 השער: שבתי אוצר פירות.
 זה היתה אומנתו: היה
 מזב־ן פירא בתרעא חרפא
 כחרפא. שהיה מוכר
 תבואתו בימות הקציר
 באותו שער שהיה הולך
 בתחלה ולא היה מאצרו:
 ושמואל היה מאצרן ומובין
 להו בתרעא אפלא כחרפא.
 ׳שהיה מוכרו בסוף שנה
 והיה מוכר בשער שיל אפלא
 בזול כחרפא כמו ׳שהיה
 נמכר בשעת לקיטה: שלחו
 ליה דאבא טבא מברא.
 כלומר יותר חסידות היה
 עושה אבוה דשמואל שהיה
 מוכרן בחרפא כחרפא
 משמואל בדיה דהוה מאצר
 ומובן להו כאפלא כחרפא:
 מ״ט. משום דתרעא כיון
 דרוח רוח. דאע״ג דשמואל
 מקיל השער ונותן עכשיו
 בזול אינו כלום שאחרים
 אינן מרויחין השער כמותו
 ולכך עושה אביו יפה ממנו
 שכשמכר בתחלה אביו בזול
 פתחו האחרים נו השער
 אחרפא בזול. אבל הבן
 אע״פ שמרויח הוא השער
 אחרים לא מרווחי: עושה
 אדם את קבו אוצר. כלומר
 מה ׳שכונס משדהו רשאי
 לאצר אבל מה שלקח מן
 השוק לא: תניא נמי הכי.
 דאין אוצרין בלוקח מן
 השוק: מוצאי שביעית. עד

 א) יכ״ה בערוך ערך רז. ב) צ״ל פתחו האחרים ג״נ למכיר נתרעא חרפא בזול. ג) צ״ל דע״י שכרות אח׳ לידי תיפלות.



 עין משפט
 נר מצוה

 קנד א מיי׳ פי״ד מהל׳
 מטרה הלכה ת ועיין
 כמ״מ סמג עשין עכ טוש״ע

 ח׳׳מ סי׳ רלא סעיף כו:
 קנה ב ג מיי׳ שס הל׳ ד

 טיש״ע שס סעיף כג:
 קנו ד ה ו מיי׳ שס הלי ג

 טוש״ע שם סעיף ככ:
 קנו ז ח ט מיי׳ פ״כ מהל׳
 תענית הל׳ יל טיש׳׳ע

 א״פ סי׳ תקעו סעיף י:
 קנח י כ ל מ מיי׳ פ׳׳ה
 מהל׳ מלטס הלכה ט

 סמג לאדן רכ:

ם (המשך) רשו נו ג  רבי
 מזומנת שקמה תחתיה:
 ואמר המור״ה מנו בייתיה.
 היינו מקוננות שמקוננת
 לה ויושבת במקומה: 3)
 שעשה ללי בניו ול• בנות.
 שהי־ לו. ששים משתאות
 משנולדו. ובשלתן חוצה
 לבנותיו עשה ל׳ משתאות
 וכשהכניס בניו לתופה עשה
 ל׳ משתאות. הרי כאן
 ק״כ 0 משתאות: אמר
 אבצן למה איזמנינן. הא
 אין לו בנים שיזמנני
 לתופתן שהוא כפרדה
 עקרה שאין לה בנים:
 מהו בחייו. של אבצן:
 בחייך ילדה איתתך ןשיתין
 שיתין למה ליך] ואיכפיל
 ואוליד חד רטב דמשיתין
 זריז כנגד מנוח אמר
 שהיה לו שמשון שהיה
 טוב משישים בנים הללו
 לפי שהיה אומר כך
 אבצן אירע לו כך.
 ואית דמפרשי ליה כנגד
 אבצן ממש שהיו לו
 ששים בנים וכולם מתו
 בחייו ואח ״כ היה לו
 בן שיצא ממנו דוד
 מלך ישראל שה־ה טוב
 מכולן: וסימן לגירסא טמא
 טמא. אמתלא שהיתה אמו
 של המן שהיה טמא
 היתה בת עורב שהוא
 טמא: טהור טהור. בת
 כרנבו כמו כרים שהן טהור
 היא היתה אמו של אברהם:
 לתשובה המינין. שידעו
 ויכירו שלא נכחד דבר
 מתלמידי חכמים: כותא
 וקדרו. מקומות הן: עיברא
 זעירא. אותו מעבר קטן:

 כ1 נראה לססר כאן וצ׳׳ל מאה
 ועשרים משתאות. שעשה ללי
 בניי ולי בנותיו שהיי לו. ששים

 משתאות משנוצרו.
 גו מסי׳ לנינו הלוה נראה ללא
 גטס כגמ׳ אחד כבית אניו
 ואחל כנית חמיו יגס מסי׳
 הרשכ״ס ל״ה לכל אתל נראה
 קצת ללא הי׳ גורס כן ודי״ק.

 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא צא.
 חד אמר על חד תרי. וא׳׳ת מאי איריא ביצים אפי׳ שאר דברים
 נמי כדאמרי׳ (לעיל לף צ.) המשתכר אל ישמכר יותר משתומ
 ותירץ ריב״ס דמיירי אפי׳ טרח דהיכא דאיכא טירחא יכול להשתכר
 יותר משתות כדאמרי׳ כהמפקיד (כ״מ לף מ:) איכא טירחא ודמי
 ברזנייתא ולרשב״א נראה דהכא מיירי
 אפי׳ בביצים שאינו לוקח מן השוק
 אלא מחרנגולח שככיחו דכי האי

 גוונא כשאר דכריס שרי:
 אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח
 כוי. חימה אם אינו מוצא
 ליקח אפי׳ אלף סאה כסלע מה יעשה

 כיון שאינו מוצא ליקח:
 הדרן עלך המוכר את הספינה

אין משתכרים ב (  אמהיפרכיא להיפרכיא ת״ר א

 בארץ ישראל בדברים שיש בהן חיי נפש
 כגון יינות שמנים וםלתות אמרו עליו על ר׳
 אלעזר בן עזריה שהיה משתכר ביין ושמן
 ביין םבר לה כר״י בשמן באתריה דר׳ אלעזר
 בן עזריה נשכיח מישחא ת״ר יאין משתכרין
 פעמים בביצים אמר מרי בר מרי פליגי בה
חד אמר על חד תרי יוחד אמר  רב ושמואל ה

 תגר לתגרא ת״ר ׳מתריעין על פרקמטיא >א< ואפי׳ בשבת א״ר יוחנן ״כגון כלי
 פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל אמר רב יוסף טוהוא חל וקם עשרה
א״ר שמעון  בשיתא ת״ר ג)־אין יוצאין מארץ לחו״ל אא״כ עמדו סאתים בםלע 8
 אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח כאבל בזמן שמוצא ליקה אפי׳ עמדה םאה
בן יוחאי אומר לאלימלך מחלון וכליון גדולי הדור (  בסלע לא יצא וכן היה ר״ש ג
 היו ופרנסי הדור היו ומפני מה נענשו ממפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ
 ״שנאמר 1ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי מאי הזאת נעמי א״ר
 יצחק אמרו חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחו״ל מה עלתה לה וא״ר יצחק אותו
 היום שבאת רות המואביה לארץ ישראל מתה אשתו של בעז והיינו דאמרי
 אינשי עד דלא שכיב שיכבא קיימא ה<מנו בייתיה אמר רבה בר רב י<הונא
 אמר רב אבצן זה בעז מאי קמ״ל כי אידך דרבה בר רב הונא דאמר רבה בר
 רב הונא אמר רב מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו שנאמר 2ויהי לו
 שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ
 וישפט את ישראל שבע שנים ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות אחד
 בבית אביו ואחד בבית חמיו ובכולן לא זימן את מנוח אמר כודנא עקרה
0 תאנא וכולן מתו בחייו והיינו דאמרי אינשי בחייך דילדת ) י  במאי פרעא ל
 שיתין שיתין למה ליך איכפל ואוליד חד דמשיתין זריז(םי׳ מלך אברהם עשר
 שנים שנפטר נתנשא לבדו) אמר רב חנן בר רבא אמר רב אלימלך ושלמון
 ופלוני אלמוני ואבי נעמי כולן בני נחשון בן עמינדב הן מאי קמ״ל שאפי׳
 מי שיש לו זכות אבות אינה עומהת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ
 ואמר רב חנן בר רבא אמר רב אמיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו אמיה
טמא טמא טהור טהור אמיה דדוד (  דהמן אמתלאי בת עורבתי וסימניך ו
 נצבת בת עהאל שמה אמיה דשמשון צללפונית ואחתיה ״׳נשיין למאי נפקא
 מינה לתשובת המינים ואמר רב חנן בר רבא אמר רב עשר שנים
 נחבש אברהם אבינו שלש בכותא ושבע 5ייבקרדו ורב דימי מנהרדעא
 מתני איפכא אמר רב חםדא עיברא זעירא הכותא זהו אור כשדים ואמר
 רב חנן בר רבא אמר רב אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם
 עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו אוי לו לעולם שאבד

 מנהיגו
 זרע [אח] זרעך ולערכ אל חנח ידך(קהלח יא) דמהכא נמי דרשי׳ ליה וכדמפרש קרא טעמא כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה וגו׳ אכל אי לא
 אמר לן אכצן זה כועז הוה אמרי׳ אכצן לא נשא אשה אמרת וכועז נמי מעולם לא היו לו אשה וכנים עד שלקח רוח: מאה ועשרים
 משתאות. לששים כניס וכנות: לכל אחד ג׳ סעודות. סעודמ אירוסין שהיא מצוה כדאיחא כססחיס (דף ממ.) וסעודמ נשואין. כל שבעת
 ימי המשתה קרי סעודה אחח. יש לשונוח אחרים ואין כהן ממש: כודנא עקרה. פרדה עקרה: במאי פרעא לי. אין לו כניס שיזמין לי
 לסעודתן: וכולן מתו. ולא גרס תנא ומסקנא דמלתא דרבה כר רכ הונא היא והכי הוה קיס להו: בחייך דילדח שיחין. שסופן למות:
 למה ליך. מה בצע בלידחן: איכפל. ונסיב אשה אחרת: ואוליד חד דמשיתין זריז. והיינו עובד שהוליד בועז מרומ ויצא ממנו דוד
 מלך ישראל. ואיכא דסחרי ליה כשמשון דזריז משיחין דאכצן ולא נהירא כלל: ושלמון. אכי כועז כדכחיב [רות ל] ושלמון הוליד אח בועז:
 ופלוני אלמוני. משמע ליה שס הגואל כדכחיכ נשס] סורה שכה פה פלוני אלמוני: בני נחשון. כדכחיב נשס] ונחשון הוליד את שלמון ושלמון הוליד
 וגוי: זכות אבות. אלימלך כן נחשון שהיה נשיא וחסיד: אימיה דאברהם כוי. לפי שאמוחן של יצחק ויעקכ הוזכרו צריכין אנו לידע
 שס אס אכרהס. ואגכ גררא נקט אימיה דהמן לפי ששמומיהן שרן: כרנבו. כריס מצאן טהורין הן ואברהם טהור. עורב טמא הוא
 והמן נמי טמא היה: אימיה דדוד. לפי שכל אמהות של מלכים כתובות בנביאים הוצרך לפרש גס אס דוד: אימיה דשמשון. משום
 דאיירי כה קרא טוכא וכתיכ נמי לאכיו ולאמו לא הגיד נשופטיס יד] הוצרך לפרש שכל הדכריס האלו שואלין המינים מה טעם אין אנו יודעין
 שמותן: ואחהיה גשיין. כך שמה ואגכ גררא דאימיה נסכה: לתשובת המינים. ששואלין לנו יוחר כאלו מנשים אחרות כדפרישית
 טעמא ואנו משיבין להן שמסרו לנו הנביאים בעל פה: נתבש. שחבשו נמרוד. ובאגדה ראיתי דחרח אביו חבשו בשביל שהיה
 מאכר צלמיו: טמא וקרדו מקומות הן. וכל זה להודיע חיכמו של אכרהס אכינו: עיברא זעירא. כך שמו וזהו אור כשדים
 שהושלך שם אברהם אבינו והרואה צריך לברך ברוך שעשה נסים לאבותינו כמקום הזה כדמנן כהרואה (כרמת לף נל.<:

 מנהיגו

 מהיפרכיא. אחרונה של א״י להיפרכיא ראשונה של סוריא דטון
 דסמוכיס כל כך מותרין: אין משחכרין. לקנות יין ושמן וסלתוח
 מבעה״ב למכור בשוק אלא בעה״כ עצמו ימכור לצריכין כמו שימכור
 לחנוני ומיהו לקנוח חטין ולעשות סת מותר דטון דאיכא טירחא

 שרי אבל למכור הדבר בעין כמו
 שקונה אומה מבעה״ב אסור דהא
 בעה״ב נמי מצי מזבין ליה בלא טורח:
 סגר ליה כר״י גן גתירא. הלואי
 שיוקיר ולא יקנו ממנו: פעמים.
 לקמיה מפרש: גגיצים. נ״ל משוס
 דביציס אין כהס חיי נפש כל כך
 וגס טורח מרובה ודוח מועט הוא
 לעני המחזר בעיירוח לק נוח ביצים
 ולכך התירו לו להשתכר יותר משחוח:
 על תד תרי. מה שלקח כדינר לא
 ימכור כשני דינרים: תגר לתגרא.
 אלא תגר ראשון ימכור לצריכין אבל
 לא לחגר אחר דיש כאן ריוח שתי
 פעמים לתגר ראשון ולתגר שני
 ומוקירין יותר מדאי אכל כשאר
 דכריס מותר שאם יוקיר זה ימצא
 אחרים שימכרו כזול: מתריעין.
 כחסלה: על פרקמטיא שהוזלה.
 הכגדיס טוטם שהוזלו דאין כאן
 הפסד לעניים אס יוקירו: והוא דזל.
 כל כך דקים עשרה בגדים בדמי
 שיתא שהוזלו קרוכ לממצה: אין
 יוצאין כוי. שמפקיע עצמו מן המצוח:
 מתה אשתו של בועז. ולאשמועינן
 אחא שהקב׳׳ה מקדים רפואה למכה
 רש לו לארס לבטוח בהקב״ה: עד
 דלא שכיב שיכבא. קודם שימוח
 המת: קיימא מנו בייתיה. עומד
 ומזומן כבר הממונה על ביתו ועומד
 כמקומו: אבצן. מן השופטים הוא
 בספר שופטים ניב]: מאי קמ״ל. מה
 ריוח יש בדבר ומה אנו למידין שום
 מצוה מכאן: הדרבה בר רב הונא
 כוי. דקאמר שכל בניו [של אבצן]
 מתו כחייו ומדקאמר אכצן זה כועז
 וכחב ככועז שנשא רוח ואע״ס שהיו
 לו עדיין בניס הרבה אשמעינן
 (יכמות סכ0 שאס נשא אדם אשה
 ככחרוחו ישא אשה כזקנוחו כמו
 שעשה אכצן דהיינו כועז לפי שהיה
 ירא שמא ימותו בניו מאשתו ראשונה
 כחייו ולא יהיה לו זכר וכתיב בבקר

 מסורת הש״ס
 א) [תוספתא ע״ז פ״ה],
 ב) !תוספתא שס],
 ג) [כתוספת׳ לית׳ כן יוחאי],
 ד) עיי רש״א שמוחק שנאמר],
 ס) גי׳ הערוך מנוכיתיה
 בחיבה אחח ופי׳ המוומנח
 לביתו ר״א מקיננת, ו) נ״א
 יצחק, ז) [קדושין ע:ז.
 ח) נ״א נשיק, ט) [ני׳ ערוך

 כריו],

 תורה אור השלם
 1 ותלכנה שתיהם עד
 באנה בית לחם ויהי
 כבאנה ביה לחם ותהיס בל
 העיר עליהן ותאמרנה
 הזאת נעמי: רות א יט
 2 ויהי לו שלשים בנים
 ושלשים בנות שלח
 החוצה ושלשים בנות
 הביא לבניו מן החוץ
 וישפיט את ישךאל שבע
 שנים: שופטים יב ט

 גליון הש״ס
 נמרא אפר ר״ש. ככ״מ הלי
 מלטס היה הנירסא אמר
 רשכ״א. וכן משמע לכאורה
 דהא סתס ר׳׳ש הוא רשב״י
 יאיך שייך עלה וכן היה
 רשב״י. אילם מצינו כזה כר״ה

 דף ד׳ ע״א נדה דף מז:

 הגהות הב״ח
 (א) נטי על פרקמטיא
 שהוזלה ואפי׳ בשנת:
 (ב) שפ במאי סרעא לי וכולן
 כצ״ל ותיבת תאנא נמתק:

 רבינו גרשום
 מהיפרכיא להיפרכיא.
 כלומר מפלך אל פלך
 משום דסמכי אהדדי וכעיר
 עצמה דמיין: ביין סבר
 לה כר׳ יהודה בן
 בתירא. דלמעט את התיפלה
 מותר: שכיח משחא טפי.
 ואע״ג דמשתכר לא מפקע
 השער כלום: תד אמר
 אין משתכרין בביצים
 פעמים. דאין משתכרין
 בביצה שני ביצים: וחד
 אמר תגר לתגרא. שלא
 ימכרנה חנות אתד לחנות
 אחר שישתכרו ב׳ פעמים
 בביצים: סתריעין על
 הפרקמטיא. כעין שרגילין
 להתריע על עצירת גשמים
 כך מתפללין ומתריעין על
 הפרקמטיא שלא תיזול
 משום דאיכא הפסד בעלי
 בתים: והוא דזל וקם
 י׳ בשיתא. שהיו נותנ־ן
 י׳ בגדי פשתן באותן
 דמים שקנו ו׳ דהשתא
 איכא הפסד גדול מש״ה
 מתריעין: אין יוצאין. א)
 מפני רעב מא״י לחוצה
 לאp אא״כ נתיקרו החטים
 שעמדו סאתים בסלע דודאי
 רעב ויוצאין: אפי׳ עמדה
 סאה בסלע. דיוקר גדול
 הוא לא יצא: מה עלתה
 לה שאין בידה כלום:
 קיימא מנו בייתיה. איכא
 דאמרי מי שיתמנה במקומו
 בביתו ומשל הוא. כלומר
 עד שלא מתה אשתו
 של בועו היתה רות

 א) אילי צ״ל אין יוצאין מפני
 היוקר מא׳׳י לחי״צ וכו׳

 לוודאי יה״ רעכ ייוצאין.



 מםורת הש״ם
 א) [ניכית ;ח. ע״ש],
 ג) מעטי! יט:, ג) [צ״ל ייאש
 ושרף], ד) נ״א, ה) [אסתר נ],

 ו) [רות א],

 תורה אור השלם
ו יל הגדלה והגבורה  1 ל
 והתפארת והנצח יהדוד־
 בי כל כשנדם ובאךץ לף יל
 הממלכה והמתנשא לבל

 לראש:
 דברי הימים א כט יא
 2 בלעמך יזנילך קבוציך
 ואת בלם ישא רוח יקח
 הבל והחוסה בי ינחל ארץ

 וייךש הר קדשי:
 ישעיהו נז יג
 3 ושם האיש אלימלך
 ושם אשתו נעמי ושם שני
 בניו מחלון וכליון אפךתים
 מביר. לחם יהוךה ויבאו

 שדי מואב ויהיו שם:
 רות א ב
 4 ויוקים ואנשי ביובא
 —אש ושרף אשר בעלו
 למואב ולשבי לחם

 והדברים עתיקים:
 דברי הימים א ד כב
 5 מצאתי ךוד עבדי בשמן

 קדשי משחתיו:
 תהלים פט כא
 6 וכמו השחר עלה ולאיצו
 המלאכים בלוט לאמר
 קום קח את אשתף ואח
 שתי בנתיך הנמצאת פן

 תםפה בעון העיר:
 בראשית יט טו
 7 המה היוצרים וישבי
 נטעים וגדרה עם המלך

 במלאכתו לשבו שם:
 דברי הימים א ד כג
 8 ותבא בת שבע אל
 המלך שלמיה לדבר לי על
 אדנלהו ויקב המלך
 לקראתה וישתחו לה וישב
 על בטאו רשם כסא לאם

 המלך ותשב לימינו:
 מלכים א ב יט
 9 וזרעתם את השנה
 השמינה ואכלתם מן
 התבואה לשן עד השנה
 התשיעת עד בוא תבואתה
 תאכלו לשן: ויקרא כה כב
 10 ואכלתם לשן נושן השן

 מפני חדש תוציאו:
 ויקרא כו י

 הגהות הב״ח
 (א) נם' נלא שריפא נ״נ ס״א

 שרפה:

 מוםף רש״י
 והמתנשא לכל לראש.
 לכל הקס להיות לראש
 הוא מתנשא, כלומר שהוא
 גוזר ומעמידו ;ברכות
 נח.!. ריש גרגותא. כור,
 הממונה על המופרין
 חפירות למלאותן מים כדי
 להשקוח בהן שדוחיהן >שמ׳.
 מדלית איםר. מאין מעות

 !תענית ימ:1.
 הדק עלך המוכר את

 הם*עה

 צא: המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא
 (מנהיגו) קברינטא. המוליך את הספינה: ריש גרגוחא. שר דברים הללו. שיצאו מתלון וכליון לחו״ל וע״י כך באה רות ונשאת
 הממונה על הבורות מי ידלה ממנו היום להשקות שדותיו ומי למחר לבועז ונולדו מלכי כית רול: עתיק יומין אמרן. מאתו יצאו ככושיס:
 ושררה קטנה היא. ומדכתיכ לך ה׳ הממלכה והמתנשא יליף לה כלומר שבועת אביהם. שלא לשתות יין ולא לבנות בתים כדכתיב
 על ידך הממנשא לכל דכר אפי׳ לגרגומא לראש הוא על פיך: בזעקך (בירמיה לה): לנטיעה. הלוך וגדול כדכמיכ נדה״א מחעל כסא ה׳ למלך:
 שגדרו. לעשות סייג לתורה: הכי
 גרסי׳ במלכותו של שלמה בן בנו של
 בן בנה. כלומר שלמה כן דוד שהוא
 בנו של ישי שהוא בן עובד בנה:
 לאמה של מלכות. שיצאו ממנה כל
 המלכים: בלא םלמנטון. דסלמנטון
 אין מניח ליישן התכואה אלא מרקיכה:
 רצינסא. חולעמ המרקיכ אמ
 החכואה: שדיפא. מממממח החכואה
 ואין יכולה להחיישן: מצפין לחדש
 כוי. דהכי קאמר קרא ואכלתם מן
 התבואה ישן עד קרוב לימות הקציר
 ולא עד ככלל: שכלה. היינו ע״י
 רצינמא שמרקיכה ומכלה אותה:
 טד שתבא מאליה. שתתכשל המכואה
 יפה ולא יהו צריכין להקדים קציר
 ולעשות קליות: ישן שרע. היינו
 שדיפה אבל שלם הוא הגרעין אלא
 שממחמס: הכי גרסי׳ ואכלסם ישן
 מלמד שכל המיושן וכוי. דמשמע
 הישן יאכלו רניחו החדש להתיישן:
 דרכן ליישנן. חטה ויין: אין דרכן
 ליישנן. כגון מיני פירות שמרקיכין:
 ם״ל ישן נישן מכל מקום. שנה הכתוכ
 להודיע שבח א״י שאפי׳ אותן שאין
 דרכן ליישנן יחיישנו ויחקיימו: היאך
 נוציא כוי. דהכי משמע וישן מפני
 חדש מוציאו בעל כורחכם שלא יהיה
 לכס מקום להצניע החדש ואע״פ
 שהישן טסי מעלי יוציאוהו מסני החדש
 שהחדש ראוי להחיישן טפי מן הישן
 שככר נתיישן: עתיקא. ישן:

 הרסנא. דגים קטנים:

 הדק עלך המוכר את הספינה

 מגהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברינטא
 א״והמתנשא לכל לראש אמר רב חנן בר

 רבא אמר רב אפי׳ ריש גרגותא משמיא
 מוקמי ליה אמר רב חייא בר אבין א״ר יהושע
 בן קרחה חם ושלום שאפי׳ מצאו סובין לא
 יצאו ואלא מפני מה נענשו שהיה להן לבקש
 רחמים על דורם ולא בקשו שנאמר 2בזעקך
 יצילוך קבוציך אמר רבה בר בר חנה אמר
לא שנו אלא מעות בזול ופירות  רבי יוחנן א
 ביוקר אבל מעות ביוקר אפי׳ עמדו ארבע
 םאין בסלע יוצאין (םימן םלע פועל חרובא
 טליא אמרין) כ<דאמר ר׳ יוחנן נהירנא כד הוו
 קיימין ארבע סאין בסלע והוו נפישי נפיחי
 כפן בטבריא מדלית איסר ואמר רבי יוחנן
 נהירנא כד לא הוו מיתגרין פועליא למתח
 קרתא מריח פיתא מייתין ואמר רבי יוחנן
 נהירנא בד הוה בצע ינוקא חרובא והוה
 נגיד חוטא דדובשא על תרין דרעוהי ואמר
 ר׳ אלעזר נהירנא כד הוה נטיל עורבא בשרא
 ונגיד חוטא דמשחא מריש שורא ועד לארעא
 ואמר רבי יוחנן נהירנא כד הוו מטיילין
 טליא וטלייתא בשוקא כבר שית עשרה
 וכבר שב עשרה ולא הוו חטאן ואמר ר׳ יוחנן
 נהירנא כד הוו אמרין בי מדרשא דמודי להון
 נפיל בידיהון דמתרחיץ עליהון דיליה דילהון:
 כתיב 3מחלון וכליון וכתיב 4יואש ושרף רב
 ושמואל חד אמר מחלון וכליון שמן ולמה
 נקרא שמן ״(שרף ויואש) יואש שנתיאשו
 מן הגאולה שרף שנתחייבו שריפה למקום
 וחד אמר יואש ושרף שמן ולמה נקרא שמן

 מחלון וכליון מחלון שעשו גופן חולין וכליון שנתחייבו כליה למקום הניא
 כמאן דאמר מחלון וכליון שמן דתניא מאי דכתיב ייויוקים ואנשי כוזיבא
 ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים ויוקים זה יהושע
 שהקים שבועה לאנשי גבעון ואנשי כוזיבא אלו אנשי גבעון שכזבו ביהושע
 ויואש ושרף אלו מחלון וכליון ולמה נקרא שמן יואש ושרף יואש שנתיאשו מן הגאולה שרף שנתחייבו שריפה
 למקום אשר בעלו למואב שנשאו נשים מואביות וישבי לחם זו רות המואביה ששבה ונדבקה בבית
 לחם יהודה והדברים עתיקים דברים הללו עתיק יומיא אמרן ״[דכתיב 5מצאתי דוד עבדי וכתיב 6שתי בנותיך
 הנמצאות]: 7המה היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם המה היוצרים אלו בני יונדב
 בן רכב שנצרו שבועת אביהם יושבי נטעים זה שלמה שדומה לנטיעה במלכותו וגדרה זו סנהדרין שגדרו
 פרצותיהן של ישראל עם המלך במלאכתו ישבו שם זו רות המואביה שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן
 בנה שנאמר 8וישם כסא לאם המלך וא״ר אלעזר לאמה של מלכות ת״ר 9ואכלתם מן התבואה ישן בלא םלמנטון
 מאי בלא סלמנטון רב נחמן אמר בלא רצינתא ורב ששת אמר בלא (א< שדיפא תניא כותיה דרב ששת תניא
עד  כותיה דרב נחמן תניא כותיה דרב נחמן ואכלתם ישן יכול יהו ישראל מצפין לחדש מפני ישן שכלה ת״ל 9
 בא תבואתה עד שתבא תבואה מאליה תניא כותיה דרב ששת ואכלתם מן התבואה ישן יכול יהו ישראל
 מצפין לחדש מפני ישן שרע ת״ל עד בא תבואתה עה שתבא תבואה מאליה ת״ר 10ואכלתם ישן נושן מלמד
 שכל המיושן מחבירו הוי יפה מחבירו ואין לי אלא דברים שדרכן ליישנן דברים שאין דרכן ליישנן מנין ת״ל ישן
 נושן מכל מקום וישן מפני חדש תוציאו מלמד שהיו אוצרות מלאין ישן וגרנות מלאין חדש והיו ישראל אומרים

 היאך נוציא זה מפני זה אמר רב פפא כל מילי עתיקא מעליא לבר מתמרי ושיכרא והרםנא:

 הדרן עלך המוכר את הספינה

 יצילוך קבוציך. ע״י שתזעק לקבץ
 הנדחים תנצל: אבל מעוח ביוקר.
 שהפרקמטיא זלה מאד יוצאין כדמפרש
 טעמא לקמיה: נהירנא. זכורני:
 מדליה איםר. לקנוח כו לחם: מריח
 פיחא מייהין. שרוח מערכיח מנשכת
 ומכיאה רית הפת שהוא טוכ מאד
 למזרמ העיר ומיימין מחוך ריח טוב
 מרוכה כן נראה בעיני. ויש מפרש
 מחוך חאומ רעכון: מטיילין.
 משתקין: טליא וטלייתא. נער
 ונערה: דמודי להון. לעוכרי כוככיס
 מתרצה להן כמה שאומרים נפיל
 בידיהון אלא כל דבריהן יסמור:
 דמחרחין. בוטמ. שע״י שמתגלה להן
 לוקחין כל מה שיודעין משלו כדכתיב
 כחזקיה ויראם את [כל] כית נכאתו וגר
 (מ׳׳ב כ): ייאש ושרןו. בדברי הימים:
 שנתתייבו כליה. על שיצאו מא׳׳י:
 חולין. חו״ל ארץ טמאה היא: מאי
 דכחיב ויוקים ואנשי כוזיבא וגוי. בני
 יהודה קא חשיב ואזיל בדברי הימים
 ואיכא למימר דכל הני דקחשיב משבט
 יהודה היו מצד האס או מצד האכ:
 זה יהושע. ושמא אמו מיהודה
 כדכמיכ נמי איש יהודימ אמו מיהודה
: ואנשי כוזיבא. הכי 03  (מגילה דף י
 קאמר מי שהקים שכועה לאנשי
 כוזיכא דהיינו יהושע אכל אנשי
 כוזיכא לא משכט יהודה הם שהרי
 כנענים היו שכיזבו ביהושע: אלו
 מחלון וכליון. שהיו משבט יהודה
 בני אלימלך בן נחשון: שנחיאשו מן
 הגאולה. שיגאלם הקב׳׳ה מן הרעב
 כדכתיכי) כי פקד ה׳ את עמו לתת להם
 לחם סבורים היו שלא יפקדס: וו
 רוח המואביה. שנקראח על שבט
 יהודה כלומר בניס שיצאו ממנה:

 עין משפט
 נר מצוה

 קנט א מיי׳ פ״ה מהל׳
 מלכים הלכה ט סמג

 לאדן רכ:

 רבינו גרשום
 שאבד קברניטה. הספן
 המנהיגה: ריש גרגותא.
 שממונה על הדולין: משמי.
 פוסקין לו אותו שררות:
 שאפי׳ מצאו מחלון וכליון
 סובין. שיוכלו להתפרנס
 לא היו יוצאין מא׳׳י
 לחו״ל: שנאמר בזעקך
 יצילוך קבוציך. כלומר
 כשתועק ותחפלל על
 קבוציך הנקבצים עמך
 בעירך מיד אתה נענה
 ותהיה אתה ניצול עמהן
 שזכותן מסייעתך: אמד ר׳
 יותנן לא שנו. דאין יוצאין
 אלא מעות בזול ופירות
 ביוקר: נהידנא. כלומר וכור
 אני: מדלית איסר. שלא
 היה להן מעות ליתן:
 למדנה קרתא מריח פיתא.
 שלא היו רוצין להשכיר
 עצמן לאחרים למורח העיר
 מפני כי רוח מערבית
 קשה הוא והיה מוליך רוח
 הפת למזרח העיר והיו
 פועלין מריחין ריח הפת
 ומצטערין שלא היה להן
 מה לאכול ומתים ברעב:
 על דרעוהי. מרוב זבת
 חלב ודבש: חוטא דמשחא.
 מרוב שמניוח שבו: וכתיב
 בדברי הימים יואש ושרף
 שנתיאשו מן הגאולה. שלא
 בטחו בהקב״ה שיגאלם
 מן רעב: שנתחייבו שריפה
 למקום. על שיצאו מא׳׳י
 ומתו מזי רעב: שנעשו
pעצמן כחולין. שיצאו מא 
 קדושה: עתיק יומיא. זה
 המקום שגור ואמר עליהן
 שיתגלגלו בגלגול וה שיצא
 מהן דוד: ותמה המור״ה.
 א) כל אלו בפסוק אחד
 שנצרו שבועת אביהם שלא
 שתו יין שהיו נז סנהדרין
 למלך במלכותו: לאמה
 של מלכות, וו רות שיצא
 ממנה מלכות: בלא רצינתא.
 שלא יאכלוה תולעים:
 בלא שדיפא. כמו שדפון:
 עד שתבא מאליה. שלא
 תהיו מחאוים לחדשה לפי
 שאותה שתחת ידיכם טובה
 היא שלא ואכלוה תולעים
 ואינו כלה: מפני ישן
 שרע. שנלקית בשדפון. עד
 שתבא מאליה. שלא תתושו
 לחדשה מפני הישנה שהוא
 טובה: ומנין. שהיא טובה:
 ת״ל ג) ישן נושן. כלומר
 היאך נוציא זה הישן הטוב

 מפני התדש:
 הדק עלך המוכר אד.

 הספינה

 א) נראה למסר כאן איזה
 תיבות וצ״ע. נ) נראה מזה
 שגי׳ אמרח היה לו נגמ׳
 ככאן. נ) אולי צ׳׳ל ת״ל יישן
 מפני חלש תוציאו כלומר יכו׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פט״ז מהל־
 מכירה הל• נ סמג לאין
 קע סוש׳׳ע מ׳׳מ סי׳ רלכ

 סעיף כא:
 ג ב מיי׳ שס הל׳ א נזוש׳יע

 שס סעיף כ:
 ג ג ד ה מיי׳ שס הלי ה

 טיש״ע שם סעי׳ כג:

 רבינו גרשום
 המוכר פירות. בסתם
 לחברו: וזרען ולא צמחו.
 לפי כי מקולקלין נינהו.
 אפיי זרע פשתן. מכר לו
 דאיכא למימר דזרע פשתן
 לאו לאכילה קאי אלא
 לזריעה וידיע למוכר שפיר
 דלדעת דוריעה קונה לוקח
 אפיי הכי אם לא צמחו
 אינו חייב באחריותן דמצי
 למימר המוכר כסבור הייהי
 דלאכילה קבעית להו ולא
 לזריעה: ר׳׳ש ב״ג אומר
 זרעוני גינה שאינן נאכלין
 כלל תייב באחריותן. משום
 דהכא ודאי ידיע ליה
 למוכר דלזריעה קבעי להו
 וזרעוני שפירי הוה ליה
 לובוני. מכלל דורע פשתן
 אינו חייב באחריותן משום
 דאיכא דקבעי ליה לאכילה
 או לצורך רפואה: אתמר
 המוכר וכו׳ ומקשי׳ אמאי
 פליגי ביה רב ושמואל.
 ונחזי האי גברא דזבן
 אי לרדיא זבן לצורך
 חרישה א״כ מאי טעמא
 דשמואל הא ודאי מקח
 טעות הוא. ואי לצורך
 שתיטה ובין מאי טעמא
 דרב: לא צריכא כגברא
 דקונה להכי ולהכי שקצב
 ועובד אדמה הוא וקונה
 לרדיא ולשחיטה דהשתא
 ליכא למיקם עלה דמלתא.
 ולהכי סבירא ליה לרב
 דלצורך רדיא זבנה והרי
 וה מקח טעות. ושמואל
 אמר יכול לומר לצורך
 שחיטה זבניה: ומקשי׳
 ולחזי אי דמי רדיא יהב
 מאי טעמא דשמואל ואי
 דמי בשרא יהב מאי טעמא
 דרב. ומשני לא צריכא
 דאייקר בשרא לאכילה וקם
 ברדיא: למאי נפקא מינה.
 הואיל דדמי חד יהיב
 בין לרדיא בין לשחיטה.
 כלומר במאי פליגי הא
 מצי לזבוני לצורך אכילה
 ולמיקני מהני דמים לרדיא.
 משום דטרחא יתירא ללוקח
 לזבניה לצורך אכילה
 להאי ולמיקני אחריתי
 ומשום הכי פליגי רב
 ושמואל. ומקשי• היכי דמי

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צב.

 המוכר פירות. זרעוני גינה שאינם נאכלים חייב באחריותן.
 מימה אמאי חייב באחריוחן לימא ליה מה שלא צמחו
 לפי שלא זרעח אומס בזמן שהיו רארם לזריעה דהכי אמרי׳ בהמקבל
 >כ״מ דף קה0 דמנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשרפה אם
 מכת מדינה [היא] מנטן לו מן
 הדמים ואמר עלה ר״ל כגמ׳(שס קו:)
 לא שנו אלא שזרעה וצמחה ואכלה
 חגב אבל זרעה ולא צמחה מצי אמר
 ליה [כעל הקרקע] כל (כי) [ימי]
 זרע זרע ליה [ואזיל] כו׳ רש לומר
 דהתס מיירי כמכח מדינה דכולהו
 כאגי נמי לא צמחו ולית לן למימר
 שכל כני כאגי זרעו זרע שאינו ראר
 לזריעה אי נמי הכא מיירי דאיגלאי
 מילמא למפרע שלא היו ראוין
 לזריעה כלל וכן משמע כגמרא דאיכא
 למאן דמחייב לשלם אפי׳ ההוצאה
 ואין סברא לחייכו כלל כל ההוצאה
 אלא כשלא היו רארן כלל לזריעה
 רדע המוכר שלא היחה ראויה
 לזריעה: וליחד אי דמי רדיא ובו׳. דאפי׳ לרכנן(לעיל עז:< דאיח להו
 דאין הדמים ראיה היינו המס דוקא דרוכא דקרו לצמד צמד דרוכא
 ומזקה מסייעין למוכר ולהט אין הדמים ראייה להכחיש רוב וחזקה
 ואפי׳ לסי ספרים דגרסי דאיכא דקרו לצמד צמד כו׳ ולא גרסי רוכא
 מכל מקום אין כח כדמיס להכחיש החזקה אכל הכא דרוכא לרדיא
 זכני ואיכא מזקה כנגד אומו רוב שהמוכר מוחזק אפי׳ רכנן מודו
 דיש לדמים ראיה לסייע לרוכ או לחזקה וכהכי אחי שפיר ההיא
 דריש פרק המניח (ב״ק לף ס. ושס< אפילו אליכא דרכ גט היינו
 כד היינו מטמ דקאמר לא צריכא דרוכא קרו למכיתא תכיתא
 ולכדא כדא מהו דמימא זיל בתר רובא קמ״ל דאין הולטן כממון
 אחר הרוכ דאסילו רכ מודה החס דאין הולטן אחר הרוכ טון
 דדמיס מסייעין לכעל הכד המוחזק והוא הדין דה״מ למימר החס
 איפכא מהו דחימא זיל כחר חזקה קמ״ל דאין הולטן כממון אמר
 חזקה אלא אחר הרוכ אס היו דמיס מסייעים לרוכ אכל זה לא היה
 שוס חידוש לרכ ומיהו כלאו הכי מפרש רטנו חם דאחי אפילו כרכ
 משוס דיכול לומר המוכר ללוקח קיס לי כנס שאי שאני מן המיעוט
 דקרו לכלא חכיתא וכשהתנה עמו חכית לא יתן אלא כד אבל הכא
 במוכר שור ונמצא נגחן אזיל כחר רוכא דזכני לרדיא והר מקח
 טעומ דלא מצי אמר ליה מוכר ללוקח אחה מן המיעוט חבני לשחיטה:
 למאי נפקא מינה לטרחא. לעיל כהמוכר אח הספינה
 >דף פג:) גבי יפומ ונמצאו רעוח ואף על גכ דאיירי
 שוה בשוה לא בעי מאי נפקא מינה דבהדיא מוקמינן מחניחין
 דהחם כשהוקרו והוזלו אך חימה דהכא אמאי לא מוקי לה
 הכי דנפקא מינה כגון דבשעח לקיחה אייקור כישרא וקם
 כדמי רדיא אכל אחר כן הוזל אי נמי כשאינהו פחוח משחומ:

 אי

 המוכר אפירות לחברו וזרען ולא צמחו
 ואפילו זרע פשתן אינו חייב
 באחריותן ר״ש בן גמליאל אומר 2זרעוני
 גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן: גמ׳
המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן  איתמר 9 א)
 רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר
 גיכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך (*< וליחזי

 אי גברא חבין לנכםתא לנכסתא אי
 לרדיא לרדיא י בגברא דזבין להבי ולהכי
לא צריכא דאייקר  וליחזי דמי היכי נינהו ה
 בישרא וקם בדמי רדיא אי הכי למאי
 נפקא מינה נפקא מינה לטרחא היכי דמי

 אי

 המוכר פירוס. סחס ולא פירש אם לזריעה אס לאטלה:
 וזרטן. הלוקמ: ולא צמחו. לא מכעיא פירות דאיכא
 דזבין לזריעה ואיכא דזטן לאטלה ומצי למימר לאטלה מכרתיו לך
 ואין כאן מקמ טעות כלל אלא אפילו זרע פשתן דרוב הפשתן הנקח

 כעולם לזריעה קונין אומו דטון
 דאיכא דזכין נמי לאטלה כדאמרינן
 (נדרים דף מט.) לוליבא דטתנא
 לכוחחא אינו חייב באחריותן דמצי
 למימר לאטלה מכרתיו לך דכממונא
 לא אזלינן כתר רוכא כדשמואל
 בגמרא. ודוקא זרע פשתן משוס דתזי
 לאטלה אכל זרעוני גינה כגון זרע
 כרוכ וקפלוט שאינו נאכל כלל חייכ
 כאחריומן שרשכ״ג אומר זרעוני כר
: חייב גאחריוחן.  הט מפרש כגמרא 0
 דהר מקח טעומ והרי הוא כעצים
 של זימ ונמצא של שקמה יין ונמצא
 חומץ דהר מקח טעות וכל שכן ככאן
 דהחס מיהא איכא דניחא ליה כהט
 ואיכא דניחא ליה בהט אכל הכא

 טון דלאטלה לא חזו ולזריעה לא חזו אין לו תקנה אלא להסקה
 ואפילו דמי עצים לא ישלם לו לוקח דהא לא נהנה כהס כלום וגס
 לא שלח בהן יד מתחייב באחריוחו וכמי שאמר לו מוכר לך זרע
 אותם דמי דודאי לזרע זבנינהו: גמ׳ איתמר. לקמן נצג.] פריך עלה
 ממתניתין הלכך נקט לה הכא: ונמצא שהיה מחן. קודם מטרה
 ואין ראר אלא לשחיטה: מקח טעות. טין ונמצא מומץ והדרי זוזי
 בדמפרש טעמא לקמיה 1ע״כ] דרובא לרדיא זבני: יכול לומר לו כוי.
 דבממונא לא אזלינן בחר רובא אלא אחר טענה טובה: לשחיטה
 מכרהיו לך. דהא איכא דזכין לשחיטה ורוכא לאו כלום הוא והוה
 ליה ט פלגא ופלגא והמוציא מחכירו עליו הראיה. ואפילו לסומכוס
 דאמר כפרק שור שנגח>< ממון המוטל כספק חולקין וקיימא לן כוומיה
 דסתס לן תנא החס כווחיה ה״מ כגון שור שנגח אמ הפרה ונמצא
 עוכרה כצדה ואין ידוע לטת דין היאך היה המעשה אס ילדה קודם
 נגיחה או אחר כן 8ואפילו טעין חד מינייהו טענת כרי ואידך טענת
וכמו סכא רכס כנכסי ספק כפרק החולץ  שמא כדאמרינן החס 8
 (יבמות דף לח.) דקיימא לן חולקין משוס דאין ידוע אס כן ט׳ לראשון
 רירשנו זקנו או בן ז׳ לאחרון ובנו של יבם הוא אבל הכא שאנו
 יודעין היאך היה המעשה הרי זה מכרן לזה סחס ונחגלה הדבר
 שהיה נגחן קודם לכן הכא מודה סומכוס דלא הר ממון המוטל
 כספק אלא אזלינן כתר ההוא שטוען יפה דטון דרובא לא כלום
 הוא לא היה לו למוכר לפרש אלא הלוקח הוה ליה למימר לרדיא
 קבעינא ליה ומדלא פי׳ הפסיד ולא דמי ליין ונמצא חומץ(לעיל פג:< דהמס
 יין קתכע מיניה דמוכר בהדיא: ה״ג וליתזי אי גברא דזבין לרדיא
 לרדיא אי גברא דזגין לנכסמא לנכםתא. כלומר ה״ד דפליגי רכ
 ושמואל ליחזי אי האי גכרא עוכד אדמה הוא ולא טכח ורגיל לקנות
 שוודס לחדשה וכגון שהיו מכירין זה את זה ודאי לרדיא זבין ואפי׳

 לשמואל ליהוי מקח טעוח דטון שמטרין זה אמ זה הרי כאילו פירש לו מכור לי שור לחדשה ודמי למוכר זרעוני גינה שאינן נאכלין
 דמסממא חייכ כאחדותן: דזבין לנכסתא. כגון טבח שאינו עוכד אדמה: ומשני בגברא דזבין להכי ולהכי. טכח ועוכד אדמה:
 דמי רדיא יחידן הרכה על דמי שחיטה: וליחזי. אי דמי רדיא לרדיא אי דמי נכסתא לנכסתא טון דהאי גברא עטד דזכין להט ולהט
 היה לנו לילך אחר הדמים ונימא הדמים מודיעים דשור לרדיא קונין כעשרים דינרים ולשחיטה ט׳ דינרים. ונימזי אי דמי רדיא יהכ ליה
 דהיינו כ׳ דינר הדמים מודיעים דלרדיא זכין והד זה מקח טעומ כמוכר יין ונמצא חומץ ואמאי קאמר שמואל דיכול לומר לשחיטה מכרחיו
 הא ודאי לרדיא זבין דהא אפילו לשחיטה זבין טון דדמי רדיא קטל מיניה דלוקח מקחו בטל דנתאנה יתר משתות דהא לא חזי לרדיא
 שהד נמצא נגחן ואינו שוה אלא י׳ דינרים לשחיטה ואי דמי נכסחא יהכ ליה ודאי דלנכסחא זטן ואף על פי ששוה י׳ דינדס כמו
 שנמן קאמר רכ דהר מקח טעומ ונפקא מינה לטרחא כדלקמן ואמאי לימא הדמים מודיעין דהא אפילו לרכנן דאמרי כפרק המוכר
 אמ [הספינה] (לעיל דף עז:) אין הדמים ראיה הני מילי גט מכר את הצמד לא מכר את הכקר וכדאוקימנא כדוכמא דקרי לצמד צמד ולכקר
 כקר ואיכא נמי דקרי ליה לכקר צמד דטון דלאו כולי עלמא קרו ליה לבקר צמד איכא למימר דהאי לוקח הר מהנהו דקד לבקר כקר
 והלכך קא״ל מוכר צמדי מכרמי לך ולא כקר שהמוציא מחכירו עליו הראיה והלכך על הלוקח להכיא ראיה שהוא מאומן הרגילין
 לקרוא לבקר צמד ומדלא מייתי ראיה מפסיד אבל הכא דהאי גברא זבין לרדיא ולשחיטה מודו רכנן דהדמיס מודיעים דטון דידעינן
 כודאי כהאי לוקח דרגיל לקנות לרדיא וגם הדמים מודיעין הלכך הדמים ראיה דט האי גוונא נמי אמדנן התס היט דמי אי דקרו ליה
 לצמד צמד כו׳ אלא דקרו ליה נמי לכקר צמד כולה זטן ליה אלמא היכא דכל כני העיר קודן לכקר צמד אע״ס שקודן לו לפעמים
 כקר אמדנן דכוליה זבין דטון דידעינן ביה כהאי לוקח שרגיל לקרומ נמי לכקר צמד כשאר כני העיר וגס הדמים מודיעין דכקר עם
 צמד זכן הלכך אמרי רכנן דהדמיס ראיה וה״נ כיון דהאי גברא זטן לרדיא ולשחיטה והדמים מודיעין דלרדיא זכין ודאי טון דאיכא
 מילמא דמוכחא הדמים ראיה. כן נראה כעיני: דאיייןר בישרא כוי. וליכא דמים מודיעין. ואיכא דגרס דזל רדיא וקס ט כישרא
 והיינו הך: וכעי גמרא למאי נפקא מינה. פלוגמא דרכ ושמואל מאמר ששוה יסה מה שנחן כו: לטרחא. טורח מטרת השור לשחטו
 ולמכור הכשר הלכך אמר רכ הד זה מקמ טעוח ויחזיר לו המוכר דמיו: ה״ד. דהוי מקח טעומ להחחייכ המוכר להמזיר הדמים:

 אי

 מסורת הש״ס
 6) כ״ק מו, ב) [לקמן צג:ן,

 ג) [כ״ק מו.],

 גליון הש״ם
 גמרא המוכר שוד. עי׳
 ירושלמי פ״ה רשכיעיח על
 ממני׳ לכש׳׳א לא ימכור לו
 פרה החורשת כשכיעית:
 רשכ״ם ד״ה (יבול לומד)
 1לשחיטה] נוי וא»ילו םע־ן
. תמוה לי  חד מינייהו בר,
 כאס המותזק אומר נרי נס
 לסומטס אין מוציאי( ממנו
 כדקתני נמתנימין לנ׳׳מ
 השואל אמר שכורה מתת
 והמשאיל אינו יידע סטור
 וצע״ג: בא״ד ינסו שבא
 רנס. ק״ל הא התס לאין כאן
 מוחזק ולא תוקת מר׳׳ק גס

 לרננן תולקיס:

 הגהות הב״ח
 (6) נסי לשחיטה מכרתיו לך

 אמאי וליחד אי:

 מוסף רש״י
 לנכסתא. לשחיטה >ב-ק
 מו.;. וליחזי דמי היכי
 נינהו. למי רליא יקרין ושנה.



 מסורת הש׳׳ם
 א) נייק לףמו:נ״מלף קינן.,
 ב) [נ״ק מ: ועי׳ תיש׳ שס
 ל״ה קמ׳׳ל], ג) נתונות גוו:,
 י) 1שס טו.], ס) [קדושין יא.
 נתונות נו: [תוספי פ״ל],
 י) [שמות נא], t) ונלה יח.],

 ח) [לף טהו,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ל״ה כתונתה
 מאתיס ונוי נעולה הס״ל
 ואח״נ מ״ה הא ליכא

 עדים כתונמה מנה:

 מוסף רש״י
 מן מרי רשותיך. מנעל
 מונך, פארי אסרע. אפילי
 נותן לן סובין קנלס ננ־מ
 קיח ׳. בממונא לא. לא
 אמרינן נתר רונא דל
 ולחרישה קנאו והר טעומ,
 אלא אמר המיציא מחנרו עליו
 הראיה רכול לומר לשחיטה
 מכרתיו לך :ב״ק כ!:). האשה
 שנתארמלה או נתגרשה.
 ותוכעת כתונתה וכתובות
. והוא אומר לא ! ו  ט
 כי. אנתגרשה קאי, ולאלמנה
 היורשין אומרים לה אלמנה
 נשאך אכינו, ואין לך אלא מנה,
 ושטר הכתינה אכל (שס1.
 אם יש עדים. על נשואיה
 שיצאת מנית אניה לנית נעלה
 נהינומא ;שם!. וראשה
 פרוע. איצטיינליד״ה, שערה
 על כתפה, כך היו נוהגי!
 להוציא את הכתולות מכית
 אכיהן לכית החתונה !שם).
 וכל הנישאת בתולה יש
 לה קול. יהרנת יולעיס
. וזו ו ו  שיצאה נהינומא !שם ט
 הואיל ואין לה קול. שאין
 מעיל עליה שיצתה נהינומא
 >שם ט!׳!. כי איכא עדים
 מאי הוי. כיון דתזקה ליש
 לה קול הרכה היו יודעין
 !שש. הגיעו. הרי הוא שלו,
 לסתם עכר גנב הוא !קדושיו

 יא. ובעי־ז כחובות נח.1.

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 אי דליכא. מעוח מצרומ למוכר לאישחלומי לוקח מיניה למוכר אמאי
 אמר רכ הרי זה מקמ טעוח ויחזיר השור ליעככ מורא עצמו בזוזי:
 דאמרי אינשי כוי. מקרא נפקא לן כפ״ק דככא קמא (לף ט.) לאמר
 רכ הונא או כסף ישלם או מיטכ שדהו ואיחיכיה רכ נממן לרכ הונא
 ישיבי) לרבוח שוה כסף ומשני הכ״ע
 בדלית ליה מעוח מצויוח דלית ליה
 פשיטא מהו רמימא אמרינן זיל טרח
 וזבין ואייתי ליה קמ״ל: רשותך.
 האיש אשר אמה נושה בו: סארי.
 סובין בשוויהן: לא צריכא דאיכא.
 מעות מצויות למוכר לאישתלומי
 לוקח מיניה. פירש ר״ת דשמעינן מינה
 דהיכא דאיח ליה מעוח ללוה לא יכול
 לדחויי למלוה לאפרועי משאר נכסים
 דכעו שומא אלא זוזי הוא דפרע ליה
 ולא דמי למאן דלימ ליה זוזי דשיימי
 ליה כי דינא מנכסיה ויש מי שאומר
 היכא דאיתנהו לזוזי דמי זה השור
 כעינייהו וצריכא עיון כן פר״ח ולא
 נהירא לי האי לישנא כחרא כלל דמה
 לי הני מה לי אחריני כדפרישיח
 מילחיה דרכ הונא דלא אמרינן ישיכ
 לרכות שוה כסף אלא היכא דליח ליה
 זוזי: ורובא. דשוורים לרדיא זבני:
 באיסורא. כגון חשע חנויומ מוכרות
 כשר שחוטה והאחמ מוכרח כשר
 נכילה דאמרינן כנמצא הלך אחר
 הרובי): לא אזלינן בסר רובא. אלא אחר
 המוחזק אס יש לו שום טענה: האשה
 שגתארמלה. וטוענח אבדמי כחובחי
 א״נ כמקום שאין כותבין כחובה
 כדמפרש ככתובות י»: בתולה נישאתי.
 ויש לי מאתים: אלמנה נשאתיך. ואין
 לך אלא מנה: שיצאה. מכית אכיה לכית
 כעלה כשנכנסה לחופה: בהינומא. קלתא דמנמנמא כיה כלתא או
 ראשה פרוע בשוק בשעח כניסה לחוסה שכן דרך הנישאוח כחולוח:
 כתובתה מאתים. ואע״ס שאין לה עדים מעידים על בחוליה ואין יודעין
 אס נישאת בתולה או בעולה: (א) כתוהחה מנה. דהמוציא מחבירו
 עליו הראיה: ורוב נשים. שבעולם שנישאות לבעל בתולות הן. אלא
 ודאי בממונא לא אזלינן בחר רובא אלא אמר המוחזק כשמואל
 וקשיא לרכ: ומיעוט אלמנות. וזו איכא למימר דמן המיעוט היא
 הואיל ואין לה קול כדמסרש ואזיל: כי איכא עדים. שיצאה כהינומא
 מאי הוי מאחר שהן עצמן אין יודעין אס ניסת בתולה או אלמנה
 נמצא דאין כאן קול כלל: סהדי שקרי. ולא ראוה יוצאמ בהינומא: יש
 לה קול. מחוך שיש שמחה כנישואי כמולה נזכרים כה כני אדם:
 איתרע לה רובא. דבחולוח נישאוח דרוכן יש להן קול מכחיש כחו של
 אומו רוכ וכיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי המוציא
 מחבירו עליו הראיה: נמצא שהיה גנב. קודם לכן גונב ממון:
 קוביוסטוס. גונב נפשוח: הגיעו. ללוקח ואין כאן מקמ טעוח:
 לסטים מזויין. הורג נסשוח וסופו ליהרג: או מוכתב
 למלכות. ליהרג: הרי שלך לפניך. דגברא קטילא זבין ליה:

 צב:
 א

 אי דליכא לאישתלומי מיניה ליעכב תורא
דאמרי אינשי מן מרי רשותיך פארי  בזוזיה א)
 אפרע לא צריכא דאיכא לאישתלומי מיניה
 רב אמר הרי זה מקח טעות בתר רובא
 אזלינן ורובא לרדיא זבני ושמואל אמר לך בי
 אזלינן בתר רובא אבאיםורא ניבבממונא
 לא: (סימן אשה ועבד שור שורין ופירות):
האשה שנתאלמנה או נתגרשה ן  מיתיבי ג
 והיא אומרת בתולה נישאתי והוא אומר לא
 כי אלא אלמנה נשאתיך גאם יש עדים
 שיצאה בהינומא וראשה פרוע כתובתה
 מאתים טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים
 לא ואמאי לימא הלך אחר רוב הנשים ורוב
אמר רבינא משום (  נשים בתולות נישאות ל
 דאיכא למימר רוב נשים בתולות נישאות
 ומיעוט אלמנות וכל הנישאת בתולה יש לה
 קול וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא
 אי כל הנישאות בתולות יש להן קול כי איכא
 עדים מאי הוי מדלית לה קול םהדי שקרי
 נינהו אלא רוב הנישאות בתולות יש להן קול
 וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא ת״ש
 ה1 י המוכר עבד לחברו ונמצא גנב או

 קוביוסטוס הגיעו הלםטים מזויין או מוכתב
 למלכות אומר לו הרי שלך לפניך רישא

 מאי

 דליכא לאישתלומי מיניה. אומר ר״י דשסיר גרס אי דליתנהו
 להנהו זוזי ומה שהקשה ר״ש מההיא דבבא קמא (דף ט.) לאו
 פירכא היא דמצינא למימר דקיימא לן כרכ פפא וכרב הונא בריה
 דרכ יהושע דאית להו התם (לף!a דכל מילי מיטכ הוא אפילו אית ליה

 זוזי יהיב ליה אפי׳ סובין ואע״ג דכע״ח
 אי אימ ליה זוזי לא מצי מסלק ליה
 כשאר מילי כדאמר כהכותב (כתובות
 לף סו. ושם) דאמר האי מאן דאית
 ליה ארעא וזוזי ויש עליו כתוכת אשה
 וכעל חוכ לכעל חוכ מסלק כזוזי
 ולאיתתא כארעא ט׳ וקאמר נמי
 החס ודאי דאמריתו משמיה דרב
 נחמן האי מאן דמסיק זוזי בחכריה
 ואיח ליה ארעא וליח ליה זוזי דא״ל
 זיל וטרח וזבין ואיימי זוזי א״ל ההוא
 חולה מעוחיו כעכו״ס הוה והוא עשה
 שלא כהוגן לפיכך עושין לו שלא
 כהוגן משמע כשיש לו זוזי צריך לימן
 לו זוזי ונוכל לחלק בין לוקח דהכא
 לכע״ח דהחס אדעחא דפרע ליה
 זוזי אוזפיה אכל לוקח דהכא דהוי
 טעוח לא משלם ליה זוזי כי ליחנהו
 להנהו זוזי אפילו איח ליה זוזי אחריני
 דכשהוציא אותן מעוח הוי כמו מזיק
 מעות של חכירו והר דינו כנזקים
 וה״ר חיים כ״ץ זצ״ל פירש דאסילו
 כע״ח אע״ג דאימ ליה זוזי לא משלם
 ליה אלא מה שירצה דכל מילי מיטכ
 הוא דלא עדיף מנזקין דהא נזקין
 מדאוריימא מעידימ מה שאין כן
 ככע״ח וההוא דהכוחכ ה״פ ההוא
 מולה מעוחיו כעכו״ם הוה פירוש
 מעיקרא כששאלו ממנו אמר שכל
 נכסיו של עכו״ס הן הקרקע

 הן דכרים אחרים ועכשיו אומר שקרקע זו שלו והלכך לסי שעשה
 שלא כהוגן אומרים לו שימכרנה שמא אינה שלו אלא של אחר ורוצה
 לפטור עצמו בממון אחרים לכך אומרים לו כיון שאחה אומר
 שהיא שלך מכור אוחה והבא מעומ והא דאמר החס לבע״ח מסלק
 כזוזי המס ודאי מאחר שיש לו זוזי מוטכ שיתן זוזי לכע״מ מלאשה
 כדמסיק החס יוחר משהאיש רוצה לישא כר והכא אי אימנהו להנהו
 זוזי צריך להחזירם כיון שהוא מקח טעומ ולא דמי להלואה דהלואה
 להוצאה ניתנה ומרגלא כסומיה דר״ח דג׳ דינים יש ככע״ח אי איח
 ליה זוזי לא מצי מסלק ליה אלא כזוזי ואי לית ליה לא אמרינן ליה
 טרח ואיימי זוזי אבל בנזקים אפילו אימ ליה מצי לסלוקי כמאי
 דבעי רכל מילי מיטב הוא כרכ פפא וכרב הונא בריה דרב יהושע
 ובפועל אפילו ליח ליה זוזי א״ל זיל טרח ואיימי זוזי דחנן בהביח
 והעלייה וב״מ לף קיח.) השוכר אמ הפועל לעשוח עמו בחבן ובקש
 וא״ל טול מה שעשיח בשכרך אין שומעין לו ואפילו ליח ליה זוזי דהא
 אמר בגמרא דאיצטריך לאשמועינן דלא נימא ממרי רשוחך פארי
 אפרע והיינו היכא דלית ליה זוזי דבעל חוב אי איח ליה זוזי לא

 מצי לסלוקי כשאר מילי כדאיתא בהכוחכ. רטנו מס:
 רישא ואמאי לימא הלך אחר רוב נשים בו׳. וא״מ נימא דנאמן כמיגו

 דאי כעי אמר סרעחי ועל כרחך בדליכא כחוכה איירי דאי איכא כחוכה ניחזי מאי דכמב כה ר״ל דאליכא דרכ קיימי דאמר
 כשילהי הכותכ (כתובות לף פט. ושס< דגט גוכה עיקר כתוכה גוכה תוספח: וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא. ואס מאמר
 דתנן בפרק כ׳ דכתובות (דף כח. ושם) אלו נאמנין להעיד בגדלן מה שראו כקטנן זכורני בפלונית שיצאה בהינומא וראשה פרוע ואמר
 כגמרא מאי טעמא טון דרוכ נשים כתולות נשאוח גלויי מילמא כעלמא הוא והשמא לרכ היכי דמי אי דאית לה קול למה לי עדיס כדפריך
 הכא ואי דלימ לה קול אמאי הוי גלרי מילתא כעלמא הא איתרע לה רוכא כדאמר הכא והיט מסקי ממונא כקטן וגדול שעמו וליכא למימר
 דכהך עדים קטן וגדול שעמו הוי הקול דהא פריך הכא מדליכא קלא הני סהדי שקרי נינהו ולא אמר דהנך סהדי היינו הקול ולשמואל
 דלא אזיל כתר רוכא אתי שסיר דאע״ג דאיכא רוכ גמור אכתי צריך לגלרי מילמא רש לומר דאע״ג דאיתרע לה רוכא מכל מקום רובא

 דרוכ נשים כחולות נישאות עדיף מרוכ הנישאמ כמולה יש לה קול וסגי כגלויי מילתא כעלמא:
 קוביוסטוס. פרש״י ככל מקום גונכ נפשות והכא לא משמע הכי דמסיק דכולהו הט איתנהו אטו כולהו גונכי נפשות נינהו ומיהו
 בפ״ק דככורומ (דף ה. ושס< אין להקשומ לפירושו דאמריגן גט שקלים שאל קונטרקוס אמ רכן יומנן כן זכאי
 משה רככס גנב היה או קוביוסטוס היה או שאינו כקי כחשכונות היה דטון שהשקלים היו כנגד ישראל קורא אותו כאילו גונב
 נפשוח ונראה כפר״ח דמפרש קוביוסטוס משחק בקוביא והא דאמר בפרק גיד הנשה (חולין דף צא a דאמר ליה יעקכ למלאך וכי
 גנב אמה או קוביוסטוס אחה שאחה ממיירא מן השחר יש ליישכ נמי לפירוש רטנו חננאל דלפי שמייכ לכמה כני אדם ואין
 לו מה לשלם מחיירא פן יחכעוהו: לסטים מורק או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך. מכאן קשה לפ״ה שפירש בפרק
 אע״פ (כתובות לף נח. ושס< גט הא דפריך אלא מעחה עכד כהן שלקחו מישראל לא יאכל כמרומה משום סימפון ומשני סימפון בעכדיס
 ליכא דאי מאכראי הא קא חזי ליה ואי מגוואי מאי איכפמ ליה למלאכה קא כעי ליה כר מאי אמרח ליסטים מזויין או מוכמכ
 למלכוח הנהו קלא אימ להו פי׳ וסכר וקיכל ואי אפשר לומר כן דכהדיא אמר הכא דהוה מקח טעוח ומפרש החס ר״ח דהנהו קלא

 איח
 שקרי נינהו וםהדותא דשיקרא הוא דמסהדי על הא דיצאה בהינומא. דהואיל דאין לה קול מעולם לא נו היה ואמאי אולינן בתר עדים. וכתובתה מאתים. אלא תריץ הכי רוב הנישאות בתולות יש
 להן קול ומיעוט אין לה קול וזו הואיל ואין לה קול איתרע ליה רובא משום הכי אזלינן בתר עדים דאיכא למימר הא ודאי מן המיעוט היא ומשוס הכי לא אולמן בתר רוכא דאיכא למימר כדמפרש

 אבל בעלמא ודאי אזלינן בתר רובא: גנב. שהוא גונב ממון: קוביוסטוס. גונב נפשות: הגיעו. ללוקח דלא מצי למיהדר כיה: לסטים מזויין. הורג נפשות: מוכתב למלכות.

 עין משפט
 נר מצוה

 ד א מיי׳ פ״ח מהל׳
 מאכלות אסורות הל׳ יא
 ופ״ח מהל׳ סנהלרין הל• א
 סמג עשין צח ולאין קמא
 טוש״ע ח׳ימ סי׳ יח סעיף א
 כהג״ה וטוש״ע י״ל סי׳ קי

 ס״ג:
 ה ב מיי׳ פט״ז מהל׳
 מטרה הל׳ ה סמג לאדן
 קסח טוש״ע ח״מ סי׳ ללב

 סעיף כג:
 ו ג מיי׳ פט״! מהלי אישוח
 הל׳ כה סמג עשין מח
 טושי׳ע אה׳׳ע סי׳ צו סעיף

 טו:
 ו ד ה מיי׳ סט״ו מהל•
 מטרה הלי יג ועיין
 כהשגומ וכמגיל משנה סמג
 לאין קסח טוש״ע ח״מ שי׳

 רלכ סעיף י:

 רבינו גרשום
 אי דליכא לאשתלומי מיניה.
 שאין למוכר שור אחר
 שראוי לרדיא והדמים כבר
 הוציאם. מאי טעמא דרב
 דאמר מקח טעות וחוזר
 מוטב ליה למשקליה לתורא
 מידיה דמרא בזוזיה דאמרי
 אינש׳ ממרי רשותך וכוי.
 לא צריכ׳ דאיכא לאשתלומי
 מיניה. ובהא פליגי. רב
 דאמר הרי זה מקח טעות
 משום דבתר רוב אזלינן
 דרובא דעלמא לרדיא
 זבני וצריך למטרח מוכר
 שימכור שור זה וליקח שור
 לרדיא רתן ללוקח. ושמואל
 אמר הואיל דהאי גברא
 זבן להכי ולהכי ואייקר
 בשרא וקס ברדיא מצי
 למימר ליה מוכר לשחיטה
 מכרתיו לך דכי אזלינן בתר
 רובא לענין איסורא. כגון
 תשע חנויות מוכרות בשר
 שחוטה ואחת מוכרת בשר
 נבילה דהוה ליה קבוע וכל
 קבוע כמחצה על מחצה
 דמי כלומר כיון דאותה
 חנות נבילה קבוע ביני
 הני אידך חנויות המוכרות
 בשר שחוטה תשכינן שכל
 תצי החנויות מוכרות בשר
 נבילה ואסור. ובנמצא הלך
 אחר הרו׳ דכל דפריש
 מרובא פריש אבל גבי
 ממונא לא אזלינן בתר
 רובא ואמטול הכי אם
 רוצה לוקח להוציא מן
 המוכר יביא ראיה דלרדיא
 זבין: היא אומרת. אם
 נתגרשה: בתולה נישאתי.
 ויש לי כתובה מאתים:
 והוא. הבעל: אומי אלמנה
 נשאתיך. ואין לך כתובה
 אלא מנה. ואם נתארמלה
 טעני לה הכי יורשי הבעל
 כדמפרש במס׳ כתובות
 א) קרתא דמנמנמא ביה
 כלתא. שהיו עושין לכלה
 כעין יריעה סביב לה
 ותמן מנמנמא: וראשה
 פרוע. שהיו שערותיה נראין
 מתחת הצעיף שלה הפרוש
 על ראשה שכך נוהגין
 לבתולה. טעמא דאיכא
 עדים דבתולה נשאת משום
 הכי כתובתה מאתים הא
 ליכא עדים לא אם איתא
 דאזלינן בתר רובא דממונא
 אמאי אזלינן הכא בתר
 עדים. לימא הלך אחר רוב
 נשים ורוב נשים בתולות
 נישאות. אלא ש״מ דלא
 אזלינן כתר רובא בממונא
 וקשיא לרב: אמר רבינא.
 לעולם אזלי׳ בתר רובא
 דממונא והכא מאי טעמא
 לא משום דאיכא למימר
 כוי תו הואיל ואין לה קול.
 איכא למימר מן המיעוט
 היא ואתרע לה רובא ומשום
 הכי אזלינן בתר עדים אבל
 בעלמא אזלינן בתר רובא:
 ומקשינן אי כל הנישאות
 יש להן קול. כי איכא עדים
 שיצאת בהינומא מאי הוי
 והאיכא למימר מדלית לה
 קול האי דאשתכה םהדי

 מיתה: רישא

 א) חסר כאן וצ״ל אס יש עלים שיצאה בהינומא. מפולש בכתובות קרתא וכוי. בן צ״ל מעולם לא יצאת בהינומא כעת נישואין.



 עין משפט
 נר מצוה

 ח א מיי׳ סט״ו מהל׳
 מטרה הל׳ יג שמג לאדן
 קסח טוש״ע ח׳׳מ שי׳ רלנ

 סעיף י:
 ט ב מיי׳ פ״ח מהל׳ מקי
 ממון הל׳ יד סמג עשי!
 סי טוש״ע מ״מ סי׳ ממ

 שעיף נ:
 י ג מיי׳ שס [שו״ע שס]
 וכתנא קמא שאין אומריס
 כידוע וכו׳ נרכ אלפס כ״ק

 פרק ה דף כא:]

 רבינו גרשום
 מאי טעמא. הגיעו:
 לאו משום. דאיכא
 למימר דרובייהו דעבדים
 הכי איתנהו דגנבים
 וקוביוסטוסים נינהו
 וכשהלוקח לקחו ודאי היה
 ידע שפיר דהכי איתנהו
 וגמר וקנהו. אלמא דאולינן
 בתר רובא בממונא וקשיא
 לשמואל: ומשני לעולם לא
 אזלינן בתר רובא בממונא.
 והכא משום הכי הגיעו
 דכולהו עבדים הכי איתנהו
 ולעולם לא אזלינן בתר
 רובא: ונמצא עוברה בצדה.
 מת: משלם חצי נזק לפרה.
 דשור תם הוא: ורביע נזק
 לולד. משום דמספקא לן אי
 קודם נגיתה ילדה ואם
 לאחר נגיחה ילדה. ואם
 איתא דאזלינן בתר רובא
 בממונא אמאי לא משלם
 אלא רביע בלבד לימא הלך
 אחר רוב פרות ורוב פרות
 מתעברות ויולדות שאין
 מפילות. והא ודאי מחמת
 נגיחה ילדה וחצי נוק מבעי
 ליה לשלומי לולד אלא
 ש״מ דלא אזלינן בתר רובא
 כממונא וקשיא לרב: ומשני
 לעולם בעלמא אזלינן בתר
 רוב בממונא. והתם מאי
 טעמא לא משלם אלא רביע
 לולד משום דמספקא לן
 דאיכא למימר מקמה של
 פרה אתא האי שור
 ומביעתותי׳ דשור הפילה
 ולא קא מחייב ולא מידי
 לשלומי לולד כלום דמקמא
 נגיחה ילדה. ואיכא למימר
 נמי דמאחורה אתא וקא
 נגחה והפילה מחמת נגיחה.
 ובדין הוא דחצי נזק לישלם
 אלא משוס דמספקא לן
 והוה ליה ממון המוטל
 בספק וחולקין: גמל האוחר
 בין הגמלים. כלומר שמועד
 הוא לנשוך ולחרחר ולבעט
 בין הגמלים: סברוה ררובא
 וחזקה כי הדדי נינהו. דר׳
 אחא דאית ליה חוקה מאותו
 גמל דכיון דמוחזק הוא
 לישוך בידוע שזה הרגו אית
 ליה רובא א) דכולי עלמא
 בתר רובא אולינן. ותייק
 דלית ליה חזקה אלא כתר
 רובא אולינן דרובא עדיף
 מחזקה. אלא דהוא גופיה
 מוחזק דבגופו של גמל
 הויא חזקה דדרכו לישוך
 בין הגמלים אבל בממונא
 לא אזלינן בתר רובא משום
 דבגופו של מעשה לא הוי
 רובא לעלמא אלא אחריני
 הוויין רובא לדיליה כגון
 המוכר שור לחברו דלאו
 בדידיה הוא רובא כי
 באחריני דרובא לדדיא ובני
 ומשוס הכי לא אזלינן בתר
 רובא: דרובא לזריעה ובני.
 ומיעוט לאכילה לצורך
 רפואה ואפי• הכי לא אולינן
 בתר רובא כי אם בתר
 מיעוט משום הכי אינו חייב
 באחריות דאיכא למימר
 לצורך אכילה קא זבין ליה.
 וקשיא לרב (דבעי) ןדאזיל
 בתר] רובא: זרעוני גינה
 שאין נאכלין כלל חייב
 באחריותן דודאי הואיל
 שאין נאכלין לצורך זריעה
 זבין ליה. אבל זרע פשתן
 אע״ג דרובן קונין אותו
 לזריעה אינו חייב באחריותן
 ינן בתר מיעוט: ר׳ יוסי אומר

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צג.
 אית להו וכיון ללא יצא הקול מילתא ללא שכיחא היא ולא חיישינן
 להט והא לאמר כהמגרש (גיסי! לף פו. ושם) אתקין רכ יהולה בשטרא
 לעכלי עכלא לנן מוצלק ופטיר ועמיר מכל עירורי מלכא ומלכתא
 כלומר אינו מוכמכ למלכות אפיי לא כתכ הוי מקח טעומ כלאמר
 הכא אלא אתקין רכ יהולה משום

 שופרא רשטרא. ר״חי<:
 איכא למימר מקמה אתא
 דמביעתותא הפילה.
 וסמוך מיעוטא למפילומ למיעוט
 דמכיעתותא הפילה ואימרע לה רוכא
 לרוכ מתעכרות רולדות והא מחמת
 נגימה הפילה והוה מחצה על ממצה:
 רבי אחא אומד גמל האוחר בין
 הגמלים. הא דנקט גמל ולא
 נקט שור לאיירי טה מי׳ק רכותא
 אשמועינן לאפי׳ גמל שצנוע כתשמישו
 מלינן כיה טון שמעט כשעה שאוחר
 והא דאמר כפרק טצל הרגל
 (ב״ק לף כל: ושם) והיט מיעלי ליה
 רא״ל חורא נגחנא אימ לך ככקרך
 איכעי לך לנטורי כולי כקרך וכשיגח
 רכיעיח הוי מועל דחלינן כיה כל
 הנגיחומ אומר ר״י דהיינו כרבי
 אחא אי נמי אפילו כרכנן ומיירי
 שכנגיחה רכיעית נודע הדכר ע״י
 עדים שאוחו עצמו היה שנגח שלש
 נגימוח והא דחנן כהמניח (שם לף
 לה:) זה אומר מועד הזיק וזה אומר
 מס הזיק כו׳ מודה רכי אחא שיש
 לתלות בתם כמו כמועד טון
 שגס המס רודף ואמרינן המע״ה:

 מאן

 מאי טעמא לאו משום דרובא הכי איתנהו לא
 אכולהו הכי איתנהו ת״ש fc< שור שנגח את

 הפרה ונמצא עוברה בצדה ואינו ידוע אם
 עד שלא נגחה ילדה או אם משנגחה ילדה
 משלם חצי נזק לפרה ורביע לולד ואמאי
 לימא הלך אחר רוב פרות ורוב פרות
 מתעברות ויולדות והא ודאי מחמת נגיחה
 הפילה התם משום דמםפקא לן דאיכא
 למימר מקמה אתא ומביעתותא הפילה
 ואיכא למימר מאחורה אתא ומינגח נגחה
 והפילה הוי ממון המוטל בםפק וכל ממון
 המוטל בםפק חולקין לימא כתנאי שור שהיה
 רועה ונמצא שור הרוג בצדו אע״פ שזה
 מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה מועד
 לישוך 2אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה
רבי אחא אומר גגמל האוחר בין (  נשכו נ
 הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו בירוע שזה
 הרגו סברוה דרובא וחזקה כי הדדי נינהו
 לימא רב דאמר כר׳ אחא ושמואל דאמר
 כתנא קמא אמר לך רב אנא דאמרי אפילו
 לתנא קמא עד כאן לא קאמר תנא קמא
 התם אלא דלא אזלינן בתר חזקה אבל
 בתר רובא אזלינן ושמואל אמר לך אנא
 דאמרי אפילו לד׳ אחא עד באן לא קאמר ר׳

 אחא התם אלא דאזליגן בתר חזקה דהוא גופיה מוחזק אבל >א< בתר רובא לא
 אזלינן ת״ש 8המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו ואפי׳ זרע פשתן אינו חייב
 באחריותן מאי אפי׳ לאו אפילו זרע פשתן דרובא לזריעה זבני ואפ״ה לא אזלינן
 בתר רובא תנאי היא דתניא המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו זרעוני גינה
 שאין נאכלין חייב באחריותן זרע פשתן אינו חייב באחריותן רבי יוסי אומר

 נותן
 המוציא מחכירו עליו הראיה שהרי לא נולד ספק כמעשה ט הכא כדסרישימ לעיל שהרי הדבר ידוע היאך היה המכר ולא הר
 ממון המוטל בספק אלא כשנולד ספק כדכר שאין ידוע היאך היה המעשה: ומשני המם משום דמםפקא לן כוי. כלומר לעולם
 בממון הלך אחר הרוב והתם היינו טעמא דחשיכ ליה ממון המוטל כספק משום דכי נמי אזלינן כתר רוכא אכתי איכא ספיקא
 בהך נגיחח שור למפטריה דאיכא למימר מקמה כנגד פניה אחא השור ונגחה ומחמת כיעחוחא קודם נגימה הפילה שכך דרך להפיל
 מחממ פחד כמו מחמח נגיחה ממש וקי״ל (ב״ק לף ט.) המבעיח חכירו סטור מדיני אדם וכ״ש בהמתו המבעחח לבהמח חבירו
 דגרמא בניזקין פטור: מאחורה. ליכא כיעתותא דהא לא חזיא ועד דנגח לה אינה מפלת. והלכך איכא למימר הט ואיכא למימר הכי
 הוי ממון המוטל בספק וחולקין: שור שהיה רומה ונמצא שור הוי. ולא גרסי׳ על גב הנהר ובתוספמא נב״ק פ״ג ה״ו] לא גרסי׳ ליה ופירוש
 תינוקות היה. והאי דנקט שהיה רועה משום דדרך שוורים הרבה להיומ לשם ואיכא לססוקי בשוורים טובא: שזה. המת מנוגח: אין
 אומרים כוי. דרבנן לא אזלי במר אומדנא ואסי׳ ממון המוטל בספק לא הוי לשלומי פלגא דמאן לימא לן שזה נגחו הואיל ואיכא
 שוורים אחרים ולא דמי לשור שנגמ אמ הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין אנו יודעין אס נגח אח הולד אס לאו ואפ״ה מחייטנן ליה
 פלגא להתס היינו טעמא שהרי רואין שנגח אח הפרה והעמד פרה על חזקתה והשתא הוא דילדה בשעה שאנו מוצאין עוברה בצדה:
 ורבי אחא אומר כוי. כתר אומדנא אזיל כדיני ממונות והכי אמרינן בסנהדרין בפרק אחל ליני ממונות נצז:c : גמל האוחר. עסוק בתשמיש
 רביעה דאמרינן בככורות >דף ח.) לגט משמיש גמל אחור כנגד אחור וסתם בהמות בשעמ משמיש משתגעות ומטן זכרים זה את זה ג)
 (כך שמעחיה מרכינו זקני מ״כ). ואיכא דאמרי אוחר כמו נוחר ולא נהירא: בידוע שזה הרגו. דמוחזק הוא בשעת רביעה להכומ וכ״ש
 כשור המועד ליגח שנגח כבר שלש פעמים ורכומא נקט גמל אוחר אע״פ שמעולם לא נגח ונשך: ותזקה. דהאי שור המומזק ליגח:
 כי הדדי גינהו. דמאן דאזיל בממונא בתר חזקה אזיל נמי במר רובא: בסר רובא אזלינן. דרוכא עדיף מחזקה י) ואיכא למימר לרוכ
 שוורים שכעולס נגחוהו ולכך פטור: דהוא גופיה מוחזק. וטון דהוא עומד בצדו אזלינן בתר אומדנא 9׳אבל בתר רובא דליתיה קמן
 לא אזלינן: ת״ש. ממתני׳ המוכר סירומ לחכירו ט׳. ומשוס דאיצטריך לשנויי חנאי היא אקדמיה להאי לימא כחנאי דלעיל מקמי האי
 ח״ש: מאי לאו האי. דקתני אפילו היינו רבותיה דאע״ג דרוב פשתן הנלקח בשוק לזריעה קונין אותו ואפ״ה לא אזלינן במר רובא וקשיא
 לרב. וליכא לתרוצי דהאי תנא בתר רובא דאינשי אזיל כדלקמן נע״3] ולא בתר רוב זריעה שרוב בני אדם לוקחין פשתן לדברים אחרים למאכל
 ולרפואה והלכך אינו חייב באחריותן דאזלינן בתר רוב לוקחין והט קתני אפילו זרע פשתן דסד״א נחיל בתר רובא דזריעה וניחייב
 באחריותן אפ״ה אינו מייב דאזלינן בתר רובא לאינשי ולא תקשי לרב ליכא למימר הט דאס איתא דרובא דאינשי חשוב רוכ ורובא
 דזריעה כמאן דליתיה לא הר ליה למימני אפי׳ דממאי תיסק אדעמין למיזל במר רובא דזריעה טפי מרובא דאינשי דליתני אפילו
 אלא ודאי הט קמני אפילו זרע פשמן שהיה לנו למיינו מן הדין משום דרובא דזריעה שהוא רוב גמור אפ״ה אינו מייב דכממונא לא
 אזלינן במר רובא. ומיהו אס לא מפני שמוצא חנאיס דפליגי בדרב ושמואל גמרא הוה ליה לשנרי ע״י הדחק תנא דמתנימין אזיל בתר
 רוכא דאינשי אכל טון דאשכח מנאי נימא ליה טפי לאוקומה כמנאי: המוכר פירוה לחבירו ולא צמחו. כגון זרעוני גינה כר. ולי
 נראה דלא גרסינן כלל כהך כרייחא המוכר פירוח לחבירו ולא צמחו רש בריימא דוגמתה כתוספתא מ־פ״ו) דקתני המוכר לחכירו
 זרעוני גינה שאין נאכלין כו׳ זרע גינה שאין נאכלין כלל חייב באחריותן אכל זרע פשתן דנאכל קצת לעולם אינו חייב כשמואל:

 נותן
 משום דמיעוט לאכילה קא בעי ליה ואזל׳

 רישא מאי טעמא. הגיעו והלא אין לך מוס גדול מגנב או קוביוסטוס
 ואס״ה קנה לוקח ואע״ג דלא קבל עליו מומין בסירוש: לאו משום
 דרובא. עכדי הכי איתנהו גנכיס או קוטוסטוסין ולדעת כן קנאו
 הלוקח וכמי שקכל עליו דמי אלמא כממונא אזלינן כתר רוכא וקשיא

 לשמואל דטון דלא אזיל במר רוכא
 כפלגא וסלגא דמי וא״כ אמאי הגיעו
 הרי לא היה יודע הלוקח שהיה כו
 מוס זה וסחם לוקח אעכד שפירא
 יהב זוזי כדאמר נמי לקמן [צד.ז אסירי
 שפירי יהב זוזי ומום מבטל כל מקח
 וממכר היכא דלא נודע ללוקח:
 ומשני לא כולהו הכי איסנהו.
 גנכיס וכמאן דאמר ליה מוכר כהדיא
 דמי שהרי יודע לוקח שהוא גנב:
 ונמצא עוברה בצדה. ואין ידוע לב״ד
 ולא עדים יודעין אבל הם יודעין
 ללא קתני ואינו יודע והכי אמרינן
 בשנים אוחזין (ב׳׳מ דף ב:) ולרבה
 בר רב הונא דאמר אמר סומכוס
 אפילו כרי וכרי כר: אם עד שלא
 נגחה. השור ילדה ופטור כעל
 השור: משלם. כעל השור: חצי
 נזק לפרה. דשור מס משלם חצי
 נזק: ורביע נזק לולד. משוס דחצי
 נזק דולד הוי ממון המוטל בספק
 וחולקין ואליכא דסומכוס מוקמינן
 לה המם. ולרכ קפריך ואמאי חשיכ
 ליה ממון המוטל בספק אליבא דרכ
 דאזיל בממונא בתר רובא לימא
 הלך אחר רוב פרות שיולדות בן
 קיימא ואינן מפילוח ופרה זו מן
 הרובא הימה והיה לה לילד בן קיימא
 כרוכ פרוח דעלמא והלכך ודאי
 השור נגחה כעודה מעוכרמ ומחוך
 כך הפילה וליחייב בעל השור חצי
 נזק לולד אלא ודאי רוכא כממונא
 לאו כלום הוא אלא ט פלגא ופלגא
 דמי והלכך קאמר סומכוס חולקין
 דהוי ממון המוטל בספק. ומיהו
 כדשמואל מודי סומכוס דאמרינן

 מםורת הש׳׳ם
 א) נייק מו., ג) סנהדרין לו:
 שנועות לד. [תוספי כ״ק
 פ״ג],«) נס״א נוסף: וכ״ש
 גמל, ר) [קידושין פ.],
 ס) [וע״ע תיס׳ כתונות נמ.
 ותוס׳ קדושין יא. ד״ה הנהו],

 גליון הש״ם
 גמרא ת״ש הסוכר. קשה לי
 למה דכתכו תוס׳ תולין דף יא
 ע״כ כתד מירוצא דמוכח
 כנכורות דרשנ׳׳נ חייש
 למיעוטא. אס כן מאי סרטנן
 הכא הא מסקינן דכולה
 מתני׳ רשכ״ג ולדידיה
 דנאיסור חייש למיעוטא ה׳׳נ
 כממון. אכל לדידן דקי׳יל
 דאזלי׳ כתר רונא י״ל דנס
 כממון אולינן כתר רוכא:
 דשכ״ם ד״ה דהוא נופיה
 בוי אבל בתר דיבא דל־תא
 קםן לא אילינן. משמע
 דכרוכא דאיתא קמן הולט!
 כממון אחר הרוכ וכן ראיתי
 בחה׳׳ד סימן שי״ד דהוציא כן
 מלשון הרשכ׳׳ס הנ״ל. ואולס
 מלשון הרשכ״ס לעיל דף
 צ״כ: ד״ה כאיסורא כגון ט׳
 תנרומ. משמע דכממון גס
 כה״ג דהר ראיתיה קמן לא

 אזלינן נתרה וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נפדא כתר רוכא לא
 אולינן. נ״כ עיין נקדושין דף

 מוסף רש״י
 ונמצא עוברה בצדה.
 ומת, ואין ידוע אם עד
 שלא נגחה ילדה. ולא
 מת מממת הנגיחה, או אם
 משנגחה. ומממת הנגימה
 הפילתו 1ב-ק מו.*. ורביע
 לולד. דחס חיינ חצי נזק
 והאי ולד מוטל נספק
 הוא וסולקין (נ0ם<. האוהד.
 נושף, שמעחי (סנהדרין לז:<
 או: נועט נרגליו, ולי
 נראה כשכא ליזקק לנקינה
 הוא נלחס ומכה נרנליו
 נמלים שסכיכוחיו, ולשון אוחר
 נופל נחשמיש גמליס דתניא
 ננכורוח (ח.) גמל אחור
 כנגד אחור ושבועות לד.
 וכעי־ז סוהדריו שנו!. בידוע
 זה הרגו. שדרך סוסיס
 מזריניס להכות סוסיס שכצידו

 (םנהדריו שס1.

 א) צ״ל אנל נתר רונא אזלינן. לתייק ללית ליה חזקה מ״מ ס״ל לכתר רוכא וכוי.



 מסורת הש״ם
 א) רש״ל מ״ו, ב) רש״ל מ״ו,
 «) נרש״ל מח״ז], ר) הא ורע
 פשתן אינו תייכ כאתריומן.
 רש״ל, ס) כ״ק צט: [תוספי
 לב״ק פ״י], ו) תוספתא
 לברכות פ״ל], ז) ביצה לח:
 ע״ש, ת) [כתובות לד:],

 ט) [כ״ק כו.],

 בליון הש״ס
 רשנ״ש ד״ה אפרו לו נו׳
 ורבי •וסי נתר רובא
 דוו״עה. עי׳ יכמות דף סו

 ע״כ תיס׳ ד״ה אין:

 הגהות הב״ח
 (א) רשנ״ס ד״ה ותשורי
 וכו׳ דחוק דטוכ כצ״ל ותיכת
 כו׳ נמתק: (ג) ד״ה דמי
 כשתו וכו׳ לא איירי מידי
 דמתיכא תיתי וכו׳ כיציאה
 כלל כן נראה בעיני הס׳׳ל:
 (נ) תוס׳ ל״ה מייכ וכוי משוס
 למרבינן. נ״ב ס״פ כיצל הרנל
 לף כ״ו: (ד) באייר ואמר נמי.
 נ״נ הנחל כתרא לף קי״כ:

 מוסף רש״י
 המוליך חטים לטחון.
 אלם הממונה על נך
 ועליו ללותת! נמיס וכותשן
 כמכתשת להסיר הקליפה
 החיצונה כלי שתהא סולת
 נקיה !ביק צט::. סובין או
 מורסן. סוני! נסין ממורסן
 !שסו. ניפולין. נשנר ונופל

 נשאוחזץ אוחו ושם).

 צג: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 נוס! לו דמי זרע. שרוב פשתן שבעולם נזרע: אמרו לו. אינו
 חייב באחריוחו שהרבה בני אלם לוקחין לדברים אחרים למאכל
 ולרפואה וכנגד אדס אחד שקנה י' סאין לזריעה יש מאה בני אדם
 שקמין מיהת סאה אמח למאכל ולרפואה ובמר רוכ לוקחין אזלינן.
 *ורבי יוסי במר רובא דזריעה אזיל
 שהיחיד הקונה לזריעה קונה יותר
 ממאה הקונין למאכל ולרפואה. ומיהו
 מ״ק דר׳ יוסי היינו טעמיה דודאי
 בתר רובא דזריעה הוה לן למיזל
 כר׳ יוסי ולחייבו אלא שאין הולכין
 בממון אחר הרוב דאי לא חימא
 הכי אלא אזיל נמי בתר רובא דאינשי
 אם כן מאי איכא כין תנא קמא
 לאמרו לו: אילימא ר' יוסי ואמרי
 לו. דר׳ יוסי מתייכ כרב דאזיל בתר
 רובא ואמרו לו פטרי כשמואל דלא
 מייש לרובא: הא תרוייהו בתר רובא
 אזלי. דאפילו תנא דאמרו לו סבירא
 ליה כרב והאי דפטר היינו טעמא
 דאזיל בתר רוכא דאינשי כדמפרש
 טעמא הרכה לוקחין אותו כוי: ה״ג
 אלא אי תנא קמא ור' יוסי אי תייק
 ואמרו לו: מהו נותן לו. המוכר
 זרעוני גינה שאין נאכלין דאמרינן
 חייב כאמריומן מה ישלם מוכר
 ללוקח: דמי זרע. ולא דמי יציאה
 דגרמא בעלמא הוא ופטור: אן»
 הוצאה. יציאמ חרישה ושכר פועלים.
 ונראה כעיני דקנסא הוא: ומ״ם
 אן» הוצאה. והכי קתני רשכ״ג אומר
 זרעוני גינה שאין נאכלין חייכ ככל
 אתריותן אפילו יציאה: דלמא
 איפכא. דרשב״ג לא מחייכ אלא
 דמי זרע ומנלן דהא רשב״ג היא
 אימא רבנן היא ומנא קמא דבריימא
 היינו רשב״ג: הא לא קשיא. אם
 אין קושיא אחרמ זו אינה קושיא. וכל
 היכא דאיכא פירכא אחריחי קאמר
 גמרא הא לא קשיא: והסורי מחסרא
 כוי. אין זה תירוץ לחוק (א) כו׳
 לטוב לנו למסרה מעט כלרך משנה
 שמלברח בקוצר ולא נימא יציאה
 איכא בינייהו להא לא משמע
 ממתניחין מילי אלא על ילי לוחק
 למשמע לרשכ״ג היינו ת״ק והלכך
 טוכ לפרש לכולה רכן שמעון היא
 כדמשמע מתני׳ דרשכ״ג היינו ת״ק:
 ונראה כעיני דה״ג ודלמא פולה
 רשג״ג היא והפי קאמר המוהר
 פירוח לחצירו ולא צמחו אפילו זרע
 פשחן אינו חייב באחריוחן שרשב״ג
 אומר זרעוני גינה שאין נאכלין חייב
 באחריוחן הא גאהלין אין חייב
 גאחריומן אלא הא ר' שממון בן

 מאן יש אומרים דשב״ג. אע״ג דקיימא לן דיש אומרים היינו
 ר׳ נתן בדאמר בסוף הודות (דף יג:) דאסיקו ליה לר׳ נתן יש
 אומדס הכא קבלה היתה כידן דהאי יש אומדס רשכ״ג וכן כפרק
 תזקת הבמיס (לעיל דף לו:) גבי ניר דקאמר מאן יש אומרים רבי אמא

: ושם) פליגי יש  ובפרק קמא (שס דף טו
 אומדס ור׳ נתן גבי איוב:

 חייב מפני שהוא כנושא שכר.
 בהגוזל קמא (ב״ק דף צט: ושם)
 מגיה וקאמר אימא מפני שהוא נושא
 שכר דפדך מינה לר׳ יוחנן דאמר
 התם טבח אומן שקלקל פטור טון
 דעביד בחנם ואם תאמר ומעיקרא
 דס״ד דמיירי הך בדיתא בתנס
 למה היה לו להיומ כנושא שכר רש
 לומר משום דמרטנן «< מפצע תחת
 פצע למייב אדם המזיק על אונס
 כרצון אע״ג ללאו ככל אונס חייב
 כלאמר בהמניח (שם לף כז: ושם)
 דבאפלה ובקרן זוימ פטור משום
 דאונס הוא ואמר נמי (י) וטבחוה
 ואכלוה משלמין דמי בשר בזול וגבי
 כעל חכימ ראשון וכעל קורה אחרון
 חנן כהמניח (שס דף לנ. ושם) דאם
 עמד פטור ובירושלמי נמי מוקי הא
 »<דאדס מועד לעולם בין ער בין ישן
 כשקדמו כלים אבל קדם הוא וישן
 ואח״כ העמידו כלים אצלו ושכרן פטור
 וטכמ אומן נמי שקלקל קאמר ר׳ יוחנן
 שפטור מ״מ אונס שקרוכ לפשיעה
 כעין אבידה משיב ליה בהשואל (3״מ
 דף צד:) קרוכ לפשיעה ואדם המזיק
 חייב והוה ס״ד טבח אומן שקלקל הר
 כעין אבידה וחייב כמו נושא שכר
 ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר אבל
 כמנס פטור והר כעין גניכה שקרובה
 לאונס ופטור כה אדם המזיק דאע״ג
 דשומר שכר מייכ והט נמי אמר
 כסרק השוכר את האומנין(שם דף פנ:
 ושם) דמנן המעביר חכית ממקום
 למקום ונחקל ושברה שומר חנס
 ישכע ונושא שכר ישלם אלמא
 אע״ג דבשכר חייב בחנם פטור
 אע״ג להר אלם המזיק והיינו משום
 לבאונס שהוא כעין גניבה פטור:

 נומן

 עין משפט
 נר מצוד,

 יא א מיי׳ פט׳׳ז מהל׳
 מטרה הל׳ א סמג לאדן
 קע טוש״ע ח״מ סי׳ רלכ

 שעיף כ:
 יב כ מיי׳ פ״י מהל׳
 שטרות הל ה סמנ עשי;
 פכ טוש״ע מ״מ סי׳ שו

 סעיף ד:
 [כ] טוא׳׳ח סימן קע:

 ינ ג מיי׳ פי״ח מהל׳
 מטרה הל׳ יא סמג לאדן
 קע טוש״ע ח״מ סי׳ רכט

 סעיף א:
ד ד מיי' שס פי״ו הל׳ ז  י
 שמג שס טוש״ע ח״מ

 סי׳ רל שעיף א:
 טו ה מיי׳ שס פי׳׳ח הלכה

 יל:
 טז ו מיי' שס הל׳ יג וסמג
 שס טוש׳׳ע מ״מ סי׳

 רכט שעיף כ:

 נותן לו דמי זרע אמרו לו הרבה לוקחין אותו
 לדברים אחרים מאן תנאי אילימא רבי יוסי
 ואמרו לו תרוייהו בתר רובא אזלי מר אזיל
 בתר רובא דאינשי ומר אזיל בתר רובא
 חריעה אלא אי תנא קמא ור׳ יוסי אי ת״ק
 ואמרו לו ת״ר מהו נותן לו אדמי זרע ולא
 הוצאה ויש אומרים אף הוצאה מאן יש
 אומרים אמר רב חםדא רשב״ג היא הי רבן
 שמעון בן גמליאל אילימא רשב״ג דמתני׳
 דתנן המוכר פירות לחבירו וזרען ולא צמחו
 ואפילו זרע פשתן אינו חייב באחריותן א<(הא
 זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן)
 אימא סיפא רשב״ג אומר זרעוני גינה שאינן
 נאכלין חייב באחריותן ת״ק נמי הכי קאמר
 זרע פשתן הוא דאינו חייב באחריותן הא
 זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן
 אלא לאו הוצאה איבא בינייהו מר סבר דמי
 זרע ומ״ס אף הוצאה ממאי דלמא איפכא
 הא לא קשיא כל תנא בתרא לטפויי מילתא
 קא אתי ודלמא כולה רשב״ג היא וחמורי
 מחםרא והכי קתני המוכר פירות לחבירו
 וזרען ולא צמחו אפילו זרע פשתן אינו חייב
 באחריותן 3<(הא זרעוני גינה שאינן נאכלין
 חייב באחריותן) דברי רשב״ג שרשב״ג
 אומר ״(זרע פשתן הוא דאינו חייב באחריותן
 הא) זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב
 באחריותן ״אלא הא רבן שמעון בן גמליאל
המוליך חטין לטחון ולא לתתן  דתניא ה<נ
 ועשאן סובין או מורםן קמח לנחתום ואפאו
 פת ניפולין בהמה לטבח וניבלה חייב מפני
 שהוא כנושא שכר רשב״ג אומר נותן לו
 דמי בושתו ודמי בושת אורחיו וכן י)היה
 רבן שמעון בן גמליאל אומר [ב]מנהג גדול
 היה בירושלים המוסר סעודה לחברו
 וקלקלה נותן לו דמי בשתו ודמי בושת
 אורחיו עוד מנהג גדול היה בירושלים
 מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרוסה אורחין נכנסין נסתלקה
 המפה אין האורחין נכנסין: מתני׳ גהמוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל
 עליו רובע טנופת לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתולעות למאה ימרתף של
 יין מקבל עליו עשר קוססות למאה הקנקנים בשרון מקבל עליו עשר פיטסות
 למאה: גמ׳ תאני רב קטינא רובע קטנית לסאה ועפרורית לא ׳יוהאמר
 רבה בר חייא קטוםפאה משמיה דרבה יבורר צרור מגרנו של חברו

 נותן
 גמליאל דחניא פוי: לסמן. כמים: מורסן. היא הקליפה העליונה שמוציאץ מחטין הכחושץ במכחשח: סובין. כשטוחנין גסין ולא הרק נשאר
 בנפה והיא סובין: ניפולין. שנופל פתיתין: מפני שהוא כנושא שכר. בהגוזל קמא זב״ק צט:ז מחרצינן אימא מפני שהוא נושא שכר אבל בחנם פטור אם
 אומן הוא כלאמדנן התם זיל אייתי ראיה למומחיח לחרנגולי ואיפטרך וכן הלכה לאומן כשכר חייב בחנם פטור כלאמר רבי יוחנן התם:
 דמי בשחו. שזימן אורמים ואין לו מה יאטלס וכל שכן יציאה לחסריה ממונא. ומיהו לית הלכמא אלא כרכנן לפטרי מכשמ לגרמא
 הוא. והא ליכא למימר למלהשתא נוקי מתנימין לכיציאה פליגי כי היט רמיפלגי כהך כריימא וליהוי הלכה כרשב״ג כמשנמנו הא לא
 אמדנן לרכי שסתם המשנה לא כעי לאוקומי מתניתין כרשב״ג כיציאה ללא ס״ל כרשב״ג אלא כולה מתנימין רבן שמעון בן גמליאל היא
 כדאמר לעיל וביציאה לא איירי מילי (0 כן נראה כעיני למהיכא תיתי לכיציאה סליגי כמתניתין וניהוי הלכה כיציאה כיש אומדם מאחר
 דאיכא לאוקומי כולה כרשב״ג ולא איירי כיציאה כלל: אורתין נכנסין. ותקנה טוכה היא לקכלת אורמין שידעו ט שם יאכלו רלכו שם לאכול:
 מתני׳ המופר פירות. חבואה: הרי זה. הלוקח: מקבל עליו ריבע. הקב של מגופת לכל סאה דסמם מכואה דרכה להיומ בה רובע טגופמ
 אבל יותר מרוכע לא כדמסרש מעמא כגמרא [צד.] אי משוס דינא אי משוס קנסא: מחולמוח. דאורחייהו כהט והוא הדין אחת לעשר: מרחןו
 של יין. ויש כו חכיוח הרבה: קוםסוה. יין רע כלומר עשר חביות של יין רע דסתס מאה חביוח אורמייהו בעשר קוססומ ומחיל איניש.
 וכגמרא נצו:] מוקי לה כדאמר ליה מרתף זה של יין אני מוכר לך. קוססומ נראה לי כמו פריה יקוסס רכש דיחזקאל (יז): קנקנים.
 כדים: בשרון. כאותו המלכות: פיטםוח. כדים רעיס. ובגמרא נצו:] מפרש לה: גמ׳ תני רב קטינא. הא רובע טנופת דמתניתין לאו
 בעפרורית מייד דעפרודת רובע לא מחיל איגיש אלא רובע קטנית לסאה של תבואה: ועפרורית לא. בתמיה: צרור. היינו עפרורית:

 נותן
 שהוא נושא שכד עצמו: רשב״ג אומר נותן לו דמי בשתו. שעשה לו בושת שהיה סבור לאכול ועלתה בידו שלא אכל. ודמי בושת אורחיו. שלא היה להן מזומן לאכול. וכי היכי דסבירא ליה הכא דנותן לו דמים
 ודמי בשתו נמי הכי סבידא ליה להיכא דזבין ליד, זרעוני גינה שאין נאכלין ולא צמחו דיהיב ליה הדמים של זרע ודמי הוצאתו: כל ומן שהמפה פרוסה. על גבי הפתח: אורחין נכנסין. שכך היה סימן זה מסור
 להן שרצון בעל הבית שיכנסו אורחין. אבל לא היתה מפה פרוסה אין אורחין נכנסין לפי שלא היה רצון בעל הבית שיכנסו יותר: £ימ' הרי זה מקבל. הלוקח: רובע טנופת לסאה. שבסאה דרכו שיתאסף לשם רובע
 הקב ולא ערבו המוכר אכל יותר עירבו המוכר ואינו מקבל: עשר מתולעות למאה. כלומר תאנים מתולעים: תני רב קטינא המוכר פירות לחבירו מקבל עליו רובע קטנית שמתאסף כפירות אבל עפרורית לא: ומקשי•

 רבינו גרשום
 נותן לו דמי זרע. משום
 דרובו לוריעה קא בעי
 לה ואזלינן בתר רובא:
 אמרו לו. חכמים אחריני
 נינהו ולא ת״ק: הרבה
 לוקחין אותו לדברים
 אחרים. לאכילה ולרפואה
 ולא לזריעה. ואמאי חייב
 באחריות: מר אזל בתר
 רובא דאינשי. אמרו לו
 חכמים אזלי בתר רובא
 דאינשי דלאו לזריעה קא
 בעו להו דלאו כולהו
 בני שדות נינהו ומשום
 הכי סכרי דאינו חייב
 באחריותה. ור׳ יוסי אזל
 בתר רובא דזריעה ורובא
 של זרע פשתן לזריעה עומד
 דבין י׳ כורים של זריעה
 א) לית בהו חדא דלאכילד,
 משום הכי חייב באחריותו
 ונותן לו דמים של זריעה.
 אלא הני תנאי דאמרינן אי
 תנא קמא ור׳ יוסי דת״ק
 סבירא ליה אע״פ ׳שזרע
 פשתן רובא לזריעה קיימי
 ומיעוט לאכילה אזלינן בתר
 מיעוט ור׳ יוסי פ״ל דבתר
 הרוב אזלינן ומשום הכי
 נותן לו דמי זרע: אי תנא
 קמא ואמרו ליה. דת״ק
 אזיל בתר מיעוט ואמרו
 ליה אזלי בתר רובא דאינשי
 והיינו פלוגתא דתנאי ורב
 סבירא ליה אי כרי יוסי אי
 כאמרו לו: ת״ר מכר לו
 זרעוני גינה שאין נאכלין
 ולא צמחו מהו. כלומר כמה
 נותן לו המוכר ללוקח: ויש
 אומרים אף היציאה. שאם
 הוציא לתקן הזרע כולו
 חייב ליתן לו: מר סבר.
 ת״ק: דמי זרע קא יהיב
 ליה לחוד. ורבן שמעון
 סבר אף היציאה: ממאי.
 מצית למימר דרכן שמעון
 דמתני׳ היא. דלמא איפכא
 דת״ק סבירא ליה היציאה
 ורבן שמעון לא ס״ל אלא
 דמי ורע בלבד ואכתי הא
 דתני לעיל ויש אומרים אף
 היציאה לאו רכן שמעון
 היא: לעולם ר׳ שמעון
 היא דמתני׳. ודקא קשיא
 לך נ) הא לא קשיא דכל
 תנא בתרא לטפו״ מלתא
 קאתי ומטפי אף היציאה:
 ודלמא לעולם לאו רבן
 שמעון דמתני• היא משום
 דכולי מתני• רבן שמעון
 היא וכו׳ ג) חייב באחריות
 חרעוני גינה נותן לו דמי
 זרע ולא הוצאה. ואכתי יש
 אומרים דלעיל הי רשב״ג
 היא: ולא לתתן. כעץ
 שמלתתין אותן שהקליפה
 שעל החיטין קולפין ומן
 הגרעינין גופה כלא הקליפה
 עושה ממנו סולת: סובין.
 זהו אותו קליפה שמקלפת
 מעל החטין: מורםן. זהו
 מורסן הדק: פת ניסולין.
 שנופל מאליו ומתמקמק:
 מפני שהוא כנושא שכר.
 כדמפרשינן בב״ק >דף צטו

 א) נראה לצ״ל ללית כהו אלא מלא ללאטלה וכוי. כ) צ״ל ולקא קשיא לך ללמא איפכא הא לא קשיא וכוי. גן ורעוני גינה שאינן נאנלין חייכי! כאחריוחן ונוח! לו למי ורע וכוי.



 עין משפט
 נר מצוד.

 יז א ב מיי׳ פיי׳ח מהל׳
 מטרה הל׳ יא סמג לאד!
 קע טוש׳׳ע מ״מ סימן רכס

 סעי׳ א:
 ־ח ג מיי׳ פ״כ מהל׳ כלאיס
 הל׳ א סמג לאדן רפ
 טיש״ע י״ר סי׳ רצו סעיף ה:

 רבינו גרשום
 ועפרורית רובע לא מקבל
 והתניא וכו־ רובע נישובת.
 היינו אבק קש שנישוב:
 עדשים מקבל עליו רובע
 עפרורית. אלמא העפרורית
 מקבל רובע וקשיא. ומשני
 לעולם בשאר פירות פחות
 מרובע מקבל רובע לא
 מקבל ושאני עדשים דקתני
 דרובע מקבל משום דמיעקר
 עקרי להו עם השרשין
 מן האדמה ומייתי בהו
 עפרא. אבל חיטי ושערי
 ושאר פירי דחצדי להו
 מיחצד ולא מייתי עפרא
 בהדיה פחות מרובע מקבל
 רובע לא מקבל. השתא
 דוק מינה טעם דעדשים
 רובע מקבל משום דמיעקר
 עקרי להו אבל חטי ושערי
 לא מקבלי רובע. השתא
 לפשוט מינה העפרורית
 דחטי ושערי רובע לא מקבל
 אבל פחות מרובע מקבל.
 והכי נמי אמר רב קטינא
 דפחות מרובע מקבל. והאי
 מילתא בניחוח׳ גדסי׳ לה.
 ומקשי׳ לא לעולם מהא
 לא תפשוט דחטין ושעורין
 רובע ממש מקבל עפרורית
 ועדשים אצטריכא ליה
 למתני דפד״א וכו׳ קמ״ל
 דאפי׳ הכי לא מקבל אלא
 רובע ותו לא והוא הדין
 נמי לגבי תטי ושערי.
 וקשי׳ לרב קטינא: אמר
 רב הונא להיכא דאיכא
 יותר מרובע טינופת ובא
 לוקח לנפות כלומר לנקות
 מנפה את כולו. אפי׳ פחות
 מרובע: אמרי לה דינא.
 דמאן דיהיב זוזי אפירי
 שפירי קא יהיב. ואפילו
 הכי אי אית בה רובע
 טנופת לא טרח לנפות
 אינש ולהיכא דטרח בטלה
 דעתו אצל כל אדם ולא
 משגחינן ביה ומקבל בעל
 ברחו. אבל יותר מרובע
 טרח לנפות וכיון דטרח
 טרח בכוליה ומנפה את
 כולו: ואמרי לה קנסא.
 דקנסינן ליה משום דרובע
 שכיח כפירות יותר מרובע
 לא שכיח והואיל דאיכא
 יותר מרובע איהו הוא
 המוכר דעריב בהו בידים
 ממש משום אונאה וכיק
 דעריב קנסוהו רבנן בכוליה
 ומנפה להו: מיתיבי סאה
 שיש בה רובע ממק אחר
 חשיב כלאים וימעט. משום
 דאפי׳ חטי ושערי חשיב
 כלאים מדרבנן: סכרוה
 דדובע דכלאים בדין יותר
 מרובע דהכא דמי דכי
 היכי דיותר מרובע גבי
 מקח וממכר חשיב גבי
 כלאים נמי. וקתני ימעט
 עד דליתא רובע. ולא מכל
 וכל ימעט. הכא נמי להיכא
 דאיכא יותר מרובע ימעט
 הטנופת היותר עד רובע.
 וקשי׳ לרב הונא דאמר
 הבא לנפות מנפה את כולו
 לא רובע דכלאים לא הוי
 כיותר מרובע אלא כרובע
 דהכא דמקח וממכר דמי
 דמקבל עליו: אי הכי אמאי
 קתני ימעט. ליהוי כפחות
 מרובע ולא יצטרך למעט:
 משום דחומר דכלאים שאני

 דאיסור הנאה:

 המוכר פירות פרס ששי בבא בתרא צד.
 נותן לו דמי חמין. פי׳ ריב״ס דהיינו כר״ש לאמר (נ״ר, צח:) דכר
 הגורס לממון כממון דמי דמחייב בגזל חמץ ועבר עליו הפסח
 י<[וכא אחר ושרפו] ולר״י נראה דאחי אפי׳ כרבנן דהחס ודאי לאו
 כממון דמי שאינו שוה לשוס אדס כלוס אלא(א) מלגזילה ליפטר כו אכל
 הכא הד כאילו גזל חנוין עצמן שהוא
 מוכר צרורוח לכל אדם כמו חטין ולא
 דמי לשורף שטרוחיו של מכירו
 (« דהתסי) ניירא בעלמא הוא דקלא

 ליה ולא את החוב:
 סאה שיש כה דוגע ימעט. סי׳
 ר״ש ימעט ואח״כ יזרענו
 א״נ אם נזרעו ולא נשרשו עדיין ימעט
 אכל אם נשרשו אין להם תקנה
 שככר נשרשו ונאסרו כהשרשה ואין
 נראה דלשון ימעט משמע שככר
 «) נשרשו ור׳ יוסי נמי דקאמר יכור
 משום דמימזי כמקיים כלאים וקודם
 שנזרעו לא מיחזי כמקיים כלאים ועוד
 דכסרק קמא למ״ק (דף ו. ושס< מייחי
 לה כהדיא על זרעים המסוכרים אלא
 לנראה למיירי הכא כממוכרים לקרקע
 ומה שפירש ראם נשרשו אין להם
 מקנה אגכ חורפיה לא עיין דלא אמר
 הכי פרק כל שעה (ססחיס דף כה.) אלא
 גבי כלאי הכרס אכל כלאי זרעים
 מומרין הן באטלה ובהנאה 0 כדמשמע
 פרק כל הבשר (חולין רף קטו.) דפריך
 אלא מעמה כלאי זרעים ליחסרו דהא
 כל שמיעכמי לך הוא ומשני מה
 כהממך היוצא ממנה מומר אף שדך
 כן ואלישנא דקנסא פריך דקתני
 ימעט ולא קנסינן פחות מרוכע אטו
 רובע אכל אלישנא דדינא לא מצי
 פריך דלא דמי דהחס משוס דטסי
 מרוכע לא מחיל כו׳ כדפירש ר״ש
 גופיה דה״מ לשנויי הט ומיהו יש
 ליישכ דפריך נמי אלישנא דדינא שסיר דכל שדרך כני אדם להסיר
 כלאים הד אס לא הסירם ולכך הואיל ודרך כני אדם כשכאין לנפומ
 מנפין הכל ככלאיס נמי ליהד כלאים עד שיסיר הכל מכל מקום
 ללישנא לקנסא מיושב טפי והד מצי לשנדי דסבר כר׳ יוסי דאמר

 יבור אלא רוצה להעמיד כלברי הכל:
 אימא

 נותן לו המי הטין קטנית רובע עפרורית
 פחות מרובע ועפרורית רובע לא והא תניא
 אהמוכר פירות לחברו חטין מקבל עליו רובע

 קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע
 נישובת לסאה עהשים מקבל עליו רובע
 עפרורית לסאה מאי לאו הוא הדין לחטים
 ולשעורין שאני עדשים דמיעקר עקרי להו
 אלא טעמא דעדשים דמיעקר עקרי להו
 אבל חטי ושערי לא תפשוט מינה חטי
 ושערי דעפרורית לא מקבל לעולם חטי
 ושערי מקבל עפרורית עדשים איצטריכא
 ליה דםלקא דעתך אמינא כיון דמיעקר
 עקרי להו יותר מרובע נמי לקבל קא משמע
 לן אמר רב הונא באם בא לנפות מנפה את
 כולו אמרי לה דינא ואמרי לה קנםא אמרי
 לה דינא מאן היהיב זוזי אפירי שפירי יהיב
 ורובע לא טרח איניש יותר מרובע טרח
 איניש וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה
 קנםא רובע שכיח יותר לא שכיח ואיהו
 הוא דעריב וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה
 (סימן כל תרי שטרי דראבין בר רב נחמן אונאה
כל סאה שיש בה יג  וקבלנותא) מיתיבי א
 רובע ממין אחר ימעט םברוה דרובע דכלאים
 כיותר מרובע דהכא וקא תני ימעט לא
 רובע דכלאים כי רובע דהכא דמי אי הכי
 אמאי ימעט משום חומרא דכלאים אי הכי

 אימא

 נותן לו דמי תטין. שהרי הפחיחו במדה דאיהו הוה מזבין ליה עם
 התטין דעפרורית מקכל לוקח אכל לחזור ולערכ אינו יכול דהשתא
 עושה עולה בידים וכתיכ (ויקרא ינ0 לא תעשו עול וגם לוקח לא ממיל
 אלא מה שנתערב מעצמו עם התבואה בע״כ של מוכר וכשכורר הצרור

 ומשליך חוץ היזק בידים הוא שאותן
 צרורומ היו לו שדן כמו חטין וא״נ לא
 משיכי ליה החק גמור דמ״מ הן גופן
 אינן שדן כלום ליחייב מיהא משוס
 דינא דגרמי כגון השורף שטרותיו של
 חכירו והמקדש ככרס והזורע כלאים
 כשדה חכירו דכההיא שעתא קגזיל
 ליה מיד ממונו אע״פ שאינו ניכר *דהא
 פסקינן הלכחא ככ״ק (לף ק.) נכר״מ
 דדאין דינא דגרמי ואמרינן נמי החס
 הוה עוכדא וכפייה רפרס לרכ אשי
 ואגכייה ט כשורא לצלמי נשם צח:]וגרמא
 כנזקין דקיי״למ דפטור היינו כגון שולמ
 אח הבערה ביל חרש שוטה וקטן
 שההיזק ניכר אבל אינו עושה אומו
 כיליס אלא גורס עכשיו שיכא היזק
 ממילא לאחר זמן אבל לינא דגרמי
 ביליס הוא מזיק אלא שאין ההיזק
 ניכר]: ומשני קטנים מקבל עליו
 רובע. כלתני רכ קטינא אכל עפרורית
 פחות מרובע משהו הוא למקכל אכל
 רובע בעפרורית טתר מרובע
 בקטנימ לא מקבל: חטין מקבל עליו
 כוי. כלומר אס חטין מוכר לו מקבל
 עליו לוקח כוי. קטניח אורחיה לגלל
 כחטין ונישוכח כשעורים ועפרוריח
 כעדשים. נישוכח קש שניזרה כנישוכ:
 מאי לאו הוא הדין לחמין ושעורין.
 דמקכל עליו רוכע עסרוריח והאי
 דקחני לה גט עדשים אורחא דמילתא
 קתני שמיני טנוסת הללו מצדן זה בכה
 וזה ככה: דמיעקר מקרי להו. ולא

 קוצרין הלכך שטח כהו עפרורית טסי: אלא טעמא הוי. כלומר
 טון דאמרת דמיעקר עקרי להו והלכך שטח כהו עפרוריח טוכא
 א״כ דוקא נקט כעדשים רוכע עפרורימ משום דשטחי כהו אכל חטי
 ושערי אין לומר רוכע עפרורית דהא לא שכיח כ״כ מפשוט מיהא סיוע
 לדבריך שהיית מתרץ עפרורית פחות מרובע דאם איתא דה״ה לחטי
 ושערי ליחני רוכע עפרוריח כחטין ואנא אמינא כ״ש בעדשים:

 למולם. אימא לך חטי ושערי מקבל רובע עפרורית ודקשיא לך ליתנייה גבי חטין וכ״ש עדשים כעדשים איצטריכא ליה כוי: אמר
 רב הונא אם בא. לוקח להקפיד בטנופח דנראה בעיניו שיש בו טנופח יומר מרובע ובא לוקח לנפוחו לדעח אס יש שם יומר מרובע
 ונמצא כו יותר: מנפה אס כולן. דמזיר לו המוכר מטין כנגדן או מעות ולא יאמר רוכע כבר מתלת והמותר אשלם לך: אפירי
 שפירי יהיב. דלא ממיל טנופמ כלל אלא מפני שטורח הוא לנסוחו בשביל דכר מועט והלכך ט ליכא אלא רובע לא טרח לוקח לנסותו דט
 אמר ליה מוכר ללוקח אני אומר שפירוח יסין הן ואס מאמר אינן יפין או טרח ונסה אוחס או איימי ראיה כמה יש טנוסמ ואשלם לך
 וכשכיל רוכע לא טרח דיצא שכרו כהפסד טרחו אכל ט איכא יומר מרוכע טרח לוקת לנפותו וטון דהתחיל לטרוח טורח ומנפה אח
 כולו דדכר קל הוא לגמור הניפד מאחר שהתחיל והלכך לא מחיל ומיהו היכא דליכא אלא רובע אס בא לנפומ הרי בטלה דעחו ופטור
 מוכר: ואמרי לה קנסא. דמן הדין אפי׳ טפי מרובע מחיל איניש ואפירי דלאו שפירי מכל וכל יהיכ לוקח זוזי שיודע הוא דדרך
 חבואה להיוח כה טנופמ ומחיל הלכך רוכע לא קניס דהא שטח וליכא למימר דערובי עריב בידים אבל ימר מרוכע לא שטח במבואה
 ואיכא למימר דאיהו המוכר הוא לעריב בילים וטון דעריב קנסוהו רבנן ככוליה דאיכא למימר כוליה עירב. ונפקא מינה דאי ידעינן
 כיה דלא עריכ אפי׳ טפי מרוכע הד מחילה וקנה לוקח והיינו דאיכא בין דינא לקנסא: מיסיבי. אלישנא קמא דאמרי ליה דינא
 קפריך ולא אקנסא: כל סאה. מכואה שיש כה רוכע הקכ ממין אחר ימעט דלא ליהד רוכע ואח״כ קרענו וכן פי׳ רטנו חננאל. א״נ
 נזרעו אלא שלא נשרשו עדיין ימעט אבל אס נשרשו אין להם עוד תקנה שכבר נאסרו בהשרשה כדנפקא לן בפסחים כפרק כל שעה (לף כה.)
 מהמלאה נדגריס כב] והזרע זרוע מעיקרו בהשרשה ובספריג) נמי תניא לה בהדיא התבואה משתשריש: םברוה דרובע דכלאים. האוסר התבואה משום
 כלאים חשוב הוא מן החורה ולא בטיל ט היט דחשיב יותר מרובע טנופת לגבי מטרה דלא בטיל והוא הדין דפחומ מרובע דכלאיס
 כטל כרוכע דטנופח: וקהני ימעט. דעמידנו על שיעור הכטל דהיינו פמומ מרוכע. ואע״ג דאיסור כלאים חמור הוא שאין כ״ד יכולין
 להפקיע איסור אפ״ה לא מחמרינן כיה למימר דטון דטרח ליטרח ככוליה לנפומו כולו כ״ש גט מטרה דקיל שהרי כ״ד יכולין להפקיר ממון
 של זה למטרו דהוו להו למימר ימעיט ויעמידנו על שיעור הבטל דהיינו רובע ואע״ג דאפירי שפירי יהיב אינש זוזי ובטפי מרוכע עביר
 דטרח בכוליה ולא מחיל אפ״ה טון דרובע מחיל איניש כטפי מרוכע נמי יעמידנו על רוכע ולא ינפה את כולו וקשיא לרב הונא דאמר
 מנפה אמ כולו. ומיהו הוה מצי למרוצי ללא למי טעם לטנוסת לטעם לכלאים כל כך להתם במחילה חליא מילמא לרובע מחיל איניש
 משוס טרחא אכל יומר מרוכע לא מחיל איניש אפי׳ פחומ מרוכע שכו לנקל לו לטרוח ככולו מאחר שמתחיל אלא לעליפא מינה קמתרץ
 ליה: כרובע דהכא דמי. דשניהן בטלין מן הדין והלכך די כמיעוט דהא אפי׳ מיעוט לא הוה צריך דהא כטיל אלא חומרא כעלמא הוא
 כדמסרש ואזיל אבל יומר מרוכע דכלאים אימא לך שאס כא למעט ממעט אח כולו: אי הכי. דמשום חומרא דכלאיס ממעט ולא מן הדין:

 אימא

 מסורת הש״ם
 א) מ׳׳ק ו. כלאיס פ״כ מ׳׳א,
 נ) ננ״ק ס.], ג) נט מצא ככ
 ט], ד) ר״מ, ה) לגולן ר״מ,
 ו) [כ״ק צח. וע״ש דרכה גופיה
 הוא דקאמר השורף שטרו
 של חכירו פטור דאמר ליה
 מירא קלאי מינן], ז) [כדאיחא
 להדיא רפ״ח דכלאיס כלאי
 ורעיס וכו׳ ומוחרין כאטלה

 וכ׳׳ש כהנאה],

 גליון הש״ס
 רשב״ם ד״ה נותן בוי דהא
 *סקינן הלבתא בנ״ק. קשה
 לי הא מרא דשמעמא הוא
 רכה והוא סוכר כנ״ק
 דהשורף שטרוחיו של חכירו
 פטור. ומה״ט הוצרכו חוס׳
 כאמח לחלק וליחא לקושית

 מהרשי׳א:

 הגהות הב״ה
 (א) תוס' ד״ה נומן וכוי אלא
 לגזלן ליפטר: (ג) בא״ד
 שטרותיו של מכירו דפטר
 ליה רבה התם דהחס ניירא
 כעלמא: (ג) ד״ה סאה וכו׳
 משמע שככר נורעו ור׳ יונך:

 מוסף רש״י
 נותן לו דמי הטין. שאין
 דרך לנוררן והן נמכרין
 נחוך החטין !•ביצה לה ו.
 שיש בה רובע. רוכע הקכ,
 אחד מכ״ד מסאה, ימעט.
 שאס זרע רוכע הקכ ימעטגו

 דעקרנו (מויק ו:!.



 מסורת הש״ם
 א) כ״מ ל)., נ) נ״ק צ: כ״מ
 עב., ג) לקמן קד:, ד) נדף
 נ:], ה) [קדושים פרק ד],
 י) 1שמוח כנ], 1) 1נ״מ עה:],
 ח)[לףקג:], ט) ועי׳ רש׳יל],
 י) 1יע״ע תיס׳ יבמות לו. ד״ה
 מי ותוספות נ״ק ל: ד״ה
 וחכמים יתוס׳ נ״מ ענ: ד״ה
 קונסין ותוספות וכחיס קד.
 ד״ה אר״ע וחוספוח ככורות

 כח. ד״ה ר״מן,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ד״ה שנים
 שהפקידו וכוי רבנן ככוליה
 לא ניקנסיה אלא כמותר
 ריכע: (ג) ד״ה הכי השתא
 וכו׳ והדרה מלוקח אבל:
 (ג) תוס׳ ד״ה קונסין וכי׳ כל
 תוכו לנמרי כצ״ל ותינת

 יפסיד נמחק:

 מוסף רש״י
 זה אומר מאתים שלי.
 לאחר זמן כשכאו ליטול
. מה ; ו נ־מ ל  פקדונן ;
 הפסיד הרמאי. א״כ לא
 יידה לעולם על האמח !שם;.
 שטר שיש בו רבית. שכתוכ
 בו שלוה ברכית (ב״ק ל:1
 שכתוב נו פלוני לוה מפלוני
 מנה נרבית כך וכך לזמן פלוני

 צד: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 אימא סיפא ר׳ יוסי אומר יבור. יכרור את הכל: אי אמרה בשלמא.
 לרוכע לכלאים כימר מרוכע לטטפת למי והאי ימעט מן הלין הוא
 היינו לאמא ר׳ יוסי למימר יכרור אמ הכל יס״ל כרכ הו;א דאמר אם
 כא לנפומ מנפה אמ כולן אכל כיון לאוקממ למן המורה אפי׳ מיעוט
 אינו צריך אלא חומרא הוא אמאי
 אתא רבי יוסי להוסיף חומרא אחרמ
 על זו ולמימר יכור. ואיכא ספרים
 דכמוכ כהו מ״ש מסיסא ולםיועי לרכ
 הונא קאמי: משום דמיחזי כמקיים
 כלאים. מאחר שמממיל למעט ומנית
 מקצתן ומיחזי כאילו מטיל אומן
 כידים וזורען כממכרן ואי ככר נזרעו
 בקרקע ובירר קצח ושייר קצת נראה
 כמקיים כקרקע כלאים ונפקא לן
 מקרא במ״קי) ובמורמ כהניסי) ללוקה:
 שנים שהפקידו. אלישנא דקנסא פריך
 שמע מינה לא קנסינן אמומר וה״נ
 אמאי קנסוהו רכנן ככוליה (א) אלא
 במומר רוכע: מי יימר דלאו כוליה
 כוי. לטון לרגלים לדבר דעירב בו
 בידים דהאיכא יומר מרובע איכא
 למימר דכוליה עריב: מה הפסיד
 הרמאי. לא יכא להודומ דהא לא
 מפסיד מידי. ולסיועי׳ קאמי: מי יימר
 דערובי מריב. כלל: שיש גו רבית.
 פלוני לוה מפלוני מנה כמאחיס עד
 זמן פלוני: המם משעת כתיבה. קעבר
 המלוה אלא משימון עליו נשף) דמהכא
 נפקא לן בפ׳ איזהו נשף): ת״ש דהני
 רבין כוי. לקמן בפ׳ טת כורח) תנן טמ
 כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל כוי
 ואם אמר לו הן חסר הן ימר אפילו
 פיחת רובע לסאה או הוסיף רובע
 לסאה הגיעו דהיינו ל׳ רבעים לבית
 כור דהר ל׳ סאין יתר מיכן יעשה
 חשכון ויחזיר לו כיון דאיכא מותר
 מרובע ומני רטן בגמ׳ 1קד:] לא אמ המוחר של רובע לכל סאה הוא מחזיר
 לכדו אלא אח כל הרכעיס כולן כל ל׳ רכעיס של טח כור ומותרותיהם
 הכל מחזיר דהיכא דבא לשלם משלם את כולו ולעיל נמי היכא דכא
 לנפומ מנפה אח כולו ומסייעא לרכ הונא. ואלישנא קמא דאמרי לה
 דינא קמסייע דהכא והמס מד טעם הוא דרובע ממיל איניש אכל כי
 איכא טפי מרובע הר דבר חשוב ולא ממיל מידי: הכי השתא. המס גט
 כימ כור עפר מדה בחבל אני מוכר לך כדין הוא דמחזיר לו אמ כל
 הרכעיס דמעיקרא לא אקני ליה מוכר מידי בייחור על מדמ החבל
 אלא משוס דאמר ליה כהדיא הן חסר הן יחר אכל מסממא לא הוה
 קני יחר על הטח כור ואפי׳ כל שהוא הלכך טון דאיכא דכר גדול כל
 כך ימר מרוכע לסאה לא הוה מחילה כלל דקרקע חשוכ הוא כפני
 עצמו דלהט אהני מאי דא״ל טח כור והאי דקאמר ליה הן חסר הן
 ימר מיהו להט אהני דאי לא הוה ימר על המדה כי אס רובע הוא
 מחיל ליה אבל יחר מרובע לא הויא מחילה כלל והדר
 והוא הדין לחסרון דרובע נמי הוי מחילה ימר מרובע לא
 הר מחילה (« והדר ללוקח אבל גבי רובע טנופח דאף על גב
 דלא אמר ליה הן חסר הן יחר הויא מחילה מסחמא דהא
 שכיח טנוסח רוכע ולעולם אימא לך כי איכא נמי ימר מרובע הויא
 רוכע מחילה וימזיר המותר דאס כא לנפות אינו מנפה אח כולו«).

 ולמאי

 אימא סיפא רבי יוםי אומר יבור אי אמרת
 בשלמא כיותר מרובע טנופת דמי בהא קא
 מיפלגי ת״ק סבר לא קנסינן התירא אטו
 איסורא ור׳ יוסי סבר קנסינן אלא אי אמרת
 כרובע דמי אמאי יבור התם היינו טעמא דר׳ יוסי
 משום דמיחזי כי מקיים כלאים ת״ש א,שנים
 שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים זה
 אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי
 אנותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח

 עד שיבא אליהו הכי השתא התם ודאי מנה
 למר ומנה למר הכא מי יימר דלאו כוליה
 ערובי עריב ת״ש מםיפא א״ר יוםי א״כ מה
 הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד
 שיבא אליהו הכי השתא התם ודאי איכא
 רמאי הכא מי יימר דערובי עריב ת״ש
שטר שיש בו רבית קונםין אותו ואינו גובה (  נ

 לא את הקרן ולא את הרבית דברי ר״מ הכי
 השתא התם משעת כתיבה הוא דעבד ליה
 שומא הכא מי יימר דערובי עריב ת״ש
 מסיפא וחכ״א נגובה את הקרן ואינו גובה
 את הרבית הכי השתא התם ודאי קרנא
 דהתירא הוא הכא מי יימר דכוליה לא
 ערובי עריב ת״ש ״דתני רבין בר ר״נ לא
 את המותר בלבד הוא מחזיר אלא מחזיר
 לו את כל הרבעין כולן אלמא היכא
 דבעי אהדורי כולה מהדר הכי השתא

 התם

 אימא סיפא. ולא גרסי׳ מ״ש דלמאי שדחה דחומרא כעלמא
 הוא אין סברא שיקנוס ר׳ יוסי ולא מסמכר ליה למימר
 דפליגי דר׳ יוסי סבר דרובע לא שטחא ורבנן סברי דשכיחא דלא
 מסחבר לפלוגינהו בהט: התם ודאי מנה לפר. ה״מ לשנרי

 החס ודאי איכא חד דלא הר רמאי
 הכא מי יימר דליכא רמאי אימור
 ערוכי עריכ אלא דמשני שפיר טפי:
 קונסין אותו ואינו נוכה לא קרן
 ולא רכית. נראה לר״י
 דר״מ קונס לגמרי להפסיד החוב
 אפילו בהודאה או בעדומ אחרמ
 כדמשמע לישנא דאינו גובה לא אמ
 הקרן משמע דאינו גוכה כלל ועוד
 משמע דומיא דרכית וכן משמע נמי
 מדמדמה לה בהמניח >ב״ק דף ל: ושס<
 גבי המוציא מבנו וקשו דקנסו גופן
 משוס שבחן שמפסיד גוף הממון ואין
 להקשוח דבפ׳ איזהו נשך(ב״מ לף ע3:
 ושס< מדמה הך דשטר שיש בו רביח
 לשטרי חוב המוקדמין ומוקי ההיא
 דשטר חוכ כר״מ והיכי מדמה דהכא
 מפסיד גוף המלוה והחס אינו מפסיד
 המלוה אלא דהשטר פסול דהמס לפי
 שלא נעשימ עבירה כגוף המלוה אלא
 בשטר אבל רבית יש עבירה בהלואה
 אפי׳ בלא שטר אע״ג דקאמר דמשעת
 כמיבה עבד לה שומא מ״מ בלא שטר
 נמי איכא איסורא כהלואה והקשה
 ריכ״ס דאס יפסיד כל חוכו(0 יפסיד
 לגמרי א״כ מצינו לוה חיטא נשכר
 ואור״י דלא קשה ט המלוה שמרויח
 קנסו כגוף אטו שכח וממוך כך יזהר
 אבל הלוה אין במה לקנוס כדי שיזהר
 שמחחלה ע״מ לפרוע הוא לווה:
 הכי השתא התם משעת כתיבה
 עבד ליה שומא הכא מ׳ יימר

 דעריב. קשה לרשב״א דאמאי לא מייחי ההוא דשטרי חוב המוקדמין
 דקנסו המס ככוליה מזמן ראשון ומזמן שגי אע״ג דאיכא למימר נמי
 מי יימר דגבי ממשעבדי דשמא לא יכא לגכומ ממשעכדי לעולם וכן
ף ל: ישס< ואמר ר״י דכי  יש להקשוח כסוגיא דהמניח את הכד >3׳׳ק י
 היכי דהכא משעמ כחיכה הוא דעכד ליה שומא החס נמי משעח

 כמיבה הוא דעבר ליה על מדכר שקר חרחק:
 וחכמים אומרים גובה את הקרן. משמע שגוכה ע״פ השטר
 ואפי׳ ממשעכדי וקשה לר״י דלמה השטר כשר טון
 שהעדים עוכרין על לא משימון כדחנן כאיזהו נשך >ב״מ 7ף עה:< ואע״ג
 דאינן עדי חמס שאין מרויחין כלום הא קיימא לן כאטי (סנהדרין 0.)
 דעכריין אוכל נכלוח להכעיס פסול והא דלא חני בזה כורר גשס לף
C ה״נ לא חנא לוה אלא ככלל מלוה הוא כדמפרש החס (לף כה.) D 
 בגמ׳ מלוה ברבימ מלוה הכאה (לו) כרטמ ואין לומר דמיירי כגון
 שאין ניכר הרטח כשטר אלא כחב סחם פלוני לוה מפלוני מנה והעדים
 היו סכוריס שהיה הכל קרן ואח״כ נודע שהיה בו רכיח דהא בפרק
 איזהו נשך(ב״מ דף עב. ושם) משני ר׳ יוחנן אההיא דשטרי חוב המוקדמין
 פסולין אפי׳ חימא רבנן גזרה שמא יגבה מזמן ראשון ואם אין ניכר
 הרביח בשטר שיש בו רביח נמי נגזור שמא יגבה גס הרביח
 כתורמ קרן ואין לומר דלכך כשרץ שלא עשו שומא כיון שניכר
 הרבית מתוך השטר לא יבא לגבות הרבית ע״י שטר זה והא דתנן

 כאיזהו נשך (שס לף עה0 שהעדים עוכרים כלא מעשה היינו כשאין הרכימ כשטר ניכר דהא אמר בשמעחין ובהמניח (ב״ק לף ל: ושס! דמשעת
 כתיבה עכד ליה שומא א״כ בשטר זה עוכרין כלא תעשה ר״ל דלא משימון לאינשי כמלוה ולוה וערכ משמע להו ולא עדים ולהט לא מיפסלי
 כדאמרי׳ (3״מ דף ה c לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו א״נ כגון שיש עדים שהיו אנוסין מחממ נפשומ וכן י״ל כשטרי מוכ המוקדמין
 דאית דמוקי לה כר״מ אכל לרכנן כשרין ואפי׳ ר״מ איני פוסל אלא מטעם קנס ואמאי והלא עדים פסולים הן שמממו על השטר מוקדם אלא
 י״ל שיש עדים שהיו אנוסין מחמת נפשות א״נ י״ל דהתס כגון שאומרים טעינו בשנות המלך ואומר ר״י דהלכה כרבנן דאע״ג דקיי״ל
 כר״מ כגזירוחיו (עירו3ין מז.) דוקא כגזירוחיו אכל לא כקנסוחיו וכן פסקו הלכוח גדולומ מטעם זה כרכנן דר״מ (יבמות לז.ו כמעוכרח חכירו
 ומינקת חכירר): דתני דבק כר ד׳׳נ לא את המותר כוי. הא דלא אייתי מתני׳ דהתם דמפרשי לה נמי הט לא אמ המותר כלכד
 הוא מחזיר כו׳ משוס דלא מתרצא אלא ע״י כרייתא דרטן כר ר״נ וללישנא ללינא מייתי לללישנא לקנסו הימרא אטו איסורא לא מצי
 מייחי מהכא דלא שייך הכא קנסא דאס לקח הלוקח יותר ממה שהיה לו ליקח אין לקנסו ככך ט מה היה לו לידע כמה שס ולא

 גרסי׳ מה שהיה כמוב כמקצמ ססריס כשינרא הכא מי יימר דערוכי עריכ דא״כ הוה משמע דללישנא דקנסא מייחי:
 החס

 עין משפט
 נר מצוה

 יט א מיי׳ פייה מהל׳ שאלה
 ופקלון הל׳ ל סמנ עשי!
 פח טוש״ע מ״מ סי׳ ש ס״א

 ועי׳ ש:
 ב ב מיי׳ פ״ל מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ ו סמג לאדן
 קצו טוש׳׳ע ח״מ סי׳ ננ
 סעיף א וטוש״ע יו״ר סי׳

 קסא סעיף יא:

 רבינו גרשום
 מסייע לרב הונא מסיפא
 ר׳ יוסי אומר יבור. אאס
 יש כה רובע ממין אחר
 מהדר ר• יוסי דבורו דיבור
 כל הרובע (חוץ) דכיותר
 מרובע דמי והיינו כרב
 הונא. לא לעולם מהא
 לא תסייעה דרובע כפחות
 מרובע דאפילו למעט לא
 הוה בעי ואמאי קאמר ר׳
 יוסי יבור הכל משום דאי
 שביק ליה מחוי כמקיים
 כלאים בכרם: והשאר יהא
 מונח עד שיבוא אליהו.
 ש״מ דלא קנסינן ןהיתד]
 אטו איסור דמאי קא תבע
 מאתים. הבא נמי אם בא
 לנפות אינו מנפה את כולו
 דלא קנסינן ביתר של רובע
 אטו איסור דיותר מרובע
 איסורא הוא: התם. משום
 הכי יהב״ לכל חד מנה דחד
 מינייהו לאו רמאי הוא:
 הכא. האי מוכר מי יימר
 דלא כולהו ערבינהו. יש
 לחוש וקנסי׳ ולהכי הבא
 לנפות מנפה את כולו: ת״ש
 מסיפא וכוי. מדקתני ר׳ יוסי
 אומר הכל יהא מונח עד
 שיודה הרמאי. ש״מ דקנסי׳
 היתר אטו איסור והפשוט
 לך מהא הבא לנפות מנפה
 את כולו וקנסי• היתר אטו
 איסור: הכי השתא וכו•
 הכא מי יימר דעירובי מערב
 איהו דאיכא איסורא דלמא
 ליכא איסור ולא קנםינן
 ומהא לא תפשוט: דברי ר׳
 מאיר. אלמא דקנסינן היתר
 אטו איסור ותפשוט לך
 מהא הבא לנפות מנפה את
 כולו דקנסי•: דעביד ליה
 שומא. לא תשימון עליו
 נשך ומשעת כתיבה איכא
 איסורא ומשום הכי קנסי׳,
 אבל הכא מי יימר דערובי
 עריב ומשום הכי הואיל
 דליכא איסור לא קנסי׳:
 ואינו גובה את הרבית. ש״מ
 לא קנסי׳ היתר אטו איסור
 הכא נמי לא קנסי• והבא
 לנפות אינו מנפה את כולו
 וקשיא לרב התא: ת״ש
 דתני רבין. באידך פרקין
 דלקמן לא את המותר הוא
 מתזיר וכוי. וקתני במשנה
 בית כור עפר אני מוכר לך
 וכוי. ואם אמר לו המוכר
 ללוקח הן חסר מרובע או
 יותר מרובע אפילו פיחת
 רובע לסאה או הותיר רובע
 לסאה הגיעו יותר מיכן
 יעשה הלוקח תשכון וגרסי׳
 בגמרא דבית כור לא את
 הרובע בלבד הוא מתזיר
 אלא מחזיר לו את כל
 המוחר: כלפי לייא. תני
 רבץ בר רב נחמן לא את
 המותר בלבד מחזיר אלא
 מחזיר כל הרבעין בולן
 דהיינו לכור ל• רבעין של
 קב. והיינו סכום הרבעים
 ז׳ קבין ומחצה אלמא
 דקנס״ היתר אטו איסור
 דהיינו פחות מרובע אטו
 איסור דיותר מרובע הכא
 נמי תפשוט הבא לנפות
 מנפה את כולה: הכי השתא



 עין משפט
 נר מצוד.

 בא א מיי׳ פי״כ מהל׳
 מטלה הל׳ ג סמג
 לאין קע יעשין פנ טוש״ע

 מ״מ סי׳ רכז סעיף ג:
 כב ב מיי׳ שס הל׳ ל

 טוש״ע שס סעי׳ ל:
 בג ג מיי׳ שס הלי כ טוש״ע

 שס סעי׳ כ:
 בד ד מיי׳ פ״ח מהל׳
 שטרות הל׳ יא סמג
 עשי! פט טיש״ע מ״מ סי׳

 של סעיף א:
 בה ה מיי׳ סי״ז מהל׳
 מטרה הל׳ מ סמג
 עשי! פכ ולאד! קמ טוש״ע

 מ״מ סי׳ רל סעיף נ:

 רבעו גרשום (המשך)
 בעל השדה אלא אחד לי׳
 אילן: 6יס' המוכר מרתף
 של יין לתבירו. כלומר
 אוצר מלא יין מקבל עליו
 הלוקח יי קופסות לקי. עשר
 חביות של יין קהוי שהקרים
 לקי: היכי דמי אי דאמר
 ליה מרתף של יין םתם.
 אני מוכר לך ומקבל עליו
 עשר קיססות. קשיא להך
 ברייתא דקתני נותן לו יין
 שכולו יפה בלא קוססות.
 ואי אמר ליה מרתף זה
 של יין קשיא ברייתא דנותן
 יין הנמכר בחנות. ואי הכי
 שאמר זה אפי׳ שאמר זה
 של יין נותן לו יין גרוע כגון
 הנמכר בחנות לפי שיש
 לבעל הבית יין גרוע שאינו
 יכול למוכרו בבית נותנו
 לחנוני למוכרו לפי שהחנוני
 מוכר בשוק מקום שעוברין
 ושבין בני אדם וקונין
 אותו פועלים ועוברי דרכים
 שאינן מבקשים כל כף יין
 יפה ומתני• קתני דכולו יפה
 נותן לו תוץ מיי קוססות.
 וקשיא להך בריית׳ דקתני
 היכא דאמר ליה מרתף
 זה של יין משמע דמזה
 יין שהוא במרתף ולהיכא
 דא״ל מרתף זה משמע כעין
 שהוא ואפילו כולו חומץ
 הגיעו: אמדי לעולם מתני׳
 מתוקמא דאמר ליה מרתף
 של יין סתם ודקשיא לך
 מן ברייתא תני לה נמי הכי
 ברישא דברייתא מרתף של
 יין אני מוכר לך נותן לו יין
 שכולו יפה ומקבל עליו כוי.
 מקשי׳ על עשר קוססות
 למאה דמתני׳ והברייתא כי
 להיכא דאמר ליה סתם
 מרתף של יין אני מוכר
 לך מקבל עליו י׳ קוססות
 לקי מהא דתני ר׳ חייא
 וכוי אלמא דלא מקבל.
 ומשני ליה שאני תביות
 של יין הואיל דאתני ליה
 תבית של יין דין הוא
 דליתן ליה יין יפה משום
 דתבית כוליה חד חמר הוא
 ולהיכא דאיתרע במקצת
 איתרע נמי כולו. וליכא
 למימר דיהיב ליה האי יפה
 מחבית זו וקוסס מחבית
 אחרת משום דלא אחני
 ליה הכי. אבל גבי מרתף
 דכל חבית וחבית באנפי
 נפשה הוא ודאי מקבל עליו
 עשרה קוססות לקי: והא
 תני רב זביד וכו• נותן
 לו יין שכולו יפה. אע״ג
 דאמר ליה סתם ולהיכא
 דקא מפרש ליה ואמר ליה
 מרתף זה של יין אני מוכר
 לך נותן לו יין שכולו יפה
 ומקבל עליו עשר קוססות.

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צה.
 התם הן חםר הן •תר א״ל. ה״פ התם כית כור הן חסר הן יתר א״ל
 ואסי׳ ט א״ל כית כור סתמא אני מוכר לך ולא אמר לו הן
 חסר הן ימר אמר כפ׳ טת כור (לקמן קל.) לאס פיחת או הותיר רוכע
 הגיעו י)(ולהט היכא) דא״ל כימ כור סממא אימ לן למימר דיוחר מרובע
 לא הויא מחילה וטון דהדר הדר כולו
 אכל גט סאה כשאדם אומר לחבירו
 סאה פירומ אני מוכר לך רגיל להיומ
 שם רוכע טנופמ וכשיש שם רוכע
 טנופח קרי ליה שסיר סאה פירוח
 ולכך אין לנו לומר דאי איכא יוחר

 מרוכע שמפה אמ כולן:
 כל יתר מכאן כבא ליטע מתחלה
 דמי. פירוש כמחלה כשמחחיל
 ליטע אינו יכול ליטע אומי שיודע
 כודאי שהוא גרוע ואפילו הפחוח
 מעשר ואס נודע מדכל זמן שהוא
 עסוק כמלאכה שנטע אפילו אחד
 שאינו טוכ חייכ להסירו וליטע אמר
 כמקומו הלכך כשיש יוחר מעשר
 אע״פ שלא נודע עד זמן ארוך אחר
 שיצא מן המלאכה אכמי כיון דלכל
 הפחוח צריך ליטע הימר א׳׳כ עדיין
 לא יצא מן המלאכה ועדיין הוא עוסק
 כה וכבר פי׳ רכל זמן שהוא (א)
 כמלאכה אפי׳ נודע שאחד מהן גרוע
 חייב לעקור וליטע אחר במקומו:
 נותץ לו יין הנמכר כחנות. היינו
 ריחיה חלא וטעמיה חמרא
 כדמוכח לקמן בשמעמין ומימה למ״ד
 ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא היכי
 יהיכ ליה והא מרתף זה של יין קאמר
 והא לאו יין הוא ואומר ר״י דאע״ג
 דהוי מלא מיקרי יין שפיר וקשה
 לרשב״א דבפרק כתרא דע״ז >דף
 סו. ושם) פליגי אביי ורבא בחמרא
 לגו חלא אביי אמר במשהו ורבא אמר
 בנותן טעם ומפרש גמרא דבהא פליגי
 דאביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמרא
 חלא והוה ליה מין במינו ורבא סבר
 דהוי חמרא והוה ליה מין כשאינו מינו
 ואס ממצא לומר אפי׳ למ״ד חלא י)(מ״מ)
 מיקרי חמרא אס כן לימא דלכ״ע
 ריחיה מלא וטעמיה חמרא חלא והוה ליה מין כמינו ורכא לטעמיה
 דאמר החס כמר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד:
 חבית של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו •פה. אכל כיין
 הנמכר כחנוח לא אפילו למ״ד ריחיה חלא חמרא מכל

 מקום אהאי חמרא לא יהט אינשי דמי:
 חד

 התם הן חםר הן יתיר א״ל מיהו רביע לא
 חשיב יתר מרביע חשיב דכיון דחזי ליה
 לאיצטרופי בתשעת קבין הויא לה ארעא
 חשיבתא באפי נפשא והדרא ת״ש א)האונאה
 אפחות משתות נקנה מקח ביותר משתות

 בטל מקח גשתות קנה ומחזיר אונאה אמאי
 ליהדר עד פחות משתות ש״מ כל היכי
 דבעי לאהדורי כולה מהדר הכי השתא
 התם מעיקרא שוה בשוה א״ל מיהו פחות
 משתות לא ידיעה במנה ומחיל איניש
 שתות ידיעה ולא מחיל איניש יתר משתות
 מקח טעות הוא ובטל מקח ת״ש יהמקבל
 שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר
 בוריות למאה יותר מכאן מגלגלין עליו את
 הכל א״ר הונא בריה דרב יהושע כל יתר
 מבאן כבא ליטע מתחלה דמי: מרתף של
 יין וכוי: היכי דמי אי דא״ל מרתף של יין
 םתם קשיא אי דאמר ליה מרתף זה של יין
 קשיא אי דאמר ליה מרתף זה קשיא דתניא
 מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו
 יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין
 הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו
 כולו חומץ הגיעו לעולם דא״ל מרתף של יין
 סתם ותני ברישא הברייתא ומקבל עליו
 עשר קוםסות למאה ובסתם מי מקבל והא
 תאני ר׳ חייא ־המוכר חבית יין לחברו נותן
 לו יין שכולו יפה שאני חבית דכולא חד
 חמרא הוא והא תני רב זביד דבי ר׳ אושעיא
 מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו
 יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו
 יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוםםו׳ למאה

 וזהו

 ולמאי דפשיט ליה החס [לקמן קל.] דאי א״ל כיח כור סממא כמאן דאמר ליה
 הן חסר הן ימר דמי והרא נמי מחילה רוכע לסאה רותר מרוכע יחזיר
 הכל הוה ליה לשנרי הכא הט השחא החם מעיקרא ביח כור א״ל
 דמשמע לא פחומ ולא יומר מיהו רוכע הרא מחילה טפי מרוכע לא

 הויא מחילה כלל והדר הכל דאין דרך
 להיות בבית כור יומר מטת כור אכל
 הכא דודאי אית ביה טנופת לעולם
 אימא לך דלא ינפה אלא את המותר
 על הרוכע. ונראה כעיני דה״ג לה דט
 האי גוונא ממרץ לקמיה הט השמא
 התם מעיקרא שוה כשוה א״ל כו׳ וכן
 עיקר: נקנה מקת. לגמרי ולא יחזיר
 לו המאנה כלום דמתילה היא: שתות
 קנה. אליבא דר׳ נמן אבל אליכא
 דר׳ יהודה הנשיא רצה אומר תן לי
 מעותי או תן לי מה שאוניתני בפרק
 הזהכ0: ואמאי. מחזיר כל האונאה בין
 כשחוח כין טחר משחוח ניהדר
 המוחר שעל הפחוח משחוח דהא
 פחוח משחוח מחיל איניש ואין כאן
 לא אונאח שחוח ולא אונאח יפר
 משחוח אלא אונאח שני משהרין
 משהו יחר משחומ ומשהו פחוח
 משחומ דאידך מחילה הוו אלא לאו
 שמע מינה אס כא לנפומ מנפה אח
 כולו כרכ הונא: שוה נשוה אייל. מוכר
 ללוקח ובכך נחרצה לוקח ואס אינו
 שוה לא יחרצה והלכך בדין הוא דאסי׳
 פחומ משחוח יחזיר מיהו לכך אין
 מחזיר דטון דלא ידיע כל כך וכשוה
 דמי הויא מחילה אבל שחוח ידיעה היא
 ולא מחיל מידי. אבל גבי פירומ דאורח׳
 דמילחא היא שיש שם טנופח המס
 ודאי איכא למימר דמחיל לגמרי ואסי׳
 היכא דאיכא ימר מרוכע הרוכע מיהו
 הויא מחילה: המקבל. פועל שמקבל
 עליו כשכר ליטע כל שדה חטרו
 כשיעור שיכולין ליטע כגון ממטע
 עשרה לטח סאה: מקבל עליו. כעל
 השדה עשר כוריומ למאה אס יש
 עשרה אילגוח כורוח שאין עושין
 סירי לא יצטרך מקבל ליטע אחרים

 חחחיהן דאורחייהו דאילנוח להיומ בהן כוריומ כל כך ומחיל: יתר
 מכן. כגון י״א למאה: מגלגלין עליו את הכל. יטע לו י״א אילנוח
 חחמיהן דהשמא ליכא מחילה כלל. ולעיל נמי אס כא לנפות מנפה את
 כולו כרכ הונא: אמר רב הונא בריה דרג יהושע כל יתר. מעשר
 כוריוח לק׳ אין לנו לחייכו לחזור וליטע אח היחר על עשר אילנוח לכד
 דהרי הוא כאומו מוחר כשכא ליטע אוחו כאילו כא עכשיו ליטע שדה

 אמר מממלה דמי שהרי קרקע הרכה יש שראוי ליטע וחשוכ שדה שלם כפני עצמו והרי הוא כאילו לא עשה כלום מעיקרא מקכלנומו
 שהרי קיבל שדה ליטע ועדיין כשיש יחר מי׳ בוריומ הרי יש לו שדה ליטע הלכך כשאמר לו כעל הכימ נטע לי שדה זו ליטע אמ כל השדה
 אמר לו והרי לא קייס אח חנאו היכא דנשאר י״א כוריוח וכשכא לחזור וליטע יטע אח כולן דכמחחיל עכשיו לקיים אח חנאו דמי ובאילן אחד
 שיטע לאו כלום הוא שהרי הרוב של שדה נשתייר עדיין שלא נטעו והיכא דלא נשארו מתחלה כי אם י׳ בוריוח לק׳ לא הקפיד בעל השדה בדבר
 מועט כזה ומשראר לקרוח שדה כגון י״א אילנוח לק׳ חשיבי ולא מחיל כלל. אבל גבי טנופח יחר מרובע לסאה טון דרובע שכיח מחיל ט איכא
 טפי מרובע נמי המומר ישלם והרוכע מחיל דהא ליכא למימר החס כל יחר מרוכע ככא להחזיר לו את הסאה ממחלה דמי דהא סאה זטן ליה
 עם רובע טנופח וט משלם ליה מוהר דרובע הרי נחקיימה מטרחו וקייס מנאו. ולא דמי למקרקעי דחשיבי די״א בוריוח הרי הן שדה הניכר
 לעיניס ולא מחיל מידי אכל יומר מרוכע טנופמ דמטלטלי ליכא קפידא כל כך אלא שישלים לו מנאו ולעולם אימא לך אין מנפה אמ כולו: היכי
 דמי. מחניחין דקמני מרמף של יין מקכל עליו כו׳ דמשמע המוכר למטרו מרחף של יין אכל אין אנו יודעין איזה לשון אמר המוכר
 ללוקח בשעח מטרה: אי דא״ל. מוכר ללוקח בסממא מרחף של יין אני מוכר לך ולא קאמר זה: קשיא. כריימא דלקמן דקמני נומן
 לו יין שכולו יפה וממני׳ קמני מקבל עליו י׳ קיססומ לק׳: ואי דא״ל מרחןז זה של יין. אני מוכר לך: קשיא. נמי הך בריימא דלקמן דקחני
 טמן לו יין הנמכר בחנות: אי דא״ל מרחןז זה. ולא הזטר יין: קשיא. ברייחא דקחני אפילו כולו חומץ הגיעו: שכולו יפה. דסמס
 יין יפה בעינן ולא מקבל עליו י׳ קוססומ דלא דמי לרובע טנופמ לסאה וי׳ מתליעות תאנים למאה דלא חשיבי וגס שטחי ומחיל
 אבל חביות של יין דבר גדול הוא כל חבימ בפני עצמו וגס לא שטח כל כך והלכך ט אמר ליה סתמא יפה בעינן: נותן לו יין
 הנמכר בחנוה. היינו כולו קוססוח והכי מוכח לקמיה כשמעמא דלהט אהני זה כמוח שהוא: מרתן1 זה. אפילו חומץ משמע: לעולם.
 ממנימין דאמר ליה מרתף של יין סתם ולא קאמר ליה זה הלכך יין טוב בעינן ומקבל עשרה קוססוח לק׳ דעכידי דשכיחי ומחיל. ודקשיא לך
 ברייתא דקתני יין שכולו יפה תני ברישא דברייתא הט נותן לו יין שכולו יפה ומקכל עליו כר: ובסתם מי מקבל. כממיה דאוקממ
 לממנימין כסמס ואפילו הכי מקבל י׳ קוססות לק׳: תבית של יין הוי. רבותא נקט דסלקא דעתך לשתייה לאלתר קא בעי ליה או
 למכרו ולא להכניסו באוצר קמ״ל: נוהן לו יין שכולו יפה. ואס אימא דמקכל קוססות הכא נמי נימא הגיעו אפילו הוא יין קוסס:
 דכולה חד חמרא הוא. אכל כחטות טוכא מקכל עשרה קוססות לק׳: ג) וזהו אוצר כוי. כלומר היינו מרתף דמתניתין. אלמא מתנימין במרתף
 זה של יין קמיירי ולא כסחס והיינו טעמא דאהני של יין למכור יין יפה ואהני זה לקכל קוססומ דא״ל מרחף זה של יין אני מוכר לך:

 קשיא

 מסורת הש״ס
 א)ננאמציעאלףנ:, נ)1נ״מ
 נ:], ג) שייך לע׳׳כ, ד) ר׳׳מ
 מ״ז וצ׳׳ל וטון, ה) נ״א כל,

 ו) ר׳מ מ״ז,

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ל״ה כל וכוי שהוא

 עסוק כמלאכה:

 מוסף רש״י
 םחות משתות נקנהמקח.
 לאלתר, יותר משתות בטל
 מקח. ושניהם חוזרין, שתות
 קנה. ואין אחל מהן יכול

. ( ס נ י נ  לחזור !
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 רבינו גרשום
 התם בין חסר בין יתיר אמר
 ליה. והואיל דאשכח יותר
 מרובע מיהו רובע לסאה לא
 חשיב והויא מחילה. יותר
 מרובע עולות לכור לטי
 קבין ולא הויא מחילה דכיון
 דהויא ליה ט׳ קבין הויא לה
 ארעא חשיבא באפי נפשה
 והדרא ליה. ואכחי לעולם
 מהא לא תפשוט הבא לנפוח
 דמנפה את כולו: יותר
 משתות בטל מקת שתות
 קנה ומחזיר אונאה. ואמאי
 להיכא דנתאנה ביותר על
 שתות אמאי בטל מקח
 ניהדר ליה מוכר ללוקח
 עד פחות משתות והוה
 המקח קיים: אלא ש״מ דכל
 היכא דבעי לאהדורי כוליה
 מיהדר. הכי נמי חפשוט
 דהבא לנפות מנפה את
 כולו: הכי השתא התם שוה
 בשוה. קאמר ליה לזבוני
 ליה המקח ומיהו להיכא
 דנתאנה פחות משתות נקנה
 מקת משום דלא ידיע ליה
 אי נתאנה אי לא נתאנה
 והוי מחילה והיכא דנתאנה
 שתות רידיע ללוקח לא
 הויא מחילה יותר משתות
 מקח טעות ובטל מקח
 ומהא לא הפשוט ולעולם
 הבא לנפות אינו מנפה את
 כולו: ת״ש המקבל עליו
 שדה חברו ליטע בשכר
 הרי וה מקבל עליו בעל
 השדה עשר בודאות למאה
 אילנות. דאי מביר הנוטע
 כשיעור י• אילנות בין ק׳
 שלא נטע (אעפר) לא קא
 מפחית מדמיו ומקבל עליו
 בעל השדה אבל אם מביר
 יותר מכן מגלגלין עליו
 את הכל אפיי עשר בוראות
 ואמאי מגלגלין עליו את
 הכל וליהדר וליטע ליה
 הנוטע עד י• אלא ש״מ
 דמגלגלין עליו את הכל דכל
 היכא דבעי אהדורי כולו
 מהדר. ותפשוט לך מהא
 הבא לנפות מנפה את כולו:
 אמר רב הונא כריה דרב
 יהושע. מהא לא תפשוט
 דהכא משום הכי מגלגלין
 עליו את הכל דכל יותר
 מיכן. יותר מעשר למאה
 כבא ליטע לו מתתלה שדה
 בפני עצמה דמי כמו שקיבל
 עליו ליטע לו שדה של
 י״א אילנות לעצמה דמי
 שאילו היו י׳ בלבד היה
 פטור שהיו נבלעין בתוך
 המאה ועכשיו הואיל והן
 יותר מי׳ לא מקבל עליו
 בעל השדה וכבא ליטע
 עכשיו דמי ומגלגלין עליו
 את הכל ואינו מקבל עליו



 מסורת הש״ס
 א) [גי׳ ערון ערן קרס ג•
 דאקריס נסמ״ן וכ! נסמוך
 ועל היין שהקרים],

 ב) כרכות מ:,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה מרתף זה
 וכו׳ ביין טוב ואס תימצי
 לומר היו רגילץ: (נ) תוס׳
 ד״ה חד וכו׳ אמאי מוקי לרב
 זכיד דבי ר׳ אושעיא
 מתני׳ בדאמר ליה כצ׳׳ל:

 לעזי רש״י
 אייגד״א [איגר״א].

 חומץ.
 טורניי״ר [טודני״ר].

 לשנות טבעו, להחמיץ.

m ״ם״ S 

 מוסף רש״י
 שהקדים. כוטי׳׳ר נלע״ז

.> n רכות:)) 

 רבינו גרשום (המשך)
 מרתף של יק אני מוכר לך
 נותן לו יין ׳שכולו יפה.
 בד״א דא״ל למקפה. הא
 לא א״ל למקפה מקבל.
 כדאמרי׳ ואי אמר לו מרתף
 זה של יין אני מוכר לך
 וכוי. ולמאן דדייק מברייתא
 דלא מקבל קשיא דרב וביד
 דמקבל. אמד לך הא דרב
 וביד לא קשיא לך לעולם
 לא מקבל ולהיכא דאמר
 ליה מרתף של יין אני מוכר
 לך נותן לו יין יפה דלא
 מקבל ״ קופסות אע״ג דלא
 אמר למקפה והוא הדין נמי
 להיכא דאמר ליה מרתף וה
 של יין אני מוכר לך נותן
ן שכולו יפה אע״ג  לו ״
 דלא אמר לו למקפה לא
 מקבל עשר קוססות והאי
 דאוקימנא מלתא דרב זביד
 דא״ל למקפה משום הכי
 מקבל עליו ״ קוססות משום
 דותקא הוא דאמר דאי לא
 מוקמת ליה הכי קשיא וה
 אוה כדמקשי׳ לעיל דכל
 משוס דלא קשיין אהדדי
 מתרצין מלתא דרב זכיד הא
 דאמר ליה למקפה משום
 הכי מקבל אבל להיכא
 דאמר ליה מרתף של יין
 אני מוכר לך סבירא ליה
 לרב וביד דנותן לו יין
 שכולו יפה ולא מקבל עליה
 קוססות וכוותיה סבירא
 ליה גבי מרתף של יין
 דלא מקבל עליה כלום:
^ אומר מ ח ה  דאקרים. ש
 שהכל נהיה בדברו. וקשיא
 לרב יהודה: מודה היה רב
 יהודה בפורצמא אקרנתא.
 באותו יין שהתמיץ כל
 כף שאינו נמכר כי אס
 על הקרנות. כלומר אפרשת
 דרכים כדי שיהא מזומן
 לעוברי דרכים וספנים
 וקונין אותו לפי שטורח
 הוא להם מחמת טירדא
 שיהו הולכין לחזר בעיר
 ולקנוח יין יפה וקונין אותו
 שמצוי להן ואותו הוא רע
 יותר מאותו הנמכר בחנות.
 מאותו הנמכר קתני ברייתא
 דמברכין עליו שהכל נהיה
 דלא חמרא הוא. אבל יין
 הנמכר בתנות מברכין עליו
 בורא פרי הגפן: הא רב
 יהודה. דאמר מברכין עליו
 בורא פרי הגפן. ורב חסדא
 אמר ׳שהכל. וסר כמאן

 סבידא ליה:

 צה: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 קשיא זה אזה. כרייתא דלעיל ורכ זכיד קשיין אהדדי דלעיל קתני כמרמף זה של יין דנותן לו יין הנמכר כחנומ והכא בדרכ זכיד קחני שכולו
 יפה וקיבל קוססוה: הא דא״ל למקהה. כרייתא דרכ זכיד שאמר יין לצורך להטעים מאכל וליתן למוך המכשיל אני מוכר לך דהיינו יין טוכ
 וממקייס הרכה שמעט מעט מסחפקין ממנו והלכך אהני מאי דא״ל למקפה ליתן יין טוכ ואהני זה לקבל י׳ קוססומ לק׳: והא. קמייתא
 דקתני נותן לו יין הנמכר בתנומ דלא א״ל למקפה הלכך טון דקאמר זה נותן לו יין הנמכר בחנות והאי דקאמר של יין למעוטי מומץ אכל
 רישא דההיא כרייתא קמייתא

 וזהו אוצר ששנו חכמים במשנתינו אלא
 מתני׳ נמי דאמר ליה זה קשיא זה אזה לא
 השיא הא דאמר ליה למקפה הא דלא א״ל
 דמקפה ררב זביד דא׳׳ל למקפה ברייתא
 דלא א״ל למקפה הלכך *מרתף של יין
 וא״ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה במרתף
 זה של יין וא״ל למקפה נותן לו יין שכולו
 יפה ומקבל עליו עשר הוםסות למאה
מרתף זה של יין ולא א״ל למקפה נותן לו  ג

 יין הנמכר בחנות איבעיא להו מרתף של
 יין ולא א״ל למקפה מאי פליגי בה רב אחא
 ורבינא חד אמר ימסבל וחד אמר לא מקבל
 מאן דאמר מקבל דייק מדרב זביד דקתני מרתף של יין אני מוכר לך נותן
 לו יין שכולו יפה ואוקימנא דאמר ליה למקפה טעמא דאמר ליה למקפה הא
 לא א״ל למקפה מקבל ומ״ד לא מקבל דייק מברייתא דקתני מרתף של יין
 אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ואוקימנא דלא א׳׳ל למקפה ולמאן דדייק
 מדרב זביד קשיא ברייתא חםורי מחםרא והכי קתני במה דברים אמורים
 דאמר ליה למקפה הא לא אמר ליה למקפה מקבל ומרתף זה של יין ולא
 א״ל למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות ולמאן דדייק מברייתא קשיא דרב
 זביד דאוקימנא דא״ל למקפה הא לא א״ל למקפה מקבל הוא הדין האע״ג
 דלא א״ל למקפה לא מקבל והאי דאוקימנא דא״ל למקפה משום דקשיא זה
 אזה אמר רב יהודה יין הנמכר בחנות מברכין עליו בורא פרי הגפן ורב חסדא
על הפת שעפשה ועל היין ה (  אמר גבי חמרא א)דאקרים למה לי מיתיבי ב
 שהקרים ועל תבשיל שעברה צורתו אומר שהכל נהיה בדברו אמר רב זביד
 מודה רב יהודה בפורצמא דמיזדבן אקרנתא א״ל אביי לרב יוסף הא רב
 יהוהה הא רב חםדא מר כמאן םבירא ליה א״ל מתניתא ידענא

 דתניא

 דקמני מרתף של יין סממא אני מוכר
 לך נומן לו יין שכולו יפה פלוגתא
 לקמן אי מיירי נמי כמו מציעתא
 בדלא א״ל למקפה או בדא״ל: הלהך
 מרתןי של יין הוי. מילמיה דרב זביד
 קמפרש: מרחן* זה של יין ולא א־ל
 לוי. אברייתא דלעיל קאי ורישא
 דידה פליגי בה לקמן ומיהו סיפא
 דקתני מרתף זה אני מוכר לך אפילו
 כולו חומץ הגיעו כדלא א״ל למקפה
 מיירי דאילו א״ל מרמף זה למקפה
 אני מוכר לך צריך לימן לו יין שכולו
 יפה ומקכל י׳ קוססות לק׳ כדמני רב
 זטד גט מרמף זה של יין ואוקימנא
 דאמר ליה למקפה דלא שנא מרתף
 זה אני מוכר לך ממרתף זה של יין
 אני מוכר לך היכא דא״ל למקפה
 דלמקפה משמע מיין טוכ דלא היו
 רגילין למקסה כי אם ביין טוב ואס (א)
 היו רגילין נמי לחמ חומץ כמקפה
 אפילו הכי אין לומר מרמף למקפה
 אני מוכר לך בשביל חומץ דכל חומץ
 מחקיים הוא ומחמיץ יומר רומר
 ומרחף חומץ היה לו לומר. והט
 מוכחא מילמא כדפרישימ דמשוס
 הט לא קמני כדרכ זטד דין של
 מרחף זה אני מוכר לך כדקחני
 בברייתא קמייחא דטון דבדא״ל
 למקפה מיירי רב זביד תנא מרתף
 זה של יין אני מוכר לך והוא הדין

 חד אמד מקבל. תימה לדידיה
 אמאי מוקי(נ) רכ זכיד מתניתין
 כר׳ אושעיא ובדאמר ליה מרתף זה
 של יין אני מוכר לך וא״ל למקפה
 לוקי ממני׳ בלא א״ל למקפה וכדאמר
 ליה מרתף של יין סמס: וחד אמר
 לא מקבל. קשה לרשב״א א״כ אמאי
 נקט ר׳ חייא לעיל המוכר חבימ של
 יין לחטרו נוחן לו יין שכולו יפה
 מאי איריא מטת אפי׳ מרתף נמי רש
 מפרשים לרבותא נקטיה כדפירש

 הקונטרס לעיל:
 הבודק

 למרמף זה אני מוכר לך דהיינו הך
 והאי דנקט של יין רכומא הוא דאף על גכ דאמר ליה של יין ואמר ליה נמי למקפה אפילו הכי מקכל י׳ קוססות לק׳: מרסןז של יין. סמם
 דלא א״ל זה ולא א״ל למקסה נמי: מאי. ומשוס דאיכא חדא לטיכוחא וחדא לריעומא קכעי לה מי מדמי לה למרמף זה של יין וא״ל למקפה
 דקתני בדרב זביד דנותן לו יין יפה ומקבל י׳ קוססות דט היט דהתם איכא תדא לריעותא דקאמר מרחף זה ומדא לטיבומא דא״ל למקפה הכא
 נמי איכא חדא לטיבותא דאמר מרתף של יין ולא אמר זה וחדא לריעותא דלא א״ל למקפה או דלמא נומן לו כולו יין יפה הואיל ולא אמר זה
 ואע״ג דלא א״ל למקפה דמאן דזבין ממרא מסממא למקסה כעי ליה ולא למכרו בחנות וגס שלא יהיו בו קוססומ ולא דמי לתאנים ממליעומ
 ולא לטנופח שבמבואה משוס דכל חבימ של יין דבר משוב הוא ומקפיד עליו. והשואל הזה יודע היה שיש לדקדק מברייתא דלעיל דנומן לו יין
 כולו יפה ומדרב זכיד יש לדקדק דמקכל עליו קוססוח כדמפרש לקמיה והט קבעי גמרא מי דייקא מבריימא דאינו מקבל ומשוס האי טעמא
 דסרישימ ודרב זטד מריצי לה כדלקמן או דלמא דייקינן מדרכ זטד דמקכל ומשוס טעמא דפרישיח וכרייחא ממרצי׳ לה כדלקמן כן שיטח
 גמרא: חד אמר מקבל. דסכירא ליה טעמא כדפרישית: ומד אמר לא מקבל. אלא כולו יין יפה נומן לו וטעמא כדפרישיח דמסממא קפדי אחביומ
 קוססות טפי ממתליעות בתאנים וטנופת בתבואה: דייק מדרב זביד. כלומר משוס דסבירא ליה דמקכל מפרש להא דרכ זטד דוקא ואידך
 כריימא מתרץ לה דלא תקשי ליה כדלקמן דאע״ג דאיכא למידק מברייתא שפיר דאינו מקבל ומצי לתרוצי לדרב זביד כדלקמן אפילו הט לא
 ניחא ליה למימר הט שאחר סכרמו הולך ומתרץ הכרייתות לסי דעתו: ואוקימגא. לסיפא דקתני זה כדאמר ליה למקפה והוא הדין לרישא
 ודייקינן מינה טעמא דנותן לו שכולו יפה דאמר ליה למקפה הא לא א״ל למקפה מקבל. יהא דלא קמפליג ותני כדידה כמרתף של יין סחמא
 וליפלוג כין א״ל למקפה ללא א״ל היינו טעמא דכולה כדא״ל למקפה קמיפלגי והיינו נמי בדידה: ואוקימנא. למציעתא דבריימא דלא א״ל למקפה
 וה״ה לרישא: חםורי מיחםרא והכי קחני בד׳׳א הוי. והאי דלא קמיירי כולה כדא״ל למקפה דג׳ דינין אמא לאורויי כיין ולמימרא דזימנין
 דנוחן לו יין שכולו יפה וזימנין נוחן לו כולו יין רע הנמכר כחנות וזימנין דאפי׳ כולו חומץ הגיעו: הוא הדין דאט״ג דלא אייל כוי. והט קתני
 הא דרב זביד מרחף של יין אני מוכר לך אין בו חילוק בין א״ל למקפה ללא א״ל אלא נותן לו יין שכולו יפה אכל אס א״ל מרחף זה של יין
 אני מוכר לך אז יש חילוק כרכר דזימנין דנומן לו יין שכולו יפה אלא שמקכל עליו י׳ קוססוח וכגון דא׳׳ל למקפה אבל אי לא א״ל למקפה
 נומן לו יין הנמכר בחנוח והאי דלא חני ליה בהדיא האי חילוק דיין הנמכר בחנוח היינו משוס דכולה כיין יפה כעא לאורויי לן דינא:
 משום דקשיא זה אזה. ומיהו רישא כדלא א״ל למקפה נמי מיירי: יין הנמכר בתנות. כלומר יין רע מכל יינומ הנמכרים בחנומ:
 מברכין כוי. דחשיכ פירי ולא מכרטן עליו שהכל נהיה כדכרו אע״ג דתנן [ברכות מ.] ועל כולן אס כירך שהכל נהיה בדכרו יצא: דאקרים.
 אייגר״א בלע״ז היינו יין קוסס: למה לי. לברך עליו אלא שהכל נהיה כרכרו והאי יין הנמכר במנוח הוא יין רע שריחו חומץ וטעמו יין
 עדיין כדלקמן: שטברה צורהו. שהממיץ שקורין טורניי״ר: אומר שהכל נהיה בדברו. ולמעוטי אמא דלא יברך על הפמ כרכח
 המוציא דהא לאו למס הוא ועל היין לא יברך בורא פרי הגפן ועל המכשיל אם הוא מה׳ המינים כגון דייסא לא יכרך כורא מיני
 מזונות: בפורלמא. יין רע יומר מאותו הנמכר כחנומ שאינו נמכר אלא בקרנוח העיר בפרשח דרטם שיש שם לוקחין הרבה ואין מדקדקין
 מה יקנו כפי שעה. ובסיר״ח גרס בפרצופא שנשתנה מראימו ופרצופו מתוך שהוא רע הרבה: הא רב יהודה הא רב חםדא. דפליגי:
 מר המאן םבירא ליה. מברטן או אין מברטן: אמר ליה מתניתא ידטנא. דקמני בה שלשה ימים ודאי ומהמם שמעינן אי מכרטן
 או אין מכרטן כדמפרש לקמיה [צו.] דאיפליגו בה ר׳ יוחנן ור׳ יהושע כן לוי ומפרשינן לקמן 1שס] כמאן מנייהו פשט ליה רב יוסף לאביי
 כלומר כמי משניהם הוה משמע ליה בריימא מדע היאך אהדר ליה לאביי. ומיהו רב יוסף לא קאמר ליה לאביי פלוגמא דר׳ יוחנן
 ור׳ יהושע דאס כן הוה לן למימר לקמן הט ואמרינן מאי קאמר ואמר ר׳ יוחנן כו׳ אלא לאו שמע מינה גמרא קאמר לה לסרושי הך
 ברייתא ורב יוסף לא אמר לאביי יותר אלא מתניתא ידענא דתניא כו׳ ומסרשינא לה הט דמהכא שמעמ לה לבעיא שלך. כן נראה כעיני:

 הבודק

 עין משפט
 נר מצוה

 כו א מיי׳ סי״ז מהל׳
 מטרה הלי ח סמנ לאח
 קע טוש״ע ח״מ סי׳ רל

 סעיף כ:
 בו ב מיי׳ שס הל׳ ז טוש״ע

 שס ס״א:
 בח ג מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש׳׳ע שס ס״נ:
 כט ד מיי׳ שם הל׳ ז

 טוש״ע שם ס״א:
 ל ה מיי׳ פ״מ מהל׳ כרכות
 הל׳ ח שמג עשי! כז
 טוש״ע א״ח שי׳ רד שעיף א

 וסעיף ד:

 רבינו גרשום
 וזהו מרתף אוצר ששנינו
 כמשנתינו. אלמא להינא
 דאמר ליה יין סתם לא
 מקבל עליו כלום מן
 קוססות והיכי מתרצת
 למתני• וברייתא להיכא
 דאמד ליה יין סתם דמקבל
 עליו י׳ קוססות לקי: אלא
 מתני׳. נמי משום הכי מקבל
 עליו דאמר ליה מרתף
 זה דהא מפרי ליה כעין
 שהוא משום הכי מקבל
 והכי נמי תני רב זביד: אי
 הכי קשיא זה אזה. דהכא
 קתני דהיכא דאמר ליה
 זה מקבל עליו י׳ קוססות
 והשאר יפה לברייתא לעיל
 דהיכא דאמר ליה מרתף
 וה דנותן לו יין הנמכר
 בחנות דכולו דע ומקבל
 עליו: הא לא קשיא. כלומר
 מתני׳ דאמר ליה מרתף
 זה משום הכי מקבל והאי
 דקא קשיא לך מברייתא
 הא לא קשיא כלומר מתני׳
 דאמר ליה לוקח למוכר
 לצורך מקפה וציקי קדרה
 קא בעינא ליה. אמר ליה
 מרתף זה של יין אני מוכר
 לך נותן לו יין שכולו
 יפה ומקבל עליו עשר
 קוסםות לק• משום דלצורך
 מקפה ותבשיל צריך יין
 יפה ומובחר כדי שיכולין
 לאוצרו ימים רבים. אבל אי
 דלא אמר ליה למקפה ליכא
 למשמע מינה ריפה נותן
 לו. מילתא דרב וביד כולה
 דאמר ליה למקפה. וברייתא
 דלא אמר ליה למקפה: אי
 דאמר ליה מרתף של יין
 אני מוכר לך ואמר ליה
 אידך למקפה קא כעינא
 ליה נותן לו יין שכולו יפה
 והכי נמי מפרש לברייתא.
 אבל אי [לא] אייל למקפה
 ליכא למשמע מינה ולהיכא
 דאמר לו נמי מרתף זה של
ן אני מוכר לך ואמר ליה  ״
 למקפה נותן לו יין וכוי
 וברייתא דלעיל מפרש הכי
 מרתף זה של יין ולא אמר
 ליה למקפה נותן לו יין
 הנמכר בתנות ולא קשיין
 אהדדי דהא דתני רב זביר
 אמרי• להיכא דאמר לו
 למקפה נותן לו יין שכולו
 יפה: איבעיא להו להיכא
 דאמר לו מרתף של יין
 סתם אני מוכר לך ולא
 אמר ליה למקפה מאי יהיב
 כולו יפה או מקבל עליו י׳
 קוסםות למאה. מאן דאמר
 מקבל י׳ קוסםות: ואוקימנא
 לעיל מלתא דרב זביד
 דאמר ליה למקפה משוס
 הכי לא מקבל. טעמיה
 דאמר הא לא אמר ליה
 למקפה כי אם סתם מקבל:
 דקתני. בברייתא דלעיל:
 ואוקימנא כולו ברייתא
 דלעיל דלא אמר למקפה
 דנותן לו יין יפה כולו ולא
 מקבל עליו כלום: ולמאן
 דדייק מדרכ זביד דמקבל
 קשיא ברייתא דמשמע דלא
 מקבל: לעולם להיכא דלא
 אייל למקפה מקבל והסורי
 מחסרא ברייתא והכי קתני



 עין משפט
 נר מצוה

 לא א מיי׳ פ״ה מהל׳
 מרומות הל׳ כד סמג
 עשין קלל וטוי׳׳ד סי׳ שלא)
 [וכרנ אלפס ערכי פסחיס דף

 קנו.]:
 לב ב מיי' וסמג ומור

 נורי׳׳ף] שס:
 לג ג מיי׳ פכ־׳ט מהל׳ שכת
 הלכה v נווש״ע א״ח סי׳
 רד סעיף ג וסי׳ רעכ ס״ג

 נוכרכ אלפס שס]:

 רבינו גרשום (המשך)
 להפריש מהן דמאי דבל
 ספק מעושר וספק שאינו
 מעושר מעשרין מאותו
 דבר דמאי חד ממאה:
 מאי טעמא משום דחמרא
 מעלאי עקר. כלומר מחמיץ.
 והאי גברא דפריש מינה על
 אחרים בדקה בפי החבית
 מלמעלה ועדיין לא עקר.
 אם תמצי לומר בתר דבדק
 עקר כלומר לאחר שטעמה
 התחילה להחמיץ לאלתר
 אפי׳ הכי חמרא הוא משום
 דקים לן דבל היכא דריחיה
 חלא וטעמיה תמרא חמרא
 הוא ומשום הכי כל ג׳ ימים
 הראשונים חמרא מעליא
 ומבדכין עליו בורא פרי
 הגפן ה״נ ביין הנמכר
 בחנות הואיל דטעמי׳ חמרא
 אע״ג דרידזיה חלא חמרא
 מעליא הוא. ור׳ יהושע
 בן לוי דאמר כל ג׳ ימים
 האחרונים ודאי חומץ. ומה
 שהפריש ממנה על אחרות
 אינו מתוקן: מיכן ואילך. א)
 כלומר ג• ימים הראשונים
 ספק הוא ועדיין צריך
 לתקן דמאי מ״ט משוס
 דחמרא מתתאי עקר דלא
 מצי למיטעמיה ובעי דן
 דטעמה (אינו) [אולי] עקר
 מתתאי ולא אדעתיה והוה
 ליה ספק אס תימצי לומר
 מעילאי עקר וכו׳ ואם
 נפש אדם לומר כי היכי
 דרי יהושע אמר אם תמצי
 לומר מעילאי עקר וכו׳
 ה״נ מאי טעמא לא אמר
 ר• יוחנן אם תימצי לומר
 מתתאי עקר והא בעידן
 דטעמה מלעיל אימר עקר
 ולא אדעתיה. ותריץ הכי
 משום דר׳ יוחנן סבירא ליה
 בג׳ ימים הראשונים ודאי
 יין הוא ולא ספק הוא
 ור׳ יהושע בן לוי סבירא
 ליה דםפק הוא משום
 הכי קאמר מילי דמספקא
 ור׳ יהושע סבירא ליה
 דמבוכין עליו שהכל נהיה
 בדברו: דרומאי. חכמים
 שבדרום: הא גופא קשיא
 אמרת ג׳ ימים הראשונים
 ודאי יין אלמא חמרא
 מעילאי עקר והוה ליה
 ריחיה חלא וטעמא חמרא
 וחמרא הוא והדר תני ג׳
 ימים נ) הראשונים ודאי
 חמרא אלמא חמרא מתתאי
 עקר והוה ליה ריחיה חלא
 וטעמא חמרא חלא. לעולם
 מעילאי עקד וראשונים
 ודאי יין ודקא קשיא לך
 אחרונים הכא במאי עסקינן
 דאחרונים ודאי חומץ כגון
 דאשחכח חלא םיפתקא.
 כלומר חומץ חזק דאי לא
 דעקר תלתא יומי מקמי
 הכי לא הוה משתכח הלא
 סיפתקא כלומר חוק מאד:
 איכעיא להו כמאן פשט. רב
 יוסף לאביי אי כר׳ יוחנן אי
 כר׳ יהושע: ברשות מוכר.

 ויכול לחוור לוקח:

 א) נראה דצ״ל כלומר ימיס
 ראשונים ספק הוא וכוי.
 ב) צ״ל האחרונים ולאי חומן

 כוי.

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צו.
 הבודק את החבית להיות מפריש בר. רבינו שמואל רחק לפרש
 שלקח ממנו משהו ומפריש ממנו מרומה ואחר כך טעמו
 וכחנם דחק שהרי יכול לטעמו כריח אי הר ריחא חמרא ודאי חמרא
 הוא דאיכא ודאי ממרא דריחיה חלא אכל חלא לעולם לא הר ריחיה
 ממרא והא דקאמר לקמן הא טעימיה
 ולא עקר הזקיקו לפרש כן דלא משמע

 ליה דטעמו כרימ:
 מאי טעמא האי מעילאי עקר.
 לא מצי למימר דלר׳ יוחנן
 מממאי עקר דא״כ מנא ליה דכל ג׳
 ימים הראשונים היה ודאי יין דלמא
 כשעה שטעמו ככר נעקר טעמו
 ממממיו כ׳ ימים אכל אין לומר שכבר
 נעקר טעמו מחחמיו ג׳ ימים דאין
 סכרא לומר שיהא חומן גמור

 ולמעלה הוה ריחיה ה>חלא) למטה
 וטעמא חמרא:

 מאי טעמא האי חמרא מתתאי
 עקר. מימה דמנא ליה
 לגמרא ליפלוגינהו כהכי כיון דמצי
 למימר לכ״ע מעילאי וצ״ל דנקט
 הכי לפי (0 שסובר שכך הוא אממ
 דמתמאי עקר וליכא למימר האי
 טעמא דמחחאי עקר לחוד ׳)(ולעולם)
 דקסבר ריחיה חלא וטעמא חמרא
 חמרא דא״כ ג׳ ימים האחרונים אמאי
 הוי ודאי חומן דלמא כל ג׳ ימים הר
 ריחיה חלא וטעמא חמרא והשחא

 הוא מגמר חימוצו:
 דרומאי מתנו. פירש רכינו
 שמואל דהלכה כר׳
 יוחנן דקיימי דרומאי כוומיה וכן
 נראה דרכא נמי קאי כווחיה כסרק
 בחרא דע״ז (דף סו: ושם. ד״ה

 ורבא) שהבאחי לעיל(ג):
 כל ג׳ ימים הראשונים ברשות
 מוכר. ואפי׳ נחן לו הלוקח
 מעוח יחזיר לטון דנראה מומן
 גמור תוך ג׳ שנמכר כידוע שכבר בשעח מטרה ריחיה מלא ואהאי
 חמרא לא יהכי אינשי דמי ואע״פ שטעמו והוה ריחיה ממרא ודאי

 לא

אהבודק את החבית להיות מפריש (  דתניא א
 עליה תרומה והולך ואחר כך נמצאת חומץ
 כל נ׳ יום ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר
כל ג׳ ימים הראשונים ודאי  א״ר יוחנן ה״ק כ
 יין מכאן ואילך ספק מאי טעמא חמרא
 מעילאי עקר והאי טעימיה ולא עקר אם
 תמצא לומר בתר דטעימיה עקר הוה ריחא
וכל ריחיה הלא ג (  חלא וטעמיה חמרא ג
 וטעמיה חמרא חמרא ורבי יהושע בן לוי
 אמר כל ג׳ ימים האחרונים ודאי חומץ מכאן
 ולהלן םפק מאי טעמא חמרא מתתאי עקר
 ואימור עקר ולאו אדעתיה ואם תמצא לומר
 מעילאי עקר והא טעימיה ולא עקר דלמא
 בתר דטעימיה עקר הוה ריחיה חלא וטעמי׳
 חמרא ״וריחיה חלא וטעמיה חמרא הלא
 דרומאי מתנו משמיה דר׳ יהושע בן
 לוי ראשונים וראי יין אחרונים ודאי חומץ
 אמצעיים םפק הא גופא קשיא אמרת
 ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה
 חמרא חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי
 חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא
 חלא כגון דאשתכח חלא םיפתקא דאי לאו
 דעקר תלתא יומי לא הוה משתכח חלא
 םיפתקא כמאן פשט ליה פליגי בה רב מרי ורב
 זביד חד אמר כרבי יוחנן וחד אמר כרבי
 יהושע בן לוי: איתמר המוכר חבית יין לחברו
 והחמיצה אמר רב כל ג׳ ימים הראשונים
 ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח

 ושמואל

 הבודק אס החבית. נטל הימנה מעט והפריש ממנו מרומה ומעשר
 ושתה הימנו לידע אס היין הנותר במבית טוכ רשתה או ימכור משאר
 חביותיו מדי יום יום רפריש מזו התבית למרומה ולמעשרות תתתיהן
 היום מפריש מעט לפי מה שימכור משאר תביומיו ולמחר מעט ואומר

 הד מרומה ומעשר של זה שאני מוכר
 ושומה באומה מטמ ולפיכך בודק דאין
 מפדשין מן המומן על היין דשני מינין
 הן אליכא דרכי כפ׳ המוכר אמ הספינ׳י)
 אבל לרכנן לכממלה אין מפדשין
 ואס עשה עשר: להיות מפריש. משאר
 מביומיו על בטמונה של זו החבית
 כלומר שמפדש ממנה לצורך שאר
 חביוח: ואחר פך. לסוף חודש או
 ב׳ חדשים: כל ג׳ ימים לוי. לקמיה
 מפרש: מאי קאמר. לפי שיש לפרשה
 בשני ענינין כדלקמן קבעי לה: כל
 גי ימים הראשונים. סמוך לבדיקה
 ודאי יין היה דבסחוח מג׳ ימים אין
 היין נעשה חומן רסה חרס מה
 שתרם באוחן ג׳ ימים וא״צ הלוקח
 מזה באומן ג׳ ימים לחזור ולהסדש
 דאסי׳ אס המחיל להממין עם סילוק
 ידיו אין שמו חומן עד ג׳ ימים ואע״פ
 שכבר יש לו דח חומן כדמפרש ואזיל
 דרך היין המממן להדח מחחלה
 דח חומן והולך ומדח יותר רוחר
 עד שנהפך אפי׳ טעמו לחומן וקיס
 להו לרבנן דמשהממיל להממין הר
 דחו כל ג׳ ימים חומן וטעמו יין
 אבל מג׳ ואילך יכול להיות חומן
 גמור: מפאן ואילך ספק. דשמא לא
 התחיל להממין עד ג׳ ימים קודם
 שנמצא חומן והשתא כשעת מציאה
 הוא דנעשה חומן הלכך הוי תרומה
 מספק רמזור ויהרוס: מאי טעמא.
 הר כל ג׳ ימים ראשונים ודאי יין
 וג׳ ימים האחרונים ספק חומן:
 חמרא מעילאי עקר. (א) כמו עקר

 נעקר טעם יין ממנו ומתחיל להחמין מלמעלה בפי החביח ומעט מעט
 מתחמן רורד כל ג׳ עד דבסוף ג׳ נעשה כולו מומן וכל זמן שלא
 החמין כולו הר דחיה חלא וטעמא חמרא והאי חמרא הא טעימיה

 ובדקי׳ האי גברא בפי החבימ ומצאו טוב ועדיין לא החחיל להאמין והלכך אפי׳ אם חמצי לומר דמיד כמר דטעימיה החחיל להממין
 הר דחיה מלא וטעמיה חמרא עד סוף ג׳ ימים משהחחיל להחמין והלכך דין הוא דבמר טעמא אזלינן ולא בחר דחא וחמרא הוא והיינו
 יין הנמכר כחנוח דלרכי יוחנן הר יין ומהאי טעמא גוסיה הוי ססק אסי׳ כל ג׳ ימים האחרונים ולא ודאי חומן דאיכא למימר זה ג׳ ימים
 האחרונים שהתחיל להממין והוי טעמיה ממרא עד עכשיו שנגמר חמוצו: ג׳ ימים האחרונים ודאי חומן. והוי טכל גמור דר׳ יהושע אזיל כתר
 דח כדמפרש ואזיל וטון דעמה נמצא חומן ודאי המחיל להריח ריח חומן זה ג׳ ימים דבפחוח מג׳ ימים לא נעשה חומן גמור ואפי׳ ג׳ ימים
 הראשונים ספק דאמד׳ שמא עם סילוק ידי הכודק המחיל להדח וכחר ריחא אזלינן והלכך יין הנמכר בחנומ לאו ממרא הוא: מ״ט חמרא
 מססאי עקר. רכוחא נקט לאשמועינן דאיכא למימר דאסי׳ בשעמ בדיקה ככר היה מומן ומיהו אינו צריך לכל זה דאפי׳ ס״ל נמי כדרכי יוחנן
 דמעילאי עקר איכא לאוקומי שפיר כדמפרש ואזיל: דרומאי משמיה דר׳ יהושע. אמדן דהאי דקחני בבדימא ג׳ ימים ודאי בין אג׳ ימים
 ראשונים כין אג׳ ימים אחרונים קאי וה״ק ג׳ ימים הראשונים ודאי יין דאפי׳ עס סילוק ידיו התחיל להחמין הר דחיה חלא וטעמיה חמרא עד
 ג׳ ימים והלכך הר ממרא דקס ליה רבי יהושע בן לוי בשיטחיה דרבי יוחנן דדחיה מלא וטעמיה חמרא חמרא הוא: אחרונים ודאי חומן.
 כדמפרש טעמא לקמן כגון שנמצא חומן חזק מאד דודאי כבר עכרו ג׳ ימים שנעשה חומן גמור הואיל ונחחזק כל כך דככציר מג׳ ימים
 משהחמין אינו נעשה סיפתקא. ומיהו רבי יוחנן לא מוקי לה בסיפחקא א״נ ליח ליה הך סברא דלא שנא סיפחקא ול״ש חומן כל ג׳ ימים
 אחרונים נמי ספק: הא גופא קשיא ראשונים ודאי יין אלמא כוי. דאי ס״ד דמיה מלא וטעמיה חמרא חלא הוא א״כ אמאי ודאי יין האיכא
 למימר דעם סילוק ידיו המחיל להריח דח חומן מעט ומההיא שעחא הוה ליה חומן: כגון דאשתכח כוי. לעולם דחיה חלא וטעמא חמרא
 ממרא הוא כדמוכח דשא וסיפא דקחני אחרונים ודאי חומן היינו טעמא דמיירי כגון דמשתכח חומן חזק יומר מדאי שהדבר ידוע שזה ו׳
 ימים שהחחיל להחמין ולסוף ג׳ נעשה חומן ובג׳ האחרונים נחחזק ונממזק מאד ונעשה סיפחקא חזקה: כמאן פשט ליה. רכ יוסף לאכיי כמי
 משניהן היה מפרש הבדיתא לקתני ג׳ ימים ולאי דנשמע מינה אי אזלינן בתר דחא או במר טעמא: חד אמר כרבי יוחנן כוי. ונ״ל דהלכתא
 כרכי יוחנן להא לרומאי משמיה לרט יהושע כן לוי קיימי כוותיה: המוכר חבית יין לתבירו והתמיצה. בתוך אותה חבית של מוכר
 בבית לוקמ: אמר רב כל ג׳ ימים הראשונים הרי הוא ברשות מוהר. שהלבר ילוע שאין היין מחמין בפחוח מג׳ ימים משהחחיל להדח
 דח חומן ונהי נמי לדחיה חלא וטעמי׳ חמרא חמרא הוא אפ״ה כאחריות מוכר הוא שהרי נתקלקל ככר כרשותו וכמי שמכר לו חומן
 דמי דודאי משהתחיל להדח חומן סופו להעשומ מומן ודמי למוכר יין ונמצא מומן דמנן כהמוכר אח הספינה (לעיל דף פג:) להוא מקח
 טעומ ואע״ס ששמה הימנו לוקח ולא טעם בו ריח חומן כשלקחו אפ״ה כיון דהחמין תוך ג׳ הדבר ידוע דבשעת מטרה הר ריחיה
 חלא. והא דתנן לקמן בסירקין (דף צד.) המוכר יין לחבירו והחמין אינו חייב באחריוחו רב מוקי לה לאחר ג׳ אבל מוך ג׳ לא קדנן המוכר
 יין לחכירו והחמין אלא המוכר יין לחכירו ונמצא חומן א״נ מוקי לה כקנקניס דלוקח כר׳ יוסי כר רכי חנינא דאיכא למימר קנקן
 גרס להממין מהרה והא דנקט חביח של יין רבומא היא דסד״א לשמייה לאלמר קזטן ליה ולא הוה ליה לשהויי וליפטר מוכר קמ״ל:

 ושמואל

 מסורת הש״ם
 א) נדה דף כ: קידושין עט.
 תוסס׳ תרומות פ׳׳ד, ג) [ע״)
 שו:],נ)1שס],ל)[דףפד:],
 ס) רש״א מ״ז, י) ר׳׳מ מ׳׳ז

 וגרס וקסנר,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) דשכ״פ ל״ה חמרא
 מעילאי עקר כלומר עקר:
 (נ) תופ׳ ד״ה מ״ט האי
 חמרא וכו׳ דנקט הט
 לפי שכך הוא אמת
 כשסובר דיב׳׳ל דמחחאי
 עקר וליכא למימר להאי
 טעמא: (ג) ד״ה לרומאי וכו׳
 שהכאתי לעיל. נ״כ כדף צ׳׳ה

 כד״ה נותן לו:

 מוסף רש״י
 הבודק את החבית. טועמה
 אס היא נתזקמה שלא
 החמיצה, להיות מס דיש
 עליה תרומה והולך.
 כלומר להיות סומן עליה
 והולן ושותה שאר חכיות
 ונותן עיניו כזה להפריש
 ממנה עליהס לאתר זמן,
 שהתרומה ניטלת כמחשבה
 !נדה ב:< כלומר להיות סומן
 עליה כהסרשת תרומותיו,
 כשכא לשתות מאה לוגין
 טכל כמקום אחר אומר הרי
 שני לוגין כמכימ פלונית
 מרומה על מאה לוגי! הללו
 וכן עושה מדיר וקדושיו
 פט.). ואחר כך נמצאת
 חומץ. ואין ידוע מאימתי
 החמיצה, וכל תרומה שסמן
 עליה משהחמיצה לא תיקן,
 דקסכר יין וחומץ שני מינין
 הן (שם<. כל ג׳ ימים
 הראשונים. שאחר הכדיקה
 שכדקה ומצאה יין, הרי היא
 כתזקמ ודאי יץ. וכל טכליס
 שתלה תרומתן כה כאותן ג׳
 ימים מתוקנים הן, מכאן
 ואילך ססק. והדא תרומה
 ליאסר לזרים רתזור דמרוס
 דשמא ככר הממיצה ולא היתה

 מרומה (שס וכעי־ז נדה ב:1.
 כל ג׳ ימים אחרונים ודאי
 חומץ. כל נ־ ימיס שלסגי
 כריקה זו האתרמה שמצאה
 חומן, הרי היא כתזקת ודאי
 חומן !קדושיו עט.) דטון
 דעכשיו חומן גמור הוא,
 ודאי אין פחיח מג׳ ימיס
 שהחחיל להחמיץ ואס עשאו
 כמון אומן ג׳ ימיס מרימה
 על מקוס אחר, אינו מרומה
 אליכא דרכי דאמר (לעיל
 פד:) יין וחומץ שני מינין הן,
 לאי לרבנן הא קיי״ל מרס
 מן הרעה על היפה חרומחו
 מרומה (נדה ב: וכעי־ז קדושיו
 עכי.<. מכאן ולהלן. מנ׳
 ולמפרע, ספק. והד תרומה
 ליאסר לזריס רמזור רמרוס

 (שם ושם).

 רבינו גרשום
 הבודק את התבית והולך
 להיות מפריש עליה תרומה
 על אחרות והיה מפריש
 ממנה בכל יום על שאר
 חביות עד ששלמה. ושוב
 באחרונה נמצאת חומץ: ג׳
 ימים הראשונים ודאי יין.
 טוב הוות ותרומתן תרומה
 ומה ששתה מן אותן יין של
 חביות שהפריש עליהן מן
 וו כאותן ג• ימים יפה שתה
 ולא טבלים נינהו. מיכן
 ואילך ספק היה חומץ וספק
 יין וספק מתוקן וספק אינו
 מתוקן ויהיב האי חומץ
 לכהן לפי שקרא עליה
 שם תרומה ואותן שהיה
 מפריש עליהן מזו צריך



 מםורת הש״ם
 א) שנפ עו. עירוני! כט:,
 ג) וחבקוק נז, נ) נדף צז:],
 ד) [חולי! נו:], ה) גי׳ מהר״ס
 לאמרינן, ו) רש״א נ״א לעי
 ועיי! בר״מ, 1) צ״ל ג״כ רש״א,
 ח) 1וע״ע חוס׳ שנח עז. ד״ה

 דאמר],

 הגהות הב״ח
 (א) ישכ״ם ד״ה פש להו
 וכי׳ דחמרא מעליא כצ״ל
 וחיכח והירא נמחק: (ג) ד״ה
 וביחר וכו׳ ונכדי מלחו מי
 לא: (ג) יזום׳ ד״ה (כע״א)
 כל שלשה וכוי החס לאחר
 ג׳ ובקנקן דלוקה אינו
 חייב באחריותן ובקנקן
 דמוכר חייב באחריותן
 כיון דאמר ליה למקפה:
 (ד) ד״ה וכיוחר וכו׳ מחמיר
 עליו ר׳ יהודה לעשר (א״כ)
 חא״מ ונ״נ ס״א ועיקר אי

 נמי:

 צו: המוכר פירות פרס ששי בבא בתרא

 מוסף רש״י
 חמרא אכתפא דמאריה
 שוואר. זה קינהו מזה טוב
 ומזלו גורס להחמין(נ״נו קי.ו.

 ושמואל אמר. אינו חייב באחריוחו אע״פ שהחמיץ בחוך חבית של
 מוכר משוס דחמרא אגבא דגברא שוור על כמף האדם מדל: כלומר
 מזלו גורס חמא של בעל היין כדנפקא לן לקמן(לף צח.) מדכחיבב) אף
 כי היין כוגד והלכך סמור מוכר לא״ל מוכר ללוקח למא דידך קגריס
 (כך שמעמי מרבינו זקני בככא מציעא
 (ל׳ קו:< וכך מצאמי כחשוכומ הגאונים
 וכן עיקר): עובדא. נדן דינא]
 כוומיה דשמואל דמוכח סחס ממני׳
 לקמן בפרקיף) כוומיה דשמואל: שמרי
 יין. הוא חמד שנוחנין מים ע״ג
 שמרים ומממדין אומן ושוחין אוחן:
 שהכל נהיה בדברו. אבל לא בורא
 פרי העץ כשכר ממרים ולא בורא
 פרי האדמה וכורא מיני מזונות על
 שכר שעודן דלא חשיבי ולא בורא פרי
 הגפן בשמד יין: אחרים אומרים.
 אשמד יין קאי: רמא תלתא.
 כוסות מיס ואיימי נמי מלמא ולא יותר
 אע״פ שיש בו טעם יין דכ״ע לא
 פליגי ולא כלום כלומר אפי׳ אח דם
 מודו דאינו יין חשוכ לכרך עליו
 כורא פרי הגפן דאע״ג דאשכחן
 פלוגמא בשילהי הכל שוחטין (חולין לף
 נ״ה:) בין ר׳ יהודה ורבנן בהמתמד ונתן
 מיס במדה ומצא כדי מדמו דרבי
 יהודה מחייב ולקמן [צז.1 נמי מיימי לה
 הני מילי גבי מעשר ומשוס חומרא
 דמעשר דאפי׳ ר׳ יהודה מודי דאין
 מפרישין ממנו על יין גמור אבל לגבי כרכח היין שהיא חשובה לא יברך
 אלא שהכל שהרי על כולן אס אמר שהכל נהיה בדברו יצא [ברכות מ:] והלכך
 לכחחלה שפיר דמי: תלתא עול. במים ואומן מלמא נפקי: ופלגא.
 חמרא: בשיתא פלגי. דמיא לאו כלום הוא: ואתרים סברי תלתא.
 מים עול ומרי ופלגא מיס נפיק דאין דרך לצאח כל הנכנס אלא
 מן המיס נשארו והוציאו היין דפירא קפי מלעילח: פש להו. חד
 כוס שלם של יין בחרי ופלגא של מים וכ״ש דחמרא (א) ופירא מעליא
 הוי מדליכא על חד מלמא מיא אבל לעיל דרמא חלחא ואפיק חלחא
 אין לומר שמן המיס נשארו והיין יצא דאין רגלים לדכר הואיל
 ולא מצא יומר מכדי מדחו כי הכא וא״נ נפיק מן היין סלגא הוא
 דנפק וחד פלגא בחמשה פלגי מיא לאו כלום הוא: וביתר מכדי
 מדתו מי פליגי כוי. אבל לא פריך ובכדי מדחו (נ) לא פליגי
 כתמיה כדפרישימ מעמא דנהי דגבי מעשר סליגי משוס חומרא
 דמעשר גכי כרכמ היין מודי להו רבי יהודה לרבנן דמברך שהכל:

 המחמד

 ושמואל אמר חמרא אכתפא דמאריה שוואר
 עבד רב יוסף עובדא אכוותיה דרב בשיכרא
 וכוותיה דשמואל בחמרא בוהלכתא בוותיה
אחד שכר תמרים ואחד  דשמואל: ת״ר ג
 שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם
 שהכל נהיה בדברו אחרים אומרים שמרים
 שיש בהם טעם יין מברך עליהן בורא פרי
 הגפן רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין
 הלכה כאחרים אמר רבא דכולי עלמא ירמא
 תלתא ואתא ארבעה חמרא הוא רבא
דאמר רבא כל חמרא דלא דרי (  לטעמיה א
 על חד תלת מיא לאו חמרא הוא הרמא
 תלתא ואתא תלתא ולא כלום הוא כי פליגי
 דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא דרבנן
 םברי תלתא עייל תלתא נפיק פש ליה פלגא
 יופלגא בשיתא פלגי מיא ולא כלום הוא
 ואחרים םברי תלתא עול תרין ופלגא נפיק פש
 ליה כוזא וכוזא בתרי ופלגא חמרא מעליא
 הוא וביותר מכדי מדתו מי פליגי והא תנן

 המתמד

 לא מעימיה שפיר כיון דאחמיץ במוך שלש מכאן ואילך כרשוח לוקח
 ואפי׳ לא נחן מעוח חייב לימן ומיהו נראה דהיכא דלא מעימיה כשעת
 לקיחה מדה״א המוציא מחבירו עליו הראיה דספיקא הוא והא דחנן
 (לקמן לף צז0 המוכר יין לחבירו והממיץ אינו חייב באחריוחו מייד

 לאחר ג׳ א״נ כקנקניס דלוקח כר׳ יוסי
 בר חנינא דלקמן כן פ״ה וצ״ל דמיירי
 הכא דידעינן שהקנקן דהמוכר הוא
 טוב דאי לאו אמאי חייכ כאחדוחו
 לימא ליה המוכר היין היה טוב והקנקן
 גרם לו חוך ג׳ להמקלקל ולא איכעי
 לשהויי אלא לשמוחו או להריקו בכלי
 אחר כמו שהוא אומר לו כשהוא
 בקנקנים דלוקח אכל דוחק לומר
 דמיירי כגון שמוכר שמרו בזה הקנקן
 זמן גדול ואם הקנקן גרס ככר היה
 מחמיץ מקודם ויומר ממיישב לומר
 דהכא מוך ג׳ ואפי׳ בקנקן דלוקח
 דאין קנקן גורס להחמיץ מוך ג׳ אלא
 ודאי לא טעימיה שפיר והחס
 לאחר ג׳ («) ואמר ליה למקפה:
 ושמואל אמד חמרא אכתפיה
 דגברא שוואד. פירש
 [ר״ש] דחמרא מזליה דגכרא גריס
 דסבירא ליה כר׳ חייא בר יוסף
 דלקמן ולכך אינו ברשומ מוכר ואין
 נראה חדא דהוה ליה למינקט האי
 לישנא דלקמן דחמרא מזליה דגברא
 גדם ועוד כי אמר לקמן ופליגא דר׳

 חייא בר יוסף ה״ל למימר ופליגא דשמואל ועוד דאין סכרא שיגרום מזלי׳
 דגברא שימהר להממיץ חוך ג׳ דלעולס אין היין מחמיץ אלא לאחר ג׳
 ועוד הקשה ר״י דר׳ יוחנן קאמר לעיל ג׳ ימים הראשונים ודאי יין
 ודלמא מזליה דגברא גרים והחמיץ מיד ונראה לפרש לר״ח חמרא
 אכמפיה דגברא שוואר כלומר היין כיון שנשאו בכחפיס נמקלקל על ידי
 שנענע ומיהר להחמיץ וא״ת ור׳ יוסי כר חנינא דאמר לקמן דכקנקניס
 דמוכר מצי א״ל הא חמרך והא קנקנך והיכי מצי א״ל הכי דלמא נתקלקל
 על ידי שניענע ולמה ישלם המוכר וי״ל דלקמן מוקי לה בדא״ל למקסה
 דכיון דא״ל הכי יש לו להחקייס אפי׳ כשמנענעו ואפילו אחר ג׳ א״נ
 י״ל דלקמן כיון שהוא לאחר ג׳ יוחר יש לנו לחלוח שנחחמץ כדרכו
 ממה שהנענוע גרם אכל מוך ג׳ יש לנו לומר שהנענוע גרס מדנימא
 ליה לא טעימיה שפיר אבל ק״ק אמאי לא הוי ברשות מוכר דהא
 אדעחא דהכי זבן לוקח מיניה להוציא משם ולטלטלו ולפי׳ ר״ש קשה
 דבשיכרא עבד עובדא כווחיה דרכ והא לא קאמר שמואל אלא כיון
 דמזליה דגברא גרס ולא שייך אלא ביין כדכחיב היין בוגד וגו׳

 אחד שכר תמרים כוי מכרך שהכל. לאו דוקא שכר ממרים אלא אפי׳ דבש חמדס מברך עליו שהכל מ״מ כדאמר בכיצד מברכין (ברכות לף
 לח.) אמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמד מכרך עליו שהכל מ״מ זיעה בעלמא הוא והיוצא מן הפירימ קרי זיעה ולא כמו שפי׳ בהלכומ גדולומ
 דהיינו דוקא החס דחרו לה במיא אבל דייב מן תמרי מברך עליו בורא פרי העץ דהא קאמר מר בר רב אשי דזיעה בעלמא הוא והיוצא מן הפירות
 קרי זיעה ואפי׳ היוצא מן הזיתים וענבים הר זיעה בעלמא אי לא דמפיק בהעור והרומב (חולין לף קכ:) שסופג את הארבעים על היוצא מהן
 ועוד דמיימי עלה בדימא דמרומה דקאמר כמאן כי האי מנא דמניא דכש ממרים ויין חפוחיס כו׳ חייב קרן וחומש דברי ר״א ור׳ יהושע פומר
 ומעמא י״ל דלא אישחני לעילויא כשנעשה דבש: ואחד שכד שעורים. דלא אישתני לעילויא דאיח ליה עילויא אחרינא בפמ ועוד דמי יימר
 דשעד עיקר דלמא מיא עיקר: אין הלכה כאחרים. אומר ר״ח דאומו יין שעושין מן החרצנים אפי׳ אימ כיה מעם יין כיון דלא רמא חלחא
 ואתא ארבעה מברכין עליו שהכל וליכא למימר דםורצני עדיף משל שמדם דהא אמר בדש אלו עובדן (פסחים לף מב:< וממד לאו בר עשורי
 הוא והחנן המחמד ונחן מיס כמדה ומצא עליו כדי מדמו פמור ור׳ יהודה מחייב ומשני הא בדרווקי הא בפורצני פירוש ההיא דפורצני גרוע
 מדרווקי דהיינו של שמרים הוא חשוב ובר עשורי הוא דאין לפרש איפכא דפורצני חשוב וההיא דהמתמד איירי בדפורצני דא״כ מאי פריך לקמן
 וביותר מכדי מדמו מי פליגי והתנן המתמד ומאי קושיא שאני חמד דפורצני דחשיב אלא ודאי של שמרים חשיב יוחר ואס״ה מברכים עליו שהכל
 כיון דלא רמא תלתא ואייתי ארכע כל שכן דפורצגי: כל חמרא דלא דארי על חד תלת מיא לאו חמדא הוא. והכי אמר בריש המוציא יין(שבת
 לף עו: ושם) כוס של כרכה צריך שיהא בו רובע רביעיח כדי שימזגנו ויעמוד על רביעיח וקשה דאמר כפרק אחד דיני ממונומ (סנהדרין לף לז.
 ושם) אל יחסר המזג שאם יש שם כ״ג כנגד סנהדד קטנה יוצא ואס לאו אינו יוצא אמד מהן שהוצרך לצאת משמע דממזג דריש דהוי כ׳
 חלקים מיס ואחד יין והכא אמר דהוי ג׳ חלקים מיס ואומר רכינו יצחק דהחם מדמה סנהדדן למזג דיין השרוני דסגי ליה כשני חלקי
 מיס כדאמר בהמוציא יין (שבת דף עז.) שאני יין השרוני דרפי דכשאר יינומ לא מצי למימר דרכיע דסנהדרין לא חזו לדיני [נפשוח] דנסקא
 לן (סנהדרין דף ב.) מקרא דבעי כ״ג ורבינו מנחם פי׳ דדריש אל יחסר המזג מז״ג כגימטריא נ׳ וקאמר אל יחסר המזג מע״א דסנהדרין נ׳
 אבל מ״ט יחסרו וישארו כ״ב ואין ב״ד שקול מוסיפין עליהן עוד אמד הרי כ״ג ומיהו בירושלמי ובפסיקתא דריש לה בהדיא ממזג דיין
 וי״מ דאל יחסר המזג דהיינו מזג יין הראויי) לג׳ חלקים מיס דהיינו מזוג (מלבר) דהר י)כ״ג על חד חלחמ: וביותר מכדי מדתו מי
 פליגי. פי׳ רבינו שמואל דלא מצי לאקשרי בכדי מדחו מי לא פליגי והא רבי יהודה מחייב דמצי לשנויי דרי יהודה אינו אלא חומרא לעגין
 טבל וקשה מהא דחנן בסוף פ״ק דחולין (לף כה: ושם< החמד עד שלא החמיץ אינו ניקח בכסף מעשר ופוסל אמ המקוה משהחמיץ
 ניקח בכסף מעשר ואינו פוסל אמ המקוה ואמר בגמ׳ מני לא רבי יהודה ולא רבנן דחנן הממד כו׳ ומאי קושיא נימא לעולם רבי
 יהודה דמעשר ואפילו לא החמיץ חומרא בעלמא הוא וי״ל דפשיטא ליה אפילו בלא החמיץ אינו אלא כי אס מחמיר עליו ר׳ יהודה
 לעשר (י) א״כ סםיקא הוא אס נחשבו יין ולא היה לו לפסול אמ המקוה כמו בססק מיס שאוכין דכשר וי״מ דלא פריך ובכדי מדמו מי לא
 םליגי דאין זה קושיא כל כך אי הוו רכנן ואחרים כרבנן דרבי יהודה אכל אי כיתר מכדי מדמו פטרי מאן נינהו לא רבי יהודה ולא רבנן:

 הוא

 עין משפט
 נר מצוה

 לד א מיי׳ סי״ו מהל׳
 מטרה הלכה ד סמג
 לאד! קע טוש״ע ח״מ סימן

 רל סעיף ז:
 לה כ מיי׳ שס הל׳ ג

 טוש׳׳ע שס סעי׳ ה:
 לו ג מיי׳ פ״ח מהל׳ כרכוח
 הלכה ח סמג עשי! כז
 טוש׳׳ע א״ח סימן רל סעיף
 א ןוכרכ אלפס סוף פרק ו

 לברכוח לו.]:
 ל־ ד ה ו מיי׳ שס הלכה ט

 טוש״ע שס סעיף ה:

 רבינו גרשום
 ושמואל אמר אפי׳ ג׳ ימי•
 הראשונים ברשות לוקח
 הוא ואינו יכול לחזור
 בו משום דחמרא אכתפא
 דגברי. שנושאין אותו מבית
 מוכר. שואר כלומר עקר
 ומפיק טעמו ממנו: אחד
 שמרי יין. שעוצרין מן
 היין שלועזין ביפ״ט: אמ•
 רבא דכולי עלמא. בין ח״ק
 בין אחרים סברי להיכא
 דרמי תלתא כווי מיא לתמד
 ואפיק תלתא לא כלום
 הוא ומיא בעלמא נינהו
 משום דלא אשכח אלא
 כמדתו: על חד דחמרא
 תלתא מיא: פש ליה פלגא.
 דאפיק מן חמרא דהוי ליה
 האי פלגא כווי (דמיאן
 משום הכי לאו כלום הוא
 ומברכין עליו שהכל משו־
 דעל תלתא בעי׳ ןחדן ולא
 אשיתא חד ואחרים סברי
 תלתא עייל מיא ואשכת
 תלתא ופלגא ותרי ופלגא
 מן מיא נפיק ותו לא משום
 אז דבשק דשמרים בלע
 אותה חציה של מדה גו
 וכגון מים שנתפזרו אילך
 ואילך רהשתא פש ליה
 כוזא חמרא וכוזא בתרי
 ופלגא כל שכן דחמרא
 מעליא הוא ומברכין בורא
 פרי הגפן: ומקשינן להיכא
 ראשכח יותר מכדי מדתו
 כלל וכלל מי פליגי: והתנן.

 גבי מעשר:

 או ואולי צ״ל לגחווק לשמרים
 נוי. כן אולי צ׳׳ל ופלגא כוזא

 רמיא נתפזר אילך ואילך.



 עין משפט
 נר מצוה

 לח א ב מיי׳ פ״כ מהל׳
 מעשר שגי הל׳ ו:

 לט ג מיי• פ״׳א הל׳
 תרומות הלי יג יפי׳׳ג
 מהל׳ טומאת אוכלין הלכה

 יו:
 מ ד מיי׳ פ״ג מהל׳ מעשר
 שני הל׳ יכ ופי״ג מהל׳

 טומאת אוכלי! שם:
 מא ה ו ז מיי׳ סי״ג מהלי

 טומאת אוכלי! שס:
 מב ח מיי׳ שס ופ״ג מהל׳

 מעשר שני הלכה יכ:
 מג ט י כ מיי׳ פי׳׳ג מהל׳

 טומאמ אוכלי! הלכה ח:
 מד ל מיי• פכ״ט מהל׳
 שכת הלכה יד שמג
 עשי! פט טוש״ע א״ח סי׳
 רעכ סעי• א [יכרכ אלפס
 פרק ערכי פסתיס ד׳ קנה:] :
 מה מ מיי׳ פ״ו מהל׳ איסורי
 מזכח הלכה ט סמג

 לאי! שיט:
 טו נ מיי׳ פכ״ט מתל׳ שכת
 הלכה יו שמג עשי! כז
 טוש׳׳ע א׳׳ח סי׳ רעכ סעיף

 רבינו גרשום
 המתמד. ששופך מים
 בחרצנים: ומצא כדי
 מדתו פטור. ממעשר דמיא
 בעלמא נינהו: לא פליגי.
 דודאי תמרא היא: להודיעך
 כתו דרי יהודה. דאפי׳
 בכדי מדתו מחייב משוס
 דהיכא דרמא תלת כווי
 ואפיק תלת כוזי תרי
 ופלגא נפיק ממיא ותו לא
 ואידך נבלע בחרצנים והאי
 דאפיק כמדתו חמרא איכא
 בהדייהו וחייב לעשר: מהו.
 מברכין עליהן בורא פרי
 הגפן או לא: ראשון
 ושני. שמוציאין מן החמד
 חישוב יין ואסור ליהנות
 מה; ושליש־ מותר דאינו
 תרומה ומיא בעלמא נינהו:
 ושל הקדש חמור מכולם:
 בקדושת דמים. שהקדיש
 הדמים שיקחו מן אותו
 יין לא חמירי כולי האי
 ועד שלישי אסור ורביעי
 מותר. אכל אם הקדיש הגוף
 התמד לעולם אסור: כאן
 במעשר ודאי. ראשון אסור
 ושני מותר אבל מעשר
 דמאי לעולם מותר: לענין
 איסורן. דראשון ושני אסור
 ושלישי מותר: כך אמרו
 לעני[ הכשירן. דראשון
 ושני דבר חשוב הוא
 ומכשר טפי לא חשוב
 ולא מכשר זרעים: והשתא
 קשי׳ לן הכשירן דמאי
 אי דמיא אכשורי מכשר
 וחמרא נמי מכשר דחמרא
 מכשיר בין חשיב עליה
 לשתיה ובין לא חשיב
 עליה משום דחשיב הוי
 אבל מיא לא מבשרי
 בלא מחשבה וזהו חומר
 ביין מבמים: לא צריכא
 כגון שתמרן בימי גשמים.
 דלא תשיבי אפי׳ הכי
 ראשון ושני מכשירין:
 לא צריכא. דאיהו לא
 רמא להו אלא מאליו
 נתמד שנפלו לשם הגשמים
 דהשתא איהו לא חשבינהו
 למי גשמים ואפילו הכי
 אצטרכא למימר דמכשירין:
 והא כיון דנגיד. מן
 התמד מי הגשמים קמא
 קמא אתשביה והואיל
 דאחשבינהו ודאי מכשירין
 ואמאי איצטריך למימר:
 אמר רב פפא. הכא במאי
 עסקינן. דאיצטריך למימר
 דמכשירין כגון דפרה
 היתה שוחה ראשון ראשון
 דהשתא לא חשבינהו
 ונתמד מאליו דסד׳׳א הואיל
 דלא חשבינהו דפרה שותה
 להו אין מכשירין אפ״ה
 איצטריך למימר דמכשירין
 •דוש היום של ׳שבתות וימים

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צז.
 הוא הדין אפ•׳ כיתר מכד• מדתו נפי פליגי. והא זמנן כסיפא
 למס׳ מעשרות (פ״ה מ״0 היתר מכרי מרחו מפריש עליו ממקום
 אחר ולא פליגי עליה רבנן היינו ברמא תלתא ואתא ארבעה מקשה
 ר״י היכי פטרי רכנן כרמא חלחא ואחא מלמא ופלגא כיון דאיח ביה
 בנותן טעם וקיי״ל כפ׳ כחרא רמס׳
 ע׳׳ז (לף עג:) דמין כשאינו מינו
 בנותן טעם גכי טכל ר״ל ראינו אלא
 קיוהא כעלמא ואין כאן נותן טעם
 וכעפרא כעלמא למי וכן נראה מתוך
 פירוש ר״ש: מי סברת חמדא הוא
 קיוהא בעלמא הוא. מכאן הורה
 ר״ח כליעכל אס רחן עכו״ם חכימ
 של שמרי יין דשרי דלאו חמרא הוא

 אלא קיוהא כעלמא הוא:
 שמרים של מעשר כוי. מימה
 במאי מיירי הך
 ברייחא אי ככדי מרחו או אפי׳ רמא
 חלחא ואחא תלחא ופלגא לרבנן
 אפי׳ ראשון יהא מומר ואי ברמא
 חלמא ואמא ארבעה אפי׳ רביעי של
 מעשר יהא אסור וי״ל דמיירי שאין
 כהן טעם יין כלל אלא קיוהא בעלמא
 ומ׳׳מ בהקדש החמירו לאסור עד
 שלישי ומיירי שלא הקדיש שמרים

 דאי הקדיש לעולם יהא אסור:
 לא צריכא כגון שתמדו כמ• גשמים.
 מימה דהכא משמע שיש חילוק
 בין גשמים לשאר משקין ואיזה חילוק
 יכול להיוח ביניהן ומה שפירש רבינו
 שמואל דבמיס בעינן דניחא ליה ולא
 כשאר משקין כגון יין אפי׳ לא ניחא
 ליה מכשר דבמיס כמיב וכי יומן מיס
 על זרע ואין נראה לרשכ״א דלא
 אשכח כשום דוכתא שיהא חשיבות
 ביין מבמיס לענין הכשר ומאשר
 יכא עליו מיס מסקינן הכשר לכל
 משקין וכפ״ק דפסחיס >לף יח. ושם)
 איכא דלא מוקי וכל משקה אשר ישחה
 ככל כלי לענין הכשר וא״כ מנא ליה
 דלא כעינן דניחא ליה ונראה לר״י
 דבגשמיס בעינן חרחי שיחשיב אוחו
 מחחלה שיהו משקין ואח״כ בעינן
 דניחא ליה אבל שאר משקין כגון (א)
 מיס ויין ושמן כיון דניחא ממילא הן
 מכשירין אפי׳ לא יחשיב אוחן להיוח משקה אבל קשה מהא דמנן
 במסכמ מכשירין >פ״ו מ״א) ומייחי לה בפ״ק דחולין >לף יג. ושם)
 המעלה פירוחיו לגג מפני הכנימה וירד עליהם הטל אינן ככי יומן
 ואס לכך נמכוין הרי הן בכי יוחן אע׳׳פ שלא החשיב אותו מחחלה
 להיומ משקה יג< ושמא טל חשוב טסי להיוח משקה ממי גשמים:
 ונתמד מאליו. נראה דהשחא איירי שפיר אפילו במים יפין
 שאינן מי גשמים דכיון שנחערבו בשמרים אין ראויס
 להכשיר והא דלא קאמר אלא לפי שלא נזכר אמורא למעלה:
 אילימא למעוטי יין מגתו כוי. אין להוכיח מכאן דיין מכושל
 כשר לקידוש ומברכין עליו כפ״ה מדלא קאמר למעוטי
 יין מכושל דלאו ראיה היא דאפילו אין מקדשין עליו לא מצי למימר
 למעוטי יין מכושל דאס כן הוה ליה למימר אין מברכין עליו בפ״ה אבל
 יש להכיא ראיה מירושלמי דשקליס ודערכי פסחים דיין גמור הוא דאמר
 המם ארכע כיסוח שאמרו יוצאים כיין מכושל אלמא מקדשין איין מכושל
 ודלא כסרש״י והר׳׳ש שכחבו דיין מבושל מכרכין עליו שהכל דאישמני

 לגריעוחא ואין להאריך כאן:
 מודים

אהמתמד ונתן מים במדה ומצא כדי מדתו (  א

 פטור ור׳ יהודה מחייב עד כאן לא פליגי אלא
 בכדי מדתו אבל ביותר מכדי מדתו לא פליגי
 הוא הדין בדאפילו ביותר מכדי מדתו פליגי
 והאי דקא מיפלגי בכדי מדתו להודיעך כחו
 דר׳ יהודה בעא מיניה רב נחמן בר יצחק
 מרב חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם
 יין מהו אמר ליה מי םברת חמרא הוא
 קיוהא בעלמא הוא ת״ר גשמרים של תרומה
 ראשון ושני אסור ושלישי מותר רבי מאיר
 אומר אף שלישי בנותן טעם י ושל מעשר
 ראשון אסור שני מותר רבי מאיר אומר אף
ושל הקדש שלישי אםור  שני בנותן טעם ה
 ורביעי מותר ר״מ אומר אף רביעי בנותן טעם
 ורמינהי ישל הקדש לעולם אסור ושל מעשר
 לעולם מותר קשיא הקדש אהקדש קשיא
 מעשר אמעשר זהקהש אהקדש לא קשיא כאן
 בקדושת הגוף כאן בקדושת דמים מעשר
 אמעשר נמי לא קשיא חכאן במעשר ודאי
 כאן במעשר דמאי א״ר יוחנן משום ר״ש בן
כך  יהוצדק כדרך שאמרו לענין איסורן ט
אי המיא  אמרו לענין הכשירן הכשירן דמאי 8
 אכשורי מכשרי אי דחמרא אכשורי מכשרי
שתמדו במי גשמים וכיון דקא ן  לא צריכא נ
 שקיל ורמי להו למנא אחשבינהו ילא צריכא
 שנתמד מאליו וכיון דקא נגיד קמא קמא
 אחשבינהו אמר רב פפא כבפרה ששותה
 ראשון ראשון: אמר רב זוטרא בר טוביה
 אמר רב לאין אומרים ״קידוש היום אלא על
 היין הראוי לינםך על גבי המזבח למעוטי
 מאי אילימא למעוטי יין מגתו והא תאני ר׳
 חייא -יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון
 דאם הביא כשר אנן נאפילו לכתחלה נמי

 דאמר

 המסמר. מיס כשמרים פטור ממעשר: אבל יותר מכדי מדתו. פורחא
 לא פליגי רבנן עליה דר״י אלא ממייבין כמעשר והוא הדין לכרכת
 היין דהא רבנן חומרא לית להו גכי מעשר דהא ככדי מדמו לא מחייבי
 אלא משוס דמשיכי ליה יין הוא דמחייכי כיומר מכדי מדתו והלכך

 לגכי כורא פרי הגפן נמי חשיכ:
 להודיטך כתו דר״י. דמחייכ. ולהודיעך
 כחן דרכנן לא איצטריך למימני יומר
 מכדי מדמו דמילחא דפשיטא הוא
 דפטור דפורחא חמרא במיא טובא
 כטיל וליכא חידוש כלל לאשמועינן
 דפטרי רבנן ביוחר ומילחיה דר״י
 חשיב חידוש גדול לחומרא ואע״ג
 דליכא טעם יין מיחייב: שמרים שיש
 בהם טעם יין מהו. לכרכמ היין.
 וברייחא לא הוה שמיע ליה דאי הוה
 שמיע ליה הכי הוה ליה למימר הלכה
 כאחרים או אין הלכה כאחרים:
 שמרים של תרומה. שנחן לחוכן מיס
 ושנה ושילש: ראשון. מיס ראשונים
 ח[שהכניסו והוציאו] משם: אסור
 לזרים. וכל הני חומרות כעלמא
 נינהו מדרכנן וכמצא כדי מרחו
 מיירי: שלישי מותר. ואפילו יש בו
 טעם יין: אן* שלישי. אסור אס יש
 בו נומן טעם: ה״ג של מעשר ראשון
 אסור. כלומר של מעשר שגי ממד
 ראשון אסור לאכול חון לירושלים
 אבל מעשר ראשון דלויס מומר לזרים
 ודלא כרכי מאירי): הכי גרסינן
 של הקדש לעולם אסור ושל
 מעשר לעולם מוהר: מעשר
 דמאי. שהופרש מפירוח הלקוחין
 מעם הארן ואקילו ביה רבנן משוס
 דרוב עמי הארן מעשרין הן: בקדושת
 דמים. שהקדיש חבית יין לבדק
 הביח רמכר רקחו כרמיו צרכי בדק
 הביח: בקדושה הגוןז. י)[דחמירא] יין
 שהוקדש לנסכים ושמרים שלו אסורים
 בשביל מעט יין המעורב בו: כשם
 שאמרו לענין איסורן. דבחרומה
 ראשון ושני הוי יין ושלישי הוי מים
 ושל מעשר הראשון יין והשני מים
 וכן כולן: כך אמרו לענין הכשר.
 דראשין ושני של מרומה חשוב נמי

 יין לענין הכשר והראשין של מעשר חשיכ יין לענין הכשר וכדמפרש
 ואזיל. וכל זה חומרא מדרבנן הוא דמדאורייחא כולהו משיבי מיס
 כעלמא כדאמרן לגכי מעשר דמאי וכרבנן דאחריס. וקכעי גמרא
 הכשר דמאי על איזה הכשר הוצרך לומר כך אמרו לענין הכשרן
 של מיס או של יין הא חרריהו מכשרי פירומ לקכל טומאה ומאי נפקא
 לן מיניה אי הוי חמרא אי מיא: אי תמרא אכשורי מכשר. דכתיכ
 (לברים לב) חשחה חמר וכמיכ וכל משקה אשר ישמה וגו׳ (יקרא יא):
 לא צריכא. כלומר לא גסקא לן מינה אלא שממדו לההיא דמרומה ומעשר
 כמי גשמים דצריכי מחשכה אכל אי חשכינן ליה יין מכשיר כלא
 מחשכה דכמיס הוא דכחיכ (שס< וכי יוחן מיס מה יחן דניחא לי׳ אף
 יוחן דניחא ליה. ופרכינן וטון דשסטנהו האי גברא להני מי גשמים
 ממנא שניטפו בו למנא דשמריס אחשכינהו ומכשרי ומאי נפקא לן
 מינה ל״ש מעשר ולא שנא תרומה לעולם מכשרי: שנתמד מאליו.
 שנפלו הגשמים למוך השמרים והלכך כתרומה דראשון ושני חשיב
 יין לענין הכשר נמי מכשרי אכל שלישי דחשוכ מיס לגט מרומה
 לענין הכשר נמי מי גשמים נינהו ולא מכשרי דלא הוה כהו
 מחשבה: ופרכינן ואכחי מאי נפקא מינה והא כיון תגיד. מושך

 מסורה הש״ם
 א) פסתיס מכ: תילין כה:
 מעשרות פייה מ״ו, ג) [חולי!
 פה], ג) (מנחות כטו,
 ד) רש״ל, ס) [כיכמות פה:

 פו.], י) רש׳׳ל,

 גליון הש״ס
 גמרא אי דטיא אכטור•
 פבש־י. עי׳ שער המלך הלי

 כרכות פ״ו הל׳׳ל:

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ד״ה לא צריכא וכוי
 שאר משקי! כגו! יין ושמ!
 כיון דניחא ליה ממילא כצ׳׳ל
 וחיכח מיס נמחק:(5) נא״ד
 ושמא טל חשוכ טפי. נ״כ יהא
 דכעי כפי המוכר אח הכית
 דף סו ע״כ מי גשמיס שחישכ
 עליהן להדיח אח האיצטרוכלין
 מהי להכשיר אח הזרעים
 כוי קשה דלא מצי למימר
 דמיירי כחישכ עליהן מחחלה

 להיוח משקין:
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 מוסף רש״י
 ומצא כדי מדתו. וצא
 יותר, שאס מצא יותר הכל
 מידיס שחייכ לעשר שהרייש
. סטור.  כאן יין וחולי! כה:
 מלעשר, שהרי אין כאן
 אצא מיס, שלא מצא אלא
 כדי מדתו, ואע״ג דתזותיה
 וטעמא חמרא, קיוהא דפירא
 כעלמא הוא דעייל כיה
 :פסחים מב 1 הואיל ילא ניסף
 כ ו כלוס אע״פ שיש כ ו טעס
 יין אינו כלום ,:חולי! כר:1.
 ור׳ יהודה מחייב. כמעשר,
 דכוליה פירא הוא :שם: לאדל
 כחר חווחא וטעמא (פסחים

 קמא קמא. ראשון ושני גלי דעתיה דניחא ליה שירדו גשמים לכאן לעולם אולי יקלטו טעם יין ושלישי למרומה נמי מכשר ולא שנא יין ולא שנא
 מיס אכשורי מכשרי ומה חילוק יש עדיין בהכשרן: בפרה ששותה ראשון ראשון. והלכך בשלישי ליכא שום מחשכה ולא מכשר שלישי דמרומה
 ושני דמעשר. ולא מצי לחרוצי כשנשפך ראשון ראשון דטון דלא נשמהה שם כלל אלא נופל ונשפך אין ידוע לעולם מהו ממד שני או ממד שלישי:
 אין אומר קידוש היום כוי. משום הקריבהו נא לפחמך >מלאט א) כדלקמן [ע״ב]. וביין הראוי לברך עליו בפה״ג קאמר דאע״ג דמברטן עליו כפה״ג לקידוש
 היום מיהא לא חשיכ ולקמיה כא לפרש איזה יין כא למעט: יין מגהו. חירוש: לא יביא. משוס דכחיכ הסך נסך שכר (במדבר כח) מידי דמשכר: ואם
 הביא השר. דליכא עיכובא. אי נמי הסך נסך מכל מקום וכיון דלנסכיס כשר בדיעבד לגבי קידוש חשיכ לכחחלה דלא חמיר קידוש מיסוך:

 הכי
 הואיל דחזו לשתייה: יין מגיתו. שעדיין תירוש הוא ואינו תוסס כשהוא מתוק לא יביא לנסכים: אפ״ לכתחלה נמי. מקדשין ביה ק



 מסורת הש״ם
 א) וס״א בודק שהיא קשה
 וכודק את כל הנוף ערוך יכן
 כשאלתות פרשי יתרו סימן
 נרו, נ) מנחות פו., ג) כרכות
 נ:, ר) סוכה נ: ןכ״ק קטו:ן,
 ה) ופנחס כח ז], ו) הג״ה
 ככרכות ס׳ שלשה שאכלו דף
 נ: איתא הא דר׳ יוסי כר תנינא
 ואמתניתין דהתס קאי כשילהי
 פרי וככרכת יין מיירי תיספ׳
 יעקכ ע״כ ו) 1כך כתב הערוך
 ערך פטם ע׳׳ש], ח) ןוע״ע
 תוס׳ כרכות נ: ד״ה מודיםן,
 ט) ןוע״ע תוס׳ כ״מ סד. ד״ה

 אי תקפהו,

 תורה אור השלם
 1 וכי תגשון עור לזבח אין
 ךע וכי תגישו פסח וחלה
 אץ רע הקריבהו נא
 לפדותך הירצך או הישא

 פניך אמר ין צבאות:
 מלאכי א ח
 2 אל תרא יין כי יתאדם בי
 יתן בבום עינו יתהלך
 במישרים: משלי כג לא

 גליון הש״ס
 רשב״ש ד״ה חפר. לנםכים.
 עי־ ככאר שכע ריש ממיל
 ל״ה איכעיא להו עליות

 ממש:

 מוסף רש״י
 במסננת. קוליי״ר כלע״ו
 מסננת שמסננין כה קונדיטון,
 כמו שעושין בעלי מנרות
 שתלד כמין כברה וכו אכקת
 רוכל ויין ותחתיה כלי
 והקונדיטין מסתנן לתיכו
 !סוכה נ , או: כלי על גכי כלי
 ונותנין השמרים כתוך העליון
 והוא ככנרה והיין מסתנן

 מאליו ונ״ק קנח:).

 צז: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 הכי גרסינן ואמר רבא םותנו אדם כוי. כלומר ואס תעלה על לעתך
 לדמויי קידוש לניסוך ולמימר דלכממלה אין מקדשין עליו האמר
 רכא סומט אדם כר אלמא דמקדשין עליו לכממלה: מפיה. של תבימ:
 ומשוליה. סמוך לשמרים כדמנן כמנמות כפ׳ כל הקרכנות נסו:] אינו מכיא
 מפיה מפני הקמחין ולא משוליה
 מפני השמרים: פושי. שחור: בורק.
 לכן ורע הוא. כמו כרק כרקאי (יומא
 לף כח.<: הלסטון. יין ממוק וחלש
 מאד: של מרתןו. כלומר סמס יין
 של מרמף שלא נכדק. ומשוס דאיכא
 חכיות קוססות כדמנן כממני׳ [לעיל צג:]
 קאמרי׳ דלא יביא ומיהו אס הכיא
 כשר ואע״ג דאמרי׳ בסמוך דיין קוסס
 פסול לנסכים ה״מ כודאי אכל הכא
 מי יימר דהוא קוסס: צמוקים.
 פרטלי ענכיס יכשיס ועשה מהן יין:
 יין קוסם. הוא יין הנמכר בחנוח
 ופסול הוא דלא הר שכר ולא ראר
 להיומ שכר טין מגפו לסופו מיהא
 להיומ שכר: מזוג. אינו ככלל שכר.
 ובספריה דריש הכי ונסכו רכיעימ
 ההין מי אמה מנסך ולא המזוג:
 ויין מגולה. ואיכא למיחש שמא
 שמה הימנו נחש: או של שמרים.
 ממד: ושריחו רע. מוסרח אכל יש
 בו טעם יין: למעוטי מאי. מהני
 פסולים דהך ברייחא אחא רב
 למעוטי אילימא למעוטי יין קוסס
 אמא למימר דאין אומר עליו קידוש
 היום הא בורא פרי הגפן מכרכין
 ואמאי הא פלוגחא דר׳ יוחנן וריב״ל
 היא לעיל >לף צו.) דלר׳ יוחנן ממרא
 הוא ואפי׳ לענין קידוש שפיר דמי
 דכיון דלגבי מרומה חשיב ליה יין
 הוא הדין לגכי קידוש דלא שנא
 קידוש מבורא פרי הגפן אלא לענין
 מיאוס כדלקמן משוס הקריבהו נא
 לפחחך ולד יהושע כן לוי מלא הוא
ד הגפן אין מברכין כדאמרן לעיל ואי ס״ל כר׳ יוחנן  ואפי׳ בורא פ
 הכי ה״ל למימר מברטן עליו בורא פרי הגפן ואנא אמינא דהוא
 הדין לקידוש ואי כרבי יהושע בן לר ס״ל הכי ה״ל למימר אין
 מברטן עליו אלא שהכל: עלויי עלייה. לקידוש: מודים חכמים
 לר״א. דפליגי בניסוך ומכשרי במזוג. כן נראה בעיני ולא ידענא
 פלוגחייהו היכאי): עד שיחן מים לחוכו. דלא חשיב לשחיה חי אלא
 מזוג. וטינוח שלהן מייד דדרו על חד חלמא מיא: סכנה הוא.
 ואפילו בלא קידוש אסור לשחוחו: ואי למעוטי חמד של שמרים
ד הגפן לא  פלוגחא דרבנן ואחרים. וקיימא לן כרבנן דאפי׳ בורא פ
 מכרכינן: אלא למעוטי שריחו רע ומשום הקריבהו נא לפחחך.
 משום מיאוס. ומיהו כפה״ג מכרכים עליו דריחיה חמרא וטעמי׳ ממרא
 אלא שהסריח קצה משום דמונמ ככלי מאוס והכי קאמר רכ אין אומר
 קידוש היוס אלא על היין נקי והגון שראוי לנסך מחמה נקיוחו
 ע״ג המזבח ולא אחא רב למעוטי בהאי כלל שאר יינוח שאין מנסכין
 ע״ג המזכח כגון יין קוסס ומזוג אלא הנהו יינוח שממוך שמאוסין
 פסולין לניסוך משוס הקריבהו נא לפחחך דפסולין נמי לקידוש משוס
 האי טעמא גופיה: לעולם למעוטי מגולה. ודקשיא לך סכנה הוא:
 הגון דעבריה במסננת. דמומר לשחיה ואיצטדך למימר דלקידוש

 דאמר רבא אםוחט אהם אשכול של ענבים
 ואומר עליו קידוש היום ואלא למעוטי
 מפיה ומשוליה והא תני רבי חייא במפיה
 ומשוליה לא יביא ואם הביא כשר ואלא
 למעוטי יין כושי א)בורק היליםטון של מרתף
 של צמוקים והא נ<תניא גבכולן לא יביא ואם
 הביא כשר ואלא למעוטי יין קוםם מזוג
 מגולה ושל שמרים ושריחו רע דתניא יבכולן
 לא יביא ואם הביא פסול למעוטי מאי אי
 למעוטי קוסם פלוגתא דר׳ יוחנן ור׳ יהושע
 בן לוי היא אי למעוטי מזוג יעלויי עלייה
 ״דאמר רבי יוםי ברבי חנינא מודים חכמים
 לר״א בכום של ברכה שאין מברכין עליו
 עד שיתן לתוכו מים אי י למעוטי מגולה
 סכנה היא אי למעוטי של שמרים היכי דמי
 אי זדרמא תלתא ואתא ארבעה חמרא מעליא
 הוא אי חדרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא
 פלוגתא דרבנן ואחרים היא אלא ולמעוטי
 שריחו רע ואיבעית אימא לעולם למעוטי
יכר׳ נחמיה  מגולה ץאע״ג דעברי׳ במסננת י
 אפילו הכי 1הקריבהו נא לפחתך הירצך
 או הישא פניך בעא מיניה רב כהנא חמוה
 דרב משרשיא מרבא חמר חווריין מהו כאמר
 ליה 2אל תרא יין כי יתאדם: קנקנים בשרון
 וכוי: לתאנא פיטםות נאות ומגופרות:
" מהמוכר יין לחבית והחמיץ אינו  מתני
 חייב באחריותו נואם ידוע שיינו מחמיץ

 אמר לו הרי זה מקח טעות
 מבושם

 ואם

 מודים חכמים לר״א בבום של ברכה ובו׳. קאי אהא דחנן כפרק
 שלשה שאכלו (3רטפ לף נ:1 אין מכרכין על היין עד שיחן
 לחוכו מיס דברי ר״א ועלה קאמר ר׳ יוסי בר׳ חנינא בגמ׳ דככוס של
 כרכה מודים וטעמא מפרש המס משוס מצוה מן המוכחר: עד שיתן

 לתוכו מים. קשה דאמר בפרק שלשה
 שאכלו (ברכות לף נא.) עשרה דברים
 נאמרו ככוס של ברכה שטיפה חי
 מלא כר אלמא משמע דטס של כרכה
 צדך שיהא חי ולא מזוג ומפרשים
 גדולי נרבונא דחי קאי אכוס שיהא
 שלם ולא שבור דשייך מימה ככלי
 כדאמר (ב״ק דף גד.) שבירתן זו מיתחן
 וכן משמע קצמ דכל י׳ דברים הן
 ככוס ולא כיין ורש״י פירש בברכומ
 דחי דקאמר היינו שיתנו יין מי ככוס
 שמברכים עליו ואח״כ מוזגין כו מים
 לאסוקי שלא ימזגנו ככוס זה רברך
 ככוס אחר ור״ח מפרש דחי דהמס
 היינו מזוג ולא מזוג דה״נ מוקי בפרק
 בן סורר (סנהדרין דף ע: ושסו הא
 דקאמר רב אינו חייב עד שיאכל בשר
 וישחה יין חי במזוג ולא מזוג והא
 דמשמע בהמוציא יין(שבת דף עו: ושס<
 שמוזגין אוחו עד רביעיח דקאמר
 כוס של כרכה צדך שיהא בו רובע
 רכיעיח כדי שימזגנו ויעמוד על
 רביעית אומר ר״ת דככרכח הארץ
 מוסיף בו מיס כדאמר בסרק שלשה
 שאכלו (ברכות דף נא. ושם) ומוסיסין
 כברכת הארץ ולא כמו שפי׳ שם רש״י
 דמוסיפין ייןה: חמר חיוריץ מהו.
 פירש ר״ש דחיוריין היינו בורק ולא
 שמיע ליה כרייחא דלעיל דקחני
 בורק לא יביא ואם הכיא כשר ולר״י
 נראה דשפיר שמיע ליה וחיודין
 גרוע מבורק דחיוריין לכן יוחר מדאי
 אבל בורק אינו אלא מבהיק ומחלק
 קצמ ודומה קצת לאדמומימ ולכך אם

 הכיא כשר: ואם ידוע שיינו מחמיץ חייב באחריותו. וקשה לר״י
 דאמר אביי באיזהו נשך >ב״מ דף סד.) שרי ליה לאיניש למימן זוזי
 לחבריה אחכימ יין ולמימר הט אי יקרא אי זולא ברשומי ואי תקפה
 כרשוחך והשחא מאי קמ״ל אטי מחני׳ היא הכא אם ידוע שיינו
 מחמיץ חייב באחריותו אע״ג דאי יוקרא או זולא ברשותיה דלוקח
 הויא וכן בקנקנים דמוכר אע״פ שאין ידוע שיינו מחמיץ ועוד לפריך
 ליה החס האי קרוכ לשכר ורחוק להפסד הוא תקשי ליה אממני׳
 דהכא וליכא למימר דיש חילוק כין תקפה להחמיץ דהכא דהא אמר
 בברכוח (לף ה:< רב הונא מקיפו ליה ד׳ מאה דני דממרא אייקר חלא
 ואיזכן כדמי חמרא אלמא דהכל אחד ועוד קשה לר״י דמה רביח
 שייך שם הא אי מקפה הוי מקמ טעומ דאיגלאי מילמא שלא היה
 סוסו להמקייס ר״ל דאטי אשמעינן דאםילו כחמרא דידעינן כיה
 שראר להמקייס אפילו הכי מקבל עליה מוכר אי מקף מחממ שוס
 דבר מחמח חוס או מחמח טלטול או מחממ דשני בברזא ולהט דמי
 לרטח אכל הכא לא מייד כראוי להמקייס ולכך מחמלה בשעת
 מכירה לא היה מקחו מקח דכשהחמיץ לבסוף איגלאי מילחא והוכיח
 סופו על חחלחו שלא היה ראוי להמקייס ולא מיחזי כרטמ כלל«):

 מכושס
 פסול כרכי נחמיה דאמר ארס נחש צף ועומד כמקומו רש לו מקנה בסינון כמסכה סוכה כשילהי פרק רביעי: הקריבהו נא. גט
 חולה כחיכ. אלמא כל דבר מגונה אסור לקרכן: חמר חיוריין מהו. *לנסכים. רש מפרשים לקידוש ולא נהירא: חמר חיוריין. נראה
 כעיני דהיינו יין כורק דחניא לעיל לא יביא ואס הביא כשר וברייחא לא שמיע ליה: אל חרא יין. לשחוחו: פי יחאדם. שמשכר יומר
 מדאי. אלמא יין אדום קודם לנסכים דשכר כתיב בהו: תנא פיטסות. דאמרן [לעיל צג:] דמקבלין עשר לק׳ אינן שבורות ורעועות ממש דא״כ
 אפי׳ אחת לא מקכל אלא נאות כשאר קדירומ שבשרון ומגופרות בגפריח והגפריח סוחס אח השבר ומחברו קצמ ויכולין להשתמש
 כהן קצח אלא שאין מחקיימין זמן מרוכה כשלמין והואיל ולא הוו שבורין לגמד מקבל עליו י׳ לק׳. ופירוש כחוב כססריסי) כשבא
 לבשלן מביא גסדח ונוחן כהן האור ומלחכתן האור עס אותו גסדת ונראות מבושלות והן נאות: הכי גרסינן כפירוש רטנו חננאל תנא יתר
 על הן בפולן מחזיר את השאר ונוטל אס הדמים ממנו. וכרייחא מצאחיה כחוססמא >פ״ו ה״ב< רש ללמוד דכססריס שלהם כמוכה. רלסינן מינה לדון כן
 דהמוחר על י׳ קוססוח ופוטסוח יחזיר אכל העשר הגיעוהו דליכא למימר ערוכי עריכ כלגכי טנופתא נלעיל צד.] וליכא למימר נמי אסירי שפירי
 יהיכ 1שס] דטעמא דטריחא לא שייך הכא: מתני׳ אינו חייב. המוכר כאחריומו דכשעמ מכירה יין הוה: ואם ידוע שיינו מחמין.
 ככל שנה הרי זה מקח טעומ כדמוקי לה כגמרא וצח.1 כדאמר ליה למקפה דאי לא א״ל למקפה למה יחחייכ כאחריומו הד היה יכול לשחומו
 ולא איכעי ליה לשהויי דהא אפי׳ אי רוכא לשהרי זכני אין הולכין בממון אחר הרוב וכל שכן השחא דפלגא לשמייה ופלגא לשהייה:

 מבושם
 נאות ונעשה השבר מגופף מאותו גפרית אבל שבורות ממש אין מקבל: D'C' המוכר יין לחבירו אינו חייב המוכר באחריות. אם ידוע שיינו רגיל להחמיץ הרי וה מקח טעות וחוזר. מילתא דרב ושמואל

 דפליגי לעיל בתבית שהחמיצה קשיא לי וכי לא סבור להו הך מתני׳ אבל כך פירש המורה דאינהו לא סבור להו כמתני׳:

 עין משפט
 נר מצוה

 מו א מיי׳ פכ״ט מהל׳ שכת
 הלכה יז סמנ עשין כ!
 טוש׳׳ע א״מ סי׳ ערכ סעיף

 כ:
 מה ב מיי׳ ס״ז מהל׳
 איסורי מוכח הל׳ ו
 ופכ״ט מהל׳ שכח הל׳ יד
 סמג לאדן שיט ועשין כו
 טוש״ע א״מ סי׳ ערכ סעיף

 ג:
 מט ג מיי׳ פ״ו מהל׳
 איסורי מוכח הל״ט
 וסכ״ט מהלי שכח הלכה יל
 סמג שס טוש״ע שס כל

 הסי׳:
 נ ד ה מיי׳ פ״ו מהלי א״מ
 הלכה י ופכ״ט מהל׳ שכת
 הלכה יל יז וסמג שס טוש״ע

 א״ח סי׳ ערכ סעיף ה:
 נא ו מיי׳ פכ״ט מהלי שכת
 הל׳ יד טוש״ע שם סעיף

 א:
 נכ ז ח מיי׳ פכ״ט מהל׳
 שכח הלכה טו טוש״ע
 שס סעי׳ ז וסי׳ רד סעיף ה:
 נג ט י מיי׳ שס הל׳ יד
 טוש״ע שס סי׳ ערב

 סעיף א:
 נד כ טוש״ ע שס ס׳׳ד:
 נה ל מיי׳ פי״ח מהלי

 מטרה הלכה יד:
 נו מ נ מיי׳ פי״ז שם הל׳ ג
 סמנ שס טיש״ע מ״מ

 סי׳ רל סעיף ה:

 רבינו גרשום
 טובים: דאמר רב׳ סוחט
 וכו•: מפיה. של אותה
 חופי׳ של מעל׳ אשקומ״א
 של יין: ומשולי׳, השמרים
 שבתתתית החבית כבלמו׳׳ן
 סימן הוא: (מפני) יין כושי.
 שהוא שחור: כורק. יין
 לבן: ליםטון. ירוק שהפיג
 טעמו ונפק מצורתו: של
 מרתף. אותו יין הנמכר
 בחנות שאינו כל כך יפה:
 של צמוקים. מן ענבים
 יבשים שעשו מהן צימוקין
 אם הביא כשר וא׳׳כ
 אפי׳ לכתחלה מקדשין:
 ג׳׳ב שק״ר סימן הוא יין
 קוסס ׳שרע משל תנות
 כמו קוסס: למעוטי מאי.
 אין מברכין עליהן: אי
 למעוטי יין קוסס. הא
 פליגי רב יהודה ורב חסדא
 לעיל דפליגי ביין הנמכר
 בחנוח דהיינו יין קוסס
 אלא למעוטי מזוג דאין
 מקדשין אם מוגו עליי קא
 מעליי• לי ואמאי אינו רשאי
 א) לנסך על גבי המזבח:
 דאמר ר׳ יוסי מודים
 חכמים וכו׳ כדאמר במס׳
 ברכות ודףנ:): אלא למעוטי
 מגולה. דאי; מקדשין בלאו
 הכי נמי ידענא דאין
 מקדשין משום גלוי דסכנה:
 אלא למעוטי שמרים. דאין
 מקדשין פלוגתא דרבנן
 ואחריי היא כדאמר׳ לעיל:
 אלא לעולם למעוטי מגולה
 דאין מברכין ודקא קשיא
 לך תיפוק ליה משום
 סכנה אע׳׳ג דעברי׳ במסננת
 נ) אוקיל דייר דליכא
 למיחש משום גלוי דהא
 סינוהו ונשאר הארס למעלה
 מן המסננת אפיי הכי
 אתי למעוטי דאין מברכין
 ואין מנסכין הואיל ונתגלה
 משום דכתיב הקריבהו נא
 לפחתך: חמר חיווריין מאד
 מהו. ראוי לנסך ולקדש אי
 לא: אמר ליה אל תרא
 יין כי יתאדם. מדשבתיה
 קרא ליין אדום ש״מ
 דהוא חזי והאי חיווריין
 לא חזי: (ומכר לו) מכר
 לו קנקנים בשרון. באותו
 מקום שהיו רגילין לעשות
 הקנקנים: עשר פיטסות
 למאה. ותנא שבורות. נאות
 ומגופרות כשבא לבשלן
 מביא גפרית ונותן בהן
 (עם) האור (ומהלכתן)
 [ומלחכתןן האור עם אותו

 הגפרית ונראות מבושלות והן

 או צ״ל אמאי אינו רשאי לקלש עליו. ב) אולי צ״ל לקיי׳׳ל כר׳ נחמיה דליכא למימש משום גיליי.



 עין משפט
 נר מצוה

 נז א ב ג מיי׳ פי״ז מהל׳
 מכירה הלכה ו סמנ
 לאדן קע טוש״ע ח״מ סי׳

 רל סעיף י:
 נח ד מיי׳ שס הל׳ ג

 טוש׳׳ע שס סעיף ה:
 נט ה ו ז מיי׳ שס טוש״ע

 שס סעיף ו:
 ם ח ט י מיי׳ שם הל׳ ה

 טוש״ע שם סעיף מ:
 םא כ ל מיי׳ שס טיש״ע

 שס סעיף ט:

 רבינו גרשום
 לא שנו. דאין המוכר
 באחריות היינו כשדרכו
 בקנקן דלוקח. אבל אם
 עדיין בכליו דמוכר לימא
 ליה לוקח הא חמרך: אפי׳
 כי איתיה בקנקנים דמוכר
 אמאי מצי למימר ליה לוקח
 הא חמדך הא קנקנך לימא
 ליה המוכר לא איבעי לך
 לשהוייה ברשותך אלא היה
 לך ליקחנו ולמכור לאלתר
 משוס דבל שעתא מחמיץ
 ואמאי מצי לוקח למימר לי׳
 הא חמרא כו•: הכא במאי
 עסקינן דאמר לי׳ לוקח
 למקפה. כעינא ולא לזבוני
 דהשתא לא מצי למימר ליה
 לא איבעי לך לשהוייה:
 ומקשי׳ מאי דוחקיה דר•
 יוסי לאוקמי כו׳ לוקמי׳
 בקנקנים דמוכר ודלא אמר
 לו למקפה ולימא הכי לא
 שנו דאינו חייב באחריותו
 אלא בקנקן דמוכר הואיל
 דלא אייל למקפה דמצי
 למימר ליה [לא] איבעי
 לך לשהוייה: אמר רבא
 משום הכי אוקמוה למתני׳
 הכי בקנקנים דלוקח וכוי
 משום דסיפא דמתני׳ כוי:
 אלא ש״מ. דמשום הכי
 לא מצי למימר הכי דאמר
 הלוקת למקפה קא בעינא
 ליה והיכא דמפרש לסיפא
 מפרשי׳ נמי רישא. והא
 דקתני ר׳ יוסי ב״ר חנינא
 דבקנקנים דמוכר מצי אמר
 ליה הא חמרך והא קנקנך
 וחייב המוכר באחריות
 פליגא דד• חייא: אף
 כי היין בוגד. לו לאדם
 שמתייהר ואינו מתנאה
 בשום טובה ומחמיץ היין לו
 הואיל א) דלקחן אינו חייב
 המוכ• באחריותו: בנוה
 שלו. כביתו: כל המתגאה.
 בטלית של ת״ח לא בטלית
 ממש קאמר משום שהכל
 חייבין בציצית אלא שכורך
 בסודר על ראשו כעין
 שהיו רגילין לעשות תלמידי
 חכמים וסודר אסור לפרוש
 כי אם לת״ח וקרא שמו
 סודר על שמו [של] ת״ח
 כדכתי׳ סוד ה• ליראיו: לא
 ינוה ולא יבא לנוה קדשו:
 אדעתא לסבוייה. שקנאה
 על דעת למוכרה בביתו על
 יד על יד ותקף החביתא
 שהחמיצ׳ קודם מכירת׳
 למחצית או לישלישית דינא
 הוא דמקבל ליה המוכר:
 דלא שני בבירזייהו. שלא
 עשאה סמוך לשמרים: אבל
 אי מצי לובונה מקמי
 הכי ולא ובנה בודאי
 באתריות׳ החמיצה ולא
 מקבל: לפרוותא דוולשפט.
 לאותו מקום שהיין ביוקר
 וזל מכד־ שוויין שהיה
 נמכר בוול שפט כשעה
 שקיבלה דינא הוא דמקבל
 לה מיניה דמשום דאההיא
 דעתא קיבל מניה דאי זבין
 ובין ואי לא ליהדרה ליה:
 איבעיא להו הוה חלא.
 ברשות חנווני: מאי. מקבל
 או לא מקבל: ואמר ליי.
 דלא מקבל ליה כדר׳ חייא
 ב״ר יוסף דאמר לעיל חמרא
 מזלא דגברא גרים והחנווני
 גורם ולא מקבל ודלא כר׳
 יוסי ב״ר חנינא דאמר לעיל
 אבל בקנקנים דמוכר לימא
 ליה הא חמרך הא קנקנך
 והא חמרא בחביתא דמוכר
 החמיץ: ואיכא דאמר וכו׳
 שיכול להעמיד לו עד עצרת

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא צח.
 מבושם עד עצרת. קשה לרשב״א להא בקנקנים ללוקח איירי
 מתניתין ולימא ליה קנקנך גרים ולרב חייא בר יוסף
 לימא ליה מזלך גרס רש לומר דודאי אס נמצא חומץ מצי אמר ליה
 הכי אבל הכא לא איירי בהט אלא אשמועינן לצריך לימן לו יין

 הראוי להמקייס ער העצרמ:
 האי מאי תכין חביתא דחמרא
 אדעתא לסכוייה. פי׳«)(רש״י)
 לאין החנווני אלא שליח כעלמא
 ואין נראה לר״י לאס כן לא הוה
 ליה למימר זבין ועול לאס כן מגופה
 מילמא דרבא לא שמעינן שום חידוש
 דהא דקאמר לא אמרן אין נראה
 שיהא זה מדברי רבא אלא גמרא
 דקאמר ליה ונראה לו לסרש דמיירי
 דזטן מכר גמור ואדעחא דהכי זבנה
 שימכרנו בחנומ ודמי לא״ל למקפה
 דכעי שימקייס כדי מקפה והכי נמי
 כעינא שימקייס כדי סיבריה ומיהו
 קשה ללישנא דאמר בסמוך מעוכדא
 דקביל ממרא מחבריה אדעמא
 דנמטאה אפרוותא דוול שפט חלא
 לא כרב חייא בר יוסף השמא המס
 דלא זבניה לגמרי מצי אמר ליה
 מזלך גרם כ״ש הכא דהוי מכר
 גמור ר״ל דההיא לישנא מוקי הך
 מילמי׳ דרכא כידוע שיינו מממיץ ואפי׳
 הכי דוקא אדעתא דסכוייה הא לאו
 הט מצי א״ל לא איכעי ליה לשהויי:

 רכי

 מגושם. שיתקיים כדרך המחקיימין: עד העצרת. אכל לא מן
 העצרת ואילך שתום תקופת תמוז מקלקל אפי׳ יין מבושם: וישן.
 ואס מוכר לו יין ישן ימן לו משל אשמקד שנה המוקדמת לזו שאנו
 עומדים כה: משל שלש שנים. משנה דקודם אשמקד דהוו להו

 ג׳ שנים עם שנה שאנו עומדין בה:
 גמ׳ לא שנו. דאינו מייב באחריותו:
 אלא בקנקנים ללוקח. שקבל הלוקמ
 היין כחכיומיו דאיכא למימר כליו
 גרמו. ומיהו סיפא דקחני ואס ידוע
 כוי החס ליכא למימר כלי הלוקח
 גרמו דאנן סהדי שהיין רגיל ככן•:
 אבל גקנקנים דמוכר. מצי אמר ליה
 לוקמ אפילו לזמן מרובה הא חמרך
 והא קנקנך דודאי יינך וכליך גרמו
 דסכירא ליה דמימומ הבציר הוה יין
 מקולקל כבר אלא שאין ניכר הדכר
 עד שעח חימוץ כדאמרינן באיזהו
 נשך (ב״מ דף עג:) מעיקרא דחמרא
 ממרא דחלא מלא ההוא שעמא הוא
 דמבחרי אנפשייהו חמרא. ולרכ
 דאמר לעיל כצי.] כל שלשה ימים ברשומ
 מוכר איכא לאוקומי מתני׳ בקנקנים
 דלוקח ואפילו מוך שלשה או בקנקנים
 של מוכר ולאחר שלשה והלכך מוכר
 פטור: וכי קנקנים דמוכר (א).
 למה יפסיד מוכר הא מצי אמר ליה
 מוכר ללוקח לא איכעי לך לשהרי.
 דאפילו לרכ דאמר (לעיל דף צב.)
 המוכר שור למטרו ונמצא נגחן הרי
 זה מקח טעומ הני מילי משום דרוכא
 לרדיא זבני אבל הכא רוכא לאו
 לשהרי זבני ויפסיד לוקח: דאמר ליה
 למקפה. להסתפק מעט מעט לקדירוח
 דהיינו לשהויי: מאי דוחקיה דרבי
 יוסי גרבי חנינא לאוקומי. רישא
 דמתניתין בקנקנים דלוקח לחוד ולא
 בקנקנים דמוכר משוס דמוקי למתני׳
 בדא״ל למקפה לוקמיה בדלא אמר
 ליה למקםה דהמוכר יין סמם קמני

 ולא שנא קנקנים דלוקמ ולא שנא
 אמאי. הוה ליה מקח טעות: לימא

 מסורת הש״ם
 א) סוטה רף מו:, כ) [עי׳ כ״מ
 ענ: וכמוש׳ שס ל״ה אפרוומא
 ושס מוכח לגרסי הכא
 דזולשפט], נ) [צ״ל

 רשכ׳׳ם],

 תורה אור השלם
 1 ואף כי היין בוגד גבר
 מזיר ולא ינוח אשר הרחיב
 בשאול נפשו והוא כמות
 ולא ישבע ויאםף אליו כל
 הגוים ויקבץ אליו בל
 העמים: חבקוק ב ה
 2 נחית בחסדך עם זו
 גאלת נהלה בעזך אל נוד.
 קדשף: שמות טו יג

 הגהות הב״ח
 (א) דשכ״ם ד״ה וט קנקנים

 דמיכר מאי הוה למה:

 אמבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד

וישן משל אשתקד גומיושן משל ג׳  העצרת י
 שנים: גמ׳ אמר ר׳ יוסי בר׳ חנינא ילא שנו
 אלא בקנקנים דלוקח יאבל בקנקנים דמוכר
 אמר ליה הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנין
 דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך
 לשהויי לא צריכא ידאמר ליה למקפה ומאי
 דוחקיה דר׳ יוםי בר׳ חנינא לאוקמא למתניתין
 בקנקנין דלוקח ודאמר ליה למקפה לוקמא
 בקנקנין דמוכר ודלא אמר ליה למקפה אמר
 רבא מתניתין קשיתיה דקתני אם ידוע שיינו
 מחמיץ הרי זה מקח טעות יאמאי לימא ליה
 לא איבעי לך לשהויי אלא לאו שמע מינה
 דאמר ליה למקפה שמע מינה ופליגא דרב
 חייא בר יוסף דאמר רב חייא בר יוסף חמרא
ואף כי היין בוגד גבר  מזלא דמריה גרים שנא׳ 1
אמר רב מרי האי מאן דיהיר אפילו (  יהיר וגו׳ א
 אאינשי ביתיה לא מקבל שנא׳ 1גבר יהיר ולא
 ינוה מאי ולא ינוה בנוה שלו א״ר יהודה אמר
 רב כל המתגאה בטלית של ת״ח ואינו ת״ח
 אין מבנימין אותו במחיצתו של הקב״ה כתיב

אל נוה קדשך אמר רבא חהאי מאן חבין ליה חביתא  הכא ולא ינוה וכתיב התם 2
 דחמרא לחנואה אדעתא לםבוייה ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא דמקבל
ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא י ולא אמרן  לה מיניה ט
 אלא דלא מטא יומא דשוקא אבל מטא יומא דשוקא לא ואמר רבא כהאי מאן
דוול שפט ואהמטי התם זל דינא (  דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה לפרוותא נ
 הוא דמקבל ליה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי
 הואן בי רב כהנא אמר לן חלא לא ודלא כר׳ יוסי בר׳ חנינא ואיכא דאמרי
 לאפילו חלא נמי מקבל כמאן כר׳ יוסי בר׳ חנינא: ישן משל אשתקד כוי:

 תאנא
 קנקנים דמוכר קמני מחניחין דאין מוכר חייכ כאחריוחו משוס דלא איכעי ליה לשהרי:
 ליה לא איגמי לך לשהויי. דהא רוכא לאו לשהרי זכני: אלא לאו שמע מינה דאמר ליה
 למקפה. וה״ה לרישא והיינו טעמא דכרישא פטור מוכר דאיכא למימר קנקנים דלוקמ גרמו ובסיפא חייכ הואיל וידוע שיינו רגיל
 להחמיץ כל שנה: ופליגא. הא דר׳ יוסי כר׳ חנינא דמוקי לה בקנקנים דלוקח ולא דמוכר משוס דמצי א״ל הא חמרך והא קנקנך: דרג תייא
 גר יוסןז. דאיהו מוקי לה נמי בקנקנים דמוכר ואע״ג דא״ל למקפה כדמוכח סיפא אפי׳ הט מוכר פטור דלא מצי אמר ליה הא חמרך והא
 קנקנך דלאו קנקנים דמוכר גרמו אלא מזלא דלוקח שהוא בעליו של יין גרים: שנאמר ואן* פי היין גוגד. כאדם למה משוס דגכר יהיר וגו׳
 גאותו של אדם שמגיס דעמו כדבר שאין כו גורם שהיין כוגד בו דסכורין שהוא יין ונמצא חומץ מדה כנגד מדה. ומיהו סיפא כיון דאמר ליה
 למקפה ולא מצי אמר ליה לא איכעי לך לשהויי ולא מצי למימר ליה מזלך גרס מאחר שהדכר ידוע שיינו מחמיץ הלכך חייב מוכר: אאינשי
 גיתיה. אשמו: לא מיקגל. שמבזה אומו: כל המתגאה גטלית של תלמידי תכמים. דעכיד כדאמרן כחזקח הכמיס (לעיל דף נז0 טלימ של
 מלמידי חכמים טצד כל שאין מלוקו נראה מתחחיו טסח וצניעותא יתירמא הוא וגסומ הוא למי שאינו מלמיד חכם: האי מאן דמזגין ליה חגיהא
 דחמרא לתנווני וכוי. מוסר חכיח שלו לחנווני כדי למכור אמ היין בחנוחו רשמכר המנווט קצמ ובעל הבימ לא יקבל מעומיו אלא לאחר שיקבל
 החנווני מן הלוקחין וחמרא ברשוחא דמריה קאי ואין החנווני אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו. והלכך אס החמיץ אסלגא או אתילתא דדנא
 קודם שמכר כולו: דינא הוא דמקגל. בעל הטח כל ההפסד וכגון שלא פשע שליח דהיינו חנווני מידי בשליחומו כדמפרש ואזיל. ואף כי
 היין בוגד ליכא למימר גט חנווני להא אין לו חלק כו וגס לא הקנקן שלו הוא ואכמי ברשומ מריה קמא אימיה: ולא אמרן. דהפסיד
 כעל הכיח: אלא דלא שני. לוקח ככרזא לעשומ נקכ אחר כחכיח אכל שני איכא למימר דהוא גריס: דלא מטא יומא דשוקא. ולא
 נתעצל חנווני במכירתו: האי מאן דקגיל חמרא מתבריה. למחצית שכר זהקנקנים דמוכר והוא קיבלו בדמים בשער של עכשיו בעיר הזאח
 והריוח יחלוקו. וכל מקבלי ממון למחצימ שכר הוו מפקיד ונפקד קרובים לשכר וקרובים להססד והרי הוא כאחריומ שניהם להפסד כמו לשכר
 כדאמרן (ב״מ דף קד:) הך עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ואם הוקיר או הוזל או נגנכ או נאכד לשניהם נאבד והוזל. אכל אמר לו כעל
 היין למקבל אפי׳ אס הוקיר לא יהא לך רשות למכרו בכאן אלא זיל ואמטייה למלכות אחרת אפרוותא דוול שפט שבאוחו מקום היו מוכרים
 יין ביוקר וקודם שהגיע לשם זל היין ככל המקומות ופיתת מכדי דמים שקיבלו: דינא הוא דמקבל. בעל היין אמ כל הזול דטון
 לאפילו אס הוקיר מיד לא היה לו רשות למכרו עד שמגיע לפרוותא דוול שפט לענין זולא נמי ברשומא דבעל היין קאי. ומיהו לגט
 גניבה ואבידה ברשוחיה דמקבל נמי קאי וכן אס נעשה חומץ כדלקמן שהרי באחריותו הוא וקרינא ביה אף כי היין בוגל למזלא
 דחרוייהו גרים שבאמריומ שניהן הוא עומד ושניהן בעליו של יין: ופשע דלא אמטייה לא גרסינן: הוה חלא. מקמיה דאמטייה להחס
 מאי מי מקכל כעל היין כל ההפסד דהא אפילו גט מכירה גמורה מקבל משוס דא״ל לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה
 למקפה דלא מצי אמר ליה מוכר לא איבעי לך לשהרי וכל שכן הכא דלא מכר לגמרי וגס אמר ליה זיל אמטייה אפרוותא דוול שפט
 שצוה להשהומו דמצי אמר ליה מקכל הא חמרך והא קנקנך כר׳ יוסי כר׳ חנינא או דלמא לא מקבל כל ההפסד אלא פלגא דמצי
 אמר ליה מזלך נמי גרם שכאחריומ שנינו עומד והיין כוגד קרינא כיה כרכ חייא כר יוסף: תלא לא. כלומר לא מקכל כעל היין כל
 ההפסד ואע״ג דכמאן דא״ל למקפה דמי ואיבעי לשהויי משוס דמזל שני הבעלים גורס: ודלא כר׳ יוסי בר׳ חנינא. דמוקי למתניתין
 בקנקנים דלוקח אכל בקנקנים דמוכר סטרא ליה דאמר ליה לוקח הא חמרך והא קנקנך היכא דאמר ליה למקפה והכא נמי טון
 דא״ל זיל אמטייה כו׳ הרי צוה לו להשהותו. ונראה כעיני דלית הלכתא כר׳ יוסי כר׳ חנינא אלא כרכ חייא כר יוסף דמזלא דגכרא גרים
 אלא אס כן ידוע שיינו מחמיץ ודאמר ליה למקפה דהא שמואל קאי כווחיה ואמרן לעיל [צו:] עבד רכ יוסף עוכדא כחמרא כוומיה דשמואל:

 הנא
 כמאן כרי יוסי ב׳׳ר חנינא. דאמר בקנקנים דמוכר מצי אמר ליה הא חמרך והא קנקנך והא חמרא איתיה בקנקנים דמוכר ומקבל הואיל שהחמיץ בכליו: אם אמר לו יין מבושם. יין מובחר וטוב אני מוכר לך חייב להעמיד לו יין יפה וטוב

 א) אולי צ״ל הואיל וכן אינו וכוי.



 מםורת הש״ם
 א) לעיל ז., ב) ולקמן 5ט.],
 ג)(צ״ל ורומן], ו)(עי׳ תוס׳
 סיכה ה: ד״ה כשליש וגמר
 יומא נכ. ד״ה ועשרים מנואל

 כיותר],

 תורה אור השלם
 1 משיב דבר בנזךם ישמע

 אולת היא לו ובלמה:
 משלי יח יג
 2 והבית אשר בנה המלך
 שלביה ליי ששים אמה
 ארבו ועשרים ךחבו

 ושלשים אמה קומתו:
 מלכים א ו ב
 3 ולפני הדביר עשרים
 אמה ארך ועשרים אמה
 רחב ועשרים אמה קומתו
 ךעפהו זהב סגור ויעף
 מזבח את: מלכים א ו כ

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה המוכר מקום
 לחנירי לעשות לו בית
 חתנות לבנו ובית
 אלמנות לבתו וכן המקנל
 מתנירו לעשות לו: (ג) נמרא
 מאי טרקלין. נ״נ עיין כערוך
 ערך טרקלין: (ג) -שב״ם
 ד״ה רומו וכוי שהוא ארכו
 שש על רוחב ד׳ רומו ה׳:

 מוםף רש״י
 כבנין ההיכל. שהיה ארכו
 ארנעיס ורוחכו עשרים וגכהו
. לקרייתא. : ז ל י ע ל  שלשים :
 לנפריס לראות נתנואות

 רבינו גרשום (המשך)
 ומשימין אותן ברוחב
 הבית: ומקשינן הואיל
 שקורות ברחביהן עומדין
 ליתני כרחבו: איבעית
 אימא. אי קתני כרחבו של
 בית שיעורי׳ זוטר טפי
 משום דבל ביתא מעילאי
 דוות לפי כי ביסוד הבית
 עושין הכותל עבה ומקצרין
 הכותל כשהוא עולה והבנין
 רווח מאליו ולפיכך צריך
 לומר רומו בקורותיו שיהא
 רומו כאותה הרווחת הבנין
 של מעלה לא כאותו של
 מטה לפי כי הבנין מתקצר
 מלמטה: ואיבעית אימא.
 משום הכי קתני רומו
 בקורותיו משום דאיכא בי
 כווי דכל אורך הקורה עם
 אותו שנכנס מן הקורה
 בכתלים מיכן ומיכן וכי
 האי שיעור צריך שיהא
 גבהות רומו דאי קתני
 כרתבו הוי משמע בלא עובי
 הכתלים: ולי אמה קומתו
 וכתוב אחר אומר מן הדביר
 עשרים אמה קומתו. דאי
 הוה הבנין גרוע כלום מן
 אורך ורותב מן הקומה
 נמי הוה נגרע. משפת
 כרובים שהיו פורשים
 בדביר קא חשיב דמשפת
 גופייהו ולמעלה לא הוי
 אלא עשרים באמה לחוד

 צח: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא כר. נראה דכי היכי דהכא תנא. היכא דא״ל מיושן צריך שיהא של ג׳ שנים שלימות ושיתקיים
 גכי תנאי כנין אין חשוכ כימ אא׳׳כ יש לו שש על שמונה רמיישן עד גמר שנה שלישית זו דהיינו עד החג עד הכציר שזו היא
 ה״נ לענין חלוקה אחים או שותפין דהא דאמרמ אי איכא ד׳ אמות חורמ מיושן להמקייס שלש שנים שלימוח ואס יחמיץ קודם החג
 לזה וד׳ אמוח לזה חולקין מוקמינן בפ״ק דסוכה (לף ג: ע׳׳ש וכן הרי הוא כאמריותו של מוכר: מתני׳ לעשות לו בית תתנות
 לבנו. כדמפרש לקמיה כימ חחנוח
 לבנו שלקח אשה ודרך האכ לעשומ
 לבנו יציע קטן סמוך לביחו שאין
 דרך החחן לדור אצל חמיו משוס
 חשד חמוחו כדמפרש כגמרא והלכך
 נקט ביח חחנוח לבנו. אבל אין רגיל
 לעשוח ביח ארמלוח לבנו שהרי עד
 עמה לא היה דר אצל חמיו אלא אצל
 אביו משוס חמותו: ביס ארמלות לבתו.
 שמח בעלה וחוזרת אל בימ אביה
 ככנעוריה שעד עכשיו כשהימה נשואה
 לא הימה דרה אצל האכ משום בעלה
 חחנו שהחמן אינו דר אצל ממיו והלכך
 נקט כימ ארמלומ לכחו ולא כיח
 ממנוח לכמו והכי מפרשינן כגמרא:
 רפת בקר היא זו. וצריך לעשומ כימ
 גדול יומר ומיהו לא חשש לפרש
 שיעורו: והרוצה לעשות פו׳. כגמרא
 מפרש מי קאמר לה או ר׳ ישמעאל או
 ר׳ עקיכא: בית קטן שש על שמונה.
 הרוצה לכנוח כיח קטן לחכירו לכל
 הפחוח וכגון דאמר ליה עשה לי כיח
 סממא ויד הכונה על העליונה לעשות
 לו פמות שבכתים הואיל ולא פירש
 כמה יעשהו קטן לכל הפחומ ר על
 מ׳ דכיון דלא אמר ליה כימ ממנומ
 אלא ביח סממא לעצמו קבעי לה
 וצריך להיות גדול מביח חחנוח. והוא
 הדין למוכר מקום לחבירו לעשות לו
 ביח דצריך לימן לו קרקע שש על
 שמונה: גדול שמונה על עשר. וכגון
 שפירש לו עשה לי כיח גדול: טרקלין.
 למושכ שרים עשוי ולא לחשמיש הלכך
 מרוכע כעינן: רומו כתצי ארכו כוי.

 לעיל יא.) כחצר המתחלקת לפי פתחיה:
 כי קחשיכ משפת כרובים ולמעלה.
 בפירוש מקרא פרש״י דחקרה
 דעליימ היכל הימה גבוהה משל קדשי
 הקדשים עשר אמוח י) ולא עיין כאן:

 ממקיף

 תאנא אומיישן והולך עד החג: מתני' יהמוכר
 מקום לחבירו (א) ובן המקבל מקום מחבירו
 לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות
'  לבתו בונה ארבע אמות על שש דברי ר
 עקיבא רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא
 זו גהרוצה לעשות רפת בקר בונה ד׳ אמות על שש בית קטן שש על ח׳ יגדול
רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רבן ו (  ח׳ על עשר הטרקלין י׳ על י׳ א
 שמעון בן גמליאל אומר כבנין ההיכל: גמ' למה לי למיתנא בית חתנות
 לבנו ובית אלמנות לבתו ליתני בית חתנות לבנו ולבתו ובית אלמנות לבנו
 ולבתו מלתא אגב אורחיה קמ״ל ידלא דרכא החתנא למידר בי חמוה
 כדכתיב בספר בן םירא הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וקל
 מסובין חחתן הדר בבית חמיו וקל מחתן אורח מכניס אורח וקל מאורח משיב
 דבר בטרם ישמע שנאמר 1משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה: ר׳
 ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות כוי: רפת בקר מאן קתני לה איכא
 דאמר ר׳ ישמעאל קתני לה ואיכא דאמר ר״ע קתני לה איכא דאמר ר״ע קתני לה
 וה״ק אע״פ שרפת בקר היא פעמים שאדם עושה דירתו כרפת בקר ואיכא דאמר
 ר׳ ישמעאל קתני לה וה״ק שהרוצה לעשות רפת בקר עושה ארבע אמות על שש:
 טרקלין י׳ על י׳: מאי טרקלין» קובתא בי וורדי תאני טוקנתיר שתים עשרה על
 י״ב מאי קנתיר יתרבץ אפדני: רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רשב״ג
 אומר כבנין ההיכל: ראיה לדבר מאן קתני לה איכא דאמר רשב״ג קתני לה
 והכי קאמר ראיה לדבר מנין אמר רשב״ג הכל כבנין היכל ואיכא דאמר ת״ק
 קתני לה ורשב״ג אתמוהי קא מתמה והכי קאמר ליה [לת״ק] ראיה מנין
 מבנין היכל אטו כולי עלמא כבנין היכל עבדי תניא אחרים אומרים רומו
 בקורותיו ולימא רומו כרחבו איבעית אימא ג<ביתא מעילאי רווח ואיבעית
 אימא משום דאיכא בי כווי רבי חנינא נפק לקרייתא רמו ליה קראי אהדדי
 כתיב 2והבית אשר בנה המלך שלמה לה׳ ששים אמה ארכו ועשרים רחבו
 ושלשים אמה קומתו וכתיב 3ולפני הדביר עשרים אמה אורך ועשרים אמה רחב
 ועשרים אמה קומתו אמר לחו כי קא חשיב משפת כרובים ולמעלה מאי קמ״ל

 הא
 אכולהו קאי והיינו כיח חחנוח שהוא ארכו(«) ד׳ על ר רומו ה׳ דהיינו חצי ארכו וחצי רחבו בביח קטן שבע ומשע בכימ גדול ועשר כטרקלין:
 כבנין ההיכל. ההיכל על פני הדכיר היה ארכו מ׳ ורחכו עשרים ורומו שלשים דהיינו חצי ארכו וחצי רחבו: גמ׳ הכי גרסינן ליתני בית
 תתנות לבנו ולבתו ובית ארמלות לבנו ולבתו מילתא אגב אורחיה קמ״ל. מדלא חנא ביח ארמלומ לבנו ולא מנא נמי ביח חתנות לבתו משניהן
 יש ללמד דלאו דרכא דחחנא כר וככר פרישיח לה כממנימין: בי חמוה. כדאמרי׳ בפסחים (לף קיג.) הוי זהיר באשמך מחתנה הראשון אמרי
 לה משוס חשד ואמרי לה משוס ממון ואימא להא ואימא להא. ומיהו הוא הדין לכל החחניס אלא שמן הראשון צריך ליזהר חמיו יומר: קל מסובין.
 לאו דוקא אלא דבר גרוע ולהט נקט סובין ולא נוצה דפסולמ הוא: אורח מפנים אורח. דיו אס מהנה לו כעל הכימ: הרוצה לעשוס רפה
 בקר פו׳ מאן קחני לה: שהרוצה למשוח פוי. ופירוש לדכריו הוא אומר דקאמר רפח כקר היא זו שהרי הרוצה לעשומ כר אבל לר׳ עקיבא
 רפח כקר אינו גדול כל בך ובמרמי פליגי ר׳ ישמעאל ורבי עקיבא פליגי בטח חחנומ ופליגי ברפמ בקר ושיעוריה דר׳ עקיכא מפורש
 בטח חחנוח ולא ברפח בקר ודרבי ישמעאל מפורש כרפח כקר ולא ככיח חחנוח: איפא דאמרי רבי עקיבא קאמר ליה והפי קאמר
 ליה. לרט ישמעאל דקאמרת רפמ כקר היא זו אין הכי נמי דודאי טח חחנוח ורפמ בקר שיעורן שוה דאע׳׳פ שהרוצה לעשוח רפמ
 בקר עושה ד׳ על ו׳ פעמים שאדם עושה דירחו בטח חחנוח ארכע אמוח על ו׳ כרפח בקר: קובהא. כעין קובה של זונוח. ונראה
 לי שעשר חלונוח כעין קוכה: בי וורדי. נומנין שם וורדין לנוי להסמכל בהן: קנחר. אם המנה לעשוח לחבירו קנחר: חרבן אפדני.
 חצר גדול שעושין שרים בצד אפדני שלהם. ועל שס שמרביצין אוחו חמיד כמיס להשטכ האכק קרי ליה חרכץ: ראיה לדבר מאן
 קתני לה. דאילו הוה מני במתנימין רשב״ג אומר ראיה לדכר כבנין היכל הוה פשיטא דרשב״ג קחני לה אבל השחא דמיחני מקמי מילחיה
 דרשב״ג הלכך מספקא לן אי רשב״ג קאמר לה הואיל ומסיים אוחו הדבור או חנא קמא קאמר לה לההוא חצי דבור ואמא רבן שמעון בן
 גמליאל לאיפלוגי מדקאמר ככנין היכל ולא קאמר מכנין ההיכל: איכא דאמר רגן שמעון גן גמליאל קחני לה והכי קאמר ראיה לדבר מנין.
 פירש רשב״ג הכל ככנין ההיכל: הנא קמא קחני לה. והכי קאמר חנא קמא וראיה יש לדבר וקפץ רשב״ג והפסיק אמ דבריו ואחמוהי
 קמממה ככנין ההיכל אחה רוצה לעשוח שאר כנינין כחמיה אין לך להשווחן יחד דטון דבהיכל רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו בשאר בנינין
 דלא חשיט אין צריך להגביה כל כך: כמלא קורותיו. כאורך קורותיו שהן נתונין ברחבו של בימ: הכי גרסינן ולימא רומו כרחגו. דהיינו
 הך: מעילאי רווח. שבחיהס של חומוח אבנים היו והחומה מלמטה היא רחבה והולכח וממקצרח החומה למעלה כדי שיתקיים הרבה:
 בי כווי. החלונומ מקום כניסת הקורות בתוך החומה: רמו ליה. בני העיירות קראי אהדדי: הסיב ששים אמה ארכו. מן המזרח
 •למערב מסחח ההיכל עד כומל מערבי של בימ קדשי הקדשים דהיינו ארבעים אמה דאורך היכל ועשרים אמה דכיח קדשי הקדשים
 ושלשים אמה קוממו נמצא שגס כיח קדשי הקדשים רומו שלשים אמה: וכתיב. כפסוק אחר ועשרים אמה קוממו דכמיב ולפני הדביר
 עשרים כלומר לפנים ממחיצמ בימ קדשי הקדשים והיא אמה טרקסין שקרויה דביר עשרים אמה אורך מן המזרח למערכ ועשרים
 אמה רוחב מצפון לדרוס ועשרים אמה קוממו: כי קחשיב. עשרים דקומח טח קדשי הקדשים משפמ כרוכים ולמעלה קחשיכ שהכרוכים
 של שלמה שנים היו עומדין על הקרקע אחל מימין הארון אצל ממל מערבי ואמד משמאלו ג) ורומו עשר כדכמיב בהדיא כמלכים נמ״א ו]
 וכנפיהן פרושוח מקיר לקיר כנף האחח נוגע כקיר צפונה וכנף חכירו נוגע כקיר דרומי נמצא מראשי הכרובים ולמעלה עשרים אמה עד הגג
 ואומן של משה על גבי הכפורת היו: ומאי קא משמע לן. למה לי דקחשיב קרא ט האי גוונא משפח כרוכים ולמעלה לימא שלשים אמה קוממו:

 ומשני

 עין משפט
 נר מצוה

 םב א מיי׳ פי׳•! מהל׳
 מכירה הלי׳ו תמג לאדן
 קמ טוש״ע מ״מ סי׳ רל

 סעיף י:
 סג ב ג ד ה ו מיי׳ שס
 פכ׳׳א הלכה ה סמג
 עשי! פכ טוש״ע ת״מ סי׳

 ריד סעיף ינ:
 סד ז ח מיי׳ פכ׳׳א מהל׳
 איסורי כיאה הלכה טי

 סמג לאדן קנו:
 םה ט י מיי׳ סכ״א מהל׳
 מטרה הל׳׳ה סמנ עשין
 פכ טוש״ע ח״מ סי• ריד

 סעיף ינ:

 רבינו גרשום
 בלא חומץ ואם התנה לו
 למכור יין ישן צריך שיהא
 מאשתקד ותנא ושצריך
 שיוכל לעמוד ומתיישן
 והולך עד החג: פיס׳
 וכן המקבל מעות מחבירו
 לכנות לו בית חתנות לבנו
 או בית ארמלות לבתו. שאם
 נתאלמנה בתו והזרה לבית
 אביה ורצה האב לבנות לה
 בית לבד: ליתני בית ח תנות
 לבנו ולבתו ולמה לי למיתני
 בית ארמלות: דלא דרכיה
 דחתנא למידר בבית חמוה.
 דכיון שלבו גס בחמותו
 אתי לקלקול. אבל מהשתא
 כשנתארמלה שבה אל בית
 אביה מכלל דעד האידנא
 לא הוות קיימא להתם: ר׳
 ישמעאל אומר רפת בקר
 היא ואת. הואיל דקטנה
 היא כל כך: והרוצה לעשות
 וכו׳ רפת בקר דמתני׳
 מאן קתני לה. ר• ישמעאל
 או ר״ע: איכא דאמד ר׳
 עקיבא קתני לה והכי קתני.
 במתני• בונה ד׳ אמות
 על שש דברי ר׳ עקיבא
 שהרוצה לעשות רפת בקר
 וכוי. שפעמים שאדם עושה
 דירתו קטנה כרפת בקר:
 מאי טרקלין קובתא בי
 וורדי. כעין שפורסין אהלים
 ועגול הוא למעלה כקובה
 ומוקף הוא מכל דפניו
 ופורסין שושנים לשם כדי
 שיהא ריחם נודף ושוכבין
 בתוכן שרים: תרבץ אפדני.
 גינת ביתן שאחורי אפדנם:
 טרקלין י׳ על יי. מאורך
 ומרוחב: רומו כחצי ארכו.
 אלו ה׳ אמות וכחצי רחבו.
 ה׳ אמות אחרות דהיינו י׳
 אמות בקומתו: ראיה לדבר
 רשב״ג אומר כבנין ההיכל.
 שהבית שבנה שלמה לה׳
 ששים אמה ארכו ועשרים
 רחבו ושלשים אמה קומתו
 צא מהן עשרים אמה של
 פני הדביר באורך נשתיירו
 מ׳ אמות מאורך הבית
 והיינו ההיכל שהיה מ׳
 אמה ארכו ועשרים רחבו.
 טול חצי ארכו של היכל
 דהיינו כ׳ אמה ומן רחבו
 חצי דהיינו עשרה אמות
 הרי כאן ל׳ אמות וכן הוא
 קומתו של היכל: ואיכא
 דאמר מיפלג פליג ואתמוהי
 קא מתמה והכי קאמר אטו
 כולי עלמא כבנין היכל
 קעבדי. רומו בקורותיו.
 של בית שמחזיקין התקרה



 עין משפט
 נר מצוה

 ם ו א ב מי•׳ פ׳׳ו מהל׳
 שמיס הל׳ יג נווש״ע

 ח״מ סי׳ קסט סעיף א:

 רבעו גרשום (המשך)
 היה מחזיק כ׳ אמה אורך
 ותו לא נמצא שבכנפיהן
 היו ממלאין הדביר. ואינהו
 הכרוביס גופייהו היכא הוו
 קיימי אלא ש״מ בנם היו
 עומדין: ודלמא בולטין. היו
 גופן של כרובין כתרנגולין
 שבכנפיהן נוגעין מאחורי
 גביהן אחת אל אחת ובגופן
 של כרובים היו בולטין
 כתרנגולין מלמטה ומהא
 ליכא למישמע מיני• דבנס
 היו עומדין: ודלמא זה שלא
 כנגד זה הוו קיימי. כלומר
 פניהם איש אל אחיו אבל
 זה ןשלא] כצד זה שכנפיו
 של א׳ היו למעלה מכנפי
 חבירו כדי שיהא מקום
 לגופין: ודלמא באלכסונא
 הוו קיימי. שאחד מנמיך
 כנפיו ישבצד כותל וה
 למטה והשני מגביה כנפיו
 שבצד כותל השני למעלה
 לצד התקרה שעכשיו יכולין
 לעמוד יפה בלא נס
 שבאלכסון הכותל יש בו
 יותר מברתבו: ודלמא
 ביתא מעילאי רווח. שהיה
 הבית במקום הכרוכים
 מרוית יותר ממה שהוא
 מלמטה שמלמטה דיה
 רחבו כ׳ אמה ומלמעלה
 [היה יותר] כשיעור שהיו
 הגופין עומדין ולא בנס:
 ודלמא מיכף הוו כייפי.
 כנפיהן סמוך לכותל
 הדביר שהיו כנפיהן כ׳
 אמה ובסיום הכנפים היי
 כופפין הכנפ־כ כשיעור
 העמדת הגוף דכשיעור
 כפיפת כנפים יכולין לעמוד
 הגופים אעפ״כ כנפיהן
 מחזיקות כ• ולא בנס היו
 עומדין: ודלמא ׳שלחופי
 הוו משלחפי ידיהן. כנפיהן
 שבאמצע היה כנף זה יוצא
 לפני כנף של זה והיו קצח
 הכנפ־ם זה כנגד זה משוכין
 זה לפני כנף של זה כשיעור
 שהיו הגופין יכולין לעמוד
 ולא בנס היו עומדין אלא
 ליכא למישמע מינה אם
 היו עומדין כנס אם לאו:
 בזמן שעושין רצונו של
 מקום. היו פונין זה אל
 זה פניהם איש [אל אחיין.
 כלומר כשהקב״ה מתאהב
 על ידן אוהבם כאח:
 דמצדדי אצדודי. שהיו
 פונים זה לזה ולא כל כך כי
 אם כתלמיד הנפטר מרבו
 ׳שחוזר לאחוריו ומסתכל
 ולא מסתכלו כל כך: מעשה
 צעצועים כמו צאצאים
 !ישעיה נבו כלומר שי־ומין
 פניהן לנערים שלהכ־ נקרא
 שמו כרוב כלומר כרביא
 כילד: £יס' מי שיש לו
 בור לפנים וכוי. כגון
 שהיו שותפין או יורשין
 שיחלקו ונטל אתד הבור
 והאחד הבית אין לו רשות
 לבעל הבור ליכנס לביתו
 בכל שעה שרוצה אלא
 נכנס ויוצא ביום בשעה
 וכוי. אלא ממלא. כליו מן
 הבור ומשקה אותה מבחוץ:
 אלא בעל הבית למה ליה.
 פותחת לבורו של זה כלומר
 למה צריך ליה: אמר ר׳
 אלעזר משום תשדא ומשום

 המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא צט.

 מתקיף לה אבי• ודלמא נולטין
 כתדנגולץ. ואס תאמר
 אכמי כנס היו עומדים לעשרים
 בעשרים היכי יתיב ר״ל מ״מ פריך
 אביי שהגוף לא היה עומד כנס:
 דמצדדי אצדוד׳. לא ה״מ למימר
 כאן בזמן שישראל
 עושין רצונו של מקום דמסתמא
 העמידום מחלה לפי מה שהיו עושין

 רצונו של מקום:
 נוחן

 ומשני הא קא משמט לן למטה כלמעלה. דהני עשר אמוח שהכרוכיס והארון עומדים כהן כמו העשרים שלמעלה מה העשרים כולן
 חלל ואין כהן דכר כך גס העשר וגוף הכרובים בנס היו עומדין כדלקמן ומקום הארון אינו מן המרה אלא בנס היה עומד וכנפי
 הכרובים שהן באויר לא מייצי דהא למטה דידהו ולמעלה דידהו יכולין למדוד עשרים ריקנומ מכומל צפוני לכומל דרומי והכי משמע
 קרא ועשרים אמה קוממו כלומר כל השלשיס אמומ קומה אינן חשוכים אלא כעשרים דמשפח כרובים ולמעלה שהם פנרין מכלום העשר

 כמו הכי: ארון שעשה משה. כשניחן
 הא קא משמע לן למטה כלמעלה מה
 למעלה אין משמש כלום אף למטה אין
 משמש כלום מסייע ליה לר׳ לוי אידאמר ר׳
 לוי ואיתימא רבי יוחנן דבר זה מםורת בידינו
 מאבותינו מקום ארון ״וכרובים אינו מן המדה
 תניא נמי הכי ״ארון שעשה משה יש לו
 ריוח עשר אמות לכל רוח ורוח אמר רבנאי
 אמר שמואל כרובים בנס הן עומדין שנאמר
 1וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות

 כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות
 כנפיו ועד קצות כנפיו גופייהו היכא הוו קיימי אלא שמע מינה בנם הן
 עומדין מתקיף לה אביי ודלמא בולטין כתרנגולין הוו קיימי מתקיף לה
 רבא ודלמא זה שלא כנגה זה הוו קיימי מתקיף לה רב אחא בר יעקב
 ודלמא באלכםונא הוו קיימי מתקיף לה רב הונא בדיה דרב יהושע ודלמא
 ״ביתא מעילאי רווח מתקיף לה רב פפא ודלמא מיכף הוו כייפי ידייהו
 מתקיף לה רב אשי והלמא שלחופי הוו משלחפי >* כיצד הן עומדין רבי
 יוחנן ור׳ אלעזר חד אמר פניהם איש אל אחיו וחד אמר פניהם לבית ולמ׳׳ד
 י־׳פניהם איש אל אחיו הא כתיב 2ופניהם לבית לא קשיא כאן בזמן שישראל
 עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום ולמ״ד
 ופניהם לבית הא כתיב 3ופניהם איש אל אחיו דמצדדי אצדודי דתניא
 אונקלום הגר אמר כרובים 4מעשה צעצועים הן ומצודדים פניהם כתלמיה
מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה  הנפטר מרבו: מתני' א
 שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואינו מכניס בהמתו
 ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו
 פותחת: גמ׳ פותחת להיכא אמר ר׳ יוחנן בשניהם לבור בשלמא בעל
 הבור בעי לאשתמורי מיא רבוריה אלא בעל הבית למה ליה א״ר אלעזר

 משום

 בביח קדשי הקדשים שעשה שלמה
 שהוא כ׳ על כ׳ יש לו עשר אמוח
 ריוח לכל רוח ורוח לימינו ולשמאלו
 הרי עשרים כלא ארון ולפניו כ׳ עד
 הדביר: הרובים. דשלמה: בנס היו
 עומדין. גופן: כנן! הכרוב האחד.
 כנף האחד של כרוב והי אמוח כנף
 השני של אוחו כרוכ ולאו ככרוכ שני
 קמיירי דהא כחיכ כמרי׳ ועשר כאמה
 הכרוב השני וגוי. ועשר אמות מקצות
 כנפיו עד קצומ כנפיו מהכא לא
 מפקינן דבנס היה הגוף עומד כין שני
 הכגפיס שמקצה האחד עד קצה השני
 לא היו כי אס עשר אמומ וא״כ הגוף
 שבינחיס היכן לא יחכן לומר דמהכא
 נפקא ליה לא״כ מאי האי דקפריך
 לקמן ודלמא כימא מעילאי רווח
 וקושיוח אחרות דלא שייכי הכא כלל
 אלא קרא הכי משמע ליה אס כאח
 לחכר שני כנפי הכרוכ זה כצד זה
 ממצא מקצופ כנפיו עד קצוח כנפיו
 עשר אמוח ומיהו טפי מי׳ אמומ הוו
 שהרי רוחכ הגוף כין כ׳ הכנפיס אלא
 מהכא (« פרכינן שרוחכ כיח קדשי
 הקדשים מצפון לדרוס לא הי׳ אלא כ׳
 אמה וכ׳ הכרוכי׳ היו כנפיהם כ׳ לבד
 הגופים כדכמיכ ששני הכנסים היו י׳
 אמוח וכחי׳ ויפרשו אח מפי הכרובים
 וחגע כנף האחד כקיר וכנף הכרוכ
 השני נוגעח כקיר השני וכנפיהם אל
 חוך הביח נוגעוח כנף אל מףי) וא״כ

 אינהו גופייהו לכרוכיס היכא הוו קיימי. קס״ד שהכגסיס בכרוב כידי האדם אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל והגוף בינתים: מתקין* לה אגיי.
 מי יימר לכנס היו עומליס ללמא גופן של כרובים בולטין ויוצאין מחחת כתרנגולים שהגוף כולו חחמ כנפיו ולא כינמיס שאין הרמקה
 והפרש כין הכנפיס אלא מקורכיס והגוף יוצא מחחמ הכנסים ששני המפיס יוצאים ממקום אחל באמצע הגב. וכן כל הנך קושיוח למקשו הנך
 אמוראי ואזלי אגוף הכרובים קיימי בר מהנך במראי דגרס בהו ידייהו בהדיא ברב פפא ורב אשי כייפי ידייהו ומשלחפי ידייהו: ודלמא זה שלא
 כנגד זה הוו קיימי. הכרוכים שהאחד עומד מצד הארון מזה סמוך לכומל והשני עומד מצד הארון מזה משוך רחוק מן הכומל קצמ ונמצאמ
 כנף האחד נוגעח אחרי כנף חכירו כין הכנף ולכוחל נמצאו קצח כנף הכרוכ המשוך מן הכוחל לפני קצח כנף הכרוכ הסמוך לכוחל
 כשיעור עוכי רוחכ הגופין ואע״ג דלא הוו כולטין כמרנגולין נינהו אפ״ה לא מקשי מידי: מתקין! לה רב אחא בר יעקב. נהי נמי דלאו
 כולטין כחרנגולים נינהו וגס זה כנגד זה קיימי אפי׳ הכי לא מקשי מידי דדלמא באלכסונא היו עומדים הכרובים באלכסון הכיח היו עומדים
 זה כנגד זה דאיכא טפי מכ׳ אמה כשיעור הגופים מקצוח כנפי של זה לקצומ כנפי של זה כגון שהכרוכ שמימין הארון לא הי׳ פניו
 ממש כנגד ההיכל וגכו לכומל מערכי אלא מצדד אצדודי כנפיו החיצון כנגד דרומיח מערבית נוגע לכותל בזוית וכנף שלו שמצד הארון

ב ר ע  פרוש כחצי הארון או חוצה לו דהיינו רחוק מן הכוחל וכנף הכרוכ הכ׳ מחחלת שם וכנסו השנית נוגעמ סמוך מ
 לדכיר כקרן צפונימ מזרחית כזה: מתקיןז לה רב הונא ברי׳ דרב יהושע. נהי נמי דזה כנגד זה קיימי
 ולא כאלכסונא קיימי ואפילו הכי אין גופן עומד בנס דדלמא ביחא מעילאי רווח שהמין הולך וממקצר
 למעלה והרי רחכ יחר מעשרים כמקום שכולטין הכנפיס מן הגופין והר מקיר אל קיר כנגד כנסי הכרוכים
 מקום נגיעתן ככתליס יותר מעשרים אמה ברוחב הגופין: מיכן* הוו כייפי ידייהו. הכנסים עצמן
 כפופין הן כאדם שכופף ידו מעט והלכך ליכא אלא כ׳ אמה מקצה כנף האחד לקצה כנף השני: ודלמא
 שלתופי הוו משלחפי ידייהו. כנף על כנף כאדם שחוכק אח ידיו כדכחיכ (בראשית מח< שכל אמ ידיו
 ומחרגמינן כחרגוס אלץ ישראל שלחיפונון לידוהי כך פר״ח. ואי משום דכתיכ ומסיהס אל תוך הבית
 נוגעומ כנף אל כנף היינו נמי כעין נוגעות דהוו זו כנגד זו: ופניהם איש אל אחיו. כשל משה כחיכ: ופניהם
 לבית. ככרובים של שלמה כתיב כדכרי הימים דכתיב והס עומדים על רגליהם ופניהם לבימ ׳)(להיכל). ואינן

 כאומן של משה שהן על הכפורת ואלו על הקרקע ושל עץ שמן היו ומצופין זהב כדכמיב במלכים 1מ״א י]: הכתיב ופניהם לבית. ול״ש כרוכים
 שעל הכפורת ול״ש שעל הקרקע ראויין היו ליעשוח בענין אחד: כאן בזמן שישראל טושין רצונו של מקום. הס הופכים פניהם זה לזה
 דוגמח חכמ זכר ונקבה האוהבים זה לזה סימן שהקב״ה אוהכ אח ישראל ומחחלה כך נעשו פנים אל פנים כדי שתשרה שכינה כישראל
 וישראל יעשו רצונו של מקום וכשאין עושין הופכין פניהם לכיח על ידי נס: דמצדדי אצדודי. קצח לכיח וקצח זה לזה כאדם שמדבר
 אל חבירו והופך ראשו קצח לצד אחר. והכא ליכא למרוצי כדלעיל כאן כזמן שישראל עושין כו׳ דכיון דעיקר עשיימ כרובין פניהם לביח
 לא היה להם לעשומי לסימן שאין ישראל עושין רצונו של מקום: מעשה צעצועים. פסוק הוא בכרובים בדברי הימים והוא לשון י»צעצעיס
 כלומר חינוקוח כדאמרינן (סוכה לף ה:) מאי כרוכ כרביא ילד כלומר כמינוקומ הנפטרין מרבומיהס והיינו דמצדדי אצדודי דאמרן לעיל:
 מתני׳ מי שיש לו בור כוי. ע״י חלוקה או שלקחו מכעה״כ ולקח גס הדרך: בשעה שבני אדם יוצאין. כיוס שעל מנמ כן חלקו ולא שיטריחוהו
 בלילומ לעמוד ממטתו ולפחוח לו: ואינו מפנים. דרך ביתו של זה דאין זה צורך הבור: זה עושה לו פותתס. שלא יגנוב כעה״כ ממי הבור
 וכעה״כ עושה לו פוחחח אחרח כאוחו פחח עצמו הסחוח לכור כדי שלא יוכל זה לשאוב מבורו בלא בעה״ב ולא יבא לעולם בביתו של בעל
 הכיח אלא אס כן ישנו לבעל הבימ בבימו. ומשום חשד אשמו מקנו כן כדמפרש בגמרא נע״ב]: גמ׳ פותתת. שעושה בעל הביח להיכא:

 משום

 מסורת הש״ס
 א) יומא כא. ע״ש מגילה י:
 ע״ש, ב) [כיימא ונמגיצה
 ליתא], «) [מגילה ד ע״שו,
 ו)(לעיל צח:], ה) [עי׳ מיס׳
 חולין צכ. ל״ה כרוך], ו) ן מ״א
 ו], 1) רש״ל מ״!, ח) גי־ יעכ״ן

 צאצאים וכ״ה כדפו״י,

 תורה אור השלם
 1 וחמש אמור, כנף הכרוב
 האחת וחמש אמות כנף
 הכרוב השנית עשר אמות
 מקצות כנפיו ועד קצות
 כנפיה מלכים א ,- כד
 2 כנפי הכרובים האלה
 פרשים אמות עשרים והם
 עמדים על ךנליהם ופניהם
 לבית: דברי הימים ב ג יג
 3 והיו הברבים פרשי
 כנפים למעלה סבבים
 בכנפיהם על הבפרת
 ופניהם איש אל אחיו אל
 ךזבפרת יהיו פני הברבים:

 שמות כה כ
 4 רעש בבית קדש
 הקךשים כרובים שנים
 מעשה צעצעים ויצפו

 אתם זהב:
 דברי הימים ב ג י

 הגהות הב״ח
 (א) נטי משלחפי ידייהו טצל
 הן: (5) רשב״ם ד״ה כנף
 הכרוכ וכו׳ אלא מהכא

 ילפינן שרוחכ:

 מוסף רש״י
 מקום ארון וכרובים אינו
 מן המרה. אינו תוסס למעט
 ממדח החלל של כית כלום
 !יומא כא.< אינו אוחז למעט
 מרח קרקע לכל צדדיו כלום
. יש לו ריוח ׳  מזנירוז י
 עשר אמות לכל רוח.
 כשניחן כאמצע כיח הכפורח,
 והרי כל החלל לא היה אלא
 כ׳ על כ׳ שנאמר (מלכיס א
 וז ולפני הדניר עשרים אמה
 אורן ועשרים אמה רוחכ,
 נמצא שאין מקום הארון
 ממעט כלום :יומא כא ינעי־ז
 מגילה שש. ביתא מעילאי
 רווח. שכחיהס של חומיח
 אכניס היו והמומה מלמטה
 היא רחכה והולכת ומתקצרת
 החומה למעלה כדי שיחקייס

 הרכה !לעיל צח ו.

 רבינו גרשום
 וקומת הכרוב הוי י׳ אמות:
 לפני הדביר מבפנ״ של
 אמה טרקסין. וזהו לפני
 לפנים וההיכל חוצה לו
 מן הדביר: מה למעלה.
 מן הגובה מן הכרובים
 ולמעלה לא משמש כלום כי
 אם שכינה כדכתיב ודברתי
 אתך מעל הכפורת מבין
 שני הכרובים וגו׳ ונועדתי
 לך שם: אף למטה. מראש
 הכרובים ועד קרקעיתו של
 דביר אין משמש כלום ואין
 תופשין כלום בבית: דאמר
 ר׳ לוי וכר. דארון בנס
 היה עומד והכי נמי כרובים
 בנס הוו קיימי: יש לו
 י׳ אמה לכל רוח. והארון
 גופי• היכא הוה קאי והא
 לא מחזיק הדביר אלא כי
 אמה אלא ש״מ בנס הוה
 קאי: עשר אמות מקצות
 כנפיו ועד קצות כנפיו.
 וכן לכרוב אחר ומשמע
 ליה עכשיו שהיו הכרובים
 כנף של זה בצד כנף ישל
 זה ובין כנפיהם לחוד״הו
 ממלאין את הדביר מכותל
 הדביר ועד כותל אחר
 דהיינו כ׳ אמה והדביר



 מסורת הש״ס
 א) לעיל פנ:, ב) ג״ו שם,
 ג) נ״ק כת., ד) [שנת צט.ן,
 ה) שנהדרין נ: ו) נ״ק שש.,
 1) פי׳ שנט. ערוך, ח) נש״א
 נושף: או, ט) נס״א ליתא

 חזקה, י) [עיי רש״ל],

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה ניח ל׳ קבין
 וכו׳ ודי טפחים ושלש אצנעוח
 וג׳ רבעי אצבעות ומשהו
 והמשהו פחות מאחת
 מכ׳ ברוחב אצבע הש״ד:

 לעזי רש״י
 פורק״א [פידק״א].

 קלשון.

 מוסף רש״י
 לינקוט פזרא וליתיב. יקח
 מקל דשנ על לרך הראשון
 להא דינא הוא, להא אמרח
 מה שנח! נמן אלמא חילוף
 מעליא הד וב־ק כח.!. דרך
 עקלתון. ללאו לינא הוא

 רבינו גרשום (המשך)
 שאם כלו אגפיים מתקנן
 משדהו: £״ם' נטלה. מבני
 רה״ר: ונתן להם דרך
 אחרת מן הצד מה שנתן
 נתן. דחילופין הן ואינו
 יכול לחזור בו: ושלו לא
 הגיעו. כלומר אותו דרך
 שרצה לקנות לא הגיעו לפי
 שהוא יכול ליתן ולזכות
 לכל בני רהי׳ר ולאותן
 שאין בפניו אבל אין אחר
 יכול להחליף ולמכור חלק
 של אותן שאינו בפנינו:
 אמאי לא הגיעו. הואיל
 שנתן להם דרך שהוא יפה
 כמו הראשון: לינקוט פנדא
 וליתב. כלומר יקח מפצו
 בידו וישב באותו דרך
 שקנה וכל מי שירצה לעבור
 במה שקנה יכהו וימנעהו:
 מדלא מצי למיעבד הכי
 ש״מ לא עביד אינש דינא
 לנפשיה. כלומר אין אדם
 רשאי לעשות דין לעצמו
 מן האתרים אפי׳ במקום
 שיש לו הפסד כמו כאן
 שיש לו הפסד דמה שנתן
 נתן ושלו לא הגיעו.
 ותיובתא למאן דמוקים
 כבבא קמא דמאן דאית ליה
 היכא דליכא פסידא דלא
 עביד אינש דינא לנפשיה
 אפי׳ הכי מודי דלהיכא
 דאיכא פסידא כגון הכא
 דדרסי אינשי בשדהו דודאי
 עביד אינש דינא לנפשיה
 ולינקוט פנדא וליתב: אמר
 רב זביד לעולם במקום
 דאיכא פסידא עביד אינש
 דינא לנפשיה והכא טעמא
 מאי (לאו) משום דלא
 בדינא קאתיא לידיה כשנתן

 א) צ׳׳ל לאו היינו טעמא
 דמילתא אלא על מנת כן.

 צט: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 משום חשי אשתו. אבל השתא לאינו יכול לשאוב בלא בעל הבית
 לא יכנס לשם על שיבא בעה״ב. אבל משוס גניבה שלא יגנוב חפציו
 של בעה״כ לא חיישי׳ שהאשה משמרת את הכיח: מתני" מי שיש
 לו גינה כוי. כגון יורשים או שוחפין שחלקו ונחרצה חיצון לפנימי
 לממ לו לרך באמצע שרהו: נמס
 השעה כוי. לטון שהוא עושה לו
 היזק גלול שעובר באמצע שלהו
 הלבר ילוע שלא נמרצה לו בריוח
 אלא במה שצריך לו הרבה: הגרין.
 לקנות מירקות גינמו: ולא ימס
 מסוהה לשדה אחרת. כלומר לא
 יכנס כתוכה לכמחלה כשאין צריך
 לזו הגינה כלום אלא ליכנס לרך
 עליה לשלה אתרת שלו כלי לקצר
 את לרכו ללמי להכנסת תגרין שזה
 התיצון לא שיעכל לו לרך אלא לתקן
 גינתו״) ללקיט פירותיה אכל למילי
 לאינו צורך הגינה לא שיעכל לו:
 והחיצון זורע אה הדרך. לטון
 לכאמצע שלהו הוא אנן סהלי ללא
 מחל לו הלרך מכל וכל שלא יוכל
 לזרוע לשס: מן הצד. אינו נפסל
 כל כך לטון למלעת שניהן הוא אנן
 סהלי למסחמא מחל לו אמ כל הלרך
 לגמרי להיוח מיוחל להליכה ולא
 לזריעה: וזה וזה אין רשאים לזרעה.
 דטון דמן הצד היא לגמרי ייחרוה
 להילוך גרידא: גמ׳ אמת המים.
 גדולה כדי להשקומ כימ השלמין אני
 מוכר לך צריך לימן לו שמי אמומ
 ברוחב שאם קצרה היא ימסור כקרקע
 ררחיכנה עד שחי אמוח כדי שיבאו
 לכאן מיס הרבה שזה שיעור להשקות
 טח השלחין וגס נותן לו אמה מן השדה
 מכאן ואמה מכאן משני גדוחיו כדי

 נותץ לו שתי אמות לתוכה. לסי ספרים דגרסי ואמה יש לפרש
 ב׳ אמוח לחוכה היינו להרחיכ אמח המיס שחהא רחכה

 שמי אמוח ומה שהיא קררה אמה משוס דעומקה אמה:
 ואמה מכאן ואמה מכאן כוי. אמה לאו היינו ניגרא דבניגרא

 משמע בהמקבל (3״מ דף
 קז:< דכעינן ד׳ אמומ ועוד דהכא קאמר
 דלמ״ד נוטען ולמ״ד זורען והחס פ״ה
 דאין זורעין אומן אלא ניגרא היינו יאור
 כדפ״ה לעיל כפרק קמא >לף יג. ושם!
 וגדול יומר שכל בני הבקעה משקין

 ממנו שדומ וצריך ארכע אמומ:
 שמע מינה דלא עביר איניש
 דינא לנפשיה. לפי זה
 במנס נקט כממני׳ שהימה עוכרמ
 דרך הרבים חוך שדהו ונחן להם
 כר דאפילו נטלו לו בחנם נמי כיון
 דלא עטד אינש דינא לנפשיה:

 כגון

מי שיש לו  אמשום חשד אשתו: מתני׳ כ

 גינה לפנים מגינתו של חברו נכנס בשעה
 שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך
 בני אדם יוצאין ואינו מכניס לתוכה תגרין ולא
 יכנם מתוכה לתוך שדה אחרת א)והחיצון זורע
 את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מהעת שניהן
 נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שרוצה
 ומכנים לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך
זה וזה אינן רשאים לזורעה: (  שדה אחרת ג
 גמ׳ א״ר יהודה אמר שמואל גאמה בית
 השלחין אני מוכר לך נותן לו ב׳ אמות לתוכה
 ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה י אמה
 בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן
 וחצי אמה מכאן לאגפיה ואותן אגפיים מי זורעם רב יהודה אמר שמואל
 בעל השדה זורעם רב נחמן אמר שמואל יבעל השדה נוטעם מאן דאמר
 זורעם כל שכן נוטעם ומ״ד נוטעם ־אבל זורעם לא חלחולי מחלחולי ואמר
 רב יהודה אמר שמואל יאמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שהה
 בידוע שלא כלו אגפיה אלא באותה שדה מתקיף לה רב פפא ולימא
 ליה מייך אשפלוה לארעיך אלא אמר רב פפא חשעל מנת כן קבל עליו
י שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו מ ט  בעל השדה: מתני׳ ״
 נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו ׳דרך היחיד ד׳
דרך המלך אין לה שיעור *דרך ל > דרך הרבים שש עשרה אמה ה כ  אמות י)
 הקבר אין לה שיעור המעמד דייני צפורי אמרו נבית ארבעה קבין:
 גמ׳ י׳אמאי שלו לא הגיעו לינקוט ״פזרא וליתיב שמעת מינה לא עביד איניש
 דינא לנפשיה אפי׳ במקום פםידא אמר רב זביד משמיה דרבא גזירה שמא
 יתן להן דרך עקלתון רב משרשיא משמיה דרבא אמר בנותן להם דרך עקלתון

 למקן מאותה קרקע אגפיה של אמח רב
 המיס אס יפול. לישנא אחרינא אמה טת השלמין אני מוכר לך נומן לו שמי אמות למוכה של שדה למקן אגפיה אמה מכאן ואמה מכאן. בשם
 רטנו יעקב בר יקר ועיקר: אמה בית הסילון. ואיכא דאמרי קילון ולהשקומ כהמוח ורחיצמ כגדיס וכלים הוא ואין גדול כל כך
 ונומן לו אמה אחח לחוכה להרחיבן עד אמה. ל״א נומן לו אמה אחח לשפמו למוכה של קרקע מוכר כגון חצי אמה מכאן ומצי אמה
 מכאן ועיקר: העל שדה זורעם. דדמי למחני׳ דאם שיעבד לו ליקח עפר מכאן אס יצטרך לא הפסידו לגמרי בכך מלזרען: כ״ש
 ניטעם. דאינו מקלקל האגפים שהשרשיס מעמיקים הרכה ואין מזיקין אפ שפחו אכל הזרעים מחפשטיס מיד כמוך השלשה ומחלחלין
 הקרקע מלמעלה בשפתו: שכלו אגפיה. שנפלו: מאותה שדה. הסמוכה לה: אלא באותה שדה. חזקה«< שנמפזר העפר של אגפיה למוך
 אותה שדה אילך ואילך: ולימא ליה. כעל השדה מייך אשפלוה לארעך שגברו המיס ושטפו אגפיהן: אלא אמר רב פפא. תריץ
 ואימא הכי שעל מנמ כן כר דסמס מוכר אממ המיס גמר ומקנה ליה עפר שדהו לתקן אגפיה כשיכלו דמהיכן יביא לו עפר אס לא
 מאותה שדה ואע״פ שנמן לו ככר אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה כדאמרן לעיל טון דכלו להו ממקנן עדיין מעפר השדה. מיהו להט
 אהני לו מה שנותן לו מתמלה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה דאין לו לבעל השדה לעשומ שם שוס משמיש שיקלקל האגפים אלא נטיעה
 או זריעה אכל כנין או כל דכר שמככיד אין לו רשות לעשות שם אכל מן האמה ולפנים יעשה כמוך שלו מה שירצה: מתני׳ מי שהיתה
 דרך הרבים עוברת בתוך שדהו. שהוחזקו לעכור שם מעולם או ע״י כעל השדה שנתן להם מתחלה את הדרך: מה שנתן נתן ישלו.
 שנטל עכשיו לא הגיעו והד יש להם שני דרכים וטעם מפרש כגמ׳: דרך היתיד. המוכר לחכירו דרך כתוך שדהו צריך ליתן לו ד׳
 אמוח כרוחב עגלה: י״ו אמה. כמס׳ שכמ ןלף צט.ו נפקא לן מעגלומ דמשכן: דרך המלך אין לה שיעור. כדמפרש כגמ׳ 1ק:1 שהמלך
 פורץ כחיס וגדר מלפניו לעשומ לו דרך ולא יטה ימין ושמאל. ובספרי כפרשח המלך נשופנדס יז יט1 נסקא לן מקראי. ונראה כעיני דמדכחכ לכלחי רום
 לבבו מאחיו [לברים יזו קדריש גדלהו משל אחיו כדדרשינן נמי!הוריות לף נו.) והכהן הגדול מאחיו [ויקרא כא]: דרך הקבר. כשנושאין המח לקברו: אין לו
 שיעור. חקנמ חכמים היא משום יקרא דשככי כדאמרינן כגמרא נק:] ואמרינן ככחוכות >דף יז.ו דצדכיס ללוותו הרכה כני אדם שיחזיקו מלא כל
 הדרך מאכולא עד סיכרא. ונראה כעיני דהא אין לו שיעור דממ לא חמיר כדרך המלך לסרוץ כנינין להססיד ממון אחרים אלא להלך
 על גבי חכואה ולא יטו ימין ושמאל. א״נ כמוכר דרך הקבר לחכרו ללכמ דרך שדהו מייד דמסממא אין לו שיעור אלא כל מלוי המח
 יעברו שם ועיקר: המעמד. כגמרא [ק: ו מפרש: דייני צפורי. לא אתסרש: בית ארבעה קבין. ברבוע צא ולמד מסאחיס כחצר המשכן
 דהוי מאה על חמשיס נמצא כיח סאה חמשיס על חמשיס והסאה ששה קטן נמצא בית ארכעמ קטן שלש ושלשים אמות ושני טפחים
 רוחב על נ׳ אורך ובריבוע מ׳ אמוח וד׳ טפחים וג׳ אצכעומ >&) ומעט יומר׳): גמ׳ אמאי שלו לא הגיעו. כלומר למה לא מקינו לו
 חכמים שיהא לו רשות לתמ להן דרך מן הצד כעל כרחן שהרי אין מפסידין כלום דכגון זה כופין על מדח סדום והלכך יהא הדרך שלהן
 קנוי לו לגמד שאס ירצו לעכור בהאי דרך שלקח לעצמו והוא אינו יכול להעמיד רכים כדין: לינקוט פזרא. מקל או רחח שקורין
 פורק״א וליחיכ כההוא דרך להכומ אמ כל מי שירצה לעכור וליעכיד דינא לנפשיה מאחר דאיח ליה פסידא כמה שעוכרין כחוך
 שדהו. והמקשה סבר דטון דקחני מה שנחן נמן כדין עשה מה שעשה ודרכם קנוי לו והאי דקמני לא הגיעו היינו משום דרגילין כני
 רשומ הרבים לעבור בכאן והוא לא יוכל למנען דלא עביד איניש דינא לנפשיה: ש״מ דלא טביד כוי. בחמיה ואנן קיימא לן בבבא קמא
 כהמניח נס:1 דכולי עלמא סכד עטד איניש דינא לנפשיה כמקום דאיכא פסידא: גזירה שמא יתן כוי. כלומר לעולם עביד איניש דינא
 לנפשיה אבל הכא מן הדין אנו אומרים דשלו לא הגיעו שכך חקנו חכמים דלא ליהר דידיה אפילו היכא דנחן להם דרך ישר
 כשלהן דזימנין דאמי למיחב להו דרך עקלמון והס לא ימנו אל לבס דקדירא דשומפי לא ממימא ולא קדרא (לעיל כל:) וחשו חכמים
 לחקנחא דרכים טוכא. ולקמיה 1ק.] פדך אס כן אמאי מה שנחן נמן דטון דלא עשה ולא כלום מקח טעות הוא ויחזירו דרך שלו: רב
 משרשיא משמיה דרבא אמר. היכא דנחן להם דרך ישר אמדנן שלו הגיעו יליגקוט סזרא ולימיב דלא גזרינן שמא יחן להם דרך
 עקלחון אכל הכא כמאי עסקינן שהדכר ידוע שנמן להם דרך עקלמון ולכך לא הגיעו וגס שלו הפסיד כדמפרש לקמן:

 רכ

 עין משפט
 נר מצוה

 םו א מיי׳ פ״ו מהל׳ שכנים
 הל׳ ינ טוש׳׳ע מ״מ סי׳

 קסט שעיף א:
 סח ב מיי׳ שס הלי יל

 טוש׳׳ע שם סעיף כ:
 םט ג ד מיי׳ פכ״א מהל׳
 מטרה הל׳ ז טוש״ע

 ח״מ סי׳ ריז סעיף א:
 ע ה ו מיי׳ שס הל׳ ח

 טוש״ע שס סעיף כ:
 עא ז ח מיי׳ שם טוש״ע

 שס סעיף נ:
 עב ט מיי׳ סי״ נ מהל׳ נזקי
 ממון הל׳ כז סמג עשי!
 שו טוש״ע מ״מ סי׳ שעז:

 עג י מיי׳ ופכ״א מהל׳
 מטרה הלי ט) וס׳׳ג
 מהל׳ מתנוח ענייס הל׳ נ׳
 סמנ עשין פכ וטוש״ע חי׳מ

 סי׳ ריז סעיף ל):
 עד כ מיי׳ פכ׳׳א מהל׳
 מטרה הל׳ ט ופ״ג
 מהל׳ מ״ע הלכה ג ופי״ג
 מהל׳ נזקי ממון הלי כז
 טוש׳׳ע ח״מ סי׳ ריז סייד:
 עה ל מיי׳ פכ״א מהלי
 מטרה הלכה י ועיין
 כהשגוח ופ״ה מהל׳ מלטס

 הלנה נ(טוש׳׳ע שס1:
 עו מ מיי׳ פכ״א מהל׳

 מטרה הלכה י:
 עו נ מיי׳ שס הלכה יא

 טוש״ע שס:

 רבינו גרשוס
 תשד אשתו. שאלמלא היה
 עושה לו פוחחת יחשוד
 לאשתו מבעל הבור אבל
 עכשיו שיש לו פותתת
 ובעל הבית עשה הפותחת
 לא יכנס שם אלא אם כן
 יהיה שם בעל הבית: £ים'
 ואינו מכניס לתוכה תגרים.
 משום שלא יפסיד לאידך
 ירקותו בדריסת רגליהם:
 ולא יכנס בתוכה לילך
 לשדה אחרת. כי אם לגינתו
 בלבד: והחיצון. אם רוצה
 הוא זורע את הדרך. אע״פ
 שיש לוה דריסת רגלים
 עליו ונוטל מה שישתייר
 שלא נדרס: נתנו לו. בית
 דין: דרך מן הצד. לסוף
 גינתו של זה בסמוך לכותל
 מדעת שניהן כיון שלדעת
 שניהן נתנו לו ליכנס לגינתו
 נכנס בשעה כוי: אמר רב
 יהודה אמר שמואל. האומר
 לחבירו מקום אמת המים
 אני מוכר לך כדי להשקות
 ממנו בית השלחין נותן
 לו ב׳ אמות לתוכה של
 אמת המים. כלומר שיהא
 ב׳ אמות רחב: ואמה מיכן
 ואמה מיכן. נותן לו מן
 השדה לצורך אגפי׳ כלומר
 לגידודי שלא יצא לחוץ
 ויעשה מהן גידודין גבוהין
 אמה: בית הקילון. שעוברח
 בחצר שרוחצין לשם כלי
 הבית ואינו גדול כל כך
 נותן לו כוי והוא כמדת חצי
 אמת השלחין: בעל השדה
 וורען. לפי כ־ שלו הן שלא
 מכרן לו כי אם לתשמיש
 גידודין: בעל השדה נוטען.
 לפי שאין נטיעת אילן
 מזיק למים בזריעה משום
 דזרעים מחלחלי חלחולי.
 מחלידין ומעלין עפר
 לתוכה עד שמקלקלין המים
 אבל נטיעה הולכת כדרכה
 ולא מזקת: ׳שכלו אגפיה.
 שנפלו: מתקנה מאותו
 שדה. שמכרו לו לפי כי
 לשם כך ניתן לו אגפיה
 שאם נפלו שנוטל בקרקע
 ומתקן לה אגפיה: ונימא
 ליה. בעל השדה: מיא דידך
 אשפילו לארעך. כלומר לא
 נפלו לתוך שדי כי אם מים
 שלך ממש אכלו הקרקע
 והשפילו הגידודין לתוך
 המים ואין לך משדי לתקן:
 אלא אמר רב פפא. לאו
 היינו טעמא הוא א) דכי
 וריע אלא על מנת כן
 קיבל עליו בעל השדה



 עין משפט
 נר מצוה

 עוז א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 מטרה הל׳ יג סמג
 עשי! פב וטוש׳׳ע מ״מ סי׳

 קצב סעיף ו:
 עט ג ד מיי׳ שס הל׳ יד
 וסמג שס טוש״ע שס
 וכני׳ שנייה שהניא הרשנ׳׳ס:
 t ה ו ז מיי׳ פכ׳׳א מהל׳
 מטרה הלכה ט שמנ
 עשין שס טוש״ע ח״מ שיי

 ריו סעיף ד:

 רבינו גרשום
 להם דרך מן הצד משום
 גוירה שמא יתן להם דרך
 עקלתון ההשתא לאו בדינא
 קאתיא לידיי: רחוקה לזה.
 ולאו זכות היא לו וקרובה
 לוה ומשום הכי לא מצי
 למעבד דינא לנפשיה
 ומש״ה מה שנתן נתן א) ולא
 מצי למיהדר ביה: ולימא
 להו שקולו דידכו ויהבו לי
 דידי. ואמאי מה שנתן נתן:
 הא מני. מתני׳: ר׳ אליעזר
 היא. דאמר מה שביררו
 ביררו ומשום הכי הואיל
 שביררו דרך זה לא מצי
 למימר להו הבו לי דידי:
 ומקשי׳ ואליבא דר• אליעזר
 דאמר מה שביררו ביררו וכי
 רבים גזלנין נינה ו. דליגזול
 ליה את שלו בכדי: אמר רב
 גידל. לא גזלנין נינהו
 אליבא דר׳ אליעזר דמשום
 הכי שלו לא הגיעו כגון
 ׳שאבדה להן דרך באותה
 שדה. שיודעין הן שיש להן
 דרך זה ואין יודעין באיזה
 מקום בשדה משום הכי נתן
 בשדה מן הצד שלא ידרסום
 בשדה ואמטול הכי הואיל
 שביררו דרך זה מה שביררו
 ביררו דהשתא לא גזלנין
 נינהו והיום ומחר כשיכירו
 דרכם יטלוה ושלו לא
 הגיעו: אי הכי. דמוקמת לה
 הכי בר׳ אליעזר אמאי אמר
 רב הונא אין הלכה כרי
 אליעזר הא לאו גזלנין נינהו
 וכדין הוא דמה שביררו
 ביררו: ומשני מאן דמתני
 הא. דרב ברונא לא מתני הא
 דרי אליעזר. הוא סביר לי׳
 דמשום הכי מה שביררו
 ביררו כגון שאבדה להן דרך
 לרבים והא דקאמר רב
 ברונא אין הלכה כר׳
 אליעזר הכי ס׳יל לרב ברונא
 דר׳ אליעזר דאמר מה
 ׳שביררו ביררו בחנם אע״פ
 שלא אבדה להן דרך דאי
 הוה שמיע ליה לרב ברונא
 דרי אליעזר סבר מה שביררו
 שאבדה להן דרך בחוך
 שדהו לא הוה אמר אין
 הלכה כר׳ אליעזר: ומקשי׳
 וטעמא מאי. כלומר הואיל
 דס׳׳ל לרב ברונא להיכא
 שביררו להן רבים דרך מה
 שביררו ביררו נ) כגון
 שאבדה להן דרך באותה
 שדה אמאי מה שנתן נתן
 ושלו לא הגיעו. והוא הדין
 נמי שאיל תלמודא אליבא
 דרב גידל דמתp למתני־
 אליבא דרי אליעזר מה טעם
 מה שנתן נתן ושלו לא
 הגיעו. ומשני משום דרב
 יהודה וכוי והואיל
 שהחזיקו באותו דרך בשדה
 אסור לקלקלו ואותו שנתן
 נתן משום שביררו הן:
 ואליבא דר׳ אליעזר
 דמתרצא מתני׳ אליביה
 רבים במאי קנו לה. להאי
 דרך שנתן זה והלא לא
 החזיקו בה: קנה מקום
 הילוכו. בלא שטר וכסף
 וחוקה ובלא פריצת וגדירת
 [גדר] ונעילת [הפתח]. דברי
 ר׳ אליעזר. וחכ׳׳א אין
 הילוף מועיל כלום. עד
 שפרץ וגדר ונעל כל שהוא:
 כדי שתהא נוחה ליכבש.
 לפני יהושע: כי אתו לקמיה
 דר׳ יצחק. המוכר והלוקח
 שביל לחכירו: אמר להו

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא ה.
 כגון שאבדה להן דרך באותה שדה. פירש רבינו שמואל וכ״ש מתני׳
 שמדעתו נמן להם וכמר הכי דקאמר לרבה 3ר ר3 הונא
 דאמר אין הלכה טעמא מאי פירש דפשיטא דלא מוקי מתני׳ אליכא
 דרכי אליעזר ודלא כהלכמא וכמאן מוקי לה וקשה לר״י דכריש המנימ
 (ב״ק לף נח.) לא מיימי מילמיה דרכ
 גידל ולא מילתיה דרכה כר רכ
 הונא ומפרש טעמא דממני׳ דהכא
 משוס רכ יהודה משמע דלכ״ע
 הר טעמא דמתנימין הט ועוד
 קשה לרשכ״א דאי ניחא ליה אליכא
 דרכ גידל טעמא דמחניחין משוס
 דדמיא ממני׳ לאכדה לרכה כר רכ
 הונא נמי לא מיכעי דמודה הוא
 באבדה דמה שכיררו כיררו ומה
 שפי׳ דממני׳ הרא כל שכן אין נראה
 דכממנימין יש להן ממה נפשך דרך
 שלא כדין אכל כאכדה ממה נפשך
 איח להו דרכא גכיה מדע דפריך אי
 הכי אמאי אמר רכה אין הלכה
 כר״א אלמא דכאכדה פשיטא ליה
 דיש להן דרך ולעיל פריך אמחנימין
 ולימא להו שקולו דידכו והכו דידי
 ונראה לר״י דמעיקרא מסיק למחני׳
 כרכי אליעזר ולכסוף ט משני
 כשאכדה לא אחיא ממני׳ כר׳ אליעזר
 וכן יש כהניזקין (גיטין לף נא. ושם)
 כשמעמא דשני כיסין קשורין מצאח
 לי ולא גרס לקמן ולרכה כר רכ
 הונא דאמר אין הלכה כו׳ דלכ״ע
 צריך לפרושי טעמא דממני׳ כדרכ
 יהודה ועוד י״ל הא מני ר׳ אליעזר
 כדמסיק רכי אליעזר איירי כשאכדה
 וממני׳ דמיא לאכדה כדמסרש
 טעמא כמר הט ורכנן דפליגי אדר׳
 אליעזר באבדה ואמרי דאין מועיל
 טרורס כלום ה״נ פליגי אממנימין
 דלא אמרי׳ מה שנמן נמן ולרכה כר
 רכ הונא דאאכדה לא סליגי רכנן
 אמיא מחניחין לד״ה ולכסוף כעי
 טעמא מאי כוי מ״ט דמיא מחני׳
 לאכדה ומשוס דאמר ר״א באבדה
 דמה שביררו טררו נימא הכי נמי
 בממני׳ ומסיק משוס דרב יהודה:
 ורבי אליעזר רבים במאי קנו ליה.
 דביררו להן דרך משמע
 בלא שוס מיקון בברירה בעלמא:
 בשביל של כרמים. נראה דדוקא כשטל של כרמים שאינו
 עשר כלל אלא להילוך אכל שאר דרך עשוי קצמ להשממש

 רב אשי אמר כל מן הצד דרך עקלתון
 היא קרובה לזה ורחוקה לזה ולימא להו
 שקלו דידכו והבו לי דידי הא מני רבי אליעזר
ר׳ יהודה אומר משום רבי אליעזר (  היא דתניא א
 רבים שבררו דרך לעצמם מה שבררו בררו
 לרבי אליעזר רבים גזלנים נינהו ייאמר רב
 גידל אמר רב כגון שאבדה להן דרך באותה
 שדה אי הכי אמאי אמר רבה בר רב
 הונא אמר רב אין הלכה כר״א מאן דמתני
 הא לא מתני הא וטעמא מאי משום דרב
דאמר רב יהוהה מצר שהחזיקו בו (  יהוהה (א) ג
 רבים אסור לקלקלו ור׳ אליעזר רבים במאי
 קנו ליה בהילוכא דתניא הלך בה לארכה
 ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר׳ אליעזר
 וחכמים אומרים *אין הילוך מועיל כלום עד
מ״ט דר׳ אליעזר  שיחזיק אמר ר׳ אלעזר 8
 הכתיב 1קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה
 כי לך אתננה ורבנן התם משום חביבותא
 דאברהם הוא דקאמר ליה הכי כדי שיהא
 נוח לכבוש לפני בניו א״ר יוסי בר׳ חנינא
 3מודים חכמים לר״א בשביל של כרמים

 הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך כי אתו
 לקמיה דרב יצחק בר אמי אמר להו גהבו
 ליה כי היכי דדרי טונא דשבישתא והדר
 י ולא אמרן אלא דמםיימין מחיצתא אבל
 לא מםיימין מחיצתא כי היכי דשקיל כרעא
 ומנח כרעא: דרך היחיד ד׳ אמות: תנא
 אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במשאו
 אמר רב הונא הלכה כאחרים יץותניא אידך)
 דייני גולה (אומרים) שני גמדים ומחצה
 ואמר רב הונא ההלכה בדייני גולה והאמר
 רב הונא הלכה כאחרים י אידי ואידי חד
 שיעורא הוא: דרך הרבים שש עשרה
 היחיד ארבע
 שמונה אמות

 דרי

 דיר
 לעיר

 רג אשי אמר. ממני׳ ככל דרטם שכעולס מיירי הן ישרים הן
 עקלתון ולא משוס גזירה אלא משוס דכולהו הוו עקלמון דכל דרך
 שנוחנין מצד אחד שלא היה שם דרך תחלה יש כני אדם שנעשית
 להס רחוקה מן הראשונה רש שנעשית להם קרוכה יומר דלאוחן

 העומדים כעיר מצד דרך הראשון אז
 נעשיח להן עכשיו דרך עקלמון ואין
 הרשוח בילו לגזול אח הרכים. ובין
 רב אשי לרב זכיד ליכא מידי אלא
 מילוק טעמים כעין משמעומ דורשין
 איכא טנייהו. ומקשי לכולהו טון
 למקנח חכמים הוא או לין הוא לשלו
 לא הגיעו אס כן למה מה שנחן נמן
 לימא להו כוי למקח טעוח הוא:
 שביררו דרך לעצמן. לרך שלה אחר:
 מה שביררו ביררו. אע״פ שלא נטלו
 רשומ מכעל שלה וכלמוקי לה לקמן:
 ומחמהינן אטו רבים גזלנין נינהו.
 שיגזלו קרקע של אחרים: כשאבדה
 להן דרך באותה שדה. דמ״מ אורחא
 אימ להו גטה רפה כמ רבים מכח
 יחיד שהיחיד שאכדה לו דרך כשדה
 חכירו לא יכרור מעצמו אלא או כטח
 דין או ברשותו של בעל השדה אבל
 רכים כבית דין דמו דמאן מינייהו
 מזמין להאי לבי דינא. וכ״ש מתניתין
 דהוא עצמו נמן להם ומיהו שלו לא
 הגיעו דקנסינן ליה לפי שנתן להם
 דרך עקלתון: אי הכי. דכשאבדה
 להם דרך מיירי רכי אליעזר: אמאי
 אמר רבה בר רב הונא אמר רב אין
 הלכה כר׳ אליעזר. והלא הדין עמו
 שאפילו החכמים החולקין על אדמון
 ואומרים יקח לו דרך או יפרח כאררימ
 הא אוקימנאי) כחד דאחי מכח ארכעה
 אכל כאומה שדה דכרי הכל חייכ
 כעל השדה לימן לו דרך לימס כה
 לשדהו וגט רכים דין הוא שאס טררו
 לעצמן יפה עשו וקשיא לרכ דאמר
 אין הלכה אדרב דאוקמה כשאכדה:
 מאן דמסני הא לא מסגי הא. רב גידל
 דמחני משמיה דרכ כגון שאבדה לא
 ממני הא דאמר רבה בר רכ הונא אמר
 רכ אין הלכה: ה״ג ולרבה בר רב הונא
 מתני' טממא מאי. טון דאמר אין
 הלכה לא ס״ל לאוקומי סתם מתני׳
 כר׳ אליעזר: שהחזיקו בו רבים.

 שהשווהו ותקנוהו להילוך והכעליס ידעו ושתקו אסור לקלקלו דודאי
 לרכיס מתל. וכ״ש ממני׳ שנמן להם ההוא דרך טדיס הלכך מה שנתן

 רבנן
 מעיר

 תנו
 ׳דרך

 אמה:
 אמות

 נחן וכגון שהחזיקו: ולר״א. אליכא דרכה כר רכ הונא דאמר אין כו צורך אחר: ולא אמדן אלא אי לא מםיימי מחיצתא אבל מםיימ
 הלכה ומוקי לה כשלא אכדה להם דרך ואפ״ה קאמר ר׳ אליעזר מה
 שביררו ביררו בבירור כעלמא כלא חזקה: במאי קנו לה. וכי כדיכור
 קנו לה. ומשני כהילוכא דהאי שביררו הוא ההילוך ובענין זה ביררו
 אותם שהלכו לשם: עד שיתזיק. להשווח קרקע לחרישה או נעל
 וגדר ופרץ כל שהוא. והא דאמרינן כפ״ק דכ״ק (לף ט.) אימת הרא
 מזקה מט דייש אמצרי לאו בהילוך מיירי אלא בהגכהמ המצר ודש

 כוי. ולא שיהו מחיצומ גכוהומ דא״כ היט דרי טונא אלא מחיצות
 נמוכופ טפח או טפחיים להיכר השביל הלכך כשמכר לו השכיל
 בשדהו לא ימן לו אלא כמו שהוא עשוי אפי׳ לא יהא לו אלא כדשקיל
 כרעא ומנח כרעא וזה דחקו לרבינו שמואל שאינה נראימ לו
 גירסא זו לפי שהיה סכור דהנך מחיצומ גכוהומ הרכה:

 והכוכין
 הקרקע למקן אמ המצר ולמזקו דהיינו נעל וגדר: כדי שיהא נוח כוי. דהוו להו טורשין ולא כגזלנין ולא יהיה רשומ לשטן לקטרג ולא
 פחחון פה י)[לכעל] מדמ הדין: נקנה בהילוך. דרך הנאמ המעשה קונין אוחו כדאמרינן כחזקח הכחיס (לעיל לף נג:< הציע מצעומ כנכסי
 הגר קנה: הי אמו לקמיה דרבי יצחק. לדון על עסק אדם שמחנה לחכירו למכור שכיל של כרמים. ור״מ פירש דכמי שאכדה
 לו דרך שדהו מיירי: הבו ליה. שכיל רמכ ט היט דדרי טונא דזמורומ על כמפו והדר אילך ואילך ולא יגעו הזמורומ כממיצומ
 השביל: ולא אמרן אלא דמסיימי מחיצחא. שיש שם לשכיל גדר מזה וגדר מזה אז צריך להרחיכ אמ הדרך ולמשוך כמלים
 לאחוריהם כדי שלא יזיקוהו הכפלים להפיל המשוי מעל כחפו: אבל לא מסיימי מחיצחא. לא יחן לו אלא מדרך כף רגליו ויזרע
 המוכר או יטע כרס מיכן ומיכן דאין כאן דכר המזיק לו כשיטעון משר על כחפו. ואימ דגרס ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחיצומ
 הלכך י״ל שמכר לו כל צרכו אכל היכא דמסיימי מחיצמא הדכר ידוע שלא מכר לו אלא שכיל זה כמומ שהוא ולא נהירא דאס שביל סתם
 זטן ליה למה לא ימן לו כל צרכו: כרעא. רגל: כדי שיעבור חמור הוי. שני גמדין וממצה יהו כדלקמן: ה״ג דייני גולה אמרי. והיינו
 שמואל וקרנא כפ״ק דסגהדרין נדף יז: ע״ש< והלכך לא גרסי׳ מניא דאמוראי נינהו. אי נמי ה״ג מנו דייגי גולה שונים כריימא וכפ׳ כימ כור (לקמן
 דף קז:ו גרסינן נמי הט: גמדין. אמוח קטנוח מסרקו״) עד אצכעומיו. ויש אומרים אמומ שלימוח דקרא כמיכ גמד ארכה (שופטים ג<: חד
 שיעורא הוא. וכשניהם אמר רכ הונא הלכה לאשמועינן דחד שיעורא הוא: דרך היחיד. לילך אדם אחד לשדה שלו: דרך מעיר לעיר. שהדרך
 מיוחדח לשחי עיירוח הללו ואין אנשי עיירוח אחרוה נכנסין לשם: שמונה אמוה. שאס יפגעו שחי עגלוח זו כזו שלא יחעככו זו בזו:

 ליו
 וילו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבישתא והדר. כלומר למהלך בשביל של כרמים יתנו לו כשיעור שיכול אדם לילך בו עם משאו של זמורות ויכול לחזור בשביל של כרמים בדיוח דקנהו בהליכתו: ולא אמרן. דליתן ליה הכי:
 אלא משום דלא מסיימי מחיצתא. של שביל שאין שם גדר מיכן ומיכן. אבל מסיימי מחיצתא אפילו יהי׳ השביל צר כל כך כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא לא יהבי׳ ליה טפי אלא כמה דאיתיה: £יס׳ שני גמדין ומחצה. שתי אמות

 ומחצה: דרך מעיד לעיר שמונה אמות. כדי ׳שיהא דיות לשתי עגלות שפוגעות זו בזו:

 מםורת הש׳׳ם
 א) [עירוכי! צד.], נ) 1שס],
 ג) כ׳׳ק כמ. לעיל יכ. כו: ש:,
 ד) ותנו. רש״ל, ה) [כחוכוח
 קט:], ו) 1שם], 0 רש״ל,

 א) כס׳׳א: ממסרקו,

 תורה אור השלם
 1 קום התהלך בארץ
 לארכה ולרחבה כי לך
 אתננה: בראשית יג יז

 גליון הש״ם
 נמרא ס״מ דרי אליעזר. עי׳
 נפרשת דרטס ררך האתרים

 דרוש א׳:

 הגהות הב״ח
 (א) נסרא משוס דרנ יהודה
 אמר רב דאמר רנ יהודה

 אמר רב מצר שהמדקו:

 מוסף רש״י
 קרובה לזה. לעיירות
 היושטת סמוך לאותו צד,
 ורחוקה לזה. לאותן
 הסמוטן לצד האחר שיהו
 צריטן להקיף כל סנינות
 השדה, וכשהיתה כאמצע
 השדה לא היו מקיפץ כל
. רבים שבררו  כך ןב־ק כת)
 דרך לעצמם. כשדה אחת,
 מה שבררו בררו. ואינו
 רשאי לגודרה !:ערוביו צד...
 שאבדה להן דדך באותה
 שדה. שהיה להן דרך
 נו ואינו יודע אי נצפונו
 אי נדרומו ונררו לה!
 אוחח מן הרוחוח !שם..
 מצר שהחזיקו בו רבים.
 לעשוחו להן דרך, אסור
 לקלקלו. אע״פ שהוא של

 יחיל (לעיל כו:1.

 א) נלאה לצ׳׳ל נתן ושלו לא הגיעו ולא מצי כוי. נו פי׳ רכינו כזה הוא כפי׳ חוסי כל׳׳ה כגון נחי׳ השני ועול י״ל ונו׳ ולו׳׳ק.



 מםורת הש״ם
 א) נייק ס: סנהדרין כ:
 [ינמוח עו: פסחיס קי.],
 ב) נתונות פד. ככוריח ;3:,
 ג) מגילה דף נג:, ד) נס״א:
 לקרונס, ה) ר״מ, ו) [פי׳ נין
 תקרת הכוך לארון עי׳
 תד״ט], t) ןוע״ע תוס׳
 פסחים קט: ד״ה כדוס],
 ח) [החי״ט כחכ דצ״ל
 הארונות], ט) צ״ל מדתנן,
 י) ר״מ, 5) [ריעכ״ן ורש׳׳ש

 מ״ז],

 תורה אור השלם
 1 הבי־ לף הדרך ושלשת
 את גבול ארעך אשר
 ינחילך יי אלהיף והןה

 לנוס עכלה כל רצח:
 דברים יט ג
 2 הבל הבלים אמר קהלת

 הבל הבלים הבל הבל:
 קהלת א ב

 הגהות הב״ח
 (א) דשכ״ם ד״ה ורומן ז׳
 וכו׳ העונרים על גבי
 המערה: (נ) תום׳ ד״ה
 ורומן וכו׳ על גכיו כמו

 שאמר:

 הגהות הגר״א
 [א] רשב״ם ד״ה ושניס
 כנגדי כוי. אכל הרמכ׳׳ס כתכ
 שכין כל קכר שכצדדיס אמה
 ומחצה וכין שנים האמצעים
 נ׳ אמית (ועמ״ש רנינו כיריד

 סי׳ שסנ ס״ק ח<:

 מוסף רש״י
 שהמלך פורץ גדר. שדה
 אחרים >ב־ק ס ׳ גדרות של
 אחדים ויבמות עו: סוהדריו
 כ <. לעשות לו דרך. קצר
 מכיתו לפרדסו או לכרמו
 ;יבמות נ1ו.• לשדהו ולכרמו
 :סנהדרין כ ו ולאוכלסי! שלו,
 לאמרינן דלן המלך אין לה
 שיעור :ביק ס:׳. מקום
 מעמדו. שעושי! מעמלות

. !  שכעה למת (בכורות ננ:

 ו המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא

 דרך הרבים. כגון עיר שיש בה מעבר שבאין ררך שס מארץ רחוקה:
 דרך. מצי למיכחכ וכחיב הדרך לאוםופי דרך אחרת יסמם לרך
 שכחורה ט״ז אמה כדילסינן מעגלומ דמשכן נשבת צט.] ועוד דאפילו לא הוה
 כתיכ אלא דרך הוה אמינא ט״ז אמה דסתס דרכי ערי מקלמ רה״ר
 הס כדי שיוכלו מכל עיירות לנוס
 שמה: שהמלך הורץ. משנה היא
 בסנהדרין (דף כ:< ואגב גררא נקטה
 במתני׳: משום יקרא דשכבי. שאין
 זה כבוד המח להבריח אמ המלויס
 אוחו מכאן: המוכר קברו. מערומ
 היו עושין להן בחייהן לקבור שם מחי
 משסמה כדמנן במחניחין [להלן]: מקום
 מעמדו. שעומדין ויושכין שם סמוך
 לבימ הקברומ כשוכס מן הקכר
 כדלקמן: על כרתו. של לוקח. ומקנמ
 חכמים היא: משום פגם משפתה.
 גנאי הוא להס שאין לקרוכיסי) מקום
 קכורה הלכך אמור רבנן לישקול
 דמי וליהדר והכי אמרינן כהדיא
 בבכורוח כשלהי ס׳ יש ככור לנחלה ננג:]:
 משבעה מעמדות ומושבות. בחזירחן
 מן הקכר הולכין מעט רושבין לנחם
 האבל או להרבוח צער על המת
 שמת ולהרכות כככי ולתח איש אל
 לבו לשוב בחשובה כי חיי האדם
 הכל ועומדין והולכין מעט וחוזרין
 ויושכין מעט כך עושין ז׳ סעמיס
 כדי לחח אל לכס שחיי האדם הכל
 והיינו דמפרש לקמיה כנגד שבעה
 הכל הכלים שכחוכין כראש ספר
 קהלח כן נראה הטעם כעיני. וראיחי
 כחוכ מפני שהשדים מחלויס עם
 החוזרים מביח הקברוח לכך מקנו
 מעמדומ ומושבות כדי שבחוך כך
 יסתלקו השדים מעליהן ולא נהירא
 דא״כ יהיו עושין כן ככ״מ ולקמן
 אמרינן דבמנהגא תליא מילמא ועוד
 מאי כנגד הבל הבליס: היאך עבדי.
 היאך היו רגילין לעשומ כמקום
 שנהגו: עמדו יקרים. לאחר שישכו
 מעט היה הממונה אומר להן עמדו
 ולכו אל מקום אחר. כך נראה כעיני:
 אמרו לו. חכמים א״כ אף כשכמ
 היכא דקברו אמ הממ סמוך לחשיכה
 כדלקמן יהא מוחר לעשוח כן מאחר
 שלא היו עושין כי אס עמידוח
 וישיכוח. ומדרכי יהודה מיימי ראיה
 ולא מרכנן שהם לא פירשו כלום: אלא בקרובים. קרוכי המח שאינם
 מחאבליס באים למעמדומ ומושכומ לככוד הממ: ביום ראשון.
 שנקבר המת: ומשני בעיר הסמופה לביח הקברות והוא דאמטיוהו
 הוי. ולאחר שהחשיך היה להם לעשות מעמד ומושב במזירתן
 דאכחי יום ראשון קרינא ביה דהא לענין אנינוח נמי אמרינן [זבחים ק:]
 אנינות לילה דרבנן שהלילה הולך אחר היום: מתני׳ לעשות לו
 קבר. והם לא היו רגילים ליקבר אחד אחד בפני עצמו אלא כל
 כני משפחה נקכרין כמערה אחת כל אחד ככוך בפני עצמו הלכך
 המוכר לחבירו מקוס קכר מכר לו מקום לכ׳ מערוח וחצר כיניהן
 ומקוס הכוכין חוץ מן המערומ ד׳ אמוח חחמ הקרקע לכל כומלי
 המערוח כדלקמן ולר״ש ד׳ מערוח: מושה סוכה של מערה. כלומר
 עושה חללה של מערה ד׳ אמוח רחכ כאורך שש וגוכה המערה
 מפורש כתוספתא [פ׳׳ו ה״ז] ארכע אמות: ופותח לתוכה. חופר בכוחלי
 המערה ונמצאו פחוחין לחללה: שלש מכאן. בכותל הארוך שש
 אמומ שמימין הפחח וכן בכוחל השני שמשמאל הפחח: ושנים
 כנגדו. 1א1 של פחח בכוחל אמצעי שרחכו די. וכן סדרן מרחיק מצי
 אמה מזרח הכוחל הארוך של צד הפחח וחופר כוך רחב ששה טסחיס
 דהיינו אמה ומניח כומל אמה וחופר כוך שני אמה ומניח כומל
 אמה ומופר כוך שלישי אמה ומניח חצי אמה בזוימ פרנסמ כותל
 של ו׳ אמומ לשלשה הכוכין ג׳ אמומ לשני אויריס שכיניהם שמי אמוח
 לשחי הזויוח חצי חצי אמה דהיינו ׳)[אמה והיינו] ו׳ אמוח וכן יעשה
 לכוחל הארוך שכנגדו וכענין זה יעשה שני הכוכין ככוחל הקצר
 שכנגד הפתח דהר ד׳ אמוח מניח חצי אמה בזרת מכאן וחצי
 אמה מרח השני וחופר כ׳ מכין של ב׳ אמות וריוח כיניהן אמה
 הרי ארכע אמות: והכוכין ארבע אמות ארכן. שהממ ארכו
 שלש אמומ ובשביל ארון שהוא מונח בו צריך אמה רכיעית:
 בין י) הקרקע לארון שלא לטמא העוברים (א) דרך המערה:

 ארבעה

 ה:

 דרך הרבים שש עשרה אמות ״דרך ערי
 מקלט שלשים ושתים אמות א״ר הונא מאי
 קראה הכתיב 1תכין לך הדרך דרך הדרך:
שהמלך פורץ  דרך המלך אין לה שיעור: א<:
 גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו: דרך
 הקבר אין לה שיעור: משום יקרא דשכבא:
 המעמד דייני ציפורי אמרו בת ד קבין כוי:
ג המוכר קברו דרך קברו מקום י  ת״ר נ
 מעמדו ובית הםפרו באין בני משפחה
 וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה:
 ת״ר יאין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות
 למת כנגה 2הבל הבלים אמר קהלת הבל
 הבלים הכל הבל א״ל רב אחא כריה דרבא
 לרב אשי היכי עבדי א״ל כדתניא אמר רבי
 יהודה ביהודה בראשונה לא היו פוחתין
 משבעה מעמדות ומושבות למת הכגון
 גיעמדו יקרים עמודו שבו יקרים שבו אמרו

 לו א״כ אף בשבת מותר לעשות כן אחתיה
 דרמי בר פפא הוה נםיבא ליה לרב אויא
 שביבא עבד לה מעמד ומושב א״ר יוסף
 טעה בתרתי טעה י שאין עושין אלא
 בקרובים והוא עבד אפילו ברחוקים וטעה
 ׳שאין עושין אלא ביום ראשון והוא עבר ביום
 שני אביי אמר בהא נמי טעה חשאין עושין
 אלא בבית הקברות והוא עשה בעיר רבא
 אמר בהא נמי טעה טשאין עושין אלא
 במקום שנהגו והתם לא נהוג מיתיבי אמרו
 לו אם כן אף בשבת מותר לעשות כן ואי
 אמרת בבית הקברות וביום א׳ בית הקברות
 בשבת מאי בעי בעיר הסמוכה לבית הקברות
 דאמטיוהו בין השמשות: מתני׳ יהמוכר מקום
 לחברו לעשות לו קבר וכן המקבל מחברו
 לעשות לו קבר עושה תוכה שד מערה ד׳
 אמות על שש ופותח לתוכה שמונה כוכין
 שלש מכאן ושלש מכאן ושנים מכנגדן
 ורומן שבע

 ורחבן

 והכוכיץ ארכן די. פי׳ רטנו שמואל שהמח ג׳ אמומ ובשביל הארון
 צריך אמה רביעימ ואין נראה דבפרק המצניע ישבת צב.
 ושם ל״ה אישתכח) משמע בהדיא דעד כמפיו של אדם ג׳ אמוח דאמרי׳
 התם ארון ט׳ וכפורת טפח הרי כאן עשרה וגמירי כל טונא דמידלי

 במוטות תילתא מלעיל ותרי תילתי
 מלחחח ואישחכח דלמעלה מעשרה
 הוה קאי דמכמפיו עד למטה י׳׳ח
 טפחים ומרי חילחי ששה טפחים
 ושני שלישים אישחכמ דלמעלה מי״א
 ושליש קאי ואי מראשו לא הר אלא
 י״ח לא הוה קאי למעלה מי׳ דמראשו
 ועד כחפו מחזיק הרכה יוחר
 מטפח ושליש וכחרגוס אחשורוש
 אספמא איצטליכ על ג׳ אמומ כר
 וחמוכי ראש היו והכוטן דארכן
 ארכע משוס צוארו וראשו ודפי
 הארוןי): ורומן שבעה. פירש
 רטנו שמואל כדי שיהא פוחח טפח
 כארון שלא מהא הטומאה כוקעמ
 ועולה ומטמא העובר על גביו (ג)
 שאמר בפ׳ מי שממו (ברכות לף יט:
 ושם) מדלגין היינו ע״ג ארונוח כו׳
 ומפ׳ המס טעמא משום דרוב ארונומ
 יש בהן פותח טפמ ומיהו לא היה
 מועיל אלא לענין טומאה דאורייתא
 אבל מדרבנן מיהא טמא העובר
 עליהן כדאמר המס דגזרו עליהן
 ולא המירו אלא ללכמ למקום מצוה
 לקראמ מלטס ומפרש ריכ״ס
 י׳)שהכוטן שלהם היו פחוחים מן הצד
 שהיו מניחין אמ המחיס לחוכן דאילו
 היו סחומין הימה כוקעמ טומאה
 ועולה ואדרבה יומר יש טומאה כשהוא
 פוחח טפח כיון שהוא סחוס דאילו
 לא היה פוחח טפח לא היחה טומאה
 כוקעח ועולה אלא כנגדה והשחא
 כשהוא פומח טפח הוי כאילו כל
 ארכו ורחבו מלא טומאה וכוקעמ
 ועולה אפי׳ שלא כנגד הטומאה והביא
 ראיה מדאמר כפ״ק (לעיל לף יב. ושם)
 פרץ פצימיו מטמא כל סכיכיו ומטמא
 כמגע מן התורה הנוגע כל סכיכיו
 אע״פ שאין המת ממלא כל הבית
 כולו ומסחמא כמו כן יטמא על גטו
 אע״פ שיש פותח טסמ ואין להאריך
 כאן וא״ת טון שגזרו בקכר אפילו
 יש שס פוחח טפח א״כ גס ככית

 אפי׳ לא פרץ פצימיו יטמא סטכיו כי היט דביח סחוס יש לו דין קכר
 סתום ה״ג פתוח יש לו דין קבר פמוח ר״ל דבקבר גזרו יש כארון
 פוחח טפח אטו אין כו כו׳ אבל בית אין בית שלא יהא בו פוחח
 טפח ובית אטו קבר לא רצו לגזור ור״י הטא ראיה דכסתוס אפי׳
 פוחח טפח בוקע ועולה דחניא גבי אהל מזיר (נזיר לף נג: ושם)
 או כקכר לרכוח קכר סמוס ומדקאמר סחוס ולא פחוח א״כ הר
 כפוחח טפח ואפ״ה מרכה סמוס ומיהו מה שפירש דאס אין כו
 פוחח טפח אין כוקע ועולה אלא כנגד הטומאה לא ידע ר״י מנא
 ליה דככל ענין מרכה קרא קכר סמוס שיטמא כל סכיכיו ולמעלה
 אפי׳ אין בו פותח טפח ועוד יש ראיה ״)(מדחניא) כאהלוח (פ״ג מ״ז)
 ביב שהוא קמור חחת הבית רש בו פותח טפח וביציאתו פוחח
 טפח טומאה כמוכו הבימ טהור טומאה בבימ מה שבמוכו טהור
 יש בו פוחח טפח ואין ביציאחו פוחח טפח הבימ טמא כו׳ דטון דאין
 ביציאתו פותח טפח חשיכ כסתום אע״פ שיש בו פוחח טפח בוקעת
 ועולה ומיהו קשה לר״י ממני׳ באהלומ >פ״ל מ״ב! ומייתי לה בהעור
 והרוטב (חולי! דף קכה:) [חיבמ] המגדל ')[שיש בה פוחח טפח] ואין
 ביציאתו פותח טפמ ׳)(רש בה כוך) טומאה בתוכה מה שבטח טמא
 טומאה בבית מה שבתוכה טהור לפי שדרך טומאה לצאת ואין
 דרך טומאה ליכנס פי׳ שדרך להוציא מן השדות והמגדל דרך הבימ
 והשתא קשה ל״ל טעמא שדרך טומאה לצאמ מיפוק ליה דבוקעמ
 ועולה כיון דאין ביציאחה פוחח טסמ ורבי יוסי נמי אמאי פליג
 החס ומטהר לפי שיכול להוציא חצאין חצאין פי׳ כחצי זיח שאין
 מטמא באהל או מפני שיכול לשרפה במקומה וכן קחני סיפא העמידה
 על פחחו פחח לחוץ טומאה כחוכה הטח טהור ואמאי והא טומאה
 כוקעמ ועולה וי״ל דככליס אין דין קכר להיומ כוקע ועולה דאין מכטלו:

 ורחכן
 ורומן שבטה. להכניס הארון בריוח וגס להיוח אויר טפח

 וכוכין ארכן ארבע אמות

 עין משפט
 נר מצוה

 פא א מיי׳ פ״מ מהל׳ רוצח
 ושמירת נפש הלכה ה:

 פב ב מיי׳ פ״ה מהל׳
 מלכים הלכה ג:

 פג ג מיי׳ פכ״ר מהל׳
 מטרה הלכה ח סמג
 עשין פנ טיש׳׳ע מ״מ סי׳ ריז
 סעיף ז וטוש׳׳ע י״ד סי׳ שסו

 סעיף א:
 פד ד מיי׳ פי״נ מהלי אנל
 הלנה ד סמג עשין
 מד״ס כ טר״ד סי׳ שעו
 [וכרכ אלפס מ״ק פ״ג דף

 רצו:]:
 פה ה ו ז ח ט מיי׳ שם

 הל׳ ד:
 פו י מיי׳ פכ״א מהלכות
 מטרה הלכה י סמג
 עשי! פכ טוש״ע ח״מ סי׳ ריז

 סעיף ו:

 רבינו גרשום
 דרך הרבים א) י׳ אמה
 כדגרסינן במסכת שבת (דף
 צמו שתי גוווטראות ברשות
ו כנגד זו ואמרינן  הרבים ו
 בגמ׳ אמר רב משום ר׳ הייא
 עגלות תחתיהן וביניהן
 וצדיהן רשות הרבים אמר
 אביי בין עגלה לעגלה
 כמלא אורך עגלה וכמה
 אורך עגלה חמש ועגלה
 אחרת חמש ובין עגלה
 לעגלה חמש אמות ואמה
 יתירה דקאי בה בן לוי
 דכי משתלפי קרשים נקיט
 להו והרי לך עשרה בעגלות
 דמשכן: תכין לך הדרך.
 דרך מצי למכתב למה לי
 דכתב הדרך הרי סרבי
 עוד כשיעור דרך אתר
 דהיינו ב׳ דרכים ששיעורן
 ל״ב אמה: משום דזילותא
 דשכבא. צריך הרחקה יותר
 שלא יריחו הכל ריחו:
 מעמד. מקום שעושין בו
 הספד לנחם אבל: וקוברין
 למוכר בעל כרחו של לוקח
 משום פגם משפחה. של
 מת כלומר שלא יאמרו
 לא היה לו מקום לקבור
 ומחזירין דמיו ללוקת: הכל
 הכלים ג׳ הבל הבלים ג׳
 הכל הבל אחד הרי כולן
 זי. כלומר מה שנברא בו׳
 ימי בראשית הבל הוא
 סופו ליבלות: אמרו לו
 אם כן. דלא עבדו טפי
 אלא כי האי גוונא דעומדין
 ו׳ פעמים. אפיי בשבת
 יהא מותר לעשות כן דאין
 כו שום איסור ולא שום
 מלאכה ואמאי לא עבדו
 הכי בשבת: עבד לה. רב
 אויא בעלה אפי׳ ברחוקים
 של המת העמיד והושיב.
 ביום ראשון כשקברו המת.
 סייד דלא עבדו אלא ביום
 ראשון ובבית הקברות ביום
 ראשון בשבת היכי משכחת
 לה והא לא מצי למיקבר
 כשבת אלא שמע מינה אפיי
 כעיר וביום שני מצי עבדו.
 ומשני לעולם בבית הקברות
 וביום ראשון ולא ביום שני
 והכא במאי עסקינן בעיר
 הסמוכה לבית הקברות
 ואמטייה למת בין השמשות
 וכשקברוהו מבעוד יום ולא
 הספיקו לבוא עד שחשיכה
 ומשום הכי הואיל דליכא
 איסור שבת מצי למיעבד
 התם בבית הקברות. כך
 אמר המורה מפני מה
 היו עושין המעמד ויושבין
 כשחוורין מבית הקברות
 מפני ששדין מלוין אוחן
 וכשיושכין ועומדין הצבור
 במקום אחד הולכין להם
 השדי! ומפני מה לוקחין
 עפר ומריחין אותו ואחר
 כך משליכין על ראשם
 ואחריהם מפני שנזכור כי
 עפר אנחנו: פיט' המוכר
 לחבירו מקום לעשות בו
 קבר. כלומר לעשות בו
 מערה וכוכין עושה תוכה
 של מערה ד׳ אמות על
 ו׳ אמות ופותח לתוכה
 של מערה שכורה בג•
 כתליה בסלע ת׳ כוכין
 ג׳ מיכן בכותל הארוך
 וגי מיכן בכותל הארוך
 השני וב־ כנגדן בכותל
 הרוחב ובאותו כותל שכנגד

 או לכאורה צ״ל ט״ז אמה דק הוא שיעור רה״ר ואק נסוף הדינור מסיים ג״כ והרי לך עשרה כעגצות המשכן וצ״ע



 עין משפט
 נר מצוה

 א מיי׳ פ״י מהל׳
 טומאת ממ הלנה ט

 וע״ש:

 רבינו גרשום (המשך)
 וגי מכנגדן ברוחב המערה
 שרוחב המערה ו• אמות
 ובין ו׳ אמות הללו עבוד
 ג׳ כוכין שצריך להרחיק
 מכותלי אורך המערה חצי
 אמה מכאן ותצי אמה
 מכאן דהיינו אמה וגי
 כוכין ג׳ אמות וביניהן ב׳
 אמות היינו ו׳ אמות וכוך
 אחד עשה מימין הפתח
 וכוך אחד משמאל הרי
 כאן י״ג כוכין בכותלי
 המערה מד׳ רוחותיה. וקא
 שייל בגמ• אליבא דר׳
 שמעון להיכן מוקים ב׳
 כוכין הללו שבכותל פתח
 המערה: ועושה חצר על
 פתח המערה לדברי הכל
 בין אליבא דתנא קמא ובין
 אליבא דר• שמעון שתהא
 ו׳ אמות באורך ושש אמות
 ברוחב כמלא המטה וקוברי
 המת שיכולין ליכנס שם
 ובהכי סגי להו וקסבר תנא
 קמא אם רצה לפחוח מי
 שקנה חצר הקברות שתי
 מערות אחת פתוחה מצד
 אחד של חצר ואחת פתוחה
 מצד שני של חצר רשאי
 לעשות כן דליכא למיחש
 לשום טומאה בחצר ור׳
 שמעון אומר רשאי לפתוח
 ד׳ מערות (ד• מערות) לד׳
 רוחות לד׳ כותלי החצר וכל
 מערה י׳׳ג כוכין: רשב׳יג
 אומר הכל לפי הסלע.
 כלומר לא אזלינן בתר
 אותו שיעור חשבון של
 כוכין דרבנן ודי שמעון
 אא״כ היא תזקה וקשה
 אותה שחופרין בה את
 הכוכין יכול לפתוח בו
 כוכין יותר מאלו בתוך ח׳
 אמות ולא צריך להרחיק
 כוך מן חבירו אמה כי אם
 בפחוח הפסק סגי בינחים
 ואם סלע הבא בידים הוא
 צריך הרחקה טפי מאמה
 בין כוך לכוך שלא תפחת:
 וקא בעי השתא בגמ׳ היאך
 תרי כוכי אליבא דר׳ שמעון
 דקתני דעבדי שני כוכין
 אחד מימין הפתח ואחד
 משמאל הך תרי כוכין היכן
 שדי להו כלומר באיזה
 מקום מן המערה מוקים להו
 אי לגואי לתוך גופה של
 מערה בתוך חללה תופרין
 בקרקע הא קמיתדשי להו
 כלומר הן נידושין ונרמסין
 בדריסת רגלי מכניסין שאר
 המתים בכוכין של כתלים
 ודורםין על אותן הקברים
 כשנכנסו במערה ואיכא
 זילותא דשכבי ואי עביד
 להו להך תרי כוכי לבראי
 של מערה בחצר בקרקע
 אחד מימין הפתח ואחד
 משמאל לא אפשר דהתנן
 חצר הקבר העומד בתוכה
 טהור מפני שאין בה שום
 טומאת מת ואם איתא
 דהללו ב׳ כוכין משוכין
 ונקבעין מחוץ למערה
 בחצר ופתוחין למערה
 משתכת דאיכ• קברי• בחצר
 ואמאי העומד לתוכה טהור
 טמא מיבעי ליה דכהן
 דקאי או מי שעושה חולין
 בטהרה דזימנין דדריס על
 מקום הקברים ודמי כמאן
 דקאי בגופה של מערה
 והוה ליה טמא: א״ר יוסי
 בר חנינא דעביד להו על
 פתח המערה אחד מימין
 ואתד משמאל כמין נגר.
 כלומר הכותל של פתח
 המערה אינו עבה ד׳ אמות
 שיהא יכול למיקבע הכוכין
 בעוביו שלא יצא לפנים או
 לחוץ ואין יכול לתקן בענין
 אחר אלא חופרין בעובי
 הכותל מלמטה למעלה
 ומשים אחד מכאן של פתח
 ואחד מכאן ומשים בתוכו
 המת עם ארונו וקוף כמין
 נגר כמו בריח החלון היורד
 ונועל מלמעלה למטה זקוף
 דהשתא ליכא למיחש משום
 טומאה דחצר ולא משום
 ידה זקופין מוקים להו בכותל

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא הא.
 ורחבן ששה. ואסי׳ למ״ד בסוכה (דף מ.) שהאדם תופס אמה
 היינו כשהוא לבוש אכל ממ שאינו לכוש כל כך אף עס
 הארון לא הר כי אס אמה ומדע דכלא מלכוש אין מחזיק אמה דהא
 מקוה אינו אלא אמה על אמה כרום ג׳ אמומ ואי אדם ערום מחזיק

 אמה אמה באממא היכי ימיכ:
 ועושה חצר על פתח המערה.
 כאן משמע שהחצר גבוה

 מן המערה
 כגמרא שאמד
 משמאל נכנסין

 דהא כעי למימר
 מימין הפחח ואמד
 לחוך החצר דקאמר
 כגמרא אי לכראי הא קא מיחדשי
 וקשה דבפרק משוח מלחמה (שוטה דף
 מל.) משמע שאין החצר שוה עם
 קרקע עולם אלא עמוק וצריך לעלומ
 כשיוצא ממנו דמפליג בין פחמה
 למעלה לפחחה מן הצד וכן פ״ה
 שם ר׳׳ל דאע״פ שהמצר עמוקה

 המערה עמוקה הימנה:
 אי לבדאי הא קא מיתדשי. ה״ה
 דה״מ למיפרך הא קא נגעי
 אהדדי אלא אומר ר״מ משוס דה״מ
 לשנויי כמעמיק כדמשני בסמוך
 ועדיפא מיניה פריך: ותו התק חצר הקבר העומד בתוכה טהור.
 וא״מ לר״ש היכי אזיל טון שיש ד׳ מערוח לד׳ רוחומ וט חימא כאמה
 שכין כוך לכוך האמר כפרק משוח מלחמה (שס) דמח מוסס ארכע
 אמומ היכא דלא מסיימי מחיצוח ודוקא כחצר הוא דמסיימי מחיצומ

 אינו חופס ופ״ה דאזיל שם כשידה מיכה ומגדל:
 העביד להו כמין נגר. מימה אכמי העומד במוכו אמאי טהור
 הא ממ מפיס ד׳ אמומ דהא לא מסיימי מחיצחא שהוא
 קכור כמוך החצר עצמו ואס היינו אומרים דכותל המערה הוא אמה
 אמי שפיר אכל לא משמע הכי לקמן דחשיכ כ״כ לר״ש ר״ח לרכנן
 משמע שאין כין חלל המערה למצר כלום וכ״ת דמהדר ליה מחיצה
 סכיכ המח א״כ לא הר חצר שש על שש וחסר ממנה הרכה שיש ח׳
 מתים לד׳ פתחי החצר הפחוחין לד׳ מערוח [ועוד] קשה לר״י דאיך
 יתכן שאין פממ המערה רחכ אלא כ׳ אמומ ואיך יכנסו עם הממ
 דע״כ אין כו יוחר דכוך העשר כמין נגר רחכ אמה על אמה וא״כ

 צריך להרחיק כל כוך מקרן זרח אמה
 דאי לאו הט אי אפשר דלא נגעי
 אהדדי ח׳ כוטן שכחצר הרי לכ׳
 הכוטן כ׳ אמומ ואמה שמניח לכל קרן
 וקרן ולא נשאר כי אס שמי אמוח לפחח
 ואומר רשכ״א דיכול להיומ הסמח
 רחב שלש אמוח וכגון שירחיק לעולם
 הכוך שמימין הפחח אמה ושבשמאל
 יעשה כקרן זרח נ) הרי ג׳ אמומ לכ׳
 כוטן עם הריוח נשארו ג׳ אמוח לפחח
 ואע״פ שהכוך שכשמאל שהוא ממש
 כקרן זרמ אינו רמוק מאומו שמונמ
 לאורך המערה כשטכה אלא חצי
 האמה אין להקפיד הואיל וזה עשר
 כמין נגר ואין רחכו אלא אמה על

 אמה ואע״פ שאנו מקפידין כאומו שמושככ לרומכ המערה להרמיקה
 מקרן זרח חצי אמה אע״פ שאומו שמושככ כאורך המערה רחוק
 כמו כן מקרן זרח חצי אמה ומחרחק והולך בשוה לצד דרוס והמונח
 כרומכ המערה הולך כשוה לצד מזרח ואינן מקורכין יחד אלא
 כראשיו מ״מ לא חילקו חכמים כשוככין ועוד יש ליחן טעם דאפילו
 לא היו מרחיקין אוחו שמושכב לרוחב המערה חצי אמה מן הקרן לא
 היו מררחין כלום שלא היו יכולים לםחוח אמה ברומב המערה
 בשביל כך ולקצר דאם כן רחבה ה׳ וזה אינו יכול להיות לר״ש מפני
 אומן הכוטן שכצד הפממ מימין ומשמאל ולרכנן נמי דליכא כוטן
 לצד הפחח לא הוו יכולים לקצר רחכה מד׳ דאם כן איך היו מכניסין

 הארון

 ורחבן ששה רבי שמעון אומר עושה תוכה
 של מערה שש אמות על שמונה ופותח
 לתוכה שלשה עשר כוך ארבעה מכאן
 וארבעה מכאן ושלשה מכנגדן ואחד מימין
 הפתח ואחה מן השמאל ועושה חצר על פי
 המערה שש על שש כמלא המטה וקובריה
 ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן
 ואחת מכאן רבי שמעון אומר ארבע
 לארבע רוחותיה רבן שמעון בן גמליאל
 אומר הכל לפי הסלע: גמ' הני תרי
 להיכא שדי להו אי לבראי הא קמיתדשי
תנן אחצר הקבר העומד (  להו ותו הא א
 בתוכו טהור אמר רבי יוסי ברבי חנינא
 דעביד להו כמין נגר והא אמר ר׳ יוחנן

 קבורה

 ארבעה מכאן. בכותל שארכו ח׳ ד׳ אמוח לרוחב הד׳ כוטן וג׳ אמוח
 לשלשה אררות שביניהן ושני תצאי אמה לשני הזרות של אותו הכותל
 הרי ח׳ אמות: אתד מימין הפתח הו,. כגמרא מפרש היכי קיימי:
 ועושה חצר פו׳. כין המוכר מקום לחטרו לעשוח קכר כין המקכל

 לעשות לחכירו קכר צריך לעשומ חצר
 למעלה על פי המערה מקום פנר ו׳
 על ו׳: כמלא המטה וקובריה. כלומר
 נושאי המטה: ופותת לתוהה שהי
 מערות. הך מערה דלעיל ועוד
 מערה אחרמ כנגדה דהוו להו ב׳
 מערוח כין הכל לחצר וככל אחח יש
 בה ח׳ כוטן ועכשיו יוכלו נושאי
 המטה לכא מכאן ומכאן מן הצדדין
 שאין שם מערה לחצר ולא יהו
 דורסין על גכי המערומ. וליכא
 לפרושי וסוחח למוכה שמי מערומ
 כר מהך דלעיל דהוו להו ג׳ דהא
 פרטנן בגמ׳ נע״ב] דאי לא מימא הט ד׳
 מערומ לר״ש היכי עביד להו כו׳
 ואי אימא הט נמי הוה מצי לאקשרי
 ההיא קושיא עצמה כג׳ מערומ
 לרכנן. והא דחנא לעיל מערה ואח״כ

 חצר ואמר כך מערה שניה שכנגדה דהיכי ליחני עושה חצר ופוחח
 למוכה ב׳ מערוח והלא אין קרר חצר עד שיעשה ממלה המערה שהמצר
 לפניה דאין קרוי חצר אלא דכר שהוא כניסח טח או כניסח מערה:
 ופוחח לחופה. שהמוכר או המקכל צריך לחח מקום ולעשוח שחי

 מערות שכל זה תורת קכר הוא: מערה דרכנן כזה:

 מערה
 חצר

 מערה ו׳ על ו׳

 ר' שמעון אומר ארבע. מערוח צריך לעשוח מארכע רוחוח
 המצר ובכל מערה י״ג כוטן כזה:

 מערב

B I B I B 
— I 
§§iitl 
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 הפל לפי הסלע. אכוטן קאי שאס הקרקע חזק א״צ הפרש אמה בין
 כוך לכוך לכוחל ועושה יוחר מי״ג כוטן ואם סלע הכא טדיס ירחיק
 יוחר מאמה זה מזה ולא יעשה יומר מד׳ או ה׳ כוטן כמערה ומי
 שמקכל לעשוח קכר לחכירו אין חושכין לכוטן אלא לפי חוזק הקרקע
 ירכה או ימעט בוטן. ונראה בעיני דאמערות נמי קאי דהכל לפי
 הסלע יעשה מערומ הרכה מכל צד ולשון המוספמא(פ״ו ה״0 מוטח דקא
 תני ופוחח לחוכה שמי מערוח ר״ש אומר ד׳ לד׳ רוחומיה ר׳ יהודה
 אומר בסלע הבא בידו פותח את שחיהן מרוח אחת אמרו לו אי

 אפשר לר״ש נושאי המטה עוברין על גבי המערות: גמ׳ ה״ג בפי׳ ר״מ הגי הרי להיכא שדי להו אי לבראי הא קמיחדשי והו החנן חצר הקבר
 העומד בתוכו טהור. והט פירושו הני חרי כוט דר״ש דקחני אחד משמאל הפחח ואחד מימינו לאיזה צד ממשיך ארכו והיאך חופרין ד׳ אמות
 של ארכן. אס בכותל המערה שמחח החצר חופרין אוחו אחד מימין הפחח ואחד משמאל ותוססין הכוטן תתת קרקע המצר ד׳ אמות: הא
 קמיחדשי. ברגלי נושאי המטה וקובריה שמושיבים שם המטה ומשתהין שם הרבה. ולא דמי לדריסמ נושאי המטה שדורסין על גט המערות
 המוקפומ מכל צד כשמביאין את המטה לחצר דהתס בשביל הילוך לפי שעה לא קפיד ר״ש: ותו. ראם חמצי לומר דלדוושא לא חייש התנן בהדיא
 דהנכנס לחצר הקכר כשידה מיכה ומגדל ולא נטמא כמה שעכר על גט המערוח לר״ש ועכשיו עומד כחצר הקכר טהור דאין כאן
 כוך ואס אימא הרי נטמא כאהל שמאהיל על גט הכוטן שחחמ המצר. וכספריס שלנו כמוכ אי לגואי כמוך המערה שחופר קכר ד׳ אמוח
 בקרקע המערה הא קא מיחדשי כשרוצה לקבור ככוט הכוחל הסמוך לו ולא נהירא דאין זה דומה לשאר הכוטן ולא אסיק אדעמיה
 לאקשרי שיהא כוך זה משונה מן שאר הכוטן להיוח חחמ שולי המערה אלא ככומל הוא כשאר כוטן והלכך פדך אי לבראי הא קא
 מימדשי: דטביד לה המין נגר. מנעול של פחח זקוף שיורד מלמעלה למטה כן עשה שני כוטן משני צידי הפחח זקופין כמין כור עמוקין
 ד׳ אמומ ורמבין ו׳ על ו׳ ונמן הממיס זקופים ובסמוך לכוחל החצר עשאן דמשוס ההוא פורחא לא מימדשי שאין מחקרכין כל כך אחוד הפחח:

 קבורמ
 דמיתדשי בדריסת רגלי בני אדם. ומתקיף לה ר׳ יוחנן אם כן דבעמ

 מסורת הש״ם
 א) סוטה מד. אהלות פט״ו
 מ״ח, ב) הצייר ע״פ הרש״ש

 מוסף רש״י
 חצר הקבר. שלפני המערה
 כדאמר סדר כנין הקנרומ
 נכ״נ, שעושי! מערות גדולות
 של שש(צ׳׳ל די) על שש יתופר
 ככותליה סנינ כוכי! ארונות
 כמדח המח וחוחכו לתוכן
 והמערה מקורה נחקרה
 וכיס ר ועושה גומא רחכה
 כצד המערה ופוחח סי
 המערה למון הגומא ככוחל
 המערה כמין פתח, יאוחה
 גומא היא חצר הקכר וסוטה
. העומד בתוכו טהור.  מדו
 כל מקום שהוא עימד כה
 טהור, דכיו! דמערה חלוקה
 הימנה ומתיצותיה ניכרימ, לא
 גזור רכנן כמתיס שכתוכה
 שיתפסו ד׳ אמות סכיכומיה
 לצד המערה, דט גזור רבנן
 ארכע אמות כמת המוטל
 כאדר, וכגון למעלה אצל גג
 המערה, כדי להרחיק את
 האדס מלהאהיל על הטומאה,

 אכל כאן יש היכר !שם:.

 רבינו גרשום
 הפתח ובכותל הרחב
 שהפתת של מערה שם אין
 עושין בו כוכץ וכן דין
 השיעור הכוכין של כל
 אחד ארכו ד׳ אמות ורומו
 ארבעה טפחים ורחבו ששה
 ומכניסין בתוכה המת עם
 ארונו וכיצד מחלקין ג׳
 כוכין בכותל הארוך של
 מערה מרחיק הכוך הראשון
 מכותל רוחב המערה חצי
 אמה והכוך עצמו רתבו
 אמה ובין כוך זה לכוך
 אחר צריך אמה הרחקה
 ומקום הכוך השני אמה
 ובין כוך ישני לכוך שלישי
 אמה בינתים כי היכי דלא
 נגעי אהדדי והכוך השלישי
 אמה הרי בין תפישת ג׳
 כוכין וביניהם ה׳ אמה
 ובין כוך שלישי לכותל
 המערה בסיום המערה חצי
 אמה הרי בין חצי אמה
 זו וחצי אמה אחרת אמה
 אחת א) הוי פה על הוי
 הרי י׳ אמות והם הכי
 נמי שיש ג׳ כוכין לאידך
 כותל של אורך המערה הרי
 כאן י׳ כוכין ובכותל אחר
 של רוחב המערה חופר
 ב• כוכין כנגד של כוכין
 שבאורך הכתלים שפונים
 להללו ב׳ ועושה וחולק
 אותם באלו ד׳ אמות של
 רוחב המערה וכיצד. ירחיק
 חצי אמה מכותל המערה
 ועושה כוך אמה רוחב ובין
 כוך לחבירו אמה והכוך
 השני עצמו אמה ובין כוך
 שני לכותל המערה חצי
 אמה הרי כאן בין שני
 כוכין (בין מקומן) וביניהן
 שלש אמוח ושני חצאי אמה
 הסמוכין לכותלי המערה
 הרי כאן ד׳ אמות ותוך
 המערה ד• אמות על שש
 הכל פנוי אבל בכתלים
 ולפנים מהם בתוך הסלע
 היו חופרין שיעור כוכין
 הללו ומכניסין בכוך המת
 בארונו: ר׳ •שמעון אומר
 עושה תוכה של מערה
 פנוי שש ברוחב על ח•
 אמות באורך ופותח לתוכה
 וכורה בכתליה י״ג כוכין ד׳
 מיכן בכותל הארוך שירחיק
 מכותל רוחב המערה חצי
 אמה מכל כותל והכוך
 אמה כין כוך ראשון לכוך
 שני אמה וכוך שני אמה
 ובין כוך שני לכוך שלישי
 אמה ובין כוך שלישי לכוך
 רביעי אמה וכוך רביעי
 אמה ובין כוך רביעי לכותל
 המערה הצי אמה הרי לך
 כאן בין ד׳ כוכין והפסקות
 שבין הכוכין ועם שני חצאי
 אמה שסמוך לקרנות ה
 אמות והם הכי נמי עבדין
 באידך כותל דאורך המערה
 הרי לך ח׳ כוכין בין שני
 צידין אורך כותלי המערה

 א) נראה דצ״ל הוספה על הה׳ הט וי.



 מסורת הש״ס
 א) [גלילי! באלכסון ואינן גלילי!
 שרן. עריך ערך חרפ גי], ב) ועי׳
 מ״ש על הגליון כ״מ ט.], ג) סובה
 לף ח. ןעירוכין נו. ושייכו.
 ד) אהלות סט״ז מ״ג נדל סל:,
 ה) נ״א אלא, ו) [כמוספחא שס
 מוכח לליחא], ז) צייר זה ע״פ
 הרש״ש, ח) שייך לעיל ע״א,
 ט) ברסיס פחארו צריר ציור זה,

 הא: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא

 הגהות הב״ח
 (א) ־שכיב ל״ה כמה הדא יכי׳
 ל׳ אמוח ורחבן ששה כיל!
 יוצאין: (ב) ד״ה מח מישככ וכו׳
 וחופר ג׳ נופחים. נ״כ ימימה
 לכנזיר דף ס״ה ע״א איחא
 להריא לשיעור חפיסה הוא ג׳

 אצכעיח ע״ש:

 מוסף רש״י
 כל אמתא בריבועא אמתא
 ותרי חומשי באלכסונא.
 כשאחה מולל אלכסון שלהס
 אתה מוצא לכל אמה שכרכוע
 תוספת שני חומשים, כך שיערי
 חכמיס !0>נה n :. המוצא מת
 מושכב כדרכו. וצא יושכ ולא
 ראשו כין ירכוחיו ילא הרוג:!זיו
. נוטלו ואת תפוסתו.  סד:
 ומפנהו למקום אחר ואיני חושש
 שיש כאן נמקוס הזה שוס מת
 אחר, ומותר לו להלך ככל מקום,
 וכן אס מצא שניס ::נויר סו .

 קבורה ממורים. שמשליכין כבור: יש מפרשים שיטה זו כך דעביד
 להו בקרן זויס. בחצי אמה הפנרה כזרת מזה וכמצי אמה שבזרת
 הכוחל שמגלו אצל הפחח כחחלח המערה לשם חוקק הכוטן ככתליס
 סמוך לכוטן האחרים והא נגעי כר שכוך זה שהוא רחכ אמה נכנס
 חצי אמה בכוך שבכותל המרוחק חצי
 אמה מן הזרח ומשני במעמיק לא
 יחפור בשוה לאמרים אלא מלמטה
 יחפור אומו שיהא אמה בינחיס כעין
 עילימ וחחחיח ומיהו בכל המערה
 לא היה מצריך ר״ש כן במעמיק משום
 דככאן סמוך לחצר הוי הקרקע קשה
 שאינו מופר כלל לא למעלה ולא
 למטה אכל כאמצעימ המערה שיש
 מכל צל כוכץ וחפירות לא היה מצריך
 ר״ש לעשוח טטן למטה מן העליונה
 פן מפול המערה. י״מ כן ולא נהירא
 חדא דאין זה לשון קרן זרמ ועור א״כ
 למה אינו עושה כמו כן ככל המערה
 כוטן הרכה זה חחח זה דהא מוקי לה
 כמעמיק וא״ח מפני שאינו רוצה
 לעשוח כוך חחמ כוך והלא כעל
 כרמך כוך זה שבסוף הכומל הסמוך
 לפחח הלא יש על גטו כוטן ראשונים
 של מערה השנימ הסמוך לה אליכא
 דר״ש. הלכך הט מפרשי לה דעביד להו בקרן זרמ ממש מאחורי
 המערה ולא לצד פחח מ כשני הזרוח שכנגד הפחח חצי הכוך בכוחל
 זה וחצי הכוך ככומל זה והיינו מימין הפחח ומשמאל הפתח דקמני

 מתניתין כזה: ומקשינן והא קא נגעי א
 הוכין. של זרת שני הכתלים ןכהדי

 הדדי] והוו להו שלשה כוטן זה כתוך זה ן
 לכל זרת וזוימ דהך כוך דכקרן ממכר ,
 כוך שמכאן שהוא חצי אמה רחוק מן ן
 הקרן כסוף כוחל מזרחי וכוך שבסוף ן

 כוחל דרומי שאין כין כוך זה לכוך זה
 אלא חצי אמה על חצי אמה ואלכסונה: ב

 ומשני במעמיק. ולפיכך עושה אוחס

 הארון שהוא ד׳ אמומ ככוך שהוא באורך
 המערה ואפי׳ השמא שהמערה שהיא רחבה
 ארבע קשיא אממא באממא היכי ימיב אלא
 שלא היחה רחבה ארבע בצמצום אלא יומר

 קבורת חמורים היא זו לר׳ יוחנן העביד להו מעט מארבע _! , ,
 בקרן זוית והא נגעי כוכין להדדי אמר רב אשי
 במעמיק האי לא תימא הכי ארבע מערות לר׳
 שמעון היכי עביד להו הא קא נגעי כוכין
 להדדי אלא במעמיק הבא נמי במעמיק רב
 הונא בדיה דרב יהושע אמר ארבע מערות
 לר״ש דעביד להו כי איחרותא והא דרב הונא
 בדיה דרב יהושע °ברותא היא ״מכדי כל
 אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי באלכםונא
 כמה הוי להו חד סרי וחומשא כוכין כמה הוו
 תמניא תמניא בחד םרי וחומשא היכי משכחת
 לה אלא הא דרב הונא בדיה דרב יהושע
 ברותא היא ואי בעית אימא כדאמר רב שישא
 בדיה דרב אידי בניפלי הכא נמי בניפלי תבן״
 התם אהמוצא מת מושכב כדרכו נוטלו

 ואת תפוסתו שנים

 עין משפט
 נר מצוה

 nt א מיי׳ ס״ט מהל׳ טומאמ
 מח הל׳ ג:

 ואת תפוםתן
 מצא

 נוטלן

 מערה

L 33 
 מערה חצר

 רבינו גרשום (המשך)
 תמדוד באלכסונה קא מייתרא
 טפי מאמתא תרי חומשי אמה
 וכיון דהני מקום כוכין שבסלע
 שבין ב׳ מערות הוה ח׳ על
 ח• כריבוע וכל אמה ואמה
 מהנ־ ח׳ אמות אי מחזרינן לה
 באלכסונה מייתרא כל אמתא
 ואמתא תרי חומשי וכמה הוי
 להו מאותן ח׳ אמות כמה
 עודפות ס״ז חומשין דהיינו ג׳
 אמות וחומש הוסיף אלו ג׳
 אמות וחומש שעודף באלכסון
 על ח׳ אמות שהן בריבוע הוי
 להו חד סרי אמות וחומש
 באלכסון וסוף סוף תמניא
 כוכין בחד סרי אמין וחומשא
 של אלכסון היכי משכחת לה
 ד׳ כוכין של כותל כותל
 מערה זו ודי כוכין כותל
 מערה אחרת דקיימי בהנך חד
 סרי אמין אפי• באלכסון היכ׳
 משכחת לה והלא אורך הכוך
 ד׳ אמות ובין כל כוך וכוך
 אמה אותו כוך רביעי שבכותל
 זה וכוך רביעי שבכותל אחר
 יוצאין הרבה חוץ מזוית
 האלכסון וגם שאר הכוכין
 כשעומדין כנגד האלכסון
 נוגעין ראשיהן זה בזה ואי
 אפשר להעמידן באלכסון מפני
 שיוצאין העליונים חוץ מי
 שתי הוויות של האלכסוי
 והם ה״נ לכל מערה ומערה
 ומי שמכר החצר והמערות
 לעשות כוכין אינו רוצה
 שיצאו חוץ מן האלכסון
 לגמרי כלל וכלל ולהכ׳ לא
 מתרץ כי חרותא ולא ביוצאץ
 כנגדן בשוה משום דקא נגעי
 כוכין דסמוכין לזויות אהדדי
 כדאמרן לעיל אלא להכי צריך
 לאוקמי ביוצאין בכנגדן בשוה
 וכמעמיק אותן שבכותל אתר
 שסמוכין לזויות שלא יגיעו
 באותן היוצאין מכותל מערה
 אתרת סמוך לזוית וכי היכי
 דמוקמי הני במעמיק מוקמי
 נמי כולהו תרי כוכין דאחד
 מימין ואחד משמאל במעמיק ג< אלא כדאמר רב ששת בריה דרב אידי לקמן בנפלי בכוכין של נפלים קטנים הכא נמי בנפלי ובאותה
ו עושה כוך של נפלי ו עושה כוך של נפל קטן ואל יגע בכוכין האחרים והם הכי נמי לווית כותל מערה ו  חצי אמה של קרן מערה ו
 כדי שלא יגעו לכוכין של כותל מערה האחרת ולא צריך מעמיק. ולרב הונא דמוקים להו בחרותא באלכסון מצית נמי לתרוצי בנפלי
 שכל מקום שהוא שלא יגעו זה לזה או שלא יצאו חוץ מן האלכסון עושה כוכין של נפלי כדי שלא יגעו זה בזה ולא יצאו חוץ מן
 האלכסון. תנן התם במסכת נזירות המוצא מת מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו של מת ומפרש התם המוצא באקראי פרט למצוי
 שאם ידוע אותו מת ששם היה קבור לא יזיזו ממקומו מת פרט להרוג דודאי נוטלו ואת תפוסתו מושכב פרט ליושב כדרכו פרט
 לראשו בין ירכותיו רכל הני אפי• יותר מגי נוטלן ואת תפוסתן משום דהכי אתרמ׳ להו דהוי מושלכין התם ולאו שכונת קברות הוא
 ואינו צריך לבדוק מכאן ואילך דודא׳ ליכא בית הקברות לשם ומצי למיול כהנים להחם (און אוכלי חוליהן בטהרה. מצא שנים הבודק
 מן מתים כדרכן ומושכבין נוטלן ואת תפוסתן דלא קנו מקומן תפוסתו אותו קרקע שסביבו שהליחה והמות של מת שם כל אותה
 קרקע נוטל עמו דכמת עצמו דמי וחופר עוד בכתולת הקרקע עם התפוסה ג• אצבעות והיינו תפוסתו כדאמר להו יעקב לבניו בשעת
 פטירתו ונשאתני ממצרים מאי אמר להו ונשאתני ממצרים אלא הכי קאמר להו מקרקע מצרים טול נמי דהיינו נמי תפוסתו שלשה
 קנו בציר לא עד שנים איכא למימר דהכי איתרמי ערב שבת עם השמישות וקברום התם ולא שכונת קברות הוא ולא צריך למיבדק טפי:

 אמומ ועוד יש
 לפרש דלכל
 הפחות הפחח רחכ שמי אמומ ומחצה
 ואותו שכימין רמוק אמה מקרן זרת
 ושכשמאל חצי אמה ״)וכן נראה לר״י
 וצריך לדקדק היאך יורדין מחצר
 למערה שאם היה חצר משפיל והולך
 כמקום שנכנסין לארכע מערומ של
 ארבע רותותיה אס כן לא היה ראר
 להשתמש מטה וקובריה אלא ודאי
 המצר היה שש על שש שוה ודרך
 הסולם היו יורדין מן החצר למערה
 או מורדומ היו מן החצר למערה:
 «)דעביד להו כמין נגר. והא
 דחנן בסוף נזיר (דף
 סד:) המוצא ממ מושכב כדרכו ואמר
 בגמרא מושכב פרט ליושב לר׳ יוסי
 כר׳ חנינא דהכא דוקא יושב ממעט
 ולא עומד: דעביד להו כקרן

 זרת. וא״מ טון שהוא מעמיק אמאי צריך שיעשה כקרן זרח יעשה
 כרוחכ המערה או כאורך המערה כין כוך לכוך כאמה שכינתיס
 רעמיק ר״ל לפי שהיה מקלקל כומל המערה והיה קרקע נופל והכוכין
 היו מקלקלין הואיל וזה הכוך שמעמיק הולך כאותו צד ששאר כוטן
 הולטן אכל כקרן זרמ אינו כן: המוצא מת מושככ בדרכו.
 כפ״כ דנזיר (דף הה.) אמר המוצא פרט למצר ופ״ה פרט לידוע אס
 אמד מהן ידוע והשנים אינן ידועים וקשה לפי׳ דמדממעט מצוי משמע
 דגריע טסי אחד ידוע ושנים תחלה משנים ידועים ואמד תתלה
 מדקממעט ליה וזה אינו דכך שוה זה כמו זה דטן שנים ידועים
 ואחד חחלה בין אחד ידוע ושנים חמלה אין להן שכונמ קברוח
 עד שיהו שלשחן ידועים או שלשחן חחלה כדאמר בנזיר ונראה לר״י

 פרט
 לשם שכל מה שנכנס הכוך שבקרן בקרקע ממרחק מן הכוטן שמכאן ומכאן הרבה אבל בכל המערה אי אפשר
 עוד שהרי יש כוטן שיהו נוגעים בכל צד. כן נראה כעיני ועיקר: דאי לא הימא הכי. אלא כל הכוכין שכמערומ
 כשוה הן ואין זה גכוה מזה כלל: א״כ ארבע מערות לר״ש היכי עביד להו. לכוכין של מערה מזרחימ ושל
 מערה דרומימ והוא הדין לכל שמי המערומ הסמוכומ זו לזו: והא קנגעי כוכין אהדדי. כוך של מערה
 מזרמימ שכקרן דרומימ מערכיח רחוק חצי אמה מן הזרת נמס הוא לתוך כוך של מערה דרומית באותו
 שככומל מזרחי שהוא כקרן מזרחיח צפוניח כזה דטון דאין זה רחוק מן הזרמ אלא מצי אמה וזה שכא
 ארכו כנגד רחבו אינו רחוק מן הזרח אלא חצי אמה נמצא כל אחד נכנס בשל מטרו שלש אמוח ומחצה:
 רב הוגא בריה דרב יהושע אמר. מהכא לא חפשוט דלעולס שרן הן ואינו מעמיק ואפי׳ הט לא נגעי כוטן
 דארכע מערומ כהדדי משוס דעכידי כחרוחא עשויין הכוטן של שחי המערוח באלכסון כחריומ של דקל
 כזה: כמה הויא להו. הקרקע של כוחלי שמי המערוח שכהן יוצאין ח׳ כוטן כחרוחא ח׳ אמומ על ח׳
 אמות מרוכעות הוי אותו קרקע כאורך כ׳ הכתלים אחד שחי ואחד ערכ דהוי להו אלכסונה ח׳ אמוח וט״ז
 חומשים דהיינו חד סט אמה וחומשא היאך יחכן לצאח דרך אוחו אלכסון ח׳ כוטן של שמונה אמומ ושכעה

 אויריס בינמים של שבע אמוח הרי ט״ו אמה ואיהו לא הוי אלא י״א אמה וכעל כרמך כיון דאורך הכוטן ארכע אמוח יא) כולן יוצאין ונוגעין
 באלכסון רוצאין דרך שסי): ברוהא היא. ולא ממוקמא דר״ש אלא כמעמיק והכא נמי כמעמיק כדאמרן: ואיבעיס אימא. לא מיקו
 להנך שני כוטן ולא לארכע מערומ דר״ש כמעמיק אלא כדאמר רכ שישא כו׳ לקמן בשמעתין נקב:]: ה״נ בנפלי. אותן שני כוכין עושה
 אוחן בחוך חצי אמה הריקנית וללשון אמרון במוך האמה הריקנית שכקרן זרת כשוה לכוך ויעשנו קצר לצורך לממ שם נפלים וכיון
 דקצר הוא אינו מזיק כל כך לכוך גדול שכצידו אלא שיהא משהו כוחל בינחים ואחא ר׳ שמעון לאוררי דמנהג בונה קבר לעשוח
 שם שני כוטן לצורך נפלים ולר׳ שמעון נמי המכין שהן בתוך הארבע אמוח של מערה השניח קכרי נפל הן שאין ארכן אלא חצי אמה
 והלכך אין כוטן הללו נכנסין לתוך ארכן: חנן התם. בסוף מסכת נזיר: המוצא מת. תחלה שלא נודע עד עכשיו שהיה כאן מת
 אי נמי נודע שיש כאן מח ואחר כך מצא שנים אחרים חחלה שלא היו ידועין לא הר שכונמ קכרומ לקנומ מקומן אלא נוטלן ואת תפוסתן
 עד שיהיו שלשה ידועין או שלשה חחלה כדתניא כשילהי מסכמ נזיר והכי גמירי לה: מה מושכב כדרכו נוטלו ואס תפוסתו. אס
 רוצה לעשומ שם טהרומ מפנהו לממ משום דלא קנה מקומו כל זמן דלא הוו שלשה דאיכא למימר לא היה המקום הזה מקום קכורה
 אלא על ידי הדחק שלא היה להם פנאי להוליכו לבית הקברות קברוהו לשם ומיהו טון דממ הוא ולא הרוג ומושככ כדרכו נוטל גס
 את תפוסתו כדמפרש במסכת נזיר (לף סה.) כמה שיעור תפוסה פירש ר״א י)(ברט צדוק) נוטל עפר חיחוח w וחופר שלשה
 טפחים בקרקע כחולה ונוטל הכל דחשיבי כרקכ של ממ ונפקא לן מדכתיכ!בראשית מז] ונשאמני ממצרים ממצרים טול עמי כלומר מקרקע מצרים.
 אכל אס הוי הרוג שמצאוהו מגויד לא קנה מקומו כלל אפילו לחפוסה דאיכא למימר שם נהרג ונפל וכן אס לא מושככ כדרכו איכא
 לספוקי בעכו״ס ואין לו חפיסה וגס אס יהיו שלשה אין להם דין שכונח קכרוח אלא נוטלן כולן משם כדדייקינן המס להך משנה
 המוצא פרט למצוי כלומר סרט לידוע שאם אחד מהן ידוע ושנים חחלה לא מימני בסיפא גט מצא שלשה הרי זו שכוגמ קברוח מח
 פרט להרוג שאס נמצאו מגרדין אפילו הן שלשה אין להן שכונח קכרוח דאיכא למימר כאן נהרגו ולא ניחנו לקבורה מושכב פרט ליושכ
 כדרכו פרט לשראשו מונח לו כין ירכומיו דאיכא למימר עכו״ם הוא הואיל יאין מושכב כדרך ישראל ממ אי נמי אס ישראל
 הוא באקראי כעלמא השליכוהו לשם עד שיהא להם פנאי ייטלוהו מכאן לקברו בטח הקברוח הלכך אין להם לא חפיסה ולא שכונח קכרוח:

 מצא

 רבינו גרשום
 קבורת חמורים היא זו ואיכא
 וילותא דשכבא. אלא אמר
 רבי יוחנן הכי מנח להו
 בקרן זוית באותה חצי אמה
 שפנוי בכותל אורך המערה
 שיש הפרש מן כותל הרותב
 לכוך הראשון באותה חצי
 אמה חופר וקובע הכוך
 האחד וכן נמי לאידך גיסא
 דפתת בסוף כותל הפתח
 בחצי אמה של כותל הפנוי
 עביד אידך כוך דהשתא לא
 מיתדשי וליכא למיחש משום
 טומאה בחצר דלא נפקי כלל
 בחצר. ומקשי• לר׳ יוחנן
 אכתי איכא למיחש משום
 זילותא דשכב׳ דהא נגעי
 כוכין בהדדי שיפחת כוך של
 זוית זה בכוך הראשון משום
 דכל כוך וכוך רחבו אמה
 וקרן זוית אינו אלא חצי
 אמה והיכי מצינן לאוקמי
 כוך מאמה רוחב בחצי אמה
 בקרן זוית אא״כ מתערבין
 ביחד המכין לפי שלשני
 כוכין אין להם מקום אלא
 אמה וחצי וכל אחד צריך
 לו אמה נמצא שיהו ב•
 האדונים מורכבין זה על זה
 חצי אמה נוגעין זה בוה
 ולדברי הכל שמעינן ממתני׳
 דמרחיקין כוך מחבידו אמה
 שלימה. ואית דמפרשי בקרן
 זוית דאידך כותל שכנגד
 הפחח שיש לכל צד חצי
 אמה פנוי מכאן וחצי אמה
 פנוי מכאן ובאותו אלכסון
 הזוית חופר הכוך ולא קא
 נגע באחריני. ומקשי׳ נמי
 סוף סוף הכא בפתח הכוך
 שאין לו אלא חצי אמה
 מכאן וחצי אמה מכאן דהיינו
 כשיעור רוחב הכוך בלבד
 הא קא נגעי האי אמצעי
 שבקרן להאי כוך ראשון דהאי
 כותל ולהאי כוך דהאי כותל.
 ומתרץ לתרוייהו לישנא. אלא
 אמר רב אשי לעולם בקרן
 זוית מוקים להו ואפ״ אחד
 לימין זוית כוחל הפחח ואחד
 לשמאל ומצית לתרוצי דלא
 נגעי כוכין הדדי. דהכא במאי
 עסקינן דמעמיק האי כוך
 בקרן זוית שמעמיק וחופר
 מתחת אמה של כוך הראשון
 שבאורך הכותל דהשתא יש
 הפסק קרקע עובי אמה כינתים
 דלא נגעי באידך כוך דאי
 לא תימא הכי כדתריצנא
 בהעמיק אלא קס״ד למימר
 דעביד לה שוה בשוה לאורך
 אי הכי ד׳ מערות דקתני
 לר״ש במתני׳ דעביד בכל
 כותל חצר מערה שברחבה
 של כל אחת כרותב כותל
 החצר חוץ מאחת שמקצרת
 מן הכותל שבאותה כניסה
 נכנסין לחצר. אי עביד להו
 לכל הני כוכין או דהכי ד׳
 אמות שוה בשוה אישתכח
 דקא נגעי כוכין אהדדי אותן
 שסמוכין לזוית החצר לפי
 כי ד׳ מערות מקיפות החצר
 והחצר באמצע וכל מערה שש
 על ח׳ וקובע בכל מערה י״ג
 כוכין ומתחלקין הכוכין ד׳
 מכאן באורך ודי מכאן באידך
 גיסא באורך וג׳ מנגד הרותב
 ובי על פתה המערה וכן
 לכל מערות ועכשיו כשתקבע
 באורך הכותל ד׳ כוכין
 במערה שבמזרח החצר לדרום
 המערה ד׳ כוכין ובאורך כותל
 המערה שבדרום התצר ד׳
 כוכין לצפון המערה לכניסת
 המערה נמצא שאותן ב׳ כוכין
 שבצפון המערה שעומדות
 כדרום החצר ואותן ב׳ כוכין
 הראשונים שבדרום המערה
 לכניסת המערה שעומדים
 במזרח החצר נוגעין ונכנסין
 זה בזה אותן שנים מזה

 שעומדין לקרן מזרחית דרומית של חצר נוגעין ביחד ראשיהן ונכנסין וה בזה וכן לדרומית מערבית וכן למערבית צפונית של חצר
 אותן כוכין הסמוכין לדרום החצר נוגעין זה בזה אלא אין להן תקנה אא״כ השנים שבווית זו מעמיקין יותר מן השנים שבזוית וו
 שפוגעין כנגדן כדי שלא יגעו הללו והללו הכי נמי אותן שבקרן ווית שבימין הפתח ושמשמאל מעמיקין יותר מן האחרים שלא יגעו
 או יקבעם באידך כותל רותב המערה בקרן ווית אחד מכאן ואתד מכאן ומעמיקן: רב הונא בדיה דרב יהושע אמר. לא צריך לתרוצי
 לד• מערות דר״ש במעמיק שום כוך יותר מחבירו כלל ומהכא לא תפשוט לשני כוכין הללו דדי מערות לר׳ שמעון בלא מעמיק מתקנו
 כוכייהו שפיר דלא נגעי אהדדי וכגון דעביד להו לכוכין דידהו כתרותא. כלומר כמו ענפי הדקל ׳שאין יוצאין מן הדקל כנגדן בשוה
 אלא מצדדין ופונין למעלה כך כל הכוכין שבכותלי אורך המערות יצדדם כלפי מעלה כמו ענפים ולא יפגעו ולא יגעו זה בזה אותן
 שסמוכין לזרת החצר אבל אותן ב׳ כוכין שבימין הפתח ובשמאל לא מצית לאוקמינהו כי האי גוונא במצדד דאין להם מקום כל כך
 ויגיעו נו לחללו שסמוכין להן מכאן ומכאן: והא דרב הונא. דמוקים להו בחרותא שמצדדן ומחזירן הכוכין כנגד האלכסון ולא כנגדן
 בשוה בכותל ברותא היא. כלומר לאו מילתא הוא דאותו מקום דכוכין שיוצאין בו הבוכין בין מערה למערה ככותל אורך מערה זו
ו הרי ח׳ על ח• בריבוע לפי שאורך כותל מערה זו ח׳ אמות ואורך כותל מערה אחרת שבצידה ח׳ אמות היינו  ובכותל אורך מערה ו
 ת־ על חי. ומכרי קים להו לרבנן דכל אמתא כריבועא הויא אמתא ותרי חומשי באלכסונא כלומר כל אמה שהיא מרובעת אמה אם

 או נראה לצ״ל לכל הני כוכין לאורכן ל׳ אמות או לצ׳יל לכל הני כוכי! לילהי. כ) נראה לצ׳׳ל רגיעו לחללו של נוכין שסמומן להם מכאן ומכאן. גו נראה לחסר כאן וצ״ל ואינעית אימא ללא תוקמא כמעמיק אלא וכו׳



 עין משפט
 נר מצוה

 פט א מיי׳ פייט מהל׳
 טומאח ממ הל׳ ג:

 צ ב מיי׳ שם הלכה א:

 רבינו גרשום (המשך)
 ואת תפוסתו ולא היה בודק
 יותר אלא כיון שלא נטלוהו
 להכי הניחוהו שידוע ששם
 שכונת קברות ולהכי צריך
 לבדוק הימנו ולהלן כ׳
 אמה עוד דתיישינן לשכונת
 קברות אחריתי: ד׳ אמות
 על ח׳ דהא מתני׳ דנזירות
 מאן קתני לה. אי רבנן
 דמתני• ד• על ו׳ קאמרי
 דהיינו דין דמערה: לעולם
 ר׳ שמעון היא. ההכי נמי
 קאמר ר׳ שמעק דדץ ארכה
 של מערה ח׳ אמות והאי
 דקא מפחית ב׳ אמות מן
 רוחב ודי שמעון קאמר
 שש רוחב הא לא קשיא
 האי חנא סבר לה דר״ש
 קאמר נמי ד׳ על חי. רתניא
 מצאן רצופין טפי מגי ואין
 ביניהם שיעור מדי אמות
 רוחב ועד ח׳ אמות באורך
 יש להם תפיסה כר. ור״ש
 בן יהודה אומר משום ד״ש
 כו׳ ומתני• היינו אליבא
 דהאי תנא דד״ש בן יהודה:
 רואין את המתים אמצעים
 כאילו אינן והשאר ג׳ מתים
 מצטרפין מד׳ ועד חי:
 במאי אוקימתה. להא מתני•
 דנוירות: כרי שמעון. ואי
 ר״ש אמאי קתני בודק ממנו
 ולהלן כ׳ אמה ותו לא
 והא כ״ב הויין ח׳ ממערה
ו ושש מן החצר שלפני  ו
 המערה וחי ממערה אתרת
 שמצד השני מן החצר הרי
 כ״ב. ואי מוקמת לה סיפא
 כרבנן א״כ היכי תניא בודק
 ממנו ולהלן כ׳ אמה והא
 לרבנן לא הוי אלא תמני
 סדי ותו לא משום דקסברי
 רבנן מערה שש באורך
 והחצר ו׳ באורך והמערה
 שמצד השני של החצר נמי
 ו• באורך היינו י״ח אמה
 ואנן בעינן כ־ אמה: לעולם
 מתוקמא מתני׳ דנזירות
 דקתני בודק כ׳ אמה כרבנן.
 והאי דקשיא לך לרבנן
 תמניסרי הויין הא לא קשיא
 כדאמר רב הונא כריה
 דדב יהושע לעיל באלכסונא
 דמוקי להו לכוכין כי
 חרותא באלכסונא הכי
 נמי בודק המערה גופה
 באלכסונא וכי האי גוונא
 דבודק באלכסונא שהמערה
 הויא ד• על ו׳ והנהו ו
 אמות מייתרות באלכסונא
 י״ב חומשין דכל אמתא
 בריבועא אמתא ותרי
 חומשי באלכסונא והנהו
 י״ב חומשין העודפין
 הויין ב׳ אמות ותרי
 חומשי משתכח דהא מערה
 כאלכסונא ח׳ אמות ותרי
 חומשי ותצר ו׳ אמות ואידך
 מערה ו׳ אמות הרי כאן כ׳
 אמה וכמשנה דנזירות הוא
 דקתני בודק הימנו ולהלן כ•
 אמות ואם נפשך לומר הא
 אכתי פשו להו ב׳ חומשין
 על כי ואכתי לא כ׳ היא
 הא לא קשיא משום דההיא
 מערה לאו מרובעת היא
 דלא הויא ו׳ על ו׳ כי אם
 ד׳ על ו׳ ובההוא קצרות
 של מערה מחסרינן הני
 ב׳ חומשין דנכנסין להתם
 ומשום הכי לא מדקדק להו
 בחשבון: ומקשינן מדהא
 מערה מדד לה באלכסונא
 אידך מערה נמי של אידך
 צד של חצר מודד לה נמי
 באלכםונא אי הכי דתרוייהו
 מודד להו באלבסונא טפי
 להו יותר מכ׳ דכ״ב הויא
 דאידך מערה מייתרא נסי
 באלכסונא י״ב חומשין
 ואכתי מתני׳ מני: ומשני
 חדא מערה באלכסונא
 אמרינן דבודק. תרי מערות
 באלכסונא לא אמרינן
 ולעולם כרבנן מתוקמא
 דקתני בודק ממנו ולהלן כ•
 אמה. והא דקמקשינן הכי

 המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא הב.
 פרט לידוע דדוקא נמצא הוא דכעינן מושכב כדרכו פרט ליושב
 ושראשו מונח בין יריכומיו דאימ לן למימר מכרי הוא לישראל לא
 מוחכינן ליה אכל ידוע שישראל הוא ככל ענין שיהיה יש לו מפוסה
 וחימה לפירושו דמאי אשמעי׳ אמו סלקא דעחיך דמושככ כדרכו
 יגרום שיהיה לו תפוסה טון שידוע
 שהוא ישראל ועוד קשה דלא הר
 דומיא דממ פרט להרוג ולא דומיא
 דמושכב א)[פרט ליושב] כדרכו ׳)[פרט
 לראשו כין ארכוכומיו] ונראה לפרש
 פרט למצר פי׳ פרט לידוע ולא כידוע
 דקאמר המם אחד ידוע ושנים
 חחלה דההוא ידוע שהוא נקכר שם
 ולא שידוע שלשם קכורה נקכר אכל
 האי סרט למצר היינו שידוע שלשם
 קבורה נקכר שס דיש לו שכונת
 קברות ואסור לפנותו משס ואע״פ
 שהוא קכר יחידי כדתניא בפ׳ נגמר
 הדין (סנהלי־ין לף cm קכר הידוע
 אסור לפנומו סנהו מקומו אסור
 בהנאה רשכ״א וכן פר״י כנזיר והא
 דאמר בנזיר רבעי׳ שלשמן ידועין
 [או] חחלה פ״ה דהלכמא גמירי לה
 ואין נראה לר״י דלא שייך כאן הלכתא
 גמירי דהר דבר שיש כו טעם דכשיש
 ב׳ שלא היו ידועים ואחד ידוע לית לן
 למימר שלשם קבורה נחון שם טון
 שהיו שס עדיין שנים שהרי כשנקבר
 זה לא היו אומן כ׳ ידועין וכן ב׳
 ידועין ואחד חחלה אכל שלשמן ידועים
 או שאינן ידועין סחמא דמילחא דלשם קכורה הניחום שם:
 מארבע אמות ועד ח׳. פ״ה דס״ל להאי תנא דתוכה של
 מערה ד׳ אמוח על ח׳ וס״ל נמי דג׳ מתים נקכרין ככותל מערה
 דלא הוי אלא ד׳ אמוח וקשה לר״י דלקמן דייק מני אי ר׳ שמעון
 אי רכנן הו״ל למידק נמי דלא אמיא לא כמר ולא כמר דהא אין
 כין כוך לכוך כשיעור שיש במשנחינו שהוא אמה כינמייס לכ״ע
 ומיהו איכא למימר דממני׳ כרשכ״ג דאמר הכל כפי הסלע ועוד
 הקשה ר׳׳י דהך משנה דהמוצא מת איתא נמי כאהלומ (פט״ז מ״ג<
 וקמני נמי המס כסיסא הכודק כודק אמה ומניח אמה ואי סכר
 האי מנא דליכא אלא כ׳ טפמיס כין כוך לכוך אמאי מניח אמה
 ומיהו כלא״ה צריך לימן טעם אמאי דקתני כתוספתא דאהלות (פט״ז)
 דאיכא החס ») מאן דאמר «<[דלכ״ה] כודק אמה ומניח שמיס אמאי
 מניח כ׳ טון שאין ט אס אמה כין כוך לכוך אבל ודאי קשה לס״ה
 דאמר ר׳ שמעון כסמוך רואין את האמצעיים כאילו אינן והשאר
 מצטרפין מד׳ אמוח ועד ח׳ והיאך יצטרפו לשיעור ד׳ אמות אי רואין
 לאמצעייס כאילו אינן א״כ הוי אמה כין כוך לכוך ואין(י) להיומ אלא
 ב׳ טפחים כיון דשלשחן כד׳ אמוח ומפרש ר״מ דהנך ג׳ דקמני
 הכא שנים מהן מרוחב המערה ואחד מאורך רש כין כוך לכוך אמה
 כשיעור דמתני׳ וד׳ אמות היינו לשנים שברוחב ב׳ אמות ואמה
 טנמיים הרי ג׳ והשלישי ימצא בסוף אמה רטעית חצי אמה מרוחכ
 המערה ומצי אמה מארכה כזרת והשתא אתי שפיר דכשמצאן רצופין
 ממש רואין אמצעיים כאילו אינן וליכא אלא אמה כין כוך לכוך:
 בודק הימנו ולהלן כ׳ אמה. רגילין היו להניח צד מרגלומיו
 כלפי המערה ומיירי כשנמצא ראשו לצד מערה ומרגלוחיו
 הפוטן לצד אחרח דאיח לן למימר ממערה אחרח הוא לפיכך בודק
 להלן כ׳ אמה: במאי אוקימתא בר״ש. הלשון דמוק מאד דמשמע
 דמשום דאוקמה כר״ש פריך והדר פריך מני אי ר״ש אי רכנן
 דלא אמיא כשום מנא ועוד דמגופה מצי למיפרך דטון דקחני
 דהמערה ארכה ח׳ א״כ כ׳ וחרחין הרא: וכגון שבדק באלכסונא.

 פ״ה דאלכסון ד׳ על ו׳ הן כ׳ [אמומ] האלכסון
 של ה׳ על ה׳ ולא יתכן שהרי כד׳ על ו׳ תן
 החוט באלכסון של ד׳ על ד׳ כזה יהיה לו ד׳
 אמוח וח׳ חומשין ועוד נשאר צד למטה ב׳
 אמוח וכין הכל לא יהא החוט ארוך אלא ז׳
 אמומ ושלשה מומשים וכל שכן אס ילך החוט
 ביושר באלכסון מארכע על ו׳ שיהא פחומ
 ועוד על כרמך אלכסון של ה׳ על ה׳ גדול

 יומר דהא כה׳ על ה׳ יש כ״ה אמות וכארכע על ו׳ יש כ״ד:
 הכא

 אמצא שלשה אם יש ביניהן מארבע עד

 שמונה הרי זו שכונת קברות ובודק ממנו
 ולהלן עשרים אמה מצא אחד בסוף עשרים
 אמה בודק ממנו ולהלן כ׳ אמה שרגלים
 לדבר שאילו מתחלה מצאו נוטלו ואת
 תפוסתו אמר מר מארבע ועד שמונה מני
 אי רבנן הא אמרי ד׳ אמות על שש אי ר׳
 שמעון הא אמר שש על שמונה לעולם ר׳
 שמעון היא והאי תנא הוא דתניא כמצאן
 רצופין ואין ביניהן מד׳ אמות עד ח׳ יש להן
 תפוםה ואין להן שכונת קברות רבי שמעון
 בן יהוהה אומר משום ר׳ שמעון רואין את
 האמצעיים כאילו אינן והשאר מצטרפין מד׳
 אמות ועד ח׳ במאי אוקימתא כר׳ שמעון
 אימא סיפא בודק הימנו ולהלן עשרים אמה
 מני אי ר״ש עשרים ותרתין הויין אי רבנן תמני
 סרי הויין לעולם רבנן היא וכגון דבדק
 באלכםונא ומדהא באלכםונא הא נמי
 באלכםונא עשרים ותרתי הויין חדא
 באלכםונא אמרינן תרי באלכסון לא אמרינן

 רב

 מצא שלשה. ממיס מושככיס כדרכן זה כצד זה אס יש כין
 הראשון לשלישי קרוב לד׳ אמומ או קרוב לח׳ הרי זו שכונמ
 קכרות ולא יטלס מכאן דקנו מקומן דסבירא ליה להאי תנא תוכה
 של מערה ארכע אמוח על ח׳ וסכירא ליה נמי שג׳ מתים נקכריס

 בכוחל רחבה דלא הר אלא ארכע
 אמוח טצד ג׳ אמוח לשלשה כוטן
 וכ׳ טפחים כין כוך לכוך וטסח לזוימ
 הרי ו׳ טפחים סך הכל ד׳ אמות
 וככוחל הארוך ח׳ אמוח יקבור לפי
 חשכון זה ו׳ ממיס כו׳ אמוח ושני
 אמות הנוחרוח הן י״ב טסחיס צא
 מהן י׳ טפחים לה׳ ארמת שבין ששת
 הכוטן טפחיים לכל ארר וארר נשארו
 טפחיים לזרומ והלכך כשמוצאן שלשה
 במוך ד׳ אמומ איכא למימר זהו
 כומל קצר של מערה שכנגד הפממ.
 וה״נ איכא לספוקי ככומל הארוך
 אלא שעדיין לא נממלאו כל הכוטן.
 וכן אס מצא ג׳ מפוזרין כמוך ח׳
 אמרינן כאורך המערה נקכרו אלא
 שעדיין יש כאן ג׳ כוטן שנממלאו
 עפר כשנפלה המערה ועדיין לא
 נקכר כהן ממ. אכל מצאן רצופין יומר
 משיעור הזה אין זה שכונת קכרוח
 אלא ע״י הדחק נקכרו לשם על מנמ
 לפנוחן היום ולמחר ולא קנו מקומן
 וגם אין צריך לבדוק יותר. הכא לא
 גרסינן כמלא המטה וקובריה: ובודק
 ממנו ולהלן כ׳ אמה. היכא דמצא ג׳

 כד׳ אמרינן רומכ המערה הוא וכנגדו פחח החצר רש עדיין מערה
 אחרח כנגדה חוץ לחצר והחצר כין שניהן הלכך בודק ממקום
 שכלים גוף הממיס לצד המערה כ׳ אמה טצד מ׳ אמוח אורך
 המערה וכודק ככחליס משני צדדין ואח״כ כודק שש אמוח דחצר מפני
 המערוח הפחוחוח לה מכאן ומכאן לר״ש נמי דהיינו בדיקה כ׳ אמות
 כנגד החצר בשביל ב׳ המערוח מכאן ומכאן וחוץ לחצר עדיין ח׳
 אמומ מפני מערה חיצונה שכנגד זו הרי כ״כ אמה ולקמי׳ פריך
 אמאי לא קאמר בודק כ״כ אמה. וה״ה דאיכא לספוקי כהנך ג׳ ממיס
 שבארבע אמוח שמא זהו אורך המערה שקוברין בה ועדיין לא
 נחמלאמ וצריך נמי לבדוק כנגדן עד ד׳ אמומ שיש מכאן עד כומל
 הארוך שכנגדו דשמא כנגד מתים הללו יש מתים אחרים הקבורים
 ככותל שהוא ארוך מ׳ ועוד צריך לכדוק מלמעלה ומלמטה כ׳ אמה
 דהיינו מ׳ אמה דשמא זוהי מערה שכמזרח החצר ויש עדיין מערה
 אחרת כנגדה כמערכ החצר א״נ זוהי שכמערכ החצר רש עדיין
 מערה אחרח במזרח החצר. וחנא לשון קצר נקט בדיקח כ׳ אמה
 לאשמועי׳ דאורך כ׳ מערוח וחצר לא הוו אלא כ׳ אמה כדלקמן
 ומדעחך צא ובדוק בדיקוח כ׳ טובא בכל צד דאיכא לספוקינהו
 כדסרישיח. והיכא דהוו לה הג׳ ממיס מפוזרין 3ח׳ אמומ ודאי הדבר
 ידוע שבאורך המערה נקברין ולא ברחבה וא״צ לבדוק אלא כנגד
 ד׳ אמומ מסני כומל המערה שני שכנגדו ומלמעלה ומלמטה כ׳
 אמה דלמא מערה זו כמזרח המצר רש עדיין מערה אחרה כמערכו
 או דלמא במערב החצר היא רש עדיין אחרמ כמזרחו. וכללא דמילמא
 כל היכא דמספקא לי׳ (א) חצר צריך לבדוק מד׳ רוחומיו לר״ש בודק
 ממנו ולהלן כ׳ דמי יימר דמכית הקכרומ זה הרא ההיא מערה
 שמא קכר אחר הוא וחצר אחרת של אדם אתר וצריך לעשות גם
 לשם כדיקומ דלעיל דכמו שיש כאן קבר יש לומר עדיין יש כאן כהך
 שדה קכרים אחרים טוכא: שרגלים לדבר. אחרי שככר נמצא
 כשדה w זה שכונמ קכרומ: שאילו מתחלה מצאו. קודם שמצא ג׳
 מתים הללו דליכא השתא רגלים לדכר היה נוטלו ואת פפוסחו
 כדאמרן נקא:] המוצא מת כו׳ נוטלו ואת תפוסתו אבל עכשיו שנמצא
 לבסוף חשבינן לההוא יחידי שכונת קברות אלא שעדיין לא נקבר
 בההוא מערה יומר: לעולם ר״ש היא. דאמר אורך מערה ח׳
 והאי דאמר רמבה ד׳ מרי מנאי אליבא דר״ש והאי חנא דהך
 ברייתא אליבא דר״ש: יש להן הפושה. מאחר שמצאן ממיס ולא
 הרוגים וגס מושככין כדרכן והיינו ההוא תנא דלעיל ואליבא לר״ש
 אתיא: משום ר״ש כוי. ר״ש סמס היינו ר׳ שמעון כן יוחי: כאילו
 אינן. וטעמא מפרש לקמן כשמעתין 1ע״נ]: כ״ב הויין. שמי מערות של ח׳
 ח׳ ושש דחצר הרי כ״כ: ואי רבנן. מוקי להך סיפא אע״ג דרישא
 ודאי לא אתיא כרבנן האמרי כממני׳ נק:] אורך מערה ו׳ וממני סרי

 הרין י״כ דשני מערוח ושש דחצר: לעולם. הך סיסא רכנן היא ורישא ר״ש וסיפא רכגן: ה״ג וכגון דבדק באלכסונא. וכ״כ כפר״ח
 כלומר שבדק מערה ראשונה באלכסון ט המערה הרא לרכנן ו׳ על ד׳ וכשמצא ג׳ ממים ורוצה לכדוק לפניו כומלי המערה
 שיש כהן כוטן מכאן ומכאן כאורך ד׳ אמות והן מסודרין ככותל שארכו ו׳ נמצא מקום הכוטן כתוך כומל המערה ארבע

 אמומ
 דמשום ספיקות בית הקברות בודק כ׳ אמה: מצא אחד כשהיה בודק בסוף כ׳ אמה בורק הימנו ולהלן כ׳ אמה. דודא׳ שכונת בית לר׳ שמעון לא מקשי׳ אלא מסיפא דהא מתני׳ דרישא ודאי לא מיתוקמא כרבנן משום דאכתי איכא למיפרך דאי רבנן
 הקברות היה: שרגלים לדבר. כלומר דבר ברור וידוע הוא שאלמלא שהוא שכונת קברות מי שהיה מוצא המח יחידי תחלה היה נוטלו הא אמרי די אמות על וי. אבל כר׳ שמעון מתוקמא משום דתרי תנא• אליבא דר׳ שמעון ולא דייק הכא אלא מסיפא:

 מםורת הש״ם
 א) ר־מ, נ) ר״מ, ג) רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) דשכ״ם ד״ה וכודק וכו׳
 דמספקא ליה באמה צד
 צריך לכדוק: (ב) ד״ה שרגלים
 וכו׳ כשדה זו שכונת:
 («) ר״וכ' ד״ה מארכע וכו׳
 דאיכא המס למאן דאמר
 דלכ׳׳ע כודק אמה:
 (י) כא״ד כין כוך לכוך ואין

 ראוי להיות:

 מוסף רש״י
 אם יש ביניהן מארבע עד
 שמונה. אס יש נין ראשון
 לשני מתחילת ארנע לסוף
 ארנ>4 דהיינו לרוחנ המערה,
 או שהם מושכנין נחון שמונה
 כמדח אוע המערה, שהאמד
 כתחלח אחד והשלישי כסוף
 ת׳, דהכי מוקי לה אליכא
 דרכנן ור״ש 1וזיר סד::. הרי
 זו שכונת קברות. וקנו
 מקומן ואע׳׳פ שאין שס
 כראד, כדגרסינן המס שנפממ
 לתוכו מטן ששיככין מיכן
 לאורך המערה, דאיתרמרי
 איתרמי, דלא הספיקו לקנור
 שס אלא הללו שלשה מתים
 והואיל חו שכונמ קכרומ יש
 לחוש שמא נעשו כאן שתי
 מערוח אחת מכאן ואתת
 מכאן וחצר כאמצע שהוא שש
 על שש, וצריך שיהא כודק
 ממנו ולהלן עשרים אמה,
 שהוא כמנין שני מערוח
 והחצר שכיניהם !!זיר סי ..

 רבינו גרשום
 אבל אם מצא נ• וביניהם
 מד׳ אמות ועד הי. הכי
 משמע ליה להאי תנא דסתם
 מערה ד׳ אמות על ח׳
 באורך אית לה ומשום הכי
 אם מצאן הנ׳ ג׳ בד• אמות
 איכא למימר דהג׳ כוכין
 ברותב היו מושכבין ובודאי
 שכונת קברות היא ובודק
 עוד והכי סביר ליה דג׳
 בוכין דינייהו הכי מרחיק
 מכותל ווית המערה טפח
 והכוך עצמו אמה ובין כוך
 ראשון לכוך שני ב׳ טפחים
 והכוך השני אמה ובין
 כוך שני לכוך שלישי ב
 טפחים והכוך השלישי אמה
 ובין כוך ׳שלישי לכותל
 המערה טפח הרי כאן
 הכוכין גופייהו ג׳ אמות
 ובין ההפסקות שכין כוך
 לכוך ולשני צדי הכותל
 טפח הרי כאן ד׳ אמות
 והכי נמי אם מצאן הני ג׳
 בח׳ אמות מפוזרין איכא
 למיחש שמא זה היה אורך
 המערה אבל זה שאינה
 נשלמת מן הכוכין שראוין
 להיות בארכה משום דאיכא
 למימר דאכתי לא הספיקו
 להשלים מכל וכל ואכתי
 הוה כדעת-יהו לאותבי עוד
 ג׳ כוכין אתרים דהיינו
 ו׳ כוכין לחי אמות של
 מערה וההפסקות שבין כוך
 לכוך בי טפחים היינו י׳
 טפחים שבין ו• כוכין ובי
 טפחי׳ טפח מכאן מכותל
 ולכוך וטפח מיכן מכותל
 ולכוך היינו י״ב טפחים
 להפסקות שהן ב׳ אמות
 ובידרע שהן שכונת קברות
 בודק הימנו ולהלן כ׳ אמה
 ת׳ אמות מן המערה זו
 באורך ושש אמות של חצר
 של פני המערה הרי י״ד
 אמות ואכתי איכא למיחש
 למערה אחרת שכך שנינו
 במחני• בין לרבנן ובין לר׳
 שמעון קתני מתני־ דפותח
 ב׳ מערות לתוכה אחת מיכן
 ואחת מיכן ולד׳ שמעון
 ד׳ הרי בין מערות שתסרי
 אמות ושש אמות שבחצר
 הרי כאן כ״ב אמות וכך
 צריך לבדוק והיינו ב• אמות
 דמיותרות הבא טפי נשאיל
 לקמן אליבא דמאן קאמר



 מסורת הש״ס
 א) [צ״ל דתנן], נ) לעיל לז:
 פג. כלאיס פייה מ״נ עירוני!
 ג:׳ ג) קדושין סא., ד) שס
 ערטן כה., ה) 1צ״ל כ׳],
 י) [שייך לע״א], t) כס״י איתא
 לנוולו, ח) רש״ל מ״ז ורש׳׳א
 כתכ לצ״ל רע״ג אמות ות״מ
 ואצנע קטנה על רעי׳ג אמות
 וה״ט ואצבע קטנה,
 ס) ןארנעה על ארנעה
 רש׳׳שו,,) וצ״ל מיכתינ כשנת

 משגת היוכל כמיכן,

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה המקדיש כוי
 דלשון תורה לחוד. כדאיתא

 כחולין דף קלז ע״א:

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נםרא דר״ש אלר״ש
 לא קשיא הכא וימנין וכו׳
 ומיקרי ומנחי המם לא
 נטעי וכוי ליעקר דרכנן:
 (ב) רשב״ס ד״ה האומר
 וכו׳ והוא בריבוע דע״ד
 אמות חסר טפח פחות
 משהו והמשהו פחות
 מחצי רוחב אצבע ויתר

 על שליש כנ״ל:

 מוסף רש״י
 כרם הנטוע על פחות
 מארבע אמות. שאין כין
 שורה לשורה ד׳ אמומ
 :ערובין ג ו. אינו כרם. אלא
 יער ומוחר ככלאים !רעיל
 פג.! ומותר לזרוע לשם
! והמכיא זרע לשס ! נ י נ ו עו ; 
 אינו לוקה משוס לא תזרע
 כרמך כלאים ומותרין כאכילה
. ורואין את ! ז  ;לעיל ל
 האמצעים. הנטועים כתוך
 ריוח הראר להיות כין שורה
 לשורה :ערוביו ג::. כאילו
 אינה. שורה כי! שחי שורוח
 רואי! כאילו אינה והוו להו
 שש אמות ני! שורה לשורה
: רכל העומד ליעקר ז  ;לעיל ר
 כעקור דמי וחומרא היא גני

 כלאים ולעיר פג.;.
 הדר; עלך המוכר סירות
 בשעת היובל. בזמן שהיונל
 נוהג, שנל שדה אחוזה פדיונו
 שוה מגזירת הכתונ אתמ יפה
 ואחת רעה, אכל כזמן שאין
 היונל נוהג נפדיח כשדין
! י נ ו ז ע כע״  ;קדושין םא ו
 כה.!. נקעים. כמין גימוח

 ;קדושיו סא :!.

 הב: המוכר פירות פרה ששי בבא בתרא
 אמות על ו׳ ואומן בלק באלכסון כלי שימצא יפה אמ המתים שאס
 זה נמשך לפטם מזה או שהאחל מן הממיס קצר והאחר ארוך הרי
 נקל למצוא כולן באלכסון ואלכסון של ל׳ אמוח על ו׳ הרי ח׳ אמה
 טצל ו׳ על ו׳ הר ח׳ אמוח וכ׳ חומשין ה׳ על ה׳ הוי אלכסונן אממיס
 וה״ה ללי אמוח על שש הוי אלכסון
 אממיס למאי שנא ה׳ על ה׳ מארכע
 אמוח על ו׳ אילי ואילי חל שיעורא
 הוא הלכך אלכסון שניהן שוה ואילך
 מערה לא מבלק באלכסון כללקמן הרי
 ׳)נ אמה בחלל המערה א״צ לבדוק
 שאין קוכרין אלא ככומלים. ובססריס
 כמוכ כדאמר רב הונא 1קא:1 באלכסוכא
 דאמר לעיל ט חרוחא הכא נמי כו׳
 וקשיא לי כה טוכא חדא דהמס דרכ
 הונא בריה דרכ יהושע הוא ולא הוה
 קרי ליה גמרא רב הונא סחס ועוד
 לא הזטר למעלה לשון אלכסון אלא
 חרומא והגמרא אין דרך לשנוח אמ
 הלשון ועוד מה ראיה צריך להכיא
 משם הלא אין דומה מדידה אלכסון
 לכוטס דעטדא ט חרוחא כרחוק
 מזרח ממערב ועוד הא אוקימנא
 דברומא הוא ואמאי מייחי ראיה
 מברותא ואומר אני ששיבוש הוא אלא
 משוס דאמרן לעיל נשם] גבי מילמא דרב
 הונא בדה דרב יהושע כדאמר רב
 שישא בדה דרב אידי כניפלי הכא נמי
 כו׳ לכך טעו וכמכו גס ככאן אצל
 דברי רב שישא בדה דרב אידי כדאמר
 רכ הונא כו׳ ושיבוש הוא: י<ומקשינן אי
 הכי כיון דמצרכמ ליה לכדוק באלכסון
 גס מערה שניה שחוץ לחצר יבדוק
 באלכסון והוו להו אכתי כ״ב. ומשני
 חדא באלכסינא הוא דמחייבין ליה
 אכל לא החמירו כל כך לבדוק גס
 השניה באלכסון מאחר דכראשונה לא
 מצא כלום: רב שישא בריה דרב אידי

 הכא במאי עסקינן בניפלי. אין לפרש דלא חששו לכדוק כמערה
 שניה אלא עד כ׳ דלא החמירו כולי האי לבדוק רק למערה
 הנפלים מדפדך בתר הט מדהך בניפלי הנך נמי כניפלי משמע
 לאותו שמצא מוקמי בניפלי וקשה דהא קחני מארבע אמומ ועד ח׳

 ומערמ נפלים אינה אלא ו׳ וצ״ל לאף
 על גב דרישא אייד בגדולים מכל
 מקום הא דקחני ובודק ממנו ולהלן
 כ׳ אייד בניפלי ולא קאי אדשא:

 הדק עלך המוכר מידות
 דנקט
 דאפי׳

 רב שישא כריה דרב אידי אמר לעולם ר״ש
 היא והב׳׳ע בניפלי ומההא בניפלי הא נמי
 בניפלי תמני סרי הויין ההא בניפלי אמרינן
 תרתי בניפלי לא אמרינן ורמי דרבנן אדרבנן
כרם הנטוע (  ורמי דר״ש אדר״ש א<(דתניא) ג
 על פחות מארבע אמות ר״ש אומר אינו
 כרם וחכמים אומרים הרי זה כרם ורואין את
 האמצעים כאילו אינן קשיא דרבנן אדרבנן
 וקשיא דר״ש אדרבי שמעון דרבי שמעון
 אדר׳ שמעון לא קשיא יא) התם לא נטעי אינשי
 אדעתא ליעקר הכא זימנין דמיתרמא ליה בין
 השמשות ומיקרי ומנחי ליה דרבנן אדרבנן
 נמי לא קשיא הכא כיון דמינול לא מקרי קבר
 התם מימר אמר הי מינייהו דשפיר שפיר

 ודלא שפיר ליהוי לציבי:
 הדרן עלך המוכר פירות

 האומד ״לחבית בית כור עפר אני מוכר
 לך אהיו שם נקעים עמוקים
 עשרה טפחים או סלעים גבוהין י׳ טפחים
 אינן נמדדין עמה בפחות מכאן נמדדין עמה
 גואם אמר לו כבית כור עפר אפילו היו

 שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים או
 םלעים גבוהין יותר מעשרה טפחים הרי אלו
 נמדדין עמה: גמ׳ ייתנן התם יהמקדיש שדהו
 בשעת היובל נותן לו לבית זרע חומר שעורים
 המשים שקל כסף ההיו שם נקעים עמוקים י׳ טפחים או םלעים גבוהין י׳ טפחים

 אין
 אמר. הך סיפא נמי ר״ש היא וכגון דהני שלשה ממיס הוו ניפלי ומערה של נפלים ארכה שש ומערה השניה מ׳ אמה הד כ׳ אמה: ומקשי׳
 מרהא בניפלי פוי. והוה להו י״ח: מרי גניפלי לא אמריי. דדיו כאחפ לנפלים: ורמי דרבנן לוי. דלעיל ליה להו רואים ולר׳ שמעון אימ
 ליה רואין וגט כרס איסכא שמעינן להו: מיקרי ומנת ליה. כין שאר המפיס הנקכדן כסדרן ואהדר איפנייה ושמא נאנס או שכח: לא נטעי
 אינשי אדמסא למיעקרא. מטנחייס הלכך לשם כרס נטע הכל וכיון דלא נטע כהלכחו לא חשיכ כרס: אדעתא ״לטלו. לחזור ולפנותו משם
 הלכך לגמרי נקכרו לשם כולן ע״י הדמק באקראי כעלמא וכיון דאין זה מקומן לא חשכינן ליה שכונח קכרומ: הרם טביד איניש דנטע יותר
 מהשיעור דקםגר דשפיר שפיר ודלא שפיר ליהוי לציבי. כלומר הנטיעה שחקלוט וחצליח השאר ואוחה שלא חצליח אעקור ויהיה לעצים לשריפה:

 הדרן עלך המוכר פירות
 האומר לחבירו. כשיעור ביח כור עפר אני מוכר לך דהיינו לפי חשבון סאחיס כחצר המשכן דהיינו מאה על חמשיס ומכאן צא וחשוב
 לכימ כור ט״ו פעמים מאה על נ׳ שכיח כור הוא מומר והוא עשרה איפוח שנאמר (יחזקאל מה< כי עשרה הכהים חומר וכחיכ ושסז
 האיפה והכח חוכן אחד להן והאיפה שלש סאין נמצא כימ כור ל׳ סאין ולאו מקום הראוי לזרוע כור מבואה קאמר אלא לפי חשבון ששיערו
 חכמים כדפרישנא הכא >»(והוא בריבוע >« ארבע אמוח חסר משהו פחוח משליש רוחב אצבע ויתר על רוכע כנ׳׳ל): ביה כור עפר. כלומר
ד זטן ליה רד לוקח על החחחונה. ונראה  הראוי לזריעה אכל אם לא אמר עפר אפילו כולה סלעים הגיעו דשמא לבנומ בימ או למישטח בה פי
 כעיני דכיח כור קרקע אני מוכר לך אפי׳ כולו סלעים הגיעו: נקעים. כקעיס חריצים ונעיצים: אין נמדדין עמה. אלא נוחן לו כימ כור
 שלם מקרקע חלק דטון דעמוקים או גכוהין עשרה וכגון שרמבין ארבע על ארכעט< דהוו מקום חשוכ כפני עצמן אפילו לענין רשוח היחיד
 דשבח אין דעהו של אדם לקנוח שדה אחד ויהיה לו טורח כשחי שדוח לחרוש ולזרוע כשני מקומוח למעלה ולמטה כדמפרש כגמרא ןקג.]: פתות
 מיכן. בגובה או בעומק: נמדדין עמה. דאין שדה בלא טרשים ונקעיס פורחא ובטלי להו. ובגמרא נשם] מפרש דעד ארבע קבין בטילי בטח כור
 אכל טפי לא: פבית פור. משמע כמות שהוא כין סלעים כין עפר דהט משמע כבית כור עפר ולא בית כור עפר ממש: אפילו היו שם
 נקעים עמוקים כו׳ נמדדין עמה. דלהט אהני ככימ כור לטפויי הני. ומיהו אי הוי יוחר מד׳ קבין אין הלוקח מקבל דלהט אהני מאי דאמר
 ליה עפר דראוי לחדשה וזדעה בעינן. כן נראה בעיני: גמ׳ המקדיש שדהו בשעת היובל. בזמן שהיובל נוהג דאילו בזמן שאין היובל נוהג חנן
 כערכין דנפדה כשרו כדחגן נעיטן 1:0 המקדיש שדהו כשעה שאין היוכל נוהג אומר לו אח פחח ראשון כו׳ ובמקדיש שדה אחוזחו בחחלח היובל מייד. ולא
 גרסינן בשנת היובל דפלוגתא לאמוראי היא בערטן נכד.] המקדיש שדהו בשנת היובל עצמה רב אמר כו׳: נותן לבית זרע. קרקע הראר לזריעה:
 המשים שקל הסן*. כדכמיכ (ויקרא ס< ואם משדה אחוזחו יקדיש איש לה׳ והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים וגו׳ והיינו בית כור:

 אין

 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פכ״ח מהל׳
 מטרה הלי א סמג עשין
 פנ טוש״ע ח״מ סי׳ ריח

 סעיף א:
 נ ב מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעי׳ נ:
 ג ג מיי' שס הלכה ד

 טוש״ע שס סעי׳ ו:
 ד ד מיי׳ סייד מהל׳ ערטן

 הל׳ כ סמג עשין קלא:
 ה ה מיי׳ שס הלכה יג:

 בית בור עפר. נראה
 עפר לרבותא

 הכי פחוח מי׳ טפחים נמדדין עמה
 ולא כמו שפירש הקונטרס דאי לא
 אמר ליה עפר אלא ביח כור סמס

 אפי׳ כולן סלעים הגיעו:
 המקדיש שדהו. פי׳ בקונט׳
 דלא גרסינן כשנח
 היוכל דכשנח היוכל עצמה פליגי רכ
 ושמואל כפרק אין מקדישין (ערטן
 לף כי. ושסז ומיהו ברוכ ססריס
 גרסינן המם בסדר המשנה בשנמ
 היובל ר״ל דבשנמ היובל משמע שסיר
 שנה שאחר היובל ולא שנח ממשים
 ממש מדלא קחני בשנח היובל עצמה
 כדקאמר בפלוגמא דרב ושמואל ואע״ג
 דכמיב בשנמ היובל ישוב השדה
 וגו׳ והחס ע״כ בשנה היובל עצמה
 יש לחלק 8דלשון חורה לחוד דקרא
 לאו אורחיה לכמוכ עצמה והחס נמי
 יליף רב מדכחיב ואם משנח היוכל
 ושנה היובל בכלל ופריך ליה
 שמואל,) מי כחיב משנה היובל:

 אין

 רבינו גרשום
 ורב שישא כריה ררב אידי
 אמר לעולם מתני׳ מזירות
 דקתני בודק ממנו ולהלן
 כי אמה ר׳ ׳שמעון היא.
 ודקשיא לך אי ר״ש כ״כ
 הויין: הכא במאי עסקינן.
 דבחדא מן המערות איכא
 כוכין דניפלי ולא צריך
 כולי האי דהם מושכבין
 בשש אמות ולא צריך ח׳
 לבדוק במערה ולכ׳ אמה
 סליק חשבון משלם ו
 אמות מן המערה שביק
 בניפלי ו׳ מן החצר וה
 אמות מאידך מערה של
 אידך צד מן החצר הרי
 כ׳ אמה: ומקשינן מדהך
 מערה בניפלי מוקמת לה
 אידך מערה נמי בניפלי
 מוקמת לה אכתי בצר
 להו מכ• אמות ותמניסרי
 הויין ואכתי מתני׳ לא ר״ש
 היא: ומשני תדא בניפלי
 אמרינן וכוי: למימרא דר״ש
 אית ליה מאין דהכי קחני
 ברייתא דלעיל ורבנן לית
 להו מאין והא אפכא
 שמעי׳ להו. דתנן כרם
 הנטוע על פחות מד׳
 אמות בין שורה לשורה
 ר• שמעון אומר אינו כרם.
 ומותר להביא ורע אחר
 לשם וחכ׳׳א כוי. קשיא
 וכו׳. דר״ש אדר״ש לא
 קשיא התם משום הכי
 לית ליה רואין גבי כרם
 משום דלא נטעי אינשי
 כרם ארעתא למיעקר. וכיון
 דנטועה היא בפחות מד׳
 אינו חשיב כרם ומותר
 להביא ורע לשם דלא
 נטעי לה כלל למיעקר
 אבל גבי ברי״ דכוכין
 להיכא דמצאן רצופין
 ודאי לאו דעתייהו דאינשי
 לשבוקינהו הכי. דזמנין
 דמתרמי ליה בין השמשות
 של ערב שבת ומקרי וקברי
 ולאו אדעתייהו למשבקינהו
 הכי ומשכונת קברות הוא
 ושוב אירע טרדא ולא
 פינו ומשום הכי רואין
 כאילו אינן ובודק וכי
 תימא ה״נ איכא למימר
 גבי כרם דזימנ־ן דנטע
 להו אהדדי ולאו אדעתיה
 דנוטע למישבקינהו הכי:
 דרבנן אדרבנן נמי לא
 קשיא הכא. לגבי ברייתא
 היכא דמצאן רצופין משום
 הכי לית להו וואין דכיון
 דמינוול המת לא מיקרי
 קבר לדעת רבנן דמי
 תפר ליה והיכי מתרמי
 דהתם קברו להו ולית להו
 שכונת קברות ולא צריך
 למיכדק דהואיל דרצופין
 היכי מיתרמי דמיקברי כי
 האי גוונא. אבל כרם
 איכא למימר דרואין את
 האמצעיים כאילו אינן
 משום דדרכייהו דאינשי
 לנטוע כרם רצופין. דמימר

 אמר. הנוטע הי מינייהו דשפיר. כלומר איוה מהן שיהיה טוב לצורך גפן אשבקהו: ודלא שפיר אשקליה לציבי בעלמא ומשום הכי אסור להביא זרע לשם דככרם דמי: הדרן עלך המוכר פירות
 האומר לחבימ. סתם: בית כור עפר אני מוכר לך. מקום שיכול אדם לזרוע בו כור תבואה. להכי נקט עפר דבר הראוי לורוע: לא נמדדים עמה. משום דדבר תשוב בפני עצמו הוי ולא כגופה ישל קרקע דמי: אי
 אמר ליה כבית כור עפר אני מוכר לך. משמע כעין שהוא ואפי• היו שם נקעים וכו׳: תנן התם. במסכת ערכין: המקדיש את שדהו בשעה שהיה היובל נוהג ורצה לפדות פודה בית כור היינו חומר [שעורים]
 בחמשים שקל כסף כדכתיב אם משנת היובל יקדיש שדהו והיה ערכך לפי זרעו וגו׳ דהיינו לכל שנה של יובל סלע ופונדיון משום דמ״ט שנה הוי יובל ושנת חמשיס הוא יובל מ׳׳ט שקלים למ״ט שנים ושקל נ׳
 מתלקו לפונדיון שקל דהיינו סלע דהוי ד׳ דינר וכל דינר ו• מעות הרי כ״ד מעות בסלע וכל מעה ב׳ פונדיון הרי מ״ח פונדיון בסלע ושנת מ׳׳ט אין לה פונדיון והואיל ולא הוי דבר חשוב לא קפיד עליה כדאמר
 התם פונדיון זה מה טיבו וזה שפודה הכור בנ׳ שקלים היינו אם פודה בשנה ראשונה של יובל אבל אם פודה לסוף חמש או י׳ פוחת לו הגזבר מן הפדיון סלע ופונדיון לפי השנים שהיו בידו שנאמר ונגרע מערכף ומשום



 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ ה״ל מהל׳ ערכין
 הל׳ יג סמג עשין קלא:

 ז ב ג מיי׳ סכ׳יח מהל׳
 מטרה הל• א סמג עשין
 ככ טוש״ע מ״מ סי׳ ריח

 סעיף א:
 ח ד ה ו מיי׳ שס הלי כ

 טוש״ע שס סעיף כ:
 ט ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ג:

 רבינו גרשום (המשך)
 ותריץ הכי פחות מיכן ודאי
 נמדדין דהנהו נקעים דאינן
 עמוקין י׳ אפי• מלאין מים
 כאגני דארעא מיקרו. כלומ׳
 ספלים של קרקע ובגופה
 של קרקע דמו. וסלעים
 נמוכין מי׳ שידרי דארעא
 מיקרו. כלומר כמו שידרא
 שבקרקע משום הכי נמדדין
 אע׳׳ג דלא חזו לזריעה.
 גבי הקדש אמרינן בהאי
 גוונא.הכאגבי מקח וממכר
 דמתנ״ מאי. מי אמרינן הני
 נקעים דעמוקין י׳ משום
 הכי אין נמדדין דמלאין מים
 הן אבל לאו הכי נמדדין:
 אמר רב פפא אע״פ שאין
 מלאין מים. הואיל דעמוקין
 י• אין נמדדין משום דאין
 אדם רוצה שיתן מעותיו
 בשביל שדה אחת ויראו לו
 ב׳ וגי מקומות אבל פחוח
 מיי נמדדין משום דהנהו
 שדרי ואגני מיקרו דאפי׳
 מלאין מים נמדדין: מתקיף
 לה רבינא. והיכי מצית
 למימר דהכא במתני׳ במאי
 עסקינן דאע״ג דאין מלאין
 מים אין נמדדין. והא דומיא
 דסלעים קתני מה סלעים
 דלאו בני זריעה נינהו.
 אבל אי לאו מלאין מים
 לעולם נמדדין הואיל דחזיין
 לזריעה כי היכי דגבי הקדש.
 ומהדר ליה לעולם אע״פ
 שאין מלאין מים אין נמדדין
 משוס שאין אדם רוצה
 שיתן מעותיו כוי ויראו
 לו ב׳ וג׳ מקומות ודקא
 קשיא לך הא דומיא דסלעים
 קתני וכוי. כי קתני דומיא
 דסלעים אפחות מיכן קתני
 דקתני מתני׳ פחות מיכן
 נמדדין עמה אע״ג דמלאין
 מים הן ולאו בני וריעה
 נינהו משום דאגני דארעא
 מיקרו. אבל גבי רישא
 אע״פ שאין מלאין מים
 אין נמדדין וכדפרשי׳: קתני
 מתני׳ פחות מיכן נמדדין
 עמה אמר ר׳ יצחק סלעים
 וטרשים שאמרו. דפחות
 מיכן דנמדדין כשהן בת ד׳
 קבים ׳שהן גופן הסלעים אם
 יהי׳ מקובצין ביחד לא יהו
 יותר מבית זרע ד• קבים
 מחזיקים בשדה לא הוי
 דבר חשוב באנפי נפשייהו
 ובגופה של קרקע דמיא
 אבל מחזיקין בשדה יותר
 מד׳ קבין הוי דבר חשוב
 אע״ג דנמוכין טפי אין
 נמדדין: אמר רב עוקבא.
 אימתי קתני ר׳ יצחק ד׳ קבין
 דנמדדין והוא שמובלעין
 הנהו טרשין בבית זרע ה׳
 קבין הואיל דהנך טרשים
 דד׳ קבין מפוזרין בה׳ קבין
 לא הוי חשיבי בפני עצמן
 ונמדדין עם השדה וכל שכן
 אס מובלעין בתוך ו• קבין
 או ז׳ או ח׳ אבל אי מובלעין
 בבציר מהי קבין לא הוי
 מפוזרין כל כך והוי השיבי
 בפני עצמן ואין נמדדין.
 ור׳ חייא מחמיר טפי מרב
 עוקבא דר׳ חייא בעי דליהוו
 טרשין דד• קבין מובלעין
 מפוזרין ברובה של שדה
 ואמטול הכי נמדדין עמה
 אבל אי מובלעין במיעוטה
 של שדה אע״ג דמפוזרין
 בה׳ קבין או בוי אין נמדדין
 עמה דדבר חשוב בפני
 עצמו הוא: בעי ר׳ חייא.

 להיכא דמובלעין הן כולן טרשין כרובה של שדה פשיטא לי דר׳ יוחנן דאמר דודאי נמדדין דלא חשיבי בפני עצמן. אלא הא
 מבעיא לי אי רובן של הנהו טרשין הללו במיעוטה של שדה מהן מי אמרינן הואיל דרובן של טרשין במיעוטה של שדה כמאן
 דאיתנייהו כולן דמי ואין נמדדין דדבר חשוב בפני עצמו או דלמא הואיל דליתנייהו כולן הנהו טרשין במיעוטה של שדה לא הוי
 דבר חשוב ונמדדין דכמפוזרין דמי. והיכא דרובן דסלעין במיעוטן של שדה מיעוטן דסלעין ברובה של שדה וחדא מילתא היא:
 בעי ר• ירמיה. בין אליבא דרב עוקבא דאמר שמובלעין בה׳ קבין משום הכי נמדדין עמה וכל שכן אי מובלעין בטפי מהאי שיעורא
 דנמדדין בין אליבא דד׳ חייא דאמר שמובלעין ברובה של שדה נמדדין אליבא דכולהו קא בעי ר׳ ירמיה אם עשויין הנהו סלעים

 מםורת הש״ם
 א) [ערכין כה.], נ) [פירוש
 חרי וקכ והיינו שלשה קכין
 שהיא חצי סאה. ערוך], ג) 1פי׳
 מקום אשכור! מלשון שררך
 אג! הסהר. ערוך], ד) נ״א
 ל״ג, ה) כ״מ דף כה.,
 1) [כחוקוחיפרק י], !)[ויקרא
 0], ח) רש״ל, ט) [כשני
 רש״ש], י) ט׳ רכעין מפוזרין
 נמיעוטה של רונ השדה שהוא
 ז׳ סאין כצ״ל רש׳׳ל, כ) [צ״ל
 כמי], ל) [צ״ל ככחי ערי
 חומה], מ) [צ״ל החוכר ד׳ לא.

 ושס מוס׳ ד״ה מני],

 תורה אור השלם
 1 ואם משדה אחזתו
 יקדיש איש לין וךזןה ערכך
 לפי זרעו זרע חמר שערים

 בךומשים שקל בסף:
 ויקרא כז טז

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם ד״ה כעי רכ חייא
 וכו׳ אכל אס רובן של ד׳ קכין

 כצ״ל וחיכח שלה נמחק:

 מוםף רש״י
 אין נמדדין עמה. והן
 נפדי! נשורן יהשאר לפי
 חשכון חמשיס סלעיס לניח
 כור :ערכין כה:. לקדשו
 באנפי נםשייהו. נהי
 דנהד• ארעא לא קדשי
 להיוח נמדדים כקרקע שוה
 להיוח קטסרס שלהן נמדד
 לעלוח כחשכון, נקדשו כאנפי
 נפשייהו להיומ נמדדין לפי
 מה שישכהן, ולא יעלה מדרון
 שלהן בחשבון 1קדושי1 סא <
 יליפרקו נמי לפי חשכון
 חמשיס לכיח כור ומה הנאה
 יש כמה שאין נמדדים עמה,
 הא אינהו נמי הט מיפרקי
 וערכיו כה.). שדה מה
 ת״ל. יהוה ליה למכמכ ואס
 מאחחמו יקדיש איש וגו׳
 וכמכ ואס משדה אחחחו
 !קדושיו סא.!. בענין הזה.
 כדי ורע חומר שעורים •:שם!
. ן כהי  כיח כור שלם !עוכי
 לתך. חצי כור, תרקב.
 חצי סאה, חרי וקכ דהיינו
 שלש קכין שהן חצי סאה
 !שס:.. דלאו בני זריעה
 נינהו. יכחכ הכחונ זרע
 ומידי דלאו כני זריעה מנהו
 אינן נפדים כדמיס הללו
 אלא כשורה !קדושיו סא ו.
 דומיא דסלעים. שסמס
 סלע אין ראר לזריעה,
 לקשה הוא !שם!. נגאני
 דארעא מיקרו. הנקעים
 קרויין אגנומ הקרקע, שהמיס
 מממצין צחוכן כמו (שמוח
 כד) רשס נאננומ!שם< נקעים
 פחוחין מי׳ נגאני לארעא,
 ספליס של קרקע שהמיס
 מחכנסין שס ועל שס הקרקע
 הס נקראים ואינן חשוכי!
 כפני עצמ!, וסלעים הנמוטן
 מעשרה שדרי דארעא
 מיקרו. כמו שדרה של כהמה
 שגכוהה !ערכי! כה.) מקום
 הסלעים אי! להם שס סלעיס
 לעצמן אלא על שס הקרקע
 הס נקראים, שידראוח

! םא.!. , ! ׳  הקרקע (קדו

 רבעו גרשום
 הכי אתא לאשמועינן דאי
 שויא אותה שדה טפי או
 גריעא טפי אינה נתשבת
 לעולם אלא חומר בנ׳ שקל
 כסף: אינם נמדדים עמה.
 ומשמע דאינם מקודשים
 ואמאי לא הוין מקודשין.
 ליקדשו הני נקעים והני
 סלעים באנפי נפשייהו בלא
 מדידה. וכי תימא כיון דלא
 הויין הנהו נקעים וסלעים

 בית כור ומשום הכי לא יקדישו והא תניא הא דכתיב ואם את שדה מקנתו וגו• ומה ת״ל א) שדה הא כבר אמר ואם את שדה מקנתו
 לפי שנאמר זרע חומר שעורים דהיינו כור אין לי דמצי למיםרקיה אלא שהקדיש בענין הזה זרע חומר. מנין לרבות לתך חצי כור
 חצי תרקב קב וחצי ואפי׳ רובע הקב ת״ל שדה מכל מקום והני סלעים והני נקעים ליקדשו באנפי נפשייהו. ואמר רב עוקכא בר
 חמא משוס הכי אין מקודשין ואפי׳ באנפי נפשייהו דבנקעים מלאים מים עסקינן דלאו בני זריעה נינהו. וגבי הקדש בעינן ראוי
 לזריעה דכתיב זרע חומר: דיקא נמי. דמלאין מים מדקא מדמי לסלעים דלאו בני זריעה משום הכי לא מקדשי אפי• באפי נפשייהו
 ש״מ: אי הכי. דלאו בני וריעה אפי• פחות מיכן עמוק י׳ וגובה י׳ נמי לא ליקדשו הואיל ולא חזיין לזריעה ואמאי נמדדין עמה.

 בית כור פרק שביעי בבא בתרא הג.
 אין נמדדין עמה. לפי חשכון הכתוכ כפרשה וליכא למימר אין נמלרין
 עמה דלא קדשי כלל דהא מנן כשלהי המוכר את הכית (לעיל
 לף עא.) המקדיש את השדה הקדיש את כולן אפיי כור וגת כ״ש סלעים
 ונקעיס כפ״ה ועוד דא״כ מאי הוי פריך כמר הט והמניא שדה כר המס
 ודאי קדשי לפי שמקדישו כפירוש אכל
 הכא שאין מקדיש כפירוש לא קדשי כלל:
 ואמאי ליקדשו באפי נפשייהו. פי׳
 הרשכ״ס כמקדיש שתי
 שדות שיכול לפדות זה כלא זה ואין
 נראה לר״י דא״כ אפי׳ כשדה אחד
 יכול לפדוח חציו לפי חשכון כיח זרע
 חומר שעורים דנשדה אחוזה אמר
 כפ״ק דקדושין (לף כא. ושם) דלכ״ע
 פודה וגואל לחצאין ולא פליגי המס ר׳׳ש
 ורכנן אלא ל)(כשדה מקנה) ולא כמו
 שפ״ה כפ׳ ״)(המקדיש) שדהו(ערטן לף
 כל!) דפליגי כשדה אחוזה ונראה לר״י
 דה״פ וליקדשו כאפי נפשייהו כלומר היכי
 אמרח דלפי שהן נחשכיס כפני עצמן
 אין נמדדין עמה ליקדשו אע״ג דהן
 נחשכין כאפי נפשייהו: אי הכי אפי׳
 פחות מכאן נמי. לשון אי הכי מגומגם
 דמשמע דאי לאו דאוקימנא כנקעין
 מלאים מיס הוה אחי שפיר והא מסלעים
 לעולם איכא למיפרך שאינן רארן
 לזריעה דהשמא נמי פריך מינייהו
 מדאיצטריך לשנויי שידרי דארעא מיקרו
 ומיהו ככמה מקומוח מצי למימר
 ולטעמיך ולא קאמר ועוד אומר ר״י
 דמעיקרא לא ס״ד דכעינן שיהא ראר
 לזריעה אלא אפי׳ לא יהא ראוי לזריעה
 קדושה לפי חשכון כיח זרע חומר
 שעורים ומשוס הט הוה אחי שפיר
 דסחומ מכאן הוי הכל שדה אחח
 חשוטן כפני עצמן אכל השחא דקאמר
 דבעינן ראוי לזריעה אפי׳ פחומ מכאן נמי: כי קתני נמי רומיא
 דםלעים אפחות מכאן. אע׳׳פ שדוחק עצמו לומר כן אפחוח מכאן מכל
 מקום שפיר קאמר לעיל דיקא נמי דמשמע טפי דאגכוהיס עשרה
 קחני דומיא דסלעיס דהא כרישא הוא דקחני סלעים ונקעיס:

 אס

 אין נמדהין עמה פחות מכאן נמדהין עמה
 6׳ואמאי לקדשו באנפי נפשייהו וכי תימא כיון

 הלא הוי בית כור לא קדשי והא תניא שדה
 מה ת״ל לפי שנאמר 1זרע חומר שעורים
 בחמשים שקל כסף אין לי אלא שהקדיש
 בענין הזה מנין לרבות לתך וחצי לתך סאה
 נ<תרקב וחצי תרקב ת״ל שדה מכל מקום אמר

 רב עוקבא בר חמא אהכא בנקעים מלאים מים
 עסקינן דלאו בני זריעה נינהו דיקא נמי דקתני
 דומיא דסלעים שמע מינה אי הכי אפי׳ פחות
 מכאן נמי הנהו ג,נגאני דארעא מיקרו שדרי
 דארעא מיקרו הכא מאי אמר רב פפא באע״פ
 שאין מלאים מים מאי טעמא אין אדם רוצה
 שיתן מעותיו במקום אחד ויראו לו כשנים
 ושלשה מקומות מתקיף לה רבינא והא דומיא
 דסלעים קתני מה םלעים דלאו בני זריעה נינהו
 אף הני נמי דלאו בני זריעה נינהו כי קתני
 רומיא דסלעים גאפחות מכאן: ״(פחות מכאן
 נמדהין עמה): אמר ר׳ יצחק יטרשים שאמרו
 בית ארבעת קבין אמר רב עוקבא בר חמא
 ״והוא שמובלעין בחמשת קבין רב חייא בר
 אבא אמר רבי יוחנן י והוא שמובלעין ברובה
 של שדה בעי רב חייא בר אבא רובן במעוטה
 ומעוטן ברובה מהו ׳תיקו ה<בעי רבי ירמיה

 כשיר
 וגכוהין עשרה או עמוקין

 אין נמדדין עמה. לפדוח לפי חשבון זה הקצוכ כסרשה דמשיכי שדה
 כפני עצמן וטון דלא הוה שדה זרע כדלקמן דמוקמינן לה כנקעיס
 מלאים מיס אין נפדין אלא בשוריהן. וכתורמ כהניסי) מפיק לה מקראי
 ואם משנמ היובל יקדיש שדהוי) מה מ״ל מנין אמה אומר היו שם נקעים

 עמוקים כו׳ שאין נמדדין עמה מ״ל
 שדהו. וליכא למימר אין נמדדין עמה
 דלא קדשי כלל דהמנן בשילהי המוכר
 את הכית (לעיל לף עא.) המקדיש אמ
 השדה הקדיש את כולן אפי׳ כור וגת
 וכ״ש נקעים וסלעים: פתומ מכן נמדדין
 ממה. ונפקא לן כתורת כהניס ואם
 אחר היוכל יקדיש שדהו מה ת״ל מנין
 אמה אומר היו שס נקעים עמוקים
 סחוח מעשרה או סלעים גכוהיס
 פחות מי׳ טפמים הרי אלו נמדדין עמה
 ח״ל שדהו: גמדדין עמה. לפדוח לחשכון
 סלע ופונדיון לטח כור לשנה: ואמאי.
 אין נמדדין לפדוח לפי חשכון: ליקדשו
 באפי נסשייהו. כלומר אס אין רוצה
 למודדן עמה לפי שהן שדה משוכ
 כפני עצמן רכול לפדוח כל אחד ואחד
 כפני עצמו כמקדיש שמי שדוח שיכול
 לפדומ זה כלא זה ליקדשו מיהא באנפי
 נפשייהו שכשירצה יפדה אומן הנקעים
 כפני עצמן לפי חשכון כימ זרע חומר
 שעורים כנ׳ שקל כסף כדין שדה אחוזה
 ואמאי קמני אין נמדדין דמשמע כלל
 וכלל אינן כקדושח חורמ שדה אחוזה
 אלא קדושח דמים לסדוח כשווייהן: וכי
 הימא היון דלא הוי ביה כור. אוחן
 הנקעים: לא קרישי. כפני עצמן כתורת
 שדה אחוזה אלא לפדות כשווייהן כשדה
 מקנה ומשוס דגכי שדה אחוזה זרע
 חומר שעורים כתיכ: והתניא. כחורח

 כהניס גבי שדה אחוזה דכחיב ואס גאל יגאל אמ השדה המקדיש אוחו
 שדה מה מ׳׳ל שיכול אין לי אלא המקדיש כיח כור שגואל כענין הזה
 הקדיש כיח לחך כימ סאה כימ קכ מנין מ״ל שדה מכל מקום הט מימניא
 בחורח כהנים: דלאו בני זריעה נינהו. ולא קרינא להו כיח זרע הלכך
 אין נמדדין עמה אלא ״)[בפני עצמן] לפדוח בשווייהן: אי הכי. טון
 דטעמא משום דאינן בני זריעה אפי׳ פמומ מי׳ נמי לא יהו נמדדין עמה

 נגאני דארעא. טקועי הקרקע ואין להם שם כפני עצמן וטון דעיקר השדה ראוי לזריעה הרי כל השדה נקרא טמ זרע דהנהו נגאני בטילי
 לגט שדה: שידרי. גבשושיומ שאי אפשר לקרקע להילקט במלקט ורהיטני שלא יהו בה בקועיס וגבשושיוח: נגאני. אנקעים קאי ושידרי קאי
 אסלעיס: הכא מאי. נקעים עמוקים י׳ דמחניחין גבי מטרה דקחני נמי אין נמדדין עמה מי מיירי נמי בנקעיס מליאין מיס דומיא דסלעיס
 והלכך לא הוו בכלל כימ כור עפר אכל אי הוו רארן לזריעה נמדדין עמה כדאמרן גט הקדש או דלמא לא דמי מכירה להקדש דאין
 אדם רוצה כדלקמן: אין אדם רוצה. הלוקח וגם המוכר יודע היה שלדעח כן קונה הלוקח הלכך עליה דמוכר רמיא לגלויי שימכור לו
 בשני מקומומ וטון דלא פירש לא מקבל לוקח: השני מקומות. בשניט) שדוח דאיכא טורח מרובה בחרישה וזריעה וקצירה בשני שדוח יוחר
 משדה אחד גדול טחד: אפחוס מיכן. כלומר משוס סיפא דקמני פחומ מכאן נמדדין עמה מנא רישא נקעים וסלעים דלאו בני זריעה נינהו
 לאשמועינן דהיכא דהוו פחוח אע״ג דלאו כני זריעה נינהו נמדדין עמה. ומיהו רישא דקמני דומיא דסלעיס הוא הדין נמי אי לא הוי דומיא
 דסלעיס אין נמדדין עמה כיון דהוי מקום חשוכ כפני עצמו דאין אדם רוצה כוי. וגבי הקדש דאמרן לעיל דיקא נמי דקתני דומיא דסלעיס
 שפיר קדייקא דומיא דסלעיס דאילו ה״נ גט מכירה כעל כרחנו רישא דומיא דסלעיס קמני כשאינן ראויס לזריעה אלא שאנו דוחקים
 למרץ ה״ה כראויה לזריעה והא דנקט שאין רארן לזריעה דומיא דסלעיס משוס סיפא נקט לה ומכל מקוס דומיא דסלעיס קמני: טרשין
 שאמרו. במחניחין פחוח מיכן נמדדין עמה והוא הדין לנקעים מלאים מיס דלא חזו לזריעה ה״מ דנמדד כגון דלא הוו אלא בימ
 ארבעח קבין כין כולן ט מצרפח להו כההוא טח כור והוא הדין לקטים כחצי כור אבל טפי מד׳ קבין לא מקבל לוקח דהא ביח כור
 עפר אמני ליה מוכר ללוקח וכולי האי לא מחיל איניש: והוא שמוגלעין. הנהו ארבע קבין: בתמשמ קבין. שמפוזרין ככל חמשח קבין
 וכל שכן אס מפוזרין יוחר כגון בששה או כז׳ קטן דכטילי אכל אם אינן מפוזרין אלא כד׳ קטן ומחצה כמו שמכונסץ דמו ולא בטילי
 ואין נמדדין עמה דכאבן אחח רחבה ד׳ קבין דמי. ודוקא ד׳ קטן אכל פחוח מד׳ קטן כיון דאין גכוהין עשרה אפילו הוו סלע אחח
 נמדדין עמה: רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן. אפילו מובלעין בטפי מה׳ קטן כרצופיס דמו ואין נמדדין עמה וכל שכן כה׳ קטן
 דאין נמדדין עמה עד שיהו מובלעין כרוכה של שדה כגון דבית כור הוי ל׳ סאין ורובן הוי ט״ז סאין וד׳ קבין היינו ט״ז רבעים רבעי
 הקב נמצאו ד׳ קבין המובלעין ברוכה של שדה היינו רוכע לכל סאה אכל טוחר מרוכע לסאה חשיט כמטנסין ולא בטילי ואין
 נמדדין עמה: בעי רב תייא בר אבא. כהך מילחא דרכי יוחנן דאמר והוא שמוכלעין כרוכה של שדה פשיטא לי דאם מפוזרין כל הארבע
 קבין בכל רוכה של טמ כור כשוה כגון רובע לסאה ט״ז רבעין לט״ז סאין דבטל אלא הכי קמבעיא לי אס רובן של ד׳ קבין דהיינו ')ט׳
 רבעין בז׳ סאין ומיעוטן של ארבע דהיינו ז׳ רבעין מפוזרים ברובה של רוב השדה שהן ט׳ סאין דהיינו ז׳ רבעים בט׳ שאין מהו מי אמרינן
 טון דרובן של ארבע קטן מכונסין הן ואין מפוזרין כראוי משוס דהוו חשע רבעין בז׳ סאין ולפי חשבונו של ר׳ יוחנן רובע לכל סאה בעינן
 ')נמי שכל הארכע קטן [אין] מפוזרין כראוי דמי ואין נמדדין עמה או דלמא כיון דכין כל הארבע קבין מפוזרים ברוב כל השדה דהיינו ט״ז
 רכעין כט״ז סאין שפיר דמי ולא קפיד ר׳ יוחנן אלא שיהו כל הארכע קטן מוכלעין כרוכה של שדה ולא אחא למעוטי אלא היכא דכולן
 במיעוט שדה דהוו כולן רצופין יומר מדאי אבל אם (א) רובה של שדה ד׳ קבין רצופין ומיעוטן מפוזרין יפה וכגון שכין כולן מופסין
 רוכ השדה שפיר דמי ונמדדין עמה. כן נראה כעיני ועיקר: והכי גרסינן רובן במיעוטה ומיעוטן ברובה מהו תיקו. ומדא בעיא היא:

 כשיר

 א) נראה דצ״ל ומה מ״ל אשר לא משדה אחוזחו הא ככר אמר וכוי כצ״ל ומיהו כח״נ מסיק לה מקרא לואס גאול יגאל וגוי ונמ״ש הרשנ״ס.



 מםורת הש״ס
 א) כמונוח לף צח. [לעיל יא.],

 ב) נאי כעין רש׳׳שו,

 הגהות הב״ח
 (א) תוס»ות ל״ה אס היה
 וכו׳ כיח ארכע קבי( והיא
 שמובלעץ בחמשת קבץ
 אבל כפחות מה׳ קבין אינו
 נמדד עמה משמע כסתות

 מדי:

(  רבינו גרשום (המשר
 והוי הפסק ונמדד הסלע
 עם השדה או דלמא כיון
 דלא מיתחזי עפר דמפסיק
 וצונמא סמוך למיצד לא הוי
 הפסק וחשיב בהדי מיצר
 ואין נמדד: פיםקא האומר
 לחבירו בית כור עפר אני
 מוכר לך מדה בחבל. כלומר
 כמו שמודדים בחבל שאינו
 לא יותר לא חסר: פיתת
 הימנו כל שהוא ינכה לו
 הלוקח למוכר מן הדמים
 כנגדן: הותיר לו כל שהוא
 יחזיר לו הלוקח למוכר מה
: ואם אמר לו  שהותיר לו
 המוכר בית כור עפר אני
 מוכר לך הן חסר הן יתר.
 כלומר או במעט חסר או
 כמעט יותר אפילו פיחת
 רובע הקב בקרקע לכל סאה
 של כור או הותיר רובע
 לסאה הגיעו ואינו חוור
 הלוקח דהיינו לכור בית
 זרע ז• קבין ומחצה דלי
 םאין יש בכור ל׳ רביעיוח
 של קב היינו ז׳ קבין ומחצה
 וכיון דלא הו־ בית זרע
 בוי קבין ומחצה או וכיון
 דלא הויא היא פחות הדבר
 תשוב הגיעו אבל יותר מיכן
 שפיתת יותר מרובע לסאה
 או הותיר לו המוכר ח׳
 קבין שלמין או יותר יעשה
 המוכר חשבון לגבי לוקח
 ויחזור לו כל העודף על
 הכור הואיל וטעה יוחר מזי
 קבין וחצי: מה הוא מחזיר
 לו. הלוקח למוכר מעות:
 ואם רצה. המוכר: מחזיר
 לו. הלוקח מה שהותיר לו
 מן הקרקע: ומפני מה אמרו
 מחזיר לו מעות כדי ליפות
 כחו של מוכר. שאם רצה
 הלוקח להחזיר לו קרקע
 ילא מעות יכול המוכר
 לטעון ולומר הואיל שאין
 בו באותו ייתור שיעור
 שדה מה אעשה ממנו אין
 ראוי לכלום דעד ט׳ קבין
 חשוב שדה פחות מיכן לא
 משום הכי מחזיר לו מעוח
 אם ירצה המוכר דברשותיה
 תליא מלתא ואם פיחת
 המוכר ללוקח יותר מרובע
 לסאה ברשותיה דמוכר הוא
 אם רצונו להחזיר לו קרקע
 להשלים כל הכור יעשה
 דלא מצי למיטען לוקח מה
 אעשה מההוא קרקע הואיל
 דלית ביה שיעור דאיהו מצי
 למיערב בהדי קרקע דקנה
 הוא ואם רצונו דמוכר יתזור
 ללוקח מעו׳ אבל אם שייר
 בשדה בית ט׳ קבין הואיל
 דאית בזה שיעור שדה
 יחזיר לו הלוקח השדה
 ממש אותו בית ט׳ קבין
 הואיל דאית ביה שיעור
 יחזיר לו הלוקח ולא מצי
 מוכר למיטען למאי חזיא לי
 דודאי חזיא דשדה היא. ואם
 שייר בגינה נמ־ שהותיר
 לו המוכר בית חצי קב
 אם רוצה הלוקח מחזיר
 לו למוכר אותו ביח חצי
 קב בעל כרתו ולא מעות
 דחצי קב תשיב גינה כדאמר
 בפ״ק אין חולקין כוי ולא
 את הגינה עד שיהא בה
 חצי קב לזה וחצי קב לזה
 וכדברי ר׳ עקיבא עד שיהא
 בה בית רובע קב לזה ובית
 רובע קב לזה דבהכי חשוב
 גינה אליבא דר׳ עקיבא
 משום דת׳׳ק סבר סאתים
 כחצר המשכן היינו דין גינה
 ומש׳׳ה אמר חצי קב דהיינו

 רובע לכל סאה כדאמרן לעיל ור״ע חשיב דין גינה סאה הלכך [יחזיר לו] רובע ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אם הותיר
 לו על ז׳ קבין ומחצה רובע אלא כשהוא בא להחזיר מחזיר לו כל המותר שהותיר יותר על הכור: איבעיא להו. מתני׳ קתני
 להיכא דאמר ליה מדה בחבל אני מוכר לך פיחת כל שהוא ינכה הותיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר והן יתר כוי
 והא קמיבעיא להו היכא דאמר ליה בית כור סתמא אני מוכר לך ולא הזכיר לא מדה בחבל ולא הן יתר הן חסר מאי.

 עין משפט
 נר מצוד!

 י א מיי׳ פכ״ת מהל׳ מטרה
 הל׳ כ סמג עשין ככ
 טוש״ע ת״מ סי׳ ריס סעיף

 נ:
 יא ב ג ד מיי׳ שס הל׳ ג

 נווש״ע שס שעיף ה:
 יכ ה מיי׳ שס הלי נ

 טוש׳׳ע שס ס״ד:
 ינ ו מיי׳ שס הל׳ ה׳ טיש״ע

 שס ס׳׳ז:
 יד ז מיי׳ שס הלי ו טוש״ע

 שס ס״ח:
 טו ח ט מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש׳׳ע שס סעיף ט:
 טז י מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף י:
 •ז כ מיי׳ שס הלי ט טיש״ע
 שס סעיף יכ ועיין

 כהג״ה:
 יח ל מיי־ שס הצ׳ 1 ט
 טיש״ע שס סעיף י

 וסעיף יכ:

 רבינו גרשום
 כשיר. אע׳׳ג דמובלעין הן
 בה׳ קבין אין נמדדין או
 דלמא הואיל דמובלע בגוף
 הי קבין אע״ג דלא מצי
 למיזרע בינתייהו נמדז־ין
 והם הכי נמי אליבא דר׳
 חייא מי אמרינן להיכא
 דעשוין כשיר ומובלעין
 ברובה של שדה הואיל
 דלא מצי למיזרע בינתיים
 אע״ג דמובלעין ברובה אין
 נמדדין או דלמא הואיל
 דמובלעין נינהו ברובה
 של שדה אע״ג דלא מצי
 למיזרע נמדדין והם הכי
 נמי קא מיבעיא ליה אליבא
 דכולהו אי עבדא כשורה
 או כאיצטדינין או דרף
 עקלתון מהו. מי אמרינן
 הואיל דלא מצי למזרע
 בינתייהו אין נמדדין או
 דלמא הואיל דלא הוי אלא
 למר כדאית ליה ולמר
 כדאית ליי ולית בהו אלא
 כשיעודייהו נמדדין אע״ג
 דלא מצי למיזרע בינתייהו
 תיקו: תנא אם היה סלע
 יחידי אפיי כל שהוא אין
 נמדד עמה. הכי פירושא
 דמתנית׳ פחות מיכן נמדדין
 שאם לא היו גבוהין אלא
 ט׳ טפחים או ח׳ או ו׳
 או ו׳ או ה׳ או ד׳ או ג׳
 נמדדין ולדברי הכל פחות
 מגי כלבוד דמי ואחא ר׳
 יצחק לפרש מתני׳ שאם
 היו בית ד׳ קבין נמדדין
 הואיל דמפוזרין נינהו והם
 הכי נמי כר׳ עוקבא ור־
 חייא למר כדאית ליה
 ולמר כדאית ליה הואיל
 דבשדה מפוזרין נינהו אבל
 אם היה סלע יחידי אבן
 אחת מרוחבת בשדה לא
 בעיי לכל השיעורין דודאי
 אין נמדדין עמה ואפי׳
 אינה גבוהה מן הקרקע
 אלא כאצבע אין נמדד
 עמה דמתני׳ דקתני פתות
 מיכן נמדדין היינו להיכא
 דמפוזרין נינהו אבל אם
 הוא סלע יחידי לא אמרינן
 דפחות מג׳ כלבוד דמי
 ובגופה של קרקע דמי אלא
 הואיל דבצד אחד הוא ביחד
 מקום חשוב הוא בפני עצמו
 ואין נמדד ואליבא דכולהו
 אמוראי דלעיל קחני לה:
 ואם היה סמוך למיצר.
 לדרך שבין השדות אותם
 סלעים אע״פ שאין גבוהין
 אין נמדז־ין עם אותה קרקע
 דהואיל דסמוך למיצר הן
 כשם ששייר המיצר ולא
 מכר כך שייר הסלעים
 ומודד לו מן הסלע ואילך:
 בעי רב פפא אם עפר. קרקע
 מפסיק בינתים בין הסלע
 למצר מהו מי אמרינן הואיל
 דסמוך למיצר הוו הנהו
 סלעים אותה הפסקת קרקע
 לא הויא הפסקה ושדינן
 להו בתר מצר ואין נמדדין
 או דלמא כיון דעפר מפסיק
 בינתיים לא תשיבא ליה
 כמאן דסמיך למצר ממש
 הוא ונמדד עמה דלא שיירן

 עם המצר: בעי ר• אשי. אם תמצא לומר להיכא דמפםיק עפר במתים הוי הפסקה ונמדד עמה הא קא מיבעיא לי אם
 עפר מפסיק למעלה בין הסלע למיצר וצונמא מלמטה ותחת העפר מקרב הסלע למיצר מהו מי אולינן בתר העפר הנראה
 שמפסיק והויא הפסקה ונמדד עמה או דלמא כיון דמתחת העפר מגיע צונמא הסלע למיצר לא חשוב הפסקת עפר ואמרינן
 דשיירה עם המיצר ואינו נמדד. וכן נמי עפר מלמטה חחת הצונמא ומגיע עד המיצר וצונמא מלמעלה אזלינן בתר עפר

 קג: בית כור פרק שביעי בבא בתרא
 השיר מהו. אם היו מוכלעין כרוכה של שדה ולא כריכוע כעיףי חצוכה דהתס ודאי שפיר מזדרע כינתייהו שתי וערב וכשיגיע אצל הסלע

fcf# • ה ז ל V כ י כ י פ ו ש ה י י ת נ י ע 3 ר ל  יגביה מחרישתו מעט עד שיעכור הסלע רחזור ויחרוש אלא שעשוין כאצעדה דלא מז
 ואס תמצי לומר דהכא נמי נמדדין עמה: כשורה מהו. דכל כנגד השורה אינו יכול לחרוש ולזרוע השדה וכל חרישוח בעינן שחי >» ^

V, וערכ כשורה מה ::::::: ומיהו על ידי הדחק יכול לחרוש. ואס תמצי לומר דכשורה נמדדין עמה: איצטדינין. דלא 
CV מזדרע שפיר כמו שורה 

 מהו אס ברובה של שדה מפוזרין כעין
 אם היה סלע יחידי אפיי כל שהוא כשיר מהו כשורה מהו איצטדינין מהו דרך קרני שור האיצטדין מה. איצטדין

Y א  כר. פי׳ רבינו חס סלע יחילי עקלתון מהו אתיקו תנא באם היה סלע יחידי וכן כולן אחרון אחרון ל
 היינו שיש לו שם לור סלע פלוני הלכך אפי׳ כל שהוא אין נמרה עמה גואם היה סמוך מזדרע שסיר כראשון:

ב עקלתון. כזה: י ר ע ה ב מ ד ע ד מ ן נ י א א ן ה ל ש ׳ כ י פ ר א צ מ  אפי׳ הוי כל שהוא ואפי׳ כאמצע השדה ל

^ v פפא מופסק עפר בעתים מהו יתיקו בעי רב אשי ™ : נ י ב ר ר מ י י א י ע ה י " ל ע ל מ י נ י  א

י יתידי כו. אממני׳ י עקלתון > ״ ׳ ״ L . ״ ״ י L ״ ״ L י u ״  דגרס שיש לו בית רוכע והכי איתא ״
ה < קיימא ברייתא דקתני ל ע מ ל ל עפר מלמטה וצונמא למעלה עפי מ י ע ן ל נ י ל מ א א ל ה י א א ק י ן מ ל ש ן ר  ט

א וצונמא מלמטה מהו התיקו: מתני י בית כור !קב:] פחות מיק נמלח עמה וקמט עלה ו ה p ן p , ת ל י ן 3 ר מ א ן ש י ש ר  ט

ן עפר אני מוכר לך מרה בחבל פיחת כל שהוא שאס היה סלע יחידי חוץ מן השדה י 3 , ק ה ת מ ן ח פ ן 3 י ע ל 3 ו ן מ ה א י ל ) ש א ) 

ן ינכה הותיר כל שהוא יחזיר ׳ואם אמר הן חםר סמוך לשדה וכא לו המוכר להחחיל י ע ל כ ו ׳ אפילן מ ל ת מ ו ח פ  משמע כ
ר למדוד משס אפי׳ אי הוי ההוא סלע י ת ו ן ה ה א א ם ע ל ב ת ת ח י ן פ ^ פ ר א ת ן י א ה פ ש ? ה ן מ ל ע ל מ , נ ? מ מ ן ח פ  ב

אמ, דאס » * מ״י to רובע לםאה הגיעו יותר מכא, יעשה תשבי!  ת

י נמדדין עמה דלא בטיל לגבי שדה י ז ח ה מ צ ם י א n ו ו ^ י ל י ז ח א מ ו ה ה מ א ח ל ל א ו ד א ג א ה י ל ל י פ ד א ח ע א ל  ס

ן לו קרקע ולמה אמרו מחזיר לו מעות טלייפות אלא היכא דכי מובלע בתוך השדה י א P ו P כימ רוכע לליכא ל׳ 
ע כחו של מוכר ־שאם שייר בשדה א<בית אכל כשהוא חון מן השדה לא כטיל ב ר א ו ל י מ י ל ש ו מ ה י י ש מ ס נ י ר ח  א

: תשעה קבין 2ובגינה בית חצי קב וכדברי ר׳ לגכי שדה ולא מיכעי׳ אי הוי יחידי ממש ה מ ד ע י מ ' נ י ט א ו ה ל י ס ן א י נ ,  ר

ע אלא אפי׳ אי הוה כמוך השדה אלא ק ר ק ת ה ר לן א י ז ח ע מ ב ו ת עקיבא בית ר י ח  פ

א י ע ב י  לולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המיתי: גט׳ א
א ע ר א ד ל ל י ו ש ר ( ר י מ א ד ן ה ה ד  להו בית כור םתמא מאי תא שמע בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל ש
ת ובטילי כן נראה בעיני ועיקר. ורבוחינו ו ח  פ

 מפרשים דאדר׳ יצחק קאי דאוקי לפחומ מיכן דמחניחין בדהוו ארבע קבין דבטילי ואוקימנא במפ וזרים בה׳ קבין אי נמי ברוב שדה
 ומשוס הט כטילי אכל כמכונסין לא בטילי וקס״ד ה״מ כנמוטן מעשר׳ וגכוהין יומר משלשה אכל נמוטן פחוח משלשה לא כעינן מפוזרין
 והשתא אתיא בריימא למימר דאי הוו הנהו ארבע קבין סלע אחד אפילו כל שהוא אין נמדדין כלומר אף על גב דאין גבוהין ג׳ לא כטילי ולא
 נהירא לי האי סירושא כלל דמ״ש סלע יחיד־ מסלעים הרבה מכונסים הא טון דמכונסים כסלע אחד דמו ועוד מנין לנו שיש חילוק ככל
 פחומ מי׳ כין גכוה שלשה לפחומ מג׳ וכלל וכלל אין ליישכ אלא כמו שפירשנו: מופסק עפר. כל שהוא כינחייס כגון פמומ מג׳ כין ההוא
 סלע קטן למצר מי חשבינן ליה כסמוך למצר או לא ויהיה נמדד עמה: במי רב אשי. אס ממצא לומר הפסק עפר בינתיים הוי הפסק
 אכל אס יש הפסק עפר מלמטה ואותה צונמא למעלה סמוך למצר אי נמי איפכא עפר מעט מלמעלה ולא גבוה ג׳ בעומק המחרישה
 וצונמא מלמטה מי אזלינן בתר עפר ונמדדין או דלמא צונמא עיקר ואין נמדדין: מתני׳ בית כור עפר אני מוכר לך מרה בחבל.
 כלומר כצמצום אני מוכר לך שדה שיש כו כימ כור עפר כמו שמודדין במדח החבל לא פמות ולא יותר: פיתה כל שהוא. שלא היה באותו
 שדה כית כור שלם ינכה המוכר כפי הפחח והמקח קיים. ואע״ג דאמר רבא בפ׳ המוכר אמ הספינה (לעיל דף צ.) כל דבר שבמדה ושבמשקל
 ושכמנין אפי׳ פחוח מכדי אונאה חוזר ומוכח החם דמקח טעות הוי ה״מ במטלטלין אכל כקרקע לא שייך כהו חזרה דקים להו לרכנן
 דניחא ליה ללוקח לקנות מה שימצא לפי המדה הן חסר והן ימר ומוכר נמי הט קא״ל בימ כור עפר אני מוכר לך לפי מדח החבל ואס
 יחסר אנכה ואס יוחר חחזיר לי. ואע״ג דאין אונאה לקרקעומ ה״מ כשימכור לו ביוקר יוחר משמומ אבל היכא דמטעין זה אח זה כמדה
 צריך לנכומ מן הדמיס: הותיר קרקע פל שהוא. על טת כור יחזיר למוכר. ולקמיה מפרש דמה שירצה מוכר יחזיר לו לוקח קרקע או
 מעוח: ואם אמר. לו מוכר ללוקח כשעמ מטרה כית כור עפר אני מוכר לך ככך וכך הן חסר והן יחר ולא אמר לו מדה כחכל דאילו
 היכא דא״ל תרוייהו מדה כחכל הן חסר והן יתר פלוגמא דכן ננס היא לקמיה נקל:ז: אפי׳ פיתת רוגע. הקכ לכל סאה דהיינו ל׳ רכעיס לטח
 כור שהן ז׳ קכין ומחצה או הוחיר רוכע לכל סאה הגיעו דבהט הוי מחילה דטון דאמר ליה טח כור האי דקאמר הן חסר והן יתר חסר
 או ימר מעט על כיח כור קאמר אבל טובא לא דאס כן אמאי קאמר כיח כור. ובגמרא בעי היכא דאמר ליה טח כור עפר סממא ולא
 אמר ליה לא מדה בחבל ולא הן חסר הן ימר מאי. והאי דקאמר אפי׳ פיחח רובע לסאה ולא קאמר אפי׳ סיחמ ז׳ קבין ומחצה לכור לאשמועינן
 אמא דאפי׳ כמטרה מועטח כגון כימ סאה אני מוכר לך הן חסר הן ימר ואיכא חסר רובע או ימר רובע הגיעו דאע״ג דפליגי אמוראי
 כגמ׳ נקל.] גט שני כורין דאיכא למאן דאמר דאי איכא רובע לכל סאה דהוו להו כין הכל יומר מט׳ קבין לא הרא מחילה בפחוח מכור כולהו
 מודו שהמחילה הולכח לסי חשכון רוכע לכל סאה: יתר מיכן. יחר מרוכע לכל סאה אס הוחיר: יעשה חשבון. יחשכ אח כל הימר על
 הכית כור ואפילו הרבעין עצמן כדמסיק לקמן כמחניחין רחשכ כמה הומיר וכמה שרן לסי חשבון שמכר אח הטמ כור וכגון שלא הוזלו
 קרקעוח שאס הוזלו לא נטף אח הלוקח לקנות כשעת היוקר גס אס הוקרו יכול לטעון איני רוצה לקנות ביוקר כל כך כדמפרש בגמרא 1ש0]
 אבל אי כדקיימי קיימי צריך הלוקח לימן כרצון המוכר שאס רצה מוכר יחזיר לו לוקמ מעוח דחקנח חכמים היא זו דמה יעשה המוכר
 בקרקע מועט כפני עצמו שאינו חשוכ שדה הלכך כופין אח הלוקח ליקח דזה נהנה וזה אינו חסר או אס רצה מוכר יחזיר לו לוקמ
 הקרקע בעין שהרי מן הדין הוא דמחזיר לו קרקע שהרי לא קנה לוקח אלא טח כור שהרי למה אמרו להחזיר לו לוקמ למוכר מעוח
 המומר לא מן הדין אלא מקנמ חכמים ליפוח כחו של מוכר שלא יהא נפסד אומו מיעוט קרקע דלא חזי ליה האי פורמא והאי יעשה חשבון
 אהותיר יתר מכן קאי אבל פיחח יחר מרובע לא שייך שום עשייח משכון אלא ינכה לו מן הדמים דטון דליכא בהאי שדה טפי ליכא
 לחיוכיה לימן לו משדה אחר: הכי גרסינן כסדר המשנה שאם שייר בשדה ט' קבין כוי. כלומר האי דמחייכין ללוקח לימן מעות המותר
 למוכר ייפר כח דמוכר הוא משוס דלא חזי ליה האי קרקע בפני עצמו שאילו הוה ביה בהאי מומר שיעור שדה כגון ששייר בהאי כיח כור
 קב וממצה ימר על ז׳ קבין ומחצה דהוו להו בין הכל ט׳ קטן אז מחזיר לו אמ הקרקע ולא מעוח דהשחא חזי ליה האי קרקע דקיימא לן
 כפרק קמא דמכילחין >דף יא.) דשדה חשוכ כט׳ קטן כדחנן ולא אח השדה עד שיהא בה ט׳ קבין לזה וט׳ קבין לזה ולא אח הגנה עד שיהא
 בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר׳ עקיבא אומר טח רוכע והשמא שמעינן מממני׳ ז׳ קטן ומחצה לכור הוי מחילה ח׳ ומחצה או יומר עד ט׳
 קטן ולא עד ככלל יעשה חשכון ט׳ קטן יחזיר קרקע: בגינה בית הצי קב. דרוכע לסאה הוי מחילה כמו רובע לסאה דשדה. יחר מרובע
 יעשה חשבון. שני רבעים דהיינו חצי קב מאחר דחשיכ גינה ימזיר קרקע וכדברי ר׳ עקיבא בסרק קמא ןשסז בית רובע דחצי רוכע לחצי סאה
 הר מחילה כלגכי שדה. ימר מחצי רוכע יעשה חשכון. כיח רוכע דחשיכ גינה יחזיר קרקע. כן נראה כעיני וכן עיקר רש לשונוח אחרים
 ואין בהן ממש למבין: ולא את הרובע כוי. בגמרא וקל:] פריך עלה ומחרץ לה ולא אח המוחר בלכד הוא מחזיר היכא דאמרן יעשה חשכון והיכא
 דאמרן יחזיר קרקע אלא גס כל הל׳ רכעין דטח כור היחירין הוא מחזיר דטון דאיכא קרקע חשוכ כין הכל לא מחיל מידי: גמ׳ איבעיא
 להו בית פור עפר סתמא. אני מוכר לך מהו דלא אמר ליה מדה בחבל ולא אמר ליה נמי הן חסר הן יחר למדה בחבל מדמינן ליה
 דסמס מי שמתנה למכור כית כור דעמו לצמצם ולא מחיל מידי עד דאמר כפירוש הן חסר הן יתר ואס סיתת כל שהוא ינכה ואס הותיר כל
 שהוא יחזיר או להן חסר הן ימר מדמינן ליה דמסממא מחיל איניש רוכע לסאה ומשוס דאיכא לפרושי מתנימין בשני צדדין קכעי לה:

 אלא

 או אולי צ״ל וכן כפיחת רוכע לסאה טון דלא הד הפחח דכר חשונ וכו׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 ־ט א מיי׳ פכ״ח מהל׳
 מטרה הלכה י ממג
 עשין ככ נווש׳׳ע מ״מ סי׳

 ריח סעיף ח:
 כ ב ג מיי׳ שס הלי ח

 טוש״ע שס סעי׳ יא:
 בא ד מיי׳ שס הל׳ ז

 מוש״ע שס ס״י:

 בית כור פרק שביעי בבא בתרא סד.
 פחות כל שהוא ינכה. מה שפ׳׳ה להא דאמר רכא כל לבר
 שכמדה אפי׳ פחומ מכדי אונאה חחר היינו כמטלטלי אגב
 חורפיה לא עיין לכהריא אייתי לה כריש פ״כ לקדושין >דף מ3: ושם)
 אמקרקעי דאמר ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דטעו כעילויא
 אכל כמשחמא לא כדרכא כו׳ ואור״י
 דרכא איירי כשמדדו והטעהו כמדה
 אבל הכא לא מדדו עדיין אלא בכאין
 למדוד ומתחלה היה נמי יודע שאינו
 מכרן כ״כ שלא יהא או פחומ או
 יומריי: פחות כל שהוא ינכה.
 וא״מ ולימא ליה דאדעמא רהט
 לא זבני ר״ל דקאי בתוך השדה
 (א) ׳)כדסרישימ דמחחילה היה נמי

 יודע שאינו מכרן לגמרי:
 אלא שהא ליכא למשמע מינה.
 ולא קשיא רישא לסיפא
 דלישנא דחד מינייהו לאו דוקא ולא
 נקטיה אלא משוס סיפא כדפ״ה:
 פרושי קמפרש איזהו בית כור
 שהוא כבית כור כגון דאמר ליה
 הן חסר הן יתד. מימה דחלי הן
 חסר הן יחר כככימ כור ״)(והן חסר
 והן ימר משמע טפי דהגיעו ממאי)
 דמשמע כבימ כור ר״ל דט א״ל כימ
 כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן
 ימר איכא למימר מפיס לשון ראשון

 ולהט חלי ליה בכטח כור:
 אם p אני מוכר לך אני מוכר [לך]
 למה לי. ככמה דוכחי דייק

 הכי וככמה דוכמי לא דייקט):
 אלא לאו ש״מ סתמא נמי כהן
 חםר הן יתר בו׳. וחימה
 דטון דחנא רישא טח כור עפר
 סחמא דהגיעו אמאי איצטריך למימני
 סיפא הן חסר הן יחר דכ״ש הוא ר״ל
 לאשמועינן דאס״ה דוקא ביח רובע
 אבל ימר מרובע לא א״נ מנא סיפא
 לגלויי רישא שלא מאמר רישא דא״ל
 הן חסר הן יחר חנא סיפא הן חסר הן ימר מכלל דרישא דלא קא״ל
 וכענין זה יש ככמה מקומוח וחימה דרכי יצחק קאמר לעיל טרשין
 שאמרו טח ד׳ קטן אכל יומר אין נמדדין עמה הא אמר הכא דכימ
 כור סממא כהן חסר והן ימר דמי ואפילו לא היו טרשין כל עיקר
 אלא היה הקרקע חסר הוה אמינא דהגיעו כ״ש השתא וי״ל דרכי
 יצחק לא קאמר אלא להצטרף,) לפחוח מרובע לסאה ולרשכ״א
 נראה דלא קשיא מידי דהכא מיירי בעומד באומה שדה ורואה
 כמה יש כה אכל כאינו רואה אופה פשיטא ליה דהחס לא
 אמר הגיעו דאס החנה כימ כור עפר למכור לו מי מצי
 למיחכ ליה כיח כור שהוא סחומ רוכע לסאה וסכרא הוא דהחס
 אפילו ע״י ניכוי לא היה מקכל לוקח דא״ל אדעמא דהט לא
 זבני שלא היה דעחו לקנוח אלא טח כור שלם וכהט איירי רישא
 דממניחין ולהט א״ר יצחק טרשין שאמרו טח ארבעח קבין אבל
 טפי לא דאי הוה חזינן להו כאילו אינן כלל אפילו לא היה
 חסר אלא קכ חייכ להשלים שלא קנה אלא כיח כור שלס לגמרי:

 וכא

 פחות כל שהוא ינכה יתר כל שהוא יחזיר הא
 םתמא כהן חסר הן יתר דמי אימא םיפא ואם
 אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע
 לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו הא
 סתמא כמדה בחבל המי א<אלא מהא ליכא
 למשמע מינה ת״ש בית כור עפר אני מוכר
 לך כבית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן
 יתר אני מוכר לך אפילו פיחת רובע לסאה
 או הותיר רובע לסאה הגיעו אלמא םתמא
 נמי כהן חסר הן יתר דמי התם פרושי קא
 מפרש איזהו בית כור שהיא כבית כור כגון
 דא״ל הן חסר הן יתר מתקיף לה רב אשי א״כ
 אני מוכר לך אני מוכר לך למה לי אלא לאו
 שמע מינה אםתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי
 שמע מינה: מהו מחזיר לו מעות וכר: ליפות
 כחו של מוכר אמרי׳ ליפות כחו של לוקח לא
 אמרינן והתניא פיחת שבעת קבין ומחצה
 לכור או הותיר שבעת קבין ומחצה לכור
 הגיעו יותר מכאן כופין את המוכר למכור
כגון דהוה יקירא  ואת הלוקח ליקח התם נ
 מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא
 יהבת לי הב לי מולא דהשתא והתניא כשהוא
 נותן לו נותן לו כשער שלקח ממנו התם נכגון
 דהוה זולא מעיקרא ויקרא לה השתא: שאם
 שייר בשדה בית ט׳ קבין וכר: אמר רב הונא
 ט׳ קבין שאמרו ואפי׳ בבקעה גדולה ורב נחמן
 אמר ינותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור

 ואי

 רבינו גרשום
 מי אמרינן כמדה בחבל
 דמי או כהן חסר הן
 יתר דמי א) שאם פיחת
 רובע לסאה אית ליה כי
 האי דינא ותפשוט לך
 מהא: אימא סיפא וכו•
 והא סתמא כמדה בחבל
 דמי. ולא הגיעו: ת״ש בית
 כור עפר אני מוכר לך
 וכר. דהיינו פתמא אמר
 ליה. כבית כור עפר אני
 מוכר לך או הן חסר (או)
 הן יתר אני מוכר לך אפי׳
 וכוי. ומדקתני להו אהדדי
 ש״מ דסתמא כהן חסר
 הן יתר דמי ותפשוט לך
 מהא: מהא לא תפשוט
 ההתם פרושי קא מפרש אי
 זהו בית כור. שאם אמד
 לו בית כור אני מוכר לך
 שהוא כבית כור. כלומר
 דודאי להיכא דאמר ליה
 כבית כור עפר אני מוכר
 לך היינו משמע הן חסד
 הן יתר דהיינו כבית כור
 עפר ולא בית כור ממש
 דאפי• פיחת רובע לסאה
 או הותיר רובע לסאה
 הגיעו ודינייהו שוו אהדדי
 ואפי׳ היו שם נקעים או
 סלעים יתר מעשר נמדדין
 עמה ולפרושי אתא וליכא
 למשמע מהכא אם אמר
 ליה סתמא: מתקיף לה רב
 אשי אם כן הוא. דלפרושי
 אתא הא דקתני ברייתא
 תרי זימני אני מוכר לך
 למה לי ליתני בית כור
 עפר כבית כור עפר אני
 מוכר לך הן חסר הן
 יתר ודאי [אי] תני הכי
 משמע כדקאמרת דלפרושי
 אתי אלא לאו ש״מ הואיל
 דקתני אכל חד אני מוכר
 לך סתמא נמי כהן חסר הן
 יתר דמי דאפי• פיחת רובע
 לסאה או הותיר הגיעו:
 פיס׳ מהו וכו׳ ליפות כחו
 של לוקח לא אמרינן והא
 תניא פיחת ז׳ קבין ומחצה
 לכור. המוכר ללוקת או
 הותיר לו ז׳ קבין ומחצה
 הגיעו: יותר מיכן. כגון
 ח׳ קבין ומחצה אם פיחת
 לו המוכר ללוקח יותר
 מז• קבין ומחצה ואינו
 רוצה להשלים לו והלוקח
 רוצה להשלים לו כופין
 המוכר למכור ולהשלים
 לכוד שלם והיינו ייפוי
 כח ללוקח. ואם הותיר
 לו המוכר יותר מז׳ קבין
 ומחצה והלוקח אינו רוצה
 לקנות ליתן דמים כופין
 אותו ללוקח דמצי למימר
 ליה המוכר הואיל דלית
 ביה שיעור שדה איני רוצה
 ליקחנו ויהיב ליה דמי
 אלמא דכי היכי דאמרי•
 ליפות כחו של מוכר
 אמרינן נו היכא דהותיר
 לו דמקבל כל מאי דכעי
 או קרקע או מעות וליפות
 כחו של לוקח לא אמרינן
 והכא טעמא מאי כופין
 את המוכר למכור דמשמע
 דהיינו ייפוי כח דלוקח
 כגון דהוה יקירא ארעא
 כשמכרה לו ופיחת לו
 יותר מז׳ קבין וזל השתא
 ואמרינן ליה הרשות בירך
 ליתן לו או מעות או קרקע
 אלא אי ארעא יהבת ליה
 להשלים הכור הב ליה
 כזולא דהשתא או תשלם

 לו מעות כדי שלא יפסיד הלוקח: והתניא כשהוא נותן לו. המוכר ללוקת: נותן לו כשער שלקח ממנו. ביוקר אע״פ שמפסיד הלוקח דהשתא בישעת פרעון הוולה: מאי הא ברייתא דקתני נותן לו כשער שלקח
 ממנו דהוה זולא כשמכרה והשתא יקרא ונותן לו כשעת הוול בשעה שקנאה לוקח ולא מפסיד לוקח אכל בשעה שהותיר לו המוכר על ז׳ קבין ומחצה ידו על העליונה לקבל מן הלוקח איזה שירצה או קרקע
 או מעות: ואם שייר בשדה. היינו שהותיר אצל הלוקח בית ט׳ קבין חשוב שדה בפני עצמו ומחזיר: אמר רב הונא טי קבין שאמרו אפי• בבקעה גדולה. שאם מכר לו יי כורין בבקעה גדולה אחת או י״ב ובין
 כולן הותיר לו ט׳ קבין מחזיר לו דחשוב שדה בפני עצמו הוא ולא אמרינן הואיל דליכא לכל כור וכור ט׳ קבין להחויר לו אינו מחדר: ורב נחמן אמר נותן ז׳ קבין ומחצה לכל כור וכור. דהיינו לכל סאה

 אלא מהא ליכא למשמע מינה. דלגופה איצטריך ומשוס סיסא דקחני
 מדה כמכל אני מוכר לך הן חסר הן יחר ביטל הן חסר הן ימר מדה
 בחבל דתפוס לשון אמרון הלכך איצטריך למתני כרישא היכא דאמר
 ליה האי או האי דאזלינן בחר ההוא לישנא דאמר ליה אבל בסיפא

 דאמר לתרריהו וסותרין זה אח זה
 הלך אתר האתרון: פבית פור עפר.
 משמע קרוב לכית כור דמממזי כבית
 כור אבל לא הר כית כור ממש אלא
 או פחות או יותר: הן חסר כוי.
 כלומר או שאמר לו כיח כור עפר הן
 חסר הן ימר אני מוכר לך: הגיעו.
 אכולהו הנך חלחא לישני קאי:
 פרושי קמפרש. דהן חסר הן יחר
 דסיפא ארישא קאי דקחני טח כור
 עפר אני מוכר לך וה״ק האומר
 למטרו בית כור עפר אני מוכר לך
 ל״ש אם אמר לו ככימ כור עפר אני
 מוכר לך ולא שנא אס אמר לו לכסוף
 הן חסר הן ימר לאמר שאמר כימ
 כור עפר אני מוכר לך דכחרריהו
 אמרינן הגיעו: א״ה אני מוכר לך
 אני מוכר לך כוי. אס אימא דפרושי
 קמפרש הט ה״ל למימני כימ כור
 עפר ככיח כור עפר הן חסר הן ימר
 אני מוכר לך: ומקשינן ליפוס כחו
 של מוכר אמרי׳ אכל ליפוח פחו של
 לוקח לא חיישיגן מידי. דאפי׳ היכא
 דחפץ הלוקח לקנומ אמ המומר כדי
 שלא יכנס זה המוכר כשדהו לא
 כפינן למוכר למכור כממיה: שבמס
 קצין ומחצה לכור. היינו נמי רוכע
 לסאה כדקחני כממני׳: פופין אמ
 המוכר למכור. אמ המומר ללוקח
 אס הלוקח רוצה לקנותו דט היט
 דכוסין אח הלוקח ליקח משוס חקנח
 המוכר שלא יהא נפסד ההוא מיעוט
 קרקע דכופין על מדמ סדום ה״נ
 עכוד רכנן חקנחא ללוקח שיהו כופין

 אח המוכר למכור לו ההוא מיעוט קרקע כדי שלא ידרוס אצל
 שדהו רהא צריך להשמר ממנו והמוכר אינו ניזוק ככך דהא לא
 חזי למידי ההוא פורחא וה״ל זה נהנה וזה אינו חסר: ומשני התם
 הגון דהוה יקירא. כלומר לעולם כדי ליפוח כתו של מוכר אמרי׳
 ליפות כחו של לוקח לא אמרינן דלעולס לא כםינן המוכר למכור
 כעל כרמו המומר אלא אס רצה מוכר יחזיר לו לוקח קרקע כדקתני
 ממני׳ והאי דקמני כופין אמ המוכר למכור לא למכור ממש אמ
 הקרקע כעל כרחו אס רצה שחחזור לו אלא הכא כמאי עסקינן
 כשהמוכר מפץ למכרה ללוקח שיחזיר לו כה מעומ למוכר כמו שייפו
 מכמיס כמו של מוכר שאס רצה ימזיר לו לוקמ מעומ והך ארעא
 הוה יקירא מעיקרא בשעח מטרה והשחא זול ארעחא והוא רוצה
 לכפומ אח הלוקח שיחזיר לו דמי המומר כסי שעח היוקר דמעיקרא
 והיינו דקמני כופין אמ המוכר למכור כשעח הזול דעכשיו: דאמרי'
 ליה. למוכר אי«)[אמה] ארעא [המומר] יהכמ ליה ומעוח אחה רוצה
 שיחזיר לך שקול מאותו [המותר] מעוח כזולא דהשמא דדי לך אס
 ייפו מכמיס כחך לחלוח כך מכר המומר כמעוח או חזרח קרקע

 היכא דליכא הפסד ללוקח דה״ל זה נהנה וזה אינו חסר אכל לקנוח לוקח כשעמ הזול כשער היוקר לא אמרינן אלא או חן לו בזול
 או טול קרקע שלך והאי דקחני ואח הלוקח ליקח היינו שאס חפץ מוכר לימנהו כדמי הזול כוסין אח הלוקח ליקח משוס ייפוי כמ
 דמוכר ג)דהמס לא מפסיד הלוקח מידי: כשהוא נוחן לו. מוכר ללוקח: כגון דהוה זולא מעיקרא. דא״ל לוקח לא כעינן לקנוח קרקע
 ביוקר דמעיקרא נמי אס לא מפני שמצאמיה כזול לא היימי לוקמה וכל היכא דאימ ליה טענה מעלייתא ללוקח לא ייפו חכמים כחו
 דמוכר הלכך אס רוצה מוכר לכסוחו יחן לו כשעח שלקח דהיינו בזול דהשחא ליח ליה טענה ללוקח רקנה כעל כרחו: אמר רב הונא
 ט׳ קבין שאמרו. במתני׳ ראם הותירו בשדה ליתנהו בתורמ י) מכירה ולא בחורח עשיימ חשבון ליפוח כחו ׳)דלוקח אלא לחזרמ
 קרקע: ואפילו בבקעה גדולה. שמחזקמ י׳ כורין קאמר דמחזיר קרקע אע״ג דלא הותיר כין הכל אלא ט׳ קבין דס״ל לרב הונא דרובע
 לסאה הוי מחילה טפי לא הר מחילה אלא יעשה חשכון וכן לטמ כור דהויא ל׳ סאיס ל׳ רבעים הוו מחילה טסי מל׳ רבעין דאיכא
 טפי מרוכע לסאה יעשה משכון עד דמטי לט׳ קטן דהויא חזרה והני מילי כימ כור אבל שני כורים דכי איכא רוכע לכל סאה הר
 טפי מט׳ קטן כל כך ודאי במטרח שדה אחמ לא מחיל איניש הואיל רש במוחר חשיכוח שדה ויחזיר לו קרקע ומיהו כל זמן דלא
 הוו ט׳ קבין מודה רב הונא דרובע לטח סאה הר מחילה כגון כימ ל״ה סאין אני מוכר לך ואיכא ל״ה רכעין מומר דהיינו ט׳ קטן
 חסר רובע הר מחילה: ורב נחמן אמר נותן ז׳ קבין כוי. דלא שנא רובע אחד לסאה אחד ולא שנא אלף רבעים לאלף סאין הוו מחילה:

 ואי

 מסורת הש״ס
 6) [כרכומ כה. וש״נ עי׳
 גלריס עב.], ג) רש״ל,
) נ״א  ג) דהשמא. רש״ל, י
 ממילה, ס) נ״א למוכר,
 ו) [וע״ע מיס׳ כ״מ נו: ל״ה
 כל לכר], 0 ס׳־א כלמפרש
 והיינו רשכ׳׳א לקמן, ח) רש״צ
 מ״ז,מ)ןע׳ חוס׳ ככורומלא:
 ל״ה א״כ וע׳ חוספומ מ״ק
 ככ: ל״ה ולשמחח], י) לפמומ

 יותר מרוכע כצ״צ רש׳יל,

 הגהות הב״ח
 (א) תוס׳ ל״ה פתות וכו׳ רש
 לומר דקאי כתוך השלה
 כדאסרש. נ״כ רומז על מה
 שכתכו כשמוך כל״ה אלא לאו

 כשס רשכ׳׳א:

 מוםף רש׳׳י
 אלא מהכא ליכא
 למשמע מינה. מדאי
 מתני׳ לאו כולה דוקא, אלא
 חדא מנייהו דוקא, או רישא
 או סיפא, וחנא אידך אטו
 ההיא ולא יממן הי מינייהו
 דוקא דננמר מניה !שבת

 א) נלאה לחסר כאן וצ״ל ת״ש מת כור עפר וכו׳ פיחח כ״ש ינכה ונו׳ הא סתמא כהן חסר או יחר למי שאס פיחח וכוי. נו נראה לצ״ל ה״נ אמרינן ליפוח כחו של לוקה: החס כגון וכוי. כלומר דהיכא דהותיר צו וכו־



 מסורת הש״ם
 א) רש״ל מ״ז, נ) לעיל דף
 פג:, ג) לעיל דף צד:,

 ר) דמוכר. רש״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה ה״ג וכדנרי
 ונו׳ ואין בהן ממש דאמרי

 נית סאתיס:

 מוסף רש׳׳י
 לא את המותר כלבד
 מחזיר. לא את המותר של
 רונע לכל סאה הוא מתדר
 לכדו, אלא את כל הרבעין
 כולן. כל ל׳ רכעיס של כית
 כור ומותרותיהס הכל מתדר,
 דהיכא דכא לשלס משלם את

 כולו :לעיל צד ו.

 סד: בית כור פרק שביעי בבא בתרא
 ואי איכא [מילתא] יתירא לטי קבין. כלומר אם יש משהו יומר מרוכע לכל סאה דהשחא ליכא מחילה כלל לא ברכעין ולא במותריהן
 חזינן אי הוו כוריים דהשחא הוו להו רכעין לילהו יומר מט׳ קטן טון לליכא מחילה הדרי כאנפי נפשייהו לטון דאיכא חשיכוח שלה לא
 תקנו חכמים למוכר ייסר כח דמעוח אלא יחזיר לו קרקע ואי לא הוי הך מכירה אלא טמ כור ואיכא קכ ומחצה יחר על הרכעין
 דהוו להו בין הכל ט׳ קטן הדר. והשתא אסיקנא לר״נ דבכורייס ואע״ג דליכא אלא מותר כל שהוא על הרכעין לא אמרינן יעשה חשכון
 אלא יחזיר קרקע דטון דדין ממילה ליכא בהו ושיעור שדה יש למה

 ואי איכא מילתא יתירא אי(דהוי) לתשעת קבין הדרי
 איתיביה רבא לר״נ שאם שייר בשדה בית תשעת
 קבין לאו דזבין ליה בוריים לא דזבין ליה כור ובגנה
 בית חצי קב לאו דזבין ליה םאתים לא דזבין ליה
 םאה וכדברי ר״ע בית רובע מאי לאו חבין ליה
 םאה לא חבין ליה חצי םאה בעי רב אשי שדה
 ונעשית גנה גנה ונעשית שדה מאי אתיקו בתנא אם
 היה םמוך לשדהו אפי׳ כל שהוא מחזיר לו קרקע נ<בעי
 רב אשי בור מהו שתפסיק אמת המים מהו שתפסיק
 דרך הרבים מהו שתפסיק ריכבא דדיקלא מהו שתפסיק
 תיקו: ולא את הרובע בלבד מחזיר לו אלא כל
לא את  המותר: כלפי לייא ״תאני רבין בר רב נחמן ג
 המותר בלבד מחזיר לו אלא את כל הרבעין כולן:
 מתני' מהה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר בטל
 הן חסר הן יתר מדה בחבל הן חםר הן יתר מדה בחבל

 בטל

 נכוף הלוקמ ליקח האיכא בי רדו יומא ולא מפסיד מוכר מידי אבל
 בטח כור אחד צריך קכ ומחצה מותר על הרכעין להשלים ט׳
 קבין והדר וקיימא לן נמובומ יג.] כר״נ בדיני. כן נראה בעיני פיסקא ופירושא
 ועיקר. וי״מ ואי איכא יחירוח כו׳ שצריך ט׳ קבין יומר לבד כל
 הרכעין כולן ר״מ קכ ומחצה צריך חוספח על הרכעין של טח
 כור האחד דטון דככיח כור אחד הר ט׳ קטן הדרי כולהו וקשיא
 לי מאי חזיח דשדיח להאי קכ ומחצה על חד כיח כור מי׳ כורין
 ולאינך ליכא אלא ז׳ קטן ומחצה לכור אדרכה שדייה אכולהו ויהיה
 בחורח יעשה חשבון דלא מטי לכל כימ סאה אלא טפי מרוכע
 פורחא ועד שיהיה ט׳ קבין לכל כור וכור לא הוה לן למימר יחזיר
 א״נ מנלן האי דדי לנו בקב ומחצה חוספח על רבעי טח כור
 שדייה להאי תוספת אביח סאה ועד דליהוו ט׳ קבין לאמד מן
 הסאין לבד מרובע לכל סאה וסאה לא אמרינן דהדרי למוכר. כללא
 דמילתא כי מעיינת בהו שפיר בהנך לישני לא תמצא טעם וממש
 בהן אלא כהלכחא כלא טעמא. כרס כך הוא כמו שפירשתי דהיכא
 דאיכא משהו יחר על כל הרבעין כולן של כ׳ כורין כיון דמפיק
 להו מחורח מחילה ליכא למימר בהו ייפוי כח חדלוקח דהא כין
 כולן חשיבי שדה דאיכא טפי מט׳ קבין והדרי למוכר ובכית כור
 אחד בעינן חוספמ קב ומחצה על הרבעין להשלימן לט׳ קבין והדרי
 למוכר: מאי לאו דזבין ליה הוריים. דהא לא קחני ואס שייר בטח כור ט׳ קבין כדקחני רישא כיח כור עפר אני מוכר לך אלמא אפי׳
 בבקעה גדולה קאמר ט׳ קטן הדרי למוכר וקשיא לר״נ דאמר מחילה הויין כל היכא דלא מטי טפי מרוכע לכל סאה: ומשני לא דזבין
 ליה כור. דארישא קאי דאיירי בטח כור ועלה קחני דאי הוו ט׳ קכין הדרי דאיכא טפי מרוכע לכל סאה ונפקא להו ממורמ מחילה:
 ה״ג ובגנה בית תלי קב מאי לאו דזבין ליה סאהים לא דזבין ליה םאה. והכי קסריך מאי לאו דזבין ליה סאמיס ואפ״ה לא אמרי׳ נוחן
 רובע לכל סאה ואי איכא יחירחא משהו למילחא דחצי קב הדר הא לא אמרי׳ אלא כיון דה״ל כין הכל שיעור גנה לא מחיל איניש כרב
 הונא והדר ואע״ג דלא מטי אלא רוכע לסאה. ומשני לא דזטן ליה סאה גנה והלכך רובע הוא דהוי מחילה טפי מרובע יעשה חשבון
 אבל חצי קב דאיכא שיעור גנה הדר: ה״ג וכדברי ר״ע ביס רובט מאי לאו דזבין ליה סאה לא דזבין ליה חצי םאה. והט קסריך מאי
 לאו דזטן ליה סאה ואפ״ה לא אמרי׳ נוחן חצי רוכע לכל חצי סאה דהוי מחילה אלא טון דהוי ליה כין כל המוחרוח שיעור גנה הדרי
 כרב הונא חצי רובע הוי מחילה לחצי סאה ט היכי דרובע הוי מחילה לסאה. ומשני דזבין ליה חצי סאה הלכך חצי רובע הר מחילה וטפי
 מחצי רובע יעשה חשבון רובע דהר שיעור גנה יחזיר. כן נראה כעיני ועיקר וכן מצאתי כתוב כספרים מדרקיס. ולשונות אחרים יש
 ואין בהן ממש (א) ואמרי׳ טח סאחיס שיעור גנה ככיח כור שיעור שדה והבל הוא ודברים ריקים דט׳ קבין שיעור שדה וחצי קב שיעור
 גנה וגס מפרשים דלר״ע לית ליה יעשה חשבון בגנה אלא רוכע יחזיר סחוח מרוכע הוי מחילה והכל הבל דהא ודאי איח ליה מחילה
 כדפרישימ דכי היט דאמרן בשדה רובע לסאה הר מחילה הוא הדין בחצי רובע לחצי סאה הר מחילה וכן לגנה חצי רובע לחצי
 סאה הוי מחילה יוחר מחצי רובע לחצי סאה יעשה חשבון לר״ע כמו לרבנן אבל רוכע לחצי סאה יחזיר לר״ע ולרכנן יעשה חשבון
 עד שיהו חצי קכ חוספח על חצי סאה דהכי הר שיעור גנה וגס מפרשים דרובע לסאה בגנה לרבנן יעשה חשכון טחר מרובע
 לשדה ופחוח מרוכע הוי מחילה כגנה כרובע בשדה וכל סברוח הללו הבל הן ומטעיין הן: בעי רב אשי. מכר לו שדה כגון שמכר
 לו סאה או סאחיס והוחירו יוחר מב׳ רבעין לסאחיס אבל אינן ט׳ קבין דהוו להו בחורח יעשה חשבון: ונעשית גנה. ביד לוקח קודם
 שהחזיר לו לא מעוח ולא קרקע גדל נהר לכאן או נוכע מעין לכאן דה״ל ראוי לגנה כדכחיב והשקיח ברגלך כגן הירק (לברים יא<:
 מהו. מחזיר לו לוקח למוכר מי אזלינן בחר שעמ מכירה ויעשה משכון רצה נוטל מעוח רצה נוטל קרקע או דלמא טון דחקנחא
 דרבנן היא משום ייפוי כח דמוכר שלא יפסיד מיעוט קרקע שאין ראוי לכלום השחא דה״ל חצי קב גנה וחשוב שדה צריך שיטול
 אח שלו ויחזיר לו לוקח קרקע ולא מעוח. א״נ מכרה כשהיא גנה ונתייכשה ונעשיח שדה כיד לוקח מי אזלינן כחר שעח מכירה ויחזיר לו
 החצי קכ ולא מעוח או דלמא השחא נמי יש לנו לעשוח מקנה למוכר הואיל ונעשיח שדה ואין ראוי לו בפני עצמו ואס רצה יטול מעוח
 או קרקע. ונראה כעיני דדוקא קמיכעיא ליה כגון דליכא בין שעח מכר לשעה מדידה אלא חורח חזרה ועשיימ משכון דממה נפשך ליכא
 מחילה אבל היכא דמעיקרא הוי מחילה ולכסוף לא הוי מחילה ודאי כתר מעיקרא אזלינן טון דמחל מחל כגון אליבא דרב הונא שמכר
 לו מחחלה סאחיס שדה והיו שם מומר ב׳ רבעים רובע לסאה דהוי מחילה והשחא נעשיח גנה ביד לוקח והוי בחורח חזרה לרב הונא
 החס ודאי מודי רב אשי דבמר מעיקרא אזלינן שהרי מחל ונחן לו הב׳ רבעין וכן עיקר: תנא אם היה. ההוא שדה שמכר סמוך
 לשדהו אחר אפילו אם הומיר כל שהוא על ז׳ קבין ומחצה לכור מחזיר לו קרקע ולא יעשה חשבון דהא חזי לאיצטרופי לשדהו ואע״ג
 דלא הוי ההוא מומר ט׳ קבין יחזיר לו קרקע דטון דלא מפסיד מוכר בחזרמ קרקע מידי לא נייפה כחו לטף הלוקח לקנומו אבל
 אם הוחיר כל שהוא על הטח כור כגון פחוח מרובע לסאה א״נ ז׳ קטן ומחצה לכור דליכא טפי מרובע לסאה ודאי מחילה היא
 ולא הדר ליה לא קרקע ולא מעומ וכן פסק רטנו חננאל. ואימ דמפרשי דהאי כל שהוא אפילו סחומ מרובע לסאה קאמר דיחזיר
 ולא מחל הואיל ויש לו שדה בסמוך לזה ולאו מילתא היא דא״כ מאי אהני ליה הן חסר הן יתר דקאמר ליה כדקחני מתני׳ יא״נ לא אמר
 הן חסר הן ימר הא אוקמינן ןע״א] דסממא נמי כהן חסר הן ימר דמי: בור מהו שתפסיק. בין ההוא מומר לשדה ולא יחשב על שדהו
 ויעשה חשבון. ואס ממצא לומר דאינו מפסיק: אמח המים מהו. נראה כעיני דגרסינן דרך הרכים מהו כגון שיש כאן שטל של ט״ז
 אמה שהולטן ממנו לשדומ אבל רה״ר ממש איכא למימר דאין לך הפסק גדול מזה. וכולהו באס ממצא לומר דאינו מפסיק מסרשינן
 להו: ופרכינן פלפי לייא. כנגד מה שונה במשנחנו כאן ולאן הדכר נוטה כדאמרינן בכרכוח >לף נח.< מצכי לנהרא כגני לייא הקדירומ
 שלמות הולכין לנהר לשאוב בהן מים אכל השכורין להיכן הולכין. וה״נ כמחני׳ איפכא מסמכרא דהמוחר לא הר מחילה אכל הרכעין
 אמרנו דהוו מחילה הלכך ה״ל למימני כדמחרץ לא אח המוחר על הרבעים בלבד הוא מחזיר דנימא הרכעין כולן מחולין אלא גס
 אמ כל השלשיס רבעין של בימ כור הוא מחזיר דטון דאיכא קרקע טוכא לא מחל מידי והוא הדין לענין הפחח דטון דחסר טסי מרוכע
 לסאה לא מחל מידי כדאמרינן לעיל אס כא לנפוח מנפה אח כולן וכ״ש לענין קרקע כדאמרינן כהמוכר פירוח (לעיל לף צל.):
 מתני׳ מדה בחבל כוי. האומר לחכירו כ׳ לשונוח הללו הסוחרין זה אח זה כימ כור עפר אני מוכר לך מדה כחכל הן חסר הן
 יחר ביטל לשון אחרון זה דהיינו הן חסר הן יחר אח לשון הראשון דהיינו מדה בחבל ואפילו פיחח רוכע לסאה או הוחיר רובע לסאה
 הגיעו דס״ל להאי תנא דכל שני לשונוח של מכירה שסוחרין זה אח זה חפוס לשון אחרון דחזר בו בחוך כדי דיבור מן הראשון:

 כיטל
 יא. כלפי מה אתה אומר כן איפוף מסתברא דהכי איבעי ליה למיתנא כשהותיר יותר מן השיעור שמנו חכמים לא המותר בלבד הוא מחזיר לו הלוקח אלא כל הרבעים כולם
 מתזיר לו דהבא לנפות מנפה את כולן. תני רבץ במתני׳ כדאפרש׳ ולא את המותר בלבד כוי: פיםקא ואם אמר לו כלשון הזה מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר
 הכי ביטל הן חסר הן •תר את מדה בחבל ואולי׳ בתר לשון אחרון. ואם פיחת רובע לסאה או הותיר רובע הגיעו. וכן אם אמר לו הן חסר הן יתר מדה בחבל אני מוכר לך

 עין משפט
 נר מצוה

 בב א מיי׳ פכ״וו מהל׳
 מכירה הלכה י סמג
 עשין ככ טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 ריח סעיף יג:
 בג ב מיי׳ שס הל׳ ז טוש׳׳ע

 שס ס״ט:
 כד ג מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס סעיף י:

 רבינו גרשום
 וסאה רובע הקב כדתני
 מתני׳: ואי איכא (יתירא
 למילתא) [מלתא יתירא].
 דאיכא לכור אתד ט׳ קבין
 יותר מכולה שאר כורין
 מהדר ליה כוליה מה
 שהותיר ליה על כל הכורין
 אפי׳ ז• קבין ומחצה דהבא
 לנפות מנפה את כולה ורב
 נחמן אתי להקל טפי מרב
 הונא גבי לוקח דרב הונא
 אמר טי קבין אפי׳ בבקעה
 גדולה מצטרפין ומחזיר לו
 ולא אמרו דנותן לכל כור
 וכור ז׳ קבין ומחצה כדקתני
 מתני׳ ורב נחמן אמר דנותן
 ו׳ קבין ומחצה לכל כור
 וכור ולא מחזיר לו וכדקתני
 מתני׳ פיחת רובע לסאה או
 הותיר רובע לסאה הגיעו:
 מאי לאו דזבי־ ליה בוריים
 ואם שייר בשדה ט׳ קבין
 לא אמרינן דיהיב ו׳ קבין
 ומחצה לכל כור וכור.
 אלמא מחויר לו אותן ט׳
 קבין וכדרב הונא וקשיא
 לרב נחמן: ומשני ליה לא
 דזכן ליה כור ולההוא כור
 הויא יתר ז׳ קבין ומחצה
 כדאמר רב נחמן: ובגנה.
 דין גנה סאתים ואם הותיר
 בגנה כית חצי קב מחדר לו.
 מאי לאו דזבין ליה ד׳ סאין
 ובדי סאין הותיר לו חצי קב
 אלמא לא אמרי• דיהב לכל
 כור וכור ז׳ קבין ומחצה
 וקש״ לרב נחמן: לא דזכין
 סאתים. כדין גנה דהיינו אי
 איכא יתירא למילתא דט׳
 קבין מהדר ליה: בית סאה
 הוי דין גנה לר׳ עקיבא
 ובית רובע גנה מאי לאו
 דזבין ליה סאתים טפי מגנה
 אליבא דרי עקיבא ואפי׳
 הכי לא אמרינן דיהיכ לכל
 סאה וסאה בית רובע. לא
 דזבין ליה סאה: בעי רב
 אשי. להיכא דשייר בשדה
 ט׳ קבין פשיטא לן דמחזיר
 כדקתני מתני׳ אכל הא
 מיבעיא לי להיכא דהות-ר
 שדה מעיקרא ונעשית גנה
 כשמכרה לו מהו. מי אמרינן
 דאזלינן בתר מעיקרא ואם
 שייר בית ט׳ קבין מחזיר
 לו ולהיכא דהותיר ז׳ קבין
 ומחצה או פחות הגיעו או
 דלמא בתר השתא אולינן
 ואם הותיר ז׳ קבין ומתצה
 מחזיר לו ואיכא טפי מחצי
 קב כדין גנה והם הכי נמי
 להיכא דהוה גנה מעיקרא
 והשתא נעשיח שדה מהו מי
 אזלינן בתר מעיקרא להיכא
 דהותיר חצי קב מחזיר
 לו או דלמא בתר השתא
 אולינן דהוה ליה שדה
 (ולא) הגיעו תיקו: תנא אם
 היה אותו שדה שמכר סמוך
 לשדהו והותיר לו אפי׳
 כל שהוא מחזיר לו קרקע
 שהותיר ולא הגיעו משום
 דחזיא ליה דםמוך לשדהו
 הוא אבל אם פיחח לו
 כרצונו דמוכר הוא כדאמרי׳
 לעיל לייפות כחו של מוכר
 אמריי: בעי רב אשי להיכא
 דסמיך לשדהו ממש אפי׳
 כל שהוא מחזיר לו קרקע
 בור מפסיק בעתים מהו.
 שתפסיק והגיעו והכי נמי
 אמת המים ורשות הרבים
 ודיכבא רדיקלי שורה של
 דקלים מהו שתפסיק. מי
 אמרי׳ דהוה הפסקה ולא
 הגיעו או לא: כלפי ל״
 שהן יותר על כור הוא
 בבת אחת אי אמר ליה



 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ ס״ז מהלכות
 שכירות הלנה נ ועי׳
 כמ״מ סמג עשי! פט טוש׳׳ע
 ח״מ סי׳ שיכ סעיף טו וכמו

 שפסק הרשכ״ס:
 כו ב מיי׳ פכ״ח מהל׳
 מטרה הלכה יא סמג
 עשי! פכ טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רימ סעיף יל:

 רבינו גרשום (המשך)
 דכוליה א) יהיב ליה את
 דינר ואיכא למימר נמי
 דפרושי קא מפרש ליה והכי
 קאמר י״ב זהובים לשנה
 דהיינו לכל תודש וחודש
 דינר ובדין הוא דלית ליה
 ליה למשכיר כלום מאותו
 דינר הואיל דאיכא למימר
 הכי ואיכא למימר הכי הוה
 ליה ממון המוטל בספק
 וכל ממון המוטל בספק
 חולקין ומשום הכי הכא
 חולקין את חודש העיבור
 ולא מצינן למיפשט מהכא
 דסבירא להו לרבנן דלא
 אזלי׳ בתר לשון אחרון אבל
 הכא במתני• להיכא דאמר
 ליה מדה בחבל אני מוכר
 לך הן חסר הן יתר דודאי
 הדר ביה מהא דאמר ליה
 מדה בחבל ואזיל בחר הן
 חסר הן יתר אימא לא דלא
 הוו חלוקין עליו חביריו על
 בן ננס אלא אולי• בתר לשון
 אחרון דלא גמר ומקני ליה
 מאי דקאמר ליה מעיקרא
 קמ״ל ר• אבא דאסי׳ הכי
 חלוקין עליו חביריו ולא
 אזלינן בתר לשון אחרון:
 אחר פחות שבלשונות. אחר
 לשון שהוא קצר בין דאמר
 ליה מדה בחבל הן חסר
 הן יתר ובין דאמר ליה הן
 חסר הן יתר מדה בחבל
 לא ביטל האי מקמי האי
 ואזלינן בתר מדה בחבל
 דהיינו פחות שבלשונות
 דלשון קצר הוא: מדקאמר
 שמואל זו דברי בן ננס
 מכלל דלא סבירא לבן ננס.
 והא רב ושמואל דאמרי
 תרויהו וכר יכול לחזור
 בו אפיי בסאה האחרונה
 בין לוקח כין מוכר. משום
 דכל הכור מלא התנה לו
 ואכתי אינו מלא הלכך
 כל זמן שאינו מלא יכול
 לחזור בו: כור בל׳ סלע
 סאה בסלע דהיינו לשון
 אחרון דקאמר סאה בסלע
 ראשון ראשון סאה סאה
 שמדד קנה אלמא דאזלינן
 בתר לשון אחרון אליבא
 דשמואל וקשיא דשמואל
 אדשמואל: אלא זו דברי
 בן ננס וסבירא ליה כבן
 ננס דאזלינן בתר לשון
 אחרון: והאמר ׳שמואל.
 משום הכי יחלוקו את
 חדש העיבור בבא המשכיר
 לתבוע שכירות באמצע
 תדש העיבור ונותן לו מחצי
 חודש הבא: אבל בבא
 המשכיר לתבוע בתחלת
 החדש כולו יהיב למשכיר
 משום דהאי דתפיש תפיש
 ואם איתא דסביר לשמואל
 דאזלינן בתר לשון אחרון
 אפיי בא המשכיר בסוף
 החדש כולו למשכיר מיבעי
 ליה דהא קאמר מדינר זהב
 לחדש דהיינו לשון אחרון
 וקשיא דשמואל אדשמואל:

 א) צ״ל וכלין הוא לכוליה לינר
 יהיכ ליה.

 בית כור פרק שביעי בבא בתרא הה.
 ובא מעשה לפני רשב״ג ור׳ יוסי ואמרו יחלוקו כוי. משמע מהכא
 דמספקא ליה לרכי יוסי אי מפום לשון ראשון או אמרון
 לשמואל דאוקי לה בבא באמצע החדש ובממורה (לף כה: ישם) וכמרוכה
 (ב״ק דף עג:< א״ר יוסי ממורח עולה חמורח שלמים דבריו קיימין והיינו
 מפוס שניהם ובנזיר בס״ב (לף ט. ושם
 ל״ה אין) ובמנחות (לף קג: ושס1
 ובזבחיס (לף ל. ושס< ובפסחים (לף נג0
 איח ליה לר׳ יוסי בגמר דבריו אדם
 נחסס ר״ל דככולהו לר׳ יוסי כאילו
 הוציא שניהן יחד ולהט הויא הכא
 ספיקא שהרי סוחר זה אח זה ואי
 אפשר לומר כאן שדעחו על שניהן
 אכל כחמורה וכמרוכה להט קאמר
 ר׳ יוסי חפוס לשון שניהן דאין סוחר
 זה אח זה וההיא דנזיר ומנחוח
 וזכחיס ופסחים דמפרש דכריו קאמר

 דבגמר דבריו אדם נחפס:
 אבל בא כתחלת החדש כולו
 למשכיר. פירוש משוס דהוי
 שוכר המוציא מחבירו עליו הראיה
 ואפילו הכי כסוף חדש כולו לשוכר
 משמע דאי מסס מוציא לא מפקינן
 מיניה וכן משמע כפ׳ שני דכחובוח
 >לף כ. ישם) דמניא שנים החחומין
 על השטר וממו וכאו שנים מן השוק
 ואמרו ידענו שכמב ידן הוא זה אכל
 אנוסים היו קטנים או פסולי עדוח
 היו אס כחכ ידן יוצא ממקום אחר
 אין נאמנין ופריך ומגבינן טה חרי
 ומרי נינהו ומסיק רב נחמן אוקי מרי
 לבהדי מרי ואוקי ממונא בחזקח
 מריה והשמא לענין מאי קחני ככריימא דאין נאמנין כיון דמוקמינן
 ממונא אחזקחיה ופירש הקונטרס החס לענין דאי מפס מלוה לא
 מסקינן מיניה ומימה ראם כן המוציא מחבירו היינו כל דאלים גכר
 ומאי פריך בחזקמ הכמים (לעיל לף לה. ושם) מהמחליף סרה כחמור
 כו׳ (׳< עד זה אומר של אכומי וזה אומר כו׳ דאמר כל דאליס
 גבר ופירשנו דלאו מסומכוס קפריך דליח הלכחא כוומיה אלא
 מדסומטס נשמע לרבנן דהיכא דליכא חזקה דמרא קמא דמודו
 רכנן לסומכוס דיחלוקו ומאי קשיא והא כמחליף פרה בחמור אמרו
 רבנן דהמע״ה ואי חפס מוציא לא מסקינן מיניה כל שכן גט זה
 אומר של אבוחי דאין שוס אחד מהן מוחזק דאמרינן כל דאליס גבר
 ויש לומר דמסחברא ליה כמחליף סרה כחמור דאיכא חזקמ מרא
 קמא ולא אמרי רבנן יחלוקו אלא המוציא מחנירו עליו הראיה כיון
 דאיח ליה חזקה אבל היכא דאין מוחזק זה יומר היה לב״ד לומר
 להם שיחלוקו ולא להניחם למסוס דאסילו רכנן מודו הכא לסומכוס
 אבל קשיא בפרק קמא דבכא מציעא (לף ו: ושם ד״ה פוטר) מסיק
 גט ספק ככור דחקפו כהן מוציאין אומו מידו אלמא היכא דאמרינן
 המע״ה לא מהניא מפיסה ויש לומר דכשמעמין היינו טעמא דכי
 לא כא עד סוף החדש דאמרינן דאודויי הוא דאודי ליה לפיכך כולו
 לשוכר אכל כא כאמצע החדש נראה דלא שייך כל כך אודויי אודי
 על חצי החדש ואי אודי מ [אודי על הכל ומש״ה] יחלוקו וההיא דפ״כ
 דכתוכומ (לף כ. ושס< מצי׳ למימר משום דקא טעין טענח כרי
 מהניא ליה תפיסה אבל בספק ככור לא בא הכהן אלא מכח
 ספק אי נמי להט נפקא מינה דאין נאמנין דאי מפס המלוה
 קודם שנולד הספק לא מפקינן מיניה וככתוכות מפורש יומר:

 אלא

 בטל מהה בחבל הן חסר הן יתר דברי בן
 ננם: גמ׳ אמר רבי אבא בר ממל אמר רב
 חולקין עליו חביריו על בן ננס מאי קא משמע
מעשה בציפורי באחד ששכר א (  לן תנינא א
 מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה
 דינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון
 בן גמליאל ולפני רבי יוםי ואמרו יחלוקו את
 חדש העיבור אי מהתם הוה אמינא התם הוא
 דאיכא למימר מיהדר קא הדר ביה ואיכא
 למימר פרושי קא מפרש אבל הכא דודאי קא
 הדר ביה אימא לא קא משמע לן אמר רב
 יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל
 חכמים אומרים יהלך אחר פחות שבלשונות
 זו ולא םבירא ליה והא נ<רב ושמואל
 דאמרי תרוייהו כור כשלשים אני מוכר לך
 יכול לחזור בו אפילו בסאה האחרונה כור
 כשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון
 ראשון קנה אלא ״זו וםבירא ליה ומי םבירא
 ליה והאמר שמואל בבא באמצע החדש
 עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו
 למשכיר בסוף החהש כולו לשוכר

 אלא

 ביטל מרה בחבל הן תסר הן יתר. ואס פיחמ כל שהוא ינכה ואס
 הוחיר כל שהוא יחזיר: דברי בן ננס. ופליגי רכנן עליה כגמרא:
 גמ׳ חולקין עליו חגיריו. דלדידהו הוי ממון המוטל כספק וחולקים
 דמספקא להו אי אמרינן מסוס לשון ראשון או לשון אמרון כדמפרש

 לקמיה מממני׳ דמרמץ. ומיהו רכ
 סבירא ליה ככן ננס כדלקמן כשמעחין
 נע״3] אמרי בי רב איסחרא מאה מעי
 מאה מעי כו׳: חנינא. בבבא מציעא בפ׳
 השואל: ששכר מרחץ מחבירו בשנים
 עשר כוי. דא״ל הכי מרחץ זה אני
 משטר לך ט״כ זהוכיס לשנה דינר
 זהכ לחדש ואומה שגה שנמ עיכור
 היחה ואי חפסינן לשון ראשון
 נחעכרה לשוכר ולא יחן אלא שנים
 עשר זהוכיס לשלשה עשר חדשים
 כדחנן החס [נ״מ קב.] המשכיר טח לחכירו
 לשנה נחעכרה השנה נחעכרה לשוכר
 ואי תפסיק לשון אחרון נחעברה
 למשכיר וחייב ליתן לו י״ג זהוכים
 כדחנן נמי המם השכירו לחדשים
 נמעכרה השנה נחעכרה למשכיר
 והכא בלשון ראשון השכיר לו כימ
 לשנה ובלשון אחרון השטר לו לחדשים
 והרי שחי הלשונוח סוחרין זה אח זה:
 יחליקו. יחן לו שכר חצי החדש
 דממון המוטל בספק חולקין דמספקא
 להו אי מפוס לשון ראשון או לשון
 אחרון: אי מהחם הוה אמינא. דאין
 חולקין עליו חביריו על בן ננס דהחס
 נמי מודי בן ננס דיחלוקו משום
 דאיכא למימר מיהדר קא הדר ביה

 מלשון ראשון וחפוס לשון אחרון ונחעברה למשכיר ואיכא למימר
 דלא הדר כיה מלשון הראשון ונמעכרה לשוכר אלא פרושי קמפרש
 דאינו משטר לו לשנה שלמה רקבל שטרומו כסוף השנה כדין שכירוח
 שאינה משמלממ אלא לבסוף אלא מדינר זהב לחדש הוא משכירה
 כדי שיטול הדינר ככל חדש וגס אס ירצה לחזור כו מלהשכירה לסוף
 חדש או לסוף שני חדשים יוכל להוציאו מטחו ואינו חייב להעמיד לו
 כיח אחר הלכך טון דאיכא למימר חפוס לשון אחרון דשמא חזר
 כו ואיכא למימר חפוס לשון ראשון דדלמא ליכא הכא לשון אחרון
 כלל אלא פירוש בעלמא לראשון הלכך יחלוקו: אבל הכא. כמחניחין:
 דודאי הדר ביה. שלשון אחרון מכחיש אמ הראשון אימא לא פליגי
 רבנן עליה אלא חפוס לשון אחרון: קא משמט לן. רכ דחלוקין עליו
 דהחם לא הוי טעמייהו אלא משוס דמספקא להו אי מפסינן לשון
 אחרון או לשון ראשון דטון דכמוך כדי דיבור אמר שחי הלשונוח אין
 ידוע על איזה נחכרן יומר ולא משוס דאיכא למימר דפרושי קמסרש
 דהא ודאי מכחיש לשון אחרון אח הראשון: הלך אחר פחות שבלשונוח.
 אחר אומו הלשון שמסחיח כחו של לוקמ דמספקא (א) ליה אי מסוס
 לשון ראשון או אמרון רד המוכר שהוא מוחזק כקרקע שלו על
 העליונה. הלכך היכא דאמר ליה מדה בחבל והן חסר והן יתר חזינן
 אס הוחיר כל שהוא להט אמר מדה בחבל רחזיר ואס פיחמ כל שהוא
 להט א״ל הן חסר הן יחר שהיה ירא שמא לא יהיה כאן טח כור
 שלם והגיעו: ומחמה גמרא זו ולא םבירא ליה. מדקאמר שמואל זו
 דברי בן ננס ולא קאמר חלוקין עליו חביריו על כן ננס כי היכי
 דאמר רכ לעיל אלמא לא סכירא ליה כבן ננס דלא אזלינן אמר לשון
 אחרון אלא מספקא לן כרכנן: יפול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה.
 ואע״ס שמשך עשרים ומשע אינה משיכה דכוליה חד מקח הוא ועד

 דמשיך לכוליה לא קני מידי כדאמרינן בפ׳ הזהב (ב״מ לף מז.) דהיכא דמכר ליה חמור כפרה וטלה ומשך אמ הפרה ולא משך עדיין אמ הטלה
 שניהן יכולין לחזור משוס דלא הוה משיכה מעליימא: ראשון ראשון קנה. דטון דאמר ליה סאה כסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח
 ומשיכח כל אחח קנאמה. אלמא ס״ל לשמואל חסוס לשון אמרון כבן ננס: אלא זו וסבירא ליה. דאע״ג דקאמר זו דברי בן ננס לאו משום
 ללא ס״ל הט אלא לאשמועינן דפליגי רכנן עליה אחא: ומי ס״ל. דחפסינן לשון אחרון: והאמר שמואל. עלה דההיא משנה דמרחץ דקמני
 יחלוקו אח חדש העיבור בבא לב״ד באמצע החדש ואמר לו צא מטחי או חן לי שכר החדש הזה עסקינן וט מספקא לן איזה לשון נמפס
 אמרינן העמד ממון על חזקמו ומה שדר בה כבר לא מפקינן מיניה דלמא לשון י) אחרון אימ לן לממפס ומה שלא עבר מן החדש או יצא
 או ימן שכר דאמרינן העמד קרקע בחזקמ כעליה. אלמא לשמואל נמי מספקא ליה כרבנן והולך אחר המוחזק: כולו למשכיר. העמד קרקע
 בחזקמ בעלים: בסון* החדש כולו לשוכר. העמד מעוח על חזקחן. ומדמוקי לה שמואל בבא כאמצע חדש אלמא ס״ל הט דאי לאו דס״ל הכי
 מאי דוחקיה לאוקמה הכי לוקמה בין בבא בחחלח חדש בין ככא כסוף חדש כרכ וכרב נחמן דפליגי עליה דההיא משנה בסרק השואל
 נב״מ קב:] אלא מדדחיק לאוקמי הכי היינו משוס דס״ל הכי ופליג אדרכ ואדרכ נחמן דסליגי עליה ואחא איהו לחרוצי ולמימר הכי הלכמא:

 אלא

 מסורת הש״ם
 א) כ״מ קכ.,נ) שס:לעילפו:
 [לקמן קו:], ג) ןיכמומ סו.],
 ד) צ״ל ראשון מהר״ם,

 ה) רשי׳ל,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) רשב״ם ד״ה הלך וכי׳
 דמססקא להו אי: (נ) ־־״ושי
 ד״ה אכל וכוי מהמחליף פרה
 כממור ט• על דדב נחמן
 דאמד זה אומר של אכותי
 חה אומר כר כל דאליס כצ״ל:

 מוסף רש״י
 כור כשלשים אני מוכר
 לך. צריך היה לו למעות מנד
 דתי הכור ולא נתכרן שיהא
 זה קונה פתות מכור ילא יותר
 מכור אלא כור כצמצום מקנה
 לו לא פתית ילא יותר, הלכך
 אס משך ואע״פ שפסק
 ואפילו כרשות לוקח ונכליו של
 לוקח לא קנה עד שיהא הכור
 מדוד כולו, דהכא מדידה
 מעככא הואיל והקפיד
 כמטרה פחות מכור יומר
 מכור, ומשוס הט יכול לחוור
 כו מכל המטרה, אפילו
 כשמדד לו כ״ט סאין חתר
 הוא כל זמן שלא נמדד סאה
 אחרונה, ואע״פ שמשך הטיט
 סאין אינה משיכה מעליא,
 דכור זה חד מקח הוא ועד
 דמשיך כוליה לא קני
 כדאמרינן כפרק הזהכ (מו.ו
 דהיכא דמכר לו חמיר כפרה
 וטלה ומשך אמ הפרה ולא
 משך אח הטלה שניהס יכולין
 לחוור כהס משיס ללא הוי
 משיכה מעלייחא :לעיל פו
 וכעי־ו נ-מ קב::. ראשון
 ראשון קנה. טון דא״לסאה
 כסלע כל סאה וסאה הוה ליה
 מד מקת ומשיכת כל אחח
 קנאה !ב״מ קב:: שכל אחד
 מטרה כפני עצמו היא וכנון
 להויא מלה דלוקח יכסימטא,
 לקני ליה כליו, א״נ כרשוח
 מוכר וכנון לאייל מעיקרא
ל עי י  יקנה לן כליך כרשוחי :

 רבעו גרשום
 ביטל מהה בחבל הן חסר
 הן יתר דאזלי׳ בתר מדה
 בחבל דלשון אחרון הוא
 מדה בחבל כדברי בן ננס
 דס״ל דאזלינן בתר לישון
 אחרון: אמר ר׳ אבא בר
 ממל חלוקין עליו חביריו
 על בן ננס. דלא אזלינן בתר
 לשון אחרון: בישנים עשר
 עשר והובים לשנה והזכיר
 גם מדינר זהב היינו זהוב
 לחדש שכך מגיע: יחלוקו
 את חדיש העיבור. דיתן
 לו חצי זהוב וחצי מפסיד
 המשכיר דאם איתא דלא
 הוו חלוקין עליו חביריו
 כולו זהוב של חדש העיבור
 למשכיר הוה ליה למימר
 דהיינו תפוש לשון אחרו;
 אלא ש״מ דחלוקין עליו
 חביריו דלא אול־נן בתר
 לשון אחרון ומאי קאתא
 לאשמועינן ר׳ אבא. ומשני
 טובא אתא לאשמועינן
 דאי מהתם ליכא למיפשט
 מינה דלא אזלינן בתר
 לשון אחרון דהוה אמינא
 התם הוא בדין דיחלוקו
 דהיכא דאמר משכיר לשוכר
 מעיקרא בי״ב זהובים לשנה
 והדר אמר מדינר זהב
 לתודש מיהדר קא הדר
 ביה ממילתא קמייתא משום
 הכי אמר לסוף מדינר זהב
 לחודש הלא מתיל ליה את
 חודש העיבור ובדין הוא



 מםורת הש״ם
 א) רש״ל מ״ז, ב) ןע״אן,

 ג) נס״א נוסף: האיטלקי,

 הגהות הב״ח
 (א) דעוב״ם ד״ה דהתס ונו׳
 ונמצא שדר בשל ניס חבירו
 כצ״ל ותינח על נמחק:
 (ב) חוסי ד״ה אלא ונו׳ אנל
 הנא מיהדר כצ״ל וחינות
 אינא למימר נמחק:(1) ד״ה
 פרושי וכו׳ ולא איתמר
 בההוא ולא תקשה וכו׳

 דאמר רכ אילו הואי:

 אלא למולם. האי דקאמר זו לברי בן ננס היינו משום ללא סבירא
 ליה מפום לשון אחרון אלא ספיקא היא ואזלינן בתר מזקה כרבנן
 לאמרי הלך אחר פמומ שבלשונוח. ולקשיא לך מהא דרב ושמואל
 לראשון ראשון קנה למשמע חפוס לשון אחרון לאו היינו טעמא דהוא
 הלין אי אפיך ואמר סאה כסלע כור
 בל׳ אני מוכר לך דראשון ראשון קנה
 משום דמספקא לן אי מפסינן לשון
 ראשון או לשון אחרון אזלינן במר
י מרחץ טעמא ב • ג ם ה ה : ד ה ק ז  ח

 מאי יחליקו משוס למסיס כל אחל
 המצי כלאוקימנאג) בכא כאמצע החלש
 והוא הדין לרכנן דאזלי׳ כמר סחומ
 שבלשונות שהמוכר מוחזק הוא וכגון
 שקכל כבר הדמים. הכא גמי גבי
 ראשון ראשון קנה היינו טעמא דהוא
 מפיס דמה שמסס לא מפקינן מיניה
 ולא משוס לשון אחרון דהוא הדין אי
 אמר איסכא. והא ליכא למימר דשמואל ככן ננס סכירא ליה דמסוס
 לשון אחרון כדאמר ראשון ראשון קנה דמשמע מפוס לשין אחרון
 והאי דאוקי למחני׳ דהחס בבא באמצע חדש כוי היינו טעמא כדאמרן
 לעיל דאיכא למימר מיהדר קמהדר כיה ואיכא למימר פרושי קמפרש
 אבל היכא דודאי קהדר כיה סכירא ליה פפוס לשון אחרון ככן ננס
 ליכא למימר הט דטון דאמר זו דברי בן ננס משמע דלא סבירא
 ליה ועוד דבהא לא פליג שמואל עליה דרב דאמר חלוקין עליו חביריו
 על בן ננס ואשמועינן דההיא משנה דמרחץ רבנן היא ולא מספקא
 לן אי פרושי מפרש אי לא אלא ודאי מיהדר הדר כיה ומכחיש לשון אחרון
 אח הראשון ואפ״ה קחני יחליקו דלא אמרינן חפוס לשון אחרון אלא
 ססיקא היא וכיון דאשמועינן רב המם גבי מרחץ מיהדר קהדר ביה
 ולאו פרושי קא מפרש שמואל נמי הט סכירא ליה ועוד דשמואל נמי
 קאמר אכל חכמים אומרים כו׳ אלמא סבירא ליה דההיא משנה
 דמרחץ רבנן היא. ומיהו ליחא הלכחא כרכ דאמר כסמוך אי הואי
 המס הוה יהיבנא כוליה למשטר דחפוס לשון אחרון כבן ננס ולא
 כשמואל דאוקמה ככא כאמצע החדש אלא כרב נחמן דפליג עלייהו
 החס [3״מ קב:] ואמר קרקע בחזקמ בעליה עומדח ואפילו בא בסוף החדש
 כולו למשטר שהספק לאי עכשיו נולד שמחחלח החדש נולד יהעמד
 קרקע על חזקחו ונמצא שדר (א) על טח של חטרו וצריך להעלומ לו
 שכר ואע״ג דאפיך מיסך וא״ל מעיקרא מדינר זהב לחדש בשנים עשר
 זהוכים לשנה קאמר רכ נחמן נמי כולו למשטר דטעמא לאו משוס
 מפיס לשון אמרון היא אלא ספיקי מספקא ליה כשמואל רביה וססיקא

 בית כור פרה שביעי בבא בתרא

 אלא לעולם זו ולא םבירא ליה והתם טעמא
 מאי משום דתפים הכא נמי הא תפים אמר
בי רב איםתרא מאה מעי  רב הונא אמרי א
 מאה מעי מאה מעי איםתרא איםתרא מאי
 קמ״ל תפוס לשון אחרון הא אמרה רב ההא
 זימנא דאמר רב אי הואי התם הוה יהיבנא
(אי איתמר הא ולא איתמר (  כוליה למשכיר א
 הא הוה אמינא מיהדר קא הדר ביה אבל
 הכא) מהו דתימא פרושי קא מפרש קמ״ל:

 מתני׳

 קה:
 אלא לעולם וו ולא םבירא ליה. הוי מצי לשנויי כדאמרינן לעיל
 דגכי משטר איכא למימר מיהדר קא הדר כיה ואיכא למימר
 פרושי קא מפרש אכל הכא (« איכא למימר מיהדר קהדר ולעולם
 זו וסטרא ליה אלא אע׳׳ג דשני הט לעיל לא משמע ליה שיהא כן

 עיקר הטעס ולא עכיד מיניה לעיל
 אלא צריכומא כעלמא ועוד כדפירש
 הקונטרס דזו משמע ללא סטרא ליה

 הקונטרס דהכי קאמר ליה כשנים
 עשר זהוכיס לשנה לפי שאני סכור
 שהיא פשוטה אבל אס היא מעוכרמ
 אני רוצה שממן לי דינר זהב לחדש
 ולא גרסינן לפי זה אי איחמר בהא
 ולא איממר בההיא דעל זה אינו
 מפרש כלום דאמאי לא שמעינן לההיא
 דהמשכיר מההיא דאיסמרא אלא
 הט גרסינן מהו דמימא פרושי קא

 מפרש כו׳ ובשם רש׳׳י פי׳ דפרושי קמפרש קאי אההיא איסמרא
 מאה מעי כלומר סלע גדול ששוה מאה מעי ושפיר גריס אי איממר
 כהא ולא איתמר «) כהא ולא מקשה לסרש״י אמאי לא שמעינן ההיא
 דאיסמרא מההיא דאמר רכ ואילו הואי התם יהיכנא כוליה למשכיר
 דהוה אמינא טעמא דרכ לא משוס חפיס לשון אחרון אלא משוס
 דקרקע כחזקמ כעלים קיימת וא״ח לפירוש רש״י היכי חיסק אדעחין
 דאיסמרא מאה מעי פרושי קא מפרש ולעולם רב כרבנן דאמרי
 הלך אחר פחות שבלשונות הא חנן בגט פשוט >לקמן דף קסה:
 ושסן כמב זוזי מאה דהיו קיימי סלעים עשרין אין לו אלא עשרין זוזי
 מאה דהוו קיימין סלעין מלמין אין לו אלא מאה אלמא אע״פ שמפרש
 בהדיא אמרינן הלך אחר פחומ שבלשונומ רש לומר דשאני ההיא
 דגט פשוט שרחוקין זה מזה ולא שייך כולי האי פירושי קא מפרש
 ומחיישכ כאן פי׳ הקונטרס יוחר משוס דמעיקרא הקשה הא אמר
 רב חדא זימנא משמע דפריך אמאי איצטריך ההיא דאיסחרא ומשני
 דאיצטריך דלא הוה שמעינן ממשטר דחפוס לשון אחרון דהוה אמינא
 דפרושי קא מפרש ומיהו כהשואל >3״מ דף קכ: ושם ל״ה הוה< ימכן
 טפי כפרש״י דקאי בההוא דמשכיר ופריך והא אמר רכ חדא זימנא
 הכא גבי איסמרא ולרכי יצמק נראה דפרושי קא מפרש דהכא
 היינו ממש כההיא דלעיל והכי פירושו אי איחמר כההיא דאיסחרא
 ולא איממר כההיא דמשכיר הוה אמינא פרושי קא מפרש
 ההיא דמשכיר ויהא כולו לשוכר דלא אמרינן מפוס לשון אחרון

 ללא
 שדי לה אחחלח החדש וקרקע כחזקמ כעליו העמידני יהכי הלכחא דאמרינן כפרק המקכל 31״מ קי.] והא קיימא לן כרב נחמן דאמר קרקע בחזקמ
 כעליה עומדח החס לאו מלמא דעכיד לאיגלרי היא כוי. וגבי ממני׳ דהכא נמי ליחא הלכחא ככן ננס לחסוס לשון אחרון אלא ספיקא היא
 כשמואל וכרב נחמן וקרקע כחזקמ כעליה עימדח והלך אחר פחומ שכלשונומ כרכנן ויד מוכר על העליונה. וגבי כור כשלשים סאה כסלע
 נמי טון דמטלטלי נינהו מודי רכ נחמן דראשון ראשון קנה דמאי דמפיס מפיס דכקרקע הוא דאמרינן לעולם כחזקח כעלים הראשונים
 קיימא דקרקע אינה נגזלמ אבל במטלטלין הלך אחר המוחזק משניהם: בס׳׳ק דסנהדרין (לף en אמרי בי רב ורב] הונא והאמר רב הונא
 אמרי בי רב אלא רב המנונא כלומר כל היכא דאמרינן אמרי בי רב דמשמע מלמידי דרב היינו רב המנונא שהיה תלמידי של רב ואמר ההלכה
 משמו של רכ והכי מוכח לקמן דפרכינן והא אמרה רב חדא זימנא: איסתרא מאה ממי מאה מעי מאה מעי איםתרא איםתרא. אמר
 לחבירו בכמה חפץ זה אמר ליה איסמרא מאה מעי ונחרצו מאה מעי חייב לו ואס אמר מאה מעי איסחרא חייב לו איסמרא: תפוס
 לשון אתרון. כבן ננס. איסמרא סלע מדינה והוא חצי דינר שהוא שמיני שבסלע צורי כדאמרינן בהחובל בהחוקע לחבירו (3״ק צ:< וחצי דינר
 פשעים ישש פרוטיח שהפרוטה אחד משמונה כאיסר*) והמצי דינר שלש מעות כסף שהוא ו׳ פונדיונין והסינדיון שני איסרין הרי שנים עשר
 איסרין לחצי דינר חן לכל איסר ח׳ פרוטות הרי תשעים ושש נמצא מאה מעי דהיינו ק׳ פרוטות יחיריס על איסחרא ארכע פרוטוח.
 מעוח סחס היינו פרוטוח של נחשח והכי מוכח כפרק הזהכ (3״מ מה.) דאמרינן תא שמע הפורט סלע ממעוח מעשר שני כ״ש אומרים ככל
 הסלע מעוח כו׳ השחא לב״ש לגבי פריטי מחללינן כר אכל של כשף שיש ששה בדינר נקראין מעות כסף: אי הואי התם. כשכא מעשה לפני
 ר״ש בן גמליאל ולפני ר׳ יוסי ואמרו יחלוקו: הוה יהיכנא כוליה למשכיר. משום דחסוס לשון אחרון: מהו דתימא. לאו משוס דאיח
 ליה חפוס לשון אחרון קאמר יהיכנא כוליה למשטר אלא משוס דאיכא למימר פרושי קמפרש ולא מיהדר הדר כיה כלל אלא גמכרן ליטול
 דינר זהכ לכל חדש והיה ירא שמא חחעבר השנה ופירש הך שנה דאמרי לך י״ב דינר לשנה לא בשנה מעוכרח קא אמינא אלא כשנה פשוטה
 שמגיע דינר לכל חדש דכל היכא דאיכא למימר פרושי קמסרש ולא יסחרו הלשונוח זו אמ זו יש לנו לומר דמפרש הוא ואינו חוזר מדיכורו
 והלכך ודאי אזיל כמר לשון אחרון דפירוש הוא לראשון. אכל איסמרא מאה מעי שהאיספרא צ״ו סרוטוח וסוחרין הלשונוח זה אמ זה
 והאי דקאמר איסחרא מאה מעי כאילו אמר צ״ו מעומ מאה מעומ דמי אלא שכך היו רגילין לדכר כקוצר לשון לקרוח לצ״ו פרוטוח איסחרא
 החס קאמר רב הלך אחר המיחזק כשמיאל ירבנן דפליגי אבן ננס: קמ׳׳ל. רב דכבן ננס סכירא ליה והך דאיסמרא מאה מעי לכסוף איממר
 כן נראה כעיני. וכככא מציעא פרק השואל [3״מ קנ:1 הט גרסינן ליה מהו דחימא פרושי קמפרש קמ״ל ולא גרסינן אי מהמס היה אמינא פרישי
 קא מפרש דכהא דאיסחרא מאה מעי פרושי קא מפרש ליכא למימר דידאי איסמרא הוי פחומ ממאה מעי ודמי ממש למחניחין דהן חסר
 הן ימר מדה במבל. ורבינו זקני זצ״ל בבבא מציעא (דף ק3:< כך פירש אי מהמס הוה אמינא טעמא דאיסמרא מאה מעי לאו משום
 דחפוס לשון אחרון אלא דהאי כוליה חד לשון הוא אלא פרושי קמסרש סלע גדול שיהא שוה מאה פרוטוח וכי אמר ליה מאה מעי
 איסמרא הכי אמר ליה מאה פרוטות רעות שאין שוות אלא סלע ולא נהירא לי כלל דהא רב לאו דוקא איסחרא נקט דהוא הדין אי
 קאמר צ״ו פרוטוח דליכא למימר פרושי קמפרש כי קאמר אחרי כן מאה פרוטומ ועוד אדרכה מתניתין איכא למימר פרושי קמפרש
 [כשני ענינים] כדאמר לעיל וכדפרישית לבסוף. והשחא דסבירא ליה לרב פפוס לשון אחרון בעינן לפרושי הא דרב ושמואל דאמרי חרריהו
 כור כשלשים סאה בסלע ראשון ראשון קנה לרב טעמא משוס מפיס לשין אמרון ואי אפיך מיפך לומר סאה בסלע כור כשלשים לא קנה
 עד שימשוך סאה אמרונה ולשמואל דמססקא ליה ואוקימנא לדידיה משוס דמאי דתפיס תפיס בתרוייהו אמרינן ראשון ראשון קנה:

 מתני׳

 עין משפט
 נר מצוה

 בו א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה
 הלכה סו ועי׳ כהשגות
 וכמגיד משנה סמג עשין צד
 טור ש״ע ח״מ סי׳ מנ סעיף
 ה וע״ש והלך אחר פחוח

 שנלשונות:

 רבינו גרשום
 אלא לעולס זו ולא
 סבירא ליה. דאזלינן בתר
 לשון אחרון וגבי משכיר
 מרחץ להכירו בי״ב והובין
 לשנה מדינר זהב לחודש
 טעמא מאי אמר שמואל
 בא בתחלח החדש כולו
 למשכיר משום דהמשכיר
 תפיס דאבתי לא עמד באותו
 המרחץ השוכר אותו חדש
 העיבור והכי נמי להיכא
 דכא בסוף החודש כולו
 לשוכר דהא תפיש השוכר
 שכבר עמד כו התדש כולו
 ולהכי בבא באמצע החודש
 דתפיש האי כי האי יחלוקו
 והכי נמי להיכא דאמר
 ליה כור בל׳ סאה בסלע
 אני מוכר לך משום הכי
 ראשון קנה דהא תפיש כל
 סאה וסאה ולא משום הכי
 דאזלינן כתר לשון אחרון
 אבל גבי רישא יכול לחזור
 בו דהא לא תפש כל הכור
 משלם ואיהו אתני ליה
 למזבן כל הכור כשהוא
 שלם ולא לחצאין: אמר רב
 הונא אמרי בי רב. משמע
 דרכ להיכא דאמר ליה שכיב
 מרע בעל פה או בשטר הבו
 לפלוני איסתרא מאה מעי
 אולינן בתר לשון אתרון
 ויהבי ליה מאה מעי. אמר
 הבו ליה מאה מעי איסתרא
 יהבו ליה א) בסלע איסתרא:
 והא אמרה רב זימנא חדא.
 דאזלינן בתר לשון אחרון
 דאמר אי הואי התם היכא
 דשכר מרחץ לחבירו בי״ב
 והובין לשנה מדינר זהב
 לחודש יהיבנא ליה דינר
 זהב כוליה למשכיר אפי׳
 בא המשכיר בסוף החדש
 שמשום דאזלינן בתר לשון
 אחרון: ודאי התם לענין
 מרחץ פשיטא ליה דכוליה
 למשכיר דאויל כתר לשון
 אחרון אבל הכא באמרי בי
 רב מהו דתימא סד׳׳א האי
 דקא יהבי ליה מאה מעי לאו
 משום ראזלינן בתר לשון
 אחרון אלא פירושי קמפרש
 כלומר כי האי איםתרא
 קאמינא דיהבי לי• דליהוי
 שוה מאה מעי להכי קאמר
 מאה מעי קמי׳ל דלהכי הדר
 אמר מאה מעי איסתרא
 דאזלינן בתר לשון אהרון:

 א< צ״ל יהנו ליה סלע דהיינו
 איסתרא



 עין משפט
 נר מצוה

 כח א ב מיי׳ פכ׳׳ח מהלי
 מכירה הלכה ינ סמג
 עשין פכ טוש׳׳ע מ״מ סימן

 ריס סעיף טו:

 רבינו גרשום
 פיסי בסימניו ובמצריו. של
 שדה הראה לו המוכר
 ללוקח דאמר ליה בית כור
 עפר בסימניו ובמצריו אני
 מוכר לך הואיל דהראה
 לו סימניו ומצריו גמר
 וקנה אפי׳ פחות שתות
 כל השדה הגיעו. משום
 דסימניו ומצריו קא מקני
 ליה כעין שהוא ועד שתות
 פחת ינכה לו מן הדמים.
 כלומר אם פיחת לו יותר
 משתות כגון שליש או רביע
 או תומש עד שתות מן
 השדה ינכה לו מן הדמים
 כנגד הפחת: רב הונא ורב
 תסדא פליגי א) אדמי׳ דקתני
 עד שתות ינכה רב הונא
 אמ׳ שתות כפחות משתות.
 דכי היכי דפתות משתות
 כגון שמינית שביעית הגיעו
 הכי נמי פיחת שתות עצמו
 הגיעו דלא ינכה לו דהכי
 קאמר מתני׳ פיחת שתו׳
 הגיעו אבל אי פיחת שליש
 או רובע או חומש או עד
 שתות מן השדה ינכה אבל
 שתות דמועט הוא הגיעו
 משום דעד שתות ינכה ולא
 השתות בכלל (דעד הישתות
 אמרי׳ ולא עד בכלל). ורב
 יהודה אמר שתות עצמה
 כיותר משתות דמי. דכי
 היכי דיותר משתות ינכה
 דאי פיתת לו שלישית
 ורביעית וחמישית דינכה
 לו ה״נ שתות עצמה ינכה
 לו דהכי קתני מתני׳ פחות
 משתות כגון שביעית או
 שמינית הגיעו: עד שתות
 ושתות בכלל. הרי הוא
 כפחות חומש או רובע
 וינכה: מיתיבי פיחת שתות
 או הותיר שתות. להיכא
 דמכר לו קרקע: הרי הוא
 כשום הדיינין. דאי שיימו
 דיינין (מעות) [קרקע] של
 יתומין וטעו שתות בטל
 מקח: והא שום הדיינין.
 להיכא דטעה שתות דמי
 כמאן דטעי יותר משתות
 וקשיא לרב הונא דאמר
 שתות כפתות משתות דמי
 הגיעו ולא השתות בכלל
 ינכה והבא קתני דשתות
 כיותר משתות דמי וכי
 היכי דיותר משתות בטל
 מקח ה״נ שתות עצמה דעד
 ועד בכלל הוא: אמר לך
 רב הונא ולטעמיך. הא
 מתרצתא היא משבשתא
 היא דקתני הגיעו דאי כיותר
 משתות דמי ינכה מיבעי ליה
 למימר ואמאי קאמר הגיעו:
 אלא הכי קתני לה בסימניו
 ובמצריו הרי זה כשום
 הדיינין ולא כשום הדיינין
 ממש. כשום הדיינין לשתות
 ממש ולא יהבי ליה ז׳ קבין
 ומחצה לכור ולא גבי מקח
 וממכר כשום הדיינין(הוא)
 דאילו בשום הדיינין שתות
 בטל מקח ואילו הבא הגיעו
 דעד שתות ושחו׳ עצמה

 א) נראה דצ״ל פליגי כפירושא
 דקחני עד שתות.

 בית כור פרס שביעי בבא בתרא סו.
 דלא מהדר הדר ביה אלא פרושי קא מפרש וה״ק ליה בי״ב זהובים לשנה
 ומשוס לשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף הוצרך להמנות שהיה לו
 ליתן לסוף כל חלש לינר מאומן י״ב זהובים שהוא חייב לשנה וכן יש
 לפרש כהשואל >ב״מ קב:) ואיצטריך כל תלת מילי לרב לההוא לאיסתירא
 אימ למימר ללא הר מטעם תפוס
 לשון אחרון אלא משוס לפרושי קא
 מפרש כפירוש רש״י ומההיא להמשכיר
 נמי לא שמעינן למפוס לשון אחרון
 ראיכא למימר פרושי קא מפרש כפי׳
 הקונטרס או משוס לסכר כרכ נחמן
 לקרקע בחזקת בעליה קיימא הלכך
 איצטריך ההיא לכור בשלשיס סאה
 בסלע דראשון ראשון קנה ואי מההיא
 הוה אמינא משוס דמפיס אפי׳ אסיך
 מיסך כמו לשמואל להכי איצטריך
 כולהו ולא ילע ר״י למנא לן א״כ דסכר
 רכ למסוס לשון אחרון אלא נראה
 משוס להנך לימרי לאו עיקר טעם
 נינהו ואיצטריכו נמי שלשה מילי
 דשמואל דמההיא דאוקי שמואל בבא
 כאמצע החלש הוה אמינא כלדמי לעיל
 ר׳ אכא דפרושי קא מפרש ולעולם
 כעלמא חפוס לשון אחרון וההיא
 לראשון ראשון קנה הוה אמינא
 משוס לחפוס לשון אחרון הוא כמו
 לרב להט איצטריך לאשמועינן אבל חכמים אומרים הלך אמר פמומ
 שבלשונומ וההיא לבבא באמצע החרש איצטריך לאשמועי׳ לזו ולא
 סבירא ליה ולפרש המשנה וההיא דראשון ראשון קנה לאיצטריך
 לאשמועי׳ לחסיסה שלו חסיסה היא למההיא להמשכיר לא שמעינן
 חפיסה לאיכא למימר משוס לאולי ליה: הכי גרםי׳ פחות משתות
 הגיעו עד שתות ינכה. אכל ססריס לגרסי פחומ (י) משמומ הגיעו
 יפרש רב יהולה פיחת על שתות ולא שתות ככלל אע״ג ללא קתני על
 וכענין זה יש בהזהכ*) כמה חהא הסלע חסר׳ ולא יהא בה אונאה ובעי
 למימר עד כמה ולגירסא זו קשה דקאמר כגמרא ורכ הונא ה״ק פחומ
 משתות ושתות עצמו הגיעו הא להדיא אמיא מתני׳ כוומיה וא״מ כשלמא
 רכ יהודה דאמר שמומ טמר משתות ניחא הא דלא תנן שתות ינכה
 משוס דה״א דימר משתות מקמו כטל אלא לרכ הונא דאמר שתומ
 כפתות משתות ליתני שתות הגיעו וכ״ש פמומ ר״ל דנקט הט לימן טעם
 לדבר דדבר פשוט הוא בפחומ משתות ואמר ממילא דשתות כפחות
 משחוח והשחא דאחינן להט לרב יהודה מצינו לשנויי סיפא כהאי
 גוונא: ה״ג ולטעמיך הא הגיעו קתני אלא כשום הדיינין ולא
 כשום הדיינין כוי. והכי פירושו אמר לך רב הונא אדמקשימ לי
 מסייעני מדקמני הגיעו דמשמע דשחוח כפחוח משחוח אלא הא
 דקמני כשום הדיינין לאו משוס דליהר טהר על שחוח אלא כשום
 הדיינין לשתות דכמו ששיעורו המס כמו כן שיעורו כאן לאפוקי
 שלא שיערו ברובע לסאה כמו כהן חסר הן יתר ורכ יהודה
 דאומיכ מינה לרכ הונא משמע ליה דהכי קחני פיחח עד שחוח
 או הוחיר עד שמומ הרי הוא כשום הדיינין והגיעו דהא כשום
 הדיינין נמי עד שחוח הגיעו אכל שחוח רמר על שמוח לא הגיעו:

 ושמואל

 מתני׳ אבסימניו ובמצריו י* פחות משתות
 הגיעו עד שתות ינכה: גמ׳ איתמר רב הונא
 אמר בשתות כפחות משתות רב יהודה אמר
 שתות כיותר משתות רב הונא אמר שתות
 כפחות משתות הכי קאמר פחות משתות
 ושתות בכלל הגיעו יותר משתות ינכה רב
 יהודה אמר שתות כיותר משתות הכי קאמר
 פחות משתות הגיעו עד שתות ושתות בכלל
 ינכה מיתיבי בסימניו ובמצריו פיחת שתות
 או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין הגיעו
 והא שום הדיינין רשתות כיותר משתות
 הוא אמר לך רב הונא ולטעמיך הגיעו קא
 תני «< אלא כשום הדיינין ולא כשום הדיינין
 כשום הדיינין לשתות ולא כשום הדיינין
 דאילו התם בטל מקח ואילו הכא הגיעו
 רב פפא זבן ארעא מההוא גברא

 אמר

 מתני׳ בסימניו ובמצריו. האומר לחבירו בימ כור עפר אני מוכר
 לך כמוך הסימנין והמצרים הללו שאמה רואה הכל קח לך: «< פתוס
 משהות הגיעו. דהיינו טפי מרוכע לסאה כפלי כפלים דשתות היינו
 קכ לסאה וה״נ טעמא דלא דמי להן חסר הן יתר דהתס הר שיעוריה

 ברובע לסאה אבל הכא בעי טסי דהא
 טון דאמר כימ כור עפר אני מוכר לך
 כהן חסר הן ימר דמי כדאוקימנן
 לעילא) והשמא דאמר כיח כור כסימניו
 וכמצריו אני מוכר לך מטפינן
 שיעורא ואמרי׳ אפילו פחוח
 משחומ הגיעו דטון דהראה לו
 המצרים כמאן דזטן ליה שדה זו
 סממא דמי כמומ שהוא כין קטן כין
 גדול אלא דאהני מאי דאמר טח כור
 שיהא קרוב לבימ כור שאינו מסר
 יומר משתומ וכן דלא ליהוי מוחר
 ימר על שמומ: הט גרסי׳ כסדר
 המשנה (י) פתות משתות הגיעו עד
 שתות ינפה. וכגמ׳ סליגי אמוראי
 בשמומ עצמה אי הר כסחות משתומ
 והגיעו וה״ק פיחח מן הבימ כור
 שמוח וכ״ש פחומ משמוח הגיעו אבל
 יומר משחומ ולמטה עד שמומ ולא
 שתומ ככלל ינכה או דלמא שחוח
 טמר משתות וה״ק פחות משתות

 הגיעו כלומר אם יש אונאה טניהן פחות משתות כגון שהותיר או חיסר
 פחומ משחומ הגיעו אבל יומר משחוח עד שמומ ושמומ בכלל ינכה:
 ינפה. מן הדמים ואם הומיר יחזיר לו קרקע. והאי שמומ לאו משוס דין
 אונאה דאין אונאה אלא למטלטלי אכל כמקרקעי אין אונאה שאס מכר
 לו שוה פרוטה במנה או שוה מנה בפרוטה הגיעו אלא שיעורא דרבנן
 היא דהט מחיל איניש היכא דאמר בסימניו ובמצריו טפי לא ממיל:
 גמ׳ שתות. הגיעו כפחומ משחוח היכא דא״ל בסימניו ובמצריו (ה
 וה״ק פחומ משחוח ושחוח הגיעו דהאי דקמני פמומ משתות הגיעו
 היינו פיחח מן הטח כור שחוח וכ״ש פחומ משחוח הגיעו. ומממני׳
 דקמני עד שחוח ינכה משמע ליה לרב הונא עד ולא עד ככלל ולרכ
 יהודה עד ועד ככלל: מיתיבי. לרב הונא: הט גרסינן בתוספתא ופ״ו ה״ח)
 בסימניו ובמצריו פיחת שתות או הותיר שתות כשום הדיינין הגיעו.
 ככתוכות כפרק אלמנה ניזונת (לף צט0 תנן שוס הדיינין שפתתו שתות
 או הותירו שתות מכרן כטל. שוס הדיינין כ״ד שירדו לשום נכסי
 יתומים למכרן למזון האשה והכנות: והא שום הדיינין. דטעות שתות
 דידהו הוי טטול מקח טתר משתות כדמנן כפרק אלמנה ניזונת
 כדפרישית וכיון דמדמי שתות דמכירת בית כור דממני׳ כשום הדיינין
 אלמא טתר משתוח הוא ויחזיר וקשיא לרכ הונא. והאי דקתני הגיעו
 לקמיה מפרש לה שפיר: אמר לך רב הונא ולטעמיך הגיעו קחני.
 דמשמע דהוי כפחומ משמומ ואדמקשימ לי מרישא תקשי לך מסיפא
 אלא ודאי ה״ק פיחת שתות או הותיר שתופ הגיעו כשוס הדיינין
 דאמרי׳ נמי הגיעו ורשכ״ג הוא דפליג ככתוכומ ואמר א״כ מה כח
 כ״ד יפה ולכך הוי מכרן קייס והגיעו דקתני הכא אתרוייהו קאי
 דהוי שמומ דידהו כפמות משמומ וקשיא לרכ יהודה. ואמר לך רכ
 יהודה לדידי נמי ל״ק דאיכא למרוצי כשום הדיינין ולא כשום הדיינין

 כר דהאי דקתני הגיעו לאו משוס דשתוח הוי מחילה כסחומ משמוח (י) ולעולם שחוח טחר משחוח ויחזיר והאי דקא מדמי ליה לשוס
 הדיינין ה״מ כשתות ט היט דכשום הדיינין לא הוי מחילה ה״נ לא הר מחילה ולא כשום הדיינין דבשוס הדיינין הר השתות ביטול מקח
 כדתגן התם מכרן כטל ואילו הכא הגיעו כלומר אין המקח כטל אלא מקחו קיים ויחזיר כדמנן כממני׳ עד שמומ ינכה ואמא לאשמועינן
 אע״ג דדמו להדדי דכתרוייהו שתות כיתר משתופ אפ״ה המס ביטול מקח ואילו הכא המקמ קיים והתם היינו טעמא דטון דטעו
 ב״ד חוזרין מכל מה שעשו אכל הכא דמרוייהו חפצים כמכר זה למכור וזה ליקח המקמ קייס והאונאה ימזיר. כן נראה כעיני שיטה זו
 וכן עיקר דליכא הכא תיובתא לא לרב הונא ולא לרב יהודה וה״נ מסתברא מדחרצינן כשום הדיינין ולא כשום הדיינין כר ואין כחוב
 כספרים אלא כשום הדיינין הלכך ליכא לפרושי דמסקנא דמאן דאמר ולטעמיך הוא כוי. יש לשונוח אחרים ואין בהן ממש וזה שלי הוא
 ועיקר. (והשמא לא איפשיט לן אי כרב הונא אי כרב יהודה) ויש מפרשים אמר לך רב הונא ולטעמיך הא ממרצחא היא משבשחא היא
 דקתני הגיעו דאי שתות כימר משתות דמי ינכה איכעי ליה למימר ואמאי קתגי הגיעו אלא הכי קחני לה כסימניו וכמצריו הרי זה כשום
 הדיינין לשחוח דלא יהכינן ליה ז׳ ומחצה לכור ולא כשום הדיינין ממש כלומר ולא לגט מקח כשום הדיינין הוא דאילו כשום הדיינין
 שחוח כטל מקח ואילו הכא הגיעו דעד שחוח ושמומ עצמו הגיעו וללשון זה כחוכ כספרים אלא כשום הדיינין ולא כשום כר: נ<אמר
 ליה. ההוא מוכר לרב פסא הך קרקע דמזבנא לך הויא עשרים גריוי מישחא עשרים סאין מדמה וכגון דאמר ליה בסימניו וכמצריו
 ולא הוי אלא חמיסר דהיינו פחוח רכיע: אמר ליה. אכיי לרכ פפא סכרח וקכילח: הני מילי. ממנימין היכא דלא קיס ליה ללוקח
 כמדמ השדה אכל מר קיס ליה כגרה מכיר אחה שדה זו ויודע הייח שאין כו אלא חמשה עשר וכיון דידעח מחלח והכי הלכחא:

 והא

 מםורת הש״ם
 א) דף קד, ב) [מכאן שייך

 לע״כ], ג) [כ״מ דף גא:],

 הגהות הב״ח
 (א) כמשנה פחת משתומ:
 (ב) נטי הניעו קא פני
 (אלא) תז״מ ונ״נ גירסת
 רשכ״ם א״ל רב יהודה
 כשוס הדיינין: (ג) י־שכ״ם
 ד״ה פחת שתות וכי׳
 קכ לסאה והיינו טעמא
 דלא דמי וכו׳ ואמרי׳ אפי׳
 פיחת שתות: (ד) ד״ה ה״נ
 כסדר המשנה פחת משמומ:
 (ס) ד״ה שמות וכו׳ וכמצריו
 הסייד ואח״כ מה״ד הכי
 קאמד וכוי דהא דקתני פחת
 משתות הניעו היינו פיחת
 מן הכית כור נ״נ פיריש
 לפירושו דכמתני׳ גרסינן פחת
 ורכ הונא קמסרש כמו פיחת
 עס יו״ד וה״ק פיחת מן
 הכית כור שתות ורכ יהודה
 קמפרש שתות משתות אכל
 כמוס׳ משמע דל׳׳ג פיחת
 ונס לרכ הונא נרסי׳ פחות
 משתות: (ו) ד״ה אמר לך וכו׳
 דלעולם שתות: (t) תופ׳
 ד״ה תייג פחות וכו׳ ספרים

 דנרסי פחוח שתות:



 מםורת הש״ס
 א)(נייק מ.), ב) צ״ל ואזיל
 חד כ״ה נס״א. רש׳׳ל, ג) לעיל
 פו: קה. [כ״מ קב:],
 ר) ןוע״ע מוס׳ גינוי! לל. ל״ה

 כ׳׳ל],

 הגהות הב״ח
 (א) חוסי ל״ה ושמואל ולוי
 דקיימא לן וכו׳ כמו שהיו
 מתחלה כצ״ל ותיכמ
 הראשונים נמחק: (ב) בא״ד
 וכן הני בי תלתא לקיימי

 ואזול בי מרי:

 מוסף רש״י
 כור כשלשים אני מוכר
 לך. צריך הית לו למעות
 כננל למי הכור ולא נתכדן
 שיהא זה קונה פחות מכול
 ולא יומר מכור אלא כור
 כצמצום מקנה לו לא פחות
 ולא יותר, הלכך אס משך
 ואע״פ שפסק ואפילו נרשית
 לוקת וככליו של לוקת לא
 קנה עד שיהא הכור מלול
 כולו, דהכא מדידה מעככא
 הואיל והקפיד כמטרה סתות
 מכור דותר מכור, ומשוס
 הט יכול לחזור כו מכל
 המטרה, אפילו כשמדד לו
 כיינו סאין חוזר הוא כל זמן
 שלא נמדד סאה אחרונה,
 ואע״פ שמשך הכ״נו סאין
 אינה משיכה מעליא, דכור
 זה חד מקח היא ועד דמשיך
 כוליה לא קני כדאמרינן כפרק
 הזהכ ומו.) דהיכא דמכר
 לו ממור נפרה וטלה ומשך
 אח הפרה ולא משן אמ
 הטלה שניהם יכולין לחזור
 כהם משוס דלא הד משיכה
 מעלייחא :רעיל פו: וכעי״ז
 י״ח קו•:. ראשון ראשון
 קנה. טון דא״ל סאה כסלע
 כל סאה וסאה הוה ליה מד
 מקח ומשיכת כל אחח קנאה
 :ב׳ מ קב:! שכל אחד מטרה
 כפני עצמו תיא וכגון דהדא
 מדה דליקח וכסימטא, דקני
 ליה כליו, א״נ נרשומ מוכר
 וכגון דא״ל מעיקרא יקנה לך

 כליך כרשוחי (לעיל פו:<.

 בית כור פרק שביעי בבא בתרא
 והא משרים אמר לי. וללעמ כן אמר לי כך שישלים לי הפחת משלה
 אחר או ינכה לי מן הלמים לללעח כן אמר לי עשרים שהוא עצמו
 היה סכור להויא כ׳ ועל מנמ להשלים לי מלח כ׳ אמר לי עשרים:
 א״ל. אכיי מצי למימר לך להאי לקאמר כ׳ לא לחמ לך כ׳ שהרי גם
 הוא היה יולע שאין כשרה אלא
 חמיסר אלא לעדיפא כעשרין של
 שרה אחר אמר לך ולהשכיח מקחו
 אמר כן: תניא ר׳ יוסי אומר כוי.
 איילי דאיירי כממני׳ כמוכר קרקע
 לחכירו כמדה ומצא יוחר מכלי
 מלמו למחזיר ולא אמרינן כטל
 המכר נקט נמי להך לאיחמר לקמן
 שני אחין שחלקו וכא להן אח דקאמר
 שמואל מקמצין מחזיר אח מה שיש
 לו יוחר לומיא לממני׳ ואגב גררא
 דההיא קחני ברישא הך כרייחא
 לאשמועינן לחלוקה בגורל קניא
 רעלה פליגי רב ושמואל היכא
 דחלקו ובא להן אח דדמיא להך דר׳
 יוסי שלא עלה הגורל לכולן: האתין
 שחלקו. כיררו שנים ושלשה חלקין
 שדן ואח״כ יפילו גורלוח וה״ה
 לשוחפץ: כיון שעלה הוי. שנפל
 הגורל על אחד מהם והוכרר חלקו:
 קנו כולן. כלומר זה קנה לגמרי
 בגורל ולא יוכלו לחזור כו ואס הס
 שנים זה קנה חלקו שנפל עליו
 הגורל וגם חבירו קנה דעל מי יפול
 גורל שני ט אס על השני ואם ג׳
 אוחו שנפל לו הגורל קנה חלקו
 והשנים קנו בין שניהם שני החלקים
 לחלוק כיניהס כל שעה שירצו אף
 לחלוק בענין אחר ואחר כך יפילו
 גורלוח ומיהו היכא דנפל הגורל
 לכולן פשיטא דקנו כולן ואע״ג דלא
 אחזוק כל אחד בשלו דטון דמוחזקין
 ועומדין הן כולן ככל הקרקע אין
 הגורל מקנה להן כלום אלא מכרר לכל אחד מלקו המגיעו (ולא
 שנא קרקע ולא שנא מטלטלין טון שעלה הגורל לזה קנה חכרו כמו
 כן חלקו המגיעו מיד כלא נפילמ גורל דהא לא מפליג גמרא כין
 מקרקעי למטלטלין הכא מידי): מ״ט. במאי קנו הרי לא נפל גורל
 ולא החזיקו כל אחד כשלו עדיין דאי אחזוק מאי למימרא: בקלפי
 ואורים והומים. כדאמרינן כיש מחלין (לקמן לף קכב.) אלעזר מלוכש
 אורים ומומים ויהושע וכל ישראל עומדין לפניו קלסי של שבטים וקלפי
: אמר רב אשי.  של חחומין מונחין לפניו והיה מכוין כרוח הקודש ט׳
 לעולם כחחלח ארץ ישראל קונה גורל ודקשיא לך אי מה להלן

 אמר ליה הויא עשרין גריוי משחיה ולא הואי
 אלא חמיסרא אתא לקמיה דאביי אמר ליה
 אםברת וקבילת והתנן פחות משתות הגיעו

 עד שתות ינכה חני מילי היכא דלא קים ליה
 בגוה אבל היכא דקים ליה בגוה סבר וקביל
 והא עשרין אמר לי אמר ליה נדעדיפא
 כעשרין תניא ר׳ יוםי אומר גהאחין שחלקו
 כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולם מ״ט
 אמר ר׳ אלעזר כתחלת ארץ ישראל מה
 תחלה בגורל אף כאן בגורל אי מה להלן
 בקלפי ואורים ותומים אף כאן בקלפי ואורים
 ותומים אמר רב אשי בההוא הנאה דקא
 צייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי: איתמר
שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים (  א

 רב אמר י בטלה מחלוקת ושמואל אמר
 מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר
 בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא
 מעתה הני בי תלתא דקיימי ״ואזול בי תרי
 מינייהו ופלוג הכי נמי דבטלה מחלוקת הכי
 השתא התם נחיתי אדעתא דבי תלתא
 מעיקרא הכא לא נחיתי אדעתא הבי
 תלתא מעיקרא אמר ליה רב פפא לאביי
 לשמואל דאמר מקמצין למימרא רקם דינא
והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור (  ג

 כשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו
 אפילו בסאה האחרונה כור כשלשים סאה
 בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה

 התם

 קו:
 ושמואל אמר מקמצין. פ״ה שיחן לו כל אחד שליש ויחלקו
 ומשמע מחוך פירושו שלא בגורל וקשה דלמה יגרע
 הוא שהם נטלו בגורל והס ימנו מה שירצו בלא גורל ולימא להו
 מעלינן להו כנכסי דכר מריון(א) וקי״ל כרב יוסף בפ״ק (לעיל דף יב: ושם)

 ואפי׳ בגורל אין לו להטיל עם כל
 אחד ואחד בפני עצמו אלא עם
 שניהם יחד כדי שיפול לו חלק בבח
 אחמ אלא מפרש ר״י מקמציס כגון
 אס יש להן שלש שדוח ולקחו כל
 אחד שדה והשלישיח חלקו וכשכא
 אחיהם יפילו גורל על כל השדוח
 וכאיזה שיפול גורלו יזכה ולענין זה
 לא בטלה מחלוקמ שאס יפול השדה
 השלישיח לחלקו זכו הראשונים
 כחלקם כמו שהיו הראשונים
 ממחלה ואפילו נפל לו שדה שהיה
 של אמד מהן מכל מקום לא יחלוקו
 כל המומר אלא שדה שלישיח שהיה
 מחצה לזה ומחצה לזה יהיה ככממלה
 ושדה שניה יחלוקו וכן הני (3) כר
 חלמ דקיימי ואזול מרי מינייהו ופלוג
 פירוש כשנפל לזה שדה ולזה שדה
 ושדה שלישיח נשארה כשיבא שלישי
 יפילו גורל על הכל ואס יפול אוחו
 שדה הנשאר לחלקו זכו הראשונים
 כחלקם ולא כפ״ה דמועלח חלוקחס
 לגמרי אף לשלישי ואע״ג דפלוג בלא
 דעמיה ומה שהביא ראיה אינה
 ראיה דהחס במטלטלין אבל
 במקרקעי דשייך קסידא ברוחוח
 אין אחד יכול לחלוק בלא דעח
 חכרו כדאמרינן כאלמנה ניזונח (כמונות
 לף ק. ושם) יתומים שבאו לחלוק
 בנכסי אכיהן כר משמע התם דאי
 לאו משוס מה כח בית דין יפה הוה
 אמינא אע״ג דלא טעו הגדילו
 יכולין למחוח כרוחוח והכא דלא

 שייך מה כח כ״ד יפה למה לא יוכל לממומ ט פלג מד כלא דעמא
 דחבריה ומיהו לפר״י דמפרש החס דבוררין להן חלק יפה בלא
 גורל קאמר לא קשיא מידי לפ״ה דאי לאו מה כח ב״ד יפה לא
 הוה מהני בלא גורל אבל בגורל מהני ואפילו בלא מה כמ ב״ד
 יפה [חולקין] ואפילו לפירוש ר״ח דע״י גורל קאמר איכא למימר
 דהחס ודאי שהימומין קטנים ואין אחד מהן חוכע לחלוק אי לאו
 מה כח כ״ד יפה היו יכולין למחוח אכל אם אחד מהן גדול וחובע

 לחלוק כי הכא כלא כח כ״ד יפה חולקיןי):
 וכא

 כו׳ היינו טעמא דלא צריך כולי האי משוס דגמרי בלבב שלם ומקנו למי שיעלה הגורל מיד מהני גמר דעחם עם הגורל באורים וחומים
 דמהני אפילו היכא דלא גמד ומקנו דכההיא הנאה דציימי להדדי ונשמעין זה לזה לחלוק כגורל כדי שיטול כל אחד חלקו כפני עצמו דאינן
 חפצים עוד כשוחפומ הלכך אין מצין שיהא עוד עכוכ כדכר וגמרו ומקנו אהדדי. כן זקוק אני לפרש שהרי אין כמוב בספרים אלא אמר
 רכ אשי הלכך לא כא לסמור טעמו של ר׳ אלעזר אלא לתרצו: שני אחין שחלקו. קרקעות: בטלה מחלוקת. ויחלקו לכחחלה כשלשה
 חלקים וכגורל דנהי נמי דנפל גורל לאחד מהן קנו כולן הני מילי היכא דחלקו כראוי אבל היכא דכל אחד נטל יוחר מחלקו חלוקה כטעות
 הוא והדרא: מקמצין. נוטל כל אחד שליש מחלקו ונוחנין לזה כגון שירשו שש שדוח ונטלו זה שלש וזה שלש וכא להן אח זה נוחן לו
 שדה אחח וזה נוחן לו שדה אחח הרי לכל אחד שני שדוח והנם שרם: הדר דינא. כלומר חוזרח החלוקה בשביל שנטלו חלקם שלא
 מדעה אח השלישי: אלא מעתה הגי בי תלםא. אחין או שומפין דקיימי ואזול בי מרי מינייהו ופלוג כלא ידיעח השלישי כשלשה חלקים
 כפני שלשה כית דין הדיוטות כדאמרי׳ כאלו מציאות (3״מ לף ל3.<: ההי נמי דבטלה מחלוקת. כשיבא השלישי ויאמר איני חפץ בהך
 חלוקה בתמיה. מהכא שמעינן דפשיטא להו דתלתא אחים או תלתא שותפין אי נמי תרי אחי או תרי שותפי כדמוכח באלו מציאות >שס דף לא:<
 באיסור ורב ספרא דעבוד עיסקא בהדי הדדי והלך רכ ספרא ופלג כלא דעחא דאיסור כאפי חרי כו׳ ופלג חד בלא דעתא דחבריה
 וכגון דפלג בלא דעתא דחכריה כאפי תלתא ואית ליה סהדי דסלג כדאמרינן כאלו מציאות תתקיים החלוקה ואין חטרו יכול לערער
 עליה ואם חלק שלא בפני כיח דין לא בלום הוא ומה שהשביחו הנכסים השביחו לאמצע. והני מילי מידי דצריך שומא אכל חלוקת מעות
 דלא צריך שומא אין צריך לחלוק בפני ב׳׳ד: אדעחא דבי תלתא. בשלשה חלקים חלקו הכל דמטי לכל חד חלק הראוי לו הלכך לדעחו
 לא חיישינן דאילו הוה הכא נמי הוה פליג כגורל אכל הכא דאגלאי מילחא לבסוף דנטל יוחר מדאי טעומ הוא ובטלה מחלוקמ: ולשמואל
 דאמר מקמצין אלמא קם דיגא. דבל מי שנוטל דבר הראר לו אלא שאינו נוטל כשיעור הראוי לו אלא יוחר וה״ה לפחומ קאמר שמואל
 דמאי דחפיס מפיס אי הט אמאי אמר שמואל יכול לחזור כו מוכר ואפילו כסאה אמרונה ומוציא מיד הלוקח כ״ט סאין שבאו כבר
 לידו ואמאי הא טון דהוה ראוי ליטול כור כדאמני ליה מוכר במה שזכה ככר יזכה אף על גב דלא בא לידו כשיעור הראוי לו
 אלא לאו שמע מינה דהדר דינא היכא דנטל פחוח וכל שכן היכא דנטל יומר כדלעיל וקשיא דשמואל אדשמואל:

 ומשני

 עין משפט
 נר מצוה

 כט א ב מיי׳ פכ׳׳ח מהל׳
 מטרה הל׳ ינ סמג
 עשין פנ טוש״ע מ״מ סי׳

 רימ סעיף טז:
 ל ג מיי׳ פ״כ מהל׳ שמיס
 הלכה יא ועיין כהשגוח
 וכמ״מ סמנ עשי! פכ טוש״ע

 מ״מ סימן קענ סעיף כ:
 לא ד מיי׳ פ״י מהל׳ נחלוח
 הל׳ א סמנ עשי! צו
 טוש׳׳ע ח״מ סימן קעה

 סעיף ג:

 רבינו גרשום
 הגיעו: משחה. מדתה:
 והאנן תנן פחות משתות
 הגיעו עד שתות ינכה.
 והכא קא חסר רובע: מר
 קים ליה בגויה. דלא הויא
 כ׳ אלא ח מ יסר: דעדיפא
 כעשרים. כי היכי דקרקע
 אתרת של כ׳ הכי נמי
 הא שויא כעשרים דשפירא
 היא: כיון שעלה גורל
 לאחד מהן. אע״ג דעדיין
 לא עלה לאידך הגיעו ולא
 אפשר בחזרה: בקלפי. ארגז
 שמצניעין שם הגורלות:
 דקא צייתי להדדי. למיפלג
 בגורל: גמרי ומקני להדדי.
 אע״ג דאידך לא עלה
 גורלו קנה זה מזה: רב
 אמר בטלה מחלוקת. כלומר
 אותה מחלוקת שחלקו
 בטלה ליתלוק כדמעיקר׳
 ויחלוקו בשוה: ושמואל
 אמר מקמצין. כל אחד
 מחלקו ויתנו לו עד שיהא
 חלקו גדול כחלק אחד
 מהם: הנהו בי תלתא. אחין
 או שותפין דקמו ואולי בי
 תרי מינייהו. שלא בפני
 השלישי ופלגי: התם. ודאי
 לא בטלה מחלוקת (התם)
 דכי נחתי אדעתא הבי תלחא
 נחתי לחלק ג׳ חלקים לפלגי
 בשוה אבל הכא לא נחיתי
 אדעתא דבי תלתא ומשום
 הכי בטלה מתלוקת: אלמא
 קם דינא. כלומר כל מה
 שחלקו מקויים הוא ולא
 אפשר בחזרה: אפילו בסאה
 אחרונה. ואם איתא רקם
 דינא אמאי מצי למיהדר ביה
 והא אתני ליה הכור שלם:



 עין משפט
 נר מצוה

 לכ א מיי׳ פ״י מהל׳ נחלות

 הלכה א סמג עשי! צי
 טור וש״ע מ״מ סימן קעה

:  סעי׳ ז
 לג ב מיי׳ פ״נ מהל׳ שכניס

 הלי ינ ופי״א מהל׳
 שמיטין הל׳ כ טוש״ע ח״מ

 סי׳ קעג סעיף ג:
 לד ג ד מיי׳ פכ״כ מהלי

 מליה ולוה הל׳ יל סמג
 עשין צל טור וש׳׳ע ח״מ

 סימן קג סעיף 3:

 רבינו גרשום
 התם עבוד מילתא דניחא
 ליה למוכר וויחא ליה
 ללוקח דמצי למיהדר בהו
 א) ומשו׳׳ה מקמצין וגבי
 סיפא להיכא דאמר ליה
 כור בל׳ סאה בסלע אני
 מוכר לך משו״ה ראשון
 ראשון קנה דגמר ומקני
 ליה כל סאה וסאה בסלע:
 בטלה מחלוקת. וחוורין
t וחולקין המותר בשוה 
 ויתר. ואינו נוטל מן האחץ
 כלום מחלקו: קסבר האחיי
 שחלקו יורשין הוו. ועל
 היורשין כולן לפרוע חובת
 אביהן ולא על אחד הלכך
 בטלה מחלוקת וחוזרין
 וחולקין ביניהן: לקוחות
 הוו. כל אחד מוכר לאחיו
 חלקו בשביל חלקו המגיע
 וכלוקחין זה מזה שלא
 באחריות דמי ואי טריף בעל
 חוב חלקו של אחד מהן אין
 חוור הנטרף ליטול מאחין
 כלום אלא ויתר והפסיד:
 רב אסי אמר. זה אח שלא
 נטרף נותן לו רביע מחלקו
 בקרקע ורביע במעות דהיינו
 חצי חלקו. מספקא ליה אי
 יורשין הוו או לקוחות הוו.
 כלומר הא ודאי פשיטא
 ליה לרב אסי דכל לקוחות
 באחריות הן אבל הא
 מספקא ליה אי כיורשין הוו
 וכי היכי דיורשין לא מצי
 מיםלקי לבעל חוב אלא
 בקרקע גופה האי נמי הכי
 שקיל קרקע ואי כלקוחות
 הוי דכי היכי דלקוחות
 באחריות אתי בעל חוב
 וקא טריף לה מיניה ואתי
 לוקח למיהדר על המוכר
 מצי מסלק להו מוכר בזוזי
 הכא נמי האי יורש והואיל
 דמספקא ליה אי כיודשין
 הוו אי כלקוחות הוו
 נוטל רביע בקרקע כיורש
 ורביע במעות כלוקח: אמר
 רב פפא הלכחא בכל
 הני שמעתתא ןמקמצין].
 דאמרינן לעיל בבא להן אח
 ממדינת הים ובהא האחין
 שחלקו ובא בעל חוב בו׳:
 שלשה שירדו לשום. קרקע
 למכור למזונות אשה או
 ליתומין או לפרוע לבעל
 חוב: אחד אומר במנה.שוה
 שהן כ״ה סלעים שהן ק׳
 דינר: ואי אומד בכ׳ סלע.
 דהיינו פ׳ דינר: ואחד אומד
 בל׳ סלעים. שוה דהיינו
 ק״כ דינר נידון שומת
 הקרקע במנה. ומאן דאמר
 תידון במנה משום דהיינו
 מילתא מציעת׳ שזה אמר כ׳
 סלעים והשלישי ל׳ והשני
 הממוצע ביניהן מנה דהיינו
 כ׳׳ה סלע. ור־ אליעזר בר׳
 צדוק לא נקיט ההוא דאמר
 בל׳ אלא הני תרי קמאי
 דחד אמר בכי וחד אמר
 במנה ולהכי אמד תשעים
 דהיינו מילתא מציעתא בין

 פ׳ דינר לקי:

 א) נראה פשוט לחסר כאן
 בדנרי רנינו וצ׳׳ל אנל ננ׳
 אחין שחלקי ונא להס אח
 ממדינת הים ללא שייך סגרא
 זו משו״ה מקמצין וגני סיפא

 בית כור פרה שביעי בבא בתרא הז.
א בעל חוב וטרף חלקו של אחד מהן. וא״ת היאך טרף כל ב  ו
 חלקו של אחל מהן הא כולן חייכין לפרוע חוכ אכיהן יטול
 מכל אחל חלקו המגיעו כדחניא כיש מחלין (לקמן דף קכל.) יצא עליהן
 שמר חוכ ככור נוחן פי שנים וי״ל להכא מיירי כגון לעשאו אפופיקי
 ולא כאפותיקי להמקבל (ב״מ דף קי:)
 לקאמר החס שאינו יכול לסלקו
 בזוזי דא״כ לרכ אסי אמאי נוטל
 רביע במעוח למשמע להוי מצי

 לסלוקי לבעל חוב בזוזי:
ב אמר בטלה מחלוקת. משמע  ר
 לאי בעי לסלוקי בזוזי לא מצי
 ולהכי נמי מפרש מעמא לרב ליורשין
 הוו ראי כלקוחות כאחריוח הוו אמאי
 במלה מתלוקת הא מצי לסלוקי כזוזי
 ותימה דמאי שנא מלרכ אסי לאותו
 רביע שהוא ממל מכח יורשין קאמר
 רכ אסי דיכול לסלקו במעות ושמא
 פליגי רכ ורכ אסי כסכרא זו דאפי׳
 אי כיורשין הוו מצי לסלוקי כזחי
 לרב אסי משום דאמר ליה אנא
 לבעל חוב נמי מסליקנא בזוזי ורב
 אינו חושש לאותה סברא וא״ח מ״מ
 יתן לו מעות ויפדה הקרקע מיד
 בעל חוב דקי״ל בהמפקיד (שם דף לה.)
 דשומא הדרא לעולם וי״ל דנפקא
 מינה היכא דזבנה או אורתה (ג)

 דאמר התם דלא הדרא:
רב אםי מספקא ליה אי ביורשין  ו
 דמי אי כלקוחות דמי. ופירש
 הקונמ׳ שלא כאחריות ותימה לרשכ״א
 מנא ליה הא דילמא ודאי לאו כיורשין
 דמו אלא מספקא אי כלקוחות
 כאתריות דמו או שלא כאחריות דמו לכך נראה כפירוש שני
א בטלה מחלוקת. הכא משמע דקי״ל ת כ ל ה  שבקונמרס: ו
 דיש כרירה מדפסקינן כרב ובסוף השולח (גיטין דף מח.) פירשתי:

 דמחורח

לתא דניחא ליה למוכר ם עבוד רבנן מי ת  ה
<איתמר אחין שחלקו ובא  וניחא ליה ללוקח א
ד מהן רב אמר ח  בעל חוב ונטל חלקו של א
רב ו ( קת ושמואל אמר ויתר ג ה מחלו ל ט ב  א

ת  אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעו
ן קת קא םבר האחי  רב אמר בטלה מחלו
 שחלקו יורשין הן ושמואל אמר ויתר קא םבר
ת הוו וכלוקח שלא חו ו לק ן שחלקו 2  האחי
א ליה אי יורשין ק פ ם מ ות דמי רב אםי 8  באחרי
ך נוטל רביע בקרקע  הוו אי לקוחות הוו הלכ
א בכל ת כ ל ת אמר רב פפא ה  ורביע במעו
א מקמצין אמימר אמר בטלה ת ת ע מ  הני ש
קת: תנו רבנן הלכתא בטלה מחלו קת ו  מחלו
ה ושנים ד אומר במנ ח ה שירדו לשום א ש ל  ש
ם ושנים ד אומר במאתי ח ם א  אומרים במאתי
ד אומר ח ל יחיד במיעוטו א ט ב ה ג  אומרים במנ
אחד אומר אחד אומר בעשרים ו ה ו  במנ
ה רבי אליעזר ברבי צדוק ם י נדון במנ  כשלשי
ם אחרים אומרים עושין  אומר נדון בתשעי
מא ביניהן ומשלשין מאן דאמר נדון  שו
עתא רבי אליעזר ברי צדוק לתא מצי ה מי  במנ
א ארעא  ה

 תשעין

 ומשני ההם. גבי מקח וממכר עבוד רכנן מילתא כוי כלומר לכך
 חקנו ואמרו חכמים שיוכל לחזור עד שימשוך כל מקחו דבתר דעח
 הלוקח והמוכר אזלי רבנן דהכי ניתא לתרדיהו ניחא ליה ללוקח
 שיוכלו שניהן לחזור עד גמר משיכת כל המקח שאס תיזול יוכל

 הלוקח לחזור וגס ניחא ליה למוכר
 שאס תוקיר בתוך כך יחזור כו הלכך
 לדעת כן מכר מוכר וקנה לוקח
 שיחזרו בהן אפי׳ בסאה אחרונה
 ובסיפא דמילתיה דקאמר ראשון
 ראשון קנה היינו לפי שכל סאה וסאה
 משמשכו נגמרה סחורתו אכל גכי
 חלוקת קרקע ודאי ניחא להו להפמר
 מהר זה מזה ויזכה כל אחד ואחד
 בחלקו וימרח בו דקדירה דכי שותפי
 לא חמימא ולא קרירא והלכך התם
 קם דינא: ה״ג האחין שחלקו. ובשני
 אחין מיירי ומיהו ה״ה לגי: זכא
 בעל חוב. דאבוהון: בכולה מחלוקה.
 אותה חלוקה במלה וחוזרין וחולקין
 בשוה מן הנשאר: ויחר. הפסיד
 ואינו חוזר על אחיו כלל: ורב אםי
 אמר. לא במלה מחלוקת לימול
 מחצה מחלק אחיו כרב וגס לא ויתר
 כשמואל לגמרי אלא ממל רביע
 קרקע משדה אחיו דהיינו חצי חציו
 או רכיע יתן לו אחיו מעוח דמצי
 אמר ליה אנא הוי מסליקנא ליה
 לבעל תוב בזוזי שהרי לא נתחייכ לו
 אכי כי אס זוזי ולדידך נמי זוזי
 משלימנא. ומעמא מפרש לקמיה
 דמספקא ליה אי כרכ אי כשמואל
 וממון המומל בספק חולקין: ורביע

 במעוח. כמו או רכיע מעות וכדתנן במס׳ יבמות (דף נ.) בפרק רבן
 גמליאל ג<ועשה מאמר ונתן גמ וכעל ואמרינן או או קתני. והכי פירושו
 יחזיר לו רכיע חלקו או קרקע או מעות: יורשין הוו. תורת
 יורשין יש עליהם לפרוע בין כולן חובת אביהן דמשוס חלוקה לא

ם קא סבר  אומר נדון בתשעי

 איסתלוק מקרקעי דידהו מבעל חוב דאבוהון דסבירא ליה לרב יש ברירה הוברר הדבר שזכה כל אחד בחלק הראוי לו ונמצא דלא
 לקחו זה מזה כלוס. והוא הדין לענין חזרה ביוכל דאיכא למאן דאמר [בכורות נכ:] האחין שחלקו לקוחוח הן ומחזירין זה לזה ביובל לרב אין מתזירין
 וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו: כלקוחוח דמו. דאין כרירה ונמצא שכל אחד נמל חלק אחיו וכאילו החליפו זה כחלקו
 של זה דמי והיינו לקוחות וכיון דלקוחות נינהו הא ודאי כלוקח שלא באחריות דמו כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אחריוח חלקך עלי
 דמי דמסחמא לא מקבלי. דאע״ג דגכי מוכר קרקע לחכירו קיימא לן נב״מ טו:] אחריות מעות סופר הוא אס לא פירש כשמר המכירה הני מילי
 היכא דזבין קרקע מחכריה דלא שדי איניש זוזי ככדי אבל לגבי ירושת אחין דכל אחד ממל חלקו בההיא הנאה דאיהו לא מקבל אחריות
 על של חבירו גמר ומקנה ליה לחכירו חלקו לגמרי שלא יקכל חכירו אחריותו עליו ולא חשחעכד לו שדהו כי היכי דדידיה לא
 משעכדא לחכירו: מספקא ליה. אי טורשין דמו וחייכ להחזיר מחצית חלקו כרב דעל שניהם לפרוע חובת אביהן או כלקוחות
 דמו ואינו חייכ כלום הלכך יפרע רביע לאחיו מן השדה הנשאר לו דממון המומל כספק חולקין או רכיע מעות יחזיר לו דאמר ליה
 אנא הוו לי זוזי והוה מסליקנא ליה בזוזי ובשביל עניותך לא אפסיד נחלתי. לשון אחר פירש רבינו זקני בבבא קמא בפרק ראשון [דף ט.] ורכיע
 כמעות ממש לכד רכיע כקרקע דהיינו כל חלקו כין קרקע ומעוח ומספקא ליה אי כיורשין דמו וחייב להחזיר מתצית חלקו בקרקע
 ולא יוכל לסלקו במעוח או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח באחריות דמי וחייב להחזיר לו מחצית מה שאבד אבל כמעות יכול לסלקו
 הלכך יחזיר רכיע קרקע כיורשין ורביע כמעוח כמוכר כאחריות ותפוס לשון ראשון. כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממש בהאי לשון
 אחרון דכל היכא דפליגי כגמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה כדברי מי מן השנים הרי הוא
 רגיל לתפוס כדברי שניהם כמקצת סכירא ליה כי האי ובמקצח סבירא ליה כאידך אכל הכא כיון דמחייב ליה רב אסי להחזיר כל חלקו
 כרכ כין קרקע ומעות אס כן כמאי קאי כשמואל הא רכ ושמואל לא פליגי כהכי אס יסלקנו בקרקע או במעות אלא אס יחזיר לו חלקו
י שמעחחא מקמצין. בשני אחין שחלקו ובא להן אח ובאחין שחלקו ובא בעל חוכ ונמל חלקו של אחד מהן שיקמיץ  אס לאו: בכל מ
 מחלקו דתן לזה חצי השדה כרכ דכיורשין דמו ומיהו לא במלה מתלוקת לחזור ולחלוק בגורל אלא בלא גורל דחן לו חצי השדה
 מאיזה צד שירצה וכלכד שיהא שוה כאידך חציה: והלכחא בעלה מחלוקה. היכא דחלקו שנים לשני חלקים ואחר כך כא להן אח
 ממדינת היס או חלקו ובא בעל חוב ונמל חלקו של אחד מהם אי נמי אי מעו בחלוקה לחלוק ביניהן שדה שגזל אביהן ונמצא יוצאה
 מתחת יד אתד מהן ונמצא שמתחלה נמל האחד יותר מחבירו דחוזרים וחולקין בשוה דדמיא לבעל חוב שנמל חלקו של אחד מהן
 דחוזרין וחולקין בשוה וה״ה אס נמל חצי חלקו שצריך להפיל גורלות על הכל דלא פליג רב בנמל בעל חוב חלקו של אחד מהם בין כולו
 לחציו. ושמעינן נמי מהכא דהאחין שחלקו כיורשין דמו ולא כלקוחות: שלשה שירדו לשום. נכסי יתומין למזון האשה והבנות ואין שומת
 בית דין בפתות מגי: אחד אומר במנה. דהיינו מאה זוזי ושנים אומרים במאתיס או אחד אומר כמאתיס ושנים אומרים במנה: בעל
 יחיד במיעומו. כלומר במלו דכרי היחיד מפני שהוא המעמ וכחיב (שמות כג< אחרי רבים להמות: אחד אומר במנה. דהיינו כ׳׳ה סלעים:
 ואחד אומר בעשרים סלעים. דהיינו ה׳ סלעים פחות: ואחד אומר בשלשים. דהיינו חמשה סלעים יותר: חידון במנה. מעמא
 דכולהו מפרש ואזיל לקמיה: בעשרים. היינו פ׳ דינר: בשלשים. הס מאה ועשרים דינר: בצי דינר. מן החמש סלעים שיש בין שנים
 הפחוחין לוקחין החצי דהיינו י׳ דינרים ומוסיפין על של שמונים: עושין שומא ביניהן ומשלשין. כלומר חושבין בכמה חלוקים דהיינו
 ארבעים דינר שיש כשלשים יותר מאותו שאמר עשרים ומאותן ארבעים תידון בשליש דהיינו שלשה עשר דינר ושליש דינר על שמונים.
 ומעמא מפרש לקמיה נע׳׳ב]: מילחא מציעחא. דבר השוה הכרע בין שניהם הוסיף ה׳ על הממעימ ופוחת חמשה מן המרבה ובדין הוא דתידון
 כוותיה במנה דהא תרוייהו של שלשים ושל מנה מודו דשוה מנה (א). ונראה בעיני דהוא הדין אם אמר בכ״ח סלעים דלא הד מציעתא כל כך:

 תשעים

 מסורת הש״ם

 א) נייק ט., ג) [נכורות מת.],
 ג) צ״ל מלן ועשה],

 גליון הש״ס
א טספקא ליה. עי׳ ר מ  ג
 לעיל דף 3p ע׳׳נ תוס׳ ד״ה

 איתמר:

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ם ד״ה מילתא
 מציעתא ונו׳ מולו לשוה מנה
ר עשרים מ א ך ד  נמצא ה
טו עו ל במי ט ב ה יחיד ו  הו
ל ש ם ו ל עשרי  ותרוייהו ש
רו דאינו ה נמי מו  מנ
נמצא ה ו נ מ י מ  שוה טפ
ה ם הו ר שלשי מ א  הך ד
ו ונראה ט ו ע מ ל ב ט ב ד ו  יחי
 נעיני:(3) תוס׳ ל״ה רנ וכי׳
ה הבה במתנ  או אורתה או י

׳ החס:  דאמרי

 מוםף רש״י
. קרקע ו ק ל ח ם ש י ח א  ה
. ת ק ו ל ח ה מ ל ט  1ב־ק ט <. ב
 אותה חלוקה נטלה וחוזרים
 וחולקים נשוה החלק הנשאר
 !שש. ויתר. אנל !שס;.
 רביע בקרקע. יחדר לי רניע
 חלקו או קרקע או מעות,
ת. או רניע  ורביע במעו
 נמעות, נמו למנן נינמות
 (נ:) חלץ ועשה נה מאמר
 ונתן גט ונעל ושט!. יורשין
. ועל שניהם לפרוע״ הלכך  הן
 מתצית חלקו יחזיר לו !שם).
. ואין לו ו ת הו ו ח ו ק  אי ל
 עליו כלוס, הלכך רניע מאותו
 חלק המגיעו יפרע לה׳׳ל
 ספק ממון וכל ממון המוטל
 נספק חולקים ואין נוטל עמו
 אלא רניע והלה יכול לסלקו
 אי נקרקע או נמעות. ל״א
 ורניע נמעות ממש, לנד
 רניע בקרקע (והיינו הרי
 הן נקרקע) מספקא ליה אי
 כיורשין דמו וחיינ להחזיר לו
 מחציח חלקו קרקע ולא ינול
 לסלקו נמעוח, אי נלקוחות
 דמו ומיהו כלוקח נאחריוח
 דמי וחיינ להחזיר לו ממצית
 מה שאינל, אנל נמעוח
 ינול לסלקו, הלנן יחזיר
 רניע נקרקע טורשיס ורניע
 נמעות כמוכר באחדות,
 ולשון ראשון שמעתי 1שס;.



 מסורת הש״ם

 א) ןבכורומ יח.ז, נ)!סנהדרין
 יז: ננ״ש], ג) נס״א: לפרוט,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ תנו דייני גולה. נ״נ
:  ס״א דייני גולה אמרי
 (ג) רשב״ס דייה ונדי! הוא
י  וכוי וששה דינר ושנ
 שלישי דינר דהיינו י״ג
 ושליש:(1) ד״ה ה״ג תנו וכוי
 כאחריס. ג״ג עי׳ נפרשנ״ס
 בדף ק׳ סוף ע״א: (ו) ד״ה
ף  לוקח וכוי עובר פרתו ד
א ל ל ש ח  י״ז דקתני ר
לדה שני זכרים: י  ביכרה ו
 (ה) ד״ה תרגימנא לרישא
ה ב ש י י ו ל נ ח ר  מסיפא ט

 הסייד:

 לעזי רש״י
 פושיי״ר [פושייידן.

 תעלה.

 מוסף רש״י
. ל יתא בבב י ת כפנ ל כ א ד  א
 בעוד שהייתה אוכל תמרים
 כבבל ומעדן את עצמן

 (נכוריוז יח.).
ת בור  הריק עלן־ בי

 רבינו גרשום (הםשך)
 מחלק

 הלוקח וישלים המוכר או
 מגוף הקרקע או יחזיר
 לו מן הדמים עד שיהא
ו וה״נ ק ל ח  חלקו שוה נ
 לוקח אם חציו שלו טובה
 מחציו של מוכר משלים
 מחלקו בקרקע עד שיהא
 חלק המוכר שוה כחלקו.
 ואם אמר לו בפירוש חציה
 של צד דרום אני מוכר
 לך והוא גרוע או מוטב
 מחצי האחר משמנין ביניהם
 בדמים שאם חצי שבצד
 דרום זיבורית היא כנגד
 הנשאר ינכה לו המוכר
 מן הדמים כנגד מה שהיא
 ואם מוטבת היא יוסיף לו
 הלוקח מעות ולעולם החצי
 שבדרום נוטל הלוקח בין
 פחות בין מוטב הואיל
 ואמר חצי שדה אני מוכר
 לך מ״מ משמנין ביניהן
 שיהא חלקו שוה קתני
 רישא דמתני׳ דמשמנין
 ביניהן ובגופה של קרקע
 שמעינן השתא: אמר ר׳
 חייא ולוקח נוטל כחוש.
 שברשות מוכר הוא אם
 הוא רוצה להשלים לו מן
 העידית ישלים או ינכה לו
 מן הדמים ולעולם החלק
 כחוש יטול לוקח: והא
 אנן משמנין ביניהן תנן.
 דמשמע ברשות תרוייהו
 שאם נתן לו הזיבורית יחזור
 לו העידית שיעור שיהו
 שוין יחד בין בזיבורית
 בין בעידית. ואם נתן לו
 העידית יחזור לו ממנה עד
 שיהו שוין דהשתא משמע
 דברשות דתרווייהו הוא:
 אדאכלת בפגתא דבבל.
 כלומר שהיית אוכל תמרים
 ולא היית מדקדק בדבר:
 יהא חציה בדרום קאמר
 ליה. רמשמע אותה חציה
 ממש או עידית או זיבורית:
 אלא לדמי. לעולם חציה
 בדרום נוטל ואם היה
 זיבורית ינכה לו מן הדמים
 ואם יש לו עידית יחזור לו
 לוקח מעות: ה״נ. לעולם
 לוקח נוטל כחוש וינכה
 לו מן הדמים ממה שהוא
'D'E :פחות והיינו משמנין 
 ומקבל עליו המוכר ליתן
 לו מקום הגדר. שלא ידרסו
 בשדהו. וחריץ בן ג׳ טפחים
 רוחב מחוץ לגדר. וכן חריץ
 קטן בן חריץ גדול ולגדר

^ של גדר. ובן חריץ סמוך לגדר. וזה וזה מבחוץ לגדר: ח כ  כרי שלא תקפוץ שם חיה ותפסד תבואתו: תנא חריץ מ

 עין משפט
 נר מצוה

ה א ב ג ד ה מיי׳ פנ״א  ל
 מהל׳ מטרה הל׳ נב
 טיש״ע ח״מ סי׳ ריח סעיף

 רבינו גרשום
 קא טעי י׳ דינר. אמר פחות
 ממה ששוה: והאי דאמד
 מנה טעי י׳ יותר משויו:
 אדרבה. מאי חזית דאזלת
 בתר הני תרי או דאזלי
 חד בתר כ׳ וחד בתר מנד,
 וממצעת ליה אאמצע זיל
 בתר הני בתראי דחד אמר
 מנה וחד אמר ל׳ וממצע
 ליה בק״י. ומשני ר׳ אלעזו
 לעולם בתר צ׳ דינר הוא
 דאזלי דנקוט הני תרי בידך
 דחד אמר כ׳ סלע וחד
 אמר מנה משום דמתורת
 מנה לא מפקי ליה לקרקע
 דליכא בהו דשם ליה טפי
 ממנה אבל מאן דאמר ל׳
 סלע מפיק ליה מתורת מנה:
 אחרים אמרו עושין שומא
 ביניהן. בין הראשון ובין
 השלישי ומשלשין מה שיש
 ביניהן דבין ההוא דאמר כ׳
 דהיינו פ׳ דינר ובין מאן
 דאמר ל׳ דהיינו ק״ב דינר
 איכא ביניהו מ׳ דינר וחלק
 מ׳ לג׳ חלקים ונמצא לכל
 חלק וחלק תליסר ותלתא
 ואמטול הכי מתחלקין הכי
 דהאי ארעא תשעין ותלתא
 ותילתא שויא והאי דקאמר
 כ• דהיינו פ׳ הוסיף עליהן
 תליסר ותלתא הדי כאן
 תשעים ותלתא ותילתא וקא
 טעי האי תוספת דאמר
 פחות ממה ששוה. והאי
 דקאמ׳ מנה קא טעי תליסר
 ותלתא לקמי• טפי והשתא
 תוסיף הני תליסר ותילתא
 על תשעין ותלתא הדי כאי
 ק״ו ובי שלישין והאי דלא
 קאמר האי תוספת שעל
 המנה סבר מםתאי כלומר
 די לי שהוספתי על חביר׳
 כל כך שהוא אומר פ׳
 דינר ואני אומר ק׳ ומוסיף
 עליו כ• דינר: אדרבה. מאי
 חזית דאזלת בתר הני דכי
 ומנה זיל בתר הני דחד
 אומר במנה וחד אמר ל׳
 לאוקמי נמי האי נו שלש
 שומא והכא מצית לפרש
 האי ארעא מאה ותליסר
 ותלתא שויא כלומר בין
 האי דאמר כ׳ למאן דאמר
 ל׳ איכא מ׳ דינר חלוק מ׳
 לג׳ חלקים תמצא לכל חלק
 תליסר ותילתא ומש״ה האי
 דקאמר מנה טעי תליסר
 ותילתא ואמר פחות משוייה
 והאי דקאמר ל׳ טעי תליסר
 ותילתא לקמיה טפי משוויה
 ובדין הוא דנימא טפי מק״כ
 דינר בו׳ ושני שלישים והאי
 תוספ׳ ו׳ דינר ושני שלישי
 בדין הוא דבעי לאיסופי על
 ל׳ סלעים אלא סבר מסתאי
 דקא מטפינא על חבירי
 שאמר מנה כ׳ דינר. ומאי
 חזית דאזלת בתר הני זיל
 בתר הני. ומשני לעולם כתר
 האי דשויא ליה מנה דינא
 הוה דאזלי דמתורת ק׳ לא
 מפקי לי׳ אכל האי דשויה
 ליה ל׳ קא מפיק ממנה.
 וטעמא דאחרים לא ידעי׳
 משום דאיכא לאקשויי
 עלייהו כדמקשי׳ אדרבה
 האי ארעא כוי ועוד ובדין
 הוא דלימא טפי ולא פסקי
 למילתייהו והיכי נעביד
 הלכתא כותייהו ומש״ה
 אמר טעמא דאחרים לא
 ידעינן: דייני גולה. שמואל
 וקרנא אמרו כמילתא
 דאחרים קא פרשי׳ לי׳
 ומקשי׳ להו כמו לאתרים:
 £ים' האומר לחבירו חצי
 שדה אני מוכר לך. והיתה
 אותה שדה חציה עידית
 וחציה זיבורית וכל אותה
 שדה שוה ל׳ דינר. אבל
 חציה האחד שוה כ- דינר

 וחציה האחר שוה י׳ דינר אם נותן לו חציה השדה הכחוש משמנין ביניהם. כלומר ישומו כמה חלק זה הנשאר למוכר מוטב

 פז: בית כור פרס שביעי בבא בחרא
 השטים. רינר שויא להיינו כ״כ סלעים וחצי וכל אחל טועה מעמ
 זה שאומר כ׳ מזלזל שחי סלעים ומחצה משויין וזה שאומר מנה
 מעלה כלמיס שחי סלעים ומחצה לניחא ליה למימר ששניהן טועין
 קצת זה למעלה וזה למטה ונאמר לשוה צ׳ להיינו כ״כ סלעים ומחצה
 רהשתא אזלינן כתר לברי שנים
 הפחותים ותפשת מועט תפשת ולא
 נלך אחרי מי שאומר מנה ונימא להוא
 לכלו עומל על אמיתתו של לבר מכל
 וכל והשאר טעו: לאחוריה. ששוה
 עשרה יותר והניח עשרה אחריו
 שהיה לו לתפוס בחשבונו: לקמיה.
 שלקח עשרה לפניו כלומר יותר מן
 הראוי הוסיף ולקח מחשכון שלפניו
 העתיל לבא שלא היה ראוי לתפוס:
 מאה וטשרה שויא. והוה ליה למימר
 תירון כמאה ועשרה למאי חזית
 לאזלת בתר ראשון ושני אבל השלישי
 טעה יותר מלאי אררבה תפוס לברי
 השני והשלישי אבל הראשון טעה
 יותר מלאי: נקוט מיהח הרי קמאי
 כוי. כלומר כיון ראיכא למימר הכי
 ואיכא למימר הכי יש לנו לילך אחרי
 שנים הפחותים למתורת מנה לא
 מפקי ליה כלומר שלפי לכריהס יש
 לנו לומר שקרוב למנה שוה אכל לא
 מנה ככלל ולא אחר תרי בתראי
 שאומרין יומר ממנה לתפשת מרובה
 לא תפשמ והד כולם מורים שקרוב
 למנה שוה הלכך יתן תשעים: טושין
 שומא כוי. כלפרישית לעיל נע״א]. ומ״ק
 סכירא ליה לאיכא למימר ללא טעי
 איניש כלל והלכך אמצעי תפוס
 והשאר שמא טעו ור׳ אלעזר בר׳
 צלוק סבר טעי איניש בעשרה לזלזל
 או בעשרה להוקיר ואחרים סברי
 טעי איניש בי״ג ושליש בלבר ששוה

ת מנה לא מפקי ליה. וליכא למימר לניזיל בתר בתראי ר ו ת מ  ד
 ללא גרעי ממנה ליש לתפוס המועט כלפ״ה:
יד! דקא טפינא [כולי האי] אחבראי. שכן הסלר לשנים  מםתי

 הפוחתים מלכריס תחלה:
ה האי ארעא מאה ב ר ד  א
 ותליםד ות־־לתא שויא.
 תימה לר״י להשתא אי לא הוי אלא
 חרי לחל אמר מנה וחל אמר שלשים
 הוה אמינא למאה ועשרה שויא לכן
 האמת נראה לכ״ע והשתא לאיתיה
 להאי לפחות מכולהו אמר תלתא

 ותילתא הר טפי:

ק עלך בית כור ד  ה

ה והאי דקאמר עשרים דקא טעי ן שו  תשעי
ה קא טעי  עשרה לאחוריה והאי דקא אמר מנ
ה א  עשרה לקמיה אדרבה האי ארעא מ
ה קא טעי  ועשרה שויא והאי דקאמר מנ
 עשרה לאחוריה והאי דקאמר שלשים קא
הת תרי קמאי  טעי עשרה לקמיה נקוט מי
ה לא מפקי ליה אחרים רת מנ  בידך דמתו
מא ביניהן ומשלשין קא  אומרים עושין שו
ן ותלתא ותילתא שויא  סברי האי ארעא תשעי
ה קא  האי דקא אמר עשרים קא טעי תליםר ותילתא לאחוריה והאי דקאמר מנ
 טעי תליסר ותילתא לקמיה ובדין הוא דלימא טפי והאי דלא קאמר סבר
ה ותליסר א א ארעא מ נא כולי האי אחבראי אדרבה ה סתאי דקא מטפי  מי
תלתא לאחוריה והאי דקאמר ה קא טעי תליסר ו תלתא שויא האי דקאמר מנ  ו
סתאי דקא א דקאמר טפי סבר מי תלתא לקמיה ובדין הו  שלשים טעי תליםר ו
ה לא א רת מ הת תרי קמאי בידך דמתו נא כולי האי אחבראי נקוט מי  מטפי
א דאחרים לא מ ע ה כאחרים אמר רב אשי ט כ ל  מפקי ליה אמר רב הונא ה
מא ביניהן ומשלשין ולה עושין שו ו דייני נ א) תנ ) הו י תי ו ו א עבדינן כ ת כ ל  ידעינן ה
א דדייני גולה לא ידעינן מ ע א בדייני גולה אמר רב אשי ט ת כ ל  אמר רב הונא ה
ה אני מוכר לך ד ר לחבירו חצי ש מ ו א ה א עבדינן כוותייהו: מתני׳ א ת כ ל  ה
ן ביניהן ו חציה בדרום אני מוכר לך משמני  משמנין ביניהן ונוטל חצי שדה
כמה הוא ה בדרום והוא מקבל עליו מקום הגדר חריץ ובן חריץ ו  ונוטל חצי
: גמ׳ א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן ם ובן חריץ שלשה ה טפחי ש  חריץ ש
ן י ל רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן והא אנן משמנ ׳ א׳ ( -לוקח נוטל כחוש שבו א
פא דקתני םיפא ת כפנייתא בבבל תרגימנא מסי ל כ א ד  ביניהן תנן א״ל א
ן י ה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום ואמאי משמנ  חצי
נ לדמי: מקבל עליו ה״ א לדמי י ל א  ביניהן והא חציה בדרום אמר ליה נ
ץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר א חריץ מבחו נ א ת  מקום גדר כוי: ה

 יותר משמונים: וגדין הוא דלימא. כדי
 לשויא טפי [מנה] וששה לינר («) להיינו י״ג ושליש יחר על שויו והאי ללא אמר היינו משוס לדיו מה שמוסיף על חבירו כ׳ שחבירו אומר
 פ׳ והוא אומר מנה ואע״פ שאין אנו יולעין איזה לכרי ראשון אפ״ה נושאין ונותנין כלכר וכל אחל יולע מה בלבו של חבירו ולאחר שנשאו
 ונתנו בלבר תוקעין את לבס לומר הנראה בעיניהם וטון שילע שחבירו רוצה לומר שמונים ירא הוא לומר יותר ממנה: אדרבה הא
 ארטא כוי. הך סוגיא ט ההיא ללעיל מפרשא טלה: טטמא דאחרים לא ידטינן. ללא מסתכר טעמייהו הלכתא עכלינן כוותייהו בתמיה
 אלא הלכתא עכלינן כת״ק לאמר תילון כמנה: ה״ג חנו דייני גולה טושין שומא כוי• סתם כרייתא שונין «< כאחרים והכי גרסי׳ לה כפירושי
: הלכתא כדייגי גולה. להיינו נמי הלכתא כאחרים. וללמא חרא מכלל לחבירתה איתמר 0 א נ ר ק  ר׳ חננאל: דייני גולה. שמואל ו
 ומשום למילתא לפשיטא היא להיינו הך לא חש הגמרא להקשות ולמימר והא אמרה רכ הונא חלא זימנא אלא היכא ללא למי אהללי
׳ משמנין י נ ת  הנהו תרתי מילי שפיר שיש שינוי לשונות בין זה לזה והטעמים שרן התם אורחיה לגמרא לפרושי». כן נראה בעיני: מ
 ביניהם. מפרש בגמי: משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום. כולה מפרשא בגמ׳: ומקבל טליו. מוכר לתת מחצי שלהו מקום הגלר
 לגלור זה הלוקח חצי שלהו מכל צל מפני החיות שלא יכנסו לתוכו לסתם מוכר חצי שלה מוכר לו כל צרט שלה אכל היכא למכר לו שלה
 שלם התם מילתא לפשיטא היא שמכר לו את כולו ומה יוסיף ליתן לו יותר: חרץ. פושיי״ר בלע״ז: ובן חרץ. חריץ קטן שבין הגלר
 לחריץ הגלול: ו' טפחים. רחבו באורך כל השלה. וכגמ׳ מפרש למה לי כל הני: גמ׳ לוקח נוטל כחוש. יל הלוקח על התתתונה
 לפיכך נותן המוכר ללוקח המקום הגרוע שבאוחו שלה לללמא למי חצי השלה אמר לו לפיכך נוטל מן הכחוש יוחר מן החצי כלי רמי חצי
 השלה כלמפרש לקמיה והיינו רווחא למוכר לרוצה אלם בקב עילית יותר משני קבין זיבורית. והא לקתני משמנין היינו כרמפרש כככורות
 בפרק הלוקח עובר פרחו(י) לקחני שני רחלין שלא ביכרו ויללו שני זכרים כו׳ ר׳ עקיבא אומר משמנין ביניהן ומפרש ר׳ יוחנן בגמ׳ [במרות יח.]
 וכהן נוטל כחוש וכל כי הך סוגיא איתא התם ומפרש מאי משמנין שומן יהא ביניהן ואי מייתי כהן ראיה שקיל. ה״נ שומן יהא ביניהן ומה
 ששוה חצי השרה היפה יותר מן החצי הכחוש יהא כיניהן ויוסיף לו מוכר ללוקח מן הקרקע הרכה על שיהא שוה כחלק היפה שעיככ המוכר
 לעצמו כלמפרש לקמיה. ומיהו לגמרי לא יפסיל הלוקח השומן ט התם להחס שמא הכחוש של כהן הוא הלכך טון ללא מצי מייחי ראיה
 מפסיל אבל הכא ולאי מכר לו כל חצי שלהו והלבר ילוע לכל החצי מוכר ומן הלין היה לו ליטול חצי היפה וחצי הכחוש אלא משום למצי
 א״ל למי חצי השלה מכרתי לך כללקמן הלכך ילו על התחתונה ליטול מן הכחוש בשוה חצי השלה: והאנן משמנין ביניהן חנן. למשמע יל
 שניהן שוה ליטול זה כשומא שנוטל זה מן היפה ומן הכחוש לכי הללי פלגי כגוף הקרקע והכי נמי מוכח בככורות להט משמע ליה משמנין
 לר׳ חייא בר אבא לכי הללי פלגי כגוף הקרקע לאמר ליה ר׳ חייא כר אכא לר׳ יוחנן החס והא משמנין כיניהן חנן ואמר ליה נמי ר׳ יוחנן
 אלאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא מסיפא לקתני מח אחל מהן המוציא מחבירו עליו הראיה ואי ס״ל משמנין ביניהן לט הללי פלגי הכא
 נמי לפלוג ט הללי אלא מאי משמנין כוי: אדאכלח כפנייחא. תמרים בבבל שהיית מעלן עצמך ולא היית עוסק בתורה ומקנתרו היה:
 חרגימנא. לרישא מסיפא (י): אמאי משמנין ביניהן. כלומר אס כלבריך כן הוא לחצי שרה אני מוכר לך ממש הוא למה משמנין ימחחו
 קו המלה ייטול הלוקח חציה בררום הן כחוש הן יפה שהרי כך פירש לו חציה בלרוס אלא מלקתני אפי׳ בסיפא משמנין שמע מינה להאי
 לקתני משמנין ללמי הוא וכלפרישנא לעיל כלומר מה ששוה חצי שרה זו מכרתי לו מן הקרקע כאיזה מקום שארצה אחן לך מיהו רישא
 למתני׳ שמין כל השלה ואס עלו למיה ק׳ לינר נותן מוכר ללוקח מה ששוה נ׳ לינר כמקום הכחוש כשלה זו שיל הלוקח על החחתונה וזהו
 פירוש משמנין ביניהן ונוטל חצי שזהו פירוש כלמי חצי שלהו אכל סיפא למחני׳ אין שמין כל השלה אלא חציה שכלרוס הן כתוש הן
 יפה ומה ששוה חציה שבלרוס נותן המוכר ללוקח כנגז אותן הזמיס באיזה רוח שירצה זהיינו ככחוש זיז הלוקח על התחתונה לללמא
 זה שאמר חציה שכזרוס שומת חציה שכזרוס קאמר ולא חציה שכלרוס ממש הוא שמכר לו. כן נראה כעיני וכן פירש רבינו חננאל:

 כרי

 א) נראה דצ״ל דאמר חד ננ׳ וחד נמנה וממצעח ליה ונוי. נו אולי צ״ל האי שילוש בשומא.



 עין משפט
 נר מצוה

 א א מיי׳ פ״א מהל׳ נחלות
 הל׳ א סמג עשי! צו
 טוש״ע ח׳׳מ סי׳ רעו סעיף

 א:

 רבעו גרשום
 איידי דרויח החריץ ו׳
ת עצמה בתוך  טפחים ממשנ
 החריץ לאחריה וקופצת
 חוץ א) סמוך לגדר ומשום
 הכי צריך בן חריץ עדיין
 שמעכב: איידי דקטין.
 ג• טפחים קיימא החיה
 אשפתיה וקופצת לעבר
 אחר הלכך צריכי תרוייהו

 כרי שלא תקפוץ:
ר מ ו א ך ה ל  הדרן ע

ר ו ת ב י ו ב ר י ב ח  ל
 יש נוחלין. שנוחלין אחרים
 והן עצמן מנחילי!
 ממונם ליורשין: האב
 את הבנים. שהאב יורש
 את הבנים והבנים יורשין
 את האב: ליתני הבנים
 יורשין את האב תחלה.
 משום דתרי טעמי איכא
 דהוה ליה למיתני הבנים
 את האב חדא משום
 דאתחולי לא נ) מתחלינן
 בפורענותא הוא שהבנים
 מתים בחיי אביהן והאב
 יורשן שמנהג העולם שהבן
 יורש האב ולא האב את

 א) לכאורה צ״ל וקופצת מחו!
 על הגדר וכוי. או דצ׳׳ל
p על הגדר. u n וקופצת 
 נ) נראה יצ׳׳ל דאתחולי
 נפורעניתא לא מתחלינן דהאג
 אח המיס פורענותא הוא

 שהמיס וכוי.

 בית כור פרק שביעי בבא בתרא סח.
ש נודולין. ואלו נוחלין ומנחילין. איכא לוכתי לנקיט אלסליק  י
 מיניה ואיכא אלפתח ביה ובמס׳ נלריס >לף כ:)
ב את הבנים והבנים את האב. תימה והאב את א  מפרש לה: ה
 הבנים היינו בנים את האב שאס האב נותל את בנו אס כן בנו מנחילו
 ואם הוא מנחיל לכנו א״כ בנו י<נוחלו
 ואור״י לאייתר למידק מיניה כניס
 ולא בנות אע״ג לקתני לה בהליא
 בסמוך מכל מקום תנא ליה הכא אגב
 אורחיה ולקמן נמי (0 תניא למנות
 סלר נחלות וכן משמע בגמ׳ לקאמר
 הבנים את האכ מנלן אמר קרא וכן
 אין לו הא יש לו בן כן קולם לבת
 משמע למתני׳ לאקלומי בן לבת
 איצטריך אבל מרישא לקתני האב את
 הבנים ליכא למילק הכי להאב מנחיל
 בנים ולא בנות להא לא מייתר ואס
 תאמר לקתני בני אחיות ולייק בגמ׳
 עלה ולא בנות אחיות אע״ג ללא
 מייתר ומתוך כך צריך לומר למתני׳
 איני יולע מי שנאה לימא לכנים לאו
 לוקא אלא הוא הלין בנות ואתיא שפיר
 כרבי זכריה כן הקצכ אע״ג לתנא
 בגמ׳ בני אחיות ולא בנות אחיות [יש]
 לומר לברייתא פליגא אמתניתין רולע
 מי שנאה ואור״י לקים ליה לברייתא
 נשנית על המשנה לפיכך לייק מינה
 ועור אומר ר״י לטון לכנים את האב
 אייתר למירק כניס ולא כנות אית לן
ן מן האב. י אח  למימר לכולהו בנים למתני׳ לוקא ולא בנות לקרוס: ו
 הקשה ר״י אמאי לא קתני אחי האכ נוחלין ומנחילין שהן כתוכין
 נמי בפרשה ותירץ משוס לאמי האב וכל שאר אב נפקי מהנך האב
 אמ הכנים והבנים אמ האכ והאמין מן האכ לטון שנולע שהבנים
 קולמין ואמר הבנים האב ואמר האכ אמין הרי אמי האכ נפקי מכלל
 זה על ילי משמוש לאס היה האב קיים היה יורש ש ועכשיו שאינו
 קיים הרי הוא יורש בקבר להנחיל לבנו שהוא מ(אחי אביו) של ממ
 ומשמוש שמעינן מלתנן בסמוך בני אמוח שמנחילה בקבר נכסי
 אתיה לכנה וא״ת אס כן אתין מן האב נמי לא ליתני לשמעינן ליה
 מהאב אמ המיס על ילי משמוש נמלה שהאכ יורש את כנו להנמיל
 לשאר בניו הקיימין שהן אמי המת ויש לומר מקט (י) אגב לבעי
 למימני אמים מן האס לא נומלין ולא מנמילין לההוא איצטריך למימני
 אע״ג לתנא האשה אינה נותלת את בנה סל״א נהי לאינו יורש אחיו
 מן האס מכח אמו מכח אח הוה אמינא ליורש לכתיב ונתתם את
 נחלתו לאחיו לא שנא מן האכ ולא שנא מן האס וט תימא למכל מקום
 לא איצטריך למיתני לשמעי׳ מרישא לקתני אחין מן האכ לוקא ולא
 אחין מן האם איצטריך להוה אמינא אתין מן האב לרכותא נקט
 אף על פי שאין כל כך ולאין כמו אחין מן האס ואם תאמר אם
 כן אחי האב נמי ליתני אגכ אחי האם לסיפא רש לומר לאי הר
 תני אחי האכ תו לא הוה צריך למיתני אחי האס למכלל אחי
 האב שמעינן להו ועול ללא שייך למיתני אגכ אחי האס להיא
 גופה משנה ללא צריכא היא כללייקינן בגמ׳ להיינו בני אתות:

 יכול

 א<יש

 לא

ה קופצת ולעביד חריץ א חי ה  כדי שלא ת
 ולא לעביד בן חריץ איידי דרווח קיימא
 בגויה וקפצה ולעביד בן חריץ ולא לעביד
ה וקפצה  חריץ איידי דקטין קיימא אשפתי

: ח פ כמה בין חריץ לבן חריץ ט  ו

 הדרן עלך בית כור
 נוחלין ומנחילין ויש נוחלין ולא
 מנחילין מנחילין ולא נוחלין
 נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין
ב א ת ה ת הבנים והבנים א ב א א ה  ומנחילין א
ש ב נוחלין ומנחילין האי א  והאחין מן ה
ות ו ובני אחי ת ש ת א ו והאיש א ת אמ  א
ת בניה ה א ש א  נוחלין ולא מנחילין ה
ם מנחילין ולא א ת בעלה ואחי ה ה א ש א ה  ו
ם לא נוחלין ולא א ן מן ה  נוחלין והאחי
ת ב א א א דקתני ה  מנחילין: גמ׳ מאי שנ
ב ברישא א ת ה  הבנים ברישא ליתני הבנים א
ן נ לי בפורענותא לא מתחלי ידאתחו  חרא 3

 ועוד

 כדי שלא ההא חיה קופצח. על הגלר איצטריך חריץ ובן חריץ:
 ולטכיר חרץ. להשחא נמי לא קפצה שהחריץ מרחיקה מן הגלר:
 איידי דרווח. ששה טפחים נכנסת לתוכו ונמשכת מעט לאחוריה
 וקופצת: קיימא אשפהיה. החיצונה: הט גרסינן כמה בין חריץ

 לגן חרץ טפח. ומסקנא לברייתא הוא:
 הדרן עלך בית כור

 יש. קרובים שנוחלין את קרוביהם
 כשמתים וגם אס הס מתים
 מנחילין להם את ממונם רהיינו
 ששניהם נוחלין זה את זה. והאי ללא
 קחני יש נוחלין זה אח זה היינו
 משוס לכעי למיתני סיפא נוחלין ולא
 מנחילין תנא נמי רישא נוחלין ומנחילין:
 ויש שנוחלין. את קרוביהם אבל אם
 ימותו הס אין מנחילין לאותן קרובים
 שהן מורישיהן: מגחילץ ולא גומלין.
 הם אוחס לאמרו בהו נוחלין ולא
 מנחילין מכלל לאינך שאלו נוחלין
 אותם ולא מנחילין להן מיקרו מנחילין
 ולא נוחלין. ובגמ׳ נקיל:] מפרש למאי
 איצטריכו הנך תרי בבי להא חלא
 נפקא מכלל חבירתה: האג. נוחל את
 הכנים וגס מנחיל להם וכגון שאין
 לאותן הבנים זרע אז נוחל אותן האב
 אבל אס יש להם בניס הם קולמין
 לזקנס כלמפרש בגמ׳ נע״ב]: והכנים אח
 האג. נוחלין ומנחילין: והאחין מן

 האג. כגון ראובן ויוסף בני יעקב אע״פ שהן מלאה ומרחל יורשים
 זה את זה כשכיל שהן אחין וכגון שמת יעקכ אכיהן אכל אם יעקב
 קיים הוא קולס וכגון שאין להם בנים. ולוקא אחין מן האב למשפתת אב
 קררה משפחה כלילפינן כו׳ג< נקט:]: האיש נוחל אח אמו. אבל לא מנחיל
 שהרי קרוכי האכ יורשין אותו למשפחת אם אינה קררה משפחה נשס]:
 והאיש אח אשהו. נוחל אותה כלנפקא לן בגמ׳ נקיא:]: ה״ג כסלר המשנה
 וגני אחיוה נוחלין ולא מנחילין. לכן נוחל את אחות אמו שהרי הוא כא
 מכח האס ואילו מתה לולתו בחיי אמו יורשתה וגם הוא יורש את אמו
 נמצא שכאו לילו נכסי לולתו: ולא מנחילין. לכשמת הבן אינו מנחיל
 לאחוח אמו אלא לקרובי אכיו למשפחת אם אינה קרויה משפחה ועול
 לאתות אמו היאך תירשנו הלא היא כאה מכח אחותה שהיא אמו של
 זה ולא האם יכולה ליורשו כלאמרן האיש את אמו נוחל ולא מנחיל קל
 וחומר שהיא לא תירש את בן אחותה. ובאחיות מן האב מיירי אבל
 אחיות מן האס אין נכלה בן אחותה יורש אותה לממשפחח אס הוא.
 ל״א ובני אחוח בני אחותו של ראובן כגון בני לינה נוחלין אותו שהד
 לינה יורשת אח ראוכן אחיה וכניה כאין מכחה אבל לא מנחילין לראובן
 שהד ראוכן מכח אחותו לינה כא לירש אותן והלא לינה עצמה אין
 יורשחן כלאמרן להאס אינה נוחלת את בנה אלא קרובי כעלה של לינה
 יורשין את כניה למשפחת אכ יורשת ולא משפחת אס. וזה נראה בעיני
 משוס לקתני סיפא האשה את כנה והאשה את כעלה ואחי האס
 מנחילין ולא נוחלין וכל הנך תלתא שמעינן להו מהנך תלת להך בכא
 לנוחלין ולא מנחילין כלאמדנן בגמ׳ [v.rp להיינו הך לקפריך בגמ׳ לאחי
 האס היינו לבני אחות והלכך גרסי׳ כני אחות להיינו נמי לאחי האס

 מנחילין את כן אחותם ולא נוחלין. ואי נמי גרסינן כני אחיות >י» איכא לפרושי בבני אתיות כלומר בני אחיותיו של אלם נוחלין אותו אבל לא
 מנחילין להוא אינו יורשן: האשה אח גניה והאשה אח כטלה כוי. בגמ׳ נשם] פדך להיינו נמי הך בבא לנוחלין ולא מנחילין למההיא שמעינן לה
 להיינו הך: לא נוחלץ ולא מנחילין. זה לזה אלא קרובי אביו של זה ואביו של זה יורשין אותו. וכל הנך קרוכים דקתני שיורשים זה אח זה הנ״מ
 כשאין קרוב למת יותר מזה. גם הנהו קרוכים לקתני כהן לא נוחלין ולא מנחילין כגון קרובים שמצל האם הני מילי שיש קרובים מצל האב
 היורשין אותו וקרובים לו יותר מקרובי האס ואע״פ שגם אמו ממשפחח אביו אבל אס אמו קרובה לו מצל משפחת אביו ואין לו
 קרוב מאביו שקרוכ לו כמו אמו אז האם יורשת אח הבן ואס אין האס בחיים קרובי האס יורשין אותו להוי ליה משפתת אב דמכח
 קורבח אביו באין ליורשו כגון ראובן שנשא סרח בת אשר ויללה לו נפתלי ומת נפתלי בלא בניס הד ראובן אביו יורשו ואס אין לו
 אב ונתתס את נחלחו לאחיו של נפתלי ואם אין לו אחין ונתתם נחלחו לאחי אביו להיינו אשר אבי אמו ואס אין לו אחין לאביו לאין
 אשר קייס ונתתם את נחלתו לקרוב אליו נמצאת סרת להיינו בני אשר או בנות אשר אס אין לו בנים להיינו סרח יורשת את בנה:
 גמ׳ מאי שנא דתני. בדשא למתני׳ האב נוחל את הבן ומנתיל והלא בעת שנותל האב לבנו נמצא שמת הבן בחיי האב ולא הניח הבן
 ההוא זרע ליורשו לפיכך אכיו יורשו וזו קללה היא כשאלם מת בלא בניס וגס כשהאב רואה במיתת בנו והיה לו לתנא דמתניתין לפחוח
 הבן נוחל את האב שזה ברכה שימות האב רקברנו בנו כלכתיכ (בראשית מ0 ויוסף ישיח ילו על עיניך הכטיחו שיקכרהו בנו:

 ועול

 מסורת הש״ם

 6) [נדרים נ: נדר נ.],
 ב) [לעיל יד:], ג) נס״א:
) [עי׳ לקמן / ו מ ג  נלילפינן נ
 קיד: רשנ״ם סד״ה אף],

 ה) ש״א אחיו,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם דייה ולא מנחילי!
 וכוי ואי נמי גרסינן בני
 אחיות. נ״נ אנל לקמן נדף
 קיד ראש ע׳׳נ פירש נע״א:
 (ג) תום׳ ד״ה האנ ונו׳
א ליה למנוח:  ולקמן נמי תנ
 (ג) דייה ואחין ונו׳ היה יורש
ו ועכשיו שאינו קייס הרי נ כ  ל
 הוא יורש נקבר להנחיל
ו שהוא אחי אניו: י ח א  ל
ה אגב: ט ל ק  (י) בא״ד מ



 מםורת הש״ם

: יש׳׳נ., ג) ערטן  א) ינמות נ
 כה: קידושי( ח, ג) [שייך
 לע״א], ד) ס״א ליחא,
 ה) [נחוקוחי סוף סרק י],

 י) [צ״ל אף. רש״ל],

 תורה אור השלם
ר ב ד אל בני ישךאל ת  1 ו
ר איש כי ןמות ובן אין מ א  ל
חלתו ת נ • א ת ר ב ע ה  לו ו
 לבתי: במדבר כז ח
ו ם לאבי  2 ואבו אין אחי
ו ו לשאר ת ל ח ת נ ם א ת ת נ  ו
ו ת ח פ ש מ  הלןרב אליו מ
היתה לבני ה ו ת  וןרש א
 ישראל לחקר. משפט

ר צוה י; אח נישה: ש א  כ
 במדבר כז יא

 הגהות הב״ח
ב ו ר ק  (א) נמ׳ ת״ל הקרוב ה
 קרוב קולס. נ׳׳ב ע״ל לף קי
 ע״נ כתב הרשנ״ס להיינו
 ה׳׳א דהקרונ קרריש לומיא
 להעולה ע״ש: (ב) דשנ״ם
 ל״ה ולשלה אחוזה וכר לרבות
ן כי הכא נ  אח הגן כר ופרקי
ת הבן שכן ה אני א ב ר  מ
 קס תחח: (ג) תופ׳ ל״ה יכול
ן שהרי ה  וכוי אפילו לאחל מ
ב ו ר ק  וכוי הקרוב אליו ה
ב קולס ומה: (ד) ד״ה  קרו
נן  יכול ונו׳ לאי היינו אמרי
א לאב קולס וכוי ועול ר ב ס  מ
ה שמעתין וכר לא ל ו כ כ  ד
ה ל ח נ  הוה שמעינן ד

 ממשמשח:

 מוםף רש״י
א ליה. לתנא ואקלמה ב י ב  ח
 ברישא (יבמות ב.<. ליעדה.
 שמייעל אמה העבריה
 נכסף מקנתה ואין צריכה
 קילושין אחריס, לנחינ ואס
 למו ייעלנה !קדושיו יז:
ה ד ש ל  וכעי־! ערכיו כה:). ו
. המקליש שלה ה ז ו ח  א
 אחוזה פורה נית כור זרע
 חומר שעורים נחמשיס שקל
 כסף, ואס לא פלאה ומכרה
 גזבר לאחר אין יכול עול
 לפלותה וכשיוצאה מיל הלוקח
 ניונל מתחלקת לכהניס, אכל
 אס לקחה בנו של מקליש אינה
 יוצאה הימנו טובל להתחלק
 לכהניס, להט חניא נערטן
 וכה:) ואס לא יגאל אח
 השלה נעליס, ואס מכר את
 השלה גזנר, לאחר ולא לבן,
 או אינו אלא לאחר ולא לאח,
 כשהוא אומר לאיש הרי האח
 אמור, הא מה אני מקיים
 לאחר, לאחר ולא לבן, ומה
 ראית לרנות אח הנן ולהוציא
 אח האח, מרנה אני אח הנן
 שכן קם חחת אניו ליעלה

 ולענל עבט !קדושיו יז:<.

 רבעו גרשום (המשך)
 השדה לאיש אחר לאחר
 ולא לבן אתה אומר לאחר
 ולא לבן או אינו אלא לאחר
 ולא לאח אלמא דלא מצי
 מייעד לאמה העבריה אלא
 לבנו ל) אלא מצי למיפרך
 שהה אחוזה דתיהדר למרה
 לאחר היובל אלא הבן לחוד
 דאימא דדרך הבן למהדר
 לאביו ומשום הכי דין הוא
 דבן של מת קודם מכל
 קרובים בירושה. ומקשינן
 אדרבה מרבה אני את האח
 של מת שיהא קודם לאביו
 של בן ומוצא אני את הבן
 שכן קם תחת אחיו לייבום
 מה שאין כן בבן. ומשני
 ליה כלום יש יכום אלא
 במקום שאין בן הא יש בן
 אין יבום אלמא דמכח הבן
 כלום יש יכום כו׳ ותיפוק

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ש כי ימות ובן אין לו ותנא י א ב 1  ועוד כדכתי
א חביבא ליה ש ר ד מ ( א ליה א  איידי דאתי
ד מ ל ב מ א  ומאי דרשא דתניא שארו זה ה
ב קודם לאחין יכול יהא קודם לבן א ה ש  א

ה מ ו ( ב (א) קרוב קרוב קודם נ ו הקר ל 2 ״ ת  נ

ח א ת ה ת הבן ולהוציא א  ראית לרבות א
ת אביו ליעדה ח ם ת ק ת הבן שכן ג  מרבה אני א
ח א ת ה זה אדרבה מרבה אני א  י ולשדה אחו
ת אחיו ליבום כלום יש יבום ח ם ת ק  שכן ה
א במקום שיש בן אין  יאלא במקום שאין בן ה
א א דאיכא האי פירכא ה מ ע  יבום ט
ח עדיף תיפוס ליה נא א ה אמי  v לאו הכי הו

 דהכא

 ועוד כדכחיב ואיש כי ימוה ובן אין לו וגוי. הא יש לו בן בנו יורשו וכי
 היכי לפרשת נחלות פתחה כירושת הכן לאכיו כך היה לו לתנא לפתוח:
 ג)חדא דאחחולי כוי. מסקנא לקושיא היא: דאחיא ליה מדרשא. שהאב
 נוחל את בנו: דהניא ונחהם אה נחלהו לשארו הקרוב אליו זה האב.
 של מח ואשמעינן קרא שהאב פעמים
 שיורש את בנו לשארו היינו אביו
 כלכתיב (ויקרא יח< שאר אביך הוא
 כללקמן וכתיב נמי נשם כא] כי אס לשארו
 הקרוב אליו לאמו ולאביו וגר: מלמד
 שהאב. של מח קולס לאחיו של מת
 כגון שאס מח ראובן בלא בניס יעקב
 יורשו ולא שמעון אחיו יורשו. ולקמיה
 מפרש ואזיל היאך למילין אנו מכאן
 שקולם צאחין ולא לכנים וכנות של מח.
 ולקמן נקט.] פרכינן והא קראי לאו הכי
 כתיבי ומשני קראי שלא כסדרן כתיכי
 דמאי דכתיב הקרוכ אליו למשמע
 הקרוב קרוב קודם אתא לגלויי על
 י)(פי) סדר נחלות דשלא כסדרן כתיבי
 אלא הקרוכ קרוכ תקדים לירש וכן
 תסדר אותן איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואס
 אין לו כת ונתתם את נחלתו לשארו הקרוכ ואח״ב ונתתם וגו׳ לאחיו
 כלומר שאס אין לו שאר ונתתם את נחלחו לאחיו ואס אין לו אחים
 ונתתם את נחלתו לאתי אביו ואס אין אמין לאביו הקרוב אליו
 ממשפחתו וירש אותה: יכול. יהא יעקב קודם לחנוך בן ראובן דאפי׳
 היכא דהניח ראובן זרע יירש יעקב ולעולם לא יירש בן ראובן אלא
 היכא דאין יעקב קייס ונסדר הפסוק כן איש כי ימות ונתתם את
 נחלתו לשארו ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו וגו׳ כלומר אס אין
 לו שאר וגס בן אין לו שיירש במקום שאין שאר והעברחס אח נחלחו
 לבתו: הקרוב קרוב. למת יותר הוא קודס בנחלה ליורשו והבן של
 מח כגון חנוך בן ראובן קרוב הוא לראובן יותר מיעקב אביו שהרי
 קס חחת אכיו ליעדה ולשדה אחוזה כדלקמן אבל האב לא מצינו
 שיהא קם תחת בנו לכלום ומשום דמילתא דפשיטא הוא לא חשש
 הגמרא להקשומ ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האב כי היכי
 דפריך לקמיה ומה ראית לרבומ אמ הבן ולהוציא אמ האמ דבשלמא
 גכי אח אשכחן שום קורבה שקם מממ אמיו ליבום אבל באב לא מצינו
 כלל: ומה ראיה לרבוח אה הבן. של מת שיהא קודם לאבי המת וכל
 שכן שקודם לאחי המת היכא דליכא אב ולהוציא את האח ולומר שהאב
 קודם לאח וכל שכן שהבן שקודם לאב קודם לאח אדרכה מרכה אני
 את האח כדלקמיה: מרבה אני אח הבן. חנוך בן ראובן שיקום תחת
 אביו לנחלה טפי משמעון אחי ראובן שהרי קם חנוך תחת אכיו
 ראובן ליעוד שאס קנה ראובן אמה העבריה יכול ליעדה לו כשירצה
 ככסף מקנתה שנתן לאביה זה ימים וכבר ניחנו להוצאה ואין צריך
 ליחן קדושין אחרים אלא כך יאמר הרי את מיועדת לי כדכתיב (שמות
 נא) ואם רעה כעיני אדוניה אשר לא יעדה וגו׳ מכלל שיכול לייעדה
 וגם לכנו יכול לייעדה כדכתיב נשם] ואס לבנו ייעדנה וגו׳ אבל לאדס אחר
 אין יכול לייעדה אלא א״כ יקדשנה האיש קדושין גמורין ואפי׳ לאחיו
 אין יכול לייעדה: ולשדה אחוזה. דדרשינן כערכין כפרק אין מקדישין [כה:]
 ותניא נמי בתורת כהניסמ ואס לא יגאל את השדה [יקרא ס] בעליו שהקדישו
 ואס מכר את השדה הגזבר מכרה לאיש אחר לאיש אחר ולא לבנו של
 מקדיש והיה השדה בצאתו ביוכל קודש וגו׳ שיוצאה לכהנים ביוכל אכל
 אס לא פדאו איש אחר אלא בנו חוזרת לאביו ביובל אבל אס אחיו של
 מקדיש פדאו יוצאה לכהניס כדכפיב לאיש אחר דהיינו אחיו אבל בנו
 לאו אחר הוא והתם נמי פרכינן מה ראית לרכות אח הכן כר (נ< כי
 הכא שכן קם תתת אביו כוי. אבל לא מצי למימר שכן קודם את אחי
 המת לנתלה כמו שסדור בפרשה ואס אין לו בן והעכרתם את נחלתו
 לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו דכיון דקראי לאו כסדרן
 כחיבי כדמוכח קרא כדכתב הקרוב קרוב קודם ונימא דאח קודס בין
 לאב בין לבן: אדרבה מרבה אני אח האח כוי. ומהפכינן קרא כי האי
 גוונא איש כי ימות ונתתם את נחלתו לאחיו ואס אין לו אחים ונתתם
 את נתלתו לבנו אי נמי ואס אין לו אחים וכן אין לו והעכרתס
 את נחלתו לבתו ואס אין לו בת ונתתם את נחלתו לשארו ואס
 אין לו שאר ונתתם נתלתו לאחי אביו ואס אין אחים לאביו הקרוב
 אליו ממשפחתו וירש: ליבום. כדכתיב (לברים כה) כי ישבו אתים יחדו
 ומת אחד מהם ובן אין לו וגו׳ אבל הבן אינו מייבס את אמו:
 לגבי יבום קם הבן תחת אביו טפי מאחי אביו שהרי פוטר אותה ממנו:

 דהכא
 קא גרע לאחיו מייבום הלכך מרבה אני את הבן ומוצא אני את האח: ולמה לי לתרוצי

 קח:
ל ו כ  יהא קודם לבן. פריכ״ס יהא קודם לבן ולא לאח כדמסיק י

 כתר הכי דאדרבה מרכה אני את האח שכן קם חחת אחיו
ב לבן דהא פשיטא ליה להאי תנא א  ליבום ולא פריך השתא שיקדוס 0
 שאין להקדימו אלא לאחד מהן או לאת או לבן ולאו לתרריהו דהא אי

 לאו נכחב שארו לא היינו מקדימין
 אפי׳ לאחד » שהרי האכ אינו קם
 תחת בנו לשוס דכר ולכך השתא דכתכ
 שארו די אס נקדימנו לאחד מהן ובזה
 נושא ונותן איזה מהן קרוב יותר אח
 או בן ונקדימנו למרוחק שבהן ואין
 נראה פירושו כלל דכיון דאין סברא
 להקדימו אלא לאחד מהן מה צריך
 לדרשא דהקרוב קרוכ מסכרא יש לי
 להקדימו לאח יוחר מלבן כדמסיק
 כלום יש יבוס אלא במקום שאין בן
 ונראה לפרש דהשחא קאמר יכול
 יקדוס אף לבן דמדכתכ שארו להקדים
 אקדמוניה לכל הכתוב בפרשה תלמוד
 לומר הקרוב אליו לקרוב קודם
 ומה ראית דמוקמת הקרוב לבן ושארו

ל יהא קודם לבן. ואס תאמר אם ו כ  להקדים לאח אימא איפכא: י
 כן לא יירשו בן ובת ואח לעולם אס האב קודם לבן שהרי האב יורשו
 בקבר ואס יקרוס אבי המת לבנו ולבתו ולאחיו יקדוס אתריו אכי אכיו
 מחלה ממשמשת והולכת עד ראוכן כדנפקא ליה לקמן(לף קטו:ו ויש
 לומר דאיכא לאוקומי לקרא דיורשין בן ובת ואח בבן דגר ובכן כנו של
 גר כדי לקיים שיירשנו אחי אביו אי נמי היכא דאיכא בן ובת או אח לא
 נאמר דממשמשת והולכת טון דדריש מקרא לקמן (לף קט:) שאין לך
 מעביר נחלה משבט לשבט אלא בת הואיל ובנה ובעלה יורשה דאם
 כן נמצא כל נחלות מעבירות משבט לשבט דממשמשת נחלה עד יעקב
 אכינו ומוריש לכל ישראל טון שהאבות קודמין לבן ולכת ולאח רשכ״א
 ואס תאמר אחי אכיו דכתכ רחמנא למה לי תיפוק לי מאין לו עיין
 עליו דדרשי׳ מינה לקמן(לף קטו.) דנחלה ממשמשת וכאה ותירץ ריב״ס
 דכחכיה לאשמועינן דקראי שלא כסדרן כתיבי דאי לא כתב אחי
 אכיו הוי אמינא דכסדרן כחיבי ואחי המת קודמין לאב אבל השתא
 דכתכ אחי אכיו על כרחך לא נכתב שארו אלא להקדימו לאחין
 דלהקדימו לאחי האכ לא איצטריך כדאמרינן לקמן וקשיא לר״י התינח
 למאן דאמר קראי לאו כסדרן כתיבי אלא למאן דאמר כסדרן כתיכי
 אמאי כחב אחי האב ועוד קשיא לרשב״א דאפילו למאן דאמר שלא
 כסדרן כתיבי לא איצטריך למכתב אחי האב דעל כרחך לא נכתב
 שארו אלא להקדימו לאחיו דכע״א למאי כתבי׳ רחמנא דאי לאשמועינן
 דהיכא דליכא בן וכת ואח שהוא יורש פשיטא אלא מאן לירת אטו
 בר קשא דמתא לירת כדאמרינן לקמן (לף קי:< וליכא למימר אי לאו
 דכתב אחי האב הוה אמינא דאיצטריך שארו לאשמועינן שהאחין
 קודמין לאכ דאי לא הוה כחכ שארו הוה אמינא דאכ קודם לאחיו דאי
 היינו(י) אומרים דאב קודם לאחיו לא לכחוב רחמנא לא אב ולא אחי
 האכ ועוד דכולה שמעתין אנו דוחקין למצוא פסוק מנא לן דאב קודם
 לאחיו משום דמסכרא אית לן למימר דאחיו קדמי ואור״י דמאין לו לא
 הוה שמעינן נחלה ממשמשת למעלה אלא למטה כגון בן הבן ובת
 הבן ובן בת הבן אע״ג דעלה אמר לקמן דנחלה הולכת וממשמשת עד
 ראובן דהיינו למעלה אהאי קרא דאחי אביו סמיך וא״ת ואחין דכתב
 רחמנא למה לי טון דנחלה ממשמשת עד ראובן ירש האב בקבר
 להנחיל לבניו הנותרים וי״ל דאי לא כתב אחין ה״א שהאב קודם לכח

 דאית לן לאקדומי אב לחד מהנך דכתיבי בהדיא בקרא:
ן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה. ה״ה דה״מ למנקט נמי כ  ש
ם יש יבום אלא במקום שאין בן. אין ו ל  ולעבד עברי: כ
 לפרש דלא עדיף לענין יבוס בן מאח אלא כלומר הן שוין לענין יבום
 וא״כ הכי נמי עדיף בן מאח משוס דקס תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה
 דעל כרחך לקמן גבי בת לא אפשר לפרש כן דאמרינן טון
 דלענין יבום כי הדדי נינהו לענין נחלה נמי ט הדדי נינהו
 כלומר ותהא עדיפא בת מאח שיקדום אב לאח ולא לבח ואי
 לא עדיפא מאח לענין יכום היכי עדיפא מיניה לענין נחלה אלא
 ודאי מהאי טעמא דכלוס יש יבוס אלא במקום שאין בת דהיא
 עדיפא מאח דבח מקימה שם ואח אינו מקים שם אלא צריך לייכם:

 כיון

 ומשני כלום יש יגום כוי הא יש גן אין יכום. אלמא אפילו

 אם לא יגאל את השדה הבעלי• אם מבר גובר

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א ב מיי׳ פ״א מהל׳
 נחלות הלנה ג סמג עשי!
 צו טוש״ע ח״מ סי׳ רעו

 סעיף א:
 ג ג מיי׳ פ׳׳ד מהלי ענלים

 הלנה ז סמג עשין פו:
 ד ד מיי׳ פ״ל מהל׳ ערטן

 הלנה נ שמג עשין קצא:
 ה ה ו מיי׳ פ״א מהלי ינוס
 הלנה א סמג עשין ננ
 טור וש״ע אה״ע סי׳ קנו

 סעי׳ א:

 רבינו גרשום
 הבן ועוד כדקאמר קרא
 הוה ליה למיסמך כדכת׳
 איש כי ימות ובן אין לו
 והעברתם את נחלתו לבתו
 אלמא דאב מיית מקמי הבן
 וצריך למיעבר נחלתיה אי
 לית ליה בן. ומשני תנא
 דמתני׳ משום הכי נקט
 למיתני ברישא האב את
 הבנים דאיידי דאתיא ליה
 מדרשא חביבא ליה: ומאי
 דרשא דתניא שארו זה האב
 שמהפכין קראי דלא כתיבי
 כסדרן וכדבעי למימר לקמן
 והכי מהפכינן להו איש כי
 ימות ובן אין לו והעברתם
 את נחלתו לבתו ואם אין
 לו בת ונתתם את נחלתו
 לשארו ואם אין לו שאר
 ונתתם את נחלתו לאחיו
 ואם אין לו אחים ונתתם
 את נחלתו לאחי אביו ואם
 אין אחים לאביו ונתתם
 את נחלתו לקרוב אליו ולא
 אמרינן הכא לשארו דהא
 דרשי׳ ליה שהוא קודם
 לאחיו של מת מלמד שהאב
 של מת קודם לאחין של
 מת ה״נ מהפכי׳ א) של
 מת וכדמהפכי׳ לעיל קראי:
 יכול יהא. האב של מת
 קוהם לבנו של מת דכי
 היכי דמהפכי׳ לקראי שהאב
 קודם לאחין של מת הכי
 נמי מהפכי׳ שהאב של מת
 קודם לבן של מת ליורשו
 ת״ל דלא דכתי׳ הקרוב
 אליו הקרוב קרוב קודם
 והבן קרוב הוא לירש את
 אביו שמת יותר מאביו של
 מת ומשום דאתא מדרשא
 שהאב קודם לאחיו של
 מת חביבא ליה למיתני
 האב יורש את הבנים אע״פ
 שפורענו׳ הוא a דמצטר׳
 דהיכא דמת הבן בחיי האב
 ואין לו לבן לא בן ולא בת
 אביו יורשו קודם לאחיו של
 מת: ג) והא מצען למימר
 כי היכי דמהפכת קרא
 לרבות את הבן ולהוציא
 את האח דהבן קרוב מן
 האב וכל הקרוב קרוב קודם
 אימא איפכא שאח קרוב
 למת אין האב של מת
 מקודם בירושה אבל לבן
 של מת מקדים דהואיל
 דלא כתיבי קראי כסידר;
 מצית [להקדים] האב של
 מת בין המת ובין הבן של
 מת ואימא איש כי ימות
 ונתתם את נחלתו לשארו
 ואם אין לו שאד ונתתם אח
 נחלתו לבנו. ומשני בדין
 הוא דמרבה אני את הבן
 של מת קודם לאביו של
 מת שכן אית ביה בבן
 מה שאין בכולהו קרובים
 שבן קם תחת אביו ליעדה
 באמה העבריה וכדאמרי׳
 במס׳ קדושין ואם לבנו
 ייעדנה ולא לאחר דהוא קם
 תחת אביו דכי היכי דאיהו
 מייעד ליה לדידיה ה״נ מצי
 ליעדה לבריה ולא לאחיו
 וכדדרשינן התם והכי נמי
 לשדה אחווה כדאמר במם•
 ערכין הקדישה לשדהו
 וגאלה אינה יוצאה מידו
 ביובל גאלה בנו חוזר אביו
 וגואלה ממנו דבנו קם תחת
 אביו ובגופו דמי גאלה

 א) נראה לצ״צ ה״נ מהפטנן נמתני׳ האנ של מת מקולס. או לצ״ל וע״נ למהפטנן לשארו של מח מקולס ונלמהפטגן ונוי. נ) נראה לצ״ל למצטריך לאשמעינן. ג) אולי צ״ל ומה ראית לרנות אח הנן. והא מצינן למימר וכוי. ל) נראה לוהו הג״ה מאיזה מפרש למשלה אחוזה
 אינו ראיה וצ״ל ומיהו מצינן למיפרן לשאט שלה אחוזה למש״ה לא תהלר למרה לאחר היונל אלא אס גאלה הנן לחיל ונו׳ וצ״ע.



 עין משפט
 נר מצוה

 ו א כ מיי׳ פ״א מהל׳
 נחלות הלכה ג סמג עשין
 לו טוש׳׳ע ח״מ סימן רעו

 סעיף א:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סט.
ן דלענין יכום בן וכת כי הדדי נינהו. וא״ת מנא לן לבת פוטרת ו  כי
 מן היבום אי מדכתיב ובן אין לו עיין עליו הא איצטריך לאיתרי
 ממזר כדאמר בפ׳ שני ליבמות (לף כב: ושם ד״ה בן) וי״ל דשקולין ויבאו
 שניהן ואע״ג דבפ׳ אלמנה לכ״ג(שס לף ע.) גבי וזרע אין(!) לו רבת
 כהן שניסת לישראל משמע ללא
 לרשינן מיניה תרתי רקאמר אין לי
 אלא זרעה זרע זרעה מנין ת״ל וזרע
 אין לה מ״מ אין לי אלא זרע כשר זרע
 פסול מנין ת״ל וזרע אין לה מ״מ
 ופריך והא אפיקתי׳ לזרע זרעה
 היינו משום דקמרבי התס זרע פסול
 היינו זרע זרעה פסול לאילו זרע
 פסול תיפוק ליה דנכעלה לפסול לה
 ולהט פריך שפיר לאי איצטריך קרא
 לזרע זרעה כשר היכי תו יליף זרע
 זרעה פסול אי נמי יש לרבות כת
 שפוטרת מן היבוס מלא ימחה פרט
 לזה שאין שמו מחר לכי האי גוונא
 לריש ביבמות (כל.) אכל ממזר איצטריך
 ריבוי משוס לבזרע פסול אכתי הוי
 שמו מחר וא״ת הא לתניא בפ״ק
 דקידושץ >לף cr עבד עברי עובל
 את הבן ואינו עובד את הבת ואמאי
 נימא מדלענין יבוס בן ובת ט הדדי
 נינהו הכי נמי לענין עבד עברי
 כדאמרינן הכא לענין נחלה ומדכתיכ
 ועבדך שש שנים דמשמע לך ולא ליורש
 לא נמעט אלא אח דוקא ואור״י משום
 דדרשינן ועכדך לך ולא לאחר כל שהוא
 אחר לגבי בן וכמ נמי לגכי כן כאחר דמיא לענין נחלה שהבן קודם
 לכת וכה״ג אמרי׳ בסרק אין מקדישין(ערכין לף כה:) גבי שדה אחוזה
 דכת אינה מעמדת שדה לאכיה משוס דט היכי דגכי נחלה כת לגכי

 בן כאחר דמיא לענין שדה אחוזה נמי כאחר דמיא:
ם בת אתה מעביר נחלה מן האכ. פריב״ס מדלא כתיב ו ק מ  ב
 ונתתם גבי כת כדכתיב בכולהו דהעברתם משמע לשון
 העכרה שמעכירין נחלה ממקום הראד לירש מן הדין למקום שאינו
 ראוי והשתא נושא ונותן מי הוא הקרוב שהיה ראוי להקריכו לכת ומוקי
 לה באכ לפי שהמת יוצא יריכו ואין לך קרוב יותר ראוי ממנו ובדידיה
 מיסתכר לאוקומי אפי׳ שלא נכתב בפירוש אלא ע״י אתי האב דממילא
 והעכרתם עליה קאי לדרוש ולקכוע כו מקום ואע״ג דאי לא כתיכ
 והעכרחס לא הייחי אומר שהאכ קרוכ אפי׳ מן האח שאינו קם תחת
 הבן לכלום מיהו השתא דכתיב והעברתם בבת משמע שמעטרים

 הנתלה ממקום הראד מוקי לה באב:
אי אתה מעביר נחלה (י) ממקום האב במקום האחץ. כלומר  ג) ו
 מדלא כתיב אלא והעברתם אחד אין לנו לעשות אלא
 העברה אתת ולא שתים ומכאן ואילך הקרוכ קרוכ קודם דהשתא
 דכתיב והעברתם משמע שהיה האב ראוי לקדום לבת כ״ש שראר
 לקדום לאח שהבת קרוכה מן האח שהיא יוצאת יריכו של מת
 ועוד דאין יכום במקום כת לפיכך אין להעביר נחלה מן האב
 אלא במקום בת לחודה כיון דכתיב בבת העברה ולא כמקום אחין:

 ואימא

 רבעו גרשום (המשך)
 יבום אלא במקום כוי וכי
 האי גוונא מקשי׳ ומפקי־
 במס• קידושין בעבד עברי
 ועיקר תירוץ מלתייהו ליכא
 אלא מדמתרצי כלום יש
 ייבום אלא במקום שאין
 בן ואמטול הכי לא חשיב
 גבי בן אלא חדא דהיינו
 יעידה ושדה אחוזה לא
 מצינן לאוקמה בירא דבן
p ליה ת  אלא משום דקא מ
 הכי: ומקשי׳ ואמאי חזית
 דמוקמת שארו זה האב
 של מת קודם לאחי של
 מת וכדמהפכת קרא ואימא
 שארו זה האב וכדמוקמת
 הכי מצעו לאוקמי מלמד
 שהאב קודם לבת דמהפכי
 לקרא הכי ואיש כי ימות
 ושאר אין לו ונתתם את
 נחלתו לבתו הא שאר יש
 לו ונתתם את נחלתו לו
 ואוקמי׳ לקרא כי היכי
 דמקדמי׳ אביו של מת
 לאחין של מת ה״נ מקדמי׳
 האב של מת לכתו של מת
 הואיל דלא כתבו כסדרן
 ויכול יהא קודם לבן של
 מת דאמרינן בהאי כדאמרי׳
 באידך ואמר ליה דאמר קרא
 הקרוב דכל הקרוב קודם
 והבן קרוב למת מאביו של
 מת ואביו של מת מבת
 ומאחיו. ומשני הא ליכא
 למימר דמקדמינן אב של
 מת מקמי בתו של מת משום
 דכיון דלענין ייבום בן ובת
 כי הדדי נינהו דכי היכי
 דהיכא דאית לה בן אינה
 זקוקה לייבום ה״נ אם אית
 לה בת אינה זקוקה לייבום
 ולענין נחלה נמי בן ובת
 כי הדדי נינהו דלא מקדמי׳
 אב מקמי בת כי היכי דלא
 מקדמי גבי בן: והשתא
 דדרשת שארו זה האב
 ובעית לאקדומי מקמי אחין
 של מת ואימא לעולם אחין
 של מת קודמין לאב והאי
 דאוקמת שארו זה האב
 להכי ללמד שהוא קודם
 לאחין שלו של אב עצמו
 והכי מוקמי׳ לקראי ואם
 אין לו בת ונתתם את נחלתו
 לאחיו ואם אין לו אחים
 למת ונתתם את נחלתו
 לשארו דהיינו אביו של מת
 ואם אין לו שאד ונתתם את
 נחלתו לאחיו של אביו ואם
 אין אחים לאביו ונתתם את
 נחלתו לקרוב אליו וגו׳ יכול
 יהא קודם האב לאחיו של
 מת חייל הקרוב לו ואחיו
 קרוב טפי מאביו שקם
 תחתיו לייבום. והיכי מצינן
 לאוקמי ולהקדים אביו
 לאחיו דמאי חזית דמהפכת
 לקראי הכי אפכינהו הכי.
 ומשני משום אחי האב
 לא צריך קרא למעוטינהו
 במקום אב דודאי דאב קדים
 דהיכי שבקי׳ אב ולירש
 אחי אב דאתיין מכח אב
 אלא ודאי למאי אתא קרא
 לאקדומי לאתין של מת.
 והא קראי לאו הכי כתיבי
 דמקדמי׳ אביו של מת מקמי
 שאר קרובים דשארו אחר
 כולהו קרובים כתיב. ומשני
 קראי שלא כסידרן כתיבי
 והכי צריכי למיכתבינהו
 כדםוקמינא להו לעיל: והאי
 תנא. דאמרינן לקמן: מיית־
 לה. דאביו של מת קודם
 לאחיו של מת: מהכא
 דתניא את זו דרש ר׳

 ישמעאל בר׳ יוסי. מוהעברתם דקא משני הכתוב [לכתוב והעברתם] בבת להכי דבמקום שיש בת אתה מעביר נחלה מן האב של
 מת ואי אתה מעביר נחלה וכוי ומקשי׳ מאי חזית דאמרת הכי אימא לצד אחר הכי כמקום בת אתה מעביר נחלה מן אחיו של מת

זה גופה ה אחו ד א ש ד א תרתי והבא ח כ ה  ד
א הוא דקא קיימא ליה לתנא מ ע  מהאי ט
א יש  כלום יש יבום אלא במקום שאין בן ה
ד מ ל ב מ א  בן אין יבום >א< אימא שארו זה ה
ב קודם לבת יכול יקדים לבן ת״ל א ה  ש
ב קרוב קרוב קודם כיון דלענין יבום בן הקרו 1 

חלה נמי בן ובת ץ נ נ ע ל י נינהו א ד  ובת כי הד
ד מ ל ב מ א י נינהו ואימא שארו זה ה  כי הדד
ב יכול יקדים לאחין א ב קודם לאחי ה א ה  ש
ד לומר הקרוב קרוב קרוב קודם  תלמו
ח כ ב מ א ב לא צריכי קרא אחי ה א  אחי ה
ח אב קאי אב קא ירתי אחי כ  מאן קא אתו מ
ם א ו ב 1 י כתיבי דכתי ב והא קראי לאו הכ א  ה
 אין אחים לאביו וגו׳ קראי שלא כםדרן
יא א דתנ כ ה ה מ א מייתי ל  כתיבי והאי תנ
ת זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוםי  א
ש כי ימות ובן אין לו וגו׳ במקום בת י א 2 

ה ת י א א ו ב ב א ה מעביר נחלה מן ה ת  א
ב במקום אחין ואימא א  מעביר נחלה מן ה
ן חלה מן האחי ה מעביר נ ת  במקום בת א

 ואי

 דהכא חרחי. יעידה ושדה אחוזה: והכא חדא. יבוס. והוה מצי
 לתרוצי הנך נפישי: ומשני משום דשדה אחוזה גופה לא קיימא לן במס׳
 ערטן נכה:] שיהא הבן במקום האב טפי מאתיו אלא מהך פירכא דפרכינן
 התם כלום יש יבוס כו׳ דאמרי׳ נמי התם מה ראית לרבות את הבן

 ולהוציא את האת מרכה אני את הבן
 שכן קם תחת אביו ליעדה כו׳ אדרבה
 מרבה אני את האח שכן קם חחת
 אחיו ליבום ומשני כלום יש יבוס כו׳
 שהרי לא מצינו כחוב כפירוש שיהא
 הבן קם תחת אביו טסי מאחיו אלא
 ליעדה שגס האת קם תחתיו ליבום
 ונמצא דהכא חדא והכא חדא הוא
 ושאר דברים שהכן קם תחח אכיו טפי
 מאחיו כגון שדה אחוזה ועבד עבט
 כמסכת קידושין [יה] וקדימת הבן לאח
 בנחלה כולהו מייתינן להו מדין יעידה
 לחוד שכ׳ בפירוש שהבן קם תחת אביו
 ואי לא דמשנינן דאפי׳ לגכי יכום אין
 האח קם חחתיו כמו בנו דכלוס יש
 יכום אלא כמקום שאין כן לא הוה
 מצינן לרברי כן שיקום חחת אכיו
 לכלום טפי מאחיו דליהוי הכא חדא
 והכא חדא. ולקמיה פרטנן דכן ובת
 ואח כמו שסדורץ בפרשה ליקדמו
 כולהו לאכ שהרי כולם קרוכיס למת
 טפי מאביו שהם קמים תחתיו ליעידה
 וליבוס אבל האב אינו קם תחתיו
 לכלוס: מלמד שהאב קודם לבה.
 דהא אינה קמה חחת אביה לכלום

 כבנו וכאחיו וסדר את הפסוקים כן איש ט ימות ובן אין לו ונתחס את
 נחלתו לשארו ואס אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו
 אחים והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו
 לאחי אביו ואס אין אחין לאביו הקרוב אליו ממשפחתו ררש: גן ובה
 כי הדדי נינהו. כדכתיב ובן אין לו עיין עליוא) נמצאת גס הבת סוטרת
 את האתין מן היבוס אבל אבי המת אינו פוטר את אשת בנו מן
 היבוס נמצאת הבת קמה תחת אביה טפי מאבי המת ואחי המת:
 קודם לאחי האג. של מת ולא לאחין משום דקרוביס למת יותר מאביו
 שהרי קמיס תחתיו ליבום אבל אכיו אין קם תחתיו לכלום וסדר
 המקרא כך הוא ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו אחים ונתתם
 את נחלתו לשארו ואס אין לו שאר ונתתם את נחלתו לאחי אכיו ואם
 אין אחים לאכיו הקרוכ אליו ממשפחתו ררש: ומשני אחי האג לא
 צריכי קראי. לא היה צריך לכתוב לבסוף שארו לקדם את אחי האב
 דסברא הוא דקודם האב לאחיו שלו לירש את בנו דאחי האב מכח
 מאן קאתו לירש את נכדם בן אחיהן פשיטא דמכח אבי המת שהוא
 אחיהם אחו והלכך למה לי קרא מאחר שכתוב למעלה שאחי האב
 יורשין את נכדם מי איכא למימר דהיכא דקאי אב ירתי אחים של אכ
 בתמיה הלכך לא נכתב שארו אלא לקדם אתיו של מת דלקדם אחי
 האכ כבר שמעינן ליה ממאי דאמר ואס אין לו אחים ונתתם את
 נחלתו לאחי אכיו הרי הוא כמי שכתב ואם אין לו אחים ונתתם את
 נחלתו לאביו ואס אין לו אב ונתתם את נחלחו לאחי אביו הלכך לא
 נכתכ שארו אלא לחדש ולומר שיקרום לאחד מהני דכתב לעיל ומנו

 אחי המת שהן בניו דלקדס אחי האב לא שדינן ליה דהא לא צריך כדפרישית ולקדם את בנו ואת כתו של מת לא אמרי׳ שהד קרוכיס למת
 יותר מן האחץ כדאמרן הלכך שדינן ליה אאמין של מת לקדס האב לבניו לירש את בנו דסד״א יקדמוהו הם שהרי קמים תתת אחיהן ליבום
 מה שאין כן כאכ: והא קראי לאו הכי כתיכי. דשארו לכסוף כתב אחר אחי האב והוה לן למימר דגזירת הכתוכ הוא שאחי האכ של מת
 קודמין לאביו: קראי שלא כסדרן כחיכי. דהא כתיבי אחי האכ ואח״כ שאר אב ובעל כרחך אב קדיס להו כדאמרן דהא מכח אב קאתו
 דלא דקדק הכתוב כסדרן משום דסמך אמאי דכתב הקרוב קרוב קודס ומעצמך תסדר אותס כפי קורבתן. ואס תאמר טון דאין אנו
 הולכין אחר הסדר לשתוק קרא מיניה וליכתוב איש כי ימות ונתתם את נתלתו לקרוב אליו ממשפחתו וגו׳ איכא למימר דקרא
 צריכא טובא כדלקמן בפירקין (לף קמו.) וכן אין לו עיין עליו ואם אין לו כח עיין עליה וכן כולן: הכי גרסינן והאי הנא מייחי
 לה מהכא. דהאב קודם לאחין: והעכרח. משמע תעביר מקרוב זה שהוא קייס כדי לתת לזה והעכרת מן האב כדי לתת לכת: כמקום אחין.
 שאין למת כן וכת אלא אחין. ובסיפרי [פנמס כז ח] מסיים לה הכי ומנין שהאב יורש אמרת קל וחומר כו׳: אימא. דהאי והעברח אאחין דקיימי קמן קאי
 וקאמר והעברת מן האחין לתת לבת הא אין בת אחין יורשין אותו ואכתי אכ מנלן דירית מקמי את (0 ואי משוס דדייקינן ואי אתה מעכיר
 נחלה מן האב ואפי׳ במקום בת הך דיוקא לאו מוהעברת שמעינן לה דאדרבה מוהעברת איכא למידק אתה מעביר נחלה מן האב
 במקום הבת: ׳)אם כן. דלגלויי אתא האי והעברת דאחין ירתי במקום שאין בת לא ליכתוב והעברת דממילא שמעינן לה מדכתב
 ואס אין לו בת ונתתם את נחלתו לאתיו [במלבר מ] דהא להאי תנא קראי כסדרן כתיכי דהא לא דריש שארו לאכ דנימא שלא כסדרן כתיבי:

 ואי
 לה התם מדרשא דקרא אדרבה מרבה אני את האח שקם תחת אחיו לייבום כלום יש ייבום אלא
 אין ייבום ותיפוק ליה דהכא תרי והכא חדא משום דעבד עברי מהא פירכא הוא דנפיק מכלום יש

 מםורת הש״ם

) נשייך  א) [יבמות ננ:], נ
 לע״פ אחר דייה ואי], ג) רש״ל

 הל״א,

 תורה אור השלם
ו  1 ואם אץ אחים לאבי
ת א ש ת נחלתו ל נתתם א  ו
 הקרב אליו ממשפחתו
היתה לבני ה ו ת  וןךש א
ה נישפט ד ־  ישראל ל

ת נישה:  באשר צוה ין א
 במדבר כז יא
ר ב ך אל בני ישראל ת  2 ו
ת ובן אץ ;מו יר איש כי  לאנ
ת נחלתו ם א ת ר ב ע ה  לו ו
 לבתו: במדבר כז ח

 הגהות הב״ח
אימא שארו:  (א) נפי ו
 (ב) דשב״ם י׳׳ה אימא יהאי
 והעברת וכוי מקמי אח הסייד
 ואחר כן מ״ה אס כן ללנלרי
 וכוי שלא כסלרן נחיבי ואי
 משוס דלייקינן וכוי נמקוס
ר ואי אחה מ א ק האי ד  הגת ו
 מעגיר נחלה מן האג אפילו
 גמקוס גח הך לא משחמעא
ד אלא ה״ק מהאי  מקרא מי
 וכוי ללא מיירי קרא גאג אלא
ל לעולס אימא לך ב ן א  באחי
 ראג כצ״ל והל״א: (נ) תום'
 ל״ה טון וכי׳ גגי תרע אין
ה לנח וכי׳ היינו משוס  ל
נן התם א מרבי ק י ד א מ  ד
 זרע פסול היינו זרע זרעה:
 (ד) דיה ואי אתה מעביר

 נחלה מן האב:

 מוםף רש״י
י א ה ה מ פ ו ה ג ז ה אחו ד  ש
א. לאי לאי האי א הו מ ע  ט
 פירכא לכלוס יש יניס, לא
 קיי׳׳ל לרנרי נן טפי מאח,
 להתס צא גן נתינ נהליא ולא
 אח כתינ נהליא, אלא משוס
 לקס תחת אניו ליעלה לנחינ
 נהליא היא למרנינן להו
 יפרטנן עלה אלרנה מרנה
 אני את האח שנן קם ליניס
 ואיצטרין לשנדי עלה נלוס יש
 ינוס נו׳ הא אס יש גן אין
 ינוס, והתס לינא למילף
 מלהט תרתי והנא חלא, להא
 חלא וחלא נינהו, אלא לאינא
 יעילה ננן רניס נאח לנחינ

 בהטא !:קדושי! יד).

 רבינו גרשום
 דהכא. גבי בן איכא תרי
 מילי שכן קם תחת אביו
 ליעדה ולשדה אחוזה משום
 הכי דין הוא דמרבינן ליה:
 והכא. גבי האח ליכא אלא
 חדא שכן קם תחת אחיו
 לייבום ולא איצטריך ליה
 לתרוצי כלום יש ייבום:
 ומשני גבי בן נמי ליכא
 אלא חדא דהיינו יעידה
 דשדה אחוזה גופה מהאי
 פ ירכא הוא דקיימא ליה
 לתנא. כלומר מכח קושיא
 וו דקא מקשינן ליה כלום
 יש ייבום אלא במקום שאין
 בן מעמיד שדה אחוזה
 שקם בן תחת אביו ולא
 אח וכדאמרינן נמי כי
 האי גוונא במסכת ערכין
 דמקשי׳ להיכא דמוקים
 שדה אחוזה בידא דבן
 ומפיק ליה מידא דאח
 מה ראית לרבות את הבן
 ולהוציא את האח מרבה
 אני את הבן שכן קם תחת
 אביו ליעדה ולעבד עברי
 כדאמרינן במסכת קדושין
 עבד עברי עובד את הבן

 ואינו עובד את האת ומפיק
 במקום שאין בן הא יש בן



 מסורת הש״ס

 א) [לקמן קיא:], ג) שס קמז.,
 ג) [שס קי: יבמות גד:],
 ד) רש״ל מ״ז, ה) סנהדרין
: [סוטה מג.), ו) [דף  הנ

 קיא.], ו) נס״א: כומר,

 תורה אור השלם
ר ב ד ל בני ישראל ת א  1 ו
ר איש בי ןנלות ובן אין מ א  ל
ו ת ל ח ת נ ם א ת ר ב ע ה ו ו  ל
 לבתו: במדבר כז ח
ו אם אץ אחים לאבי  2 ו
ו ר א ש ו ל ת ל ח ת נ נתתם א  ו
ו ת ח פ ש מ  הקרב אליו מ
ה והיתר׳ לבני ת ש א ך  ד
ת משפט ק ח  ישראל ל

ת משה:  באשר צוה ין א
 במדבר כז יא
א ת אביר ל  3 ערות אחו

ר אביף הוא: א ה ש ל ג  ת
 ויקרא יח יכ
א ת אבי־י ל  4 ערות אחו
ף הוא: מ ר א א ה בי ש ל ג  ת

 ויקרא יח יג
ת ד ל ע ש ב א ת ר  5 שאו א
ם ת ח פ ש מ  בני ישראל ל
ם במספר שמות ת ב ת א  לבי

ל זכר לגלגלתם:  כ
 במדבר א ב
ם ח  6 ויהי נער מבית ל
ת יהודה ח פ ש מ  יהודה מ

 והוא לוי והוא גר שם.•
 שופטים יז ז
ה לדעתי ת  7 וייאמר מיכה ע
 כי ייטיב י; לי בי היה לי
 הלוי לכהן: שופטים יז יג
ת ם ?ני דן א ה  8 והקימו ל
 הפטל דהונךנן ?ן גרשם בן
ים א ובניו היו כהנ  מנשה הו
 לשבט הדני עד יום גלות
 שופטים יח ל
ה גרשם ש  9 בני מ

 ואליעזר:
 דברי הימים א כג טו
לא עצבו אביו מןמיו  10 ו
ה עשית ב  לאמיר מדוע ב
ד א ר מ א  ונם הוא טוב ת
 ואתו ןלדה אחרי
 אבשלום: מלכים א א ו
ח ק  11 ואלעזר בן אהרן ל
 לו כגבנוד, פיטיאל לו
ת פינחס ו א תלד ל ה ו ש א  ל
ים ת הלו ו ה ךאשי אב ל  א
 למשפתתם: שמות ו כה

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ הא גופא קשיא
דה הו ת י ח פ ש מ  אמרת מ
הא ה אתי ו ד ו ה י א מ מ ל  א
א מ ל י א א לו ו ה ב ו  כתי
י אתי אלא לאו דאנוה: ו ל  מ
 (ב) שפ כהניס לשבט הדני
 וכי בן מנשה כצ״ל ותיבות אייל
 וציטעמיך נמחק: (נ) שם
ת יתרו ו נ ב  מאי לאו מ
 שפיטם עגלים לע״ז לא
וסף שפטפט: ת י ו נ ב  מ
 (ד) רשב״ם דייה בן מנשה
ה הסייד:  וכוי דנן משה הי

 סט: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 מוסף רש״י
. שהן ה ל ע ב ל ובנה ו י א ו  ה
תה.  משבט אחר, יורשין או
 והכי אחא קרא לאשמועינן
 והענרתם אח נחלחו משנטו
 על ידי נתו שתירשנו ושמא
 תינשא אחרי ק לאיש משנט
 אחר יחמוח דירשנה ולקמ1
 קמו! שלא חסונ נחלה לא
 נצטוה אלא לאותו הדור נלנד
ם י ט ב א ש ל ה  !במדבר בז ז<. ו
. לפיכך הוצרך ם אותו י ז ב  מ
 לייחסו שס פנחס נן אלעור
 נן אהרן הכהן !סוטה מג.ו.
. יתרו, לאלעזר  אבי אמו
 אני פנחס לקח מננות יתרו,
 דכתינ ואלעזר נן אהרן לקח
 לו מננות פוטיאל לי לאשה,
 ומפרש באגדה פוטיאל וה
 יתרו שסיטס עגליס לע״!

 פיטאל (םוהדריו פב:1.

 ואי אחה מעגיר נחלה מן האג אפי־ גמקום גח. הך לאו לוקא מקרא
 משתמעא מילי אלא ה״ק מהאי קרא לא תילף לבת קולמת לאב ללא
 מיירי קרא באב אלא באחיו אלא לעולם אימא לך לאב קולם לבת להוא
 קרוב מסי: שארו זו אשחו. כלכתיב והיו לבשר אחל (בראשית 3)
 וכתב נמי שארה כסותה ועונתה לא
 יגרע (שמות כא): יורש אח אשהו.
 לקסבר גורעין ומוסיפין ולורשין וקרי
 הט ונתתם את נתלת שארו לו והט
 מפרשינן לה לקמן בפירקין נקיא:] דליף
 לה מוירש אותה לשון נקבה: האי
 והעגרהם מאי עגיד ליה. לכתוב
 ונתתם: משגע לשגע. נחלת שבט
 ראובן לשבט שמעון: הואיל וגנה
 וכעלה יורשין אזהה. כגון סרח בת
 אשר שנשואה לחנוך בן ראובן ומת
 אשר בלא בנים זכרים ררשתו סרח
 בתו ומתה סרת וירשה בנה או בעלה
 שהם משבט ראובן נמצא שהוסבה
 נחלת שבט אשר לשבט ראובן
 ואשמעינן קרא שהבעל או הבן יורש
 את אשתו ואת אמו. ואיכא ללטש לקמןי)
 ירושת הבן את אמו מקרא אתרינא
 ורבי לריש לה מהכא: אימא שארו זו
 האם. ונילף מכאן לבין אביו בין אמו
 יורשין אותו: ממשפחחו. היינו
 הקרובים לו מצל אביו: ויהי נער
 וגוי. בספר שופטים כתיב בפרשת
 פסלו של מיכה: וקא מתמה גמרא
 ממשפחה יהודה אלמא מיהודה קאחי
 וכהיכ והוא לוי אלמא מלוי קאחי.
 קשיין אהלדי: אלא לאו דאגוה מלוי.
 להט קרו ליה לר שהלרס למטה
 אבותס נקראים לויס והאי לקאמר
 ממשפחת יהולה על שם שאמו משבט
 יהולה: ומשני לא גגרא דשמיה לוי.
 האי לכתיכ והוא לוי כלומר כך שמו
 ולא משכט לר הוא אלא משכט יהולה
 כלכתיכ ממשפחת יהולה למשפחת
 אכ קרויה משפחה: היינו דקאמר
 מיכה כוי. בתמיה. שהיה מתגאה
 בעצמו על שנקרה לו איש לוי לכהן
 לע״ז ואי משבט יהולה הוא ממה היה
 משתבח לעצמו אלא ולאי משוס
 למשבט לד הוא שבהם בחר הקלוש
 ברוך הוא לשרחו ולעולם אבוה מלר
 ואימיה מיהולה והלרא קושיין ללוכחה:
 ומשני ראהרמי ליה גגרא ששמיה לוי.
 בכך היה משתכח כאילו הוה משכט
 לר ולעולם לאו לוי הוא אלא משבט
 יהולה: והלא יונחן שמו. בעל כרחך
 האי לקרי ליה לוי היינו למשבט לוי
 הוי וקרי ליה משפחת יהולה אלמא
 משפחת האס קרויה משפחה: כן
 מנשה. המיץ תלדה לפי שהיא יתירה

ב אפילו במקום א ה מעביר נחלה מן ה ת  ואי א
ם ת ר ב ע ה ו א 1 ת אם כן לא נכתוב רחמנ  ב
העברתם האי שארו  ולמאן דנפקא ליה מו
ו זו ר א ש 2 ( א א י  מאי עביר ליה מיבעי ליה לכדתנ
ו ולמאן ת אשת ל יורש א ע ב ה ד ש מ ל  אשתו מ
י והעברתם מאי עביד א ליה משארו הא ק פ  ת
י אומר בכולן רב ( א ג י  ליה מיבעי ליה לכדתנ
 נאמר בהן נתינה וכאן נאמרה בהן העברה
ט לשבט אלא ב ש חלה מ ר נ  שאין לך שמעבי
ה וממאי ת ו  בת הואיל ובנה ובעלה יורשין א
מא א אי ר אביך הו א ש ב 3 ב דכתי א  דשארו זה ה
ך היא אמר מ ר א א ש ב 4 ם דכתי א  שארו זו ה
ה ת ו ו וירש א ת ח פ ש מ מ  רבא אמר קרא 2
ם ת א ח פ ש מ ה א ח פ ש ת אב קרויה מ ח פ ש מ (  ג

ם ת ו ח פ ש מ ל ב 5 ה דכתי ח פ ש  אינה קרויה מ
ת אם אינה קרויה ח פ ש מ  לבית אבותם ו
ת לחם הי נער מבי י ו ב 6 הא כתי ה ו ח פ ש  מ
ת יהודה והוא לוי והוא גר שם ח פ ש מ  יהודה מ
א גופא קשיא אמרת יא) והוא לוי אלמא  ה
דה הו ת יהודה אלמא מי ח פ ש מ  מלוי אתי מ
דה הו ה מלוי ואימיה מי  אתי אלא לאו דאבו
ת יהודה אמר רבא בר רב ח פ ש מ  וקאמר מ
ה לוי אי הכי היינו  חנן לא גברא דשמי
ה ידעתי כי ייטיב ה׳ לי כי ת ע כה 7  דקאמר מי
ה לי הלוי לכהן אין דאיתרמי ליה גברא  הי
ה לוי וכי לוי שמו והלא יהונתן שמו  רשמי
א ובניו ה הו ש נ  שנאמ׳ *ויהונתן בן גרשם בן מ
» אמר ליה וליטעמיך י נ ד  היו כהנים לשבט ה
ב ה הוא דכתי ש א והלא בן מ שה הו  וכי בן מנ
ה ש ע ך ש ה גרשם ואליעזר אלא מתו ש י מ בנ 9 

א כ ב במנשה ה ה תלאו הכתו ש נ ה מ ש ע  מ
ב ביהודה אמר דה תלאו הכתו הו ה דאתי מי ש נ ה מ ש ע ה מ ש ע ך ש  נמי מתו
ת הקלקלה במקולקל רבי ן בן יוחי מכאן שתולין א ם רבי שמעו  רבי יוחנן משו
ד ואותו ילדה אחרי א ב תואר מ א טו ם הו ג ו 1 א 0 נ ה  יוסי בר חנינא אמר מ
ה ש ע ה מ ש ע ך ש ה אלא מתו כ ע יה בן חגית ואבשלום בן מ  אבשלום והלא אדנ
ה ש ע ך ש נ מתו עה״ ם י ב באבשלו ת תלאו הכתו  אבשלום דמרד במלכו
ם ד לם ידבק א ו לע ב במנשה) אמר רבי אלעזר ב ה תלאו הכתו ש נ ה מ ש ע  מ
נדב ת עמי ו יהונתן אהרן שנשא ב ה שנשא בת יתרו יצא ממנ ש  בטובים שהרי מ
ר בן אהרן לקח לו אלעז ו ב ״ הא כתי ו פנחס ופנחס לאו מיתרו אתי ו  יצא ממנ
ה מאי לאו «< דאתי מיתרו שפיטם עגלים לע״ז ש א ות פוטיאל לו ל  מבנ
ישבטיים מבזים אותו ואומרים ראיתם ט ביצרו והלא ה פ ט פ  לא דאתי מיוםף ש
ט מישראל ב טם אבי אמו עגלים לע״ז יהרוג נשיא ש  בן פוטי זה בן שפי

 אלא
 לבן משה (י) הוא ויהונתן בן גרשם כר בההיא פרשתא כתיב שגזלו שכט הלני פסלו של מיכה והלוי הלך עמהם להיות להם לכהן. ומשני וכי
 בן מנשה הוא והלא בן משה הוא ללכך הנו״ן תלדה וגס מלקרי ליה לד שהיה משבט לוי וכלכתיב בלברי הימים ובני משה גרשום
 ואליעזר: אלא מחוך שעשה מעשה מנשה. כן חזקיה מלך יהולה שעכל ע״ז תלאו הכתוב כמנשה. הכא נמי לעולם משבט לוי הוא
 כלקאמרפ והאי לקט ליה ממשפחת יהולה לאו משוס לאתי מיהולה לא אביו ולא אמו אלא מתוך שעשה מעשה מנשה בן חזקיה כוי:
 מכאן. מלקרי ליה בן מנשה וממשפחת יהולה: הקלקלה. לכהך פרשחא מיירי שנעשה כהןי) לע״ז: כמקולקל. מנשה: ילדה
 אחרי אכשלום. משמע שמאס אחח היו: והלא אדניה. היה בן חגיח: יצא ממנו יהונחן. בן בנו של משה: פנחס. בן בנו של
 אהרן: ומתמהינן פנחס והלא מיהרו קאחי. מבת יתרו אלמא קרוב היה ליתרו יותר מיהונתן בן גרשום ואפי׳ הכי חסיל היה ואין
 ללמול מכאן שילבק אלם בטובים שהרי אלעזר אבי פנחס לקח בת יתרו ויצא ממנה פנחס ואס אהרן לבק בטובים אלעזר בנו לא
 לבק בטובים: מאי לאו ממוח יהרו כוי. כלומר בת יתרו ממש אחת מבנותיו: מכנוה יוסןז. כלומר משבט יוסף:
 שפעפע. מתריס ונלחם כנגר יצרו כלאמרי׳ לקמן כפירקין (דף קטו:) חוץ מזקן אחל שהיה מפטפט מגלו: וסרטנן והלא
 שגעים מגזין אוחו כוי. בסנהלטן בפרק אלו הן הנשרפין התתיצו שבטים מבזין אותו כוי: שפיעם. כרכתיב כהן און ובראשית מא) כומר:

 אלא
 יאמרו נסוטה (מג.) פוטיאל זה בנו של יוסף שסטפט ניצרו, ומשנינן אי אנוה דאמיה מיתרו אמיה דאימיה מיוסף, אי אנוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו, דיקא נמי דכחינ פוטיאל(תרי) ולא

א במקום בת אתה מעביר נחלה מן האחין ואי אתה כוי. מ י א  ו
 כלומר השתא למשמע לך מוהעברתס אתא לקבוע מקום
 לאב אלרשנו כך שאפילו לכת יקלום וה״ה להוה מצי למימר לבמקום
 כת אתה מעכיר נחלה מן האתין אכל אי אתה מעכיר מן האחין במקום

 אב ונימא שאח יקלום לאב אלא לפי
 משמעות הברייתא לאב חשוב יוחר
כ לא לכתוב ״  מכולם נסיב: א
 רחמנא והעברתם. כלומר לא תוכל
 לדרוש במקום כת אתה מעביר נחלה
 מן האחין דאין זו העברה שהבת
 קרובה למת יותר מאח לפי שהיא
 יוצאת ירכו ולענין יבוס לא הוה ליה
 למכתב אלא על כרחך יש לדרוש
 במקום כת אתה מעכיר נחלה כו׳ אלא
 ק״ק דהשתא משמע דלא שייך העברה
 מאחין לבת דפשיטא דקרובה יותר
 מאחין אבל מן האב ובת ניחא ליה
 דשייך העברה ובכולה שמעתין מספקא
 לן אי אב קרוב טפי מאח או לא
 ולרשב״א נראה לפרש א״כ לא ליכחוב
 רחמנא והעכרתס כלומר אי לא אחי
 למדרש אלא דבמקום כת (אי) אתה
 מעביר נחלה מן האחין ולא מן האב
 א״כ לא הוה ליה למכתב והעברתם
 אלא ונתתם והוה ידעינן דבת אינה
 יורשת במקום אב דהוה דרשינן
 מיתורא דונתתם את נתלתו לבתו
 דוקא מן האחין אתה מעביר נחלה
 במקום בת ולא מן האב דהא לגופה
 לא איצטריך שהרי מוכל בת יורשת
 נחלה שמעינן דכמ ירושה היא וממילא
 ידעינן שהיא קודמת לאח שהרי היא
 קרובה יותר שהיא מקימה שם ואח
 אינו מקים שס אלא צריך ליבם ואי
 להקדים בן לבת הא מוהתנתלתס
 אותם לכניכס נפקא לן לקמן ומדכתי׳
 והעברתם אתא למימר דבמקוס כת

 אתה מעביר נחלה מן האב:
 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ פ״א מהל׳ נחלות
 הלכה ו סמג שם טור
 ש״ע ח״מ סימן רעי ס״ד:

 ח כ מיי׳ פכ׳׳א מהל׳
 איסורי ניאה הל׳ לנ סמג
 לאדן קכו טוש״ע אה״ע

 סימן נ סעיף י:

 רבינו גרשום
 ואי אתה מעביר בחלה
 מן האב אפי• במקום
 בת. שהאב קודם לבתו.
 ומשני אם כן לא לכתוב
 רחמנא והעברתם אלא
 ונתתם את נחלתו לבתו
 כדבתב באינך. אלא מדשני
 רחמנא וכתב והעברתם
 משמע דאפי׳ במקום אב
 דהוא קדים לאחין צריך
 להעביר נחלה מן האב
 וליתנה לבת: ולמאן דנפקא
 ליה מוהעברתם. דמקדמי•
 אב לאחין האי לשארו
 מאי עביד ליה: שארו וו
 אשתו. דנורעין ומוסיפין
 ודורשין לו כלומר א) דהכי׳
 נחלת שארו לו. וירש אותה
 דגורעין ו׳ מנחלתו ולי
 מלשארו ומצרפין אהדדי
 ודורשין לו כלומר דיהבין
 נחלת שארו דהיינו אשתו
 לו: בכולן. של קרובים
 נאמר בהן נתינה וגבי בת
 כתיב העברה לומר לך נ)
 מי שמעביד נחלה משבט
 לשבט אלא הבת שהוא
 משבט ראובן והיו לה אחין
 הראויין לירש את אביה
 ונשאת לאחד משבט שמעון
 ולאחר שנשאת מת אחיה
 ולא היה להן יורש אלא
 זו ועכשיו מעברת משבט
 לשבט הואיל שכשמתה
 בנה או בעלה שהן משבט
 שמעון יורשין אותה:
 וממאי דהאי שארו אב הוא.
 דמצית למדרש מיניה מלמד
 שהאב קודם לאחין משום
 דאב איקרי שאר דכתיב
 שאר אביך הוא דלמא שאר
 וו האם דכתיב שאר אמך
 היא ואימא שהאם קודמת
 לאחין של מת. ומאי חזית
 דאמרת הכי אימא הכי
 ואכתי שהאב קודם לאחין
 מנא לך. אמר רכא לא
 מצית למימר שהאם קודמת
 לאחין ולא האב משום
 דבתר האב אזלינן דאמר
 קרא ממשפחתו של אב
 ולא ממשפחתה של אם
 וירש אותה נחלה ומשפחת
 אב קרויה משפחה דכתיב
 ויתילדו על משפחותם לבית
 אבותם ולעולם אב של
 מח קודם לאחיו של
 מת: וקרו לה משפחה.
 אלמא דמשפחת אם קרויה
 משפחה: כי היה לי הלוי
 לכהן. ואי שמיה לוי
 מאי הטבה איכא אלא
 משום דמשבט לוי הוה
 דיצאו ממנו כהנים להכי
 קאם׳ כי ייטיב דאית ביה
 צד כהונה. ומשני לא
 לעולם לוי שמו ומשבט
 יהודה היה ומשוס רשמו
 היה לוי ג): לשבט הדני.
 היינו מיכה: מעשה מנשה.
 ששימש לע״ז תלאו הכתוב
 ביהודה ולעולם משבט
 לוי הוה ולעולם משפחת
 אם אינה קרויה משפחה:
 ואותו ילדה אחרי אבשלום.
 משמע דבני אס אחת היו
 והלא אדוניה בן חגית וכוי:
 שפטפט ביצרו. שכבשו:

 א) אולי צ״ל וגמתס נחלת ונוי.
 נ) צ״ל לומר לך שאין לן מי
 שמעניר. ג) אולי צ״ל ומשוס
 דשמו היה לד לפיכן קאמר

 והוא לד



 עין משפט
 נר מצוה

 ם א ב ג מיי׳ פ״י מהל׳
 ממנוח עניים הלכה יח
 נווש״ע י״ד סי׳ רנה סעיף

 א:

 רבינו גרשום
 דיקא נמי. דמתרוייהו
 אתא מיוסף ויתרו: דכתיב
 פוטיאל. מלא שני פוטיאל
 דפוטי משמע תרתי מיוסף
 ומיתרו. ואית דמפקי מבנות
 דמשמע תרתי: מאי היא
 דקאמ׳ ליה לאותו לוי מי
 הביאך הלום ומה אתה
 עושה בזה ומה לך פה
 כלומר כולי האי למה
 להו למישאל בחרא סגי
 אלא לאו הכי קאמרי ליה
 וכוי: נשוט. כמו פשוט:
 מינהו. לאותו לוי: שישי
 אלא הואיל הלא האי לירות

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
א אי אבוה דאמיה מיוסף אמה דאמיה מיתרו. וא״ת א״כ היאך ל  א
 פנחס 3ן טוניס טפי מיהונתן שהרי אימיה לאמיה לפנחס
 מיתרו אתיא ט היט לאמיה לאבוה ליהונתן מיתרו אתיא ר״ל משום
 שיהונתן היה מצל האב שהיה אביו בן בת יתרו ופנחס מצל האס:
ט נכילתא גרסינן בערוך והר ו ש  נ
 כמו פשוט ט ההיא לחלק
0 לא תנטוש גילרנא  (סנהדרין דף ק

 מאוניה ללא לחיל משטה לחבלא פירוש
 לג ששמו גיללנא אל תתחיל לפשטו
 מאזנו פן ילך העור לאיבוד ואע״ג
 להתס נטוש והכא נשוט רוב פעמים
 מתחלפין האותיות בענין זה כמו
 (פסחיס לף ל a אין טשין התנור באליה

 להר כמו אין שטין כמו וטח את הבית
 ומתרגם כירושלמי״) רשוטון ית כיתא
א תימא כהנא אנא. ל  (ויקרא יל) : ו

 מפר״ת ולא תימא אני רכ כהנא שאני
 תשוב ולא מפני שהיה כהן ללאו כהן
 הוה כלאמרינן בהזרוע (חולין לף קלב.
 ושס ל״ה רב) רכ כהנא הוה אכל
 בשביל אשמו וכפ׳ אלו עוכרין (פסחיס
 לף מט. ושם) אמר רכ כהנא אי לאו
 לנסיכי כהנתא לא גלאי אמרו לו
 תלמיליו והא למקום תורה גלית אמר
 להו לא גלאי כדגלו אינשי שגלה ע״י
 לשמטיה לקועיה לההוא גברא וכן
 מפר״ח ההיא לערבי פסחים >לף קיג.
 ושם) לא תלור במתא לרישא אסי
 כלומר שאתה בעצמך תהיה ראש
 ששמך רב אסי שלא תתבטל מחמת
 צרט צכור ולא כמו שפירש רבינו

 שמואל לרישא אסי רופא:
ל בן נרשם בן משה. א ו ב ש  ו
 ה״ג משה שאין לקרותו
 על שם מנשה שהרי ככר שכ ככל
 לכו רש דגרס כן מנשה וטעמא לפי

 שחזר לקלקולו כדס״ה:
א דאין לו בן הא יש לו כן מ ע  ט
 [בן] קודם. נראה לרשב״א
 דכל הסוגיא אליבא דמ״ד שלא כסדרן
 כתיבי מדפריך רכ פפא כתר הט
 ׳)(ולמ־׳ד כסדרן כתיבי ואימא אי
 איכא כן) למה יש לנו לשנות קראי מט היט דכתיכי ועוד דקאמר
 ליה אביי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא וכו׳ ופ״ה
 ואמאי כתב ובן אין לו והעברתם את נחלתו פשיטא ולשתוק מיניה
 והכי איכעי למכתב איש ט ימות וזרע אין לו וגו׳ ואי אליבא דמ״ד
 דכסדרן כתיכי היט נשתוק קרא ולא ליכתוב והעכרתם את נתלתו
 לבתו הא איצטריך למידרש כמקום כת אתה מעכיר נחלה מן האב
 וליכא למימר דאכיי דייק מדלא כתיב ואיש ט ימות והעברתם את
 נחלתו לכתו דא״כ מאי פריך ודלמא קמ״ל דכת נמי כת ירושה היא
 דמ״מ הט הוה מצי למכתכ ולא ליכחוב וכן אין לו אלא ודאי אליכא
 דמ״ד שלא כסדרן כתיכי אתיא דלדידיה לא איצטריך והעברתם
 ואע״ג דמוקי והעכרחס לכדרבי שאין לך מעביר נחלה כו׳ אין זה
 צורך שוס דרשה ולא אשמועינן שוס חידוש אלא דלגכי כת שייך לשון
 העכרה ור״י אומר דאפילו למ״ד דכסדרן כתיכי אתיא ואכיי דריש
 מדלא כתיב איש ט ימות והעברתם את נחלתו לבנו דהוה מצי
 למידרש כמקום כן אתה מעכיר נחלה מן האכ כו׳ והוה ידעינן
 דנן ובת שרן הואיל ומצינו במקום אחר שהיא בת ירושה:

 ודלמא

ה ה מיוםף אמד, דאמי ה דאמי  אלא אי אבו
ה ה דאמי מ ה מיתרו א  מיתרו אי אבוה דאמי
ות פוטיאל תרתי ב מבנ  מיוםף דיקא נמי דכתי
ה צריך ש ושא א ע מינה אמר רבא הנ מ  ש
ת קה אהרן א י ו ה שנאמר 1  שיבדוק באחי
ע מ ש מ ת נחשון מ ו נדב אח  אלישבע בת עמי
ת נחשון ו ח א נדב איני יודע ש ת עמי  שנאמר ב
ת נחשון מכאן ו ח ד לומר א ה תלמו  היא מ
א ה תנ ה צריך שיבדוק באחי ש ושא א  שהנ
(שמה ׳ ויסורו 5 ם 2 א  אירוב בנים דומין לאחי ה
שה בזה ה עו ת אך הלום ומה א  ויאמר) מי הבי
ת ה קא אתי ש מ ה אמרו לו לאו מ  ומה לך פ
ה קא ש מ ל תקרב הלום לאו מ א ה 3  דבתיב בי
ה ש מ ה זה בידך לאו מ מ ב ביה 4 ת דכתי י ת  א
ד עמדי ה עמו ה פ ת א ו ב ביה 5 ת דכתי  קא אתי
ה ״כהן לע״ז אמר להן כך מקובלני מבית ש ע  ת
לם ישכיר אדם עצמו לע״ז ואל לעו  אבי אבא א
ש ולא היא מ  יצטרך לבריות והוא םבר לע״ז מ
ר ליה רב מ א ד כ דה שזרה לו ״ א ע״ז עבו ל א  ב

ש נבילתא בשוקא ושקול ו ט נ ג 1 א ה  לרב כהנ
א וזילא בי מא גברא רבא אנ  אגרא ולא תי
ן חביב עליו ד שממו לתא כיון שראה דו  מי
 ביותר מינהו על האוצרות שנאמר *ושבואל
שה נגיד על האוצרות וכי  בן גרשם בן י, מנ
 שבואל שמו והלא יהונתן שמו א״ר יוחנן
ת האב: ב לאל בכל לבו: והבנים א ש  ש
א דאין מ ע ש כי ימות וגו׳ ט י א ב 7  מנלן דכתי
א יש לו בן בן קודם אמר ליה רב  לו בן ה
 פפא לאביי אימא אי איכא בן לירות בן
 בת תירות בת איכא בן ובת לא
 לירות ואלא

 מאן

 אלא אי אבוה דאמיה כוי. אלא לעולם לאו מבת ישרו ממש נולד
 פנתס שהט גם מיוסף היה כדדרשינן לקמן פוטיאל שני פיטפוטין
 משמע מיוסף שפיטפט כיצרו ומיתרו שפיטם עגלים והלכך אי אפשר
 שתהא אמו בת יתרו ממש דמה ענין בת יתרו אצל שבט יוסף אלא

 ה׳׳ק ואלעזר לקח לו אשה מגנות
 פוטיאל כלומר שאשתו נולדה מיתרו
 ומיוסף ומהשתא מצינן למימר שדור
 רביעי או דור חמישי היה פנחס לבת
 יתרו ולא היה קרוב ליתרו טהונתן
 בן גרשם ולהט אהני מה שדבק
 אהרן בטובים. ואותו זקינו של פנחס
 מצד האס שדבק ביתרו ואעפ״כ יצא
 ממנו פנתס ליכא לאקשרי מיניה למאי
 דבעינן למילף ממשה שיצא ממנו
 יהונתן שהרי פנחס היה רחוק מיתרו
 יותר מיהונתן: אבוה ראשיה מיוסן<.
 ואמיה דאמיה נפקא מיתרו כגון
 מכניו של יתרו או מכני כניו. וליכא
 למימר אמה דאמיה מיתרו כת יתרו
 ממש דאם כן קרוכ הוא ליתרו
 טהונתן ולא ילפינן ממשה ומאהרן
 מידי: אבוה דאמיה מיהרו. מכנות
 יתרו. 0 ונראה כעיני דה״ג אלא אי
 אכוה דאמיה מיוסף כו׳ ואאמה של
 אס פנחס קאי וה״ק אי אבי אמה של
 אשת אלעזר מיוסף כו׳ דהשתא הוה
 ליה לפנחס דור אחד רחוק מיתרו
 יותר מיהונתן: פועיאל הרתי משמע.
 מדלא כתב פוטאל בלא יו״ד הלכך
 שני פיטוייס דרשינן שפיטפט ושפיטס.
 אי נמי מדכתיב מבנות דמשמע משתי
 בנות של פיטפוט ופיטום מדלא כתיכ
 בת פוטיאל כן נראה בעיני: שיבדוק
 באחיה. שהבנים דומין לאתי האם
 כדלקמן: מלמד שבדק באחיה. לפי
 שהיתה אחוח נחשון שהיה נשיא למטה
 יהודה מחוך חשיכותו לכך לקחה:
 ויסורו שם וגוי. כיהונתן כן גרשם
 מיירי בפרשת מיכה: ויאמרו לו. שכט
 הדני שבאו שם: ישכיר עצמו כוי.
 אלא שלא יהא לבו לע״ז: שהיא זרה
 לו. הוא חשוכ והמלאכה נמבזה

 ומכוערה אלא שאין כה איסור: נעוש. הפשט
 הפשיטנה בשכר כשוק לעין כל ואין כאן חילול השס כלל ולא קרינא
 כיה ומשניאי אהכו מות [משלי ח] דדרשינן ליה כמסכת שבת (לף קיל.)
 (א) כתלמידי חכמים שיש רככ על כגדו אכל לעשות מלאכה להתפרנס
 אין כאן גנאי: ה״ג ולא הימא גברא רכא אנא. ואית >« דגרסינן
 נמי ולא תימא כהנא אנא כהן אני וחשוב וגנאי לי הדבר: והלא
 יהונתן שמו. שלא היה לו לגרשס בניס ט אס זה בלכד כדכתיכ
 בדברי הימים נא כגן ובני גרשם שבואל הראש: ששב לאל בכל לבו. עכשיו
 שהיה לו ממון הרבה. ואי משוס דכתיב נשופטיס יח] רהונתן בן גרשם בן מנשה
 הוא וכניו כהניס לשבט הדני עד יום גלות הארץ ואמרינן בסדר עולם
 עד יום שגלה מטה דן ופסלו של מיכה עמו כך מפורש בפרק בתרא
 דכרכות ירושלמי נה׳׳ב] מתיכין ליה והכתיכ עד יום גלות הארץ אמרי טון
 שמח דוד עמד שלמה והחליף כל הסנקליטין והחליפו עמהן חזר לקלקולו
 הראשון הה״ד נמ״א יג] ונביא אחד זקן יושב בבית אל אמדן הוא הוה וקבעי
 התם כהן״) לע״ז והאריך ימים אמרי ע״י שהיתה עינו צרה בע״ז
 שלו טצד הוה בר נש מייתי ליה תור או אימר או גדי לע״ז והוה
 א״ל פייסיה עלוי והוא אמר מה מועילה לך לא אכלה ולא שותה לא

א  לירות ולא ה

 ועול אגרא. כלומר

 איכא
 האי

 מטיבה ולא מטעה א״ל ומה נעביד א״ל זיל אייתי לי חדא פינך דסלת ועשר ביעין עלוי ואנא אפייס לה עלך וטון דאזל ליה אטל לון אתא חד
 בר פחין ואמר ליה כן אמר ליה אס אינה מועילה כלום מה את עכיל הכא אמר ליה בגין חיי וטון שעמל דוד כוי: והגנים אס האב מגלן.
 להכניס קולמיס לבנות מללא קתני הבנים והבנות את האב. ומיהו בנות נוטלות עישור נכסים כתקנח חכמים במס׳ כתובות (לף סח.): דכהיג איש
 כי ימות וכן אין לו וגוי. והוה ליה למכתב איש ט ימות ובן ובת אין לו אי נמי איש ט ימות והעברתם את נתלתו לבתו ולבנו: עעמא דאין לו כן.
 עס הבת הא יש לו כן וכת הכן קולס: א״ל רג פפא לאכיי אימא. להט אשמועינן קרא איכא כן כלא כת לירות כן איכא בת כלא כן תימת כת
 איכא תרריהו כן וכת לא האי לירות כו׳ כדמפרש לקמיה נמ״3] לא האי לירות כולו ולא האי לירות כולו אלא כחלא ירתון רה׳׳ק קרא איש ט ימות
 ובן אין לו עם הבת שיירשו שניהן כאתת אלא בת יחידית בלא בן יש לו והעכרתס את הנכסים לבתו הא איתנהו תרוייהו יירתון כחדא:

 מאן

 מסורת הש״ם

 א) ןמס׳ סופרים פט״ו ה׳׳י],
יאמרו לו], ם ו  ג) [צ׳׳ל ש
 ג) נס״א: כומר, י) פסחים
 קיג- ע״ש, מ) לפ ני׳ החוס׳
 צ״ל נשוט, ו) ובכל הכחוטס
, t) הנ׳׳ה,  איחא משה]
 ח) נס״א: כומר,
 נו) בנוסחאות שלחמנו איחא
 דנושון וכן איחא נממורנמן
 וצע׳׳ק], י) [צ״ל ואימא אי
 איכא בן ולמ־׳ד כסדרן כחיני],

 תורה אור השלם
ת אלישבע ה אהרן א ק  1 ד
ת נחשון  בת עמינךב אחו
ת נדב תלד לו א ה ו ש א  לו ל
ר ת אלעו את אביהוא א  ו
ת איתמר: שמות ו כג א  ו
ה עם בית מיכה מ  2 ה
ת קול הנער מה הכירו א ה  ו
י ןץםורו שם ויאמרו לו  הלו
ה ת ם וביה א ל  מי הביאך ה

 עשה בזה ומה לף פד3
 שופטים יח ג
ם ל ב ה ך ק ל ת  3 וייאמר א
ל רגליןי כי ע  של נעליך• מ
ה עומד ת ם אשר א  המקו

ת קדש הוא: מ ד  עליו א
 שמות ג ה
ה זה  4 ויאמר אליו ין מ

 בןךך ויאמר מטה:
 שמות ד ב
ה פה עמד עמדי ת א  5 ו
ל ת כ  ךאךבךה אליך א
 המערה ךךזךוקים
ם ד מ ל  והמשפטים אשר ת
 .ועשו בארץ אשר אנכי נתן

ם לרשתה: ה  ל
 דברים ה כז
 6 ושבאל בן גרשום בן

ל האצרות: ה נגיד ע ש  מ
 דברי הימים א כו כד
ר ב ד ל בני ישךאל ת א  7 ו
ר איש כי ימות ובן אץ מ א  ל
ת נחלתו ם א ת ר ב ע ה  לו ו
 לבתו: במדבר כז ח

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה יטיל יכי׳
ם שיש: כ ד ח  בתלמי
 (נ) ד״ה ה״נ ילא וכו׳ ואית

 דגרסי נמי:

 מוסף רש״י
ט נבילתא. הפשט ו ש  פ
 עירה (פסחים קינ.) ששיט

 עירה נשכר(ישב-ס שם!.



 מסורת הש״ס

 א) ש״א בו. רש״צ, ב) [שבת
 קלה.], ג) 1שש קה:ו,
) ינמית יז: ננ., ה) (לעיל  י
 קט:ישי׳נ),0ס״אבו. רש״ל,
 ז) ןמ־שנ״ס בפסחים קיא:
 כחב נר קשא פי׳ שוטר העיר],
 ת) ולעיל קט:], P) !בראשית

 לגו,

 תורה אור השלם
ה ל ח ת •ירשת נ כל ב  1 ו
ד ח א ת בני ישראל ל  ממטו
ה אביה ט ת מ ח פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל י ה  ת
ת ל ח  בני ישראל איש נ
 אבתיו: במדבר לו ח
ם אבינו ה יגרע ש מ  2 ל
 מתוף משפחתו כי אץ לו
ה ?תוף י ח ה לנו א נ  בן ת
 אחי אבינו: במדבר כז ד
ו  3 ואם אץ אחים לאבי
חלתו לשאר.־ ת נ נתתם א  ו
ו ת ח פ ש מ  הקרב אליו מ
ה והיתד, לבני ת  וןךש א
ת משפט ק ח  ישראל ל

ת מישה:  באשר עוה ין א
 במדבר כז יא
ם ת ם א ת ל ח נ ת ה  4 ו
ת ש ר כם ל  לבניכם אחרי
ו ם תעבד ה ם ב ל ע ה ל  אחז
 ובאחיכם בני ישראל איש
ה בו ד ר א ת  באחיו ל
 בפרף: ויקרא כה מו
 5 למען ירבו ימיכם וימי
ה אשר מ ד א  בניכם על ה
ת ת ם ל ב י ת ב א  נשבע ין ל
ל ם בימי השמים ע ה  ל
 הארץ: דברים יא כא

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מאן לירית
 כצ״ל יחיבח כוי נמחק:
 (ב) רשב״ם ר״ה אייל אניי
 וכו׳ לליח ליה נן: (נ) חוס׳
ך ה מ  ל״ה ושלה וכוי ד
 פירכא לכלים: (ד) בא״ד
 ללא גרסינן ליה אלא הט
 גרסי׳ שלה יכי׳ מה שאין

ת כנן: ב  ה

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 מאן י)כוי. אס לא קרוביו הקרובים לו יומר: ברי) קשא. מושל
 העיר: א״ל אביי לרב פפא. אי אימא דאמר רממנא לכמלא יירמון
 נמצא שאין הבן ראר לירושה יומר מן הבמ ובן ובמ כשני בניס למו
 וכי איצטריך קרא לאשמועינן למאן ללימ ליה אלא מל ברא לירמינהו
 לכולהו נכסי לאב בתמיה ואמאי כתב
 ואס אין לו בן והעברמס אמ נמלמו
 לבמו פשיטא לישמוק קרא מיניה והט
 איכעי ליה למכמב איש ט ימומ וזרע
 אין לו ונממם אמ נמלמו וגו׳ וממילא
 ילענא לאס אין לו בן הבמ מירש אמ
 הכל מאמר ששניהן שדן בנמלה אלא
 ולאי לאשמועינן אמא לבן קורס לבמ.
 ואיצטטך לאשמועינן לאע״ג לאין
 הבמ יורשת במקום שיש בן וסל״א
 היכא דלימ (« בן ונממס אמ נמלמו
 לאמיו אבל לא לבמו לכי היכי לאין
 אמו יורשתו למשסממ אם אינה קררה
 משפמהי׳) הכי נמי אין בתו יורשתו לאין
 משפחמ נשים קרויה משפמה לא
 למעלה ליליה כגון אמו ולא למטה
 ליליה כגון בתו קמ״ל והעברתם את
 נחלתו לבתו: אמר ליה רב פפא
 לאביי. אימא להט כתב רחמנא כי
 האי גוונא ובן אין לו והעברתם ולא
 כתב ונתתם את נתלתו לבנו ולבתו
 להא קא משמע לן לבת נמי בלא בן
 בת יורשת הדא לסל״א בן ובת יירתון
 כחלא אבל היא לבלה איכא למימר
 ללא תירות מילי קמ״ל והעכרתס את
 נחלתו לבתו וכל שכן שתירש עם הכן.
 כל רבותי מפרשין כן ולא נהירא לטון
 לא״ל אכיי איצטטך קרא לאשמועינן
 למאן ללית ליה אלא חל ברא כו׳
 אלמא פשיטא ליה הך סברא לטון
 לכחלא יירתון היא שקולה כבן ופשיטא
 לתירות כל הנכסים ט ליכא בן
 בהלה ואין זו שיטת גמרא שיכחיש
 המקשה סברת המתרץ בלא טענה
 אתרת אלא אס כן מקשה לו מצל אחר.
 ונראה בעיני לה״פ וללמא הא קמ״ל
 האי והעברתם לכת נמי כמו בן בת
 ירושה הדא שישנה בכלל ירושת אב

א לירות ת מ ו בר קשא ר ׳ לירות אט כו > ) א א ) ן א  מ
 הכי קא אמינא איכא בן ובת לא האי לירות
י  כוליה ולא האי לירות כוליה אלא כי הדד
נן  לירתו א״ל אביי ואצטריך קרא לאשמועי
ד ברא לירתינהו  היכא דלית ליה אלא ח
א קמ״ל דבת נמי בת  לכולהו נכסי ודלמא ה
ל בת יורשת נחלה כ ו מ א 1 ו  ירושה היא הה
ה מ ל א 2 כ ה א בר יעקב אמר מ ח  נפקא רב א
ו כי אין לו בן ת ח פ ש ך מ  יגרע שם אבינו מתו
א יש לו בן בן קודם א דאין לו בן ה מ ע  ט
 ודלמא בנות צלפחד הוא דקאמרן הכי
תחדשה הלכה אלא נ  נ< ניתנה תורה ו

א כ ה ורתא כדשנין מעיקרא רבינא אמר מ  מחו
ב אליו הקרוב קרוב קודם ומאי סורבה הקרו 3 

ת אביו ליעדה ולשדה ח ת שבן קם ת ב  דבן מ
ה ד עדה היא ש ת י ת לאו ב זה יעדה ב  אחו
א ה א ד י פירכא גופה הו  אחוזה נמי מהא
 קיימא ליה לתנא כלום יש יבום אלא במקום
ורתא כדשנין מעיקרא ואי  שאין בן אלא מחו
תם לבניכם ם או ת ל ח נ ת ה ו א 4 כ ה  בעית אימא מ
ה ת ע  אחריכם בניכם ולא בנותיכם אלא מ
ן ירבו ימיכם וימי בניכם ה״נ בניכם ולא למע 5 

ב א ן מן ה יברכה שאני: ״והאחי  בנותיכם ג
א  נוחלין ומנחילין וכו׳: מנלן ייאמר רבה אתי
ב א ה להלן מן ה ה מבני יעקב מ ה אחו  אחו
ם א ב ולא מן ה א ם אף כאן מן ה א  ולא מן ה
ב תה כתי ו וירש או ת ח פ ש מ מ  ולמה לי 3
ת אם ח פ ש ה מ ח פ ש <משפחת אב קרויה מ  ה

ה אין הכי נמי וכי ח פ ש  אינה קרויה מ
 איתמר דרבה לענין יבום איתמר: והאיש
ו רבנן א הני מילי דתנ ת אמו וכו׳: מנ  א

 וכל
 לסל״א לא מירש בח כלל לא עם הבן ולא בלא כן לכזכריס קפיל רחמנא כלכמב ונממס אמ נמלמו לאמי אביו וכתב נמי ממשפחתו משפחת
 אכ קרויה משפמה [לעיל קט:] קא משמע לן ליורשת הויא והלכך כי איכא בן נמי תפלוג כהליה למהיכא ממעטינן לה ללמא ה״ק קרא איש כי ימות
 ובן אין לו שיירש עם הבת והעברמם אמ כל הנמלה לבתו כלומר אז עוברת כל הנמלה משבט לשבט על ילי בתו כלרבי נשסן אבל היכא לאיכא
 בן בהלה אין כל הנמלה נעקרת משכט זה ומשוס לאתא קרא לאשמועינן כלרבי לא הוה מצי למכתב לבנו ולבמו: ומשני ההוא מוכל בח
 יורשח נחלה נפקא. למינה שמעינן לבת יורשת כל נכסי אביה כי ליכא בן בהלה לבבמ בלא בן מייד קרא. וללשון האמרון שפירשמי שמעינן
 מיהת לבת ישנה ככלל ירושה וה״מ למכתב איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו לאחיו ולא איצטריך ובן אין לו אלא להקליס בן
 לבת: רב אחא בר יעקב אמר מהכא. נפקא לבן קולס לבת לקאמרי בנות צלפחל למשה למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו שלא ליטול
 כלום בנתלה בשביל שאין לו בן ולא תעשה לנו תקנה ליטול במקוס בן מאחר לליכא בן שאילו היה לאבינו בן היינו שותקות ולא היינו תובעות
 נחלה שהרי לא היה נגרע שם אבינו אבל עתה ט אין לו בן תנה לנו נחלה וגו׳: דקאמרן הכי. שהיו סבורות שיהיה הלין כן: ניתנה חורה.
 לאחר לברי בנות צלפחל שלאחר לבריהן נאמרה פרשת נחלות ונחחלשה הלכה לברא וברתא יירתון כחלא ולא כשהיו סבורות: כדשנין מעיקרא.
cw מאיש ט ימות ובן אין לו: רבינא אמר מהכא. [נפקא] בן קולם לבת: הקרוב. יש מפרשין להקרוב לטש כלאמר רבא (פסחים דף 
0 המיומנת שבירך הכא נמי הקרוב קרוב קורס מי שקרוב יוחר קורס לחבירו ובן קרוב ף ר י  להעולה [מקרא י] עולה ראשונה ואמרינן נמי(חולין דף צא.) ה
 מבת כלמפרש ואזיל: ופרטנן ומאי קורביה רבן. לאב טפי מבת אס תאמר שבן קס תחת אכיו ליעלה ולשלה אחוזה מה שאין כן בבת הא לאו
 מילתא היא לאי משום יעלה אינו קרוב יותר אלא מפני שהבת אינה בת יעלה שאי אפשר לאשה להנשא לאשה אחרת וגבי שלה אחוזה נמי איכא
 למימר לקמה תחת אביה למהך סירכא לכלום יש יבוס אלא במקום שאין בן קיימא ליה לחנא להבן קם חחח אביו לשלה אחוזה ולא האח [ערכין כה:]
 והכי נמי איכא למימר גבי כת כלוס יש יבוס אלא במקום שאין בת ואע״ג לבמס׳ ערכין פרק אין מקלישין (דף כה:< ממעט לה לבת משלה
 אחוזה מלכתב [ויקרא מ] אס מכר את השלה לאיש אחר וחנא דבי ר׳ ישמעאל כל שהוא אחר במקום בן ובת נמי כמקוס כן ט אחר למיא הני מילי
 לחשכינן לה כי אחר לגבי בן משוס ללרשינן איש ט ימות ובן אין לו וגו׳ שהבן קולס לבת אבל אי לא הך לרשה לאיש ט ימות וגו׳ הוה
 אמינא בין לגבי ירושה בין לגבי שלה אחוזה ט הללי כינהו: אלא מחוורחא כוי. ומהשתא איכא למילרש מיניה גבי שלה אחוזה לבת כמקום
 כן כאחר למיא כלאשכחן גבי ירושה: לבניכם אחריכם. הוה מצי למכתכ לזרעכם: ולא כנוחיכם. במקום שיש בן: ברכה שאני. ללכל ישראל
 מכרך ולא איצטריך למכתב זרעכס לסברא היא לבין אבנים בין אכנות קאי לאין כרכה לחצאין אבל גבי ירושה אס איתא רבנות יורשוח
 במקום בן הוה ליה למכתכ זרעכם: אחוה אחיה. כתיב הכא ונחחס אח נחלחו לאחיו וכתיב התם (כראשית מב< שנים עשר עבליך אחים
 אנחנו בני איש אחל וגו׳ בני איש מיותר הוא ללרוש לסתם אחין אינן אלא מן האב: למה לי. גזרה שוה גבי ירושה הא נסקא לן מלכתיב
 ממשפחחו ואחין מן האס אינן ממשפחתו: לעני{ יכום. ט ישבו אחים יחלו ומח אחל מהם ובן אין לו וגו׳ (דבריס כה< לאחיו מאביו
 מייבס את אשתו ולא אתיו מאמו: מה״מ. להאיש יורש את אמו ולא הבת את אמה לבן קולס לבת בנכסי האס לכי כחיב בן קולס
 לבת בנכסי האב הוא לכתיכ איש ט ימות ובן אין לו והעברתם וגו׳ אבל אשה ט תמות מנלן לירית לה בן וגס מכלן שיקלוס לבת:

 וכל

 קי
א הא קמ״ל רבת נטי כת ירושה. לסל״א ללאו כת ירושה מ ל ד  ו
 היא משום למסכת נחלה לכנה וכעלה יורשין אותה:
ה אחוזה נטי טהאי פידכא הוא דקייטא לן. אוריב׳׳ס לל״ג ד ש  ו
 כלום יש יבום אלא במקום שאין בן להלשון משמע שהוא

 מולה שהבת אינה קמה לשלה אחוזה
 מהאי טעמא ט ההיא ללעיל גבי אח
 למסיק בהאי לישנא ופ״ה לחוק הוא
 מאל למפרש לה״ק ושלה אחוזה נמי
 איכא למימר לקמה תחת אביה ומייתי
 סייעתא למילתיה «) להך פירכא
 לכלום יש יכום כו׳ קיימא ליה לתנא
 שהבן קם תתת אביו לשלה אחוזה ולא
 האח וה״נ איכא למימר גבי בת למה
 לו לתלות הטעם כפירכא שהיא גבי
 אח ולא היה לו לומר אלא כת נמי
 תיקום לשלה אחוזה ולכך נראה לו
 דלא גרסינן (י) אלא הט גרסינן ליה
 שדה אחוזה נמי מהאי פירכא הוא
 דקיימא ליה וה׳׳פ והלא שדה אחוזה
 גופה מה שאין בבח ככן זהו מטעם
 שהבן קודם לנמלה מן הכת וכל כמה
 דלא קיימא לן שהבן קודם לנמלה
 מן הבמ מעמדמ הבמ שדה לאביה
 כמו הבן דהכי אמר בפ׳ אין מקדישין
 (ערטן דף כה:) בעא מיניה רכה בר

 אבוה במ מהו שמעמיד שדה אמוזה
 לאביה טון דלענין יבוס כי הדדי נינהו
 מוקמינן או דלמא כיון דלענין נמלה
 בת במקום בן כי אמר דמיא לא
 מוקמינן ופשיט ליה דכי אמר דמיא
ש את אטו טנא י א  מהך טעמא: ה
 הני טילי כוי. אומר ריב״ס דבשאר
 ירושות של נשים כגון במו או אמומו
 פשיטא ליה דיורשת אביה או אמיה
 כיון שאין הירושה נעקרת ממשפמת
 אב ופשיטא שהזכרים והנקבות שדן
 בין לירש בין להוריש דמה לי זכרים
 ומה לי נקבות דאטו נכסי נשים יהיו
 הפקר ודוקא בן כנכסי האם צריך
 למילף לפי שניסבת נמלה ממטה

 אביה ע״י הבן:
 קל

 רחמנא של אב: אין הכי מהכא עיקר: לענין יבום אתמר. מן האם אין זקוק ליבום אלא אחין מן האב חולצין ומייבמין: פיס' והאיש את אמו

 עין משפט
 נר מצוה

 י א מיי׳ פ״א מהלכות
 נחליח הלכה ג סמג עשין
 צו טיש״ע חיית סי׳ רעי

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 ולא האי לירות בר
 קשא דמתא לירות. בלשון
 תמיד. כלומר הממונה על
 העיר יירשנו: אלא כי
 הדדי לידתו. דהכי משמע
 והעברתם את נחלתו לבתו
 הא איכא בן ובת תרויהו
 לירתו. ואכתי בן קודם
 לבת מנלן. אמר ליה האי
 דכתיב ובן אין לו הא יש
 לו יורש וכי איצטרי־ קרא
 לאשמועי׳ דמאן דלית ליה
 אלא חד ברא לירשינהו
 לכולהו נכסי ודאי הא לא
 אתי לאשמועינן דברא ירית
 אלא מאי אתא לאשמועי׳
 להיכא דאית ליה בן ובת
 רבן קודם לבת. ודלמא
 קרא לא אתא אלא משום
 סיפא דכתיב והעברתם את
 נחלתו לאשמועינן להיכא
 דלית בן ירתא בתו או
 אימא לידתו בהדדי. ומשני
 היכ׳ דלית כן לא איצטריך
 לאשמעינן מהאי קרא הבת
 בת ירושה היא דההיא מוכל
 בת יורשת נחלה נפקא
 והאי קרא ואיש כי ימות
 לא אתי לאשמעינן אלא
 היכא דאיכא בן ובת דהבן
 קודם: ורב אחא בד יצחק
 אמר מהכא. מצינן למידק
 דבן קודם לבת דכתיב
 למה יגרע וכוי. ודלמא
 בנות צלפחד אינהו דקאמרי
 הכי ולאו משום דה:י
 דינא ואח״כ נתנה תורה
 ונתחדשה הלכה ודדייקינן
 מואיש כי ימות דאי איכא
 בן ובת לא האי ירית
 כולה ולא האי ירית כולה
 ואלא תרוייהו כי הדדי
 והיינו חידוש הלכה: אלא
 מתוורתא כדשנינן מעיקרא.
 ראי אמרינן הכי איכא
 למיפרך כדפרכינן אמר ליה
 איצטריך קרא לאשמועי׳
 דכיון דלית ליה וכוי אלא
 הא אתא לאשמועינן רבן
 קודם לבת: ומאי קורביה
 רבן מבת. משום דאיכא
 למימר שבן קם תחת
 אביו ליעדה ולשדה אחוזה
 מה שאין כן בבת הו
 מש״ה אינה קמה תחת
 אביה ליעדה דלאו בת
 יעוד היא שדה נמי איכא
 למימר דהיא קמה תחת
 אביה דאם היא פרקה
 אותו שדה הדרא לאביה
 ביובל דכגוף של אביה
 דמיא כבן עצמו ומהאי
 טעמא דקי״ל לתנא דשדה
 אתוזה אי פריק לי׳ הבן
 חוזר לאביו ביובל מצען
 למימר נמי דאי פרקא לה
 איהי הוה חוזרת לאביה
 משום דלענין ייבום בן
 ובת כי הדדי נינהו וכי
 היכי דאיכא למיפרך כלום
 יש ייבום אלא במקום
 שאין כן הכא נמי איכא
 למיפרך מבת כלום יש
 ייבום במקום בת ומאי
 קורביה דבן מבת אלא
 מחוורתא כוי: ואיבע-ת
 אימי מהכא. איכא למשמע
 רבן קודם לבת: אמר ליה
 ברכה שאני. דכולל להו
 אהדדי אבל בעלמא לא
 אמרי׳ הכי: פיסי האחין
 מן האב נוחלין ממונן
 של בנים בני אחין והם
 עצמן מנחילין ממונם לבנים
 דהיינו נכדיהן: ומנלן.
 דבתר אחין מן האב שייכי:
 אמר רבא אתיא אחוה אחוה
 מבני יעקב. כתיב הכא
 ונתתם את נחלתו לאתיו
 וכתיב ביעקב שנים עשר
 אחים אנחנו בני אבינו:
 למה לי. למשמע מהכא.

 ממשפחתו שלו אמר

 א) נראה לצ״ל אנל היכא לאינא נן ינת אימא דצירחי נהללי. נו אוצי דצ״צ יפרטנן ללמא מש״ה ני׳ ליעלה משים ללאו נוי.



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״א מהל׳ נחלומ  י
 הלנה ג סמג עשין צו
 סיש״ע ח״מ סי׳ רעו סעיף

 רבינו גרשום (המשך)
 אלא בת. כדכתיב וכל בת
 יורשת וכו׳: בן מנין אמרת
 ק״ו ומה בת ׳שהורע כחה
 בנכסי האב. שבמקום בן לא
 ירתא בת. יפה כחה בנכסי
 האם. וכדאמרינן הכא דהא
 אשכחן מיהא מן קרא
 דבת יורשת נכסי האם. בן
 שיפה כחו בנכסי האב אינו
 דין וכוי: וממקום שבאת.
 כלומר מאותו ק״ו מצי
 למידרש נמי דבן קודם לבת
 בנכסי האם דמה להלן גבי
 נכסי האב בן קודם לבת
 כדאמרי׳ לעיל טעמא דאין
 לו בן הא יש לו בן קודם
 לבת אף כאן נמי גבי נכסי
 האם בן קוהם לבת: איכא
 למימר בהא ק״ו דיו לבא
 מן הדין של ק״ו להיות
 כנדון דהבן דלירת בנכסי
 האם מק׳׳ו של בת קאתי
 ומש״ה בדין הוה דלהוי
 שוין בן ובת בנכסי האם:
 ותנא דידן דמתני׳ דיליף לה
 מבריית׳ ואמר דבן קודם
 לבת לא דרש דיו: והא
 דיו דאורייתא הוא דתניא
 מדין ק״ו כיצד. אחד מי״ג
 מדות שהתורה נדרשת בהן:
 הלא תכלם שבעת ימים.
 כדין מצורע שהמצורע היה
 מצטרע משום שהי׳ מוציא
 שם רע וזו דברה כלפי
 שכינה. ק״ו שהיא טעונה
 י״ד יום הסגר דכל מצורע
 ז׳ ימים היה טעון הסגר:
 אלא דיו לבא מן הדין
 להיות כנדון. ושכינה מאדם
 ילפינן אלמא דאורייתא
 היא: ומשני ודאי בעלמא
 דריש דיו ושאני הכא
 דלא דרש דיו ואמר דבן
 קודם לבת דאמר קרא
 וכוי: אפס זכריה. כלומר
 אין הלכה כמותו: ואי
 לא תיהדר מפיק לך ר׳
 חנניא ב״ר שלמיה דאמר
 הלכה כר׳ זכריה מאוניך.
 כלומר משלך אוציא בעל
 כרחך ואהדר ליה: אשלח
 ליה לרב הונא דאמרת
 משמי׳ הלכה כרי וכריה
 אם אמר הכי אי לא.
 ואיכםף ר׳ הונא בר חייא.
 דאיהו לא הוה אמר הכי
 משמיה דרב הונא אלא כדי
 להעמיד דבריו ותלה בגברא
 רבא כרב הונא: איתרסת
 לקבלי. כלומר היית מקנטר
 בדבריך כנגדי: אינהו.
 שמואל דאמר אפס זכריה
 ורב נחמן נמי. ס״ל כרב
 ושמואל דאמרי תרוייהו
 וכוי: מסתמיך ואזיל ר׳
 ינאי אכתפיה דרי שמלאי
 שמעיה. משום דמחמת
 שיבה הוה סגי נהור וכהה
 מאורו: אמר ליה שמעיה
 בר אינש דאתי לקבלנא הוא
 יאה וגולתיה יאה. כלומר
 יפה במעשים טובים וטליתו
 נאה: גששיה. משמש ר׳
 ינאי לטלית של ר׳ יהודה:
 אמר ליה. לשמעיה אמרת לי
 דגולתיה יאה דין שיעוריה
 כשק הוא כלומר שיעורו
 של טלית זו כשק הוא שאין
 דבר חשוב ואין מקבל
 טומאה עד שיהא בו ד׳

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא היא.
ל וחומד לשכינה י״ר. אור״ת ללכך נקט י״ר משוס דאמר בהמפלת  ק
ף לא.) שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא אביו  «לה י
 ואמו ונותן בו הקכ״ה כנגד שניהן אבל קשה קצח דאס כן אין זה
 קל ותומר דמן הדין יש להיות כנגד שניהן ועוד אמר בספרי בתוספחא
 קל וחומר למלך וכהן י״ד פירוש משה
 רכינו שהיה מלך וכהן גדול ששימש
 שכעח ימי המילואים ואמשה רבינו
 אמאי נקט י״ד ודוחק לומר דמלך
 היינו הקדוש ברוך הוא וכהן משהי)
 ורכינו חיים כהן מפרש קל וחומר
 לשטנה יותר מעט מז׳ וטון דאפיקתיה
 מז׳ דהיינו הסגר אוקמה אשני הסגרות

 וכן משמע (י) באבותה:
 דין שיעוריה כשק. ואם תאמר וכי
 גרע ממטלניות דפרק לא
 יחפור (לעיל לף כ. ושם) דאוקימנא כעין
 י<[רסקא] ואפילו הט שיעורייהו בג׳
 על ג׳ וי״ל דהחס לא מוקי לה כעין
 שקא אלא לענין דלא חזו לאומנא
 לקנח הדם אבל האי קשה יותר
ש טטה האם למטה י ק  מדאי: מ
 האב וכוי. תימה לרשב״א אמאי
 איצטריך לאשמועינן דבן קודם לבת
 בנכסי האם מהיקשא דמטות תיפוק
 ליה מוירש אותה דאמר לקמן(לף קיג:<
 מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה
 מה ירושה ראשונה בן קודס לבת אף
 ירושה שניה בן קודס לבת דמיניה
 ילפינן לקמן דבני אחות קודמין לבנות
 אחות לירש בנכסי אחי האס ובנכסי
 אבי האס דמה ירושה ראשונה דהיינו
 בנכסי האב בן קודם לבמ אף ירושה
 שניה כגון בן הבת קודם לבת הבח
 כנכסי אבי האס ואומר רשב״א דק
 בנכסי האס היינו נמי ירושה ראשונה
 הבאה מכח האס ואי לאו דנפקא לן
 מהיקשא דמטות דבן קודם לבת
 בנכסי האס היט הוה שמעינן דקודס
 כנכסי אבי האס דלא אתי אלא מכח
 היקשא דירושה ראשונה הלכך
 איצטריך הכא למילף מעיקרא דבן
 קודם לבת בנכסי האס שהיא ירושה
 ראשונה הכאה מכח האס ושוב נפקא
 לן מהיקשא דלקמן דמקיש ירושה
 שניה לירושה ראשונה בין ירושה שניה
 דאב בין ירושה שניה דאס ור״י אומר
 דאע״ג דנפקא לן לקמן דבן קודס
 לבת בנכסי אבי האס היינו משוס
 דמכח אבוה דאימיה קאתי ולא שמעינן
 מינה דק ודם כנכסי האס עצמן ואין
 נראה לרשכ״א דהא מכח דאבוה דאס
 לא יריח אלא ע״י משמוש דנפלו לפני
 האס והוא יורש את אמו וא״ת כיון
 דמהכא שמעינן דמהיקש דמטות דכן
 קודם לבת כנכסי האם אמאי איצטריך
 כל הנך קראי דלא תסוב נחלה דאיירי
 בסיבת הבן וקרא דאם אין לו בת דאמר לקמן בן הבת ובת הבת מנין
 ת״ל אס אין לו עיין עליו דמשמע דאתא לאשמועינן דבן יורש את
 אמו ומיהו ההוא דואס אין לו בת איצטטך טובא דלא הוה ידעינן
 שהיה בן הבת יורש כלל ע״י משמוש והא דדרשינן נמי מדרש אותה
 להקיש ירושה שניה לראשונה הוה מוקמינן י)בבת הבן דוקאיז) ולא
 תסוב נמי איצטריך ללאו בסיבת הבן ולא תסוב שני בסיבת הבעל

 ולמאן

ת בני ישראל ו ט מ ל בת יורשת נחלה מ כ ו 1 

ת אלא זו שאביה ו ט אך בת יורשת שני מ  הי
ט אחר ומתו וירשתן ב ש אמה מ ד ו ח ט א ב ש  מ
 ואין לי אלא בת בן מנין אמרת קל וחומר
ה ח ב יפה כ א ה בנכםי ה ח  ומה בת שהורע כ
ב אינו א ם בן שיפה כחו בנכסי ה א  בנכסי ה
ת א ב ם וממקום ש א  דין שיפה כחו בנכסי ה
ה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם  מ
 לבת ר׳ יוסי בר׳ יהודה ור״א בר׳ יוסי
ד הבן ח ם רבי זכריה בן הקצב א  אמרו משו
א דיו מ ע ם מאי ט א ת שוין בנכסי ה ב אחד ה  ו
 לבא מן הדין להיות כנדון ותנא קמא לא דריש
מדין קל ( f t א דתניא  דיו והא דיו דאורייתא הו
ה ואביה ירק ש אמר ה׳ אל מ י ו  וחומר כיצד 2
ת ימים קל וחומר ע ב א תכלם ש ל  ירק בפניה ה
 לשכינה ארבעה עשר אלא דיו לבא מן הדין
א כ  להיות כנדון בעלמא דריש דיו ושאני ה
ה ט מ ם ל א ה ה ט ת מקיש מ ו ט מ  דאמר קרא מ
ה ט ב בן קודם לבת אף מ א ה ה ט ה מ ב מ א  ה
ם בן קודם לבת רב ניתאי םבר למעבד א  ה
אל  עובדא כר׳ זכריה בן הקצב אמר ליה שמו
 כמאן בזכריה אפם זכריה רבי טבלא עבד
 עובדא כרבי זכריה בן הקצב א״ל רב נחמן
 מאי האי א״ל דאמר רב חיננא בר שלמיא
ה דרב הלכה כרבי זכריה בן הקצב  משמי
 אמר ליה זיל אהדר בך ואי לא מפיקנא לך רב
 חיננא בר שלמיא מאוניך רב הונא בר חייא
בדא כרבי זכריה בן הקצב  סבר למעבד עו
 אמר ליה רב נחמן מאי האי אמר ליה דאמר
 רב הונא אמר רב הלכה כר׳ זכריה בן הקצב
ח ליה איכסיף אמר ליה ל ש א (  אמר ליה נ
א כי נח נפשיה דרב הונא איתריסת ת ש  ה
א דרב  לקבלי ואיהו כמאן םברה כי ה
ה כר׳ זכריה כ ל  ושמואל דאמרי תרוייהו אין ה
א פ ת כ ך ואזיל רבי ינאי א  בן הקצב מיםתמי
ה ואתי ר׳ יהודה נשיאה  דרבי שמלאי שמעי
א א לקיבלנא הו ת א  לאפייהו א׳׳ל בר אינש ד
א לגביה גששה אמר ט  יאי וגולתיה יאי כי מ
ן י מנ <בעא מיניה א  ליה דין שיעוריה כשק ג
ב ם אמר ליה דכתי א  לבן שקודם לבת בנכםי ה
ה ט ה מ ב מ א ה ה ט מ ם ל א ה ה ט ת מקיש מ ו ט  מ
ם בן מודם א ה ה ט ב בן קודם לבת אף מ א  ה
ב בבור נוטל פי א ה ה ט ה מ  לבת א״ל אי מ
ם בכור נוטל פי שנים א ה ה ט  שנים אף מ

 אמר

 וכל בת יורשה נחלה ממטות וגוי. סיפא דקרא לאחד ממשפתת מטה
 אביה תהיה לאשה כדי שלא תסוב נחלה ממטה למטה אחר. ומיהו לא
 נהג אלא כאותו הדור כדלקמן בפירקין(לף קכ.). ולקמן נקיג.]>א< מפרשינן
 טון דיורשת שני מטות והיא נשאת למטה אביה הרי מכל מקום

 נוסכת נחלח האס למטה אחר ולקמן
 מתרצינן לה: בה יורשת נחלה
 ממנווח. משמע שבת אחת מקבלת
 נחלה משני מטות ואי אתה מוצא
 קרובים לה שתקבל נחלה מהם יותר
 מאביה ואמה וכגון שאביה משבט
 ראובן ואמה משבט שמעון וכשנישאת
 אמה לאביה היו לה אמין לאמה של
 בח זו שיירשו נחלמ אביהן דליכא
 הסבת נמלמ אס לאב בשעח נישואין
 דלא קפיד קרא אלא שבשעת נישואין
 לא תהא ראדה לירש נכסי אביה ומיהו
 אמט כן ממו אמיה ואתר כך מת
 אכיה דרשה אותו ומתו האס והאב
 ולא היה להם ט אם בת זו וירשתן
 נמצאת יורשת שני מטומ נמלת אמה
 ממטה שמעון ונמלת אביה ממטה
 ראוכן: כן מנין. שיורש את אמו
 דאיכא למימר בהט קפיד קרא הבן
 יירש את האב והכת תירש את האס:
 שהורע כחה בנכסי האב. דבן קודס
 לה: יפה כחה בנכסי האם. דיורשת
 את האס: אינו דין שיפה כחו
 בנכסי האם. שיירש כמו הבת. אבל
 עדיין לא למדנו שיקדוס לבת והיינו
 דקאמר וממקום שבאת וממקום
 שהתחלת ללמוד דהיינו מנכסי האב
 חזור ולמד עוד מה להלן כר. ולקמיה
 פדך לימא דיו לבא מן הדין להיות
 כנדון: שוין. דירתון כחדא: מדין
 קל וחומר כוי. בריש תורת כהניס
 תניא רכי ישמעאל אומר בשלש
 עשרה מדות התורה נדרשת בהן מקל
 וחומר ומגזרה שוה ומבנין אב כר
 והדר מפרש להו חדא חדא מקל וחומר
 טצד באיזה ענין אנו דורשין דבר
 מדבר ע״י קל וחומר: ויאמר ה׳ כוי.
 כלומר לא להחמיר (« על החמור
 מבקל הואיל ובא ללמוד מן הקל אלא
 דיו ללמד שיהא כמלמד כלומר דיו
 לבא מן הדין כו׳ לפיכך תסגר שכעת
 ימיס כוי [במלנר יב1: מקיש מעה האם כוי.
 מאחר דאתא בן בקל וחומר דיורש
 את אמו כבת והיקשו המטות בחיבה
 אחת דלא כתב שני מטות הלכך
 דרשינן מה מטה האכ כוי. ולקמיה
 פרטנן אי מה מטה האב ככור נוטל
 בה פי שנים כוי: ניחאי. שם חכם:
 כר׳ זכריה גן הקצב. דהבן והבת
 יחלקו כשוה בנכסי האס: אפס
 זכריה. כמו כי אפס כסף (מ־אשימ מ0.
 כלומר בטלו שאין הלכה כמותו:

 מפיקנא לך כוי. משמתינא לך ולא יסייע לך רכ חיננא כר שלמיא:
 דאמר רג הונא אמר רכ כוי. רכ הונא כר חייא מהדר הט
 לרב נחמן: אמר ליה. רב נחמן לרב הונא בר חייא: אשלח ליה.
 לרכ הונא ואודיענו שאתה אומר כן משמו ואדע אם אמת הוא שאמר
 רב הונא כן: אכםין». דשמא חזר בו רב הונא או לא היה סומך
 בשמועתו: איתריסה לקכלי. ולא היית חוזר בך: ואיהז. רב נחמן:
 רבי ינאי. זקן היה והחלו עיניו כהות: א״ל. שמעיה דר׳ ינאי:

 בר אינש דאהי לקיבלגא הוא יאי. אדם חשוב בא כנגדנו: וגולחיה יאי. כלומר טלית של חלמידי חכמים. אי נמי נאה ממש כדמוכח
 לקמיה דאמר דין שיעוטה כשק: גששה. רבי ינאי לגולתיה דרבי יהודה נשיאה: דין שיעוריה כשק. בגד עב וגרוע ושיעורו
:on לקכל טומאה ד׳ טפחים על ד׳ טפחים כשק כדתנן נכלים פכ׳׳ז מ״ב] השק ד׳ על ד׳ הבגד ג׳ על ג׳ במסכת שבת >לף עו.< וכמסכת סוכה (לף 
 אמר ליה. רבי יהודה נשיאה לרבי ינאי «) בן קודם לבת כר: אמר ליה. רבי יהודה נשיאה לרבי ינאי אי מה מטה האב כוי:

 אמר

 מסורת הש״ס

 א) נ״ק כה. זבחים סט:,
 ב) ןע״ו לו.], ג) גי׳ רש״ל
) [עי׳ תיס׳ ר ליה, ו מ  א
 זניויס סט: ומיס׳ נייק כה.
 ל״ה ק״ו], ס) [לא ילעחי
 מקומו. ולע לבתוס׳ נ״ק כה.
 כתבו וכן מונח נתוספ׳ לאבות
 וכן העתיק התר״ט בפ״ב
 מ״ה לנ״ק ל״ ה ליו וכוי לשון
 התוס׳ ונן מונח בתיספתא
 לאבות ע״ש והנה לפניני לא
 נמצא שוס תוספתא על מס׳
 אנוח וחפשתי באבות לרבי נתן
 ולא מצאחי אלא נס״ט חניא
 נזה״ל א״ל הקנ״ה למשה אילו
 מלך נזף נה אילו אניה נוף
 נה נראד היה לה שחבלס
 ו׳ ימים אני שאני מלן מלני
 המלכים על אחת נמה וכמה
 לא דין הוא שתנלס י״ל יום
 אלא למענך מחול לה שנאמר
 ראמר ה׳ אל משה ונוי],
 ו) נ״א לסקא, 1) גי׳ רש״א
 בנן הנן, ח) גליי! ואנתי
 אתאי איצטרין אי! לו לבת
 למשמוש נילף לי׳ ממשמוש

 לבן נהיקשא למטות,

 תורה אור השלם
ה ל ח ת ירשת נ ל ב כ  1 ו
ד ח א ת בני ישראל ל  ממטו
ה אביה ט ת מ ח פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל  תהי
ת ל ח  בני ישראל איש נ
 אביתיו: במדבר לו ח
ל משה  י ויאמר ין א
א ל  ואביה ןרק ןךק בפניה ה
ר נ ס ת ;מים ת ע ב ם ש ל כ  ת
ה נ ח מ ת ןמים מחוץ ל ע ב  ש

 ואחר תאסף:

 במדבר יב יד

 הגהות הב׳׳ח
 (א) דשב״ם ל״ה ינצ נח ונו•
ן כיון ליורשח: נ  ולקמן פרכי
 (5) ד״ה ייאמר וכוי להחמיר

ר מנקל: (ג) ד״ה אייל ו מ ח  כ
 רני יהולה נשיאה לד ינאי
דם צנח:  מנין לבן שקו
 (ו) תופי ל״ה קל יחומר יכו׳
א ת פ ס ו ת  וכן משמע ב

 נאנוח:

 מוסף רש״י
ר כיצד. נני מ ו ח ל ו ן ק  מדי
 י״ג מלות נתורת נהנים וב־ק
 כה ׳ מנין שהתירה ניתנה
א ל  לילרש ק״ו ;זבחים ע.ו. ה
. לשין תימה היא ולשון ם ל כ  ת
א מן כ א דיו ל ל  ק״י שסן. א
. הנתיב ן ת כנדו ו  הדין להי
 לימלן שאינן רשאי להטיל על
 הבא מן הלין יותר מן הנדון,
 לנתינ תסנר שנעת ימים

 רבינו גרשום
 נוחל ממון שלה ואינה
 נוחלת היא את ממון בנה
 דבתר משפחת האב רמינן
 נחלת הכן: מנהני מילי. דבן
 יורש את אמו וקודם לבת
 הוא: דכתב רחמנא וכל בת
 יורשת נחלה ממטות בני
 ישראל היאך וכו׳ שאביה
 משבט אחד ואמה משבט
 אחר. והיו אחין לאמה
 הראוין לירש את אביה
 דהא מציא למיעכד שפיר
 דליכא משום לא תסוב
 נחלה הואיל דאחיה קיימין
 ולאחר שנישאת אמה של
 וו מת אחיה ונפלה ירושתן
 לאמה והיה לה בת זו ומתו
 אביה ואמה וירשתן בת זו
 שלא היה להן בן אלמא
 דבת יורשי את אמה היא:
 ואין לי. דיורשת את אמה:



 מםורת הש״ם

 א) וגלה בג:], ב) !נכויות
 ננ.], «) [לעיל קט:ן,
 י) [מנחות על. ערנין נו.],
 ה) ויומא מח. זנחיס נה.
 בנורות מל: עי׳ נערוך
 ערך גרע א׳ שנתב ניאור
 יפה נשם רנינו חננאל],
 י) נ״ק מנ:, ז) [בנורות
 מז.ן, ח) גליון אע״ג ללרנא
 נמי הקרוב אליו קאי אללעיל
 ל׳׳ק ליה אלא לאניי לצריך
 לאוקמה אללנתריה והקרונ
 אליו אללעיל ומפשיק נאמצע
 הציוד ושלי נמי למ״ל ללשארו
 על הקרוב ע״נ, נו) גליו!
 הקשה ר״א כיון למאונו ולא
 אונה ממעטינן אלמון שנשא
 נתילה ומהשתא מאשר ימצא
 לו נמעט אפי׳ בחור שנשא
 נתולה ונראה ללעולס הוה
 מיקמינן ליה בבחור שנשא
 אלמנה ללא שמעינן ליה
 מאלמון שנשא בתולה לה״א
 להינא להד אונו אע׳׳ג ללא
 הד אונה נוטל פי שנים למיגו
 לשקיל ליליה שקיל לילה ע״נ,

 תורה אור השלם
אה ו ר בן השנ כ ב ת ה  1 כי א
ל ב ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
א ו  אשר ימעא לו בי ה
ו לו משפט ת אנ י ש א  ר
 הבכרה: דברי• כא יז
ו  2 ואם אץ אחים לאבי
ו חלתו לשאר ת נ נתתם א  ו
ו  הקרב אליו ממשפחת
היתה לבני ה ו ת  וןךש א
ת משפט ק ח  ישראל ל

ת נושה:  באשר צוה ין א
 במדבר כז יא
בל בת ירשת נךולה  3 ו
ד ח א ת בני ישראל ל  ממטו
ה אביה ט ת מ ח פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל  תהי
ת ל ח  בני ישראל איש נ
 אביתיו: במדבר לו ח
ה לבני ל ח ב נ ס לא ת  4 ו
ה כי ט ל מ ה א ט מ  ישראל מ
ו ה אבתי ט חלת מ  איש בנ

 ידבקו בני ישךאל:
 במדבר לו ד
ה ט מ ה מ ל ח ב נ ט לא ת  5 ו
ה אחו־ כי איש ט מ  ל
ת בני ו ט  בנחלתו ידבקו מ
 ישךאל: במדבר לו ט
ת ר בן אהרן מ  6 ואלעז
ו בגבעת פינחס ת  ויקב-־ י א
 בנו אשר נתן לו בהר
 אפרים: יהושע כד לג
ת ןאיר ליד א  ד ושגוב הו
 ויהי לו עשרים ושלוש

 ערים בארץ הגלעד:
 דברי ה־ס־ם א כ ככ

 הגהות הב״ח
ה ל״ה והאי תנא  (א) -שבי
 ר׳ ישמעאל כצ׳׳ל ותינת לני

 נמחק:

 מוםף רש״י
. לב ו וה עלי ו דו  מי שלב
 אביו מתאבל על מוחי הוא
 רחשינ לענין נחלה !נדה כג:!.
רה. משמע ט הבכו פ ש ו מ  ל
 לאליליה קאי, כלומר בנכסיו
 משפט הבכורה ולא מכסי
ו זו . שאר י  אשחו נבכורוון נ
. כרכחינ והיו לגשר  אשתו
 אחל, ונתיב נמי שארה כסותה
 ועונחה לא יגרע !לעיר ק1:0.
י ק ס פ א מ פ י ר נא ח  סכי
. וט יכול אלם להפסיק  קראי
 המקרא להטיל סופו לתחלתו
 בענין זה (מנחות עד כלומר
 ללטש סיפא לקרא לטשא
 >שס מכת־־! הא לא נתיני
. גורעין . ו כו. י נ עו  הט !
. גורעין ן ן ודורשי י פ סי מו  ו
 אוח מחינה וו ומוסיסין על
 חינה וו ילורשין ,״1מא מח
 וזנוויס כה :,. וירש אותה.
 ונחחס אח נחלתו לשארו
 הקריב אליי וגוי שארו זו
 אשתו, והא לינא למימר
 לללילה ניתינ ירושה לידיה,

 וא יורש אותה !ב-ק חב ו.

 משום דהבעל יורש את אשתו:

 היא: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 אמר ליה רבי ינאי לשמעיה גיד. משוך אותי ואלך: ליס דין רוצה
 למילןי. אלא להקשות דברים שאינן צריטן כלומר לדבר קל הוא
 לתרץ כדלקמן: ואימא הני מילי. דאין נוטל: בבחור שנשא אלמנה.
 שהיו לה כניס מאיש אתר הילכך לו ולא לה דהר ראשית אונו ולא
 ראשית אונה אבל בחור שנשא בתולה
 דהר אונו ואונה הכי נמי דשקיל
 כנכסי האס סי שנים: אונו ולא אונה.
 דמצי למיכתב ראשית און כדלקמן
 והלכך אפילו בכתולה דהר ראשית
 אונה לא שקיל חלק בכורה: ומקשינן
 האי ראשית אונו איצטריך לדרשא
 אתרינא לאשמועינן דהבא אחר
 נפלים שילדה אמו לפניו הרבה נפלים
 כגון נולדו מחים או בן ח׳ חיים וזה
 נולד אחריהם הד ככור לנחלה דאע״ג
 דלא הד ככור לכהן דבסטר רחם תלא
 רחמנא י) וזה לא פטר את הרחם
 אפילו הכי הד בכור לנחלה דבולד
 ראשון שלבו דווה עליו אס ימות
 חלא רחמנא וזה שנולד אתר הנפלים
 הוא ראשון שלבו דווה עליו אס ימוח
 דבן קיימא הוא אבל נפלים קמאי
 אין לבו דווה עליהן: יצא נפל שאין
 לבו דווה מליו. ולא יהא קרוי ככור
 לנחלה לעשות פשוט אוחו הבא
 אחריו: ואימא הני מילי. דממעט
 קרא דקאמר אונו ולא אונה ה״ק אם
 הוא בחור שנשא אלמנה דראשית אונו
 נוטל פי שנים בכל אשר ימצא לו אבל
 לא אונה שאס הוא אלמון שנשא
 בתולה דאיכא אונה לחוד אינו נוטל
 בה פי שנים אבל היכא דהוי גס אונו
 כגון בחור שנשא בתולה אימא מגו
 דשקיל פי שנים בשלו שקיל נמי פי
 שנים בשלה דהוי בכור לנחלה בין
 לאב בין לאס דליכא לאוקמי מיעוטא
 דאונו ולא אונה אלא במאי דדמי
 למעוטי טפי כגון היכא דליכא ראשית
 און משני צדדין: לו משפט הבכורה.

 ולמאן דדריש בעל משארו איצטריך לעבור עליו בשני לאדן ומיהו
 קשה לרשכ״א דאמאי איצטטך הכא היקשא דמטות טון דשמעינן
 מואס אין לו בת ומלא תסוב דנן יורש את אמו תיפוק ליה מקל וחומר
 דבן קודם לבת והשתא לא אמר טו טון דמפריך ק״ו ומיהו פלוגתא

 היא בטצד הרגל (ב״ק דף כה.) דאיכא
 מ״ד אפילו היכא דמיפרך ק״ו אמר
 דיו ומיהו אפילו למ״ד לא אמר דיו
 איכא למימר דמילתא דאתיא בק״ו
 טרח וכתכ לה קרא: לו משפט
 הבכורה. השתא לא שייך למיפרך
 אפילו כלא הנך קראי דלעיל ואימא
 ה״מ ככתור שנשא אלמנה מדכתיכ
 משפט הבכורה משמע דלא שייך
 משפט הבכורה אלא באיש וקרא

 דלעיל אתי לדרשה אמריתימ):
א יורש אותה. משמע ליה ו  ה
 מיעוטא מדלא כתיב דרשה
 ומדכתיכ אותה משמע מיעוט דאין
 היא יורשת אותו ועוד דלגמט דרש
 אותה מיותר דמשארו שמעי׳ תרתי
 דטון שהיא יורשת אותו מטעם שהיא
 שארו גס הוא יירשנה מטעם שארו
 ומיהו קשה דאמאי איצטטך כלל
 מיעוט דמדקפיד בסיבת הבעל
 ולא קפיד בסיבת האשה משמע

 דאינה יורשת אותו:
 מנין

ה גוד לית דין צבי למילף  אמר ליה לשמעי
ל אשר כ ב טעמא מאי אמר אביי אמר קרא 1  ו
 ימצא לו לו ולא לה ואימא הני מילי בחור
לה ה״נ ה אבל בחור שנשא בתו  שנשא אלמנ
ת י ש א ר  דשקיל א״ר נחמן בר יצחק אמר קרא 1
א ליה לבא א מבעי  אונו אונו ולא אונה ההו
י שלבו מ ,  אחר נפלים דלהוי בכור לנחלה א
 דווה עליו יצא זה שאין לבו דווה עליו אם כן
ע מ ת און מאי אונו ש א ראשי  לימא קרא כי הו
נה תרתי ואכתי אימא הני מילי אלמון  מי
לה הכי לה אבל בחור שנשא בתו  שנשא בתו
ו ל ר קרא 1 מ א א (  נמי דשקיל אלא אמר רבא נ
ט הבכורה לאיש ולא פ ש ט הבכורה מ פ ש  מ
ת אשתו : והאיש א ט הבכורה לאשה פ ש  מ
ו זו ר א ש <דתנו רבנן 2 י מילי ג  וכוי: מנהנ
ו יכול ת אשת ל יורש א ע ב ה ד ש מ ל מ ו ב  אשת
א ה הו ת ו ירש א ו ד לומר 2  אף היא תירשנו תלמו
הא קראי ן היא יורשת אותו ו ואי תה ג  יורש או
נתתם  לאו הכי כתיבי אמר אביי תריץ הכי ו
ה אמר ת ו ת נחלתו לקרוב אליו שארו וירש א  א
ת נתתם א א קראי אלא אמר רבא הכי קאמר ו ק ס פ  רבא ייםכינא חריפא מ
א כ ה א מייתי לה מ יגורעין ומוםיפין ודורשין והאי תנ  נחלת שארו לו קא סבר ה
ת אשתו דברי ר״ע רבי ישמעאל ל יורש א ד שהבע מ ל תה מ  דתניא ״וירש או
ת בני ישראל ו ט מ חלה מ ל בת יורשת נ כ ו א אומר 3  אומר אינו צריך הרי הו
חלה ב נ לא תםו ו ב מדבר ואומר 4 ת הבעל הכתו ב ס ה ת וגו׳ ב ח פ ש מ ד מ ח א  ל
ה אחר ט מ ה ל ט מ ב נחלה מ א תםו ל ו ה ואומר 5 ט ה אל מ ט מ  לבני ישראל מ
ת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו וכי מנין ר בן אהרן מ ואלעז  ואומר 6
ה וירשה ת מ ה ו ש ד שנשא פנחס א מ ל ה לו לאדעזר אלא מ  לפנחס שלא הי
לעד ת יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים בארץ הג ב הוליד א ו ושג  ואומר 7

 וכי
 האי לו דטש ליה לגט אכ לומר שמשפט הככורה בנכסי האיש ולא כנכסי האשה. והכא ליכא למימר הני מילי בבחור שנשא אלמנה כדלעיל
 דמדקאמר משפט הככורה כלל הוא שכלל דיני בכורה בנכסי איש ולא כנכסי אשה: והאיש יורש אח אשחו. אפילו היכא דאיכא בן שהרי
 הכעל אינו קרוכ לה כשאר קרובים שלה שקרובים לה ממשפחתה ואפילו הט אמרינן שהוא יורש את אשתו הלכך ודאי לקדם כל קרוכיס
 שלה הוא דאמטנן דכעל יורש ולא הס: מנהגי מילי. דהאיש נוחל את אשתו ולא מנחיל: שארו. ונתתם את נחלתו לשארו זו אשתו
 כדכתיב (כראשית 0 והיו לבשר אחד. ולאו אדכתיב לעיל מיניה ואס אין אחים לאכיו קאי אלא מילתא כאנפי נפשה היא. והאי דכתיב הקרוב
 אליו מסקנא דמילתא דההוא קרא הוא דכתיב ואס אין אחים לאכיו: יכול אן» היא תירשנו. דעיקר פשטיה הכי משמע ונתתס את נחלתו
 לשארו לאשתו ונדרשיה לקרא הכי ונתתם את נחלתו אס ימות לשארו דרש כלומר וגס הוא יירש שארו אם תמות היא: ה״ל וירש אוחה.
 דמצי למיכתב וירש בלא אותה דהוה שמעינן מקרא דהוא יורשה והיא יורשתו כדפרישית ונתתס את נחלתו לשארו דרש קרי ביה ונתתם
 נחלתו לשארו וקרי ביה נמי שארו יורש שהוא יורש את אשתו הלכך כתב רחמנא אותה למעוטי שהיא לא תירשנו ואתא לגלויי ארישא
 דקרא דכתיב ונתתם את נחלתו לשארו דמיבעי לן לפרושי דכעל יורשה כדלקמן: והא קראי לאו הכי כתיבי. דכתיב ונתתם את נחלתו
 לשארו דמשמע שהאשה יורשת את בעלה: ונחחם את נחלחו להקרוב אליו. דהקרוב קרוב קודם: שארו וירש אותה. מילתא אחטתי
 היא דאשתו יירשנה בעלה: מפסקא קראי. שאתה מסרס התיבות לעשות שארו המוקדם מאוחר והקרוב אליו שהוא מאוחר אתה עושה
 מוקדם״): אלא אמר רגא ה״ק ונחסם אס נחלת שארו לו קסבר גזרעין ומוסיפין ודורשין. גרע דייו מנחלתו ולמ״ד מלשארו ומיסיפין
 שתי אותיות הללו זו על גכ זו לעשותו תיכה אחת והיא לו ודרוש הכי ונתתם את נחלת שארו לו. ולאו דוקא מגרע ומוסיף דאס כן רבא נמי
 סטנא חריפא הוא אלא פשטיה דקרא איכא לפרושי כאילו גורעין ומוסיסין ודורשין דהט משמע ונתתם את נחלתו כלומר תתנוה לזה האיש
 שחהיה נחלתו: לשארו. כלומר על מי מצוה אני ונתתם את הירושה להיוח נחלתו לשארו לאותו האיש שאשה זאת שארו כלומר נחלת
 האשה תתנו לכעל. אי נמי איכא למימר דלא חשיב פיסוק קראי אלא בהקדמת תיבות שלימות להקדים הקרוב לשארו אבל בשינוי אותיות ליכא
 פיסוקי קראי והט הוא כמו שכתוב ונתתם את נחלת שארו לו דרש אותה אהני לו לאשמועינן דיורש את אשתו ואהני אותה למעוטי אשה
 שאינה יורשת לכעלה וממילא שמעינן דצטך לגרוע ולהוסיף ולדרוש ראשו של פסוק כמו שאמרנו דלא תקשי ראשו לסופו: והאי תנא.
 (א) דבי ר׳ ישמעאל: מייתי לה. לבעל שיורש את אשתו: וירש אותה. משוס דעיקר דרשא נפקא לן לעיל מדרש אותה הלכך נקט ליה דאיהו
 מגלי עליה דטשיה דקרא לפרושי שהבעל יורש את אשתו: אינו צריך. דלית ליה גורעין ומוסיפין ודורשין ומוקי לה בשארו זה האב כדאמר
 בריש פירקא נלף קח:ה בסיבה הבעל הכחוב מדבר. כלומר בשביל הסבת נחלה ממטה למטה על ילי הבעל שיורש את אשתו והוא משבט אתר
 ונמצא שהוסבה משבט לשבט בכך דבר הכתוב והקפיר שלא תנשא למטה אחר אלא לאחל ממשפחת מטה אביה טצל אס תנשא אשה
 מבנות שבט ראובן לאחד משבט שמעון והיא יורשת שלא הניח אביה בן אלא אותה הבת לכשתמות יירשנה בעלה ונמצאח נחלת שבט ראובן
 הוסבה לשבט שמעון לפיכך הזהירה תורה שלא תנשא בת יורשת אלא לאחד ממשפחת מטה אביה מכאן שהבעל יורש את אשתו. ולקמיה
 1קיב.] פטך ודלמא בסיבת הכן הכתוב מדבר שהבן יירש את אמו והוא מתייחס אחר מטה אביו ונמצא שעל ידו היסבה נחלה אס תנשא לשבט

 אחר אבל הכעל איכא למימר דלא יריח ואינו מיסב הנחלה לשבט שלו ובשביל סיבת הבעל לא אזהר רחמנא להנשא לשבט שלה אלא
 בשביל סיבח בנה: [ואומר]. לקמיה נשם] מפרש מאי ואומר: בגבעה פנחס בנו. מכלל דלא היחה של אלעזר: מנין היה לו לפנחס.
 שוס קרקע אלא אס כן ירשה מאביו: וירשה. ולקמיה נשם] פטך דלמא זבן מיזבן: ויהי לו. ליאיר ולא לשגוב דכתיב לעיל מיניה ותלד לו
 את שגוב והתס הוה ליה למכתב דהי לו וגו׳ אלא איאיר קאי ועוד דכתיב בחריה רקח גשור וארס את חות יאיר מאתם וגו׳:

 וכי

 עין משפט
 נר מצוה

 יכ א מיי׳ פ׳׳נ מהלנות
 נחלות הלנה ח סמג
 עשין צו טוש״ע ח׳׳מ סי׳

 רעח סעיף א:
נ כ מיי׳ פ־׳א שם הלנה ח  י
 ופנ׳׳נ מהל׳ אישות הלנה
 א סמג שס וסי׳ מח טור
 ושו׳׳ע אה״ע סי׳ צ סעיף א

 וסי׳ נז:
 יד ג מיי׳ פ׳׳א מהלנית

 נחלות הלנה ח סמג שס:

 רבינו גרשום
 על די מה שאין כן בשאר
 בגדים: אמר ליה ר• יהודה
 לדי ינאי מנין שבן קודם
 לבת א) כלומר אף מטה
 האם בכור נוטל פי שנים
 בנכסי האם: אמר ליה
 לשמעיה גוד. כלומר נו
 עבור זה רוצה ללמוד
 שאני אומר לו דבר של
 טעם והוא מקנתר כנגדי
 (אמר ליה) אעפ״כ טעמא
 מאי אינו נוטל פי שנים
 בנכסי האם וכוי: הכי נמי
 דשקיל. הואיל דבכור מן
 האב הוא: ואימא (הוא)
 הני מילי באלמון שנשא
 בתולה דקרינן ביה דבכור
 שלו שהיה לו קודם לכן
 נוטל פי שנים דאונו בעינן
 ולא אונה אבל בחור שנשא
 בתולה דאונו ואונה הוא
 הכי נמי דשקיל פי שנים
 בנכסיה: לאיש ולא לאשה.
 משום הכי אין נוטל מנכסי

 האם פי שנים:
 פיפקא האיש את אשתו
 יורש אבל היא אינה יורשת
 אותו. והא קראי לאו
 הכי כתיבי כי אם ונתתם
 את נחלתו לשארו דמשמע
 דאשתו יורשתו ואין הוא
 יורש אותה: אמר אביי
 תריץ. לקראי הכי ונתתם
 את נחלתו לקרוב אליו
 ואת שארו הוא יורש אותה
 דמשמע הוא יורשה: אמר
 רבא כמה סכינא חריפא
 מפסקי קראי. כלומר היכי
 מצינן לפסוקי קראי דכתיבי
 אלא גורעין ו׳ דנחלתו ולי
 דלשארו ומוםיפין אהדדי
 ודורשין לו דמשמע הוא
 יורשה: והאי תנא מייתי
 ליה מהכא. מסיפיה דקרא
 דבעל יורש את אשתו: וירש
 אותה כוי ר׳ ישמעאל אומר
 אינו צריך. לאפוקי מהכא
 דהבעל יורש את אשתו
 משום דמדוכתא אחריתי
 מצינן למידרש. הרי הוא
 אומר וכל בת יורשה
 נחלה ממטות בני ישראל
 לא׳ ממשפחת מטה אביר
 תהיה לאשה. היאך בת
 אחת יורשת שני מטות
 אלא שהיתה משבט ראובן
 ובשעת נישואיה שנישאת
 לשבט שמעון היו לה אחין
 הראוין לירש את אביה
 דאי לא הוו לה אחי לא
 מציא לאינםובי לשבט אחר
 משום דכתי׳ לא תסוב נחלה
 ממטה למטה אחר. והשתא
 לאחר נישואיה איתרמי
 דמת אחיה בלא בנים ונפלה
 לה נחלת אביה בירושה
 והוה לה בח אח־ משבט
 ראובן ומשבט שמעון ולא
 בן ומת אבי׳ וירשתו
 הבת ועכשיו הנכסים עדיין
 בחזקת שבט שמעון כל
 זמן שלא נישאת ולפיכך
 הזהירה תורה שלא להנשא
 לשכט אחר כי אם למשפחת
 מטה אביה לפי שאם תנשא
 לאחד משבט אחר היתה
 ניסבת נחלה ממטה למטה
 לפי שאם תמות יורשה
 בעלה משום הכי תנשא
 לאחד משבט אביה כי היכי
 דיירש לאשתו וקיימי נכסים
 בחזקת שבט אביה. ואיכא
 למישמע מהכא דמשום
 הכי הזהיר שלא להינשא
 לשבט אחד דבהסיבת הבעל

 הכתוב מדבר דכיון דבעל
 יורש את אשתו היה ניסבח נחלה ותיפשוט לך מהא דבעל יורש את אשתו: או אינו אלא בהסיבת הבן. כלומר או אומר אני שאמר
 הכתוב לאחד ממטה אביה לאו משום דבעל יורשה אלא משום דבנה יורשה ובנה משבט אחד הוא והיתה ניסבת נחלה: לא סייד

 דבהסיבת הבן לחוד מיידי ובעל לא ירית. דכשהוא אומר לא תסוב נחלה לבני ישראל ואומר לא תסוב נחלה ממטה. תלתא קראי דכתיבי בהסיבה למה לי אלא לאו לאשמועינן דבעל יורש את אשתו: ואומר ואלעזר בן אהרן מת כוי וירשה פנחס

 להא ממשפחחי נחינ, אלא ה״ק ינחתס את נחלתי לקרונ אליו ממשפחתו, ושארי שהיא אשתו ה

ר ניטל ונד. נו נראה דצ״ל ענור מזה שאיני ריצה ללמיד יכו׳. ט  א) צ״ל מטן שנן קילס לנח נלימר אף נמטה האס א״ל אי מה מטה האנ יני׳ אף מטה האם נ



 הגהות הב״ח

 (א) גפ׳ שכנר הישנה
א שכנר הישנה לא מ ל ד  ו
 אמרינן: (נ) רשכ״ם ל׳׳ה
 דאיר וכי׳ יסיפור דנריס
ל ׳ ׳ את׳ י אפ  נעלמא הוא ו
א עצמו לא: (ג) ד״ה  דהתנ
ב כי׳  ופנחס נמי כו׳ מסי
א כלומר: (ד) תום׳ ל׳׳ה ל  א
 אימא וכו׳ ונראה לר׳׳י. נ״נ

 זהו לינור נפני עצמו:

 רבעו גרשום (המשך)
 דהא הסבה דהשתא דשבט
 אימא לשבט אביה על ידי
 בנה לא חשיבא הסבה
 גמורה דשאני התם דאמרינן
 שכבר הוסבה נחלה מתחלה
 מנשואין הראשונים של
 אכיה ואמה של בת להיכא
 דנזדווגו מטות אהדדי אע״ג
 דנזדווגו בהיתר שבשעת
 נישואיה עדיין אחיה קיימין
 הראויין לירש את אביה
 אפי׳ הכי הוסבה נחלה
 מחמת הנהו נישואין הלכך
 השתא כשבנה יורשה
 דמתעקרא נחלה משבטא
 דאימא לשבטא דאבא לא
 חשיב [הסבה] גמורה שכבר
 הוסבה מחחלה: אמר ליה
 אביי. האי לאו תירוצא
 הוא דאמרת שכבר הוסבה
 מנשואין ראשונים דהתם
 הוסבה בהיתר דאהוה
 דאימא הוו קיימין אבל הא
 בת אע׳׳ג דמנסבא לאחד
 ממטה אביה כשירשה בנה
 דשייך בתר אביה השתא
 הויא הסבה דאיסורא דאין
 לה יורש אלא (איקלא)
 בנה שאין לה אחין וקא
 מתעקרא נחלה דשבטא
 דאימא לשבט אבוה הלכך
 לא מצינן לאוקמי בהסבת
 הבן כלל דאי יורשה בנה
 מתעקרא נחלה משבטא
 דאימא לשבטא דאבא ולא
 מצינן למעבד תקנה בהסבת
 הבן אלא ש״מ דבעל ירית
 ובהסבת הבעל איכא תקנה
 אי נסבה לחד דאבוה
 משבטא דאביה ואמיה
 משבטא דאימה דהרי הוא
 כוותה ואי ירית אכתי לא
 מיעקרא נחלה דאימא דהא
 בעל נמי אמיה משבטא
 דאימה ונכסים כדקיימי
 קיימי: אמר ליה רב יימר
 לרב אשי. אפי׳ לאביי דאמר
 לעיל דבעל ירית וקראי
 בהסבת הבעל כתיבי בעל
 כרחו שכבר הוסבה אמרינן
 דאי לאו הכי לא מיתוקמי
 קראי שפיר דאי אמרת
 בשלמא דאמרינן שכבר
 היסבה היינו דמיתוקמי
 קראי וכל בת יורשת נחלה
 ממטות בני ישראל וגו׳ ולא
 תסוב נחלה ממטה למטה
 אחר וגו׳ מתוקמי שפיר
 בין בסיבת הבן בין בסיבת
 הבעל בסיבת הבן כדאמרן
 דההיא עקירת נחלה דאימא
 דהויא על ידי בן לא
 הוי עקירה דכבר הוסבה
 מנישואין קמאי וכן בסיבת
 הבעל הואיל דמתנסבא
 לאחד ממשפחת אביה אי
 לא אמרי׳ שכבר הוסבה
 שעל ידי בן לא הויא עקידה
 דכבר אכתי מיעקרא נחלה
 משבטא דאימא לשבטא
 דאבא משום דבעלה בתר
 משפחת בית אבא שייך אלא
 כיון דאמרי׳ שכבר הוסבה
 ניחא דעקירה דהשתא לא
 חשיבא עקירה אלא אי
 אמרח דלא אמרינן שכבד
 הוסבה ובעל ירית אפי׳
 כי מנסבא לאחד ממטה
 אביה מאי הוי סוף סוף
 קא מיעקרא נחלה משבטא
 דאימא לשבטה דאבוה ואי
 אפשר בתוכם ולרב יימר
 דמקשה הכא לא הוה
 משמע ליה דמינסבא לבעל
 דאימי׳ משבטא דאימה
 משום הכי מקשה ליה
 הכי דלא קיימי נכסים
 בדוכתייהו. ומשני ליה רב
 אשי לאב״ לעולם אימא

 לך שכבר הוסבה לא אמרי׳ ואפי׳ הכי דבעל ירית מתוקמי קראי שפיר ודקשיא לך הא מיתעקרא נחלה תריץ הכי
 דמנסבינן לה בעל דמתילד אבוהי משבטא דאבוה ואימי׳ משבטא דאימה דהשתא קיימי נכסים כדמעיקרא בחוקת
 שבט ראובן ושבט שמעון וליכא סיבת נחלה כלל ואם לחשך אדם לומר כיון דבעל ירית וקראי בסיבת בעל

 מםורת הש״ם

 א) [אא״נ אמריק שמר],
 3) וכלאיתא פסחיס כל:],

 רבינו גרשום
 מאי ואומר. דכתב הכא:
 וכי תימא. דליכא למישמע
 מהכא מובל כת יורשת
 נחלה דבעל יורש את אשתו
 אלא משום כך הזהירה
 תורה שלא תנשא לשבט
 אחר שהבן שיהיה לה ממנו
 יורש אותה ובנה נחשב
 אחר משפחת אביו שהוא
 משבט אחר והיינו הסכת
 נחלה ת״ש דהבעל יורש
 אתתיה דכתיב לא תסוב
 נחלה לבני ישראל ממטה
 אל מטה משמע דבהסבת
 הבעל הכתוב מדבר כי היכי
 דלא לירית לה בעל שהוא
 משבט אתר דאי בהסבת
 הבן הכתוב מדבר. תרתי
 קראי בהסבת הבן למה לי.
 וכי תימא להכי כתיבי תרי
 קראי בהסבת הבן דאי נסבה
 ממטה אחר עובר׳ עליו
 בלאו דכתיב לא תסוב נחלה
 ממטה למטה ועשה כדכתיב
 וכל בת יורשת נחלה ממטה
 בני ישראל לאחד ממשפחת
 מטה אביה תהיה לאשה
 ולא לאחר ולאו הבא מכלל
 עשה עשה. ת״ש דבעל ירית
 דכתיב ולא תסוב נתלה
 ונוי משמע דבסבת בעל
 הכתוב מדבר דאי בהסבת
 הבן כל הני קראי למה
 לי: וכי תימא לעולם כעל
 לא ירית אלא בהסבת הבן
 הכתוב מדבר. דאלעור הוא
 דנסיב איתתא ומתה וירשה
 פנחס דהיינו בהסבת הבן.
 ת״ש דבעל יורש את אשתו
 דכתיב ושגוב הוליד את
 יאיר וגוי. וכי תימא הכי
 הוה מעשה כדפנחס דשגוב
 לקח אשה שהיי לה כ״ג
 ערים ומתה וירשה בנו יאיר
 ולעולם בעל לא ירית. אם
 כן תרי קראי דאתיין להא
 דרשה למה לי. אלא ש״מ
 חד בסיבת הבן וחד בסיבת
 הבעל: וקראי בסיב• הבן
 כדשנץ. לעבור עליו בב׳
 לאוין ועשה. והרי קרא
 דיאיר דאמרת מהיכן היו לו
 כ״ג ערים דזבן מתבן שקנה
 אותן ולא משום הסבה דבן
 [וכן] פנחס ולעולם בעל
 לא ירית. ומשני פנחס דזבין
 מתבן לא מצית למימר
 ראם כן שקנאה נמצאת
 שרה חוזרת לבעלים ביובל
 ונמצא אותו צדיק אלעזר
 קבור בקבר שאינו שלו:
 אלא אימא ודאי. דיאיר
 מזבן זבן ולפנחס הית׳
 אותה שדה משדה חרמים.
 שבאותו פרק היה משמר
 של פנחס שהיה מכהן
 במשמרתו וכתיב אך כל
 חרם אשר יחרים איש לה׳
 מכל אשר לו מאדם ובהמה
 ומשדה אחוזתו לא ימכר
 ולא יגאל כל חרם קדש
 קדשים הוא לה׳ דסתם
 שדה חרמים לכהן שנאמר
 כל חרם בישראל לך יהיה
 ואם נפשך לומר א׳׳כ מה
 ת״ל קדש קדשים ןהוא]
 אלא או מלמד שחל על
 קדשים קלים כעל קדשים
 חמורי• שהכל לכהן וכה״ג
 אמרי׳ במם׳ ערכין 1דף נח
 ע״ב< דהשתא לא הדרא
 ארעא ביובל ולעולם בעל
 לא ירית: אמר ליה אביי
 לרב פפא אי ס״ד כדקאמרת
 דבעל לא ירית ולהכי אזהר
 רחמנא וכל בת יורשת
 נחלה ממטות בני ישראל
 לאי ממשפחת מטה אביה
 תהיה לאשה לפי שאם היה
 משבט אחר ומתה והיתה
 לה בן היה יורשה והיתה
 מסבת נתלה אבל כשתנשא
 למשפחת מטה אביה ליכא
 הסבת נחלה [דהוא] נמ־
 הוי משבט אביה. ואמר ליי
 אביי סוף סוף מאי הוי
 מועיל הא מיתעקרא נחלה

 משבטא דאימא דהאי אתתא דהואי משבט שמעון ונפלה ביד בנה של זו שהוא שבט אביה (כל כך) מן ראובן דבתר אבא שייך
 הבן ואיכא הסבת נחלה שנופלת נחלת אימא שהיתה משבט שמעון ביד שבט ראובן. ומשני רב פפא לעולם בעל לא ירית וקרא-
 בהסבת הבן כתיבי ודקא קשיא לך כי מתנסבא לשבט אביה מאי הוי מתעקרא נחלה משבטא דאימא לשבטא דאבא. הא לא קשיא

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סיב.
ן ליאיר שלא היה לשגוב. מימה לרשב״א אי לבאי הארץ י  מנ

 נתתלקה הארץ אמאי לא היה ליאיר שלא היה לשגוב:
י תימא לעבוד עליו בשני לאדן. מימה הא היכא לאיכא למילרש כ  ו
 לא מוקמינן כלאד יתיטמ וכי מימא להט קאמר לאפילו אי
 מוקממ להו כלאוי ימירי איכא למילף
 שהבעל יורש אמ אשמו ללא משמע
 הכי בסמוך רקאמר לעולם קראי
ם p תרי  בסיבמ הכן כרשנינן: א
 קראי למה לי. אע״ג לקרא קמא
 נמי שלא לצורך לכבר שמעינן ממורמ
 משה סיבת הכן מ״מ כזה אינו מקפיל
 אי אשמועינן יהושע נמי סיבת הבן
 אבל תרי זימני לית ליה לאשמועינן.
א מפלה ליה משדה מ י  רשב״א: א
 חרמים. תימה לרשב״א רלמה לותק
 כל כך כיון לבעא למימר לאתא
 קרא להראות עשרס הוה ליה למימר
 לפנחס ויאיר ירשו מאמם או מאבי
 אמם: (י) ונראה לר״י גירסת
 הספרים לגרסינן א״ל אביי אי סלקא
 לעתך לבעל לא יטת כר ולא גרסינן
 הכא בין למ״ל בסיבת הבן בין למ״ל
 בסיבת הבעל אלא גכי אי אמרת
 בשלמא לרב יימר בסמוך גרסינן ליה
 ואמאי לאקשי רב פסא ללמא קראי
 בסיבת הבן מהלר אביי לשנדי הט
 וקאמר אי אמרת בשלמא לבעל ירית
 וקרא אסיבת הבעל קפיר אתי שפיר
 הא למשמע לאתי קרא למיעבל תקנתא
 אפילו לנחלת האס שלא תסוב
 מלכתיב ירושת שני מטות גבי איסור
 הסבה אע״פ שכבר הוסבה נחלת
 האס מ״מ קפיל קרא שלא תסוב יותר
 על ילי נישואי הבת ובסיבת הבעל
 איכא תקנתא למנסבין לה גברא
 לאבוהי משבטא לאכוה ואימיה
 משבטא לאימה להשתא לא מתעקר
 ע״י סיבת הבעל יותר ממה שהוסבה
 כבר ואע״פ כשימות בעל דירשנו בנו
 מתעקרא נחלת האס משבטא לאימא לשבטא לאבא שהט הכן אביו
 ואמו מתיחסיס על שבט אביהן או שמא הבעל לא יירשנה כלל
 שתתאלמן או תתגרש דירשנה הבן הא לא איכפת ליה לסי שאי אפשר
 לעשות תקנה לרבר זה אלא אי אמרת לבעל לא ירית וקראי במסיבת
 הבן כרקא פרכת כי קא מינסבא נמי לגברא ראבוהי משבטא לאבוה
 ואימיה משבטא לאימה מתעקרא נחלת האס על ילי הבן כלפט׳
 אלא ולאי בסיבת הבעל משתעי ולהט קיס ליה לתנא לקרא לוכל בת
 יורשמ נמלה בסיבמ הבעל כתיב מלכתיב ביה ירושת שני מטות משמע
 ללנמלמ האס נמי עבלינן מקנמא שלא מסוב יומר והכי פירושא
 לבריימא הרי הוא אומר וכל במ יורשמ נמלה ובסיבמ הבעל הכתוב
 מלבר למהניא מקנמא לנמלת האס וכי תימא בסיבת הבן משמעי
 וקרא לא אתא למעבל מקנמא אלא לנמלמ האב מא שמע לא תסוב
 נחלה ומיחורא לקראי שמעינן לחל בסיבת הבן וחל בסיבת הבעל
 ואס כן ההוא לכתב ביה ירושת שני מטות למשמע לבעי תקנתא

 לנחלח האס בסיבח הכעל כחב לאשכחינן ביה תקנתא:
ר ליה רב פפא לאב״י דלמא שאגי התם שבבר הוסבה. אע׳׳ג מ  א
 לכתיב ביה ירושת שני מטות לא קפיל קרא אנתלת האס
 שכבר הוסבה ולעולם קאי בסיבת הבן אע״ג לליכא תקנתא לנחלת
 האס א״ל שכבר הוסבה לא אמדנן אין סברא לומר שלא הקפיל
 הכחוב אנחלת אס אע״פ שכבר היסכה לטון לכתיכ ירושת שני מטות
ר ליה רב יימר לרב מ  משמע לבנחלת האס עבלינן נמי תקנתא: א
 אשי אי אמרת בשלמא שבבר הוסבה היינו דמתוקמי קראי בין
 בסיבת הבן בץ בסיבת הבעל בו׳. רב יימר לא הוה יולע לאביי ט
 הוה מוקי לקרא בסיבח הבעל מפרש לקרא למנסבינן לה גברא
 לאבוהי משכטא לאכוה ואימיה משכטא לאימה ולהט קשיא ליה אמאי
 ניחא ליה לאוקומי בסיבת הבעל טפי מבסיבת הבן וכין הכי ובין הט

 כי

ד מ ל ה לו לשגוב מ  וכי מנין ליאיר שלא הי
ה וירשה מאי ואומר ת מ ה ו ש  שנשא יאיר א
מא בסבת הבן קא קפיר קרא אבל  וכי תי
ב נחלה לבני ע ולא תםו מ א ש  בעל לא ירית ת
מא לעבור עליו ה וכי תי ט מ ה ל ט מ  ישראל מ
ה ט מ ב נחלה מ  בלאו ועשה ת״ש לא תסו
מא לעבור עליו בשני לאוין ה אחר וכי תי ט מ  ל
ת וגו׳ וכי ע ואלעזר בן אהרן מ מ א ש עשה ת  ו
ה וירתה ת מ תתא ו א דנםיב אי מא אלעזר הו  תי
ת יאיר וגו׳ ע ושגוב הוליד א מ א ש  פנחס ת
א אם כן תרי קראי ם נמי הכי הו ת מא ה  וכי תי
י דלמא  למה לי אמר ליה רב פפא לאביי ממא
ת ב ס  לעולם אימא לך בעל לא ירית וקראי ב
 הבן כדשנינן ויאיר דזבין מיזבן ופנחס נמי
 דזבין מיזבן א״ל פנחס דזבין מיזבן לא מצית
ה חוזרת ביובל ד מצאת ש ם כן נ א  אמרת ד
 ונמצא צדיק מבור בקבר שאינו שלו אלא
ה חרמים אמר אביי ד ש  אימא דנפלה ליה מ
א ט ב ש א קא מתעקרא נחלה מ  סוף סוף ה
מא לשבטא דאבא וממאי ודלמא שאני  דאי
סבה לא סבה יא) א״ל שכבר הו ם שכבר הו ת  ה
יאי אמרת  אמרינן א״ל רב יימר לרב אשי א
קמא קרא םבה היינו דמתו  בשלמא שכבר הו
ת הבעל אלא אי ב ס  בין בסבת הבן בין ב
סבה כי מינםבא  אמרת לא אמרינן שכבר הו
ה ה אביה מאי הו ט ת מ ח פ ש מ ד מ ח א  ל
מא א דאי ט ב ש א מתעקרא נחלה מ  ה
 לשבטא דאבא דמנסבינן לה לגברא דאבוהי
מה א דאי ט ב ש ה ואימיה מ א דאבו ט ב ש  מ

 אי

 וכי הימא. לא מפני שהבעל יורש את אשתו אלא מפני בן שתלל והוא
 יורשה והוא נקרא על שבט אביו ועל סיבת הכן התורה מקפלת
 שהט הוא קרוב לה מן הבעל: הא שמט. מקרא אחטנא [במלכי לו] לא תסוב
 וגו׳ הא תו למה לי אלא לאו לסיבת הבעל אחא לאשמועינן שהבעל

 יורש: וכי הימא לטבור טליו בלאו
 וטשה. לתרדיהו בסיבת הבן ומה
 ששנה הכתוב לא נתכדן אלא להתרות
 שלא תנשא לשכט אחר כלי להתחייכ
 מלקות למקרא קמא לא שמעינן אלא
 עשה לכתיכ כיה נשם] לאתל ממשפחת
 מטה אביה תהיה לאשה אבל לא
 למטה אתר ולאו הכא מכלל עשה
 עשה: וכי הימא אלטזר הוא משיב
 איההא ומהה. בחיי אלעזר דרמה
 פנחס בנה ולא אלעזר לאין הבעל
 יורש את אשמו אלא בנה יורשה
 ואתא לאשמועינן להבן יורש את אמו
 למהני קראי ללעיל למייט בסיבת
 הבן איכא למימר לבסיבת הבת הוא
 למייט כלאשכמן לעיל כהליא שהכת
 יורשמ אמ אמה ואיצטטכו הני קראי
 לשני לאדן ועשה כלאמרן אכל לא
 אשכמן רהבן יורש אמ אמו בהליא
 אלא מקל ומומר פריכא לאיכא
 למיפרך ליו והשמא אמא האי קרא
 לפנמס לאשמועינן לבן יורש אמ
 אמו ולא איירי בסיבת הבעל כלל:
 הא שמט. מפסוק ממישי ושגוב הוליל
 את יאיר [דה״א ב]: וכי הימא החם נמי הכי
 הוא. כלאמרן [קיא:] גבי פנמס שהיחה לו
 לשגוב אשה וממה דרשה יאיר: הרי
 קראי למה לי. לאשמועינן שהבן יורש
 אמ אמו כמו הבמ: ויאיר דזבן
 מזבן. לקח ככסף הנהו עיירומ ולא
 אתא קרא לאורדי לן מילי אלא עשרו
 של יאיר מראה לנו כמו שמצינו
 בהרבה מקומות בנכיאים ולא מבעיא
 קאמר לא מבעיא לאם בירושות
 מייט כלקאמרן רליכא למיסרך תרי

 קראי למה לי שהפסוקים לא באו ללמל לנו אלא עשרס וסיפור לכריס
 כעלמא הוא ואיכא למילף מינייהו מיהא סיבת הבן אלא גלולה מזו
 יש להקשות לך ראיכא למימר לקראי לא איירי כירושה כלל ולא
 תשמע מיניה לא סיכת הכן ולא סיכת הכעל אלא תרדיהו זבין
 מזבן וסיפור לכטס כעלמא הוא >« והתנא עצמו לא נתכוין ללרוש
 יתור קראי אלא הט קאמר מנין היה לו לפנתס כר ואיכא לאקשויי
 יכול להיות לו ממקח וממכר: ופנחס נמי דזבן מזבן. רבותא הוא
 לקפטך לכלאו האי פירכא נמי לא הוה מצי למילף מיניה סיבת
 הבעל כלפרטנן לעיל וכי תימא אלעזר הוא מסיב כו׳ «< כלומר
 ואפילו פנחס נמי לסלקא לעתך מעיקרא למילף מיניה ירושת הבעל
 איכא למימר ללא אייט בשום ירושה בעולם: ומשני הך רבותא
 לקפרכת מפנחס ליתא לליכא למימר גביה לזבן מיזבן לאס כן לא
 היה קובר בה את אביו לנמצאת חוזרת כוי. ומיהו איכא לאקשויי
 הנך קושיות ללעיל לכלאו הך קושיא איכא פירכא אחריתי ללעיל
 ללא מצינו למילף מיניה ירושת הבעל: משדה חרמים. כלכתיב
 (במדבר יי0 כל חרס כישראל לך יהיה אי נמי ההוא לכתיב (ויקרא ס<

 והיה השלה בצאתו ביוכל קלש לה׳ כשלה החרם שמתחלק לכהניס
 והוו התם חרמים טובא ונטל אלעזר חלקו בהנהו חרמים ולחלק
 פנחס נפלה ההיא גכעה: יש שגורסין כן אייל אביי אי סלקא
 דטחך דבטל לא יריח סוןז סוןז כי מינסבא כוי. ואי אפשר ליישבה
 ועול מה תירוץ מחרץ אביי לרב פפא ראקשי ליה למקראי רברייחא
 לא משמע ליה ירושת הבעל לקאתי אביי לימן טעס מצל אחר
 שהבעל יורש את אשתו מ״מ בטיתא לא מיתרצא וקראי לא מיתרצי
 שהתנא שאמר כל הני ואומר הוטח שאין ללמול אלא מן האחרון
 וגס כאותו פטכנא לעיל ואביי מה כא לפרש וא״ת לא נתכדן
 אביי לתרץ הבטיתא אלא להוליע לרב פפא שהבעל יורש את
 אשתו הלא רב פפא עצמו היה יולע לולאי בעל יורש את אשתו

 מקראי טובא רלקמן בשמעתין ובפירקין רלעיל: אלא ה״ג וכן נמצא בתשובת רבינו גרשום מאור עיני הגולה זצ״ל אמר אביי םוןז סון»
 הא קמחטקרא נחלה מש בטא דאימא לשבטא דאבא ממאי דלמא שאני התם שכבר הוסבה ודלמא שכבר הוסבה לא אמרינן
 אמר ליה רב יימר לרב אשי אי אמרח גשלמא אמרינן שכבר הוסבה שפיר אלא אי אמרח לא אמרינן שכבר הוסבה הא
 מחטקרא נחלה משבטא דאימה לשבטא דאבא דמנסבינן לה לגברא דאגוהי משבטא דאבוה ואימיה משגטא דאימא

 אי

 א) נראה לצ״צ מלמל שחל על קדש* קדשים כעל קלשיס קלים שהכל לכהן וכוי.



 מסורת הש״ס

 א) ומכאן חוזר לע״א],
 ב) וע״כ מע׳׳א],

 תורה אור השלם
לא תטב גדולה לבני  1 ו
ל מטה בי ה א ט מ  ישראל מ
ו חלת מטה אבתי  איש בנ

 ידבקו בני ישראל:
 במדבר לו ז
ה ט מ ה מ ל ח לא תטב נ  2 ו
ר בי איש ח ה א ט מ  ל
ת בני  בנחלתו ידבקו מטו
 ישראל: במדבר לו ט

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ וחניא נסינח הנעל
 ולא תסונ כצ״ל וחינוח
 הניא נסינח הנן נמחק:
 (כ) רשב״פ ל״ה אי הכי
 וכו׳ וכיון דלא חייש שמעינן
 מינה: (ג) תום' דייה ה״ג
 ר״ח וכו׳ ממטה למטה
 נסינת הנעל כצ״ל וחינוח
 אחר הרי נמחק ונ׳׳נ כן
 היא גירשת ר״ח תניא נסינח
 הנן חניא נסינח הנעל תניא
 נסינת הנן ילא תשונ נחלה
 ממטה וכו׳ תניא נסינת
 הנעל ולא תסונ נחלה לנני
 ישראל ממטה למטה נסיבת
 הגעל הכחוב מלבר אתה
 אומר כוי כשהוא אומר לא
 תסונ נחלה ממטה למטה
 אחר הרי נסינח הנעל הכחוב

 מלנר:

 סיב: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 אי הכי האי לאחד לוי. וה״פ אכיי האי קרא לוכל 3ת יורשח נחלה ןבמלבר לו]
 מספקא ליה אי לוקא קאמר לאחל ממשפחח מטה אכיה חהיה לאשה
 אבל לשכט לאמה לילה לא חיישינן או ללמא כעינן נמי שיהא
 ממשפחת אמה והאי רקאמר משפחת אביה לאו לוקא להוא הלין
 לבעינן שיהא ממשפחח אמה כללקמן
 במסקנא והכי קמבעיא ליה האי קרא
 לוכל בת יורשת נחלה ממטוח הא
 אוקימנא נקיא.] כיורשת שני מטות שהיה
 אביה משבט ראובן ואמה משבט
 שמעון ומתו וירשתן זו הבת ואמרה
 תורה לאחל ממשפחת מטה אביה
 תהיה לאשה והוא שבט ראובן עכשיו
 משתנשא לאחל משבט ראובן ותלל
 בן ויירשנה בנה או תמות ויירשנה
 בעלה הלא הבן ההוא או הבעל ההוא
 לשבט ראובן מתייחסים למשפחת
 אביו והנה נמצאת הנתלה שירשה
 מאמה שהיתה משבט שמעון הוסבה
 משבט שמעון לשבט ראובן והכתוב
 הזהיר לנו ולא תסוב נחלה כלומר הזהרו בכל נשואי נשים שבשעת
 נישואין לא יוכלו לבא לילי הסבת נחלה לא שנא הסבח נחלח אב
 של אשה לא שנא הסבת נחלת אמה בתרוייהו איכא למימר לקפיל
 קרא שלא תסוב למטה אחר ולקמיה פריך הא בעל כרחך קרא
 קאמר למשפחת מטה אביה וגו׳ אבל למשפחת אמה לא חייש וכיון
 ללא (« שייך שמעינן מינה להאי לא חשוב לא קפיל אלא אנחלה
 שיורשת מאב ולאביי משנינן לה לקמן ולעיל ע״א] לאיכא למימר למנסבין לה

ה אביה ט ת מ ח פ ש מ ד מ ח א  אי הכי האי ל
ה אמינא ב הכי הו אמה מיבעי ליה אי כתי  ו
ת ב ס ע לן תניא ב מ ש  אפילו איפכא קא מ
ת הבעל >*< תניא בסבת ב ס  הבן ותניא ב
ה ט מ ב נחלה לבני ישראל מ א תםו ל ו  הבן 1
ה ת ב מדבר א ה בסבת הבן הכתו ט  אל מ
ת הבן או אינו אלא בסבת הבעל ב ס  אומר ב
ה ט מ ב נחלה מ א תםו ל ו א אומר 2  כשהו
ה א מ ה אחר הרי בסבת הבעל אמור ה ט מ  ל
ב נחלה לבני ישראל  אני מקיים ולא תםו
ב מדבר ה בםבת הבן הכתו ט ה אל מ ט מ  מ

 תניא

 ט מינסבא לשבטא לאבוה מתעקרא נחלת האס משבטא לאימא
 לשבטא לאבא כיון ללא אמר שכבר הוסבה ומשני למנסבינן לה
 וכו׳ ועל פ״ה יש לתמוה שאין זה שיטת גמרא לרב פפא אקשי לאביי
 אברייתא ואביי לא מהלר מילי ועושה בעיא שלו בלשון קושיא ועול

 למסיק אביי שכבר הוסבה לא אמרינן
 ולפירושו הוה ליה למימר וללמא להא
 מספקא ליה ואין בספרים ורלמא
 ועול לבכל הספרים גרסינן אמר ליה
 אביי למשמע לאקושיא לאקשי ליה
ג ר״ת  רב פפא מהלר לשנויי: ה״
 תניא בסיבת הבעל לא תסוב נחלה
 לבני ישראל ממטה למטה w (אחר)
 הרי בסיבת הבעל הכתוב מלבר אתה
 אומר בסיבת הבעל או אינו אלא
 בסיבת הכן כשהוא אומר לא תסוב
 נחלה ממטה למטה אחר הרי בסיבת
 הבעל הכחוב מלבר רכמו שזה בסיבת
 הבעל גם זה בסיבת הבעל רלפירוש
 הקונטרס לא אתי שפיר אמאי קרי

 הך בסיבת הבן והך בסיבת הבעל והא תרוייהו איירי בין בסיבת הבן
 ובין בסיבת הבעל וזהו לוחק לומר למשום להאי תנא פתח בקרא לסיבת
 הבן והאי תנא פתח בקרא לסיבת הבעל קאמר הכי ולגירסת רבינו
 תס אתי שפיר הא דתניא בסיבת הבעל לתרי קראי מוקי להו בסיבת
 הבעל ותניא בסיבת הבן לקרא קמא מוקי בסיבת הבן ועול ללפ״ה
 הוה מצי למימר נמי לכ״ע מיהת קרא קמא בסיבת הבן מאי משמע:

 תרוייהו
 גברא ללמי לה שאביו מראוכן ואמו משמעון: א) ומשנינן דלמא שאני התם שכבר הוםכה. כלומר לעולם אימא לך לקרא לא קסיל אס
 מוסבת נחלת אס למטה אחר שהרי בעל כרחך כבר הוסבה משעה שנפלה ירושת האס שמשבט שמעון לזו הבת שאביה משבט ראובן
 והיא מחייחסת למטה אביה נמצא שמעצמה הוסבה הנחלה של שמעון לשבט ראובן בלא נישואי הבת הלכך כי מנסבינן לה לאחל ממשפחת
 מטה אביה שפיר למי ולא קפיל קרא אלא אנחלה שהיא יורשת מאביה שלא תוסב למטה אחר לההיא שיורשח מאביה כלקיימא קיימא
 לאכתי בחזקת שבט ראובן איתא לנחלה שהבת על שם שבט ראובן מתייחסת. ואביי פריך וללמא שכבר הוסבה לא אמרינן כלומר בשביל
 שהוסבה קצח אין לנו לומר לא חיישי תו אי מתעקרא לגמרי ומנסבינן לה לגברא להוא משבט ראוכן מאכיו ומאמו ומתעקרא נחלת אס
 שירשה בח זו שהיא מנחלת מטה שמעון אין לנו לומר כן שהט לא תסוכ כתיב [במדבר לו] למשמע לא תסוב על ירי נישואין כלל שאע׳׳פ שהוסבה
 קצת לא נוסיף להסיבה יותר ולעקרה לגמרי אלא נעשה לה תקנה שלא תעקר לגמרי כללקמן ולעיל ע״א] לפי שהיה יולע אביי שאפשר לעשות תקנה
 שלא תעקר נחלת האס כללקמן הלכך פריך הכי וללמא שכבר הוסבה לא אמרינן שאפשר בתקנה או ללמא קרא לא חייש לההיא
 הסבה ללא קפיל אלא שתנשא לאחל ממטה אביה אבל לאמה לא חייש: אייל רב יימר לרב אשי. אמאי מספקא ליה לאביי אי אמרינן
 שכבר הוסבה או לא אמרינן הא וראי מקרא שמעינן לאמרי׳ שכבר הוסבה להא לא קפיל קרא אי מיעקרא נחלה לאימא כלכתיב ובמדבר לו] לאחל
 ממשפחת מטה אביה וגו׳ ולאמה לא חייש דאי אמרת בשלמא אמרינן שכבר הוסבה שפיר להא לא קפיל קרא אי מיעקרא נחלה לאימא
 כדכתיב לאחד ממשפחח מטה אביה דהא השחא ודאי מיעקרא לגמרי נחלת אימא אלא אי אמרת לא אמטנן דכבר הוסבה כדקאמר אביי
 והלא כשניסת לאחד ממשפחת אביה כדכתב בקרא הא ודאי מיעקרא נחלה משבטא דאימא לשבטא דאבא אלא לאו שמע מינה דאמרינן
 שכבר הוסבה והלכך כי אמר רחמנא לא תסוב אירושח אב קאי אבל ירושה דאימא כבר הוסבה ולא חיישינן אס תעקר לגמרי: דמנסבינן
 לה כוי. אליבא דאביי קא משני דהט קמיבעיא ליה מי אמרינן שכבר הוסבה כדמוכח קרא כדכתיב ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה
 דהשתא מיעקרא נחלה דאימא וט כתיב לא תסוב אנחלת אב קא מזהר רחמנא ולא אנחלת אס או דלמא לא תסוב דוקא דאפילו בנחלת
 אס מזהר לן רחמנא ולא אמטנן שכבר הוסבה והאי דכתיב מטה אביה לאו דוקא אלא דמנסבינן לה לגברא שהוא דומה לה מכל וכל
 שאביו משבט ראובן כמותה ואמו משבט שמעון דוגמת האשה הזאת דהשתא ליכא עקירח נחלה כלל דבודאי נחלתה מאביה לא מיעקרא
 כלל דמשבט ראובן היתה והשתא נמי של שבט ראובן היא דבין בנה ובין בעלה מתייחסין על שבט ראובן ואעי׳ג דמעיקרא היתה משבט
 ראוכן לגמרי והשתא נהפכה לאיש שמקצת משמעון שהט אמו משמעון אין זו הוסבה שהרי לא אסר הכחוב ליקח לאיש משבט ראוכן אשה
 משבט שמעון כדי שלא יירש הבן שהוא משבט אחר מצד אמו ואע״פ שנהפכה נחלת איש שכולו מראובן לבנו שמשכט שמעון מצד אמו ונחלת
 אמה של בת זו שמשכט שמעון לא מיעקרא כלל דאי ירית לה בעל שהוא משמעון מצד אמו ואביו מראובן או בנו נמצאת גס עתה הנחלה
 בחזקת איש שמקצת מאב ומקצת מאס כמו שהיתה בחזקתה שהיא מראוכן ומשמעוןנ): אי הכי. דאשה היורשת ב׳ מטות בעינן נמי
 שתנשא לאיש שנולד מהנהו ב׳ מטות ממשפחת מטה אביה ואמה מיבעי ליה אלא מדכתב מטה אביה לחוד שמעינן דלא קפיד קרא
 אעקירת נחלת אס לפי שכבר הוסבה ואכתי מאי איבעיא ליה לאביי: ומשני אי כסב. רחמנא הכי מטה אביה ואמה הוה אמינא אפילו
 איפכא אביו משמעון ואמו מראובן ואע״פ שאביה מראובן ואמה משמעון דסד״א לא קפיד קרא אלא שיהא הוא נמי מאותן שני מטות
 שלה בין באותו ענין בין למפרע דהשחא נמי לא מיעקרא לא נחלח אב ולא נחלת אס לגמט דהא בהאי כעל איכא חד צד מראובן וחד
 צד משמעון ונמצאו שני הנחלות של שבט שמעון וראובן בתזקתן קיימי קמ״ל דוקא ממשפחח מטה אביה יהא עיקר היחס של בעלה
 שיהא נמי אביו משבט ראובן שאילו היה אביו משמעון אע״פ שאמו מראובן הרי הוסבה נתלת ראובן למטה שמעון שעיקר יחס הבן אחר
 אביו והבת אחר אביה ומדכתב לא תסוב ממילא שמעינן דמנסבינן לה גברא דאימיה נמי משבטא דאימא של זו כדי שלא תעקר
 נחלת האס יותר והיינו דמססקא ליה מעיקרא סוף סוף הא קא מתעקרא כו׳ אס לא תרצה לומר דמנסבינן לה גברא דאימיה משבטא
 דאימה ואבוהי משבטא דאבוה משוס דקשיא לך מטה אביה ואמה מיבעי ליה וללא תסוב לא חיישת דלא איירי קרא בהסבת נחלת
 אס משוס דכבר הוסבה אדרבה לא תסוב דוקא הוא ולא אמטנן שכבר הוסבה אבל מטה אביה לאו דוקא דהאי דלא כתב מטה
 אביה ואמה משום דהוה אמינא אפילו איפכא ולעולם מנסבינן לה לגברא דהוא נמי משבטא דאימה ולא מיעקרא נחלה דאימא
 וטון דאיכא למימר הכי לא אמרינן שכבר הוסבה: תניא בסיבה הבן סניא בסיבת הבעל. כלומר אע״ג דאוקמינן להני תרי קראי
 לא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה ולא חסוב נחלה ממטה למטה אחר תרוייהו בסיבת הבן ולשני לאד כדקתני ואומר אפילו
 הכי אשכחן ברייתות דמוקי לקמא בסיבח הבן ולחניינא בסיבח הבעל וקדייק לה לקמן מדכחב ביה למטה אחר ובן לאו אחר הוא
 אלא בבעל מיירי ומדבתרא בסיבת הבעל קמא בסיבת הבן ושני הברייתות תנו בסיבח הבן וחנו נמי בסיבת הבעל דבשני הברייתות
 מפרש להני תרי קראי ומוקמי חד בסיבת הבן וחד בסיבת הבעל: ה״ג הניא בסיבה הבן וחניא בסיבה הבעל לא חסוב נחלה לבני
 ישראל ממעה אל מעה בסיבה הבן הכחוב מדבר אחה אומר בסיגה הבן או אינו אלא בסיבת הבעל כשהוא אומר לא תסוב נחלה
 ממעה למעה אחר הרי הסיבה הבעל אמור הא מה אני מקיים לא הסוב נחלה לבני ישראל ממעה אל מעה בסיבה הבן הכחוב מדבר

 תניא

 רבינו גרשום

 כתיבי אפיי בר בריר ירית
 ליה לאב ואיכא סיבת נחלה
 משבטא דאמא לשבטא
 דאבא והבן שייך בתר
 האב לחודיה. תריץ הכי
 דלא מזהד קרא דכי תסוכ
 אלא כשעת נישואין דבשעת
 נישואין מזהיר דמנסבין
 לה כי היכי דלא תסוב
 אבל מן הבן והיורשין
 לא מזהיר הואיל דנישאת
 למשפחת אביה. ומקשי רב
 יימר אי הכי כדמוקמת לה
 האי דכתב בקרא לאחד
 ממשפחת אביה מטה אביה
 ואמה מיבעי ליה ומשני
 אע״ג דלא כתב בקרא
 ממשפחת מטה אביה ואמה
 משמע הכי דכי האי גוונא
 קיימי נכסים כדקיימי קיימי
 וגלי רחמנא ממשפחת מטה
 אביה והוא הדין למשפחת
 אמה דאי כתב רחמנא לאחד
 ממשפחת מטה אביה ואמה
 הוה אמינא אפי׳ איפכא
 דאבא של בעל ממשפחת
 אמה של בת ואמו של
 בעל ממשפחת אביה של
 בת דהשתא מתעקרא נחלה
 משום דבעל שייך אחר
 אביו קמ״ל דאיפכא לא
 אלא אביו משבט אביה
 ואמו משבט אמה כי היכי
 דמתוקמי קראי שפיר: תנא
 בסבת הבן. ולא תסוב נחלה
 לבני ישראל ממטה למטה
 בסיבת הבי הכתוב מדבר
 כוי. ובהאי לישנא איכא
 למשמע בין בסיבת הבן בין
 בסיבת הבעל אבל באידך
 לישנא ליכא למשמע מינה
 כי אם בסיבת הבעל לחח־



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ׳׳א מהל׳ נחליה  ט
 הלכה יא סמג עשין צו
 נווש׳׳ע אה״ע סי׳ צ שעיף א:
ו ב מיי׳ שס הלכה ג  ט
 יסמג שס מוש״ע מ״מ

 סי׳ רעי סעיף א:

 רבינו גרשום
 וה״ג לה לא תסוב נחלה
 לבני ישראל ממטה אל
 מטה בסיבת הבעל הכתוב
 מדבר אתה אומר בסיבת
 הבעל או אינו אלא בסיבת
 הבן כשהוא אומר לא
 תסוב ממטה למטה אחר
 הוי אומר בסיבת הבעל
 הכתוב מדבר. דילפינן סתום
 ממפורש וליכא למשמע
 מהכא כי אם בסיבת הבעל:
 דכולי עלמא מיהת. בין תנא
 קמא בין תנא בתרא: ממטה
 למטה אחר בסיבת הבעל
 הכתוב מדבר כוי: אמר קרא
 איש. איש כתיב ביה דכתיב
 איש בנתלתו ידבקו וגו׳
 ואיש היינו סיבת הבעל.
 ומקשינן תרוייהו נמי איש
 כתיב בהו דהכי נמי כתיב
 באידך לא תסוב נחלה לבני
 ישראל ממטה אל מטה כי
 איש בנחלת אבותיו: ידבקו
 כתיב. דמשמע בסיבת הבעל
 דכתיב ודבק באשתו: אמר
 קרא ידבקו מטות. דמשמע
 הסיבת הבעל וכדאמר לעיל
 וכל בת יורשת נחלה
 ממטות וגו׳ ודביקת מטות
 על ידי בעל הוא: ובן
 לאו אחר הוא. דשייך בתר
 האם: מנין לבעל שאין
 יורש את אשתו מה שראוי
 לבוא לידה. כגון ירושת
 אביה אם אין לו בן ומתה
 בחיי האב ואחר כך מת
 אביה שאינו יורש ירושה
 זו אלא מה שמוחזק בידיה
 בחייה הוא יורשה: ומתה
 בחיי מורישיה. היינו חמיו
 וחמותו של שגוב ואח ״כ
 מתו הן ועכשיו ראוי היה
 לו לשגוב אילו מת חמיו
 ואחר ןהיתה] מתה אשתו
 היה מוחזק בהן שגוב לפי
 שבאו לו מאשתו ועכשיו
 שמתה אשתו ואחר מתו
 הן להכי חוזרת הירושה
 לבן אשת שגוב והיינו יאיר
 בנו והכי נמי יתפרש אידך
 דפנחס: מאי ואומר. הואיל
 דשמעינן מיאיר דאין הבעל
 נוטל בראוי כבמוחזק אמאי
 איצטריך קרא דפנחס להכי
 אצטריך דכי תימא מעשה
 דיאיר לא הוה כדאמרי׳
 אלא הכי הוה שיאיר נשא
 אשה שהיו לה ל״ג ערים
 ומתה וירשה בעלה יאיר
 ומהכא ליכא למשמע דאין
 הבעל נוטל בראוי כבמזחזק
 ת״ש מפנחס וכי תימא
 פנחס נמי ירש את אשתו
 וא׳׳כ תרי קראי לחד מלתא
 למה לי אלא ודאי פנחס
 ירש את אמו משום דאין
 הבעל נוטל בראוי וכי תימא
 מפנחס לא שמעינן דההיא
 גבעה משדה חרמים נפלה
 לו כדאמרי׳ לעיל ת״ש
 מלישנא דקרא דכתיב אשר
 נתן לו להכי כתב אשר נתן
 לו דב״ד נטלוה מ א לעור
 ונתנוה לפנחס בנו משום
 דאין הבעל נוטל בראוי
 כבמוחזק כדאמרינן: פיס׳
 ובני אחיות נוטלין כל אחד
 ממון אחות אמו אם אין
 לה לא בן ולא בת. ולא
 מנחילין ממון לאחות אמן
 משום דבאין מכח אמן
 דכשם דאמן יורשת אחותה
 בשאין לה בנים כך בניה
 יורשין ממון אחות אמן
 אם אין אמן קיימת בשעת
 מיתת אחותה אבל אם מתו
 בניה של וו אין אחיות
 אמן יורשות אותן הואיל
 דאין האם עצמה יורשת
 את בניה כך אחות האם
 אין יורשת את אחותה. ואית
 יורשת את בנה כך אין אחיה

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סיג.
ו נמי ידבקו כתיב בהו. פעמים שלא היו בקיאין בפסוקים ה י י ו ר  ת
 וכן מצינו בסוף שור שנגח את הפרה >3״ק לף נה.) מפני
 מה לא נאמר בלברות הראשונות טוב כר א״ל על שאתה שואלני
 כו׳ שאיני יורע אס נאמר בהן טוב או לאו כלך אצל ר׳ תנחום כו׳
 ומיהו הכא תימה דמלאקשי ליה
 תרוייהו איש כתיכ כהו משמע לידע
 פסוקים ולא היה לו לתרץ אמר קרא
 ילבקו כיון לתרדיהו נמי ילבקו כתיב
 ובקונטרס פי׳ יפה וקמא נמי ילע
 לתרדיהו איש כתיב בהו ואמא לשנויי
 הא לקא בעי מאי משמע לשפיר
 משתמעי תרדיהו לאיירי בסיבת הבעל
 מלכתב בהו איש אלא למוקי תנא
 איש לקרא קמא ללרשא אחרינא
 וההוא לקאמר אמר קרא ילכקו לא
 משמע ליה מאיש מילי ללריש מילכקו
 וילכקו לקרא קמא לריש לדרשא
ו בה משמיה דרבי ט מ  אחרינא: ו
 יהושע בן קרחה. אומר ר״י לקרחה
 הוא רבי עקיבא שהיה קרח כלאיתא
 בפרק בתרא לבכורות (לף נח. ושם
 ל׳׳ה חוץ) לקאמר כן עזאי כל חכמי

 ישראל לומין לפני כקליפת השוס חוץ
 מן הקרח הזה והיה לו כן ששמו
 יהושע כלאמרינן בשכועוח (לף ו.)
 א״ל רבי יהושע בנו של רכי עקיכא
 לר״ע ואין נראה לרבינו תם לנהי
 לבן עזאי הוא לקאמר ליה הכי בלשון
 בליחותא תס ושלום שהיה להעלות לו
 שם על שוס קרחוח לגנאי הוא כמו
 עלה קרח (מלטס 3 3) וכפרק שואל
 (ש3ת לף קנ3.) לאמר ליה ההוא גוזאה
 לרבי יהושע מהכא לקרחינאה כמה
 הד כו׳ שהיה מגנה אותו על שהיה
 קרח ועול לאמרינן בפרק בתרא
 למגילה >לף כח.) שאל רבי את רבי
 יהושע בן קרמה במה הארכת ימים
 כוי א״ל רבי ברכני א״ל יהי רצון
 שמגיע למצי שנומי ואי קרמה הוא
 ר׳ עקיבא הלא לא נשא בת כלכא
 שבוע על שקבל עליו ללמול ואז היה
 כבר בן ארבעים שנה כלתניא (ספרי פ׳ הברכה) ארבעים שנה עסק
 בפרקמטיא וארבעים שנה למל וארבעים שנה לימל וכל ימיו ק״כ
 שנה ואפילו נולר ר׳ יהושע בנו מיל כשנשאה אכתי לא היה כי אס
 כן פ׳ כשנולל רבי לאמר בפרק בתרא לקילושין (לף עב:) על שלא
 מח רבי עקיבא נולל רבינו הקרוש ופחות ממאה וארבעים לא היה
 ר׳ יהושע כשבירך אח רבי לבפחות משבעים לא היה מברכו וכבר
 היה רבי בן ששים שנה ומה ברכה היא זו לברכו בעשר שנים ועול
 לסברא שלא מלל על שחזר ר׳ עקיבא מבי רב אחר כ״ל שנה א״כ
 כשהיה ר׳ יהושע בן ק׳ וארבעים כבר היה רבי בן פ״ל שהוא
 יומר מחצי ימיו ועול שפי׳ רבינו נסים במגלת ספרים שמצא בבראשית
 רבה לחוץ מן הקרח היה רבי אלעזר בן עזריה אלא אומר ר״ת
ה בחיי מורישיה (כ) ת  לקרחה הוא שם אלם כמו קרחי): מ
 דרשה יאיר. וא״ח רבן יורש בראוי נכסי אמו ובעל אינו יורש
 מנלן לכעל קולם לכן ד״ל כיון שהבעל אינו יורש מחמת קורבה
 אלא מחמח שאירוח שהן חשובין כבשר אחל אס כן כמו שהוא
 קולס לשאר קרובים כך הוא קולס לבן למאי לי האי ומאי לי האי:

 דרש

ה ט מ ה ל ט מ ב נחלה מ א תםו ל ו דך 1  תניא אי
ה אומר ת ב מדבר א  אחר בםיבת הבעל הכתו
 בסיבת הבעל או אינו אלא בםיבת הבז
ב נחלה לבני ישראל א תםו ל ו א אומר 2  כשהו
א בת הבן אמור ה ה הרי הסי ט ה אל מ ט מ  מ
ה ט מ ה ל ט מ ב נחלה מ ה אני מקיים ולא תםו  מ
ב מדבר דכולי  אחר בםיבת הבעל הכתו
ה אחר בסיבת ט מ ה ל ט מ הת מ  עלמא מי
מן אמר םי ( ע א מ ש ב מדבר מאי מ  הבעל הכתו
 רבה בר רב שילא אמר קרא איש תרוייהו
ב בהו אלא אמר רב נחמן בר יצחק  איש כתי
ב בהו דבמו תרוייהו ידבמו כתי י  אמר מרא 1
ת רב ו ט  אלא אמר רבא אמר קרא ידבקו מ
ה אחר ובן ט מ ה ל ט מ  אשי אמר אמר קרא מ
 לאו אחר הוא א״ר אבהו אמר ר׳ יוחנן אמר
ה דרבי  רבי ינאי אמר רבי ומטו בה משמי
ו נוטל נ י שא ל א לבע (  יהושע בן קרחה מנין ב
ת ב הוליד א ו שג ו  בראוי כבמוחזק שנאמר 3
לעד  יאיר ויהי לו עשרים ושלש ערים בארץ הג
ד מ ל ה לו לשגוב אלא מ  מנין ליאיר שלא הי
ה בחיי מורישיה ומתו ת מ ה ו ש  שנשא שגוב א
ר בן ואלעז  מורישיה וירשה יאיר ואומר 4
ה ת ויקברו וגו׳ מנין לפנחם שלא הי  אהרן מ
מתה ה ו ש ד שנשא אלעזר א מ ל  לו לאלעזר מ
 בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פנחם
תתא ה נםיב אי מא יאיר דהו  ומאי ואומר וכי תי
ד לומר ואלעזר בן ו ה (# וירתה תלמ ת מ  ו
ה חרמים ד ש ה ליה ב ל פ מא ת ת וכי תי  אהרן מ
יה לו וירשה בנו:  אמר קרא בנו נחלה הראו
ת ת ולא בנות אחו ו א בני אח נ ת ב ( ת: ג  ובני אחו

 למאי

 הניא אידך לא חםוב נחלה ממעה למעה אחר בסיבת הבטל הכתוב
 מדבר אחה אומר בסיבה הבעל או אינו אלא בסיבה הבן כשהוא
 אומר לא חשוב נחלה לבני ישראל ממעה אל מעה הרי סיבה הגן
 אמור הא מה אני מקיים ממעה למעה אחר בסיבה הבעל הכחוג

 מדבר. ומשמעות רורשין איכא
 בינייהו תנא לברייתא קמייתא פשיטא
 ליה לקרא בתרא להיינו ממטה
 למטה אתר בסיבת הבעל מיירי
 כלמפרש לקמיה מלכתיב ביה אמר
 והלכך מוקי לקמא בסיבת הבן לתרי
 קראי בסיבת הכעל למה לי וסכירא
 ליה להאי תנא כלאמרינן בעלמא
 (פסחים כל.) לכל היכא לאיכא למילרש

 ררשינן ולא מוקמינן בלאד יתירי ותנא
 בתרא לא סבירא ליה הך לרשא
 לאחר ללקמן ומוקי מסברא לקרא
 קמא בסיבת הבן לקריב ליה טפי
 מבעל ומתוך כך אייתר ליה קרא
 תניינא לסיבת הבעל. כן נראה בעיני
 ועיקר: דכולי עלמא מיהח. אפילו
 תנא לברייתא קמייתא סבירא ליה
 רהאי ממטה למטה אחר בסיבת הבעל
 מיירי: מאי משמע. לתנא קמא קבעי
 ליה לבשלמא לברייתא בתרייתא קרא
 קמא סבירא ליה בסיבת הבן משוס
 לקרוב לאמו טפי מבעל אייתר
 ממטה למטה אחר לסיבת הבעל ולאו
 ממשמעוחא מוקי ליה הכי אלא
 מייתורא אלא לת״ק לאמר להאי
 ממטה למטה אחר פשיטא ליה
 רבסיכפ הכעל מיירי ואיהו מגלי
 אאילך קרא לבסיבת הבן מיירי ממאי
 משמע ליה סיבת הבעל: אמר קרא
 איש. למשמע בעל כמו איש נעמי
 (רוח א) כלומר בסיבת הבעל קפיל
 קרא. סיפא להאי קרא לממטה למטה
 אחר כי איש בנחלתו ילכקו מטות
 בני ישראל כלומר הבעל בנחלחו
 ילבק ולא בנחלת שבט אחר: חרוייהו
 נמי איש כתיב בהו. לכתיב בקרא
 קמא ממטה אל מטה כי איש כנחלת

 מטה אבותיו ילבקו כני ישראל ואי איש משמע ליה סיכת הבעל
 תרדיהו נמי בסיבת הבעל ומיהו גס המתרץ היה יולע לבהאי קרא
 איש כתיב לזיל קרי בי רב הוא ואמאי לבעינן לעיל ממאי משמע
 להאי קרא ממטה למטה אחר בסיבת הבעל מיירי אתא איהו למימר
 לשפיר משמע לבסיבת הבעל מיירי להא כתיב ביה איש ותמה על
 עצמך למה גם הראשון אינו מלבר בסיבת הבעל כיון לכתיב ביה
 איש אלא מתוך שמיותר מוקי ליה בסיבת הבן וההוא איש לקרא
 קמא ללרשא בעלמא אתא וגם המקשה משיב תרדיהו נמי איש כתיב
 בהו ומה ראיח שיהא אחרון לוקא וקמא ללרשא אלרבה קמא לגופיה
 לסיבת הבעל ובתרא ללרשא ואכתי מאי משמע רבתרא בסיבח
 הבעל: ידבקו. אין לשון לבק אלא בין איש לאשה כלכתיב ודבק
 באשתו (בראשית 3) דכיון למפורש כל כך לכתיב ביה לשון לביקה
 ולאי בסיכת כעל מיירי ומהכא הוא להוה פשיטא ליה לתנא ואע״ג
 לבקרא קמא נמי ילבקו כתיב תיתי לדרשא בעלמא: מעות. משמע
 בעל ללביקת מטות על ילי בעל הוא: הרוייהו נמי מעוח כהיב בהו
 לא גרס: רב אשי אמר. הכי משמע קרא לא תסוב נחלה ממטה
 האשה למטה אחר שיירשנה בעלה אם תנשא לו שהוא אחר לגבה

 אבל אס מסבת הנחלה על ילי בנה שיורשה אינו אחר ממש לגבה ליורש כרעיה לאמיה הוא: בראוי. כגון שמתה אשתו ואח״כ מת
to אביה לנחלה זו ראויה לה אילו היתה קיימת מנין שלא יירש אלא קרוכיה מצל האכ או כנה יירשנה שהכן יורש את זקנו כלכתיב נבמלבר 
 ואס אין לו בת עיין עליה שבן הבת יורש אכיה: כבמוחזק. ירושה שהיא מותזקת כבר קורס מיתתה כגון שמת אכיה ואחר כך
 מתה היא ומנין שלא יירש לסל״א כיון לבעל קודם לבנה לירשה וה״נ כשמחה ואחר כך נפלה לה ירושה יקליס האב לבנו לק״ו
 הוא כיון לבמקוס בן הוא קולם ליטול במוחזק בראוי נמי הוא יורש ק״ו מבן שיורש בראוי: וירשה יאיר. ולא שגוב אביו לפי שאין
 הבעל נוטל בראד לאילו היה נוטל בראוי הוא היה יורשה ולא יאיר בנה שהאב קולס לבנו בירושת אשתו: דרשה יאיר. לאשחו: נחלה
 הראויה לו דרשה בנו. מאשר ניחן לו בהר אפרים [יהושע כל] קלייק למשמע שבאו ללין אלעזר ופנחס על עסק ירושה זו לפי שהיתה ראויה
 לאלעזר ונתנה בבית לין לפנחס בנו לפי שאין הבעל נוטל בראוי. ורכינו חננאל פירש ללייקינן מלכחיב בהאי קרא בנו וכי אילו כתב
 בגבעת פנחס ולא אמר בנו הלא ילוע שפנחס בן אלעזר הוא ומפני מה כתב בנו ללמל כי זו הגבעה היתה ראויה לאלעזר דרשה פנחס
 בנו לבנו מיעוט משמע כנו ולא הוא מכלל שהיתה ראויה לאלעזר והלכך ליכא למימר לנפלה ליה משלה חרמים שחלק פנחס לא היה
 ראוי לאלעזר כן כתוב בפירושי רבינו חננאל: ובני אחוח. יורשין אחי אמן: הנא בני אחוח ולא בנוח אחות. וכדמפרשינן לקמיה:

 למאי
 דמפרשי בני אחיות הכי בני אחיות נוחלין ממון אחי אמן משום דאשה יורשת אחיה ואין אחי האם יורש את בן אחותו דבשם שהאם אינה

 מםורת הש״ם

 א) י״ל שהוא שס אמורא,
 ב) [לקמן קנה: נייק מנ:],
 ג) [לקמן קנוי.], ד) ניעי׳ מיס׳
 שנת קנ ע׳׳א דייה ירינ״ק
 ותיס׳ נכורות נמ ע״א דייה
 חין ותוס׳ פסחים קינ. ד״ה

 ציה],

 תורה אור השלם
ה ממטה ל ח א י־.כב נ ל  1 ו
ר כי איש ח ה א ט מ  ל
ת בני  ?נחלתו ידברו מטו
 ישראל: במדבר לו ט
ה לבני ל ח ב נ ס לא ת  2 ו
ה כי ט ל מ ה א ט מ  ישראל מ
חלת מטה אבהי־  איש בנ

 ידבקו בני ישראל:
 במדבר לו ז
ת ;איר  3 ושגוב הוליד א
 ויהי לו עשרים ושלוש

 ערים בארץ הגלעד:
 דברי הימים א ב כב
ת ר בן אהרן מ  4 ואלעז
ו בגבעת פינחס ת  ויקברו א
 בנר אשר נתן לו בהר
 אפרים: יהושע כד לג

 הגהות הב״ח
 (6) נטי ומחה וירשה
 חלמוד לומר: (ב) תום' ד׳׳ה
 מתה נחיי מורישיה ומתו
 מורישיה דרשה יאיר יא׳׳ת
:  כיון לבן יירש נראד כנכסי

 מוםף רש״י
י ל בראו ט ו ו נ נ ל שאי ע ב  ל
. אין הנעל יורש ק ז ח ו מ ב  כ
 את אשתו נראד לנא לאחר
 מיחמה, כנמיחוק לה ניליס

 (ב״ק מנ:!.



 מסורת הש״ם

 א) [לקמן קטי.1, ב) סנהלרי!
 לל:, ג) שס ע״ש, ד) נס׳׳א
 נוסף: זמן, ס) ולאמר. רש״ל],

 תורה אור השלם
ת  1 ודזןה ביום ךזנחילו א
א ו ל ת אשר יהיה ל  בניו א
ה ב ו ה א ת בן ה ר א כ ב  יוכל ל
אה הבכר: ו ל פני בן השנ  ע
 דברים כא טז
ו ם לאבי  2 ןאם אין אחי
י ר א ש חלתו ל ת נ נתתם א  ו
ו ת ח פ ש מ  הקרב אליו מ
ה והיינה לבני ת  וירש א
ת משפט ק ה  ישראל ל

ת מ־שה: ד ין א ר צו ש א  כ
 במדבר כז יא

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״פ ל״ה ג׳ שנכנסו
 וכו׳ שכתנ נה כן מלרנ
 יהולה כצ׳׳ל ופינת ועול
 נמחק: (ב) דייה לא שנו וכו׳
א ל  אינן יכילין להיות ליינין ד
א ה א ת ר ל מ י מ ו ל נ  מצי
ה י א ר ה מ ל ו ד עה ג  שמי
 וההיא ראיה לילהו אינה:
 (נ) תוס׳ ל״ה מקיש וכו׳ לנני
 אחי האנ אף כאן אגנ

 חורפיה:

 מוסף רש״י
ת ו ל ח ל נ י פ ה מ ת  ואי א
לה. מפרש לה ואזיל  בלי
א דין מ ל  !:סנהדריו לד:ו. ד
. לניוס הרא ת ר מ א ת ק ו ל ח  נ
 צואת מפ לין פסוק ואין
 צריך עול לליינין ינלילה לא
 היי לין פסוק וצריך ליינין
 ואלו ששמעו צוואת המת
ת ק ו ח  יעילו בפניהם !ש0<. ל
. נפרשת נחלות לאיש ט פ ש  מ
 כי ימות וגו׳ כתינא >שס).
ת ו י ה  אורעה. נסתיימה, ל
 דין. למשמע הפלת נחלות
 דין קצינ הוא נשעת המיתה,
 הכל כמי שאמר המת יאין
 הדנר צריך דיינין אלא
 כל אחד מיירשיי יחזקיהו
 שומעי הצוואה נשלי !שם).
. בלשון עדוח ן  רצו כותבי
 יהיירשיס ינאי לנ״ד ינייד
 יעשו כפי הצוואה 1שם1. רצו
ן דין. השוחעין רשאי[  עושי
 ישליטין להיית מחזיקין כל
 אחד נשלו, הכל כמו ששמעו
ן ואין  ושם;. שנים כותבי
 עושין דין. למתחילתו לא

 נראי להיית לליינין !שם1.

 קיג: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 למאי הלכסא. ממעט להו הא ולאי יורשות אחי אמן שהרי הבת
 יורשת אמה ובמקום אמה עומלת לירש אחי אמה שהרי האשה
 יורשת את אחיה במקום שאין אח כללקמן בסמוך למקיש ירושה
 שניה לירושה ראשונה כר: לקדם. שיקרמו הבנים לבנות לירש את
 לוליהן דילפינן לקמן מירושה ראשונה
 להבן קולס לבת: ה״ג דתני רב
 שמואל כוי וירש אותה. הכי נמי
 הוה מצי למינקט ואם אין לו בת
 ונתתם את נחלתו לאתיו להיינו ירושה
 שניה אלא סיפא לכולהו נקט וכ״ש
 ירושה שניה ושלישית לסמיכי לירושה
 ראשונה. ירושה ראשונה הכתובה
 תחלה וקולמת לכל היורשין שהכן
 קולס לכל יורשין שכעולס: מקיש.
 לכתיב [כמלכי מ] ואס אין לו בת ואס אין לו
 אחים וכן כולם כר״ו מוסיף על ענין
 ראשון: אןז ירושה שניה. והוא הלין
 לעשירית לכן קולס לכח דאחין
 קודמין לאחות לירש כנכסי האח
 והאחות קודמת לאחי האב של מת
 ואחי האב קודמין לאחות האב ואתות
 האב קודמת לבני אחי האב ובני אחי
 האב קודמין לבנות אחי האב אחיותיהן
 אבל אס יש שני אחי האב ולזה בניס
 ולזה בנות אלו יורשין חלק אביהן
 ואלו יורשוח חלק אכיהן וכן הלכה: ביום הנחילו. הוה מצי למכתב
 בהנחילו: ביום אחה מפיל נחלוח. לקמיה מפרש לה: א״ל אביי
 כוי. סבור היה דהאי מפיל נחלות כלומר מת ביום מפילין הנחלוח
 ליורשין שאם מח ביום יירשו בניו נכסיו: דלמא דין נחלות קאמרה.
 שאין דנין אותן אלא ביום כשאר דיני ממונות דכתיב בהו (ירמיה כא)
 בית דוד דינו לבקר משפט דהא כל שאר נחלות נמי מיקרו משפט
 כדתניא דכתיב בסוף פרשת נחלות והיחה לבני ישראל לחוקת משפט
 מדקרי להו משפט ש׳ימ כל שאר נחלות נמי ביום ואי משום דכתיב!שמות יח1
 ושפטו את העם בכל עת הא אוקמיה רבא בסנהדרין בפרק אתד
 דיני ממונות (לף לל:< לגמר דין אכל תחלת דין כיוס דלהכי כתיב
 ביוס הנחילו והיינו דתנן 1שס לב.] דיני ממונות לנין ביוס וממרין אף בלילה:
 דתניא כוי. כלומר דהכי נמי אשכתן בברייתא אחריתי דמשר להו
 לכל נחלוח דין דסד״א חילוק נחלות הרי הוא כחלוקת שותפין כעלמא
 ולא חשיב דין קמ״ל ומיהו תרוייהו קראי צריכי ביום הנחילו איצטריך
 לתתלת דין דביוס ותוקת משפט אצטריך לרבדי כל שאר נחלוח
 דליהוו דין דהאי ביום הנחילו לא איירי אלא בבן היורש אביו לחוד:
 אורעה. לשון מאורע לשון ויקר מקרה (רות ב< כלומר נסתיימה

ם תני ד ק ל ת א ש ר רב ש מ א ( א א ת כ ל  למאי ה
נא וירש אל בר רב יצחק קמיה דרב הו  רב שמו
ה נה מ ש ירושה שניה לירושה ראשו י ק מ  ב

נה בן קודם לבת אף ירושה  ירושה ראשו
י רבה בר חנינא  שניה בן קודם לבת ״תנ
ת בניו ה ביום הנחילו א י ה ו  קמיה דרב נחמן 1
ה מפיל נחלות ת ה מפיל נחלות ואי א ת  ביום א
ב ביממא ה דשכי ת ע  בלילה א״ל אביי אלא מ
ב בליליא א דירתי ליה בניה מאן דשכי  הו
א דין נחלות קא מ ל ד  לא ירתי ליה בניה ג
ה לבני ישראל לחוקת ת י ה ו  אמרת דתניא 2
ט אורעה כל הפרשה כולה להיות דין פ ש  מ
ה ש ל ש ר רב יהודה י מ א ד  וכדרב יהודה ״
לה רצו כותבין ת החו  שנכנסו לבקר א
ם כותבין ואין עושין י נ ש  רצו עושין דין ה
א שנו אלא ביום ל א י ד ס  דין ואמר רב ח

 אבל

ירש אותה מקיש כוי. אע״ג דאיצטריך לכדאמר לעיל הכא לא  ו
ש ירושה שניה י ק  דריש אלא מוי״ו כדפירש בקונטרס: מ
 לראשונה. פי׳ בקונטרס ראשונה בן וכת דהך ירושה כתכ כירושה
 ברישא ומה בההיא בן קודם לבת אף בשניה דהיינו אחין קודמין

 לאחות לירש בנכסי האח ואין נראה
 לר״י דמשמעו הט דא״כ מירושה
 שניה לא שמעינן דכני אתות קודמין
 לבנוח אחות אלא נראה לר״י דירושה
 שניה היינו בן הבן ובת הבן בן הבת
 וכת הכת דהיקשא קאי אכל הנך
 דכתיבי כקרא והנך דרשינן להו לקמן
 (לף קטו.) מאין לו עיין עליו ומה
 שפירש נמי בקונטרס דאחות האב
 קודמין לבני אחי האב (נ) אגב
 חורפיה לא עיין בה דהא תנן(שם< כל
 הקודם לנחלה יוצאי יריכו קודמין:
ה כל הפרשה כולה להיות ע ר ו  א
 דין. פי׳ כקונטרס לענין
 זה שצריך שלשה לחלוקח נחלה כמו
 בדין וקשה לפירושו דא״כ אמאי
 מייתי דרב יהודה והא רב יהודה לא
 אייט בחלוקה אלא מיירי בדבר ששייך
 בו דין גמור ועוד דהוה ליה למימר
 חלוקת נחלות קא אמרת לא דין
 נחלות אלא מפר״י אורעה כל הפרשה

 כולה להיות דין לענין שעל כרחם של כניס נעשים דיינים אותם
 העומדים שם בשעת צואה ועושין דין ולא מצי האי למימר איני רוצה
 לדון לפניכם אלא לפני ב״ד הגדול או לפני ב׳יד חשוב שבעיט אלא
 על כרחו מקבל אותן בדיינין ולא מיירי במתנת שכיב מרע דהא לא
 הוו דבריו ככתובין וכמסורין אלא מדרבנן אלא מיירי כשנותן בקנין
 גמור במתנת כריא מעכשיו אס ימות וקרי לה נחלה לפי שהיא
 כעין נחלה שאינו קונה אלא לאחר מיתה ולר׳ יוחנן בן ברוקה אתי
 שפיר אפילו בלא קנין דאמר במתניתין (לקמן לף קל.) אס אמר על
 מי שראוי ליורשו דבריו קיימין מן התורה וא״ת הא דאמר פרק אחד
 דיני ממונות (סנהלרין לף לל:1 ור״מ דמקיש ריבים לנגעים מה נגעים
 ביום אף טביס ביום האי ביום הנחילו מאי עביד ליה מיבעי לכדתני
 רבה בר חנינא והשתא אי מיירי בדבר ששייך בו דין גמור הא שמעינן
 ליה מהיקשא דריביס לנגעים ואמאי איצטריך ביוס הנחילו ולפירוש
 הרשב״ס אתי שפיר דאיצטריך לחלוקה בעלמא ולא הייתי מצטך ביום
 דומיא דחלוקת שותפות בעלמא ואומר ר״י דלפי׳ נמי איצטריך דס״ד
 כיון דמשונה משאר דינין שדנין בעל כרחו ה״א דדנין אפילו בלילה:

 אבל
 להיות דין וצטך ג׳ וביום וילפינן נמי מינייהו לכל דיני ממונות להיות דנין תחלתן ביום כנחלות דכתיב בהו ביום הנחילו: וכדרב יהודה.
 אתא לאשמועינן רבה בר חנינא דצריך ג׳ לחלק נחלות כדין וביום: ג׳ שנכנסו לבקר אח החולה רצו כותבין כוי. נראה בעיני דדוקא נקט
 שנכנסו לבקר הלכך רצו יעידו רצו יהיו דיינים אכל אס נכנסו להעיד שזימנוס לשם והביאום לשמוע כדי להעיד הרי הס עדים ואין עד
 נעשה דיין דדמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים לקמן נקיל.] הואיל ומתחלה לא היו ראדן לדין דלילה לאוי) חחלת דין הוא וכ״ש הכא דאם באו
 לשם עדוח אין עד נעשה דיין וראיה לדבר בפ״ק דמכוח (לף ו.) דקחשיב להו רכי יוסי התם עדיס לפסול את השאר אס ראו עמהן אח
 המעשה והן פסולין לעדות ותשיב לה עדות שנמצא אתד מהן קרוב או פסול ותבטל עדות כולן ורבי פליג עליה ואמר מה יעשו שני אחין
 שראו באחד שהרג את הנפש ואמטנן בגמ׳ 1ש0] דרבי נמי מודה דהוו להו עדים כראיה כעלמא אס כאי לראות כדי להעיד דאמר רבא ט
 אמטנן להו למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו כלומר כשבאתה לראות את המעשה לאיזה דעת באתם לראות או להעיד אי אמרי לאסהודי
 אתינן נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ואי אמרי למיחזי אתינן מה יעשו שני אחין כו׳ ואמר רב נחמן התם הלכה כרבי וקי״ל [כתובות יג.] הלכה
 כרב נחמן בדיני נמצינו למדין שהבא לראות מעשה כדי להעיד חשבינן ליה עד ואפילו לפסול כל חטטו לבטל עדוחן אס הוא פסול וכל
 שכן היכא דזימנוהו לבוא לראות צוואת שכיכ מרע כדי להעיד דשוב אינו עושה דין. והדתנן בראש השנה (לף כה:) ראוהו ג׳ והס בית דין
 יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד התם הוא שלא באו מתחלה כדי לראותו על מנת להעיד דא״כ שוב אין היחיד יכול להיות דיין דאין
 עד נעשה טין אלא כשראוהו ממילא בלכתם בשוק או שהיו יושבין במקום אחד ומשם ראוהו וסייג מצאתי לדבט מתשובת רבינו שלמה
 זקני מ״כ שכתב בה כן>י» ועוד מדרב יהודה שמעינן דאין צריך לומר אתס עדי בשטב מרע דאמר רב יהודה ג׳ שנכנסו לבקר את החולה
 רצו כותכין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין ופירש רב תסדא לא אמרן אלא ביום אכל כלילה כותבין ואין עושין דין כיון דליליא
 לא חזי לדינא עדים הוא דשוינהו ואין עד נעשה דיין והאי ביום היכי דמי אי דאמר להו הוו עדים מי מצי למימר רצו עושין דין הא בהדיא
 סהדי שוינהו אלא לאו דלא אמר להו הוו עלי עדים וקתני רצו כותבין: רצו כותבין. את העדות כמו ששומעין מפי החולה היאך מנחיל
 נכסיו: רצו עושין דין. דהא שלשה נינהו ודנין ואומרים כך הדין שפלוני יטול חלק זה ופלוני חלק זה שדמיהן מכוונין כשוה וכותבין להס
 פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום ואע״ג דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום הא פרטנן בר״ה וכה:] לא תהא שמיעה גדולה
 מראיה וטון דהן רואין את החולה שמחלק נכסיו בפניהם הודאת בעל דין כמאה עדים דמי נב״מ ג:] ולצורך מה יעידו עדים כפניהם. והני מילי
 דאס רצו עושין דין דמשמע שאפילו החולה אינו יכול לחזור בו כגון מתנת שכיב מרע במקצת ודאיכא קנין דתו לא מצי הדר ביה
 כדאמרן לקמן בפרק מי שמת (לף קנא:) אבל בלא קנין כיון דיכול לחזור אין עושין דין כדמוכח לקמן [קיל.] שאין להן לדיינין לעשות דין
 בדבר שאפשר להבטל ואס דנו אין דיניהן דין דעדיין לא קנו עד שימות האב שמא יחזור בו: רצו עושין דין. אס לא כתבו אבל אס
 כתבו שוב אין עושין דין שהרי הכניסו עצמס בתורת עדות ואין עד נעשה דיין: לא שנו. הא דאסה רצו עושין דין אלא שנכנסו לבקר
 את החולה ביום דטון דשמעו מפי החולה הרי הועד כפניהן ולא תהא שמיעה גדולה מראיה רכולין היו לעשות דין כאותה שעה
 דיוס הוא וכיון דנתרצו להיות דיינין בדבר כששמעו את העדות מפי החולה יכולין לדון היום או למחר כבית דין ששמעו עדות
 ואחר כך הולטן לבתיהן ונושאין ונותנין בדבר ופוסקין את הדין כפי מה שעיניהם רואות אבל אס נכנסו לכקר אח החולה כלילה
 שבאותה שעה לא היו ראוין להיות דיינין ועדות שהועד בפניהם מפי החולה בלילה לא בפני בית דין הוא דבההיא שעתא אינן יכולין
 להיות דיינין (0 וההיא ראיה דידהו אינה כשמיעת ב״ד ששומעין עדות מפי עדים אלא הן עצמן עדים הס במה ששומעין מפי החולה:

 אפילו

 עין משפט
 נר מצוה

 יז א ב מיי׳ פ׳׳א מהלי
 נחלימ הלכה א סמג עשי!
 צו נווש״ע מ״מ סי׳ רעו

 שעיף ג ל:
ח ג ד ה ו מיי׳ פ״ג  י
 מהלכות סנהלרין הלכה
 ה י סמג שם טור ש״ע ת״מ

 סי׳ רנג ס״א:

 רבינו גרשום
 יורש את בנה תנא בני
 אחיות יורשין אחות אמן:
 קא בעי למאי הלכתא. קא
 תני ולא בנות אחיות וכי
 אם אין להם אחים אמאי
 לא ירית בנות: אמר רב
 ששת לקדם קתני. כלומר
 וראי יורשות בנות אחיות
 היכא דלית לה אחי אכל
 אם אית להו אחי הם
 קודמין לירש ולא בנות
 וכי היכי דגבי אמן הבנים
 קודמין לבנות הכי נמי גבי
 אחיות: וירש אותה מקיש
 ירושה שניה. דכל המאוחר
 מן קרובים שבפרשה שני
 הוא לגבי חבירו שלמעלה
 ממנו: מקיש שניה. דהיינו
 ירושה של שאר קרובים
 לירושה ראשונה דכת דאם
 יש לו בן שהבן קודם לבת:
 ודלמא דיני נחלות. אי אתה
 דן בלילה: אורעה כמו
 מאורע. כל הפרשה כולה
 של נחלות להיות דין וכדרב
 יהודה כוי והאי קרא כסוף
 פרשת נחלות כתיב: שלשה
 שנכנסו לבקר את החולה
 ולא נכנסו לא על שם עדי
 צוואה ולא להיות דיינין
 כי אם לבקר: רצו כותבין.
 עדות צואת אותו שכ״מ
 שחילק נכסיו ליורשין: רצו
 עושין דין. שאם נתן למי
 שלא היה ראוי לירש או
 שהניח להן אביהן ירושה
 ולא רצה אחד מהן לחלוק
 עם אחיו או לא נתן לבכור
 פי שנים כדין תורה יכולין
 לעשות כדין וכופין אותו
 עד שיחלוק דהואיל דגי
 נינהו עושין דין דגי דנין
 [דיני] ממונות: ב׳ כותבין.
 ומקבלי עדות נינהו ואין
 רשאין לדין דאין בית דין
 פחות מגי: לא שנו. דרצו
 כותבין רצו עושין דין: אלא
 באם שנכנסו לבקרו



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פייה מהל׳ עלית  י
 הלכה ח סמג עשי! קט
 טיש־׳ע ח׳׳מ סי׳ ז סעיף ה:
 כ ב מיי׳ פייה מהלכיי!
 מנירה הלכה י סמג עשץ
 פג טוש״ע מ״מ סי׳ קכה

 סעיף י:

 רבינו גרשום
 ביום אבל כלילה אפי׳
 שלשה כותבין. משום
 עדות: ואין עושין דין. דאין
 דין נוהג בלילה כדגרסינן
 בסנהדרין דיני ממונות דנין
 ביום וגומרין אף בלילה
 אבל אין מתחילין בלילה
 דכתיב והיה ביום הנחילו
 את בניו הא כיצד יום
 לתחלת דין לילה לגמר
 דין: מאי טעמא. כשנכנסו
 בלילה אין עושין דין. משום
 דהוו עדים ואין עד נעשה
 דיין: אין ה״נ קאמינא דין
 נחלות: איתמר קנין. שקני
 משכיב מרע או מיד אחר
 אם רצה לחזור מאותו קנין
 עד אימתי יכול לחזור:
 רבה אמר כל זמן שיושבין.
 אע״פ שאין עוסקין באזתו
 ענין: רב יוסף אמר כל זמן
 שעוםקין באותו ענין אע״פ
 שאץ יושבין: ואי םלקא
 דעתך כל זמן שיושבין
 יכול לחזור אם כן אמאי
 אם רצו עושץ דין מיד
 לאלתר כשצווה ומורידין
 כל אחד לירושתו וליחוש
 דלמא הדר ביה אותו שכיב
 מרע מצואתו עד שהן
 יושבין א) ודברי שכיב מרע
 אין צריכין קנין וחשוב
 כקנין דככתובין וכמסורין
 דמי כל זמן שקנין חוזר
 יכול הוא נמי לחזור בו אלא
 הואיל דכל זמן דעסוקין
 באותו ענץ לא הדר ביה
 תו לא מצי הדר בי־ הואיל
 דסלקי מההוא ענינא: אלא
 מאי אית לך למימר.
 לרב יוסף דמצי למיעבד
 דין משום דכבר סליק

 א) אילי צ׳׳ל ואף שלנרי שנ״מ
 וכי׳ וננחוכין ונמסורין למו
 מ״מ נל זמן שקנין תיור וכוי.

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סיד.
ל כלילה אפילו שלשה כותכין ואין עושין דין. לההיא ראייה ב  א
 כמו עלות ואין מקבלין עדות בלילה כלמוכח פרק ראוהו
 כית לין >ר״ה לף כה: ושס< לקכלת עלות כתחלת לין והיום דראוי
 לקבלת עלות יכולין ללון על פי ראיית יום ללא תהא שמיעה גלולה
 מראייה ולא כמו שפירש הקונטרס
 דאמר קכלו עדות שהעידו לפניהם
 בלילה דנין למתר ע״פ אומו עדות
 ואין צריכין לתזור ולהעיד בפניהם
 כיוס ומה שפירש הקונטרס דוקא
 שנכנסו לבקר אבל הזמינוס להעיד
 שוכ אין יכולין לדון אפילו יעידו
 אחרים דהוו להו עדים ואין עד
 נעשה דיין והביא ראיה מפ״ק דמכומ
 (לף י.) דרבי יוסי סבר נמצא אחד
 מהן קרוכ או פסול עדוח כולן בטלה
 ולרכי נמי ט אמרי לאסהודי אמינא
 עדומן בטלה ופסיק רב נממן
 דהלכמא כוומיה דרבי וקיימא לן כרב
 נממן בדיני וההיא דר״ה דמושיכין
 ממבריהן אצל הימיד איירי שלא
 הלכו מתמלה ע״מ לראומ דא״כ אין שוכ הימיד יכול להיומ דיין והביא
 ראיה נמי מתשובת רש״י זצ״ל שהיה מדקדק מכאן שאין צריך לומר
 אתס עדי דאי אמר להו ליהוי עלי סהדי אמאי רצו עושין דין הא
 כהטא שרנהו סהדי ואע״פ שפ״ה שיכול להיות דיין כשראו בלילה
 כיון שיש עדים מעידים בפניו כשמתכוין להעיד גרע טפי ואין
 להקשות ט פטך בפ׳ ראוהו ב״ד «־״ה לף כה:) מושיכין ממבריהן
 לוקמו בדוכתייהו וליקדשו דלא תהא שמיעה גדולה מראייה אמאי
 לא משני כגון שנתכוונו להעיד דאין יכולים להיות דיינין דהא אי
 נמכוונו לא היה הימיד נעשה דיין ומיהו אין נראה פי׳ דטעס דאין
 עד נעשה טין הוי או משוס דהויא עדומ שאי אמה יכול להזימה
 דטון שהן עצמן עדים ודיינין לא יקבלו הזמה על עצמן או משום
 דבעינן ועמדו שני האנשים אלו העדים לפני ה׳ אלו דיינין אבל
 העדים עצמן אין מוזטן ויושבין ודנין ומהני טעמי אין לפסול
 המתכוין להעיד אלא דוקא עד המעיד ומההיא דמכומ שהביא אין
 ראיה דהתס גזירת הכתוב הוא דמקיש ג׳ לשנים דאפילו הן מאה
 אם נמצא אתד מהן קרוכ או פסול עדותן כטלה ועוד קשה לר״י
 לפירושו דמדמה אין עד נעשה דיין לנמצא אחד מהן קרוב או פסול
 א״כ לרבי יוסי דאית ליה דבראייה בעלמא כלא כוונת עדות נמצא
 אחד מהן קרוב או פסול עדותן כטלה כמו כן לא יעשה שוב דיין
 א״כ לית ליה שלא תהא שמיעה גדולה מראייה והשחא בר״ה פריך
 בפשיטות ולא תהא שמיעה גדולה מראייה ומשמע דליכא מאן דפליג
 ועוד קשה דרב יהודה אדרב יהודה דרב יהודה פסיק כמכות >לף ו.)
 כרבי יוסי דבראייה בעלמא נעשה עד ואין עד נעשה ליין נ< וא״ת
 היכי קאמר רב יהודה רצו עושין דין הלא נעשו עדים אע״פ
 שלא נתכוונו אלא ודאי אומר ר״י דאין לדמותו ועוד אומר ר״י
 דהתס נמי בכוונה לחודה שנתכוונו להעיד בשעת ראייה לא היתה
 עדותן בטלה אלא כשהעידו אח״כ בכ״ד דאי לא תימא הכי אין לך
 גט כשר כשנותנין בפני קרובין או קדושין אם נתכוונו להעיד והא
 דקאמר ומה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש אע״פ
 שאין עדותן בטלה אלא כשמעידין בפני ב״ד מ״מ פעמים שאין האח
 זה יודע שכבר העיד אתיו ומעיד ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם
 דבראייה בעלמא בלא העדאה נפסלין כשנמצא אחד מהם קרוב או
 פסול מדפריך הרוג יציל נרבע יציל הורג ורובע יצילו אבל לפי
 המסקנא דבעי למימר ומסיק רבא אמר קרא יקום דבר כמקיימי
 דבר הכתוב מדבר דהיינו עדים שהדבר מחקייס על ידיהן אין נפסלין
ן עד נעשה דיק. היינו עד  עד שיעידו בבית דין ויקיימו דבר: ואי
 המעיד כדפרישית ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין

ה בותבין ואין עושין ש ל  אבל בלילה אפילו ש
ד ן ע י א ו א > א דהוו להו עדים א מ ע  דין מאי ט
נא: עשה דיין אמר ליה אין הכי נמי קאמי  נ
ד אימתי חוזר רבה אמר כל  איתמר קנין ע
ל זמן שעוםקין כ  זמן שיושבין רב יוסף אמר ב
 באותו ענין אמר רב יוסף כוותי דידי מםתברא
ת ה שנכנסו לבקר א ש ל  דאמר רב יהודה ש
לה רצו כותבין רצו עושין דין ואי םלקא  החו
ך כל זמן שיושבין ליחוש דלמא הדר ת ע  ד
א קמיה ת ע מ ש תה ל  ביה אמר רב אשי אמרי
א ולרב יוסף מי ניחא וליחוש דלמא  דרב כהנ
 הדר ביה אלא מאי אית לך למימר דיםליקו

 מענינא

 אפילו הן שלשה כוסגין ואין עושין דין. לממר אפילו לא כתכו אלא
 אס כן יכואו אמטם דעידו כפניהם כדאמר בראש השנה [כה:] ראוהו
 שלשה והן בימ דין יושיבו ממבטהס אצל הימיד אמד מהשלשה
 דעידו השנים בפניהן דאמרו השלשה מקודש ופרטנן המם ולוקמו

 כדוכמייהו וליקדשו ומוקמינן כשראוהו
 כלילה הלכך הן עצמן אינם יכולין
 לקדש לממר שהט בלילה עדים היו
 ולא דיינין ולממר אין עד הרואה
 בדבר נעשה דיין על פי עדות עצמו
 אלא אס כן יעיד אתר בפניו דהשתא
 אינו עושה הדין על פי עדות עצמו
 והלכך אחד מן השלשה שראו החדש
 כשמושיבין שנים אצלו להיות דיינין
 ושנים הרואין מעידין בפניהם יכול
 הוא להיות טין אע״פ שראוהו בלילה
 עמהן שהט ע״פ עדות אחטס
 שמעידין לפניו הוא דן את הדין ולא
 על פי ראיית עצמו דאין לנו לפסול
 טינין בשביל שראו בדבר כל זמן
 שלא העידו אלא שהוא עצמו לא ידון

 את הדין על פי ראיית עצמו דאין עד נעשה דיין וכגון שראה בשעה
 דאינו יכול להיות דיין אבל אס ביום ראה דבההיא שעתא מצי לדון
 את הטן דלא תהא שמיעה גדולה מראייה מה לי אם ידון עכשיו
 מה לי אס ידון למחר. והכא נמי מהאי טעמא משוס דהוו להו עדים
 בראיית הלילה דלא מצי למימר לא תהא שמיעה גדולה מראייה
 דההיא ראייה לא חשבינן לה כעדות שהועד בפניהן אלא היכא
 דראו בשעה שיכולין לעשות הדין אבל היכא דראו בשעה שאין
 יכולין להיוח דיינין כגון בלילה ההיא ראייה ראייח עדיס היא שרואין
 בדבר ולא ראיית דיינין היא והלכך ע״ס ראייתן דהיינו כאילו הס
 עדים אין יכולין הן עצמן להיות דיינים על פי ראיית עצמן דאין עד
 נעשה דיין. ומיהו ב״ד שהעידו לפניהם עדות כלילה עדות גמורה
 היא ויכולין ללון למחר ביום אבל ראייה לילהו שרואין בלילה לא
 חשכינן כאילו הועל לפניהם בלילה לטון ללא חזו בההיא שעחא
 ללינא ראייה לילהו אינה כשמיעה ממש ששמעו מפי עלים כלילה
 אלא הן עצמן נעשו עלים ושוב לא יהו ליינין בעלות עצמן אא״כ
 יעידו אחטס בפניהם והכי הלכתא וט הא סוגיא אשכחן בב״ק בפ׳
 החובל >לף צ0 גבי התוקע לתבירו: ואין עד נעשה דיין. המעיד על
 הדבר אין נעשה עוד דיין באותו דבר וגס אס ראה את הדבר
 ונעשה עד אין נעשה עליה עוד דיין בעדות עצמו אלא אס כן מעידין
 אחטס בפניו. ונראה כעיני דגזירת הכתוב היא דכתיב נלנריס יטז ועמדו שני
 האנשים וגו׳ בעדים הכתוב מדבר (שבועוח לף ל.) לפני ה׳ היינו
 לפני הדיינין אשמועינן קרא דצטך להעיד שנים לפני הדיינין אבל
 העדים אינן חוזטן ויושבין ודנין: ה״ג קנין עד אימהי יכול לחזור.
 וכ״כ בפירושי רטנו חננאל. ובין מתנת בטא וכין מתנת שכיב מרע
 במקצת דאית ביה קנין מיירי. וקבעי עד אימתי יכול לחזור בו מקנינו
 ולבטלו דהא לא גמר ומקני מיד אלא לדעת לקיים לו תנאים שיפרש
 אחט כן או אס ירצה לחזור בו מיד שיוכל לתזור דקים להו לרבנן
 דאדעתא דהט מקני איניש שיחן לכו אחרי כן וידע אם אפשר לו
 כקנין זה לעשותו קנין גמור: כל זמן שיושבין. דאדעתא דהכי מקני
 ליה ע״מ שאס לא יחזור בו באותו מעמד אבל אס יחזור כו יכטל:
 באותו מנין. של אותה מתנה: שלשה שנכנסו כוי. במתנת שטב מרע
 במקצת ובקנין מייט דאינו יכול לחזור בו: ליחוש דלמא הדר ביה.
 ואמאי קאמר רצו עושין דין דמשמע באותו מעמד אע״פ שעדיין יושבין
 עושין דין גמור ואמאי הא טון דיכול לחזור בו ויבטל הדין לא הד דין:
 אמריחה לשמעתא כוי. נחווכחתי בדבר לפניו והקשיחי לו: יא) ולרכ
 יוסן» מי ניחא כוי. והט גרסינן אמריחה לשמעחא יןמיה דרב כהנא:

 מענינא
0 וכפ״כ דכתובות (לף כא: ישסו ורבי עקיבא דאמר בהחובל (ב״י, דף צ: ושס< כולן עדים הן ואפילו עד הרואה  כדמוכח כפ״ק דגיטין >לף ה
 אין נעשה ליין היינו לוקא בליני נפשוח כלמוכח בפ׳ ראוהו ב״ד מ״׳ה ט.) דמפרש טעמא כיון דחזו דקטל חו לא מצו חזו ליה בזכותיה ואס
 תאמר ג)(דבפרק קמא) למכות >לף י3. ושם) מפרש טעמא אחרינא לקאמר ר׳ עקיכא מנין לסנהלרין שראו כו׳ שאין ממיתין אותו על
 שיעמוד בב״ד שנאמר עד עמדו לפני העדה למשפט עד שיעמוד בב״ד אחר ד״ל דההיא דרשא דמכות עיקר וההיא דר״ה (לף כי. ושס< לא

 קאמר אלא דמההיא טעם לא גמרינן שאר דינים מהתם דדוקא בדיני נפשות אין עד הרואה נעשה דיין משוס והצילו העדה:
ש דלמא הדר ביה. קשה לר״י דא״כ כל מתנת שכיב מרע ככולה או מצוה מחמת מיתה ניחוש דלמא הדר ביה וכי תימא הכי נמי וצריך חו י  נ
 עדיס שלא חזר בו עד שמת דהא בסוף פ״ק דב״מ (לף יט:< אמר קמא ובתרא בתרא קני קמא לא קני משמע ואי ליכא בתרא קמא

 קני

 מםורת הש״ם

 א) ר״ה נו. גיטין ה: נחיניח
 נא: נייק 5: סנהלרין לל:,
 ב) נ׳׳איא״נ,ג)[צ׳׳ללגפ״נ],

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ס ל׳׳ה אמריתה
 יני׳ יהקשיתי לו הס״ל ואחר
תה ג אמרי ״ ה ן מ״ה ו  נ
ה דרב י מ א ק ת ע מ ש  ל
יחא לרב יוסף מי נ א ו  כהנ

 מוסף רש״י
לה. שאיני ראד ל בלי כ  א
 ללון נימנץ יאין עישי! לין
 אפילו למחר, שממחילחן לא
 נראו לישנ לשס לין !סנהדרין



 מםורת הש״ם

 א) לקמן קמנ:, ג) ולקמן
 קנט:1, ג) ושם], ד) ןנמלבר
 לי], ס) [לפנינו לקמן קמג. לא
 מצינו שהשינ רכייסף כלים על
 קישיית אניי ע״ ש יצריך
 לפנים], י) ווע׳ תיש׳ מנחית
 לכ. ל״ה מנעל ונחיססות
 מנילה כט: ל״ה יהלכתא
 יכרו, 1) וע״ש נחיס׳ ר״ה

 לאחר], ח) ולעיל קי;.],

 תורה אור השלם
ה ל ח ת ירשת נ בל ב  1 ו
ד ח א ת בני ישךאל ל  ממטו
ה ה אבי ט ת מ ת פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל  תהי
חלת  בני ישראל איש נ
 אבתיו: במדבר לו ח

 גליון הש״ס
ד י  ״שביים ד״ה משום רי״ נ
 שטעו; משום דלא היה רני
 םיבהק. עי׳ רש״י חולין קיג
 ע״3 ל״ה הא לרגיה:
ם׳ ר״ה אף כי׳ שלא יהיו  תו
 נכסיו הםק־ עי׳ נר׳׳ש פ״י
 משנה ט׳ לשניעיח יעי׳ נפ״י
 נחינוח יא ע״א נתיל״ה

 מטנילין:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ והאיש את אשתו
ת הא קא ש ר רב ש מ  א
 משמע לן: (ב) שפ ר׳ יהולה
 בר׳ שמעון: (ג) ישב״ם
 ל״ה אין הבן יירש את
 אמו נקנר: (ד) ד״ה משים
 יני׳ אמר ר׳ ינאי. נ״נ לעיל
 נלף קינ ע״א: (ה) ־.וסי
 ל׳יה יהלנתא ני׳ לרנ ייסף
א הד  איעקרא תלמיליה ל
 שינר: (ו) דייה מה יני׳
י לינא  להא לימיא דהכ
א ליתא: (1) נא״ד ה  יני׳ ד
 ואם נפרש בירושת הנעל:
א ה  (ח) בא״ד אין נראה ד
ר נהנא: (ט) בא״ד מ  א
ו צרכ  שאינן ממורישי אשה הו

 לפסיק אחר נצי׳ל:

 היד: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 מטנינא לטנינא. שפסקו מאותו ענין ודברו בעניניס ובמעשים
 אחרים ואז אם רצו עושין דין אבל כל זמן שעסוקין באותו ענין אין
 עושין דין: והלכחא כווהיה דרכ יישן* נשרה. בפ׳׳ק (לעיל לף י3:< אמר
 רב יוסף מצי אמר ליה מעלינא לן כנכסי דבר מריון: טנין. הא
 דאמרן: ומתצה. לקמן במי שמת
 >לף קמג.) ההוא דאמר לדביתהו נכסי ליך
 ולבריך אמר רב יוסף קנאי פלגא
 דדריש והיתה לאהרן ולבניו [ויקרא כל]
 מחצה לאהרן ומחצה לבניו: האשה
 את כנה למה לי. למיתנא מנחלת
 ולא נוחלת היינו רישא דקתני האיש
 את אמו נוחל ולא מנחיל והאשה
 את כעלה נמי דקתני מנחלת ולא
 נוחלת היינו נמי רישא האיש את
 אשתו נוחל ולא מנחיל וכן אחי האם
 דקתני דמנחילין לנכדס בני אחותס
 ולא מחלין היינו נמי רישא דקתני
 בני אחות של איש נוחלין דודיהן ולא
 מנחילין. ולמאן דתני נמי במתניתין
 בני אחיות הך סיפא נמי היינו בני
 אחיות דכי היט דהאיש נוחל את
 דודו ואינו מנחיל ה״נ נוחל את דודתו
 ואינו מנחיל: ה׳יג הא קא משמט לן
 דהאשה כוי ולא גרסינן אלא. כלומר להט תנא ככא יתירה לאקושי
 האשה את בנה להאשה את בעלה דבאותו ענין שהאשה מנחלת
 לבעלה מנתלת נמי לבנה: מה האשה אס בטלה. אינה מנחלת לו
 בראוי לה לאחר מיתתה אלא במוחזק כדאמרן לעיל נקיג.] וילפינן מקראי
 דאין הבעל יורש את אשחו בנחלה הבאה לה ממורישיה כשהיא
 בקבר אלא או בנה או בתה יורשה ואם אין לה בן הקרוב למורישה
 יותר קודם: אן) האשה אה בנה. אינה מנחלת לו בראוי לו לאחר
 מיתתו כדי שינחיל הוא לקרוביו שמצד אביו ולא מצד אמו כגון שאס
 מת הבן ואח׳׳כ מתה אמו אין זה הכן שהוא כבר מת ונתון בקבר
 מקודם מיתת אמו יורש עתה את אמו להנחיל את אחיו מאביו אלא
 יורשי אביה יורשין אותה. וסברא הוא דכיון דמת בנה מקמי דידה
 פקע לו כחו בירושת אמו ומיהו להט איצטריך לאשמועינן דלא ירית
 כשהוא בקבר את אמו דס״ד אמינא לא תסוב תרי זימני כתיב נבמלבר לו]
 ותרוייהו בסבת הבן חד להיכא דמתה אמו מקמיה דירית לה ואידך
 לאשמועינן דאפילו היכא דמית איהו ברישא ומתה היא אחריו
 דהוסבה נחלה לאביו או לקרוכיו מן האכ קמ״ל משנה יתירה דלא ירית
 כראוי וקראי לכדדרשינהו לעיל נקיב:1. והאי דקתני אחי האס דלא צריך אגב
 גררא דהנך נקט ליה. והאי דקתני ברישא האב את הבנים והבנים
 את האכ והוה מצינו למשמע סיפא מרישא מיהו טון דמיתני ליה
 בתרוייהו נוחלין ומנחילין קתני להו דכל נוחלין ומנחילין קחשיב
 אבל הך בבא דמנחילין ולא נוחלין כולה מיותרת היא שהרי כבר
 נשנית בבח נוחלין ולא מנחילין: «) יורש את אמו בקבר. דמי
 לההוא בקבר דלעיל שכשהאשה בקבר אינה יורשת אביה כדי להנחיל
 לבעלה והכא נמי כשהבן בקבר אינו יורש את אמו כדי להנחיל
 לאמין מן האב: משום רבי יהודה ברבי שמטון. 8משוס דלא היה רבו
 מובהק קאמר משוס שלא הורגל ד יומנן לומר דברים משמו של ר׳
 יהודה בד שמעון אבל מרבו יאמר אמר ר׳ יוחנן אמר ר׳ ינאי (י):
 דבר תורה. כלומר מן הפסוק יש ללמוד: האג יורש את בנו. וה״ה
 לבתו כדילפינן בריש פירקין [קט.]: יורשס אס בנה. וה״ה לבתה במקום
 שאין האב אבל אס אביו קייס הוא קודם דלהט מיהא אהני
 משפחח אב שקרויה משפחה [קט:] להקטס שאר האב לשאר האס:
 מטות. וכל בת יורשמ נמלה ממטותי) וביורשת שני מטות אוקימנה [קיא.]:

 איתיביה

 מענינא לענינא ה״נ דקמו והדר יתיבו
ה ענין ד ש הלבתא כוותיה דרב יוסף ב ו ׳ 6 

א תו למה ה וכו׳: ה ת בנ ה א ש א  ומחצה: ה
ת אמו והאיש א ליה רישא האיש א א תנ  לי ה
ת ה א ש א ע לן ר מ ש א קא מ ) ה א ) ו ת ש ת א  א
ה ש ה א ת בעלה מ ה א ש א  בנה דומיא ד
ת אשתו ל יורש א ן הבע י א א ( ת בעלה נ  א
ן הבן יורש י א : ( ת בנה ג ה א ש  בקבר אף א
ב אמר א ת אמו בקבר להנחיל לאחין מן ה  א
ן ם רבי יהודה «< בן ר׳ שמעו  רבי יוחנן משו
ת בנו ואשה יורשת ב יורש א א  דבר תורה ה
ם א ה ה ט ת מקיש מ ו ט מ ת בנה שנאמר 1  א
ת בנו ב אב יורש א א ה ה ט ה מ ב מ א ה ה ט מ  ל
ת בנה ה יורשת א ש ם א א ה ה ט  אף מ

 איהיביה

 קני קמא ואע״ג דלא ידעינן אי הדר ביה ואמר נמי דייתיקי מבטלת
 דיימיקי ומיהו כקונטרס פי׳ דהט פריך טון דיכול למזור ויבטל הדין
 לא הוי דין ואע״ג דלא חזר חיישינן שמא ימזור ואין נראה לר״י דא״כ
 הוה ליה למיפרך והא מצי הדר כיה ונראה לפרש דאמאי עושיס דין

 ניחוש שמא יחזור והוי כמו אטרוחי
 בי טנא בכדי:

א כוותיה דרג יוסף ת ב ל ה  ו
 בשדה ענין ומחצה.
 אע״ג דבמחצה ליכא מאן דפליג עליה
 דרב יוסף מ״מ הוצרך לפסוק הלכה
 כמותו משוס דאביי מקשי עלה
 ואע״ג דשני ליה מ רב יוסף שפיר
 סלקא דעתך משוס דרב יוסף (י)
 אעיקר תלמודיה ולא הד שינוי דידיה
 עיקר קמ״ל ומכאן אין להוכימ דהלכתא
 כרבה לגבי רב יוסף בכולי גמרא
 שהרי כאן פוסק אפילו בדבר דלא
 מלק עליה רבה דמסתברא דלא אמי
 למימר אין הלכה כמומו בכל מה
 שדבר בגמ׳ אלא במכילמין דהנך ג׳
 איתנהו במטלמין אבל יש ראיה
 מפרק מי שאחזו (גיטין לף על:<
 דקאמר והא קי״ל הלכחא כרבה 0

 ובהא אין הלכה כרשב״ג ומדלא קאמר והא קי״ל כהאי הלכחא
 כרבה כדקאמר גבי רבן שמעון בן גמליאל משמע דבכולי גמרא
 הלכחא כרבה ובההיא דטש הכונס (ב״ק לף נו: ושם) דפליגי רבה
 ורב יוסף בשומר אבידה אומר ר״י דהלכה כרכה דהוי שומר חנם

 ולא כמו שפוסקין כרב יוסף ושם (ל״ה בההיא) פירשנו:
ה אשה את בעלה אין הבעל יורשה בקבר. פ״ה אינו מיושב  מ
 דמפרש בקבר אאשחו קאי דאין הבעל יורשה אס נפלו לה
 נכסים כשהיא בקבר דהא דומיא (י) דזה ליכא לפרושי אף אשה
 את בנה אין הבן יורש את אמו כשהיא בקבר והא ליתא שהרי הבן
 יורש את אמו כשהיא בקבר כשממה במיי מורישה כדאמר לעיל
 ולקמן נמי מרבינן בן הבת ואס נפרש (י) יורש הכעל כשהוא בקבר
 אין יורש את אשתו להנחיל לאחיו הוה אתי שפיר דאף האשה אין הבן
 יורש את אמו כשהוא בקבר להנחיל לאתיו מן האב אבל תימה דאמאי
 פשיטא ליה בבעל טפי מבבן דמה שפי׳ ריב״ס דלכך פשיטא ליה
 בבעל משום דשאירות פקע ליה על ידי מיתה כמו ע״י גירושין אין
 נראה יי״ דאמר בהבא על יבמתו (יבמות לף נה:)״ דלאחר מיתה
 נמי מיקריא שארו ואומר ר״י דהיינו טעמא משוס דאין אדם יורש
 בקבר להנחיל לקרובין אלא ע״י משמוש נפקא לן לקמן מובן אין
 לו דהיינו הנהו דיורשין מחמת קורבה אבל בעל דלא יריח מחמת
 קורבה לא אשכחת משמוש וקשה לרשב״א דא״כ אמאי איצטריך
 קרא לעילח) דאין הבעל יורש אשחו בראוי עד דיליף מפנחס תיפוק
 ליה משוס דלא אשכח משמוש בירושה הכאה מכח שאירות ונראה
 לו שזהו סברתו של רשב״ס מקט יורש אשתו כשהאשה בקבר דודאי
 כשהבעל בקבר הוה ליה למימר והא דלא פירש הכי שסובר דהיא
 גופה לא נפקא לן אלא ממאי דאשכח שאינו יורש את אשתו כשהאשה
 בקבר כדילפינן לעיל מקרא דפנחס דנהי דלא מבטל שאירות לגמרי
 כדאמר ביבמות מ״מ מכח שאירוח בקבר אשכחן דאינו יורש הלכך
 אין לו לבעל לירש כשהוא עצמו בקבר וה״נ בן אע״ג דיורש
 אמו כשהיא בקבר מואין לו כתיב מ״מ אינו יורשה כשהוא בקבר
 להנמיל לאמין מן האב דיליף מבעל ובסוף פ׳ מי שמת (לקמן לף קנט:)
 יליף לה מקרא אמרינא נאמר סיבה בבן ונאמר סיבה בבעל כו׳
 וכופר האשה דלא ירית בעל נפקא לן מקרא אחרינא בפרק שור
 שנגח ארבעה וחמשה (ב״ק לף מב0 ומפרש התם טעמא לפי שהוא

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״א מהל׳  כ
 נחלוח הלנה ינ סמג
 עשין צו טיש״ע אה״ע סי׳ 5

 סעיף א:
כ ב מיי׳ שס הלנה יג  כ
 ועי׳ נהשגוח ונמגיל
 משנה סמג שס טיש׳׳ע ח״מ

 סי׳ רעי סעיף ה:

 רבינו גרשום
 מאותו ענין ולא הדר בו
 והתחיל לדבר מענין אחר
 ומשום הכי עושין דין.
 שוב הכי נמי לרבה משום
 הכי עושין דין רקמו כבר
 אחר שצוה ולא הדר ביה
 והדר יתבי ועשו דין משום
 הכי לא מצי למיהדר ביה:
 והלכתא כוותיה דרב יוסף.
 בהנ׳ ג׳ הלכות א) דאיירינן
 בפ-רקא קמא דמעלינן ל״
 כנכסי דבר מדיון וענין
 דהכא דאמר רב יוסף כל
 זמן שעוסקין באותו ענין
 ומחצה כדאמרי׳ באידך
 פירקין מי שמת ההוא
 דאמר לה לדביתהו נכסי לך
 ולבנך אמר ר׳ יוסף קנאי
 איתתא פלגא דדרש קרא
 דכתי׳ והיתה לאהרן ולבניו
 זכה מחצה לאהרן ומחצה
 לבניו: פיט׳ האשה את
 בנה והאשה את בעלה ואחי
 האם מנתילין ממונם האשה
 לבעלה והאשה לבנה ואחי
 האם לבני אחותו ואינם
 נוחלין את ממונם: האשה
 את בנה מורישה ממונה
 לבנה ואינה יורשת ממון
 של בנה היינו דקתני
 ברישא דמתני׳ האיש את
 אמו נוחל ואינן מנחילין
 ותרתי זימני ל״ל והאשה
 את בעלה מורשת ממונה
 לבעלה ואינה יורשת היינו
 דקתני ברישא האיש את
 אשתו נוחל ולא מנחיל
 ואחי האם מורישץ ממון
 לבני אחות היינו דקתני
 ובני אחות נוחלין ולא
 מנחילין דמה לי אחי האם
 ומה ל׳ אחות האם ותרתי
 זימנא ל״ל: אין הבעל יורש
 את אשתו בקבר. דלאחר
 מיתת אשתו אם נפלה לה
 ירושה אין הבעל יורש
 אותה ירושה כי אם הבנים
 לפי שאינו נוטל בראוי
 כבמוחזק: אף אשה את
 בנה אין הבן יורש את
 אמו בקבר. שאם נפלה
 לה ירושה לאחר מיתתה
 אין הבן יורש אותה להכי
 שיהא יכול להורישה לאחין
 מן האב אבל הוא עצמו
 יכול לירש אותה עד שהוא
 ח־ ואתריו לקרובי האב
 ואגב דאיצטריך למיתני הני
 תרי נקט ואחי האם ולא
 משום דדרשינן לה כלום

 א) צ״ל נשלה דאיירינן יכו׳
 ינעריך ערך סריס גרס הכא
 נסרים יהיינו הך מימרא דרנ
 ׳יסף לאמר החס רכיפין על

 מלח סלים.

 ראוי שאינו משתלם אלא לאחר מיחה וכן נזקיה ומלוה שלה למאן דחשיב ליה ראד אור״י לפי שאינן ממורישי אשה >«< הוי לכן צריך לפסוק
 אחר ובב״ק פי׳ דמכופר לא אתי שאר ראוי דה״א שאני כופר דלעולס הוה ראוי ומירושה לא שמעינן כופר לפי שמחיים נעשה החבלה:
ף מטה האם האשה יורשת את בנה. הקשה ר״י א״כ ע״י איש נמי מסבח נחלה ממטה למטה שאס ישא משבט אחר דמות דירשנו בנו  א
 ואח״כ ימות הבן ותירשנו אמו שהיא משבט אחר ואמאי אזהר רחמנא לאשה מוכל בת יורשת נחלה טפי מלאיש ועוד דאס כשאין האב
 האשה יורשח א״כ לא חהיה נחלה ממשמשת לקרובי האב ולקמן מקרא נפקא לן משמוש נחלה ואס שניהן יורשין יחד את הבן הא
 משפחת אס אינה קרויה משפחה ונראה לרבינו תם ולר״י דבגיורת קאמר דיורשת את בנה ונפקא מינה *שלא יהיו נכסיו הפקר:

 בן



 עין משפט
 נר מצוה

 כג א מיי׳ פ״א מהל׳;חלות
 הלנה נ סמג עשין צו
 טוש״ע ח״מ סי׳ רעו סעיף

 ל:
 כד כ מיי׳ שס הלכה א ג ג

 טוש״ע שס ש״א:

 רבינו גרשום
 מנחילין ולא נוחלין. אלמא
 דהאשה אינה יורשת את
 בנה וקשיא לר׳ יהודה:
 איני יודע מי שנאה. דלא
 ידעינן תנאי דםבירא ליה
 כותיה: ולימא ר׳ זנריה
 בן הקצב היא דלא דריש
 מטות. כדאוקמינן לעיל:
 שוין בנכסי [האם]. דלא
 מקדמי׳ להו: ותנא דידן
 ממה נפשך. אמאי האשה
 אינה יורשת בנה: אי
 דקדריש מטות. בדין הוא
 דהאשה יורשת בנה כדאמר
 ר׳ יהודה לעיל אשה יורשת
 את בנה דבר תורה כוי:
 ואי דלא דרש מטות בן
 קודם לבת בנכסי האם מנין.
 דהא לעיל נפקא לתנא דידן
 מהתם דאמרי׳ שני התם
 דאמר קרא מטות מקיש
 מטה כוי: לעולם דריש
 מטות ואם כן אמאי א־ן
 אשה יורשת בנה דשני הכא
 דאמר קרא וכל כת יורשת
 נחלה. דהבת יורשת ממון
 אמה מה שנפל לה מן
 אמה ואינה מורשת ממונה
 לאמה הוא הדין נמי לבן
 דאינו מוריש את אמו:
א סדר נחלות כך הוא ק ם י  פ
 כר והעברתם את נחלתו
 לבתו. הא יש לו ב; הוא
 קודם לבת וכל יוצאי יריכו
 של בן קודמין לבת. זה
 הכלל כל הקודם לנחלה
 והוא ליתיה קודמין הנחלה
 ליוצאי יריכו: תנו רבנן בן
 אין לי אלא בן דליהוי קודם
 לנחלה בן הבן דליהוי קודם
 לאבי אביו והכי נמי בת
 הבן ובן בת (הבת) של
 בן שיהא יורש אבי אמו
 מנין ת״ל אין לו כלומר
 מהאי אל״ף דאין לו עשה
 עי״ן כלומר עיי״ן עליי מכל
 צדדין הבאין מכח כתו א)
 לו יורשתו והכי נמי דרשי
 בת והוא הדי; נמי לכל
 הני דקודמין לנחלה צריך
 לפשפש ולחקור ולעיין
 אחריהם אם יש להן
 יורשין מכל כחו ליתן להם
 נחלתו ואחיו נמי דקודמין
 לאחי האב צריך לעיין לכל
 הבאץ מכח אחיו וליתן להן

 א) נראה לצ״ל הצאין מנח
 נחו ליתן להס ירושתו.

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סטו.

 בן הבן ובת הבן ובן בת הכן מנין תלמוד לומד אץ לו עיין עליו.
 וא״ת פיפוק ליה לבני בנים הרי הן כבנים כזאמר בפ׳ אלמנה
 (יבמוח לף ע.) לזרע זרעה לא צריך קרא לבני בניס הרי הן כבנים

 ד׳׳ל להתס לכתיב וזרע אין לה מזרע משמע בני בניס כלמשמע
 בפי ל׳ מיתות (סנהדרין לף סל: ושם)
 גבי מעביר בנו ובתו באש לקאמר
 אין לי אלא בנו ובתו בן בגו ובן בתו
 מנין ת״ל ומזרעך אלמא למלשון
 זרע משמע בני בניס וליכא למימר
 להתס מיתורא לדש רא״כ הוה ליה
 למלרש איפכא דקרא ומזרעך כתוב
 ברישא אבל מבנו וכתו לא משמע
 ליה התם בני בניס הלכך הכא לכתיב
 בן איצטריך לרבויי בנו ובתו וממאי
 לכתיב (ויקרא יח) ערות אשה ובתה
 לא תגלה את בת בנה אין ראיה
 מלאיצטריך לכתוב בת בנה לבני בניס
 לא הוו כבנים לאיכא למימר לאי לא
 כתב כת כנה הוה אסרינן על סוף
 כל הרורות משוס רבני בניס הרי
 הן כבנים וא״ת כיון לאין כני בנים
 כבנים מנלן גבי יבוס רפוטר בן
 הבן מינוס וכי תימא לנפקא לן מאין
 לו הא איצטריך לרבות ממזר ד״ל
 לשקוליס הס ויבאו שניהם אי נמי
 לבן הבן נפקא לן מלא ימחה פרט
 לזה שאין שמו מחד וקשה לרשב׳׳א
 ראמאי איצטריך הכא קרא לבני בניס
 קולמין לאחין תיפוק ליה מללענין יבוס
 בני בניס ובנים כי הללי נינהו לענין
 נחלה נמי כי הללי נינהו ד״ל להכא
 איצטריך לבן הבן או בת הבן יורשין
 עם בני המת או בת הבת עם הבנות
 למיבוס לא הוה ירעינן «) אלא
 לעליפא מאח ולר״י נראה הא לבני
 בניס כבנים גבי יבוס מנחלה הוא
 לקיימא לן ולא מהנך טעמי לפרישית
 לעיל ואס תאמר ומנלן לממזר יורש את אכיו כלמשמע
 בקילושין (לף ל. ושס) להא גבי יבום (יבמופ ל׳ כב0 צדך רבד וכן
 גכי כת כהן נמי איצטריך קרא לזרע פסול וליכא למימר לנפקא
 לן מואין לו לשקולין הס או משום ריבוס בנחלה תלא רחמנא
 וגבי יכום איכא רכדא לאי איצטריך לרשא להכי אמאי פריך בפי שני
 ליבמות (לף כב: ושם) יורשו ומטמא לו פשיטא דש לומר לזרע משמע
 כשר לכך איצטריך גבי בת כהן רבויא אבל בן משמע נמי פסול והא
 לאיצטריך גבי יבוס לרכדי כן פסול היינו משוס רה״א נילף אחוה אחוה
 מבני יעקב לכשרים ולא פסולים למהאי טעמא נמי אמר התם לה״א
 שאח פסול אינו זוקק ליבום אי לאו משוס למצינו בקרא לבן פסול פוטר
 ומללענין מיפטר פוטר מזקיק נמי זקיק: [וע׳ מוס׳ לעיל קט. ל׳׳ה טון]:

 אפילו

ן  איתיביה רבי יוחנן לרבי יהודה (* בן שמעו
ם א ת בעלה ואחי ה ה א ש א ה ת בנה ו ה א ש א  ה
ו איני תנ  מנחילין ולא נוחלין אמר ליה משנ
אה ולימא ליה רבי זכריה בן  יודע מי שנ
תוקמא ת לא מי ו ט  הקצב היא דלא דריש מ
י ובני  מתניתין כרבי זכריה בן המצב דקתנ
ת ת ולא בנות אחו ו ת א<ותנא בני אח  אחו
ת לקדם ש א ואמר רב ש ת כ ל  ואמרינן למאי ה
ך מתני׳ רבי זכריה בן הקצב ת ע  ואי סלקא ד
ת שוין ב אחד ה ד הבן ו ח א אמר א  היא ה
ת ו ט נ אי דריש מ ם ותנא דידן ממ״ א  בנכסי ה
ת ו ט ת בנה אי לא דריש מ ה נמי תירש א ש  א
א ליה לעולם ם מנ א  בן דקודם לבת בנכסי ה
ל כ ו א דאמר קרא 1 כ ה ת ושאני א ו ט  דריש מ
 בת יורשת נחלה יורשת ואינה מורשת:
ש כי ימות י א א 2 ך הו ת כ ו ל ח נ  מתני׳ סדר נ
בן ( ת נחלתו לבתו ב  ובן אין לו והעברתם א
 קודם לבת כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת
ת קודמין דמת לאחין יוצאי יריכה של ב  בת קו
ב יוצאי יריכ א  לאחין אחין קודמין לאחי ה

 ב זה הכלל מ א  של אחין קודמין לאחי ה
ב א ה ו (  הקורס בנחלה יוצאי יריכו קודמין ג
 קודם לכל יוצאי יריכו: גמ׳ תנו רבנן בן
ת הבן או בן  אין לי אלא בן בן הבן או ב
ד לומר י< אין לו ה< עיין  בת הבן מנין תלמו
ת ב ת ובן ה ב ת אין לי אלא בת בת ה ב  עליו 3
ת מנין ת״ל אין לו עיין עליו ב  ובת בן ה

 הא

 איסיכיה כוי. הכי נמי מצי למפרך מדשא לקתני האיש את אמו
 נוחל ולא מנחיל אלמא אין האס נוחלת את כנה אלא לעליפא ליה
 לאותוביה מסיפא לקתני בהליא מנחלת ולא נוחלת וקשיא ליה לרבי
 יהולה לאמר יורשת: משנתנו איני יודע מי שנאה. לאינה עיקר

 להיא גופה קשיא כללקמן דפרכינן
 ותנא לילן מה נפשך כר והלכך כיון
 לשמעינן ליה ללריש היקשא למטות
 כלאמדנן לעיל כפירקין (ל׳ קיא.)
 להקליס הבן לכת כנכסי האם הכי
 נמי הוה מצי לאקושי ולמימר ריורשת
 את בנה: דלא דריש. היקשא למטות
 כדאמרינן לעיל נשם] לאחד הבן ואחד
 הבת שדן בנכסי האס דלא מקיש
 מטה האס למטה האב: לא מיתוקמא
 כרבי זכריה. דאיכא למשמע ממתני׳
 דהבן קודם לבת בנכסי האס: ותני
 עלה בני אחות ולא בנות אחות.
 והא ברייתא אינה מוספת על המשנה
 אלא מפרשת היא דדוקא נקט מתני׳
 בני אחות למימר שהבנים נוחלין את
 דודיהן ולא הכנות כל זמן שיש בן
 לפי שהבנים באין לירש את דודיהן
 מכח אמס שהיתה אחותן כדכתיבי)
 ואס אין לו אחים ודרשינן לקמן עיין
 עליו דבן אחין במקום אחין קאי
 וה״ה דבן אתותו במקום אחותו קאי
 וכמי שאמס מוחזקת דמי והן באין
 לירש מכחה וסבירא ליה דבן קודם
 לבת בנכסי האס אבל לר׳ זכדה כן
 הקצב הבנים והבנות יירשו כאחד
 את דודיהם דמכח אמס קא ירתי
 וסבירא ליה דבן וכת כי הדדי ירתי
 בנכסי האס: ותנא דידן מה נפשך.
 כלומר מה הוא דעתו דסבירא ליה
 תרתי בן קודם לבת כנכסי האס
 כדקתני האיש את אמו ולא הבת את
 אמה ונפקא לן לעיל מהיקשא דמטות

 וסבירא ליה דאין האשה יורשת את כנה דלהכי לא דריש היקשא
 דמטות מה נפשך דמקיש לתצאין והלא אין היקש למתצה: לעולם
 דריש מעות. להיקשא שיקרום הבן לבת כנכסי האס ומיהו להט
 לא דרשינן היקשא לומר שתירש האם את הבן דאמר קרא וכל
 כת יורשת נחלה ממטות וגו׳ והוה מצי למכתב וכל בת נחלה וכתיב
 יורשת למימרא דוקא יורשת שני מטות אבל אינה מורשת לשני
 מטות אס מתה היא אלא אחד מהם דהיינו אב דאין האם יורשת.
 ולבינו חננאל דייק מ״ס דממטות מקצת שני מטות הוא דיורשת
 ואינה מורשת כגון אס שאין האם יורשת בתה והוא הדין לבנה דעל
 כרמך האי מ״ס לדיוקא דידיה אתא דאי לגופיה לאשמועינן דבירושת
 אמד משני מטות מייט לשתוק קרא מיניה ולא לכתוב לא מטות ולא
 מ״ס והוה אמינא דלכל אשה אזהר רממנא שלא מנשא לשבט אחר

׳ בן קודם לבת. ראובן קודם לדינה אמותו לירש את יעקכ וכן כל יוצאי יריכו י נ ת  בין שהיא יורשמ מטה אמד בין יורשת שני מטות: מ
 של ראובן אס מת ראובן קודמין לדינה אחותו לירש אח יעקב כגון מח ראובן חנוך בנו קודם לדינה לירש נכסי יעקב ובן של חנוך ובן
 כנו עד אלף דור כולן קודמין לדינה. ובגמרא מפרש טעמא מדכתיב אין לו עיין עליו: בח קודמח לאחין. ואס יש אב למת גם לו קודמת:
 אחין קודמין לאחי האב. ואס יש להן אמות הן קודמין לאמות והאחות דוצאי יריכה קודמין לאחי האב: כל הקודם בנחלה. ומת יוצאי
 ידכו עומדין במקומו לירש אוחה נחלה ולא שאר קרובי המת יורשין אותו אע״פ שקרובין למת יומר מיוצאי יריכו של זה: והאב
 קודם. לירש בנו או במו שמתו לכל יוצאי יריכו דהיינו אחי המת וכבר נפקא לן בדש פירקין [קט.] מוהעברת [במדבר 0] דהאב קודם לאחין. ודוקא
׳ ובת הגן. במקום שאין שם בן הבן: ובן של בת הבן. והוא הדין לבת של בת מ  מיוצאי יריכו אכל יוצאי יריכו של בנו קודמין לכל אדם: ג
 הבן אבל לישנא קלילא הוא דנקט אבל בת של כת תרי זימני רצופין לאו לישנא קלילא הוא: אין לו עיין מליו. של מת אם יש לו כן או
 הבא מכחו של בן כגון יוצאי ידכו. דו״ד יתירא קא דריש דמצי למכתב אן בלא יו״ד כדכתיב [במדבר כב] מאן בלעם והכי מפרשינן בקידושין
 (דף ד.) גבי דצאה חנס אין כסף נשמות פא]: עיין עליו. דהאי מת אם יש לו בת כלל(נ) וכלל וטון דאיכא יוצאי יריכה עובר ירך אמו הוא נגיטין פג:]:

 הא

 מםורת הש״ם

 א) [לעיל קי;.], ב) [לקמן
: נתונוח צ.], ג) [ינמוח נ  קנ
: וש׳ינ], נ  מ.], ר) נינמוח נ
 ה) [נערוך ערך איין איתא
 איין יעמ״ש הסמ׳׳ע סי׳ רעו
 ס״ק א וע״ע נערך עין],

 ו) [נמלנר נז],

 תורה אור השלם
ה ל ח ת ירשה נ ל ב כ  1 ו
ר ת א ת בני ישראל ל  ממטו
ה מטה אביה ח פ ש מ  מ
ר למען יירשו ש א ה ל  תהי
חלת  בני ישראל איש נ
 אביתיו: במרבד לו ח
ר ב ד אל בני ישראל ת  2 ו
ת ובן אץ ;מו  לאמו־ איש בי
ת נחלתו  לו והעב—.ב א
 לבתה במדבר כו ח
נתתם  3 ואם אץ לו בת ו

חלתו לאחיו: ת נ  א
 במדבר כד ס

 הגהות הב״ח
 (א) נטי לדי יהילה ברבי
 שמעון: (ב) ישב״ם ל״ה
 עיין וכו׳ כת כלל וכיין כצ״ל
 ותינח וכלל נמחק: (ג) תום'
 ל״ה נן הנן וכוי למינוס לא
 הוה ילעינן. נ״נ עייל נלף קח
 נמ״ש החוש׳ נל״ה כלוס יש

 מוסף רש״י
. יורשין אחי אמן, ת י אחו  ובנ
 ולא ננות אחיח. וכלפרשינן
י א מ  לקמיה !לעיל קינ.). ל
. ממעט להו, הא א ת כ ל  ה
 ולאי יורשות אחי אמן, שהרי
 הנת יורשת אמה ונמקוס
 אמה עומלת לירש אחי אמה,
 שהרי האשה יורשח את
 אחיה נמקוס שאין אח !שם!.
. שיקלמו הנניס לננות ם ד ק  ל
 לירש את דוליהן, לילפינן
 מירישה ראשונה להנן קולס
ו עיין  לנת !שש. אין ל
. מצי למכתנ ונן אן  עליו
 לו, נלאמרינן נקלושין (ל.)
 אן נסף, ונמו מאן ינמי,
חנ אין,  מאן נלעס, ילהני נ
 למילרש עיין עליו אס יש לו

 נן נעולס !יבמות כב::.



 מםורת הש״ם

 א) ותוספתא יליס פ״נ ע״שן,
 נ) פסמיס נד. ע״ש, נ) 1שס
 איתא רכא וע״ש ברש״י],
 י) נשם איתא רבא],
 ה) נלפו״י אמי ועיי׳ רש״ש,

 הטו: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 הא כיצד. כלומר » ולאי ט היט דאמרינן עיין עליו למטה הכי
 נמי אמרינן עיין עליו למעלה שאס כלה זרעו לגמרי העבירנה
 ליורשי האב למעלה הא טצל אתה מוצא בכל מקום עיין עליו:
 נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. שאס אין לו אב ולא את ולא בן
 את ולא אתות ולא בן אחות ולא בני
 בניהן על עולם ולא אבי האב ולא
 אחי האב ולא בני אתי האב ולא
 אחות האב ולא בני אחות האב
 מחזטן למטה ולמעלה על קרובי
 אבותיו על ראובן ולא יחנוה לקרובי
 האם שבולקין אחר (אחי) אבי אבי
 אביו ואס אין אבי אבי אביו לא הוא
 ולא בניו ולא בני בניו בולקין אחר
 אחי אבי אבי אביו או הוא או יוצאי
 יריכו להיינו לול אבי אביו או בני
 לול אבי אביו אבל האכות לעולם
 קולמין לאחי האבות כלאמרינן לקמן
 אבי האב ואחי האב כגון אברהם
 וישמעאל בנכסי עשו לאברהם קולם
 וכן יהא הולך ובולק על ראובן לאבי
 אבי אבי אב תחלה או הוא או בניו
 ואם אינו יברוק אחרי כן באחין להיינו
 אחי אבי אבי «< האב או הוא או
 בניו ואס אין יבלוק באחוחו או בבניה
 להיינו אחות אבי אבי אביו ואס
 אינו עולה עול למעלה לור אחל
 ויבדוק תחלה כאכות ואח״כ באחיהם
 ואחר כך באחיותיהס וכן לעולם עד
 ראובן כגון ובני ראובן חנוך ופלוא
 ובני פלוא אליאב ובני אליאב נמואל
 ודתן מת בנו של נמואל בלא זרע
 נמואל יורשו ואס אין נמואל רףס אחיו

ו נשיא שבישראל. שרוצה לתקן לפי צורך שעה כעין שמצינו ל י פ  א
 בבני בנימין שהתנו שלא תירש בת הבן עם אתיו אין
ד שבא צבעון על אמו והוליד ממנה מ ל  שומעין לו משוס צדוקין: מ
 ענה. קשה לר״ת דאמאי אהדר ליה מענה דלמא בן הבן הוי כבנו

 אבל בת בנו לא תהיה כבנו אלא כבתו
 (י) ונראה לר״ת דענה אשה היתה
 כדמוכחי קראי דכתיב ואלה בני
 אהליבמה בת ענה בת צבעון אלמא
 אשה היתה וליכא למימר דענה אחר
 היה דהא אמר הכא דצבעון הוליד
 ענה ועוד דמיד אחר קרא דמייתי
 הכא הוא ענה אשר מצא וגו׳ כתיב
 אלה בני ענה דישן ואהליבמה בת
 ענה והשתא אהדר להו שפיר ר׳
 יותנן בן זכאי דבת הבן חשוכה כבן
 לירש עם שאר בנים שהן קודמין
 לבת מדקט ליה יושבי הארץ וכך
 היא קודמת לבת ומכאן סותר לבסוף
 ק״ו שלהן והא דכתיב הוא ענה
 בלשון זכר היינו משוס שירשה עם
 מאחי׳ צבעון כזכר וא״ת והיאך ירשה
 ענה והלא היה לה אח >0 וכתיב ובני
 צבעון איה וענה ד״ל דמת איה תדע
 מדלא חשיב בני איה כדחשיב בני
 ענה ורש״י פירש בפירוש חומש
 דאהליבמה היתה בת ענה ובח צבעון
 וט היט דאמר הכא שבא צבעון על
 אמו והוליד ממנה ענה ולכך חשיב
 ליה (ח) בני שעיר הכי נמי בא ענה על
 אמו והוליד ממנה אהליבמה ולהט
 קרי לה אהליבמה בת ענה בת צבעון:

 ט

ד ראובן ת והולכת ע ש מ ש מ ה מ ל ח נ א כיצד א  ה
ד יעקב אמר אביי גמירי דלא כלה  ולימא ע
מר ל האו כ א אמר רב הונא אמר רב ב ט ב  ש
ת עם בת הבן אפילו נשיא שבישראל  תירש ב
ה צדוקין ש ע  אין שומעין לו שאינן אלא מ
א ת תבנ ב ט יא בארבעה ועשרים ב  דתנ
ת עם ב ו צדוקין אומרין תירש ה  לדיננא שהי
 בת הבן נטפל להן רבן יוחנן בן זכאי אמר
ם ד ה א  להם שוטים מנין זה לכם ולא הי
ט פ ט פ ה מ ד שהי ח  שהחזירו דבר חוץ מזקן א
ח בנו כ ה מ א ב ה בת בנו ה מ ו ,  כנגדו ואומר א
ו לא כל שכן קרא ה מכח א ב  תירשנו בתו ה
ה בני שעיר ל א ה נ ת המקרא הז  עליו א
 החורי יושבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
ה בני צבעון ואיה וענה אלא ל א 2  וכתיב ״
ה ד שבא צבעון על אמו והוליד ענ מ ל  מ
א ת ל ה הוו אמר ״רבה אמינא מ  ודלמא תרי ענ
אל  דלא אמרה שבור מלכא ומנו >* שמו
א ת ל נא מ  איכא דאמרי אמר רב פפא אמי
׳ רבה אמר א ומנו י  דלא אמרה שבור מלכ
ה דמעיקרא אמר ה הוא ענ  קרא הוא ענ
ה ט ו ה פוטרני אמר לו ש ת  ליה רבי בכר א

 ולא
 בניו של נמואל דהיינו בני נמואל יורשין אותו ואס אין לו אחים ונתתם את נחלחו לאחי אביו דהיינו דתן דודו או הוא או בניו כלה
 דתן נותנין לאליאב אבי אביו של מת או לאחי אליאב או לאחות אליאב להם ולבניהם ולבני בניהם מת אליאב בלא אחים ובני אחים
 חוזרין אצל פלוא ואם מת נותנין לחנוך וחצרון וכרמי או לבניהם דהוו להו בני אחי אבי אבי אביו של מת ובענין זה אי אפשר שלא ימצא
 אחד בשבט הראוי לנחלה שאין השבט כלה לגמרי. כללא דמילתא אבי המת קודם לאחי המת וכן אבי אבי המת קודם לאחי אבי המת
 אבל אחי המת קודם לאבי אבי המת וכן אחי אבי המת קודם לאבי אבי אביו של מת כדאמרינן לקמן [קמו:] גבי בעיות דרמי בר חמא (י):
 ולימא עד יעקב. שאס מח ראובן הוא וכל זרעו חוזטן אצל יעקב ואס אין יעקב שמעון ולוי יורשין את הראוי לראובן אחיהם דהוו להו
 אחי אבי אבי אב אביו: אמר אביי. אס כן נמצא שכט אחד כלה מישראל וגמירי דלא כלה שבטא. וראיה לדבר במלאכי >u ט אני ה׳
 לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתס בפר״ח. ראובן דנקט לאו דוקא אלא מפני שהוא שבט ראשון נקטו: אמר רב הונא אמר רב כל.
 דיין האומר ופוסק דין שתירש הבת של מת עם בת הבן של מת מקל וחומר דלקמן אפילו הוה הדיין נשיא בישראל שהכל נמנין עמו לדון
 כמותו אין שומעין לו מפני שדין זה מעשה צדוקין הוא כדמפרש לקמן ולחזק את הדבר אמר כן כעין דאמרינן (מנחות ד׳ לכ.) אס יבא אליהו
 ויאמר אין שומעץ לו. ויש מפרשין שכיב מרע שמצוה תירש הבת כנכסיי עם בת בני ואליבא דר׳ יותנן בן ברוקה דאמר לקמן בפירקין נדף קל.ז אם
 אמר על מי שראוי ליורשו דבטו קיימין הכא אין שומעין לו משוס דדמי דמכח ירושה בלא צואה היא באה לירש עם בת הכן כדכרי צדוקין
 הלכך אמור רבנן דאין שומעין לו ולאו מילתא היא דבלאו מעשה צדוקין נמי אין שומעין דמתנה על מה שכתוב בתורה שהרי הבת אינה
 ראדה לירש כלל עם בת הבן דאפילו ר׳ יוחנן בן ברוקה לא אמר אלא בבן בין הבנים או בת בין הבנות דבלאו הט הוה ראוי לירש קצת
 הלכך ראוי גם לירש לו את הכל אבל בת בין הבנים והוא הדין לבת אצל בת הבן אין בדבריו כלום והכי אמרינן לקמן בפירקין נשס]: כדסניא.
 במגילת תענית דקחשיב אילין יומיא דלא להתענאה בהון ומיירי בטבת וקתני בעשרים וארבעה בו תבנא לדיננא שבנו למשפטנו הראשון שהודו
 לנו הצדוקין: מם בס הבן. ומיהו עס בן הבן מודו דלא תירות. צדוק וכייתוס תלמידי אנטיגמס איש סוכו היו והיו שונין לתלמידיהן מה
 שקיבלו מאנטיגנוס אל תהיו כעבדים המשמשין כר נאמת פ״א מ״ג1 וטעו התלמידים בכך שהיו סבורים דהט קאמר עבדו למקום ואל תקבלו שכר ואמרו כמו
 שאין בו ממש בדכר זה כן כל דברי חכמים וטעו ופקרו בדברי חכמים ונקראו צדוקין על שס צדוק ובייתוסין על שם בייתום באבות דרבי
 נתן(פ״ה ה״ב<: קרא עליו מקרא. שאנו למידין ממנו שענה בנו של צבעון היה וקרא ליה בן שעיר וקאמר נמי יושבי הארץ כלומר שענה ירש ארץ
 שעיר אבי אביו ונמצא שבני בניס יורשין נחלת האב כבנים עצמן והוא הדין לבת בנו והלכך לא תירש הבת עם בת הבן כי היט דאינה יורשת
 עם הבן: וכהיב ואלה בני צבעון ואיה וענה וגוי. אלמא בנו היה ולעיל קרי ליה אחיו: אלא צבעון כא מל אמו והוליד ממנה ענה. נמצא
 שהוא אחיו ובנו ואין לומר דבנו של צבעון היה והאי דקרי ליה בן שעיר לא משוס שהיה אחיו של צבעון אלא לאשמועינן דבני בניס הרי הן
 כבנים א״כ לא לכתביה גבי צבעון >«) אלא מדקאמר צבעון וענה אחים היו ומיהו מדכתיב יושבי הארץ שמעינן מהכא דבני בניס הרי הן
 כבנים לנחלה: אמר רבה אמינא כוי ומנו שמואל. ולפי שהלכה כמותו בטניס נבטרות מט:] קרי ליה הכי והוא שם של מלך פרס: איכא דאמרי אמר
 רב פפא כוי. רבה נמי קרי שבור מלכא משוס דהלכתא נמי כוותיה לבד משדה ענין ומחצה נעי׳ גיטין עד:] דהלכתא כרב יוסף (לעיל דף קיד:<: בכן
 אסה פומרני. בתמיה הלא גם אני מודה לך דבן הבן יורש את זקנו ואפילו במקום בת אבל בת הבן [הוא] דאמרינן שתירש הבת עמה:

 לא

 תורה אור השלם
י ר ד ה בני שעיר ה ל  1 א
ץ לוטן ןשובל ר א  ישבי ה

 ויצבעיז וענה:
 בראשית לו כ
ד אי ה בני עבעוץ ו ל א  2 ו
ה אשר נוצא א ענ ו  וענה ה
ר ברעתו ב ד מ ת הימם ב  א
ן ם לעבעו י ר ב ח ת ה  א
 אביו: בראשית לו כד

 הגהות הב״ח
 (א) נפי ומני שמואל. נ״נ
 עיי נסיף מסכת נ״מ:
 (5) רשב״ם ל״ה הא טצל

 כלומר ט היט כצ״ל יתינת
 יראי נמחק: (ג) דייה נחלה
 וכו׳ אח״כ נאחין להיינו אחי
 אני אני אבי האנ יכו׳ אחות
 אני אני אבי אניו וכו׳ מי
 נמיאל יירשין אותי ואס אין
ם י ח  לו אחים או בני א
ים ותנ ם נ י ח ות א  או כנ
ו ת ו ח י א ו או לבנ ת ו ח א  ל
ם א ל ו א ו מ א בת נ י ה  ש
ת ינתתס ו ח ח או א  אין א
 אח נחלחו לאחי אניי יכו׳
 לאליאנ אני אניי של מת
 (אי לאחי אליאנ יכו׳ וחצרו!
 וכרמי) חא״מ ינ״נ ס״א והיא
ב א י ל אם אין א  עיקר ו
ב א י ל ל א  נותנין לבניו ש
ת ל מ ו ש י אבי ח  דהיינו א
א בנים ל אב ב ת אלי  מ
ל צ זרים א  ובני בנים חו
ים ותנ ת נ אם מ א ו ו ל  פ
בן אם אין ראו בן ו  לראו
 ניחנים לחנוך חצרו! וכרמי
 כי׳: (י) בא׳׳ד לרמי נר חמא
ה הס״ד: (ה< ד״ד. כ ל  וכן ה
 אלא גבעון נא יכו׳ א״כ לא
 לכמניה גני צנעין. נ״נ כלימר
 אמאי כחניה לענה טפי מאיה
ד שניהם היו בניו של צנעון ה  ו
 יכך מפורש נחיס׳ פרק מקים
 שנהגי כדף נל: (ו) תום' דייה
 מלמל וכו׳ ונראה לר״ת. נ״נ
 כונתו לרינ״ז השינ לצלוקי
 גס ממחלה על פי האמת
 לענה אשה היחה למעתה
 מיפרך ק״ו שלכם יהצלוקי
 לא הנין ישנר לענה ונר
 היה נפשיטו של מקרא ילכן
 אייל רני כנן אתה פוטרני
 גס אנחני מילים לנן סבן
 [יירש וקני ירינ״ו השיב לין
 האמח יאמר לו לא תהא תורה
 שלימה נוי נלימר לא היתה
 תשונתי שיחה נטילה נמי
 שהננת ואלא אני] השנתיך
י  לענה אשה היחה נח מ
 של שעיר נלמונח מנת ענה
ח צנעין יהיתה יירשת עס  נ
 יישני הארץ רהשתא מיפרן
 ק״י שלנס למה לנת ננו ני׳
 וו״ ש ר״ת ומנא! סותר לנסיף
 ק״ו שלהן לוה היה נלעתו
 בשהשינ לו מתחלה ולפי פי׳
 זה צא יהיה פי׳ לא תהא
 תירה שלימה נו׳ איני [צריך
 ללחיתן נקש נמי] שפרשנ״ס
 ללא לחה אותי נקש נל עיקר
 ואי לאו סר״ת הייתי מפרש
 על פי לרנו [ללא מיפרךן
 ק״ו שלהס ואייל לענה אשה
 היתה אלא לאתר שהצלוקי
 אייל רני ננך אתה פוטרני

ב נך אתה פוטרני] או השינ לו רינ׳׳ז לא חהא חורה שלימה נו׳ פי׳ איני צריך ללחיתן נקש:(0 כא״ד דכתי  [אבל מתחלה היה סבור] לענה זנר היה וקרא רבח ענה נח צבעון איננה ראיה ליש לפרש לענה נא [על אמו אלא רלאחר שא׳׳ל נ
ט נמי נא ענה על אמו. נ״נ פי׳ אשת צנעון שהיא אשת אביו ואמי לאי רוקא:  ונני צנעון יכו׳ שנא צנעון על אמו. נ״נ פי׳ אשת שעיר: (ת) בא״ר חשינ ליה בבני שעיר ה

 עין משפט
 נר מצוה

 כה א מיי׳ פ״א מהל׳
 נמלות הלנה ג סמג
 עשי[ צו טוש״ע ת״מ סי׳ רעו

 סעיף א:
 כו ב מיי׳ שס הלנה ל

:  טוש״ע שם סעיף נ

 מוסף רש״י
ן ר כוי וצבעו ה בני שעי ל  א
 ואנה. אלמא אחי היי,
ן  וכתיב אלה בני צבעו
ה. אלמא נני היה אנ  ואיה ו
. א כ ל ר מ ו  ופסחים נד.). שב
 שמואל קרי ליה רנא שניר
 מלכא משוס לנקי נדינין
 יהלנתא כייחיה נליני נלין
 היוצא מפי המלך שמתקיים,
 ושנור ממלך פרסיים היה

 טמי רנא (ש•!.

 רבינו גרשום
 ירושתן: הא כיצד נחלה
 ממשמשת והולכת עד
 ראובן. עד בנו של ראובן
 חנוך או פלוא ובני פלוא
 אליאב ובני אליאב נמואל
 דתן ואבירם ועכשיו אם
 מת אבירם בלא יורש יוריש
 אליאב אביו ואם היה מת
 אליאב יורש נמואל ודתן
 אחיו ואם אין שכבר מתו
 תחזור ירושתו או מכח
 אמם ואם כולן מתו תחוור
 הירושה לפלוא שהוא אבי
 אביו של מת ואם אין
 פלוא תחזור הירושה לבני
 פלוא או לבתו ואם אין לו
 בנים לפלוא תחזור לאחי
 פלוא דהיינו חנוך חצרון
 וכדמי: ומקשי׳ ולימא עד
 יעקב. כלומר סמוך ליעקב
 דתחוור ירושה לראובן
 ומ״ש דקאמר עד ראובן
 ולא ראובן ממש גמירי דלא
 כלה שבטא מראובן דמצי
 למידש: כל האומר תירש
 הבת. של אב עם בת הבן
 היכא דליכא בן אפיי נשיא
 כוי: תבנא לדינא. חזרנו
 לדינו: מפטפט. מקנתר
 כנגדו להשיב לו דבור ומה
 בת בנו הבאה מכח בנו
 תירשנו וכוי: קרא עליו
 המקרא הוה. כלומר שלא
 היה רוצה להחזיר להם
 תשובה אלא מתוך דבריהם
 רצה לנצחן שהן מודין
 שממזר אינו יורש את אביו
 אע״פ שבא מכחו: וצבעון
 וענה. אלמא דאחי הוו והדר
 כתיב אלה בני צבעון ואיה
 וענה אלמא דענה בן צבעון
 היה אלא מלמד שבא צבעון
 על אמו והוליד ממנה ענה
 דאחיו ובנו הוה ומדבריהן
 החזיר להן תשובה דממור
 אינו יורש אע״פ שבא מכהו
 בת האב נמי אע״פ שבאה
 מכחו אינה יורשת במקום
 בת הבן ואמר לו אותו זקן
 רבי בכך פוטרני ומדחני
 שלא תירש בת האב עם
 בן הכת. אמר לו שוטה
 בדין הוא שאפטרך בכך

 א) איני מונן ואולי לצ״ל
 רחחויר הירישה לאחייחיהס

 ואס נולן מתי וני׳.



 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״א מהל׳ ;חלית  כ
 הלכה ג שמג עשין צו
 טוש״ע מ״מ סי׳ רעו סעיף

 א:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סטז.
י על זה בחרת מעוני. טוב לך במכות הללו ממה שהיית עני  כ
 לעשיר היה דלא מצינו שהפסיר איוב אלא בהמות אבל קרקעות
 וכסף וזהב לא הפסיל אע״ג רקאמר ערום יצאתי מבטן אמי וערום
 אשוב שמה (איוב א) מתנחם היה על הפסלו שלא היה לו לחוש
 שבמותו לא יוליך כלום עמו כלכתיב
 בקהלת >ה יד) ומאומה לא ישא בעמלו
 שיולך בילו והא לכתיב (רישיה לקרא)
 (איוב מב< ויתנו לו איש קשיטה אחת

 ונזם זהב אתל לא מפני שהיה עני
 אלא לורון היו מביאין לו:

י האב ואחיו. כגון אברהם ב א  ה
 דעקב בנכסי עשו מהו אמר
 רבא תא שמע האב קולם לבן ש״מ
 שאברהם קולס לסי טעותו לא היה
 בן יורש את אביו אלא אב קולס כל
 שעה לבן שהיה סבור שאברהם יורש
 כשימות עשו רפלו הנכסים לפני יצתק
 ולדבריו שהיה סבור שאברהם קולם
 ליעקב אין בן יורש את אביו:

 ושהיה

 רבינו גרשום
 שלא תהא תורה שלמה
 שלנו כשיחה בטלה שלכם.
 אלא אותו ק׳׳ו שאתם
 מבקשים ומביאין ראיה
 שתירש מופרך ומוקשה
 הוא משוס דמה לבת בנו
 ברץ הוא שתירש קודם לבת
 שכן יפה כתה במקום אחי
 אביה דהיא עומדת במקום
 אביה ויורשתעם אחי אביה.
 תאמר בבתו אע״ג דאתיא
 מכחו דתירשנו שכן הודע
 כחה במקום אחין שאינה
 נוטלת ירושה במקום אחיה
 דהבן קודם לבת. וכתיב
 במעשה בנימין כשנתפייםו
 אחיו עמו השבטים ואמרו
 ירושת פליטה לבנימין.
 מאי ירושת פליטה התקינו
 שלא תירש בת הבן עם
 האחין של אביה לפי שלא
 היו רוצץ שלא יתמעט
 השבט ולא תסוב נחלתו
 משבט לשבט שאילמלי
 תירש והיתה רוצה לינשא
 לשבט אחר תסוב נחלתם
 לשבט אחר אע״פ שבהיתר
 היא עושה שכשהזהירה
 תורה לא תסוב נחלה
 ממטה למטה אחר לאותן
 שעמדו על הר סיני בלבד
 הדהירה ולא לדורות שכתוב
 בפרשה זה הדבר אשר
 צוה ה׳ לבנות צלפחד
 וגו׳ ואמר ולא תסוב וגוי
 מכלל דהוראת שעה היתה
 ולאו לדורות והכי קאמר
 לקמן בהאי פירקין ועכשיו
 התקינו לבנימין שלא תירש
 בת הבן עם האחין כדי
 שלא תסוב נחלה אבל
 אם רוצה לינשא לאחד
 משבטה תירש עם האחין:
 אשר אין חליפות למו
 זה שלא הניח תלמיד.
 תחתיו שלא רצה ללמד
 תורה לאחרים. דין גרמיה
 דעשיראה ביר. שהיה שומר
 (ונכנס המגיהמן) ןהשן] של
 בנו הקטן ומפני עגמת נפש.
 ואם איתא דר• יוחנן [הוא
 דאמר] שלא הניח בן היינו
 רשע הרי איהו לא הניח
 בן דכול; מתו בחייו ולא
 הוה קרי לנפשיה רשע אלא
 תסתיים דהוא דאמר זה
 שלא הניח תלמיד: לבי
 טמיא. לבית אכל נפיק
 מאטב״ח ומאלב״ם אבל:
 אלא למאן דשכיב בלא בני.
 מפני עגמת נפש אי הוה
 אמר דהוא רשע לא אזיל
 לבי טמיא רשע: הא דידיה.
 כלומר משמו היה אומר
 שלא הניח תלמיד. ומשמיה
 דרביה אמר זה שלא הניח
 בן: כי יד אלוה נגעה בי.
 דהיינו חמשים מכות דגמרי׳
 יד דהכא מן וירא ישראל
 את היד הגדולה שבאצבע
 של הקב״ה לקו י׳ מכות ועל
 הים לקו נ׳ מכות דהתם ראו
 כל היד מתחלקת לנ׳ מכות.
 ומאי(אזהרו) [אהדרו] ליה
 חבריה לאיוב השמר אל
 תפן אל און. כלומר אם
 היית משמר עצמך ולא היית
 חוטא לא היו מגיעין לך
 כל זה ועל זה שעשה לך
 הקב״ה בחרת מעוני כלומד

 : חמת מלך. מלכו של עולם היינו צער מלאך המות היינו חולה ילך אצל חכם והוא יכפדנה שמבקש רחמים והוא יצילנו: £־םקא האב קודם לכל יוצאי ירכו בנכסי בנו. היכא דאינן לבנו לא
 בן ולא בת הוא קודם לאחיו של מת. ובעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם שהוא אבי אביו של עשו וישמעאל שהוא אחי יצחק אביו של עשו בנכסי עשו שמת בלא יורש ויצחק אביו ליתיה איוה מהן קודם אברהם

 שהוא אבי אביו של עשו או ישמעאל אחי יצחק: אמר רבא ת״ש. ממתני׳ דקתני האב קודם לכל יוצאי ירכו א) ריצחק וישמעאל מכח מאן קאתו מכח אברהם אביהן משום הכי דין הוא שיקדים אברהם היכא דליתיה ליצחק:

חה בטלה ה שלנו כשי מ ל א תורה ש ה  ולא ת
ה במקום ח ה לבת בנו שכן יפה כ  שלכם מ
ה במקום אחין ח ר בבתו שהורע כ מ א ן ת  האחי
יאמרו ו ב 1 ו יום טו ה  ונצחום ואותו היום עשאו
ט ב מחה ש ה לבנימן ולא י ט ל  ירושת פ
ד מ ל  מישראל אמר רבי יצחק דבי רבי אמי מ
ת הבן ו על שבט בנימין שלא תירש ב  שהתנ
ן ם ר׳ שמעו ר רבי יוחנן משו מ א ( ן א  עם האחי
 בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש
א כ  ברוך הוא מלא עליו עברה כתיב ה
ם עברה ו י ם 3 ת ת נחלתו וכתיב ה ם א ת ר ב ע ה ו 2 

ר אין חליפות למו ולא יראו ש א א 4 ו ה  היום ה
ד אמר  אלהים רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי ח
חד אמר כל שאינו מניח  כל שאינו מניח בן ו

ד דאמר ״רבי יוחנן דין גרמיה ים ># רבי יוחנן דאמר תלמי ד תסתי  תלמי
ד ד ומדרבי יוחנן אמר תלמי ם דרבי יוחנן דאמר תלמי י ראה ביר תסתי  דעשי
א אלא א רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמי ה ו  רבי יהושע בן לוי אמר בן ״
ה להולך ואמר רב יהודה אמר רב כ ו ב בכ ב 5 ב בלא בני דכתי  לבי מאן דשכי
ד ומדר׳ יהושע א דאמר תלמי  להולך בלא >« בן זכר אלא רבי יהושע בן לוי הו
ד רבי יוחנן אמר בן קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא א דאמר תלמי  בן לוי הו
א מ חס בן ח ד עני וחכם: דרש רבי פנ ד א דרביה: סימן ה א דידיה ה  קשיא ה
ת יואב שר ע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מ מ ד ש ד ה ו ב 6  מאי דכתי
יח ד שהנ תה דו בה וביואב נאמרה בו מי ד נאמרה בו שכי ה בדו  הצבא מפני מ
ה ויואב לא הניח ת י בה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מ  בן נאמרה בו שכי
תו נאמרה ח בן כמו י י יואב עובדיה בן יחיאל אלא דוד שהנ נ מב ב 7  בן והכתי
א מ ה דרש ר׳ פנחם בן ח ת י תו נאמרה בו מ בה יואב שלא הניח בן כמו  בו שכי
י חנוני נ ו חנ ת שנאמר 8 ם מכו ם יותר מחמשי ך ביתו של אד ה עניות בתו ש  ק
ר אל תפן אל און מ ש ה ה נגעה בי וקא אמרי ליה חבריה 9 ם רעי כי יד אלו ת  א
ך ביתו ילך א כל שיש לו חולה בתו מ חס בר ח  כי על זה בחרת מעוני דרש ר׳ פנ
ת ואיש חכם יכפרנה: ו י מ ך מלאכ ל ת מ מ ח 1 ם ויבקש עליו רחמים שנא׳ 0 כ  אצל ח
האב קודם לכל יוצאי ירכו: חלה יוצאי ירכו קודמין ו  זה הכלל כל הקודם בנ
ישמעאל בנכסי עשו ב כגון אברהם ו א ב ואחי ה א א אבי ה מ  בעי רמי בר ח
א מ ב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר ח א ע ה מ א ש ת  איזה מהן קודם אמר רבא א

 אגב

 לא ההא הורה שלמה שלנו כוי. איני צריך לרתותך בקש. ומיהו
 מעיקרא לא היה תפץ לגלות לו טעמו של לבר לאסור לגלות להם
 טעמי תורה: כשיחה בעלה שלכם. קל ומומר שאתם לגין מעצמכם
 שיש עליו משוכה מה לבת בנו שיפה כחה במקום אחין שיורשת

 במקום אביה כגון כנות צלפתל שירשו
 בנכסי חפר אבי אביהן עם בני חפר
 שנאמר נתן תתן להם אחוזת נחלה
: תאמר גבתו [  במוך אתי אביהן [במדבר ס
 שהורע כהה אצל האחין. כשם
 שאינה יורשת עם אחיה בנכסי אביה
 כך אינה יורשת עם בת אחיה. בוא
 וראה שבנות צלסתל ירשו כנכסי
 חפר ולא לקחו בני תפר ובנות תפר
 כל נכסי תפר נמצאת בת הבן
 קולמת לבת להיינו כנות צלפחל
 שקלמו לבנות חפר: ואותו היום.
 שנצתום כ״ל בטבת היה: שלא חירש
 בה הבן עם האחין. של בן אלא האחין
 יורשין כל נכסי האב ואפילו חלק
 שהיה ראוי לאחיהן המח לפי שבאותו
 מעשה רפלגש בגבעה מתו במלחמה
 כל שבט בנימין ואפילו הנשים
 כלכתיב חמה נעשה לנותרים לנשים
 ט נשמלה מבנימין אשה ולא נותר
 מהס ט אס שש מאות שנשאו נשים
 ארבע מאות מכנות יכש גלעל
 ומאתים שחטפו מבנות שילה ונמצא
 כל ארץ בנימין לשש מאות איש לפיכך
 באותו העת מגיע «< מאל מן הנחלה
 לאשה אחת הבאה לירש ואם תנשא
 לשבט אתר נמצאת נגרעת נחלת
 שבט בנימין לפיכך התקינו להיכא
 ליש בניס יורשין את אביהם ללא
 מיעקרא נחלה מבני המת התנו שלא
 תירש בת הבן עמהן להפקר ב״ל
 הפקר אבל אס לא הניח בניס אלא
 בנות ה<(לשס גס הבנות) גם בת הבת
 חירש עמהן דלא ניחא ליה למת
 שתעקר נתלחו מזרעו אי נמי היכא
 לאיכא בנות ובת הבן תירש כת הבן
 את כל הנכסים ומסתמא היו נזהרות
 שלא להנשא לשכט אחר פן תסוב
 הנחלה לשבט אחר והט משמע קרא

 ויאמרו לתח הירושה לפלטח בנימין
 כלומר לבנים הנקראים על שבט בנימין ולא לבת הבן שיכולה להנשא לשבט אחר ונעקרה נחלה מבנימין: ה״ג מלא עליו עברה.
 כפירוש רטנו חננאל כלומר שונא אותו: חליפות. חליפין ממלא מקומו: דין גרמא יעשיראה ביר. נשאר אצלו שן אחל מבניו וכו היה
 מנחם למט נפש האבלים שהשן של מת אינו טמא לתגן כאהלות פרק ג׳ (מ״ג) כל שבמת טמא חוץ מן השיניים והשיער והצפורן
 ובשעת חיבורן הכל טמא. וטון לרבי יוחנן לא הניח בן אס איתא לסבירא ליה למי שלא הניח בן נקרא לא ירא אלהיס לא היה אומר (י)
 לכטות טן גרמא דעשיראה כיר לאמטנן כעלמא (ברטח דף לד:< חציף עלי מאן למפרסם תטאיה כרכתיכ נתהליס לבז אשט נשר פשע כסוי חטאה:
 לא הוה עייל לבי עמיא. לבית המת להתאבל עליו כלתנן (אהלות ס׳ מז מ״ג) בית מלא טמיא מלא מתים לפי שלא היה רוצה להתבטל מלמולו:
 הא דידיה. לין גרמא ט׳ לסכירא ליה כר׳ יהושע בן לוי זה שלא הניח תלמיל: הא דרגיה. מאי דאמר זה שלא הניח בן ולא סבירא ליה:
 קשה עניות כוי. וצטך למיבעי רממי. ואגב גררא ללרשומ רר׳ פנחס בר חמא נקט ליה הכא: כי יד אלוה וגוי. היינו נ׳ מכות שהט במצטם
 לכתיב ביה אצבע אלהים הוא (שמות ח) לקו י׳ מכות נמצא ליל שיש בה חמש אצבעות חמשיס מכות: אל תפן אל און. אל תהרהר אמר
 מלת הטן כי יש מציטם יותר ממך כי טוב לך זה החמשיס מכות מעוני והרי יש לך כסף וזהב וקרקעות ועדיין הקב׳יה מרתס עליך יותר
 מהרבה בני אלם שהן עניים: חמת מלן. היינו צער שבאה לו חימה מאת המקום. מלאט מות היינו חולה שנוטה למות: יכפרנה. יקנתנה:
 במי רמי בר חמא אבי אביו. של מת ואחי אביו של מת איזה מהן קולס. ומשוס לתרוייהו אתו לירש את המת מכח אבי המת קא בעי לה:
 בנכסי עשו. מיתה נקט בעשו שהוא רשע ולא ביעקב: האב קודם לירש אה בנו לכל יוצאי ירכו. נמצא אברהם יורש אח יצחק מקמי
 ישמעאל והלכך טון לתרדיהו מכח יצחק אתו הט הוא כאילו יורש יצתק את עשו ותוזר אברהם דורש את יצחק בנו כלאמרן בטש פירקין [קיו:]
 שהאב קולס לאחין לט היכי ללרשינן נקטו.] אין לו כן עיין עליו הכי נמי לרשינן בכל קרובים וגבי אבי המת נמי לרשינן אס אין לו אב
 ונתמס אמ נחלחו לאחיו נבמלבר ס] עיין עליו שאס יש ליצחק שום יורש רראד ליורשו יבא במקומו והיינו אברהם שקולם לישמעא( וכן הלכה:

 אגב
 מוטב לך שתלקה בני מכות יותר מעוני

 מסורת הש״ם

 א) לקמן קמא., נ) נרכותה:,
 ג) מו״ק 0: ע״ש,
 ד) [שופטים כא], ה) ריענ׳ץ

 מ״ו, י) שייך לע״נ,

 תורה אור השלם
 1 ראקזרי ירשת פליטה
לא ימחה שבט  לבנימן ו
 מישךאל: שופטים כא יו
ר ב ד אל בני ישראל ת  2 ו
ת ובן אץ ;מו ר איש בי מ א  ל
חלתו ת נ ם א ת ר ב ע ה  לו ו
 לבתו: במדבר כז ח
א  3 יום עפךה היום ההו
ה א ה ומעוקה יום ש ר  יום ע
ה ל פ א  ומשואה יום חשף ו

 יום ענן וערפל:
 צפניה א טו
ל ולענם וישב  4 ישמע א
ה אשר אץ ל  קךם ס
לא וראו  חליפות למו ו
מ תהליפ נה כ י ה ל  א
אל תנדו ת ו מ ו ל ל תבכ  5 א
א ך בי ל ל ה  לו בכו בכו ל
ת ארץ ה א א ר ד ו  ;שוב עו
 מולדתה ירמיהו כב י
 6 ־הדד שמע בברגר־ם כי
ו וכי ם אבתי  שכב דוד ע
א ויאמר ב ע ת יואב שר ה  מ
ה שלתני ע ר ל פ  הרז־ א

ל ארעי:  ואלף א
 מלכים א יא כ א
 7 מבני יואב עבדיה בן
ם י ת א  יחיאל ועמו מ

 ושנונה עשר הזכרים:
 עזרא ח ט
רעי בי יד  8 יעני חנני אתם.

ה נגעה בי: ו ל  א
 איוב יט כא
ל און ל תפן א ר א מ ש  9 ה

ת מעני: ר ח  כי על זה ב
 איוב לו כא
ת י מו כ א ל ף מ ל ת מ מ  10 ח

ם יכפרנה: כ  ואיש ח
 משלי טז יד

 הגהות הב״ח
 (א) נפי תסתיים דר׳ יוחנן
א לאמר תלמיד דאמר ו  ה
 וכו׳ ניר תסתיים לר׳ יוחנן
א לאמר: (כ) שם להולך ו  ה
 נלא בנים אלא ר׳ יהושע
 נן לד: (ג) י-שכ״פ ל״ה
ה ב ר  שלא תירש וכוי מגיע ה
 מאל מן הנחלה: (ו) דייה
 לין גרמא וכו׳ לא היה אומר.
 נ״נ ונלאו הט נמי יש לפרש
 ללא היחה נחמה אינעי ליה
 לנחומי צעורי קא מצערא
 ליה שמזטר לפניי שאינו ירא
 אלהיס יכ״כ תיס׳ ננרכות לף

 ה ע״נ ע״ש:

 מוסף רש׳׳י
 דין גרמא דעשיראה ביר.
 וה עצם של נ! עשירי שמח
 לו. ניר כמו נר, יצר עצס
 פחית מכשעורה ממני שאיני
 מטמא נמגע והיה נישאי
 קשור נסולרו לעגמת נפש

 ובוכות ה:;.

 א) ר״ל טון לישמעאל נמי ייצאי ירכי של אנלהס כמו יצחק ולפיכך אנרהס קילס לאנ קולס לכל ייצאי ירכו.



 מסורת הש״ם

 א) [עירוני[ צ. נ״מ צי: נדה
 לג:], ב) [לקמן קכב:],
 ג) 1שס], ד) האנ קולס לעולם
 לאחי האנ מנניהס ואחי אחות
 האנ ק ולמיס לאני אני האנ
 ואחי אני האס לאתימו ואחי
 האנ ואחותי קולמין לאני אני
 האנ יכן לעילם יגס למלני כיי
 כן מצאחי נ״א, מ) [;״א המת.
 רש״ל], ו) [יאח האנ יאחומ.
 רש״ל], t) [צ״ל לנח יכן

 העחיק החד״טן,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה הכי נמי
 וכו׳ האנ קולס לעולם
ן אחי ת ו ל מ ן ש י ח א  ל
ם לאבי י מ ד ו ת ק ו ח א  ו
י ח א ב ל א אבי ה ב ו א  ה
ב א י ה ח א ו ו ת ו ח א ל ב ו א  ה
י ב א ן ל דמי ו קו ת ו ח א  ו
ב וכן לעולס כצ׳׳ל:  אבי א
: כסי  (ב) דייה יחלקו יכי׳ בנ
 (ג) דייה ישהיה צלפחל יכי׳
 בנכסי אניו ואין ניטל הי
כסי אני אניו יכו׳:  שניס בנ
 (ד) תופי ל״ה ושהיה יכי׳
ר ו כ ב  נחיי יצחק הרי ראינן ה

 ניטל:

 מוסף רש״י
א עיין בה. ה ל רפי  אגב חו
 הש״ס קאמר ורמי נר חמא
 גמי ילאי לא אינעי ליה
 למינעי הכי, אלא אגנ חורפיה
 מיהר נשאלחי ילא עיין נה

. (  יפה (ערובין צ

 הטז: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 אגב חורפיה. חריפותו שהיה טרול בשאלה אחרת ללקמן לעליפא
 מינה: אבי האג. של מת והאחין של מת להיינו זקנו ואחין איזה
 מהן קולם מי לימא טון ליצחק קולס ליעקב לירש את עשו להאב
 קולם לאח הרי הוא כאילו ירשו יצחק לעשו והלכך יבוא יעקב ויירש
 את יצחק אביו אבל אברהם לא יירשנו
 שהבן של מת קורס לאבי המת או
 ללמא בני בנים הרי הן כבנים ונמצא
 עשו בן אברהם וקולם אברהם ליעקב
 כנכסי עשו להאב קולם לאחין: ה״ש
 האב קודם לכל יוצאי יריכו. ויעקב
 יוצא יריכו של אכרהס היה והלכך
 אברהם קורס לו בנכסי עשו: ורמי
 בר חמא. אמר לך משוס הכי
 מספקא לי דאיכא למימר יוצאי יטכו
 משמע יוצאי ירך שלו להיינו בניו
 מאשתו ולא יוצאי ירך בנו: הכי
 נמי מסתברא. ליעקב קורס לאברהם
 בנכסי עשו רקתני רישא כל הקולס
 בנחלה ואיננו כגון יצתק שקולם
 לאברהם בנכסי עשו אילו היה קיים
 השתא לליתיה ליצחק יוצאי יריכו קולמין דהיינו יעקב שיורש זכוח
 אביו יצחק שכן הוא הלין שהרי אס מת יצחק אחר עשו היה יעקב

א מ אגב חורפיה לא עיין בה בעי רמי בר ח ( f c 

ב ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכםי א  אבי ה
ע מ א ש ת  עשו איזה מהן קודם אמר רבא א
א מ ב קודם לכל יוצאי יריכו ורמי בר ח א  ה
 יוצאי יריכו שלו ולא יוצאי יריכו של בנו ה״נ
י זה הכלל כל הקודם בנחלה  מםתברא דקתנ
 יוצאי יריבו קודמין ואילו איתיה ליצחק
א נמי דליתיה יצחק יעקב ת ש  יצחק קודם ה
ות צלפחד בנ ׳ ע מינה: מתני׳ 5 מ  קודם ש
ה  נטלו ג׳ חלקים בנחלה חלק אביהן שהי
 עם יוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי
ה בכור נוטל שני חלסים: ושהי  חפר ״

ה בכור נוטל שני חלקים. כאן לא לקלק הקונטרס יפה י ה ש  ו
 לפי׳ אע״ג לכשמח חפר לא היה צלפחל קיים אפ״ה
 של צלפחל בנכסי חפר כלתניא
 הבכור נוטל כראוי כבמוחזק מת

 שנים
 שנים
 שמת
 ככור

 גמ׳
 ליה ראר:

 ומחזירין
 יעקב והוה

 בנותיו נוטלות חלק ככירה
 בתוספתא לבכורות טצל אין
 אביו בחיי אכיו נוטל פי
 בנכסי אביו ואינו נוטל פי
 כנכסי אבי אכיו כגון יעקב
 בחיי יצחק (י) היה ראוכן

 נוטל פי שנים כנכסי יעקב אבל לא
 בנכסי יצחק זקנו שהרי [אפילו] אס
 היה יעקב קיים כשמת יצחק לא
 היה יעקב נוטל פי שנים שהרי
 פשוט הוא הלכך ראובן הבא לירש
 מכח יעקב בנכסי יצחק לא יטול
 אלא חלק פשיטות של אביו ע״כ
 ולא היה לו לפרש כן ללא קרי
 ראוי כי האי גוונא מה שאין ראובן
 נוטל פי שניס מעשו בנכסי יצחק
 אלא הא קרי ראוי מה שאין
 ראובן נוטל פי שנים מאחיו בנכסי
 יצחק שלא הוחזק בהן מעולם

 יורש ולא אברהם דהבניס קודמין לאב כדאמרן כריש פירקין נלף קמ:] הוא הדין כשמת יצחק מקמי עשו יעקב יורש את זכותו ולא אברהם וכן
 הלכה. והשתא שמעינן מפירקין שסדר נחלות כך הוא ראובן שמת תנוך וסלוא תצרון וכרמי בניו יורשין אותו ואס מת אחד מן הבנים
 קודם ראובן וההוא בן הניח בן או בת או בן בת או בת בת עד מאה דורות יירש במקום אכיו כנכסי ראובן ואס אין לראובן בניס ולא
 בני בניס ואף לא בנות בניס אז יורשות בנות ראובן את ראובן ואס אין לראובן בנות ולא בני בנות ולא בנות בנות אפילו בסוף הדורות
 אז יורש יעקב את ראובן בנו ואס אין יעקב קיים ונתתם את נחלת ראובן לאחיו בני אביו שמעון ולוי ויהודה ייוסף ובנימין ואם אינם קיימין
 תתנו נחלת ראובן לבני שמעון ולוי ואס אין להם בניס ולא בני בניס תתנו לבנותיהן או לבני בנותיהן או לבנות בנותיהן דבכ״מ הזכר
 ויורשיו קודמין לנקבה כדאמרן [לעיל קיג:] מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה ואס אין לו אחים לראובן ולא בני בניס לאחים שמתו אחיו בלא בניס
 או שלא היה לו אח מעולם ונתתם את נחלתו לבת יעקב אתותו מן האב או לבניה ולבני בניה או לבנותיה ולבנות בנוחיה עד עולם ואס
 אין לראובן אחות ולא בני אחות מן האב ונתתם אח נחלחו לאבי אביו דהיינו יצחק ואם אין יצחק קיים ונתתם נחלתו של ראובן לעשו
 בן יצחק שהוא אתי אביו של ראובן ואם אין עשו קיים ונתתם את נתלתו של ראובן לאליפז בן עשו או לבניו ובני בניו ואס אין בניס
 לעשו ונתתם את נחלת ראובן לבנות עשו ולבניהם ולבנות בנותיו ואס אין אחין לאביו של ראובן ונתתם את נתלתו לבנות יצחק דהיינו
 אחות אביו או לבניהן ולבני בניהן או לבנותיהן ולבני בנותיהן ואם אין לאביו של ראובן לא אחיס ולא בני אחים לא אחות ולא בני אחות
 ונתתם את נחלח ראובן לאברהם אבי אבי אביו ואס אין אברהם קייס ונחחס לישמעאל אחי אבי אביו או לבניו של ישמעאל ולבני בניו
 או לבנותיו ולבני בנותיו ואס אין ישמעאל ולא בניו קיימין וגס לא אחותו ובני אחותו ונתתם נחלתו לחרח אבי אברהם ואם אין תרח תתנו
 לנחור ולהרן בניו או לבני בניהן או לאחותם וליוצאי יריכם וכן לעולם עד אדם הראשון. י) האב קודם לעולם >י» לאחי «) (האב) ואחי
 האב קודמין לאחות האב ואחותי) האב קודמין לאבי האב ואבי האב קודם לאחי אבי האב (ולאחותו) ואחי אבי האב [ואף] אחותו קודמין
 לאבי אבי האב וכן לעולם. וגס למדנו שהבעל יורש את אשתו ואס אין בעל קייס בנה יורשה ואס אין בנה בתה יורשתה בכל הסדר הזה
׳ בנחלה. כנחלת ארן ישראל ומשוס דאמרן לעיל (לף קטו.) כל יוצאי יריכו של בן קודם י)לאחין דאשמועינן י נ ת  עד אדם הראשון: מ
 דבת הבן נותלת במקום הבן משוס הכי נקט לה שהרי בנות צלפחד נחלו חלק אביהן בנכסי חפר במקום צלפחד אביהן: חלק אביהן.
 צלפחד שהיה מיוצאי מצריס שהבן הנכנס לארץ לא היה נוטל בשביל עצמו חלק בארץ הואיל ולא יצא ממצרים כדאמר בגמ׳ דקסבר האי
 תנא ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ ונפקא לן מקראי ואע״פ שיוצאי מצרים לא נכנסו לארץ אלא מתו במדבר ולא נטלו חלק
 בארץ מיהו להט אהני שאס יצא ראובן ושמעון ממצרים ונולדו להם במדבר בניס שנכנסו לארץ לראובן עשרה בניס ולשמעון בן אחד יטול
 בן שמעון חלק כנגד עשרה בני ראובן שהרי לראובן ושמעון נתחלקה הארץ וזכו בני כל אחד בנכסי אביהן וצלפחד יצא ממצרים ומת
 במדבר לפיכך נטלו בנוחיו חלקו וכל שלשה חלקיס דמפני׳ נפקא לן בגמרא מקראי הלכך בעינן לפרושי דבכי האי גוונא הוה מעשה
 דצלפחד יצא ממצטס כשהוא בן עשרים וכן חפר אביו ושהיה צלפחד בכור כל דברים הללו יש לך ללמוד מן הפסוק דנתן תתן להם וגו׳ נבמלבר 0]
 דילפינן מיניה בגמ׳ [קיח:] להני שלשה חלקים: וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. דחפר יצא ממצרים ונטלו בניו חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים לבד
 חלק עצמן שגס הס יצאו ממצטם ובנות צלפחד קבלו חלק אביהן (י) מנכסי חפר בשעה שחלקו אחי צלפחד נחלת אביהן ביניהן דבת הבן
 הרי היא במקום הבן לירש עם האחין כדקתני לעיל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין: ושהיה צלפחד בכור. והיה ראר ליטול פי
 שנים עם אחיו בנכסי חפר ואע״ג שאין הבכור מטל כראוי כבמוחזק ארץ ישראל מותזקת היא ליוצאי מצרים כדאמר בגמ׳ [קיט.] וכמי שהחזיק
 חפר בחלקו דמי ואפילו אס מת צלפחד מקמי חפר נמצא צלפחד יורש סי שנים בכל אשר ימצא לחפר ט הוא ראשית אונו ואע״ג דכשמת
 חפר לא היה צלפחד קיים אפילו הכי בנותיו היו יורשות חלק בכורת צלפחד בנכסי חפר כי היט דיורשות חלק פשיטותו בנכסי חפר
 כדתניא בהדיא בתוספתא דבכורות (פ״ו ה״ה) כיצד אין הבכור נוטל בראוי כבמומזק מת אביו בחיי אכיו נוטל פי שנים ש מנכסי אביו
 ואין נוטל פי שנים מנכסי אבי אכיו כגון יעקב שמת בחיי יצחק הרי ראובן הבכור נוטל בנכסי יעקב סי שנים אבל לא כנכסי יצתק
 זקנו שהט אפילו אם היה יעקב קיים כשמת יצחק לא היה יעקכ נוטל פי שנים שהרי פשוט הוא הלכך ראובן הבא לירש מכח יעקב
 בנכסי יצחק לא יכוול אלא תלק פשיטותו של אביו ואם היה אביו בכור אף הוא נוטל פי שנים בנכסי אבי אביו שאס היה יעקב בכור
 אף על פי שמת בחיי יצחק הרי בא ראוכן ונוטל חלק ככורת יעקב אביו בנכסי יצחק שהבן במקום אב עומד בין לחלק בכורה בין
 לחלק פשיטות והוא הדין לבנות צלפחד כנכסי חפר דאף על פי שמת צלפחד כחיי תפר יורשות תלק ככורת אביהן בנכסי תפר וה״נ תניא
 בהדיא בגמרת ירושלמי נב״ב פ״ח ה״ב] ואמרינן נמי התס נה״גןריש לקיש אמר בשם אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין כפילה [לברים כא] ונאמר משפט לענין
 פשיטה [במלבר ס] מה לענין פשיטה אתה רואה את הבן כאילו קייס ליטול פשיטות אביו אף לענין כפילה אתה רואה את הבן כאילו קיים ליטול
 כפילח אביו. מפירוש רבינו חננאל גאון זכר צטק לברכה למדתי זאת וכן הלכה. ומדאמטנן בגמרא והעברת 1שם] זו מלק בכורה [לקמן קיר:] ילפינן
 דצלפחד בכור היה והאי דכתיב בדברי הימים (א ז) ושם השני צלפחד לאו שני לאחין קאמר דהא לא איירי לעיל באחין כלל אלא

 בגלעד

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ״א מהלי  כ
 נחלית הלכה ג סמג
 עשין צו טוש״ע ח״מ סי׳ רעו

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 אגב חורפיה. שהיה מחזיר
 תלמודו: לא עיין בה.
 במתני׳ שלא דקדק בה
 לפיכך היה שואל: האב
 קודם לכל יוצאי ירכו.
 ואברהם קודם משום דכל
 הני מכחו קאתו: ורמי בר
 חמא. דקא מיבעיא ליה
 הכי קאמר לך. הא דקהני
 האב קודם לכל יוצאי יריבו
 שלא יהא יצחק יורשו דהוא
 קודם מן האחין של בנו
 דהיינו ישמעאל אבל אין
 אבי האב קודם לכל יוצאי
 ירכו של בנו דלא מקדמינן
 ליה לאברהם מקמי יעקב
 בנכסי עשו אלא יעקב
 קודם: ה״נ מסתברא דקתני.
 סיפא דמתני׳ זה הכלל וכוי:
 ואם איתיה יצחק שהוא
 אבי עשו יצחק קודם השתא
 דליתי׳ יעקב קודם לאברהם
 אע״ג דכל הני מכחו של
 אברהם קא אתיין הכא
 יעקב קודם משום דקרוב
 ליה טפי יעקב מאברהם
 שהוא אבי אביו •תו לא
 מידי דליכא לדקדק בדבר
 כלום: פיםקא בנות צלפחד
 נטלו ג׳ חלקים בנחלה
 חלק אביהן שהיה מיוצאי
 מצרים. דסבירא ליה לתנא
 דליוצאי מצרים נתחלקה
p אע״ג רמתו בניהן א  ה
 יורשין חלקן: וחלקו עם
 אחיו. של צלפחד: בנכסי
 חפר. שהיה נמי מיוצאי
 מצרים. ולפי שהיה צלפחד
 בכור נטלו שני חלקים
 בנכסי חפר אביו דהיינו

 שלשה חלקים:



 רבינו גרשום

 לשמות מטות אבותם
 ינחלו. כלומר על שם אותן
 שיצאו ממצר-ם מחלקין
p ישראל וכיצד שאם  א
 הוציא אחד ממצרים י׳
 בנים ומתו ה׳ במדבר
 בלא בן ונשתיירו ה׳ אותן
 ה׳ שנשתיירו יטלו י״א
 חלקים אחד בשביל אביהם
 והי חלקים בשביל אחיהן
 שמתו והי חלקים בשביל
 עצמן ואם יצא [עם] ה׳
 ושוב נולדו לו ה׳ במדבר
 ונכנסו י׳ לארץ לא יטלו
 אלא ששה חלקים חלק
 חמשה בנים וחלק אביהן
 שיצאו ממצרים: אלא מה
 אני מקיים. הא דכתיב
 בפרשת פנחס לאחר שנמנו
 מבן עשרים שנה לאלה
p וגוי. דמשמע א  תחלק ה
 דלהני דלא יצאו ממצרים
p דהוו מבן א  נתחלקה ה
 כ׳ שנה ומעלה. הא אתא
 לאשמועינן לאלה כאלה.
 כשם שאלו שנמנו הן
 בני כ׳ שנה ומעלה כך
 הללו שיורשץ שנוטלין
 בשביל יוצאי מצרים צריכין
 שיהו מבן כ׳ שנה:
 להוציא את הטפלים.
p שאין א  קטנים שנכנסו ל
 חולקים להם ולעולם
 ליוצאי מצרים נחחלקה
p ואי איתנייהו שקלי א  ה
 בשביל עצמן ואי אמרת
 היכי אמרת דאיתנייהו הא
 כתיב במדבר הזה יתמו
 יפלו פגריכם הא אמר
 לקמן דלא נגזרה גזירה
 לא על פחות מבן כ׳
 ולא על יותר מבן ס׳ ואי
 דליתנייהו ׳שקלי במקומן
 הנך דבן עשרים שנה
 ומעלה. ודי יונתן אמר
 לבאי pxn. ממש לאותן
p נתחלקה א  ׳שנכנסו ל
p דשקלי בשביל עצמן א  ה
 ולא שקלי בשביל אביהם
 או אחיהן שיצאו ממצרים
 שמתו שנאמר לאלה תחלק
p אלה דייק בשביל א  ה
 עצמו: אלא מה אני מקיים
 לשמות מטות אבותם.
 דמשמע דבשביל אבות
 שיצאו ממצרים נוחלץ:
 אלא משונה נחלה זו.
 כדדרש במשל לשני כהנים
 אחין שעדיין לא חלקו
 בנכסי אביהן לאחד היה
 לו בן אחה ולאחד
 היה לו ב׳ בנים ומתו
 הללו שני אחין בגורן
 קודם שחלקו זה שהיה
 לו בן אחד נטל אותו
 בן חלק אחר מתרומה
 ווה שהיו לו שני בנים
 נטלו ב׳ חלקים ומחזירין
 אצל אביהן ברשות אביהן
 הואיל והחזירום ברשות
 אביהם קנאם אביהם ביחד
 בשוה אע״פ שמתו דומה
 כמו שיורשים מאביהם
 וחוזרין ומורישין אותם
 להם וחולקין אותן בשוה
 ומי שיש לו בן אחד
 נוטל אותו בן חלק ומחצה
 ואותן ישני בנים נוטלין
 חלק ומחצה ואף כאן
 אילו היו ב׳ אחין שיצאו
 ממצרים ולא תלקו עדיין
 נכסי אביהם והיה לאחד
 ד׳ בנים ולאחד י׳ בנים
p ונחנו א  ובאו הבנים ל
 להם בשביל עצמן י״ד
 חלקים ועכשיו כל אותן
 י״ד חלקים חוזרין אצל
 אביהן שמתו וחוזרין הבנים
 ויורשין אותו מאביהן מי
 שהיו לו ד• בנים נוטלין
 ז׳ חלקים ואידך י׳ בנים
 נוטלין ז• חלקים והיינו
 לשמות מטות אבותם דאף
p א p נתחלקה ה א  לבאי ה

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא היז.
ץ אצל אביהן וחוזדין וחולקין בשוה. בפירוש חומש פרש״י  ומחדרי
 למחזירין אצל אבי אביהן ורוצה לפרש ארס שיצא
 ממצרים ולו שני בניס ולאוחן שני בניס לזה בן אחד ולזה שנים
 והשתא כשמחזירין לאבי אביהן יש לחזור ולחלוק בשוה שמכחו באין
 ואין לו לירש לזה יותר מלזה שאס
 לא יצא אבי אביהן ממצרים אלא
 אבותיהן עצמן למה יחלקו בשוה
 כשמחזיר כל אחד לאביו הלא כל אב
 יחזיר ויוריש לבניו ולא לבני אחיו
 והא דקאמר הכא משל לב׳ אחיס
 כהניס ואין מזכיר אביהן לא נקטינהו
 אלא למשל בעלמא וקשה דלפירוש זה
 היה למיכתב לשמות מטות אבות
 אבותס דכשאין אבי אבות אלא אבות
 לבדם לא נפקא מינה מידי בחזרה
 ועוד בתוספתא שהביא רבינו שמואל
 לא קחני אלא שני אחין שהיו מיוצאי
 מצריס לזה יש לו ט׳ וכו׳ ולא קחני
 שני אחין ואכיהן ונראה לריכ״א
 דגזרת הכתוב הוא כשמחזירין אצל
 אביהן שחולקין אותו שני אתין בשוה
 אע׳׳ג דכעלמא אין הדין כך הכא
 גזרת הכתוכ מהנך שני מקראות
 ודקאמר מתים יורשים את החיים לאו
 כדין ירושה ממש אלא כעין ירושה
 וא״ת מאי נפקא מינה בין למאן דאמר
 ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ בין למאן דאמר לבאי האק נחחלקה
 דהשתא כשמחזירין כל באי הארץ לאכותיהן כל מה שנטלו והאבות
 יחלקו כשוה הרי הוא כאילו ליוצאי מצרים נתחלקה וי״ל דדוקא כשהן
 אחין חוזרין וחולקין בשוה אבל אס אינן אחין לא ואס לזה תשעה
 בניס ולזה אתד זה נוטל ט׳ לתכיס וזה נוטל לתך אחד אבל למאן
 דאמר ליוצאי מצרים כולן נוטלין בשוה והא דפ״ה דראובן ושמעון
 שיצאו ממצרים והולידו בניס במדבר זה עשרה וזה אחד אי אזלינן
 כתר יוצאי מצרים היה נוטל האחד כנגד כולן אכל עכשיו י׳ נוטלים
 עשרה והאחד נוטל חלק אחד לא מיירי בראובן ושמעון אחים דא״כ
 גס למ׳׳ד לבאי הארץ היו חולקין בשוה אלא נכרים הס ור״ת מפרש
 דכשהבניס מחזירין לאבותיהן כל אבות ישראל חולקין בשוה ונסקא
 מינה כין למ״ד ליוצאי מצרים כין למ״ד לכאי הארץ לענין טפלים
 שאם היו האבות בני עשרים מיוצאי מצרים ומתו במדבר ובניהן
 כשנכנסו לארץ כולם טפלים או נשים כבנות צלפחד למאן דאמר
 ליוצאי מצרים נתחלקה היו נוטלין ולמ״ד לכאי הארץ לא היו נוטלים
 כלום או איסכא אס יצאו ממצרים טפלים ולא אבות וכשבאו לארץ היו
 בני עשרים או הם או בניהם למאן דאמר לכאי הארץ נוטלין ולמאן
 דאמר ליוצאי מצרים אין נוטלין וקשיא לפירושו דאמאי נקט בתוספתא
 שני אחין ועוד קשיא לריב״ס דלשמות מטות אבוחם משמע אחין
 דוקא דבכל מקוס קוראין לאחין אבות כגון לא יומתו אבות על
 בניס ומפקינן (שנהלרין לף כז:< דבן אחיו פסול לו לעדות וגס
 מבנים לא יומתו על אבות נפקא לן >שס) דאחי האב פסול וגס
 משם יש להוטת שיש להחזיר אצל האבות ולא אצל אבי אביהן

 ועוד

 גמ׳ תבן כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה
יא ר׳ יאשיה אומר ליוצאי מצרים  הארץ דתנ
ת אבותם ו ט ת מ ו מ ש ל  נתחלקה הארץ שנא׳ 1
ה תחלק ל א ל ה אני מקיים 2  ינחלו אלא מ
ת ה להוציא א ל א  הארץ בנחלה לאלה כ
 הטפלים ר׳ יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה
 הארץ שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה
ת אבותם ו ט ת מ ה אני מקיים לשמו  אלא מ
ה נחלה זו מכל נחלות שבעולם נ  ינחלו משו
ם וכאן  שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתי
ל ש ל לך מ ם יורשין חיין אמר רבי אמשו  מתי
מה לשני אחין כהנים שהיו  למה הדבר דו
אחד יש ד ו ח ד יש לו בן א ח א ת ל ח  בעיר א
 לו שני בנים והלכו לגורן זה שיש לו בן
ד וזה שיש לו שני בנים ח ד נוטל חלק א ח  א
 נוטל שני חלקים ומחזירין אצל אביהן וחוזרין
ן בן אלעזר אומר  וחולקין בשוה רבי שמעו

 לאלו

 בגלעד אבי חפר ובמכיר אבי גלעד לעיל מינה איירי ואיכא למימר
 דאגלעד קאי ומאי שני שני לגלעד כלומר בן בנו כדכחיב נבמלבר מ] בן חפר
 בן גלעד הט ג׳ חלקים ב׳ חלקי ככורה וחלק צלפחד עצמו שהיה
 מיוצאי מצטס. והאי דלא קחשיב במתני׳ ד׳ חלקים שהיה להם לבנות

 צלפחד כדכתיב (יהושע י!) ויפלו חבלי
 מנשה עשרה שיתא דשיתא בתי אבות
 וארבע דידהו דהוה להו חד אחא
 דאבא י* ונטלו חלק בנכסיו כדאמט׳
 בגמ׳ נקיח:] היינו טעמא דלא הוה משמע
 לן מידי דהא כבר אשמועינן דבת
 הבן הט היא במקום הבן ליטול עס
 האחין בנכסי חפר דהוא הדין דהט
 היא במקום הבן ליטול עס האחין
 בנכסי האח ואי לאשמועינן דליוצאי
 מצטס נחחלקה הארץ הא שמעינן
 לה מדנטלו חלק צלפחד בשביל שהיה
 מיוצאי מצטס אבל בהני ג׳ חלקיס
 דקתני אשמועינן תלתא מילי דליוצאי
 מצטס נתחלקה הארץ ובת הבן היא
 כבן לירש עם האחין וארץ ישראל
 מוחזקח היא ליוצאי מצטס ונטל בה
 ככור פי שניס: גמ׳ ליוצאי מצרים
 נסתלקה הארן. כלומר לכאי הארץ
 נמחלקה הארץ כפי חשבון של יוצאי
 מצטס שנטלוה בתורת ירושה
 מאבותיהם דלפי חשבון הראשון שנמנו

 בשנה שניה לצאתם ממצטס נתחלקה הארץ כאילו ירשוה הן עצמן
 ומי שהיה לו עתה בביאת הארץ בן אחד נטל כל חלקו ומי שהיו לו
 עשרה בניס נמי לא נטלו בין כולם אלא חלק אחד: שנאמר.
 בפנחס בבאי הארץ באותו מנין דערכות מואכ דכתיב בהו א) ובאלה
 לא היה איש מפקודי משה ואהרן וגר: לשמוס מטוס אבותם. של
 אלה שנמנו ביציאת מצטם ינחלו אלו דלאותן יחלקו הנחלה ואלו
 אשר קמו תחתיהן יירשום. ולקמן נע״ב] מפרש מנלן דהאי אבותס ביוצאי
 מצטם קאמר: לאלה תחלק. דכתיב לעיל אלה פקודי בני ישראל
 שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים וסמיך ליה רדבר ה׳ אל
 משה לאמר לאלה חחלק הארץ אלמא לבאי הארץ נתחלקה: כאלה.
 שהן בני עשרים דלבני עשרים שיצאו ממצרים נתחלקה הארץ אבל
 לא לטפלים שיצאו פחות מכן כ׳ שלא נטלו חלק בארן לא הם ולא
 בניהם אלא בזכות מורישיהן ואס לא היה להס שוס מוריש שיצא
 ממצטס כגון שלא היה להם אב ולא דוד ואח שמתו במדבר בלא
 בניס אז לא נטלו חלק כארץ. וכסיפרי [ריש פנחס] כתב מה ת״ל לאלה תחלק
 הארץ (« מפני כשרים וקדושים כלומר לאפוקי רשעים שבהן
 שלא היה להן חלק בה ואפילו בניהן אינן זוטן בה בשביל אביהן
 אלא כזכות זקניהם אס היו מיוצא, מצטס כדאמרינן לקמן [ע״3] בני
 מרגלים ומתלוננים נטלו כזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן:
 לבאי הארץ נסתלקה הארץ. ולא ליוצאי מצרים דאין הולטן אחר
 היוצאין אלא אחר הנכנסים דראובן ושמעון שיצאו ממצרים והולידו
 בניס במדבר זה עשרה וזה אתד אי הוה אזלינן בתר יוצאי מצרים
 היה נוטל האחד כנגד כולן אבל עכשיו העשרה נוטלין י׳ חלקים
 והאחד נוטל חלק אחד: אלא מה אני מקיים לשמוס מטוס אבותם

 דמשמע דאחר יוצאי מצטס נמי יש לנו לחלק הנחלה. ומפרש ואזיל דלהט אהני לשמות מטות אבוחס ינחלו דלאחר שנטלו בני ראובן ושמעון
 י״א חלקיס בארץ מחלקין אוחה ביניהן לפי חשבון מטות אבותס כאילו ליוצאי מצרים דהיינו ראובן ושמעון אבותס נחחלקו הני י״א חלקים
 וכגון דהנהו יוצאי מצרים היו בני עשרים דומיא דבאי הארץ דקסיד קרא לענין נחלת ארץ ישראל אבני כ׳ כדכתיב לאלה והבנים אינן כי אם
 שלוחים כעלמא להכיא לשניהן י״א חלקים וחוזטן ראוכן ושמעון ומוטשין לכניהן כניו של ראוכן נוטלין מחצה מי״א חלקים וכנו של שמעון
 נוטל מחצה. והט תניא בתוספתא (פ״ז ה״ג< טצד שני אחין שהיו מיוצאי מצרים לאחד יש לו ט׳ בניס ולאחד יש לו בן אחד ולפניהם בית ה׳ כוטן
 דהיינו י׳ לתטן תשעה נטלו לתך לתך ט׳ לתטן והאחד נטל לתך החזירום לאבותיהם וחזרו האבות והורישוס לבניהן ט׳ אחין נטלו מחצה
 שהן כורייס וחצי ואחד נטל מחצה שהן כורייס ותצי וזהו שאמרו בכל מקום תיין יורשין את המתים וכאן המתים יורשין את החייס. וכך היא
 הצעה של ברייתא בסיפט 1ריש פנחס] שינה הכתוב נחלה זו מכל נחלות שבתורה שכל נחלות שבתורה חיץ יורשין את המתים וכאן המתים יורשין
 אח החיים אמר רבי משל למה הדבר דומה לשני אחין כהניס שהיו בעיר לזה לו בן אחד ולזה לו ג׳ בניס ויצאו לגורן זה נטל סאה ואלו
 נטלו ג׳ סאין והוליכו אצל אביהן וחזרו ותלקו כשוה כיוצא בו אתה אומר בבאי הארץ זה נטל סאה ואלו נטלו ג׳ שאין והוטשו את
 אבותיהן וירשו מתים את חיין וחזרו וחלקו כשוה כדפרישית לעיל. והשתא מתוקמי שני קראי לאלה תחלק הארץ אשמועינן שיטול כל
 אחד חלק אחד ואהני לשמות מטות אכותס לענין חלוקה לחלוק כיניהן מה שנטלו כאילו ליוצאי מצרים אבותיהם נתחלקו הנהו חלקים
 שנטלו ונוטל בן שמעון מאלו החלקים כנגד כל בני ראובן: שני אחין כהנים. והתנו ביניהן לחלוק כל התרומות הניתנות לשניהן כשוה:

 לאלו
p חלקו בשביל עצמו תוורין וחולקים כמו שירשו מאבותם: ר׳ שמעון בן אלעזר אומר. בין ליוצאי מצרים בין א  על גב דשקלו כל אחד ואחד מבאי ה

 מםורת הש״ם

 א) כמדבר כו,

 תורה אור השלם
ת  1 אף בגוךל יחלק א
ת מטות  הארץ לשמו

ם ינחלו: ת ב  א
 כמדבר כו נה
ק הארץ ל ח ה ת ל א  2 ל

 בנחלה במספר שמות:
 במדבר כו נג

 הגהות הב״ח
 (א) רשנ״ם דייה (3לף
 הקודם) ושהיה כי׳ חד אחא
ת ונטלו: (נ) דיה מ  דאנא ר
ק א  כאלה וכו׳ תחלק ה
ם כצ״ל יחינח מפני  לכשרי

 נמחק:

 מוסף רש״י
. ץ ם יורשין חי  וכאן מתי
 טצר, שני אחים מייצאי מצרים
 שהיו להם נניס מאי הארן לזה
 אחל ילזה שלשה, האחד נטל
 חלק אחל והשלשה נטלו שלשה,
 שנאמר לאלה חחלק הארץ, חורה
 נחלחן אצל אני אביהן יחלקו
 הכל נשוה, יזהו שנאמר לשמות
 מטיח אניתס ינחלו, שאחר
 שנטלי הנניס חלקיה לפי האנוח
 שיצאי מצרים, ואילו מתחילה
 חלקיה למנין ייצאי מצרים לא
 היי ניטלין אלי הארנעה אלא שני
 חלקיס, עכשיו נטלי ארנעה

 חלקים (במדבר כו נהו.



 מםורת הש׳׳ס

 א) נס״י ליתא,

 תורה אור השלם
ת ך בגורל יחלק א  1 א
ת ת מטו ו מ ש ץ ל ר א  ה

 אביתם ינחלו:
 במדבר כו נה
ל ם א כ ת הבאתי א  2 ו
ת ר נשאתי א ש  הארץ א
ם ה ר ב א ה ל ת ת א ת  ;די ל
ה ת  ליצחק וליעקב ונתתי א

ם מורשה אני ץ: ב  ל
 שמות ו ח
ו ת ל ח ה נ ב ר  3 לרב ת
חלתו איש ט נ למעט תמעי  ו

 לפי פקדיו יתן נחלתו:
 במדבר כו נד

 הגהות הב״ח
 (א) ישב״פ דייה מרנליס
י לכניה!  אע״פ שהיה ראו
׳  וכו׳ האנשים ההס ואמרי
 לקמן: (ג) תום׳ ד״ה מכאן
ב א ו  וכו׳ וא״כ בערנות מ
 נמנו: (נ) בא״ד כלגמרינן
א דלא נ ף ק ף ד  לקמן בסו
ל יתרים  נגזרה גזירה ע

י ש׳ מערכין:  מבנ

 היז: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 לאלו ולאלו. ליוצאי מצרים ולבאי הארץ. וחזרה לית ליה להאי מנא
 ומפני׳ מתוקמא שפיר אליביה לבנוח צלפחל לליליה נמי נטלו ג׳
 חלקים להא אית ליה נמי ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ והיינו לאמרן
 לעיל נע״אז חנן כמאן לאמר ליוצאי מצרים נתחלקה האp ולא אמרינן
 מתניתין רבי יאשיה היא משוס
 רמתוקמא נמי כר׳ שמעון בן אלעזר:
 היה מיוצאי מצרים א)(ולא מכאי הארץ)
 כוי. הכי פירושו אס היה מיוצאי מצדם
 ולא מכאי הארץ כגון ראובן שיצא
 ממצרים והוא בן כ׳ והוליד בנים
 במלבר ומח ראובן ובניו היו טפלים
 ככניסחן לארץ ואינן יכולין ליטול
 בשביל עצמן לפי שאינן בני עשרים
 נוטלין בניהן חלק אחל בשביל ראובן
 שהיה מיוצאי מצרים: היה מבאי
 האר;. ולא מיוצאי מצרים כגון ראובן
 שהוליד בנים במצרים ומת במצרים
 והבנים היו טפלים ביציאתן וכשנכנסו
 לארץ היו בני עשרים נוטלין כל אתל
 תלקו עם באי הארץ. א״נ כשיצא
 ראובן ממצרים לא היה בן עשרים
 והוליל בניס במלבר ומת ראובן
 והכנים נכנסו לארץ נוטלץ חלקן
 בשביל שהן באי הארץ אם הס י׳
 נוטלין י׳ חלקים: היה מכאן ומכאן.
 כגון ראובן שהיה בן כ׳ כשיצא ממצרים והוליל בניס במלבר ומת
 והבנים היו בני כ׳ בכניסתן לארץ נוטלין חלקן בשכיל עצמן שהן
 באי הארץ ונוטלין נמי חלק אחר בשביל אביהן שהיה מיוצאי מצריס.
 ויש מפרשים היה מכאן ומכאן באלם אחל מיירי שהיה מיוצאי
 מצרים ומכאי הארץ כגון שיצא ממצרים יתר מכן ששים ונכנס לארץ
 דאמרינן לקמן ןקכא:] לא נגזרה גזירה ביתר מבן ששים דהוה ליה האי
 גברא עצמו מיוצאי מצרים ומבאי הארץ הלכך יטול שני חלקים
 ולאו מילתא היא דמשוס באי הארץ לא יטול דכי כתיב ןבמלבר מ1 לאלה מחלק
 הארץ אבני יוצאי מצרים הוא דכתיב שלא היה בהן איש מפקודי
 משה ואהרן הכהן ולא איוצאי מצרים עצמן קאי ומיהו יש ללמוד
 מוטל שני מלקים מדתני בתוספתא [פ׳׳ז ה׳׳ג] וכן היה ר׳ שמעון אומר יהושע
 וכלב נטלו ג׳ חלקיס בנחלה שהיו מיוצאי מצרים ומן העומדים
 בערבות מואב ושנטלו חלקם של מרגלים: מרגלים. אף על סי
 שהיה יא) לבניהן שבאו לארץ ליטול חלק אביהן שהיו מיוצאי מצרים
 אפילו הכי לא נטלו אלא יהושע וכלב נטלו חלקן כדכתיב נבמלגר יל] חיו מן
 האנשים ההם לקמן בשמעתין נקית:] שחיו בחלקן שאמרה תורה נתחייב
 רשע יבא צדיק ויזכה בתלקו דמקרא שמעינן שלא היה למרגלים
 ומתלוננים ועדת קרח חלק בארץ מדקאמרי בנות צלפחד אבינו מת
 במדבר ונמלכר ם< והוא לא היה בתוך העדה אלו מרגלים הנועדים
 על ה׳ אלו מתלוננים עדת קרח כמשמעו למה יגרע שם אבינו
 מאחר דלא היה לא ממרגלים ולא מממלוננים ועדת קרח מכלל
 דכל הנך לא נטלו בניהן חלק באק בזכות אכותיהן: מסלימים
 ועדת קרח. לקמן נקיח:] מפרש מתלוננים שבעדת קרח דהיינו חמשיס
 ומאתים איש ולא היה להם חלק בארץ שלא נטלו בניהן את חלקן
 אע״ס שהיו מתלוננים מיוצאי מצרים אלא כמאן דליתנהו דמו וזכו
 כל השבטים כחלקם כאילו נתמלקה ליוצאי מצרים כלא מתלוננים
 ונתרבה חלק כל אחד ואחד פורתא. והאי תנא סבירא ליה ליוצאי

 לאלו ולאלו נתחלקה הארץ כדי לקיים שני
ה מיוצאי מצרים א כיצד הי ת הללו ה  מקראו
ה מבאי הארץ  נוטל חלקו עם יוצאי מצרים הי
 נוטל חלקו עם באי הארץ מכאן ומכאן נוטל
 חלקו מכאן ומכאן מרגלים יהושע וכלב נטלו
ה להם חלק עדת קרח לא הי  חלקם מתלוננים ו
 בארץ הבנים נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות
ת ו מ ש ל י 1 ע דהא מ ש  אבי אמותיהן מאי מ
ת אבותם ביוצאי מצרים כתיב דלמא ו ט  מ
ה ת ו י א ת ת נ ו ב 2  לשבטים קאמר לה דכתי
א לכם  לכם מורשה אני ה׳ ירושה הי
כם וליוצאי מצרים קאמר להו: םימן תי  מאבו
שה יחשב:  לרב צלפחד ויוםף איכפל מנ
׳ד  אמר ליה רב פפא לאביי בשלמא למ׳
ב  ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ היינו דכתי
ט נחלתו י ע מ ב תרבה נחלתו ולמעט ת ר ל 3 

 אלא

 ועוד הקשה דמאי פדך לקמן אלא למאן דאמר לבאי האק אמאי
 צווחו כני יוסף (לכן) [ולפי] פר״ת כך שפיר צוותו למאן דאמר
 לבאי האק כמו למאן דאמר ליוצאי מצדם דמ״מ לא נטלו אלא כפי
 מה שהיו האכות שיצאו ממצדס טון שכל אבות ישראל חולקין בשוה

 אבל אס אין חולקין בשוה אלא אתין
 אתי שפיר הא דפדך ואע״פ שהיו
 אבות בני יוסף מועטין הד החזירו
 להן בניהן לפי מה שנתרבו וצריך
 לומר לפר״מ שאין מתזידן אלא
 לאותן אבות שבאותו שבט ולא לכל
 ישראל והכי משמע לשמות מטות
 אבומס ינמלו דוקא לאבות שכאומו
 מטה ורבינו תם דתק לתרץ בענין
ן ומכאן נוטל א כ  אתר ודותק: מ
 חלקו מכאן ומכאן. באדם א׳ איירי
 שנוטל 3׳ חלקים בשביל עצמו שהיה
 מיוצאי מצרים ומבאי האק כדמוכח
 בתוספתא שהביא בקונטרס עצמו
 דקתני ר״ש אומר אף נתחלקה ליוצאי
 מצטס טצד היה מיוצאי מצדם ולא
 מערבות מואב מבאי הארץ ולא
 מיוצאי מצטס נוטל מלק מכאן ומכאן
 וכו׳ וכן היה ר׳ שמעון אומר יהושע
 וכלב נטלו שלשה מלקים בארץ שהיו
 מיוצאי מצטם ומן העומדים בערבות

 מואב ונטלו תלקס של מרגלים ותימה דא״כ יהושע וכלב מחמת כיאמ
 הארץ נמנו כערכות מואכ דהא כתיב לאלה תחלק הארץ ואס כן
 בערבות (« נמנו יתטם מבני ס׳ דהא יהושע היה בן מאה ועשר
 ולא פרנס את ישראל אלא כ״ח שנה וכן כלב היה נמי בן שמונים
 כדכתיב (יהושע יל) בן ארבעים שנה אנט בשלוח משה עבד ה׳
 וגו׳ ולא גמדנן מערטן כדגמטנן לקמן «) דלא נגזרה על בן ס׳
 מערטן אע״ג דכתיב כמנין של ישראל מכן עשרים ומעלה לא גמדנן
 מעלה מערטן ומדנמנו בערבות מואב יתדם מבני ס׳ נמנו כמו כן
 במדבר סיני וא״כ היכי כתיב במכין של ערבות מואב ובאלה לא
 היה איש מפקודי משה וגו׳ ולא נותר מהם איש ט אם כלב בן יפונה
 רהושע בן נון וטון דנמנו יתטס מבני ס׳ הלא נשאר יאיר בן מנשה
 ומטר בן מנשה שנולדו בימי יעקב ולא מתו עד שנכנסו לארץ
 כדאמדנן לקמן דלא נגזרה גזרה על פחות מבן עשדס ויתדם
 מששים ונראה לרשב״א דהט קאמר קרא וכאלה לא היה איש
 מפקודי משה ואהרן שהיו ראדן שתגזר עליהם גזירה ט אס כלב

 בן יפונה רהושע בן נון דלא היו בני ס׳ במנין ראשון:
א למ״ד ליוצאי מצרים היינו דכתיב לרב תרבה נחלתו. מ ל ש  ב
 כלומר לרב ביציאת מצטס תרבה אע״פ שהוא מועט
 ככניסתו לארץ ולמעט כיציאת מצרים תמעיט אע׳׳פ שהוא עתה
 רב בכניסת הארץ דהט דטש בסיפט כמו שהביא בקונטרס דתניא
 בהדיא לרב תרבה הט שיצאו עמו י׳ בנים ממצטס ובכניסתן לא
 נמצאו אלא תמשה קורא אני עליהן לרב תרבה פירוש שנוטלין
 חמשה שנשארו עשר חלקים הרי נתרבה נחלתן ומיהו סיפא לא
 דמיא להא דקתני שיצאו עמו חמשה בניס ממצרים ובכניסתן
 נמצאו עשרה קורא אני עליו למעט תמעיט דהשתא נחלת אותן
 חמשה לא נתמעטה במה שנמצאו עשר דמ״מ נוטלין ה׳ תלקיס

 וחמשה
 מצדם נתחלקה הארץ ואיכא למימר דמסקנא דמילתא דר׳ שמעון בן אלעזר היא דאמר לאלו ואלו נחחלקה הארץ: והבנים. של מרגלים
 ומתלוננים שכאו לארץ ולא היו יכולין ליטול בשביל אביהן יטלו בזכות אבי אביהן אס היו מיוצאי מצדם אבל חלק אביהן שהיה ראוי להן ליטול
 בשביל אביהן עצמו שהיה מיוצאי מצרים אותו חלק ניתן ליהושע וכלב מן המרגלים ושל מתלוננים ניתן לכל השבטים: ובזכות אבי אמותיהן.
 אס לא היה לאמותיהן אתין. ולקמן 1קיט.1 מוקי להך סיפא אפילו למאן דאמר לכאי הארץ נתחלקה וכגון דלא היו בני עשרים כשנכנסו לארץ דלא נטלו
 בשביל עצמן אלא נטלו ע״י חזרה שהחזירו בני אבי אביהן ובני אבי אמותיהן נחלה שלקחו בניהן לזקניהן כדכתיב ננמלנר סו לשמות מטות אבותס
 ותזרו והוטשו לבניהן ולבני המתלוננים עמהן דבני כניס הט הן כבנים: ממאי. דהאי אבותס על יוצאי מצטס קאמר דילפינן מיניה ליוצאי
 מצדם נחחלקה הארץ דלמא לשבטים קאמר י״ב בני יעקב להם נתחלקה הארץ ולא ליוצאי מצרים קאמר: וליוצאי מצרים קאמר להו. דודאי
 להם נאמר פסוק זה: נראה בעיני דה״ג בשלמא למ״ד ליוצאי מצרים נחחלקה הארץ היינו דכחיב לרב הרבה נחלתו ולמעע תמעיט נחלתו

 אלא

 רבינו גרשום

 כדי לקיים ב׳ מקראות
 והא כיצד היו מיוצאי
 מצרים שהוציא ממצרים
 י• בנים ומתו במדבר
 נוטל אביהן חלקו ממצרים
 ונוטל י• חלקים בשביל
 בניו שיצאו ממצרים אע״פ
 שמתו במדבר היה מבאי
p שנולדו לו י׳ בנים א  ה
 במדבר והכניסן לארץ אע״ג
 דלא יצאו ממצרים נוטל
 חלקו וי• חלקים של בניו
p היה מיכן א  שהן באי ה
 ומיכן שהוציא י׳ בנים
p א  ממצרים והכניסן ל
p היה א  ישראל דכאי ה
 נוטל חלקו מיכן ומיכן
 מיוצאי מצרים י״א חלקים
p י״א חלקים. א  מבאי ה
 ומרגלים שיצאו ממצרים
 ומתו במדבר יהושע וכלב
 נטלו חלקן של מרגלים
 כדאמרינן לקמן חיו מן
 האנשים ההם שחיו בחלקן
 והא דתניא כר• יאשיה הוא
 דאמר לעיל ליוצאי מצרים
p והבנים א  נתחלקה ה
 של מתלוננים וכוי עדת
 קרח נטלו בזכות אביהן
 שיצאו ממצרים ובזכות אבי
 אמותם. ונתתי אותה לכם
 מורשה באותה פרשה כוי
 כתב בה ולא שמעו אל
 משה מקוצר רות כתיב
 האי קרא: היינו דכהיב
 בין רב למעט דמשמע בין
 שהיה רב כשיצאו ממצרים
 שהיו לו י׳ בנים ומתו ה׳
 אעפ״כ תנו לו י• חלקים
 לפי רובא שיצא ממצרים.
 למעט משיצא ממצרים היו
 לו הי בנים ואחר כך נולדו
 לו ה׳ אחרים כמדבר תנו לו
 כפי מיעוטו שיצא ממצרים.



 רבינו גרשום

 אלא למאן דאמר לבאי
^ נתחלקה הארץ מאי א  ה
 בין רב למעט האי כל באי
p נוטל חלקו ולא יותר א  ה
 קשיא. ויש ספרים שכתוב
 בהן היינו דכתיב לרב תרבה
 נחלתו ומפרש נמי כדמפרש
 בין רב למעט: היינו דקא
 צווחן בנות צלפחד. משום
 דאבוהון מיוצאי מצרים
 היה ומבקשות לירש חלקו:
^ א  אלא למ״ד לבאי ה
p לא הוה א  נתחלקה ה
 להן למשקל מידי דהא
 מת במדבר: אלא לחזרה
 וליטול בנכסי חפר. צווחן
 כלומר דאפילו למאן דאמר
p נתחלקה משום א  לבאי ה
 הכי צרותן משום חורה
 ליטול בנכסי תפר אביו
 של צלפחד שהיו לו בנים
 לחפר שנולדו במדבר ובאו
p ונטלו חלקם ואחר א  ל
 כך היה להם להחזיר אצל
 חפר אביהן ולחזור ולחלק
 בשוה עם בנות צלפחד שהן
 תחת אביהן ואמטו להבי
 צווחן: היינו דקא צווחן
 בני יוסף. דאבוהן מיוצאי
 מצרים נינהו וצווחן על
 חלק אבוהון: הא כולהו
 שקלי. כל אחד חלקו:
p א  ומשני לעולם לבאי ה
 הוי ומשום טפלים דאיתא
 בהו טפי משאר שבטים
 דכתיב בן פורת יוסף שהן
 פרין ורבץ טפי וצווחן
 דלא שקלי לצורך טפלים
 ודחיקי להו דוכתייהו: אמר
 אביי. איכא למשמע מהא
 הלכה בין למאן דאמר
 לירצאי מצרים כוי לא
 הוה חד דלא שקיל. אפיי
 טפלים דאליבא דת״ק דאמר
 ליוצאי מצרים נתחלקה
 ומוציא את הטפלים (אפיי
 הכי לא) ןדלא] שקלי
 בזכות עצמן אפי׳ הכי
 שקלי בשביל אביהן שיצאו
 ממצרים ושקלו נחלת
^ ולאידך תנא א  אביהן ב
p א  נמי דאמר לבאי ה
p ומוציא את א  נתחלקה ה
 הטפלים אפיי הכי שקלו
 טפלים משום דחזרה נחלה
 אצל אביהן לידת מכח
 אביהם עם שאר אחיהם
 כשוה. ואי סייד דלא שקלי
 הוה להו למיצווח כדצווחי
 בני יוסף על הטפלים שלהן.
 וכי תימא ודאי צווחו אלא
 הני דצווחי ואהני דיהבו
 להו נחלה על שצווחו כת׳
 ביה קרא אבל צווחו ולא
 אהנו צווחתם לא כתב.
 והא בני יוסף דצווחו ולא
 אהני להו אפיי הכי כתביה
 קרא. ומשני לעולם דצווחו
 ולא אהנו ומשום הכי
 לא כתבינהו קרא. ודקא
 קשיא לף הא בני יוסף
 דצווחו ולא אהני ואפי׳
 הכי כתבינהו החם לאו
 משום האי טעמא הוא

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סיח.
 וחמשה שנולדו חולקים בחלק אביהן עם החמשה הראשונים ונראה
 לרשב״א דרישא וסיפא מיירי כגון שמתו אותם שיצאו ממצרים בלא
 זרע ולא נכנסו לארץ דודאי מתו במדבר כל אותן שהיו בני עשרים
 כשיצאו ממצרים ומיירי רישא שמתו העשרה שיצאו עמו וממשה כנים
 נולדו במדבר ובסיפא מתו תמשה
 שיצאו עמו ונולדו במדבר י׳ והשתא הר
 סיפא דומיא דרישא ואתי נמי שפיר
 דנקט שיצאו עמו דמה לך ליציאת
 האב אלא משום דבעי למימר שאותן
 מתו ונולדו אמרים במדבר ולריב״ם
 קשה על פירוש הקונטרס דהא מלרב
 תרבה משמע שפיר טפי למי שהוא
 רב עתה תרבה ואי משום דהא כבר
 כתיב לאלה ממלק הארץ אם כן למי
 שהיה רכ כיציאת מצרים מלשמות
 מטות אבותם נפקא ונראה לו דגרס
 היינו דכתיב בין רב למעט כמו
 שכתוב בספרים וה״פ כשלמא למ״ד
 ליוצאי מצרים דאם הוו שני אמין
 מיוצאי מצרים והר להו עשרה כניס
 מבאי הארץ ושני אמין אין להן ט
 אס שני בניס מבאי הארץ הט אומן
 עשרה לא נטלו אע״ס שהן מרובין
 כי אס כמו שני בניס שהן מועטין
 היינו בין רב למעט אע״ג דלקמן
 דטש מהאי קרא דלשבטיס איתפלג
 השתא לא אסיק אדעתיה ההיא דרשא
 תדע דהא פטך בסמוך למ״ד לבאי
 הארץ אמאי קא צווחו בני יוסף ואי
 לשבטים איתפלג שפיר צווחו לכולי עלמא אלא ודאי לא אסיק
 אדעתא ההיא דרשא י)(וההיא דרשא ה<(דספט) הר לפי המסקנא):

 ולמאן

 אלא למאן דאמר לבאי הארץ מאי לרב
 תרבו נחלתו קשיא ואמר ליה רב פפא לאביי
 בשלמא למאן דאמר ליוצאי מצרים היינו
 דקא צווחן בנות צלפחד אלא למ״ד לבאי
א ליתיה דלשקול אלא  הארץ אמאי צווחן ה
א למאן מ ל ש  לחזרה וליטול בנכםי חפר ב
 דאמר ליוצאי מצרים היינו דקא צווחן בני יוסף
ידברו בני יוםף אלא למאן דאמר ו ב 1  דכתי
ם  לבאי הארץ מאי קא צווחי כולהו שקול משו
נה ע מי מ ו נפישי להו אמר אביי ש  טפלים דהו
ך ת ע ד דלא שקיל דאי םלקא ד ה ח  לא הו
ד דלא שקיל איבעי ליה למצווה וכי ה ח  הו
ה קרא דצווח ולא י מא דצווח ואהני כתב  תי
א בני יוםף דצווחי ולא ה קרא ה  אהני לא כתבי
בה קא ה טו צ ע ( ם א ת  אהני וכתבינהו קרא ה
ע לן דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מ ש  מ
נא בישא והיינו דקאמר להו יהושע  מעי
אמר אליהם יהושע אם עם רב י ו ב 2  דכתי
ה עלה לך היערה אמר להו לכו והחבאו ת  א
ט בכם עין רע ו  עצמכם ביעדים שלא תשל

 אמרו

 אלא למאן דאמר לבאי הארץ נחחלקה מאי לרב הרבה נחלתו וגו
 קשיא. ולא גרסינן מאי בין(א) לרב למעט דמההוא לא מצי לאקשרי
 מידי דהא איצטטך למדרש מיניה דא״י לשבטים איתפלג שלקחו כל
 השכטיס זה כזה ע״פ הגורל שבט המועט כמרובה דהט משמע על פי

 הגורל תחלק נחלתו בין שהוא רב
 בין שהוא מעט אותו השבט מה
 שיזכהו הגורל יקח לקמן בפירקין
 >לף קכב.) ועוד דרשינן מיניה נשסז

 דככספיס נתחלקה הארץ. אבל מלרב
 תרבה נחלתו מקשה דמשמע למי
 שהיה רב ביציאת מצטם כדכתיב
 בתטה לשמות מטות אבותם ינחלו
 אע׳׳פ שעכשיו נתמעט בכניסתן לארץ
 תרבה נחלתו ולאותו שהיה מעט
 ביציאת מצטס תמעיט גס עתה
 נחלתו אע״ס שנתרבה והט קתני
 לה בספרי נ) בהדיא לרב תרבה נחלתו
 וגו׳ הט שיצאו עמו י׳ בניס ממצרים
 ובכניסתן לא נמצאו אלא ה׳ קורא
 אני עליו לרב תרבה נחלתו הט
 שיצאו עמו ה׳ בניס ממצטם ובכניסתן
 נמצאו עשרה קורא אני עליו ולמעט
 תמעיט נתלתו דסלקא דעתך אמינא
 ניזול בתר השתא קא משמע לן:
 קשיא. לדידן קשיא דלא ידעינן
 לתרוצי קרא אליבא דההוא תנא דהא
 ליכא למימר לרב תרבה אותו שהוא
 רב עכשיו תרבה נחלתו ולמעט שהוא
 מועט עכשיו תמעיט נחלתו דסברא

 הוא כדכתיב לעיל לאלה תחלק הארץ ולא צטך קרא וגס אין לשון
 תרכה ותמעיט משמע אלא כשזה נוטל הרבה וזה מעט שחלק איש
 זה מרובה וחלק חבירו מועט אבל כשכל התלקיס שרם אין זה תרכה

 וממעיט אלא הכי הו״ל למימר חלק כחלק ינחלו וכמזרה נמי ליכא לאוקומיה דמלשמות מטות אבותם נבמלבר ט! שמעינן לה שפיר אליביה דהאי תנא ועוד
 מרכה וממעיט משמע נטילה ראשונה שנוטל כל אמד מלקו קודם שימזירו לאבומיהם כדכמיב בסיפיה דקרא נשם] איש לפי פקודיו יומן נתלתו:
 היינו דקא צווחן בנוח צלפחד. למה יגרע שם אבינו מתוך משסתמו נשם 0] שזכה בארץ ישראל ט אין לו בן שאילו היה לו בן היה נוטל הבן מלקו
 של אבינו שהיה מיוצאי מצטס ועתה בשביל שאין לו בן למה לא נירש את חלקו: לא הוה. לצלפחל נחלה באק ישראל דלישקול לא הוא
 ולא יוצאי יטכו כזכותו שהרי לבאי הארץ ניתנה ואפילו אס היה לו בן לא היה נוטל כלום בשביל אביו ואפילו בשביל עצמו אס הוא פתות
 מכ׳ ומאי האי דקא צווחן בשביל שאין לו בן: אלא לחזרה וליטול בנכםי חפר. דמאן דאית ליה לבאי האק אית ליה מזרה שמתזיטן לאבותיהן
 כל מה שנטלו ותוזטן רורשין מאבותיהן כמשפט. והט אמט למה יגרע שם אבינו צלפתד מתוך משפתתו שהיה לו לזכות עם אחיו בנכסי
 חפר זקננו אילו היה לו בן כשיטלו בני חפר שהם אחי אבינו נחלה בא״י יחזירו אותה לתפר אביהן רוטש אותה לכל כניו רטול אבינו
 שהוא ככור ב׳ חלקים או הוא או בנו שקם תחתיו כדכתיב ואס אין לו 1שם] עיין עליו נלעיל קטו.] והשתא שאין בן למה לא נקום תחת אבינו לירש נחלתו
 הבאה לו מחפר אביו ע׳׳י חזרה שהחזירוה בניו או בני בניו שהיו מבאי הארץ שהרי בת הבן יורשת עם האחין ולקמן נמי אמטנן דרשניות
 היו והיו יודעות שבת הבן תירש עם האחין שלמדו מפרשת יבמין כדלקמן (לף קיט:<: היינו דקא צווחי בגי qov. שהיו עכשיו מרובין
 וגברו יוחר משאר שבטים והן לא נטלו אלא לחשבון של יוצאי מצרים והיתה נחלת כל אחד מועטת מחלק כל איש ואיש מישראל:
 כולהו שקול. כשוה. ומיהו לקמן נקכנ.] אמטנן דארץ ישראל לשכטיס איתפלג וכטן צווחו כני יוסף שלא נטלו אלא כאחד מן השבטים אף על פי
 שאין גדול בכל השבטים כשבט שלהן אלא משוס דמבעיא ליה לקמן לא כעי לתרוצי הט: משום מפלים. יתומים שלא היו כני עשטס
 בכניסתם לארץ וגס לא היה להס אב הנכנס לארץ שינתילם תלקו כשימות וגס לא היה להס שוס מוטש שיצא ממצטס שיירשו ממנו על
 ידי חזרה: שמע מינה. מצוותת כני יוסף וכנות צלפחד דלא הוה חד ככל השבטים דלא שקיל או הוא או אביו ואף על גב דהוה מצי
 מתרמי דאליבא דמאן דאמר ליוצאי מצטס כל אותן שיצאו פתות מבן עשטם בלא אב לא נטלו חלק באק שהרי לא הן ולא אביהן היו
 מיוצאי מצטס דטפלין שיצאו לא נתחלקה להם ואפילו הכי לא איתרמי שלא יצא יתום ממצטס פתות מבן עשרים ואם יצא אס כן מת
 אחד מקרוביו במדבר שהיו מיוצאי מצטס להורישו מלקו דומיא דבנות צלפחד שלא היו ראוין ליטול חלק כארץ כדתניא בסיפט !פנחס כו נלז איש
 לפי פקודיו להוציא אמ הנשים דדמו לטפלים ואפילו הכי ירשו חלק אכיהן. ולמאן דאמר לכאי הארץ נמי כל הנכנסין לארץ פחומ מבן
 עשטם לא נטלו מלק בארץ אלא על ידי מזרה וכגון שהיו מוטשיו מיוצא, מצטס ואם לאו לא יטול ואפילו הט לא הוה מד דלא
 שקיל דלא איתרמי מילתא דכל אותן שנכנסו לארץ בני עשטם נטלו חלקס והטפלים יחומין הפחומים מבן עשטס נטלו כולן על ידי חזרה
 כבנות צלפחד ואותן שהיה להם אכ ואס ולא היו יכולין ליטול בחזרה לא מאבי אביהן ולא מאבי אמותיהן שהט אכיו ואמו קודמין
 הט אביהן נוטל חלק בארץ משוס באי האק וכמאן דשקיל איהו דמי ואין לו לצעוק: איבעי ליה למצוות. כבנות צלפתד ובני יוסף
 וגס הנביא היה לו לכתוב כדכתיב במות צלסחד ומי יוסף: דצווח ואהני. כגון בנוח צלפחד: דצווח ולא אהני. שלא>< יכול לגזול שאר
 שמרם וליתן להם ומה שהשיכס עלה לך היערה וגו׳ [יהושע יז] לדרשה איצטריך כדלקמן ולא כפשטיה שנתן להס יערות להרחיב נחלתן שאס
 מנחלת שבט אחר הן אין הרשות בידו ואס של מטה בני יוסף היו הרשות בידם לכרות היער «< ולגרשם ועטין לא נתנה להם יהושע
 כלום: ומשני התם עצה עובה קא משמע לן. בשביל שלמטן אנו ממה שהשיב להם יהושע דמיבעי ליה לאיניש להטמין עצמו לאזדהוט
 מעינא בישא להט כתביה קרא לצווחת בני יוסף: ויאמר להם יהושע. להוסיף נתלה אי אפשר אך עצה טובה אני נותן לכם שאם
 עס רב אתה עלה לך היערה וגו׳ ובראת כרות היער ותבנה לך שם בית מושב כדכחיב וברא אוחהן בחרבותס (יחזקאל נג<:

 אמרו

 מסורת הש״ם

 א) [ניטין כב: יש״נ],
 ב) [פנחס כו נ7], ג) [בלפו׳׳י
 שלא היה], ד) גליון, ה) צ״ל

 לכספים,

 תורה אור השלם
 1 וידברו בני יוסף את
ה ת ת ע נ ר מדו מ א  יהושע ל
ד ותבל ח ל א י ו ה : ל ח  לי נ
ד ואני עם רב עד אשר ח  א

ה ברכני ץ:  עד כ
 יהושע יו יד
הם יהושע ר אלי מ א  2 ף
ה ילך ל ה ע ת ם עם רב א  א
 היערה •בראת לף שם
 בארץ הפרזי והרפאים כי

 אץ לף הר אפרים:
 יהושע יז טו

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם ל׳׳ה אלא וכו׳
 כין רב למעט וכוי זה כזה.
 נ״נ ע״ל נריש לף קכנ:
 (נ) ד״ה לצווח ונו׳ לנרוח

ם ועליין: לגור ש  היער ו



 מסורת הש״ס

פ כ. נה: צ״מ פל. ט ר  א) נ
 סוטה לי, ג) ועי׳ פרש״י
 לסוכה לא. ל״ה לא מקשינן
 ונתיספות ל״ה ורבי יהודה],
 ג) [פנחס מ גן, ד) ובמרבר

 טי],

 תורה אור השלם
ת עלי ר ת יוסף בן פ ר  ו בן פ
ה עלי עזור: ך ע  עין בנות ע

 בראשית מט כב
ל ב ל אתי ט א ג ך ה א ל מ  2 ה
ת הנערים  רע יברך א

 ויקרא בהם שמי ושם
ם ויעחק וידנו ה ר ב  אבתי א

 לרב בקרב הארץ:
 בראשית מח טז
 3 ויהושע בן נין ןבלב בן
ם ה ם ה  יפנה חיו מן האנשי
ת הארץ: ר א ם לתו י כ ל ה  ה
 במדבר יד לח
ח ם מו ה ר יי ל מ  4 בי א
לא נותר  ימתו במדבר ו
ב 3ן ל ם ב ם איש בי א ה  מ

 יפנה ויהושע בן נון:
 במדבר כו סה
ת במדבר והוא  5 אבינו מ
ה ד ע א הןה בתוף ה  ל
ת קרח ר ע ל ין ב  הנועדים ע
א  בי בחטאו מת ובנים ל
 היו לו: במדבר כז ג
 6 ויפלו חבלי מנשה
לעד ץ הג ר א ד מ ב ה ל ר ש  ע
 והבשן אשר מעבר לירדן:
 יהושע יז ה
 7 בן בנות עלפךזד הברת
ה ל ח ת נ ן ח ם א ה  נתן תתן ל
העברת הם ו  בתוף אחי אבי

לת אביהן להן: ח ת נ  א
 כמדבר כז ז

 הגהות הב״ח
 (א) •־שב״ב ד״ה ופרי וכו׳
 או הס או בני מי חפר:
 (נ) תוס׳ ל״ה ולמ״ל לנאי
ן חלק י  וכו׳ ואין לפרש דלענ
י הכי להא ט ר מ א  בכורה ק

 היט:

 מוסף רש״י
לי עץ. מסולקין מן העין  עו
 שאינה שולטח בסן (בוכות
; או: שליטין על העץ  כ
 ילא העין עולה בהן !ש ס
 נה:< עולי! למעלה מן העין
 והיא מלמטה שהיא אינה יכול
 לשלוט בהן !.נ־נו פד וכעי־ז

 סוטה לו 1.

 היח: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 אמרו לו [אכן] מזרעא דיוסןו כוי. והיינו לכתיב ויאמרו בני יוסף לא
 ימצא לנו ההר [יהושע יז] כלומר אין אנו חוששין לאותו הר היינו יער כדכתיב
 התם הר יהיה לך כי יער הוא: עולי עץ. הן עולין על העין ושולטין
 עליו ואין העין עולה עליהן: והכתיב קרא אתרינא. ותרי קראי למה
 לי: נראה בעיני דהכי גרס לא קשיא
 מר מקיש מתלוננים למרגלים ומר לא
 מקיש מתלינגים למרגלים דתניא כוי.
 ולקמן מפרש לה: זה צלפחד. מילתא
 דפשיטא היא דהא כתיב לעיל בנות
 צלפחל אלא אגב גררא להנך קאמר
 לה. ונראה בעיני שחסר מן הספרים
 להט קתני רישא להך ברייתא בסיפריג)
 אבינו מת במלבר ר׳ עקיבא אומר
 נאמר כאן במרבר ונאמר להלן מלבר י)
 מה מלבר האמור כאן צלפחל אף
 מלבר האמור להלן צלפחל למינה
 שמעינן להיינו מקושש והוא לא היה
 בתוך העלה כר כי הכא: וו מדת
 מרגלים. לכתיב בהו על מתי לעלה
 הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי
 (במלגר יל) את השאר: אלו מתלוננים.
 כלמפ׳ מתלוננים שבעלת קרח לכתיב
 בהו לכן אתה וכל עלתך הנועלים על
 הי. והאי לקאמר עלת קרח כמשמעו
 מסקנא למילתיה היא: מר מקיש.
 הואיל ונכתבו בפסוק אחל וכי היכי
 דירשו המרגלים ירשו נמי המתלוננים:
 ומר לא מקיש. לא חשיכ ליה היקש
 כיון דלא כתיב ביה וי״ו בתוך העדה
 והנועדיס: לכולה ארעא דישראל. לאו
 דוקא כולה אלא רובה כדכתיב [שמות טו]
 וילונו העם על משה לאמר מה נשתה
 לבשלמא למ״ד דלא מקיש הרי כל
 שבט ושבט נחלו חלק קרוביהם
 מתלוננים שבשבטים אלא למאן
 למקיש נגרעה כל נחלת שבט ושבט
 טובא ואנן קיימא לן ומקראי איכא
 למילף לאפילו חלק אחל מאלף לא
 נטלו: היינו דכתיכ. ביהושע אחר
 שנטלו בנות צלפחל ויפלו חבלי מנשה
 עשרה דהיינו שיתא לשיתא בתי אבות
 הכתובים למעלה ול׳ לילהו הרי
 עשרה לכתיב לעיל ויהי לבני מנשה
 הנותטס למשפחותס לבני אביעזר ולבני
 חלק ולבני אשטאל ולבני שכם ולבני
 חפר ולבני שמילע אלה בני מנשה בן
 יוסף הזכרים למשפחותס ולצלפחל

ן דאמר לבאי הארץ תרי אחי דאבא הוו להו. משמע כולה א מ ל  ו
 סוגיא ללמאן לאמר לבאי הארץ שלא נטלו כלום מחמת
 צלפחל עצמו אלא מחמת חפר אבי אביהן ותימה אס כן מאי קאמר
 והוא לא היה בחוך העלה הנועלים וגו׳ מאי נפקא מינה שלא היה

 בעלתם אפילו היה היו נוטלין על ילי
 חזרה להא אמטנן לעיל בני מרגלים
 ובני מתלוננים נחלו בזכות אבי אביהן
 ובזכות אבי אמותיהן ואין לפרש (5)
 מ״מ לענין חלק ככורה דהא ט היכי
 דשקלי חלק פשיטות אע״ג דבא להן
 מכמ אביהן ה״נ יטלו חלק ככורה
 ועוד קשה לרשב״א למ״ד לבאי הארץ
 היט קאמר לעיל מרגלים יהושע וכלב
 נטלו חלקם והלא לא היה להם חלק
 בארץ כלל לכל אותן שלא באו בארץ
 וכ״ת נטלו מה שהגיע להן על ידי
 חזרה מבניהם שבאו לארץ הא ליתא
 דאמרינן לקמן דבניהן שהיו בני עשרים
 נטלו בזכות עצמן ורשב״ס סי׳ דלמ״ד
 דלבאי הארץ לא נטלו מידי יהושע
 וכלב מחלק מרגלים ומפרש חיו מן

 האנשים ממש חיו כפשטיה:
ן דאמר תרי אחי דאבא הוו א מ ל  ו
 להו ההוא מאחוזת נחלה
 נפקא. קשיא לטב״ס אפילו למאן
 דאמר חד אחא דאבא הוה להו נמי
 מאחוזת נחלה נפקא לרבנן דלא
 דרשי נתון תתן ולר״א דדריש נתון
 תתן לא צריך לאחוזת נחלה אפילו
 למאן דאמר תרי אחי דאבא הוו דהא
 למאן דאמר לבאי הארץ הוא דאית
 ליה דתרי אחי דאבא הוו וההוא
 לא דריש נתון תתן להס נחלה לחלק
 אביהם דלדידיה לא היה שוס חלק
 חד אחא ואידך
 כדדטש ראב״י:

 ומכוח

 מיניה
 תתן

 ולדרוש
 מנתון

ן מזרעא דיוסף דלא שלטא אנ (  אמרו ליה א
בן פורת יוםף בן ב 1  ביה עינא בישא דכתי
 פורת עלי עין ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי
 עין אלא עולי עין ר׳ יוםי ברבי חנינא אמר
ה דגים ו לרוב בקרב הארץ מ דג י ו א 2 ב ה  מ
לטת ם עליהם ואין העין שו  שבים מים מכסי
לטת בהם:  בהם אף זרעו של יוסף אין העין שו
 מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם: מנהני
הושע בן נון י ו  מילי אמר עולא דאמר קרא 3
ם מאי חיו ה  וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ה
ש והא כתיב קרא אחרינא מ  אילימא חיו מ
ם איש כי אם כלב בן יפונה ה א נותר מ ל ו 4 

 ויהושע בן נון אלא מאי חיו שחיו בחלקם:
ה להן חלק בארץ: עדת קרח לא הי  מתלוננין ו
עדת קרח יהושע ם מתלוננים ו י ל ת  והתניא מ
 וכלב נטלו חלקם לא קשיא מר מקיש
 מתלוננים למרגלים מר לא מקיש מתלוננים
ת במדבר זה צלפחד ו מ נ אבי א 5 י  למרגלים דתנ
ת מרגלים ד ה זה ע ד ע ך ה ה בתו  והוא לא הי
ת קרח ד ע  הנועדים על ה׳ אלו מתלוננים ב
ו מר מקיש מתלוננים למרגלים ומר  כמשמע
ש מתלוננים למרגלים וא״ל רב פפא י ק מ (  לא י
 לאביי ולמאן דמקיש מתלוננים למרגלים
 איכפול יהושע וכלב וירתו לכולה א״י א״ל
ת קרח קאמרינן וא״ל רב פפא ד ע ב  מתלוננים ש
 לאביי בשלמא למ״ד ליוצאי מצרים נתחלקה
שה עשרה ויפלו חבלי מנ ב 6  הארץ היינו דכתי
א ת וארבעה דידהו ה תא בתי אבו  שיתא דשי
א הוא י  עשרה אלא למ״ד לבאי הארץ תמנ
א וליטעמיך ולמ״ד ליוצאי י א תמנ ת ותרי דידהו ה  דהוו שיתא דשיתא בתי אבו
ה א דאבא הו ח ת לך למימר חד א  מצרים נתחלקה הארץ ט׳ הוו אלא מאי אי
ך תן תתן להם זו נחלת אביהן בתו נ ה להו דתניא 7  להו ה״נ תרי אחי דאבא הו
ת נחלת אביהן להן זו חלק בכורה  אחי אביהן זו נחלת אבי אביהן והעברת א
 רבי אליעזר בן יעקב אומר אף חלק אחי אביהם נטלו שנאמר נתן תתן ולמ״ד
ת נחלה נפקא וא״ל רב פפא לאביי קרא ז א מאחו  תרי אחי דאבא הוה להו ההו
תא הוו ת קחשיב שי בא הוו אי בתי אבו ב טו  מאי קא חשיב אי טפלים קא חשי

 לעולם
 בן חפר וגו׳ ויתן להן יהושע נחלה על פי ה׳ בחוך אחי אביהן ויפלו חבלי מנשה עשרה בין נטילת ששה בתי אבות וארבעה דבנות צלסחד
 חלק צלפחד שהיה מיוצאי מצרים ושני חלקים מנכסי חפר וחד אחא דאבא שהיה מיוצאי מצריס ונטלו חלק הראר לצלפחד בנחלת אחיו
 כדלקמן. ולקמן פריך קרא מאי קחשיב כו׳: ותרי דידהו. שני חלקיס בנכסי חפר בתורת חזרה שנטלו בני חפר איש איש חלקו בארץ אותן
 שהיו באי הארץ או הם או(א) בני חפר כדכתיב נבמלבר ט] לאלה תחלק הארץ וגו׳ והחזירו כולן נחלתן למוריש שלהן דהיינו חפר שהיה מיוצאי מצריס
 דאינן אלא שלוחיו כדכתיב נשסזלשמות מטות אבותס ינחלו ונמצא כאילו זכה והוחזק חפר בכל חלקים הללו וכשמת חפר ירשו ממנו כל בניו
 בנות צלפחד ירשו שני חלקים לפי שהוא בכור וכל אחיו איש איש חלק אחד הרי לבנות צלפחד שני חלקים של אביו בנכסי חפר וגס כשמתו
 שנים מאחי צלפחד כדלקמן ירשו אחי צלסחד אותן שבחיים וגס בנות צלפחד במקום אביהן ירשו אותן אתין המתים וזכו בחלק שהיה להם
 ליטול בנכסי חפר כשהחזירו לו בניו שבאו לארץ והוא חזר והוריש להם כדפרישית אכל חלק צלפחד עצמו לא נטלו שהרי לא ליוצאי מצרים
 נתחלקה הארץ וחזרה לא שייך ביה שהט לא היו לו בניס הנכנסין לארץ שיחזירו לו נחלה: תשעה הוו. שיתא דשיתא בתי אבות ותלחא
 דידהו השנויין במשנתינו: ה״נ תרי אחי דאבא כוי. והנהו תט אחי מתו אחרי מות חפר אכיהן וזכו קודם מיתתן בנכסי חפר שהחזירו
 לו בניו שבאו לארץ כדפטשית לעיל כגון שהיו לחפר ח׳ בניס השנים מתו במדבר וגס צלפחד עמהס והחמשה באו לארץ ונטלו ה׳ חלקיס
 החזירום לחפר אביהם מת חפר ירשוהו שמונה בניו צלפחד נטל שני חלקיס כי הוא הבכור וז׳ אחין נטלו ז׳ חלקים מח צלפחד נטלו בנותיו
 שני חלקים שלו שירש מנכסי חפר מתו שני אחיו בלא בניס באו חמשה האחין ובנות צלפחד במקום צלפחד אביהם ררשום נמצאו בנוח
 צלפחד נוטלות ארבעה חלקיס ב׳ חלקים גדולים בנכסי חפר ו3׳ חלקים קטנים בנכסי שני אחי אביהן. ומיהו המקשה לא הוה סבירא ליה חרי
 אחי אלא חד אחא דאבא כדאשכחן בברייתא: נתן תתן. קראי יתירי דריש דמצי למכחב ינחלו בנות צלפחד ותו לא: זו נחלת אביהן. שהיה
 מיוצאי מצטס וקסבר ליוצאי מצטס נתחלקה הארץ: בתוך אחי אביהן זו נחלה חפר. אבי אביהן שנטל בה צלפחד חלק כאחד מאחיו: והעברת
 זו תלק בכורה. כדכתיב והעברת כל פטר רחם (שמות יג). שנטל צלפחד בנכסי חסר חלק אחד יוחר על אחיו בשביל שהיה בכור. ומיהו סבירא
 ליה נמי להאי תנא כר׳ אליעזר דחד אחא דאבא הוה להו ונפקא ליה מייחור דאחוזת נחלה ןבמלבר סז כדאמרינן לקמן דאי לית ליה לא משכחת לה חבלי
 מנשה עשרה אבל מנתון תתן אינו רוצה לדרוש מכפל המקרא כרבי אליעזר דס״ל דברה תורה כלשון בני אדם וכה״ג הויא פלוגתא דתנאי
 בקידושין(לף or גבי העניק תעניק לו [לברים טו] ובכמה מקומות בגמ׳: מאחוזת נתלה. דמצי למיכתב נתן תתן להם נחלה בחוך אחי אביהן: קרא.
 דכתיב חבלי מנשה עשרה מאי קחשיב: עובא המ. כל אחין שבמטה מנשה שנטלו חלק אביהן היה לו לחשוב כדקחשיב חלקי במת צלפחד: שיהא
 הוו. דהא בנות צלפחד על שם משפחת החפט נקראין ככל בני חפר וכיון דקחשיב בית אב של חפר למה לי למיחני חלקי כנות צלפחד:

 לעולם

 רבינו גרשום

 דמצית למימר דלא הוה
 דלא שקיל דודאי הוה
 ולגבי בני יוסף משום הכי
 כתבינהו דעצה טובה קמ״ל
 וכו׳ אבל אי לאו הכי לא
 כתבינהו: שחיו בחלקיהן.
 שירשו חלקן המגיען: מאן
 דמקשי מתלוננים למרגלים
 בחד קרא סבירא ליה
p דכי א  דהוה להו חלק ב
 היכי דלגבי מרגלים יהושע
 וכלב נטלו חלקם כדאמרי׳
 הכי נמי נטלו חלק ןשל]
 מתלוננים. מאן דלא מקיש
 מתלוננים למרגלים סבירא
 ליה דלא הוה להן חלק
p כלל. דתניא אבינו א  ב
 מת במדבר והוא לא היה
 בתוך כל הני וכל הני
 מהברייתא מקיש מתלוננים
 למרגלים. משום הכי יהושע
 וכלב נטלו חלקם כדגמרינן
 הכא. ותנא קמא לא מקיש:
 איכפול יהושע וכלב.
p ישראל  לאורתה לכל א
 דהא כל ישראל שמתו
 במדבר מתלוננים הוו: אותן
 מתלוננים שבעדת קרח.
 אותן מאתים וחמשים איש
 קאמרי׳ דיהושע וכלב נטלו
 חלקם ולא מאחריני: היינו
 דכתיב ויפלו חבלי מנשה
 עשרה שיתא דשיתא בתי
 אבות וארבעה דידהו הא
 עשרה הכי פירושא שיתא
 דשיתא בתי אבות לבני
 אביעזר לבני חלק לבני
 אפרים לבני שכם לבני חפר
 ולבני שמידע הא שיתא
 דבל הני מיוצאי מצרים הוו
 וארבעה דידהו של כנות
 צלפחד שהוא היה מיוצאי
 מצרים ותנן במתני׳ בנות
 צלפתד נטלו ג• חלקים
 חלק אביהן שהיה מיוצאי
 מצרים וחלקו עם אחיו
 בנכסי חפר ונטלו ב׳ חלקים
 לפי שצלפחד היה בכור.
 תשעה. אותו חלק עשירי
p חד ת מ  מקשינן לקמן ו
 אתא דאבא הוה להו ומית
 ונטלו חלק אחד מירושתו
 שהיה האח מיוצאי מצרים
 הרי חבלי מנשה י׳ חלקים:
 אלא למאן דאמר לבאי
^ נתחלקה תמניא הוו א  ה
 שיתא דשיתא בתי אבות
 שהיתה חוזרת נחלה ותדתי
 דידהו פי שנים של בכור
 שנטלו בנכסי חפר בחזרת
 נתלה הרי תמניא וחלק
 צלפחד עצמו לא נטלו לפי
 שמת במדבר ולא היה מבאי
^ אמר ליה ולטעמיך א  ה
 למאן דאמר ליוצאי מצרים
 נתחלקה ט׳ הוו. שיתא
 דשיתא בתי אבות ותלת
 דידהו דמתני׳ הרי ט׳: אלא
 מאי אית לך למימד. דליהוי
 עשרה חד אחא הוה ליה
 לצלפחד דמית בלא בנים
 ונטלו חלקו הרי יי. תריץ
 לה נמי למאן דאמר לבאי
p תרתי אחי הוו ליה א  ה
 לצלפחד ומתו ונטלו בנותיו
 חלקן הרי יי: זו נחלת
 אביהן. ממש: בתוך אחי
 אביהן. ירשו כנכסי חפר
 אבי אביהן: והעברת זו חלק
 בכור שהעבירו מחלק אחי
 אביהן ונתנו להן: דכתיב
 נתון תתן.יתיראהוא ומיניה
 דייק אחי אביהן: ולמאן
 דאמר תרי אחי דאבא. מפיק
 ליה מתתן ונחלה דיתורי
 דלא צריך למכתב: קרא.
 דכתיב ויפלו חבלי מנשר
 עשרה אי בתי אבות גופייהו
 קא חשיב שיתא הוו ותו
 לא ואמאי קא חשיב בנוח
 צלפחד למיהוי עשרה ואי
 טפלים שיצאו מהם קא
 חשיב משום הכי חשיב
 בנות צלפחד מאי טעמא
 אמר חבלי מנשה עשרה הא
 הוו כמה אלפים. אמר ליה



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ סייג מהל׳  כ
 נחלות הלכה א סמג
 משין צו טישי׳ע ח׳׳מ סי׳

 רעח סעיף נ:

 רבינו גרשום
 לעולם בתי אבות קחשיב.
 וכדין הוא דלא הוה ליה
 למיתשב אלא שיתא ואמאי
 קא תשיב בנות צלפחד
 משום האי חידוש שנטלו
p  חלק בכורה. אלמא א
 ישראל מוחזקת היה להם
 ולא ראויה דאי ראויה
 הא קי״ל דאין הבכור
 נוטל בראוי כבמוחזק:
 למאן דאמר ליוצאי מצרים
 נתחלקה. נטלו בזכוח
 אביהן: הא רהוו בר עשרים
p נטלו בשביל א  כשבאו ל
 עצמן. אבל אי לא הוו
 עשרים דאכתי טפלים נינהו
 נטלו בוכות אביהן בתורת
 נחלה: ביתדות אהלים.
 שהיה מוחזק בידן מטלטלין
p א  שהיו רוצין לקבען ל
 מהן נטלו שני חלקים
 ולא בגופה של קרקע
 מפני שראויה היא: ויפלו
 חבלי מנשה עשרה. דמשמע
p גופה נטלו חלק א ב  ד

 בכורה:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא היט.
ת אבי אמותיהן. וכגון שלאבי אמותיהן לא היו בניס כי ו כ ז ב  ו
 אם בנות לאס לא כן היו בנים יורשין וא״ת ומי החזיר
 להן וי״ל כגון שהיו אחים לאבי אמותיהן שהיו להס בניס והחזירום
א דהוו בני עשרים בוי. בבניהם  בניס לאבוחיהס וחלקו כשוה: ה
 אי אתה מוצא שלא היו בני עשריס
 כמו שפירש בקונטרס לבליעת קרח
 נמי הימה מיל אחר המרגלים כמו
 שהכיא מסלר עולם לקתני אחר
 ביאת מרגלים היתה בליעת קרח ואס
 לא שסמוך היה מאי קא משמע לן
 וכן משמע נמי מלאמרי הן גוענו (א)
 כולנו אכלנו (במדבר י!) ומתרגם הא
 מיננא קטלית חרבא הא מיננא
 בליעת ארעא הא מיננא מתו במותנא
 ששלשה מעשים הללו היו רצופין
 מלמלכרי להו אהללי וקטלה חרבא
 היינו מעשה מרגלים כלכחיב >שס יל)
 ויכום ויכחוס וגו׳ ואין להקשות אמאי
 הוצרך לומר בזכוח אבי אביהן לימא
 בזכות אביהן ממש דהיינו בני מרגלים
 ובני המתלוננים עצמן דהאי תנא
 אתא לאשמועינן דאפילו אותן שלא
 נטלו מחמת עצמן שלא היו בני כ׳
 כשבאו לארץ ולא נטלו נמי בזכות
 אבותיהן ממש כגון שמתו במדבר
 ולא נטלו נמי ע״י חזרה שלא נולדו
 להן שוס בן שהיה בן עשרים אפילו
 הכי נטלו בזכומ אבי אביהן אע״ס
 שבא להן מחמת מרגלים ומתלוננים
 וא״ת אמאי לא קאמר הא והא
 ליוצאי מצרים והא כשהיו אביהן ממש
 בני מרגלים ומתלוננים בני עשרים
 כשיצאו ממצרים דהיינו מחמת עצמן
 שלא בא להן מכח מרגלים ומתלוננים
 והא דקאמר בזכות אבי אביהן
 שלא היו אבותיהן בני עשרים ביציאת
 מצרים ובשלמא אי הוה אמר דבניהן
 ממש של מרגלים ושל מתלוננים עצמן מיירי הכא שבאו לארץ הוה
 אתי שפיר דלא הוה מצי למימר הא והא ליוצאי מצרים והא w והא
 דהוו בני עשרים כשיצאו דאס כן איך באו לארץ דבני עשרים כולן
 מתו במדבר רש לומר דהשתא נמי דאיירי בבני בניהם לא מצי
 לשנויי הכי דמשמע נמי דבאי הארץ נטלו בזכות עצמן ולא שאבותיהן
ב רבה רבי ־הודה אומר בנות צלפחד י ת  נחלו והורישו להן: מ
 נטלו ארבעה חלקים שנאמר ויפלו חבלי מנשה עשרה. וקרא ע״כ
 לא איירי ביתדות ואהלים אלא בחלוקה וליכא למימר דלמא תלתא
 אחי דאבא הוו להו דאז לא הוו בהו שוס חדוש דהא חלק בכורה לא
 נטלו וא״כ לא הוה ליה לקרא לאחשובינהו אלא דבתי אבות גרידא

 כדפריך רב פפא לעיל אי טפלים קא חשיב טובא הוו:
דע היה משה שבנות צלפחד יורשות הן. אע״פ שלא נאמרה ו  י
 סרשח נחלה יודע היה משה מטעס דלקמן אס כבן אנו
ר מחלליה מות יומת מ א נ  נירש אם כבת תתייבס אמנו: ש
 אבל לא היה יודע באיזו מיתה נהרג. ואס תאמר למה היה מסתפק
 היה לו לדונו בחנק דכל מיתה האמורה בתורה סתם חנק ויש
 לומר דמסברא היה נראה לו שנדון בסקילה כעובד ע״ז דככל דוכחא
 (חולין ה.) אמר רדומה שבח לע״ז דהיינו מחלל שבת בפרהסיא לעובד
 ע״ז וצריך לומר דסבר כרכנן ולא כר״י דאי כר׳ יהודה דאמר באלו הן
 הנשרפין(סנהדרין דף פ 0 עד שיודיעוהו באיזו מיתה הוא נהרג דלדידיה
 אמר התם דהוראת שעה היתה »(דאס) כן לא ידע משה שדינו במיתה:

 אילו

ע מ ש הא קא מ ב ו  לעולם בתי אבות קא חשי
א מ ל  לן רבנות צלפחד נטלו חלק בכורה א
 א״י מוחזקת היא אמר מר והבנים נטלו
 בזכות אבי אביהם ובזכות אבי אמותיהן
א כמאן  והתניא בזכות עצמן לא קשיא ה
א כמאן דאמר לבאי  דאמר ליוצאי מצרים ה
א והא לבאי הארץ  הארץ ואיבעית אימא ה
א דלא ה בן עשרים ה א דהו  ולא קשיא ה
ה בן עשרים: ושהיה בכור נוטל שני  הו
ן הבכור י א ו א ו א א  חלקים: ואמאי ראוי הו
 נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב יהודה אמר
ב רבה רבי אל ביתרות אהלים מתי  שמו
 יהודה אומר בנות צלפחד נטלו ד׳ חלקים
ה עשרה אלא אמר ש נ ויפלו חבלי מ  שנאמר 1
 רבה ארץ ישראל מוחזקת היא מיתיבי אמר
ה לי חבר י הי נ ן השקמו  רבי חידקא שמעו
ן ה רבי שמעו די רבי עקיבא וכך הי  מתלמי
ה רבינו שבנות ש ה מ ני אומר יודע הי  השקמו
ה יודע אם  צלפחד יורשות הן אבל לא הי
תה  נוטלות חלק בכורה אם לאו נ< וראויה הי
ה אלא ש  פרשת נחלות ליכתב על ידי מ
יודע נכתבה על ידן ״ו  שזכו בנות צלפחד ו
תה שנאמר ה רבינו שהמקושש במי ש ה מ  הי
ה יודע ת יומת אבל לא הי ה מו י ל ל ח מ 2 

תה ה הי י תה הוא ימות ״וראו  באי זו מי
ה אלא ש ב ע״י מ ת כ ת  פרשת מקושש ש
נכתבה על ידו ללמדך  שנתחייב מקושש ו

 שמגלגלים

 לעולם בחי אבוח קא חשיב. ולא טפלים חוץ מבנות צלפחד דקחשיב
 ד׳ חלקים שלהן ואשמועינן דדרשינן האי קרא דנתן תתן נבמדבר מ דמיניה
 נפקא לן ד׳ חלקים על ידי שאנו דורשין והעברה נשם] זו חלק בכורה
 אלמא אשמועינן דא״י מוחזקת היא להן מיציאת מצרים ואף על פי

 שעדיין לא נכנסו בה: הא. לקתני
 בזכות אבי אביהן אבל לא בזכוח
 עצמן: כמאן דאמר ליוצאי מצרים.
 נתחלקה הארץ ולא לבאי הארץ:
 הא. דקתני בזכות עצמן כמ״ד לבאי
 הארץ וכגון דהוו בני כ׳ כשנכנסו
 לארץ: הא והא לבאי הארץ. דאע״ג
 דרישא דההיא ברייתא דלעיל נקייו:] ליכא
 לאוקומה אלא למאן דאמר ליוצאי
 מצרים דקתני מרגלים יהושע וכלב
 נטלו חלקם איכא למימר מסקנא דר׳
 שמעון כן אלעזר היא דאית ליה
 ליוצאי מצרים ולבאי הארץ נקיז.]: הא.
 דקתני כזכות עצמן דהוו בני עשרים
 כשבאו לארץ: הא. דקתני כזכות אבי
 אביהן: דלא הוו בני משרים. כשבאו
 לארץ. ובבני בני המתלוננים קמיירי
 שמתו להן אביהן שהיו בני המתלוננים
 ממש במדבר והס נשארו טפלים ולא
 נטלו לעצמן שעדיין לא הגיעו לכ׳
 ובזכות אביהן ממש בני המתלוננים
 אין להם ליטול שהן ממצרים לא
 יצאו ולארץ לא באו אלא כזכות אבי
 אבי אביהן דהיינו אבות המרגלים ה)
 שיצאו ממצטם וטון דהך ברייתא
 כרבי שמעון בן אלעזר מוקמינא לה
 דאית ליה תרמי נמצאו אלו בני
 בניהן יורשין אותן כבנות צלפחד
 שירשו בנכסי חפר זקנם ואע״ג
 דחשיבי כטפלים דעלמא דלענין ירושת
 אביהן שהיו מיוצאי מצרים לא בעינן
 בני כ׳ בכניסתן לארץ וחזרה ליכא
 למימר דהא רבי שמעון בן אלעזר

 ליח ליה חזרה דמהיכא תיתי הא משמע ליה קראי תרוייהו לגופייהו
 ואפילו אם תמצי לומר דהא סיפא לאו ר׳ שמעון היא איכא לאוקומה
 דנטלו בזכות אבי אביהן ע״י תזרה כגון שהיו להם למתלוננים
 אחים שלא היו בני כ׳ בשעת הגזירה ולא מתו במדבר דהא לא
 נגזרה גזירה על פתות מבן כ׳ [קנא:] וכשנטלו חלקם בארץ החזירו אצל
 י)(אבי) אכיהן מה עשו האכות חזרו והורישו נכסיהן לכל יוצאי יריכן
 בין לאתי המתלוננים בין לבני בני המתלוננים דכולן יוצאי חלציהן
 היו וחולקים אחי המתלוננים עם בני נכדיהן בשוה דאע״ג דטפליס
 לא שקלי באנפי נפשייהו ירושת אבות מיהא קשקלי כדאמר בבנות
 צלפחד דהוו להו כטפלים שאין להן חלק לעצמן וחלקו עם אחי
 אכיהן בנכסי תפר. והבנים דקפני היינו בני הבנים דבן בנו של
0 ואבי אט אביהן ג מ  אדם קרוי בנו כדאמטנן לקמן במי שמת (דף ק
 קרי ליה אבי אביהן דבבני המתלוננים עצמן ליכא למימר דלא הוו
 בני עשרים דקיימא לן בשנה שניה שלח משה מרגלים ותניא בסדר
 עולם אחר ביאת מרגלים היתה בליעתו של קרח ובו ביום נשרפו
 המתלוננים נמצאו שבניהן כשבאו לארץ הוו בני ל״ח שנה שכן
 עמדו ישראל במדבר אחט כן: (ת׳. ולפי האי לישנא בתרא לית
 להאי תנא דברייתא דלעיל דיהושע וכלב נטלו כלל חלק בשביל
 מרגלים והאי קרא דחיו מן האנשים לא דטש ליה אלא כפשטיה. ת׳):
 ראויה היה. לחפר ולצלפחד משמתו במדבר אבל לא הוחזקו כה
 מעולם שהט לא באו לארץ: ואין הבכור נוטל כראוי. לקמן
: גיחדוס אהלים. כלומר במטלטלין שהיה להם 0 ל כ  בסרקין (דף ק

 במדבר כגון יתדות שחוקעין בהן אהליהס ושאר מטלטלין שהן מוחזקין בהן ולהט נקט יתדות אהלים דודאי לכולן היו אהלים ואין
 אדם במדבר בלא אהל אבל כנחלת ארץ ישראל לא נטל חלק בכורה וכל שלשה חלקים דמתניתין בין במקרקעי בין במטלטלי מייט
 לבד מחלק בכורה דמיירי במטלטלי: חבלי מנשה. היינו קרקע שחולקין בחבל וחלק בכורה מאלו ארבע חבלים היה: מוחזקת היא.
 ליוצאי מצטס כדכתיב !שמות n ונתתי אותה לכם מורשה כלומר אני נתחיה לכס ירושה: יודע היה משה רבינו שבנוה צלפחד יורשוה הן.
 כמו בן שהרי לינין נצטוו במרה כלאמרינן בסנהררין(דף נו.) וכלכתיב נשמות טז] שם שם לו תק ומשפט ומעשה לבכות צלפחד בערבות מואב בסוף
 המ׳ שנה ועול לאיכא למילף מפרשת יבמין שהכת ככן כלכחיב [דברים כה] ומח אחל מהם ובן אין לו עיין עליו [יבמות כב:1 להא בנות צלפחר משם למלו
 כדלקמן נע״ב] אס כבן אנו נירש ואם לאו תתיבס אמנו: וראויה היתה וכוי. ולא תאמר אס לא לברו בנות צלפחל ולא נתחייב מקושש היו
 שתי פרשיות הללו חסטן מן התורה והכי נמי איכא למימר שהרבה מצות חסטם מן התירה לפי שלא אירעו המעשים: שמקושש
 במיתה. ואף על גב לכתיכ [במדבר טו] ט לא פורש מה יעשה לו היינו שלא היה יולע אס בסקילה חמורה אס כחנק הקל כלמפרש ואזיל:

 שמגלגלים

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל נה. לקמן קכג: קכה:
 קמה: ינמוח כד: נכורוח
 נא:],נ)סנהד׳ ח.,0 שס עח:
 ןע׳׳ש], ד) שס ח.,
 ה) [המחאונניס רש״שן,
 ו) [רש״ל מח״ז], 1) [צ״ל ואס],

 תורה אור השלם
 1 ויפלו חבלי מנשה
לעד  עשרה לבד מארץ הג
 והבשן אשר מעבר לירדן:
 יהושע יז ה
ת כי ב ש ת ה  2 ושמרתם א
ה י ם מחלל כ א ל  קדש הו
ה בה ש ע ל ה  מות יומת כי כ
נבךתה הנ^ש ה ו כ א ל  מ

א מקרב עמיה:  ההו
 שמות לא יד

 הגהות הב״ת
 (א) חום׳ ד״ה הא דהוו וכו׳
ו כולנו:  הן גוענו אכדנ
 (ב) כא״ד הא והא לייצאי
 מצריס והא דהוו כצ״ל ותינת

 והא נמחק:

 מוסף רש״י
י ל כראו ט ו ר נ ו כ ב  ואין ה
. כנכסים שלא היה ק ז ח ו מ ב  כ
 אניהן מוחזק נשעת מיתתי
 אכל רארין היו ליפול לו
 בירושה רפלי להן לאחר זמן,
 אין הנכיר ניטל סי שנים נהן



 מסורת הש״ס

 א) [שנת לנ. וש׳׳נ], ב) [ע״ו
 נג:], נ) [יומא פט. סוטה מ:
 מא:], ד) ונמלנר כז],
 ס) ןונשיאיס והעלה רש״ש),
 ו)!שישים רש״ש], t) שאין נת
 כן יש להוטח מפרשת. רש״ל,

 תורה אור השלם
ל ם א כ ת הבאתי א  1 ו
ת  הארץ אשר נשאתי א
ם ה ר ב א ה ל ת ת א ת  ןדי ל
ה ת  ליעחק וליעקב ונתתי א

ם מורשה אני ץ: כ  ל
 שמות ו ח
ו ותטעמו בהר מ א ב  2 ת
ך ת ב ש  נחלי־.־ מכון ל
ת ין מקדש אדני כוננו ל ע  פ
 יו־יף: שמות טו יז
ה לפני נושה תעמדנ  3 ו
ר הכהן ולפני ז ע ל  ולפני א
ח ת ה פ ד ע בל ה  הנשיאם ו

ל מועד לאביר: ה  א
 במדבר כז כ
מת ם יחדו ו  4 בי ישבו אחי
א ם ובן אץ לו ל ה ד מ ח  א
ת ךזחרצה מ ת ה ש ה א י ה  ת
ה  לאיש זר יבמה יבא עלי

ה ויבמה: ש א ה לו ל ח ק ל  ו
 דברים כה ה
ת משפטן ה א ש  5 ויקרב מ
 לפני ץ: במדבר כז ה
ת לוי ו״קח  6 וילך איש מבי
ת בת לד: שמות ב א  א

 הגהות הב״ה
 (א) רשכ״ם ל״ה אס בנן אנו
ת לפטור אמנו ו ב ו ש  ח
 מיינוס נירש שהרי:(ב) ר״ה
ן שהנן: ה  אילו וכו׳ ידוע ל
 (ג) תוס׳ ל׳׳ה אילו וכו׳ רנת
ת נמלה ולא נן וכוי ר ב ע  מ

ו היה נת: ל י פ  למאמר א

 מוםף רש״י
ד י מ ל ת ד ל ן כבו י לק  חו
ם הרב. תלמיד קטן ו ק מ  ב
 חולק כנול לתלמיל גלול ממנו
 ואע״פ שהרב שם, ואין גנאי
 לרנ !סוטה m ואינו כממעט
ס ר ל הרנ !יומא סט!. ס ו  מ

. הפכהו מראשו א ר ק מ  ה
 לסופו (סנהדרין יד.).

 היט: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 שמגלגלים זכוה. שהבנים והקרוכיס יירשו אח קרוכיהס: על ידי זכאי.
 בנות צלפחד: וחובה. היינו סקילה שחמורה לנוח הוא לאדם לירון
 בחנק: על ידי תייב. מקושש: היא גופה. קמבעיא ליה מה
 לפשיטא לן השתא לארץ ישראל מוחזקח היא קמספקא ליה ואנן
 לפשיטא לן היינו ממאי לפשט ליה
 הקב״ה והעברתי) זה חלק בכורה [קיח:]:
 דכחיב ונחתי אותה לכם מורשה.
 והאי מורשה לשון ירושה משמע כמו
 למורש קפול (ישעיה יל) מועל מופת
 מוצא מורל וגם לשון מוריש לאחרים
 מללא כתיב ירושה. וקא מיבעיא ליה
 האי מורשה לקאמר רתמנא סשיטא
 לי דמורישין ואינן יורשין הוא
 מדכתיב מורשה ולא כתיב ירושה ועול
 שהרי כבר מתו כולן במלבר אלא הכי
 קמבעיא ליה מי איכא למימר נמי להכי
 קאמר ירושה היא לכס מאבותיכם
 ונוטל בה הבכור חלק בכורה לטון
 לכתיב לכס מורשה ירושה היא לכם
 נמי בעי למימר: או דלמא מורישין
 ואינן יורשין. לחור קאמר אכל אינה
 ירושה להם ולא יטול כה הבכור חלק
 בכורה: ופשטו ליה. משמיא רחרוייהו
 משמע מראמר ליה רחמנא והעברת
 זה חלק בכורה ש״מ טרושה היא
 לכס מאבותיכם נמי קאמר רחמנא
 אבל מורישין ואינן יורשין ממילא הוה
 ילע כרפרישית והאי דפשט ליה
 תרריהו לא קאי אמורישין ואינס
 יורשין אלא אירושה היא לכס
 מאבותיכם קאי וממילא ילע לתרוייהו
 קאמר רחמנא לכתיב מורשה ולא
 כתיב ירושה ועור שכבר מתו מתי
 מלבר. כן נראה בעיני ועיקר: כיוצא
 בדבר אתה אומר. לט היכי להאי
 מורשה אתא להתנבאות עליהן
 למורישין ואינן יורשין ואע״ג שלא
 חטאו עטין חטא למרגלים ולא נגזרה
 גזירה כך אנו מוצאים פסוק אחר
 שנתנבאו שלא יכנסו לארץ ואע״פ
 שעטין לא נגזר עליהן שלא ליכנס:
 תביאמו. לאחטס משמע: אפשר
 עמדו לפני משה ולא אמר להן כלום.

ו היה לו בן לא דברנו. פ״ה שככר היו יולעות פרשת נחלות ל י  א
 וקשה להא אכתי לא נאמרה כראמרינן לעיל שזכו בנות צלפחל
 ונכתבה על ילן ועול לאפילו יולעות פרשת נחלות לבן ובת יורשין
 היאך יולעות לבן קולס לבת הא אכתי לא נאמר וכל בת יורשת נחלה

ם זכות על ידי זכאי וחובה על ידי שמגלגלי (  א

ך ארץ ישראל מוחזקת ת ע  חייב ואי םלקא ד
א ק פ ת ם א ליה היא גופה קא מ ק פ ת ס  מאי קא מ
ה לכם מורשה אני ת ו י א תת נ ו ב 1  ליה דכתי
כם או דלמא  ה׳ ירושה היא לכם מאבותי
 שמורישין ואינן יורשץ ופשטו ליה תרוייהו
כם ומורישין ואינן תי רושה לכם מאבו י (  ג

תטעמו בהר ו ו מ א י ב ת ב 2  יורשין והיינו דכתי
ד מ ל חלתך תביאנו לא נאמר אלא תביאמו מ  נ
ן ה מתנבאי ן ואינן יודעי? מ  שמתנבאי
ה ולפני אלעזר הכהן ש ה לפני מ נ ד מ ע ת ו 3 

ו לפני ה אפשר עמד ד ע  ולפני הנשיאים וכל ה
ה כו׳ ולא אמרו להן דבר ועמדו לפני ש  מ
ה אלא םרס המקרא ד ע  הנשיאים וכל ה
 ודרשהו דברי רבי יאשיה אבא חנן אמר
ש היו יושבין ר ד מ ם רבי אליעזר בבית ה  משו
 והלכו ועמדו להן לפני כולן במאי קמיפלגי
ד במקום הרב ד לתלמי  מר םבר ״חולקין כבו
הלכתא הלכתא חולקין ו ן חולקין ו אי  ומר סבר א
א ת כ ל א ה ת כ ל ה א א ת כ ל  אין חולקין קשיא ה
א דפליג ליה רביה ה א לא קשיא ב ת כ ל ה  א
א א דלא פליג ליה רביה יקרא תנ  יקרא ה
ות הן דרשניות הן צדקניות י  בנות צלפחד חכמנ
ד מ ל אל בר רב יצחק מ  דברו דא׳׳ר שמו
ם יחדו י ישבו אחי כ ה רבינו יושב ודורש בפרשת יבמין שנאמר 4 ש ה מ  שהי
ד ו מי בם אמנ ה לנו נחלה כבן אם לאו תתי נ  אמרו לו אם כבן אנו חשובין ת
ה [לו] בן ו אומרות אילו הי ת משפטן לפני ה׳ דרשניות הן שהי ה א ש ויקרב מ 5 

 לא דברנו והתניא בת אמר ר׳ ירמיה סמי מכאן בת אביי אמר אפילו היה
 בת לבן לא דברנו צדקניות הן שלא נישאו אלא להגון להן תני רבי אליעזר
ה איני והא ה מארבעים שנ ת ו ח ה שבהן לא נשאת פ  בן יעקב אפילו קטנ
ת עשרים ד ששים ב ת עשרים יולדת ע ב ה מ ת ו ח א ניסת פ ד ס  אמר רב ח
ות י ך שצדקנ נה יולדת אלא מתו ד ארבעים בת ארבעים שוב אי  יולדת ע
ת בת לוי ת לוי ויקח א לך איש מבי י ו ב 6 עשה להן נם כיובבד דכתי  הן נ

 אפשר

 ואס כן איכא למימר כלפטך רב פפא
 לעיל לאכיי איכא בן ובת לא האי
 לירות כר ועול אם היו יולעות פרשת
 נחלות למה הוצרכו ללבר מכח פרשת
 יבמין ונראה לרשב׳׳א להיו יולעות
 מוהתנחלתס לבניכם ולא לבנותיכם
 א״נ מסברא משוס רבת «) מסבת
 נחלה ולא כן אי נמי מלכתיב לאלה
 תתלק (את) הארץ היינו זכרים ועול
 קשיא לן לקאמר אילו היה בת לבן
 לא לבתו והא אכתי לא נאמר
 משמוש נחלה ונראה לפרש לא לברנו
 לפי שלא היה להן אז שוס כח ללבר
 אבל עכשיו שאין [בת] בן יש ׳)(להן
ו קטנה ל י פ  כח) מפרשת יבמין: א
 שבהן לא נשאת פחות מארבעים
 שנה. נראה לרשב״א לסבר לה
 כמ״ל (שבת לף צו:) צלסחל היינו
 מקושש ומעשה המקושש היה בתחלת
 ארבעים מיל אחר מעשה מרגלים
 דאמר במלרש ללשס שמיס נתכוין
 שהיו אומרים ישראל טון שנגזר עליהן
 שלא ליכנס לאק ממעשה מרגלים שוב
 אין מחרבין במצות עמד וחילל שכת
 כדי שיהרג ויראו אחריס ולא נשאו
 עד סוף ארכעיס שנה כדמוכחי קראי:

 מתיכ
ה ע ות הן שלפי ש י  הן חכמנ

 והלכו אחרי כן לפני אלעזר משה לא
 שנאה אלעזר מנין לו ואפשר שאלעזר לא אמר כלום והלכו אחרי כן לפני הנשיאים ואח״כ לפני העדה: ה״ג והלכו לפני הנשיאים וכל העדה
 אלא סרס את המקרא כוי. ולא גרסינן ולא אמרו כלום: ודרשהו. כלומר דרשהו כאילו כתוב למפרע וחעמדנה לפני משה ומקמי
 משה עמדו לפני אלעזר ומקמי אלעזר עמדו לפני הנשיאים ומקמי הנשיאים עמדו לפני העדה. והאי דלא כתב ותעמדנה לפני העדה ולפני
 הנשיאים ולפני אלעזר ולפני משה היינו לפי שאינו רוצה להקטם בפסוק תלמיד לרב אלא ראשון ראשון חשוב: בבית המדרש היו יושבין.
 משה ואלעזר ונשיאי העדה מ ועמדו לפני כולן ששאלו לכולן ביחד וחלקו כבוד לתלמידים במקום רבותיהם: אבא חנן סבר חולקין. דכל זה
 חשיבותו של רב הוא וניחא ליה: רבי יאשיה סבר אין חולקין. הלכך מסרס המקרא: הא דפליג ליה רכיה. לחלמיד יקרא ודאי ניחא ליה
 שיחלקו לו גס אחטס כבוד ומשה רטנו הוה פליג יקרא לכל ישראל וכן זה לזה: תכמניוח הן. בדרך ארץ: שלפי שעה דברו. שכשמצאו
 פתח לדבטהס באו בעלילה ובטענה מעלייתא לבית דין כדמפרש ואזיל: בפרשת יבמין. ובן אין לו [לברים כה] עיין עליו ףבמותכב:]: אם כבן אנו(י». לפטור
 אמנו מיבוס שהרי היבם קם על שם אחיו לנחלה כדדרשינן ביבמות (לף כל.) והבן מונעו מלייבס את אמו ומלירש את אביו ופוטר הוא את
 אמו ויורש את אביו ואף הבת כן. וסברא בעלמא הוא: אילו היה לו בן. כדכתיב כי אין לו בן נבמלבר 0] וכבר היה ידוע w שהבן יורש את אביו
 שהט היו יודעות פרשת נתלות כדאמרן לעיל דלא הוה מספקא להו אלא אי נוטלות חלק בכורה אס לאו ונמצא שהיו יודעות לדרוש דהאי
 דכתיב נשם] ובן אין לו והעברתם וגו׳ הא יש לו בן הוא קודס לבת ולא כדאמר רב פפא לאביי לעיל בפרקין (לן קי.) אימא בן ובת לא
 האי לירש בו ולא האי לירש בו: (הגה״ה. ואס לאו שאין הנקבות חשובות זרע תחיבס אמנו לאחד מאחי אבינו והוא יירש נחלת אבינו ובן
 היוצא ממנו לאמנו יירש אתטו נכסי אבינו. ע״כ תוס׳): והתניא. אילו היתה בת לא דברנו. והמקשה עצמו אינו יודע לפרשה: שאפילו
 היה בת לבן לא דברנו. שהיו יודעות לדרוש שהבת אינה יורשת עם בת הבן כדאמרן לעיל נקמו:): שלא נישאו אלא להגון להן. כדאמרן
 לקמן 1קכ.] בנות צלפחד הותרו להנשא לכל מי שירצו כדכתיב [במלבר לו] לטוב בעיניהן וגו׳ אלא מה אני מקיים למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים
 עצה טוכה השיאן הכתוב שלא ינשאו אלא להגון להן. אלמא משפחת מטה אביהן הגונין היו ואשכחן שנישאו להם כדכתיב נשם] ותהיינה
 מתלה ונועה תגלה ומלכה ותרצה לבני דודיהן לנשים דאף על גב דהותרו לטוב בעיניהן לא רצו להדבק אלא בהגוניס: לא נישאת
 פחותה מארבעים. שהיו מצפות להגון להן: שוב אינה יולדת. ואס נתעכבו עד ארבעים שנה לא היה אדם נושא אותן והן נמי לא
 היה להן להתעכב עד ארבעים שנה מאחר שלא ילדו עוד: ומשני מחוך שצדקניוח היו. בטוחות בצדקתן שיעשה להס נס טוכבד
 ולכך נתעכבו עד ארבעים שנה בשביל להנשא להגון טוכבד שילדה אתר ארבעים0 ומיהו נישואיה איכא למימר דהיו קודם ארבעים:

 עין משפט
 נר מצוה

 ל א ב מיי׳ פייה מהל׳ ת״ח
 הלכה מ סמג עשין יג
 טוש׳׳ע י״ל סי׳ רמנ סעיף
 כא (ונדב אלפס קלושין פ״א

 לף רכא:]

 שהיינו יודעין שבת הבן קודמת לנו והיינו דקאמר דרשניות היו שהיו יודעין לדרוש כן: לא נישאת פחותה ממי שנה. שהמתינו להגון להם: אפשר

 רבינו גרשום
 ומאי קמיבעיא ליה למשה.
 אם נוטלות תלק בכורה
 אם לאו הואיל דמוחזק
 הוא הרי ידע דודאי נוטלות
 והא לא אצטריך וקשיא
p ישראל  לדכא דאמר א
 מוחזקת היא. ומשני לעולם
 מוחזקת היא ודקא קשיא
 לך מאי קא מיבעיא ליה.
 היא גופה קא מיבעיא
 ליה אי מותזקת היא
 כי היכי דנוטלות חלק
 בכורה אי לאו וכהאי
 גוונא דכתיב ונתתי אותה
 לכם מורשה אני ה׳ דאמר
 להו ליוצאי מצרים ומשום
 הכי מספקא ליה האי
 דקאמר הכי משמע ירושה
 היא לכם מאבותיכם ממש
 ולא לבניכם ותטלו חלק
 בכורה (ולא לבניכם) או
 דלמא הכי קאמר מורשה
 משמע אתם מורישין אותה
 לבניכם דנוטלין בה פי
 שנים אבל אתם אין יורשין
 אותה משום דבמדבר יפלו
 פגריכם משום דמספקא ליה
 אי אמריי הכי אי הכי קא
 (מיבעיא) [פשטו] לי׳ ב״ד
 של מעלה תרוייהו ירושה
 היא לכם מאבותיכם ותטלו
 בה פי שנים דכבר מוחזקת
 היא לכם מאבותיכם אבל
 מורישין אתם אותה לבניכם
 ואץ אתם יורשץ אותה.
 והיינו דקאמר בהאי לישנא
 מורשה כלומר להוריש
 ולא לירש: ומתנבאין ואינן
 יודעין מה מתנבאין. כלומר
 שניבאו על עצמן שלא
p אלא בניהם א  יכנסו ל
 ולא נתכוונו לכך: אפשר
 עמדו לפני משה ולא
 אמר להם כלום וכוי.
 אם משה שהיה רבם לא
 היה יודע להשיב להן
 כל שכן אידך ומאי קא
 בעיין קמייהו תו: אלא
 סרס. הפך את המקרא
 הקדם המאוחר ודרוש
 ותעמודנה לפני העדה ולפני
 הנשיאים ולפני אלעזר
 הכהן ולפני משה: מר
 סבר. ר׳ יאשיה: חולקין
 כבור לתלמיד במקום הרב.
 דשואלין לתלמיד תחלה
 אפי־ במקום הרב ואבא
 חנן סבר אין חולקין אלא
 למשה שאלו הלכו ועמדו
 כולם לפני משה לידע מה
 משיב להן: הא דפליג
 ליה רביה יקרא. שמכבדו
 ונושאו כבוד חולקין: שלפי
 שעה דברו. כלומר המתינו
 עד שנזדמנה שעה טובה
 לדבר בשעה שפוסק משה
 בפרשת יבמין ואמרו אם
 כבן אנו נחשבין נירש
 כבן כדאמרינן בריש פירקין
 כיון דלענין ייבום בן
 ובת כי הדדי נינהו לענין
 נתלה נמי בן ובת כי
 הדדי ליהוי. ואי לאו דהוי
 כמאן דלית לאבינו יורש
 תתייבם אמנו ותכמה היא
 זו: דרשניות היו. שהיו
 יודעות לדרוש רבת במקום
 בן אינה יורשת מדקאמרי
 ובנים לא היו לו מכלל
 דאם היו לו קודמין: והתניא
 בת. כלומר דאית ברייתא
 דאמר שאלמלי היה בת
 לא דברנו: סמי מיכן
 בת. דהאי ברייתא לאו
 דוקא דהנהו גופייהו בנות
 הוו: שאפי׳ היה לאבינו בת

 לבן והבן מת בחייו לא דברנו



 עין משפט
 נר מצוה

א א ב סוש״ע י״ל סי׳  ל
 רמי סעי׳ ירו [ברב
 אלפס קידושין פ׳׳א ר׳

 רכא):

 רבינו גרשום
 אפשר בת מאה ושלשים
 וקרי לה בת. ומנלן רבת
 הכי הואי דאמר ר׳ חמא בר
 חנינא לקמן (קנג:< זו יוכבד
 שהשלימה מנין שבעים
 נפש שהורתה היתה בדרך
 שירדו למצרים ולידתה
 בין החומות כלומר בתוך
 חומות של מצרים ישראל
 משעה שנכנסו למצרים ועד
 שיצאו רד״ו שנה ובאותו
 פרק נגאלו ישראל טול
 ממאתים ועשר שמונים
 שנה נשתיירו מאה ושלשים
 שנה ונמצא שבשעה שנולד
 משה היתה אמו בת
 מאה ושלשים: ויקח ויחזור
 מיבעי ליה. שקודם לכן
 ילהה מרים ואהרן וגרשה
 כשגור פרעה כל הבן
 הילוד: להלן. כשנשאו
 לבעל בנות צלפחד: מנאן
 הכתוב דרך גדולתן. כדרך
 שנולדו כדכתי׳ ותהיינה
 מחלה תרצה חגלה ומלכה
 ונועה: וכאן. כשעמדו לפני
 משה: מנאן הכתוב דרך
 חכמתן. כדכתיב ותקרבנה
 בנות צלפחד ואלה שמות
 בנותיו מחלה ונועה חגלה
 ומלכה ותרצה: בישיבה.
 בבית המדרש היו יושבין
 לפי חכמתן אע״פ שהוא
 בחור והושיבו למעלה:
 במסיבה. בסעודה: והוא
 דמופלג בחכמה ובוקנה.
 יותר מן האחרים: כולם
 שקולות. בתכמה: אלא
 להגון להם. שהוא חשוב
 במשפחת אביהן: מתיב
 רבא. האי קרא דכתיב גבי
 טומאת מקדש וקדשיו אמור
 אליהם לדורותיכם אלו
 הבנים משום הכי איצטריך
 למימר להו לתרוייהו מפני
 שיש מצות שנצטוו אבות
 ולא נצטוו בנים: באבות
 הוא אומר וכל בת יורשת
 נחלה. שלא היה נוהג
 אלא באותו דור כדאסרי׳
 לקמן: והרבה מצות נצטוו
 בנים ולא אבות. כגון חלה
 ותרומה ומעשר וכל מצות
 הנוהגות בארץ מה שלא היו
 יכולין לקיים במדבר משום
 הכי הוצרך להזהיר אבות
 ובנים על טומאת מקדש
 וקדשיו: קתני מיהת באבות
 הוא אומר וכל בת יורשת
 נחלה וגוי. אלמא דבנות
 צלפחד לא הותרו לינשא
 אלא למשפחת אביהם ולא
 לכל מי שירצו וקשיא לרב
 יהודה: לבר מבנות צלפחד.
 דהותרו: אלא מעתה זה
 הדבר דכתיב גבי שחוטי
 חוץ. זה הדבר אשר צוה
 ה׳ לאמר איש איש מבני
 ישראל אשר ישחט שור

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ב רבה אמור אליהם י ת  מ
 לדורותיכם וגו׳. תימה
 לרשב״א דמה צריך להקשות
 מברייתא מקרא הוה ליה לאקשרי
 דכתיב לא תשוב נחלה ואומר
 ר״י דה״א עצה טובה קמ״ל:

 שהפרת

 קכ.
 אפשר בה מאה ולי שנה. כדלקמן וקרי לה בת אשה הוה ליה למיכתב. ומנלן דבת מאה ושלשים היתה: דאמר ר' תמא בר תנינא. לקמן
 בפירקין דמבעיא לן דככללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אי אתה מוצא אלא שבעים חסר אתת ועל זו א״ר חמא בר חנינא זו יוכבד כר ובת לד
 דקאמר קרא היינו בת לד ממש בתו של לד והא דלא קתשיב לה בהדיא לפי שלא באה למצרים אלא בבטן אמה ולידתה בין החומות כלומר
 בתוך מצרים ומשוס דקאמר בדרך גבי הורתה קאמר נמי בין המומות גבי לידתה: אשר ילדה. קרא יתירא הוא דהא ככר כתיב [במדבר ט] בת לד

 דשראל עמדו במצרים מאתים ועשר
ה וקרא לה ה ושלשים שנ א ר בת מ ש פ א (  א

א בר חנינא זו יוכבד מ ר ר׳ ח מ א ד ׳  בת 3
ת דכתיב מו רתה בדרך ונולדה בין החו  שהו
דתה תה ללוי במצרים לי ר ילדה או ש א 1 

 במצרים והורתה שלא במצרים ואמאי קרו
ד מ ל ת אמר רב יהודה בר זבידא מ  לה ב
 שנולדו בה םימני נערות נתעדן הבשר

ח ויחזור מיבעי ליה אמר רב יהודה ק ר ן וחזר היופי למקומו 2  נתפשטו הקמטי
ה לקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים ש ע ה לה מ ש ע ד ש מ ל  בר זבידא מ
ב ה להלן מנאן הכתו ח מ ם הבנים ש א  משוררים לפניה ומלאכי שרת אומרים 3
יעא ליה לרבי אמי דא״ר אמי ״בישיבה  דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן מםי
ה מ כ ח א רמפליג ב ו ה ו בה הלך אחר זקנה א״ר אשי ב ה במסי מ כ  הלך אחר ח
א דבי רבי ישמעאל בנות צלפחד שקולות היו שנאמר  והוא דמפליג בזקנה תנ
אל בנות צלפחד הותרו ת לכולן אמר רב יהודה אמר שמו ח ה הויה א נ י ותהי 4 

ה אני נה לנשים אלא מ י ב בעיניהם תהי ו ט ל ם שנאמר 5  להנשא לכל השבטי
ב בה השיאן הכתו ינה לנשים עצה טו ה אביהם תהי ט ת מ ח פ ש מ ך ל א  מסיים 5
ר אליהם ״לאותן העומדים על אמו  שלא ינשאו אלא להגון להן מותיב רבה 6
ה נאמר בנים ואם ת למ  הר סיני לדורותיכם אלו דורות הבאים אם נאמר אבו
ה שאין בבנים ויש בבנים ת מ ת מפני שיש באבו מה נאמר אבו  נאמר בנים ל
ת ל בת יורשת נחלה והרבה מצו כ ו א אומר 7 ת באבות הו ה שאין באבו  מ
ת שאין בבנים ויש בבנים א מפני שיש באבו  נצטוו בנים שלא נצטוו אבות ה
ת הת באבו ת •הוצרך לומר בנים קתני מי ת הוצרך לומר אבו ה שאין באבו  מ
ות א מותיב לה והוא מפרק לה לבר מבנ א אומר וכל בת יורשת נחלה הו  הו
ת אין א אומר וכל בת יורשת נחלה באבו ת הו  צלפחד אמר מר באבו
דבר זה לא יהא נוהג ה הדבר ״ ז ע אמר רבא אמר קרא 5 מ ש  בבנים לא מאי מ
טי ה הדבר דשחו ז ה 8 ת ע  אלא בדור זה אמר ליה רבה זוטי לרב אשי אלא מ
רותם לדו ב 9 ם דכתי ת  חוץ הכי נמי דלא יהא נוהג אלא בדור זה שאני ה

 זה
 בעוד שהיא אמומ אהרן ולא אמומ משה שעדיין לא נולד הימה היא נביאה שנמנבאה על משה שעמיד להוולד: משוררין. ממוך שממה שהיה
 עתיד משה רבינו לצאת מהן והיינו דכמיב נשמות כ] לדעה מה יעשה לו מה יהיה סוף נבואתה כדאיתא בסוטה (לף u.y להלן. כשנישאו בכות צלפחד
 מנאן הכתוכ דרך גדולתן דכתיכ נבמלנר לו] ותהיינה ממלה מרצה מגלה ומלכה ונועה בנומ צלפמד לבני דודיהן לנשים ומסתבר דכך נולדו כדכתיב לא
: וכאן. כשעמדו לפני משה דרך מכמתס כסדר שהן מכמות זו יותר מזו הקדימן 0  יעשה כן במקומנו לממ הצעירה לפני הבטרה (בראשית מ
 הכמוכ נבמלבר מ] ממלה נועה מגלה מלכה ומרצה. ומסברא אמט׳ הט דלא ליקשו קראי אהדדי: בישיבה. בין לדין בין לשאר ישיבומ של מורה מושיבין
 אמ החכם למעלה מן הזקן וכדמפרש לקמיה שהחכם מופלג מכל מביטו במכמה ששכם הוא מאד אבל בשביל שהוא מכס מעט מן
 הזקן אין מכבדין אומו יומר מן הזקן שהוא מכס קצמ. ומכנומ צלסמד איכא למילף דגבי שאילמ הדין מקדים הכמוב מכמה ממלה:
 במסיבה. של משתה וה״ה לנישואין (0: והוא דמפליג. המכס במכמה אז הלך אמר המכמה ולא אמר זקנה: והוא דמפליג בזקנה.
 שזקן מאד אז מולקין לו כבוד בבימ המשמה יומר מן המכס ואע״ג דמופלג ההוא מכס במכמה וכגון שהזקן מכס קצת אבל אס אינו
 מופלג בזקנה המכס שהוא מופלג קודם לכבדו. שמעינן מהכא דמכם מופלג וזקן מופלג שאינו מכס כל כך כבמור בישיבה הלך אמר
 חכמה להושיב המכס בראש ולדבר מחלה במסיכה הלך אחר זקנה והיכא דמכם הד מופלג במכמה והזקן אינו מופלג בזקנה ככ״מ
 הלך אחר חכמה אפילו במסיבה והיכא דהזקן הוי מופלג בזקנה והחכם אינו מופלג בחכמה בכל מקום הלך אחר זקנה ואפילו
 בישיבה הואיל והזקן חכם קצמ אע״פ שהבחור חכם יומר ממנו. והיכא דלא מופלג לא האי בחכמה ולא האי בזקנה נראה בעיני
 דבכל מקום הלך אמר זקנה מדאמר רב אשי והוא דמופלג כמכמה והוא דמופלג בזקנה דהיכא דהוו חרדיהו מופלגין הולכים בישיבה
 אמר המכס ובמסיבה אמר הזקן מכלל דהיכא דלא הוו מרוייהו מופלגין לא האי ולא האי הולטן ככל מקום אמר אמד מהן ומדלא
 פירש איכא למימר דמסממא הולכין אמר הזקן דבשביל שהבמור מכס קצמ יותר ממנו אין לנו לבייש אמ הזקן והחכם אינו בוש בכך
 מאמר שזקן ממנו יודע הוא שבשביל זקנמו מולקין לו כבוד: שקולות היו. ולכך פעמים שהקדים זו לזו ופעמים איפכא כדדרשינן
 נמי «)(מגילה לף ע) הוא אהרן ומשה הוא משה ואהרן מלמד ששקולין היו ולא מסייעיה לד אמי: וחהיינה. מיומר הוא דמצי
 למכמב בנומ צלפמד לבני דודיהן לנשים: הוחרו. אע״פ ששאר במ יורשמ נמלה נאסרה: עצה טובה. ואינה מצומ עשה: אמור אליהם
 לדורומיכס כל איש אשר יקרכ מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה׳ וטומאמו עליו: אמור אליהם. היינו לאומן
 העומדין על הר סיני נשנה פסוק זה ומכאן מלמוד לשאר מצומ האמורומ במורה סמם שנאמרו בין לאבומ בין לדורומ הכאין: וכל
 בה וגוי. ליוצאי מצטס נאמר כדמסרש לקמיה אבל לדורומ הבאין ליכא איסור הסבמ נמלה: נצטוו בנים. מצומ המלדומ באק
 תרומה ומעשר חלה ערלה ורבעי לקט שכחה ופיאה וכן הרבה: הוצרך לומר לאבוח והוצרך לומר לבנים. שאם נכמב סשס ולא
 פירש לא אבות ולא בנים הוה אוקימנא ליה באבות מדלא כתב כי תכואו כדכתב בשאר מצות האמורות לבנים אי נמי הוי ילפינן
 או בגזירה שוה או בבנין אב או בקל וחומר מאח׳ ממצות המפורשוח לבנים או לאבוח והוי אוקימנא ליה כאחת מהן להט כתיבי
 תרדיהו ומהשתא נילף מהכא לכל מצות הסתומות שנוהגות בין בבנים בין באבות עד שיפרט לך הכתוב ט תבואו או יכתוב
 לך זה הדבר להעמידו בדור הזה כדלקמן: לבר מבנות צלפתד. דהאי וכל בת יורשת נחלה לאו אבנוח צלפחד קאי דהא גלי
 להו קרא לטוב בעיניהם תהיינה לנשים: מאי משמע. דהאי קרא לא משתעי אלא באותו הדור: זה הדבר. אשר צוה ה׳ לבנות
 צלפחד וגו׳ ולא חסוב נחלה ועל כרחך האי זה לאו אבנוח צלפחד קאי אלא אוכל בת יורשת נחלה דכתיב בתריה ולא תסוב
 נחלה: זה הדבר אשר צוה ה' דשחועי חון. זה הדבר אשר צוה ה׳ איש איש מבני ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז
 במחנה דהכי נמי דלא הוזהרו על שחוטי מוץ אלא אומו דור בלבד: שאני החם. דכמיב מוקמ עולם מהיה זאח להם לדורוחס:

 זה

 שנה שכן רמז יעקב לבניו רד״ו שמה«)
 ובסדר עולם יליף מקרא נאמר
 לאברהם בבדמ בין הבחריסי) ט גר
 יהיה זרעך בארץ לא להם איזה זרע
 זה יצחק שנאמר י) ט ביצמק יקרא לך
 זרע ביצחק הוא אומר״) דצחק בן ששים
 שנה בלדת אותם דעקב אבינו אמר
 לפרעהט) ימי שני מגוט שלשים ומאת
 שנה הט ס׳ דיצחק וק״ל טעקב הרי
 מאה ותשעים ומאפים ד׳ עמדו
 במצטם הט ד׳ מאות שנה שנאמרו
 לאברהם,) וכל ד׳ מאות שנה היו
 במצרים אי אפשר לומר שהרי קהת
 מיורדי מצדם היה כדכתיב׳) ובני
 לד גרשון קהח ומרד ושני חיי קהת
 שלש ושלשים ומאת שנהל< ושני חיי עמרם
 שבע ושלשים ומאת שנה«< ופ׳ שנה של
 משהי) הרי ש״נ א״כ מה ת״ל ועבדום וענו
 אותם ארבע מאות שנה י* כ״ז שזרעך
 בארץ לא להם ת׳ שנה נמצאת יוכבד
 בת ק״ל שנה שהד בתתלת ביאת מצדס
 נולדה ומשה בן פ׳ שנה היה בצאמס
 נשתיירו ק״ל ממאמיס ועשר: נתעדן
 הגשר. התליק כנער קטן: זיתזור
 מיבעי ליה. שהד עכרו ימים רבים
 שלקתה שהרי כבר נולדו אהרן ומדם
 אלא שפירש עמרם ממנה מפני
 הגזירה שהיו משליטן הזכרים ליאור
 ועכשיו המזירה מפני מטס שנמנבאמ
 לו שעמיד בן לצאמ ממנו שיושיע אמ
 ישראל כדנפקא לן (סוטה לף יב0
 מדכמיבס) מריס הנביאה אמומ אהרן

 מסורת הש״ם

 א) סוטה ינ״ ב) לקמן קכג:,
 ג) [ינמות עח.], י) (לקמן
 קנא. תעטתל:],ה)[נראשית
 מו], 0 1שס טין, ז) 1שס כא],
 ח) 1שס כה], ט) 1שס מז],
 י) [שס טי], כ) (שמית ו],
 ל) [שם], מ) 1שס], נ) 1שס 1],
 ס) [שם טי], ט) [לא נמצא נכל
 הש״ס אלא נתיספמא סיף

 כריתית],

 תורה אור השלם
ת עמרם יוכבד ש  1 ושם א
ה ת ת לוי אשר ילדה א  ב
ד ל ת ה במ־גו־יב ו ל  ל
את ת אהרן ו ם א ר מ ע  ל

מ ת ח ה ואת מריס א ש  מ
 במדבר כו נט
ח ק  2 וילך איש מבית לוי ף
ת לוי: שמות ב א ת ב  א
ם ת הבית א ר ק  3 מושיבי ע

ו ןה: ל ל ה ה ת מ  הבנים ש
 תהלים קיג ט
ה ע ר ה ת ל ח  4 ותהיינה מ
ה ונעה בנות כ ל מ  ודזנלה ו
 •גלפדד לבני דדיהן
 לנשים: במדבר לו יא
ר אשר ציה יי ב ד  5 זה ה
י לטוב מ א יה צלפךוד ל  לבנ
ינה לנשים  בעיניהם תהי
הם ה אבי ט ת מ ח פ ש מ  אך ל

 תהיינה לנשים:
 במדבר לו ו
בם ר אלךזם לדרתי מ  6 א
ל כ ל איש אשר יקרב מ  כ
ל הקדשים אשי־  זרעכם א
 יקדישו בני ישראל לץ
נכרתה  וטמאתו עליו ו
א מלפני אני ץ:  הנפש ההו
 ויקרא כב ג
ה ל ח בל ביי• ירשת נ  7 ו
ד ח א ת בני ישראל ל  ממטו
ה אביה ט ת מ ת פ ש מ  מ
ה למען יירשו ש א ה ל  תהי
ת ל ח  בני ישךאל איש נ
 אבתיו: במדבר לו ח
אל בניו ל אהרן ו  8 דבר א
ת ר מ א ל בני ישראל ו אל כ  ו
הם זה ךזךבר אשר צוה  אלי
 ץ לאניר: ויקרא יז ב
ת לא יזבתו עוד א  9 ו
ם  זבחיהם לשעירם אשר ד
לם ת עו ק הם ח  זנים אחרי

ם לדירתם: ה ת ל א  תדדה ז
 ויקרא יז ז

 הגהות הב״ה
 (א) רשב״ם ד׳׳ה אשר
א כל ל  ילדה יכו׳ שנה א
 זמן: (ג) ד״ה נמסינה יכי•
ד ח פ ל ת צ ו  לנישואין כבנ

 הס״ד:

 מוסף רש״י
ה. ם שנ י ש ל ש ה ו א  בת מ
 כדמפרש ואדל שנולדה
 נירידתן למצרים ישראל
 עמדי שם ר״י שנה, ומשנולד
 משה לא נתעננו אלא פ׳
תע ושמות ז) דנ  שטס, נ
 ומשה גן שמונים שנה ונו׳
 בדנרס אל פרעה, ואותה
 שנה יצאי, נמצא שעגרו
 מירידתס עד שנילד משה
. זו  ק״ל שנה !סוסה יב.;

וכבד. נפרטן של יירדי  י
 מצדם אתה מיצא שנעים
 חסר אתת ינכללן אתה
 אימד הנאה מצרים שנעים,
 זו יוננד שהשלימה מנינן
לp לא  ננניסחן לעיר ושטו ו
 פרט נה שהרי עדיין לא יצאה
 לאדר העילס אלא עונר נמעי
 אמה היתה ננניסתס למצרים
. ת ו מ ו ח  ולקסו קכג ו. בין ה
 ננניסתן לעיר (בראשית סו
 טח. זה הדבר. אשר ציה
 ה׳ לנניח צלפחד וגוי. זה
 מיעיט היא, נלימר לא יהיה
 דנר זה נוהג אלא נדיר זה,
 נדיר של נניח צלסחד (תעייח



 מסורת הש״ס

 א);לריםעח״ג) ןזכחיס קז.],
 ג) ונדרים עלו. כל הסוגיא],
 ר) ולקמן קנא. יבמות כה:
 גלריס עת: ע״ש בנורית לא.],
 ה) ונזירט.], 0 גדר ל: ערכין
 ננ., 1) [ונחיס קז.ן, ח) ונדרים
 עז:ן, ט)ןרקרא יזן\)ןזנחיס
 מת.1, כ) ו אחרי מות פרשה י],

 צ) 1שס],

 תורה אור השלם
ל ראשי ה א ש  1 וידבר מ
ר מ א ת לבני ישךאל ל ו ט מ  ה

ר אשר צוה יי: ב ד  זה ה
 במדבר ל ב
ל בניו א ל אהרן ו  י דבר א
אל בל בני ישראל ואנלרת  ו
ר אשר צוה ב ד הם זה ה  אלי
 ין לאמר: ויקרא יז ב
ה מעדי יי  3 וידבר משה א

ל בני ישראל:  א
 ויקרא כג מד

 הגהות הב״ה
ר מ  (א) גטי ביחיד מומחה א
ר ומה נאן: (ב) דשכ״ם  מ
 ד״ה על יני׳ של עיף נחין
ע נענין שמפירש מ ש  דזה מ
 בפרשה זו חייב: (ג) ד״ה
 הפרח וכי׳ לא ממעטינן
ה דיריח: (ד) חוסי דייה נ  מי
י  דתנן וכי׳ ויצא לבן דהו

ש כנין דאמר: ד ק  ה

 מוםף רש״י
ת. לאהרן טו ו ה הדי ש ל ש  ב
 חל ובניו חל ונל ישראל
 הרי תלחא, ימלבחיב נהו
 נל ישראל ש״מ להנשיר
ם עת:!. דרי נ  ג׳ הלייטיח !
ת כתיב. ו ט מ הא ראשי ה  ו
 נהפרח נלריס, למשמע
. ביחיד  מימחין !שם!
. להכשיר בהן יחיל ה ח מ ו  מ
. אף  מימחה לרניס !שם!
י א מ ת ל ו ט מ ן ראשי ה  להל
. להא אקשינן א ת כ ל  ה
 לה ו ושחיטי חון< להפרח
ה ל א . שיש ש :  נדרים !שם
. דפרשת שחוטי חין ש ד ק ה  ב
 שיינא לגבי הקדש, וקמ״ל
 ראשי המטות משאלי! עליי,
 דהקדש טעות איני הקדש
. ש ד ק ת ה ו ע ש ט ד ק . ה :  !שם
 ואין שאלה להקדש, הקדש
 טעית כגין שיר לבן היוצא
 מניתי ראשין הקדש ינמצא
 שחיר !עדני! בג... ואינו
. שאס מלק ק ל ו מ ל ה  חייב ע
 עיף נחון איני חייב !נדרים
 ™ !. ואין בעל מתיר. זה
 הדבר אשר ציה הי. דנריס
 ככחנן, דאין נעל מחיר,
 דנחינ אס הפר יפר איחס

 אישה !!שם:.

 סכ: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 זה הדבר דראשי המטות. דכתיב וידבר משה אל ראשי המטות לבני
 ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה׳ איש כי ידור נדר וגר ה״נ לא יהא
 נוהג דין הפרת נדרים אלא בדור הזה בתמיה: ילין* זה. דהפרת
 נדרים מזה דשחוטי חוץ« דכתיב ביה דורות ה״נ דורות: ופרכינן ה״נ.
 לענין הסבת נחלה נילף זה דידיה
 מזה דשחוטי חוץ לדורות: בשלמא
 התם. בשחוטי חוץ ובנדרים להכי כתב
 זה דהא איצטריך להך גזירה שוה
 דבעינן למימר בסמוך והלכך דרשינן
 ליה נמי להא גזירה שוה דאמרן
 דקיימא לך) אין גזירה שוה למחצה:
 אכל הכא. בהסיבח נחלה לא איצטריך
 האי זה לשוס גזירה שוה אחריתי
 דנדרשיה נמי למילף זה מזה דשחוטי
 חוץ לדורות ולהא גזירה שוה לחוד
 ליכא למימר דלהכי איצטריך למילף
 משחוטי חוץ לדורות דהא לא צריך
 קרא לישתוק קרא מיניה דלא נכתביה
 כלל ואנא ידענא דודאי הסבת נחלה
 נוהגת לדורות מידי דהוה אשאר מצות
 דעלמא דלא גרע האי לאו משאר
 לארן שבתורה שהיו נוהגין לעולם
 אלא מדכחביה ש״מ למעוטי אתא
 דאינה נוהגת אלא בדור הזה: מאי
 גזירה שוה. דילפי׳ זה דנדרים וזה
 דשחוטי חוץ מהדדי: מה להלן.
 בשחוטי חוץ כתיב בהו דבר אל אהרן
 ואל בניו ואל כל בני ישראל אף
 בנדרים אהרן ובניו כאילו כתיב בהם
 וכל ישראל כדמפרש לקמן למאי
 הלכתא: מה כאן ראשי המטות אן*
 להלן. בשחוטי חוץ ראשי המטות.
 ובסמוך מפרש לה: למאי הלכתא.
 בעינן גבי נדרים אהרן ובניו וכל
 ישראל: לומר שהפרח נדרים בשלשה
 הדיוטות. דכתיב לא יחל דברו הוא
 אינו מיחל אבל אחרים מתירין לו וחגיגה י.ו
 כגון שלשה דהוו בית דין כדאמרינן
 בסנהדרין ולף ג.) ואפי׳ לשמואל דאמר
 החם שנים שדנו דיניהן דין אלא

ת נדרים כשלשה הדיוטות. פי׳ ריב״ס דמדכחיב ראשי ר פ ה  ש
 שנים משמע ואין ב״ד שקול מוסיפין עליהן עוד אחד
 ואין נראה דאדרבה מראשי המטות דרשינן יחיד מומחה וראשי היינו
 ראשי דעלמא כדפ״ה והיכי נדרוש מיניה דבעינן שלשה אלא נראה לר״י

ת הכי נמי דלא יהא ו ט מ יהדבר דראשי ה  יזה א
א יליף זה זה  נוהג אלא בדור זה א״ל ההו
ם האי מאי ת ה ם האי נמי ליליף זה זה מ ת ה  מ
א למאי כ ה ה •לגזרה שו ם איצטרי׳ 5 ת  בשלמא ה
 איצטריך לשתוק קרא מיניה ואנא ידענא
נאמר כאן זה א מאי ג״ש דתניא ״  דלדורות הו
ה להלן אהרן ה הדבר מ ז  הדבר ונאמר להלן 2
 ובניו וכל ישראל אף כאן אהרן ובניו וכל
ת אף להלן ראשי ו ט מ  ישראל ומה כאן ראשי ה
ה להלן אהרן ובניו וכל ת אמר מר מ ו ט מ  ה
 ישראל אף כאן אהרן ובניו וכל ישראל למאי
א בר יעקב לומר ח א אמר רב א ת כ ל  ה
וטות והא ראשי ת נדרים בשלשה הדי ר פ ה ש  א

א אמר ד ם ר רב ח מ א ד כ ( ת כתיב ביה ד ו ט מ  ה
( א ) ה ח מ ו ד מ חי בי ה ה״נ ב ח מ ו  רבי יוחנן ביחיד מ
ת אף להלן ראשי ו ט מ  ומה כאן ראשי ה
ת לומר ש א אמר רב ש ת כ ל ת למאי ה ו ט מ  ה
יאין ש שאלה בהקדש ולב״ש דאמרי ה י ש  ג

ש ד ק ש דתנן י<ב״ש אומרים ה ד ק ה ה ב ל א  ש
ש ד ק ש וב״ה אומרים י אינו ה ד ק ת ה ו  טע
 האי זה וזה מאי עבדי ליה זה הדבר
ט הוא ח ו ש על ה ( טי חוץ מיבעי ליה ז  דשחו
ו חייב על המולק זה הדבר נ אי ו  חייב ה
ר ת מיבעי ליה י״ לחכם מתי ו ט מ  דראשי ה
 יואץ בעל מתיר בעל מפר יואץ חכם מפר
ה הפרת  ולבית שמאי דלית לחו גזרה שו
וטות מנא להו נפקא  נדרים בשלשה הדי
ת מועדי ה׳ ה א ש ידבר מ ו א 3 י  להו מדתנ
 אל בני ישראל ר׳ יוסי הגלילי אומר

 מועדי
 שנקראו ב״ד חצוף הני מילי דיני ממונות אבל למישרי איסור נדר לא סגי בפחות מג׳ ולהכי אהני גזירה שוה כאילו נכתב בנדרים אהרן ובניו
 וכל ישראל לומר לך ששקולין כל ישראל להתיר נדרים ואפי׳ הדיוטות כאהרן ובניו: הא ראשי המטות כתיב. דמשמע מומחין: כדאמר רב
 חסדא. לקמן בשמעתין: ה״נ ביחיד מומחה. בקי בגמרא כלומר רב מובהק והאי דכתב ראשי לשון רבים מומחין דעלמא קאמר: למאי
 הלכתא. צריך ראשי המטות גבי שחוטי חוץ: שיש שאלה בהקדש. כמו שיש שאלה בנדרים דבנדריס כתיב לא יחל דברו והוא הדין לכל הקדשות
 שאס שחט קדשים בחוץ ונתחייב כרת ואח׳׳כ הלך אצל חכם להתיר לו הקדשו ומצא לו פתח של חרטה ועקר את ההקדש מעיקרו ועבדיה
 כהקדש טעות איגלאי מילתא למפרע דלא הוה הקדש מעולם ופטור מכרת והוא הדין לכל דבר הקדוש במוצא שפתיו כגון תרומות ומעשרות דאי
 בעי מיתשיל עלייהו וחוזרי׳ לטיבלן כדאמרי׳ בנדרים בשילהי פרק הנודר מן הירק >לף נכו.!: ולבייש דאמרי אין שאלה. בשום הקדש בעולם דאפי׳
 כשימצא לו החכם פתח של חרטה אינו יכול להתירו דאע״ג דעוקר את הנדר מעיקרו ועושהו נדר של טעות אפי׳ הכי גבי הקדש לא אמרי ב״ש
 הכי דאפי׳ כשנעשה ההקדש בטעוח הידוע למקדיש חשבי ליה הקדש גמור כ׳׳ש היכא דהוקדש בלא טעות שלא יועיל פתח החרטה שימצא לו
 החכם להתירו: דתנן בייש אומרים כוי. תחלת הפרק הוא במסכת נזיר נל:1: הקדש טעות. כדמפרש החס ולא.] כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי
 ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן ב״ש אומרים הקדש ובית הלל אומרים אינו הקדש ואמרינן בגמרא מאי טעמייהו דב״ש דילפי תחלת הקדש
 מסוף הקדש מה תמורה אפי׳ בטעות אף הקדש אפי׳ בטעות ובית הלל סברי ה״מ תמורה אבל אחוחי הקדש בטעות לא מחתינן: הקדש עטות
 הקדש. וכיון דסבירא להו דהר הקדש אפי׳ בטעות כ״ ש דסבירא להו דכל הקדש שהוקדש בלא טעות כגון שור זה הקדש דלא יוכל החכם
 לעשוחו חולין על ידי שום חרטה דחכם נמי הקדש טעות משר ליה והקדש שטעותו ידוע למקדיש לבית הלל אפי׳ שאלה אין צריך שהרי הוא
 עצמו יודע שלא נתכוין להקדיש את זה וטון דחשבי ליה בית שמאי הקדש גמור אלמא שאילת חכם אין מועיל וב״ה אומרים כוי ואפילו
 שאלה אינו צריך: האי זה מאי עבדי ליה. זה דשחוטי חוץ וזה דראשי המטות מאי דרשי בהו דכיון דלית להו שאלה בהקדש לית להו
 גזירה שוה דזה זה כלל ואפי׳ למילף נדרים משחוטי חוץ לאהרן ולבניו ולכל בני ישראל דאין גזירה שוה למחצה. ולקמן בעי להו
 הדיוטות מנא להו: טל השחיטה. בחוץ חייב כרת דאפילו השוחט עוף קדשים בחוץ כדנפקא לן בתורת כהניס׳) ובזבחיס >לף קז.)
 מאו אשר ישחט ואינו חייב על המליקה של עוף בחוץ w משמע דזה כענין שמפורש בפרשה חייב כדכתיב כי ישחט ולא כי ימלוק: ה״ג
 בתורת כהניסל) ובנדרים בפרק נערה המאורסה 1לף עח.] על השחיעה חייכ ואינו חייכ על המליקה. ולב״ה דדרשי ליה לג״ש נפקא להו מהיכא
 דנפקא לן בת״כ ת״ל אשר ישחט על השחיטה חייב ואין חייב על המליקה: חכם מתיר. בלשון מותר לך מותר לך כדכתיב לא יחל
 דברו הוא דלא יחל אבל אחרים מוחלין לו ולשון היחר משמע להו לרבנן האי לא יחל. וטעם יש לדבר לפי שהחכם אינו מתיר ביום
 שמעו כמו בעל בלא טענה אלא ע״י שמוצא לו חרטה ועקר את הנדר מעיקרו הלכך לא שייך ביה לשון הפרה אלא לשון החרה
 שהתיר לו איסור ע״י הוראה וטענה גמורה אבל בעל מיפר לאשתו ביום שמעו בלא חרטה מגזירת הכתוב כמו והפר אח בריחי
 (לגרים לא). כל דבר קיום הנעקר ומתבטל בלא טעם קרוי הפרה: ואין חכם מפר. שאס אמר מופר לך לא אמר כלום דהכי משמע

 זה הדבר זה הדבור כמו שכתוב בפרשה מעכב לזה לשון התרה ולזה לשון הפרה והכי אמרי׳ בהדיא בפרק נערה המאורסה (נלריס לף עז:< א״ר
 יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום דתניא זה הדבר חכם מתיר ואין בעל מתיר שיכול כוי ותניא
 אידך זה הדבר בעל מיפר ואין חכם מיפר שיכול כוי. ולב״ה נפקא להו מסברא כדפרישית לעיל דבחכס שייך לומר לשון היתר ובבעל
 לשון הפרה: הפרת נדרים כג׳. היינו התרת חכם דבעינן ב״ד ג׳ הדיוטות או יחיד מומחה דה״ל כב״ד אבל הפרה ממש סגי בבעל
 לחודיה ואפי׳ הדיוט והיינו לאמטנן בשילהי מסכת שבת (לף קמ.) דשאלה צריכה ב׳יד הפרה אינה צריכה ב״ד. והפרה לדורות
 נפקא להו לב״ש מידי דהוה אשאר מצות דהאי זה כיון דאיכא למידרשיה למעוטי הפרח חכם והתרח בעל לא ממעטינן >«) נמי דורות:

 מועדי
 אדרנה נפניס מציתו נמליקה דיקא רק לנחין גזה״נ היא דאינו חייג רק על השחיטה.

 דבלא קרא ידעינן דהא מדבעינן יחיד
 מומחה אם כן כהדיוטות לא סגי בחד
 ובעינן שנים ואין ב״ד שקול מוסיפין

 עליהן עוד אחד:
ן ב״ש אומדים הקדש טעות נ ת  ד
 הקדש. תימה אדרבה מכאן
 יש להוכיח שיש שאלה בהקדש דהא
 מוקמינן התם מילתייהו דבית שמאי
 דכי אמר שור שחור שיצא מביתי יהא
 קדוש ויצא לבן (י) כגון דאמר אילו
 הייתי יודע שיצא לבן לא הייתי אומר
 שחור אלא לבן ואומרים ב״ש הקדש
 משוס דדעתו ומחשבתו מבטלת
 אמירתו וה״נ כי נשאל על הקדש ט
 אמר אדעתא דהט לא קדשי נתיר לו
 כיון דאזלי ב״ש בתר מחשבה ותירץ
 ר״ת כיון דאמרי ב״ש מחשבתו מבטלת
 אמירתו למיהוי הקדש כ״ש שתבטל
 אמירתו את מחשבתו שאומר אדעתא

 דהכי לא נדר:
י להו חכם מתיר ואין כעל ע ב י  מ
 מתיר. פ״ה דלבית הלל
 נפקא להו מסברא תימה וט ר׳ יוחנן
 סבר כב״ש דבפ׳ נערה בנדטס (לף
 עז:) משמע דנפקא ליה מזה הדבר
 דאמרינן התם א״ר יוחנן חכם שאמר
 בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם
 לא אמר ולא כלוס דתניא זה הדבר
 חכם מתיר ואין הבעל מתיר וי״ל דלר׳
 יוחנן לא נפקא מקרא אלא מסברא
 ולא מייתי ראיה מדתניא אלא דלא
 אמר ולא כלום ולא משוס דנפקא ליה
 מזה הדבר א״נ מזה הדבר דריש ואע״ג
 דאיצטריך להט דרשי גזירה שוה

 כיון דליכא למיפרך מידי:
 ושבת

 עין משפט
 נר מצוד!

ב א ב מיי׳ פ״י מהל׳  ל
 נדריס הל׳ ה שמג לאיין
 רמנ טוש״ע י״ד סי׳ רנח

 סעיף א:
 לג ג מיי׳ שם הלי ז סמג

 שס:
ד ד מיי׳ פ׳׳י מהל׳ ערטן  ל
 הלי לד יפ׳׳ט מהל׳

 נזיריח הלכה ח:
ה ה מיי׳ פי׳׳ת מהל׳  ל
 מעשה הקרנניח הלכה

 יח:
ו ו ז מיי׳ פי׳׳ג תהל׳  ל
 נדרים הלכה ב ועיין
 ננ״מ ניפ״ו מהלי שביעית
 הצי ה] סמג לאדן רמנ
 טיש״ע י״ד סי' רלד סעיף לז

 וישי׳ רכח סעיף ג]:

 רבינו גרשום
 וגוי: אמר ליה. התם גבי
 הפרת נדרים לא מצית
 למימר דלא יהא נוהג
 אלא בדור זה דיליף זה
 זה משחוטי חוץ מה זה
 דשחוטי pn לדורות דכת־ב
 ביה לדורותיכם אף זה
 דהפרת נדרים לדורותיכם:
 ומקשינן האי נמי. הפרת
 נדרים ליגמר זה הדבר
 מזה הדבר דבנות צלפחד
 האזהרה דבנות צלפחד
 אינה נוהגת אלא ההוא דור
 ואף הכא הפרת נדרים לא
-הא נוהג אלא בדור זה
 ולא לדורות. ומאי חזית
 דמקשת ליה הכי אקיש ליה
 הכי: האי מאי. כלומר הא
 לא מצית למ־מר דכשלמא
 התם גבי זה הדבר דהפרת
 נדרים איצטריך לגזירה שוה
 לאקושי לזה הדבר דשחוםי
 חוץ והואיל דאיצטריך
 לגזירה שוה להכ׳ מדמינן
 ליה לדורות כשחוט׳ חיץ
 אבל הכא כבנות צלפחד
 מאי גזירה שוה מצינן
 למילף מיניה משום הכי
 לא ־לפינן מיניה: מאי
 גזירה שוה. נאמר בשחוטי
 חוץ זה הדבר וגו׳ ונאמר
 גבי הפרת נדרים זה הדבר
 מה להלן כשחוט׳ חוץ
 אהרן ובניו וכל ישראל
 מווהרין דכתיב דבר אל
 אהרן ואל בניו ואל כל
 בני ישראל זה הדבר וגר:
 אף כאן. גבי הפרת נדרים:
 אהרן ובניו וכל ישראל
 מצו להפר ומשום האי
 גזירה שוה ילפ״ ליה מכל
 וכל משח וטי חרץ ולדורות
 משא ״כ בכנות צלפחד:
 לומר שהפרת נדרים בג׳
 הדיוטות. דומיא רכל
 ישראל כל דהו ישראל: והא
 ראשי המטות כתיב. בהפרת
 נדרים דמשמע דבעינן
 מומחץ ולא הדיוטות:
 ומשני כדאמ׳ רב חסדא.
 לקמן גבי מועדי ה׳ -ביחיד
 מומחה סגיא לקדוש- זמנים
 הכא נמי הפרת נרדים ביחיד
 מומחה ואם אין מומתה
 בגי הדיוטות: לומר שיש
 שאלה בהקדש. שאם אמר
 שור שחור שיצא מביתי
 תחלה יהא הקדש ויצא לבן
 מטעם שלא שלא חישב
 בלבו שיצא אלא שחור
 ובא לחכם ל-שאל על
 טעותו אם הקדיש אותו
 שור ש-צא לכן או לא
 ומחלוקת בית שמאי ובית
 הלל היא: ולבית שמאי
 דלית להו האי היקשא.
 האי זה הדבר דשחוטי
 חוץ ודהפרת נדרים מאי
 עביר ליה: ואינו חייב על
 המולק בחוץ. א) השחיטה
 בעינן לפנים ומליקה בכל
 מקום כשירה ומשום הכי
 אצטריך זה הדבר: לחכם
 מתיר שאומר לו מותר
 לך נדרך כדכתיב לא יחל
 דברו הוא אינו מוחל אכל
 אחרים מוחלין לו אבל אינו
 יכול לומר לו מופר לך
 דבבעל תלא רחמנא הפרה
 כדכתיב ואם הפר יפר אותם

 ביום שמעו:

 א) דנרי רנינו צריך תיקון דהא



 עין משפט
 נר מצוה

ו א מיי׳ פ״א מהל׳ קידיש  ל
 החדש הל׳ ה:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הבא.

 מוסף רש ״י
דוש י ה׳ צריכין קי ד ע ו  מ
. דכחינ אשר חקראו  ב״ד
 אוחם במועדם >נדרים עח ן.
ת אינה ת בראשי ב  ש
ש ב׳׳ד. ו ד י  צריכה ק
 דחיילא יקדשה מאליה ;שם1.
. שכולן ן לי  בכלי לבן שאו
 שואלות וו מזו אפילי עשירות
 כדי שלא לנייש טי !תענית
ת ו ח ו ו בו ל  נו::. יום שנתנ
ת. שני״! בתמח ירד ו נ  אחרו
 משה מן ההר חחלה ושיבר
 אח הלוחוח, ובי״ח טחן את
 העגל ודן אח הפושעים
 יעלה למרום, נשחהה שם
 שמינים יום, ארבעים יום
 עמד בתפלה, דכתיב (דברים
 ט< ואתנפל לפני ה׳ ארבעים
 ייס וארבעים צילה, וארבעים
 ייס עמד כבראשינה, חשיב
 מי״! בחמוו ועד ייס הנפוריס
 יהיי להי שמינים יים, י״נ
 שנשחיירו מחמי! דהוא חשר
 ושלשים דאב וב״ט דאלול הרי
 ע׳׳א וט׳ דחשרי הרי פ׳
 ייס, וליל ציס נפור השלים
 מגד לילו של י״ז תמי! דלא
 הוה בחישנניה, דהא נפק
ר נשעה שעלה, השתא  ליה מ
 הוו להו פ׳ שלמין לילה
 וייס, ובוקר ייס כפיר ירד
 שהיא י׳ נתשרי, יאיתי הייס
 נקנע ליום נפיר, להודיע
 שמחל יניחם על הרעה
 אשר דנר לעשיח לעמי, יעל
 ק נקנע צום נפיר ני׳
 נתשרי. נך שמעתי !תענית
א ב ם ל י ט ב ו ש תר  ל::. שהו
 זה בזה. דרחמנא אמר ינל
 נת יירשת נחלה יגי׳ ינתינ
 ילא חסינ נחלה ממטה למטה
 אחר כי איש ננחלחי ידנקי
 מי ישראל, יעמדו יהחירו
 דנר זה נחמשה עשר נאנ
 :שם). זה הדבר. אשר ציה
 ה׳ לנניח צלפחד יני׳. זה
 מיעיט היא, כלימר לא יהיה
 דנר זה ניהג אלא נדיר
 זה, נדיר של נניח צלפחד
ט בנימין ב תר ש . שהו ש  ש
. לישא נשים, ל ה ק א ב ב  ל
 לפי שנשנעי ישראל מלהינשא
נ נשיפטיס !שם!. י ח נ  להם מ
. מיעוט היא, דנתינ ו  ממנ
 איש ממנו לא יתן נתי
 צננימין, צא גזרו אלא מהם,
 אנל מנניהס צא גזרו !שס..
ו בו מתי מדבר. ל  יום שכ
 דחניא נל ארנעיס שנה שהיי
 נמדנר, ננל ערנ תשעה נאנ
 היה הנריז ייצא יאומר צאו
 לחפיר, והיה נל אחד ואחד
 ייצא יחיפר לי קנר ישן נו,
 שמא ימיח קידם שיחפיר,
 ולמחר הנרוז יוצא יקירא
 ינדלו חיים מן המחיס, ונל
 שהיה נו נפש חייס היה
 עימד דיצא, ינל שנה היו
 עושי! נן, ונשנח ארבעים
 שנה עשי ילמחר עמדי ניצן
ן תמהי  חיים, וכיון שראי נ
 יאמרו שמא טעיני נמשנון
 החדש, חזרו ושננו נקבריהן
 נליליח עד ליל חמשה עשר,
 יכיי[ שראי שנחמלאה הלננה
 ילא מת אחד מהם, ידעי
ר מ׳ מ  שחשנין חדש מכיין י
 שנה של גזירה ;שלמו, קנעי
 איתי הדור לאיחו היום יי״ט
ר מר כוי. לפיכן מ א  שם.. ד

 יו״ט הוא .:שם.

ת בראשית אינה צריבה קידוש בית דין. ואם תאמר לבסוף ב ש  ו
 פרק קמא לקילושין «לף לז:1 נפקא לן מלכתיב מושבותיכם
 לאמרינן התם מושבות לכתב רחמנא גבי שבת למה לי איצטריך ס״ל
 אמינא הואיל ובענינא למועלות כתיבא תיבעי קילוש ב״ל כמועלות
 קמ׳׳ל ויש לומר לרשא להתס אתיא
 כבן עזאי דדריש הכא מועדי ה׳
 נאמר הפרת נדרים לא נאמר אי נמי
 אפי׳ לרבי יוסי הגלילי צריכין תרי
 קראי דאי לא כחיב אלא חד לא הוה
 ממעטינן אלא מומחין כתב קרא

 אחרינא למעוטי אפי׳ הדיוטות:
ום םליחה ומחילה. פירשתי בסוף  י
 מרובה >ב״ק לף פב. ל״ה כליו:
ום שבלו בו מתי מדבר. בשנה  י
 אחרונה נמי מתו וידעו שכבר
 כלתה גזרה כי כבר מתו כל בני כ׳
 ולפי שהיו אבלים עד מקצת יום של ט״ו
 לא חזר הדיבור שאין השכינה שורה
 לא מתוך עצלוח ולא מתוך עצבות
 כדאשכחן גבי יעקב (תנחומא פ׳ ישב)
 שכל אותן ימים שנחאבל על יוסף לא
 שרתה עליו שכינה כדאמר [בשבת]
 (לף ל:) ולכך כל ימי אכילתן של ישראל
 לא חזר הדיבור שבזכותן היה מדבר
 עם משה כדאמרי׳ בריש מכילתא
 לאמר ר׳ יעקב אומר צא ואמור להם
 שבזכותן אני מדבר עמך שכל אותן
 שלשים ושמונה שנה שהיה כועס על
 ישראל לא היה מדבר עם משה ואהרן
 שנאמר ויהי כאשר תמו וכו׳. וממדרש
 איכה שהיה רבינו שמואל מביא ראיה
 קשיא טובא שאם לא מתו בשנה
 אחרונה למה נתעכב הדיבור שנה
 ויותר שלא חזר ועוד ט״ז אלף
 ופרוטרוט היה (י) למות כל שנה ולפי
 מדרש איכה היו מתין חמשה עשר אלף
 ופרוטרוט בכל שנה ועוד למאן דאמר
 בירושלמי במועד קטן שכולן בני ששים
 מתו חידוש גדול הוא זה שצריך לומר
 שחמש עשרה אלפים ופרוטרוט נולדו
 במצרים בכל שנה זה קודם זה ועוד
 שלא היתה שמחה (י) מפני הדיבור
 שחזר [אלא] שאז כי איתמלי סיהרא ידעו שפסקה גזרה מעליהם ועוד
 מה שמחה היא שקדמו למות מאשחקד והכחיב (שמות כג< את מספר
 ימיך אמלא ועוד אס מיהרו למות מאשתקד א״כ לא מחו בני ששים אותן
 שהושלמו להן עשרים שנה בשעת יציאתם שלכך תלה בכ׳ שנה לפי
 שהיו בני כ׳ בצמצום ונראה לר״ת (0 לפי מדרש איכה שלא מיהרו
 למות אלא בשנה אחרונה ביטל מהן הגזרה ונשארו מהן ט״ו אלף
 ופרוטרוט אותן שהיו ראוין למות בשנה אחרונה כמו שמצינו בחזקיהו
 דכתיב (מלטס ב כן צו לביתך ט מת אתה והאריך לו הרבה
 ״)[והא דכתיב (במלבר כ0 ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן
 יפונה ויהושע בן נון היינו מאותן שראוין למות קודם שנתבטלה
 הגזרה דכלב דהושע היו בני ארבעים בשלוח מרגלים כדפרישית
 לעיל(ל׳ קיז: ד״ה מכאן) אי נמי בתתלה נגזר אפי׳ על בני כ׳ בצמצום
 ולבסוף ריחם עליהם הקב״ה ולא מתו אלא אותן שהיו בשעת גזרה לכל
 הפחות בני עשרים וחדש שחדש בשנה אחרח חשוב שנה ולא יום אחד
 כדאמרי׳ (מסכת פרה פ״א מ״ג< גבי פלגס שכל חדש שלם אינו לא שה
 ולא איל ונשארו בשנה אחרונה כל אותן שהיו בני כ׳ בצמצום] >< הכי נמי
 אשכחן בדילוג קץ זכו ט גר יהיה זרעך מיצחק לא זכו ועבדום וענו
 אותם וכר והשתא אתי שפיר דמשוס חמשה עשר אלפים ופמטרוט
 לשנה לא נתייחד הדיבור עד חמשה עשר באב של שנה אחרונה שהיו
 ראוין למות והיו עציבין בכך עד דאיתמלי סיהרא ומה שהקשה ר״ת
 לפירוש הקונטרס למה נשתהה הדיבור שנה ויותר י׳׳ל נמי שאין
 השטנה שורה לא מתוך עצבות והן היו עציבין לפי שהיו סבוטן למות
 באותה שנה והאי דנקט נמי חמשה עשר אלפים ופרוטרוט לאו
 על כל שנה ושנה קאמר אלא רוב השנים ומיהו קשה על פירוש
 רטנו שמואל דלמה חפרו קברים בשנה אחרונה כיון שמאשתקד
 מתו כל אותן שהיו ראוין למות שכל אחד היה יודע בעצמו שלא היה

 מבן עשטס ועד ששים מפקודי משה ואהרן:
 שבעה

ת בראשית לא נאמרה ב  מועדי ה׳ נאמרו ש
 בן עזאי אומר מועדי ה׳ נאמרו הפרת נדרים
א ה יוםי בר נתן«» נמיר לה ל (  לא נאמרה ר׳ א
תא ולא ידע ליה לפרושה אזל בתריה י  מתנ
ה אזל ת לנהרדעא ולא אשכחי ש  דרב ש
ה אמר ליה מאי  בתריה למחוזא אשכחי
ת בראשית לא נאמרה ב  מועדי ה׳ נאמרו ש
י ה׳ צריכין קידוש בית דין ד ע ו מ  אמר ליה א
ת בראשית אינה צריכה קידוש בית דין ב  ש
ך אמינא הואיל וכתיבי גבי ת ע  סלקא ד
ת קא עדו ת תיבעי קידוש בית דין כמו עדו  מו
ע לן מאי מועדי ה׳ נאמרו הפרת נדרים מ ש  מ
 לא נאמרה מועדי ה׳ צריכין מומחין הפרת
ת ו ט מ ראשי ה  נדרים אינה צריכה מומחין והא 1
א אמר רבי יוחנן ביחיד ד ס יאמר רב ח ב 5  כתי
ן בן גמליאל ם אמר רבן שמעו ת ה ״חנן ה ח מ ו  מ
ה עשר ש מ ח  לא היו ימים טובים לישראל כ
 באב וכיום הכפורים שבהן בנות ירושלים
ת מי  יוצאות בבלי לבן שאולין שלא לבייש א
 שאין לו י<בשלמא יום הכפורים יום םליחה
 ומחילה יום שנתנו בו לוחות אחרונות אלא
ה עשר באב מאי היא אמר רב יהודה ש מ  ח
אל יום שהותרו שבטים לבא זה  אמר שמו
ר זה לא יהא ב ד ( ה הדבר ה ז  בזה מאי דרוש 2
ה אמר  נוהג אלא בדור זה רבה בר בר חנ
ט בנימן לבא בקהל ב תר ש  רבי יוחנן יום שהו
ש ישראל נשבע במצפה לאמר י א ו ב 3  דכתי
ו לא יתן בתו לבנימן לאשר,  איש ממנ
ו ולא מבנינו רב דימי  מאי דרוש ממנ
 בר יוסף אמר רב נחמן יום שכלו בו מתי
ד שלא כלו מתי מדבר  מדבר דאמר מר ע

 לא

 מועדי ה׳ נאמרו. כוליה מפרש לקמיה: מועדי ה' צריכין קידוש.
 שהיו מקדשין את החדש על פי הראייה ומתוך כך מתקדש מועד בזמנו
 שלפי עיבור השנה ועיבור המדשיס המועדים מתעכבין אבל המועדים
 עצמן לא היו מקדשין ט אס התדשיס כדתנן בר״ה (לף כל.) לגבי

 קידוש החדש שאב בית דין אומר מקודש
 וכל העס עונין אחטו מקודש מקודש
 שנאמר אשר תקראו אותסי) קט ביה
 אתס ותרי זימני מקודש מקודש נפקא
 לן מדכתיבי) מקראי קדש >נ< שהיו
 מקדשין את החדש על סי הראייה וזהו
 תיקון המועדות וקדושתן: שבת
 בראשית אינה צריכה קידוש. כעין
 שמקדשין המועדות על ידי קידוש
 ראשי חדשים אין מקדשין אחד בשבת
 להיות שביעי שלו שבת אלא לעולם
 יום שביעי שבת הוא בלא קידוש בית
 דין ונפקא ליה מדכתיב״) מועדי ה׳
 יתירא דמצי למיכתב אלה אשר תקראו
 אותם מקראי קדש. שבת בראשית קרי
 לשבת משוס דכל מועדות נמי כתיב
 בהו שבת שכתון הלכך קרי ליה שבת
 בראשית שמקודשת ובאה מששת ימי
 בראשית דבשבת ראשונה כתיב בו
 בויטלוט) ויקדש אותו: גבי מועדות.
 בפרשת שור או כשב (ויקרא כב<:
 מועדי ה׳ צריכין מומתין. ולא מקדשי
 בג׳ הדיוטות כהפרת נדרים ולא ביחיד
 מומחה כהפרת נדרים אלא בשלשה
 מומחין כדילפינן בראש השנה [כה:] אין לך
 מומחה בישראל יותר ממשה רטנו
 וקאמר ליה רחמנא עד דאיכא אהרן
 בהדך דכתיכ ויאמר ה׳ אל משה ואל
 אהרן וגו׳ החדש הזה לכס,) ככס
 מומחין ואין בית דין שקול ומוסיפין
 עליהם עוד אחד: תנן הסם. במס׳
 תענית. ומשום דקאמר לקמן יום
 שהותרו שבטים כו׳ נקט לה: שאולין.
 שאפי׳ מי שיש לה היתה שואלת שלא
 לבייש את השואלח מחמת שאין לה
 כדאמרי׳ במסכת תענית (לף לא.) בת
 מלך שואלת מבת כהן גדול כר: יום
 שנחנו כו לוחות האחרונות. כדתניא

 בסדר עולם משה עלה י»בששה בסידן לקבל לוחות הראשונות וירד בי״ז
 בתמוז דהיינו בסוף ארבעים יום עלה בי״ח ובקש רחמים בשביל עון
 העגל שנא׳ ואתנפל לפני ה׳ אח ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר
 התנפלתי כי אמר ה׳ להשמיד אתכם (לבריס ט< ובאותה שעה נתרצה
 הקב״ה לישראל ואמר לו למשה נשמות לל] פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים
 ררד בכ״ח באב ופסל שני לוחות אבנים כדכתיב נשם] ויפסול שני לוחות
 אבנים כראשונים וישכם משה בבקר ועלה בכ״ט באב ועשה עוד מ׳
 יום ») מל׳ באב על י׳ בתשרי שנאמר נלבריס י] ואנכי עמדתי בהר כימים
 הראשונים ארבעים וגו׳ בי׳ בתשרי הוא יום הכפוריס נתרצה המקום
 בשמחה לישראל ואותו היום ירד משה והלוחות בידו: יום שהותרו
 שבטים. הט הוה קיס להו: לבא זה בזה. שהותרו הסבת נחלה
 שפסק אותו דור של באי הארץ שנאסר להם הסבת נחלה והשתא
 מיהא אם נשתיירו עדיין בני אדם שהיו באותו הדור אכתי באיסורייהו
 קיימי אבל שאר בני אדם שלא היו באותו הדור מותטן. ויש מפרשים
 יום שהותרו שבטים שהרי בט״ו באב כלו מתי מדבר כדלקמן וטעות
 הוא בידם שהרי לא לדור המדבר נאמר אלא לבאי הארץ בערבות
 מואב בסוף המי שנה: יום שהותר שבט בנימן. כל הנך אמוראי
 לא פליגי אלא מר גמיר האי מרביה ומר גמיר האי מרביה: שכלו
 בו מתי מדבר. במדרש איכהל) יום שבטל בו החפר דאמר ר׳ לוי כל
 ערב תשעה באב היה כרוז יוצא הכל יצאו לחפור חפטן וישנין בהן
 ובשחריח הכרוז יוצא יבדלו החיים מן המתים והיו בודקין אותן
 ונמצאו ט״ ו אלף ופרוטרוט חסרין בכל שנה וכך עשו מ׳ שנה יום לשנה
 יוס לשנה נבמלבר יל] הרי מ׳ שנה בשנה אחרונה עשו כן בדקו עצמן ונמצאו
 שלמים אמרו שמא טעינו בחשבון וכן בי׳ בו וכן בי״א וכן בי״ב וכן
 בי״ג ובי׳׳ד עד דאיתמלי סיהרא כיון דאיחמלי סיהרא אמרו ביטל
 הקב״ה אותה גזירה קשה מעלינו ועשו משתה ושמחה ויו״ט: דאמר
 מר כוי. ולכך עשו ימי משחה ושמחה על הדיבור שחזר למשה:

 לא

 מסורת הש״ס

 א) (ננדריס עח. איתא רב
 אסי], נ) [לעיל קכ: יש״נ],
 0 חענימכי:, ח שסצ:[ע״ש
 כמה שינים], ה) [לעיל קכ.],
 ו) [יקרא כג], t) [שס],
 ח) [יקרא כג], ט) [נראשימ
 נ], י) [שמית ינ], 5) ס׳׳א
 נשנעה, ל) [פחיחתא דאיכה
ג ״  רנה לג], מ) גליין, נ) ע

 תורה אור השלם
ל ראשי  1 ויךבר משה א
ר מ א ת לבני ישראל ל  המטו

 זה הדבר אשר ןנוה ין:
 במדבר ל ב
 2 זה הדבר אשר צוה ין
ר לטוב מ א ות צלפחד ל  לבנ
 בעיניהם תהיינה לנשים
ת מטה אביהם ח פ ש מ  אף ל

 תהיינה לנשים:
 במדבר לו ו
 3 ואיש ישראל נשבע
ר איש ממנו מ א  במצפה ל
א יתן בתו לבנימן  ל
 לאשה: שופטים כא א

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ רני יוסי נר כתן הוה
 נמיר: (ב) -עב״ם דייה
 מיעדי ה׳ יני׳ מדנתינ
 מקראי קדש וזהו תיקון
ת וקדושתן ו ד ע ו מ  ה
ן את ו מקדשי  כשהי
ל פי הראיה ש ע ד ח  ה
 הסייד: (נ) דייה ייס שנתנו
 יכי׳ עשה עוד מ׳ ייס ומי
: (ד) תום׳ לה מלמ׳׳ד נאנ  לי
 ד״ה ייס שנלי ונו׳ ט״ז אלף
י למית  ופרוטריט היה ראו
ל שנה: (ה) בא״ד שלא כ  ב
י הדינור  היתה שמחה לפנ
ר שאף כי לא ז ח ש  אלא כ
 אתמלי שיהרא ידעו:
 (ו) באייר ינראה צר״ת

ש לפי מדרש: ר פ  ל

 רבינו גרשום
 שבת בראשית לא נאמר׳.
 משום הכי קר־ לה שבת
 בראשית כדכתיב וישבות
 ביום השביע־ ומשמה של
 שבת זו או שבת בראשית
 ויש שבתות אחרות כדכתיב
 ביום הראשון שבתון
 ועוד כתיב והיתה שבת
p וגר וישבת של א  ה
 יום הכפודים ועוד כמה
 שבתות לפי עניינן אבל
 שבת בראשית היתה לכל
 השבתות: מועד־ ה־ צריכין
 קדוש בית דין. דכתיב אשר
 תקראו אותם מועדי קדש
 שמעברין את החודש ואת
 השנים ומקדשין זמנים:
 שבת בראשית אינה צריכה
 קידוש. משום דבכל שבעה
 ושבעה ימים שבת היא:
 מועדי ה׳ צריבין מומחה.
 לקדשן: ביחיד מומחה.
 הא אין מומחה בגי
 ההיוטות: יום שנתנו בו
 לוחות האחרונות. חשוב
 מיום שנשתברו הלוחות
 הן ארבעים וארבעים יום
 עד יום הכםורים: מאי
 דרוש. והתירו לבוא זה
 בזה והכתיב לא תסוב
 נחלה: נו קודם מתי מדבר.

 או אולי צ״ל ימשמה של שנת
 וי ;קראו כל השבחות שנת
 בראשית: נו נראה דצ״ל עד
 שלא כלו מחי מדבר לא היה
 דינור עם משה פה אל פה

 ונמו דבתינ פה כוי:



 מסורת הש״ם

דאות ז  א) וגיר׳ הערוך פרו
 ועיי פענית נח.), ג) וגינוין
 פת.ן, ג) ברכות מח: תענית
 לא., ד) ןצ״ל דתניא נך איתא
 נע״יו, ה) סנהדרין מד.,
 ו) ן וכן אי׳ ננינוין פת.],
 1) ומ״א טו. טז, ככ ועוד],
 ח) ן מ״נח], ט) ו כרכות מת:],
 י) ופתיחתא דאיכה רנה לגו,
 כ) וני רש״ש], צ) ס״א חוה,
 מ) נס״א: כדכתינ: נגרשון,
)ןנ״מקיד: ינרש״יד״ה לאו  נ

 כהן מרו,

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 תורה אור השלם
ל  1 ויהי באשר תמו ב
ת ו מ ה ל מ ח ל מ  אנשי ה
 מקרב העם: וידבר ין אלי
 לאמר: דברים ב טז-יז
ת ם מו ה ר ין ל מ  2 כי א
לא נותר  ןמתו במדבר ו
ב בן ל ם ב ם איש בי א ה  מ

 יפנה ויהושע בן נון:
 במדבר כו םה
ה יפלו ז  3 במךבר ה
ל ב כל פקדיבם ל  פגריכם ו
ה ם מבן עשרים שנ כ ר פ ס  מ
נתם ה אשר הלי ל ע מ  ו
 עלי: במדבר יד כט
ם אנשי העי ה  4 ויכו מ
 כשלשים וששה איש
 וירדפום לפני השער עד
 השברים ןיבום במורד
ם ויהי ע  וימס לבב ה
 למים: יהושע ז ה
אם מבן ששים שנה  5 ו
ם זכר והיה ערבף ה א ל ע מ  ו
קבה לנ ה עשר שקל ו ש מ  ח

 עשרה שקלים:
 ייקרא כו ז

 הגהות הב׳יה
 (א) רשב״ם ד״ה נרכת הטונ
ת ל כ א  יכו׳ מהאי קרא ו
ת ינרכת: (ב) דייה ע ב ש  ו
ה ו  קיםלי יני׳ את אדס יאת ח
 יחיה אחריי נצ׳׳ל יתינת שס

 נמחק:

 מוסף רש׳׳י
. ה ש ר עם מ א היה דבו  ל
 ניחיד יחינה, דנחינ יידנר
 ה׳ אלי לאמר, אלי נחייחד
 הדיניר, יאע״ג דמקמי הט
 נתיני קראי נהי דדנר. אינא
 דאמרי לא היה פה אל
 פה אלא בחזיון לילה, גמגום
. רשע ה ל ע בן א ש ו  (שם;. ה
 היה, דבחינ 1מ״נ י0 רעש
 הרע נעיני ה׳ רק לא נמלט
 ישראל, והיינו דקאמר רק,
 שניטל אפ הפריסדאיח ואמר
 לאיזה שירצו יעלי ;תענית
ת עצים. לפי ו ד כ ל  לא <. מ
 שהן לחין ומאותו הזמן
 אין נח נחמה לייבשן
 יחיישינן מפני התולעת, לפי
 שען שיש נו תולעת פסיל
 למערנה נדאמרינן, מדות
 פ״נ מ״ה ;שם:. יום תבר
. שנירת הגרזן, שפסק ל  מג
 החיטנ מלחטונ עצים !:שם;.
ן ואילך. מחמשה א כ  מ
ף. סי  עשר נאנ ואילף, דמו
 לילות על הימיס לעסוק
 נתורה, יוסיף. חיים על
. ף סי ו מו נ  חייו :שם׳. שאי
 לעסיק נתירה גלילות ושם;.
ה. כלימר ה אמי  תקברי

 ימית כלא עתי ;שם!.

ה קפלו כל העולם. האי ע ב  ש
 תנא סבר לאליהו לא הוה
 פנחסי) דאי הוה פנחס בבציר משבעה
 הוה מצי לאשכוחי דיאיר ראה יעקב
 וראה פנחס וסבר נמי האי תנא
 דסרח בח אשר אינה חיה לעולם:

 זבולן

 קכא:
 לא היה דיבור עם משה. פה אל פה כבתחלה אבל אם הוצרכו לדיבור כגון במעשה דקרח שהיה אחר מעשה המרגלים היה מדבר על ידי
 מלאך או באורים ותומים אי נמי לא היה מדבר עמו אלא על ידי צורך מעשה הצריך להם: אלי היה הדיבור. דמצי למכתב ויאמר ה׳ אלי
 כדכתיב לעיל [לכריס ב] ויאמר ה׳ אלי אל תצר את מואב. אי נמי מדסמכו לויהי כאשר תמו קדריש הכי ולא ממשמעותא דקרא אלא מייתורא דרהי כאשר
 תמו דקרא יתירא הוא: יום שביעל הושע בן אלה פרדםאות. שומרים כדתניא בסדר עולם כשראה הושע בן אלה שגלו עגלי הזהב עמד
 והעביר פרדסאות שהושיב ירבעם בן

יהי כאשר ו ה שנאמר 1 ש  לא היה דיבור עם מ
ם ע ת מקרב ה ה למו מ ח ל מ  תמו כל אנשי ה
ה  וסמיך ליה וידבר ה׳ אלי לאמר אלי הי
שע בן  הדיבור עולא אמר יום שביטל בו הו
ב ירבעם על <פרדםאות נ< שהושי  אלה א
ה נ ת  הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל רב מ
דאמר י  אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה ג
ב ב והמטי ו ביבנה הטו נ ק ת ה אותו היום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה א נ ת  רב מ
ב שלא הסריחו והמטיב שנתנו לקבורה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו  הטו
ת עצים למערכה ייתניא רבי אליעזר הגדול אומר כיון  יום שפוסקין בו מלכדו
ה ולא היו כורתין עצים למערכה מ ה של ח ח ש כ ש ה עשר באב ת ש מ  שהגיע ח
ד מגל מכאן ואילך דמוםיף יוסיף שאינו מוסיף ב שה וקרו ליה יום ת  אמר רב מנ
ת כל העולם ה קפלו א ע ב ה תנו רבנן ש  יסיף מאי יםיף תני רב יוסף תקבריה אמי
ת ת שם עמרם ראה א שלח יעקב ראה א  כולו מתושלח ראה אדם שם ראה מתו
י ועדיין נ ו ל ש ה ה ת אחי ת עמרם אליהו ראה א ה השילוני ראה א  יעקב אחי
ם איש כי אם ה א נותר מ ל ו ב 2 ת עמרם והא כתי  קיים ואחיה השילוני ראה א
נא לא נגזרה גזרה על שבטו של ו  כלב בן יפונה ויהושע בן נון אמר רב המנ
ר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבן עשרים ב ד מ ב ב 3  לוי דכתי
ה ומעלה מי שפקודיו מבן עשרים יצא שבטו של לוי שפקודיו מבן שלשים  שנ
שה נולדו בימי שה ומכיר בן מנ  ומשאר שבטים לא עייל והתניא יאיר בן מנ
ם אנשי העי ה כו מ י ו ד שנכנסו ישראל לארץ שנאמר 4  יעקב ולא מתו ע
ש דברי ר׳ יהודה אמר מ א שלשים וששה מ י תנ ו (  כשלשים וששה איש ה
ה וכי נאמר שלשים וששה והלא לא נאמר אלא כשלשים  לו רבי נחמי
 וששה אלא זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנהדרין אלא אמר
ת מבן עשרים ולא על יתר א בר יעקב לא נגזרה גזירה לא על פחו ח  רב א
ן עשרים שנה ומעלה ב מ ב 3 ת מבן עשרים דכתי  מבן ששים לא על פחו
ה להלן יתר מבן ה מערכין מ ל ע מ ו  ולא על יתר מבן ששים גמר ומעלה 5
ת מבן עשרים איבעיא ת מבן כ׳ אף כאן יתר מבן ששים כפחו  ששים כפחו
 להו ארץ ישראל לשבטים איפלוג או דלמא לקרקף גברי איפלוג

א  ת

 נבט שלא יעלו ישראל לרגלי) שבכל
 מלט ישראל הוא אומרי) רלך בדרך
 ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא
 את ישראל אבל בהושע כחיב רק לא
 כמלכי ישראל אשר היו לפניויז): הרוגי
 ביתר. במס׳ גיטין (לף נז.ו: דאמר
 רב מתנה כוי. ולכך שמחו שזכו
 לקבורה ושלא הסריחו: ברכת הטוב
 והמטיב. שבברכת המזון תקנו באותו
 היוס דמן התורה אינה אלא שלש
 ראשונות כדנפקא לף» מהאי קרא (א)
 וברכת את ה׳ אלהיך על הארץ
 וגו׳ ודברים ח!: מניסן ועד ט״ו באב היו
 כורתים עצים לצורך המערכה לכל
 השנה מכאן ואילך תשש כת החמה
 ויש בעצים לחלוחית ומעלין עשן
 וגס יגדל תולעת וכדאמרינן במדרש
 איכה׳) רבי יעקב בר אחא בשם רבי
 יוסי אומר שבו כלה זמן קציצה למזבח
 שכל עץ שנמצא בו חולעח פסול
 למזבח וכל עץ שהוא נקצץ אינו עושה
 מאכולת ואותו יום שפסקו היו
 שמחיס לפי שבאותו יום היו משלימין
 מצוה גדולה כזאת: יום תבר מגל.
 שנשברו הקרדומות שאין צורך עוד
 בהן לחטוב עצים: מט״ו באב ואילך
 דמוסיןו. מן הלילה על היום לשנות
 יוסיף ימים כדכתיב כי הוא חייך
 (לבריס ל) וכתיב (משלי ג) ט אורך

 ימים ושנות חיים [ושלום] יוסיפו לך
 שמתוך שהלילות מאריכין והימים
 מתקצרין צריך לעסוק בלימודו גס
 בלילה ודלא מוסיף יסיף: מאי יסין*
 תני רב יוסןז תקבריה אימיה. שימות
 בחצי ימיו כמו(אסחר ט) וזכרם לא יסוף
 מזרעם לשון כליה. ולא גרסי׳ יאסף דא״כ מאי קבעי תלמודא הא מילתא דסשיטא היא דיאסף לשון מיתה כדכתיב (כמדבר כ< יאסף אהרן
 אל עמיו: תייר שבעה כוי. ברייתא היא בסדר עולם (ספ״א). ומשוס דמיירי בכלב ויהושע לקמיה נקט ליה אי נמי משוס דאיירי לעיל דמוסיף
 יוסיף ובא להודיענו שאלו שבעה מתוך שצדיקים היו ועסקו בתורה חיו כל כך: קפלו את כל העולם. סיבבוהו והקיפוהו שנתקפל
) שנה שימש שם את  העולם ביניהם. וכל אלו השבעה שמשו זה את זה כדקתני לעיל מינה בסדר עולם נמצאת אומר שימש יעקב את שס כ׳י
 מתושלח צ״ח שנה שימש מתושלח את אדם הראשון רמ״ג שנה. ומחשבון שנות הדורות הכתובין בפרשה דור אחר דור יש ללמוד כל זה
 מתושלח לא מת עד תיכף למבול כדאמר בחלק (סנהדרין דף קח:< ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו [בראשית ז] אלו שבעה ימי אבלו של מתושלח הצדיק
 וכבר היה שם בן צ״ח שנה כדכתיב ושם יאז שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתיס אחר המבול ולמך נמי ראה את אדם ואת שם אלא
 צדיקים גמורים קחשיב כמו ששימשו זה את זה כדפרישית לעיל. והאי תנא לא ס״ל חנוך זה מטטרון דהוה ליה למימר שנים קפלו את
 כל העולס דהאי תנא דסדר עולם הוא וס״ל דהאי ואיננו ט לקח אותו אלהים 1שס ה] היינו שמת בחצי ימיו וכדקתני התם חנוך קבר את אדם
 ואת יג< ל)שס וחיה אחטו נ״ז שנה. מחושלח הוציא שנותיו עד המבול: עמרם ראה אה יעקב. סברא הוא שהרי קהת אביו מיורדי מצרים
0 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה 1שס tm ובאותן י״ז שנה נולד עמרם לקהת שהרי  היה כדכתיב ובני לוי גרשון וקהת (בראשית מ
 בנו הראשון היה כדכתיב !שמות ו] ובני קהת עמרם ויצהר: אחיה השילוט ראה את עמרם ואליהו ראה את אחיה. גמרא. והאי תנא לא סבירא
 ליה אליהו זה פנחס דאס איתא לימא משה ראה עמרם ופנחס ראה משה ועדיין הוא קייס ולא איצטטך ליה אחיה כלל: והא כתיב
 ולא נותר מהם. ואחיה השילוני נתנבא בימי ירבעם ואם איתא דראה את עמרם במצטם היאך יצא ממדבר ובא לו לארץ והלא כל ימי
 יעקב במצרים י״ז שנה ועמרם ראה את יעקב יום אחד לכל הפחות ושני חיי עמרם קל״ז שנה הרי קנ״ד ואחיה ראה את עמרם
 כמה פשו להו ממאתיס ועשר אתר מות עמרם נ״ו שנה נמצא אחיה השילוני בן נ״ו שנה כשיצא ממצרים לכל הפחות ושמא יותר כגון
 שנולד בחיי עמרם הרבה: אחיה השילוני לוי היה כדכתיב בדברי הימים (א ט< והלויס אחיה על אוצרות בית אלהיס: שפקודיו
 מבן שלשים. יום שהיו הלויס נמנין מבן חדש ומעלה לפדות עליהן הבכורות כדכחיב בפרשח במדבר סיני ובמדבר גו מבן חדש ומעלה תפקדס.
 ולא נהירא לי דא׳יכ הוה ליה למימר יצא שבטו של לי שפקודיו מכן חדש אלא האי שלשים היינו שלשים שנה כדכתיב בני גרשון״) קהת
 ומרט מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשיס שנה ושם ד] וההוא חשבון נקט שאותו חשבון כנגד חשבון של ישראל הוא דביוצאי צבא קפיד רחמנא
 דבישראל כתיב ושס א] כל יוצא צבא ובלרס כתיב ושם ר\ מבן שלשים שנה וגו׳ כל הבא לצבא לעבוד וגו׳: ומשאר שבטים לא עייל. מיוצאי מצטס
 לארץ בחמיה ואמאי דחקת לתרוצי דמשוס דלוי היה אחיה לכך בא לארץ: נולדו בימי יעקב. גמרא: ולא מתו כוי. לא יליף מקרא אלא חד
 מינייהו: סנהדרין היו ע״א נמצא רובן שלשים וששה: ולא על יתר מבן ששים. ונהי נמי דאחיה ישראל הוה הרי ראה את עמרם ה׳ שנים וה״ל
: כפחוח ז  בן ס״א בצאתו ממצרים: יתר על ששים בערכין אינו שוה לבן כ׳ שנה ומעלה שהרי ערכו מועט יותר כדכתיב בפרשת ערטן וויקרא מ
 מכי. שמועט ערכו נמי מבן כ׳ ומעלה ואעי׳ג דאין ערך פחות מבן עשרים רתר על בן ס׳ שרן זה לזה מיהו בהט שויס
 ששניהם מועטין מערך יתר מבן כ׳ ומוחלקין מדינו של יתר מבן כי. וה״נ ט היכי דמוחלק פחוח מבן עשטס מן הגזרה של
 יתר מבן כ׳ ה״ה ליתר על בן ששים ואיכא למימר נמי דלא נמנו בההוא חשבון: לשבטים איחפלג. שנתחלקה לשנים עשר חלקים
 שרן ואח״כ כל שבט ושבט מתחלק לפי אנשיו שהיו יוצאי מצרים או לפי באי הארץ למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ולעיל קיז.]: לקרקן» גברי. לראשי
 אנשים שכל אחד מיוצאי מצרים לרבי יאשיה או לבאי הארץ לרבי יונתן היה נוטל חלקו בארץ בפני עצמו והיו כולם שדן בחלוקה:

 תא

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ״נ מהל׳  ל
 נרכומ הל׳ א 1טיר א״ח

 סי׳ קפטן:

 רבינו גרשום
 פה אל פה אדבר
 בו: יום שפסקו מלכדות
 עצים למערכה. ולפי שעה
 שהיו עסוקים לכרות עצי
 המערכה היו מתבטלין
 בתלמוד תורה אבל אותו
 יום פסקו ועשאוהו יום
 טוב שמיכן ואילך היו
 עוסקין בתורה: תבד מגל.
 שהיה פוסק מגל מלכדות
 עצים למערכה: דמוסיף.
 מן הלילות על הימים
 ללמוד תורה: מוסיף. ימים
 לעולם הבא שמשם והלאה
 הלילות מאריכין: קיפלו.
 סבבו את העולם שראו זה
 את זה: ואחיה השילוני.
 שהיה משילו ראה את
 עמרם. משמע דעמרס ראה
 אהיה בשילה והכי לא
 נותר מהם איש אלא לא
 יתכן לומר כך שעמרם לא
 ראה מעולם אחיה השילוני
 בשילה. לפי כי עמרם לא
 חיה מעולם אלא קל״ז
 שנה וישראל עמדו במצרים
 ר״י שבע עשרה בימיו
 והשאר עמדו בגלותם נמצא
 שעמרם לא יצא ממצרים.
p שאחיה ת  אלא הכי מ
 השילוני שהיה בשילה ראה
 את עמרם במצרים ואחיה
 השילוני ממשפחת לוי הי׳
 שפקודיו מבן שלשים שנה
 ומעלה כשנכנס לעבודה
 ולא מת במדבר וראה את
 עמרם במצרים: מה להלן
 גבי ערכין או ערכך המשים
 שקלים וכי היכי דיותר
 מבן ששים לא יהיב נ׳
 שקלים וה״נ לגבי מתי
 מדבר [כמו] דלא נגזרה
 על פחות מבן עשרים
 ולא איענש למעלה מששים
 נמי לא איענש: לשבטים
 איתפלג. שנתחלקה לי״ב
 חלקים: אי לקרקף גברי
 איתפליג. ונתחלקה לפי
 האנשים שהיו בישראל
 כל אחד ואחד היה נוטל

 או צ״ל גני ערטן דנתינ ואס
 מנן ששים שנה ומעלה יותר
 מנן ששים לא יהינ נ' שקלים



 עין משפט
 נר מצוה

 א מיי׳ פ״ד מהל׳
 מלכים הלי ח:

 רבינו גרשום
 חלקו: ת״ש בין רכ למעט.
 בין היה השבט רב בין היה
 השבט מעט נוטל דה כגון
 זה דאי לקרקף גברי איתפלג
 מישתכח הכולהו כי הדדי
 נסבי אלא שיים לשבטים
 איחפלג: ולא נתחלקה
 אלא בכספים. כדאמר
 לקמן בקרובה ורחוקה
 ודכתיכ בין רב למעט
 כולם היו שוין בנחלתם
 שאותו שהיה זיבורית או
 במקום רחוק מירושלים
 הי׳ מעלין לו דמים כדי
 שיקח במקום רחוק או כדי
 שיקח בזיבורית וכדאמר
 רב יהודה סאה ביהודה
 כוי. הנוטל ביהודה מוסיף
 דמים לנוטל בגליל: דכתיב
 על פ• הי. היינו אורים
 ותוםים דכתיב על פיו
 יצאו: קלפי שבה שמות
 השבטים וקלפי שבה שמות
 התחומין מונחין לפניו והיה
 אלעזר מכוין ברוח הקדש.
 ואם אמר זבולן עולה
 שבולטין אותיות באבני
 אורים ותומים תחום עכו
 יהא עולה לחלקו אחר
 שהיה בולט שם זבולן
 טרף בקלפי ששמות שבטים
 בה עלה בידו שם ובולן
 וטרף בקלפי תחומין ועלה
 בידו תחום עכו היינו על
 פי אורים ותומים ועל פי
 הגורל וכן היה עושה לכל
 שבט ושבט: שדה פרדס.
 אילנות: שדה לבן. תבואה:
 ישנא׳ שער ראובן אחד
 ישער שמעון אחד. שכולן
 יהו חלוקין בשוה בהר
 ובשפלה ובנגב שאין זה
 צריך לזה: ואיהך למאן.
 חלק שלשה עשר למאן:
 לנשיא דכתיב העובד את
 העיר. מלך שהוא משמר
 את העיר יעבדו אותו כל
 שבטי ישראל שכל שבט
 ושבט מצמצמין מנחלתו
 עד שעושין לו חלק אחד
 והיינו חלק י״ג: ודלמא
 רונגר בעלמא. שלא יתנו
 לו שיעור שבט כי אם
 עיר אחת או פלך אחד
 ואכתי אידך למאן: והנותר
 לנשיא היינו שבא מזה
 ומזה. כלומר אותו מותר
 שיהו מצמצמין משבט זה
 ומשבט זה ומייתרין לו
 כשיעור חלק אחד שלהן
 אותו מותר יהיה הקדש
 לאחוזת העיר כלומר למלך
 שאוחז העיר בידו: למאי
 א־לימא בשופרא וסניא.
 כלומר שבשביל שנטל זה
 עידית וזה נטל זיבורית
 יעלה בעל עידית לבעל
 זיבורית כספים עד שיהו
 שוים בנחלה: וכי בשופטני
 עסקיי. דהניח לזה ליטול
 עידית והוא נוטל זיבורית:
 אלא בקורבא ורוחקא. שאם
 נטל זה ברחוק מירושלים
 יעלה לו זה בהמים שנפל
 חלקו בקרוב ויתן לזה
 שהוא ברחוק: בכספים
p ישראל שהי׳ א  העלוה. ל
 נוחן לו דמים בשביל קריבח
 ירושלים. ור׳ יהודה אומר
 בקרקע העלוה שהיו נותנין
 יותר קרקע לאותו שברחוק
 יותר ממי שהוא בקרוב:
 דלאו דיההו שקלי. שנטלו

 חלק מרגלים ומתלוננים:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכב.
 זבולן עולה תחום עכו עולה [עמו]. לאו עכו ממש דעכו מחלק
 אשר דכתיב (שופטים א) ואשר לא הוריש יושבי עכו אלא
ם הזה יש לו פרדם ואין לו שדה ל ו ^  כלומר תחוס שבצד עכו: ה
 לכן. תימה דבשלהי מרוכה (נ״ק לף פא: ושם ל״ה אין) אמרינן
 מחלוקת ארן ישראל אין לך מישראל
 שאין לו בהר ובשפלה ונגב ומיהו אית
 דגרס אין לך שבט ושבט מישראל
 אבל הכא גרסיגן אין לך אחד מישראל
 לעולם הבא ומשמע לו שער ראובן
 אחד היינו לכל אחד ואחד אי נמי
 בעולם הזה אין להם בשוה מזה כמו
 מזה אלא מזה מעט ומזה הרבה אבל
 לעולם הכא יש לו מן הכל שיעור שוה:
ך למאן. אע״ג דכתיב שער ד י א  ו
 לוי אחד הא כתיב נמי שער
 יוסף אחד דלא מנו שבט יוסף אלא
א םלקא דעתך דכתיב  כאחד: ל
 הנותר לנשיא וגוי. ובב׳׳ר בפר״ב
 דריש מהכא דגבעוני אינו מתרפא
 לעתיד לכא מדכתיב והעובד העיר
 וגר ואיתא להא ואיתא להא ומדאפקיה
 בלשון עובד דרוש ביה נמי גבעוני או

 שמא פליגי:
 סתם

דה בין רב למעט ועוד תניא עתי ע 1 מ א ש  ת
ק לשלשה עשר שבטים ל ח ת ת  ארץ ישראל ש
ה לא נתחלקה אלא לשנים עשר ל ח ת ב  ש
ם ולא נתחלקה אלא בכסף שנאמר  שבטי
ה ביהודה א  בין רב למעט אמר רבי יהודה ם
ש סאין בגליל ולא נתחלקה אלא מ ה ח  שו
ך בגורל ולא נתחלקה אלא א  בגורל שנאמר 2
א ם וחומים שנאמר על פי הגורל ה רי באו (  א

יאלעזר מלובש אורים ותומים ויהושע  כיצד נ
 וכל ישראל עומדים לפניו וקלפי של שבטים
ן מונחין לפניו והיה מכוין  וקלפי של תחומי
ם עכו ש ואומר זבולן עולה תחו ד ק  ברוח ה
ם ועלה בידו  עולה עמו טרף בקלפי של שבטי
ן ועלה בידו  זבולן טרף בקלפי של תחומי
ש ואומר ד ק ם עכו וחוזר ומכוין ברוח ה  תחו
 נפתלי עולה ותחום גינוסר עולה עמו טרף
 בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי טרף

קה ם גינוםר וכן כל שבט ושבט ולא כחלו ן ועלה בידו תחו  בקלפי של תחומי
ה לבן אין ד א העולם הזה אדם יש לו ש ב  של עולם הזה חלוקה של עולם ה
ד ח ל א כ א אין לך ״ ב ה לבן לעולם ה ד ה פרדס אין לו ש ד ה פרדס ש ד  לו ש
ד שער יהודה ח ר ראובן א ע ש אחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק שנאמר 3  ו
ה ל א ו א מחלק להן בעצמו שנאמר 4 ד הקדוש ברוך הו ח ד שער לוי א ח  א
ה לא נתחלקה אלא לשנים עשר ל ח ת ב ת ש ה י  מחלקותם נאם ה׳ קתני מ
דה ארץ ישראל ע מינה אמר מר עתי מ ע מינה לשבטים איפלוג ש מ  שבטים ש
ב א דכתי שי לנ א א ד ס ם אידך למאן אמר רב ח ק לשלשה עשר שבטי ל ח ת ת  ש
ל שבטי ישראל אמר ליה רב פפא לאביי אימא כ בד העיר יעבדוהו מ ו הע ו 5 

תר לנשיא מזה ומזה לתרומת ו הנ ו ב 6 ך דכתי ת ע  ״רונגר בעלמא לא םלקא ד
ש ולאחוזת העיר ולא נתחלקה אלא לכספים שנאמר בין רב ד ק  ה
י עסקינן אלא לקרובה פטנ בשו ( ט למאי אילימא לשופרא וסניא אטו ה ע מ  ל
ה רבי יהושע אומר  ורחוקה כתנאי רבי אליעזר אומר בכספים העלו
ך בגורל א א ך בגורל תנ ה ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר א  בקרקע העלו
א דלאו דידהו ת ש  יצאו יהושע וכלב למאי אילימא דלא שקול כלל ה
ב  שקול דידהו מיבעיא אלא שלא נטלו בגורל אלא ע״פ ה׳ יהושע דכתי
ת םרח בהר אפרים נ מ ת ת ת העיר אשר שאל א ל פי ה׳ נתנו לו א ע 7 

 כתיב

 שא שמע בין רכ למעט. על פי הגורל תתלק הארץ נתלתן של
 ישראל שיקח כל שבט ושבט מה שיתן לו הגורל בין שהיה מגיע
 לו חלק מרובה כגון שבט שיש כו אנשים מעט כין שהיה לו חלק
 מועט כגון שיש לו אנשים הרבה דכיון דכל השבטים לוקחין בשוה

 שבט הקטן כשכט הגדול נמצאו
 חלקי בני שבט הקטן מרובה מחלק
 שבט בני הגדול ואי לקרקף גברי
 מאי בין רב למעט והלא נטלו כולן
 בשוה: ועוד תניא. בהדיא דלשבטים
 איתפלג ומשוס דאיכא למידרש נמי
 האי בין רב למעט לכדלקמן בברייתא
 איצטריך נמי האי: ועוד תניא כוי.
 שתתתלק לעתיד לבא לי״ג שבטים
 כלומר לי״ג תלקיס שרן ולקמן מפרש
 מאי ניהו אותו תלק דטפי התם
 דאי משוס לוי דנקיט נחלה כשאר
 שבטים כדכתיב התם שער לוי אחד
 הא מנשה ואפרים נמי לא יטלו אלא
 חלק אחד כדכתיב התם שער יוסף
 אחד נמצאו י׳׳ב שבטים נוטלין י״ב
 חלקים והי״ג לנשיא כדלקמן: שבחחלה.
 כשבאו לארץ: לא נתחלקה אלא לי״ב
 שבטים. שלוי לא היה לו חלק בארץ
 אלא שכל שבט ושבט נתנו לו ערים
 לשבת בהן להיות ערי מקלט אבל
 מנשה ואפרים נטלו שני חלקים
 כדכתיכ אפרים ומנשה כראובן ושמעון
 יהיו לי(בראשית מל!): בכספים. קס״ד
 השתא מי שהיה לו חלק יפה היה נותן
 דמיס למי שהגיע לו חלק כחוש מאי
 דביני ביני שנאמר בין רב למעט
 כלומר וצריך לדקדק בין רב למעט
 להוסיף דמיס הרב למעט שהזיבורית
 קרי ליה מעט והעידית קרי רב שכך
 אמר ר׳ יהודה סאה ביהודה שוה ה׳
 סאין בגליל והיה מעלה דמים זה
 שנפל חלקו ביהודה למי שנפל לו
 חלקו בגליל: הט גרסינן אמר ר'
 יהודה כוי. ולא בא לחלוק מדלא
 קתני רבי יהודה אומר: ולא נתחלקה
 אלא בגורל. מסקנא דמילתיה דתנא
 קמא היא: על פי. משמע על סי
 אוטס ותומיס: הא כיצד. אם אוטם
 למה גורל ואס גורל למה אורים
 ושמא מכחישין זה את זה: אלעזר

0 ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט האוטם לפני ה׳ על פיו יצאו וגר: וקלפי של שבעים. ארגז  מלובש כוי. כדכפיכ (במלבר כ
 שמונחים בו י״ב פתקים שכתוב בהן י״ב שבטים וקלפי של תחומין ארגז שמונתין בו י״ב פתקין של י״ב חלקים של ארץ ישראל: והיה מכוין
 ברוח הקודש. כלומר באורים ותומיס ששואלים תחלה באוטס ותומיס קודם שיטרף הממונה בקלפי ובכך מתקררה דעתן של ישראל שרואין
 שהגורל היה עולה כמו שנתנבא תחלה ויודעים שחלוקה ישרה היא ולא היו מרננים בדבר השבטים מרובים. ושני קלפי היו צריטן אחד לשבטים
 ואחד לחחומין ולא סגי בחד דתחומין ולימא עכשיו אני נוטל מה שיעלה בידי לצורך ראובן דא״כ אין כל החלוקה עשויה בגורל וקרא
 קאמר אך בגורל וגו׳ בלא הוצאת דיבור מפיו: ואומר זבולן עולה. עכשיו יבא לידי הטורף בקלפי כתב של זבולן. והאי דנקטינהו
 שלא כסדר לפי שאין עולה שוס גורל על הסדר אלא על ידי מקרה: ערן». עירבב הממונה לכך את השטרות יפה שלא יאמרו
 מדעת לקח את זו שהיה יודע מה כתוב כה. כמו ביצים טרופות בקערה (עליות פ״נ מ״ל<: שטר ראובן אתד. שוה דכל מה שיש
 לזה יש לזה: נאום הי. הוא עצמו יאמר לכל אחד ליטול חלק פלוני ופלוני: אידך למאן. חלק י׳׳ג למי דהא י״ב שבטים לחוד הוא
 דשקלי כדכחיב ביחזקאל ןמז]: לנשיא. למלך המשיח: העובד העיר. היינו נשיא דעול רבים מוטל עליו כדכתיב ברחבעס אם היום
 תהיה עבד לעס הזה >מלטס א יב<: יעבדוהו. יתנו לו נחלה מכל שכטי ישראל: רוגגר. שכירים בעלמא לעבוד לו כתלמידים לרב
 אבל לא יומן לו מנחלחס. ורבינו חננאל פירש (א) רון גר רון בלשון פרס יום וגר שכיר כלומר שטר יוס: והנותר מזה ומזה. משמע
 שנוטל חלק מזה ומזה: לחרומח הקדש. לבד מקומו של בית המקדש: ולאתוזת העיר. ולכד מקום העיר וכתיב בסיפיה דקרא באחד החלקים:
 ולא נתתלקה כוי. כמו אמר מר: למאי הלכתא. קאמר שיהו מעלין כספים זה לזה: אילימא בשופרא וסניא. מה שהיתה זו יפה מזו וזו רעה
 מזו דמסליק ליה בדמי מאן דאית ליה שופרא למאן דאית ליה סניא: אטו בשופטני עסקינן. דמסתלקי מנחלתם בזוזי אלא ודאי בגליל
 נוטל ה׳ סאין כנגד סאה ביהודה: לקרובה ורחוקה. הקרקעות היו חולקין כשוה מי שלוקח מן הכחוש נוטל יותר עד כדמי
 היפה אבל מי שעולה לו גורלו בקרוב לירושלים מעלה מעות למי שעלה גורלו ברחוק מירושלים שהרחוק גרוע הוא מפני שני
 דבטס אחד מפני שרחוק מבית המקדש ואחד מפגי שקרוב הוא לארץ העמיס ויש לו לדאג מהן ורבי יהודה מילתא באפי נפשה
 קאמר דמי שנפל גורלו בגליל נוטל ה׳ סאין כנגד סאה שחבירו נוטל ביהודה אי נמי משוס דקאמר תנא קמא דקורבא ורוחקא מחלקין
 בכספים אתא איהו לסיועיה ולמימר דסאה ביהודה שוה חמש סאין בגליל בשביל שיהודה קרוב לירושלים וגליל רחוק יותר וצריך
 להעלות כספין שוה ד׳ סאין לסאה שבגליל: בכספים העלוה. לההוא ביני דקורבא ורוחקא. וסברא הוא ומבין רב למעט לא נפקא
: 0 ח י  ליה דמקרא לא שמעינן אלא העלאה לא שנא בכספים לא שנא בקרקע: דלאו דידהו. חלק מרגלים כדאמרן בפירקין דלעיל (לף ק

 כחיב

 מםורת הש״ם

 א) [סנהדרין נח.], נ) [עי׳
 תיס׳ סנהדרין טז. ד״ה מה],
 «) נייק פא:, ד) עי׳ •כמות
 עט. תיס׳ ד״ה דוננר גרסי׳,
 ה) [עמ״ש נייק פה. על צידו]

 ליתא לפנינו,

 תורה אור השלם
ק ל ח ךל ת ו ל פי הנ  1 ע

 נחלתו בץ ךב למעט:
 במדבר כו נו
ת  2 אף בגורל יחלק א
ת מטות  רזאדץ לשמו

ם ינחלו: ת ב  א
 במדבר כו נה
ל שמות  3 ושערי העיר ע
 שבטי ישראל שערים
 שלושה צפונה שער ראובן
ד שער יהודה אחד ח  א

 שער לוי אחד:
 יחזקאל מח לא
 4 ואח הארץ אשר תפילו
ה לשבטי ישראל ל ח נ  מ
ם נאם אדני ת ו ק ל ח ה מ ל א  ו
 ץ: יחזקאל מח כט
 5 והעבד העיר יעבדוהו

ל שבטי ישראל: כ  מ
 יחזקאל מח יט
ה  6 והנותר לנשיא מז
ת הקדש מ ו ר ת  ומזה ל
ל פני ת העיר א לאחז  ו
ף ל  חמשה ועשרים א
 תרומה עד גבול קדימה
ה ש מ ל פני ח ה ע מ  מ
ל גבול ןמה  ועשרים אלף ע
ת חלקים לנשיא מ ע  ל
ת הקדש מ ו ר  והיתה ת

 ומקדש הבית בתוכו:
 יחזקאל מה כא
ת  7 על פי ין נתנו לו א
ת ל א א  העיר אשר ש
ח סרח בהר אפרים נ מ  ת
ת העיר וישב בה:  ויבנה א

 יהושע יט נ

 הגהות הב״ה
 (א) רשב׳׳ם דיה ריננר ונוי
 ירכינו חננאל פי׳ רוזגד רוז
 נלשין פרס. נ״נ עיין לעיל ד׳

 צ ע׳׳נ:



 מםורת הש״ם

 א) מכות י., נ) [נכויות נא:],
 ג) ולעיל קטי. כתונות צ.],
 ד) ולעיל קטז:ן, ה) ושסו,
 ו) דף קל., t) [דנריס א],
 ח) 1סוטה לד:], ט) ןנמדנר
ה צ י נ נ ו  יג],י)1דנרים כא], ס
 תירצו כמ״ש רשנ״ס כאן וע״ע
 תיש׳ ינמות מד. דייה ודלמא1,

 תורה אור השלם
 1 ויקברו אותו בגבול
ת חרס בהר נ מ ת חלתו ב  נ

ר געש: ה  אפרים מצפון ל
 שופטים ב ט
ת חברון ב א ל ב  2 ויחנו ל
ר דבר נושה ויורש ש א  כ
ה בני ש ל ת ש ם א ש  מ
: שופטים א כ  הענק
ת א ת שדה העיר ו א  3 ו
ב בן יפנה ל כ  חצריה נתנו ל
 באחותו: יהושע כא יב
אה ו ר בן השנ כ ב ת ה  4 כי א
ל כ ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
א  אשר ימצא לו כי הו
ת אנו לו משפט  ראשי
 הבכרה: דברים כא יז

 הגהות הב״ח
 (א) י־שנ״ם דייה כאשר דנר
 וכוי שלא יכשל עמהן כצ״ל
 ותינת נהן נמחק: (ג) דייה
ד ח א  פי שניס וכו׳ פי שנים כ
 מהן: (ג) ד״ה ידין הוא וכו׳
ד ח א  ופשוט נוטל פי שנים כ
 הסייד ואח״כ מ״ה פי שנים
 נכל הנכסים: (ד) תום׳ דייה
 סתס וכוי מ״מ אהני הא
א דחשיכ: (ס) נא״ד מ ת  ס
 דלכל הפחוח חשינ ההוא

א כרניס: מ ת  ס

 מוםף רש׳׳י
וראה. כסריס וחצריס  פרו
 הסמיכות לה ינקראיח על
. !  שמה נחנו לכלב ומכוח י
ל פי שנים ט ו ו נ  ואינ
. נכסי מלוג ם א  בנכסי ה
 :.בכורות נא ועי רש־ש שסו.
ם לבת. יאונן קודם ד ו  בן ק
 לדינה אחוחו לירש אח יעקנ,
 וכן כל ייצאי ירכו של ראונן,
 אס מת ראינן קידמין לדינה
 אחותו לירש אח יעקנ, כגון
 מח ראובן חנוך ננו קודם
 לדינה לירש נכסי יעקב, ונן
ק בני עד אלף דור  של חניך י
 כולן קידמין לדינה ולעיל
ו ל ט ד נ ח פ ל . בנות צ !  קטו
. ראה לעיל ם י ק ל ה ח ש ל  ש
קא ן בן ברו וחנ  קטז נ. ר׳ י
 אומד. ראה לקמן קל א.

 קנג א.

 הכב: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 כחיב סרח. ביהושע וינח: וכהיב חרס. בשופטים: בהחלה. קולם
 שבאח ליד יהושע פירותיה דומין לחרס יבשין ורעים כחרס היבש
 בלי שומן: ולבסון). כשבאת לידו פירוחיה מסריחין מרוב שמנן
 כשמשמרין אותן יותר מדאי ומעליותא היא משוס שומן וזכותו של
 יהושע גרס: ואיכא דאמרי בתתלה
 פירותיה מסריחין. מרוב שמנן ולא
 היו משתמרין וגריעותא היא ולבסוף
 פירותיה דומין לחרס כלומר שלא היו
 שמינין יותר מדאי אלא במדה שיכולין
 להכניסם לאוצר ומתקיימין טובא
 ומעליותא היא: כאשר דבר משה.
 והיכן דבר דכתיבי) ולו אתן את הארץ
 אשר דרך בה ולבניו וזו היא חברון
 שדרך בה כדדרשינן באגדה״) ויבא עד
 חברון ט) מלמד שנשחטח כלב על מערת
 קברי צדיקים שבחברון והחפלל שם
 לפני המקום שיצילהו מעצת מרגלים
 שלא יכשליא) בהן עמהן: עיר מקלט
 הואי. כדכתיב ביהושע וכא1 ולבני אהרן
 הכהניס נתנו את עיר מקלט הרוצח
 את חברון ואת מגרשיה: פרוורהא.
 כפרים ושדות שסביב להעיר חוצה
" אחד הבן ואתר י  למגרש: מתנ
 הבה כוי. כולה מפרש בגמרא: אלא
 שהבן כוי. בגמ׳ מפרש מאי אלא:
 ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם.
 כדדרשינן לעיל (דף קיא:) לו משפט
 הבכורה,) משפט הבכורה לאיש אבל
 לא לאשה: והבניה נזונוה כוי.
 בנכסים מועטים ולא הבנים כדתנן
 לקמן בתחלת מי שמת 1דף קלט:< מי
 שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים
 מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו
 נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים
 ישאלו על הפתחים: ואינן נזונות

ם ואחר כך מחלוקת הוא ואין הלכה כסתם. תימה נהי נמי  ם ת
 דלא חשיב סתם גמור מ״מ אהני הא יי) דחשיב כרבים
 וחשיב רבי יוחנן כרבים לגבי רבים ויכול להיות הלכה כמותו דהא
 בריש מסכת ביצה >דף ב. ושס< אמרי׳ גבי שבת סתם לן תנא

 כר״ש דתנן מחתכין את הדלועין כו׳
 אע״ג דסתס ואחר כך מחלוקת הוא
 דפליג עליה רבי יהודה דקתני רבי
 יהודה אומר אס לא היתה נבלה
 מערב שבת אסורה אלמא דלכל
 הפחות חשיב ההוא (יי) כרבים לגבי
 יחיד ושמא גרע טפי כשאין מחלוקת
 בסמוך דאיכא למימר דהדר ביה
 רבי מן הסתם ממה שסחסכ):

 תיומה

ס אמר ר׳ אלעזר ר ח  כתיב סרח וכתיב 1
ה פירותיה כחרם ולבסוף פירותיה ל ח ת  ב
ה מםריחין ל ח ת  מםריחין ואיכא דאמרי ב
ת ו לכלב א יתנ ו ב 2  ולבסוף כחרם כלב דכתי
ת ם א ש ה ויורש מ ש  חברון כאשר דבר מ
ן עיר מקלט הואי חברו ( ק א ה בני הענ ש ל  ש
ה העיר ד ת ש א ו ב 3  אמר אביי פרוורהא דכתי
 ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו:
ב א ן נוטל פי שנים בנכסי ה ת בנחלה אלא ״שהב ב ד הבן ואחד ה ח  מתני' א
ב ואינן נזונות מנכםי א ת מונות מנכסי ה ו נ ב ה ו ם א א  ואינו נוטל פי שנים בנכסי ה
א ת לנחלה אילימא דירתי כי הדדי ה ב אחד ה ד הבן ו ח : גמ׳ מאי א  האם
ן קודם לבת כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת (םימן נפשם) ב ,  תנן ג
ת נוטלין בראוי ב אחד ה ד הבן ו ח  אמר רב נחמן בר יצחק הכי קאמר א
ה חלקים בנחלה חלק ש ל א נמי תנינא י׳בנות צלפחד נטלו ש  כבמוחזק ה
ה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכםי חפר ועוד מאי אלא אלא  אביהן שהי
א ת נוטלין חלק בבכורה ה ב אחד ה ד הבן ו ח א  אמר רב פפא הכי קאמר ב
ה בכור נוטל שני חלקים ועוד מאי אלא אלא אמר רב אשי י ה ש ו (  נמי תנינא ה
ות אם אמר יירש כל נכםי אחד בת בין הבנ ד בן בין הבנים ו ח  הכי קאמר א
א קתני לה לקמן י<ר׳ יוחנן בן  דבריו קיימין כמאן כר׳ יוחנן בן ברוקא ה
 ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין על מי שאינו
ם לן כרבי יוחנן בן ברוקא ת מא קא ם  ראוי ליורשו אין דבריו קיימין וכי תי
ם ועוד ת ס קת אין הלכה כ קת היא וסתם ואחר כך מחלו ם ואחר כך מחלו ת  ם
ת שוין ב ד הבן ואחד ה ח  מאי אלא אלא אמר מר בר רב אשי הכי קאמר א
ב ואינו א א שהבן נוטל פי שנים בנכסי ה ל א ב ג א ם ובנכסי ה א  בנכסי ה
ה ת ד א ח א ת לו פי שנים יפי שנים כ ת ל ם ת״ר 4 א  נוטל פי שנים בנכסי ה
א ד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הו ח א  אומר פי שנים כ

 מנכסי האם. לא במרובין ולא חלמו
 במועטין במקום בנים שהבנים יורשין את הכל. אבל גבי נכסי אב נזונות בתנאי כתובה שכך כתב לאשתו בנן נוקבן דיהוון ליכי
 מינאי יהון מתזנן מנכסאי עד דתלקחן לגוברין [נתונות נב:ז: גמ׳ דירתון כי הדדי. בת במקום בן תירש עם הבן: והתנן. דלא ירתון כי הדדי: בן קודם
 לבת כוי. והכא לא גרסי׳ ועוד מאי אלא דהא טובא קא פריך ליה ולא שייך למימר ועוד אלא היכא דפירכא בתריימא עדיסא מקמייתא:
 א״ר נתמן בר יצתק הכי קאמר אתד הגן ואתר הבת. במקום שאין בן שוין בנחלה ליטול מה שהיה ראוי לאביהן כאילו היה מוחזק לו דבן בנו
 או בת בתי של אדם יורשין אותו שעומדין בני בניס במקום בניס לירש את הזקן כדנפקא לן וקמו.] מובן אין לו ובמדבר 10 עיין עליו ואס אין לו בת עיין עליה אלמא
 הבן או הבת יורשין את מה שהיה ראוי אביהן לירש אילו היה קייס: הא נמי תנינא. דבנוח צלפחד נטלו חלק הראוי לצלפחד אביהן בנכסי חפר
 ואע״ג דהוה ליה ראוי גבי צלפחד אביהן דאפי׳ אס מת בחיי חפר קאמרי׳ דנטלו בנותיו חלק הראוי לו אילו היה קייס דהא לא מפליג תנא
 דמתני׳ מידי אלמא בת יורשת את הראוי לאביה במקום שאין בן. והוא הדין דהוה מצי למימר הא נמי תנינא (לעיל דף קטו.) וכל יוצאי ירכו של
 בן קודמין לבת דמהתס שמעינן דאפי׳ בת הבן יורשת בנכסי זקן דהיינו ראוי לאביה שהרי מת אביה בחיי זקינה ואפ״ה יורשת זקינה במקום
 אביה אלא מעובדא דבנות צלפחד ניחא ליה לאקשויי דמעשה רב: ועוד. אפי׳ תאמר דמשום סיפא קתני רישא שרוצה לתת חילוק ביניהן בסיפא
 מאי אלא היאך מוסב על הראשון הא לא קתני ברישא מכסי האב ונכסי האס שדן דליחני בסיפא אלא שבדבר זה יש חילוק בין נכסי האב
 לנכסי האם שהבן כו׳ וכיון דרישא קאמר דבן ובת שדן לא היה לו לשנות בסיפא חילוק דאב ואס אלא חילוק בין בן לבת והכי ה״ל למיתני אלא
 שהבן נוטל פי שנים אבל לא הבת והבת ניזונת מן הנכסים אבל לא הבן: ה״ג ועוד מאי אלא אלא אמר רב פפא כוי. וכן בכולהו גרסי׳ תרי
 זימני אלא: אלא אמר רב פפא כוי. לרב פפא נמי קשיא ליה אלא כדלקמן ואיהו לא בא לתרץ האי אלא אבל קושיא קמייתא הא נמי תנינא
 אתא לחרוצי ולאוקמה בענין אחר דלא תקשי מההיא מתני׳ דלעיל. ומההיא מתני׳ דלקמן דמקשינן לרב פפא מינה אכתי לא הוה מסיק אדעתיה.
 וכן כולם: אחד הבן ואחד הבת. במקום שאין כן נוטלין חלק ככורת אביהן אע״פ שמת בחיי זקינס דכי היכי דירתי חלק פשיטותו הכי נמי
 ירתי חלק בכורתו וכדפרישית בפירקין דלעיל(דף קטז: ד׳׳ה ושהיה) גבי מתני׳ דבנות צלפחד והבאתי ראיה מברייתא דבכורות ומגמרת ירושלמי:
 הא נמי שנינא. שהיה צלפחד בכור ואע״פ שמת בחיי חפר נטלו בנוחיו חלק בכורתו עם חלק פשיטותו וכשמת חפר ואח״כ צלפחד לא היה צריך
 להשמיענו אחד הבן ואחד הבת נוטלין חלק בכורה דכיון דמת הזקן תחלה מיד ירש הבכור חלק בכורתו דאין כאן ראר כלל וכשמת הבכור
 אחרי כן פשיטא דירשוהו בניו הן חלק פשיטותו הן חלק בכורתו: ועוד מאי אלא. מי דבר עדיין למעלה בנכסי האם דקאתא לאיפלוגי
 בסיפא בין נכסי האב לנכסי האס: אחד בן בין הבנים. ולא אחר בין הבנים דאינו יכול לעשותו יורש דמחנה הוא על מה שכחוב בתורה
 ועד שיתן לו בלשון מחנה לא קני כדחנן בפירקין (דף קל.<: בה בין הבנוה. ובן אין לו: אם אמר יירש כל נכסי דבריו קיימין.
 הואיל ובר ירושה הוא במקצת ונפקא לן נשם] מביום הנחילו את בניו ולבריס כא] שמנחיל לבניו כל מה שירצה. והיינו דקתני אחד הבן ואחד הבת דינן שוה שיכול
 האב להנחיל כל הנכסים לאחד מן האחין או לאחת מן האחיות היכא דאין בן: ופרכינן כמאן כרבי יוחנן כו׳ ועוד מאי אלא. דאפי׳ אס תאמר
 שהרבה יש סתם ואח״כ מחלוקת בגמרא שבתחלה ראה את דברי התנא ההוא וסתמן ואח״כ חזר בו ופירשו ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה מאי
 אלא: אתד הבן ואתד הבת. במקוס שאין בן שדן בנכסי האס לירש חלק כחלק: ובנכסי האב. שאין חילוק בין נכסי האס לנכסי האב בין לענין
 ירושת הבנים בין לענין הבנות חוץ משני דברים שיש חילוקין בין נכסי האס לנכסי האב דהיינו בכורה ומזון כדמפרש ואזיל אלא שהבן הזכר
 נוטל פי שנים בנכסי האב ולא בנכסי האס דלענין ירושה הבן יש חילוק בין נכסי האב לנכסי האס אבל לענין ירושת הבת אין חילוק
 בין נכסי האב לנכסי האם דאין בת נוטלת בכורה כדדרשינן בסיפרי ותצא כא טו1 וילדו לו בנים ודברים כא] הבנים בתורה הזאת ואין הבנוח בחורה הזאת
 ועוד חילוק אחר שהבת ניזונת כו׳ ומיהו הבן שוה לענין מזונות בשניהן שהרי יורש הכל והיכא דאין לו מה לירש אפילו מזונות אין
 לו כגון בנכסים מועטין דאב: פי שנים כאחד. כנגד אחד מן האחין נוטל פי שנים שאס היו חמשה אחין חולקין הנכסים בששה חלקים
 ונוטל הבכור פי שנים (0 מהן: בכל הנכסים. שנוטל פי שנים בכולן: ודין הוא. דפי שנים כאחד שחלקו יהא עם ה׳ אחין דומה כחלקו
 עם אחד כשאין שם אלא בכור ופשוט נוטל פי שנים «) בכל הנכסים ממה נפשך דפי שנים כאחד הוא וגס פי שנים בכל הנכסים:

 והיה
 מחלוקת היא דרבנן פליגי עליה דר־ יוחנן בן ברוקה וכל סתם ואחר כך מתלוקת אין הלכה כסתם. ועוד אפי־ מצית למימר דםתם לן תנא הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקה הא דקתני אלא שהבן נוטל היכי נפיל בהא
 הכי קאמר מתני׳ אחד הבן ואחד הבת. במקום שאין כן שוין בנכסי האם בו כדאמר לעיל בכל אשר ימצא לו ולא לה: לתת לו. לבכור: פי שנים כאחד שאם היו לו י־ בנים וחלקו הנכסים בי״א חלקים נוטל
 ים כאחד: אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים. דמצי למיטען הבכור פי שנים בכל הנכפים של אבא הבו לי בין בקרקע בין בשאר נכסים: ודין הוא. דלא יהבינן ליה אלא פי שנים כאחד

 עין משפט
 נר מצוה

 מ א מיי׳ פי״ט מהלי
 אישות הל׳ י סמג עשי!
 מת טוש״ע אה״ע סי׳ קינ

 סעיף א:
 מא ב מיי׳ פ״נ מהל׳
 נחלות הלנה ז סמג
 עשין צי טוש׳׳ע ח״מ סי׳ רעי
 סעיף ג יסי׳ רעז סעיף טי:
ב ג מיי׳ שס הלי ח סמג  פ
 עשי! צי טיש׳׳ע ס״מ

 שיי רעח שעיף א:
 מג ד מיי׳ שם הלנה א סמג
 שס טיש׳׳ע ח״מ סי׳

 רעז סעיף א:

 רבעו גרשום
 דומין לחרס. שהיו יבשין:
 ולבסוף. בזכותו דומין
 לחרס והיו משתמרים ואינם
 נרקבים: כאשר דבר משה.
 ולא דבר ממש אלא כמו
 שכתוב בספר משה ויעלו
 בנגב ויבוא עד חברון זה
 היה כלב שפירש מעצת
 מרגלים והיה הולך לחברון
 לקברי אבות להתפלל לשם:
 פרוורהא. הכפרים שסביב
 חברון נתן לו ולא הברון
 ממש לפי שהיא היתה עיר
 מקלט: פיש' אחד הבן
 ואחד הבת לנחלה. כדאמר
 בגמ׳: אלא שהבן נוטל פי
 שנים וכו׳ והבנות ניזונות
 מנכסי האב והבנים יחזרו
 על הפתחים. משום דהכי
 כתב לה בנן נוקבן דיהוון
 ליכי מינאי וכוי: אילימא
 דירתו כהדדי. בשוה: וההנן
 בן קודם לבת. ועוד קושיא
 אחרת דאפי׳ כי הדדי
 ירתיהא דקתני מתני׳ אלא
 שהבן נוטל פי שנים היכי
 מיתוקם הא אמרת אחד
 הבן ואחד הבת לנחלה דכי
 הדדי נינהו וליכא להאי
 טפי מהאי: אמר רב נחמן
 הכי מיתרצת מתני׳ אחד
 הב; ואחד הבת. במקום
 דליכא בן נוטלת בראוי
 לאביה כבמוחזק לאביה:
 הא נמי תנינא. במתני• בנות
 צלפחד נטלו ג• חלקים
 חלק אביהן שהיה מיוצאי
 מצרים [ואע״גן דאכתי חפר
 לא היה מוחזק בהני נכסי׳
 ותרתי זמני למה לי. ועוד
 אפי• מצית למימר דאתא
 לאשמוע• דבת נוטלת בראוי
 כבמוחזק הא דקתני מתני׳
 אלא שהבן נוטל פי שנים
 היכי מיתרץ והא בת במקום
 דלית בן נוטל פי שנים:
 אמר רב פפא הכי תריץ.
 אחד הבן של מת ואחד
 הבת של מת במקום שאין
 בן נוטלין בחלק בכורה
 תחת אביהן: והא נמי
 תנינא ושהיה בכור נוטל ב׳
 חלקים. ובמקום דלא היה
 לצלפחד בן נוטלו׳ הבנות
 ועוד מאי האי דקתני מתני׳
 אלא שהבן וכו׳ והא בת
 נמי אי לית בן נוטלת שני
 חלקים כבן: אמר רב אשי
 הכי קאמר מתני׳ אחד הבן
 בין הבנים. שאם היו לו י•
 בנים ואמר מאחד מהן איש
 פלוני בני יירש כל נכסי
 הכי נמי לבת בין הבנות אם
 אמר תירש פלונית כל נכסיי
 אע״פ שמונע בנות אחרות
 מירושתו דבריו קיימץ הא
 היינו אחד הבן ואחד הבת
 שוין בהאי: כמאן. אמרת
 להא מילתי: כר׳ יוחנן בן
 ברוקה. דאמר אם אמר על
 מי שראוי ליורשיו פלוני
 יטול כל נכסי דבריו קיימין
 אבל אמר דנכרי יירש כל
 נכסי במקום בנים לא אמר
 כלום. והואיל דאמרה ר־
 יוחנן חדא זימנא למה
 לך לשנויי מילתא זימנא
 אחריתא. וכי תימא משום
 הכי אצטריך למימר דקא
 סתם לן תנא דמחני׳ אחד
 הבן ואחד הבת לנחלה א)
 וכן מוקים לה רב אשי
 לסתומי דהלכתא כרי יוחנן

 בן ברוקה והא סתם ואחר כך
 מילתא: מר בר רב אשי אמר
 הבכור ב׳ חלקים היינו פי שני

 א) נראה דצ״ל יאחד הנח לנחלה לפי מה דאיקיס רנ אשי נוי. נו חסר כאן וצ״ל יאיני נוטל פי שנים נננסי האם. כדאמר לעיל וכוי.



 רבעו גרשום

 משום דחלקו עם אחד א)
 מן האחין דכי היכי דאי
 הוה חלק בין ה• אחין פ־
 שנים כאחד או כלך לדרך
 זו וכד דחלקו עם אחד
 היינו פי שנים בכל הנכסים
 השתא איכא למימר הכי
 דנוטל פי שנים כאחד ואיכא
 למימר דנוטל פ־ שנים בכל
 הנכסים משום הכי אצטריך
 למימר .־היה ביום הנחילו
 את בניו דמצי למימר בקרא
 לחוד לא יוכל לבכר את
 בן האהובה וגו׳ כי את
 הבכור יכיר וגוי למה לי
 דכתב והיה ביום הנחילו
 את בניו וגר. אלא החדרה
 ריבתה נחלה אצל האחין
 כלומר דרוב הנחלה תהא
 אצל האחין ואי הוי שקיל
 בכור פי שנים בכל הנכסים
 נמצא רוב הנחלה אצל בכור
 השתא דאיכא למימר הכי
 ואיכא למימר הכי אין עליך
 לדון כלשון האחרון אלא
 כלשון הראשון דפי שנים
 כאחד בעינן: ולא להתייחש
 לבכורה. דאי דליהוי בכור
 ממש דהא לא אפשר אלא
 כדי ליתן לו פי שנים ל
 ולנגיד ממנו והבכורה
 ליוסף נאמר בכורה ליוסף.
 דכתב ניתנה בכורה ליוסף:
 ונאמר בכורה לדורות. ולו
 משפט הבכורה: מה בכורה
 ליוסף פ׳ שנים כאחד.
p ישראל לי״ב חלקים א  ד
 נתחלקה וכתיב אפרים
 ומנשה כראובן ושמעון יהיו
 לי היינו חלק בכורה אלמא
 פי שנים כאחד נקט יוסף
 ולא בכל הנכסים: מאי
 ואומר. דקאמר לעיל ואומר
 ובני ראובן בכור ישראל
 והא כבר דרשי׳ שפיר
 מוהיה ביום הנחילו דנוטל
 פי שנים כאחד. וכי ת־מא
 משום הכי אצטר-ך האי
 דאי הוה כתב ביום הנחילו
 את בניו לדרשא אחרינא
 הוא דאתא כדרי יותנן בן
 ברדקא דאמר לקמן מאי
 טעמא דר• -וחנן בן ברוקא
 דאמר קרא והיה ביום
 הנחילו את בניו התורה
 נתנה רישות לאב להנחיל
 לכל מי שירצה ומשום
 הכי איצטריך למימר ובני
 ראובן בכור ישראל נאמר
 בכורה ליוסף וכו• וכי תימא
 בכורה מבכורתו לא ילפינן
 דבכורה לתוד ובכורתו
 לחוד. ת״יש והבכורה ליוסף
 דילפי־ בכורה מבכורה וכי
 תימא יוסף כוי. ת״ש אמר
 ליה רב פפא לאביי ממאי
 מצית למימר דפי שנים
 כאחד יהיב ליה אימא
 ריקלא בעלמא יהיב ליה
 טפי מאחיי ולא פי שנים.
 אמר ליה עלך נאמר קרא
 כראובן ושמעון יהיו לי
 דנוטלין ב׳ חלקים כראובן
 ושמעון: אמר אהנה לבעל
 הבית מנכסי. הכי נמי
 עשה יעקב ליוסף לפי
 שיוסף גידל את יעקב אבינו
 ובניו בארץ מצרים כדכתי׳
 ויכלכל יוסף את אחיו וגוי
 ולבסוף כשהעשיר יעקב
 שחילק נכסיו ובירף את
 בניו ההנהו ליוסף שנתן
 לו חלק הבכורה: אמר ליה
 ר׳ חלבו לר׳ שמואל בר
 נחמני ר׳ יונתן יבך לא
 אמר כן: ארוכות. בכהונה
 לעולם דכתיב ברית כהונת
 עולם. והכי נמי לויה.
 וארוכות במלכות בית דוד
 לו ולזרעו עד עולם: ריסי
 עיניה. שערות עפעפיה:
 בכללן. ישל ישראל כשנכנסו
 במצרים כתיב כל הנפש
 לבית יעקב הבאה מצרים
 שבעים: ובפרטן. שמחשב
 כל אחד בפני עצמו אתה
 מוצא שבעים חסר אחד:
 אמר ליה ׳שבעים שלמין
 הן ותאומה היתה עם דינה
 דכתיב ואת דינה בתו.

ש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכג.  י

 היתה עם בנימין.
 ובעלמא ט) אמרינן תיומה

 הימה עם כל השבטים:
 היתה

ה מ ו ד  ו

 והיה כיום הנתילו את כניו וגוי. כוליה קרא יתירא הוא דהא כתיב בתריה כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים וגר: ריבתה
 נחלה. שלא יטול פי שנים ככל הנכסים היכא דאיכא שנים וגי אחים מלבדו: ואומר. לקמן מפרש מאי ואומר. הני קראי בדברי הימים
 כתיבי: ולא להתיתש על הככורה. לא שיקרא בכור ניתנה לו בכורה דלעולס ראובן קרי בכור ישראל אלא ליטול שני חלקים כבכור כדכתיב
 אפרים ומנשה כראוכן ושמעון יהיו לי (בראשית מח<: בכורה לדורות. לו משפט הבכורה (לברים כא): מה בכורה האמורה לייםן* פי שנים

 כאחד. כדלקמן: שכם אתר על אחיך.
ה חלקו ה מ ש מ ד וחלקו עם ח ח  חלקו עם א
ה ש מ ד אף חלקו עם ח ח א ד פי שנים כ ח  עם א
ד או כלך לדרך זו חלקו עם ח א  פי שנים כ
ד פי שנים ח ה חלקו עם א ד וחלקו עם ה׳ מ ח  א

ה ביום הנחילו י ה ו ל 1  בכל הנכסים אף חלקו עם ה׳ פי שנים בכל הנכסים ת״
א אין עליך לדון כלשון האחרון ת בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחין ה  א
י ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו ובנ ן ואומר 2  אלא כלשון הראשו
חש לבכורה ואומר  יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתי
ו והבכורה ליוסף נאמרה בכורה ליוסף ו ולנגיד ממנ י יהודה גבר באחי כ 3 

ד אף בכורה ח א רה ליוסף פי שנים כ ה בכורה האמו  ונאמרה בכורה לדורות מ
ך ד על אחי ח י נתתי לך שכם א אנ ו ד ואומר 4 ח א רה לדורות פי שנים כ  האמו
 אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי וכי בחרבו ובקשתו לקח והלא
ה ל פ ח וחרבי לא תושיעני אלא חרבי זו ת ט ב י לא בקשתי א כ  כבר נאמר 5
א ת א מא האי לכדר׳ יוחנן בן ברוקא הוא ד  קשתי זו בקשה מאי ואומר וכי תי
מא בכורה מבכורתו לא גמרינן ת״ש  ת״ש ובני ראובן בכור ישראל וכי תי
ע מ א ש ה ת ד הו ח א מא יוםף גופיה ממאי דפי שנים כ  והבכורה ליוסף וכי תי
ך א״ל רב פפא לאביי אימא דיקלא בעלמא ד על אחי ח  ואני נתתי לך שכם א
ם ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי: בעא מיניה אפרי  א׳׳ל עליך אמר קרא 6
ה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה אל בר נחמני מ  ר׳ חלבו מרבי שמו
ל ה ליוסף אמשו ה ראה שנתנ ב אלא מ ה ראה ובחללו יצועי אביו כתי  ליוסף מ
ר ך ביתו לימים העשי ת שגדל יתום בתו מה לבעל הבי ל למה הדבר דו ש  לך מ
א ראובן לא ט ח  אותו יתום ואמר אהניהו לבעל הבית מנכסי א״ל ואי לאו ד
תה ם אלא ר׳ יונתן רבך לא כך אמר ראויה הי ע ד י ליה ליוסף ולא מ  מהנ
ה לאה ת מ ד ק ה תולדות יעקב יוסף אלא ש ל א ב 7  בכורה לצאת מרחל דכתי
ה ת מ ד ה בה ברחל החזירה הקב״ה לה מאי ק ת י ה ך צניעות ש  ברחמים ומתו
ש אפשר מ ני לאה רכות מאי רכות אילימא רכות מ ועי ב 8 ה ברחמים דכתי א  ל
רה ומן ה הטהו מ ה ב ב ימן ה ב דכתי ה לא דבר הכתו א מ ה ט מ ה  בגנות ב
ב אלא א״ר אלעזר רה בגנות צדיקים דבר הכתו ה אשר איננה טהו מ ה ב  ה
א לה אלא ש ולא גנאי הו מ ב אמר לעולם רכות מ ר ( ה ארוכות א תי ו  שמתנ
ת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שני ע מ ו תה ש א לה שהי  שבח הו
 בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטן והיתה
ם ט ס ל א מ ש רע הו י א ( ו נ ה מעשי משאלת גדול מ  יושבת על פרשת דרכים ו
ם יושב אוהלים והיתה בובה עד שנשרו ריסי ש ת י א 1 ו 0 ה מעשי  בריות קטן מ
ואה ואה אילימא שנ ואה לאה מאי שנ רא ה׳ כי שנ י ו ב ״  עיניה והיינו דכתי
ב בגנות צדיקים דבר ה לא דבר הכתו א מ ה ט מ ה ש אפשר בגנות ב מ  מ
ת רחמה ה עשו בפניה ויפתח א ש ע ב אלא ראה הקב״ה ששנואין מ  הכתו
א ד יעקב לרחל כי אחי אביה הו ג י ו 1 ב 2 תה בה ברחל דכתי מאי צניעות הי  ״ו
נםבת ת אביה הוא אלא אמר לה מי ו  וכי בן רבקה הוא והלא בן אח
א ולא יכלת ליה אמר לה מאי ה הו א מ  לי אמרה ליה אין מיהו אבא ר
ה מ ק א דקשישא מינאי ולא מנםבא י<לי מ ת ח ת לי א  רמאותיה אמרה ליה אי
תא ת [א״ל] ומי שרי להו לצדיקי לםגויי ברמאו  אמר לה אחיו אני ברמאו
ר לה םימנין כי קא מעיילי לה ס ל מ פ ת ר ועם עקש ת ב ת ם נבר ת ע 1  אין 3
ב נהו ניהלה והיינו דכתי י מסרתי א ת ח כםפא א א מי ת ש  ללאה םברה ה
ך א לאו לאה היא אלא מתו ת ש ה מכלל רעד ה א הי בבקר והנה היא ל י ו 1 4 

ד ההיא ה ידע לה ע מסרתה ללאה לא הו  סימנים שמסר לה יעקב לרחל ו
ה ת א בעא מיניה אבא חליפא קרויא מר׳ חייא בר אבא בכללן א ת ע  ש
תה ה הי מ ו א ד אמר ליה ת ח ה מוצא שבעים חסר א ת  מוצא שבעים בפרטן א
ב תה עם בנימן דכתי ה הי מ ו א ה ת ת ע ת דינה בתו אלא מ א ו 1 ב 5  עם דינה דכתי

 ואת
 דיעקב: שקדמסה לאה ברתמים. כתפלה. לקמיה מפרש: צניעות דרתל. לקמיה מפרש: רכות ממש. עיניה נוטפות דמעה: אפשר. לומר
 כן: והלא בגנות בהמה טמאה. לא רצה הכתוכ לדכר אלא עקם שמונה אותיות דכתיב אשר איננה טהורה דאיכא י״ג אותיות והוה מצי למיכתב
 הטמאה דליכא אלא ה׳ אותיות: בגנותן של צדיקים דבר הכתוב. בתמיה: אלא אמר רבי אלטזר כוי. אליכא דרי אלעזר לא אשכחן שקדמתה
 לאה ברחמים אלא אליבא דרב: ארוכות. גדולות בכהונה ולדה w דלוי יצא ממנה שממנו כהניס ולדם ומלכות מיהודה: ויפחח את רתמה. היינו
 שזכתה לבכורה: מסר לה. יעקב סימנין לרחל שתאמר לו בלילה בשכבה: בעא מיניה אבא חליפא קרויא מרי חייא כוי. משום דאיירי לעיל
 בבעיא דקראי דיעקב ובניו נקט נמי להך בעיא הכא: בכללן. של ישראל כשבאו למצרים אתה מוצא כתוכ נבראשית מוז כל הנפש(הבאה ליעקב)״) מצרימה
 שבעים ובפרטן כשהוא מונה אותן אחד אחד למעלה בפרשה אי אתה מוצא אלא ששים ותשע עס יוסף ושני בניו וכדכתיב בהדיא נשם] כל נפש
 ששים ושש ומבני לאה חסר דכתיב בכלל דידה שלשים וג׳ ובפרטם אי אתה מוצא אלא ל״ב: תיומה. שנולדו ללאה שתי בנות בכרס אחד:

 ואת

 שני חלקים מגד שני אחין כדלקמן:
 זו תפלה. שהתפלל יעקב על בניו
 ושזכה לקנות הבכורה מעשו בתפלתו:
 ת״ש ובני ראובן בכור ישראל. וכתיב
 בהאי קרא ניתנה בכורתו דלפינן
 במין אב בכורה מבכורתו דנהי
 דדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן
 גלדי מילתא בעלמא הוא דלא היינו
 יודעין מהו חלק בכורה ושמעי׳ מהתם
 דפי שנים כאחד כדאמרי׳ נמי בעלמא
 מזו׳׳ק דף ה.) דבר זה מתורת משה

 רגינו לא למדנו עד שבא יחזקאל
 ופירש וכל בן נכר וגו׳ לא יבא אל
 מקדשי וגו׳ [יחזקאל מל] ואמרינן עד דאתא
 יחזקאל מאן אמרה אלא גמרא הוו
 גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה
 אקרא והוא הדין לבכורה: אימא
 דיקלא. קרקע מועט הוסיף לו יעקב
 ליוסף בשביל בכורה. וה״ה דהוה
 מצי למיפרך פי שנים בכל הנכסים
 אלא משוס דהא קא חזינן דלא
 הואי להו נחלה כולי האי דהא
 קצווחי בני יוסף׳): כראובן ושמעון.
 כנגד שני שבטים וכדאמרן נקכב.] לשבטים
 איחפלג דהיינו פי שנים כאחד. והאי
 דלא קאמר בברייתא ואומר כראובן
 ושמעון יהיו לי היינו משוס דמילתא
 דפשיטא ליה לתנא יותר מדאי דהאי
 שכס אחד על אחיך אההוא קרא קאי
 דכתיב לעיל מיניה כראובן ושמעון
 יהיו לי ופירושא דההוא קרא הוא
 הלכך לא חש להזכיר דזיל קרי בי רב
 הוא: לבעל הבית. יוסף: יתום.
 יעקב דכתיב ויכלכל את אביו וגו׳
: לםוןז העשיר. יעקב 0  (בראשית מ

 שבאה לידו בכורת ראובן על ידי
 שחילל יצועי אכיו והיה יכול ליתנה
 לכל מי שירצה: ואי לאו דתעא ראובן
 לא הוה מהני ליה ליוסןז. כתמיה.
 כלומר מה נתן יעקב ליוסף שהרי
 מחלק שאר אחין הוסיף לו אבל
 משלו לא נתן לו כלום דמשלו הוה
 לו לההנותו ולא משל אחרים אלא
 ודאי משלו נתן לו הן ממונו הן
 ברכות שבירכו (א) מכולן כגון ברכה
 שבירכו לאפרים ומנשה וידגו לרוב
 וגויי) שאין עין רעה שולטת בהן וכגון
 מאל אביך דעזרך וגו׳ תהיין לראש
 יוסף וגרי) הלכך מה שנתן בכורת
 ראובן ליוסף טעם אחר יש בדבר:
 אלא ר׳ יונתן רבך לא כך אמר.
 כדאמרי׳ בכל דוכתא אייר שמואל בר
 נחמני א״ר יונתן: לצאת מרתל. שתלד
 רחל את יוסף קודם שתלד לאה את
 ראובן דליהוי יוסף ראשית אונו

 מסורת הש״ם

 6) ס״א רבא, פ) נ״א איש
 יודע ציד, ג) מגילה יג:
 ע״ש, ד) מהגאון ר׳ חייקי נ״א
, ס) [יהישע יז, ה מקמאי  ל
 עיי לעיל קיפ.], ו) ןנראשית
 מח], 1) 1שס מט], ח) 1צ״ל
 לנית יעקב הנאה], ט) ]בפרקי
 לר״א פרק ל״ו ובנייר פ׳

 רשנ],

 תורה אור השלם
ת  1 והןה ביום הנחילו א
א ת אשר יהיה לו ל  בניו א
ה ב ו ה א ת בן ה  יובל לבכר א
 על פני בן השנואה הבכר:
 דברים כא טו
 2 ובני ראובן בכור ישראל
א הבכור ובחללו  בי הו
 יצועי אביו נתנה בכרתו
לא  לבני יוסף בן ישראל ו

 להתיחש לבכרה:
 דברי הימים א ר א
 3 כי יהוךה גבר באחיו
ד ממנו ח־זבכךה למי  ו
ב ה  ליוסף: דברי הימים א
ד ח  4 ואני נתתי לף שכם א
ל אחיך אשר לקחתי מיד  ע

 האמרי בחרבי ובקשתי:
 בראשית מה בכ
א בקשתי אבטח  5 בי ל

א תושיעני:  וחרבי ל
 תהלים מד ז
ה שני בניף הנולדים ת ע  6 ו
 לף בארץ מצרים עד באי
ם  אליך מצרימה לי ה
 אפךים ומנשה בראובן

 ושמעון יהיו לי:
 בראשית מה ה
ת יעקב יוטף ו ד ל ה ת ל  7 א
 בן שבע עשרה שנה הןה
ת אחיו בצאן והוא ה א ע  ר
את בני ה ו ה ל ת בני ב  נער א
א יוסף ב  זלפה נשי אביו ף
ל ה א ע ם ר ת ב ת ד  א
 אבידזם: בראשית לז ב
ךחל ת ו ה ףכו א  8 ועיני ל
 היתה יפת תיאר ויפת
 מראה: בראשית כט -ז
רה ומן ה הטהו מ ה ב  9 מן ה
ה ך ה ה אשר איננה ט מ ה ב  ה
כל אשר רמש  ומן העוף ו
ל האךמדז: בראשית ז ח  ע
 10 ויגדלו הנערים ויהי
 עשו איש ירע ציד איש
ם ישב  שדה ויעקב איש ת
 אהלים: בראשית כה כז
ה א  11 וירא ין בי שנואה ל
ה ורחל מ ח ת ר  ויפתח א
 עקרה: בראשית כט לא
ל כי ח ר  12 ףגד יעקב ל
 אחי אביה הוא וכי בן
ה הוא ותרץ ותגד ק ב  ר
 לאביה: בראשית כט יב
ר ועם ב ת  13 עם נבר ת

 עקש תתפל:
 שמואל ב כב כז
 14 ויהי בבקר והנה הוא
ה ל לבן מ ה וייאמר א א  ל
א ברחל ל  זאת עשית לי ה
למה  עבדתי עמף ו
 רמיתני: בראשית כט כה
ה אשר א ה בני ל ל  15 א
 ןלךה ליעקב בפדן ארם
ל נפש בניו את דינה בתו כ  ו

 ובנותיו שלשים ושלש:
 בראשית מו טו

 הגהות הב׳׳ה
 (א) -שביים דייה ואי לאו יכו׳
 שנירכו יותר מכולן: (ב) דייה
ת ו כ ל מ  אריכית יכי׳ ולדה ו

 ללד:

 מוסף רש״י
יהלה. משרתן הו נ נ  מסרתי
 ללאה, יהיא צניעית שלא
 יתפרסם הלנר שמסר לה

 סימני[ ![זגילה יג:1.

 לרבות תאומתה: אלא מעתה תאומה היתה עם בנימין דכתיב

 א) צ״ל חלקי עש אחל מן האחי! ה״נ לאס היא חולק נין ה׳ אחין יני׳.



 מםורת הש״ם

ר ליה], ג) לעיל מ  א) ןצ״ל א
 קנ. סוטה ינ., ג) לא מצאחי
ה ל א  רק גדה״א ה׳ יש ו
ר פ ע תם ו  ראשי בית אכו
 וישעי ועיין רש״א נח״א,
 ו) וחוספ׳ דננירית פ״ו
 ע״שו, ה) ולעיל נה. קיט.
תכל: מו נ י  לקמן קנה: קמה:
 נעורות נא:1, 0 [קדושין נד:
 נח: נדריס פה: חולין קל:
 ננורית יא. מנוח כ.],
 1) קדושין ננ: נמרית נג:
 זנחיס קיד. חמורה ח. נ״ק
 ינ:, ח) ובקדושין נח: נראה
 להדיא דס״ל לרני דנמי
 שהורמו דמי ע״ש ועי סוניא
 דנדריםפה. ונפי׳ רש״י והר׳׳ ן

 והרא״ש דהתס],

 קכג: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 ואס. ריכר הוא: מרגלית טובה. טעם יקר כעיני כמרגלית שלא הייתי
 רוצה לגלות. ומעיקרא לחלולי הוא לכעי: לאבדה ממני. כלומר
 לגלותה לאתרים. ולמבכ הטעם היה אומר כן: זו יוכבד. ולכך לא פרט
 בה שהרי עריין לא יצאה לאויר העולם אלא עוכר במעי אמה היתה
 ככניסת׳ למצרים: מאי שנא. ללא רצה
 לשוב לבית אביו על שנולל יוסף: ויכם
 דוד. כעמלק כשפשטו על צקלג ונהגו
 נשי לוד מיירי בספר שמואל. והלא
 לול מיהולה הוה ולא מיוסף ונפל
 זרעו של עשו בילו לעמלק היה בן
 אליפז בן עשו ואתה אמרת שאינו
 נמסר אלא ביל זרעו של יוסף והלא
 גם ביל שאר שבטים נמסר ואמאי
 קאמר קרא ובית יוסף להבה טסי
 משבט יהולה: דכחיב. בלברי הימים
 בלכתו אל צקלג להלתס בעמלק:
 נפלו עליו כו׳ ראשי האלפים אשר
 למנשה. לפי שנשתתסו עמו ממנשה
 להיינו משכט יוסף לכך נפלו בילו:
 מבני שמעון וגו׳ זיכו את שארית
 הפלמה לעמלק. אלמא ביל בני
 שמעון נמי נפלו ואתה אמרת שאין
 נמסר אלא ביל זרעו של יוסף:
 בכור. בן כהן: נועל(א) בזרוע פי שנים
 כוי. לקמן מפרש לה: ובמוקדשים.
 לקמן מפרש לה: ששבחו. מעצמן
 טצל הניח כוי: מוחכרח. למחצית
 שכר: מושכרח. בלבר קצוב על זמן
 סלוני: באפר. אחו ללא חסרי מזוני
 כדלקמן: וילדה בכור נועל פי שנים.
 בהאי ולד הואיל ושכחא דממילא
 הוא ודמי כאילו הוחזק בו אביהן:
 אבל בנו כהים. דהאי שבחא על ידי
 היתומים עצמן הוא ולאו ממילא לא
 קא שקיל פי שנים: ראוי הוא. דלא
 דמי לשבחא שהשביחו הנכסים דכיון
 דהוי אבוהון מוחזק בנכסים והן
 עצמן הושבחו כמי שהוחזקו בשבח
 דמי אבל הני מתנות לא זכה (י)
 אביהן כלום מחיים וכולן הוו שבח:
 ה״ג במכירי כהונה עסקינן. שאנשי
 העיר קרוביו ומכיריו של כהן זה
 ומזכין לו זיכוי גמור במתנות
 בהמוחיהן מיד כשנשחטו קודם
 שהופרשו מן הבהמה: ודאשחחיט
 בתיי אבוהון. ודמי כמאן דאתו לידיה
 בטבלייהו דאמרי׳ בשחיטת חולין בפ׳
0 דקני להו כהן אי ל  הזרוע >לף ק

ה מוחכרת או מושכרת כיד אחדים בכור נוטל פ׳ שנים.  הי ת
 לקמן מוקי לה כרבי דלרבנן אין הבכור נוטל פי שנים
 בשבח ששכחו נכסים לאחר מיתת אביהן אע״ג דככור ופשוט שהניח
 להן אביהן עבד או בהמה טמאה עובד לזה יום אחד ולזה שני ימים

 הגהות הב״ח
״ם דייה נוטל פי  (א) ישנ
ר: (ב) דייה  שנים נזרוע נ
 ראר ונו׳ לא ונה בהן אניהן:

 רבעו גרשום
 ואת בנימן אחי יוסף. א״נ
 היו להו טפי מן שבעים:
 אמר ליה מרגלית היתה
 בידי. כלומר טעם יפה
 שבידי: ואתה רוצה לאבדה
 ממני. מידי כלומר אתה
 רוצה שאומר לך וידעוהו
 הכל: איתיביה ויכם דוד.
 לאדומיים מהנשף ועד
 הערב אלמא דביד יהודה
 נמי נפלו. נפלו עליו.
 ונתתברו לדוד ממנשה דהוו
 ליה מיוסף ומשום הכי
 נצחום: אשר לעמלק.
 ועמלק מעשו היה דכתיב
 ותלד לאליפז את עמלק:
 בכור כהן שהניח להן אביהן
 מתנות הללו בכור נוטל פי
 שנים משום דכל אשר ימצא
 לו בשעת מיתתו אמרינן
 דיטול וכשהשביחו נכסי־
 לאחר מיתת אביהן שהוא
 התחיל להשביח כגון הניח
 להן אביהן פרה מוחכרת
 ששכרה אביהן לאחד לשנה
 בדמים קצובין. או מושכרת
 ששכרה לאחד שיתן לו
 מחצית השכר למחצה או
 לשליש או לרביע או שהניח
 להן אביהן באפר לרעות
 וילדה נוטל בכור באותו
 שבח פי ישנים דדמי כמו
 שהשביחה ברשות אביהם
 אבל השכיחום היתומים
 לאחר מיתת אביהן כגון
 שבנו בתים או נטעו כרמים
 אין נוטל פי שנים בהם:
 במכירי כהונה ולויה עסקי•
 שהיה לאבי• אוהבים
 מכירים שיהו שולתין לו
 מתנותיהם. ולא לאחרים
 והכי נמי מתנות לויה כגון
 מעשרו׳ ללוי מוסרן:
 ודאשתחיט הבהמה בחיי
 אבוהון ולא הספיק ליטול
 עד שמת. כמי שהורמו המי.
 כבאו ליד אביו דמי דמכירין
 הן ומוחזק הוא ולא ראוי.
 ובמוקדשין אמאי נוטל פי
 שנים הא לאו דידיה דבר
 הקדש הוא: הכא בקדשים
 קלים עסקינן ואליבא דר•
 יוסי הגלילי דאמר ממון
 בעלים הן. במס׳ קדושין
 לקדש בהן אשה דתניא
 ומעלה מעל בה׳ וכחש
 בעמיתו שאם גנב מאחה
 מעשר או בכור אם נהנה
 מהם חייב קרבן מעילה
 לגבוה הכתיב ומעלה מעל
 בה־ ואם כפר לו והודה
 ונשבע מביא אשם גוילות
 דכתיב וכחש בעמיתו ממון
 בעלים הוא ומשום הכי
 הבכור נוטל פי שנים: רועה
 באפר. וברשותו קיימא מיבעי•: הא קמ״ל. דלא משום האי טעם שקיל דברשותי׳ קיימא דמוחכרת ומושכרת לא קיימא ברשותי׳

ת ומושכרת לא חסרי בה יתמי מזוני דחוכר ושוכר יהבי להם מזוני משום הכי בכור נוטל בהן פי שנים:  אלא אמרינן מוחכי

ת בנימין אחיו בן אמו א<אמר מרגלית א ו 1 

י אתה מבקש לאבדה ממנ תה בידי ו בה הי  טו
א בר חנינא זו יוכבד מ יאמר ר׳ ח  הכי 3
ת שנאמר מו רתה בדרך ולידתה בין החו  שהו
דתה תה ללוי במצרים לי ר ילדה או ש א 2 

 במצרים ואין הורתה במצרים בעא מיניה ר׳
הי כאשר י ו ב 3 אל בר נחמני כתי  חלבו מר׳ שמו
ת יוסף וגו׳ מאי שנא כי אתיליד  ילדה רחל א
 יוסף אמר ליה ראה יעקב אבינו שאין זרעו
 של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף
ה בית יעקב אש ובית יוסף י ה ו  שנאמר 4
כם י ו  להבה ובית עשו לקש וגו׳ איתיביה 5
 דוד מהנשף ועד הערב למחרתם אמר ליה
ב  דאקריך נביאי לא אקריך כתובי דכתי
ה ה עדנ ש נ מ בלכתו אל צקלג נפלו עליו מ 6 

 ויוזבד וידיעאל ומיכאל ויוזבד ואליהוא וצלתי
ב רב יוםף  ראשי האלפים אשר למנשה מתי
ן הלכו להר שעיר ם מן בני שמעו ה מ ו 7 

ת ופלטיה ונעריה ורפיה ו א ש מ מ  אנשים ח
ת שארית  ועזיאל בני ישעי בראשם ויכו א
ד היום הזה ה לעמלק וישבו שם ע ט ל פ  ה
שה אתי  אמר רבה בר שילא ישעי מבני מנ
ה חפר וישעי תנו רבנן ש נ י מ בנ ו ב גי 8  דכתי

 ה״נ אי אמר הבכור או תחלקו או
 אטול פי שנים בשבח הרשות בידו
 והא דלא נקט חכרוה ושכרוה היתומין
 משוס דהשתא אשמעינן חידוש טפי
 דאע״ג שהיתה תכורה ושכורה בחיי
 האב לא תשבינן להפרה ראוי וימול
א במכירי כהונה כ  פי שנים: ה
 (ולרה) עסקינן. בכל דוכתא עביד
 מטרי כהונה מוחזק בפרק כל הגט
ף ל.) המלוה מעות את הכהן ! ל י ט י ג ) 

 והלוי והיינו טעמא שזהו מתנה מועטת
 ואסור לחזור בו ואפי׳ בדברי׳ בעלמא
 ואע״פ שאס רצה יכול לחזור בו מכל
 מקום כל כמה דלא הדר הוי כמוחזק
 ודוקא דאשתחיט בחיי אבוהון הא
 לאו הכי לא כיון דמת מי יזכה:
ר מתנות שלא הורמו כמי ב ס ק  ו
 שהורמו דמו. תימה דבסמוך
 מוקי לה כרבי ובסוף פ״ב דקידושין
) אית ליהי» דלאו כמי ח. ף נ ל ) 
 שהורמו דמי ר״ל דתנא דהכא לא
 סבר ליה כרבי אלא בהא דככור
 שקיל פי שנים בשבח אי נמי דוקא
 במתנות דתרומת מעשר אית ליה
 לרבי דלאו כמי שהורמו דמי אבל
 מתנות דהכא דזרוע ולחיים שהן
 ניכרות אית ליה כמי שהורמו דמיין:

ר נוטל פי שנים בזרוע ובלחיים אף ו כ ב ה א ,  י
ח להן י נ ה תת אביהן כיצד 2  ובקיבה ובמוקדשין ובשבח ששבחו נכסים לאחר מי
ה רועה באפר וילדה ת י ה חכרת ומושכרת ביד אחרים או ש  אביהן פרה מו
 בכור נוטל פי שנים אבל בנו בתים ונטעו כרמים אין בכור נוטל פי שנים האי
טא ואי דלא אתי  הזרוע והלחיים והקיבה היכי דמי אי דאתי לידי אבוהון פשי
נה א במכירי כהו כ ה ן הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ג ואי ( א ה  לידי אבוהון ראוי הו
ימתנות שלא הורמו כמי שהורמו ׳ ט בחיי דאבוהון וקסבר י דאשתחי  עסקינן ו
 דמו מוקדשין לאו דידיה נינהו בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר
ה מעל בה׳ לרבות קדשים קלים שהן ממון ל ע מ ו א 9 י  ממון בעלים הוא ״דתנ
חכרת ומושכרת ביד  בעלים דברי רבי יוםי הגלילי הניח להן אביהן פרה מו
א ת ש תה רועה באפר וילדה בכור נוטל בה פי שנים ה  אחרים או שהי
חכרת ומושכרת דלאו ברשותא דמרה דידהו קיימא אמרת שקיל רועה  מו
ע לן דמוחכרת ומושכרת דומיא דרועה מ ש א קא מ  באפר מיבעיא ה
ה רועה באפר שבחא דממילא קא אתי ולא קא חסרי בה מזונא  באפר מ

 אף
 אתו לידיה בטבלייהו דמתנות שלא
ח] מלמד שהמתנות דינן להוציאן בדיינין אי אתו לידיה בטבלייהו כדמסרש ם י י ר ב ל  הורמו כמי שהורמו דמיין כדנפקא לן התם מוזה יהיה משפט הכהניס [
 התם וה״נ כיון דאשתחיט בחיי אכוהון והן מכירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו אע״פ שעדיין לא הופרשו הרי הם כאילו באו לידו שאלו אוהביו
 גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין בתוך הבהמה ודמי כמי שהוחזק בהן בחייו דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין וימול בהן בכור פי
 שנים והשתא ליכא למיפרך פשיטא דהשתא אשמועינן טובא דאע״פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין: מוקדשין לאו דידיה ניגהו. כגון חטאות
] קדשים המיוחדים א ה ר ק י ק כ] קדשי ה׳ [ ר א פ ר ק כ י ״ ו מ  ואשמות מחיים קדשי ה׳ נינהו רש בהן מעילה כל זמן שלא נשחטו אבל שלמים אין בהן מעילה כדדרשינן נ
] ואפילו אס נשחטו א ם כ י ר ב ל ! ו  לשם יצאו קדשים קלים שאין מיוחדים לשם ומיהו אינם ממונו דמיקדש מיהא קדשי ולא קרינא בהו בכל אשר ימצא ל
ף נב:1 המקדש בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת דמשלחן גבוה קא ל  שיכול לאכלן אינם שלו כדתנן בפ״ב דקדושין נ
 זכו. ומשני בקדשים קלים ומחיים דהוי ממונו לרבי יוסי הגלילי ומיהו לאחר שחיטה לא כדאמרינן בפרק ראשון דב״ק נדף יב:] ט אמר ר׳ יוסי
 הגלילי מחיים אבל לאחר שחיטה דכי קא זכו משלחן גבוה קא זכו לא אמר: דאמר ממון כעלים הם. לכל דבר אף לקדש את
 האשה: ומעלה מעל בהי. וכחש בעמיתו בפקדון וגו׳ וכחש בה ונשבע על שקר וחזר והודה והביא את אשמו: לרבות קדשים
 קלים. להחחייב עליהם אשם גזילות אס כפר בהן ונשבע והודה כשאר גזל ממון שהרי ממונו הן שהבשר והעור שלו ואין לגבוה
 כהן אלא אימורים ולכהן חזה ושוק. ובה׳ ובעמיתו קדריש דהיינו שלמים שהאימוריס לשם והבשר לבעלים. והך מעילה דהכא אינו
) איש איש כי תשטה אשתו ומעלה כו ר ה ב ל מ ב ) וימעל בה׳ אלהיו וכן בסוטה הוא אומר ( ב ט ׳ ׳ ה ל  אלא לשון שינוי וכן הוא אומר (
ה יא1 דהא מעילה ממש ליכא בשלמים כדפרישית דממעיט להו בתורת כהניס מדכתיב קדשי ה׳ כנהנה מן ההקדש ש ר א פ ר ק י  מעל בתורת כהניס [
 גבי מעילה: דלאו ברשותיה. דאב קיימא: רועה באפר. דהוי מוחזק מיבעיא: מה רועה באפר שבתא דממילא. מעשב השדה:

 אף
 ההקדשות והנשנע עליהם והודה אינו מניא אשם של שמעת הפקדון, דוכחש נעמיתו כתינ, הני איתרנו
 קרינא נהי לפי שהן ממונו !קדושי! ננ•! שאס הפקיד נהמת שלמים אצל חנרו וכפר נה ונשנע והודה,

 שהן ממיני של חנירי יקרינן ניה נהי יכחש, נעמיחו וכחש !ביק •
 זבחים קיד בכורות נג תמורה ח ! דקרינא ניה נהי ינעמיחי, דכחינ ימעלה מעל נהי יכחש נעמיתי

ן בעלים. דקרינא ניה וכחש נעמיחי ו מ . שהן מ  ישלם, ושלמים יש נהס לה׳ ובעמיחי !:בכורות נגי

 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ ס״ג מהל׳  ט

 נחליח הלכה ג שמג
 עשי! צי טיש״ע ח׳׳מ סימן

 רעח סעיף ה:
 מה ב מיי׳ שס הלנה נ יעי׳
 נהשגוח ינמ׳׳מ טיש״ע

 שס סעיף ד:
 מו ג מיי׳ שם הל׳ ג טוש׳׳ע

 שם סעיף ה:
 מז ד מיי׳ פ״ה מהל׳

 אישוח הלנה י:

 תורה אור השלם
א את ר  1 ויש א עיניו ף
 בנןמין אחיו בן אמו ויאמר
כם הקטן אשר  הזה אחי
י ויאמר ם אל ת ך מ  א

ם ןתנף בני:  אלהי
 בראשית מג כט
א ת בנןמין אחי יוסף ל א  ו
ח אחיו כי ח יעקב א ל  ש

ר פן יקראנו אסון: מ  א
 כראשית מב ד
ם יוכבד ר מ ת ע ש  2 ושם א
ה ת ת לוי אשר ןלךה א  ב
י במערים ותלד  ללו
ת אהרן ואת ם א ר מ ע  ל

את מרןם אחתם:  נישה ו
 במדבר כו נט
 3 ויהי כאשר ןלךה ךחל
ל ת יוסף ויאמר יעקב א  א
ל ה א כ ל א  לבן שלחני ו

 מקומי ולארעי:
 בראשית ל כה
ש ובית  4 והןה בית יעקב א
ה ובית עשו לקש ב ה  יוסף ל
ם ולא  ודלקו בהם ואכלו
 יהיה שריד לבית עשו כי יי
 דבר: עובדיה א יח
 5 .־יבם דוד מהנשף ועד
לא נמלט ם ו ת ר ח מ  הערב ל
ם ארבע ם איש כי א ה  מ
ת איש נער אשר ךבבו ו א  מ

ם וןנםו: ל הגמלי  ע
 שמואל א ל יז
ל עיקלג נפלו  6 בלכתו א
 עליו ממנשה עדנה ויוץבד
 וידיעאל ומיכאל ויחבד
 ואליהוא ועלתי ראשי

ם אשר למנשה:  האלפי
 דברי הימים א יב כא
 7 ומהם מן בני שמעון
ר שעיר אנשים ה ו ל כ  הל
ת ופלטיה ו א ש מ מ  ח
 ונע—ה ורפיה ועזיאל בני
ת  ישעי בראשם: ויכו א
ק ל מ ע ה ל ט ל פ ת ה  שארי

 וישבו שם עד היום הזה:
 דברי הימים א ד מב-מג
ה ךאשי בית אבותם ל א  8 ו
 ועפר וישעי ואליאל
 ועזריאל ־ירמיה והח־ויה
 ויחדיאל אנשים גבורי חיל
 אנשי שמות ראשים לבית

 אבותם:
 דברי הימים א ה כד
מעלה א ו ט ח  9 נפש בי ת
ל בין וכחש בעמיתו ע  מ
מח ןד או  בפקדון או בתשו
ת עמיתו:  בגזל או עשק א

 ויקרא ה כא

 מוסף רש״י
 זו יוכבד. שהשלימה מנינן
. י נ  ננניסמן לעיר !סוסה י
. ננניסתן לעיר ת ו מ ו ח  בין ה
 ובראשית מו טו:. אשר
 ילדה. קרא יתירא הוא דהא
 כנר נחינ נח לוי !:לעיל
ל ט ו ר נ ו  קנ... ואין הבכ
. נננסיס ק ז ח ו מ ב י כ  בראו
 שלא היה אניהן מוחזק נשעת
 מיתחו, אנל ראדין היי ליטול
 לו נירושה דפלי להן לאחר
 זמן, אין הנניר ניטל פי שנים
ה ל ע מ  בהן !בכורות נא:!. ו
. ונחש בעמיחי, ל בהי ע  מ
 גני שביעת הפקדין נתיב
ם ת קדשי  !ב-ק יב::. לרבו
ם. להתחיינ עליהם קרנן  קלי

 שנועה, אע״ג דאין נשנעין על
 להי מנה׳, יבחש נעמיתו נמי
 משלם קרן יחימש יאשם יב־ק



 עין משפט
 נר מצוה

 מח א מ״״ פ״ג מהל׳
 גחלוח הלכה ל שמג
 עשין צו טוש״ע ח״מ סי׳

 רעח סעיף ו:
 מט ב טוש׳׳ע שס ס״י:
 נ ג מיי׳ שס הלי ח ופי׳׳נ
 מהל׳ ש כניס הל׳ נ סמג
 שס טוש׳׳ע מ״מ סי׳ קעל

:  סעיף נ
א ד ה מיי׳ פ״ג מהל׳  נ
 נחלות הלכה ל סמג
 עשין צו טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 רעח שעיף ו:

 רבינו גרשום
 מני. ברייתא זו דקתני הניח
 להם אביהם פרה וכו• דנוטל
 פי שנים: ר׳ היא דתנן אין
 הבכור נוטל פי שנים בשבח
 ששבחו נכסים לאחר מיתת
 אביהן. אפי• שבחו מאליהם
 רכל אשר ימצא לו בעינן:
 רבי אומר הכבוי נוטל פי
 שנים בשבח ששבחו נכסים
 לאחר מיתת אביהן. הואיל
 דשבחא ממילא קא אתי
 והכי נמי קתני ברייתא:
 ירשו שטר חוב. שהיה
 אחד חייב לאביהן: בכור
 נוטל פי שנים. משום
 דמלוה בשטר קלא אית ליה
 ומשום דמוחזקין בשטר
 כמאן דגביא דמי: והואיל
 דנוטל פי שנים בשטר
 חוב. פורע נמי פי שנים
 בחוב שמתחייב אביו בשטר
 (כולו). ואם אמד כוי: מאי
 טעמא דרבנן. תייק דרכי:
 עד דמטיא לידיה. דנותן לא
 מצי יהיב ליה לאחריני. אף
 חלק בכורה עד דמטיא לידא
 דאבא לא מצי שקיל פי
 שנים: מקיש חלק בכורתו
 לחלק פשוט מה חלק פשוט
 אע״ג דלא מטא לידיה.
 דאבא אלא ראוי לו אפיי
 הכי שקיל דפשוט נוטל
 בראוי כבמוחזק. אף חלק
 בכורה נמי שקיל בשבחא
 דממילא אע״ג דלא מטי
 לידיה: ורבנן נמי הכתיב פי
 שנים. אמאי לא דרשי כרבי.
 ההוא דיהבינן ליה לבכור פי
 שנים: אחד מצרא. במקום
 אחד נוחלין לו חלק בכורתו
 סמוך לחלק פשוט שיהו
 ניכרים שהב־ חלקים במקום
 אחד: דיקלא ואלים. שהיי
 קטן כשמת ושוב נתגדל.
 והכי נמי ארעא ומסקה
 שירטון. שנזדבלה מאליה
 שהדוח הפריח שם זבל
 משדות אחרות או הקשין
 שהיו שם בלו ונעשו זבל:
 כולי עלמא לא פליגי.
 דשקיל משום דכל אשר
 ימצא לו קרינן ביה: כי
 פליגי בחפירי והוי שובלי.
 שהניח להם אביהם חזיז
 ונתגדלו עד שנעשו שבלים.
 והכי נמי שלפופי והוו
 תמרי. שהנית להן אביהן
 תמרים מפריחין במקצתן
 ונעשים גדולים: דמר סבר.
 רבי שבחא ממילא אתי
 וכל אשר ימצא לו קרינן
 ביה: ומר סבר אשתני.
 מכמות שהניח להם אביהם

 ולא שקיל:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכד.
ף מוחכרת ומושכרת דלא חסרי כה מזוני. וא״מ אלחנא אבל  א
 בנו כפיס ליפלוג וליתני כלידה כמוחכרח ומושכרת גופה
 בל״א ללא חסרי מזוני אבל חסרי מזוני אין הככור נוטל פי שנים
 רש לומר להוה אמינא כמותכרת ומושכרת גופה לחסרי בה מזוני
 רוקא אין הבכור נוטל פי שנים
 משוס להד ראר גמור לאין השבח
 על גוף הפרה אבל בנו בתיס ונטעו
 כרמים שהשבח על גוף הקרקע
 אימא שאין זה ראר רטול פי שנים קא
ם אמר איני נוטל א  משמע לן: ו
 ואיני נותן רשאי. אומר ר״י דנפקא
 מינה אם היתומין קטנים ליכול
 לומר הככור איני נוטל פי שנים
 רשאר הקרקע לפני היתומין ולא
 יטול מהן לאין נזקקין לנכסי יתומין
 אלא אס כן רכית אוכלת בהן ולקמן
 מסיק מלתת לו שיכול למתול לו
 ככורתו משום לעליין לא אתיא
 ליליה ואפילו בלא קנין כלמשמע
 לקמן ש לאמר לרתר בכל הנכסים
 למלאתיל בהא אתיל בהא אבל תלק
 פשיטות לא יוכל למחול ולסלק עצמו
 באמירה בעלמא אס לא על ילי
 קנין ורבינו תם מפרש לאס אמר
 כשיצא עליו שטר חוב על הבכור
 עצמו ולא על האחין איני נוטל
 ואיני נותן רשאי ומפשיל בעל חוכ
 ואין לו על היתומין כלום ללאו בעל
 לכריס לילהו הוא ולא הוי לומיא
 לרישא לאיירי ליצא על כולן שטר חוב:

 מספקא

לא קא א דממי ח ב חכרת ומושכרת ש  אף מו
יא א דתנ  אתי דלא חםרי בה מזוני מני ר׳ הי
אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו <א  א

י אומר ב ר ( תת אביהן נ  נכסים לאחר מי
ח ב ש  אומר אני בכור נוטל פי שנים ב
ת אביהן אבל לא ת י ו נכסים לאחר מ  ששבח
ת ת י חו יתומים לאחר מ  בשבח שהשבי
 אביהן ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים
א עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים צ י  ב

י  ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי מא
ת לו פי שנים ת ל הו דרבנן אמר קרא 1 י  טעמי
א ד דמטי ה ע נ ת ה מ ה קרייה רחמנא מ נ ת מ  ״

א לידיה ד דמטי  לידיה אף חלק בכורה ע
 ורבי אומר אמר קרא פי שנים מקיש חלק
ט אע״ג ו ש ה חלק פ ט מ  בכורה לחלק פשו
א לידיה אף חלק בכורה אע״ג דלא ט  דלא מ
ב פי שנים א לידיה ורבנן נמי הכתי ט  מ
ד מצרא ורבי נמי ח ׳ א א ליה י ב ת י מ ל א ג ו  הה
ם אמר איני נוטל א א ש ת לו ההו ת ב ל  הכתי
א ואלים ל ק י ד ד ( א ה  ואיני נותן רשאי א״ר פפ
 ארעא ואסיק שירטון דכ״ע לא פליגי דשקיל
 כי פליגי בחפורה והוה שובלי שלופפי והוו
: י אישתנ לא ומר םבר ה א דממי ח ב  תמרי דמ״ם ש

ה ש ה כדברי חכמים ע ש ה כדברי רבי ע ש  אמר רבה בר חנא אמר ר׳ חייא ע
 מםפמא

 אן* מוחכרת ומושכרת בשבחא דממילא. קמיירי לאין מעלין לה
 היתומים מזונות. ואם תאמר ליתני רועה באפר ואנא ילענא להוא
 הדין למותכרת ומושכרת היכא ללא מתסרי מזוני ול״ל למיתני
 מוחכרת ומושכרת כלל דאיצטריך תו רועה כאפר ללמד עליהם

 דבדלא חסרי מזונות מיירי איצטריך
 סל״א כל מותכרת ומושכרת לא
 שכתא לממילא הוא אלא ע״י כני
 אלם שחורשין בה ועובלין בה ולא
 לישקול בה בכור פי שנים קמ״ל
 לטון להיתומין עצמן אין חורשין בהן
 ואין טורתין בהן אלא אתרים שבחא
 לממילא חשכינן לה היכא לאין
 מעלין לה מזונות: הט גרסינן מני
 רבי היא. ולא גרסינן ומני ללא
 קמהלר אמירוצא דלעיל כלל אלא
 מילתא באפי נפשה היא לקבעי
 גמרא: מני. הך ברייתא לקתני
 לנוטל בכור בשבח ששבתו נכסים
 ממילא לאתר מיתה אביהן רבי היא:
 בשבח ששבחו. ממילא אבל
 כשהשביחו יורשין הכל מוליס ראינו
 נוטל פי שנים: ירשו שטר חוב. היינו
 מלוה בשטר ככור נוטל פי שנים
 לטון למוחזק בשטר ועל פי
 השטר גובין את המלוה הרי הוא
 כאילו השטר השביח רהיינו נכסים
 ששבחו ממילא. ומיהו אליכא לרכנן
 אינו נוטל פי שנים ומסקנא למילתיה
 לרבי היא והט מוכח לקמן בשמעתין
 ןע״ב]. 8ולוקא מלוה בשטר אבל מלוה על
 פה ואפי׳ כעלים טון לליכא שטרא
 ומצי למטען פרעתיה לך להמלוה
 את חכירו כעלים אין צריך לפרעו
 בערים נלקמן קע.1 אפי׳ רבי מולה ללא

 שקיל פי שנים להא אין מוחזקין מחוכ זה כלל לנימא הנכסים שבחו מעצמן: יצא עליהן שטר חוב. שתייב אביהם לאתרים. מילתא באנפי נפשה היא
 ולכרי הכל ואפי׳ בלא ירשו שטר חוב מיירי: בכור נותן פי שנים. ט היט לנוטל סי שנים שאותן נכסים נשתעבלו כולן למלוה: ואם אמר איני
 נוטל. פי שנים מכל ירושת אבי שהריני מוחל חלק בכורה ואטול חלק כפשוט ולפיכך לא אשלם למלוה סי שנים אלא כנגל מה שאני נוטל
 רשאי וכשתובעו זה המלוה ללין אין בית לין יכולין לטפו לפרוע אלא כנגל תלק פשיטותו. ונפקא מינה שצריך זה המלוה לתבוע
 את אחיו של זה לדין ואס אין יכול לכופם מפסיד או אם הלכו למדינת הים אין מורידין לבע״ח בקרקע על לשמעו ב״ר טענת
 האחין דמה ידעינן איזה טענה יש להן דשמא יטענו פרענו או שטר פרוע הוא דסלקא דעתך (א) טון דבכור הוא זכי ליה רתמנא
 סי שנים ואינו יכול לומר איני ססך שיהיו שלי דכעל כרחו הרי הן שלו דמשעה שמת אביו ירש פי שנים עד שיפקירס או עד שימכרם
 או יתנם לאחרים וצריך להגכות לזה המלוה כנגד פי שנים קא משמע לן דבעל כרחו לא זט ליה רחמנא דכתב לתת לו כעין מתנה
 אס ירצה לקבלה ואס ימחה שלא לקבל אין מזטן לו לאדם בעל כרחו דלא קרייה רתמנא ירושה אלא מתנה אכל מתלק פשיטותו
 אינו יכול לומר כן שהד יורש הוא בעל כרחו. ויש מפרשין ואס אמר איני נוטל בשטר חוב שיש לאבי על אחרים פי שנים וגס איני
 נותן בשטר חוב היוצא עליו פי שנים רשאי ושיבוש גמור הוא שהרי השטר היוצא על אביהן אינו דינו לגבוח משטר שיש לאביהן על אחרים
 דמטלטלי דיתמי לא משחעבדי לבעל חוב אלא ממקרקעי הוא דקגבי הלכך אע״ג שמתל תלק בכורה מן השטרות של אביו טון דבקרקעות הוא
 נוטל פי שנים חייב להחזיר למלוה פי שנים: מאי עעמייהו דרבנן. דאפי׳ בשבחא דממילא לא שקיל חלק ככורה: עד דמטיא לידיה. דגותן
 ואינו יכול ליחנה לאחרים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם: מקיש חלק בכורה לחלק פשוט. דפי שנים היינו שני חלקים חלק פשוט וחלק
 ככורה והזטרס כתיכה אתת דהוה מצי למכתכ חלק אחד על אחיו: מה חלק פשוע אע״ג דלא מעא לידיה. דכל ראוי שבעולם הכן יורש
 מאביו דהא לא איקריא ירושה מתנה דנימא אינו נוטל חלק פשוט אלא במוחזק אף חלק בכורה נמי. ומיהו ראוי גמור כגון שהשביחו יתומים לא
 שקיל סי שנים דלהט אהני בכל אשר ימצא לו [לברים כא]: אחד מצרא. שני חלקים יטול במקום אחד כחלק פשוט שהוא חלק אחד ונוטל במקום אחד.
 ונפקא מינה דכל מקום שנפל לו הגורל לחלק פשוט יטול שם בלא גורל חלק בכורה ואס הן שני אתין ושלש שדות לא יפילו שלשה
 גורלות שנים לבכור ואחד לפשוט שהרי אס יפול חלק הפשוט בשדה האמצעי לא יזכה בו דאס כן נמצא נוטל הבכור בשני מקומות
 אלא שני גורלות יפילו רטילום על שני שדות התיצונות ואיזה שיעלה לככור יקח ויטול גס האמצעי שאצלו עמו. ורכי איכא למימר
 דהך סברא נמי דתד מצרא נפקא ליה מהיקשא: שאם אמר איני נוטל כוי. ורבנן נמי תרתי שמעת מינה מדכתיב לתת שמעינן
 דמתנה קרייה רחמנא ואינו יכול ליתן עד דאתיא לידיה דנותן ומדכתיב לו שמעינן דלא זכה בה בכור עד שתבא לידו שאס אמר איני נוטל
 רשאי: שאם אמר איני נוטל ואיני גוחן. האי איני נותן לאו דוקא נקט ליה הכא דהא מקרא לא ילסינן ליה אלא מסברא דטון דאין נוטל
 ודאי לא יתן וה״פ ההוא שאס אמר איני נוטל לפי שאיני רוצה ליתן רשאי ואורחא דמילתא נקט שאין אדס רגיל לומר איני נוטל אלא מפני
 שצריך להמזיר מה שהוא נוטל לאתרים דמה לו ולצרה ליטול כדי ליתן: דיקלא. קטן הניח להן אביהן: ואלים. שנתענה אחרי כן. וכן הנית להן
 ארעא ואסקא אתרי כן שירטון וזבל ונתייפחה ככך: דכ״ע. רבי ורבנן: דשקיל. דעדיין שמו עליו: בחפורה. שחת הניח להן ונעשו אתרי
 כן שוכלי וכן שלופפי דקלים שהפריחו פירות ונעשו אתרי כן תמרים בט האי גוונא (0 שבתא דממילא פליגי: ומר סבר. רבנן: אישתני.
 העשב להיות חטין והפרתיס להיות תמרים דהר דכר אחר ושם אחר: עשה. הדיין כדברי רבי: עשה. ולא נאמר טעה בדבר משנה חוזר:

 מספקא

 מסורת הש״ס

 א) [תוסס׳ נכורוח פ״ו],
 ב) [עיין תוס׳ כתוגות צג.
 נל׳׳ה רגי וכוי], ג) [גמרות
 ננ:], י) [צעילינ:], ה) [לקמן

 קלה:],

 תורה אור השלם
ת הבכר בן השנואה  1 כי א
ל כ ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
 אשר ימזנא לו כי הוא
ת אנו לו משפט  ראשי
 הבכרה: דברים כא יז

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה •דשו כוי
 ודוקא םלוה כשטר. עי׳
 לקמן לף קמה ע׳׳נ תוס׳
 ל״ה ואין [הנמר]

 ונמהרש׳׳א שם:

 הגהות הב״ה
 (א) ישב״ם ל׳יה ואס אמר
 וכו׳ לסלקא לעתן אמיגא
 כיון: (נ) ד״ה נחפורה וכוי
 נכי האי נוונא פליני כצ״ל
 ותינוח שנחא לממילא נמחק:
) תום׳ ל״ה ואס ונו׳ לקמן. » 

 נ״נ נלף קכו ע׳׳נ:

 מוסף רש !״י
ו נכסים ח ב ש ח ש ב ש  ב
הם. להר ר מיתת אבי ח א  ל
 ליה ראר ואין הבכור נוטל
 הנכורה נראד, לכתיב נכל
ד ח א .  אשר ימצא לו 1ב-מ ק•.
. שני תלקין שהננור א ר צ  מ
 נוטל, אחל משוס נכורה ואחל
 משוס פשיטוח, יהנינן ליה
 אחל מצרא זו אצל זו, שהרי
 שניהן חלקו הן והרי הן כחלק

. ו נ  אחל ולעיל י



 מםורת הש״ם

 א) [עירונין מו: פסחים מ.

 כתובות כא. נא.], ב) נייק מג.
 לקמן קעה:,>) [לבריס נוז],
 י) אשור לעשות כצ׳׳ל,
 ה) [יבמות פב:1, 0 [סנהדרין

 פי.], 1) ר״מ,

 תורה אור השלם
אה ו ר בן השנ כ ב ת ה  1 כי א
ל כ ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
א  אשר ימצא לו כי הו
ת אנו לו משפט  ראשי
 הבכרה: דברים כא יז

 גליון הש״ם
א בכל אש־ ימצא לו ר מ  ג
 פרט. עי׳ לקמן דף קכו ע״ב
 תוס׳ די׳ה והלכחא: שם אייל
 אב״ לדנה. כעין זה יומא דף
 מי ע״א פשתים דף צג ע״ב
 מי״ק דף נ ע״ב ועירובין

: |  מט:

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ אמר רבא (אסור
 לעשות וכוי עשרו תא״מ ונ״נ
 גירסת רשנ״ס וחוס׳ היא
א כרבי ת כ ל  אמר רנא ה
 יאס עשה עשר: (ג) שם
 נהרדעי לטעמייהי דאמר רב
ע אין לו ק ר ן גבו ק מ ח  נ
ו ורבה ת יש ל ו ע  גבו מ
ת אין לו ו ע  אמר גבו מ
ו כצ״ל: ע יש ל ק ר  גבו ק
ם ד׳׳ה אבל לא וכו׳  (ג) ־שבי

: ו ה ו ל ה  דקשקיל מעוח ש

 מוםף רש״י
. ת י ב ח ה כדבי מ כ ל  ה
. ו רי לא מחבי  במקום יחיד, ו
 במקום רבים :פסחים כז ו.
. גבו ע יש לו ק ר  גבו ק
 יורשי[ קרקע נמלוה שהלוה
 אניהס, יש לו לבכור פי
 שנים, דהיה ליה כמוחזק,
 דהאי קרקע אשתעבד ליה
 לאנוהון >ב״ק in.! דכמאן
 דמשעבד בחיי אבוהון דמי,
 וקרינא ביה בכל אשר ימצא
ת ו ע  לו ולקחו קעה ׳!. גבו מ
. סי שנים, דלאי  אין לו
 הני מעות הניח אביהן והד
ן מ ח  ראר >ב-ק מג.:. ורב נ
. ת יש לו ו ע ד גבו מ מ  א
 דכמוחזק דמי. שהרי מעוח
 הלוה אביהם ימעות נטלי
 !שם: ודמי טפי לאשר ימצא
ע ק ר . גבו ק  לו !לקמן קע״!
. דקרקע לא הניח  אין לו
.  אביהם והד ראוי (ב־ק מג:

 סכר: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
) הלכה כרבי מחבירו אי : ו  מספקא ליה. הא לאמרי׳ בעירוכין >לף מ
 אמרי׳ לוקא מחבירו כשחולק יחיל עליו אבל לא ממכיריו לבכל מקום
 הלכה כחביריו והכא חביריו פליגי עליה: ואפילו ממכיריו. בכל מקום
 וה״ה להך: אסור לעשות כדברי רכי. אסור ללון כן לקעבר אלא תטה
 משפט*) להא אס עשה אינו עשוי כלמפ׳
 לקמיה. קסבר הלכה כרבי מחבירו ולא
 מחביריו. והאי רקאמר אסור לעשות
 כן ולא קאמר אין הלכה כרבי היינו
 משוס לאמר לעיל כי האי לישנא עשה
 כלברי רבי עשה אמר איהו נמי אסור
 לעשות: אמר רבא י)(הלכהא) כרבי
 כוי. אהא הלכתא לא סמכינן אלא
 אהלכתא לרב פפא להוא בתרא לקמן
: מטין איתמר. ! : ה נ ף ק ל  בשמעתין (
 כך נאמר בבית המלרש מטין את הלין
 אחר לברי חכמים ללון כן לכתתלה
 ומיהו אי עבל כרבי עבד ולא מהררינן
 עוכלא והכי מפרשינן לכל מטין
 איתמר שבגמרא והט אמרי׳ בהליא
: בשאר > : ד  במס׳ [כתובות] >לף פ
 ספרי דבי רב. ספרא לבי רב היינו
 תורת כהניס ברייתא של ספר ויקרא.
 שאר ספרי דבי רב קרי למדרש של
 ספר במדבר מוישלחו מן המחנה עד
 סוף הספר אלה הדברי׳ כו׳ ומטלחא
 דהיינו מדרש אלה שמות מהחדש הזה
 לכס עד סוף הספר כולהו אקרי
 שאר ספרי דבי רב. והיינו דאמרינן
) סתם מתני׳ . ו ף פ ן ל י ר ל ה נ ס  בעלמא (
 רבי מאיר סתם ספרא רבי יהודה
 סתם ספרי רבי שמעון סתם ׳)סדר
 עולם ר׳ יוסי י) סתם תוספתא רבי
 נחמיה וכולן אליבא דר׳ עקיבא: פרט
 לשכח ששבחו. ממילא: שהשביחו.
 כגון בנו בחיס ונטעו כרמים או חסרו
 מזוני או מעות בהוצאת נכסים
 להשביחן: אין הבכור נוטל פי שנים
 במלוה. אפי׳ במלוה בשטר: אליבא
 דמאן. כלומר כמאן סבירא ליה
 שהוצרך לומר כן: שבחא. דממילא
 כגון חפורה והוי שובלי שמוחזק קצת
 באותן הנכסים: מלוה. דאינו מוחזק
 כלל במעות אלא בשטר דהוה ניירא
 בעלמא מיבעיא: לעולם אליבא דרבנן.
 והך דקתני ירשו שטר חוב רבי היא:
 במלוה. של עובד כוכבים: אבל לא
 ברבית. אע׳׳פ שכתוב בשטר ומלוה
 כמאן דגביא דמיא הואיל ונקיט
 שטרא אבל רבית אע״ג דנקיט שטר
 וכבר עבר הזמן משמת אביו לא
 דאין לך ראוי כזה דבר שלא היה שלו
 מעולם אבל מעות מלוה דקשקיל מעות «) הלוהו ונמצא השטר מוחזק
 בידו במקום מעותיו והרי הוא כמו משכון ובזה הכל מודים דמלוה
 שהניח משכון עליה שקיל פי שנים דבעל חוב קונה משכון וכן פסק ר״ת:
 הא דשלחו מתם פליגא אהך דרב יהודה אמר שמואל דלעיל ותרוייהו
 אליבא דרבנן מר משוי ליה מוחזק טון דנקיט שטרא ומר לא חייש
 לשטרא דניירא בעלמא הוא. ר״מ דהא דשלחו מחם במלוה של עובד
 כוכבים כדקתני אבל לא ברבית והך דרב יהודה אמר שמואל במלוה של
 ישראל ולא סליגי והכל הוא כידס דאדרכה איפכא מסתכרא דבמלוה
 של ישראל הוי מותזק טפי ממלוה של עובדי כוכבים אשר פיהם דבר
 שוא: נהרדעי לטעמייהו. אמימר כרב נחמן סבירא ליה דתרריהו
) אנא מנהרדעא אנא יסבירא ׳ לא. ל ל י ע ל  הוו מנהרדעא כדאמר אמימר (
 לי כוי. דתרוייהו סבירא להו דמעות שאדם חייב לחבירו הוי מוחזק

ת ולא י ב ח ה כרבי מ כ ל ה (  מספקא ליה אי א
ה כרבי מחבירו ואפילו כ ל  מחביריו או ה
ת  מחביריו אמר רב נחמן אמר רב אםור לעשו
 כדברי רבי קא םבר הלכה כרבי מחבירו
 ולא מחביריו ורב נחמן דידיה אמר מותר
ת כדברי רבי קא םבר הלבה כרבי  לעשו
 מחבירו ואפילו מחביריו אמר רבא >א< אםור
ה עשוי קא סבר ש ת כדברי רבי ואם ע  לעשו
 מטין איתמר תני רב נחמן בשאר םפרי דבי
ל אשר ימצא לו פרט לשבח כ ב 1  רב 8
תת אביהן אבל חו יורשין לאחר מי  שהשבי
תת אביהן  שבח ששבחו נכסים לאחר מי
א בשאר מ  שקיל ומני רבי היא תני רמי בר ח
 ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט
תת אביהן  לשבח ששבחו נכםים לאחר מי
חו יורשין לאחר  וכל שכן שבח שהשבי
ת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא אמר ת י  מ
ן בכור נוטל פי אי אל א  רב יהודה אמר שמו
א ת ש ה למאן אילימא לרבנן ה  שנים במלו
ה ברשותיה אמרי רבנן לא תי א דאי ח ב  ש
א א אלא לרבי ואלא ה ה מבעי  שקיל מלו
יא ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים  דתנ
ה בין ברבית מני לא רבי ולא  בין במלו
ך ת ע  רבנן לעולם לרבנן ואצטריך סלקא ד
ה כיון דנקיט שטרא כמאן דגביא  אמינא מלו
ם בכור נוטל ת ע לן שלחו מ מ ש א מ ק  דמיא ב
 פי שנים במלוה אבל לא ברבית למאן
א ראיתיה ח ב א ש ת ש  אילימא לרבנן ה
ה  ברשותיה אמרי רבנן דלא שקיל מלו
א אלא לרבי ולרבי ברבית לא והתניא  מבעי
ה  רבי אומר בכור נוטל פי שנים בין במלו
 בין ברבית לעולם רבנן היא ומלוה כמאן
א בר רב לרבינא ח  דגביא דמיא אמר ליה רב א
 איקלע אמימר לאתרין ודריש בכור נוטל פי
 שנים במלוה אבל לא ברבית א״ל נהרדעי
ר (0 רבה גבו קרקע יש לו מ א ד ( יהו נ  לטעמי
ת יש ו ע ת אין לו ורב נחמן אמר גבו מ ו  גבו מע
ר ליה אביי לרבה מ א  לו גבו קרקע אין לו 8
 לדידך קשיא לרב נחמן קשיא לדידך קשיא

 מאי

א ליה אי הלכה כרבי מחבירו ולא מחכיריו או אפילו ק פ ם  מ
 מחכיריו. תימה דבכולי גמרא אומר דאין הלכה כרבי
 מחביריו והכא מספקא ליה ותו דרב נחמן דידיה אמר אפי׳ מחביריו
 וקיי״ל כרב נחמן בדיני והא קיימא לן דאין הלכה כרבי מחביריו

 ומפרש ר״ת דדוקא הכא מספקא ליה
 אבל כעלמא לא וכן לרב נחמן אכל
 קצת קשה דקאמר רב נחמן מומר
 לעשות כדברי רבי וכיון דסבירא ליה
 הכא שהלכה כרבי מתביריו אמאי
 קאמר מותר תייכ לעשות הוה ליה
 למימר ותו דקאמר קסבר רבא מטין
 איתמר כלומר מטין הדבר לעשות
 כרבנן לכתחלה וככל הגמרא לא
 קאמר מטין אלא על אותו שפסק
 הלכה כמותו כדאמרי׳ בהכותב(נתונות
ף פד:) גבי הלכה כר״ע מחבירו מר  ל
 סכר הלכה איתמר ומר סבר מטין
 איתמר והכא לא הוזכרה הלכה אלא
 על רבי ולא על רבנן ונראה לר״י דהכי
 מספקא ליה אי הלכה כרבי מחבירו

 ולא מחביריו שפסקו כך בהדיא:
ן הבכור נוטל פי שנים כמלוה.  אי
 כרבנן מוקי לה ובמלוה בשטר
 מה שפירש הקונטרס לעיל גכי ירשו
 שטר חוב בכור נוטל סי שניס שהשטר
 הר הגוף ומלוה הוי שבח אין נראה
 דא״כ אמאי אמרי רבנן דאין הבכור
 נוטל פי שנים דטון שיחלקו שטרות
 ויטול בשטרות סי שנים שהן הגוף
 יטול גס השבח שיכא אח״כ שהיא
 המלוה דהא סשיטא דאחר שיחלקו
 כל השבח שיבוא מחלקו שהוא שלו:
י לטעמי-הו. לפירוש ן ח ר ה  נ
 ר״ת דבסמוך דפי׳
 דרב נחמן אליבא דנפשיה אית ליה
 בין גבו קרקע בין גבו מעוח יש לו
 אתי שפיר הא דקאמר הכא נהרדעי
 לטעמייהו דאמימר נמי סתמא
 קאמר דנוטל פי שנים במלוה בין
 גבו קרקע בין גבו מעות אבל לפ״ה
 דמפרש בסמוך דרב נחמן אליבא
 דנפשיה אית ליה בין גבו קרקע בין
 גכו מעות אין לו לא יתכן הא דאמר

 נהרדעי לטעמייהו:
 גבו מעות יש לו. פי׳ הקונטרס
 משוס דמעות יהיב ומעות
 שקיל ואין נראה דבפרק שור שנגח
) דפריך אמאי . ג ף מ  ד׳ וה׳ >3״ק ל
 דאוקי רבה ורב נחמן הא דאין בעל
 יורש י) [נזקי] אשתו לר״ע היינו דוקא
 בגרושה ולוקמה לרכה כגון שגבו מעות

 ולרב נחמן כגון שגבו קרקע דהוה ליה ראוי למה ליה למינקט קרקע
 דגכו מעות נמי הד ראוי דהא דאמר הכא גבו מעות יש לו והר מוחזק
 היינו משוס דמעות יהיב מעות שקיל אבל התס גבי נזק דלא יהיב
 מעות מודי רב נחמן דגבו מעות נמי הד ראוי ואין לפרש דהט פריך
 ולוקמה לרבה בגבו מעוח ולרב נחמן אף בגבו קרקע דהא לרבה נמי
 הוה מצי למינקט בין בגבו קרקע בין בגבו מעות דהכי אית ליה בפ׳
) אלא משוס דלרב נחמן לא מצי למינקט אלא : ה ע ף ק ן ל מ ק ל  גט פשוט (
 חדא דהיינו בגבו קרקע נקט נמי לרבה חדא אלא נראה דטעמא דרב
 נחמן דאמר גבו מעוח יש לו משוס דדרך בע״ח לפרוע בחובם מעוח
 ולא קרקע והוי מוחזק בגבו מעות משוס דסמיכי עלייהו אבל קרקע
 שאין דרך קרקע ליתן בחוכס לא סמכי עלה ולא הד מוחזק:

 לטעמייהו

 עין משפט
 נר מצוה

ב א ב מיי׳ פ״ג מהל׳  נ

 נתלות הלכה ה סמג
 עשי! צו טוש״ע ח״מ סי׳

 רעח סעיף ז:

 רבינו גרשום
 אלמא קםבר מטין אתסר.
 ולא דרשי׳ לה בפרקא
 ולכתחלה לא עבדינן
 כוותיה. אבל אי עבד לא
 מהדרינן: בשאר ספרי דרב.
 זו מכילתא וספרי הלא
 קרי ספרי דבי רב אלא
 תורת כהנים לחוד: ומני.
 [רבי] דהכי אמר לעיל:
 אמר רב יהודה אמר שמואל
 אין הבכור נוטל פי שנים
 במלוה. שאם חייב אדם
 לאביהן מלוה אין הבכור
 נוטל פי שנים משום דלא
 קרינן ביה בכל אשר ימצא
 לו: מלוה. דלא אתא לידיה
 מיבעיא. אלא אליבא דרבי
 דהאי מלוה לא אתא לידיה
 דאבוה: אלא הא דתניא.
 לעיל ירשו כוי: לא לעולם
 רבנן. ודקא קשיא לך השתא
 שבחא דממילא אתי אמור
 רבנן כוי. אפיי הכי אצטריך
 למימר דאינו נוטל דםד״א
 מלוה כיון דנקיט שטרא
 בידיה כמאן דגביא דמי
 ונוטל פי שנים קמ״ל דאפי׳
 הכי אינו נוטל: שלחו מתם.
p ישראל לבבל: בכור א  מ
 נוטל פי שנים במלוה.
 דכמאן דגביא דמיא: אבל
 לא ברבית. שחייב לו עובד
 כוכבים משום דלא אתא
 לידיה: מלוה מבעיא. דהוא
 הדין דלא שקיל: אלא
 אליבא דרבי. נוטל במלוה
 פי שנים משום דמטא לידיה
 דאבוה אבל לא ברבית דלא
 אתא לידיה דאבוה: לעולם
 אליבא דרבנן. ומשום הבי
 שקיל פי שני׳ [דמלו•] כמאן
 דגביא דמ־א: אמר ליה
 נהרדעי לטעמייהו. דאמימר
 ורב נחמן נהרדעי הוו:
 דאמר רב נחמן גבו קרקע.
 בחוב של אביהן אין לו
 לבכור פי שנים משום דהאי
 קרקע לא שבק אבוהון
 גבייהו אלא מעות של מלוה
 זו היא ברשות אביהם ושבק
 אבוהון גבייהו ומשום הכי
 בכור נוטל פי שנים במלוה
 והיינו ןטעמא) נהרדעי
 לטעמייהו: רבה אמר גבו
 קרקע יש לו. משום
 דאחריות קרקע יש לו שכן
 כתוב בשטר דאי לא יהיב
 להו מעות טרפי מקרקע:
 אבל גבו מעות אין לו.
 משום דלאו הני מעות שבק
 אבוהון גביהון משום הכי
 אינו גובה: אמר ליי אביי
 לרבה לדידך. דאמרת גבו
 קרקע יש לו גבו מעות
 אין לו קשיא. ולרב נתמן בר
 פלוגתך קשיא: לדידך

 בהן: גבו קרקע. בחוב מלוה אביהן אין לו לבכור פי שנים דמעות הלוהו ולא קרקע אבל גבו מעות יש לו שהרי מעות הלוהו ובמעות
 חשבינן ליה מוחזק אליבא דשלחו מתם והיינו כאמימר דדרש בכור נוטל סי שנים במלוה דהיינו מעות ורב נחמן לפרושי אתא האי
 לשלמו ממם בכור נוטל פי שנים במלוה. ול״נ דהאי דאמרי׳ נהרדעי לטעמייהו לא בא למעט דברי רבה דאמר גבו קרקע יש לו דהא
 אמימר סתמא דרש ככור נוטל פי שנים במלוה לא שנא קרקע ולא שנא מעות אלא למעוטי מדרב יהודה אמר שמואל אתא דאמר
 לעיל אליבא דרבנן דאין הבכור נוטל פי שנים במלוה ואמימר סכירא ליה כדשלחו מתם וכרב נחמן ורבה דסבירא להו
 כדשלחו מתם: גבו קרקע. מבעל חוב יש לו לבכור פי שנים דהאי קרקע אשתעבד לאבוהון בחייו וכמי שהיה לו במשכון דמי וחשבינן
 ליה מוחזק ליטול הבכור סי שנים: גבו מעות אין לו. דמלוה להוצאה ניתנה והני מעות אחריני נינהו וכאילו לא הוחזק בס אביהן:

 מ״ש



 עין משפט
 נר מצוה

 נג א מיי׳ פי׳יא מהלי מלוה

 ולוה הלכה ט סמג עשין
 צד טוש״ע ח״מ סימ! קו

 סעיף א:

 רבעו גרשום
 קשיא כוי: ועוד. היכי מצית
 אמרת דקרקע יש לו: הא מר
 הוא דאמרת. בהאי מעשה
 דסבתא הלקמן מיסתכר
 טעמא דבני מערבא. דשלחו
 מתם וקבעו הלכי כותיה
 דרב ענן דאמר לירתאי ולא
 לידתי ירתאי ובעל לא ירית
 משום דשכיבא איתתיה
 בחיי סבתא ואין הבעל נוטל
 בראוי כבמוחזק. ומשום
 הכי אמר רבא לקמן
 מיםתבר טעמייהו דבני
 מערבא דאי קדמא סבתא
 בחייה וזבנא זבינה זביני
 אלמא דלא מוחזק הוא
 ביד הבעל כל זמן דלא
 אתא לידיה הכי נמי להיכא
 דגבו קרקע בחוב אביהן
 אמאי נוטל בכור פי שנים
 והא אע״ג דאית להו שטר
 וכמאן דגבוי ההוא חוב
 דמי אפי• הכי אינה מוחזקת
 האי קרקע בידיה דאבוהון
 כלום ההא אי בעי בעל
 חוב מצי לזבוני לאחריני
 ולמיתן להו קרקע אחריתי.
 אי נמי מצי מסלק להו
 בזוזי ולא בקרקע והוה
 ליה הא קרקע ראוי ולא
 מוחזק ואין הבכור נוטל
 פי שנים בראוי כבמוחזק
 ואמאי אמרת להיכא דגבו
 קרקע יש לו פי שנים:
 ולרב נחמן קשיא מאי שנא
 כר ועוד. קשיא אחריתי
 אמאי אינו נוטל בקרקע:
 האמ׳ רב נחמן אמר רבה
 בר אבוה יתומין שגבו
 קרקע בחובת אביהן. שהיה
 אחה חייב לאביהן: בעל
 חוב. שהיה אביהן חייב
 לו: חוזר וגובה אוחה
 מהן. מן היתומים ןכמו]
 דאי שביק להון אבוהון
 קרקע דמוחוקת בידם רגבי
 ליה בעל חוב של אביהן
 ה״נ אע״ג דלא שבקה לה
 אבוהון גבייהו אלא ראויה
 להו א) מיחייב אבוהון אפי׳
 הכי גבי ליה מינייהו הלא
 מצי למיטען ליה מטלטלי
 דהיינו שטר שבק אבונא
 גבן ומטלטלי לבעל חוב לא
 משחעבדי אלא כיון דגבו
 קרקע דמי כמאן דמותזקת
 בחיי אבוהון א ״כ הכא נמי
 בכור אמאי גבו קרקע אין
 לו פי שנים הא כמוחזק
 דמיא. השתא קשיא דרב
 נחמן אדרב נחמן: אמר
 ליה לא לדידי קשיא ולא
 לרב נחמן קשיא. במילתין
 קיימינן והאי דאמינא לעיל
 גבו קרקע יש לו גבו מעות
 אין לו ורב נחמן נמי דאמר
 גבו קרקע אין לו גבו מעות
 יש לו אין טעמא דבני
 מערבא מפרשיי דשלחו
 מתם בכור נוטל פי שנים
 במלוה לדידי הכי שמיעא
 לי דסבירא להו גבו קרקע
 יש לו ורב נחמן שמיעה ליה
 דםבירא להו לבני מערבא
 דגבו מעות יש לו ולן לא
 סבירא לן כוותיהו דליהוי
 לבכור פי שנים במלוה
 לא בקרקע ולא במעות:
 מאי מעשה דסבתא. דההוא
 שכיב מרע דאמר להו

 א) אולי צ״ל ראיה להי
 מנע״ח דאנוהון

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סכה.

ת שבק ו ע ת דלא דלאו הני מ ו ע  מאי שנא מ
א קרקע שבק  אבוהון קרקע נמי לאו ה
א דאמרת) ת הו <(הא א  אבוהון ועוד >* א
א ת ב א דבני מערבא דאי קדים ם מ ע  מםתבר ט
 וזבנא זבינה זביני לרב נחמן קשיא מאי שנא
א קרקע שבק אבוהון  קרקע דלא דלאו ה
ת שבק אבוהון ועוד ו ע ת נמי לאו הני מ ו ע  מ
א ב<אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה  ה
ם שגבו קרקע בחובת אביהן בעל מי תו י  א

 חוב חוזר וגובה מהן אמר ליה לא לדידי
א מ ע  קשיא ולא לרב נחמן קשיא ט
 דבני מערבא קאמרינן ולן לא סבירא
 דאמר להו

 נכסי

ו רבני מערבא קאמרי׳ ולא םבירא לן. פ״ה לבין רב ה י י מ ע ט  ל
 נחמן ובין רבה סברי תרריהו אליבא מפשייהו דבין
 גבו קרקע ובין גבו מעוח אין לו והא לקאמר רב נחמן דבע״ח חוזר
 וגובה אותה מהן היינו כלתרצה י)(רבה) משוס לר׳ נתן ולפירושו הא
 דפסיק לעיל רב נחמן כרבי היינו לוקא
 בשבח ולא במלוה וקשה ללרב נחמן
 עיקר התירוץ למשני לליליה חסר מן
 הספר ללא משני מילי מההוא ריתומין
 שגבו בתובת אביהן ועול לבסרק שור
 שנגח ל׳ וה׳(ב״ק לף מג.) ה״ל למיפרך
 ולוקמה בין לרבה בין לרב נחמן בין
 גבו מעות בין גבו קרקע ומיהו זה י״ל
 שהיה צריך להאריך ללא לברו רבה
 ורב נחמן בהליא בין גבו קרקע בין
 גבו מעות אין לו יי) לבפרק גט פשוט
 (לקמן לף קעה:) מוכח מההוא לסבר

 רבה שעכולא לאו לאורייתא קאמר
 דסבר רבה אליבא לנפשיה לבין גבו
 קרקע בין גבו מעות אין לו להט מקשה
 בקוצר ובפשיטות ממה שלברו בהליא
 רבה ורב נחמן ור״ת מפרש לטעמא
 רבני מערבא קאמרי׳ ולא סבירא לן הט אלא ללילי׳ בין גבו קרקע בין
 גכו מעוח אין לו כלאמר גבי האי סבחא לאפי׳ גבו קרקע אין לו כ״ש
 גבו מעות וכן מוכיח 3פ׳ גט פשוט ללרבה בין גבו קרקע בין גבו מעוח
 אין לו טון לשעבולא לאו לאורייתא והא לאמר גבו קרקע יש לו אליבא
 לבני מערבא לאמרי הבכור נוטל סי שגיס במלוה ומסתבר ליה טפי
 לאוקמי בקרקע ולא במעות והא לאמרי בני מערבא גבי סבתא להוי
 ראוי אע״ג להוי קרקע היינו משוס שהבעל לא היה מוחזק מעולם ולא
 היה לו ולאשתו שוס חוב מעולם על הסבתא שישתעבל לו הקרקע ולכך
 הד ראר אבל גבי מלוה הר מוחזק אפי׳ לא יוכל לטרוף אס מכר כגון
 אם שטר חוב הד שלא באחריות מ״מ היכא ללא מכר הד מוחזק טון
 שהיה משועבל לו בחובו והא לקאמר רבה טעמא משוס לאי קלמה
 סבתא וזבנא זבינה זביני לאו אליבא לבני מערבא (0 לללילהו לא
 תלה בהט כלפרישי׳ אלא טעמא לנפשיה קאמר לללילי׳ אפי׳ במלוה
 הוי ראוי משום לאי זבין הד זביני ועוי״ל ללרבה אפי׳ אי זבין לא הד
 זביניה זביני הד ראוי וגבי האי סבתא לוקא צריך להאי טעמא משוס
 לסבר רבה כל האומר אמריך כאומר מעכשיו רמי והד כאילו הוא
 מוחזק מעיקרא אלא משוס לאי קלמה וזבנא להד זבינה זביני הוא
 להוי ראר אבל בני מערבא לית להו כלאמר מעכשיו למי מטעם
 לזבינה זביני לא הד חשוכ ראוי כלאמר גבי מלוה אלא סברי ללאו
 כאומר מעכשיו למי ולא הוחזק בו מעולם ורב נחמן סבר בין גבו
 קרקע כין גכו מעות יש לו כמו שהכיא אכיי מההוא ליתומין שגכו
 קרקע בתובת אביהן וללברי אביי קא״ל רבה ולא לפי מה שתרצה
 רבא משום דר׳ נתן דלרב נחמן אליבא לנפשיה וראי סבר לאפי׳ גבו
 קרקע יש לו והא דקאמר גבו קרקע אין לו היינו אליבא דבני מערבא
 דאמרי גבי סבתא דקרקע הד ראר וא״ת ומנא ליה לרב נחמן דלבני
 מערבא גבו קרקע אץ לו דלמא בני מערבא סבירא להו נמי גבו
 קרקע יש לו כרב נתמן וגבי סבתא היינו טעמא דלא נשתעבד לבעל
 הקרקע ולא הוחזק בו מעולם ד״ל דסבירא ליה לרב נחמן דמפלגי בני
 מערבא בין גבו קרקע לגכו מעות מדלא קאמר הככור נוטל פי שנים
 במלוה בין גבו קרקע בין גבו מעות מסתברא ליה לרב נחמן דטפי הד
 מומזק במעות מבקרקע וא״ת בסרק שור שנגח ד׳ והי(כ׳׳ק לף מג.) ט
 פריך ולוקמה לרבה בגבו מעות ולר״נ בגבו קרקע ומשני ה״מ לבני
 מערכא וכי קאמרי איגהו בגרושה כרבי דחשיב מלוה מוחזק לכך
 אוקמה בגרושה והשתא לפר״ת לרבנן נמי צריך לאוקומי בגרושה
 לר״נ דאית ליה בין גבו קרקע בין גבו מעות יש לו ד״ל דנקט כרבי
 משום רבה דלדידיה דסבר בין גגו קרקע בין גבו מעות אין לו א״צ
 לאוקמי בגרושה אלא לרבי והוה מצי לרבה לאוקמה בלא גרושה וכרבנן
 ׳)[וכן לפ״ה הוה מצי בין רבה ובין ר״נ לאוקומי בלא גרושה וכרבנן] אלא
 דניחא ליה לישבה אפי׳ לרבי ור׳ יעקב דאורליינ״ש תירץ לפירוש
 הקונט׳ לא הוה מצי לאוקמי כרבנן דרבה ור״נ אליבא דר״ל דאמר
 לא אמר ר״ע דלא ירית לה כעל אלא בכופר שאינו משתלם אלא
 לאחר מיתה אבל שאר נזקין ירית לה בעל ואליכא דידיה איצטריכו
 ליה לשנדי האי דקתני הכה אשה דצאו ילדיה דלא יריח בעל בגרושה
 כו׳ ולא מצי לאוקמי כרבנן ובלא גרושה דא״כ שום נזקין לא ירית
 בעל דהא בין גבו קרקע בין לא גבו אין לו ור״ל קאמר

 דשאר נזקין ירית והיינו ע״כ כרבי:
 לירתי

 מתם לקמן הלכתא כרב ענן כו׳ וכדמפרש רבה מסתבר טעמייהו
 דה״ל ראוי לגמרי ולא אשתעבד לא לבעל ולא לאשתו הני
 י קדים סבתא וזבנא זבינה זביני אבל נכסי דלוה טון דמשתעבדי

א א דההו ת ב  לן מאי ס

 ודאי אין לו:
 נכסאי

 מ״ש מעות דלא. שקיל כהו בכור פי שנים ודאי היינו טעמא דידך משום
 דלאו הני מעות כו׳: לאו הא קרקע שבק אבוהון. דאי הוה בעי לוה
 הוה מסלק ליה בזוזי: ועוד האמר [מר]. רבה דאמר בעובדא דההיא
 סבתא דהדא לה בת בן בנה הנשואה לבעל וראדה הויא ההיא בת ליורשה

 ומתה ההיא כח ואח״כ מתה הסבתא
 ואתא בעל וקא תבע ירושת הזקנה
 כאילו אשתו קיימת ושלתו מתם דהיינו
 בני מערבא שאין הכעל נוטל משום
 דהוו הנהו קרקעות ראדן לאשתו אס
 תמות הזקנה בחייה והרי מתה היא
 בחיי הזקנה ואין הבעל נוטל בראוי
 כבמוחזק ואמר רבה מסתבר טעמא
 דמי מערבא דאין הכעל יורש דהוה
 ליה ראוי ולא מוחזק לבת שכל זמן
 שהזקנה בחיים אין לבת בהן כלום
 שהרי אס מכרה הזקנה הנכסים בחיי
 הבת מטרחה קיימח כן אלו נכסי
 הלוה אע״פ שראדס הן לגבות המלוה
 חובו מהן טון שלא הגיעו לידי המלוה
 מחיים ראדן הן דהא אי הוה בעי לוה
 הוה זבין להון ומסלק ליה למלוה בזוזי

 או כקרקע אחרת חוץ מזו הלכך הא קרקע הוה ליה ראד ואין הבכור
 נוטל כראד פי שניס: ועוד. קשיא אתרת לרכ נממן דחשיכ מעות
 מוחזקות טפי מקרקעות הא איפכא הוה ליה למימר משוס דקרקע של
 זה הד מוחזק טפי למלוה דהא הוא דאמר משום רבה בר אבוה יתומים
 בני מלוה שגבו קרקע מן הלוה בחובת אביהן בע״ח של אביהן שנתחייב
 לו אביהן מעות מוזר וגובה אותה מהן ואס לא היה מוחזק ביד אביהן
 כחיים איך יכול בע״ת לגבותו והלא אילו קנו היתומים אחר מיתת אביהן
 קרקע מי יכול לגבותו והלא משנה שלמה שנינו בבכורות (לף נכ.) שאין
 האשה נוטלת כתובתה כראוי וכע״ח כיוצא כו ומטלטלי דיתמי לא
 משתעכדי לכע״חג) כן כתוכ כפי׳ רבינו חננאל: לעטמייהו רבני מטרבא
 אמרי׳ ולן לא סבירא לן. ושינדא הוא דקמשני רבה אנא ורכ נתמן לא
 סבירא לן דכני מערכא דשלחו מתם כלל אלא כרב יהודה אמר שמואל
 דאמר [קכל:] אליבא דרבנן אין הבכור נוטל סי שנים במלוה וכדססקי׳ נמי
 הלכתא לקמן נע״כ] לא שנא גבו מעות לא שנא גבו קרקע אין הבכור נוטל
 פי שנים. ואפי׳ לרב נחמן דאמר יתומים שגבו קרקע בתוב אביהן כע״ת
 חוזר וגובה אותה מהן אפ״ה מודה דלגבי בכורה לא חשיב קרקע הלוה
 מוחזק למלוה ולא שקיל בה ככור פי שנים כדפסקינן הלכתא לקמן 1ע״ב]
 והכא היינו טעמא דרכ נחמן כדמפרש בפסחים בפ׳ כל שעה [לא.] דאיחמר
 נשם לש בע״ח אביי אמר למפרע הוא גובה רכא אמר מכאן ולהבא הוא גובה
 דלא חשיב מוחזק אלא משעת גכייה ואילך וכדמפרש הפס טעמא דרבא
 טון דאילו הוה ליה זוזי הוה מסלק ליה זוזי אשתכת דהשתא הוא דקא
 קני ומותבינן לרבא מהא דאמר רב נממן אמר רבה בר אבוה יתומין
 שגכו קרקע ט׳ אי אמרת בשלמא למפרע הוא גובה אמטו להט חוזר
 וגובה אותה מהן דכמאן דגבי ליה מחיים דאבוהון דמי אלא אי אמרת
 מכאן ולהבא הוא גובה לא יהא אלא כזגין יתמי ואילו קנו יתמי נכסי
 מי משתעכדי לכע״ת ומשני שאני התם דאמר להו כע״ח דאכוהון כי היט
 דמשעכד ליה ההוא לוה לאכוכון ה״נ משעבד לדידי מדר׳ נתן כו׳ וההוא
 שינויא דסמכא הוא דהא רבא דהלכתא כוותיה לגביה דאביי הוא משני
 להא דרכ נחמן הכי הלכך אפי׳ ר״נ לא חשיכ לקרקע של לוה מותזק
 למלוה על שתבא לילו משוס לאי הוה בעי הוה מזבין ליה עד השתא
 למכאן ולהכא הוא גוכה והלכך מאי לא״ר נחמן גבו קרקע אין לו גבו
 מעות יש לו לטעמייהו לבני מערבא קאמר לאמרי אליבא לרכנן לנוטל
 במלוה סי שנים לחשבינן לה מותזקת למלוה ואתא רב נממן למימר ללילי
 לא שנא גכו קרקע לא שנא גכו מעוח אין לו לק״ו הוא כלאמרן לעיל נקכל:]
 שבחא לממילא אמרי רבנן ללא שקיל מלוה מיבעי אלא ללילהו כקרקע
 מודו לי מיהא דלא שקיל דהאי ארעא לא שבק להו אבוהון כלאמרינן
 לקמן נע׳׳ב] שלחו מתס הלכתא כרב ענן כדפריש רבה טעמייהו דאי קדיס
 סבתא כר דמהתס שמעי׳ דלא חשבי בני מערבא לקרקע של לוה
 מוחזק למלוה והלכך האי שלחו מתם דלעיל [קכל:] מיבעי לן לאוקמי במעות
 ולא בקרקע דלא תקשי דמי מערבא אכני מערכא ומשוס הכי אמר
 רב נחמן גבו קרקע אין לו גבו מעות יש לו ומיהו לא סבירא ליה אלא
 בין קרקע בין מעות אין לו כדסרישי׳. ורבה נמי לטעמייהו דבני מערבא
 קאמר לדידי ל״ש מעות לא שנא קרקע אין לו כדרב יהודה אמר שמואל
 דהא לא היה אבוהון מותזק לא בהאי קרקע ולא בהאי מעות מיהא בני
 מערכא כיון דחשיבי לי׳ מומזק במלוה ויטול כה הככור פי שנים איכא
 למימר דבגכו קרקע הוא דקאמרי דיש לו דדמי מוחזק טפי
 ממעות דהא אשתעבד ליה מיהא בחייו אבל הני מעות לא
 אישתעכדו ליה כלל ובגבו מעות מודו לי דאין לו והאי דשלמו
 דבני מערכא כו׳ התם ודאי כדין הוה דלא ירית כעל

 נכסי דזקנה כלל שהרי לא לוותה מן הבת ומן בעלה כלום וא

 מםורת הש״ם

 א) הא אמר מר כצ״ל רש״ל,
 נ) פסחים לא. (נ׳׳ק מג.ו

 כחונופ צנ. קי., ג) [פסחים
 לא.], ד) נצ״ל רנא], ה) רש״ל,

 הגהות הב״ח
ר הוא א מ  (א) נטי ועוד ה
ד מיסחנר: (ג) תום׳ מ א  ד
 ד׳יה לטעמייהו וכו׳ אין לו
א דנפרק גט פשיט: ל  א
 (ג) באיר דנני מערנא

ר דלדידהו לא וכו׳ דאי מ א  ק
 זני[ הד זכיניה וכיני:

 מוםף רש״י
ר ת ב. של אניהס, ח ל חו ע  ב
. כאילי ם ה בה. אוחה, מ ו ג  ו
 נפלה להס ממש נירישה

 למלוה ואי זכין לא זכיני דכול לטרוף מן הלקותות הרי הן כמומזקין בידו ושקיל בהו בכור פי שנים אבל גבו מעות



 מסורת הש״ס

 6) [לעיל קיג. נ״ר, מנ:],
 ב) [לעיל קכג: יש״כ], ג) [לעיל

 קמו.], ד) 1נ״נ פ״ח ה״ג],
 ס) [נמלנר כז],

 הגהות הב״ח
 (א) -שב״ם ל״ה אמר רג
ון שנתנה  הינא וכר דכי
ת ליורשה והרי וכתה: ב  ל
 (נ) ד״ה אייר פפא וכו׳

א כ״ע מודו ה ב  ללא ירית ד
דאי  וכו׳ לאין הנעל נוטל דו
 הנעל כצ׳׳ל ותינת אלא נמחק:
 («) תוס׳ ל־׳ה אמר רנ שפא
ר ח כא יורש א  וכו׳ לטון דלי
 אלא הוא זוכה ננכשיס וכי׳
ל נמתני׳ ע  ולהט לא חשינ ב
לא ח ו ב ש  וכי׳ לאין ניטלין ל

 נראר כנמוחזק:

 מוסף רש״י
. י ל בראו ט ו ל נ ע ב  ואין ה
 אין הנעל יורש את אשתו
 נראר לנוא לאחר מיתתה,
. לה מחיים >ב״ק ק ז ח ו מ ב  כ
 מי < ירושה שהיא מזמזקמ
 כנר קולס מיתתה, כגון שמת
 אניה יאחר כך מתה היא
ר ו כ ב . ואין ה ! ג י  :לעיל ק
. ק ז ח ו מ ב י כ ל בראו ט ו  נ
 ננכסיס שלא היה אניה ן
 מיחזק נשעח מיחחו, אנל
 לאדין היי ליפיל לו נירישה
 רפלי להן לאחר זמן, אין
 הנכיר ניטל פי שניס נהן

 ננכורות נא:;.

 הכה: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 נכסאי לסבתא. לזקנתי אני נותן כל נכסי אם אביו או אס אמו:
 ובתרה לירתאי. אחר מות זקנתי לא יירשו יורשין שלה כגון כנה או
 כתה או אכיה או אתיה אלא יורשין שלי כגון כני או כתי או אתי הקרוב
 קרוכ קולס: הויא ליה. לההוא גכרא חרא כרתא: שכיבא. ההיא
 ברתא: בחיי במלה ובחיי סבתא.
 ואח״כ שכיבא סבתא ואתא בעלה
 וקתבע לפי שבשעת צוואת המת היתה
 בתו קיימת וכמי שאמר נכסיי לסבתא
 ובתרה לבתי להיינו ירתי והיה רוצה
 לירש זכות אשתו: א״ר הונא. האי
 ובתרה לירתאי רקאמר ההוא גברא
 לירתאי ולירתי ירתאי קאמר (א) טון
 שנתנה ליורשה והרי זכתה בהן הבת
 שהיתה יורשת שלה כלמפרש טעמא
 לקמן לכל האומר אתריך כאומר
 מעכשיו למי וטון חכתה בהן מחייס
 הרי הכעל יורש את אשתו להיינו
 ירתי ירתאי והכי מפרש לה לקמיה
 ומיהו השתא לא ירעינן אכתי טעמא
 לרכ הונא אלא שרואין אנו שזיכה את
 הבעל יטעמא לא ילעינן על למפרש
 ליה לקמיה: ורב מנן אמר לירתאי
 ולא לירחי ירחאי. וה״ק ובתרה לירתאי
 לאותן יורשין שיהיו לי בעולם בשעת
 שממות הזקנה אני נותן את נכסיי
 כגון אם היתה כמו קיימת או אתיו או
 אביו רכל אלו אני קורא כהן ירתאי
 אבל לא בן במו כלמוכת לקמיה
 להיינו ירתי ירתאי שמכת בתו הוא
 כא לירש אותו ולא לכעלה לאיהו נמי ירתי ירתאי דירתאי לוקא
 קאמר אותן הכאיס מכחי ולא לירתי ירתאי הבאין מכח כחי והלכך
 היכא לליכא ירתאי אחר מות הזקנה אלא ירתי ירתאי נשארו הנכסים
 כיל יורשי הזקנה ללומה לאומר נכסי לך ואחריך לפלוני שאם מת
 אותו שני יירשו יורשי ראשון כלתנינן לקמן כפירקין >לף קלו:) ואס מת
 שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון: דבעל לא יריח. הכא
 לראר הוא: אט״ג דהוה ליה ברא לברתא. להוה ליה ירתי ירתאי
 קאמר רב ענן לההוא כרא לא ירית כלקא לייק לישנא לירתאי משמע
 ולא ירתי ירתאי: ולא היא דאילו הוה ליה ברא ודאי יריח. הואיל והוא
 ראוי לירש את זה הנותן שהרי הבת וכל יוצאי יריכה במקום שאין בן
 קולמין לכל יורשי האיש>) לירתאי קרינא ביה הואיל והוא קולם לכל
 יורשיו ואע״פ שבא מכח כתו ומעיקרא ט אמר לירתאי לירתאי שיהא
 לי במות הזקנה קאמר ובן בתו יורש אותו וקורס לאביו ולאחיו
 ולאחותו ואע״פ שהן קרוין ירתאי והבן ההוא קרוי ירתי ירתאי אפילו
 הכי קולס לליורשיו הראוין ליורשו מן התורה רגיל לקרות ירתאי
 וטעמא לבעל לא ירית לא משום להר ירתי ירתאי לאילו היה ראוי
 לירש נחלה זו מן התורה ירתאי הוה קרינא ביה אלא משוס לאינו ראוי
 ליורשה להוה ליה האי ממון ראוי לאשה ולא מוחזק שעליין לא נפל
 בירה ובעל אינו נוטל בראוי אבל אי איכא בן לחזי למירתה ולאי ירית

 נכסי לסבתא ובחרה לירתאי הויא ליה ברתא
א ת ב ה נםיבא שכיבא בחיי בעלה ובחיי ס  דהו
ע ב א בעל קא ת ת א א ת ב  בתר דשכיבא ס
נא לירתי ואפי׳ לירתי ירתי ורב  אמר רב הו
ם ת  ענן אמר לירתי ולא לירתי ירתי שלחו מ
׳ ת כ ל ה ה א י מ ע ט א כוותיה דרב ענן ולאו מ ת כ ל  ה
ה י מ ע ט  כוותיה דרב ענן דבעל לא ירית ולאו מ
ה לי׳ ברא ו ה  דאילו רב ענן סבר אע״ג ד
ה ליה א היא דאילו הו ל ו  לברתיה לא ירית ב
א מ ע  ברא לברתיה ודאי ירית ובעל היינו ט
ן הבעל ואי ( ה ליה ראוי א ם דהו ו ש מ  דלא ירית ג
 נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר
 בעל נוטל בראוי כבמוחזק א״ר אלעזר דבר
מר פתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האו  זה נ
א ר ב ת ס ו דמי אמר רבה מ  אחריך כאומר מעכשי
א וזבנא ת ב א דבני מערבא דאי קדים ס מ ע  ט
ל ע ב א יאין ה ת כ ל  זבינה זביני אמר רב פפא ה
ר נוטל ן הבכו י א ו ה ,  נוטל בראוי כבמוחזק נ
ר נוטל פי שנים  בראוי כבמוחזק י ואין הבכו
ת ו ע  במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מ

 ומלוה

י ולא לירתי ירתי. וא״ת הא לאמר בפירקין לקמן >לף קלו:) ת ר י  ל
 נכסיי לך ואחריך לפלוני ואחרי אמריך לפלוני מת ראשון
 קנה שני ואס מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי הראשון ולרב
 ענן רהכא דאמר ולא לירתי ירתי אמאי נקט התם אחרי אמריך לפלוני

 הא אפי׳ לא היה שלישי אלא אמר
 נכסיי לך ואתריך לפלוני ותו לא מת
 שני כחיי ראשון יחזרו ליורשי ראשון
 וי״ל לאשמועינן לאס מת שני בחיי
ר רב מ  ראשון לא יהא לשלישי: א
 &&א הלכתא דאין הבעל נוטל בראוי.
 אבל שבח נוטל כדפירש הקונטרס
 לטון «< ראינו יורש אלא הוא זוכה
 בנכסים מיל וברשותו בא השבח ולהט
 לא חשיב במתניתין בפ׳ יש בכור
 (כנורות לף נב. ושם ל״ה ולא) גבי

 הנהו לאין גוטלין בראוי כבמוחזק
 משוס לבעל יש לו שבח והוא הלין
 נמי ללא שקיל בעל במלות אשתו אפי׳
 במה שלותה אשמו מנכסי מלוג להא
 נזק נמי הד כנכסי מלוג כלמוכמ
 מתניתין למציאת האשה (כתובות לף
 סה:< ואפי׳ הט משמע כפרק שור
 שנגח ל׳ וה׳ (ב׳׳ק לף מג:) ללא ירית
 בעל רלרכי לוקא הוצרך לאוקומי
 בגרושה ללא חשיב מלוה ראוי בבכור
 והוא הלין לגבי בעל והאי לשביק
 בעל לאיירי בה ונקט בכור שאינו
 נוטל פי שנים במלוה היינו משוס
 ללגבי בכור איפליגו אמוראי בשמעתין

 אכל הוא הרין כעל כלפרישי׳ וליכא לאקשדי ראמאי לא עריב ותני להו
 בהלי הללי דאין הבעל ובכור נוטלין בראוי כבמומזק ונוטלין במלוה משוס
 ללגבי בכור משנה שלימה היא כככורות (לף נא:) לאין נוטל בראד אבל
 כעל לאין נוטל בראד לא אשכמ לא משנה ולא ברייתא אלא מימרא לא״ר
 אבהו ומטו בה משמיה לרכי יהושע כן קרתה לעיל כסירקין(לף קיג.):
ן הבכור נוטל פי שנים במלוה. וכל שכן בשבח והא ללא נקט שגת  ואי
 משוס למשבח לא הוה שמעינן רמלוה הוה ראוי להא איכא למאן
 לאמר לאפי׳ לרכנן הוי מלוה מוחזק לכמאן לגביא למיא ולהט נקט
 רב פפא מלוה לאין הבכור נוטל פי שנים לשמעינן מינה כל שכן שבח
 ואע״ג ללגכי כעל וככור חשבינן מלוה ראר לגבי כתובח אשה חשיבא
 מוחזקת וגובה אשה כתובתה ממלוה אע״פ שאינה נוטלת לא מן השכח
 ולא מן הראר כלתנן גגכורוח (לף נב. ושס< אפי׳ הט גכיא ממלוה
 כלתנן כהכוחג (כתובות פל.) מי שמח והניח אשה וכע״ח רורשין והיה
 לו פקלץ או מלוה ביל אתרים רכי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רכי
 עקיבא אומר ינתנו ליורשין שכולן צריטן שבועה ואין היורשין צריטן
 שבועה אלמא אפילו לרבי עקיבא אי לא צריכה שבועה היתה גובה
 אבל לפי שצריכה שבועה גובין היורשין ותו לא תגבי האשה
 מהן להוו להו מטלטלי ליתמי ולא משתעבלי ואם גבו

 קרקע
 לבן ירית בראר: ומקשינן מכלל דרב הונא סבר כוי. מלאוקימנא טעם רבני מערבא לבעל לא ירית היינו משוס למשבי להני נכסי ראוי אס
 כן רב הונא לאמר ירית בעל ס״ל לבעל נוטל בראוי: אר״א. לפרושי טעמא דרב הונא קאתי: נפחת. התחיל: בגדולים. רב הונא: בקטנים.
 רבי אלעזר ועצמו קרי קטן לגבי רב הונא: כאומר מעכשיו. וטון דאמר וכתרה לירתאי רהיינו לכת היינו נמי כמו שאמר מיל אני נותן את גוף
 הקרקע לבתי אלא שזקנתי תאכל פירות בחייה ואחר כן תקח בתי או הבא מכתה את הנכסים לחשיב לה רב הונא לגבי בת כמתנת מהיום
 ולאתר מיתה והלכך הרא לה זו הבת מוחזקח כחייה כהני נכסיס וכי קא ירית בעל שפיר קא ירית במותזק: מסמברא טעמייהו דבני מערבא.
 לחשבי להו ראר לגבי כת ולא מוחזק רליכא למימר כאומר מעכשיו למי להא אס קלמה הזקנה בחייה ומכרה לאחרים זבינה זכיני וכשתמות
 הזקנה אפי׳ אם תהיה הבת קיימת לא תטול כלום כלאמרינן בכמובוח [צה:] ולקמן בפרקין >לף קלז.) נכסי לך ואחריך לפלוני אס קלס הראשון ומכר
 מה שמכר מכר ואין לשני אלא מה ששייר ראשון ואס לא שייר כלום לא שקיל מילי והלכך כעל לא ירית לאשתו לא הרא הוחזקה כלל כהני נכסים
 בחייה שהרי היתה הזקנה יכולה למכרן לגמרי מה שאין כן במתנת מהיום ולאתר מיתה ונמצא שאף גוף הקרקע לא הוחזק לבת בשיי הזקנה
 וגס כשמתה הזקנה אין הבת בחייה להוריש המוחזק לה לבעל: אייר פפא הלכחא אין הבעל נועל בראוי כבמוחזק. בראד ממש כגון לירש את
 אשתו בקבר בנחלה שנפלה לה לאחר מיתה אתא רב פפא לאשמועינן ללא ירית (0 להא כולי עלמא מולו ללא ירית כלילפינן
 מקראי בפירקין ללעיל >ל׳ קיג.< מלכתיב [יהושע כל] בגבעת פנחס בנו לרב הונא לא פליג אלא כאתריך וכלפריש ר״א רכל האומר אתריך כאומר
 מעכשיו למי אבל בראוי לפליגי ביה רבי ורבנן ולעיל קכל,ו כגון חפורה והוי שובלי שלופפי והוו תמרי לא אתא לאשמועינן לאין הבעל
 נוטל אלא ולאי הכעל נוטל שהרי כשמתה יורש את כל נכסים שהיתה מוחזקת בהן וט גללי פירי ברשותיה גללי לנהי לפליגי רכנן
 בככור להתס היינו טעמא כלאמרן לעיל (ל׳ קכל.) לתת לו נלבריס כאן מתנה קרייה רחמנא אבל גבי בעל ליכא למימר הט ועול לאפילו בכור
 כה״ג לליכא יורש אחר אלא הוא יורש כל נכסי אביו הכל מוליס שיירש הכל ואפילו שבח הראוי דהא ט אשבות ברשותיה אשבוח:
 ואין הבכור נוטל בראוי כבמותזק. כרבנן כגון להוי שלופפי והוו תמרי שנשחנה שמן על ירי שבח ששבחו אחר מיתה אביו אבל ליקלא ואלים
 ארעא ואסקא שירטון שעריין שמן הראשון עליהם הכל מוליס לשקיל חלק בכורה אבל ענבים ובצרום לא שקיל בכור פי שנים אפי׳
 לרבי ואע״פ שעליין לא נשתנה שמן משום לשבח שהשביחו יתומים הכל מוליס ללא שקיל. ומיהו היכא למת ככור בחיי אביו בניו של בכור
 יורשין חלק בכורתו עם אמי האב לומיא לבנות צלפחל וכלפרישית לעיל בפירקין >ל׳ קטו: ל״ה ושהיה! כלתניא בתוספתא לבכורות ופ״ו ה״ה]
 וכלאמרינן כהלכות גלולות וכגמרת ירושלמיי) יליף לה ריש לקיש נאמר משפט לענין כפילה !לברים כא] ונאמר משפט לענין פשיטה׳) ט׳ כלסרישית
 לעיל: ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה. ואפילו בשטר בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ללאו האי קרקע ולאו הני מעות שבק להון
 אכוהון והוה ליה ראר. ואי תפיס עלה משכון אפי׳ לרב פפא בכור נוטל פי שנים לקיימא לן (גיטין לף לז.) בעל חוב קונה משכון:

 במלוה

 עין משפט
 נר מצוה

 נד א ב ג מיי׳ פי״נ מהל׳

 זטה יממנה הלכה ינ
 טיש״ע ח׳׳מ שימן רמח

 סעיף ט:
 נה ד מיי׳ פ״א מהל׳ נחליח

 הל׳ יא סמנ עשק צי
 טוש׳׳ע אה״ע סי׳ צ סעיף א:
ו ה מיי׳ שס ס׳׳ג הלי ט  נ
 סמנ שס טיש״ע ח״מ

 סימן רעח סעיף נ:
 נו ו מיי׳ שס הל׳ ה טוש׳׳ע

 שם סעיף ז:

 רבינו גרשום
 נכסי לסבתא. לזקינתי
 ובתרה לירתאי. ולא הוה
 ליה אלא חד כת אתא בעל
 לאחר מיתת הזקינה וקא
 תבע ירושת אשתו שהיתה
 ראויה לירש: אמר רב הונא.
 בדין הוא דיהבינן ליה
 דהכי משמע צוואת ההוא
 גברא כמאן דאמר ובתרה
 לירתאי אי ליכא ירתאי
 תיהוי לידתי •דתאי דהיינו
 בעל דיורש את אשתו: ורב
 ענן אמר לירתאי. פקיד
 ולא דייקי׳ מינה לידתי
 ירתאי ואין לבעל כלום
 אלא לאחי אשתו: והל׳
 כוותיה דרב ענן. חרא
 ההואיל שמתה אשתו קודם
 שהיתה מוחזקת לא ירית
 בעל: מכלל דרכ הונא.
 דאמר לירתאי ולירתי ירתאי
 סבר דבעל נוטל בראוי
 כבמוחזק בתמיה: אמר ר׳
 אלעזר דבר זה. כלומר דין
 זה נפתח בגדולים כלומר
 רב הונא שהיה גדול אמר
 תחלה דבעל ירית: ונסתיים
 כקטנים. כלומר אס שאני
 קטן לגבי רב התא אני
 אסיימו ואפרשו טעמא דרב
 הונא כל האומר אחריך כגון
 זה שאמר וכתרה לירתאי
 כאומר מעכשיו יהא ככח
 אחריך הלכך היא כמוחזקת
 ויורש אוחה הבעל: אמד
 רבא מסתבר טעמייהו רבני
 מערבא. דקבעו הלכתא כרב
 ענן משום דלא היתה
 מוחזקת ביד אשתו לפיכך
 אי קדמא סבתא וזבין קודם
 מיתת אשתו זבינה זביני
 הואיל דדאוי לבת ואינה
 מוחזקת: ואין הבכור נוטל
 פי שנים. במלוה בין שגבו
 קרקע בין שגבו מעות משום
 דלא מטא לידי.



 עין משפט
 נר מצוה

 נח א מיי׳ פ״ג מהל׳ נמלות

 הלכה ה שמג עשין לו
 נווש״ע מ״מ שי׳ רעת שעיף

 ז:
 נט ב ג מיי׳ שם הל׳ ו ועיי!

 ההשגות וכמגיד משנה
 טיש״ע שם סעיף ס:

 ס ד ה מיי׳ שם טוש״ע שם
 סעיף מ:

 רבינו גרשום
 דאבא: ובמלוה שעמו
 פליגי. שאם הבכור לוה
 מאביו ונשאר אותה מלוה
 בידו יטול ממנה חלק
 כדפשוט והחלק של
 הבכורה יטול המחצית
 בלבד וחצי האחר יחלוקו
 ביניהן האחים ומאי טעמא
 יטול מחצית ממנה חלק
 בכורה משום דלא דמי הא
 מלוה שעמו למלוה שישנה
 אצל אחרים ההתם לאו
 מוחזק הכא מוחזק והואיל
 ויש לה שם מלוה בדק
 הוא דלא שקיל מינה חלק
 בכור. אבל הואיל דמוחזק
 הוא מהני ליה דשקל פלג
 דבכורה: ל״א במלוה שעמו
 פליגי. כלומר אע׳־ג דפסיק
 רב פפא הלכת• הני מילי
 במלוה שישנה אצל אחרים
 אבל במלוה שעמו פליגי
 עליה בני מערבא א< דשקיל
 מיניה פי שנים: בכור
 שמיחה. ליתומים ואמר אין
 רצוני שתשכיח נכסים של
 אבא עד שתתנו לי חלק
 בכורתי ולא רצו אלא
 השביחו אע״ג דאמרן לעיל
 אכל בנו בתים כו׳ השביחו
 נוטל פי שנים אף בשבח
 משום דמחאתו היה מחאה:
 בענבים ובצרום. הואיל
 שהיו משובחין בחיי אביהן
 ולא דרכום אלא בצרום
 בלבד ומיחה על הבצירה
 בצירה לא חשיב שבח כל
 כך אע״פ שטרחו ובצרום
 שקיל בכורה מענבים
 מוכצרים ואינו מנכה להם
 כלום הואיל דמיחה וכן נמי
 בזיחים ומסקום אבל דרכום
 שכבר נשתנו שעכשיו הוא
 יץ שטרחו כהן הרבה אע־׳פ
 שמיחה אינו נוטל פי שנים
 ביין: רב יוסף אמר אפי׳
 דרכום אם מיחה מיחה
 ונוטל: ומקשי׳ הא הוו
 השתא חמרא שהשביחו
 יתומים ולא מטא לידא
 דאבוהון. נותן לו דמי
 היזק ענבים שאם דדכום
 הרבה אובהות מהם והרבה
 מתפזרות מהן אותו היזק
 ישלמו ליה ולא נוטל פי
 שנים: והא דרב עוקבא נ)
 ראמר בכור ופשוט שהניח
 כוי מוקים לה במיחה: חלק
 כפשוט. שלא נטל פי שנים:
 ויתר באותה שדה. ולא
 יהבינן ליה טפי כאותה
 שדה כי אם כפשוט אבל
 בשאר [הנכסים] לא ויתר:
 ויתר בכל הנכסים. דבשאר
 נכסים נמי לא שקיל פי
 שנים. אין לבכור בנכסי
 אביו כלום קודם חלוקה
 כלומר לא ליתן ולא למכור.
 הלכך מה דאתא לידיה
 אותה שדה בלבד שחלק עם
 אחיו ולא נטל ממנה אלא
 כפשוט כאותה שדה שכבר
 באתה לידו ויתר. אבל בכל
 הנכסים שעדיין לא באו
 לידו לא מחל חלק בכורה:
 זבין נכסיה דידיה ודפשוט.
 אחוה קודם שחלקו אתו
 לקמיה דרבא לדינא ואמר
 להו לא עשה ולא כלום

 אותו מכר:

 אן לשון זה שכ׳ רביני עולה
 שפיר לפי גירסתו ז׳׳ל שגרס
 סליגי אגל לגי׳ הרשנ״ס ז״ל

 נכיר ופשוט שהניח וכוי.

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סכו.
 קרקע בחוב אביהן היא חוזרת וגובה מהן בשבועה כדין בעל חוב
 או אם פנורה מן השבועה גובה ממלוה שהיא ביל אחרים אפי׳ לר״ע
 וללא כאבא שאול בן אימא מריסי) ואין לומר לההוא כרבי אתיא אבל
 לרכנן הר מלוה ראר להא לא משתמינו התם שוס אמורא לאוקומי כרבי
 משמע לליכא מאן לפליג אלא כ״ע
 אית להו מלוה מוחזקת לגבי כתוכה
 ובזמן הזה לתקינו גאונים לגביא אשה
 ובעל חוב ממטלטלי ליתמי כמו
 ממקרקעי יתומין שגבו בתובת אביהן
 בין מקרקעי בין מטלטלי חחרת אשה
 וגובה מהן ט היט רבמקרקעי משוס
 לר׳ נתן חשיב כאילו גבאן אביהן
 ממייס הט נמי במטלטלי וצריך עיון
 לרב פסא סבר הכא בין גבו קרקע
 בין גבו מעות אין לו אס כן סבר
 שעבודא לאו דאורייתא רשילהי גט
 פשוט (לקמן ל׳ קעה:) מדמי להו אהדדי
 ובפרק קמא דקדושין (ל׳ יג:) סבר
 רב פפא שעבודא דאורייתא:
ה שעמו פלגי. לא משוס ו ל ט ב  ו
 דקי״ל ממון המוטל בספק תולקין
 דהא לא קי״ל כסומכוס כדפרישית
 לעיל(ל׳ לה. ד״ה ומי׳ש) אלא תקנת חכמים
 היא הכא 8ובמקום שמפורש בהדיא
ל דרכום לא. לפי׳ ב  דחולקין: א
 הקונט׳ דטעמא משוס דקנאוס בשינד
 ק שיא דהיכי פריך מעיקרא ענבים
 והשתא חמרא הא איכא למ״ד בהגוזל
 קמא(ב״ק ל׳ צה.) 8שינוי במקומו עומד:

 לא
ו בפירוש א ל  פפי ורב פפא ״
א בכור דאזיל זבין נכסי דידיה ו  איתמר אלא מכללא איתמר דהה
הו לקוחות מחונהו] [מהנ ט למיכל תמרי ״ ט אזול יתמי בני פשו  ודפשו
א ח מ י ו לנכסייהו אלא מ ה נ תי יא חבנ  אמרי להו קרובים לא מיסתי
ה ולא כלום ש תו להו אתו לקמיה דרבא אמר להו לא ע  נמי מחי

 מר
 שלא מדעתו א״נ מדעתו ובעל כרחו שלא רצו לחלוק או זיתים היו מתוברין כשמישה בהן ומסקוס והשביתוס יתומים בבצירה ומסיקה
 בהאי שבח שקיל ככור סי שנים שנוטל שני מלקים מן הענכים כמות שהן בצורים ולא יתן להם שבח בצירה דענבים היו ואכמי
 ענבים נינהו וענבים של בכור הוא דאשבות והרי זה דומה לגוזל פרה והוקירה דמשלם אותה כמות שהיא הואיל ולא נשתנית: אבל
 דרכום. ע״מ לזכות הן בשכח דריכה לא שקיל בכור סי שנים כדתנן נב״ק צג:] הגוזל עציס ועשאן כלים משלם כשעת הגזילה דקנייה בשינר
 ה״נ קנינהו יממי להני ענבים בשינוי כך נראה בעיני. ורבינו תננאל פירש ככור שמימה ואמר איני מוותר חלק בכורה דיו וא״צ למחות
 פעם אחרת ואמר רבה ה״מ כשמיחה כענכיס וכצרוס זיתים ומסקוס הוא דאין צריך למחות לו פעם אתרת אכל אם דרכוס ומלקו ולא
 מיתה רתר ולא נהירא לי חדא דאסי׳ לא מיחה לא הפסיד חלק בכורה עד שיטול חלק כאחת מן השדות כפשוט כדלקמן ואז רתר חלק ככורה
 ככל הנכסים ועוד הא אכתי לא איירינן לעיל בשוס רתור דנימא מטון שמיחה מיתה ולא יוותר עוד: ורב •וסן* אמר אפי׳ דרכום. קס״ד
 השתא דאסי׳ דרכוס שקיל בשבח היין פי שנים והיינו דקא מתמה גמרא דרכום אמאי שקיל סי שניס הא מעיקרא ענכי והשתא ממרא
 וקנייה בשינר כדפרישית. ומשני כדאמר רב עוקבא כו׳ לקמן ה״נ נותן לו דמי היזק ענביו כלומר האי דאמר רב יוסף אפי׳ דרכוס לא
 ליטול שבח היין היתר על הענבים אמר דודאי לא שקיל אלא דמי ענבים אלא הכא במאי עסקינן שפחת היין ונשפך או נתקלקל שאין שוה
 כדמי ענבים ואתא רב יוסף למימר דאפי׳ דרכום ופחתו ככור נוטל סי שנים בענכיס כצורים כדמים שהיו שדן הענבים דטון דמיחה
 בהן לא הוו להו לדרוך ענבים שלו ומשלמים לו דמי ענביו הכל כשעת הגזילה ומר אמר חדא ומר אמר מדא ולא פליגי רבה איירי
 דאין נוטל בשבת היין ורב יוסף אתא למימר דה״נ לא שקיל בפחיתת היין מדמי ענבים: דאמר רב יהודה אמר שמואל בכור ופשוט
 כוי נוטל פי שנים. וכגון שמימה: אמר רב טוקבא כוי. וה״ק ואפי׳ דרכוס נוטל פי שנים בענבים בצורים כמו שהן שדן קודס
 דריכה: בכור שנמל חלק. כאחת מן השדות כאחד מאחיו חלק פשיטות: ויתר. כלומר הרי מחל חלק בכורה כדמפרש לקמיה אי
 כהאי שדה אי ככל הנכסים. וטעמא כדאמרן לעיל נקכל.] אס אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי דטון דמתנה קרייה רחמנא נלנריס כא] ואיהו לא בעי
 לה לא הדא מתנה ולא יזכה בה עוד: קםבר אין לו לבכור. תלק ככורה לא לתת ולא למכור קודם תלוקה כדכתיכ נשם] לתת לו עד דאתיא
 לידיה דמקבל מתנה הלכך האי שדה שבא לידו חלקו ממנה והיה לו לזכות כו תלק ככורה דהא שעת חלוקה הוא וקרינן ביה לתת לו
 (0 הלכך מצי ממיל אבל בשאר נכסים לא מצי מחיל דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דעד שעח חלוקה לא זכי בהו וכ״ש בחלק
 פשיטות דלא זט קודם חלוקה שלא הוכרר מלקו ומיהו אם מת קודס חלוקה ל״ש ככור ול״ש פשוט בנו יורש עם האחין ונוטל חלק אכיו
 כשיבאו לחלוק דלא גרע היכא דמת האב ואח״כ מת הבן דבן הבן יורשו מהיכא דמת הבן בחיי האב דבן בנו יורשו כדכתיב ובן אין לו נבמלבר 0]
 עיין עליו [לעיל קנוי.] אכל קודם חלוקה אין יכולין למכור לא האב ולא הבן: יש לו לבכור קודם חלוקה. ואע״ג דחלק פשוט אין לו דהא כתיב לתת
 [לבריס כא] משעת שמת האב הוא ראוי ליתן לו הלכך כככור תליא מילתא דכשעה שירצה יזכה כחלקו וכדאמרן לעיל ככור שמיחה מיחה והלכך

 יש כח בילו למחול כל שעה שירצה דהיינו דבר שבא לעולם ואכן סהדי דט היט דאתיל בהא שדה אתיל בכולהו וטון דיש כת בידו לזכות
 יש כח נמי בידו ליתן ולמחול והדא מחילה: בנכסי דידיה ודפשוט. יש מפרשין בתלק בכורתו ובחלק פשיטוחו ואין זה לשון גמרא. ועל כרחי זקוק
 אני לפרש שמכר כל הנכסים שני חלקים שלו וחלק פשוט אחיו מקמי דניפלוג כהדיה מכר כל השדה שלא ברשות אחיו ולצורך אחיו לתת
 לו מעות של חלקו: למיכל תמרי. מאותו שדה בשביל חלק אבוהון: מחונהו. הכוס: אמרו להו. ללקותות קרובייהו דיתמי: דזבנחינהו
 לנכסייהו. שלא מדעתם ושלא מדעח אכוהון דהא ודאי חלק פשוט אחיו לא היה יכול למכור: לא עשה. הבכור ולא כלום במטרה זו:

 מר
 דגרש פלגי נלא יו״ד אינו מיושנ נ״נ. ינראה דלזה כיין הרשנ״ס דל נמש׳׳כ דש ני׳ ילא נחיישני לפי הלשין הנחונ נספרים ודי״ק. נ< צ״ל יהא דרנ עיקנא דאמר ציחן לי יכי׳: דאמר רנ יהידה אמר שמיאל

ו פלגי אמר רב הונא אמר רב ה שעמ ו ל מ ו  א

ר ב ת ס חה מיחד. אמר רבה מ ר שמי בכו  אםי ב
ם ובצרום זיתים בענבי ה דרב אםי ג  טעמי
 ומםקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפילו
א חמרא ת ש  דרכום דרכום מעיקרא עינבי ה
א ליתן לו דמי היזק מ  כדאמר רב עוקבא בר ח
 ענביו הי׳נ נותן לו דמי חיזק ענביו היכא
א דאמר ה א א מ  איתמר דרב עוקבא בר ח
יח אל בכור ופשוט שהנ  רב יהודה אמר שמו
 להן אביהן ענבים ובצרום זיתים ומסקום
 בכור נוטל פי שנים אפילו דרכום דרכום
א חמרא אמר א<מר ת ש  מעיקרא עינבי ה
א ליתן לו דמי היזק ענביו: מ  עוקבא בר ח
ט ויתר טל חלק כפשו  אמר רב אסי יבכור שנ
ה דרבא אמר ויתר י מ ש  מאי ויתר רב פפא מ
ה דרבא אמר י מ ש ה יא) רב פפי מ ד תה ש  באו
ה ל הנכסים כולן רב פפא משמי כ ב  ויתר ה
ה קא סבר אין ד תה ש  דרבא אמר ויתר באו
א לידיה ת א  לו לבכור קודם חלוקה ומה ד
ה י מ ש ל ורב פפי מ ל אידך לא אחי  אחי
ם כולן  דרבא אמר ויתר בכל הנכסי
 קא סבר יש לו לבכור קודם חלוקה
הא דרב ל בכולהו ו א אחי ה ל ב  ומדאחי

 במלוה שטמו. שהבכור נתתייב לאביו: פלגי. תלק בכורה ישלקו
 ביניהן איהו מעכב פלגא ונותן לאמיו םלגא דהר ליה ממון המוטל
 בספק וחולקין דאין ידוע אי חשיב מוחזק לאביו שהרי הבכור רוצה
 הוא לשעבד נכסיו לאביו לגמרי ובעין יפה גמר ומקני נכסיו לאביו

 כדי שיהא אביו מוחזק בהך מלוה
 דטול בה י<אותן פי שנים או דלמא לא
 שנא משאר מלוה הלכך פלגי. יש
 לשונות אחרים ולא נתיישבו לפי הלשון
 הכתוב בספרים. והא דאמרי׳ כל
 האומר אמריך כאומר מעכשיו דמי
 לאו מילתא היא אלא כשלמו מתם
 דאמר רבה נקנה:] מסתבר טעמא דבני
 מערכא כו׳ וכל היכא דאמר נכסיי לך
 ואחריך ליורשיי מת ראשון קנו יורשי
 הנותן או יורשי יורשין הקודמין ליורשו
 אבל בעל לא דאין הבעל נוטל כראד
 ואס נתן הנכסים לבת מהיום ולאתר
 מיתה אע״ס שמתה בחיי הזקנה הבעל
 יורשה דהדא לה מותזקת בגוף הקרקע
 בחיי הזקנה: אמר רב הונא אמר
 רב אסי. אע״ג דאוקימנא לדברי
 הכל דאין הככור נוטל פי שנים בשבת
 שהשביתו יתומים לאתר מיתת אביהן
 מיהו אס מיחה ואמר אל תשביתו
 חלקי אלא נחלוק מיד ואשביח אני שני
 חלקים שלי ואטול כל שבחן והן
 נתייאשו מלחלוק והשביחו הנכסים
 הרי מיתה בהן דטול פי שנים דהא
 פסקינן לקמן יש לו לככור פי שנים
 קודם חלוקה משעה שחפץ לזכות
 בבכורתו והרי חפץ ליטול חלקו לאלתר
 וזוכה בחלק בכורתו מיד כל מקום
 שהוא הלכך נכסין דידיה אשבח: אמר
 רבה מסחברא מילהא דרב אסי.
 דיטול הככור פי שנים בשבח שהשביחו
 יתומים בשכיל מתאתו כשמיחה
 בענבים מחוברים ובצרום היתומים

 מסורת הש״ם

,  א) נצ״ל רב עוקבא]
 ג) ננרנימ ט. וש״נ],

 ג) רש׳׳ל, ד) [נ״א איהי],

 ה) [ננתונות דף פג.],

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה ונטלוה כוי

 ונםקום שםפידש בהדיא
 דחולקים. עיי לעיל דף סנ
 ע׳׳נ תוס׳ דייה אתמר:
ם ד״ה אנר בוי ט־ני׳  ע

 כפקופו עופי. עי׳ נ׳׳ק דף
 סי ע״נ תיס׳ ד״ה מי דר״י
 ס״ל דשינד קונה יעיי״ש דף
 צד ע״א נסיסי דשמיאל ס׳יל
 דשינד קינה וא״נ פריך הנא
 שפיר לרי׳י ישמיאל לשיטתם:

 הגהות הב״ה
 (א) נפי מאי רתר רנ
א  פפא יני׳ נאיתה שדה ק
ם ד ו ר ק ו כ ב ו ל  סבר אין ל
א לידיה ת א ה ד מ ה ו ק ו ל  ח
ל רנ י ח ל אידך לא א י ח  א
 פפי משמיה דרנא יני׳ נילן
 קא סנר יש לי: (ב).־שבים
 ד׳׳ה קסנר ונו׳ לתת לי מצי
 מחיל נצ״ל ותינת הלנן

 נמחק:



 מסורת הש״ם

 א) ינמית לי., כ) ועי׳

 פירשנ״ס ע״ז לף קנט.],
 0 קדושין יט: ג״מ גא. צל.

 נתונות נו., ד) ןלנריס נא],
 ס) [לקמן קל.], ו) ןרש׳׳ש

 מח״ח, 1) [לעיל קנה:],
 ח) [לעיל קנל:],

 תורה אור השלם
 1 כי תהיין לאיש שתי
ה ב ו ה  נשים הארות א
ה וןלדו לו א מ ת ש ח א ה  ו
ואה ה ןהשנ ב ו ה א  בנים ה
ר  והןה הבן הבכו
 לשגיאה: דברים נא טו
 2 בי יהיה לאיש בן טורר
 ומורה איננו שמע בקול
ו ת  אביו ובקול אמו ויסרו א

לא ישמע אליהם:  ו
 דברים כא יח

 הגהות הב״ת
 (א) כמשנה המחלק נכסיו

ו על פיו: (נ) תום' י  לבנ
 ד״ה והלכחא וכו׳ משוס
ר קודס חלוקה ו כ ב  דיש לו ל
ם ד ו  דאפי׳ אין לו לבכור ק
ה יכול לומר איני נוטל: ק ו ל  ח

 מוסף רש״י
. ל פיו ו ע ק נכסי ל ח מ  ה
 אחרי דברי פיו ולא בסחס
 ירושה בשחיקה ,״במות לו.:.
ו ׳ דברי ד כו ח א  ריבה ל
 קיימין. דלכולן נתן בחייו
 ואין כאן ירושה ליטול בכורה
 ילא הפשוטים ליטול בשוה,
 אלא מה שריבה ריבה ומה
אם  שמיעט מיעט ;שםו. ו
ם ירושה, פלוני ו ש ר מ מ  א
 יירש שדה פלונית ופלוני
ר מ  שדה פלונית, לא א
. שהתנה על מה שכתוב ם ו ל  כ
 בתורה ותנאו נטל, הואיל ולא
 חילק לפשוטים בשוה ולנבור
ב בין ת  פי שנים !שמי. כ
. תנת! שדה פלוניח ה ל ח ת  ב
. ע צ מ א  לפלוני דרשנה, בין ב
 ירשה ותנתן לו דרשה, בין
. ירשה ותנתן לי:שם:. ף  בסו
. בגון שאר ן ל ממו  בדבר ש
 ונשות ;כתובות נו קדושי[
או קיים.  יט ב-מ נא: תנ
 ניחן למחילה והרי מחלה,
 אבל עונה שהיא צער הגוף
 לא ניתן למחילה !קדושי[ וב־מ

 הכו: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 מר סבר. ר3 פפי: לא עשה כלום בפלגא. כחלק פשיטותו וכל שכן
 בחלק פשוט אחיו אבל בחלק בכורה יפה מכר דיש לו לככור קולם
 חלוקה: בכולהו. אפי׳ בחלק בכורה: והלכסא יש לו לבכור קודם
 חלוקה. ואס מכר או מחל או נטל חלק אחד כפשוט ויחר בכל
 הנכסים כולן משוס דמתנה קרייה
 רחמנאי) ומשמת אב נתונה לבכור:
׳ י נ ת  צנא• סל מלא פלפלין: מ
 האומר איש פלוני בני. שהוא בכור
 לא יטול סי שנים. אי נמי איש [סלוני]
 בני פשוט לא יירש עם אחיו: לא אמר
 כלום. שהרי מחנה לעקור דבר מן
 התורה ובעל כרחו של זה יירש עם
 האחין ואינו יכול לסלקו מירושה זו
 אלא על ידי שיתן בלשון מתנה כל
 נכסיו לשאר בניו או שיאמר שאר
 בניי יירשו כל נכסי ואליבא דרכי
 יוחנן בן ברוקאמ: המחלק נכסיו על
 פיו. דצוואת שכיב מרע אינה צריכה
 קנין ולא שטר ולא משיכה אלא
 בדבור פיו בעלמא וכגון שמצוה מחמת
 מימה כדאמר לקמן בפרק מי שמת נקנא.]:
 וריבה לאחד. נתן לו במתנה
 כפליים או שהשוה להן הבכור
 בלשון מתנה: דבריו קיימין. שיש כח
 באדם ליתן ממונו במתנה לכל מי
 שירצה ואין כאן מתנה על מה שכתוב
 בתורה שהרי לא נשאר לו אחר מיתתו
 כלום להוריש לבניו בתורת ירושה
 שיטלו הפשוטים בשוה והככור סי
 שנים: ואם אמר משום ירושה לא אמר
 כלום. אס ריבה לאחד ומיעט לאחד
 בלשון ירושה שאמר פלוני בני יירש
 אותו שדה בית כור ופלוני בני יירש
 שדה לתך ועל בנו בכורו אמר פלוני
 בני יירש שדה פלוני ופלוני בני יירש
 שדה פלוני הגדול כשל חבירו לא אמר
 כלום דמתנה על מה שכחוב בתורה
 שאינו יכול לעשותו יורש אלא
 כמשפט הכתוכ ודלא כר׳ יוחנן בן
 ברוקא דאמר לקמן כמתניתין >לף
 קל.) אס אמר על מי שראר ליורשו
 דבריו קיימין והך משנה דרבנן היא
 ורבותא הוא דנקט ריבה לאחד ומיעט
 לאחד משוס ירושה לא אמר כלום וכל
 שכן היכא דעקר כל הנחלות מן
 האחין והוריש לאחד מהן לא עשה
 ולא כלום: כחב בין בהחלה כוי
 דבריו קיימין. דכיון דאיכא לשון
 מתנה בהדה מהני ליה דאף לשון

ה כלום בפלגא ומר סבר ש  מר סבר לא ע
ם בכור שמכר קודם ת  בכולהו שלחו מ
א אין לו לבכור מ ל ה כלום א ש  חלוקה לא ע
א יש לבכור קודם ת כ ל ה ו  קודם חלוקה א
 חלוקה מר זוטרא מדרישבא פלג בצנא
א לקמיה דרב ת  דפלפלי בהדי אחין בשוה א
 אשי אמר ליה הואיל ויתרתה במקצת
 ויתרתה בכל הנכסים כולן: מתני׳
ר איש פלוני בני בכור לא יטול פי מ ו א ה  ב

 שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא
ב בתורה ה שכתו ה על מ נ ת ה  אמר כלום ש
ד ומיעט ח א (א) על פיו ריבה ל ו ק נכסי ל ח מ ה נ ו  א

ת הבכור דבריו קיימין ה להן א ד והשו ח א  ל
ב ת כ , נ ם ירושה לא אמר כלום י  ואם אמר משו
ם ע בין בסוף משו צ מ א ה בין ב ל ח ת  בין ב
ה דבריו קיימין: גמ׳ לימא מתניתין נ ת  מ
ר בדבר מ א  דלא כר׳ יהודה דאי ר׳ יהודה ה
ה ש א ר ל מ ו א ה ו א ג י  של ממון תנאו קיים דתנ
ת שאין ליך עלי נ דשת לי על מ ת מקו  הרי א
דשת ותנאו ת ועונה הרי זו מקו  שאר כסו
 בטל דברי ר׳ מאיר ר׳ יהודה אומר ייבדבר
מא ר׳ יהודה  של ממון תנאו קיים אפי׳ תי
א לא קא מחיל כ ה ה ל ח ם ידעה וקא מ ת  ה
 אמר רב יוסף יאמר איש פלוני בני בכורי
א נוטל פי שנים איש פלוני בכור הוא  הו
א מ א  אינו נוטל פי שנים דלמא בוכרא ד
א לקמיה דרבה בר בר ת א א ד  קאמר ההו
א בכור א״ל ה א״ל מוחזקני בזה שהו  חנ
ה בוכרא מ ה קרי ליה א דעת דהו א י  מנ
א דכל א הו מ א  סכלא דלמא בוכרא ד
א נמי בוכרא סכלא קארו מ א  בוכרא ד
א בכור א לקמיה דרבי חנינא אמר ליה מוחזקני בזה שהו ת א א ד  ליה י ההו
ה אמר להו זילו לגבי דעת אמר ליה דכי הוו אתו לגבי אבו א י  אמר ליה מנ
גמירי בוכרא א ח א הו מ א א ומסי רוקיה ודלמא בוכרא ד ת ברי דבוכרא הו ח כ  ש
ם שנקרע ו ט מ ו ט א לא מסי רוקיה אמר ר׳ אמי 2 מ א  דאבא מסי רוקיה בוכרא ד
ד יאה ע ה הבן הבכור לשנ י ה ו  ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא 1
ה רב נחמן בר יצחק אמר י אף אינו נידון כבן סורר ומורה ר ת ה ע ש הא בן מ  שי
ת הויה ע ש הא בן מ ד שי י יהיה לאיש בן סורר ומורה ע כ  דאמר קרא 2

 אמימר
 ירושה קונה: גמ׳ לימא מחני׳. דקתני אין אדם מתנה דלא כרבי יהודה ואנן קיימא לן [עירובי( מו:1 רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר׳ יהודה

 שאר. מזון: עונה. תשמיש: ותנאו בטל. דאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה והר קידושי המעשה מעשה והתנאי כמאן
 דליתיה דכמעשה בלא תנאי דמי: בדבר של ממון. שאר וכסות אבל עונת תשמיש מצוה היא וצערא דגופא הוא: תנאו קיים.
 הקדושין קדושין ויש לה עליו עונה אבל לא שאר וכסות ומתני׳ נמי של דבר ממון הוא: החם קא מחלה. שעל מנת כן
 קבלה קדושין ובההיא הנאה דמקדש לה מחלה ליה וכיון דקבלה לקדושין מיניה נתרצית למחול אבל הכא מי מחיל מה הנאה יש לו
 לבן שימחול ואע״ס ששחק הבן אין זו מחילה דאינו רוצה להכעיס את אביו. ולא גרסינן מי ידע דמחיל: האומר איש פלוני הנה
 הוא בני בכורי. מהימנינן ליה לאב ליטול פי שנים דאפי׳ רבנן דסליגי אדר׳ יהודה לקמן בשמעתין נקם:] ואמרי אינו נאמן הני מילי בדמוחזק
 לן דלאו בכור הוא אבל בדלא מומזק לן הי מינייהו בכור מודו דנאמן כדאמרינן לקמן 1שס] אלא לרבנן יכיר [לברים כא] למה לי בצריך היכרא:
 אבל אמר יירש י) פלוני בני הנה הוא בכור. ולא אמר בכורי אז לא יטול פי שנים דלמא בוכרא דאמא קאמר והוי בכור
 לכהן אבל לא לנחלה דלא הוי ראשימ אונו דידיה ומספיקא לא יהבינן ליה פי שנים ואפילו אס תפס מפקינן מיניה דלא קרינא
 ביה יטר לאחרים דאכתי מספקא לן: מוחזק אני בו. ועד אחר עמו (כוי): בוכרא םוכלא. בכור שוטה: דכל בוכרא דאמא
 בוכרא סוכלא קרי ליה. ולא משוס שטותו אלא לפי שאינו בכור גמור כמו הדס שוטה שאינו כשר: מוחזק אני בזה שהוא בכור.
 והיה עד אחד עמו. והאי בכור היה שמו שכחת כדלקמיה: דכי הוו אתו. החוששין בעיניהן: שכתס ברי. שס הבכור ולאו היינו בריה
 דר״ח דאמרי׳ בלא יחפור (לעיל לף ט.) אמר ר״ת לא שכיכ שכתת ברי אלא דקן תאינתא בלא זמנה: מסי רוקיה. לעין: אמר ר׳ אמי.
 בכור הנולד טומטום שאין ניכר בו לא זכרות ולא נקבות ולאחר זמן נקרע ונמצא זכר שהיה גיד שלו וביציו טמונין בגוף. ורבותא
 נקט דאף על גב שנמצא זכר גמור וכל שכן אנדרוגינוס שאין ספיקו עתיד להוודע: והיה. קרא יתירא הוא: הייה. לידה:

 אמימר

א עשה כלום כפלגא. פירש הקונטרס בחלק פשיטותו וכל שכן  ל
 בחלק פשיטוח אחין ואין נראה דחלק פשיטותו פשיטא דמכר
 כדקאמר לעיל מה חלק פשוט אע״ג דלא אתי לידיה אלא נראה
 דלא עשה ולא כלום בפלגא היינו בחלק פשיטות אחין אכל חלק

 בכורה מכר וכל שכן חלק פשיטותו
 ומר סבר לא עשה ולא כלום בכולהו
 לא חלק בכורה ולא חלק פשיטות
 אחין אך תימה דלמאן דאמר לא עשה
 ולא כלום בפלגא היינו בחלק פשיטות
 אחין מאי קא משמע לן רבא וכי על

 חלק אחין הוצרכו לישאל:
א יש לככור קודם ת כ ל ה  ו
 חלוקה. אע״ג דקיימא
 לן כרבנן כדפסק רב פפאי) דאין בכור
 נוטל פי שניס במלוה כרבנן דאמרי
 חלק בכורה עד דאתי לידיה מודו רבנן
 דיש לו לבכור קודם חלוקה כפ״ה דהוי
 שפיר ראוי לתח לו שמשעה שמח האב
 היה ראר לתת לו ומיהו מכל מקוס אין
 נוטל פי שנים בשבח דלא מלתת לו
 ממעטינן לה אלא מימצא לו ממעטינן
 דבעי מצוי ומוחזק למעוטי ראוי מלוה
 ושבח ומלתח לו גלי לן מדקרייה
 ממנה דרשינן מימצא לו מצוי ומוחזק
 ואי לא ימצא לו לא הוה דרשינן מלתת
 לו פרט לראוי וכן משמע ההיא דספרי
 דבי רביי) דמימצא לו ממעטינן שבח
 ולעולם איח להו לרבנן דיש לו לככור
 קודם חלוקה והא דאמרינן ואם
 אמר איני נוטל ואיני נוחן רשאי לא
 הוי טעמא משוס דיש לו» קודם חלוקה
 דאפי׳ אין לו לבכור יכול לומר איני
 נוטל ואיני נותן דלא משוס שרוצה
 להסתלק מן הבכורה לגמד שלא
 יוכל לחזור ולתבעה קאמר אלא הכי
 קאמר להו איני מטל וכל זמן שלא
 נטלתי לא תוכלו לתבעני כלום:
י זו מקודשת ותנאו כטל. מפורש  הר
 בדש אע״פ (כתובות לף נו. ל״ה הרי):

 מדדרש

 עין משפט
 נר מצוה

 שא א מיי׳ פ״ג מהלי

 נחלות הל׳ ו סמג עשין
 צו טוש״ע ח״מ סי׳ רעח

 סעיף ח:
ב ב מיי׳ פ״ו שס הלנה ב  ם
 סמג שם טיש׳׳ע ח״מ

 סי׳ רפא סעיף א:
 םג ג ד מיי׳ שם הלנה ה ו

 ועיין במגיד משנה
 טוש״ע שם ס״ו:

 מד ה מיי׳ פי׳׳ב מהל׳

 אישית הלבה ו ומיין
 במ״מ סמג עשי! מח טוש״ע
 אה״ע סי׳ לח סעי׳ ה ישי׳

 סט סעיף י:
ה ו ז ח מיי׳ פ״נ מהל׳  ם
 נחלוח הלי טז ח סמג
 עשי! צו טוש״ע ח״מ סי׳ רעו

 שעיף יג:
 םו ט מיי׳ שס הל׳ ג

 טוש״ע שס סעיף ד:
 סו י מיי׳ ס׳׳ז מהל׳ ממריס

 הלנה ינ שמג לאדן רב:

 רבינו גרשום
 מר סבר. רב פסי דאמר
 יש לבכור קודם חלוקה
 לא עשה ולא כלום בפלגא
 בחלק פשוט ומכל שכן
 חלקו של אחיו שלא מכר
 משום דבג׳ חלקים צריך
 למיפלג ותרי חלקים [הוי]
 דידיה ורב פפי אמר שלא
 עשה ולא כלום בההיא
 פלגא שלו דמגיע בפשוטו
 משום דאכתי לא פליג
 אבל חלק בכורה דזכי
 ליה רחמנא מצי למיזבן:
 ומר סבר. רב פפא דאמר
 אין לבכורה קודם חלוקה
 סבירא ליה לא עשה ולא
 כלום בכולהו נכסים ומשום
 הכי לא מזדבן אפי• חלק
 בכורה: מדרישבא. מקום:
 בצנא דפלפל. סל מלא
 פלפלין וחלק עמו בשוה
 והיה בכור: םים' האומר
 איש פלוני בני בכור לא
 יטול פי שנים איש פלוני בני
 לא יירש עם אחיו לא אמר
 ולא כלום. מפני שעוקר
 נחלה מן התורה מכל וכל
 ומתנה על מה שכתוב
 בתורה לתת לו פי שנים:
 המחלק נכסיו על פיו. שכיב
 מרע שאינו צריך קנין ולא
 כחיבה ולא משיכה אלא מה
 שאמר בפיו זה ינתן לפלוני
 וזה ינתן לפלוני קיים: ריבה
 לבן אחד מנכסיו ומיעט
 לאחד והשוה להן את
 הבכור. שלא נתן לו כי אם
 כאחד מבניו דבריו קיימין
 משום דבלשון מתנה הוא
 נותן ומתנה יכול ליתן לכל
 מי שירצה. אבל אמר משום
 ירושה. פלוני יירש שדה
 פלוני וריבה לאחד ומיעט
 לאחד והשוה להן את
 הבכור לא אמר ולא כלום
 משום דהשתא עוקר ירושה
 דאורייתא. ואם אמר משום
 מתנה דבריו קיימין דמתנה
 מצי למיהב לכל מאן רבעי:
 כתב מתנה בין בתחלה
 בין בסוף וכוי כדפיר׳ לה
 בגמי: לימא מתני׳ דקתני
 דהרי מתנה על מה שכתוב
 בתורה לא אמר כלום ר׳
 מאיר היא דאי ר• יהודה או
 היינו המתנה על מה שכתוב
 בתורה: ר׳ יהודה אומר
 ברבר של ממון תנאו קיים
 אבל עונה לא הואיל דלאו
 ממון הוא. עד כאן לא אמר
 ר׳ יהודה גבי אשה דבדבר
 של ממון תנאו קיים משום
 דידעה היא איתתא דלא בעי
 למיתן לה מזון וכסות אפי׳
 הכא מקדשה ליה ומחלה
 ליה בההיא הנאה דמקדש
 לה ואית לה עונה ומחלה
 בממון וניחא לה בהנהו
 קדושין אבל הבא גבי מתנה

 מי ידע האי יורש דהוה בעי ממעט ליה חלקו דלימחול ליה משום הכי אפי• ר־ יהודה מודה דתנאו בטל: בכורי הוא נוטל פי ישנים. דכיון דאמר בכורי משמע בכור של ראשית אונו. אבל אמר פלוני בכור לא יטול דדלמא בוכרא דאמו קאמר:
 בוכרא סכלא. כלומר בכור שוטה שאינו כל כך עיקר בכור כי הוא מן האם: בוכרא סכלא קראו ליה. דלא בכור ממש הוא ואינו נוטל: דכי הוו אתו אינשי דהוי להו שחין או מכה אתא לקמיה להתרפאות ומסי רוקו. כלומר שרוקו •פה לרפואה

 או צ״ל דאי ר׳ יהודה האמר נדנר של ממון תנאי קייס: ר״י אומר וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ״נ מהל׳ נחלות  פ
 הל׳ ג פמג עשץ לו
 נווש״ע ח׳׳מ סי׳ רעו סעי׳ ד:
 ב ש״ע י״ד סי׳ רסו סעי׳ י

 נהג׳׳ה:
ט ג מיי׳ פ״י מהלנומ  ם
 איסורי ניאה הלכה יח
 סמג לאוין קיא טיש׳׳ע י״ר סי׳

 קצד סעיף ח:
 ע ד מיי׳ פ׳׳ב מהל׳ נחלות
 הלכה י סמג עשי! צו טוש״ע

 ח׳׳מ סימן רעו סעיף יא:

 מוסף רש״י
. ימי ה ב ק נ ל ר ו כ ז ב ל ש  ת
ה נ ק  טוהר לוכר רמי טומאה מ
ף ו ס ב ל ו ו כר  !ודה כת.:!. הו
. כנו! שתי נשים של שני  נתערבו
 אנשים שהוכרו וולדותיהן ואת״כ
 נתערבו, ועכשיו כשהן נאי! כולן
 לירש דוחי! אוח! אחיהם ולכל
 אחד אמרי לאו אחינו אתה
ה א ש ר ן ה  !בכורות ™<. כותבי
ה. האחד לחנירו על חלקו  זה לז
 ננכסי אניו, ונעל ההרשאה נא
 אצל יורשי שני האנוח ואומר לכל
 אחד אס אחיכס אני תנו לי ואס
 וה אחיכם תנו לי חלקו, וכן לנני
 השני, אנל לא הוכרו מעולם אין
 כותנין, דלא היתה להס וכיה

 מעילם בנכסי אביו >שס).

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכז.

 רבינו גרשום
 משום דבכור הוא. טומטום
 בכור. שנקרע: עד שיהיה בכור
 בשעת הויי׳ משעת לידה וזה
 היה ספק קודם לכן אם זכר
 הוא אם לאו: אמימר אמר אף
 אינו ממעט בחלק. בשעה שאם
 היו שני אחים בכור ופשוט
 ווה טומטום שלישי כשיבואו
 לחלק בין נכסים כמאן דלית•
 דמי ויחלוק עם אחיו פי שנים
 בכל הנכסים. אבל אותן שני
 חלקים חלק פשוט של בכור
 וחלק אחיו פשוט יחלקו לגי
 ויקח טומטום חלק השלישי.
 מ״ט לא ממעט דכתיב וילדו
 לו בנים הנך דהוי׳ בנים בשעת
 לידה ממעטי והוא לאו בן
 הוא משעת לידה: רב שזבי
 אמר אף אינו נימול לשמנה.
 שאם חל שמיני שלו בשבת לא
 מחללינן עליה שבת דמחמרינן
 גבי שבת: רב שרביא אמר
 אף אין אמו טמאה לידה.
 משוס דכל זכר מטמא שבעה
 ימים כימי נדתה אבל הוא
 אינו מטמא כלל: מיתיבי.
 קא תנא במסי נדה המפלת
 טומטום ואנדרוגינוס זה הוא
 וכר ונקבה. וטומטום הואיל
 דלא ידעינן מה הוא מחמרינן
 ותשב לוכד ולנקבה. כיצד
 יהבינן לוה ימי טהרה כוכר
 ארבעים יום ותו לא ומתוך
 אותן ארבעים תהא טמאה
 י״ד יום כדין יולדת נקבה
 אלמא דמחמרינן גבי טומאה.
 תיובתא דרב שרביא דאמר
 דאין אמו טמאה לידה כלל
 והא הכי מחמדי׳ בה לזכר
 ולנקבה. ולימא תיהוי תיובתא
 דרב שיזבי דאמר לעיל דלא
 דיינינן כזכר ודאי ואינו נימול
 לשמונה כשבת אע״ג דנקרע
 ונמצא זכר והא הכא דאמרינן
 דתשב לוכד ארבעים אף על פי
 שלא נקרע. ומשני לרב זביד
 לא הוי תיובתא משום דהאי
 תנא דאמר תשב לזכר ולנקבה
 ספוקי מספקא ליה אי זכר הוא
 או נקבה היא משום הכי אזיל
 לחומרא דתשב לתרוייהו לוכד
 ולנקבה והם הכי נמי אזיל רב
 שיובי לחומרא הואיל דבשעת
 לידה מספקא ליה אם זכר
 אם נקבה אזלינן לחומרא ולא
 מהלינן ליי בשבת משום דבן
 ודאי בעינן משעת לידה והאי
 לאו הכי הוא ומשום הבי לא
 קשי׳ ליה דהכא נמי מחמיר:
 אי הכי הוא. דמשום חומרא
 הוא אמאי לא מחמרינן בה כל

ש דכא שתי נשים שילדו ר ד ד  מ
 כמחבא כותבין הרשאה
 וה לוה. ואם תאמר הא רב ׳)(פפי)
 משמיה דרבא אמר דאין לו לבכור
 קודם חלוקה והיאך יבא ליטול בכורה
 מכח אידך ואור״י דאין זה בא אלא
 מכח שליחות דהלכתא (י) שליח שוויה:

־  ק

 דאינו ממעט חלק ככורה אבל חלק
 פשוט מיהא ממעט מכולן: מאי
 טטמא וילדו לו צנים. והיה הבן
 הבכור מי שהוא בן בשעת לידה חולק
 הבכור כנגדו מלק בכורה וממעט
 לחלק בכורה מן הבכור דהכי משמע
 קרא כנגד הבנים משעת לידה יטול
 חלק בכורה דהיינו חלק גדול ולא
 נחשוב טומטום עמהס שלא יטול
 הבכור אלא כנגד שנים מהם דכשהן
 מרובין ממעיט חלק בכורה: אן»
 אין אמו טמאה לידה. שבעה אם
 נקרע ונמצא זכר וגס לא שבועיים
 אס נמצא נקבה דכתיב וילדה זכר
 וטמאה והכי נמי כתיב ואס נקבה
 תלד וטמאה שכועייסי). יולדת טמאה
 היא אע״פ שאינה רואה דס: אןו אינו
 נימול לשמנה. לדחות שכת כדדרשינן
 (שבת לף קלב.) וכיום השמיני ביום
 אפילו בשבת: המפלמ טומטום. וכל
 זמן שלא נקרע מספקינן ליה בזכר
 ובנקבה: אנדרוגינוס. שיש לו זכרות
 ונקבות: תשב לזכר. ימי טוהר דזכר
 דמי טומאה דנקבה שתטמא שבועיים

 אמימר אמר אן< אינו מממט חלק בכורה. אותו טומטום שנקרע ונמצא זכר אס הוא פשוט ואינו בכור וכל נכסי האב תשעה מנים והן שלשה
 בנים בכור ופשוט וטומטום חולקים הנכסים חחלה לשלשה חלקיס כאילו אין כאן כי אס בכור ופשוט והטומטום כמאן דליתיה ומגיע לתלק
 הבכור ששה מנים שהן ב׳ חלקים לפי שהככור נוטל פי שנים בפשוט נמצא חלק בכורה שלשה מניס חוזרים וחולקים הששה מנים המתריס בין
 שלשתן נמצא הככור מטל חמשה מניס והטומטום והפשוט מטלין כל אחד שני מניס אבל אי הוה ממעט לא היה נוטל הככור אלא ארבעה

 וחצי מנים פי שנים כנגד כל אחד דנהי
ט חלק בכורה שנא׳ ע מ ף אינו מ א  אמימר אמר א
ח לידה ע ש הא בן ב ה לו בנים עד שי ד ל י ו נ (  א

שיזבי אמר אף אינו נימול לשמנה ( ב (א) נ ר  ב

ה כי תזריע וילדה זכר וביום ש א  דאמר קרא 2
ת לידה רב ע ש הא זכר מ ד שי י ימול ע נ  השמי
ה לידה דאמר א מ  שרביא אמר אף אין אמו ט
ת ע ב ה ש א מ ט ה כי תזריע וילדה זכר ו ש  קרא א
( ג בי ת לידה מיתי ע ש הא זכר מ  ימים עד שי

ובתא ב לזכר ולנקיבה תיובתי׳ דרב שרביא תי ש ם ואנדרוגינוס ת מטו ת טו ל פ מ ה  ג

ב ש א ליה ולחומרא אי הכי ת ק פ ס א םפוקי מ ובתא דרב שיזבי תנ  לימא תיהוי תי
 לזכר ולנקבה ולנדה מיבעי ליה קשיא אמר רבא תניא כוותיה דר׳ אמי בן ולא
ם כדר׳ אמי אלא בכור ולא ספק מטו ם «< בכור ולא םפק בשלמא בן ולא טו  טומטו
א ב ח מ ש רבא דדרש רבא שתי נשים שילדו ב׳ זכרים ב ר ד ד  לאפוקי מאי לאפוקי מ
ה זה לזה א׳׳ל רב פפא לרבא והא שלח רבין דבר זה שאלתי לכל א ש ר  כותבין ה
ם י<ר׳ ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו  רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משו
ה זה לזה הדר אוקי רבא א ש ר ה זה לזה לא הוכרו אין כותבין ה א ש ר  כותבין ה
ת הן בידי ברם כך אמרו משום ו ע *ודרש דברים שאמרתי לכם ט  אמורא עליה 0
ה זה לזה לא הוכרו אין כותבין א ש ר  ר׳ ינאי יהוכרו ולבסוף נתערבו כותבין ה
אל ילמדנו רבינו היו מוחזקין מא לשמו ה זה לזה שלחו ליה בני אקרא דאג א ש ר  ה
ה א ש ר א מהו שלח להו כותבין ה א בכור ואמר אביו על אחר בכור הו  בזה שהו

 זה
 משעת לידתה אפי׳ אס לא תראה דם ומשבועייס ואילך תשב על דמי טהרה אם תראה דם עד ארבעים ללידתה דהיינו ל״ג ימי טוהר דזכר חסר
 ז׳ ימים שמנתה שבועיים לטומאה מספק: תיובהא דרב שרביא. דכלל כלל לא חשיב לה יולדת לא לטומאה ולא לטהרה: לימא תיהוי נמי
 תיובתא דרב שיזבי. דאיהו נמי דריש לענין מילה עד שיהא זכר משעת לידה והוא הדין לגבי טומאת לידה ואילו האי תנא תשיב ליה זכר לענין
 טומאת לידה דקתני תשב לזכר: תנא. דמסכת נדה ססוקי מספקא ליה אי האי וילדה זכר להכי כעינן דליהד זכר משעת לידה בין לגבי
 טומאה בין לגכי מילה ואזיל לחומרא ליתן עליו חומרי זכר דשמא לא דרשינן האי וילדה זכר להכי דבעינן דליהד זכר אלא לכדאמרינן במסכת
 נדה (לף לא.) אשה מזרעת תתלה יולדת זכר ורב שיזבי נמי לחומרא קאמר דלא דתייא מילתו שבח דדלמא דרשינן וילדה זכר שיהא זכר
 משעת לידה אבל רב שרביא לקולא דריש דקא פטר לה מטומאת לידה הלכך אי לאו דפשיטא ליה לא הוה דריש לקולא הלכך הדא י) ברייתא
 תיוכמיה: אי הכי. דמססקא ליה היכא דנקרע ונמצא זכר אס אמו טמאה לידה אי לאו א״כ אמאי יהבינן ימי טוהר דזכר כדקתני לזכר
 ולנקכה דהיינו ימי טוהר דזכר דמי טומאה דנקכה והלא שמא אס יקרע ימצא זכר ושמא איכא למידרש וילדה זכר לטהר את אמו מדין
 לידה ובין ימי טומאה בין ימי טהרה לית לה ואמאי יהבינן לה ימי טוהר כלל הכי הוה ליה למיתני תשב לזכר ולנקבה ולנדה וה״ס
 תשב לנקבה ימי טומאה דנקבה שבועיים אפי׳ בלא ראיית דם דלמא נקבה היא ולנדה לאחר שבועיים מיד אס תראה דם הדא טמאה נדה
 «) מספיקא דלמא זכר הוה ואית לן למידרש עד שיהא זכר משעת לידה ולית לה ימי טוהר כלל. במסכת נדה [לף צ.] מקשינן למה הוזכר זכר
 כלומר בכל מקוס דקתני לנקבה ולנדה למה לי למיתני לזכר בהדייהו אס ליתן לה ימי טומאה דזכר הא קתני תשב לנקבה וצריך שבועיים
 ואס ליתן לה ימי טוהר דזכר הא קתני ולנדה דמשמע דלא ניתיב לה ימי טוהר כלל ומשנינן נפקא מינה שאס תראה יום ל״ד ללידתה
 וחחזור ותראה יום מ״א הדא מקולקלת למניינה שמא לא הוה לה ימי טוהר והיתה תחלת נדה בראיית יום ל״ד ובראיית מ״א הויא תתלת
 זיבה ואס תראה שלשה רצופין צריכה ז׳ נקיים וקרבן או שמא זכר ילדה וראיית יום ל״ד היו ימי טוהר ועתה בראיית מ״א הדא תחלח
 נדה הרי היא בספק זבה ונדה (י) עד שתשב י״ז ימים נקייס כדמפרש במס׳ ערכין (לף ח.) ואס ישבה לה י״ז נקיים (י) וראתה יום י״ח
 הרי היא תתלת נדה וזו היא דינה שאס תראה כל ז׳ ימים הללו או אס לא תראה כי אס ראייה ראשונה טובלת בליל שמיני ומשמשת עם
 בעלה ואחר ז׳ ימים הללו באין י״א יום של ימי זיבה שאס תראה בתחלתן או באמצעיתן או בסופן שלשה ימים רצופין הדא זבה גדולה
 וצריכה ז׳ נקיים וקרבן ולעולם לא תמזור לקדמותה להיות תחלת נדה עד אתר ז׳ נקיים ואם לא ראתה בכל י״א יום הללו עד י״ב הרי
 היא תחלת נדה בכל המשפט אשר פירשתי ולכך נקראו י״א יום שבין נדה לנדה: קשיא. 8אבל תיובתא ממש אינה בשביל שחסר מן
 מהברייתא דמצי למימר תני לזכר ולנקבה ולנדה: (הגה״ה. לכך הוזכר זכר שאס תראה יום ל״ד ללידתה אמרינן טמאה היא ואע״ג דאכתי
 משכי ימי טוהר דזכר דמספקינן ליה בלא ולד ותשב לנדה וכי הדר חזיא ליום מ״א שהוא ח׳ לראייתה ותרצה להיות שומרת יום כנגד יום
 אמרינן ולד היה וזכר היה וראייה דיוס ל״ד דם טוהר הוה והשתא הוא דהויא תחלת נדה והשתא מקלקלינן לה דלא טבלה עד מ״ח שהוא
 שמיני לראייה אחרונה ואי לאו משוס ספיקא דזכר הד טבלה למחר ביום מ״ב ממה נפשך אי לאו ולד הוא הרי היא שומרת יום כנגד יום
 ואי ולד הוה ונקבה הוה אכתי הד דם טוהר עד שמונים וספיקא דזכר מקלקלא לה. וכן לענין נקבה כלומר וספיקא דנקבה מקלקלא לה
 עד פ״ח דלא טבלה עד פ״ח מ) [אי ראתה ביום ע״ד] ואי הוה פשיטא לן דלא ולד הוא הוה טבלה למחר ביום [פ״ב] דראיית ס״א בי״א
 יום שבין נדה לנדה היא ומשוס דמספקינן דלמא ולד הוה וראיית שבעים וארבעה דם טוהר אמרינן דהשתא הוא דהויא תחלת נדה. כן
 פירשה רבימ שלמה זצ״ל (גלה לף ל a ע״כ הגה״ה): בן. והיה הבן שיהא בן משעת לידה: ולא טומטום. ואע״ס שנקרע אחרי כן
: אלא בכור ולא ספק לאפוקי מאי. אי לאפוקי  ונמצא זכר: כדרבי אמי. דטומטוס שנקרע אע״פ שנמצא זכר אינו נוטל פי שנים [לעיל קט:]
 ספק בכור פשיטא דלא שקיל חלק בכורה אא״כ מייתי ראיה שהוא הבכור: לאפוקי מדדרש רבא. דמסברא אית ליה ואמי קרא למעוטיה:
 שחי נשים. של אדם אחד: במתבא. ואין ידוע איזה קדס להיות ראשית אונו: כותבי! הרשאה זה לזה. ואתי מד מינייהו ותבע חלק
 בכורה מן האתין אס בכור אני תנו לי בשביל עצמי ואס לאו תנו לי בשביל אחי שהרי נתן לי חלקו ופסקינן לעיל [שם] יש לו לבכור קודם חלוקה ויכול
 למכור וליפן חלק ככורתו לכל מי שירצה והך מילתא אתא קרא למעוטי דאע״ג דמדינא אית ליה גזירת הכתוב הוא שלא יתנו לו מלק
 ככורה מן הספק: אמר ליה רב פפא לרבא. כשדרש כן: הוכרו. בשעת לידה אע״ג דלבסוף נתערכו כו׳ דהוה ליה בכור ודאי שעה
 אחת וקרא לא אתא למעוטי אלא מאי דדמי טפי למעוטי כגון דלא הוכרו כלל דהוה ליה ספק בשעת לידה דהכי משמע והיה הבן
 הבכור [לברים כא] שיהא בן משעת לידה ולא טומטום ושיהא ככור משעת הדיה ולא ספק. ושמעינן מהכא דהכי הלכתא דאס הוכרו ולבסוף נתערבו
 מיהא כותבין הרשאה: היו מוחזקין. לאו בעדים שמעידין שראו שנולד קודס לאחיו דאם כן אין האב נאמן אלא בקול בעלמא כעין
 שאמרנו למעלה נלף קט:] דהוו קרי ליה בוכרא: על אחד. מן הבנים מהו מי מהימנינן לאב במקום חזקה שמכחשת דבריו או לא:

 מםורת הש״ם

 א) [צ״ל וילדו], ב) רש״ל גורס
 רב שרביא קודם, ג) נדה כח.,
 ד) [כנורות מ!:], ה) [שנת סג:

 וש״נ], ו) [יקרא ינ], t) נצ״ל
 משנה], ח) [צ״ל המשנה],

 מ) רש׳׳ל, י) [צ״ל פפא],

 תורה אור השלם
 1 בי תהיין לאיש שתי נשים
ת ת א ה בה ו ת אהו ח א  ה
 שנואה וןלדו לו בנים
ה והשנואה והןה הבן ב ו ה א  ה

ר לשגיאה:  הבכו
 דברים כא טו
ל בני ישראל לאמיר  2 ךבר א
 אשדז כי תוריע וילךה ובר
 וטמאה שבעח ימים כימי נדת
א וביום השמיני מ ט ה ת ת ו  ד

 ימול בשר ערלתו:
 ויקרא יב ב-ג

 גליון הש״ם
 :־שביים ד״ה קש־א כו׳ אבל
 חיובוא. עי׳ לעיל דף ננ ע׳׳נ

 נרשנ״ס דייה קשיא:

 הגהות הב״ה
 (א) גטדא רנ שרביא צ״ל
 קודם רנ שוני: (נ) שם נן ולא
 טומטום נכור ולא ספק. נ״נ
 נראה דרנא קודם חורה היה
 מפרש נרייתא דה״ק נן וצא
 טומטום כלומר אילו ננתנ נ!
 ולא נכתב והיה הנן הייתי אומר
 אפיי טומטום השתא דכתיכ
 והיה הנ! שיהא ק משעת הדה
 ולא טומטום [ככור ולא ספק
 פירוש ואילו] נכתנ והיה הנכור
 ולא נכתנ והיה הנן הנכור הייתי
 אימר אפיי טימטוס נמי יקרא
 דיהיה הנכיר לא אתא אלא ללמד
 שיהא נכיר משעת הרה דהיינו
 היכרי ולבסוף נתערני לאפיקי
 הינא שלא הינרי נלל לבן נתב
ר לאירדי מ נ  לך יהיה הנ! ה
ק למימרא דנעינן  דיהיה קאי א
 נ! משעת הרה ולא טימטיס
 אנל לא נעינ! נניר משעת הדה
 ולפינך אפילי [לא הינרי נלל
 נותנין] הרשאה זה לוה יננור
 דקרא לגיפיה אתא דלא אייתר
 בל עיקר ילבתר חזרה מההיא
 דרי ינאי קא מפרש רנא נרייתא
 דה״ק נן ילא טומטיס נלימר
 אילו ננתנ נן ולא ננתנ יהיה
ר ולא ספק מ  הנן ני׳ ינדפי׳ נ
 פי׳ אילו ננתנ והיה תננור
 ולא ננתנ יהיה הנן הנניר
 לא הייתי ממעט אלא טומטום
 נלחוד וקרא הט קאמר דנעינן
 [ננור משעי הרה ילא] טימטיס
 השחא מיחורא דנן קא שמעינן
נתנ יהיה הב!  תרתי כאילו נ
 יהיה הנכור דוהיה אתרדיהו
 קאי דנעינן שיהא נ! משעת
 הדה ילא טימטיס ינכיר [משעת
 הדה לאפיקי היכא] שלא היכרי
 כלל ונזה מתיישני כמה תמיהית
 נסיגיא 1י גס לא צריך לפרש
 דקרא לא אתי למעוטי אלא
 מאי לדמי טפי למעוטי כגין
 דלא היכרי כלל מ׳ [דמקרא
 לא שמעינן טפי] אלא שיהא
 ננור משעת הדה דהיינו היכרי
 ולנסיף נתערבו וטוצא נזה פירש
 רניני אליהו דיטר קאי נמי אנ!
 השנואה לקמן נדף וה ע״נ
: (ג) רשב״ם ן  נתיס׳ ד״ה נ
 דייה אי הט יני׳ מספיקא ללמא
 ונר הוה. נ״ב ואף על פי דלעיל
 פי׳ אפילו נשנקרע ונמצא נקנה
 אינה מטמאה [משוס לירה יפן]
 אין לה ימי טוהר אפשר לומר
 לנהי שנך הדין אלינא דרב
 שרניא מ״מ כאן לפריך עלדה
 ה׳יפ את׳׳ל ללא [לרשינן הט]
 אלא רלגני זכר אינה טמאה
 לילה אפילי הט [ליתני ילנלה]
 לללמא ז נר היה: (ד) בא״ד על
 שתשנ י״ו ימים נקיים. נ״נ נתב
 מהר״ש לוריא ז׳׳ל לפוס ריהטא
 קאמר הט אנל לא לייקא אלא

 חומרות דמצינן למימר ונימא
 דחשב לזכר ולנקבה ולנדה. הכי פירושא אם ילדה זכר מטמא ז׳ ימים ומכאן ואילך לאחר מי ימים כל דם שהיתה רואה סמוך
 לוסתה יושבת עליו ז׳ נקיים ואם ראתה באותן ל״ג (אפי׳ הכי) דם טוהר הוא. אבל אס חזרה וראתה יום שמיני יושבת יום כנגד
 יום ואם ראתה ג׳ ימים רצופין בתוך י״א יום הרי זו זבה גמורה וצריכה נקיים. והאי דקאמרינן הכי תשב לזכר ולנקבה ולנדה
 כדאמר לא יהבינן לה ימי טוהר אלא אי חזי׳ ליום ט״ו הויא טמאה נדה. ומקשינן במס׳ נדה למה הזכיר זכר כיון דתני לנקבה
 ולנדה לא אצטריך למיתני זכר דאי לענין טמאה לידה הא קתני תשב לנקבה ולנדה לא איצטריך לטמאה לידה דזכר דהוי בכלל י״ד
 דנקבה. ואי לענין טהרה ימי טוהר קאמר לזכר הא קתני נדה כיון דקתני לנדה וש״מ דלית לה ימי טוהר אלא אי הזיא (ליום נ״א)
 הוי טמאה נדה אלא להכי תנא לזכר לחומרא דאע״ג דאין לה ימי טוהר יהבינן ליה דין דזכר להכי שאם תראה יום ל״ד ללידתה
 ביום ארבעים שלמו ו׳ ימי נדתה ואם תחזור ותראה ליום מ״א תהי׳ מקולקלת עד מ׳׳ח די״ל ביום מ׳ שלמו ימי טוהר דזכר וכיון
 שראתה למחר יש לה שוב דין נדה ואינה טהורה עד מ״ח דאי לא תנא לזכר אמרינן בסוף מ׳ שלמו ימי נדתה ומה שראתה ביום מ״א היינו בתוך י״א יום דהויא שומרת יום כנגד יום וטובלת ביום מ״ב ומשמשת אלא להבי תנא לזכר דאסודה עד מ׳׳ח. וכן לענין
 נקבה אם תראה ליום ע׳׳ד ותחזור ותראה ליום פ״א תהיה מקולקלת עד פ׳׳ת ומשום הכי איצטריך למיתני וכר. והכא נמי אי משום חומרא הוא ליתני לזכר ולנקבה ולנדה אלא ש״מ מדלא קתני הכי ןש׳׳מ] דלאו משום חומרא הוא. וקשיא לרכ שיזבי דמחמיר: שילדו
 שני זכרים במחכא. בלילה בהחבא בלא נר או ביום בחושך בלא אור ושתי הנשים היה להם בעל אחד בחור והיו מבכירות ואין ידוע אי זה מהן בכור איזה נולד קודם ונולד לו שוב בנים אחרים כשיגדלו ויבואו לחלק ידוש׳ אביהן עם אחיהם יכחבו אחד מאלו שני
 ספיקי בכורות הרשאה לאחיו כדי ליטול פי שנים ויאמר לאחיו אם אני בכור תנו לי פי שנים בשביל עצמי ואם אחי הבכור ולא אני תנו לי פי שנים בשבילו שהרי בידי הרשאה שהרשני על חלק בכורתו ויחלקו הבכורה ביניהם ולאפוקי מיהא אתי האי דרשא לשני
 זכרים שנולדו במחבא והוכרו מעיקרא איזה מהן בכור ולבסוף נתערבו ולא הוכרו כותבין הרשאה זה לזה משום דכתיב יכיר והרי הוכר מתחלה: בני אקרא ראגמא. כפר שעומר באגם: היו מוחזקין בו בני אדם. באחד שהוא בכור ואמר אביו על אחד מאחיו שהוא

 ככור מהו. מי אולינן בתר דמוחזק לן שהוא בכור או בתר אביו אזלינן דאמר קים ליה בגויה: שלח להו כותבין הרשאה זל״ז משום ספיקא דלא אזלינן בתר חזקה או דאבוה:

 ט״ו נקייס נעי׳ מאתר לראתה
 ג׳ ימיס ועס שתי ראיות האחרונות הד י״! ולא נעי׳ י״ו נקיים אלא נטיעה ממש נלאיתא לשם ללא ילענא נאיוה פרק היא עומרת משוס
 הט נעי י״! נקיים רשמא נ׳ ראיית הראשונית סיף וינה הן וראייה השלישיח התחלת נלה היא אנל הנא הראייה הראשונה ממ״נ אי התחלת
 זינה או התחלח נדה הלנך לא נעי נין הנל אלא י״ז ימים חון מיוס ראשון להיינו ראייה ראשונה ילא נעי׳ אלא ט״ו נקיים וה״ה אי ראתה
 נל ז׳ ימים לא נעי אלא י״א נקיים ולי״ק. עול יש להקשות נשראחה גיוס י״ח למה הד חחלת נלה לימא שתתלת ראייה הד וינית יא״נ
 שלמו י״א ימי דנה יאח״כ זי ימי נדה יא״כ ביים י״ח חין מראייה הראשינה חורה זינות ול״ק מילי ט לעולם אינס מחחילין ימי נלות אחר
נר ימי נדית דלעילס אין זינית אלא אתר ימי נדית ולשם נערטן הנאתי דנרי הרמנ״ן שכ״כ להדיא:  שנלו כנר ימי זינות אם לא שהיי נ
 (ה) כא׳׳ד וראתה ייס י״ח. נ״נ פי׳ נשימצא ודאי זנר: (ו) תופ׳ דייה מדדרש ונוי דהלנתא שליח שידה. נ״נ הט אסיקנא נייק דף ע ע״א:

 א) צ׳׳ל דאניה מנחיש ליה לחזקה.



 מסורת הש״ם

 א) יבמויו מז. קדושין על.
) נעיין  [עח: כל הסוגיא), נ
 מוספות בכורות מו: ל״ה
 מ״ט], >) [לעיל עט: וש״נ],
 ד) נ״א משני, ה) [כתובות
 D :], ו) [לאחר רש״ש], t) צ״ל
 רנגן וסיפא ר״י. רש״ל, אנל
 נלסו״ר ד״ה ואמר אביו הוא
 לפני דייה ה״ג וניחא הגירסא
 רישא ל־׳י וכו׳ ולפנינו סודר

 הרשנ״ם ע׳׳ס המהרש״ל,

 תורה אור השלם
אה ו ר 3ן השנ כ ב ת ה  1 כי א
ל כ ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
א ו כי הו  אשר ימעא ל
ת אנו לו משפט  ראשי
 הבכרה: דברים כא יז

 גליון הש״ם
א וחזר ואפ־ עבדי. ר ם  ג
 עי׳ נתילושי הרמנ״ן לעיל
 דף לנ ע׳׳נ ד״ה אר׳׳נ:
 רשב״ם ד״ה אינו נאפן
 כוי כדכת־ב יכיר. עי׳ לקמן
 דף קלד ע״נ נרשנ״ס דייה

 ליורשו וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה ננכסיס וכר
 ננכסיס דלא ענידי. נ״נ ע׳׳ל

 נדף עט ע״נ:

 מוסף רש׳׳י
 יכיר. את הננור נן השנואה
. שאס ם י ר ח א  יכיר, יכירנו ל
 אין נייד מכירים אותו נאמן
 עליו אניו לומר זה נני
 נכור ליטול פי שנים :׳במוח
 מז<. זה בן גרושה. וכהן
ם י מ כ ח  חלל הוא ושש. ו
. אנן ם אינו נאמן מרי  או
 גרושה ובן חלוצה הוא דפליגי
ר ט ! אנל לענין נ ז  (קדושין ע
 לא פליגי !שם עמ:ו. בצריך
כרא. קרא לנכור הוא  הי
 דאתא וכנון שנא ממדינת
 הים ולא הוחזק לנו בנכור
 אלא על פי אניי (שם<.
. ופרטנן א ת כ ל י ה א מ  ל
 למאי הלכתא אשמעינן קרא
א ב ת י מ  דאניו נאמן עליו, ל
י שנים, פשיטא מאמן  לו פ
א  למה לי קרא >שס<. מי ל

 יהיב ליה. מגו דאי נעי
 למיתנ ליה כולהו נכסי יהינ
 ליה, מהימן נמי למיתנינהו
טרה  ניהליה נדינורו נתורת נ
. ן ר מכא ח א ו ל ל פ נ  ;שס<. ש
 לאחר שאמר לפנינו נכור הוא
 נפלו לו והוא רוצה לילך לדרך
 רחוקה ומעיל עליו שאס
 יפלו נכסים של אנ או אחל
 ממורישיס לפניו נחייו יטול
 זה בהן חלק נכורה, ללהט
 אי לאו לאשמעינן קרא ליכא
 מיגו לאי נעי למיחנינהו,
 להשתא לא מצי יהינ, לאין
 אלם מקנה לנר שלא נא
 לעולם, והשתא שקיל להו
א ו ה ש  בתורת ירישה >שס<. כ
. לאתר שהעיל כך אהני ס ס ו  ג
 ליה שאס יפלו לו נכסים
 כשהוא גוסס שיטול זה נה;
 חלק נכורה, ואי לאו רהימניה
 קרא לאנ להטרו, משוס מגו
 לא זכה נהן, למולה ר׳
 מאיר נאומר ננסים שינואו
 לי נשאהיה גוסס נתונים לך
 שלא אמר כלים, הואיל ונשעה
 שנאים לעולם לאו כר מתנה
 הוא, ולהט נקט כשהוא גוסס
 ולא נקט לאחר מיתה, רהנהו
 אפילו נתורת נכורה לא מהני
 ליה לנוריה, לאין הנכור
 נוטל נראר כנמוחזק, והיינו
 ראר שכשמח עריין לא היה
 מוחזק נהן, אנל רארין לנא
 לו ורחמנא אמר ננל אשר

 ימצא לו >שס).

 סם: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 זה לזה. המוחזק ואותו שאמר אביו עליו שהוא בכור וטעמא מפרש
 ואזיל: [מה נפשך]. כמאן סבירא ליה שמואל: אי כר׳ יהודה.
 לקמן: יכיר. קרא יתירא הוא: יכירנו לאחרים. רבי יהודה
 קאמר לה: נאמן אדם לומר. ואע״פ שמחזיקין אתר בבכור: כך
 נאמן לומר זה בן גרושה הוא. לאחר
 שגרשתיה החזרתיה רלדה לי זה או
 שנשא אשה גרושה. וסברא הוא
 מדכמיב יטר מה לי בכור מה לי לדבר
 אתר: כן גרושה. ומלל הוא. בן מלוצה
 חלל מדרבנן גזירה חלוצה אטו גרושה
 ואע״ג דנפקא לן ביבמות (לף כל.)
 מדכתיב ואשה גרושה הא אמרינן
 התם דקרא אסמכתא בעלמא: זחכ״א
 אינו נאמן. לא בככור ולא בחלל וכגון
 שמוחזקין באחר שהוא בכור. וקרא
 י<מוקי בצריך היכרא כגון שבאו
 מחדש בכאן ואין מוחזקין באחד מהן
 מי הבכור ומי הפשוט התס ודאי אב
 מהימן: למאי הלכחא. אדרבנן קפריך
 דאוקימנא בצריך היכרא דכשלמא
 לרבי יהודה טובא אשמועינן קרא
 דמהימנינן ליה לאב אפילו במקום
 חזקה ויהבינן ליה פי שנים דסד״א
 ניזיל בתר חזקה וניתיב פי שנים
 למותזק לנו דליכא למימר גבי אב
 מגו דאי בעי יהיב ליה במתנה פי שנים
 כי אמר נמי עליו שהוא בכור נאמן
 דהא קיימא לן דמה לי לשקר במקום
 עדים לא אמרינןמ אלא לרבנן למאי
 הלכתא כתכ יטר לצריך היכרא שהאב
 נאמן להכירו לאחרים דאי למיתבא
 ליה סי שנים אמאי צריך קרא סברא
 הוא מאמן על ידי מגו דלא יהא האי
 בכור אלא אדם נכרי ואעפ״כ יכול
 היה ליתן לו במתנה כל נכסיו הלכך
 מה לו לשקר במאי דאמר שהוא בכור
 הא בלאו הט יכול ליתן לו פי שנים
 שיאמר הבו ליה במתנה מנכסי: לא
 צריכא. הא דאשמעינן קרא דמהימנינן
 לאב אלא בנכסים שאינו יכול ליתן לו

ך נאמן לומר וה בן גרושה בו׳. תימה לסי שנאמן לככר יהא  כ
 נאמן גס לפסול ולומר שהוא בן גרושה או בן תלוצה רש לומר
 טון שנאמן לבכר בכל ענין האמינו הכתוב ואפילו על אחד מבניו
 הקטנים נאמן לומר שהוא בכור ואם כן עושה בניו הגדולים ממזרים

 שמאיש אמר הם והכי נמי נאמן לומר
 שהוא בן גרושה ורבינו אליהו מפרש
 דיטר נמי קאי אבן השנואה כלומר
 בן השנואה יטר מאמן לומר שהוא
 בן שנואה דהיינו שנואה בנישואיה
 כדמפרש בפ״ב דיבמות >לף כג. ושם)
 כגון חייבי לארן שנשא כהן גרושה
 ומיהו כשם שנאמן לומר משמע דממה
 שנאמן לככר יליף אבל בירושלמי בס׳
 עשרה יוחסין משמע כפירוש רבינו
 אליהו ופוסק בה״ג דהא דססקינן לקמן
 הלכה כר׳ יהודה כדשלח ר׳ אבא היינו
 דוקא כשפוסל ע״י הכרמ בכורה אכל
 אין הלכה כר׳ יהודה שיהא נאמן לומר
 זה בן גרושה ואין נראה לר״י דאמר 3פ׳
 החולץ(שם לף מז.) ההוא דאמא לקמיה
 דרב יהודה אמר ליה נתגיירתי ביני
 לבין עצמי אמר ליה נאמן אמה לפסול
 עצמך ואי אתה נאמן לפסול בניך
 ופריך והמניא ר׳ יהודה אומר יטר
 ומשני אמר רב נחמן בר יצמק דהט
 קאמר לדבריך כותי אתה ואין עדות
 לכותי ופסק התם הלכה כרב נממן
 כר יצמק משמע דאי לאו דאין עדות
 לכותי היה נאמן לפסול אע״ג דליכא
ם שנפלו י ס כ נ  הכרת בכורה: כ
 כשהוא נוםס. הכי נמי הוה מצי
 לשנויי >י» כנכסים דלא עבידי דאתו
 אלא חדא מתרי טעמי נקט:

 הכי

ה נפשך אי כרבנן םבירא ליה לישלח  זה לזה מ
הודה סבירא ליה לישלח  להו כרבנן אי כרבי י
 להו כרבי יהודה מםפקא ליה אי כרבי יהודה
ר יכירנו י כ י 1 ( א א י א דתנ  אי כרבנן מאי הי
ם לומר ד ן א מ א נ  לאחרים מכאן א״ר יהודה א
 זה בני בכור וכשם שנאמן אדם לומר זה בני
ך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה כ  בכור ב
 בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן א״ל רב
 נחמן בר יצחק לרבא בשלמא לרבי יהודה
ה לי מ ב יכיר אלא לרבנן נ<יכיר ל  היינו דכתי
א למיתבא לו פי ת כ ל  בצריך היכרא למאי ה
 שנים לא יהא אלא אחר אילו בעי למיתבא ליה
ה מי לא יהיב ליה לא צריכא בנכסים נ ת מ  ב
ם ד א (  שנפלו לו לאחר מכאן ולר״מ דאמר ג
ה לי מ  מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר ל
ו י ה א גוסם: ת״ר ג ו ה ש  בנכסים שנפלו לו כ
א בכור ואמר אביו על אחר  מוחזקין בו שהו
א בכור נאמן היו מוחזקין בו שאינו בכור ו  שה
א אינו נאמן רישא רבי  ואמר אביו בכור הו
א ר בני הו מ א  יהודה וסיפא רבנן א״ר יוחנן י
א א אינו נאמן עבדי הו ר ואמר עבדי הו ז ח ו 8 

א ד ב ע ש לי כ מ ש מ א נאמן ד  וחזר ואמר בני הו
ה עובר על י ה ס ה כ מ ת ה  קאמר וחילופיה אבי
א וחזר ואמר עבדי ם ואמר בני הו כ מ  בית ה
א א וחזר ואמר בני הו א נאמן אמר עבדי הו  הו
ו כבן ובא ואמר ש מ ש ה מ  אינו נאמן מיתיבי הי
ד ובא ואמר עבדי ב ע ו כ ש מ ש ה מ א וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן הי  בני הו
ם דקארו ליה עבדא מצר ת א אינו נאמן אר״נ בר יצחק י ה א וחזר ואמר בני הו  הו
מר א האו מ ה מצר עבדא ק׳ זוזי שלח ליה ר׳ אבא לרב יוםף בר ח א ה מאי מצר מ א  מ
ה מכרתו לי ת ה טיבו אצלך א  לחבירו עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מ

ה ת  א
 באותה שעה שאמר עליו שהוא בכור כגון בנכסים שנפלו לו לאחר מיכן לאחר שאמר בני זה בטרי הוא דליכא למימר בההיא שעתא מגו דהא א

 אדם מקנה דבר שלא בא לעולם: ולרבי מאיר דאמר כוי. דהא רבנן דרבי יהודה היינו ר״מ דאמר [קידושים סג:] אדם מקנה גבי אומר לאשה הרי את
 מקודשת לי על מנתי) שאתגייר כוי ושם סב.]: בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסם. דתנן במסכת שממות (ס״א ה״א) הגוסס הרי הוא כמי לכל דבריו ובר
 ירושה הוא ולהנהו נכסים איצטריך יכיר שיטול בהן הבכור פי שנים דבהנהו ליכא מגו דאפי׳ לר״מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולס
 הני מילי כגון נכסים שנופלים לו בשעה שיש בו כח ליתנס לאחרים אבל גוסס אינו יכול לדבר ואין בו כת לימן והלכך לא מצי לאקנרינהו
 מקמי דאתו לידיה דהא אפילו בשעה שבאו לידו אין יכול להקנותן וכל שכן מקודם לכן וכלאחר מיתה לא מצי לשנויי דאין ככור נוטל
 בראד: הכי גרסינן היו מזחזקין בו שאינו בכור ואמר אביו בכור הוא אינו נאמן. כרבנן דבמקוס חזקה לא מהימנינן ליה לאב: ואמר אביו
 טל אחר שהוא בכור נאמן. כר׳ יהודה: רישא י)ר' יהודה וסיפא רבנן. בניחותא: וחזר ואמר מבדי הוא. בין כתוך כדי דיבור בין לאחר
 זמן אמר כן על אותו שאמר עליו מתתלה בני: אינו נאמן. במאי דאמר השתא עבדי. וליכא למימר האי דקרי ליה מתחלה בני משוס
 דאוהבו כבנו דאין דרך לקרוא לעבדו בנו והלכך אתר טענה ראשונה נלך להואיל וזאת האתרונה אינו פירוש כי אם הכמשה אין לנו לילך
 אחר טענה אתרונה דהודאת פיו האמינה מורה כמאי דאמר כני ׳5כדכתיב יטר וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד: וחזר ואמר בני נאמן.
 במאי דאמר השתא בני דאינו סותר דבריו הראשונים אלא מפרש הוא עבדי דקאמרי בני הוא והאי דקאמר עבדי לפי שהוא משמשו יותר
 מדאי כאילו הוא עבדו אבל ברישא לא שייך לפרושי הט דעבדו הוא כדאמר השתא והאי דקרי ליה מעיקרא בני לפי שאוהבו כבנו דאין דרך
 האדון לייחס לעבדו ולקרותו בגו בשביל שום חיבה: אבית המכס. לשם רגיל לקרוא לעבדו בנו להברימו מן המכס אבל לבנו לא יקרא
 לעולס עבדו שהרי גורס לעצמו הפסד על תנס: ואמר בגי. אל המוכסים: ומור ואמר עבדי. כשעבר משס והלאה: נאמן. במאי דחזר ואמר
 עבדי דודאי מעיקרא הוה קרי ליה בני בשביל יראת המכס: וחזר ואמר בני אינו נאמן. אלא ודאי עבדו הוא כדאמר מעיקרא דאילו
 היה בנו לא היה אומר למוכסיס שהוא עבדו: ה״ג מיחיבי היה משמשי כבן ובא ואמר בני וחזר ואמר עבדי אינו נאמן היה משמשו
 כעבד ואמר עבדי וחזר ואמר כני אינו נאמן. ומסיפא קפריך ליה לר׳ יוחנן. וה״פ היה משמשו כבן מלביש ומנעיל מכניס ומוציא אבל
 עבודת עבד לא ורבומא נקט דאע״ג דמשמשו כבן ואיכא למימר האי דקרי ליה בנו משום דמשמש ליה כבן אפי׳ הכי כי חזר ואמר עבדי אינו
 נאמן במאי דקאמר לבסוף אלא נלך אחר לשון ראשון דודאי בנו הוא דאין דרך לקרות לעבדו בנו אפי׳ היכא דמשמש ליה כבן שאין
 האדון מחבבו כל כך לקרותו בנו: היה משמשי כעבד ואמר עבדי וחזר ואמר בגי אינו נאמן. במאי דקאמר בני ואף על גב דאיכא למימר
 דמעיקרא קראו עבדו משוס דמשמשו כעבד ולא משוס דעבדו הוא. וקשיא לר׳ יוחנן דאמר אמר עבדי ומזר ואמר בני נאמן דר׳ יוחנן אפילו
 היכא דלא מזינן דמשמשו כעבד קאמר נאמן במאי דאמר לבסוף בני וכל שכן היכא דמזינן בהדיא משמשו כעבד ואילו ברייתא אפילו היכא
 דמשמשו כעבד קאמר דאינו נאמן במאי דאמר לבסוף בני וכ״ש היכא דלא חזינן היאך משמשו דאינו נאמן וקשיא לר׳ יוחנן דאמר נאמן:
 התם. בברייתא: דקרי ליה עבדא מצר מאה. כלומר עבד גמור הוא לי שסמוכים לי עליו מאה דינר במצר שלו כלומר ששוה מאה
 דינר והלכך ט אמר עבדי מצר מאה ותזר ואמר בני אינו נאמן דאילו הוה בנו לא הוה קרי ליה עבדא מצר מאה ואע״ג דמשמש
 ליה כעכדא דאין קורין כן אלא לעבד: עבדא מאה זיזי. ששוה מאה זוזי: שלח ליה ר' אבא. כל הני שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר
 חמא נקט הכא משוס דבחד מינייהו קא פסיק הלכתא כר׳ יהודה וגמלהו הלכמא כדשלח ר׳ אבא כדפסקינן בסיפא דשמעתין נלף קמזש:

 אתה
 כשחור ואמר בני. מצר מאה כלומר מצרו של עבד זה מאה זוזי. כלומר בטוח אדונו של זה שיכול ליקח ממנו מאה זוז שמאה זוז סמוכין לו בכל שעבד שם.

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״נ מהלכות  ע
 נחלימ הל׳ יל סמג עשק
 צו טוש״ע מ׳׳מ סי׳ רעז

 סעיף ינ:
נ ב מיי׳ פט״ו מהלכות  ע

 איסורי ביאה הל׳ נח
 סמג לאדן קטז טוש״ע

 אה״ע סי׳ ל סעיף נט:
ג ג מיי׳ פ״נ מהל׳ נתלות  ע
 הלי יל סמג עשי! צו
 טוש׳׳ע ת״מ סימן רעז סעיף

 ינ:
ד ד מיי׳ פ׳׳ל מהלנות  ע
 נחלות הל׳ ג סמג עשין
 צו טיש״ע ח״מ סי׳ רענו

 סעיף ג:
ה ה מיי׳ שס הל׳ ל  ע

 טוש״ע שס סעיף ל:
ו ו מיי׳ שס הל׳ ג טור  ע

 ש״ע שם סעיף ג:

 רבעו גרשום
 יכיר יכירנו. האב לאחרי׳:
 וחכמים אומרים אינו נאמן.
 דבתר חזק׳ אזלינן. אלא
 רבנן דאזלי בחר חזקה
 יכיר למה לי דהא משמע
 יכיר דאביו יכירנו לאחרים
 ונאמן. ומשני לעולם בתר
 חזקה אזלינן ולמאי הלכתא
 כתיב יכיר כצריך הכרה.
 שאם אין מוחזק לן מהאי
 אי בכור הוא או לא צריך
 אביו להכירו לאחרים אכל
 אי מוחזק הוא לן בתר
 חזקה דרבים אזלינן ולא
 בחר האב: למאי הלכחא.
 צריך להכירו למיתן ליה
 פי שנים לא יהא האי בן
 אלא אחר אם רוצה האב
 ליתן מתנה לאחר ואומר
 הבו ליה מי לא יהבינן
 ליה לאחר הא נמי מאי
 שנא: לא צריכא בנכסים
 שנפלו לו לאחר מיכן.
 שאם אמר תנו לאחד פלוני
 נכסים שאני עתיד להרויח
 לא יהבינן ליה כלל לאחר
 מכאן דאין אדם מקנה דבד
 שלא בא לעולם אבל אי
 עביד הכרה להאי בכור
 תנו לו פי שנים בנכסי
 שארויח יהבינן ליה מה
 שאין כן באחר: ולר׳ מאיר
 הא אמר אדם מקנה וכו•
 אפי׳ לאחר יכיר למה לי.
 אכתי איכא למפרך לא
 יהא אלא אחר: לא צריכא
 בנכסים שנפלו לו כשהוא
 גוסס. דאפי• ר״מ דאמר
 אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם הכא מורי הואיל
 דבגסיסתו נפלו לו לא
 יהבינן ליה. דלהכי אמר
 ר׳ מאיר אדם מקנה דבר
 שלא בא כעולם הבא מורי
 דאיהו [לא] מצי למיתן
 אבל גבי בכור אף על גב
 דאיהו גוסס יהבינן ליה
 היכא דהכירו מחיים ומשום
 הכי צריך הכרה להיכא
 דלא מוחזק לן אבל אי
 מוחזק לן בתר חזקה דידן
 אזלינן: רישא רבנן. דבתר
 חזקה דיד; אזלינן: וסיפא
 ר׳ יהודה. דבתר אבוה
 אזלינן: מאי טעמא להיכא
 דאמר עבדי וחזר ואמר
 בני נאמן. דהאי דקאמר
 עבדי משום דמשמש ליה
 כעבדא: וחילופיה אבית
 המכס. היכא דנותנין מכס
 מן העבדים וחזר ואמר
 עבדי נאמן. דהאי דקאמר
 בני כדי להבריח מן המכס
 קאמר. אמר עבדי לבית
 המכס הואיל דלאו להברית
 קאמר וחזר ואמר בני אינו
 נאמן הואיל דקא יהיב מכס.
 מיתיכי היה משמש כעבד
 א) ובא משמש והולך ואומר
 עבדי וחזר ואמר בני אינו
 נאמן ולא אמרינן משום
 הכי קרי ליה עבדא מעיקרא
 דמשמשו כעבד. וקשיא לר׳
 יוחנן: לעולם נאמן והתם
 מ״ט אינו נאמן משוס דקרו
 ליה אינשי עבדא מצר מאה
 משום הכי אינו נאמן

 א) אולי צ״ל כענל הנא ומשמש והולך וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 עז א מיי׳ ס״ז מהלכות

 סנהלרין הלכה ג ועי׳
 נכ״מ סמג עשי[ צו טור
 ושו־׳ע נוו׳׳מ סי׳ כ3 סעיף ג:
 עח ב מיי׳ שס הלכה נ ועי׳

 נכ״מ טוש״ע שס סעיף
 א:

 עט ג מיי׳ פי״א מהל׳

 מלוה הל׳ ח [ופי״א
 מהל׳ זטה הלכה יג] סמג
 עשין צה טור שו״ע חו״מ סי׳
 קז סעיף א [וטור שו״ע

 חו״מ סי׳ רמת ס׳׳י]:
 e ד ה ו מיי׳ סי״ג מהל׳

 עלות הלי ל ה סמג לאדן
 ריל טור שו׳׳ע מו׳׳מ סי׳ לג
 סעיף נ [ו3רנ אלפס עול

 נסנהלרין פ׳׳ג רף רסג]:
 פא ז ח ט מיי׳ שס סיי׳ל

 הלכה נ סמג לאדן רטו
 טיש״ע שס סעיף יג וסימן
ת אלפס כ ו  לה סעיף יג [

 שס]:

 רבינו גרשום
 רצונך השבע שלא מכרת
 לי וטול אינו יכול לחזור
 בו. המחזיק אע״פ שכל
 הנשבעין שבתורה נשבעין
 ולא משלמין מאחר שזה
 קיבל עליו שישבע התובע
 ייטול אין יכול לחזור בו:
 מאי קמ״ל תנינא נאמן עלי
 אביך בעדות זו נאמן עלי
 אבא אע״פ שאין כשרץ
 להעיד עליו ונאמן עלי ג׳
 רועי בקר לדין זה אע״פ
 שאין מומחין הואיל שקיבל
 עליו. ר׳ מאיר אומר יכול
 לחזור בו האי מוחזק אע״פ
 שדנו הואיל שאין ראויין.
 וחכמים אומרים אין יכול
 לחזור בו משעה שאמר
 ועשו מעשה. אלמא דהאי
 נמי מאחר שנשבע זה
 אינו יכול לחזור בו ומאי
 קמ״ל: הא קמ׳׳ל. דקא
 מיבעיא במסכת סנהדרין על
 מחלוקת דר• מאיר ורבנן
 באתן לך פליגי. אבל השבע
 ויהא מחול לך דברי הכל
 אין יכול לחזור בו או דלמא
 איפכא. ומסקינן הלכתא
 באתן לך מחלוקת. והלכתא
 כדברי חכמים דאמרי אינו
 יכול לחזור בו ה״נ להיכא
 דאמר השבע וטול כאתן
 לך הוא. ואצטריך למימר
 דהלכה כחכמים: הלכה
 גוכין מן העבדים. שאם
 הניח אביהן של יתומים
 עבדים גובה בעל חובו של
 אביהם את חובו מן העבדים
 כי היכי דהוי עביד מן
 הקרקע ולא מצו למטען
 ליה מטלטלי שבק אבון
 גכן משום דעבדא כמקרקע
 דמי: הלכתא שלישי בשני
 כשר. כגון ראובן ושמעון
 הם בניהם היינו ראשונים
 ובני בניהם היינו שניים
 ובני בני בניהם היינו דור
 שלישי של בן ראובן ודור
 שלישי של בן שמעון ודור
 שלישי של בן ראובן מותר
 להעיד לדור שני של בן
 שמעון: ורבא אמר אף
 שלישי מעיד בראשון. בבן
 שמעון עצמו דהיינו ראשון
 אע״פ שהוא קרוב לאביו.
 ובאחא דאבא שאדם יעיד
 לאחי אביו: ולית הלכתא
 כותיי. דקרוב ליה טפי:
 ונסתמא פסול. להעיד לו
 משום דעכשיו אינו יוהע
 להראות עדותו באמה מקום
 מגיע תחום קרקע שלו:
 ושמואל אמר כשר. אפשר
 דמכוין במצרנא מצר פלוני
 כך וכך סימן מצר פלוני כך:
 אבל גלימא לא. אם היה
 מכיר בגד של חבירו קודם
 שנסתמא ואחר שנסתמא
 אינו יכול להעיד זה בגדו
 של פלוני: אפשר דמכוין
 מדת ארכו ורחבו. שאמר
 אני יודע שכך היה ארכו
 ורחבו ונמצא כדבריו. וכן
 נמי אם נמצא משקל הנסכא
 כמו שהוא אמר כשר:
 מיתיבי היה יודע כר קא תני
 מיהת פיתח ונסתמא פסול
 להעיד שום עדות ותיובתא
 דכולהו תנאי דלעיל שמואל
 ריחוק ונתקרב ונתרחק הוא:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכח.
י גרסינן ונשבע אינו יבול לחזור בו. פירוש אם נשבע כבר כ  ה
 אינו יכול לחזור בו אבל אס לא נשבע יכול לחזור בו
 כדאמרי׳ בזה בורר (סנהלרין לף כל: ושס< מחלוקח לאחר גמר
 דין אבל לפני גמר דין דברי הכל ש היה יכול לחזור כו והכא
 אע״ג דאמר השבע וטול יכול למזור
 כיון שעדיין לא נשבע הר (י) קודס
 גמר דין וכן משמע בריש המפקיד
 (ג״מ לף לל: ושם) אמר הריני משלם
 וחזר ואמר איני משלם מהו מי אמר
 מיהדר ביה אלמא דיכול לחזור
 בו דהר כמו קודם גמר דין והא
 דאמר בריש שבועח הדיינין (שכועות
 לף לט. ושם) ואס אמר איני נשבע
 פוטרין אותו מיד אומר רבינו חס
 היינו שמסלקין אותו כדי שיתבייש
 מלחזור בו אבל אס רוצה לחזור ולבא
 לב״ד ולישבע הרשוח בידו אבל קצת
 קשה מנא ליה הא דקאמר הכא
 דקסבר הלכה כחכמים דלמא סבר
 דלפגי גמר דין מחלוקת אבל אחר גמר
 דין דברי הכל אינו יכול לחזור בו
 אבל רש״י פירש אס אמר איני נשבע
 פוטרין אותו מיד דשוב אינו יכול
 לתזור בו והכא גרס נשבע בלא וי׳׳ו
 שישבע בעל כרחו וההוא דריש
 המפקיד (3״מ לף לל: ושם) דקאמר
 מי אמרי׳ מיהדר קא הדר ביה אע״ג
 דאינו יכול לחזור בו מ״מ כיון דדעתו
 לחזור ובעי לאטרוחי בי דינא לא
 מקני ליה כפילא דכה״ג אמר החס
 אכל לפירוש זה לא אחי שפיר דפסיק
 בשמעחין ככל הני דשלח ר׳ אבא
 וא״כ אפי׳ קודם גמר דין אינו יכול
 לחזור ובזה בורר מסקינן דלפני גמר
 דין יכול לחזור בו אס לא שנאמר
 הכא אפי׳ קודם שבועה חשיב גמר

 דין כי אמר רצונך השבע וטול:
ר בר רב אשי מכשר באבא  מ
 דאבא. וא״ח והלא אפי׳ שני בשני אמר בפרק זה בורר (סנהלרי!
 לף כיו. ושם ל״ה רב< דפסול וכ״ש זקנו רש לומר דאבא דאבא כשר טפי
ת הלבתא במר בר רב אשי. פירש בקונטרס י  דאיחפלג דרא: ד
 דאפי׳ עד סוף כל הדורות פסול ואין נראה לר״י כיון דאתפלג דרא כ״כ:
ח ונסתמא פםול. ואע״ג דגבי גט מכשירין שאס היה בשעת ת י  פ
 כחיבה פיחח יכול לומר בפני נכחב ובפני נחתם לאתר
 שנסתמא שאני החס דאקילו רבנן להכשיר אפילו אשה וקרוביה׳):

 נשבע

ע וטול ב ש ה רצונך ה מתנ ה נתתו לי ב ת  א
ע מ ש ו יכול לחזור בו מאי קא מ נ אי  ונשבע א
א נאמן עלי ב  לן תנינא "יאמר לו נאמן עלי א
ה רועי בקר רבי ש ל  אביך נאמנין עלי ש
 מאיר אומר יכול לחזור בו וחכמים אומרים
ע לן דבאתן מ ש א קא מ ו יבול לחזור בו ה נ אי  ג

קת והלכה כדברי חכמים: שלח  לך מחלו
*הלכה א 5 מ  ליה רבי אבא לרב יוםף בר ח
ן גובין אי ם ורב נחמן אמר ג  גובין מן העבדי
ה א י הלכ מ  שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר ח
ף בראשון א  שלישי בשני כשר רבא אמר ה
 מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא יולית
ח ליה רבי א כמר בר רב אשי של ת כ ל  ה
ת ה יודע לו בעדו א הי מ  אבא לרב יוסף בר ח
נסתמא פםול םתמא ו ד שלא נ  קרקע ע
 ושמואל אמר כשר אפשר דמכוין מצרנהא
ת אמר אפי׳ גלימא ש  אבל גלימא לא ורב ש
מדת רחבו אבל ת ארכו ו ד  אפשר דמכוין מ
 נםכא לא ורב פפא אמר אפי׳ נסכא אפשר
ה יודע הי ו מיתיבי ״י ת משקלותי ד  דמכוין מ
ו ונעשה עשה חתנ ד שלא נ ת ע  לו בעדו
נסתמא שפוי ו פיקח ונתחרש פיתח ו  חתנ
ד ת ע ה יודע לו בעדו ל הי ב א ל ה נשתטה פסו  ו
מתה בתו ו ו נעשה חתנ ו ו עשה חתנ  שלא נ
נסתמא  פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח פיתח ו
נשתפה נשתטה וחזר ו נתפתח שפוי ו  וחזר ו
ו או סופו ת ל ח ת ל ש כ  כשר זה הכלל ט
ו וסופו בכשרות כשר ת ל ח ת פסול ת  בפסלו

 תיובתא

 אהה נסחו לי כמחנה. ונאמן הוא בטענה זו. ואע״ג דאמרן בחזקת
 הבתים (לעיל לף לו.) הגודרוח אין להן חזקה ה״מ לאלתר אבל לאחר
 ג׳ שנים יש להן חזקה וה״נ כגון שהחזיק בו ג׳ שנים או בקטן
 המוטל בעריסה דיש לו חזקה לאלתר או בעכד שלא ראה אוחו

 בעדים זה המערער בביתו של זה:
 רצונך השבט וטול. רבותא היא
 דקא״ל האי ממזיק למערער שהרי
 פטור לגמרי זה המתזיק מכל
 שבועות שכעולס *דקי״ל אין נשבעין
 על העבדים בשבועות (לף מב:)
 ואינו מתרב בשבועה כלל וגם זה
 התובע אין שבועה מועלת לגבות
 מזה דכל הנשבעין שבתורה נשבעין
 ולא משלמין אס לא מרצונו של זה
 שמטיל עליו שבועה לישבע וליטול:
 ונשבע. זה המובע: אינו יכול. זה
 המחזיק לחזור בו ולומר משטה הייתי
 בך שהרי פטור הייתי וגס לא
 נחחייבת לי שבועה כדי לישבע וליטול
 דאין אדם נשבע ונוטל ולא הקניתי
 לך בקנין לתת לך העבד אס תשבע
 עליו אלא טון דעל פיו נשבע ובצוואתו
 צדך לתת לו העבד דטון דהטיל עליו
 שבועה הא הימניה בשבועה וכמאן
 דאודי ליה שהוא עבדו של זה הנשבע
 דמי. והאי דנקט עבדי גנבת רבותא
 נקט דלא מיבעיא שאר מטלטלין
 שהנתבע תייב שבועה כדי שלא ישלם
 והוא הופכה על שכנגדו דלא מצי
 הדר ביה ולמימר אשבע אני ואפטר
 אלא אפי׳ עבדים דלא שייכא בהו
 שבועה כלל אפ״ה טון דהשביעו לא
 מצי הדר ביה: נאמן עלי אבא.
 להיות דיין. אבא פסול מן התורה
 לדוננו לא לזכות ולא לחובה כדנפקא
 לן בסנהדרין (לף ס:< מלא יומתו
 אבות וגרי): שלשה רועי בקר. שאינן
 בקיאין בדין. ורועי צאן לא נקט משום

 דרשעיס נינהו דסתס רועי בהמה דקה גזלנין נינהו וססולין לכל דין
 שבעולם מ אבל אבא ואביך כשרין מיהא לדינין של אחרים: יכול לחזור
 בו. דדברים בעלמא בלא קנין הוא דקא״ל: וחכ״א אינו יכול לחזור
 גו. וה״ה לגבי שבועת התובע שנשבע על העבד ונוטל דבתרוייהו
 אע״ג דלא הוי דינא הכי כיון דקיבל עליו אינו יכול לחזור בו.
 ומשני הא קמ״ל ר׳ אבא דאמר השבע ואתן לך דאין יכול לחזור
 בו דהתס נמי באתן לך פליגי שהנתבע אומר לתובע נאמן עלי אבא
 שאם יחייגיני אתן לך ואפ״ה אמרי רבנן דאינו יכול לחזור רתן

 דהיינו דומיא דר׳ אבא דלאחר שנשבע זה אין יכול לחזור בו אלא יתן דכרבנן דהתס ס״ל וכ״ש היכא דקאמר תובע נאמן עלי אבא
 ואביך שאם יפטרוך מחול לך דכ״ע מודו אפי׳ ר״מ דאין יכול לחזור בו שהרי מוחזק ועומד ומחילה דאידך כקטן דמי ואיכא למ״ד התם
 במחול לך מחלוקת אבל באתן לך דברי הכל יכול לחזור בו הלכך אצטריך ר׳ אבא לאשמועינן דבאחן לך פליגי. והלכה כדברי חכמים
 אע״ג דמסתבר טעמא דר״מ: גובין מן העבדים. בעל חוב שמת גובה מעבדי יחומיס דכמקרקעי דמי. ובהא לחוד הוא דלית הלכמא
 כר׳ אבא ולקמן [ע׳׳נ] מתרצינן לה ואמרי׳ הכי קתני אין גובין וכן אמר ר״נ: ור״נ אמר אין גובין. דנהי דאתקש לקרקעות כדכמיב (ויקרא כה)
 והתנתלתס ה״מ לדברים הכתובים בתורה כגון לקנותן ככסף בשטר ובחזקה ושלא לישבע עליהן ושאין בהן אונאה אבל לענין כ״ח
 כמטלטלי דמי ׳4דאין ב״ח סומך אלא על קרקעות שאין יכולין ליאבד ולא לזוז ממקומן אבל אעבדיס לא סמכא דעמיה הלכך לא משתעבדי ליה:
 שלישי כשר. להעיד בקרובו שני כגון בן חנוך (י» שכשר להעיד בימואל בן שמעון דבנו של חנוך שלישי לראובן וימואל בן שמעון שני הוא
 וראובן ושמעון ראשונים אבל שני בשני פסול כגון בן ראובן לבן שמעון כדנסקא לן בסנהדרין מלא יומתו אבות על בניס דבניס להדדי נמי
 מיפסלי אבוח היינו ראובן ושמעון ובנים היינו חנוך וימואל אבל שלישי בשני לא אשכחן דפסול ומשום דאיכא למ״ד בפרק זה בורר
 בסנהדרין נדף >r.rc דשלישי כשני פסול להט אצטריך למימר הכא דכשר: רבא אמר אןו בראשון. כגון בנו של חנוך בן ראובן מעיד לשמעון
 אחי ראובן. והכי הלכתא מדאמרי׳ לקמן נקמו.] מוסיף הוא ומדפסיק לקמיה ולית הלכתא כמר בר רב אשי מכלל דהלכתא מיהא כרבא:
 באבא דאבא. שיעיד הבן לאבי אביו כגון בן חנוך מעיד לראובן דהיינו שלישי (0 בראשון: ולית הלכתא כמר בר רכ אשי.
 דמי בניס ובני בני בניס עד אלף דורות לא יעידו לאבותיהם דבן ירך אביו הוא: היה יודע. אדם לחבירו בעדות קרקע עד
 היכן היא שלו והשיגו את גבולו והביא אח זה ועד אחר עמו להעיד עליו אע״פ שהיה יודע יפה בעדות זו קודם שלא נסתמא
 בעיניו שעדיין לא היה סומא ועכשיו כשעת עדות נעשה סומא שכהה מאור עיניו פסול להאי עדות דמאומד הדעת אינו יכול להעיד
 עד כאן חחוס סלוני ולא נתוש לעדותו. רש לשונות אחרים בהאי נסתמא דלא מפרשי לשון עורון עינים וכולן הבל: דמכוין
 מצרנהא. שיודע לכרן המצרים שיש לו סימנין בשאר שדומ הסמוטן לד׳ רותותיה: אבל גלימא. טלית או בגד אינו יכול להעיד
 עליה אחר שנעשה סומא דאמדה לא סמטנן שהרבה טליתות מדתן שוות: נסכא. חתיכת כסף או זהב: ונמשה חתנו. ונעשה
: פיחח. עיניו פקוחוח שרואה יפה: שפוי. חכס: י)ונחחרש. מחמת 0  פסול לעדותו בכך כדאמרינן בסנהדרין בפרק זה בורר (לף ס
 מולי היינו נמי נשתטה דחרש דומיא דשוטה. א״נ נשתתק מחמת חולי והמורה אמרה מסיהם ולא מסי כתבם. וראשון נראה בעיני
 עיקר דאי בנשתתק מיירי פשיטא טון דאינו יכול להעיד בפיו אין עדותו עדות ולא הוה ליה למיתנייה בהדי הנך שיכולין להעיד
 אלא שפסולין מחמת דבר אחר והאי לאו פסול עדות אית ביה אלא שאין בו כח להעיד: ומתה כהו. דהיינו קרוב ונתרחק וכגון
 שאין לו בנים הימנה כדתנן בפ׳ זה בורר (שס<: וחזר ונחפחח. שחזר מאור עיניו: כל שתתלתו. ראיית המעשה: או סופו.
 שעת הגדת עדות: בפסלות. כלומר כל שתתלתו בפסלות שעת ראיית העדות והשתא סופו בכשרות פסול דמעיקרא לא היה ראר לעדות
 זו וקרא כתיב (ויקרא ה< והוא עד או ראה דבשעת ראיית המעשה יהא ראר לעדות זו: או סופו. אע״פ שתחלתו בכשרות:

 תיובתא

 מםורת הש״ם

 א) סגהלרין כל., ב) [כ׳׳ק
 יא:), «) [ערטן ת: ע׳׳שן,
 י) [לנריס כל], ה) ועי׳
 סנהלרין כה:], ו) [צ׳׳ל לפני
 ל״ה פיתת], 0 [וע׳׳ע תוס׳

 גיטין JO ל׳׳ה הוא הלין),

 גליון הש״ם
 רעוב״ם ד״ה רצונך כוי
״ ;שבעץ על  דק״ל א
 העבדים. עי׳ רשפ״ס לעיל
 לף לנ ע״א ל״ה לקוחה:
 שם ד״ה ור״נ אפר כוי דאק
 נעיח סופך. עי׳ תוס׳ ינמות

 לף צט ע״א ל״ה מני:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״פ ל״ה שלישי יכו׳
ר ש בן כ  כגון נן חנוך בן ראו
 להעיל נימואל: (5) ד״ה
בן  נאנא וכו׳ שלישי לראו
ן הס׳׳ל: (ג) תום׳  הראשו
ד הכל נ  ל״ה הט גרסי׳ יכו׳ ל
 יכיל לחזיר נו והכא נמי אע״נ
 כצ־׳ל וחינת היה נמחק:
 (ד) נא״ד שעליין לא נשנע

ו קולס וכוי מיהלר מ  הד כ
ה אלמא:  קא הדר ט

 מוסף רש״י
. להיית מין,  נאמן עלי
 אבא. פסול מן המירה
 לליצני, לא לזנות ולא לתיינ,
 לגפקא לן מלא יימתו אנית
 על נניס מזנהדרץ כד:).
 גובין. מינ, מן הענליס >ב־ק
. א מ ת ס א נ ל . עד ש (  יא.
 סימא ססיל לעלימ לנעינן אי

 ראה וערכי! ידן.

 ורב פפא ורב ששת תיובתא: ומתה בתו.



 מםורת הש״ס

 א) ו ב״מ ל: ן, ב) ולקמן קל.ן,
 ג) ושסו, ד) ןלף קלב:ן.
 ה) [ועי׳ תוס׳ ב״מ ל: ל׳׳ה
 אין;שבעין הבי ימוש׳ שבועית
 ל: ד״ה ר׳ עקיבא], ו) ןיעי׳
 חיס׳ ב״מ ל. ל״ה ירב ששמו,

 בליון הש״ם
א א״ל אץ גוב•;. ע ר מ  ג
 יבמות לף ס! ע״נ מיס׳ ד״

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ל״ה גאמן וכוי

׳ יוחנן:  ללאפוקי מדר

 הכח: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 .cpv רש
ב אבדה הוי. מלהוה  משי
 ליה למימר שתים והשטר
 מסייעי, לטין ללא פירש
 ניכרים הלבריס ששנים היי,
 לכך לא היצרן לפרש למיעיט
 סלעים שנים, יטין לאמר שלש
 משיב אבלה היא, יחכמיס
ה מן מ  פטרי אח משיב א
 השביעה, דתנן וגיטץ מח:<
 המיצא מציאה לא ישבע יכי׳

 תיובתא דכולהו. שמואל ורב ששת ורב פפא דכולן הכשירו מיהא
 לעדות קרקע פיתח ונסתמא והכא קא פסיל כולהו עליות מדהדר
 ותנא זה הכלל כל שחחלתו או סוסו בפסלות פסול דהא מרישא
 שמעת מינה דאס סופו בפסלות פסול ולמה לי למהדר ולמתני בזה
 הכלל אי לאו לאתרי כל הני: האומר
 על תינוק בין הכנים נאמן. לקמיה
 מפרש מאי אמר על אותו תינוק:
 כרבי יוחנן בן ברוקה. במתנימיף) אס
 אמר על מי שראוי ליורשו דבריו
 קיימים ופסקינן לקמף) הלכתא כוותיה:
 נאמן כרי יהודה. ואע׳׳ג דמוחזק לן
 באחר שהוא בכור אפילו הכי אב
 נאמן. והט הלכחא דהא פסיק הכי
 לקמן דהלכתא בכולהו כדשלח רבי
 אבא ואמרינן וקמו.! דלאפוקי(א) רבי יוחנן
 אצטריך למיפסק הלכחא כותיה
 דרבי אבא. וש״מ אס הוחזק אחד מן
 הבנים בבכורה בחיי האב אף שלא
 אמר האב ט בני בכורי הוא נוטל
 פי שנים שלא נחלקו רבי יהודה
 וחכמים אלא במוחזק שאחר בכור
 ואמר אביו על המוחזק בפשוט
 שהוא בכור והתם אמר רבי יהודה
 נאמן האב לבטל החזקה אבל אס לא
 אמר האב על האחר שהוא בכור
 התם אפילו רבי יהודה מודה שהחזקה
 קיימת דאי לא תימא הכי הוה
 ליה לרבי יהודה למימר הכי רבי
 יהודה אומר כל בכור שלא הטרו
 אביו ואמר זהו בכורי אינו נוטל פי
 שנים אלא מדלא מני הכי שמע מינה
 כדאמרינן: אינו נאמן כרבנן. הואיל
 ומוחזק לן באחר שהוא בכור:
 האומר הטול אשהי כאחד מן הבנים.
 וקבלה שנחרציח כדלקמן בפירקיןי) אי
 נמי לבר מכתובתה נתן לה חלק
 בנכסיו. ובשטב מרע מיירי דדבריו
 ככתובין וכמסורין אי נמי בבריא ועל
 ידי קנין: ובנכסים של עכשיו. שאס
 נתרבו הנכסים בשעת חלוקה אינה
 נוטלת ט אס באותן שהיו לו בשעת
 אמירה דאין אדם מקנה דבר שלא

 רבינו גרשום (המשך)
 כמקצת פורע לו מה שהודה
 ונשבע לו על מה שכפר כך
 כשכפר לו מקצת והוציא
 זה עליו שטר חוב שחייב
 לו וישבע המלוה על מה
 שכפר לו ונוטל על פה שכל
 הנשבעין שבתורה נשבעין
 ולא משלמין נשבע זה
 שהשטר בידו ונוטל. הלכך
 אמרינן הכא נשבע המלוה
 וגובה ממחצה שכופר לו
 הואיל והוציא עליו שטר.
 ואפי• ליי עקיבא דאמר
 בב״מ היכא דהוציא מלוה
 שטר על הלוה וכתוב
 ביה סלעים סתם מלוה
 אומר חמש הלויתי לו
 ולוה אומר שלש ר״ש
 אומר הואיל והודה במקצת
 הטענה דמודה עכשיו כסלע
 אחד יותר שהשטר משמע
 דבשטר כתב סלעים סתם
 ושנים נמי משמע סלעים
 השתא דאמר שלש מודה
 במקצת הטענה וישבע על
 השאר שטענו מלוה יותר
 ר־ עקיבא אומר מאותו
 ישליש שמודה לו על
 הכתוב בשטר אינו אלא
 כמשיב אבידה ופטור מן
 השבועה על השאר הואיל
 דמצי פטר נפשיה משנים
 האי נמי דאמר לא פרעתי
 אלא מחצה כמשיב אבידה
 הוא וכיו; רעדים מעידין
 שפרע כולו והיינו להיות
 פטור משבועה והואיל
 וזה פטר עצמו משבועה
 בדין הוא שהמלוה שמוציא
 עליו שטר שצריך לגבות
 בלא שבועה הואיל והלוה
 רוצה הוא לפטור אה
 עצמו משבועה ומאי טעמא
 מחייב שבועה למלוה משום
 דאמרינן היכא אמר ר׳
 עק־כא דהוה כמשיב אבירה
 ופטור הלוה היכא דליכא
 עדים כגון בשטר שכתוב
 בו סלעים סתם דלא ידעי׳
 אי כדאמר מלוה אי כדאמר
 לוה אבל הכא דאיכא עדים
 על האי שטרא מירתת לוה
 מקמי עדים וחייש דלמא
 מסהדי עליה דלא פרעו כלל משום הכי קאמר לא פרעתי אלא מחצה ומודה במחצה הלכך לא הוי כמשיב אב־דה
 אלא מודה במקצת הטענה הוי וחייב שבועה והואיל ויש שטר למלוה נשבע וגובה מחצה: מתקיף לה מר בר רב
 אשי. היכי מצית לחייבו שבועה על המלוה אדרבה אפי־ לרבי שמעון בר פלוגחי׳ דרי עקיבא דאמר מודה כמקצת
 הטענה ישבע הני מילי היכא דליכא עדים גבי לוה דקא מסייעי בהדיה אבל היכא דאיכא עדים דמסייעי בהדיה כי הכא
 בעדים מעידים אותו שפרע כולו ודאי הא דקאמר לא פרעתי אלא מחצה משיב אבידה הוי ופטור משבועה שכנגרו גבי מלוה
 אמאי נשבע וגובה מחצה הא בדין הוא דבלא שבועה יגבה: הלכתא בכל הני שמעתתא דאיירן לעיל כדשלח ליה רבה לר׳ יוסף

 בר חמא. הא דר״נ דאמר לעיל. אין גובין מתנינן וכן אמר רב נחמי. דיין מובהק הוה והלכתא כוותיה:

ובתא שלח ר׳ אבא ובתא דכולהו תי  תי
א האומר על תינוק בין מ  לרב יוסף בר ח
 הבנים נאמן ורבי יוחנן אמר אינו נאמ

 מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר האומר על
 תינוק בין הבנים יירש כל נכסי נאמן כרבי
 יוחנן בן ברוקה ורבי יוחנן אמר אינו נאמן
ף לה רבא האי נאמן ואינו נאמן  כרבנן מתקי
א ליה אלא אמר רבא  יירש ולא יירש מבעי
ר על תינוק בין הבנים מ ו א ה  הכי קאמר א
א נאמן כר׳ יהודה ור׳ יוחנן אמר אינו  בכור הו
 נאמן כרבנן: שלח ליה ר׳ אבא לרב יוםף בר
ד מן הבנים ח א ל אשתי כ ר תמו מ ו א ה א ב מ  ח
ובנכסים ד מן הבנים אמר רבא ג ח א  נוטלת כ
: שלח ו י ובבנים הבאין לאחר מכאן  של עכשי
א ־המוציא מ  ליה רבי אבא לרב יוסף בר ח
ה אומר לא נפרעתי  שטר חוב על חבירו מלו
ה והעדים צ ח  כלום ולוה אומר פרעתי מ
 מעידין שפרע כולו הרי זה נשבע וגובה
ן ה מנכסים בני חורין אבל ממשועבדי צ ח  מ
 לא דאמרי אנן אעדים סמכינן ואפי׳ לר׳
ה הוי הני מילי ד ב ב א י ש מ (  עקיבא דאמר א
 היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים
ף לה מר בר רב אשי  אירתותי אירתת מתקי
ן בן אלעזר דאמר  אדרבה אפי׳ לר׳ שמעו
ה הוי הני מילי היכא נ ע ט דה מקצת ה  מו
 דליכא עדים דקא מסייעי ליה אבל היכא
ב  דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ודאי משי
ה דרב  אבדה הוי דרש מר זוטרא משמי
א ת ת ע מ א בכל הני ש ת כ ל  שימי בר אשי ה
א אמר מ  כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר ח
 ליה רבינא לרב אשי דר״נ מאי °א״ל אין גובין
א לאפוקי מאי ת כ ל  מתנינן לה וכן אר״נ ואלא ה

 אי

ע וגוכה מחצה מנכסים בני חורין. נראה לר״י דלהט נאמן ב ש  נ
 בשבועה משוס דחשיבא כמלוה על פה שהרי עדים
 מעידין שהשטר פרוע ואע״ג דלדבריו העדים פסולים שהרי מכחישם
 ואומר שחייב מחצה מכל מקום שטר אינו מתקיים אלא ע״י הודאחו

 והא קאמר דפרע מחצה ולא דמי
 למודה בשטר שכתבו שאין צריך
 לקיימו ואינו נאמן לומר פרעתי וגובה
 מנכסים משועבדים אף ע״ג דאינו
 מקרים אלא על פיו דהתס הוי שטר
 גמור דעדיס החתומים על השטר כמי
 שנחקרה עדותן בב״ד אלא רבנן הוא
 דאצרכוהו קיום ט טעין בהדיא מזדף
 אבל כשקיימו הוי שטר גמור ואין

 נאמן לומר פרעתי:
ו לדכי עקיבא דאמר משיב ל י פ א  ו
 אבדה הוי. אומר ה״ר
 יעקב דאורליינ״ש דלא גרס רבי עקיבא
 אלא רבי יעקב גרס ואין להאריךמ:
ל היכא דאיכא עדים אירתותי־ ב  א
 מירתת. תימה לר״י אמאי
 תלי טעמא משוס מירתת במה שיש
 עדים שירא שמא יכחישוהו הלא רק שלא
 יסייעוהו אינו יכול לכפור הכל ולהעיז
 פניו דאין אדם מעיז פניו בפני בעל
 חובו לכפור הכל ויש לומר דטון שהוא
 סבור שיבאו עדים לסייעו שהרי
 מביאן והגידו לו דעתן ותו ליכא
 עזות אם יכפור הכל ואי לאו שירא
 שמא יחזרו בהן ויכחישוהו היה לו מגו
 טוב אבל לפי שירא שיכחישוהו אין נוח
 לו לכפור הכל שלא יראה שקרן יותר

 מדאי אס יכחישוהו:
א ככל הגי שמעתתא. ת כ ל  ה
 ואי׳ת והא קיימא לן
 דהילך פטור כדפסק ר״ח בריש
 בבא מציעא (לף ל. ושם) והכא
 פסקינן דנשבע וגובה מחצה והא
 הך שטרא טון דקא מודה ביה הילך
 הוא ויש לומר דלא חשיב שטר הילך
 אלא שטר דגבי ביה ממשעבדיי):

 אי

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ״ב מהלכות  פ

 נחלות הל׳ יל סמג עשי!
 צי טיש׳׳ע חו״מ סי׳ רעז

 שעיף ינ:
ג ב ג ד מיי׳ סי״א מהל׳  פ
 זטה ימתנה הלכה י דא
 סמג עשין פב טוש״ע אה״ע

 סי׳ קח סעיף א:
ד ה מיי׳ פי״ל מהל׳  פ

 מליה ולוה הלכה ל סמג
 עשי! צל טיש״ע חו״מ סי׳

 פב סעיף יג:

 בא לעולם ואפילו לר׳ מאיר דאמר
 אדם מקנה וקילושין סנ:ו הני מילי במפרש אבל בסתמא אין אדם מעלה על דעתו דבר הראוי לו לבא להקנותו אלא לדבר שהוא מוחזק בו והלכך הך
 אשה ידה על התחתונה דמסתמא לא נתן לה אלא נכסים שהיו לו באותה שעה: ובבנים הבאין לאחר מכן. כלומר לא לפי חשבון הבנים
 שיש לו עכשיו לבד חחלוק לאחר מותו ותטיל חלק גדול אלא אף לפי חשבון כל הבנים של שעח חלוקה נתן לה. ונראה בעיני דאפילו
 אם היה לו בניס מרובים ונחמעטו בחיי האב דשקלה חלק גדול כחשבון מיעוט הבנים הבאין לחלוק בנכסי האב לאחר מיתחו דהא
 תטול כאחד מכל הבנים קאמר ולשעת חלוקה איכוין דלפי חלוקת ההיא שעתא תטול לא שנא נתרבו ולא שנא נתמעטו דהא נוטלת
 אשתו כאחד מן הבנים קאמר רבי אבא: ולוה אמר פרעחי מחצה. ומחצה אני חייב דהוה ליה מודה מקצת הטענה וישבע כדמפרש
 לקמיה וכגון דמקמי דאסהידו העדים שפרע לו כולו הודה לו דלא הוה משיב אבדה: והעדים מעידין. אחר דהודה מחצה: נשכע.
 הלוה שפרע ויפטר מלשלם מחצה ומחצה ישלם לפי שכבר הודה דהודאת בעל דין שוה יותר מהעדאת עדים וגובה המלוה מחצה
 מנכסים בני חורין שיש לו ללוה אבל לא ממשעבדי דיכלי לקוחות למימר אתון קנוניא עבידתו אהדדי אנן אעדים סמטנן דמסהדי
 דפרע הכל: סלוגתא דרבי עקיבא ורבי שמעון בן אלעזר בתחלת שנים אוחזין [ב״מ ל:1 שטר שכחוב בו סלעין או דינרים מלוה אומר חמש ולוה
 אומר שלש רבי שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע רבי עקיבא אומר אינו אלא כמשיב אבדה ופטור משבועה
 דסלעין לא משמע טפי משנים דתפסת מרובה לא תפסת ויד בעל השטר על התחתונה ועל השלישי שהודה הוה משיב אבדה ותכן 1 גיטין מח:]
 המוצא מציאה לא ישבע מפני תקון העולם: ואפילו לר׳ עקיבא דאמר. התם משיב אבדה הוא בסלע השלישי דאי הוה בעי הוה
 אמר אינן אלא שנים דסלעין חרי משמע והוה מיפטר משבועה כדמפרש התם ןב״מ ל:ו משוס דקא מסייע ליה שטרא: הני מילי. דחשבינן
 ליה משיב אבדה היכא דליכא עדים כי התם שעדי מלוה לא ידעו אלא מה שכתבו דסלעין כתבו סתס ופחות סלעים שנים אבל
 היכא דחזינן לבסוף דאיכא עדים כאחד מהם איכא למימר דזה הלוה היה יודע שרוצין להעיד כאחד מהן ואירתת שלא יבאו
 לסייע למלוה ולפיכך הודה מחצה: ודאי משיב אבדה הוי. ואף על גב דלא אתו עדים אלא בתר הודאתו. והך אתקפחא לא
 חיישינן לה כדלקמן uopj: דרב נחמן מאי. דסליג עליה גבי עבדים ואמר אין גובין מן העבדים וקיימא לן [כתובות ע. ן כרב נחמן בדיני וקשיא
 הלכתא אהלכתא: אין גובין מהנינן. בדרבי אבא: ואלא הלכהא לאפיקי מאי. טון דלא פליג פשיטא דהכי הלכתא:

 אי

 רבינו גרשום
 כרי יוחנן בן בריקה. דאמר
 כשיאמר איש פלוני יירשני
 במקום שיש בת לא אמר
 כלום לדברי הת״ק ואייר
 יוחנן אם על מי שראוי
 ליורשו אם אותו פלוני
 שאמר יירשני במקום כת
 אם הוא ראוי ליורשי אם לא
 היה לו בת כגון שהוא אחיי
 כיון דהוה יורשו כשאין
 לו בת יורשו נמי במקום
 בת הכי נמי כשאמר על
 תינוק בין הבנים הואיל
 וראוי ליורשו אותו תינוק
 הכי מצי -היב ליה כל נכסי•
 דהתורה נתנה רשות לאב
 להנחיל לכל מי שירצה
 מבניו כחפצו: ור• יוחנן
 אמר אינו נאמן. כרבנן
 ת״ק דר׳ יוחנן בן ברוקה:
 מתקיף לה רבא. לדבריי
 דמפרשת ליה הכי האי נאמן
 ואינו נאמן ״רש ולא -ירש
 מבעיא ליה. כרי יהודה
 דאמר לעיל יכיר יכירנו
 לאחרים: כרבנן דאמרי בתר
 חזקה אזלינן: תטול אשתי
 ירושה בין הבנים לכד
 מכתובתה נוטלת כאחד מן
 הבנים משום דמצי למיתן
 מתנה לכל מאן דבעי:
 אמר דכא ובנכסים שיש
 לו עכשיו. שהוא מוחזק
 בהן ונוטלת בהן כאחד
 מן הבנים הילדים לאחר
 מכן אבל מכל הנכסים
 הבאים לאחר מיכן אינה
 נוטלת לפי שאין אדם מקנה
 לגבי אשתו דבר שלא בא
 לעולם והיכ׳ נוטלת חלקה
 מבנים שיולדו לאחר מיכן
 שנתן לה הבעל מתנה.
 משום דעם בניו ראשונים
 לחודייהו לא מציא למיטען
 תנו לי חלק עם הבנים
 שהיי באותה שעה בלבד
 דהא בשעת ירושה יש עוד
 בניס אחרים ׳שיורשים אלא
 בעל כרחה אינה נוטלת
 תלק אלא באותן הנכסים
 שהיה לה באותה שעה
 ופלגי להן בין כל הבנים
 ונוטלת בהן חלק כאחר
 מן הבנים. והיינו בבנים
 הבאין לאחר מיכן דאית
 להו אחים הרבה ואינה
 יכולה לומר איני רוצה
 שיחלוקו אותן נכסים אלא
 לבנים שהי׳ לו באותה
 שעה ונוטלת אני כאחד מן
 הבנים לרבות חלקה אלא
 יחלקום בין כולם משום
 דכולהו יורשים הוו ונוטלת
 כאחד מהם באותן נכסים
 בלבד שהיו לו באותה
 שעה. אבל נכסים שבאו לו
 לאחר מיכן יורשין בנים
 ראשונים ואחרונים בלבד
 בשוה חוץ ממנה: והעדים
 מעידים אותו שפרעו כולו.
 הואיל והוא מודה שהוא
 חייב מחצה לא אזלינן בתר
 סהדותייהז דעדים אלא א)
 נשבע המלוה שלא נפרע
 וגובה מחצה מנכסים בני

 חורין אבל מנכסים משועבדים ׳שמכר או ׳שמשכן אחר שלוה לא מצי למיגבי משום דמצו למימר לקוחות אנן כי זבינן
 אעדים דמסהדי דפרע כולו סמכינן ולית לך גבן כלום. וזה כלל גדול בדין בכל אותו ענין שהלוה רוצה לפטור את
 עצמו מן המלוה כשתבעו במלוה שבעל פה באותו ענין עצמו שיהיה לחייבו המלוה בשיש לו שטר חוב עליו כגון
 אם תובעו מלוה על פה וזה אמר אין לך בידי בלום דפטור אפי• משבועה דאין מודה לו כלום כך אחרי שכפר
 זה אם הוציא עליו שהוא חייב לו גובה ממנו אפיי בלא שבועה. ואם תבעו במלוה על פה וכפר כמקצת והודה

 א) כל דבר• רניני בכאן צריך ביאיר והבנה ובסוף המסכח יבוא ביאור לדבר



 עין משפט
 נר מצוד.

 פה א ב מיי׳ פ״ו מהלי

 נחלות הלכה ו סמג
 עשי! צו טיש״ע ח״מ סי׳
 רפא סעיף י יעיין שס נמ״מ

 ינהג״ה:
 פו ג ד מיי׳ פי״א מהל׳

 זטה ומחנה הלי כג
נ  ופי״נ הלכה י סמנ עשין פ
 טור שר׳ע חו״מ סי׳ רנג
:  סעיף יז וסי׳ רמח סעיף נ

 רבינו גרשום (המשך)
 דאמר תהא חציה לאדם זה
 במתנה ולזה הציה בירושה
 אמרי׳ דלא קנה לא האי
 ולא האי משום רחדא הוא
 מודעא לחבירתה ומדהא
 דירושה לא קנה האי נמי
 דמתנה לא קנה: ור׳ אלעזר
 אומר אפיי כאדם אחד ושתי
 שדות ושדה אחת ושני בני
 אדם קנה דלא הוה מודעא
 לחבירתה ומדהאי דמתנה
 קנה האי נמי דבירושה קנה.
 אכל אם אמר בשתי שדות
 ושני בני אדם לזה חדא
 בירושה ולוה אידך במתנה
 לא קנה דהוי מודעא חדא
 לחבירתה דכי האי דירושה
 לא קנה דאין ירושה אלא
 לאחר מיתה האי נמי דמתנה
 לא קנה: כי אחי רבץ אמר.
 יירש פלוני שדה פלונית
 ותנתן שדה פלונית אחרת
 לפלוני דהיינו שתי שדות
 ושני בני אדם ר׳ אלעזר
 אומר לא קנה: אנחתת
 לן חרא ואתקפח לן חרא.
 כלומר חרא מהני לישני
 אתי בניחותא ואידך בלשון
 קושיא: בשלמא דר׳ אלעזר
 אדר׳ אלעזר לא קשיא. הא
 דלעיל דאמר קנה איכא
 לאוקמי דבאדם אהד ושתי
 שדות הואיל דאדם אחד לא
 הוי חדא מודעא לחבירתה
 וכי היכי דקני מתנה קני נמי
 ירושה. והא דכי אתא רבץ
רלא קנה היינו אלעז  אמרר׳
 בשיני בני אדם ושתי שדות
 דחד הויא מודעא לחבריה:
 אלא דרי יוחנן אדר׳ יוחנן
 קשיא. דלעיל אמר באדם
 אחד ושתי שדות לא קנה
 וכל שכן בשני בני אדם
 ושתי שדות דלא קנה
 אמאי אמר רבין דר׳ יותנן
 אמר דקנה: אמוראי נינהו
 ואליבא דר׳ יוחנן. דחד
 אמר דר׳ יוחנן אמר דוקא
 שדה אחת ואדם אחד קנה
 ותד אמר אפי־ בשתי שדות
 ושני בני אדם אמר ר׳
 יוחנן דקנה. וריש לקיש אתי
 לפלוני על ר• יוחנן. והכי
 קאמר הא דאמרת דמשום
 הכי קנה דאמר מתנה בין
 באמצע בין בתתלה בין
 בסוף דוקא כשדה אחת
 ואדם אחד. וריש לקיש
 אמר אפי־ בשני בני אדם
 ושח׳ שדוח ולעולם לא
 קני עד שאמר פלוני ופלוני
 יירשו שדה פלונית ופלונית
 במתנה שנתתי להם דמשמע
 שנתתי להם כבר קודם
 ירושה וירשוה אע״ג דכתב
 מתנה באמצע בתר ירושה
 כיון דאמר נתתי משמע
 שנתתי להם לשעבר קודם
 לכן. ובענץ דתיהוי מתנה
 בכולה קודם ירושה. ורבו׳
 שנתתי בתר דאמר יירשו
 דמשמע השתא דאמר להו
 מתנה בין קודם ירושה בין
 לאחר ירושה ובין באמצע.
 ובפלוגתא דרי יוחנן ור־
 אלעור וריש לקיש פליגי
 הכא דרב המנונא סבירא
 ליה כר׳ יוחנן ודי נחמן
 ס״ל כר־ אלעזר ורב ששת
 סבירא ליה כריש לקיש:
 שכיב מרע האומר תנו
 שקל לבני למזונות לישבת.
 לשבוע הואיל וראוין לתת
 להם סלע על שטיפולן
 מרובה נותנין להם סלע והא
 דקאמר תנו להם שקל לא
 אמר אלא בשביל לצמצם
 להם ממון שלא יפסידוהו.
 אבל אם (אמר) אין דיי להם
 בזה תנו להם יותר. ואם אמר אל תתנו להם כל עיקר אלא שקל. או שאמר תנו להם שקל ואם מתו כני

 מםורת הש״ם

 א)יבמוח לו:, נ)כחו3ותסט:
 חעניח כא. [חוספ׳ כמונות
 פ׳׳ו], ג) 1לף קנח.], ו) [לף
 קכו:], ה)(שיין למשנה לעיל

 קט:],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' אי מדמו־ נר
 רנ אשי: (ב) שס וריש
ם לא קנה: ל ו ע  לקיש אמר ל
 (1) רשכ״ם ל״ה חנחן יכי׳

 לקרא דרשוה. נ״נ כך הניה
 מהרש׳׳ל ונחנ פסוק הוא
 נישעיה יירשוה קאח וקיפול
 נסי׳ ל״ל: (ד) ד״ה אפילו
ה ד  אלס אתל ושתי שלית ש
ט  א• ושני בני אדם ל
 היט: (ה) ד״ה יאתקפת לן
 חלא אחל: (0 תים' ל״ה
 אי לאפיקי יכי׳ מילה לרנא
ן י שלישי בראשו  דהו
טרס נ ׳ בקו כדפי ר ו ש  כ
 ללא ממעט יני׳ אנל ר׳ אנא
ח לרב יוסף נר חמא ל ש  ד

 לא אימיחנ:

 מוםף רש״י
׳ ר׳ ץ כו ב  כי אתי ר
מר קנה. אפילו  יוחנן או
 האי לירושה, למלאלנר לשון
 מחנה נהאי שטר ציאה
 לחל מינייהו, נולהו נמי
 מתנה נינהו רנמות לו...
ם ל ו ע ר ל מ ש א י ק  וריש ל
א קנה. ההיא לירושה,  ל
 לאמרינן להאי היה מחנה
 ילהאי ירישה, עד שיאמר
. לחיקי ׳ י כו נ ו פל י ו נ  פלו
 לשין מחנה אחרריהי :שסי.
ל לבני ק ר תנו ש מ ו א  ה
 בשבת. מי שמת יהניח
 ממיני ניל איש נאמן יאמר
 תנו שקל, מצי סלע, לנניי
 להוצאה נשניע ותענית נא.:.
 וראויין ליתן סלע. שאינן
 נזינין נפחות -:נתונות סט!
 שיש לי נניס הרנה ואין
 מסחפקין לשנח נפחוח מסלע
ם ה . נותנים ל א  ;תענית נ
 סלע. לאי היה ילע שיחייקרי
 המזינית דצטרכי לסלע לא
 היה אמר :נתונות סס ראי

 הוה נלעתיה ללא צמיתן להו
 אלא שקל היה מציה אל
 תתנו להן אלא שקל, יהאי
 לקאמר תני להן שקל ילא
 אמר תני סלע, משים לנעי
 לוריזינהו כלאמרן נכחיניח
 וע.) כלי לזרז; נמשא ימתן
ח  כלי שיטרחי דלמלי לרן א
. ואם  דרדחי ותענית כא:
א ל ל תתנו להן א ר א מ  א
. הרי מיחה כילם ילא  שקל
 עשאן יירשין אלא נענין זה
ר אם מ ס א א  ונתונות סט:. ו

. נלא נניס :שם!.  מתו

« ^ * 0 * ^  ־

 רבעו גרשום
 אימור רבא דאמר לעיל
 אף בראשון כישר מוסיף
 הוי דלא אתי כלום לגרועי
 ממילתא דרבה בריה דרב
 יוסף אלא מוסיף הוי על
 מלתי• ואתי הלכי לאפיקי
 ממאן אי מדשמואל כוי.
 דפליגי לעיל גבי עדות
 סומא: אלא לאפוקי מדר־
 יוחנן. דאמר לעיל על
 חינוק דאינו נאמן כרבנן
 דלית הלכתא כותיי אלא
 כרי יהודה דהאב מהימן
 להכיר לאחרים. ולאפוקי
 נמ־ מאתקפתא דמר בר רב
 אשי דלית הלכת־ כוותי־
 אלא מלוה ישבע וגובה
 מהצה וכדמתרצי• אליבא
 דר־ עקיבא: פיםקא המחלק
 נכסיו על פיו. היינו שכיב
 מרע דלא צריך לא קנין
 ולא כתיבה כ־ אם באמירה
 בעלמא כוי: זו היא מתנה
 בתתלה. דקאמר תתלה
 תנתן ואחר כך ״דשה: אמר
 ר־ יוחנן. דוקא דמס״ע
 מחנה בין בסוף בין בתחלה
 בין באמצע. כשדה אחת
 שנתנה לאדם אחד אע״ג

 דקאמר יירשה קנה. אבל אם אמר לאדם אחד תהי׳ לך שדה זו במתנה ושדה אחרת בירושה או שדה אחת ושני בני אהם

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הכט.
 לאפוקי מדדבא מוסיף הוא. ואפשר דר׳ אבא נמי מודה
 לרבא (0 כדפי׳ בקונטרס שלישי בראשון כשר דלא ממעט
 הלכתא מילתא דרבא ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ודרב פפא הא
 איתותבו אבל ר׳ אבא בר חמא לא איתותב ואע״ג דנקט בעדות
 קרקע ומשמע אבל בהלואה כשר אף
 על גב מסתמא ובבריימא משמע
 דפסיל ליה לכל עדיות מציגן למימר
 דהוא הדין בהלואה דפסיל רבי אבא
 וקרקע סבירא ליה דמכוין בטוב
 כדשמואל והוי כהלואה ואפ״ה פסיל
 ליה ור״ת פסק בספר הישר דשלישי
 בראשון פסול וכן פוסק ה״ג אלא
 שהם אינם פוסלים אלא מדרבנן והוא
 פוסל מן המורה כדפסיל רב בזה
 בורר ומפרש הכי לאפוקי מאי אי
 לאפוקי מדרבא מוסיף הוא על דברי
 רבי אבא ואי אתא למפסק דדוקא
 שלישי בשני כשר ולא שלישי בראשון
 א״כ הוה ליה למימר אין הלכה כרבא
 ואי לאפוקי ממר בר רב אשי כלומר
 הא דלא קאמר אין הלכה כרבא אלא
 הלכמא כרבי אבא משוס שרוצה לכלול
 בהדיא דאין הלכה כמר בר רב אשי
 הא לית הלכתא כו׳ ואי משוס שמואל
 ורב ששת ורב פסא אצטריך ליה למימר
 דהלכה כרבי אבא שעתה ממעט
 כולהו ביחד הא איתותבו ולימא אין
 הלכה כרבא בהדיא אי לאפוקי מדידיה
 לחוד אתא אלא לאפוקי מר׳ יוחנן
 דהשתא לא מצי למימר דאין הלכה
 כרבא ואצטריך ליה למימר דהלכה
 כרבי אבא דממעט לכולהו ומפיק נמי
 מדרבא דדוקא שלישי בשני כשר וקשה
 לר״י דאי דייקינן ממילתיה דרבי אבא
 דוקא שלישי בשני א״כ נידוק נמי
 דדוקא עדות קרקע ובהלואה כשר

 ובברייתא פוסל הכל:
א באדם אחד ושדה אחת. ק ו ד  ו
 לא גרסינן אמר רבי
 יוחנן אלא הכל ממילחיה דרב דימי
 ורבין פליג עליה בסמוך ואמוראי

 נינהו אליבא דרבי יוחנן:
 והלכתא

א אי >* דמר בר  אי לאפוקי מדרבא מוםיף הו
א כמר בר רב אשי אי ת כ ל  רב אשי לית ה
א ת ורב פפא ה ש אל ורב ש  לאפוקי מדשמו
א ת פ מ ת א מ  איתותבו אלא לאפוקי מדרבי יוחנן ו
ק נכםיו על פיו  דמר בר רב אשי: המחל
ד כוי: היכי דמי ח א ד ומיעט ל ח א  ריבה ל
ע היכי דמי צ מ א ה חיכי דמי ב ל ח ת ה ב נ ת  מ
א רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן ת  בסוף כי א
ה נ ת ה פלונית לפלוני ויירשה זו היא מ ד  ש
ה בסוף נ ת ה יירשה ותנתן לו זו היא מ ל ח ת  ב
ה באמצע נ ת  יירשה ותנתן לו ויירשה זו היא מ
ת אבל באדם ח ד ושדה א ח  ודוקא באדם א
ת ושני בני אדם ח ה א ד ת ש ד ושתי שדו ח  א
ד ושתי ח  לא ר׳ אלעזר אומר אפי׳ אדם א
ת ושני בני אדם אבל בשתי ח ה א ד ת ש  שדו
א רבין אמר ת ת ושני בני אדם לא כי א ו  שד
ה ד ה פלונית לפלוני ויירש פלוני ש ד  תנתן ש
 פלונית רבי יוחנן אומר קנה רבי אלעזר אומר
ת לן ת ח נ  לא קנה אמר ליה אביי לרבין א
א בשלמא דר׳ אלעזר ד אתקפת לן ח  חרא ו
ד ח  אדרבי אלעזר לא קשיא כאן באדם א
ת ו ת כאן בשני בני אדם ושתי שד ו  ושתי שד
 אלא דר׳ יוחנן אדרבי יוחנן קשיא אמוראי
ש למיש רי ו (  נינהו ואליבא דרבי יוחנן א
ד שיאמר פלוני ופלוני א קנה ע ל  אמר »< א
ם להם תחי ה פלונית ופלונית שנ ד  יירשו ש
נא ו ה ויירשום בפלוגתא אמר רב המנ  במתנ
ת אבל ח ד ושדה א ח  לא שנו אלא אדם א
ת ושני ח ה א ד ת ש ד ושתי שדו ח  אדם א
ד ח  בני אדם לא ורב נחמן אמר אפילו אדם א
ת ושני בני אדם אבל ח ה א ד ת ש  ושתי שדו
ת ש ב ש ר ו ת ושני בני אדם לא ב ו  שתי שד
ת ושני בני אדם ו  אמר אפי׳ שתי שד
, 3 א י נא לה דתנ ת מנא אמי ש  אמר רב ש

ע ואם ע נותן להן סל ת וראוין ליתן סל ב ש ר תנו שקל לבני ב מ ו א ה  ג

ו ו להן אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל י ואם אמר אם מת  אמר אל תתנ
 יירשו

 לא קנה. וכ״ש 3׳ שדות וב׳ בני אדם כגון ראובן יירש שדה פלונית ולשמעון תנתן שדה פלונית אחרת: אפי׳ אדם אחד ושתי שדות «־<. דכי היכי
 דנתכוין לזה לימן במתנה הכי נמי נתכוין לאידך הואיל ובדבור אתד נתן לשניהן: אבל שתי שדות ושני בני אדם. דהוו אנשים
 מוחלקים ושדות מוחלקים לא מהניא מתנה דהאי גברא ושדה שלו לאידך גברא ולאידך שדה. ובסברות בעלמא פליגי: כי אתא רבץ
 אמר יירש פלוני כוי. היינו שתי שדות ושני בני אדם. ומילמא באנפי נפשה היא ולא איממר אמתני׳ ומיהו הכי נמי הוה מפרש
 למחני׳: לא קנה. ההוא דירושה: אנחחח לן חדא. אחד מדבריך מחה לנו דלא קשיא לן מידי בגוה: ואחקפח («) חדא. אחד
 מדבריך קשה לנו: כאן באדם אתד ושתי שדות. ההיא דלעיל וההיא סיומא דמלתא דרבי אלעזר דאמרן לעיל אבל שתי שדות ושני
 בני אדם לא גמרא קאמר לה ולא רבי אלעזר דא״כ אמאי הוצרך לומר דר׳ אלעזר אדר׳ אלעזר לא ק שיא הא בהדיא קאמר לעיל
 דבשתי שדות ושני בני אדם לא קנה: אמוראי נינהו. אנא ורב דימי: וריש לקיש אמר לעולם לא קנה. בשתי שדות ושני בני אדם
 ההוא דלשון ירושה ואפי׳ כי אמר לשניהן ביחד תנתן שדה פלונית לראובן ושדה פלונית לשמעון ויירשום דכיון דגופין מוחלקין כינהו
 וכל אחד הוי מעשה בפני עצמו ולא שייך זה בזה כלל הלכך שתי לשונות של לשון מתנה וירושה כנגד שני מעשים הן לאחד לשון
 מתנה ולאחד לשון ירושה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון הלכך לא קנו עד שיאמר ירושה בתמלה וירושה בסוף ומתנה באמצע
 דהשתא יליף לשון מתנה מלשון ירושה דכי היכי דלשון ירושה נאמר לשניהם גם המתנה שבאמצע נאמרה בעל כרחך לשניהן דלמאן
 תרמייה והלכך צריך לומר כן ראובן ושמעון יירשו שדה פלוכית ופלונית שנתתי להם במתנה ויירשום דעל כרחך יירשו קמא עולה על
 ראובן ובתרא על שמעון הלכך לשניהן נמי לשון מתנה קאמר דאיכא תרתי זימני לשון מתנה דכתב שכתתי להם דמיעריב אלשון ירושה
 ואיכא תרי זימני לשון ירושה. אבל אס אמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית ותנתן להם שדה פלונית ופלונית ויירשום הוה אמינא דהאי
 ותנתן ויירשום אשמעון קאי ולא קנה ראובן דכיון דשני מעשים הן יש לחלק להם גס הלשונות וכן אס אמר פלוני ופלוני יירשו שדה
 פלונית ופלונית שנתתי להם במתנה ולא אמר ויירשום לבסוף אכתי הוה אמינא לראשון לשון ירושה ולשני לשון מתנה דשתי לשונות
 כנגד שתי מתנות: בפלוגתא. דרב המנונא כרב דימי אמר רבי יוחנן ורב נממן כר״א ורב ששת כרבין אליבא דרבי יוחנן: האומר תנו
 שקל כוי. כגון שכיב מרע אי נמי בריא וכגון שהלך למדינת הים וצוה ליתן להם כשיעור הזה עד שיכלה הממון כולו: שקל שבגמרא
 היינו חצי סלע שהוא שני דינרין: נותנין להם סלע. דלא אמר שקל אלא כדי לזונן בצמצום שלא יתנו יותר מכדי צרכן: אל תתנו.
 היינו קפידא אין נותנין להם אלא שקל. בשילהי מציאת האשה במס׳ כתובומ נדף ע.] מוקמינן לה כר״מ דאמר מצוה לקיים דברי המת ומיהו
 אמרי׳ התם אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן ומקשינן והא קי״ל
 נגיטץ טו.] כר״מ דאמר מצוה לקיים דברי המת ומשנינן הני מילי אחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה ומאי דאמר לזרוזינהו הוא דעבד:

 יירשו

 אי לאפוקי מדרגא. דאמר אף בראשון והלא מוסיף הוא על דברי
 ר׳ אבא דאמר שלישי בשני כשר ואתא איהו למימר דאף בראשון
 ואיכא למימר דאפי׳ ר׳ אבא מזדה והיא גופה אצטריך לר׳ אבא
 לאשמועי׳ דשלישי בשני כשר דאיכא למ״ד בסנהדרין פסול בפרק זה

 בורר (לף כח.) ולאו למידק מינה הא
 שלישי בראשון פסול דדלמא עובדא
 הוה בשלישי בשני ושלח ליה דכשר:
 אי מדמר גר רכ אשי. דאכשר באבא
 דאבא הא כבר איפסיק דלית הלכתא
 כותיה כדאמרי׳ לעילג) והך דרשה דמר
 זוטרא בתר הכי הואי והכי נמי הויא
 דמר בר רב אשי תוספת אלא דעדיפא
 מינה קא פריך: לאפוקי מר׳ יוחנן.
 דאמר אינו נאמן כרבנן: ומאתקפתא
 דמר גר רכ אשי. דאמא למימר ודאי
 משיב אבדה הוא ולית הלכתא כוותיה
 כיון דאכתי כשהודה לא העידו עדיס
 ולא קמסייעי ליה איכא למימר
 דמירתת מינייהו שאינו יודע מה בלבם
 כרבי אבא: המחלק נכסיו כוי. כבר
 סירשתיה למעלהי): ׳)כחג כין כהחלה
 כוי. אדם הנותן מתנה לאחר או
 שנתן כל נכסיו לאחד מבניו אם אמר
 לשון מתנה עס לשון ירושה דבריו
 קיימין דנהי דלא תפיס לשון ירושה
 לפי שאין אדם מתנה על מה שכתוב
 בתורה וכמו שלא אמר כלום דמי לשון
 מתנה מיהא תפיס והרי הוא כמי
 שאומר לשון מחנה לחוד דקני. ובגמ׳
 מפרש היכי דמי מתנה באמצע או
 במחלה או כסוף: תנתן שדה פלונית
 לפלוני ויירשה. כלומר ויירש אותה
 לישנא דקרא ») וירשוה (ישעיה לל)
 יירשנה ותנתן לו: ודוקא כאדם אחד
 ושדה אתת. דבההוא שדה שנתן
 לאותו האיש איכא מתנה בהדי לשון
 ירושה: אגל כאדם אתד ושתי שדות.
 כגון יירש ראובן שדה פלונית שבמזרח
 ותנתן לו לראובן שדה פלונית שבמערב
 ההוא דלשון מתנה קני אבל ההוא
 דלשון ירושה לא קני דמתנה דהיאך
 לא מסייע לאידך אלא זאמ הוריש לו
 וזאת נמן לו ובההיא דירושה הוי
 מתנה על מה שכתוב בתורה ולא
 אמר כלום. וכן בשדה אחת ושני בני
 אדם כגון ראובן יירש חצי שדה זו
 ותנתן מציה לשמעון שמעון קנה ראובן



 מסורת הש״ם

 א) ולקמן קל.], ב) שס קלו:,
 ג) ושם קלג.ן, ד) ןעי׳ תיס׳

 נתונות מח: ל״ה תייבתא],
 ס) ינמות לו. חולין עו.,

 ו) גלדים פז.. t) פי׳ של מי
 נניו. רש״ל, ח) ותמיר׳ נה:],
 ש) ולעיל קה:1, י) נשם.],

 כ) יע״ע נתיש׳ נייק עג:

 ל״ה ט יני׳ ינר״ן נלריס פז.
 ל״ה יהלנתאו, ל) נס׳׳א:

 לנימרים,

 הגהות הב״ ח
 (א) -Z"ZB ל״ה והא הנא
ן ו ש ל  יני׳ לשין מתנה רהאי ל
 ירישה: (ג) תישי ל״ה חון
י ע׳׳ז: ד מ ו כ  יני׳ שימסרני ל

 מוםף רש״י
. ם ה י ת ח ם ת י ר ח  יירשו א
 אע״נ לאמר תני שקל ולא
 אמר אל חתני אלא שקל, גלי
 נלעחיה ללא נעי למיחנ להי
 אלא שקל נשנת, ט היני לאס
 מחי יירשו אחרים חחתיהם
ץ תנ ו  :תעניח כא.׳. אין נ
. שאי! לני ל ק  להן אלא ש
 להפשיל אח הנאים אחריהם,
 היאיל יעשה אח האחרים
 יירשיס אחריהם ילאי ליוקא
 שקל קאמר, כלי שחפיל
 ירישה אחריהם לאיתן אחרים
ת שני.  !כחובות סט .. מ
 אחרי הראשין, קנה שלישי
ם כסי  :לקת! קרו:.. יחזרו נ
. כלומר ן  ליורשי ראשו
 כשימיח הראשי! יירשיי יורשין
 מנחי, שהרי לא דכה לשלישי
 אלא מכח השני. להא לא
 קאמר לראשי! נכסיי לך
 יאחריך לפליני יאס אי! פלוני
 יתני לפליני השלישי, וטי!
 לשני לא זכה שלישי נמי
 לא יקנה, אלא יורשי ראשו!
ל  יירשי להני נכסים ושס:. כ
ר ו ר כדב ך כדי דבו  תו
. להחוזר תין כלי לניר  דמי
 כדניר למי לכילהי מילי
ת ד ו ב ע . לבר מ . ז  ,ודיים פ
ם. האימר לענילח כבי  כו
 כיכניס אלי אתה, לאלניר

 לחיליה חיינ !שנר.

 רבעו גרשום (המשך)
 איכא למישמע דקני: ולימא
 תהוי תיובתא דריש לקיש.
 דמהכא איכא למישמע מינה
 להיכא דאמר נכסיי לך
 ואחריך לפלוני מת ראשון
 קני שני ן מת שני] קנה
 שלישי אע״ג דלא אמר
 מתנה אלא לחד מינייהו
 לראשון ולשני ולשלישי
 כירושה ואפייה קני וריש
 לקיש דאמר לעיל דלא קני
 עד ׳שאמר פלוני ופלוני
 יירשו שדה פלונית ופלונית
 שנתתי להם דמשמע דלכל
 חד וחד צריך נתינה: כהני
 תלת. חרא הא דלעיל.
 אידך רקאמר פירות לאו
 כקנין הגוף דמי. ואידך
 אשה מעוברת או אם חלצה
 כשרה אם לאו שמת בנה
 והלכתא כוותיה כי היכי
 דתניא במתני׳ דיכמות ודף
 לו:׳: לא קשיא הכא. בנכםיי
 לך ואחריך לפלוני ואחרי
 אחריך לפלוני אמאי קנו
 כולם אע״ג דלא אמר
 מתנה אלא לראשון בלבד
 היינו טעמא דקנו בתוך
 כדי דבור דאמר נכסיי
 לך אמר נמי מיד ואחריך
 לפלוני ואחריך לפלוני כיון
 בתוך כדי דבור כללו עם
 נתינה דראשון (דמי בניו)
 דשייכי הנ׳ תר׳ בנתינה
 דראשון להכי קנו כולן
 אבל אם אמר אחר כדי
 דבור ושהא ואמר אחריך
 לפלוני לא קנו דהויא
 חדא מודעא לחברתה:
 לבד מעבודת כוכבים

 א) נראה לצ״צ אשה תעונרח
 שחלצה אינה חליצה יאסי׳

 הפילה אח״כ.

 הבט: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 יירשו אחרים. פלוני ופלוני ולא כני בניי גלי אדעתיה לניחא ליה
 כצמצום טפי ט היכי רלישחיור מהנהו נכסי להנהו אחרים ודוקא
 קאמר שקל: והא הכא. לקאמר לשון מתנה לכניו כלקתני תנו שקל
 לכני ולשון ירושה לאתרים כלקתני יירשו אחרים וקתני לקנו הנהו
 אחרים למשוס הכי קאמר כסיפא
 אין נותנין להם אלא שקל כלי לשייר
 מן הנכסים להנהו אחרים ואע״ג
 לכשתי שלוח ושני בני אלס למי
 ללבניו נתן שקל בכל שבת כל ימי
 תייהס והמותר מוריש לאחרים
 חחתיהן והיינו כעין ב׳ שלות ובי בני
 אלם שאין זוטן זה בחיי זה כלל
 הלכך שתי שלוח נינהו ואפ״ה קנו
 אחרים למהני לשון מתנה להאי(* ולשון
 ירושה להיאך כרב ששת: הוא מוהיב
 לה והוא מפרק לה. ללא תקשי
 לחביריו בראר ליורשו להאי לקנו
 אחרים בלשון ירושה לאו משוס רמהני
 ליה לשון מתנה לאירך אלא משוס
 להני אמרים הוו ראויס ליורשו כגון
 בניו והיכי למי כגון ללשניס מבניו צוה
 לתת שקל בשבת ואס מתו יירש אמל
 משאר בניו כל המותר ואע״ג לאיכא
 עול בניס אחרים ואיכא נמי בנים
 להני שמתו וכרבי יוחנן בן ברוקה
 לאמר לקמן!קל.] לאם אמר על בן בין
 הבנים יירש כל נכסיי לבריו קיימין
 והלכך אין נותנין להם אלא שקל
 לניחא ליה לישתייר קצת לזה שהוא
 אוהב ומתכוין להורישו הכל. ולמאי
 לאמרי׳ לקמן נשם] לסליגי רבנן עליה לר׳
 ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקה
 ומוקמינן לסלוגתא לרבי יוחנן בן ברוקה באחר במקום בת ובת במקום
 בן ללר׳ יוחנן בן ברוקה יכול להוריש כל נכסיו לההוא הראוי ליורשו
 אתר מיתת בנו וה״נ בראוי ליורשו כגון אחר במקום בן מייד וה״ק
 לאס מתו בניי יירשו אחיי הראויס ליורשי ׳)תתתיהן: ה״ג נכסיי
 לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני מת
 ראשון קנה שני מה שני קנה שלישי ואם מח שני בחיי ראשון
 יחזרו נכסים ליורשי ראשון. והט פירושו נכסיי לך היינו לשון מתנה

ם בין שאמר תנו בין ה י ת ח  יירשו אחרים ת
ו אין נותנין להן אלא שקל  שאמר אל תתנ
ת וכשני בני אדם ו א דכשתי שד כ  והא ה
ב לה והוא מפרק א מותי  דמי וקתני דקני הו
ר׳ יוחנן בן ברוקה היא ו (  לה בראוי ליורשו א
כםי לך ואחריך נ א י ע נ מ א ש  אמר רב אשי ת
ת ך יירש פלוני מ  יירש פלוני ואחרי אחרי
ת ת שני קנה שלישי ואם מ  ראשון קנה שני מ
 שני בחיי ראשון יחזרו נכםים ליורשי ראשון
ת ושני בני אדם דמי ו א דכשתי שד כ  והא ה
א נמי בראוי כ מא ה ה וכי תי  וקתני דקנ
ת שני  ליורשו ור׳ יוחנן בן ברוקה היא אי הכי מ
א ברי׳ דרב עויא ח <שלח רב א א ג  מנה שלישי ה
י לך ואחריך ם כ נ  לדברי ר׳ יוחנן בן ברוקה נ
 לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום
ה אלא נ ת  ראשון כלום שאין זה לשון מ
ובתא ק תי ס פ  לשון ירושה וירושה אין לה ה
ובתא לימא נמי תיהוי תיובתיה  יידכולהו תי
א אמר רבא ה ו (  דריש לקיש ותםברא ז
ת ל א כותיה דריש לקיש בהני ת ת כ ל  ה
ך כדי דבור כאן ן בתו א כ  לא קשיא ג
ך כדי דבור והלכתא כל תו י ׳  לאחר כדי דבור י
דת כוכבים ו ר מעב ב ל  כדבור דמי ה

 וסדושין

א דתוך כדי דבור כדבור דמי. פי׳ ר״ת ללכך אמר ת כ ל ה  ו
 כדבור למי כלי שאילת תלמיל לרב היינו שלוס
 עליך רבי לפי שכשאדם עושה סחורה עס חבירו ויראה רבו או
 גדול הימנו בתכמה לא יתן לו שלום שאס יתן לו שלום לא יוכל

 לחזור בו ממקמו לכך תקנו חכמים
 שכשיעור זה יכול לחזור וקשה לר״י
 בפ׳ בתרא דנדריס >דף פז.) תניא מי
 שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף
 כמדומה לו שמח וקרע ואח״כ מח לא
 יצא ידי קריעה ואמר ר״ש בן פזי אמר
 ר״ש בן לוי לא שנו אלא אחר כדי דבור
 אבל תוך כדי דבור אינו חוזר וקורע
 והתם לא שייך האי טעמא וי״ל דלא
ץ מעבודת כוכבים ו  פלוג רבנן׳): ח
 וקדושין. פי׳ רשב״ס שאס התפיס או
 הקצה דבר לעבודת כוכבים ובתוך
 כדי דבור תזר בו אפ״ה נאסר ואין
 נראה לר״י דהתפסה לא שייכא
 בעבודת כוכבים דאמרי׳ בפ׳ כל הצלמים
 (ע׳׳ז לף מל:) האומר בית זה לעבודת

 כוכבים לא אמר כלום שאין הקדש
 לעבודת כוכבים ואמרינן נמי בפ׳ כל
 האסורין (ממורה כח: ושם) דאין מוקצה
 לעבודת כוכבים אלא שבע שנים שנא׳
 (שופטים ו) ואת הפר השני שבע שנים

 ועד שימסרנו w לעבודת כוכבים
 ויאכילנה כרשיני עבודת כוכבים
 והתם לא שייך תוך כדי דבור ויש
 לדחות דאס ימכרנו לכהניסל) של
 עבודח כוכבים ע״מ לפטמו שבע
 שנים הר מוקצה ואפילו חזר בו תוך
 כדי דבור לא מהני ור״י פי׳ עבודת

 כוכבים שא״ל אלי אתה וחזר תוך כדי דבור דלא מהני מידי ויכול
 להיות שהוא גזירת הכתוב ובפי בתרא דנדריס >לף פז.) קאמר
 והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבר מעבודת כוכבים ומגדף
 ומקדש ומגרש פירוש מגדף שאם גידף וחזר בו תוך כדי דבור
 לא מהני מידי וגמרא קיצר כאן משום דמגדף הוי בכלל עבודת

 כוכבים ומגרש בכלל מקדש כי טעם אחד להם:
 הלכה

 כלומר נכסיי נתונים לך ואחריך יירש פלוני הרי לזה במתנה ולזה בירושה וכשתי שדות דמי שאין לשני בחיי ראשון כלום הרי מתנות מוחלקין
 ומקבלי מתנות מוחלקין ואס״ה קתני קנה שני אלמא לשון מתנה דראשון מהני לשני: יחזרו נכסים ליורשי ראשון. דהא מכח השני נתן לשלישי
 אחריו וכיון דשני לא זכה שלישי מנא ליה: וכ״ת ה״נ. האי שני בראוי ליורשו כגון בן בין הבנים ואגב ריהטיה אשמועינן כר׳ יותנן בן ברוקה
 דשני קני בלשון ירושה הואיל וראוי ליורשו במקצת: אי הכי. דהאי שני ראר ליורשו ולהט מהני ביה לשון ירושה כרבי יוחנן בן ברוקה אמאי
 כשממ שני קנה שלישי מכחו: הא שלח רב אחא כוי. דירושה אין לה הפסק וטון דהאי שני בחורח ירושה באו לידו אין כח ביד המת לעקור נחלה
 מיורשי יורשיו לתתה להאי שלישי אלא ישזרו נכסים ליורשי שני דטון דעשאו להאי שני יורש כי אמר נמי בתריה דהא יורש אני נותן לשלישי
 ה״ל מתנה על מה שכתוב בחורה דכחיב ובן אין לו עיין עליו ולעיל קטו.] דאשמועינן קרא דכל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין וכ׳׳ש היכא דהוא עצמו
 יורש אח הנחלה שאין כמ כידינו להעבירה מבניו: לדברי ר' יוחנן גן ברוקה. דס״ל דאב יכול להוריש בלשון ירושה לאחד מבניו כל נכסיו:
 אם אמר לאתד מהם נכסי לך. כדמפרש לקמיה וראשון ראוי ליורשו ולא פירש לא לשון ירושה ולא לשון מתנה אין לשני במקום ראשון או יורשי
 ראשון כלום שאין כאן לשון מתנה להאי ראשון אלא מסתמא ללשון ירושה איכוין הנותן במאי דאמר נכסיי לך הואיל וחזי לירש כל הנכסים מן
 התורה אס ירצה אביו וטון דירושה הויא להאי ראשון אינו יכול להפסיקה דאין ירושה לחצאין ולקמן בפרקין נקלג:r פרכינן הא אססקה כוי ודוקא לר׳
 יותנן בן ברוקה אבל לרבנן כיון דאינו יכול להרבות ירושה לזה יותר מזה בלשון ירושה כלל ודאי מאי דאמר נכסי לך לראשון לשון
 מתנה הוא ויכול להפסיקה ויקנה שלישי: חיובחא דכולהו. בר מרבין אליבא דר׳ יותנן ורב ששת: תיובתיה דר׳׳ל. דאמר לשון מתנה
 לזה לא מהני ללשון ירושה לזה: האמר רכא. בפרק החולץ ויבמות לו.] הלכתא כו׳ וזו אחת מהן ואס איתא דהויא ברייתא תיובתיה לא פסקינן
 הלכתא הכי: לא קשיא. הא דקתני מתנה לזה וירושה לזה דקנו שניהן לא קשיא לר״ל דאמר לא קנה ברייתא דקאמר ואחריך יירש
 פלוני תוך כדי דבור הראשון דקאמר נכסיי לך הלכך מהני מתנה דראשון גס לשני והאי דקאמר ר״ל לא קנה בשתי שדות ושני
 בני אדם האי לשון ירושה היינו לאתר כדי דבור ולהט לא מהני ליה לשון מתנה דהאי אלשון ירושה דאידך וה״ק ר״ל לעולם לא קנה
 בלאחר כדי דבור עד שיאמר פלוני ופלוני כו׳ והלכך כיון דקאמר לשון מתנה אחרוייהו אפילו לאחר כדי דבור שפיר דמי. ומיהו רב
 דימי ור״א איתותבו לגמרי דאמרי לא קנה אלא בשדה אחת או אדס אחד אבל שתי שדות ושני בני אדם לא דלדידהו אפילו תוך כדי דבור
 אמרי לא קנה דאס איתא דקנה בשתי שדות ושני בני אדם מוך כדי דכור לישמעינן דקנה וכ״ש שדה אחת ואדם אחד לרב דימי
 ושתי שדוח ואדם אחד או שני בני אדם בשדה אחת לר״א אפילו לאחר כדי דבור אלא מדלא ידעו למצוא דליהני לשון מתנה ללשון
 ירושה אלא באדם אחד ובשדה אתת מכלל דבשתי שדות ובשני בני אדם לעולם לא קנה בין תוך כדי דבור בין לאחר כדי דבור: תוך
 כדי דבור. היינו כדי שאילת תלמיד לרב כדאמר בפ״ק דמס׳ מכות >לף ו.) א״ל רב אחא מדפמי לרבינא מכדי מוך כדי דבור היכי דמי כדי
 שאילת תלמיד לרכ כו׳ ושאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי כדאמרי׳ בפרק מרובה >ב״ק לף עג:< ט לית ליה לר׳ יוסי כדי שאילת תלמיד לרב
 שלום עליך רבי כר: והלכחא כל תוך כדי דבור כדבור דמי. כל שני דברים שאדם מוציא מפיו זה אחר זה בתוך כדי דבור שסיים
 דבור הראשון התחיל דבור האחרון לא חשבינן ליה נמלך אלא הרי הוא כאילו אמר שני דברים ביחד. ואס שניהם יכולים לתפוס כגון
 ה) הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים חמכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים דהא לשניהן איתכוין אלא שאין יכול להוציא
 שני דברים כאחד. ואס האחד יש בו כח לתפוס והאחד אינו כלום יחסוס האחד והאחד כמאן דליחיה כגון ירושה ומתנה לאחד לשון
 ירושה בטל ולשון מתנה קונה. ואס שניהם סותרין זה את זה ט היכי דאמר בס׳ בית כור (לעיל לף קל:ו כגון מדה בחבל הן חסר הן יתר
 וכגון ״)איסתרא מאה מעי וכגון ׳)מעשה דשכירות מרחץ בי״ב זהובים לשנה בדינר זהב לחדש יש מהן שאומר תפוס לשון ראשון ויש
 שאומר שתפוס לשון אחרון ויש שמספקא ליה ואומר יחלוקו ויש שהולך אחר המוחזק ושם נקה.! פירשתי דיניהן. והיכא דהדר כיה כהדיא תוך כדי
 דבור דאמר חוזרני בי הכל מודים דהויא חזרה: לבר מעכודת כוכבים. שאס התפיס או הקצה דבר לעבודת כוכבים וכמוך כדי דבור
 חזר בו אפ״ה נאסרה משום חומרא דעבודת כוכבים וכדאמרי׳ נמי בעבודת כוכבים שקץ תשקצנו [לברים ז] דאע״ג דאתי מדינא להיתירא אסור:

 וקדושין

 עין משפט
 נר מצוה

 פז א מיי׳ פי״נ מהל׳ זטיה

 ימחנה הלכה ז ועיין
 נהשגוח ינמ״מ סמג עשי!
נ מיש״ע חו״מ סי׳ רמח  פ

 סעיף ג:
 פח ב מיי' שס הלכה י יעי׳

 נהשגית ינמ״מ טוש״ע
 שם סעיף א:

 פט ג מיי׳ ס״י מהלכות

 נתלית הלכה י סמג
 עשי! צי טוש׳׳ע חי״מ סי׳

 רפא שעיף ז:
 צ ד מיי׳ שס יפ״כ מהלכות

 שניעיח הל׳ ח ופ״כ
 מהלי עלית הל׳ ג יעי׳
 נהשגות ונכ״מ יפ׳׳מ מהלי
 אנל הלכה ת יפ׳׳נ מהלי
 תמירה הל׳ ל סמג עשי! צי
 וקז ילאדן רמא טיש״ע שש
 יכך׳ כט סעיף א יטיש׳׳ע
 יי״ר סי׳ רלל סעיף לא לנ לג

 יש״ שמ סעיף כל כה:
 צא ה מי״ סייג מהל׳

 עבודת כוכטם הל״ל:

 רבינו גרשום
 יירשו אחרים נכסי תחתיהן
 ולא בניהן משמע השתא
 דבעין רעה נותן להם.
 אין נותנין להם אלא שקל
 משום עין רעה ואחרים
 יירשו תחתיהן: והא הכא
 דרישתי שדות ושני כני
 אדם דמי. דלבניו אמר
 תנו להם שקל ולאידך
 אמר יירשו חחתיהן מה
 ששייר להן הויא לה
 לזה במתנה ולזה בירושה
 דומיא דשתי שדות ושני
 בני אדם וקתני דקנו בניו
 ואחרים וקשיא לר׳ יוחנן
 ודי אלעזר דסברי דשני
 בני אדם ושתי שדות
 לא קנו: בראוי ליורשו.
 שאותו שאמר יירשו אחרים
 תחתיהן אותם אחרים או
 אחיו או בתו היו דראוין
 הן ליורשו כמקום שאין
 בנים אכל היכא דאין
 ראוי ליורשו לא קנה ור׳
 יוחנן בן כרוקה הוא.
 דאמר במחני׳ אם אמר על
 מי ׳שראוי ליורשו דבריו
 קיימין: ת״ש. שכיב מרע
 שאמר לאחד נכסי נתונות
 לך ואחריך יירש פלוני
 ואחריך כוי אין לראשון
 אלא פירות של קרקע
 ולאחרים יהי׳ הגוף לו
 וחפירות. מת ראשון קנה
 שני כדאמר המצוה ומת
 שני בתיי ראשון דלא באו
 נכסים ברשות שני וכשימות
 הראשון אין נותנין הנכסים
 לשלישי דשלישי היה לו
 לירש השני אם באו ליד
 שני והואיל ולא באו ליד
 שני אין נותנין לשלישי
 כלום אלא יחזרו נכסים
 ליורשי ראשון כדקיימי:
 והא הכא כשתי שדות
 ושני בני אדם דמיין.
 מאי היהיב לראשון פירות
 יהיב ליה בלשון מתנה
 ולאידך יהיב גוף הקרקע
 בירושה דקאמר ואחריך
 [יירש] היינו יורש ודומיא
 דבי שדות ושני בני אדם
 הן ואפי׳ הכי קתני דקנו:
 וכי תימא בראוי ליורשו
 האי שני להכי קני. אי
 הכי אם מת שני אמאי
 קני ׳שלישי והא שלח רב
 אחא כוי. שאין חשוב לשון
 מתנה מה שנתן לו אלא
 לישון ירושה חשיב הואיל
 וראוי ליורשו הוא וירושה
 אין לה הפסק כלומר מי
 שראוי ליורשו אחרי שנתן
 לו בירושה שוב אינה
 פוסקת אותה ירושה מזרע
 ורעו ואי; לאחרים במקום
 יורש כלום ולא יורש
 אחר. אלא לאו ש״מ האי
 ואהריך לאו בראוי ליורשו
 הוא וקתני דקנו: תיובתא
 דכולהו תנאי. דאמרי לעיל
 להיכא דאמר להאי שדה
 זו בירושה ולאידך שדה
 זו במתנה לא אמר כלום
 משוס דהויא ירושה מודעא
 לתבירתה למתנה והכא



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ ס״ז מהלכות  צ

 אישות הלכה כנ שמג
 עשי! מ טיש״ע אה״ע שי׳

 מט סעיף כ:
 צג ב מיי׳ פ״ו מהל׳ ;תלות

 הלכה נ סמג עשי! צו
 טוש״ע מו״מ סי׳ רפא סעיף

 א:
ד ג מיי׳ שם ופי״נ מהל׳  צ

 זטה ומתנה הל״א סמג
 שם טוש״ע שם:

 רבינו גרשום
 וקדושין. שאם חישב על
 בהמה להקריב לעבודת
 כוכבים ואמר להקריבה
 וחזר בו לאלתר בתוך
 כדי דבור לא הויא חזרה
 ואסורה בהנאה וקדושין נמי
 אם קידש אשה ובתוך כדי
 דבור חזר בו אפ״ה תופסי;
 בה קדושין וצריכה גט:
 D'E' ר׳ יוחנן ןבן ברוקה]
 אומר אם אותו איש פלוני
 שאמר יירשני במקום שיש
 בת אם ראוי ליורשו הוא
 אם לא היתה בת כגון
 שהוא אחיו דבריו קיימין
 ויורש אפיי במקום בת:
 טעמא דאחר במקום בת.
 משום הכי אמר תייק דלא
 אמר כלום דמתעקרא נחלה
 מן הראוין לשאינם ראויים:
 הא בבן בין הבנים. כלומר
 אם רצה ליתן לבן אחד
 כל נכסיו ולא לשאר בנים
 הואיל ונותנו למי שהוא
 יורש גמור דבריו קיימין
 והוא הדין אם לא היי
 לו בנים אלא בגוח ורצה
 ליתן לבת אחת בין שאר
 הבנות: אימא סיפא וכו׳
 וכי תימא בהא קמפלגי ר׳
 יוחנן [בן ברוקה] מיקל טפי
 מתנא קמא דאפ״ אמר על
 אחר דראוי ליורשו במקום
 שיש בת דקרובה ליה
 טפי דבריו קיימין. וכן בת
 במקום בן: והא תניא כוי.
 וכיון דקאמר ר׳ ישמעאל
 דלא נחלקו אבא וחכמים
 על דבר זה הדרן קושין
 לדוכתיה דדייקינן טעמא
 דאחר במקום בת כוי דר•
 יוחנן היינו תייק. איבעית
 אימא תריץ הכי מדקאמר
 ר׳ ישמעאל לא נחלקו
 מכלל דח״ק דר• ישמעאל
 סבר דנתלקו ור־ יוחנן
 לאו היינו תייק. ואיבעית
 אימא תריץ הכי כולה מתני׳
 ר׳ יוחנן בן ברוקה היא
 וחסורא מחסרא מתני׳, והכי
 קתני לה האומ׳ איש פלוני
 יירשני וכוי: התוהה נתנה
 רשות לאב להנחיל לכל
 מי שירצה מבניו. כלומר
 הנחילו לרצונו משמע: הא
 מלא יוכל לבכי נפקא. דסגי
 ליה כי את הבכור בן
 השנואה יכיר מאי האי
 הכתיב לא יוכל לבכר
 וגו• כלומר בכור אי אתה
 יכול ליתן תלקו לאחר
 הא לשאר בנים יכול ליתן
 תלקם לאחר: אלא ההוא
 לא יוכל לבכר מיבעי ליה
 לכרתניא אבא חנן כוי

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סל.
 וקדושין. שאם קידש אשה בפני עדים ומזר ואמר בתוך כדי דבור להוו מתנה ולא להוו קדושין אין שומעין לו ומקודשמ ואינה מקודשת
׳ האומר איש פלוני יירשני. אפיי אחיו במקום שיש לההוא י נ ת  וחומרא דרבנן היא משוס לעז ממזרות אם תנשא לאתר בלא גט: מ
 מצווה כת: או בתי תירשני. רש לו כן: לא אמר כלום. שעקר את הירושה ממקומה. ודייקינן בגמרא הא בן בין הכנים דראוי לירש
 קצת קנה גס הכל ולפוס הך דיוקא לא ממוקמא הך סיפא אליבא דההוא תנא דלעיל זקני:] דקחני גבי ריכה לאחד ומיעט לאחד שאס אמר

 משוס ירושה לא אמר כלום דהיינו
ר איש פלוני יירשני מ ו א ה : מתני׳ ב ן וקדושי  >* א
 במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש
ב ה שכתו ה על מ נ ת ה  בן לא אמר כלום ש
ם אמר א ׳ יוחנן בן ברוקה אומר ג ר (  בתורה א
 על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי
 שאין ראוי לו ליורשו אין דבריו קיימין:
ת ובת במקום בן א דאחר במקום ב מ ע  גמ' ט
ות דבריו א בן בין הבנים ובת בין הבנ  ה
 קיימין אימא םיפא רבי יוחנן בן ברוקה אומר
 אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין
מא רבי יוחנן בן ברוקה א קמא וכי תי  היינו תנ
 אפילו אחר במקום בת ובת במקום בן קאמר
 והתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן

ת ובת במקום בן א וחכמים על אחר במקום ב ב  ברוקה אומר לא נחלקו א
א אומר ב א ה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות ש  שלא אמר כלום על מ
א  יירש וחכמים אומרים לא יירש איבעית אימא מדקאמר לא נחלקו מכלל דתנ
 קמא סבר נחלקו איבעית אימא כוליה דרבי יוחנן בן ברוקה היא
א והכי קתני האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי ר ם ח  וחםורי מ
ות ובן בין הבנים ת בין הבנ א ב  תירשני במקום שיש בן לא אמר בלום ה
 אם אמר יירש כל נכסיו דבריו קיימין שר׳ יוחנן אומר אם אמר על מי
ה כרבי כ ל אל ה  שראוי ליורשו דבריו קיימין אמר רב יהודה אמר שמו
ה כר׳ יוחנן בן ברוקה אמר רבא מאי כ ל ר רבא ה מ א (  יוחנן בן ברוקה וכן נ
רה ת בניו התו ה ביום הנחילו א י ה ו ה דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא 1 י  טעמ
א יוכל א מל  נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה אמר ליה אביי ה
ם רבי אליעזר יא אבא חנן אמר משו א מיבעי ליה לכדתנ  לבכר נפקא ההו

ה  מ

ה בר׳ יוחנן בן ברוקה. נראה כ ל  ה
 דדוקא בן בין הבנים ובח
 כין הבנות כפירוש רבינו שמואל:
י מלא יוכל לבכר נפקא. פירוש א  ה
 מדקאמר רחמנא דחלק ככורה
 אין יכול לשנות מכלל דחלק פשיטומ
 יכול לשנות ולמה לי קרא דביוס
 הנחילו את בניו והוה מצי למימר
 ולטעמיך לרבנן נמי יקשה אמאי
 אינו יכול לשנות חלק פשיטות הא
 כיון דכתיב לא יוכל לככר מכלל

 דחלק פשיטות יכול:
. יי) ל״ג והלא דין הוא: ל ו כ י ש  ״

 תלמוד

 כן בין הבנים ואפ״ה קתני רישא
 דלא קני ובגמרא מתרצינן לה: אם
 אמר טל מי שראוי ליורשו. השתא
 משמע לן כגון שהוא ראר ליורשו
 במקצת כגון בן בין הבנים והלכך
 דבריו קיימין אס אמר יירש הכל
 ועל מי שאין ראוי ליורשו כגון אתיו
 כמקום בתו או כמו במקום כנו:
 גמ׳ טממא. דהר מתנה על מה
 שכתוב בתורה דקמוריש לאתר במקום
 כת דלא תזי השתא למירת מידי:
 אימא סיפא אם אמר טל מי שראוי
 ליורשו דבריו קיימין היינו תנא קמא.
 דהט משמע על מי שראר ליורשו
 עכשיו דהיינו בן בין הבנים או בת
 בין הכנות במקום שאין כן: וכי
 הימא. קסליג ר׳ יוחנן עליה דת״ק
 אפי׳ אאחר כמקוס בח דשמעי׳
 לת״ק דחשיכ ליה מתנה על מה
 שכתוב בתורה אפי׳ בנו כין הכנים
 או בת בין הבנות כדקתני רישא גבי
 ריבה לאתד ומיעט לאתד שאם אמר
 משום ירושה לא אמר כלום וכ״ש
 באתר במקום בת כדקתני סיפא
 האומר איש סלוני יירשני כוי וזו ואין
 צדך לומר זו קתני א״נ להט תנייה
 להך סיפא לאשמועינן דאפי׳ כאתר
 במקום בת אתא ר׳ יוחנן לאיפלוגי
 עליה דת״ק ולמימר דבריו קיימין
 ורישא נמי רבותא קתני דאפילו בבן

 בין הכניס אמרי רבנן אין דבריו קיימין ונמצא רישא מימניא להשמיענו כח דרבנן דאפילו בבן בין הבנים אמרי לא אמר כלום וסיפא מיתניא
 להשמיענו כח דר׳ יוחנן כן כרוקה דאפילו כאחר כמקום כח פליג אדרכנן ואמר דכריו קיימין ולא למידק מינה כדדייקינן לעיל טעמא
 דאחר כמקום כמ כוי דהוא הדין נמי לבן בין הבנים דלא אמר כלום אלא משום רבי יוחנן בן ברוקה נשניח דאחא רבי יוחנן בן ברוקה
 למימר אס אמר על מי שראר היום ולמחר ליורשו אחר שתמות בתו דבריו קיימין ואע״ג דהשמא מיהא לא חזי ליורשו ואס אין ראוי ליורשו
 אחר במו כגון דודו רש לו אחין דאחין קודמין לאמי אביו לא אמר כלום הואיל ואין ראוי ליורשו עד שתמות כתו ואחיו: ומשנינן מדקאמר
 רבי ישממאל לא נחלקו מכלל דפליגי חביריו מליו ואמרין נחלקו. וממני׳ רבנן היא דמוקמי לפלוגפייהו אפילו באחר כמקום בת וממני׳
 כולה כדפרישית: ואיבעית אימא. לא פליגי רבנן עליה דרכי ישמעאל אלא דכולי עלמא מודו דלא פליגי באתר במקום בת דודאי לא
 אמר כלום אלא בבן בין הבנים הוא דפליגי רבנן ורבי יוחנן בן ברוקה והאי דקאמר רבי יוחנן בן ברוקה אומר אס אמר על מי שראוי ליורשו
 דבריו קיימין היינו בבן בין הבנים דראד השתא ליורשו ודקאמר רבי יוחנן בן ברוקה היינו ת״ק תריץ כולה מתני׳ דהך בבא בתרייתא רבי יוחנן
 בן ברוקה היא >» דשמעי׳ לת״ק דאמר גבי ריבה לאחד ומיעט לאחד דאס אמר משום ירושה לא אמר כלום דהיינו בן בין הבנים ואתא איהו
 למימר דירית והכי קתני האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שרבי יוחנן בן ברוקה אומר אם
 אמר על מי שראר ליורשו כגון בן בין הבנים ובת בין הבנות הוא דדבריו קיימין אכל אמר על מי שאינו ראוי ליורשו כגון שאמר איש
 פלוני יירשני במקום שיש בת או בתי מירשני במקום שיש בן לא אמר כלום: הלכה כרבי יותנן בן ברוקה. וכדמשמע סתמא דמתנימין
 דמשמע דבבן בין הבנים קאמר כדדייקינן לעיל וכדאוקימנא דכולה רבי יוחנן בן ברוקה היא. ואיכא נמי למידק מדלא קאמר שמואל הלכה
 כרבי יוחנן בן ברוקה אפי׳ אתר במקום בת ובת במקום בן וטעמא דרבי יוחנן בן ברוקה דמפרשי׳ לקמן מביום הנחילו אח בניו משמע נמי
 דבבן בין הבנים קאמר ולעיל נמי הט אמרינן נקנח:] אמר אביי הט קאמר האומר על חינוק בין הבניס יירש כל נכסיי נאמן כרבי יוחנן בן
 כרוקה מכלל דהוה סבירא להו דלא פליג אלא בבן בין הבנים הלכך ל״ש אס אמר סלוני כני יירש חצי נכסיי לא שנא אס אמר יירש כל
 נכסיי דכריו קיימין ואפי׳ אס כמב כן דלא שנא אס אמר ל״ש כותב כדמוכמ לקמן בפירקין >דף קלג.) א״ר הונא שכיב מרע שכתכ כל
 נכסיו לאחר רואין אס ראוי ליורשו נוטלן משוס ירושה וא״ל ר״נ גנבי גנובי למה לך אי סבירא לך כרבי יוחנן בן ברוקה אימא הלכתא
 כר׳ יוחנן בן ברוקה דשמעתך כר׳ יותנן כן כרוקה קא אזלא. והא דאמרינן לקמן 1קלא:ז אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא
 אפוטרופא ואמרינן הוא הדין נמי לבנו דאס כתב לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא ה״מ כומב לשון מחנה או אומר לשון מחנה
 דלכבודו איכוין להקנות לו נכסיו אכל לשון ירושה קנה הכל כדין תורה כדנפקא לן מביום הנחילו את בניו דבשלמא לשון מתנה איכא
 למימר דהקנה לו הני נכסים להיותן בחזקתו כדין אפוטרופא שגס כשעשאו אפוטרופוס נתקיימה מתנתו שיש נותן מתנה גמורה רש
 שנותן מתנת אפוטרופוס אבל ירושה אינה יכולה להיות אלא אס כן קונה הנכסים קנין גמור דלשון ירושה משמע שקם תחת
 המוריש לקנומ נכסיו לגמרי ולהיות מוחזק בהן להיומ שלו כמורישו אבל אס אינו אלא אפוטרופוס נמצא שלא הוריש לו כלום וגס
 כהלכות גדולות מצאתי סייג לדבריי. והני מילי כשאין בכור אז יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מהן אבל אם יש ככור אינו יכול להנחיל
 חלקו לאחד מהן כדנפקא לן לקמן נע״ב] מלא יוכל לבכר״: ביום הנתילו. והוה מצי למכתב ביום שינתלו כניו: לכל מי שירצה. מבניו
 הן להרבומ לו מאחיו הן להורישו הכל. ולשנויא קמא דמשנינן לעיל דפליג רבי יוחנן בן ברוקה אפי׳ באחר במקום בת איכא
 למימר נמי דמהכא נפקא ליה ובניו לאו דוקא אלא יורשיו «) ואפי׳ הראוי ליורשו יורש קרינא ביה: מלא יוכל לבכר נפקא.
 דהט משמע בכורה לא יוכל להעביר מבכור ולהנחיל לאחרים אבל שאר נכסיו בלא חלק בכורה יכול להנחיל אמד מבניו:

 לא

 מסורת הש״ם

 א) לעיל קכנ: קכט: לקמן

j קמא:, נ) [עי׳ תוס׳ j p 
 ינמות לו: דייה ואמר],
 !)ולגרים כאן, ד) שיין לע״נ,

 תורה אור השלם
ת  1 והיה ביום הנחילו א
א ת אשר יהיה לו ל  בניו א
ה ב ו ה א ן ה ת נ  יוכל לבכר א
 על פני בן השנואה הבכר:
 דברים כא טז

 הגהות הב״ה
ימים  (א) נם' לבר מענולת נ

 וקרישין. נ״ב הנ״ה לענין
 מהלר קא אמריי לאי בעי
 למהלר הרר לנר מקלושין
 לאי בעי למהלר נמר לקליש
 אי היא אי היא לא יכלין
 יאע׳׳פ שעיסקין באימי ענין
 אע׳׳ג לקיימין ערים יתקריבת
 עבילת כוכביס נמי טין
 לאיחפס לנר לענילת כיכניס
 לאלתר איחיינ ליה יאסיר
 נהנאה ענייה: (ג) ישכ״ס
 ל״ה יאינעית אימא יני׳ ר״י
ע לתייק: מ ש  נן נריקה היא ד
 (1) ד״ה לנל מי יני׳ יאפי׳

 הראד ליירשו. נ״נ ילפענ׳׳ל
 נראה שזה פיריש לחיק ראי
 נניי לאי ריקא אלא יירשיי
 נל יירשיי נמשמע אלא נראה
 לנניי ליקא ימ״מ מלנתנ
 את מיי את מרנה נמי אחר
 הראד ציירשו אנל שאיני ראד
 ליירשי ללינא רנד לא יק״ל:
 (ו) תד״ה שיניל יני׳. נ״נ

 נפ״ק לתולין נתנו התיס׳
 חייל נלף נ״נ נשים לינתין
 ל״ג תרדיהי דשיניל משמע
 לא־ לאי האי קרא לא היה
 אמינא הט אנל והלא לין היא
 משמע לנלאי האי קרא היה
 לי לימר כן ענ״ל ישרי ליה
 מארי למהרש״ל מ״ש כאן:

 מוםף רש״י
. המקלש אשה ן  וקדושי
 יהמנרשה אע״פ שחיזר נתיך
 כלי לניר אינה חורה !נדרים
 פז. ושם: חוץ ממנדף ועובד
 עבודת כוכבים ומקדש מזנדש.



 מםורת הש״ס

ט ו ש ה פ מ ל ו כו  א) ושי

ה כצ״ל ת״חו, ב) ושנת פ י  ש
 כא: וש״נ], ג) נדה ז:,
 ד) וברכות כד. וש״נ־ו, ה) חולין

 מח: נה: נז. עו., ו) ונדה ז:
 ע״ש ונרש״י שס1, 1) נ״א
 והתקשה, ח) ןעי׳ רש״ש],
 נ1)ןרש׳׳ש מח״זן, י)ןצ״ל נפ׳
 שני דפאה], כ) ולא נמצא
 מקומון, ל) 1צ״ל נהמה
 המקשה עו.], מ) עיין חוש

 ינמות מט. ל׳׳ה שמעון,

 סל: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 תורה אור השלם
ת  ו והןה ביום הנחילו א
א ת אשר יהיה לו ל  בניו א
ה ב ו ה א ת בן ה ר א כ ב  יובל ל
אה הבכיר: ו  על פני בן השנ
 דברים כא טד

 הגהות הב״ח
ר כ ב כל ל ו א י  (א) נמ׳ ל
ל לפי שנאמר יהיה: ״ ה ת  מ
 (5) שם אמר ר׳ חנינא

ר רבי ינאי אמר רני מ  א
 הלכה כרני יוחנן: (ג) רשב׳׳ם
 דייה עד שיאמרו כוי ונמקוס
 אחר. נ״נ נראה דדעחי דכאן
 ודאי פי׳ לא מסי תלמיד
 כשפוסק הלכה לרך למודו
 אלא שנמקוס אחר לאמרי׳
 נמי אין למדן הלכה מפי
 חלמול ולשם הוה פירושו
 מחוך משנה כו׳ ומניאו הרנ
 כאן כלי לחלק כין משנה
 לאמוראים ולקכוע ההלכה
 כמ״ש מצינו למלין ני׳
 לאפסק שפסקו האמוראים
 יש לנו לסמוך על כל פנים
 אלא שר׳ יוחנן החמיר כוי
 ואין זה אלא כשפוסק הלכה
 כפלוני נפירוש אבל לרך
 למולי שיאמר משחנר טעמא
 לפלוני חכם אין תלמיליו
 למלין משם ואין חלוק כזה כין
 התנאים לאמוראים לנכל זמן
 נוהנ לנר זה וק״ל ומהרש׳׳ל
 נהגהותיי פירש להרנ ז״ל
 כונתו לומר למאתר רנמקוס
 אמר אמרינן לאין למלין הלכה
 מחוך משנה כוי א״כ לפי
 זה נס כאן פי׳ אין למלין
 הלכה מפי חלמול היינו הלכה
 שכתונ נתלמול נמשנה או
 בברייתא: (ו) כא״ד יביבמית

 נמי תנן:

 לא יוכל לככר מה הלמוד לומר. והלא כתיב בתריה הבכור בן
 השנואה יטר: לפי שנאמר והיה ביום הנחילו אח בניו. למשמע
 שיכול לחת לכל אחל מבניו מה שירצה ויכול אני ללון שאף הבכורה
 יעביר מן הבכור לתת לכל מי שירצה עם שאר נחלה למה פשוט
 שיפה כמו כר שנוטל בראוי לבחלק
 פשוט לא כחיב בכל אשר ימצא לו:
 ויאמר לא יוכל לככר. ולא אצטריך
 ביום הנחילו כאביי נע״א] להוה לייקינן
 בכורה לא יוכל לככר אבל חלק פשוט
 ינחיל למי שירצה: הורה. כר׳ יוחנן
 בן ברוקה איתמר: במאי קא מיפלגי.
 נהי למר שמיע ליה הכי ומר שמיע
 ליה הכי מאי בינייהו: הלכה עדיפא.
 שפוסק הלכה לעשות כן אכל ט
 אמרינן הורה איכא למימר דטעה
 הרואה לשמא אותו הלין לא נפסק
 כרבי יוחנן בן ברוקה אלא על ילי
 טענות אחרות זיכה את כל הנכסים
 לאחר מן הבנים כגון שאמר האכ
 לשון מתנה עם לשון ירושה לללברי
 הכל לבריו קיימין וכלאמרינן (לעיל
) נמי לאו בפירוש אתמר . ט ף ק  ד
 אלא מכללא אתמר לההוא בכור
 לאזיל וזבין בנכסי ליליה כו׳ לסבר
 הרואה למשוס האי טעמא נפסק כן
 והמעשה משוס טעמא אחרינא אבל
 כיון לקבע הלכה אז אין לפשפש
 בלבר: ומר סבר מעשה רב. כשמורין
 לעשות מעשה אז יש לסמוך ולעשותו
 אבל כשאומר הלכה כפלוני אין סומטן
 לעשות כן על שיאמרו הלכה למעשה
 כללקמן לאי אמר הלכה איכא למימר
 ללרך למולו אמר הכי אבל אס בא
 מעשה לילו הוה מלקרק יותר כלאמרי׳
 בסמוך אין למלין הלכה מפי למול
 אבל משהורה לעשות שוב אין לפשפש
 אחריו: אין למדין הלכה. כלומר אין
 למדין לעשות: לא מפי גמרא. שאס
 לומד הרב דרך לימודו ואמר מסתבר

 ׳1

ד לומר לא יובל לבכר. וא״ת ולרבנן למה לי לא יוכל ו מ ל  ת
 לבכר דמהי תיתי שיוכל לשנות חלק בכורה דאצטריך
 קרא למעוטי ולר׳ יוחנן בן ברוקה נמי למה לי ביום הנחילו דעל
 כרחך ליכא למימר דמקל וחומר ילפי׳ שלא יוכל לשנוח חלק פשיטות

 דא״כ לישתוק מלא יוכל לבכר וממילא
 ידעינן שאין יכול לשנות לא תלק
 בכורה ולא חלק פשיטות משוס דהוי
 מתנה על מה שכתוב בתורה ואס כן
 ע״כ לא יככר לא אצטריך אלא
 למעוטי חלק פשיטומ ויש לומר דאי
 לאו לא יבכר הוה אמינא דיכול לשנוח
 חלק בכורה משום דהורע כמו שאינו
 נוטל בראוי והשחא אצטריך שפיר
 ביוס הנחילו לרבי יוחנן בן ברוקה
 דלא נילף חלק פשיטות בקל וחומר
 מחלק בכורה דאין יכול לשמח:
י חותכה מבאן. אין לפרש ר ה  ש
 כפי׳ רבינו שמואל חותכה
 מכאן וחיה דהיינו למעלה מצומת
 הגידין דהא בפרק ל<אלו טרפות
) אצומת הגידין גופא ו ף נ ן ד י ל ו ח ) 

 קאמר תדע שהרי חותכה מכאן כר
 אלא יש לפרש כגון בטחול דקיימא
C ניקב בסומכיה M ף ם ד ש  לן (

 טריפה בקולשיה כשרה:
 ושמע

א יוכל לבכר לפי ל ד לומר 1 ה תלמו  >* מ
כול שי ( ת בניו א  שנאמר והיה ביום הנחילו א
ט שיפה כחו שנוטל  והלא דין הוא ומה פשו
רה נתנה רשות לאב  בראוי כבמוחזק התו
 להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו
 שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כל שכן
ד לומר לא יוכל לבכר ויאמר לא יוכל ו מ ל ת  א

ת בניו ה ת״ל והיה ביום הנחילו א  לבכר מ
מה בכור שהורע כחו א ו  שיכול והלא דין הו
 שאינו נוטל בראוי כבמוחזק אמרה תורה לא
ט שיפה כחו שנוטל בראוי  יוכל לבכר פשו
 כבמוחזק לא כל שכן ת׳׳ל והיה ביום הנחילו
רה נתנה רשות לאב להנחיל ת בניו התו  א
 לכל מי שירצה א״ר זריקא א״ר אמי א״ר
 חנינא m אמר רבי הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקה
 אמר ליה ר׳ אבא הורה איתמר במאי קמיפלגי
ה רב ש ע מ >  מר סבר הלכה עדיפא ומר םבר ג
ד ולא ו רבנן אין למדין הלכה לא מפי למו תנ (  ג

ה ש ע מ ה ל כ ל ה ד שיאמרו לו ״ ה ע ש ע  מפי מ
דמה ה ובלבד שלא י ש ע ה ילך ויעשה מ ש ע מ  שאל ואמרו לו הלכה ל
רה כולה דמויי מדמינן לה אמר רב דמה והא כל התו  מאי ובלבד שלא י
דמה בטרפות דתניא ה<אין אומרים בטרפות  אשי הכי קאמר ובלבד שלא י
ה מכאן וחיתה א״ל כ ת ו מתה ח תכה מכאן ו ה שהרי חו מ ת מה לזו ואל ת  זו דו
דו ה אמר לא תעבי ש ע  ר׳ אסי לר׳ יוחנן כי אמר לן מר הלכה הכי נעביד מ
ה אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריח דרב ש ע מ נא הלכה ל ד דאמי  ע
 יהושע כי אתי פסקא דדינא דידי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תקרעוהו
א אמינא לכו ואי לא הדרנא בי מ ע ת לי ט תו לקמאי אי אי ד דאתי  ע
הו ומגמר נמי לא תגמרו מיניה לא ע חקרעו ר ק תה לא מ  לאחר מי
א מ ע ה אמינא לכו ט ם דלמא הו ת ע תקרעיניה דאי הואי ה ר ק  מ

 מגמר
 טעמא דפלוני תכס אין תלמידיו למדין משם הלכה דשמא אס יבא לידו מעשה ידקדק יותר ויראה טעם אחר בדבר: ולא מפי מעשה.
 אם יראה רבו עושה מעשה אל יקבע הלכה בכך דשמא טעה בטעם של פסק דין של אומו המעשה דהרבה טועין בדבר הלמוד כדאמרי׳ והא
 דפלוני לאו בפירוש אתמר אלא מכללא אתמר וטעה בסברא: עד שיאמרו לו הלכה למעשה. דטון ששאל ע״י מעשה ואינן יודעין בדבר אלא
 מה שהוא אומר להם אין לומר טעם חזו ביה דלא ידע. ») ובמקום אחרי) אמרי׳ אין למדין הלכה מתוך משנה כגון זה שכתב במשנה
 והלכה כדכריו כגון הא דתנן במסכת נדה >לף ז.) רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן כר י<והמשפה כמה תשפה ותהא זכה גכי יולדת
ה לו:) וזב וזבה שבדקו יום ראשון ומצאו טהורה וכו׳(שם cnp ובשלשתן תנן במשנה הלכה כדבריויז) ואפ״ה קבע ד נ  בזוב מעת לעת דברי ר׳ אליעזר (
) מנן איזהו ממזר שמעון י ) י . ט ף מ ד  שמואל הלכה כמותו בגמ׳ נשם ז:] ואשמעי׳ דאין מורץ הלכה מתוך משנה אי לאו דקבע הלכה כמותו וביבמות (
 התימני אומר כל שחייבין עליו כרת והלכה כדבריו ואי לאו דפסיק בגמרא הלכה כמותו לא סמטנן אפסק דמתנימין אבל בהלכות הפסוקות
 בדברי האמוראין ודאי סמכי׳ דטון שפסקוס וכתבום רב אשי ורבינא שהם סוף הוראה ודאי עלייהו סמכי׳. מצינו למדין היכא דפליג יחיד
 אצל רבים ט הני לא סמכי׳ אפסק הלכה של משנה אלא א״כ פוסק בגמ׳ אבל אפסק דגמי סמכי׳ דכולהו הוו הלכה למעשה אלא שר׳ יוחנן
 לבדו היה מחמיר לעצמו ואמר לחלמידיו כדלקמן שלא יעשו דבר עד שיאמר להם הלכה למעשה והיינו טעמא דדלמא הדר ביה מההוא פסק
 הלכה שפסק יראה לו טעם אחר בעיניו ומיהו לאחר פטירתו יש להם לעשומ מה שפסק להם דהא כל ימי חייו לא הדר ביה וכל שכן שיש
) רב אשי ורבינא סוף הוראה ולמי נשאל . ו ף פ ד  לנו לסמוך על הלכות הכתובות בגמ׳ כמו שסידרן רב אשי דהא קיימא לן בבבא מציעא (
 עוד בשעת מעשה אס לא נסמוך על ההלכות הפסוקות בגמ׳ כמו שסדרן רב אשי דקתני») עד שיאמר לו הלכה למעשה הא אין אדם רשאי
 לחדש דבר מעתה אלא ודאי כמו שפסקו האחרונים כך נעשה והט אמרי׳ י)(בתחלת פאה) ירושלמי ר׳ זעירא בשם שמואל אמר אין למדין לא מן
 ההלכומ ולא מן ההגדות ולא מן התוספתות אלא מן הגמ׳ כלומר מדברי האמוראין ולא מפי מעשה הכמוב במשנה וברייתא כגון דפליגי רבים
 עליה עד שיאמרו הלכה למעשה כלומר כן הלכה לך ועשה כן אי נמי שיאמרו לו הלכה כדי לעשוח מעשה כגון שבא ושאל לחכמים מעשה בא
 לידי היאך הלכה כדי לעשות כך ואמרו לו הלכה כפלוני אע״ס שאמרו סתם זהו הלכה למעשה: ילך ויעשה מעשה. כל ימיו יעשה עוד כן ולא
 יהא צריך עוד לשאול לכל מעשה ומעשה שבא לידו: ובלכד שלא ידמה. לדון דבר מתוך דבר: הא כל התורה כולה וכוי. כדאמרי׳ בעירובין
) גבי שלמה ואסברא בדדמי: בטרפות. ללמד זו מזו כגון טרפות הכבד מן הריאה כדאמרי׳י) וחילופא בכבדא שאין חיות האיברים : א ף כ ד ) 
 שוה אין אומרים בטרפוח זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן בצומת הגידין ומתה דמיטרסא בכך חומכה מכאן למעלה מצומח הגידין וחימה שחמך
) ומקל וחומר היה לנו לומר שהיא טריפה: אי אמר מר הלכה הכי. בשעה . ו ף ע ן ד י ל ו ח  הבשר עד העצם כשרה כדאמרי׳ בבהמה המקשה (
 שאנו למדין לפניו מי עבדינן עוכדא ע״ס אומה הוראה: מד דאמינא לכו הלכה למעשה. שאומר לכס הלכה בשעה שחשאלו לי על ידי מעשה
 דבשעת מעשה אדם ירא לידון ומכוין לבו יותר כדאמרן לעיל אין למדין הלכה מפי גמרא עד שיאמרו לו הלכה למעשה: פםקא דדינא.
 שפסקתיו ומסרתיו לאדם להיות לראיה בידו אל תקרעוהו לבטל דבריי: דאי הוה וכוי. ושמא גם אתם תמצאו תירוץ לקושייתכס:

 ואל

 עין משפט
 נר מצוה

ה א מיי׳ פ״ו תהל׳ נחלית  צ

 הלכה ג שמנ עשין צו
 טוש״ע חו״מ שיי רפא סעיף

 מוםף רש״י
ה לא כ ל ן ה  אין למדי
. מתוך המשנה ד י למו פ  מ
 והברייתא ששנדה בהן
 הלכה כפלוני אין למילין
 מהן, שהאמוראים האתרוניס
 לקלקו בטעמי התנאים
 והעמילו הלבה על בוריה,
 אבל הראשונים לא לקלקו
 איש נלברי חנירו אלא כל
 אחל מה ששמע מרנו מלמלה
 לחלמילו שמיעה כמו שהיא,
 והיא היחה נקראח משנה
 ונרייחא, והיה נוחן לכו לתת
 טעס לשמועחו, זה נותן
 טעס לדבריי חה ׳,ותן נה
 טעס אחר, כדאמר (שבת
 סנ.) ליגמר איניש והלר
 לישנר, ואוחה סברא היחה
 נקראח חלמוד נימי החנאיס,
 ימשנה ששנייה בה פשק
 הלכה, מסנרח פלמיל שלהן
 נישניח ואין למילין הימנה
. ה ש ע מ ה ל כ ל . ה !  !נדר ז
 להורות על המעשה (ע״ז עד ו.
ן ומתה א כ ה מ כ ת ו  שהרי ח
ן וחיתה. א כ ה מ כ ת ו  ח
 נחחך נשר רגלים למעלה
 מצומת הגילין ולא נשנר
 העצס כשרה, נחתכה למטה
 נמקוס צומח הגילי! אע״פ
 שנמוך מכאן טרפה ואע״ס
 שלא נחתך העצם ,:חוליו
 מת: או: חחיך שימנין או גיל
 צוארה ימחה, חחוך כל כחפיה

 וחיה ,שם נה•!.

 רבינו גרשום
 שיכול והלא דין הוא.
 שיהא האב רשאי להנחיל
 א) בין בכור לפשוט:
 ויאמר לא •וכל לבכר.
 בלבד ולישמע מינה חרתי
 דלבכור לא יוכל לבכר
 אחר במקומו הא לפשוט
 יכול ליתן לאחר חלק
 חבירו. אצטריך למכתב
 והיה ביום הנחילו אח בניו
 (תאמר הריני דן אחד)
 שיכול והלא דין הוא דאינו
 רשאי להנחיל לאחרים אפיי
 במקום פשוט: ומה בכור
 כוי: הורה אתמר. שהורה
 הלכה למעשה (שהתורה
 נתנה רשות וכוי): מר
 סבר הלכה עדיפא (נוקים)
 שפוסק הלכה בתלמוד
 בכית המדרש עיקר ומר
 סבר הוראה על ידי מעשה
 עיקר: אין למדין הלכה לא
 מפי תלמוד. שאם רואה
 אדם בתלמוד הלכה כי
 האי תנא או כי האי ולא
 מפי מעשה שרואה כתוב
 בתלמוד דשמא יחידאה
 הוא עד שיישאל בבית
 המדרש ויאמרו הלכה כן
 לעשות בו מעשה: ובלבד
 שלא ידמה. מדעתו מעשה אחר למעשה זה שהורו לו: וכל התור׳ כולה דמויי מדמינן לה. רמפיק דומה לדומה: שלא ידמה
 בטריפות. שלא יאמר כשם שאם נשברה למטה מן הארכובה כשירה כך נשברה למעלה מן הארכובה כשירה לפי שאין בטריפות
 זו דומה לזו: ואל תתמה. מפני מה שאין אומרין כן. לפי שהותכה מיכן למעלה מן הארכובה ומתה ולמטה מן הארכובה חיה.
 ואיכא דמפרש שכל אדם בטפחות שנא׳ טפחות נתתה ימי מתחיל לחשב ממעלה למטה אם חותך טפח העליון מן גולגלת חי
 שלא נגע במוח וטפת שני כנגד מותו ומת וטפח שלישי למטה מן המוח חי וטפח רביעי כנגד הגרון ומת וטפח חמישי הוא למעלה

 מן הלב וששי כנגד הלב וכן כל הגוף:

 פי׳ רשב״ם העקרי
 ל׳׳ה עד שיאמרו לו
 הלכה למעשה נו׳ זב
 וזנה שנלקו עצמ! יום
 ראשו! ומצאו טהור נוי
 על והלנה נלבריו ואייר
 יהירה אמר שמואל [נלה ו:]
 הלכה כר׳ אליעזר בארבע
 והני תלתא מינייהו ואקשינן
 מאי אתא לאשמעינן בנולהי
 תנא הלכה כלבריו במתני׳
 יפרקינ! אי! למלין הלכה
 מסי תלמול ולולי שאמר
 שמואל הלכה כר״א בהני
 לא הוה מיתוקמא הלכמא
 ממתני׳. כיוצא נה! נינמות
 ומט:] איזהו ממזר שמעון
 התימני אומר כל שחייבין
 עליו כרת נילי שמיס
 והלכה כלגריו ולילי שאמרו
 בגמ׳ הלכתא כוותיה *
 לא סמנינ! אמאי לפסיק
 הלכה כלבריו נמשנתינו
 נמצאו למדי! להיכא לפליג
׳ (ננלפוש): הא  יחיל ט
 כל השורה כוי. כלאמרי׳

 בעירוני! !כא:] יאסנרה
 בללמי. בשלמה המלך
 מיירי: בטרפות. ללמל
 טרפות הנבל מטרפות
 הריאה להא אמרינן
 וחילופיו בכבלא שאין חיות
 האיברים לומה זה לזה יש
 נשר נזה ופסול נחבירו:
 שהרי חוהכה מכאן. למעלה
 מ! הארנונה מעט כמקום
 צומת הגילי!: וממה.
 למיטרפא ניה כלאמרי׳
ס׳ נהמה המקשה [חולי!  נ
 עו.ן: וחוסנה מפא!.
 למעלה מצומת הגילין חומך
 הנשר על העצם נשרה
 נלאמרינן התם ומק״ו היה
 לנו לומר שהיא טרפה:
 כי אמר לן מר הלכה.
 כפלוני: עד דאמינא לנו
 הלכה. כשיבא מעשה לילנס

 לנשעת מעשה אלם ירא
 לדו! אלא הברור לו ומנוון את לבו יותר: והדר חזיהו. טעם אחר בלנר: ססקא דינא. שלנו הלי! בך וכתבוהו להתקיים כן וכהלנה
 למעשה למילף מיניה: ולא שקרעוה. לנטל דברי: ואי הוה אנא וני'. ושמא גס אתם היום או מחר תמצאו תירוץ לפרכא דידנו:
׳ נדה בשילהי פרק מס  ימיגמר לא שגמרו מיניה. ללון אלא כסי מה שנראה לכם: שאץ לו לוי׳! אצא מה שעיניו רואוש. כלתניא נ

 שני ןכ:] רבי ראה לס [בלילה] וטמאו ראהו ביום וטרהו המתין שעה אחת וראהו וחזר וטמאו אמר אוי לי שמא טעיתי ומקשינן
 הא ולאי טעה לתניא לא יאמר חכם אילו היה ק לא היה טמא אלא אין לו לליין אלא מה שעיניו ריאות נו׳ והוא הלין לגבי התלוי

 נסברא [לאין לו] אלא מה שעיניי רואות:

 א) אולי צ״ל שיהא האנ רשאי להנחיל חלק ננורה לפשוט.



 עין משפט
 נר מצוה

י א מיי׳ פי״כ מהלי זטה  צ

 וממנה הלכה נ ועי׳
 נמ״מ ופ״ו מהלכות נחלות
 הל׳ ל ועיי נמ״מ סמג עשי!
 צו טיש״ע חו״מ סי׳ רפא

 שעיף ה:
 צי ב ג מיי׳ פי״ב מהלי
 אישית הלכה ג ופי״ט
 הלכה א שמג עשי! מח
 טוש״ע אה״ע סי׳ שט סעיף
 א וסעיף ב יסי' קיא סעיף א:
ה ד מיי׳ שס פי״ט הלכה  צ
 ט סמג שס טוש״ע

 אה״ע סי׳ קיא שעיף יג:
ט ה מיי׳ שס פי״נ הל״נ  צ

 ופי״ט הל״י וסמג שס
 טוש״ע שס סי׳ סט סעיף א

 וסעי׳ נ יסי׳ קינ סעיף א:

 רבינו נרשום
 שאין לו לדיין אלא מה שעיניו
 רואות. כלומר לפי מה שנראה
 לי באותה שעה תתכתי שמא
 בשעה אחרת היה נראה לי
 בענין אחר: בעי רבא. הא
 דקאמר ר׳ יוחנן בן ברוקה
 אם אמר על מי שראוי ליורשו
 דבריו קיימין בשכיב מרע
 קאמר דבר אורוחי הוא אבל
 בריא דלא בר אורותי הוא
 דאין נוהג ליתן ירושה כל זמן
 שהוא בריא לא אמרינן דבריו
 קיימין אלא על יורשו ממש:
 אמר ליה ר׳ נתן לדבי שניתם
 במשנה כר׳ יוחנן בן כרוקה.
 דבריא מורית מי שראוי
 ליורשו דתנן לא כתב לה
 בנין דיכרין דיהוון ליכי מינאי
 אינון ירתין כסף כתובתיך
 יותר על חולקיהן דאית להון
 (מאם אתרת) ןדעםן אחוהון
 כוי והא בריא הוא וקאמר
 אינון ירתון יותר: אמר ליה
 רבי לר׳ נתז מהא לא תפשוט
 דאין ירתון תנן אלא יסבון
 תנן. דמשמע במתנה ומתנה
 מצי למיתן לכל מאן דבעי
 אפי׳ לנכרי אבל בלשון ירושה
 לא: והדר אמר רבי ילדות
 היתה בי כשהעזתי פני בנתן
 הבבלי. דאמינא ליה יסבון
 תנן. משום דלא מצינן למימר
 יסבון דהא קי״ל כוי אמאי
 לא טרפא ממשעבדי: בשלמא
 אי אמרינן ירתון משום הכי
 לא טרפא ממשעבדי דהא היה
 קודם שטר שעבוד לקוחות
 מהאי ירושה דאינו אלא לאחר
 מיתה. דאי סייד דיסבון תנן
 אמאי לא טרפא ממשעבדי
 דהא הוה מוקדם שטר מתנה
 זה משטר לקוחות ובדין הוא
 דטרפא. אלא ש״מ דירתו;
 תנן וש״מ בריא נמי דמאן
 שמעת ליה דאית ליה כי האי
 סברא. אע״ג דלא כתב לה כנין
 ריכרין אינון ירתון יותר דמצי
 מורית בשכיב מרע ר׳ יוחנן בן
 ברוקה דאמר אם אמר על מי
 שראוי ליורשו דבריו קיימין
 וש״מ אפי׳ בבריא קאמר: הא
 אין אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם. כגון הני בנין דכרין
 דאכתי לא באו לעולם. אלא
 מאי אית לך למימר דלא תקשי
 אמאי מקנה לרבנן בנין דיברין
 דלא באו לעולם הואיל ותנאי
 ב״ד הוא ושאני הכי מבעלמא
 דבית דין אית להו א) בחוב
 עלמא לא קנה דבר שלא בא
 לעולם. הכי נמי האי מצי
 אמר להני בנין דיכרין ירתון
 או יסבון יותר על חולקיהון
 הכא שאני משום רבית דין
 גזרו הכי אבל בעלמא (לא)
 בבריא אחר לא ומהכא לא
 תפשוט עדיין דהל׳ כרי יוחנן
 בן ברוקה אפי׳ בבריא: אמר
 ליה אביי איכא למשמע מהכא
 דהלכתא כותיה מדקא מפיק
 ליה תנא בלשון ירתון דמצי
 למימר יסבון וקתני ירתון ש״מ
 אם אמד על מי שראוי ליורשו
 דבריו קיימין אפי׳ הבריא בלא
 כתובה והל׳ כרי יוחנן כן
 ברוקה. והדר אמר אביי לאו
 מילתא היא דאמרי הא דבעינא

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלא.
ע מ ש  ו

 בנתן הבבלי אלא
 דכרין לא מרפא
ך יםבון תנן ת ע  ד

 מינה אפי׳ בבריא נטי. אפי׳ בלא תנאי ב״ד להט
 משמע המשנה לא כתב לה חייב מפני שהוא תנאי ב״ל
 אבל כתב לה אפי׳ בלא תנאי ב״ל חייב לככריא נמי קאמר אמר
 ליה והא אין אלס מקנה לבר שלא בא לעולס ואס כן אפי׳ כתב
 לה ע״כ לא קנו אלא משום תנאי
 ב״ל וה״נ אע״ג דבבריא לא קנו
 הכא קנו משוס להר תנאי ב״ל ומכל
 מקום שפיר קאמר ליה רבי נתן
 לרכי שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן
 ברוקה לאית לי׳ רמהני ירתון בשכ״מ
 ולהט הכא אפילו בבריא קנו משוס
 תנאי ב״ל לאילו לרבנן כיון לבעלמא
 לא מהני לישנא לירתון אפילו בשכ״מ
 לא ה״ל למתני הכא ירתון אפילו
 משוס תנאי בייל אלא יסבון מבני חד
 א״ל אביי משוס לקא מפיק ליה בלשון
 ירתון פירוש אע״ג ללא קנו אלא
 משוס תנאי ב״ר לפי שאין אלס
 מקנה ללבר שלא בא לעולם מ״מ יש
 להוכיח לבבריא נמי אמרינן לאי לא
 אמר בעלמא בבריא לא הוה ליה
 לתנא לאפוקי בלשון ירתון משוס
 תנאי ב״ל טון ללא מהני בעלמא
 אלא הוה ליה למיתני יסבון וליתקנו
 לליטרוף ממשעבלי או יהיה תנאי
 ב״ל שלא יטרוף אלא מבני חרי אלא
 ולאי בבריא נמי אמר הלר אמר
 אביי לאו מלתא היא לאמרי לתנן כו׳
 והוה ליה לזה בירושה ולזה (י) במתנה
 אפי׳ רבנן מולו ולעולם ר׳ יוחנן בן
 ברוקה לא אמר בבריא בעלמא
 ל)וא״כ שפיר קאמר ״)[ר׳ נתן] לרבי שניתם
 משנחכס כרבי יוחנן בן ברוקה
 ללליליה טון רירתון לחוליה מהני
 בשכ״מ בבריא נמי תנן ליה במתנה
 וירושה אבל לרבנן לאמרי לא מהני
 ירתון לחוליה בעלמא כלל אפי׳
 בשכ״מ א״כ היכי תני ירתון אף ע״ג
 למהני ירתון משוס לאיכא מתנה
 בהליה מ״מ לא הוה ליה למימני (מ
 ללא מהני כלל לחוליה אלא עם
 המתנה אלא יסמן מבני חרי הוה
 ליה למימני ולעולם בבריא לא אמר
 נ) ובקונטרס פי׳ משוס למפיק בלשון ירתון ואין זה מקנה ללבר
 שאין בעולם כיון שאין המתנה באה אלא לאחר מיתה ואז
 הבנים כבר בעולם ובלא תנאי בית לין קנו ואין נראה לבריש מי שמת
) אמר אימור לשמעת ליה לרבי מאיר כו׳ ללבר : א מ ן לף ק מ ק ל ) 

 שאין בעולם מי אמר אף על גב לכשיללה כבר העובר בעולם:
 ללמא

ן לדיין י דא (  מגמר נמי לא תגמרו מיניה א
ה שעיניו רואות בעי רבא בבריא  אלא מ
 היאך כי קא״ר יוחנן בן ברוקה בשכ״מ דבר
ל בבריא לא או דלמא ב א א א י הו ת ת ו  א
א  אפילו בבריא נמי אמר ליה רב משרשי
ע דאמר לו רבי נתן לרבי מ א ש  לרבא ת
ן נ ת ד ( תכם כר׳ יוחנן בן ברוקה נ  שניתם משנ
ב לה בנין דיכרין דיהוין דיך מינאי ת א כ ל  ב

ך יותר על חולקיהון  אינון ירתון כםף כתובתי
י ב״ד הוא ואמר א נ ת ש ן חייב >*< ג  דעם אחוהו
 לו רבי ״יםבון תנן ואמר רבי ילדות

תה בי והעזתי פני  הי
י בנין ימא לן י  ידקי

י אי סלקא  ממשעבד
י אלא ש״מ ירתון  אמאי לא טרפא ממשעבד
ת ליה האי סברא ת ליה דאי ע מ  תנן מאן ש
 ר׳ יוחנן בן ברוקה ושמע מינה אפי׳ בבריא
 אמר ליה רב פפא לאביי בין למאן דאמר
א אין אדם  יםבון ובין למאן דאמר ירתון ה
׳ לר׳ י אפ ו (  מקנה דבר שלא בא לעולם ה
 מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם הני מילי לדבר שישנו בעולם אבל
י בית א נ ת  לדבר שאינו בעולם לא אלא 8
י א נמי תנאי בית דין שאנ כ  דין שאני ה
 א״ל משום דקא מפיק לה בלשון ירתון
לתא היא דאמרי ר אמר אביי לאו מי ד ה (  ו

ב לה בנן נוקבן דיהויין ליכי ת א כ ל ן ה  ״דתנ
ד  מינאי יהויין יתבן בביתי ויתזנן מנכםאי ע
א תנאי ב״ד והוה  דתילקחן לגוברין חייב שהו
ה ולזה בירושה וכל לזה בירושה נ ת מ  לזה ב
ה אפי׳ רבנן מורו אמר ליה רב תנ  ולזה במ
 נחומי ואית דאמר רב חנניה בר מניומי לאביי

 ממאי

 ואל תגמרו. ללון מיניה אלא כפי שלעתכס נוטה לאין לו לליין אלא
0 רבי ראה  מה שעיניו רואות כלתניא במס׳ נלה בשילהי פ״ב (לף כ
 לס בלילה וטימא ראה ביום וטהרו המתין שעה אחת (נ< וראהו
 חזר וטימא אמר אוי לי שמא טעיתי ומקשינן ולאי טעה לתניא לא

 יאמר חכם אילו היה ח) לא היה
 טמא אלא אין לליין אלא מה שעיניו
 רואות 00 והוא הלין ללבר התלוי
 בסברא לאין לו אלא מה שלבו רואהו
 ובפרק קמא לסנהלרין זו:] נפקא לן
 מועמכס בלבר המשפט«) עמכם בלבר
 עמכם במשפט אין לו לליין אלא מה
 שעיניו רואות: בבריא היאך. בריא
 שאמר פלוני יירש שלה פלונית מי
 אמר ר׳ יוחנן בן כרוקה לקני טון
 לראוי ליורשו: כר אורותי. ראוי
 להוריש מיל שהולך למות וקרינא ביה
: דאמר [ א  ביים הנחילו את בניו נלבריס כ
 ליה ר' נתן לרבי. שסילר המשנה:
 שניתם משנתכם. אתם שבארץ
 ישראל: כרי יזתנן בן כרוקה. ראמר
 אס אמר על מי שראוי ליורשו לבריו
: ר׳ נתן בבלי היה: [ . ל ל ק י ע ל  קיימין [
 ששניתם. בכתובות לא כתב לה
 לאשתו בכתובתה בנין ליכרין ליהוו
 ליכי מינאי אם תמותי בחיי ואירש
 כתובתיך בניי הזכרים שתללי לי הס
 יירשוה לאחר מותי יתר על חלקם
 שיחלקו עם אחיהם שיהיו לי מאשה
 אמרת: שהוא תנאי ביס דין. שביח
 לין תקנו כתובת בנין דיכרין כלאמרי׳
 בכתובות׳) כלי שיקפוץ אלם ויתן לבתו
 ככנו לאם נותן לכתו אינו יוצא מזרעו
 אס בתו מתה קולם בעלה שירשו
 כניה את כתוכחה אחר מות אביהם
 והוא שיהא שם מותר לינר שלא
 תעקר נחלה לאורייתא כלאמרינן
 המס אלמא מוריש האב לבן בין הבנים
 כר׳ יוחנן בן ברוקה והיה לכס לשנות
 משנחכס כלברי הכל ולא אליבא
 ליחילאה: ואמר ליה רבי יסבון סגן.
 ולברי הכל היא. הלר אמר רבי יללות
 ושטות היה בי שהעזתי פני בנתן
 הבבלי ולחיתיו בלבר שאינו לולאי

 ירתון תנן להא קיימא לן לכתובת בנין ליכרין לא טרפא
 ממשעבלי ממה שמכר אביהן ואם יסבון מנן למשמע לשון מתנה
 הוה משמע מעכשיו ואם מכר לאחל (מהן) הוי טרסא ממשעבלי
 שהרי כל נכסיו משועבלים לכתובת אמן ואי מההיא שעמא חלה
 מתנתו הוה טרפא ממשעכלי אלא משום הכי אמרינן לשון ירתון
 ללשון ירושה אינו אלא לאמר מיתה משום הכי לא מטרפא

 מסורת הש״ם

 א) סנהררין ו: נלה כ:,

 ב) כחובות נ3:, ג) [שס נה.],

 ד) [שסו, ה) [לעיל עט: וש״נ],

 ו) [ב״מ ו:],1) כחובוח נב, ח) צ״ל
 לח, ט) [להי׳׳ב יט], י) [לף ננ:],
 כ) נצ״ל אחר ל״ה האי סברא],

 ל) [גי׳ רש״א ומ״מ], מ) [כ״ה

 בלפו״י], נ) אינו נסי׳ שלנו [אבל
 אימא נע״נ נפירשנ״ס העקרי],

 D) צ״ל לאחר שאתגייר],

 גליון הש״ם
א תנאי נ״ר שאני. עי׳ ר ט  ג
 רשנ׳׳א נחי׳ גיטין לף יג ל״ה

 אמר אמימר:

 הגהות הב״ח
א תנאי נ״ל  (א) נמ׳ חיינ שהו

 ואמר לו: (ג) רשכ״פ ל״ה ואל
 תגמרו וכר המתין שעה אחח
 חזר כצ״ל יתינת וראהו נמחק:
 (נ) נא׳׳ד שעיניו רואות וה״ה.

 נ״נ והתם משני מעיקרא
 אחזקיה נטמא כיי: (ד) תום׳
 ל״ה ושמע מינה וני׳ ולזה
ל לזה בירושה כ  נמתנה ו
ה אפילו רבנן מולו לזה במתנ  ו
 ולעילם וכי׳ נבטא בעלמא
 ואפייה שפיר קאמר לרני:
 (ה) בא׳׳ד לא הוה ליה למימני

 ירתון כיון ללא מהני:

 מוסף רש״י
ם ע ן ר הו לקי ל חו  יותר ע
. נני אשה אתרת, אס ן הו  אחו
 תמוחי נחיי ואירשך יטלו נניך
 כחונחיך, ונפקא מינה שמא
 מרונה היא או שמא יהו כני
 אשה האחרת מריניס ונניך
 מועטים וטונ להן שיטלו כחובה
 אמן והמרוניס כתונח אמן
 ואפילו הנתונות שוות !כתובות
ן תנן. לשין נעל חוב  נבין. יסבו

 >שם 1ה.).

 ממשעכלי ללא חלה עד לאחר מיחה על כרחין ירתון תנן ויפה הקשה לי ר׳ נתן: מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא. יתור לשון
 הוא ללא צריך: ')ושמע מינה אפילו בבריא קאמר. ואפילו מנינן יסכון ממילתיה לר׳ נתן לאמר שניחם כר׳ יוחנן איכא לאוכוחי
 דבבריא קאמר ר׳ יוחנן ומיפשטא בעיא דרבא לגמרי ולא האריך כל כך אלא כדי לסייס דבריו של רבי ור׳ נתן להוה מקשה לרכי איכא
 למימר דתני יסבון וסבירא ליה דטריף ממשעבדי ורבי שסתם כריב״ב משום דהכי סבירא ליה כדאמרינן לעיל נקל:] אמר ר׳ זריקא אמר ר׳
 אמי אמר ר׳ חנינא א״ר ינאי אמר רכי הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקה: האי סברא. דריבה לאחד ומיעט לאחד בלשון ירושה כי הכא שיורשין
 כתובת אמן והמותר של שתי כתובות חולקין: אמר ליה רב פפא לאביי. רב פפא לאו אבעיא דרבא קאי דהא איפשיטא אלא אמאי
 דקאמר ליה רבי לרבי נתן וה״ק למה ליה לרבי למימר לרבי נתן יסבון תנן לאוקומי מתני׳ לדברי הכל וכי מנינן נמי ירתון דברי הכל
 היא דהא בין למ״ד יסבון מנן בין למ״ד ירתון מנן איכא לאקשויי אמאי קניא האי מתנה כלל הא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
 ובשעת נשואין לא באו הבנים לעולם שהוא מקנה להם כתובה ואפילו לר׳ מאיר דאמר נקילושין סב:] אדם מקנה כו׳ הני מילי לדבר שישנו בעולם
 דכיון דהמקכל כעולם יכול הנותן לשעכד עצמו לו שיתן לו מה שיקנה לו אכל הכא לא מצי משעבד נפשיה: אלא תנאי בית דין
 שאני. דאליס תנאי ב״ד משום דהפקר ב״ד הפקר להקנות אפי׳ לדבר שלא בא לעולם והכא נמי אלים תנאי ב״ד ואע״ג דאמרי
 רבנן דלשון ירושה בעלמא לא קני הכא קני ואפילו כרבנן אתיא מתניתין: אייל משום דמפיק לה בלשון ירתון. הא דלא קאמר
 ליה הכי משוס דהוה א״ל ר׳ נתן ומפני מה הנחת׳ לשון יסבון ותנית׳ לשון ירמון אלא משוס דלבך נוטה אחר ר׳ יוחנן בן ברוקה
 ומשוס הכי א״ל יסמן מנן והדר מחחרט רכי כעצמו משוס דכי הוה מקשי ליה אמאי שנית׳ ירתון מצי אמר ליה משוס הכי שנינן
 ירתון לומר דלא טרפא ממשעבדי: לאו מלתא היא דאמרי. דודאי לא היה צריך רבי לומר יסמן חנן דבלא שוס דיוק מתני׳
 אפי׳ כרבנן אתיא דהא קתני בסיפא דההיא משנה דכתוכות אע״פ שלא כתב לה בנן נוקבן וכו׳ ומיתזנן מנכסיי אחר מיתתי
 כדא״ר אלעזר בן עזריה לקמן נע״3] וזה לשון ממנה בסוף אפילו רבנן מודו כדתנן כמתניתין [לעיל קט:] כתב לשון מתנה בין בתחלה בין כאמצע
 בין בסוף דבריו קיימין ואוקימנא [לעיל קכט:ז אפילו בשני בני אדם ושני שדות וכלכד שיהא תוך כדי דכור והכא שתי תקנות הללו כיון דבבת
 אחת תקנו הוי כמו תוך כדי דבור והאי דקתני לשון ירתון לאשמועינן ממתניתין דרבנן מודו אפילו בשני בני אדם ושתי שדות:

 לתרוצי הא מתני׳ דבנין דיכרין ממאי
 כר׳ יוחנן בן ברוקה דאפי׳ כרבנן דפליגי עליה דר׳ יוחנן בן ברוקה מתוקמי מתני׳ דכנין דיכרין משום דקתני סיפא לא כתב לה
 בנן נוקבן כוי. הוי ליה לזה לבנין דיכרין בירושה דקאמר אינון ירתון ולבנן נוקבן במתנה דקאמר להו אינון יתבון בביתי ומיחונן
 מנכס״ ב) דהאי מתנה הראוי׳ אפי׳ לרבנן דפליגי עליה דר׳ יוחנן בן בדוקה מודו דדבריו קיימין הואיל דקא יהיב נמי בההוא כתובה

 מתנה לבנתיה ולא הוה כוליה בלשון ירושה:

 א) אולי צ״ל לב״ל אית להו רשות להקנות טפי אף לנעלמא לא קנה וטי. נ) נראה לצ״ל דבהאי ירושה אפ״ לרננן וכוי.

 פי׳ רשב׳׳ם העקרי
 בבריא היאך. מי אית ליה
 לר״י נן נרוקא בין בנריא
 נין נשנ׳׳מ שמנחיל לבניו כל
 מה שירצה (המקים חלק נלי
 לנחינ נו שחי מלוח וצ״ל או
 רק נשנ״מ) כלמורית קרינ
 למות וקרינא ביה ביום הנחילו
 את נניו נלנריס בא] שראר
 להורישם לאלתר: ואמר לי' ר'
 נס! לרבי. שסידר את המשנה:

 שניהם משגסכם. אתם שבארץ

 ישראל ההיא משנה דכתונות
 ללקמיה וםתמתס כר׳ יוחנן
 בן נרוקא לאמר אס אמר
 על מי שראר ליורשו שיירש
ד פסי  ננסיו לנריו קיימין י
 שאר בניו את חלקם ולא
 יפה עשיתם לשנקיתון רבנן
 וענילתון ברינ״ב. ולפי שרי
נל קאמר לרבי  נתן עלה מנ
הג לה. לאשתו  משנתכם: לא נ
 בכתובתה נין ראשונה בין
ס י  שניה: בני! דינר׳! כוי. מ
 )נרים שתללי לי ירשו לאחר
 מותי את נתובתיך שאירש
 ממך אס ממותי נחיי והם
 ירשוה ממני לבל תלק נתלה
 שירשו בנכסי הנותרים עם
 אחיהם שיש לי [צ״ל להם] או
 שיהיו לי מאשה אחרת והיינו
 נתובת בנין לינרין כלי שיקפוץ
 אלם רתן לבתו כבנו [נחונוח
 ננ:] שהרי אפי׳ תמות נחיי
 נעלה יירשוה נטה אחר מות
 אביהם: חייב שהוא סנאי גיד.
״ל כאילו כתונ בשטר  לתנאי נ
נה למי. אלמא מוריש  הנתי
 האנ לבן בין הבניס יותר מכלי
 חלקו כר״י ב! ברוקא להא
 לרבנן תנן אס אמר משוס
 ירושה לא אמר כלום ובכאן
 ירתון תכן: ואיל. לר׳ נתן: אנ!
 יםבון הנן. להייני לשון מתנה

ט לבריו קיימין אבל  ומשוס ה
 ירחון לא תנן והיינו כרבנן:
 הרר אמר רבי ילווה ושנויה

 היהה בי שהעיהי פני. להשיב תשונה שאינה לר׳ נתן שאמרתי לו יסמן תנן אלא ולאי ירחון תנן: והא קי־ל כסובה בנין ויכרין לא

 טרפא ממשעגר׳. משוס להך ירושה לא נפלה קמייהו ער לאתר מיתת אכיהס ואינן יורשי! מה שמכר אביהן בתייו: ואי ס״ו יסבו! הגן.

 הא מתנה משעת נתינה הוא לקניא ואמאי לא מרפא ממשענלי הא קדמא לכל מאן דזגין ויהבן: אלא ש־מ ׳רהון הנן. ויפה הקשה ליה
ר רבלשון ירושה ירבה  ר׳ נתן. ואיכא למימר לד׳ נתן רהוה מקשה לרבי הוה תני יסנון יס״ל לטריף ממשעבלי ור׳ שסתם כריג״ב הא סג
נות נות חולקין ביניהן לאילו היכא לליכא מותר לינר על שתי הנתו נת אמס והמותר על שתי נתו  לאחל וימעט לאחל טהכא שיורשין נתו
 לא תקינו כתונת כנין ליכרין כלאמרינ! כנתונות [צא.] משוס למיעקרא נתלה לאורייתא מיהו להט אהני כתונת ננין לינרין שאפילו אס
 הכתובה האחת כפלים בחנרתה וגס לזו כן אחר ולזו כניס הרכה יירש היחיל !כתובת] אמו הגלולה ואלו כין כולם יירשו כמוכת אמס

א לאמר ריכ״כ אף כריא לנין למייל כוי: ובי! למ״ו ׳סבין. ר׳ נתן: הא אין אום מקנה לובר שלא גא  הקטנה והמותר יחלקו חלק כחלק. וש׳׳מ אפי׳ בבריא נמי דהאי בריא הוה כי כתב לה ירתון דמשעת נשואין הוא לאתני לה הכי: א״ל רב פפא לאב״. לעולם לא תפשוט מהנ
ל מנת שאתגייר כוי כקידושי; שב.] להאשה והאיש כאו לעולם: אלא. להכי ירתי הנהו כניס בתנאי זה הקולס ללידתן: ותנאי ג״ד שאני. הפקר ע (  לעולם. יהני נניס עליי! לא באו לעולס להא בתתילת נשואין הוא למתני לה הכי: הנ׳ מיל׳ לובר נוי. כלקתני הרי את מקולשת ם

נ״נ ס״ל דמהני לשון ״ל שאני וכ״ש ר״י כן כרוקה אכל היכא לליכא תנאי כ״ל לא מהני לשון ירושה אלא כשכ״מ. והאי לקאמר ר׳ נתן שניתם משנתכם כר׳ יוחנן כ״כ [צ״ל לאו] משוס לרי : ה״נ. אפי׳ רבנן מילי לאע״ג לאמר ירתון והוא כריא קנו לתנאי נ  כ״ר גכי ממין הפקר



 מםורת הש״ם

.  א) כתונות מט״ נ) לקמן קמי

 קנ:גיטץ יל., ג) רש״ל מ״זלפי׳
 רשנ״ס, ד) [לרנא רש״שן, ס) זו

 פירוש אשר. רש״ל,

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה ואשה אצל בני
 בוי ס־תויא דקרא את אביך.
 עי׳ כתובוח דף קג ע״א וצ״ע:

 הגהות הב״ח
ו לבר:  (א) נטי נטלהו לא קנ
ס דייה ה״ג לה וכו׳ י  (ג) -שכ

י מי אמר: א ן מ ט ק ו ה  מ
ת ר ח ה א ש י ר  (ג) דייה הגייה פ

י וישר בעיני בנו ואחר  מצאת
ג ׳  כגון ונוי שמכנלגו אשתו ה׳

ו ואשתו:  מ

 פי׳ רשב״ם העקרי
 ירושה בבריא והא [צ״ל דהא]
 אפי׳ שכ״מ כה״ג לא קני
 שהרי עדיין לא באו לעולם
ט קאמר לי׳ ר׳ נתן  אלא ה
 לר׳ נהי למן הדין לא קנו
 ה ני בניס נתובת מין דינרין
ס י מ  שהרי עליי! לא באו ה
 לעולם ועול לבריא הוה ולא
 מהני לשון ירושה בבריא אפי׳
 לריכ״ב אלא בנח כ״ל הוא
 לקא קנו מיהו לא היה להם
 ללון לין לתקן תנאי שלהם
 לפי לגרי ריב׳׳ב ולהוטר לשון
 ירתון כתנאי שלהם לדמי [אולי
 צ״ל לאי משוס ללא] טרפא
 ממשעכלי יתקנו נמי כתנאי
 כ׳׳ל ללא תטרוף [אולי צ׳׳ל
 לתטרוף או לפי׳ ריאמרי יסנון
 ויאמרו בפירוש ללא תטרוף]
 ממשעכרי: א־ל. אכיי לעולם
 סשטינן מינה לאמר נמי
 ריכ״כ כנריא כלאמרן מעיקרא
ה  ויקשיא לך הא אין אדם מקנ
 דכר שלא כא לעולם נו׳ וממוך
 קושיא זו כאת לומר מנאי כ״ד
 שאני ומתוך כך לחית דלא
 תפשיט מהנא הקושיא אינה
 קושיא והתירוץ אינו דלא שאני
 הנא משאר תנאץ דעלמא
 דמשוס דקא מסיק כלשון
 ירתון קא מקני להו אע״פ
 שלא כאו לעולם להא עכשיו לא
ט קאמר  מקני להו מייד אלא ה
 כניס אשר יולדו לי הס יירשו
 נכסי לכשאמומ וכשימות ככר
 ישנן כעולם יההיא שעתא הוא
 לאתי וליכא הכא שוס שינוי
 ותירוש יותר משאר תנאים
 דנצטרך למימר תנאי כ׳׳ד שאני
 אלא ככריא והאי דקמני מפגי
 שהוא תנאי כ״ד לאו משוס
 לתנאי כ״ל שאני אלא ה״ק
 אע״פ שלא כתכ האי תנאי כמי
 שכתב למי מפני שכן הוא תנאי
 כ״ל שצריך לכתוב ואס לא
 נתב לא הפסילה ככן ולעולם
 התנאי עשוי כהלכתו לקני לשון
 ירתון ככריא ולעולם כין כבריא
 כין כשטכ מרע מהני לשון
 ירושה: הדר אמר אב״ לאו
 מילהא היא ואמרי. לודאי

 ליכא למפשט מהכא מילי
 דהאי לקתני ירתון ככריא לשון
 מתנה איכא כהלה כדמסרש
 ואזיל לתנן כו׳ והלכך קני
 ללכרי הכל כלקתני מתני׳
 !לעיל קנו:] כתב כץ בתחלה
 כין כסוף מתנה רכריו קיימי!
 אכל ירתון גרידא כבריא לא
 קני לא לרכנן ולא לריכ״כ:
 וסנן לא כסב לס כוי. סיפא

 דהך משנה ללעיל היא. וקת׳׳ל
 דכפעס אחת נתקנו כב״ל
 תנאץ הללו ירושת כתובת כנין
ת ו מ  דיכרין ומתנת מזון ה
 דהוו לשון ירושה לוה ולשון
 ממנה לזה ומוקמינן לעיל
 ]קנט:] לאפילו כשתי שלות
 ושני כני אלם כתוך כלי לכור
 קני: ומיסונן מנכסי. לאחר
 מיתתי. ולשון מתנה הוא זה
 שהרי אינן ראויות ליורשו אלא
 הכניס והכנות קונו כדתנן
 לקמן במי שמת ]קלט:] אכל
 מחיים אינו תייכ לזון את כניו

 הלא: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 מיתה והיט יליף האי מהאי: לעולם
 אימא לך בתרי בי דינא איסקון. ואין
 כאן תוך כלי לבור ומשדיה אצטריך
 למימר לד ישכון מנן ומיהו תקנתא
 מתקנתא ילפינן לכי לינא כתרא מעין
 כי לינא קמא מקינו ללא תקשי
 תקנתא אתקנתא ללא לימרו מ״ש
 תקנה זו לכתובת בנין ליכרין ללאתר
 מיתה קכתכ כה ירתון ומ״ש זו
 לאיתקנא ממייס ומיהו בעיא להכאי)
 איפשיטא ממילתיה לד נתן כלפרישית
 ואע״ג לרבי כד יוחנן בן ברוקה ס״ל
 כלאמרינן לעיל נקל:] א״ר זריקא אמר ד
 חנינא א״ר ינאי אמר רבי הלכה כד
 יוחנן אפ״ה קאמר יסבון לאוקומי
 מתניתין לברי הכל: הכותב כל
 נכסיו לאשתו. בלשון מתנה: לא עשאה
 אלא אפוערופא. לאומל הלעמ הוא
 לאין אלס מניח את בניו ונותן את
 הכל לאשתו ולא נתכוין אלא לעשותה
 אפוטרופא כלי שיתלקו לה כניו כבול

א בתרי ב• דינא איתקון. מ ל  ד
 פירוש לספיקא הר אי
 אמר בבריא אי לא ולר״י נראה
 לבבריא נמי אמר מלאמר רבי נמן
 שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן ברוקה:

 למחצה

 ממאי דבתד בי דינא איהקון. לליהוו בתוך כלי לבור ללמא בתרי בי לינא איתקון ולא קאי האי אהאי כלל ולא מהני לשון ממנה לזה
 אזה: לא ש״ד. לבתרי בי לינא איתקון: אן» הבנות אינן נזונוס אלא לאחר מיסת אביהם. ובחייו אין כוסין אותו לזון את בניו
 כלאמד׳ בכתובות 1לף מט:] אלא כפינן ליה אסיתא בציבורא וליקו ולימא עורבא בעי בני וההוא גברא לא בעי בני: דילפי׳ תקנה מסקנה.
 לטון לבחל בי לינא תקון להו ולא מפורש בתקנוח חילוק בין זו לזו מסתמא בחל ענין תקנינהו אבל אי בתרי בי לינא איתקון ללמא
 חל בי לינא קאי אמחייס וחל אלאחר

ד בי דינא איתקון דלמא בתרי ח ב י ד  ממא
ך דקתני ת ע  בי דינא איתקון לא סלקא ד
ש דרש ר׳ אלעזר בן עזריה ר ד  רישא nvb מ
ם בכרם ביבנה הבנים יירשו  לפני חכמי
ה הבנים אינן יורשין אלא  והבנות יזונו מ
ף בנות לא יזונו אלא א תת אביהם א  לאחר מי
תת אביהן אי אמרת בשלמא בחד בי דינא איתקון היינו דילפינן  לאחר מי
ה ה מתקנ ה אלא אי אמרת בתרי בי דינא איתקון היכי ילפינן תקנ ה מתקנ  תקנ
 ממאי דלמא לעולם אימא לך בתרי בי דינא איתקון ובי דינא בתרא תקון כבי
ר רב יהודה אמר מ א ( : נ תא תא אתקנ ה תקנ ש ק  דינא קמא כי היכי דלא ת
א בנו ט י ש פ ה אלא אפוטרופא ג א ש ב כל נכסיו לאשתו לא ע ת ו כ ה אל :  שמו
 הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו הקטן מאי איתמר רב חנילאי
א בנו ואחר ט י ש פ טל בעריסה ה אל י אפילו בנו קטן המו  בר אידי אמר שמו
ה ואשתו אפוטרופוס) ה ובנו אפוטרופוס ״(יאשתו ואחר לאחר במתנ  אחר במתנ
ה איבעיא להו בת אצל הבנים ואשה אצל  י אשתו ארוסה ואשתו גרושה במתנ
ה דרבא בכולהו לא אשה אצל בני הבעל מהו אמר רבינא משמי ם ו  האחי
ה דרבא אמר ו ארוסה ואשתו גרושה רב עוירא משמי ת ש א  >א< קנה לבר מ

אשה אצל בני הבעל ן ו ה אצל האחי ש א ה ר מ ב ל ו קני ט לה ו בכ  ח

 משוס לאוקי אכוהון נכסי ברשותה בעי
 לפרנסם מהם כפי אומל לעמה ויהיו כפופים לה. ולקמן מני לה מהני תלת מילי רשוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא ללברי נבואה הס
 בפ׳ מי שמח [קמל.] לפי שאנו מניחין מה שכתוב בשטר בהריא שנחן לה הכל לילך אחר אומל לעמנו. ובשטב מרע מייד ורבא בעי לקמן
 נקלב.] בכריא היאך ומשו״ה נקט לה הכא וכן הא לתנן התם ללקמן נמי משוס לרבא בעי עלייהו נמי בבדא היאך נשם:]. ולוקא כל נכסיו רליכא
 שיור לא במקרקעי ולא במטלטלי אבל אי איכא שיור קנתה ומיהו הכותב נכסיו לאתר שאין בו אומל הלעת שאינו חש כל כך לכבולו
 אמרי׳ לקמן לאס כתב לו כל נכסיו אם מת קנה הכל לטון ללא שייר מילי צואת שטב מרע היא זו שהיה ירא למות והוו לבדו
 ככתובין וכמסודן: ה״ג לה לכולה פשיעא בנו הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו הקטן מאי אייר חנילאי בר אידי אמר שמואל
 אפילו קטן המוטל בעריסה פשיטא בנו ואחר אחר משום מתנה ובנו משום אפוטרופא אשתו ארוסה ואשתו גרושה משום מחנה
 איבעיא להו בח אצל הבנים ואשה אצל האחין ואשה אצל בני הבעל מהו אמר רצינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשחו ארוסה
 ואשחו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה אצל האחין ואשה אצל בני הבעל בעי רבא בבריא היאך וכוי.
 והט פירושו פשיטא בגו גלול שכתב לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא לרוצה הוא שיחלקו לו אחיו כבול שהד חייבין בכבורו
 כלאמדנן(כתובות up ואת [שמוח כ] לרבות אחיך הגלול ואומל הלעת הוא שלכבולו נמכרן. בנו(מקטן מי אמר כיון לקטן הוא אינו חש לכבולו
 ולמתנה איכוין או ללמא אף בנו קטן רוצה לכבלו: אפילו קטן המוטל בעריסה. רוצה הוא בככולו ולא עשאו אלא אפוטרופא: פשיטא בגו
 ואתר כוי. כלומר פשיטא לי שהכותב כל נכסיו לבנו שקרוב לו יותר מכל קרוביו ורוצה בכבולו יותר או הכוחב כל נכסיו לאחר ללא
 חייש לכבורו כלל בהני שנים פשיטא לי לאחר במקום בניס משוס מתנה ללכבולו לא חייש אלא להקנותו לתת לו במתנה לאס לעשותו
 אפוטרופא נתכוין בשביל שאין בניו יולעין בטיב משא ומתן היה לו לומר בפירוש אני עושה אותו אפוטרופא ולא היה לו לכחוב לשון ממנה.
 ובנו במקום הבנים משוס אפוטרופא. ולא גרסי׳ אשתו ובנו אשתו משוס מתנה ובנו משוס אפוטרופא להא שמואל אמר להכותב כל נכסיו
 לאשמו לא עשאה אלא אפוטרופא ובאשה במקום בניס הוא למיירי והא ללא קאמר נמי אשתו פשיטא משוס אפוטרופא היינו משוס לקאמר
 לה שמואל בהליא אבל בנו ואחר וכל הני ללא אייד בהו שמואל בהליא הלר נקיט לפרושינהו כן נראה בעיני. וי״מ בנו ואחר שנתן להם
 כיחל לשניהן כל נכסיו ואין נראה כעיני לא״כ אמאי בנו משוס אפוטרופא והלא הוא נותן מחצה לזה ומחצה לזה והאי אחר היאך יזכה בכל
 הנכסים ובנו אמאי יהיה אפוטרוסא והלא לא כמב לו כל נכסיו ואס יש לפרשה במתנה לשניהן כיחל הכי מפרשינן אחר משום מתנה וזכה
 בחצי הנכסים שכתב לו ובנו משוס אפוטרופא לאחיו בההוא חצי נכסים שכתב לו לטון לליכא שיור לבניס שהד לאתר נתן חצי הנכסים ולא
 נשאר לפניו ט אס החצי שכתב לבנו הד הוא כמו שכתב לו כל נכסים שיש לו רמי ולא עשאו אלא אפוטרופא ומיהו לא נהירא לי כלל
 ללא למי לסיפא לקאמרי׳ אשתו ארוסה ואשתו גרושה במתנה לההיא ולאי או או קתני וה״ה להך רישא: בנו ואשתו לא גרס,׳. ומיהו הלין כך
 נראה בעיני כתב לאשתו במקום בנו בההיא קאמר שמואל בהליא לא עשאה אלא אפוטרופא. כתב לבנו במקום אשחו חזינן אס יש לזה הבן
 אחין לא עשאו אלא אפוטרופא כלי שיכברוהו אחין כלאמד׳ לעיל אפילו קטן המוטל בעריסה ואפילו במקום אשתו להיינו אמס קאמרינן
 ואס אין לו אחין ולאי משוס מתנה כתב לו לליכא למימר משום אפוטרופסות לאינו רוצה שתכבל האס את הבן לאלרבה הוא רוצה שהכן
 יכבלנה כראמד׳ הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא: אשתו ארוסה או אשתו גרושה. מולה שמואל לבממנה יהיב לה לטון
 ללא גייס בהו לא חשש בכבולן אלא מתנה הוא רוצה לימן להן: «< ׳)(הג״ה. בנו ואחר כגון בנו ובן בנו שמת שהוא ראוי ליורשו כמו
 בנו והוא אחר אצל בנו או כגון שקיבל עליו לזון את בן אשתו אס כתב נכסיו לבנו פשיטא ללא עשאו אלא אפוטרופא לרוצה שיכבלו אותו
 בן בנו או בן אשתו אבל אס כתב לבן בנו או לבן אשחו וכל שכן לאחר בעלמא אמד׳ ללא חש למולו ונמכוין למתנה. אשתו
 ואחר שהן בביתו אם כתב לאשמו משוס אפוטרופא לרוצה הוא שיכבלוה אחרים אבל אס כחב לאחר ולאי למתנה נתכוין לאינו חש
 שתכבלנו אשתו. נ״ל בנו ואשתו אשתו משוס אפוטרופוס ובנו משוס מתנה לאלם רוצה שיכבלו בניו את אשתו אפילו אינה אמס שהן חייבין
 בכבולה ללרשינן גשם) את אביך ושמות כ1 לרבות אשת אביך וכ״ש זו שהיא אמס אבל אשתו אינו רוצה שתתבזה לכבל את בניו: אשתו ארוסה ואשתו גרושה
 במתנה. לאינו חושש לכבולן זו מפני שגירשה וזו מפני שלא הכניסה עליין. ע״כ): בת אצל הבנים. טון לאנו רואין לחוששין לענין נכסים מועטין
 לאמרי׳ [לקמן קלט:] הבנוח יזונו והבנים יחזרו על הפחחים אלמא לתיישינן ליקרא רבנות מיקרא לבנים ואיכא למימר רעשאה אפוטרופא או ללמא הני מילי
 לענין חזרת פתחים אבל ט האי גוונא שיכבלוה בניו לא חש לכבולה: ואשה אצל האחין. שאין לו בניס ואב אלא אחין וכיון לאחיו אינן
 חייבין בכבול אשתו כלל אינו חושש שיכבלוה ומתנה הוא ליהב לה או ללמא טון לאשתו כגופו רמיא רוצה שיכברוה ואפוטרופא שדה:
 ואשה אצל בני הבעל. ללא הוו ליה בניס ממנה לנימא אפוטרופא שויה כלי שיכבלוה בניה שחייבין בכבולה אבל יש לו בניס מאשה אחרת
 ואינן חייכין ככבולה כל כך אלא 8מיתורא לקרא את אביך לרבות אשמ האב וכל מי שאינן חייבין בכבודו אינו מקפיל אם אין מכבלין אותו
 וגם היא לא פקפיל אס לא יכבלוה אלו והלכך גס הבעל אינו חושש ולמחנה איכרן: אמר רבינא משמיה דרבא כולהו. הנך חמש
 נשים לא קנו לבד מאשתו ארוסה ואשתו גרושה: ורב עוירא משמיה דרבא אמר כולהו. הנך חמש נשים קנו לבל מאשה אצל
 אחין ואשה אצל בני הבעל. ובסברומ בעלמא פליגי ובת אצל הבנים לבדה איכא בינייהו לרבינא לא קניא לרב עוירא קניא:

 עין משפט
 נר מצוה

 ק א מיי׳ פי״ב מהלנות
 אישות הלנה יל נוהל״ב
 ופי׳׳ט שס הל״י] סמג עשי!
 מח טוש״ע אה״ע סי׳ עא

 סעיף א [וסי׳ קינ ס״א]:
א ב מיי׳ פ״י מהלי זטה  ק
 ומפנה הלי ל סמג
נ טוש׳יע ח״מ סי׳  עשי! פ
 רמי סעיף ינ יטיש׳יע אה״ע

 סי׳ קז סעיף א:
ב ג ד מיי׳ שם הל״נ  ק
 יסמג שם טוש״ע חי״מ
 שס סעיף ל וטוש״ע אה״ע

 שם סעיף ז:
ג ה מיי׳ שס הל" ו יסמג  ק
 שם טיש״ע חו״מ שם

 סעיף ט:
ד ו מיי׳ שס הלכה ז סמג  ק
 שס טור שו״ע אה״ע

 שס סעיף מ:
 קד! ז מיי׳ שס הל״ה וסמג
 שם טוש׳יע אה״ע סי׳

 ק) סעיף ב:
ו ח מיי׳ שס הלבה ג ועיי  ק
 במ״מ ובנ״מ ובל״מ
 וסמג שם טור שו״ע מו״מ

 סי׳ רמי ס״ו:
ז ט מיי׳ שס הלנה ל ועי׳  ק
 בהג״ל וסמג שס טוש״ע

 אה״ע סי׳ קז ס״א:

 מוסף רש׳׳י
ר בן ש דרש ר׳ אלעז ר ד  זה מ
 עזריה. ביום שמינוהו נשיא
 (כתובות סט.1. בכרם ביבנה.
 על שם שהיי יושבי! שורוח שורוח
ם יירשו י  נכרס (ש•!. הבנ
. שתי תקנות מקנו ו נ ת מו ו נ הב  ו
 נ״ל בתנאי כתובה, הכניס יירשו
 כתובת בנץ לכרי!, לחנן
 נמתניתין בנין לכרי! ליהדין ליט
 מינאי אינון ירמו! כסף כתונתך
 יחר על חילקהין לעס אחוהון,
 והיינו הבניס יירשו כמונח בנין
 רכרין, והננוח יזונו, בנן ניקבן
 לי יהדי! ליט מינאי איכון יהוד!
 יחנ! נניחי ימחזנ! מננסי על
 למינגרון או על לחצקחון
ה בנים אינן  לגונרין ,:שם!. מ
 יורשין. נחונח אמן, אלא
ר מיתת אביהם. להא ח א  ל
 אינו! ירתי! מנן (שם1. לא
. פא ו טר א אפו ל ה א א ש  ע
 להנניס ולהוציא ואע״פ שנחנו
 לה נלשון מתנה לא קנאתן, ואין
 טעם נלנר אלא נך מקנו והפקר
 נ״ל הפקר !גיסי! יד.) או: לאנן
 סהלי ללא עקר נתלת הנניס ולא
 נתנר! אלא שיננלוה המיס
 מתוך שאונלין על ילה <לקמ1

 קמד.).

 בעי
 ואין נוסי! אותו אלא הכי אמרינן ליה ילור [צ״ל ירול] יללה אכני מתא שלייה ככתובות [מט:1: [צ״ל לזה בירושה]. כתונת
 מין דיכרין כלקתני ירתון: ולזה במהנה. לכנות: אפיי רבנן מווו. כלקתני מתני׳ כתכ בין בתחלה כין כסוף כין נאמצע וכו׳
 יאוקמה רכ ששת [קנט.] אפי׳ כשתי שדות ושני כני אלם ואוקמן מומיה לעיל 1שס:] והלכך הך משנה דכתוכת כנין דיכרין לבריא
 הוא ולעולם לא פשטינן מינה אי אמר ריכ׳׳כ ככריא או לא. ור׳ נתן להוה אמר [ע״א] שניתם משנתכם כריכ׳׳כ איכא למימר
 לאלישנא לירתין קא קפיל לטי! לנע״כ מתנה היא להא איכא כהליה לשון מתנה למה לי למיתני ירתון ללמיא מילתא ראליכא
 לריכ׳׳נ אתיא ומיהו לעולם אפי׳ ר׳ נתן מולה ללנרי הכל היא להאי ירתון לשון מתנה איכא נהליה ומכל מקום אהני לשון
 ירתון לכמה לנריס שלא יטלו ני אס לאתר מיתת האכ ולא לטרפי ממשענלי נלין ירושה: ממאי ובחד בי וינא. הנך תרי תנאי
 כ״ל כמוכת כנין ליכרין ומזון הבנות לנימא למהניא מתנה להאי להאי ללמא כתרי כי דינא איתקון ומעיקרא איתקון כתובת
 מין דיכרץ כי דינא דמיתניא כרישא במתני׳ דכתוכות ואע״ג דלא הוה כהנהו כתובות של אומו כ״ל הראשון אלא לשו! ירושה אפייה
 הוו קנו וש״מ לר׳ יותנן אפי׳ ככריא לכר וכלתרצת לעיל משוס לקא מסיק לה כלשון ירתון: בכרם. ככהמ׳׳ד היו יישבין שורות שורות
 כגפנים ככרס: בנים יירשו והבניה יווני. כלומר ה;י שתי תקנות התקינו חכמים הראשונים שהכניס יירשו [כתוכת]

 רבינו גרשום
 ממאי דבחד בי דינא בחד
 זימנא איתקון. תני תרתי תקנתי
 בנין דכרין ובנן נוקבן דמצית
 למימר להאי במתנה ולזה
 בירושה ובעית לאוקמי משנה
 וו אפי׳ כרבנן. דלמא בתרי
 בי דינא איתקון ולא בחד
 זימנא ומאן דתקין כתובת
 בנין דיכרין דירתון סבר משום
 דמצי לאורותי לכל מאן דבעי
 ולעולם הלכה כר׳ יותנן בן
 ברוקה. והיכי ילפי׳ תקנתא
 מתקנתא דהאי איתקנא בהאי
 בי דינא ואידך בהאי בי דינא
 דלמא לעולם אימא לך בתרי
 בי דינא איתקון ובי דינא בתרא
 איתקון בנן נוקבן כעין דתקון
 בי דינא קמא לבנין דכרין.
 ולהכי ילפינן תקנתא מתקנתא
 ולהכי אצטריך לאוקמי בתרי
 בי דינא כי ה יכי דלא קשיא
 תקנתא לתקנתא. דאי אמרת
 בחד בי דינא איתקון הוי
 קושיא מאי שנא זו בירושה
 וזו במתנה. אבל כי מוקמינן
 בתרי בי דינא לא הויא קושיא
 דהני סברי הכי והני סכרי הכי.
 ולעולם ר• יוחנן בן ברוקה היא
 ולא רבנן: הכותב כל נכסיו
 לאשתו. בלשון מתנה ודאי
 לאו משום דיהיבנא ניהלה
 אלא כדי לעשותה אפוטרופא
 מחמת קרובות וחביבות שהיה
 מחבבה עשה לה כן כדי

 שיחלקו לה כבוד היורשין ולא קנתה כי אם שיעור כתובתה וכי האי גוונא אם כתב לבנו הגדול פשיטא דלא עשאו אלא
 אפוטרופא שינהגו בו אחים כבוד. ולא קנה אלא כאחד מן היורשין: בנו קטן מאי. אם כתב לו כל נכסיו דליכא למימר לשום
 אפוטרופא דלאו כר הכי שינהגו לו כבוד מאי מי אמרינן דקנה או לא: פשיטא אם כתב כל נכסיו לבנו ולאתר ודאי בנו דקרוב
 דעתו אצלו עשאו אפוטרופא לאחר לשום מתנה הכי נמי מפרשיי גבי אשחו ואחר: אשתו ובניו משום ראינו קרוב דעתו אצלו
 יותר א) מאותו: אשחו ארוסה ואשתו גרושה אשתו ארוסה לא קרובה דעתו גבה כולי האי דאכתי אין לבו גס בה. ואשתו
 גרושה כבר נתרחקה אם כתב לה כל נכסיו ודאי משום מתנה הוא וקני׳: אבעיא להו אי כתב כל נכסיו לבתו במקום שהיו
 לו בנים מהו. מי אמרינן משום חביבותא הוא דכתב לה כדי שיחלקו לה בנים כבוד ועשאה אפוטרופא ולא קנתה או דלמא
 משום מתנה מעליא הוא דיהבה ניהלה וקנתה והכי נמי אשה אצל האתין אם כתב לה כל נכסיו מהו. מי אמרינן אפוטרופא עשאה
 כדי שיחלקו לה האחים כבוד או דלמא הואיל דאין חייבין בכבודה משום מתנה יהיב לה: ואשה אצל בני הבעל

 א) נראה רצ״ל אשתו וננו אשתו משוס מפנה וננו משוש אפומרופא משום לאינו קרונ לעתו אצלה ייתר מכנו וכוי.



 עין משפט
 נר מצוד.

ח א מיי׳ פ״ו מהל׳ זכייה  ק
 הלנה ד סמג עשי! פג
 טיש׳׳ע אה״ע סי׳ קו שעי׳ א
 טוש״ע ח״מ סי׳ רמו סעיף

:7 
ט ב מיי׳ שס הל׳ ח וסמג  ק
 שס טוש׳׳ע אה״ע סי׳

 קי סעיף ג:
י ג מיי׳ שס הל׳ א וסמג  ק
 שס טוש״ע ח׳׳מ סי׳

 רמו סעיף א:
א ד מיי׳ שס הל׳ ח י  ק
 וסמג שס טוש״ע

 אה״ע סי׳ קז סעיף ג:
ב ה מיי׳ שס הלנה ט י  ק
 ועי׳ נמ״מ יסמג שס
 טוש״ע אה״ע סי׳ קו סעיף
 א יטוש׳׳ע ח״מ סי־ רמו

 סעיף יג:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלב.

ה לשליש ולרביע גובה צ ח מ  ל
 כתובתה מן השאר.
 מימה מאי קמ״ל סשיטא ואומר ר״י
 לרבותא קמ״ל לכשנותן לה פירומ
 שלה אחת שתי שנים או שלש לא
 יוכלו היתומין לטעון ולומר שתטול
 כתובתה מאותה שרה שיש לה פירות
 אלא גוכה כתובתה משאר שלות שאין
 לה בהן כלום לפי שרוצה ליטול כתובתה
 מיל ובשלה שיש לה פירות אינה יכולה
 ליהנות מכתובתה על שתי שנים או

 שלש שהן זמן פירותיה:
 מכלל

 בעי רבא בבריא. שכתכ כל נכסיו לאשתו ולכל הני לאיירי שמואל אס כתב להם במתנה מהיום לגמרי אי נמי מהיום ולאחר מיתה מי אמרינן
 מתנה ימורה היא לאי משום כבולה הא קאי הוא רכבלוה מאימתו: דלישתמעון מלה מהשסא. לפי שיולעין שעתירין להיות כפופין לה:
 הכותב. במתנה: פירומ נכסיו. שעכשיו בעין. אי נמי ראקני לה קרקע לפירותיה לאקני לה בגופא לארעא לקנייה: גובה.(» כל כתובתה
 מן הקרקע לבשביל מתנה זו לא מחלה שעכול כתוכתה שעל הקרקע ואם כתב לה קרקע ופירומ לגמרי מתיצתן או שליש או רביע גובה כתוכתה

 מן השאר ולא זו אף זו קתני כתב לה
א דניחא ליה אך בשכ״מ הו  בעי רבא בבריא הי
א קאי איהו ה אבל בבריא ה ל ן מ  דלישתמעו
ן א נמי ניחא ליה דלישתמעו ברי  או דלמא א
תב פירות נכסיו ו ע הכ מ א ש א ת ת ש ה ה מ ל  מ
ה צ ח מ ה מן הקרקע ל ח כ ו ת ו גובה כ  לאשת
ר א ש ה מן ה ת ב ו ת ובה כ  לשליש ולרביע נ
ו ויצא עליו שטר חוב ב כל נכסיו לאשת ת  כ
ד על תעמו ה ו ת נ ת  רבי אליעזר אומר תקרע מ
ד ה ותעמו ת ב ו ת ע כ ר ק ת בתה וחכ״א 2  כתו
נמצאת קרחת מכאן ומכאן ואמר ה ו ת נ ת  על מ
ה ואירע הדבר ש ע ם מ חתו  רבי יהודה הנ
ה לפני חכמים ש ע  בבת אחותי כלה ובא מ

א מ ע נמצאת קרחת מכאן ומכאן ט ה ו ת נ ת ד על מ ה ותעמו ת ב ו ת  ואמרו תקרע כ
מ א לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכ״  דיצא עליו שטר חוב ה
ה אלא אפוטרופוס אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע א ש  והא אמרת לא ע
ו ארוםה ואשתו גרושה אמר  ורב עוירא מוקי לה בכולהו רבינא מוסי לה באשת
ה ת נ ת ד על מ ה ותעמו ת ב ו ת ה תקרע כ כ ל  רב יוםף בר מניומי אמר רב נחמן ה
נמצאת הרחת מכאן ומכאן למימרא דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא איוהתניא  ו
עמד וכתב כל נכסיו ת בנו ו מ נת הים ושמע ש  הרי שהלך בנו למדי
ן אי ן בן מנסיא אומר ג ה ר׳ שמעו נ ת תו מ  לאחרים ואחר כך בא בנו מתנ
ה יודע שבנו קיים לא כתבן ואמר רב נחמן ה >* שאילו הי נ ת תו מ  מתנ
דניחא לה דתיפוק עלה קלא 5 ם ׳ ת י ה ן בן מנםיא ישאנ ה כרבי שמעו כ ל  ה
ב נכםיו לבניו וכתב לאשתו ת ו כ ה ה , ם נ ת נהו ניהלה להנהו נכסים תנן ה  דכתבי
ה ד ב א א ב לה קרקע כל שהו ת כ ם ד ה משו ת ב ו ת ה כ ד ב א א  קרקע כל שהו
בתה אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק לפניה והיא  כתו
ך בתי תקת רבי יוסי בר׳ חנינא אמר באומר לה טלי קרקע זו בכתו  שו

 ומקולי
 נמצאת קרחת מכאן ומכאן ומיהו מחילה בטעות ליתא לההיא מתנה גמורה היתה באותה שעה להא אי בעי בעל מצי מסלק ליה בזוזי וכלאמר
 רכא בפסמיס בפרק כל שעה (לף ל:) לבעל מוב מכאן ולהבא הוא גובה: בבס אחותי כלה. כלתי אשת בני שכתב לה בני כל נכסיו ואח״כ בא
 בעל חוב לבני לגכוח חוכו שקולם למתנה ומאוחר לכתובמה: קניא. ולא אמרינן עשאה אפוטרופא: אלא לאו בבריא. ושמע
 מינה לבבריא קניא לליכא למימר אפוטרופא עשאה להא קאי הוא ובשכיב מרע איירי שמואל ולא בבריא: רב עוירא מוקי בכולהו.
 כלאמרינן לעיל נקלא:] כולהו קנו להיינו בת אצל המיס ואשתו ארוסה ואשתו גרושה וה״נ הך אשתו רקתני היינו אשתו ארוסה ואשתו גרושה
 ומיהו בבמ אצל הבנים ליכא לאוקומה להא אשתו קתני. ואי קשיא הא רבינא נמי באשתו ארוסה ואשתו גרושה מוקי לה כלמפרש לקמיה
 וא״כ אמאי קאמר גמרא רב עוירא מוקי לה בכולהו לימא נמי רב עררא מוקי לה באשתו ארוסה ואשמו גרושה להא ליכא בינייהו אלא
 בת אצל הכנים לחול כלפרישית לעיל נקלא: ל״ה ורב עררא] ובבת אצל הבנים ליכא לאוקומה להא אשתו קתני תריץ משוס ראמרן לעיל רב עוירא משמיה לרבא
 אמר כולהו קנו כר ןקלא:] הילכך נקט נמי הכא ט ההוא לישנא ללעיל: הכי גרסינן רבינא מוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה: אמר
 ר״נ הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה. ללא תטרוף כתובה מהני נכסים אע״פ שקלמה לבעל חוב שהרי ממלה שעבול אצלם
 משוס לבאו לילה במתנה ומיהו אס קנה נכסים אחרי כן מגכה מהן כתובתה כלאמרי׳ לקמן בשמעתין. והא לאיצטריך ר״נ לפסוק
 הלכה כחכמים היינו משוס לאיכא לאקשויי ליליה אליליה כלמקשי ואזיל ואשמועינן ר״נ לשינויא לקא משנינן ללא תקשי ליליה אליליה
 שינרא הוא ואס לא אמר הלכה כחכמים הוה אמינא לס״ל כר״א כלמוכמא הך מילתא ללקמן: ומתמהינן ור״נ לא אזיל בחר אומדנא.
 להא מאומל הלעת יש לנו לומר ללא מחלה שעבול הני נכסים בשביל המתנה: מתנתו מתנה. שהרי לא פירש כשעת מתנה בשביל
 שאני סבור שמת בני אני נומן מתנה זו: יודע. היינו אומלנא אע״פ שלא פירש נמי כמי שפירש למי: ומשני ה״נ בתר אומלנא
 אזיל ר״נ לקאמר תקרע כתובתה לניחא לה בהך מתנה משוס למיפוק קלא לאיהי מהימגא וחשובה גבי בעלה ומשוס הכי כתב לה כל
 נכסיו ובההיא הנאה מתלה שעבול כתוכתה ואמרה אי אתי כעל חוכ וטריף להני נכסי לא חיישינא: חנן התם. במסי פאה בסוף
 פ״ג (משנה ז). ומשוס לבעי עלה רבא בבריא היאך נקט לה נמי הכא: הכי גרסי׳ לה הכותב נכסיו לבניו ולא גרסינן כל: וכתב לאשתו
 קרקע כל שהוא. ולא פירש אס לפרעון כתובמה אס לשם מתנה לאי לפרעון כתובמה הד הוא כמו שפרע לה קצת כתובה וכ״ע מולו
 למה שנתן לבניו אינו כלום למשועבד היה לכתובתה: אבדה כחובתה. לא אבלה אברה ממש שאס יקנה נכסים אח״כ תגבה מהן
 המותר כללקמן להא כתב לה לקנאי ולעתיל אנא למיקני אלא אבלה כתובתה מהני נכסים שאס לא יקנה הבעל נכסים אחדס
 הד הפסילה שמאלו שנתן לבניו לא תגבה עול לנתרצית להם במתנה זו הואיל ונתן גס לה קרקע כל שהוא וכרמפרש טעמא ואזיל
 וכגון שחלק להן ולה כל נכסיו אבל שייר אפילו חל ליקלא שלא חלק אותו אמרינן לקמן נקלג.ז מגו לנחתא אליקלא נחמא נמי אכולהו:
 וקא פדך משום דכהב לה קרקע כל שהוא כוי. בתמיה: אמר רב במזכה להן טל ידה• עסקינן שנתנה לו סולר שלה להקנות לבנים
c ככליו של קונה למוכחא מילתא מלקא משתללא כזכיית הבנים וגס נתן לה קרקע כל שהוא ואינה מערערת m כלקיי״ל (ב״מ לף 
 כלום טון ראיכא תרתי ולאי נתרצית להס כלכ שלם להיות קונין מתנה זו שלא תוכל לטרוף מהן כתוכחה ומחלה להן השעבול
 שעל הנכסים הללו והפסילה כתובתה אם לא תמצא מקום אחר לגבות: ושמואל אמר. אפילו אין מזכה להו על ילה אלא שהיתה לשם
 בשעה שכתכ נכסיו לבניו והיא שותקת לטון רכתכ לה קרקע כל שהוא נתרצית ושתיקה כהולאה למיא אבל אם לא נתן לה כלום שתיקה
 אינה אלא כרי לעשות נתת רוח לבעלה: רבי יוסי ברבי חגינא אמר. אפילו לא היתה שם ולא חלק בפניה אלא שאמר לשון זה כשכתב
 לה ההוא קרקע כל שהוא טלי קרקע זו בכתובתיך והיא לא ערערה ולאי מחלה שעבולה משאר הנכסים. ואחרון אחרון מיקל:

 ומקולי

 רבינו גרשום (המשך)
 לה מתנה ולא להפסידה
 הלסך אינה מועלת לה
 מתנה משום בעלי חובות
 של בעלה ולא תפסיד
 בשביל מתנתה. אלא תקרע
 מתנתה ותעמיד על כתובתה
 ותגבה כתובת׳ מן הנכסים
 משום דשטר כתובתה קודם
 לשטר חובו. ותכ״א לא
 אזלינן בתר אומדנא אלא
 תקרע כתובתה ותעמיד
 על מתנתה משום דאיכא
 למימר דמחלה כתובתה
 לבעל בשביל המתנה. נ<
 ואח״כ הוציא בעל חוב
 שטר חובו שקדם שיעבודו
 לשיעבוד מחנתה והוציא
 מידה הנכסים ונמצא קרחת
 מכאן ומכאן מכתובה
 וממתנה: מעשה ואירע
 דבר. כענין הזה בבת אחותו
 של ר• יהודה שהיתה כלה
 ועשה לה ארוס כתובה
 מן האירוסין ואחר כך
 כתב לה נכסיו במתנה ומת
 ובא מעשה לפני חכמים
 שהוציא בעל חובו של ארוס
 שטר חובו ואמרו חכמים
 תקרע כתובתה ותעמיד
 על מתנתה משום דאיכא
 למימר דמחלה כתובתה
 על אותה מתנה ותעמיד
 על מתנתה כר. אלא לאו
 בבריא ואמרי׳ קניא משום
 דקאים ותפשוט מהכא
 בעיא: לא לעולם בשכיב
 מרע. ודקאמרת הא לא
 עשאה אלא אפוטרופא ולא
 קניא איכא דקניא ואיכא
 דלא קניא. ורב עוירא
 מוקים לה לעיל בכולה
 דקני משום מתנה לבד
 מאשה אצל הבנים ואשה
 אצל בני הבעל. ורבינא
 לא מוקים לה דקנו בכלהו
 אלא אשתו ארוסה ואשתו
 גרושה בלבד קנו כדפריש
 לעיל ולעולם בשכיב מרע
 ומהא לא תפשוט לבריא:
 למימרא דרב נחמן לא אזיל
 בתר אומדנא. דלא אמרינן
 מסתבר לפי אומד דעתו
 דהא מתנה כדי ליפות כחה
 נתנה חוץ מכתובתה ולא
 כדי להחליש כת כתובתה
 שתמחול כתובה בשביל
 מתנתה: והתניא. דאזיל
 בתר אומדנא: דתניא הרי
 שהלך בנו למדינת הים
 כוי ר״ש בן מנסיא אומר
 אין מתנתו מתנה. משום
 דאמידא דעתו למימר אילו
 היה יודע שבנו קיים לא
 היה כוחבן לאחרים. ואמר
 רב נחמן הלכה כר״ש בן
 מנסיא אלמא דאזיל בתר
 אומדנא. ומשני ודאי אזיל
 בתר אומדנא והבא נמי בהא
 איתתא דקאמר הלכה תקרע
 כתובתה וכו׳ דקא סברת
 דלא אזיל בתר אומדנא
 אין ודאי אזיל בתר אומדן
 דעתה דידה (אזיל) דאמדינן
 דעחה למימר דניחא לה

 למירע ליה כתובתה בשביל כבוד שעושה לה דכוחב לה כל נכסיו כדי שיצא לה קול שחשובה היא בעיניו
 כל כך ומחלה לה כתובתה בשביל מתנה הלכך תקרע כתובתה ותעמוד על מתנה: תנן התם. במס׳ פאה: וכתב
 לה קרקע כל שהוא. דוקא כתב אבל אי לא כתב לא אבדה כתובתה משום דאיכא למימר דלא בעיא לצעורי
 בעלה לא מיחה: במזכה להן על ידה. שתקבל לכל אחד חלקו שלא בפניהם היה וזיכתה לכל אחד ולא מיחת
 אמרי׳ דמחלה כתובתה באותו קרקע כל שהוא: ושמואל אמר במחלק לפניה. כל נכסיו והיא שותקת מחלה.

 פירות ואפי׳ קרקע ומיהו האי לקתני
 למחצה לשליש ולרביע כזו ואין צ״ל זו
 מיסרש׳ ולאו לוקא נקט כי האי סילרא
 הכא אלא משום לככל לוכתא רגיל
 לומר כן: כסב כל נכסיו לאשמו. וקא
 סלקא רעתך השתא אפי׳ במקום כניס
 ראמר שמואל לעיל נקלא:] לא עשאה אלא
 אפוטרופא והכא קאמר לקניא: ויצא
 עליו שטר חוב. שקלם למתנה זו ומיהו
 לכתובתה לא קלס: תקרע מחנסה
 ומעמוד על כתובתה. לליפות כתה
 נכתבה מתנה זו לזכות במותר נכסים
 אבל היא לא מחלה שעבול כתובתה
 שעל נכסים הללו בשביל מתנה זו
 שאס תיבטל מתנה זו בשביל בעל חוכ
 הקורס תחזור עליהם מכח שעבול
 כתוכתה והלכך רוצה היא שתקרע
 מתנתה: הקרע כתוכחה. לאו לוקא
 שהד אינה מוחלת כתובתה בשביל
 שוס מתנה שנותן לה כעל לאי קנה
 נכסים אמד כן תגבה מהן כתובתה
 כלאמדנן לקמן בשמעתין נקלג.] שהרי כך
 כתב לה לקנאי ולעמיל אנא למיקני
 אבל מהנהו נכסים ליהיכ לה מחלה
 שעבול כתובמה למינייהו לא תגבי
 כתובתה הואיל ובמתנת תנס באו
 לילה לאינה נותנת אל לכה שמא יכא
 בעל חוב רטרפס כתובו הלכך תקרע
 כתובתה לגבי הני נכסים שלא תטרוף:
 ותעמוד על מתנתה. אס אפשר לה
 להתקיים הלכך כיון ללא הויא מתנה

 מםורת הש״ם

 א) לקמן לף קמו: [חוספמא

 לכתונוח פ״ל], ב) פאה פ׳׳נ
 מ״ז [לקמן קנ:ן,

 גליון הש״ם
א דניחא לה דתישוק ר מ  ג
 עלה קלא. עי׳ לקמן לף קג

 ע״ג חוס׳ ל״ה ואלו:

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ אין מחנתו מחנה

 כידוע שאילו היה יידע:
 (ג) ״שכ״ם ר״ה נוגה

 כחוכחה מן הקרקע לנשניל
 נצ״ל ותיכח נל נמחק ינ״נ
 ע״ל בלף זה ע״נ פירש הרב
 לאינה נוגה כ״א מוחר

 כחוגתה ונוי:

 מוםף רש״י
ו ל נכסי כתב כ ד ו מ ע  ו
ם. נששמע שמת בנו,  לאחרי
 אן לא פירש שבשביל מיחח
 בנו הוא עושה, אלא סתם נתן
ה. תו מתנ  >לקמזקמו!. מתנ
 אתרי שלא פירש ותלה במיתת
 גנו, ללא אזלינן נתר אומדן

 לעתיה >שס;.

 רבעו גרשום
 דלאו אמן היא. מהו מי
 אמרינן הואיל דהני בנים
 לא מחייבי בכבודה כולי
 האי משום מתנה הוא יהיב
 לה וקנתה או רלמא הואיל
 וכל דהו שייכי בכבודה
 דכתי׳ כבד את אביך ואת
 אמך לרבות אשת אביך
 ודאי משום דינהגו לה יקרא
 עבד ועשאה אפוטרופא ולא
 קנתה: אמר רבא כולהו.
 הני נשי לא קנו משום
 דעשאן אפוטרופא משום
 שיש להן חביבות וקורבית
 דעת: לבר מאשתו ארוסה
 ואשתו גרושה. דלא יהיב
 דעתיה לגביהו כולי האי:
 ורב עוירא אמר משמיה
 דרבא כולהו קנו. לשום
 מתנה: לבד מאשה אצל
 הבנים. דחייבים בכבוד
 אמן ואיכא למימר משום
 אפוטרופא היא והכי נמי
 אשה אצל בני הבעל דשייכ־
 כל דהו בכבודה: בעי
 דכא. הא פשיטא לי דהאי
 דקאמר עשאה אפוטרופא
 בשכיב מרע הוא. אבל
 בבריא שכתב לה היאך.
 מי אמרינן שביב מרע הוא
 דעשאה אפוטרופא משום
 דניחא ליה דלישתמעון
 מלה בתר דימות עלייהו
 דבנים דלינהגון בה יקרא
 אבל בריא הואיל דכתב
 לה ודאי משום מתנה
 הוא דכתב ראי משום
 דאפוטרופא הא קאים איהו
 בחיים ואי חזא דלא נהגו
 בה יקרא מצי לאכוחינהו
 אמאי לא תנהגו לה יקרא
 לאמכון. או דלמא בריא נמי
 ניחא ליה דלישתמעון מלה
 מהשתא מחיים כי היכי
 דניחא ליה דלאחר מיתתו
 ינהגו לה כבוד ועשאה
 אפוטרופא מעכשיו: ת״ש
 הכותב פירות נכסיו לאשתו.
 במתנה גובה מן הקרקע
 ששייר דהני פירות לא יה־ב
 לה משום כתובתה אלא
 משום מתנה: כתב לה הני
 פירות למתצה או שליש או
 רביע. יהב לה במתנה נובה
 כתובתה מן שאר פירות.
 והכותב כל נכסיו קרקע
 ופירות לאשתו במתנה ויצא
 עליו שטר חוב ר״א אומר
 תקרע מתנתה ותעמוד על

 כתובתה וכתובתה קודמת לשטר חוב ואמאי [לא] תעמוד על מתנתה דאזלינן כתר אומדן דעתיה דהאי דיהיב לה כל
 נכסיו משום הנאתה עבד. ולהרווחה סבר אי מציא למינקטינהו כולהו הרי מוטב ואם יבואו בעלי חובות שלי איני
 רוצה שיאמרו לה מחלת כתובתיך בשביל מתגתיך ושטדינו קודם למתנתך משום דהא נתכוון להרווחה א) כולה בשנתן

 א) אילי צ״ל להרווחה לילה. נ) נראה לצ״ל ואס אח״כ הוציא וכוי מוציא מילה הנכסים ונמצאה קרחת וכוי.

 פי׳ רשב״ם העקרי
 כני! ליכרין והגנות ליהוו מיתזנ! מניכסיה כלתנ! נכתונומ נננ:1 הלכך ילסי מהללי מה הכניס כוי להא ירתון תנן אף הגנות נו׳ מהם כפי אומל לעמה ויהיו כפופי! לה ומתלא מתלתא הלכמא גלא טעמא קא חשיג לה ללנרי נגואה הס [לקמן קמל.] שאנו
י דיגא סותרי! את המחנה מדעתנו ולמימר לאפוטרופוס כעלמא שדיה. ולוקא כל נכסיו לליכא שיור לא כמקרקעי ולא כמטלטלי אכל ) ילדה כו׳ [נתונות מט:]: ובי דינא בשרא מעי! נ חל  כלמפרש לעיל למחייס לא כסינ! ליה לאנ אצא אומרים לו ידוד (צ״ל י
 קמא שקו! דלא שקשי שקנשא אשקנסא. שיתמהו הגריות למה נשמנו זו מזו. והשתא לא איסשוט לן אי איירי ריג״ג ככריא אי איכא שיור קנתה. ודיקא אשתו אכל אמר שכתכ לו שכ״מ כל נכסיו קיי״ל לקמן נה׳ מי שמת לאס מת קנה הכל לטי! ללא שייר

סו עד והכי פירושא פשיטא דאס נלפו נ ) ׳ ו : הנושב כל נכסיו. כלומר הנותן כמתנה. ונשכ׳׳מ מיירי ולקמן געי גכריא היאך ומשוס מילי צוואת שכ״מ היא זו שהיה ירא למות והוו לכריו ככתוגין ומסורין: ה׳׳נ לה לנולה נ  לא הלכך מססקא לן ומה שתפס תפס
ן כתכ כל נכסיו לכנו גלול לא קנה ללא עשאו אלא אסוטרופא לככולו נתכוון שיחלקו לו אחיו ככול כשכיל שיהא אפוטרופוס כנכסיהס:  הכי נקט לה הכא והך נמי לאמרי׳ לקמן תנן התם הכותנ נו׳ רגכולהו געי רגא גכריא היאך: לא עשאה אלא אפוטרופא. לטו

 ללא שייר לכניו מילי איכא למימר ללהט כתכ לה שיהו כל בניה מחלקין לה ככול משוס לאוקי אנוהון נכסי ברשותה לפרנסם אפיי קטן המועל בעריסה. לא קנה לאפוטרופוס שוייה:



 מםורת הש״ם

 א) [נתונות קי: כנורות ננ:],
) פאה פ״ג מ״ז,  נ

 הגהות הב״ח
א מ ל ע  (א) נס׳ הנא פירא ב
 הוא: (ג) שם מטלטלי ודאי.
 נ״נ עי׳ פ׳ מי שמת דף ק״נ:
 (ג) רשכ״ס ד״ה או דלמא

ה אי: י  ונו׳ דמינעיא ל
 (ד) ד״ה והנא פירא נעלמא

א דהא: (ה) תום׳ ד״ה  הו
 מנלל ונו׳ ודייק דתנא קמא:

 מוסף רש״י
. ו כאן בה שנ י כתו ל ו ק מ  ו
 נא! הקלו ננחובה ווו אמת
 מקולי נתונה וכתובות קי:

 בכורות נב.).

 הלב: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 ומקולי כהובה שנו כאן. אכולהו קאי דשאר בעלי חובין לא אבדו
 בכך עד שיאמרו בפירוש אנו מוחלין השעבוד שעל הנכסים הללו
 אבל בכמובה הקלו כדאקילו גבה נמי לענין זיבורית וכדמפרש טעמא
) דיומר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא . ו  בכמובומ (לף פ
 דניחא לה בכל דהו כדריש לקיש טב
 למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אבל
 שאר בעל חוב שעושה טובה ללוה לא
 מקילינן גביה דבשביל שהוא עושה
 טובה אין לו לאבד בחנם: ה״ג הנן
 רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אע״פ
 שלא כהב לה אבדה כחובהה. וסיפא
 דהך היא במס׳ פאה. כחב לה אע״פ
 שלא קיבלה לא גרסינן. קבלה עליה
 שמחלה להם השעבוד בפירוש: מכלל.
 דשמעיה רבי יוסי לח״ק דבעי קבלה
 גמורה עם הכמיבה דאס איחא
 דכתיבה לחוד קאמר הכי הוה ליה
 לרבי יוסי צמימר אף על פי שכתב לה
 לא אבדה כתובה אלא אס כן
 קיבלה עליה וקשיא לכל הני דלעיל
 דמוקי למילתיה בשותקת שלא נתרצית
 בפירוש דהט הוה ליה לתרוצי הכא
 במאי עסקינן כשקיבלה עם הכתיבה
 דיקא נמי דקתני סיפא רבי יוסי אומר
 כוי: וכי תימא כולה ר׳ יוסי היא.
 ואשמעינן רישא דבכתיבת קרקע כל
 שהוא לחוד אכדה כתובתה ואשמועי׳
 נמי בסיפא דאס קבלה אע״פ שלא
 כתב לה אבדה כחובה דאו הא או הא
 בעי ומשוס דבכתיבה לחוד מיירי
 רישא איצטריכו לתרוצי מה שמירצו:

V 
ל דתנא קמא כתיבה וקבלה כעי. ובקבלה גרידא מצי׳ ל כ  מ
 למימר נתת רוח עשיתי לבעלי ואס תאמר מנא ליה דבעי
 תרוייהו דלמא דבכתיבה גרידא סגי וי״ל דאס כן מאי אע״פ דקאמר
 ר׳ יוסי דמשמע שבא להקל על דברי תנא קמא דהא קבלה עדיפא

 מכמיכה וא״כ רבי יוסי משמיר טפי
 אלא ודאי ת״ק תרוייהו בעי וקשה דאי
 קבלה עדיפא מכתיבה אמאי איצטריך
 ר׳ יהודה למימר היתה שם ולא קבלה
 כיון דאמר קבלה ולא היתה שס
 ורשב״ס נמי שפירש דרכ נחמן כשמואל
 אלא ששמואל אליבא דרבנן ורב נחמן
 אליבא דר׳ יוסי קאמר דמהניא כתיבה
 לחודה בלא קבלה אס כן אמאי נקט
 רבי יוסי קבלה אע״פ שלא כחב לה
 הוה ליה למימר כתב לה אף על פי
 שלא קבלה דהוי חידוש יותר ואי הוה
 אמר דכחיבה וקבלה שדן הן הוה
 אתי שפיר ודייק (מ חנא קמא כחיבה
 וקבלה כעי דאי מהניא כתיבה גרידא
 מאי אף על פי דקאמר רבי יוסי
 דמשמע דאתא להקל הלא הן שדן:

 עיליתא

ר׳ יוםי אומר 1 בה שנו כאן תנן 3 ומקולי כתו (  א

ה ד ב ב לה א ת  אם קבלה עליה אע״פ שלא כ
בה וקבלה בעי בתה מכלל דת״ק םבר כתי  כתו
הא תניא אמר רבי מא כולה ר׳ יוםי היא ו  וכי תי
ה שם וקבלה עליה אבל ת י ה  יהודה אימתי ש
ה שם ולא קבלה עליה קבלה עליה ולא ה י  ה
ובתא דכולהו ה תי ת ב ו ת ה כ ד ב תה שם לא א  הי
א א רב ה ובתא אמר ליה רבא לרב נחמן ה  תי
א ר׳ יוםי בר׳ חנינא מר מאי םבירא אל ה  שמו
ה שותף בין א ש ע ן ש ו כי  ליה א״ל שאני אומר א
ה איתמר נמי אמר רב ת ב ו ת ה כ ד ב  הבנים א
 יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף
ה בעי רבא בבריא ת ב ו ת ה כ ד ב  בין הבנים א
דעה א די אך מי אמרינן בשכיב מרע הו  הי
 דלית ליה וקמחלה אבל בבריא םברה הדר
א דאמר להו פלגא לברת הת לית ליה תיקו ההו א מי ת ש ה  קני או דלמא ב
 ופלגא לברת ותילתא לאיתת בפירי איקלע רב נחמן לםורא עול לגבי רב
ה לו לא הקנ אפי אל ג א אמר ליה כי האי גוונא מאי אמר ליה הכי אמר שמו ד ס  ח
אל בתה אמר ליה אימור דאמר שמו ה כתו ד ב ד לפירותיו א ח  לה אלא דקל א
מטלטלי קא אמרת א פירא(* הוא אמר ליה י כ ם דאקני לה בגופה דארעא ה ת  ה
תלתא לברת א לברת ו ת ל א דאמר להו ת י ודאי לא קא אמינא ההו  (0 מטלטל
א ת ל תת שכיבא חרא מבנתיה םבר רב פפי למימר לא שקלא אלא ת תלתא לאי  ו

 אמר
 אמר רבי יהודה אימהי כוי. דברי תנא קמא אתא רבי יהודה לפרושי בברייתא היכי דמי האי כתב לה קרקע כל שהוא דקאמר ת״ק אבדה
 כתובתה ומוקי לה ר׳ יהודה בדאיכא קבלה והיתה שס בשעה שחלק לכניו דכיון דהיתה שס וקיבלה חזקה אין אדם רוצה שנותנין ממונו בפניו
) אימתי דרבי יהודה לפרש דברי חכמים: אבל היתה שם ולא . ה  ומחזיק את הממנה לקיימה אא״כ עושה בלב שלם וכדאמר בסנהדרין (לף כ
 קיבלה עליה. אלא היתה שותקת: קיבלה עליה ולא היתה שם. מצי׳ למימר נחת רוח עשיתי לבעלי. אלמא מדרבי יהודה שמעינן דמ״ק כתיבה
 וקבלה בעי: שושן) בין הבנים. שכמב לה נמי קרקע כל שהוא מחלה ולא מצרכינן לכל הנך כחומ דאמרי הנך אמוראי לעיל אלא בכתיבה
 בעלמא אבדה כר׳ יוסי דסגי לה בחדא או קבלה או כתיבה. ומצאתי בתשובומ רבינו שלמה זקני זצ״ל דרב נחמן קאי בשיטת שמואל רבו דאוקמה וע׳׳א]
 במחלק לפניה והיא שותקת ואע״ג דאותביניה לעיל ה״מ משום דמ׳׳ק קבלה גמי בעי מיהו לרבי יוסי דסבר דסגי ליה כתדא בכתיבה בלא
 קבלה איכא למיסרך נמי כדלעיל משוס דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה וצריך לשנויי לרבי יוסי במתלק לפניה והיא שותקת ורב נחמן
 כר׳ יוסי ס״ל דסגי ליה או בכתיבה או בקבלה וכיון דמחלק לפניה והיא שותקת לפיכך מוחלמ שהד עשאה שומף לחלקה חלק בפני עצמה בין
 הכניס ומיגו דחשיבא ליה כאחד מבניו לחלק נמי לה חלק כמו שמחלק לבניו מתרצה לו ומוחלח השעבוד מן הנכסים ורכ נחמן לפרש טעס לדברי
 שמואל אתא: בבריא היאך. בריא שכתב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא ועשאה שותף בין הבנים מי אכדה כתובתה או לא מי
 אמדנן כשכ״מ הוא דאבדה שעבוד כתובתה שעל הנכסים הללו דהא ידעה דלית ליה נכסים יותר וגס לא יהיו לו עוד שהד ימות והלכך הוה
 לה לערער במתנה זו וטון דשתקה ודאי נתרצית וקנו אבל בבריא לפיכך שותקת סברה הדר קני בעלי נכסים היום או למחר ואגכה מהם
 כדכתיב בשטר הכתובה ודעתיד אנא למיקני ומה לי להכעיסו עכשיו עד שאראה אם יקנה עוד נכסים וכיון דמשום הכי שתקה לא אבדה
 שעבוד כתובתה מהני נכסי ותטרוף מהן היום או למחר: או דלמא השתא מיהא הא ליס ליה. ולא מסקא אדעתה דלמא הדר קני וכיון
 דלא מסקא אדעתה היה לה למחות אלא ודאי מדאישתיקא אודדי אודיא ליה ונתרצית וגמרה ומחלה להו שעבודה ומיהו אס יבואו לו נכסים
 היום ולמחר תגכה מהן כדלקמן נקלג.] שהרי חוב כתובתה לא מחלה אלא שעבוד כל הני נכסים שנתן לבניו מחלה ואהני מחילה דידה דלא
 מטרוף עוד מהן כן נראה בעיני ועיקר דרבא סשיטא ליה דאילו קני נכסים גביא מינייהו כדלקמן. ואית דמסרשי דמבעיא «) אי גביא מנכסים
 דקני למחר או לא וטעות דמילמא דמיפשטא לקמן נשם] לרב כהנא לאו אורחא דגמרא למימר תיקו והט הוה ליה למימר מילתא דמבעיא
0 בעי רבא נשבע עליו מהו ה  ליה לרבא פשיטא ליה לרב כהנא דההוא דאמר להו תילתא לברת כו׳ כדלקמן דכה״ג אמר בפ׳ הגוזל עצים (ב״ק ק
 מי אמד׳ כו׳ מילמא דמיבעיא ליה לרבא פשיטא ליה לרבה דאמר רבה שוד גנבמ כוי: ההוא. שכיב מרע: דאמר להו פלגא לברת כוי. שתי
 בנות היו וחלק להן כל נכסיו מקרקעי ותילתא דפירי נתן לאשתו. קס״ד השתא פירות ממובדן ולקמיה מוקי לה בתלושין: כה״ג. דלא
 כמב לאשמו קרקע כל שהוא אלא פירומ מאי מי מחלה שעבוד שיש לה על הנהו מקרקעי בשביל שעשאה שותף בין הבנות בחלוקת הפירות
 שהבנות נטלו שני חלקים והיא חלק שלישי או לא הואיל ולא עשאה שותף בגוף הקרקע ומחזור ותטרוף מותר הכתובה מן הבנות ומיהו כל
 כתובתה לא תחזור ותטרוף דהני פירות חשבינן לה בכתובתה כדאמרינן לקמן בפירקין >לף קלח.) מנו מאתים זח לפלונית אשתי כראוי לה
 נוטלתן ואת כתובתה ומפרשינן המס דמשוס לישנא יתירא דקאמר כראוי לה נוטלתן לבד כתוכתה אכל לא אמר כראוי לה ידה על העליונה
 שאס אומן מאתים הוו יותר נוטלתן בכתובתה ואס כתובתה יתירה נוטלת כתובתה כין הכל: אלא דקל אחד. לאכול שירותיו עד שייבש האילן
 ושוב אין לה בקרקע כלום והיינו דבר שבא לעולם אפי׳ לרבנן דפליגי אדר״מ דהא אקני לה בגוף האילן: אבדה כחובתה. שהרי עשאה שותף
 בין הבנים בקרקע דהא יניקמ קרקע אקני לה וה״ה לפירומ מחוברין והאי דקאמר אילן לפירותיו לא למעט פירוח מחובדן בלא אילן אלא
ד אפייה כקרקע דמי וכ״ש היכא דאקני לה פירומ גוסייהו שגדלו  רבותא הוא דאע״ג דגוף האילן אינו שלה לכשייבש והשתא ליח כיה פ
 כבר ומחוברין לקרקע: והכא פירא בעלמא יי). דהא פירות תלושין מיבעי לן: מטלטלי לא קאמיגא. דאבדה בכך דודאי לא אבדה
 כתובתה דלא משיבי לה ובמתני׳ קתני קרקע כל שהוא ולא מטלטלי אבל הייתי סבור דמחובדן בעימ מינאי: ההוא. ש״מ: דאמר להו חילחא
 לברה וחילחא לבהי השניה והילהא לאשתי. דהיינו עשאה שותף בין הבנות ומן הדין אכדה כתובתה מהני תד תילתי שנתן האב
 לבנות שהרי מחלה להו שעבודה ולא תטרוף עוד מתוב כתובתה כלום אלא אם כן יקנה בעלה נכסים אחדם אחרי כן שהד מנכסים הכאים
 לא מחלה שעבוד שלה ואימרמי מילתא דלא קנה נכסים אחדם אלא מהני נכסים עצמן חזר וקנה דשטבא מדא מבנתא בתייו ותזר דרשה
 שהאב יורש את בתו: סבר רב פפי למימר. לית לה לאיתתא אלא תילתא דיהב לה בעלה דמהא תילתא דתזר וקנה לימ לה מידי
 שהרי לא ממקום אחר בא לידו אלא מאותן נכסים עצמן של בנומ שכבר מחלה האשה שעבודה עליהם והלכך לא הדרי משעבדי לה:

 א״ל

 עין משפט
 נר מצוה

ג א ב ג מיי׳ פ״ו מהל׳  קי

 זנייה ומתנה הל׳ ט
נ  יעי׳ נמ״מ סמג עשין פ
 טיש״ע אה״ע סי׳ קי סעיף

 א:
ד ד מיי׳ שס הלנה י י  ק

 טוש״ע שס ס״נ:

 רבינו גרשום
 ומקולי כחובה שנו כאן.
 דכולהו הני תנאי מקילין
 בכתובה וכולהו הני תגאי
 םברי אע״ג דלא קבלה עליה
 קבול גמור אותה קרקע אפ״
 הבי אבדה כתובתה: מכלל
 דת״ק סבר כתיבה וקבלה
 מעליא בעי וכי תימא כולה.
 הא משנה דתנן התם ר׳
 יוסי היא ומשום הכי דסגי
 כקבלה כל שהוא: והתניא
 אייר יהודה אימתי. אבדה
 כתובתה בזמן שהיתה שם
 וקבלה עליה כוי. אלמא
 דלאו כולה ר׳ יוסי היא
 ואתי הדר קושיין לדוכתה
 דאמרי׳ לעיל מכלל דת״ק
 כתיבה וקבלה מעליא בעי
 וקשיא לכולהו דאמרי דלא
 בעינן קבלה מעליא לדברי
 הכל: כיון שעשאה שותף
 בין הבנים. דבהדי כתיבה
 נכסיו לבניו כתכ לד, קרקע
 כל שהוא וקבלה עליה
 אבדה כתובתה: בעי רבא
 בבריא. אי כתב בל נכסיו
 לבניו וכתב לאשתו קרקע
 כל שהוא מהו. מי אמרינן
 שכיב מרע הוא דידעה
 דלית ליה נכסים אתרים
 לחוד מההיא קרקע קא
 מחלה על אותו קרקע אבל
 דבריא לא מחלה דסברה
 הדר קני נכסים אחרים
 ומצינא למגבא כולה מיניה
 או מיורשין. או דלמא
 השתא מיהת הא לית נכסים
 ומתלה מכל וכל תיקו:
 ההוא דהוה אמר תרתי
 ברתא אית לי ואמר פלגא
 מנכסי לחדא בדתא ופלגא
 לאידך ותילתא לאינתת
 בפרי כי האי גוונא מאי.
 מי אמרינן הואיל דלא יהיב
 לה בגוף של קרקע לא
 אבדה כתובתה או דלמא
 לא שנא: מי דמי התם
 היכא דהוא הקנה לה דקל
 חד לפירותיו מקנה לה
 בגופא דארעא דהא דקל
 כגופא דארעא הוא הכא
 תילתא לאיתת בפירי פירא
 בעלמא הוא א) כלומר
 מטלטלי לא אמינא דוהאי
 לא איבדה כתובתה: תלתא.
 בריא הוה תלתא לברת
 תלתא לברת. היא מתלן להן
 גוף הקרקע: שכיבא תדא
 מבנתיה. בחיי אבוה: סבר
 רב פפא למימר. לית להא
 איתתא אלא דמעיקרא אע״ג
 דהדר קנה בעלה שירש

 א) נראה דצ״ל אמר ליה
 מטלטלי לא אמינא יכו׳.



 עין משפט
 נר מצוה

 קטו א ב מיי׳ פ״ו מהל׳

 זכייה ומפנה הלכה יא
נ טוש״ע אה״ע  שמג עשי! פ
 סי׳ קו סעיף א יסי׳ קז סעיף

 ג:
ז ג מיי׳ שס הלכה י ט  ק
 וסמג שס נווש״ע שס

 סי׳ קו סעיף ג:
 קיז ד ה מיי׳ פ ״נו מהל׳

 זנייה ומתנה הלכה ה ו
 יעיין בהשגות ינמ׳ימ סמג
 עשין פב טוש״ע ח״מ סי׳

 רנג סעיף ו:
ח ו מיי׳ פי״ט מהלי י  ק
 אישות הלנה יג ועיין
 בהשגות ובמגיד משנה סמג
 עשין מת טוש״ע אה״ע סי׳
 צג סעיף נ וטוש״ע ח״מ סי׳

 רננ סעיף א:
ט ז מיי׳ פי״ב מהל׳  קי

 זנייה ומתנה הלנה ד
 סמג עשין פב טוש״ע מ״מ

 סי׳ רמת סעיף א:

 רבינו גרשום
 את בתו: כיון דאילו הדר
 קנה לאחר שכתב לה
 ההוא תילתא בכתובתה
 אית לה שטר כתובה ה״נ
 כשירש בתו אית לה ההוא
 תילתא נמי לאחר מותו:
 שייר לעצמו חד דקלא
 וסבר רבינא למימר לית
 לה. ליטול כתובתה אלא
 מאותו דקל: אי לית לה.
 מחמת כתובה משאר נכסים
 שהניח לבניו. באותו דקל
 ששייר נמי לית לה משום
 כתובה משום דאיכא למימר
 דמחלה כתובתה על ההיא
 פלגא נכסים דיהיב לה
 בעלה עם בניה: אלא
 מגו כוי: רואין אם ראוי
 ליורשו. כגון אחיו: נוטל
 משום ירושה ואם לאו
 נוטל משום מתנה. דרבותה
 קמ״ל דתזיין בין במתנה
 בין בירושה: דשמעתיך כרי
 יותנן בן ברוקה אולא.
 דאמר אם אמר על מי שראוי
 ליורשו דבריו קיימין: אמרו
 ליה נכסיה [לפלניא] אלא
 למאן. בלומר אם לא אתנה
 לדה למי אתנה שלא היה
 לו בנים: אין הכי קאמינא.
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו
 לאחר בשלא היו לו בנים
 ואמרו ליה נכסי למאן
 ולא כר• יוחנן בן ברוקה
 דאיהו אמר אפי׳ במקום בת
 או בן: אם ראוי ליורשו
 וה שנכתבו לו: אלמנתו.
 של כותב: ניזונת מנכסיו.
 כשם שהאלמנה ניזונית
 משאר יורשין גמודין ואם
 לאו אינה נידונית משום
 דמחמת מתנה קיבלה: אמר
 ליה מגרע גרעה. אלמנה
 דו שאינה ניזונית במקום
 מתנה כבמקום ירושה:
 השתא בירושה דאורייתא.
 היכא דבנים יורשין אביהן
 שקלה מזוני. מתנה דרבנן
 היא מתנת שכיב מרע
 דיהיב לאחריני לא אשכחן
 מדאוריית׳ דרבנן תקנוה
 כדי שלא תטרף דעתו
 עליו א« או אינו יכול
 לעשות חפצי כל שכן
 דאית לה מזוני: אלא אמר
 רבא. הא דקאמר רב הונא
 לעיל שכיב מרע שכתב
 כל נכסיו לאחרים רואין
 אם ראוין לירש כר כי
 ראויין האי גוונא קאמר
 כדשלת רב אחא בר כר
 חנא לעיל אם ראשון
 ראוי ליורשו הוא נוטלו
 משום ירושה ואין לשני
 כלום דלא חשבי׳ מתנה
 עיקר דיהב לה כל ימי
 חייו אלא ירושה שהן
 ראויין לו עיקר וירושה אין
 לה הפסק מזרעו לעולם:
 והא אפסקה. להיכא דאמר
 ואחריך לפלוני אפסקה
 מראשון: אמר ליה. לאו
 כל כמיניה והאי אמר הכי
 סבר יש לה הפסק ולא היא:

 א) אולי צ״ל דיאמר איני יכול
 לעשות חפצי

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלנ.
 אייל רכ כהנא אילו. קנה נכסים אחרים בתר הכי לית לה לאשה כתמיה הא ולאי אית לה לנהי למחלה שעכוזה לכנות בשכיל שעשאה
 שוחף ביניהן חוב כתובתה מיהא לא מחלה שאס תמצא מקוס לטרוף כגון שיקנה נכסים טורפת מהם וכלכתב ולעתיל אנא למיקני שנכסים
 העתילין לבא ישתעבלו לה וכיון לאילו הלר קני מאלס אחר או ממורישיו אית לה לאשה השמא נמי כי נפלו לו מאומן נכסים עצמן איח לה למה
 לי אותן נכסים עצמן מה לי אחרים שאס נתרצית להקנות הממנה לבנומ ולממול להם שעבולה לבעלה מיהא לא מחלה מילי אס תמצא מקום

 לגבות וכן הלכה: ההוא דפלגינהו. כל נכסיו חילק לכניו ולאשתו

מה לך אי  גנובי ל
ה  ברוקה אימא הלכ
ך כר׳ יוחנן י ת ת ע מ  ש

ו הדר קני מי לא שקלא וכיון ל אי א א  אמר ליה רב כהנ
א ו ה א נמי שקלא ה ת ש ה  דאילו הדר קני שקלא ב
ד דיקלא ה ולבניה שייר ח  דפלגינהו לנכסיה לאתתי
ד דיקלא אמר ליה  סבר רבינא למימר לית לה אלא ח
ד דיקלא נמי לית לה  רב יימר לרבינא אי לית לה ח
א נמי לכולהו נכסי ת ח א לדיקלא נ ת ח נ ו ד ג מי  אלא ג
ב כל נכסיו לאחר ת כ ב מרע ש  אמר רב הונא ישכי
ם ירושה ואם לאו  רואין אם ראוי ליורשו נוטלן משו
בא נ ג ( ה אמר ליה רב נחמן א נ ת  נוטלן משום מ
 םבירא לך כרבי יוחנן בן
א ה  כרבי יוחנן בן ברוקה ד
 בן ברוקה הוא דאזלא דלמא
ה קא שכיב ואמרו ליה א דהו ו ה ה א קאמרת ד  כי ה
 נכסיה למאן דלמא לפלניא ואמר להו אלא למאן
ם ירושה אמרת לן עלה אם ראוי ליורשו נוטלן משו  ו
ן הכי (א) י א ה אמר ליה ה נ ת  ואם לאו נוטלן משום מ
ה קמיה ב ה א בר א ד א םבר רב א ת כ ל נא למאי ה  קאמי
ו  דרבא למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו נזונית מנכסי
ו אמר ליה רבא תו נזונית מנכסי  ואם לאו אין אלמנ
א בירושה דאורייתא אמרת ת ש  ימיגרע גרעא ה
ה דרבנן לא כל שכן נ ת מ ב ( ו נ תו נזונית מנכסי  אלמנ
א בר רב עויא ח ח רב א ל ש ד כ ז 1  אלא אמר רבא ג
 לדברי רבי יוחנן בן ברוקה נכםי לך ואחריך לפלוני
ה ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון  אם הי
ה אלא לשון ירושה וירושה נ ת  כלום שאין » לשון מ
 אין לה הפםק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפםקה
ק ס פ ק ורחמנא אמר אין לה ה ס פ  הוא סבר יש לה ה

א  ההו

 ובצוואמ שכיב מרע להיינו עשאה שותף בין הבנים אלא ששייר דקל
 אחל שלא פירש למי: סבר רבינא למימר לית לה. ממותר כתובה
 אלא ההוא ליקלא להא אי לא שייר ליקלא אכלה כתובמה מן הבנים
 שמחלה להם שעבולה משוס לנעשית שותף ביניהן והשתא נמי זכו
 הבנים והיא תטרוף את הלקל: א״ל רב יימר לרבינא אי ליס לה.
 כתוכחה מחלק הבנים משוס לילעה ללית ליה נכסים אחריני ומחלה
 להו כשכיל שעשאה שותף כיניהס א״ה ליקלא נמי לית לה להא ילעת
 ליה להאי לקל וממלה להו ליורשיו לכל כתובמה ממלה מהני נכסים
 לאית ליה משום לעשאה שותף למה לי למחול שעבולה מאומן שמלק
 לבנים ומה לי מן אומו לקל שלא מלק אלא מאי אימ לן למימר מאיזה
 טעם נחתא אלקל לטרוף ממנו היינו משוס ללא מחלה כתובתה
 שהרי הניח לה מקום קצת לגבומ הימנו כגון האי לקל שלא רצה
 לחלוק לבניו ומגו לנחתא אלקל נחתא נמי אחלק הבנים להאי רשתקה
 ולא ערערה היינו לפי שהיה מנימ לה הלקל וסברה למה אערער
 עכשיו על שישומו ב״ל אח הלקל ואטרפנו והלר אערער על הכניס
 ואטרוף מהן המותר ללא הרא שמיקה לילה משילה אלא היכא
 למחלק כל הנכסים ולא שביק לה מילי למשוס האי טעמא מספקא
 לן לעיל (לף קלב:) גבי כריא לללמא טון ראיכא למימר הלר קני
 סברה למה אערער עכשיו על אשר אראה אס אמצא מקוס לגבות
 מצל אחר וכיון למשוס הכי שתקה לא הויא שתיקותה הולאה אלא
 חלויה ועומלח אס מערער על אלו אס לאו וה״נ טון לשבק לה
 מילי למיטרף להט שתקה ואח״כ תצעוק על המותר. והשתא שמעינן
 מהכא לשכיכ מרע הכותב כל נכסיו או מחלק לבניו בפני אשתו וגס
 לה נתן קרקע כל שהוא ושתקה ולא ערערה והוא הלין אם כתב כל
 נכסיו לאחרים בפניה ולה כתב קרקע כל שהוא קנו שהרי מחלה
 להן שעבולה ולא מטרוף מהן כרב נחמן לאמר [קלב:] הואיל ועשאה שותף
 בין המיס אבלה כתובתה לבעשאה שותף תליא מילחא ל״ש עס
 בניו ול״ש עם אחרים. והנ״מ כשחלק כל נכסיו לאשתו וליורשיו אבל
 שייר אפילו לקל אמל להיינו קרקע כל שהוא שלא פירש למי מגו
 להלרא אליקלא הלרא ונחתא למגבי מכולהו נכסי ולא ממלה מידי.
 ולוקא בשכתב לה קרקע כל שהוא אבל אס נתן לה מטלטלים ולא
 קרקע לא מקריא שותף בין המיס ולא מחלה מילי ונחתא אכולהו

 נכסי כלאמר רב נחמן נשם] מטלטלי לא קאמרי׳. וה״מ לאכלה כתובתה מהנהו נכסי שכמב לבניו אבל אי הלר במר הט וקני נכסי אחריני ואפי׳
 מהנהו נכסי עצמן שחלק לבניו כגון שמת אחל מבניו בחייו הלרא וגכיא מינייהו מותר כתובתה שכך כתב לה לעתיל אנא למיקני. ולוקא
 שטב מרע כלאמרן לעיל אבל בריא שחלק נכסיו לבניו וכתכ גס לה קרקע כל שהוא הא איבעיא ליה לרבא נשם] אי מחלה להו שעכולה שעל
 אותן נכסים אם לאו ואוקימנא בחיקו והלכך טון למספקא לן אמרינן המוציא מחבירו להיינו אשה עליה להביא הראיה לבבל לין תיקו
 מאן לתפיס תפיס ומיהו אי הלר קני אית לה: אמר רב הונא שכיב מרע «< שאמר כוי. משוס לאליבא לר׳ יומנן בן כרוקה מיירי כללקמן
 נקיט שכיב מרע להא בבריא מיבעיא לן לעיל נקלא.] אי איירי ביה ר׳ יותנן בן כרוקה אי לא: שכתב כל נכסיו. סמס ולא פירש לא לשון מתנה ולא
 לשון ירושה אלא סממא נכסיי לפלוני: רואין אם. אותו מקכל מתנה ראוי ליורשו כגון בן בין הבנים נוטלן בתורח ירושה כר׳ יוחנן בן
 ברוקה [לעיל קל.] לטון לראוי ליורשו מסתמא להוריש לו נתכרן הואיל ולא פירש לשון ממנה אבל גבי ירושה א״צ לפרש לממילא קא ירימ הלכך כל היכא
 לאיכא לאוקומה בירושה למפסה מן התורה לא מקני ליה מסתמא במתנה למיעקר נחלה לאורייתא: ואם לאו. לאינו ראוי לירש בעל
 כרחך נכסיי נתונין לפלוני קאמר דאין אדם מוציא דבריו במלין מפיו ולמתנה איכרן ולא לירושה ולכך נוטלן משוס מתנה. ולקמן מפרש
 מאי נפקא לן מינה אס נוטלן משוס ירושה או משוס מתנה: גנבא מזבי למה לך. לסתום דבריך ולמימר רואין כוי: אי סבירא
 לך כר׳ יותנן בן ברוקה. דאמר אם אמר על מי שראר ליורשו דבריו קיימין ולפיכך אמה אומר רואין אס ראוי ליורשו ט׳ אימא
 גהדיא דהלכתא כוותיה ולא תסתיר דבריך לומר כר׳ יותנן בן ברוקה בענין שלא יבינו בני אדם: דלמא כי הא אמרת. כל זה אמר ליה
 רב נחמן לרב הונא שמא אתה לא לכך נתכוונת לומר דבריך בסתם ולהשמיענו כר׳ יוחנן אלא עובדא הכי הוה בסתם כדמסרש ואזיל ועיקר
 דבריך באח להשמיענו חילוק כין נטילה משוס מתנה לנטילה משוס ירושה כדמפרש ואזיל ואגב אורחך מיהא שמעינן דסכירא לך כר׳ יוחנן
 ומיהו עיקר שיטה זו שתפסת לא לכך באתה דא״כ היה לך לומר בפירוש הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקה: דהוה קא שכיב. היה נפטר לבית
 עולמו: אלא למאן. כלומר מאן קא שקיל נכסיי אלא הוא והוי כמאן דא״ל נכסיי לך והיינו שכתב דקאמרת דמה לי כתב מה לי אמר:
 ואמרת לן עלה. דמכל מקום שקיל מיהו אם קרובו וראוי ליורשו הוי ירושה ואי לאו הוי ממנה דאלא למאן וכן נכסיי לך שתי לשונות משמע
 כשהוא יורש משמע לשון ירושה וכשאין ראר לירש הוי לשון ממנה. ולקמן מפרש מאי נפקא לן מינה למאי אמא לאשמועינן: אין ה״נ קאמינא.
 על הכותב נכסיו סתם באתי להורות דזמנין הוי ירושה וזמנין הוי ממנה: סבר רב אדא בר אהבה קמיה דרבא. לפרושי למאי נפקא
 מינה ומה בא רכ הונא ללמדנו אס ראוי ליורשו להט אמר רכ הונא דהוי לשון ירושה שתהא אלמנמו של מת ניזונת מנכסיו שהוריש לזה
 כדתנן(כמעית לף צה:< אלמנה ניזונמ מנכסי יתומים כלומר יורשין: ואם לאו. נוטלן משום מתנה ושוכ אין אלמנתו ניזונמ מהן כדמנן(גיטץ לף מח:)
 אין מוציאין למזון אשה והבנומ מנכסים משועבדים מפני מיקון העולם משוס דהוי מזונות דבר שאין לו קצבה ואין יטלין לקוחות להזהר ובין
 מתנה ובין מכר הוו משועבדים: א״ל רבא. וט בשביל שנמנו במתנת שכיב מרע שאינה קונה אלא מדרבנן שהרי אין מתנה לאחר מימה אלא
 תקנת חכמים היא שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין כדי שלא תטרף דעתו עליו: מיגרע גרעה. כחמיה וכי הורע כמה של אלמנתו ככך
 השתא בירושה דאורייתא דאלימא כח יורש אס ראוי ליורשו שהתורה זיכתה לו כדכתיב [לברים כא] ביום הנחילו את בניו אפ״ה אמרינן אלמנה ניזונת
 מנכסי היורש: מתנה דרבנן. ט הך מתנמ שכ״מ שאין כה קנין אלא מדרכנן כדפרישית לא כ״ש דניזונמ מהן ולעולם לאו להט נפקא מינה
 חילוק שהשמיענו רב הונא בין נוטל משום ירושה ובין נוטל משוס מתנה. ומהכא שמעינן דהא דקיימא לן [גיטין שם] דמזון האשה והבנות לא טרפא
 ממשעבדי ה״מ ממנה גמורה בקנין או מכר גמור אבל מתנמ שכ״מ אלמנתו ניזונמ מנכסי מקבל מתנה וה״ה למוח: אלא אמר רבא.
 להט נפקא מינה בין מתנה לירושה: כדשלת רב אחא כוי. שאם אמר האי שכ״מ ואלא למאן ואחריו לפלוני רואין אס היה ראשון ראוי
 ליורשו נוטלו משום ירושה ואין לשני אחריו כלום דטון דעשאו יורש וזכה בדין תורה כי קאמר תו ואחריו לפלוני הוי מתנה על מה
 שכתוב בתורה דאינו יכול לעקור תורת ירושה מאותו שירש כבר וגס אפי׳ אס פירש אני מורישך ע״מ שיטול האי שני אחריך הוי נמי מתנה על
 מה שכתוב במורה והוי המעשה מעשה והתנאי בטל: י)דהא ירושה אין לה הפסק. אלא ממשמשת עד ראובן כדנפקא לן מקראי בפירקין(לף
: לדברי ר' יוחנן כוי. לעיל(י) בשמעתין פרישית לה: והא אפםקה. דעל תנאי שיטול שני אחריו הוריש לראשון: ורתמגא אמר אין לה 0 ו ט  ק

 הפסק. והוי ממנה על מה שכתוב בתורה והוי מעשה מעשה והתנאי בטל. והכי הלכתא כדשלח רב אחא דהא מזינא עובדא בסמוך כוותיה:
 ההוא

 מםורת הש״ם

 א) [יבמות צא. כתובות יט.],

 ב) [עי׳ תוש׳ כתיבות מט:

 ל״ה הוא ואשתו], ג) לעיל
 קנט:, ד) [צ״ל אחר דייה

 לדברי],

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא הני נמי קאמינא:

 (ב) שם שאין זה לשין מחנה:

 (ג) רשב״ם דייה אמר רב

 הונא שטכ מרע נו׳ נצ״ל
 יחינח שאמר נמחק: (ו) דייה
 לדברי ר׳ יוחנן בוי לעיל. נ״נ

 דף קנ״ט ע״נ:

 מוםף רש״י
. ה לך מ  גנבי גנובי ל
 מחגנב אחה לומר דבריך
 בלשון שלא נחלקו נו היחיד
 והמרובים נדי שלא יבטלו
 את דבריך דאמרת ניחידאה
ה כ ל א ה מ י  !כתובות •ט1. א
קה. ולא  כר׳ יוחנן בן ברו
 תנקוט לה כמילתא נאנפא
 נפשה >ע1ם:. לדברי ר׳
קה. יס׳׳ל  יוחנן בן ברו
 לאב יכול להוריש בלשון
 ירישה לאחד מבניו נל ננשיו,
 אס אמר לאחד מהם נכסי
, נדמפרש לקמיה, וראשון  לך
 ראר ליורשו ולא פירש לא
 לשון ירושה ולא לשון מחנה,
 אין לשני נמקוס הראשי! או
 יורשי ראשון נלוס, שאין נאן
 לשון מתנה להאי ראשון, אלא
ק נ  מסתמא ללשו! ירושה אי
 הגופן במאי לאמר ננסיי לך,
 הואיל וחזי לירש נל הננסים
 מן החורה אס ירצה אניו,
 וטון לירושה היא להאי
 ראשון אינו יכול להפסיקה,
 לאין ירושה לחצאין, וליקא
 לר׳ יוחנן נן נרוקא, אנל
 לרבנן טון לאינו יכול להרנוח
 ירישה לזה ייתר מזה בלשון
 ירישה כלל, ולאי מאי ראמר
 ננסי לך לראשון לשין מתנה
 הוא דנול להפסיקה וקנה

 שלישי (לעיל קכט:<.



 מסורת הש״ם

 א) [כלומר עדיין לא הגעת

 להוראת כעתה תמלאנה. ערוך
 ערך חצצתא], ב) גי׳ הערוך
ל, נ) קדושין כא: תמורת  גדי
 כנו: כ״מ י. נע״׳ סג. נדרים
 כט:] [תום׳ דקלושין פ״א
 תוספתא נייק פ״ד תוספתא
 לערטן פ״ד), ד) [נרכות
 כה. וש׳׳נ], ה) נתונות
 נג., ו) [כרכות לו. יש׳׳נ
 עמ״ש חגיגה טי:], ו) נע״י:
 לך, יו) כע״י: כהן גדול,
 ס) [כחינוח עז.], י) [עירונין

 מו:], כ) [שם], ל) [כתוכות
 עז.], מ) [עירוני! שם],
 >) [ועי׳ רש״י ותיס׳ שנת קיט.
 דייה כתליסר], ס) [וע׳׳עתוס׳
 קדושין שם כט. ד״ה משכו

 ותוס׳ נ״מ נז. ד״ה יצא],

 תורה אור השלם
ף ל א  ו הקטין יהיה ל

 והעעיו־ לגוי עצום אני ין
 בעךנה אחישנה:

 ישעיהו ס כב

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה ת״ש. שמואל
 לית ליד, הא־ כללא. עי׳
 נאר שנע ריש הודות ד״ה

 אמר שמואל:

 הגהות הב״ה
 (א) רשב״ם דייה קרא וכו׳

 לא כאת תקלה על ידך בדין
 שהרי: (ג) דייה אדרנה וכו׳
 מדכתנו וננו כצ״ל ותינת כן
 נמחק: (ג) דייה מ״ש יכי׳
 דא״ר יוחנן. נ״נ לקמן כדף
 קע״ד: (ד) תום׳ ד״ה נא
 וכוי נחייו ונמותו. נ״נ דאל״כ
 יהיו זוטס לאחר מוחו משוס

 ירושה:

 הלנ: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 ההוא דאמר לחבריה. הראוי ליורשו כלמסרש לקמיה: שגי נמי שקיל.
 שהרי לא נתן לראשון כי אס כל ימי מייו וממנה אינה מתקיימת ט אם
 לדעת הנותן: דייני דחצצסא. דייני פשרה שאין בקיאין ברין וחוצצין
 ממצה לזה וממצה לזה כדין ממון המוטל בספק. ורבינו חננאל פירש
 חצצתא בית הקברות: לאו היינו
 דשלח כוי. וטון דראשון ראוי ליורשו
 אין לשני אחריו כלום: איכםין*. רב
 עיליש מרבא פן יאמר רבא בלבו
 אילו לא הייתי בכאן היה דן דין שקר
 וכן כל דינין שהוא דן שלא בפני:
 קרא מליו. רבא לנממו אני ה׳ בעתה
 אחישנה בעמ שהצדיקים צריכין
 לישועה הקב״ה ממציאה להם אף
 אתה אני יודע בך שמעולם לא
 באת (א) דין תקלה על ידך שהרי
 עכשיו זימנני ליי) הקב״ה קודם שהגעת
׳ מה י נ ת  להוראה ולא נכשלת: מ
 שעשה עשוי. מילתא דפשיטא היא
 ומשוס סיפא נקט לה דאסור לעשות
 כן: אין רוח חכמים נוחה הימנו.
 אין לחכמים נחת רוח ממעשיו אלא
 חרון אף גורס להן שכועסין עליו
 דקא עקר נמלה דאורייתא: רשבי׳ג.
 בגמרא מפרש לה אי לפרושי אתא
׳ מי פליגי כוי. דאפילו מ  אי לפלוגי: ג
 אין בניו נוהגים כשורה אין רומ
 מכמיס נוחה הימנו דדלמא נפקא
 מיניה זרעא מעליא כדלקמן: בה
 גאדיל כלילי דינאי. כפ מי שמקלע
 עטרות דינאי המלך: זבין לה
 ביניהא. דג לצורך אשתו שילדה:
 לא חמטייה לבי מלכא. למכרו
 לצורך עטרות המלך: בדמי קלילי.
 בזול: לגזבר. של הקדש רקחנה
 לאבני אפוד דנהי דבטלי אורים ותומים
 לישאל כהן כדכתיב(עזרא כ) עד עמוד
 כהן לאורים ותומיס כאדס שאומר
 למבירו עד שיכא משית אפוד ותושן
 מיהא לא כטלו דאין כהף) משמש בלא
 שמונה בגדים: ולא חשיימה אה.
 שלא תפחמ לומר בכך וכך אתננה
 להקדש דטון דשייממ לה בדמי קלילי
 תו לא מצית למישקל מינה טפי
 דאמירתו לגבוה כר כדכתיב (ויקרא 0)
 ואיש ט יקדיש [וגוי] (לכריס כג<
 מוצא שפמיך משמור [וגוי] אלא
 הגזבר שהוא בקי ישיימנה לך וירא

א דאמר ליה לחבריה נכסי לך ואחריך  ההו
ה שכיב  לפלוני וראשון ראוי ליורשו הו
ע סבר רב עיליש ב א שני קא ת ת  ראשון א
ה דרבא למימר שני נמי שקיל א״ל דייני  קמי
א הכי דייני לאו היינו דשלח רב ת צ צ ח  ד
י אנ ף קרי עליה 1 א בר רב עויא אכסי ח  א
ת ב א ח ו כ ה ה: מתני' א ה אחישנ ת ע ב (  ה׳ א
ה ש ע ה ש ת בניו מ  נכסיו לאחרים והניח א
ם נוחה הימנו רשב״ג  עשוי אלא אין רוח חכמי
 אומר אם לא היו בניו נוהגים כשורה זכור
 לטוב: גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן
ש דיוםף בן יועזר ״  עליה דרשב״ג או לא ת
ה ליה ה נוהג כשורה הו ה לו בן שלא הי  הי
ת ה אזיל נםיב ב ש ד ק  עיליתא דדינרי קם א
<גאדיל כלילי דינאי מלכא אולידה דביתהו  ג

ח בה מרגליתא כ ש  זבין לה ביניחא קרעה א
ה למלכא דשקלי לה י  אמרה ליה לא תמטי
ה לגבי גזברי י  מינך בדמי קלילי זיל אמטי
רתו לגבוה כמסירתו דאמי ( ת ג ימה א א תשי ל ו  ב

ה ה שמו י וט אלא לשיימוה אינהו אמטי  להדי
אתא דדינרי אמרי ליה שבע  בתליסרי עלי
ת  איכא שית ליכא אמר להו שבע הבו לי שי
ו וכתבו יוסף ת לשמים עמד  הרי הן מוקדשו
ש ואיכא ת ובנו הכניס ש ח  בן יועזר הכנים א
ת ובנו הוציא ח  דאמרי יוסף בן יועזר הכניס א
א אמרי הכנים מכלל דשפיר עבד ק ד  שבע מ
א אמרי הוציא מכלל דלאו שפיר ק ד  אדרבה מ
ע מינה מאי מ ש מ א ליכא ל ה אלא מ ( ד י ב  ע
אל לרב יהודה ר ליה שמו מ א ד ( ש ה ״  הוי עלה ת
א ואפילו ת נ ם ח א תיהוי בי עבורי א ל  יישיננא ג
א וכ״ש מברא לברתא ב  מברא בישא לברא ט
ד שלא היו בניו נוהגין ח ה באדם א ש ע  ת״ר מ
כתב נכסיו ליונתן בן עוזיאל ד ו מ  כשורה ע
ה יונתן בן עוזיאל מכר שליש והקדיש ש ה ע  מ
ה ת  שליש והחזיר לבניו שליש בא עליו שמאי במקלו ותרמילו א״ל שמאי אם א
ה שהחזרתי ה יכול להוציא מ ת י א מה שהקדשת ה שמכרתי ו ת מ  יכול להוציא א

 אם
 שמיס הוא ולא ישוס אומה בזול: שבע איכא. מן הי״ג יש שבע להקדש אבל השש אינן: הרי הן מוקדשות. כלומר מה ששוה האבן יותר אני
 מקדיש ממנה לגכוה: ממה וכתבו. נראה כעיני שהיו טמבין משכונות של הקדש כמה מכגיסין וכמה מוציאין ומיהו מלשון שכמבו דייקיגן
 ואיכא למימר נמי דלמילף מינה כתכו כן: הכניס אחה. חדא עיליתא דדינרי ובנו שהיה סבור שלא ינהוג כשורה הקדיש שש עליומ
 שזכות אביו שהקדיש אממ בשביל שלא היה בנו נוהג כשורה גרם לבנו שהוכשר להקדיש שש. ומהכא דייקינן לקמן מכלל דשפיר
 עבד יוסף בן יועזר אלמא לא פליגי רבנן עליה דהא עמדו וכתבו קתני דהיינו כל חכמי הדור: איכא דאמרי. לגנאי ובנו הוציא
 שבע שלא היה לו לקכל כל (כך) ממון ההקדש להתרוקן מכל וכל והיה לו להניח בהקדש שתים או אחת אך הוא גלה דעמו שאס היו
 כל השלש עשרה עליות כהקדש היה נוטל את כולן: וקדייק מדקסני. כרישא וכנו הכניס שש שמשבת את הבן מכלל דהאב שפיר עבד
 כרבן שמעון וכדפרישימ. ולאיכא דאמרי לא מסיק השתא אדעתיה ואורמיה דגמרא לאתרי ראיה בכל דוכתא מרישא ומהדר ליה מסיפא:
 אדרבה. לאיכא דאמרי איכא למידק דרבנן פליגי עליה מדכתבו (« כן ובנו הוציא הכי קאמר לפי שיוסף בן יועזר הכניס אחד שלא
 כדין שלא היה לו להקדיש כל נכסיו כרבנן דפליגי על ר״ש לפיכך נתגלגלה תובה והוציא בנו שכע שריקן כל אוצרות הקדש: אלא מהא
 ליכא למשמע מינה. דהא תנאי היא דסליגי בהט תנא דרישא ס״ל דלא פליגי ומנא דא״ד ס״ל דפליגי הלכך אנן אמאן נסמוך: ת״ש דא״ל
 שמואל כוי. אלמא פליגי רכנן עליה מדקאמר שמואל הט דאי לא תימא הכי שמואל דאמר כמאן. והט הלכתא כרבנן דקס שמואל כוותייהו.
 ואע״ג «< דא״ר יומנףי) הלכה כרשב״ג ככ״מ במשנחנו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה 8שמואל לימ ליה האי כללא וגס רכא דקאמר במסכת
 ע״ז בפרק חמישי (לף סט:) הלכה כרשב״ג לימ ליה נמי האי כללא. הלכך כל כללות שבגמרא כגון הלכה כסתם משנה נשבמ מו.] הלכה כר״ע
 מחכירוי) כר׳ יוסי משכירו מ כרשב״ג במשנתנו ל) ר״א ור׳ יהושע הלכה כר׳ יהושע ר׳ יהודה ור״ש הלכה כר׳ יהודה וכן ר״מ ור׳ יהודה
 הלכה כר״ייי) כולהו קי״ל הכי כר מהיכא דמפרש גמרא דלית הלכתא הכי: בי עבורי אחםנהא. מקום שמעביר האב נחלה מן הראוי
 לה ואפילו להרבות לאחד ולמעט לאחד: ה״ג וכ״ש מברא לברמא: מכר שליש. לצרכו: והקדיש שליש. ואיכא למימר דלהט מכר
 והקדיש מעיקרא כדי להודיע שמה שמחזיר לבניו משלו הוא מחזיר כדאהדר ליה לשמאי כדלקמן: במקלו ובתרמילו. כלומר להתווכח
 עמו על שעבר דכרי המת שנתכוין לתמ לו ע״מ שלא יהנו בניו מנכסיו דכמאן דא״ל הריני נותן לך נכסי ע״מ שתמכרס לצרכך דמהני
 בדמיהן ולא ע״מ שממנס לכני דאיכא אומדן דעתא דלהט יהיב ליה ואע״פ שלא פירש. והט קאמר ליה שמאי ליהונתן תזרה שהתזרת לבניו
 אינה כלום דא״כ לא הרא ממנה והר כמי שהפקיד לך נכסיו ע״מ שלא יהנו בהן בניו וחזור וקח אומן דקי״ל נגיטין טו.] מצוה לקייס דברי המת
 ושמאי היה טועה במעשה דבית חורון דלקמן דקאמר לא נתתי לך אמ שלי על מנת שתקדישם לשמים ואמרו חכמים דלא הויא מחנה הואיל

 ועבר

א דדינרי. נראה לר״ת דאין לפרש עילימא עליה ממש ת י ל י  ע
 וגחמא קאמר ט ההיא דתליסר גמלי ספיקי דטריפות
 (חולי! 5ה0 כמו שפי׳ כקונטרס המם דמדקאמר הוא הכניס אחת ובנו

 הכניס שש ש״מ דלאו גוזמא קאמר אלא דוקא לכך נראה לו עיליתא כלי
 ששואבים בו יין ושמן כדאמרינן בטצד
 מעברין (עירובין לף נג: ושם ל״ה עלת)
א תשיימה ל  עלת נקפמ ככדי): ו
 את דאמירה לגבוה בוי. וא״ת הא
 דאמרינן בפ״ק לקדושין (לף כט. ושם)
 משך הקדש במאפים ולא הספיק
 לפדותו עד שעמד במנה נומן מאתים
 דלא יהא כמ הדיוט חמור מכח הקדש
 דמן ההדיוט קונה כיון שמשך והשתא
 אפי׳ לא משך נמי כיון שאמר לפדותו
 במאמיס דאמירה לגבוה כמסירה
 להדיוט רש לומר דהמם היינו טעמא
 שאינו מתחייב מאתים באמירה משוס
 דלא אמר לתת כלום להקדש ואין כאן
 נדר ט לא אמר לקנות רק שוה בשוה
 אבל אס רמר כלום משלו להקדש צריך

 לרףם דאמירה לגבוה טיס):
א עליו שמאי במקלו ותרמילו  ב
 כוי. נראה לרשב״א דההוא
 גכרא דכתב נכסיו ליהונתן בן עוזיאל
 הדיר נכסיו מבנו (י) כחייו ובמותו
 והיה סבור שמאי שנתן ליהונתן ע״מ
 שיחן לבניו והיה סבור שהחזיר הכל
 ועל כן בא עליו לומר שע״י מחנה זו
 לא הומרו בהן הכניס כמו מעשה דכית
 חורין שלא הותר האב ע״י מתנת הבן
 והשיב לו יהונתן אינו כמו שאתה
 סבור דהתס לא הימה מתנה גמורה
 אבל זו מתנה גמורה למכור ולהקדיש
 וכן משמע בירושלמי בנדרים דקאמר
 יהונמן בן עוזיאל הדירו אכיו מנכסיו
 עמד וכתבו לשמאי מה עשה שמאי
 מכר מקצמם והקדיש מקצתם ונמן
 לו את השאר אמר כל מי שיבא
 ויערער על מתנה הזאת יוציא מן
 הלקותות ומיד ההקדש ואחר כך
 יוציא מיד זה ושמא זה המעשה
 עצמו היה והירושלמי מהפך לה:

 כל

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ׳׳ו מהלנוח  ק

 נחלות הל׳ יא סמנ
 עשי! צו טוש׳׳ע ח׳׳מ סי׳

 רסנ:
א ב מיי׳ פייט מהלי כ  ק

 מטרה הלכה א
 טוש״ע י״י סי׳ רנח סעיף

 יג:
ב ג מיי׳ ס״ו מהל׳ ב  ק

 נחלות הלכה יא סמג
 עשי! צו טיש׳׳ע ח׳׳מ סי׳

 רפנ:

 רבינו גרשום
 שני נמי שקיל. כלומר
 דיחלוקו בין ראשון לשני:
 אמר ליה רבא דייני
 דדוצצתא, שאין יודעין עיקר
 הדין אלא עושין פשרה
 ומחצצין ביניהן לזה חצי
 ולזה חצי דייני הכי. ולאו
 היינו דשלח רבא בד עולא
 אם ראשון ראוי ליורשו
 אין לשני כמקום ראשון
 כלום: איכסיף. רב עיליש:
 קרא עליה. רבא: אני
 ה׳ בעתה אחישנה. כלומר
 אל תתבייש הואיל שלא
 עשית עדיין מעשה כי
 בעתה של מעשה החשתי
 והקדמתי והוכרתיך: 6ים'
 והניח את בניו. שלא הוריש
 כלום אלא נתנן לאחרים
 כמתנה: מי פליגי רבנן
 עליה דרשב״ג. דאפילו אין
 נוהגין כשורה פליגי דאין
 רוח חכמים נוחה הימנו: בת
 גדיל כלילי. בתו של אותו
 שהיה מתקן כתרי דינאי
 ואשתו היתה תכמה הרבה.
 אמרה ליה זיל אמטייה
 לגזבר של בית המקדש
 דאיהו שמייה לך כמה
 הוא שוד, זלא תשמייה את
 דאת שמייה בציר משומתיה
 ולא מצית למיהדר בך
 דאמרינן לגכוד, קונה
 באמירה כמסירה להדיוט:
 אמרו ליה הגוברים שב.
 עיליתא דדנרי איכא השתא
 בלשכה ושית ליכא השתא
 דעדיין לא נגבו אייל הואיל
.;  וליכא ליהוי מוקדש,
 עמדו הגוברים וכתבו יוסף
 בן יועור שהכניס אחת.
 שהקדיש עיליתא דדנרי
 אחת כדאמרן ובנו הכניס
 שית שהקדישן: ובנו הוציא
 שבע. מן הלשכה אותם
 שנתנו לו: מראמר יוסף בן
 יועזר הכניס אחת מכלל
 דשפיר עבד. דהכניסן משום
 דבנו לא היה נוהג כשורה
 ובשביל אותו זכות שהכניס
 יצא ממנו בן שהכניס שש
 אלמא דלא פליגי דבק
 ארי שמעון בן גמליאל:
 אדרבה מדקאמר. באידך
 לישנא בנו הוציא שש מכלל
 דלאו שפיר עבד אע״ג דלא
 היה נוהג כשורה שהקדישן
 דמשום עון שנטל מבנו
 ירושתו והקדיש אירע לו
 שיצא ממנו בן שהוציא
 שבע אלמא הלאו שפיר
 עבד דהקדיש אביו: ובא
 עליו שמאי. הזקן במקלו
 ובתרמילו לקנתרו להתרים
 כנגדו על שהחזיר את
 השליש לבניו משום דאביו
 לא נתכוין אלא להבריח
 נכסים מבניו והשתא חזרת
 לבנים ועברת על דעת הנותן
 ונמצא דמתנה שנתן לו
 אינה מתנה: אמר ליה. יונתן
 שמאי אם אתה יכול להוציא
 מה שמכרתי ומה שהקדשתי
 ולא משלי מכרתי והקדשתי
 הכי נמי אתה יכול להוציא
 מה שהחזרתי דלא ממון
 שלי החזרתי להם אלא
 ממון של אביהם וא״כ הוא
 עברתי ודאי על דברי הנותן



 עין משפט
 נר מצוד.

ג א מיי׳ פ״ז מהלכות כ  ק

 ניריס הל׳ נח סמג
 לאין רמב טוש׳׳ע יו״ד סי׳

 רכא סעיף ט:
ד ב מיי׳ פ״ל מהל׳ כ  ק

 נתלות הל׳ א סמג
 עשין צי טוש׳׳ע חו״מ סי׳

 רעט סעיף א:
ה ג מיי׳ שס הל׳ :1 כ  ק

 יסמג שס טוש״ע
:  מי״מ סי׳ רפ סעיף נ

ו ד מיי׳ פ״ג מהלכות כ  ק

 ינום הל׳ א סמג עשין
 נא טוש׳׳ע אה״ע סי׳ קנו

 סעיף י:

 תורה אור השלם
ל אהבי יש חי  1 להנ

 ואערתיךזם אמלא:
 משלי ח כא

 רבינו גרשום
 ואם אין אתה יכול להוציא
 מה שמכרתי והקדשתי
 משום דממון שלי הוא
 דלהכי מכרתי והקדשתי
 תחלה כדי שתהא מוחזקת
 המתנה בידי כך אינך יכול
 להחזיר מה שנתתי להם
 דמאחר שהייתי מוחזק מה
 שנתתי להם משלי נתתי
 ולא משל אביהן ולא עברתי
 על דעת הנותן דכי היכי
 דהקדשתי ומכרתי משלי
 ה״נ החזרתי משלי: הטיח
 עלי. כלומר נצחני יונתן בן
 עוזיאל: מעיקרא מאי סבר.
 הכי בעי מאי שנא מכר
 והקדיש קודם שהחזיר.
 משום דחשש למעשה בית
 חורון: ויהא עון ביטול
 הנדר דכתיכ לא יחל
 דברו: אמרו חכמים כל
 מתנה שאינה שאם הקדיישה
 מוקדשת אינה מתנה. וה״נ
 הכי סבירא ליה ליונתן בן
 עוזיאל אי הממון שלי שאני
 יכול למוכרן ולהקדישן כך
 מה שאני מחזיר משלי
 אני מחזיר להכי מכר
 והקדיש תחלה כדי שתהא
 מוחזקת בידו המתנה:
 גדול שבכולם. שבבינונים:
 תלמוד. זו הלכה: הלכות.
 אלו ברייתא כגון ספרי
 וספרא: הגדות. מדרשים:
 דקדוקי תורה. כגון חסרות
 ויתרות ומסורות: דקדוקי
 סופרים. כל חשבון שמנו
 חכמים כגון חמש עשרה
 נשים פוטרות כוי וחשבון
 השניוח וכגון חמשה דברים
 נאמרו בנבלת עוף טהור:
 שיחת שדים. שהיה יודע
 ללוחשן ולהשביען בשם:
 ושיחת דקלים. שהיה יודע
 ללחוש דבר שתתמלא
 השדה דקלים ושיתעקרו:
 ושיחת מלאכי השרת.
 שהיה יודע להשביען בשם:
 הויות דאביי ודכא. היו
 יכולץ לתרצן: פיסי האומר
 זה בני. נאמן לפטור את
 אשתו מן היבום כדמפר׳
 בגמ׳: זה אחי אינו נאמן.
 שאם היו י• אחין ובא
 אחד ממדינת הים ואמר
 אחים אנחנו ואמר אחד מן
 האחים אני מכיר שאחינו
 הוא ויטול עמנו בנחלה
 אינו נאמן הואיל ושאר
 אחים אינם מכירים אותו לא
 ימעט להם כנחלה שלא יהיו
 מצמצמין לו מנחלתן. אבל
 אוחו שמכירו ומודה שאחיו
 הוא יטול עמו בחלקו חצי:
 ואם מת. בלא יורש אותו
 אח שבא: יחזרו הנכסים
 למקומן. לזה האח בלבד
 שנתן לו חלקו: נפלו לו
 קא תני האומר זה בני נאמן:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלד.
ל מתנה שאינה שאם הקדישה מוקדשת כוי. ואס שאמר דאמר לקמן  כ
 בפירקין >לף קלז:< הא לך אתרוג במתנה ע״מ שתחזירהו לי
 החזירו יצא אע״פ שלא היה יכול להקדישו לטון לאמר לי מידי לחזי
 לי קאמר כרקאמר לקמן ויש לומר להתס יכול להקלישו כל זמן
 שהוא כילו שלא יהנו אמרים ממנו
 אכל הכא לא היה יכול להקלישו כלל
 ולר״י נראה ללא תליא משנה בהקלש
 לאפילו אינו יכול להקליש הדא מתנה
 והט פי׳ כל ממנה שאינה כר
 כלומר שגרועה מאת שלא נמנה אלא
 ע״מ שיאכל אביו ולאו לוקא נקט
 שאס הקלישה אינה מקולשת שהרי
 לא היה יכול לעשומ ממנה כלום ולא
 נתנה כלל אלא ע״מ שיאכל אביו
 כראמרי׳ בנררים (דף מח.) לחל
 לישנא לסעורתו מוכחת עליו ולא נקט
 שאם הקלישה אלא משוס למעשה הט
 הוה אי לההוא לישנא למפרש [התם]״)
 משוס לדתור אסור במולר הנאה
 ובעלמא אע״פ שאינו יכול להקלישה
 הדא מתנה וכן משמע בירושלמי
 דקאמר אההיא לכל מתנה שאינה
 שאס הקדישה כו׳ ר׳ ירמיה בעי
 מעתה אין אדם נותן מתנה למבירו
 על מנש שלא יקדישנה כר וקאמר
 (« במתני׳ כל מתנה שהיא
 כמעשה בית חורון שהימה בה

 ערמה אינה מתנה:
 ליורשו

ה שהחזרתי ה יכול להוציא מ ת  אם לאו אי א
ח עלי בן ח עלי בן עוזיאל הטי  אמר הטי
ה ש ע ם מ  עוזיאל >* מעיקרא מאי סבר משו
ן ת ו ה בבית ח ש ע מ ת חורון דתנן *  דבי
ה א נ דד הימנו ה ה אביו מו ד שהי ח א  ב
ת הרי חצר י ב ח א בנו ואמר ל  והיה משי
ה ואינן לפניך נ ת מ דה נתונין לך ב  וסעו
ה ד ו ו בסע ) שיבא אבא ויאכל עמנ נ [  [אלא כדי
ן ם שלי הן הרי הן מוקדשי  אמר לו א
ת שלי  לשמים אמר לו לא נתתי לך א
ת לי ת  שתקדישם לשמים אמר לו לא נ
ה ואביך אוכלין ת א א ה ת ת שלך אלא ש  א
 ושותין ומרצין זה לזה ויהא עון תלוי
נה ה שאי נ ת ל מ כ ם א  בראשו אמרו חכמי
ו : ״תנ ה נ ת קדשת אינה מ שה מו ם הקדי א  ש
 רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן
נה ה עליהן שכי ר ש ת  שלשים מהן ראוים ש
ד ו מ ע ת ה רבינו שלשים מהן ראוים ש ש מ  יי כ
ה ביהושע בן נון עשרים בינוניים מ  להן ח
 גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן
 רבן יוחנן בן זכאי אמרו עליו על רבן יוחנן

ת ואגדות דקדוקי תורה  בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכו
 ודקדוקי סופרים וקלין וחמורין וגזרות שוות ותקופות וגמטריאות ומשלות
י חת שדים ושיחת דקלים ושיחת מלאכ  כובסים ומשלות שועלים שי
ה מרכבה ודבר קטן הויות דאביי ש ע ת ודבר גדול ודבר קטן דבר גדול מ ר ש  ה
ר ח א ל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא וכי מ חי להנ ה שנאמר 1  ורבא לקיים מ
כמה אמרו עליו על יונתן בן ה ו מ ת כ ח  דקטן שבכולם כן גדול שבכולם על א
ר מ ו א ה ה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרף: מתני׳ 2 ע ש  עוזיאל ב
ח יחזרו נכסים ל עמו בחלקו מ טו י ו  זה בני נאמן זה אחי אינו נאמן ג
: גמ׳ זה בני נאמן למאי ו עמו ם אחר יירשו אחי  למקומן נפלו לו נכסים ממקו
ת אשתו מן ד-יבום אל ליורשו י ולפטור א א אמר רב יהודה אמר שמו ת כ ל  ה

 ליורשו

 ועבר על דעת הנותן וגס ההקדש לא חל וה״נ טון שעברת על
 דברי המת המתנה אינה מתנה והחזרה אינה חזרה ט התם
 דמתנה בטילה וגס ההקדש לא נתפס. ומיהו לא דמו דהתם פריש
 ליה בהדיא ואינן לפניך אלא ע״מ שיכא אכיו דאכל בו אבל הכא

 סתמא קיהיב ליה ליונתן ולא פירש
 ע״מ שתהנה בהן אתה ולא בני הלכך
 לגמרי יהב ליה לעשות בה כרצונו
 והיינו דקאמר ליה כשם שאי אתה יכול
 להמזיר מה שמכרתי דהתס מיהא
 מודית לי דהא ע״מ ליהנומ אני בהן
 נתנם לי אי אתה יכול להמזיר מה
 שהמזרמי דכע״כ אין מתנה לתצאין
 דאם איני יכול ליתנה לכניו א״כ גם
 אני בעצמי איני יכול ליהנות בהן
 כדאמר גבי מעשה דביח חורון דטון
 דנתנה לו ליהנומ ע״מ שלא יקדיש לא
 הד מתנה כלל ה״נ אס איתא דלדעת
 כן עשה שלא יהא לי רשות לימן
 לבניו או לכל מי שארצה א״כ גם אני
 לא אוכל למכור לאחרים או להקדיש
 אלא מאי אימ לך למימר אמאי הדא
 מטרתי מטרה והקדשי הקדש משוס
 דלא פירש מידי וה״נ גבי חזרה הא
 לא פירש מידי אבל גבי מעשה דבית
 מורץ כיון דפירש פירש ושמאי לא
 הוה דייק מעיקרא אמטרה ואהקדש
 דמכר יהונתן והקדיש: הטיח עלי.
 כמו הטימ דכרים כלפי מעלה (מענית
 לף כה.). כלומר השיבני דרך בזיון
 ונצחני ומלחא דבדיחותא הוא: והוא
 סבור. שמאי כדפרישית לעיל כן
 נראה בעיני. ד״מ דאיונתן קאי שמכר
 והקדיש תתלה ולא רצה להמזיר
 לבניו ולא נהירא. ואיכא ספרים
 דכמב בהו מ מעיקרא סבר: והיה
 משיא אס בנו. והיה מפץ לזמן את
 אביו לסעודתו: ואינן לפניך.
 ובמסכת נדדם נמח.] מפרצינן אפי׳ היכא
 דקא אמר ליה הרי הן לפניך דכא
 אבא דאכל עמנו נמי מיירי ואפ״ה
 לא הדא ממנה דמ״מ מוטח דבשביל
 שיאכל אביו הוא עושה ולא נמכדן

 לתת לו ממנה גמורה וקאמרינן התם דכללא דסיפא קאתי לאתרי דקתני כל מתנה שאינה כר: ויהא טון סלוי כוי. שעל ידי שאני
 מקבל מתנה שלך והיא אינה מתנה נמצאתס מוטאין ונהנה זה משל זה וקעבריתו אלא יחל נבמלגר ל]: הט גרסינן אמרו תכמים כל מסנה שאינה
 שאם הקדישה מוקדשת אינה מתנה. כלומר כל מתנה שאין דין זה נוהג בה שמהא מוקדשת אם הקדישה אינה מתנה הואיל וגילה
 דעתו שע״מ כן נמנה לו שלא יקדישנה. ולעיל נמי גבי ההוא שכתב נכסיו ליהונתן טון שלא היה בנו נוהג כשורה ע״מ שלא ישזיר
 לבניו נתן לו דונתן סבר טון דסממא יהב הדא מתנה לעשות בה ככל אשר יתפוץ: ראוים שתשרה. אלא שעון הדור גורס ואין
 הדור ראוי לכך: שתעמוד להם חמה כיהושע. ולמשה נמי עמדה ממה דנפקא לן כמסכת ע״ז(לף כה.) אחל נלבריס ב] אחל ניהושע u אלא משוס דאין
 חשובין כל כך כמשה תלאן ביהושע: גמרא. סברמ המשניומ כעין שאנו מפרשין עליהן לא שנו כו׳ חסורי מחסרא כר: הלכות.
 הלכה למשה מסיני: הגדוה. מדרשי פסוק כגון תנחומא וב״ר דקרא רבה: דקדוקי הורה. ר״ו דוזה לכס הטמא (ויקרא יא) דמרבינן
 מיניה0 דם השרץ: דקדוקי סופרים. כגון גזירות שגזרו חכמים שלא יבא לידי איסור תורה: וקלים וחמורים. שאדם דן מעצמו: גזירוה שווה.
 כגון יליף קיחה קיחה משדה עפרון(קלושין לף ב.): הקופות. מולד הלבנה: וגימטריאוש. כגון אנט [שמות כז אנא נפשי כתבית יהבית ירט [במלבר כב]
 יראה ראתה נטתה (שבת לף קה.): ומשלות כובסין. צורך יש בה ללמוד דכרי תורה כדכתיב (קהלת י3< תקן משלים הרבה וכחיב להבין
 משל ומליצה (משלי א): שיחס שדים. להשביעם ונפקא מינה לעשומ קמיע לרפואה: ושיחה דקלים. שבני אדם רגילים לדבר על הדקלים
 כדכתיב בשלמה דדבר על העצים (מלכים א ל): ושיחה מלאכי השרה. להשביעם: מעשה מרכבה. שביחזקאל נא]: הויוה דאביי ורבא.
 שהקשו משניות וברייתוח טובא ותירצום: להנחיל אוהבי יש. עולמות י) וכל כך למה ט אוצרותיהם מלאים כל טוב דברי תורה וחכמה:
׳ האומר זה גני נאמן. בגמרא מפרש למאי י נ ת  גדול שבכולם על אחת כמה וכמה. להבין דבר מתוך דבר יותר רותר: מ
 הלכתא: זה אחי אינו נאמן. להודשו עס אחיו שהד אינן מטרין אומו כדמפרש בגמרא נקלה.]: ויטול עמו בחלקו. כגון אס שנים הן
 לכד הספק דש להן לתלוק ג׳ שדות זה נוטל שדה ומחצה וזה נוטל שדה ומחצה ונותן זה המעיד על אחיו הספק שהוא אחיו התצי
 שדה דהט קאמר ליה ודאי אחי אתה ויש לך ליטול שדה אחת מן השלש וחצי השדה שיש לי מתלקך אמן לך וחצי האתר ביד
 אחי הוא הבא לך ראיה וטול: מת. הספק: יתזרו הנכסים. שנתן לו ממלקו: למקומן. כלומר למי שנתנם לו אבל שאר אחין אין
 יורשים עמו דאמר להו האי הרי התזקתם בנחלה הראויה לו לספק מאכינו אותה טלו לכס שהד לא מחל לכס חלקו ואכתי עד
 השתא בתורת גזל ישנה בידכם ועתה תירשו אותו מלק מן הדין וגס אני אירש חלקי שנתמי לו כמו כן דנמצינו כולנו שדן בנתלתו:
׳ מ  נפלה לו ירושה. לספק בחייו ממקום אחר או קנה נכסים ועכשיו מת יירשו אחיו של מעיד עמו דהא קא מודי להו שאחיהם הוא: ג

 ליורשו
 נכסים ממקום אחר. לאותו אח שבא ומת: יירשו אחיו עמו עם זה שהודה בו שהוא אחיהן הואיל והוא מודה שאחיהן היה: למאי הלכתא.

 מםורת הש״ם

 א) נדרים מח״ ג) רש״ל,

) [עי׳ סנהדרין  0 סוכה כח., י
 יא. שרש״ל מוחק זה},
 ס) פירוש והיא היא. רש׳׳ל,
 י) [מעילה ת.], ז) [עולמוח

 כמנין ש״י. רש״ל], ח) [לף
 מיו:],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ נן עחיאל(מעיקרא

 מאי סנר) חא״מ ונ״נ ס״א
 וכן פי׳ רשנ״ם והוא פכר:
 (ב) תום׳ ל״ה כל וכוי וקאמר

 כיני מתניתין:

 מוסף רש״י
. י בראשו  ויהא עון תלו
 שיהא אניו המולר הנאה
 אוכל על ילי !נדרים סח.).
ם א ה שאינה ש נ ת ל מ  כ
ת. שאינה קדש  הקדישה מו
 כל כך נרשוח המקבל, שאס
 הקלישה אינה מוקרשמ, אינה
ן . מו ה  מתנה 1שם<. ומשנ
 משנה ינרייתא של ששה
 סלרים !סוכה כחי,. גמרא.
 זו היא סנרא שהיו התנאים
י ר מ  אחרונים מלקלקיס נ
 הראשונים השחומים לפרשם
 וליחן נהם טעם, כמי שעשו
 האמוראים אחר החנאיס,
 שפירשו לנרי החנאיס
 שלפניהן יקנעי נהן גמרא,
 ואותו ריוק שנימי התנאים
. ת ו  נקרא הש״ס !שם). הלכ
 הלכה למשה מסיני, כגון גול
 ולנוד ודופן עקומה חציצין
 מחיצין עשר נטיעוח ערנה
קי  וניסוך המיס שס<. דקדו
רה. רינדי אוחיוח שנאין  תו
 לדרוש נהן רינרם ומעיטיס,
 כגון האזרח להוציא הנשים,
 שדקדקה החורה נלשונה
 לכתונ אות יתירה צלמל !שם).
קי סופרים. שהוסיפו דקדו  ו
 ללקלק אסר מעשה הנריות
 ולהתמיד ולעשות סיג ואזניס
 לתורה וגזרו גזרות להרחיק
 את האדם מן הענירה,
 ולכוותה ננכורות (ל:) גר
 הנא לקנל חורה עליו מוך
 מלנר אחל אין מקנלין אותו,
 ר׳ יוסי אומר אפילו לקלוק
 אחל מלקליקי סופרים !שס<.
. לנריס ן רי ן וחמו  וקלי
 הלמרין נק״י, שטסנו ללון
 מעצמן לכל אלס ולא פירשו
 כלוס נסיני !שם:. וגזרות
ת. לנריס הלמלין נג״ש ו  שו
ת. חשנו[ פו תקו  ישם!. ו
 הילוך חמה ולבנה :שם;.
ת. לנריס הלמלין או גמטרי  ו
 בלשון גימטריא, כגון ששך
 (ירמיה כה) ננל כא״מ
 נ״ש, נשליס, לנ קמי (שם
 נא) נא״מ נ״ש, סהלה
 מנין נא״ט נ״ת, וכן לפי
 מנין האיתיות, כגון סחס
 נדרית שלשים יום, מקלוש
 יהיה, יהי״ה ננימטריא
 שלשים הוו ןםוכה כה.;.
ת ו ל ש מ ם ו בסי ת כו ו ל ש מ  ו
ם. שיסלו קלמוניס עלי  שו
 לתת אמתלא לחוכחתס ותולין
 אותן נכונסים ונשועליס כגון
 (סנהלרין לט.) מאזני צלק
 אנות אכלו נוסר 01וכה
ת ח י ש ת שדים ו ח י  כח <. ש
י כ א ל ת מ ח י ש ם ו י ל ק  ד
 השרת. לא ילענא מאי היא
רבא. י ו ות דאבי י  !שם׳. הו
 כל אינעיא לה ו לאניי ורנא
 הוה מספקא להו וככול! נתן
 את לני ונתן נה! טעס ונימי
ל  אמיראים נשתכתי >שם׳. כ
ו נשרף. ח עלי ר ו פ  עוף ש
 שהיו מלאכי השרת מתקנצין
 סניניו לשמוע לנרי מורה

 מפיו!שם•!.



 מסורת הש״ם

 א) קלושין סל., ג) נמוגות נ.
. [עירוגין עה:ן, נ  שנת נ
 ג) [לקמן קלה. ע״ש],

 י) [סנהלרין מג.], ה) [גיטין
 סל.), י) סגהלרין י״ ו) ס״א

 לאווקה,

 גליון הש״ס
 דשב״פ דייה הכא כדי
 כלא עדים. תמוה לי
 הא נגרשתי לילעינן נולאי
 להימה מוחזקת נא״א ואפייה
 נאמן נמיגו לנילו לגרשה.
 וקצת יש לחלק לנגרשתי ננל
 רגע ורגע נילי לסלק החוקה
 לא״א ע״י גירושין אנל יש
 לי נניס להוא ענין אחר
 שאין נילו אף לנילו לסלק
 החזקה ע״י גירושין מ״מ
 נמה שמסלק ע״י יש לי נניס
 אינו נאמן. וליחק למ״מ
 אין יצפינן ממחני׳ רגרשתי
 נאמן הא שני ישני ולממני׳
 רק נלא אתחוקא לאיסירא

 נעליס וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) גפ׳ הני אתמר אמר
 שמואל נצ״ל ותינות אמר רנ
 יהולה נמתק: (ג) -שניים
 ל״ה ימשני התס ונו׳ לאו
 נל נמיניה לאהני לנוריה
. נ״נ פי׳ לנוריה ה ק ו ז ח א  ל
 להאין שאמר יש לי נניס:
 (ג) תופי ל״ה ליורשו ונר

 גוסס לא היה נאמן:

 מוסף רש״י
 יש לי בנים. ואין אשתו
 זקוקה לינס !:קדושיו סד.!.
. זקוקה לינס, ם י ח  יש לי א
 והיא היתה על הנה נתזקת
ה  שאינה זקוקה ;שם!. מרי
. לשון תמיה הוא ם ה ר ב א  ד
ד רנו נ  ושבת כב.< תמה על ל
 ואמר מריה לאנרהס מה זה
 היה לשמואל לומר נן, ועול
 שחלה רנ יוסף ושנח תלמולו
ו הראשונים ד נ  ותיהה על ל
ח רב פ נ  (נתונות ב.;. מ
ת בידיה. נלומר רוח ש  ש
 הוא וה שאמרת (סנהדריו
ר גדשתי מ א ל ש ע  מג.). ב
. למה  את אשתי נאמן
 לי לשקר הרי נילי לנרשה
לא ו ו ג ר  >גיטי! סד.:. להו
. צפי שקרונ הוא ה ג ר ו ה  ל
 אצלה, ואע״ג למהימנינן ליה
ה ד נ  נהאי סהלותא לגני ח
 לא מהימנינן ליה לגני אשתי,
 והיינו פלגינן לינורא, להא
 מל ריבירא הוא ולגני האי
 מהימן ולא מהימן לגני האי

. (  יסנחדי־ין י

 רבינו גרםום (המשך)
 אלמא פלגינן דבורא לגבי
 נואף נאמן ולגבי אשתו אינו
 נאמן: ומשני נואף ואשתו
 תרי גופי נינתו. ומשום
 הכי פלגינן דבורא אבל
 בחד מלתא כי האי מלתא
 דלעיל דזינתה מינתה לא
 פלגינן ואינו נאמן להבא
 הואיל ואינו נאמן למפרע

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 ליורשו פשינוא. רמגו דאי כעי יהיב ליה כמתנה כי אמר נמי
 כני הוא דירשני נאמן. ואי משוס נכסים הנאים לאחר מיכן אתא
 לאשמועינן דאע״ג דאין יכול להקנומן נאמן הא לאו מלמא היא
c ז כ  דודאי אינו נאמן דהא ליכא למימר מגו ואע״ג דדרשינן לעיל(לף ק
] כצריך היכרא ואוקמינן א  יכיר נלבריס כ
 דהאב נאמן אפילו לנכסים הכאיס
 לאמר מיכן אי נמי שנפלו לו כשהוא
 גוסס ה״מ גכי חלק בכורה דידעינן
 שהוא בנו אך אינו ידוע אס בכור
 הוא אס לאו ואמא קרא למימר דכיון
 דידעינן דבנו הוא נאמן לומר בכורי
 הוא אבל היכא דלא ידעינן אי בנו
 הוא או לאו לא מהימנינן ליה אלא
 לנכסים שיש לו עכשיו משוס דאיכא
 למימר מגו: לפנוור אשתו מן היבום
 אצנוריכא ליה. לממנימין למימני
 האומר זה בני נאמן דסד״א לא
 מנשא לשוק בלא חליצה כדלקמן: הא
 נמי תנינא. בקדושין פרק האומר:
 בשעת מיתתו. אורחא דמלתא נקע:
 יש לי בנים. ואין אשתו זקוקה ליבם
 נאמן ותנשא לשוק. ולקמיה מוקי לה
 בדלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני:
 יש לי אחין. וזקוקה ליבם: אינו
 נאמן. לאסרה וטעמא מפרשי׳ לקמיה:
 ומשני החם דלא מוחזק לן. האי גברא
 בשעת מיתה לא באחי ולא בבני
 וקיימא הך אתתא בחזקת שאינה
 זקוקה ליבם דספק ספיקא הוא שמא
 יש לו בניס ואת״ל אין לו שמא גם
 אחין אין לו ומותרת לשוק דהכי
 מוקמי׳ לה התם בקדושין נהל.] משוס
 דבעי לאוקמה אפי׳ כר׳ נתן דאמר
 נאמן לאסרה שאס אמר יש לי אתין
 נאמן וההיא דר׳ נתן מוקמינן לה
 התם במוחזק לן דאית ליה אחי ולא
 מוחזק לן בבני אבל מתני׳ דהתם
 דקחני יש לי בניס נאמן יש לי אחים אינו נאמן בדלא מוחזק לן לא
 באחי ולא בבני כדפרישימ הלכך אמר יש לי בניס אחזקה קמייתא
 הוא דמוקי לה הלכך נאמן ונ״מ דאפי׳ אי אחי אח לאחר מכאן ואמר
 אחוהי דמיחנא הוינא («) לא כל כמיניה דאהני דבוריה ׳)[לאחזוקי]
 לחזקה אמר יש לי אחין ואין לי בניס לאו כל כמיניה דמפיק לה
 מחזקה: הכא. אתי לאשמועינן דאע״ג דמוחזק לן בגויה דאית ליה

 קלד:
רשו ו  לי

ו מן היבום ת אשת  ליורשו פשיטא לפטור א
ר מ א מי ש י א נמי תנינא א  אצטריכא ליה ה
ש לי י תתו יש לי בנים נאמן א ת מי ע ש  ב
ם דלא מוחזק לן באח ת  אחים אינו נאמן ה
ף על גב דמוחזק ליה באח אמר א  הבא ב
אל  רב יוםף אמר רב יהודה אמר שמו
ה אמרו זה בני נאמן הואיל ובעל  מפני מ
ר יוסף ״ א ( ת אשתי נאמן נ  שאמר גדשתי א
 מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא אלא
 אי אתמר הכי איתמר יא) א׳׳ר יהודה אמר
ה אמרו זה בני נאמן הואיל אל מפני מ  שמו
א דאמרת ת ש  ובידו לגרשה אמר רב יוםף ה
ת אשתי ר גרשתי א מ א  אמרינן הואיל בעל ש
א רב ת י א כ  נאמן הואיל ובידו לגרשה ״
 יצחק בר יוםף אמר רבי יוחנן בעל שאמר
ח רב פ נ מ ו נאמן ״ נ אי י ג ת אשת  גרשתי א
ת בידיה אזל ליה הואיל דרב יוםף ש  ש
ר חייא בר אבין אמר רבי יוחנן ״ א ( הא ה  איני ו
ת אשתי נאמן לא  בעל שאמר גרשתי א
 קשיא כאן למפרע כאן להבא איבעיא להו
ו להימוניה להבא מי פלגינן  אמר למפרע מה
 דבורא או לא פלגינן דבורא רב מארי ורב
 זביד חד אמר פלגינן וחד אמר לא פלגינן
 מאי שנא מדרבא יידאמר רבא י איש
 פלוני בא על אשתי הוא ואחר
 להורגו ולא להורגה
ד גופא לא פלגינן ח  ב

א  ההו

 פשיטא. דאנכסיס שנפלו לו כשהוא גוסס לא
 («) יהא נאמן אע״ג דלענין בכורה נאמן היינו משוס
 שראוי ליורשו שהרי בידוע שהוא בנו אבל הכא דלא ידעינן אס
ל ובידו לגרשה. י א ו  הוא ראוי ליורשו או לא אינו נאמן: ה

 אע״ג דהאי מגו לא חשיבא שאס
 היה מגרשה היה פוסלה מן הכהונה
 והשחא שאומר זה כני לא פסיל לה
 מ״מ חשיב מגו לפטרה מיבם:
ל ליה הואיל דרג יוסף. ולא ז  א
 אמרינן הואיל ובידו לגרשה
 דס״ד השתא דאין נאמן לומר גרשמי
 אשתי עתה דאפי׳ להבא אין נאמן
 לומר גרשתי אשתי וא״ת א״כ מ״ט
 דמתני׳ דזה בני נאמן ד״ל דדוקא
 לענין שאמר גרשמי לא אמר מגו
 הואיל ובידו לגרשה משום דאס איתא
 דגרשה אית לה קלא ולכך אינו נאמן
 אבל זה בני נאמן במגו דהואיל ובידו
 לגרשה דיכול להיומ שיש לו בן ואין

 ידוע לעולם:
ע אין נאמן. תימה ר פ מ  ל
 דמאי קמ״ל פשיטא
 דאין נאמן לומר למפרע גרשמי אשתי
 שאם היה נאמן מה הועילו חכמים
 בתקנה שתקנו זמן כגיטין שלא
 יחפה על בת אחותו אס תזנה
 חחתיו (גיטין לף ח.) דלעולם יחפה
 שיאמר גרשתיה קודם הזנות ויהיה
 נאמן בשלמא למ״ד בסמוך דלא
 פלגינן דבורא אמי שפיר דאצטריך
 לאשמועינן דאפי׳ מכאן ולהבא אין
 נאמן כשאומר גרשתי מקודם אבל
 למ״ד פלגינן דבורא ונאמן מכאן ולהבא
 אלא למפרע דוקא אין נאמן קשה

 דמלתא דפשיטא היא:
י כא על אשתי. מילמיה נ ו ל  פ
 דרבא היא בפ״ק דסנהדרין

 (לף י. ושם) וקאמר התם מהו דתימא אדם קרוב אצל עצמו אמרינן
 אבל אצל אשתו לא אמר קמ״ל וקשה לה״ר חיים דפשיטא הוא דאדס
C דש לומר דאף D קרוכ אצל אשתו כדתנן בזה בורר (שס לף 
 על גכ לפסול לעדות הוא להעיד על אשתו כשאומר פלוני בא
 על אשתי הוה אמינא מתוך שנאמן על פלוני נאמן נמי עליה:

 חזיא

 מצטרפין להורגו
 בתרי נופי פלגינן

 אחי חזקה בעלמא *׳בלא עדים אפ״ה אי אמר זה בני נאמן לפטרה מיבוס וכדמפרש טעמא לקמן מגו דאי בעי פטר לה בגט והלכך מה
 לו לשקר דסד״א לא אתי מה לי לשקר ומרע ליה לחזקה קמ״ל נאמן. והאי דקחני זה בני נאמן ה״ה דאי אמר יש לי בנים נאמן להחירה
 אלא משוס סיפא אצטריך ליה למיתני זה אחי אינו נאמן לאשמועינן דלחח לו מחלקו הוא נאמן ולא לירש עם שאר אחין תנא נמי רישא
 זה בני ומיהו סיפא דקתני זה אמי אינו נאמן לא בהיתר ולא באיסור של שוק מיירי דהא ודאי אפי׳ שתק אסורה כיון דמוחזק לן באחי ולא
 בבני אלא לענין לירש עם אחיו קאמר דאינו נאמן א״נ איכא למימר דהכי קאמר האומר זה בני נאמן ואע״ג דמוחזק לן באחי זה אמי
 אינו נאמן לאסרה אס היא בחזקמ מוחרמ כגון דלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני: הואיל ובעל שאמר גרשתי את אשפי נאמן. והלכך מגו
 דאי בעי אמר גרשתי ומפטר מהיכוס כי אמר נמי יש לי בניס נאמן. וטעמא דבעל שאמר גרשתי את אשמי נאמן היינו משוס דאי בעי מגרש
) ושמועות ששמע מרב . א  לה השמא בפנינו: אייר יוסןו מריה דאברהם כוי. רב יוסף חלה ושכמ תלמודו כדאמרי׳ במסכת נדרים (לף מ
 יהודה רבו קודם חליו ועכשיו מתקשה בהן היה נותן אל לבו ותמה אם שמע כן והיה מתרצן מדעתו וה״ק רבש״ע אפשר ששמעתי מרב
 יהודה שינוי גדול כזה דתלי תניא המשנה דקתני זה בני נאמן תולה טעמא בדלא תניא בדבר שאינו במשנה ובברייחא הך דבעל שאמר גרשחי
 אמ אשמי דמימרא בעלמא היא וגס היא צריכה טעם אחר ותולה את העיקר בטפל לו: אלא אי. אמר לי רב יהודה הכי אמרה: אמר
 שמואל הואיל ובידו לגרשה. דמגו דאי בעי מגרש לה ופטר לה בגיטא מינוס כי אמר נמי זה בני נאמן. ה״ג אלא אי אממר הכי אחמר אמר
 שמואל הואיל וכוי: בעל שאמר גרשחי את אשתי נאמן. לפטרה מיבוס: אינו נאמן. דאס איתא דגרשה קלא אית לה למלתא הלכך לא
 אמרי׳ מה לי לשקר דכמה לי לשקר במקום עדים דמי ומיהו כי אמר זה בני נאמן דהתס ודאי איכא למימר הואיל ובידו לגרשה: מנפח
 בידיה. דרך שחוק כאדם שמנפח קש מתחמ ידיו ומשליכו לאכוד כלומר כזה הרוח שהלך כך אבד טעמו של רב יוסף: הואיל דרכ יושן*.
 דאמר בעל שאמר גרשתיה. ומיהו הואיל דשמואל איתיה דהא ודאי מצי מגרש לה: למפרע. אס עמד לפנינו נאחד באייר ואמר גרשתי אמ
 אשתי מאחד בניסן אינו נאמן להחזיקה כמו מגורשת למפרע שאס יבואו עדים אחרי כן שיאמרו אנו ראינו שזינמה בט״ו בניסן תדון במנק
 כדין אשת איש דאין הבעל נאמן לעשותה מגורשח למפרע שהרי אין כאן מגו שהרי אינו יכול עכשיו באחד באייר לעשות לה גט שתתגרש בו
 למפרע מקודם זנות: כאן להבא. אס אמר גרשתי את אשתי סתם א״נ עכשיו גרשתי דאינו מעיד עליה למפרע ולא נפקא מינה אלא
 לפטרה מכאן ולהבא בין לזנומ בין ליפטר מיבוס וגס להנשא לכל מי שתרצה בחיי בעלה דמה לו לשקר הא אי בעי מגרש לה כפנינו ואכמי לא
 אזל לה הואיל דרב יוסף לגמרי דלהבא מיהא אמרינן הואיל: איבעיא להו אמר למפרע מהו להימוניה להבא. כלומר הא פשיטא לן
 דהיכא דאמר למפרע לא מהימן לגני זנומ דמפרע דהא ליכא מגו ואם אמר עכשיו גרשתי דלא נפקא מינה אלא להבא ודאי מהימנינן
 ליה דהא אי נעי מצי מגרש לה ומה לו לשקר אנל הא קמכעיא לן היכא דקאמר למפרע כלומר זה ל׳ יום שגרשתי את אשמי מהו
 להימוניה לפטרה מזגומ דלהנא דגני להכא איכא למימר מגו דמה לו לשקר לפטרה להנא נטענמ גרושין דלמפרע הא אי נעי מצי
 מגרש לה השמא: מי פלגינן דבורא. דבמאי דאמר גרשמי מהימנינן ליה ותפטר אשתו מכאן ולהבא ונמאי דאמר זה ל׳ יום דהיינו
 למפרע לא מהימנינן ליה דליכא מגו: או לא פלגינן דכורא. אלא כיון דלא מהימנינן ליה בגירושי מפרע משוס דאין בידו לעשומ
 וליכא מגו נמצא שלא גירש אשמו למפרע והשמא נמי לא גירש דאיהו לא טעין אלא גירושי מפרע אנן טענינן ליה בממיה. והלכך כל
 היכא דאמר בעל גרשמי אממול לא מהימנינן ליה כלל דמגו דלא מהימן לגבי מפרע לא מהימן להבא דלא פלגינן דבורא ולא משכמת
 לה דמהימן אלא היכא דאמר סממא גרשתי את אשתי א״נ עכשיו גרשתי את אשתי דמהימנינן אכוליה דבוריה דכיון דלא נפקא לן
 אמעשה דלשעבר כלל אלא אהנהו דלהכא מה לו לשקר הרי יכול לגרשה. כן נראה בעיני: דאמר רבא. בעל שאמר בפגי ב״ד:
 פלוני בא על אשתי הוא ואתר מלטרפין להורגו. לבועל ולא להורגה דאצל אשתו פסול הוא לעדומ אלמא פלגינן האי עדות דלכועל מהימן
 לאשה לא מהימן: בחרי גופי. בועל ואשה פלגינן דלגבי בועל אנו מאמינין כל העדוח: בחד גופא. למפרע ולהבא באשה אחת:

 ההוא

 עין משפט
 נר מצוה

ז א ב מיי׳ פ״ג מהלי כ  ק

 ינוס הלכה נ ועי׳
 נמ״מ ינלח״מ סמג עשין נא
 טיש״ע אה״ע סי׳ קנו סעיף

 ו:
ח ג מיי׳ פי״נ מהלי ב  ק

 גירושין הלכה ה סמג
 עשי! נ טיש׳יע אה״ע סי׳

 קנכ סעיף א:
ט ד מיי׳ פי״נ מהלי כ  ק

 עלוח הל׳ נ ועיי
 נהשגוח ונכ״מ סמג לאדן
ל טוש״ע חו׳׳מ סי׳ לל  ד

 סעיף כו:

 ־^•*^*^־
 רבינו גרשום

 יש לי בנים. במדינת
 הים: נאמן ומותרת אשתו
 להנשא: יש לי אחים אינו
 נאמן. לאוסרה לעלמא:
 התם. משום הכי איכא
 למימר דנאמן דלא מוחזק
 לן בגויה דאית ליה אח:
 הכא. במתני׳ אע״ג דאתחזק
 באחי ואיכא למימר משום
 הכי אמר זה בני דלא
 בעי דנפלה איתתיה קמייהו
 ליבום אפיי הכינאמן: מריה
 דאברהם. מתמיה: תלי תניא
 בדלא תניא. דהא דקא תני
 במתני׳ האומר זה בני נאמן
 ושנויה היא תלי במימרא
 דהא דקאמר בעל שאמר
 גרשתי כוי. כלומר דלא
 תיהוי זקוקה ליבום מימרא
 בעלמא היא ולא משנה.
 והיכי תלי מימרא במשנה
 משום דרב יוסף חולה היה
 ושכת תלמודו באונס היה
 מתמיה כעצמו היאך תלה
 רב יהודה רבו תניא בדלא
 תניא. אלא ודאי לעולם לא
 אמד לי כי הא מלתא דלא
 תלה משנה במימר׳. אלא
 הכי אתמר אמר רב יוסף
 אמר רב יהודה אמר שמואל
 כר הואיל ובידו לגרשה.
 בפנינו ראינה זקוקה ליבם
 להכי אמר מתני׳ זה בני
 נאמן דאמרינן הואיל ובידו
 לגרשה ולפוטרה מה לו
 לשקר היכא דאמר זה
 בני וטעם של משנתנו
 משום הואיל הוא ולאו
 משום מימרא כשאמר
 כעל גירשתי דלא ידעי
 דקושטא קאמר. אי לאו
 משום דאמרי׳ הואיל ובידו
 לגרשה לפנינו: והואיל
 וטעם משנתנו דבאומר זה
 בני [נאמן] משום האי
 טעמא הואיל ובידו לגרשה.
 בעל נמי שאמר גרשתי
 דנאמן מטעם דמשנתנו
 הואיל ובידו לגרשה: מנפח
 רב ששת. מפיח בידיה:
 אזל ליה הואיל דרב יוסף.
 דאמר הואיל ובידו לגרשה
 אינה עיקר השתא דרב
 יצחק ב׳׳ר שמואל קתני
 דאינו נאמן: לא קשיא כאן
 למפרע כאן להבא. הכי
 פירושא אס זינתה אשתו
 ובתר הכי קאמר גירשתיה
 קודם שזינתה כדי לפוטרה
 ממיתה אין נאמן דאיכא
 למימר מחפה הוא עליה.
 אכל אם קודם שזינתה
 אמר גדשתי את אשתי
 נאמן. אבל הא מיבעיא לן
 זינתה למפרע ואחר כך
 אמר גירשתי והזרה וזינתה
 אחר כך מהו להימוניה
 להבא. לזנות קמא אינו
 נאמן דאיכא למימר כדי
 לתפות עליה קאמר אבל
 מי מהימנינן ליה דאמרינן
 דבזנות שני כבר היתה
 פנויה הואיל ואמר קודם
 לכן גירשתי. או אבל
 בונות ראשון דשוב אמר
 גירשתי אינו נאמן. או
 לא פלגינן דבורא הואיל
 ואין נאמן מזנות ראשון
 דלחפות קאמר כך אינו
 נאמן לפוטרה משני: הוא.
 הבעל עצמו: ואחר. עד
 עמו: מצטרפין להורגו.
 לאותו נואף דהבעל רחוק
 הוא לגבי נואף ונאמן
 להעיד עליו עם עד שני:
 ואין מצטרפין להורגה.
 לאשתו דקרוב לאשתו

 א) נראה לצ״ל ודוקא על ונוח
 ראשון לשונ אמר יכו׳



 עין משפט
 נר מצוה

ל א מיי׳ פי״נ מהלכות  ק
 גירושין הל׳ ה סמג
 משין נ טיש׳׳ע אה״ע סי׳

 קגב סעיף א:
א ב ג מיי׳ פ׳׳ג מהל׳ ל  ק
 ינוס הלכה ג סמג
 עשין נא טוש״ע אה״ע סי׳

 קנז סעיף ח:
ב ד מיי׳ פ״7 מהל׳ ל  ק
 נחלות הל׳ ח ועי׳
 גמ״מ סמג עשין צי טור

 שו׳׳ע חו׳׳מ סי׳ רפ ס״ד:
ג ה מיי׳ שס טוש״ע שס ל  ק

 סעיף נ:
ד ו מיי׳ פ״א מהל׳ ל  ק
 טיען הלי ח יעיין
 נמ״מ סמג עשי[ צה טור

 ש״ע חו״מ סי׳ עה ס״ט:

 רבינו נרשום
 ואמרי ליה איתתא למאן.
 כלומר דלא הוה ידעי אי
 הוה [לו] כן כדי שלא תהיה
 אשתו זקוקה ליבום אי
 לאו: אמר להו חויא לכהנא
 רבא. לאו משום דוקא
 קאמר לכהנא רבא משום
 דאיהו דאסור באלמנה אלא
 לכל כהנא הדיוטות דאינה
 זקוקה ליבום דאית ליה
 בני: הוש לה. להתירה
ך אשנויי. ו מ ס  דנאמן ת
 ואיכא דאמרי חוש לה
 דאינו נאמן: לאו היינו
 דר׳ חנינא דאמר. במסכת
 כתובות האשה שאמרה
 נשכתי וטהורה אני נאמנת
 שהפה שאסר הוא הפה
 שהתיר שאין עדות אחרת
 אלא היא. ואמרי׳ והלא
 שמא יש לך עדים במדינת
 הים שנשבית ולא תהא
 נאמנת שאומרת טהורה
 אני. אמר להו ר׳ חנינא
 עדים בצד אסתן. עדיה בצד
 דרום לסוף העולם דליתנהו
 קמן ואנן אסרין לה. הכא
 נמי הואיל דליתנהו הני
 עדים לקמן דאסהדי דאית
 ליה אחי והוא אומר אין לו
 אחי; וגם מוחזק לן דלית
 אחי נאמן: נקל באשת איש.
 לפוטרה בלא חליצה ויבום:
 חוש לה. להיתר ואיכא
 דאמרי חוש לה לאיסור:
 ותו לא. הא בכל הנכסים
 ראוי ליטול כאחר מהן:
 יירשו אחיו עמו. הואיל
 דקאמרי דלא הוי אהיהון
 ואמאי יירשו: לא צריכא
 דקאמרי אין אנו יודעין
 אם אחינו הוא אס לאו.
 ומשום הכי ירתי בנכסים
 שנפלו לו לאחר מיכן ומצו
 למימר להאי אנת מיהא
 מודה דאחינו הוא משום
 הכי נידות כותך. והאי דלא
 יהיבנא ליה מחלקן משום
 דאנן לא ידעין דאחינו היה:
 ואת אומרת. ריטול עמו
 בחלקו דהאי דמודי לו ולא
 בחלקן דהאי דאמרי אין
 אנו יודעין. הכי נמי בעלמא
 כשאמר אחד לחבירו מנה
 לי בידך והלה אומד איני
 יודע פטור אפי׳ משבועה:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלה.
א לכהנא רבה. יש מושקים רבה משוס דלכל הפחות אלמנה ר  ח
 היא ולא מזיא לכהן גדול ואומר ר״י רשפיר גרס רבה
 דהא אף לכהן הדיוט אסירא דהא מטעם שאמר גרשמיה היה
 מפיר ולא שהיה אומר שהיו לו בניס דא״כ היה נאמן כדמנן
 במתניתין דזה בני נאמן ומאי
 הוי מיימי עלה מילמא דר׳ יוחנן אלא
 הכי פירושו דחזיא לכהנא רבה כלומר
 אינה זקוקה ליבוס שגרשמיה דמומרמ
 לכל העולם ואפי׳ לכהן גדול מטעם
 זיקח יכמין וה״ר מנחם גרס חזיא
 לכהונה כלומר אינה זקוקה ליבם
 וחחרח לכהונמ בי נשא לאכול בתרומה:
א אמרי דאיבא םהדי במדינת  ה״ג ה
 הים דידעי דאית ליה אחי. וה״פ הא
 יצא קול הכא שאומרים דאיכא עדים
 במדינמ הים ול״ג והא איכא סהדי
 במדינח הים דאי ודאי דאיכא עדים
 במדינמ הים א״כ מאי קאמר השתא
 מיהא הא ליתנהו ואי בעי למימר
 שיש לנו לחוש שמא יש עדים הא
 ודאי ליכא למיחש דהא תנן יש לי
 בניס נאמן וה״ה אין לי אחים נאמן
 דמגו דאי בעי פטר לה בגיטא וכן
 בפרק שני דכחובוח (לף כג. ושם) על
 בנמיה דמר שמואל דאישתביין ופריך
 הא אמרי איכא עדים במדינמ הים
 אבל אי ליכא קול אין לנו לחוש
 מאלינו שמא יש עדים דהא תנן התם

 נשבימי וטהורה אני נאמנת:
י אמר לעולם חייב. (י) וקשה י ב  א
 דרב יהודה אדרב יהודה
 דבריש שור שנגח אמ הפרה (ב״ק לף
 מו. ושם) אמר רב יהודה אמר שמואל
 זו דכרי סומכוס אבל חכמים אומרים
 זה כלל גדול בדין המע״ה ומפרש
 התם דזה כלל גדול אפי׳ ניזק אומר
 ברי ומזיק אומר שמא אלמא לרב
 יהודה ברי ושמא לאו ברי עדיף ד״ל
 דוקא גבי מלוה אימ ליה לרב יהודה דברי עדיף דהוי ברי חשוב
 דאס לא הלוהו לא היה מעיז פניו לומר מנה לי בידך שהרי הלוה
 יודע שלא הלוה ממנו כלום ושמא של לוה גרוע שהיה לו לידע
 אס הלוה או לא הלוה ולכך חייב אבל גבי שור שנגח את הפרה
 דלא חשיב ברי של ניזק משוס דיודע שהמזיק אינו יודע מתי ילדה
 קודם נגיחה או לאחר נגיחה לכך טוען ברי שיודע שלא יכחיש נו
 המזיק ושמא של מזיק אינו גרוע כי אין לו לידע כי לא היה שם
 אבל קשה הא דאמר בפ״ק דכתובומ (לף יב: ושם) אמר ליה אביי
 לרב יוסף הא דרב יהודה אמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע
 שייב דשמואל היא דפסיק התם כרבן גמליאל דנאמנמ כשאמרה
 משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והשתא הא אפילו רב יהודה
 מודה לשם דאינה נאמנת לסי שהבעל אינו יודע מתי נאנסה לא
 חשיב ברי שלה כי ההיא דניזק ומזיק ׳)(ומיהו י״ל(יי) דהוה מצי למימר
 וליטעמיך) וכן בריש הבית והעלייה (ג״מ דף קטז: ושם) גבי אס
 היה מכיר מקצת אבניו נוטלן ומוקי לה דקאמר איני יודע וקאמר
 לימא תיהוי מיובחא דר״נ ור׳ יוחנן דאמרי מנה לי בידך והלה
 אומר איני יודע פטור והשתא הא לרב יהודה נמי הד תיובתא
 דמודה התם דפטור דהוי ברי גרוע משום דאידך אינו יודע אס
 היו שלו לפי שהרבה אבנים דומות זו לזו ד״ל דאביי דהכא לא
 משד חילוק בין ברי חשוב דמלוה לברי גרוע דהא קאמר הכא
 לעולם חייב ושאני הכא דכי מנה לאחר בידך דמי משמע דאם הוא
 עצמו היה אומר אחיך אני והוא אומר איני יודע יטול בחלקו
 אע״ג דהוי ברי גרוע דהס אינן יודעים אס יש להם אח במדינת
 היס או לאו והשתא אתי שסיר דההיא דכתובות אביי אמר לה
 וההיא דהבימ והעלייה (שם) נמי דקאמר לימא תהוי תיובתא דר״נ
 משוס דלאביי לא הוי תיובתא דרב יהודה וזה כלל גדול בדין
 דריש פרק הפרה לא מוקי אביי לאיתויי אפילו ניזק אומר ברי
 ומזיק אומר שמא אלא מוקי להט דאמר התם א״נ לט הא
 דאזלינן בתר מזקה אפילו כנגד רובא ואין להאריך כאן:

 כל

ה י ת ת ה קא שכיב אמרו ליה א א דהו ו ה  ה
 למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר
א אמר רב חייא בר  >א< רבא מאי ניחוש לה ה
ת  אבא אמר ר׳ יוחנן בעל שאמר נרשתי א
א ר׳ יצחק ת  אשתי נאמן א״ל אביי והא 5׳׳בי א
ת  בר יוםף אמר ר׳ יוחנן בעל שאמר נרשתי א
 אשתי אינו נאמן א״ל ולאו מי לא שנינהו כאן
י ניקום ולסמוך י  למפרע וכאן להבא ״ואשנו
א ש לה ההו ו ח א  א״ל רבא לרב נחן בר אמי °
ת ע ש ה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר ב  דהו
תה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי  מי
א דמוחזק לן דלית ליה ד  ליחוש לה ח
תה ת מי ע ש א אמר ב  אחין ועוד ה
כא א אמרי דאי ה  דלית ליה אמר ליה אביי ב
ת ליה אחי נת הים דידעי דאי  עדים במדי
א ליתנהו קמן לאו היינו דר׳ הת ה א מי ת ש  ה
ר רבי חנינא עדים בצד אםתן מ א ד (  חנינא ג
 ותאםר אמר ליה אביי אם הקלנו בשבויה (0
ם דמנוולא נפשה לגבי שבאי) נקל משו )  ״
ת איש א״ל רבא לרב נתן בר אמי ש א  ב
ש לה: זה אחי אינו נאמן: >«) ואידך מאי ו ח  ג

א אמאי יטול נא הו  קאמרי אי קאמרי אחו
 עמו בחלקו ותו לא אלא דקא אמרי לאו
א אימא סיפא נפלו לו נכסים  אחינו הו
א אמרי ליה ה  ממקום אחר יירשו אחיו עמו י
א אמרי אין ק ד נא הוא לא צריכא י  לאו אחו
א זאת אומרת ימנה לי ב ר (  אנו יודעין אמר ה
 בידך י׳ והלה אומר איני יודע פטור אביי אמר

 לעולם

 ההוא דהוה קא שכיב. והיו לו אחין ולא בנין דמוחזק ליבם:
 אמרו ליה אתתיה למאן. זקוקה ליבום או מומרח לשוק: חזיא
 לכהנא. לאו דוקא אלא שמותרת לכל אדם ואינה זקוקה ליבם ומיהו
 לכהנא אסירא דהא ע״י (י) מגו דכעל שאמר גרשתי את אשתי

 נאמן מהימנינן (י) כדמסרש ואזיל:
 למאי ניתוש לה. לאסרה לשוק: הא״ר
 תייא בר אבא כוי. והאי נמי הכי
 קאמר גרשתי את אשתי וחזיא לעלמא
 ומיהו לכהנא אסירא דהא לא סטרינן
 לה אלא בטענת גרשתי את אשמי
 וגרושה פסולה לכהן שהרי אינה
 נפטרת בטענת יש לי בנים דהא
 מוחזק לן בגדה דאין לו בנים ואיהו
 לא טעין יש לי בניס דניהמניה ע״י
 מגו דמצי פטר לה בגט הלכך הכי
 קאמר גרשתי אמ אשמי ונאמן הוא
 דאי בעי מגרש לה: ואנן אשינויי
 כוי. דלמא אמוראי נינהו דפליגי
 אליבא דר׳ יוחנן ואיכא למאן דאמר
 אינו נאמן אפילו להבא דלא אמרינן
 מגו שהרי רגלים יש לדבר שלא גירשה
 דאס גירשה קלא הוה ליה למילתא
 כדאמרינן בהאשה שנתארמלהי): שוש
 לה. כאביי ותיאסר לשוק ומשוס
 דאמר לעיל למאי ניחוש קאמר הכא
 דודאי איכא למיחש. ומהכא שמעינן
 דבעל שאמר גרשמי אח אשחי אינו
 נאמן: ההוא דהוה מוחזק לן. בגויה
 דלית ליה אחי חזקה בעלמא בלא
 עדיס דודעין היו בודאי דאין לו בניס
 ואי לא דמוחזק לן דלית ליה אחי היה
 לנו לאסרה לשוק מספק טון דודאי
 אין לו בניס: ועוד האמר בשעת
 מיסה כוי. ואע״פ שאין לו בניס טון
 דאמר אין לי אחיס נאמן להתירה
 ואע״ג דמוחזק לן באחי נאמן להחירה
 מגו דאי בעי פטר לה בגיטא ומה לו
 לשקר כדאמרי׳ נמי לעיל דאף על גב

 דמוחזק לן באחי ואמר זה בני נאמן להתירה משוס מגו דאחי מגו
 ומרע ליה לחזקה: אמר ליה אביי הא אמרי. בני העיר הזאת
 דאיכא עדים וצריכין אנו לחוש לדבריהם ולהממין עד שנשמע מה
 בפי עדים: ומשני השתא מיהת הא ליתנהו. ואין לנו אלא מה
 שעינינו רואות: לאו היינו. דמקשינן בכתובות בפ׳ האשה שנתארמלה
 נכג.] גבי בנמיה דמר שמואל דאשתביין ואסקינהו לארעא דישראל
 ואמרו נשביתי וטהורה אני ושרינהו רבי חנינא להנשא לכהניס ואמרי׳
 והאיכא עדים במדינת הים שנטמאו ואמר ר׳ חנינא עדים בצד
 אספן רוח צפונית ותאסר בתמיה ומפרש התם דעדי טומאה אתמר:
 אם הקילו בשבויה. דהרבה הקילו כה מכמיס במסכח כתובות
 דאפי׳ אשה ועד אחד נאמנין לומר טהורה וטעמא דבשביל
 שנתייחדה בין השבאין אין לנו לאסרה שהרי סחס אשה משמרת
 עצמה מזנוח ואוקמה אחזקתה ואיסור קל הוא אס נישאת לכהן:
 נקל באשת איש. בחמיה *׳דאיכא יי) איסור חנק והרי היא בחזקת
 איסור עד עתה ואל ממירנה מספק טון דאמרי אינשי דאיכא עדים
 במדינת הים שזקוקה ליבם: דמנוולא נפשה לגבי שבאי לא
 גרסינן ופירוש היה בספרים: חוש לה. כאביי ולא מנשא בלא
 חליצה: דקאמרי אחינו הוא. ומשוס הכי קתני גבי נפלו לו נכסים
 ממקום אחר דכולן יורשין אוחו: והו לא. הלא עם כל אחיו יש לו
 ליטול: דקאמרי אין אנו יודעין. הלכך לא שקיל מינייהו מידי דאמרי
 ליה אייתי ראיה וכשמת הן יורשין אומו מכח אחיהן החי שמודה להן
 שאותו הספק אחיהן היה: זאח אומרת כוי. וסלוגתא היא בכמה
 מקומות בגמ׳(3״ק לף קיח.) דרב הונא ורב יהודה אמרי חייב ור״נ ור׳
 יוחנן אמרי פטור וקיימא לן דפטור דהלכחא כרבי יוחנן מחבירו״) וכרב
 נחמן בדיני«< אלא שישבע שבועת היסת שאינו יודע. ומחניחין נמי
 האח האחד טוען בשביל אחיו הספק ממון יש לאחי בידכם והן
 אומרים אין אנו יודעין ואמרי׳ פטורין דאוקי ממונא בחזקמ מריה:

 לעולם
 דאיתמר (לעיל לף צב.) המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן

 מסורת הש״ס

 א) [לעיל קלל:], ב) [ינמוח
 צא:], נ) נתונות כג. קדושין
 ינ:, י) רש״ל מ״ז, ה) [לפמ״ש
 תיס׳ גיטין נו. דייה התס וני׳
 צ״ל רבה], ו) [נ״ק קימ. נ׳׳מ
 צ): קטז: נחונוח ינ:],
(נתונות נג.ן, ח) [עיריני[ (  ו

 מה ניצה ל.], ט) [נתונות
 יג.], י) גליין,

 גליון הש״ס
א הוש לה. עיין ר מ  ג
 נ״י פי״נ לינמות לף למ
 ע״נ וצ״ע. ונראה להמנוון
 נלרך נ׳ תירוצים. אי
 לפירנת הש״ס מנא ילעינן
 להוא אינו נאמן אף לנילו
 לחלוץ נלאמרי׳ הנא חוש
 לה. או להחליצה נעצמותה
 נלא עלים לאו נלוס היא
 נמו נמקלש נלא עלים
 ונריטנ׳יא ינמומ מפורש
 הני: רשב״ם ד״ה נקל
 בוי דא־כא איסור (חיק)
 [הנק]. ק׳׳ל הא יצאת מאיסיר
 א״א ורק היא ינמה לשוק
 להוא רק לאו וסה ק״ל על
 תוס׳ יומא לף נה ע״נ ל׳׳ה

 והתנן:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ אמר רבה מאי
 נימיש: (ג) שם אס הקלנו
 נשנרה נקל נצ׳׳ל ותינו׳
 משוס למנוולא נפשה לגני
נך  שנאי נמחק: (ג) שם ואי
 מאי קאמרי אי דקאמרי
 אחיגאהיא:(ד)רשכ"םל׳׳ה
 חזיא ונוי על ילי שאמר נצ״ל
 ותינות מגו לנעל נמחק:
 (ה) כא״ד מהימנינן ליה
 כרמפרש:(0 ד״ה נקל נאשת
 איש ונו׳ איסור מנק. נ״נ
 אע״ג לענשיו אינה א״א
 ולינא חנק ני אס לאו ללא
 תהיה אשת המח החוצה מ״מ
 מאחר לקולס שמת נעלה
 היחה נחזקח א״א עליין
 נחזקת אוחו איסור עומלח
 חהו איסור חנק לא חנק ממש
 רק איסור חנק שהיה נה לא
 נסתלק ממנה על שנפטרה
 מדקת ינמה:(1) תום׳ ל״ה
׳ת וקשה  אניי ונוי היינ וא׳
 לרנ יהולה: (ח) בא״ד ומיהו

 י״ל התם להוה מצי:

 מוםף רש״י
ר גדשתי את מ א ל ש ע  ב
. לאס  אשתי אינו נאמן
 איחא לגרשה קלא איח לה
 למלתא הלנן לא אמרינן
 מה צי לשקר, לנמה לי
 לשקר נמקים עליס רמי
 !:לעיל קלד:<. עדים בצד
. נצל צפון, מצפון  אםתן
 זהנ יאתה (איונ לזו מתרגם
 מלאסתנא (כתובות כג:! רוח
 צפונית, ואינן נאים ומעילים,
ה (קדושיו ינ.). נממי  ותאסר,
מר איני יודע ה או ל ה  ו
. מלשצם, ומנצ מקים ר ו ט  פ
 משנעינן ליה שבועת היסת
 שנן הוא נלנריו שאינו יולע
 שהוא מיינ לו ;כתובות יכ:
 ביק קיוז.:׳ ללא עליף שמא
 מנרי, להא אי נמי הד טעי!
 ליה אין לך נילי נלוס הד
 משניעין ליה שנועמ היסמ

 1ב~ק שם).



 מסורת הש״ם

 א) [עי׳ פיס־ לעיל מג: דייה

 שניו!, ב) לעיל קכל., 1) ג״מ
 יט., ד) לקמן קננ. גינרן ט:,
 5) [לעיל סה.], ו) נניטין ט:

 לקמן ק;ג.], 0 לקמן קנג:,

 הגהות הב״ה
ו ל פ  (א) גט׳ לאחר גילן למי נ

ר ח ם א ו ק מ ם מ כסי ו נ  ל
ו געי רנא מ ו ע  יירשו אחי
 שגח: (ב) ־שב״ם ל״ה הרי
את ו  זו אינה וכו׳ הני מילי צו
ו כלי שלא תטרף:(1) ד״ה  פי
ר ח א  לאחר מחיים יכי׳ ל
 הס״ל ואח׳׳כ מ״ה לאחר
 גרסי׳: (ד) תד״ה כל יכי׳
ט לאשתי יכי׳ יניכמוח  כמונ ג
ר כתינ גט מ ו א ׳ ה  אמרי

 לארוסתי:

 מוסף רש״י
קלא. קטן הנית להן  די
ם. שנתענה  אניהן, ואלי
 אחד כן, וכן הניח להן ארעא
. ן א אחד כן שרטו ק ס א  ו
 וזבל ונמייפתה ככן (לעיל
ם ק י מ ״ דא תהא ל ד כ ? 
ת. שטר זה יהיה ו להי  ו
נ נו,  לקום ולהיות נכל הנתו
ד שטנ מרע ככתונין נ ל  ל
. אין ס) ״מי נ  ונמסודן למי ו
ן ונותנין. לאחר שמת  כותבי
ר מ א ג א ל מ  (לקמ1 קנב.ו. ש
. לו על פי צוואתו ו ת ו נ  להק
 נתקנה לתקון רבנן לשטנ
. לט ר ט ש א ב ל  מרע, א
 מטא שטרא ליריה ליקנינהו
ר מקנה ט  נשטרא, ואין ש
ר מיתה. להא פקעה ח א  ל
 ליה רשותא לנותן !ניטי1 ט:ו
 ללענין שטר לא אמור רבנן
ד שטנ מרע ככתונין נ  ל
 ונמסידן למו אלא לענין
 מתנת ממין, לאי אמר תנו
 נוחנין אף לאחר מיתה !לקמן
 קנב.:.. דייתיקי. של שני
 מנטל לייתיקי של ראשון,
 לשטנ מרע ינול לחזור נו,
 הלנן אחרון קנה, שהד חזר
 נו מראשון. דיחיקי לשון
 מחנח שטנ מרע, לאמדנן
 לא תהא למיקס ולמיהד,
נתוטס ד שטנ מרע נ נ ל  ל
 ונמסודן למי !לקש קננ:).

 רבינו גרשום (המשך)
 מתנה שכתב לשני מבטלת
 מתנה של ראשון ושני קנה
 ראשון לא קנה: רואין.
 והיינו דקאמר תבדק: אם
 במיפה אה כהו. כדאמר
 לקמן דאמר להו תנו אף
 כתבו וחתמו דהיינו יפוי
 כח דאמר תנו אף כתבו
 דבנתינה לחוד סגי וכתיבה
 לא הוי אלא יפוי כח ולא
 משמע דבכתיבה לחוד יקנה
 כותבין: ואם לאו. דלא אמר
 הכי אין כותבין משום דלא
 גמר להקנות אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה:
 בריא שאמר כתבו ותנו מנה
 לפלוני ומת אין כותבין
 ונותנין. דבריא בעי קנין
 ושטר ואין שטר לאחר
 מיתה: הא שכיב מרע.
 שאמר הכי כותבין ונותנץ
 משום דבלאו הכי באמירה
 בעלמא קונה שכיב מרע:
 הוא מפרק לה. אם אמר
 שכיב מרע במיפה את כחו

 כותבין ונותנין:

 הלה: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 לעולם חייב. לברי ושמא ברי עליף ושאני הכא להספק עצמו אינו
 יולע ואינו יכול לטעון טענמ ולאי וספק וספק הוא והלכך אוקי
 ממונא בחזקת מריה אבל האמ טוען בשביל הספק מנה לאחי בילכס
 הלכך אמרי ליה לאו בעל לבריס לירן את: בשבח המגיע לכחפים
 לא סיגעי לך. שנמן זה לספק
 קרקע ריקניח וטרח בה זה הספק
 לחרוש ולזרוע והרי היא עתה
 כשתוזרת לו לנותן מלאה פירות לא
 תיבעי לך להא ולאי כולהו חולקים
 בהאי שבח לכי נפלו לו נכסים ממקום
 אחר למי להא לא קרינא ביה יחזרו
 נכסים למקומן שהרי לא נתן לו
 פירות אלא קרקע ריקנית: ואלים.
 ללא נשתנה שמו מכבתחלה: ואסקא
 שרטון. מעצמה שלא זיבלה הספק
׳ דייתיקי. י נ ת  ולא טרח בכך: מ
 שטר צוואמ שכיכ מרע כללריש ליה
 בגמרא לא חהא למיקס ולהיומ: על
 יריכו. רכותא נקט לליכא למימר
 אחר כתב ונתנה לשם כלי לזכות
 בנכסי המת: הרי זו אינה כלום.
 שאפי׳ אם החזיק אחר מימה באותו
 השטר אותו שנכתבה לו המתנה לא
 קני דאע״ג לצוואת שכיב מרע קונה
 לאחר מיתה הני מילי (« כלי שלא
 תטרף רעתו עליו אכל כח השטר לא
 עליף כצוואתו שהרי לא גמר להקנותו
 אלא בקבלת השטר ואין שטר לאחר
 מימה: זיכה בה. השכיב מרע:
 לאתר. משיים אע״פ שלא נכמב לשם
 אותו האיש אלא כך אמר לו נכסים
 הכתובים בשטר זה אני מקנה לך
 בקבלת השטר שתקכל ממני הרי זה
 קנה ללא גרע מצוואת פיו ורבותא
 קחני ש. לאחר גרסינן בסלר המשנה:
 דבריו קיימין. אע״ג לאין ראוי
 ליורשו קני לאמר מימה בלא קנין
 ללברי שכיב מרע ככחובין וכמסורין
 למו: גמ׳ איזו היא דיימיקי. איזו
 היא מתנת שכיב מרע שגובה לאחר
 מיתה אע״ג ללא כתב בה מהיום: דא
 תהא למיקם ולמיהוי. אחר מיתתי
 והיינו לשון לייתיקי: ואיזו היא מתנת
 בריא שתקנה כל שכתוב בה מהיום
 כוי. למשמע הכי גופה קנוי לך
 מהיום ופירי לאמר מיתה. אבל אי לא
 הוה כתב בה מהיום אינו קונה לאין

ל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה. פירש בקונטרס להוי כמתנת  כ
 בריא שאין יכול לחזור בה וקשה לפנן בפרק קמא רב״מ (לף
 יח.) מצא לייתיקי ממנוח ושוברים הרי זה לא יחזיר שאני אומר כו׳
 ולייק בגמרא הא אמר תנו נותנין ומוקי לה בשטב מרע לליכא למיחש

 שמא נמנו לאמר לאפי׳ נמנו לאחר
 מצי הלר ביה והשתא הא קתני ממנה
 רהיינו מהיום ולאתר מיתה להוי
 כמתנת שטב מרע ללא קני על לאמר
 מיתה ואי אינו יכול לחזור בו אמאי
 אם אמר תנו נופנין ומפרש רבינו
 תם מהיום ולאחר מימה היינו מהיום
 אס לא אחזור בי על לאחר מיתה
 ומיירי כגון שפירש בפירוש מהיום אם
 לא יחזור על לאחר מיתה למסממא
 אס אמר מהיום ולאתר מיתה הוי
 מהיום קני גופו ולאמר מיתה קני
 פירומ כלמשמע במתני׳ בסמוך ואע״ג
 לנקט הכא כלישנא ללקמן מכל מקום
 לא איירי בחל גוונא וה״נ אשכמנא
 כפרק כל הגט (גיטין רף ט: ושם
 ל״ה לכשאמיסנה) אמר ללבלר כתוכ
 (י) לאשתי לכשאכניסנה אגרשנה אינו
 גט משוס שמא יאמרו גיטה קולס
 לבנה וביבמות ס׳ ר״ג >לף נב.
 ושם ל״ה לכשאמיסנה) כתוב גט

 לארוסתי לכשאכניסנה אגרשנה הרי
 זה גט וצ״ל לבגיטין איירי שכתב זמן
 שעומר בו וביבמות איירי שכתב זמן
 שלאחר נשואין אע״פ שהלשון שוה מיהו
 המס י״ל לאינו גט לכמחלה כלומר
 מדרבנן אבל מלאוריימא הר גט:

 אקנייה

ה א דכמנ כ  לעולם אימא לך חייב ושאני ה
ת יחזרו נכםים למקומן:  לאחר בידך דמי: >א) מ
ו הם מה ו נכסים מאלי י רבא שבח ששבח בע ,  א

ע לכתפים לא תיבעי לך דכי י ח המג ב ש ב  א

 נפלו לו נכםים ממקום אחר דמי כי תיבעי
קלא  לך בשבח שאינו מגיע לכתפים כגון ״די
: ו ק תי י ב א ן מ ן ט ר א ש ק ם א א ו ע ר  ואלים א
נמצאת דייתיקי קשורה ת ו מ י ש מ  מתני׳ ג
 על יריכו הרי זו אינה כלום יזיכה בה לאחר
 בין מן היורשין בין שאינן מן היורשין דבריו
ל כ א דייתיקי ״ ו רבנן איזה הי  קיימין: גמ' תנ
א למיקם ולהיות ואיזה ה א ת ב בה ד  שכתו
ום ולאחר ב בה מהי ה כל שכתו נ ת  היא מ
יא א דהו ה הו ת י תה אלא מהיום ולאחר מ  מי
ה אמר אביי נ ת ו לא הויא מ ה מעכשי נ ת  מ
א ת בריא שהי נ ת א מ  הכי קאמר י• איזו הי
ת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר נ ת מ  כ
ה ת י ום ולאחר מ ה מהי ב ב ה כל שכתו ת י  מ
 יתיב רבה בר רב הונא באכםדרא דבי רב
ה דר׳ יוחנן יישכיב מרע י מ ש  ויתיב וקאמר מ
מת י אין ה לפלוני ו  שאמר כתבו ותנו מנ
א לא גמר להקנותו אלא מ  כותבין ונותנין ש
תה אמר להו רבי  בשטר ואין שטר לאחר מי
ה רב שיזבי אמר רבי אלעזר זדהרו ב אי (  אלעזר ה
ה דרב ה אמר רב נחמן בר יצחק כותי  אמרה ואמר להו רבי יוחנן איזדהרו ב
ה אצטריך רבי יוחנן ר מ  שיזבי מםתברא אי אמרת בשלמא רבי אלעזר א
ה אצטריך ר מ די עליה דר׳ אלעזר אלא אי אמרת רבי יוחנן א  לאםהו
ע דר׳ אלעזר מ א ש די עליה דר׳ יוחנן רביה ועוד ת  רבי אלעזר לאםהו
ח רבי אלעזר ל ש ה דרבי אבהו הוו יודעים ש י מ ש דשלח רבין מ (  אמרה י
מת אין ה לפלוני ו נ ם רבינו שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מ  לגולה משו
א לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מ  כותבין ונותנין ש
א רב דימי אמר ״׳דייתיקי ת ה ור׳ יוחנן אמר תיבדק מאי תיבדק בי א ת י  מ
ן אם רואי מת ח ה לפלוני ו ת דייתיקי שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנ ל ט ב  מ
א שאמר ברי ל ט מ ב ר׳ אבא בר מ ת כחו כותבין ואם לאו אין כותבין מתי פה א  כמי
א שכיב מרע כותבין ונותנין מת אין כותבין ונותנין ה ה לפלוני ו  כתבו ותנו מנ
ת כחו ת כחו היכי דמי מיפה א א מותיב לה והוא מפרק לה יבמיפה א  הו

 כדאמר
 ממנה לאחר מימה שהרי אין כח לאדם לימן מקודס לכן דבר שלא יוכל להקנומ באומו הזמן שהוא רוצה שמתקיים המתנה ואחר מיתה היאך יכול אדם
 ליתן אחרי שמת ונקכר: ומממהינן טעמא דהויא ממנה משוס דכחב לאחר מימה בהדי מהיום אבל אם כמב מהיום גרידא לא הויא מתנתו
 מתנה והלא קל וחומר הוא דהוי מתנה גמורה מעכשיו שהרי נתן לו גוף ופירות מהיום: דלא קני. פירות אלא לאחר מיתה דומיא דמתנת
 שכיב מרע שאינו קונה אלא לאחר מימה ומיהו בהט עדיפא משטב מרע דמתנח שכיב מרע יכול לחזור בו ולימן לאמר כדלקמן דייתיקי
 מבטלת דייתיקי אכל מתנמ כריא דמהיוס ולאתר מיתה אינו יכול למכור עוד הגוף כל ימי חייו אלא פירות: כתבו ותנו מנה. מנכסי לפלוני
 ומת השכיב מרע קודם שכתבו ונתנו לו את השטר למקבל מתנה שוב אין כותבין ונותנין לו את המנה: שמא לא גמר כוי. והאי דנקט
 כתבו ותנו לאו דוקא דהוא הדין אס אמר תנו וכתבו כדמוכח לקמן דלא חשיב ליה מיפה את כחו לקנות בלא שטר עד דאמר להו תנו
 אף כתבו כדלקמן [קלו.]: אזדהרו כה. שכן הלכה: אצטריך ר׳ יוחנן לאסהודי עליה דרבי אלעזר. תלמידו שיאמינו בו: אצטריך רבי
 אלטזר. בממיה והלא דברי הרב ודברי מלמיד דברי מי שומעין: משום רבינו. רב: ורבי יוחנן אומר תיבדק. לאו לאיפלוגי
 עליה דרבי אלעזר אתא דהא אסהיד רבי יוחנן עליה דרבי אלעזר כדאמרינן לעיל אלא לפרושי אתא שצריך לבדוק היאך צוה האי
 שכיב מרע לכתוב שטר זה משוס דזמנין דכותבין ונומנין אף לאמר מיתה כגון במיפה שטב מרע כחו של מקבל מתנה כדמפרש
 ואזיל דאמר תנו אף כתבו וכוי: כי אחא רב דימי אמר. שני דברים והשניה מפרשת להך בדיקה: דייהיקי מבטלת דייתיקי. שטב מרע
 שכתכ נכסיו לאחד וחזר וכחב לאחר שני קנה ראשון לא קנה שהרי שטב מרע יכול לתזור במתנתו כדאמרינן כפרק מי שמת נקנכ:] וכיון
 שכחב לשני חזר בו מן הראשון ודוקא בכתיבה בלא זיכוי כדאמרינן לקמן בפרקין דמי שמת נשם] פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא
 רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה וכמב וזיכה לזה רב אמר ראשון קנה כו׳ אבל גבי מתנת כריא שאינו יכול
 לחזור בו ראשון קנה ולא שני: אם כמיהה את כחו כוי. אם כדי ליפות כחו של מקכל ממנה צוה השכיב מרע לכמוב לו אמ השטר
 להיות לו לעדות על ממנה זו ולא לעככ המתנה נתכרן דלא יקנה אלא בשטר כומבין ונומנין אפי׳ לאחר מיתה ולקמן מפרש היט
 דמי והיינו תיכדק דלעיל: הא שכיב מרט כזחבין ונוסנין. דכי היט דאמרינן [לקמן קמז:] גבי צוואת שטב מרע דדבריו ככמובין וכמסורין דמו
 משוס דלא תטרף דעתו עליו ה״נ אמרינן גבי שטר שלו דיש שטר אפילו לאחר מיתה דכנכתב מחיים דמי: והוא מפרק לה. להך דוקיא
 במיפה אח כמו ומיהו בריא אע״ג שמיפה את כחו כענין זיכוי שטב מרע דקאמר תנו אף כתבו אפילו הט אין כותבין ונותנין לאחר
 מימה דבבריא אמרינן משוס דדבריו אינן ככתוכין הוצרך לזכות לו בשטר ולא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מימה:

 כדאמר

 עין משפט
 נר מצוה

ה א ב מיי׳ ס״ל מהל׳ ל  ק
 נתלות הל׳ ת סמג
 עשין צו טיש״ע חר׳מ סי׳ רפ

 סעיף ג וע״ש:
ו ג ד מיי׳ פ׳׳ט מהל׳ ל  ק
 זטה הלכה כל כה
 טוש״ע חו״מ סי׳ רג סעיף

 כה:
ז ה מיי׳ שס פי״נ הלכה ל  ק
נ  יל סמנ עשין ס
 טוש׳׳ע חו״מ סי׳ רנז סעיף

 ו:
ח ו מיי׳ שם ס״ח הלכה ל  ק
 ינ סמג שס טוש״ע

 חו׳׳מ סי׳ רנ סעיף יח:
ט ז מיי׳ שם פ׳׳ט הלכה ל  ק
 טי סמג שם טוש״ע

 שם סעיף יג:
ט ח מיי׳ שס ס״ח הל׳ יג  ק
נ טיש״ע  סמג עשין ס

 שם סעיף יח:
א ט י טוש׳יע שם סעיף מ  ק

ג:  נ

 אין

 רבינו גרשום
 לשלם ושאני
 הכי אמאי לא יהבי ליה
 בחלקו דדמי האי כמי שאמי
 לחבירו מנה לפלוני כירך
 ואותו אחד פלוני עצמו אין
 יודע אם מחויב לו אם לאו
 ואמר הלה איני יודע שאני
 חייב לו פטור מכל וכל דאף
 הכי כמו זה אומר על זה
 אחיכם הוא וזה עצמו אינו
 יודע אם אחיהם הוא והללו
 אומרים אין אנו יודעין
 פטורין מליתן לו כלום:
 בשבח שהשביחו נכסים
 הללו. שנטל מחלקו של אח
 והשביחו מאליהן ומת מהו
 מי אמרינן דכי היכי דנפלי
 לו נכסים ממקום אחר דמי
 וירשו אחיו עמו בשוה
 או דלמא הואיל דהנהו
 נכסים הן שנטל מחלק האח
 שהיה מודה ליה ולא יירשו
 הני אחדיני אלא יחזרו
 נכסים למקומן ליד זה בלבד
 שחלק לו: המגיע לכתפים.
 כגון תבואה לקצור וענבים
 לבצור: עיש' ונמצאת
 דייתיקי קשורה על יריכו.
 להכי קאמ׳ קשורה שאילו
 נמצאת על המטה בלבד
 שמא איכא למימד שמא
 אחר זרקה על המטה.
 ונמצא כתוב באותו דייתיקי
 מתנה מכל נכסיו לאתד מן
 היורשים הרי זה אינה כלום
 ואיכא למימר הואיל ולא
 נתנה מחיים חזר בו: ויכה
 בו לאחר בין היורשין כוי:
 דייתיקי. שטר צואת שכיב
 מרע: מתנה של בריא כל
 שכתוב בה מהיום כוי. הא
 לאו הכי לא קנה והא כל
 מתנה איבעי למיתן ליה
 מעכשיו הרשות בידו: כל
 שכתוב בו מהיום. יתחיל
 מתנה וו שיהא ברשותך
 ומגמר לא תגמד אלא לאחר
 מיתה: באכסדרה דבי רב.
 בבית המדרש: ומת. קודם
 שהספיקו לכתוב: ר׳ שיזבי
 אמר ר׳ אלעזר אמרה. להא
 מלתא ואמר להו ר׳ יוחנן
 הזהרו בה דהכי עיקר דלא
 גמר להקנות אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה:
 היינו דאצטריך ר׳ יוחנן
 לאסהודי עליה. לומר הוהרו
 בד. כדי לקיים דברי ר׳
 אלעזר תלמידו: אלא אי
 אמרת כוי ועוד ת״ש דר׳
 אלעזר אמרה כוי: שלח ר׳
 אלעזר לגולה כוי משום
 רבינו. רב. אלמא דרי אלעזר
 אמרה: ור׳ יוחנן אמר
 תבדק. באיזה ענין אמר
 אותו שכיב מרע כדמפרש
 רב דימי: כי אתא רב דימי
 אמר תרתי דייתיקי מבטלת
 דייתיקי. שאם כתב לאחר
 שטר מתנה מכל נכסיו וחור
 ונטלן מזה וכתבן לאחר זו



 עין משפט
 נר מצוה

כ א מיי׳ פ״ח מהל׳ זטה מ  ק

נ  הלכה יג סמג עשין ס
 טוש״ע חי״מ שיי ת שעיף ימ:
ג ב מיי׳ שס סי״נ הלכה מ  ק

 טי שמג שס טוש״ע
 חו׳׳מ סי׳ מיו סעיף א:

ד ג מיי׳ שס הלכה יג פ  ק

 וסמג שם טור שו״ע
 חו״מ סי׳ רנז ס״א:

ה ד מיי׳ שם טוש״ע שם פ  ק

 סעיף ג:
ו ה מיי׳ שם טוש״ע שס פ  ק

 סעיף ל:
ז ו ז מיי׳ פייט מהלי ס  ק

 גירושין הלכה יל סמג
 עשין כ טוש״ע אה״ע סי׳ קמה

 סעיף ג:
ח ח ט מיי׳ פי״נ מהל׳ וטה פ  ק
 ומתנה הלכה טי סמג
 עשי! פג טוש״ע חו״מ סי׳ רנמ

 ס״א:

 מוםף רש״י
ל ף ע י ס ו  וקגינא מיגיה מ
תא דא. ככל מה לכתוג  מתנ
 ומפורש לעיל נמנא לכשר
 למקנייא ביה שריר וקייס, כלומר
 וקניגא מיניה קני( גמור להוסיף
 ולייפות נחו לבל המתנה שנתן
 נעל פה, ולישנא יתירא לייפות
ב ת ו פ  נח הוא (לקמן קנב:). ה
. לאחר מותו, ו ו לבני  נכסי
ר ח א ל ם ו ו י ה ב מ כתו  צריך שי
 מיתה. רליהד משמע גופא
 מהיום, שלא אהא רשאי למכרם,
 ופיריח לאחר מיתה, ואם לא
נ מהיום אלא לאחר מיחה לא ח  נ
 אמר כלום דירשו אחיו עמו, או
 אס היה עליו נעל חונ מאוחר
 לאחר מחנה וו, נעל חונ גונה
וסי  את חובו !ע-ז לד.;. רבי י
ר אינו צריך. ללהט נתיב מ ו  א
 זמן בשטר לומר מענשיו תהא
 מתנה מגופה של קרקע ופירות
 לאחר מיתה, לאי לא נעי למיתנ
 ליה אלא לאחר מיחה צמה
ב ת ו כ נ ומן נשטר !שםו. ה ח  נ
. תו ר מו ח א ו ל נ ו לב  נכסי
 מהיוס ולאחר מוחו, שהנוף קנד
 לנן מהיוס אלא שהאנ אוכל
!ביק פח:ו  הסירות על יוס מומו
 שכמנ מהיום ולאחר מיתה ואין
 לאנ כהן אלא אטלת פירות
ב א ר ה כ  נחייו ויבחוח לו:,׳. מ
ם. לאכול הלוקח פירות רי  מכו
 נל ימי חיי האנ, שזכה נוכות
ד  שהיה לו לזה בהן ושם). ע
ת. לוקח אונל פירוח על  שימו
 שימות האנ ונשימות האנ הולך
 הנן ומוציא מיל הלקוחות !נ־ק
ה ת י ר מ ח א ל ם ו ו י ה  פח:!. מ
ט ואינו גט. מספקא לן אי  ג
 מנאה הד מהיום אס אמות
 וטון שמת נתקיים התנאי ונמצא
 שהוא נט משעת נתינתו, או
 חורה הר שחזר נו ממאי לאמר
 מהיום ואמר לאתר מיתה יהא
 גט יאינו נלוס, לנשלמא גני
 ממנה אינא למימר גופא מהיום
 ופירא לאתר מיתה, אנל הנא
 לינא למימר הט, ואי משוס
 תנאה ה״ל למימר מהיום אס

 מתי (גיטיו עב. וכעי־ז קדושיו

. שמא ת צ ל ו ת ח  וט:). ואם מ
לא  אינו גט וזקוקה לינם, ו
יבמת. שמא גט הוא והרא  מתי
 ציה גרושה אחיו והרי היא לו
 ננרת, שאין עליה זיקת ינוס
 (קדושין ם. וכעי־ז גיטיו שם)
 הואיל ולא החדרה !גיטיו שם).
א ידענא. ה דר׳ יוסי ל י מ ע  ט
 אמאי קאמר אין צריך !שם<.
. ו י ח על י כ ו ר מ ט ל ש ו ש  זמנ
 למהיוס נחן לו אח גוף הקרקע
 והפיריח יאנל הוא נחייי, לאס
 לא נתן לו הגוף מענשיו למה
 ננתנ זמן נשטר המתנה !שס1
 ללהט אינתינ זמן נשטרא לילע
 שמהיום נתן לו גוף הקרקע שלא
 יירשו אחיו עמו והסירות לאתר

 מותו !שם עז:!.

 רבינו גרשום (המשך)
 דר׳ יהודה סבר הואיל דלא
 כתב קנין אע׳׳ג דכתב כשטר
 כמנהג כל השטרות שכתוב
 בהן זכרון עדות לא סגי אי
 [לא] כתב בהו מהיום ולאחר
 מיתה משום דהוה שטר מתנה
 לאחר מיתה ואין שטר לאחר
 מיתה. ודי יוסי סבר הואיל
 דכתב ביה זכרון עדות בהדיא
 סגי משום דומנו של שטר מוכיח עליו דמחיים הוה: אתון הכי מתניתו לה. בלשון בעיא בעא מיניה רבא מר״נ: אנן בלשון מימרא
 מתנינן ליה. אמר רב נחמן אם הקנה לו אינו צריך לכתוב מהיום ולאתר מיתה: כתב נכסיו לבנו. שיהא שלו לאחר מיתה הגוף
 וחפירות ועד שהאב חי הפירות של אב מכר האב מכורים הפירות ללוקת עד שימות האב: מת הבן בחיי האב. דלא באו ליד הבן

 לא קרקע ולא פירות:

 מםורת הש״ם

 א) לקמן קננ:, ב) [תוספי

 כמונות פ״ח], 1) [ינמות לו:
 נ׳׳ק פח:], י) גיטין עב. קדושין
 נט: ס. [תוספי לגיטין פ״ה],
 ה) גיטין ענ., ו) [תוסס׳

 לכתונוח פ״ח גיטין ענ. וש״נ],
 י) [סנהלרין נט:], מ) נ׳׳ק פח:

 ינמות לו:, V) ס״א הנא,

 גליון הש״ם
 גמרא נו6א קני טה־וש. עי׳

 רשנ׳׳א ניטין ענ ע״נ ל״ה
 נרסי׳ נירישלמי:

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה אקנייה ונו׳

 יקשה ונו׳ משיטה אתרונה והא
ך למלין למש״ה: ח ר ל כ  ע

 ^ ויליו•^־

 רבינו גרשום
 כדאמר רב חסדא. בפרקין
 דלקמן היינו יפוי כה דכתב
 וקנינא מיניה מוסיף על מתנחא
 דא כלומר לבר מן המתנה
 שאני נותן מקנה אני כקנין
 כדי ליפות כחו: הכי נמי להכי
 כותבין דאמר אף כתובו כלומר
 ליפות כחו בעלמא כתבו לו
 שטר: הלכה כותבין ונותנין.
 גבי שכיב מרע אפי׳ לאחר
 מותו הואיל דבאמירה מקנה:
 הכותב. בריא כל נכסיו לבנו
 בין הבנים או לבניו ודיבה
 לאחד ומיעט לאח׳ דבלשון
 מתנה רשאי ואינו רוצה שיהא
 שלו אלא לאחר מיתה צריך
 לכתוב מהיום ולאחר מיתה
 ראם לא כתב מהיום הוי שטר
 לאחר מיתה: ר׳ יוסי אומר
 אינו צריך. כדמפרש בגמי:
 והא חנן האומר לאשה הרי זה
 גט מהיום ולאחר מיתה אינו
 גט. דאין גט לאחר מיתה:
 ואם מת תולצת. דאינו גט:
 ולא מתייבמת. דאיכא למימר
 נפל עליה ריח גט. אלמא דכי
 האי גונא לא הוי גט מתנה
 נמי הואיל דאמר ליה מהיום
 ולאחר מיתה אמאי קונה הא
 משתכח דההוא שטר מתנה
 אינה נגמרת אלא לאחר מיתה
 ואין שטר לאחר מיתה: אמר
 אביי לעולם הוי מתנה היכא
 דאמר מהיום כוי והתם גבי
 גט משום הכי אינו גט לאחר
 מיתה משום דמספקא לן אי
 ההיא אמירה דקאמר ןמהכי)
 מהיום אי תנאה גמור הוי
 כלומר מדקאמר מהיום את
 מותרת לכל אדם והוי גט. או
 חורה הוי דאיכא למימר הואיל
 שאסר לאחר מיתה כלומר
 מהיום אני נותן לך גיטך כדי
 שתהא מותרת לאחר מיתתי.
 ואיכא למימר קודם מיתה חזר
 בו מאותו גט ואין גט לאתר
 מיתה ומשום דמספקא לן הכי
 גבי גט אולינן לחומרא ואינו
 גט אבל הכא גבי מתנה גופה
 של קרקע ושל נכסים קני
 ליה מהיום ופירא לאחר מיתה
 והשתא גובה מיהא מחיים
 הוי וחשיבא מתנה: שזמנו
 של שטר מוכיח עליו. שכתב
 בו כך וכך לבריאת עולם
 בכך בתודש נתן פלוני לפלוני
 מתנה זו הואיל שהזמן מחיים
 הוא כתוב מוכיח על השטר
 וכמאן דיהיב מחיים דמי ולא
 צריך למכתב מהיום ולאחר
 מיתה: בעא מיניה רבא מרב
 נחמן אליבא דרי יהודה דאמר
 צריך למיכתב מהיום ולאחד
 מיתה בהקנאה מהו. כלומר
 אם הקנה לו בקנין מהיום מהו.
 מי אמרינן הואיל דהקנה לו
 מתיים קנה ולא צריך למיכתב
 ליה מהיום ולאחר מיתה. או
 דלמא אע״ג דהקנה לו מחיים
 לא סגי דלאו הכי: אמר ליה
 אם הקנה לו מחיים לא צריך
 למיכתב ליה מהיום ולאחר
 מיתה: אקנייה וקנינא מיניה
 לא צריך. אקנייה שנתנה לו
 ושוב וקנינא מיניה משמע
 שתלה המתנה בקנין. כלומר
 כי היכי דקנינן מחיים מתנה
 נמי מחיים אי כתב הכי לא
 צריך למיכתב מהיום אבל אי
 כתב בה וקנינא מיניה ואקנייה

 שתלה הקנין במתנה דמשמע דאחר הקנין היתה המתנה אי לא כתב ליה מהיום הוי משמע דמתנה היתה לאחר מיתה ואין
 שטר לאחר מיתה: מי איכא מידי דאנן לא ידעינן. מה בין אקנייה וקנינא מיניה ומה בין וקנינא מיניה ואקנייה וספרי דכתבי
 שטרות ידעי. והא שום ספרא לא בקיאי כהני מילי: לא צריך. למיכתב מהיום ולאחר מיתה הואיל דכתב ביה קנין כל קנין
 מחיים הוא לדברי הכל. אלא אי לא כתב ביה קנין וכתב ביה דוכרן פתגמא דהוה באנפנא בכך וכך פליגי ר׳ יהודה ור׳ יוסי

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא סלו.

ה וקנינא מיניה לא צריך. י י נ ק  א
 פי׳ בקונטרס אחד בראש
 ואחד בסוף השטר כדאמר
 שיחזור מענינו של שטר
 אחרונה וקשה דהא אין
 משיטה אחרונה והא
 ט)א״ב למדין דמשום הכי לא

 מצריכין לכתוב מהיום:
 רכי

 השטר
 דצריך

 בשיטה
 למדין

 (א)

 כדאמר רב חםדא כוי. לקמן כפרק מי שממ דאמר רכ יהודה אמר שמואל שכ״מ שכמב כל נכסיו אע״פ שקנו מידו אם עמד חוזר [לקמן קנב.] ומשמע הא
 אס מת מקבל ממנה קנה ואע״פ שכתוב קנין בהך מתנמ שטב מרע לא אמרי׳ שמא לא גמר להקנומו אלא בשטר ואין שטר לאמר מימה
 ומקשינן מינה המס לשמואל דאמר מתנת שטב מרע שכתוב בה קנין לא ידענא מאי אידון בה דשמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ושטר
 של שטכ מרע אינו קונה עד לאתר מיתה ואין שטר לאחר מיתה ומשני המם כמיפה את כמו ההוא דרב יהודה אמר שמואל ואין הקנין

 מגרע כת השטר של שטב מרע שלא
א וקנינא מיניה מוםיף על ד ם ר רב ח מ א ד כ (  א

ר אף כתובו וחתומו מ א ד א ה״נ א א ד ת נ ת  מ
אל  והבו ליה איתמר רב יהודה אמר שמו
ה כותבין ונותנין וכן אמר רבא אמר כ ל  ה
 רב נחמן הלכה כותבין ונותנין:
<הכותב נכםיו לבניו צריך שיכתוב  מתני׳ ב
תה דברי רבי יהודה רבי  מהיום ולאחר מי
תב נכםיו לבנו ו הכ ג י ו צריך ג נ אי  יוםי אומר 2

ב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול א  לאחר מותו ה
ר הבן אין כ מ ת ה מו ב מכורים עד שי א מכר ה ב י א  למכור מפני שהן ברשות ה
תה ום ולאחר מי ב מהי ת : גמ' וכי כ ד שימות האב  ללוקח בהן כלום ע
ת חולצת תה גט ואינו גט ואם מ ם ולאחר מי ו א תבן ״ימהי  מאי הוי ה
א כ אה הוי אי חזרה הוי אבל ה ם ימםפקא לן אי תנ ת במת ה י  ולא מתי
תה: רבי יוסי אומר אינו ום פירא לאחר מי א קני מהי פ ו ג  הכי קאמר ליה 8
ש על לגביה רב הונא ורב נחמן אמר ליה ל ה בר אבוה ח ב ר (  צריך: ה
ה כר׳ יוםי כ ל ה כרבי יוםי או אין ה כ ל  רב הונא לרב נחמן בעי מיניה ה
ת ה איבעי מיניה אמר ליה א כ ל ה דרבי יוסי לא ידענא ה י מ ע  אמר ליה ט
נא לך בעא מיניה אמר ה אנא אמי  בעי מיניה אי הלכה אי לא וטעמי
ה י מ ע ה כרבי יוסי בתר דנפקו אמר ליה היינו ט כ ל  ליה הכי אמר רב ה
זמנו של שטר מוכיח עליו תניא נמי הכי רבי יוםי ח (  דרבי יוסי דאמר י
 אומר אינו צריך מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו בעא מיניה רבא
אה אינו צריך רב פפי אמר איכא ו אמר ליה בהקנ אה מה  מרב נחמן בהקנ
 אקניתא דצריך ואיכא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך
כא מידי ף לה רב חנינא מםורא ״מי אי  קנינא מיניה ואקנייה צריך מתקי
נהו לספרי דאביי וידעי ולספרי דרבא  דאנן לא ידעינן וספרי ידעי שאלו
ן אקנייה וקנינא מיניה בין בי נא בדיה דרב יהושע אמר ט  וידעי רב הו
 קנינא מיניה ואקנייה לא צריך ובדוכרן פתגמי דהוי באנפנא פליגי אמר
הרדעא ואמר לי אתון א קמיה דרב זביד מנ ת ע מ ש א אמריתה ל  רב כהנ
 הכי מתניתו לה אנן הכי מתנינן לה אמר רבא אמר רב נחמן
אה אינו צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה  בהקנ
תב נכסיו לבנו ו ו באנפנא פליגי: הכ  לא צריך בדוכרן פתגמי דהו
ב א מת הבן בחיי ה ב ו א <איתמר מכר הבן בחיי ה : ח  לאחר מותו

 אמר

 הקנה לו אלא ליפות אח כמו ואמרינן
 היט דמי מיפה אח כחו אמר רב
 חסדא וקנינא מיניה מוסיף על
 ממנמא דא כלומר אינו אלא תוספח
 בעלמא ליפות את כמו: הלכה
 כותבין ונותנין. לאחר מיתה במיפה
 אח כמו כרבי יומנן דאמר תבדק והט
 מוקמינן ליה כהדיא להא דשמואל
 במיפה אח כחו לקמן במי שמת נקנב.]:
" הכותב נכסיו לבניו. בריא י  מתנ
 שרוצה לישא אשה ואינו רוצה לשעבד
 נכסיו לאשמו פן יפסידו בנים שיש לו
 מאשמו ראשונה ורוצה לכחוב להס
 נכסיו לאמר מותו אלא שיאכל פירומ
 כחייו צריך שיכמוב מהיום ולאחר
 מימה דמשמע מהיום יהא קנוי לך
 הגוף לבדו ולאחר מיתה חהא נגמרמ
 המתנה שתאכל גס הפירוח לאחר
 מיתתי אבל בלא מהיום לא נתן להם
 כלום דאין מחנה לאחר מימה דבההיא
 שעתא אין לו חלק בהן שיוכל
 להקנותן: ר' יוסי אומר אינו צריך.
 לכמוב מהיום וטעמא מפרש בגמרא:
׳ גט ואינו גט. דשמא כך אמר מ  נ
 מעכשיו יהא גט אס אמומ או דלמא
 מהדר קא הדר ביה ואין גט לאחר
 מיתה הלכך הרא ספק מגורשת ואם
 פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר צריכה
 גט משניהם: חולצת. דלמא לא הוי
 גט: ואינה מחייבמה. דלמא הוי גט
 ונמצא לוקח גרושת אחיו וחייב כרת.
 והכא נמי הוה לן למימר דמתנת ספק
 היא ולא קנו. ומשני המם גבי גט לא
 שייכי בה שתי מתנומ ט הכא דנימא
 מקצת הגט מהיום ומקצתו לאחר
 מימה כדאמר גבי מתנת קרקע הלכך
 מספקא לן אי תנאה הוי כו׳ כדפרישימ
 אכל הכא איכא לאוקמי תרריהו שפיר

 דהט קאמר ליה גופא מהיום ופירי לאחר מיתה וטון דאיכא למימר הט לא נתכוין לא לתנאי ולא לחזרה דהכי משמע טפי: זמנו של שטר.
 שכתב בחמלתו בכך וכך בשבמ אמר לנו פלוני הוו עלי עדים וקנו ממני לפלוני בני לאמר מיתתי: מוכית עליו. שמאותו זמן המחילה המחנה
 דאי לא תימא הט זמן שנכתב בשטר בחנם נכתב אלא ודאי להקנות מאותו היוס נכתכ. והכי הלכמא כרבי יוסי דאס כחב לאחר מיתה קנה
0 אתקין רב בגיטין מן יומא דנן לאסוקי ה  אע״ג דלא כמב מהיוס דהא אמר רב הלכה כר׳ יוסי ואע״ג דאמר בפרק המגרש (גיטין לף פ
 מדר׳ יוסי דאמר זמנו של שטר מוטח עליו הואיל ולא איממר בהדיא המס בגיטין הדר ביה רב מהא דאמר הלכה כרבי יוסי אלא
 אתקין אית לן למימר לגבי גט אשה הואיל ואין בו דבר קנין משום הכי הוא דאתקין לרווחא דמילמא משוס חומרא דעריות אבל גבי
 ממונא הלכה כר׳ יוסי ט י״ל ט לא אמר רב הלכה כר׳ יוסי אלא בשטר שיש בו קנין. וראינו בדכרי הגאונים ז״ל שאמרו הכי נהיגי
 בממיבמא כר׳ יהודה אפילו בממון כמקנפ רב בגיטין ואילו היחה קבלה כידס כי הלכה כר׳ יהודה לא היו מניחין הלכה ומפרשין מנהג
 (ועוד) שלא אמרו ט הלכה אפילו בממון כמקנמ רב בגיטין אלא נהגו וי״ל דטון דשזו דסוגיא דשמעחא לקמן כר׳ יהודה נהגו כוומיה כן פי׳
 רכינו חננאל גאון וחפוס דברי רבי יוסי גבי ממון דהא ר״נ דהלכחא כוחיה בדיני [כתובות יג.] הוא דבעא מרבה בר אבוה אלמא סבירא ליה לר״נ הכי:
 בהקנאה מהו. כשטר שכתוב בו קנין מי פליג ר׳ יהודה ומצריך למכתב מהיום. ומשום הכי קמבעיא ליה דאיכא למימר דבשטר מחנה
 בלא קנין סליגי כגון שכתב שדי נתונה לך לאמר מיתה ומסר לו אח השטר וכדקיימא לן נקילושין ט.] דקרקע נקנה בכסף או בשטר או בחזקה:
 אקנייה וקנינא מיניה לא צריך. זהו שכותבץ ככל שטר שכתוב בו קנין שני קנינין אחד בתחלת השטר וכך אמר לנו הוו עלי עדים וקנו
 ממני וכתבו וחתמו והיינו אקנייה שהקנה לעדים בקנין סודר לזכות לו למקבל מתנה ואחד בסוף השטר וקנינא מן פלוני לפלוני ככל מה
 דכמוב ומפורש לעיל כו׳ כדאמר לקמן בגט פשוט (לף קסא0 צריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אתרונה והלכך אם כתוב בראש השטר
 אקנייה ובסיפא כמוב וקנינא היינו ייפוי כח דמשמע שני קנינין הוא הקנה וגס אנו קנינו ממנו וקנין יתירא הוא ייפוי כח לקנות מהיום
 אבל אס כתב בראש השטר וקנינא ובסופו אקנייה משמע קנין אחד דפרושי קא מפרש וקנינא מיניה והיאך שהרי הקנה לנו ואמר כך
 וכך אני נותן לפלוני כן נראה שיטה זו בעיני ועיקר. ואין לפרש שכתב בשטר שני דברים הללו ביחד דאקנייה וקנינא מיניה דא״כ אמאי
 משוה חילוק בין אקנייה וקנינא מיניה לקנינא מיניה ואקנייה לישר חילוק בין היכא דכתכ שני לשונות קנין להיכא דלא כתב אלא
 אחד: דאנן לא ידעינן. אין רוב חכמים בקיאין בחילוק לשון זה: וספרי ידעי. בממי׳ דאמרי לכך נמכוונו ולא צריך למכתב מהיום:
 זבדוכרן פתגמי. היינו שטר עדות בלא קנין זכרון דברים ולא זכרון קנין והיינו כר״נ דאמר הקנאה אינו צריך: אחון הכי מחניתו
 לה. בלשון בעיא כדאמרן לעיל בעי רבא מר״נ כוי. והכי קיימא לן דאפילו לרבי יהודה לא צריך לכתוב מהיום בשטר שיש בו קנין:
׳ הכוחב נכסיו לבנו. הוא הדין לאחר: לאחר מותו. היינו מהיום ולאחר מיתה: האב אינו יכול למכור. לאחר הגוף והפירוש י נ ת  מ
 לגמרי מפני שכתובין לבן הגוף מעכשיו ופירות לאתר מיתה: הבן אינו יכול למכור. לגמרי בחיי האב: מפני שהן ברשות האב.
 לאכול פימת. אלא בין שניהן יכולין למכרן לגמד מעכשיו שהאב ימכור פירות והבן ימכור הגוף: מכר האב. סתמא מכורין
 לשירותיהן ללוקת עד שימות האב אכל לכשימות האב יטול הבן גס גוף גס פירות או הוא או הבא מכחו ל״ש מפ האב בחיי הבן
 ול״ש מח הבן בחיי האב שהפירות מכר האב אבל הגוף קנוי לגמרי לבן משעה שכמב לו האב וכשמח הכן ואח״כ האב ויש לו בניס
 לאותו הבן הן יורשין את כחו: מכר הבן. בחיי האב אין ללוקח פירות עד שימות האב שהד הוא כבן אבל כשימות האב יש לו
 מיהח ללוקח גוף וסירומ וכגון שהבן קיים אבל מח הבן ואח״כ מח האב פלוגחא היא בגמרא אס קנה לוקח אס לאו: גמ׳

 לא



 מםורת הש״ם

 א) [שבת קלה. יש״נ], נ) ב״מ

 צו. גיטין מז :, ג) [לעיל קכע:־ן,
 י) [פח:], ס) [ועיי תוס׳ נ״ק

 פח: דייה באושא יתושי
 כתובוח ג. ד״ה הנעל וחית׳

 ינמות לו: ל״ה קטן],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה לא קנה

י  וכו׳ אס מת שני כחי
ן לא ימזרי ליורשי שני:  ראשו
 (נ) ־"ה והחניא וכו׳ דללבריו

 לא גרשי׳. נ״נ כלומר והוא
 מימה למחוק תגירסא שהיא
 נרונ הספרים: (ג) כא״ד
א ההי  כקנין הגוף למי כר״י ו
רו ליורשי נותן סבר  דיחז
ף דמי ו  לאו כקנין הג
 כר״ ל א״ש רמצינו הרנה

 חנאיס:

 מוסף רש״י
ר ר׳ יוחנן לא קנה מ  א
. אפילו לכשימוח האנ, ח ק ו  ל
 דקנין פירוח שהיה לו לאנ
 ננכסיס הללו כקנין הגוף
 רמי, ואין מכירח הנן מכירה,
 ומתניחין לקחני אין ללוקח
 בהן כלוס ער שימות האכ,
 הא כשימות האב יש צו,
 התם למיח האנ כחיי הנן
 ונתקיימה המתנה, ומה מכר
 ראשון צשני כל זכות שתנא
 לילו, אנל מת הנן צא
 נא זכות לילו !יבמות לו.).
ת. רו ו לפי ה ד ר ש כ ו מ  ה
 שיאכל הלוקח פירות על
 עשר שנים יתתויר הקרקע
 לנעליה, ובזמן שאין היוכל
 נוהג קאמר, רהיינו משגלו
 שנט ראובן ושנט גל שגלו
 חחלה מענר הירלן ע״י
 סנחרינ, על חרנות ירישליס,
 לאי בזמן שיונל נוהג סתס
 מכירה לפיריח היא שהרי
 סופה לחזור ניונל (גיטיו
א וקורא. מניא  מז:׳. מבי
 כנוריס וקורא ארמי אינל
 אני וכצ הפרשה, וקורא אני
 ני הנה הנאתי אח ראשיח
 פרי האלמה אשר נתתה לי,
 לקני! פירות כקנין הגיף !ב״מ

. וכעי״ז גיטיו שם:..  צו

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 רבי יוחנן לא קנה לוקח וריש לקיש
ה לוקח רבי יוחנן אמר לא קנה נ ק  א

 לא קנה לוקח. אפילו לכשימות האב אחר כך שמעולם לא היו
 ראוין לבא לידי הבן אלא יחזרו לשאר יורשי האב. ומיהו אס לא
 מכרן הבן בחיי האב היה מודה רבי יוחנן שאף על פי שמת הבן
 ואחר כך ממ האב אפילו הכי יורשי הבן יורשין אמ ממנמו ולא
 יורשי האב אבל גבי מכירה הרי
 סילק נפשו משעמ מכירה וגס לא בא
 לידו שיוכל הלוקח לזכות מכחו. ובפרק
 החובל בבבא קמאי) מפרש לפלוגתייהו
 הכי רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח אמר
 לך כי קתני מתנימין מכר הבן אין
 ללוקח עד שימות האב הא כי מיית
 אית ליה ללוקח דלא מח הבן בחיי
 האב דאתו להו לידיה דבן אבל מת
 הבן בחיי האב דלא אתו לידיה דבן
 כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח
 אלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי וכי
 זבין לאו דידיה זבין ריש לקיש אמר
 קנה לוקח אמר לך ט קתני מתני׳
 מכר הבן אין ללוקח עד שימוח האב
 ט מיית מיהא אית ללוקח לא שנא לא
 מח הבן בחיי האב דאמו לידיה דבן
 לא שנא מת הבן בחיי האב דלא אתו
 לידיה דבן קנה לוקח אלמא קנין
 פירות לאו כקנין הגוף דמי וט זבין
 דידיה זבין: קנין סירות. שיש לו לאב
 כאילו הגוף קנוי לו דמי ולא היה הבן
 יכול למכור אלא ע״מ דאתו לידיה
 וכיון דלא אתו לידיה לא קני לוקח
 ומיהו אס לא מכרן הבן ולא סילק
 נפשו מהם ומת הבן בחיי האב
 לכשימות האב יירש בן הבן את זכות
 אביו שהיה לו בקרקע: וקורא.
 מקרא בכורים דקרינא ביה האדמה
: מביא (  אשר נתתה לי ה׳ (לברים ט
 ואינו קורא. שאינו יכול לקרות
 האדמה אשר נתתה לי ומיהו בהבאה
 חייב דכתיב ושם] אשר תביא מארצך שהרי שיעבד לו יניקת הקרקע
 לפירוחיו: אחולי אחיל ליה. גופא לגמרי וקנין פירוח דאיח ליה לא
 ליהוו קנין הגוף. וה״נ הוה מצי למימר דאי איתמר בהא בהא קאמר
 ר׳ יוחנן דקנין סירומ כקנין הגוף דמי משוס דכל לגבי נפשיה
 אפילו במקום בריה נפשיה עדיפא ליה וטון דעכב לעצמו סירוח
 שייר בקנין הגוף לעצמו אבל לגבי מוכר שדהו לפירוח מודי רבי
 יוחנן לריש לקיש דקנין פירוח שמקנה לאחרים לאו כקנין הגוף דמי
 לבבל דוכחא נפשיה עדיפא ליה ומשוס דשמעינן לה מתירוציה
 דריש לקיש לא חשש הגמרא לפרש כן. ולר״ל נמי אי איתמר בהא
 בהא קאמר ריש לקיש משום דאבא לגבי בריה אחולי אחיל אבל
 לגבי מוכר שדהו לפירומ אימא מודי ליה לרבי יוחנן דקנין פירומ
 כקנין הגוף דמי קמ״ל: מס השני. אחרי הראשון קנה שלישי:
 יחזרו נכסים ליורשי ראשון. כלומר כשימוש הראשון יורשיו יורשין
 מכמו שהרי לא זיכה לשלישי אלא מכח השני דהא לא קאמר
 לראשון נכסיי לך ואחריך לפלוני ואס אין פלוני יחנו לפלוני השלישי
 וטון דשני לא זכה שלישי נמי לא יקנה אלא יורשי ראשון יירשו להני
 נכסים ואע״ג דלא היו קנוין לראשון אלא לאכול פירוחיהן כל ימי חייו
 דהא קאמר ליה ואחריך לפלוני אפי׳ הכי טון דאין אחריך קייס
 זכו יורשי ראשון בגוף ופירות. אי אמרמ בשלמא קנין פירות הוי
 חשוב כקנין הגוף הלכך איכא למימר יחזרו ליורשי ראשון שהרי
 הפירות קנוין לו וכקנין הגוף דמי דאע״ג דהמוכר שדהו לפירות לא
 קנה בעל הסירות את הגוף משוס קנין פירות כקנין הגוף היינו משוס
 דבהדיא סירות מכר לו ולא גוף והרי הוא כמי שאמר לו ואחר אותו
 זמן יהא הגוף והשירות שלי אבל הכא לא שייר לעצמו כלום אלא
 לשלישי נתן את הגוף ולראשון ולשני נתן את הפירות וכיון דאיכא
 תרתי שיש לראשון קנין פירומ דכקנין הגוף דמי וגס סילק הנותן
 עצמו מגוף ופירות הלכך יחזרו ליורשי ראשון אלא אי איתא דלאו
 כקנין הגוף דמי מאיזה טעם יחזרו לראשון: יחזרו ליורשי נותן מיבעי
 ליה. שהרי לראשון נתן פירות ואין אחריו איש שיקבל לא הגוף ולא
 פירות הלכך יחזרו לנותן או ליורשיו: אחריך שאני. דמשמע דגוף
 ופירות נתן לראשון דהא בהדיא פריש אחריך יירש פלוני והא ליתיה
 דלירש הלכך ישארו ביד יורשי ראשון דהכי קאמר ליה כל ימי חייך
 יהא הכל שלך הפרי והגוף ומה שישחייר אחריך יקבל פלוני ואס היה

 פלו:
 רבי

 אמר
 אמר
 ןח א<קנין פירות כקנין הגוף דמי וריש לוקח

ן פירות לאו כקנין קני  לקיש אמר קנה לוקח ב
א זימנא ד  הגוף דמי והא איפליגו בה ח
ר המוכר שדהו לפירות רבי יוחנן מ ת י א ד (  נ

א וקורא וריש לקיש אמר מביא  אמר מבי
א וקורא קםבר  ואינו קורא רבי יוחנן אמר מבי
 קבין פירות כקנין הגוף דמי וריש לקיש אמר
א ואינו קורא קנין פירות לאו כקנין הגוף י ב מ  ג

 דמי אמר לך ר׳ יוחנן אף על גב דבעלמא
א אצטריך כ  קנין פירות כקנין הגוף דמי ה
ך אמינא אבא לגבי בריה אחולי ת ע  םלקא ד
ן בן להיש ע לן ורבי שמעו מ ש  אחיל קא מ
 אמר אף על גב דבעלמא קנין פירות לאו
ך ת ע א אצטריך סלקא ד כ  כקנין הגוף דמי ה
נא כל לגבי נפשיה אפילו במקום בריה  אמי
ע לן איתיביה מ ש  נפשיה עדיפא ליה קא מ
י לך ואחריך ם כ נ י 1  רבי יוחנן לריש לקיש ג
ת ראשון קנה  יירש פלוני ואחריו יירש פלוני מ
ת שני בחיי ת שני קנה שלישי מ  שני מ
תא יחזרו נכםים ליורשי ראשון ואם אי  ראשון ה
 נותן מיבעי ליה אמר ליה כבר

ך  רב הושעיא בבבל אחרי
ה דרב  רבה בר רב הונא קמי
 שאני והתניא יחזרו ליורשי

 שאני
 ואמר
 נותן

 ליורש
מה  תרג
 וכן רמ
 אחריך

 תנאי

 לר׳ יוחנן פריך אע״ג דאיכא למימר אחריך שאני אפילו הכי יחזרו
 נותן דקנין פירות דראשון לאו כקגין הגוף דמי וכ״ש קנין פירוח דעלמא דלאו כקנין הגוף דמי כריש לקיש וקשיא לרבי יוחנן:

 ה״ג

 יוחנן סבר לא קנה לוקח. תימה אס כן אמאי אצטריך
 תקנח אושא דאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה
 דלא עשמה ולא כלום (לקמן לף קלט:) ד״ל דמיירי כגון שכתב לה
 דין ודברים אין לי כפירות נכסיך וכפירות פירותיך ולא כמב

 בנכסיך דא״כ היה מכרה קייס
 כדאמר בהכותב (כתובות לף פג.
 ושם) אי נמי התם קנין פירומ דבעל
 דלא הד אלא מדרבנן ולא מצרכי
 לכתוב מהיום ולא הד כקנין הגוף לכך

 אצטריך תקנת אושאה):
א קנה לוקח. פי׳ ריב״ם ויחזרו  ל
 ליורשי הבן ולא יוכלו לקוחות
 לומר אביך זבין ואח מפקת
 כדאמרינן בסוף מי שמת (לקמן דף
 קנט. ושם ל׳׳ה ולימדו) דאף על גב

 דהכא לא שייך טעמא דלקמן משוס
 שיאמר הבן אנא מכח אבא דאבא
 קאתינא דא״כ יקחו אחי האב חלקם
 כיון שאינו בא מכח אביו אלא מכח
 זקינו אלא היינו טעמא שיחזרו ליורשי
 הבן משוס דבמיתח הבן נפלו נכסים
 לפני בנו וכשממ זקינו קנאס הבן
 בקבר ממילא ואחר כך ירשם בן
 הבן וקשה דאמר בסמוך מהו דתימא
 אביו אפילו לגבי בריה נפשיה עדיפא
 ליה ולא יקמו הלקוחות במיתת האב
 והלא אס המקח בטל לא יחזרו לאב
 כי אס ליורשי הבן דש לומר דשפיר
 קרי ליה בן בנו נפשיה לגבי לוקח ולא
 דמי לנכסיי לך ואחריך לפלוני ואחרי
 אחריך לפלוני דאם מח שני בחיי
 ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון
 ולא אמר טון שהקנה הגוף לשלישי
 לבסוף הד כנופל לפניו במיתת השני
 שהרי לא הקנה לו כלום עד אחר
 שיזכה שני ואפי׳ לרב ענן דאמר

0 לירתיי ולא לירתי ירתיי דלדידיה אס אמר נכסיי ה כ  לעיל «לף ק
 לך ואחריך לפלוני אס מת שני (א) לא יחזרו ליורשי שני לא דמי
 להכא דיותר יש לו לראשון בנכסים מלאב דהתם אס מכר ראשון כל
 הנכסים מכורים לעולם דהלכמא כרבן שמעון בן גמליאל דאמר
 אין לשני אלא מה ששייר ראשון אבל הכא אין האכ יכול למטר אלא

 עד שימות לכך יחזרו ליורשי הבן והתם ליורשי ראשון:
א ואינו קורא. פי׳ בקונטרס מביא משוס דאדמתך קרינא י ב  מ
 ביה ואינו קורא דלא קרינא ביה מן האדמה אשר נתמה לי
 ומימה דאי קרינא ביה אדממך קרינא ביה נמי מן האדמה אשר נתמה
 לי ונראה שתקנו מדרבנן להביא משוס קנין פירות אבל קריאה לא
 מדאמרינן בהמוכר את הספינה (לעיל לף סב.) משוס דמימזי כשיקרא

 או משוס דאמי לאפקועי מתרומה ומעשר:
א יחזרו נכפים ליורש־ נותן. פירש בקונטרס וקשה לר׳ י נ ת ה  ו
 יוחנן דאמר קנין סירות כקגין הגוף דמי ומשני מנאי היא
 דפליגי בקנין פירות אי הד כקנין הגוף או לא ואין נראה דהרבה
 תנאים מצינו דפליגי בקנין פירות בהדיא יותר מאלו גבי מוכר עבדו
 על מנת שישמשנו שלשים יום בחזקת הבתים (לעיל לף נ. ושס< ועוד
 (0 דלדבריו לא גרסינן אלא אחריך תנאי היא ונראה דלר״ל פריך דשני
 אחריך שאני והכי פריך אי אמרת בשלמא דאחריך לא שאגי אלא ההיא
 דיחזרו ליורשי ראשון הוי טעמא משוס דקסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי
 כר״י ») א״ש דמצינו הרבה מנאיס דפליגי בהט אלא אי אמרת דההיא
 דיחזרו ליורשי ראשון שברא נמי בעלמא דלאו כקטן הגוף דמי והכא
 משום דאחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן והא אין סברא לומר
 דסבירא ליה דאחריך לאו כלום דלא מצינו סלוגתא בהט ומשני אלא
 אחריך תנאי היא כלומר לעולם קמייתא נמי כריש לקיש ואחריך נמי
 מנאי היא כדמייתי דסליגי רבי ורבן שמעון בן גמליאל באחריך דרבי
 סבר אחריך לאו כלום היא ולא הקנה לו אלא פירות ורשב״ג סבר אחריך
 שאני והשתא הוי כולהו כריש לקיש והלכתא כותיה: (כליון. נראה דמייחי
 שפיר חנאי דע״כ באחריך פליגי אפי׳ לר״י ולא בקנין פירות אי הוי
 כקנין הגוף אי לאו דהא טעמא דרשב״ג אין לו לשני אלא מה ששייר
 הראשון ע״כ משוס דאמר אחריך דמשוס קנין פירומ גרידא פשיטא
 דלא היה יכול למכור כמו האב דאינו יכול למכור. ע״כ): (רש״א)

 אבל
 רוצה ראשון יכול למטר הגוף כדלקמן: והתניא יחזרו ליורשי נותן

 ליורש

 עין משפט
 נר מצוה

ט א ב מיי׳ פי״נ מהל׳ מ  ק

 זטה ומתנה הצ׳ יג
נ טור שו״ע  שמג עשי! פ

 חו״מ סי׳ רנז ס״ה:
נ ג מיי׳ ס״ר מהלכות  ק

 נכיריס הלכה ו סמג
 עשי! קמ:

א ד ה מיי׳ פי׳׳נ מהל׳ נ  ק

 וכיה ומתנה הל׳ ו ועיי
 נהשגיח ונמ״מ סמג עשין
 פב טוש״ע חי״מ סי׳ רמח

 סעיף ג:

 רבינו גרשום
 קנין פירות שיש לאביו עד
 שהוא חי דמי כמו שגוף
 הקרקע יהא ישלו ולא בא
 ליד בן הואיל שמת בחייו
 לפיכך לא קנה לוקח: לאו
 כקנין הגוף דמי. והגוף
 ברשות הבן היה להבי
 קנה לוקח: המוכר שדהו
 לפירות. ללוקח עד אותו
 זמן שהתנו: ר׳ יוחנן אמר
 מביא בכורים וקורא. מן
 האדמה אשר נתתה לי אע״ג
 רפידות בלבד שלו אותו
 קנין פירות כקנין הגוף של
 קרקע הוא שלו עד אותו
 הומן דמי ויכול לקרות:
 ריש לקיש אמר מביא וכוי.
 ולמה להו לאפלוגי תרי
 זמנא בהכי: אמר לך ר׳
 יוחנן אע״ג. דגבי בכורים
 קנין פירות כקנין הגוף
 דמי אפייה אצטריך הכא
 לאשמועינן דלא קנה לוקח
 דסר״א ודאי קנה לוקח
 דאבא לגביה בדיה מחיל
 ליה למכור אפילו בחייו
 וקנה לוקח קמ״ל דלא מחיל
 ולא קנה. וריש לקיש אמר
 דאע״ג לגבי בכורים בעלמא
 כוי הכא אצטריך דםד״א
 דלא קנה לוקח דכקנין הגוף
 דמי הכל לגבי נפשיה אפי׳
 לגבי בדיה נפשיה עריפא
 ליה מבריה ולא ניחא ליה
 למיובן בחייו ולא קנה
 לוקח קמ״ל הבא דלגבי
 כריה מחיל ליה לזבוני
 שיהז מכורי• במיתת האב
 וקנה לוקח: איתיביה ר׳
 •וחנן לריש לקיש. אם אמר
 שכיב מרע נכסיי לך ואחריך
 לפלוני ואחריו לפלוני
 משמע שנתן לראשון ושני
 הפירות בחייהן והשלישי
 יהא יורש גוף הנכסים: מת
 שני. בחיי ראשון כיון שלא
 באו ליד השני אין לשלישי
 כלום ושלישי הוא בא מכח
 שני אלא יחזרו הנכסים
 ליורשי הראשון הואיל
 דליתא לאחריך ולשלישי
 לא מצינן למיתן ליה דהכי
 לא פקיד המצוה. ואם
 איתא לריש לקיש דקנין
 פירות שיהא לראשון לאו
 כקנין הגוף דמי. אמאי
 יחזרו ליורשי ראשון כיון
 דלא הוה ליה קנין הגוף
 הקרקע כשמת ראשון יחזרו
 אותו ליורשי אותו שנתן
 מתהל׳ מיבעי ליה. אלא
 מדקאמר ליורשי ראשון
 ש״מ דקנין פירות שיש
 לראשון כקנין הגוף דמי
 וקשיא לריש לקיש: תרגמא
 רב אושעיא. לעולם אימא
 לך בעלמא לאו כקנין
 הגוף דמי. והכא מאי
 טעמא יחזרו ליורשי ראשון
 דה־כא ראמר ליה נותן
 לראשון ואחריך לפלוני
 שאני דמשמע ואחריך
 לפלוני אחריך הן שלו
 ולא בחייך לפי שבחיים
 הכל שלך הגוף והפירוח.
 והשתא דמת אחריך בחייך
 הכל שילך הוא. להכי יחזרו
 ליורשי ראשון ולא ליורשי
 נותן דנוחן סליק עצמו מהן
 הואיל ואמר אחריך לפיכך
 קאמרינן בדעתו דלא יחזרו
 עולמית לעצמו. ולעולם
 מהא לא תפשוט: והא
 תניא יחזרו ליורשי נותן.
 דמשמע דקנין פירות לאז
 כקנין הגוף דמי וקשיא לר־
 יוחנן דאמר כוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ב א ב ג ד מי״ פי״נ נ  ק
 מהלי !כיה ומתנה הל׳
נ טיש״ע  ח ט סמג עשי! פ

 מו״מ סי׳ רמח סעיף ג:
ג ה ו מיי׳ שס הלכה י נ  ק

 טוש״ע שס נדד:
ד ז מיי׳ שס ופ״ח שס נ  ק
 הל׳ ח שמנ שס טוש״ע
 חי״מ שס וסי׳ רננ סעיף א:
ה ח מיי׳ פייט מהלי נ  ק
 גירושי! הלכה ינ ועיי!
 בהשגות יגמ״מ סמג עשי[ נ
 טוש׳׳ע אה״ע סי׳ קמה

 שעיף א:
ו ט י מיי׳ פי׳ינ מהל׳ נ  ק
 זטה ומתנה הל״ט סמג
 עשי! סב טוש״ע ח׳׳מ סי׳

 רמח סעיף ג:

 רבעו גרשום (המשך)
 זה המשיא עצה שמתייעץ
 ומוכר נכסים שנתנו לו על
 מנת שאחריך לפלוני כרבן
 שמעון בן גמליאל דאמר
 דאי עבד אין לשני אלא
 מה ששייר ראשון דהכי
 קאמר הנותן נכסיי לך ולכל
 צרכך ואם תשאר כלום יהא
 אחריך לפלוני: ומודה. רבן
 שמעון בן גמליאל: שיאם
 נתן ראשון במתנת ש״מ.
 כלומר מה שנתן במתנת
 בריא נותן אבל אם נתן
 במתנת שכיב מרע וכוי:
 לאחר מיתה קונה וכבר
 קדמו אחריך. ׳שהוא יורש
 וקנה בגמר מיתה עם שיצא
 נשמתו של ראשון. אביי
 אמר עם גמר מיתה: ודלמא
 הדר ביה ןמהא] דאמר
 אחריך קונה בגמר מיתה:
 לא סייד. אלא ודאי סביר•
 דמתנת שכ״מ איני קונה
 אלא לאחר מיתה כדתנן
 הרי זה גיטך אם מתי הרי
 גיטך אם לא אחיה מחולי
 זה הרי זה גיטך לאחר
 מיתה לא אמר כלום. משום
 דהאי גט כמתנה הוא דקא
 יהיב ליה ומתנה אינה אלא
 לאתר מיתה נגמרת וקי״ל
 דאין גט לאחר מיתה. אלמא
 דלא הדר ביה מהא דאמר
 מתנה לאחר מיתה קונה:
 אפי׳ היו כהן. באותן נכסים
 עבדים והוציאן לחירות. מה
 שעשה עשוי ואין לשני אלא
 מה ששייר ראשון: פשיטא.
 מה לי עבדים מה לי שאר
 נכסים: מהו דתימא מצי
 אמר ליי. הנותן למיעבד
 איסורא לא יהבי לך. והאי
 דהוצאח עבדים לחירות
 איסור הוא דעובר בעשה
 דכתיב לעולם בהם תעבודו
 ואימא דלא עבד כלום.
 קמ״ל דמה שעשה עשה:
 תכריכין למת. איסורי הנאה
 נינהו: באנו למחלוקת רבי
 ורשב״ג. דלעיל אם יכול
 לצאת בו ידי תובתו דרבי
 דםבר קנין פירות לאו כקנין
 הגוף דמי סבירא ליה הואיל
 דהאי אתרוג לא יהבי נהליה
 כי אם לפירות לתודייהו
 דהיינו הברכה לאו כקנין
 הגוף של אתרוג דמי. ולא
 יצא דמשום דלא שלו הוא
 וקיימא לן יום טוב הראשון
 של תג אין אדם יוצא ידי
 חובתו בלולב של חבירו.
 ורשב״ג סבר דיצא משום
 דקנין פירות כקנין הגוף
 דמי: אבל הכא גבי אתרוג
 מאי קנין פירות איכא הכא:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלז.
 למכור בנכסים דהא קי״ל כר׳׳ש דאין לשני אלא מה ששייר ראשון
 ולא נעשה נחח רוחו של מח שאמר אחריך לפלוני דהוה ניחא ליה
 אס ישחייר ומיהו לא אקפיד קפידא גמורה שלא יוכל הראשון למכרן
 אס ירצה: ומודה. ר״ש אע״ג דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון
 אס נחנו אומו ראשון בממנת שכיב
 מרע כגון דאמר מהיום ולאחר מיחה
 לא אמר כלום והשני מוציא אי נמי
 כשהיה שכיכ מרע נחנה דשחי מחנוח
] איזהו : ה ל ק  הללו שוות כדאמרן לעיל נ
 מתנמ בריא שהיא כמתנת שכיב מרע
 כר: ה״ג בהלכות גדולות ובפירוש
 רבינו חננאל מ״ט אמר אביי מתנת
 שכיב מרע אימת הויא לאחר מיתה
 וככר קדמו אחריך. האי שני דקאמר
 עליה הנוחן אחריך לפלוני קדם לזה
 שנתנו לו הראשון דמשעה שהתחיל
 האי ראשון לטרוף קנה השני דאחריך
 עם גמר מיתה משמע דמשעה דאין
 הראשון צריך לנכסים הללו זיכהו
 הנותן לזה השני אחריו מיד אבל האי
 מקבל מתנה מראשון לא קנה עד
 לאחר גמר מיתה דסמס אדם הנותן
 ממונו לאחר מיתתו אין רוצה להוציא
 ממונו מכחו עד שתגמר מיתתו אבל
 לעיל מוחן סליק נפשיה מהני נכסים
 שהרי נחנו לראשון חפץ הוא שיזכה
 השני עם גמר מיתתו של ראשון: ומי
 אמר אכיי הכי. דמתנת שכיב מרע
 לאחר גמר מיתה: עם גמר מיתה.
 אלמא בהדי הדדי קנו ולאשמועינן
 אתא דחולקין בשוה: מההיא. דעם
 גמר מיתה: לא ם״ד. דמההיא
 דלאחר מימה הדר ביה דהא ודאי
 סמם שכיב מרע הנותן לאחרים
 ממון שלו אין בדעמו להוציאו מרשומו
 עד לאחר גמר מיתתו דאשכחן נמי
 כה״ג גבי אשתו כשהוא מגרשה
 ומחירה לאחרים דלא גמר להוציאה
 מכחו עד לאחר גמר מיממו: דשגן
 הרי זה גיטך אם מתי. כלומר אם
 אמות אז יהא גט: זה גיטך מתולי
 זה. לאחר גמר חולי דהיינו לאחר
 מיתה: זה גיטך לאתר מיתה לא אמר
 כלום. דלא גמר לגרשה עד לאחר
 מיתה ואין גט לאחר מיתה ודלא כר׳
 יוסי מוקמינן לה בגיטין בפ׳ מי שאחזו
] דאי כרבי יוסי האמר . ב ע  קורדייקוס נ
 זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן
 דאמר לה מהיום ולאחר מיתה דמי דקתני התם חולצת ולא מחייבמח
 וגבי אס מתי נמי דמי כמאן דאמר מהיום אס מתי דקתני התם הרי
 זה גט מיהו שמעינן מינה דלאחר מיתה קמגרש לה וה״ה למתנתו
 דאי עס גמר מיחה א״כ הוי גט ואמאי קחני לא אמר כלום: היו
 בהן עבדים כוי. כלומר ורבן שמעון קאמר דמה שמכר ראשון
 הכל הוי מכור ואפי׳ עבדים והוציאם לחירוח. וקפריך פשיטא דכיון
 דאקני גוף לראשון מצי למעבד ביה כל מה דבעי: למיעבד
 איסורא. דהמשחרר עבדו עובר בעשה י) דלעולם בהם תעבודו
ן י ר ד ה נ ס א כה<: מכריכי הממ אסורין בהנאה ובפרק נגמר הדין ( ר ק י י ) 

ף cm נפקא לן מקראי: לשוינהו איסור הנאה לא יהכינהו ניהליה.  ל

 אלא ע״מ ליהנות בהן כני אדס דניחא ליה לאיניש דליהנו אינשי
 מממוניה ולא ילך לאיבוד: אתרוג זה נתון לך כמתנה. כל ימיך:
 ואחריך. אחר מיתתו: לפלוני. לצאמ בו וגם לאכלו אם ירצה
 דהא לא ק אמר ואחריו לפלוני: נעלו ראשון ויצא כו. כלומר נטלו
 לצאת בו ובירך עליו: כאנו למחלוקת כוי. דלרבי לא יצא ראשון
 דהא לית ליה בגויה אלא קנין פירות שהרי אינו יכול למכרו ולא
 קרינא ביה לכס וויקרא כג1 ולר״ש ראשון יצא דהא אי בעי הוה אכיל ליה או
 מזבין ליה דהא אחריך קאמר מה שישחייר אחריך: עד כאן לא פליגי.
 רבי ור״ש כפירות דראשון דודאי פירוח איח ליה אלא בהכי פליגי
 דר״ש סבר קנין פירומ שיש לו לראשון כקנין הגוף דמי אפי׳ לר״ל
 דאחריך שאני ורבי סבר לאו כקנין הגוף דמי ואס מכר את הגוף
 לא עשה ולא כלום אבל כפירות הכל מודים דאית ליה הלכך גבי
 אתרוג נמי יציאת ידי חובתו ליטלו היינו פירותיו דאפילו לרבי יצא:

 דאי

כםי לך ואחריך לפלוני נ (  תנאי היא דתניא א
ד י מוציא מי  וירד ראשון ומכר ואכל השנ
ן בן גמליאל  הלקוחוח דברי רבי רבן שמעו
ה ששייר ראשון ן לשני אלא מ י א  אומר א
 ורמינהי נכםי לך ואחריך לפלוני יורד ראשו

ן בן גמליאל  ומוכר ואוכל דברי רבי רבן שמעו
לת פירות בלבד ן לראשון אלא אכי אי  אומר ב
 קשיא דרבי אדרבי ודרשב״ג אדרשב׳יג דרבי
א לפירא א לגופא ה  אדרבי לא קשיא ה
ה ל ח ת כ א ל ה  דרשב״ג אדרשב״ג לא קשיא ג
ר אביי יאיזהו רשע ערום זה מ א ( א דיעבד נ  ה
ן בן א עצה למכור בנכסים כרבן שמעו  המשי
ן בן ה כרבן שמעו כ ל  גמליאל א״ר יוחנן ה
ת שכיב נ ת מ אם נתנן ב ה ש ד ו מ ו  גמליאל ה
א אמר אביי מ ע ה כלום מאי ט ש  מרע לא ע
ת שכיב מרע לא קנה ־אלא לאחר נ ת  מ
תה וכבר קדמו אחריך ומי אמר אביי הכי  מי
מתי קנה ת שכיב מרע מאי נ ת  והא איתמר מ
לאחר ה ורבא אמר ׳ ת י  אביי אמר עם גמר מ
י א מ מ א 8 י ה ה תה הדר ביה אביי מ  גמר מי
א הדר ביה לא ה א הדר ביה דלמא מ  דמההי
ה גיטך אם מתי זה ז ח ו ך דתנן ג ת ע  םלקא ד
ה לא ת י  גיטך מחולי זה זה גיטך לאחר מ
ה כ ל  אמר כלום אמר רבי זירא א״ר יוחנן ה
ו היו בהן עבדים והוציאן ל אפי ו  כרשב״ג ט
מא >א< א״ל למיעבד ו דתי  לחירות פשיטא מה
ע לן אמר רב מ ש  איםורא לא יהבינן לך קא מ
ן בן ה כרבן שמעו כ ל  יוסף אמר רבי יוחנן ה
טא ח פשי מ  גמליאל י ואפי׳ עשאן תכריכין ל
ה לא יהבי א נ מא לשוינהו איסורי ה  מהו דתי
ע לן דרש רב נחמן בר רב מ ש  לך קא מ
ה ואחריך תנ  חםדא אתרוג זה נתון לך במ
 לפלוני נטלו ראשון ויצא בו באנו למחלוקת
ף לה רב נחמן בר יצחק  רבי ורשב״ג מתקי
ם אלא דמר ת  ע״כ לא פליגי רבי ורשב׳׳ג ה
 סבר י׳קנין פירות כקנין הגוף דמי ומר םבר
א כ  קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי אלא ה

 אי

 ה״ג תנאי היא. ולא גרסי׳ אלא אחריך נמי תנאי היא דמשמע
] לריש לקיש אחריך שאני לאו תירוצא הוא : י ל ק  דחירוצא דחרצינן לעיל נ
 דהא ודאי לריש לקיש מחרצינן אחריך שאני כדמחרצי רב ורבי
] דהשמא קיימי כולהו בריימומ כריש לקיש בין למאן ם ש  הושעיא לעיל נ

 דאמר יחזרו ליורשי נומן בין למאן
 דאמר יחזרו ליורשי ראשון כולהו
 סכירא להו דקנין פירומ דעלמא לאו
 כקנין הגוף דמי דאפילו הך דקתני
 יחזרו ליורשי ראשון היינו משוס
 דאחריך שאני אלא לרכי יוחנן הוא
 דמחרצינן הכי מנאי היא כלומר איכא
 חנאי דפליגי בקנין פירוח לראשון
 אי כקנין הגוף דמי או לא ואנא
 סבירא לי כמאן דאמר כקנין הגוף
 דמי: דשניא כוי. דרבי ס״ל לאו
 כקנין הגוף דמי והך בריימא דקתני
 יחזרו ליורשי נותן רכי היא ור״ש
 ס״ל כקנין הגוף דמי והך דקתני
 יחזרו ליורשי ראשון ר״ש היא ואנא
 ס״ל כר״ש והיינו דפסיק ר׳ יוחנן כר׳׳ש
 ומיהו לר״ל לאו בקנין פירומ כקנין
 הגוף דמי פליגי אלא לכ״ע לאו כקנין
 הגוף דמי ובהא פליגי רבי סבר
 אחריך נמי קנין פירומ בעלמא הוא
 דאיח ליה לראשון והלכך שני מוציא
 מיד הלקוחות והיכא דמח שני יחזרו
 ליורשי נותן דקנין פירומ לאו כקנין
 הגוף דמי ורשב״ג סבר בעלמא
 קנין פירומ לאו כקנין הגוף דמי
 והכא אחריך שאני וגוף ופירומ אקני
 לראשון הלכך אין לשני אלא מה ששייר
 ראשון והיכא דמח שני יחזרו ליורשי
 ראשון. וכן עיקר דהשחא לא מקשי
 הלכחא אהלכחא דהא פסקינן
 הלכתא כריש לקיש בפ׳ החולץי) דקנין
 פירות לאו כקנין הגוף דמי ובהא
 דאמריך לפלוני קיימא לן כרבן שמעון
 דאין לשני אלא מה ששייר ראשון
 כדפסקינן הלכמא לקמן ולא פליג
 ריש לקיש על ההוא פסק דפסיק רבי
 יוחנן לקמן ומדאכיי נמי איכא למשמע
 דהכי קיימא לן דאמר אביי איזהו רשע
] בההיא אתתא כ ״ ע  ערום כוי ולקמן נמי [
 דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר
 אביי אזל איהו אקנייה לבנו קטן כרבן
 שמעון כו׳ עד אפי׳ רבן שמעון לא
 קאמר כר דמהמס נמי שמעינן
 דהלכתא כרבן שמעון והלכך בעינן

 לפרושי דרבן שמעון ס״ל כר״ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי
 והכא היינו טעמא דאחריך שאני ולא תקשי הלכתא אהלכתא: וירד
 הראשון ומכר ואכל. אורחא דמילתא נקט שמכר והוציא המעומ
 בהוצאה: השני מוציא מיד הלקותות. אחר שימות הראשון דקנין
 פירות דראשון לאו כקנין הגוף דמי ואחריך שאני לא אמרינן אליבא
 דרבי: אלא מה ששייר ראשון. ואס לא שייר כלום לא יטול השני
 כלום דקנין פירומ דראשון כקנין הגוף דמי לר׳ יוחנן ולריש לקיש טעמא
 משום דאחריך שאני: אין לראשון אלא אכילת פירוס בלבד. קס״ד
 השתא פירוח יכול לאכול ולמכור אבל לא הגוף ואם מכר השני מוציא
 מיד הלקוחומ: הא לגופא. הא קמיימא דקאמר רבי השני מוציא הני
 מילי היכא דמכר הגוף שאין לו לראשון אלא פירוח והך ברייחאי)
 דקאמר יורד ראשון ומוכר אפירות קאי: הא לכחחלה. קאמר ר״ש אין
 לו למכור לכתחלה הגוף אלא אכילת הסירות כדי שיתקיים דעתו של
 נותן דהא גלי דעתיה דניחא ליה שישתייר קצת לשני אס ימרצה הראשון
 לשייר אחריו כלום והכי קתני יורד ראשון ומוכר ואוכל מסתמא דברי
 רבי שהרי אינו יכול למכור כ״א פירומ רשב״ג אומר אין לו לראשון
 לירד ולמכור מסתמא שהרי הכל מכור ולא נתקיימה דעת הנותן אלא
 אכילת פירות הוא דאית ליה לכתחלה או למכרן אבל גופא דיעבד אין
 לכתחלה לא והא קמיימא דיעבד אין לשני אלא מה ששייר ראשון: איזהו
 רשע ערום. (0 גורס לעבור על דברי הנותן: ערום. דאהנו מעשיו
 והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו המוכר עצמו דהיינו ראשון לא מקרי רשע
 ואע״ג דלכתחלה אסור לעשוח כן דלא חמיר איסוריה שהרי השליטו
 הנותן בגוף ופירות לעשות בהן כרצונו: זה המשיא עצה. לראשון

 מםורת הש״ם

 א) [סוטה כא:, כ) לקמן

 קעד: כחובות צה: סיטה כא:
 ערטן כג., נ) גיטין עב.
 כתובות ב:, ד) [שבח קלה:
 ישי׳נ], ס) ויבמות לו.ן,
 י) בס״א: נחרייחא, 1) [ברכוח

 מז:],

 גליון הש״ם
א צמאי דםההיא הד־. ר ט  נ
 עיי חילין דף עז ע״א חיס׳

 ל״ה בלשון. וצע״ק:

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מהו דחימא מצי

 אמר ליה לתיענל איסורא לא
 יהבינהו לך: (ב) דשב״מ
 ל״ה איזהי רשע ערוס רשע

 גורס:

 מוםף רש״י
 איזהו רשע ערום. רשע
 המחענר על ריב לא לו ימנטל
 מחשנח הגותן, שאמר נכסי
 לך יאחריך לפלוני, וברצוני
 לא היה ראשון מוכר לאחרים
 להפסיר אחריך, ערום למכל
 מקיס מצליח הוא ומה שעשה
 עשי, שהנוחן לא מיחה נשעח
 המחנה, כרשנ״: לאמר אס
 קלס ראשון ומכר מה שעשה
 עשר, ט אין לאחריך אלא
 מה שישייר ראשון יהרי לא
 שייר כלום ׳:לקמן קעדו. זה
 גיטך אם מתי. שטב מרע
 שכתב גט לאשתו נאחל מן
 הלשינות הללו, יה גיטך אס
 תחי אי זה גיטן מחולי
 זה ט׳ וכתובות ב.•.. לא

ם. אס מחי לא ר כלו מ  א
 אמר כלום למשמע לכשאמוח
 יאין גט לאחר מיתה, זה
 גיטך מחולי זה משמע מחולי
 זה ואילך, וטון שמח מחיך
 החולי נמצא שאין הגט חל

 אלא לאחר מיחה :גיטין עב
 או: משיפשוק חולי זה משמע
 והוא מח מאותו חולי, לא
 אמר כלוס, שהרי משפשק
 איני בחיים ואיני יכול לגרש

 רבינו גרשום
 אלא אחריך נמי אי דמי קנין
 פירות שלו כקנין הגוף או
 לא תנאי היא: השני. שהוא
 אחריך: מוציא מיד הלוקח.
 גוף הקרקע: דברי רבי.
 דס״ל דהראשון אין לו אלא
 הפירות וקנין פירות לאו
 כקנין הגוף דמי ולא מצי
 זכי; הגוף. ודבי סבירא ליה
 כריש לקיש: ורבן שמעון
 בן גמליאל אומר אין לשני.
 מן הגוף: אלא מה ששייר
 ראשון. שלא מכד לפי
 שהיה רשאי למכור משום
 דקנין פירות כקנין הגוף
 דמי: א) והכא קאמר יורד
 ראשון מוכר ואוכל משום
 דקנין פירות כקנין הגוף
 דמי: נו אכילת פירות בלבד
 ואינו רשאי למכור הגוף:
 דרי אדר׳ לא קישיא. הא
 דאמר ראשון מוכר ואוכל
 מפירי קאמר אבל גופה של
 קרקע אם מכר יאכל השני
 מוציא מיד הלוקח דקנין
 פירות לאוכקנין הגוף דמי:
 [הא] לכתחלה. אין לראש־ון
 אלא אכילת פירות דלאו
 כקנין הגוף דמי. אבל דיעבד
 אם מכר ואכל אין לשיני
 בגוף קרקע אלא זה ששייר
 ראשון: איזהו רשע ערום.
 שהוא עושה רשע 0 מרשעו

 א) צ״ל קשיא לדני אלרבי
 להכא קאמר יכו׳. נו צ״ל
 ירשנ״ג ארשב״ג דהכא קאמר
 לאין לראשון אלא אטלת
 פירוח בלבל וכוי. ג) אולי
 צ״ל שהוא עושה רשע

 מערמחי.



 מסורת הש״ס

 א) קרישי; י: שונה מא.,
 ב) ערינין נה: נ״מ קט. לקמן

 קנא. ינמות עה: עו. נתונות
 פה., נ) נריתות נל. גיטין לנ״
 ד) ]רש״ל מחייו], ה) [נמדנר

 טוו, 0 ושם], 0 1שס
 יח תרומתנס], ח) [לנעי.
 רש״שו, ס) [וע״ע חוס׳
 סונה מא: ל׳׳ה הילך יחוס׳
 קלישין י: ל״ה לא ולך• מט:
 ל״ה לנריס יתיס׳ גיטין עה:

 ל״ה לתנאי],

 הגהות הב״ח
ו נאנו ל כ ו או א  (א) נם' מכר
 למחלוקת: (ב) שם אתרוג
 לנל חל וחל אמר רנא כצ״ל
 יחינוח אנל פריש אי רמון לא
 נמחק: (ג) שם מאי אהרריה
 (אמר ליה ימאי חסריה)
 מא״מ ונ״נ ש״א אינו:
ו או ״ם ר״ה מכר  (ד) -שנ

ו ינו׳ ומיררו לצאח נו ל כ  א
ניה. נ״נ נלומר  ללפירי יהבי
 אנל גופו אינו מניר:
ו פ ו  (ה) כא״ד יאס מנר ג

ו פ ו  מטר ומשוס לסל׳׳א ג
ה לאפילו רני ׳  מניר לד׳
 מולה: (ו) תום' ל״ה לא ונו׳
ר ב ד  סנר ללא נעינן חנאי כ

ד ומעשה: ח  א

 מוםף רש״י
רו יצא. למחנה על י  החז
 מנת להחזיר מחנה היא והרי
 המזירו לי, אנל אס לא המזירו
 אגלאי מלתא למעיקרא גזול
 הוא נילי !סוכה מא:.! להיה
 ליה גזל למפרע !:קדושי!
. י א ל ו מ ם דאתו מ ו ש  ו:׳. מ
 מקוטעים מנית עלי, ראניי
 אנוה ררנ ניני מנית עלי אתא
 !ערוביו נה:: או: ממשפחה
 אומללה, מניח עלי, לאמרינן
 נפ״ק לר״ה >יח.ו אניי ירנא
 מלניח עלי קאחו ויבמות ע!

 ועי רשב־ס לקמן קנא.) שהן
 נרוחי ימיס, ולי נראה ממולאי
 גננוניס, נעלי מימין שאינן
 חיין נשאר נני אלס, לשי! שקל
 מיליא ושלא ננצא !כתובות
 פה: או: שהיה ממשפחה
תו  רעועה !ב״מ קט:. אמרי
. קטועיח אתא לי לי מו  מי
 בלא רגלים :ערובין כה:: או:
 דנריס גננוניס לשון מיליא
 נמיליא, נמי״ק ד:< גנשושית
 !ב־מ קט.! נעלי מימין שאין

 כהן ממש !לקמו קנא.;.

 רבינו גרשום (המשך)
 אמר ר־ שמעון בן גמליאל
 דמצי זבין והאי דרב ביבי
 נמי לא מצי לאקנויי לבנו
 דהיא לא סילקה עצמה
 לגמרי אלא בחייו בלבד:
 הרי זה מוקדש ומוחזר.
 דאע״ג דמוקדש הוי מוחזר
 דאין חייב להחזיר לו אחר:
 מאי אהדריה. הא אסרו
 עליו בהנאה: אמר ליה
 ומאי חסריה. שור נתן לו
 שור חזר לו ולעולם מוקדש
 ומוחזר הוא: אי אייל ע״מ
 שתחזירהו לי מידי דחוי
 ליה קאמר ליה. והאי לאו
 ראוי לו שמוקדש הוא
 וחייב להעמיד לו אחר: ור׳
 יוחנן אמר לא קנה. הואיל

 שאינו רוצה:

 הלז: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 דאי מיפק לא נפיק. ראשון לרבי למאי יהביה גיהליה שהרי אין בו
 סירות אחרות והגוף אינו יכול למכור ולאכול ולא ניתן לראשון
] קרינן ביה דאין לשני כח בו כל זמן א כג ר ק י ו  אלא לקיים בו מצוח נטילה ולכס ו
 שראוי לזה הראשון לצאח בו דהא אמריך קאמר ולא דמי לאמרוג
 השומפין שאין יוצא בו כדלקמן דהתס
 כולהו מיהא הוו שומפין ביחד אבל
 הכא אינו משועבד לשני כלל כל ימי
 חיי הראשון: (י) מכרה או שאכלה.
 דלרכי צריך לשלם דמי אחרוג לשני
 ולרבן שמעון אין לשני אלא מה ששייר
 ראשון ולאשמועינן אתא דט היכי
 דפליגי בקרקעות פליגי באמרוג
 דלרבי יורד הראשון ומוכרו לצאת בו
 דלפירי יהביה ניהליה והיינו
 פירומיו ולרבן שמעון אין לו לכחחלה
 אלא אכילת פירות דהיינו לצאת בו
 ואס מכר (י< מכור ומשוס דסד״א
 מכורי) דאפי׳ רבי מודה דלגוסו יהביה
 לראשון דהא ליכא פירומ קא משמע
 לן דליטלו ולצאת בו היינו פירומ
 שנתן לראשון והגוף נתן לשני: שקנו
 אתרוג. ירשו מאביהן או לקחו במעות
 ירושת אביהן בתפוסת הבית כל זמן
 שלא חלקו ונטלו אחד מן האחין בלא
 דעת חבירו ויצא בו רואין אס אין
 האמין מקפידין זה על זה רכול לאכלו
 בלא רשומס כגון שיש אחרוגים
 הרבה בתפוסת הבימ או שימצאו
 הרבה אתרוגים בעיר או שכבר יצאו
 ואין צריטן לו עוד: יצא. דקרינא
 ביה לכס שהרי כולו שלו הוא: ואם
א כג< ר ק י ו  לאו לא יצא. דכתיב (
 ולקתתס לכס משלכם שיהא כולו שלו
 ולא שמקצתו שלו. דאע״ג דדרשינן
 בשחיטח חולין בפ׳ ראשימ הגז >לף
) בגדיהם מ עריסותיכם י) . ו ל : ק ה ל  ק
 תרומותיכם!) לרבות טלית של שותפין
 ועיסת השותפין ותכואת השותפין
 שחייבין בציציח ובחלה ובתרומה ה״ה

ל פריש או דמון לא. פירש בקונטרס לא גרסינן לה ויש ב  א
 לפרש בדוחק דוקא דכי יש לנותן אתרוג מלבד אוחו שנטל
 מקבל ממנה ואינו מקפיד אס יאכל הלה אח האחרוג אבל אי ליח
 ליה לנותן אלא פריש או רמון לא יצא דמסתמא יקפיד אס יאכל הלה

א  ל
 אי מיפק לא נפיק ביה למאי יהביה ניהליה
א לא פליגי דנפיק ביה מ ל  אלא מיפק דכולי ע
קת רבי ורבן  יא) מכרה או אכלה באנו למחלו
ן בן גמליאל אמר רבה בר רב הונא  שמעו
ת נטלו סת הבי ג בתפו ן שקנו אתרו י ח א ה  א

ד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם ח  א
ד כא אתרוג לכל ח קא דאי ו ד ו  לאו לא יצא ב
ר רבא מ א ( חד >« אבל פריש או רמון לא א  ו
ה ע״מ שתחזירהו ג זה נתון לך במתנ ו אתר  ג

 לי נטלו ויצא בו החזירו יצא לא החזירו לא
ת להחזיר ה על מנ נ ת מ ד ע לן י מ ש  יצא קא מ
ה לה דיקלא תא דחו ת א אי ה ההי נ ת ה מ מ  ש
ת מת דהו  בארעא דרב ביבי בר אביי כל אי
ה קפיד עילוה אקניתיה  אזלא למיגזריה הו
 ניהליה כל שני חייו אזל איהו אקנייה ניהליה
 לבנו קטן אמר רב הונא בריה דרב יהושע
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ו רשב״ג לא קאמר אלא לאחר אבל ל י אפ  ה

 לעצמו לא אמר רבא אמר רב נחמן שור זה
ת שתחזירהו לי ה על מנ תנ  נתון לך במ
קדש ומוחזר אמר ליה  הקדישו והחזירו ה״ז מו
ה «< אמר ליה  רבא לרב נחמן מאי אהדרי
ה אלא אמר רב אשי ־חזינן אי אמר  ומאי חסדי
ה אי א אהדרי ת שתחזירהו ה נ  ליה על מ
ת שתחזירהו לי מידי דחזי נ  א״ל על מ
אמר רב יהודה אמר י  ליה קאמר ליה ג
ה ל תב נכסיו לאחר ואמר ה אל הכו  שמו
מד וצווח ה ואפילו עו  אי אפשי בהן קנ
ל ולא פליגי מ  אמר רבי אבא בר מ

 כאן

 את האתרוג ודוחק: לא החזירו
 לא יצא. וא׳׳ת אמאי לא יצא אפילו
 ט כפליה לתנאי והא הוה תנאי
 ומעשה בדבר אחד ואין זה כתנאי
 בני גד ובני ראובן כדאמרינן במי
) ה״ז גיטך ם ש . ו ה ף ע ! ל י ט י ג  שאחזו (
 והנייר שלי אינה מגורשח על מנח
 שהנייר שלי מגורשת ופריך מאי שנא
 רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא
 משום דהוי מעשה קודם לתנאי ולכך
 התנאי בטל ומגורשת ופריך רב אדא
 בר אהבה טעמא דהר מעשה קודם
 לתנאי הא לאו הכי לא מכדי כל תנאי
 גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן מה
 התם לא הוי מנאי ומעשה בדבר אחד
 כו׳ אלא אמר רב אדא בר אהבה
 משוס דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד
 ומיהו יש לומר דרבא דהכא סבר דלא
 בעינן תנאי (0 ומעשה בדבר אחד
 דהא המס נמי לא בעי אי נמי רב
 אדא ס״ל דכל האומר על מנת לאו
 כאומר מעכשיו דמי ולהט הוי מעשה
 וחנאי בדבר אמד שאינו מגרשה
 אלא כשתחזיר לו הנייר ואיך ממגרש
 כשהגט בידו ולהט הוי מעשה ותנאי
 בדבר אחד ולא חשיב תנאי אבל
 רבא סבר כל האומר על מנח
 כאומר מעכשיו דמי ולא הוי חנאי
 ומעשה בדבר אחד ויכולים המעשה
 והחנאי להחקייס ומגורשח מיד
 ואחר כך חקייס החנאי אי נמי
 התם כרבי מאיר והכא כרכנןט):

 כאן
 ורבי יוחנן אמר ילא קנה

 נמי אי הוה כתיב הכא פרי עץ הדרכס אפי׳ של שותפות אבל כיון דכחיב לכס צריך שיהא כולו שלו והאי דלא כחיב ולקחת לך היינו
ק טז1. ומנהג שלנו שנהגו לברך כל הקהל באתרוג אחד ר ר פ ו מ א  למדרש מיניה שחהא לקיחה לכל אחד ואחד כדדרשינן כמס׳ סוכה(לף מא:< ובתורת כהניס [
 דעתנו מסכמת לתת כל אחד במחנה אמ חלקו לחבירו כדאמרינן גבי רבן גמליאל ור׳ יהושע במסכת סוכה (שס< ואע״ג דלא פריש כמאן
 דפריש דמי דלא גרע ממתנה ע״מ להחזיר דלהט מיהא דעמ כל הקהל שוה שינחן לכל אחד עד שיכרך עליו ואח״כ יחזיר והני מילי ביו״ט
 ראשון אבל ביו״ט שני אמרי׳ מתוך שיוצא בשאול יוצא בגזול. ומה שכתוב בספרים ודוקא אתרוג אבל פריש ורמון לא אריכות פירוש של
 שוטים הוא ואינו מן הגמרא כן נראה כעיני וכשר: החזירו יצא. איגלאי מילתא למפרע דהויא ממנה מעיקרא שהרי קייס עתה תנאי
 שהמתנה היתה תלויה בתנאי ונתקיים: ואם לאו. אלא מכרו או אכלו לא יצא דאיגלאי מילתא דלא הרא ממנה. ואע״ג דלגבי גיטין קי״ל כר״מ
ה 0 אמקין שמואל בגיטא דשטב מרע כו׳ הני מילי לענין גיטין וקדושין הוא דבעינן מנאי ף ע ן ל י ט י ג  דבעי מנאי כפול כדאמר בפרק מי שאחזו (
 כפול לכתחלה לרווחא דמילתא דילפינן ממנאי בני גד ובני ראובן מיהא לגבי דיני ממונות לא בעינן תנאי כפול אלא גלויי דעמא בעלמא וכיון
 דאמר ע״מ שתחזירהו לי ואע״ג דלא כפליה למימר ואס לא החזירהו לא תהא ממנה אפ״ה לא הוי מתנה אא״כ נתקיים התנאי דהא אפילו
ף ל  היכא דלא פירש כלום ואיכא למיתלי באומדן דעמא אזלינן במר אומדן דעתא בפירקין לעיל גבי דינים הרבה כגון הכומב נכסיו לאשמו (
) גבי שטב מרע שכחב כל נכסיו לאחרים וגבי מי ששמע שמח בנו וכחב נכסיו לאחרים ואח׳׳כ בא כנו : ח מ אc ולקמן בפרק מי שממ >לף ק ל  ק

) דלא הויא מתנה: אקניחיה ניהליה כל ימי חייו. דרב ביבי ואחריו יחזור לה וליורשיה: אקנייה לבנו : ו מ ף ק ן ל מ ק ל  דאמר בפרק מי שמת (
 קטן. כרבן שמעון דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ואע״ג דרבן שמעון לכחחלה אסר הני מילי כשאמר לו נותן אחריך לפלוני דבעינןח)
 שישתייר לאותו פלוני אחריו קצח אבל הך איממא כיון דיהבה ליה לגמרי כל ימי חייו ולא פירשה לו למח אחריו לאדם אחר אלא לעצמו
 לקורח רוחו של רב ביבי נתכוונה ואפי׳ לימנו לכחחלה לכל מי שירצה והאי דאקני לבנו קטן היינו כדי שלא תוכל האשה לחזור ולקנות ממנו
 א״נ לפי שסמוך על שלחנו ויאכל רב ביבי הפירות חחת מזונות בנו. ונראה בעיני דלא גרס לבנו קטן אלא לבנו גרידא וכן כתב בפירושי ר״ח
) רבא ואביי מדבימ עלי קאחו ועל ש ״ . ע ש ף י ל  ואגב שיטפא דכמב הכי בגמרא בשאר מקומוח כמבו נמי אף בכאן: ממולאי. כדאמר בר״ה >
] ר״מ אזל לממלא ראה אומם ח י נ ל ש מ  שם מקומן נקראו בני עלי ממולאי כדאמר בבראשית רבה בתחלת פרשה נ״ט ואברהם זקן עטרת תפארמ שיבה וגו׳ [
א כ] וכל מרבית ביתך ימותו אנשים אמרו רבי התפלל עלינו אמר להם לכו וטיפלו לצדקה ״ ש  שחורי ראש אמר להם שמא ממשפחמ עלי אמם דכמיב ביה [
ז בזבמ ומנחה הוא דאין ממכפר אבל ממכפר כתורה ובגמ״ח: א ג ״ ש  ואתס זוטן לזקנה ט׳ וה״נ אמר בר״ה >שס< אס ימכפר עון ביח עלי בזבח ומנחה [
( . ד ף נ ל ד י ע ל ב יח< א״נ כגון מוליא במוליא בחזקת הבתים ( ו י א  אמריתו מילי מוליאתא. דברים כרומים שאין בהם ממש לשון ימל קצירו (
: אפיי רבן שמעון לא > ה א כ י מ  גבשושיות כלומר דברים בעלי מומין. ועל שם מקומם מגדפס כדכתיב בתי אכזיב לאכזב ועקרון תעקר (
 קאמר. דמה שמכר ראשון הר מכור אלא כשאמר נכסי לך ואחריך לאחר אכל כשאמר ואחריך לעצמי כי הך איתתא דלא אקניתיה
 לך אלא לימי חייך ורוצה היא שאחריך יחזור לה אפילו רשב״ג מודה דלא אקנייה לך אלא פירוח ומאי דאקנימ לברך לא אהני מידי
 אלא לפירות כל ימי חייך: אמר רבא אמר רב נחמן שור זה כוי. נראה בעיני דמקמי הא עובדא דרב ביבי גרס לה דדמיא
 להך דאמר רבא אחרוג זה נחון לך במחנה ע״מ שחחזירהו לי שור זה נמון לך בממנה עד זמן פלוני לעשומ בו מלאכתך: מל מנת
 שחחזירהו לי. אחר הזמן: הרי זה מוקדש ומוחזר. כלומר הרי זה מוקדש שהרי מוחזר הוא ונתקיים התנאי דאיגלאי מילמא דהרא
 ממנה למפרע. ונראה בעיני דאם מת בחוך הזמן דפטור מלשלם דלא הוה שואל להחחייב באונסין ואף לא שומר להחחייב בגניבה
 ואבידה אלא מקבל מתנה הוא ולא נתחייב אלא בפשיעה: מאי אהדריה. ע״מ שממזירהו לי קאמר ליה שיהא חזרתו לעצמו אבל טון שהקדישו
 אין זו כי אם תזרה להקדש: ה״ג הכוחב נכסיו לאחר. ולא גרס כל: קנה ואפי' עומד וצווח. איני חפץ במתנה זו וטעמא מפרש לקמיה:

 כאן

 עין משפט
 נר מצוה

ז א ב מיי׳ פ״ח מהלי נ  ק

 לולנ הלכה יא ועי׳
 נמ׳׳מ סמג עשין מל טיש״ע

 או׳׳ח סי׳ חרנח סעיף ח:
ח ג מיי׳ שס הל׳ י נ  ק

 טיש״ע שם סעיף ל
 יסעיף ה:

ט ד מיי׳ שס וסייג מהל׳ נ  ק

 זטה ימחנה הל״ט
נ טוש״ע שם  סמג שם יסי׳ פ
 וטוש״ע חי״מ סי׳ רמא

 סעיף ו:
ם ה מיי• סי״נ מהל׳ זטה  ק

 ומחנה הלכה י ועיי
 נהגהיח ונמ׳׳מ סמג עשין
 פנ טוש׳׳ע חו״ח סי׳ רמח

 סעיף ל:
א ו מיי׳ שם פ״ג הלכה ם  ק

נ  י סמג עשי! פ
 טוש״ע חו״מ סי׳ רמא סעיף

 ז:
ב ז מיי׳ שס פייט הלכה ס  ק

 יג סמג שם טוש״ע
 חו״מ סי׳ רמה ס״י:

 רבעו גרשום
 למאי יהכיה נהליה אלא
 למיפק ביה. ולהכי חשיב
 שלו ונפיק ביה והדר
 ביה לאחריך אלא אי דמי
 מחלוקת להא דמי. מכרו
 ראשון או אכלו. להאי
 אתרוג: באנו למחלוק׳ רבי
 ורשב״ג דר• דסבר קנין
 פירות לאו כקנין הגוף
 דמי. סבירא ליה דלא הקנה
 לו אלא הפירות לברכה
 והואיל שמכר הגוף השני
 מוציא מיד הלקוחות. ואם
 אכלו משלם ליה. ר• שמעון
 בן גמליאל סבר דאכלו
 או מכרו אין לשני כלום
 דקנין פירות כקנין הגוף
 דמי ומצי מזבין: בתפוסת
 הבית. דממון של אביהן
 קודם שנחלקו. נטלו אחד
 א) יכול ליקח לו אתרוג
 בזה יצא דדידיה הוא: ואם
 לאו לא יצא. משום דלולב
 הגזול הוי ופסול: ודוקא.
 אם נשתיירו שם כדי לקנות
 אתרוג לכל אתד. אבל אם
 אין שם אלא כדי לקנות
 פריש או רמון לכל אחד
 ואחד לא יצא: והחזירו
 יצא. לפי שקיים התנאי
 ולא הוי גול: למיגזרא.
 פירי דקל: הוי קא קפיד
 עליה. אמר לה דושית עלוי
 הזרעים שלי את דורסת:
 אקניתה נהליה כל שנותיו
 דרכ ביבי. אקנייה לבן קטן.
 משום דקטן קונה ואינו
 מקנה כדי שלא יוציאנה
 אדם מידו לא במתנה ולא
 במכר עד שיגדיל כדי
 שתהא תחת ידו עד זמן
 מרובה. משמע משום דסבר
 רב ביבי כרבן שמעון בן
 גמליאל דאמר אין לשני
 כלום אלא מה ששייר
 ראשון והא אתתא גופא
 דאקניתיה לפירא דיקלא
 או לקצוץ ממנה ענפים
 לד׳ ביבי כל ימי חייו
 איקנא ליה ואחריו ישל
 רב ביבי תחזור לידה דקל
 שלה וקדם רב ביבי עד
 שהוא בחיים והקנהו לבניו
 להוציאו מידה: אמר ליה
 רב [הונא ברי• דר״י] משום
 דאתו ממולאי. מבית עלי:
 אמריתו מילי מוליאתא.
 מקוצצו׳ ומקולקלר. ואפי׳
 רשב״ג לא אמר דאם קדם
 ראשון ומכר מכור אלא
 להיכא דאמר לו הנותן
 ואחריך נו לי לעצמי כמו
 וו האשה שלא נתן אלא
 לימי חייו ומשמע דאתרי׳
 תחזור דקל שלו לעצמה מי

 א) נראה לצ״ל נטלו אחל. אס
 יכול ליקח האחרוג ילאיכלו
 יצא דנליליה הוא. נו צ״ל
 לאמר לו הניחן ואחריך לפלוני
 אנל אם אמר לו הניחן
 לאחריך לי לעצמי נמו זי
 האשה שלא נתנה לו אלא ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

נ א מיי׳ פייט מהל׳ ם  ק

 וכיה ומחנה הלי״ל
נ טוש״ע חי׳׳מ  שמג עשי! פ

 שי׳ רמה סעיף י:
ד ב מיי׳ פייט מהל׳ ס  ק

 חרומוח הלכה ו:
ה ג מיי׳ שס ופ״ל מהל׳ ם  ק

 זטה ומחנה הל׳׳ג
נ  ועי׳ נמ״מ סמג עשי! פ
 טור שו״ע חו׳ימ סי׳ רמה

 סי״א:
ו ד ה מיי׳ פ׳׳י מהל׳ ם  ק

 זטה ומחנה הל׳ •ג דל
נ צל טוש׳׳ע  סמנ עשי! פ

ג ס׳׳ט:  חו״מ סי׳ מ
ו ו ז מיי׳ שם סי״א הל׳ ם  ק

 טז יו יח סמג שם
 טוש׳׳ע חו׳׳מ סי׳ רנג סעיף

 רבינו גרשום
 שותק ולבסוף צווח קנה.
 דכיון דשתק בשעת מתנה
 אודויי אודי ליה לקבל:
 זיכה לו. המתנה על ידי
 אחר: אם רבן שני כהן.
 זה שנכתב לו הנכסים:
 כבר זכו בהן יורשי נותן:
 והוינן בה ותייק אפי• עומד
 וצווח. המקבל םבירא ליה
 דאוכלים בתרומה אמאי
 הא צוות דלא בעי להו:
 מיהדר קא הדר ביה. דלא
 בעי להו אבל כיון דשתק
 מעיקרא קננהו: הוכיח סופו
 על תתלתו. דמעולם לא
 היה דעתו לקבלו. והאי
 דלא צווח בשעה שזיכה
 לו על ידי אחד דסבד
 מאי איכפת ליה שזיכה
 אותו ע״י אחר כל זמן
 שלא בא לידו מאי אצווה:
 תנו מאתים זוז לפלוני וש׳
 לפלוני וחי לפלוני אין
 אומרי• כל הקודם באותו
 שטר מתנה זכה. חחלה אלא
 כולם זכו כאחת שלא היה
 יכול להוציא שני שמות
 כאחד אם לא שיקדים זה
 לזה לפיכך זכה זה כזה.
 ולפיכך אם יצא עליו על
 זה הנותן שטר חוב שהיה
 חייב ממון גובה בעל חובו
 מכולן. דאין יכול לומר
 הראשון כי בעת שזכיתי
 אני במתנתי עדיין הנחתי
 לך מקום לגבות ממנו ולא
 השני יכול לומר לו כן לפי
 שכולם זכו כאחת: אבל אס
 אמר תנו מאתים זוז לפלוני
 ואחריו לפלוני. מדקאמר
 ואחריו הכא משמע דאם
 ישתייר כלום אחרי שיתנו
 לראשון יתנו לשני ןואם
 ישתייר משני] תנו לשלישי
 כל הקודם בשטר מתנה
 כעין ׳שהן כתובים זכה
 תחלה. לפיכך אם יצא שטר
 חוב גובה מן האחרון שכל
 אחד מן הראשונים יכול
 לומר לו הנחתי לך מקום
 עדיין לגבות הימנו: אם
 אין לו. השלמת כל חובו
 מן האחרון: חוזר וגובה
 מן שלפניו. היינו אותו
 שזכה קודם האחרון: אין
 לו. עדיין השלמה: גובה
 משלפני פניו. מן הראשון:
 [כראוי לו]. האי דקאמר
 בראוי לו לטפויי מילחא
 קאתי דבלאו הכי היה
 נוטל בכורתו. אבל מדקאמר
 לישנא יתירא נוטלן ונוטל
 את בכורתו כדאמר לקמן
 הא מני ר״ע היא דדייק
 לישנא יתירא: אם אמר תנו
 לו. מאתים זוז בבכורתו ידו
 על העליונה. אם בכורתו
 יותר על מאתים יטול
 בכורתו ואם מאתים זוז
 יותר יטול מאתים. וכי האי
 גוונא מפרשי גבי אשתו

 וגבי בעל תוכו:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלח.
ן כצווח מעיקרא. פי׳ כקונט׳ צווח מעיקרא לא קנה ומ״מ א  כ
 הנותן סילק עצמו והם הפקר כר״ל דאמר כהמכיא אשם
) הנופן מחנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי כה . ל ף כ ת ל ו ת י ר כ  תלוי !
 כל הקורס זכה אבל כשתק ולכסוף צווח טון ששתק לא הר הפקר
 וזכה בה כעל כרחו ואע״ג לרבן
 שמעון בן גמליאל בסמוך בזיכה לו
 ע״י אחר ושמק ולבסוף צוומ עביר
 ליה כצווח מעיקרא אפ״ה קאמר
 יחזירו ליורשי נומן ולא הוי הפקר
 ריש לקיש לא סכר כותיה אלא
) רפריך ם ש ם ו ש  כרבנן ובכריתות י
 אמילתיה לריש לקיש לאמר אי
 אפשי בה כל הקורם זכה מרב ששת
 לאמר מקבל מתנה שאמר לאחר
 שבאמ ממנה לילו מתנה זו תבטל
 אי אס שי בה לא אמר ולא כלום
 בטילה היא לבריו קיימין מאי לאו
 לבריו קיימין והלרא למרה לפירושו
 הכי פריך כי היכי לבטילה היא למהני
 אף לאחר שכאה לילו והלרא למרה
 הכי נמי הוה לן למימר באי אפשי
 קולס שבאה לילו הלרא למרה וריש
 לקיש אמר כל הקולס בה זכה ומשני
 לא לבריו קיימין ולא הלרא למרה
 וקשה לר״י על פירושו להיט פריך
 המס לריש לקיש מלין ולבריס אין
 לי על שלה זו ללא אמר כלום לישני
 למילמיה לריש לקיש כקולם שבאה
 לילו ולכך הוי הסקר בסילק עצמו אבל
 גבי לין ולבריס שהנכסים שלו אין
 יכול להסתלק בהאי לישנא ועול קשה
 להיט פריך התם לריש לקיש מרבנן
 להכא לאמרי הרי אלו אוכלין במרומה
 הא אוקמי׳ הכא מילתייהו לרבנן
 בשחק ולבסוף צווח ומילתיה לדש
 לקיש בצוומ מעיקרא ואלרבה מרשב״ג
 הוה ליה למיפרך ועול קשה לעל כאן
 לא פליגי רבנן ורבן שמעון בן
 גמליאל הכא אלא להאי משר ליה
 כשחק ולבסוף צווח והאי משר ליה
 כצווח מעיקרא אבל אי צווח מעיקרא
 לכולי עלמא כבר זכו יורשין ולא הד
 הפקר וריש לקיש קאמר להר הסקר
 ועול קשה להר״ר פטר לאמר בהגוזל
) גבי ממרא לרב ספרא לאלעתא ראריא אפקריה . ח נ ף ק ק ל ״ ב ) 
 אלעמיה רכ״ע לא אפקריה וא״כ לריש לקיש קולס שבאה מתנה
 לילו אמאי הוי הפקר הוה ליה למימר שיחזירו לנותן לאלעמא
 לליקבל מיניה קא יהיב ולא שיהיה הפקר לכל לכך נראה לפרש
 לר״ל נמי איירי אחר שבאה מחנה לילו להיינו שמק ולבסוף צווח
 והא לקאמר הכא לבשחק ולבסוף צווח קנה היינו שלא יחזרו לנותן
 אלא הפקר הן ובצוומ מעיקרא ללא קנה יחזרו לנומן ללא יהיב
 ליה אלא אלעמא לליקבל מיניה והחס ככריחומ גרס איפכא
 במילחיה לרב ששח מקבל מחנה שאמר לאחר שבאה לילו מתנה
 זו כטילה לא אמר כלום אי אפ שי בה תבטל לבריו קיימין מאי
 לאו לבריו קיימין והלרא למרה אע״פ שבאה לילו מתנה ומשני
 ללא הלרא למרה והשתא פריך נמי שפיר מלין ולברים לאין
 יכול להסתלק הואיל והנכסים בילו וכן ממילתייהו לרבנן לאמרי
 אוכלין בתרומה ואיירי בשתק ולבסוף צוומ כמילתיה לריש לקיש
) גרסינן במילתיה לרב ששת ם ש : ו ב ף ל ן ל י ט י ג  ומיהו בריש השולח (
 להיפך ללא אסשי לא אמר כלום בטילה היא לבריו קיימין
 כלמוכת התם והויא כאיכא לאמרי וכהנה רבומ בגמראי):

 מאי

ן כצווח מעיקרא כאן בשותק מעיקרא א כ  א

 ולבסוף צווח אמר רב נחמן בר יצחק זיכה
 לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח באנו
ן בן גמליאל ורבנן  למחלוקת רבן שמעו
ב נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ת ו כ ה (  דתניא א
ה רבן שני ה אי אפשי בהן אם הי ל  ואמר ה
ן ן שמעו ב ר מה נ  כהן הרי אלו אוכלין בתרו
ה אי אפשי ל  בן גמליאל אומר כיון שאמר ה
ה ות״ק  בהן כבר זכו בהן יורשין והוינן ב
מד וצווח אמר רבא ואיתימא רבי  אפילו עו
 יוחנן בצווח מעיקרו דכולי עלמא לא פליגי
ק ולבסוף צווח דכולי עלמא ח  דלא קני ש
י פליגי שזיכה לו על ידי כ  לא פליגי דקני ג
א קמא סבר  אחר ושתק ולבסוף צווח דתנ
ר הוא ד ה ק קנינהו והאי דקא צווח מ  מדשתי
ן בן גמליאל סבר  דקא הדר ביה ורבן שמעו
ד ו והאי דלא צווח ע ת ל ח  הוכיח סופו על ת
) מאי אצווח א ) י ד י ו ל א דםבר כי לא מט ת ש  ה
ם ר תנו מאתי מ א ב מרע ש ו רבנן ישכי יתנ  נ

ת ו א ת לפלוני וארבע מ ו א  זוז לפלוני ושלש מ
 לפלוני אין אומרין כל הקודם בשטר זוכה
 לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולם
ם זוז לפלוני ואחריו ל אמר תנו מאתי ב א  ה

 לפלוני ואחריו לפלוני אומרין כל הקודם
ח גובה מן  בשטר זוכה לפיכך יצא עליו שט״
ו אין לו גובה ן אין לו גובה משלפני  האחרו
י פניו תנו רבנן ישכיב מרע שאמר  משלפנ
ם זוז לפלוני בני בכור כראוי לו  תנו מאתי
ת בכורתו אם אמר בבכורתו  נוטלן ונוטל א
ונה רצה נוטלן רצה נוטל  ידו על העלי
ם  בכורתו ׳ושכיב מרע שאמר תנו מאתי
 זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת
בתה בתה אם אמר בכתו ת כתו  א

 ידה

 כאן בצוות מעיקרא. מתחלה כשמסר לו זה אח השטר החחיל צוות הלכך
 לא קנה שאין מזטן לו לאלם כעל כרחו למוב הוא לו לכמיכ(משלי טו<
) והנותן : ל ׳ מ ן ל י ל ו ח  שונא מחנוח יחיה וכלאמרינן [כאלו טריפות] (
 עצמו לא «)חחזיר לו שהרי סילק עצמו מהס אלא הפקר הס וכל המחזיק

 בהן זכה כהן כלאמרינן בכרימומ
ף ל  כתחלח סרק המביא אשם מלוי (
) אמר ריש לקיש הנותן מתנה  כל.
 לחבירו ואמר הלה אי אפשי (0 כל
 המחזיק כה זכה בה ואסקינן החס
 כריש לקיש: כאן בשסק ולבסון*
 צווח. קנה כיון לקיבל השטר
 כשתיקה נתרצה לזכומ בממנה ומאחר
 שזכה אין מועיל כלום להוציאה
 מרשותו «) מה שאמר אי אסשי
 במתנה זו על שימנה בלשון מתנה
 לאמריס או שיסקירס: זיכה לו ע׳׳י
 אחר. בפניו והוא שתק כשמסרו את
 השטר או הקנו בקנין סולר לאחרים
 לצרכו וכשבאו למסור לו השטר
 התחיל צווח: באנו למחלוקס. אס
 קנה אס לאו: והיו בהן מבדים.
 ומחוך כך צווח שאינו רוצה לזון
 העבלים לאפי׳ למ״ד יכול הרב לומר
 לעבל עשה (י) ואיני זנך אפ״ה לא
 ניחא ליה לעשומ כן: רבן שני.
 מקבל מחנה: אוכלין בחלומה.
 מחמת השני לולאי קנה וכחיב וכהן
 ט יקנה נפש קנין כספו הוא
: יורשין. ( 3 א כ ר ק י ו  יאכל בו (
 כלומר ראשון או יורשין >י) ולרבן
 שמעון לא סבירא ליה האי לריש
 לקיש ראמר בכרימופ בפרק המביא
 הנומן מתנה למבירו ואמר הלה אי
 אפשי כה כל המחזיק בה זכה בה
 לסבירא ליה לרבן שמעון לאלעמא
 להט יהיב ליה לאי לא בעי מקבל
 מתנה תיהלר ליה והכי מפרש
 בכריתות. ומיהו הלכתא כריש לקיש.
 ובהך פלוגתא נמי הלכתא כרבנן
 להא לקי״ל הלכה כרשב״ג במשנתנו י)
 היינו משנה אבל בריימא לא אלא
 הלכה כרבנן למשנמינו ממני׳ משמע
 אבל היכא לאמרי׳ משנה היינו נמי
( . ף סז ן ל י ט י ג  ברייתא כלאמרי׳ בעלמא (

 משנמ ר׳ אליעזר בן יעקב קב ונקי ומשו״ה קי״ל כותיה בין במשנה
 בין בברייתא: הוכיח סופו. שצווח על השחיקה שבחחלה ללא
 נתרצה במתנה אלא להט שתק לגנאי היא לצוומ כל זמן שלא הגיע
 מתנה לילו: תנו רבנן שכיב מרע כוי. להט נקט שכיב מרע
 לבליליה איכא לאיפלוגי בין היכא ראמר אחריו לפלוני להיכא ללא
 אמר משום לראויה לחלק כל נכסיו ברבור פיו לזה כך ולזה כך אבל
 כריא רגיל ליחן לכל אחל בפני עצמו והלבר ילוע למי מקנה תחלה
 ולמי לבסוף: שאמר תנו מאשים זוז כוי. וכגון ללא שייר אחריהן
 כלום לאי שייר מילי שלא מלק להם אע״ג למימ לא קנו אא״כ
) מתנמ : א נ ף ק ל  הקנה להם בקנין סולר כלפסקינן לקמן כמי שמת (
 שטב מרע במקצמ בעי קנין ואע״ג למית: אם יצא עליו שט״ת.
 קולס שקבלו המעות אי נמי כגון להני מאמיס זוז ושלש מאות
 זוז >י< שלות ששווח כך וכך למיס הלכך אפי׳ לאחר שגבו גובה
מתנת שכיב מרע י)טורש שויוה רכנן לקמן  בעל חוב מהן למקכל 8
] ומקרקעי ליתמי משחעבלי לבעל חוב: גובה מכולן. . ט מ ק  במי שמת נ
 שהרי לכולם נחכוין ליחן ביחל אלא שאין אלם יכול להוציא שני
[ : ח מ ק  לברים כאחל וכגון שלא שמק בינמים להיינו נמלך לקמן כמי שממ נ
 הלכך גובה מכולן מן המעט ימעיט ומן הרב ירבה כגון אס בא

 מםורת הש״ם

 א) כריחוח כל: חולין לט:,

 ג) גיטין נ:, ג) בס״י: יחזור

 נו, ד) [כמיגוח עז.],
 ה) נס״א: לרגיל, ו) טרישה

 יעניין, 1) [עי׳ חוס׳ מנחוח
 נח: ל״ה יאיכא],

 גליון הש״ם
 רשב״ם ד״ה אם יצא בוי
 מתנת טכ־כ פ״ע ניו־ש
 בוי. חמיהני הא גס ממחנח

 נריא גונה נשטר:

 הגהות הב״ח
י אצווה: א מ  (א) גפי א

 (ג) רשב״ס ר״ה כאן נצווח

 וכו׳ אי אפשי בה כל:
ה מ  (ג) ד״ה כאן וכי׳ ב

 שאמר: (ר) ד״ה והיו וכוי
 עשה עמי ואיני: (ה) ד״ה
ו  יורשי! וכו׳ יורשין של
 ולרנן: (ו) ד״ה אס יצא וכו׳
 ושלש מאות ויו הן שלית:

 (ז) דייה רצה נכורמי ונו׳
 לעיל מלא יוכל. נ״נ לף קל:
 (ח) ד״ה רצה מאתים יכו׳

ם לא א א ד מ ל  לישנא יתירא א
 אמר:

 מוםף רש״י
. שטנ מרע ו ב נכסי ת ו כ  ה
ר הלה. מ א  (כריתות כד:<. ו
 זה שניתנו לו, אי אפשי
ם היה  בהן. אין רצוני, א
. זה האומר  רבן שני כהן
 אי אפשי נהן, על כרחו שלו
 הן דאכלו נחרומה, ילקמיה
 פריך ואפילו עומל יצווח
כו בהן  חוליו לט י. כבר ז
 יורשין. יורשי ראשון שהוא
ד מ ו ו ע ל  ישראל ושש. אפי
ח. נחמיה, והיכן מצינו ו צו  ו
!שם. ו רח  מקנל מחנה כעל נ
 בשותק. וקבל השטר !שס:.
. ו על ידי אחר יכה ל  שז
 שמסר שטר המחנה לאחר
 נפניו ואחר לו זכה נשטר
ח י כ  זה לשס פלוני ישם. הו
. שלא ו ת ל ח ל ת פו ע  סו
 נתרצה נחחלה כריתות כ! ו.
ם ד ו ק ל ה ן כ  אין אומרי
 בשטר. ציאה זכה ליקלס
 שלא יטלו אחרונים אלא
 מה ששייר הראשי!, שאס
 יחסר שלא ימצאו שס כל
 p לא יהיה נפסל הראשון,
 הא לא אמרינן, לטון ללא
 אמר אחדו לפלוני לאו לוקא
 אקרמיה, אלא שאי אפשר
ס כאחל ד נ  להוציא שני ל
ר ט ו ש  !ניטיו נ•׳. יצא עלי
ב. על המת לאחר שגנו  חו
. כלומר ם ל ו כ בה מ ו  אלו, ג
 כולן נפסלים נלנר איש איש
 לפי חלקו, נעל ארנע מאית
 נפסל יוחר מכולן, שהרין
 לחזור ולחלק לאחר שיפרעו
 לזה מחלקו של אחל מהס,
 שאס יצא עליהם חונ של מנה
 חולקין אותו לתשעה חלקיס
 דשלס זה נ׳ חלקים חה
בה מן ו  ג׳ תה ל׳ :שם:. ג
. שאפילו יצא שט׳׳ח ן ו  האחר
 קילס שגנו הן וגנה נעל חונ
 אח חינו, הוה הראשי! לצואה
 קולס לגנוח את הנמצא על
 שיגנה כל חינו ואחריו יטול

 שני יהשלישי יפשיל .שם:.

 בעל חוב לטרוף משע לינרין גובה מן המאמיס ב׳ לינר ומן השלש מאות שלש דינר ומן הל׳ מאות ארבע רינר. והא לנקט האי סילרא
 רבוחא הוא לנקט ומשוס סיפא להיכא לאמר אחריו ואחריו לאחרון אחרון נפסל ואע״פ שאוהבו השכיב מרע יותר לימן לו מתנה מרובה: אין
 לו. כדי החוב גובה המותר משלפניו: לפלוני בכורי כראוי לו. אמרי׳ לקמן [ע״13 דהאי כראוי לו לישנא ימירא הוא ליסוי כח שנהן לו הני מאחים זוז
 לבד בכורתו הלכך נוטלן וגס את בכורתו ואי לא הוה אמר כראוי לו היה נוטלן בככורתו רצה בכורתו נוטל רצה מאתים זוז נוטל דידו על
 העליונה כדאמרי׳ נמי לקמן גבי היכא דאמר בבכורתו בהדיא: רצה בכורתו נוטל. אם היא יותר ממאתים שהרי אינו יכול לגרוע מבכורתו
: רצה מאחים נוטל. אס ככורתו פתות ממאתיס זוז. וה״ה אס אמר [ א  אפי׳ לרבי יומנן בן כרוקה כדנפקא לן בפרקין לעיל(י) מלא יוכל לככר [לבריס כ
 תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא ולא אמר כבכורפו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן 1ע״ב] ודלמא כראר לו בחובו קאמר ומשנינן רבי
 עקיבא היא דדייק לישנא ימירא (יי) אם לא אמר כראוי לו הוה אמרינן דבחובו או בבכורתו קאמר דיטול מאתים והא דנקט הכא
 בבכורמו אמא לאשמועינן דאף על גב דפריש בהדיא בבכורתו אפ׳׳ה יטול כל בכורתו אס היא יותר ממאמיס זוז דידו על העליונה:

 ידה



 מסורת הש״ם

 א) רצתה. יענ׳ץ, ג) נתונות

 צו:, ג) לעיל סג: סל. ערטן
 יט. ן נזיר ז:], ד) [לקמ! קסל.
 •נמות קו. נתונות נא.
 שנהדרין ל.], ה) ינמות קו.,
 ו) ומלשון תוספות ל״ה מ״ש
 מלרנא ונר אא״כ מטרין
 משוס לחיישינן לנ״ל טועין
ו נראה א ט ל ״  ולא העתיקו מ
 יפה לל״ג והלין עמהס

 נמנואר להמעייןן,

 מוםף רש״י
ר ולא את ו  ולא את הב
. המונר את הנית לא ת ו י  ה
 מנר אמ הנור שנה או את
 הדות, בור נתפירה נלא מין
 נתליס, ולות נננין וערכיו
: לגס את הנור ואת ם -
ל י ע ל  הלות אינו נכלל נית .
ו ב ל ת כ . אף על פי ש . א  ס
רומא. לעומקא א ו ק מ ו  ע
 ורומא נסתמא לא קני ואהני
 עימקא ורימא למיקנ׳ עומקא
 ורומא ולא למקני נור ירות
 שתשמיש! חלוק מן הנית
 שאיני עשיי אלא לשאונ ממנו
 מיס !לעיל סד • ללא אחי

 לרנויי אלא עליוח ומעקה
 וקרקעית הנית, שאס רצה
 מוכר לחפור תחת הנית
 לוקח מעכנ עליו!לעיל סא !.
קה לו י  וצריך. מוכר, ל
 דרך. תן הלוקח לילך נה
 לאותי נור ילוח, שהרי כל
 הקרקע מכר לו ילא שייר
 נה כליס, לסנירא ליה מוכר

ט  נעין יפה מוכר !:ערכיו י
ה ק י ״ א אין צריך ל כ ח  ו
 לו דרך. למוכר נעץ רעה
 מיכר ילרך שייר לו ישם
ל סד י לאמרינן י ע ז ל י ״ ע כ  ו
 כשס ששייר את הניר ואת
 הלות לעצמו כך שייר לו
ר מ א ר ז:י. בזמן ש י ז ו  לרך !
. מוכר ללוקח ניח אני  לו
. נור ו ל א  מיכר לך חוץ מ
ח ק י נו צריך ל  ילוח, שאי
 לו דרך. טון ללא צריך
 לפרושי, להא מסתמא נמי אין
 נור ילות נכלל הניח ופירש
 ולאי לטפדי מילתא קאמר
 ולהוליעי שמשייר לעצמו
י ולרבנן לא אתי טי 1 י י נ ד ע ; 

 לטפי״ כלל, לנלאי הט שייר
 לעצמו לרך ולריוחא למילתא
 אמר כן שלא יאמר הלוקח
 כל הניח מכרח לי ולא עכנת
 דרך, שאין כל מוכרי! נקיאין
 נליני! יהלכך פירש כל כך
. הואיל כך . לפי ! ד ל ס י ע ל : 
 ואין חולצי! אא״כ מטרי!,
. עליס ה צ י ל ט ח ן ג  כותבי
 שראו שחלצה יכולין לכחוכ
 לה ואע״פ שאין מטרי! ולא
 חיישינן שמא טעו נ״ל בהלכה
 זי לומר חולצין אע״פ שאין
 מטרין יחלצו לה ממי שאינו

ת קו :!. י מ ב י  ינמה ו

 רבינו גרשום (המשך)
 מכירי; שזו יבמת־ של זה.
 ומכירין נמ־ שזו ממאנת
 היא ארוסה של זה שממאנה
 בו לפיכך הואיל ואמרן
 דאין חולצין ולא ממאנין
 אא״כ מכירין אם לא כתבו
 אותו ב״ד שחלצו [בפניהם]
 גט חליצה או גט מיאון
 שלא הספיקו. ובאו עדים
 שהיו באותה תל־צה לפני
 ב״ד אתר ואמרו ב״ד לא
 הספיקו לכתוב גט חליצה
 כתבו לה אתם גט חליצה
 או גט מיאון כותבין לה זה
 ב״ד שני גט חליצה ומיאון
 אף ע״פ שאין מכירין
 היבם. מאי טעמא. אין
 חולצין ב״ד ראשון אא״כ
 מכירין לאו משום דחושישין
 לב״ד טועין. דאיכא למיחש
 דאי לא היו מכירין ב״ד
 ראשון סברי הללו ב״ד שני
 ׳שלעולם לא היו נזקקין
 לחלוץ להם ב״ד אי לאו
 דמכירין אותן ויטעו בכך
 והיו כותבין גט חליצה.
 הללו ב״ד ישני לא ידקדקו

 הלח: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 ידה על העליונה. וכגון (א) שלא מחלה לו בכך: לא אה הבור.
 שבכית: ולא את הדוש. שבבית. אינן מכורין ככלל בימ (כ<לאף
 על פי שכתב לו עומקא ורומא של בית לתשמיש הן בפני עצמן
 ולא אהני עומקא ורומא אלא למקני עומקא ורומא כלאמרן בפרק
 המוכר את הבית למסממא לא קני
 איניש עומקא ורומא: וצריך למוכר
 ליקת לו דרך. לבורו ילדותו ששייר
 לעצמו למוכר בעין יפה מוכר ולא
 שייר לעצמו לרך: שאין צריך. להא
 חוץ מאלו לא הוה צריך למימר למעוטי
 בור ולוח להא מסממא לא קני להו
 לוקח אלא לטפויי לו שיור לרך לבור
 ולות עצמו נמכוין. ומיהו רבנן נמי
 מולו לכל לישנא יתירא לטפויי אתי
 היכא לאיכא מילי לטפויי כי הכא בהך
 ברייתא והא לאמרן הא מני רבי
 עקיבא היא לאו לוקא להוא הלין
 לרבנן אלא משוס לאשכחן ברבי
 עקיבא בהליא ללריש לישנא יחירא
 מוקי לה כר׳ עקיבא: העדים כוחבין.
 מה ששומעין זכרון עלות שהיתה
 בפנינו שאמר פלוני שכיב מרע
 שפלוני חייב לו מנה ומה ששמענו
 כחבנו וחתמנו: אע״פ שאין מכירין.
 אח הלוה או אס נחחייב לו כלום אס
 לאו: לפיכך. שנתנו חכמים רשומ
 לעלים לכתוב מה ששמעו אף על פי
 שאין יולעין אס אמת אם שקר
 צריכין היתומים להביא ראיה לגבומ
 מאותו פלוני לעלים הללו מה ששמעו
 מפי השכיב מרע כתבו והס לא ילעו
 אס ממש בלבריו אס לאו: ומכמים
 אומרים אין כושבין וכוי. לחיישינן
 לבית לין טועין שיראו שכחבו העלים
 דהו סבורים שהעלים לא כתבו
 צוואת שכיב מרע על שחקרו תחלה
 היטב וילעו שלבריו אמת כלאמר
 ריש לקיש בכתובות (דף יט.) אין
 העלים חותמין על השטר אא״כ
 נעשה בגלול ואמר נמי עלים החתומים
 על השטר נעשה כמי שנחקרה עלוחן
 בב״ל הלכך אין כוחבין אלא אס כן
 מכירים שלבריו אמח: אינו צריך
 כוי. שהרי לא כחבו אלא אם כן
 הכירו (ג) ואינו צריך להביא ראיה
 אחרת אלא שטר זה יתקיים בחותמיו: ואן* ר׳ מאיר. מן הלין היה
 לו להולות ללברי חכמים ולומר כותבין משום לאין פנאי לשכיב

ה נוטלת צ ר , ירצה נוטלתן א ונה א  ידה על העלי
ם ב מרע שאמר תנו מאתי י כ ש ו א ( בתה נ  כתו
 זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל
ת חובו ואם אמר בחובו נוטלן בחובו  א
ת חובו ם דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל א  משו
 ודלמא כראוי לו בחובו קאמר אמר רב
א מני רבי עקיבא היא  נחמן אמר לי הונא ה
ת הבור  דדייק לישנא יתירא דתנן ״ולא א
ב לו עומקא ת כ ת אף על פי ש ו ת הד  ולא א
 ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא
 וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך
 ומודה ר״ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו
 שאינו צריך ליקח לו דרך אלמא כיון
א כ א קאתי ה ת ל  דלא צריך וקאמר לטפויי מ
א ת ל  נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מ
ה יש נ ר מ מ א  קא אתי: ת״ר שכיב מרע ש
ם כותבין אף על פי י  די אצל פלוני -העד
א גובה צריך  שאין מכירין לפיכך כשהו
 להביא ראיה דברי ר׳ מאיר וחכ״א אין
א גובה  כותבין אא״כ מכירין לפיכך כשהו
 אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר
א רבי מאיר אומר אין כותבין  לי הונא תנ
 וחכמים אומרים כותבין ואף רבי מאיר לא
 אמר אלא יימשום בית דין טועין אמר רב
א אין חוששין לבית ת כ ל ה הרדעא ג  דימי מנ
»דאמר רבא  דין טועין ומאי שנא מדרבא ה
ן י  יאין חולצין אלא אם כן מכירין ־ואי־ן ממאנ
 אלא אם כן מכירין ־לפיכך כותבין גט חליצה
(מ״ט לאו) (  ׳וגט מיאון ואע״פ שאין מכירין י
ד בתר ״ ב ן לב״ד טועין לא ח ם דחוששי  משו
 בית דינא לא דייקי בית דינא בתר עדים
ב תולש ומאכיל לכל א ה  דייקי: מתני׳ ט
יח תלוש הרי הוא של  מי שירצה ומה שהנ
 יורשין: גמ׳ תלוש אין מחובר לא

 והא

י שנא מדרגא דאמר רכא אין חולצין אלא אם כן מבירין משוס א  מ
 דחיישינן לבית דין טועין. פירוש אם היו חולצין אע״פ שלא
 הכירום היו סבורין בית לין אחר שהכירוס בית לין ראשון ויפירוה
 לשוק על ילי אוחה חליצה ולא גרסי׳ מאי שנא מלרבא אמר רב

 סחורה ואי גרס הר כמו וכו׳
 וממילפיה לרבא קפריך כפירוש רבינו
 שמואל והכי אימא בפרק מצומ מליצה
) בספרים ישנים ם ש . ו ו ת לף ק ו מ ב י ) 

 אמר רבא אמר רב סחורה אמר
 רב הונא חולצין אע״פ שאין מכירין
 ואין חוששין לביפ לין טועין כשיעידו
 בביח לין אחר שחלצה או שמיאנה
 שיחירוה ע״י חליצה ומיאון זה שילעו
 שביח לין הראשון לא הכירום ורבא
 ליליה אמר אין חולצין אלא אס כן
 מכירין לחוששין לבית לין טועין
 כלפרישיח ורש״י גרס בפרק מצומ
 חליצה >שס) איפכא בההיא לרב
 סחורה לחוששין לבית לין טועין
 ובההיא לרבא אין חוששין ופירש
 דקאי אלפיכך אין כוחבין שאס כחבו
 לה עדיס גט שחלצה או מיאנה ולא
 כתבו ואשתמודעינהו דאחוהי דמיחנא
 הוא חוששין שמא תראה גיטה לבית
 דין אחר ויטעו ויסברו שבית דין
 ראשון לא חלצו אלא אס כן הכירו
 לכך אין כותכין ואין להקשות דכי
 לא יכחבו נמי ניחוש שמא יעידו
 בב״ד אחר ויטעו דהא אס יבאו
 עדים עצמן יוכלו ב״ד שני לברר על
 ידם אס הכירום ב״ד הראשון ורבא
 אמר כוי לפיכך כוחבין ואין חוששין
 לב״ד טועין פי׳ הואיל ואין חולצין
 אא״כ מכירין כוחבין עדים שראו
 שחלצה יי) אע״פ שאין מכירין ולא
 חוששין שמא טעו בית דין הראשון
 בהלכה וחלצו ואע״פ שלא הכירו וקשה
 דהשתא לא הוי ב״ד טועים דרב
 סחורה ודרבא שוין דבית דין טועין
 דמילתיה דרב סחורה היינו ב״ד אחר
 ודרבא היינו ב״ד הראשון ועוד דלפי
 גירסמ רש״י צריך למיגרס הכא מאי
 שנא מדרבא אמר רב סחורה
 דממילתיה דרב סחורה פריך ומיהו
 יש ספרים דגרסי הכי אבל אין

 נראה לר׳׳י אלא כמה שפירש וכגירסת הספרים ישנים דמצומ חליצה:
 והתניא

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פי״א מהל׳ ס  ק

 וטה ומתנה הלי״ט
נ וטיש״ע חו״מ  שמג עשי[ פ

 סי׳ רנג סעיף ח:
ט ב טוש״ע חו״מ סי• ס  ק

 רנה סעיף א:
ע ג מיי׳ פ״י מהלי עדוח  ק

 הל״ל טוש״ע חו״מ סי׳
 מו סייח:

א ד מיי׳ פ״ל מהל׳ ע  ק

 ינוס הל׳ כט סמג
 עשי! נא טושי׳ע אה״ע סי׳

 קסט סעיף נו:
ב ה מיי׳ פי״א מהלי ע  ק

 גירישין הל׳ י סמג
 עשין נ טיש״ע אה״ע סי׳

 קנה שעיף ח:
 קעג ו מיי׳ פ״ל מהל׳ יניס

 הל׳ כט סמג עשין ננ
 טוש״ע אה״ע סי׳ קסט סעי׳
 ני ופי׳ סלר חליצה סעיף לה

 נהג״ה:
ד ז מיי׳ פי״א מהלי ע  ק

 גירישין הלכה י סמג
 עשין נ טוש״ע אה״ע סי׳

 קנה ס״ח:
ה ח מיי׳ פ״י מהל׳ ע  ק

 עלומ הלכה ה:
 קעו ט מיי׳ פי׳׳נ מהל׳

 זטה ימחנה הלי״ג
 סמג עשין פנ טיש׳׳ע חי״מ

 סי' רנז סעיף נ:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ס ל״ה ילה יכו׳

 שלא מחלה. נ״נ כלומר
 לאפיקי היכא לעשאה שוחף
 נין הנניס ישחקה למחלה
 לו כתונת׳ ככך כללעיל נלף
 קצנ: (ב) ד״ה ולא את
: (ג) ד״ה פ ״ ע א  הלות וכו׳ ו
 אינו צריך וכוי אא׳׳כ הטרו
ך אינו צטך:(0 תוס' כ ל ה  ו
 ל״ה מאי שנא וני׳ שראו
ה אע׳׳פ צ י ל  שחלצה גט ח

 שאין מטרין:

 מרע לחבוע ללוה אלא דמייש רבי מאיר לבית דין טועין שיהו סבורין שהעדים לא כתבו אלא אס כן הכירו ולא יצריכו ליורשין להביא
 ראיה: הלכתא אין תוששין לביש דין עועין. אלא כומבין אע״פ שאין מכירין כרב נחמן אליבא דרבנן: ה״ג מאי שנא מדרבא דאמר רבא
 אין חולצין כוי. ול״ג דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא דאינהו חולצין וממאנין אע״פ שאין מכירין קאמרי בפרק מצות חליצה
] אכל רבא דידיה אמר אין חולצין כוי. ואי גרס להו הכי גרס ומאי שנא מדרבא דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא חולצין . ת קו ו מ ב י ] 

 כוי ורבא דידיה אמר אין חולצין כו׳ ואדרבא קאי גמרא ופריך מ״ש האי דפסקינן הלכחא אין חוששין מדרבא דס״ל חוששין: אין
 חולצין אא״כ מכירין. יבם רבמה שבאו לפנינו לחלוץ ואין אנו יודעין שהוא יבמה אין נזקקין להס ב״ד לחלוץ כדמפרשי טעמא לקמן דחיישינן
 לב״ד טועין שאס תבא לינשא לב״ד אחר ע״י חליצת ב״ד ראשון שחלצו לה כלא הכרה יתירוה ב״ד שני לפי שיהו טועין לומר לא חלצו לה בית דין
 ראשון אא״כ הכירו שזה יכמה ולא ידעו הלכה זו שחולצין אע״פ שאין מכירין הלכך תקנו דאין חולצין אא״כ מכירין וכה״ג איכא למימר נמי
 אין ממאנין אין בית דין נזקקין למיאון עד שיכירו שניהם מהאי טעמא גופיה: לפיכך. כיון שאין חולצין אלא אס כן מכירין כותבין עדים
 גט של חליצה ומיאון להתירה אע״פ שאין מכירין דהא ודאי ב״ד הכירו כשחלצו ומיאנו והלכך אס כתבו לה עדים ראינו שחלצה ומיאנה
 מפלוני אפילו לא כתבו בו ואשחמודעינהו ניסח בעדוח זו: מאי טעמא. אין חולצין אלא אס כן מכירין לאו משוס דחוששין לביח דין טועין
 כדפרישית שאם אתה אומר חולצין בלא מכירין יטעו בית דין שני להשיאה בלא בדיקה שיהו סבורין לא חלצו אלא אס כן הכירו שטועין
 בהלכה זו (וסבורין חולצין אע״פ שאין מכירין) ולעיל נמי ניחוש לבית דין טועין ולימא אין כומבין כרבי מאיר: ומשני בי דינא בתר בי
 דינא לא דייקי. כלומר גכי חליצה ומיאונין לפיכך מקנו אין חולצין אלא אס כן מכירין שאם אחה אומר חולצין אף על פי שאין מכירין
 החס ודאי חיישינן לב״ד טועין שיטעו ב״ד שני לומר כי יפה הכירו ב״ד ראשון כשחלצו דב״ד שני בתר ב״ד ראשון לא דייקי דכיון דחליצה
 ומיאונין בג׳ כדחנן בסנהדרין (לף ב.) קמו ב״ד במילפא ושפיר עבוד חליצה ומיאונין: בי דינא בסר עדים דייקי. כגון הכא גבי צוואח שכיב
 מרע לא יטעו ב״ד לומר לא כתבו עדים אלא אס כן הכירו אלא ידקדקו אחרי העדים אס הכירו בדבר אם לאו. והלכתא אין חוששין לב׳יד
] קאי דאקני ליה גופא מהיום ופירי לאחר מיתה . ׳ האב תולש ומאכיל. אהכוחב נכסיו לבנו לאחר מומו 1למיל קלו י נ ת  טועין כדססיק רב דימי: מ
 והלכך מאכיל האב בחייו פירוח שחלש לכל מי שירצה אבל מה שהניח מחובר לקרקע בשעת מיתמו אע״פ שעומד לתלוש הרי הוא של
 בנו מקבל מחנה. ודוקא בנו אכל הכוחכ נכסיו לאחר אפי׳ מה שהניח מחובר לקרקע בשעח מיחחו הרי הן של יורשים שדעמו של
1: הרי הוא של יורשין. ולא למקבל מתנה לבדו: גמ׳ ומקשינן תלוש אין.  אדם קרובה אצל בנו יוחר מאחר והכי מוכח בגמרא נקלט.
 מה שהניח חלוש הרי הן של יורשין אבל המחובר הרי הוא של מקבל מתנה דכגוסה של קרקע דמי ואקנייה ניהליה לאחר מיחה:

 ה״ג
, א  והכא נמי לרב דימי ליחוש לב״ד טועין. ומשני רב דימ־ בי דינא בתר בית דינא ל

כ הכירו וסומכין הללו עליהן וכותבי; [והלכך] אין חולצין אא״כ מכירין  על ב״ד ראשון אלא סבורין הן ׳שלא חלצו אא׳
 כדי שלא יטעו ב״ד שני אבל להיכא דאמר שכיב מרע יש ל־ מנה אצל פלוני העדים כותבי; אע״פ שאין מכירין דאין
 חוששין לב״ד טועין דבתר כל עדים מדקדקי ב״ד עליהם אי ידעי גוף החוב אי לא ולא יוציאו האי מנה בלא ראיה גמורה
 הלכך אין חוששין כאן לב״ד טועין: פים' האב תולש. מן פירות הקרקעות הללו שכתב לבנו אותן כל ימי חייו [ומאכיל]
 לכל מי שירצה. ומה שהניח תלוש בשעת מיתה. הרי הוא ליורשים כולם: ומקשינן מה שהניח תלוש בשעת מיתה הוי ליורשין.
 אבל פירות מחוברין שהניח בקרקע לא היו יורשין כולן אלא דהאי בן בלבד שכתב לו גוף הקרקע. כלומר ולא הוי

 רבינו נרשום
 ודלמא בראוי לו בתוכו
 קאמר ליה. והכי נמי בראוי
 לה בכתובתה והכי נמי
 בראוי לו בבכורתו ואמאי
 נוטלן ונוטל את חובו:
 דתנן המוכר את השדה
 סתם לא מכר לו את הבור
 ולא את הרות שבתוכה
 אע״פ שכתב לו עומקא
 ורומא וצריך ליקח לו מן
 הקונה דרך לילך לבור
 ולדות. שכשמכר לו את
 השדה לא שייר לעצמו שום
 דרך בשדה דמוכר כעין
 יפה מוכר דברי ר׳ עקיבא:
 וחכמים אומרים אינו צריך
 ליקח לו דרך. דמוכר בעין
 רעה מוכר: ומודה ר״ע
 בזמן שאמר לו. הריני מוכר
p  לך עומקא ורומא ח
 מאלו בור ודות שאין צריך
 ליקת לו דרך. דאפילו לא
 אמר חוץ מאלו לא היו
 מכורין בור ודות. וכיון
 דאמר חוץ מאלו לטפו״
 מילתא אתא. דשייר לו
 דרך בורו. אלמא כל לישנא
 יתירא לטפויי מילתא קאתי:
 העדים. ששמעו הצואה:
 כותבין בלשון עדות. שכך
 צוה פלוני: אע״פ שאין
 מכירין. גוף המעשה אם
 אותו פלוני חייב לו מנה או
 לא: לפיכך. הואיל ויכולין
 לכתוב אע״פ שאין מכירין
 עיקר הדבר לפיכך כשבא
 היורש לגבות חובו אותו
 מנה מאותו פלוני. צריך
 להביא ראיה עדים שחייב
 לאביו שאלו עדים אינה
 ראיה שאין מעידין אלא
 על מה ששמעו מפי שכיב
 מרע: אינו צריך להביא
 ראיה. אחרת לפי שלא היו
 כותבין אלא אם היו מכירין
 שהוא חייב לו לפיכך אין
 צריך להביא ראיה אחרת
 אלא הן: אמר רב נחמן
 אמר לי הונא ר׳ מאיר אומר

 אין כותבין אלא אם כן מכירין וחכ״א כוי. והיינו איפכא מלישנא קמא: ואף ר׳ מאיר לא אמר. דאין כותבין אא״כ
 מכירין אלא משום דחוששין לב״ד טועין. דשמא יביאו היורשין כתב עדות הצואה לפני ב״ד ולא ידקדקו ב״ד אם עדים
 הללו שחתומים על אותה צואה אם לשום עדות צואה בלבד חתמו או משום שהיו יודעין באמת שפלוני היה חייב
 לו יטעו ב״ד ויאמרו ודאי לא היו חותמין אא״כ היו יודעין שהוא חייב לו והם לא ידעו אלא עדות הצואה בלבד
 ויתייבוהו ליתן בלא ראיה אחרת והיינו שלא כדין ומשום הכי אמרינן אין כותבין אא״כ יודעין החוב. ורבנן לא חיישי
 דל־טעי ב״ד בהכי הלכך אין חוששין לב״ד טועין אלא כותבין אע״פ שאין מכירין וב״ד ידקדקו בדבר ולא יחייבו לו
 לית; בלא ׳שטר ראיה אחרת: ומאי שנא. מילתא דרב דימי מההיא דרבא: דאמר רבא אין חולצים. ב״ד ליבם אלא ןא״כ]



 עין משפט
 נר מצוה

 קעז א מיי׳ פי״ב מהל׳

 וכיה ומתנה הלי יג
נ טוש״ע חו״מ  שמג עשין פ

:  סי׳ רנו סעיף נ
 קעח ב מיי׳ פייט מהלי

 נחלות הלי יב(יפי״ט
 מהל׳ אישיח הל׳ כ3) סמג
 עשין צו טוש״ע חו״מ שי•

 רפו סעיף א:
ט ג ד מיי׳ מהלכות ע  ק
 נחלות שס טוש״ע שס

 סעיף ג:
 [ה מיי׳ סי״ט מהל׳ אישיח
 הלכה כנ טוש״ע אה״ע סי׳

 קינ סעיף יח]:
פ ו ז מיי׳ שס הל׳ טי  ק

 טוש״ע שם ס״נ:
א ח מיי׳ שם הל׳ יב פ  ק

 טוש״ע שס ס״ג:
ב ט מיי׳ סכ״ו מהל׳ פ  ק
 מליה ולוה הלי״נ
 יפי׳׳ג מהל׳ זטה הלי״ג סמג
 עשי( צל טיש״ע ח״מ סי׳
 קיב סעיף ה וסי׳ קלנ סעיף
 3 טוש״ע אה״ע סי׳ צא ס״נ

 וס״ל:
ג י כ מיי׳ ס״כ מהל׳ פ  ק
 אישיח הלי״א סמג
 עשי! מח טיש״ע אה״ע סי׳
 צג סעיף ל [וברכ אלפס עול

 נכחוכוח פל:]
ד ל מיי׳ פי״א מהל׳ פ  ק
 שמיטה דוגל תל׳ כ

 והלכה כא:

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא הלט.

א שמין. גרסינן לברייתא י נ ת ה  ו
 היא בתוספתא לכתובות

 כמו שפירש ר״ש:
׳ בשרגא. ככל הספרים י נ ת  מ
 כפוב שרכא בריש ובערוך גרס שלכא
 בללימ והוא לשון שקט כמו ותשקוט
 הארץ ומתרגמינן ושליכת ארעא
 (שופטים ה) כלומר אלם בטל ושקט

 אינו עוסק ככלוס וכן יולע ציל איש
 שלה ומתרגמינן נחשלכן (כראשית כה)
 שהיה נח ושקט ובהחובל (ב״ק לף
 צב: ושם) מטייל ואזל ליקלא בישא

 לגבי קיני לשלכאיז):
 והיורש

 ה׳יג והתניא שמין אח המחוברין ללוקח. ובתוספחא לכחובוח היא שנויה מכר הבן וממ האב אס יש בנכסים מחוברים לקרקעות שמין
 לו ולעיל מינה קתני הכותכ כל נכסיו לבנו צריך שיכתוכ מהיום ולאחר מיתה ופירושה הכותכ כל נכסיו מהיום ולאחר מיתה לבנו והלך
 אומו הבן ומכר הנכסים הללו בחיי אביו ואמר זמן מת האב זכה הלוקמ במה שמכר לו בגופה של קרקע ואם יש בנכסים פירות
 מחוברין לא זכה הלוקח אלא בגופה של קרקע אבל בפירוח אעי׳ג למחובריס הן ליורשין הן לפיכך שמין אוחן ללוקח ונותן למיהן

 ליורשין: ומשני כאן בבנו. ממני׳
ת המחוברין ללוקח אמר ן א שמי (  והא תניא א
ן בבנו כאן באחר א כ  עולא לא קשיא א
ל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו: י א הו (  ג

ח בנים גדולים וקטנים אין י נ ה  מתני׳ ב
ן על ידי הסטנים ולא  הגדולים מתפרנסי
 הקטנים נזונין על הגדולים אלא חולקין
ו הגדולים ישאו הקטנים ואם א ש ה ע  בשו
ם ת א ש נ  אמרו קטנים הרי אנו נושאין כדרך ש
ה שנתן להם ם יאיץ שומעין להם אלא מ ת  א
ח בנות גדולות וקטנות אין י נ ה  אביהם נתן ה
ת ולא ו ת על ידי הקטנ סו  הגדולות מתפרנ
ת נזונות על הגדולות אלא חולקות ו  הקטנ
ות ואם אמרו ה נשאו גדולות ישאו קטנ  בשו

ם אין שומעין להן זה חומר בבנות ת ם א ת א ש נ  קטנות הרי אנו נושאות כדרך ש
ות: נמ׳ אמר רבא ת נזונות על הבנים ואין נזונות על הבנ ו  מבבנים שהבנ
ד עבד והא אנן תנן אין ב ע תא מאי ד  י האי גדול אחי דלבש ואיכםי מבי
מא ו דתי ׳ יבשרכא שרכא פשיטא מה ן על הקטנים מתני  הגדולים מתפרנסי
 ניחא להו דלא נינוול קמ״ל: נשאו גדולים ישאו קטנים: מאי קאמר אמר רב
ת ת י תת אביהן ישאו קטנים לאחר מ י קאמר נשאו גדולים לאחר מי כ ה  יהודה ח
ת אביהן ת י  אביהן אבל נשאו גדולים בחיי אביהן ואמרו קטנים לאחר מ
ה שנתן להן ם אין שומעין להן אלא מ ת  הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם א
ה בר גניבא לרבא  אביהן נתן: הניח בנות גדולות וקטנות: שלח ליה אבו
ה ונשאת בעל לוקח הוי או יורש הוי ד מ ע »לוותה ואכלה ו ו רבינו ג נ למד י 8 

ה אינו גובה מן הלקוחות או דלמא יורש הוי ח הוי ומלוה על פ ק ו ל  ט

ה גובה מן היורשין אמר ליה תנינא נשאו גדולות ישאו קטנות  ומלוה על פ
ות מבעל לא נשאו גדולות לבעל  מאי לאו נשאו גדולות לבעל ישאו קטנ
ות לבעל איני והא תני ר׳ חייא נשאו גדולות לבעל ישאו  ישאו קטנ
ת לה קלא א״ל רב פפא לרבא ות מבעל דלמא שאני פרנםה דאי  הטנ
ת והניח אלמנה ובת ־אלמנתו מ ה יי מי ש  לאו היינו דשלח רבין באגרתי
ת אמר רב ב ה ה ת ו מ תו נזונת מנכסי ת אלמנ ב ת ה א ש ו נ  נזונת מנכסי
תו ו אלמנ ר מ א ו ה כ ש ע ) חנינא ע״י היה מ (בן (  יהודה בן אחותו של ר׳ יוסי ה
ו ם הכי אלמנתו נזונת מנכסי ו אי אמרת בשלמא יורש הוי משו  נזונת מנכסי
ח ו אמר אביי אי לאו דשל י נזונת מנכסי  אלא אי אמרת לוקח הוי אמא
תנן לאלו הן שאין חוזרין ביובל הבכורה  רבין אנן לא ידעינן והא י)

 והיורש

 רבינו גרשום (המשך)
 ילמדנו רבינו. בתולה או
 אלמנה שלוותה ממון
 מאחרים ואכלה ואח״כ
 עמדה ונישאת לבעל קודם
 שתשלם והביאה לבעל
 נכסים מאי: בעל בנכסי
 אשתו (״ש לו דין) לוקח
 הוי או יוריש הוי. [לוקח
 הוי] ולא יפרע כלום
 משום דמלוה על פה
 אינה גובה מן הלקוחות
 דלית ליה קלא למלוה
 על פה. או דלמא יורש
 הוי וגובה כוי: מאי לאו
 נשאו גדולות לבעל שלוו
 ונתפרנסו מממון הקטנות
 ונישאו לבעל הגדולות
 ישאו קטנות מה שלוו
 ואכלו אחיותיהן משלהן
 ישאו מממון הבעל אלמא
 דבעל בנכסי אשחו יורש
 הוי ויש לו דין יורש ומלוה
 על פה גובה מן היורשין.
 לא לעולם אימא לך לוקח
 הוי ומתני הכי נשאו גדולות
 לבעל מתפושת הבית הכי
 נמי כשנשאו קטנות לבעל
 יטלו כנגדן: והתני ר׳
 חייא. בפירוש כמי דאמרן
 מעיקרא ומשמע דיורש
 הוי: לעולם לוקח הוי.
 והכא מ״ט גובות הקטנות
 מן הבעל הא לאו יורש
 [הוא] משום הכי גובה
 שאני פרנסה שנוטל ממון
 מן הקטנות דקלא אית
 ליה וכמלוה בשטר דמי
 ומלוה בשטר גובה מן
 הלקוחות: א״ל רב פפא
 לרבא לאו היינו דשלח רבין
 באגרתיה. דבעל יוריש הוי:
 מי שמת והניח. אשתו ובת
 שיהא של שניהם ואין לה
 יורש אלא היא אלמנתו
 נזונת מנכסי בעלה לפי
 כי על היורשין ליתן לה
 לאלמנה מזונות: נישאת
 הבה. והכניסה הנכסים
 לבעלה שירשה מאביה
 שאלמנה זו ראויה ליזון
 מהן. אע״פ שנישאת לבעל
 אפ״ה אלמנה נזונת מנכסים
 של חתנה שהכניסה לו
 הבת: מתה הבת דהשתא
 לאו ברשותה נכסים קיימו:
 אמר ר• יהודה על ידי היה
 מעשה. שאירע כן ובאו לפניו לדין ואמרו חכמים דאפ״ה דמתה הבת הואיל שהנכסים שהכניסה לו בידו הן די; הוא
 דנזונת: אי אמרת בשלמא דהאי בעל יורש הוי. בנכסי אשתו משום הכי נוונת האלמנה דקדמה שטר כתובתה שנתחייב לה
 בעלה במזונותיה מקמי דנפלה ליה האי ירושה לבעל משום דאין יורש אלא לאחר מיתת אשתו ומשתכח דקדמה שעבוד
 אלמנה קודם שעבודו של בעל אלא אי אמרת לוקה הוי אמאי נזונת והא קיי״ל אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים
 משועבדים מפני תקון העולם והני נכסים משועבדים הם לבעל משעה שהכניסתו לו אשתו. אלא לאו ש״מ יורש הוי ומשום
 הכי נזונית. ואם נפשך לומר הא קדם שטר כתוכחה מן הבעל שהוא כלוקח ואיכא למימר בדין הוא דנוונת. אפ״ה דקדם אינה
 נזונת כדפרשי׳ לעיל מפני תקון העולם: אלו שאין חוזרין ביובל. דלא תשיב כזכיני דהדר׳ משום דזכינהו רחמנא

 שכמב לבנו ולא מכרן לאחר בחיי
 האב ללעחו של אלם קרוכה אצל בנו
 כלמסרש לקמיה לללעח כן אקני ליה
 גופא לאחר מימה עס פירומ
 המחוברין לליזכי בהו איהו גופיה ולא
 ללעת כן שיזכה בהן הלוקח מבנו
 בחייו אי נמי הכן עצמו לא אקני
 ללוקח להוא אחר אלא הגוף ולא
 הפירוח אע״ג רמחוברין: כאן באחר.
 שמכרו הבן לאחר בחיי האב וה״ה אס
 כתבו האב לאחר מהיום ולאחר מימה
 שאין לו חלק במתוברין:
׳ הניח בנים גדולים וקטנים. י נ ת  מ
 כדלא כתב נכסי׳ מיירי: מחפרנסין.
 לבוש וכסות: נזזנין. מזונות ממש.
 ולפי שפרנסת הגלולים מרוכין
 מפרנסת הקטנים ומזון הקטנים
 וטפולן מרובה משל גלולים לכך
 הוצרך לומר שהקטנים מעכבין על
 הגלולים מלהתפרנס והגלוליס מעכבין
 על הקטנים מליזון מפפוסמ הכית
 אלא חולקין כשוה ויתפרנס ויזון כל
 אחל מחלקו: נשאו גדולים. נשים
 ועשו צרכי חופה מתפוסת הכית לאחר
 מיחח אביהן קולס חלוקה ישאו גס
 הקטנים כמו כן קולם חלוקה: ואם
 אמרו קטנים. לאחר מיממ אביהן
 הרי אנו נושאים עתה כמו שנשאחס
 אתם בחיי אבינו: אין שומטין להם
 אלא מה שנתן להם אביהם. בחייו
 נחן והכי מפרש לה בגמ׳: הניח
 בנוה. ולא בניס: גדולוח וקטנוח
 כוי. הכי מיפרשא כולה כדפרשינן
 גבי בניס: נשאו גדולוס. לאחר
 מיממ האב ישאו נמי קטנוח: וזה
 חומר כבנות. היכא לבנות יורשוח
 מהיכא לבנים יורשין ואיכא נמי בנות
 בהלייהו שהבנות נזונות מן הבנים
 בנכסים מרובין כלתנן בריש סירקין

 מסורת הש״ס

 א) [תיספ׳ כתונומ ס׳׳ח],

 נ) [לקמן קמנ:], ג) [עי׳

ט  תיס׳ ב״מ קל. ד׳׳ה ה
 גרסינן], ר) כתינית מט:,
 ה) [צ״ל כרבי], ו) נכורית

 נב:, 1) גס״א: אחיו לכך,
 ח) [ועיי חוסי בבא קמא צג:

 ל״ה לשרכי],

 גליון הש״ם
 גמרא •לבדנו רב־נו לו

 ואכלה. עיין ב״מ לף
 ע״ב תלייה ה״ג:

 הגהות הב״ה
 (א) רשכ״ם ל״ה ואין נוונוח

 המוח כצ״ל וחינמ מן נמחק:

 מוסף רש״י
תו גזונת ת אלמג ב ת ה א ש  נ
. אע״נ לאמור רבנן ו  מנכסי
 בעל בנכסי אשחו לוקח הד
 יקיימא לן אין מוציאי! למזון
 האשה מנכסים משוענליס,
 הכא שריהו רבנן טורש משוס
 ססילא לאלמנה, והט מפורש

 ביש מחלין (כתובות מט::.

 ללקמן 1ע״ב] הבנים יירשו והבנות נזונות
 להכי הוה תנאי כתובה בנן נוקבן ליהויין ליכי מינאי אינון מתזנן מנכסי כו׳ [כתובות נכ:]: ואין נזונות (א) מן הבנות. הקטנות מן הגלולומ לבמקוס
׳ גדול אחי. שנושא ונותן בנכסים ואיכא הנאה ליתמי כי מיכסי מלבושים מ  שהן יורשות כל הנכסים ליכא תנאי כתובה למזון בנן נוקבן: ג
 נאים כי היכי דלישתמעו מיליה: מאי דעבד מבד. ולא יטלו כנגלו ומיהו לכחחלה אין לבזבז בממון אחיו כל כף): בשרכא. אלם בטל שאין להם
 ריוח בלבר: מאי קאמר. למפני׳ לפי משמעומה קשיא רישא לסיפא לקמני רישא נשאו גלולים ישאו קטנים והלר תני אס אמרו קטנים למשמע לא
 ישאו קטנים: ועמדה וניסת. והכניסה כל נכסיה לבעלה כררך נשואה: כעל לוקה הוי. מי שויוהו רבנן כנכסי אשתו בין בחייה בין לאחר
 מיחה כלין לוקח או כרין יורש ונפקא מינה לכל לינין החלוקין בין מקמ לירושה כי הנך לקמן בשמעתין: ישאו קענוה מבטל. חלקם המגיעם.
 אלמא יורש הוי: ישאו קענות לבעל. מממון אביהן המונח ועומל עליין בתסוסמ הבימ מגל אומו ממון שנטלה הגלולה: ומקשינן והתני ר׳
 חייא נשאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל. אלמא מיל הבעל מוציאים מכלל שהכניסה לו כל הממון ואפי׳ מלק הקטנומ ושמע מינה מלמוציאין
 מילו ליורש הוה לאי לוקח הוה מלוה על פה הוא ולא טריף ממשעבלי. ומשני לעולם לוקח הוי מיהו מלוה בשטר היא האי פרנסת
 הקטנות לשאני פרנסת נשואין לאימ ליה קלא וכמלוה בשטר למיא הלכך טריפא ממשעבלי ומוציאין אפי׳ מיל הלקוחות לגרסינן בפ׳
 מציאח האשה [כתובות סט.] האחין ששיעבלו מוציאין אפי׳ מיל הלקוחות לפרנסה ואין מוציאין למזונות וכל שכן מן היורשין ולעולם אימא לך לוקח
 הוי ולענין לוותה ואכלה ונישאח לא גבינן מבעל: אמר ליה רב שפא לרבא. לבעי למפשט מלרבי חייא יורש הוי: לאו היינז דשלח
 רבין כוי. ומהא איכא למפשט שפיר ליורש הוי: אלמנחו נזזנח. בתנאי כתובתה שכך כתב לה ואת תהא יתכא בביתי ומיתזנא
 מנכסיי כל ימי מיגר ארמלותיך נשם ;ב:]: ניסח הבת. והכניסה הנכסים לבעלה אלמנתו נזונת מנכסיו: מחה הבח. וירשה בעל: אמר רב
 יהודה כוי. אמורא הוא: ואמרו אלמנתו נזונת. ללעולס היא נזונת על שתנשא או שתתבע כתובתה או שירצו היורשין לימן לה
 כתובתה כלאמרינן בכתובות נשם]: אי אמרת בשלמא. בעל בנכסי אשתו אפילו בחייה יורש הוי משוס הכי קתני נישאת הבת אלמנתו
 נזונת מנכסיו לאע״ג למזון האשה והכנות לא טרפא ממשעבלי להיינו לקותות מיורשין מיהא גכיא: אלא אי אמרת לוקה הוי אמאי
 נזונת. והמנן בהנזקין (גיטין ל׳ מח:) אין מוציאין למזון האשה והבנומ מנכסים משועבליס מפני תקון העולם: והא תנן. בבכורות:
 שאין חוזרין. לבעליהן שאין חוזרין אלא ממכר: הבכורה. חלק בכורת הבכור כלמפרש התם [בכורות נב:] מחנה קרייה רחמנא לתת לו פי שנים [לברים כא]:

 והיורש

 רבינו גרשום
 בכה האב שיהא יכול
 להורישן לשאר בניו אע״ג
 דגדלו הפירור, בחייו: והתנן
 שמין את המחובר ללוקח.
 אדם שמכר שדה להכירו.
 לסוף י׳ שנים ולא בתוך
 י׳ וכשהשלימו י׳ שנים

 היה תבואה של מוכר
 מחוברין לקרקע ועדיין
 לא נגמר בישולן אין
 אומרים דכגוף הקרקע
 דמיין ומכורין ללוקח אלא
 שמין אותן מחוברין ללוקח
 והוא קונה אותם משום
 דברשותיה דמוכר גדלו.
 ה״נ האי אב דהניח פידות
 מחוברים בחיי אביהן גדלו
 ואמאי לא הוה ברשותן
 אלא דהאי בן לחוד: כאן
 בבנו. הואיל ודעתו שיל אב
 קרובה אצל בניו כשכתב לו
 כל נכסים לאחר מותו מחל
 לו הפירות שבשעת מותו.
 אבל מוכר לאחר לא מחל לו
 הפירות לפיכך שמין. ואמר
 לן רבי א) דמשנה זו שמין
 את המחוברין ללוקח אין
 ידוע היכן הוא: פיסי הניח
 בנים גדולים וקטנים. והניח
 נכסים וקודם שחלקו הממון
 אין הגדולים מתפרנסין
 על הקטנים. כלומר אין
 קונין הגדולים מלבוש
 מתפושת הבית מפני שלא
 יתמעט תלקן של קטנים
 מפני שלגדולים צריכין
 יותר מלבוש מקטנים
 וקטנים צריכין יותר מזונות
 שאוכלין בכל שעה ביום
 לפיכך לא יזונו מחלקן
 של גדולים אלא חולקין
 הנכסים בשוה ויעשה כל
 אחד בחלקו מה שרוצה:
 האי גדול אחי שלבש וכסה
 עצמו. מתפושת הבית.
 מאי טעמא דמתני־ דקתני
 דאין מתפרנסין דאפי׳
 הוי גדול אחי: בשדכא
 עסקינן. כלומר אדם בטל
 שאין מרויח מן הנכסים
 כלום אבל אחר שמרויח
 מאי דעבד עבד: בשדכא
 פשיטא. דאין מתפרנסין
 הואיל דלית להו הנאה
 מיניה לא מהלי ליה: מהו
 דתימא. מחל־ ליה משום
 דלא תזלזל שלא ילך ערום

 ויחף וקמ״ל דלא: נשאו גדולים מן הנכסים לצורך לישא נשים ינשאו קטנים מן הנכסים: אם אמרו קטנים כר: מאי קאמר.
 כלומר היכי םתרצי מתני׳ רישא קתני נשאו גדולים ישאו קטנים דמשמע דשוין אהדדי וסיפא קתני אם אמרו קטנים הרי
 אנו נושאין כדרך שאתם נשאתם אין שומעין להם דמשמע דלא שוין אהדדי: אמר ר׳ יהודה ה״ק נשאו גדולים. אשד
 מתפושת ישאו קטנים נמי כנגדן מן הממון אבל אם נשאו בחיי אביהן ונתן להם אביהן ממון אם אמרו הקטנים לאחר
 מיתת אביהם הרי אנו נושאין עכשיו מתפושת הבית כדרך שנשאתם אתם בחיי אביהן אין שומעין להן אלא מחלקין
 הירושה: הניח בנות גדולות וקטנות כו׳.כדמפ׳ גבי בנים הכי נמי מפרשינן גבי בנות. וכי היכי דמקשי׳ ומתרצי׳ גבי
 בנים ה״נ גב־ בנות: וזה התומר בבנות מבנים. שהבנות מונות מממון הבנים בנכסין מועטין והבנים ישאלו על הפתחים:

 א) ינראה דלזה כוונו הרשנ״ס יהחיס׳ וכתבי והחניא גרסי׳ ור״ל לאפוקי מגי׳ רנינו.



 מםורת הש״ם

 א) כחונוח נ. עח: נ״ק פח:

 נ״מ לה. צו: לעיל נ.,
 ב) כחונוח קח:, 1) [צ״ל ר׳

 אסיז,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ בגכסי מלוג:

 (ב) ־•שכ״ם ד״ה נשכיל וכו׳

 נחמיה אלא לא אפTD ונזוניס
י א ש מ ר פ מ׳ מ בג  יחד ו
ר הס״ד: (ג) תופ׳ מ א  ק
ל כיורש ע ב  דייה החס וכוי ל
הו נ  וכוי האמר הכא דאי
הו דלא י ו אנפשי ד ס פ א  ד
ו למיזנן: (ד) בא״ד ה ה ל ו  ה
ה ש א  או שמו מיצה ר
ה נעל לוקח: ת מ  ואנסינא ו
 (ה) ד״ה אמר ונו׳ מרי אנא

 נמי הדא אלינא:

 מוסף רש״י
. נשהיתה ו נ  באושא התקי
 שנהדרין נאושא, שגלחה
 דשנה שס שנהדרי גדולה,
 נדאמרינן נר״ה (לא.) גבי
 עשר מסעוח ונ-מ לה.!.
כסי ה בנ ר כ מ ה ש ש א  ה
. הקרן (כתיבות נ.ו ג ו  מל
 להיוח הנעל אוכל פירוח
 נחייה וגוף הקרקע יהיה
 ללוקח לנשתמוח (ב״מ לה.1.
. ונעל יירש אשתו ה ת מ  ו
ל ע ב  דנר תורה ועוס׳. ה
א. גוף הקרקע מיד צי  מו
 הלקיחית והט מוקי לה נפרק
 האשה וכתובות עתו חקנת
 אישא נגופה של קרקע לאחר
 מיחה (ב״מ לה! דשרוהו
 רבנן נלוקח והוא לוקח ראשי!
) דאע״ג דנעלמא  (כתובות נ
 קנין פירוח לאו נקני! הגוף
י אשתו אלמוה ס נ  דמי, נעל מ
 רננן צשענידיה משוס אינה
 והד כלוקח ראשון יב־ק פח:)
 ומיהי להט אהני מטרת
 האשה, שאס ימית נעליה
 נחייה יטלס הלוקח !לעיל נ.ו.

 הדרן עלן־ יש נוחלין
ים ת יזונו והבנ ו נ ב  ה
. חקנח ם י ח ת פ ל ה ו ע  ישאל

 חכמים היא (כתובות קת:).

 הלט: יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
ת »:] קסבר ירושת הבעל לאורייתא ו ר ו כ ב  והיורש אה אשתו. מפרש התם [
 ואי לוקח הוי משעה שנשאפ אפילו לאחר מימה לא נפקא מכלל
 מקת וממכר ומהלר ביובל: כאושא התקינו. שגלמה סנהלרין
׳ לא.<: האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי ל  לשם כלמפרש בר״ה (
 בעלה. שאם ימות בעלה יזכה כהן
 ואם ממות היא ויירשה בעל יפסילו.
 ונכסי מלוג הן נכסים שנפלו לה מבימ
 אביה או שהכניסה קרקעומ שלא
 נשומו בכתובתה ולא קיבל בעל עליו
 אחריות ואוכל סירותיהן בחייה כתקנמ
 מכמים תחת פרקונה ולהט מיקרי
 מלוג שמולגן ומחסרן כעל שאוכל
 הסירות כמליגמ הראש: אי אמרת
 בשלמא לוקח שויוהו. רבנן משעה שנשאה
 משו״ה מפיק רלוקת ראשון הוי אלא אי
 אמרת בעל בנכסי אשתו יורש הוי
 משעמ נשואין אמאי מפיק למה תקנו
 באושא שהבעל מוציא והלא האשה
 שהיא מורשת אותו מכרה ואין כש
 ביורשין לירש מה שמכר אביהן אלא
 ולאי מלתקנו שהבעל מוציא כך היה
 עיקר תקנת אושא שיהא הבעל לוקח
 בנכסי׳ משעה שנשאה והלכך מוציא
 שהרי קלם מקחו למקחן של לקותות:
 אלא אמר רב אשי כוי. לתרץ על כל
 אלו הלברים שיש מקומות שעשאוהו
 כיורש ויש מקומומ שעשאוהו כלוקח:
 והיכא דעבא ליה כוי. כרמפרש
 ואזיל: גבי יובל כוי משום פסידא
 דידיה. ללא מהרר ביובל למשפתמ
 אשמו: גגי דרבין. אע״ג לאיכא
 פסילא ליליה חיישי׳ לפסילא לאלמנה
 שמאחר שקלס תנאי מזונותיה לנשואין
 לא טוב לנו להפסילה בילים: דאיכא
 פסידא דלקותוס. אמאי לא חיישינן
 ט היכי לחיישינן לפסילא לאלמנה:
 דיתבא תותי גברא. וראוי ליורשה
 כשתמות ואלו הערימו להוציאם מילו
 הלכך יפסידו. ולענין שאילתא לשאילנא
 פי׳ רטנו חננאל ורואה אני את לבריו
 לוותה ואכלה ועמלה וניסת מסתברא
 לכיורש הוי משוס פסילא למלוה
 וכן סוגיא לשמעתא לכל היכא לאיכא פסילא כגון פסילא לאלמנה

 לליכא למימר איהו לאפסיל אנפשיה שויוהו רבנן כיורש:
ך יש נוחלין ל  הדרן ע

י שמת. מרובין. מפרש בגמרא: והבנות יזונו. מזונות ופרנסת  מ
 נשואין על לתבגרן או על לתנסבן לגוברין כלתנן בכתובות (ל׳
: ישאלו. יפזרו על הפתתים: בשביל שאני זכר הפסדהי. 0 ג : נ ב  נ

 בממיה>0 ובגמ׳ וקמ:1 מפרש מאי קאמר אלא לא אפסיל ונזוניס יחל: אמר
 רבן גמליאל כוי. והכי הלכמא כאלמון לאמר בפ׳ במרא לכחובומ
 L.PPJ כל מקום שאמר ר״ג רואה אני אח לברי ארמון הלכה כמומו:

 גמ׳ כדי שיזונו. פרנסה ומזונוח: אלו ואלו. בניס ובנומ: כי אמריתא.

 אחר פטירתו של רב ובאחי ללמול קמיה לשמואל: עד שיבגרו.
 שכך המנה להן אביהן על למבגרן או מנסבן כראמר בכמובוח
 ואינך מועטין ויזונו הבנומ על שיבגרו והמומר לבנים כרמפרש ואזיל:

 שקלי

א ת ש ה ת אשתו אמר ליה רבא ו  והיורש א
ר ר׳ יוסי בר׳ חנינא מ א ה (  דשלח מי ידעינן א
נו האשד, שמכרה >* נכסי מלוג  באושא התקי
ד הלקוחות מתה הבעל מוציא מי  בחיי בעלה ו
 אלא אמר רב אשי בעל שויוהו רבנן כיורש
 ושויוהו רבנן כלוקח והיכא דטבא ליה עבדו
ם  ליה גבי יובל שויוהו רבנן כיורש משו
 פםידא דידיה גבי דר׳ יוםי בר׳ חנינא שויוהו
דא דידיה גבי דרבין ם פסי  רבנן כלוקח משו
ה שויוהו רבנן כיורש דא דאלמנ ם פםי  משו
כא פםידא  והא גבי דר׳ יוסי בר׳ חנינא דאי
ם אינהו ת  ללקוחות ושויוהו רבנן כלוקח ה
 אפםידו אנפשייהו כיון דאיכא בעל לא איבעי
א דיתבא תותי גברא: ת ת י א  להו למיזבן מ

 הדרן עלר יש נוחלין
בזמן שהנכסים <שמת והניח בנים ובנות א  מי נ
 מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכםים
ת יזונו והבנים ישאלו על ו  מועטין הבנ
י זכר ם ארמון אומר בשביל שאנ  הפתחי
ת י אמר רבן גמליאל רואה אני א ת ד ס פ  ה
: גמ׳ וכמה מרובין אמר רב ן  דברי אדמו
 יהודה אמר רב כדי שיזונו מהן אלו ואלו
אל ש כי אמריתא קמיה רשמו ד  שנים עשר ח
 אמר זו דברי רבן גמליאל בר רבי אבל
ד י שיזונו מהן אלו ואלו ע ד כ  חכמים אומרים ב
א רבין אמר ר׳ ת  שיבגרו איתמר נמי כי א
ה אמר  יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנ
ד  רבי יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו ע
ת מכאן הרי אלו  שיבגרו הן מרובין פחו
ד שיבגרו  מועטין ואי ליכא לאלו ואלו ע

 שקלי

רש את אשתו. פי׳ בקונטרס ואי הוי לוקח מחיים גס ו י ה  ו
 לאחר מימה לא פקע והר לוקח ואין נראה להא
 מחיים אין לו אלא פירופ ונראה לר״י לפרש למבעיא ליה אס בעל
 יורש הוי או לוקח הוי בין מחיים בין לאחר מיתה מללא מפליג

 מילי ופשיט מררבין ללכל הפחות
 הוי יורש לאמר מימה כרקאמר ממה
 הכת אלמנתו נזונת מנכסיו אע״פ
 שהבעל יורשה אבל מחיים אין להוכיח
 מרבריו להוי יורש אע״ג רקאמר
 נשאמ הבמ אלמנתו נזונמ להא
 אפילו הוי לוקח מחיים קאמר שסיר
 לנזונת שתוכל למכור הגוף מחיים
 והפירוח לאחר מיתה כיון לבעל
 יורש הוי לכל הפחות לאחר מיפה
 ולהט קא״ל אביי ואי לאו לשלח רטן
 לא הוה ילעינן להוי יורש לאחר מיפה
 והתנן אלו שאין חוזרים ביובל הבכורה
 והיורש את אשמו אלמא ליורש הוי
 לאחר מיתה: גבי יובל שויוהו רבנן
 כיורש. לאו לוקא נקט שויוהו רבנן
 להא טון לאיח ליה לאינה ח וזרח
 ביובל אית ליה לירושח הבעל ראוריימא
0 וכן סי׳ ב ׳ נ ל  להט אמר בבכורות (
 בקונטרס אלא שויוהו רבנן בעי למימר
 הניחוהו להיוח יורש ולא עשאוהו לוקח:
ם אינהו א£םידו אנפשייהו כוי. ת  ה
 מימה לבפרק מי שהיה נשוי
0 אמר אביי נכסי לך ה ׳ 3 ת ל ו ב ו ת כ ) 

 ואמריך לפלוני ומכרה ומחה הבעל
 מוציא מיל הלקוחות ואחריך מיל בעל
 ולוקח מיל אחריך ואוקימנא בילא
 ללוקח ופריך התם מאי שנא מהא
 דמנן דיעשו פשרה ביניהם ומשני
 המס איח להו פסידא לכולהו הכא
 לוקח הוא דאימ ליה פסידא פי׳ וכיון
 דאיכא פסידא דלוקח שויוהו רכנן
 (ג) בעל כיורש ואין מוציא מיד לוקח
 והשתא האמר הכא דאיהו דאפסיד
 אנפשיה דלא ה׳׳ל למיזבן מאתתא
 דיתבא תומי גברא לפי שהבעל יוציא
 מידו וכ״ת התם לא אפסיד אנפשיה
 שהוא סבור שלא יטול הבעל ממנו

 לפי שאמריך יוציא מידו מ׳׳מ הרי יודע דיחזרו חלילה ויצטרכו לעשומ
 פשרה ררויח הבעל ואור״י דהתס לא אפסיד אנפשיה לפי שסבור
 שיעשה פשרה עם אחריך ולא יגבה הבעל כלום וא״ח מ״ש מהא
 דאמר המם לעיל נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה וניסת בעל לוקח
 הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום אלמא אע״ג דאיכא פסידא לאחריך
 הוי בעל לוקח ד״ל דמתנה שאני דאין כל כך פסידא אס לא יקבל
) שמו לה ם ש . י ה ׳ ל מ ל ״ ב  במתנה וא״מ דאמר בריש המפקיד (
 לאשה ואנסיבא או שמו מינה (י) ואנסיבא בעל לוקח הוי ולא
 מיהדר ט׳ אע״ג דאיכא פסידא ללוה לא מיהדר ליה ארעא אע״פ
 דשומא הדרא לעולם ד״ל כיון דבדין לא הדר אלא משוס ועשימ
 הישר והטוב לא חשיב כל כך פסידא עוד מקשים דאמר בהחובל(3״ק
) כי אמו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב ם ש . ו ט ׳ פ  ל
 אמרו תקנת אושא מתני׳ היא העבד והאשה פגיעתן רעה אחרים
 שחבלו בהם חייבים והס שחבלו באחרים פטורין ואי ס״ד ליתא

 לתקנת אושא תזבין נכסי מלוג ותיתיב ליה משמע הא איתא לתקנת אושא לא ליתיב ליה ולא מידי ואמאי הא לא תקנו רבנן דהוי לוקח אלא
 היכא דליכא פסידא לאחריני אבל הכא איכא פסידא דנחבליס ד״ל דהוה מצי למפרך ולטעמיך אלא דבלאו הט פריך שפיר ולרשב״א נראה דלא קשה
 מידי דהא כיון דחקינו רבנן דבעל מוציא מיד הלקוחות לטובתו היכא דליכא פסידא לאמריני לא פלוג ומקנו דבכ״מ שאשה מוכרת הכעל מוציא
 אפילו במקום שחבלה באחרים דאיכא ססידא דאחריני כיון דלא שטחא מלתא שיהא פסידא דאחריני לכך לא פלוג רבנן וככל מקום מוציא:

ך יש נוחלין ל  הדרן ע

י שמת: והבנות יזונו. מה שהזטר רשב״ס בהדי מזונות פרנסה אין נראה לריב״ן דהא מזונות היינו אטלה ושתיה ופרנסה היינו מלבושין  מ
ח c מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות וקמט נמי הבנומ נזונות ׳ ס ת ל ו ב ו ת כ  וצרכי הנשואין ותרי מילי נינהו כדאמר [בפ׳ מציאת האשה] (
) אמר כ״מ שאמר ר״ג רואה . ט ׳ ק ל ר ר״ג רואה אני את דברי ארמון. בכתובות ( מ  ומתפרנסות וכן בכמה דוכמי משמע דתרי מילי נינהו: א
 אני אמ דברי אדמון הלכה כמוחו א״ל רבא לרב נחמן אפי׳ בברייתא כו׳ מכל ההיא סוגיא משמע דהלכה כארמון ותימה דהכא בגמרא כולה
 שמעמא כרכנן דאדמון ודלא כהלכתא דא״ר ני(יושי) א״ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין וכו׳ ובעיא נמי דר׳ ירמיה מר׳ אבא (מ
׳ כא:< היכי דמי רשע ערום א״ר ג<(יוסי) א״ר יוחנן זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטין ור״ח וה״ג ורב ל  הויא אליבא דרבנן ואמר נמי בסוטה (
 אלפס פסקו כרבנן דאדמון משוס דשמעתין דהכא כוומייהו אזלא ור״מ אומר דאדמון לא פליג ארבנן אלא שמתמיה על המקנה שמקנו
: [ ן ו מ ל ה א ״ ל : ס ח ת ק ו ב ו ת ת כ ו פ ס ו ן ת י י ע ו  נכסים מועטין אבל מ״מ כרבנן ס״ל ולא משמע הכי מדקאמר ר״ג רואה אני אפ דברי אדמון: [

 ימומיס

 עין משפט
 נר מצוה

 א א ב מיי׳ פי״ט מהל׳
 אישות הל׳ יז סמג עשי!
 מת 1i טוש״ע אה״ע שי׳ קינ

 סעיף יא:

 רבינו גרשום
 אלמא בעל כנכסי אשתו
 יורש הוי: נכסי מלוג.
 להכי קרי נכסי מלוג שכיון
 שלא קבל עליו הבעל
 אחריות מתחסרין והולכין
 כמו שמולגין את הראש
 שמתחסר השער להכי מקרי
 נכסי מלוג. אי אמרת
 בשלמא לוקח הוי משום
 הכי מפיק דקדם שעבוד
 לקיחתו משעה שהכניסה
 לו והלקוחוח לא קנו עדיין
 אלא אי אמרת כיורש
 הוי הלא הוא אינו יורש
 בנכסי אשתו אלא לאחר
 מיתת אשתו והלקוחות
 קדם שעבודן קודם מיתתה
 אלא לאו ׳ש״מ משום
 הכי מוציא הבעל בנכסי
 אשתו דלוקה הוי. אלמא
 אע״ג דשלח רבין באגרתיה
 דבעל יורש הוי ליכא
 למשמע מיניה דהשתא
 מצינן למשמע דלוקח הוי:
 משום פסידא דידיה דלא
 תיפוק מידיה ביובל ירושת
 אשתו דאי דיינינן ליה
 בלוקח נפקא מיניה ביובל
 כשאר לקוחות. לגבי רבי
 יוסי ב׳׳ר חנינא טבא עבדי
 ליה לבעל. דשוינהו כלוקח
 משום פסידא דידיה הוי
 דאי אמרת יורש הוי אם
 כן קדמה קניית לקוחות
 מירושתו שאין ירושה אלא
 לאחר מיתה אבל כי
 משוינן ליה לוקח קהמה
 קנייתו למכירתה משום
 הכי מוציא מיד הלקוחות
 גבי רבין דשלח באגרתיה
 דיורש הוי משום פםידא
 דאלמנה דתהוי נזונת מנכסי
 יורשין שויוהו רבנן כיורש
 כי היכי דתיקום שטר
 ישעבוד כתובתה מירושתו
 של בעל שיורש הכת
 של זו דאי אמרינן דבעל
 כלוקח הוי אינה נזונת
 דאין מוציאין למזון האשה
 והבנות מנכסים משועבדים
 ללוקת מפני תקון העולם.
 ומקשי׳ משום דפסידא
 דאלמנה אמרת שויוהו רבנן
 כיורש הא גבי מילתא
 דרבי יוסי ב״ר חנינא
 דאיכא פסידא ללוקח דבעל
 מוציא מידו ושויוהו רבנן
 לבעל כלוקח. ואי משום
 חששא דפםידא איבעי רבנן
 לשויוהו כיורש דהשתא
 לא קא מפסהי לקוחות
 דשעבודן הוי קדים מירושת
 הבעל. התם שאני הוא
 ובדין הוא דליפסדו מדידהו
 דהלקוחות הוא דאינהו
 דאפסידו אנפשייהו דלא
 איבעי להו למזבן כוי. אבל
 גבי אלמנה מאי הוי לה
 למיעבד משום הכי שויוהו
 רבנן כיורש דלא תפסיד

 אלמנה במזונותיי:
ק עלן־ יש נוחלין ד  ה

 C״a טי שמת כר בזמן
 שהנכסים

 מרובין הבנים יירשו. שיהא
 הממון בחזקתם: והבנות
 יזונו. מן הנכסים עד
 שמשאו ונוטלות עישור
 נכסים: כדי שיזונו אלו ואלו
 כל סיפוקן בין בפרנסה בין
 במזונות עד שיבגרו עד
 שיביאו שערות הבנות לי״ב
 שנה ויום א׳ והבנים לי״ג
 שנה ויום א׳ ואי ליכא
 כדי שיזונו אלו ואלו עד
 שיבגרו אלא יש בהם
 כדי מזונות של י׳ שנים.



 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פי״נו מהלכות

 אישומ הלנה יז סמג עשי!

 מס טוש״ע אה׳׳ע סי׳ קיב

 סעיף א:

 ג כ מיי׳ שס הלכה יט

 טוש״ע שס סעיף יג:

 ד ג ד מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעיף יל:

 ה ה ו ז מיי׳ שם הלכה כ

 טוש״ע שם סעיף סו

 וע׳׳ש:

 רבינו גרשום
 שקלי להו בנות. מיד בתמיה
 ולית לבנים כלום רהא
 יש בנכסים הללו הרכה
 יותר משיעור מזונות לבנות
 עד שיבגרו: אלא אמר
 רבא מוציאין מהן. מיד
 שיעור מזונות לבנות עד
 שיבגרו והשאר יהיו לבנים
 למזונות: יתומין שקדמו
 ומכרו בנכסים מועטין מה
 שמכרו מכרו. ואין גובין
 מהן השתא מה שמכרו
 בנכסים מועטין זכו בהן
 כל שכן במועטין ונתרבו:
 שוכ יתיב קבעי אלמנתו
 שהיורשין חייבין לזונה ואי
 ליכא אלא סיפוק הבנות
 וסיפוק אלמנה דאם לא
 הוי מינסבא איכא מיעוט
 נכסים דלית בהו עד שיבגרו
 וממעטא לגבייהו ואמרינן
 נכסין מועטין הן. והבנים
 ישאלו על הפתחים: מי
 אמרינן כיון דאית לה
 מזונות ממעטא. וישאלו
 על הפתחים. או דלמא
 כיון דבידה לאינסוב• אימת
 דבעי. וכי מנסבא לית
 לה מזוני מיורשין ה״נ
 השתא השבינן לה כמאן
 דמינסכא ולא ממעטא: בת
 אשתו. שקבל עליו לזונה ה׳
 שנים כשנשא אמה והשתא
 מת הבעל ויורשין חייבין
 במזונותיה עד סוף ה• שנים
 מהו שתמעט בנכסים. דלא
 הויין מרובין: מי אמרינן.
 אע׳־ג דאי מינסבא אית לה
 ה׳ שנים מזונות כמו שקיבל
 ממעטא או דלמא כיון דאלו
 מתה לית ליה מזונות השתא
 נמי לא ממעטא: בעל חוב
 של אביהן מהו שימעט.
 כשמחשבין החוב שיש לו
 לקבל הוו נכסים מועטין. מי
 אמרי׳ אע׳׳ג דאילו מת בעל
ב אית ליה יורשין שגובין  חו
 במקומו וממעט. או דילמא
 כו׳: איכא דבעי להך גיסא.
 שמקדים במאוחר תחלה:
 בעל חוב מהו שימעט
 בנכסים. מי אמרינן כיון
 שמחוסר גוביינא לא ממעט
 או דילמא כיון דאילו מת
 נמי אית להיורשין נמי

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המ.
ם שקדמו ומכרו בנכסים מועטין. פי׳ בקונטרס שקדמו י מ ו ת  י
 ומכרו קודס שעמדו בדין לגבופ לבנופ נכסים מועטין
 ומיהו לר״י נראה דאפי׳ כבר תפסו הבנומ או הגבו להם ב״ד אס
0 דקאמר  מכרו אחים מכור וכן משמע ביבמות בפרק אלמנה (לף סז
 המס רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר
 משום אביו הכת מאכלת והבן אינו
 מאטל מ״ש כן דאין מאכיל מפני
 חלקו של עובר במ נמי לא תאכיל
 מפני חלקו של עובר א״ר אסי הכא
 בנכסים מועטין עסקינן וכגון דאיכא
 בן בהדה דהאי בפ דממ״נ אי ההיא
 דמיעברא ביה בן הוא לא עדיף מהאי
 דקאי ואי בת היא אמאי קא אכלה
 בתקנתא דרבנן כל כמה דלא נפקא
 לאויר העולם לא תקינו ליה רבנן
 ופריך במאי אוקימתה בנכסים מועטין
 והאמר רכי אסי א״ר יומנן ימומים
 שקדמו ומכרו בנכסים מועטין כר
 ומאי קושיא ולוקמה כגון שתפסו כבר
 הבנות או שהגבו להם ב״ד דאין יכולין
 למכור אלא משמע דלעולם יכולין
 למכור וקצת יש לדתות דנהי דיכולין
 ב״ד לגבות חלק של בת עומדת חלק
 של עובר שיש לחוש שמא היא בת
 אין יכולין לגבות טון שלא יצאת לאדר
 העולם ואותו חלק יכולין האתין
 למכור ומיהו אין נראה לדתות כן
 ועוד ראיה דאמר כפ׳ הנושא (כתובות
 לף קג.) אמר ר״נ ימומיס שקדמו
 ומכרו מדור האלמנה לא עשו ולא
 כלום ומ״ש מדרבי אסי א״ר יומנן
 ימומיס שקדמו ומכרו בנכסים מועטין
 מה שמכרו מכרו המס לא תפס׳
 מפייס הכא חפסה מחיים משמע טון דלא מפסי מחייס אע״ג דתפסי
 לאחר מימה לא היה מועיל כלום אלא מה שמכרו מכרו והא דאמר בפ׳
 נערה (שם לף נא.) רשכ״א אומר נכסים שיש להן אחריומ מוציאין
 לבנים מן הבנים ולבנומ מן הכנימ כו׳ אבל לא לבנים מן הכנות
 בנכסים מועטין מ״מ אע״ג דאין מוציאין אס מכרו מכרו והשתא
 אפי שפיר דבכל ענין משמע דפשיטא דמועטין ונתרבו זכו בהם
 יורשין אפילו כבר תפסו וגבו להם ב״ד דאי לאו הכי אכתי הוה ליה
 למיבעי במועטין ונמרבו וכבר מפסי או הגבו להם ב״ד מאי ואס תאמר
 טון דכנכסים מועטין נמי מה שמכרו מכרו אפילו כבר תססו מה חילוק
 יש בין נכסים מרובין לנכסים מועטין דבנכסיס מרובין נמי נראה שאין
 מוחרין למכור ולהפקיע מזונוח ד״ל דיש חילוק דכנכסיס מרובין יכולין
 למכור לצורך גדול אבל בנכסים מועטין אין יכולין למכור כלל לכתמלה
 ועוד דמרובין ונתמעטו יזונו הבנים עם הבנות ובנכסים מועטין לא
 יזונו כלל: מד! שמכרו מכרו. וא״מ דהכא אמרינן דבין מרובין
 ונתמעטו ובין מועטין ונמרבו זכו בהם היורשים וכפרק מי שהיה נשר
 (כתובות לף צא. ושם) גבי כמובמ בנין דכרין אמר פשיטא מרובין

 ונתמעטו ככר זכו כהן יורשין פירוש יורשי כתובה הגדולה מועטין
 ונתרבו מאי מ״ש דהנהו כני צרצור מועטין ונתרכו הוו אתו לקמיה
 דרב עמרם אמר להו זילו פייסינהו ואי לא כו׳ עד דאתו לקמיה דר״נ
 אמר כשם שמרובין ונפמעטו כבר זכו כהס יורשין כך מועטין
 ונפרכו זכו בהן יורשין ופירש בקונטרס זכו כהן יורשין של כתובה
 הקטנה וסליג ר״נ ארב עמרם דאמר זילו פייסינהו דמשמע לבני
 קטנה אמר לפייס בני הגדולה דאי לבני הגדולה אומר לא הוה שייך
 לשון פיוס טון דמן הדין שקלי כני הקטנה כנחלה גמורה דאורייתא
 ולא קשיא מידי דהכא יד הבנים לעולם על העליונה כדי להעמיד
 נחלה דאורייפא ועוד דהכא לא פקע כח הימומיס מעולם

 שקלי להו בנות לכולהו אלא אמר רבא
ד שיבגרו ן להן מזונות לבנות ע אי מוצי  א

נתמעטו <פשיטא מרובין ו  והשאר לבנים א
ן ונתרבו מאי ר זכו בהן יורשין מועטי ב כ  כ

ת יורשין ת יורשין קיימי הלכך ברשו ברשו  ג

א כ ה ה או דלמא סלוקי מסלקי יורשין מ  שבו
ר רבי אםי אמר רבי יוחנן מ א ד ( ע נ מ א ש  ת
ה  ייתומין שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מ
 שמכרו מכרו יתיב רבי ירמיה קמיה דרבי
ט ע מ ת ו ש  אבהו וקא בעי מיניה אלמנתו מה
ת לה מזוני  בנכסים מי אמרינן כיון דאי
א או דלמא כיון דאילו מנםבא לית ט ע מ  מ
א לומר צ מ ם ת א א נמי לית לה ה ת ש  לה ה
א נמי לית ת ש סבא לית לה ה  כיון דאילו מנ
ט בנכסים מי ע מ ת ו ש  לה בת אשתו מה
ת לה סבא נמי אי  אמרינן כיון דכי מנ
ה לית לה ת ממעטא או דלמא כיון דאילו מ  ו
א לומר כיון דאילו צ מ א ואם ת ט ע מ  ולא מ
מעט ו שי א בע״ח מה ט ע מ ה לית לה י ולא מ ת  מ
 בנכסים מי אמרינן כיון דכי מיית נמי
ט או דלמא כיון דמחסרי ע מ ת ליה מ  אי
ט ואיכא דבעי לה ע מ  גוביינא ילא מ
מעט בנכסים ו שי  לאידך גיסא בע״ח מה

ה  ב

 שקלי להו בנות לכולהו. כתמיה. דטון דקריפ להו מועטין א״כ לא
 יטלו יהן כלום הבנים דהא תנא במתני׳ גבי נכסים מועטין הבנים
 ישאלו על הפתתים: והשאר לבנים. והאי דקתני ישאלו על הפחחים
 היינו משהוציאו אותו השאר בהוצאת מזונות מכאן ואילך הבנופ

 יזונו עד שיבגרו והבנים ישאלו על
 הפתחים: סשיטא מרובין ונתמעטו.
 בשעת מיתה היו מרובין ועכשיו
 הוקירו מזונות או נתקלקלו הנכסים
 ומסרו ואין כהן כדי מזון אלו ואלו
 עד שיבגרו: כבר זכו בהן יורשין.
 בשעת מיתח אביהן וקרינא בהו
 נכסים מרובים רקחו הבנות חלקן
 המגיעס כפי שומא של שעת מיממ
 אביהן והבנים יירשו חלקם שהיה
 מגיעם כאומה שעה וכל מה שחסרו
 הנכסים תסרו לבנות ולבנים לכל אחד
 כפי חלקו הראוי לו: ונתרבו. שהוזלו
 מזונות: מהו. מי מכף רווחא לבנים
 דטלו מומר נכסים העודף מכדי
 מזונות בנות עד שיבגרו: יתומים
 שקדמו. קודם שהעמידו בנות בדין
 ומכרו אפילו כנכסים מועטין מה
 שמכרו מכרו דאין מוציאין למזון
 האשה והכנומ מנכסים משועבדים
 וכ״ש בנכסים מרוכין כדאמר בכתוכות
 האחים ששעכדו מוציאין לפרנסה ואין
 מוציאין למזונומ. ש״מ טון שאס מכרו
 מטרמן מטרה יש להן מפיסח יד
 כנכסים ואס נתרכו יש להן מלק כהן
 וזכומס בהן עומדת: אלמנתו מהו
 שהמעט בנכסים. מי שמח והניח בניס
 וכנוח והניח נמי אלמנמו וצריכה נמי
 מזונות כל ימי מיגר ארמלותה ואין

 כאן נכסים אלא כדי מזון הבניס והכנות עד שיכגרו מי אמרינן
 כיון דאית לה מזוני ממעטא ולא מיקרו נכסיס מרובין ומפרישין
 מהנכסים מזון האשה והבנות עד שיבגרו והמותר לבנים דהא
 מועטין נינהו ולאחר שיוציאו המופר ישאלו על הפתמיס או דלמא
 טון דאילו מינסבא לבעל לימ לה מזוני לא ממעטא וכמאן דלימא
 דמיא ומוציאין מן הנכסים לבנות כדי מזונן עד שיבגרו וכל השאר
 יירשו הכניס כדין נכסים מרוכין דהא אלמנה לא ממעטא להו
 וקרינן בהו הבנים יירשו והמוח יזונו ומחלק הבנות לא מזון האלמנה
 עמהס. והיינו דאיכא בין ממעטא ללא ממעטא דאי ממעטא הבנים
 ישאלו והאלמנה תזון ואי לא ממעטא חוכר יחד האלמנה והבנים
 אבל הכנופ אין להן להפסיד כמזונומיהס כלל בין ממעטא כין לא
 ממעטא דהא בין בנכסים מרובין בין כנכסים מועטין תנן הבנות
 יזונו אי נמי היכא דלא ממעטא מיקרו נכסים מרובין ואף על פי
 שנתעכבה היום או למחר מלינשא הרי הוא כמרובין ונתמעטו
 דאמרינן כבר זכו בהן יורשין ויזונו שלשתן יחד בניס ובנות ואלמנה.
 כן נראה שיטה זו בעיני: בת אשתו. מי שקיכל עליו כשעת נשואין
 לזון בת אשתו מאיש אחר חמש שנים וממ ומוטל על היורשין לזונה:
 כיון דאןו על גב דמינםבא אית לה מזוני. עד ממש שנים מן
 היורשין שהרי חוב הוא שנתחייב לה אביהן ממעטא ויזונו היא
 והבנומ והבנים ישאלו: לא ממעעא. ומיקרו מרובין בשעת מיתה
 ונממעטו אתרי כן וככר זכו יורשין והבנות חונו עד בגר ואותה
 הבת מזון עמהן: בעל חוב מהו שימעט. אם אין נכסים אלא כדי
 החוב ומזון הבנות מי אמרינן דממעט והבנות יזונו והבנים ישאלו על
 הפתמים או לא ממעט ויזמו בנים ובנות עד שעת טריפח בעל חוב
 וכשיטרוף אם יש מותר יזונו בנות עד בגר ואס לאו יפסידו:

 כת
 כדקאמר מה שמכרו מכרו ולר״י נראה דהא דקאמר התם ר״נ כו׳ מועטים ונתרבו זכו בהם יורשין היינו יורשי כתובה הגדולה דטלו
 אלו כתובת אמס ואלו כתוכת אמס מדלא קאמר ככר זכו כהן יורשין וקשיא דא״כ התם אזלינן לעולם כתר תקנתא דרכנן שמשקיים
 כתובת בנין דכרין והכא אזלינן במר מעיקרא ד״ל דהתס לא מיעקרא כולי האי נתלה דאורייתא דהרי מ״מ כולן יורשין אע״פ שאין נוטלין
י אמרינן כיון דאילו מינםבא לית לה לא ממעטא. תימה לר״י היאך טועה לומר כן והא בת  בשוה אבל הכא מיעקרא לגמרי: מ
 נמי אי מינסבא לית לה כדתנף) דתהון מתזנן עד דחלקחן לגוברין ומאי קאמר נמי בע״ח מיחסר גוביינא בת נמי מישסרא גוביינא ואי
 מתה נמי לית לה כמו בת אשתו ועוד אי באלמנה שייך נכסים מועטין מה שיעור יהיה דבשלמא בבנות יש שיעור למ״ד עד שיבגרו
 אבל באלמנה לא שייך כגרות ועד מתי יהיו נכסים מועטין ונראה לפרש דודאי אס אין באן אלא אלמנה אצל הבנים שניהם שדן בנכסים
 וכן אם אין כאן אלא אלמנה ובנומ דלא מקנו (* נכסים מועטים אלא לבנומ שהן יוצאי יריכו והם בנומ ירושה במקום שאין בניס ואע״ג

 דמיחסרא

 מסורת הש״ס

 א) נתונות צא., ג) סיטהכא:

 כסוכות קג. ינמות סז:,

 ג) [נתונות גנ:],

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ל״ה מי אמרי׳ ונו׳

 דלא תקנו דין ננסיס:

 מוסף רש״י
 יתומין שקדמו ומכרו

 בנכסים מועטין. שהמות

 זונות כהן מתנן הננות תונו

 והמיס ישאלו על הפתחים,

 וקלמו קולס שינאו לנ׳׳ל

 ומנרוס !כתיבות קנ.< קולס

 שנאו הננות לנ״ל והעמילוס

 נ׳׳ל לננסיס נמזקת ננות

 !סוסה כא:).



 מסורת הש׳׳ם

 א) כתוניח מג. ע״ש, נ) שס

 ר,מ:, «) צ׳׳ל ילדה. רש״ל,
ן ועיי פוס׳  ד) 1צ״ל דתנ
 ינמות פג: דייה לא לכל],
 ה) תמורה כר:, ו) [ודמיו

 חולין], י) [וע״ע חוס׳ כתובות
 קח: ר״ה אמר רבא],

 הגהות הב״ח
ם  (א) כמשנה יטיל מנה א

 נקנה: (ג) רשכ״ם ד׳׳ה מאן
 וכו׳ שאינו עוסק הסייד
י ל שאנ  ואמ״כ מ״ה בשבי
 זכר רפה כחי בנכסים:
 («) ד״ה וטומטום וכו׳ ספק
תו ח ין או ו ד  נקנה הוא ו
ה ואיכא למאן ב ק נ  ויש לו כ
א ל א א ק הו פ ו ס א  דאמר ל
 נריה הוא: (ד) דייה הוכריס
ם ידחוהו:  ונו׳ שגס ה
 (ה) תד״ה (נע״א) מי וכו׳

 דין ירושה מן הננים. נ״נ פי•
 אצא שניהם נווניס יחד:
 (ו) שם נהג״ה עד שינגרו

נ פי׳  הננות. נ״נ כן היה נתו
 נגליון וכך כונת נעל ההגייה
 שמצא כן הפירוש נתוספות
 ישנים ואמ״כ כתנ ולכאורה
 היה נראה כו׳ והוא מן

 ההגייה הראשונה:

 מוסף רש״י
. ל הבת צ ה א ג מ ל  עשו א
 מי שמח והניח אלמנה ונת
ם כסי  (כתובות מג.). בנ
. שאין בהן כדי ן עטי  מו
ח י״נ חולש וקחני ס מ  פ
 הנניח יזיני יהנניס ישאלו על
י א  הפחחים !כתובות מג.). מ
. אס נשכיל שאני זכר ד מ א  ק
 הפסדתי משמע אס נשניל
 שאני זכר יכחי יפה הפסדתי,
 ומהו יפר כחו (כתובות קח:;.

 המ: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 נה אשתו מהו. אמ״ל בעל חוב ממעט ה״מ לאע״ג לאילו מיימ אית
 ליה אבל בת אשתו לל״ל אי מיימא מי ממעטא: אלמנתו והה. ואין
 כאן אלא מזון אחת מהן ושתיהן תובעומ מזונות בתנאי כתובה הלכך
 כיון לתרוייהו בתקנתא לרבנן אכלי איזו תקלוס: תפשוט מיהא
 תדא. אלמנתו ובת: מאי קאמר.
 מאי יפוי כח יש לזכר במזונות במקום
 אחר יומר מנקכה רקאמר בשביל
 שאני זכר וזכומי גלול הפסלחי: מאן
 דעםיק כוי. כלומר מי שיש לו שני
 בנים אחל עוסק בתורה ואחר אינו
 עוסק וכי אבר זכותו בירושחו בשביל
 שאינו עוסק: (0 ויפה כחי בנכסים
 מרובין. שאני יורש הכל אפילו מאה
 מנה ואין לנקכה כי אס מזונות:
׳ וטומטום. אטוס אינו י נ ת  מ
 ניכר כו לא זכרות ולא נקטת יספק
 זכר ספק נקבה הוא ») ואיכא למ״ל
 נמי ספק כריה הוא ולוחין אומו ואין
 לו לא כזכר ולא כנקבה: הזכרים
 דוחין אותו. ליזון ולא לירש לאמרי
 ליה אייתי ראיה דזכר את ותירש
 עמנו לך אצל נקבות. ומיהו איכא
 למ״ר בגמרא ראפילו כנקבות לא
 שקיל לאינו לא זכר ולא נקבה והאי
 מקט לישנא דזכריס לומין היינו
 משוס לבעי למישקל בזכרים להיות
 ילו על העליונה ואינהו לחו ליה
 מינייהו לומר לך אצל נקבות אע״פ
 שגם (י) הנה ילמוהו: האומר אם ילדה
 כוי. מחלק נכסיו היה ומצוה לקיים
 דברי המת. א״נ בריא וזיכה לו ע״י
 אתר ואע״ג דאמר רב הונא המזכה
 לעובר לא קנה הא פרטנן לה
 מממני׳ בגמרא נקמאש ולא מפרץ ליה:
 האומר ילדה אשתי זכר יטול מנה.
 אותו הזכר לכשיולד ואירע המעשה
 שיללה זכר נוטל כלקאמר אביו:
 נקבה מאתים. ובגמ׳ נשם.] פריך למימרא
 לברתא עליפא ליה מברא: ה״ג
 אם זכר מנה אם נקבה מאתים
 וילדה זכר ונקבה זכר נוטל מנה
 נקבה נוטלת מאתים. יש מפרשים
 שיללה שניהן ביחל הזכר והנקבה
 ייטול הזכר מנה והנקבה תטיל
 מאמיס כרקאמר האב אס זכר מנה
 אס נקבה מאמים ולאי מלתא היא

ט בנכםים אלמנתו ע מ ת ת אשתו מהו ש  ב
ט בנכסים אלמנתו ובת אי זה ע מ ת ו ש  מה
תא א ו דנ דמת אמר ליה זיל האי  מהן קו
א ד הת ח ט מי א אמר ליה פשו ת  למחר כי א
א אמר רבי אםי עשו ב ר רבי א מ א ד (  א

ן בנכסים ת אצל האחי ב ת כ ב ה אצל ה  אלמנ
ת ניזונת ב ת אצל אחין ה ה ב  מועטין מ
ה ם אף אלמנ  והאחין ישאלו על הפתחי
ל על א ש הבת ה ה ניזונת ו נ מ ל א ת א ב  אצל ה
י זכר ם: ארמון אומר בשביל שאנ  הפתחי
מאי קאמר אמר אביי י י וכוי: 3 ת ד ס פ  ה
 הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי אני
י אמר ליה רבא אלא ח  לעםוק בתורה הפםד
א רירית דלא ה מאן דעםיק בתורה הו ת ע  מ
 עסיק בתורה לא ירית אלא אמר רבא הכי
 קאמר בשביל שאני זכר וראוי אני לירש
י בנכסים מועטין: ת ד ס פ  בנכסים מרובין ה
ח בנים ובנות וטומטום בזמן י נ ה  מתני׳ ב
ם מרובין הזכרים דוחין אותו אצל  שהנכסי
ן הנקבות דוחות אותו  נקבות נכסים מועטי
י זכר ד אשת ל ת ( ר אם ג מ ו א ה  אצל זכרים נ
ה >א< נקבה ה ילדה זכר יטול מנ  יטול מנ
ם אם זכר ם ילדה נקבה נוטלת מאתי  מאתי
ם וילדה זכר ונקבה זכר ה אם נקבה מאתי  מנ
ם ילדה ה נקבה נוטלת מאתי  נוטל מנ
ד ל ת ה ש ם אינו נוטל אם אמר כל מ מטו  טו
י יטול ה״ז יטול ואם אין שם יורש  אשת
: נמ׳ דוחין אותו ת הכל א יורש א  אלא הו
ם אינו מטו א קתני םיפא ילדה טו ת ה ב  ושקיל כ
 נוטל אמר אביי דוחין אותו ואין לו ורבא
ן חו ויש לו וםיפא אתא ן או  אמר ידוחי
ה ד ל י ( ן בן גמליאל י<(דתניא) ה  לרבן שמעו
ן בן גמליאל ם ואנדרוגינוס רבן שמעו  טומטו
ת ב ם יורש כבן וניזון כ מטו ה עליהן מיתיבי טו ל ן קדושה ח י א  אומר ה
ת בנכסים מרובין ב ן וניזון כ  בשלמא לרבא יורש כבן בנכסים מועטי

 אלא
 שהרי לא אמר האב אס יללה זכר ונקכה ולא אסיק אלעתיה בלילת תאומים אלא הט קאמר אס זכר מנה אס נקבה מאתים למשמע
 אס זכר לבלו בלא נקבה או נקבה בלא זכר וטון להט הוא לא יטיל כלום הבן והבמ אס נוללו מאומיס כלאמרינן בגמרא נקמא:] והא זכר
 ונקבה לא קאמר שמא לא היה חפן בלילת תאומים א״נ אין לילת תאומים בכלל אס זכר אס נקכה למשמע אם זכר לבלו אם נקבה
 לבלה. אלא ה״פ האומר אם זכר יללה אשמי יטול אומו העובר מנה אס נקבה יללה אשתי מטול מאתים רלרה זכר ונקכה כלומר זכר או
 נקבה כלקאמר האב זכר נוטל מנה אס יולל זכר נקכה נוטלת מאתים אס יהיה העובר נקבה ולאשמועינן אתא שאילו לא פירש אלא
 אחל מהם כלקתני רישא או זכר בלא נקבה או נקבה כלא זכר ויללה אשמו מה שלא אמר לא יטול העובר כלום אלא השתא שגילה
 לעתי על לילת זכר יעל לילמ נקבה כל מה שמלל האשה ימול בין זכר בין נקבה ומיהו אם יללה זכר ונקכה תאומים לא יטלו
 כלום כלמוכח בגמרא וכלפרישיח לעיל. כן נראה בעיני ועיקר: ילדה טומטום אינו נוטל. לכריה כפני עצמה חשיכ ליה לא זכר ולא
 נקבה כלמפרש כגמרא: ה״ז יטול. הטימטיס: ואם אין שם יורש אלא הוא. אותו הטומטום: יורש אה הכל. ואף על גכ לבריה
 הוא ה״מ היכא לאיכא בניס ובנות ולימין אותו בניס אצל בנות והבנות אצל בניס ואין לו לא ככן ולא כבמ כלאמר אביי בגמרא משוס
 לבריה הוא אבל היכא לליכא יורש אלא הוא לא נפיק מכלל בן אין לו נבמלנר כז1 עיין עליו [לעיל קמו.] אס אין לו כת עיין עליה א״נ משוס לקרינא ביה
: גמ׳ ושקיל כבת. בממיה. לקתני לוחין אומו אצל נקבומ ומשמע לשקיל מזונות כבת נקבה: מ  הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה ןבמדמ־ ש
 והא קתני סיפא. גבי האומר אס יללה אשחי כר יללה טומטום אינו נוטל לא כבן ולא כבח לבריה הוא ואינו לא זכר ולא נקבה וה״ה
 לענין ירושה: אמר אביי דותין אותו. אצל נקבות ואין לו עם נקבות שגס הן ילחוהו אצל זכריס: רבא אמר דותין אותו ויש לו. ממה
 נפשך לספק זכר ספק נקבה הוא וימול כפתות שבהן ללא בריה הוא וסיפא לקתני נכסין מועטין נקבות לוחין אותו אצל זכרים על
 כרחין לוחין אותו ואין לו קאמר. וסיפא למקשת לי מינה למשיב ליה בדה אתאן לרשב״ג לתנן במסכת תמורה בפרק טצל מערימין נכד:]
 טצל מערימין על הבכור מבכרת שהיתה מעוברח אומר מה שבמעיה של זו אס זכר עולה אס נקבה שלמים יללה שני זכרים אחר מהם
 יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה י) ודמיהן תולין יללה שתי נקבימ אממ מהן תקרכ שלמים והשניה ממכר לחייבי שלמים ילמיה חולין יללה
 טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קלושה חלה עליהן רבריה הוא ראינו לא זכר ולא נקכה והלכך לא יחול
 עליהן קלישת שלמים יעילה במעי אמן ולא קלושת ככור כפטירת רחם ללא קרינא ביה הזכר מקליש [לגרים טח וממנימין נמי לקחני ילדה
 טומטום אינו נוטל רשב״ג הוא רחשיב ליה בריה: מיתיבי טומטום יורש כבן וניזון כבת. מי שמת והניח נכסים: יורש כבן
 כוי. כלמפרש ואזיל: בשלמא לרבא. למשיב ליה ספק הכי פירושה בזמן שהנכסים מועטין יורש ככן כאחל מן הבנים שלא ימול
 כלום דטון דספק הוא לא עדיף מבנים דשואלין על הסתתים שהנקבות דוחות אימי אצל הזכרים ואין לו דאמרי ליה אייתי ראיה
 דנקבה אמ ושקול כמונו: וניזון כגת בנכסים מרובין. ממה נפשך שהזכרים דוחין אותו אצל הנקבות ויש לו מזונות ממה נפשך כרבא:

 אלא

 דמיחסרא גוביינא ואי מינסבא לית לה אבל לאלמנה אצל הבנים או
 אצל כנות לא רצו חכמים לתקן דין נכסים מועטים אצל האלמנה
 שלא רצו לעקר (מ דין ירושה מן הבנים אצל האלמנה והשתא
 מיכעי ליה כשיש בניס וכנות שיש כבר דין נכסים מועטין בשביל

 בנות אם ממעטא נמי אלמנה
 (הג״ה. וכן כתוב בתוס׳ ותיזון
 האלמנה עם הכנות או דלמא כיון
 דאי מינסבא לית לה מזוני השמא
 נמי לית לה אלא הכל יהיה לבנומ
 ואי ממעטא מ״מ לא מיזון האלמנה
 עמהן אלא (י) עד שיבגרי הבנות. ע״כ
 הג״ה) והא דקאמר בסמוך דאלמנה
 אצל הבמ אלמנה ניזינת והבמ תשאל
 על הפתמיס הייני שיש שם בניס עס
 הבנית שיש כאן דין נכסים מועטים
 אצל בנית אבל אי ליתנהו לבנים לא
 תטיל האלמנה כלים יותר [מהבת]
 (הג״ה. ולכאירה היה נראה לפרש
 דאי ממעטין אין לבנים כלום כיין
 שאין שם עודף על מזונות אלמנה
 ובנות עד שיבגרו הבנומ אבל אי
 לאו ממעטין ניזונות שלשתם אבל
 בתוס׳ כתוב כאשר כמבמי בפנים.
 ע״כ הג״ה) ואור״י שכן משמע בירושל׳
 כדקאמר התם אלמנה ובנות שמיהן
 שיות אלמנה ובנים שניהם שרם פירוש
 לענין מזונות אין האלמנה דוחה את
 הבנית ולא בנות דוחות אמ האלמנה
 ופעמים שהאלמנה דותה את המית
 ע״י הבנים וכשם שדוחה האלמנה אמ
 הבנות ע״י הבנים כך דוחה אח
 הבנים על ידי בנות כר ויש לדקדק
 על לשין הירישלמי ומ״מ משמע

 שריצה לימר כן:
א מעתה מאן דעםיק באורייתא ל  א
 הוא רירית. יאף על פי
 דאמרינן לקמן (לף קמא.) מציה לזין
 את הבנות יק״י הבנים העיסקין
 באוריימא היינו לענין מצוה אבל
 לענין דינא אין לחלק בין
 עסקי באורייחא ללא עסקי י):

 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

 ו א מיי׳ פי״ט מהלכות
 אישות הלנה כא סמג
 עשין מת טוש״ע אה״ע סי׳
 צג סעיף ד וסימן קינ סעיף

 טז:
 ז ב מיי־ פ״ה מהלנות
 נחלות הלנה נ סמג עשין
 צו טיש׳׳ע ח״מ סי׳ רפ סעיף
 ח יסעיף ט יע״ש נהג״ה:

 ח ג מיי׳ פ״ח מהלנוח זניה
 ומחנה הלנה ו סמג עשי!
 סנ טוש׳׳ע חו״מ סי׳ רי
 שעיף א וסי׳ רנג שכ״ו

 וסנ׳׳ז:
 ט ד מיי׳ פ״ה מהלנוח

 נחלוח הלכה נ סמג עשי!
 צי טור שי״ע סי׳ רפ סעיף

 ט:
 י ה מיי׳ פט״י מהלכות

 מעשה הקרננוח הל״ח:

 רבא דאמר
 דישאל על

 רחם. בשלמא
 ירושה של בן

 לידתו בפטר
 יורש באותה

 אלא בשעת
 •זאי טומטום

 אמו משום דאין הבכור מתקדש
 ויו אלא ישאל על הפתחים ה״נ

 שהוא במעי
 מועטין אין

 י להתנות על בכור כל זמן
 בנכסים מועטין. והבן בנכסי׳

 טעמא מ:
 דיורש כבן

 רבינו גרשום
 ממעט: אם תמצא לומר
 [בת אשתו] כיון אף על גב
 דאינסבא אית לה וממעטא.
 אלמנתו מהו שתמעט מ׳
 אמרינן כיון דאילו אינםבא
 לית לה מזוני לא ממעט.
 או דלמא כיון דהשתא אית
 לה מזוני ממעט. אם תמצא
 לומר כיון דאית לה מזוני
 (לא) ממעטא [אלמנתו] ובת
 אם אין שם אלא כדי
 שיעור מזונות של אחת
 איוו קודמת. מי אמרינן
 הואיל ובת אע״ג דמינסבא
 אית לה קודמת לאלמנה.
 או דלמא כיון דהשתא
 כי הדדי נינהו. וכ״ז שלא
 נשאו קרובה דעתו דבעל
 טפי לאשתו מבתו בדין
 הוא דקדמה: פשוט מינייהו
 חדא. מכל הני כעיין דלעיל:
 אלמנתו תזון. משום דניחא
 לבעל שלא תזלזל אלמנתו
 והני נכםין מועטין נינהו:
 מאי קאמר. כלומר מאי
 חשיבות לבן כאן הכא
 בנכסים מועטין יותר מבת
 שהבן מתרעם כלומר מפני
 חשיבותי הפסדתי. אמר
 אכיי לא כשביל שיהא
 לו כח בנכסים מועטין
 יותר מבת קאמר אלא
 מפני שראוי לעסוק בתורה
 קאמר: D'E' זכרים דוחין
 אותו אצל הנקבות. שלא
 יירש עמהן דאיכא למימר
 נקבה היא: נקבות דוחות
 אותו אצל הזכרים. שלא
 יזון אלא ישאל על הפתחים
 כשאר אחין דאיכא למימר
 זכר הוא: מדקתני רישא
 דמתני׳ דזכרים דוחין אותו
 אצל נקבות מכלל דשקיל
 במזונות כבת. והא קתני
 בהא מתני׳ האומר אם
 ילדה אשתי זכר יטול מנה
 ילדה זכר נוטל מנה ואם
 נקבה כוי ילדה טומטום
 אינו נוטל כלום. אלמא
 דלא שקיל כלל: אמר אביי
 הא דקתני זכרים דוחין
 אותו אצל הנקבות. לאו
 משום דשקיל מזונות אלא
 דוחין אותו אצלן ולא
 יהבי ליה כלום דכי אזיל
 הכא מהחי ליה ואי אזיל
 הכא מדחי ליה ואין לו
 כלום: לעולם אימא לך
 רישא דוחין אותו לנקבות
 ויש לו מזונות. וסיפא
 דקתני ילדה טומטום אין
 לו כלום אתאן לרשב״ג
 דתנן במסי תמורה בפ׳
 כיצד מערימין על הבכור
 מבכרת שהיתה מעוברת
 אומר מה שבמעיה של זו
 אם זכר עולה ואם נקבה
 זבחי שלמים ילדה זכר
 ונקבה הזכר יקרב עולה
 ונקבה שלמים ילדה שני
 וכרים אחד מהן יקרב עולה
 והשני ימכר לחייבי עזלה
 ודמי׳ חולין ילדה שתי
 נקבות אחח מהן חקרב
 שלמים והשניה תמכר
 לחייבי שלמים ודמיה תולין
 ילדה טומטום ואנדרוגינוס
 רשב׳׳ג אומר אין קדושה
 חלה עליהן ולא יתן כלום.

 הכי נמי משום הכי אינו נוטל כלום. מאי
 דוחק אותו ויש לו משום הכי קתני הכא



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ ״י מהלכות  י
 מתנות עניים הלכה מו
 ופי״נ מהלכות אישית הלכה
 יד טו שמג עשי[ מת טור
 ישו״ע יו״ד סי׳ רנא סעיף נ
 יטוש״ע אה״ע סי׳ עא סעיף

 א:

 רבינו גרשום (המשך)
 א) ר׳ יהודה דעסקי
 באורייתא. לאו מן הברייתא
 אלא מפרש לברייתא. וה״נ
 כי ןהיכי) דלא ליתזלי
 לחור אחר מזונות: אלא
 הא דתניא ילדה אשתו
 זכר ונקבה. זכר נוטל ו׳
 דינרים של זהב דהיינו
 ק״נ דינרין של כסף לפי
 שהדינר של זהב קונין בכייה
 דינרין של כסף ומשקל דינר
 זהב שקול כשני דינרי של
 כסף. לפי שדינר של זהב
 שקול ה׳ פשיטי למשקל
 הברזל ודינר של כסף הוא
 בי פשיטים וחצי למשקל
 ברזל לפי חשבון זה היה
 הזהב נמכר בי״ב משקלות
 של כסף שהן כ״ד דינרין
 של כסף ואותו דינר >של)
 כ״ה שמותר נכנס בהכרע
 המשקלות ומותיר ונישום
 ו׳ דינרי של זהב הן ק״נ של
 כסף ועוד מן הפסוקים של
 מלכים ודברי הימים מקניית
 דוד לארונה אנו למידים
 שהזהב היה נמכר בימי
 דוד בי״ב משקל של כסף:
 ונקבה נוטלת ב• דינרין.
 זהב דהיינו ג׳ דינרין: היכי
 משכחת לה. כלומר היכי
 מיתרצי האי מלתא דעבדין
 הכי והיכי מפרשיי לה
 לאו משום קשיא מתנינן
 לה אלא משום דקא בעי
 פירושא: במסרס. כלומר
 שמהפך דבריו כי האי גוונא
 דליכא למישמע מאי קאמר
 שמערב דבריו זו בזו דאמר
 הבי אם ילדה אשתי נקבה
 אם זכר תחלה יטול מאתים.
 ונקבה אחרי׳ ולא כלזם
 ואם ילדה אשתו נקבה
 תחלה תטול מנה ואחריה
 זכר יטול מנה. ואי תתרמי
 מלתא בילדה תאומים זכר
 ונקבה ולא ידעו הי מינייהו
 אתיליד ברישא דאי בבריא
 לן דזכר אתיליד ברישא
 היה נוטל מאתים כדאמר
 מעיקרא. ואם נקבה נוטלת
 מנה השתא דמספקא לן
 זכר יטול מנה ממה נפשך
 דהכי קאמר אפי׳ ילדה
 זכר אחר נקבה יטול מנה.
 ואידך מנה מהנהו מאתים
 דזכר הוו להו ממון המוטל
 בספק. דמפפקא לן דאם
 נקבה תחלה נוטלת מנה
 כמו שאמר. ואם נקבה
 אחר זכר אינה נוטלת כלום
 ואם זכר תחלה היה נוטל
 כל המאתים הלכך חד
 מנה יטול זכר ממה נפשך
 ומאידך מנה שקיל פלגא
 משום חצי מנה מספק
 דהיינו ב• דינר של זהב שהן
 ג׳ דינר של כסף: ואלא
 הא דתניא ילדה זכר ונקבה
 אין לו אלא מנה היכי
 משכחת לה. והיכי מתרמי
 והיכי מפרשי לה דלא קשיא
 להך דלעיל: אמר רבא
 משכחח לה במבשרני כוי.

 א) צ״ל אלא הא ר׳ יהודה
 דתניא מלוה לזון וכוי דעסקי

 נאורייתא וכזי.

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המא.
א לאביי מאי ניזון ככת. וא״מ מאי קושיא היא לאביי נימא ל  א
 לברייתא סברה לטומטום לא הוה בריה אלא ספק ולהכי
 ניזון כבת ואליבא למתניתין לוקא קאמר אביי לאפי׳ כבת לא שקיל
 משוס למתניתין סכרה כרכן שמעון כן גמליאל לכריה הוי כלמוכח
 סיפא ולהט מוקי רישא נמי כרכן
 שמעון בן גמליאל ר״ל לגמרא רוצה
 ליישכ לכרי אכיי אפילו כרב חסלא
 לאית ליה ככטרות >דף מא: ושם)
 לטומטום הוי ספק ללברי הכל והא
 לקאמר רבן שמעון בן גמליאל אין
 קלושה מלה עליו היינו לוקא קלושת
 פיו שאמר אס זכר עולה ואס נקבה
 שלמים >« וטעמא משוס לסכר שלא
 נתכוין אלא לזכר הילוע בולאי
 ולנקבה הילועה כולאית ולא לטומטום
 והא לקאמר התם עלה בגמרא
 אפילו בקלושה אימא לא מיפפיס
 משום לקסבר וללופ קלשיס בהרימן
 הן קלושים ואי ספיקא הוי ולא בריה
 ט קלשי בהרימן מאי הוי טון להר זכר
 גמור או נקבה למה לא יקלש בהדיפה
 ההיא סוגיא כרבי [יוסי] ראית ליה
 בסוף הערל (יבמות דף סג. ושם)
 לבריה הוא אבל לרב חסלא קרושת
 אמו תלה עליו וראד לעולה אס הוא
 זכר ונקבה לזבחי שלמיס ואביי גופיה
 איירי בבכורוח (לף מב: ושם) על
 מלמא לריש לקיש לאמר טומטום
 לאלס הד ספק לכולי עלמא ואפשר
 לאביי סבר הכי לאס איפא לסבר
 אביי לפליגי מנאי בטומטום אי הוה
 בריה או ספק טפי הוה ליה לאוקומי
 ממני׳ רישא כרבנן וסיפא כרבן
 שמעון בן גמליאל כמו שהעמיל רבא
 ממה שלחק לומר לוחין אותו ואין
 לו ») ועול איבא למימר ללישנא
 למתני׳ לקתני לותין אותו למשמע
 להד ספק ולהט לא מצי לשנדי
 למתניתין אמיא כמאן לאמר לטומטום
 הוי בריה וא״ת מכל מקום מאי פריך
 לאביי מבריימא נימא למתניתין כרבן
 שמעון בן גמליאל ראמר ללעמ אלם
 אזכר ולאי הילוע ואנקבה ילועה
 ולאית וכרייתא כרבנן לפליגי התם
 ארבן שמעון בן גמליאל וסכרי
 לקלושת פיו חלה על טומטום כשמתנה
 על זכר ונקבה ויש לומר לנראה לגמי
 לסבר אביי לאפי׳ רכנן דפליגי התם ארכן שמעון כן גמליאל מורו
 הכא לאין לעתו של אלם קרוכה להקנות אלא לזכר ולנקבה ולאי
 ולוקא גבי הקרבה הוא לפליגי טון לטומטום ראוי להקרבה לעתו
 נמי אטומטום לאי הד סבר אביי דפליגי נמי הכא לא היה לותק מתני׳
 לפרש לוחין אופו ואין לו לטפי הוה מסמבר לאוקומי במרי תנאי
 מלפרש הכי אלא ולאי סבר אביי לכ״ע מולו הכא ורבא פליג עליה
 וסבר לפליגי רבנן נמי הכא ומוקי רישא כרבנן אכל אין לומר ללרבא

ת ולטעמיך לרבא ב  אלא לאביי מאי ניזון כ
 מאי יורש כבן אלא ראוי לירש ואין לו ה״נ
 ראוי לזון ואין לו: האומר אם ילדה אשתי
פא ליה מבן ת עדי ב  זכר וכו׳: למימרא ד
ר ר׳ יוחנן משום רשב״י כל שאינו מ א (  והא א
 מניח בן ליורשו הקב״ה מלא עליו עברה
ת נחלתו לבתו ואין ם א ת ר ב ע ה ו  שנאמר 1
ום עברה היום י  העברה אלא עברה שנאמר 2
א לענין ירושה בן עדיף ליה לענין  ההו
א כ וחה בתו עדיפא ליה ושמואל אמר ה  הרו
א דאמר רב ד ם  במבכרת עסקינן וכדרב ח
ה סימן יפה לבנים איכא ל ח א בת ת ד ם  ח
א ואיכא דאמרי דלא ה ח א  דאמרי דמרביא ל
א ד ס א ביה עינא בישא אמר רב ח ט ל  ש
 ולדידי בנתן עדיפן לי מבני ואיבעית אימא
א מני ר׳ יהודה היא הי רבי יהודה אילימא  ה
ת ׳ ברך א ה ו א ג י ידתנ  רבי יהודה דבכל 5
ה לו  אברהם בכל רבי מאיר אומר שלא הי
ה לו בת ובכל ת י ה  בת רבי יהודה אומר ש
ת ליה לרבי יהודה ע מ ש ה אימור ד מ  ש
א לאברהם  ברתא נמי לא חםריה רחמנ
א רבי ת ליה אלא ה ע מ פא מבן מי ש  דעדי
ת וק״ו ו ת הבנ ה לזון א ו צ מ א א י  יהודה ״דתנ
 לבנים דעסקי בתורה דברי ר״מ רבי יהודה
ת הבנים וק״ו לבנות ה לזון א  אומר מצו
א ילדה זכר י א דתנ  דלא ליתזלן אלא ה
ה דינרין והנקבה ש  ונקבה הזכר נוטל ש
וטלת שני דינרין י<במאי אמר רב אשי  נ
א א קמיה דרב כהנ ת ע מ ש  אמריתה ל
ם נקבה ה מאתי ל ח  במםרס דאמר זכר ת
ה זכר אחריה ה מנ ל ח  אחריו ולא כלום נקבה ת
ה וילדה זכר ונקבה ולא ידעינן הי מינייהו  מנ
דך ה נפשך אי מ ה מ  נפק ברישא זכר שקיל מנ
טל בספה וחולקין והא ה ה<ממון המו ה הו  מנ
א ילדה זכר ונקבה אין לו אלא יימנה י  דתנ
ת לה אמר רבינא במבשרני ח כ ש  היכי מ

 דתניא
 נקכה תחלה מטלנו הלכך
 זהב: היכי משכחת לה.

 אלא לאביי. לאמר אינו נוטל כלום לא עם כנים ולא עס כנות מאי
 נזון כבת: וליטטמיך מאי יורש כבן. לקתני רישא והלא על כרמך
 יורש כבן ואין לו מכעי ליה לפרושי סיפא נמי לא שנא: למימרא דבת
 עדיפא ליה מברא. ליהיכ לה לנקבה מאפים זוז להיינו שני מנין:

 שנאמר. ובן אין לו והעברמס את
 נתלתו לבתו: לענין נתלה בן עדין!
 ליה. ליקרא שס המת על נחלתו
 אבל הבמ מסבמ נמלה ממטה למטה
 אתר: בתו טדיפא. שאינה יכולה
 לחזר אמר מזונותיה כזכר: ושמואל
 אמר. מתני׳ במככרת לכפ עליפא ליה
 כלמפרש טעמא לקמן ואזיל: דמרביא.
 מגדלת: א״ר שסדא לדידי בנתן
 עדיפן לי. אית דמפרשי לדרב מסלא
 במככרת כשמעתין אך הלשון
 מדקאמר לדידי אינו מוטח כך. ונראה
 בעיני שלא נתקיימו לו בניס ט אס
 כנומ לכך מתאוה היה לבנות ולא
 נמיישב לי יפה דעמו של רב חסדא:
 הא מני ר׳ יהודה היא. ממנימין ר׳
 יהודה שחפץ בהרוומה דכמ כדמפרש
 לקמיה דלא לימזלו: ה״ג דהניא
 מצוה לזון אח הבנות כוי. ברייתא
 היא בכתובות בפרק נערה שנתפתתה
 מצוה לזון משוס ומבשרך לא תתעלסי)
 ומיהו חובה הוא דליכא כדתנן המס״)
 אינו מייב במזונות בתו ואין מחייבין
 אומו לזון בניו ובנומיו כדאמרינן המסמ)
 דאמרינן ליה יארוד ילדה ואבני מתא
 שדיא: דעסקי באוריימא ולא לימזלו.
 פירוש הוא ואינו מן הבריימא: זכר
 נועל ששה דינר. של זהב דהיינו מנה
 וחצי לפי שהמנה כ״ה סלעים שהן
 מאה זוז דינרי כסף ודינר זהב נמכר
 בכ״ה דינר כסף כדמנן בבבא קמא
 בפרק שור שנגח ד׳ וה׳ (דף לו.)
 במשנה נמצא הששה דינר מאה
 וממשים זח שהן מנה ומצי: נועלת
 שני דינר. של זהב דהיינו חצי מנה:
 במסרם. שסירס חנאיו זה למפרע
 מזה שהתנה על לידח חאומיס אס יצא
 הזכר מחלה ואח״כ הנקכה ימול הזכר
 מאתים והנקבה לא תטול כלום וחזר
 וסירס תנאו להתנות על לידת מפרע
 אם נקכה תחלה מנה ואחר כך זכר
 מנה: זכר נוטל מנה ממה נפשך.
 אפי׳ נולד אחרון: המוטל בספק.

 אס זכר נולד תחלה יטלנו כוי ואס
 מולקין נמצא הזכר נוטל ששה דינר

 דמדקתני אין לו אלא מנה משמע דסלקא דעתך אמינא (א)
 דאף על גכ דאמר יטלו שני מנין אפילו הכי אין לו אלא
 מנה והיכי משכחמ לה דאיכא למימר הכי: במבשרני. לא
 התנה לתמ לזכר ולנקבה כלום אלא למכשר כדמפרש ואזיל:

 ה״ג
 נמי אתיא רישא דדומץ אומו דש לו אפי׳ כרבן שמעון בן גמליאל אע״ג דאין דעתו של אדם אלא על זכר ידוע ועל נקבה ידועה מ״מ רישא
 דאיירי בתנאי בית דין במזון הבנות שאני דאס כן מה היה לו להזכיר רבן שמעון בן גמליאל הוי לו לחלק בהדיא אוחן חלוקים ולומר דלא דמיא
 רישא לסיפא אלא ודאי אין לתלק דמכמיס לא פקנו אלא לפי דעת האדם דמתנה כך כדמשמע לישנא דמתני׳ (כתובות דף גא.) לא כתב לה חייב
 מפני שהוא תנאי בית דין ולכך חייב כאילו כתב לה והכי משמע בריש נערה (שס דף מג.) דלפי דעת אדם תקנו מזון הבנות דקאמר הפס

 לענין זילומא אלמנתו עדיפא ליה לענין הרוומה במו עדיפא ליה:
ך לדכא מאי יורש ככן. תימה מאי קושיא היא לרבא לימא דיורש כבן היינו מה שימר על מזון הבנות עד שיבגרו ואומו י מ ע ט ל  ו
 המומר יהיה לטומטום כמו לבנים כדאמר לעיל בשלמא לרבא יורש כבן בנכסים מועטים ד״ל דלישנא דיורש כבן משמע
י בנתן עדיפן לי מבני. פי׳ בקונטרס שלא נמקיימו לו כניס ואין ד י ד  דיורש גמור הוא כבן כשאר נכסים ואפילו ישאר שס הרבה: ל
0 מר ינוקא ומר קשישא בני ר״ח (ע״ז יא:) רב חנן בר ר״ח וכן רב מד  נראה דהרבה בניס היו לו כדאשכחן (לעיל ח.) ר״נ בר ר״ח (לעיל ז
 ורב פנחס בני ר״ח בהגוזל בתרא (ב״ק דף קח.)׳) אלא נראה לר״י דלהט קאמר בנמן עדיפן לי מבני לפי שהיו חתניו גדולי הדור י)רבא
ת היה לו ובכל שמה. וא״ח ולמה לא השיאה ליצחק למ״ד בפרק ארבע מיתות  ל)(ורב מרי בר חמא) ומר עוקבא בר חמא: כ
 (סנהדרין דף נח:) דבן נח מוחר באחומו ד״ל דשמא קטנה היתה ולא רצה עדיין להשיאה ליצחק אי נמי מהגר היפה לו ולא משרה

ר נוטל ששה ונקבה שנים היכי משכחת לה. דליכא למימר דמיירי כגון שאמר ילדה זכר כ  ולכך לא רצה להשיאה ליצחק: ז
 נוטל ששה ונקבה שנים דא״כ הוה ליה למנקט כמו במשנתינו ילדה זכר נוטל מאחים ונקבה מנה:

ך מנה הוי ממון המוטל בםפק. לרבנן דאמד (3״ק מו.) המוציא מחבירו עליו הראיה הד הכל בחזקמ הזכר שהוא יורש ד י  א
 לאחר מימה אי נמי אפילו כרכנן ואיכא לאוקומה בחיי האב שאין הזכר מומזק יומר מן הנקבה:

 נכסי

 מסורת הש׳׳ם

 א) לעיל קטז״ ב) [תוספי

 לקדושין פ׳׳ה] לעיל טז: [ושם
 לא אמר רני יהודה ובכל
 שמה וכן נע״י ליתא להנך
 שתי תינות], 1) כתונות מט.
 [תוספתא נתונות פ״ד ע״ש],
ת ח כ ש  ד) ס״א היכי מ

 לה, ה) [נ״ק לה: וש״נ],
ת ח כ ש  ו) [דינרין היכי מ

ה נ״ה נס׳׳א], 1) [ישעיה  ל
 נח], ח) [נתונות מט.],
 ט) [שם מט:], י) [ושם איתא

 רנ מרי נריה דרנ פנחס נריה
 דרנ חסדא ועי׳ קדושין לנ:],
 כ) [כדאיהא לעיל ינ: ונרנות

 מד.], ל) [צ״ל ורמי נר חמא],

 תורה אור השלם
ר ב ך אל בני ישךאל ת  1 ו
 לאניר איש כי ןמות ובן אץ
ת נחלתו העברתם א  לו ו
 לבתו: במדבר כז ח
א ו ה  2 יום עברה היום ה
ה א  יום צרה ומעוקה יום ש
ה ל פ א  ומשואה יום דישף ו

 יום ענן וערפל:
 צפניה א טו
 3 ואבךהבז ןקן בא בןמים

• בבל: ה ר ב ת א  וין ברף א
 בראשית כד א

 הגהות הב״ת
 (א) רשב״פ ד״ה היכי

 משנחת ונוי דסלקא דעתך
ו שני מנין  אמינא דיש ל
ל דאע״ג דאיכא ׳ ׳ קמ  ו
ד יטלו שני מנין: מ י מ  ל
 (ב) תום' דייה אלא וכוי

 וטעמא משוס דסנר. נ״נ פי׳
 רשנ״ג:(ג) נא״ד ועוד איכא
 למימר. נ״נ חוזר אקושיא

 דלעיל:

 מוסף רש״י
ו עברה. א עלי ל ה מ ״ ב ק  ה
 נפירוש רנינו חננאל כלומר

 שונא אותו (לעיל קנח).

 רבינו גרשום
 הפתחים וניזון כבת בנכסים
 מרובין כדרבא דיש לו:
 אלא לאביי. דאמר אין
 לו מאי ניזון כבת הא
 משמע דשקיל. אמר לך
 אביי ולטעמיך דרבא מי
 ניחא מאי יורש כבן דמשמע
 דשקיל והא לא שקיל מידי.
 אלא כי היכי דמתרצת
 לרבא ראוי לירש הוא האי
 טומטום כדקתני מתני׳ ואם
 אין שם יורש אלא הוא
 יורש הכל ואין לו במקום
 יורשין משוס דספיקא הוא
 ועוד דנכסים מועטין. לדידי
 נמי ראוי היה ליוון ואין לו.
 במקום בנות שדוחות אותו
 אצל הזכרים: מדקתני אם
 ילדה נקבה יטול מאתים
 מכלל דבת עדיפא ליה
 מברא והאמר ר׳ יוחנן כוי
 אלמא דברא עדיף. ומשני
 לענין נחלה ברא עדיף שקם
 תחתיו אבל לענין הרווחה
 כשנותן מתנה הרווחה דבת
 עריפא ולה יהיב טפי משום
 דיתבה בבית כדכתיב כל
 כבודה בת מלך פנימה.
 אבל בן מצי למיזל ולמרווח
 בכל מקום משום הכי יהיב
 לבת טפי מבן: ושמואל
 אמר. משום [הכי] יהיכ
 לה מאתים דאמה מבכרת
 היא וניחא ליה שתלד
 בת יוחד מבן כרב חסדא
 כוי: דמרביא אחי. כלומר
 שגדלתן: ואיכא דאמרי
 דלא שלטה כה עינא
 ןבישא], הואיל דאי׳ לה
 בת מעיקרא לא לימרו
 אינשי כמה בנין אתילדו
 ליה להאי: ואי בעית
 אימא מתני׳ דקתני דברתא
 עדיפא ר׳ יהודה היא.



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל עט: יש״נ],

 ב) [גיטין יג. לעיל עט:],
 >) יבמית נז., ד) ןלקמן
 קמנ.], ס) לעיל קל., ו) [ל״ל
 יפרש], י) 1צ״ל והיה],

 ח) נס״י איתי במי,

 גליון הש׳׳ם
א איני יורע ם־ שנאה. ר ט  ג
 ינמוח לף מ ע״כ ב״מ לף נא
 ע״א ג״ב לף קמו ע״א:
 שם וליטא ליה בטכשרני.
 עי׳ גמרלכי פ״א לנ״מ אות
ם' ד״ה נכס• כוי  רלח: תו
 ואע״נ דאטד לקפן הלואת׳
 לפלוני. חמיהני הא זהו
 פירכת הש״ס לף קמז על
 הלואחו לפלוני הא ליתא
 ננריא ומשנינן לאיפא נגריא
 ע׳׳י מעמל ג׳ גם מה
 שהוכיחו למלוה ליתא נגריא
 בקנין לאל״כ היי שכינ מרע
 ונריא שדם (לכריהס צריכים
 חיקון. למה נכן לשדם הא
 מ״מ צריטס ללי! שכ״מ
 שיהא מהני באמירה לחול
 בלא קנין. וצ״ל רכוונחס
 אההיא למחגח שכ״מ שכחוב
 בס קני! לארכניה אמרי
 ריכשי מתנה שכ״מ לאי אמר
 הלואחי לפלוני כוי הרי למלין
 בריא לא מהני אף רהיה
 בקניןו למה היצרכי לראיה
 הא אמרינן שס יהרי הליאה

 לליחא בבריא וצ״ע:

 הגהות הב״ה
 (א) גם׳ ולימא ליה ר״מ היא.

 נ״ב ר״מ גופיה ס״ל אף ללנר
 שאינו נעולה רהיינו לאחר
 שאחגייר אלא לרב הינא לא
 פסק כר״מ אלא ללנר שישני
 בעולם [ילהכי פריך] ילימא
 ליה ר״מ היא ומשני לר״מ
 נמי לא ס״ל אלא ללבר שישנו
 בעולם ללאחר שאמגייר נמי
 לגר שישנו בעולם היא וכ״כ

 מהרש״ל:

 מוסף רש״י
. אס בח כהן ל ס ו בר פ  עו
 נישאח לישראל והניחה
 מעונרח יאין לה בן אחר,
 פוסלה מלשוב לניח אביה
. אס ל י  כנעוריה, ואינו מאכ
 בח ישראל לכהן היא ומח
 והניחה מעונרח אי! בעינר
 כח להאטלה, והיא הלין

 לעבליס (יבמות סז!.

 סמא: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 ה״ג המבשרני במה נפטר רחמה של אשמי אם ילדה זכר ימול מנה
 ילדה זכר נוטל מנה ואם נקבה מנה ילדה נקבה נוטל מנה ילדה
 זכר ונקבה אין לו אלא מנה והא זהר ונקבה לא קאמר דאמר נמי
 זכר ונקבה ימול מנה ואלא למעוטי מאי למעוטי נפל. והכי פירושו
 המבשרני מה תלד אשתי אס יבשרני
 שילדה זכר יטול המבשר מנה לפיכך
 אם ילדה זכר יטול המבשר מנה
 כדאמר האב אבל על בשורת הכמ
 לא יטול כלום דהא לא קאמר ואס
 כה יאמר אס נקבה מנה כלומר אם
 יבשרני שילדה אשמי נקכה יטול
 מנה ואירע מעשה שילדה נקבה נוטל
 המבשר מנה אבל על בשורת זכר לא
 יטול כלום דהא לא קאמר אב מידי.
 ונראה כעיני דגרסינן בה הכי אס זכר
 מנה אס נקכה מנה ילדה זכר נוטל
 מנה ילדה נקבה נוטל מנה והשתא
 אפי שפיר הך דפרכינן לבסוף אלא
 למעוטי מאי לפי שכל עניני בשורת
 לידה פירש בין לידמ זכר בין לידמ
 נקבה בין לידת תאומים ואס אירע
 מעשה שילדה זכר ונקבה מאומיס
 אין לו למבשר אלא מנה ופרכינן והא
 זכר ונקבה לא אמני אב ועל לידמ
 תאומים לא אסיק האכ אדעתיה
 ולא אמר שיטיל המבשר כלום אלא
 על זכר לבדו או נקבה לבדה ומשני
 דאמר נמי אס יכשרני זכר ונקכה
 כיתד ומנא ט רוכלא לא חשיב ואזיל:
 ואלא למעוטי מאי. טון דבכל
 בשורות יטול המבשר מנה לא
 י<פירש לא זכר ולא נקבה ולא
 מאומיס י) הוה ליה למימר המכשרני
 במה נפטר רממה של אשפי יטול
 מנה: למעוטי נפל. מה שפירש האב
 אס זכר אס נקבה למעוטי אס יבשר
 הפילה אשמך דלא יטול כלום דסמס
 זכר ונקבה היינו בר קיימא ולא
 ממ: והמזכה לעובר. על ידי אחר
 לא קנה עד שיולד ואפילו היכא
 דאמר נכסיי להא עובר כשיולד
 דאמר רב הונא לקמן נקמב.] אף לכשמלד
 לא קנה: אישיביה ר״נ לרב הונא.
 ממתני׳ דתנן האומר אס ילדה אשמי כר דהיינו מזכה לעובר: איני
 יודע מי שנאה. לא מצינו לא יחיד ולא רבים: ולימא ליה ר״מ

י להאי דמעבדת. בשטב מרע איירי מדקאמר עלה ולוקמה ס כ  נ
 כר׳ יוחנן בן ברוקה ורבי יומנן בן ברוקה בשטב מרע
ף קלא.) עליה בכריא היאך ואע״ג דדכרי ל  איירי מדקא בעי לעיל (
 שטכ מרע ככמוכין וכמסורין דמו לא מהני מידי טון דבבריא

ואע״ג  לא מהני אפילו ע״י קנין 8
ף קמח.) שכ״מ שאמר ל  דאמר לקמן (
 הלואתו לפלוני הלואתו לפלוני אע״ג
 דליתיה בבריא אפילו בקנין דאי
 איתיה בבריא בקנין אס כן הוי
 שטב מרע ובריא שרן מ״מ הבא
 לימא כשכ״מ טון דלימא בבריא בקנין
 דכולהו לא כחדא מחמא מתתינהו:

ה רב נחמן לרב הונא. י ב י ת י  א
 ואס תאמר אדפריך
 רכ נממן לרכ הונא תקשי ליה
 לנפשיה דאית ליה לקמן המזכה לעוכר
 לא קנה ד״ל דהוא מוקי מתניתין
 לכשמלד דסבירא ליה לקמן לכשתלד
 קנה אי נמי רב נממן איירי כעוכר
 שאינו בנו ומוקי מתנימין בבנו דדעמו
 של אדם קרובה אצל בנו כר׳ יוחנן
 לקמן וכן פסקו רבינו חננאל ורשב״ס
 וה״ג דככנו המזכה לעובר קנה:
 דתנץ העובר פוםל ואין מאכיל.
 פירש רשב״ס פוסל עכדי
 אכיו מלאכול במרומה דעובר במעי
 אמו זר ואינו מאכיל את אמו דילוד
 מאטל ושאינו ילוד אינו מאכיל ורש״י
U בענין אמר P ף ל  פירש ביבמות (
 פוסל את אמו כהנפ אם הוא זר
 ואינו מאטל את אמו אס הוא כהן
 במעי זרה דעובר במעי זרה זר הוא
 ולהאי פירוש לא מוכמ הכא מידי אבל
 אין לפרש כלל פוסל עבדי אכיו אס
 הוא זר במעי כהנמ ואינו מאטל
 עבדי אביו אם הוא כהן במעי זרה
 דתדא מילמא היא דהא פשיטא דטון
 דאס הוא כהן אינו מאכיל כ״ש אס
 הוא ישראל ולא הוה ליה למיתני

 פוסל אלא אינו מאטל:
א ליה ד׳ יוחנן בן בדוקה מ י ל  ו
 ה־א. תימה דאמאי נקט
 רבי יוחנן בן ברוקה דאפילו רבנן
 מודו דבלשון מחנה מועיל דש
 והוא לא הזכיר לשון ממנה

 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פכ״נ מהל׳  י
 מטרה הל׳ י וס״ח מהל׳
 זטה ימחנה הלנה ה סמג
 עשי! פב נויש״ע חו׳׳מ סי׳

 ט סעיף א:
 ינ כ מיי׳ פ״ח מהלנות

:  חרומות הלנה א נ

ה נפטר רחמה של מ י ב  דתניא המבשרנ
ה ילדה זכר נוטל נ  אשתי אם זכר ימול מ
ה ה ילדה נקבה נוטל מנ ה אם נקבה מנ  מנ
ה והא  ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנ
 זכר ונקבה לא אמר דאמר נמי אם זכר
ה אלא למעוטי מאי  ונקבה נמי יטול מנ
א דאמר לה לדביתהו  למעוטי נפל ההו
 נכסי להאי דמעברת אמר רב הונא הוי
ה לעובר לא קנה כ ז מ ה ו כה לעובר א  מז
 איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה
ה אמר ה ילדה זכר נוטל מנ  אשתי זכר יטול מנ
אה יא) ולימא י יודע מי שנ נ י א ו 8 נ  ליה משנתי
ה <אדם מקנ  ליה רבי מאיר היא דאמר א
ת ליה ע מ ש  דבר שלא בא לעולם אימור ד
ו בעולם לדבר  לרבי מאיר לדבר ״שישנ
ת ליה ולימא ליה ע מ  שאינו בעולם מי ש
ר ב ו ע ב ( א דאמר עובר קני דתנן ג  רבי יוםי הי
ל דברי רבי יוםי שאני סל ואינו מאכי  פו
ליה ולימא ליה רבי ה מאי א ב רושה ה י  ״
א ירושה א דאמר לא שנ  יוחנן בן ברוקה הי
י יוחנן בן ברוקה רב ( ה דתנן ה נ ת  ולא שנא מ
 אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו
ת ליה לרבי יוחנן בן ע מ ש  קיימין אימור ד
 ברוקה לדבר שישנו בעולם לדבר שאינו
 בעולם מי אמר ולימא ליה רבי יוחנן בן
 ברוקה היא וסבר לה כרבי יוסי מי יימר
א ליה במבשרני אי הכי מ י ל ו  דסבר לה 8
א  דקתני סיפא ואם אין שם יורש אלא הו
ה דתי י יורש מאי עבי ל אי במבשרנ כ  יורש ה
פא לדה אי הכי דקתני סי  ולימא ליה בשי
י יטול הרי ד אשת ל ת ה ש  ואם אמר כל מ
ד כל שילדה מיבעי ליה ל ת  זה יטול כל ש

 ולימא

 לומר דטון דראד ליורשו
 אס כן בירושה קאמר:

 היא דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ואמאי קאמר רכ ק
ף צג.) דאמר ר״נ בר יצחק רב ל  הונא איני יודע מי שנאה הא איהו גופיה ס״ל כר״מ כדאמר ביבמומ בפרק האשה שהלך בעלה למדה״י (
 הונא כרב ורכ כר׳ ינאי ור׳ ינאי כר׳ חייא ור׳ חייא כרבי ורבי כר״מ ור״מ כר״א בן יעקב ור״א בן יעקב כר״ע דאמר אדם מקנה
 דבר שלא בא לעולס ומפרש התם רכ הונא דאיממר המוכר פירוח דקל לחבירו אמר רב הונא עד שלא כאו לעולם יכול לחזור
 בו ור״נ אמר אף משכאו לעולם יכול למזור בו ט׳ רבי מאיר דמנן וקדושין סב.] האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאתר שאתגייר לאתר
 שתתגיירי כר אינה מקודשמ רבי מאיר אומר מקודשמ ומתנימין נמי קס״ד דה״ה גבי עובר דכי היכי דאדס מקנה דבר שלא
 בא לעולם ה״נ מקנה לעובר שלא בא לעולם: אימור דשמעח ליה לר״מ ״)בדבר שישנו בעולם. כשעת קנין אלא שעדיין לא
 הגיע זמנו לקנות כדקתני הרי אמ מקודשת לאחר שאתגייר לאתר שתתגיירי כו׳ האשה הנקנית לו הרי היא בעולם אלא שעדיין לא
 נתגיירה ולא הגיע זמנה לקנות אבל עובר אינו כעולם ולא קני מידי ולהט איני יודע מי שנאה: ולימא ליה ר' יוסי היא. ואנא
 דאמינא כרבנן ואמאי קאמר איני יודע מי שנאה: ר׳ יוסי היא דאמר עובר קנה. תלק בעבדי אביו: דתנן. בפרק אלמנה
 ביבמות נסז.] בת ישראל שנישאת לכהן ומת והנימה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני מלקו של עובר כדמפרש התם דעובר במעי
 זרה זר הוא שהעובר פוסל ואינו מאכיל דכרי ר׳ יוסי כלומר שהעובר שנתעכרה ישראלית מכהן בעלה שמת פוסל את העבד
 מלאכול במרומה מפני חלקו דעובר במעי זרה זר הוא ולא קרינא ביה ויליד כימו הס יאכלו בלשמו [דקרא כב] דאינו ילידו של כהן
 לקרומ כהן עד שיצא לאדר העולס ואינו מאכיל אמ אמו ישראלימ שעיברמו מכהן דקי״ל התם שאוכלת בתרומה בשביל בנה כהן
 כאילו כעלה כהן חי כדכתיב ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו אבל עובר לא דס״ל לרבי יוסי עובר במעי זרה זר הוא כדמפרש
 החס. שמעינן מיהא דעובר יש לו חלק במעי אמו בעבדי אביו שממ מדפסיל להו באטלח חרומה אלמא מזכה לעובר קנה
 הואיל דורש ממילא כנכסי אביו: ומשני ירושה הבאה מאיליה שאני. דש לה כמ לפפוס אבל להקנומ לו אדם לא קנה:
 דחנן. ביש נוחלין [לעיל קל.] רבי יוחנן בן ברוקה אומר אס אמר איש פלוני יירשני על מי שראד ליורשו במקצמ כגון בן בין הבנים. וקס״ד
 דבעובר בין הכנים קאמר דהיינו ראוי ליורשו לכשיולד דכריו קיימין אלמא המוריש לעוכר קנה דהיינו מזכה לעוברו ולעיל נמי
 במזכה לעובר שלו מיירי שהוא ראוי ליורשו: במי שישנו בעולם. כגון בן בין הבנים אבל עובר בין הבנים לא: וםבירא ליה
 כרבי יוסי. דעובר יורש ואיכא למימר דאיירי רבי יומנן בעובר בין הבנים דהיינו ראוי ליורשו במקצת כרבי יוסי דעובר יורש:
 מי יימר דם־׳ל. לרבי יוחנן בן ברוקה כרכי יוסי והלכך לא נודע מי שנאה: ולימא ליה. דמתני׳ איירי במבשרני כי המבשר
 ישנו בעולם ונוקי לממני׳ שהמבשר יטול מנה ולא העובר דהמזכה לעובר לא קנה: מאי עבידתיה. דמבשר לירש כלום: ולימא
 ליה בשילדה. כשאמר האב אס ילדה זכר תנו לו מנה כבר נולד בשעת אמירה הלכך יטול מנה דלא איירי במזכה לעובר:

 ולימא
 דאמר דעובר פוסל אע״ג דליתיה בעולם הונא לרב נחמן משנתינו לא משמע כדקסכרת עד הכא אלא הכי משמע אם ילדה אשתו זכר הוא יטול מנה ומשמע
 סבירא ליה כר׳ יוחנן דאמר אם אמר על דבשעת זכייה כבר בא לעולם לא מצית למימר הכי ראם כן סיפא דקתני כל מה שתלד אשתי משמע להבא ואם כדבריך כל מה
 שילדה מיבעי למתני כדמוקמת לרישא אלא משום קושיא וו לא מצי למימר הכי. ולהכי קאמר איני יודע מי שנאה.

 רבינו גרשום (המשך)
 ודקאמר ולימא כר׳ יוחנן
 וסבירא ליה כרי יוסי מי
 יימר דסבירא ליה דלמא לא
 סבירא ליה. והדרא קושיא
 לדוכתה אימד דאמר ר׳
 יוחנן בן ברוקה כד: ולימא
 ליה ר׳ הונא לרב נחמן
 הא דמותבת לי ממתני׳
 האומר אם ילדה אשתי
 כר לא קשיא לי דהאי
 דקאמד מתני־ ילדה זכר
 יטול מנה לא אמר לעובר
 אלא המבשרני יטול מנה
 דלמבשר זוכה ולא לעובר
 והאי תנא דהמבישרני היא
 ואמא׳ אמר איני יודע
 מי שנאה: לא מיתוקמא
 מתני׳ כתנא דמבשרני דכי
 אוקמת רישא כמבשרני הכי
 איבעי לאוקמי סיפא ולא
 אפשר משום דקתני סיפא
 אם אץ שם יורש אלא
 הוא אותו טומטום יורש
 אה הכל ואי במבשרני
 מיתוקמא מאי עבידתיה
 דמכשד גבי ירושה אלא
 ש״מ לא מתוקמא רישא כי
 אם בעובר דכי היכי דסיפא
 לא מייר׳ אלא בעובר רישא
 נמי בעובר. וש״מ דעובר
 קנה ולהכי אמר אינו יודע
 מי שנאה: ולימא ליה רב

 רבינו גרשום
 המבשרני במה נפטר רחמה
 של אשתי. כלומר מי שיבא
 לי לבשר מה ילדה אשתי
 מבכרת אם יאמר שילדה
 זכר יטול המבשר מנה
 וכן יעשה ילדה זכר יטול
 מנה. ואם יאמר לי ילדה
 נקבה יטול כמו כן מנה
 ילדה נקבה נוטל מנה. ואי
 איתרמי דילדה וכר ונקבה
 ביחד ואמר לו אשתך ילדה
 וכר ונקבה אין לו אלא
 מנה אע״ג דהתנה לו לזכר
 ונקבה מנה ואמאי יהיב ליה
 בבשורת לידת זכר ונקבה
 ביחד [והא זכר ונקבה] לא
 קאמר דיטול המבשר כלום
 ואמאי נוטל מנה. אין דאמר
 נמי אם מבשמי דילדה
 זכר ונקבה ביחד יטול
 מנה משום הכי מיתוקמא
 הך ברייתא כי האי גוונא.
 אי הכי כדאוקמת דאמר
 לזכר ולנקבה יטול מנה. אי
 הכי למעוטי מאי. כלומר
 מה הניח הברייתא במשמע
 שהמבשר לו שלא יטול.
 למעוטי נפל. דאם מבשר
 לו דהפילה אשתו אין לו
 כלום דמסתמא דהמבשרני
 בבן של קיימא קאמר:
 איתיביה רב נחמן לרב
 הונא. ממתני׳ דקתני האומר
 אם ילדה אשתי זכר יטול
 מנה ילדה זכר יטיל מנה
 אלמא דהמזכה לעובר קנה:
 אמר ליה רב הונא לעולם
 המזכה לעובר לא קנה.
 ומתני׳ איני יודע מי שנאה
 דסתמא היא ולא סבירא
 לן כוותיה: ולימא ליה ר׳
 מאיר שנאה דאמר אדם
 מקנה דבר שלא בא לעולם:
 למי שאינו בעולם. כגון
 עובר זה לא אמר ר־ מאיר:
 ולימא ליה ר׳ יוסי שנאה
 במס׳ יבמות רתנן העובר
 פוסל. כגון בת כהן שנישאת
 לישראל ונתעברה ממנו
 ומת בעלה לאחר שנתעברה
 לא קרינן ביה ובת כהן כי
 תהיה אלמנה וגו׳ מלחם
 אביה תאכל דהא יש לה זרע
 ופוסל עבדיה שלא יאכלו
 בתרומה משום דעובר זה
 שהוא ישראל יש לו חלק
 בעבדים אלמא דעובר שלא
 בא לעולם קנה עבדים.
 אלמא המזכה לעובר קנה:
 ואינו מאכיל. בתרומה כגון
 בת ישראל שנשאת לכהן
 ונתעברה ממנו ומת בעלה
 לאחר שמת אינה אוכלת
 משום דיצאה מרשותו
 ואע״ג דנתעברה ממנו
 לא אמרינן שתהא זוכה
 לאכול כמו שנולד הבן
 ואין מאכיל לעבדים משום
 דילוד מאכיל ושאינו ילוד
 אינו מאכיל. ומשני לעולם
 משנתינו. איני יודע מי
 שנאה והכא לגבי דרי
 יוסי שאני רידושה הבאה
 מאיליה היא שאין מוכה לו
 אדם אלא מעצמה נופלת
 לו ירושת אבות הלכך
 קנה בעבדים אבל היכא
 דאביו קיים ואייל נכסיי
 להאי דמעברת לא קנה
 דמזכה לעובר הוא: ולימא
 ליה ר׳ יוחנן בן ברוקה
 היא דאמר. אם אמר על
 מי שראוי ליורשו דבריו
 קיימין והאי עובר נמי ראוי
 ליורשו הוא: ולימא ליה ר׳
 יוחנן בן ברוקה היא וסביר׳
 לי׳ כר׳ יוסי. ולהכי קאמר
 סביר׳ ליה ר׳ יוחנן ב״ב
 כר׳ יוסי ראם תקשי אימר
 דא״ר יוחנן ב״ב במי שישנו

 בעולם במי שאינו בא לעולם לא אמר איכא לתדוצי דסבירא ליה כר
 דעובר קנה. ואם תאמר נחלה הבאה מאיליה שאני איכא לתרוצי דר׳

 מי שראוי ליורשו דבריו קיימים אעי׳ג דלאו נחלה הבאה מאיליה היא. ומשני לעולם משנתינו אינו יודע מ



 עין משפט
 נר מצוה

 T א טיש׳׳ע חו״מ סי׳ רי
 סעיף א ועי׳ נהגהות
״נ מהל׳ מטרה סי׳  מיי׳ פנ

 ח:
 טו ב מיי׳ פ׳׳נ מהלנומ

 זטה וממנה הל׳ יח סמג
נ טיש׳׳ע חו״מ סי׳  עשין ס

 ערה סעיף ל:
 טו ג מיי׳ פ׳׳א מהלכומ

 נחלות הלנה יג ועיין
 נהשגוח וגמגיל משנה סמג
 עשין נז טול ושו״ע חו׳׳מ
 סי׳ רעו סעיף ה נוברג אלפס
 פרק ח דמנלתין לף ריא:]:
 יז ד שס נהג׳יה [ונרנ

: מ  אלפס ש

 רבינו גרשום
 ומקשי׳ ואנתי לוקים
 ליה לסיפא בעובר ואימא
 דאמר לכשתלד אשתי. כל
 מה שתלד יטול דמשמע
 לכשתלד דכבר ילדה יטול
 שוב יזכה בו ולא עכשיו
 ואמאי לא תירצה רב הונא
 הכי לסיפא דמתני׳. ומשני
 רב הונא נמי סבירא ליה
 דאפי׳ אם אמר לכשתלד לא
 קנה כיון דהוה קנין במתנה
 קודם שיבא לעולם ומשום
 הכי אמר משנתינו איני
 יודע מי שנאה: מנא אמינא
 לה. דהמוכה לעובר לא
 קנה: או שאשתו מעוברת
 חייבין להחדיר הכל. אע׳׳ג
 דאכתי לא בא עובר לאויר
 העולם יקנה בנכסי אביו
 אלמא המזכה לעובר קנה:
 מי שהחזיק בשניה. לאחר
 שאין לו בן קנה משום
 דנכסי הגר הרי הן כמדבר
 מי שהחזיק בהן זכה:
 אמר אביי. לעולם בעלמא
 המזכה לעובר לא קנה
 והכא משום הכי בראשונה
 לא קנה דנחלה הבאה
 ליה לעובר מאיליה שאני
 דזכה בה דיורש הוא: רבא
 אמר. לעולם בעלמא המזכה
 לעובר לא קנה והבא אמאי
 החזיק בראשונה לא קנה
 משום דמעיקרא כשהחזיקו
 בהן חזקה רעועה הואי
 ורפוי הוה מרפי בידייהו
 דלא הוו ידעי אם אית
 ליה בן או לא להכי מי
 שהחזיק בשניה כשידעו
 ודאי שאין לו בן החזיק:
 מאי בינייהו, בין אביי לרבא
 מכדי בין למר בין למר
 עובר לא קנה ותרוייהו סכרי
 דמי שהחזיק בשניה קנה
 בראשונה לא קנה: איכא
 בינייהו. דאותם שהחזיק
 בשניה שמעו בו בבנו שמת
 והחזיק כנכסים ועדיין לא
 היה מת ואחר כף מת ובאו
 אחרים לאחר שהחזיקו אלו
 ותפשו הנכסים קודם שמח
 וה ושוב מת. אביי סבר
 הואיל ששמעו בו שמת
 אע״ג דלא מת והחזיקו בהם
 אחרים כיון דאחר כך מת
 אותה חזקה של אחרים לא
 הויא חזקה משום דקמאי
 חזקה גמורה החזיקו. א)
 ורבא ס׳יל כיון דבשעתא
 שהחזיקו בהן אחרים אכתי
 לא מת והחזיקו אחרים
 אע״ג דשוב מת הני בתראי
 קנו קמאי לא קנו משום
 דמעיקרא אע׳׳ג דשמעו בו
 שמת כיון דלא מת חזקה
 רעועה היתה ורפוי היתה
 מדפיא בידייהו אע׳׳ג דשוב
 מת קנו בתראי. ובחזקה
 שניה פליגי בין אביי ובין
 רבא אבל בחזקה ראשונה
 לדברי הכל חייבין להחזיר
 הואיל ששמעו שיש לו בן
 או שאשתו מעוברת: ת״ש.
 אי מזכה לעובר קנה אי לא
 קנה: תינוק בן יום אחד
 נוחל. ממון של אבותיו
 ומנחיל דהרי הוא כגדול
 לכל ירושתו: אבל עובר לא.
 אינו נוחל ומנחיל וקשיא

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המב.
 בן יום אחד נוחל ומנחיל אבל עובר לא אמר רב ששת כוי. הקשה
 רבינו אפרים ללפרוך ליה מרישא להך משנה לקחני רישא בפרק
 יוצא לופן (נלה לף מג: ושם) בן יום אפל מאכיל בתרומה ופוסל מן
 התרומה לוקא בן יום אתל אבל עובר לא אלמא המזכה לעובר
 לא קנה וקשיא לרב ששת להשתא לא
 מצי לשנרי כלמשני אסיפא ועול קשה
 לר״י על ההיא ליוצא דופן לקאמר
 התם מאי איריא כן יום אמד אפיי
 עובר נמי פיסל ואמר רכ ששת הכא
 בכהן שיש לו שתי נשים אתת גרושה
 ואחת שאינה גרושה רש לו כניס
 משאינה גרושה ובן האחד מהגרושה
 דפוסל בעבדי אביו מלאכול במרומה
 ולאפוקי מדר׳ יוסי דאמר עובר נמי
 פוסל קמ״ל בן יום אחד אין אבל
 עובר לא ולמה לי למנקט ב׳ נשיס
 לוקמה באשה אממ גרושה רש לו בן
 ממנה דוקא בן יום אחד פוסל אבל
 עוכר לא ואכלי העבדים בשביל כל
 המשפחה כולה לרבנן דר׳ יוסי
 כדאמרינן ביבמופ בפרק אלמנה (לף
 סז. ושם) ונראה לר״י דסבר רכ ששת
 דלרבנן דר׳ יוסי נמי עובר אית ליה
 זטיה וטעמא דעוגר אינו פוסל משום
 לסמוך מיעוטא דמפילומ לממצה
 דנקכות והוו להו זכרים מיעוטא
 ולמיעוטא לא תיישינן כדתייש רבי יוסי
 ולהט אוקי התם בכהן שיש לו שתי
 נשים ויש לו בנים משאינה גרושה
 דטון דיש לו בנים לא פוסל עובר אע״ג
 דיש לו זטיה דלא מיישינן למיעוטא דזכריס כדפרישיפ אבל אס אין לו
 בנים פוסל עובר גס לרבנן דאית ליה זטיה דבין הוא זכר בין היא
 נקבה הרי הן שלה ופליג רב ששת אשמואל דאמר בפרק אלמנה (שס)
 דלרבנן אוכלין בשביל כל המשפחה דסבר שמואל דלרבנן לית ליה זטיה
 לעובר והשתא ניחא הא דקאמר לעיל רב ששת מנא אמינא לה דמניא
 גר שמת כו׳ ולא דפי דהך כריימא כרי יוסי דרבנן נמי לא פליגי אלא
 דלא מיישי למיעוטא כדסרישימ ואס מאמר לעיל דאמר המזיק בשניה
 קנה בראשונה לא קנה אמאי לא קנה המתזיק בראשונה טון דלסוף
 הפילה דהא בפרק אלמנה (שס לף שז. ושם) אמרינן דזכריס
 הוי מיעוטא משוס מיעוטא דמפילות ואין לעובר שסופו להיומ נפל
 תלק בעבדים ד״ל דהתס תלינן שמא כבר בשעת אטלת העבדים

 מת העובר בבטן ולית ליה זטיה:
ל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב. מימה דמה עלה על ח ו  נ
 דעת המקשה דהא ע״כ צריך לומר כדמשני רב ששת
 נוחל כנכסי האם דאי לאו הכי תקשה ליה דאתיס אי כעו מיניה
 לירתו אי נעו מאבוה לירתו דהט דייק כפרק יוצא דופן ד״ל
 דודאי ידע המקשה שפיר דנוחל כנכסי האם קאמר אלא שהיה
 סובר דהיא מייתא ברישא ורב ששת משני דהוא מיית ברישא
 ולא הוצרך רב ששת לומר נוחל בנכסי האם אלא לפי שלא פירש
 המקשה מפרש לה רב ששת ובפ״ק דערטן (לף ו. ושם) דפריך
 לשמואל מרב ששת דאמר דהוא מיימ ברישא הוה מצי למימר
אע״ג דשמואל  דשמואל סובר כמו מקשה דהכא דהיא מיימא ברישא 8
 סובר כרב ששש דאמר המזכה לעובר קנה לקמן בסמוך מ״מ אין
 צריך לתק כרב ששת דיכול למק כמר בריה דרב יוסף שאין
 ממעט בתלק בכורה אלא דנימא ליה להעמיד שמואל כרב ששת ועוד
 י״ל דמעיקרא ס״ד דנומל כנכסי האכ וכגון שלא היה לו אלא העובר
והקנה נכסיו לאחרים אס לא ירשנו זה וקתני דדוקא בן יום  לבד 8
 אחד נומל מאכיו כדי להנשיל ליורשין מאביו אבל עובר לא וה״נ
 הוה מצי לשנויי בפרק יוצא דופן (נלה לף מל. ושם) א״נ י״ל דהמקשה
 סבר כמר בריה דרב יוסף לומר שממעט כחלק ככורה בלא דרשה
 דדלדו לו דדוקא בן יום אחד ממעט בכורה אבל עובר לא:
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נא ד רב הו ל ת ש כ א ליה דאמר ל מ י ל ו 8 

ד לא ל ת ש כ ף ל א נא א ה דאמר רב הו  לטעמי
כה לעובר לא קנה  מנה דאמר רב נחמן המז
ד ל ת ש כ ד קנה ורב הונא אמר אף ל  לכשתל
אחד זה ד זה ו ח ת אמר א ש  לא קנה ורב ש
יא נא לה דתנ א אמי ת מנ ש  קנה אמר רב ש
ת ובזבזו ישראל נכםיו ושמעו שיש מ ר ש ג  ב

ברת חייבין ו מעו ת ש ה א ת י ה  לו בן או ש
ת מ ו ש ל ואחר כך שמע  להחזיר החזירו הכ
ו החזיק בשניה קנה ת ש לה א  בנו או שהפי
ך עובר ת ע ה ואי סלקא ד  ובראשונה לא קנ
א אחזיקו  לא קני למה להו אחזוקי בשניה ה
ה א ב א זימנא אמר אביי א< ירושה ה ד  לחו ח
ם ת ר שאני ה מ  מאיליה שאני רבא א
 דרפוי מרפיאן בידייהו מעיקרא מאי
ת מ ו בו ש ע מ ש  בינייהו איכא בינייהו ש
ק ו נ ע ״תי מ א ש ת ת ת ואחר כך מ  ולא מ
ד ח ד נוחל ומנחיל בן יום א ח  בן יום א
חל ו נ ת ג ש א אמר רב ש  אין עובר לא ה
ב ודוקא א ם להנחיל לאחין מן ה א  בנכםי ה
א מ ע אבל עובר לא מאי ט ד י ח  בן יום א

 דהוא

 ולימא (א). רכ הונא ממני׳ דאמר אס תלד אשתי זכר חנו ליה
 מנה לכשתלד דלא זט ליה כלום עד שיוולד ואין זה מזכה לעובר
 דאמרינן לעיל נקמא:] דלא קנה. ומשני רב הונא דאמר איני יודע מי שנאה
 ולא אוקמה כשתלד לטעמיה דאמר רב הונא אף המזכה לעובר

 בכה״ג דאמר לכשתלד כלומר נכסיי
 להאי דמיעכרא לכשיולד לא קנה
 דטון דבשעמ הקנאה עוכר הוא ואינו
 יכול לזכות לא יקנה לכשיולד ע״י
 אמירה דאמר לכשתלד: לכשתלד
 קנה. אע״ג דפליג ר״נ כהמוכר פירומ
 דקל לחבירו*) דאמר אף משבאו לעולם
 יכול למזור בו דאין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולם הכא גבי עובר מודי
 דחשיב ליה טשנו בעולם וגס הנכסים
 שנותן לו הרי הן בעולם אלא שצריך
 לתקן לשונו ולומר נכסיי להאי עובר
 לכשתלד דאז ראר לקנות לגמרי:
 ובזבזו. התזיקו. כל איש ואיש מה
 שמצא בזזו איש לו: חייב להחזיר.
 טון דאשתו מעוברמ עובר יורש הוי.
 אלמא המזכה לעובר קנה: או
 שהפילה אשתו. וחזרו ישראל והחזיקו
 כנכסיו: החזיק בשניה. אחר שמת
 הכן או העוכר קנה דהשחא ליכא
 עוד שום יורש: בראשונה לא קנה.
 דאיגלאי מילתא שהיה לו בן או עובר
 ואע״ג לסוף סוף מת העובר בבטן
 ולא יצא לאדר העולם טורש גמור
 חשיב ליה ומרע לחזקת ממזיקי
 ראשונה. אלמא עובר יורש כרב ששת:

 ורבא אמר. לעולם אימא לך לא שנא המזכה לעובר לא שנא
 ירושה הכאה מאיליה לא קנה כלל ושאני המס גבי המחזיק בראשונה
 האי דלא קנה לאו משוס עוכר הוא דהא אין עוכר יורש אלא
 מעיקרא כשהמזיקו רפדי מרפיין בידייהו כשמת הגר ובזבזו נכסיו
 והחזיקו לא נחכוונו להחזיק לגמרי דהא מספקא להו אם יש לו
 יורשין אס לאו כמו שהוכיח סופו על תחלמו ששמעו לבסוף שהיה
 לו בן או אשתו מעוברמ ושמא לא תפיל ולכך לא הדא תזקתו חזקה
 אא״כ חזרו והחזיקו אמר מיתת הבן והעובר ולעולם אימא לך עובר
 אינו יורש וגס המזכה לו לא קנה: מאי בינייהו. בין לאביי בין
 לרבא חזקה ראשונה לאו כלום היא מה לי משוס דעוכר יורש לאכיי
 מה לי משוס דרפדי מרפיא לרבא מאי נסקא לן מינה: איכא בינייהו
 ששמעו בו שמה ולא מת ואת״כ מת. לשונות רבים שמעמי ולא ישרו
 כעיני. אמנם כן צריך לפרש איכא בינייהו בין אביי לרבא ככה״ג גר
 שמח ובזבזו ישראל נכסיו והחזיקו ואח״כ שמעו שאשתו מעוברת
 ושמעו אחרי כן שממ העובר ועדיין היו מוחזקין א״נ שהחזיקו אמר
 ששמעו בו שמת ולא היה מת כששמעו אלא אח״כ ממ לאביי דאמר
 עובר יורש משוס דהדא ירושה הבאה מאיליה הממזיקיס ראשונה
 קודס מיחח עובר לא החזיקו אלא מחזיקי אחר מיתתו ולרבא דתלי
 טעמא כרפויי המחזיקים ראשונה ששמעו בו שממ הדא חזקמן חזקה
 ואע״ס שנודע לכסוף שעדיין לא ממ מ״מ לא מרפיא בידיהם טון
 ששמעו בו שמת והעובר לא יצא לאדר העולם ולא זכה לירש דלרבא
 אינו יורש עד שיצא לאדר י) והמחזיק בשניה אמר מיתת
 העובר לא הד חזקתן חזקה. כן נראה בעיני ועיקר: לשון קצרה איכא
 בינייהו ששמעו בו שמת. העובר ואח״כ החזיקו והוא לא מח אלא
 את״כ מת ובאו אחרים להתזיק לרבא תזקתו ראשונה לא מרפיא שהרי
 שמעו שמת ונחכוונו להחזיק לגמרי וקנו דסוף סוף העובר לא יצא
 לאדר העולם ולא יירש מידי ולאביי אחרונים קנו: ת״ש. דתנן כמס׳
 נדה בפ׳ יוצא דופן(לף מג:) תינוק בן יום אמד מטמא בנגעים כוי עד
 נוחל ומנמיל ופרטנן בגמרא נוחל ממאן מאביו מנתיל למאן לאתין מן
 האב אחין אי בעו מיניה לירפו אי בעו מאביהם לירמו ומאי נפקא
 לן מינה בהאי תינוק אפי׳ ט לא בא לעולם היתה ירושה נופלח לפני
 אלו האמין: ומשנינן אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין

 מםורת הש״ס

) ז. ג , [  א) [לעיל קמא:

 נלה מל., ג) [יבמות צג.],
) [לאדר העולם], ס) [צ״ל  ו

 ובן יום אתל],

 גליון הש״ס
א וליטא ליה דאפר ר מ  ג
 לכשתלד. עי׳ בריין קלושין
 לף רצג ע׳ינ נלף השני:
ם׳ ד״ה נוהל כוי אע״נ  תו
 דעטואל סוכר כר״ש. תמוה
 לי הא נפשיטו ניחא להא
 שמואל ס״ל ביבמות ללרננן
 לר׳׳י אין לו בניס אוכלים
 נשניל המשפחה הרי לס׳׳ל
 לטעמא לרבנן לעובר לית
 ליה זטיה. אלא לשמואל
 לס״ל המוכה לעובר קנה
 היינו לס״ל להלכה כר״י
 וכלאמרינן להליא ביבמות לזו
 יס״ל קאמר וא״כ מתניתין
 לנלה לקתני במשא לבן יום
 אחל פיסל אבל עובר לא
 לאחיא כרבנן לר״י ממילא
 ס״ל למתני׳ לעובר אין
 לו זטיה. א״נ אין התמלה
 לקושית הש״ס בן יוס אחל
 אין אבל עיבר לא להא נאמת
 הך ממני׳ ממילא ס׳׳ל לאין
ד ״ א  זטיה לעובר וצע״ג: כ
ה נכסיו לאחדיס. נ ק ה  ו
 קשה לי למאי היצרנו לגוונא
 לחיקא נזה ולא בפשוטו
 לאחר מיחח האב קולס שמת
 הבן הזה ביימו מברו האחים
 נל ננסיהס או שעברו נל
 ננסיהס לנע־׳ח ולא נחנו
 לאיקנו ואח״נ ממ זה הנן
 לאס לא היה נוחל ומנחיל
 והיו זוטס למפרע מנח
 אניהס קנה הלוקח למפרע
 גס אלו הננסים אבל טון
 לנוחל ומנחיל והס זוטס
 ליירש אמיהס משעת מיתתו
 לא קנה הלוקח לאין אלם
 מקנה לנר שלא נא לעולם:

 הגהות הב״ח
 (א) רעוב״ם ל״ה ולימא ליה

 רנ הונא ונו׳ ולא אוקמה
: ד ל ת ש כ  ל

 מוםף רש״י
ליה ה מאי א ב  ירושה ה
, דש לה נמ לתפוס י  שאנ
 אנל להקנות לי אלס לא קנה
. ל חי מנ ל ו ח ו  !לעילקמא:!. נ
 אס נפלה לו ירושה נו ניוס
 ונו ניום מח מנחילה לקרוניו
ר רב מ  מאניו ,:עדכי! ז.:. א
 ששת. האי נוחל ומנחיל
י אניו, ס  לינא לאוקומי מנ
 לאי נמי לא אמיליל איה ו
 הוו ירמי קרוביי ננסי אניו
ל ח ו  הינא לאין נניס, אלא נ
. אס מתה נו ם א  בנכסי ה
 ניוס ואפילו הוא מת נו
 ניוס נימל נכסי אמו ומנחילן
 מנחו לאחיו מאטו שאינן נני
 אמו, לאי לאו הוא היו ירחי
 לה קרוניה ולא אמרינן נפל
 הוא ואינו נן נחלה !שם)
 לנן נותל אמ אמו אנל האס
 אינה נוחלת את ננה ונצ
 שכן קריני האס שאין ניחלץ
 אוחו, לנחינ למשפחותס לנית
 אנותס, משפחת האס אינה
 קררה משפחה !נדה מד.:.
בר לא. אס מתה ל עו ב  א
 מעונרמ אינו נוחל להנחיל את

 קרוניו מן האנ 1שמ;.

 מן האב. דמיניה קא ירתי כגון רחל שילדה את יוסף ומתה רמל ביום שנולד יוסף דרש אמ אמו שהרי כן יום אחד נוחל ואח״כ מח
 ומנחיל לראובן ושמעון בני יעקב שהן אמיו מאביו דמיניה דיוסף ירמי ולא מרחל שהרי אינה אמם הכי איתא במסכת נדה נשם]. והכא הט
 הוא דפרטנן תא שמע תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל בן יום אחד אין עובר לא אלמא עובר אינו יורש ירושה דממילא
 וכל שכן דהמזכה לעובר לא קנה וקשיא לרב ששת ומשני א״ר ששת נותל כו׳ והאי שינדא במסכת נדה נשם] אימיה משום קושיא אתריפי כדפרישית
 לעיל. ונראה בעיני דהט גרסינן האמר רב ששת נוחל כנכסי האם כו׳ הלכך טון דההוא יומא דאתיליד מתה אמו משום הט דייקינן דוקא
 כן יום אחד שנולד דצא לאדר העולם ואמ״כ מתה אמו ואח״כ מת הוא והוריש לאשיו מן האב אבל עובר לא אינו יכול לירש אמו בעודנו בבטנה

 להנחיל לרב ששת. אמר לך רב
 ששת לעולם קנה והכא מתני׳ הכי מיפרשא בן יום אחד נוחל בנכסי האם להנחיל ממון לאחים מן האב דוקא כשהיה התינוק בן יום אחד שנולד בשחרית ומתה אמו בערבית דהוי חי יום אחד. אכל עובר שבמעי אמו אם מתה אמו

ל את אמו להנחיל את האחין מן האב משום דעובר מיית ברישא מן אימיה: ח ו  לא אמרינן דהוא חי במעי אמו בתר מיתת אמו מ

 א) נראה ללעח רנינו להיכא להפילה אח״נ מילה אניי ללמפרע לא הי׳ נר ירושה טין שלא הי׳ עומל להוולל והלכך איחס שהחדקו נהם אז קנו.



 מסורת הש״ם

 א) נערכין ז. ;לה מל: חולי!
 נא.], נ) [לעיל קלט.],
 נ) ינמות סז: נתונות ז.

 [זבמיס צב.], ד) [לעיל סה.],
 ה)[נלה מב.],0 [לעיל קיל:],
 1) ונלה מל.], ח) [צ״ל ר׳
 יוחנן], ט) [ע׳׳פ הפי׳ שנתנו
 תישי נלה מל. ל׳יה איהו

 ע״ש],

 תורה אור השלם
 1 כי תךזיין לאיש שתי נשים
ת ח א ה ה ו ב ו ה ת א ח א  ה
ו בנים ו ל ר ל  שנואה ד
ואה והןה הבן ה והשנ ב ו ה א  ה

ר לשניאה:  הבכו
 דברים כא טו
אה ו ר בן השנ כ ב ת ה  2 בי א
ל כ ת לו פי שנים ב ת  יכיר ל
א ו ו כי ה ר ימצא ל ש  א
ח אנו לו משפט  ראשי
 הבכרה: דברים כא יז

 הגהות הב״ח
 (א) תום' דיה להוא וכו׳ והא
ט ח ו ש  לאמר בפרק ה

 למתה אמו:

 המב: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

ו  מוםף רש ״
. פרכס בדא ו ה עו הא הו  ו
 עונר שבמעי אמו אמר
 מיתתה פלחא פרכוסי, אלמא
. (m היא מייתה נרישא :נדה 
. אס תותכין ה א ט ל  אזנב ה
 אותה מפרכסת החתיכה
 ואע״פ שאין נה חיות (ערכין
: שהרי זננ הלטאה חותן  ז
 אותה לגמרי והיא מפרנסח,
ס !חולי!  חיתוך הזנב מפרנ
 כא בגדתהא. נעל אגלה,
 ל״א שם מקום שהוא בנבל
 ששמו בגלל !יבמות ש.׳
 עיר שבבבל ושמה בגלת,
 נפסק סלרו של שרירא
 גאון היא נזכרת !:כתובות
 ז:!. בי עשרה. לפרסם את
. ה כ ז מ  הרנר .:׳כמות סז <. ה
בר.  מחנה על ילי אחר, לעו
 שנמעיאמו, קנה וכתובות ז::.
ה. יהלי ה נ ת ר ב פ א  ד
 פירשמי לו טעמא !(דה מב.׳.

 להנחיל ממונו לאחיו מן האב. ולא בהדיא מנן לה אלא מדוקיי׳ דהך
 לתנן לקמן (לף קנח c נפל הכימ עליו ועל אמו כר למשמע לאס מת
 קולס אמו אין יורשי הבן יורשין ממון האם וביש מחליף) נמי לייקינן לה
 מממני׳ להאשה את בנה והאשה את בעלה מה האשה אמ בעלה
 אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף
 האשה את בנה אין הבן יורש את
 אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב.
 אבל אילו מתה אם חחלה ואחר כך
 ממ עובר היה מנחיל לאמין מן האב
 ללעולס אימא לך דעובר יורש:
 ופרכס. העובר אחר יציאמ נפשה:
 ומשני מידי דהוה אזנב הלנואה.
 שמפרכסח אחר שחמכוה מן הלטאה
 ואין בה חיות: מר בריה דרב ייסןז
 משמיה דרבא אמר. לעולם אימא לך
 זימנין להיא מייתא ברישא ואמר כך
 עובר ומנחיל העובר לאמין מן האב
 לעובר יורש הוא ואע״ג למירץ רבא
 לעיל זע״א] שאני הפס למעיקרא רפויי
 מרפייא בילייהו ואמא למימר לעובר
 אינו יורש שיטת גמרא הוא זה אזיל
 הכא וקא מלחי ליה ואזיל הכא וקא
 מלחי ליה ולעולם הך משנה לבן יום
 אחל נוחל ומנחיל׳) לאו למעוטי עובר
 מלין ירושה אלא למעוטי לאינו ממעט
 בחלק בכורה וכלמפרש ואזיל שבא
 לומר לבן יום אחל ממעט בחלק
 בכורה כגון יעקב שמת והניח שני
 בניס ראובן ושמעון והניח שנים עשר
 מנה ראוי הבכור ליטול פי שנים כאחל
 מן אחיו ויטול ראובן שמנה מניס
 ושמעון ארבעה מניס נולל לוי בחיי
 יעקב ומח יעקב בו ביום אחרי לילמ
 לוי נמצא נוטל ראובן ששה ושמעון
 שלשה ולוי שלשה ומת לוי בו ביום
 אחרי מיממ אביו להוה ליה בן יום
 אחל ומנחיל לאחיו שלשה מניס הראוין
 לו ובאלו לא ימול ראובן חלק בכורה
 כנגר שמעון שהרי מכח אחיו לוי הוא
 יורש נמצא ראובן נוטל שבעה מנין וחצי
 ושמעון ר׳ מנין ומצי נמצא שמעטו
 לילת לוי לראובן חצי מנה מחלק
 בכורתו. ולוקא בן יום אחל אבל אם
 היה לוי עובר כשמת אביו יעקב ואח׳׳כ
 נולל לוי אינו ממעט בחלק ככורה
 אלא בחלק סשיטוח כיצל ממ אביו
 נוטל ראובן מן השנים עשר מניס
 ארבעה מניס בחלק בכורה כאילו
 אין העובר בעולם שהד לא הניח
 עקב בניס ילוליס אלא ראובן ושמעון

ת אמו א מיית ברישא ואין הבן יורש א  דהו
א ב למימרא דהו א  בקבר להנחיל לאחין מן ה
א ת ל ה עובדא ופרכם ת  מיית ברישא והא הו
ה י דהו ד מי (  פרכוסי אמר מר בר רב אשי א
ת מר בריה דרב ס כ ר פ מ ה ש א ט ל  אזנב ה
ט ע מ מ ש ה דרבא אמר לומר א י מ ש  יוסף מ
ל ב א ד ב ח  בחלק בכורה ודוקא בן יום א
ילדו לו אמר רחמנא ו א 1 מ ע  עובר לא מאי ט
בן ה דרבא ג  דאמר מר בריה דרב יוסף משמי
ט בחלק ע מ ת אביו אינו מ ת י  שנולד לאחר מ
א וילדו לו אמר רחמנא מ ע  בכורה מאי ט
ו הכי בפומבדיתא  והא ליכא בםורא מתנ
ה י מ ש ו הכי אמר מר בדיה דרב יוםף מ  מתנ
תת אביו אינו  דרבא יבכור שנולד לאחר מי
א יכיר אמר רחמנ א 2 מ ע  נוטל פי שנים מאי ט
הלכתא ככל הני לישני  והא ליתא דיכיר ו
ה דרבא  דאמר מר בריה דרב יוסף משמי
כה לעובר  אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן המז
ל י א ו ה 1 ה ו 3 נ ר משנתי מ א  לא קנה ואם ת
ר ליה מ א (  ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ג
ה פוק אייתי לי בי א ת ד ג א ב אל לרב חנ  שמו
כה לעובר  עשרה ואימר לך באפייהו המז
א כה לעובר לא קנה ההו הלכתא המז  קנה ו
 דאמר לדביתהו נכסי לבני דיהוו לי מיניך
א גברא א בריה קשישא אמר ליה ההו ת  א
ד ח  מאי תיהוי עליה אמר ליה זיל קני כ
 מברא יהנך ודאי לא קנו דאכתי ליתנהו
 האי אית חולק לטליא במקום בניא או לית
 ליה חולק לטליא במקום בניא רבי אבין ורבי
ת חולק לטליא  מיישא ורבי ירמיה דאמרי אי
 במקום בניא רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי
 ורבי יצחק נפחא דאמרי לית חולק לטליא
 במקום בניא אמר ליה רבי אבהו לרבי
א כותייכו ת כ ל יהלכתא כוותן או ה  ירמיה י
א כוותן דקשישנא ת כ ל ה טא ד  אמר ליה פשי
א כוותייכו דדרדקי אתון ת כ ל  מינייכו ולאו ה
לתא  אמר ליה מידי בקשישותא תליא מי
ל י ז , טעמא מאי ה לתא ו א תליא מי מ ע ט  ב
 לגביה דרבי אבין דאםברתה ניהליה

 וכרכיש
 כיון למסמבר

א פיית ברישא. והיינו טעמא כלאמר בס״ק דערכין (לף ז.) ו ה  ד
 לאיילי חוטרא חיותיה עיילא ליה טיפתא למלאך המוח
( . ל ף ע ן ל י ל ו ח  ומממכא ליה לסימנין והא לאמר בפרק בהמה המקשה (
 השוחט הבהמה ומצא בה בן משעה חי כר היינו לוקא כששמטה או

 הרגה שאז היא מתה תחלה כלאמרי׳
) והא ם ש . ו ף ז ד  בפ״ק לערכין «) (
( ף לח. ץ ל צ ו ח  ראמר (א) בהשוחט (
 לממה אמו והלר יללתה היינו מחה
 על ילי אלם אי נמי על ילי מלאך
 המות וכגון שנעקר הולל לצאת לאז
 אין הולל מת כלמשמע בס״ק לערכין
) וא״ת כיון לבהדגה או ם ש ף ז. ו ל ) 
 נעקר לצאמ היא מייתא ברישא ולא
 הולל א׳׳כ אמאי נקט בן יום אחל
 עובר נמי נוחל ומנחיל ד״ל לבן יום
 אחר פסיקא ליה אבל בעובר לא
 פסיקא ליה למיחני נוחל ומנחיל:
ם תלתא פרכוסי. ואיח כ ר פ  ו
 לגרס על פלחא פרסי
 פירוש מהלך שלש סרסאופ:
ר שנולד אחר מיתת האב אין ו כ  ב
 נוטל כחלק בכורה מאי
 טעמא יכיר בעינן. קשה לר״י ראמאי
 לא מפיק ליה מויללו לו ללעיל לבפ׳
( ו ל ל י ה ו ״ ם ל ש : ו ז ף מ ת ל ו ר ו כ ב  יש בכור (
 לריש ליה נמי גבי ככור ללריש מיניה
 ככור שיצא לרך לופן אין נוטל בחלק
 בכורה דש לומר אי לא דילעינן בכור
 מקרא אחדנא לא הוה מוקי האי
 קרא בפשוט אלא בבכור וכן בפ׳ יש
) למפיק מדללו לו . ז כ ף ק  נוחלין(לעיל ל
 בנים למוממום אין ממעט בחלק
 בכורה ומוהיה הבן הבכור מפיק
 לבכור טוממוס אין נומל פי שנים
 התם נמי אי לאו לילעינן בכור מקרא
 אחדנא לא הוה מוקמי קרא לדללו
 לו בניס בפשוט אלא בבכור והשחא
 אמי שפיר ללא פקשי אמאי לא נימא
 ליוצא רופן אינו ממעט בחלק בכורה
 מדללו לו כלממעטינן בככורות מיניה
 לאין בכור יוצא דופן נוטל פי שנים
 אלא ולאי כל כמה לליכא תרי קראי
 לא מוקמי אלא אבכור ולא אפשוט:
א המוכה לעובר לא ת כ ל ה  ו
 קנה. פירש דב״ס
 לבירושה הבאה מאיליה יכול להיות
 להלכה כר׳ יוסי לאמרינן בפרק
ה ״ ם ל ש . ו ז ף ס ת ל ו מ ב י  אלמנה (
 יוסי
 שלא

 כוומיה

) להולו לו חכמיס לרבי ן י ל כ ו  א

 למסתבר טעמיה אף על פי
 טעמיה: ושמנה מניס הנותרים יחלקו בין שלשתן ראובן ושמעון ולוי כל חזרו בהס נראה להלכתא

 רב אחל ימול שלש מניס חסר שליש וגס אם יחזור דמומ לד ימול אחיו
 בחלקו נמצא ראובן נומל ארבעה מניס של חלק בכורה ושלשה מניס חסר שליש חלק פשימותו ומחציח של חלק לוי להיינו מנה ושליש סך
 הכל מ׳ מנין ואס היו עשרה אחין יחלקו חלק לוי לעשרה חלקים וחלק בכורה לא יזוז מקלמוחו: וילדו לו בעינן. כשנוללו לאב בחייו אמר
] חלק בכורה על אחיו שכם אחל אבל עובר הנולל לאחר מיתתו של אב לא קרינא ביה ויללו לו ולגבי חלק בכורה א ם כ י ר ב ל  רחמנא לתת לו פי שנים [
 כמאן לליתא למי וימול הבכור חלק בכור גלול לפי חשבון אותן אחין הנולליס בחיי אביו: בכור הנולד לאתר מיתת האג. כגון יללה תאומים
 או היו ליעקב נשים הרבה ונולר ראוכן אחר מיתתו מלאה ויוסף מרחל: יכיר בעינן. וכיון לנולר בחייו אפילו לא ראהו אביו ולא הכירו מימיו
. בפר״ח: וא״ת משנתינו. לאימיביה רב נממן לרב ! : א ף פ ל ל י ע ל  הואיל וראוי להיכרא אין היכרא מעכבת כו כלר׳ זירא לכל הראוי לבילה כו׳ (
] האומר אס יללה אשתי כוי: קרובה אצל בנו. וגמר ומקנה בכל לבו אבל לעובר אחר לא קנה: בגדתאה. למן בגלל עיר : א מ ק  הונא רלעיל 1
 שנולל בה ובכתבי רב שדרא היא נזכרת: בי עשרה. לפרסומי למילתא: והלכחא המוכה לעובר לא קנה. כרבי יוחנן וכגון שאינו בנו
 אבל המזכה לעובר שבמעי אשתו קנה ללעתו של אדם קרובה אצל בנו: נכסי לברי דיהוי ליך מינאי. ולא הימה אשמו מעוברת הלכך לא
 קנה כדלקמן דכה״ג לא אמדנן רעמו של אדם קרובה אצל בנו אלא היכא למזכה לעובר שנתעברה אשתו ככר ושוכ מצאתי כן בפר״ח:
 בריה קשישא. מאשתו ראשונה: יקנה כתד ברא כוי. יקנה כאמד מן המיס העתידים להולד מאשה זו: אית תולק לטליא במקום בניא. דאף על גכ
 דבניא לא קנו בכח מפנה זו אפילו חלק אמד דהא לימנהו אפילו עובר דנימא דעמו של אדס קרובה אצל בנו ולא יקנו אלא בתורמ
 ירושה במיתח אביהם אס״ה בדה טליא קנה ככח מתנה זו חלק אחד מלכד חלקו שיורש עם אמיו: אימ חולק לטליא כנגד אחד מהן
 אילו קני דה״ק ויקנה כחד מברא דיהד לה מינאי ואף על פי שלא יקנו רואין כמה בנים יהיו לה אס הן שלשה בניס מלכד הקשיש
 חולקין בארבעה חלקים דמול זה חלק אחד מהן וחוזרין וחולקים שלשה חלקים הנוחרים לארבעה וימול כל אחד חלק אחד בפורח
) דאמר יז)ר3 נחמן נהירנא כי הוו ממיילין מליא ומליתא כבר : א ף צ ל ל י ע ל  ירושה: טליא. תינוק גדול כדאמר בפרק המוכר אמ הספינה (
 שב סד בשוקא ולא הוו חטאו: במקום בניא. כשיירשו הבנים את אביהן אית חולק לטליא עמהס לבד ירושתו כדפרישית:
] דקני כממור הוא דקאמר ליה קני כאמד מן הבנים שיהיו לי . ג מ ק  ליה חולק לטליא. אלא חלק ירושה בלבד כדמפרש לקמיה נ
 וט היט דאינהו לא קנו שהד לא היו עדיין אפילו עובר בשעת מתנה איהו נמי לא קנה שנתלימ מתנמו כמתנח הבנים:

 וכרכיש

א  כ

 עין משפט
 נר מצוה

ה א ב ג מיי׳ פ״נ מהל׳  י
 נחלות הלכה ה סמג
 עשין מ טור ושו׳׳ע חו״מ
 סי׳ רעז סעיף ה ןונרנ אלפס
 למטלחין ס״ח לף ריא:]:

 יט ד מיי׳ שס הלכה נ

 טוש״ע שס סעיף ג
 וונרנ אלפס שס1:

 ב ה מיי׳ סכ״נ מהלכות
 מכירה הלכה י ופ״ח
 מהל׳ זטה הלכה ה סמג
נ טור שו״ע חו׳׳מ  עשי! פ
 סי׳ ט סעיף א וסי׳ רנג

 סעיף כו:
 פכ״נ מהל׳
 מטרה הלי י סמג שס
 וש״ע חי״מ סי׳ רי

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 והא הוה עובדא. דמתה
 אמו ואח׳׳כ פרכס העובר
 ג׳ פרכוסי אלמא דבתר
 הכי חיי: [מידי דהוה],
 שדומה חיותו לזנב הלטאה
 שמחותכת ומפרכסח וההוא
 חיותי אינו תיות: מר כריה
 דרב יוסף משמיה דרבי
 אמר. הא דקתני מתני׳ תינוק
 יום אחד נוחל ומנחיל הכי
 מפרש לה לומר שממעט
 בחלק בכורה. שאם היו
 ט׳ אתין ווה התינוק נחלק
 הנכסים בי״א חלקים ונוטל
 הבכור פי שנים דאי ליתא
 להאי לא היו מחלקין אלא
 לי׳ חלקים ונוטל הבכור ב
 חלקים ואם מת האי תינוק
 יחלקו חלקו בשוה ביניהן:
 אבל עובר אינו ממעט.
 שלא היה כלום ולעולם
 המזכה לעובר קנה: מאי
 טעמא. אינו ממעט: וילדו
 לו בנים. בחייו ממעטי:
 בכור הנולד לאחר מיתת
 האב. כגון שילדה תאומים
 וניכר הבכור שיצא תתלה:
 כהני תלת לישני דרבא.
 חדא לומר שממעט בחלק
 בכורה והני תרתי: ואם
 תאמר משנתינו. האמר אם
 ילדה אשתו זכר יטול מנה
 ילדה נקבה נוטל מאתים
 דמשמע המזכה לעובר קנה.
 משנתינו היינו טעמא הואיל
 ואדם קרוב אצל בנו: אייתי
 לי עישרה. כדי לפרסומי
 מילתא דידיה: אמר ליה ויל
 קני כחד מינייהו. כשנולדו
 וירשו את אביהן ויחלקו את
 ירושתן אי האי נסיב טפי
 אי לאו ולדברי הכל המזכה
 לעובר לא קנה: ר׳ אבין
 ורבי מיאשה ורבי ירמיה
 אמרו אית הלק לטליא.
 לבחור זה במקום בניא
 דיהוי ליה כלומר מעכשיו
 זיכה לו חלק אחד מנכסיו
 כאחד מן הבנים שיהי׳ לו
 ויחלקו המותר ויטול גם
 הוא חלקו עמהן ומתחלה
 יטול אחד קודם חלוקה
 ׳שאם יהי׳ לו הבנים ג׳ לבד
 מטליא יטול הוא א) רוב
 הנתלה תתלה ומן המותר
 יטול כאחד מהם: ר׳ אבהו
 ור׳ יצחק נפחא ור׳ חנינא
 לית חולק טפי לטליא. האי
 בר קשישא לית ליה שום
 חלק טפי במקום בניא אלא
 יטול כאחד מהן ולא שום
 חלק יותר: אמר ליה. ר׳
 ירמיה: פשיטא דהל׳ כוותן
 דאנן קשישן מניינו. אלא
 מאי קא סברת דהלכתא
 כוותיכו לא דרדקי אתון:
 מידי בקשישא תליא מילתא
 בטעמא תליא מילתא.
 וטעמא דילן מסתבר טפי.
 ואייל ר• ירמיה ואימא
 לי טעמא מאי לית הלק
 לטליא. אמר ליה ר׳ אכהו
 זיל לגבי דר׳ אבין כוי:

 א] הלנר צ״ע למאי רונ נחלה
 דקאמר. ואילי דצ״צ חלק אחל

 ננחלה חחלה וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פכ״נ מהל׳  כ

 מכירה הלכה ינ סמג
 עשין פכ טוש״ע חו׳׳מ סי׳

 רי סעיף נ:
 בג ב מיי׳ שם טיש״ע שס

 סעיף ג:
ד ג ד ה מיי׳ פ׳׳ט מהל׳  כ

 אישות הלכה ב שמנ
 עשי! מת טוש״ע אה״ע סי׳

 מא סעיף ג:
ה ו מיי׳ פי״א מהל׳ וכייה  ב

 ומתנה הלכה ה סמג
 עשין ס3 טוש״ע חו׳ימ סי׳

 רמז סעיף ה:
 בו ז מיי׳ פ״ל מהלכות

 פמילין הלכה יל:
 בז ח עיי נשי״ע מו״מ סי׳

 קסג סעיף ו נהג״ה וסי׳
 קכח סעיף נ גהגי׳ה מענין

 מסיס:
ה u מיי׳ פי׳׳ז מהל׳  כ

 מעשה הרמות הל״ו:

 רבינו גרשום (המשך)
 של תרומה דחשיב כאילו
 כולו מתוק. ואמאי מתוקנץ
 לדבריך דאמרת את וחמור
 לא קנה כלום הכא נמי
 האי מר שבתוך קישות זה
 של תרומה כחמור הוא מה
 חמור אינו קונה האי מר
 נמי אינו פוטר כלום. ולימא
 כי היכי דהאי מר אינו
 פוטר כלום התיצון המתוק
 נמי לא פטר ולא תהא
 תרומה אלא מדקא מוסיף
 ותורם והוי תרומה אע״ג
 דיש מר בתוכה ש״מ דאת
 וחמור קנה הכל. ומשני
 לעולם אימא לך את וחמור
 לא קנה כלום והכא מאי
 טעמא מתוקנין בתוספת
 דמדאורייתא אפיי תרם מן
 הרע על היפה תרומתו
 תרומה כדר׳ אילעא וכו׳
 אבל החמירו רבנן משום
 תביבת המצוה דלא יתרום
 אלא מן היפה על היפה ולא
 דמי כלום לאת וחמור: הא
 מותיב רב אויא תיובתא.
 דאת והמור קנה הכל:
 וליקט איש אחד כלכלה
 של תאנים ושלהן. של
 נשים הללו היו תאנים: ושל
 שביעית ה־תה. דהפקר הוו
 וכל המחזיק כהפקר קנה
 להכי הוי יכול לקדש בהן:
 הא נכריות שהיו בין חמש
 נשים מקודשות. ואמאי
 מקודשות אפי• הנכריות
 והא את וחמור הוא כי היכי
 דאחיות לא הוי מקודשות
 (ביתד) לאותו איש הכי נמי
 נכריות לא ליהוי מקודשות
 אלא ש״מ מדמקודשות
 נינהו ש״מ דאח וחמור קני
 הכל ותיובתא דרי המנונא:
 אמר ליה היינו דחואי
 לרב אויא אמיש בחלום.
 משום דמישתעי השתא
 במאי דאותיב רב אויא.
 ולא אוקימנא בהא דמשום
 הכי נכריות מקודשות כגון
 דאמר הראויה מכם לביאה
 תתקדש למעוטי אחיות
 דאינן ראויות לו לביאה
 דלא דמיין לאת וחמור דלא
 קנה הכל דמגו דחמור לא
 קנה איהו נמי לא קנה: ר׳
 אומר והיתה לאהרן ולבניו.
 גבי לתם הפנים כתיב דמצי
 למכתב והיתה לכהנים והיה
 נוטל אהרן כאחד מבניו
 אלא מדגלי ביה קרא והיחה
״ מילתא  לאהרן ש״מ לטפו
 הוא דמחצה לאהרן ומחצה
 לבניו: אבל האי איתתא
 לאו בת חלוקה. לידת עם
 בניו השתא דקאמר נכסיי
 לך ולבניך דיה שתטול
 כאחד מבניה דלא שקלא
 פלגא. והא הוה עובדא
 דאמר לה ש״מ נכסיי לך
 ולבניך ואגבי שמואל פלגא
 לאתתא: אבולי ואסטרטיגי.
 שהשליך על בני העיר ועל
 בני תצר סתם שיקנו לו
 כתר. אכולי בני העיר.
 אסטרטיגי חצרנים. ואמר
 רבי ניתבו אבולי פלגא
 ואסטרטיגי פלגא ה״נ לגבי
 עשירים הוי כתיבי ליתן
 אחד. דהכי דינא דקי״ל

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המג.
ב נחמן אמר קנה מחצה. והלכחא כרב נחמן והא לאמר בפ״ב  ר
) וליטעמיך אימא סיפא מעשה בחמש נשים . א ף נ ל  לקדושין (
 כר ער את וחמור הוא ואפ וחמור לא קנה לאו משוס דהלכחא
 הכי אלא הכי בעי למימר ותקשה למאן דאמר לא קנה וכי היכי
 דלדידיה צריך למרצה הכי נמי

 צריך לתרצה לרבא:
ן לך מר נקישות אלא פנימי  אי
 שבו. תימה טון דבכל
 קישואין הפנימי מר והחיצון מתוק
 למה לא יתרום מזה על זה והלא
 החיצון יפטור החיצון והפנימי יפטור
 הפנימי ולמה צריך להוסיף על החיצון
 ונראה לר״י דר׳ יוסי דהכא לא איירי
 כשכל הקישואין מריס אלא אותה
 שתורם נמצאת מרה וקאי אהא דתנן
ו ומייתי ה א נ ש ג מ ״ פ 3  במסכת תרומות (
( ם ש . ו ט ף פ ת ל ו מ ב י  לה בהאשה רבה (
 התורם קישות ונמצאת מרה אבטיח
 ונמצא סרוח חרומה ויחזור ויתרום ור׳
 יוסי פליג וסבר דאין צריך לחזור
 ולחרוס אלא מוסיף מן החיצון על
 החיצון דאפי׳ אותה שנמצאח מרה
 אין החיצון מר כל כך שלא יהא עליו
 חורח אוכל והכי משמע כהדיא
 בירושלמי על ההיא משנה דהתורס
 קישות דקאמר בשלמא אבטיח ונמצא
 סרוח מרומה ויחזור ויתרום דספק
 גמור הוא אם היה סרוח בשעח
 הפרשה אס לאו אלא קישומ וגמצאח
 מרה אמאי הוי מרומה הא ודאי
 דהיתה מרה גס בשעת הפרשה ולמה
 היא מרומה כלל ומשני עשאוה ספק
 אוכלין דאוכל גמור הוא מן התורה
 ולכך היא מרומה והט נמי אמרינן
 הכא דמדאורייתא תרומה מעליא
 הוא אלא דקנסי ליה משוס דהוה ליה
 למטעמיה כדאמרי׳ בהאשה רבה
) ועשאוה ספק אוכל ולכך יחזור ם ש  י
 וימרוס ובמר הכי מיימי בירושלמי
 ההיא דר׳ יוסי דהכא דאין לך מר
 בקישוח אלא פנימי שבו וקא בעי
 התם וט בדבר שיכול ליבדק נחלקו
 ומשני על עיקר בדיקתה נחלקו
 דתנא קמא סבר יש מרירומ הרבה
 בחיצון וראר לעשותו ספק אוכלין
 ור׳ יוסי סבר אין בו מרירוח
 כל כך ואין ראר לעשוחו ספק
 אוכלין ולכך לא יחזור ויתרום
 הרי משמע בהדיא דרבי יוסי
 פליג אמתניתין דהתורס קישוח:

 אס

 וכרכיש בה רישיה בי מדרשא אזל לגביה
תמר ר מי קני דאי  א״ל אילו א״ל קני כחמו
ת וחמור רב נחמן א ( א קנה א ל ר א  קני כחמו
נא אמר לא אמר ו ה ורב המנ צ ח ה מ נ ק  אמר כ
ח אמר קנה הכל אמר רב ש  כלום ורב ש
יא רבי יוםי נא לה דתנ ת מנא אמי ש  ש
 אומר אין לך מר בקישות אלא פנימי שבו
א תורם מוסיף על החיצון  לפיכך כשהו
ת וחמור הוא שאני  שבו ותורם אמאי א
יתא היא מה מעלי יתא תרו ם דמדאורי ת  ה
ר רבי אילעא מנין לתורם מן הרע מ א ד  ״
א ל ו מה שנאמר 1  על היפה שתרומתו תרו
ו ת חלבו ממנ א בהרימכם א ט ו עליו ח א ש  ת
מה מכאן א ל ט  ואם אינו קדוש נשיאות ח
מה מתו תרו פה שתרו  לתורם מן הרע על הי
ב רב  אמר ליה רב מרדכי לרב אשי מתי
ש נשים ובהן מ ח ה ב ש ע מ ובתא ״  אויא תי
ד כלכלה של תאנים ח ות וליקט א  שתי אחי
תה ואמר תה ושל שביעית הי  ושלהן הי
ת לי בכלכלה זאת  הרי כולכן מקודשו
ת מהן ע״י כולן אמרו חכמים ח  וקבלה א
א דאין ות הו ת אחי ות מקודשו ן אחי אי  ג

ת ואמאי א ת י א נכריות מקודשו ת ה  מקודשו
 וחמור היא אמר ליה היינו יידחזאי רב
 הונא בר אויא בחלמא דמותיב רב אויא
ר הראויה מ א ד ובתא לאו מי אוקימנא ה  תי
א דאמר לה ו ה ש לי ה ד ק ת ם לביאה ת כ  מ
 לדביתהו נכסיי ליך ולבניך אמר רב יוםף
נא א אמי ה ואמר רב יוסף מנ צ ח  י קנתה מ
ה לאהרן ולבניו ת י ה ו  לה דתניא ה<רבי אומר 2
ה לבניו אמר ליה אביי צ ח ה לאהרן מ צ ח מ ׳ 8 

א להכי ם אהרן בר חלוקה הו ת  בשלמא ה
ה לאו ש  פרט ביה רחמנא למשקל פלגא א
ד מן ח א ל כ ו  בת ירושה היא דיה שתט
ה בנהרדעא בדא הו  הבנים איני והא עו
אל פלגא בטבריא ואגביה רבי  ואגביה שמו
א רב יצחק בר יוסף ת  יוחנן פלגא ותו כי א
א ו דבי מלכ  אמר י׳ההוא דמי כלילא דשד
 אאבולי ואאיםטרוגי אמר רבי ניתבו אבולי
ם ת א ה ת ש  פלגא ואיםטרוגי פלגא הכי ה
 מעיקרא כי הוו כתבי אאבולי הוו כתבי

א ת ש  ואיםטרוגי הוו מסייעי בהדייהו וידע מלכא דהוו קא מסייעי ה
 ״[מאי דקא כתבי] אאבולי ואאיסטרוגי למימרא דהני פלגא והני
ה עשרון א ה מ ח נ ר הרי עלי מ מ ו א ה ב רבי זירא ט  פלגא מתי
ד ח ד וארבעים בכלי א ח  להביא בשני כלים מביא ששים בכלי א

 ואם
 ואחיוח וכי היט דאחיומ לא קנו נכריומ נמי לא יקנו אלא שמע מינה מה שיש בידו כח לקנומ יקנה הכל כרב ששפ: היינו דחזאי
 רב הונא בר אויא כחלום. ומשוס דאמרמ לי דמותיב רב אדא חיובחא נחקייס חלומי מיהו לאו קושיא הוא דלאו מי אוקימנא כו׳
. וקי״ל כרב נחמן דאמר דאת וחמור קנה מחצה 1 : א נ  בתמיה: הראויה מכם. ואין אחיות בכלל ואביי הוא דמוקי לה הכי בקדושין נ
 והמזכה לעובר לכשמלד קנה כרב נחמן. בפירוש רטנו חננאל: קני פלגא. כנגד הבנים היא מחצה והס מחצה: והיתה לאהרן
C P וגוי. בלחם הפנים כמיב אהרן זה כהן גדול מחצה לכהן גדול ומחצה למשמרח כהנים. והך בריימא כמסכמ יומא בפרק ראשון >לף 
ם יז:1 ונוטל חלה אחח משחי חלוח של עצרח ארבע או חמש ש ] מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש ומניא בגמרא ו  דחנן החס גבי כהן גדול [יד.
 ממעשה למס הפנים רבי אומר לעולס חמש שנאמר והיחה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו והתם נימ.] מפרש למה אינו נוטל שש
 דהאיכא י״ב חלות שתים מערכות שש המערכת. ומכאן אנו למדין דהמזכיר יחיד אצל מרובין לענין ממנה נוטל כנגד המרובין: חלוקה
 הוא. בכלל שאר כהניס אע״ג דלא גלי ביה קרא שלא כחב אהרן אלא והיחה לכהניס היה חולק עמהן: דמי כלילא. כמר מלכות: דשדו
) במרדכי והמן זה בא בפרוזבולי וזה בא . ו ף ט ה ל ל י ג מ ב  בי קיסר. הטילו על אלו לעשוחה: אבולי ואיסטרטיגי. עשירים ושריס כדגרסינן (
: ואיסטרטיגי פלגא. אע״ג דאגולי עשירים יוחר: אבולי > ם א ל י כ ל ל מ ל א י א ו מ ש  בפרוזבוטי. נציכים ומצב פלשתים מחרגמינן איסטרטיגי (
 הוו כתיבי. ככמב של מלך לימן הכל אלא שאיסטרטיגי מסייעי להו פורתא: השתא דקא כתבי כוי. להוסיף על מה שהיו רגילין לימן נכמבו
 עתה: מחיב ר׳ זירא. לרב יוסף: האומר הרי עלי מנחה מאה משרון להביאם בשני כלים מגיא ששים בכלי אחד ומ׳ בכלי אחד כוי.

 הד

 וכרכיש. הודה לדבריי: קני כחמור מי קנה. כמו שהחמור לא קנה
 כן הוא לא קנה הכא נמי כי היט דבניס העמידים לבא בעולם לא
 קנו איהו נמי לא קנה: אח וחמור. אח ובהמה זו מקנו נכסיי: קנה
 מתצה. דהט אמר ליה אתה וחמור מקנו שניכם הוא מחצה ואחה

 מחצה ולא אכד האיש תלקו כשטל
 החמור שלא מלאן זה בזה: לא קנה
 ולא כלום. דטון דבקנין אחד שיחף
 שניהם לא נגמרה כדעחו להקנות
 לזה בלא זה כלום וטון דחמור לא
 קנה איהו נמי לא קנה: רב ששת
 אמר קנה הכל. אדם יודע שאין
 חמור קונה וגמר בדעתו שמי שיוכל
 לקנומ משניהם יקנה: כשהוא תורם.
 קישות אחד מחמשים איכא למיחש
 דלמא איכא מר בפנימי שבזה טפי
 מאינך ואין כאן אחד מחמשים בממוק
 ונמצא חורם מן המר על הממוק
 הלכך כשהוא חורם מוסיף על הממוק
 כביצה מקישות אחרת ותורם קישוח
 וכביצה על הארבעים ותשע ואיכא
 השתא מתוק בתרומה טובא ונמצא
 תורם מן המתוק על המתוק: ואמאי
 את ותמור הוא. שאמר קישות זה
 יהא תרומה על אלו וכיון דיש בה מר
 וממוק ט היט דמר לא חייל בה
 חרומה ולא מבטל שם טבל מן המ״ט
 הכי נמי המחוק לא יחול עליו שס
 מרומה אלא מאי אית (א) למימר
 המתוק קנה הכל ופטר מטבל אמ
 המ׳׳ט ולעיל נמי אח וחמור אף על גב
 דחמור לא קנה הוא קנה הכל ט היכי
 דהכא דמר לא קנה ומחוק קנה הכל:
 ומשני שאני תרומה. דמר נמי תרומה
 מעלייתא הוא כמתוק ואין כאן אמ
 וחמור ושניהן קונין זה כזה: לא תשאו.
 על התרומה חטא אס תרימו את חלבו
 מן היפה הא אס תרימו מן הרע תשאו
 עליו חטא שלא עשית מצוה מן המובחר:
 נשיאות חטא למה. אלא יחזור ויתרום
 מן היפה: מעשה כחמש נשים. בפ׳ האיש
 מקדש והתסי) מפרש לה רב שפיר אמר
 רב שמע מינה ממתניתין ארבעה
 ונקט בידיה תלת שמע מינה המקדש
 כפירות שביעימ מקודשת וש״מ קדשה
 בגזל אינה מקודשת ואפילו בגזל דידה
 מדקתני שלהן הימה ושל שביעימ הימה
 טעמא דשביעית דהפקר הוא הא
 דשאר שני שבוע לא וש״מ אשה
 נעשית שליח למבירמה ואפי׳ במקום
 שנעשית לה צרה שהרי קבלה אתת על
 ידי כולן ונתקדשה היא וחברותיה
 בכלכלה זו ונעשו צרות זו לזו: אין
 אחיוח מקודשות. דקדושין שאין
 מסודן לביאה לא הוו קדושין כלל
 ואפי׳ בחדא מינייהו: ואמאי. נכריות
 מקודשות והא את וחמור הוא הד
 מקדש בכלכלה זו כולן חמש נכדות

 מםורת הש״ס

 א) נקלושין נא.], ב) לעיל פל:

 נ״מ נו. יגמות סט: קדושין
 מו: (תמורה ה.], ג) קלושין
 נ:, ו) [מנסות סו. פל: כנורות
 ה. נו.], ה) ע״ז י: סנהלרין
 נא. [יומא י!:], ו) רש״ל,

 ז) [קדושין ננ.],

 תורה אור השלם
א ט לא תשאו עליו ח  1 ו
ת חלבו ממנו  בהרימבם א
א  ואת קדשי בני ישו־אל ל

לא תמותו: ו ו ל ל ח  ת
 במדבר יח לב
 2 חהיתה לאהרן ולבניו
אכלהו במקום קרש בי  ו
 קדש קךשים הוא לו מאשי
 יי חק עולם: ויקרא כד ט

 גליון הש״ם
 גמרא טחצה לאה.- פ
 נפסקי מהרא״י סי׳ ענ:

 הגהות הב״ח
 (א) -שביים ל״ה ואמאי וכוי

ך למימר:  אית ל

 מוםף רש ״י
כרכיש בה רישיה. הילה  ו
 ללנרי ונענע נראשו (1דה
ו לא תשאו עלי  מב . ו
. נהרימכס את חלנו לא א ט  ח
 תשאו חטא, הא אס מרימו
 את הרעה שנו תשאו חטא
 .:קדושין מי:: שהתרומה תקלש
 כמי שהיא רע ואין תקנה
 להחליפה ולא למזור ולתרום
א ט  !לעיל פד:!. נשיאות ח
. הא לא ענל ולא מילי, ה מ  ל
 דחזיר דתריס מן היפה !שם.
ת ו ש ד ו ק  הא נכריות מ
ר היא. ו מ ח  ואמאי את ו
 ניחן מחנוח לנולר ולעונר
 שנמעי אמו שאינו קונה נליס,
 נס הנילל אינו קונה, שהרי לא
 הקנה לזה נלא זה, והנא נמי
 אינא חלא ללא מזיא ליה נלל
 >קדושי1 נא.:. והיתה לאהרן
. נלחס הפניס נחינ,  ולבניו
 וההן נוטל מחלה נלאמרינן
 נסלר יומא cm ונוטל חלה
 אחח משחי חלוח של עצרת
 יארנע או חמש ממעשה לחם
 הפניס, יהתס מפרש לפלגא

. .  היא >ע־ז י

 רבינו גרשום
 קירקיש בה רישא. כלומר
 דהכי עיקר דלית חולק
 לטליא: אמר לו והו הטעם
 דאילו אמר לו קנה כחמור.
 ממון שלי מי קני כחמור
 הא חמור לאו בר קניה
 הוא וכי היכי דחמור לא
 קנה איהו נמי לא קנה הכי
 נמי להיכא דאמר ליה ויל
 קני כחד מינייהו ואינהו
 לאו כני קניה נינהו דאבתי
 לא אתו לעלמא דקיימא לן
 המזכה לעוכר לא קנה האי
 בר קשישא נמי לא קנה
 להכי דיטול להודיה בלא
 דידהו ויחלוקו בשוה והיינו
 טעמא דלית ליה חולק: אי
 אמר ליה קני את וחמור
 רב נחמן אמר קנה מחצה.
 דהכי קאמר את דבר קני;
 את קנה חצי וחמור לאו בר
 קנין הוא אינו קונה: ורב
 המנונא אמר לא קנה ולא
 כלום. דדימה קנינו לחמור
 כלומר כי היכי דחמור לא
 קנה כלום הכי נמי את לא
 תהא קונה כלום: רב ששת
 אמר קנה הכל. הכי קסבר
 בשלמא חמור לאו בר קנין
 הוא ואינו קונה כלום אבל
 את דבר קנין את קנה הכל
 חלקו וחלק חמור: אמר
 רב ׳ששת מנא אמינא לה.
 דקנה הכל: דתניא ר׳ יוסי
 אומר אין לך בקישות מר

 הא אתתא מאי שנא: מי דמי התם. גבי אכולי ואסטרטיגי מעיקרא אכולי לחודייהו שהן
 המס ואסטרטיגי סיוע במקצת בעלמא הוו מסייעי בהדייהו השתא וכר: ששים בכלי

 אלא פנימי שבתוכו לפיכך
 כשהוא תורם מוסיף על התרומה חצי קישות אחד בלבד הואיל ויש מר בתוכו ואינו כולו מתוק נמצא תורם מן
 הרע על היפה דאין ברירה לפיכך מוסיף עליו עוד חצי קישות כדי שיהא זה חצי חיצון במקום המר שבאותו קישות



 מסורת הש״ם

 א) לעיל דף קיד:, ב) רש״ל

 מ״ו, ג) נבא מציעא למ:,
 ו) [גמרן עד:], ס) ולעיל

 קיד.], י) [כחונוח פי״ג
 סוה״א], ז) רש״ל,

 תורה אור השלם
 1 ובני ךן חשים:

 בראשית מו כג
א אליאב: ו  2 ובני פל

 במדבר כ ו ח
 3 ובני איתן עזריה:

ה ב  דברי הימים א

 בליון הש״ס
א הו״ל ברא וברתא. ר ם  נ
 עי׳ נתשונת נ״י נדיני נתונה

 סי׳ א׳:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם דייה ונע״א)

ד ח  האומר ונו׳ ננלי א
ד אלא ח  וחמשיס ננלי א
 דיענל: (נ) ד״ה לנלמיה
 ונו׳ ירושלמי. נ״נ גס הרי׳׳ף
 הניאו: (ג) דייה ואס אמרה
 ונו׳ השניחה לעצמה. נ״נ
 רשנ״ס ז״ל לשיטתו אזיל
 שפירש נגמ׳ דאשה יורשת
 כגון שנשא ראובן נו׳ דלפי
 זה הא לתנן אס אמרה ראו
 נו׳ לאו נאשה יורשת קמיירי
 אלא מילתא נאנפי נפשה היא
 והני פירישו ואלמנה שאמרה
 ננ״ד ראי נוי ומיירי נהנית
 לה ננסיס מועטים ואמרה
 ראו מה שהניח לי נעלי
ר נ  נו׳ אפי׳ השניחה אלף נ
 השניחה לעצמה והיינו דוקא
 דלא שקלה מזוני נו׳ אנל
 באשה יורשת ודאי נשפירשה
 השניחה לעצמה אע״פ שנזינת
 מתפיסת הנית ימה שלא פי׳
 רשנ׳׳ס להן ננא מיירי נמי
 נאשה יורשת הייני משיס
 לתני ראו מה שהנית לי
 נעלי ונמו שהקשו התיספית:
 (י) תום׳ ל״ה והשניחו יני׳

לא לשותף:  שלא נרשוח ו
 (ס) דייה ואס ונו׳ הקטנים לא
 ירדחו. נ״נ עיין נאשר״י שנתן
 טעס גס לגלוליס וגלולים:
׳ח ת ר׳ ו פ ס ו ת  (0 דייה ב

 גרסינן אס אמרו נסני נ״ל
 ראו מה נצ״ל:

 לעזי רש״י
 טדוקי״ש. אשכולות.

 המג: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 הרי זה שפירש מאה עשרון כשני כלים כגון זה שאמר לך ולבניין
 ולא קחני ממשים בכלי (א) וממשים בכלי אלא דיעבל אכל לכממלה
 לא אלא מכיא ששים ככלי אחל וארבעים ככלי אחל יקשיא
 לרכ יוסף לאמר מחצה: ופריק ההם אק סהדי דלקרבן גדול קא
 מכרן. לאחרי בכלי אחל והאי רקאמר
 שני כלים ולא קאמר מאה עשרון
 להביא בכלי אחל משוס לילע ללא
 אפשר לאתרי בכלי אמל יומר מששים
 עשרון לתנן בפרק המנחות והנסכים
0 מתנלב ארס מנחה ג ף ק ת ל ו ח נ מ ) 

 של ששים עשרון ומביא בכלי אחל
 ואס אמר הרי עלי ס׳יא מביא ס׳
 בכלי אחל ואחל ככלי אחר שכן
 הצבור מביאין ביום טוב הראשון של
 חג שחל להיוח בשבמ ששים ואחל
 ליו ליחיל שיהא סחומ מן הצבור אחל
 א״ר שמעון והלא אלו לכבשים ואלו
 לפרים ואינן נבללין זה עם זה אלא
 על ששים יכולין לבלול כר: והלכהא
 כוותיה דרב ייסןז בשדה כוי. משום
 לבכולי גמרא רבה ורב יוסף הלכתא
 כרכה י) איצטריך למימר להלכתא כרב
 יוסף בהני תלמ: בשדה. בסרק
0 גבי ההוא ב ף י ל ל י ע צ  השותפין (
 גברא לזבן ארעא אמצרא לבי נשא
 ותלת מילי קאמר רב יוסף התם:
 מנין. בסרק יש מחלין י) קנין אימתי
 מוזר רב יוסף אמר כל זמן שעסוקים
 באותו ענין. ואיח לגרס קנין: ומחצה.
 היינו הך לא״ר יוסף קנאי פלגא:
 פיםקי דשיראי. מתיכות מעיל וסתם
 שלח לחלק לבני בימו: הראוין לגנים.
 מלבושי זכר: לכלתיה שדר. ולא
 לבנומיו ולוקא לאינסיבא בנמיה
 שאינה מוטלת עליו. (0 ירושלמי בפ׳
 שני לייני גזירות 0 מי ששלמ למדינת
 הים ואמר ימנו אלו לבניו בנותיו
 בכלל ואס בשעמ מימה אמר אלו
 לבניי אין הכנות ככלל: ההוא דאמר
 להו. כשעת מיתה: נכסיי לבניי.
 ולא היה לו אלא בן אחד זכר וגס
 בנומ היו לו ובעי גמרא מי קרו
 אינשי לברא יחידאה בניי לשון רבים
 וא״כ כל נכסיו נתן לבנו ואין הבנות
 בכלל או לא ויחלקו הבנות עמו: ובני
 דן חושים. אלמא בן אחד קרי לשון
 רבים: כחושים של קנה. שגדלים
 הרבה ביחד בלע״ז טרוק״ש. אי נמי
 עלי קנים או קשרי הקנים קרוין
 כן: ובר ברא. בן של אותו בן או
 של אמר שמת: מי קרו אינשי לבר
 ברא ברא. ולפיכך אמר נכסיי לבניי
 לשון רבים ויחלקו ביניהם או לא קרו ליה ברא והאי דקאמר לשון
 רבים היינו כדאמרן לעיל ובני פלוא אליאב: מותר בבני בנים. אבל
: > : ב ף ס ת ל יבמו )  לענין פריה ורביה משיבי כבנים בפרק הבא על יבממו
׳ השביתו הגדולים את הנכסים. ספס בעודן בתפוספ י נ ת  מ
 הבית: השביתו לאמצע. ויטלי קטנים כגדולים וכדמסרש בגמרא
 ששבמו הנכסים מחמת נכסים: ואם אמרו. גדולים לקטנים בפני
 עדים או אמרו לבית דין או בצבור ראו מה שהניח לנו אבא
 ומזומנים אנו לחלוק ומה שנשביח נשביח ממלקנו ונתעצלו ב״ד
] מוקי . ל מ ק  לחלוק אז השביחו לעצמן: וכן האשה. שמת בעלה. ובגמרא !
 לה באשה יורשת: ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה
 ואוכלת (0 השביתה לעצמה. והוא דלא שקלה מזוני דאי שקלה
 מזוני לא דמנן אלמנה נזונמ מנכסי יתומין ומעשה ידיה שלהן
ף צה:<: גמ׳ לא שנו. דהשביחו לאמצע: אלא ששבתו ת ל ו ב ו ת כ ) 

 נכסים מתמת נכסים. לא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא
 מנכסי אביהן שכרו פועלים והשכיחו הנכסים: מחמס עצמן.
 שחפרו ונטעו ושכרו משלהס ולא משל אביהם אז השבח לעצמן:

 אורייני

ד וחמשים בכלי ח ם בבלי א  ואם הביא חמשי
ד יצא אם הביא אין לכתחלה לא ואי ח  א
ך כל כי האי גוונא פלגא ופלגא ת ע  סלקא ד
ם ת א ה ת ש ה נמי הכי ה ל ח ת כ א אפילו ל  הו
 אנן םהדי דהאי גברא מעיקרא לקרבן גדול
 קא מכוין והאי דקאמר בשני כלים דידע
ה דאפשר מ ד כ ח  דלא אפשר לאתויי בכלי א
א כוותיה דרב יוםף ת כ ל ה ו (  לאיתויי מייתינן א
א דשדר פיםקי מחצה ההו ה ענין ו ד ש  ב
 דשיראי לביתיה אמר רבי אמי ״הראויין
 לבנים לבנים ראויין לבנות לבנות ולא אמרן
ת ליה כלתא א אבל אי ת ל  אלא דלית ליה כ
א ל ה שדר ואי בנתיה לא נסיבן ג י ת ל כ ל  ב

א דאמר ה ההו  שבק בנתיה ומשדר לכלתי
ה ליה ברא וברתא מי ו ה  להו נכסיי לבניי 8
<(ולסלוקי לברתא  יקרו אינשי לברא בניי נ
 מעישור קאתי) או דלמא לא קרו אינשי
ה קאתי נ ת  לברא בניי ולמושכה לברתא במ
י דן חושים א״ל רבא ובנ ש 1 ״ ת  אמר אביי ה
ו מרובין א דבי חזקיה שהי נ ת ד  דלמא כ
י פלוא ובנ  כחושים של קנה אלא אמר רבא 2
י איתן עזריה בנ ו  אליאב רב יוסף אמר 3
ה ליה ברא א דאמר להו נכםאי לבנאי הו  ההו
 ובר ברא קרו אינשי לבר ברא ברא או לא
 רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא ברא
 מר בר רב אשי אמר י־ לא קרו אינשי לבר
 ברא ברא תניא כוותיה דמר בר רב אשי
ה מבנים מותר בבני בנים: א נ דר ה המו  ׳
ח בנים גדולים וקטנים י נ ה ח ן  מתני׳ ג
חו לאמצע ת הנכסים השבי חו גדולים א  השבי
ה שהניח אבא הרי אנו  אם אמרו ראו מ
ה ש א ן ה כ ו חו לעצמן 2  עושין ואוכלים השבי
חה לאמצע ת הנכסים השבי חה א  שהשבי
יח לי בעלי הרי אני ה שהנ  אם אמרה ראו מ
: גמ' אמר חה לעצמה  עושה ואוכלת השבי
 רב חביבא בריר, דרב יוםף בריר, דרבא
ה דרבא י לא שנו אלא ששבחו  משמי
ת נכםים אבל שבחו נכסים מ ח  נכסים מ
חו לעצמן איני והא אמר ת עצמן השבי מ ח  מ
 ר׳ חנינא אפילו לא הניח להם אביהם אלא

 אורייני

ם הביא דיעבד אין לבתחלה לא. פימה לר״י דמאי קשיא ליה  א
 וכי אין פשוט לו באומר נכסי לשני בני אדם שיהיו שויס
 ואפי׳ הט במנתה לכתחלה לא וא״כ ע״כ משוס דלקרבן גדול קא
 מכרן ואור״י דהט פריך דהא סברא היא שלא מטול אשפו אלא

 כאמד מן הבנים ואפ״ה קאמר רכ
 יוסף דנוטלמ ממצה א״כ ה״נ אע״פ
 שמסברא יש לנו לומר דלקרבן גדיל
 קא מכרן לא היה לנו ללכת אחר
א שמע וכני דן חושים.  הסברא: ת
 יא״ת דטון דקרו אינשי לברא בניי
 א״כ למה היצרך לימר נכסיי לבניי
 פשיטא שהיא לכני ד״ל דאצטריך
 שאס מצא דייתיקי אי מתנה שלא
ו לו בנים י ה  יהיה בה כלים: ש
 כחושים של קנה. יאע״ס שכשירד
 למצרים עדיין לא היו לו כניס כל כך
 מ״מ נקרא כן על שם העחיד כדדריש
 אשר שם שמות אל תקרי שמות אלא

: C ת דף ז ו כ ר ב  שמות (
ו גדולים השבח לאמצע. ח י כ ש ה  ו
 פירש ריכ״ס דה״ה
 גדילים יגדיליס אלא אורחא דמילתא
 נקט ולא דמי ליורד לתוך שדה של
 תבירו ונטעה שלא ברשות (י) [או]
 לשותף שהוא טורד ברשות דשותף
 אינו מוחל טרחו לחברו אבל אחין
ם אמר ראו מה א  מחלי אהדדי: ו
 שהניח כוי. פירש רטנו שמואל ראו
 מה הניח לנו אבינו ומזומנים אנו
 לחלוק ומה שנשביח נשבימ מחלקנו
 משמע שרוצה לומר שאינו משביח
 אלא מחלקו המגיעו ואין לו אלא שבח
 המגיע לחלקו ואין נראה מדאמר רב
 ספרא שבק אבוה זוזי שקלינהו רב
 ספרא משמע דשקלינהו לכולהו ועוד
 אס לא לקח אלא המגיע לחלקו מה
 היה יכול למנעו הא אמר באיזהו נשך
) דזוזי כמאן דפליגי ס ש . ו ט מ לף ס ״ ב ) 
 דמי ועוד כשיחלקו אס מגיע חלק
 האחד לחלקו אס כן נמצא שלא היה
 השבח שלו על כן נראה לר״י כפירוש
 ריב״ם דשבח שהשטח מכל הנכסים
 הר שלו ולא דמי ליורד לפוך שדה
 של חבירו שלא ברשוח שאין לו אלא
 שכר טרחו עם היציאה או י<[שוחף
 דהוי טורד ברשות ונוטל כאריס היינו
 משוס] דיכוליס להרויח זה כמו זה
 ולא מחלי אכל הכא אס הגדולים לא
 ירויחו («) הקטנים לא יררחו בהם
 וכן צריך לומר באחי דרב ספרא
 דקטניס היו ולא היו יכולין להררמ
 ולהט כיון דגברא רכה הוא ולא שבק

 ראו גירסי׳ וטרח לאחריני אע״פ שלא אמר ראו כאילו אמר
0 ב ף כ ם ל ש  ומחלי ליה הקטנים והא דאמר בריש אלו מציאוח ו
 גט ממרי דזיקא דיממי לאו כני מחילה נינהו הכא דאין מפסידין ולא
א גרסינן אם אמרו ת פ ס ו ת  בא בידם הריוח מחלי שפיר: (0 ב
 יתומים [בפני ב״ד] ראו מה שהניח כוי. ולא ידע ר״י אמאי נקט גבי
 בנים בפני ב״ד אי משוס דגלי אדעפיה דלא מחל להם אפי׳ בפני
 עדים נמי גלי דעמיה ושמא להט צריך בפני ב״ד כדי שימעצמו בדבר
 לחקן להם שיטריח בשבילם ומדלא מקנו להם ודאי לא מצאו להם
 חקנה לחלק ומחלו הכל ורב ספרא נמי ידוע היה לב״ד אף על

 פי שלא אמר ומיהו רשב״ס פי׳ דה״ה בפני עדיס:
) בעובדא ם ש . ו ף מ ס ל ש ו לעצמן. ואע״ג דבהמפקיד ( ח י ב ש  ה
 דמרי בר איסק אמרינן דטון דשלא ברשות נחמ
 דהא אין מורידין קרוב לנכסי קטן השבת לאמצע הכא לימ לן
 למימר הכי דהמס איכא למיחש שמא יחזיק הקרוב בנכסי קטן
 שאינו כאן אבל הכא ליכא למיחש שהקטנים עם הגדולים ביחד אין
א שנו אלא ששבחו נבםים מחמת  יכולין להחזיק זה על זה: ל
 נכסים. פירש בקונטרס שלא טרחו ולא הוציאו משלהם כלום אלא

 מנכסי אכיהס שכרי סיעליס ימחממ עצמס הייני שכרי שיעלים משלהם משמע שרצה לימר דטעמא דטון דשכרו משל אביהם הר לאמצע
 דאי

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פ׳׳ו מהלנות  כ

 זטה וממנה הל׳ יל
נ טוש״פ חו״מ  סמג עשי! פ

 סי׳ רמז סעיף א:
 ל ב ג מיי׳ שם טוש״ע שס

:  סעיף נ
א ד ה ו מיי׳ שס פי״א  ל

 הלנה א סמג שס
 טיש״ע שס סעיף ג:

כ ז מיי׳ ס״ט מהלניח  ל

 נלריס הל׳ נג סמג
 לאדן רמנ טיש״ע יי״ל סי׳

 ריז סעיף מי:
 לג ח ט י מיי׳ ס״ט מהל׳

 נחליח הל׳ נ ג יעיין
 נהשגוח יבמ׳׳מ סמג עשי! צו
 טיש׳׳ע ח״מ סי׳ רפז סעיף

 א:

 רבינו גרשום
 לוג אחד בסי עשרון נבללין
 בס״א אין נבללין: לכתחלה
 לא יצא. והא הכא כיון
 דאמר הרי עלי מנחה להביא
 בשני כלים ומשמע דכולן
 אין מחזיקין בכלי אחד ויתן
 חציין בכלי אחד וחציין
 בכלי אחר ואפייה לא יצא
 לכתחלה אלא א״כ הביא
 ס׳ ככלי אחד הכא נםי
 להיכא דאמר סתם נכסיי לך
 ולבניך אמאי תטיל פלגא
 ותיובתא דרב יוסף: הכי
 השתא התם. כיון דאמר
 הרי עלי מנחה עשרון
 להביא בשני כלים משום
 קרבן גדול איכוין ואילו
 אפשר להביא כולן בכלי
 שרת אתת כך היתה רצונו
 והאי דקאמר בשני כלים
 כוי. בשדה. דאמר מעלינן
 ליה כנכסי דבי מריון:
 ענין. דאמר מענין לענין א)
 ומחצה הכא. דשדר פסקי
 שיראין לביתיה. תתיכות
 של מעיל לאנשי ביתו ולא
 היה לו אשה. מה שיש
 בהם הראוי לבנים לבנים
 כוי: לכלתיה שדר. שמכבד
 אדם כלתו משום חביבות
 בנו: לברא יחידא בניי אי
 לא. או דלמא לתרויהון
 בשוה: ובני דן חושים.
 דאפי• לחד ברא קרי בניי:
 שהיו מרובים כחושים של
 קנה. כלומר רוב בנים היו
 לו כאותן שרטוטין של קנים
 שיש בקנים שהן ארוכות.
 ואית דאמרי כחושים של
 קנים כעלים של קנה שהן
 קליפות הרבה זו ע״ג וו:
 מותר בבני בנים. דלא
 נקראו בני בנים בנים: פיסי
 הניח בניס גדולים וקטנים.
 והניח להם נכסים: השביחו
 גדולי׳ את הנכסי׳. שלקחו
 מתפוסת הבית שמן הננסים
 עצמן השביחו האחרים
 השבח לאמצע הוא שעדיין
 לא חלקו את נכסיהן.
 אבל אם אמרו הגדולים
 לקטנים שהודיעום ואמרו
 ראו מה שהניח לנו אבא
 הר• אנו עושין ומשביחין
 לעצמנו ואוכלין השבח
 לעצמן: לא שנו. דהשביחו
 לאמצע: אלא ששבחו
 נכסים מתמת נכסים. שנפלו
 מתפוסת הבית ושכרו
 פועלין להשביחן אבל
 שבחו מחמת עצמם שהם
 שבחו וחפרו משלהן אין
 השבח לאמצע אלא לעצמן:
 איני. ראם השביח מחמת
 עצמן אין השכר לאמצע:
 והאמר ר• חנינא אפי׳ לא
 הניח להן אביהן אלא

 א) צ״ל שעסוקין באותו ערן
 לעיל לף קיל.



 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ ס׳׳ט מהלכות  ל
 נחלות הלכה נ ועי׳
 נהשגוח ונמ״מ סמג עשין
 פנ טוש״ע חו׳׳מ סי׳ רפז
 סעיף א עי׳ מ״מ כ״מ ל׳ימ:
ה ב מיי' שס הלכה ה  ל

:  טוש׳׳ע שס סעיף נ
י ג מיי׳ שס הלכה ג  ל

 טוש״ע שס סעיף א:
 לז ד ה ו ז ח מיי׳ פ״ו
 מהלכות זכייה ומתנה
נ  הלכה טו סמג עשין פ
 טיש״ע אה״ע סי׳ כט סעיף

 א:
ח ט י מיי׳ שס הל׳ טז  ל
 טוש״ע שס סעיף ג

 ]ולא קנה]:
ט ב מיי׳ שס טוש״ע שס  ל

 סעיף ל ן וקנה אחל):
 מ ל מ מיי׳ שס הל׳ טו

:  טוש״ע שס סעיף נ
א נ מיי׳ שס טוש״ע שס  מ

 סעיף א:
כ ס מיי׳ פ״ו מהלכות  ם
 מטרה הלכה ת וסייג
 מהל׳ !טיה ומתנה הלי ג
 סמג עשי[ פנ טיש״ע ח״מ
 סי׳ סי סעיף יט וסי• קכו

 סעיף א:

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המד.
 דאי הוו אמרי גדולים ראו מה שהניח לנו אבינו היו אוהבי הקטנים
 או קרוביהם משכירים להם פועלים משל אביהם בשבילם ומדלא
0 ט ף ל מ ל ״ ב  אודעינהו אחולי אחילו גבייהו ובעובדא דמרי בר איסק >
 דא״ל אמוה לפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסתני דשמל ואמר ליה רב
 חסדא שפיר קאמר לך דמנן הנימ
 גדולים וקטנים כר השבח לאמצע לא
 שמלם בעצמו אלא השכיר פועלים
 ממעוח הירושה ואותו האח נמי היה
 מוצא קרובים דהוי שתלי ליה וכן אחי
 דרב ספרא היו מוצאין שישתכרו
 במעותיהן דאין טורח למכור ולקנות
 אי לאו דהוי כאומר להן ראו ופריך
 מאודייני דמממת עצמו הוא שלא היו
 מוצאין שיעשה להם אותה שמירה לפי
 שצריך לעמוד שם זמן מרובה ומשני
 דקטניס גופייהו מנטרי ואם היו
 מודיעין להס היו עושין ועוד יש פירוש
 רבינו מס ופירוש ריב״ס ולא ישרו
. סי׳ בקונטרס י נ י  בעיני ר״י: אורי
 בור וכסויו ואין נראה לרבינו תם
 אלא מפרש שהוא כלי גבוה שעומדים
 עליו שומרי שדות וכרמים לראות
 מעליו למרחוק וגס הוא ראר לישן
 עליו כדאמרינן בפרק בחרא דמועד
ף מ.) ישן על גבי מטה או ל  קטן (
 על גבי ספסל או על גבי אורייני רש
 ספרים שכמוב בהן אידווני כמו דר
ת לה.): ב ש ב ף ט: ו ל ל י מ ת  להכא ולהכא (
ה יורשת. פירש בקונטרס ש א  ב
 כגון ראובן שנשא בח
 שמעון אחיו ומת יעקב אביהם ואחר
 כך מחו ראובן ושמעון שאז יורשין
 בני ראובן ובח שמעון מאביהן וקצת
 קשה לישנא דראו מה שהניח לי
 בעלי דמשמע דירשה מבעלה ולא
 מיעקב ופירש ריבי׳ס אשה יורשמ
 שנשא ראובן בת שמעון אחיו ומת
 והיו לו לראובן אמיס קטנים או בני
 אחים קטנים דהוו יממי והרי היא
 יורשח אח בעלה עם הקטנים שהיא
 במקום אביה ומיהו קשה (י) דקאמרי׳
 בסמוך דטרחא קמי יתמי דמשמע
 כני כעלה על כן נראה לר״י כפירוש
 הקונטרס דכיון שבעל אוכל פירות
 ירושתה כל ימי חייו כדין שייך שפיר
 ראו מה שהניח לי כעלי אי נמי כלשון
 אחר שפירש בקונטרס שאמר הבעל

 חטול האשה כאחד מן הבניס:
 אמרה ראו מה שהניח ל* בעלי. פירש כקונטרס וכיון
 דאמרה הכי לימ לה מזוני ואין נראה לרשב״א דדוקא אם
 מכרה כתובתה או ׳)לקחה כתובתה בבית דין אין לה מזונומ אבל
 זו שלא לקחה כלום מכתובתה אלא נכסי מלוג שלה או מה שירשה
 או מה שנחן לה בעלה כאחד מן הבניס לא הפסידה מזונוח
( ף צח. ת ל ו ב ו ת כ  דאפי׳ מכרה מקצת כחובחה אמרינן בסרק אלמנה (
 דלית דחש ליה לדר׳ שמעון דאמר מקצת כסף ככל כסף ולא
 הפסידה מזונות כ״ש נכסי מלוג דלא שייכי כלל לכתובתה וגם מה
 שפירש שאס נתעצלו בית דין להשביעה מה שהשביחה לעצמה
 לא ידע רשב״א מנליה דלעולם הויא בחזקת יורשים עד שישביעוה
 כ״ד דאין לה כח לגכות כתובתה אלא בכימ דין והכא מיירי דוקא
ת ואבםדרה מהו. דנהי דעלייה לא קנה י  באשה יורשח: ב
 אכסדרה שייכא טפי לגבי בית ואס תמצא לומר לא קנה משוס
 דאין בו משמיש בית שני כפים זה לפנים מזה מהו דכביח אחד דמי

ת מ ח מ הא אורייני ד שכר לאמצע ו  אורייני ה
א ׳אורייני דלנטירותא הו י 3 נ א ש א] א הו ] (  עצמו א
דא ואפילו קטנים נמי מצו מנטרי לה:  דעבי
א הרי אנו עושין ב יח א ה שהנ  אמרו ראו מ
חו לעצמן: רב ספרא שבק  ואוכלין השבי
ה זוזי שקלינהו עבד בהו עיםקא אתו  אבו
הו בדינא קמיה דרבא אמר לחו  אחי תבעו
א לא שביק גירסיה ב ספרא נברא רבה הו ר  ב

ת חה א י  וטרח לאחריני: האשד, שהשב
ה בנכסי ש חה לאמצע: א  הנכסים השבי
ה ש א ב דתה אמר רבי ירמיה ג  יתמי מאי עבי
מא כיון דלאו ו דתי טא מה  יורשת פשי
 דרכה למטרח אף על גב דלא פריש כמו
ע לן: ואם אמרה ראו מ ש מ  דפריש דמי ק
יח לי בעלי הריני עושה ואוכלת ה שהנ  מ
מא ו דתי טא מה חה לעצמה: פשי  השבי
א ח ר לתא דאמרי קא ט  כיון דשביחא לה מי
ר מ א ע לן ״ מ ש ה קא מ ל ח  קמי יתמי אחולי א
ה לבנו גדול בבית ש א א  רבי חנינא י המשי
א גדול ודוקא ־בתולה ודוקא ק ו ד ו  קנאו ה
א ו ראשון י ש ה ש ו ׳ראשונה ודוקא ה  אשת
א ייחד לו אביו בית ועלייה בית ט י ש פ  ט

ו אכסדרה מה  קנה עלייה לא קנה י בית ו
ו תיקו מיתיבי י בתים זה לפנים מזה מה שנ  כ

 ייחד לו אביו בית וכלי בית לכלי בית קנה
ה ן שהי ו כג  בית לא קנה אמר רבי ירמיה מ
 אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי
 אפילו שובכא דיוני רב יהודה ורב פפי אמרי
צא דהרסנא מר זוטרא אנסביה עצי  אפילו נ
 לבדיה ותלא ליה םנדלא רב אשי נםביה
ר מ א א ״ ח ש מ  לבדיה ותלא ליה אשישא ד
ת מילי שוינהו רבנן ל  מר זוטרא הני ת
א אידך א ה ד א ח מ ע א בלא ט ת כ ל ה כ ,  ה

תב כל ו אל הכ  יידאמר רב יהודה אמר שמו
ה אלא אפוטרופא א ש  נכםיו לאשתו לא ע
ר רב =מנה לי בידך מ א ד  אידך ״
ד שלשתן קנה: מ ע מ הו לפלוני ב  תנ

 מתני׳
ם א  ו

 רבעו גרשום
 אורייני. כור וכסויי השכר
 לאמצע. והאי אורייני
 דמחמת עצמן הוא. שצריף
 תמיד לנקות הבור ולכסותו
 שלא יפול בו זבל כדי שיקנו
 בני אדם מים נקיים יותר
 ברצון ואעפ״כ שהגדולים
 טורחין בו הן בעצמן ומנקין
 אותו ומישמרין אותו השכר
 לאמצע: שאני אורייני.
 משום הכי השכר לאמצע
 דלנטורי עבידא אפי׳ קטן
 מצי מנטר בהן ולכסותו
 שיהא נקי ומצו למימר
 להו קטנים לגדולים מלאכה
 כזאת אנו יכולין לעשותה
 אבל שאר נכסים אם שבחו
 מחמת עצמן השכר לעצמן:
 ואמר רבא רב ספרא גברא
 רבה הוא לא שבק גרסתיה
 וטרח לאתריני. ומסתמא
ה מ ו א ר ו ה ל ר מ  אע״ג דלא א
 שהניח לנו אבינו למשמע
 מינה דלצרכו קא טרח
 ולא אתרינ־ וםתמא כמאן
 דפריש להו דמי וכל השכר
 שלו: מדקתני מתני׳ וכן
 ה א שה שהשביחה השביחה
 לאמצע. ש״מ דיורשח היא
 עם הבנים או עם הבנות
 כאחד ואמאי וכי אשה
 מאי עבידתה להיות יורשת
 נכסי בעלה. אמר ר׳ ירמיה
 באשה יורשת עסקינן כגון
 שנשא שמעון בת ראובן
 אחיו ולא היו לראובן כי
 אם בנות ושמעון שנשאה
 לא היה לו יורש ומת
 ראובן ואח״כ מת שמעון
 בלא יורש ונמצא שנפלה
 ירושת שמעון לבנות ראובן
 וגם אשתו יורשת עם
 אחיותיה בנכסי כעלה מפני
 שבעלה דודה הוא. ואם
 אמרה לאחיותיה ראו מה
 שהניח (לנו אבינו) [לי
 בעלי] הריני משבחת לעצמי
 השביחה לעצמה: פשיטא
 הואיל דיור׳ היא לאמצע
 השכיחה דדינה כדין אחים.
 אצטריך סלקא דעתך אמינא
 לאו אורחא היא למיטרח
 לאחריני ואע״ג דלא פירשה
 דהוא לעצמה אלא בסתמא
 עשתה כמאן דפירשה דמי
 קמשמע לן דלא: ואם
 אמדה ראו מה שהניח
 ל׳ בעלי כוי. פשיטא.
 או מה לי היא משאר
 יורשין דמפרישי׳ הואיל
 דיורשת היא: מהו דתימא
 אחולי אחלה גבייהו. אע״ג
 דקאמרה ראו מה שהניח
 לי כוי קמ״ל הואיל דאמרה
 ראו כו• דלא אחילה להו
 והשביחה לעצמה: בבית קנאו. לאותו בית דאיכא למימר משום דהשיאו לשם גמר ונתנו לו אע״ג דלא כתב ליה מתנה דהלכה
 למשה מסיני הוא כדאמר לקמן: ודוקא כשהנושא בנו גדול. משום דקרוב ליה דעתיה טפי וכהשיאו בתולה משום דאיכא שמחה
 טפי מאלמנה ובההיא שמחה גמר למיתן ליה: הא פשיטא לי ייחד לו בית ועלייה היתה על גבי בית בית קנה עלייה לא קנה.
 משום דבית לחוד ועלייה לתור דעלייה לא משתעבד לבית כלל. ואם תמצי לומר עלייה לא קנה דלא שי־כא גבי בית. בית
 ואכסדרה מהו. מי אמרינן כיון דשייכא בהדי בית קונה דדרך אכסדרה נכנסין לבית וקנה או רלמא בבית אשתמש באכסדרה לא אשתמש ולא קנה. וכן נמי שני בתים זו לפנים מזו משום דחיצון משועבד לפנימי מהו מי אמרינן כיון דבפנימית ישתמש בחיצונה
 לא ישתמש בחיצונה לא קנה או דלמא כיון דיש דרך לפנימית על החיצונה כמאן דאשתמש כה וכתרוייהו קנה תיקו: וכלי בית. תשמישי בית: כלי בית קנה בית לא קנה. וקשיא לר׳ חנינא דאמר לעיל דבית קני: כגון שהיה אוצרי סירותיו של אביו. צבורין
 באותו בית ולא מייחד ליה לגמרי משום הכי לא קנה: ותלא ליה סנדלא. בבית שיהא עומד בחוקתו ומשום דלא ליקני לביתיה: אשישא דמשחא. פך של שמן דלא ליקני נמי: עציצא. כלי שמשימין ציר לקרבי דגים: שוינהו רבנן כהלכתא. שיהו עיקר כהלכה למשה
 מסיני. ולא מטעמא שלא נתנו טעם בדבר למה: תדא האי דאמרן. המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו לא ידעי׳ מאי טעמא קנאו בלא שטר מתנה ובלא קנין. לא עשאה אלא אפטרופא. שיהו נוהגין לה בנין כביד ולא ידעינן טעמא מאי לא תקנה כיון

 אורייני. בור וטהרו ושוכרין אותו להשקומ שדומ ממימיו: מתמת
 עצמו הוא. שמשמרין אומו הגדולים וצריטן לעמוד על גביו פן
 יהיה הפקר לכל שואבי מיס: דלגטירוסא עבידא. אינן צריטן
 להוציא משלהן כלום עליו אלא לשמרו וגס הקטנים יכולין לשמרו:

 טבד (א) בהן טיםקא. ותשיב ליה
 שבח נכסים מממת נכסים הואיל ואין
 צדך טורח כל כך אלא לקנוח ולמכור:
 לא שביק גירםיה וטרח לאחריני.
 וכמי שאמר ראו מה שהניח לנו אבא
 דמי. ושמעי׳ מהכא דכל היכא דמאן
 דהוא כמו רב ספרא אע״ג דלא אמר
 לעצמי אני עושה כמאן דאמר דמי
 והשביח לעצמו: אשה מאי מבירתה.
 או תטול כתובתה וחלך לה או
 תטרח קמי יממי ותהיה ניזונת ומעשה
 ידיה שלהן ואין לה להשתכר בממון
 היורשים: באשה יורשת. כגון שנשא
 ראובן במ שמעון (0 ומתו דרשו בני
 ראובן וכמ שמעון את נכסי יעקב אבי
 אביהן או כגון בת בין הבנות או בת
 הבן בין הבנים דינה כדין האתין או
 שאמר כעלה תטול אשתי כאחד מן
 הבנים אס השכיחה את הנכסים
 פירשה לעצמה לא פירשה השבח
 לאמצע. ואלמנה שאמרה בב״ד
 ראו מה שהנימ לי בעלי הדני עושה
 ואוכלח השביחה לעצמה והוא דלא
 שקלא מזוני דאי שקלא מזוני הא
 מנן מ אלמנה נחונמ מנכסי ימומין
 ומעשה ידיה שלהן הלכך אשה שמת
 בעלה והניח נכסיס מועטין שאין
 בהן כדי כמובמה אס אמרה ראו מה
 שהניח לי בעלי ונמעצלו ב״ד או
 יורשין להשביעה על כתובתה אפילו
 השכיחה אלף ככר השביחה לעצמה
 אבל אם השביחה הנכסים סתם
 תטרוף כתובמה והמותר ליורשין
 ואע״פ שלא נשתייר מבעלה אפילו
 רכיע כתובתה: אחולי אחלה. וחזרה
 בה ממה שאמרה תחלה הריני עושה
 ואוכלת קא משמע לן: קנאו. הבן
 לאותו הכית. תקנח חכמים היא
 והלכתא בלא טעמא כדלקמן ובמס׳
 גיטין [א] מוקמינן לה«) כגון שיש לאכיו
 בעיר בית אחר לדור כו: ודוקא
 גדול כוי. דבט האי גוונא חביב ליה
 טפי וגמר ומקני ליה: ייחד לו ביה
 ועלייה. כלומר ייחד לו האב לבנו

 כיח שיש עלייה על גטו: אכסדרה. לפני הכימ ופומחין כו חלונות
 ודרך אכסדרה נכנסים לבית: שני בתים כוי. אם ממצא לומר
 בית ואכסדרה קנה היינו משוס דאכסדרה משועבד לבית אכל
 שני במים זה לפנים מזה מהו: אוצרו בתוכו. הלכך בית לא
 קנה דטון דמשממש האב בבית לא הוציאו מחזקמו ולא מקני ליה
 לכנו: עציצא דהרסנא. כלי מלא דגים מטוגנים בשמן: אשישא
 דמשתא. כוס מלא שמן: שווינהו רבנן. הס תקנו את הדברים
 כך אף על סי שאינו דין תורה ט >«< מדה ומדה הס: חדא

 הא. המשיא אשה לבנו ותקנת תכמיס היא לכבוד החתן
 הדבר לשאת אשה ואין מקום לדור בו: אפוערופא
 סהדי דלא עקר נחלת הכנים ולא נתטין אלא שיכבדוה
 מתוך שאוכלין על ידה: במעמד שלשתן. נפקד ומפקיד

 מחנה: קנה. כך חקנו חכמים לפי שהדבר מדיר
 הכדוח ולא הזקיקו חכמים להקנוח בקנין

 מסורת הש״ם

 א) [כ׳׳ה נל״ין, ב) כתנ הת״ח
 שלנירסמ הרמנ׳׳ס פ״ט
 מהלכוח נחלות ל״ג שאני
 אודייני וכו׳ אלא ה׳׳ג אלא
י הכ ר ו מ ת י א א פ י ס  א
א ל  איתמר לא שנו א
ת מ ח ם מ כסי ו נ ח כ ש  ש
ו נכסים ח ב ל ש ב  עצמן א
ח ב ש ם ה כסי ת נ מ ח  מ
, ג) ןגיטין יי.], ע צ מ א  ל
 ד) [שם], ה) [עי׳ פרש״י שם],
 ו) לעיל קלא: [לקמן קנ:]

 גיטין יל., 1) קיושין מח. גיטין
 ינ_ יל. [לקמן קמח. ככל
 מקזמוח אלו איחא אייר
נא א״ר], ח) [כחונוח  הו
 צה:], ס) [נגמ׳ לגיטי! לא
 נמצא אלא נרש״י יד. שם ל״ה
 ננית טח מייחל שאינו לר נו
 אלא עשאו לו לניח חתנות
 עכ״ל וכ״כ הנ״י אה״ע סימן

 נט], י) [צ״ל חכעה],

 הגהות הב״ה
 (א) י־שב״ם ל״ה עכל בהו
 עסקא וכי׳ יא״צ טורח. נ״ג
 עי׳ בנ״מ לף סח ע״נ מבואר
 ללישג נתנות היא טורח קל
 יותר מזה וא״כ פשיטא להיה
 כמי מחמת ננסיס וק׳׳ל:
 (נ) ד״ה באשה יורשח כגון

ו  שנשא ראובן נח שמעון אחי
כ ״ ח א הם ו ת יעקב אבי מ  ו
ן דרשי ו ראובן ושמעו ת  מ
 בני ראובן ונח שמעון וכו׳
 ואלמנה שאמרה. נ״ב כלומר
 יסיפא לחני אס אמרה ראו
 כוי לא קאי אאשה יורשת
 אלא הט פירושי ואלמנה כו׳
 ראל״כ מאי האי רקאמרה
 ראי מה שהניח לי נעלי וכו׳
 וכמי שהקשו החוס׳: (ג) ד״ה
 שודנהו וכי׳ מלה ימלה הס.
 נ״נ לא קאי אלא אמשיא אשה
 צנני והכותנ כל נכסיו לאשתי
 להנך תלדס נמלת האלס:
 (ד) תום' ל״ה נאשה וכי׳
 ימיהי קשה לקאמרי׳. נ״נ
תנ חייל בגין ראובן  והרי׳יף נ
 שנשא נת שמעון אחיי ימת
 שמעון יהניח ננית ימת ראונן
 נלא נניס נמצאת אשת ראונן
 יורשת נעלה עס אחיותיה
 ננות שמעון עכ״ל ללפי זה

 שייך שפיר לישנא ליתמי:

 שגנאי
 דאנן
 הבנים
 ומקבל
 הוא בין
 ובעדים:

 מתני׳ ולפירוש הקונטרס הוה ליה להקדים בעיא דשני בחיס לביח ואכסדרה:
א בלא טעמא. קצת טעם יש דטון שפינה את הבימ סמכא דעתיה דבן וגס אין לו אנה לדור סברא הוא שנתנו לו וכן ת כ ל ה  כ
 הכותב כל נכסיו לאשמו או לבנו מסתמא לא ליתן לה נתכרן אלא לכבדה שלא היה מניח בניו בולא כלום ובמעמד שלשתן
 לא רצו מכמים להטדח להביא עדים ולעשות קנין דמסממא טון שאמר לו במעמד שלשמן הקנה לו לגמרי ונראה לר״י דבמעמד שלשתן
ח בנים גדולים עד במעמד שלשתן קנה. עד כאן שיטמ הר״א ז״ל: י נ  אם חזר ומחלו אינו ממול ומפורש בכמה מקומומ: ה

 ברכח

 הגהות הגר״א
 [א) רשב״ם ל״ה קנאו.

 מוקמינן. צ״ל ומיקמיגן. ור׳׳ל
 נסמוך (כמ״ש ייחל לו כי׳
 כגון שהיה אוצרו כו׳ אפי׳
 כיי) ומ״ש ונמסכח גיטין
 קאי אלמעלה (לגס שס איחא
 להד הלנחא נלא טעמא.
 ינלפיס ישן הגירסא נרשנ״ס
 ״כללקמן ינמסקנא מוקמינן״

 יאייש ג״כ ננ׳׳לו:

 מוסף רש״י
ל ו ד ו ג נ ה לב ש א א י ש מ  ה
ח מיוחד שאינו לר  בבית. ט
 ני אלא עשאו לו לנית חמנוח
א בלא ת כ ל ה  !ניס׳! יד.<. כ
. כאילו קנלה משה א מ ע  ט
 הלכה מסיני, שאין צריך לתח
ל ב כ ת ו כ  נה טעם !שם:. ה
. בלשון מתנה ו ו לאשת כסי  נ
ה א ש א ע  (לעיל קלא:;. ל
. להכניס א פ ו ר ט ו פ א א ל  א
 ילהיציא יאע״פ שכתבו לה
 בלשי! מתנה לא קנאת! יאין
 טעם נדנר אלא כך תקנו
 והפקר נייד הפקר !נימי1
 יד ׳ לאומל הדעת הוא דאין
 אלם מטת את נניו ונותן
 את הכל לאשתו ולא נמכדן
 אלא לעשיפה אפוטרופא כלי
 שיחלקו לה נניי ככיל משים
 לאיקי אניהון נכסי נרשוחה
 לפרנסם מהם נפי אומל
 לעחה דהיו נפיפיס לה, ימני
 לה מהני הלח מילי לשדנהו

ט נניאה הס, לפי שאני מניחין מה שנחינ נשטר נהליא שנח! לה הנל לילך אחר אימל לעחני, ונשטנ נ ל  רננן נהלנמא נלא טעמא, ל
. אמר לו נן, !קדושי! nn ׳ ילפי שהלנר נהוג נין הסיחריס ד שלשתן מ ע מ  מרע מיירי, ורנא נעי לקמן ננריא היאך ילעיל קלאו. ב

 והתנוניס תקנו את הלנר לקנות נאמירה נמעמל שלשתן, לסי שאין קנין מיעיל נרנר שאין נעין ולקש קחח ו.

 א) נראה לצ״ל פפיטא הואיל דורשח היא מה לי היא משאר יירשין למהני אס סירשי.



 מסורת הש״ם

 א) !כמינות up. ג) נ״מ קז:
 ע״ז ג: נתונות ל. ע״ש,
 ג) ןמנואר ננכירות ננ.ז,
 ד) ו תישי פסחיס סייג],

 ה) נס״א: מס, ו) נס״א: לנל
 האחי[, 1) 1נ״מ קה.ן, ח) [וע״ע
,  חוס׳ נתונות קג. ל״ה נינת]
 נו) ןנרכות לג:ן, י) (עיי תוס׳
 נתונות צ. דייה הכל ונע״ז ג:
 ד״ה שימר כתני דנר וה נשס
 מדרש רנה ס׳ מצורע פ׳ נוו],

 תורה אור השלם
 ו צנים פחים בדרך עקש

 שומר נפשו ירחק מהם:
 משלי כב ה

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ נרנת הנית אין
 הכי נמי: (נ) שב נימא תנו
 לי שישניני: (נ) -שביים דייה
רה חז  נשתלחה וכר יאזיל ו
 לאמצע: (ו) דייה ושמואל ונר
י היה לחזיר לו  על •די וראו
ר נוטל בה פי ו  וכי׳ דאין הבכ
' ד״ה חלה ונו׳ ם \  שנים: (ה) -
 ובאונס דהנא אין חילוק. נ״נ
 פי׳ הא למחלק נתיספתא נין
 יש לה קצבה לאין לה מיירי
 כאינס דהכא נמתנ״ למוקי לה
 רנין בפשיעה אין חילוק כין אין
 לה קצבה ליש לה קצנה לנכל
 גיונ־ משל עצמי יהכי איתא
 נפסק• חיספות יעי׳ נטור חו״מ
 סימן קע״ז: (ו) דייר אנל וכי׳
א הוי באקראי וני׳ כן הוא כ ה  ד

 שהקטנים:

 המד: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 מוסף רש״י
 ברכת הבית ברובה. בני אלם
 שעיזרין זה את זה משתנרין ומול
 לרנים עליף -כתובות קג ו.
ליתבו ליה לפי ברכת הבית.  ו
 לפי מה שנתמעטה נרנת הנית
ל בידי כ  ביציאתי:ש״ עי־ ש . ה
ם. מחושות ומכאיביח  שמי
 הבאים לאלס, כילם על •לי גזירת
 שמיס >ע־ז ג. אס נאיס
 פורעניות על האלם גזירת המלך
נים  היא ,כתובות ל ׳. חוץ מצי
. קיר וחום !שם! צנים ם י ח  פ
 צנה, פחים חולי הנא על ילי חוס,
 כמו(שה״ש נו עד שיפוח היום
 !ע־ו ג.! אי: קור הנופח !ב״ב!
! שפעמים שנאים כפשיעה  קו

 כתובות י .

׳ הכי גרסינן כסדר המשנה אחין השוהפין שנפל אחד מהן י נ ת  מ
 לאומנות. אומנות המלך שמחמת אכיו נפל לאומנות זו שכן
 מנהג המלך מעמיד מבית זו מוכס חדש אחד ומביח זו חדש אחד וכן
 מכל בתי העיר: נפל לאמצמ. כל זמן שקנו בתפוסת הבית הריוח
 לאמצע שהרויח זה באומנותו: חלה.
 בפשיעה כדמפרש בגמרא: גמ׳ שנא
 אומגות המלך. וטעמא כדפרישית אבל
 אומנופ אחרמ שנפל בה מעצמו הריוח
 שלו: או פולמוסטוס. שוטר ורבינו חננאל
 פי׳ פולמוסטוס לומס מלחמות בלשון
 יון: מחמה אחין. כמנהג העיר לקחת
 מכל בימ שוטר אחד לפי הזמן הקבוע
 או לחדש או לשנה: מחמת עצמו.
 מממח חשיבותו ומחמת חריפותו:
 ברכת הבית ברובה. שאילו היה דר
 עמהן היה הבימ מתברך בגללו:
 וליתבו ליה. קצת מזונות ויפחתו לו לפי
 חסרון ברכת הבית בגללו שאין דר
 עמהס: צנים פחים. לישנא דקרא
 צנים סחיס בדרך עקש הצנה והקור
 פח ומוקש בדרך עקש כי בידו הדבר
 תלוי להשמר מן הצנה. ויש מפרשים

 צנים סחיס קור וחוס:
׳ ה״ג האחין שעשו מקצתן י נ ת  מ
 שושבינוה בחיי האב. ששלח
 האב אח אחד מבניו לשמוח אחי) החתן
 ובידו דורונות שכן דרך שושבינוח
 נוטל דורון לשמחת חופת חבירו ואוכל
 עמו וזה יחזיר לו כמו כן כשישא אשה
) ה׳ דברים . ה מ  כדתניא לקמן (דף ק
0 ב ט ״ ש  נאמרו בשושבינות. רעה דוד (
 מתרגמינן שושבינא דדוד: חזרה
 שושבינות. כשיחזור זה הבן וישא אשה
 וזה יחזיר שושבינותו חזרה לאמצע:
 נגבית בב״ד. כדין מלוה אביהם. ובגמ׳
 פריך עלה ומשני לה נגבית בבית דין
 כדין מלוה: אבל השולח לחבירו. בלא
 חופה אי נמי בחופתו ואינו הולך
 לאכול שם ולשמוח עמו בחופתו אין
 זה דין שושבינות אלא מתנה בעלמא
 וגמילוח חסד ואינה נגבית בב״ד:
 גמ׳ ורמינהי שלח לו אביו שושבינות.
 כלומר שלח על ידו ולצרכו
 שהוא יאכל וישמח עמו דהא לקמן
 מפליג בין שלח אביו שושבינות לשלח
 לו אביו שושבינות: תוזרח לו. לאותו
 הבן ולא לאמצע כדקתני מתניתין
 וקשיא למתניתין דסבירא ליה להאי
 תנא דכיון דשלח האב על יד זה הבן
 חפץ הוא שלו לבדו יחזיר שושבינות
 ולא לשאר בניו: חוזרה מן האמצע.
 דמצוה על היתומים לפרוע חובת
 אביהן: נשתלתה לאכיו תנן. כדמתרץ
 לה ואזיל «) וחוזרת לאמצע דמתניתין
 היינו חוזרח מן האמצע כדמסרש ואזיל
 אבל היכא דשלח אביו שושבינות ע״י
 בנו לאחרים מודה תנא דמתני׳ דחוזרת לאותו הבן לבדו כברייתא:
 חזרה. לגבומ: רבי אםי אמר. לעולם מתני׳ כדקתני שהאב

 רבינו גרשום (המשך)
 האב אישה אחרת ושילחו לו
 ולא הספיק לשלם להם עד
 שמת האב וצריכ־ן היורשין
 לפרוע שהרי נגבית בבית
 די; כשהיא חוזרת כשפורעין
 היתומים פורעי; בשוה. קתני
 מ־הת כשהיא חוזרת חוזרת לו
 ולא לאמצע וקשיא למתני׳:
 כי תנן נמי מתני׳ חזרה
 לאמצע כשנשתלחה לאביו תנן
 לפי שכשה; חוזרין ופורעי;
 כשביל אביהן חוזרי; לאמצע
 ופורעין בשוה ולעולם כדקתני
 ברייתא: והא עשו מקצתן
 שושבינות קתני. דמשמע שהן
 עשו לאחרים ושלחו דורונות
 ועכשיו כשהיא חוזרת חוזרת
 לאמצע ואכת־ קשיא ברייתא
 למתני׳. אימא הכ־ לעולם
 כדקתני ברייתא ומתני• תריץ
 ליה הכי שעשו שושבינות
 למקצתן שמקצת אחין נשאו
 אשה ועשו להן אחרים
 שושבינות דהיינו נשתלחה
 לאביו שושבינות כשהיא
 חוזרת נגבית מן האמצע.
 ולעולב מתני• כברייתא ולא
 קשיא ברייתא למתני׳: והא
 חזרה שושבינות קתני מתני׳.
 דמשמע דאחין הללו עשו
 שושבינות לאחרים ועכשיו
 שילמו להן שושבינות והוי
 לאמצע. אימא חזרה לגבות
 מהן שהן משלמי; נגבית מן
 כןןן האמצע ולעולם כברייתא: ורב

 אשי אמר. לא צד-ך לתרוצי מתני׳ כדמתרצת ולא קשיא כאן בסתם כאן במפרש. שלח לו אביו שושבינות (דלא) אמר בפירוש את
 תהא שושבינות לפלוני משמע שמה שיחזור לו שלך יהא ובהכי מי-ר׳ ברייתא דכמתנה מחיים דמי משום הכי כשהיא חוזרת חוזרת
 לו. (בסתם לא גרסי׳ לון אלא מתני׳ מיירי ׳ששלח אביו שושבינות סתם דלא אמר לאחד את תהא שושבינות ולכן כשהיא חוזרת
 חוזרת לאמצע: ושמואל אמר לעולם הכי עיקר כדקתני בברייתא והכא במתני׳ ביבם עסקינן משום הכי תורה לאמצע כגון ששלח
 אביו בשבילו שושבינות ומת אביו ונשא הבן אשה לאחר כך ולא הספיק אידך להחדיר לו עד שמת ונפלה ארוסתו לפני אחר מן
 האחי; ליבום ואותו המשלם חייב להחזיר לו דורון אע״פ שמת וכשיחזיר חזרה לאמצע ולא ליבם בלבד לפי שיבם אינו נוטל
 בראוי כבמוחזק ושושבינות זה ראוי היה לבא לאחיו שמת ולא החזיק בה בהייו: ומקשי• מכלל דאידך המשלם בעי שלומי אע״פ
 שמת שושבינו ואמא׳ חייב הא מצי למימר להו תנו לי שושביני שמת ואשמח עמו ואחזור לו שושבינות ואי לא לא אחזיר לשום
 אדם אחר תחתיו: מי לא תניא. דהכי מצי טעין: דתניא מקום שינהגו להחזיר קדושין. כשמת אחד מהן הארוס או הארוסה מחזירין:

ד מהן ח ן שנפל א  מתני׳ אחין השותפי
ה ונתרפא נתרפא  לאומנות נפל לאמצע חל
א האי אומנות לאומנות : גמ׳ תנ ל עצמו ש  מ
ן שמינוהו ד מן האחי ח א  המלך תנו רבנן א
ן ת האחי מ ח  גבאי או פולמוםטוס אם מ
ת מ ח ב מ ת עצמו לעצמו א מ ח  לאחין אם מ
ף טפי דחרי  אחין לאחין פשיטא לא צריכא ב
ע לן מ ש מא חורפיה גרים ליה קא מ  מהו דתי
ם זוז ן שנטל מאתי ד מן האחי ח א  תנו רבנן ג
ן  ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחי
ה אצלנו יש לך מזונות אם ת  לומר לו אם א
ה אצלנו אין לך מזונות וליתבו ליה ת  אין א
יע ליה לרב הונא  כל היכא ראיתיה מסי
ר רב הונא יברכת הבית ברובה וליתבו מ א ד (  א

ת (א< ־הכי נמי: יחלה  ליה לפי ברכת הבי
ל עצמו: שלח רבין ש  ונתרפא נתרפא מ
ה ל ח ה דר׳ אלעא י לא שנו אלא ש  משמי
ע צ מ א  בפשיעה אבל באונם נתרפא מן ה
ר מ א ד > י חנינא נ ב ר ד כ עה ח  היכי דמי בפשי
ל בידי שמים חוץ מצנים פחים  רבי חנינא הכ
ים פחים בדרך עקש שומר נפשו צנ  שנאמר 1
ן שעשו מקצתן י ח א ה : מתני׳ ט  ירחק מהם
ב חזרה שושבינות חזרה א  שושבינות בחיי ה
ות ־נגבית בבית דין אבל נ  לאמצע שהשושבי
ח לחבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין ל ו ש ה  כ

ם: גמ׳ ורמינהי  בב״ד מפני שהן גמילות חסדי
א חוזרת חוזרת ח לו אביו שושבינות כשהי ל ש  ל

א חוזרת  לו *נשתלחה לאביו שושבינות כשהי
ע אמר רבי אםי א״ר יוחנן כי צ מ א  חוזרת מן ה
ה לאביו תנן והא אחין ח ל ת ש  תנן נמי מתניתין נ
 שעשו מקצתן שושבינות קתני תני למקצתן
 והא חזרה שושבינות קתני ה״מ חזרה לגבות
ע רבי אםי אמר לא קשיא כאן צ מ א  נגבית מ
יא שלח לו אביו ם כאן במפרש כדתנ ת ס  ב
 שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו שלח לו אביו
א חוזרת חוזרת לאמצע ם כשהי ת  שושבינות ס
ו נוטל נ א ביבם עסקינן ״שאי כ  ושמואל אמר ה
דך משלם  בראוי כבמוחזק מכלל דאי
 (0 לימא תנו לי שושביני ואשמח עמו מי לא
 תניא יי מקום שנהגו להחזיר קדושין מחזירין
 מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין
 ואמר רב יוסף בר אבא אמר מר עוקבא
ה היא אבל ת מ אל לא שנו אלא ש  אמר שמו
ר מ א ת ט יכולה היא ש א אין מחזירין מ״ ת הו  מ

 תנו

ת הבית ברובה. פי׳ רבינו חננאל נר לאחד נר למאה כ ר  ב
 ויש מפרשים דמזלא דבי תרי עדיף ׳)וקשה מדפריך
 בסמוך ליתבו לפי ברכת הבית וכי ידעינן כמה הוי וכמה נתברך
 הבית בגללו ואומר רבינו תם אין הכי נמי יכולין לידע כמה הוציאו

 בשנה ראשונה וכמה הוציאו בזו
 ואין נראה לר״י שהרי אין כל השנים

 ש וים כמזל אחד ח):
ה ונתרפא כוי. ותניא בחוספ׳ ל  ח
 >פ״י) במה דברים אמורים

 ברפואה שיש לה קצבה אבל רפואה
 שאין לה קצבה הרי היא בכלל מזונות
 ויתרפא מן האמצע וכן בכתובות
: ו גבי אלמנה אומר רפואה ב  >דף ל
 שיש לה קצבה הרי היא בכלל כתובה
 ושאין לה קצבה הרי היא כמזונות
 (י) ובאונס דהכא אין חילוק בין אין
 לה קצבה ליש לה קצבה כן תירץ הר״י:
ל חלה באונם נתרפא מן כ  א
 האמצע. ולא דמי להא
) אין הקטנים . ט ל  דתנן לעיל >לף ק
 נזוניס על הגדולים (י) הכא הוי
 באקראי בעלמא אבל התם לעולם
 כן הוי שהקטנים מפסידים יותר
ל ביד־ שמים חוץ כ  מזונות: ה
 מצנים פחים. פירוש אריא וגנבי
 הבאים על האדם הכל נגזר בידי
 שמיס אבל צנים פחים מזה לא נגזר
 עליו כלו׳ יכול לשמור אבל ודאי אס
 רוצה לאבד עצמו באש או בנהר יכול
 לאבד עצמו אע״פ שלא נגזר כלום
 ולא דמי להא דאמל ט) הכל בידי
 שמיס חוץ מיראת שמים דהתס
 מיירי במדות של אדם מה יהיה גבור
 או חלש עשיר או עני ארוך או
 קצר ןחכס או טפש] כדאיתא בנדה
) אבל הכא ם ש : ו ח  בפרק כל היד (לף נ
 מיירי במאורעות הבאות על האדם:

ץ מצנים פחים. דהיינו  חו
 קור וחוס כדמשמע
: ושס<  בריש מסכח ע״ז >לף ג
א ע י צ א מ ב ב  והא דאמרינן בהמקבל (
) והסיר ה׳ ממך כל חולי זו : ו  לף ק
 צינה הכי פירושו שיתן לך דעת
 לשמור מן הצינה ליתן לך בגד ללבוש
 ׳)ובירושלמי אמר שאנטונימס היה
 לו לילך בדרך אמר ליה לרבי צלי
 עלי אמר ליה יהא רעוא דתשתזיב
 מן צנתא אמר ליה דא צלותא בממיה
 יחיר חד כסו וצנתא אזלא א״ל
 יהא רעוא דתשתזיב מן שרבא אמר
 ליה הא ודאי צלותא דכתיב ואין נסתר
 מחמתו: האחיץ שעשו למקצת
 שושבינות. שכך היה מנהג כשהאב
 היה עושה חופה לבנו היו שושבינים
 מביאין דורונוח לכבוד החופה ונוחנין
 לבנו ועל האב היה לפרוע כשהיו

 נושאים גס הס נשיס ולכך חוזרת מן האמצע שהרי היה על האב לפרוע:

 ורבי

 עין משפט
 נר מצוה

נ א ב מיי׳ ס״ט מהל׳ נחלות ! : 
 הלכה ו סמג עשי[ פנ
 טיש״ע חו״מ סי׳ קעז סעיף א

 יסי׳ רפט סעיף ג:
 הלכה יא
 ׳ קעז סעיף

 ג מיי שם
 ויש״ע שם ס׳

ת ד מיי׳ שם ופ״׳ח מהלי  מ
 אישוח הלי ד סמג שם
 וסי׳ מת טוש״ע שס וטוש׳׳ע

 אה״ע סי' צל סעיף ו:
 מ ו ה מיי׳ פייט מהלכיח נחלוח
 הלכה יא סמג עש־[ צו
 עיש״ע חו״מ סי׳ קעז סעיף ל:
ו ו ז ח טוש״ע שס ת״נ:  מ
ח ט מיי׳ שם הלי יל ועיי  מ
 נהשגות ינמגיל משנה
 ישמג שם טוש״ע ח״מ סי׳ רפו

 שעיף ד ה:
ט י מיי׳ פ״ז מהלכות זכייה  מ
 ומתנה הלכה כ דג סמג
 עשי! שם טוש״ע אה״ע סימ!

 ס:
 נ כ מיי׳ שס הלכה טו טור

 אה״ע שיי ס:
א ל מיי' פ״ט מהלכות ;חלות ; 

 הלי יד ועיין במ״מ סמג
 עשי[ צו טור שו־׳ע חי׳׳מ שי

 רפו
 נ מ מיי׳ שס ועי׳

 נהנ״ל טוש״ע שס סעיף ל

 רבינו גרשום

 שלח שושבינות לאחרים וכשהיא חוזרת חוזרת לאמצע וכרי) וברייתא דקתני חוזרת לאוחו הבן לבדו לא קשיא מחני׳ בסחס ששלח סתם
י אחד מבניו ולא פירש דלדעח בן זה שלח הלכך חוזרת לאמצע אבל הברייתא במפרש השושבינות תחזור לאותו הבן הלכך חוזרת ׳  ע׳

 לו ואינה חוזרת לאמצע: כדחניא שלש לו אביו שושכינות. כלומר נתן לו אביו מעות ושלחו לעשות שושבינות כשחוזרת חוזרח לו
 לבדו אבל שלח אביו שושבינות סתם ולא ייחד לאחד מבניו אף על סי שעל ידי אחד מבניו שלח אינה חוזרת לו לבדו אלא לאמצע:
 ושמואל אמר. לעולם כדקחני ברייחא דהאב השולח שושבינות על יד אחד מבניו חוזרת לאוחו הבן לבדו ומחניחין דקחני חוזרת
 לאמצע ה״מ שמת הבן שנשתלחה שושבינות על ידו (י) ורוצה היה לחזור לו אלא שמח ריבם אחד מן האחים את אשחו ורחמנא
ו והיה הבכור וגו׳ ס ש ו יקום על שם אחיו לנחלה ודינו היה ליטול השושבינות במקום אחיו אי לאו דקרייה רחמנא בכור כדכתיב [ ה ס כ י ר ב ל  אמר ן
] דאין בכור נוטל פי שנים הלכך חוזרת לאמצע לכל האחין: ומקשה : ה מ ק 1 ואמרינן לקמן נ ל קכה: י ע ל  ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ו
 גמרא מכלל דאידן. אותו שנשחלחה לו שושבינות על ידי זה הבן שמת בעי שלומי בממיה וכי יש לו לשלם שושבינות ליורשי
 שושבינו שמת והלא יכול לומר תנו לי שושביני ואשמח עמו ואוכל בחופחו כמו ששמח גס הוא ואכל במופתי וכיון שמת נפטרתי
 מלשלם שכן מנהג שושבינות להביא דורון ולאכול עמו בחופתו: מקום שנהגו להחזיר קדושין. אחר מיתת האשה בימי אירוסין כדמפרש ואזיל:

 דכהב לה: במעמד שלשתן.
 הנותן והמקבל ובעל חוב:
 קנה. בלא שטר ובלא משיכה
 ולא ידעינן טעמא מאי: פיסי
 האחי; השותפין. שלא חלקו
 ירושת אביהן שנפל אחד
 מהן לאומנות המלך: נפל
 לאמצע. מה שמרויח באותו
 אומנות יחלק עם אחיו וזו היא
 אומנות המלך שהיו מתחילין
 מבית שבראש המבוי למנות
 בעל הבית גבאי מנת המלך
 כן בני העיר ומה שמרויח
 כאותו ממון הוא שלו בשכר
 שמקבצו והקרן נותן לאוצר
 המלך וחודש או שינה -היה
 זה גבאי וחודש אחר שכנו
 הקרוב הסמוך לו וכן הולכין
 כסדר הבתים לכל בית חודש
 וכשהגיע לבית זה של אחי;
 הללו ומינו אחד מהן השכר
 לאמצע: חלה .׳נתרפא. אין
 מתרפא מתפוסת הבית בשחלה
 בפשיעה אלא מתלקו מתרפא:
 תנא לאומנות המלך כדאמרן:
 פולמוסטוס. שוטר: אם מתמת
 אחין. שהזמן בא על בית
 אביהן ודאי מחמת הבית של
 אחין מינוהו והשכר לאמצע
 שהבית גורם וכתפוסת הבית
 דמי. ואב מחמת עצמו שהיו
 ״ודעיכ שיש כאחד מן האחי;
 זריז מאד על כמה בתים
 ונתנוהו לזה בשביל חריפותו
 השכר לעצמי: מהו דתימא
 חורפיה הוא דקא גרים ליה.
 שביררהו מן האחים ודמי
 במאן רדלגו בשבילו קמ״ל
 דהשכר לאמצע הואיל דמן
 הבית הוא: שנטל מאתים
 ווו. מתפיסת הבית ומבקש
 שיתנו לו מזונות מתפוסת
 הבית יכולים לעכב בידו
 ולומר לו אם את כד. אמאי
 ליתבו ליה מזונות כל היכא
 דאית ליה. מדלא יהבינן לו.
 מסייע ליה לרב הונא דאמר
 ברכת הבית ברובה. כלומר
 נר לאחד נר למאה שאם היו
 ה׳ אחי; והיו מופרשין יה
 מזה כל אחד ואחד להוצאתו
 מסתפקים ב״ פשיטים ליום
 ועכשיו כשהם בהוצאה אחת
 דיו להם ח׳ פשיטים ומשום
 הכי אין נותנין לו הוצאתו בכל
 מקום שהוא דנמצאו מפפידין
 שאר אחין. ומקשי׳ וניתבו
 כל היכא דאיתא. כפי ברכת
 הבית שית; כפ- חלקו המגיעו
 מאותן חי. ומשני אין הכי
 נמי דליתבו ליה: צנים פחים.
 שלא ׳שימר עצמו מן הצנה
 הנופחת: 6״פ' האחי; שעשו
 מקצתן שושבינות בחיי אביהן.
 ששיגר אביה• ב׳ או ג׳ מהן
 יעמהן דורונות לתהן ואוכלין

 עמו ושמחין עמו היינו שושבינות וכן נמ־ כשישאו הן נשיים זה שהוא עכשיו חתן יביא כן לחופת; להם דורונות וישמח עמהן ואם
 עשו אחין הללו מקצתן שושבינות בחיי אביהן ששלח אביה; על ידן דורונות לחתן ואחר מיתת אביהן נשאו נשים שני אחין הללו
 ובא זה לשלם להם דורונוח ששלחו לו אעפ״י שלהם שילם בעד הדורונות חזרה לאמצע. שיש בהן חלק לכל האחין מפני שאלמלא
 לא החזיר זה אלו הדורונות היו נגבות על פי בית דין. דדמי כמי שהיה חייב לאביה; מלוה מה מלוה נגבית בבית דין והיא של כל
 האחין בשוה אף אלו דורונות שמתזיר יחלקו בשוה לפי שאותו אחין ממון אביהן הוליכו אבל השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן לא
 לשם חתן אלא לשם סבלונות ולא הספיק להחזיר לו עד שמת המשלח אין נגבי; בבית דין מפני שלשום גמילות שילחו לו ולא לשום
 תשלומי; ואם מחזיר לא׳ מן היורשי; לא יחלקו בשוה אלא כל הקוד׳ זכה דאינה כמלוה: ורמינהו שלח לו אביו שושבינות. דאמר
 לאחד מבניו לך תהוי שושביני של פלוני והולך לו דורונות ולא הספיק להחזיר לו זה עד שמת האב כשהיא חוזרת חוזרת לו ולא
 לאמצע. וקשיא למתנ״ דקתני יחלקו לאמצע: נשתלחה לאביו שושבינות. שהשיא אשה לבנו ושיגרו לו אחרים דורונות או שנשא



 עין משפט
 נר מצוה

נ א ב מיי׳ פ״ז מהלי  נ
 זטיה ומתנה הל׳ ט י

 טוש״ע אה״ע סי׳ ס:
ד ג מיי׳ ס״י מהלכות  נ
 אישות הלי יא ופי״א
 הלכה א סמג עשין מת
 טיש״ע אה״ע סימן נה סעיף

 י וסי׳ סי סעיף ו:
ה ד מיי׳ פ״ו מהלכות  נ
 זכייה ומתנה הל׳ כא
 סמג עשי! ממ טור שו״ע

 אה״ע סי׳ נ סעיף ג:
ו ה מיי׳ שס הלכה יח  נ

 טוש״ע שס סעיף א:
 נז ו מיי׳ פ״ז מהלכות זכייה
 הל׳ יג טיש״ע אה״ע סי׳

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא קמה.
 יהודה הנשיא אומר באמת אמרו מקום שנהגו להחזיר ורבי

 קדושין כר. ל״ג הכא קדושין דלקמן מוקי לה בשבלונות:
 י) ורבי •הודה םבד באמת אמדו כוי. ואין לומר דלמא ר׳ יהודה סבר
 (דבמת) היא יכולה לומר כר דתנא בתרא לטפויי קא אתי:
 נותץ לה שלשים חצאים. שכך היו
 רגילין לעשות חשכון מחצאי
 סלעים כדקאמר לקמן בפ׳ גט פשוט
 (לף קשי:) ספ״ל מלמעלה וקפ״ל
 מלמטה כר ומפרש רכינו יעקב ספ״ל

 ס׳ פלגי קפ׳׳ל ק׳ פלגי:
 ורבי יוםי מםפקא ליה קדושין אי
 לטיבועין נתנו אי לאו לט־בועין
 נתנו. וא״ת ולמה חולקין הוה ליה
 למימר המוציא מחבירו עליו הראיה
 כדין כל ממון המוטל בספק כרבנן
 דסומטס ולעיל בהמוכר את הבימ
) פירשתי לה: ר מ ת י ה א ״ : ד ב  (לף ס

 ואין

א תנו מ י נ  תנו לי בעלי ואשמח עמו הבא נמי א
א ב  לי שושביני ואשמח עמו אמר רב יוסף ה
ה ת ש ח עמו ז׳ ימי מ מ ש ן ש כגו  במאי עסקינן 2
ת לימא תנו לי מ ד ש ק לפורעו ע  ולא הספי
ס ר א מ  בעלי ואשמח עמו תנאי היא דתניא ה
ם ואלמנה ה גובה מאתי ל בתו ה ג ש א ת ה  א
ה מקום שנהגו להחזיר קדושין מחזירין מקום  מנ
 שנהגו שלא להחזיר קדושין אין מחזירין דברי
ת אמרו מ א א אומר ב  רבי נתן רבי יהודה הנשי
 מקום שנהגו להחזיר מחזירין מקום שנהגו שלא
 להחזיר אין מחזירין רבי יהודה הנשיא היינו

אשמח עמו איכא בינייהו והסורי מחיסרא א קמא אלא לאו תנו לי בעלי ו  תנ
ה בד״א ם ואלמנה מנ לה גובה מאתי ה בתו ש א ת ה  והכי קתני המארס א
ה מקום שנהגו להחזיר מחזירין מקום שנהגו ת  דהדר ביה איהו אבל מ
א אין מחזירין ת הו ה היא אבל מ ת מ  שלא להחזיר אין מחזירין ודוקא ש
אתא רבי יהודה אשמח עמו ו ו לי בעלי ו ר תנ מ א ת א יכולה היא ש מ ע  מאי ט
ה היא מקום שנהגו ת ת הוא ובין מ ת אמרו בין מ מ א  הנשיא למימר ב
 להחזיר מחזירין מקום שנהגו שלא להחזיר אין מחזירין ולא מציא אמרה תנו
אשמח ר חנו לי בעלי ו מ א ת אשמח עמו לא דכולי עלמא יכולה ש  לי בעלי ו
ה היא והכא בקדושין לטיבועין ת מ  עמו ודמית הוא כ״ע לא פליגי כי פליגי ש
ן לאו לטיבועין ניתנו ור׳ יהודה הנשיא קדושי 1  ניתנו קא מיפלגי רבי נתן סבר 6
 סבר קדושין לטיבועין ניתנו והא מקום שנהגו להחזיר מחזירין קתני הכי קאמר
יא  וםבלונות ודאי מקום שנהגו להחזיר מחזירין וחני תנאי כהני תנאי דתנ
ה דברי רבי מאיר רבי יהודה ם ואלמנה מנ לה גובה מאתי ה בככר בתו ש ד  ק
ר רבי יוםי אומר א ש ת ה ה ומחזרת לו א נ ם ואלמנה מ לה גובה מאתי  אומר בתו
ם נותן לה עשרים ה כשלשי ש ד  קדשה בעשרים נותן לה שלשים חצאין ק
א אמאי ת הו מ בה ואלא ש ה מי אית לה כתו ת מ  חצאין במאי עסקינן אילימא ש
ת ישראל ש א אשמח עמו ואלא ב ת השאר ונימא תנו לי בעלי ו  מחזרת לו א
בה ואלא באונם מישרא שריא ליה  שזינתה ובמאי אי ברצון מי אית לה כתו
סה ובקדושין לטיבועין ניתנו קמיפלגי רבי מאיר אנ ת כהן שנ ש א  ואלא ב
 םבר קדושין לטיבועין ניתנו ור׳ יהודה סבר לאו לטיבועין ניתנו ורבי יוסי
ה בעשרים נותן לה ש ד  מםפקא ליה אי לטיבועין ניתנו אי לא והלכך ק
ם נותן לה עשרים חצאין אמר רב יוסף ה כשלשי ש ד  שלשים חצאין ק
 בר מניומי אמר רב נחמן בכל מקום שנהגו להחזיר מחזירין ותרגומא
 נהרדעא שאר בבל מאי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו מוהרי הדרי
ה היא ת מ א בין ש ת הו מ א בין ש ת כ ל  קדושי לא הדרי אמר רב פפא ה
א ימוהרי הדרי קדושי לא הדרי הדרא בה איהי אפי׳ קדושי והדר ביה הו ׳ 3 

א יאמרו קדושין תופםין מ שי לא הדרי גזירה ש ו קד  נמי הדרי אמימר אמר ה
א היא ת ו ד ב ה רב אשי אמר גיטה מוכיח עליה והא דרב אשי ״ ת ו ח א  ב
ה ש מ ות נגבית בב״ד: ת״ר י ח נ ע בהא: שהשושבי מ ע בהא ולא ש מ ש  דאיכא ד
ם רבית נתה ואין בה משו  דברים נאמרו בשושבינות נגבית בבית דין וחוזרת בעו

 ואין
 לו את השאר דקדושין לאו לטיבועין ניתנו: אלא כשמת הוא. והלכך גובה כתובתה כדין אלמנה ואמאי קמחזרת לר׳ יהודה את השאר
 והא אוקימנא לעיל יכולה היא שמאמר מנו לי בעלי ואשמח עמו: שזיגתה. חחת ארוס [שלה] ובאה לגבות כתובתה כשיגרשנה בעלה:
ז אסורה הא נמפשה מותרת ואס בא לגרשה שלא כדין למה חחזיר [לו] ר ה ב ל מ ב 0 מוהיא לא נתפשה ן ף ב ל  מישרא שריא ליה. כדנפקא לן בסוטה (
) מוהיא לא נתפשה הא יש לך אחרת אע״פ שנתפשה אסורה ואיזו זו אשת : א ף נ ת ל ו ב ו ת כ  את השאר: שנאנסה. ואסורה לו כדנפקא לן (
 כהן וכיון דלא פשעה לא הפסידה כחובמה לד״ה אבל בקידושיה פליגי: ר׳ יוסי מספקא ליה. והוו קדושין ממון המוטל בספק וחולקין ומחזרת
 לו אח החצי או מושכת ככתובמה ומטרוף ממנו מומר כמובחה הלכך קידשה לאלמנה בכ׳ שקלים דהיינו שמונים זוזים המי זוזים צריכה להחזיר לו
 וחושבת בכחובחה והוא נוחן לה ל׳ חצאי שקלים דהיינו ס׳ זוז הרי נמקבלה האלמנה ק׳ זוז דהיינו מנה בכתובתה: קדשה כלי שקלים. דהיינו
 מאה ועשרים זוז חציים תחשוב בכתובחה דהיינו ס׳ זוז וארבעים החסרים לה הוא ימן עשרים חצאי שקל דהיינו מ׳ זוז: נראה בעיני דה״ג
 אמר רב יוםן» בר מניומי אמר רב נחמן ככל מקום שנהגו להתזיר מתזירין. היכא דמתה אשה: מוהרי הדרי. ששולח אחר קדושין והן שבלונות
] גבי מתני׳ דסבלונות ותרי : ו מ ק  הדרי במיתת האשה. ונראה בעיני דתרי גווני נינהו מוהרי וסבלונות דהא גבי סבלונומ נמי הכי פסקינן לה לקמן נ
 זימני למה לי וי״ל דמוהר הוא ממון שמקדים לה עמה בימי אירוסין שיהא כותב בכתוכתה כשמנשא לו ולהכי מיקרי מוהר: גזירה שמא יאמרו.
 קדושי טעוח היו ולכך חזרו ונמצאו קדושין חוססין באחומה ומוחרח לו: איכא דשמט. בהחזרת קדושין: ולא שמע בהא. בגט הלכך
 קדושין לא הדרי: וחוזרת בעונשה. כשישא זה אשה יחזיר לו שושבינותו ולא קודם: ואין כה משום רכית. אס הרבה לו בדורון יותר:

 ואין

 רבינו גרשום (המשך)
 דלא מת הוא ובמאי עסקי׳
 דגביא כתובתה בשזינתה:
 משרא שריא ליה. ואמאי
 גובה כלום הואיל דהיא
 תתת כעלה: אלא באשת
 כהן שנאנסה. דאפי• באונס
 אסיר• לי׳ דעשאה זונה: ר׳
 מאיר סבר קדושין לטיבועין
 נתנו. וגובה כתובתה לבד
 הקדושין: ודי יהודה סבר
 כוי. אלמא דפלוגתא דתנאי
 היא: ור׳ יוסי מספקא
 ליה אי לטיבועין נתנו אי
 לא. הלכך ממון המוטל
 בספק הוא וחולקין דאי
 פשיטא לן דלטיבועין נתנו
 היכא דקדשה בעשרים צריך
 לפרוע לה עוד לאלמנה
 בכתובה מנה לבד מן
 הקדושין ואי נמי פשיטא
 לן דלאו לטיבועין נתנו
 להיכא דקדשה בכ׳ סלעים
 צריך שיתן לה עוד חמש
 על אותם עשרים דהיינו
 מנה כתובת אלמנה והכי
 נמי מפרש להיכא דקדשה
 [בל׳ סלעים] דאי לטיבועין
 נתנו נותן לה עוד לבר
 מקדושין כתובה מנה אי
 לאו לטיבועין נתנו תחזיר
 לו היא ה׳ סלעים שהן
 על כ׳יה של כתובה. אבל
 השתא דמספקא ליה אי
 לט־בועין אי לא חולקין
 הקדושין בשוה בינו ובינה
 דאי קדשה בכי סלעים
 תעכב י׳ בידה חצי קדושין
 וי׳ שנשתיירו הן שלו לפיכך
 נותן לה עוד ל׳ חצאי
 סלע שהן ט״ו סלעים על
 י• סלעים ישלו שנשתיירו

 בידה הרי כ״ה סלעים והיינו
 ישיעור כתובה מנה. וה״נ
 להיכא דקדשה בלי סלעים
 חציין תטול היא לעצמה
 משום ספק וחצין הן של
 בעל ועוד צריך שיתן לה
 עוד כ׳ תצאי סלעים דהיינו
 י• סלעים על אותן ט״ו

 סלעים של קדושין שנשארו
 לו בידה הרי כ״ה סלעים
 שיעור כתובה מנה: א״ר
 נתמן נ) בכל מקום שנהגו
 להחזיר קדושין דמי. כלומר
 סתם עיירוח של בבל שאין
 ידוע אם שלא נהגו בהם
 להחזיר אם לאו אם עומדות
 הן אותן עיירות וסמוכות
 לעיר שנהגו בה להחזיר
 מחזירץ כמו כן אותן
 עיירות: וחרגומא נהרדעא.
 הן סתם עיירות אם סמוכה
 לנהרדעא עיר שמהזירין בה
 תדון כל נהרדעא כמוה.
 שאר בבל תוץ מנהרדעא
 מאי. כלומר היאך נוהגין:
 מוהרי הדרי. היינו סבלונות
 תכשיטין שנותן לה לאחר
 קדושין נהגו להחזיר אם
 מתה או שגירשה. קדושי
 לא הדרי: אמימר אמר
 אפילו הדרא בה היא קדושי
 לא הדרי. דאי הדרי דמי
 להו לבני אדם (דחשיב)
 כאילו מעולם לא קדשה
 ויאמרו בני אדם מותר לו
 לישא אחותה וטעו הואיל דקדשה אסור לו אחותה משום ואישה אל אתותה לא תקת אבל השתא כל זמן שקדושיה
 בידה לא אתו למיטעי: רב אשי אמר אפי׳ אי הדרי קדושי לא אתי למטעי דמכל מקום אף על גב דהדרי קדושי
 גט היא צריכה מפני הקדושין. וגיטה מוכיח עליה שהיתה אשתו ואסור באחותה: ודרב אשי בדותא היא. דאי מהדרא
 קדושי. איכא דשמע דמהררי קדושי וסבר דדמי כאילו לא נתקדשה כלל. ולא שמע בגט ׳שנתן ואתי למטעי:
 וחוזרת בעונתה. בעת שישא זה אשה יפרע לו ולא קודם מפני שהיא כמלוה דכי היכ׳ דמלוה לא מצי תבע בבי דינא

 תנו לי בעלי. כלומר אני מזומנת להשלים תנאי קדושי דהיינו נשואין
 ואין העיכוב מלר בי: אמר רב יוסןי. בעלמא אמרי׳ תנו לי שושביני
 ואשמח עמו כדקאמרמ אבל הכא במאי עסקינן כגון ששמח ואכל
 עם המח בחופמו אוחו שחייב לו השושבינומ ונממייב השושבין מיד

 לפרעו אחרי ששמח עמו אלא שממ
 וייבם אחיו את אשתו ושושבינות זו
 ראויה היא וחחזור לאמצע. דרך
 שושבינוח אוכל עמו ואח״כ מביא
 הדורון: לימא חנו לי בעלי ואשמח
 עמו חנאי היא. למר מחזירין קדושין
 אם מת הארוס ולמר אין מחזירין:
 בתולה גובה מאתים. אם מת או
 גירשה ובדכתב לה מן האירוסין
 דהיכא דלא כתב לה בעיא היא
) ולא איפשיטא: : ט ף פ ל  בכתובות (
 מקום שנהגו להשזיר קדושין מתזירין.
 לקמיה מפרש לה ואזיל: ר' יהודה
 הנשיא אומר כוי. לקמן פריך עלה:
 דהדר כיה איהו. חוזר בה ורוצה
 לגרשה הלכך תטול כתובתה מלבד
 קדושין. והוא הדין אס מת הוא
 כדמסרש ואזיל ומשוס דמיבעי ליה
 לפרושי באנפי נפשיה טעמא דממ
 הוא משוס חנו לי בעלי ואשמח עמו
 נקט הכא לישנא דהדר ביה איהו:
 דמית הוא כולי עלמא לא פליגי.
 דאינה ממזרת קדושין דמציא אמרה
 חנו לי בעלי ואשמח עמו כדאוקמה
 רב יוסף בר אבא לברייחא דלעיל:
 לעיבומין ניתנו. שאס תמות ולא
 יזכה לישאנה יהיו אבודין ולא יחזרו
 לו: ופרכינן והא מקום שנהגו
 להתזיר מתזירין קתני. במילתיה דר׳
 יהודה הנשיא והיכי מוקמת לה לדידיה
 דלטיבועין ניתנו: הכי קאמר. רבי
 יהודה: םבלונות וראי. בההוא מודינא
 לך דבמנהגא מליא מילתא והוא
 חכשיטיס ששולח לארוסתו לאחר
 שקדשה אבל קדושין ודאי לטיבועין
 ניתנו: והני תנאי. דלקמן כי הני
 תנאי דלעיל דפליגי בקדושין לטיבועין
 ניתנו: כככר. כסף היינו כ״ה מנה:
 בתולה גובה כוי. לקמן מיפרשא
 כולה: בתולה גובה מאתים זוז.
 דהיינו שני מנין והיינו חמשיס שקל
 כמוהר הבתולות. מלבד קדושין תטול
 כתובתה: ככר. כ״ה מניס מנה כ״ה
 שקלים שקל ד׳ דינר דהיינו ד׳ זוזים:
 ר' יהודה אומר כתולה גוכה מאתים.
 מן הככר של קדושין ומחזרת השאר
 לארוסה: רכי יוסי אומר. לקמיה
 מפרש לה: אילימא שמתה. היא
 ומשוס הכי קאמר ר׳ יהודה מחזרת

 מסורת הש״ם

 א) [כתינות עו:], ב) פי׳ אי

 הלר, ג) [עיי מ״ש על הנליון
 פסחים יא.], ד) גי׳ רש״א

 מה״ד ולא מציא אמרה,

 מוסף רש״י
ן עי  קידושין לאו לטיבו
 ניתגו. שחס קילישין לאו
 לטיכועין ניחני, שאס מח
 החח! הקילישין חחרין

 1בת!בות עו.׳.

 רבינו גרשום
 ואמר רב יוסף לא שנו.
 דמחזיר אלא כשמתה היא
 אבל מת הוא דהיא תפסה
 אין מחזירין ליורשיו מאי
 טעמא יכולה היא בו׳ הכי
 נמי יכול לומר האי תנו ל־
 שושביני שאשמח עמו ואם
 לאו לא אחזיר: הכא במאי
 עסקינן. דלא מצי למטען
 הכי בשכבר שמח עמו האי
 דמת ולא הספיק לפורעו
 עד ישמת והואיל דכבר
 שמח עמו מחזיר אע״ג
 רמת: המארס אח האשה.
 וכתב לה עיקר כתובה
 מן האירוסין: במה דברים
 אמורים. דגביא: דהדר ביה
 הבעל. מן הקדושין ונתן גט
 בדירה מותרינן למימר תנו
 בעלי ואשמח עמו הא לאו
 הכי לא אחזיר הקדושין.
 אבל בדידיה לא איתרינן
 למימר תנו לי אישתי ואשמח
 עמה הא לאו הכי לא אחזיר
 הקדושין משום דהוא לא
 תפיס ברשותיה הקדושין:
 ואתא ר׳ יהודה למימר כר
 ולא מציא אמרה תנו לי
 בעלי ואשמח עמו. אלמא
 דבפלוגתא דתנאי היא: א)
 וכשמת הוא כולי עלמא
 לא פליגי דיכולה לומר
 תנו ל׳ בעלי כוי אפי׳ לר׳
 יהודה ואין מחזירין. כי
 פליגי (בין) ר׳ נתן ור•
 יהודה הנשיא שמתה היא
 ובקדושין לטיבועין נתנו
 אי הדרי אי לא הדרי
 הוא דמיפלגי. ר׳ נתן סבר
 קדושין לאו לטיבועין נתנו
 משום הכי מקום שנהגו
 להחזיר מחזירין דלא נתנו
 לטיבועין. ור• יהודה הנשיא
 סבר קדושין לטיבוע־ן נתנו
 משום הכי מקום שנהגו
 שלא להחזיר אין מחזידין.
 מש״ופ דאכתי לאו תירוצא
 מקשינן ליה לאלתר אכתי
 איכא למיפרך לתרוייהו
 והא מקום שנהגו כ,״
 ור׳ יהודה היינו תייק דרי
 נתן. ומתרץ לעולם ר׳
 יהודה סבירא ליה קדושין
 לטיבועין נתנו מפיק טעמא
 מסיפא מקום שנהגו שלא
 להחזיר אין מהזירין ודקא
 קשיא רישא והא מקום
 שנהגו להחזיר מחזירין. רב-
p לה ת  יהודה ריישא מ
 בסבלונות. מתנית שמשגר
 לה חתן זולת הקדוישין
 והכי קאמר סבלונות ודאי
 באמת אמרו מקום שנהגו
 להחזיר סבלונות מחזירין
 אזלינן בתר מנהג אבל
 קדושין לא הדרי ואי קישיא
 לך הא סיפא נמ• דמוקמת
 בקדושין לר• יהודה קתני
 מקום שנהגו כוי הא לא
 קישיא ההוא שנהגו לאו
 דוקא אלא דאיידי דאצטריך
 למתני רישא דסבלונות
 מנהגא תנא בסיפא נמי
 מנהגא. ור• נתן נמי דאמר
 קדושין לאו לטיבועין נתנו
 מפיק טעמא מרישא מקום
 שנהגו להתזיר מתזיר־ן
 וסיפא מוקי לה בסבלונות
 ונהגו דרישא לאו דוקא:
 והני תנאי. דפליגי בקדושין

 אי לטיבועין נהנו: כי הני תנאי דתניא קדשה בככר. ששים מנה וכתב לה כתובה מן האירוסין: בתולה גובה מאתים
 ואלמנה מנה. לבד מן הכבר שנתקדשה [דר״מ]. אלמא דסבר ר• מאיר דקדושין לטיבועין ניתנו: ר׳ יהודה אומר בתולה
 גובה מאתים. מן ההוא ככר והנשאר מן הככר מתזרת. אלמא דסבר דקדושין לאו לטיבועין נתנו לפיכך פורע לה מן
 הקדושין עצמן. טעמא דרי יוסי מפרש לקמן: במאי עסקיי. ברייתא דגבייא כתובה: אי בשמתה. והא הבעל יורש את
׳ יהודה מחזרת לו את השאר והא מציא למימר תנו בעלי ואשמח עמו. אלא ודאי  אשתו: אלא שמת הוא ואמא׳ אמר י

 א) נראה לצ״ל לא לאס מח היא לכילי עלמא כיי. נו 5״ל ננל מקום כיי וכן הגיה הת״ח נפנים ינ״ה גדפו״׳ וע״ נל״ס.



 מסורת הש״ם

, נ) [מ־כייז ׳  א) ס״א בכיסי
 סד.ו הוריות יד., 0 סנהדרין
 ק:, ר) כס״א: שמד, 5) [צ״ל

 נמס. יעניין],

 תורה אור השלם
ה שמוט ט מ ש  ו וזה דבר ה
ל משה ידו אשר ע ל ב  כ
ת א י גש א  ישה ברעהו ל
אה אחיו בי קרא  רעהו ו
 שמטה לין: דברים טו ב
 2 בל ימי עני רעים וטוב

ה תמיד: ת ש ב מ  ל
 משלי טו טו
 3 מסיע אבנים יעזנב בהם

 בוקע עעים יםבן בם:
 קהלת • ט

 הגהות הב״ח
 (א) גם' שמע קל טבלא.
 נ״נ פירוש שהיה קרוכ לעיר:
 (נ) שם אינעי ליה לאודועיה

 לא אודעיה תרעומת
 אית ליה עליה שלומי:
 (ג) שם אייתיה נכפיה. נ״נ

׳ אפליה  ס״א אייתי בכיסי
 נכריסיה: (י) -שב״ם דייה
ש ר ק ן ב לי  קול טנלא שתו
ל אשקלנ״א ב נ ד זוג ע ח  א
 נלע״ז: (ה) דייה עד זוזא
ה זוזא היה ה בכרסי י  אכל
 אוכל: (ו) דייה כתשיניתיה
ת ו ב י ש ם ח ו ש  ונר ורגילין מ
 צכנדו נמיני: (1) ד״ה זה
 רחמן נמה עניים היא רואה:
 (ח) תום' דייה ואין השניעית

גוש לא  יני׳ נשישנינות לא י
 שייך ניה למימר: (ט) כא״ד
ק ס פ  נחצי ימיו יעזנני ד
 כלישנא קמא דפ״ק דמנומ
 דאית ליה ונו׳: (י) שם
 ומגיה זמן עשר. נ״נ פי׳
 שלא נמשפט הוא שיעזננו
 נחצי ימיי והמשפט היא שאין
 השביעית משמטתה ונקט
 לישנא דקרא אנל לא היתה
 נוונת ר״ת להגיה ולתקן את

 דנרי רביני אליהו:

 המה: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 רש לעזי ׳״ו
 אשקלנ״א

. זוג  [אישקיליט״אן
 (פעמון קטן).

 מוסף רש״י
א. למי שקנן  למרי חטי
 תנואה למטר, נלומר לפי
 שקרץ שמיעות :ברכות סד •!.
ל ע ל ימי עני רעים זה ב  כ
 גמרא. שקשה ללמוד מרינ
 קושיית יסוגיות שיש נו
 וסורדריו ק ׳!. זה בעל
. ניחה ללמוד :שם:.. ה  משנ
פכא. דנעלי ר אי מ  דכא א
 חלמוד נהנין מיגיעו שידעו
 להירוח איסור והיחר, אנל
 נעלי משנה שונה יאינו יודע
 מהו אומר. דאין מורי! הלכה

 מחוך משנה :שם!.

 רבינו גרשום (המשך)
 משח. שהוא עשיר בדבר
 המדוד כגון איפות של
 חטים ואינו מרויח בהן אלא
 בביחו אצורין: עחיר כמם.
 זהו שיש לו פקדונות של
 כסף וזהב ואינו מרויח בהם
 אלא כבית אצורים. ששומע
 מפי רבו ויודע מה ששומע
 ואינו מחודד כל כך שידע
 לחדש דבר מדעתו: הכל
 צריכין למרי חטיא. שאין
 אדם יכול לחיות בלא חטה.
 זה בעל גמרא שאין אדם
 יכול להורות איסור והיתר
 ולא לדי; כי אם בעל גמרא
 שיודע לפרש ולחקור הכל:
 זה בעל תלמוד. שעוסק
 כל היום כהויות ותירוצים

 ואי! שביעית משמטהה. אס עברה שביעית בינתיים קולס שחזר זה
 ונשא גס הוא אשה: ואין בכור נוטל פי שנים. היכא לחוזרת לאמצע
: נגבית בב׳׳ד מ״ט מפני שהיא כמלוה ה׳׳ג לה. ז : ד מ ק  כלתניא לעיל 1
 ובספרים כתוב נגבית בב׳׳ל ותוזרת בעונתה מ״ט מפני שהיא כמלוה
 ללרעת כן הלווהו שיתזיר לו בעונפ
 שמתתו ופרעון הולך אחר קכיעות
 זמן שקבע לו המלוה: דלאו אדעתא
 דרבית יהיב ליה. שאס רצה פוממ
 לו אלא מתוך שמחת ריעות הרבה
 בלורון: דלא קרינא ביה לא יגוש.
 שאינו יכול ללחקו בב״ל בשביעית
 שהרי לא הגיע זמנו על שישא הוא
 אשה ויחזיר לו אז ראינה נגביח אלא
 בב׳׳ל בעונתה כלאמרינן כמסכח
ף ג:< המלוה את חבירו ד  מכות (
 לעשר שנים אין שביעית משמטתו אף
 זה לא הגיע זמנו על לאחר שביעית
 הלכך בשביעית אכתי לא מטא זמניה
 שיוכל לנוגשו לעליין לא נשא אשה:
 דהוי ליה ראוי. ופסקינן הלכתא
< אין : ה כ ף ק ל ל י ע ל  בפרק יש נוחלין (
 הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו
 קרקע בין שגבו מעות: הוה במסא.
 אוחו שעליו להחזיר שושבינומ הוה
 בעיר כשנשא שושבינו אשה ולא בא
 לשמחתו: איבעי ליה למיתי. ונגבית
 בב״ל: קול טבלא. (י) אשקלנ״א
 בלע״ז שהיו משמיעין קול לבא לשמומ
 עם החחן: איבעי ליה לאודועי.
 ומללא אודעיה תרעומות אית ליה
 עליה כלמפרש ואזיל אבל שלומי מיהא
 משלם: עד כמה. להא ולאי צריך
 לנכות למי אכילתו שהרי לא אכל עמו:
 עד זוזא (י) כוי. זוזא היה אוכל
 הלכך זוזא פוחת מלמי שושבינותו. אית
 לגרסי על זוזא אייחיה בכפיה אכלי
 בכסיה בבטנו כמו בית הכוסות אי
 נמי בכרסיה: עד ארבע. אס נממייב
 ל׳ זוזיס משושבינותו: משלם פלגא.
 לכיון למביא ל׳ רגילין להאכילו בריוח
 על שני זוזים וכיון ללא אכל יפחות
 שנים מן הל׳: כתשיבותיה. לפי
 מה שהוא תשוב ומביא הרבה
 ומילין (י) לכבלו במיני מעלניס
 יפחתו לו מלמי שושבינותו כפי מה
 שהיה אוכל: עשה עמו בפומבי.
 בגלוי שמחה מפורסמת וזה שחזר ונשא
 גם הוא אשה בקש לעשוח חופחו
 בצניעות או לפי שעת צרה י) היא או
 שרוצה לצמצם סעודתו ואינו חושש
 להרבות אוכלין: בפומבי אני עושה

ן השביעית משמטתה. דלא קרי כיה לא יגוש מכאן היה מביא  ואי
 ר״ת ראיה דקיימא לן כלישנא במרא דפרק קמא דמכומ
ס ל״ה א״ל) דאמר רב יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו ש ף ג: ו ד ) 
 לעשר שנים אין שביעית משמטתו ואע״ג דאתי לידי לא יגוש השתא

 מיהא לא קרינן ביה לא יגוש דהכי נמי
 משמע הכא דטון דלא קרינא כיה
 בשושבינומ >״< לא שייך ביה למימר
 דשביעית משמטמה ועל ידי כן מגיה ר׳
 יעקב מה שיסד הפייט ר׳ אליהו הזקן
 זמן עשר כסף כי ילונו בחצי ימיו
 יעזבנו >«) ולישנא קמא דסרק קמא
) אית ליה דהמלוה לחבירו 0  דמכות 0
 לי׳ שנים שביעימ משמטתו ואין ר״ת
 פוסק כן אלא כלישנא בתרא דאית ליה
 אין שביעית משמטמו >׳< ומגיה זמן
 עשר כסף כי ילונו ולא במשפט בחצי
 ימיו יעזבנו ואין נראה לר״י ראיה
 מכאן דלא שייכא כלל שושבינות למלוה
 שהרי מכמה דברים הס חלוקים זה
 מזה כדמשמע הכא והכא הכי פירושו
 אין שביעימ משמטחו דלא קרינא ביה
 לא יגוש ושמא לעולם לא יבא לידי לא
 יגוש שיכול לומר לו ככתולה אני
 עושה עמך או שמא לא ישא אשה
 אבל מלוה שלבסוף בא לידי לא יגוש

 שביעית משמטתה:
ן הבכור נוטל פי שנים דהוה  ואי
 ליה ראוי כוי. ואפילו למאן
( : ד כ ף ק ד  דאמר לעיל בפ׳ יש נוחלין (
 מלוה לא הר ראוי שושבינומ מיהא הוי
 ראוי כי שמא לא יפרע לו לעולם:
ה עמו באחת ובקש לעשות ש  ע
 עמו בשתים. פי׳ שיפרע
 לו בשתי נשים בכל אחח חצי שרוצה
 לישא זו אחר זו יכול לומר באחת אני
 עושה עמך כדרך שעשימ עמי ולא
 אטרח בשתים והר״ר יצחק בר מרדכי
 פירש דגרסינן איפכא עשה עמו
 בשושבינות בשתי נשים ובקש שיעשה
 עמו באשה אחת יכול לומר לו כשתשא
 אשה אחרת אביא לך בשחיס פי׳ ולא
 אתן לך הכל בזאת האשה ומיהו
 גירסת הספרים אתי שפיר כדסרישית:

 שבלונות

ה ואין הבכור נוטל ת ט מ ש עית מ  ואין השבי
ה א כמלו מ ע  בה פי שנים: נגבית בב״ד מאי ט
א ת ע ד ם רבית דלאו א א ואין בה משו  דמי
ה דלא ת ט מ ש עית מ  דהכי יהב ליה ואין השבי
א יגוש ואין הבכור נוטל פי שנים ל  קרינא ביה 1
ה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי  דהו
נותא א דשושבי ל ל כ א א  כבמוחזק אמר רב כהנ
ע קל מ תא יא) ש א איבעי ליה למי ת מ ה ב  הו
ע קל מ  טבלא איבעי ליה למיתא לא ש
מת אית  טבלא איבעי ליה לאודועיה >« תרעו
ו נ ה נ ה אמר אביי ב מ  ליה שלומי משלם ועד כ
<בכפיה אכליה ד זוזא >«< אייתא א  בני גננא ע
ד ארבעה משלם פלנא מכאן ואילך  בכרסי׳ ע
ה ש ע בותיה תנו רבנן ג  איניש איניש כחשי
ת עמו בצנעא יכול  עמו בפומבי ובקש לעשו
ת ך כדרך שעשי מ ה ע ש ע  לומר לו בפומבי א
ת עמו לה ובקש לעשו ה עמו בבתו ש ע  עמי י
ך מ ה ע ש ע ה יכול לומר לו בבתולה א  באלמנ
ה עמו בשניה ובקש ש ת עמי ע  כדרך שעשי
נה יכול לומר לו ת עמו בראשו  לעשו
ה ש ך ע מ ה ע ש ע ה אחרת א ש א א ש ת ש כ  ל
ם יכול ת עמו בשתי ת ובקש לעשו ח א  עמו ב
ת ך כדרך שעשי מ ה ע ש ע ת א ח א  לומר לו ב
 עמי תנו רבנן עתיר נכםין עתיר פומבי זה
ת עתיר םלעים עתיר תקוע  הוא בעל הגדו
ח עתיר כמם זהו ש  זהו בעל פלפול עתיר מ
א ל צריכין למרי חטי כ ה ( ת ג עו  בעל שמו
ב ר רבי זירא אמר רב מאי דכתי מ א  גמרא ״
ל ימי עני רעים זה בעל גמרא וטוב לב כ 2 

ה רבא אמר ד זה בעל משנ ה תמי ת ש  מ
ה י מ ש  איפכא והיינו דאמר רב משרשיא מ
ע אבנים יעצב בהם י ס מ ב 3  דרבא מאי דכתי
ע אבנים יעצב בהן  בוקע עצים יםכן בם מסי
ה בוקע עצים יםכן בם אלו  אלו בעלי משנ
 בעלי גמרא רבי חנינא אמר כל ימי עני רעים
ה ש ד זה שיש לו א י ה תמ ת ש  וטוב לב מ
ה ת ש  ימי עני רעים זה איסטניס וטוב לב מ
 יוחנן אמר כל ימי עני רעים זה רחמן
 אכזרי ורבי יהושע בן לוי אמר כל ימי
ו רחבה ת ע ד ד זה ש י ה תמ ת ש  וטוב לב מ

 ואמר

 עין משפט
 נר מצוה

 נח א מיי׳ פ״ז מהלכות

 זטית ומתנה הלכה ה
 טיר אה״ע סי׳ ס:

ט ב מיי׳ שס הלכה ו טור  נ

 שם:
 c ג מיי׳ שם הלכה ד טיר

 שס:
א ד מיי׳ שס הלנה ג:  פ

 עמך. בשמחה יחירה אני חפץ כמו
 שעשיתי לך וכן כל הנך דמפרש ואזיל: לכשתשא אשה אחרה. לא אשמחך יומר ממה ששמחחני שאיני חפץ בשמחה ימירה: ת״ר
 עתיר בנכסין. עשיר משדות וכרמים וזיתים הנראין לבריות וגס עפיר פומבי עושר הגלד כגון רוב בהמות שהכל יודעים בהן: זהו
 בעל אגדה. שדורש בכל מקום ברבים בבחי משחאוח שדורש בימים טובים והכל נאספין לשמוע ויש לו קול חכמה. ובא להשמיענו שמתוך שאין
 אגדוח צריכומ עיון יכול לדרוש בכל מקום: עתיר סלעין. שולחני שמשתכר תמיד במיני מטבעות: עתיר תקוע. יש מפרשין שיש לו בתים
0 חקוע אלפא לשמן עיר ה ) ולי נראה כדאמרינן במנחות >דף פ א ת ל י ש א ר ב  הרבה ומשמכר בהן מדיר ומיקרי הכי על שם ויעקב תקע את אהלו (
 היא ומשם היו מביאים שמן למנמות. ודימה למטבעומ ולשמן אפ הפלפול על שם שמרויח יום יום תדיר בפלפולו טעמים הרבה כשאר המטכעות
0 מתרגמינן אינשי משחן. עתיר בדבר המדוד כגון תבואה שאין משתכרין בה ר י ב ד מ ב  וטעמי השמן שמביאין מתקוע: עהיר משת. אנשי מדות (
ם לב! י ר ב ד  תדיר אלא מכניסין אותה לאוצר ולכשתגיע עת מכירה אז ימכרנה וישתכר. והיינו נמי עמיר כמס כמו כמוס עמדי חתום באוצרותי (
 דבר שמכניסין לאוצר: זהו בעל שמוטות. שיודע הלכות ומימרות האמוראין ולכשיגיע עמ הוראה יגלה שמועותיו: גמרא. סוגיית גמרא
: ( . ב ף כ ה ד ט ו ש  ומרוצי משניות וברייתומ וזהו עיקר הגמרא שאס לא הגמרא אין למדין הלכה מתוך משנה כדאמרינן התנאים מבלי עולם (
 זה בעל גמרא. שממית עצמו לכוין הלכות ולתרץ הוויות: רכא אמר איפכא. כל ימי עני רעים זה בעל משנה שאינו יכול להורות הלכה
 מתוך משנתו וגס כי כשתולקות זו על זו אינו יכול למרץ וטוב לב זה בעל הגמרא שיודע משניות על עיקרם ובקי בטעמיהם ויש
: זה כעל משנה. ששונה משניות כל היום ואין לו אלא צער > ת ג י ש א ר ב  בידו כח להורות הלכה למעשה: יעצב. לשון בעצבון תאכלנה (
ם א א<. כלומר שנהנה מהן: זה איסעניס. י כ ל מ  שממקשה בטעמיהן ואינו יודע לפרש: יסכן. לשון חמימות כמו ומהי למלך סוכנת (
 מי שדעמו קצה ולבו ה<גמאס בכל דבר מגונה שהוא רואה: יפה. שסובל הכל דאינו מזיק לו שוס לכלוך ושום דבר מיאוס: קצרה.
 כמו עצרן וקפדן עינו רעה בשלו ובשל אחרים: זה רחמן. כמה (י) עניניס הוא רואה וכמה מאורעומ שלבו בוכה מדיר עליהן:

 ובעל משנה אינו טורח ואמר
 שאין בה קושיות: רבא אמר איפכא. ימי עני רעים זה בעל משנה שהכל סתום במשנה. בעל תלמוד פשוט לו הכל שרואה הקושיות
 ותירוצים וראיות שמסייעות זו לזו: יעצב בהן זה בעל מישנה. שאינו יודע לפרש סתומות שבמשנה: יסכן בם. מתחמם בהם
 ומתהנה זה בעל תלמוד שמאזין ומבחין מה שבתוכו: שדעתו קצרה. רגזן: הרחמני. שדואג בצער כל אדם: אסתניס. דאנינא דעתיה:

 רבינו גרשום
 קודם זמן שושבינות נמי:
 ואין בה משום רבית. אם
 החזיר לו זה יותר דלאו
 לשם רבית יהיב ליה אלא
 לשם מתנה: דלא קרינן
 ביה לא יגוש. דהיכא דמצי
 למתבעיה כל זימנא אם לא
 קבע לו זמן קרינן ביה לא
 יגוש ושביעית משמטתו.
 אבל הא הואיל ואין נגבית
 אלא בעונתה לית ביה משום
 לא יגוש. ואין הבכור נוטל
 פי שנים בה. בישושבינות
 שחזרה לאחר מיתת האב
 שהיו חייבין לאביו: הוה
 במחא. כשנשא חבירו
 אשה והיה חייב להחזיר
 לו שושבינות ואיבעי לי•
 למיתי לחופתו והלכך אף
 דלא אתא אפי• הכי תייב
 לשלוח לו סבלונות משום
 דנגכ־ת בב״ד. ואי לא ידע
 דעבד הופה כגון דהוה
 בשוקי בראי אך דשמע
 קל טבלא •שמקרקשין בזוג
 סימן שיתקבצו לחופה
 איבעי ליה למיתי. ואי לא
 אתא אפיי הכי חייב להחזיר
 לו: לא שמע. שהוא רתוק
 הרבה משכונתו: איבעי ליה
 שיודיעו. שיבא: תרעומת
 אית ליה. גביה שלא זימנו
 לסעודתו אבל מיהו שלומי
 לישלם סבלונותיו. אכל
 הואיל שלא אכל שם צריך
 לנכות לו מן השושבינות:
 ועד כמה. צריך שינכה לו:
 אמר אביי נהגו בני גננא עד
 זוזא שוה בכריםיה. כלומר
 שוה זוז אוכל אדם כשהוא
 אוכל לחופה ואם נתן לו זה
 ד׳ זוזי לשושכינותו ועכשיו
 כשמחזיר לו סבלונותיו ולא
 אכל לתופתו משלם פלגא
 ב• זוזין וב׳ זוז ינכה לו
 משום שאם היה מאכילו
 לשובע לא היה אוכל פחות
 מבי זווין והאי דאמר עד
 ווזא אתא בכריםיה היינו
 היכא דלית מאכל כל כך כי
 אם לצמצם: מיכן ואילך.
 כלומר -תר על כן שאם
 שושבינו זה אדם חשוב
 ולא ומנו לסעוד בחופתו
 והיה חייב לזה בשושבינו
 ד׳ זוז ינכה לו מאותו דורון
 ג׳ זוז משום דאם היה
 הוא שם היו משימין לפניו
 כפי תשיבותו >ד׳ זוזי ינכה
 לו מאותו). ולא היה שוה
 פחות מגי זוז והרביעי יתזור
 לו: עשה עמו. בשזשבינז:
 בפומבי. בפרהסיא דכולה
 עלמא הביא עמו לשמחו.
 ועשה עמו אידך חופתו
 בצנעא מפני(שהוא למד או
 מפני) אימת בני אדם ובקש
 שיפרע לו שושבינות בצנעא
 בלא קול יכול לומר לו זה
 לא אשלם כי אם בפומבי
 אני רוצה לשמוח עם
 אנשים הרבה בתופתו כמו
 ששמחתי עמו רבצניעות לא
 הוי שמחה כלום. ובל הני
 דלקמן מצי למימר הכי:
 באחח. כשנשא אשה אחת
 בקש שיפרע לו כשהוא
 נושא שתים כאחת לא הויא
 כל כך שמחה בשתי צרות
 אלא יכול לומר כשתשיא
 לבנך או לאחיך כתולה אחת
 או אשה ראשונה אפרע
 לך שאני רוצה לשמוח
 עמך כמו ששמחתני אתה:
 עתיר נכסי. זה הוא עשיר
 נכסים וכרמים שבחוץ:
 עתיר פומבי. זה שיש לו
 דוב בהמות ויוצאין לרעות

 בחוץ ויש להן קול עושר. זהו בעל אגדה שיכול לדרוש בכ״מ בפני רבים בבית הכנסת ובבית המשתה ויש לו ןשם] שהוא הכם:
 עתיר סלעין. שיש לו כסף וזהב ומשתכר בה: עתיר תקוע. זה שיש לו בתים הרכה ומשכירן ומביאין לו שבירותו ואין לו קול עושר
 כל כך: זהו בעל פלפול. שיושב בביתו ומוסיף מפלפולו על שמועתו ששמע דתקוע היינו בתים כדכתיב ויעקב תקע את אהלו: עתיד

ה רעה ש  לו א
 ינאי אמר כל

 שדעתו יפה רבי
ד זה ה תמי ת ש  מ

 זה שדעתו קצרה

 זה שיש
בה רבי  טו
ד זה  תמי
 וטוב לב
 עני רעים



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ פ׳׳ד מהל׳ דעות  ם
 הלכה כא:

נ כ ג מיי׳ פ־׳ו מהל׳  ם
 זכייה ומתנה הלכה כא
 כ3 טור ושו׳׳ע אה״ע סי׳ נ

 סעיף ג:

 רבינו גרשום (המשך)
 בביתו מסעודתם שוה דינר
 מאי. מי אמרי׳ בבית תמיו
 דוקא דאין נגבין אבל בבית
 לא או דלמא לא שנא:
 כוס של חמין. מזוג בתמין:
 שתה ומת. הכי אירע לו ולא
 משום כישוף: זו הלכה של
 מעשה העלה ר׳ אחא כו׳
 סבלונות העשוין ליבלות
 אין נגבין כגון בהמות
 וכדי יין דלמישחט ומיכל
 קיימי דאסוחי אסח דעתי׳
 מינייהו: שאין עשויין
 ליבלות. כגון כלי כסף וכלי
 זהב וכלי מילת נגבין. דהכי
 אמרי• לעיל: ש״מ אפי׳
 פחות מדינר. דהאי כוס של
 חמין לא היה שוה דינר
 ואפ״ה אמרו חכמים דאין
 נגבין: אמר רב אשי. מהא
 ליכא למשמע מינה דמאן
 לימא לן דלא שחקו בההוא
 כוס מרגניתא שויא אלפא
 זוזי דהכי רגילי אינשי
 לשחוק מרגניתא במשקה
 משום רפזאה: ש״מ אפי׳
 שגרו לו. נמי אין נגבין
 משום דהוציאו לו לחוץ
 כוס של חמין: איבעיא להו.
 הא פשיטא לן דסבלונות
 העשוין ליבלות אם אכל
 שם בדינר אין תוזרין.
 שבח סבלונות מהו. אם
 לא אכל שם בדינר דנגבין
 הסבלונות העשוין ליבלות
 אם השביחו כגון ששלה
 בהמות לבית חמיו וילדו
 מהו חוזר אותו שבח
 או לא. מי אמרינן אותן
 עצמן ששלח הדרי אבל
 שבח דלא שלח הוא כגון
 הוולדות לא הדרי או דלמא
 כיון דמכח אותן ששלח
 באין הדרי: בעי רבא. אם
 אכל שם בדינר ונשתיירו
 שם מסבלונות העשוין
 ליבלות ולא בלו כגון
 שנשתיירו עדיין בהמות
 בחיים מהו חוזר או לא
 מי אמרינן הואיל דלא
 בלו בעינייהו קיימי וחוזרין
 או דלמא הואיל ועשוין
 ליבלות כמאן דבלו דמיין
 ואין חוזרין: ת״ש סבלונות
 מועטין שתשמש בהן בבית
 אכיה. כגון מלבושין שאין
 יקרים כל כך ולובישת אותן
 תדיר בכל יום הרי אלו
 אין נגבין. ש״מ םבלונות
 העשוין ליבלות אע״פ שלא
 בלו אין נגבין: תרגמה
 רבא. לעולם אימא לך
 סבלונות העשוין ליבלות
) נגבין ן (אי  אע״ג דלא בלו
 והכא טעמא מאי בייבא
 וסבכתא עסקיי בקישוריה
 ובמפה שעל ראשה ולאו
 דבר תשוב הוא ובמתנה
 יהב לה: מעשה כוי מאי
 אתא לאשמועי׳, אם שגר
p  אם לא שגר: שבחא א
 ישראל. שמבכרת פירותיה
 כל כך בעצרת: ואי בעית
 אימא. הא קמ״ל דאי טעין
 ואמר החתן בעצרח שלחתי
 סבלונות יין חדש ושמן
p א  חדש לאו גזזמא היא ד
 ישראל מבכרת פירותיה
 היא: אישתך תותרנית.
 מטומטרית שאינה מריח
 שום ריח ומום שבסתר
 הוא דמותר לגרשה. איכא
 דאמרי ארוסה היתה.

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המג
ת העשוין ליבלות אין נגנין. והא לתנא מרובין שתביא מ ו ל ב  ם
 עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין היינו
 אין עשוין לבלות ומועטין היינו עשוין לבלומ א״נ במועטות בעינן
 דוקא שאין עשוי לבלומ אבל במרוביס אפי׳ בבלות נמי גגבין:
א להו מהו ״שתשלש. פי׳ י ע ב י  א
 אמילמא לרבא קאי
 לאמר דוקא אכל לינר אבל פחומ
 מרינר לא וקא אמר אס אכל פפומ
 מלינר מהו שמגבה לפי מה שאכל אס
 אכל מצי דינר מגבה החצי ולישנא
 דמשלש כמו משלשין כממון ואין
 משלשין כמכוח (מטת לף ה.) מ״ר:
ה דכא נייבא. פי׳ רבינו מ ג ר  ת
 שמואל דה״ה דהוה מצי
 לשנויי לא והוא דבלו ור״י אומר
 דבשלמא בבריימא מיירי בבלו אלא
 מחני׳ דלא מיירי בבלו לא

 מיחוקמא בבלו:
 נכנס

 א<ואמר ר׳ יהושע בן לוי כל ימי עני רעים

ל א ו מ ש ד כ ת וימים טובים ״  והא איכא שבתו
ת חולי כתיב ל ח י וםת ת ו שנ אל א  דאמר שמו
 בספר בן םירא כל ימי עני רעים בן םירא
ר גגים ט מ  אומר אף לילות בשפל גגים גגו מ
 לגגו ברום הרים כרמו מעפר כרמו לכרמים:
לח םבלונות לבית חמיו שלח  מתני׳ השו
דת חתן אפילו ו ה ואכל שם םע ה מנ א  שם מ
דת חתן  בדינר אינן נגבין לא אכל שם םעו
נות מרובין שיחזרו ח סבלו ל ש  הרי אלו נגבין ב
ה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מ  ע
ה אין נגבין: ש בהן בבית אבי מ ת ש ת  מועטין ש

מא ו דתי טא דינר תנן מה ת מדינר לא פשי  נמ׳ אמר רבא דוקא דינר אבל פחו
לתא קתני קא ת מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמי א הדין דאפילו פחו  הו
א תנן שלוחו מאי שם תנן שגר לו מאי ה מאי הו ת ע לן אכל תנן ש מ ש  מ
ד ששגר לבית ח ה באדם א ש ע אל מ ע דאמר רב יהודה אמר שמו מ א ש  ת
ה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב א  חמיו מ
ו והוציאו ח בית חמי ת עמד על פ ו והלך ו ת ח מ ש לת ורכב ב  ושל כלי מי
א שר הבירה לפני חכמים ח ה רבי א ל ע מת וזו הלכה ה שתה ו  כום של חמין ו
ן ליבלות אין נגבין ושאין עשוין ליבלות נגבין י  לאושא ואמרו םבלונות העשו
ת מדינר אמר רב אשי מאן נה אפילו פחו ת מי ע מ ה ש ת נה אפילו ש ע מי מ  ש
ת ע מ  לימא לן דלא שחקי ליה מרגניתא דשויא אלפא זוזי ואשקיה ש
ו דמי איבעיא ו כבית חמי ח בית חמי ת נה אפילו שגרו לו דלמא כל פ  מי
ו כיון דאי איתנהו לדידיה הדרי נות מה ו ״שישלש שבח סבלו  להו מה
 ברשותיה שבוח או דלמא כיון דאי אבדי או מגנבי בעי שלומי ליה
ה תיקו בעי רבא םבלונות העשוי! ליבלות ולא בלו דה שבו  ברשותא די
א שר הבירה לפני חכמים באושא ח ה רבי א ל ע ה ה כ ל ע וזו ה מ א ש  מהו ת
 ואמרו םבלונות העשוין ליבלות אין נגבין ושאין עשוין ליבלות נגבין מאי
ש מ ת ש ת ע םבלונות מועטין ש מ א ש ו ת דבל  לאו אע״ג דלא בלו לא ג
סבכתא אמר רב מה רבא בייבא ו  בהן והיא בבית אביה אין נגבין תרג
ש ושמן ד ו יין ח ד ששגר לבית חמי ח ה באדם א ש ע  יהודה אמר רב מ
ע לן איבעית אימא מ ש ש בעצרת מאי קא מ ד ש וכלי פשתן ח ד  ח
ה נ ע ה ט תי בותא דארץ ישראל קמ״ל ואיבעית אימא דאי טעין טענ  חשי
ד שאמרו לו אשתו תותרנית ח ה באדם א ש ע  אמר רב יהודה אמר רב מ
ה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל  היא ונכנם אחרי

 אמרה
 בדינר כדאמרןי) עד זוזא אכלי ככרסיה: הוא הנן. דקחני אס אכל שם דמשמע הוא עצמו: שיגרו לו. לחמן מן סעודמס בכימו מאי:
 ורכב בשמחתו. ממוך שמממ הון רב ששלח לבימ חמיו שתה על סוסו ומת אח״כ קודם נשואין: באושא. כשהיתה סנהדרין לשם דאושא
 היא אתת מעשר גליומ שגלמה סנהדרין כדאימא במס׳ ראש השנה (לף לא.): סבלונוח העשוין ליבלוה. קודם נשואין אין נגבין
 דהנהו מחולין בסעודח חתן בדינר כדפרישית במתני׳: ושאין עשויין ליבלות. כגון תכשיטי זהכ וכסף: ה״ג ש״מ אפיי פתוה מדינר.
 ותקשי לרבא: מאן לימא לן דלא שחיקי ליה מרגניתא. בכוס החמין שכן דרך השרים שומין אופו לרפואה: אפיי שיגרו נמי. שהרי
 שתה כשהוא רוכב סוסו לפני פתח כיח חמיו: כבית שמיו דמי. אבל שגרו לו בביתו איבעיא לן: שבח םכלוגוה מהו. היכא דהדרי
 שבלונות מי הדרי שבח שהשביחו כגון שלח לביח חמיו צאן ובקר וילדו: בעי רבא סבלונות העשוים ליבלוה. דאמרן דלא הדרי אם
 לא בלו בשעת חזרה אותן שאין עשוין ליבלות מי הדרי עמהן או לא: חא שמע סגלונוש מועטין שתשמש בהן והיא בבית אביה
 אין נגבין. בשלמא הך קמייתא כיון דקתני עשויות ליבלות מצית לאוקמה בדבלו אבל הכא מילתא דפסיקא קתני שתשממש בהן בבית
 אכיה אע״פ שישנן כעין. ומיהו הוה מצי לתרוצי ׳)(כשאין עשרן ליבלות או) כשעשוין ליבלומ ובלו אלא רבומא אשמועי׳ אפי׳ בשעשוין
 ליבלות ולא בלו: כגון בייבא וםיבכתא. מיני צעיפים וקישורי נשים שהן דבר מועט ומחיל להו לגמרי לא שנא בלו ולא שנא לא בלו
 אבל תכשיטין חשובין תיבעי לך: מצאחי גירסא בפר״חי) שאינה בספרים שלנו הא דאמר רבא דוקא דינר. כלומר שאם אכל בבית
 חמיו מה ששוה דינר או שתה יין אבל פחות מדינר לא ועלה אמרי׳ מהו שישלש בשבלונות ועלתה בתיקו פירוש אס שלח שבלונות בק׳
 מנה ואכל בביח חמיו בדינר זכו בבית חמיו בכל הסבלונוח והשחא דאכל בחצי דינר יזכו לחצי הסבלונוח והוא הדין לשליש ולרביע וזהו פירוש מהו
 שישלש בשבלונות ועלתה בתיקו: וכלי פשתן. כלים מפשתן תדש: שכתא דא״י. שממהרת לבשל פירותיה בעצרת: דאי טעין טענתיה טענה.
 אי הדרי סבלונומ וטעין יין ושמן שלחתי לך בעצרת לא הוחזק בדאי בכך והדרי ליה: שאמרו לו אשתו תותרניש היא. חולי הוא שאינה יכולה
 להריח ומום שבסמר הוא ומנן בהמדיר בכתובות (לף ע3:< המקדש אמ האשה ע״מ שאין בה מומין ונמצאו עליה מומין אינה מקודשח כנסה
 סתם ונמצאו בה מומין חצא שלא בכחובה כו׳ עד וחכ״א במה דברים אמורים במומין שבסתר כו׳ וזה האיש לא קבל עליו את המומין ואס
 קדשה סמס וכנסה סמס ונמצאו בה מומין מצא בלא כמוכה ומיהו גט בעיא כדמפרש בגמרא בפרק המדיר ושם עג:1: נכנס אחריה לתורכה
 לבודקה. שם ונשא עמו במוך חיקו צנון לנסוחה אס מריח. ויש מפרשים כותבת נטל בתוך חיקו ולא צנון. וקרוב לגליל היה מעשה:
 אמר לה רית צנון אני מרית בגליל. לנסותה אס מריח שממוך דבריה ניכר אס מריח ועל הצנון שכחוך חיקו אמר. וללישנא
 דמפרש שכוחכמ היה עמו לכך אמר לה ריח צנון לדעמ אס משיכנו דכר לאמר ריח כומבמ אני מריחה ולא ריח צנון:

 אמרה

 ואמר ר׳ יהושע בן לוי כתיב כל ימי עני רעים והא איכא שבתות
 וימים מובים. שיש לו מנומ ומזונומ שהיו ממלקין לעניים מערב שבת
 לערב שבמ אלא כשמואל אתא קרא לאשמועי׳. וכולה ר׳ יהושע קאמר
 לה: שינוי ווםס. (א) חוק כמו עני שכל ימות החול אוכל פת

 חריבה ובשבח אוכל בשר: הכי גרסי׳
 חחלח חולי. מתוך כך משחיל לחלוח.
 ואיח דגרסי חולי מעיים: כהיב
 בספר בן סירא. שלמה כמכ כל ימי עני
] אבל בלילות כשישן יש לו ו  רעים ומשלי ט
 מנוחה ובן סירא אומר אף הלילות
 אין לו מנומה ט בשפל גגיס גגו
 ונמצא דלף טורדו ביום סגריר:
 מעפר כרמו לכרמים. זבל >י< ואשפה
 שהביא לכרמו נשפך לכרמים אחרים
 שהוא במקום רעוע בהרים ובסלעים
 כמקום שאין עשיר חפץ בו נופל
 למטה בכרמים של עשירים שהם
 במקום טוב ומדרון ונוח לעסוק כהן:
" השולת סבלונות. מנהג י  מתנ
 חתנים לאחר קדושין למחרת שולח
 לבית שמיו לכבוד אשתו תכשיטין ומיני
 פירות וכדי יין וכדי שמן ופעמים אוכל
 שם עמה: אינן נגבין. אס מפ הוא
 או שמחה היא או שחזר בו ורוצה
 לגרשה שמחמח חיבמ שמחח אכילה
 שאכל ושחה ושמח עמהן מחל
 שבלונות העשרן ליבלות אכל אין
 עשוין ליבלות הדרי אע״פ שאכל ושתה
 עמהן כדמניא בגמ׳. ובשבלונות סתם
 מייד דהא לקמן מפליג בשבלונות
 ששלח כדי שיבאו עמה לבית בעלה
 לסכלונוח ששלח כדי שמשחמש בטח
 אביה והנהו לא תלו כאכילת חמן
 מכלל דדשא בסתם שבלונות והנהו
 חלרין בסעודח חתן אס אכל עמהן
 מחולין ואס לאו נגבין: שלח שבלונות
 מרוכין. ופירש כדי שיבואו עמה
 לטח בעלה. וה״ה למועטים אם שלחן
 לכך אלא אורחא דמילחא נקט
 מרובים רגיל לשלוח ולפרש כדי
 שיבואו עמה לטח בעלה ומועטין
 כדי שמשממש בהן בבימ אביה:
 גמ׳ אמר רבא דוקא. אכל שם
 סעודת תתן בדינר מנן אין נגבין אבל
 פחוח מדינר לא מחל מידי: אורתא
 דמילתא קתני. שיעור אטלת אדס

 מסורת הש״ם

) שס  א) סנהדרין קא., נ

 כתונות קי: נדריס לז:,
 ג) [נרי׳׳ף והרא״ש איתא

 שישלם], ד) (לעיל קמה:],
 ה) רש״ל מ״ז, ו) [יכן גירסת

 העריך ערך סבלינית], t) [עיי
 גירסת ר״ת שכתנ תרשנ״ס

 דייה מצאתי],

 הגהות הב״ה
 (א) רשב״ם דייה שינד יוסת

כמו עני כצ״ל ותיבת חיק  ו
 נמחק: (ג) דייה מעפר וכו׳
 זבל שהביא כצ״ל ותיבח
 ואשפה נמחק ונ״נ אשפה
 הוא המקוס שמניחים הזכל
 לשס כדלעיל דף עח ע״כ:

 מוסף רש״י
ת וימים  והא איכא שבתו
 טובים. שאין לך עני
 שבישראל שאין לו מעדנים
 !סנהדרין ק.:. שנוי וסת.
 משנה וסח ואוכל יוחר, שאינו
 רגיל לאכול, היינו חחילח חילי
 מעיס, לפיכך אפילי שנתות
 דמיס טוניס רעיס לו !שם:.
. שאין  ברום הרים כרמו
 נידו ממון לקנות נמקוס
 טונ וקונה נראש ההר
 יכל זנליס שהיא מוציא לו ניפל
 וזנ לכרמים שתחתיי(כתובות

 רבינו גרשום
 שינוי ווסת. ׳שאוכל יותר
 ממה שהוא רגיל מזיק לו
 למעיו: או אותו שגגו נמוך
 משאר גגות ־כרמו גבוה
 משאר כרמים ימיו רעים:
 פ־םקא השולח סבלונות

 לבית חמיו. כעין שרגילין
 לעשות חתנים למחרת
 של קדושין ׳שולח החתן
 סבלונות שלו דורון לבית
 חמיו כגון בהמות וכדי יין
 וכדי שמן ועושה סעודה
 ואוכל עמהן. אם שלח שם
 אפיי שוה מאה מנה ואכל
 שם סעודת חתן אפ״ ׳שוה
 דינר בלבד ומתה היא או
 הדרא בה אין נגבין שעל
 דעת סעודה שלח ואגב
 שאכל שם סעודת חתן
 בדינר מחל לו הכל. לא
 אכל שם סעודה חתן בדינר
 לא חישיב וגובין הכל:
 שלח שם סבלונות מרובין.
 מלבוישים ותכשיטין כסף
 וזהב על מנת שתביאם עמה
 לבית בעלה בשעת חופה:
 הרי אלו נגבין. אפיי אכל
 שם בדינר דלא עביר אינש
 דמחיל כולי האי: סבלונות
 מועטין. מלבושין שאין
 יקרין ׳שתשמש בהן בעודה
 בבית אביה: אין נגבין.
 אפי׳ לא אכל שם בדינר
 דמחיל לה הואיל דמועטין:
 אמר רבא דוקא כשאכל ישם
 ׳שוה דינר אין נגבין אבל
 פחות מדינר נגבין המותר:
 אורחא דמילח׳ היא דעד
 דינר רגילי אינש׳ למיכל
 בסעודה כדאמר״ לעיל עד
 זוזי אתי בכרסיה והוא הדין
 דאפי• פחות מדינר קמ״ל
 דוקא דינר דבדינר מחיל
 ולא בבציר: אכל בדינר
 תנן. אין נגבין: שתה בדינר
 ולא אכיל מאי. מי אמרינן
 שתיה בכלל אכילה וכאכל
 דמי או דלמא כמו שלא
 אכל דמי ונגבין: אכל שם
 סעודת חתן [תנן] אכל ישם
 שלוחו ולא הוא מאי. נגבין
 או אין נגבין: אם אכל שם
 בבית חמ־ו תנן שיגרו לו

 א) נראה דצ״ל אף לילות שגגי
 נמוך יכו׳ משאר :רמים ילכן

 ימיו ולילותיו רעים.



 מםורת הש״ם

 א) ן כתובות לד: נ״ק נ. קינ.
ז ׳ ) ופאהפ״גמ׳ ג , [ : יממנ ׳  נ
 לקמן קנ:ן, ג) לקמן קנא:,
 ד) לעיל קלב. ותיספתא
 כתובות סיידו, ה) [צ״ל
 שאלמלי עי׳ תוס׳ מגילה כא.].
ג:סה:  י) צ״ל דתנן, 1) גינוין י
 מילין עה: ומנחות ל: טבוליוס
 פ״ד מ״ה], ח) ותוספתא
 דכתובות ס״דו, ט) ודברים
 לדן, י) ויבמות כט: ע״ש],
 כ) ובמדבר כזו, ל) ורף קמו.],

 מ) ןכדפירישימ. רש״שו,

 נ) ו ג״ רש״ל יגי׳ רש״א כתיבה
 ילר״ל משעת נתינה ולמאי
 דמפכת אית ליה ו, ס) 1דף

 תמת. דייה מוהרי ן,

 קמו: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 הגהות הב״ ח
 (א) גמרא מאן יהינ וכר
ה חורבה: (נ) ״שביים י  על
ן  דייה שכיב מרע וכו׳ כדתנ
 לקמן: (ג) דיה מתנתו וכי׳
 מחמת מיתה לא בעי כצ״ל
 וחינח במקצח נמחק:
 (ר) דייה לא שייר יכו׳ אמרינן

 ודאי לאו אדעחא: (ה) ד״ה
כא  מתנתו וכי׳ דקתני הי
 דלא שייר: (ו) תום' ד״ה
 נמש יכי׳ דבאריסה מיירי
ה לראיח אס נכנס אחרי  ו
 היא מוסרנית לא ישאנה יאס
 אינה וכי׳ יורשה דסתס חצר

 דידיה:

 אמרה ליה. דרך שחוק: מאן יהיב לן מכותבות דיריחו. שהן
 מחוקים ונאכל עם הצנון שהוא חד שכן היה דרכן לאכול תמרים
 עם הצנון שזה חד וזה ממוק ומחקן זה אח זה ולפי שהבינה שלנסותה
 נחכוין השיבתו דרך שחוק כך. וללישנא דאמרי׳ שנטל עמו כוחבח
 אמרה כותבופ דיריחו אני מריחה ולא
 צנון. יריחו נקראת עיר התמריס») והיינו
 מתכות: נפלה עליה חורכה ומתה.
 ובא הבעל לפני ב״ד והיה רוצה לירש
 אח אשמו ואמרו חכמים הואיל ולא
 נכנס עמה לבא עליה אלא לבודקה
 ולגרשה ומתה בתוך כך אינו יורשה.
 אימ דגרסי הכי ומוקי לה בארוסה
 ולא נהירא לי דאפילו בא עליה בימי
 אירוסין קודם הכנסחה לחופה לא
 ירית לה כדתני׳) חנן בר אמי
 אשתו ארוסה לא אונן כו׳ מתה אינו
 יורשה דאין הבעל יורש את אשתו עד
ף  שחמס לחופה כדנסקא לן (לעיל ד
 קט:< ירושת הבעל משארו הקרוב
 אליו ממשפחתו וירש אותה׳) דהיינו
 לאחר שנכנסה לחופה הלכך בנשואה
 מוקמינן לה והכי גרסי׳ ואמרו חכמים
 הואיל ונכנס אחריה לבודקה מתה
 אינו יורשה דכיון דהיה בדעתו לגרשה
 אס ימצאנה בעלת מום ובתוך כך מתה
 קודם שנתפייסו אינו זוכה בירושה.
 ומהכא שמעינן שמי שמתה אשתו
 מתוך קטטה שיש בדעתו לגרשה שוב
ף ד  אינו יורשה כדאמרי׳ במס׳ גיטין >
 יח.1 משנתן עיניו לגרשה שוב אין
 לבעל סירות: וישיכ וקאמר כין שמת
 הוא כין שמתה היא והדר כה. איהו
 ומגרש לה: םכלונות הדרי. כגון
 שבלונות שאין עשוין ליבלות ששלח
 סתם אבל אוכלא ומשתיא ששלח בבית
 חמיו לא הדרי מסתמא אס אכל
 מסעודח חמן שם בדינר דהיינו עשוין
 ליבלוח הלכך מחולין כדמניא לעיל ל)
 אבל אם פירש על מנח שיחזרו לי
 הדרי לא שנא שבלונות מרובין ולא
 שנא שבלונות מועטין כדמפ׳מ) במתני׳
 אבל אי הדרא בה איהי אפי׳ כישא
[ . ה מ ק  דירקא הדרא אגודה של ירק אבל קדושין לא הדרי כדאמרי׳ לעיל ו
 גזירה שמא יאמרו כוי: ושמין להן הכשר בזול. כשיחזרו לו אוכל

 רבינו גרשום (המשך)
 קרקע כלל אין מתנתו מתנה
 ואם עמד חוזר במה שנתן.
 ובתר אומד; דעתא אזלינן
 במתני׳: מאן תנא דמתני׳
 דאזיל בתר אומדנא: רבי
 שמעון בן מנסיא אומר
 אין מתנתו מתנה. דאומדן
 דעת הוא. שאילו היה
 יודע שבנו קיים לא היה
 נותן ומתני׳ ר׳ שמעון בן
 מנםיא היא: רב ששת אמר
 מתני׳ ר׳ שמעון שזורי
 היא. דאז־ל בתר אומדנא.
 היוצא בקולר ליהרג ואמר
 כתבו גט לאשתי שלא תפול
 ליבם אע״ג דלא אמר כתבו
 ותנו הרי זה יכתבו ויתנו.
 מה שאין כן בשאר אינש
 דעלמא אמר כתבו לחרד
 אין כותבין ונותנין משום
 שמא משחק הוא בה אבל
 זה שהוא בסכנה גמר ומקנה
 לה אע״ג דלא אמר תנו
 דהאי דלא אמר תנו משום
 שהיה בהול בצרתו ולא
 הספיק לומר תנו שהיו
 מוליכין אותו בקולר וכן
 במפרש בים שאמר כתבו
 והיוצא בשיירא במדבריות
p מרחקים שאינו יודע א  ב
 אם יחזור אם לאו אע׳׳ג
 דלא אמר תנו ׳הבינן
 לה דגמר בדעתי׳ למימר
 ומשום טרדא לא אמר:
 ר׳ ישמעו; שזורי אומר אף
 המסוכן. שמסוכן בחליו
 שאין יודע אם יחיה אם
 לאו אם אמר כתבו כותבין
 ונותנין לאלתר דאזיל בתר
 אומדנא דהאי לא רצה
 לשחק בה והאי דלא אמר
 תנו ׳שהוא טרוד בחליו.
 ר׳ שמעון מוסיף על תייק
 הוא ולא פליג עליה אלמא
 דר׳ שמעון שזורי אזיל
 בתר אומדנא. ורב נחמן
 דמוקי מתני׳ כרי שמעון
 בן מנסיא מ״ט לא מוקים
 כר׳ שמעון שזורי שאני
 התם דלאו אומדן דעת הוא
 אלא בפירוש גלוי דעת
 הוא דכיון דאמר כתבו
 ודאי רוצה ישיתנו לה. והאי
 דלא אמר ותנו מרוב פחד
 וטרוד ולאו אדעתיה. אבל
 גבי ר׳ שמעון בן מנסיא
 ודא- איכא אמרות דעת
 שאילו היה יודע שבנו קיים
 לא היה כותבו. ורב ששת
 דמוקי כר״יש שזורי מ׳׳ט
 לא מוקים לה כר״ש בן
 מנסיא. אמר לך רב ששת אומדנא דמוכח שיאני. כלומר התם מוכתא מלתא ומפורסמת היא להיכא דישמע
 שמת בנו וכתב כל נכסיו לאתר ואחר כך בא בנו אין מתנתו מתנה דודאי מוכחא מלתא ולא אומדנא היא
 שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן והתם שאני. אבל הכא גבי ר׳ שמעון שזורי דקאמר כתבו גט
 לאשתי דמסוכן היא ולאו מוכחא מלתא כולי האי האי דאמר כתבו דלדעת כן אמר כתבו דליתנו דאזלינן

ת דיריחו תבו  אמרה ליה >א< מן יהיב לן מכו
מתה אמרו  ואכלנא ביה נפל עלה חורבה ו
ל ולא נכנם אחריה אלא י א ו ה ם א  חכמי
ה אינו יורשה: םבלונות מועטין ת  לבודקה מ
ש בהן בבית אביה וכוי: יתיב מ ת ש ת  ש
 רבין םבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר
א ר הו א הד ת הו מ ה היא ובין ש ת מ ן ש בי  נ

ה לא הדר ת ש מ ל ו כ א  םבלונות הדרי מ
א בה איהי הדרא אפילו כישא דירקא ר ד ה  ג

ן ה ל (  אמר רב הונא בריה דרב יהושע יושמין א
ד תילתא: ע ה בזול ה מ ד כ  דמי בשר בזול ע
ב כל נכסיו ת כ ב מרע ש י כ ש ו (  מתני׳ נ
ו ת א מתנ , ושייר קרקע כל שהו  לאחרים ג
תו א אין מתנ לא שייר קרקע כל שהו  קיימת !
א מדנ א דאזלינן בתר או  קיימת: נמ׳ מאן תנ
ן בן מנסיא היא  אמר רב נחמן רבי שמעו
נת הים ושמע  דתניא ״הרי שהלך בנו למדי
ת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר מ  ש
ה רבי נ ת תו מ  ואחר כך בא בנו מתנ
ה נ ת תו מ ן בן מנםיא אומר אין מתנ  שמעו
ה יודע שבנו קיים לא היה ) הי (שאלמלא (  ה

ן שזורי היא ת אמר ר׳ שמעו ש  כותבן רב ש
נה היו אומרים ״היוצא  יידתניא ״בראשו
 בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו
ף המפרש והיוצא א  יכתבו ויתנו חזרו לומר ט
ן שזורי אומר יאף  בשיירא רבי שמעו
א לא מוקים לה מ ע  המםוכן ורב נחמן מאי ט
ם דאמר ת ן שזורי שאני ה  כרבי שמעו
ט לא מוקים לה כרבי ת מ״ ש  כתבו ורב ש
כח שאני מאן א דמו מדנ ן בן מנםיא או  שמעו
ה חולה ומוטל י שהי הר ( ו רבנן ח א להא דתנ  תנ
ה ואמרו לו נכםיך למי ואמר להן ט מ  ב

 רומה

ם אחריה לחורבה לבודקה. פי׳ רבינו יעקב דבארוסה נ כ  צ נ

 מיירי (י) ובא לראות אס היא תותרנית אס לאו ואס אינה
 תותרנית ישאנה ואמרו חכמים הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבודקה
 ולא לשם נישואין נכנס ולכן אס מתה לא יירשנה אבל אס לא נכנס

 אחריה לבודקה היה יורשה וכגון
 שהחורבה שלו כדאמר בכתובות פרק
) לעולם היא ם ש : ו ח ף מ ד  נערה (
 ברשוח האב היה לו חצר בדרך ונכנסה
 עמו יורשה דחצרדידיה לנשואין
 ולפירוש זה לא היחה חוחרניח אלא
 כותבות היו בחיקו כמו שאמרה או
 היתה יודעת שצנון היה ולכך אמרה
 מאן יהיב לן מכותבות לאכול עם
 הצנון ורבינו שמואל פירש שנשאה
 כבר ונמצאת תותרנית שהיה בדעתו
 לגרשה ומיהו קשיא דלא הוה ליה
 למימר הואיל ולא נכנס אחריה אלא
 לבודקה אלא הוה ליה למימר הואיל
 ונכנס אחריה לבודקה ומה שפי׳ רבינו
 שמואל מכח הך דהכא שאם היה
 בדעמו לגרשה שוב אין לו פירוח לאו
 ראיה היא כדפרישית שהרי לאו
( ח.  נשואה הימה ומההיא דגיטין 1דף י
 נמי אין ראי׳ דהא בין ר׳ יוחנן וריש
ף cp לא ד  לקיש דפרק שני דגיטין (
 סכירא להו הכי אלא לרבי יוחנן
 מוציאין פירות משעת י) [נתינה ולריש
 לקיש משעת כתיבה ולמאי דמפרש
 ר״י התם] אית ליה לריש לקיש משעת
 חתימה דהא איכא נמי בין ר׳ שמעון
 ורבנן פירי משעת כתיבה עד שעת
א ומשתיא לא ל כ ״  חתימה: מ
 הדרי שבלונות הדרי. מוהרי הדרי
 והיינו שבלונות ותרי גווני מוהרי כדפי׳
 רשב״ם לעיל*: מאץ תנא דאז־ל בתר
 אומדנא כוי. צ״ע אי שייכא הך מילתא
 בדברים שבלב אינם דברים ובפרק
: ישס< הארכתי ט ף מ ד  שני דקדושין (
י שמעון שזורי היא. וה״ה כ  בה: ד
 היה יכול לומר רבנן דידיה אלא לרבי
 שמעון ומחלוקתו קאמר אי נמי משוס
 דר׳ שמעון שזורי אית ליה טפי דאזלינן

 בתר אומדנא יומר מדרבנן דידיה להט נקט ר׳ שמעון שזורי
 מנין

 עין משפט
 נר מצוד!

ד א טוש״ע אה״ע ס  ם
 סעיף ה בהגה״ה:

ה ב ג ד ה מיי׳ פ׳׳ו  ס

 מהל׳ !טיה ימתנה
 הלכה כא כב כג טוש״ע

 אה״ע שי׳ נ סעיף ג:
ו ו מיי׳ שם פיית הל׳ טי  ם

 שמג עשי! פב טוש׳׳ע
 ח״מ סי׳ רנ סעיף ד:

 םז ז מיי׳ שס הלכה יד
 טיש׳׳ע שס סעיף 3:

ח ח ט י מיי׳ פ״נ מהל׳  ם
 גירושין הל׳ ינ שמג
 עשי! נ טושי׳ע אה׳׳ע סי׳

 קמא שעיף טו:

 ,ז״י

 ומשקה שהאכילם והשקם ישומו בזול כדמפ׳ לקמיה לפחות שליש מדמיו שבענין זה שמין כל מחזירין אוכלים הנאכלים מתחלה שלא לדעת
ף כ.) גבי אכלה מחוך הרחבה משלמח ק ד ״ ב  חזרה שאילו היה יודע שצריך להחזיר לא היה אוכל משלו ומיהו בזול מיהא מחזיר. וה״נ אמרו >
ף לל:) גבי הניח להם אביהם פרה שאולה שחטוה ואכלוה משלמין דמי בשר בזול. ת ד י ב ו ת כ ) ן כ  מה שנהנית דמי עמיר בזול או דמי שעורים בזול ו
 ומהכא פשטינן לכל בזול דהיינו כל הדמים חסר שליש. כל זוזא חשבינן ואמרי׳ לשלומי בארבעה מקי ארבע מעות דהיינו שני חלקי
׳ שכיב מרע שכתכ כל נכסיו לאחרים. וה״ה אס חילק על פיו בלא כמיבה י נ ת  דינר שהרי שש מעה כסף דינר ודנקא היא מעה: מ
) באמן של בני רוכל שמחה וקיימו חכמים את דבריה וכגון שהיו עדים שהיה שכיב מרע : ו נ 0 כדמניא לקמן >דף ק  שאמר נכסיי לפלוני (
: שייר קרקע כל שהוא. כשיעור המפורש [ . ג כ ק  כשכחב או נמן מחנה זו או שכחב בשטר כד קציר ורמי בערסיה כדאמרי׳ לקמן בגמרא 1
: מתנתו מתנה. דמתנת שכיב מרע במקצמ אס עמד מחליו אינו חוזר וכגון שכפוב בו קנין כדפסקינן לקמן בגמרא 1קנא:1 והלכחא [ : ט מ ק  בגמ׳ ו
 מתנת שכיב מרע במקצח בעי קנין אע״ג דמיח ומצוה מחממ מיתה >ג)במקצת לא בעי קנין והוא דמית [אבל אס] עמד חוזר אע״ג
 דקנו מיניה הואיל ומדאגת מימה צוה מתנה זו: מתנתו מתנה. הואיל ושייר לעצמו הרי היא כמתנח בריא הלכך בין עומד מחליו בין מת מחנתו
 קיימת דשלא מדאגמ מיתה נתן: לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מסנה. ואם עמד חוזר אפי׳ קנו מידו שנראין הדברים שמחמת
 מיתה נתן וע״מ שאס לא ימות לא יתקיים מתנה דמדלא שייר מידי אמרי׳ (י) לאו אדעתא דהט יהב ליה שאס יעמוד מחליו ימות
] אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל : ח מ ק  ברעב ויצטרך לבריות. אבל אס ממ מיהא מתנתו מתנה בין שייר בין לא שייר כדמוכח בגמ׳ ו
 נכסיו לאחרים רואין אס כמחלק מח קנו כולן כו׳ ואפי׳ לא קנו מידו קנו כל הנכסים לאחר מיתתו היכא דלא שייר מידי דדברי שכיב מרע
. ודוקא שכיב מרע שכחב כל נכסיי סחס ולא צוה מחמת מיתה ולא הזכיר דברי מימה [ : ז מ ק  ככמוכין וכמסורין דמו וטעמא מפרש בגמ׳ ו
 בשעת צואה אכל מצוה מחממ מיתה אפי׳ שייר קרקע כל שהוא וקנו מיניה אין מתנתו מתנה אלא אס עמד חוזר כדפסקינן לקמן
! וכדפרישית: גמ׳ מאן הנא. דסבירא ליה דאזלינן בתר אומדנא דדעתא דנותן מתנה אע״פ שלא פירש כמי שפירש דמי דקתני : א נ ק  בגמרא ו
 היכא דלא שייר קרקע כל שהוא אמדינן דעתיה שנתייאש מן החיים ולהט לא שייר ואדעתא דהט יהב שאס ימות תתקיים
 המתנה ואם יעמוד תחזור לו ולא תמקייס המתנה: ועמד וכתב נכסיו לאתרים. כששמע שמת בנו אך לא פירש שבשביל
 מיתת בנו הוא עושה אלא סתם נתן: מתנתו משגה. אחרי שלא פירש ומלה במיתת בנו דלא אזלינן בתר אומדן דעתיה ומתני׳ ר״ש
 בן מנסיא היא דקחני (י)הכא לא שייר אין ממנמו ממנה דאמדינן דעמיה שאילו היה יודע שיעמוד מחולי זה לא היה נותן כל
 נכסיו: היוצא בקולר. ליהרג ואין דעתו מיושבת עליו כל כך וכשאמר כתבו ע״מ לתת לאשתו אמר אלא מתוך טרדו ודאגחו שכח
 ולא אמר תנו: המפרש. מיבשה ליס: אןז המסוכן. קרוב למיתה שדעתו שיכתבו ויתנו דלסטור את אשתו מן הייבום נתכוין:
 שאני התם דאמר כתבו. גלי דעתיה שרוצה לתת גט דאי לאו לגרשה כתיכת גט מה צורך: אומדנא דמוכת שאני. שכל זמן
 שהיה בנו קייס לא נחן עד ששמע שמח אבל חולה טון דרוב חולין לחיים והוא לא צוה מחממ מיחה ליכא אומדנא דמוכח כולי האי:

 מוםף רש
 דמי בשר בזול. כל זוזי
 חשבינא בארבע דנקי, יכן
 כל היט דחני נזיל, יהייני
 שני שלישי דמים ונ־ק קיב
 וכעי־ז כתובוה לד: וב־ק כ
ך בא ר כ ח א  וב״מ נזב::. ו
ה. שהרי תו מתנ  בנו מתנ
 לא פירש נשעח ממנה נשניל
 שאני סנור שמח נני אני
 נותן מחנה זו :לעיל קלב:.
א היה יודע כוי. ל מ ל א  ש
 היינו אומדנא אע״פ שלא
 פירש נמי כמי שפירש דמי
לר. ליהרג  !:שם!. היוצא בקו
 למלכיח :גיסי! סה:: שנחחיינ
 מיתה למלכות !:חולי! עה.:.
. ו גט לאשתי אמר כתב  ו
 כדי שלא תזקק לינס :גיסיו
 יג:• אף על פי שלא אמר תנו
 >שם םה:<. הדי אלו יכתבו
 ויתנו. אף על גנ דלא אמר
 תנו, דעתיה שיתנו לה יעשאן
 שלוחין אף לגרש אצא שהיה
 נהיל על נפשי ,׳וזוליו עה:־
 דמחוך טרדחו שהיא נהול
 על נפשי לא הספיק לגמיר
טו ומעיקרא לכחנו יחנו  לנ
 נחכיין וכתובות נה. וכעי״ז
 גיסיו יג: וסת : דמסחמא
 גלי דעחיה מדאמר כחני
 דלשס נחינה קאמר, משיס
 דייצא ליהרג, דלא ניחא ליה
 דחיפול קמי ינס .;מנחות ל:;.
. מן הישונ ש ר פ מ  אף ה
 ליס (חולין עה: וגיסיו שם;.
 והיוצא בשיירא. למדנרוח
. ן כ  •:שם ושם.. אף המסו
! חילה ג  שכיב מרע :גיטי! י
 (שם סה:: מתיך חליי (חולין
 ע ה.. הגוסס, והייני בחר
 אומלן לעתא לאמרינן לא
 אמר כתבו אלא ליתנו הואיל
 ומסוכן היא לא נתכדן לצחק
 נה (כתובות נה: טון לאמר
 נתנו אף על גנ ללא אמר תנו
 אלעתא למיתנ קאמר וגיסי!

 דומה

 רבינו גרשום
 אמרה ליה אין ודאי אני
 מריחה כמוך: מאן יהיב
 לן מכותבות של יריחו.
 תמרים ואכילנא מיניה אותו
 צנון. ואמרו חכמים הואיל
 ונכנס אחריה לבודקה ולא
 לדבר אחר לא אמרינן בא
 עליה שוב ואשתו גמורה
 היא ואינו יורשה. ואיכא
 דאמרי נישואה היתה הואיל
 ונכנס אתריה לבודקה על
 דעת כן [נכנס] שדעתו
 נוטה בה לגרשה אם
 היא תותרנ־ת אינו דין
 שיורשה הואי דגמר בלבו
 בחייה לגרשה ומתה לאלתר
 דיינינן ליה כמאן דגרשה
 ואינו יורישה: סבלונות
 הדדי. וכל תכשיטין ששלח
 לה כדי להביאם עמה:
 מאכל ומשתה. ששגר למחר
 מקדושין לא הדרי הואיל
 ואכל שם בדינר: הדרא
 בה היא. אע״פ שאכל
 שם בדינר הדר כל מאכל
 ומשתה ואפי׳ כישא דירקי
 אגודה של ירק: ושמין לו
 דמי בשר בזול. כלומר אם
 אכל שם אין מתזירין לו
 כל הבשר והמאכל כשיעור
 אותן דמים שהיה שוה

 כששילח לישם אלא כל זוז שנתן לה במאכל מחשבין ליה ד׳ דנקי. הזוז מחלקין לוי חלקים ד׳ חלקים
 תחזור לו ובי חלקי׳ מנכה לו היינו שליש מנכה: פ״םקא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע
 כל שהוא. לעצמו שלא כתב כולו אע״פ שעמר מתנתו מתנה דאמרינן הואיל ששייר קרקע אמדינן דעתיה
 למימר דלהכי שייר דלסמוך עילויה שיתפרנס ממנה אי קאים ולא תחזור לו עולמית מה ׳שנתן. אבל לא ישייר



 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ פ״ח מהלנוח  ס

 זכייה ומתנה הלכה ז
 סמג עשי! פנ טוש״ע מ״מ

 סי־ רנג סעיף ה:

 רבינו גרשום (המשך)
 אלא שאני היכא דקאמר
 דומה ואפי• רבנן היא:
 מנין למתנת שכיב מרע
 שהיא מן התורה. דבלא
 קנין וכתיבה ומשיכה קנה
 בדבור בעלמא: שנאמר
 והעברתם את נחלתו לבתו.
 דאיבעי ליה למימר ונתתם
 את נחלתו כדכתכ באידך
 אלא מאי קמ״ל הא קמ״ל
 דיש לך העברה אחרת
 לאינש דעלמא שהיא כזו
 כלומר והעברתם יורשת
 באמירה בעלמא ומעברת
 לנתלה משאר קרובים בלא
 קנין וכתיבה ולא משיכה
 ה׳׳נ מתנת שביב מרע
 דאפי־ במקום בת וכן רשאי
 ליתן מתנה לאחד באמירה
 בעלמא: ונתתם את נחלתו
 לאחיו. דמצי למימר ותהיה
 נחלתו: שהיא כזאת. כ־
 היכ׳ דהא סגי כאמירה
 לזה כך ולזה כך ה״נ
 שכיב מרע באמירה סגיא
 אפי׳ במקום אחים: אורחיה
 דקרא הוא. דקאמר ונתתם
 דבלאו הכי אי אפשר ולא
 אתי לדרשא: צו לביתך.
 בצואה בדבור בעלמא:
 אל תמרדו במלכות בית
 דוד. שלא אירע לו יפה:
 של עצרת, של שבועות:
 כדור. שאינו יום מעונן:
 זרעו חטין. אותה שנה
 שמצליחין: בלול אתמר.
 כלומר יום מעונן: ורוח
 צפונית מנשבת בו. שמפזרת
 את העבים ושותה המטר
 הרי זה ברור ואותה שנה
 מצליחין החטיי: אמר ליה
 ר׳ אבא לרב אשי. אותו
 סימן של שנה שאתם שונין
 בעצרת של שבועות אינו
 סימן. o של נשמי שנה
 בדר• יצחק מתנינן לה דאמר
 מוצאי יו״ט האחרון צופין
 לעשן המערכה. נטה תמרתו
 כלפי צפון דרוח דרומית
 מדחה אותו כלפי צפון קשה
 לחטים: עניים שמחים.
 כלומר משום שלא יכולין
 העשירים לאצר פירותיהן
 מפני שמרקיבין ונותנין
 אותו בזול לעניים: נטה
 כלפי דרום. ׳שרוח צפונית
 שכנגדי מדחה אותו שהוא
 יפה לחטים כדאמר באידך
 ברייתא דלקמן: פירותיהן
 משתמרין. שלא ירקבו:
 נטה למזרח. שרוח מערבית
 יפה לחטין מדחה אותו
 כולם שמחין. מפני שגשמי
 שנה מרובין ויהיה שובע
 גדול ופידותיהן משחמרין
 שלא ירקבו: למערב כולן
 עצבין. מפני שרוח מזרחית
 שקשה לחטים מנשבת
 בו יהי׳ גשמי שנה
 ג) מועטים ופיריתיהן
 מרקיבים: מדקתני למזרח
 כולן שמחים אלמא
 דרוח מערבית מנשבת בו
 ויפה להן ומדקתני נמי
 למערב כולן עצבי׳ אלמא
 דרוח מזרחית מנשבת
 בו דקשה היא. ורמינהי
 רוח מזרחית לעולם יפה
 מערבית לעולם קשה.
 אלמא דאיפכא מסתברא
 וקשיץ אהדדי: רוח צפונית
 יפה לחטין. וקשיא לעיל
 דאמר נוטה כלפי דרום
 עניים עצבין דהתבואה
 מועטת ומשתמרת: דוח
 דרומית קשה לחטים.
 וקשיא לעיל דאמר נוטה
 כלפי צפון עניים שמחים
 דהחבואה מרובה ומרקיבין: שולחן בצפון. דרוח צפונית יפה לחטין שעושין מהן לחם הפנים שמניחים על השולחן:
 ומנורה בדרום. דרוח דרומית יפה לזיתים שמשמן זית עושים נרות: רוח צפון שהשולחן שם מרבה חטים. רוח
 דרומית שהמנורה שם מרבה זיתים: לא קשיא הא לן. לבני בבל דיתבי במצולה דלא צריכי מים הוי כרקתני
 בברייתא שניה ורוח מזרחית שאינה (מנשבת) ןמגשמת] כל כך יפה להם ורוח מערבית שהגשמים מרובין קשה
 להן: והא להו. סימן דברייתא ראשונה יפה להן שא״י גבוהה מכל הארצות ויבישה היא להכי נוטה למזרח כולן
 שמחין שרוח מערבית שולטת שגשמץ מרובין. נוטה למערב כולן עצבין לפי שרוח מזרחית שולטת שגשמים מועטין

 מסורת הש״ם

 א) לעיל קט:, נ) יומא נא,

 ג) [לעיל נה: מנסות סי:],
: יש״נ], ה) [נ״א ה ח ו נ י נ ) (  י
 טרישת], ו) [צ״ל להט היא
 דאתי], 1) [יעי׳ תוס׳ סוטה

 לנ: שדייה ירני],

 תורה אור השלם
ר ב ד אל בני ישראל ת  1 ו
ר איש כי ימות ובן אין מ א  ל
ת נחלתו העברתם א  לו ו
 לבתו: במדבר כז ח
נתתם  2 ואם אין לו בת ו

ת נחלתו לאחיו:  א
 במדבר כז ט
ה חזקקהו ל  3 בןמים ההם ח
ת ויביא אליו ישעיהו  למו
 בן אמוץ הנביא וייאמר
ר יי עו לביתך מ  אליו ביה א

לא תחיה: ה ו ת ת א  כי מ
 מלכים כ כ א
א ה כי ל א  4 ןאחיתפל ר
ת ה עעהי ייחבש א ת ש ע  נ
ל ביתו ר וןקם וילך א  החמו
ל ביתו ל עירו ויעו א  א
 ויךזנק ויכנת ויקבר בקבר
 אביו: שמואל ב יז כג
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 הגהות הב״ח
 (א) -שב״ם ד״ה שנאמר

 והענרתס וכוי ר׳ אומר כוי
התם יהענרתם דריש:  ו

 מוםף רש״ י
ה ל ע ב ה ו בנ ל ו אי  הו
 יורשין אותה. כנין סרת
 נח אשר שנשואה לתנוך נן
 ראונן ימת אשר נלא נניס
 זכטס דרשחי פרח נתי ימתה
 סרח דרשה ננה אי נעלה
 שהם משנט ראינן, נמצא
 שהוסנה נחלח שנט אשר
 לשנט ראובן ואשמעינן קרא
 שהנעל או הנן יורש את
 אשתו יאת אמו, ואינא דדריש
 ירושת הנן אפ אמו מקרא
 אחטנא ורני דריש לה מהנא

 (לעיל קט:;.

 רבינו גרשום
 בתר אומדנא והאי דקאמר
 כתבו דלכתבו ויתנו לה
 ולאו משום מוכחא מלתא
 כי התם: אמר להם דומה
 שיש לי בן. במדינת הים
 שיירשני ועכשיו שאין לי
 שמת נכסי לפלוני: לימא
 ר׳ שמעון בן מנסיא היא.
 דאזיל בתר אומדנא משום
 הכי אין מתנתו מתנה
 הכי נמי אומדן דעתו הוא
 (שאילו היה יודע) שאילו
 היה לו בן לא היה ניתנו
 לו ולהכי אין מתנתו מתנה:
 ולא רבנן. דפליגי עליה
 דרי ׳שמעון בן מנסיא: אפיי
 תימא רבנן. אע״ג דאמרו
 לעיל מתנתו מתנה הכא
 מודו דאין מתנתו מתנה
 דשאני התם דקאמר דומה.
 כלומר דומה לי עד עכשיו
 שיש לי בן ועכשיו שאתם
 שואלין נכסי למי לדבריכם
 כמדומה שאין בן ועכשיו
 אס כן הוא נכסי לפלוני.
 והואיל דלא שמע בפירוש
 שמת (אלא] לפי דבריהן
 אמר נכסי לפלוני. לא עקר
 נכסיו מבנו דלא הקנה
 לפלוני אלא לפי דבריהם
 להכי אין מתנתו מתנה.
 אבל הכא דשמע בפירוש
 שמת ומעצמו כתבן לו יש
 לומר ודאי מתנתו מתנה
 דיש לומר קודם לכן גמר
 בדעתו ליתנם לוה. אבל
 הכא דקאמר דומה לא נראה
 שבדעתו היה ליתנם לו

 קודם לכן ולא מסיק או ולא גמר: ודקארי לה. דקאמר ולא רבנן: מאי קארי לה. וכי לא היה יודע להיכא דקאמר דומה
 שאני דאפי׳ רבנן מודו דלא הויא מתנה. לעולם אימא לך כדמעיקרא דרבי שמעון ולא רבנן דלא שאני הכא רקאמר דומה
 דהא דקאמר דומה לאו משום דלא מקני ליה רודאי היה יודע דלית ליה בן וגמר ומקני ליה והאי דקאמר הכי רומה
 צעדיה הוא דקא מדכר. כלומר כמדומה הייתי שכשאצא מן העולם שהייתי מניח בן שיירישני ועכשיו שגרס עון שהוא
 יודע שאין לו בן נכסי לפלוני ולא לפי דבריהן קאמר ולהכי אין מתנתו מתנה דאולינן בתר אומדנא שאילו היה יודע
 שהיה לו בן לא היה נותן ור׳ שמעון היא ולא רבנן כדאמרי׳ מעיקרא ולהכי קארי לה. ולא היא לא אמרינן צעריה מדבר

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המז.
ן למתנת שביב מדע שהיא מן התורה בו׳. לאו מן התורה י  מנ
 דוקא קאמר דהא רב נחמן גופיה אימ ליה לקמן דאינה
 כשל תורה ועשאוה כשל מורה אלא אסמכחא בעלמא הוא דקאמר
 והא דקאמר מאי טעמא לא אמר מוהעברמס הכי פי׳ מאי טעמא
 לא מפיק אסמכתא דידיה מן
 והעברמם וכי האי גוונא איכא בפרק
) גבי ציון  קמא דמועד קטן >לף ה.
 שהוא מדרכנן ופריך התם והא
 0(מהכא נפקא) והא מיבעי ליה
 לכדפניא כר ועל כרחך ציון מדרבנן
« ( . ז ה נ ל נ  היא כדאמר בפ׳ דם הנדה י
ל צופין לעשן המערכה כוי. כ  ה
ף כא:1 ל  בפרק קמא דיומא (
 פריך לה מדחנן לא נצחה הרוח עשן

 המערכה ומשני לה שפיר:
א קשיא הא לן והא להו. פי׳ רכינו  ל
 שמואל דרוח מזרחימ מונעת אמ
 המטר וקשה דאמר לעיל בפרק לא
) ורחכ מיס במוצק זו : ה ף כ ל  יחפור (
 רוח מזרחיח משמע שמביאה מיס על
 כן נראה לפרש דמביאה מיס אלא
 שבא״י יפה ובבבל קשה שהארץ
 מלוחלחמ מליאה מיס ומה שפי׳ כלפי
 מערב הכל עצבין לפי שמזרחימ מונעת
 מטר לא היה לו לפרש כן אלא
 לפי שמביא מיס יותר מדאי:

 צתפלפו

מה שיש לי בן עכשיו שאין לי בן נכםי  דו
ה ואמרו לו ט מ ה חולה ומוטל ב  לפלוני הי
מה שאשתי מעוברת  נכסיו למי אמר להן דו
ו שאין אשתי מעוברת נכסי לפלוני  עכשי
ה אשתו מעוברת ת י ה  ונודע שיש לו בן או ש
א ן בן מנסי ה לימא ר׳ שמעו נ ת תו מ ן מתנ אי  א

מה שאני מא רבנן דו  היא ולא רבנן אפי׳ תי
מא ו דתי  ודקארי לה מאי קארי לה מה
ע לן א״ר מ ש  צעריה הוא דקא מדכר קא מ
א ת שכיב מרע שהי  זירא אמר רב מנין למתנ
ת נחלתו ם א ת ר ב ע ה ו רה שנאמר 1  מן התו
א כזו ואי זו ח שהי ר ח  לבתו יש לך העברה א
ת שכיב מרע רב נחמן אמר רבה נ ת  זו מ
ו ת נחלתו לאחי ם א ת ת נ ו א 2 כ ה  בר אבוה מ
ת נ ת א כזו ואי זו זו מ  יש לך נתינה אחרת שהי
א לא אמר מ ע  שכיב מרע ורב נחמן מאי ט
א מיבעי ליה לכדרבי העברתם ההו  מו
רבי אומר בכולן נאמרה בהן נתינה ( א א י  דתנ
ר נחלה  וכאן נאמרה העברה אין לך שמעבי
ט לשבט אלא בת הואיל ובנה ובעלה ב ש  מ

תתם אורחיה דקרא הוא רב נ א לא אמר מו מ ע תה ור׳ זירא מאי ט  יורשין או
ת ויבא אליו ם חלה חזקיהו למו ה מים ה בי א 3 ב ה  מנשיא בר ירמיה אמר מ
ה ולא ת ת א ה אמר ה׳ צו לביתך כי מ  ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כ
פל ראה בי תו אחי ו א 4 כ ה ה בצואה בעלמא רמי בר יחזקאל אמר מ י  חח
ר וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ת החמו ה עצתו ויחבש א ת ש ע  לא נ
ת בניו ה דברים צוה אחיתופל א ש ל  ביתו ויחנק בצואה בעלמא ת״ר ש
ב של ד ויום טו ת בית דו קת ואל תמרדו במלכו ו במחלו  אל תהי
 עצרת ברור זרעו חטים מר זוטרא אמר בלול איתמר אמרי נהרדעי
ש אלא מ ש ולא בלול בלול מ מ ה דר׳ יעקב לא ברור ברור מ  משמי
 אפילו בלול ורוח צפונית מנשבתו זה הוא ברור אמר ליה רבי אבא לרב
ר רב יצחק בר מ א ד (  אשי אנן אדרב יצחק בר אבדימי מתנינן לה נ
ה נטה כ ר ע מ ן של חג הכל צופין לעשן ה ב האחרו  אבדימי מוצאי יום טו
ה מרובין ם ובעלי בתים עצבין מפני שגשמי שנ  כלפי צפון עניים שמחי
ן מפני טה כלפי דרום עניים עצבים ובעלי בתים שמחי  ופירות מרקיבין נ
ן כלפי טה כלפי מזרח הכל שמחי ן נ ן ופירות משתמרי ה מועטי  שגשמי שנ
ה ש ל עצבין ורמינהי מזרחית לעולם יפה מערבית לעולם ק  מערב הכ
ה ע ש או שליש וקשה לזיתים ב ה שהבי ע ש  רוח צפונית יפה לחטים ב
ה שהביאו שליש ויפה לזיתים ע ש  שיניצו ורוח דרומית קשה לחטין ב
ה שיניצו ואמר רב יוסף ואיתימא מר זוטרא ואיתימא רב נחמן בר ע ש  ב
 יצחק ״וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום האי מרבי דידיה והאי מרבי
א שאול אומר יום טוב של עצרת ב א לן והא להו תניא א  דידיה לא קשיא י׳ ה
א אי ת ה כולה אמר רב זביד האי יומא קמא דריש ש נ ש  ברור םימן יפה לכל ה
א קרירא למאי נפקא מינה ת מא אי קריר כולה ש א חמי ת  חמים כולה ש

 לתפלחו
0 מצפון זהב יאחה רוח צפונית מאיר את היום כזהב: אנן אדרב יצתק בר אבדימי ממנינן לה. סימני חבואוח אס יצליחו ב ל ו י א  כדכמיב (
 אס לאו אדרכ יצחק סמכינן ולא אסימני עצרת בשביל שבחג נידונין על המיס: כלפי צפון. רוח דרומית מנשבת בו ומטהו כלפי צפון:
 ופירושיהן מרקיבין. ומחוך שאינן יכולין להשמר נמכרין בזול: כלפי דרום. רוח צפון מנשבת בו: מפגי שגשמי שנה מוטטין. ובאותם
 הגשמים מתברכין הפירות הנזרעין ושבאוצרוח משחמרין ונמכרין ביוקר הרי ריוח לעשירים ועצב לעניים: למזרמ כולן שמחים. שמערבית
 ממטרת במדה ופירות אינן ביוקר: כולן טצבין. שמזרחית מונעת מטר ומביאה בצורת ויוקר גדול וסירות קרקע אינן צומחים. אלמא
 מזרחית קשה ומערביפ יפה: ורמינהי. מהך בריימא דקמני איפכא: בשטה שהביאו שליש. דאין צריכין למטר: שולמן בצפון. כדכתיב
0 והשלחן ממן על צלע צפון. והמנורה בדרום כדכתיב >שס) ואת המנורה נכח השלחן: האי מרבי דידיה כוי. כל אחד מגדל את שלו ת ב ו מ ש ) 

 לחס חטין על השלחן בצפון וצפוניח יפה לחטים שמן זית מדליקין במנורה שבדרום ודרומית יפה לזיתים: הא לן. לבני בבל השוכנים במצולה
 וארצנו מלוחלחת ואינה צריכה למטר כל כך לדידן מיתנייא ברייתא בתרייתא שמערבית קשה לפי שממטרמ יומר מדאי לבני בבל ומזרחימ
 יפה. וברייתא קמייתא דממניא איסכא להו לכני א״י שארצם גכוהה וצריכין למטר הרכה: כולה שתא חמימא. כלומר רוב השנה:

 לתפלתו

 דומה. כלומר כמדומה הייתי שיש לי בן. עכשיו שנודע לי שאין לי בן:
 אין משנהו מתנה. דאילו היה יודע שיש לו כן או שאשתו מעוברת
 לא היה נותן: דלמא צעריה קמדכר. ולא תלה טעם מתנתו
 במיתת בנו אלא כמתאונן על בנו שמת ולפי שכן ראוי לירש נכסי

 אביו וזה אין לו בן לירש ומתוך כך
 נזכר צער מיתת בנו בשעמ חילוק
 נכסיו וליכא אומדן דעמיה כל כך
 דאיכא למימר רבי שמעון בן מנסיא
 היא ולא רבנן דליכא הכא אומדן
 דמוכח כל כך קמ״ל דדוקא קאמר
 וכדמפרש ותולה מתנתו כמיתמ בנו
 דמי ודברי הכל היא: מנין למתנת
 שכיב מרט. שקונה בדבור בלא קנין
 סודר כגון מצוה מחמת מיתה דפסקינן
) דלא בעי קנין אפילו : א נ  לקמן >לף ק
 במקצת והוא דמית אי נמי שכיב מרע
 שחלק כל נכסיו בלא שיור ומית:
 שנאמר והעברתם את נחלתו. דהוה
 מצי למכמב איש כי ימות ובן אין לו
 נחלתו לבתו וכו׳ והעכרתס יתירא
 הוא. ורבינו חננאל פי׳ מדכתיכ את
 נחלתו את רבדא הוא ולא נהירא
 דהא אמרינן לקמן ההיא מיבעי ליה
 לכדתניא ר׳ אומר כו׳ (א) והעברתם
 דריש ולא דריש את אלמא לעיל נמי
 דריש אידך מלשון העכרה. ואית
 דמפרשי מדשני קרא בדבוריה דמצי
 למכתב ונתתם כדכמיב באינך ולא
 נהירא נמי האי לישנא דהא ונתתם נמי
 חשבינן מיותר באומה סוגיא דהכי
 הוה ליה למכחכ איש כי ימוח ובן
 אין לו נחלתו לכתו ואס אין לו בת
 נחלחו לאחיו וכן כולם הלכך כל
 והעברתם ונתתם מיוחריס הס. כן
 נראה בעיני: שהיא כזו. ה<ברשות
 הבת שהיא בלא קנין: ונתתם את
 נחלתו כוי. קרא יתירא הוא דמצי
 למכתב ואס אין לו בת (ונתתם)
 נחלתו לאחיו וכן כולן: הואיל ובנה
 או כעלה. שהן משכט אחר יורשין
 אותה והכי אחא קרא לאשמועינן
 והעברתם אח נחלתו משבטו על ידי
 בתו שחירשנו ושמא חינשא אחרי כן
 לאיש משבט אחר ותמוח ויירשנה: צו
 לביתך. אלמא צואח שכיב מרע
 בעלמא קונה: שלשה דברים צוה
 אחיחופל. הט הוה קיס להו: ואל
 חמרדו במלכוח ביח דוד. שלא אירע
 לו יפה: ויום עוב של עצרה. דהיינו
 שבועות אס תראהו בריר צח ולא
 יום המעונן זרעו תטיס שמצליחין
 באושה שנה. כעצם השמים לטוהר
) מתרגמי׳ לברירו: בלול. ל ח כ ו מ ש ) 

 מעורב. יום המעוגן: ורות צפונית
 מנשבת צו. שמסזרמ אמ העבים

 או נראה דצ״צ ולא מסיק אדעתיה ילא גמר נלנו להקנית. נ) נראה דצ״ל אלא אנן סימן של גשמי שנה נדרנ יצחק וני׳. ג) לשון זה צ״ע ואולי דצ׳׳ל מפני שגשמי שנה מרונין ייחר מדאי ופירוחיה מרקיניס כצ״ל ועי׳ נחום׳ ד״ה לא.



 מסורת הש׳׳ם

 א) נ״ק פט. נ״מ כ. כחונוח
 פה: פו. קדושין מח.,
) [כחונומ פו.], ג) נרש׳׳ל  נ

 מחק וא״פ וגרש ומ״מ ונוי],
 ד) ןצ״ל והרשה], ה) ר״מ

 גורס אמו חל,

 גליון הש״ם
 ישב״ם דייה םודה שסואל

 בוי א״נ ע"־ קנין בדין כל
 מתני. שכ״ט נטקצת. חמוה
 לי דא״כ הד מחנת בריא
 דכול למחול [וכן הקשה
 הגר׳׳א בח״מ סי׳ ר;ג ס״ק

 מ3]:

 הגהות הב״ח
 (א) גמרא אמר רב נחמן
 אע״ג. נ״נ גי׳ רשג״ס אייר
ר שמואל כוי מ  נחמן א
דה שמואל נו׳ אנל מו  ו
 נח וסי נפרק הספינה גורסין
ג נו׳ ע״ש סוף דף ״ ע  א
 ע״ו: (נ) דשב״ם דייה מחנח
 וכו׳ ניד מי הן והיכן ונוי
ן ונו• י ש ר פ  ולישנא אמרינא מ
 שיקנו דנריו נאמירה. נ״נ
 ונן מפורש לקמן נדף קנ״ו
 ע״נ דקאמר ולא לחוש לדנרי
 ר״א אלא שמא חטרוף דעחו
 עליו: (נ) ד״ה המונר נו׳
הו ונל: (ד) ד״ה  קני לך אי
 ואפי׳ נו׳ הנתונ בו נמקוס:
 (ה) ד״ה מודה שמואל ונו׳

ה ל ו כ  אם מחנח שניב מרע ב
 הוא נדפסקינן: (ו) ד״ה א״ר
ל י ע ו  נחמן ונוי דאין קנין מ
 ננריא אמירה נשנינ מרע
 נמי לא מהניא: (t) תום׳
 דייה המונר ומי דאי מחלה
א ד י ס  לה לגבי נעל לינא פ
 ומוקי לה נר״מ: (ח) בא״ד
א  וחימה למאן ונו׳ אין ל
ל מקים: כ מ  יטריף וכו׳ ד

 מוסף רש״י
. המוכר שהוא ו ל ח מ ר ו חז  ו
. ל ו ח  מלוה מחלו ללוה, מ
 דאמר ליה לוה ללוקח לאו נעל
 דנריס דידי אח :נתיבותפה::.
ו יורש. של מלוה, ל אפי  ו
. שהלוה לא נחחיינ ל ח ו  מ
 ללוקח נלוס אלא מחמח
 המונר, והרי מחלו אצלו

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 לתפלתו של כהן גדול. שהיה מתפלל ציום הכפוריס שתהיה שנה
 זו גשומה וששונה ניומא«:1 ועפה לפי הענין שיראה בראש השנה יפפלל
 ביוה׳יכ: מתנה שכיב מרע. שקונה באמירה בעלמא אינה מן התורה
 וקראי דלעיל עצה טובה קמ״ל שיצוה לכיתו כשעת מיתתו מה שיש לו
 לצוות הן על ידי קנין הן ע״י דבור
 כגון דכריס שאין צריכין קבין שאדם
 מודיע לבני ביתו מי תייב לו כלום
 וממונו ופפציו כיד מי >« והיכן מונחין
 אלא מדרבנן בעלמא קונה גזירה
 שמא עד שיבאו עדים לקנומ מטרף
 דעמו של חולה קודם שיבאו ולא יוכל
 להקנות ונמצאת צוואמו בטלה. וקשיא
 לי מה ככך אס תבטל מאתר שאינו
 קונה באמירה תבטל ותבטל. ולישנא
 אחרינא מפרשינן ונראה בעיני
 דלהכי תקון רבנן שיקנו דבריו
 כאמירה שאס אין דכריו נקנין
 מיישינן שמא תטרף דעתו במליו
 מתוך צער שהוא יודע שלא יקיימו
 בניו צוואתו: מי אמר רב נחמן
 הכי. דמדרבנן היא ולא מדאורייתא:
 המוכר שטר חוב. שחייכ לו לוה
 למלוה ממון ומסר לו המלוה את
 השטר ליד לוקח ומכרו לו וכמב לו
 קני לך «< וכל שעבודיה אי נמי
 כדפסקינן התם הלכתא אותיות
 נקנות במסירה בפרק המוכר אפ
: וחזר. המוכר ומחל ללוה: מתול. דלא מכר לו ( . ז ל ע י ע ל  הספינה ו
 ראשון לשני אלא כל זכומ שחבא לידו ולא עדיף האי לוקח ממלוה
 דאחי מחמחיה דמלוה ומיהו מעומיו יחזיר לו מוכר ללוקח דהא
 הלכתא היא דדיינינן דינא דגרמי וזה הפסיד מעותיו כשורף
 שטרוחיו של חבירו דקיימא לן ׳)דחייב מההוא עובדא דכפייה
 רפרס לרב אשי ואגבי מיניה כי כשורא לצלמי: ואפילו יורש.
 של מלוה מוחל וסברא הוא דלא אלים כח של לוקח במה שנמסר
 לו שטר המלוה אלא לזכות בחוב הכמוב (י) במקום המלוה או
 היורש אך לא נעקר שעבודו מן המלוה וקרינא ביה עבד לוה לאיש
] ויכול למחול שעבודו: מודה שמואל שאם נתנו. המלוה לאיש ב י כ ל ש מ  מלוה נ
 אחר במתנת שכיב מרע וכגון שמלק כל נכסיו ־5אי נמי על ידי
 קנין כדין כל מחנמ שכיב מרע במקצח אי נמי בלא קנין דכיון
 דמסרו לו בחייו אין לך קנין גדול מזה ומיהו אס עמד חוזר אס
 מתנת שכיב מרע (מ במקצת הוא כדפסקי׳ לקמן וקנא:] דאינו יכול
 למחול דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ואלימי ממתנמ
 בריא ואין היורש יכול למחול: ומשני אינה של שורה. אלא מדרבנן
 היא: וטשאוה כשל תורה. ומשוס טירוף דעמו כדאמרן לעיל:
 א״ר נחמן שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני
 פירוה דקל זה לא אמר כלום. שהדירה אין בה ממש להקנותה
 וסירומ דקל נמי אין אדם מקנה דבר שלא כא לעולם וכיון דמתנת
 בריא אפי׳ בקנין סודר לא קני דמילי לא מיקנו אלא א״כ הקנה
 לו החפץ כגון דקל לפירותיו וכימ לדור ממנמ שכיב מרע נמי לא
 קגיא דמילמא דליחא בבריא לימא בשכיב מרע שאין שכיב מרע
 חמור מן הבריא אלא דאמירמו במקום קנין של בריא הוא והיכא
 דאין קנין (י<מועלמ בבריא אמירה בשכיב מרע לא מהניא מידי
 הלכך אין מועיל עד שיאמר תנו בית זה לפלוני כוי: למימרא
 דסבר רב נחמן כוי. לא אלים כח השטב מרע יותר
 מן הבריא אלא שאמירתו קונה כקנין סודר דבריא:

 הלואתי

 לתפלתו של כהן גדול ורבא אמר רב נחמן
א מ ת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ש נ ת  מ
 תטרף דעתו עליו ומי אמר רב נחמן הכי
אל  והא >» אמר רב נחמן אע״ג דאמר שמו
ר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו כ ו מ ה א (  א

ה שמואל ד ו מ חל ב ל ואפילו יורש מו  מחו
ת שכיב מרע דאינו יכול  שאם נתנו במתנ
 למוהלו אי אמרת בשלמא דאורייתא משום
ל אלא אי אמרת דרבנן  הכי אינו יכול למחו
ה של תורה נ אי ל ג  היא אמאי אינו יכול למחו
ה כשל תורה אמר רבא אמר רב  ועשאו
ב מרע שאמר ידור פלוני בבית  נחמן ישכי
 זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום
 עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו
 דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו למימרא
תא בבריא איתא לתא דאי  דםבר ר״נ מי
 בשכיב מרע דליתא בבריא ליתא בשכיב
 מרע והא אמר רבא אמר רב נחמן

 שכיב

 קמז:
ו של בהן גדול. שיתפלל שאם חמה לא חהיה חמה ת ל פ ת  ל
 יותר מדאי ואם קרירא לא תהיה קרירא יותר מדאי:
ר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול בוי. פי׳ רטנו כ ו מ  ה
 שמואל דלמאן דדאין דינא דגרמי הוה מוחל צריך להחזיר

 ללוקמ מה שנתן לו ואור״י א״צ
 להחזיר אלא מעות שנתנו בו
 הלקוחות ולא כל השטר וראיה לדבר
( ם ש : ו ט ק פ ״ ב  מדאמר כפרק החוכל >
 אלא הא דתניא וכן היא שחבלה
 בבעלה לא הפסידה כתוכתה ואמאי
 לא הפסידה תזבין לה לכתובתה
 לבעלה בטובת הנאה דהאי חבלה
 דאי מתלה לה >0 גבי בעל ליכא
 קפידא ומוקי לה כרבי מאיר ומשמע
 דוקא גבי בעל יכולה למכור אבל
 לגט אחריגי לא תוכל למכור ט האי
 גוונא פן ממחלנה לבעלה והיאך
 חמחלנה לרבי מאיר דאימ ליה בהגוזל
) דינא דגרמי ע״כ נראה  קמא >שס ק.
 אפי׳ למאן דאית ליה דינא דגרמי
 היינו דוקא לענין שיש לה לשלם מה
 שנתנו כה הלקוחות ולא כל דמי
 הכתובה שהפסידתס והא דאמר
) מאן דדאין ף צח: ס ד ש  בהגוזל קמא (
 דינא דגרמי מגבי שטרא מעליא גבי
 שורף שטרוחיו של חבירו וכן בפ׳ הכומב
) על הך מלחא דשמואל . ו ף פ ת ד ו ב ו ת כ ) 

 לאו דוקא נקט שטרא מעליא שהרי לא חחזיר אלא מה שנתנו בה
 הלוקחין אלא משוס דנקט לעיל התם ניירא בעלמא קלאי מינך נקט
 בתר הכי שטרא מעליא ועוד ראיה מרב נחמן דאית ליה בהגוזל
ח c דיגא דגרמי גבי ההוא גברא דאחור אכריא דחבריה נ ק ק ״ ב  במרא >
ם ש : ו ה ת פ ו ב ו ח כ ) ב ח ט  אתא לקמיה דרב נחמן חייכיה ט׳ ואילו בפרק ה
) אמר קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת ל י ז י ה ת ״ . ד ו  פ

 הנאה ואיגרשא ושכיבא אתו לקוחות וקתבעי לה לברתה כו׳ אמר
 רב נחמן מאן לימא לה דתיזיל ולימחלה לכתובתה לגבי אבוה והדר
 תירתה מיניה ומה תררח לרב נחמן והא איהו גופיה אית ליה בהגוזל
 בחרא דינא דגרמי ואס כן צריכה להחזיר לו כל הדמים ומה תרויח
 בזה אלא שמע מינה שחרויח בזה שלא היחה צריכה להחזיר להם
 אלא מה שנחנו בה י) ואס חאמר מכל מקום הפסידחס הרבה שהרי
 גרושה היתה והיה להם ללקוחות אז לגבות כחובחה מן הגרושה
 ואומר רבי דשמא קטנה היתה ולא היו יכולים אז לגבות ממנה כלום
 ומכל מקום מחילחה מחילה טון שהגיעה לפעוטות כדאמר בהנזקין
) דממנמה מחנה עוד קשה לי רב נממן איך השיאה עצה . ט ף נ ן ד י ט י ג ) 

) דגרמא ם ש : ו ב ל כ י ע ל  למחול כחובח אמן והא אמר בפרק לא יחפור (
 מזקין אסור פי׳ אע״ג דסטור הוא איסורא מיהא איכא וכל שכן
 למאן דדאין דיגא דגרמי כמו רב נחמן דאיכא איסור יומר כשמורה לה
 למחול דאפילו בגרמא כנזיקין שפטור לגמרי אסור וכ״ש דינא דגרמי
 שיש מחייבין שאסור ואומר ר״י דטון שהיה לה הפסד לדבר שרי
 וגס שלא היו מפסידין כלל בדבר שמחזרח להם מה שנמנו בה ועוד
ף cm התקדשי לי בשטר חובי ד  ראיה מדאמר בפרק שני דקדושין (
 או שהיה לו מלוה ביד אחרים י)(וקדשה) עלייהו רבי מאיר אומר
 מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשמ ומסקנא דמילתא דפליגי
 בדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ממול
 מאן דאמר אינה מקודשת אית ליה דשמואל דלא סמכה דעתה כי
 שמא ימחול ואס צריך להחזיר כל הדמים למה ימחול ושפיר סמכה
 דעתה ועוד דקאמר התם בתר הכי דסמכה דעתה דלא שביק נפשה

 ויהיב לאחריני הוה ליה למימר שיחחייב לשלס הכל אס יממול ומיהו יש לדחות ט שמא היה לה בושת לבוא לב״ד ולמבוע מבעלה מה שמתלה
! גבי מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר ם ש ף יט: ו ל  ולכך לא סמכה דעתה בכך יותר ועוד ראיה ממה דאמר בפרק קמא דבבא מציעא (
 לבעל וליחוש שמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה אלא עד תשרי ואזלה וזבנתה לכתובתה בטובמ הנאה מניסן עד משרי ומפיק ליה לשובר
 דכתיב בניסן ואתי למיטרף לקוחוח שלא כדין ואמר רבא שמע מינה אימא לדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו ט׳ סי׳ ואס
 כן לא טריף שלא כדין שהרי יכולה היא למחול לבעלה ומימה למאן דדאין דינא דגרמי איך >י» יטרוף שלא כדין והלא אס ממחול
 לבעלה יחזרו עליה הלקוחות רגבו ממנה הכל על כן נראה שאין צריכה להחזיר להם אלא מה שנמנו בה ומיהו קשה לי מ״מ יטרוף
 לקוחות שלא כדין שהרי יחזרו עליה ממה שנתנו בה לכל הפחות ואומר ר״י דבדבר מועט כזה אין לחוש דאין כאן טריפה שלא כדין ועוד
 הוה קשיא לי דהא הוה מצי התם למיפרך מגרושה שכתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי ואזלה וזבנא לכתובה דמניסן ועד תשרי
 ומפיק ליה לשובר דכחיב בניסן ואמי למיטרף לקוחות שלא כדין וטון שהיא גרושה א״כ מוכרת כמובמה בדמים יקרים ואס כן הפסידה
 הרבה ללקוחות וטורף בעלה שלא כדין שהרי לא תוכל למחול מה שהפסידתס ואי הוה מוקי לה לההיא ברייתא כמאן דלא דאין דינא
 דגרמי הוה אמי שפיר אך לא היינו יכולים עוד להביא ממנה ראיה מיהו לפי מה שפי׳ ר״י בפ״ק דבבא מציעא דבגרושה ליכא למיחש
ף כ.) ש״מ ד  הכי הוה א״ש וכן הוא עיקר כמו שפי׳ שם דלא הוי מצי למיפרך מגרושה וא״ת מאי האי דקאמר בפ״ק דבבא מציעא (
 איחא להא דשמואל דאמר המוכר שטר חוב כו׳ ניחוש דלמא כתבה ליתן בניסן ולא נתנה עד תשרי והלכה והכניסמה לבעלה שאז
א אינה כשל תורה בו׳. מה שפירש ל ת פה:< וצ״ל דמיירי שיודעין שאין לה בעל: א ו ב ו ת כ  אינה יכולה למחול דידו טדה כדאמר בהכוחב (
ה קני): ״ : ד ו ף ע ד  רבינו יעקב שאין להוכיח מכאן דמכר שטר חוב «<חל מן התורה פירשנו לעיל בפרק המוכר את הספינה (
ב מדע שאמר ידור פלוני בנית זה יאכל פלוני שירות דקל זה לא אמר כלום למימרא דםבר רב נחמן מ־לתא דליתא י כ  ש
 בבריא. שאינו יכול להקנות הדירה דדבר שאין בו ממש הוא ופירות הדקל דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם:

 שטב

 עין משפט
 נר מצוה

 ע א מיי׳ ס״ו מהלנוח
 מטרה הל׳ ינ ועיין
 נהשגוח ונמגיד משנה סמג
 עשין פח טוש״ע חי״מ שיי

 סו סעיף נג:
א ב מיי׳ פ״י מהלנוח  ע

 זטיה ומחנה הלנה נ
 ועיין נהשגוח ינמ״מ סמג
 שם טוש״ע חו״מ שם סעי׳
 D וסי׳ רנג סעיף נ [ונרנ

 אלפס נחיניח דף קט:]:
ב ג מיי׳ שס הלנה נ ועיין  ע

 נהנ׳׳ל ופ״ח הלנה נ
 סמג שס נונרנ אלפס שס]:
 עג ד מיי׳ שם פ״י הל׳ טי

ג  טוש״ע חו׳׳מ סי׳ מ
 סעיף נא:

 רבינו גרשום
 הלכך לא קשיין אהדדי:
 לתפלתו של כהן גדול.
 דאי חמים ההוא יומא
 בידוע שכל השנה מחוממת
 וצריך לבקש רחמים שתהא
 גשומה ואי קריר צריך
 לבקש רחמים שאם גשומה
 תהא שחונה: אמר רבא
 אמר רב נחמן מתנת שביב
 מרע מדרבנן היא. דקניא
 באמירה וכל מתנה דאשכחן
 באוריית׳ בבריא מיירי. ומה
 ישיכול ליתן למי שאינו
 יורש באמירה רבנן תקינו
 להו למיעבד כל רעותיה
 דאי לא מצי למיעבד שמא
 תטרוף דעתו עליו מחמת
 צער. איכא דאמרי להכי
 לא בעי לא קנין ולא
 כתיבה ולא משיכה אלא
 כאמירה בעלמא דזימנין
 דמתרמי דמית בשבת ולא
 מצי למיעבד קנין ולא
 משיכה ולא כתיבה ותטרוף
 דעתו עליו ושכיב ולא פקיד
 להכי תקינו דבאמירה 0גי:
 ומי אמר רב נחמן הכי.
 דמדרבנן הויא מתנת שכיב
 מרע: והאמר רב נחמן אע״ג
 דאמר שמואל המוכר שטר
 חוב להכירו וחזר לאחר
 מכיר׳ ומחלו. לבעל חובו
 [מחול] דנייר בעלמא הוא
 דזבין ליה ומלוה ליתה
 בעינה דלהוצאה נתנה.
 אבל וווי דיהיב לוקה
 בשביל שטר מהדר ליה
 ללוקח: אפי• יורש של
 מוכר מצי מחיל החוב.
 הואיל דיורש הוא: מודה
 שמואל שאם נתנו. לשטר
 חוב במתנת שכיב מרע
 לשום אדם שאין יורש
 יכול למחול דמתנה אלימא
 ממכר: אי אמרת בשלמא
 [דאוריית׳] משום הכי.
 אלימא מתנה ממכר: אלא
 אי אמרת מדרבנן. אמאי
 אלימא מתנה ממכר. ש״מ
 מדאורייתא וקשיא דרב
 נחמן אדרב נתמן. ומשני
 לעולם אימא לך מדרבנן
 ולא מדאורייתא ומשום
 הכי אינו יכול למהול
 דעשאוה רבנן ואלמוה
 רבנן (כתיבתי׳) [מתנתו]
 כמראורייתא משום גוירה
 שמא תטרוף דעתו עליו:
 לא אמר כלום. דאין זה
 זכיית מתנה כדאמר לקמן
 יטול ויזכה ויחזיק ויקנה
 כולן לשון מתנה הם. אבל
 היכא דאמר ידור ויאכל
 פירותיו לא עד שיאמר תנו
 בית זה לפלוני וידור בו.
 והאי דאמר ידור ויאכל
 לאו דוקא הוא דכיון
 דאמר תנו לחוד קנה קאמר
 אלא אגב דאמר ברישא
 ידור ויאכל קתני סיפא
 נמי ידור ויאכל: למימרא
 דקסבר רב נחמן. דאמר
 ידור ויאכל אין לשון קנית
 מתנה היא משום דמלתא
 דלשון קניה הוא (דאיתא)
 בבריא איתיה בשכיב מרע.
 דבריא אמר תנו היינו
 לשון מתנה (היינו) ה״נ
 שכיב מרע אבל אמר
 בריא ידור לא הוי לשון
 מתנה וליתיה נמי בשכיב
 מרע: והאמר רב נחמן



 עין משפט
 נר מצוה

ד א מיי׳ פ׳׳י מהלכות וטיה  ע
 ומחנה הלכה נ סמג עשין
ג סעיף נ טוש״ע ח״מ סי׳ מ  פ

 כ:
ה ב מיי׳ פכ׳׳ג מהל׳ מכירה  ע
 הלכה ל נווש׳׳ע ח׳׳מ סימן

 רט סעיף ו וסעיף ט:
ו ג מיי׳ שס טוש״ע שס  ע

 סעיף י:

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המח.

 רבינו גרשום
 שכיב מרע שאמר תנו הלואתי
 לפלוני. כלומר חוב שחייב לי
 פלוני תהא של פלוני הרי הוא
 שלו וקנה לאלתר: אע׳׳ג
 דליתא בבריא. דבריא שאמר
 כן לא קנה כוי אלא במעמד
 שלשתן: אמר רב פפא לעולם
 מילתא דליתא בבריא ליתא
 נמי בשכיב מרע. והכא כשאמר
 הלואתי לפלוני טעמא מאי
 קנה הואיל דורש שלו יורשה
 לאלתר בלא אמירה אם לא
 נתנה לזה הואיל וכל כך היא
 בחזקתו הלואתו שיורש שלו
 יורשה אע״ג דהיא ברשות לוה
 משום הכי יש לו כח לומר
 הלואתי לפלוני וקנה אבל
 בבריא ליתא דאין ירושה אלא
 לאחר מיתה: רב אחא בריה
 דרב איקא אמר. הא מילתא
 דשכיב מרע דאמר הלואתי
 לפלוני איתא בבריא ענין
 הלואה כרב הונא וכו׳ קנה.
 אלמא דאיתא בבריא: איבעיא
 לן. הא מילתא פשיטא לן
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו
 ושייר קרקע כל שהוא אף על
 גב דעמד מתנתו מתנה דסמיך
 נפשיה על ההוא קרקע וגמר
 ומקנה. אבל הא קמיבעיא לן
 דקל נתן לאחד ופירותיו לאחר
 מ׳ אמרינן להיכא דנתן דקל
 לוה ושייר הפירו׳ ואמר תנו
 לאידך הפירות מי אמריי
 הואיל שכשנתן הדקל שייר
 הפירות וקנה ראשון דבההוא
 שיור דשייר הפירות סמכה
 דעתיה א) דאין תחר ועמד
 שיחזור על הפירות שנתן
 לאחרון דבההוא שעתא שנתן
 נו הפירות לא שייר לו הפירות
 ומש״ה מתנתו שנתן לראשון
 מתנה מעליא היא. או דלמא
 הואיל דלא שייר בגוף הדקל
 לא הוי שיור ואין מתנתו מתנה
 ואם עמד ת וזר בעל המתנה
 אפי׳ בדקל שנתן לראשון: אם
 תמצי לומר לא הוי שיור.
 הואיל דלא שייר בגוף הדקל
 ואפי׳ ראשון לא קנה. הא קא
 מיבעי לי אם אמר דקל לפלוני
 חוץ מפירותיו מהו. מי אמרינן
 אע״ג דאי אמר בסתמא דקל
 זה לפלוני לא קא יהיב ליה
 פירי והשתא דקאמר תוץ
 מפירותיו לטפויי מלתא קא
 אתי ובדקל גופיה קא משייר
 מקום הפירות ומרעה שנתן
 לראשון מתנה מעליא היא
 הואיל ששייר בגוף הדקל. או
 דלמא לא שנא דאין זה שיור
 ואין מתנתו מתנה: חוץ
 ספירותיו ודאי הוה שיורו
 שיור ומתנתו מתנה אליבא
 דרב וביד דאמר בפרק המוכר
 את הבית אמר ריש לקיש זאת
 אומרת המוכר בית לחבירו על
 מנת שדיוטא העליונה שלו
 שייר לעצמו דיוטא העליונה.
 אמר רב זביד למאי הלכתא
 דאע״ג דלא אמר הכי על מנת
 לא מכר את הדיוטא משום
 דלא שייכא כלל לבית ואמאי
p לטפויי מלתא קאתי n אמר 
 שאם רצה להוציא בה בחצר
 (זיזין) שמכר לו עם הבית זיזין
 וגזוזטרא לדיוטא שלו יוציא.
 הכי נמי להיכא דקאמר דקל זה
 לפלוני ודאי לא קנה פירות
 דבסתמא לא קנה ולא נתנו לו
 אלא לקצוץ ממנו נופין יבשין
 וכיון דהוסיף ואמר חוץ
 מפירותיו ודאי לטפויי מלתא
 קאתי דבגוף דקל שיורי שייר
 ומתנתו מתנה. ל״א איבעיא
 להו דקל לאחד ופירותיו לאחר
 מהו מי שייר לעצמו מקום פירי
 בגוף הדקל ומתנתו מתנה
 (שיור) או לא. אם תמצא לומר
 לא שייר ואין מתנתו מתנה
 הואיל דלא שייר בגוף הדקל
 משום דנותן בעין יפה נותן.
 הא קא מיבעי לי נתן דקל
 ושייר פירות שייר בדקל מקום
 דפשיטא לכו הא אנן בלשק

 איבעיא

ב מרע שאמר כו׳ הלואתו לפלוני אע״ג דליתא בבריא. בקנין(«) י כ  ש
 שאין הלואה בעין ונהי ליכול להקנות אגב קרקע אי
) מ״מ טון דליתא בבריא ם ש : ו ז ף ע ל ד י ע ל  גרסינן מסיק מלרב שפא (
 בקנין ללא מצי להקנות [בלא] לבר אחר עס ההלואה לא חשיכ
 איתא בבריא להא לירת בית כמו כן
 יכול להקנות על ילי הבית ופירות
 לקל ע״י הלקל שיקנה לו הבית ללור
 בו כך וכך שנים והלקל לאכול
 פירושיו כך וכך שנים אלא בעינן
 שיוכל להקנותו כענין זה ששטכ מרע
 מקנהו בלבורו יוכל כריא להקנותו
 כקנין מליפין או כמכירה והלואה
 אין יכול למכור כי אינה בעין ומשני
 הואיל רורש יורשה ומתנת שטכ
 מרע טרושה ואע״ג ליורש יורש נמי
 רירת הבית [ופירומ לקל] היינו לפי
 שיורש גם הבית והרקל אי נמי
 במעמד שלשתן אבל מה שיוכל להקנות
 אגב קרקע לא חשיב איתיה בבריא
 דהא דירת בית ופירוח דקל יכול
 להקנות אגב הבית והדקל כדפרי׳
 ותימה לי לימא איתא בבריא בהודאה
) דשטב מרע . ט מ ף ק ל  כדמוכח לקמן (
 שהודה קנה כלא טעם דשטכ מרע
 מדקני בגר (י) ונראה לי דהא לא
 תשיב איתא בבריא טון דליתא כעין
 שהוא בשטב מרע בלשון מתנה וקנין
 והא דקאמר הואיל רורש יורשה לא
 בעי למימר מטעם דאיחא בבריא אלא טון שיורש יורשה יש כח לשטב
 מרע ליתן דברשותו הרין דמתנמ שכיב מרע כיורש ומדע דעל טעם
 זה דהואיל ויורש לא נקט אימא בבריא הואיל רורש יורשה ועל
 מעמד שלשתן נקט איתא בבריא במעמד שלשמן כמו שכתוב ככל
 הספרים ובפירוש רטנו חננאל ואין נראה למלק בין הודאמ
ב מרע שאמר הלואת• לפלוני כו׳ י כ  פקדון להודאמ מלוה: ש
 יאע׳׳ג דליתא בבריא. ומה שרגילין לכמוב הרשאה גבי מלוה פי׳ לעיל
) וגם שאין נראה פירוש רש״י פ ״ ה ר ״ ל : ש ז ף ע ל  בפ׳ המוכר אמ הספינה (
) (י< דטעס משוס דאין מטבע ם ש ת ו נ מ ה מ ״ : ל ה ף נ ל  שפירש בכתובומ (
כפי׳ ה״ר חיים דליתא  נקנה כחליפין וגס אין נראה עוד לפרש 8
 בבריא שיכול למחול שטר חוב אס מכרו משא״כ בשטב
) כל זה פירשנו לעיל בפרק המוכר אמ : ז מ ף ק ל  מרע כדאמר לעיל (
ו לפלוני במעמד שלשתן קנה. ומה שמפרש רטנו ה נ  הספינה: ת
 מם שמועיל בעל כרמו של נפקד פי׳ לעיל בפ׳ המוכר אפ הספינה
< וגס מה שמפרש שמעמד שלשמן w אין כעכו״ס ג ״ ה ה ״ . ל ה ף פ ל ) 

א להו דקל י ע ב י : א מ ( . ח ף מ ל  פירשנו כפרק שני דקדושין (
 לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקום פיר־ כוי. פי׳ רטנו שמואל
 דאשיור דשכיב מרע קאי דתנן במתנימין דאס שייר קרקע כל שהוא
 מתנתו מתנה ואין נראה לר״י דהא לקמן על משנת שייר קרקע כל
 שהוא הוה ליה למיבעי הך בעיא ועוד דשיעורא דשיור הר כדי פרנסתו
 כדאמר בסמוך ועוד מה יש למוש בשיור קרקע הא אפילו >«) מטלטלין
 לקמן אמרינן דהוו שיור על כן נראה לר״י דאלעיל קאי ידור פלוני
 בבית זה לא אמר כלום משוס דהוי דבר שלא בא לעולם וקא מיכעיא
 ליה ט אמר דקל לאחד ושירותיו לאחר ושייר מקום צימומ הפירות מי
 אמרינן לא הר שיור לענין שיחשבו הפירומ דבר שלא בא לעולם או
 שמא נפן גס לכעל הפירות מקום צימות השירות וא״כ זכה במקום
 צימומ הפירוש ולא הוו הפירוש דבר שלא בא לעולם שהרי כבר זכה
 במקום הפירוש שבא לעולם ואס ממצא לומר לאמר לא הר שיור
 לעצמו מאי פי׳ ששייר לעצמו מי אמרינן שזה לא היה עושה שיקנה
 למקבל מתנה גוף הדקל ולגבי דידיה הוו הסירות דבר שבא לעולם או
 דלמא אפילו הכי הוו (י) דבר שלא בא לעולם שלא שייר מקום פירי
) בן . ג ף ס ל  אפילו לעצמו וכן תניא לעיל בפרק המוכר את הטמ (
 לוי שאמר לישראל שדה זה אני מוכר על מנמ שמעשר ראשון שלי
 מעשר ראשון שלו ופריך והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
 משמע דשייך אין אדם מקנה כו׳ אפי׳ לעצמו ואע״ג דאמר לעיל
 דסתס מוכר או טמן אילן דמשייר קרקע הכא בשטכ מרע אין
 לו לומר דשייר קרקע ולא מקום פירי אלא פירות בלבד ועוד הרי
 נמן כל האילן ואיך יש לנו לומר ששייר מקום פירי ומסיק דלעצמו
 הוי שיור דמאן דלנפשיה משייר כעין יפה משייר רש ספרים דגרסי
 חוץ משירותיו מהו והיא היא היינו שנתן הדקל במתנת שטב מרע
ן אדרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה כו׳  ושייר שירותיו לעצמו: אנ
 עד ואם תמצי לומר לאחד לא הוי שיור לעצמו מהו. ואע״ג דר״ל
 איירי לעצמו מ״מ טון דבחון מיירי הכא קמבעיא לו מה יאמר ריש
 לקיש בזה דבעל מנמ פשיטא ליה ודאי דמשייר אבל בהא קא מיבעיא ליה:

 חיישינן
 לאחד ושייר פירותיו לעצמו מאי. מי אמריי כל לגבי נפשיה כי משייר לעצמו בעין יפה משייר הואיל
 פירות ומתנתו מתנה או לא: אמר רבא אם תמצי לומר כו•: א״ל ר׳ אבא. הא מילתא דרב זביד

ו הלואתי לפלוני ב מרע שאמר תנ י כ ש  א

 הלואתו לפלוני ואף על גב דליתיה בבריא
 רב פפא אמר הואיל ויורש יורשה רב
תא אה אי ו א בדיה דרב איקא אמר הל ח  א
<דאמר רב נא אמר רב א  בבריא וכדרב הו
הו לפלוני ה לי בידך תנ נ נא אמר רב מ  הו
ד שלשתן קנה איבעיא להו דקל מ ע מ  ב
ו מי שייר מקום ד ופירותיו לאחר מה ח א  ל
 פירי או לא שייר אם תמצי לומר לאחר
ו א הוי שיור >א< לעצמו חוץ מפירותיו מה ל  ב

 אמר רבא אמר רב נחמן אם תמצי לומר
ד ופירותיו לאחר לא הוי שיור ח א  דקל ל
ד ושייר פירותיו לפניו ח א  מקום פירי דקל ל
א כל לגבי מ ע יר מקום פירי מאי ט שי  ג

א ב ר ליה ר׳ א מ  נפשיה בעין יפה משייר א
ן בן לקיש  לרב אשי אבן אדרבי שמעו
ן בן לקיש ר רבי שמעו מ א ד (  מתנינן לה נ
ת נ כר בית לחבירו ואמר לו על מ  המו
ונה שלו ונה שלי דיוטא העלי וטא העלי  שדי

 הלואסי לפלוני. ממון שחייב לי פלוני במלוה על פה אני נותן לפלוני
 רפרעם לו הלוה במקומי נתקיימו הדברים ותהא הלואתו לפלוני. ואע״ג
 דבבריא לימיה דאינו יכול להקנופ לחבירו מלוה על פה דלהוצאה נימנה
 ואין קנין תופס אלא בדבר שהוא כעין אא״כ מלוה בשטר וכגון שמסר

 לו השטר א״נ במעמד שלשתן כדאמר
ף יג.<: ומשני הואיל ויורש ל  נבגיטין] (
 יורשה. לזו המלוה כאילו ברשומו
) ממנמ . ט מ  היא ואמרינן לקמן >לף ק
 שכיב מרע טרושה שרוה רבנן הלכך
 טון דאיתיה כירושה איתיה כמתנת
 שטב מרע: במעמד שלשתן קנה.
 מתלת הלכתא בלא טעמא הוא>) ולפי
 שהדבר נהוג הוא בין הסוחרים
 והחנונים תקנו את הדבר לקנות
 באמירה במעמד שלשתן לפי שאין
 קנין מועיל בדבר שאין בעין ומוקמינן
ש בין במלוה בין בפקדון ג ן י י ט י ג  לה המס נ
 ואע״ג דאסיקנא דמילמא דלימא
 בבריא לימא בשטב מרע אפי׳ הט
) דאין . ו מ מ ״ כ  מטבע דקי״ל בהזהב (
 מטבע נקנה בחליפין אפ״ה אס נתנו
 במתנת שטב מרע קנה מהאי טעמא
 דהלואפי לפלוני: איבעיא להו דקל
 לאחד כוי. אימ דמוקמי לה בבריא
 ובא להודיענו דיני מטרה מה שייר
 לעצמו ולא נהירא לי דא״כ (י) מה
 ענין בעיא זו בזו השמועה ובזה הפרק
 כהמוכר את הספינה איבעי לן

. ועל כרחין 1 . א ף פ ל ל י ע ל  למיבעיא כשמעתא דהקונה שני אילנות (
 בשכיב מרע מוקמינן ליה ואמתניתין קאי דקתני בשטב מרע שייר
 קרקע כל שהוא מתנתו מתנה ואיבעיא להו אם נתן דקל לאדם אמד
] א״ר נחמן שכיב מרע 3 ״ ע  ונמלך וחזר ונמן פירומיו לאחר ואמרינן לקמן נ
 שכתכ כל נכסיו אס בנמלך מת קנו כולן אס עמד אינו חוזר אלא
 באחרון בלבד דלא הוה ביה שיור אבל קמאי דהוה בה שיור קנו
 והכא מי אמרינן שייר מקום סירי כשנתנו הדקל לראשון בלא
 פירות שייר לעצמו מקום הפירות ענפי האילן שבו גדילין הסירומ
 וכשנתן לשני אפ הפירומ עדיין מקום הפירות שייר לעצמו ואילן
 המחובר כקרקע דמי וקורא אני עליו שייר קרקע כל שהוא
 והויא מתנחו מחנה בין באילן בין בפירומ ואס עמד אינו חוזר
) במתנמ שכיב מרע : א נ ף ק ל  והוא דאיכא קנין כדפסקינן לקמן (
 במקצת: או לא הוי שיור. וכשנתן הדקל לראשון כולו נתן וליכא
 שיור קרקע ואמרינן לקמן [קמט:]כמה כל שהוא רב יהודה אמר
 ממקרקעי כדי פרנסתו: שייר לעצמו. הפירוש מהו מי שייר
 מקום הפירות ולכשייבש האילן יקוץ ענפיו. כך כמוכ בספרים
 אמר רבא א״ר נחמן אס ממצי לומר דקל לאתד ופירות לאחר
 לא הר שיור שייר פירושיו לפניו שייר מקוס פירי מאי טעמא כל
 לגט נפשיה ט משייר כעין יפה משייר ולא נהירא לי האי לישנא
 משוס ») דלא מימני עליה הך סוגיא דלקמן א״ל אנן אדריש לקיש
 מתנינן ליה. הלכך לישנא אמרינא הכפוב בספרים עיקר דגרסינן
 בהו חוץ משירותיו מהו דהוה דומיא דרב זטד וריש לקיש
 (י) י) והיינו פירוש לשון אחרון דקל לאחד ושירותיו לאחר מי הוי שיור
 מקום הפירוש כאילן וקנה ראשון דהא איכא שיור קרקע כל שהוא
 או לא וכשנתן לו את הדקל הכל נתן גס מקום צימות פירות אמ״ל
 לא הוי שיור מוץ מפירושיו מהו מי אמרינן כיון דמעיקרא הדקל
 לבדו בלא פירות נתן לו ולא הוזקק לומר בו לישנא יתירא חוץ
 מפירושיו אלא לשייר מקום לעצמו אמר ואיכא שיור קרקע כל שהוא
 ומתנתו מחנה: א״ר נחמן אם תמצי לומר כוי. חוץ מפירומיו הוי
 שיור דכל לשון מיותר לשייר קצת מן המתנה לעצמו בא ואליבא דרב
) לא מכר היציע ולא את . א ף ס ל ל י ע ל  זביד דמנן בהמוכר אמ הבימ (
 הגג בזמן שיש לו מעקה עשרה טפחים דהיינו נמי דיוטא העליונה
) אמר ריש לקיש זאמ אומרח המוכר טפ למטרו . ג  ואמרינן בגמרא(שם ש
 ואמר לו על מנת שהדיוטא העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו
 ואמרינן למאי הלכתא אהני תנאי דע״מ לשייר לעצמו מקום במצר
 שלפני הבית אס רצה להוציא זיזין מדיוטא עליונה שהיא שלו
 בחצר הלוקח מוציא ולא יעכב כעל המצר על המוכר ואליבא
 דרב זטד ט׳ כלומר וכדפרשה רב זביד למילמיה דריש לקיש
 דאהני יתורא דע״מ להוציא זיזין לשיורי ליה מקום כחצר הכי נמי
 אהני יתור לשון דמוץ מפירושיו לשייר מקום באילן: אגן אדריש
 לקיש מתנינן. להאי איבעיא להו ולהך מילתא דרב נחמן דאס
 תמצי לומר כדמפרש לקמן ואזיל ובמתנת בריא ומינה פפשוט
 לשטב מרע ולאו גבי דקל איבעיא אלא לגבי דיוטא
 כדמפרש ואזיל: דיוטא. היא עלייה העליונה שעל גג הטמ:

 איבעיא

 מסורת הש״ם

 א) לעיל קמל. [וש׳׳נ], ב) לעיל

 סג. סל., ג) [לעיל קמל.], ד) [עי׳
 מהר׳׳ס גירסא אחרת נרשב״ס
 טה], ה) [ליתא לפנינו אלא כתיש׳

 גיטין יג: ל״ה גמעמל],

 גליון הש״ם
׳ ד״ה שכיב כוי כפי׳ ס ו  ת
 הדיר חייפ. ותמוה לי לפי׳
 הר״מ אמאי פרין הש״ס מהך
 לר׳׳נ לאמר הלואמי לפלוט
 ללא נזכר נמפורש דא״י למחול
 אמאי לא פריך גיומר מהא
 לר״נ לעיל לאמר ומולה שמואל
 לאם נתנו כמתנת שכ״מ לא״י
 למחול הא לענין זה ליתא כבריא
 למכור ולית! שלא יהא יכול

 למחול וצ״ע:

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ אם ממצי לומר לאחר
ו ה  לא הד שיור שייר לעצמו מ
 (מין מפירותיו מהי) תא׳׳מ ונ״ג
 גירסת הספרים את״ל לאחר לא
 הד שיור שייר לעצמי מהו אמר
 רנא כו׳ ירשנ׳׳ס גירס לקל
 לאחל יסירימיו לאחל מהי את׳׳ל
 לאחר לא הד שיור חון מסיריחיו
 מהו אמר רנא א״ר נחמן אח׳׳ל
 לקל לאחל ופירוחיו לאחר לא
 שייר מקוס פירי חוץ מפירוחיו
 שייר מקום פירי ואליבא לרב
 זניל לאמר שאס רצה להוציא בה
 דדן מוציא אלמא כיין לליוטא
 שייר מקום זיזין נמי שייר הכי
 נמי טון לאמר מין מפירוחיו
 מקוס פירומ שייר: (ב) רשב״ם
 ל״ה איבעיא להו וכוי לא״כ
א זו ה לבעי ע ב י מה ק  מפנ
 בזי השמיעה יכו׳ קמאי להוה
 בהו שיור וכו׳ כשנתן הלקל
ע ק ר ק  לראשון וכו׳ המחובר ב
 כקרקע למי: (1) דייה שייר
 לעצמו וכו׳ ללא מיתני עליה
 הך סיגיא דלקמן. נ״נ נראה
 לקשיא ליה דלפי גירסא זו גס
 נההוא סוגיא ללקמן גרסינן
 יאח״ל לאחר לא הד שיור לעצמו
 מהו מאי קא מינעיא ליה הא
 ריש לקיש מיירי בלעצמו יכמו
 שהקשי התוספות ימה שתירצו
 דקא מינעיא ציה מה יאמר ר״ל
 נתיך כו׳ לא נתיישנ לרשנ״ס
 דא׳׳כ אמילתא לר״ל ה״ל צקנוע
 נעיא זו דמה יאמר ר׳׳ל נחון
 נלאו נעיא נקמייחא] ילכך נ״ל
 עיקר דגרסי׳ חון מפיריחיי מהו
 דהשתא גס הך נעיא איירי
 נלאמריני אלא דקמייתא מיירי
 נלאי לישנא יתירא ונתרייתא
 [נלישנא יתירא וכן לקמן] נכה״ג
ת ט  דתרתי קא מינעיא ליה נ
 לאחד ידיוטא לאחר תדא נלאו
 לישנא יתירא ואחטני נלישנא
 יתירא: (ד) בא״ד דימיא דרנ
 זניד יר׳׳ל והכי פירוש לשון:
 (ה) תום׳ ד׳׳ה שטנ מרע יני׳
 ננריא נקנין כיון שאין הלואה
 וכו׳ בדרב פפא מ״מ טין
 דלימא ננריא נקגין גרידא דלא
א ע׳׳י דנר ל  מצי לתקנות א
ץ א  אתר: (ו) בא״ד מדקני נגר ו
ת א ד ו ק בין ה ל ח ראה ל  נ
ה ונראה ו ל ת מ א ד ו ה ן ל ו  פקד
 לי להא לא תשינ יכו׳ טון דליתיה
 בענין שהוא נשטנ מרע ונו׳
 להיאיל דורש יורשה לא נקט
 וני׳ ינפי׳ ר״ת הס״ל:(1) ד״ה
ם משוס ע ט ה  שטנ מרע ינו׳ ד
י שינול: נ  יני׳ לליתא ננריא מפ
 (ח) דיה תנהו ינו׳ שמעמל

 שלשתן אינו נעני׳׳ס: (ט) ר״ה
ן י ל ט ל ט מ  אינעיא ונו׳ אפילו ב
ן להוו שיור: מ ק ן ל נ  אמרי
 (י) בא״ד אפילו הט הוי
ת לנר שלא ונו׳ אפי׳ רו  הפי
ע לעיל נפרק מ ש הכי מ  לעצמי ו
 המונר את הנימ דתניא נן לד

 ונוי שלה זו אני:

י  מוסף רש״
. אמר לו ד שלשתן מ ע מ  ב
 נן !קדושיו מוז.) גפקל ומפקיל
ה.  ומקנל מתנה !לעילקמד.). קנ
 p חקני מנמיס לפי שתלנר
 חליר הוא נין הנרייח ולא
 הזקיקי חנמיס להקנות נקנין
וטא  ונעלים (לעיל קמד.:. שדי
. הוא גג שיש ה שלי נ ו י  העל
 לו מעקה גנוה י׳ לאמרינן

ד הוא של מונר, נלקתני מתני׳ ולא את הגג נוי, ולא היה צרין  נמתניתין לאינו מונר עס הנית, ותנאי זה אינו מועיל לנלאו הט נמי ה
 להתנות, הלנן ליוטא העליונה שלו להוצאת דזין ננגל רשותי של לוקח (לעיל סג.!.

 א) נראה לצ״צ לאי יחזור דעמול שיחזור ונוי. נ) צ״צ לנההיא שעחא שנתן הלקל הא שייר לו הפילות ונו׳.



 מסורת הש״ם

 א) ולעיל סג: סל.], ג) רש״ל
 מ׳׳ו, ג) נדרים מג:, ד) [עי׳ פוס׳
 לקמן קעל: דייה שטב],
 ה) מאיבעיא להו עד תיקו איני

 מגירסת הרשנ״ס. רש״ל,
 ו) [לעיל קל.], י) [לעיל קמו:],

 הגהות הב״ח
חוש י  (א) גמרא אלא באחרון נ
א עיוני: (ב) שם גאומר מ ל  ד
י ס כ  כל נכסי. נ״נ ס׳יא גאימר נ
: (ג) שם כמיתזק לן ללימ ו  אל
 ליה. נ״נ גס מכאן ראיה למה
 שכתנו תוספות לעיל לף מל ע׳׳נ
 דאסשר שיש אלס שאין לו קרקע
 ע״ש: (ד) שם לא גמר ומקני
ו הקדיש כל ח  תיקו איכעיא ל
 נכסיי כצ״ל ותינח ל״א נמתק:
 (ה) רשנ׳׳ם ד״ה אינעיא וכו׳

ר הס״ד ואמ״כ מ״ה מי ח א  ל
 הר שייר כצ״ל ותינת מקום
 נמחק: (י) דייה נאומר וכו׳
ת שכיב מרע ואין כאן:  במתנ
 (1) דייה ה״נ וכו׳ וחזר ינתן
 כולן לשני. נ״נ פי׳ יכול! מה
 ששייר ולא נחן לראשון נחן הכל
 לשני יכן פירשו הרי״ף זהרא״ש
 להדיא: (ח) ד״ה א״ל רנ יימר
לה היינו דשני:  וכו׳ חזרה בכו

 מוסף רש״י
. ן א בה זמי צי ס רצה להו א  ש
 שאס רצה מיכר להוציא זיזין
 מליוטא עליונה כנגד מצר של
 ליקח שמכר לו זה הכיח והחצר,
א. דלהט אהני תנאיה והט צי  מו
 אמר ליה על מנת שתהא דיוטא
 העליונה שלי לגמרי לעשות נה
 חפצי אף להוציא ממנה זידן
 כמתתילה קודס שמכרתי לך
 הכיח והחצר, דשייר כתנאי מקום
ן ת צ ק  נחצר :לעיל סג: עי״ש:׳. מ
. שטנ י לן לשנ כו ן ו  לראשו
 מרע שנחנ מקצח נכסיו לאחד
ן  והשאר כולן כתנ לשני, ראשו
. ואס עמד ה א קנ ה שני ל  קנ
 חוזר נשני ואינו תוזר בראשון,
 לפי שכשכחנ לראשון שייר לעצמו
 מה שנתן אחר כן לשני, ומן השני
 חוזר דלא שייר כלים ומשוס הט

 לא קנה !נדרים מג ז.

 המח: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

ן שמא יש לו נכסים כמקום ע ש י י  ח
 אחר. ואע״ג לאמרי׳
 לעיל איפכא להקל וניחוש ללמא עיוני
 עיין והלר יהיב היינו טעמא למסחבר
 למימר עיוני עיין הואיל ומר חלקם:

 שכיב

 איבעיא להו כיח לאחד. בממנח כריא וליוטא לאחר (י) הוי מקום שיור מי איכא להאי בעל ליוטא שיור מקום כחצר להוצאח זיזין
 או לא. אס תמצי לומר לא הר שיור לאחריני אכל לעצמו הר שיור כגון ראמר ליה בימ אני מוכר לך חוץ מדיוטא העליונה או ללמא
 ליכא שיור: ואליבא דרב זביד. לכי א״ל סתמא בית זה אני מוכר לך לא קנה ליוטא העליונה כלתנן כהמוכר את הביח (לעיל לף סא.)
 לא מכר את הגג בזמן שיש לו מעקה גכוה י׳ טפחים להיינו דיוטא וכי א״ל חוץ לטפויי מילמא קאמי ושייר לו מקום בחצר להוצאת
 זיזין מן הדיוטא לחצר של לוקח: אם

ד מהו ח א ד ודיוטא ל ח א  איבעיא לחו בית ל
א לומר בית צ מ  מי הוי שיור או לא אם ת
ד לא הוי שיור חוץ ח א ד ודיוטא ל ח א  ל
וטא מהו אמר רבא אמר רב נחמן אם  מדי
ד ודיוטא לאחד לא ח א א לומר בית ל צ מ  ת
וטא הוי שיור ואליבא ץ מדי ו ח  הוי שיור א
ם רצה להוציא בה זיזין מוציא אלמא כיון דשייר דיוטא א ש (  דרב זביד דאמר א
א נמי כיון דאמר חוץ מכירותיו מקום פירי שייר) אמר כ ה ) (  מקום זיזין נמי שייר נ
ב כל נכסיו לאחרים ת כ  רב יוםף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע ש
ת קנו כולן ד חוזר בכולן אם בנמלך מ מ ת קנו כולן ע ן אם במחלק מ רואי  ב

ה י מ ת ד אינו חוזר אלא באחרון >א< ודלמא עיוני קא מעיין והדר יהיב ס מ  ע
א בר מניומי אמר רב נחמן ח  דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב א
א יש לו מ עמד אינו חוזר חיישינן ש ב כל נכםיו לאחרים ו ת כ ב מרע ש י שכ  נ

א אין ת ואלא מתני׳ דקתני לא שייר קרקע כל שהו ר ח נה א  נכםים במדי
א >« יבאומר כל נכסי מר בר רב מ ת לה אמר רב ח ח כ ש תו קיימת חיכי מ  מתנ
 אשי אמר w יבמוחזק לן דלית ליה איבעיא להו חזרה במקצת הוי חזרה
ע כולן לראשון ומקצתן לשני ישני קנה ראשון לא מ א ש  בכולה או לא ת
י סיפא ״מקצתן א מדקתנ ר ב ת ס ד הכי נמי מ מ ע ש ת לא כ מ ש  מנה מאי לאו ב
ם ד משו מ ע ש  לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה אי אמרת בשלמא ב
ת תרוייהו ליקנו א״ל רב יימר לרב מ ש  הכי שני לא קנה אלא אי אמרת ב
ד אי אמרת בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה מ ע ש  אשי ותהוי נמי ב
הת קנה אלא אי אמרת חזרה במקצת לא הויא חזרה בכולה  היינו דשני מי
והלכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה  ניהוי כמחלק ולחד מינייהו לא ליקנו י
ד מ ע ש ת לה אלא כ ח כ ש פא לא מ ד סי מ ע ת בין ש מ ן ש בי ה ה ת ל ח כ ש  רישא מ
ש גמר ד ק ו מי אמרינן כל לגבי ה עמד מה א להו יי הקדיש כל נכסיו ו י בע אי  ט

ו מי  ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא נמר ומקני הפקיר כל נכסיו מה
ף לעניים כעשירים גמר ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא א  אמרינן כיון ד
 גמר ומקני חילק כל נכםיו לעניים מאי מי אמרינן צדקה ודאי מגמר גמר
(י< (ל״א) הקדיש כל (  ומקני או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר ומקני יתיקוה
ו תיקו ק כל נכםיו לעניים מה ל י ח ו כ ו הפקיר כל נכסיו מה  נכסיו מה
תא י ה הן במתנ נ ת ת ליטול ויזכה ויחזיק ויקנה כולן לשון מ ש  אמר רב ש
ף יחסין וירת בראוי ליורשו י׳ור׳ יוחנן בן ברוקא היא איבעיא להו א א מ  תנ

 יהנה

 במחלק. שמשעה ראשונה שהממיל
 לחלק היה בדעתו לחלק כל נכסיו
 ולא לשייר כלום: אם מת קנו כולן.
 כדין כל מתנח שכ״מ שאין צריכה
 קנין אס מת: אם בנמלך. שלא היה
 בדעחו לחלק כל נכסיו אלא אחר
 שחילק שחק ולא רצה לחלק עוד מזר
 ונמלך בעצמו למלק כל הנוחר: אלא
 באחרון. בלבד דלא הוי בה שיור
 אבל קמאי קנו כדקתני מתניחיןי) שייר
 קרקע כל שהוא מתנתו מתנה: נישוש.
 דלמא האי דשתיק ומישב בין ממנה
 לממנה לא הוי כנמלך אלא עיוני
 מעיין מה יחן לכל אחד ומעיקרא
 היה בדעחו לחלק אמ הכל רמזור כו
 כשיעמוד מחליו ואמאי קנו קמאי:
 סתמא דשכיב מרע. עיוני קמעיין
 בלבו מה יתן לכל אחד קורס שיבואו
 לפניו ואין לו לשתוק בין זה לזה
 ומדשתק נמלך הוי: אמר רב נתמן
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו. הידועין
 ולא נמצא לו שיור ועמד אינו חוזר
 כוי: באומר כל נכסיי. לא חילק
 שדומיו וכרמיו לכל אחד כפני עצמו
 אלא לשון זה כתב כל נכסיי אני נותן
 לפלוני ופלוני דכל היכא דאיתנהו
 נמונין הן (י) במתנה ואין כאן שיור.
 ובפר״ח גרס כל נכסיי אלו הן ולא
 נהירא: במוחזק. שאנו מוחזקין בו
 שאין לו עוד נכסים: איבעיא להו
 חזרה במקצה. שכיכ מרע שכמב כל
 נכסיו לאחד ומזר בו במקצפ ונחן
 שוכ לאחר שהרי יכול לעשוח כן
 כדאמרינן דיימיקי מבטלח דייחיקי
 בפירקין דלעיל (לף קלה:) מי הרא
 מזרה בכל הנכסים שנפן לראשון דגלי
 דעתיה שמתתרט בראשון ומה שנתן

 עין משפט
 נר מצוד.

 עז א מיי׳ פכ״ד מהל׳ מטרה

 הלי טז ועי׳ נמ״מ טוש״ע
נ סעיף נ:  ח״מ סי׳ ט

ח ב מיי׳ פ׳׳ח מהל׳ וטיה  ע

 ומחנה הל׳ כא סמג עשי!
נ טיש״ע ח׳׳מ סי׳ רנ סעיף  ס

 יא:
ט ג ד ה מיי׳ שס הלי נ  ע

 ועיין נהשנומ ונמ׳׳מ
 טוש׳׳ע שס ס״י:

ה מיי׳ שס ס״ט הל׳ יז ז ו  פ
 סמג שס טיש״ע ח׳׳מ שם

 סעיף ינ:
א ט י כ מיי׳ שס הלי יט  פ
 טוש״ע שס סעיף נ וחיזר

 נטלן:
 M ל מ מיי׳ שס הצי ג יסמג
 שם טוש׳׳ע ח״מ שי• רנג

 סעיף נ:

 רבעו גרשום (המשך)
 הוא: מדקתני סיפא. דהך
 ברייתא כתב מקצתן לראשון
 וכולן הנכסים שנשתיירו לשני
 ראשון קנה משום דשייר. שני
 לא קנה דלא שייר לעצמו
 כלום: אלא אי אמרת בשמת
 תרוייהו ליקני. כדאמרינן לעיל
 אם כמחלק מת קנו כולם
 והא מחלק הוא. אלא ש״מ
 בשעמד ואכתי לא שמעת מינה
 דתזרה במקצת הויא חזרה
 בכולה: אמר ליה רב יימר
 לרב אשי ותיהוי נמי ברייתא
 זו כשעמד. ואפי׳ הכי איכא
 למידק מינה דחזרה במקצת
 הויא תזרה בכולה: אי אמרת
 בשלמא כוי היינו דשני מיהת
 קונה. דהואיל דהזרה במקצת
 מראשון הוה כחזרה בכולה
 וברשותיה דנותן קיימי והוא
 לא נתן לשני אלא מקצתן
 הרי שייר מקצת שלא נתן
 לעצמו משום הכי קנה ישני:
 אלא אי אמרת לא הויא חזרה
 בכולה. תרוייהו לא ליקני
 ראשון לא ליקני ׳שכתב לו
 כל נכסיו ולא שייר לעצמו
 כלום ושני לא ליקני הואיל
 דחזרה במקצת לא הויא חורה
 בכולה ולא נשתייר לעצמו
 כלום דאותו מקצת מראשון
 נתן לשני והשאר היו ברשות
 ראשון ולא ברשות נותן. אלא
 לאו ש״מ דמשום הכי קתני
 רישא שני קנה דחזדה במקצת
 הויא חורה בכולה ונשתייר לו
 מקצת. והכי הלכתא דחורה
 במקצת הוי חזרה בכולה.
 ורישא דהך ברייתא מתוקמא
 שפיר בין בשמת בין כשעמד.
 דאם מת הואיל שנתן כולן
 לראשון ומקצתן לשני שני

 וראי קנה ראשון לא קנה. דכי היכי דחזר במקצת שנתן לשני חור נמי בכל מה שנשתייר לו לראשון בין בשעמד ראשון לא קנה דהא
 כתב לו כל נכסיו בלא שיור ושני קנה שכשחזר כמקצת מראשון חזר בכולן וכשנתן מקצת לשני שייר לעצמו מקצת האחר: סיפא לא
 משכחת לה. דראשון קנה שני לא קנה: אלא כשעמד. ולא משום טעמא דחזדה אלא משום דלראשון שייר ולשני לא שייר דאי בשמח
 תרוייהו ליקני: הקדיש כל נכסיו מהו מי אמרינן. הואיל דלא שייר כלום חוזר בו כדין מתנת הדיוט. או דלמא אינו חוזר ולא דיינינן ליה
 כהדיוט וכך מפרשי׳ הפקיר וחילק: אס תמצי לומר הפקיר לא ידע ממאן ליתבע. חילק מהו: כולן לשון מתנה הוא. וקנה. בראוי ליורשו

 לשני מתנה במקצת היא דאיכא שיור
 והויא מתנה ואחו יורשין ומסקי מיד ראשון כל המוחר או לא הויא חזרה אלא מה שנתן לשני קנה שני והנותר קנה ראשון ואם יעמוד מחליו
 יחזור בשניהן שהרי לא שייר לעצמו כלום: ח״ש דתניא כולן לראשון. במתנת שכ״מ ומקצתו נתן לשני שמזר במקצת: שני קנה. מה שנמן לו
 ממה נפשך ל״ש ממ ול״ש עמד דהא מתנת שכ״מ במקצת היא והרא מתנה שהרי שייר לעצמו מותר נכסים שנחן לראשון שהרי ראשון
 לא קנה: מאי לאו כשמת. וקחני הראשון לא קנה אלמא חזרה במקצת הרא תזרה ככולהו דאי לא הויא חזרה תרוייהו ליקט בכל
 הנכסים: ומשני לא. לעולם לא הויא חזרה וברייתא כשעמד הלכך שני קנה דמתנה במקצמ לא מצי הדר כיה כדקתני מחני׳ אבל
 בראשון שניחנו לו כל הנכסים בלא שיור אס עמד חוזר כדחנן במחני׳ ולקמן פרכינן אי כשעמד מרריהו לא ליקנו ואפי׳ שני דכיון
 דחזרה במקצח לא הויא חזרה בכולהו גבי שני ליכא שיור דהא לא הדר ביה מראשון אלא במה שנתן לשני ובין שניהן נתן הכל ולא שייר
 לעצמו כלום ומהכא סשטינן במסקנא חזרה במקצת הרא חזרה ככולה הלכך בין שמת בין שעמד שני קנה שהרי חזר בו מראשון לגמרי
 ושייר לעצמו שיור נכסיו שנתן לראשון וחזר בו מהן ומתנה במקצמ שמה מתנה: ה״נ מסתברא. דבשעמד עסקינן דקמני מקצחן לראשון
 (» ומזר בו ונמן כולו לשני ראשון קנה שהיה כה שיור והרא מתנה כדקתני ממני׳ דמתנת שכ״מ כמקצת מתנה גמורה היא שני לא קנה כלל
 דלא שייר לעצמו כלום והלכך אס עמד חוזר: אי אמרת בשלמא בשעמד הייני דשני מיהא לא קנה. כדתנן [לעיל קמו:] לא שייר קרקע כל שהוא אין
 מחנחו מחנה: אלא אי אמרח בשמח חרוייהו נמי ליקנו. כדין ממנמ שכ״מ שקונה אחר מימה היכא דליכא שיור ואס עמד חוזר דאילו
 ממנה במקצמ בין מח בין עמד ממנה גמורה היא אלא לאו בשעמד ומדסיפא בשעמד רישא נמי בשעמד: א״ל רב יימר לרב אשי
 ותהוי נמי. רישא בשעמד אפ״ה תפשוט דחזרה במקצח הויא חזרה בכולה דאי אמרח בשלמא חזרה במקצח הויא חזרה (״) היינו דשני
 קנה דאיכא שיור נכסים לשכ״מ שחוזר בו ממה שנמנו לראשון וראשון לא קנה אלא אי אמרמ לא שמה מזרה אלא מה שלא נתן לשני
 נשאר כיד ראשון תרוייהו נמי לא ליקנו שהרי בין שניהם נמן כל הנכסים ולא שייר לעצמו קרקע כל שהוא: בין שמת בין שעמד. שני קנה
 דהא הדר כיה מראשון ואיכא שיור טובא ראשון לא קנה דהא הדר ביה ואפי׳ מת לא יקנה ראשון דהא קי״ל [לעיל קלה:] דייתיקי מבטלת
 דייתיקי מה לי חוזר בו מראשון וטמן לשני מה לי חוזר בו ומעכב לעצמו וליורשיו: סיפא לא משכחס לה אלא בשעמד. הלכך ראשון קנה
 דמתנה מקצת הוא ואיכא שיור שני לא קנה דלא הוה במתנתו שיור דאי בשמת תרוייהו ליקט: איבעיא להו. שכיב מרע שהקדיש
 כל נכסיו בלא שיור ואח״כ עמד מחליו מי מצי הדר ביה מי חמיר ממתנת הדיוט דנימא דגמר והקדיש הכל בלב שלם בין יחיה
 בין ימות. ואמ״ל דגבי הקדש הכל מוקדש ואפילו עמד: הפקיר כל נכסיו מהו. מי לימא כוונמו לשמים ואקני לגמרי לכל מי שיבוא
 ויזכה או לא א״נ כיון דהפקיר ממונו הוציאו מדעתו לגמרי ואינו חפץ בחזרמו שאינו רוצה ליהנומ עוד ממנו ואמ״ל גבי הפקר
 דאינו חושש בזה הממון הואיל והפקירו ולא דקדק לחלקו לאוהביו: חילק נכסיו לעניים מהו. מי לימא יד עניים כיד הקדש ואם עמד
 אינו חוזר או לא תיקו: א״ר ששח. שכ״מ שאמר יזכה פלוני כנכסיי או יטול או יתזיק או יקנה כולן לשון מתנה וקנה דלשון מתנה בעינן
 כדאמרינן לעיל (לף קמז:) ידור פלוני בכית זה לא אמר ולא כלום עד דאמר תנו או יטול ויקנה או יתסין ררת אס הוא ראוי ליורשו כגון
 בן בין הבנים: ור' יוחנן בן ברוקה היא. דאמר כפירקין דלעיל >לף קל.) דכריו קיימין וקי״ל כוומיה דפסקינן המס הלכה כמומו:

 יהנה

 רבינו גרשום
 בעיא מתנינן לי׳ ואדריש לקיש
 דאמר ריש לקיש כו׳ משום
 דלטפויי מלתא קאתי: איכעיא
 להו מכר בית לאחד ודיוטא
 לאחר מהו. מי אמרינן דהוי
 שיור בחצר ומצי האי שני
 להוציא בה זיזין וגזוזטראות:
p מדיוטא n אמר לראשון 
 אני מוכר לך. הוי שיור בגוף
 החצר דלטפויי קאתי: שכיב
 מרע שכתב כל נכסיו לאחרים.
 ולא שייר כלום: רואין אם
 כמחלק. שיהיה שדה זו לפלוני
 או וכן מכל נכסיו ואם מת
 קנו כולן ואם עמד מחליו
 חוזר בכולן אפי׳ מראשון
 דלא אמרי׳ מה שנתן לאחרון
 הוי שיור לקמאי משום דאמר
 מעיקרא הוה סדור בלבו מה
 שיהא נותן לכל חד ואילו היה
 יכול לומר לכולן בדבור אחד
 היה עושה אלא שאי אפשר
 לקרות שתי שמות כאחח
 ולא הוי אחרון שיור יותר
 מראשון דלכולן רצה לומר
 בדבור אחד אלא שאי אפשר
 הלכך אם עמד חוזר בכולן
 אפיי מראשון: אם בנמלך.
 שנתן שדה אחת לפלוני וקודם
 שהיה נותן לאחד היה ממתין
 ומימלך מעצמו ואחר כך
 נותן וכן בכולן. ודאי הוי
 שיור ואם עמד אינו חוזר
 אלא באחרון בלבד דלא שייר
 מאחרון כלום. ומקשי׳ ואמאי
 קנו כולהו לבר מאחרון וניחוש
 דלמא האי דמימלך השתא
 עיוני מעיין ומחשב האיך סידר
 בלבו מעיקרא לכל אחד איזו
 שדה לזה ואיזו לזה ולהכי
 שתק עד דאידכר ולא מישום
 דמשייר הלכך ליהוי חוזר
 בכולן. ומשני לעולם אינו
 חוזר אלא באחרון בלבד וכל
 אחרונה הוי שיור לראשונה
 הואיל דנמלך. ודקא אמרת
 ניחוש דלמא עיוני מעיין ודאי
 לא מעיין השתא בשעת דבור
 דסתמא שכיב מרע מירק דייק
 ברישא מאי דבעי למיעםד
 והדר יהיב בשעה אחת לכל
 מאן דבעי אלא האי כיון
 דמתמלך וממתין שעה בין
 נתינה לנתינה ש״מ שיורי ישייר
 ואינו חוזר אלא באחרון כלבד
 דלא שייר לו כלום: שמא יש
 לו נכסים במדינת הים. ושייר
 לעצמו: היכי משכחת לה. הא
 מצינן למימר שמא נכסים יש
 לו במדינת הים ושיירו ואמאי
 אין מתנתו מתנה: באומר כל
 נכסי לו. דהשתא לא משייר
 ליה בלום בעולם. והא דאמר
 רב נתמן שכיב מרע שכתב כל
 נכסיו עמד אינו חוזר משום
 דכל נכסין שבכאן משמע
 שכתב לו ולא אותן שבמדינת
 הים: ומר בר רב אשי(משמיה)
 אמר מתני׳ במוחזק. שמותזק
 הוא שאין לו נכסים במדינת
 הים ׳שלא היה שם מעולם
 ומשום הכי לא שייר ואין
 מתנתו מתנה. ולעולם כדקאמר
-ב נחמן: איבעיא להו. שכיב
 מרע שכתב כל נכסיו לאחד
 יחזר וכתב מאותן הנכסים
 עצמן מקצתן לאחר שרשאי
 הוא לעשות כן כדאמר דייתיקי

 מבטל דייתיקי: מאי. מי אמרינן כיון דחזר במקצת כמאן דחזר בכולהו דמי ואין לו לראשון כלום. או דלמא במאי דחזר חזר במאי דלא
 חזר לא חזר וקני במאידלא חזר: ת״ש כתב בולן נכסים לראשון ומקצתן של אותן נכסים כתב לשני.דחזד במקצת מראשון. שני קנה דלא
 חור במתנתו: ראשון לא קנה. אפיי במאי שלא חזר: מאי לאו בשמת. אותו שכיב מרע עסקינן ושמעת מיניה דחודה במקצת הויא תזרה
 בכולה: לא כשעמד. לעולם לא הויא חורה בכולה והכא מאי טעמא ראשון לא קנה הואיל שכתב לו כל נכסיו דלא שייר לעצמו כלום
 ׳כיון דעמד לא קנה ושני קנה משום דלא כתב לו אלא מקצת אבל אם מח לא הויא חזרה בכולה: הכי נמי מסתברא. דברייתא כשעמד

 א) נראה לצ״ל אס כמחלק שיהיה שלה זו לפלוני ושדה זו לפלוני וכך מכל נכסיו ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ פייט מהלכות  פ

 זכייה ומתנה הלי ל סמג
 עשין פנ טוש״ע מו״מ סי׳

ג סעיף נ ולא קנה:  מ
ד ב ג מיי׳ שס הלכה כא  פ

 סמג עשק פג טוש״ע
 חו׳׳מ סי׳ רנ סעיף ג:

ה ד מיי׳ פ״א שס הל׳ ו  פ

 ופייט הלי ז ועי׳
 בהשגות ונמ״מ ופ״ו מהל׳
 נתלות הלכה י סמג עשץ פב
 טוש״ע חו״מ סי' לנו סעיף
 א וסי׳ ערה ס״א וסי׳ רפג

 ס׳׳א:
 פו ה מיי׳ פ״ט מהלכות

 זכייה ומתנה הלכה ז
 ועי׳ בהנ״ל סמג שס טור

 ש״ע מו״מ סי׳ רנו ס״א:
 פו ו מיי׳ ס״ו מהלכות

 מכירה הלכה א סמג שס
 טוש״ע חו״מ סי׳ רג סעיף

 א:
 פח ז מיי׳ פ״ט מהלכות

 זכייה וממנה הל׳ ט
 סמג שס טוש״ע חו״מ סי׳
 מ סעיף ג וסי׳ רנה סעיף

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא המט.

 רבינו גרשום
 דיחסין וירש לשון ירושה
 הן. אם אמר שכיב
 מרע יהנה מהם. דמשמע
 דמתהנה בהן בכל ענין כמו
 בנכסיו של עצמו. מי אמרי׳
 דלשון מתנה הוא או לא
 והכי נמי יראה דמשמע
 יראה כבנכסיו ממש וה״נ
 ישען כלומר יסמך בהן
 כנכסיו וה״נ יעמוד דמשמע
 יעמוד כבנכסיו: מכר כל
 נכסיו ולא שייר כלום
 ועמד מהו. מי אמר״
 דמצי למיהדר בהו דלהכי
 זבנינהו מחמת מיתתו דאי
 מייח ליה הוו מכורין
 אבל השתא כשעמד אין
 מכירתו מכירה. או דילמא
 מכירה שאני ממתנה ואינה
 חוזרת: הא דאיתנהו זוזי
 בעינייהו. שלא הוציאן על
 דעת כן מכרן שאם יעמוד
 יחוור בהן. אבל סרעינהו
 לזוזי בחובו על דעת כן
 מכרן דגמר ומקני ליה
 מיד ומכירתו מכירה ולא
 יחזור: שכיב מרע שהודה.
 שאמר כך וכך אני חייב
 לפלוני ומת מהו. מי אמרי׳
 דודאי תייב להן וקנו בעלי
 חובין שהודה להם או
 דילמא להכי קאמר הכי
 שאם יעמוד מחליו שלא
 יחשבו בני אדם שהוא
 עשיר שמשל אחרים הוא
 ולא קני: ת״ש דאיםור הוה
 גר. ונכסי הנר כשמת ואין
 לו יורש כל המחזיק בה;
 זכה: והורתו שלא בקדושה.
 דאכתי לא הוה גר אביו:
 ולידתו בקדושה. לאחר
 שנתגייר וגורינן לידתו
 [בקדושה] אטו הורתו שלא
 בקדושה ולא יורש הוא
 שלא היתה הורתו בקדושה:
 ליתנהו גבי איסור הני
 זוזי. דמצי לממשכינהו:
 לית ליה קרקע. לאיסור.
 אי שלת לי לא אזלינא
 ליה. כי היכי דליקני במעמד
 שלשתנו: אדהכי והכי נפק
 אודיתא מבי איסור. שהודה
 שאותן זוזין דרב מרי הן.
 ותפשוט לך מהבא שכיב
 מרע שהודה קני מדאתקיף
 רב איקא הכי: אמר גמרינהו
 טענתא לאינשי ומפסדי
 לי. דהשתא החזקתי בהן
 ושלי הוא אלמלא לא
 לימדו לעשות הודאה:

ב מדע שהודה טהו. פירש לבינו שמואל דמיבעיא ליה י כ  ש
 אס אומר כן שלא להשביע אמ בניו או דלמא טון לאודי
) דאדס עשוי שלא : ט ף כ ן ל י ר ד ה נ ס  אודי והא דאמר בפרק זה בורר (
 להשביע את בניו המס מיירי שמחזיק עצמו עבד לוה לאיש מלוה עשוי
 שלא להשביע את בניו אבל גבי פקדון
 אינו עושה ודאי נשלא] להשביע את
 בניו אלא מודה ואין נראה לומר
 דאדרבה כ״ש הוא שיותר יש לנו
 לומר שאומר אממ במלוה טון
 שמשעבד עצמו אבל גבי פקדון עושה
 שלא להשביע אמ בניו ועוד איזו ראיה
 מביא מאיסור גיורא שהודאפו היפה
 ודאי אמת כדי לימן דלא שייך כאן
 מידי שלא להשביע את כניו ונראה
 לר״י לפרש «) כן שטב מרע שהודה
 מהו מי שהודה שיש לפלוני מנה כידו
 אע״פ שאנו מותזקיס כו שאין לו מי
 אמרינן דקני במתנת שטכ מרע ואם
 עמד חוזר או דלמא קני לגמרי ואס
 עמד אינו חוזר וסשיט מההוא מעשה
 דאיסור גיורא דקני לגמרי בממנמ
 בריא על ידי הודאמו דאי במתנמ
 שטב מרע היאך קנה והא אמרינן כל
 מאן דאימיה בירושה אימיה במתנת
 שכיכ מרע כו׳ א״כ במתנמ בריא
 היא ואס עמד אינו חוזר וכן משמע
 מתוך פירוש ר׳׳ח דפירש לודי איסור
 דהנהו דמים דרכ מרי כריה וקני
 להו באודימא דאכוה ועוד יש מפרשים
 שכיב מרע שהודה מהו פי׳ שהודה
 שיש לו פקדון כיד אחרים והקנהו לזה
 מי מהני להקנוחו באמירה כעלמא או
 לא ופשיט ליה מעובדא דאיסור דקני
 באמירה בעלמא וה״ה נמי בבריא
 הוה מצי למיבעי אלא אפילו בשטב מרע דמקני באמירה בעלמא
 לא פשיטא ליה אי קני אי לא מיהו אי קני בשטב מרע לא הוה שמעינן
 דקני כבריא אבל אי לא הוה קני בשכ״מ כ״ש בבריא מ״ר וראשון עיקר:
ף ל ב מרי בדיה הורתו שלא בקדושה כוי. וכיכמומ פרק המולץ (  ר
) אמרינן אכשריה (י) לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי ם ש : ו ה  מ
 דבבל ואע״ג דכמיב מקרב אחיך כו׳ טון דאמו מישראל מקרב אמיך
 קרינן ביה וזה ודאי היה גר ויוכל להיות שהוא אותו שכבאן בנו של
) רב מרי י ר מ א ה ו ״ ם ד ש . ו ל נ ף ק ת ד ב ש  איסור מיהו בפרק מי שהתשיך (
 בר רמל ישראל גמור היה דקאמר המס רבה אבוה דרב מרי בר
מיהו מה שפירש רטנו שמואל  רמל וצ״ל דמרי רב מרי בר רחל הוו 8
 דרב מרי בר איסור גיורא שבא על במ שמואל קודם שנתגייר והורמו
ף מ.) אין נ״ל 5׳דהא ל  שלא בקדושה שנשכימ כדאמרינן בכתובומ (

ה קאמר נ ת  יהנה בהן מהי דניהוי כולהו מ
 או דלמא ליתהני מינייהו מידי קאמר יראה
ו ק י ת ו א ה ו ישען בהן מ ו יעמוד בהן מה ה  בהן מ
ו אמר רב  איבעיא להו מכר כל נכסיו מה
ד אינו חוזר וזימנין מ ם ע א  יהודה אמר רב ב
ד חוזר ולא מ  אמר רב יהודה אמר רב אם ע
א א דאיתנהו לזוזי בעינייהו ה ה  פליגי ג
 דפרעינהו בחובו איבעיא להו שכיב מרע
ה ליה ש דאיסור גיורא הו ״ ה מהו ת ד ו  שה
 תריסר אלפי זוזי בי רבא רב מרי בריה הורתו
 שלא בקדושה ולידתו בקדושה הואי ובי רב
ה אמר רבא היכי ניקנינהו רב מרי להני זוזי  הו
ה נ ת מ א אי ב  אי בירושה ילאו בר ירושה הו
ל ב ת שביב מרע כירושה שויוה רבנן ה נ ת  מ
ה כל נ ת מ ה בירושה איתיה ב  היכא ראיתי
ה אי נ ת מ  היכא דליתיה בירושה ליתיה ב
ן י כה ליתנהו גביה אי בחליפין א) ו א  במשי
ע נקנה בחליפין אי אגב קרקע לית ב ט  מ
ד שלשתן אי שלח לי מ ע מ  ליה ארעא אי ב
ף לה רב איקא בריה  לא אזילנא מתקי
 דרב אמי אמאי ׳ולודי איסור דהלין זוזי דרב
דיתא אדהבי  מרי נינהו וליקנינהו באו
דיתא מבי איסור איקפד רבא אמר  נפק או
א לאינשי ומפםדי לי: ת נ ע  קא מגמרי ט

 שייר

 יהנה. יראה: הא דאיסנהו בעינייהו. חוזר דלהט שבקינהו >א) אס
 אעמוד מחליי אחזירם: דפרעינהו בחוביה. אם עמד אינו תוזר:
 איבעיא להו שכיב מרע שהודה. ואמר בחליי שדה ומעומ הללו של
 פלוני הן ואע״פ שהיינו מוחזקים בנכסים הללו שאינן של אותו

 פלוני שהיינו יודעין שהן של זה המודה
 בהם לאחרים מי אמרינן שהוא אומר
 כן שלא להשביע את בניו או דלמא
 טון דאודי אודי: ה״ש כוי. ומסקנא
 דהודאמו הודאה. ואע״ג דאמרינן
 בסנהדרין בפרק דיני ממונומ מניינא
) ההוא דהוו קרי ליה עכברא : ט ף כ ל ) 
 דשטכ אדינרי כי קשטב אמר פלניא
 ופלניא מסקו כי זוזי אמו תבעינהו
 ליורשים כו׳ ומסקנא אדם עשוי שלא
 להשביע אפ בניו ופטורין מלשלם
 והכא אמרינן דאזלינן במר הודאמ
 פיו נראה בעיני דהמס היינו טעמא
 טון שעושה עצמו עבד לוה לאיש
 מלוה ודאי להחזיק עצמו כעני היה
 עושה אבל טון שהממון בעין והוא
 מודה של פלוני הוא י״ל שהפקידו
 אצלו מקודם לזה השכיב מרע או
 הקנה לו השטב מרע ע״י אחר והרי
 הוא חפץ שיבא לידו: דאיסור. הוא
 איסור גיורא שבא על רחל בח מר
 שמואל קודם שנחגייר ונתעברה
 הימנו בגיות את רב מרי בר רחל
 ובתוך כך נחגייר ואח״כ נולד רב מרי
 והוה ליה הורתו שלא בקדושה ולידתו
 בקדושה והיא מבנות שמואל שנשבו
: אמר רבא ( . ג ף כ ל  כדאיתא בכתובות (
 במאי קני להו כוי. והלכך אני זוכה
 בהן מכסי הגר דינן כהפקר והרי הן
 בידי והנני קודם וזוכה: גר לאו בר

 אורוהי הוא. דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים 0: דליתיה
 בירושה. כגון רב מרי לימיה נמי בדין מפנש שטב מרע:
 ליתנהז גביה. אין המעות בביתו של איסור שיוכל ליתנס לו
:> . ף מו ל  בידו: אין מעבט נקנה בתליפין. בבבא מציעא בהזהב (
) ונפקא לן . ף כו ל  אי אגב קרקע. כדאמרי׳ בפ״ק דקדושין (
 מקרא דלכסף ולזהב וגו׳ עם ערי מצורומ אשר ביהודה: אם במעמד
 שלשתן. אני ואיסור ורב מרי ביחד נפקד ומפקיד ומקבל ממנה: לא
 אזלינא. בפר איסור פן אפסיד: אמאי. לא ממצא ענין שיוכל
 רב מרי לזכומ (0 והלא יודה איסור שהן של רב מרי ויזכה בהן:
 אדהכי והכי נפק אזדיסא. ממוך שנאמר בטמ המדרש יצא הקול
 ולימדוהו לטעון כן. כל אלו הדברים שאמר רבא הלכומ הן:

 כמה
 אמרינן בירושלמי שאמרה אממ במה שאמרה נשבימי וטהורה אני וה״נ משמע בגמרא שלנו דאמר ליה ר׳ יוחנן לרב שמן בר אכא זיל
 איטפל בקרובמך על כן נראה דהא דאמרינן בעלמא ג) רב מרי כרה דכמ שמואל אחר הוה ושמא הוא שנזכר אביו בפרק מי שהחשיך
) ומה שקורא אוחו על שם אמו לפי שרוצה ליחסו אחר שמואל כדאשכחןי) רבנא עוקבא ורבנא נממיה בני ברפיה דרב וכן . ל נ ף ק ת ל כ ש ) 
ל (ה דאיתיה בירושה איתיה במתנת שכיב מרע. נראה לי דאם היו לגר כניס איחא U : כ D ת ו כ ו מ כ  רבי שמעון בן פזי ואבא שאול כן אמא מריס (
 במתנמ שטב מרע אע״ג דהמקכל גר דליתיה כירושה דעל הנותן הוא דאיכא קפידא ולא על המקבל וראיה לדבר בפרק נושאין על
) שיש כן מוכר אמ אביו דמוקי ה<[רכי יומנן] בשטב מרע וכן [משטב מרע] שכמב כל נכסיו לעבדו מוזר ף צט. ת ל ו מ כ י  האנוסה (
אי אגב קרקע לית ) ועבד לימיה בירושה: ו ף ט. ל  כנכסים ואינו חוזר בעבד ואס ממ ולא חזר קנה העבד הכל כדאימא בפ״ק דגיטין (
) אלא שפיר א ל ה ל ״ : ל ל ף מ ל  ליה ארעא. וה״נ הוה יכול איסור להודות שיש לו קרקע כדפרישית לעיל בסרק תזקת הבתים (
י טענתייהו לאינשי ומפםדי מנאי. ואם תאמר ר מ ג  קאמר לקמן דליקנינהו ניהליה באודיתא שהודה שהמעומ עצמן של רב מרי: מ
) הלוה מעומ מן העוכד כוכבים שנתגיירו בניו לא יחזיר לבניו ואם החזיר אין רומ חכמים ס ש : ו ף ח ל  הא לאמרינן בס״ק לקדושין (
 נוחה הימנו והא חניא רוח חכמים נוחה הימנו ל״ק כאן שהיתה הורמו ולילמו שלא כקלושה כאן שהימה הורמו שלא כקלושה ולילתו
 בקלושה ואם כן היה לו לרכא להתזיר ותירץ ר״ת להמס כיון שעשה לו העובל כוכבים חסל שהלוה לו יעשה עמו חסל וימן לבניו
 אבל כאן שלא עשה עמו חסל כשהפקילס אצלו אין צריך להמזיר לבניו והר״ר יצמק ב״ר מאיר פי׳ לטון ללא קתני בהליא בברייתא
 ואס לא החזיר אין רוח מכמיס נומה הימנו לא הוה חייש לה רבא ואין נראה כלל להא מלקחני אס החזיר רוח חכמים נושה
) המחזיר חוכ בשביעיח ה ט נ ש י מ ״ פ  הימנו מכלל לאם לא החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו וקמני לה לכולהו בבי במסכמ שטעימ (
 רוח חכמים נוחה הימנו0 והמלוה מעומ מן הגר והחזיר לבניו רוח חכמים נוחה הימנו וקחני נמי המם כל המטלטלין נקנין במשיכה
. ושס< לאס לא קייס רכריו אין רוח חכמים ת ף מ מ ל ״ כ  ואס קיים דבריו שלא במשיכה רוח חכמים נומה הימנו ואמר עלה בהזהב (
א מגמרי טענתא לאינשי כוי. יש חימה למה לא קייס רבא אח ק  נוחה הימנו מכלל דככולהו בבי שמעינן מכלל הן לאו,): ד
) ובכל דוכתי דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין : א נ ף ק ל  דבריו והא קיימא לן מצוה לקיים דברי הממ ועוד הא דקיימא לן לקמן (
 דמו תיסוק ליה דמצוה לקיים דברי המח למאן דאימ ליה דהיינו ר׳ מאיר ומחנמ שכיב מרע נמי לא קניא אלא לאחר מיתה ותירץ
 הר״ר יצחק ב״ר מאיר דלא אמרינן מצוה לקיים דכרי המת אלא היכא דאמר תנו מנה זה לפלוני אבל היכא דאמר מנה זה לפלוני ולא
 אמר תנו כל ט האי גוונא לא הוה אמרי׳ מצוה לקיים דברי המת מיהו קשיא מדמייחו חכמים ראיה לר׳ אליעזר דדברי שכיב מרע נקנים
) אלמא דברי שטב מרע ככמובין וכמסורין דמו (י) ואין : ו נ ף ק ן ל מ ק ל  באמירה מההוא דאמן של בני רוכל שקיימו מכמיס את דבריה (
 ראיה היא דלמא היינו טעמא דמצוה לקיים דברי המת ואין למלק בין היכא דאמר מנמן כבינמי לכמי להיכא דאמר מנו ועוד קשיא
: ושס< גניבא יוצא בקולר הוה ט נפיק אמר הבו ארבע מאה זוזי לר׳ אבינא מחמרא דנהר ה ף ס ל  מהא דאמר בגיטין בפ׳ המקבל (
 פניא כו׳ ולא אמריגן החס מצוה לקיים דברי הממ ואע״ג דאפי׳ באומר כשהיה בריא אמרי׳ ליה הכי כדמוכמ בפרק קמא דגיטין
י דאמרינן הפם ו ) גבי פלוניפ שפחחי עשחה לי קורח רוח שעשה לה קורח רוח כ ף מ. ם ל ש ) ועוד קשה מהא דפרק השולח ( . י ף ט ל ) 
 מצוה לקיים דברי הממ מיהו מזה אין קשיא כלל כמו שאפרש בסמוך ור״י תירץ דלא אמרינן מצוה לקיים דברי הממ אלא היכא שהוא ביד שליש כי
: ושס< המשליש מעות לבמו יעשה שליש מה שהושלש בידו ט ף ס ל י וט ההיא דמס׳ כמובומ פרק מציאת האשה ( ו  הא (0 דתנן שקל לבני כ

 ומוקי

 מםורת הש״ס

 א) ננ״מ מו.], ב) [עי׳ ינמיח

 צח.], 1) [ברכות טז. ועוד
 טונא], ל) [לעיל נא: חולין
 צב.], ה) מהרש״א כחב דט״ס
 הוא וצ״ל ר״י ר״ל ר״י נעל
 החוספימ, ו) [צ״ל והלוה],
 1) [וע״ע תיס׳ קדושין יח.

 ד״ה נא!],

 גליון הש״ם
׳ ד״ה רב פרי. פיהו טה ס  תו
 שפי' ר״ש. ינ״נ רש״י נרנות
 דף טו ע׳׳א ד״ה נרה דנת
 שמואל: בא״ד דהא אפ.״־׳
 כירושלמי וכוי. עי׳ שנת קנד

 תוד״ה ואמרי לה:

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ד״ה הא ונו׳

ר אס אעמוד מ  שנקינהו א
ר הש״ד: ו  מחליי אחז
 (ב) ד״ה אמאי וכי׳ לזנות

 בהו והלא: (ג) תום׳ ל״ה
 שנינ מרע וכוי ונראה לר״י
 לפרש שנינ נצ״ל ותיבת כן
 נממק: (ד) דייה רנ מרי וני׳
 אנשרית רבא לרנ מרי:
כא לאיתיה  (ה) דייה נל הי

 ונו׳ למוקי רבי נשנינ מרע
 יפן מי שנתנ נל ננסיו לענלי
ד מוזר: (ו) דייה לקא מ ע  ו
 מגמרי יני׳ ונמסורין למו
מאי ראיה היא לילמא:  ו
 (1) בא״ד ט הא דתניא
ר תנו שקל לנני נו׳ מ ו א  ה

 יט ההיא:

 מוםף רש״י
א ל רתו ש  רב מרי בדיה הו
נמה מקימיח . נ ה ש ו ד ק  ב
ט ליה נר רחל, ונת שמואל  ק
 היתה ונשנית לנין העמיס
 נלאמר ננתונות >בג.) ינא
 עליה אחר ונתענרה הימני
 ואחר נך נחגייר ושמיה
 איסור, לנן לא היה נקרא על

 שס אניי (ברכות נח.;.



 מםורת הש׳׳ם

 א) [לקמן קנ.] גינף־ן מ: מנ.
) מהרש״א  פאה פ״ג מ׳׳ח, נ
 כ׳ דהן ל״ל שטר הוא סוף
 דנור יהן וכן פירש ר״מ הוא
 שייך לחחלת דנור הסמון,
 ג) לשון ר״ח ור״י פי׳ לאף

 ממחלה סגר לתייק לא איירי
 ליקא נשייר סתס ישמא שייר
 בגוף העגל אלא אפיי שייר
 לגר מבורר ופירש מה ששייר
 אפייה פליג ח״ק וכן מוכח
 מהמוספחא ר״ש אומר כל
 נכסיי נחוניס לפלוני ענלי חון
 מאחל מריבוא שבהן לא אמר
 כלוס חון מעיר פלוניח משלה
 פלונית אע״פ שאין שס אלא
 אוחה שלה ואוחה העיר וכה
 העגל וה בנכסים וקנה עצמו
 נן חורין וכו׳ וכה בנכסים אס
 יש לו שאר נכסי וקנה עצמו
 לחורין בכל ענין כ! סי׳ רנינו
 שמשון בפ״ג לפאה ומלאמר
 ר״ש בחון מעיר פלוניח או חון
 משלה סלונית ליצא נו לחירוח
 מכלל לשמע לרננן לאףנכה״ג
 לא יצא לחירות ונהכי פליגי
 כצ״ל והשאר על לשנש
 התוספחא הוא הג״ה [רש״ל],
 ד) ור״ש אומר וכוי יפי׳ רנינו

 שמיאל לללמא הוא הענר
 ששייר ואין נראה לר״י להא
 תניא נהליא נמוספתא ר״ש
 אומר אפי׳ אמר כל נכסי יכו׳

 כצ״צ וכ״ה נת׳׳י. רש״א,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) רשב״ם ל״ה כמה
 וכו׳ כמטלטלי למקרקעי וכו׳
ת יני' סמיך צ ק מ  שנתן ב
ה והלכן פצ״ל והל״א:  עלי
 (ב) תום׳ ל״ה (נע״א)
 לקא כי׳ פליגי עליה רר״מ
ה לקיים וכו׳ ו צ ר מ מ א  ד
 לא מיקמינן היינו משוס
 וכו׳: (נ) בא״ד ילהט מולה
 נמי. נ״נ פירוש שמואל מולה
 כוי: (ד) בא״ד לליכא מאן
 לסליג. נ״נ סי׳ כאמוראים
 ליכא מאן לפליג משא״כ
 נמצוה לל״ה לפלינ שמואל
 אנל נתנאיס ולאי איכא רני
 אליעזר לפליג נלנרי ש״מ
 לקמן נלף קני נמשנה:
 (ה) דייה שייר וכו׳ לתנן איילי
 דרישא כלקאמר: (ו) באייר
 אין נראה לשנש התוספתא
ם י נ ׳ בפ י ו שפ מ א כ ל  א
ה הס״ל: (ז) ד״ה שייר ״ כ  ע
 נמחק תתלת הלנור וצריך
 להחחיל ור׳ שמעין אומר וכוי
 אנל מן הענל לא הלר ניה
ת אי י עליה ו ג ל רננן פלי ב  א
 להו ללא פלגינן וכי׳ ינפ״ק
ו כ ר ע מ ו מ א ״  לגיטין גבי ר
ל מייתי לה א ר ש  כארץ י
ן דבורא נ י ך דפלג ה  נמי ל
לא ן ו ו ע מ בא דרבי ש  אלי
א ל ם ד ת ה ״ י ד ש ׳ ר י  כפ
א ל ד א ב ע ל מן ה ל  שייר כ
י ג א פלי ה ב ם ו כסי ן הנ  מ
ת  רבנן עליה כדפרישי
 אנל אין להקשיח על סי׳

 כצ״ל:

 המט: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 כמה מכוונן. כמה יפה כוונו שפירשו כל שהוא כלי פמסמו למר
 במקרקעי ולמר אפי׳ >* כמטלטלי: למקרקעי. כלי פרנסמו
 טעמא מאי הוי שיור להקנות המתנה שנמן מקצת משוס לכי
 קאי מתליו סמיך עלייהו והלכך נתן ללעמ כן שאפילו אס
 יעמול מחליו תתקיים הממנה והוא
 יתפרנס ממה ששייר מטלטלי נמי
 כוי: מאי כוונסא. והלא אינן מכוונות
 יפה ללמ״ר מטלטלי כו׳: קרקע
 הקא. בתמיה. והתנן במסכמ פאה:
 הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין.
 שהרי העבל בכלל נכסים ונמצא
 שהקנה לעבר את גופו עם שאר
 נכסים: שייר קרקע כל שהוא. כגון
 שאמר פוץ מקרקע כל שהוא לא יצא
 בן מורץ שהעבל הוקש לקרקעות
) והאי ה א כ ר ק י ו  לכתיב והמנחלמס (
 קרקע כל שהוא איכא למימר שעל
 העכל הוא אומר ונמצא שאינו כן
 מורין וגס הנכסים לא קנה וה״ה אס
 אמר חוץ ממטלטלין כל שהוא כלמפ׳
] שעשו המטלטלין . נ ק  ר׳ אלעזר לקמיה נ
 שיור אצל העבל לללמא האי עכל
 הוא המטלטלין ששייר לעבלא מיטלטל
 אבל אם אמר כל נכסיי נחונים לך חוץ משלה פלוני הרי הוא בן
 חורין שהעכל אינו ככלל אומו שלה שפירש: רבי שמעון אומר
 לעולם הוא בן חורין. אם שייר קרקע כל שהוא לשייר קרקע ולא
 עבל על שיהיה השיור ששייר סמס ויאמר כל נכסיי נתונים לפלוני
 עבלי חוץ מאחל מרבוא שבהן שההוא אמל מרבוא אעבל קאי
 ואינו משוחרר ודרך ככול כמב לעבלו כך ומ״מ לא קנה כלום:

 ואמר

כמה תו קיימת: ו א מתנ  שייר קרקע כל שהו
הודה אמר רב קרקע א אמר רב י  כל שהו
א אמר ב  כדי פרנסתו ורב ירמיה בר א
ה מ ן כדי פרנסתו אמר רבי זירא כ  מטלטלי
א מאי מ ע א דםבי קרקע ט ת ת ע מ  מכוונן ש

י ל ט ל ט מ ה א ך עלי  דאי קאי סמי
ף לה רב ך עילויהו מתקי  סמי
ן  כוונתא מאן דאמר מטלטלי
ל כ  מאן דאמר כדי פרנסתו נ

כא דתני קרקע קרקע  אמר ליה אביי וכל הי
ב כל נכסיו לעבדו ת ו כ ה ג ( הא תנן א  דוקא ו
א לא  יצא בן חורין שייר קרקע כל שהו
א ן אומר לעולם הו  יצא בן חורין ר׳ שמעו
ד שיאמר כל נכסי נתונין  בן חורין ע
ד מרבוא שבהן ח א  לפלוני עבדי חוץ מ

 ואמר

 נמי אי קאי
 יוסף ומאי
 קרקע תנן
א תנן  שהו

 ומוקי התם טעמא משום דמצוה לקיים דברי המת ומיירי שהושלש
 ממשלה לכך כי היכי ללא תקשה ממעשה לאיסור גיורא דהכא לא
 אמרינן מצוה לקיים דכרי המת ואע״ג דהוה כיל שליש אלא היינו
 טעמא משוס דלא הושלש לו ממחלה לכך וקשה על זה הפירוש מהא

(  דאמרינן בגיטין פרק השולח (לף מ.
 פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח
 כופין אמ היורשים כו׳ משום דמצוה
 לקיים דברי המת והתם לא הושלש
 ביד שליש מידי וצריך לומר דגבי
 שחרור יש לנו לומר יומר מצוה לקייס
 דברי המת מבשאר דברים והשתא
 נמי אתי שפיר דלא תקשה מהא
 דאמרי׳ לקמן (לף קנא:) האומר מנו
 גט לאשתי ט׳ אכל האומר תנו מנה
 לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה ודייק
 מינה ממנמ שכ״מ במקצת לא בעי
 קנין דלא הוה מצי למימר טעם משוס
 דמצוה לקיים דכרי המת דלא אמרי׳
 הט אלא כשהושלש מממלה לכך וא״ת
) דמיימי . ג  על הך משנה דגיטין (דף י
 לקמן אבל אמר תנו מנה לפלוני ומת
 יתנו לאחר מיתה אמר רב עלה בסוף
) בגמרא והוא שמונחין ס ש  ס״ק (

 בקרן זוית איכא דמוקי לה התם למשנה בבריא ובמעמד שלשמן
 ואיכא דמוקי לה התם בשטב מרע ואמאי לא מוקי לה למתני׳
 התם כשהושלש מממלה לכך ומשוס מצוה לקיים דברי הממ ואי
 משוס דטמידאה לא הוי מוקמי התם ואע״ג דקי״ל הט כדאמר
ס לף ל.) ש ) וכדאשכמן נמי כס׳ כל הגט ( . ו  בפ״ק דגיטין >לף ט
 דלא מוקי שמואל מתני׳ דפרק כל הגט דהמלוה מעופ אפ הכהן
 ואמ הלוי כר׳ יוסי משום דכיחידאה לא מוקמי אע״ג דס״ל בפ״ק

) אע״ג דרי יוסי פליג עליה : ל ף י ל ) כוופיה ורבנן פליגי עליה דר״מ «) דמצוה לקיים דברי המת בספ״ק דגיטין ( . ג ף י ל  דבבא מציעא (
) מ׳׳מ מולקין רבנן על ר״מ בספ״ק דגיטין(שס< גט הולך מנה לפלוני אך מההיא דר׳ יוסי בפ״ק דככא מציעא אין ראיה כל כך : ט ף ס ל  בכתובומ (
 דאיכא לדחדי דטמידאה לא מוקמינן משום דר׳ יוסי הד יחידאה היכא דפליג במסכת ככורות בפרק הלוקח עובר פרתו
) ולא פסיק שמואל הלכה כוותיה אלא בהא דבבא מציעא ס״ק משוס דסתמא עניים גופייהו ניחא להו כדאימא החס «) ולהט ח. ף י ל ) 
 מודה נמי איהו בממני׳ דכל הגט ויש שהם מתרצים שס בשם ר״ת דלא אמר המס מצוה לקיים דברי המח כיון שראוי לינמן מחיים ולא
 לינתן לאחר מימה להכי לא שייך בה מצוה לקיים דברי המת תדע דהר דומיא דגט ושטר שחרור שאינו ראר לינמן אלא מחיים ואין
 נראה לר״י דהא אפי׳ בדבר לשייך מחיים אמרי׳ בסוף פ״ק דגיטין בבריימא דהולך מנה לפלוני והלך וכקשו ולא מצאו דמשמע התם
 דאפילו בדבר דשייך לינמן משיים קאמר מצוה לקיים דברי הממ מיהו יש לדתות ולומר שהמשלח צוה ליחנס לו לאחר מומו דמוקמינן
 לה נמי בשטב מרע שעיקר צואתו אינו אלא לאמר מימה א״נ י״ל דלא ס״ל לרב המס בהך מימרא מצוה לקיים דברי המת אלא ס״ל
 כשמואל דמסיק התם בכתוכות פרק מציאמ האשה כר׳ יוסי דלימ ליה מצוה לקיים דברי הממ ואע״ג דפריך על רב יוסף בסוף ההוא
 פרק והא קי״ל מצוה לקיים דברי המת ולא פריך עליה דרכ הט משוס דלא הוה ידע לשנויי עלה מידי ואין זו תימה אי סכר לה
 בהא כשמואל ואע״ג דפריך הפס עלה דרב והא קי״ל הפס דכרי שכ״מ כו׳ משוס (י) דליכא מאן דפליג כה ועוד י״ל דלא משממע
 לי׳ לאוקמא מתני׳ דהתס שהושלש מתמלה לכך מדקתני מנו מנה לפלוני ולא קתני מן מנה זה לפלוני דהוה משמע שהושלש מתפלה
 [לכך] ואע״ג דבגמ׳ בסוף פרקין דגיטין גבי הולך מנה לפלוני קתני סמס מצוה לקיים דברי המת ולא קמני זה היינו משוס דמשמע ליה
 שפיר כשהושלש בלא זה דבאומה שעה אמר לו להוליך. מ״ר. ועוד היה מפרש ר״מ דלא שייך הכא בשמעתין מצוה לקיים דברי הממ
 משוס דכל ראיתיה בירושה איתיה בממנה מצוה לקיים דכרי המת וכל דליתיה כירושה כו׳ כדאמר גבי מתנת שכיב מרע מיהו לא
 דמי למתנת שטב מרע שהיא כעין ירושה דיש לנו יומר לדמותה לירושה כדאמר לעיל ועוד דט היט דמפרש גמרא דמתנת שכ״מ אינה
 בגר ה״ל למימר נמי טעמא דמצוה לקיים דברי הממ אינו בגר מיהו יש לדחות דפשיטא ליה דלא שייך בגר כיון דליתיה בירושה פשיטא
 ליה שכיון שמת כטל ואין לו שום זכות להוריש ואיך יקיימו דכריו מיהו כדפירשנו לעיל ניחא טפי. מ״ר. ועוד היה אומר ר״י דלא אמרי׳
) עשיתי פלוני עבדי : ף מ ן ל י ט י ג  מצוה לקיים דכרי המת אלא כאומר לו פה אל פה ורבא לא אזל לגביה ומזר בו ר״י כדקאמר בהשולת (
 בן חודן כו׳ א״ר יוחנן וכולן בשטר וא״כ הא דקמני במר הט אעשנו בן חורין רכי אומר זכה וחכ״א לא זכה אלא כופין אמ היורשים ט׳
ר קרקע כל שהוא. ולא פירש י  מיירי נמי בשטר ולא פה אל פה דאי א״ל [ליורשים לעשותו כן מורץ] למה לי שטרי) וכן שי׳ ר״ח: שי
 איזו קרקע אלא חוץ מקרקעי סתם כל שהוא וי״ל גופו של עבד שייר דעבדא כמקרקעי דמי ומטלטלץ נמי עשו שיור דאס אמר נמי חוץ
 ממטלטלין כל שהוא שייר כגופו של עכד וקרקע דמנן איידי (י) כדקאמר גמרא וכגמרח א״י בפ״ג דפאה ור׳ יוסי בשס ר׳ אלעזר
 שייר מטלטלין ולא עשה כלום אני אומר גופו של עבל שייר ובמסקנא מפרש משוס ללאו כרומ גיטא מתנינן לה לטון שיש לבעל העכד זכות
 בשטר שכתוב בו שייר קרקע לעצמו לא הקנה לו שטר לגמרי שגם זכות האלון כתוב כו הלכך לא קרינא ביה ספר כריתות וטעמא לר״ש לאמר
 לעולם הוא בן מורץ משוס למשיב ליה כרות גיטא כהט טון שלא שייר בגוף העבל מיהו ממחלה היה סבור לטעמא לת״ק משוס לשייר בגוף
ף לו:< דמוקי פלוגמייהו בפלגינן דבורא מתחלה היה סבור כן דלמ״ק משוס שייר בגוף העבל ולר״ש לא שייר ל  העכד וכן כפ״ק דגיטין (
 דפלגינן דבורא והעבד קנוי לעצמו ושס פירש רטנו חננאל מתתלה סובר ת״ק טון ששייר קרקע כל שהוא ספס אין יכול לברר העבד
 הנכסים שהקנה לו רבו ולא קנה בנכסים דאמר יד בעל השטר על החחמונה וכיון שמכסים לא קנה עצמו נמי לא קנה ור״ש סבר אע״ג
 דלא קנה כנכסים עצמו קנה דפלגינן דבורא עד שיאמר חוץ מאחד מרכוא דאיכא למימר גופו של עבד שייר וכן פירש בגמרמ א״י לשון
 רטנו חננאל0 והתוספתא נראה דבשבוש מיתניא דמאי בא ר״ש להשמיענו דאפילו היכא שאומר חוץ מעיר פלונימ וט בשביל שהזכיר
 מה שמוציא יש לו להיופ פחוח בן חורין לכל שכן נשהוא משוחרר] כשאומר סתס ליל בעל השטר על התחמונה וסמי תוספתא מקמי
ר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין חור״ש אומר אפילו אמר כל נכסיי קנוי לך י  ירושלמי ומיהו אין נראה לשבש התוספתא >י<: (י) שי
 חוץ מעיר פלונית חוץ משדה פלונית זכה בנכסים קנה עצמו בן חורין. פירוש אפילו הזכיר בהליא מה שמוציא מן השתרור לאז יש לנו לומר
 שלא שחרר העבל אפ״ה קנה נכסים ונשפחרר לפלגינן לבורא לאית לן למימר מאומה שלה או מאופה עיר הלר ביה אכל מן העכל לא הלר
 כיה מכלל דרבנן לפליגי עליה איח להו ללא פלגינן לבורא ומלהלר כנכסים הלר נמי בעבל א״נ מלשייר כנכסים שייר נמי בעבל ובפ״ק
0 מייתי לה נמי להך דהכא למימרא דפלגינן דכורא ולא כפרש״י דהמס אלמא לא שייר כלל מן העבד אלא מן הנכסים ובהא ז ף י ל  דגיטין (
 פליגי רבנן עליה ובפלוגמייהו בפ״ק (שס< גבי ר״מ אומר עכו כא״י לגיטין אבל אין להקשומ על פירוש רטנו שמואל שפירש ששייר

 העבד משוס דהר מקרקעי מדאמר עשו מטלטלים שיור אצל עבד דהא ודאי אמת הוא דהוי מטלטלים כמו מקרקעי. מ״ר:
 קרקע

 עין משפט
 נר מצוה

 DC א ב מיי׳ פ״ח מהל׳
 זטיה ומחנה הלכה טו
נ טוש״ע חו׳׳מ  סמג עשין פ

 סי׳ רנ סעיף ל:
 צ ג מיי׳ פ׳׳ו מהלכוח

 ענליס הלכה א סמג
 עשין פז טוש״ע יו״ל סי׳

 רסז סעיף נז:

 מוסף רש״י
. ו ו לעבד ב כל נכסי ת ו כ  ה
 כגון כל נכסיי נמוטן לן, יצא
 בן חורין. שאף הוא נכלל
 נכסים וכל שאר נכסים נמי
 קנה (ניטיו ח:). שייר קרקע
א. לכתנ חון מן  כל שהו

 הקרקע כל שהוא 1שם חב.)
ר מ א  קרקע לאו לוקא מ
נ ושם ח:<. לא יצא בן ״ נ  נ
 חורץ. ללא מעינן הי קרקע

 שייר ונכל כל שהוא אמרינן
 האי שייר, וטון לקרקעות לא
 קנה, לגופיה נמי לא קנה,
 ללא פלגינן לנורא הואיל
 ינחל לינורא אקני ליה גופיה
 ונכשיס, ופלגא לינורא לא
 איחקייס אילן פלגא נמי לא
 מיקיים (שם וזב.: לנשלמא
 רישא ללא גלי לעחיה לנתית
 לשיורא לא אמרינן לשייר,
 אנל הכא לנחית לשיורא
 אמרינן לליליה נמי שייר וט
 אמר כל נכסיי נחונין לך
 אשאר נכסיס קאמר ולחנופי
 ציה קאחי ילא שחרטה טון
 ללא אמר ליה עצמך ינכסיי
מר ן או ו ע מ  ושם ח:<. ר׳ ש
. ן ם הוא בן חורי ל ו ע  ל
 סנר פלגינן, הואיל והזטר
 קרקע נשיורא, קרקעות היא
 ללא קנה אנל הוא עצמו
 ללינא לספיקי נשיירא קנה
 (שם נזב.< למאי לגלי גלי ומאי
 ללא גלי לא גלי !שם ט.).
אמר כל נכסי כוי.  עד שי
 סתס חון מלנר מועט ולא
 יפרש מה הוא משייר, להתס
 אמרינן לאחל מרנוא לקאמר
 היינו עגל ואיהו לא חשינ ליה
 אלא כאחל מרנוא נננסיס,
 אע״ג לשד טסי >שס<. חוץ
א. לטון ללא ד מרבו ח א  מ
 פירש שיורא אמטנן היינו
 איה ו לשיירה ולליליה לא
 חשינ ליה אלא אחל מרנוא

 רבינו גרשום
 כדי פרנסתו שאם יעמוד
 מחליו שיהא לו על מה
 להסמך: אפי׳ אם (אמר)
 שייר מטלטלי כדי פרנסתו
 קני: כמה מכוון שמעתתא
 דסבי. ר׳ יהוד׳ ור׳ ירמיה:
 מקרקעי מאי טעמא א):
 אמר שייר קרקע כל שהוא
 תנן ולא כדי פרנסתו קרקע
 דוקא ולא מטלטלי: והתנן
 הכותב כל נכסיו לעבדו.
 במתנה יצא בן חורין משום
 דהעבד עצמו בכלל נכסיו
 הוא וכתבו לעצמו מתנה.
 אם שייר קרקע כל שהוא
 נ) כתב לעבד לא יצא
 בן חורין. דאיכא למימד
 אותו עצמו שייר דעכדיס
 הוקשו לקרקעות דבתי׳
 והתנתלתם וגוי: חוץ מאחד
 מרבוא שבהן. הואיל ושייר
 בסתמא איכא למימר דעבד
 שייר. אבל אי שייר קרקע
 איכא למימר קרקע ממש

 א) נראה לחסר כאן יצ״ל
 מקרקעי מ״ט אמר למתנתו
 קיימת וכי׳: שייר קרקע וני׳.
 נ) אולי צ״ל אס שייר קרקע
 כל שהוא נהמתנה שכתנ

 צהענל וכי׳



 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״ז מהלכות  צ

 עמ־יס הלכה א שמג
 עשין פז טוש׳׳ע יו־׳ל סי׳

 יסז סעיף נז:
ב ב מיי׳ ס״ו מהלכות  צ

 זכייה וממנה הלכה י
 סמג עשי! פ3 מוש״ע אה׳׳ע

:  סי' קו סעיף נ
נ ג ד מיי׳ פ״י מהל׳  צ

 נכוריס הלכה יג סמג
 עשי! קמג טוש״ע יו׳יי סי׳

 שלג סעיף ט:
ד ה ו ז ח מיי׳ פי״א  צ

 מהל׳ זכייה ומתנה
 הלכה ינ יג יי סמג עשי! פג
 טוש״ע תו״מ סי׳ רמת סעיף

 רבינו גרשום (המשך)
 מטלטלין אבדה כתובתה
 דלא מצי למימי האי דשתקי
 דאהנהו מטלטלי סמכה
 דעתאי דאין כתובה נגבית
 אלא מן הקרקע והיינו
 דקאמר ר׳ אלעזר לא עשו
 מטלטלי שיור אצל בניו כדי
 שתהא גובה מהן: אמר ליה
 לעולם אימא לך כל היכא
 דתני קרקע הכי דוקא ולא
 מטלטלי נינהו. ודקשיא לך
 ממשנה וו ומדרב דימי בר
 יוסף הא לא קשיא דבדין
 הוא דלא ליבעי ליה למיתני
 קרקע גבי עבד כלל אלא
 איידי דאיצטריך ליה למיתני
 בסיפא קרקע דלא םגי בלאו
 הכי תנא ליה ברישא ולא
 משום דוקא. דתנן ר׳ עקיבא
 אמר כוי. ולעולם מתני׳
 דקתני קרקע הכי דוקא
 ולא הוי מטלטלי שיורי.
 ומקשי׳ אליבא דרב יוסף
 דמתקיף לעיל (מאי שונה)
 למאן דתני כדי פרנסתו כל
 שהוא לית ליה שיעורא
 רבה והתנן תמש רחלות
 גתדות מנה ופרס. כלומר
 כל אחת גוזזת משקל מנה
 ופרס דהיינו משקל ליטרא
 ותצי חייב בראשית הגו.
 וחכ״א חמש רחלות גזוזות
 כל שהוא. ואמרי׳ מאי כל
 שהוא ואמר רב מנה ופרס
 דבין כולן גוזזות משקל
 ליטרא ומחצה ובלבד שיהו
 מחומשות שלא תהא בהמה
 ובהמה גוזזת פחות מחומש
 של מנה ופרס אלמא אע״ג
 דקתני כל שהוא אית ליה
 שיעורא כדאמר מנה ופרס
 וגבי מתני׳ אע״ג דקתני
 קרקע כל שהוא אית ליה
 שיעורא וקשיא לרב יוסף.
 ומשני לעולם כל היכא
 דקתני קרקע כל שהוא
 הכי דוקא והכא טעמא
 מאי משוה ליה שיעורא
 איידי דתנא ליה רישא
 שיעורא רכה חמש רחלות
 גוזזות מנה ופרס תנא
 נמי סיפא שיעורא זוטא
 ולא משום דוקא: שכיב
 מרע שאמר מטלטלי נתונין
 לפלוני יהבינן ליה כל
 מאני תשמישתא. כגון כל
 תשמישי הבית: לבר מחטי
 ושערי. דלאו לתשמישי
 הבית דמיין: אבל אי
 אמר כל מטלטלי. כל
 מה שיש לו המטלטל:
 אפי• ריחים העליונים.
 דמטלטלי הוא לבר מריחים
 החחתונה. דקביעא בקרקע
 הוא ולאו מיטלטל. אבל
 אי אמר כל דמיטלטל
 כלומד כל דמצי למיטלטל
 אפיי ריחים התחתונה משום
 דאפשד לחופרה מן הקרקע
 ותהא מיטלטל: איכעיא
 להו עבדא כמקרקע. ואי
 אמר כל מקרקעי לפלוני
 יהיבנא ליה אפיי עבדא:
 אי כמטלטלי דמי. ואי
 אמר כל מטלטלי לפלוני
 יהבינן ליה עבדא: ת״ש
 כוי. הנהו כולהו כקרקעות
 הוו: בית השלחין. מקוה
 מים שמשקה ממנו בית
 השלחין: מאי אפיי. הכי
 צריך ליה למיתני ובזמן
 שאמר הוא וכל מה שבתוכו
 היו כה בהמה ועבדים הרי
 ליה גבי מטלטלי וקתני אפיי.
 ״ מטלטלי דניידי כגון עבדים:
 קתני אפיי: מאי טעמא עבדא

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא הנ.
ע כל שהוא חייכת נפאה בו׳. לעיל בשלהי לא יחפור >דף ק ר  ק
ל היכא דתני כל שהוא לית ליה כ  מ.) פירשחי לה: ו
 שיעודא והא תנן כוי. ואע״ג דקרקע כל שהוא חייב בפאה היינו
כל שהוא דוקא כדאמרינן לעיל בפרק לא יחפור (לף ס. ושס: ל״ה 8 

 בחטה) היינו משוס דמסתבר טפי הכי

 וכקדושין פ״ק (לף ט.) הארכתי שם
ה כל שהוא מ כ  כדיני כל שהוא: ו
 אמר רב מנה ופרם. ואם תאמר מאי
 מקשה ליה והלא ודאי הוא חולק על
 רב דלעיל ר״ל דהט קאמר מי פליג
ה ופרם. נ  על רב בכל הני: מ
 שיעור דרבנן ור׳ דוסא לא ידעינן
י דקאמד תנא ד י אי  מנא >ה ליה: ו
 קמא שיעורא רכה אמרי אינהו שיעורא
 זוטא. והא דמנן (כלים פ״ה מ״א)
 תנור תמלפו ארבעה וסופו כל שהוא
 ואמרינן (חולין לף קכל.) מאי כל
 שהוא טפמ איכא (י) למימר דאיידי
 דנקט שיעורא רכה נקיט נמי שיעורא
 זוטא: ?$בדא כמקרקעי דמי או
 כמטלטלי דמי. לענין מילי דרבנן
 מיבעי ליה אבל במלתא דאורייתא
 פשיטא דאיתקוש לקרקעומ כדפי׳
 לעיל כפרק המוכר את הבית (לף

 סח.) על הך מילפא:
 אמר

 ואמר רב דימי בר יוסף אמר ר׳ אלעזר
א עשו ל ו ד ב ב ן שיור אצל ע ו מטלטלי ש ע  א

ם בדין הוא ת בה ה ן שיור אצל כתו  מטלטלי
רבי ( א רישא א  דלא ליתני קרקע ואיידי דתנ
ה א פ א חייבת ב  עקיבא אומר קרקע כל שהו
 ובבכורים ולכתוב עליהם פרוזבול ולקנות
ות בכםף ם נכסים שאין להם אחרי ה מ  ע
ם הכי קחני קרקע  ובשטר ובחזקה משו
א לית ליה שיעורא יוכל היכא דתני כל שהו 5 

ש מ סא בן הרכינס אומר ח הא תנן ״רבי דו  ו
ה ופרם חייבות נ ה >א< מ  רחלות גוזזות מנ
ש רחלות מ ח  בראשית הגז וחכמים אומרים ג
כמה כל שהן  גוזזות כל שהן ואמרינן יי ו
ת משו ה ופרס ובלבד שיהו מחו מנ  אמר רב י
א ואיידי ו א דלא ליתני כל שה ם בדין הו ת  ה
א קמא שיעורא רבה אמר איהו  דקאמר תנ
א:  נמי שיעורא זוטרא הרי לה כל שהו
י ל מאנ כ י לפלניא ה טא אמר » מטלטל  פשי
י ושערי יכל ט ח ה קני לבר מ שתי  תשמי

ה לבר ונה קנ  מטלטלי לפלניא אפי׳ חטי ושערי ואפילו ריחים העלי
ה קני איבעיא נ ו ת ח ת ל אפי׳ ריחים ה ט ל ט מ ה יכל ד נ ו ת ח ת  מריחים ה
א בריה דרב ח א כמקרקעא או ״כמטלטלא דמי אמר ליה רב א ד ב  להו ע
ת העיר מכר בתים שיחין ומערות כר א ע ה< המו מ א ש  אויא לרב אשי ת
ן ובזמן ת המטלטלי ן אבל לא א ת ובית הבדין ובית השלחי  ומרחצאו
ה או עבדים הרי מ ה כה אפילו היו בה ב ה שבתו  שאמר היא וכל מ
ם הכי לא מיזדבן א דמי משו ל ט ל ט מ ת בשלמא כ ר מ  כולן מכורין אי א
ת כמקרקעא דמי אמאי לא מיזדבן ואלא מאי ר מ  ברישא אלא אי א
א ל ט ל ט ] מאי אית לך למימר שאני מ א ל א ]  כמטלטלא דמי מאי אפי׳ 8
מא כמקרקעא דמי שאני מקרקעא דנייד א דלא נייד אפי׳ תי ל ט ל ט מ ר מ י י  ת
תב ״(לעבדו ע יי הכו מ א ש  ממקרקעא דלא נייד א״ל רבינא לרב אשי ת
ן א לא יצא בן חורין ר׳ שמעו  כל נכםיו) יצא בן חורין שייר קרקע כל שהו
ד שיאמר כל נכםי נתונין לפלוני עבדי א בן חורין ע  אומר לעולם הו
ד מרבוא שבהן ואמר רב דימי בר יוםף אמר רבי אלעזר ח א  חוץ מ
בה ואמר ן שיור אצל כתו ד ולא עשו מטלטלי ב ן שיור אצל ע  עשו מטלטלי
א הוא ומטלטלא למטלטלא ל ט ל ט א עבדא מ מ ע  ליה רבא לרב נחמן מאי ט
מטלטלא למקרקעא לא הוי שיור א ו ה מקרקעא הו ש  הוי שיור וכתובת א

 אמר
 כמאן דאימ ליה משכון דמקרקעי דלוה משמעבד ליה וגבי משכון לא משמטא שביעית׳) דלא קרינא כיה לא יגוש [לבריס טו] הואיל ואית ליה משכון
 ולא רצו בית דין לעקור תקנת שביעימ מן המורה ולקנומ עמהן נכסים שאין להם אתריות מקראי נפקא לן כקדושין [ט.] אלא רדד מעשר
) השקיפה ממעון קדשן וגו׳ ואת האדמה אשר נתתה לנו [וגו׳] אפי׳ אין לו קרקע יתוודה דהאי לנו אכל ישראל  אע״ג דכתיב ביה (לבדם ט
 קאי כדתנן במסכת מעשר שני >פ״ה מי״ל) מכאן אמרו ישראל וממזרים מתוודין אבל לא גרים ועבדים משוחררים שאין להם חלק בארץ
 אלמא אפי׳ אין לו קרקע אלא שיהא ראר הוא ואבותיו ליטול מלק באק: ואמר ליה אביי לרב יוםן». דאקשי לעיל למ״ד כדי פרנסתו כל שהוא
 תנן וכל היכא דתנן כל שהוא מי לא בעינן שיעורא: והסק. בפרק ראשית הגז [חולין קלה.]: חמש רחלוח גוזזוח כל אחת ואחת משקל מנה ופרס.
 ליטרא ותצי ליטרא תייכת בראשית הגז דברי ר׳ דוסא ומממש צאן עשויות נש״א כה] נפקא להו לבית הלל דבעינן ממש ומכמיס אומרים ה׳
 רחלות וכוי: אמר רב מנה ופרם. בין חמשמן ובלבד שיהו מחומשות כל אתת יש בה צמר חומש של מנה ופרס אבל בציר מהט כמאן
 דליתיה דמי: שיעורא רבה. מנה ופרס לכל אשפ מנא סיפא נמי שיעורא זוטא אבל מתני׳ דקתני כל שהוא דוקא הוא והלכך לא מכוונן
 שמעתא דסט: אמר. שטכ מרע מטלטלי לפלניא והוא הדין לכריא על ידי קנין: לבר מחטי ושערי. והוא הדין לבר מכהמותיו. כן נראה
 בעיני: אפי׳ ריתים העליונה. שרגילין ליטלה משם כדי לתקנה אבל ריחים החחתונה במקומה מתקנין אומה: כל דמטלטל. כל
 שיכולין לטלטלו שאינו מחובר לקרקע ממש ואע״פ שאין רגילין לטלטלו: איגעיא להו עבדא כמעלטלי דמי. נהי ודאי דעבדא כמקרקעי
 דמי לענין שכועה וקנין ככסף ובשטר ובהזקה(י) דכל מילי דאורייתא דין מקרקעי יש להם מוהתנתלמס [יקרא כה] אכל לענין לשון כני אדם מיקרו
 להו מטלטלי וישכן ככלל מתנת מטלטלי שהרי מטלטלי הוא או לא: היינו דלא אזדגן ליה ברישא. במאי דקמני ברישא דמתניתין
 היכא דמכר את העיר סממא ולא אמר לו היא וכל מה שכתוכה לא קמשיב אלא מקרקעי אבל עכדים ומטלטלין לא נמכרו אלמא עכדא
 כמטלטלי דמי: ופרטנן אלא מאי עבדא כמטלטלי דמי א״כ מאי אפיי. דקפני סיפא מכר את המטלטלין ואפי׳ עבדים ואי כמטלטלי
 דמי אמאי קאמר אפילו דמשמע דאינו דומה כל כך למטלטלין: אלא מאי איס לך למימר. אמאי קמפלגי בינן למטלטלין למימני אפי׳
 משוס דשאני כין מטלטלי מיידי דהיינו עכדיס למטלטלי דלא ניידי והלכך קמני כהו אפילו ה׳׳נ כרישא איכא למימר דעכדא כמקרקעי
 דמי והאי דלא מיזדבני ככלל העיר דשאני להו לבני אדם כין מקרקעי דנייד למקרקעי דלא נייד וטון דעיר מכר דהיינו מקרקעי
 דלא נייד לא אסיק אדעמיה למכור אלא מקרקעי דלא נייד דהיינו דומיא דעיר אבל היכא דאמר סממא מקרקעי לפלניא עבדים בכלל
 והיכא דאמר סממא מטלטלי לפלניא לעולם אימא לך דאינו בכלל: עשו מעלעלי שיור. דט היכי דקתני שייר קרקע כל שהוא לא יצא
 לחירות הכי נמי אס שייר מטלטלי כל שהוא לא יצא לחירות: ואמר ליה רבא לרב נחמן מאי עעמא. והשיכ לו רכ נממן עכדא מטלטלי
 דטון דשייר מטלטלין לעצמו איכא למימר דעבדו שייר לעצמו שהוא מטלטלין ולא יצא לחירות אלמא כמטלטלי דמי: ל)א״ל. רב אשי לרכינא לעולם
 אימא לך כמקרקעי והאי עשו מטלטלין שיור אצל העבד לאו היינו טעמא כדרב נחמן דאמר עכדא מטלטלי הוא אלא כדפרישית טעמא:

 דאנן

 ואמר רב דימי אמר רבי אלעזר טשו כוי. אע״ג דקמני שייר
 קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין הוא הדין אם שייר מטלטלין כל
 שהוא דעכדא נמי כמטלטלי דמי שהרי אינו מחובר לקרקע וקרו
 ליה בני אדם מטלטלי. אלמא אע״ג דקמני קרקע לאו דוקא אלא

 הוא הדין למטלטלי ומתניתין נמי
 מטלטלי כדי פרנסתו כמקרקעי כדי
 פרנסמו דמי: ולא עשו מטלטלי שיור
 אצל כחובה. דפנן גבי דההיא במס׳
 פאה 1פ״ג מ׳׳ו] ובפרקין דלעיל (קלב.)
 מייתינן לה ופרשינן לה הכותב נכסיו
 לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא
 אבדה כתובתה ואימ דמוקי לה התם
 בשותקת ופירש רב נממן טון שעשאה
 שופתת בין הבנים אבדה כתובתה
 דבההיא קרקע כל שהוא ששייר לה
 שלא נמן לבניו מחלה כפובפה ודוקא
 קרקע כל שהוא אבל שייר לה וכתב
 לה מטלטלין כל שהוא לא אכדה
 כתובמה דכמובה עיקרה גוכה
 ממקרקעי ולא ממטלטלי «< במסכת
 כמובומ הלכך אמקרקעי סמכה
 דעתה ולכך לא עשו מטלטלין שיור
 לכתובתה דאס שייר לה הכעל
 מטלטלין ונחן לה כשחילק נכסיו לכניו
 וכמכ לאשמו מטלטלין כל שהוא לא
 אכדה כמובמה: אמר ליה רב יזםןו
 לאביי. לעולם אימא לך כל היכא דמני
 קרקע דוקא הוא והכא גבי עבד
 היינו טעמא דלאו דוקא דכדין הוא
 דלא איבעי ליה למימני מקרקעי אלא
 מטלטלי הוה ליה למימני גהדיא:
 ואיידי דקסני רישא. כמסכמ פאה
 ר׳ עקיכא אומר קרקע כל שהוא
 חייבת בפאה וכככורים ולכמוכ עליו
 פרוזבול ולקנות עמהן נכסים שאין
 להם אחריופ בכסף בשטר ובתזקה
 דהני כולהו דוקא מקרקעי ולא
 מטלטלי תנא נמי סיפא קרקע אף
 ע״ג דהוא הדין בסיפא למטלטלי
 ומשוס סידורא דכל שהן מפנו גבי
 הדדי. וברדר לא גרסי׳ כסדר המשנה
 דבשלמא גבי פאה סאת שדך כמיביז)
 קרקע כל שהוא גבי ככורים כמיב»)
 ראשית פרי האדמה אשר נתמה לי
 ולכתוב עליה פרוזכול הכי תקון רבנן׳)
 אם יש לו ללוה קרקע כותבין פרוזכול
 למלוה לגבות שובו בשכיעית דדמי

 מסורת הש״ם

. פאה  א) קלושין נו. לעיל ס
 פ״ג מ׳׳ו, ב) [עי׳ תוס׳ מנתות
 לט. ל׳׳ה שירי גרלומיו],
 ג) חולין קלה., ד) נתולין קלו:

 עירובין יל: וש׳׳נ], ס) לעיל
 סח., ו) [לעיל קמט: וש״נ],
 t) [צ״ל כל נכסיו לעבדו],
 ח) ןדקרא יטו, ט) [לנריס

 כו], י) [גיטין לז.], כ) [שס],
 ל)!שיין לע״נ],

 גליון הש״ם
 גמרא אלא םא• אית לך
 לפימד בוי. ג׳׳ק לף ינ
ם׳ דיה ובל בוי  עי׳נ: תו
 כל שהוא דוקא. לא ילעסי
 מאי קושיא הא פשיטא לכמה
 פעמיס כ׳׳ש הוא לוקא וט
 שיין לומר למוכרה לומר
 ללאו לוקא אלא לפרטנן
 על ר״י ללייק מלשון ט׳ש הא
 מצינו לפעמים לריש לאו

 לוחא:

 הגהות הב״ה
 (א) נםרא גוזזות מנה
פרס מנה ופרס חייבות:  ו
 (נ) שם פשיטא אמר

י לפלניא וכו׳ א ל ט ל ט  מ
י לפלניא וכו׳ א ל ט ל ט  כל מ
י למטלטל א ל ט ל ט  כל מ
 אפי׳ ריחים החחחונה קני:
 (נ) דשב״פ ל״ה ולא עשו

ר מ א ד  ונו׳ ולא ממטלטלי כ
 במס׳ בחונוח: (ד) דייה
ל מילי כ ל  איבעיא להי וכו׳ ד
 לאורייחא: (ה) תום' ל״ה
ו הס״ל: ה  מנה וכו׳ מנא ל
 (ו) דייה ואיידי וכו׳ איכא נמי

 למימר לאיידי:

 מוסף רש״י
. ל בו ז ם פרו ה י ל ב ע ו ת כ ל  ו
 לאמטגן במס׳ גיטין >לז.)
 אין בוחנין פרוסבול אלא
 על הקרקע ואס יש קרקע
 כל שהוא ללוה כותבי! עליו
 פרוסבול אף מחוב גלול
 ושוב לא חשמטנו שניעיח,
ט תקון הלל פרוסבול  ל
 אשיעבול קרקעות תקון,
 למלוה המצדה היא (קדושי!
 כו: וכעי־ז לעיל כז. בארוכה;.
פרס. כל אתת ה ו נ ה מ נ  מ
 מנה וחצי ובציר מהט לא
 חשיב גז, שזו פחותה שנניזות
ל ה כ מ כ  1חולי1 קלה.:. ו
פרס. החמשה ה ו נ  שהן מ
 כולן ושם קלז:״ שיהו
. לכל אחח מהן ת ו ש מ ו ח  מ
 שנעה סלעים וחצי להוו לה
 כולהו מנה ופרס, שהמנה
 מאה זח, עשרים וחמשה
 סלעים, הרי ל״ז סלעיס וחצי
ר בתים. לנתיס כ  ,mw. מ
 נכלל עיר, ומנר את החצרות
 לא איצטרין למיתני, להיינו
 עיקר עיר, לעיר משמע
 אדר העיר (לעיל סח1.
. שחין לעיר ן  ובית השלחי
ל ב  ישמוט[ לעיר (שסי,. א
. מאני ן י ל ט ל ט מ  לא את ה
ס ט ט  תשמישחיה, כגון מנור ו
 יכל הנך מטלטלין ללעיל
 דאמרן נהו לא מכר, וכ״ש
ו ל  חיטי ישעט !שם). אפי
ה או עבדים. מ ה ה ב ו ב  הי
 אי! נקראין מאני תשמישתיה,
 ימאתר שה! מכיט! כ״ש
 חיטי ושעט וכסף וזהנ דהוי
 מטלטלי דלא ניידי כדמיכח
ל ב כ ת ו כ  נגמ׳ .:שם׳. ה
. ראה לעיל ו ו לעבד  נכסי

 קמט נ.

 אלו מכורים אלא לאו מדקאמר אפי׳ מכלל דלאו כמטלטלי דמי: אלא מאי אית לך למימר. הא דקתנ׳
 משום דשאני מטלטלי דנייד כגון עבדים ובהמה דניידי ממטלטלי דלא ניידי משום הכי קתני(כוי) אפ
 אפיי תימא כוי מקרקעי דלא ניידי. ומשום הכי לא קתני גבי מקרקעי דמקרקעי דנייד הוא ומשוס הכי

 רבעו גרשום
 שייר: אמר ר׳ אלעזר עשו
 מטלטלין שיור אצל העבד.
 דאי שייר מטלטלין כל
 שהן איכא למימר דהעבד
 שייר ולא יצא בן חורין
 אלמא אע״ג דקתני קרקע
 לאו דוקא קרקע ואם שייר
 מטלטלין ה״נ דהוי שיור
 כקרקע. והא משנה הכותב
 כל נכסיו לעבדו בפאה היא:

 ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה. דקיי״ל כתובה ממקרקע גביא ותנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא
 אבדה כתובת־ דחלק לפניה לבניו והיא שותקת. אם שייר לעצמו קרקע שלא כתב הבל לבניו ואע״פ שכתב לה עם בניו קרקע
 כל שהוא לא אבדה כתובתה דהאי דשתקה סמכה דעתה לגבות מההוא קרקע דשייר לעצמו. אבל אי לא שייר לעצמו אלא



 מסורת הש״ם

 א) [לעיל קמו:] פאה פ״ג
 מ״ז, ב) ולעיל קמט: וש״נ],
 נ) [לעיל קלא: קמל. גיטין

 יל.], ד) פאה שס לעיל
 קלב״ ה) כמונות עט. ועי׳
 רשנ״ס], ו) [לעיל קמט:
, ח) שם,  וש״נ], t) קלישין ט.
 ט) שם, י) לעיל עו: נ״מ מו.

 נ״ק קל: ע״ש, כ) קלושין כו.
 ע״ש לעיל עז. ע״ש, ל) 1שטנ
 מרע לעיל קמו: ענל לעיל
 קמט:], מ) [אשה לעיל קלא:
 נ! לעיל קלנ.], נ) ]לעיל קלג.],

 הנ: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 לעזי רש״
 אויי״ר. רכוש.

 דאנן משום דלאו כרוח גינוא מתנינן לה. עכר גמר לה לה מאשה
] וכיון דיש לבעל העבד זכוח כשטר שכתוכ בו : א ! מ י ס י ג  דבעינן גט כרימומ [
 ששייר קרקע ומטלטלי לעצמו לא הקנה לו השטר לגמרי שגס זכומ
. כענין זה פירש [ ל ס כ י ר ב ל  האדון כמוב כו הלכך לא קרינא ביה גט כרימות נ
 רבינו חננאל ורבותי שבלומי״ר וגס
 יש לפרש כך לעולם עכדא כי מקרקעי
 דמי. (0 וגבי גט אמאי חשבינן אפי׳
 מטלטלין שיור אצל עכד היינו טעמא
 משוס דכריתות גמור בעינן וכיון שזה
 שייר מטלטלין מאן לימא לן דלא היה
 ברעמו לשייר העכד ככלל המטלטלין
 אמרי שלא פירש מה הן המטלטלין
 ששייר ואע״ג דבדוכתא אחרינא עבדא
 כמקרקעי דמי מיהו גבי כרימומ לאו
 כריחומ הוא: אמר רבא א״ר נחמן
 חמשה. נומני מחנה הן שאין דינן
 חלוק מנומני מקצח עד שיכתבו כל
 נכסיהם ואז דינן חלוק ממשייר קצת
 ממנו וכגון שלא שיירו כלום אפי׳
 כמטלטלין כדמסיק בסיפא לבר
 מכחובח אשה במקרקעי הוי שיור ולא
 מטלטלי: ואלו הן שכיב מרע עבדו
 אשחו ובניו מברחת. והשתא מפרש
 להו ואזיל שכיב מרע כו׳ וכולהו כבר
 מפורשים בפרק זהל) וביש נוהליןמ) לכד
 ממברממ ולקמן בסמוך אפרשנה: בניו
 דתנן הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו
 קרקע כל שהוא אגדה כתובתה. אבל
 שייר לא אכדה דמגו דנחתא אהאי
 שיורא בשביל כתובתה גחתא נמי
 אכולהו נכסי כדאמר ביש נוחליף) ההוא
 דפלגינהו לנכסיה לאתחיה ולבניה שייר
 חד דיקלא וכו׳ ואסקי׳ התם מגו
 דנתתא אדיקלא נממא נמי אכולהו
 נכסי: מכרתת דאמר מר כוי. כלומר
 אשה אלמנה שיש לה נכסים ודעתה
 לינשא ורוצה להבריח נכסיה מבעלה
 שלא יהא זכאי בנכסיה ואס ממאלמן
 או תתגרש יחזרו לה נכסיה ואם לא
 הוציאמן מרשותו קודם נשואין יזכה
 בהן בעל ואמרינן בכמובומ צריכה
 שתכתוב כל נכסיה לאחר סתם כיון

ם דלאו כרות גיטא מתנינן  אמר ליה אנן משו
ד ה ע ש מ  לה אמר רבא אמר רב נחמן ח
 שיכתבו כל נכסיהם ואלו הן שכיב מרע
ף נ ת ת שכיב מרע ד ח ד ב ו ובניו מ  עבדו אשת
ב כל נכסיו לאחרים ושייר ת כ  שכיב מרע ש
תו קיימת לא שייר קרקע א מתנ  קרקע כל שהו
ו קיימת עבדו דתנן ת א אין מתנ  כל שהו
ב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין ת ו כ ה (  נ

ו א לא יצא בן חורין אשת  שייר קרקע כל שהו
ב כל ת ו כ ה אל ״  דאמר רב יהודה אמר שמו
פא בניו ה אלא אפטרו א ש  נכסיו לאשתו לא ע
ב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו ת ו כ ה  דתנן ״
<דאמר בתה מברחת ה  קרקע כל שהוא אבדה כתו
ב כל נכסיה ת צריכה שתכתו ח ר ב מ  מר א
ה ב ו ת כ י הוי שיור לבר מ להו >א< מטלטל בכו ו  ב

י לא  דאמקרקעי תקינו רבנן ממטלטל
 תקון רבנן אמימר אמר מטלטלי דכתיבי
ר מ א ג בה ואיתנהו בעינייהו הוי שיור 8  בכתו
תב עבדא איקרי נכסי דתנן ״הכו  נכסי לפלניא י
א איקרי ע ר א  כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין ה
 נכסי דתנן ״נכסים שיש להן אחריות נקנין
 בכסף ובשטר ובחזקה ינלימא איקרי נכסי
ות אין נקנין אלא  דתנן ״< ושאין להן אחרי
״ושאין להן כה ׳זוזי איקרי נכסי דתנן 3  במשי
 אחריות נקנין עם נכםים שיש להן אחריות

ר ליה אנן משום דלאו כרות גיטא מתנינן לה. שכן השיב מ  א
 רב נחמן לרבא אבל רב אשי לא היה אומר מסברא דנפשי׳
ו דפריך המס דרב נממן ס ש . י ף ט ל  וה״נ משמע בפ״ק דגיטין (
 אדרב נחמן ומשני משוס דלאו כרומ גיטא אלמא משמע דרב

 נחמן גופיה הוא דקאמר הכי. ר״מ:
ו הן שכ״מ וכו׳. והא דלא חשיב ל א  ו
 הא דמניא לעיל בפרק יש
) הכומב כל נכסיו . ב ל ף ק ל  נוחלין (
 לאשמו ויצא (0 עליה שטר חוב ר׳
 אליעזר אומר תקרע כמובמה כו׳
 וכל נכסיו קאמר התם וקאמר התם
 נמי במר הכי דניחא לה דפיפוק קלא
 עלה דכמב ניהלה לכולהו נכסי
 איכא למימר דכולהו נכסים לאו דוקא
 שאין צריך אלא יומר מכמובמה א״נ
 בפלוגמא לא קא מיירי ואע״ג דשטר
 מברחמ נמי איכא פלוגתא ככתובופ
) כמו שהביא רבינו שמואל . ט ף ע ל ) 
 מכל מקום היכא דגליא דעמה דמשום
 אנסוכי הוא מודו כולי עלמא כדקאמר
ן ואיתנהו י ל ט ל ט  לקמן: מ
 כעינייהו הוי שיור. פירוש שייחדה
 לכחובה כדאמר אמימר בפ׳ אע״פ
) כדפי׳ רבינו שמואל ולא דמיא . ה  >שס נ
ף ל  להא דאמר לעיל בפרק יש מחלין (
) מטלטלי קאמרמ מטלטלי לא : ב ל  ק
 קאמינא פי׳ דמטלטלין לא הוי שיור
 לכמובה דהכא מיירי במטלטלין
 שייחדס לכפובה וכדפירש רבינו

 שמואל ואותו ודאי הוי שיור:
י הא דרב פפא הוו ליה תריסר  כ
 אלפי כוי. פירשפי לעיל בפרק
ף עז:) וגם ל  המוכר את הספינה (
 ההיא דשני שטרומ הס פירשמי שם:

 איבעיא

 עין משפט
 נר מצוד.

 צד! א ב מיי׳ פ׳׳ו מהל׳
 זטיה ומתנה הל׳ יכ
נ ולאד! פא  סמג עשי! פ

 טוש׳׳ע אה״ע סי׳ צ ס״ו:
 צו ג ד ה ו ז ח מיי׳ שס
 פי״א הלכה טו שמג
 עשי! סנ טוש׳׳ע סו״מ סי׳

 רמת סעיף יא:

 גליון הש״ם
א אפר נכס• לפלניא. ר מ  ג
נ ע״א ל״ה  נתיס׳ לעיל לף ס
 ואי היה להס הגירסא נא!

 אמר נל נכסי:

 הגהות הב״ח
י ל ט ל ט מ  (א) גמ׳ וננולהו מ
 הד שיור לנר מנתינה
י תקינו: (ג) שפ ע ק ר ק מ  ד
 זנו נשלה זו לפלוני:
 (ג) רשב״ם ל״ה לאנ! משוס

ת ״ כ  וכו׳ ט מקרקעי למי ו
 לגבי גט אמאי: (ד) ד״ה
 ט הא לרנ פסא וכו׳
 מייט נמי נמעות למעות
 כצ״ל ותינת ומנל! נמחק:
 (ה) דייה על תווך מקוס.

 נ״נ והט איתא נפרק נגות
 כותים לף ל״ג רנ פסא
 איקלע לתוון כוי: (0 תום׳
ו  ר״ה ואלו וכו׳ דצא עלי
 שטר חוכ ר׳ אליעזר אומר
ל ד ע תעמו ה ו ת נ ת  מקרע מ
ם מרי ם או י מ כ ח בתה ו  כתו
׳ וכל ה כו ת ב ו ת  תקרע כ

 נכסיו:

א י׳דרב פפא הוו  בכסף ובשטר ובחזקה כי ה
 ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה
ד תווך ה ע א נפק לאפי ת א אגב אםיפא דביתיה כי א ח אל בר א  לרב שמו
ת הן אמר זכו בשדה>« זה <דאמר רבה בר יצחק שני שטרו א איקרי נכסי כ ר ט ש  ח

ו לו ת שתכתב נ ה על מ ד ש ת השטר חוזר בשטר ואינו חוזר ב  לפלוני וכתבו לו א
ה ש ל ה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא ש ד ש ת השטר חוזר בין בשטר בין ב  א
ה ששנינו ת ו א ת השטר כ ת הן תרי הני דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב א  שטרו

 כותבין

 מוסף רש״י
ל ב כ ת כ  שכיב מרע ש
. ראה לעיל ם י ר ח א ו ל  נכסי
ו ל נכסי ב כ ת ו כ  קמו נ. ה
. ראה לעיל קמט ו  לעבד
ו ל נכסי תב כ  נ. הכו
. נלשון מתנה !לעיל ו  לאשת
א ל ה א א ש א ע  קלא:! ל
. להכניס ולהוציא א פ ו ר ט ו פ  א
 ואע״ס שנתנו לה בלשון
 מתנה לא קנאתן, ואין
ר אלא נך תקנו, לנ  טעס נ
 להפקר נ״ר הפקר 1גיטי1
 יד.: לאומל תלעת הוא לאין
 אלס מניח את נניו וניתן
 אח הנל לאשחו, ולא נחנדן
 אלא לעשותה אפיטרופא נלי
 שיחלקו לה נניי נניל, משוס
 לאוקי אנוהון ננסי נרשוחה
 לפרנסם מהם נפי אומל
 לעתה רהיי נסיפיס לה,
 ימני לה מהני תלת מילי
 לשדנהו רבנן נהלנתא נלא
 טעמא, ללנרי ננואה הם,
 לפי שאני מניחין מה שנתני
 בשטר נהליא שנח! לה הנל
 לילך אחר אימל לעחנו ׳:לעיל
ו ל נכסי תב כ  קלא<. הכו
. ראה לעיל קלנ א. ו י  לבנ
ת. ו  נכסים שיש להן אחרי
 היינו קרקעוח, שאחריות נל
 אלס הלוה והנושה נחנירי
 עליהן, לפי שקיימין יעימלין
 לפינך נסמטן עליה! !קדושיו
 כד) שקיימין לעולס !לעיל
. נממן מעוח  פו.:!. בכסף
חנ . אס נ  ושם;. ובשטר
 שט מכורה לך או נחונה
 לך וחסר צי אח השטר
. רפק נה ה ק ז ח ב  (שם!. ו
 סירחא אי ריש אמצרי או נעל
 או סרן נל שהוא :קדושיו
ת. ו ן אחרי ה ן ל  כד<. ושאי
א ל  מטלטלי, אין נקנין א
. שמושנן לרשוחו ה כ י ש מ  ב
 או לרשוח שיש לו חלק נו,
 כגון סימטא וחצר השותפין,
 וכל שכן נהגנהה, להגנהה
 קונה ככל מקיס ינכצ לכר,
 למשסגניהה הניסה נרשותו
 אפילו נלא משינה, כן נראה
 לי (לעיל פו.:. נקנין עם
ת. ו כסים שיש להן אחרי  נ
 נלנר שהיא קנין לקרקע ואינו
 קני! למטצטלין ונ־ם מז.ו אס
 מנר מטלטלין עס קרקע,
 טון שקנה לוקח את הקרקע
 נאחל משלשה קניניס, נקנין
ד  מטלטלי! עמה ,:קדושי! נ
 וכעי״ז ב״ק יב.< שהמטצטלי[
 אין נקני! אצא נמשינה
 וקרקע נקנה ננסף, ואס מנר
 לו קרקע ומטלטלי! יחל, טון
 שנח! למי הקרקע או מסר לי
 שטר מטרת קרקע או החזיק
 נקרקע מלעת מונר, נקנו
 המטלטלין נלא משינה !לעיל
ב ר נהו ניהליה ל י  כז:<. אקנ
. שהיה הולך לשס, ל א ו מ  ש
 נלי שיניאס לו, שאילו לא
 הקנה לו לא היה ניחנס
 לו מי שהסקלון אצלו, שאס
 יאנלי נלרך יחזור רנ ספא
 ויתנעס לי (ב־ח m ;. אגב
פא דביתא. מפתן ביתו,  אסי
 למחובר לקרקע הוא ונקרקע

ן שמעחי, ל״א סיפא לניהא, סוף ניח, הקנה לו זרח אחח (נ״ק קד:: סף ניחו מקרקע נלי שיניאס לו, והיינו הרשאה, ואילו לא  הוא, נ
ך. שס ו . הלך לקראחי, עד תו ה י פ א פק ל נ״ק (לעיל עז::. נ  אקנינהו ניהליה לא הוו יהני ליה ללא ליחיינו נאונסא לאורחא נראמר נ
 מקוס !:נייק קד: וב״מ מד ׳ שהיה שמח שהניא לו מעוחיו(•־ק קד׳ ולאשמיעינן אחא למשיס קני! זה מסרו לו המעוח, לטון לנפק לאפיה
. החזיקו נה לצרנו י נ ו ה זו לפל ד ש ת הן. שני לינין חלוקין נשטר !קדושיו מ.). זכו ב ו ר ט  שמעינן להניא המעוח (לעיל עדן. שני ש
. לראיה ר ט ש ת ה ו א  !שש אני מקנה לכס בסולר זה שלה זו לצורך פלוני והן קני לאותו פלוני כמו שצוה להם ;לעיל עדו. וכתבו ל
ו :שם! ואפילו אמר כתבו יתנו, לכל זמן שלא נא ליל מקבל מ . אם אומר אין רצוני שתהא לו ראיה נ ר ט ש ר ב ז  נעלמא !קדושי! כדי.. חו
 מתנה ינול זה לעקור שליחותו, לאי! עושי[ שטר נעל נרתי של נותן, לאס ייפה כחו נמתנה נעל פה לא ניתא ליה לתיהד מתנה נשטר,
 ואע״ג לאמר נחזקת הנתים >מ.) קנין נפני שניס יאי! צטך לומר נתונו, לסתס קני[ לנתינה עומל, הני מיצי סתמא, למסתמא ניתא
ר בשדה. שכנר זני יזטן לו לאלם שצא ז  ליה למקנה שיכחני שטר לקונה, אכל היכא למחי לא כחנינן נעל כרמו (לעיל עז:!. ואינו חו
. חוזר אף נשלה, שהרי לא עשאן שלוחין לזכוח אלא עס השטר והרי חוזר לו נשטר ר ט ש ו אח ה ו ל ב ת כ ת ת ש ל מנ . ע  נפניו !•ם:
. מי שצריך למעוח ורוצה למכור מנכסיו לחכירי יפעמיס שהוא מוצא סופר וכוחנ שטר מטרה כלי שיהא מזימן ליתני ר ט ש ב את ה ת כ . קולס נחינח הכסף או קולס שהחזיק !קדושין כד!. ו כר ם מו ד ם ק  (קדושין כד; הט קאמר לא יזנה על שינא השטר לילו (לעיל עד<. א
תה ששנינו. שמוהר לעשוח נ! אע״ג למיחזי נשיקרא, לאין נאן תפסל לשוס אלם אלא למונר עצמו, שאס יאנל השטר דמצאנו לוקח שנתנ נשמו יטעו! שלקחו מזה המונר, יאס הוא לא חייש להט אנן לא חיישינן בשבילו!:לעיל עז:;.  ללוקח כל שעה שירצה למכור (לעיל עדן. כאו

 דלא שיירה מידי אכן סהדי דלא נתנה
 לזה אלא בשביל שרוצה לינשא ולכשתרצה יחזרו לה אכל אס שיירה כל שהוא קנה המקכל ממנה ולא יחזרו לה כל הנכסים עולמית וזה
) אמר רב חנילאי בר אידי . ט  הדבר אינו כתוב בגמרא כך אלא מכללא שמעינן לה דאמרינן בכתובות כפרק האשה שנפלו לה נכסים (לף ע
 אמר שמואל אני מורה הוראה אם יבא שטר מברחמ לידי אקרענו רהיב טעמא דלא שביק איניש לנפשיה רהב לאחריני מיתיבי
 הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחרים דברי רשב״ג וחכמים אומרים רצה משחק בה עד שתכמוב
 מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כחבה הכי קנינהו לוקח אמר ר׳ זירא לא קשיא הא בכולן הא במקצמן שמעינן מהכא היכא
 דכתבה כולן לא קנה לוקח ואף בעל לא קנה כדמשני התם עשאוס כנכסים שאינן ידועין לבעל אליבא דר״ש אבל היכא דלא כמבה כולן צריכה
 שחכמוב מהיום ולכשארצה לא קנה לוקח: ובכולהו. הני חמשה ממטלטלי הוי שיור שאס שייר מטלטלין כשייר קרקע דמי: ואיתנהו בעינייהו
) מטלטלי ואיחנהו בעינייהו בלא שבועה ואיכא . ה  הוי שיור. שהרי אשה גובה כמובמה מהם כדאמר אמימר בפרק אע״פ ככתובוח (לף נ
 למימר דאזדא אמימר לטעמיה דהא הכא אמימר נמי קאמר לה: אמר נכסי לפלניא. פסקי הלכומ הן שפוסק הגמ׳. שטב מרע שאמר נכסיי
 לפלניא א״נ בבריא שהקנה בסודר ואמר נכסיי לפלניא ובא הגמרא לפרש איזו דבר קרוי ממון והוא הדין אס אמר בלשון לעז
 אויי״ר או בלשון שממין הממון דין נכסיי לפלוני נוהג בו: עבדא מקרי נכסי. כמו כסף וזהב והרי הוא בכלל המתנה: דתנן.
 בקדושין: נכסים שיש להם אתריות. והקרקעומ אמריומ כל מלוה וחוב וכמובה נסמטן עליהן לפי שאין דליקה שולטת בהן ואינן אובדין
 וקתני בהן לשון נכסים: ושאין להם אתריות. היינו מטלטלין וארישא קאי דמיקרו נכסים וכמאן דמיתני נכסים שאין להם אחריות:
 נקנין עם נכסים שיש להן אחריות. שאס מכר אדם או נחן לחבירו מטלטלין וקרקעות החזיק בקרקעות קנה מטלטלין: כי הא דרב
 פפא. כלומר ומניין לנו מכסים שאין להם אחריות הנקנין עס נכסיס שיש להן אחריוח מיירי נמי במעוח (י) ומנלן דמעוח נמי
] ועל ידי קרקעוח מנלן ט הא דרב פפא כוי אקנינהו ניהליה לרב שמואל ההולך . מ מו ״ ב  נקנו על ידי קרקעות והלא אין מטבע נקנית בחליפין [
 שם בקנין סודר: אגב אסיפא דכיתיה. שהקנה לו כסודר קרקע מיסת ביתו ואגבו הקנה לו המעות במורמ הרשאה המפורשת בבבא
) אי נמי הלך והחזיק הקרקע והקנה לו המעומ כל מקום שהן. אלמא מעות מיקרי נכסי: עד >ה תווך. מקום. ויש מפרשין  [קמא] (לף ע.
 חצי הדרך. ומפרשין נמי שלא יחזיק בהן לעצמו ולא היא דטון דכמב בהרשאה וכל מאן דממעני ליה מן דינא קבלמי בין לזכומ בין
: זכו בשדה זו. הקנה להן בסודר לצורך פלוני: חוזר בשטר. מייפוי ( ס ש  לחובה מינה שמעינן דשליח שווייה הט מפרש בבבא [קמא] (
 כח דשטר יכול לחזור בו כל זמן שלא נמסר השטר לאותו פלוני: ואינו חוזר בשדה. אחרי שכבר זכו בקנין או בחזקה וזטן לאדם שלא
 בפניו: שלשה. עניני שטרות הן. ולא בא לחלוק אלא להוסיף: אם קדם מוכר וכסב שטר. מכירה להיומ מזומן ללוקח כל שעה
 שירצה למכרו לשדהו לא יהא עיכוב במעותיו בשביל כתיבת השטר ולכך קדם והכתיבו והוא יכול לעשות כן כאותה ששנינו

 כותבין

 רבינו גרשום
 כמטלטלי הוא. אלמא
 דבהדיא הוא דכמטלטלי
 דמי: אמר ליה לעולם
 מהא ליכא למשמע מינה
 דכמטלטלי דמי. דהכא מאי
 עשו מטלטלי שיור שלא
 יצא לבן חורין לאו משום
 הואיל דשייד מטלטלי איכא
 למימר איהו הוא. אנן
 ברות גיטא בעינן כלומר
 גט שחרור כרות בעינן
 וספר בריתות שכרות לגמרי
 ולא משייר כלום וכיון
 דשייר משום הכי קתני ולא
 יצא בן חורין ולאו משוס
 דאתי למידק מיניה דלהוי
 כמטלטלי ולעולם אימא לך
 כמקרקעי דמי: אמר רב
 נחמן ה׳ דברים הן. שאין
 מעשיהן מעשה עד שיכתבו
 כל נכסיהן: אלו הן כוי
 לא עשאה אלא אפטרופא.
 שיחלקו לה כבוד ואם שייר
 קרקע כל שהוא שלא כתב
 לה הכל שלה דאיכא למימר
 מדשייר הקנה לה הכל
 והאי שיור לצורך היורשין
 שייר: אבדה כתובתה.
 במחלק לפניה והיא שותקת
 דכיון דלא שייר לעצמו
 כלום וכתב לה קרקע
 כל שהוא והיא שתקה
 אבדה כתובתה: מבדחת.
 כגון בתולה או אלמנה
 שרצתה להנשא והיו לה
 נכסים וכתבתן לאתר כדי
 להבריח מבעלה שלא יקנה
 אותן עמה על מנת כן אם
 תנשא שיהיו כולן שלו ואס
 לאו שיהזרו לה הנכסים
 לצרכה ולא לאותו מקבל
 מתנה. שהיא תכתוב לו כל
 נכסיה דאי שיירה כלום
 ונישאת יגבה בעלה מידו
 דאיכא למימר מדשיירה הא
 שיירה נמי כל הנכסים ולא
 נתנתן לו. ואיכא דאמרי
 אי נתנה כל נכסיה לו אם
 תתאלמן יכולה לחוור בהן
 דכידוע דלא נתנה לו אלא
 כדי להבריחן מבעלה. ואי
 שיירה שלא כתבה הכל
 אמרינן דקנה האי דכתבה

 לו הואיל דשיירה. ובכולהו הני חמשה דאמר אי שיירי מטלטלי הוי שיור ואיבדו לבד מכתובת האשה דאע״ג דשייר
 מטלטלי לא הוי שיור ולא כלום היא ולא אבדה כתובתה. א) הואיל וכתב לה קרקע כל שהוא דמחלה. אפיי שייר מטלטלי
 ואיתנייהו בעינייהו כמקרקעי דמי והוי שיור הואיל ואיתנייהו בעינייהו ולא אבדה כתובתה דהאי דשתקה רסמכה דעתה
 למיגבי מינייהו: שכיב מרע שאמר כל נכסיי לפלוני. עבדא איקרי נכסי דתנן כוי: אסיפא דביתיה. בקצת סוף ביתו: עד
 תווך. עד אותו מקום מרוב שמתה שהביא לו: ב׳ שטרות. כלומר משני ענינים הן השטרות. אם אמר וכו בשדה זו
 לפלוני: ואינו תוזר כשדוד. משום דהשתא לא תלי הזכיה בשטר דמעיקרא קאמר זכו ונכין לו לאדם שלא בפניו. ואם אמר על
 מנת שתכתבו לו את השטר זה דהשתא תלי הזכיה גם בשטר חוזר בזה ובזה. כל דלא אתא לידא דמקבל

 א) נראה לחסר כאן וצ״ל לאמקרקעי חקינו רבנן: הואיל ונתב לה וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 צז א מיי׳ פי״א מהלכות

 זטה ומתנה הלנה טו
 סמג עטין טנ טוש״ע מי״מ

 סי׳ רמת סעיף יא:
ח ב מיי׳ פייה מהלכומ  צ

 ערני[ הלכה ו סמג
 עשי! קלא:

ט ג מיי׳ פי׳׳א מהלנות  צ

 זטה ומתנה הל׳ טו
נ טיש״ע מו״מ  סמג עשי[ פ

 סי׳ רמת סעיף יא:
 ק ד מיי׳ פייה מהלנות
 ערטן הלנה מ סמג עשי[

 קלא:
א ה מיי׳ פי״א מהל׳ זטה  ק
 ומתנה הל׳ טי סמג
נ טיש״ע תיימ סי׳  עשי! פ

 רמת שעיף יא:
ב ו מיי׳ פ״ ו מהלנות  ק
 ערטן הלנה ג סמג

 עשי! קלנ:
ג ז ח מיי׳ פ״י מהלנות  ק
 ס״מ הלנה נ סמג עשי!
 נה טיש׳׳ע יי׳׳ד סי׳ ער

 סעיף א:
ד ט מיי׳ פי״א מהלנית  ק
 זטה וממנה הל׳ טו
נ טוש׳׳ע חי״מ  סמנ עשין פ

 סי׳ רמת סעיף יא:
ה י מיי׳ פ״ו שס הלנה ינ  ק
 יעי׳ נמגיל משנה סמג
 לאד! פא טיש׳׳ע אה׳׳ע סי׳

 צ סעיף ז:
ו כ ל מיי׳ פייט מהלי  ק
 זטה ומתנה הלנה טו
נ טיש״ע מי״מ  סמג עשץ פ

 סי׳ רנ סעיף יג:
ז מ מיי׳ פ״י מהלנות  ק
 זטה ומתנה הלי א סמג
נ טוש״ע חו״מ סי׳  עשי! פ

 רנג סעיף נ:

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא הנא.

 ואע״פ שאין לוקח
 בקרקע נקנה שטר
 היא ששנינו נכםים

א להו ספר תודה מאי. ואס מאמר מאי קמיבעיא ליה י ע ב י  א
 על כרמך הוא בכלל נכסים שאין להס אחריות דנקנין
(«0 נכסים שיש להם אתריות שנקנין בכסף כשטר במזקה  כמשיכה או
 דמי נפיק מביניא ואומר ר״י דאע״ג דהוי לענין קנייה כנכסים שאין
 להם אחריומ מ״מ לא הוי בכלל נכסים
 לפי שאינו יכול למכרו אלא ללמוד
 מורה ולישא אשה כדאמר בפרק

 בתרא דמגילה (לף מ.). מ״ר:
ו למאן דאמר מבדחת קנה ל י פ  א
 כוי. צריך לומר דמיירי
 במקצת נכסים דאי בכל נכסים פשיטא
 דלא קנה כדמוכח בסרק האשה שנפלו
) דלא פליגי אלא . ט ת לף ע ו ב ו ת כ ) 

 במקצמ נכסים אבל בכל נכסים לא
א דעתה דמשום אינםוכי י ל  פליגי: ג
 הוא והא אינסיבא ואיתגרשה. וכן
 גורס ר״ח ואינו נראה לר״י דהא
 משמע דהר טעמא משוס דמיגרשא
 אבל אם הימה פממ בעלה קנה ואילו
< משמע ש ״ ע  בפ׳ האשה שנפלו >שס ו
 דאפי׳ כשהיא מממ בעלה לא קננהו(י)
 לוקח דפריך המס וכי מאחר דלא
 קננהו לוקח ליקנינהו בעל ומשני
 חקנחא דרבנן שעשאוהו כגון
 שמכרתם מיהו י״ל דמכל מקום נהי
 דלא קני בעל ולוקח מכל מקום ברשות
 המקבל ממנה הס עד שממגרש. מ״ר:

 ממה
ם אנםובי והא אינםיבא  משו
ו ממולאי אמריתו מילי  דאת
כא דלא גליא  הני מילי הי

 א<כותבין שטר למוכר

 עמו כיון שהחזיק זה
א וזו  כל מקום שהו

ות נקנין עם הנכסים שיש  שאין להן אחרי
ה מ ה ב ות בכםף ובשטר ובחזקה א  להן אחרי
ש נכםיו והיתה י ד ק מ ה = (  איקרי נכסי דתנן 5
ה ראויה לגבי מזבח זכרים מ ה  בהן ב
 (*< עולות ונקבוה ימכרו לצרכי זבחי שלמים
ש נכסיו י המקדי ( ן ג ת איקרי נכםי דתנ פו עו  ג

 והיו בהן דברים הראויין לנבי מזבח יינות
ן איקרי נכםי דתנן י ל תפ  שמנים ועופות ה
ש נכםיו ימעלין לו תפלין איבעיא י ד ק מ ה  ״
 להו ספר תורה מאי >0 כיון דלא מזדבן
א או דלמא דאםור לזבוניה לאו נכסי הו  ׳
ה ש ן דמזדבן ״ללמוד תורה ולישא א ו כי (  ה

ן זוטרא אימיה דעמרם מ י ס ) ו ק י ת א ט  נכםי הו
תא רב טובי ורב דימי ורב ו  מתרתי אחו
 יוסף) אימיה דרב זוטרא בר טוביא
נהו לנכסה לרב זוטרא בר טוביא  » כתבי
 דבעיא לאנסובי ליה לרב זביד אינםיבא

א לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר  וגרשה אתי
ם  אמר ליה רב הונא כריה דרב יהושע יי משו

 רבינו גרשום מולייתא אפילו למאן דאמר מברחת קני
 מתנה: וזו היא ששנינו
 נכסים שאין להם אחריות.
 כגון השטרות כוי. אלמא
 רשטר איקרי נכסי: דתנן
 המקדיש כל נכסיו והיה
 בהן בהמה הראויה לגבי
 המזבת וכרים ונקבות. ר״א
 אומר זכרים א) יקרבו
 עולות ונקבות ימכרו לזבחי
 שלמים והשאר יהיה לברק
 הבית. ר׳ נ< יהודה אומר
 אלו ואלו ימכרו בדמים
 ויפלו עם שאר בדק הבית.
 אלמא דבהמה איקרי נכסי:
 ויינות שמנים ועופות ר׳
 אליעזר אומר ימכרו לחייבי
 אותו מין ויפלו עם שאר
 נכסים לבדק הבית: מעלין
 לו תפילין. נוטלין אותן
 ממנו ויהיו (אותו) הקדש:
 ספר תורה. ולא אמר בהדיא
 מי איקרי נכסי: כתבתינהו
 לנכסה דהיתה מבדחת
 מבעלה דקא בעיא לאנסובי
 לרב זביד. ובסוף איגרשה
 והיתה רוצה להחזיר בהן:
 אמר משום אנסובי. דקא
 בעיא הברתה והא אנסיבא
 ולא מציא למהדרה בה:
 אפיי למאן דאמר מבדחת
 שכתבה כל נכסיה קני.
 המקבל הני מילי דקני היכא
 דלא גליא דעתה דמשום
 אנסובי הוא דכתבן לו:
 הא אנסיבא ואיגרשה וכיון
 דאגרשה דמי כמאן דלא
 אנסיבא רלהיכא אמרינן
 דקני היכא דלא מיגרשה
 אבל הא דאיגרשה הדרא
 בה: הדר כתבתינהו לנכסה
 לרב עוקבא דתרוייהו היו
 בניה. אמר ליה מאי טעמא
 עבדת הכי. דאוקמת להו
 ביד שני: אי משום דכיון
 דהדרא. ויהבתינהו לרב
 עוקבא אהדרה מראשון
 ושני קנה: והא מתה. וכיון
 דמתה אינה חוזרת דלהיכא
 אמדינן דהויא חזרה היכא
 דלא מתה ולא הויא מתנה
 אבל הואיל ומתה גמרה
 בלבה לראשון וקנה: תוזר
 3י במתנה. ואע״ג דמתה הא
 איתתא נמי מצי למיהדר בה. אימר דאמר שמואל דמצי למיהדר. היכא דלעצמו הדר כלומר לצרכו לכדי חייו אבל דיהבתינהו
 לאחריני לא הוי חורה וראשון קנה: א״ל כוי. בין לאחר אע״ג דמת שני קנה ולא ראשון: מלוגא דשטרות. כריכות הרבה של

 שטרות: מר לאו צורבא מרבנן הוא. דלא יהבא ליה מידי: חוזר במתנחו. ושני קנה:

 כוחבין שטר למוכר אף על פי שאין כו׳ דאינו חוב אלא למוכר
 וכיון שהוא רוצה (י) יכתוב לו: כיון שהחזיק זה בקרקע כוי. מסקנא
 דמילתא דרב הונא היא אס קדם מוכר וכתב לו את השטר ואח״כ
 מכר לזה אמ השדה כיון שהמזיק הלוקש בשדה נקנה לו השטר בכל

 מקום (מ דאין אדם יכול לעככו
 דלדעמ כן מכר לו אמ השדה שיזכה
 הלוקח בשטר הנכמב לו לשמו
 וכשהחזיק בשדה נקנה לו השטר
 כדפנןל) נכסים שאין להן אחריומ כר
 אלמא שטר מיקרי נכסים שאין להן
 אחריות: דתנן. במסכת שקלים בפ״ד
ה ז) המקדיש נכסיו והיה בהן ג ש מ ) 

 בהמה הראויה על גבי המזבח זכרים
 ונקבומ רבי אליעזר אומר זכריס
 ימכרו לצרכי עולומ ונקבומ ימכרו
 לצרט זכמי שלמים ודמיהם יפלו עס
 שאר נכסים לבדק הבימ ר׳ יהושע
 אומר זכרים עצמן כוי וכמס׳ ממורה
 (לף לא:) מפרש סלוגתייהו: יינות
 שמנים כוי. גס זו שנויה במסכת
 שקלים: דסנן. כמס׳ ערכין המקדיש
 נכסיו מעלין לו פפילין כלומר אף
 מפלין הקדש ומעלין לו בדמים ופודן
 בשורהן. אלמא מדמל עלייהו הקדש
 מיקרי נכסי שהרי נכסיו הקדיש:
 ספר תורה. מי מיקרי נכסי כמפילין
 דמו או דלמא תפילין היינו טעמא
 דהוי מלבוש אכל ספר מצוה היא ולא
 נכסי ואע״פ שיכול למכרו לא מיקרי
 נכסי תיקו: משום דקבעי לאינסובי
 לרב זביד. וכן פירשה לו בהדיא
 כדמוכח בסיפא דגליא דעפה משוס
 דבעיא לאינסובי היא נוחנחן לזה דאין
 זה אלא להבריח מבעלה: ואיגרשה.
 ומבעה נכסה מבנה: והא אינסיבא.
 והפסידה דקנה בנה ולא אהני גלדי
 דעפה אלא להט שאילו לא הימה
 ניסת לרב זביד לא תמקיים הממנה
 אבל השתא דאינסיבא נמקיימה
 המתנה: ממולאי. דאביי אביו ממשפחת
ה לף יין.) ״ ר  בית עלי כדאמרינן (
 אביי ״<ורבא ממשפחת בית עלי
 קאתו וזהו שם מקומן (י) בבראשית
] ר׳ מאיר אזל לממלא ראה ט ה נ ש ר פ  רבה נ
 אוחן שהם שחוט ראש כר:
 שאין
 ושדא
 נל.):
 אפילו למאן דאמר מברתת קני.

 מילי מוליימא. בעלי מומין
 כהן ממש כמו שקל מוליא
ל לף י ע ל  בנצא גבשושית (

א והא אינסיבא ואיגרשה ם אינםובי הו ה דמשו ת ע א גליא ד כ ה יאבל ה ת ע  ד
<בצפרא א ט מ כסה לרמי בר ח הו לנ נ <באורתא כתבתי א מ מ  ״אימיה דרמי בר ח
ת ש א לקמיה דרב ש מ א רמי בר ח ת א א מ נהו לרב עוקבא בר ח  כתבתי
א קמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסי מ  אוקמיה בנכםי אזל רב עוקבא בר ח
א אוקמיה מר לרב מ ע ת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי ט ש א רב ש ת  א
ם דהדרא בה והא שביבא אמר ליה הכי אמר א אי משו מ  עוקבא בר ח
אל לעצמו תו אימור דאמר שמו ד חוזר חוזר במתנ מ ל שאילו ע כ אל כ  שמו
אל לבין לעצמו בין לאחר אימיה  לאחר מי אמר אמר ליה בפירוש אמר שמו
ה לה מלוגא דשטראי כי קא שכבא אמרה ליהוי לעמרם דא הו  דרב עמרם חםי
ך אמר לחו ש < והא לא מ י ה לקמיה דרב נחמן אמרו ליה 8  ברי אתו אחו
ה דרב טובי בר רב ן וכמםורין דמו אחתי י שכיב מרע ככתובי דבר מ >  כ

א רב ת ה בצפרא לפניא א נ ת כסה לרב טובי בר רב מ נהו לנ ה כתבתי נ ת  מ
א אמרי מר צורבא מרבנן ומר ת ש ה בכה לה אמר לה ה נ ת י בר רב מ  אחדבו
א לקמיה דרב נחמן אמר ליה הכי ת הו ניהליה א נ  לאו צורבא מרבנן כתבתי
ה דרב דימי בר יוסף י ת ח תו א ד חוזר חוזר במתנ מ אל כל שאילו ע  אמר שמו
ה מקניא ליה ניהליה א הו ש ל ת ח מת דהו ה לה פיםקתא דפרדיםא כל אי  הו

י כ  יש מפרשים היינו גבי ההוא מעשה י
) ולאו מלתא היא דהתס בחיי בעלה כתכה נכסי מלוג שנה לבנה . ח ק רף פ ״ ב  דאימיה דרב שמואל בר אבא מאקרוקנא בפרק החובל (
( . ט  לזכוח בהן אחר מיפמ בעלה נ). והכי מפרשינן לה אפי׳ לרבנן דפליגי ארשב״ג בכתובות בפרק האשה שנפלו לה נכסים (לף ע
 ואמרי רצה משחק בה ומעכב המחנה לעצמו וקנה הכל ולעיל 1קנ:1 פרישימ לה: הני מילי. דאמרי רבנן רצה משחק כה וקנה היכא דיהבא
 סתמא ולא גליא דעמה דמשום אינסובי הוא ולא נודע שלהבריח מתכוונת: אבל הכא גליא דעתה דמשום אינסובי. מברחת מבעלה
ת שסז עד ו ב ו ת כ  ולדעח כן שיחזרו לה אחר גירושין והרי אינסיבא ואיגרשא הכא מודו רבנן דלא קני אלא יחזרו לה נכסים כדאמרינן נמי התם [
 שתכתוב מהיום ולכשארצה דטון דגליא דעתה כמאן דכמבה ליה הט דמי: אימיה דרמי בר חמא כוי. ומסקנא אחרון קנה משוס
 דהדרא בה מראשון. ובפרק מי שהיה נשר בכתובוח (לף צל:< איכא (י) מעשה אחריני אימיה דרמי בר חמא בצסרא כתבתינהו לנכסי
 לרמי בר ממא לאורתא כתבמינהו לרב עוקבא אחא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי אתא רב עוקבא בר חמא לקמיה
 דרב נחמן אוקמיה בנכסי ומסקנא שודא דדייני ולהקדמה לא חיישינן הואיל וביום אמד נכמבו מיהו ההוא מיבעיא לן לאוקמה במתנת
 בריא והא דהכא בשטב מרע ובשכיב מרע לא שנא ביום אמד לא שנא בשני ימים אחרון קני דהא הדר ביה מקמיה: והא משה. דבשלמא אס
] לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו ממנה וכמו שמזרה מן הראשון כשנמנה לשני חחזור בה מן השני נמי אס חרצה אבל עמה : ו מ ל ק י ע ל  לא מתה תנן [
 שמתה תמקייס מתנה ראשונה ויקנה ראשון שהרי היא נמנה במתנמ שכ״מ ודבריה ככתובין וכמסורין כשמתה ולא אמרינן דייתיקי מכטלמ
] והט סבירא ליה: כל שאילו עמד כוי. וזאמ האשה מאחר שאס עמדה הימה מוזרח הועילה חזרמה מן הראשון אע״פ שמתה וקנה ה: ל ל ק י ע ׳ ל י ע  דיימיקי [
 שני וכן הלכה: אימור דאמר שמואל לעצמו. היכא דחזר בו החולה ושייר לעצמו ולא נתנה לאחרים הויא חזרחו חזרה אע״ג דמית אבל הכא
 דחזר בו מראשון ונתן לאחר שמא לאו חזרה גמורה היא: מלוגא דשטרי. כרך של שטרות. אי נמי נרתיק מלא שטרות: הני לעמרם בני.
 כגון שקנו מידה אי נמי בלא קנין וכגון דלא שיירה מידי: והא לא משך. רב עמרם האי מליגא דשטרי כחייה: השתא אמרי. כולי עלמא
 שאחי שנתת לו מתנה הוי צורבא מרבנן: הכי אמר שמואל כל שאילו עומד תוזר כוי. ובתרא קני: פיסקתא. כמו פיסקא (יי) חתיכח קרקע:

 מסורת הש׳׳ם

 א) לעיל עז: לקמן קסז:,
 ב) שקלים פ׳׳ד מ״ז זנמיס

 קג. תמורה כ. לא:, ג) שקלים
 פ״ד מ״ח, ו) נ״ק קנ: ערטן
 כג, ה) (מגילה מ.], ו) לעיל
 קלז: נ״מ קט. ינמוח עו.
 נתונית פה. ועירינין כה:],
 ז) נתונות צד: [ע״ש נמוש׳],
 ח) [נשאלחוח פ׳ דמי איתא

, ט) [שם איחא  בצפרא]
, י) [עי׳ תיס׳ לעיל  באורתא]
 פי. ד״ה אגל], נ) [לקמן קעה.
 גיטין יג. טו.], ל) [קידישין
() [אחר  נו.], מ) נ״א ירנה,

 מיחחה רש״ש],

 גליון הש״ם
 גמרא והא לא פשך. עיי
 לעיל דף עז ע״א חוס׳ דייה

 אמר:

 הגהות הב״ח
 (א) נה׳ וכריס ימכרו
 לצרכי עולוח ונקנוח ימנרו:
 (ב) שס ס״ת מאי וטון

 דלא יני׳ ננסי הוא)
 חא״מ ונ״נ ס״א נמחק נל
הו נ  זה: (ג) שם כתבתי
 לנכסה לרנ זוטרא ונו׳
 אינסינא ואיגדשה אחיא:
 (ו) רשב״ם דייה מתני[ כו׳

 וטון שהוא רוצה כותבין
 לו: (ס) דייה טון וכו׳ בכל
א דאין: (ו) ד״ה ו ה  מקוס ש
 ממולאי וני׳ שם מקומן
תא נכראשית:(1) ד״ה  כדאי
 אימיה וכי׳ מעשה אחטני
 אימיה דרמי נר חמא. נ״נ
 ע״צ נפרק חזקח דף ל״ה
 נפי׳ ר״ש: (ח) ד״ה פיסקתא
 כמו פיסקא. נ״נ ע׳׳ל נדף
 סח ע״נ ודף קמג ע״נ:
 (ט) תום' ד׳׳ה אינעיא להו

ל ננסים ל כ  יכו׳ נמשיכה או ב
 שיש להם: (י) דייה גליא וכו׳
לא ל ו ע  לא קננהי לא ב
ה דפטך התס נ ת ל מ ב ק  מ
 וכו׳ ומשני תקנתא דרבנן
ם שאין כסי  שעשאוהו כנ
ל מיהו י״ל: ע ב  ידועים ל

 א) לפנינו הגי׳ שס נמשנה זנטס ימנרי לצרט עולוח ונקבות ימנרו לצרט זנחי שלמיס ודמיה! יפצו עס שאר ננסים לנדק הנית. נ) שם
 הגי׳ ר׳ יהושע אומר זנטס עצמן יקרנו עולוח ונקנומ ימנרו לצרט זנחי שלמים דניאו נדמיסן עוליח ושאר ננסים יפלו לנדק הבית.

 מוסף רש״י
. שט כר ר למו ט  כותבין ש
 מכורה לפלוני, ולא אמטנן
 שטר מוקרם היא טון דקני
 מניה מהשתא, אי נמי כאניי
 דאמר עטי נחתימיי זטן לו
ק י  !קדושיו ם.!, כיון שהחז
 כוי. רנ חייא נר אנין
 אמר לה יאינה מן המשנה
. כגון ר ט ש  !שם:. נקנה ה
 שאמר לי זה קני קרקע
 נחזקה והשטר עמה !שש.
. לנדק ו ש נכסי י ד ק מ  ה
 הניח !זבחים קג.:,. ראויה
. חמימים !שם!. ח ב ז  לגבי מ
ת. ימכרו לצרט לו  זכרים עו
 עולות, דקי׳׳ל כתמורה (לג:)
 המתפיס תמימים צנדק הנית
 כשהן נפדין אינן נפט! אלא
 למזנח, שנל הראד למזנח אינו
 יוצא מידי מזנח לעולס ,:זבחים
. ו ש נכסי י ד ק מ  קג.!. ה
ן  מפילי! ננלל נכסיי, מעלי
. וסודה אוחה ן  לו תפלי
 ,:ערכיו כג:1 וליה המעוח דמן
 נשנילס להקדש. מעלין, שמי[
ד ו מ ל בן ל  !ביק קב:!. דמדז
 תורה. להחפרגס נו נשלומד
ם ו ש . מ ׳  חורה ,:מגילה מ.
. מקוטעים י א ל ו מ  דאתו מ
 מנית עלי, דאניי אנוה
 דרנ ניני מנית עלי אתא
 !ערוביו כה:! אי: ממשפמה
 אומללה, מנית עלי, דאמטנן
 נפ״ק דר׳׳ה ייח.) אניי ירנא
 מדנית עלי קאתו !יבמות
 עי: שהן כרותי ימיס, ילי
 נראה ממילאי גנניניס נעלי
 מומי[ שאינן חייס כשאר נני
 אדס, לשון שקל מוליא ושדא
 ננצא !כתובות פה! שהיה

 ממשפחה רעועה !ב״מ קס! או: על שם מקומן נקראו נני עלי ממולאי, כדאמר ננ״ר נחחלח פרשה נט ואנרהס זק! עטרח חפארח
 שינה, ר״מ אזל לממלא ראה איחס שחירי ראש, אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם דכחינ כיה וכל מרניח ניחן ימוחו אנשים, אמרו
 רני החפלל עלינו אמר להס לכו וטיפלו לצדקה ואחס זוטן לזקנה כוי, יה״נ אמר כרייה (יח.) אם יחכפר עון ניח עלי נזנח ומנחה,
יתא. קטועות בלא רגליס (ערוביו לי לי מו . אמריתו מי !  נזנח ומנחה היא דאין מחכפר אנל מחכפר נחורה ונגמילוח חסדיס (לעיל קלז
 כה:: או: דנריס גננוניס, לשון מוליא נמוליא נמו״ק (י.) גנשושיח !ב״מ קט.) או: דנריס כרוחיס שאי[ נהס ממש, לשי! (איונ יח) ימל

 קצירו, ועל שס מקומם מגדפס נדנחינ (מינה א) נחי אכזינ לאנזנ ועקרון מעקר (לעיל קלדו.



 מסורת הש״ס

 א) [כחובות צא.], ב) [לעיל ז.
 יש״;], ג) לעיל קמו:, ד) [לקמן
 קגנ.], ה) לקמן קצו: (גינוי! יל:],

 ו) גינרן יג., t) [גינוי! סו.],

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
] לא שייר קרקע כל שהוא אין : ו מ ל ק י ע ל  כי הוש קיימא הדרא בה. כלתנן [
 מתנתו מתנה: תא וקני כל היכא דבטיס. בא עתה אלי וקנה
 השלה בקנין גמור בכל ענין שמרצה שלא אוכל לחזור: אתא ושייר
 וקנו מינה. לא רצה לקכל כל השלה אלא שייר לעצמה מעט דהוה

 קנא:
ה ת  מ

י ״ ש י ר ז ע  ליה ממנה (י< מקצמ ועל ילי קנין ל
 נושק״א. סיכה, מכבנה.

 הגהות הב״ח
 (א) נמרא איתמר מתנת ש״מ
ר רב מ ר רבא א מ  במקצת א
ת בריא נ ת מ ה כ ״ ן ה מ ח  נ
 ובעיא ק נין אמרוה רבנן קמיה
 לרנא משמיה למר זוטרא:
 (3) שם ביליע שלא היה קנין

 אלא מחמת מיתה: (נ) שם
ם את לנריה: י מ כ  וקיימו ח
 (ד) רשב״ם ל״ה אחא ושייר וכו׳
ת וכו׳ למגלי לעחיה צ ק מ  ב
ת מיתה: (ס) ד״ה ג א ד מ  ד
: (ו) תום׳ ה ח ל ש ש  אמרה כ
 ל״ה ממה וכו׳ כי אין נראה לומר
 שימלוק רבא במה שאומר הרי
ת בריא. נ״ג וא״כ נ ת מ  היא כ
 שפיר קתני מתה ומת נהני
 מתני׳ הא ליתא להא שמעינן ליה
 לר״נ נו׳ ילפתות מייד הינא
 לאינא קטן רש להקשות לאיזה
 צורן לחו תוספות סברא [וו מהא
 רר״נ ממחני' לשייר קרקע] נל
 שהוא מתנתו ממנה שמעינן
 שפיר לנמקצת אס עמל אינו
 חוור לפחות הינא לאינא קנין
 ר״ל למתני׳ אינא למלחי ולמימר
 לקא מיידי בממ והינא לאינא
 קנין ובמקצת מתנמו קיימת טפי
 מבכולה ואין להקשות היכי ס׳׳ל
 לפרש כן אליבא לרנא הלא
 מרפריך ןרבא לר׳׳נ מהא לשייר]
 קרקע כו׳ יממאי לאהלר ליה
 ר״ נ שמעינן רמתני׳ איירי בעמל
 ואינו חוור במתנת מקצת רי״ל
 לרב משרשי׳ [והשאר חסר]:

 (ז) באייר ובהרבה מקומות נגמ׳

ד וליטעמין מ י מ י ל ה מצ  הו
 ואינו אומר וכו׳ דאי הוה:
 (ח) ד״ה תנו נט וכו׳ הלכך לא
ה לו השליח יכו׳ אי נמי נטלו כ  ז
א זכה ו הכי ל ל י אפ  לאלתר ו
 בשביל הענל יכו׳ כל האומר תן
 סכי: (מ) בא״ד אפילו היה
 מתיקמא מתני׳ בשכיג מרע לא
ר כמנו ואין מ י מ  הוה ליה ל
 נראה לומר כצ״ל ותיבומ כיון
 שמיירי שהגט הוא בעין נממק:
 (י) באייר עומל השלימ גמקימו
ל לגרש יכו׳ קמ״ל ו כ א די ׳  וסד׳
א ללא ילעינן: (כ) בא״ד ל  ד
א ללייק נגיטין על הן  וא׳׳ת ה
 משנה דאיירי בבריא כצ׳׳ל
 ותינח להכא נמחק: (ל) דייה
י  תני מנה וכי׳ אתי שפיר דהו
: א ת ש ה  סיפא לומיא לרישא ד
 (מ) נא״ד (הנמשך ללף קנב)

 לאין נראה לומר לקא משמע לן
 ברישא לאין מעמל שלשתן מועיל
ה די י ף לד א א ד  בשטר אס ל
ן היינו כתבו יתי ו דמתנ  תנ
 וכי האי גוינא שלא נא השטר
 לעולם לא שייך מעמל שלשתן
 ועל נרחן ונוי יסיפא קמ״ל לין
 של מעמל שלשמן נממו! ואע׳׳ג
י רישא דומיא א הו ל  ד
נ ״ ה ש ד ו ח א אין ל פ י ס  ד
ב י ה בשב י ל ק ו מ ן ד א מ  ל
א מי י רישא דו  מרע לא הו
ר ט ש ה ל ש כ ל ו כ פא מ  דסי
ה ליתן ו צ מ ש ם כ ל ו ע  אינו ב
ם ל ו ע ר ב ב א כ ו ה ה נ מ ה  ו
 ואע״ג לדייק המס בגמ׳ לסיפא
 איירי בבריא דומיא לרישא אלמא
 משמע שיש לנו לדמוח אהדדי
 היינו טעמא דנעי לאיקמא נמד
ת לן ם דאי ו ש  גוינא בבריא מ
ר לאיירי נחל גנרא אבל מ י מ  ל
 אינס לימוח לגמרי אהללי כצ״ל
 יעל חינות לאי! נראה לומר נ״נ
 פי׳ אין נראה לומר לקמ״ל
 נרישא לאין מעמר שלשמן מועיל
 נשטר כשהיא נעץ ללמה לא
 ייעיל כשה שטר נעין אס לא
 שתאמר לאף למאן למוקי לה
 בבריא לליליה נמי תנו למתני׳
 לא מיירי להגט בעין אלא שמצוה
 להם לכתני יליתני לתני גט הכי
 משמע כמ״ש התוספות לעיל
 נתתלת ל״ת תנו גט להשתא אתי
 שפיר לקמ״ל נרישא ללא יועיל
 מעמל ג׳ טון שאין השטר נעין
 והא נמי ליתא להשתא נמי קשה
 א״כ טשא למה לי הא פשיטא
 ללא יועיל מעמל ג׳ נכה״ג לטון
 שלא נא השטר לעולס לא שיין

 אח״כ כתנו ועי״ל כוי ואת׳׳כ לתנו
 לרישא] מכל וכל כלפי׳ לעיל והוא

 לקים לן לקמן ללא מצימ הלרא כה
 אלא אם כן מצוה מחמת מיתה
 למגלי לעמיה למחמת מימה
 קיהיב ואי קאי הלר ביה: בסילוא
 דלא מבע דמא. קוץ שמכאיב
 ואין יציאמ לס ניכר בו להיינו
 נימי: אמרו ליה. העלים: אמרה.
 (י) כששילחה בשכיל אחיה: ווי כי
 מיתה הך איתתא. ולא תראה את
 אחיה שאינו רוצה לבא אלי: א״כ
 מצוה מחמת מיתה היא וכל מצוה
 מחמה מיסה חוזר. בין במתנה
 במקצמ בין במתנה בלא שיור ואפילו
 קנו מידו אי קאי ממליו הלר
 בכולהו בידוע שלא היה קנין אלא
 מחמת מיתה הואיל והיה ממאונן
 על מיתתו בעת צוואתו והכי
 ססקינן לקמן: איממר מחנה שכיב
 מרע במקצה. שלא היה כה קנין
 והיא אותה ממנה ששנינו [שמשייר
 קרקע כל שהוא מתנתו מתנה שאס
 עמד אינו חוזר דכיון דהר בה
 שיור כך היה דעחו שאם יעמוד
 לא ימזור ולכך שייר לעצמו מה
 ששייר: והרי היא כמתנת שכיב
 מרע. שאין בה שיור דלא בעיא
 קנין ואס מת קנה ואס עמד אינו
 מוזר: ובעיא קנין. וכיון דקנו מיניה
 אס עמד אינו חוזר דאיכא קנין
 ושיור וכל שכן דאם ממ קנה אבל
 בלא קנין אפילו מת לא קנה וכ״ש
 אס עמד מוזר והכי פסקינן לקמן:
 איתיביה רבא לרב נתמן. ממתני׳
 שייר קרקע כל שהוא כו׳ דהיינו
 מתנמ שכיב מרע כמקצת: אימא
 סיפא אם לא שייר קרקע כל שהוא
 אין מחנתו מתנה. אס יעמוד
 מחליו ואם ממ קנה: ואי דקנו
 מיניה אמאי לא הויא מתנתו מתנה.
 שאס יעמוד לא יחזור: בידוע
 שלא היה קנין אלא מממש מיתה.
 הואיל ולא שייר ואע׳׳פ שלא צוה
 מחמת מיתה בהדיא: רוכל. שס
 אדם: כבינתי. ביפ נפש נושק׳יא
 בלע״ז והוא לשון כבונות דרחלות
) שמכבנין . ל ף נ ל  במסכת שבת (
 אומן למילת: וקיימו תכמים אס
 דבריה. אע״פ דמתנת מקצמ בלא
 קנין הואי דמדקתני דבריה משמע
 דברים בלא קנין הואי: התם במצוה
 מחמה מיהה. שהזכירה דמדאגת מימה

 איתמר היא מחלקת דמצוה מחמת מימה לא
 בעי קנין היכא דממ כין איכא שיור בין ליכא שיור והכי פסקינן לקמן:

 מתנמ

ה זימנא חרא ת הדרא ב ו  וכי קיימא ה
א קני שלח לא ה ליה ת ח ל  חלשא ש
ת כא דבעי א קני כל הי ה ליה ת ח ל  בעינא ש
ה נה כי קיימא הדרא ב  אזל שיירה וקנו מי
א לא י לקמיה דרב נחמן שלח ליה ת  אתא
נה א שיירה וקנו מי א אמר מאי איתי ה ת  א
א לך בםילוא נ י ח מ ( ת א  שלח ליה אי לא אתי
ה י היכי הו א אמר לחו לםהד מ ע ד ב  דלא מ
תה ה הכי ווי דקא מי ר מ ה אמרו ליה א ש ע  מ
ת מ ח ה מ ה מצו כ הו ״ א תא אמר להו א ת ך אי  ה
תה חוזר איתמר ת מי מ ח תה ומצוה מ  מי
ה רבנן ת שכיב מרע במקצת >א< אמרו נ ת  מ
ה דמר זוטרא בריה ה דרבא משמי  קמי
ה דרב נחמן הרי י מ ש  דרב נחמן דאמר מ
ת שביב נ ת מ ת בריא והרי היא כ נ ת מ א כ  הי
ד מ ת בריא שאם ע נ ת מ  מרע הרי היא כ
ת שכיב מרע נ ת מ א כ  אינו חוזר והרי הי
ירבא לאו אמינא  דלא בעיא קנין אמר להו נ
 לכו לא תיתלו בוקי סריקי ברב נחמן הכי
ת בריא נ ת מ  אמר רב נחמן הרי היא כ
ישייר  ובעיא קנין איתיביה רבא לרב נחמן ג
ו קיימת מאי לאו ת א מתנ  קרקע כל שהו
 דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי
א אין  אימא םיפא לא שייר קרקע כל שהו
תו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי אין  מתנ
אל שכ״מ תו קיימת א״ל הכי ייאמר שמו  מתנ
פ שקנו מידו ״ ע א ב כל נכםיו לאחרים ב ת כ  ש
ה אלא ה >« מצו ד חוזר בידוע שלא הי מ  ע
א לרבא ה איתיביה רב משרשי ת י ת מ מ ח  מ
לה ה חו ת י ה באמן של בני רובל ש י ה ה ש ע  מ
 ואמרה תנתן כבינתי לבתי והוא בשנים עשר
ה ם במצו ת ה וקיימו «< דבריה ה ת מ ה ו  מנ
האומר נ י ה איתיביה רבינא לרבא י ת י ת מ מ ח  מ
 תנו גט זה לאשתי י ושטר שחרור זה לעבדי
ה לפלוני ו מנ נ ת ה ה ת י  ומת לא יתנו לאחר מ
ה וממאי דלא קנו מיניה ת י מת יתנו לאחר מ  ו
ה גט לאו בר קנין אף האי ט מ  דומיא דג
ת מ ח ם נמי יבמצוה מ ת  נמי דלא קנו מיניה ה
נא בדיה דרב יהושע אמר תה רב הו  מי
ה בעלמא בעיא קנין וכי ת י ת מ מ ח ה מ  מצו
א במחלק כל נכסיו דההי יתא ׳ י  תניא חני מתנ
ת נ ת מ א ״ ת כ ל ה ו ת שכיב מרע שויוה ח נ ת  מ
ת מ  שכיב מרע במקצת בעיא קנין ואע״ג ד
ה לא בעיא קנין והוא ת י ת מ מ ח ה מ ו צ מ  ט

ד חוזר ואף על נב דקנו מיניה מ ת ע מ  ד

 וקיימו חכמים את דבריה. פי׳ אלמא מתנמ שטב מרע
 במקצמ לא בעי קנין וא״מ לפי סברמו של מקשה אמאי
 נקט מתה אפילו בלא ממה נמי טון דממנמ שטב מרע במקצת אינו
 חוזר דהר כמתנת בטא וכן יש להקשות בהך דלקמן דתנו מנה

 לפלוני ומפ ט לפי סברח המקשה
 אמאי נקט ומת כי אין נראה לומר
 שיהלוק רבא במה שאומר הרי היא
 (י) מתנת בריא ולא יסבור שאס עמד
 אינו מוזר אלא דבעי קנין דהא
 שמעינן ליה לרב נממן דאית ליה לעיל
) דמתנת שטב מרע במקצת : ח מ ף ק ל ) 
 אינו יכול לחזור גבי שטב מרע שכתב
 כל נכסיו לאחרים רואין אס כמחלק
 מת כו׳ ד״ל דהוה מצי למימר
 וליטעמיך ובהרבה מקומות בגמרא (0
 י״ל וליטעמיך ואינו אומר ועוד יש לומר
 טון דסובר המקשה דלא בעי קנין
 הוא הדין נמי שסובר שיכול למזור
 כו אי הוה כמתנמ בטא הד
 כמתנמ כריא לגמרי ומנין לנו לחלק
ו נט לאשתי ושטר שחרור נ  בזה: ת
 לעכדי ומת לא יתנו לאחר מיתה. הט
 גרסינן תנו גט ולא גרסי׳ תן גט זה
 דמן גט זה משמע שנתנו לו כבר אבל
 תנו משמע שעדיין לא נתנו אלא
 שמצוה להס ליתנו לו על ידי שליחות
 ואי גרסי׳ מן סמס לן מנא כר׳ מאיר
ף יג:< ל  דאמר בסרק קמא דגיטין (
 חוב הוא לעכל שיוצא ממממ יל רבו
 לחירוח הלכך לא (י» קנה לו השליח
 אי נמי י״ל למחוקמא כרכנן לאמרי
 זכות הוא לו ומיירי כגון שמראה לו
 ליתנו לו ולא נטלו על לאחר מיתה אי
 נמי נטלו לאלתר ולא זכה בשכיל
 העבל להא לאמרינן בפ״ק לגיטין(לף
) כל האומר ר מ ו א ה ה ״ ם ל ש . ו ג  י

ט היינו כשנמנו מיל ליל והא  מנו מ
 לקתני תן גט זה אשמועינן חילוש
 שאף על פי שעשאו מתייס והגט בעין
 ומינה שלוחים כבר לתת הגט טון
 שניחן לאחר מימה אינו גט לאין גט
 לאחר מימה מיהו אין נראה לר״י
 לגרוס זה לאם כן היט מצי לייק
) על הך  בגמרא לבפ״ק לגיטין >שס:
 משנה ללא מימוקמא הך משנה
 בשטב מרע לאי כשטב מרע לא הוה
 ליה למיתני תנו אצא כתבו ואי תנא
 זה לאשמועינן חילוש ללא יתנו לאהר
 מימה אפילו הוה מתוקמא מחנישין
 בשטב מרע [לא ה״ל >«) למימני
 כתבו] טון רמיירי שהגט הוא בעין
 ואין נראה לומר ללייק מלהוה ליה
 למיתני כתבו גט זה לאשמי ותנו
 שטר שחרור זה לעבלי להוי שמעי׳
 לבשטב מרע איירי מלמני כתבו
 ומלתני חנו שטר שחרור זה לעבלי
 אשמועינן חילוש להא אין לו לתנא

 להשמיענו חילוש במה שהיה לו לשנות שני עניניס שהרי יש לו
 לקצר ולשנות ולערב הכל יחל ולא להאריך וא״מ מאי קא משמע

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ״ח מהלכזמ זטה  ק

ג סמג  ומחנה הלנה נ
נ טושי׳ע חי״מ סי׳ רנ  עשי! ס

 סעיף ז:
י סמג ט ב מיי׳ שס הלנה י  ק

:  שם טוש״ע שס סעיף נ
 קי ג מיי׳ פ״ו מהלכות גירושי[

ו י נ י  הלי נת ופ״ט הל׳ נ
נ סמג עשי! נ טוש׳׳ע אה״ע  נ

 סי׳ קמא סעיף נמ:
א ד מיי׳ פ׳׳ו מהלנות י  ק

ס הל׳ א סמג עשי! ט נ  ע
 פז טוש׳׳ע יו״ל סי׳ רסז סעיף

 עי:
 ק״ב ה מיי׳ פ״י מהל׳ זטה
נ  הל׳ א סמג עשי! פ
ג סעיף יח:  טוש״ע חו״מ סי׳ מ
 ו [מיי׳ שם פ״ח הנ״ג] סמ״ג

 שס טוש״ע שס:
 ז [מיי׳ שם הל׳ יל] סמ״ג שם

 טוש״ע שס:
ג ח מיי׳ שס הל׳ טו  קי

 סמג שס טוש׳׳ע חוי׳מ שיי
 רנ סעיף ל:

ד ט מיי׳ שם הלנה נג נל י  ק

 טיש׳׳ע שם סעיף ו:

 מוסף רש״י
 הובא נעמוד הבא

 רבינו גרשום

ן לף עב.) לאין גט לאחר מימה ואמרינן נמי כריש כתובות >לף ג: י ט י ג  לן לאין גט לאחר מימה הא כבר מנן ליה כפרק מי שאחזו (
) אי אשמועינן לאין גט לאחר מיתה הא מנא ליה כו׳ ד״ל למתניחין רהכא איצטריך שאף על פי שמינה שליח בחייו ולאחר ם ש  ו
( ם ! ש י ט י ג  מיתה נמי עומל השלימ במקומו » ויכול לגרש ששלוחו של אלם כמומו קמ״ל ללא ילעינן הא ממשנה למי שאמזו (
 ומההיא דמי שאחזו שמעינן שאף על פי שנמן לה גט מחיים אין גט לאחר מיתה וא״מ (ל) על הך דלייק בגיטין על הך משנה
 דהכא איירי בכריא מדקאמר מנו ולא אמר כתבו ומנין לנו לדקדק דמיירי בכריא מדלא קאמר כתבו דלמא הא דחנן מנו
 לאשמועינן דאפ״ה אין כופין היורשין לשחרר ולא אתא כרבנן דפליגי עליה דרבי בברייתא דירושלמי בפ״ק דגיטין דקמני התם
 תנו שטר שחרור זה לעבדי ומת רבי אומר לא זכה ומכמיס אומרים זכה וכופין אמ היורשין לקיים דברי הממ אמר ר׳ זירא
 בסתם חולקים מה אנו קיימים אם באומר שמררו אף רבי מודה ואם באומר כתבו ומנו אף רבנן מודו אלא כן אנו קיימים
 באומר תנו רט אומר האומר תנו כאומר כחבו וחנו רבנן אומרים האומר תנו כאומר שחררו ד״ל דלא נחתא מתניתין לאשמועינן
 דמצוה לקיים דברי המת דתשמע אס כופין היורשים אס לאו דלא נחתא אלא לאשמועינן שלא יתנו שלוחים שבמקומו גט לאמר מיתה:
י דלמאן דמוקי כגמרא הך משנה בשטב מרע אתי שפיר (ל) והד סיפא דומיא דרישא ״ ו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה. אומר ר נ  ת
 והשמא מיירי כולה מתניתין בענין אחד [ומתלק] בין צוואת שכיב מרע כשטר לצוואמ ממון דכשטר אין מועיל צוואחו לאחר
 מימה כמו בממון ואע״פ שלא דמו לגמרי לפי שהשטר שרוצה ליתן לאתר מיתה אין בעולם והמנה בעולם מכל מקום טון דבשעמ
 מימה שניהם בעולם דמו אהדדי קצמ אבל למאן דמוקי לה המס בבריא ובמעמד שלשתן קשה דהשפא לא הוי רישא דומיא דסיפא («

 דאין
 אבל עמד חודר הואיל דלא קנו (לא): בעי קנין אע״פ ששייר ואם עמד לא קני מעמר ג׳ יעל כרחך וכו׳ לאע״ג נו׳ נמו שהגהתי לעיל ונמו שנתנו התוספות חירון זה נפ׳יק לגיטין.

 מיהי אין נראה ני' שסחרו מירון זה מצל אחר על אלא ולאי נסיפא ןהוא לפליגי ולא סד סיפא לומיא
נך: ד ואשתו ריצה נ ׳  החירין שהגהחי לעיל: בא׳

 ומקצת שייר בעי קנין: גו מיניה מצי יורשין למיכתבינהו ולמימר במתנה דמתנת בריא בלא קנין דמי וחוזר

 לא בעינא. שאת חוזרת בך
 כשאת עומדת: אתא. רב דימי
 עביד לה דשיירה וקנו מינה
 לרב דימי: כי קמת. ההיא
 איתתא הדרא בה ותבעתיה
 לדינא: הא שיירא הא קנאי.
 כלומר החוקתי א) בחופה
 שעשית לי ששיירה לעצמה כי
 היכי דתסמוך עלה והקנתה לי
 כקנין: בסילוא דלא מבע דמא.
 כלומר בנידוי: ווי דקא מתה
 ההיא אתתא. מתמת תוליה
 הקשה וכסבורה היא למות
 להבי מקנת לו: א״ל אם כן
 [הוי] מצוה מתמת מיתה וכל
 היכא דמצוה מחמת מיתה
 חוזר אע״ג דשייר דהא דקתני
 במתני׳ דשייר קרקע כל שהוא
 מתנתו מתנה היכא דיהיב ליה
 םתמא ולא היה סבור למיתה
 דאיכא למימר דמתנת בריא
 הוא אבל היכא דמצוה מחמת
 מיתה דסבורה היתה למות
 ועמדה אע״פ ששיירה חוזרת:
 שנתן מנכסיו מקצתן. ומקצתן
 שייר שאם יעמוד יסמוך
 עליהן: דלא בעיא קנין. משום
 דדברי שכיב מרע ככתובין
 וכמסורין דמי: הכי אר״נ הרי
 היא כמתנת [בריא] ובעי קנין.
 אע״פ ששייר במקצת ועמד
 דלהיכא אמרינן דברי שכיב
 מרע ככתובין וכמסורין דמי
 אע״פ בלא שייר היכא רמיית
 אבל היכא דעמד אע״פ ששייר
 בעיא קנין: מאי לאו דלא קנו
 מיניה. ואפי׳ הכי קתני מתני׳
 דמתנתו מתנה וקשיא לרבה
 דאמר משמיה דרב נחמן בעי
 קנץ: לא. מתני׳ בדקנו מיניה
 משום הכי מתנתו מתנה: אי
 הכי. דמוקמת למתני׳ בדקנו
 מיניה אימא סיפא כוי ואי
 דקנו מיניה אמאי אין מתנתו
 מתנה והא קנו מיניה. אלא
 ש״מ בדלא קנו מיניה עסקיי
 מתניתין ואכתי קשיא לרבה:
 אמר ליה. לעולם מתני׳ בדקנו
 מיניה היא ולגבי סיפא משום
 הכי אין מתנתו מתנה דהכי
 אמר שמואל שכ״מ שכתב כל
 נכסיו לאחרים ולא שייר כלום
 אע״פ שקנו כוי: איתיביה רב
 משרשיא לרבה. דאמר היכא
 רשייר קרקע כל שהוא אפי׳
 הכי קנין בעי: האומר תנו
 נט זה לאשתי לא יתנו לאחר
 מיתה דאין גט לאתר מיתה.
 האומר תנו מנה לפלוני ומת
 ־תנו לאחר מיתה. אלסא דביון
 ־שייר קנה וקשיא לרכה דאמר
 בעי קנין: אמר ליה. לעולם
 בעי קנין אע״ג דשייר ואם
 צמד חוזר להיכא דלא קנו
 ־הכא טעמא מאי יתנו לאחר
 מיתה אע״ג דלא קנו. דמצוה
 :;חמת מיתה הוא ומת אבל
 היכא דלא מצוה מחמת מיתה
 זוא בעי קנין: כבינחי. בתי
 .:פש והוא (מט״ז) [בי״ב] מנה
 !שקלה: וקיימו חכמים את
 ־בדיה. הואיל דשייר אע״ג

 ־לא קנו מיניה: אמר ליה ה״נ בו

 יחוור. והא דתניא כל הני מתני׳ דקתני שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה אע״ג דלא קני והא נמי דקתני באומר תנו
 זנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה אע״ג דלא קני. וההוא מעשה באמן של בני רוכל דבלא קנין קיימו חכמים את
 ־בריה במתלק את נכסיו שאמר לפלוני כך ולפלוני כך וכך. ומשום הכי ודאי לא בעי קנין דלא שייר כלום וכדאמר לעיל אם כמחלק

 at מת קנו כולם. אבל אם עמד ולא קנו אע״ג דשייר חתר. והלכך מתנת שכיב מרע שנתן מקצת נכסיו

 f) אולי צ״ל נמחנה שעפחה לי ששיירה לעצמה ונוי. נ) אולי צ״ל ואס לא קני מיניה מצי יורשין לירחינהו ולהחזיק נמחנה לכמחנח נריא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ו א ב מיי׳ פ״ת מהל׳ ט  ק

 זכייה ימתנה הלכה יוד
נ טוש״ע  יא סמג עשי! פ
 ח׳׳מ סי׳ רנ סעיף ט וסעיף

 רבינו גרשום
 שכתוב בו קנין כוי. קרקע
 זו נתן לפלו׳ ולפלו• והקנה
 לו. ארכביה אתרי ריכשי.
 כלומר כוחות וחזוקין
 מחוקינן ליה: שאם עמד
 אינו חוזר. הואיל שכתוב
 בו קנץ: שאם אמר הלואתי
 לפלו׳ וכתבו קנין אע״ג
 דלא הוה במעמד שלשתן
 קנה. אבל בבריא בעינן
 מעמד שלשתן: ושמואל
 אמר לא ידענ׳ היכי אידון
 בה. הואיל שכתב בו קנין
 דשמא לא גמר להקנותו
 אלא באותו שטר שכתוב בו
 קנין ואין שטר כוי: משום
 רבינו. זה רב: ואין שטר
 לאחר מיתה ורב אמר לעיל
 ארכביה אתרי ריכשי. דרב
 אדרב לא קשיא הא דקנו
 מיניה משום הכי ארכבוה
 אתרי ריכשי. משום דקנין
 מתיים הוא ולא לאחר
 מיתה ולא הוי שטר לאחר
 מיתה דקנין מתיים הוה
 אבל אי לא קנו מיניה אלא
 אמר כתבו ותנו מנה לפלו•
 ולא הספיקו לכתוב וליתן
 עד שמת אין כותבין ואין
 נותנין ומשום דאין שטר
 לאחר מיתה: והכא דקאמר
 דנותנין במיפה את כחו
 קאמר להו אף כתובו והבו.
 מדקאמר אף כתובו משמע
 דמתנה מחיים הואי ולהכי
 אמר אף כתובו כדי ליפות
 את כחו שיהא נמי שטר
 אבל היכא דלא מיפה את
 כחו לא קנה דשמא לא
 גמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאתר מיתה:
 מי אמר שמואל הכי שמא
 לא גמר להקנותו אלא
 בשטר כו׳ והא אמר רב
 יהודה אמר שמואל כד.

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא הנב.
 לאין נראה לומר לקמשמע לן ברישא לאין מעמל שלשמן מועיל
 בשטר אם י»)(לא מימא לתנו במתני׳ היינו כמבו וט) האי גוונא שלא
 בא השטר לעולם לאי) מהני מעמל שלשתן ועל כרמך צריטן אנו
 לומר הא כלאימא והא כלאימא רישא קמ״ל לאין גט לאמר מיתה
 וסיפא קמ״ל לין של מעמל שלשמן
 בממון ואע׳׳ג ללייק התם בגמרא
 לסיפא איירי בבריא לומיא לרישא
 אלמא משמע שיש לנו ללמומ אהללי
 היינו טעמא בבריא לבעי לאוקומא
 בחל גוונא לאיירי בחל גברא אבל
 אינם לומומ לגמרי אהללי ״[הגה״ה]
 ועול י״ל רמצי לאוקומא רישא לגט
 שחרור במעמל שלשמן טון לאוקי
 מפניפין בהט ואשמועינן ברישא
 לאע״ג לאמר חנו גט לאשחי במעמל
 שלשתן שאשמו רוצה בכך וכן העבל
 לא קנו בכך אפילו אס תמצי לומר
 שלענין זכופ נייר השטר הר ממון
 ואהני ליה מעמל שלשמן לענין
 שכמוב במוכו לא מהני ואע״ג לתן
ט למי הכא לא יזכה בו העבל  ס
 לאיכא לאוקמא למיירי שאינו באותה
 שעה ברשות הנפקל ואנן בעינן
 מיל ליל א״נ שאין הנפקל רוצה
 לזכות לעבל וזוכה בעל כרחו במעמל
 שלשתן במתנה אבל לא כגט שחרור
 כלפרישנא לעיל כהמוכר את הספינה
 (יף עו.) שמועיל מעמל שלשתן
 בעל כרחו של נפקל מיהו אין
 נראה להעמיל רישא בפלוגתא
 לאמוראי לאיכא למוקי לה במעמד
 שלשתן ואיכא למוקי לה בכמבו ומנו
 אלא ולאי בסיפא הוא דפליגי ולא
 הוי סיפא לומיא לרישא מכל וכל
 כלסרישימ לעיל ולא גרסי׳ נמי בהך
 סיפא זה לאסילו בסתם מנה מיירי
 מחניתין כלאיתא בפ״ק לגיטין >לף
ת שכיב מרע שכתוב בה קנץ. פירש רטנו שמואל נ ת : מ > ס ש  יג. ו
 למיירי בשכמב לו כל נכסיו וה״ה בלא שטר אלא שהקנה לו יב) אמרי׳
 לאין קנין לאחר מיתה לשמואל והביא ראיה מלפריך לה לקמן מהא
 מילתא לשמואל לאמר שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע״פ
 שקנו לו כו׳ ואין נראה לרכינו יצחק כר מאיר לא״כ מתני׳ לקתני
 שטב מרע ששייר קרקע כל שהוא מתנתו ממנה במאי מיירי לרב
 אי שלא בקנין אמאי מתנתו ממנה והא קי״ל לעיל דבעי קנין ואי
 בקנין א״כ סיפא לקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה
 והא אית ליה לרב הכא למתנמו ממנה בקנין ועול ללשמואל דאמר
 אין גט לאחר מיתה הוא הלין נמי לאין קנין לאחר מיתה א״כ מתני׳
 לקמט שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה היינו בקנין איך יועיל
 לשמואל כלום הלא שמא לא גמר להקנומו אלא לאמר מימה ולוחק
 הוא להעמיל משנחגו במייפה כחו וכגון שאמר «) לבסמוך לא משמע
 הכי ועול קשה מלפסיק גמרא להלכתא מתנת שכיב מרע במקצח
 בעיא קנין ואס עמל אינו חוזר משמע הא בכולה אס עמל חוזר
 ואפילו ע״י קנין והא לימא לרב לאימ ליה לקנין אלים כל כך בכל
 נכסיו כמו בממנח בריא ועול קשיא לוחק גלול הוא שהגמרא אינו
 אומר אלא שטר והוא אמר לה״ה נמי קנין בלא שטר ועול דלספריס
 לגרסינן לקמן וכגון דכמב ליה וקנינא מיניה מוסיף על ממנמא
 למשמע שבתוך השטר כמב לו כן מיהו יש ספרים דגרסי׳ לקמן כגון
 לא״ל וקנינא מיניה כו׳ ונראה לר״י לפרש למיירי בשטר דוקא והיינו
 טעמא לרב שסובר שלכך כחב לו קנין במוך השטר לאלומי כמו יומר
 שאפי׳ ככל נכסיו אס עמל אינו חוזר כיון שכתב לו בתוך השטר ושמואל
 סכר לשטר זה אינו אלא מגרע כחו ט אע״פ שיש בו קנין אין בו בכך
 ייפוי כמ אלא יש לנו לומר שלא גמר להקנותו אלא בשטר ט׳

 ורמי

ב בה קנין ת שכיב מרע שכתו נ ת ר מ מ ת י א (  א

ה דרב אמרי ארכביה אתרי  בי רב משמי
 ריכשי ושמואל אמר לא ידענא מאי אדון
ה דרב אמרי ארכביה אתרי  בה בי רב משמי
ת בריא הרי היא נ ת מ  ריכשי הרי היא כ
ת בריא נ ת מ א כ ת שכיב מרע הרי הי נ ת מ  כ
ת שכיב נ ת מ ד אינו חוזר הרי היא כ מ ם ע א  ש
אתו לפלוני הלואתו ם אמר הלו א  מרע ש
 לפלוני ושמואל אמר לא ידענא מאי אדון
א לא גמר להקנותו אלא בשטר ואי מ ש  בה א

ה ורמי דרב אדרב ודשמואל ת י  שטר לאחר מ
ה דרבי אבהו י מ ש אל דשלח רבין מ  אדשמו
ם  הוו ידעי ששלח ר׳ אלעזר לגולה משו
ה ב מרע שאמר כתבו ותנו מנ י שכ (  רבינו ג
א לא מ מת אין כותבין ונותנין ש  לפלוני ו
 גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר
א ת כ ל אל ה תה ואמר רב יהודה אמר שמו  מי
 כותבין ונותנין השיא דרב אדרב קשיא
א אל דרב אדרב לא קשיא ה אל אדשמו  דשמו
אל א דלא קנו מיניה דשמו  דקנו מיניה ה
ת כחו יתיב ה א פ י מ ב אל לא קשיא ב  אדשמו
 רב נחמן בר יצחק אחוריה דרבא ויתיב
 רבא קמיה דרב נחמן קא בעי מיניה מי אמר
א לא גמר להקנותו אלא בשטר מ אל ש  שמו
ר רב יהודה מ א ( ה והא ג ת י  ואין שטר לאחר מ
ב כל נכסיו ת כ אל שכיב מרע ש  אמר שמו
ד חוזר מ  לאחרים אף על פי שקנו מידו ע

 בידוע

 מתנת שכיב מרט שכתוב בה קנין בי רב אמרי ארכביה כוי. על
 כרתך ככותכ כל נכסיו פליגי רב ושמואל ראי במתנת שטב מרע
 כמקצמ שכמב בה קנין פליגי בהליא הו״ל למימר מתנת שטב מרע
] שייר קרקע כל שהוא מתנמו : ו מ ל ק י ע ל  במקצת כו׳ ועול הא תנן מתני׳ סממא [

 ממנה ולא מפליג (א) כין כמב בשטר
 קנין בין לא כמבו כמוכו והיאך אמר
 שמואל לא ילענא מאי אילון כה ולא
 קנה הא טון לכמיב בה קנין ומתנת
 מקצת היא על כרתך קתני מתני׳
 הרי היא מתנה וכן פר״ח ועור הא
 פסקנא ללכרי הכל נקנא:1 הלכמא למתנמ
 שכיב מרע במקצפ בעיא קנין והרי
 היא מעמה כממנמ כריא לגמרי
 ואינו יכול למזור בו אשילו כשעומר
 ואס אין כה קנין אינה כלום ואפילו
 אם ממ לא קנה ולא הוה ליה
 לגמרא לקובעה אמר הפסק ועול
 מלרמינן עלה לקמן מררב יהולה
 אמר שמואל שטב מרע שכמב כל
 נכסיו כו׳ מכלל להא נמי בכומב
 כל נכסיו מיירי: שכתוב בה קנין.
 והוא הלין אס אין כמוב קנין
 במוך השטר או אפילו אין כאן
 השטר כלל אלא שטב מרע שהזטר
 צוואת שטב מרע כשחלק כל
 נכסיו וגס הקנה אותם בקנין סולר
 למקבל מתנה אכל אורמא למלתא
 נקט שלרך לכתוב הצוואומ והקניינין
 בשטר כלי שלא תשתכח הצוואה
 ואפי׳ לשמואל לאמר לא ילענא מאי
 אילון בה שמא לא גמר להקנותו אלא
 בשטר ה״ה אס לא נכתב הקנין בתוך
 השטר וכדבעינן לפרושי בסמוך
 וראיה ללבר מהא לרמינן עלה
 בסמוך מהא לאמר רב יהולה אמר
 שמואל שטב מרע שכמב כל נכסיו
 אע״פ שקנו מילו כו׳ והיינו בקנין

 בעלמא בלא כתיבה בשטר מיירי: ארככיה אתרי ריכשי. כמו
ה א<. כלומר הטיל כ י מ ר ח) המרכבה לרכש ו ת ס א  רוכבי הרכש (
י שכתכ כה כלקציר ורמי בערסיה ״  שחי כוחומ לצורך מתנה זו ע
י ] וע״ . ג נ ק  וכל לשון שטב מרע נחן בה כח שכיב מרע כלמפרש לקמיה נ
 קנין שכמוב בה שאינו צריך כצוואמ שכיב מרע אלא כמתנת
 כריא נחן לו כח ממנמ בריא שאס עמל אינו חוזר לטון ללברי
 שטב מרע ככתוכין וכמסורין למו ולענין מיקנא לאחר מיחה לא צריך
 קנין הלכך לייסומ כמו של מקבל מתנה הקנה בקנין כלי שלא יוכל
 לחזור בו אפילו אס יעמול מחליו: שאם אמר הלואתו לפלוני. בזאת
 המפנה אס נחן לו הלואה שחייב לו איש אחר אע״ג לליכא מעמל
) מנה לי בידך תנהו לפלוני . ג  שלשמן קנה לקיימא לן [בגיטין] >לף י
 במעמל שלשתן קנה לא שנא מלוה ולא שנא פקלון והכא קני בצוואת
 שטכ מרע ואע״ג לליכא במעמל שלשמן: לא ידטנא מאי אידון בה.
 ללמא לא קנה כלל אפילו אס ממ לטון להוה קני באמירה בעלמא
 בצוואת שטב מרע הואיל וליכא שיור נכסים למה לי מו לאקנויי
 בסולר הלכך איכא למימר מיהלר הלר ועקר ממנה כח מתנת שטב
 מרע ואינו רוצה שיקנה באמירה בעלמא אלא בקנין סולר ומה הוא
 מקנה לו בהאי קנין מתנת שכיב מרע הוא מקנה לו להיינו לאחר
 מימה ואין שטר לאחר מימה אלא אס כן י) הקנה לו מחיים א״נ אין
 הקנין כתוב בשטר וגם השטר לא נכתב כלל אלא שצוה ונמן ממייס
 כל נכסיו בצוואת שטב מרע ומקנה בסולר אין קנין תופס שלא
 נתכוין להקנות אלא לאמר מימה למיל כשמת נפלו נכסים קמי
 יורשין ותו לא חיילא מתנתו: אין כותבי! ונושנין. לאחר שמת שמא
 לא גמר להקנות לו כעל פה אלא על שיכתוב השטר ושטר שנכתב
 לאמר מימה לאו כלום הוא ללענין שטר לא אמור רבנן לברי שכיב
 מרע ככמובין וכמסורין דמו אלא לענין מתנמ ממון לאי אמר תנו

 מסורת הש״ם

 א) כחונית דף נה:, 3) לעיל
ג)לעיל  דףקלה:גיטיןלףט:,
 דף קנא:, י) ס״א מסר, ס) גי׳
 רש׳׳ל וגי׳ רש״א א״כ אף
 ללידיה חנו דמחט׳ היינו כחנו
 ותנו לנה״ג, ו) גי׳ רש״ל שייך,

 1) רש״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) רשכ״ם דייה מתנת ש״מ
 וכו׳ נין נתנ נשטר קני(. נ״נ
 פי׳ אע״ס דמיירי נדקנו
 מידה מ״מ לא מפליג נין נתנ
 הקנין נתיך השטר נין לא
 נתני נתוך השטר: (נ) תופ׳
 דייה מתנת וני׳ אלא שהקנה
 לי נמי אמרינן: (ג) נא״ד
׳  ונגין שאמר וקנינא כו
 דנסמוך לא משמע ונו׳
ק גדול ונו׳ על מתנתא ח ו ד  ד

 דא דמשמע:

 מוסף רש ״י
ו מ1ףוז הלןוזם ״  ש

. ע דמא כ א דלא מ לו  בסי
 קין שאינו מוציא דס נניקנו
 ננשר, נלימר שמתא ונדד
 !נתונות צא.:. בוקי סריקי.
 נדיס דקים, כלומר דנריס
 שאינן טעם >ע־ז לז חולי!
א ל שהו ע כ ק ר  שייר ק
תו קיימת. דמתנת שטנ  מתנ
 מרע נמקצת אס עמד מחליו
 אינו חתר נו־ הואיל ושייר
טא  לעצמו ה ט היא נמחנח נ
 הלנך נין עומד מחליו נין מח
 מחנחו קייממ, דשלא מדאגח
 מימה נמן !לעיל קחי.:. לא
א אין ל שהו ע כ ק ר  שייר ק
תו קיימת. ואס עמד  מתנ
 חוזר אפילו קנו מידו, שנראין
 הדנטס שמחמת מיחה נחן
 ועל מנמ שאס לא ימוח לא
 יחקייס מחנה, דמדלא שייר
 מידי אמטנן לאו אדעתא
 דהט יהנ ליה שאס יעמוד
 מחליו ימית נרענ דצטרך
 לנטות, אנל אס מח מיהא
 מתנתו מתנה נין שייר נין לא
כל.  שייר !שם. ע-־ש!. בני רו
 שס אניהן!יקנו! קנו.!. והיא
. נךהיתה ה ים עשר מנ  בשנ
ט ו ג ר תנ מ ו א  שיה ושם:. ה
י וגוי. נרשינן  זה לאשת
 נמתני• ולא גרסינן תן, שלא
 מסרס ליד שליח נחייו, לא
תה. דגיטא ר מי ח א  יתנו ל
 לא הד עד דמטי לידיה וט
 מטי לידיה הא מית ליה
 משתרר יפקעה ליה רשיחיה
ת שכיב נ ת . מ : ג  :גימיו י
ת בעיא קנין. צ ק מ  מרע ב
 ששייר לעצמו שלא נתן כל
 נכסיו, ונעי קני! דטון דשייר
 לגרמיה מידי אינו נמצוה
 מחמת מיתה, הואיל ומס
 על פרנסת עצמו והט היא

טא !גינוי! סי ו.  כמתנת נ
 עד כא! שייך לעמוד הקודם

ב ת שכיב מרע שכתו  מתנ
 בה קנין. מתנת שטנ מרע
 אינה צטכה קנין, שתקנו
 תכמיס שדנטי ננמוניס
 יכמסוטס, שלא תטרף דעתו
 עליי, יאס כתונ נה קנין
ה אתרי  אמר רנ ארכבי
. כמו (אסתר מ)  ריכשי
 רונני הרנש, כלומר נתן נה
 שתי נתות, על ידי שנתונ
 נה כדקציר ורמי נערסיה
 ינל לשין שטנ מרע, נתן נה
 כח שטנ מרע, ועל ילי קני[
 שכחונ נה, שאינו נוהנ אלא
נטא, נחן נה כח נטא,  נ
 יהשתא מפרש להי כח מהנח
 נטא, שאס עמל מחוליי אינו
 חחר ממחנחי, משא״כ נשטנ
 מרנג יהט היא כמתנח ש״מ
 שאין נתתנת כטא אפילי
תנ נמתנה זי  נקנין, שאס נ
 הליאתי שהלדתי לפלוני נתונה
 לפלוני זה הלואתו לפליני,
 ואילי גני נטא משים קנין לא
 קני ניה, שאין מטנע נקנה
 נחליפין אלא אגנ קרקע,

ט שטנ מרע שהן ננחוניס ומסוטס נ תנ נה קנין ללא גמר להקנוחו מחנה זו על ילי ל . שמא להט נ א בשטר ל תו א ו ר להקנ מ א לא ג מ נות !ה::. ש ט ש״מ !נתו נ  נלאמטנן נהזהנ (מו.< וזה קנה אס מח לא מחמת קני! אלא מחמת ל
א הניחנ ננסיו לכנו לאחר ט נ נטא, לסהס קני! לנחינה עומל, ושטר ש״מ אינו קונה מחיים, שהט אין לעתו ליתן נלוס אלא לאחר מימה, ואפילו לר׳ יוסי לאמר !גיטי1 עבו זמנו של שטר מיטח עליו, הני מילי נ  למי, אלא על ילי נחינה וקנין נ
. ע״פ צוואתו נחקנה לחקון רננן לשטנ תו ו ר להקנ מ א ג א ל מ נות נה•!. ש  מותי, ללעמי לאקנדי גוף הקרקע מהיום ופירות לאתר מיתה, אנל זה אין לעתו ליתן נמייו נליס, וטון למית תו לא מצי לאקנדי מידי, להא ליתיה לליקני ניהליה !נתו

. תה. להא פקעה ליה רשיתיה לניתן יגיט•! מי ר מי ח א ר מקנה ל ט ץ ש א . לט מטי שטרא ליטה ליקנינהו נשטרא, ו  מרע, אלא בשטר

 נותנין אף לאחר מיתה: הלכתא כותבין ונותנין. דלייפות כחו של מקבל מתנה ציה לכתוב: קשיא דרב אדרב קשיא דשמואל אדשמואל. דלעיל
 אמר רב במר אומדנא דייפוי כחו של מקבל מחנה אזלינן ושמואל אמר אין שטר לאחר מימה והכא קאמרי איפכא: הא דקנו מיניה. כדאמרן
] וקנינא מיניה מוסיף כ ״ ע  שכתוב בה קנין וה״ה לקנין כלא כתיבה וטון דאקני בקנין לייפות כמו הוא דעכד: כמייפה את כתו. כדלקמן [
 על מתנה דא ייתור לשון לייפוח כחו הוא וה״נ בצוואתו שאמר כתבו ותנו פירש שיכמבו בשטר ההוא ייפוי כח דקנין דמוסיף על מתנתא:

 בידוע



 מסורת הש״ם

 א) לעיל דף קלו., נ) שס דף
 קלה:, ג) רש״ל מ״ז, ד) רש״ל,
 ה) ג״ רש״ל והא דכתב
 יהד״א, י) צ״ל קשורה על ירחו
 אינה כלום. רש״ש, 1) רש״ל,
 ח) צ״ל לו. רש״ש, ט) רש״ל
 הד״א, י) ג״ רש״א מסר כפיי

 ריח,

 הגהות הב״ח
 (א) ־שכ״ם דיה אכל בהך
 וכו׳ מודה ליה לשמואל וכו׳
 לא ייפד כח דרב ולא הירעת
 כח דשמיאל: (ב) הים׳ דייה
י א מ ל  (נע״א) מחנת כיי ו
 דקיימא לן כשמיאל: (ג) דייה
ו אין אחר ה  שלחו יכו׳ שלח ל

 הקט!:

 מוסף רש״י
א ל א היה קנין א ל  בידוע ש
. היאיל ילא תה ת המי מ ח  מ
 שייר ואע״פ שלא צוה מחמח
 המיחה נהדיא !לעיל קנא.׳.
. ההוא ו ה את כח פ י מ  ב
 דרנ יהידה אמר שמואל, יאין
 הקנין מגרע כח השטר של
 שכיב מרע. שלא הקנה לו אלא
 ליסוח אח כחו !לעיל קלי.!.
ף על י ס ו  וקנינא מיניה מ
 מתנתא דא. כלומר אינו אלא
 חיספח בעלמא ליפות את
ת ל ט ב  כחי •שם.. דייתיקי מ
 דייתיקי. שכיב מרע שכחנ
 נכסיו לאחד וחזר וכתב לאחר,
 שני קנה ראשון לא קנה, שהרי
 ש״מ יכול לחזיר במחנחו,
 יכיון שכחב לשני חזר בו
 מן הראשון, ידוקא בכחיבה
 בלא זיכוי, כתב וזיכה לזה
ר מ ה רב א כתב וזיכה לז  ו
ה כוי. אבל גני ן קנ  ראשו
 מחנח בריא שאינו יכול לחזור
 נו. ראשין קנה ילא שני ׳.לעיל

 הנב: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 כידומ שלא היה קנין אלא מתמת מיתה. הלכך חוזר בו. הא אם מת
 קנה המקבל ממנה ולא אמרינן שמא לא נמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה וקשיא אדשמואל דאמר לא ידענא מאי אידון בה
 במתנמ שכיב מרע שיש בה קנין דהיינו הך והכא אמר קנה אחר
 מיתה: אתר ליה בידיה. שיודע
 תירוץ בדבר. א״נ רמז לו כעין ייפוי
 כח לומר דמוקמי׳ לההוא דאמר קנה
 במייפה את כחו: וקנינא מיניה מוסיןו
 טל מתנתא דא. ככל מה דכמוב
 ומפורש לעיל במנא דכשר למקנייא
 ביה שריר וקייס כלומר וקנינא מיניה
 קנין גמור להוסיף ולייסוח כחו לבד
 המתנה שנחן בעל פה ולישנא ימירא
 ליפות כח הוא: כתב לזה וכתב לזה.
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו לראוכן
 במתנת שכיב מרע ל״ש בעל פה ול״ש
 בכחב לברר מחנחו וחזר וכתבו או
 נתנו לשמעון אבל לא מסר להן את
 השטר: דייתיקי. של שני מבטל
 דייתיקי של ראשון דשכיב מרע יכול
 לחזור בו הלכך אחרון קנה שהרי
 חזר בו מראשון. דייתיקי לשון מתנת
 שכיב מרע דאמרי׳ דא תהא למיקס
 ולמיהוי [קלה:1 דדברי שכיב מרע ככתובים
 וכמסורין דמו: כתב וזיכה לזה. כתב
 כל נכסיו לראובן ומסר לו את השטר
 לראיית זכותו. ויש לשונות אחרים ולא
 ישרו בעיני: רכ אמר ראשון קנה.
 דהא זיכה כקנין חשיב ליה והרי היא
 כמתנת שכיב מרע שכחוב בה קנין
 דארכביה אתרי ריכשי ואפי׳ אס עמד
 אינו חוזר: ושמואל אמר שני קנה.
 כדין מחנה שכיב מרע בכל נכסיו שאין בה קנין ואם עמד חוזר ואמרי׳
 לעיל כל שאס עמד חוזר חוזר במחנחו והלכך שני קנה: והא איפליגו
 כה חדא זימנא. לעיל נע״א] במחנת שכיב מרע שכחוב בה קנין דרב אמר
 ארכבה אתרי ריכשי ושמואל אמר כו׳ דסבר רב דאפי׳ לעצמו נמי
 לא קנה דאינו יכול לחזור בו הלכך הכא ראשון נמי קנה: אבל
 בהך. בחרייחא דלא קנו מיניה סד״א דלא הר זיכה ייפוי כח כקנין
 ואימא מודה יא< לשמואל ג)(דשני קונה דאין כאן לא ייפוי כח! ולא הורעת
 כח דשמואל דנימא לא ידענא מאי אידון בה כדאמר לעיל [ע׳׳אן דהא אין
 כאן קנין דנימא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מימה:
 בסורא מתנו הכי. אית דמפרשי אדלעיל קאי אפלוגתא קמייתא [ע״אז
 דמתנת שכיב מרע שכמוב בה קנין ואמר רב ארכבה אתרי ריכשי
 ושמואל אמר כו׳ ואתא למימר בסורא מתנו הכי כדלעיל וקשיא להו
 הא דאמר רב יהודה אמר שמואל אבל בפומבדיתא ממנו הכי וכו׳
 ולא קשיא להו מידי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל דהשמא נמי
 מודי שמואל דאס מת הוי קנין כדדייקינן נמי ממילתיה דרב יהודה
 ולאו מילתא היא דהשמא נמי קשיא הך אדרב יהודה דהכא קאמר אין
 לאחר קנין כלום בין לאחר בין לעצמו ואפי׳ אס עמד אינו יכול לחזור
 בו ולעיל אמר רב יהודה אמר שמואל בידוע שלא היה קנין אלא מחמח
 מיתה ויכול לחזור בו. אלא אהך דסליק מיניה קאי דפליגי רב ושמואל
 בכתב וזיכה לזה יכתב וזיכה לזה וכן פר״ח בסורא מתנו הכי לפלוגתא
 דרב ושמואל דכתב וזיכה לזה כדאמרן בפומבדיתא מתנו שלחו מבי רב
 לשמואל ילמדנו רבינו כתב וזיכה לראשון וקנו מידו מאי שלח להו כיון
 שזיכה לו וקנו מיניה קנה ואין יכול לחזור במתנתו וכ״ש להקנוחו
 לאחר ואין אומרים בזה שמא לא גמר להקנוחו אלא בשטר דהא זיכה
 לו וקנו מיניה כיון דכולי האי [עבד] לא הוי אלא לייפות כחו וקנה:

 סבור

ה ת י מ ת ה מ ח  בידוע שלא היה קנין אלא מ
 ואחוי ליה בידיה ואשתיק כי סם אמר רב
 נחמן בר יצחק לרבא מאי אחוי לך אמר ליה
ח כחו פה א ת כחו היכי דמי מי  במיפה א
נא מיניה מוסיף על י וקנ א א ד ס ר רב ח מ א (  א

ב לזה וכתב לזה ת א דא פשיטא כ ת נ ת  מ
ידייתיקי א רב דימי אמר 5 ת  היינו דכי א
ב וזיכה ת ב וזיכה לזה כ ת ת דייתיקי כ ל ט ב  מ
 לזה רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר
י קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא נ ש  נ

י הר ת בריא ושמואל אמר שני קנה ג נ ת מ  כ
ת שכיב מרע והא אפליגו בה חרא נ ת מ  היא כ
ב בה קנין ת שכיב מרע שכתו  זימנא במתנ
 צריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רב
ם דקנו מיניה אבל בהא דלא קנו מיניה  משו
אל ואי איתמר בהא דה ליה לשמו  אימא מו
דה ך אימא מו ה אל אבל ב  בהא קאמר שמו
ו הכי בפומבדיתא  ליה לרב צריכא בםורא מתנ
ו הכי אמר רב ירמיה בר אבא שלחו  מתנ
אל ילמדנו רבינו שכיב  ליה מבי רב לשמו
ב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו ת כ  מרע ש
 מהו שלח להו י אין אחר קני; כלום

 סבור

 ורמי דרב אדרב כו׳ ומשני דרב אדרב לא קשיא התם דקנו מיניה פי׳
 דקנו מיניה בחוך השטר ולכך יש ייפוי כח יותר אבל לא קנו מיניה
 במוך השטר אין כאן ייפוי כח יוחר ומה שהביא רבינו שמואל ראיה
 דה״ה בלא שטר מדפריך עלה בסמוך מדרב יהודה אמר שמואל שכיב

 מרע כוי לאו ראיה היא דאיכא למימר
 דהכי פריך ומי אמר שמואל שמא לא
 גמר להקנומו אלא בשטר כו׳ והא
 אמר שמואל שטב מרע שכמב כל
 נכסיו אע״פ שקנו מידו אם עמד חוזר
 אבל אס מת אינו חוזר ואע״ג דליכא
 קנין בשטר מ״מ היה לנו לחשבו
 לשמואל גרעון כח דהא אפי׳ לרב
 דאיח ליה דקנין בשטר הוי ייפוי כח
 היה סבור כאן שהוא גרעון כח שיוכל
 לחזור בו אס עמד כל שכן שמואל
 שסובר לעיל דקנין בשטר גרעון כח
 שהיה לו לסבור גם כאן גרעון כח
 יותר ממה שהוא סבור לעיל ואפי׳ לא
 עמד יחזור בו כמו רב שסובר כאן
 גרעון כח יומר ממה שסובר למעלה
 י) [קל וחומר לשמואל דלא גרע] אבל
 דוחק הוא לומר דשמואל לא מפליג
 בין הקנה לו לכתב קגין בשטר וטעמא
 דמתני׳ משום ייפוי כח כדפרישית
 לעיל ולפי זה נראה לי דכל הך
 שמעתתא אין צריך להעמיד כלל
 בכתב כל נכסיו כפיי רבינו שמואל
 וכפי׳ רטנו חננאל אלא יכלו להעמידה
 בטוב במתנמ שכיב מרע [בין]
 במקצחה בין בכולה דעל כרחך בכולה
 נמי איירי מדפריך עלה משכיב מרע
 שכחב כל נכסיו לאחרים וכו׳ וכל

 קושיומ שפירש רטנו שמואל להעמידה במתנמ שכיב מרע בכולה
 אינם קושיות לפי זה אלא יש לפרש דבמתנמ שכיב מרע בכולה ובמקצת
 מיירי שפיר w ומאי דקיימא לן כשמואל יש ללמוד שאין לכתוב במתנת
 שכיב מרע קנין ומה שכחב הגאון בתקון שטרות קנו מיניה בכל לשון
 של זכות נראה שהיה צריך לכפוב שם שוס ייפוי כח או אף קנו ממנו
 דמשמע טפי ייפוי כח או שמא צריך לכתוכ וקנינא מיניה מוסיף על
ב וזיכה לזה וכתב וזיכה לוה. פירש רטנו ת  מתנתא דאמ: כ
 שמואל זיכה שמסר לו את השטר וקשה לרבינו יצחק בר מאיר דא״כ
 הא דקאמר כתב לזה וכמב לזה היינו בלא מסירה והיט קאמר עלה
 דייתיקי מבטלת דייתיקי והתנן לעיל בפרק יש נוחלין 1לף קלה:)
 נמצאח דייחיקי קשורה לו על יריכוי) וזכה בה אחד מן היורשים אינה
 כלום ועוד דאי במסירה לא היה אמר רב שאינו יכול לחזור בו
 השכיב מרע דאל״כ תקשה לך מדאמר בסוף פ״ק דבבא מציעא
 >לף יח.< דייתיקי מתנה ושוברין הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובים
 היו ונמלך עליהם שלא ליתנס ודייק בגמ׳ ילף יט.) טעמא דלא אמר תנו
 הא אמר תנו נותנין ורמינהו דייתיקי ואפותיקי אע״ס ששניהם מודים
 לא יחזיר לא לזה ולא לזה ומוקי לה למתני׳ התם דבשטב מרע
 יהבינן ניהליה ׳)[דקאמר הא אמר תנו מתנין] לימ ליה פסידא דבתרייתא
 זט דהא הדר ביה מקמייחא ולמה אין לנו לחוש דילמא יהבה לזה
 מתחלה ומסרה דהשתא לא מצי תו הדר ביה על כן נראה לפרש
 כחב וזיכה דלאו היינו מסר שאפי׳ מסר לו יכול לחזור בו אלא זיכה
 היינו שזיכה בוי׳) את הנכסים וכתב לו בשטר שזיכה לו ע״י אחר אס
 מטלטלים הס ואס מקרקעי א״ל חזק וקני והזכות כתב בתוך השטר
 ופריך והא איפליגו בה חדא זימנא שהרי הזיכוי במוך השטר במקום
 הקנין עומד ואית ליה לרב לעיל דהוי כמתנת בריא ואינו יכול לחזור
 בו ומיהו משמואל לא קשיא מידי שהרי הוא אומר כאן דשני קנה

 ואילו לעיל קאמר דאין שטר לאחר מיתה ולא קנה כלל אבל מרב פריך שפיר ומשני אי איתמר בההיא בההיא קאמר רב משוס דקנו
 מיניה פי׳ הקנין כתוב בתוך השטר אבל בהא דלא קנו מיניה וכו׳ ואי איתמר בהא בהא קאמר שמואל וכו׳ למילמא דשמואל אין צריך כאן

 שוס צריכומא דודאי שמואל לא סבירא ליה הכא כמו לעיל דהא לרב גרילא הוא לצריך לאקשויי הכי:
ו ליה מבי רכ כו׳ קנו מידו מהו. פי׳ שכתבו קנין בשטר עם הזיכוי שלח «) ליה אין אחר הקנין כלום ואין יכול לחזור בו ח ל  ט* ש
 ואפי׳ לעצמו נמי אינו יכול לחזור בו כדמפרש רב הונא ורבינו יעקב פירש סוגיא זו בענין אחר ומיירו רב ושמואל אפי׳ היכא
 שאין כתוב הקנין בשטר אלא קנין בעלמא ומתני׳ דקתני שייר קרקע כל שהוא מתנמו מתנה היינו בקנין וסיפא דקתני לא שייר קרקע
 כל שהוא אין מתנתו מתנה מיירי בלא קנין ולא מיירי סיפא דומיא דרישא וההיא דכתב וזיכה היינו ׳)מסתמא כפי׳ רטנו שמואל שזיכוי
 זה במקום קנין עומד והא דקאמרי׳ לעיל דייתיקי מבטלת דייתיקי בכמב לזה ולזה היינו כשלא כמב לו לשם שטר אלא לשם צוואה
 בעלמא והשתא לא תקשה מידי מההיא דסוף פ״ק דבבא מציעא דהתס איירי בדייתיקי של צוואה דסתס דייתיקי דצוואה היא ואין נראה
 דלשון דייתיקי לא משמע אלא שטר גמור שנמנו לשם שטר של אותה מתנה דהט משמע לישנא דכתוביס היו ונמלך עליהם שלא ליתנס

 ועוד

 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״ח מהל• ט  ק

 זכייה ומחנה הלכה יא
 סמג עשי! פנ טיש״ע ח׳׳מ

 סי׳ רנ סעיף יז:
ו ב ג ד מיי׳ שם פייט  קי
 הלכה טו טז סמג שס

 טיש״ע שס סעיף יג:

 רבינו גרשום
 שלא היה קנין אלא מחמת
 מיתה. וטעמא דעמד משום
 הכי תוזר הא לא עמד
 אלא מת הוי קנין וקנה
 אלמא דסבירא ליה דשטר
 לאחר מיתה ןהוי] שטר
 וקשיא דשמואל אדשמואל:
 ואחו׳ ליה. רמז לו שישתוק
 שהוא יתרצה לו: אמר ליה.
 האי אחוי לי בידו משום
 הכי אמר שמואל דקנה
 לאחר מיתה במיפה את
 כחו אבל היכא דלא ייפה
 את כחו אין שטר לאחר
 מיתה: וקנינא מיניה מוסיף
 על מתנתא. היינו דאמר
 אף כתובו כלומר דמשמע
 דמחיים הקנה לו: כתב לזה
 שדה זו וחור וכתב לזה
 אותה שדה עצמה היינו
 דייתיקי מבטלת דייתיק׳.
 כלומר שני קנה ראשון לא
 קנה שחזר בו: כתב וזיכה
 לזה. שאייל לך וזכה בה
 לפני: וכתב וזיכה אותה
 שדה עצמי [לאחרן מהו מי
 אמרינ; דכקנין דמי אותה
 זכיה וקני אי לא קנה: רב
 אמר ראשון קנה. דארכביה
 אתרי ריכשי מאחר ׳שכתב
 וזיכה לזה אין לשני במקום
 ראשון כלום: ושמואל אמר
 שני קנה. משום דשמא
 ראשון לא גמר להקנות
 אלא בשטר ואין שטר
 לאחר מיתה והואיל דכתב
 לשני ותזר מראשון לא הוי
 מתנה ולא קני ראשון: והא
 אפליגו בה תדא זמנא לעיל
 (כץ) רב ושמואל אי בההיא
 דלעיל קאמר רב ארכבוה
 אתרי ריכשי. משום דקנו
 מיניה וכתבו לו קנין אבל
 בהא דכתב וזיכה לו דלא
 קנו מיניה דהה-א דכי• לאו
 כקנין דמי אימא מודה ליה
 לשמואל דשני קנה ולא
 ראשון קמ״ל דלא: בהא
 קאמר שמואל. דשני קנה
 משום דלא קנו לראשון:
 בסורא מתנו הכי כדאמר
 לעיל: קנו מידו בלא כתיבה
 וחזר ונתנו לאחר מהו. מי
 אמר־נן דחזר מראשון וקני
 שני ולא ואישון או ד־למא
 הואיל דהקנה לראשון אין
 לשני כלום: שלח ליה אין
 לאחר קנץ כלום. וראשון
 קנה שני לא קנה דהא
 דקאמר לעיל לא ידענא
 מאי אידון בה שמא לא
 גמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה נו.
 אבל הקנה לו בעל פה דקנץ
 מחיים הוה אין לאחר קנין

 כלום:

 או נראה דצ״ל דאי איתמר
הא א דלעיל נ  נהא. נההו
נ יכר. ב) נראה  קאמר ר
 לצ״ל ואין שטר לאחר מיתה
 הייני היכא דצוה לכתוב שטר
 ג״כ אבל הקנה לו גע״ס יכר



 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פ ״ט מהלי י  ק
 זכיה ומתנה הלכה טז
 סמג עשין פכ טוש״ע ח׳׳מ

 שי׳ רנ סעיף יג:
ט ב ג מיי׳ שם פ״ח י  ק
 הלכה יט שמג עשי!
 פב טוש׳׳ע ח׳׳מ סי׳ רנא

 סעיף א:
כ ד מיי׳ שס פ״ט הל׳ כב  ק
 סמג עשין פב טור

 יש״ע ח׳׳מ סי׳ רנא ס״ב:

 רבינו גרשום (המשך)
 בחיים ובמות מורי רב דקנה
 קמ״ל דלא: ההוא דאתא
 לקמיה דרב נתמן. דהוה
 כתיב מתנתא בחיים ובמות:
 הכא אתרא דשמואל היא.
 ולא בעינא להתיר דבריו
 דגברא רבא הוא: לשוס
 טמיא. מקום דליעבד ליה
 התם כדרב. דלא קנה [אלא]
 לאחר מיתה דהאי דקאמר
 מחיים סימן לחיים הוא:
 עבד ליה כשמעתיה. דאי
 כתוב בה בחיים קנה: הוה
 קא טרדא ליה. דקאמרה
 לי׳ והא הלכתא כרב דלא
 קנה והיתה רוצה שיכתוב
 לה פסק דין שלא קנה:
 זיל כתוב לה. בקלף אתד:
 שוכר עליהן או מטען.
 כלומר כתוב לה דברים
 בעלמא הואיל דמיטרדא
 לי כדי שתהא סבורה
 דזכותה אתה כותב לה
 כדי שתדחה מעלינו משום
 דהוה עסוק בההיא משנה
 כבבא מציעא משום הכי
 נקט האי לישנא דמטען
 משום דמטעה לה בדברים
 בעלמא. והרגישה שמטעה
 אותה וקללתו שתטבע
 ספינתו וממונו: אמשינהו.
 שדא מלבושיו במיא כדי
 שתתקיים בם קללתה ולא
 הועיל: [מתני׳] לא כתב בה.
 באותה מתנה: שכיב מרע
 היה שנתנה לה. הוא אמר
 שכיב מרע הייתי. כשנתתי
 לך וברשותי לתזור: והוא.
 המקבל אמר בריא היית
 ומתנת בריא נתתה ואי
 אתה רשאי לחזור: צריך
 להביא ראיה לנותן. ששכיב
 מרע היה דברי ר׳ מאיר.
 ואין מתנתו מתנה. וחכמים
 אומרים המוציא מתבירו
 עליו הראיה ועל המקבל
 להביא ראיה שבתורת בריא
 יהבא ניהליה: כדקציר ורמי
 בערסיה. יהב פלוני שכיב
 מרע לפלוני והיו היתומים
 אומרים לאחר כך עמד
 מחליו וחזר בו והמקבל
 אומר מאותו חולי נפטר.
 ושלי היא דבמתנת שכיב

 מרע נתנה:

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא הנג.
 ועול למה שפירש לסישא למשני׳ לא מיירי כעין רישא אין נראה כלל
 לא״כ «) רקמני רישא שייר קרקע כל שהוא מתנמו מתנה אפי׳ לא
 שייר נמי כיון לע״י קנין וכסיפא לקתני לא שייר אין מתנתו מתנה
 אפילו שייר נמי כיון לליכא קנין על כן נראה יותר כלפרישימ וגס
 מה שפירש «)ר״ת למשנתנו מיירי
 אליכא דרב בלא קנין משמע שרוצה
 לומר למתנת שכיכ מרע שכמוכ כה
 קנין היינו אפילו בקנין לחול וגם
 פירש לכהא קיימא לן כרכ כיון
 לשמואל אמר לא ילענא מה אירון כה
 אע״ג לכעלמא קיימא לן כשמואל
 כליני וקשה אמאי לפסיק לעיל
 לממנמ שכיב מרע במקצת בעיא
 קנין ומשני מתנימין בלקנו מיניה א״כ
 מאי איריא שייר אפי׳ לא שייר נמי
 לאין נראה כלל שימלוק רב על פסק
 הלכה שפסקנו לעיל ממנה לשכיב
 מרע במקצמ בעיא קנין ועול לאמרי׳
) מכלל לרב . ו  בגיטין פ׳ המקכל(לף ס
 הונא סבר ממנמ שכיב מרע לא
 בעיא קנין והא קיימא לן רבעיא קנין
 ומאי קושיא אי פליג רב הונא על
 פסק הלכה זה וסבר ליה כרב רביה
( . ח נ להא בשבמ פ׳ מפגין(ל׳ ק  להכא 8
 פריך על רב הונא מרב רביה רקאמר
 המס והא רב הונא תלמיליה לרב
 הוה ורב אית ליה מוקצה ועול
 לאמרי בי רב הכא ואמרי בי רב היינו
 רב הונא כמו שמפרש ר״מ בסוף פ״ק
) וגם א ל ה א ״ ם ל ש : ו ז ף י ל  לסנהררין (
 רש״י סובר כן רהיינו רב הונא היכא

 ללא מוכח שהוא רב המנונא:
א כתב בה שכיב מרע כוי. וה״ה  ל
 נמי ללא כתב בה לשון בריא
 כלמהלך על רגלוהי בשוקא אלא
 משוס לקתני צריך להביא ראיה שהוא

 שכיב מרע נקט האי לישנא:
א כתב ביה מגו מרעיה איפטר ל  ו
 לבית עולמיה. והיורשים היו
 טוענין שעמל ואף על פי שלא היו
 טוענין שחזר בו לולאי כיון שעמל
 מסממא ולאי חזר בו אע״פ שלא אמר
 כפירוש והכי משמע בגיטין פרק מי
) לאמר רב הונא ם ש : ו כ ף ע ל  שאמזו (
 המס גיטו כמחנמו מה ממנמו אם
 עמל חוזר אף גיטו חוזר ופריך ליה מלמנן הרי זה גיטך מהיום
 אס ממי ממולי זה והלך ועמל כשוק וחלה וממ אם מחמת החולי
 הראשון ממ הרי זה גט ואס לאו אינו גט ואס אמרמ אס עמל
 חוזר הרי זה עמל ומאי קושיא לנהי לעמל והלא לא חזר בו אלא
 ש״מ לאפי׳ לא פירש שחזר בו יש לנו לומר שחוזר בו ועול קאמר
ף עג.) א״ר אלעזר שכיב מרע שניתק מחולי אל חולי מתנחו ל  התם (
 מתנה ולוקא ניתק אבל עמר אין מתנתו מתנה אע״פ שלא חזר בו:

 השתא

ה חני מילי לאחר אבל לעצמו לא י  סבור מע
א רב הונא מכופרי ת א כי א ד ם  אמר לחו רב ח
א דקנו ן לעצמו בין לאחרים ההו בי  פירשה א
א לקמיה דרב הונא אמר מאי ת  מיניה א
א ו אינשי ההי עבד לך דלא אקנית כדמקנ  אי
ב בה בחיים ובמות רב ה כתו א דהו ת נ ת  מ
ת שכיב מרע ושמואל נ ת מ  אמר הרי היא כ
ת בריא רב אמר הרי נ ת מ  אמר הרי היא כ
ת ה במו ב ב ת שכיב מרע מדכתי נ ת מ  היא כ
ב בחיים תה קאמר ליה והאי דכתי  אחר מי
 סימן בעלמא דחיי ושמואל אמר הרי היא
ב בה בחיים מחיים ת בריא מהכתי נ ת מ  כ
ה ת ע  קאמר והאי דכתב ובמות כמאן דאמר מ
א כוותיה ת כ ל ה  ועד עולם אמרי נהרדעי נ
ה מחיים קנה אמר ב ב  דרב אמר רבא ואי כתי
א כוותיה דרבא אמר ליה ת כ ל ת ה י ל  אמימר ג
א אמרי נהרדעי ה טא ד  רב אשי לאמימר פשי
מא מחיים מודי ו דתי א כוותיה דרב מה ת כ ל  ה
א לקמיה דרב ת א א ד ע לן ההו מ ש  רב קא מ
 נחמן לנהרדעא שדריה לקמיה דר׳ ירמיה בר
אל א דשמו ר ת א א כ א אמר ה  אבא לשום טמי
י לקמיה א ת א דא  היכי נעביד כוותיה דרב ההי
ה קא ה הו י ת ע מ ש  דרבא עבד לה רבא כ
 טרדא ליה אמר ליה לרב פפא בריה דרב חנן
שוכר עליהן > ה א ב לה וכתוב ב  ספריה זיל כתו
יי קא  או מטען אמרה ליטבע ארביה אטעו
נהו למניה דרבא במיא ואפי׳ ת לי אמשי י ע ט  מ
ב בה ת : מתני' לא כ בעא  הכי לא איפרק מטי
א אומר שכיב מרע הייתי והן  שכיב מרע הו
 אומרים בריא היית צריך להביא ראיה
א צי ה דברי ר״מ וחכ״א יהמו ב מרע הי  ששכי
ה א דחו ת נ ת א מ ה: גמ׳ ההו  מחברו עליו הראי
ה קציר ורמי בערםיה ולא ד הו ב בה כ ת  כ
ב בה ומנו מרעיה איפטר לבית עולמיה ת  כ

 אמר

 סבור מיניה הני מילי. לאין לאחר קנין כלום שאס כתב וזיכה לראשון
 וכתב וזיכה לאחר לראשון קנה לגמרי וכגון שממ שטב מרע אבל
 לעצמו יכול לחזור בו אס יעמול מחליו לא קנה ראשון שלא היה
 קנין אלא מחממ מיתה: אמר להו רב חסדא בין לאחר בין לעצמו.

 ולא למיא ללרב יהולה אמר שמואל
 לאמר בילוע שלא היה ק נין אלא
 מחממ מיתה להתס כתב וקנו אבל
 הכא זיכה וכמב וקנו רכל כך ולאי
 לייפות את כמו: ההוא דקנו מיניה.
 כחכ וזיכה וקנו מיניה ורצה לחזור בו
 כשעמל משליו: כדמקנו אינשי. שכיכ
 מרע הנוחנין לאחר מיתה ללעת
 שיחזרו בהן אם יעמלו שכוחבין או
 מקנין או כוחבין ומקנין אבל אתה
 כתכח וזכיח והקנימ להא ולאי שמואל
 מולי בין לעצמו כין לאחר. והשתא
 שמעינן מל׳ מילי דאמר שמואל
 בשמעמין לקיימא לן נ) כוותיה בליני
 מתנמ שכיב מרע בללא שייר שיש
 בה ק נין בלא זיכה לו את השטר לא
 ילענא מאי אילון בה ולא קנה מקבל
 ממנה אפי׳ מת הנותן לשמא לא גמר
 להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר
 מיתה אכל אס ייפה את כחו בכתיבת
 השטר או כצוואה לכמב בה וקנינא
 מיניה מוסיף על מתנתא לא קני
 המקבל מתנה שבזה לא נאמר לא
 גמר להקנומו אלא בשטר ט׳ והוא
 שממ הנומן אבל אם עמל חוזר
 לטלוע שלא היה קנין אלא מחמח
 מימה ומלרב יהולה אמר שמואל
 לאוקימנא במייפה את כתו שמעינן
 ליה להא ושכיב מרע שאמר כמבו ותנו
 מנה לפלוני ומת כותבין ונותנין לאחר
 מימה כלאוקימנא לשמואל במייפה אמ
 כחו אבל בלא ייפוי לא קנה לאין שטר
 לאחר מימה ואס כמב וזיכה השטר
 למסרו לזה לראיה וכחכ וזיכה לזה
 השני קנה והרר ביה מראשון והוא
 שמח ואס עמל חוזר לכל מחנמ שכיב
 מרע בכל הנכסים בלא ייפוי כח
 בשטר אם עמל חוזר הלכך שני נמי
 קנה להלר ביה מקמא אבל אס כחב
 וזיכה והקנה קאמר שמואל לקנה קמא
 לגמרי בין לעצמו בין לאחר ואס עמל

 אינו חוזר: ההיא מתנתא. מתנמ שכיב מרע במקצת שכמוב בה
 קנין וקונה ללכרי הכל בין עמל בין לא עמל: דהוה כחוב בחיי ובמותי.
 מחנה זו אני מקנה לך בחיים ובמות. וליכא לאוקמה בממנמ בריא להיט
 לימא רכ הרי היא כמתנת שכיכ מרע למיקני לאתר מיתה והלא אין שטר
 לאחר מימה: רב אמר הרי היא כמחנת שכיב מרע. למיקני לאחר מיתה
 ואם עמל חוזר וכ״ש אם מתנה שכיב מרע בכל שהוא בלא שיור ללא קני
 אלא ער לאמר מיתה: סימנא לחיים. כלומר במומ לוקא הוא ומחיים לאו
 לוקא אלא לסימן טוב לפי שהזכיר מיתתו שלא רצה לפתומ פיו לשטן

 כלומר המקום יצילני ממולי זה ולא אמות: הרי היא כמתנת בריא. כאילו לא כתב בה במופ ואפי׳ אס עמל אינו חוזר ואפי׳ בממנה בלא שיור להכא
 לא לימא שמואל לא ילענא מאי אילון בה לטמא אין שטר לאחר מיתה להא כתב בה מחיים: מחיים קנה. למשמע לוקא מעתה המחיל
 לקנות: דהא אמרי גהרדעי הלכתא כווהיה דרב. גבי בחיים ובמוח וה״ה היכא לכחב מחיים: קא משמע לן. ללא שאני לרב בין בחיים
 למחייס סימנא לחיים: ההוא דאשא לקמיה דר״נ. להוה כחוב בשטר ליליה בחיים ובמות: לשום טמיא. מקום: אתריה דשמואל. ואע״ג
 להלכחא כרב לאו (א) אורחא למילן כרב באמריה לשמואל זיל עטל ליה התם כרב: כשמעהיה. להוה כתיב ביה מחיים וקנה בעל השטר
 והאשה הפסילה: וקטרדא ליה. לומר לא יפה לנתני: א״ל לספריה זיל כתוב לה. שהלין עמה וכתוב בסוף השטר משנה השנויה בב״מ
 כהשוכר אמ האומנין(לף עה:< שוכר עליהן או מטען וסימן היה בתוך השטר שללחומ האשה ולהטעומה נמכוין להיפטר ממחלקופה והיא הבינה
 בלבריס וקללתו: ליעבע ארביה. תיטבע ספינתו (נ): אעעויי קמטעיס לי. בממיה: אמשינהו למניה. שראוס במים להתקיים קללתה בכך:
׳ לא כתוב בה י נ ת . ומהא שמעינן לבין בחיים בין מחיים סימנא לחיים: מ [ . ו ה ט ל י ג מ  לא איתפרק מעונשה. לאל תהי קללת הליוט קלה בעיניך ו
 שכיב מרע. כלקציר ורמי בערסיה וגס לשון מתנת בריא לא נכתב בה כל מהלך על רגלוהי בשוקא שזהו לשון מתנת בריא כלאמרינן
] לאינה מתנה שאם עמל חוזר: הוא אומר שכיב מרע הייתי. וחוזרני בי: בריא היית. : ו מ ל ק י ע ל . ובמתנה בלא שיור מיירי לאמרן ביה ו [ . ל נ ק  בגמרא ו
[ . ל ל ק  ולא תחזור: צריך. הנותן להביא ראיה ששטב מרע היה באומה שעה וכל זמן שלא יביא ראיה זכה המקבל ממנה לברי ר׳ מאיר. ובגמרא ו
: המוציא מחבירו עליו הראיה. מ ש  מפרש ראיה במאי וטעמא מאי: וחכמים אומרים כוי. בתרי גווני מיפרשי טעמייהו לרבנן בגמרא נ
׳ מגו מרעיה איפטר כוי. כך היו רגילין לכתוב מתנמ שכיב מרע הנכתבות מ  להיינו מקבל מחנה ונוחן הוי מוחזק בנכסים: נ
 לאחר מיתתן להוליע שהנכסים הללו נתונין לזה המקבל בצוואת שכיב מרע ומתוך אומו חולי נפטר שלא עמל בינחים ולא חזר בו:

 אמר

 מסורת הש״ם

 א) ב״מ עה:, נ) [בכורות

 מט:], נ) וגי׳ רש״א ר״מ
 ע״ש,

 גליון הש״ם
׳ סוף ־״ה עלהו כוי ם ו ת  ב
 דהא כשבת פ' מפני;
 פדבינן. וכן בניצה לף מ׳
 ע״א נ״ק לף קטו ע״א

 סנהלרין לף ו ע״נ:

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ם ל״ה אתריה וכוי

 לאו אורח ארעא למיק:
 (נ) ד״ה ליטנע וכו׳ ספינתו

) תופי ל״ה ג  בנהר הס״ל:(
 ונדף הקולס) שלחו יכר
י רישא  לא״כ קשה מדקתנ
 שייר קרקע כצ״ל והל״א עס

 ל״ה נחנ ור״ה מחנח:

 רבינו גרשום
 הני מילי. דאין לאחר
 קנין כלום היכא דיהיב
 לאחר שהקנה לראשון:
 אבל לעצמו. רבעי מיהדר
 ביה לא דודא״ מצי למיהדר
 ביה: פירשה בין לעצמו
 בין לאחר. אין לאחר קנין
 כלום: ההוא. גברא שכיב
 מרע דיהב מחנה לחד וקנו
 מיניה ולאחר קנין בעי
 למיהדר ביה: דלא אקנית
 כדקני אינשי. דלא איבעי
 לך לאקנויי בקנין והשתא
 אין לאחר קנין כלום אפיי
 לעצמו כדאמ׳ לעיל: האי
 מתנה דהוה כתוב בה בחיי
 ובמותא מקנינא ליה האי
 מתנתא כלומר בין יחיה בין
 ימות לאחר מיתה הוא דקני
 אבל אי עמד חוזר והאי
 דכחב בה בחיים כדאמר
 לחיים שלא רצה להזכיר את
 עצמו מיתה שלא יפתח אדם
 פה לשטן ולא משום דליקני
 ליה מחיים. מחיים הוא
 דקאמר ליה דתיחול למיקני
 והאי דכתוב ביה כוי:
 הלכתא כותי• דרב. דהאי
 דקאמר מחיים סימן לחיים:
 אמר רבא אי כתב בה
 מחיים א) סימן לחיים. אי
 כתב בה בתיים ובמות קנה.
 (והכי) דהכי משמי מחיים
 מתחיל להגמר למיקנה אבל
 אי כתוב בה מחיים ודאי
 סימן לחיים קאמר. פשיטא
 דהא אמרי נהרדעי הלכתא
 כותיה דרב דממילא איכא
 למישמע מינה דלית הלכתא
 כותיי דרבא. מהו דתימא

 א) מלשון רכינו כאן משמע
 שהיה גורס נלנרי רנא צהיפך
 לאי כחינ נה נחיים ונמות
 ופלוגתא לרכ ישמואל היא אס
 כחינ נה מחיים יהלנר צ״ע.



 מםורת הש״ם

 א) [קדושין עא: גיסי! מ1.],
 ב) קדושין עט:, «) נוהרות

, ד) [נ״ק : י ף ל ח נ ש ז ״ מ ו ״  פ
 נג. נ״מ קין:1, ה) למלממלק
 נענין זה א״כ כי׳ כצ״ל רש״א,
 ו) [צ״ל יתניא נמוספמא

 דטהרומ פ״ז],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ אמר רנה הרי
 ממ. נ״נ כך הוא גירסת
 המוס׳ והרא״ש ודלא נאלפסי
 לגורס רבא עי׳ נאשר׳׳י:
 (ב) שם אמר רנא לא שנו.
 נ״נ ל״ג ואמר רנא אלא
 אמר רנא ואותו שמפרש
 דמילתיה דר״א אדרנא קאי
ר רנא ורשנ״ס מ א  גורס ו
 דתה אותו: (ג) שם שלא
ה וכו׳ אנל  ענרו עלי
 ענרו עליה ימית הגשמים:
 (ד) רשב״ם ד׳׳ה אמר רנה
ו על ת!קת: ה ו נ ד מ ע ה  וכו• ו
 (ה) ר״ה חולין וכוי נותן

 לה נחזקח שהיא קיים לא
א עמד מ ל  כ״ש דנימא ד
 יחזר ני: (ו) ד״ה היא
י וכוי  מוציא וכו׳ וכדאבי
 ואיכא למימר: (1) דייה
ו כ ורק לתו  דחנן וכו׳ לז
 מרשוח הרניס: (י1) תום'
 דייה השתא וכוי זקן או
ה נחזקת  חולת נותן ל
 שהוא קייס ואוכלת אשחו
א ו ה ת ש ק ז ח  נתרומה ב
 קיים ולא אמרינן יכו׳ ולא
 היה לנו לומר: (ט) כא״ד
ם י ל ט ל ו ט מ  נני הספינה ה
 ניס: (י) דיה כמאן יכו׳
: (כ) דייה א ו ה  נהדיא ד
 נימיח וכו׳ שהניא רני׳ חננאל
 אלו הן ימוח כצ״ל ותינת
 דקחני נמחק: (ל) באייר
ת כצ״ל מו  והא דקתני סיפא י
 ותינת את נמחק: (מ) ד״ה
ה תי חו  רשות יכו׳ מארנע רו
ם: (נ) ד״ה  ורשות הרבי
 אמר וכוי משנגדרה הנקעה
׳ נימוח החמה י אפי להכ  ו
 חשינא: (B) בא״ד ונראה
ש דחוצק: (ע) בא״ד ר פ  ל
 ונלכד ימיס הסמוכים לגשמים
 ינראה לר״י כצ״צ יחינוח
 וחנן נחיספחא יאלו הן ימית
 החמה משחעקר החנואה
 ממוכה ימוח הגשמים
 משחרד רניעה שניה נמחק:

 סנג: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 מוסף רש ׳״י
ד מי. הכותנ א מי צי  מי מו
 נכסיו לאחרים ולא שייר
 כלום, דקי״ל נשכינ מרע
 שאין מתנתו מתנה אם עמד,
 דגלי דעתיה מדלא שייר
 מידי דמצוה מחמת מיתה
 היה ואס נריא היה מתנתו
 מתנה, יעכשיי היא אימר
 ש״מ הייתי והן אומרים נריא
 היה, מי מוציא ננסיס מיד מי
א צי א מו ו  (קדושין עט:;. ה
. אס עמדו והחדקו  מידיהן
 ננכסיס, ואין צריך להניא
 ראיה שהיה ש״מ ואפילו
 הוא נריא ענשיי נשעמ
 חזרה לא אמרינן מדהשתא
 נריא מעיקרא נשעח מתנה
ם בריא  נמי נריא :שס<. א
א. עכשיו נשעמ חזרה,  הו
א ראיה. ואי ו להבי  עלי
 לא מייתי מחזקינן ליה ט
. ה מ ח  השתא ושט!. בימות ה
ת  שאין כה זרעיס, רשו
. להא לאו ת ב ש ד ל חי  הי
 הילוך לרניס הוא, שאין
 רניס מסתלק־ן מן המסילה
ם ת הרבי  לילך נשלה, ורשו
. וספקו טהור, ה א מ ו ט  ל
 להא לאו מקוס סתירה
 היא, שיש מי אלם נכנסים
 לה, לספק טומאה לטמא
 מסוטה גמרינן לה והתם
 סתירה כתינ. ונסתרה והיא
 נטמאה, לנמקים סתירה
 טמאה לנעלה מספק, ומכאן
 אתה לן לשרן (שבת ו:!.
. שהיא ם י מ ש ג ת ה ו מ י  ב
 ורועה אין אלס נכנס לה

 אמר רבה הרי. אנו רואין שהוא מת ובמר השתא אזלינן(י) והעמדנו
 על תזקת מיתתו רש לנו לומר שמתוך אותו מולי ממ וקנה המקבל
 ממנה: א״ל אביי. מאן לימא לך דמההוא חולי איסטר לבית עולמיה
 והלא רוב חולים לחיים וחזר בו ואחרי כן מלה ומת: השתא ומה
 ספינות. הטובעוח ביס שרובן ליאבד
 ואפ״ה נותנין עליו מומרי חיים
 ומומרי מתים כדתנן כפ׳ כל הגט
0 אבל עיר שכבשה כרכום מ ׳ כ ן ל י ט י ג ) 

 וספינה שאבדה בים נומנין עליו
 חומרי חיים וחומרי ממיס במ כהן
 לישראל בת ישראל לכהן שתיהן אין
 אוכלות בתרומה: חולים שרוב חולים
) המביא גט . ם ן ש י ט י ג  לתיים. כדתנן (
 ממדינת הים והניחו זקן או חולה
 >ה נותנין לה במזקמ שהוא קייס לא
 כל שכן דנימא עמד ותזר בו. ומיהו
 (רבא) [רבה] לא הדר ביה וקי״ל
 מומיה דשמעתיה כרבי נתן אזלא
 דקי״ל כוומיה כדאמרי׳ בעלמא (ב״מ
) ר׳ נתן דיינא הוא ונמימ לעומקא : ז י ׳ ק  ל
 דדינא: מי מוציא מיד מי. מתנה שאין
 כתוב בה לא לשון ממנמ בריא ולא
 לשון מתנת שכיב מרע כי מתני׳ זה
 אומר בריא היית וזה אומר שכיב
 מרע הייתי: הוא מוציא מידיהן. וטמן
 עומד בנכסיו וזוכה בהן דהעמד
 נכסים על חזקמן רד בעל השטר שבא
 למבוע נכסיו של זה על המחמונה דלא אזלינן בתר השחא יי<כדאביי
 דרוכ חולים לחיים דאיכא למימר דהדר ביה: והם אין מוציאין
 מידו. אאי׳כ מביאין ראיה בעדים שבריא היה: אם בריא הוא.
 בשעת העמדה בדין עליו וכו׳ דאזלינן במר השמא: אמר ר״א
ה כיו:] ספק טומאה ברה״י ספיקו טמא וברה״ר ט י ס  ולענין טומאה. דקי׳יל נ
 ספיקו טהור וקי״ל נמי דבקעה בימוח החמה רשות הרבים
 לטומאה ונימוח הגשמים רשוח היחיד לטומאה כדתנן כו׳: כמתלוקת.
 כי היכי מחלקו ר׳ יעקב ור׳ נחן במחנה סמס אי אזליגן בחר
 השתא או בתר חזקמ נכסים הכי נמי אסליגו גבי טומאה שאס בא
 אדם לב״ד ונשאל על שנכנס לבקעה ואין יודע מתי נכנס אי
 בימומ החמה וטהור אי נימוח הגשמים וטמא חזינן אס עמה
 כשנשאל ימות החמה הן טהור הוא דאזלינן בתר השתא לר׳ נמן
 ואם ימות הגשמים הוא טמא דבתר השתא אזלינן ולרבי יעקב
 דאזיל בתר חזקה העמד טהור על חזקתו וטהור עד שיבאו עדים
 ויעידו שבימות הגשמים נכנס: דתנן בקמה כוי. מסוייגת בגדר
 סביב ורה״י היא לשבת ואפי׳ היא קרפף יומר מבימ סאמיס
 >י< לזרוק כתוכו מרה״ר חייב ולטלטל אסור: רה״ר לטומאה.
 דלאו מקום סתירה הוא אבל בימות הגשמים שיש שם זרעים
 אין נכנסים למוכה והוי מקום סתירה וספק טומאה טמא: אמר
 רבא לא שנו כוי. מילפא באפי נפשה היא והמפרש דמילמיה
 דר״א אדרבא קאי אינו אלא טועה דרבא בפרא הוא וא״צ לדחוק
 מילמיה דרבי אלעזר ולהעמידה על פירוש רבא: לא שנו. דבקעה
 בימומ החמה רה״ר לטומאה: אלא שלא טברו. על בקעה זו
 ימוש הגשמים משגדרוה אבל עברו עליה ימומ הגשמים חו לא
 פקע מינה שם רה״י אפילו משיגיעו ימות החמה ותיהוי לעולם
 רה׳׳י לכאן ולכאן וסברא מעליימא היא או חומרא דרבנן הוא. ור״ח
 פירש דרבא פליג אדר׳ אלעזר והכי כחב ורבא חולק על רכי
 אלעזר ופי׳ נמי לא שנו דבקעה כו׳ אלא בזמן שלא עברו
 על זו הטומאה שהיחה עחה בבקעה ימות הגשמים אבל
 עברו על זו הטומאה ימומ הגשמים רה״י היא לכאן ולכאן:

 ראיה

ת והרי קברו מוכיח עליו  >* אמר רבה הרי מ
א ומה םפינה שרובן ת ש ה  אמר ליה אביי א
ם  לאבד נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתי
ב חולין לחיים לא כל שכן אמר שרו ,  חולין א
א  רב הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא ה
א ג<מי מוציא י א דרבה כר׳ נתן דתנ ת ע מ  ש
ד מי הוא מוציא מידיהן בלא ראיה והן אין  מי
 מוציאין מידו אלא בראיה דברי רבי יעקב רבי
א עליו להביא ראיה  נתן אומר אם בריא הו
א עליהן ה שכיב מרע אם שכיב מרע הו  שהי
ה אמר רבי אלעזר  להביא ראיה שבריא הי
ה בימות ע ק ב ב קת דתנן ״ לטומאה כמחלו  ו
ה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים מ ח  ה
מאה בימות הגשמים רשות היחיד לכאן  לטו
א שנו אלא שלא עברו ל 0 אמר רבא נ ) ן א כ ל  ו
 (0 עליו ימות הגשמים אבל עברו עליו ימות
 הגשמים רשות היחיד לכאן ולכאן: וחכמים
ה וכו׳:  אומרים המוציא מחבירו עליו הראי

 ראיה

א ומה ספינה שרוכן לאבד כר. הקשה הר״ר יצחק בר׳ ת ש  ה
( ם ש . ו מ ף כ ל  מאיר אמאי לא פריך ליה מדתנן בגיטין (
 הניחו זקן או חולה (יי) בחזקת שהוא קיים ואוכלת אשתו בתרומה ולא
 אמרי׳ דלמא מת ואינה קושיא דהתס לא מת לבסוף אבל הכא מת

 לבסוף ולא הר לנו לומר שעמד אי
 לא משוס דמדמינן ליה לספינה
 המטורסמ כיס דהוי כמו שסופן לאבד
 במים ואס״ה חשבינן להו כחזקה שהם
 מיים עדיין א״נ מההיא משנה לא
 היה יכול להוטח אלא שהוא בחזקמו
 כמו שהניחו אבל מהך משנה יש
 להוטח שניצול מחליו כמו בני הספינה
 («) המטילים ביס שנצולו מן המיס:
ן אזלא הא שמעתא דרכה א מ  כ
 כד׳ נתן. וא״מ אמאי לא
 קאמר כר״מ דרבה גופיה מוקי לקמן
 ר׳ נתן כר״מ דממגי׳ וי״ל דמשום דר׳
 נתן י) דיינא הוא ונחימ לעומקא דדינא
 ומטעם זה פי׳ רטנו שמואל דהלכה
 כרבה אי נמי דממני׳ לא מוכמא
 בהדיא יי) שהוא בחזקח בריא עמה
 אבל ממילתיה דרבי נחן משמע הט
 בהדיא: והן אין מוציאץ מידו אלא
 כראיה. וא״ת פשיטא כיון שהוא מוציא
 מידם בלא ראיה שהן אין מוציאין
 מידו בלא ראיה וי״ל דהא קמ״ל דהא
 בראיה מוציאין אע״פ שאין השטר

 מוטח שהיה בריא: רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא
 ראיה כוי. אומר ר״י דהך סוגיא דהכא לימ לה כההיא סוגיא דפ׳
) דקאמר המם קדשה אביה כדרך ונתקדשה . ט ף ע ל  בתרא דקדושין (
 היא עצמה בעיר והד היא בוגרת רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו
 ושמואל אמר חוששין לקדושי שניהם וקאמר המס לימא כתנאי מי
 מוציא מיד מי הוא מוציא מידם בלא ראיה כו׳ לימא רב דאמר כרבי
 נתן ושמואל דאמר כרבי יעקב אמר לך שמואל אנא דאמרי אפי׳
 כרבי נמן עד כאן לא קאמר ר׳ נתן התם אלא דכולי עלמא
 בחזקמ בריאים קיימין [והאי] דמפיק נפשיה מחזקמ בריאים עליו
 להביא ראיה אלא הכא מי מפיק נפשיה מחזקה וא״כ ה״נ איזו
 ראיה מיימי מר׳ נתן לרכה התם היינו טעמא לכ״ע בחזקמ בריאים
 קיימי אבל הכא אין לנו לומר שהיה כמזקמ שכיב מרע שלא עמד
 דשמא עמד ומסיפא נמי דקמני אס שכיב מרע הוא עליהן להביא
 ראיה שהיה בריא אינו ראיה דההס היינו טעמא דאוקי ממונא
 אחזקיה ובדרכה דהכא איכא חזקמ ממון לגט יורשים אלא לאו
ת הגשמים ו מ י  ש״מ דלימ לה להך סוגיא סברא דהחם: ב
 רשות היחיד לכאן ולכאן. פי׳ רטנו חננאל דבימומ הגשמים אין
 בני אדם נכנסין בתוכה מפני רוב הגשמים ואין נראה שאין זה מחמפ
) שהביא ת ו ר ה ט  מילוי מיס אלא מפני התבואה כדקתני בתוספתא (פ״ז ל
 רטנו חננאל >מ דקחני אלו ימוח החמה משתעקר התבואה
 ממקומה והא דקתני סיפא (ל) את ימי הגשמים משחרד רביעה
 שניה לאו היינו מפני רוב המיס אלא שמשם ואילך גדלים הזרעים
ף פא.)  ודריספ הרגל מזקת להם כדמניא בס״פ מרובה (ב״ק ל
 מהלטס בשבילי הרשומ משמרד רביעה שניה שמשם ואילך דריסת

 הרגל מזקת לזרעים ולתבואה:
ת היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. בפ״ק דשבת ו ש  ר
ף ו:) פליגי בה אמוראי איכא מאן דמוקי לה בבקעה ד ) 
 שהוקפה מארבע (מ) רוחות רה״ר לטומאה שאפי׳ חצר שנכנסים
ף ח.) דהוי רשופ הרבים ד  בה בזו ויוצאין בזו אמריי בעירובין (
 לטומאה כ״ש בקעה שהולכים בה תדיר ואיכא דמוקי לה בלא
 הוקפה והוי כרמלית ואמאי קרי לה רשומ היחיד לפי שאינה רה״ר:

ר דכא לא שגו אלא שלא עברו עליה ימות הגשמים. פי׳ רשב״ם שעברו עליה ימוש הגשמים משנגדרה הבקעה «) ואפ״ה בימות החמה מ  א
 חשיבא רשוח היחיד ואין נראה כלל ט איזו סברא היא דטון שנגררה ועברו עליה ימומ הגשמים הרא רשות הימיד אפי׳ טמומ החמה
 וקודם שעברו ימות הגשמים לא תהיה רשות היחיד ועוד דלא מצי לאוקומא למילמיה דרבא דהכא אלא למ״ד בפ״ק דשבח (שס< והוא
 שיש לה גדר מד׳ רוחומיה ועוד אמאי קאמר רבא למילתיה הכא יותר מכל שאר מקומות שבגמרא שהביא הך משנה ופי׳ רטנו
 חננאל דלענין טומאה קאי וה״ק לא שגו אלא שלא עברו על טומאה זו ימות הגשמים ואז אס נכנס בימות החמה הוי רשומ הרבים
 אבל אס עברו על טומאה זו ימומ הגשמים אפילו נכנס בה בימוח החמה ובא לשאול טמוח החמה הוי רשות היחיד גס על פירוש
 זה (קשה) תמיה גדולה היא למה יחשב רשוח היחיל טון לנכנס בימות הממה ובא לשאול בימות החמה ודוחק לומר דחומרא
 דרבנן היא ועוד תקשה למה אומר רבא דבריו בכאן יומר מבשאר מקומות דמייתי הך משנה ר״ל דהא נמי לא קשיא היא
 כדפירש רטנו חננאל דרבא מולק אדר״א ולא כחב יוחר ונראה >ס< הדחולק בענין זה מדאמר רכא אס עברו עליה ימומ הגשמים הוי
 רה״י אפילו בא לשאול טמומ הממה ונכנס בימוח החמה א״כ לא אזיל בתר השתא כתר שעת שאילה ושמא כדברי ר׳ יוחנן רוצה לומר
 כדאימא בירושלמי עלה בפרק מי שמח אמר ר׳ יוחנן נטמא בספק נקעה נין נימות החמה נין נימוח הגשמים מחלוקמ ר״מ
 וחכמים נא לשאול טמומ [החמה נשאלין לו נימוח החמה טמוח הגשמים נשאלין לו בימוח הגשמים א״ר יוחנן («) ובלבד ימים
 הסמוטס לגשמים] 0 ומכן בתוספחא ואלו הן ימוח החמה משמעקר התבואה ממוכה ימות הגשמים משחרד רכיעה שניה

 ונראה

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״מ מהל׳ כ  ק

 זטה ומתנה הלכה כ!
נ טוש״ע מ״מ  שתג עשין פ

: א סעיף נ  סי׳ מ
ב ב ג מיי׳ פ׳׳כ מהלי כ  ק

 אנות הטומאה הלנה

 י רבינו גרשום
 אמר רבא. בתר השתא
 אזלינן דמסתבר כדאמר
 מקבל והרי מת והרי קברו
 מוכיח עליו שלא עמד
 מתליו: אמר ליה אביי. היכי
 מצית אזל כתר השתא:
 ומה ספינה. שטבעה בים
 שרובן של אנשים שהיו בה
 לאיבוד ואפי׳ הכי נותנין
 עליו חומרי חיים שאין
 משיאין נשותיהם דחיישי׳
 שמא השליכן לחוץ במקום
 רחוק כשהן חיים וחומרי
 מתים שאם כהנים היו אותן
 שטבעו נשיהן ועבדיהן
 אין אוכלין תרומה בחוקת
 שהן חיין דאיכא למימד
 מתו: חולים שרוב חולין
 לחיים לא כ״ש. שנותנין
 עליו חומרי חיים ואיכא
 למימר רנתרפא וקם מחליו
 וחזר מאותה מתנה: כמאן
 אזלא הא שמעחא דרבא
 דאזיל בתר השתא: כר׳
 נתן כדתניא. לא כתב בה
 כשנותן מתנת שכיב מרע
 הוא. הוא אומר שכיב מרע
 היה ועמד וחזר והוא אומר
 בריא היה: מי מוציא מיד
 מי. הוא שכיב מרע מוציא
 מידן בלא ראיה שנכסין הן
 ברשותו ובתזקתו ונכסים
 בחזקתן קיימי והן אין
 מוציאין בלא ראיה שבריא
 היה כשנתן לו דברי ר׳
 יעקב: ר• נתן אומר אם
 בריא היה כוי. אלמא דבתר
 השתא אולמן ודיינינן לי׳
 שבריא הוא אי לא מייתי
 ראיה דשכיב מרע הוה:
 אמר ר׳ אלעזר א) מחלוקת
 ר׳ יעקב במחלוקת ר׳
 יעקב ור׳ נתן כדאיירינן
 לענץ טומאה. דתנן הבקעה
 מסויגת סביב. בימות החמה
 רשות היתיד לשבת אם
 יותר מבית סאתים אין
 מטלטלין בה אלא בארבע
 והזורק מרשות הרבים
 חייב חטאת מפני שיש
 לה מתיצות. רשות הרבים
 לטומאה הואיל והתבואה
 בימות החמה כבר היא
 קצורה אין מונעין בני אדם
 לעבור דרך עליה. ודמיא
 כרה״ד לענין טומאה דבל
 ספק טומאה ברה״ר ספיקו
 טהור. דכתיב ונסתרה והיא
 נטמאה. אף ספק טומאה
 שיש בבקעה ספיקו טהר.
 ובימות הגשמים רשות
 היחיד לכאן ולכאן בין
 לשבת בין לטומאה. לפי
 שהיא זרועה ומונעין ממנה
 דריסת רגל. ואמר רבא
 לא שנו דבקעה בימות
 החמה רשות היחיד לשבת
 ורשות הרבים לטומאה אלא
 שלא עברו עליה שוב
 ימות הגשמים. נ< אע״ג
 דהשתא ימות החמה רשות
 היחיד לכאן ולכאן בין
 לגבי טומאה בין לגבי שבת
 דלא אזלי בתר השתא. וכר׳
 יעקב סבירא ליה דלא אזיל
 בתר השתא ותייק כר׳ נתן:
 וחכמים אומרים המוציא
 מחבירו עליו הראיה הואיל
 דנותן(דבעל מתנה) מוחזק
 הוא על המקבל להביא

 ראיה שבריא היה:

 א) נראה דצ״ל מחלוקת ר׳
 יעקנ ור׳ נחן כאן נמחלוקח
 ר׳ יפקנ ור״נ דאייטנן לעני!
 טומאה כצ״ל ועי׳ היטנ
 נשמ״ק כאן שנלפס נדפיס
 ודן כפוף ש׳ הרנ המאיט על
 מס׳ שנח. נ) צ״ל אנל ענרו
 עליה ימוח הגשמים אע״ג

 להשמא וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ פייט מהל׳ כ  ק

 זטה וממנה הל׳ כנ
נ טוש״ע נז׳׳מ  סמג עשי! פ
 סי׳ רנא סעיף נ ועיין נמ״מ

 וננ״י:
ד ב מיי׳ סי׳׳ד מהל׳ כ  ק

 מלוה ולוה הלכה ה
 סמג עשין צד טוש׳׳ע מ״מ

נ סעיף א:  סי׳ פ
ה ג מיי׳ פ״ג מהל׳ ב  ק

 עדומ הלכה י סמג
 עשי! קט טיש״ע ח׳׳מ סי׳

 מו סעיף לז:
ו ד ה מיי׳ פטיט מהל׳ כ  ק

 מטרה הלכה טז סמג
נ טוש׳׳ע ח״מ סי׳  עשי! פ
 רלה סעיף יג [וש״ע י״ד סוף

 סי׳ שסג]:

 מי שמת פרה תשיעי בבא בתרא הנד.
 מונראה לר״י לפרש ל״ש לבקעה ש רה״ר לטומאה אלא שלא עברו עליה
 ימוש הגשמים פי׳ על הטומאה שנולע שלא עברו עליו ימופ הגשמים
 משעבר שם ולא ילע אס בימומ החמה נכנס או בימות הגשמים
 נכנס שאס בא לשאול לפנינו יש לנו למושבה רה״ר לבמר השמא
 אזלינן אבל אס עברו עליה בימות
 הגשמים פי׳ שלא נולע לו אס בימות
 הממה או בימומ הגשמים נכנס
 ומשכאה ספיקא עברו עליה ימומ
 הגשמים אפילו הוא בא לשאול
 בימות הממה הר רה״י לטומאה
 לליכא למימר בתר השתא אזלינן כיון
 שקרוב היה לימות הגשמים יומר
 ורשות היחיר לכאן ולכאן הכי פירושא
 לגבי (י) שם טומאה כמו לגבי שכת
 והשמא נימא למיימי הכא הך מילמא
 אי אזלינן בתר השתא לאיירי בה

 בהך שמעתא:
ה במאי כו׳ רב חםדא ורבה י א  ר
 בר רב הונא אמרי ראיה
 בקיום השטר. פירש רבינו שמואל לבין
 לר״מ ובין לרבנן בעי ראיה במאי
 ואין נראה להא פשיטא לר״מ להר
 ראיה כעלים וכן פירש רבינו שמואל
 אחר כן ללר״מ הוה ראיה כעלים:
ן אמר רבה ראיה בעדים. כ  ו
 תימה אמאי מוקי רבה למחני׳
 ראיה בעלים למוקי רבנן כר׳ יעקב
 ור״מ כר׳ נמן והא איהו גופיה ס״ל
 כר׳ נפן ולוקמא בקיום שטרומ וכולהו
 כרבי נפן מיהו אי אשכחן בשום מקום
 לאימ ליה מולה כשטר שכפכו א״צ
 לקיימו הוה אמי שפיר לאי הוה מוקי
 לפלוגמייהו נמי בקיום שטרומ הוה
 להו רבנן ללא כוומיה א״נ יש לומר
 למשמע ליה ראיה לרבנן לומיא

 לראיה לר״מ להיינו בעלים:
ד םימנין עשויין להשתנות לאחד ו ע  ו
 מיתה. וא״מ למאי לס״ל
 שהלקוחופ היו בולקין אופו אם היה
 גלול אס לאו היאך יכול להיוח שאס
 נראה קטן בחייו שיראה גלול לאחר
 מיפה ופירש ר״מ שבחייו היו השערוח
 לבנופ והוו שומא ועכשיו הושחרו לאתר
 מיתה ונראות כסימנים ואין נראה ללא
 אשכמן בשום מקום >מ בשערות שהם סימן תילוק בין לבנות לשמורות
י לשמא כחייו לא היו גומוח ומחממ מיתה יש שם גומומ ״  ואומר ר
. ושם) ב  8כלאמרי׳ בנלה גומומ אע״פ שאין שערופ בפ׳ כא סימן(לף נ

 ואס

נא אמר ראיה בעדים רב  ראיה במאי רב הו
א ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום ד ם  ח
ה בעדים קא י א ר ר רב הונא אמר א ט ש  ה
 מיפלגי בפלוגתא דר׳ יעקב ורבי נתן (סימן
 מניח) רבי מאיר כרבי נתן ורבנן כרבי
א ורבה בר רב הונא אמרי ד ם  יעקב רב ח
דה  ראיה בקיום השטר קא מיפלגי א< במו
ו צריך לקיימו דר״מ םבר  בשטר שכתב
דה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו  מו
ה בשטר שכתבו צריך ד ו מ  ורבנן םברי ב
א י נ ת ד , ה חרא זימנא כ  לקיימו והא איפליגו ב
 אין נאמנין לפוסלו דברי רבי מאיר וחכמים
א ן צריכא דאי איתמר ההי י  אומרים עאמנ
ם דאלימי עדים א קאמרי רבנן משו  בההי
א דלאו כל כמיניה א הו כ  ומרעי שטרא אבל ה
 אימא לא ואי איתמר בהא בהא קאמר ר׳
ה להו לרבנן ד ו ך אימא מ ה  מאיר אבל ב
 צריכא וכן אמר רבה ראיה בעדים א״ל אביי
ד ב בהו כ להו כתי א אי נימא מדכו מ ע  מאי ט
ך על רנלוהי בשוקא ובהא לא ל ה ה מ  הו
נה שכיב מרע הוי ע מי מ ב בה ש  כתי
ד קציר ורמי ב בהו כ להו כתי  אדרבה מדכו
ע מינה בריא מ ה ש ב ב  בערםיה והא לא כתי
 הוי איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי
נא בחזקת מריה ובפלוגתא דרבי  ״אוקי ממו
ן בן לקיש  יוחנן אמר ראיה בעדים ור׳ שמעו
ר איתיביה רבי יוחנן ט ש  אמר ראיה בקיום ה
ה בבני ברק ש ע ן בן לקיש יי י מ  לרבי שמעו
מת ># ובאו בני ד שמכר בנכסי אביו ו ח א  ב
ת ע ש ה ב ה וערערו לומר קטן הי ח פ ש  מ
ת רבי עקיבא מהו ה ובאו ושאלו א ת י  מ
ם רשאים לנוולו ת י א א  לבודקו אמר להם ה
תה ת לאחר מי ו  ועוד סימנין עשויין להשתנ

 בשלמא

 רבינו גרשום
 ראיה בעדים. שיעידו
 שבמתנת בריא היתה: ראיה
 בקיום השטר. שיביאו עדים
 שיכירו חתימת עדים הללו
 החתומים על השטר לפי
 שזה הנותן מרע ליה
 לשטרא דקאמר שכיב מרע
 הוה ומשוי ליה כחספא
 בעלמא להכי מייחי הני
 ראיה דמקיימי לשטרייהו
 אע״ג דהנהו לא מסהדי אי
 בריא הוה אי שכיב מרע
 הוה א) בדבר דמקיימי לי•
 לאו כל כמיניה דנותן דמצי
 מרע לשטרא: רב הונא
 דאמר ראיה בעדים. קסבר
 קמיפלגי ר׳ מאיר ורבנן
 דמתני׳ בפלוגתא דר׳ יעקב
 ודי נתן. ר׳ מאיר דאמר צריך
 להביא ראיה ששכיב מרע
 היה ומאי ראיה בעדים דאי
 אמרינן ראיה בקיום השטר
 האי לאו ראיה היא דהנהו
 עדיי דמסהדי על תתימת
 ידייהו דסהדי לא ידעי אי
 בריא הוה אי שכיב מרע
 היה. וחכ״א המוציא עליו
 הראיה על מקבל מתנה
 להביא ראיה בעדים שבריא
 היה קסברי כר׳ יעקב דאמר
 הן אין מוציאין מידו בלא
 ראיה בעדים דבריא הוה:
 קמיפלגי במודה בשטר כר.
 ר׳ מאיר דאומר עליו להביא
 ראיה ששכיב מרע היה ס״ל
 הואיל דאותו נותן מודה
 באותו שטר מתנה שכתבו
 אין צריך למקבל מתנה
 לקיימו עוד לפי שמקויים
 ועומד הוא להכי איצטריך
 ליה לנותן לאתויי עדים כמו
 שהוא אומר שיעידו עליו
 ששכיב מרע היה. ורבנן
 דאמרי עלייהו להביא ראיה
 למקבל קא םברי אע״ג
 דנותן מהנה מודה באותו
 שטר שכתבו צריך למקבל
 מתנה לקיימו והואיל דהאי
 בעי לאורועי דאמר שכיב
 מרע הוה ובטל הוא להכי
 צריך למקבל מתנה לקיימו
 בעדים המכירים

 תתימותייהו ולאו כל
 כמיניה של זה לפוסלו שוב:
 והא איפלגו בה חדא זימנא.
 במודה בשטר שכתבו צריך
 לקיימו והכא מאי קאתי
 לאשמועינן. דתניא עדים
 החתומין על השטר ורצו
 לפוסלו ואמרו כשחתמנו
 עליו קטנים היינו או אנוסים
 היינו אין נאמנין לפוסלו
 אוחו שטר דודאי איכא
 למימר דמשחתמו דייקי
 שפיר דכישרין הוו דלא הוו
 קטנים ואין נאמנין דהואיל
 שהן מודים שהן כתבוהו
 וחתמוהו אין צריכין לקיימו
 וכשר הוא: וחכ״א נאמנים
 לפוסלו. לפיכך צריכין
 שיהיו מקיימין אותו:
 צריכי. דאי אשמועינן בהך
 פלוגתא דהא ברייתא לחוד
 בהא קאמרץ רבנן דמודה

 בשטר שכתבו צריך לקיימו משום דעדים גופייהו דחתימו עליה מרעי שטרא ואמרי קטנים היינו משום הכי בדין הוא דצריך
 לקיימו לאידך למקבל: ואי אתמר. במתני׳ בההיא קאמר ר׳ מאיר דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו משום דלאו כל כמיניה
 לאורועי שטרא אבל בברייתא הואיל נ) דקא מרעי ליה לשטרא אימא דקא מורי לרבנן דצריך לקיימו קמ״ל דבין הכא ובין הבא
 פליגי: א״ל אביי. לרבא טעמא מאי אמרי׳ ראיה בעדים: אילימא משום דכולהו. שטרי מתנות בריא כתוב בהו כד הוי מהלך על
 רגלוהי בשוקא יהבה ניהליה ובה לא כתיב הכי ש״מ שכיב מרע היה ומשוס הכי איצטריך לאייתי ראיה בעדים דאי בקיום השטר
 לא דייקא: אדרבה. אימא איפכא כיון דכולהו שטרי שכיב מרע כתיב בהו כד הוי קציר ורמי בערסיה יהבה ניהליה ובהאי שטרא
 לא כתיב ביה הכי ש״מ בריא הוה ואמאי איצטריך ליה לאתויי עדים כלל: אלא איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי משום הכי
 אוקי ממונא בחזקת מריה. דהיינו נותן המתנה ואיצטריך מקבל להביא ראיה שבריא היה בשעה שנתן לו המתנה: בפלוגתא. דרב הונא ורב חסדא לעיל הכי פליגי ר׳ יוחנן ור״ל: וערערו לומר קטן היה. ואין מכירתו מכירה דאין מעשה קטן כלום: מהו לבודקו.

 כשהוא מת אם הביא ב• שערות וגדול הוא אי לא: אמר להם אי אתם רשאים לנוולו. מאחר שמת: ועוד. אפייה דאתם רשאים לבודקו אין ראיה לאחר מיתה דסימנין עשוין להשתנות:

 ראיה במאי. בין לרבנן בין לר״מ קבעי. ומשום לאיכא לפרשה במרי
 גווני כדלקמן קבעי הכי: ראיה בעדים. כלמפרש לקמיה: ר״מ כר׳
 נתן ורבנן כר׳ יעקב. ר״מ אזיל כתר השתא כר׳ נתן ומתניתין כגון
 שהוא בריא עכשיו והכי קאמר מתני׳ אמר שכ״מ הייתי ועכשיו אני

 בריא וחוזרני בי והן אומרים בריא
 הייח עליו להביא ראיה בערים ששטב
 מרע היה וחכ״א הנותן מוחזק הוא
 בנכסים ועל המקבל ממנה שהוא
 מוציא מסבירו עליו הראיה כעלים
 שיביא שבריא היה: ראיה בקיום
 השטר. ראיה שאמרו חכמים המוציא
 מחבירו עליו הראיה בקיום השטר
 קאמרי רבנן שצריך לקיים שטרו שלא
 יוכל ממן לטעון ולומר מזרף הוא
 וטון לנמקיים שלא ע״פ הנומן לאין
 כאן הפה שאסר הוא הפה שהמיר
 שהד לא נתקיים ע״פ הנומן לנימא
 מיגו יבא כעל השטר ויזכה במתנתו
 לכ״ע אזלינן בתר השתא כרבה ורבי
 נתן וכיון לכריא הוא עכשיו זכה כעל
 השטר אך יקיים שטרו שלא יוכל נותן
 לפסלו אבל ראיה לר״מ ראיה בערים
 היא כלמפרש עליו להביא ראיה
 ששכ״מ היה לברי ר״מ: במודה. לוה
 כשטר שכתכו ואינו מזרף אלא שטוען
 פרעמיו או שכ״מ הייתי או שטר אמנה
 או שטר פסים הוא: צריך המלוה
 לקיימו. ע״פ אחריס שלא יוכל לוה
 לפסלו כמיגו קמיפלגי: ר״מ סבר
 א״צ לקיימו. לסתם שטרות הרי הס
 כשרים ובשטרות לא נימא הפה שאסר
 הוא הפה שהתיר לפסלו והט קאמר
 מתני׳ צריך להביא ראיה בעלים
 ששכ״מ היה לכרי ר״מ מאחר שמולה
 הוא בשטר שכתבו ונתקיים השטר
 בכך לאזלינן בתר השתא שהוא בריא
 כר׳ נתן וחכ״א המוציא מחטרו שהוא
 בעל השטר צריך להביא ראיה קיום
 השטר שיתקיים בחותמיו להולאת
 נותן שטוען כתבתיו לא מהניא מירי
 להא קאמר שכ״מ הייתי והפה
 שאסר הוא הפה שהתיר והלכך
 צריך כעל השטר לקיימו ויזכה במתנתו
 לאזלינן כתר השתא שהוא בטא

 כר׳ נמן וממרי לישני וממרי אמוראי שמעינן לאזלינן בתר השתא כרכה
 ור׳ נתן כדפרישית: והא איפליגו בה תדא זימנא. במולה בשטר שכתבו
מ ו ב ו מ כ  צריך לקיימו: דתניא. בפרק ב׳ לכתובות: אין נאמנין כוי. דתנן התס ז
 יח:ז העדים שאמרו כתב ילינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטניס היינו

 מםורת הש״ם

 א) נ״ מ דף ז. ענ: לקמן קע.

 [כחוגוח יט. שכח עי!:],
 ב) כחונוח דף ימ:, ג) [קדושין

 מה: וש״נ], ו) [כעין זה
 שמחות פ״ד הלכה ינ לקמן
 קנה.], ס) רש״ל וכן נראה,

 גליון הש״ם
 תום' ד״ה ועוד כוי

 כדאטרינן כנדה נוטות
 אע״1 שאין שערות. נלע״ד
 דצ׳׳ל כדאמטנן כנדה דג׳
 שערות שאמרו צדטס שיהא

 להן גומא:

] אין נאמנין לפסלו דברי ר״מ ופליג אמחני׳ דלא חייש להפה ם ש  פסולים היינו הד אלו נאמנין שהפה שאסר הוא הפה שהמיר ומניא בגמרא נ
ם יט:] טעמא דקסבר ר״מ מודה בשטר שכחבו לוה שא״צ מלוה לקיימו(י» וטון ש  שאסר גבי שטרות דלא נחשדו ישראל על כך ומפרש המס במסקנא נ
 שאמר לוה אני כתכמיו מו לא מהימני עדים למפסליה שהד אין לך קיום גדול מזה שהלוה מודה שכמבו דמסממא לא נעשה בפסלות
I יוצא ממקום אחר דמי דמנן המס ניח:] אין נאמנין דאין כאן הפה שאסר: וחכ״א נאמנין. דאע״ג דמודה לוה שכמבו T וכמו שכתב 
 צדך לקיימו וכיון שאינו מפקייס ט אס ע״פ עדים הללו שאומרים כמב ידינו הוא זה הא קאמד נמי קטנים היינו ונאמנים דהפה שאסר
 הוא הסה שהמיר: בההיא קאמרי רבנן. דאע״ג שמודה לוה שכחבו לא חשיכ כקיום טון דעדיס עצמן פוסלין חמימתן משוס דאלימי עדים
 לאורועי שטרא ולא מהניא הודאמ לוה אבל במתני׳ אימא לאו כל כמיניה לאורועי שטרא ולמימר שכ״מ היה טון דמודה שכמבו ועדים לא
 קא פסלי חתיממן: אילימא. היינו טעמייהו דרכנן מדכולהו ממממ בריא כמיב כהו כד מהלך על רגלוהי בשוקא והאי לא כמיב ביה
 ש״מ שכ״מ היה והלכך אמרי רבנן המוציא מחבית דהיינו מקבל מתנה עליו להביא ראיה שבדא היה דמסתמא י״ל ששכ״מ היה: איכא
 למימר הכי כוי. רבה הוא דקא משני לאכיי הכי היינו טעמייהו דרבנן משום דאיכא למימר הכי והכי ומספקא לן אם ממנח בריא הוא אס
 מתנת שכ״מ הלכך אוקי ממונא במזקמ מריה במזקמ ממן והלכך המוציא משטרו דהיינו בעל השטר עליו להביא ראיה בעדים שכריא
 היה להוציא הממון מחזקת הנותן: ובפלוגסא. דרב הונא ורב חסדא פליגי ר׳ יומנן ור״ל: בבני ברק. מקום: ועמדו עליו בגי משפחה.
 וקס״ד השחא נכסי בחזקמ יורשין קיימי ולא באו עדיין ליד לקוחות ואמו לקומומ וקא מערערו להוציא מן היורשין לפי שקנאוס מן המח והיורשין
) דאינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהא . ה נ  עוררין ומשיבין דבר ללקוחות ואומרים קטן היה קרובנו בשעח מימה וקי״ל לקמן (לף ק
 בן עשדס ולא נוציא הנכסים מחזקחנו והלקוחומ לא מצאו עדים שיאמרו גדול היה ולכך הוצרכו לבודקו וכשלא יוכלו לבודקו וגס העדים
 לא מצאו הפסידו דר״ע כדרבנן דאמרי המוציא מחבית עליו הראיה בעדים שבריא היה וה״נ על הלקוחומ להביא ראיה שגדול
 היה: באו. לקומות ושאלו את ר״ע: עשויין להשתנות. ואפי׳ אס דומין עמה לסימני גדול י״ל אילו היה קייס הוה שומא:

 בשלמא

 הגהות הב״ח
ו ו עלי עמד  (א) גסי ומת ו

 נני משפחת: (3) ־שביים
ן ו  ל״ה אין נאמנין וכו׳ דכי
 שאמר וכו׳ וכמו שכחנ ידן
 יוצא: (ג) תום' ד״ה (נדף
 הקודם) אמר כו׳ ונראה לר״י
 לפרש לא שנו דנקעה
מ רה״ר לטומאה ״ ח ה י  ב
 אלא וכי׳ שלא ידע וכר שאס
ת  נא לשאול לפנינו בימו
ה יש לנו צחושנה כצ״ל מ ח  ה
 ונ״נ כלומר לא שנו אלא היכא
 שהספק הוא אס נכנס
 ניהח״מ שעומד נו עכשיו
 כשנא לשאול על ספיקו או
 שמא נכנס ניה״ג שלפניו
 דהשחא נודע שלא ענרו עציה
 יה׳׳ג משענר לשם ניהח״מ
 והלכך טון שנא לפנינו לשאול
 ניהח״מ יש לנו לחושנה רה״ר
 דקרונ הוא לימוח החמה
 ונחר השחא אזלינן אנל אס
 נשנא לשאול ניהח״מ השפק
 אינני טהח״מ שעומד נו אלא
 ספק לי אס נכנס ניה״ג
 שלפניי או ניהח״מ שלפני
 פניו דהשתא נודע דאע׳׳פ
 שנכנס כיהח״מ כנר ענרו על
 הטומאה יה״ג החס אפילו
 הוא נא לשאול ניהח״מ היי
 רה״י לטומאה דטון דקרונ
 היא ליה״ג יוחר מליהח״מ
 תלינן נימוח הגשמים שהט
 הספק הוא נימות החמה
 שלפני יה״ג ח״ש ר״י ונלנד
 ימיס הסמוטס לגשמים פי׳
 הא דאמר נא לשאיל ניהח״מ
 נשאלין לו ניהח״מ אינו אלא
 כשהספק הוא ניהח״מ
 שעומד נו דהס הימיס
 הסמוטס לגשמים לאפוקי
 כשהספק הוא ניהח״מ שלפני
 הגשמים דהחס ידאי טון
 שקרונ הוא ליה״ג ייתר הד
 רה״י לטימאה ומהרש״ל
 השיא הירישלמי לדרך אחר
 ישט ליה מאט [והשאר
ט פירושא  חסר]: (ד) בא׳׳ד ה
 לגני טומאה נצ״ל וחינח שס
 נמחק: (ס) ד״ה ועוד וכו׳
ס ו  דלא אשכחן נשים מקום ש
ק נשעריח שהם סימן ו ל י  ח
 נין לננות לשתורות. נ״נ ולי
 נראה דלמאי שמפורסם
 שהשערות יאטכו לאחר מיתה
ר א״כ יש לומר שמא  נקנ
 נשעת מיתה לא היה נהן כדי
 לנוף ראשן לצד עיקרן ולאחר

 מיתה הגטלו יתאטכו:

 מוםף רש״י
ו צריך ב ת כ ר ש ט ש ה ב ד ו  מ
. אע״ה שהלוה מודה מו י  לקי
 ליה שכתנ שטר זה וליה לו
 מעות, צטן המלוה לקיימו
 נתותמיו, ואפילו השטר נידו
 נאמן הלוה לומר פרעתיך,
 דכל זמן שאינו מקרס מאן
 קמשד ליה שטרא ליה שמידה
 לי שכתני, הא אמר דפטע,
 אכל משהשטר מוחזק על פי
 עטו אין הלוה נאמן לומר
 פרעחי וכיח ז. וכעי״ז שבת

. לוה שהודה נשטר שכחנו ועל פיו נחחמו העדים, אין המלוה צטך ימו ב אין צריך לקי ת כ ר ש ט ש ה ב ד ו  עת::. ורבנן סברי מ
ס החתומים נו, שאין הלוה שינ נאמן לימר פרעתיו, ילא אמטנן נהאי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, דמטון שאמר כשר ט ע  לקיימו נ
ט הוחזק השטר, וט אמר פרעחיו לא מהימן, שהט ניד המלוה הוא וכתובות יט: מאחר שהלוה מודה ששטר חונ שהוציא עליו  היה ה
 שטר אמת הוא, אין המלוה צטן לחזר אחר העדיס החחומיס ני ולהעיד על חהימחן ולקיימו ונ-ט עב:) דטון שמודה שכחנו ולוה נו
. העטס שאמרו כתנ ו ל ס ו פ ץ ל נ מ א ט הוא כאילי קיימוהו חוממיו וגונה כל זמן שמוציאו ושבת עת: ועיי רשב־ס לקחו קע.<. אין נ  ה

 יטנו הוא אנל אנוסים היינו כוי (כתובות יח:!.

 א) נראה דצ״ל מאחר דמקיימי ליה יכו׳. נ) צ״ל הואיל ועטס גופייהו קא מרעי וכו•



 מסורת הש״ם

 א) ס״אל״ג,ב)[צ״לדתניא],

 ג) [כתובות יח:], ד) נ״א ל״ג,

 גליון הש״ם
ד י"ל יאחד שהיה זיז ״ א  כ
 גדול. קשה לי איך אמרי׳
 בשמעתא ריש לף קנה היכי
 משכתת לה לנחתי דלמא
 הברייתא מיירי בסתם ולא
 ננלק מש״ה צריכים היורשים
 להביא ראיה מכמ חזקה
 להביא נ״ש כקושיה תוס׳:
 שם ד״ה ברש בו׳ [גב• פניו

 מוסמםין]. וכן בכורות ל ע״ב
 עירוני[ מ ע״א:

 הגהות הב״ה
 (א) גפי שצריך לקיימו (ומאי

 לברי הכל דרבנן לגני ר״מ
 לנרי הכל היא) תא״מ ונ״ב
 לפי פי׳ התוספות לא גרסי׳
 ליה: (ב) תום׳ ל״ס אלא
 ללילך לאמרת ראיה נקיוס
 וכו׳ ד״ל כיון לאיכא למימר
 הכא מזקה שאין: (נ) דייה

 נרס וכו׳ והא לפרין. נ״נ
 נראה לקשה להי מאי פריך
 ר״ ל לר״י לימא ר״מ היא
 כיי הלא למאי למימהפכא
 רננן היא ולא ר״מ וא״כ
 למה השיב ר״י שאני אימר
 ל״ה מולה בשטר שכתבו א״צ
 לקיימו וקאמר נמי אי עליס
 אלימי וכו׳ לימא ללרבנן בכל
 לוכתא אמרי׳ למולה בשטר
 שכתבו א״צ לקיימי ע״כ צריך
 לפרש לכולה סוגיא ללעיל
 ליחא ואה״נ ללרני יוחנן בכל
 לוכתא א״צ לקיימו כחכמים
 לס״ל מילה נשטר שכתנו
 א״צ לקיימי יהא להוצרך
 תלמולא להפך לנרי ר״י ולא
 קא משני ררני יותנן אלינא
 לרני מאיר קאמר אלמא
 לס״ל למלמולא לרני יוחנן
 [אלינא לחכמים קאחר] א״כ
 אף למאי למיחהפכא נמי
 ק שיא היאך אמר רני יוחנן
 ראיה נקיוס השטר והלא
 הלכה כחכמים רא״צ לקיימו
 וצ״ל והא לקאמר ראיה נקיוס
 השטר היינון אס אינו מילה
 שנחנו וסלוגחייהו אש״מ
 לעלמא קאי ילא אפלוגחא
 לרני מאיר ומלמיס למחניחין

 ויהשאר חסר]:

 קנד: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
] המוציא מחכירו . ג נ ל ק י ע ל  בשלמא לדידי דאמינא ראיה. לאמרי רבנן במתני׳ [
 עליו הראיה היינו ראיה בערים שבריא היה ויגבה מתנתו מיד
 היורשין ה״נ בקשו לקוחות לעשות כך ולבקש עדים כדי לטרוף מקחן
 מיד היורשין וכיון דלא אשכמו כוי: לקיימו שטרייהו. ומסתמא אין
 העדים חוממין על השטר אא״כ
 נעשה גדול: גתזקת לקותות הוו קיימי.
 והחזיקו בהן קודס ערעור: ואתו
 יורשין וקא מערערי. ואמרי קטן היה
 ושלא כדין חססמס דהמס גבי יורשין
 לא שייך קיום שטריה: היינו דשתקי.
 כדי שלא לינוול קרובם: לימול ולינוול.
 אין אנו חוששין בבשמו שאינו קרובנו
 והפסדנו מרובה: ה״ג זו ששנויה כוי.
 ואסיפא קאי לימא ר״מ היא כוי:
 שטר פסים. שפייסמ ממני לכתוב לך
 שטר מכירה להחזיקך בעשיר לוקח
 קרקעומ: שטר אמנה. האמנמיך
 למסור לך שטר מכירה קודם שקבלמי
 הדמים: שאני אומר לדברי הכל כוי.
 כדמפרש לקמיה דכי פליגי רבנן
 ואמרי מודה בשטר שכמבו שצריך
 לקיימו הני מילי היכא דאיכא עדים
 דמרעי ליה לשטרא ופוסלין חמימת
 עצמן ה״ז פסול גדול הלכך אע״ג
 דמודה לוה שכמבו צריך לקיימו
 אבל בהך דבר קפרא דלוה גופיה
 קפסיל ליה ולא עדים כיון דמודה
 שכתבו לאו כל כמיניה למימר שטר
 פסים הוא והכל מודים שא״צ לקיימו:
 אי עדים אלימי כוי. דהחס אמרי
 עדים פסולי עדוח היינו: איהו כל
 כמיניה. בממיה וכי יש כח ביד הלוה
 לומר איני חייב כלום. והכא לא אמרי׳
 הפה שאסר הוא הפה שהפיר
 דכיון דאמר לוה כתבתי שטר זה
 אפס שטר ססיס או שטר אמנה
 הוא דמה לי לשקר במקום עדים לא
 אמרינן דאנן סהדי דלאו שטר אמנה
 הוא דעדיס אשטר אמנה ופסים לא
 חממי דלא ניתן ליכתב כדאמר
) והלכך . ט ף י ל  בסרק ב׳ דכתוכות (
 לא מהימן למימר שטר אמנה הוא:
 והלא אמרו משמך כוי. ריש לקיש
 קא״ל לר׳ יוחנן היכי מצימ למימר
 דלדברי הכל מודה בשטר שכחבו
 א״צ לקיימו אף על גב דאיהו נמי
 פסיל ליה משום שטר אמנה או
 שטר פסים דלאו כל כמיניה לאורועיה
 איהו כל זמן דעדיס גופייהו לא
 מרעי ליה והלא משמך אמרו יפה
 ערערו בני משפחה אע״ג דמודו
 בני משפחה כשטר שכתב טמן
 ממנה כיון דאמרי קטן היה נאמנין
 עד שיתקיים השטר בחוממיו אלמא
 מודה בשטר שכתבו לדידך צריך
 לקיימו: ויכפור ברי ינאי. בממיה.
 והלא לר׳ ינאי רכו א״ר יוחנן בהדיא
 צריך לקיימו: ברם נראין דברי
 רבינו יוסןז. ר׳ זירא קא״ל ואמא
 לחרוצי דמאי דא״ר יוחנן לריש לקיש
 לעיל שאני אומר לדברי הכל א״צ

 ואס תאמר למה יש לנו לומר שהוא קטן כיון שהגיע לכלל שנומיו והא
) קטנה שהגיעה לכלל שנותיה . ח ף מ ד  אמרינן בנדה פרק בא סימן (
 אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים וי״ל *שאחר שהיה זה גדול
 שהגיע לכלל שנותיו ולא היו לו סימני גדלות ולהט איכא לספוקי

א לדידך ל  שמא קטן היה עדיין: א

 רבעו גרשום (המשך)
 תלמידי אמרה ולא משמי
 אמרה: אם יכפור ר׳ יוחנן
 ברי אלעזר תלמידו יכפור
 ברי ינאי רבו. בתמיה גרסי׳:
 דאמר ר׳ ינאי מודה בשטר
 שכתבו (אין) צריך לקיימו
 דלאו כל כמיניה לאירועי
 שטרא: ואמר [ליה] ר׳
 יוחנן רבי לא משנתנו
 היא זו. דמודה בשטר
 שכתבו צריך לקיימו דקתני
 והכ״א המוציא מחבירו
 עליו הראיה ואין ראיה אלא
 בקיום השטר דאע״ג דהאי
 נותן מתנה מודה בשטר
 שכתבו אפייה איצטריך
 לקיימו למקבל. אלמא
 דס״ל לד׳ יוחנן מודה בשטר
 שכתבו צריך לקיימו לרבנן
 והדרא קושיין לדוכתה
 דלימא בר קפרא כר׳ מאיר
 ולא כרבנן: ברם נראין דברי
 רבינו יוסף. תירוץ הוא דקא
 מתרץ והכי מתפרש לעולם
 אימא לך בר קפרא כתכמים
 אמרה לשמעתיה דנראין
 דברי רבינו יוסף אמר רב
 יהודה אמר שמואל זו דברי
 תכמים דאמרי עליו דשכיב
 מרע להביא ראיה ששכיב
 מרע היה מאי טעמא משום

 דכיון דמודה הוא בשטר שכתבו אץ צריך למקבל לקיימו לפיכך צריך זה הנותן להביא ראיה ששכיב מרע היה. אכל ר׳
 מאיר היה אומר המוציא מחבירו עליו הראיה דקסבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ועל זה המוציא להביא ראיה וכרבנן
 היה משנת בר קפרא: והא איפכא. שמעינן להו במתני׳ דרי מאיר סבר עליו להביא ראיה לשכיב מרע וחכ״א המוציא
 וכו• דר׳ מאיד סבר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ואכתי כר״מ אמרה לשמעתיה ולא כרבנן: איפוך. ותני ליה
 רבינו יוסף: והתניא וכו• וחכ״א כו׳ נאמנין. דמשמע מודה שכתבו צריך לקיימו ואכתי קשיא: איפוך. הכי נאמנין דברי
 ר• מאיר וחכ״א אין נאמנץ דאין צריך לקיימו והשתא איתרצא משנת בר קפרא אליבא דתכמים: ומקשי׳ דר׳ יוחנן אדר׳
 יוחנן. ראמר לעיל אץ ראיה אלא בקיום השטר דסבירא ליה מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו והאמר ר׳ יוחנן ראיה
 [בעדים]: איפוך. הכי ר• יוחנן אמר ראיה בקיום השטר וריש לקיש אמר ראיה בעדים. ומקשי׳ הואיל דמהפכת למילתייהו
 ליבעי נמי להפך ההיא תיובתא דמותיב ר• יוחנן לריש לקיש וליפוך הכי איתיביה ריש לקיש לר־ יוחנן דאמר ראיה בקיום
 השטר מעשה בבני ברק כוי לא תיפוך לתיובתא דר׳ יותנן מקשי ליה לריש לקיש והכי מותיב לה ר׳ יותנן לריש לקיש

נא ראיה בעדים כיון  בשלמא לדידי דאמי
ו היינו  דאמר ללקוחות אייתו עדים ולא אשכח
ו לבודקו אלא לדידך  דקא אתו ואמרו ליה מה
ר למה להו לבודקו ט ש ת ראיה בקיום ה ר מ א  ד
 לקיימו שטרייהו ולוקמו בנכסי מי סברת
ה קיימי וקא אתו ח פ ש  נכסי בחזקת בני מ
 לקוחות ומערערי נכסי בחזקת לקוחות קיימי
ה וקא מערערי הכי נמי ח פ ש  וקא אתו בני מ
ם רשאים ת  מםתברא מדקאמר לחו אי א
 לנוולו ואישתיקו אי אמרת בשלמא בני
ה קא מערערי משום הכי אישתיקו ח פ ש  מ
 אלא אי אמרת לקוחות קא מערערי אמאי
 שתקי לימרו ליה אנן זוזי יהבינן ליה לינוול
א לא איריא הכי קאמר ם ה  ולינוול אי משו
ם רשאים לנוולו ועוד וכי ת א דאי א ד  להו ח
 תימרו זוזי שקל לינוול ולעוול סימנים עשויין
ת״ש) שאל רבי ) ( ה א ת י ת לאחר מ ו  להשתנ
ת רבי יוחנן זו ששנויה ן בן לקיש א  שמעו
ה ד ה אוכל ש ת בר קפרא הרי שהי  במשנ
ד ח  ובא בחזקת שהיא שלו וקרא עליו א
ת אונו א והוציא זה א  ערער לומר שלי הי
ה ה לי במתנ ת ת נ ה לי או ש ת ר כ מ  לומר ש
ים יתקי  אם אמר איני מכיר בשטר זה מעולם א
ו אם אמר שטר פסים הוא  השטר בחותמי
ת לי ת ה שמכרתי לך ולא נ  זה או שטר אמנ
 דמים אם יש עדים הלך אחר עדים ואם לאו
ר לימא ר׳ מאיר היא דאמר ט ש  הלך אחר ה
דה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו ולא  מו
ל כ  רבנן אמר ליה לא שאני אומר דברי ה
דה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו והא  מו
ן נאמני{ לפוסלו דברי ן ״אי  מיפלג פליני ״דתנ
 ר׳ מאיר וחכמים אומרים נאמנין אמר ליה אי
 עדים אלימי ומרעי שטרא איהו כל כמיניה
ך אמרו יפה ערערו בני מ ש  אמר ליה והלא מ
ה אמר ליה זו אלעזר אמרה אני לא ח פ ש  מ
 אמרתי דבר זה מעולם אמר רבי זירא אם
דו יכפור  יכפור רבי יוחנן ברבי אלעזר תלמי
 ינאי רבו דאמר רבי ינאי אמר רבי
 בשטר שכתבו י<(אעו) צריך לקיימו
ו היא  ליה רבי יוחנן רבי לא משנתנ
 אומרים המוציא מחבירו עליו
ר ט ש  ראיה אלא בקיום ה
 רבינו יוסף דאמר

 לקיימו היינו טעמא דס״ל לר׳ יוחנן
 דמהפטנן ממנימין ר״מ לרבנן דס״ל לרבנן א״צ לקיימו כדמפרש ואזיל והאי דקא״ר יומנן לדברי הכל א״צ לקיימו לאו דוקא אלא
ז א ״ ע  משוס דאליבא דרבנן קאמר דא״צ לקיימו חשיב ליה כדברי הכל: זו דברי חכמים. ממני׳ דמוכח א״צ לקיימו: נמי תיובתא. דאמר לעיל [
 איחיטה ר׳ יוחנן לר״ש כן לקיש וכו׳ ליפוך והשתא צריך לומר איתיביה ריש לקיש לר׳ יומנן דמהא שמעינן דמחנימין ראיה בעדים קאמר:

 הכי

 עין משפט
 נר מצוה

י א טוש״ע ח״מ סי׳ ב  ק
 קמ סעיף ג:

 רבינו גרשום
 בשלמא לדידי דאמינא.
 דמייתי ראיה בעדים הכא
 נמי עבדי הני דבדקו
 בתר עדים אם כשמכר
 קטן היה אי לא ולא
 אשכתן משום הכי אזלו
 ושאילו מהו לבודקו:
 אלא לדידך דאמרת ראיה
 בקיום השטר. אמאי אולי
 לקותות למישאל מהו
 לבודקו יקיימו שטרייהו
 דבידייהו דליתו סהדי
 דמכירין חתימת ידי העדים
 ובודאי אותן החחומין על
 השטר לא חתמו או אא״כ
 היה גדול ובתר הכי לוקמי
 לקוחות בנכסייהו אלא ש״מ
 מדלא עבדי הכי דלא אזלינן
 בתר קיום השטר אלא
 בתר עדים וקשיא לר״ל.
 אמר לך ר״ל לעולם בתר
 קיום השטר אזלינן ודקא
 קשיא לך הכא אמאי לא
 אזלינן בתר קיום השטר
 אלא בתר עדים. מי סברת
 דנכסים שמכר שעדיין בידא
 דמשפחה הוו ואתו לקוחות
 וקא מערערי אי הוי עובדא
 הכי מצית למפרך שפיר.
 לאו הכי הוי עובדא אלא
 נכסי הוו כבר ביד לקוחות
 (דלקוחות הוה) ולא מצו
 בני משפחה למיזל בתר
 קיום השטר ומאי הוי
 וכותייהו קיום השטר. ובני
 משפתה אינהו קא מערערי
 דקטן הוה ומשום הכי אזלי
 מעיקרא בתר עדים כי לא
 אשכחו אמרי מהו לבודקו:
 ה״נ מסתברא.דבני משפחה
 הוי מערערי ולא לקוחות:
 מדקאמר להו אי אתם
 רשאים לנוולו ואשתיקו.
 משום דמשפתתו הוה לא
 היו רוצים לנוולו: לקותות
 אמאי משתקי. מצי למימר
 ליה הואיל דווזי יהיבנא
 ליה בהא ארעא לינוול
 ולינוול אלא ש״מ דנכסים
 בידא הלקוחות הוו ובני
 משפחה מערערי. אמר לך
 ר׳ יוחנן לעולם אכתי קשיא
 ליה לר״ל ונכסים בידא
 דיורשין הוי קיימי והא
 דקא מייתי ראיה מהבא.
 אי משום הא לא אריא
 דהכי קאמר להו: במשנת
 בר קפרא. שהיה שונה בה:
 והוציא זה. המותזק בשדה:
 את אונו. כח שלו שטר
 מכירה שהיה בידו: יתקיים
 השטר בחותמיו. שיעידו
 שנים עליהן שהוא כתב
 ידן ולא מחזקינן לעדים
 בשקרי דתתימי מילי דשקר:
 ואם אמר. המערער: שטר
 פסים הוא. שפייסתני בשעה
 שהיית רוצה לישא אשה
 שאכתוב לך שטר ששדה
 מכורה לך בעבור אותו
 [שטר] יהיו פבורין כך
 שאתה עשיר וקונה נכסיי
 ומעולם שוב לא החזרתה
 אותו לי ולא שלך היא
 השדה: או שטר אמנה הוא.
 שמכרתי לך שדה זו על
 מנת שאאמין לך הדמים
 עד זמן שקבענו ומעולם
 לא נתת לי דמים: אם יש
 לו עדים. שכן הוא כמו
 שמערער אומר הלך אחד
 עדים: נ) והוא מודה בשטר
 שכתבו לזה אינו צריך
 לקיימו עוד לאותו מוחזק
 ולא ישלם למערער כלום:
 לימא. דבר קפרא ששנה
 משנה וו לפלוגתא אמרה
 לשמעתא ואליבא דר׳ מאיד
 דאמר הואיל ומודה הוא

 האי מערער באותו שכתב אין צריך לקיימו ומקוים ועומד הוא ומשום הכי אמר הלך אתר השטר: והא מיפלגי. במודה
 בשטר שכתב אם צריך לקיימו אי לא כדמפרש לעיל: אין נאמנין לפוסלו דברי ר׳ מאיר. משום דמודה בשטר שכתבו
 אינו צריך לקיימו: וחכ״א דנאמנין וצריך לקיימו אלמא דבפלוגתא אמר בר קפרא לשמעתיה: א״ל ר׳ יוחנן. לדברי
 הכל אמרה לשמעתיה דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו ואזלינן בתר השטר. והתם טעמא מאי אמור רבנן דמודה
 בשטר שתתמוהו צריך לקיימו משום דעדים אלימי אינון דמצי לאורועי שטרא שהם חתמוהו ונאמנין הן לפוסלו אבל
 הכא להיכא דמערער מודה שכתבו ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא אפי׳ רבנן מודו דלאו כל כמיניה לאירועי
 שטרא ומשום הכי אינו צריך לקיימו והלך אחר השטר: א״ל. ריש לקיש לר׳ יוחנן והיכי מצית למימר דלדברי הכל
 אמרה לשמעתיה ולאו כל כמיניה לאירועי שטרא: והלא משמך אמרו יפה ערערו. ואמאי יפה ערערו והלא כיון ג)
 שהוא מודה שאותן בני משפחתן כתבו הא איכא למימר לאו כל כמינייהו לאירועי שטרא ולומר קטן היה ואמאי יפה
 ערערו: א״ל. לעולם מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו דלאו כל כמיניה לאירועי שטרא וזו ששמעת משמי אלעזר

 ברבי
דה  מו
 ואמר

 זו וחכמים
,  הראיה א

 ברם נראין דברי
 רבינו יוסף אמר רב

 דאמרת (« בקיום השטר לקיימו
 שטרייהו ולוקמו בנכםייהו. דמסממא
 טון שאממ היה שמכר היו מוצאים
 עדים לקיים שטרם אלא ש״מ שהיו
 צריטן לבקש עדים שהיה גדול בשעמ
 המכר וכרבנן דאמרי המוציא מחבירו
 עליו הראיה וא״ת ומאי קושיא עד
 כאן לא קאמרי רבנן ראיה בקיום
 השטר אלא משום דסבירא להו כרבי
 נתן דאמר דאזלינן בתר השתא דאס
 בריא הוא עמה יש לנו לומר שאז היה
 בריא אבל הכא לא שייכא שום חזקה
 וי״ל דאיכא למימר חזקה שאין עדים
 חותמים על השטר אא״כ נעשה גדול
 מהניא ט ההיא חזקה דכתר השחא
ת לקוחות הוו ק ז ח  אזלינן: ב
 קיימי. והיורשים היו רוצים להוציאן
 מידן והיו רוצים לבודקו אס הוא קטן
 והשתא ניחא הא דקאמר להו סימנין
 עשרין להשתנוח לאחר מיתה שאפילו
 לא תמצאו לו סימנים איכא למימר
 שנשרו לאחר מיתה: זרוי" יהבינן
 לעוול ולינוול. אבל יורשים אינם
 רשאים לנוולו בשביל הירושה דלא מידי
י עדים  יהבי ועוד שהוא קרובם: א
 אלימי ומרעי שטרא כוי. לעיל בפ׳
( ר מ ה א ״ ם ד ש : ו ת ף מ ד  חזקת הבתים (
 הבאתי שם הך מילמא גבי מודעא היו
א משמך אמרו ל ה  דברינו וכוי: ו
 יפה ערערו בני משפחה. מטעם קיום

 השטר ולא מטעם עדים:
ם נראין דברי רבינו יוסף כוי. ר  ב
 («) והא דפריך לעיל ריש
 לקיש לר׳ יוחנן ממשנת בר קפרא וא״ל
 ר׳ יוחנן שאני אומר מודה בשטר
 שכמבו א״צ לקיימו לא אמר דבר
 זה מעולם וכולה סוגיא דלעיל ליחא
 לפי מסקנא זו וכה״ג איכא ביבמוח בפ׳
) דפריך ע ״ ה כ ״ ם ד ש : ו ה ף ל ד  החולץ (
 ליה ר׳ יוחנן לריש לקיש ולמסקנא
 מעמיד מחלוקמס בענין אמר גבי
 החולץ למעוכרת וכן בפי׳ק דחגיגה
ף ז.) גבי הראיון ובנדה פ׳ המפלח ד ) 
גבי פניו מוסמסיס וט 8 ( . ל ף כ ד ) 
 א״ל ר׳ יוחנן לר׳ ינאי לעיל רבי לא
 משנתנו היא זו לא הקשה ממילמא
 דרבנן אלא הזכיר לו המשנה דפלוגמא
ע ״ ע ו  דרבנן ורבי מאיר היא בהא נ

: [ א ל ה א ״ : ד ת ד ו ר ו כ ׳ ב ס ו  ת

 אלא
 זו
 (א)

אל  יהודה אמר שמו
ו שצריך לקיימו דה בשטר שכתב  דברי חכמים אבל רבי מאיר אומר מו
ל היא והא איפכא כ  ומאי דברי הכל דרבנן לגבי רבי מאיר דברי ה
ה איפוך והא תניא אין  תנן וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראי
 רבי מאיר וחכמים אומרים נאמנין איפוך והא רבי
ובתא לא  קאמר איפוך לימא ליפוך נמי תי

 הכי

 נאמנין לפוסלו דברי
 יוחנן ראיה בעדים

 א) עי׳ בחיס׳ כאן נל״ה אלא ד״ל לאיכא למימר חזקה שאין עליס ונו׳ וי״ל ררנינו נ״נ כוון בזה לחרן הקושיא. נ) ואס לאו הלן אחר השטר. והוא מולה וכו׳ נצ״ל. גן נראה לצ׳׳ל והלא כיון שאוחן נני המשפחה מוליס שהיא כחנו הא איכא למימר וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קכד! א מיי׳ פכ״נו מהל׳

 מכירה הלכה טז המג
 עשין פג טישי׳ע ח״מ סי

 כלה סעיף יג:
ט כ מיי׳ שס הלכה ט כ  ק

 יפכ״ד מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה ה סמג שס
 טיש״ע שס נהג״ה וסי׳ מו

 שעיף לח:
ל ג מיי׳ סכ״ט מהל׳  ק

 מטרה הלכה יג סמג
 עשי! פג טיש״ע ח״מ סי׳

 רלה סעיף ט:

 רבינו גרשום
 כשלמא לדידי דאמינא
 ראיה כקיום השטר. דאע״ג
 דמודה בשטר שכתבו צריך
 לקיימו היינו דמשכחת
 דנכסי בידא דלקותות
 ובני משפחה היו מערערין
 להחזיק בהן והלקוחות
 קיימו שטרן ונחתו בנכסי:
 אלא לדידך דאמרח ראיה
 בעדים היכי משכתת לה
 דנחתי לקוחות לנכסי. והא
 אזלי בתר עדים ולא אשכחן
 אלא ש״מ ראיה בקיום
 השטר. וריש לקיש אמר
 לעולם ראיה בעדים והבא
 טעמא מאי אזלינן בתר
 קיום השטר דמודינא לך
 דערער רבני משפתה לאו
 ערעור הוא. דמאי קאמרי
 קטן הוה לאו מילתא היא
 דחוקה אין עדים חותמין על
 השטר אא״כ נעשה המוכר
 או הנותן גדול: אתמר קטן
 אימתי מוכר בנכסי האב.
 דאמרי׳ מכירתו מכירה:
 ןרבא) אמר רב נחמן בן
 כ׳ שנה ורב הונא אמר בן
 י״ח שנה. קם״ד מאן דאמר
 בן י״ח שנה צריך שיביא
 שתי שערות ולמאן דאמר
 בן כ׳ אע״ג דלא הביא
 ב׳ שערות מכירתו מכירה.
 בשלמא למאן דאמר מבן
 י״ת מכירתו מכירה בנכסי
 אביו ולא קודם האי קטן נמי
 דבני ברק מבן י״ח ישנה היה
 ואיצטריך לבודקו בשערות.

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא הנה.
א לדידך דאמרת ראיה כעדים נכסי ביד לקוחות היכי ל  א
 משכחת לה. דיטאו היורשין עדים שהיה קטן w ואס לא
 יוכלו למצוא מאי מערערים היורשין פסק רבימ שמואל לקי״ל כרבי
 יוחנן ושמואל דאימ להו הכא מודה בשטר שכמבו אין צריך לקיימו
 ואין נראה לר״י אלא נראה לו דקי״ל
 כרב נממן דאית ליה בפרק שני
) מודה בשטר ם ש . ו ט ף י ד  דכתובומ (
 שכמבו צריך לקיימו דכוותיה קיימא
 לן בדיני וכן פסק רבינו חננאל:
ר קטן אימתי מוכר כנכסי מ ת י  א
 אכיו. הכי גרסינן
 בספרים ישניס וגס רבינו מס גריס
 כך רבא אמר רב נחמן בן שמנה עשרה
 רב הונא בר החיצבא אמר רב נחמן
 בן עשרים וגרסינן בחרה והא דרבא
 לאו בפירוש איחמר אלא מכללא
 איממר דההוא (י) דפחומ מבן עשרים
 דזבין בנכסי דאבוה כו׳ עד אמר להו
 רבא מדאסברוהו וסבר מידע הר
 ידע והא דעכד הכי חוצפא יחירא
 הוה כיה פירוש הגיע זמנו למכור
 בנכסי אביו ומתחלה היה סכור רבא
 שהיה שוטה ולכך לא הוה מקמו מקח
 וממכרו ממכר ולבסוף כיון דראה
 דאסברוהו וסבר אס כן אינו שוטה
 לגמרי טון שהגיע זמנו למכור יכול
 למכור וא״ח מקשה דרבא אדרכא
 דהכא קאמר בן שמנה עשרה ואילו
) גט ג׳ מדות כקטן כר קאמר רבא ולמכור . ה  בגיטין פ׳ המקבל(לף ה
 בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואומר ר״י דנראה דגרסינן בההיא
 דהתקבל רבה תבירו של רב יוסף שהיה רגיל לעשות מדומ כמו ההיא
0 דממש מדות בכלי חרס דגרס התם רבה ה ף 5 ת ל נ ש  דסוף המצניע (
 מדאמר ליה 0(רב אסי רבי) אמה אומר כן דאילו רבא לא עלה לארץ
 ישראל כמו רבה ומיהו אין זו ראיה כל כך כי גס רבא מצינו שהיה
) שלש מדות בגיטין . ט ף ע ל  עושה מדומ דאמר רבא כגיטין פ׳ הזורק (

ן בן לקיש  הכי קאמר ליה רבי יוחנן לר׳ שמעו
נא ראיה בקיום השטר  בשלמא לדידי דאמי
י לקוחות לנכסים ת ח ת לה ת ח כ ש מ  היינו ד
ת ראיה בעדים היכי ר מ א  אלא לדידך ד
ת לה דנחתי לקוחות בנכסים אמר ח כ ש  מ
ו א ל ד ה א ח פ ש  ליה מודינא לך בערער רבני מ
ה אין ק ז ח נ ( ה א א מאי קאמרי קטן הי  ערער הו
ר אלא אם כן נעשה ט ש ם חותמין על ה  העדי
מתי מוכר בנכםי אביו  גדול איתמר קטן מאי
ה ורב ה עשרה שנ  רבא אמר רב נחמן בן שמנ
מבן עשרים  הונא בר חיננא אמר רב נחמן>* ג
<לאו בפירוש איתמר  שנה >«< (והא דרבא ג
ה ש ע מ ב ר׳ זירא ״  אלא מכללא איתמר)״ מתי
ד שמכר בנכסי אביו ומת ח א  בבני ברק ב
ה וערערו לומר קטן היה ח פ ש  ובאו בני מ
ת רבי עקיבא תה ובאו ושאלו א ת מי ע ש  ב
ם רשאין לנוולו ת ו לבודקו אמר להם אי א  מה
ה ת י ת לאחר מ ו  ועוד םימנין עשויין להשתנ
ה ה עשרה שנ  בשלמא למאן דאמר בן שמנ

 היינו

 הכי קאמר ליה רבי יותנן לריש לקיש גשלמא לדידי דאמינא ראיה
 בקיום השטר. ואפכינא נמי ממני׳ דלרבנן אין צריך לקיימו טון
 דמודה שכחבו היינו דמשכחח להו נכסי כידא דלקוחות ואמו יורשין
] הט נמי מסמברא מדקמני דאמר להו אי : ל נ ק  וקמערערי כדאמר לעיל נ

 אתם רשאין למולו כו׳ הלכך שמא
 קיימו שטר או אפילו לא קיימו כיון
 דמודו בני משפחה כשטר שכתכו ממן
 אין צדך לקיימו והוחזקו לקוחוח
 בנכסים: אלא לדידך דאמרה ראיה
 בעדים. ולדידך לא ממהפכא מתני׳
 וטון דאמרי רבנן המוציא מחטרו
 עליו הראיה דהיינו מקבל ממנה
 נכסי טדא דלקוחות היכי משכחפ
 לה הא לית להו עדים שגדול היה:
 לאו ערעור הוא. ומן הדין הוחזקו
 לקוחומ בנכסים: נעשה גדול. נותן
 ומקבל ועדים כולם גדולים וכשרים.
 ומסקנא דשמעמא מודה בשטר
 שכחבו אין צריך לקיימו כדשמואל וכר׳
 יוחנן לא שנא היכא דאיהו מרע ליה
 לשטרא למימר שטר פסים הוא שטר
 אמנה הוא לא שנא היכא רעדים
 מרעי ליה לומר אנוסין היינו דהא
 אפכינא נמי הכא לההיא דכמוכומ
 לעיל דאין נאמנין לפסלו כוי: קטן.
 היורש נכסי אכיו שמפ: מאימתי
 מוכר בנכסי אביו. בקרקעותיו ומהר
 מטרמו מטרה. דאילו גבי מטלטלי

) הפעוטוח מקחן מקמ וממכרן ממכר כמטלטלין . ט ף נ ן ד י ט י ג  חנן (
 ומפרשינן התם כבר שימ כבר שב כל חד לפוס חורפיה ומשוס כדי חייו
 תקינו ליה רבנן במטלטלין דתהוי מטרה למזונותיו אבל במקרקעי
] מוך זמן כלפני זמן . ו נ ק  לא: בן שמנה עשרה. ויום אחד דפסקינן לקמן [
 ואע״פ שאינו יודע בטיב משא ומחן יפה כדמוכח לקמן בח י״ד שיודעת
: [ . ט ק  בטיכ משא ומתן מוכרח וכגון שהטאה שמי שערומ כדמוכח לקמן נ

 היינו
 ואמר רבא נמי פרק קמא דחולין (דף or שלש מדומ בסטן אך לכאורה משמע דגרסינן המס רבה מכח הך קושיא דהכא כדפרישית (י) ואי
 גריס החס רבה א״ש טפי בהט הא דקאמר בג׳ מדוח בקטן הגיעו לעונמ נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדן בקטנה מולצמ ואס כן
. ושס< אמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה ו ה מ ד ל  משמע דאיפ ליה לרבא קטנה חולצפ ואילו בפ׳ יוצא דופן (
 הביאה סימנים ומסיק המס דוקא קאמר רבא לענין מיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי גרס התם רבה אתי שפיר ורבינו שמואל חירץ שם
 וכנגדו בקטנה חולצח דהיינו בח יי) שנים עשרה שנים ויום אחד שהקטנה היא אז גדולה ולא נהירא דאס כן לא הוה ליה למימר וכנגדו בקטנה
 אלא וכנגדו חולצת אלא משמע שכנגדו קטנה שהגיעה לעונת נדרים שהיא בת עשחי עשרה שנה ויום אחד ורטנו חם חירץ דודאי רבא
) ולקמן בשמעחין דלחליצה בעי גדולה ובגיטין איירי רבא אליבא דר׳ יוסי דאמר קטנה חולצת ם ש : ו ה ת ק ו מ ב י  סבר לה כדססיק בפ׳ מצוח חליצה (
 דאמרינן בפ׳ מצוח חליצה לדברי ר׳ יוסי קטנה חולצמ משהיא כפעוטות רבא אמר משתגיע לעונת נדרים משמע דלדברי ר׳ יוסי קאמר ואיהו
 סבירא ליה המס כמ״ד התם והלכמא משמביא שמי שערומ ולספרים דגרסי כאן בדרבא עד שיהא בן עשרים הוי אחי שפיר ההיא
 דגיטין פ׳ התקבל (לף כה.) אך אומה גירסא אינה נראיפ כלל שצריך למחוק הספרים דגרסי והא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא
 איחמר שהרי הוא כחוב אחר שלח גידל בר מנשיא כו׳ ופירש רטנו שמואל (י< היינו טעמא דאסברוהו ליה וסבר אס כן חכם גדול היה
 וידע בטיב משא ומתן משום דחייש לעובדא דגידל בר מנשיא אייחי ליה בחר הכי ואין נראה כלל וט בשביל שהוא היה יודע לסבור זה היה
ר בנכםי אביו. פי׳ רטנו שמואלי) דדוקא בנכסי אביו אבל כ ו  חשוב חכם יודע כטיכ משא ומתן על כן נראה יותר גירסת ספרים ישנים: מ
 בנכסים שקנה ושנמנו לו בממנה יוכל למכור וכן פי׳ רב אלפס דבנכסיס שקנה אין אמ חוששין אס מוכרן והא דאמרינן לקמן למקרקעי אין
 עדותן עדות פירוש לשוס קרקעומ כמו שאפרש בסמוך דהיינו >« דדעתיה מיקרבא לגבי זוזי ואינו בקי בשומא ורבינו תם פירש דהוא הדין
 נכסים שקנה אינו יכול למכור מטעם דמיקרבא דעתיה לגבי זוזי ומה שהקשה ר״י שמא כשהוא שוטה זבין וכשהוא שוטה זבן לאו קושיא היא
ב רבי וידא מעשה כו׳ באחד שמכר בנכס״ אביו. פירוש י ת  דטעמא לא משוס שטות הוא אלא משום דמיקרבא דעחיה לגבי זוזי: מ
 בזמן שהיה לו למכור למר כדאית ליה ולמר כדאיח ליה דמסממא קודם לכן לא מכר והא סוגיא כמ״ד לעיל נכסי ביד לוקח הוו קיימי
 ולהט קאמר ט בדקי ליה מאי הויא כו׳ אבל למ״ד בחזקמ יורשים הוו לא הוה ליה למימר כי האי לישנא אלא הוה ליה למימר אמאי
 צריך בדיקה פשיטא דגדול הוה ולפי זה אין הוכחה גמורה דכזמן מטרה מכר וריב״ס פירש בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה ונכסי
 ביד לקוחומ הוו קיימי ואחו יורשים וקא מערערי לומר קטן היה והיו צריכים להביא ראיה שהיה קטן ולא מצאו עדים שהיה פחוח משמנה
 עשרה שאם מצאו לא היו צריכים יופר אפילו הביא שחי שערומ לא עשה ולא כלום אבל מצאו עדים שהיה פחופ מבן עשרים והיו
 רוצים לומר שמא לא הביא שמי שערומ עדיין ועודנו קטן אבל אס לא מצאו עדים שהעידו שהיה פמומ מבן עשרים שנה היינו מחזיקין
 אותו כגדול דחזקה אין העדים חותמים על השטר אלא אס כן נעשה גדול בן כ׳ דליכא למימר דלא היו ממזיקים ליה בן כ׳ לפי שהיה סריס
 הא ליכא למימר דאס כן מאי פריך אלא למאן דאמר בן כ׳ ט בדקי מאי הוי טוכא וטובא הוי שאס אינו יודע בן כמה שנים הוא דע״י
 חזקה דאין עדים חופמיס אלא אם כן געשה גדול בן עשרים לא הוה משוינן ליה סריס אלא שמע מינה דעל ידי אוחה חזקה משוינן ליה
 סריס והשתא פריך שסיר בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה היינו דקאמרי מהו לבודקו אלא למאן דאמר בן עשרים כי בדיק ליה
 כו׳ והאי קושיא אחיא להאי דאסיקנא לעיל נכסי כיד לקוחות הוו קיימי כדפרי׳ לעיל מיהו למאן דאמר בחזקמ היורשים הוו קיימי
 מצי למפרך שפיר בשלמא למאן דאמר בן שמנה עשרה היינו (מ) דקאמר מה לי לבודקו שלאחר שהביא עדים שהוא בן שמנה עשרה היו
 היורשים טוענים שלא הטא שחי שערומ עדיין וקטן היה אפילו כן שמנה עשרה ואין המכר כלום אלא למאן דאמר בן עשרים אפילו לא
 הביא שחי שערומ היה גדול ואין היורשים יכולים לטעון כלום אבל הגמרא נקט לישנא למאי דאסיקנא מכסי כחזקח לקוחוח קיימי:

 לאו

 מסורת הש״ם

 א) [כחונוח יט. סנהלטן
 כט:], ב) [ברכות ט. וש״נ],
 ג) רש״ל מ״ז, ו) [לעיל קנל.],
 ה) צ״ל חיננא, ו) [לפנינו כשנח
 ליתא], 1) [לקמן קנו. סוף ל״ה

 והלכחא כר״נ ע״ש],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ בן עשטס כצ״ל
 ואוח מ״ס נמחק: (נ) שב
 תינומ והא לרנא לאו בפירוש
 איתמר אלא מכללא איחמר
 נמחק: (ג) תום' ל״ה אלא
א ל ש גם כ  וכי׳ שהיה קטן ו
ו ה הי מ  יכלו למצוא ל
ו ק ד ו ב  מערעטס היירשיס ל
 כוי פשק: (ד) דייה אחמר
 יכו׳ לההיא פחיח מגן עשטס
 לזנין וכי׳ וכיון שהגיע:
 (ה) בא״ד כלפטשיח ותו
ס החס רנה א״ש ט  דאי נ
הא לקאמר ט ו ה  טפי נ
 ג׳ מלוח: (ו) בא״ד
 להיינו נח שתים עשרה:
 (t) בא״ד ופי׳ רנינו שמואל
 נמי היינו טעמא דכיון
ם ו ש מ  לאסנרוהו ליה ונו• ו
יך לעונלא לגילל נר  דשי
 מנשיא: (ח) דייה מונר
ם ללעחיה ע ט  ונו׳ להיינו מ
 מיקרנא:(p) ד״ה חחינ ונו•
ו לבודקו ה י מ  היינו דקאמר
ת ו ח ו ק ל או ה  שלאחר שהבי

 עטס:

 מוסף רש״י
. ל ם כן נעשה גדו א א ל  א
 נל מעשה השטר נגדיליס
 הלוקח והמינר ;כתובות יט.
 ושם: ועשה בגדול) או: נעשה
 גדול המוכר דקי״ל !לקחו
 קנו.) ילמנור נננסי אניו עד
 שיהא בן עשטס !סוהדריו
 כט::. סימנין עשויין
ת. ואפילי אס דימין ו  להשתנ
 עתה לסימני נדול, י״ל אילי
 היה קייס היה שימא :לעיל

 קוד.).



 מסורת הש״ם

 א) נדה דף m : יבמות רף פ. ודף
 צז., ב) נדה דף מה:, ג) [ברכות
 ט. וש״נ], ד) צ״ל לרב וכן גי׳
 רשב׳׳ס. יעב׳׳ן, ס) נעירובין סה ־.
 ושיינז, ו) רש׳׳ל מ״ו, 1) רש״ל,
 ח) כתובית ע. גיטין דף נט. ודף

 סה., ט) נדברים כת], י) [גיטין
 נט.], >) [ע״ש נגמ׳ שלפנינו],
 ל) ש״א פתוה, מ) נ׳׳י במטלטלי,

 ;) במקרקעי,

 תורה אור השלם
 1 ועמדו שני האנשים אשר
ם הריב לפני ין לפני ה  ל
ר יהיו ש ם והשפטים א י  הכהנ
 בימים ההם: דברים יט יז

 גליון הש״ם
י אםיטר ומתנתו מ א א ר פ  ג
 םתנה. עי׳ בהגהת אשר״י סוף

 סרק מציאת אשה וצע׳׳ג:

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ עד רונ שניתיו(ט אתא
 לקמיה דרני תייא וכו׳ מחמת
 נרייתא) תא״מ ונ״נ זו גירסת
 ר״ת אנל גירסת רשנ״ס כן היא
ץ דנתרי מנ י  הני סימנין ז
א וזימנין ת ו ש י ח ת כ מ ח  מ
ת בריותא כי מ ח  דנתרי מ
יא אי ה דר׳ חי י מ ק  אתו ל
ל ליברי ואי איכרי ״ ש א י ח  כ
ש אינעיא להו כו׳: ו ח ב ל ל ״  א
א ת א  (5) שם דההיא תוך זמן ד

 לקמיה דרנא כצ״ל ותינת דאדל
 זנין נכסי נמחק: (ג) שם וכיון
 דמסנרי ליה סבר: (ד) תום'
 ד״ה לא אמרו וכו׳ ישוס אומה
 יותר משורה נ״נ נראה לעיקר
 הטעם טון למקרנא דעתיה
 לגני זחא אינו נקי נשומת קרקע
 כי אינו נותן דעתי ט אס במאי
 למקרכא רעמיה והלכך אפשר
 לומר טשוס אותה ניותר משירה
 אי נפחות משורה נוטעס ליותר]
 משורה הוא לפי שכחנו עול וגס
 אין הפסל כיי לכונתס מתמת
 1שמטלטליס נחסטן] מלי יום
 יום לא ישוס איחס ייחר משווים
 משא״כ כמקרקעי לטון שאין
 כהס [חסרי! אפשר לישום איחס

 יותר משורים]:

 הנה: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 היינו ראמרו ליה מהו לבודקו. שאס לא ימצאו כו שערוח יחזיקוהו כקטן
 עד עשרים כדמפרש ואזיל. ורוקא לענין למכור כנכסי אביו מרמי בעינן
 שמנה עשרה שנים ושערומ אבל לענין עונשים ומצומ מבן י״ג חשיכ
 גדול אס הביא שערות: יביאו ראיה. קרובי האלמנה כדי לפטרה מזה
 היבם להתירה לשוק בלא תליצה ויבוס:
 והוא הסריס כוי. והרי הוא סריס ולא
 חולץ ולא מיבם כדאמר ביבמות זענו:] דלא
 קרינא כיה להקים לאחיו שס«< וכל שאינו
 עולה ליבום אינו עולה לחליצה. אלמא
 מבן עשרים ואילך אע״ג דלא אייתי
 שערוח כגדול מחזיקין ליה ומפני שהוא
 סריס לא אייתי שערות: והוא שנולדו
 בו סימני סריס. סימנין המפורשין
0 דטון דאיכא מרמי  ביבמומ (לף פ
 חשבינן ליה כגדול אבל בן עשרים שלא
 הביא שערומ ואין בו סימני סריס
 חשכינן ליה כקטן עד רוב שנותיו
 כדמסרש ואזיל ואי נולדו בו סימני
 סריס מקמי דליהוי בן עשרים ושערות
 נמי לא אייתי אכמי לא סמכינן
 למיהשביה סריס עד דליהוי בן עשרים
 ויהא בו סימני סריס דאיכא תרתי:
 והי לא נולדו בו סימני סריס. ושערות
 נמי לא הביא עד כמה נחזיקהו כקטן:
 רוב שנותיו. ל״ו שנים שהן רוב שבעים
 כדכחיב ימי שנומינו בהם שבעים שנה
 מזהליס צ): הני סימנים זימנין כוי.
 פירוש הוי ואדלקמיה קאי כי אחו
 לקמיה דרי תייא כר: כחישותא.
 כשהנער כחוש בבשרו: כי אתו לקמיה.
 המתעכבין יותר מדאי להכיא שערות:
 אכתשוהו. דלמא מממת בריאותא נמרו
 להו: תוך זמן. שנמ שמנה עשרה גופיה
 למר ושגה עשרים גופיה למר והכיא
 שערות: כלפני זמן. שאין מכירתו
 מכירה בנכסי אכיו: דההוא שוך זמנו.
 שמכר כנכסי אביו: ולא היא. מהכא
 לא פשטינן ליה: דקא משתרר להו
 לעבדיה. וזהו איבוד ממון כחנס שאין
 לו בה הנאה: איפ דגרסי מקחה מקח
 וממכרה ממכר במעלעלין ולא מבעיא
 בס ארבע עשרה אלא אפי׳ כבה שב
 וכבת שית כדשנן הפעועוה כו׳ ומוקים
 להז בגיטין כבר שיש וכבר שבע אלא
 מעשה שהיה כך היה. ולא נהירא דמאי
 אתא לאשמועינן מתני׳ היא׳) הפעוטות
 מקחן מקח כו׳ ואפילו אין יודעין יפה
 בטיב משא ומתן דהא כבר שית ככר

ו מי איתמר עלה בוי. הכא נמי הוה מצי לשנויי בפחות מזמן א  ל
 מכר והיה יודע בטיב משא ומתן והיו רוצים לבודקו אס הביא
 שתי שערות אס לאו שאס הוא קטן הרי כפעוטומ שאין ממכרן ממכר
י גרים ר״ת. כ  במקרקעי כדאמרינן בסמוך אלא שפיר קא משני: ה

 דזימנין דאתו מחמת בריאומא וזימנין
 דאתו מחמת כחישותא. והכי גרסי׳
ת לף צז.)כ) בכל ו מ ב י  בהאשה רכה (
 הספרים וכך נראה יותר דכי אתו
 לקמיה דרכי חייא משמע שעדיין לא
 הביאו שתי שערות ולכך אמר להבריאה
 או להכחישם כדי להביא שערות ולא
 כספרים דגרסי זימנא דנתרי מחמת
ה מקח וממשרה ה ק  בריוחן: מ
 ממכר. לאו דוקא נקט מקחה מקח
 דהא פשיטא אלא איידי דנקט ממכרה

 ממכר נקט נמי מקחה מקח:
א אמדו אלא כמטלטלי אכל  ל
 מקרקעי לא. אין לפרש לעדות
 קרקע דמאי שנא למטלטלי ועוד
 דהכא לא שייכא שוס שטומ אלא
 נראה לפרש דהיינו עדות שיאמרו
 כך וכך היתה שוה זו הקרקע דכיון
 דמיקרבא דעתיה לגבי זוזא (י) ישוס
 אותה ל) יותר משווייה אבל מטלטלים
 לא ישוס אותםל) יומר משווים דמיקרבא
 דעתיה נמי לגבי מטלטלי וגם אין
 הפסד״) במקרקעי כמו>) במטלטלי:

 ולטעמיך

 רביבו גרשום (המשך)
 יתירתא הוא דחזה ביה דהוה
 משחרר ליה לעבדיה ומש״ה
 אמר רקטן הוא דעשה מעשה
 קטן ושוטה ואי לאו הכי ודאי
 הוה אמר תוך זמן כלאחר ומן
 ואם הביא ב׳ שערות מכירתו
 מכירה: יודעת בטיב משא
 ומתן. אם מכרה במקרקעי
 שלה ולא בשל אביה מהו מי
 הויא מכירה אי לא. במטלטלי
 לא איצטריך למיבעי דפשיטא
 ליה דמשהיא בת ט׳ שנה
 ויום אחד מוכרת במטלטלין
 אם יודעת בטיב משא ומתן
 כדקתני מתני׳ הפעוטות כבן ט׳
 כבן עשר מקחן מקח וממכרן
 ממכר במטלטלין: ולשלח ליה
 בתינוק. היודע בטיב משא
 ומתן אם יכול למכור מקרקעי
 שלו אי לא: מעשה שהיה
 כן היה. שתינוקת מכרה וה״ה
 לתינוק: ולשלח ליה בת ׳״ב
 שנה ויום אתד. דכבר בוגרת
 היא מאי שנא בת י״ד שנה
 ויום אחד: והא דרבא. דאמר
 לעיל מאימת קטן מוכר בנכסי
 אביו מבן כ׳: לאו בפירוש כוי
 דההוא פחות מבן כי. מדקאמר
 פחות מבן כ׳ שנה שמעי׳ מינה
 דיותר מבן י״ח שנה היה: וקא
 ובין נכסי דאבוה אתא לקמיה
 דרבא. דקא בעי למיהדר ביה
 משום דפחות מבן כ׳ שנה
 מכר. השיאוהו קרוביו עצה שיעשה שטות לפני רבא כדי שיתראה עליו שוטה שאין יודע בטיב משא ומתן: עבד הכי. דשדא
 קשייתא קמיה. אמר להר לאו זביניה וביני. דשוטה הוא: כי כתבו ליה שטר. אפסק דין דוביניה לאו וביני: אמרו לו לקוחות. לאותו
 שמכר: ויל אימא ליה לרבא. לימדו ליה הן דבר הכמה שיעמוד לפניו שיתראה לפניו כחכם כדי שיחוור בו ויאמר ממכרו ממכר.
 למדוהו לומר לו מגילת אסתר שהיא גדולה אין נותנין לסופר שכותבה אלא זוזא ושטרא דאיהו קטן רוצה הסופר לטול בו זוז:
 אמר להו זביניה וביני. הואיל ויודע כל כך בטיב משא ומתן: א״ל קרוביה. לרבא הא טענה לקוחות אגמרוהו כי היכי דליתחזי חכם
 ואיהו לא ידע לאסוקי אדעתיה למימר הכי: אמר להו. ודאי דעת יש לו דכל אינש דמםברו ליה וסבר כלומר כל אדם שמלמדין
 אותו והוא מאזין ודאי מידע ידע וחכם הוא ומכירתו מכירה. והאי דעבד הכי דשדא קשייתא חוצפא יתירא דהויא ביה. השתא
 דייקינן מהא הלכתא דפשיטא דמקחו מקח וממכרו ממכר במטלטלין שלו ולא במקרקעי שלו. אע״ג דהביא ב׳ שערות שומא הוי.
 והוא דידעי פעוטות בטיב משא ומתן. בן י״ג שנה ויום אחד והביא ׳שערות ויודע בטיב משא ומתן מוכר במקרקעי שלו ובמטלטלי
 של אביו. מן י״ח שנה ולמעלה לדבא אם הביא ב׳ שעדות ויודע בטיב משא ומתן מוכר בנכסי אביו. ואם הוא בן עשרים ולא הביא
 שערות ואינו יודע בטיב מישא ומתן אין מוכר בנכסי אביו. ואם לא נולדו לו סימני סריס והוא כן כ• ולא הביא שערות אע״פ שיודע
 בטיב משא ומתן אין מוכר בנכסי אביו עד רוב שנותיו. והכי נמ־ מפרשיי אליבא דמאן דאמר עד י״ת לפי ענינו: אמר רב הונא
 בדיה דרכ יהושע. אע״ג דפחות מבן כ• אם הביא שערות ואין יודע בטיב משא ומתן אינו רשאי למכור בנכסי אביו לענין עדות
 עדותו עדות לכל דבר. ולא אמרו דעדותו עדות אלא למטלטלי דמצי נמי לובוני במטלטלי אביו [פתוח! מבן כי. אבל למקרקעי
 לא מצי לזבוני עד שיביא שערות ויודע בטיב משא ומתן לא מצי לאסהודי לאחרינא במקרקעי: אלא מעתה. דאמרת שמשום
 הכי מצי לאסהודי משום דמצי לזבוני א״כ פעוטות דמצי זביני כדתנן ה״נ דעדותן עדות. הא לא הוי אלא בן (תשיסר) [שית
 ושבע ן. הא לא מצית אמרת לגבי עדות אנשים בעינן כדכתיב ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר וליכא התינוקות הן. ולעולם
 גב־ עדות עדותן ערות במטלטלין אבל לא במקרקעי: אמר אמימר. אע״ג דאינו יכול למכור בנכסי אביו עד כ׳ שנה וכדאוקמת׳
 הלכתא אפייה אי יהיב מתנה מנכסי אביו מתנתו מתנה: ומה זביני דמקבל זוזי אמרת לא. מתנה דבחנם הוא לא כ״ש: א״ל

 היינו דקאתו ואמרו ליה מהו לבודקו אלא אי
 אמרת מבן עשרים כי בדקו ליה מאי הוי
ת ן עשרים שלא הביא שתי שערו ב  והא א<תנן א
א בן עשרים והוא הסרים  יביאו ראיה שהו
ה אמר ל א חולץ ולא מיבם לאו איתמר ע ל  כ

א ו ה ו אל בר רב יצחק אמר רב ג  ר׳ שמו
 שנולדו בו םימני סרים אמר רבא דיקא נמי
ע מינה וכי לא נולדו מ  דקתני והוא הסריס ש
ד רוב ע ה תני ר׳ חייא י מ ד כ  לו םימני סרים ע
א לקמיה דרבי חייא אי ת  שנותיו (א) כי א
 כחיש אמר להו ליברי ואי אברי אמר להו
ת מ ח  ליכחוש דהני סימני זמנין דאתו מ
ת בריותא מ ח תא זמנין דאתו מ  כחישו
ך זמן כלפני זמן או כלאחר א להו תו בעי אי (  י

ך זמן כלפני ו ת (אמר) רבא אמר רב נחמן ה מן  ז
ך זמן  זמן רבא בר רב שילא אמר ר״נ תו
ילאו בפירוש איתמר  כלאחר זמן והא דרבא ג
ך זמן א תו  אלא מכללא איתמר דההו
אתא לקמיה דרבא אמר  >« דאזיל זבין נכםי ו
ם ה ולא כלום מאן דחזא םבר משו ש  להו לא ע
ה קא משחרר תא יתירתא חזא ביה דהו ם שטו ת ך זמן כלפני זמן ולא היא ה  דתו
ת ארבע א י׳לרבא ילמדנו רבינו תינוקת ב  להו לעבדיה שלח ליה גידל בר מנשי
ודעת בטיב ו שלח ליה יאם י א ומתן מה ש ד יודעת בטיב מ ח ה ויום א  עשרה שנ
ה כך ה שהי ש ע מ , ה מקח וממכרה ממכר ולישלח ליה תינוק ה ח ק א ומתן מ ש  מ
ה כך היה ה שהי ש ע ד מ ח ה ויום א ה ולישלה ליה תינוקת בת שתים עשרה שנ  הי
ת מבן א פחו  יי(והא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר ד)ההו
א לקמיה דרבא אמרו ת  עשרים דאזל זבין נכםי ״[אבוהו כגידל בר מנשיא] א
 ליה קרוביה זיל אכול תמרי ושדי ביה קשייתא בי רבא עבד הכי אמר להו
 זביניה לאו זביני כי קא כתבו ליה שטרא אמרו ליה לקוחות זיל אימא ליה
לת אםתר בזוזא שטרא דמר בזוזא אזל א״ל אמר להו זביניה זביני  לרבא מג
 אמרו ליה קרוביה לקוחות אגמרוהו אמר להו מםברי ליה סבר >» כיון דמסברי
ה ביה אמר רב א דהו ד הכי חוצפא יתירא הו ב ע  ליה וסבר מידע ידע והאי ד
א אמרן אלא ל ת אמר מר זוטרא ח ולעדות עדותו עדו  הונא בריה דרב יהושע ׳
ה י נ י ב ח י ט  למטלטלי אבל למקרקעי לא א״ל רב אשי למר זוטרא מ״ש מטלטל
ן ת מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי ו ט ו ע פ ה י , א דתנן ח ה ה ת ע  זביני אלא מ
ר אמימר מ א ם וליכא 8 ו שני האנשי עמד ו א 1 נ בעי ם כ ת ת א״ל ה  ה״נ דעדותן עדו
מה זביני דמקבל זוזי אמרת א ו ת ש ה א״ל רב אשי לאמימר ה נ ת ו מ ת נ ת מ ו  ל

ה דלא מטי ליה ולא מידי א״ל נ ת  דלא דלמא מוזיל ומזבין כל שכן מ
 שבע מוקמית לה. ונראה בעיני
 דבמקרקעי מיירי ולא גרסינן במטלטלין והכי מפרש לה שלח ליה רב גידל בר מנשיא לרב ילמדנו רבינו תינוקת במ י״ד שיודעמ בטיב משא
 וממן מהו למכור בנכסי אביה אע״ג דלא הויא בת עשרים. מהכא שמעינן דעד השמא איירינן בשאין יודע כל כך בטיב משא ומתן ואפילו הכי
 מבן עשרים ואילך מוכר בנכסי אביו הואיל ואינו שוטה ממש אבל בפחות מבן עשרים בעינן מכמה יתירה למכור בנכסי אכיו: ה״ג שלח ליה אם
 יודעת בטיב משא ומתן מקהה מקת וממכרה ממכר ולישלת ליה בתינוק כוי: והא דרבא לאו בפירוש כוי לא גרסינן הכא כלל וה״ג ההוא פחות
 מבן עשרים שמכר בנכסי אביו כגידל בר מנשיא. בחזקת יודע בטיב משא ומתן: אשא לקמיה דרבא. כדי לחזור בו ולומר שאינו יודע בטיב משא
 ומתן: אמרו ליה קרוביה. לאותו יתום: זיל אכול תמרי. והשלך גרעינים לפני רבא ויהיה סבור שאתה שוטה ויחזיר לך נכסיך: כי כשבו
 ליה שטרא. פסק דין שיחזירו לו נכסיו: אמרו ליה לקוחות כוי. הורוהו דבר חכמה שיאמר לפני רבא ויחשב חכם בעיניו ויודע בטיב משא ומתן
 ולא יפסידו לקוחומ מקחס: מגילת אסתר. שהוא דבר גדול רגיל סופר לכחוב בזוזא ובשביל שטר קטן שכוחב לי שואל לי זוז כשמיה: אמרו ליה.
 קרובים לרבא: לקוחות אגמרוהו. לומר כן להאי אך אינו יודע כלום: אמר להו כיון דמסברי ליה. דבר חכמה ויודע להבין מכם הוא וממכרו ממכר
 והאי דשדא קשייחא חוצפא בעלמא הוא דעבד ולא מתוך שטות: אייר (זירא) [הונא] ולעדות מעיד. אע״פ שאמרנו בפחות מכ׳ שאינו יודע בטיב
 משא ומתן אינו מוכר בנכסי אביו אבל לעדומ נאמן הוא להעיד מה שראה ושמע מבן י״ג ואילך שהביא שמי שערוח הואיל ואינו שוטה: אלא
 במטלטלי. בעדות מטלטלי: מ״ש. עדות מטלטלי דנאמן: משום דזביניה זכיני. במטלטלי אע״פ שאינו יודע בטיב משא ומהן דהיינו פעוטומ
 ה״נ דעדומו במטלטלי הרא עדות: אלא מעחה הא דקחני הפעוטות כוי. ומוקמינן לה בגיטין ככר שית כבר שבע: ועמדו שני האנשים.
 בעדות מוקמינן לה במסכת שבועות (לף ל.) ובעינן אנשים ולא קטנים: אמר אמימר ומתנתו. של בן י״ג רום אחד הרא ממנה אע״פ שאינו
 יודע בטיב משא ומתן ואין מכירת קרקעומיו מכירה: השתא ומה זביני דקשקיל זוזי. דדרך חכמה היא זאפ אפילו הכי תקינו רבנן
 דלא ליהוי זביני עד שיהא בן עשרים הואיל ואינו בקי בטיב משא ומתן מתנה שהוא דרך שטות מיבעי דתקון רבנן דלא ליהוי ממנה:

 א״ל

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פ״נ מהל׳ אישות ל  ק
 הל׳ יא סמג עשין כ
 טוש״ע אה״ע סי׳ קנה סעיף ינ

 וסי׳ קענ סעיף ו נהג״ה:
ב ב מיי׳ פ״ו מהלי ינוס ל  ק
 וחליצה הל״נ סמג עשין
 נא טוש״ע אה״ע סי׳ קענ

 סעיף א:
ג ג מיי׳ פ״נ מהל׳ אישוח ל  ק
 הלי ינ שמג עשי! צ
 טוש״ע אה״ע סי׳ קנה סעיף

 ינ:
ד ד מיי׳ שס ועיין נהשגוח ל  ק
 ונמגיל משנה טוש״ע שם

 סעיף יג:
ה ה מיי׳ פכ״ט מהל׳ ל  ק
 מטרה הלי יז סמג עשין
נ טוש׳׳ע ח״מ סי׳ רלה סעיף  פ

 יל:
ו ו מיי׳ שס הל׳ ינ טוש״ע ל  ק

 שס סעיף א וסעיף ח:
ו ז ח מיי׳ פ״ט מהלי ל  ק
 עלות הלי ח סמג לאדן
ד טוש״ע ח״מ סי׳ לה סעיף  ט

 ג:
ח ט י מיי׳ פכ״ט מהלי ל  ק
 מטרה הלי ו סמג עשי!
 פכ טיש״ע ח״מ סי׳ רלה סעיף

 א:
ט כ מיי׳ פייט מהל׳ עלות ל  ק
ל  הלכה ז סמג לאדן ט
 טוש״ע מ״מ סי׳ לה סעיף א:
ט ל מיי׳ פכ״ט מהל׳ מטרה  ק
נ  הל׳ יל סמג עשי! פ
 טיש״ע מ״מ סי• ללה סעיף י:

 מוסף רש ״י
א בן ו ה  יביאו ראיה ש
ם. קרוני האשה יניאו  עשרי
 ראיה !נדה cm אס נ״ל מצטטן
 את הינמה לחלון ולייינס, יניאו
 קרוני הינמה ראיה שהוא נן
 כ׳ וחיפטר נלא חליצה דנוס
ס. א הסרי הו  (יבמות פ.!. ו
,  כלימל ונולדו ני סימני סטס
 והט מפרש ננלה כפ׳ ייצא ליפן
 (מז:) לאי לא טללי לי סימני
ס אמטנן האי ללא מייחי ט  ס
 משוס קטנות הוא ומחוקינן ליה
 כקטן על רונ שנותיו :יבמות
יבם. לא מי ץ ו ל ו א ח  פ1. ל
 ללאו נר אוקמי שס לאחיו
ס לאו נר ט ׳ ס ז  הוא (שם צ
 חליצה הוא לכתינ להקים לאחיו
 שס נישראל והאי לאו נר הט
לדו ו  הוא !נדה מז:<. והוא שנ
י סריס. הא רקתני  בו סימנ
 דחשנינן ליה כגדול, כגון שנוללו
, למוכחא מילתא  ני סימני סטס
 דהאי דלא מייחי משים דסטס
 הוא, אנל כל כמה דלא חזינן ביה
ס חלינן ניה קטנוח ט  סימני ס
 וחיישינן דלמא אמי !׳כמות צז.־;
ס ט  כגון שנולדו ני סימני ס
 המפורשים נהערל, כל שאין
 נשרו מוציא הנל כשהוא רוחן
 ושערו לקד ונשרו מחליק !נדה
. תינוקות נני ת ו ט ו ע פ  מז:1. ה
 תשע ושמונה נדאמרינן נהניזקין
 (כחובות ע וע״ גיטיו נט ורש״׳
. אס מנר ץ ל ט ל ט מ  שם סה.ו. ב
! דוקא, אנל  מטלטלי! !גיטיו ש
 נמקרקעי לא עד שיניאו שתי
 שערות או עד שיהא נ! עשרים

.  (כתובות ע)

 רבינו גרשום
 אלא למאן דאמר בן כ• מצי
 זבין בנכסי אביו ולא קודם
 לכן. ואי האי דבני ברק היה בן
 כ׳ למה ליה לבודקו בשערות
 והתנן בן כ׳ שנה שלא הביא
 ב׳ שערות וקנו ממנו כלום
 בנכסי אביו יביאו ראיה שהוא
 מבן כ־ ומכירתו מכירה אלמא
 אי הוה בן כ׳ אע׳׳ג דלא הביא
 ב׳ שערות מכירתו מכירה.
 ומסיים (הברייתא) [המשנה]
 והוא סריס. כלומר מאחר שלא
 הביא עד כ׳ סריס הוא ולא
 חולץ ולא מייכם משום רכל

 העולה לייבום עולה לחליצה והא סריס אינו עולה לייבום משום אשר לא יבנה את בית אחיו כתיב. וקשיא לדכא דאמר מבן
 כ׳ דאי בר הכי הוא לא צריך ליבדקיה בישערות. לעולם אימא לך דצריך למיבדק בן כ־ אם הביא שתי שערות אי לא והכא
 טעמא מאי קתני הבי יביאו ראיה שהוא בן כ׳ ותו לא לאו מי איתמר עלה דההיא (ברייתא) ןמשנה] אמאי דתנא והוא סריס לא
 חולץ. א) ואמאי קאמר יביאו ראיה שהוא בן כ׳ ותו לא. אמר שמואל והוא שנולדו לו סימני סריס קודם כ׳ שנה מאותן סימנים
דף פ ע״בו אין בשרו מעלה הכל ואינו עושה כיפה ומשום הכי אינו צריך לבדוק כתר סימנים ומכירתו  דקאמרי׳ במס׳ יבמות ׳
 מכירה. אבל [לא] נולדו לו סימני סרים צריך למיבדק בתר סימנים אע״ג דאיהו כי. דיקא נמ׳ (דהא ברייתא) רבנולדו לו סימני
 סריס מיידי מדקתני והוא הסריס ש״מ דבסריס קא מיידי ומש״ה לא בדקינן בסימנים. וכי לא נולדו לו סימני סריס ולא הביא ב׳
 שערות והוא ככן כ׳ ער כמה שנים מצפין לשערות דאמרי׳ קטן הוא דאין מכירתו מכירה. תני ר׳ חייא עד רוב שנותיו דהיינו
 ל״ו שנה כדכתיב ימי שנותינו בהם שבעים שנה וגוי. אבל כשיגיעו רוב שנותיו מכירתו מכירה אע״ג דלא הביא והכי דייקינן.
 הלכך אליבא דדבא עד כ׳ בעי דיביא ב׳ ׳שעדות והוא מבן כ׳ מכירתו מכירה. אבל אי לא הביא אפ״ עבר כ׳ אין מכירתו מכירה
 עד רוב שנותיו. והכי נמי פחות מבן כ׳ אם הביא אין מכירתו מכירה עד שיהיה בן כי. ואם נולדו לו סימני סריס עד כ׳ אין
 מכירתו מכירה למעלה מכי מכירתו מכירה. וה״נ דריש אליבא דרב הונא לפי ענ-ן מילתא כי האי גוונא אם הוא בן י״ח והביא
 ב׳ שערות מכירתו מכירה. אם לא הביא עד רוב שנותיו נ) ואם הביא קודם י״ח אין מכירתו מכירה. ואם הביא סימני סריס קודם
 י״ח מכירחו מכירה לאחר י״ח: כי אתא לקמיה דרי תייא. האי יותר מבן כ׳ עד שלא הביא שערות. אמר להו כוי: איבעיא להו.
 למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה אב הביא ב׳ שערות בתוך הזמן בשנת כ׳ או בי״ח ומכר מהו מי אמרי׳ תוך זמן כלפני זמן. כי
 היכי דלפני זמן אע״ג דהביא אין מכירתו מכירה ה״נ האי או דלמא כלאחר זמן דמי כי היכי דלאחר כ׳ אם הביא מכירתו מכירה
 ה״נ האי בתוך הזמן הואיל והביא מכירתו מכירה. וה״נ איבעיא להו אליבא דמ״ד בן י״ת: (רבה ב״ר שילאן [רבא] אמר תוך
 זמן כלפני זמן ואין מכירתו מכירה אע״ג דהביא ב׳ שערות דההוא תוך זמנו שמכר בנכסי אביו ג) לא עשה כלום משום דתוך
 ומן הוא. והיינו מכללא ולא בפירוש אמרה. ולא היא התם טעמא מאי אמד תוך זמן כלפני זמן ולא עשה כלום משום דשטותא

 א) נראה לצ״צ ילא קאמר יניאו וכוי. נ) צ״ל על רונ שנותיו אי[ מכירתו מכירה. גו צ״ל ואחא לקמיה דרנא ואמר ללא עשה כלום.



 עין משפט
 נר מצרה

א א כ מיי׳ פכ׳׳ט מהל׳ ם  ק

 מטרה הל׳ יג יד סמג
 עשי! פג טוש״ע ח״מ סי׳

 רלה ס״י:
ב ג מיי׳ סייד מהל׳ מ  ק

 אישומ הלכה ז ועיין
 בהשגות ונמגיד משגה סמג
 עשין מח טוש״ע אה״ע סי׳

 מג סעיף א:
 קמג ד מיי׳ פ״א מהל׳

 ינוס הל׳ טי סמג
 עשין כא טוש״ע אה״ע סי׳

 קסו סעיף א ג:
p ד ה ו מיי׳ שס הל׳ מ  ק

 טוש״ע שס סעי׳ ג ל:
ה ז ח מיי׳ פ״ל מהל׳ פ  ק

 אישוח הל׳ ז סמג
 עשין מח טוש״ע אה״ע סי׳

 קנה ס״נ:
ו ט מיי׳ פ״ג מהל׳ זטה מ  ק

 ומחנה הל׳ א סמג
 עשי! פב טוש״ע ח״מ סי׳

 רמא סעיף א:

 רבינו גרשום
 ולטעמיך. דמקשת הכי מי
 מצי זכין שפיר בנכסי אביו.
 דזבן שוה ד׳ בה׳ ה״נ
 דזביניה זביני. אלא לא
 אזיל כלל משום האי טעמא
 דזבין שפיר ולא משום דלא
 אתו לידיה דלא מצי למיהב
 מתנה אלא מאי טעמא אין
 מכירתו מכירה אע״ג דזבין
 שפיר דגזרינן האי דזבין
 שפיר אטו האי דלא זבין
 שפיר דכי היכי דהאי אין
 מכירתו מכירה הכי נמי
 אידך דקים להו לרבנן כו׳:
 מילי. הנאה וגמילות חסד:
 אמר רב נחמן אמר שמואל
 בודקין לגיטין ולקדושין
 ולחליצה ולמיאונין. אי
 הוה בן י״ג שנה ויום
 אחד: (ולמכור בנכסי אביו.
 לא מצי למיובן): ואם
 בת היא לחליצה ולמיאונין
 בודקין אם היא בת י׳׳ב
 שנה ויום אחד: ולמכו׳
 בנכסי אביו. לא מצי
 למזבן עד שיהא בן עשרים
 והביא שתי שערות: וכיון
 דבדקינא. ליה לקדושין
 דגדול היה כשקדשה כל
 שכן דלגירושין הוי גדול:
 לא נצרכה אלא לקדושי
 יבם. דבן תשע קנאה והויא
 אשתו ואם דעתו לגרשה
 אינו רשאי עד שיגדל: איש
 כתיב בפרשת יבמים. ככה
 יעשה לאיש ומקשי׳ אשה
 לאיש דזה וזה עד שיגדילו:
 לאפוקי מדר׳ יהודה דאמר.
 עד מתי הבת ממאנת עד
 שתביא ב׳ שערות. ר׳ יהודה
 אמר עד שירבה שחור כוי
 קמ״ל דהלכה כת״ק דר•
 יהודה: תוך זמן כלפני
 זמן. ואין מכירתו מכירה:
 והלכתא כגידל בר מנשה.
 כדשלח ליה רבא: והלכת׳
 כמר זוטרא. דאמר לא
 אמרינן דעדותן עדות אלא
 במטלטלין: והלכתא כרב
 נחמן אמר שמואל בכולהו.
 דאמר בודקין לגירושין בו׳:
 פיםקא המחלק נכסיו על
 פיו. כגון שכ״מ שאינו
 צריך לקני! ולא כתיבה
 ולא משיכה אלא בדבור
 בעלמא: ר׳ אליעזר אומר
 אחד בריא ואחד מסוכן.
 המחלק על פיו: נכסים
 שיש להן אחריות. כלומר
 ר׳ אליעזר לא סבירא
 ליה דדברי שכיב מרע
 ככתובין וכמסורין דמי
 וצריכין כל חיזוקין כבריא:

 מי שמת פרה תשיעי בבא בתרא הנו.
ך זבין שוי חמשא כשיתא. וא״ת גס בגלוליס נמי אין י מ ע ט ל  ו
 ממכרו מכר בכה״ג להר ליה בטול מקח ומחזיר
 אונאה ד״ל ללאו לוקא נקט ממשא כשימא אי נמי דוקא ואתי שפיר
 למה שמפרש ר״ת לאין אונאה לקרקעות אי נמי כגון שאמר כפירוש
 יולע אני שאינו שוה כל כך אי נמי לא
 יתכטל לגמרי טון לליכא יומר משתות:
ן לקדושין ולגירושין. הך י ק ד ו  ב
 בליקה אחר שהגיע (י)
 לכלל שנים אבל מקמי שנים הוו
 שערות שומא בעלמא כלאמרינן
( ם ש ב ו ף נ ל  בנלה פרק י)(בא סימן) (
 וגס מהניא הך בליקה לענין שאס
 פשטה ילה וקבלה קלושין מאחר
 אי משכחינן בפר הט סימנים
 במראי לא הוו קלושין ואי לא משכמי
 סימנים הר ספיקא למיישינן שמא
 נשרו בספיקא לאוריימא ט הכא
 כראמר בפ׳ בא סימן וליכא למימר (י)
 לאם פשטה ילה וקבלה קלושין
 מאמר מיישינן לקלושי נשניהס]
 וכלשמואל לאמר בפ׳ עשרה יוחסין
) קלשה אכיה בלרך : ט ף ע ן ל י ש ו ד ק ) 

 וקלשה היא עצמה כעיר חוששין
 לקלושי [שניהם] להתם לא קאמר הט
 אלא כיומא למשלם שית שכאותו יום
 בגרה אבל הכא שהגיע כבר לגללות

 מזמן גלול לא:
ן. שאס לא ימצאו  ולגירושי
 שערות לא יהיו
 גירושין ללא סמטנן אמזקה להקל וכן
 לחליצה ולמיאון ואע״ג לגט מיאון
( ם ש : ו מ ף מ ל  אמרי׳ בפ׳ בא סימן (
 קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה
 צריכה בדיקה רתזקה הביאה סימנין
 היינו היכא דלא בדקנא אבל היכא
 דבדקנא ולא אשכחינן יכולה למאן ולא
 חיישינן שמא נשרו טון שלא בעל
) מיהו בזמן  כדאמרי׳ בפ׳ בא סימן(ל׳ נב.
 הזה לא כקיאינן כהכרמ גומותח):
 מאחר דכדקנוה לקדושין לנירושין למה לי כוי. וא״מ ומאי
 קושיא וט חובה הוא לבדוק לקדושין אבל לגירושין צריך הוא
 לבדוק אם הוא גדול לגרש ועוד דהוה ליה למימר האי לישנא
 למאי הלכתא בדקינן לגירושין דממה נפשך היא מגורשח שאס
 היה קטן בשעפ קדושין אפי׳ גירושין לא בעי ואם היה גדול עכשיו
 הוא (יי) גדול בשעפ גירושין ואס היה ספיקא הא ספיקא דאורייפא
) ודוחק ם ש  לפומרא דמיישינן שמא נשרו כדאמרי׳ בפ׳ בא סימן (
 לומר דבודקין לקדושין דהיינו אם לא מצאו שערומ לא מהא מקודשמ
 דלא תיישינן שמא נשרו דהויא אז מילתא דשמואל כהט דלא כהלכחא:
ה לאפוקי מדר׳ יוסי. וא״ת אימא דלענין איש מיירי צ י ל ח  ל
 דהתם אפי׳ ר׳ יוסי מודה ד״ל דמשמע לי׳ דמיירי בין
 באיש בין באשה דומיא דלגיטין ולקדושין דמיירי בין באיש בין באשה:
י מדר׳ יהודה בוי. ואם תאמר מנא ליה לאפוקי מדרבי ק ו פ א  ל
 יהודה דלמא בבדיקה דרבי יהודה איירי ויש לומר
 דומיא דבדיקות דלעיל דהוי ב׳ שערות מיהו צריך עיון אי קאמר
ד שירכה שחור על הלבן.  ר׳ יהודה למילתיה גבי מיאון דוקא או לא: ע
 פי׳ רטנו שמואל דלא גרסינן על הלבן ור״י אומר דגרסינן שפיר דעל
 הלבן היינו על הבשר שהוא לבן ואיידי שהזכיר שמור בשיער הזטר בשר
י אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כוי. הכי  בלשון לבןט): רב
 גריס רטנו תם ר׳ אלעזר ולא ר׳ אליעזר והוא ר׳ אלעזר בן שמוע דאי
 גריס ר׳ אליעזר היה קשה מדתני בתר הך בבא פלוגתא דר׳ אליעזר
 ורבי יהושע גבי קנין דשטב מרע בבבא אחרימי ואי גרס ר׳
 אליעזר במרריהו א״כ ליערכינהו ולימנינהו הממלק נכסיו על פיו רבי
 אליעזר אומר אחד בטא כוי בד״א בחול אבל בשבמ דבריו קיימין ר׳

תא הכי נמי א בשי ש מ ך זבין שוי ח  ולטעמי
ה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא י נ י  חב
ה גבי זוזי ואי אמרת זביניה  מקרבא דעתי
ן דמקרקשי ליה זוזי אזיל מזבין זמני  זביני א
ה אי לאו נ ת ה אבל גבי מ  לכולהו נבםי דאבו
ה יהיב ליה ו ה מיניה לא ה א נ ה ליה ה  דחו
ה >*< נ ת ו מ ת ו רבנן תיהוי מתנ ר מ א ה ב נ ת  מ
 דלעבידו לחו מידי אמר רב נחמן אמר
ן לגרושין ולחליצה לקדושי אל בודקין ג  שמו
הא בן ד שי  ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו ע
 עשרים וביון דבדקנא לקדושין לגרושין
ן ב י ( ן א  למה לי לא נצרכא אלא ליבום דתנ
ד שבא על יבמתו קנאה ח ע שנים ויום א ש  ת
ה לאפוקי צ י ל ח ל ד שיגדל ה  ואין נותן גט ע
ב בפרשה אבל דאמר איש כתו י 3 

ע לן מ ש ה קא מ  גדולה ובין קטנ
ה לאיש דלא כר׳ יוסי ש  א
ר מ א ד (  לאפוקי מדרבי יהודה ג
א כרבי ל ד ע לן ח מ ש  עד שירבה שחור קא מ
הא בן ד שי  יהודה ולמכור בנכסי אביו ע
ה נ מ ן דאמר בן ש  עשרים לאפוקי ממא
ך זמן כלפני זמן הלכתא תו  עשרה ו
הלכתא כמר שה ו הלכתא כגידל בר מנ  ו
הלכתא כרב מר ו הלכתא כאמי  זוטרא ו
: מתני' אל בכולהו  נחמן אמר שמו
ק נכםיו על פיו ר׳ אלעזר אומר ל ח מ ה  ״
כן נכסים שיש להן אחד מסו א ו ברי ד ט ח  א
ות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין  אחרי
כה » ות אין נקנין אלא במשי  להן אחרי

 אמרו
כ  ו

 מדר׳ יוסי
ה בין ש  א
 ידמקשינן
 ׳ולמיאונין

 א״ל ולטעמיך. דתלית טעמא במידי דאימ ליה רוומא והפסדא:
 זבין שוה «<ארגע בחמש. דאית ליה רווחא טובא: ה״ג דזביניה
 זביני. בממיה. והא לא פלוג רבנן במטרת פתות מבן עשטס שאינו
 יודע כטיכ משא ומתן מידי אלא (0 טלהו תקון דלא ליהוי זביני: אלא.

 היינו טעמא דמטרה קיס להו לרבנן
 כו׳ זימנין דמקרקשי כו׳ הלכך
 ככולהו מטרות תקון דלא ליהר
 זטני: אי לאו דאית ליה הנאה.
 גדולה מיניה לא הוה יהיכ ליה כוי:
 דליעבדן מילי. לגמול לו חסד ולהיטיב
 לו ככל ענינין: בודקין לקדושין.
 אע״ס שהוא כן י״ג שנים דוס
 אשד והאשה בת י״ב שנים ויום אמד
 לא סמטנן אשנים לאתזוקינהו
 כגדולים ובני שיער להמשב קדושיהן
 ודאי אף להקל כגון לכטל קדושי
 שגי שקידש אחריו בלא גט אלא
 בודקין אתריו אס הביא שערות אז
 יתשבו קדושי ודאי: ולגירושין. לקמיה
 מפרש: ולחליצה. כדמפרש לקמיה
 דמשוס אשה נקט לה שלא תחלוץ עד
 שמגדיל ומביא סימני שיער: ולמיאונין.
 אם הביאה שערות לא ממאן: עד
 שיהא בן עשרים. אע״ג דאייתי
 שערומ מי״ג: וכי מאחר דבדקנא
 ליה. להאי גברא בשעת קדושין
 ונמצא גדול למה צטך בדיקה בשעת
 גירושין: אלא ליבום. דמבן תשע
 קנאה בביאה ואין יכול לגרש עד שיביא
 שמי שערומ: לאפוקי מדר׳ יוסי.
 דמשוס חליצת איש לא איצטריך
 דמגירושין שמעינן לה: ה״ג עד שירבה
 השחור קמ״ל דלא כרבי יהודה.
 וכמסכמ נדה [לב.] מפרש עד שירבו
 השערות רהיו שוככות ונראה כמו
 שהרבה השחור ולא גרס על הלבן
 ולד יהודה אין בודקין דהא לאחר
 הבאמ שערומ ממאנח עד שירבה
 ויהיו שוכבוח: והלכסא כגידל בר

 מנשה. דבן י״ג היודע כמשא וממן מוכר בנכסי אביו אפי׳ מקרקעי
 דאילו מטלטלי אפילו פעוטות כבר שית מוכדן: כמר זוטרא.
 דלעדות מטלטלי מעיד בן י״ג שאינו יודע בטיב משא ומתן אבל
 כעדות קרקע לא: והלכמא כאמימר. דמתנת בן י״ג שאינו יודע
 כטיכ משא וממן הויא ממנמו מהנה ואע״ג דמכירת נכסיו לא הרא
 מטרה: והלכתא כרב נתמן אמר שמואל בכזלהו. קדושין וגירושין
 חליצה ומיאונין דלא סמטנן אשניס עד שנבדוק סימנין ולמכור בנכסי
 אביו עד שיהא בן עשריס רביא סימנים מי שאינו יודע בטיב
 משא ומתן דטסי מעשדס לא י)אמטו רבנן להמחין לחכמתו ואס
 לא הביא שיער כעשרים נתזקינן כקטן עד רוב שנותיו אס לא
 נמצאו בו סימני סריס. ואיכא למימר דוקא בנכסי אביו אבל
 בנכסים שנתנו לו בממנה או שקנה ממטלטלין שאינם ירושמ
 אבותיו הנהו מוכר פחומ מכן עשדס כדין מטלטלין:
׳ ר׳ אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כוי. ר׳ אלעזר י נ ת  מ
 סבירא ליה (י) לענין שטב מרע אינם ככמובין וכמסודן כלל
 אלא כבריא בעלמא וצריך קנין כשאר מתנת בדא ואע״ג דמימ
 לא קנה מקבל ממנה בלא קנין ואפי׳ מצוה ממממ מימה נמי לר״א
( : א נ ף ק ל  בעי קנין שהד מעשה של אמן של כני רוכל אוקימנן לעיל (
 במצוה ממממ מימה ואפ״ה פליג ר״א ואמר להו לחכמים בני רוכל
 תקכרס אמס ושלא כדין קיימו דבדה ט אס לקונסן: ואחד מסוכן.
 ואף על גב דלא שייר מידי לא מיקני באמירה כלל. ונראה בעיני
 דטון דלא מפליג ר״א בין שכיב מרע לבריא לענין היכא דמימ
 >י) הוא הדין היכא דעמד אינו מוזר אם קנו מידו לר׳ אלעזר:

 בני

 מסורת הש״ם

 א) נלה לף מה. סנהלטן לף
לה לףנב. יבמות לף נ ( ג , :  נה
 קה:, 1) חולין לף כו: נלה לף
 ננ. יבמות לף ינ: כתובות לף
) גיטין לף יל:, ה) צ״ל  לו., ו
 חמשא נשימא, ו) ל״ל אמרו.
 יענ״ן, 1) [צ״ל יוצא לופן(לף
 מו.), מ) [ועי׳ חוס׳ נלה ננ:
 ל״ה הלנה ותוס׳ שס מט.
 ל׳׳ה ואנ״א ר׳ שמעון],
(וע״עחוס׳ חולין נו: ועיי  ט)

 תוס׳ נתינות לו. ל״ה על],

 הגהות הב״ח
 (א) נפי מתנתו מתנה כי
 היכי ללענילו להו מילי:
 (5) שם נמשנה אלא נמשינה

ם אלו ם אומרי י מ כ ח  ו
רה אמרו  ואלו נקנין באמי

 לו מעשה: («) רשב״ם
להו ו  ל״ה ה״נ ונו׳ אלא בכ
 תקון: (ד) דיה רבי אלעזר
 ונו׳ ר׳ אלעזר ס״ל דדברי
 שטג מרע: (ה) ד״ה ואתל
 מסונן נו׳ ה״ה הינא לעמל.
 נ״נ ותימה א״נ אמאי נקט
 נמעשה למרוני ומת הא
 אפילו נלא מת נמי נמו
 שהקשו תיס׳ לף קנא ע״נ
 ולימק לימר לנקט מת
 לאורדי לשטנ מרע היה
 לאין וה ראיה ונמו שהשיגו
א ט  לו משס ראיה מרוני נ
ט ומת ק  היה ונראה נעיני מ
 לאורדי למצוה ממממ מיתה
 היה ולנך אס עמד חוזר
 ואע״ג דקנו מיניה ואשמועינן
 דנעי קני! אפילו נמצוה
 מחמת מיתה ונדאוקימנ׳
 לעיל נגמ׳ דמעשה דנני
 רונל מצוה מחמח מימה הי׳
 ומת שפי׳ רשנ״ס נסמון
 אינא למימר דמודה ר״א
 נמצוה מחמח מימה אינו
 אלא לפי תשונח אמרו לו
 [דלא הוה סלקא] אדעתייהו
 דר׳׳א מצטך קצין אפיי נמצוה
 תממת מיתה נל נמה דלא
 השינ ר״א ממעשה דמרוני
 לפי זה ודאי [יש להקשות
 מאי ראיה] ממעשה דנני
 רונל הלא ר״א מוקיס לה
 נמצוה מממת מיתה וצטך
 לפרש דאף לפי זה שפיר
 השיבו דמדנקט והוא נשנים
 [עשר מנה ומאי נפקא מינה
 אס] לא לתוטע דמתנת ש״מ
 נצא שיור היתה דהשתא אי
 אפשר לומר דהמעשה היה
 נמצוה מחממ מיתה דא״ב
 [אין חילוק נין] מתנה נלא
 שיור או נשיור אלא נע״נ
 דמתנת שטנ מרע [לא נעי
 קטן]: (ו) תום' ד״ה בודקי[
 וני׳ שהגיע כבר לנלל שנים
יא הך בטקה נצ״ל  יני׳ ומהנ
 ותינת וגס נמתק:(1) בא״ד
ל דאס א ו מ ש  ולינא למימר ל
 פשטה ונו׳ דהתס לא קאמר
ל הט: (ח) ד״ה וט א ו מ  ש
 מאחר ונו׳ ענשיו הוא נמי

 גדול:

 מוסף רש ׳״ו
ד ח ע שנים ויום א ש  כן ת
אה. ל יבמתו קנ  שבא ע
 ליורשה ושלא חיסטר עוד
 נחליצה אלא נגט (סנהדרין
י אחיו, ואע׳׳ג ס נ  ני,:) וזנה מ
 שאין קני! לקטן, הרי קנדה
 לו ועומדת !נדה מה.:. ואין
גדל. אס ט עד שי  נותן ג
 נא לגרשה, דקידישי אחיו
 קידושין גמוטן וגירישין של
 זה אינם גירישין גמוטן דאיני
 בן דעמ (שם! שהט על
 ידי קדושי אחיו גדול נאסרה
 וגירושין של זה אינן חשובין
 להפקיע קדושי אחיו, דקטן
 הוא ואינו נן דעה !:סנהדויו
ב ר איש כתו מ א  m:!. ד
. יאס לא יחפי־  בפרשה

ה לאיש. דנתינ ואס לא יתפן האיש, ולא קטן, ואשה נמי אע״ג דלא נתינ מיעוטא נעינן גדולה נאיש, דאיחקש לה דכחינ נההיא קרא יעלחה ינמחו השערה ש ן א נ  האיש, תלנך קטן לא תלץ, אנל אשה נין גדולה נין קטנה (נדה ננ.). דמקשי
ק ל ח מ . שיהיו שם שערות הרנה ושם יכ:< שיוקף אומו מקוס נשער, ונמסנמ נדה (ננ:) מפרש לא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות ארונות שוננות ונראה נמו שירבה השחור >תוליו כו וכעי״ז כתובות לו <. ה ר ו ח  !׳כסות קה:). עד שירבה ש

ט לא מיקנו!שם). ה . שננן הן נקניס מן הנטא, ושנ״מ נמי לר״א אי לאו אקנינהו נ ה ק ז ח ב ר ו ט ש ב ף ו ס כ ל פיו. על פי צואתו מחלק ננסיי לנניו ולא נשאר המוטסים שמולקיס היורשים נשוה (גיסי! יד:!. נקנין ב ו ע  נכסי

 יהושע אומר כו׳ אלא מדפלגינהו למד בבי שמע מינה הראשון הוא ר׳ אלעזר בן שמוע ועוד ראיה דקאמר בגמרא א״ר לוי קונץ מש״מ ואפילו
 בשבמ ולא למוש לדברי ר׳ אלעזר כו׳ ואי גרס ר׳ אליעזר הא אימ ליה בסמוך דבשבמ דכדו קיימין כלא קנין ועוד מאי האי דקאמר

 אמרו



 מםורת הש״ם

 א) ולעיל קנא: גיטין יל:],
 ב) קדושין לף נו: [ע״ש

 וכן נרש״י גמלוני כלכחינ
ר  מלך מלון], ג) נצ׳׳ל אלעז
 וכן איתא נקלישין כו:
) 1שנת כנו:  וכ״כ תוס׳], י
, ח ז ע ל  יש״נ], ה) ןצ״ל א
 1) כלאיס פייה מ״ת שנת
 לף קמל:, ז) [צ״ל אלעזר],
 ח) גי׳ ירושלמי ר׳ יוסי

ר עילא מ ו  בר בון א
ימי ן מקי ל ל ק ה רוצה ל  הי
ס היו, מ) [צ״ל ר כ ם ב ו  כרכ
, י) ןצ״ל אלעזד],  אלעור]
 כ) [גי׳ ירישל׳ ונקהמ״ש

׳ ׳ בשב ׳ אומרי י מ כ ח  ו
 וכוי], ל) [פ״ה מ׳׳ח],
 מ) ושייך לעמי הבא], נ) נפי׳

 הרשב״ס חמצא לעיל קנא:
 ל״ה כנינחי וע״ש], ס) צ״ל
 בראשונה, מ) [ערך ככציאר],
 ס) וערך רל בי], צ) שס נגינוין

 איח׳ ליקניה ניהלה לוכחא
 טמיב ביה גיטא, ק) לפנינו
 ליתא, ר) [וע׳׳ע תופ׳ עירוני!
 עא. ל״ה ומקני וחוס׳ גיטין
 עז: ל״ה ותיול ותוש׳ ניצה
 לו:ל״ה והאמצוה], ש) נשייך
 ללף קנז.], ח) [ועיין תום׳
 סנהלטן סח: ל״ה קטן ומיס׳

 גיטין לט. ל״ה קטניס],

 הגהות הב״ח
 (א) במשנה ואמרה תינתן
 כנינתי. נ״נ עייל נתוס׳ לף
 קמט סוף ע״א: (ב) נפ׳
 מעשה במלוני. נ״נ נקילושין
 לף כו מניא רש״י להליא לצ״ל
 מלוני ע״ ש מלן מלון אחל:
 (ג) שם הלן ולקח נית סלע.

 נ״נ עייל נפ׳ חזקח לף מל
 נמ״ש החוס׳ נל״ה ללא ה״ל
 ארעא: (ד) שם מאי טעמא
 קא לייט. נ״נ [הא ללא משני]
 לרשעים היו איכא למימר
 לקא מלקלק נע״כ אי אפשר
 לומר לענרו על לנר שפשט
 איסורו ננל ישראל לאס כן
 [מאי השינו] לר״א הלא
 תשונתן נצילן לטון לרשעים
 היו קנסינהי רבנן אלא נע״כ
 לללעת א״ל לא היו רשעים
 א״כ [מאי קאמר ר״א אלא
 צטן לומר] לללעמו נלנל היו
 רשעיס ומשני מקיימי קוצים
 נכרס היו ור״א לטעמיה כוי:
 (ה) שם שכמוהו מקיימין
 (נשלמא כרכום וכו׳ למאי חזי)
 תא״מ ונ׳׳נ נפרק חניח ל׳׳ג
 להך קושיא:(0 רשב״ם ל״ה
 ולקח וכוי להקנות בו הס״ל:
 (1) ד״ה נשנח וכי׳ מגו
: (ח) תיס׳ ת ו נ ק ה  ליכול ל
 ל״ה «נע״א) רני אלעזר
 יכו׳ משוס ר״מ נרי אליעזר
 דצריך קני! כצ״ל ותינת
 לכחול נמחק: (ט) בא״ד
ה ככסף קנ א על שי ט  אנל נ
 ונשטר ונחזקה ר״א אומר
ן כ ו ס ד מ ח א ד בריא ו ח  א
 ננסים שיש להס אחטות:
 (י) דייה ננינחי ונו׳ והיינו
 נניגתי להנא ופי׳ רש״י החס
 נמי נושקא: (כ) בא״ד שהיא
ב שהנפש נתון שס: ל  ננגל ה

 הנו: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 לעזי רש״
 קרדונ״ש. דרדרים

 וקוצים),

 מוסף רש״י
כל. שס אלס (לעילק1א:<.  רו
. נית נפש נושק״א  כבינתי
 נלע״ז והוא לשון ננינות
 לרתלות נמסנת שנת (נל.)
 שמנננין אותן למילת !לעיל
ר ש ים ע  שם<. והיא בשנ
ן היתה שוה וגיסיו ה. נ  מנ
ימו את דבריה. קי  טו.<. ו
 אע״פ למתנת מקצת נלא
ה ט נ  קנין הואי, למלקמני ל
ם נלא קנין הואי ט נ  משמע ל
. ם אמן ר ב ק  (לעיל שש. ת
 קללה היא נלימר לא יעלו על
 לנ ולא יזנרו ננית המלרש

 בגי רוכל. שם אביהן: שהיחה חולה ואמרה תינתן כבינתי לבתי.
 אס מתנת שטב מרע בלא שיור הימה איכא למימר למולה ר״א
 במצוה ממממ מימה ללא בעי קנין והוא למית להא לא מיבעי
 לאוקומי מעשה לבני רוכל כמצוה מחממ מיתה ואס ממנת שכיב מרע
 במקצת היתה ומיבעי לן לאוקומי
 במצוה מממת מימה כלאוקימנן לעיל
] להא מתנת שכיב מרע במקצת כולי : א נ ק ] 

 עלמא מוליס ללא מיקניא באמירה
 ואם כן ע״כ פליג ר״א אפילו
 במצוה ממממ מיפה: אמר להן אין
 מביאין ראיה מבני רוכל. לרשעים
 היו והלואי שמקברם אמס כרמפרש
 טעמא בגמרא וקנסא הוא רקנסוס
 רבנן לקיים מתנת אמם לבמה בלא
 קנין: גמ׳ במדוני. על שס מקומו:
 וביקש ליסנם. שהיה שכיב מרע
 ללברי ר״א ומקבלי מתנה לא הוו
 גטה כלמפרש בקלושין 1כו:] והמס פדך
 עלה טוכא: אמרו ליה אין להם
 תקנה. לזטמ בהן המקבל מתנה לפוס
 מאי ללא סמכא לעתן על שיקנה
 כר הכי מפרש בפ״ק לקלושין והתם
 מפרש שפיר: ולקת בית סלע. שאינו
 ראוי לזריעה וקנאו כזול לשם כן על
 מנת להקנומ (י)לו: מרוני בריא
 היה. בשעמ ממנה ואמ״כ מת:
 מקיימי קוצים. קרלונ״ש: בכרם.
 לכה״ג אשכחן במסכת כלאיםל) למאכל
 בהמה הוי כלאים בכרס משום לא
 חזרע כרמך כלאים ואפילו מקיים
 לוקה ללרשי׳ כמועל קטן (לף ב:)
 כלאים שלך לא: שכן גטרביא כוי.
 ורבנן בחר רובא לעלמא אזלי שאינן
 מקיימין שלומ לגמליהן: קמין משכיב
 מרע אפי׳ בשבת. לא שנא היכא
 שצטך קנין כגון ששייר לא שנא במחלק
 כל נכסיו לטון למלי טעמא משוס
 שמא מטרוף לעמו עליו ללא סמכא
 לעתיה שתתקיים צוואתו באמירה
 הלכך כלי להפיס לעתו קונין אפילו
 בשבת בכל מתנתו בין ששייר וצריך
 קנין בין בלא שייר ובאמירה סגי
 ואע״ג לקנין למי למקח וממכר שהרי
 קונין בכליו של קונה שמקנה סוררו
 כלי לקנות בו הממנה: ולא לחוש
 לדברי ר׳ אליעזר. מה שקונין לאו לצריך קנין כר״א להא
 קיימא לן כרבנן ללכרי שטכ מרע ככתובין וכמסורין אלא להפיס
 לעתו כלי שלא תטרוף לעתו קונין להשתא סמכא לעמיה:
" רבי אליעזר אומר. אס בשבת חילק נכסיו אז תקנו י  מתנ
 חכמים שיהו לבריו קיימין כלא קנין וכתיבה שלא תטרוף
 לעתו שמן הלין אין יכול לקנות ולכתוב בשבת: אגל לא בחול. שיש
 תקנה כקנין וכתיבה ולמה תטרוף לעתו: בשבת אמרו. שלבטו
 קיימין אע״ג לליכא למימר מגו ליכול(י) לקנות ולכתוב ט לא עטל
 נמי קני וקל וחומר בחול לכל הראוי לטלה אין בילה מעכבמ בו:
 זכין לקטן. הואיל ואין לו יל לזכות לעצמו ממון שנומנין לו מקנו
 חכמים שיהא אחר זוכה ומקבל לצרכו: ואין זכין לגדול. שהרי יכול לזכות
 בעצמו: ר' יהושע אומר לקטן אמרו. משוס דזטן לו שלא בפניו וכ״ש
 לגלול שיש לו יל לקבל ולזכוח ושליח נמי מצי משר והלכך כ״ש לזטן
 לאלם שלא בפניו: גמ׳ י0קל ותומר לשבת. לטון לאין יכול לכחוב
 עשו לו תקנה לקנות לבריו באמירה בעלמא כלי שלא פטרוף:

 מתני׳

ה ת י ה ה באמן של בני רוכל ש ש ע אמרו לו מ <א  א

ו כבינתי לבתי והיא לה ואמרה >א< תנ  חו
ת דבריה ה וקיימו א ת מ ה ו  בשנים עשר מנ
יא תנ ׳ : גמ׳ 5  אמר להן בני רוכל תקברם אמן
ה ש ע אליעזר לחכמים >« מ (  אמר להן רבי ג
ה בירושלים והיו לו ד שהי ח  במדוני א
ה ן הרבה וביקש ליתנם במתנ  מטלטלי
ה עד שיקנה על גב  אמרו לו אין להם תקנ
ך ד סמו ח ך ולקח בית סלע א  הרקע » הל
ה א  לירושלים ואמר צפונו לפלוני ועמו מ
ה א ות ודרומו לפלוני ועמו מ מאה חבי  צאן ו
ת ם א מת וקיימו חכמי מאה חביות ו  צאן ו
ם ראיה מרוני בריא ש  דבריו אמרו לו לי מ
 היה: אמר להן בני רוכל תקברם אמן וכו׳:
א קא לייט להו אמר רב יהודה מ ע  (י< מאי ט
אל מקיימי קוצים בכרם היו ורבי  אמר שמו
ך המקיים קוצים נ ת ה ד 'אליעזר לטעמי 5 1 

 בכרם רבי ״אליעזר אומר קדש וחכמים
הו א דבר שכמו ל א קדש א ל  אומרים נ
<בשלמא כרכום חזי אלא קוצים  מקיימין >« ח
א דר׳ מ ע  למאי חזי אמר רבי חנינא מאי ט
י אליעזר שכן בערביא מקיימין קוצים  ״

קונין קנין ת לגמליהן אמר רבי לוי ג ו  בשד
ב מרע אפי׳ בשבת ולא לחוש לדברי  משכי
ף דעתו עליו: א תטרו מ ) אליעזר י אלא ש  ר׳ י
ת דבריו ב ש  מתני׳ רבי כ<אליעזר אומר ב
ב אבל לא בחול  קיימין מפני שאין יכול לכתו
ל וחומר ק ת אמרו ה ב ש  רבי יהושע אומר ב
 בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול
 דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר י לקטן
׳ מני  אמרו קל וחומר לגדול: גמ' מתני
 רבי יהודה היא דתניא רבי מאיר אומר ר׳
 אליעזר אומר בחול דבריו קיימין מפני
ת רבי יהושע ב ש  שיכול לכתוב אבל לא ב

 אומר

 אמרו לו מעשה לבני רוכל כו׳ לימא להו לשכת הוה ע״כ לברי ר״מ
) גבי הולך ם ש  ועול הקשה ר״י מלאמרי׳ בגיטין בסוף פ״ק (לף יל: ו
 מנה לפלוני כר ומוקי לה התם בשטב מרע וקאמר ר״י הנשיא
 משוס ר׳ יעקב שאמר משוס רבי מאיר כר׳ אליעזר (״) לבחול צריך

 קנין ואי גרסי׳ הכא רבי אליעזר הא
 אימ ליה לר״מ בגמ׳ דרבי אליעזר
 אומר בחול דבריו קיימין ולא הצריך
 קנין והחס בחול מיירי מדקאמר
 הולך מנה לפלוני דמשמע בחול אלא
 ש״מ דגרס רבי אלעזר ואיח ליה בין
 בשבת בין בחול צדך קנין ופליג
 אדרט אליעזר ורבי יהושע דבסמוך
 וגרסי׳ ולא לחוש לדברי רבי אלעזר
) גבי בעיא .  וכן בפ״ק דקדושין (לף כד
 דצבוטן ולקמן בגמ׳ גבי המקיים קוצים
 בכרס גרס רכי אלעזר וכן בשבח
 פרק תבית >לף קמל:) דמיימי לה
 ההוא דהמקייס קוצים בכרס והר״ר
 יצחק בר מאיר הקשה מן הפוספמא
) דקמני המס המסוכן שחלק נכסיו י  >פ״

 על פיו בין בחול בין בשבח דברי
 המש יעשו אבל בריא עד >«< שיקנו
 בכסף ובשטר ובחזקה ר״א אומר
 נכסים שיש להם אחטוח נקנים
 בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להם
 אמריומ אין נקנים אלא במשיכה
 אמר ר׳ אליעזר מעשה במרוני אחד
 שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין
 הרבה כו׳ במה דבטם אמורים בחול
 אבל בשבת לא יעשה ואס עשה עשוי
 ר׳ יהושע אומר בחול אמרו קל וחומר
 בשבת דברי ר״מ ורבי יהודה אומר
 רבי אליעזר אומר במה דבטם
 אמורים בשבח אבל בחול לא יעשה
 ואס עשה עשוי רבי יהושע אומר
 בשבמ אמרו קל וחומר במול אלמא
 משמע דכולה רבי אליעזר קמני לה
 ואור״י דלא קשיא מידי דבמה דברים
 אמורים דפוססתא אממני׳ דהכא
 קאי ולא אמילתא דרישא דר׳ אלעזר
 דתוספתא אלא אמילמא דרבנן קאמר
 דאמט דלא בעי קנין והכי סירושא
 דאס עשה עשוי ולא אמרינן דאין
 קנין לאתר מיתה דטון שאין יכול
 לעשות אלא בקנין מודו כ״ע שיועיל

 זה הקנין לאחר מיתה והוי כאילו פירש מהיום אס לא יחזור בו לאחר
 מיחה וה״ק לא יעשה בלא קנין ואם עשה בקנין מה שעשה עשר
י לכתי. סי׳ רטנו ת נ י ב  ולכממילה נמי יכול לעשותה בקנין: כ
 שמואלנ) נושק״א בלע״ז שחוגרמ בה צוארה ואין נראה לר״י מדאמר
) ולא מצא בכוליאר וקאמרי׳ . ב  בשבמ פרק במה אשה יוצאה (לף ס
 בגמרא מאי בכוליאר אמר רב מכבנמא » היינו כבינמי דהכא
 ופי׳ רש״י המס נושקא ולמה אסור לצאמ בו בשבמ והלא
 אינו עשר אלא דרך מלבוש ושלפא ומחר נמי לא שייך טה כיון
( . ה  שמגלה בשרה ועוד אמרי׳ טומא פרק «אמר להם הממונה (לף כ
 גבי כהניס תנא היו עומדים בכוליאר פירוש עומדין בעיגול ע״כ
 נראה לר״י כפירוש הערוך״) שפירש בכוליאר הוא כעין עטרה
 ומ״מ יש בה שוס דבר חד כדאמרי׳ בשילהי דשבת >דף קט:)
 דשקלה למכבנא ויהבא כעיני דחירא וכבינתי דהכא אין לפרש נושקא
 אפילו ממלק בין מכבנתא דשבת לכטנתי דהכא דהא כמיב בישעי׳
 (ג) ובפי הנפש והלחשים וסי׳ רש״י שם בפי הנפש נושקא שהיא
 כנגד >ה שהנפש נתון שם וכמוב נמי והרדידים וממרגמינן כבינמי

 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פ״מ מהלי זטה מ  ק

 ומתנה הצי נ סמג
נ טוש״ע ח״מ סי׳ רנ  עשין פ

 סעיף א:
ח ב מיי׳ פ״ה מהל׳ מ  ק

 נלאים הל׳ יח סמג
 לאדן רפ טוש״ע יו״ל סי׳

 רצו סעיף יל:
ט ג ד מיי׳ פ״ח מה׳ מ  ־

 זטה ומחנה הל׳ [נ]
נ טור יש״ע  ־. סמג עשין פ

: ר  ח״מ סי׳ ת
נ ה מיי׳ שם הל׳ נ וסמג  ק

 שס טיש״ע ח״מ סי׳ רנ
 סעיף א:

א ו מיי' שס פ׳׳ל הל׳ ח נ  ק

 סמג שס טיש״ע ח״מ
 סי׳ רמג סעיף יח:

) והסגוס והרדיד כר ופירש בערוך*) דהיינו רדידיס וקרוי בלשון ישמעאל ריד״א והוא צעיף דק שהאשה מפכסה א ״ ט מ ״ כ פ  ועוד מנן במס׳ כלים (
מ לח): קוניץ מש״מ ואפי׳ בשבת. במצוה מחממ מימה או בכומב כל י ש א ר ב  כה ראשה ומכס בצעיף וממעלף מתרגם בתרגום ירושלמי רדידא (
 נכסיו אמי שסיר דשייך המס טירוף דעמ ט אע״פ שהקנין אינו מעלה ומוריד מ״מ מצטער על הדבר וה״ה נמי בכותכ מקצת אע״פ שסבור
 הוא עדיין לחיוח שהרי אינו יכול לחזור בו ומשייר לנפשו מ״מ שייך ביה טירוף דעמ כדפי׳ רטנו שמואל ואפי׳ בשכמ נמי מותר להקנות כדאמר
) ההוא ש״מ דכמב לה גיטא לדבימהו למתר תקיף ליה עלמא טובא אמר רבא מי איכא דוכמאל) דלינסבא גיטא ומיזל איהי ם ש : ו ז ן ע י ט י ג  בהזורק (
 וחיחוד ומפחח כר והיט קא קניא ליה הא אקנייה רשומא בשכמ אסור אלא ש״מ כש״מ הקילו וא״כ מותר להקנות גס הכא ותדע דבש״מ הקילו
 דהא מקשה היט הוה מצי לגרש בשבת והתניא בפוספתא דטצהה) אין מגרשין בשבמ אלא בש״מ הקילוי): ש<זכין לגדול ואץ וכין לקטן.
 וא״מ למה אין זטן לקטן הלא זטן לאלם שלא כפניו וי״ל טון לזטה מטעם שליחומ מאן למצי משר שליח יש לו זטה ומאן ללא מצי משר
 שליח אין לו זכיהמ ומאן דאימ ליה זטן לקטן ואין זטן לגדול ס״ל טון דגדול יכול לקנומ לא הקון ליה רכנן זטה כמו בקטן:

 לראיה לפי שרשעים היו,
 שהיו מקיימי! קוצים ננרס ולר׳׳א נלאים נינהו, ולא נלמר מהן ראיה לפי שלא לקלקנו בהן איך היתה אותה צואה, שמתוך שהיו
ל גב קנה ע . מאותי מקים נלנתינ(יהושע ינ) מלך מלו! אחל יקדושיו כו:<. עד שי י נ  רשעים לא הוזנרו ננהמ״ל !גיטיו טו.). במדו
ר קדש. מקלש את התנואה משוס נלאים לזטעה מ ו ר א ם ראיה. נתמיה (סוכה כח <. רבי אלעז ש . ולא היה לי קרקע >שם:. מ ע ק ר  ק

 הוא ישנת קמד).

 צכבת בו: אבל לא בשבת. הואיל דאין ראוי לכתוב וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת כו: ר׳ יהושע

 רבינו גרשום
 יזמרו לו כו׳ וקיימו את
 ־בדיה. אלמא דדברי שכיב
 :זרע ככתובין וכמסורין דמו
 ־באמירה בעלמא קיימו
 את דבריה: אמר להו ר׳
 אליעזר. לעולם צריך חיזוק
 קנין כבריא והכא שלא
 ::דין עשו להם לבני רוכל
 יפי שהיו רשעים תקברן
 אמן ואין מביאין ראיה
 :זהם שמוטב שתירש הבת
 ־•תר מהם לפיכך קנתה
-זבת: במדוני אתר. מאותו
 ;;קום היה ששמו מרון
 ־שכיב מרע היה והיו לו
 :־,טלטלין הרבה ולקת בית
 דלע שקנהו בזול שאינו
 ־אוי לחרישה ולא קנאו
 .ילא להאי צורך להקנות
ו וקיימו חכמים את . 
 ־בדיו. אלמא דצריך חיזוק
 לעשה כבריא: בריא היה.
 ־הכי צריך חיזוק: מקיימי
 ־וצים בכרם היו. וחשוב
 •־ע וכלאים בכרם הוי
 ־ואיל דאינהו מקיימי בידים
: וחכמים אומרי׳ לא ן -
 י־ידש אלא בדבר שכמוהו
 ציקיימין. הואיל שרוב בני
 אדם אין מקיימין אותו
 ~א חשוב כלאים ולעולם
 נישום האי טעמא לא
 ־־יימו תכמים את דבריה
 :י אם דדברי שכיב מרע
 :כתובין וכמסורין דמי:
 :י.פי׳ בשבת. אע״ג דבעלמא
 •לין קנין בשבת רכל קנין
 •ימי כמקת וממכר דתפיש
 :־תן םודר ומקני בשביל
 ־ הוא סודר מאי דבעי אפייה
 ..בי שכיב מרע קונין אפיי
 :־שבת: ולא ליחוש לדברי
 אליעזר. כלומר האי
 ״קאמר קונין משכיב מרע
 אפי׳ בשבת לאו משום
 ד־ויישינן כלל לדברי ר׳
 <• ליעזר דמתני• דקאמר אחד
 ב ־יא ואחד מסוכן צריך
. אלא כרבנן סבירא ן י :  י
מו דבאמירה בעלמא סגיא  י
 ותאי דקאמר קונץ אפי׳
 כשבת לאו משום דצריך
ן אלא משום גוירה שמא י :  י
 ו ־טרף דעתו עליו. דאיכא
ב מרע דחשיב בדעתיה  עכי
 דאין מתנתו כלום בלא
ן דאע״ג דאמרינן ליה י :  י
 י א צריכת קנין לא סמיך
 דעתיה. ואי מונעין ליה קנין
 נשום שבת אתא לטרוף
 דעתו דלא פקיד כלל.
 < לא הואיל דההוא קנין א)
 אפי׳ בבריא הוא דבאמירה
 בעלמא פגיא שבקינן ליה
ד קנין כדי שיחלק: ר׳ ב ע ז  ל
 אליעזר אומר. אע״ג דכחול
 י, -יך ב< קנין שכיב מרע
 נ תוכה לקנין כדאמר בקנין
 נ 2טר ובחוקה: בשבת
 ד^ריו קיימין. כלא כתיבה
 ד ־.ואיל ואין יכול לכתוב
 !- ן הכתיבה מעכבת: אבל
 ד א בחול. אין דבריו קיימץ
 ב ־1א כתיבה דהואיל דראוי
 ד.:תוב כתיבה מעכבת: ור׳
 י־־ושע אומר בשבת אמרו.
 כ־יומר אם בשבת אמרו
 ר.:נן דככתובין ובמסורין
 ד־זו דאין ראוי לכתוב כל
ן בתול דראוי לכתוב נ  ע

 דנכתובין דמי ואין כתיבה מעכבת כדאמר כל הראוי לבילה אץ בילה מעכבת: כיוצא בו (אין) זכין לקטן. דמצי
 ל חיתן ליה על ידי אחר דאע״ג דלית ליה יד לעצמו למקני אין ידו מעכבת בו וקני על ידי אחר: ואין זכין
 ל־דול. על ידי אחר הואיל דאית ליה יד ומצי זכי איהו לנפשיה: ר׳ יהושע אומר לקטן אמרו. דאע״ג דאין לו
 י- לזכות לעצמו כלום דוכין לו על ידי אחר: לגדול. דאית ליה יד למיקני לא כל שכן דוכין לו על ידי אחר

 ד.־ל הראוי לכילה אין בילה מעכבת: מתני׳ מני ר׳ יהודה היא. דקאמר אליבא דרי אליעזר ודי יהושע הכי כדקתני מתני׳. ר׳ מאיר
ר ר׳ אליעזר אומר בחול דבריו קיימין. בלא כתיבה משום דראוי לכתוב וכל הראוי לבילה אין בילה מ  א

 א אולי צ״ל אינו צטך נשנ״מ רנאמירה נעלמא ונוי. נו צ״ל צטך שנ״מ נתינה וקנין כדאמר לעיל נכשף ונשטר וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

ב א מיי׳ חייה מהל׳ נחלות נ  ק

 הל׳ ח סמג עשי! פג
 טיש״ע ח׳׳מ סי׳ רפ סעיף ינ:
ג כ מיי׳ פי׳׳ח מהל׳ מלוה נ  ק

 ולוה הלי א סמג עשין צל
 כווש״ע ח״מ סי׳ קיא סעי׳ א

 ועי׳ נכ״י:
ד ג מיי׳ שס פי״א הלכה ח נ  ק

 סמג שס נווש״ע ח״מ סי׳
 קו ס״א:

 מוסף רש״י
ו ל אבי ע ו ו ת עלי ל הבי פ  נ
. לו ו ל מורישי ע ו ו  או עלי
 אין נכסים ולמורישיס יש נכסים
. ן ת ראשו  :•נמות לח:). הבן מ
 ולא וכה נננסי האנ ואין לנייח
ה את ו ל מ  מה לגנות !שם). ה
רו בשטר. אפילו אין  חבי
 כתונ נו אתריות הא פסקינן
 הלנחא נשנים אוחזי! (נ״מ
 טי:) לאחריוח טעוח סופר
 הוא וכמי שנתונ נו אחריות
 למי (לקש קער...׳ לסחס שטר
 לאחריות נכתנ !לעיל מנ.).
ם. עבדי ם משו י ס כ נ בה מ ו  ג
 מנוד! >לקמ1 קעה.ו מלקוחות
 וכגון שלא שנקו ליה ללוה נני
 תורי! לגנות המלוה מהם (לעיל
ל ידי עדים. כלומר  מנ.). ע
ם בני י ס כ נ בה מ ו  נלא שטר, ג
. וכגון שמולה שלא פרעו,  חורין
 להא קי״ל המלוה תבירו נעריס
 אין צריך לפרעו נעלים, אנל
 ממשוענריס לא יגנה, לערים
 נלא שטר לית להו קלא (שם<.
ו ר ל כ מ ח ש ק י ה פ  זה הי
. לסי שהיה זה ע ק ר ק  אח ה
 מנריח מטלטליו ולא היה לו
 מהיכן ימשנננו על חונו ועכשיו
 יטיל אח הקרקע (כתובות קי.).
י קנ ר דאי כ מ ה ו י קנ  דאיקנ
ה והוריש. האומר לחנירו  קנ
 נכסים שאני עתיל לקנות אני
 מוכר לך או משענל לך ואתר
 כן קנה ומכר לאחרים, או כתנ
 לי לאיקני והוא קנה אחרי כן
.  ומת והוריש לבניו ולעיל מדו
ע ו ר פ ם ל מי תו ל הי ה ע ו צ  מ
. משוס כנול ת אביהן ב ו  ח
 אניהן, אלא שאין לנ״ל לכוסן על
 כן, ללאו מצות עשה מפורשת
 היא כסוכה וכלולנ, אלא מצוה
 נעלמא לרננן (כתובות צא: ועי•
ה ו ל  תום• שם פו. דייה פריעת!. מ
ן ה לא מ ב ו ה אינו ג ל פ  ע
. ת ו ח ו ק ל ן ה א מ ל ן ו  היורשי
 לשענולא לאו לאורייתא ונ״ש
 מן הלקותות, אנל מלוה נשטר
 הוא עצמו שענלו לכתנ ליה כל
 נכסי דאית לי אחראי! לשטרא
 לנ! (קדושי! יג:ו טעמא מפרש
 כשלהי מכילמין שיענולא לאו
 לאורייתא, ומיהו לא קי״ל הכי,
 אלא כלמפרש התס הלכתא גונין
 מן היורשין ולא מן הלקוחות

 (לעיל מב.).

 קנז. מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
ל הבית עליו ועל אביו בו׳ כית שמאי אומרים יחלוקו וכ״ה פ  נ
 אומרים נכסים בחזקתן. לסבירא להו לבית הלל טון
 למחוסר גוביינא אפילו מת האב תחלה הוו בחזקת היורשין ובית שמאי
 לטעמייהו לאית להו כל העומל לגכוח כגבוי למי ולכך הר כאילו הוא
ר רב יוםף ת״ש מ  מוחזק ככך: א
 וה היה פיקח כוי. לא הוה מצי להביא
( . ה כ ל ק י ע ל  ראיה מרב נממן לאמר (
 ימומים שגבו קרקע בחוכמ אביהם
 בעל חוב גובה אומה מהם דהיינו
 טעמא מדרבי נפן ועוד אפילו היה
 יכול להביא ראיה ממני׳ עדיפא ליה:
י קנה ומכר מהו. נ ק דאי ( ' 
 אליבא דר״מ דקאמר
 אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא
 קמכעיא ליה כדמפרש בסמוך וא׳׳ת
 אימור דאמר רבי מאיר כגון פירופ
 דקל דעכידי דאמו הני לא עבידי
 דאתו שיקנה נכסים רמכור רש לומר
 דמודי ר׳ מאיר בהא שהשעבוד תל
 ממילא אע״פ שלגבי קנין לא היה לו
 להועיל כאן (נ) דהא גבי דאיקני נמי
 אמרינן לעיל דמהני אפילו לרבנן דרבי
 מאיר אף על פי שסבוטס דאין אדם
 מקנה דבר שלא כא לעולם משום
 דאליס כח השעבוד הט נמי אלים
 לרבי מאיר לענין דמהני אע״ג דלא
י קנה נ ק י א ד ]  עטדי דאמו: 0
 ומכר] כוי. (י) הקשה רטנו שמואל
 פיפשוט ליה מדידיה מדאמר שמואל
) בעל חוב : ל ף י ל  כפרק קמא דב״מ (
 גוכה אח השכח פירוש >«) שהשכימ
 הלוקמ ואין לומר כמו שפי׳ דאליכא
 דרבי מאיר איירי דהא שמואל לימ
 ליה דר׳ מאיר דהא פסיק בפ׳ אע״פ
) כרבי יומנן הסנדלר . ו נ ף נ ת ל ו ב ו ת כ ) 

 דאמר אין אדם מקדיש דבר שלא בא
 לעולם ויש לומר דשמואל דסבירא ליה
 כר׳ מאיר הכא דאליס כמ השעבוד
 שיועיל אע״ס שלא בא לעולם אע״ג
 דבקנין לא סבר ליה כוומיה מטעם
 דפי׳ לעיל דהכא מיבעיא ליה לרבנן:
ה על היתומים לפרוע חובת ו צ  מ
 אביהן. וכופין (0 כאן
 ומיהו אין מפין במקום שלא הניח
 להם אחטוח נכסים אבל הניח להם
 כופין דהא נזקקין לימומיס ובמלוה
 כשטר והכי נמי משמע בסמוך
 ל)כדפרישית מדקאמר מלוה על פה
 אינו גובה מן היורשים משמע דאי
 למאן דאמר גובה מן היורשין חייב
 לפרוע ומצוה על היתומים לפרוע חובה אביהן(י) והך דהכא אינו כי
) דגבי קטינא דארעא דהמס מצוה בעלמא בלא : א ף צ ת ד ו ב ו ת כ  ההיא (
 כפייה דמיירי בדלא שכק להון אחטות נכסים והכא בדין בעי
 למימר דאף על גב דלא ״)משמעי בשטר טון דמנכסי דידיה מיפרע
 כופין היהומיס למאן דאמר מלוה על פה גובה מן היורשים

 מיהו
) המוציא שטר חוב על חבירו והלה הוציא שטר שכשוכ כו שמכר לו אמ השדה מלוה ללוה אחר שנכפב השטר חוב שהוא מוציא . י ף ק ד ) 
 עליו אדמון אומר יכול הלוה לטעון אילו חייכ היימי לך היה לך לפרוע אמ שלך ממני ולא היה לך למכור לי קרקע בשביל צורך
 מעות: וחכמים אומרים זה. המלוה היה פיקח שמכר לו ללוה אמ הקרקע שהוא יכול עמה למשכנו בעד חובו ולא יכול לדחומו
 ולומר אין לי לפרוע כלום. >«< והנה זה הקרקע דאיקני הוה שלאמר שנכחב השטר חוב קנאו הלוה זמן מרובה והנה זה המלוה
 חוזר וגובה בחובו אלמא דאיקני וקני משתעבד למלוה: אמר ליה רבא מיניה. בממיה. מקרקע שקנה הלוה עצמו ואינה משועבדמ
 לשוס אדם היאך אתה מביא ראיה מיניה פשיטא שיגבה המלוה ואפילו מגלימא דעל כמפיה דהא לא קמבעיא לן אלא היכא דכחב
 דאיקני וקנה ואחרי כן שעבדו לאחר או במטרה או שהורישו לאחר מיבעיא לן אי אלים תנאיה שכתב לו דאיקני לטרוף מלקותות
 או מיורשין שאחר כתיבת שטרו שקדם להן או לא: נהי נמי דאב מייה ברישא. וירש הבן כדקאמר בעל חוב דאיקני הוא שקנאו
 הכן אחר כחיבח השטר והוטשו ליורשיו ואפילו הט גובה אוחו בעל חוב אלמא דאיקני וקנה והוטש משתעבד: מצוה על הישומין
 כוי. ולא משום שכמב לו דאיקני הוא וגבי קנה ומכר לא משמעבד אלא גבי יורשים משוס מצוה ואפילו לא כתב לו דאיקני משתעבד
 יורש למלוה משוס מצוה על היהומיס: א״כ מלוה על פה הוא. ואמאי טריף ממקרקעי דיממי: והא רב ושמואל דאמרי סרוייהו.
 לקמן בגט פשוט נקעה.] מלוה על פה אינו גובה מן היורשין וט אמרינן מצוה על היתומין הנ״מ מלוה בשטר ושמואל גופיה הוא דקמבעיא
] פסקינן הלכמא מלוה על פה גובה מן היורשין שלא מנעול דלמ בפני לרן: . ו ע ק  ליה הא בעיא ואס כן קשיא דידיה אדידיה. ומיהו לקמן נ

 אלא

 רבינו גרשום (המשך)
 דכתב ליה דאיקני קנה שוב
 ומכר או שקנה שוב והוריש
 מאי. מצי בעל חוב לאפקינהו
 מירא דלקותות או מן יורשין
 הואיל וכתב ליה דאיקני אי
 לא: ת״ש ממתני׳ נפל הבית
 על אביו ועליו כוי בעל חוב
 אומר האב מת ראשון ואח״כ
 מת הבן וקנה הבן נכסים ויש
 לנו להיפרע מנכסיך ואי ס״ד
 דאי כתב דאיקני וקנה ומכר
 וקנה והוריש לא משתעבד
 לבעל חוב מאי קטעני בעלי
 חוב נהי נמי דכדקאמרי דאב
 מת ברישא ג״כ לא יגבו כלום
 דהאי דאיקני וקנה והוריש
 [הוא] דבאותה שעה שקנאה
 שנפלו לו מאביו הורישן
 ליורשיו קודם שהספיק בעל
 חוב לתבוע חובו דלאלתר מת
 אלא לאו ש״מ מדקתני מתני׳
 בעל חוב אומר האב מת ראשון
 ואחר כך מת הבן ותובעין
 חובתן אע״ג דקנה והוריש
 הבן ש״מ דאי כתב דאיקני
 אע״ג דקנה והוריש משועבד
 ומתני׳ רבנן היא: אמר להו
 רב נחמן. לעולם מיהא ליכא

 למישמע מינה דאי קנה והוריש א• משתעבדי אי לא. דהכי טעמא מאי טעני בעל חוב וכתובת אשה האב מת ראשון ונפלו נכסים לבן
 וחייבין אתם לפרוע חובנו לאו משום האי טעמא דקנה והוריש משתעבד אלא משום דמצוה על היתומין לפרוע חובת אביהם ולא מן
 הדין כי אם מצוה דאע״ג דכתב דאיקני בשטר וקנה והוריש לא משתעבדין ודמי כמאן דלא איכתב והאי דקא תבעי יורשין לאו משום
 דינא הוא אלא משום מצוה: מתקיף לה רב אשי. הואיל דדמי כמאן דלא איכתוב להיכא דכתב ליה דאיקני מלוה על פה היא דאכתי
א לעולם) אמאי מצי למטען בעל חוב וכתובת אשה האב מת ראישון ואח׳יכ מת הבן. והא מלוה על פה ל ו ) ו  לא קנה מה ששיעבד ל
 אינה גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות רלהיכא אמרינן דמצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן היכא דירשו הנהו נכסי דהוו

 אומר בחול אמרו וקל וחומר לשבת כיוצא
 בו זכין לגדול ואין זכין לקטן דברי ר׳ אליעזר
 רבי יהושע אומר בגדול אמרו קל וחומר
 לקטן רבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר
ב ת דבריו קיימין מפני שאינו יכול לכתו ב ש  ב
ת ב ש  אבל לא בחול רבי יהושע אומר ב
 אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן
 ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר ר׳ יהושע
 אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול: מתני'
ת עליו ועל אביו או עליו ועל ל הבי פ נ (  א

ה ובעל ש בת א היתה עליו כתו  מורישיו ו
ת ראשון ב אומרים הבן מ א  חוב יורשי ה
ב א ב אומרים ה ב ובעלי החו א ת ה  ואח״ב מ
ת הבן ב״ש אומרים ת ראשון ואח״כ מ  מ
ם בחזקתן: י ם כ נ  יחלוקו ובית הלל אומרים א
ת חבירו בשטר ה א ו ל מ ה ( ם ב ת  נמ׳ תנן ה
ם על ידי עדים גובה  גובה מנכסים משועבדי
אל דאיקני וקנה ם בני חורין בעי שמו  מנכסי
ה ר אדם מקנ מ א ד ו אליבא דרבי מאיר ״  מה
 דבר שלא בא לעולם לא תיבעי לך דודאי
 קנה אלא כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי
ה דבר שלא בא לעולם אמר  אין אדם מקנ
ה ם אומרים זה הי חכמי ו ע ״ מ א ש  רב יוסף ת
א יכול ת הקרקע מפני שהו  פיקח שמכר לו א
ו עליו אמר ליה רבא מיניה קאמר  למשכנ
ה כי קא י ו מגלימא רעל כתפ ל אפי ה ב י נ מי (  ה

י קנה ומכר דאיקני קנה דאיקנ (  מיבעיא לן י
ת ע נפל הבי מ א ש  והוריש מאי אמר רב הנא ת
תה עליו הי  עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו ו
ב אומרים א ה ובעל חוב יורשי ה ש בת א  כתו
ב ובעלי חובות א ת ה ׳כ מ ת ראשון ואח׳  הבן מ
ך ת ע ת ראשון בו׳ ואי סלקא ד ב מ א  אומרים ה
ה והוריש לא  דאיקני קנה ומכר דאיקני קנ
ת ברישא דאיקני ב מי א ד נהי נמי ד ב ע ת ש  מ
מה א אמר להו רב נחמן זעירא חברין תרג  הו
בת אביהן ה על היתומים לפרוע חו ו צ מ ג (  ז

א ״י ורב ה הו ה על פ ף לה רב אשי מלו  מתקי
ה ה על פ ו מל ( ו  ושמואל דאמרי תרוייהו נ
ת חו  אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקו

 אלא

׳ נפל הבית עליו ועל אביו. על ראובן ועל יעקב אביו ואין י נ ת  מ
 ידוע מי מת קודם: עליו ומל מורישיו. על ראובן ועל
 מוטשיו כגון אחי ראובן או אחי יעקב אביו שאין להם קרוב יותר
 מראובן וראובן ראר ליורשן: והיחה עליו. על ראובן כחובמ אשה

 או בעל חוב ואין לו ממה לפרוע:
 יורשי האב אומרים הבן מה ראשון.
 בנפל הטח עליו ועל אביו קאי שיורשי
 יעקב כגון בני יעקב שמעון ולוי אחי
 ראובן או אפילו חנוך ופלוא בני ראובן
 שגס הס יורשי יעקב אומרים הבן
 ממ ראשון דהיינו ראובן ממ ראשון
 ומכח אבוה דאב קאפינא כדאמרינן
] ולא זכה ראובן כהני נכסי : ט נ ק  כגמרא [
 כלל ונירש אנו כל נכסי יעקב ולענין
 נפל הכית עליו ועל מורישיו שייך
 למימני יורשי מורישיו אומטס הבן
 מת ראשון: בייש אומרים יחלוקו.
 כדמתרש טעמא ביבמוח בהחולץ [לח:]
 דאע״ג דיורשי האב ודאי יורשין בהאי
 ממון ובעל חוב ספק וקאפי ספק
 ומוציא מידי ודאי קסברי בימ שמאי
 שטר העומד לגכוח כגבוי דמי
 ותרריהו ודאי משיבי: וב״ה סכרי
 נכסים בתזקתן. בחזקת יורשי האב
 שהט הס יורשים ודאי או מיעקב או
 מראובן וכמוחזקין דמו שהד יעקב
 מוחזק כנכסיו היה ואלו באים מכחו
 ובעל חוב ספק ואין ספק מוציא מידי
 ודאי: גמ׳ תנן ההם. לקמן בגט
 פשוט: המלוה את תגירו בשטר.
 אפילו לא נכחב בו אחריופ גובה
 מנכסים משועבדים אם אין ללוה
 נכסים בני חורין גוכה מלוה מן
 הלקוחוח דאמר כשנים אוחזין(ב״מ לף
 יל.) לרבנן אתריות שלא נכתב בשטר
 טעות סופר הוא וכמי שנכתב בו דמי
 דלא שדי איניש זוזי בכדי ולכך נתכוין
 המלוה שיכתוב בשטר אחריות אלא
 ששכח הסופר וטעה וסמס שטר
 קלא אית ליה ולקוחות הוא דאפסידו
 אנפשייהו שלקתו קרקע מן הלוה ולא
 הניחו לו בני חורין כדי לגכות מהן
 מלוה אח חובו: בעי שמואל. הכוחב
 לחבירו משעבד אני לך בחובך כל
 נכסים שאקנה מהו והיינו שכוחבין
 בשטרות דקנאי ודעמיד אנא למיקני:
 מהו. מי טריף מלקוחות נכסים שקנה
 הלוה אחר כתיבת השטר ומכרן לאלו:
 אליבא דר״מ. גבי האומר לאשה הרי
 אמ מקודשח >י» לכשימומ אישך

 לכשממוח אחוחך לאחר שחחגיירי כר לא חיבעי לך דודאי קנה דטון
 דפירומ דקל דעדיין לא כאו לעולם קנה כ״ש דמשמעבדי ליה
 קרקעופ דאמו לעלמא אלא שעדיין לא קנאן לוה כשעה ששעכד:
 אלא כי סיבעי לך אליבא דרבנן. מאי מי שאני שעכוד מקטן וטעמא
 כדפטשימ. א״נ אלמוהו רכנן לשעכוד יותר מקנין דלא מנעול דלת
 בפני לוין או לא: א״ר יוסן! ת״ש. דפנן בפ׳ שני דייני גזירומ בכתובומ

 ממורת הש״ם

 א) [לקמן לף קנט:] ינמוח לף
 לח:, ג) לעיל לף מנ. לקמן דף
 קעה.,«) [לעיל לף עט: וש״נ],
) כתוניח לף קי., ה) [נ״ק  י

 יא:], ו) לעיל ל׳ מל:, 1) [כתונות
 צא:], ח) קלושין לף יג:לעיללף
 מנ. לקמן לף קעה., 0) [ערכין
 ו: ו. כ. ככורוח מח: נ״ק קל:],
 י) לרש״א הל״א וגר׳ יהיריש
 מיל, כ) רש״ל. ולגי׳ רש״א הוא
 ל״ה אלא ט, ל) רש״ל. וגי׳ רש״א
 מלפטך, מ) גי• רש״א משחענל,

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ם ל״ה אלינא
 לר׳ מאיר וכו׳ מקולשח לי
 לכשימוח: (כ) ד״ה יחכמיס
א זה ל ה  וכי׳ לפריע כלום ו
 הקרקע: (ג) תום׳ ל״ה לאיקני
 וכו׳ כא! יועיל להא גני
ה נמי אמטנן: קנ  לאיקני ו
 (ד) דייה לאיקני יכי׳ הקשה

 לנינו שמואל. נ״נ נסיף לף
 זה ממש יע״ש: (מ) כא״ד
ח שהשניח הלוקח ב ש  פירוש ה
א  ואין לומר כמי שפירש הו
 ראלינא: (ו) ־״ה מצוה וכו׳
ח כאן:(0 בא״ד כ ו מ ד  וכופין כ
 חונפ אניהן להכא כצ״ל ותינח

 והך נמחק:

 רבינו גרשום
 אומר בחול אמרו. חכמים
 דדבריו קיימין דמצי למיכתב
 אין כתיבה מעכבת קל וחומר
 לשבת דאין יכול לכתוב דאין
 כתיבה מעכבת: כיוצא בו
 זכין לגדול. הואיל ואית ליה
 יד אין יד מעכבת בו: ד׳
 יהושע אומר לגדול אמרו
 וכו• כסוגיא דבחול אמרו:
 נפל הכית עליו ועל אביו
 או עליו ועל מורישיו. אותן
 שאר קרובים שמורישין לו
 ירושתו כגון דודו או אחיו
 או אשתו: והיתה עליו. על
 אותו בן לפרוע כתובת אשה
 ובעל תוב: יורשי האב. כגון
 בניו של אב או אחיו של
 אב: אומרים הבן מת ראשון.
 ואין לו בנים לבן וחזרה
 ירוישתו לאביו ואחר כך מת
 האב: ובעלי חוב אומרים האב
 מת ראשון ואח״כ מת הבן
 ועליכם לפרוע חובותיו מנכסיו
 המגיעין לחלקו של בן: בייש
 אומרים. הואיל וממון המוטל
 בספק הוא חולקין ויפרעו
 החצי: וב״ה אומרין נכסים
 בחזקתן. בחזקת יורשי האב
 ולא יפרעו כלום: חנן התם כוי
 גובה מנכסים משועבדים. מה
 שמכר או מה שממשכן שוב
 [אחר] שלוה משום דמלוה
 בשטר אית ליה קלא וידעי
 דמשתעבדי ליה בנכסיו: בעי
 שמואל הא ודאי פשיטא ליה
 דהנהו נכסים דישנן תחת יד
 של לוה בשעה שלוה מן
 המלוה כולן משועבדים לו.
 אבל הא מיבעי ליה אי כתב
 ליה בשטריה וכל אותן נכסים
 דאיקני עדיין כל זמן שהחוב
 בידו משתעבדי ליה מהו מי
 אמרינן כיון דלא הוי בידיה
 בשעת הלואה לא משתעבדי
 או דילמא כיון דאתני ליה
 משתעבד׳ ליה נמי: כי תיבעי
 לך אליבא דרבנן דאמרי אין
 אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם. מי אמרי׳ כי אמרי
 רבנן אין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולם כגון פירות
 דקל דליתנייהו בעולם והוא
 מקני ליה השתא ומשום הכי
 לא קנה אבל מקרקעי איתנהו
 בעלמא ולהיכא דכתב [דאקני]
 ודאי קנה משום כשאקנם יהיו
 משועבדות לך דהשתא לא
 מקני ליה מעכשיו וקני או
 דילמא לא שנא: אמר רב
 יוסף ת״ש. דתנן במס׳ כתובות
 מי שהוציא שטר על חבירו
 שחייב לו מנה והלה מוציא
 שטר שמכר לו שוב את השדה
 אדמון אומר יכול לטעון הלוה
 אילו הייתי חייב לך כשמכרת

 לי שוב שדה ונתתי לך דמים היה לך לתופשן בשביל חובך שאתה אומר ולא היה לך ליתן לי השדה ולא שטר מכירה אבל כשנתת לי
 שטר המכירה והשדה הדבר מוכרח שלא הייתי חייב לך כלום שכבר פרעתי לך קודם לכן. ותכמ־ם אומרים אין יכול לטעון כך דזה
 פיקח היה שמכר לו קרקע להכי מכר לו את הקרקע שאם יאמר זה אין לי ממה לפרוע חובך יכול למשכנו הקרקע שמכר לו לתפישו
 עד שיגבה חובו אלמא דסבירא להו לרבנן דמה שקנה שוב אחרי ההלואה יכול למשכנו ותפשוט לך מיהא אפי׳ לרבנן דאי כתב
 לו דאקנאי ודקנינא דמשתעבד נמי מאי דקני שוב: אמר ליה רבא. אי משוס הא לא איריא: מיניה. דבעל חוב גופיה קאמרת דיכול
 למשכנו מה שקנה שוב הא פשיטא לי דמיניה גבה אפי׳ מגלימא דעל כתפיה אע״ג דלא כתב ליה דאיקני. אלא כי קמכעיא לן היכא



 מםורת הש״ס

 א) ב״מ יז. עב. סנהדרין דף לב.

 ר״ה דף נ. ס. שניעיח פ״י מ״ה.
 לקמן דף קעא:, ב) [ב״מ יד:
 ע״ש ודף עב:], ג) גי׳ רש״א
 ואפי׳ כשב לו דאיקני וקנה ומכר
 ומשתעבד כנר לקח הבע״ח,
 ד) [ועי׳ היטב תישי ב״מ יד: דייה

 תריץ וכו׳ מה שהניתי סוגיא
 דהכא בקושיא],

 הגהות הב״ח
 (א) נמ׳ לקמא משתעבד או
 לנתרא. נ״נ וקשה מאי קא
 מינעיא ציה פשיטא דלקמא
 משתענד דאי לנמרא מא ומרין
 אמאי כשרין ד״ל דלא [והשאר
 מסר]: (נ) רשב״ם ד״ה
 מאוחרין אמאי וכו׳ שמא קנה
ה אלו נכסיס וכו׳ שקנו ו ל  זה ה
י ננסים: (נ) ד״ה  מן הלוה הנ
 הא מני ונו׳ שוס אחריוה כך
: (ד) ד״ה ומשני מאי גונה חנ  נ
י חצי: (ה) תום׳  נמי דקתנ
 דייה (נע״א) מצוה ונוי ליחומיס
ת ו ב ו ת כ ן ב נ  גדולים וכדאמרי
 צא ניחא לי למיענד מצוה מאי
ן אותו: (ו) דייה ן מכי נ  ואמרי
 המוקדמים וכו׳ קונסין אותו
 ואין גונה וכי• והיינו אפילו
 וכו׳ לא גני דהא תניא נצ״ל
 וחינח המס נמחק: (ft בא״ד
ס ת ה  והדר חני הן משנה ד
א נמי פסולים כ ה  משמע ד
 לגמרי: (ח) דייה גונה אמ
 הקרן וכוי ואפי׳ דאיקני קנה
ם ו ק ל מ כ  ומכר משחענד מ
ב ו ל ח ע ב  כנר כל שענודו ד
ח אי נמי יש לומר ק ו ל ל ה  ע
 כצ״ל ונ״נ פי׳ את״ל דאיקני
 קנה ומכר לא משתענד ל״ק
 מידי אלא אפיי את״ל דאיקני
 קנה ומכר משתעתנד נמי ל״ק
 דאיכא למימר דמאחר דכשעה
 שלוה לא היה לו שוס קרקע
 [אלא משעבדי] אס כן כנר חלה
 כל שענודו דבע״ח על אותה
 הקרקע ושינ צא מצי לדתותו
 לטרוף ממשיענדי׳ דנתריה ואין
 להקשות אמאי לא פירשו התוס׳
 דלאחר שטרף בע״ח קרקע מן
 הלוקח קנה המיכר קרקעוח
 ומכרן דאיכא למימר דא״כ גס
 השנח יגנה מהנהו משעבדי דגס
 השנה היה קצונ כיין שכנר
 טרף הנע״ח קודם שלקח זה
 הקרקע יכן פירשו החוס׳ להדיא
 נס״ק דנ״מ דף י״ד וע״ש שלא
 הזטרו ט אס דמיירי שעשאו
 אפיתיקי ולא ס״ל תירוץ הראשון
 דתיס׳ דהכא: (ט) דייה אס
 תמצי לימר יני׳ וה״נ הוה
י צ מ ם ת ו א ל  מצי למינעי אפי
ר כ מ י קנה ו ר דאיקנ מ ו  ל
ר מ א א ד כ י ד ה ב ע ת ש  לא מ
ר חז ה ו ו ל ה ו לו י ו  דאיקנ
ריש אלא הו ר ו כ לא מ ה ו קנ  ו
 מדסליק מיניה נקט נעיא כצ״ל:
א יורשי  (י) דייה מאי וכוי ל
 האנ אתי נו׳ ואמ״כ כצ״ל ותינת
 הנן נמחק: (כ) בא״ד פירוש

 דגרס ר״ח:

 מוםף רש״י
. לינחנ ן י מ ד ק ו מ ב ה ו  שטרי ח
 קודס המלוה וסנהזריו לביו.
. לפי שרצה לטריף ן לי  פסו
 לקותות שלקתי שדה מן הלוה
 מזמן שנשטר, ושלא נדין הוא,
 שהט קדמה מטרה להליאה
 ונשטר מעיד שהליאה קדמה,
 לפינן קנסוהו מלגניה נו ולא
 יטרוף אפילי מזמן המלוה ואינו
 אלא נמלוה על פה שאיני גונה
 מן המשוענדיס !ר־ה ב. וכעי״ז
 ב־מ עב.! וקנסינן היתרא אטו
 איסורא ופסיל אפילי מזמן שני
. ן י חר המאו  !:םנהלריו לב.!. ו
 שנאו עדיס ואמרי אנו יידעיס
 נמליה וו שקדמה לזמן הנתונ
 כאן, כשרץ. דמעלייתא היא,
 דקא מחיל לשיענודא עד השתא
ם י ס כ נ בה את הקרן מ ו  !:שם!. ג
. טורף לקוחוח ן  משועבדי
 שלקחו אחטו מפני שהאחטוח
 שכתנ נשטר מטרחו קודס

 עין משפט סנז: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 נר מצוה

ה א מיי׳ פט׳ ג מהל׳ מציה נ  ק

 ולוה הל׳ א סמג עשין צד
 טוש׳׳ע מ״מ סי׳ מג סעיף ז:

ו כ מיי׳ שס הל׳ נ טוש״ע  קנ

 שס סעי׳ [ינ] יג:
ו ג מיי׳ שס פי״ח הל׳ א  קנ

 סמג עשי! צד טוש״ע ח׳׳מ
 c" קיא סעיף נ וסי׳ קינ סעיף

 א:
ח ד מיי׳ שם פ״נ הל׳ ד  קנ

 ופנ״א הל׳ א סמג שם
 טוש״ע ח״מ סי׳ קד סעיף ו:

ט ה ו מיי׳ שס סט׳א הלנה נ  ק

 א סמג עשין צד טוש״ע
 מ״מ סי׳ קטו סעיף א:

 רבינו גרשום
 ־־לואה אבל דאיקני לא:
 אלא הא מני. מתני׳ דמשמ•
-איקני קנה בעל חוב ומצוה
 יפרוע חובת אביהן: ר׳ מאיר
 ד־יא דאמר אדם מקנה דבר
 «ילא בא לעולם. כי תיבעי
ך אליבא דרבנן דאיקני  י
 לנה והוריש אי משתעבד
 אי לא: המוקדמץ. שנכתבו
 קודם הלואה: פסולין. דאתי
 למיטרף לקוחות שלא כדין:
 יהמאוחרין כשרץ. ואמאי
 כשרץ הואיל דאיקני קנה ומכר
 יא משתעבד הא נפיק מיניה
 תורבא דאתי למיטרף לקוחות
 שלא כדין כגון שאם לוה
 רימנו בניסן וקנה נכסים באייר
 יכתב לו שטר בסיון וכתב
׳ דאיקני ומכר בתמוז אותן  ל
 נכסין שקנה באייר אחר שלוה
 י־וציא זה את שטרו שנכתב
 שבסיון לוה פלוני לפלוני
 ייאמר שאותן נכסים שקנה
 באייר קח־ם הלואה קנאם
 ומשועבד לו ואינו כן ואתי
 י מיטרף שקנו נכסים שלא
 נ דין אם כן אמאי מאותרין
 ::שטן אלא לאו ש״מ דמשו״ה
 ; שרץ דאקני וקנה ומכר
 השתעבד והשתא לא טדיף
 י־קוחות שלא כדין דמשועבד
־ ותפשוט לך אליבא דרבנן  י
 נ־הכא דאיקני קנה ומכר
 דשחעבד. לעולם מהכא לא
 .יפשוט לרבנן לעולם קסברי
ה ומכר לא משתעבד נ  י
 ״.זעמא מאי המאוחרין כשרץ
 ד משתעבד הא מני ר׳ מאיר
: ת״ש. דתנן במס׳ גיטין א י  י
 ;•ין מוציאין לאכילת פירות
ח קרקעות ולמזון אשה ב ש 1 -
 •הבנות מנכסים משועבדין
 נ פני תיקון העולם. ואמרי׳
 ישבח קרקעות כיצד. הרי
 • .־מכר שדהו לחבירו והשביחה
 ־:א בעל חוב של מוכר וטרפה
 נ-ן הלקוחות עם השבח מפני
 ־.:היתה משועבדת לו: כשהוא
 גיבה. הלוקה מן המוכר: גובה
 ;-:ת הקרן מנכסים משועבדים.
 י פי שכתב לו אחריות השדה
 דה שמכר לו: ושבח גובה
 ;ונכסים בני חורין. האי שבת
 ־-־השביח לוקח הואיל שהיתה
 ד קרקע משועבדת למלוה דמי
 כאילו השביתו ליה וטריף ליה
 דלוה: ואי ס״ד דאיקני בו׳
 י •איל דלא משתעבד בעל חוב
 א מאי גובה שבח. והא דאיקני
 דיא דכשלוה הימנו אכתי
 יא הוה האי קרקע משובחת
 ו ־!מאי גובה. אלא ש״מ דאיקני
ה ומכר משתעבד משום הכי :  י
 ג ־בה עם השבח ותיפשוט לך
 ; יהא כוי. הא מני ר״מ היא כי
 י יבעי לך אליבא דרבנן: הא
 ׳׳א משתעבדי אליבא דרבנן.
 י אם תימצי לומר משתעבד הא
 י א מיבעי לי לוה ממון מזה
 ־:תב לו דאיקני וחור ולוה
 ־. שני וכתב ליה דאיקני ואחר
 ־ לוה משני חור וקנה ומכר
 ! אי לקמא משתעבד הואיל
 ־ הקנה לו מעיקרא ואין לשני
 י מקום ראשון כלום או לבתרא
 נ• שתעבד הואיל דסמוך לקנינו
ה ומכר: מהדורא קמא דרב :  י
 אשי. כשהיינו למדין לפניו
 ב בחרותו והיינו יושבים סביב
: מהדורא בתרא. בזקנותו ־  י
 כשהחזיר לו תלמודו: אמר

 לנו יחלוקו. הואיל דלשניהן כתב דאיקני ואחר כך קנה ומכר: מיתיבי. למאן דאמר יחלוקו לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר
 ׳:•דה לחבירו והשביתה והרי היא יוצאה מתחת ידו שטרפה בעל חוב של מוכר דכתב ליה דאיקני ולזה הלוקח שמכר לו
 דשדה כתב לו נמי דאיקני שאם טורף ממנו השדה א) שישתעבד לו דאיקני דהיינו בגון לוה וחור ולוה ושוב קנה ומכר דהרי

 דשבח שהשביח לוקח דמי כאילו השביחו לוה ומכרו ללוקת שברשות המלוה השביחו שהיתה משועבדת לו. וקתני כשהוא גובה הלוקה מן המוכר גובה הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין דמשמע דכל השבח יגבה ממנו ואם איתא
 דתיכא דכתב לתרוייהו מלוין יחלוקו אי הבי אמאי גובה הלוקח השבח כולו ממוכר חצי שבח בלבד היה לו לגבות ממנו דהאי שבח שהשביח לוקח דמי כמו שהשביחו מוכר ומכרו ללוקח והיינו דאיקני ומכר. ולוקח גופיה כמלוה הוא דהא כחב לו דאיקני ולמלוה
 נמי כתב לו דאיקני והאי שבח מכר הוא ואם איתא דיחלוקו אמאי טורף האי בעל חוב השבח כולו חציו בלבד היה לו לטרוף מן השבח והלוקח דכמלוה הוא היה לו לתפוש נמי חצי מן השבח לעצמו וחצי האחר שטרף לו בע״ח

 אלא הא מני ר״מ כוי. וט מיבעי לן לרכנן הוא דמיבעיא לן מ־אמרן
 לעיל: המוקדמים. שנכתבו ביום ט״ו בניסן וכתב בתוך השטר
 כאחל בניסן: פםולין. לאתי למיטרף לקוחות של ט״ו ימים ראשונים
 לניסן שלא כלין שהרי ההלואה היתה בט״ו בכיסן והוא יטרוף לקותות
 לט״ו קולס. ומיהו אם ההלואה היתה
 באמל בניסן בפני עלים וקנו מילו
 להשמעבל נכסי לוה למלוה ולא כתבו
 את השטר על ט״ו בניסן וכמבו בו
 באמל בניסן ט האי מוקלס כשר
 כלאמר להו רבה בר שילא להנך
 לכתט אקניימא אי ילעימו ההוא
 יומא לאקניתו בו לתיי ואי לא כתיכו
 יומא לקיימיתו ביה לקמן בגט פשוט
: המוקדמין פסולין. ( . ב ע ף ק ל ) 

 כלפרישית שהקדים זמן הכמוב בשטר
 ליום כתיכתו א״נ שגכתכ השטר באפל
 בניסן וכן כתוב בו באסל בניסן לוה
 פלוני מפלוני והוא לא לוה ממנו כלום
 על ט״ו בניסן גס זה מוקלם ופסול
 שאין לו לטרוף אלא מזמן ההלואה
 ואילך וללא כאביי ראמר עליו בממומיו
: ( . ג ף י מ ל ״ ב  זטן לו בשנים אוחזין (
 והמאוחרים כשדין. לוה בניסן ולא
 נכתב על תשרי אי נמי כחבוהו טוס
 שלוה אך אימר הזמן בתוך השטר
 וכמב בו במשט כשדין שממל לו
 השעבול על משרי ולא יטרוף לקותות
 אלא מתשרי ואילך: מאוחרין אמאי
 כשרץ. כשלוה בניסן ונכתב במשרי
 והלא שמא קנה זה (0 אלו נכסים בין
 ניסן לתשרי ולא אשמעבלו למלוה להא
 לאיקני הוא בשעת הלואה והטורף
 יבא לטרוף מתשרי ואילך שלא כלין
 מן הלקוחומ שקנו מן הלוה נכסים
 הקנויין לו מניסן ועל תשט אלא שמע
 מינה לאיקני משמעבל והלכך
 מאוחרים כשטס לליכא למיחש להט:
 הא מני ר״מ היא. והלכך מאומריס
 כשרץ שאס כתב בתוך השטר שוס
 אחריות (ג) כתב לקנאי ולעשיר אנא
 למיקני שאין כותטן אחריות לחצאין
 וליכא למיחש למירי וגס אס לא נכתב בו אחריומ ליכא למישש כלל להא
מ יג.] ומיהו אם כחב בהו ״ ב  לר׳ מאיר לא טריף ממשעברי בשנים אוחזין ו
 לקנאי ולא כתיב בהו לאקני בהא ולאי מולה ר׳ מאיר
 למאוחרין פסולין כקושיין ללעיל ללמא אתי למטרף קרקעות שקנה
 כין זמן הלואה לזמן כתיבת השטר שלא כלין מיהו לא שטמא מילחא
 לכתוכ אחריוח לחצאין והלכך לא חש לאקשרי טפי: לשבת קרקעות
0 מנן אין מוציאין לאטלפ פירות ולשבח ח  כיצד. במס׳ גיטין >לף מ
 קרקעות ולמזון האשה והבנומ מנכסים משועבליס מפני תיקון העולם
מ יל:) מיתנייא ״ 3  והשמא מפרש לשבח קרקעות טצל ובשנים אוחזין (
 הרי שגזל שלה מחכירו ט׳ ומשני לא מרוצי קא ממרצמ ליה מטן
 נמי בכעל חוכ וכלמחרצא החס מימנייא הכא: ובא בעל חוב
 וערפה. כשהיא משובחת בזיבול וחרישה וזריעה: כשהוא גובה.
 הלוקמ מן המוכר: בעל חוב שבח מנא ליה. והלא זה השבח הלוקה
 שלקח שלה זו אחר הלואמ המלוה השטמו ולאקני קרינא ביה בשעה

ה א מני ר׳ מאיר היא דאמר אדם מקנ  אלא ה
 דבר שלא בא לעולם אמר רב יעקב מנהר
י ר ט ש א ( ע א מ א ש ה דרבינא ת י מ ש  פקוד מ
ן כשדין ואי חרי והמאו ן פםולין ב  חוב המוקדמי
ה ומכר דאיקני קנה ך דאיקני קנ ת ע  םלקא ד
ד מאוחרין אמאי כשדין ב ע ת ש  והוריש לא מ
א מני רבי מאיר היא דאמר א ה  דאיקני הו
ה דבר שלא בא לעולם אמר רב  אדם מקנ
ח ב ש ל ( ע כ מ א ש ה דרבא ת י מ ש א מ  משרשי
ה לחבירו ד  קרקעות כיצד הרי שמכר ש
א גובה חה ובא בעל חוב וטרפה כשהו  והשבי
ח ב ש ן ואת ה ת הקרן מנכסין משועבדי  גובה א
ך דאיקני ת ע  מנכםין בני חורין ואי סלקא ד
ד ב ע ת ש ה והוריש לא מ  קנה ומכר דאיקני קנ
א מני ר׳ מאיר א ה ח ב י גובה ש  בעל חוב אמא
ה דבר שלא בא לעולם  היא דאמר אדם מקנ
א לומר דאיקני קנה ומכר דאיקני צ מ  אם ת
ד ב ע ת ש א לא מ ד ה ב ע ת ש  קנה והוריש לא מ
ד לוה ולוה וחזר ב ע ת ש מ א לומר ג צ מ  אם ת
ד או לבתרא ב ע ת ש ו (א< לקמא מ  וקנה מה
לתא איבעיא א מי ד אמר רב נחמן ה ב ע ת ש  מ
נא אמר ם ראשון קנה רב הו ת  לן ושלחו מ
ה יחלוקו אמר  יחלוקו וכן תני רבה בר אבו
רא קמא דרב אשי אמר לן ראשון  רבינא מהדו
רא בתרא דרב אשי אמר לן יחלוקו  קנה מהדו
א יחלוקו מיתיבי לשבח קרקעות ת כ ל ה ו  י
חה ה לחבירו והשבי ד י שמכר ש ר ה  כיצד ה
א גובה גובה ב וטרפה כשהו  ובא בעל חו
ח ב ש ן ואת ה ת הקרן מנכסין משועבדי  א
תא חצי שבח מבעי ן בני חורין ואם אי  מנכסי
י י חצי שבח:  ליה מאי גובה נמי דקתנ

 מתני׳

 מיהו למ״ל אין גוכה אע״ג למצוה לפרוע מלילהו אין כופין כלמוכח
) אבל ט שבק להון אתטומ נכסים אע״פ . ו ף פ ת ל ו ב ו ת כ  כהכותב (
 לפטעת בע״מ מצוה כופין כלמוכמ בכל מקום לנזקקין ליתומים גלולים
) למטן ם ש  (י) והיכא לאמרי לא ניחא לן למעכר מצוה אמרינן ככתובות (

 אותו על שתצא נפשו כמו כמצות
 עשה כגון עשה סוכה ועשה לולב:
ם פסולים. אומר י מ ד ק ו מ  ה
 ר״י לפסולים הוו
 לגמד לאפי׳ מבני מרי לא גבי אע״פ
 שלוה מולה וראיה מלקאמר ריש לקיש
( ר ט ה ש ״ ס ל ש . ו ב ף ע מ ל ״ ב  באיזהו נשך (
 להך משנה ממוקמא כר׳ מאיר לאמר
 שטר שיש בו רכימ קונסין (י) ואין
 גובה בו לא את הקרן ולא אמ הרבית
 היינו אפי׳ לוה מולה ואפי׳ מבני
 הרי לא גט התם להא תניא בפוספמא
) המוציא שטר חוב שיש בו מ ״ ב ה ל ״ פ ) 

 רבית יקרענו בא לב״ל יקרעוהו והרר
 תני הך משנה ש להכא משמע פסולים
 לגמרי אך י״ל לשאני התס למשעת
 כתיבה הוא לעבר ליה שומא אבל
 הכא לא עכל ליה שומא וט האי גוונא
ף ל:  למי כפרק המניח את הכל (ב״ק ל
) מיהו לישנא לפסולץ משמע ם ש  ו
 פסולין לגמד שלא לגבות מבני חט:
ה את חקק מנכסים משוענדי׳ ב ו  ג
 ושבח מבני חורין. וא״מ טון
 שיש לו נכסים ללוה שיגבה ממנו
 הלוקח א״כ לא יקח הכעל חוכ ממנו
 לימא ליה לוקח מקום הנחשי לך לגכוח
 ממנו ד״ל לאייט כגון שאין לו למוכר
 נכסים אחרים אלא משועבליס ולכך
 טורף הימנו המשועבליס ולכשיחזור
 רקנה נכסים בני חוטן יחזור זה לוקח
 ויטרוף מבני חרי ג<ואפי׳ לאיקני קנה
 ומכר משמעבל(יי) משחעבל כבר לוקח
 לכ״מ כל שעבולו א״נ י״ל כגון שעשאו
 לוה למלוה קרקע זה אפומיקי להשמא
 לא מצי למימר ליה הנמהי לך מקום
ם תמצי לומר  לגבומ ממנוי): א
 משתעבד לוה ולוה כוי. וה״נ הוה

 מצי למיכעי (ט) היכא לאמר איקני ולא מכר והוריש לוה ולוה
 ואפי׳ שמצא לומר לאיקני קנה ומכר לא משתעבל אלא מלסליק מיניה
י גובה דק תני נמי חצי שבח. בתר הכי גרסינן א  נקט בעיא: מ
 בכל הספרים ישנים שלחו מחס בן שלוה כוי על סוף הסוגיא לאו יורשי
 האב אחי (י) הבן כו׳ ואמר כך משנה לנפל הטח עליו ועל אמו
 וגמרא ליליה ואמר כך בעו מיניה מרב ששח בן מהו שירש אמ
 אמו בקבר וכן הגירסא בפירוש רטנו חננאל וכן גרס רטנו מס
 וכן הגירסא ישרה דגמרא לשלחו ממם שייכא על המשנה לנפל
 הבימ עליו ועל אביו דמיימי עלה ההיא משנה לבסוף וגמרא
 דכעו מיניה מרכ ששת היא שייכא על משנה דנפל הבית עליו
 ועל אמו דמייהי לה עלה אבל כספרים שלגו גרסינן ההיא דשלהו
 ממס על משנת נפל הכית עליו ועל אמו כמו שפירש רטנו שמואל

 והוא פי׳(י) גר׳ ר״ח נראה לו יותר וכן גרס רטנו מס:
 נפל

 הלואה: ואת״ל כוי. בעיא כאפי נפשה היא: הא לא קנה. וליכא למיבעי אי בחרא קני אי קמא קני כדלקמן שהרי לא קנה לא זה ולא
 זה: ואם המצא לומר דאיקני קנה ומכר משסעבד. לוה וכמב למלוה שעבדחי לך כל נכסיי דקנאי ודאיקני וחזר ולוה מאחר וכתכ לו כמו
 שכחב לו לראשון ואח״כ קנה נכסים ומכרן או שמת והורישס ליורשים ובאו שני הנושים לטרוף אוחן הנכסים הדין עס מי לקמא משחעבד
 שהד כתוב בשטר מוקדם או לבמרא משמעבד דלא אלים דאיקני לחפוס עד שיבואו הנכסים בעולם וכי קנה הני נכסים אחרי כן הא הדר
 ביה מקמא רקנה בתרא: יחלוקו. כל אחד לפי מעותיו דבבת אחח נשחעבדו להם שהרי אחר ב׳ ההלואות קנאה ובאותה העת שקנאה
 מיד נשמעבדו לשניהן שאין קדימה לאחד מהן: מהדורא בשרא. כשחזר לימודו פעם שניה נמצא בחשובח רב האי. ובפר״ח רב אשי חיה
 ששים שנה ובכל שנה מחזר לימודו בשני חדשי הכלה ניסן ותשט ולכשהגיעו שלשים שנה סייס כל לימודו וכן עשה כשלשים שנים אחרונים
 ומהדורא קמא היינו שלשים שנים ראשונים ומהדורא בחרא הן שלשים שנים אחרונים: ואם איחא חצי שבח מיבעי ליה. שטון שמכר
 הלוה שדהו וכתב לו אתטות עליו ואחרי כן השביהן הלוקמ נמצא המלוה והלוקח שניהן נושין בלוה ונמצא השבח קנוי ללוה אחר שעבוד
 שניהן למלוה בחובו וללוקמ בכסף מקנפו לפיכך חולקין השכח כדין לוה ולוה וחזר וקנה הלכך אין למלוה בכל מקום אלא חצי השבח: ומשני
ף יל:< בעל חוב גובה אמ השבח לא מ ל ״ ב  מאי גובה נמי(י) חצי שבח. ושינרא דסמכא הוא. מהא שמעינן דהא דאמר שמואל בשנים אוחזין (
 סבירא לן כווחיה אלא גובה חצי שבח וכן הלכה. ואי קשיא דהכא בעי שמואל דאיקני מהו והמס קאמר בעל חוב גובה את השבח דהיינו
 דאיקני איכא למימר דאליבא דר׳ מאיר קאמר אי נמי מיבעי לן לרבנן מאי ואיהו פשיט מנפשיה דאיקני קנה וסברא דנפשיה קאמר:

ן ממני׳ ח מנכסי ב ש את ה  למקחו, ו
 בני חורין. ולא ממשועכדיס מפני חקו! העולם, דאין הלקוחוח יכול! להזהר נדנר שאין לו קצבה, כגון אחטוח השבח יהפירית, דנשלמא

 נקר! נזהטן להניח מקום לגנוח ממנו ואי לא נזהרו אפסידו אנפשייהי וכ״מ עב::.

 ר! נראה דצ״ל השדה יהשנח שישחענד לו דאיקני הוא דהיינו וכו׳



 עין משפט
 נר מצוה

ם א מיי׳ פ׳׳ה מהל׳  ק

 נחלות הל׳ ו סמג עשין
 צו נויש׳׳ע אה״ע סי׳ צ שעיף

 רבינו גרשום
 היה לו לגכות מן המוכר
 ולא יותר. ומשני מאי גובה
 נמי חצי שבת ולעולם
 יחלוקו: נפל הבית עליו ועל
 אשתו יורשי הבעל אומרים
 האשה מתה ראשון. ואין
 לה כתובה דהבעל יורש
 אשתו וממונא בהזקת כעל
 קאי. ויורשי האשה אחיה
 אומרים הבעל מת ראשון.
 ב״ש אומרים יחלוקו בין
 עיקר הכתובה מאתים או
 מנה ובין התוספת דהיינו
 נכסי צאן ברזל שקבל
 עליו באחריות ובין הנכסים
 הנכנסים והיוצאין עמה
 כגון נכסי מלוג הכל יחלוקו
 שמוטל בספק הוא אם
 הוא יורש או היא: וב״ה
 אומרים נכסים בחזקתן.
 כלומר העמד הנכסים על
 מי שהיה מחזיק בהן
 העיקר א) כתובה מאתים או
 מנה וכתובה דהיינו תוספת
 בחוקת יורשי הבעל משום
 דבחוקת הבעל קיימי קודם
 דלא ניתנה כתובה לגבוח
 מחיים: ונכסים הנכנסין
 והיוצאין עמה בחזקת יורשי
 האב של אשה משום
 דבחיי הבעל היתה אשתו
 מוחזקח בהן בנכסי מלוג
 שלה שהבעל לא קבלן

 באחריותו:

 א) עי׳ לקמן נסוגיא וצ״ע
 ואולי לצ״ל על מי שהיה
 מחדק נהן: וכהונה. והיינו
 מאחיס או מנה וחוספח

 נחזקח יורשי ונוי.

 קנח.
ל הבית עליו ועל אשתו כו׳ ב״ה אומרים נכפים כחזקתן. פימה פ  נ
 למ״ד בגמרא בחזקה יורשי האשה אמאי לא חשיב להו בהדי
 נכסים הנכנסים והיוצאין עמה ולמ״ד במזקמ יורשי הבעל אמאי לא תני
 לה כהדי כמוכה ואיכא למימר דלא שוו בטעמייהו (0 כדפרישיה
ת הלל אומרים נכסים י ב  כסמוך: ו
 בחזקתן. קשיא לר״י מ״ש דהכא אמר
 נכסים בחזקתן ומפרש כגמ׳ כמזקמ
 יורשי האשה ואילו בסיפא חנן נפל
 הבימ עליו ועל אמו אלו ואלו מודיס
 שימלוקו ואמאי הוה ליה למימר
 «) כמו התם נכסים בחזקתן דהיינו
 כתזקת יורשי האס כדפי׳ כגמרא
 ותירץ דהאי תנא ס״ל ירושת הבעל
 דרבנן ולכך לא הוי אלא בתזקת יורשי
 האשה ואפילו ס״ל נמי דאודיתא יש למלק ולומר טון דירושת הבעל
 אינה משוס קורבה הר במזקפ האשה אבל גבי נפל הטפ עליו ועל
 אמו הוו נמי בחזקמ הבן משוס קורבה מיהו קשה לר׳ אלחנן דהא
 ר״ע איירי בסמוך בההיא דנפל הטח עליו ועל אמו ואילו ר״ע
 אית ליה ירושת הבעל דאוטימא לעיל בסי יש נומלין (לף קיא:) וגס
 בסרק שור שנגח ד׳ וה׳ >ב״ק לף מב:< מיהו מצי למימר (י) ברישא
 דנפל הבית עליו ועל אמו לאו ר״ע קאמר לה והא דקאמר מודה

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

ו יורשי ת ש ת עליו ועל א נפל הבי
 מתני, 

ן ואחר ראשו ( ה א ת ה מ ש  הבעל אומרים א
ה אומרים בעל ש ת הבעל יורשי >א< א  כך מ
ה בית שמאי ש ה א ת ת ראשון ואחר כך מ  מ
ם כםי נ  אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים א
בה בחזקת יורשי הבעל נכםים  בחזקתן כתו
ה בחזקת יורשי האב: מ  הנכנסין והיוצאין ע

 נמ׳

׳ נפל הבית עליו ועל אשתו. ואין לה בניס ממנו: יורשי הגעל. י נ ת  מ

 אביו או אמיו או בניו מאשה אמרת: אשה מתה ראשונה.
 ואין ליורשי אשה כלוס ככל נכסיה שהט הבעל ממ אמרון ררש אמ
 אשמו קודם מומו: יורשי האשה. קרוביה ממשפחת אביה נ)(ואמט כן

 מתה היא ררשנו בכל נכסיה): נכסי
 צאן ברזל והיא נדוניא דהנעלמ ליה
 ונכתבה בכתובה ומנה ומאהיס
 ותוספת ונכסי מלוג שלה: בייש אומרים
 יתלוקו. שהט ממון מוטל בספק הוא
 ר״מ ביבמות בהמולץ(ל׳ לח:< דאכתובה
 לא סליגי ב״ש אלא אשארא: וב״ה
 אומרים נכסים בתזקתן. בגמ׳ מפרש
 כחזקת מי הלכך לאו לקמיה קאי אלא
 ה״ג וכתובה בחזקח יורשי הבעל והני

 נכסים דקאמרי ב״ה הן נכסי צאן ברזל שהכניסה מבית אביה ושמאן
 ככתוכחה ואחריופס עליו אם פיחחו פיחתו לו ואס הותירו הומירו
 לו: וכתובה בתזקס יורשי הבעל. מנה ומאפים ומוספמ ״שממון הבעל
 ראר לינתן חלה הלכך מספק לא תוציאנו מתזקת הבעל ומחזקת
 יורשים: נכסים הנכנסים ויוצאים ממה. הן נכסי מלוג שנפלו
 מבית האב ואין אחריותן עליו: בחזקת יורשי האב. שמאביה באו לה:

 גמ׳
 אני היינו אפי׳ סכירא להו כב״ש אבל מ״מ לא קחני לה בטשא ועוד קשה לו לטעם דמחמה קורבה (9 לה למה יהא יותר בחזקת הבן
 מבחזקה שאר יורשי האס והלא הס באים מחמת קורבה אלו כמו אלו ור״י תירץ דגבי הבעל יש לתשוב יותר כחזקמ האשה לפי שכמו
 שדרך האשה (י) מפה קודם כעלה כך דרך הבעל למומ קודם האשה ולא יירשנה ואין זה פורענומ ולכך לא סמכה דעתה כולי האי אבל
 גבי בן ואס דאס מת לפני האס הר פורענות להט תקינו הכא גט נפל הכית עליו ועל אמו שיהיו (י) כתזקתה לפי שהוא עתיד ועומד
ת הלל אומרים נכסים בחזקתן. קשיא לר״י למ״ד בגמרא בחזקת יורשי י ב  לירש את אמו יותר ממה שהוא עתיד הבעל לירש את אשתו: ו
 הכעל למה ליה טעמא דחזקפן תיפוק ליה שאינם יכולין להיות בתזקת יורשי האשה לסי שהיא צטכה שכועה על כתובתה ואין אדם מוריש
ף מח.< וקי״ל כותייהו ובשלמא לב״ש דאמר יחלוקו(י» שחצי בחזקת יורשי האשה ת ל ו ע ו ב ש  שבועה לבניו כדאמט רב ושמואל בס״פ כל הנשכעין (
 אין להקשומ כלום דאין אדם מוטש שבועה לבניו דהא אית להו לב״ש כל העומד לגבות כגבר דמי והר כמו שמוחזקין בממון ואז אדם
0 וגס לר״א [דאמר] כתזקמ יורשי האשה ליכא לאקשרי מידי דהא אימ ליה כפרק כל ס ש  מוטש שבועה לכניו כדאמרינן כפרק כל הנשכעין (
) דאדס מוטש שבועה לבניו וסליג ארב ושמואל אבל ר׳ יומנן דהכא מסממא לא פליג ארב ושמואל דהמס ומצינו למימר . ם ש  הנשבעין (
 כגון שפטרה משבועה אבל לא משמע הט אבל י״ל דהיא הנוחנמ (« משוס שהנכסים בחזקח הבעל ואינס בחזקת יורשי האשה לא (י) יוכל
 להוריש שבועה לבניה ולא יטלו יורשי האשה כלוס אכל אס היו כתזקת יורשי האשה אז הוה אמט׳ שיש לה הכל דהא טון שהיו מוחזקין
 כממון שכועה כזו יכולה להוטש לכניה כממון ולא אמטנן אין אדם מוטש שבועה לבניו דהא לב״ש נמי הואיל והיא מוחזקת בממון
 מטעם דכל העומד לגבומ וכו׳ לא אמטנן אין אדם מוטש שבועה לבניו אבל ליכא לשנרי כגון שיחד לה קרקע בד׳ מצרנהא דפטורה משבועה
8ופריך נמי מבטימא דמוקי(9

 ( . מ ף מ ת ד ו ע ו ב ש ) דא״כ כי מקשה מכמה ׳)(בטיתות) בפ׳ כל הנשבעין ( . ה ף נ ת ל ו ב ו ת כ  כדאמט׳ בטש אע״פ (
 מ״ש לישגי ליה כגון שיחד לה ארעא בד׳ מצרנהא מ״ר ובשם הר״ר שמשון מ״כ שמעשי דלא שייך הכא טעמא דאין אדם מוטש שבועה
 לבניו דהא אין טעונה שבועה אלא משוס דחיישינן דלמא מתפיס לה צרט והיינו כגון שהלך למ״ה דאז ממפיס לה צרט אכל נפל עליו
( ם ש . ו ת צו ו ב ו ת כ  כוי שהוא לפחע פמאוס ליכא למיחש להמססה צררי ואין נראה לר״י כי למה אין לחוש שהססה מחיים כדאמט׳ באלמנה נזוניח (
 8אלמנה שחססה מטלטלין למזונומיה מה שמססה מפסה ואמטנן דהיינו למזונופיה אכל לכפוכה מפקינן מינה ומייט כגון שהססה מחייס דאמרי׳

רב 8
. ושס<  ה ׳ ל ( ל י ו נ י ג ) התפיסה לאמר מימה לאו כלום היא ולמה אין לנו למוש לחפיסה מחיים ואמטנן נמי בהשולח ( ל ) ( . ה ם פ ש  כפרק הכותכ (

» ) ( ם ש : ו ף פ ד ) וככתוכות שרק האשה שנפלו ( ף לח. ד ם בחזקתן. ביבמות פרק השולץ ( י ס כ  לא מגביה כמובה לארמלתא דחייש לצררי: נ
 ממה מה יעשו בכתובה ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה ב״ש אומרים ימלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב״ה אומרים נכסים בתזקתן
 ופי׳ רש״י כי היט דפליגי הכא אמוראי בגמרא הוו סליגי התם ובתזקתן היינו למר כדאיה ליה ולמר כדאית ליה ואין נראה לר״ת דלא
 דמיא כלל מתני׳ דהתס להך דהכא דהא המם לא פליגי כ״ש אלא אנכסי מלוג ולא אכתובה מדייק התם בגמרא מדקתני יורשי הכעל עם
 יורשי האב א״כ יורשי האב ודאי דהיינו בנכסי מלוג אבל בכתובה ב״ש מודו לכ״ה ואילו הכא פליגי כ״ש אפי׳ ככמובה מדקמני יחלוקו
 סתמא ולא קמני עס יורשי האכ ט המס והיינו טעמא דלא דמיא כלל דהכא לדהתס «) דכהא ודאי אין כמ ליורשי הכעל דהא מיד כשמה הויא
 לה כמו שגבתה כבר כמובמה והרא לה ספק דאימור ממה ראשונה ולכך ימלוקו אבל התם כשמת הבעל קם היבם תחתיו וזקוקה לו ולא הרא
 כמי שגבחה כחובחה דעד אחר חליצה אין לה כלום ולהט יש להו כח ליורשי הבעל ומודו כולי עלמא שהנכסים שלו בתזקת יורשי הבעל דלא
 פליגי אלא בנכסי מלוג אבל ככתובה ובנכסי צאן ברזל לא שלא נתנה כתובתה לגבות מחיים אבל הכא איח להו דיחלוקו מטעם דשטר העומד
 לגכות כגכר דמי ולכך אין לחלק כין נכסי צאן כחל לכהוכה ועוד אמר דע״כ לא סליגי החס כחזקמ מי כי הכא דא״כ תקשה לך למ״ד הכא
 במזקמ יורשי האשה א״כ המס נמי הוו נכסי צאן ברזל יותר במזקמ יורשי האשה לב״ש דלא סליגי בהא ונכסי מלוג יתלוקו א״כ הוו נכסי צאן
) עבדי . ו דף ס  ברזל יוחר בחזקת האשה מנכסי מלוג ואדרבה יותר הס כתזקמ הבעל מנכסי מלוג כדמנן ביבמות ריש פרק אלמנה לכהן גדול(
 צאן כחל יאכלו בהרומה עכדי נכסי מלוג לא יאכלו בחרומה אלמא מוחזקין יומר נכסי צאן ברזל כמזקה הכעל מנכסי מלוג א״כ היט מצי
 למימר דבשל מלוג ימלוקו יורשי הבעל ובשל צאן בחל יהיו כולם לגמט במזקה יורשי האשה וליכא לאקשרי למאי [דפרישיה] (ס) דההס הוו
 נכסים בחזקת יורשי הבעל אמאי לא עטב ותני להו נכסים וכתובה כחזקת יורשי הכעל וכן למ״ד בגמ׳ נכסים בחזקה יורשי הבעל אמאי
 לא עריב ותני נכסים («< וכתובת אשה בחזקח יורשי הבעל דאיכא למימר דלא שווינהו בטעמייהו מכסי צאן ברזל אינס כל כך כחזקח יורשי
 הכעל כמו כמוכה לסי שנכסי צאן ברזל הביאה מבימה אבל כמוכה מנה ומאתים הוא נותן ואפי׳ כשאינה זקוקה ליבם הכתוכה בחזקת יורשי
 הבעל ולמ״ד (9 בחזקה יורשי האשה בגמרא לא שייך הכא למימני בהדי נכסי מלוג דלא שוו לגמרי בטעמייהו דאלו בתזקת הבעל יותר ואלו
ל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודין שיחלוקו. שאלו לרטט שמואל למה יחלוקו הוה לן פ  כחזקת האשה כדפט׳ לעיל בסמוך. מ״ר: י) נ
 למימר שיורשי האס הס ודאי בחלקו האמד >צ< שיש לה בניס אמטס והבן זה הוא ספק ט שמא ממ קודם אמו והוה ליה ספק וודאי ואין ספק
) ספק רבם שבאו לחלוק בנכסי סבא בא ספק ואמר ההוא גברא בר מיחנא ופלגא דדיה ם ש . ו ח  מוציא מיט ודאי כדאמר ביבמופ פרק החולץ(ד׳ ל
 רבם אמר אמ ברא דידי ולימ לך ולא מידי הר יבם ודאי וספק ספק ואין ספק מוציא מיט ודאי ופירש רש״י שם דלהט קרו ליה ליכם ודאי
 לפי שהוא ודאי בפלגא אחד יש להיומ ודאי בכל הנכסים וא״כ ה״נ אמאי לא אמטנן הט ומירץ רטנו שמואל דהכא מיירי שאין לה לאס
 בניס אחטס אלא יורשי האס היינו אתיה שאם י) מת הבן אחטה אין להם כלום ולכך הס ספקומ אלו כמו אלו ואין נראה לר״י ולר״ח ולטב״א דהא
) גבי נפל הבית עליו ועל אביו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב כו׳ : ט נ (ד׳ ק  אפי׳ יש לה בנים אין לנו לחשוב זה (י0 ספק ודאי מדקאמר לקמן
 מאי לאו יורשי האב(י) כוי ופירש רטנו שמואל בני מורישיו אחי יורשי האב אמי הבן אלמא אע״ג דיש בנים אחטם לאב לא הוי אמרי׳ >» ספק
ף ב.) זה אומר כולה שלי ד  ודאי שאין לנו לחושבן ודאי ככל הנכסים לפי שהוא ודאי בחלק אמד ועוד קשה לרבי מדפנן בפ״ק דב״מ (
 וזה אומר חציה שלי מי שאמר חציה שלי ישבע שאין לו פחוח [מרביע וימלכו חה ישבע שאין לו פשומ מג׳ רביעים] רטלנו אמאי לא הר
 הכל שלו טון שהוא ודאי כזה החצי יטול הכל דהר ספק וודאי ואין ספק כר ועוד קשה לר״י מדאמר לעיל פרק טת כור >דף up שני אחין

 שחלקו
ב אחי ופירש רניני שמואל אחי הנן אלמא א י יורשי ה א ק מ י ס מ ל גני נפל. נ״נ זהו לסי גירסח ריח ור״מ לסוגיא זו קנועה לעיל: (ר) בא״ד מאי לאו יורשי האנ בני ד ר לעי מ א ק ד ק ולא־ כ פ ס  לחשונ זה ה

י ספק:  כצ״ל ומינוח נני מורישיו אחי יורשי האנ נמחק: (ש) נא״ד לא הוה אמרינן דהו

 מסורת הש״ם

 א) צ״ל ראשונה, ב) רש״ל
 מוחק זה, ג) צ״ל שמממון,
 ד) [צ״ל לינחן להס הלכך
 מספק לא חוציאס מחזקח כוי.
 יענ׳ץ], ה) צ״ל משניות,
 ו) שייך לע׳׳נ, t) גי׳ רש״ל

 מתה האס אמיה אין,

 נליון הש׳׳ם
ם׳ דיה ובית כוי ופו־ך  תו
 נםי מברייתא דפוק• בב״ש
 לישנ• ליה בגו; שייחד.
 תמוה לי להא נתך נרייתא
 קתני שהאנ גונה נשניעת.
 הרי לנדיר־ נמקוס שצריך
 שנועה ומוכח למיירי נלא
 ייחל וצע׳׳ג: בא״ד אלםנה
 שתפסה. לא !ניחי להבין
 ללמאי צריכים להקלמה זו
 ואן אס היה מהני חפיסה
 מחיים מ״מ ניחוש שמא
 חפסה ומהני נאממ חפיסחה
 ונפרעה נזה ונאה לפרוע
 עחה נחנס וצע״ג:
 בא״ד רב לא םנב״. מחוסר
 ניאור מה ראיה מהחם

 לחששא לחפסה מחיים:

m 101 S 

 הגהות הב״ח
: ה ש א  (א) במשנה יורשי ה
 (ב) תום' ל״ה נפל וכו׳
 ועל אשחו וכי׳ נטעמייהי
ש נסמיך: (ג) דייה ר פ א ד  כ
 ונית הלל וכו׳ הוה ליה
 למימר נמי התס: (ד) בא״ד
 מיהו מצי למימר דרישא:
 (ס) בא״ד לטעס למממת
 קורנה למה כצ׳׳ל יחינת
 לה נמחק: (ו) בא״ד שררך
ת קולס וכי׳ ו מ ת  האשה ש
 הד פורענות. נ״נ הט
 איחא ר״פ י״נ: (0 בא״ד
קתו לפ־ שהיא עמיל:  בחז
 (ח) ד״ה וניח הלל וכי׳

י נחזקח יורשי האשה צ ח ה  ש
א י ה ה  אין להקשיח כלוס מ
 לאין אלס: (ט) בא״ד אנל
. ם ו ש מ  י״ל להיא הניחנח ד
 נ״נ מימה לפי לעת התוס׳
 א״כ לטש לקיש משיס נר
 קפרא טחלוקי קשה מההיא
 לאין אלס מוטש שנועה
 לבניי למסתמתא לא פלינ
 ארנ ושמיאל ונמו שכתנו
 התוס׳ אלינא רר׳ יוחנן ועול
 להא אנן קי״ל נטש לקיש
 משיס נר קפרא טתלוקו
 וקי״ל נרנ ושמואל לאין
 אלס מוטש ני׳ וא״נ קשיא
 הלנתא אהלנתא ולפי׳ הרי
 שמשין אתי שפיר: (י) בא״ד
ל להוטש שנועה כ ו  לא ת
ם ה  ונו׳ הוה אתטנן שיש ל
 הנל להא טון ונו׳ ינולה
 להוטש לנניה להא לבית
ל והיא אי  שמאי נמי הו
ן לא אמטנן ו מ מ ת ב ק ז ח ו  מ
 אין אלס מיטש שניעה לנניי
 אנל ליכא לשנדי: (כ) בא׳׳ד
 ופטך נמי מנטימא למוקי
ה כנ״ש. נ״נ כלומר אמאי  ל
 לחיק נפשיה לשנד־ ככמה
 מיני ולנסוך. משני נמ׳ על
 נרייחא אחח הא מני נ״ש היא
 לאמר שטר העומל לגנוח
 כוי לישני לכולהו נשינדא
 חלא ננון שייחל נו׳ אלא
 נע״נ ללא ניחא נלל לשנדי
 נגין שייחל נוי: (ל) בא״ד
ר מיחה לאו ח א ל ה ד ס י פ ת  ד
בי  נלוס היא יני׳ לא מג
 נתונה: ומ) ד״ה ננסיס
 יני׳ האשה שנפלו שנינו
בתה:  מתה מה יעשו בכתו
 (נ) בא״ד להכא ללהתס
א ולאי אין נת ונוי כ ה  ד
ל הדא לה: ע ב  מיל כשמת ה
 (ס) בא״ד למאי לפטשית

 התם אי הוו: (ט) בא״ד
בה נתזקת יורשי כתו  נכסים ו
ו  הנעל ראיכא למימר ללא שו
 נטעמייהו ונו׳ שנכסי צאן
ה מניתה: ש א  נרזל הניאה ה
 (פ) בא״ד ולמ׳׳ל בגמרא
 נמזקת יורשי האשה לא שייך
ט נכסים ה  הנא למיתני נ
ה מ ם והיוצאין ע סי כנ  הנ
 ללא שוי לגמרי: (ל) ד״ה נפל
 ונו׳ כשיש לה נניס וכו׳

י שהוא ולאי: (ק) בא״ד  דלפ



 מסורת הש״ם

 א) ב״מ לף לז: ע״ש [לקמן
 קנט:], ב) 1עי׳ מיס׳ לקמן
 קנט. ל״ה אלא אי קשיא],
 ג) [רש״ש מח״ז], ו) [ומיקי

 למחניחין יורש אחיה. רש״לן,
 ס) רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) נטי בחוקח מי ר׳
ת ק ז ח ר ב מ ר א ז ע ל  א
ן וחנ ה רבי י ש א  יורשי ה
ל ע ב ת יורשי ה ק ז ח ד ב מ  א
 ורבי שמעון: (ב) שם במשנה
: (ג) נטי ץ ק ו ל ח  על ה
 בשיטח־ה לרבי אילא אמר
 רבי זירא כצ״ל וחיבוח קם
 רנה בשיטחיה לרבי וירא
 נמחק: (ל) רשב״ם ל״ה
 נפל וכר כנו! אחיה מאניה
 לבן אומרים הנן: (ה) ד״ה
 אלו ואלו וכו׳ מכח מי הן
 כאין. נ״נ כלימר לאפוקי
 ספק ובני יכם לס׳ החולן
 ע״ש: (0 ד״ה נחוקח יורשי
ש אביי הואיל י ר פ ד  האס כ
י הלר: א א מ מ ע ט  (!) דייה ו
 (ח) דייה אלא אי איחמר

ו לירש וכוי  יכי׳ הראיי ל
ב א  ימוקי למחניחין יורשי ה
י לההיא: (ט) תיס׳ ל״ה ח  א
 (נע״א) נפל כי׳ של אחל
 מהס כו׳ אמר 1רנא) ורב
 אסי] כצ״ל וחיכח ט נמחק:
ם  (י) נא״ד שלא נאחרייח א
ו פירוש לאי כיורשים וכו׳ א  ל
 אי כלקיחיח שלא נאחרייח
 הוו אז לא יחזרו: (כ) ד״ה
ק ל ח  אמר וכוי מאי באח ל
ר בן מ א ו אח השדן ד נ  עלי
 עזאי הלא טון לבייש וכו׳
ן למפרש: (ל) ר״ה א מ ל  ד
ה הס״ל: ת ק ז ח  הואיל וכו׳ ב

 מוסף רש״י
. ל אמו ע ו ו ת עלי ל הבי פ  נ
 ואין יליע איוה מח ראשון,
 והיו לאמו נכסים מניח אניה,
 יורשי האס משפחח בית
 אניה אומטס לקרוני הנן
 ממשפחח אניו הנאיס לירש
 אח הנן, הנן מח ראשון
 ולא ירש אח אמו להיטש
 אחכס נכסיס, אלא הנן ממ
 ראשון ואח״כ מתה אמי יאנו
 יורשים איחה, דורשי הנן
 אומטם האס מחה ראשונה
 דרשה ננה יאחטה מת
 הנן יאנו יורשי! אותי ,׳נ״מ
ו מודין. אל ו ו  לז •.. אל
 נ״ש ינ״ה שנחלקי ננפילות
 אחרות, שנ״ש אימטס יחליקו
 ונ״ה אומריס נכסים בחזקתן,
 נאן מוליס שיחלוקו >שם;.
ה אני ד ו ר ר־׳ע מ מ  א
 בזו. אע״פ שאני משל
 נ״ש ואומר נשאר הנפילות
 יחלוקי, בזי אני מילה לנ״ה
 שתננסיס בחזקתן. וסליגי

 אמוראי נחזקח מי .שם!.

 הנח: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
׳ בתזקת מי. הנכסים דקאמרי בית הלל נכסים בתזקתן בחזקת מ  ג
 מי קאמרי בית הלל: בתזקת יורשי האשה. הוא לקאמרי לה דהיא
 הנעלת ליה מבית אבוה: בחזקת יורשי הנעל. שאס פיחתו שיחתו לו
 ואס הוהירו הומירו לו ויכול היה למוכרן הלכך לא למי לנכסי מלוג:
 יחלוקו. כלמסרש לקמן הואיל והללו
 כאין לירש הכל והללו באין לירש הכל
 יחלוקו שהרי לשניהם יש טענח חזקה
 כלפרישית היא הנעלה ליה מביח אבוה
 והוא מתוך שקיבל אחריות עליו קנאן
 והרי הן כממונו והאי לאמרי ביה הלל
 נכסים בחזקחן היינו בחזקמ שניהן
׳ נפל הכית עליו י נ ת  ויחלוקו: מ
 ועל אמו. כגון שנפל הכית על רחל
 אשת יעקב באלמנותה ועל יוסף בנה
 מיעקב ולא היה לה עול בן מיעקב
 ולא מאיש אמר שעכשיו טענוהיהן
 שוות שיורשי האס כגון אחיה מאביה(י)
 אומרים הבן מח ראשון והיא מתה
 אחרונה וירשנו כל נכסיה ויורשי הבן
 כגון ראובן בן יעקכ מלאה טוען כל
 הנכסים ואומר רחל מחה חחלה וירש
 יוסף אח כל נכסיה ואח״כ מח הוא
 וירשנו כל הנכסים: אלו ואלו מודים
 שיחליקו. לשניהם באין מכש טענה
 ירושח נכסים שהוחזקה בהן האשה
 לבלה במייה באלמנוחה בלא בעל ולא
 למי לנפל הביה עליו ועל אביו ללעיל
] להתס זה כא מכח ירושה וזה בא . ז נ ק  ו

 בטענת שטר תוב וגם נפל הבית עליו
 ועל אשמו יש שס נכסים שמוחזק בהן
 בעלה דש שס נכסים שמוחזקת האשה
 בחזקח אביה אבל הכא כל הנכסים הוחזקה בהן וקנאחן לאשר מוח
 בעלה ואבד כח בעלה וזכומו מהן וכיון ששניהן באין בחזקח ירושה
 ותובע כל אחד כל הנכסים הוו ספק וספק וחולקין הלכך לא
 מיחוקמא אלא כגון שלא נשאר לרחל שוס זרע. אבל אס יש לה עוד
 בן כגון שיש לה שני בניס לרחל יוסף מיעקב ובנימין בנה מאיש אחר
 שהוא אחי יוסף מאמו וראובן בן יעקב מלאה אזמר רחל מתה תחלה
 וירש יוסף חצי נכסיה ואחה החצי ואחר כך ממ יוסף וירשחי חלקו
 ובנימין אומר לא כי אלא יוסף מח חחלה ואחר כך מחה אמי וירשחי
 כל נכסי׳ על זאמ נשאלמי מרבותי שבלוחי״ר וחשובוחיי להם בסוף

 גמ׳ בחזקת מי ר׳ >*< יוחנן אמר בחזקת יורשי
ה ש א  הבעל ור׳ אלעזר אמר בחזקת יורשי ה
ם בר קפרא אמר ן בן לקיש משו  ור׳ שמעו
ל והללו באין י א ו ה  יחלוקו וכן תני בר קפרא א
 לירש והללו באין לירש יחלוקר: מתני׳
ת עליו ועל אמו אלו ואלו מודין פל הבי נ >  א

ה אני בזו שהנכסים ד ו מ  שיחלוקו אמר ר״ע ב
 בחזקתן אמר לו בן עזאי על >» חלוקין אנו
ת השוין: ת לחלק עלינו א א ב  מצטערין אלא ש
קת יורשי בחז  נמ׳ בחזקת מי ר׳ אילא אמר ג
ם ר׳ זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק א  ה
ה דרבי אילא«< קם רבה  רבי זירא קם בשיטתי
ע מ ה דרבי זירא אמר רבי זירא ש  בשיטתי
טעמא מאי ם ו  מינה אוירא דארץ ישראל מחכי
 אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה באותו
 שבט: אמר לו בן עזאי על החלוקין אנו
א אמרה בן ד ן וכו׳: אמר ר׳ שמלאי ע  מצטערי
ה דקאמר ד חבר דרבי עקיבא הו  עזאי תלמי
ם בן שלוה בנכסי אביו ת ת שלחו מ א ב  ליה ש
ת וזו חו ד הלקו מת בנו מוציא מי  בחיי אביו ו
ות לוה מאי מפיק ועוד נ ה בדיני ממו ש ק  היא ש
י איתמר הכי א ( ה אלא ג  לקוחות מאי עבידתי

 איתמר

 שחלקו וכא כע״ח ונטל חלקו של אחד מהס כו׳ («) כי אמר רב אסי
 נוטל רביע בקרקע ורביע במעומ ומסיק דמססקא ליה אי הוו
 כלקוחומ שלא כאחריוח » פי׳ דאי כיורשים הוו אז יחזרו על האחין
 אי כלקוחוח ה<[שלא] כאחריוח הוו אז [לא] יחזרו על האחין ולכך נוטלין

 רכיע ואמאי נוטלו הא הוו להם
 אהיהס ודאי בפלגא והם ספק בחלקם
 ואין ספק מוציא מידי ודאי וע״ק
 דהלכמא כלא טעמא הוא שכשכיל
 שהוא ודאי בחלק זה יהא ודאי כחלק
 אחר ע״כ נראה לר״י כמו שחירן
 ריב״א דהכא מיירי שפיר שיש לה
 בנים אחרים לאס והא דקרי ליבם
 ודאי לפי שהוא יורש הסבא ודאי אבל
 הספק אינו יורש ודאי הסבא אבל
 הכא הוי אלו ספק כמו אלו בחלק
 המגיע לבן ולא שייך כאן כלל ספק
ר ד״ע מודה אני בזה מ  וודאי: א
 שהנכסים בחזקתן. אין לפרש כמו
ה  שפירש״י בב״מ פרק המפקיד >לף ל
) דר״ע שמותי הוה ממלמידי ב״ש ם ש  ו
 דהא הלכה כמומו מחבירו וגם בפ״ק
) פליג ר״ע בצרה הבת . ח ף נ ל  דיבמומ (
 על בית שמאי ועוד מאי באת
 (מ לנו לחלק את השוין הלא כיון
 דב״ש מודו בהא מכסים בחזקחס
 כ״ש ב״ה ע״כ נראה לפרש מודה אני
 בזה למאן דמפרש כגמרא כחזקה
 יורשי האם הוו מודה אני בזה אע״ג
 דס״ל כבימ הלל דכמובה הוי בחזקת
 יורשי הבעל אלו הר בחזקמ האם
 ולמאן דאמר בחזקח יורשי הבן הוי

 מודה אני בזה אע״ג דנכסי מלוג הוו בחזקה יורשי האשה הכא

 מודינא דהוו בחזקמ יורשי הבן:
ל והוחזקה נחלה באותו שבט. וא״מ בנפל הבימ עליו ועל י א ו  ה
 אשחו אמאי לא אמר בחזקח יורשי האשה מהאי טעמא
 וי״ל כיון דהכניסתס לו אס פיחמו פיחחו לו ואס הוחירו הוחירו לו
 הוי כמוחזק ולמ״ד בחזקת יורשי האשה סובר כיון דתטלס כשתצא

 וגם הכניסתם לו הוו(ל) בחזקמן. מ״ר:
ה מאי מפיק. הלא לא לקחו מאביו כלום ואינם בחזקתן: ו  ל

 ולימרו
 הפרק צרופות ובחונות ואומר אני שאין לראובן כאן כלום משוס דהר בנימין יורש ודאי במקצת וראובן ספק ואין ספק מוציא מידי
 ודאי שכל מקום ששנים כאיס מכח ירושה רודעין לטעון (ה מכח מי הן באין לירש וכל אתד תובע כל הנכסים יחליקו
 דהוי ספק וספק ומולקין כגון במתני׳ שנפל הבית עליו ועל אמו ואין לרחל עוד בן אחר אלא זה המה בלבד וכל היכא שהאחד
 תוכע את הכל והאחד חובע החצי הנה זה שתובע הכל קרוי ודאי הואיל והוי ודאי במקצת ואידך ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי.
: ו לתכן ספק בן חשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון יוציא ה ף ל ח ד ו מ ב  והנני מביא ראיה מן השמועות הססוקוח בפרק החולץ ד
) ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא שהוא אביו של יבם ספק אמר אנא ף לח.  והולד כשר וחייבין עליו ג< אשם חלוי ואמרינן בגמרא >שס ד
 בר מיחנא אנא ופלגא דידי רבם אמר ליה אמ ברא דידי אמ ולימ לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק הוי ספק ואין ספק מוציא מידי
 ודאי מינה שמעינן דכ״מ שהאחד יורש במקצת והשני ספק אס יש לו חלק כנכסים או לא דודאי יורש אה הכל הלכך ממני׳ דנפל
 הבית עליו ועל אמו דאמרי׳ יחלוקו לא מחוקמא אלא כגון שאין לאס בן אחר אלא זה המת שעכשיו טענוחיהן שווח שיורשי האס מובעין
 כל הנכסים ויורשי הבן תובעין כל הנכסים הוו להר ספק וספק וחולקין דומיא דסבא רבם בנכסי ספק או סבא וספק בנכסי יבס
 שחולקין כדאמרינן בהמולץ אבל אס יש לה בן שני קייס יזכה בכל הנכסים דהר איהו ודאי במקצת ויורשי הבן ספק ואין ספק מוציא
 מידי ודאי: אמר ר״ע מזדה אני בזו כוי. משוס דנקט מנא קמא לישנא דמודים אמר איהו נמי מודה אני כלומר ואני מודה וחולק
 עליך דלדברי ב״ה נמי אמרינן הכא נכסים בחזקמס. ובגמרא מפרש בחזקח מי וטעמא נמי מפרש: אמר ליה בן עזאי על חלוקין
] אנו מצטערין על שלא הושוו לדעח אחח ואחה באחה לחלוק ולומר חולקין היו ביה שמאי . ח נ . ק ז נ ק  [וכוי]. דבית שמאי [ובית] הלל דלעיל [
 וביח הלל במה שחביריך אומרים שהן שרן: גמ׳ בתזקת מי. אדר׳ עקיבא קאי: בחזקה יורשי האם. >0כדמפרש לקמיה הואיל והוחזקה
 נחלה לאוהו השבט שכל ימי חיי האשה לאחר שמח בעלה היה כל ממונה בחזקפה והרי היא משבט אכיה ואפילו כתוכחה ותוספתה
 שגבתה מבעלה משבאו לידה הרי הן בחזקת שבט אביה שהיא מתייחסת אחר שבט אביה: בחזקת יורשי הבן. דמשמח בעלה היה בן
 ראוי ליורשה קודם לכל קרוביה מצד האב: קם רבה בשיטתיה דרבי זירא לא גרסינן ליה ובפר״ח נמי לא גרס ליה: אמר ר' זירא שמע
 מינה אוירא דאר! ישראל מחכים. שמשעליתי לא״י נתתי את לבי לצאת משיטהי הראשונה ולעמוד על אמיתת דברים: »מאי טעמא.
] מפרשינן לה: עדא אמרה. : ט נ ק  הדר ביה ר׳ זירא: באוחו השבע. של אם: יש גורסין כאן בעו מיניה מרב ששח בן מהו שיירש כוי. ולקמיה [
 זאמ אומרת. עדא כמו הדא: תלמיד תבר. פשיטא לן דמתחלה היה תלמידו והדא אמרה דלבסוף היה חבירו דקאמר ליה
] מהרץ לה. ומשוס דבמסקנא דייק לה מממנימין . ט נ ק  שבאת ולא קאמר שבא רבינו: שלחו מתם בן שלוה כוי. משבשהא היא ולקמן [
] נקט ליה הכא. ונראיח גירסח רבינו חננאל דגרס לה מקמי נפל הבית עליו ועל אשתו דהא על . ז ל קנ י ע ל  דנפל הביח עליו ועל אביו [
 משנמ נפל עליו ועל אביו הוקבעה בגמרא דמינה מייתי לה ראיה להך מילתא: ומחמה גמרא לוה מאי מפיק. וכי בשביל שלוה
 ממון כחיי אכיו יוציא מיד הלקוחות מה שמכר להן אביו או הוא: אלא אי איתמר הכי איתמר בן שמכר בנכסי אביו כוי. כגון ראובן
 שמכר חלקו הראוי (יי) לירש בנכסי יעקב אביו ומח ראובן בחיי יעקב אביו ואח״כ מח יעקב בא חנוך בן ראוכן ומוציא הנכסים שמכר
 ראובן אביו מנכסי יעקכ מיד הלקוחומ מפני שהן ראוי ולא כאו ליד ראוכן מעולם שיזכו בהן לקותות מכחו וכשם שהראוי אינו משחעבד
) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותס ולא היבם כולם אין נוטלין ף ;ב. ד  כך אינו נמכר כדתנן בבכורות בפרק יש ככור לנחלה !
 בשבמ ולא בראוי כבמוחזק וכן הלכה ולא חיישינן להאי דדחי במסקנא ומוקי לממני׳ ביורשי אחוזה י) דההיא קשיא וההיא פירוקא
 אינו אלא להקשוח על מה שאמר וזו היא שקשה בדיני ממונוח והחלמוד מסרק דלא הסייעיה מממנימין ולעולם קשה בדיני ממונומ
 ומכל מקום אע״פ שקשה בדיני ממונוח כן הלכה כדשלחו מתם קשה היא וכן הלכה כמוהה אפס דין קשה הוא בלא טעם כדמפרש ואזיל:

 רנינו כאן. ולימרו

 עין משפט
 נר מצוה

א א מיי׳ פייה מהלי ם  ק

 נחלוח הל׳ ו סמנ
 עשין צו טיש׳׳ע אה״ע סי׳ צ

 סעיף י:
ב ב ג מיי׳ שס יסמנ ם  ק

 שס טוש״ע ח׳׳מ סי׳
 רפ סעיף י:

 רבינו גרשום
 בחזקת מי. אמר־ ב״ה
 דהיינו צאן ברזל מה
ו בכחובה דקבל  שהכניסה ל
 עליו הבעל אחריות: א)
קת יורשי  אמר ר׳ אילא בתז
 הבעל הואיל דבאתריות
 הבעל קיימי: ור׳ זירא
קת יורשי האשה.  אמר בחז
: ו  הואיל והיא הכניסתן ל
 אמר ר׳ זירא אוירא
 דארעא דיישראל מחכים.
 כלומר מאחר שעליתי
 לארץ ישראל הבנתי בדעחי
 שכן הוא עיקר כדאמד
קת יורשי  ר׳ אילא בחז
 הבעל: וטעמא מאי אמר
 אביי הואיל והוחזקה
 נחלה באותו שבט. של
 כעל כלומר מאחר שהיא
ו והוא קבל עליו  הכניסתן ל
 אתריותן דמי כמו שלו הן
 הנכסים שאם נאבדו עליו
 לפורעו הרי הן תשובין
 כמו משבט אביו היו שעליו
 אתריותן: נפל הבית עליו
. יורשי הבן כגון  ועל אמו
 אחין מן האב אומרים האם
ה ראשונה ואחר כך הבן ת  מ
נפלו הנכסים ביד הבן והרי  ו
 אנו יורשים. ויורשי האם
ת ראשון  אומרים הבן מ
 ולא באו נכסים לידו והרי
 אנו יורשין של אם: אלו
 ואלו. ב״ש וב״ה: מודים
 שיחלוקו. הואיל דהללו
 באין בכח ירושה והללו
 באין בכח ירושה. אבל התם
 הללו באין לירש והללו
ב וכתובת אשה ו  בעל ח
ב פליגי  באין בתורת חו
: אמר  בה דנכסים בחזקתן
 ר׳ עקיבא מודה אני בזה
 שהנכסים בתזקתן שאין
 כאן אלא ממון אחד בלבד
קת מי. : בתז ב ו  ולא בעלי ת
 ר׳ אלעזר אומר בחזקת
 יורשי האם. שברשות האם
: ר׳ יוהנן אמר ה ל ח  היו ת
 בחזקת יורשי הבן. משום
ם  דמה מצינו בכל מקו
 הבן קודם לשאר יורש אף
 כאן יורש הבן קודם והרי
ו בן  הן בחזקתן: אמר ל
 עזאי על החלוקים. במקום
 שחולקין בייש וב״ה: אנו
ת ק ו ל ח  מצטערין. דאיכא מ
 דלא מצינן למיקם אליבא
 דהלכתא מפני מתלקותם
ק עלינו  אלא שבאת לחלו
 את השוין דלא סבירא לך
: אמר  כוותייהו דיחלוקו
 ר• שמלאי מדקאמר ליה
 בן עזאי כך לר׳ עקיבא
ח ולא אמר ליה  בלשון הטו
ן כבוד ש״מ דבן עזאי  בלשו
 תלמיד חבר היה של ר׳
 עקיבא משום הכי לא חלק
ל כך שהלכו ו כבוד כ  ל
ד תורה לפני  שניהן ללמו
 ר׳ אליעזר הגדול ולפי
 שהיה בן עזאי בחור לא
ר סברא כר־  היה יכול לסבו
ד וגמר גמרא  עקיבא בתלמו
 והדר הלך בן עואי לפני
 ר׳ עקיבא להסביר סברא:
 שלחו מתם בן שלוה בנכסי
 אביו. כלומר על נכסי אביו
מת הבן בחיי  בחיי אביו ו
ת האב:  אביו ואחר כך מ
TO בנו של בן. מוציא 
 הלקוחות. ומקשי׳ בן שלוה
 בנו ממאן מפיק. מי היה כאן
קח. אלא הכי שלחו מתם.  לו

 א1 הלכריס נראים לעין
 שרנינו היה גורס מחלוקח
 רר׳ אילא ירי זירא על משנה
 ראשונה לנפל הניח עליו יעל
 אשמי יעי׳ נשמ״ק כאן שט
 לעיקר הגירסא הוא כגירסא
 טל! ואף שרשנ״ס ז״ל לא
 גרס כ! ע״ש ונראה שצ״ל ואף

ט  לרגמ״ה לא גרס כ! וכיי! ללנ



 עין משפט
 נר מצוה

ג א מיי׳ פכ״נ מהל׳ ם  ק
 מטרה הלי ז סמג
ג מוש״ע מו״מ סי׳  עשי! פ

א סעיף ג:  ט
ד ב מיי׳ שס טוש״ע שס פ  ק

 סעיף ד:
ה ג ד מיי׳ סי״ד מהל פ  ק
 עדות הלכה ה סמג
ד רטי טוש״ע תו״מ  לאדן ט
נרי אלפס ו  סי׳ מו סעיף לד [

 סנהדטן פ״ג דף רסג.]:
ו ה ו מיי׳ שס טוש״ע פ  ק

 שס סעיף לה:
ו ז מיי׳ שס סי״ג הל׳ פ  ק
 טו סמג שס טוש״ע

 מ״מ סי׳ לג סעיף י:

 רבינו גרשום (המשך)
 בדיני ממונות אמאי מוציא
 מיד הלקוחות. ומאי קושיא
 כלומר אמאי זו קשה הא
 מצי למימר מכח אבוה
 דאב׳ קא אתינא בכולהו
 נכסי דאיהו היה יורש את
 בנו ובמקום אב קא אתינא
 לירש בכורתו ולתבוע מה
 שמכר בחלק בכורתו דלא
 מצי מזבץ דראוי הוה
 ולא מוחזק ומשום הכי
 מוציא מן הלקוחות: אלא
 הא קשה בדיני ממונות.
 איהו גופיה לא מהימן
 להעיד על כתב יד עצמו
 ואחריני מהימני על כתב ידו
 להעיד. ומאי קושיא דלמא
 אחריני נמי לא מהימני
 להעיד על כתב ידו. ומאי
 האי דקאמר אבל אחרים
 מעידים כגון שהוחזק כתב
 ידו של שטר זה בבית
 דין שהעידו אחרים לפני
 בית דין שזה כתב ידו
 והללו אומדים יודעים אנו
 שוה השטר הוחזק בעדים
 לפני ביח דין שזה חתימת
 של פלוני. או שאמרו
 יודעים אנו שתתימה כזו
 הוחזקה לפני ב״ד שהיא
 של פלוני דהואיל דאתחזק
 בביח דין יכולין להעיד
 מכח בית דין אבל מחמת
 עצמן אינן נאמנין להעיד
 הואיל דאיהו לא מהימן:
 והאמר רב יוסף בר מניומי
 אע״פ שלא הוחזקה כתב
 ידו שלזה חתן בב״ד
 נאמנים להעיד על חתימת
 ידו וזו היא קשה. מאי
 קושיא משום הכי הוא
 אינו מעיד מפני שגזירת
 מלך הקב״ה הוא שפוסל
 קרוביו להעיד עדות ולא
 משום דלא הוי נאמן דודאי
 נאמן הוא דלא דמי לגזלן
 דפסול לכולי עלמא. הלכך
 הואיל ונאמן הוא לכולי
 עלמא אע״ג דהוא אינו
 נאמן מחמת קריבות אבל
 אחרים מעידין. דאי לא
 תימא הכי דגזירת מלך
 היא אלא קבעית למימר
 דכל קרוב פסול משום
 דמשקר הוא בגין אהבת
 קרובו. אלא מעתה משה
 ואהרן דפסילי אהדדי או
 לקרובים מי לא מהימני
 בדיבורם אצל קרוביהן והא
 קי״ל דצדיקים גמורים הוו
 ולא משקרי אכל חללי
 דעלמא אלא גזירת מלך היא
 רמשה ואהרן לא מסהדי
 לקרובין הכי נמי גזירת
 מלך היא דכיון דנעשה
 חתנו דאין מעיד לו ולא
 משום דלא מהימן וכיון
ן א) אבל אחרים מ א  ת
 מעידים לו ואכתי אין זו
 קושיא: לעולם כדאמרינן
 מעיקרא בן שמכר בנכסי
 אביו ומת בנו מוציא
 מיד הלקוחות זו היא
 קשה בדיני ממונות ודקא
 קשיא לך מאי קושיא בו׳
 מתרצת תחת אבותיך יהיו
 בניך התם בברכה הוא
 כדכתיב תשיתמו לשרים
 בכל הארץ. ומקשינן מי
 מצית אמרת בברכה כתיב

 קנט.
ומימה למה לא יוכל ו ליה אבוך זבין ואת אמאי מפקת. 8 ד מ י ל  ו
 להוציא מיד הלקוחות אפילו למ״ד אדם מקנה דבר שלא
 בא לעולם היינו כגון שלא מת הבן בחיי האב אלא שנהנו לו דמים
( : ז כ ף ק ד  קודם שממ האב אכל כשנפלו לו כשהוא גוסס אמרו לעיל (
 דאפילו לר״מ דאמר אדס מקנה דבר
 שלא בא לעולם לא מהני מידי לקנות
 בנכסים (0 כשהוא גוסס ופי׳ הר״ר
 יצחק כר׳ מאיר דודאי המכר אינו
 מכר אלא לענין חזרמ מעוח איירי
 הכא שבנו מוציא השעבוד שהיה להם
 ללקוחומ מן הדין מהם כי אין להם
 אפי׳ שעבוד בקרקע כשכיל מעותיהם
 ולפי זה צריך לומר דס״ל אדם משעבד
 דבר שלא בא לעולם דאי לא משעבד
 מאי מקשי לימרו ליה אבוך זבין ואמ
 מאי מפקה והלא אין אדם משעכד
 דבר שלא בא לעולם ואע״ג דאמרן
 לעיל דאיקני קנה והוריש לא משתעבד
 היינו משוס דשמואל לטעמיה דאיה
 ליה מלוה על פה אינו גובה מן
 היורשין אבל לדידן דאיה לן גובה מן
 היורשין הויא כמו י)(מצוה) ומשהעבד
 אע״פ שלא בא לעולם ואם מאמר אכהי
 מאי פריך ולימרו ליה אבוך זבין ואת
 אמאי מפקת דלמא היינו טעמא משום
 (» דאין בעל חוב נוטל כראוי כמו
 כמובפ אשה דמנן בבכורומ פרק יש
) דאינה נוטלמ בראוי . ג  בכור >דף נ
 ושמא יש לומר דוקא כחובש אשה אבל
 כע״מ נוטל כראוי מיהו קשה דא״כ כי
 קא חשיב בכמובומ ריש פרק אע״פ
) דהנאי כחובה ככחובה ם ש : ו ד ף נ ד ) 
 דמי לענין כמה דברים אמאי לא חשיב
 נמי לענין ראוי דאינה ככהוכה ואיחא
 בבע״ח אבל אי ליחא בבעל חוב אמי
 שפיר אבל אין להביא ראיה מדאמר
 בסמוך מ מאי לאו יורשי האב בניס
 מורישין אחין פירוש בני הבן וקאמר
 אין בע״ח נוטל לאו היינו משוס דאינו
 נוטל בראוי אלא טעמא משוס דאמרי
 מכח (ח) דאבי אבא קאמי אבל אין
 להביא ראיה מדאמר ר״נ יחומיס
 שגבו בחובת אביהן בע״ח חוזר וגובה
 אומה מהם אלמא נוטל בראי שהרי
 אין זה ראר אלא משעבדי ליה מדר׳
 נמןי) מיהו קשה דהל״ל בן שלוה ולא
 בן שמכר ולא לימא בנו מוציא מיד
 הלקותות ועוד קשה למה יש לו להיומ
 ללקומומ שעבוד על אביו מי עדיף
 ממלוה על פה דאין לך מלוה על הה
 גדול מזה על כן נראה לר״י דאלו
 נכסים כחב האב לבנו מהיום ולאחר
 מימה דהיינו גופא מהיום ופירוח לאחר מימה כמו ששנינו לעיל בפרק
 יש נוחלין >דף קלו.)(ט< מכר האב או הבן בחיי האב וסבירא להו לשלמו
 מתם דהכא כר׳ יוחנן דאמר לעיל בפ׳ יש נוחלין דלא קנה לוקח מ״מ
 זו היא שקשה בדיני ממונומ דלימרו ליה אכוך זכין כוי: י<אלא אי
 קשיא הא קשיא בן שמכר כוי. ולא גרסי׳(י) אי איממר הכי איתמר
 שהרי כל הדכריס הללו שלחו ממס ומה ששלמו זו היא שקשה
ן שהוחזק כתב ו  בדיני ממונות ולא ידעו על איזה דבר שלחו כו׳: כג
 ידן בב״ד. פירש רבינו שמואל שכהוב בו הנפק ואין נראה לר״י
 דאינך דיינים גופייהו מי לא מצי למיטעי בההוא גברא אי גזלן הוא
 אי לא שהרי אין חוחמין אלא על חמימח העדים ואפי׳ מה שבשטר
 אין צריכין הדיינים לקרות אלא ה״פ הוחזק כשב ידו בב״ד שראו ב״ד
 כהב ידו קודם שנעשה גזלן דליכא למימר שלאחר כך חתם כמו הוחזק
 שטר כתובה בשוק דבפ״ב דקדושין(דף נ:) וכגון הואיל דאיתחזק בכ״ד
) דהיינו שראו ב״ד ! ו ט ה ו ״ ם ד ש : ו א ף ל ן ל י ר ד ה נ ס  לא אמרי׳ בפ׳ זה בורר (
פ שלא ״ ע א : ו 0 ח  את השטר כבר וכדפרישית בספ״ק דב״מ >דף י

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 איתמר *בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו
ה ש ק ת וזו היא ש חו ד הלקו מת בנו מוציא מי  ו
את ך מזבין ו ות ולימדו ליה אבו נ  בדיני ממו
ח כ א מצי אמר מ מ ל ד  מפיק ומאי קושיא ב
ת ח ת ב 1 ע דכתי ד נא ת  אבוה דאבא קאתי
תמו לשרים בכל ך יהיו בניך תשי  אבותי
א קשיא בן בכור  הארץ אלא אי קשיא ה
מת בחיי אביו  שמכר חלק בכורה בחיי אביו ו
ה ש ק ת וזו היא ש חו ד הלקו  בנו מוציא מי
ה מזבין איהו מפיק וכי ות אבו נ  בדיני ממו
ח אבוה דאבא כ א נמי אמר מ כ מא ה  תי
א א קא אתי ב א ה ד ח אבו כ נא אי מ  קאתי
ה ומאי קושיא דתי  בחלק בכורה מאי עבי
נא א קאתי ב א ה ד ח אבו כ  דלמא מצי אמר מ
א קשיא ב קאימנא אלא אי קשיא ה  ובמקום א
עשה ד שלא נ ת בשטר ע ה יודע לו עדו י ה  ג

ב ידו ת ד על כ א אינו מעי נעשה גזלן הו  גזלן ו
א איהו לא מהימן ת ש  אבל אחרים א<מעידין ה
ות נ ה בדיני ממו ש ק י וזו היא ש  אחריני מהימנ
ב ידו ת  מאי קושיא דלמא י כגון שהוחזק כ
ה יודע לו א קשיא הי  בב״ד אלא אי קשיא ה
א ל לו בירושה הו ד שלא תפו ת בשטר ע  עדו
ב ידו אבל אחרים יכולין ת  אינו יכול לקיים כ
א כ ב ידו (* ומאי קושיא דלמא ה ת  לקיים כ
ב ידו בב״ד אלא אי ת  נמי כגון שהוחזק כ
ד ת ע ה יודע לו בעדו י ה ה ( א קשיא נ  קשיא ה
ד ו הוא אינו מעי ו ונעשה חתנ  שלא נעשה חתנ
א לא ב ידו אבל אחרים מעידין הו ת  על כ
א נמי כ מא ה י וכי תי  מהימן אחריני מהימנ
ב ידו בב״ד והא אמר רב יוסף ת  כגון שהוחזק כ
 בר מניומי אמר רב נחמן י אף על פי שלא
ב ידו בבית דין ומאי קושיא דלמא ת  הוחזק כ
מן ואחריני הו לא מהי  גזירת מלך היא דאי
מא ם דמשקר דאי לא תי י ולאו משו  מהימנ
ם דלא מהימני ה ואהרן לחותנם משו ש  הכי מ
א שלא יעידו להם ך הו ל א אלא גזירת מ  הו
ב ת א שלא יעיד על כ  ה״נ ׳גזירת מלך הו
 ידו לחותנו אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא
א ו ך יהיו בניך הה ת אבותי ח  ודקא קשיא לך ת
ב ת אמרת בברכה כתי ב ומי מצי  בברכה כתי

 אבל

 ולימדו ליה. לקוחות אבוך זביף) ואמ מפקת שאתה יורש ממנו והלא
 אין אדם יורש מה שמכר אביו: דלמא. דאמר להו חנוך בן
 ראובן מכת יעקב דהוא אבוה דאבא קא אמינא דבני בניס הרי הן
 כבנים וכי היכי דראובן אבי היה יכול לירש אמ יעקב אביו אילו

 [היה] חי אחרי מות אביו כך אני
 יורש אמ יעקב מגזירת הכתוב ולא
 מכח ראובן אבי אני יורש ואין בנכסים
 הללו שוס זכומ לראובן ומכירמו
 לאו כלוס היא: תדע. דחנוך כן
 ראוכן יורש את יעקכ זקנו שלא מכת
 ראוכן דכחיב חשת אבותיך יהיו בניך
 לראוכן קאמר תחת אכותיך דהיינו
 יעקכ יהיו בניך דהיינו חנוך מדלא
 כתיב תתתיך יהיו בניך: אלא אי
 קשיא הא קשיא. אי איכא למימר
 דשלמו מהם זו היא שקשה בדיני
 ממונוה לאו כי האי גוונא שלחו
 כדלעיל דהא לאו קשה הוא אלא
 הכי שלחו ממם בכור שמכר חלק
 בכורחו בחיי אביו ומח הככור כגון
 ראובן שמכר חלק בכורחו הראוי
 להגיעו בנכסי אביו וממ ראובן ואחר
 כך מת יעקב בא חנוך ומוציא מיד
 הלקוחות חלק בכורת ראובן אכיו
 ונוטלה לעצמו כאילו לא מכרה ראובן
 שחנוך יורש חלק בכורמ אביו בנכסי
 זקנו אביו ואע״פ שמח הככור בחיי
) בנומ צלפחד : ח נ  אביו כדמנן לעיל(דף ק
 נטלו שלשה חלקים חלק שהיה ראר
 לאביהן שהיה מיוצאי מצרים (0 ושהיה
 בכור ונוטל שני חלקים: («) חלק
 בכורה מאי עבידחיה. והלא אינך
 בכור: ומאי קושיא. כדיני ממונוח:
 דלמא מצי אמר. חנוך מכח יעקב
 אבי אכא קאתינא כדכחיב ממח
 אבותיך יהיו בניך ויעקב אני יורש
 כאילו אני ראובן דבמקוס ראובן אבי
 אני עומד כאילו אני בכור מגזירת
 הכפוב וכדפנן בנופ צלפחד כו׳: אלא
 אי קשיא בדיני ממונות הא קשיא.
 והט שלמו (י) ליה מתם: היה יודע
 לו בעדוס. ראובן לשמעון עד שלא
 נעשה ראובן גזלן והיה שמו תתוס
 בשטר הלואתו של שמעון: ואשר כך
 נטשה גזלן. ונפסל לעדות כדכתיב
) אל תשפ ידך עם רשע ג ח כ ו מ ש ) 

 להיות עד חמס ואע״פ שנאמן אדם
 לומר זה כתב ידי כדתנן בכתובות
ף כ:) מעמה אינו מעיד על כתב ד ) 
 דו שהט כל דבריו אנו מחזיקין שקר
 משנעשה גזלן ושמא עד אחד פסול
 זייפו או(י) עצמו כחבו וחמס כו היום

 שקר: אבל אתרים מעידין. כדמפרש במסקנא והשתא לפום מאי
 דקס״ד הכי קשה בדיני ממוטה דאיהו לא מהימן אמטני מהימני
 בחמיה והלא שמא הוא עצמו חמס בו היום שקר שהט גזלן הוא
 וכשמכירין חתימתו מה אנו מרויחין בכך והלא שמא פסול הוא:
 כגון שהוחזק. בהנפק בבית דין בטרס היותו גזלן דהשתא ליכא
 למימר הכי אלא אלו מעידין שתתמו בהנהק זה וקיימו השטר מקמי
 דהוי האי גברא גזלן וההיא שעתא היה הוא עצמו נאמן לומר זה כמב
 ידי והשמא ליכא למיפרך איהו לא מהימן אמריני מהימני דהא הני
 אתטני אכתכ ידן הן מעידין ולא אכתכ ידו ושטרא מקיימא וקאי
 ממילא: אע״פ שלא הוחזק כוי. דגזירח הכחוב היא דחתנו אינו נאמן
 ולא משוס דמחזיקין ליה כמזייף וכותב הלכך אחריני מהימני דליכא
 למימר משנעשה חחנו זייף וכחב: לעולם הדאמרן מעיקרא. בן שמכר
 כנכסי אביו כר: בברכה הוא דכתיב. שהצדיקים יש להס כניס
 ובני בניס ליורשם כדכתיב כסיפיה תשיתמו לשטס בכל הארץ:

 אבל
 הוחזק כתב ידו בכ״ד. מכאן יש ללמוד שאס היו שנים מעידים ואח״כ נעשו קרוכיס שאחר מעיד על כחב ידן שמטטן אוחו ולא חיישינן

א בברכה הוא דכתיב. דאשמועינן קרא שיזכה הצדיק לבנים כמותו דכתיב בתריה תשיממו לשרים בכל הארץ: ו ה  שמא היום חתם: ה
 אמר

 א) נראה דצ״ל וכיון דנאמן הוא אינו מעיד אכל אחטס וכוי.

 מסורת הש״ם

נ ת  א) גי׳ רש״ל יכולים לקיים נ
, ב) [תוספתא סנהדטן I T 
 פ״ה], «) נמונין. רש״ל],
) צ״ל מלוה, ה) [לקמן ע״נ],  י

 י) [פסמים לא.], 1) [שייך לעיל
 קנת:] ועיי רש״ש,

 תורה אור השלם
ת אבתיף יהיו בניך ח  1 ת
 תשיתמו לשרים בכל
 ליארץ: תהלים מה יז

 גליון הש״ם
׳ ר״ה ולימדו כוי ם ו  ת
 ותימה לםה לא •וכל
 להוציא. עי׳ כתונות דף צא

: ה נ נ  ע״נ תישי ד״ה ח

 הגהות הב״ח
 (א) נם׳ אתטס יכולין לקייס
א ו ל ה י א א ת ש  כתנ ידו ה
י נ מ י ה י מ נ י ר ח ן א מ י ה  מ
 ומאי קושיא: (נ) רשנ״ם
 ד״ה אלא אי קשיא וכו׳
ו ק ל ח  שהיה מייצאי מצטס ו
ר פ י ח ס כ נ ו ב י ח ם א  ע
׳ חלקים: ל נ ט ו ר נ ו נ  ושהיה נ
ק וכו׳ והלא ל ח  (ג) ד״ה ב

ו נכור: (ו) ד״ה אלא וכו׳ נ  אי
 שלחו מחם כצ״ל וחינח ליה
 נמחק: (ס) ד״ה ואח״כ ונו׳
ם׳ ד״ה א עצמו: (ו) תו ו  או ה
ו ל פ נ  ולימרו ונו׳ ננכסיס ש
ו נשהוא גיסס ונו׳ ואח  ל
י מסקת: (1) בא״ד א מ  א
נ נוטל. נ״נ  דאין נעל תו
 נלומר הני לקוחות שהוא
 מוציא מהן נלא דמיס לא הוו
: (ח) בא״ד מנח נע״מ  אלא נ
א קאחי ונו׳ ב א ה ד ו ב  א
ף ל ד י ע נ נחמן ל  מדאמר ר
ע ק ר ה יחומיס שגנו ק כ  ק
ו מ כ ד ״ א ב ( ט ) : ן ה י נ א ח נ ו ח  נ
ק יש נוחלין ר פ  ששנינו לעיל נ
ם ת ו מ ח ל ש ו ל ה א ל ר י ב פ  ו
ר מ א ן ד חנ ו ׳ י ר א כ כ ה  ד
ר כ ן מ י ל ח ו ש נ ל בפ־ י י ע  ל
ן ב ת ה מ ב ו א י ה ן בחי ב  ה
ב דלא קנה לוקח א י ה י ח  כ
 מ״מ: (י) ד״ה אלא יכו׳
א אי איתמר ל  ולא נרסי׳ א
ה מ א ש ל  וכוי שלמו מתם א

 ששלמי וו היא:

 רבינו גרשום
 בן שמכר בנכסי אביו
 בחיי אביו ומת הבן בחיי
 אביו ואחר כך מת אביו
 והחזיק הלוקח כמו שמכר
 לו הבן. בנו של בן
 מוציא מיד הלקותות וזו
 היא שקשה [בדיני ממונות]
 שדבר תימה הוא: אבוהו
 מזבין ואיהו אמאי מצי
 מפיק. מאי קושיא להכי
 מוציא מיד הלקוחות דמצי
 למימר כשמכר נכסים הללו
 לא היה עדיין מוחזק בהן
 לפי שאביו היה קיים
 והוא מח קודם לאביו
 ולא באו נכסים לידו ואנו
 יורשין מכת אבי אבינו
 להכי מוציא מיד הלקוחות
 דאבוה לא מזבין: וממאי
 דמצי למימר הכי דמכח
 אבוה דאבא אתינא. דהכי
 כתיב קרא תחת אבותיך
 יהיו בניך אלמא דבמקום
 אבי אביו מצי מפיק דכי
 היכי דאבי אביו מוציא
 מיד הלקוחות הכי נמי
 מוציא הבן: אלא אי קשיא
 בדיני ממונות הא קשיא.
 בן שמכר בחלק בכורה
 בחיי אביו ומת הבן בחיי
 אביו דלא הוה מוחזק בנו
 מוציא כוי. אי מכח אבוה
 דאבא קא אתי האי בן
 הכן בחלק בכורה מאי
 עבידתיה הא אבי אביו
 לא היה בכור דלירת האי
 חלק בכורתו: והיינו קשה



 מסורת הש״ם

 א) צ״ל והמגן, ב) [לעיל קנו.],

 ג) [לעיל קנח:], ד) לעילקיד:,

, 0 לעיל ל.,  ס) [לעיל קיל:ן

 ז) [לעיל נמ:], ח) נצ״ל אניו],
 מ) ןתהליס מה],

 תורה אור השלם
י ה לבנ ל ח ב נ ס לא ת  1 ו
ה בי ט ל מ ה א ט מ  ישראל מ
ה אבהי.־ ט ת מ ל ח נ  איש ב

-דבקו בני ישראל:
 במדבר לו ז
ה ט מ ה מ ל ח לא חטב נ  2 ו
ר כי איש ח ה א ט מ  ל
ת בני חלתו ידבקו מטי  בנ
 ישראל: במדבר לו ט

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' ובן שנשנה ומח אני

חו נמחק:  אמו נצ״ל וחינת נ
ר  (ב) שם לגצדי דלאו דני נ

ם לא יהא אלא: ת  סיסין היא ה
 (ג) רשב״ם ד״ה ומשני לא

י עשו עמכם ס כ  וכו׳ מ
ל חלקו דהשחא וכו׳ ו ט א  ו
ן דינא: (ו) ד״ה אין י נ ע ל  ו
 הנעל וכו׳ כשהיא נקבר כצ׳׳צ

 וחינח ממה נמחק:

 קנט: מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 אגל לענין דינא לא. בתמיה. מי לא אשכחן במתני׳ דין זה ואמאי
 אמרינן וזו היא שקשה דמשמע שאין מוצאין ראיה לדבריהם ומתוך
 כך מקשין על סברת שמועתם: ה״ג מאי לאו יורשי האג גני
 מורישיו אחי [וכו׳] לא יורשי האג אמי מורישיי אחי דאכוה. ופירושו
 מאי לאו יורשי האב היינו כני
 דההוא בן שנפל הבימ עליו ועל
 אביו כגון שנפל הביפ על ראובן ועל
 יעקב אביו והיתה עליו כתובת אשה
 ובעל חוב יורשי האב כגון חנוך בן
 ראובן אומר ראובן מח ראשון ואחר
 כך מה האב דהיינו יעקב ומכמ
 יעקכ אני כא לירש ולא מכחו של
 ראוכן אלמא לענין דינא אמרינן מכמ
 אכוה דאב: ומשני לא יורשי האב
 אחיו. של ראובן שאומר ראובן מה
 ראשון ואמריו מת יעקב אביו וירשנו
 כל נכסיו של אבינו ואין לראובן
 אחינו מלק כהן שהרי הוא ממ
 תחלה ובן אין לו דהכא ודאי לאו
 מכת ראובן באין לירש שהרי גס
 הס רארין לירש אמ יעקב כמוהו
 ומורישיו אחי דאבוה אחי יעקב עשו
 דוד ראובן וכשנפל הביח עליו ועל
 מורישיו דהיינו עשו אחי יעקב אביו
 יורשי מורישיו כגון אחי עשו אומרים
 ראובן ממ מחלה ועשו ממ אמרון
 ואנו יורשין כל נכסיו כי לא יירש
 ראובן בן יעקב בנכסי עשו דודו
 מחש יעקב ״)(אבינו) שמח כבר שהרי
 ראובן מת חחלה ואחר כך מח
 עשו ובעל חוב אומר עשו מת
 תחלה וראובן ממ אחרון והרי יירש
 ראוכן נכסי יעקב אביו שמת בנכסי
 עשו עמכם >>) ונטל חלקו דהשמא
 ליכא הכא תחת אבותיך יהיו בניך ט)
 דלענין דינא לא אשכחן כמתני׳
 שוס ראיה למילחא דשלחו ממס והלכך
 קשה הוא בדיני ממונומ. ומיהו הט
 הלכמא כדשלמו מתס דהכי סבירא
 להו אלא דלא אשכמן ראיה מפורשה
 וכן כל הני דאמרן לעיל הכי הלכהא:
 במו מיניה מרב ששת. יוסף כן רחל
 שמת בתיי אמו ואמר כך מתה רחל
 אמו מהו שיירש אמ אמו כשהוא
 בקבר כאילו הוא חי להנחיל לאחיו
 שלו מן אביו כגון לראובן בן יעקב
 מלאה שהוא אמיו מאביו: במדינה.
 בארץ מולדתו: הי ניהו יורשי האב
 כוי. והלא אס אין לו בנים לא לאב
 ולא לבן קרובי האב יורשין אה
 שניהם או אם יש בניס לאותו בן
 הרי הן יורשין את האב ואת הבן:
 ומת גן גשו במדינה. רורשי הבן הס

ד ליה דכ אחא כר מניומי תא שמע נפל הכית עליו ועל אמו מ  א
 בו׳. מימה רב ששמ אמאי לא מייתי לה למתני׳ והלא
( : ד י ף ק ל  פשוט הוא ועוד דאיהו גופיה אמר לעיל בפרק יש נוחלין (
 האשה את בנה הא קמ״ל אשה אה בנה דומיא דאשה אמ בעלה מה

 אשה את בעלה כוי אף אשה את בנה
 אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל
 לאהין מן האב ואומר רבי דמשוס
 דהך בריימא משבשהא היא הביאה

 והיה רוצה לתרצה. מ״ר:
 אשד! את בעלה אין הבעל יורש
 את אשתו כשהיא בקבר.
ה ה מ ״ : ל ד י ף ק ל  לעיל בפ׳ יש נוהלין (
< פי׳ להך מילמא מנין דבעל אינו ה ש  א

 יורש את אשתו כשהיא בקבר:
א דא״ל לחבריה נכפי דבר ו ה  ה
 סיסין כוי. משוס דאיירי
 הכא כנכסים במזקמ מי הס איימי
 ההיא עובדא דמייט בה נמי לאוקומה
 נכסי בחזקת לוקת ובחזקת מוכר
 מיהו הימה היא שמביאו הגמרא שני
 פעמים במסכת אתת כאן ובתזקת

: ( ף ל. ל ל י ע ל  הבמיס (
ת מ ק עלך מי ש ד  ה

 רבינו גרשום (המשך)
 האב שאמר יחלוקו דממון
 המוטל בספק הוא. ויורשי
 אב קאמרי בן מת תחלה
 א) ובאו נכסים ליד בנו
 ואנו יורשים בני אתינו.
 בן שנשבה ומת אבי אמו
 במדינה היינו נמי בן בתו
 ומהכא איכא למשמע אם
 יורש אמו בקבר אי לא.
 נהי נמי דבן מיית ברישא
 ושוב מת האב אם איתא
 דיורש את אביו בקבר אמאי
 יחלוקו בין יורשי האב ובין
 יורשי הבן לירתו יורשי
 הבן כולהו אע״ג דמית
 הבן ואמאי יחליקו אלא
 לאו ש״מ כוי: נפל הבית
 עליו ועל אמו יורשי הבן
 אחים מן האב אומרים
 האס מתה תחלה ונכסים
 לידא דבן נפלו ויורשי
 האם אחיה אומרים בן מת
 ראשון ונכסים לא נפלו
 לבן וקתני מודים דיחלוקו
 ואם איתא דהבן יורש את
 אמו בקבר נהי דכן מיית
 ברישא בו•: טעמא מאי. אין
 הבן •ורש את אמו בקבר:
 נאמר הסיבה בבעל ונאמד
 הסיכה בבן. כדאוקימנא
 לקראי בפרק יש נוחלין:
 ואין הבעל יורש את אשחו
 בקבר. לאחר שהוא מת אינו
ו ל פ  [יורש] להנהו נכסים ת
 לאשתו לאחר כן אע״ג
 דמתה היא. אף הבן נמי אין
 הבן יורש את אמו בקבר:
 נכסי דבי בר סיסין. לאותן
 שקניתי הנכסים מבר סיסין
 אני מוכר לך והוה ליה
 חדא ארעא דמקריא דבי
 בר סיסין ולא קנאה מבר
 סיסין אלא כך היו קורין
 לה. והיה רוצה הלוקח
 לטורפה בשביל שמכר לו
 כל נכסיו דכי בר סיסין.
 אמר לו מוכר הא לאו
 דבי בר סיסץ היא ולא
 מכרתי אותה: אוקמה דב
 נחמן לנכסי כידא דלוקח.
 דסבירא ליה דזכין ניהליה

 לההיא קרקע דמתקרי דבי בר סיסין: אמר ליה רבא. וכי דינא הכי בירא דמוכר הוה לך לאוקמינהו דהוה מוחזק בהו
 וליהוי אידך מוציא מחבירו עליו הראיה: ורמי דרבא אדרבא. דלעיל סבירא ליה דבידא דמוכר הוה ליה לאוקמה והוה
 לוקח המוציא מחבירו והבא סבירא ליה בידא דלוקח הוה ליה לאוקמה והוה ליה המוכר המוציא מחבירו: קשיא דרב
 נחמן אדרב נחמן. דלעיל אוקים לנכסי בידא דלוקח והזה מוכר מוציא מחבירו עליו הראיה והבא אוקמינהו בידא דמוכר
 דמוחוק הוא והוה ליה לוקח המוציא מחבירו עליו הראיה. התם קסבר רבא מוכר קאי בנכסי להכי קאמר דלוקח הוה
 צריך להביא ראיה. אבל היכא דאכלה שני חזקה הלוקח מוחזק הוא בקרקע וקאי להכי קאמר המוכר הוה צריך להביא
 ראיה ואידי ואידי חד טעמא הוא: התם משום הכי אוקמיה רב נחמן בידא דלוקח דכיון דכולי עלמא קרו להאי קרקע
 דבי בר סיסין והוא מכר לו כל נכסי דבי בר סיסין ואמר האי קרקע לאו דבי בר סיםין היא עליה דידיה דמוכר
 רמיא לגלויי ולמיתי ראיה דלא דבי בר סיסין היא כדאמר הוא והיכא דלא מייחי ראיה איהו הוא דאפסיד אנפשיה
 משום הכי אוקמה בירא דלוקח אבל הכא דינא הוא דאיהו מייתי ראיה הלוקח הואיל דאיהו אכלה שני חזקה. והא
ט שטרא בידיה ונפיק עליה ערער מי לא אמרינן ללוקח קיים י ק  מוכר אמר אנא בשכוני גואי הואי לא יהא דיניה פחות מההוא ת

ת מ ק עלן־ םי ש ד  שטרך וקום בנכסך ולא קשיין אהדדי. לא איתפרש לן אמאי מייתי הבא מעשה דבי בר סיסין: ה

 אבל לענין דינא לא איוהתניא ב<נפל הבית
היתה  עליו ועל אביו עליו ועל מורישיו ו
ב א ה ובעל חוב יורשי ה ש בת א  עליו כתו
ב ובעל א ת ה ת ראשון ואח״כ מ  אומרים הבן מ
ת הבן ך מ ת ראשון ואחר כ ב מ א  חוב אומר ה
ב בגי מורישיו אחי ואי א  מאי לאו יורשי ה
ח אבוה דאבא כ ך לא מצי אמר מ ת ע  םלקא ד
ך יהיו בניך ת אבותי ח נא דכי כתיב ת  קאתי
ב א ת ה ת הבן ואח״כ מ  בברכה כתיב כי מ
 מאי הוי נימא להו בע״ח ירושת אבוהון קא
ב אחיו מורישיו אחי א  שקילנא לא יורשי ה
ו שיירש ת בן מה ש ה בעו מיניה מרב ש  דאבו
ב אמר א ת אמו בקבר להנחיל לאחין מן ה  א
מת בנו ב שנשבה ו א יתוה ה ת תנ ש  להו רב ש
נה יורשי מח אביו במדי נה ובן שנשבה ו  במדי
ב ויורשי הבן יחלוקו היכי דמי אילימא א  ה
ב והי נינהו יורשי א י הי נינהו יורשי ה  כדקתנ
מת ב שנשבה ו א  הבן אלא לאו הכי קאמר א
נה ולא ידעינן הי מת אבי אמו במדי נה ובן >* בתו שנשבה ו  בן בתו במדי
ת תא נהי נמי דבן מ ב ויורשי הבן יחלוקו ואם אי א ת ברישא יורשי ה  מינייהו מי
ה אלא ה מן אבו ה בקבריה ולירתינהו לאחו  ברישא לירתיה לאבוה דאמי
ב אמר א ת אמו בקבר להנחיל לאחין מ נה אין הבן יורש א ע מי מ  לאו ש
ת עליו ועל פל הבי נ ( א בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא ג ח  ליה רב א
ת ברישא לירתיה תא נהי נמי דבן מ  אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם אי
ן הבן נה ״אי ע מי מ ה אלא לאו ש ה בקבריה ולידתו אינחו לאחי מאבו  לאמי
טעמא מאי אמר נה ו ע מי מ ב ש א ת אמו בקבר להנחיל לאחין מן ה  יורש א
רה בבעל הי אין ה םיבה האמו ה בבעל מ ב י ס ה בבן ונאמרה 2 ב י ם  אביי נאמרה 1
ת אמו רה בבן אין הבן יורש א ת אשתו בקבר אף סיבה האמו ל יורש א  הבע
ב ייההוא דאמר ליה לחבריה נכסי דבר םיםין א  בקבר להנחיל לאחין מן ה
א ה מיקריא דבי בר סיםין אמר ליה ה  מזבנינא לך הואי חרא ארעא דהו
א לקמיה ת א דמיקריא דבי בר םיסין א א ואיקרויי הו  לאו דבי בר םיסין הי
 דרב נחמן אוקמה בידא דלוקה אמר ליה רבא לרב נחמן דינא הכי המוציא
ידההוא דא״ל  מחבירו עליו הראיה ורמי דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן ׳
 לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבינתה ואכלית שני חזקה
א לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל ת  אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי א
לחך אמר ליה רבא לרב נחמן דינא הכי המוציא מחבירו עליו  ברור אכי
 הראיה קשיא דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא
ם לוקח קאי בנכסיה דרב נחמן אדרב ת א מוכר קאי בנכסיה ה כ  קשיא ה
א כיון דאמר ליה דבי בר םיםין ומיקריא דבי בר םיסין כ  נחמן לא קשיא ה
א לא יהא כ  עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיםין היא (י) ה

 אלא דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בנכםי:

 הדרן עלך מי שמת

 עין משפט
 נר מצוה

ח א מיי׳ פייה מהל׳ ס  ־

 נתלות הלכה ז סמג
 עשין צו טוש״ע ח״מ סי׳ רפ

 סעיף יא:

 מוםף רש״י
. ו ל אבי ע ו ו י ל ת ע י ב ל ה פ  נ
 על ראונן ועל יעקנ אניו,
 יאין ידוע מי מת קודס,
. על ו י ש י ר ו ל מ ע ו ו י ל  ע
 ראונן ועל מורישיו, כגון אמי
 ראונן או אחי יעקנ אניו
נ יוחד מראונן  שאין להס קרו
ה ת י ה  יראונן ראד ליורשן, ו
ת ב ו ת . על ראונן, כ ו י  על
. או נעל ב ו ל ח ע ב ה ו ש  א
 חונ, ואין לו ממה לפרוע
 לעיר קם.) לו אין נכסים
 ילמורישיס יש נכסיס (יבמות
ם י ר מ ו ב א א י ה ש ר ו  זוז:;. י
. ננפל ן ו ש א ת ר ן מ ב  ת
ח עליו ועל אניו קאי, י נ  ז
י יעקנ  שיורשי יעקב, כגון מ
 שמעון ולד אחי ראונן, או
י ראובן  אפילו חנון ופלוא מ
ם יורשי יעקנ, אומרים  שגס ה
 הנן מה ראשון, דהיינו ראונן
 מת ראשון ומכת אנוה דאנ
 קאתינא, כדאמרינן נגמרא,
 •לא וכה ראובן נהני נכסי
 כלל ונירש אנו כל נכסי יעקב,
 ׳לענק נפל הנית עליו ועל
 מורישיו שיין למיתני יורשי
 מורישיו אומרים הנן ממ
א ו ה  ־אשון (לעיל שם<. ה
י ס כ ה נ י ר ב ח ה ל י ר ל מ א  ־
. ראה על כל י ו ן כ י ס י ר ס ב  ־

 הסוגיא לעיל כט נ.
ת ט ך מי ש ל  הדרן ע

 קרובי אביו שהוא בעל אמו: ואם איחא
 דבן יורש אמ אמו בקבר: נהי נמי רבן מיית ברישא. אמאי יתלוקו יורשי האכ רורשי הכן לירתו יורשי הכן אמ הכל שהרי יירש אמ אבי אמו תמה
 אמו אף על פי שהוא בקבר ולירתינהו לאמיו מן האב שהן יורשי הבן ואמאי ישלוקו עמהן יורשי האב: לירתיה לאמיה בקבר. דכמי שמת
: אין הבעל יורש את אשתו. כשהיא 0 ל י ף ק  אחרון דמי: אמר אביי נאמר סיגה בבעל כוי. המקראומ מפורשין ביש נותלין (לעיל ל
 >י) ממה בקכר: אין הבן יורש אח אמו כשהוא בקבר כוי. האי בקבר לא דמי לההוא קבר דבעל: ההוא דאמר ליה לחבריה כוי. הכל

 פירשנו במזקת הבתים בראשו נלעיל ל.]. ואגב גררא דמיירי מתניתין בנכסים בחזקתן נקט ליה הכא:
ת מ  הדרן עלך מי ש

 רבינו גרשום
 אבל לענין דינא לא דיינינן
 הבי דמצי אמר להו מכח
 אבוה דאבא קא אתינא.
 ־לא והתנן נפל הבית עליו
ל אביו עליו ועל מורישיו  ע
 ־היה עליו כתובה ובעל תוב
-ורשי האב וכוי. מאי לאו
 יורשי האב בני בניו של מת
 :גון שנפל הבית על אליפז
 ־על עשו אביו והיו טוענים
 ־ורשי האב בני אליפז על
 אליפו נפל תחלה ולא כאו
 הנכסים לידו ואנו מכח
 אבוה דאבא אתינן בנכסים
 ־לא מכה אליפז אבינו ואין
 צלינו לפרוע מחובו כלום
 אלמא דלגבי דינא אמרינן
 תחת אבותיך יהיו בניך
 ־אמרי־ מכח אבוה דאבא
 אתינן: עליו ועל מורישיו
 אחי. שהיו ראובן ושמעון
 אתים ולא היי לשמעון
 :נים אלא ראובן היה יורש
 »לו ולא היו לראובן נכסים
לל והיה על ראובן כתובת : 
 אשה ובעל חוב ולשמעון
 ז- נכסים ונפל הבית על
 ־אובן ועל שמעון וטענו
 יורשי מורישיו דהיינו בן
 ־אובן ואמר ראובן מת
 זחלה ולא אתו נכסי ליד
 ־אובן ואנו לאו מכח ראובן
 אתינן אלא מכח שמעון אחי
 ־אבא אלמא דלגבי דינא
 אמרינן תחת אבותיך דהוה
 'ך לירש יהיו בניך. ומשני
עולם (לא) אימא לך דלא 1 

 אמרי׳ תחת אבותיך יהיו
 :ניך לגבי דינא. ומתני׳ לא
 »מעי׳ לה כדפרישית אלא
 ־.כי פירושא יורשי האב הן
 אתי. כגון שנפל הבית על
 נשו ועל אליפז ולא היו

אליפז בנים והיה על אליפז כתובה ובעל חוב וטענו אחי אליפז על אליפז נפל תחלה ולא בא נכסי אבינו ליד אליפז 1 

 ־אנו מכח אבינו אתינן. ובעלי חוב אמרו על עשו נפל תחלה ואית ליה לאליפז חלק בנכסי אביו וחייבין אתם לפרוע
 שאתם יורשי׳ אליפז כפי חלקו המגיעו בירושת אביו. וה״נ מפרשי׳ מורישיו אחי דאבוה כגון שנפל על ראובן ועל עשו
 ־לא היה לעשו בנים ויעקב היה מת וראובן לא היו לו בנים ועשו היה לו עוד אחים בעלי חוב אומרים עשו מת תחילה
 ראובן ירש במקום יעקב בנכסי עשו והיו לו נכסים לראובן ירושת דודו עשו ויורשי מורישיהן אתי עשו אומרים לא כי
 אלא ראובן מת תחלה ולא ירש כלום מעשו ואנו יורשין של עשו ולא של ראובן ואין לכם עלינו כלום: בן מהו שיורש
 את אמו בקבר. מאחר שהוא מת מוטל בקבר (או) אם נפלה ירושה לאמו אחר שמת אם מתה שוב אמו מהו שיורש כדי
 ^1הנחיל לאחין מן האב. דלא הוי להאי בן של קבר שום יורש אלא אחיו מאביו: אב שנשבה. במקום רחוק ומת שם ומת
p מולדתו ולא היה לו בן לאותו [בן] ואין ידוע איזה מת תחלה אי האב אי הבן יורשי האב ויורשי הבן א  .:נו במדינה ב
 חלוקו. ומקשי׳ הי ניהו יורשי האב והי נינהו יורשי הבן. והלא יורשי הבן הן הן יורשי האב ויורשי האב הן הן יורשי
 הבן אלא לאו הכי קאמר האב שנשבה ולא היה לו בן כי אם בן בתו ומת בן בתו במדינה או בן בתו נשבה ומת אבי אמו
 במדינה ווה שנשא בתו יש לו בנים מאשה אחרת הן הן יורשי הבן שהן אחין מאביו ולאב שנשבה יש לו אחין והן יורשי

 א) אולי צ״ל ולא נאי נכסים לידו ואנו יורשים לנכסי אחינו.



 מוסף רש״י

. העשר כעין ט ו ש ט פ  ג
. ו כ ו מתו  שלנו, עדי
 פחת ה«1נ (קדושין מט.).

. שתקניהי לכהניס ר ש ו ק  מ
 שאי! יכולין להחזיר גרושותיהן
 וכשהיו כועסי! הולכין אל
 הסופר דממהר לכתוב גט
 ונוחנו לה ומחחרט לאחר
 זמן, מקנו להו מקושר שיש נו
 מורח לעשותו ואדהט ותט
 מייחנא לעמיה, מניח נראשו
 שיטה תלק וכותב שיטה,
 ושיטה תלק וכותנ שיטה, וכ!
 על שלשה או ארנעה או
 יותר שיטי! חלק, וכופל תלק
 הראשון על הכתנ וסופר,
 וחוזר וכופל תלק השני על
 שיטת הכתנ שתחחיו ותופר,
 וכן שלישי, והעטס תותמין
 מנתון; נין קשר לקשר,
 דלפינן לגט פשוט עטו
 שטס, מקושר עטו שלשה וכל
 כפל ונפל קרר קשר, ושלשה
 קשטן יש נו ואס נא להרנות
, ישאר  קשטס מרנה נעטס
 טופס השטר נמונ נלרכו
. שלא ן י ל יהם פסו  !שם). שנ
 נעשו נחקון חנמיס >שס).
. ט ו ש ו פ ת ו ש ע ל ל ו כ  שי
 שלא לחפור הקשטם, ואס
 מפסיק אדר נין שיטות
, וטעמא ן נ  העליונות מה נ
 לת״ק מפרש (לקמן קסל0
 לקסנר אין יכול לעשותו
 פשוט מפני שהמקושר
 יהפשיט אין זמני שוה,
 שאין נותנין זמן למקישר
 מאומה שנה אלא משנה של
ל כ  אמטה (קדושין מט.). ה
ה. מקום נ ג המדי ה נ מ  כ
 שנהגו נפשוט יעשאו מקושר,
 מקישר ועשאו פשוט פסול,
ט ענטה נעל שליח לכתונ  ל
 על מנהג המטנה היא
 לשדה, ובהאי לא אייט חנאי
 קמאי אלא כששינה במקום

 עטם ;שם).

 רבינו גרשום
פ פשוט. שטר פשוט. כגון  נ
ו והאי גט  שטרות שלנ
 אפילו בשאר שטרות מיידי
 רכל שטרות איקרו גט
 כדאמרינן ונתונות נאו וגט
ב שאין בו אחריות: עדיו ו  ח
ם הכתיבה . במקו כו  מתו
ת הכתיבה: מקושר. הוא ח  ת
 עשוי כקישורין תפורות
כך היו רגילין לעשותו  ו
לת הקלף היו כותבין  תתי
 שיטה אחת זכרון עדות
 שהיתה בפנינו ואחר כך
ק כשיעור ל  היו מניחין ח
ן ת והיו מקפלי ח  שיטה א
ל  שיטה ראשונה הכחובה ע
בה  שיטה שניה שאינה כתו
 והיו תופרין אותה שיטה
 הכתובה על שיטה שאינה
בה ואח״כ כותבין  כתו
 בשיטה השלישית כירח
כך ימים ביום  פלוני בכך ו
 פלוני ומניחין שיטה רביעית
ן ומקפלין  חלק וחתרי
ל החלק  שיטה הכתובה ע
ב  ותופרין אותו ביחד ושו
 כותבין בשיטה חמישית
כך לבריאת  בשנת כך ו
 עולם ומניחין שיטה ששית
ן ותופרין ק והיו מקפלי ל  ח
ק וכך ב על החל  הכתו
 היו רגילין לעשות מן ו׳
 שיטין עד שיכתוב הזמן
 ומאריך באותו ענין שאמרנו
 והיו תופרין אותן ושאר
 כתיבת השטר כותבין כשאר
ט  השטרות פשוטין וזה פשו
 שבמקושר ומפרש בגמ׳
ו עבדי  טעמא מאי הו
 מקושר והיינו א) של גט
ן  מקושר שיהיו עדיו חתומי
ר הכתיבה כדמפרש ח א  מ
תו י שיכול לעשו  בגמ׳. מפנ
ט שיקרע התפירו׳  פשו
ל הכתיבה:  ויתפשט ע
י מילי. דקתני  מנא הנ
 מתני׳ דאיכא גט מקושר
 וצריך עדים היכן רמז מן
כ בספר. כתו : ו ק ו ס פ  ה

 א) צ״ל והיינו לחנן גט מקישר
ו חתומין מאחר ט  שהיו ע
 הנתינה נשר ונלמפרש
 נגמרא ונוי דתפשט על ילו

 הנתינה:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הם.
ט פשוט עדיו מתוכו ומקושר עדיו מאחוריו. כל שטר חוב קרר  ג
( ק לף צה. ׳ ׳ 3  גט כדאמר גט חוב שאין בו אחריופ פ׳ הגוזל קמא (
 ובפ״ק לגיטין >לף י.) כל גט שיש עליו על כותי פסול חוץ מגיטי
 נשיס ושחרורי עבליס והאי מילתא שיין למיתני י)(כהאי פירקין ולא
 במסכת גיטין והתם שייך למיתני)
 פרק הניזקין ולא [בסלר] נזיקין
 להכא אגכ לפנא פרק מי שמפ
 בכומב שטר שכמב כל נכסיו ככריאומ
 וכשכיכ מרע הנא הכא גט פשוט
 לאיירי בשטרומ ואגב לאיירי התם
 בסרק השולח בתיקון העולם פנא

 בתריה פרק הניזקין לאייט בהט:
ר עדיו מאחוריו. מימה ש ו ק  מ
 לרכ ירמיה בר אבא
 לאמר בגמרא מלמטה למעלה תתמו
 ומאמורי הכתכ מגל הכתב ליחוש
 ללמא כתב למעלה מעלים מאי
 לבעי לסמם שטר יש בו גליון מן
 הצל ומשיק ליה לשטר הראשון רעשנו
 פשוט ואע׳יג שהשטר יהיה לצל
 העליס שחוממין בו שמור מ״מ אינו
) לשחור שלהם אין ם ש . ו א  יכול להזלייף להט משמע ככתובוח (לף כ
 יכול להזלייף לאמר החם האי מאן לבעי לאחרי חתימת יליה בכי
 לינא לכתוב אחספא ואי איתא ליחרה בשחור של קלף אלא ולאי
 אינו יכול להזלייף וא״כ היט כשר שטר מקושר ד״ל לגייז ליה
 לגליון שכצל השטר וא״ת כגמרא כי מומיב ליה לרכ הונא לאמר
 בין קשר לקשר מאכראי נימוש לילמא זייף «) ליה וכתכ מאי
 לבעי בפנים בסוף השטר וסהלי של אחוריו » מסהלי אכל
 השטר והשתא אמאי לא משני לגייז לקלף היפר על השטר ומחרץ
 ריג״ם ללא מצי גייז ליה שמניחו בשביל האשרתא שרוצה לעשות
 בסוף אכל מן הצללין מצי גייז ליה לכך ליכא למיחש למילי א״נ

ו כו מקושר עדיו מאחורי ט עדיו מתו גט פשו ,  א

ו מקושר ו עדיו מאחורי ט שכתב  פשו
כו שניהם פסולין רבי ו עדיו מתו  שכתב
ו עדיו  חנינא בן גמליאל אומר מסושר שכתב
ט תו פשו כו כשר מפני שיכול לעשו  מתו
הג ל כמנ כ ן בן גמליאל אומר ה  רבן שמעו
ט עדיו בשנים ומקושר ה גט פשו נ י  המד
ד ומקושר ח ד א ב בו ע ת כ ט ש  בשלשה פשו
ב בו שני עדים שניהם פסולין: גמ׳ ת כ  ש
י מילי אמר ר׳ חנינא דאמר קרא  מנהנ
העד ם ו ת בכסף יקנו וכתוב בםפר וחתו ו ד ש 1 

ת בכםף יקנו וכתוב בםפר ו  עדים שד
 זה

ט פשוט. שטר פשוט כעין שלנו שאינו מפור ומקושר כללקמן.  ג
ק לף צה.1 וגט חוב ״ ב  וכל שטרומ קררין גט כלאמט׳ בעלמא (
 שאין בו אחטופ. ובין בגיטין ובין בשאר שטרופ מייט כלאמרינן
 כגמ׳ נע״ג] כלי שלא תחלוק בין גיטין לשטרות: עדיו מתוכו. כסוף

 השטר כמו שאנו נוהגין לתתום
 בתוכו: מקושר עדיו מאתוריו.
 כומב שיטה ומניח תלק כשיעור
 שיטה הכתוכה וכופלה על החלק
 ותופר ואח״כ כותכ שיטה ומניח
 שיטה תלק וכופלה על התלק ותופר
 וכן הרבה כלי מקום תורף השטר
 והעלים חמומין מבתוץ כענין
] ובלבל שלא ב ״ ע  שפירשו אמוראי בגמרא נ
 יהיו קשריו מרובין מעליו כלחנן
א a להוה ליה קרח  במס׳ גיטין >לף פ
 וטופס של שטר כמוב כולו כעין
 פשוט וזהו הנקרא לפנינו נע״ב] הפשוט
 שכמקושר ואלו הכפילות כל כפל
 וכפל בפני עצמו ונראה מבחוץ
 כין כפל לכפל כעין קסת הסופר נ<
 כזה« וכן מוכמ בגמרא נע״כ] שהעלים

 התתומין על כל קשר וקשר נקראין ונראין מכהוץ: שניהן פסולין.
 שלא נעשו כחיקון חכמים ואס שט״ח הוא אינו גובה בו מן הלקותות
 ואם גט אשה אינה מחגרשמ: שיכול. לפשוט ולעשומו פשוט שיקרע
 החפירוח רפחח השטר (א) ויהיה פשוט: הכל כמנהג המדינה.
: גע פשוט עדיו שנים. [ ב ״ ע  בגמ׳ג) מפרש. וטעמא דמקושר מפרש בגמרא נ
 מי שרוצה לעשוח שטר פשוט אינו צריך להחחים בו אלא שני עליס
 והרוצה לעשומ מקושר צטך להחתים בו שלשה שכך תקנו חכמים:
] פריך פשיטא: גמ׳ . ה ש ק  פשוט שכתוב בו עד אחד כוי. בגמרא נ
 מנה׳׳מ. שיש שני מיני שטרות תלוקין זה מזה בעלים ובקישור:

 זה

 מםורת הש״ם

 א) קידושין לף מט,
 ב) ויחזקאל ט], ג) [לקמן

 קסה.ן, ד) רש״א מ׳׳ז,
 ס) נ״א נגון, ו) [לקמן
 קסל.], t) [לקמן קעא.],
 ח) גי׳ רש׳׳א מאוחר, מ) נזה

) עלים אטיוטא חתמי ה״מ . ג ס ן לף ק מ ק ל  לאימטריט ליה לצל שחור המלק שהוא על העלים שלא יוכל לזייף אומו במוכו ואע״ג ראמר (
 היכא שהשטר והעלים לצל אחל ואיכא טיוטא בין העליס לשטר אבל הכא לסהלי ממימי מכמוץ ואיכא טיוטא (י) בפניהם לא אמרינן
 אטיוטא ממימי וא״מ ליחוש לכמב מאי לבעי אגליון שבין העלים על סוף השטר למ״ל מלמטה למעלה רהא השטר הבא הוא ועליו
 בשיטה אחה להא לא מצי גייז ליה שמניחו כשביל האשרפא וי״ל למטייט ליה אבל בלא טיוטא מצי זייף כלפט׳ ואפי׳ ממימי סהלי
 זה תתת זה רהשתא ליכא כאותה שיטה של שטר שיזלייף כי אם על אתל מ״מ יכול לכתוב על אופו על אחל שחייב לו מאה
 מנה והוה ליה כתב ירו ולכך צטך לפרש רמטייט ליה והט נמי לרב הונא לאמר כין קשר לקשר איכא למיחש ללמא ימתוק כל
 השטר מבפנים רכהוב למעלה מן העלים (י) בגליון או מן הצל כנגל העלים ויהיה כהב ילו בשיטה אמה עם השטר אי לא גייז או
 יטייט כל מה שלמעלה מהן ושמן הצל ה״נ איכא למיחש בין למ״ל מלמטה למעלה בין למ״ר בין קשר לקשר בכל השטרוה פשוטים
 לחמימי שלשה ערים ליחוש שיחתוך כל השטר לכל הערים ויעשה שטר מקושר כנגל אומן העלים וכמב מאי לבעי טון לכשר משני
 צללין (י) וי״ל למטייט ליה מבחוץ כנגל העלים ולוחק גלול הוא למשמע שכשר כלא טיוטא מללא מישממיט גמרא לפרש הט ור׳ פירש
) אלא להט נקט חספא . ז ס  ליש ללתות ההיא לכמובומ (שס< לכלאו הט מצי » לפרש למימר אטשא למגילתא כללקמן (לף ק
 רבקלף הוה טעי לכמוב במקום טוב וגם צטך עיון אס מקושר חמוס בכמב ילו מצל שני מהני לא״כ אי הוה ממר אשתור ללמא
ט שכתכו עדיו מאחוריו ו ש  עביר ליה מקושר ככתב ילו אבל כקלפין שלנו שיכול להזלייף מצל שמור אין ראיה לקלפין שבימיהם: פ
 פסול. טעמא משוס שמא יעשנו מקושר ויהיה השטר מוקלס ואפי׳ לא חתימי ט אם שני עלים גזרי שניס אטו שלשה וא״ת והלא במקושר
 יש חלק בין שיטה לשיטה וא״כ פשוט שאין בו הלק היאך יעשנו מקושר (יי) שלא היה בו שלק ד״ל שהיה כשוב כסלר פשוט והט
 מוכח מר׳ חנינא בן גמליאל שאומר מקושר שכחבו עליו ממוכו כשר מפני שיכול לעשוחו פשוט ואם יש במקושר חלק היאך יכול
 לעשופ פשוט הלא יטרו שהיה מקושר אלא ולאי לא היה כו מלק ותימה למ״ל כגמרא כין קשר לקשר >«< סלקא לעתא מגואי
 ואם אין בו הלק היאך ימהמו ד״ל למ״מ בין שיטה לשיטה למיק להו עלמא א״נ טעמא לפסול כרפי׳ בקונטרס משוס שלא נעשה
) ככמה פנינים אפי׳ (י) מצל הכמב טון שאין נקראין העלים . ו ן לף ס י ט י ג  כתיקון פכמיס שנעשה פשוט ולא נתפס ממוכו כרפסלינן בהמגרש (
 עם הגט ואין לומר להתם היינו טעמא משוס שאנו חוששים שמא תוסיף על הגט מה שתרצה לפי שאין ערים תחתיו ולכך פוסלין
 אוהו הא ליכא למימר שהט לא משרנן שוס חילוק אלא אפי׳ כתוב בו שריר וקייס או שלא נשאר חלק מלמטה או שחתם אחד
ר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט. ש ו ק  מעדיו למטה והשני למעלה או מן הצד פסול והכי נמי הכא: מ
 תימה א״כ כל השטרופ פשוטים שחתומים בהם שלשה עדים יהיו פסולים שיעשם מקושטם ויהיו מוקדמין ואס נאמר י) כאן שנדון בפשוט
 מאי קא פטך >י< כגמ׳י) לדבט ר׳ הנינא ב״ג אינו דומה זמנו של זה לזמנו של זה והא בהאי מקושר אינו דין כשאר מקושרים
 ואומר ר״י דכממני׳ איפליגו היכא דידוע לנו שהוא עושה ההלואה שנה אחפ קודם הזמן הכהוב בה כדין מקושר דהשמא איכא
 למימש דילמא פרע ליה והשפא פטך שפיר רבי לר׳ חנינא ב״ג כיון דהאי מקושר כתוב כו שנה אהר ההלואה א״כ מאוחר הוא
 >ל< שלא ימנה אלא מזמן הכתוב חימנין דזייף ביה וכשירצה לפרוע ויאמר אירכס לי שטרא דכתוב שובר ביום פלוני פרעתי לו
 מנה ואח״כ יעשה אידך שטר פשוט דהיו סבוטן שעתה שעה הלואה ומשני קסכר ר׳ חנינא אין כומבין שובר ומ״מ קצת קשה אס
 דינו כפשוט שבא לפנינו מאי קאמר וט מטא זמניה משר ליה שטר פשוט בלאו הכי נדון כפשוט כדפרישית (« בשטר מקושר
 שעדיו ממוכו מגט׳ כו כדין פשוט ואומר ר״י דאי לא משר ליה פשוט אלא כמו שהוא הואיל שכשוכר כתוכ שפרע מה שכפוכ
 בשטר והוא מקושר רגלים לדבר שפרעו ולא מגבין טה אבל כי משד ליה פשוט לא יוכלו להרגיש שהוא רמאות וא״ת אמאי לא
 הוה קשה לר׳ על מתגי׳ דשטרי הוב המוקדמין פסולין והמאומרין כשטס דאיכא למימר כדקאמר הכא ואמאי כשטס ד״ל דסבירא
 ליה כמאן דאמרי) דמאוחטן נמי פסולין אי נמי כשיעשה שובר יכתוב בו פרעתי הלואה שכתוב בו זמן פלוני דהשתא ליכא למימש
 למידי אי נמי » שובר בלא זמן ולכך מאוחרין כשטס אכל הכא במקושר שעדיו מחוט הוי ח)(המיוחד) ולא מסיק אדעהיה לכהוכ כנגדו
 שובר בלא זמן או זמן שכחוב בשטר [שכיון] שהיה מקושר לא מסיק אדעהיה שאינו מזמן הכמוב אלא שנה לפני הזמן אבל
 מאותרין שבשעת כתיבה השובר ידוע שהיה מאומר ומסיק אדעתיה לכתוב שובר שלא יכא לילי זיוף >« ונראה לי שאס יעשה שובר
ת בכסף יקנו. עצה טובה קמ״ל והט קאמר וכתוב ו ד  מקושר חו לא אחי לידי חששא כלל ולא היה צריך למימר דלא כתבי שובר: ש
) >«) תלשו וחתמו ונחנו לתורף : א  זה («< פופס והתום זה מורף מוכר ולוקח זמן ושדה דתורף איקרי תמימה כדאמטנן כגיטין (לף כ
 כו׳ (דתורף) והעד עדיס כמשמעו והט נמי אידך קרא ואקמ אמ ספר המקנה טופס ואת התתום תורף ואת הגלוי זהו העדים
 שהוא גליון של שטר מצות ומוקיס בפשוט נמי יש הרבה דכטס שצטך ליזהר שלא ימממו לא מלמעלה ולא מן הצד אלא מתחתיו
 ושלא ירחיקו העדים יושר משיטה אחת וטון דמצי למימר דאתי לפשוט ולפרשו כמו שפירש לית לן למימר דאתי לדרשא:

 תקנו

 תורה אור השלם
 1 שדות בכסף יקגו.־כתוב
 בספר וחתום והעד ערים
י בנימ־ ובסביבי  באר׳
 ירושלם ובערי יהוךה
ה ל פ ש ר ובערי ה ה  ובערי ה
ת  ובערי הנגב כי אשיב א

 שבותם tug יי:
 ירמיהו לב מד

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה שיכול
 כו׳ דהיה פשוט. נ״נ עיין
 נתיס׳ לקלושין לף מט ע׳׳א
 להקשו לא׳׳כ יהיה אדר
 נין השיטות וקי״ל גט קרמ
 פסול ע״ש: (ג) תופ׳ ל״ה
 מקושר עטו ונוי ללמא ריף
 ונתנ נצ״ל ותינס ליה נמחק:
 (1) באיר וסהט של אתיטי
א נ י א ו ד ״ א כ ( ד ) : ט ה ס מ א  ק
ם ונו׳ ואפי׳ ה י נ פ  טיוטא ל
ט זה תתת זה. ה  תתימי ס
 נ״נ פי׳ אלינא למר זוטרא
 לצ״ל לחחמי זה חחמ זה:
 (ה) כא״ד למעלה מן העייס

נ ״ ה ב נגליו; ינו׳ ו כתו  או י
 אינא: (ו) בא״ד לנשר משני
ר למטייט מ ו  צלטן וצריך ל
 ליי: (ו) בא״ד לנלאו ה ט
ב אטשא ו ת כ  מצי למימר ל
 כצ״ל יתינמ לפרש נמחק:
 (מ) ד״ה פשוט ונוי היאך

 יעשנו מקושר כיון שלא היה
ר ר׳ מ א ד  יני׳ והט מונה מ
 תנינא נן גמליאל מקושר:
 (ט) בא״ד נין קשר לקשר

׳ מגואי: א סלקא אדעתי  ק
 (י) בא״ד ננמה עניטם אפילו
ו העדים מצר הנתנ: מ ת  ח
 (נ) דיה מקושר שנתנו ונו׳

 מאי קא פריך רבי נגמ׳
 ללנט ר׳ חנינא בן גמליאל
א אינו לומה ונו׳ בהאי ל  ה
 מקושר אין דינו נשאר
 מקושטס: (ל) בא״ד מאוחר
א ימנה אלא מזמן ל  היא ו
נ בו תימני! דיזיף  הנחו
:  ניה ונשירצה לפרוע יאמר
ר ט ש  (מ) כא״ד כדפי׳ ד

 מקושר: (ג) באיר אי נמי
 יכתוב שונר כלא ומן וכו־
ד ח ו א מ  שעטו ממינו הד כ
 ולא מסיק ונו׳ שנתונ
א מקושר ו ה ון ש  נשטר דכי
ן  לא מסיק אלעתיה שאי
ה בזמן הכתוב בו א ו ל ה  ה
 אלא שנה: (ס) בא״ד ונראה
 לי. נ״נ האי ינ״ל הוא חחר
 לתרן הקצת קשה לאמאי
ט מטא זמניה משד  קאמר ו
 ליה שטר פשוט בלאו הט
ק ת ן כפשוט יעל זה מ ו  מ
 יקאמר שאס יעשה מקושר
 כלומר שלא יעשהו פשוט אלא
 יטמהו מקושר תו לא אתי
 ליד חששא כלל דודאי השונר
 מרע לכל השטרות המקושטן
 ישונ לא היה צטך למימר
 דלא נתני שונר ילפי שר״י
תנ נמירוצו הואיל שנשונר  נ
 נתונ שפרע מה שנתוב נשטר
 והיא מקושר רגלים לדנר ני׳
 על נן נתב דא״צ שינתונ
 נשונר שפרע מ״ש בשטר
 שהוא מקושר אלא נל סמס
ו זמן  שובר אע״פ שיש נ
 מרע צנל השטרומ המקושט!
 הואיל והזמן שנתיב במקושר
 היא מאומר:(«) ד״ה שדות
ס ותתיס פ ו  ונו׳ ונתונ זה ט
ם מונר ונוי:  זה מורף ש
 («) בא״ד נדאמט׳ נגיטין
ר תלשו וחתמי ב ו ח מ ו ב ב ת  כ
ר והעד עטם: ש  ינתנו לה כ



 מסורת הש״ם

 א) ולעיל כח: ע״ש וצ״ע],

 ב) מנות ה: סנהדרין ט.,

 ג) ולקמן קסד:ן, ד) ודף

 קסא.], ה) רש״ל השטר,

 הגהות הב״ה
 (א) דשב״ם דייה וה פשוט

: (ב) ד״ה ס פ ו ט  שנמקושר ה
 מצוה ונו׳ שיש שני חלוקי
 דינין: (ג) ד״ה רנ הונא
 ונו׳ סלקא דעתיה השתא:
 (ד) ־״ה אחורי הנתנ ונו,
ף  מגד כל הנחב עד סו
ר ולדידיה אינו צדך: ט ש  ה
 (ס) תום׳ דייה חקנו ונו׳ ור״י
י דתקינו א מ  היה אומר ד
 רבנן מקושר לא שיהיה
 חובת: (ו) ד״ה שלא יני׳
ר ש ו ק ו מ ת ו ש ע ל  שיניחי מ
ל מתוך ב  גס נגיטין א
ת מקושר ו ש ע  שהורגלו ל
 יעשו גם גגיטין וביי בעד
: (t) ד״ה ן  ביתי ובגיטי
 רב ירמיה ונו׳ ה״א אפי׳
 בין קשר לקשר. נ״נ יפליג
 ארג הונא דאמר בין קשר
 לקשר דיקא אצא בנל ענין:
 (ח) ד״ה לרב הונא יני׳

ד אחורי השיטה ע ה  לפי ש
 בצ״ל וחיבח שאי! נמחק:
 (ט) דייה יאס איחא ונוי
ם אחוריי  לטי1 שהיו העדי
 דרך אירך השיטה: (י) בא״ד
 עד ששמעה. נ״נ פירוש
 מווני! נדלקמ! דף קסד ע״נ:
 (כ) נא״ד ר׳ שמעו! נריה
א ני! קשריו: (ל) בא״ד מ  ש
א ל א ש ל  דפשיט ודמקושר א
 היה יידע: (מ) יא״ד לנחר
 דמשני מאנראי לרב הונא
 אבל זה קשה דמאי פירכא
א דאעדיס ונו׳ יי״ל ה  מ
 להט קא פריך דאי אימא.
 נ״נ פי׳ שרני היה יודע
 ממקושר אלא שהיה סינר
 לראש השטר שנו התירף
 הוא מקישר והטיפש היא
 למטה בסוף השטר נפשוט
 שנמקושר וההוא מקושר
 דאתי לקמיה דרני היה פשוט
 וסופי מקושר ולכך תמה
 ואמר אין זמ! נזה ט לא
נ  עלה על דעתי שהזמן נתו
 בסוף השטר נתיך הטופס
 שהט הזמן הוא ננלל התורף
 ונ! וצטך לפרש למאי דסלקא
 דעתיה לרב הונאן דאמר נין
 קשר לקשר מגואי דלפי סברת
 רני אלינא דרב הונא דגס
 העדיס צטט! להיות נראש
 השטר שנמקושר ני! קשר
 לקשר שפיר קאמר ו הוה ליה
 למינעי נמי אמאי אי!ו עטס
 שהרי שניהס צטטס צהיית
 נראש השטר שנמקושר לפי
 סנרת רני אלינא דרנ הונא:

 רבינו גרשום (-משך)
 ויבטלו הגט קודם שינתן
 לה: שאר שטרות דליכא
 למימר בהן הכי אמאי עבדי
 להו מקושרין. ומשני שלא
 תחלוק בין גיטץ לשטרות
 שיהיו שוין בכל מעשיהן
 הואיל וכולהו איקרו גט
 כדאמרינן לעיל: והיכן
 עדים חותמין. במקושר: רב
 הונא אמר בין קשר לקשר.
 קםבר באותו חלק שבפנים
 שהניח בין שיטה לשיטה
 ואותן ג• עדים באותן ג׳
 שיטות של חלק וסבר כרי
 תנינא כן גמליאל דמתני׳
 ואחר כך היו מקפלין
 ותופרין הקישורין שבהן
 הזמן והחתימה: ואמר רבי
 אין זמן בזה. לפי שהיה
 מקופל ותפור הזמן בתוך
 הקשורין ולא היה רואהו
 וקרע רבי את התפירות וחזייה: ואם איתא. רעדים חתומין בין קשר לקשר ואינן נראין מאי האי דקאמר רבי אין זמן בזה:
 אין זמן ועדים מיבעי ליה. דהא לא חזי עדים טפי מן הזמן: אלא בין קשר לקשר במקום חלק מאבראי. כי האי גוונא שיטה
 אתת היה כותב ומניח אתת חלק וכנגד אותו חלק מבחוץ היה חותם ראובן בן יעקב וכותב שיטה שלישית ומנית רביעית חלק
 ובאותו חלק מבחוץ כנגדו חותם ׳שמעון בן עמרם ובחלק של שיטה ששית חותם חצרון בן שאלתיאל ומשום הכי כשהיה
 מקופל ותפור היה נראה חצרון זמש״ד. אמר דבי אין זמן בזה ולא אמד אין עדים משזם דחזי חד מינייהו אלא הוה מפשפש
 כתר אחריני: והואיל דאמרת דעדיס כין קשרים חתומים ליחוש דילמא כתב המלוה בסוף כתיבת השטר דבתר הכי הוסיף
 והלוה אותו עוד ומזייף וחתמי סהדי בין הני עדים ומסתברא דעל כל כמה דכתוב בשטר חתימי וטריף שלא כדין. ומשני דכתב
 ביה שריר וקיים מקמי דתתימי סהדי: וליחוש כוי והרי כתיב שדיר וקיים אחריני. ומשני חד שריר כר. וליחוש כוי. ומשני דהאמר
 ר׳ יוחנן תלויה מקויימת כשירה כגון תיבה או שנים שהשמיט הסופר ותלאה וכתבה בין השיטות במקום שהשמיט

 עין משפט
 נר מצוה

 א א טוש״ע ח׳׳מ סי׳ מד
 סעיף ט:

 כ ב מיי׳ פכ״ו מהל׳ מלוה

 וצוה הצי ח ועיין נמ״מ
 שמג עשי! צד טיש״ע שם

 ס״ה:

 תורה אור השלם
ת ספר המקנה ח א ק א  1 ן
ם המערה ת החתו  א

ת הגלוי: א  והדוקים ו
 ירמיהו לב יא
ד באיש ח א יקום עד א  2 ל
ל כ ת ב א ט ל ח ב ל ל עון ו כ  ל
ל פי א אשר יחטא ע ט  ח
ה ש ל ל פי ש  שני עךים או ע

• ןקומ ךבר: י ד  ע
 דברים יט טו
 3 שדות בכסח יקנו וכתוב
 בספר וחתום והעד עדים
 בארץ בנןמן ובטב־בי
 ירושלם ובערי יהוךה
ה ל פ ש ר ובערי ה ה  ובערי ה
ת  ובערי הנגב בי אשיב א

 שבותם נאם יי:
 ירמיהו לב מד

 מוסף רש״י
ע לן. מ ש ה קא מ ב ו  עצה ט
 שיהא שטרי נידי מוכן לראיה
 ולא יזקק לעדים כשיעוררו

 עליי (לעיל כח:1.

 רבינו גרשום
 והו פשוט שכתוב פשוט
 כספר: ותתום זה מקושר.
 כלומר שצרור וחתום תפור
 וקשור א) ביני: והעד שנים.
 כדכתיב לא יקום עד אחד
 באיש ממשמע שנאמר עד
 איני יודע שהוא אחד ומה
 ת״ל אחד ללמדך כל מקום
 שנאמר עד הרי כאן שנים
 עד שיפרוט לך הכתוב אתר
 ה״נ האי והעד שנים הן
 הואיל דלא כתב אהד:
 עדים שלשה. רמדקאמר
 והעד שנים מכלל רעדים
 שלשה הן: איפוך אנא.
 ואימא ג׳ לפשוט ובי
 למקושר. ומשני לא סייד
 דמתוך שנתרבה מן הפשוט
 בקשריו כדקאמרי׳ נתרבה
 נמי בעדים דליהוי משונה
 מן הפשוט: ורפרם אמר
 מהכא. דפשוט ומקושר מן
 התורה דכתיב ואקח את
 ספר המקנה וגו׳ ספר זה
 פשוט כמו ספר: תתום
 זה מקושר. שקשור וחתום
 ותפור בינו ועדיו: גלוי
 זה פשוט שבמקושר שאר
 כתיבת בל השטר הוי
 פשוט וגלוי מדקאמר מצוה
 מכלל דאיכא בהאי דליתא
 בהאי: רמי בר יחזקאל
 אמר מהכא. איכא למשמע
 דאיכא שני מיני גט: ע״פ
 שנים עדים או שלשה
 עדים עיין לקמן. וצריך
 למקושד ג׳ עדים ולפשוט
 כי. ומקשינן לר׳ חנינא
 ולרפרם ולרמי בר יחזקאל
 וכי כל הני קראי דמוקמת
 לגט פשוט ולמקושר להכי
 הוא דאתא: עצה טובה
 קמ״ל. ירמיה הוא דאזהר
 להו לישראל כשתקנו שדות
 צריך לכם לכתוב שטרות
 ולהחתים עדים ויהא שמור
 בידכם לפי כשהלכו בגלות
 שמא יהרגו העדים או
 יוליכום בשם למקום רחוק
 ולא ימצאו העדים לפניך
 צוה להם לכתוב שטרות
 ולשומרן שלא יכפרו בהם
 המוכרין. והא נמי דאמר

 רפרם ואקח את ספר המקנה לאו משום דלהכי אתא אלא מעשה שהיה כך היה ולאו משום דילפינן מיניה כלום. כך אמר המורה
 ששמע מרבו שכך מצא כתוב שמו נ) כן דכתיב המצוה והחוקים מיכן סמכו תכמים לתיקון כל השטרות מן התורה. והאי דרמי בר
 יחזקאל רעל פי שנים עדים וגו׳ לאו להכי הוא דאתא אלא להקיש ג׳ עדים לשנים בפלוגתא דרי עקיבא ורבנן כל חד וחד כדאית
 ליה כדתנן במסי מכות בפרקא קמא על פי שנים עדים או שלשה וגו׳ אם מתקיימת העדות בשנים למה פרט לך הכתוב שלשה אלא
 להקיש ב׳ לג׳ מה ג׳ מזימין את השנים אף שנים מזימין את השלישה ודי עקיבא אמר לא בא השלישי להקל עליו אלא להחמיר
 וכו׳ אלא גט מקושר מדרבנן הוא דתקינו הכי והא דקא מפיק ליה מוחתום בספר והעד עדים קרא לאו להכי אתא אלא כדאמרן
 לעצה טובה אלא דסמך וראיה בעלמא אשכחו למילתייהו: ומאי טעמא תקעו רבנן גט מקושר. אתרא דכהני הוי דקפדי. דהוו
 כעסנים ומגרשץ נשיהן מחמת כעס ושוב היתה אסורה לתזור לו דכתיב גרושה לא יקהו ולהכי תקינו רבנן מקושר דאדהכי והכי
 שכותבין אותו כן וממתינים דקושרים ומקפלין אותו ותופרין אותו וחוזרין ועושץ כן עד ג׳ פעמים מיתבא דעתייהו וישכך כעסם

 מם: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 זה פשוט. כעין ספר: וחהום. משמע צרור וחמום ומקושר:
ף ב:) כל מקוס שנאמר על ה ל ט ו ס  והטד שנים. כדאמר כעלמא (
 הרי כאן שנים עד שיפרוט לך הכמוב אמד כמו שפרט לך לא
] מכלל דעד סמס הרי כאן ט ס י י ר ב ל  יקום עד אחד באיש לכל עון וגר נ
 שנים: מהון־ שנהרבה בקשריו.
 שהממיר בו הכחוב והטריח לעשוח
 קישורין החמיר נמי כריכוי עדים:
 זה פשוט שבמקושר. יא) הפופס שכחוב
 כעין שלנו: מצזה וחוקים. משמע
 שיש («) מיני חלוקי דינין בינייהו:
 עצה טובה קמ״ל. כדמפרש בריש
ה לכ1 י מ ר י ) כדכחיב [ . ט  חזקח הנחים(לעיל כ
 ונחחס ככלי חרש למען יעמדו וגר:
 בפלוגחא דר״ע ורבנן. במס׳ מכוח
 להקיש שלשה לשנים כוי: אלא מקושר
 מדרבנן הוא. כדמפרש טעמא לקמן:
 ומגרשי נשייהו. מחוך כעס שהגט
 פשוט נכמב מהרה וכשנחים מרגזס
 אינם יכולים להחזיר גרושותיהן כדכחיב
: ( א יקרא כ ו )  ואשה גרושה מאישה לא יקחו
 היכן עדים. דמקושר חוחמין: רב הונא
 אמר בין קשר לקשר. וקא >ג< סלקא
 דעתך השחא מבסניס: אחורי הכחב.
 כנגד כל הכתב מבחוץ הכי ס״ל לרבי
 ירמיה בר אבא כדמוכח לקמן״ דלדידיה
 מחזיקין חמימת עדים כנגד כל (י)
 סוף הכחב ולדידיה אינו צריך לכמוב
 שריר וקיים שמקום חתימת העדים
 מקיים כל הכמב כנגדו מבפנים:
 ואמר רבי אין זמן בזה. בחמיה:
 ואם איתא. דבין קשר לקשר חממי
 עדיס מגואי והרי הן מובלעין בין
 קשריו כמו הזמן אמאי לא קסיד
 אלא אזמן אעדיס נמי הוה ליה
 למיבעי אמאי אין עדים: בין קשר
 לקשר מאבראי. וגראין העדיס בין
 חריצי הקשרין כדפרישימ במהני׳:
 ונישוש דלמא זיין* וכשב מאי דבמי.
 בסוף השטר שבמקושר שהרי חתימי
 סהדי בראש השטר בין הקשרים
 הואיל ואין העדים חתומים בסוף
 השטר: ומשני דכתב בו. בסוף השטר
 שריר וקיים דהיינו הוכחה של סוף
 השטר ואין יכול עוד להוסיף אחריו:
 וניחוש דלמא זיין* וכתב. אחר ההוא
 שריר וקייס מאי דבעי וכתב שריר
 וקייס אמרינא בסוף מה שהוסיף: סרי
 שריר וקיים לא כשבינן. והרואה יודע
 שהוא זיוף: ופריך דלמא זיין* ומתיק:
 ומשני האמר ר' יותנן תלויה מקויימת
 כשרה. טעה הסופר והגיה והלה תיבה
 או ששים בין שיטה לשיטה ואחר כן
 קיימה בסוף השטר כמו שאנו כופבין
 תיבה פלונית דביני חטי שריר וקיים:

 מחק

העד שנים עדים ט וחתום זה מקושר ו  זה פשו
א כיצד שנים לפשוט שלשה ה ה ש ל  ש
ך שנתרבה בקשריו  למקושר ואיפוך אנא מתו
ת ח א ק א ו א 1 כ ה  נתרבה בעדיו רפרם אמר מ
ה והחקים ואת ם המצו ת החתו ה א  םפר המקנ
ת ט א ה זה פשו ת ספר המקנ  הגלוי ואקח א
ט את הגלוי זה פשו ם זה מקושר ו  החתו
 שבמקושר המצוד. והחקים אלו דברים שבין
א כיצד זה עדיו שנים וזה ט למקושר ה  פשו
ו וזה עדיו מאחוריו כ ה זה עדיו מתו ש ל  עדיו ש
ך שנתרבה בקשריו נתרבה ו ת  ואיפוך אנא מ
ל פי ע א 2 כ ה  בעדיו רמי בר יחזקאל אמר מ
 שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר
ים עדותן בשנים למה פרט לך  אם תתקי
ה ש ל  בשלשה לומר לך שנים לפשוט ש
ך שנתרבה בקשריו  למקושר ואיפוך אנא מתו
ד א דאתו כד ח  נתרבה בעדיו והני להכי הו
ת ו ד ש א 3 י א לכדתנ ת א א ד  וחד למילתיה הו
בה ה טו צ ע ( ם א  בכסף יקנו וכתוב בספר וחתו
ה ה הכי הו ת ספר המקנ ע לן ואקח א מ ש  קא מ
ה ש ל ה על פי שנים עדים או על פי ש ש ע  מ
ה לשנים בפלוגתא דרבי ש ל להקיש ש 1  עדים 3
 עקיבא ורבנן אלא מקושר מדרבנן וקראי
ו רבנן טעמא מאי תקע א בעלמא ו ת כ מ ס  א
בא י הוו והוו קפדי טו  מקושר אתרא דכהנ
י תא אדהכ  ומגרשי נשייהו ועבדי רבנן תקנ
ת ח גיטין שטרו נ יהו התי תבא דעתי  והכי מי
 מאי איכא למימר כדי שלא תחלק בין גיטין
ת היכן עדים חותמין רב הונא אמר בין  לשטרו
 קשר לקשר ורב ירמיה בר אבא אמר אחורי
ב מבחוץ אמר ליה רמי בר ת כ ב וכנגד ה ת כ  ה
א לרב הונא דאמר בין קשר ד ם א לרב ח מ  ח
ן בין קשר לקשר מגואי  לקשר קא סלקא דעתי
א לקמיה דרבי ת א ק א מקושר ד ו ה ה (  והא ג
ן  ואמר רבי אין זמן בזה אמר ליה רבי שמעו
א בין קשריו מובלע פלייה מ  ברבי לרבי ש
 וחזייה ואם איתא אין זמן בזה ואין עדים בזה
 מיבעי ליה אמר ליה מי סברת בין קשר לקשר
 מנואי לא בין קשר לקשר מאבראי וניחוש
י  דלמא זייף וכתב מאי רבעי וחתימי סהד
ב ת ב ביה שריר וקיים וניחוש דלמא כ  דכתי
ב שריר וקיים אחרינא ת  מאי דבעי והדר כ
ד שריר וקיים כתבינן תרי שריר וקיים לא ח  א

 כתבינן וליחוש דלמא מחיק ליה לשריר וקיים
יימת כשרה ה מקו י ו תל א אמר ר׳ יוחנן 3 ב שריר וקיים ה ת  וכתב מאי רבעי והדר כ

 מחק
 ליה ועוד אע״פ שלא היה יודע דפסול פשוט שעדיו מאחוריו משוס דמקושר מיהני בהדי פשוט ואיכא למימר כמו שלא היה יודע מחני׳ במקושר
) דתנן התם העדים החתומים בראש הדף מן הצד מאחוריו בגט פשוט פסול ר״ל : ז  לא היה יודע גס בפשוט מ״מ היה לו לידע מתני׳ דגיטין(לף פ
 דהיה יודע רבי מתני׳ דפשוט ודמקושר(ל) ולא היה יודע דבמקושר שנה מונין שמיס עד ששמעה מזונין וכאן היה סבור שלא היו טמבין בין הקשרים
 שוס עיקר השטר לכך היה מחמה אין זמן בזה דלא היה סכור שהיה כחוב בין הקשרים אבל לר׳ ירמיה ניחא שהיה יודע שעדיו מאחוריו וכן יש
 להקשות ולתרץ לבתר דמשני מאבראי לרב הונא אבל זה קשה דמאי פירכא >«) הא דאעדיס לא קפיד טון שדינם להיות כין קשר לקשר שהרי
 היה יודע בטיב מקושר וי״ל דהט קא פריך דאס איתא אעדים נמי היה לו להקשיד שהם עיקר השטר ולא היה לכותבם אלא בפשיטוח השטר ודוחק:

 וכשיעור

ו רבנן מקושר כוי. מספקא לן בזמן הזה כשכהן מגרש נ ק  ת
 אשתו אס צריך לעשות מקושר ט מתוך התקנה משמע
 שאין לגרש ט אם במקושר אך לפי שאין אנו בקיאין בו בטוב
 נכון יותר לעשותו פשוט שהוא קל יומר אי נמי לא תקינו רכנן

 ט אס באומו מקום ור״י היה
 אומר («) דתקינו רבנן מקושר לא
 שיהא חובה לעשותו כן אלא כדי שלא
 יפסידו נשותיהן החקינו לעשוחו כן:
א תחלוק כין גיטין לשטרות. ל  ש
 שאס חפסלנה כשטרות
 אתי למיפסל אף בגיטין אי נמי אי
 לא עבדי שטרי חוב מקושר אתי
 שיניחו יי) לעשוחו גס בגיטין אלא
 מתוך שהורגלו לעשומו מקושר יעשו
 בגיטין ולפירוש קמא אין להקשומ
 משטרות שאנו פוסלין בעד כותי
 וגיטין מכשירין ולא גזרינן גיטין
 אטו שטרות דהתס היינו טעמא
 משוס דאין עדי הגט חותמין זה
 בלא זה ומדכותי חחים ברישא ש״מ
 חבר הוא אבל עדי שטר חותמין
ב ירמיה כד אבא  זה בלא זה: ר
 אמר אחורי הכתב כנגד הכתב
 מבחוץ. אי לא אמר אלא אחורי
 הכתכ כנגד הכחב ולא אמר מבחוץ
 הוה אמינא כנגד הכתב היינו כלפי
 הכחב ואחוט הכתב היינו למעלה
 מן הכתב שאינו למטה כשאר חחימוח
 ואי [הוי] אמר אחורי הכתב מבחוץ
 (י) ה״א אפי׳ בין קשר לקשר קמ״ל
 כנגד הכתב ולא כנגד הקשר ואי
 הוה אמר מבחוץ כנגד הכתב הוה
ב הונא דאמר ר  אמינא לצדדין: ל
 בין קשר לקשר קם״ד מגואי. ואע״ג
 דמנן מקושר עדיו מאמוריו איכא
 למימר דשפיר קרי אחוריו בין שיטה
 לשיטה לפי יי״ (שאין) העד אחורי
ם איתא אין א  השיטה שתחהיו: ו
 ומן ואין עדים בזה מיבעי ליה. וא״ת
 לר׳ ירמיה נמי קשה דטון שהיו (ט)
 אחוריו דרך אורך ה) השיטה והיה
 סבור בו שהוא פשוט היה לו לפסלו
 נמי משוס עדים שהיו מאחוטו דמנן
 גט פשוט שכתוב עדיו מאחוריו פסול
 וכ״ת לא ידע מתני׳ כלל דהא לא
 ידע שיעשו שטר מקושר יי) עד
 ששמעה לקמן אבל קודם לכן לא
 ואפי׳ פשוט שפסול כשעדיו מאחוריו
 לא היה יודע שהרי במחני׳ דפסלינן
 ליה היינו משוס שלא יעשנו מקושר
 ויהיה מוקדם וכיון שלא היה יודע
 כלום במקושר לא היה יודע כפשוט
 שפסול כשעדיו מאחוטו הא ליכא
 למימר חדא שאין סברא לומר שרבי
 לא היה בקי בשטר פשוט ועוד קשה
 דא״ל ר״ש בריה יי) בין קשריו מובלע
 מנא ליה רבי לא שנאה ר״ש מנא

 א) אולי צ״ל תסור וקשור כינו ועליו כצ״צ וכ״כ לקמן בד״ה חמים. ב) הלשון צריך תקין נכא! קצת יצ״ע



 עין משפט
 נר מצוה

 נ א מיי׳ פנ״ו מהל׳ מליה
 ולוה הל׳ ח סמג עשין צד
 טוש״ע ס״מ סי׳ מד סעיף

 ח:
 ד ב ג (מיי׳ פ״ד מהל׳
 גירושין הל׳ י3) סמג
 עשי!; טוש״ע אה״ע סי׳ קל

 סעיף יא:

 רבינו גרשום
 ובסוף השיטה כשבא
 לסיימו קיימו דכחב הכי
 אות או תיבה פלמית דביני
 חיטי כשירה: מתק פסול
 אע״פ שמקוים. אם יש מחק
 באותו שטר ונכתב כלום על
 גבו אע״פ שמקוים לבסוף
 דכתב מ״ם פלוני רעל
 המחק פסול השטר: ולא
 אמרינן מחק פסול. אע״פ
 שמקוים: אלא במקום שריר
 וקיים. דאיכא למימר ודאי
 זייפיה בההוא שטרא: ולרב
 ירמיה כר אבא דאמר.
 לעיל: אחורי הכתב כנגד
 הכתב מבחוץ ליחוש דילמא
 כתיב מגואי. תחת בגליון:
 מאי דבעי. אחר שחתמו
 העדים מאחריו והכי שמעי׳
 האידנא ןדהעדי׳] התחילו
 לתתום מאחרי השטר כנגד
 כל כתיבת השטר ויכתבו
 כל תתימתן בשיטה אחת
 והתחילו לחתום מלמעלה
 עד למטה וכוונו כך
 שהאחרון סיים את תתימתו
 כנגד שיטה אחרונה כדי
 שלא יכתוב בעל שטר
 יותר שיטה למטה מחתימת
 האחרון שאם כתב שיכולץ
 בית דין לידע שזייף.
 והאי רב ירמיה בר אבא
 וכולהו הני דלקמן לא
 בעי סימן של שדיר וקיים
 אלא סיום חתימת עדים
 כנגד שיטה אחרונה ומש״ה
 מקשי וליחוש דילמא
 מחתים כנגדו עד רביעי
 מבחוץ ויכתוב מבפנים
 כנגד חתימתו ויזייף מאי
 דבעי ומכוין שיסיים שיטה
 אחרונה של שטר כנגד סוף
 החתימה של אותו עד רביעי
 ואם ישאל לו בית דין למה
 חתמת עליו עד רביעי יאמר
 אנא כדי לרבות בעדים
 הוא דעבדי כדי שיתפרסם
 הדבר יותר. ומשני מי
 סברת רעדים כסדרן כתיבי.
 מלמעלה למטה בשיטה
 אחת דמצי לזייף כדמפרש.
 לא עדים מלמטה כנגד
 שיטה אחרונה מתתילץ
 לחתום ומסיימין תתימתן
 כנגד שיטה העליונה. ואי
 אמרת אכתי ליחוש דילמא
 כתב מגואי לתתת מאי
 דבעי ויחתום עד רביעי
 מאבראי ליכא למיחש
 להכי משום הואיל דצריך
 לחתום ממטה למעלה
 כשאר החחומין לא מצי
 לצמצם ולכוון שלא תהא
 חתימות אותותיו קצרות
 או ארוכות האחרונות יותר
 מן הראשונות כדי שיגיע
 למקום העדים אי מזייף
 איכא הכירא בהכי. ואכתי
 אע״ג דאוקמת דעדים
 ממטה למעלה חתימי הא
 אכתי מזייף ליה דאיכא
 למיתש דילמא איתרמי
 דנכתב ריעותא בשיטה
 אחרונה. כגון שלא הספיק
 הלבלר לסיים השטר עד
 שפרע הלוה מקצת החוב
 ואותו מקצת שפרע נכתב
 בשיטה אתרונה שפרע לו
 כך וכך מן החוב שכתוב
 למעלה ועכשיו גייז ליה
 לשיטה אחרונה שיש בה
 ריעותא וגייז עמה ראובן
 שנכתב כנגדה מבחוץ
 ומתכשר עדיין העדות בבן
 יעקב עד שנשתייר מחתימת
 הראשון דתנן בן איש פלוני
 עד כשר ואתי טריף כל
 החוב שכתוב בו כתתילה:
 ומשני דכתב הכי דלא מצי
 לזיופי דכתיב ראובן בן
 בחד דרא כגון ראובן ותחת
 עד בלבד ואתי למיגז:
 יעקב. ןודלמא] אמרי ב״ד

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםא.
ר שדיר וקיים. וכל שכן יותר שימחוק שני שיטין או ג׳ ו ע י ש כ  ו
 כדי להערים וכתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקייס
 לכך פסול כל מקום שנוכל לומר ככאן היה יכול להיות כתוב שריר

 וקייס אבל בפחומ משריר וקייס ליכא למיחש מידי:
ש דלמא כתכ מאי דבעי ו ח י ל  ו
 ומחתים םהדי מאשראי.
 אבל אי לא מחתים להו היה פסול
 שסיום העדים יש לו להיומ כנגד
 סיוס השטר וליכא למימר דמטייט
 ליה מצד אחר דשמא יעשה שם
א לרכות עדים קא נ  האשרהא: א
 עבדי. ויקיים בשלשה שלמעלה דמכל
 מלמא מקיימים כדאמרי׳ בפרק הזורק
 (גיטין הא:) והכא לא מצי לשנויי כדלקמן
 אין מקיימים אלא מעדים של מטה
 דפריך לקמן ונישוש דלמא כתב הוא
 ועדיו בשיטה אחת ואמר כדי להרבומ
 כעדים הוא דעכדי ואמר כל כי האי
 גוונא אין מקיימים אלא מעדים של
 מעלה (י) ה״נ לישני כאן אין מקיימין
 אלא מעדים של מטה וי׳׳ל דהא
 ממני׳ בשילהי הזורק (שס) שמע מינה
 מכל בי תלתא מקיימין אבל לקמן
 שכתב בשיטה אחרונה אין מקיימין:
 וא״ת בין לרב הונא בין לרב ירמיה
 מאחוריו ומפרש לה שחמומין בין
 קשר לקשר ולאידך מלמטה למעלה אמאי הקינו הכי אלא יי) שיהיו
 חמומיס כולן חחח שיטה אחרונה מכמוץ ולא יצטרך כמו כן לרכ
 הונא לכתוב שריר וקייס וי׳יל דכל מה שיוכלו לשנותו מפשוט היו משנים

 לפי שלא יהיו הכל בקיאין לעשוהו דאדהכי מייתבא דעתיה:
ש דלמא מתרמי דיעותא בשיטה אחרונה וגייז לה. וא״מ חו י נ  ו
 והא אין למדין משיטה אחרונה דהא מהדר הוא מענינו
 של שטר והיכי גייז הא יהא פסול אס חחכה כיון דלא מהדר ר״ל
 דבמקושר לא נהגו חזרה השטר והיו למדין משיטה אחרונה דבפשוט
 ודאי אין למדין לפי שהעדים ממומים מבפנים ולא דייקי וחוממין רחוק
 מן הכמב שיטה רכול לזייף באומה שיטה אי לאו משוס דאמרינן אין
 למדין אבל במקושר שעדיו מאחוריו מלמטה למעלה מכווני שפיר
 לתתוס כנגד שיטת אשרונה והשתא נמי כי למדין משיטה אמרונה יח)
 יכול להזדייף מבפנים לפי שאין העדים חותמים כנגד אותה השיטה
 שזייף וא״ת והוא יתתוס עדים כנגד הכתב שזייף מבפנים ויקיים
 באידך חלחא םהדי ר״ל שלא היה בשיטה כי אס עד אחד חתוס ואס
 הוא עצמו י)חחוס שני פסולים א״נ העדים שחממו בראשונה הס
 טייטו בגליון שלמטה מן השטר מבחוץ שלא יבא אדם אמריהם
 ויכחוב שטר כאוחו גליון ויהיה העד לזה שזהו כחב ידו וא״מ לרבי
 חנינא בן גמליאל מקושר שכמוב עדיו מחוכו היאך יעשנו פשוט
 הלא בפשוט איכא חזרה השטר ובמקושר ליכא וא״כ כשיעשנו פשוט
 ולא יראו מזרח השטר יפסלוהו וי״ל ההיא דר׳ חנינא כ״ג על כרחך «0

א אמרו מחק ל ו ק פסול ואע״פ שמקוים א ח  מ
 פםול אלא במקום שריר וקיים וכשיעור שריר
ב ת כ  וקיים ולר׳ ירמיה בר אבא דאמר אחורי ה
ב ב מבחוץ ליחוש דלמא כתי ת כ  וכנגד ה
י יתירי  מגואי מאי רבעי >* ומחתים סהד
 מאבראי ואמר אנא לרבות בעדים הוא
 דעבדי א״ל מי םברת עדים כסדרן חתימי
מי וליחוש דלמא ה למעלה חתי ט מ  עדים מ
נה וגייז ליה טה אחרו א ריעותיה בשי  מתרמי
ה נה וגייז ליה לראובן בהדי טה אחרו  לשי
ן איש פלוני ב ב (  ומתכשר בבן יעקב עד דתנן א
ד דרא ויעקב ח ב ראובן בן ב ד כשר דכתי  ע
ד עלוויה וליחוש דלמא גייז ליה לראובן  ע
איש פלוני <ג ן נ ד דתנ  בן ומתכשר ביעקב ע
ד כשר דלא כתיב עד ואיבעית אימא לעולם  ע
ת ידא מו א חתי ה ה ד ב עד דידעינן ב ת כ  ד

 , לאו
ה למעלה חתימי ט מ ל  מ

 מחניחין דקחני

 מחק פסול. אף מה שהגיה עליו אע״פ שמקוים וכדמפרש ואזיל
 שאותו המחק בסוף השטר במקום «) שהיה יכול לומר שהיה כתוב
 בו שריר וקייס כגון במר כמנא דכשר למיקניא ביה ומחקו והגיה מה
 שרצה ואחר כך כמב שריר וקייס אבל באמצע הכחב אין לחוש שהרי

 הדבר ניכר שקודם שנכחב שריר
 וקייס בזה השטר נמחק ונחקייס:
 וכשיעור שריר וקיים. וכל שכן אם
 שיעור המחק יומר מזה: ולר' ירמיה
 בר אבא דאמר אתורי הכתב כנגד
 כל הכחב מבחוץ. ח וממין העדים
 וממלאים מקום ממימת העדים עד
 סוף השטר ולא צדך שריר וקייס:
 ניחוש דלמא. זייף וכתיב מאי דבעי
 מגוואי בסוף השטר ואע״פ שאין
 עוד עדיס כנגדו מבחוץ ויאמר לא
 הנחחי זה החלק מבחוץ אחורי זו
 השיטה אלא להרבוח עדים גס בזו
 השיטה כנגדה מאחוריה ולא נזדמן
 לי כן פירש רכינו חננאל. ובספרים
 שלנו כתוב ומפיש בעדים מאבראי
 כלומר נגד אותה השיטה שיוסיף
 מבפנים יחתום עליה עדים כנגדה
 מבחוץ כדי למלאוה כל השטר עדים
 לקיים כל הכתוב בתוכו מצד שני

 כנגדו ויאמר כדי לרבות עדים הוא דעבדי אע״פ שמקושר דיו בג׳
 עדים אני נתכוונתי לפרסם הדבר והרביתי עדים הרבה וכהא דמנן
 (גיטין לף פא:< גט קרח הכל משלימין עליו כו׳ איזהו גט קרמ כל

 שקשריו מרובים מעדיו אבל אם עדיו מרובים מקשריו שפיר דמי:
 א״ל. רב מסדא לרמי בר ממא: מי סברת. אליבא דר׳ ירמיה בר
 אכא: עדים כסדרן(0 כתיבי. מאחורי הכתכ שאס השטר כתוב שתי
 שגס העדים חתומין שתי ואס הכתב כתוב ערב שגס העדים חמומין
 ערב והחחילו לחתום בתחלת השטר כנגד זכרון עדות שהיחה בפנינו
 כו׳ וכולן זה חחח זה א״כ ודאי יכול להוסיף ולזייף ולהחחיס כדקאמרח:
 אלא מלמטה למטלה תתימי. מחחילין לחחום מאחריו כנגד שיטה אחרונה
 זה (י) חחת זה והולטן וחוממין לארכו של שטר ואס השטר כתוכ ערב
 הן חוממין שמי וכן מפורש בגמרת ארץ ישראל» גט פשוט עדיו לרחבו
 ומקושר עדיו לארכו וטון שמתחילין לחתום כנגד שיטה אחרונה אין יכול
 להוסיף עוד ולזייף עוד מצד אחר שאין השטר מתקיים אלא ממגד
 החמימומ ולמעלה: ריעותא בשיטה אתרונה. (י) שיש כתוב שם
 תנאי או פרעון המזיק לבעל השטר וגייז לה לההיא שיטה אחרונה
 ואף על גב דגייז ליה לראובן בהדיה החמוס כנגדה מבחוץ הרי
 משחייר ביה כן יעקכ עד וחנן דכשר בכך: בן איש פלוני עד
 כשר. מאחר שמטרין שזה כתב ידו של אוחו בן פלוני: ומשני
 דכחב ביה ראובן בן בחד דרא. בשורה אחח ואי גייז ליה
 לראובן גייז ליה נמי לבן בהדיה ולא נשאר בלתי יעקב לבדו:
 זקא מחכשר ביעקב עד. דאמרינן יעקב עצמו חתם את שמו:

 לאו
 במקושר דמהדר טון שעדיו מתוכו: וגייז ליה לשיטה אחרונה. וא״כ לר׳ ירמיה לא הוה כתיב ביה שריר וקייס במקושר דאי הוה כתיב
 כיה היכי הוה גייז ליה הלא לא יראו שריר וקייס ויפסלוהו ולרב הונא היה כתוב בו כדמשני לעיל אבל בפשוט בין למר ובין למר לא היה
ב ראובן בן בחד דרא ויעקב עד בחד דרא עלויה. כלומר יי) כתוב ראובן בן בשיטה אחרונה ת כ  כתוב בסשוטים שלהם שריר וקייס: ד
 והיינו בחד דרא ואחר כך יעקב עד לארכו של שטר ופירש טב״ס אי בן בראש ראובן ואח״כ יעקכ הוה מצי גייז לשיטה אחרונה עד
 ראו של ראובן ועם בן שתחחיו וישאר בן יעקב וקושיא של ריב״ם (מ כשאפרש שיעקב וראובן כחד דרא לארכו של שטר ובן תחת ראש
 ראובן שאס לא היה כשר בהט בבן למעלה ויעקב עד למטה מאי דוחקיה לשנויי שכן גדול כראובן לימא פי׳ שראובן למעלה ובן יעקב
 למטה דהשתא ליכא חששא למידי ועוד אמאי מירץ גמרא דלא כתיב ביה עד לישני כגון שכחב בו עד וכגון שיעקב למטה ומעט מיעקב
 חחת ראובן כדפרי׳ ועוד דהשמא לא קשיא מידי מה >ל< שהקשיתי לקמן שראובן בן יעקב עד פסול במקושר ויעקב עד גרידא כשר אלא
 ודאי לא הוה מצי למרוצי הכי דאסילו כשראובן למעלה ובן יעקב למטה ומעט מיעקב תחת ראובן גייז לשיטה אחרונה עם ראו ועם
 כן שתחתיו וממכשר בבן של מעלה ויעקכ של מטה ולא כטועים י״< טועים שאינו כשר בהט אינו מפני תשובות תבילות מעולות שפירשנו
 ואין להעלילו בלשונו ט זדונו שוגג אלא בן היה גדול ביוחר והיה מחזיק כנגד כל שם ראובן שעליו ואחר כן יעקב דהשתא לא מצי
 גייז אלא ראובן נעם בן] ביחד ולא ישאר אלא יעקב [עד] והשתא ניחא הא דפריך דלמא גייז ראובן בן ומתכשר ביעקב עד ולא הוה
 מצי לשנויי שבן תחת ראש ראובן ומעט מיעקב חחח ראובן דהשחא לא מצי גייז לראובן בלא מעט מיעקכ הכי לא הוה מצי לשנויי כדפרישית
 דגייז לראו ולבן שתחתיו וישאר בן של שם ראובן(0 מ [וגס יעקב ומחכשר בהט אלא בן כנגד כל ראובן א״נ בן חחמ בן של שם ראובן] ואי
 גייז לראו ישאר תרי בן זה תחח זה ויעקב אחר בן ראובן וזה לשון טב״א ראובן כן כחד דרא ויעקכ עילויה וצריך שיכתוב בן חחת בן של
 שם ראובן (כן יעקכ) שאס יחחיל ויכחוב כנגד חחלת ראובן למטה בן מגד ראו נמצא שהיה נשאר בן של ראובן עצמו בולט לבן והוה
 גייז לראו של ראוכן וגס בן של מטה מראו עמו ובן של ראובן היה נשאר והיה קשה כבתחלה אבל עתה שיכתוב הבן למטה כנגד הבן העליון
 של ראובן ישאר בן אחד למטה ואחד למעלה ויהיה ניכר הקלקול שעשה ואפילו ימחקנו לאוחו של מטה יהא ניכר המחק ויכירו בימ דין
 שהוא עשה אי נמי צריך שיכחוב בן באוחיוח גדולוח שיחזיקו כל ראובן בחחמיחו וזהו עיקר ט אז יהיה יוחר היכרא ואין לחוש לזה
ר (ה) (בבן) יעקב עד. מימה היאך יהכשר והלא מכירים אנו ש כ ת מ  הקלקול אלא בראובן לבדו אבל בשאר שמות לא: ו
 שיעקב לא חתם זה ומה סבור לומר דבשלמא ההיא דתנן התם (גיטין לף פז.) שני גיטין שכתוב זה בצד זה אה שהעדים נקראו עמו
 כשר ופריך בגמרא וליהכשר האי בראובן בן והאי ביעקכ עד כמו שאפרשנו אחרי כן אלא הכא היט מחכשר ואי בחחימח יוניח
 שחותמים אביהן חמלה ואיכא למימר >«) שהאי יעקב שנשאר הוא העד שפי׳ הר ראובן בנו יעקב זה דוחק דא״כ ה״ל כחתיממ יוניפ

 ויש
 ראובן כתב בן וכתב יעקב עד סמוך לראובן דאי גייו ליה לראובן לא מצי גייז ליה בלא בן ולא מתכשר החתימה ביעקב עד ולא אתי למיגו. וליחוש דכשר הוא ביעקב

 ומשני דלא כתב עד והשתא ליכא למיתש דאי גייז לראובן בן לא מתכשר ביעקב לחוד: ואיבעית אימא. אפי׳ אי כתב יעקב עד ליכא למיחש דגייז דאמרי עדים יעקב זה כתיבת ראובן היא ולא של

 מסורת הש״ם

 א) גיטין דף פז:, כ) שס,
 «) נכ״נ פ״י ה״א], ד) רש״א
 יחתום שני פסול, ס) רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' מאי דגעי (ומחחיס
 סהדי יחירי מאנראי) תא״מ
 ונ״נ לר״ח ל״ג ליה:
 (ב) רשכ״ם ד״ה מחק
ל לומר כו  וכו׳ כמקום שי
 כצ״ל ותיגח שהיה נמחק:
מי  (ג) דייה עדיס כסדרן חתי
 מאחורי: (ד) דייה אלא
 מלמטה למעלה וכו׳ כננד
ר זה. ח  שיטה אחרונה זה א
 נ״ב פי׳ לרב חשדא אי אפשר
 לומר דחחימי זה חחח זה
 דא״כ לא קשה כל עיקר דלמא
 גייז ליה לראובן כוי אלא זה
 אחר זה קאמר ולמר זוטרא
 הוא דקאמר דחחמי זה חחת
 זה: (ה) דייה ריעוחא נשיטה
ב שס חנאי או ת כ  אחרונה ש
 פרעון. נ״נ פי' על שטר
 אחר: (ו) תום׳ ד״ה אנא
הכא נמי וכו׳ ד״ל  וכוי ו
י ה ל י ש ב ׳ ד י  דהא ממתנ
ל כי כ מ  הזורק שמע מינה ד
 חלתא:(1) ד״ה מלמטה יכו׳
 אמאי תקיני הכי אלא היה
ם לתקן שיהיי חתומים ה  ל
 כולן חחת שיטה אחרונה
ם ולא יצטרך כמו י נ  מבפ
 כן: (ח) דייה יניחוש וכוי
 ט למדין משיטה אחרינה
 אינו יכול לזייף מגפניס
ם מי  לפי שאין העדים חתו
א יחתיס ל ה ד וכו׳ וא״ת ו נ  מ
 וכוי ד״ל שלא היה נשיטה
ת ט אס עד אחד חתיס ח  א
ם עד ו ת ח  ואס הוא עצמו י
ל אי נמי ו ס ר פ ט ש  שני ה
 וכוי דכמוג שטר כאומו גליו!
 ויחייב את העד דזה כתב
I וא״ת: (ט) בא״ד דרי T 
 חנינא נ׳׳ג על כרחך צריך
ש במקושר דמהדר: ר פ  ל
 (י) דיה דכחג ראיגן יכי׳
ב וכי׳ יפירש  כלימר דכתו
ק י מחז ל ו ו ד ״ס דבן ג  טנ
גד שם ראובן דאי בן  כנ
 בראש ראובן ואח״כ יעקב יכי׳
 דשאר נן יעקב הס״ד וג״נ
 שמכאן עד סוף הדבור היא
 הג״ה: (כ) בא״ד יקושיא
ש ר פ נ ש ״ס היא כ  של טנ
 שיעקב וראובן בחד דרא
 לארכו של שטר ובן חחת
כשר בהכי  ראש ראובן ו
 שאס לא היה כשר בהט
כ בבן למעלה דעקב עד ״  א
תכשר א לי  למטה נמי ל
מאי דומקיה לשנדי שבן  ו
רושו  גדול כראובן לימא שפי
 שראובן למעלה: (ל) בא״ד
 ועוד דהשמא לא קשיא מידי
ב״ם לקמן ה רי ש ק ה  מה ש
 שראוכן בן יעקב עד פסול
 במקושר ובן יעקב עד
 גטדא כשר. נ״נ כלומר הלא
 כמי שבב! יעקנ עד לא
 מחכשר אלא כשנ! למעלה
 יעד למטה חחחיו הנה כמו כן
 נראונן נן יעקנ עד מתכשר
 כשנן למעלה מיעקנ מחח
 ראובן ידוי׳ק: (מ) בא׳׳ד ולא
ם ם ואומרי עי  כטועים שטו
 שאיני כשר כהט דאינו וכו׳
ש ר פ  זדוני שוגג אלא צריך ל
 נן היה גדול: (נ) בא״ד
 כדפטשימ דגייז לראי ולבן
 שתחחיו דשאר נן של שס
 ראובן וזה לשון ריב׳׳ם ראינן
 נן נחד דרא דעקנ עלדה
 יצטך שיכתונ נן תחח נן
עקב  של(ראובן) ראונ! בן י
ו א ר א אי גייז ל ת ש ה  ד
ת ח  ישאר תרי בן זה ת
בן ר ראו ח יעקב א  זה ו
 שאס יחחיל דכתונ כנגד
 חחילת ראובן כצ״ל:(ס) דייה
 ימחכשר ביעקב עד וכו׳
 שני גיטין שכתבן זה נצד
ם י נ  זה אח שהעטס הראשו
 נקראים עמו וני׳ ניעקנ עד
: ו ר נמו שפרשנ  אתי שפי
 (ע) בא״ד ואינא למימר

 בהאי יעקנ עד שנשאר
בן ננו של  שפירוש הוי לראו
 יעקנ זה דוחק דא״נ הוה ליה

ש נחתימת יוונים: ר פ  ל



 מםורת הש״ם

 א) גינוי! דף לו. ודף פז:,
 ג) צ״ל רבה, ג) ועיי רש׳׳ל],

 ד) ודף קשנ.], ס) שיין לע״א,

 הגהות הב״ח
 (א) -שב״ם ד״ה מר זיטרא
ו חתומים:  וכו׳ מקושר ועדי
 (ב) תום׳ ד״ה ובע״א)
 ומתכשר דהיה הלוה סגור
 שלא זייפו דהיו עדיו. נ״נ
 ותימה א״נ מאי קא משני
 תלמודא דידעינ! דהא חתימה
 לאי דיעקנ היא וצ״ל דקא
 משני דטון דמפורסס דלאו
 דיעקנ תיא תי לא חיישינ!
 להט: (ג) בא״ד אי לא
ת ו ח ו ק ל ל  טענינ! ליתמי ו
א ל ת זייף ב ו נ ע ט  ומלות ב
 שים שכמה יוציא ממנו נחזור
 למשנת כצ״ל ותינות אתי
׳ פ  שפיר נמחק: (ו) בא״ד ב
 המגרש שני גיסי! שכתבן
 זה בצד זה את שהעדים
ם נקראים וכו׳ י נ  הראשו
 דתנן בן איש פלוני יכי׳
 דפשיטא ליה דקמא כשר
ק יעקב עד  וכי• כמו מ
תימה והא איני כשר בראוב!  ו
 גרידא ועיד לאחר שתירן:
י ׳  (ה) בא״ד ב! גטדא ורש׳
 פירש דנראונ! בן כשר:
 (ו) כא״ד יעיד פירכא
 קמא לא אתי שפיר דש
ם הכי מעיקרא: ת  לפרש ה
 (ז) בא״ד כדתנ! את

ם נקראים עמו כשר י ד ע ה  ש
בן  ועם הראשון נקרא ראו
 בן עד שראובן קאי אבן
 יעקב עד יפשיטא דכשר:
א מ ת ס  (ח) כא״ד והשתא מ

נן דהאי יעקב עד  תלי
 דבחרא לא חתם ראובן דלא
י כ ה ל ה דאנוה ו י מ  חתם ש
ך וליתכשר האי וכוי עם  פרי
א שלי: (ט) ד״ה ו ה  אותת ש
 דלא כתב וכו׳ פלוני עד
י שאס תממו מעיקרא פ  ל
א היה:  איש פלוני עד ל
 (י) כא״ד והט נמי הוה לן
 למימר דאי גייז שיטה וכוי
נ הוה לן: (כ) בא״ד ״ ה  ו
א אבל פלוני כ ה  דכשר הכא ו
י בן נ ו  וכו׳ אע״ג דתנן פל
 פלוני כשר וכו׳ טון דלא
 תגן בהדיא דכשר משדנן
ר דאתי: ש ו ק מ ב  חילוק וכו׳ ו
 (ל) ד״ה כל מקושר שאין

ת פי׳ ח  עדיו כלין בשיטה א
ו י ר ו ח א ׳י כשחותמין מ  רש׳
 מלמטה למעלה צריך שיהיו
ח ח  כולן וכו׳ וחחומין זה ת
 זה לפיכך: (מ) בא״ד דכל
 מקושר שאין עטו כליס
רוש בשיטה  בשיטה אחח פי
 אחרונה: (נ) דיה וצטן כי׳
 דאי הוה געי הוה מזייף כי׳:

 לעזי רש״י
 משט״א [משייט]. תורן.

 מוםף רש״י
ורא. בחחימת  רב צייר כו
 ידו ולא היה כוחנ שמו וגיטיו
. א ת ו ר  פז: וכעי־ז שם לו.). ח
 ענף של דקל !:שם ושםו.

תא. דלי! שפינה ושם  מכו
: אי: נס שסירשין עליי  לו

 דלו! של ספינה !:שם פז:;.

 קםא: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 לאו דיעקב הוא. אין בזה המלכומ שוס אלם ששמו יעקב שיכתוב
 כך: ודלמא בשמיה דאבוה. יעקב חמם ראובן וכן מנהגו למהום
 לכבול אביו: ודלמא םימנא שויה. לא בשביל שיהא שם החוחס כך
 אלא נהוג היה זה האיש לכחוב אוחיוח הללו לשם סימן כמו צורת
 מותם שבטבעמו שממנה מכירים שזה
 שלח חומס זה: רב צייר כוורא. צורת
 הלג היה עושה כשטרומ כמקום
 חחימהו וכבר ילוע לעולם שזה הוא
 חמימחו ומועיל כחמימש שמו. והמפרש
 טעם אמאי צייר כוורא וחרותא אינו
 אלא טועה ושמא על שם מעשיהם זה
 נהג לאכול לגיס וזה נהג בתמרים ג<
 וסימנא בעלמא היו עושיס: חרותא.
 חריות של לקל וענפים היה צר במקום
 חמיממ שמו: תשים סמ״ן. משמו: חסים
 מי״ן. משמו: מכותא. חורן של ספינה.
 משט״א בלע״ז: מר זוטרא אמר למה
 לך. כל הני שינויי לחיקי לרבי ירמיה
 בר אבא הכי סבירא ליה שכל שטר
 מקושר יא) ועלים חחומיס מבחוץ
 אחורי הכמב לארכו מראשו לסופו בין מלמעלה למטה בין מלמטה
 למעלה ואין עליו כלין בשיטה אחח פסול שצריך שיחחילו לחתום
 בשוה זה תתת זה ולסיים כשוה הלכך בין שמממילין לממוס שלשמן
 כנגל שיטה אחרונה להיינו מלמטה למעלה בין שמתחילין לחתום כנגר
 שיטה ראשונה ומסיימין בשיטה אחרונה אינו יכול לא להוסיף בסוף
 השטר שהרי אין חמימתס מגל ההוא תוספח ולא למיגז ולקצר
 ריעוחא לכסוף השטר לאי גייז חל מן העלים גייז כולהו. כמב בפירוש
 רבינו חננאל ואע״ג לפריק ר׳ ירמיה כל מה לאקשו עליה מחני׳ כרב
 הונא לייקא לקחני 1קס.] רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכחבו עליו
 מתוכו כשר שיכול לעשותו פשוט ואליבא לרב ירמיה לאמר מקושר
 עליו מלמטה למעלה חותמין לא יתכן להעשות המקושר פשוט. ואי
 קשיא לך אי הכי אפי׳ לרב הונא אפיי פשוט שכתבו עליו מאחוריו
 יהא כשר שיכול לעשומו מקושר הא ל״ק להא מנן נשם] פשוט עליו שנים
 ואס חעשהו מקושר המקושר בשני ערים פסול הוא אבל המקושר
 שעליו שלשה אס יש עלים בחוכו אפי׳ אלף כשר הוא ועול המקושר
 אס מעשהו פשוט נמצא מאוחר כדלקמן וקסל:] וכשר ואס תעשה הפשוט
 מקושר יהיה מוקלם והמוקלס פסול: הט גרסינן בפירוש רכינו תננאל
 כל המתקין כולן צריך שיכתוב קיומיהון ולא גרס ודין. ופירוש כל
 המחקין שאינן במקום שריר וקייס לאמרי׳ לעיל נע״א] לכשרים צטך לקיימן
 בסוף השטר לפני שריר וקייס שאס אינן מקויימין איכא למימר שמחק
 וזייף והגיה כרצונו לאחר שנכתב השטר ולאשר ששממו העלים: וצריך
 שיחזור כוי. זהו שאנו כופבין בסוף השטר וקנינא מן פלוני בר פלוני
 לפלוני ככל מה לכמב ומפרש לעיל כו׳ להיינו שמפרש וכופל הענין
 הכחוב למעלה והאי וצריך שיחזור הט מפרשינן לה וצריך שלא יהא
 כחוב בסוף השטר בשיטה אחרונה שוס לבר חילוש ושום פנאי שהשטר
 תלוי בו שאינו כתוב למעלה לפי שלא נלמל משיטה אחרונה כלמפרש לקמן י<
 ונמצא שיתקיים השטר העליון בלא התנאי ויגבה בו שלא כלין אע״פ שלא
 נהקייס ההנאי אלא בלבריס שאין לנו צורך בהן ללמול ממנו יסיים
 שטרו כגון מענינו של שטר ומעמה לא נפסיל כלום אס לא נלמל
 משיטה אחרונה שהרי כבר מפורש למעלה מה שכשב בשיטה אחרונה:

 אמר

ם ת ה ח ה דאבו א ודלמא בשמי  לאו דיעקב הו
ה ה דידיה וחתים בשמי  לא שביק איניש שמי
א דשוויה ה ודלמא םימנא בעלמא הו  דאבו
רא ר׳ חנינא צייר חרותא ו כו ( א רב צייר א ה  ד
א עי״ן ג<רבא בר ך רב הושעי א סמ״ ד ם  רב ח
תא לא חציף אינש לשוויה  רב הונא מכו
ה סימנא מר זוטרא אמר למה  לשמיה דאבו
 לך כולי האי כל מקושר שאין עדיו כלין
ת פםול א״ר יצחק בר יוסף אמר ח טה א  בשי
ן כולן צריך שיכתוב ל המחקי כ  ר׳ יוחנן א
ך שיחזור מענינו צרי ו  ודין קיומיהון ב
א מ ע טה אחרונה מאי ט  של שטר בשי

 אמר

 ויש לומר להט פריך ולימוש רלמא גייז לראובן בן וממכשר כיעקב
 על ויהיה הלוה סבור שלא זייפו ויהא עליו (« כמו שכמבו לו וכל
 כמה שלא יצריכנו הלוה לקיימו לא נקיימנו אי לא טענינן ליממי
 (ג) ללקותות ומלוה טענות זיוף אחי שפיר שכלא שום שכמה יוציא מהם

 נחזור למשנת גיטין לתנן התם פ׳
 המגרש (לף פז.) שני גיטין (י) שכתוב
 זה בצל זה את שהעלים נקראים עמו
 כשר ופריך כגמרא וליתכשר האי
 בראובן והאי בבן יעקכ על רמנן
 איש פלוני על כשר השתא משמע
 לפשיטא לקמא כשר בראוכן גרילא
 מללא מייתי ראיה לכשר כמו
 מכן יעקכ על והא אינו כשר
 בראובן ועול לאחר שתירץ לכמב
 ראובן בן אקמא דעקב על אבתרא
 ופריך ליהכשר האי בראובן [בן] והאי
 ביעקב על למנן איש פלוני על כשר
 והשמא נמי היט פשיטא ליה לקמא
 כשר בראובן בן גרילא(« ופירש רש״י
 לבראובן בן כשר למשמע אני בן של

 ראובן כלרך חמימה היוונים והוי כמו בן איש פלוני והאי ביעקב על
 שאוחו על אחר הוא ששמו יעקב ופירוש זה אינו נראה חלא לאמאי
 אית לן למימר לראובן בן יווני הוא כיון שהכתב כחוב עברי ועול ט
 נמי הד יווני והוה כמו בן פלוני לא הוי כשר כיון ללא כתב ער ועול
 פירכא קמא לא (0 הכא שפיר דש לפרש הכי המם מעיקרא פריך
 וליהכשר האי בראובן והאי כבן יעקב על כלומר ראובן נתכדן להעיל
 על שני גיטין וכתב על התתתון בן יעקב על ולהט מתכשר כלתנן בן
 איש פלוני על כשר וגס חתם שמו ראובן על הראשון ובהט כשר
 כלתנן את (י) שעלים נקראים עמו כשר ועם הראשון נקרא
 [בן] יעקב ער שראובן קאי אבן יעקב ופשיטא לכשר ולכך לא הביא
 ראיה להכשיר ומשני לכתב ראובן בן אקמא ויעקב על אבתרא
 והשתא w) ילעינן להאי יעקב רבחרא לא חחס ראובן ללא חתם שמא
 לאכוה ופטך וליתכשר האי בראובן בן והאי כיעקב [על] דתנן איש
 פלוני על כשר כלומר יש לנו לומר שיעקב חתם בשני יעקב על
 וכהט כשר ואח״כ בא ראובן בנו וחמס על ראשון ראובן בן וחשב
 שתתימח יעקב על נקראח עם אוחה שלו ובהט כשר כלחנן את
 שהעלים נקראים עמו כשר ומשני ללא כתב על להשתא ולאי יעקב לא
 תתס על השני להא לא כתכ על א״נ לכהב על ויולעיס להאי חמימת
א כתב עד. משמע הא אם כתב ראובן בן ל ד  ילא לא ליעקב הוא: מ
 יעקב על יהיה פסול וזה קשה לפסלינן פלוני בן איש פלוני על ומכשרינן
 בן איש פלוני על או איש פלוני על >«) שאס חתמו מעיקרא איש פלוני
 על שלא היה בא לילי זיוף או בן למעלה ופלוני על למטה מחמיו כמו כן
 יהא כשר אלרבה הוה לן למימר לאס חחמו מעיקרא איש פלוני בן איש
 פלוני על יהא כשר והכי(י) הוה לן למימר אי גייז שיטה אחרונה עם
 ראובן רחתיס עליו יהא פסול והכי הוה לן למימר ויש לומר להא
 מנן בן איש פלוני על כשר איש פלוני ער כשר ולא משד חילוק בין
 פשוט למקושר ואיח לן למימר לכשר הכא (י) אבל פלוני בן פלוני
 על לא תנן לכשר אע״ג לפלוני בן פלוני כשר וכל שכן כשנכמב
 על מכל מקום טון ללא הנן לכשר בהליא משוינן תילוק לבפשוט
 כשר במקושר לאתי לילי זיוף פסול ויש שנותנין טעם שיומר יש לנו
 להכשיר איש פלוני על להא איכא כמה גרים שאין להם אב ואין יכולין

א םימנא בעלמא שוויה דהא רב צייד כוודא כוי. ואס תאמר שאני התם לאתחזק מעיקרא כליסקי מ ל ד  לחהוס שם אכיהן אלא פלוני על: ו
ל מקושר ן לף לו.) אבל הכא לא מ״מ אימ לן למימר אי ממיס איניש שמיה לאבוה שמא זה רגיל לחתום כך: כ י ט י ג  כלאמרינן פרק השולח (
 שאין עדיו (ל) מאחוריו בשיטה. פי׳ ר״י כשחוחמין עליו מלמטה למעלה שיהיו כולן ממחילין בשיטה אחרונה ואין כי אם על אחל
 חחוס לארכו של שטר וחמומין זה אחר זה לפיכך אי גייז שיטה אחרונה יחחוך כל ראשי העלים ולא ישאר כי אס בן פלוני על וניכר
 הרמאוח כיון שכל הערים חחוטן ואי מלמעלה למטה חמימי צריך שיהיו כולם כלים בשיטה אחרונה ולא נהירא למהלר לחרוצי אפי׳ כחב על
 וא״כ כשחוממיס מלמעלה למטה וכולם כלים בשיטה אחרונה וגייז לשיטה אחרונה גייז בהליה על של כל החתומין ופי׳ ריב״א לעולם
 כסלרן חתימי וכי תימא יזייף מגואי ויחתום מאבראי ויאמר כלי להרבוח עלים הוא לעבלי הט יהא פסול לכל מקושר שאין עליו כלים
 בשיטה >«< אחרונה יהא פסול לכך כיון שכל הערים ממומים בשיטה אחרונה מו לא יבא לילי זיוף למו לא מצי ממיס מאבראי שכולם צריכים להיוח
 בשיטה אתת ובשיטה אמרונה וקשיא לן מהא ראמרינן בירושלמי מקושר לארכו של שטר חמים דש לפרש כל מקושר שאין עליו כלים
 כשיטה אחמ פסול כלומר שיחתום ראובן בשיטה אחרונה וחחתיו בן וחחתיו יעקכ וחחתיו על וכן כולם לכך אי גייז ליה לשיטה אחרונה
ר רבי יוחנן כל המחקין כולן צריך שיכתוב ודין קיומיהון. בפי׳ רטנו חננאל לא גרס ודין אלא אי נמחק מ  יתתוך כל התמימות: א
 דבר אחד ואח״כ כחב על המחק צריך שיכמוב בסוף שטר חיבומ פלוני דעל המחק ואפי׳ לספרים שלנו דגרסינן ודין לא קשיא מילי
ך שיחזור מענינו של שטר בשיטה י צר  אס אין כוהבין ודין דלא הוי אלא שופרא דשטרא ועוד שאנו כוחכין שריר וקייס: ו
 אחרונה. ואס תאמר אס בא שטר לפנינו שממימח העדים רחוקה מן השטר שיטה אחה ולא המזירו מענינו של שטר בשיטה
 אחרונה יהא כשר דלמאי איכא למיחש אי משוס דאי הוה בעי (נ) מזייף באוחה שיטה חלק הא אין למדין משיטה אחרונה ולהא ליכא

 למיחש

 עין משפט
 נר מצוה

 ה א מיי׳ פריז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ ח סמג עשין צד
 טוש״ ע ח״מ סי׳ מד סעיף

 ה:
 ו ב מיי׳ שם הלי ג טוש׳׳ע

 שס סעיף א:

 רבינו גרשום
 שמא ראובן חתם שם אביו
 במקום שמו וכשר רוא.
 ומשני לא לימדו ביח דין
 הכי אלא לימרו הכי לא
 שביק אינש שמא דידיה
 וחתים שם אבוה וש״מ
 מזויף הוא. ואכתי ליחוש
 דאי אמרי עדים יעקב זה
 כתיבת ראובן היא ואמרי
 בית דין מה בכך דלמא
 שם אביו כתב לקיים חילוף
 חתימתו דהא רב לא הוה
 מחתים שמו אלא במקום
 שמו היה מצייר דמות
 דג והכל היו מכירין שוו
 היא חתימתו: תרותא. כמין
 דקל היה מצייר: רב חסדא
 סמ׳יך. בלבד היה כותב
 במקום שמו: מכותא. כמין
 תורן של ספינה. הכא נמי
 איכא למימר דכתב אבוה
 סימן. ומשני לא חציף
 אינש כוי: מר זוטרא אמר
 למה לך לשנויי כל הני.
 דשינויי דחיקי הוי אלא
 האי דקאמר ר׳ ירמיה בר
 אבא אתורי הכתב בנגד
 הכתב מבחוץ הכי קאמר.
 כל מקושר שאין עדיו
 [כלץ] בשיטה אתת פסול.
 כגון ששלשתן התחילו
 לתתום בג׳ שיטות זה על
 גב זה והתחילו תתימתן
 כנגד שיטה אחרונה וחתמו
 ממטה למעלה וסיימו
 חתימתן בשיטה א) אחרונה
 של עדות הוי גייז לכולהו
 וליכא למיחש משום זיוף:
 כל המחקין כולם. העשוין
 בשטר שלא במקום שריר
 וקיים: צריך לכתוב. בסוף
 השטר: ודין קיומיהון.
 דכתב כך וזה מחק פלוני
 שבמקום פלוני שריר וקיים
 כדי שלא יאמר שוב נכתב
 ונמתק וזייף: וצריך שיתזור
 מענינו של ישטר. של מעלה

 בשיטה אתרונה:

 א) נראה דצ״ל יסיימו חחימתן
 בשיטה אחרונה ואי גייז
 לשיטה אחרונה הד גייז

 לכולהו וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 ז א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה

 ולוה הל׳ ג שמג עשין צד
 נווש״ע ח׳׳מ סי׳ מד סעיף

 א:
 ח ב מיי׳ שס הלי ד סמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳ מה

 סעיף ו:

 לעזי רש״י
 קינונ״ש ןקויניונ״שן.

 פרוטות, מטבעות קטנות.

 רבינו גרשום
 שום חידוש ממון שלא
 נכתב בענינו של מעלה
 אין למדין מאותה שיטה.
 דאיכא למימר אחר שנכתב
 ונחתם זייף הוא ולהבי
 כתבי בכל שטרי בשיטה
 אחרונה ככל מה דכתוב
 ומפורש לעיל דהיינו מענינו
 של שטר: מאי שנא שני
 שיטין דלמא מזייף. ומוסיף
 וכותב יותר ממון ומקיים
 ליה בשיטה אחרונה בשיטה
 אתת יכול לכתוב בה זיוף
 ומקיים בסופה אלא לאו
 ש״מ משו״ה שיטה אחת
 כשר דאי כתב ומזייף באות•
 [שיטה] אי; למדין מכל
 אותה שיטה מה שאין
 כן בב׳ שיטין דילפינן
 מינייהו מש״ה פסול דמצי

 לויופי ליה:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםב.
 למיחש שהניחו שני שיטין חלק והוא המלוה זייף בו שיטה אחרונה
 ויש לומר דולאי >י< כן הוא שהוא כשר ובגיטין פרק המביא תנינא
) משמע שיהא פסול לקתני התם האי שטרא פרסאה לחתימי : ט  (לף י
 עליה סהלי ישראל גבי ביה ממשעבלי ופריך והא בעינן שיחזור
 מענינו של שטר בשיטה אחרונה
 וליכא ומשני בלמהלר והשחא אמאי
 לא משני כשהעלים רחוקים שיטה
 אחח מן השטר אי אימא להוה כשר
 רש לומר לעליפא מינה משני לאפי׳
 לא הרחיקו כלום כשר בלמהרר
 אבל מצינו להביא ראיה לפסול
( . א  מהאי לפרק קמא «) (לף י
 האי שטרא פרסאה למסריה ניהליה
 באפי סהלי ישראל גבי ביה מבני
 חרי ופריך רבא והא בעינא כחכ שאין יכול לזייף וליכא בלאפיצן
 והא בעינא שיחזור מענינו של שטר כשיטה אחרונה וליכא בלמהלר
 והשחא מאי פריך לבעינן חזרת השטר למה אי משוס ללא לכחוב מאי
 לכעי הא כיון לאיכא עלי מסירה מלכר לטרי אי הוה תנאה
 וזייפיה אפי׳ לאחר כמה ימים מלכר לטרי כלאמר ר׳ יוחנן פרק
) על(י) מילחא לאין טחבין על נייר מחוק כו׳ ומכמיס : ב  שני ישם לף כ

ה ט י ש י שאין למדין מ פ ל  אמר רב עמרם א
 אחרונה אמר ליה רב נחמן לרב עמרם מנא
ם ת העדי ק א י הרח א 2 י א אמר ליה דתנ  לך ה
ת כשר ח טה א ב פםול שי ת כ  שני שיטין מן ה
טה  מאי שנא שני שיטין דלמא מזייף וכתב שי
ע מינה מ ת נמי מזייף וכתב אלא לאו ש ח  א
ע מינה מ נה ש טה אחרו  אין למדין משי

 איבעיא

 אמר רב עמרם לפי שאין למדין משיטה אחרונה. מפני שאין העליס
 יכולין לקרב תתימתן כ״כ בסמוך בסוף השטר ומניחין ריוח בין
 השטר לתתימתן ויכול אלם לזייף ולהוסיף טנתיס שיטה אחת והלכך
 חקון רבנן לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה לבלתי שיכתב בה

 לבר הצטך (* שהרי אס זייפו
 והוסיפו לאמר זמן אין אנו מססילין
 כלום אס לא נלמל הימנה שהט כבר
 כתוב כל זה למעלה וגס אס זייפו
 רוסיפו בשיטח החלק שאחר ענינו
 של שטר שבשיטה אחרונה בין השטר
 לעלים לא מעלה ולא מוטל שהרי אין
 למלין משיטה אחרונה. וכשאין כחוב
 בשטר שטר וקייס מיירי. כן נראה
 בעיני טעס הלבר ופירושו ועיקר:

 הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול. אם אין כמוב בו
 שריר וקייס אפי׳ יש עדים שלא נוסף בו לבר זיוף מכל מקום האי
 שטרא חספא כעלמא הוא שלא נעשה כחקון חכמים וכמלוה על פה
 למיא: אלא לאו ש״מ אין למדין משטה אחרונה. הלכך הרחיק
 שני שיטין פסול שיכול לזייף שני שטין ונלמול מן הראשונה:

 אלא
 מכשירין ואמר רבי יוחנן אפילו מכאן על עשרה ימים מכשיר ר׳ אליעזר לאי הוה תנאה וזייסיה מלכר לטר ואם כן מאי קפריך הא
 ליכא חזרת השטר אלמא אע״פ שאין יכול לזייף פסול ט ליכא חזרה ואע״ג לר׳ א)(אליעזר) פליג על ר׳ יוחנן ופוסל כר מלאלחר מ״מ
ף כט.) אמר אביי שלות ככסף יקנו עצה טובה קמ״ל וזהו כסברת ר׳ יוחנן רהתם והא ל ל י ע ל  הלכה כר׳ יוחנן רבו ועול בריש חזקה הבמיס (
 לאו ראיה היא לע״כ לא פטך אליטה לר׳ יוחנן (י) להא ליכא חזרה השטר ללליריה היכי פריך והא בעינן כחכ שאינו יכול להזטיף
 וליכא להא אמר ר׳ יהולה בן בתירא אין כותכין (0 על נייר מחוק ולא על ליסמרא וחכמים מכשירין ואמר ר׳ יוחנן כשהכשיר ר״א
 אפילו מכאן ועל עשרה ימים למרכר לטרי אלא אליבא דר׳ אלעזר פריך ראמר לא הכשיר ר״א אלא לאלתר אבל מכאן ועל עשרה
 ימים לא וה״נ פריך שפיר והא בעינן חזרח השטר וליכא ויוכל לזייף ולא לכיט לימים רבים אבל לר׳ יוחנן ה״נ לכשר טון שאין יכול
 לזייף מלכר לטרי י) [מיהו מצינו למימר לאף לר״י פריך] ג) ולא הכשיר ר׳ יוחנן אפי׳ מכאן ועל י׳ ימים אלא בגיטין לליכא רוב מנאיס
 הלכך מדכר דטרי (0 אכל כשאר שטרומ מכאן ועד י׳ ימים לא דרוב עניני הנאיס הס בשטר ולא לטרי לזמן מרובה מיהו מסתבר
י שאין פ  דפסול גזירה אטו היכא דלא הרחיק שיטה אחת דלא משחמיט לאפלוגי בהן אלא בין הרחיקו(יי) ללא הרחיקו בעינן תזרת השטר: ל
 למדין כוי. בימיהם לא היו כופבין שטר וקייס בפשוטין שלהס כדאמר גט מקושר לעיל דכתב w שריר וקייס מכלל דבפשוטיס לא
 היו כותבין שטר וקייס ולכך לא היו למדין משיטה אחרונה שלא יוכל לזייף בשיטה אחח שהרחיקו העדים והיו כומבין חזרת
 השטר כשיטה אחרונה ולא שום דכר עיקר (י) שאין למדין הימנה ואם אירע כהן מחק היו כותבין אותו והיו מקיימים אותו
 קודם שיטה אחרונה דאמט כן לא היו למדין כל עיקר הימנה רש לחמוה א״כ היאך הורגלנו לכמוב קיום מחקים אמר וקנינא מיניה (י)
 והא אין למדין משיטה אחרונה ואין לך למדין גדול מזה ולא היה לנו ללמוד לפי שיכול לבא לידי זיוף כיון שהשטר כשר כלא שטר וקייס
 שפעמים לא יכמוב מתחלה שריר וקייס ויבא זה וימחוק מה שירצה דגיה ויקיים המחק בסוף ויכמוב שטר וקייס ד״ל טון שהורגלנו
 לכתוב שריר וקייס יהא פסול אס לא נכמב כן אפילו כשאין בו מחק והשתא לא יוכל לבא לידי זיוף לכך אנו כומבין שפיר קיוס מחקים
 אחר וקנינא מיניה ולמדין אנו(ל) היטכ משיטה אתרונה טון שאנו כופבין שטר וקייס והא דכוחכין וקנינא מיניה וכו׳ לא הויא חזרמ השטר
 אלא לפי שעדיין עדוח הקנין הוא שבחחלה כתב ואמר לנו הוו עלי עדים וקנו ממני ואמר כן וקנינא מיניה והוא הטן שיכול לכתבו באמצע
 השטר ולפי האי פירוש דלא צריך חזרש השטר אס כן הא דכמבינן בגיטין ודין («) דיהוי ליכי מנאי ספר חירוכין וגט פטורין לא הרא
 משוס חזרח השטר דלא צריך למכחכ חזרה טון דכמבינן שריר וקייס ובגיטין כדמ משה וישראל הר במקום שריר וקייס ובעיא היא בהמגרש
: ושם) אי כעינן ודין או לא ולא איפשיט ולכך נראה שלעיקר גט אנו כוחטן ודין ואין אנו צטטן חזרה משוס טעס שפי׳ ויכולים ה ף פ ן ל י ט י ג ) 

 לכחוב ודין בשיטה אחרונה דכדח משה וישראל הר במקום שריר וקיים ויש מימה למה שינו הקדמונים לכחוב שטר וקייס וללמוד משיטה אחרונה
 ולקיים מחקים אמר וקנינא מיניה כיון שחכמי הגמרא לא היו כוחטן שריר וקייס מדקאמר אין למדין משיטה אחרונה ומקיימים מחקים
 קודם שיטה אחרונה וי״ל שחששו שפעמים שיטעו העדים שאינן בקיאין וירחיקו שני שיטין ואפילו לא יהא אדם מצוף לעשומ שטר חדש
 בשני שיטין כי ידאג שיכחישוהו העדים שלא חממו על שטר זה מעולם מכל מקוס לא ידאג מלהוסיף שני שיטין רלמדו מן העליונה
 כי העדים לא יהיו זכורים שהרחיקו שני שיטין וטון דכתב שטר וקייס למדין כטוכ משיטה אחרונה וזה שאל ר״י לר״ח על קיום מחקים
 שאנו כותבין בשיטה אהרונה והשיב כמו שפירשמי שאנו סומטן על שטר וקיים וקשה על האי פירוש שמשום שריר וקיים וכדח משה רשראל
ה ח) אמרו צדוקים קוכלים נ ש ל מ ״ פ  שהורגלנו לכתוכ לא כתבינן חזרת השטר והלא גס הס היו כותכין כדת משה וישראל כדמוכח במס׳ ידים (
 אנו עליכם פרושים שאתם כותבין אמ המושל עם משה בגט ה״ג במשניות ולא גרסינן את המושל עם השס כמו שכמוב במקצת משניות
 כי מה ענין השם בגט דודאי כשנצחו טח חשמונאי היו כותבין בשנת כך וכך ליומנן כהן גדול לאל עליון מקמי דאתבטילת (0 אזכרת
) אבל המושל לא היו כותבין כשהיו כותבין את השם אלא ודאי עם משה גרסינן אלמא כוחבין : ח ף י ל  מן נשטרייא] כדאיהא בס״ק דר״ה (
 כדמ משה רשראל בגיטין ר״ל שמתמלה היו כותכין כדמ משה וישראל באמצע הגט ואחר כן תקנוהו לכמבו בסוף הגט במקום שריר וקייס
 ולכך אין כותבין חזרת השטר ולאתר פטירתו של ר״ת מצא ר״י בה״ג שהיה לר״ת כתיקון הגט שעשה (« כל דבר שלמדין הימנו אס מחק או
 חלה צטך לכחוב דעל המחק או דכיני חטי קודם שיטה אחרונה לפני וקנינא מיניה אך כדכריס ששנה עליהם שכתב פעמים ושלש בתוך השטר
 אז אין עיקר הגט מלוי בו בזה הורגלו לקייס אשר שיטה אמרונה א״כ ס״ל דאין למדין משיטה אחרונה וקנינא מיניה הוה חזרח השטר ושריר
 וקייס דכחבינן על חנס הוא וצריך ליזהר בגיטין שלא לכתוכ ודין דיהוי ליט מנאי ספר תירוטן בשיטה אחרונה אלא מחירוכין ואילך שהוא
 כסל לשון מאחר שאין למדין משיטה אשרונה אע״ג שאנו כותבין שריר וקייס בשטרות וכדת משה וישראל כגיטין שאין לכתוב דבר שהוא
) אי בעינן ודין או לא ולא איפשיט וקשיא לר״י על האי פירוש שפירש ר״מ שאין : ה ף פ ן ל י ט י ג  מעיקר הגט בשיטה אחרונה ומבעיא לן בהמגרש (
 למדין משיטה אחרונה וקיום מחקים שהורגלו לכחוב אחר וקנינא היינו בדברים שאין עיקר השטר תלוי בו א״כ יבא לידי זיוף שימחוק
 בשטר דבר («) ויכחוב עליהם דבר ששנוי בשטר ויקיימנו בסוף השיטה אחר וקנינא מיניה וכמו שאומר ר״ת מחחלה דלמדין משיטה אחרונה
 וכן נראה לר״י מדנהגו לכתוב שריר וקייס בשטרות ובגיטין כדת משה רשראל מ״מ נהי שאנו למדין משיטה אחרונה הרחיק שני שיטץ
 פסול דלמא גייז ליה לעילאי וכחב הוא בשני שיטין ועדיו הס בשיטה שלישימ ור״י פירש שמא בעבור הטורח הורגלו לכתוב שריר
 וקייס דפעמיס בחזרה גופה היה מחק והיה צריך לקיימו ולמזור פעם אתרת דנהי שאין למדין משיטה אחרונה זכומ לבעל השטר חובמו
 מיהא למדין שבחובחו אין לחוש שמא יזייף לכך היה צריך לקיים המחק של חזרה שלא יאמר הלוה או המוכר זכוח היה לי שס ומחקחו:

 איבעיא

 מםורת הש״ם

 א) נצ״ל אלעזר], ב) רש״א,
 ג) נ״א ואפשר ללא,

 הגהות הב״ח
 (א) רשנ״ם ד״ה אמר ר3
 עמרם ונוי לנלחי שיכחנ נה
א אס לא ת ש ה  דנר הצריך ד
וסיפו לאחר זמן י  יזייפו ו
 אין אנו: (ג) תום׳ ד״ה
 (נדף הקודם) וצריך ונוי
 דש לומר דודאי בדין הוא
ן  שיהא נשר אלא דבגיטי
 פרק המניא חנינא משמע
א פסול: (ג) בא״ד  שהו
 דפרק קמא דגיטין האי
 שנורא: (ד) כא״ד ר׳ יוחנן
 פרק שני על מתניתין דאין
 נוחנין לא על נייר מחוק:

 (ה) יא״ד אליניה דר׳ יוחנן
א דליכא חורח השטר: ה  מ
א  (ו) בא״ד אין כוחנין ל
 על נייר: (1) בא״ד אנצ
 נשאר שטרוח. נ״נ עיין
 נחוס׳ פ״נ דגיטין [דף
 ננ:] נד״ה אנל נשטרוח
 לא פירשו להדיא דר׳ יוחנן
 מודה נשטרות דנעי לאלתר:
 (ח) כא׳׳ד נין הרחיקו בין

 לא הרתיקו: (ט) ד״ה לפי
 ונו׳ לעיל דכתנ ביה שריר
 וקייס ונו׳ משיטה אחרונה
 כדי שלא: (י) כא״ד דנר
י שאין למדין וני׳ פ  עיקר ל
ל אותו המחק ו מתנין ע  והי
 היו מקיימים אותם קודם
 שיטה אחרונה: (כ) כא״ד
דם  אחר וקנינא מיניה קו
 שריר וקיים והא אין למדין:
ב  (ל) בא״ד ולמדין אנו בטו

 משיטה אחרונה: (מ) בא׳׳ד
 דנחנינן נגיטין ודין די
 יהוין ליט מנאי: (נ) כא׳׳ד
ת מן ר כ ד  מקמי דאתנטילח א
 שטטא כדאיתא: (D) בא״ד
 לר״ת נתיקון הגט שעשה
ב כל דכר יכי׳ ששנה ת כ  ש
 עליהם פעמיים ושלש נתיך
 השטר או אין עיקר הגט תלד
 נזה הירגלו כצ״ל ותינת שנתנ
 נמחק: (ע) בא׳׳ד שימתיק
ר ט ש  נשטר דנר שעיקר ה
י בו דכחונ עליה דנר  תלו
 ששנד וכי׳ כן נראה לר״י ינו׳

ם נחורה גיפה: י מ ע פ ל  ד



 מסורת הש״ם

 א) ן ברכות כה. יש׳׳נ],
 ב) ותוספתא גימין פ״ז],
 >) [תוספתא שס], ד) ןגיטין
 פז:1, ה) [סוכה יז.], י) רש״א
 ל׳׳מ, t) רש״א ל״ח,
 ח) נלגינףן פז.], ט) [גינףן

 פא:],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ שני שיטין מן הכתב
 פסול הא שיטה: (נ) -שנ״ם
 ל״ה הכי גר׳ וכו׳ ונמצאו
 שניס: (ג) תום׳ ד״ה איבעיא
 להו זכי׳ היכא דמסייס
 השטר באמצע השיטה
 והניחו העלים אותה חצי:
 (ד) נא״ד והגיחו השיטה
 שלימה וחתמו נאמצע:
 (ה) בא״ד מיהו נראה
 דהא נמי פשיטא לכשר
 דהא לאין למדין משיטה:
 (ו) בא׳׳ד והרחיק שיטה אחת
 למיירי בעוני קא מיבעי
 ליה במי בהרחיק שיטה
 ומחצה בעובי כזה מהו
 יכו׳ או ללמא נלוחק יכתוב:
 (1) דייה אלא וכו׳ כשיטה
 אחת דכשר למי כצ״ל ותיבת
 לקאמר נמחק: (ח) ד״ה
 לאמר ונו׳ ואס משוס
 דמופלג שני שימין פסיל:
 (נו) באייר שגורש ננרייחא
 ונמצאו שנים הראשונים
 קרובים או פסולים מסייע
 ליה: (י) כא״ד כשנמצאו
 הקרובים נסיף עליס
 כשרים אבל נמצאו למעלה:
 (כ) בא״ד יקאמר סתמא היו
 ארבעה או חמשה ונמצאו
 קריניס או וכוי ש״מ אי חתיס
 קרוב בין בתחלה בין
 באמצע וכי• קבע ליה מקוס:
 (ל) באייר גני פלוגתא דר׳׳ע
 ובן ננס אבל ההוא רחזקיה:
 (מ) נא״ד קרוב או פסול
 אמרי לה פסול ואמרי לה
 כשר ומוכח החס ללכ״ע וכי׳
 אי לא דאתי לאחלופי בקייס
 שטרות דעלמא: (נ) בא׳׳ד
 מה שירצה נחצי השיטה
 על כאן הגייה: (D) דייה
 ואל חחמה וכו׳ ף״צ דהכי
 קאמר וכוי שהרי אדר
 פוסל בשלשה ופסול לא
 פוסל אלא בארבעה אבל
 בשלשה לא פסל ולא גזרינן
 פסול אמי שלשה לאור יעול
 יש לימר כצ״ל: (ע) כא״ד
 לטעמא לאדר פוסל לא
 הר וכו׳ דאפילו איכא:
 (פ) בא״ד שהעלים חתומים
 כדפי־ במשנה: (ל) דיה
 שהרי וכו׳ נסוכה גדולה
 שיש לה ד׳ דפנות שמשייר

 שיעור סוכה:

 מוסף רש״י
 אלא מהא ליכא למשמע
 מינה. לודאי מתני׳ לאי כולה
 דוקא, אלא חדא מנייהו לוקא,
 או רישא אי סיפא, ותנא אידך
 אטו ההוא ולא ידעינן הי
 מינייהו לוקא דנגמר מניה
 ישנת קכא .. מלאהו. לאיחו
 אויר בקרובים כשד. ללא
 קפלינן אלא אאוירא וגיסיו
 פז:!. אויר סוכה פוסל.
 את כל הסוכה בשלשה, וסכן
 פסול פוסל את כל הסיכה

 בארבעה :•וכה י!.).

 קםב: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 אלא מהא ליכא למשמע מינה. חדא דוקא או סיפא או רישא ותנא
 הא אטו הא: פחוה מיק כשר. דהיינו שיטה ומחצה: הכי גרסינן
 כפירוש רטנו חננאל היו ארבעה או חמשה עדים חהומים על השטר
 (« ונמצא שנים הראשונים קרובים או פסולים החקיים עיוה בשאר
 מסייע ליה לחוקיה דאמר מילאהו
 בקרובים כשר. פירוש אס היה בין
 הכתב לעדים חלק כשיעור שני שיטין
 ומילא מקום החלק בקרובים השטר
 ההוא כשר ומקיימין אותו משאר
 העדים שבו. ולא נמצאו דברי חזקיה
 בפירוש בגמרא וי״ל בגט קרח מדבר
 חזקיה ונראין דברי חזקיה כדברי ר׳
 עקיבא דתנן במסכח גיטין (לף פא:)
 גט קרח הכל משלימין עליו כדברי
 בן ננס ר״ע אומר אין משלימין אלא
 קרובים הראויים להעיד במקום אחר
 כך פירש רבינו חננאל. ולי נראה לשון
 הראשון שסוף הברייתא דקתני היו
 עליו ארבעה או חמשה כר ודאי מעין
 תחלתה מיירי במילוי שני שיטין
 הפוסלים את השטר כדקתני רישא
 ובא לומר שמילוי קרובים מכשירו
 והיינו דקאמר מסייע ליה לחזקיה דאיירי נמי במילוי שני שיטין של חלק
 דאי ברייתא בעלמא מיירי בלא מילוי שני שיטין ולאורויי דין עדים
 פסולים שיתקיים העדות בשאר ליתנייה במסכת מכות (לף ו.) גבי
 ההיא פלוגתא דרבי ורבי יוסי (הגלילי) דפליגי התם בדיני ממונות
 אס תתקיים העדות בשאר אם לאו וחזקיה נמי אס בגט קרח מיירי
 מה צריך סיוע מן הברייתא ממתני׳ דגיטין דבן ננס ור״ע יכול
 לסייעו ותו חזקיה מתני׳ דגיטין אתא לאשמועינן בתמיה: ואל
 החמה. מזה החלוק ט בהיוחו חלק השטר פסול ואס מילאו בפסולין
 לעדות כשר: שהרי סוכה. בהיות בה אויר שלשה טפחים פסולה
 ואס מילאו בסכך פסול כגון בדבר המקבל טומאה הוכשרה הסוכה
 שאין סכך פסול פוסל אלא בארבעה טפחים. ורב יהודאי גאון נמי מוקי
 לה להא דחזקיה בהלכות עדות שלו כגון דהוה קרוב חתים ברישא
 כי היכי דלא תקשי אדרב נחמן דאמר במסכת מכות וו.] אפילו בדיני
 ממונות נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה דהיכא דחתים
 קרוב ברישא מוכחא מילתא דלכבוד עביד ולא לעדות חתמיה ובהא
 כ״ע מודו והכי תניא בתוספתא (גיטין פ״ז ה״י) שטר שחתמו עליו חמשה
 ונמצאו שלשה הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר:

 הן

 איבעיא להו שיטה ומחצה מאי תא שמע
 הרחיק את העדים שני שיטין יא) פםול הא
 שיטה ומחצה כשר אימא םיפא שיטה אחת
 כשר שיטה אחת הוא הכשר הא שיטה
אלא מהא ליכא למשמע (  ומחצה פםול א
 מינה מאי הוי עלה ת״ש דתניא נ<הרחיק את
 העדים שני שיטין מן הכתב פםול אפחות
ו ארבעה וחמשה עדים הי ב  מכאן כשר ״
 חתומין על השטר ונמצא אחד מהן קרוב
 או פסול תתקיים עדות בשאר מסייע
י גמלאהו  ליה לחזקיה דאמר הזקיה י
אויר ד (  בקרובים כשר ואל תתמה שהרי ה
 סוכה פוסל בשלשה הםכך פסול פוסל
 בארבעה איבעיא להו שני שיטין שאמרו

 הן

 איבעיא להו שיטה ומחצה מהו. לא בעי היכא דמסייס «) השיטה
 באמצע השיטה והניחו העדים אותו חצי שיטה הנשארת
 גס שיטה אחרת מהו דפשיטא דפסול דכתב מאי דבעי באותו חצי
 ויחזור בשיטה אחרונה אבל יש לפרש היכא דסייס השטר בסוף

 השיטה והניחו השיטה שלימה(י) וכתבו
 באמצע שיטה מהו מי אמרינן
 שפסול לפי שיזייף בשיטה שלימה
 ובחציה יכתוב חזרת השטר ואין למדין
 מן החציה שהיא שיטה אחרונה אבל
 מן השלימה למדין או דלמא שכשר
 שגס מן השיטה שלימה אין למדין
 שהיא אחרונה מן השטר מיהו (ה<
 סשיטא דכשר דאין למדין משיטה
 אחרונה היינו טעמא שעדים לא
 דייקי ומרחיקין שיטה אחת אם כן
 כשמרחיקין שיטה וחותמים באמצע
 שיטה כיון דליכא כי אס רוחב שיטה
 אחת בין העדים לשטר אין למדין
 ממנה ולכך לא יוכל לזייף וכשר ועוד
 דומיא דהרחיק שני שיטין והרחיק
 שיטה אחת דמיירי בעובי (0 כזה
 [בעי] מהו מי אמרינן לא יוכל לזייף

 כלום בשיטה ומחצה או דלמא בדוחק יכתוב שני שיטין ופסול:
 י) אלא מהא ליכא למשמע מינה. ואי רישא דוקא סיפא לאו דוקא
 ושיטה ומחצה כשיטה אחת » דקאמר כשר דמי ואי סיפא
 דוקא רישא לאו דוקא ושיטה ומחצה כשני שיטין דפסול דמי:
 י)דאמד חוקיה מלאהו כקרובים כשר. אהרחיק שני שיטין קאי וכן
 מוכח בהמגרש (גיטין לף פז: ושם) דקאמר ואי משוס (יי)
 שני שיטין פסול האמר חזקיה מלאהו בקרובים כשר לפירוש רבינו
 חננאל שגורס בברייתא (ט) נמצא מן הראשונים קרוב או פסול
 מסייע ליה שפיר לחזקיה דמכשיר עדים ראשונים שנמצאו קרובים אלא
 לגירסת ספרים דלא גרסי ראשונים א״כ היכי מסייע ליה דלמא הברייתא
 לא מכשרת אלא כשנמצאו (י) בסוף עדים כשרים אבל מצאו למעלה
 במקום שאויר פסול אימא הקרוב נמי פסול וי״ל מדלא קבע ליה מקום
 וקאמר סתמא (י) נמצא ארבעה או חמשה קרובים או פסולים כשר
 שמע מינה בכל דוכתא מכשר להו כגון הא דאמר בשילהי הזורק
 (שם לף פב.) ש׳׳מ אי חתיס בתחלה קרוב או באמצע בין בסוף
 כשר ממאי מדלא קבע מקום וא״ת היכי מסייע ליה הא בברייתא
 מכשיר בין קרוב בין פסול וחזקיה לא מכשיר אלא קרוב מדלא קאמר
 פסול ומ״ט דחזקיה וי״ל דחזקיה סבר לה כרי עקיבא דאמר בהזורק

 (שם פא:) גט קרח הכל משלימין עליו אפי׳ קרוב אבל פסול לא אבל ברייתא סבר׳ כבן ננס דמכשר בגט קרח להשלים אפילו עבד וסבר
 כחזקיה בחדא בקרוב ונראה לר״י דאין הלכה כחזקיה דסבר כר׳ עקיבא אלא כבן ננס דמכשיר אפילו פסול דאמרי׳ התס כי אתו לקמיה
 דר׳ אמי אמר צא והשלים עליו עבד מן השוק וההיא דר׳ אמי עיקר טפי דקבע גבי פלוגתא (ל) אבל ההיא דחזקיה לא הובאה לשס ועוד
 דסתמא דגמרא כבן ננס דאמרי׳ בהמביא תניין (שם לף יח: ושם) אי חתיס בתחלה קרוב או פסול (« ומוכח התם דלכולי עלמא כשחותם
 בתחלה פסול משוס תנאי כשר אי לא אתי לאיחלופי בקיום שטרוח בעלמא ועוד דשמא חזקיה נמי אית ליה דבן ננס והא דאמר
 מלאהו בקרובים ולא קאמר בפסולים לרווחא דמילמא קאמר דלדברי הכל בכי האי גוונא כשר: (הג׳׳ה. שיטה ומחצה. נראה ליישב כגון

 שחתומים עדים באמצע שיטה ומספקא ליה שמא יכתוב מה שירצה בחצי «) השלמה. ע״כ הג״ה):
 פחות מכאן כשר. בתוספתאיי) מסיים כאן וכמה יהיו העדים רחוקים מן הכתב ויהיה כשר כדי שיהיו נקראים עמו דברי רבי רשב״ג
 אומר מלא שיטה אחת ר׳ דוסתאי ברבי ינאי אומר מלא חתימת שני עדים שטר שחתום עליו [ה׳ עדיס] ונמצאו ג׳ הראשונים
 קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר ונראה לר״מ ולר״ת דמן הצד מיירי: ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה. וא״ת אמאי לא
 מייתי ראיה מגט קרח״) שאויר פוסל וקרוב משלים וי״ל משוס דההיא גופא תקנתא דרבנן היא והיא גופא צריכה ראיה ממילתא דאורייתא
 וא״ת מה שייך טעם פסול אויר הגט לפסול אויר סוכה וי״ל (« ה״ק מלאהו בקרובים כשר ואע׳׳ג דאויר פסול אין לגזור מילוי קרובים
 אטו אויר שהרי אויר פסול בשלשה ופסול לא פוסל אלא בארבעה אבל בשלשה לא פסלי ולא גזרינן אטו שלשה דאויר פסול ועוד
 י״ל דלא מייתי ראיה מגט קרח דלא גזרינן השלמת קרובים אטו אויר משוס דהתס דין הוא דלא גזרינן דטעמא דאויר («) פסול לא הוי
 אלא משוס דקשריו מרובין מעדיו ולא משוס שיוכל לזייף אפי׳ איכא ארבעה שיטין חלקים בין עדים לעדים כשר בטיוט בעלמא דתו
 ליכא למיחש לזיוף ולא אמר סהדי אטיוט חתימו כיון שאין השטר מצד שהעדים חתומין («) כדאמרי׳ במשנה ולכן לא גזרי קרובים אטו
 אויר שני שיטין דאפילו יש בו אויר בטיוטא בעלמא סגי אבל הכא דטיוטא לא מהני מידי לפי שהעדים בצד השטר כתובים ואי טייט
 ליה אמרי אטיוטא חתימי ולכך נגזור מילוי קרובים אטו אויר משוס דבאויר אין לו תקנה ולהט מייתי ראיה מסוכה שאויר פוסל בה ואין לו
 תקנה ופסול כשר ולא פסלינן ליה אטו אויר: שהרי אויר פוסל כשלשה. לא מיירי בסוכה גדולה «< שמשייר שיעור סוכה ושלש דפנות
 לכל צד דאותה למה תהיה פסולה וגס לא איירי לישב תחת האויר דא״כ מאי איריא שלשה אפילו פחות נמי אמר במסכת סוכה
 (לף יט.) שאין ישנים תחתיו אלא הכי פירושא סוכה גדולה ויש לה שלשה דפנות ויש לה אויר שלשה לכל אורך הסוכה פסולה שאויר
 שלשה מפסיק ועתה אין נשאר בו כי אס שני דפנות לכל צד וסכך פסול לא הוי הפסק כי אס בארבעה טפחים אי נמי כגון שיש לה
 לסוכה ארבעה דפנות והיא אינה גדולה כל כך שישאר הכשר סוכה מכל צדי האדר: נמצא אחד מהם כוי. יש תימה מהא
 דאמר הכא נמצא אחד מהן קרוב או פסול כשר ולר״ע קרוב מיהא כשר ובין בתחלה ובין בסוף בין באמצע כשר מדלא קטע
 ליה מקום ואפילו לר״ח דגרס בראשונה לאו לאפוקי בסוף דכ״ש הוא היכא שאין אויר פסול דכשר והכי נמי בגט קרח לר״ע
 קרוב כשר ובפ״ק דמכוח >לף ה0 אמר ר״ע אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה וי״ל דהתס מייד בעדים
 בעל פה והיכא דלאסהודי אתו עדוחן בטלה דשיילינן להו אי לאסהודי אחו אי למיחזי אתו דרב נחמן פסיק התס הלכה כרבי אבל
 הכא לאו לאסהודי חתימי אלא למילוי והיכא שחותמין באמצע או בסוף אמרינן משום חנאי חתימי ולאו לאסהודי קאתו וכמו כן גבי
 גט קרח לא חתימי אלא להשלים הקרח שיהא עדים כמו הקשרים ואע״פ דלעדות אחר על פה שיילינן אי למיחזי אתו אי לאסהודי
 אתו היינו משוס שלא נחקרה עדותן בב״ד אבל בשטר א״צ לחקור אמאי חתימי דעדיס החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן
 בב״ד דמי כאילו נחקר שלמילוי או לתנאי חתמו ורב יהודאי פסק על שטר שיש בו ה׳ עדים או יותר ונמצא אחד מהן קרוב או פסול

 בתחלה

 עין משפט
 נר מצוה

 ט א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ ל סמג עשין צד
 טוש״ע ח״מ סי׳ מה סעיף

 י ב מיי׳ פייה מהלי עלוח
 הלכה ו סמג עשין קט
 טוש״ע ח״מ סי׳ מה סעיף

 ינ יסי׳ נא סעיף ד:
 יא ג מיי׳ פנ״ז מהל׳ מלוה
 ילוה הל׳ ל שמג עשי!
 צל טוש״ע ח״מ סי׳ מה

 סעיף יל:
 יב ד מיי׳ פייה מהלי סוכה
 הל׳ כ סמג עשי! מנ
 טיש׳יע איית סי׳ תרלנ סעיף

 נ:
 ינ ה מיי׳ שם הל׳ יד

 טוש״ע שם סעיף א:

 רבינו גרשום
 פחות מכאן כשר. אלמא
 שיטה ומחצה כשר:
 מילאהו. אותן ב׳ שיטין
 שהרחיק העדים מן הכתב
 אם מילא אותן בקרובין
 כשר. אע״ג דאי לא הוה
 כתב בהו פסול להיכא
 דמילאהו בקרובין שהן
 פסולין לעדות דדמיין כמאן
 דליתנהו אפי׳ הכי כשר:
 ואל תתמה. על דבר דה
 שהרי אויר סוכה פוסל
 לסוכה בג׳ טפחים: סכך
 פסול. שסיבכה בשפודץ או
 בדבר המקכל טומאה פוסל
 בדי טפחים דאי איכא ד׳
 טפחים מסכך פסול פסולה
 ואי ליכא אלא שיעור
 ג׳ טפחים מן סכך פסול
 כשר אע״ג דאי הוי אויר
 ג׳ טפחים היה פסול לא
 אמרינן סכך פסול כמאן
 דליתא אלא סכך פסול בג•
 מכשיר דבר הפסול אם
 היה אויר הכא נמי קרובין
 אע״ג דכמאן דליתנהו דמי
 כשר: איבעיא להו ב׳ שיטין
 שאמדו. דפסולין מי בעינן
 הן ואוירן לאותו אויר
 שבין כתיבת שיטה לשיטה
 דכל כך ליהוו מרווחין הן
 ואוירן או הן בלא אוירן

 אפ״ה פסול:



 עין משפט
 נר מצוה

 •ד א מיי׳ פכ״ז מהלי מלוה
 ולוה הל׳ ד סמג עשין
 צד טוש״ע ח״מ ס.יי מה

 סעיף ט:
 טו כ מיי׳ שס טוש״ע שס

 ס״מ:
 טז ג מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף ט:
 יו ד מיי׳ שס הלי ז יסמג
 שס טוש״ע שס סי׳ מו

 סעיף לנ:
 ״ח ה מיי׳ שס הלי ל וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳ מה

 סעיף ו:
 יט ו מיי׳ שס הלי ז וסמג
 שס טוש״ע ח׳׳מ סי׳ מו

 סעיף לב:

 רבעו גרשום (המשך)
 למטה משיטה שניה נ) אין
 תופשי; אלא באויר אחד
 לפי שצוארו של למ׳׳ד הוא
 משוך אחר כרעיה דכ׳ ולא
 מתחת רגליו: כגון ברוך
 בן לוי בשיטה אחת. היינו
 שיטה אחת ובי אוירין משך
 כרעיה דכי מלמטה ולי של
 לוי למעלה דהשתא מצי
 מזייף ומשום הכי פסול:
 אמר רב לא שנו. אם
 הרחיק העדים מן הכתב
 ב׳ שיטץ דפסול: אלא בין
 עדים לשטר. דהשתא איכא
 הרווחה ומצי מזייף וביון
 דעדים חתימי מלמטה אתי
 וגבי שלא כדין: אבל אי
 שבק הרווחה בין חתימת
 העדים לאשרתא. שאם
 כתב למטה בגוילין אשראי
 קיום בית דין שטרא דקא
 נפק לקדמנא ואשרנוהו
 וקיימנוהו אפי• נמצא נמי
 שהניח בין עדים לאשרא
 שיעור ד׳ או ה׳ שיטות
 כשר: מאי שנא בין עדי׳
 לשטר. שיעור ב׳ שיטין
 דפסול דילמא מזייף וכתב.
 בין עדים לשטרא וגבי מכח
 אותו קיום בית דין של
 מטה דמשמע דקיימו כל
 מה שכתוב בשטר. ומשני
 [משום] הכי כשר ראותו
 חלק שבין העדים לאשרא
 המטשטש ליה מטשטשו
 כולו בדיו שאין יכול לכתוב
 בו על גביו שום זיוף.
 ומקשי׳ בין עדים לשטר
 אמאי בב׳ שיטין פסול הא
 מצי מטייט ליה לאותו
 חלק בדיו דאינו יכול לזייף
 באותו מקום כלום. ומשני
 אי מטייט ליה בדיו בין כתב
 לעדים אמרי אינשי עדים
 אטיוטא מסחרי על מה שעל
 גבי חתימתן ולא על מה
 שכתוב בשטר ופסול השטר
 וכדאמר בדוכתא אחריתי
 אשאילת שלום חתימי כגון
 אם נתב בשטר פלוני אמר
 לנו כתבו וחתמו לפלוני
 שאני חייב לו מנה וכתבו
 בו שאני שואל בשלומו
 פסול השטר דאיכא למימר
 עדים אשאילת שלום חתימי
 ולאו אאותו מנה הכא נמי
 איכא למימר עדים לאו
 אשטר חתימי אלא אההוא
 טיוטא ופסול ומשום הב־
 לא מטייטינן ליה. ומקשינן
 בין עדים לאשרא נמי אמאי
 מצי לטייט הא איכא נמי
 למימר בי דינא אטיוטא הוא
 דחתימי ולא קיימו שאר
 השטר. ומשני הא ליכא
 למימר דודאי גבי עדים
 דיש מהם עמי הארץ ולא
 דייקי חתמי אבטלה ואפי׳
 אטיוטא אבל גבי בי דינא
 ליכא למימר הכי דאינהו
 אטיוטא שאינה כלום לא
 חתמי אלא אגופו של שטר
 קיימי וחתמו ומשום הכי
 מצי לשייר אפי• טובא
 ובלבד דמטייט ליה. ומקשי׳
 ואכת־ אמאי מצי לשיורי
 בין עדים לאשרא אפי־
 טובא אע״ג דמטייט ליה
 וליחוש דילמא גייו מלוה
 השטר עם העדים ושדי ליה
 שהיה בשטר ומחתים איהו
 ועוד שכתוב תחתיו אשרא

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קםג.
 בתחלה כשר כדאמרינן לכבול חתמו אבל אי חמימי בסוף פסול
 ואין נראה לר״ת לאמר בהמביא תניין (גיטין לף יח: ושם) למאן לאמר
 שניס משוס עלים וכולם משוס תנאי(» ולכך נמצא בסוף אחל מהם
 קרוב או פסול כשר אבל אי חתיס בתחלה קרוב או פסול אמרי לה
 פסול אמרי לה כשר מאן לאמר
 פסול לאתי לאחלופי בשאר שטרות
 רעלמא (יי) ולא יאמרו משוס תנאי
 חתמו כיון שהפסוליס חתמו לכתחלה
 אלמא אפילו למאן למכשיר בסוף
 פסול לכתחלה ג)[וא״כ הכא] בין
 בתחלה בין בסוף כשר וראשונים
 לגרס רבינו חננאל לאו לוקא אלא
 כל שכן הוא אע״ג שאויר פסול וא״ת
 א״כ אמאי כשר (ט) ולא אתי לאיחלופי
 בקיום שטרות לעלמא כלהתם וי״ל
 התם מלרבנן לפסלי בתחלה
 משום לעלי הגט אין חותמין אלא
 זה בפני זה ואי חתיס בתחלה קרוב
 או פסול יאמרו אינך העלים
 העומלים שס קרובים לשס עלות
 חתמו שיכולים לחתום בחחלה אותם
 עליס כשרים שהיו שם וחתמו קרובים
 ואתי לאכשורי קרובים אבל בסוף
 יאמרו ב׳ לשס ערים ואינך משום
 » תנאים אבל בשאר שטרות שחותמין
 זה שלא בפני זה אס נמצא פסול
 בתחלה כשר ללא אתי לאכשורי בעלמא
 שילעו שלא לשס עלות חתמו אלא
 כמו שמצאם החתימו ובשעה שחתמו
 אלו הראשונים לא מצאו אחרים על
 אחרי כן והקשה לו ר״י אם כן אמאי
 כשרים כשנמצאו בסוף הא אמרינן
 לקמן כל כי האי גוונא אין מקיימין
 מעלים שלמטה (י) מכלל רבעלמא
 אין מקיימין אלא מעלים שלמטה וא״כ
 כשיראו פסולין לבסוף במקום קיום
 השטר יאמרו קרוב או פסול כשר
 וחזר בו ר״ת ואין מכשיר כי אם בתחלה ולא בסוף מפני שקיום
 השטר בסוף כלפסיק רב יהולאי אבל קשה מגט קרח (גיטין
 לף פב.) שאנו מכשירין בין בתחלה בין בסוף וי״ל לשאני התס למכל
 תלתא מקיימין ולא סגי בקיומא להכא כלמפרש התס אבל בסשוטיס

 שאנו מקיימין משלמטה בתרי פסול לבסוף:
 שיטה אחת למאי חזיא. (ל) אי מזייף ביה וכתב ביה שני שיטין
 לקות יהא ניכר שהוא מזויף שהנך שני שיטין רקות
 משאר השטר ועול ללא אזיל לגבי ספרא לכתוב כתיבה לקה ואפילו
 אי בעי גייז ליה ויש מפרשים שיטה אחת בלא אוירה למאי חזיא
 אין יכול לכתוב בה כלום ואמאי אצטריך למימר הרחיק שיטה (מ)
 כשר אבל לא בעי למיפרך שני שיטין למאי מזיין לטובא חזיין
 לכתוב בו שיטה אחת ונימא ללמלין משיטה אחרונה להא לאמר
 לעיל אין למלין היינו למסקנא «) הכא למסיק הן ואוירן לחזו
 לכתוב שני שיטין לאחת ואוירא חזיא לכתוב אחת ולכך אין
 למלין אבל מקמי למסיק הן ואוירן יש ללמול אלרבה ללמלין

 מלפסול הרחיק שני שיטין בלא אוירן:
 כגון לך לך 1ה על גב וה. א״צ לפרש שרגל הכ״ף על ראש הלמ״ל
 אלא אפי׳ לא הוי רגל הכ״ף נגל ראש למ״ל אפ׳׳ה הוי ל׳
 אוירין שאויר אחל צריך להיות בין ב׳ שיטין בלא רגל כ״ף וראש
 למ״ל כלאמר כגון ל׳ למעלה וכ״ף למטה וקסבר 3׳ שיטין וג׳ אוירין
 אלמא צריך להיות אויר בין שיטה לשיטה ועור אויר אחר מפני
 רגל כ״ף שבשיטה ראשונה או מפני ראש למ״ל שבשיטה שניה הוי

 הן ואוירן או דלמא הן ולא אוירן א״ר נחמן
 בר יצחק אמםתברא דהן ואררן דאי םלקא
 דעתך הן ולא אוירן >* שיטה אחת בלא
 אוירה למאי הזיא אלא ש׳׳מ הן ואריח שמע
 מינה רבי שבתי אמר משמיה דחזמיה כשני
 שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא כתב
 ידי םופר מ״ט דכל המזייף לאו לגבי םפרא
 אזיל ומזייף וכמה אמר (0 רב יצחק בן
 אלעזר כגון לך לך זה על גבי זה אלמא
 קםבר שני שיטין וארבעה אוירין רב חייא
 בר אמי משמיה דעולא אמר גכגון למ״ד
 מלמעלה וכ״ף מלמטה אלמא קםבר שני
 שיטין ושלשה אוירין רבי אבהו אמר כגון
 ברוך בן לוי בשיטה אחת קא םבר שיטה
 אחת ושני אוירין אמר רב לא שנו אלא בין
 עדים לכתב אבל בין עדים לאשרתא אפילו
 טובא נמי כשר מאי שנא בין עדים לכתב
 דלמא מזייף וכתב מאי רבעי ותתימי םהדי
 בין עדים לאשרתא נמי מזייף וכתב מאי
ידמטייט ליה א׳׳ה  דבעי ותתימי סהדי א)
 בין עדים לשטר נמי מטייט ליה האמרי
 סהדי אטיוטא הוא דחתימי בין עדים
 לאשרתא נמי אמרי בי דינא אטיוטא הוא
 דחתימי ־בי דינא אטיוטא לא חתימי וליחוש
 דלמא גייז ליה לעילא ומחיק ליה לטיוטא
 וכתב מאי רבעי ומתתים םהדי ואמר
 רב שטר הבא הוא ועדיו על המתק כשר

 הניחא

 הן ואוירן. שיעור כתיבת השיטין ואויר חלק בינתיס נפסל אבל
 פחות מיכן אינו נפסל: ה״ג דאי םלקא דעחך הן ולא אוירן למאי
 חזיא. והלא ניכר הזיוף לפי שצריך לכתוב אותיות לקות יותר
 משאר אותיות השטר כלי לתת חלק בין שיטה לשיטה ואם יכתוב

 כתיבה גסה גס עמה ניכר הזיוף
 שאין חלק בינתיס כשאר שיטות
 שבשטר: שט שיטי! שאמרו. בשיעור
 כתב ילי עריס שהוא יותר מכלי
 שיעור ילי סופר: מאי טעמא כל
 דמזיץו לאו לגט סופר אזיל. אולי
 לא יאבה לו ולא ישמע אליו לאורועי
 נפשיה אלא עושה בצינעא בתוך
 ביתו ואינו יולע לכוין ילו בכתיבה
 לקה כמו הסופר: כגון לך לך זה
 על גג זה. לא אמא לאיפלוגי
 אלחזקיה אלא ולאי בכתב ילי עליס
 משערין כתיבת שני השיטין חלק
 ועליין צריך אויר בין שיטה לשיטה
 מלבל עובי הכתיבה כלי שאס יהיו
 שני לך בשני השיטין זה בעליונה
 וזה בתחתונה צריך שלא יגע משך
 גובה הלמ״ל של לך התחתון להגיע
 בך׳ של לך העליון להא זימנין
 «) למינהללי בהלי הללי ך׳ לשיטה
 עליונה ולמ״ל לשיטה התחתונה:
 אלמא קסבר שני שיטין ודי אוירין.
 שני אדרות בין שני השיטין משוס
 כ׳ לעליונה ולמ״ל לתחתונה ואויר
 למעלה משיטה עליונה בשביל גובה
 למ״ל של לך העליון ואויר למטה מן
 השניה בשביל (י) לך התחתון. ולך
 לך זה על גב זה לאו לוקא שתהא
 למ׳׳ל כנגל למ״ל וכ׳ כנגל כ׳ אלא
 כלפרישית שזה למעלה בעליונה וזה
 למטה בתחתונה: ושלשה אוירץ.
 לבין שני השיטין לי לנו באויר אחל
 שיכול לאמן את ילו להרחיק ראש

 הלמ׳׳ל לתחתונה מכנגל רגל כ׳ העליונה: גרוך גן לוי. שני אוירין
 איכא הכא אחל למעלה בשביל למ״ל ללוי וחל למטה בשביל כ׳
 לברוך: אמר רג לא שנו. שני שיטין לפסול אא״כ הרחיק בין
 העלים לשטר אבל אס הוא בין הערים לקיום הנקרא אשרחא על שם
 ואישרנוהו וקיימנוהו הכתוב בו כגון שטר שכתב בו הנפק להיינו
 אשרחא אפילו הרחיק יותר משני שיטין כשר כלמסיק ואזיל במטשטשו
 בליו וסתס ב״ל אטיוטא לא חתימי אלא אעיקרו של שטר: ומשני
 דמטייט ליה. כלומר מלכלכו בדיו ואץ יכול לכתוב בו שוס זיוף אבל
 אס בא הנפק לפנינו ויש בו שני שיטין חלק בלא טיאוט פסול הוא שלא
 נעשה כתיקון חכמים: אטיוטא חהימי. ולא אעיקר של שטר כדאמרי׳
 בגיטין(לף פז.) ב) חיישינן שמא אשאילת שלום שכתב בשטר חתמו ולא
 אעיקרו של שטר הכא נמי כך מעידין בפנינו אטייט בדיו ונמחק כדי
 שלא יחשדו בבעל השטר: ומשני גי דיגא אטיוטא. אין דרכן לחתום
 אבל עדים הכל מצרין לחתום ואפי׳ עמי הארץ ואתי למיחתס אטיוטא:
 וניחוש דלמא גייז ליה. לשטר העליון לגמרי ומחיק ליה לטיוטא וכתב
 הוא (ה והלוואתו ועדיו מזוייפין על המחק: דאמר רב שטר הבא הוא
 ועדיו על המחק כשר. דמה לי אס חתמו עדים על קלף חלק או על
 הקלף שחור הואיל ואנו מטרין חתימת יליהן וגם העליון לא נמחק
 אלא פעם אחח כמו מקום שהעלים חותמין בו(י) וגבי אשרתא אע״פ
 שאין אנו מכירין ילי עלים שלמעלה שעל המחק נסמך על אשרתא
 שאחריו שמתקיימת עלותן והלכך יכול למחוק הטיוטא ולזייף עליס:

 הניחא
 ב׳ אוירין בין שיטה לשיטה ולאו ראיה היא לא״כ למה צריך אויר שני באויר ראשון יכולין להיומ ראש למ״ל ורגל כ״ף כיון שאינן זה
 כנגל זה אלא צריך לפרש שהן זה כנגל זה לך לך ללא יתחיל לזייף אם אין בינתיס ריוח שאס יארע לך לך זה כנגל זה בזיופו שיוכל
 לעשותו בטוח («: י) שיטה אחת ושני אוירין והוי יותר משני שיטין בלא אוירן לא״כ שיטה למאי חזיא כרפריך לעיל: דמטייט ליה. פי׳
 ר״ת בנקולות או שורות שניכר (») בחלק מעט ניכר שלא מחק מעיקרא שאס היה מטשטשו בליו ואין ניכר אס היה שס מחק אס לא
 ואס׳׳ה מכשר לשטרא א״כ יטשטש כל השטר לגמרי וגס העלים שלמטה ויכתוב שטר בגליון של מעלה ויזייף עלים והאשרתא של מטה
 (יי) מקיימן ואס אין גליון למעלה ויש שיטה אחת בין העלים לכתב יכתוב השטר ועלים באותה שיטה והעלים הראשונים יטשטש בליו
 והאשרתא מקיימת בעלים שזייף להט צריך לפרש טיוט אנקולות או שורות: שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר. (*) להא
 לפסלינן בגיטין(לף כא:) שטר הבא על המחק היינו כשעליו על הנייר: י)ר׳ יוחנן אומר כר. תימה למשמע לאתא לפלוגי ובמאי פליג להא לא
 ססיל אלא בלא טיוט לאי בטיוט אמאי פסול וכ״ת איכא בינייהו לרבי יוחנן פסיל אפילו בטיוטא (p) שני שיטין בין עלים לאשרתא משוס
 לימחקס ויכתוב הוא שטר ועלים על המחק והאשרמא מקיימן לסבירא למקיימין מן האשרתא שבו הא ליכא למימר לא״כ כל שטרות שיש

 בהן
 כגון לך לך זה על גב זה. דאיכא במשך ל׳ מלמעלה אויר אחד ובמשך כ• מלמטה אויר אחד והכי ומחיק ליה לטיוטא שעל גבי אשרא וכתב מאי דבעי במקום שהיה בו הטיוטא ויכתוב כפלים ממה
 ׳טין ודי אוירין והואיל דאיכא הרווחה כולי האי מצי מזייף ליה בכתב ידי כל אדם א) דפסול: כגון גופיה סהדי אחרינא על מה שכתוב בטיוטא. ואמר רב שטר הבא שכתוב הוא ועדיו על המחק כשר

 שיטין: קא סבר ב׳ שיטין וגי אוירין. משך ל• מלמעלה דשיטה ראשונה דהיינו אויר אחד ומשך כ׳ ׳שקיימו השטר וחתימת עדים וגבי ביה שלא כדין:

 מסורת הש״ם

 א) [נערוך ערך ליו א׳ גרס
 דמדיית ליה פי׳ רמליית
 נריו נחלק כלומר עושה
 גקוליס של ליו נין העליס
 לאשרתא עכ״ל], נ) [לקמן
 קעו.], ג) רש״א, ד) רש׳׳א

 מה׳׳ל, ה) רש״א מה״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) ג2׳ הן ולא אדרן
 (שיטה אחת נלא אדרה)
 תא״מ ונ״ב לפי׳ רשנ״ס
 ל״ג ליה: (ב) שם רבי
 יצחק: (ג) -עב״ם ל׳׳ה
 כגון לך וכו׳ להא דמני!
 דמיהנדזין נהלי הללי. נ״5
 לשון המלמול נפא״ט לגני
 שני עורות הוושט שניקנו
 זה שלא מגל זה לטרפה
 משוס דזימנין דמהנחין נהדי
 הללי ופרש״י ז״ל מתרמי
 למיכווני אהדדי: (ו) דייה
 אלמא וכו׳ נשניל ך׳ של לך
 התחתון: (ס) דייה וניחוש כוי
 וכחנ הוא הלוואתו כצ״ל:
 (ו) ד״ה דאמר רנ וכוי
 ולגבי אשרתא אע״פ וכוי
 שמקיימת עדותן: (ז) יווס׳
 דייה (נדף הקודם) נמצא כר
 ואין נראה לר״ת כו׳ הלכך
 ;מצא בסוף אחד מהס קרונ.
 נ״נ עי׳ מ״ש התוס׳ נגיטין
 ודל ואומר ר״ת לאפילי מאן
 לפסיל הנא לא פסיל אלא
 נחחלה כו׳ ולאחר שחזר ר״ת
 צריך לפרש נמי דאפי׳ מאן
 דמכשיר התס צא מכשיר
 אלא נתחלה אנל נסוף פסול
 לכ׳׳ע וכ׳׳כ התופי להדיא
 נפ״נ דגיטין דף י״ח בד״ה
 אמרי לה: (ח) בא״ד שלא
 יאמרו משיס תנאי יני׳ חתמי
 בתחלה אלמא יכו׳ פסיל
 בתחלה: (מ) בא״ד וא״ת
 א״כ אמאי כשר הכא ולא
 אתי וכו׳ יי״ל התס דפסלינן
 בתחלה מדרבנן משוס
 דעדי הגט: (י) בא״ד ואינך
 משוס תנאי אנל: (נ) בא״ד
 מעדים שלמטה כו׳ מכלל:
 (ל) ד״ה שיטה וכו׳ דאי
 מזייף וכתב ביה וכו׳ שהוא
 מזויף כיון שהנך שני שיטי!
 לקות יותר משאר אותיות
 השטר כצ״ל: (מ) בא״ד
 הרחיק שיטה אחת כשר:
 (נ) בא״ד למסקנא דהכא
 יכו׳ שני שימין ואחת ואררא
 וכוי: (D) דייה כגון וכו׳
 לעשותו נריוח הס״ל ואח״כ
 מה״ל שימה אתת וכו׳ בלא
 אדר! דאם לא כן שיטה
 אחת למאי חויא: (ע) ד״ה
 דמטייט וכוי שניכר החלק
 מעמ שאז ניכר שלא:
 (פ) בא״ד יהאשרחא של מטה
 מקיימת אותם ואס אין
 גליי! וכוי ואשרתא מקיימת
 לעדים שזייף: (צ) ד״ה שטר
 וכו׳ והא דפסלינן: (ק) דייה
 ר׳ יוחנן יכו׳ דר׳ יוחנן פסיל
 אפילי נטייטא שיטה אחת
 נין עדיס לאשרחא משים
 דימחקנה יכי׳ יהאשרתא
 מקיימת אותו דסנירא ליה

 דמקיימין יכי׳:

 רבינו גרשום
 שיטה אחת דאמרו. הרחיק
 שיטה אחת כשירה. פשיטא
 דכשר דלמאי תויא הא
 לא מצי לזיופי דניכרת
 הואי הכתיבה שהיא דקה
 יותר מן האחרת: ב׳
 שיטין שאמרו. פסול צריך
 שיהיו רחבות ככתב ידי
 עדים דלא בקיאי בכתיבה
 דצריך הרוחה טפי מסופר
 אומן דיודע ליישב ולצמצם
 כתיבתו אבל דני שיטין
 מקמי דליהוי פסולות צריך
 הרוחה טפי מאי טעמא
 משום רכל דמו־יף לאו
 לגבי ספרא אזיל דמוייף
 ליה דסופר לא מזייף אלא
 הוא עצמו מזייף בצנעא
 בביתו ולמי שאינו מומחה
 בכתיבה צריך הרוחה טפי:
 נמי לאידך לך דהיינו ב׳ שי
 ל־ מלמעלה וכ׳ למטה. בשנ

 א) ותשו״ה פסול. נ) נראה דצ״ל ונשימה שנייה אינן תופשי! אלא באדר אחד וכוי.



 מםורת הש״ס

 א) רש״א למעלה נשטר נו׳,
, א] ׳  כ) זה שטר, U 1רש׳

 י) רש׳׳ל לנשר,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נפ׳ אפי׳ שיטה אמס
 נמי פסול: (נ) רשב״ם ל״ה
 אלא נין וכו׳ שטר ועלים
 נאותה שיטה נצ״ל ימינו!
 ססוליס נמחק: (ג) דיה
 וניחוש דלמא כו׳ היינו
 וכו׳ והט פירושו וניחוש
 ללמא הן שיטה חלק:
 (ד) תום׳ ל׳׳ה (נע׳׳א) ר׳
 יוחנן וכו׳ מיידי נלא טיוטא
 הס״ל ואח״ב מתחיל הגייה אי
 נמי וכוי לכל כה״ג נמי אין
 מקיימין יכו׳ ע׳׳כ הגייה:
 (ה) ד״ה הניחא וכו׳ למשמיה
 לשמואל קאמר ליה שפיר
 ק׳ וכו׳ אע״פ שהיה כתוב
 על מחוק: (ו) ד״ה שיטה
 ומי והאשרתא מקיימת
 אותם וא׳׳ת: (ז) בא״ד
 והאשרחא מקיימת אותם
 השתא דאתינא. נ״נ ז״ל
 המרלכי כתנ ר״י השתא
 לאתית להכי כו׳: (יו) בא״ד
 ליכא למיחש למידי לאי:
 (ט) בא׳׳י שיש בו שני
 עדיס:(י)בא״דההוא טעמא
 גופיה שפירשתי: (כ) בא״ד
 גליו! מרונה בראש השיטה
 והעלים: (ל) בא״ד שני
 שיטי! לפני העליס או שיטה
 אחת לפני האשרתא וכו׳
 אנל נחלק שאין בו צורן:
 (מ) בא״ד שאין זה צורך
 השטר: (ג) באיר ועשה
 זה השטר לפניהם שהרי
 העליס יכולין להניח חלק
 לפניהם טון שאינו צורן
 השטר אלא יש להם לחתום
 זה תחת זה וא״ת זה איגו
 צירן השטר שאפי׳ חתוכה
 אותה חצי שיטה שלפני העלים
 אין לני לחיש ששם היה
 השטר שא״כ היה הליה שוטה
 שעשה שטרו והניח חלק
 לפני העלים שהמלוה היה
 יכול לכתונ בו שטר אמר
 ולחתון זה השטר יש לומר
 נצ׳׳ל: (ס) בא״ד ייולע זיופי
 שיהיה ניכר וכוי ומניתי!
 חצי שיטה חלק לפניהם
 ומ״מ יש לומר שאין זה
 צורן השטר: (ט) בא״ד או
 אפילו נאמצע שיטה בלבד
 שיחתמו זה תחת זה דש ליתן
 טעס נשושניניס שאין לחוש
 נאלו כלל להתס לא נפסל
 השטר כצ״ל: (p) ד״ה גופא
 וכוי ועליו על המחק דכשר
 ומחק כל השטר וכתנ מאי
 לנעי יהד הוא ועדיו על

 המחק ד׳׳ל:

 הםג: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 הניחא לרב כהנא דמהני לה. להא דהוא ועדיו על המחק משמיה
 דשמואל איכא למימר דלרב הוי פסול ולא תקשה לרב: אלא לרב
 טגיומי כוי. והך קשיא בכל השטרות שיש בהו הנפק יכול להקשות
 ואפי׳ היכא דליכא שני שיטין חלק בין עדים לשטר אשרתא שהרי
 יכול לזייף כל שטר העליון עם העדים
 ולכתוב ולחתום על המחק מה שירצה:
 ומשנינן קסבר רב כל כי האי גוונא.
 כלומר כל שטר שיש בו הנפק והוא
 ועדיו על המחק לא סמכינן אאשרתא
 ולא תתקיים אלא בהכרת ידי עדיס
 הכתובים על המחק והלכך הרחיק
 שני שיטין את האשרתא מן העדים
 מלמעלה וטייטו כשר וסמכינן אאשרתא
 דהא לא כתיבי הוא ועדיו על המחק
 דנימא כי האי גוונא אין מקיימין
 ובית דין אטיוטא לא חמימי אלא
 אעיקר השטר הלכך כשר השטר
 והאשרתא: ור' יוחנן אומר לא שגו.
 הרחיק את העדים כשיעור שני
 שיטין פסול: אלא בין המדים לשטר
 אגל בין העדים לאשרהא אפי׳ שיטה
 אחה פסול. ואע״ג דמטייט. ומפרש
 טעמא דרבי יוחנן דקסבר שטר
 שכתוב כולו בשיטה אחת וגס העדים
 חתומין באותה שיטה כשר ויכול
 לחתוך את העליון ויכתוב שטר
 ועדיס >« פסולים באותה שיטה ואנו
 נסמוך אאשרתא לקיימן ואס השטר
 כולו בשיטה אחת והעדים בשיטה אחרת פסול. ונראה בעיני טעמו
 של דבר הוא ועדיו בשיטה אחת כשר דלא פלוג רבנן בין שטר גדול
 לשטר קטן שיהא קטן פסול יותר מן הגדול אבל אס כולו בשיטה
 אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול והיינו טעמא דאמרינן לעיל וקסב.] הרחיק
 שיטה אחת חלק בין שטר לעדים כשר וטעמא כדמסקינן נשם] אין למדין
 משיטה אחרונה ואם אתה אומר כשר היכא דהשטר בשיטה אחת
 ועדיו בשיטה אחרת איכא למיחש דגייז ליה לעילאי וכתב בההיא
 שיטה חלק מאי דבעי וחתמי סהדי: הוא ועדיו. השטר והעדים:
 ומשני קשבר ר׳ יוחנן שטר הגא. לפנינו בשיטה אחת ועדים בשיטה
 אחרת תחתיה פסול כדפרישית טעמא משוס דאין למדין משיטה
 אחרונה כדאמרינן לעיל: ש ודלמא. היינו הך פירכא דגייז ליה
 לעילאי וכתב מאי דבעי וחתימי סהדי והכי פריך וניחוש ודלמא
 הך חלק שהיתה בין שטר לעדים זייף בה וחתך את השטר מלמעלה
 ודלמא כתיב בההיא שיטה חלקה שהכשרנו בין השטר לעדים כל
 מאי דבעי וחתים נמי סהדי בההיא שיטה ונמצא שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת וכשר והעדים שלמטה של שיטה ההיא
 אומר הוספתיס על הראשונים לפרסם את הדבר יותר: ומשני כל
 כי האי גוונא כוי. כלומר כשיוציא לפנינו שטר הבא הוא ועדיו
 בשיטה אחת ויש בה עוד תחת אותה שיטה עדים אחרים אין
 מקיימין אותו אלא מן העדים החתומים עמו בשיטה אחת:

 וא״ת

 הניחא לרב כהנא דמתני לה משמיה דשמואל
 שפיר אלא לרב טביומי דמתני לה משמיה
 דרב מאי איכא למימר קםבר כל כי האי
 גוונא אאין מקיימין אותו מן האשרתא שבו
 אלא מן העדים שבו ורבי יוחנן אמר לא שנו
 אלא בין העדים לכתב אבל בין עדים
 לאשרתא באפילו שיטה אחת >א< פםול מאי
 שנא בין עדים לאשרתא נדלמא גייז לעילאי
 וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת וקםבר ישטר
 הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי
 בין עדים לכתב נמי דלמא גייז ליה לעילאי
 וכתב מאי דבעי ותתימי סהדי ^קא םבר
 שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה
 אחרת פםול וליתוש דלמא כתב הוא ועדיו
 בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים
 הוא דעבדי יקםבר כל כי האי גוונא אין
 מקיימין אותו מן העדים שלמטה אלא
 מן העדים שלמעלה גופא אמר רב
שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר  ז

 ואם

 בהן אשרמא פסולין שיכולין למחקו ויכתוב הוא ועדיו על המחק
 אלא ודאי סבירא ליה דאין מקיימין בכי האי גוונא מאשרתא אלא
 מן העדים ויש לומר דסבר ר׳ יוחנן אי מטייט ליה פסול משוס דבי
 דינא אטיוטא חתמי אי נמי איכא למימר דלא פליגי אלא רב מיירי

 בטיוטא ורבי יוחנן מיירי בלא
 טיוטא (י) א״נ שיטה אחת בין עדים
 לאשרתא לרב כשר דכל כה״ג אין
 מקיימין אותו מאשרתא אלא מעדים
 שבו. עד כאן: הניחא לרכ
 כהנא (י) משמיה דשמואל קאמר
 ליה. קשה דלדידיה מי ניחא א״כ
 כל שטר מקוים ימחקנו ויש לומר
 דהא לא קשה כולי האי דכיון שהיה
 כתוב מתחלה לא יוכל למחקו שלא
 יהיו ניכרים האותיות אבל מחק
 דטיוטא אינו ניכר דמחקנה ויכתוב
 כמו שירצה ואע״ג דבסמוך פריך ואס
 תאמר חוזר ומוחק אע״פ שהיה
 מחוק לפי האמת פריך דאין חילוק
 בין טיוט לכתב: שיטה אחת
 נמי פסול. שיכתוב הוא ועדיו
 בשיטה אחת והאשרתא יי) מקיימן
 וא״ת כי היכי דפסלינן שטר הבא
 הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה
 אחרת משוס שדרך עדים להרחיק
 חתימתן מן הכתב שיטה אחת הכי
 נמי הוה לן למיפסל שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת משום שבית דין

 מרחיקין השיטה אחת מן העדים ויכול לזייף באותה שיטה ויש לומר
 דסהדי לא דייקי לסמוך חתימתם אבל ב״ד דייקי וחתמי סמוך לעדים
 וכשהרחיקו שיטה אחת פסול שיכול לכתוב בה שטר הוא ועדיו בשיטה
 אחת והאשרתא (י) מקיימן השתא דאתינן להט דפסלינן אותן שטרות
 שיכול לזייפינהו א״כ צריך ליזהר באותן שטרות וכתובות שיש להן גליון
 שלא יחתמו העדים זה אצל זה שיכול לבא לידי זיוף ולכתוב בגליון
 שבאורך העדים מה שירצה והוי שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת
 וכשר ויחתוך כל השטר אלא יחתמו זה תחת זה דהשתא ליכא למיחש (ח)
 דאי משום שיכחוב בגליון שטר לפני העד אני פלוני החתום חייב
 לפלוני מגה והוי שטר הבא הוא והלוה בכתב ידו בשיטה אחת משוס
 הא לא פסלינן לשטרא דאיהו העד הוא דאפסיד אנפשיה כשהוא חתם
 במקום שיכול לזייף ולכתוב על עצמו מה שירצו ואין לפסול השטר
 אלא כשיש חלק לפניהם והן חותמין זה אצל זה שעתה יכול לעשות
 שטר שיש יט< שני עדים להוציא מאחרים אבל משוס עצמו לא דאיהו
 הוא דאפסיד אנפשיה וכן נמי אס אין גליון בשטר לא יחתמו בסוף
 שיטה זה אצל זה טון שיש חלק לפניהם משוס ההוא טעמא 0
 שפירשתי אלא זה תחת זה אי נמי מצינו למימר דאפי׳ יש גליון מרובה
 בראש >מ השטר והעדים חתומין זה אצל זה בראש שיטה של שטר כשר
 אע״פ דמצי כתיב מאי דבעי בראש גליון דלא פסלינן שטר אלא כשיכול
 לזייף בחלק שהוא צורך השטר שאינו יכול לחתכו ואס היה חתוך
 היה השטר פסול כגון שני שיטין לפני העדיס או >ל< לפני האשרתא

 בינו לעדים וכגון חלק שהוא אחר השטר במקושר בסופו שגס הוא צריך לשטר משוס אשרתא ולכך פריך לעיל וניחוש דלמא זייף מאי
 דבעי כו׳ אבל בחלק שאין צורך השטר שאס היה נחתך לא היה השטר פסול אע׳׳ג שיכול לזייף בו מה שירצה אין השטר פסול בכך כגון חלק
 שבגליון וגס רוב פעמים ששושבינין חותמין בכתובות זה תחת זה ומניחין חלק שני שיטין לפניהם אלא ודאי אין בכך כלום כיון שאין(«) צורך
 השטר (וגם קושיות שהקשו במשנה יש מהן מתורצין בתירוץ זה. עכ״ה) מיהו אס חתמו בשטר בסוף שיטה זה אצל זה והניחו חצי שיטה חלק
 לפניהם פסול לפי שיכולים לזייף באותו חלק והוא צורך השטר שאם היה נחתך יהיה השטר פסול דאמרינן חלק היה *בשטר כתוב שהיו
 אלו העדים חחומין עליו והוא חתכו ועשה זה נ)השטר «) לפני העדיס שיכולים להניח חלק לפניהם כיון שאינו צורך השטר אלא יש להן לחתוס
 זה תחת זה וא״ת זה אינו צורך השטר אותה חצי שיטה שלפני העדים שאפי׳ חתוכה אין לנו לחוש ששס היה השטר שא״כ היה הלוה שוטה
 שעשה שטרו והניח חלק לפני העדים שהמלוה היה יכול לכתוב שטר אחר כך ולחתוך זה ויש לומר שמא יש לנו לחוש שבאותו חתך היה שטר
 אחר והניח הלוה חלק הרבה לפני העדים לפי שחשב שאס יכתוב בו המלוה שטר אחר ויחתוך זה יוודע זיופו(« ויהיה ניכר בחתוך שיש בסופו
 מכל מקום צורך השטר הוא ויש להם לעדים לחתום זה תחת זה אס חותמין בסוף שיטה ומניחין חלק לפניהם ומ״מ יש לומר שאין צורך
 השטר שאפילו תהיה אותה חצי שיטה חלק חתוכה יהא השטר כשר ולא ניחוש שמא היה שם השטר שאלו העדים חתומין עליו והמלוה כתב זה
 השטר לזה אין לחוש לפי שהלוה לא היה שוטה כל כך שהניח חלק למעלה מן העדיס שיוכל המלוה לחתוך השטר הזה וגס כל החלק
 שלמעלה בשוה לשטר זה ולא ישאר חלק כי אס כנגד העדים ויכתוב שס מאי דבעי ולא יהא ניכר זיופו ולכך אינו «)[צורך] השטר ויכולים
 לחתום זה אצל זה אע״פ שמניחין חצי השיטה לפניהם שיכול לזייף בהן בשביל כך אין לנו לפסול השטר טון שאינו צורך השטר שאס היה חתוך
 לא נפסל השטר בכך שאין לחוש כלום כדסרישית ורביגו תם פסק כמו שפי׳ תחלה שהעדים צריכין לחתום או ארישא דמגילתא אפילו זה
 אצל זה או >«< באמצע שיטה וכ״כ שיחתמו זה תחת זה ויש ליפן טעם כשושבינים שאין שייך באלו כלל דהתס לא נפסול השטר בשביל
 השושבינים שחתומים רחוק שני שיטין שאינם מן העדים ואינם שייכין לשטר כלל: גופא אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק
 כשר. ואס תאמר וניחוש שמא מעיקרא היה הוא על הנייר ועדיו על המחק י«) י)דפסול ומחק כל השטר וכתב מאי דבעי והוי על
 המחק ויש לומר להא ליכא למיחש שאס מעיקרא הוה הוא על הנייר ועדיו על המחק הוה כתוב בין סהדא לסהדא אנחנא

 סהדי
 ר׳ יוחנן כי האי גוונא אין מקיימין אותו שטר אלא מן העדים שלמעלה החתומין באותה שיטה של השטר אם יש עדים שמכירין שהיא כתיבת ידם כשר ואם לאו פסול:

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ י שמג עשין צל
 טיש״ע ח״מ סי׳ מי סעיף

 לג:
 כא ב ג מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש״פ שס סעיף לא:
 כב ד מיי׳ שס הלי ל יסמג
 שס טוש״ע מ״מ סי׳

 מה סעיף יט:
 כנ ה מיי׳ שס הל׳ ה

 טוש״ע שם סעיף יח:
 כד ו מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף יט:
 כה ז מיי׳ שס הל ט טוש״ע

 שם סעיף כ:

 רבינו גרשום
 הניחא לרב כהנא דמתני
 להא משמיה דשמואל. שטר
 הבא הוא ועדיו על המחק
 כשר: שפיר. דהשתא לא
 קשיא דרב אדרב דאמר
 לעיל לא שנו אלא בין
 עדים לשטר אבל בין
 ערים לאשרא אפי• טובא
 נמי כשר משום דמטייט
 ליה ולא חיישינן דלמא
 גייז ליה לעילאי ומחיק
 לטיוטא כו׳ משום דרב
 לא סבר כשמואל דאמר
 שטר הבא הוא ועדיו על
 המחק כשר אלא פסול
 ומשום הכי לא מחיק
 ליה מלוה ואפשר בתקנה
 דמטייט ליה ומיתוקמא
 מילתא דרב שפיר. אלא
 לרב טביומי דמתני לה
 משמיה ררב שטר הבא
 על המחק הוא ועדיו כשר
 השתא קשיא דרב אדרב
 הואיל דאמר בין עדים
 לאשרא אפילו טובא כשר
 אמאי הא אע״ג דמטייט
 ליה איכא למיחש דלמא
 גייז ליה. ומשני אפי• לרב
 טביומי מיתוקםא מילתא
 דרב שפיר דהיכא דמטייט
 ליה ליכא למיחש דמחיק
 לטיוטא דקסבר רב כל כי
 האי גוונא דשטר הבא הוא
 ועדיו על המחק א) כשר
 משום דאין מקיימין אותו
 שטר על מחק מן האשרא
 שבו שכתוב תחתיו אלא
 מן העדים שבו החתומים
 על המחק מקיימין אותו
 שאומרים לבעל השטר הבא
 עדים שיעידו על החתומין
 במקום מחק שהוא כתב ידן
 ואם לא יעידו עדים מזויף
 הוא. והואיל דאיצטריך
 לאייתי עדים לקיימו לא
 אתי למיגו ואמטו להכי
 אפי• שייר טובא נמי אי
 מטייט ליה כשר דליכא
 למיחש דלמא מחיק ומזייף
 ליה: ור• יוחנן אמר לא
 שנו. דשיטה אחת כשר
 אלא היכא דשביק נ) בין
 עדים לאשרא. אפי׳ שיטה
 ומחתים נמי עדיו באותה
 שיטה עצמה. וקא סבר
 ר׳ יוחנן שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת כשר.
 ועוד שיש קיום השטר
 מלמטה משום הכי קאמר
 אפי׳ שיטה אחת בין עדים
 לאשרא פסול דלמא מזייף
 כי האי גומא. אי הכי
 בין עדים לשטר אמאי
 בשיטה אחת כשר הא איכא
 למיחש רלמא גייז לעילאי
 כל כתיבת השטר וכתיב
 מאי דבעי בההיא שיטה
 כך חייב פלוני לפלוני
 והא חתימי םהדי בשיטה
 שניה שהיו חתומין ועומדין
 וגם קיום השטר שתחתיו.
 ומשני קםכר ר• יוחנן שטר
 הכתוב בשיטה אחת כישר
 (והאי) דאיכא למימר הכי
 מתרמי עובדא אבל להיכא
 דאיהו בשיטה אחת ועדיו
 בשיטה אחרת פסול. גו ואי
 אמרי׳ ליה אמאי חתימת
 העדים נמי בשיטה שניה
 אמר לרבות בעדים אנא
 עבדי כדי שיהא החוב

 מפורסם ואמאי כשר. קסבר

 א) צ״ל על המחק אין מקיימין אותו שטר ונר. 5) נראה דצ״ל היכא לשניק ני! עלים לנתנ אנצ נין עלים לאשרא אפיי שיטה אחת פסול: ללמא גייו ליה לעילאי. ומחתים נמי עליס נאותה שיטה וכוי. ג) צ׳׳ל וליחוש ללמא כתנ הוא ועליי נשיטה
 אחת ואי אמרינן ליה ונוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 כו א ב מיי׳ פכ׳׳ז מהל׳
 מלוה ולוה הלנה ט סמג
 עשין צד טוש״ע ח״מ סי׳ מה

 סעיף כ:
 כו ג ד ה מיי׳ שס הל׳ יא

 טוש״ע שס סעיף נא:
 כח ו ז מיי׳ שס הלכה ינ

 טוש״ע שס סעיף ננ:
 כט ח שם סעיף כ נהג״ה:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםד.
 סהלי חתימי על הממקא ושטרא אניירא כלמפרש בסמוך ואין
 לחוש שמסר לו שטר פסול (ע״כ) וא״ת שמא מחק אנחנא סהלי
 וכל השטר שלמעלה בר מן העלים וכתב מאי לבעי וי״ל ללא
 מכשרינן הוא ועליו על המחק אלא כשאין דוח בין על לעל כלי
 לכתוב אנחנא סהלי וריב״ס פירש
 לאין לחוש שמא ימחוק אנחנא סהלי
 טון למעיקרא הוה כתב על המחק
 ואס ימחקנו ה״ל נמחק ב׳ פעמים
 והשטר שכתוב על הנייר שמחקו ה״ל
 נמחק פעם אחת ויהיה ניכר הזיוף
 לאינו לומה נמחק פעם אחת לנמחק
 שתי פעמים ונראה לי להיינו כשכותב
 על המחק אז ניכר איזה נמחק פעם
 אחת ואיזה נמחק שתי פעמים אבל
 הנייר מחוק גרילא שאין כתוב עליו
 כלום אותו אינו ניכר וכן מוכח נסמוך
 לפטך וניחוש ללמא שט ליה ליותא
 אמקוס עלים ומחיק ליה והלר מחיק
 ליה והוה ליה אילי ואילי נמחק שתי
 פעמיס כשימחוק אחרי ק השטר
 ומאי פריך הלא בשעה שירצו לחתום
 יראו «< מחוק פעם אחת ומקום
 שהמלוה מחתימס מחוק שתי פעמים
 אלא ולאי אינו ניכר על שיהא כתוב
 ויהא יבש מיהו הא לאו ראיה היא
 רמצי למימר ללעלים אינו ניכר ללא
 רייקי אבל שטר הבא לפני ב״ל ניכר
 לב״ל רייקי ולכך אי מחיק אנחנא
 סהלי יראוהו ב״ל שנמחק שתי פעמים
 וחתימת העלים לא נמחק ט אס
 פעם אחת כדינא מיהו קשה לרבי
 לללבט ריב״ם תינח היכא לנכתב
 אנחנא סהלי על המחק כמו העלים
 אלא היכא לנכתב אנחנא סהלי על
 הנייר ימחקנו וגם (י) השטר שהוא
 על הנייר ויהא שטר הבא הוא ועליו
 על המחק ואמאי כשר וכ״ת הוא על
 הנייר ועליו על המחק לא הוי כשר
 אלא כשמחק בין על לעל במקוס שיכתבו אנחנא סהרי אבל אי
 כתבו אנחנא סהלי על הנייר לא אלרבה זה ראוי להכשיר יותר
 לולאי לא עשה שוס זיוף אבל כשנמחק השטר ונמחק הריוח בין

 ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אאינו דומה
 נמתק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש
 דלמא שדי דיותא אמקום עדים מעיקרא
 ומחיק ליה דכי הדר מחיק ליה להאי הוה
 ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר
 אביי קםבר רב באין העדים חותמין על המחק
 אלא אם כן נמחק בפניהם מיתיבי גהוא על
 הנייר ועדיו על המחק כשר וניחוש דלמא
 מחיק ליה וכתיב מאי דבעי והוי ליה הוא
 ועדיו על המחק ידכתבי הכי אנחנא םהדי
 תתמנא על מתקא ושטרא כתב על ניירא
 דכתבי היכא אי מלתחת גייז ליה אי עילאי
 מחיק ליה הדכתבי בין םהדא לסהדא אי הכי
 אימא םיפא יהוא על המחק ועדיו על הנייר
 פםול אמאי פםול הכא נמי נכתבו הכי אנחנא
 סהדי חתמנא על ניירא ושטרא על מחקא
[השתא נמי] מאי אמרת מוחק חוזר ומוחק הא  א)

 אמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי
 פעמים יהני מילי היכא דחתימי םהדי אמתקא
 היכא דלא חתימי סהדי אמחקא אלא אניירא
 לא ידיע וליתי מגילתא אחריתי ולמחוק
 ולידמי לא דמי מהקא דהא מנילתא למחקא
 דהא מגילתא ולקבלה לתתימות ידא דסהדי
 בבי דינא ולמחוק ולידמי אמר רב הושעיא
 ״אינו דומה נמחק בן יומו לנמחק בן שני ימים
 ולישהייה אמר רבי ירמיה ״חיישינן לב״ד
 טועין: רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר
 וכו׳: השיב רבי לדברי ר׳ חנינא בן גמליאל

 והלא

 רבינו גרשום
 ואם תאמר. אמאי כשר הא
 מצי מלוה לחזור ולמחוק
 כתיבת השטר וחוזר וכותב
 מאי רבעי הואיל והעדים
 נמי חתימי על מחק. הא
 לא מצי למיעבד דניכר הוא
 דאין דומה מקום עדים
 שאינו נמחק אלא פעם
 אחת למקום השטר שנמחק
 ב• פעמים. לפי שנגרר
 הקלף ביותר ויש היכר.
 ואכתי אמאי כשר ליחוש
 דלמא שדי מלוה בתחלה
 נמי [קודם] דנכתב השטרא
 על גבי כתב מחוק זה
 שדי דיותא אמקום עדים
 להיכא דמשער דחתימי
 עדים ועבד הכי מעיקרא
 קמי דנכתב השטר ונטל
 אותו קלף ואשדיה דיותא
 א! דבמקום עדים והדר
 כתיב השטר על אותו שטר
 שלא נמחק אלא פעם אחת
 וחתמו העדים במקום שהיה
 הדיו דנמתק ב׳ פעמים
 ולפי שהשטר הוא כבר
 כתוב לא יכלו להבחין אם
 נמחק פעם אחת לנמחק
 ב׳ פעמים ואחר שחתמו
 העדים במקום שנמחק ב׳
 פעמים חזר ומחק בתיבת
 השטר והדר וכתב מאי
 רבעי: והוה ליה אידי
 ואידי. מקום השטר ומקום
 העדים נמחק ב׳ פעמים
 ומזייף הכי וליכא היכרא
 ואמאי כשר: אמר אביי.
 מש׳׳ה כשר דקסבר רב אין
 העדים חותמין על השטר
 אלא אם כן נמחק בפניהם
 שיראוהו קודם שיכתוב על
 גבי השטר וראוהו היאך
 נמחק דאי הדר תו ומחק
 במקום שהעדים חותמין
 הן שראוהו תחלה נמחק
 מכירין בין נמחק פעם אחת
 לנמחק ב׳ פעמים: מיתיבי.
 הוא. כתיבת השטר: על
 הנייר. שאינו מחוק: ועדיו
 על המחק כשד. ואמאי
 לרב דאמר שטר הוא ועדיו
 על המחק כשר ליחוש
 דלמא מחיק לנייר שכתוב
 בו השטר והדר וכתב מאי
 דבעי והוה אדי ואידי נמחק
 פעם אחת. ומשני משוס
 הכי כשר דכתבי עדים הכי
 אנחנא מהדי כוי. אי לתתאי
 מן חתימת העדים גייז
 ליה ומחקו ליה לגוף של
 שטר או לעיל מן העדים
 מחיק ליה וליכא היכרא
 למלתא. ומשני דכתבו בין
 סהדי לסהדי דאי גייז ליה
 גייז לסהדי ואי ליכא עדים
 פסול. ואי מחיק ליה הא
 נמחק תרי זימני ואינו
 דומה נמחק פעם אחת
 לנמחק ב׳ פעמים. הוא
 על המחק ועדיו על הנייר
 פסול משום דאיכא למימר
 דהדר מחיק ליה ומזייף
 ליה. והאמרת אינו דומה
 נמחק כוי. והאי נמחק ב׳
 פעמים וניכר ואמאי פסול:
 הני מילי היכא רכתבי סהדי
 אמחוקה ושטר אמחק איכא
 היכרא בין מחיקת מקום
 העדים שהוא פעם אחת
 וכין מחיקת מקום השטר
 שהוא ב׳ פעמים. ואכתי
 אמאי פסול וליתו מגילתא
 אחריתי ולמחוק חרא זימנא

 ולידמי אי דמיא נו למחיקת הא מגילתא דהאי שטר. ומשני לא דמי מחקא דהא מגלתא למחקא דהא מגלתא לפי דקליש טפי או דעבי טפי. ואכתי אמאי פסול ליקבליה לחתימת ידיה דסהדא דחתימי בהאי שטרא דמחיק
 יבואו עדים ויעידו לפני בית דין יודעים אנו שדו היא כתיבת העדים החתומין ובתר דקבלו לסהדותייהו למחוק מקום חתימותייהו ולידמי אי דמי מחיקת העדים שנמחק פעם אחת למחיקת מקום השטר. וכי האי גוונא אפשר
 בתקנה ואמאי פסול. בן שני ימים דמחיק מחיקתו וליכא למיקם עלה דמלתא. ולשהייה לשטר ג׳ ימים או טפי לאחר מחיקת העדים וניחדי דהשתא אידי ואידי מכמה ימים הוא ואבתי אמאי פסול והא אפשר למבדקיה הכי.
 אמר ר- ירמיה להכי קא פסיק דפסול דחיישינן לבית דין טועין דכיון דחזר דכתבו עדים הכי ושטרא על מחקא סמכי עדים ולא בדקו ליה אי נמחק פעם אחת או שתי פעמים. הלכך גזרי דפםול אע״ג דאפשר בבדיקה משום בית דין
 טועין דלא בדקי אלא גבו לאלתר: רבי חנניה בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט. יפתח קשוריו והוי פשוט אע״פ שיש בו אויר ג׳ שיטות למעלה אץ בכך כלום

 וא״ח. והלא חוזר הוא ומוחק את השטר וזייף וחתמי סהלי. ומשני
 אין /״ימה חתימת העלים שחתום על המחק שנמחק פעם אחת
 לכתיבת השטר הכתוב על נמחק שתי פעמים ויהא ניכר הזיוף:
 וניחוש דלמא שדי. בעל השטר ליותא בקלף במקום חתימת

 העטס קולם שחתמו ומחקו וחזר
 וכתב על כל הקלף ומחקו כולו
 וחתמו העלים בקלף שנמחק שתי
 פעמים והשטר נכתב על המחק
 פעם אחת וכי הלר מחיק ליה כלי
 לכתוב עליו זיוף הוה ליה נמחק שתי
 פעמים כמו שנמחק מקום חתימת
 העלים שתי פעמים: אא״כ נמחק
 בפניהם. ואס יראו מקום חתימתן
 משונה במחיקה מן העליון לא
 יחתומו: עדיו על המחק כשר.
 אם מטטן לחתימתן או שהיה כתב
 ילס >* במקום אחר: הוא על המחק
 כו׳ פסול. שמא מחק את השטר
 וזייפו: השחא נמי. חוזר עול ומוחק
 ומזייף. «)[ומקשינן והא אמרת אינו
 רומה כו׳]. ומשני הני מילי היכא
 לחתמי סהלי על המחק כיון שיש
 שני מיני מחקים בשטר אחל זה אצל
 זה יכול להכיר מי נמתק יותר מחטרו:
 למחקא דהא מגילהא. זה עב וזה
 לק ומחק של קלף עב אינו ניכר
 כל כך: ונקבל חחימה ידייהו בבי
 דינא. שלא יפסיד בעל השטר עדות
 של עדיו ואחר כך נמחוק ונכתוב
 בההיא מגילתא גופא ונדמייה: אית
 ספרים דגרסינן בהו מישהייה אמר
 רבי ירמיה חוששין לב״ד נןועין. (« ולא
 ידעו לדקדק כל כך י) או להשהותו
 להכשיר שטר פסול הלכך פסקוהו
 למילתיה ופסלו כל שטר שעל המחק
 ועדיו על הנייר. ואית דלא גרסי ונשהייה
 וגרסי רבי ירמיה אומר חיישינן לב״ד
 טועין ואין מתנין לב לדמות ולמחוק

 ובמקום תירוץ רב הושעיא תירץ רב ירמיה כך: השיב רבי
 לדברי רבי חנינא בן גמליאל. שאמר מקושר יכול לעשותו פשוט:

 והלא
 סהדא לסהדא שיש לחוש שמא היה כתוב בו אנחנא סהדי (י) ׳)ומתק וזייף אז ראוי לפסול יותר וגם לא אשכחן חילוק בין כתוב
 אנחנא סהדי על הנייר בין כתוב על המחק וי״ל דלא חיישינן שמא מחק אנחנא סהדי יי) שאס כן יש ריוח בינתיס בין סהדא
 לסהדא ומסתמא אין כותטן (י) 0בזה הדיבור כנגד חתימה בפחות משני שיטין וכמו ששני שיטין בין העדים לכתב פוסלין את
 השטר כן שני שיטין בין עד לעד פוסל דלמא יכתוב יי» 30׳ שיטות לפני העד וכן משמע לקמן״) ששני עדים בשני שטרות מצטרפין
 להוציא ממון ואין לומר שיחתום «) בשבילו דלענין אפוקי ממונא חשוד דלא מהימן אלא בשבועה והיכן יש לחוש שמא מחק אנחנא
 סהדי היכא שהעדים חתומים זה אצל זה בחד שיטה זה בראש השיטה וזה בסוף השיטה ואנחנו סהדי בנייר בינתיס בזה אין
 רגילות (מ) דאנחנו סהדי על הנייר ועדים על המחק דלמה יעשו שטות זה לכתוב אנחנא סהדי על הנייר והס חתומים על המחק
 יחתמו על הנייר ודיו וא״מ ולמה לא תקנו » שטרא על הנייר ועדיו על המחק כשר בלא אנחנא סהדי וכשעדיו והשטר על המחק
 לא יהא כשר אס לא כתבו בו אנחנא סהדי כתיבי אמחקא ושטרא כתיבא אמחקא דהשתא ליכא למיחש שמתחילה היה השטר על
 הנייר ומחקו וזייפו שיותר היה להס לעשות תקנה כשהשטר עשוי י) נעל המחק] דאיכא למיחש ביה שנעשה זיוף מבאותו שעדיין לא
 נעשה בו זיוף וי״ל הוא ועדיו על המחק שטח טפי שיש לסופר כמה טופסי שטרות שלא כוון בהן המעשה ומחקס אבל הוא על
 הנייר ועדיו על המחק לא שכיח כולי האי ולכך תקנו אנחנא סהדי והשתא מיתרצא שפיר מה שהקשה ר״י על פי׳ ריב״ס שיותר יש
 לנו להכשיר אנחנא סהדי כשכתוב על הנייר שלא נעשה בו שוס זיוף יותר משכתוב על המחק דאיכא למיחש שנעשה בו זיוף שעתה
 יש ליתן טעס (י) זה שפיר דאנחנא סהדי על הנייר לא שטח אלא אדרבה יחתמו על הנייר ויהיה הכל על הנייר (ל) וקשה לפי׳
 ׳)רשב״ס שפירש בשטר הבא הוא ועדיו על המחק שאס יש ריוח מחוק בין עד לעד פסול דאיכא למיחש שהיה כתוב בו אנחנא סהדי והשטר
 היה כתוב על הנייר ומחקו א״כ הא דקאמר דכתט אנחנא («< בין עד לעד היינו כשיש נייר בין עד לעד שאס כבר מחוק בין עד לעד
 למה יכתבו אנחנא סהדי ירחיקו העדים זה מזה שיעור אנחנא סהדי ודי בכך שאס ימחוק ויהיה הכל על המחק יהא פסול כדפרישית כיון שיש
 דוח בין עד לעד וזה אינו נראה לומר שאינו מצריך אנחנא סהדי אלא כשיש נייר בין עד לעד דהוה ליה לגמ׳ לפרש ועוד א״כ «) בשופטני
 עסקינן שהניחו הנייר וכתבו על המתק ומיהו איכא למימר שאין להקשות כשיש מחק בין עד לעד למה יכתבו אנחנא סהט יניחו חלק ודיו
 >ס< וזה אינו שאס לא נצריכו לכתוב לא יניחו בין זה לזה ולא יחושו כי יאמרו למה אניחנו וארחיק חתימתי מחבירי טון שאינו כתוב טנתים:
 וניחוש דלמא שדי דיותא אמקום עדים. פירשתי לעיל: אי לעילאי מחיק. לפירוש טב״ס שפירש כשנמחק שתי פעמים ניכר (ע< שאין
 כתוב עליו השתא קשה לישדי דיותא בין עדים לכתיבה ולמחוק ליה והדר לכתוב אנחנא סהדי וכו׳ דהשתא לא מצי מחיק ליה לפי
 שיהא נמחק שתי פעמים ויהא ניכר אבל לפי׳ רבי ניחא שאינו ניכר כיון שאין כתוב עליו כלום ומיהו עדיפא מינה משני דבלא
 דיותא מצי עטד בין סהדא לסהדא: לישהייה. מאן דלא גטס ליה w סבר דכמו כן אינו דומה נמחק בן שני ימיס לנמחק בן שלשה:

 השתא

 מםורת הש״ם

 א) רש׳> ג) !לעיל קלח:
 וש״נ], >) רש׳־ל, ד) רש׳׳ל כל
 p ולהשהותו ינואו להכשיר,
 ה) רש״ל ונמחק נזיוף,
 ו) רש׳׳ל וה, 1) רש׳׳ל נשישה
 נפני, ס) נדף קסה. תוס׳ ד׳׳ה
 אמר אניי, p) רש״ל נשניל א׳
 וגי׳ כ׳׳י ואיכא למימר שיחתוך
 נשניל אי, י) רש״ל, 5) (רש״א

 רני),

 הגהות הב׳׳ח
 (6) רשב״ם דייה עליי ונו׳
 נתנ ילס יוצא נמקוס אחר:
 (ב) דיה אית ססריס וכו׳
 שלא ידעו ללקלק כל כך
 להשהותו ויבואו להכשיר
 ונר ונמקוס רנ
 הושעיא כך מיק ר׳ ירמיה
 כן: (ג) תוס׳ ל״ה «נלף
 הקולס) גיסא וכי' שירצו
 לחתום יראי השטר מחיק
 פעס אחת: (ל) בא״ד ימחקנו
 וגס ימחוק השטר שהוא על
 הנייר וכו׳ אצא כשנמחק
 נין על לעל נמקוס שכתבו
 אנחנא ונו׳ דאדרבה זה:
 (0) בא״ד ונמחק וזייף אז
 לאד לפסול יותר:(1) בא״ד
 שאס כן יש דיות נינתיס.
 נ״נ [היינו כשהעלים חתומים
 זה חחה זה] ואס אין
 העליס חחומיס זה תתת זה
 אלא זה אחר זה זה נראש
 השיטה חה נסוף השיטה
 כו׳ התס ודאי אין לחוש
 שמא מחק אנחנא סהלי
 ללמה יעשו שטות כזה כו׳
 והשטר נשר אע׳׳פ שיש דוח
 נינתיס נאותה שיטה כשיעור
 שיכתונ שטר צפני העל ללא
 יועיל שטר נשנא הוא והעל
 נשיטה אחת אם לא ששני
 עלים חתומים נאותה שיטה
 לאפי׳ הוציא עליו נתינת
 ילי לא מהני כשנא נשיטה
 אחת לסרינ״ס כאשר כתונ
 נהגהומ אשיר׳׳י ונחחומיס
 זה תחת זה לא היה יכול
 לדחות ג״נ דלמה יעשו שטיח
 מה כו׳ דהתס אס היי
 העדיס חותמים על המיר
 היו מרחיקי! נ׳ שיטות מ!
 השטר ודי״ק: (ז) בא״ד
 ומסתמא אין כוחני! דבור
 כזה כנגד חתימה נפחות.
 נ״נ (ני תינות אנחנא] סהדי
 וני׳ ארוכה יותר מחתימת
 העד: (ח) באייר כן שני
 שיטי! נין עד לעד פוסל
 ללמא יכחונ שטר אחר לפני
 העד וכ! משמע לקמן ששני
 עדיס נשני שטרות מצטרפין
 להוציא ממי! אבל אין
 לומר שיכתוב נשנילי לענין
 אפיקי ממונא מחשוד דלא
 מהימן נצ׳יל ונ׳׳ב נלומר
 אנל נלא צירוף לינא
 למימר דינתינ שטר לפני
 העד כדי להוציא ממון
 נעל אחל מן החשוד על
 השנועה הא ליתא להא
 אף מגל החשול אינו נאמן
 אלא נשמעה ומיגו לחשיל
 אממונא תשיל אשנועתא לא
 אמרינן: (נו) בא״י נזה
 אין רגילות שיכתבו אנחנא
 סהלי: (י) בא״ד ולמה לא
 תקנו דשטד על הנייר:
 (5) בא״ד לית! טעס לזה
 שפיר: (ל) באייר יקשה
 לפי׳ רשנ׳׳ס. נ״נ הוא פי׳
 שנתנו החיס׳ נמחלת הלנור:
 (מ) כא״ד אנחנא סהדי
 נין על לעל: (נ) בא״ד
 ועול א״כ אטו נשופטני:
 (D) נא־ד יניחו חלק וליו
 דזה אינו: (ע) ד״ה אי עילאי
 יכי׳ ניכר אע״פ שאי! כתונ
 עליו:(p) ד״ה לישהייה מאן
 דלא גרס ליה היינו משום

 דכמו כ!:

 א) לכאורה צ״ל וחזר ואשדי דייחא אכולא שטרא והדר כתכ השטר על אותו שטר וכוי. נ) נראה דצ״ל אי למיא מחיקת הא מגילתא למחיקה דהאי שטר.



 מסורת הש״ם

 א) נזיר דף מ: ע״ש [תוספתא
 נזיר רפ״א ע״ש], ב) ג״ז שס ע״ש
 [תוספתא לנגעים פ״ו], ג) [לעיל
 קס:], ו) [ערט1 טו.], ה) כחצובה
 יעניין, 0 [שנת לא:], t) בס״א:
 אני, ח) רש״א משמע נלה׳׳ק
 כמה, נו)[וע״ע פוס׳ נרנות לנ:
 ל״ה כל ונשנת קית: ל״ה עיון
 ותוס׳ ר״ה טז: ל״ה ועיון],
 י) נלפוס פיזארו נוספו ציורים

 אלו,
 ריגין שאין אלא שתי זרוי! כעין וה:

 קםד: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

C 
 טריגו! שלש ווייס כעץ זה:

 פיננויגון של אמש וויוש נעץ וה:

 תורה אור השלם
 1 וךאה את הנגע והנה הנגע
 בקירת הבית שקערורת
 ירקרקת או אךמדבלת

 ומךאיהן שפל מן הקיר:
 ויקרא יד לז
 2 ועזב הכהן ביום השביעי
 וראה והנה פשה הנגע בקירית
 הבית: ויקרא יד לט

 הגהות הב״ח
 (6) גפ׳ משר ציה פשוט וא״ל
 השתא הא דיזפח מנאי:
 (ב) ,־שביים ל״ה והלא וכו׳
 לגרש נשותיהן ואקשי ליה רבי
 ודלמא יזיף ליה כצ״ל והר״א:
 (ג) ד״ה ומשני וכוי לרני חנינא
 ב״ג הס״ל: (ד) תוס' ל״ה
 הינא אחת לשון יווני הוא מאמר
 בפ׳ הנשרפין דף ע״ו שכן
 נלשון יווני קורי!: (ה) בא׳׳ד
 נמו ליגון טריגון כו׳ להאי הד
 וכוי לשון נכרים הן ואיכא
 לאמרי לשו[ שנלו להן חכמים
 להיות בו נזיר הסייד: (ו) ד״ה
 עיון וכו׳ שיצפו לתפלתם:
 (ז) בא״ד נירושלמי א׳׳ר יוחנן

 החזקנא טינותא:

 והלא אין זמנו של פשוט כזמנו של מקושר. לאילו זמנו של פשוט אס
 נכתב נשנה ראשונה שעמל המלך אין מונין לו אלא שנה שמיס מונין
 לו שתים אבל מקושר אס מלך שנה כותבין בשטר שתים שתים מרכין
 לו שלש כלומר מקלימין לו שנה שהרי מנהג האומה כללקמן להקליס
 למלך שנה ושמא לכבול המלך היו
 עושין כלומר כבר המזיק במלכותו
 שתי שניס וחכמים תקנו לכתוב
 במקושר כמנהג האומה כלי לתת
 חילוקים הרבה וחומרות במקושר
 משום תקנת הכהניס הקפלניס
 כלאמרי׳ לעיל כלי שלא יהא נוח לגרש
 נשותיהן י3): ומקשינן דלמא יזין*
 ליה במקושר. למוסיף ליה שתא
 וסרעיה בתוך שנתו וא״ל אירכס לי
 שטרא וכתיב ליה שובר ובתר הכי
 משוי ליה פשוט וא״ל בתר לכתבית לך
 האי שובר הלרת ויזפת מינאי ושטר שלי
 מוטח לזמנו בתר זמן השובר. ופרקינן
 אין כותבין שובר ולעולם לא פרע
 ליה על לקרע (ליה) לשטרא ופלוגתא
 היא לקמן בפירקין בכתיבת השובר:
 ומי בקי רבי במקושר. לאמר זמנו
 של זה לא כזמנו של זה: והא ההוא
 דאחא לקמיה דרבי. בשנה ראשונה של
 מלך וכתוב בו שתים ואמר רבי מאוחר
 הוא זה: זונין. שס חכם: כך מנהגה
 כוי. לרבנן תקון במקושר ט ההוא
 מנהג להסריל מצות וחוקים בין פשוט
 למקושר כלאמרן בריש פירקין: ומשני
 בהר דשמעה מזוני!. אותיב לרבי
 חנינא «): ההוא שטר. פשוט: דהוה
 כהג ביה בשנה פלוני ארכן. לוה
 פלוני מפלוני ולא הוה כתב ביה כמה
 שנים למלכותו של אותו מלך או
 ראשונה או שניה או שלישית. ארכן זה
 מלך ובשנה ראשונה קוטן לו ארכן
 כדלקמן לפי שעתה מתוקן הוא כמו
 אריך או לא אריך (סוכה לף מד:)
 וכמו וערות מלכא לא אריך לנא לממזא
 (עזרא לן לא נאה ויפה לנו לראות
 ערותו של מלך וחרפתו: יבדוק
 אימהי טמד ארק במלכוהו. כי
 בשנה ראשונה של מלכותו נכתב שטר
 זה ומההיא שתא טרפי בעלי חובות
 ללקוחות: דאריך גמלכוהו. כלומר
 לאחר שהאריך ומלך כמה שנים לוה
 פלוני זה מפלוני ולא יטרפו לקוחות
 אלא מיכן ולהבא: שנה ראשונה קורין
 לו ארכן. מתוקן למלכות מחדש:
 דיגון. לשון שנים וקרוב ללשון לעז
 שלנו: ודלמא עבורי עברוהו.
 ממלכותו והדר אמלכוהו לסוף שנתיס
 ושלש ומיקרי נמי ארכן ושמא השטר
 נכתב כשמלך בשניה ואמאי יגבה
 מזמן ראשון: ארכן דיגון קרו ליה.
 כלומר אס לא פירש כמה נזירות

 והלא אינו דומה זמנו של זה לזמנו של זה
 פשוט מלך שנה מונין לו שנה שתים מונק לו
 שתים מקושר מלך שנה מונין לו שתים שתים
 מונין לו נ׳ וזימנין דיזיף מיניה זוזי במקושר
 ומיתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה וא״ל הב
 לי שטראי ואמר ליה אירכם לי וכתב ליה
 תברא וכי מטי זמניה משוי ליה פשוט וא״ל
 >* הני השתא דיזפת מינאי קא םבר אין כותבין
 שובר ומי בקי רבי במקושר והא ההוא
 מקושר דאתא לקמיה דרבי ואמר רבי שטר
 מאוחר זה וא״ל זונין לרבי כך מנהגה של אומה
 זו מלך שנה מונין לו שתים שתים מונין לו
 שלש בתר דשמעה מזונין םברה ההוא שטרא
 דהוה כתב ביה בשנת פלוני ארכן א״ר תנינא
 יבדק אימתי עמד ארכן בארכנותיה ודלמא
 דאריך מלכותיה אמר רב הושעיא כך מנהגה
 של אומה זו שנה ראשונה קורין לו ארכן
 שניה קורין לו דיגון ודלמא עבורי עברוהו
 והדר אוקמוהו אמר ר׳ ירמיה ההוא ארכן
 דיגון קראו ליה א<ת״ר הריני נזיר (הינא)
 סומכוס אמר הינא אחת דיגון שתים טריגון
תנו רבנן (  ג׳ טטריגוז ארבע פנטיגון חמש נ
 אבית עגול דיגון טריגון פנטיגון אינו מטמא

 בנגעים טטריגון מטמא בנגעים מנא הני
 מילי דתנו רבנן למעלה אומר קיר נקירות
 שתים למטה אומר קיר 2קירות שתים הרי
 כאן ארבע ג<ההוא מקושר דאתא לקמיה
 דרבי ואמר רבי אין זמן בזה א״ל ר׳ שמעון
 ב״ר לרבי שמא בין קשריו מובלע פלייה
 וחזייה הדר חזא ביה רבי בבישות א״ל לאו
 אנא כתבתיה ר׳ יהודה תייטא כתביה א״ל
 כלך מלשון הרע הזה זימנין הוה יתיב
 קמיה וקא פםיק םידרא בספר תהלים אמר
 רבי כמה מיושר כתב זה אמר ליה לאו אנא
 כתבתיה יהודה חייטא כתביה א״ל כלך
 מלשון הרע הזה בשלמא התם באיכא לשון
 הרע אלא הכא מאי לשון הרע איכא משום
 דרב דימי דתני י<רב דימי אחוה דרב ספרא
 גלעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו

 שמתוך טובתו בא לידי רעתו אמר רב
 עמרם אמר רב שלש עבירות אין אדם
 ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון
 תפלה ולשון הרע לשון הרע םלקא דעתך

 אלא
 לפי שהחזירוהו למלכותו אחר שהעבירוהו: ה״ר הריני נזיר הינא םומכוס אומר הינא אחה

 נזר ואמר הריני נזיר הינא היינו נזירות אחת לשלשים יום. וכולם הינא דיגון טטגון כולן לשון לעז שלנו הס: דיגון שחים. ויהיה
 נזיר ששים יום: ביה עגול. העשוי ככבשן שאין לו שום פינת קרן זוית: ׳)דיגון. פינות שתיס
 אחת יש לו שתי פינות: טריגון. דעביד הכחוצבא ויש בה שלש פינות: פינטיגון. יש לו חמש פינות [כזה]:
 מגא ה״מ. דאין מטמא בנגעים אלא מרובע: למעלה. הוא יכול לומר והנה הנגע בקיר הבית וכתב

 רבינו גרשום (המשך)
 שנים שעברו. אמר רב אושעיא
 לא איכא הכי אלא ארכן
 קורץ לו בשנה ראשונה ויכול
 לטרוף לקוחות מאותה שנה
 ואילך. ודלמא עברוהו לאחר
 י״ח שנים או לאחר כ׳ שנה
 והדר אוקמיה וקראוהו נמי
 ארכן כשהחזירוהו וזה השטר
 נכתב בפעם שנית כשהוחזר
 ולא טרף כדין עד השתא.
 ליכא למימד הכי דא״כ ששתי
 פעמים המליכוהו ארכן דיגון
 מיקרי ליה. אלא מדלא כתב
 בשטרא אלא ארכן סתם אינו
 אלא משנה ראשונה שמלך
 ובדין טורף. סומכוס אומר אם
 אמר הריני נזיר הינא קיבל
 עליו נזירותו ל׳ יום. ואם אמר
 הריני נזיר דיגון קיבל עליו
 ב׳ נזירות ששים יום וכן כל
 הני. והאי לשון פלטץ של
 יוני היא. בית עגול שאץ
 לו זויות כלל. דיגון שאין
 לו אלא ב׳ זויות. טריגין ג׳
 זויות. פנטיגון של ה• וויות.
 טטריגון שיש לו ד׳ זויות.
 כרוב בתים מטמא בנגעים:
 למעלה בפרשת נגעים כתיב
 ביה והיה הנגע בקירות הבית.
 ומצי למימר בקיר הבית מה
 ת״ל קירות אלא הרי כאן
 בי. וכתב למטה בקירות דמצי
 למימר בקיר וכתב בקירות הרי
 ד׳ קירות. והכי הוי חשוב
 בית דמטמא בנגעים ולא בית
 אחר: אין זמן בזה. משום
 דהוה מכוסה תחת קשריו.
 הדר חוא ביה רבי בבישות.

 דקסכר שהוא כתב להאי שטר מקושר דאיכא טירחא וטעי ביה. כלומר מוטב היה לכתוב פשוט שמגולה הכל: אמר
 לו כלך מלשון הרע. כלומר לא היה לו לומר מי כתבו אלא היה לו לומר אני לא כתבתיו: וקא פסיק סדרא. היה
 גומר אחד מחמשה ספרים שבתהלים: כמה מיושר כתב זה. הרבה כתוב בדקדוק: בשלמא התם גבי שטר מקושר
 איכא לשון הרע. שמשליך עליו פשיעה. אבל הכא גבי ספר תהלים שאמר כוי מאי לשון הרע איכא אדרבה שכח לו
 שכתבו כל כך מיושר: בא לידי רעתו. כשמשבחו כל כך מפשפשין אחריו עד שאומר ממנו דבר גנאי: ועיון תפלה.
 שמחשב בדעתו איכוון בתפלתי שיעשו לי רצונו. והיינו שדומה שמנסה לבורא ברוך שמו: לשון הרע ס״ד. וכי כל אדם

 השתא הוא דאוזפת מינאי. פירוש ומפסדי הלקוחות שלא כדין
 אבל משום פסידא דלוה לא איכפת לן דאיהו הוא לאפסיל
 אנפשיה כשלוה בהאי שטרא כדפרישית לעיל גבי עדים דלית לן
 למיפסל לשטרא משוס שיוכל לזייף על העדים עצמן להוציא עליהס

 כתב ידן דאינהו דאפסדו אנפשייהו אי
 נמי י״ל דאין להן הפסד ללקוחות כגון
 דכתב זה השטר בלא אחריות ואפ״ה
 חיישינן לפסידא דלוה שאין זה הפסד
 שיהא הלוה יודע ליזהר כל כך ולא

 מסיק אדעתיה שיבא לידי זיוף:
 בשנת פלוני. נראה לר״י דהאי
 ארכן לאו היינו מלך אלא
 ממונה שמסיריס אותו משררתו לאחר
 שנה ואין ממונה עולמית והיינו דפריך
 דלמא עברוהו ואמלכוהו ואע״ג דקרי
 ליה מלך כן דרך לקרות שררה לשון
 מלוכה כדאמר מלך רבי יוחנן (תעגית
 לף כא.) מלך רבה (כרכומ דף סל.)
 אבל אי ארכן היינו מלך אינו דרך
 שיעבירוהו ממלכותו: הינא אחת.
 לשון יווני הוא כדאמר (י) (שבש לף
 לא:) בלשון יווני קורץ לאחת הינא
 וקשה דמאי קמ״ל דאם אמר הריני
 נזיר שתי נזירות דהוא חייב שתי נזירות
 הא פשיטא מה לי לשון עברי ומה
 לי לשון יווני מה לי לשון לעז וי״ל
 לאם אינו יודע מהו לשון דיגון טריגון
 ואמר הריני נזיר ליגון טטגון ואינו
 ממשמע בלשון הקלש כמו ליגון (ה)
 שתים כוי להאי הוי לשון לועז והא
 קמ״ל להוי כלשון חכמים וחייב אם
 אמר ליגון שתי נזירות וט האי גוונא
 אמטנן [בנדרים] (לף י.) הטני נזיק
 נזיח פזיח איכא לאמרי לשון נכרים
 הכי ואייל לשון חכמים נשבלו] להיות
 נזיר בו: עיון תפלה. הוא רע
 כשמהרהר בתפלתו כלאמרינן
 בברכות (לף נה.) המעיין בתפלתו בא
 לילי כאב לב כלאמרינן התם אלו לברים
 המזטטס עונותיו של אלם קיר נטר
 ועיון תפלה והשתא הוי לומיא להרהור
 עבירה ולשון הרע שאינו מצוה אבל
 אינו נראה ללמה אינו ניצול בכל יוס
 הרבה בני אלם אינם מצסיס ממי יבא
 תסלמס שאינם מכוונים כל כך שיצפו
 (י) תפלתס ונראה לרבי רעיון תפלה
 שהוא רע שאינם מטוניס תפלתם
 כלאמט׳(שנת קם.) באלו לברים שאלם
 אוכל סירותיהם כו׳ ועיון תפלה ומזה
 אין ארס ניצול בכל יום שאין שום ארס
 יכול לטין בתפלתו היטב והכי אמר
 בירושלמי(ברכות פ׳ היה קורא הל׳ י) אמר
 (י) ר׳ מתניה מחזקנא טיבותא לטשא

 לכי מטי למוליס כרע מגרמיה«):
 באתרא

 עין משפט
 נר מצוה

 ל א מיי׳ פי״ד מהל׳
 טומאת צרעת הלכה ו:

 לא ב מיי׳ פ״ז מהל׳ דעות
 הלכה נ סמג לאדן ט:

 לב ג מיי׳ שס הלכה ד:

 מוסף רש״י
 ארכן. שלטי[ ושבועות לג:<.
 הינא אחת. הריני נזיר הן חיינ
 כנזירות אתת, ואס אמר הריני
 נדר דימן מונה שתים, טריגו[
 מונה שלש, טטריגון מונה ארנע,
 פנטיגי[ מונה חמש, שנן מוני!
 בלשון יין, יאשמעינן דנכל לשין
 יכול אלס לקנל עליו נזירות (נזיר
 ח:׳. בית עגול. שאין לו זדומ,
 או נית ליגון, שאין לו אלא שתי
 זרות, אי נית טריגי[, שאין לו
 אלא שלשה, אופנטיגון, שיש לו
 חמש זרות, אינו מטמא נננעיס,
 טטריגון, שיש לו ארנע זדיח,
 מטמא ושמו. למעלה אומר
 קיר קירות. והנה הנגע נקירות
 הניח, מלהוה ליה למיכחנ
 נמרדיהו קיר למשמע תל ונתנ
 קירות למשמע תרי, אלמא
 ל׳ נעינן כלמלנר להו נלישנא
 דקרא. ומראיה! שפל מן הקיר
 לא קא חשינ אלא הני דנתינ
 נהו לישני יתירי קחשינ :ש•).
 למטה אומר קיר קירות. ואס
 פשה הנגע נקירות הנית (שם!.
 אין זמן בזה. נתמיה !:לעיל
 קס:<. שמתוך טובתו בא
 לידי רעתו. שכשהוא מספר
 נטינתו יותר מדי הוא עצמו
 אומר חון ממדה רעה זו שנו,
 או אמרים שומעין שזה משנחו
 ואומרים הלא מלח כן וכך נידו

 מצל אחת עגול וצלו
 טטריגון. מרובע:
 קירות: הרי כאן ארבע.
 והיינו מרובע אבל בית עגול כולו קיר אחת ומראהו שפל מן הקיר [ויקרא יל] לגופיה אתא. ובפירוש רטנו חננאל כיוצא בו אמורי) אין לו להקב״ה
 בעולמו אלא יראת השם שנאמר (איוב כח) הן יראת ה׳ שכן בלשון יוני קוטן לאחת הינא ושמא בספריהם כתובה: חזא ביה גבישוה. כסבור
 שהוא כתבו וברצונו לא היו עושץ מקושר אלא פשוט לפי שטועים בו. א״נ לפי שהיה מובלע בין קשטו יותר מלאי שרט עצמו טעה
 בו: יהודה חייטא. כן שמו: כלך מלשון הרע הזה. כלומר לא היה לך להטיל אשמה עליו היה לך לומר איניי) כתבתיו: מאי לשון
 הרע איכא. והלא בשבחו של ר״י חייטא ליבר כשאמר יהולה חייטא כתביה: בא לידי רעהו. לילי גנותו מתוך שמרבין בשבחו מזטטן
 שם גנות שבו: עיון חפלה. יש מפרשין שלאחר שהתפלל לן בלבו שישלם לו הקב״ה שכרו רעשה הקב״ה צרטו וישמע תפלתו לפי שהתפלל בכוונה:

 אבק

 רבינו גרשום
 והרי הוא פשוט ופשוט עדיו
 מתוכו. השיב ר׳ לר׳ חנניה בן
 גמליאל והיאך יכול לעשות
 ממקושר פשוט והלא אץ
 זמנו של זה דומה לזה ואתי
 למטרף לקוחות שלא כדין
 דאילו פשוט אם מלך המלך
 שנה אחת כותבין בפשוט
 בשנה אחת למלך פלוני ואם
 מלך שתים מוני! בו שתים
 ואילו בשטר מקושר אם מלך
 שנה אחת כשהוא עדיין בשנה
 ראשונה מונין שתים במקושר
 שכותבין בו בשנת שתים
 למלך פלוני לוה פלוני מפלוני
 כך וכך דרכן לכתוב במקושר
 שנה אחת יותר מחשבון שנים
 שמלך והשתא מצי אתי לידי
 תקלה דיזיף מיניה ממלוה
 זוזי משנה ראשונה למלך
 (בשטר פשוט) ועשה לו שטר
 מקושר וכתב בו שתים למלך
 פלוני ואינה אלא שנה ראשונה
 ומתרמי ליה זוזי ללוה ופרע
 לו באותה שנה ראשונה שלוה
 ממנו ואמר לוה למלוה החזיר
 שטרי שכבר פרעתיך ואמר
 ליה המלוה אירכס ומערים
 ומעכבו תחת ידו וכותב לו
 שפרעו וכי מטי וימניה של א)
 מקושר שטר שכתוב בו בשנת
 שתים למלך פלוני לוה פלוני
 מפלוני הוה מפתחו ומשוי ליה
 פשוט לאותו מקושר ואמר
 ליה הכי נ) דכתב דמהאי שטר
 פשוט יזפית מינאי תו השתא
 בשנה שניה למלך. והא גבי
 תרתי זימני בההוא שטרא אי
 אמרינן דיכול לעשותו פשוט.
 ומשני משום הכי אמר ר׳
 חנינא במתני׳ שיכול לעשותו
 פשוט ולא חיישינן לכולי האי
 דקא סבר אין כותבין שובר
 אלא כשפורע לבעל חובו
 אינו פורע לו אא׳׳כ מחזיר
 לו את שטרו וכשמחזיר לו
 שטרו ליכא למיחש למידי.
 ורבי היאך הוה מקשי הכי
 לדברי ר׳ חנינא ומי בקי רבי
 במקושר והא ההוא מקושר
 כוי ואמר רבי שטר מאוחר

 הוא זה משום דהוה חזי ביה יותר שנה אחרי חשבון שנות המלך שמלך. ואמר לו זונץ לרבי בך מנהג אומה זו שמלך
 שנה ממין לו שתים ושטר מקושר הוא זה שנהגו לכתוב בו כדרך מנהג אומה וו שנה יתירא אלמא דלא בקי במקושר.
 ומשני בתר דשמעה מזונין הוה בקי דזמנו של מקושר אינו כזמנו של פשוט: בשנת פלוני ארכן לוה פלוני מפלוני ווה
 משמע ערכן כלומר בשנה שהיה ערוך ומתוקן במלכות שבשנה ראשונה שמלך קורץ לו ארכן. ואמר ר׳ חנינא יבדק כמה
 שנים הן שעמד ארכן. ובאותה שנה שהיה ארכן נכתב השטר. ודלמא ארכן דאריך במלכותיה כלומר רהכי משמע שלאחר
 כמה שנים שהאריך במלכותו כתב השטר שלוה ממנו (ולא מחפש) ואין יכול לטרוף לקוחות שקנו מבעל חובו באותן

 א) נראה דצ״ל וכי מטי וימניה של שטר מקושר שנמונ נו וכו׳ יפתח אומו ומשד ליה פשוט וכוי. כ) נראה דצ״ל ואמר ליה הכי דנהאי שטר פשוט יופית מינאי וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 לנ א ב מיי׳ פכ״ב מהל׳
 איסורי ביאה הל׳ יט:

 לד ג מיי׳ פייט מהל׳
 גירושין הל׳ לל סמג
 עשי! צ טוש״ע אה״ע סי׳

 קמא סעיף מט:
 לה ד מיי׳ פ״ל מהל׳ עלות
 הלכה ה טוש״ע ח״מ

 סי׳ ל סעיף י:

 רבינו גרשום
 מספרי לה׳׳ר הן: אבק
 לשון הרע. ולא ממש: רוב
 עונות הן בגזל. שמכזבין
 במשא ומתן ומשקרין:
 הכל כמנהג המדינה. שאם
 נוהגין לעשות פשוט ועשאו
 מקושר פסול או מקושר
 ועשאו פשוט פסול. מדקתני
 רשב״ג אומר הכל כמנהג
 המדינה מכלל דת׳׳ק לית
 ליה מנהג המדינה. א)
 מדקתני פשוט שכתבו עדיו
 מאחריו ומקושר שכתבו
 עדיו מתוכו שניהן פסולין
 אלא כל אחד צריך להיות
 כתיקונו. כך ס״ל דבכל
 מקום צריך להלך אחר
 מנהגו ואם שינה פסול:
 אמר רב אשי. ודאי
 לתרוייהו סבירא להו הכל
 כמנהג המדינה ובאתרא
 דנהיגי פשוט ואמר ליה
 לסופר עביד למלוה פשוט
 כו׳ קפידא הוא ופסול
 הוא לדברי הכל והוי
 כמלוה על פה ואינו טורף
 בו לקוחות: ת״ק סבר.
 אע״ג דנהיגי ההוא אתרא
 כתרוייהו אי האי אי
 האי ואמר ליה עביד לי
 פשוט ועבד ליה מקושר
 מקפיד הוא שאינו רוצה
 שישנהו וכשישנהו פסול.
 ומר סבר רשב״ג כיון
 דנהיגי כתרוייהו מראה
 מקום הוא לו דהאי דקאמר
 ליה לעשות פשוט לאו
 משום דוקא קאמר ליה
 אלא הכי קאמר ליה עביד
 ליה פשוט קסבר משום
 דלית ליה טירחא ואם
 עבד ליה מקושר הכי
 נמי דניחא ליה הואיל
 והיינו נמי מנהג המדינה:
 אם הטעה לשבח הרי זו
 מקודשת. המקדש ואמר
 לה על מנת שאני לוי
 ונמצא כהן על מנת שאני
 עני וקבלה עליה ונמצא
 עשיר היינו טעות לשבח
 הרי מקודשת היא משום
 דמדאה מקום הוא לה דכיון
 דנתרצתה להתקדש לו בכל
 דהו כל שכן דנתדצתה
 לשבח: וקבלו במקום אחר
 פסול. משום דלא שויא
 שליח לקבלה אלא בההוא
 מקום פלוני דקפידא הוא
 דבההוא אתרא לא איכפת
 לה אם תתזל דידעי דהיא
 גרושה ובדוכתא אחריתא
 לא ניחא לה להתבזות
 לפני בית דין. ור׳ אליעזר
 דמכשיד סבר דמראה מקום
 היא לו דכסבורה היא
 שימצאנו לבעלה באותו
 מקום להכי אמרה ליה
 במקום פלוני ואם מצאו
 במקום אחר הכי נמי
 דניחא לה: הואיל ובעלמא
 כשר. דכל גט פשוט
 בשני עדים כשר: הכא נמי.
 במקושר בשני עדים כשר
 קמ״ל דפסול. פשוט דבעד
 על פה דמי: אמימר מכשר

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםה.
 כאתרא דנהיגי כפשוט וא״ל זיל עביר לי פשוט וענד ליה
 מקושר. משמע משוס דא״ל עביד לי פשוט אבל אי
 א״ל סתמא זיל עביל לי גיטא ועביד ליה מקושר כשר אע״ג דבאתרא
 דנהיגי בפשוט ובקדושין אמר אע״ג ללא אמר כי אס עביל לי גיטא
 להט איחא בגירסא המס באהרא

 לנהיגי בפשוט ועבל ליה מקושר:
 אמר אכיי לא נצרכא אלא כעד
 אחד כו׳. הכא משמע לוקא
 אחל בכתב ואחל בעל פה הא שטס
 בכתב כל אחל בפני עצמו מצטרפין
 ואליבא לרבי יהושע בן קרחה וכמאן
 לאמר (סנהלרין לף ל:) הלואה אחר
 הלואה מצטרפין א״נ למאן ראמר לא
 מצטרפין (י) שני שטרוח של על
 אחל כגון הוראה אחר הולאה
 שמפרש בכל אחל ואחל מנה לאולי
 לן בהאי שטרא אולי נמי קמי
 פלניא מצטרפין לאי לא מצטרפין
 נמי בכי האי גוונא לינקוט הא וכל
 שכן אחל בכתב ואחל בעל פה ומיהו
 יש ללחות לעל אחל בכתב ועל אחל
 בעל פה לא מייט בכה״ג להוה שייך
 למינקט ביה שניהם בכתב יה וכגון
 ששנים מעילים שראו שלוה או שמעו
 שהולה לכי האי גוונא הד שייך
 למינקט שניהם נבכתבן אין מצטרפין
 אס אינו מצטרף שם אלא מייט כגון
 שאותו שבכתב מעיל על ההלואה
 שראה אותה ושבעל פה מעיל שראה
 שמסר(0 השטר הזה לו שהעל חתוס
 בו לבכי האי גוונא לא הוה מצי
 למינקט שניהם בכתב ולהט ׳)קשה
 נמי לאמימר שהט יש במסירת שטר
 זה שני ערי מסירה שהעל » חתום
 הוא כעל מסירה למוטח שמסרו לו
 מלוה שהוא לא היה חותס אלא בצור
 של לוה והעל שבעל פה מעיל שמסרו
 לוה למלוה הלכך כשר אף על פי
 שלא חתס עליו אלא על אחל שהרי על מסירתו יש שני עלים וקי״ל
 כר״א אבל שניהס בכתב יחילין פסולין לכ״ע שאין על כל שטר ושטר
 אלא על אחד וסברא הוא ללא אשכחן בשום מקום שטר בעל אחל לבל
 שיועיל והכי משמע נמי מלחשיב על אחל בכתב ועל אחל בעל פה
 בזה אחר זה ואי הר כששניהם מעילין על ראיית המלוה או על שמיעת
 הולאה אמאי קרי להו זה אחר זה והלא יכולין להיות כאחל כגון
 שכתב בשטר בפני פלוני אני החתום ובפני פלוני לוה פלוני מפלוני
 מנה ושבע״פ מעיל בפני פלוני ובפני פלוני החתום לוה פלוני מפלוני
 ולפי מה שפירש׳ לעל אחל שבעל פה היינו שמעיל על מסירת
 שטר שחתום בו העל אתי שפיר הא לבעי לקמן סתמא בעל אחל
 בכתב ועל אחר בעל פה אי מצטרסי למשמע סתמא בלא פי׳ שלא

 אלא אבק לשון הרע אמר רב יהודה אמר
רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון  רב א
 הרע בלשון הרע םלקא דעתך אלא באבק
 לשון הרע: רשב״ג אומר הכל כמנהג
 המדינה: ותנא קמא לית ליה מנהג מדינה
 אמר א<רב אשי ״באתרא דנהיגי >א< פשוט וא״ל
 עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר קפידא
 נהיגי מקושר וא״ל עביד לי מקושר ואזל
 עבד ליה פשוט קפידא כי פליגי באתרא
 דנהיגי בפשוט ומקושר וא״ל עביד לי פשוט
מר סבר קפידא ומר (  ואזל עבד ליה מקושר ג
 סבר מראה מקום הוא לו ייאמר אביי רשב״ג
 ור״ש ור׳ אלעזר כולהו ה)םבירא להו מראה
 מקום הוא לו רשב״ג הא דאמרן ר״ש חתנך
 ר״ש אומר אם הטעה לשבה הרי זו מקודשת
האשה שאמרה התקבל ג (  ר׳ אלעזר דתנן ז
 לי גיטי מממום פלוני וקיבלו לה ממקום אתר
 פסול ור׳ אלעזר מכשיר מר סבר קפידא ומר
 סבר מראה מקום הוא לו: ״1[פשוט שכתוב
 בו עד אתר כו׳]: בשלמא מקושר שכתוב בו
 שני עדים פסול איצטריך םלקא דעתך
 אמינא הואיל ובעלמא כשר הכא נמי כשר
 קמ״ל דפםול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד
 פשיטא אמר אביי לא נצרכא דאפי׳ עד אחד
 בכתב ועד אחד בפה אמימר יאכשר בעד
 אתד בכתב ועד אחד על פה א״ל רב
י א״ל ט) לא א י מ י ב א  אשי לאמימף ןךןא ך
 שמיע לי כלומר לא םבירא לי אלא קשיא

 מתניתין

: רוב 0 ו  אגק לשון הרט. כגון ראמט נורא בי פלניא בערטן (לף ט
 גגזל. רוב בני אלם חשולין על הגזל כעין גזל שמוטן להתירא
 במשא ובמתן לעכב איש מטוח הראוי לו לחבירו: וה״ק ליה ליה
 מנהגא דמדינה. בתמיה. אם רבן שמעון בן גמליאל בא לומר

 שדיני פשוט ומקושר המפורשין לתנא
 קמא אס יש מטנה שנהגו לשנות דינם
 בענין אחר הכל כמנהג המדינה והלא
 תנא קמא נמי מודה בהא: אמר
 אביי גאהרא דנהיגי כוי. >ג) אתא
 לפרש אביי באיזה מנהג המדינה מצו
 לפלוגי תנא קמא ורבן שמעון: קפידא.
 ואס גט אשה פסול לגרש בו: מר
 סגר קפידא. ואע״ג דמנהג המדינה
 בין בפשוט בין במקושר טון דאמר ליה
 בפשוט קפידא הוא ויפסל המקושר
 ורבן שמעון «< סבר הכל כמנהג
 המדינה כלומר מראה מקום הוא לו
 שאס טורח לו לכתוב מקושר יכתוב
 פשוט ומיהו אס יכתוב מקושר טפי
 ניחא ליה שהרי מנהג המדינה בשניהם:
 אם הנוטה לשבח. בקדושין נמח:] האומר
 התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא
 של זהב אבל בשבח יוחסין על מנת
 שאני לוי והוא כהן לא אמר ר׳ שמעון
 מקודשת דהא מציא היא למימר
 מסאנא דרב מכרעי לא בעינא נשם מט.]
 הטעה לשבח היינו מראה מקוס.
 מתרצה בשל כסף וכ״ש בשל זהב.
 ובמתקדשת על ידי שלוחה מוקמינן
 לה התס נממ:]: פסול. שהיא אינה רוצה
 להתבייש במקום אחר: ור״א מכשיר.
 דסבר מראה מקום הוא לו לטרוח
 וללכת בשבילה עד אותו מקום ואס
 יחפוץ ללכת יותר תבוא עליו ברכה.־
 אמר אגיי לא נצרכא. למיתני עד
 אחד בפשוט פסול אלא היכא דקמסייע
 ליה עד אחד בעל פה ואתא מתני׳
 לאשמועינן דלא סמטנן אשטרא

 לטרוף מלקוחות דשני עדים הכתובים בשטר הוא דמפקי ליה לקלא
 ואינו אלא כמלוה על פה וטרפה מבני חרי כדין המלוה את חבירו
 בעדים בלא שטר וגס הלוה יכול לומר פרעתי ולא יכול המלוה
 לטעון ללוה היה לך לקרוע שטר שבידי מטון שלא געשה כתיקון
 חכמים לא חשבו הלוה ולא נזכר לשואלו למלוה: אמימר אכשר
 בטד אחד גכחב. וכתב ידו מקוייס ממקום אחר בעדים ועד
 אחד נמי בעל פה מסהיד על אותה מלוה. ונראה בעיני דלגמרי
 מכשיר אפילו לטרוף מלקוחות כאילו נחתמו שני עדים דעד אחד
 בשטר ועד אחד בעל פה מפקי ליה לקלא ונראים הדברים כן דסתם
 מכשיר לגמרי משמע: אי הכי קשיא מהניהין. דפרטנן פשיטא:

 ומשני
 ראו שניהם כאחד שההלואה והמסירה לא היו כאחד שלא היה יכול למצוא ששניהם מעידין על ההלואה אלא כענין זה שאס מעידין כל אחד
 על ראיית המלוה ושמיעת ההודאה אין השטר מועיל כלל והר לגמרי כמאן דליתיה טון שאין עד מעיד על מסירתו כדפרישית ומיהו קצת
 קשה כי נראה שהעד החתום חשוב כעד בשעת מסירה שעל ידו ידוע לנו שמסר לוה למלוה ׳)ועי״ל דהאי דלא משכחי׳ צירוף בעד אתד
 בכתב ועד אחד בעל פה לת״ק דרבי יהושע בן קרחה היינו משוס >י»< שבשניהם מעידין ראיית המלוה או שמיעת ההודאה אין מוטח בשטר
 שראו או שמעו כאחד שראיית העד בעל פה היתה בשעת ראיה או בשעת שמיעה אבל ראיית העד שבשטר חשטנן לה כאילו היתה בשעת
 מסירה לפי שהרבה פעמים היתה בלא ראות המלוה כלל כדתנן(לקמן לף קסז:< כותבין שטר ללוה אע״פ שאין מלוה עמו ומוקי לה אטי(ב״מ יג.)
 כמאן דאמר אפילו בשטרי ל<ןדלאו] אקנייתא דעדיו בחיתומיו זטן לו הלכך אע״פ שאינו מוכיח (מ) השטר שלא ראה המלוה לא חשבינן ראייתו
 כאחד שאין חשוב עד בראיה זו מאחר שאין ראייתו ידוע לנו ע״י השטר אלא עיקר עדותו אינה אלא (י) לבדה שזה השטר מסר לוה למלוה
 להט לא חשבינן עדותו כראיית המלוה אפילו אס ראה אומו ובירושלמי (סרק ב לכתוכומ) גרסינן [זעירא בעי] עד אחד בכתב ועד בעל
 פה מהו [שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך] צריכא כשהיו שנים מצו לקיים כתב ידו של ראשון ולא מצו לקיים כתב ידו של שני:

 מה
 אחד פסול למה לי במתני׳ למיתני. ועד אחד על פה אפי׳ הכי פסול למיטרף ביה לקוחות דכמלוה

 מסורת הש״ם

 א) יש׳׳ל אביי, נ) קלושין
 מט., ג) [לעיל עו:],
 ד) [קדושין מח:], ס) [עי׳
 פוס׳ לעיל עו: ל״ה ומר
 סכר], ו) קדושין מח:, ז) גיטין
 שה., ת) רש״ל נו) [עירוני!
 לף קנ: וש״נ], י) נ״א כשר
 וגי׳ רש״ל נמי קשה, כ) רש״ל

 ומיהו י״ל, ל) רש׳׳א,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ לנהיגי בפשוט
 וכו׳ גהיגי במקושר ואייל:
 (ג) רשב״ם ל״ה אמר אניי
 ונוי אביי אתא לפרש
 נאיזה: (ג) ד״ה מר סנר ונו•
 ורנן שמעון בן גמליאל
 סבר: (י) תיפ׳ ל״ה אמר
 וכוי אי ;מי למ״ל לא
 מצטרפין מ״מ שני שטרות
 כ״א של עד אתל: (ה) בא״ד
 ננה״ג דהוה שייך למינקט
 ניה שניהס ננתנ ובשני
 שטרות דלא מיידי כגון
 ששניהם מעידים שראו
 שלוה: (ו) בא׳׳ד שראה
 שמסר לו השטר הזה
 שהעד: (ז) בא״ד שהעד
 החתום הוא נעל מסירה
 למוכימ שמסרו לו לוה
 למלוה שהוא לא היה
 חותס: (ח) בא״ד היינו
 משוס דכששניהס מעילין
 על ראיית המליה או שמיעת
 ההודאה אין השטר מוכיח
 שראו כצ׳׳ל: (ט) בא׳׳ד שאינו
 מוטח מן השטר שלא ראה
 המלוה לא חשנינן ראייתו
 שאין חשונ נצ״ל ותינת נאחד
 נממק: (י) בא״ד אינה אלא
 בלבד שזה השטר ונו• אפיי
 אס ראו אותה ונירושלמי
 גרסינן עד אחד ננתנ מהו
 ועד אחד נכתנ נלוס הוא לכן
 צריכא נצ״ל ומינות ועד נעל

 פה נמחק:

 מוסף רש״י
 ותנא קמא לית ליה מנהג
 מדינה. ומאן פליג עליה
 נהאי, ומשני ודאי פלוגמא
 אמריתא היא, ומיהו נאתרא
 מהיגי כו׳ (קדושין מט.).
 עביד לי פשוט. שליחות
 קלה, ואזל עבד ליה
 מקושר. שליחות כנדה(שש.
 ומר סבר. רשנ״ג מראה
 מקום הוא לו. דאמר
 די לן נפשיט, וט עניד
 מקושר הואיל ומנהג מלינה
 אף נמקושר נשר, ותנאי
 קמאי פליגי עליה ואמרי
 קפילא הוא ודווקא אמר ליה
 לעשותו פשוט !שס<. האשה
 שאמרה כוי מראה מקום
 היא לו. שם תמצאנו, ולח׳׳ק
 הר קפילא אי אסשי שתקנלני
 אלא שס ואין זה שלוחה

 נמקוס אחר (שם!.

 א) נראה דצ״ל מנהג המדינה נחמיה והא מלקתני וכוי אלמא לגם תייק ס״ל לנכל מקום וכוי.



 מסורת הש״ס

 א) [לעיל לף לנ. וש״נ],
 כ) [שס וש׳׳נ] סנהלרין ל״
 ג) כ״ה גי׳ הרי״ף והרא״ש
 יהגי׳ הגכוגה שאם לא כוזב
 אות אחת. ת״ח, ד) מנחות
 דף קז. ע״ש נתונות דף קי:
 ע״ש, ס) [נתונות שם מנפות
 שם], י) [לחמשיס רש״ש],
 1) [ממשים רש׳׳ש], ח) רש״ל
 סלעים, ט) רש׳׳ל מ׳׳ז, י) רש״ל

 מיני,

 הגהות הב״ח
 (א) נטי תנו רננן נסף
 כצ״ל ותינת אמר נמחק:
 (ב) רשכ״ם ד״ה ומשני
 ונו׳ ולהט תנן לעד אחד
 למימרא מה עד אחד פסול:
 (ג) דייה אלינא וכוי דמניא
 לעולם אץ עדותן מצטרפת
 עד שיראו שניהס כאחד ופו׳
 ואין עדות! מתקיימת כב״ד
 עד שיעידו: (ו) ד״ה אלינא
 דרני יהושע בן קרחה
 שמס נכתנ: (ה) תום׳ דייה
 הכא וכו׳ דאפילו אי הד
 ססולא: (ו) ד״ה אימא נסכא
 וכו׳ והבא הד מצי לדחדי:
 (1) בא״ד ותימה דאי נסכא
 פתותה מאיסר שאין בו רק
 שמונה פרוטות מאי קושיא
 אה״נ דפחות משמונה
 פרוטות קאמר דהא מה
 שירצה קאמר התם דהיינו

 מטנע פחותה כצ״ל:

 לעד רש״י
 קינונ״ש [קויניונ׳׳ש].

 פרוטות, מטבעות קטנות.

 מוסף רש״י
 ואימא נסכא. חתיכות
 כסף !כתובות קי). ואימא
 פריטי. ותאמר שיחן לו
 נחשת אי כסף שיה מאה
 פליטות !:שם!. אימא נסכא.
 חחיכה אחח של זהנ שקורין

 פלט״א !מנחות קז.).

 הםה: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 ומשני הא קמ״ל. מתני׳ דקתני פשוט שכתוב בו על אחד פסול שילמד
 מקושר ממנן (0 ולהט תנייה לעד אחד למימרא מה עד אחד
 פסול דאורייתא כדכתיב (לגרים ינ0 לא יקום עד אחד באיש כו׳ אף
 שנים שבמקושר הטילו עליו חכמים ססולא דאורייתא ואס גט אינה
 מגורשת ואס שטר מלוה הוא אינו
 טורף ממשעבדי אבל אם יש שס עד
 אחד בעל פה עם עד אחד החתום
 בשטר אז יהיה השטר כשר לגמרי
 דמצטרפין: תדע לשלחו ליה הזי.
 ושלח להו דמצטרפין דשלחו ליה
 חכמים לר׳ ירמיה לבתר דאפקוהו
 מבי מדרשא כדאמר בפרק לא יחפור
 (לעיל לף כג0 אפקוהו לר׳ ירמיה מט
 מדרשא ועל דא עיילוהו כדאמטנן
 במסקנא: מהו שיצטרפו. דנימא
 כמאן דחתימי תרוייהו בשטרא דמי:
 אליבא דת׳יק דר׳ יהושע בן קרחה כוי.
 פלוגתייהו בסנהדרין בפרק זה בורר
 (לף ל.) דתניא «) אין עדותן מצטרפת
 בב״ד עד שיראו שניהם כאחד רבי
 יהושע בן קרחה אומר אפי׳ בזה אחר
 זה אין עדותן מתקיימת עד שיעידו
 שניהם כאתד רבי נתן אומר שומעין
 דבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר
 שומעין דבטו והני שני מחלוקות של
 ר״י בן קרחה ורבנן ודרבי נתן ורבנן
 התם מפרש טעמא איבעית אימא קרא
 ואכ״א סברא: השחא. השנים החתומים
 בשטר ורוצין אנו לקיים עדותן בשטר
 שהן חתומין בו או שנים בעל פה
 לענין לגבות ממון בעדותן בלא שטר
 אין מצטרפין אס לא שראו שניהם
 כאחד את עדותן ואע״ג דממה נפשך
 תרוייהו אחד מנה קא מסהדי:
 אליבא דרי יהושע (י). שנים בכתב
 ושנים בעל פה מצטרפין אפי׳ אס בזה
 אחר זה ראו עדותן אבל אם עד
 אחד בכתב כר: אמר ליה. רב אשי
 לאמימר אנן הכי מתנינן לה כו׳ ולא
 תקשי מיניה לאביי דאמר אין
 מצטרפין: מהו שיבואו ב״ד. זה אצל
 ב״ד אחר לצרף עדותן ששמעו וישפטו
 לפי העדות: אליבא דה״ק דרבי נחן.
 למעלה פירשתיה וכשראו שניהם כאחד
 אפס לא העידו בבית דין כאחד בהט
 פליגי רבי נתן ורבנן: ומה אחד מהן.
 לאחר שהעידו העדים על חתימת ידם
 בפני שלשה ואין קיום השטר אלא בג׳
 דבעינן ב״ד לקבל העדות: וחד ליהוהי.
 דלא מתחזי כשיקרא מאי דכתיב ברישא
 במותב תלתא הרנא ובסופו לא נחתמו
 אלא שנים: על דא עיילוהו. שהשיב
 להס כהוגן דהא דאסקוהו ששאל שלא
 כהוגן רגלו אחת חוץ לחחוםי) ורגלו
 אחת בתוך התחום י) ועל דא אפקוהו
 מבי מדרשא בפרק לא יחפור והשתא
 הוא דעיילוהו: מתני׳ כחוב בו.
 בשטר מלוה זוזים מאה דאינון עשטם

 מה התם פסולא דאורייתא. למאן דאמר בפרק המגרש (גימין פו.)
 גבי יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הולד כשר בכתב ידו ועד
 דוקא אבל כתב סופר ועד פסול לגמט אתי שפיר אבל למ״ד נמי
 התם כתב סופר ועד נמי כשר הולד ואפי׳ בסופר דלא מובהק קשה

 מתניתין הא קא משמע לן דשנים במקושר
 כעד אחד בפשוט מה התם פםולא דאורייתא
 אף הכא נמי פםולא דאורייתא תדע דשלחו
 מתם חברייא לר׳ ירמיה עד אתד בכתב ועד
דתנא  אחד על פה מהו שיצטרפו אליבא א)
 קמא דרבי יהושע בן קרחה לא תיבעי לך
 דאפילו שנים בכתב ושנים על פה לא
 מצטרפי אלא כי תיבעי לך אליבא דר׳ יהושע
 בן קרחה שנים בכתב ושנים על פה הוא
 דמצטרפי אבל עד אחד בכתב ואחד על
 פה לא מצרפינן או דלמא לא שנא שלח
 להו אני איני כדיי ששלתתם לי אלא
 כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו אמר
 ליה אנן הכי מתנינן לה דשלחו ליה חברייא
 לרבי ירמיה שנים שהעידו אתד בבית דין
 זה ואתר בבית דין זה מהו שיבואו בית דין
 אצל בית דין ויצטרפו 15אליבא דתנא קמא
 דר׳ נתן לא תיבעי לך דאפילו בחד בית
 דינא נמי לא מצטרפי אלא כי תיבעי לך
 אליבא דר׳ נתן בחד בי דינא הוא דמצטרפי
 אבל בתרי בי דינא לא מצטרפי או דלמא
 לא שנא ושלח להו אני איני כדיי שאתם
 שלתתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה
 אשיצטרפו מר בר חייא אמר הכי שלחו ליה

 שנים שהעידו בב׳׳ד זה וחזרו והעידו בב״ד זה
 מהו שיבוא אחד מכל ב״ד ויצטרפו אליבא
 דר׳ נתן לא תיבעי לך השתא עדים מצרפינן
 דייני מיבעיא אלא כי תיבעי לך אליבא דת״ק

 אמאי קרי ליה הכא פסול דאורייתא
 וי״ל דההיא כאביי דהכא סבירא ליה
 אי נמי הכא מייט שהסופר בעצמו
 חתס או שכתבו קרוב או פסול:
 הכא נמי פסולא דאורייתא. לאו
 דאוטיתא ממש דגט מקושר
 מדרבנן הוי כדאמר לעיל אלא מה
 שהולד ממזר מדרבנן ט היט דהר
 ממזר בפסול פשוט קרי ליה דאורייתא
 ולאו דוקא ורשב״ס פירש פסול
 דאוטיתא דלא גבי מבני חרי ואין
 נראה לרבי דאפי׳ >י!) ט הר ססולא

 דרבנן לא היה גבי מבני חט:
 אימא נםבא. תימה לרבי מאי
 קושיא תפסת מועט תפסת
 (י) והט הר מצי לדחרי דנסכא פחות
 מטנר מיהו עוד קשה דבכתובות פרק
 בתרא (לף קי:< אמרי׳ כתוב בו בבל
 מגבהו ממעות שבבבל כתוב בו כסף
 סתם כל מה שירצה לוה מגבהו פירוש
 מטבע פחותה של כסף ופטך ואימא
 נסכא ותימה (י) וט נסכא פחותה
 מאיסר שאין בה רק י) [שמונה] פרוטות
 ומאי שנא נסכא ממיני פרוטות דהא
 מה שירצה קאמר התם היינו מטבע
 פחות של כסף מדפריך עלה ואימא
 פטטי ומשני פריטי דכספא לא עבדי
 אינשי מכלל דמטבע פחותה של כסף
 דעבדי אינשי נותן לו והכא נמי
 בשמעתין משמע הכי דגטעי מאיסר
 אס נפרש דמכח גטעותא מקשה אימא
 נסכא דאי לא גריע טפי מאיסר
 ברישא הוי ליה לאקשרי ואימא פריטי

 ורטנו

 רבינו גרשום (המשך)
 כולי האי מצטרפי. דייני
 דבקיאי ומובהקים לחקור
 ולדרוש לא כ״ש דמצטרפי.
 והא פלוגתא דרי נתן ור׳
 יהושע במסי סנהדרין בפ׳
 דיני ממונות זה בורר לו
 שלשה: ב״ד שישבו לקיים
 את השטר ומת אחד מהן.
 קודם ׳שחתמו וקיום השטר
 צריך ג׳ ב״ד וצר־כי למיכתב
 במותב תלתא הוינא כוי:
 ועל רא עיילוהו לר׳ ירמיה
 בבי מדרשא. לכל חד וחד
 כדאית ליה משום דשפיר
 פשט [דהא] דאפקוהו(לעיל
 נפי לא יתפוו< משום דאיבעיא
 ליה רגלו אחת של ניפול
 בתוך חמשים ורגלו אחת
 pn לחמשים מהו: כתוב
 בו. בשטר ווזץ מאה חייב
 פלוני לפלוני: ונמחק אותו
 סכום ואינו ניכר. ודאי אין
 זוזי דאינון פחות משנים:
 דרכמות. של זהב שלועזין
 מוקוםי: ת״ר כתוב בשטר
 כסף. סתם לוה פלוני
 מפלוני בודאי אין פחות
 מדינר כסף שהוא חייב לו.
 ואי כתב לו כסף דינרים
 או דינרים כסף לוה פלוני
 מפלוני אין פחות משני
 דינרין של כסף. דינרין אין
 פחות משנים. אבל אם כתב
 כסף בדינרי ח־יב פלוני
 לפלוני משמע כסף חייב
 לו שהוא שוה ב׳ דינרין
 (דינרים) של זהב. אין פחות
 מבי דינרי של זהב מכסף
 חייב לו: ואימא נסכא.
 חתיכה של כסף קטנה חייב
 לו: ואימא פריטי. קטנים
 של כסף. דאית ביה מטבע:

 דלא סגיא פריטי דכספא. ומטבע שלהם אין פחותה מדינר ומשום הכי היכא דכתב כסף סתם משמע דינר: ת״ר
 אי כתב בשטר והב סתם לוה פלוני מפלוני אין פחות מדינר זהב ה׳ פשיטים למשקל ברזל. ואי כתב והב
 דינרין או דינרי זהב אין פחות משני דינרים של זהב. ואי כתב זהב בדינרין אין פחות מבשני דינרין כסף דזהב

 דר׳ נתן עדים הוא דלא מצרפינן אבל דייני
 מצרפינן או דלמא ל״ש שלח להו אני איני כדיי שאתם שלחתם לי אלא כך
 דעת תלמידכם נוטה 2שיצטרפו רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו
 לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכי למכתב במותב תלתא הוינא וחד
 ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדיי שאתם שלתתם לי אלא כך דעת
 תלמידכם נוטה גשצריכין למכתב במותב תלתא הוינא וחד ליתוהי ועל דא
 עיילוהו לרבי ירמיה בבי מדרשא: מתני׳ כתוב יבו זוזין מאה דאינון סלעין
 עשרין אין לו אלא עשרין זוזין מאה דאינון תלתין םלעין אין לו אלא מנה כםף
 זוזין דאינון ונמחק האין פתות משתים כםף םלעין דאינון ונמחק אין פחות
 משתים דרכונות דאינון ונמתק אין פתות משתים כתוב בו מלמעלה מנה
 ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה י הכל הולך אחר התתתון
 א״כ למה כותבין את העליון שאם ״׳תמחק אות אתת מן התתתון ילמד מן
 העליון: גמ׳ תנו רבנן >א< חאמר כסף אין פחות מדינר כסף כסף דינרין ודינרין
 כסף טאין פחות משני דינרין כסף ־כסף בדינרין אין פחות מבשני דינרין דהב
 כסף אמר מר כסף אין פתות מדינר כסף י< ואימא נסכא אמר רבי אלעזר
 כדכתוב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב פפא לבאתרא דלא םגי פריטי

 דכספא תנו רבנן מדהב אין פחות מדינר דהב רהב דינרין ודינרין דהב אין
 פחות משני דינרין רהב דהב בדינרין אין פתות מבשני דינרין כסף דהב אמר
 מר דהב אין פחות מדינר רהב ה)אימא נםכא אמר רבי אלעזר נדכתב מטבע

 סלעים לוה פלוני מפלוני ואף על פי
 שמאה זוזי הט הן (בכלל) כ״ה סלעים אין למלוה אלא (מנה) כ׳ ״)זוזיס דיד בעל השטר על התחתונה והמוציא מחבירו עליו הראיה ושמא כך
 פי׳ מאה זוזים גרועים וחסירים שאינן שרן אלא כ׳ סלעיס: אין לו אלא מנה. מאה זוזים שיש לפרש כך זוזים מאה ראינוך תלתין סלעים קלים
 שאינן שרן אלא כ״ה סלעים דיד בעל השטר על התחתונה. הסלע ארבעה דינטן המנה כ״ה סלעים: ונמחק. המנין שכתוב בו אחר דאינון:
 דרכונוה. בלע״ז קינונ״ש והם דרכמונות שבספר עזרא (3): ומלמטה מאחים. כשכפל דבריו בשטר: הכל הולך אחר החחחון. אלא שלא
 יהא כתוב בשיטה אחרונה: למה כוחבין אח העליון. הואיל ובסוף השטר חוזר וכופל את דבריו שכותבין ושונין אחריות ממון זה כך וכך קבלתי
 עלי ועל ירתיי כוי: נמ׳ ח׳יר כסן) אין פחוח מדינר כסןז. כסף לוה פלוני מפלוני: כסןז דינרין או דינרין כסן» אין פחוח משני דינרין כהן*.
 לוה דהט משמע כסף שני דינרין לוה פלוני מפלוני: כסןו בדינרין אין פחוח משני דינרין זהב כםן». דכסף בדינטן משמע כסף לוה פלוני מפלוני
 שוה שני דינרין של זהב וכדמפרש לקמן 1קסו.] שכתוב כסף בדינרי משמע בדינרי זהב אבל בדינרין היינו שני דינרין של כסף «)(אין פחות מכסף
 בשוה שני דינרין של זהב): זהב בדינרין אין פחוח משוה שגי דינרין של כםן*. אותו זהב שלוה וכדמפרש לקמן נשם] דדינרין משמע של כסף:

 פריטי

 לט

 עין משפט
 נר מצוה

 לו א מיי׳ פ״ל מהל׳ עדות
 הלכה י סמג עשין קט
 טוש״ע ח״מ סי׳ ל סעיף יא:
 לז ב מיי׳ שס טיש״ע שס

 סעיףינ:
 לח ג מיי׳ שס פ״י הלכה י
 סמג שס טוש׳׳ע ח״מ

 מי סעיף כנו:
 מיי׳ סנ״ז מהל׳
 מלוה וליה הלנה יל
 סמג עשין צל טוש׳׳ע ח״מ

 סי׳ מנ סעיף ה:
 פ ה טיש״ע שס סעיף יא:
 פא ו מיי׳ פכ׳׳ז מהל׳ מליה
 ולוה הל׳ יל טוש׳׳ע שס

 סעיף ה:
 מכ ז מיי׳ שם טוש׳׳ע שס

 סעיף ו:
 פג ח ט י כ ל מ נ מיי׳
 פכ״) מהל׳ מלוה ולוה
 הלנה ח סמג עשין צל
 טוש״ע ח׳׳מ סי׳ מנ סעיף

 יג:

 רבינו גרשום
 למיטרף [מלקוחות]. אלא
 קשיא מתני׳. לאמימר א״כ
 מאי קמ״ל מתני׳ פשוט
 שכתב בו עד אחד פסול
 פשיטא. ומשני הא קמ״ל
 דשני עדים החתומין על
 השטר מקושר כעד אחד
 דחתום בפשוט דמי: מה
 התם. בפשוט אי ליכא
 אלא עד אחד חתום איבא
 פסולא דאורייתא. דאפי׳
 תפיס מלוה מחמת ההוא
 שטרא מפקי׳ מיניה. אף
 הכא במקושר דחתימו ביה
 תרי סהדי בלבד הוי פסולא
 דאורייתא ואי תפיס מפקינן
 מיניה דלא סגיא בלא ג׳
 סהדי: תדע. ודאי דעד
 אחד בכתב ועד אחד על
 פה מצטרפין לעדות אחת
 וכשרין דשלחו ליה חבריא
 לר׳ ירמיה: אליבא דת״ק
 לא תיבעי לך. דאפי• שנים
 בכתב ושנים על פה שלא
 ראו זאת העדות ביחד אלא
 זה ראה מחלק זה שלוה
 פלוני מפלוני מנה והכי נמי
 אידך ולא היו מכירין זה את
 זה ודאי לא מצטרפי הואיל
 ולא ראו עדותן יחד: כי
 תיבעי לך אליבא דר׳ יהושע
 בן קרתה. דאמר בזה אחר
 זה מצטרפי הואיל דעל מנה
 אחד מםהדי ומצטרפי שנים
 בכתב ושנים בעל פה הכי
 נמי מצטרפי הואיל דמסהדי
 עדות אחת. אבל עד אחר
 בכתב ועד אחד על פה
 אע״ג דתרוייהו הוו לעדות
 אחת אהדדי לא מצטרפי
 הואיל דאחד בכתב ואחד
 על פה. או דלמא לא שנא
 ומצטרפי: שיצטרפו. אלמא
 דמצטרפי: א״ל לעולם לא
 מצטרפי. והאי דאמריתו
 דמיבעי לר׳ ירמיה לא הכי
 קא מיבעיא ליה כלל. כלומר
 [לא] מש״ה שלחו ליה דאגן
 ההיא בעיא הכי מתנינן לה.
 שנים שהעידו עדות אתת
 והעיד עד אחד עדותו בב״ד
 אחד ואחד העיד בב״ד
 אחר והלכו למדינת הים.
 מהו שיבא בית דין אצל
 בית דין ויצטרפו דכעדים
 דמי: אליבא דת״ק דר׳
 נתן לא תיבעי לך דאפי׳
 בחד בי דינא לא מצטרפי.
 אם מםהיד זה שלא בפני
 חבירו וזה שלא בפני חבירו
 אפילו בב״ד אחד כ״ש בשני
 בתי דינץ לא מצטרפי:
 כי תיבעי לך אליבא דרי
 נתן. דאמר שומעץ דבריו
 של זה היום ולכשיבוא
 חבירו למחר שומעין את
 דבריו: שנים שהעידו בב״ד
 על חתימת יד שני עדים
 והלכו להם שנים מאותן
 ג׳ בתי דינין למדינת הים
 והשתא לא מצי הוי חד
 ב״ד וחזרו והעידו בב״ד

 אחר והלכו להן שנים מהן
 וחזרו העדים והעידו בב״ד והלכו להם שנים ונשתייר אחד מהן מכל בית דין ובית דין מהו שיבוא אותו אחד
 שנשתייר מכל בית דין ובית דין דהוין ג׳ בתי דינין ויצטרפו לקיים השטר בעדותן. אליבא דר׳ נתן דאמר שומעין
 דבריו של זה היום וכשיבוא חבירו למחר שומעין לו. לא תיבעי לך דודאי מצטרפי. דהשתא עדים דלא בקיאי



 עין משפט
 נר מצוה

ד א ב מיי׳ פכ׳׳ז מהל׳  פ
 מלוה ולוה הלכה ח
 שמג עשי! צי טוש׳׳ע ח״מ
 סי׳ מנ סעיף יג ע״ש

 נהג״ה:
 פה ג מיי׳ פ״א מהלכומ

 ממוסרי כפרה ה״י:

 מוסף רש״י
 ספק חמש לידות ספק
 חמש זיבות. ספק דנה,
 כגון טועה שראתה ג׳ ימיס
 ואינה יודעח אס נימי;דוחה
 אס נימי זינה, מניאה קרנן
 ואינו נאכל, ספק לילה כגון
 שהפילה ואין ילוע מה, האשה
 שיש עליה ה׳ שפקוח של
 לילה או ה׳ של ספק זינה,
 מביאה קרבן אחד. חטאת
 העוף הנאה על הספק,
 ואוכלת בזבחים. שהרי
 הקרנן הזה לטהרה נא והרי
 הוא כטנילה, אס נטמאה
 האשה כמה טומאוח טנילה
 אחמ עולה לכולן, אף קרנן
 זה כן (כריתות ח.). ואין
 השאר עליה חובה. לא
 הצרימה חכמיס להניאן, שאף
 האחת נקישי התירו להקרינה
 ספק מליקת חולין למזנח,
 שאס לא נן אין לה ליטהר
 נקלשיס ושם). היו עליה
 כו־ ואוכלת בזבחים. נמו
 שפירשתי והשאר עליה
 חובה. נלאמרינן >שס ט:)
 יכול תניא על הלילה שלפני
 מלאת ועל הלילה שלאחר
 מלאח קרנן אחל לשניהס,
 ת״ל זאת nan ח.<. ועמדו
 קינים. שני קינין ל׳ מירין,
 בדינרי זהב. נשני והונין,
 קן ללינר זהנ (שם:. המעון
 הזה. שנועה 1שס<. נכנס
 לבית דין ולימד כו׳.
 אע״פ שהיקל על לנרי תורה,
 עת לעשות לה׳ הוא, שאלמלי
 לא ימצאו יחללו מלהניא
 אפילו אחל, ראכלו נקלשיס

 נטומאמ הגוף 1שס<.

 רבינו גרשום (המשך)
 של זהב ומשום הכי גובה
 שוה שני דינרין של זהב
 מכסף. וסיפא משום הכי
 אינו גובה אלא שוה ב•
 דינרי של כסף מזהב. דכתב
 בשטר דינרין דמשמע דינר
 של כסף: ומנא תימרא.
 דדינרי היינו דזהב ודינרין
 הן של כסף: ספק ה׳
 לידות. שהפילה ה׳ פעמים
 ואינה יודעת אם ולד הפילה
 דחייבת קרבן או אם רוח
 הפילה דפטורה מקרבן.
 והכי הוא ספק הי זיבות
 שראתה ג׳ ימים ואינה
 יודעת אם בתוך י״א יום
 ראתה והיא זבה וצריכה
 קרבן או בתוך ו• ימי נדה
 ראתה ואינה צריכה קרבן.
 הואיל דמספקא לן בקרבן
 אחד סגיא ואוכלת בו ביום
 דהיינו קדשים קלים כדאמ•
 הביא כפרתו אוכל בקדשים
 ואין השאר ד׳ קרבנוח עליה
 חובה להביא: אם ילדה ה•
 לידות ודאות או [היו עליה]
 ה׳ זיבות ודאות מביאה
 קרבן אחד ואוכלת בזבחים
 דאמרי׳ שם לידה אחת
 היא ושם זיבה אחת היא
 והשאר קרבנות עליה חובה
 להביא קרבן אחד על כל
 לידה ועל כל זיבה חיבה
 הואיל דודאי הוא ומביאה
 אימתי שתרצה: מעשה
 שעמדו קינין בירושלים.
 קרבן יולדת וקרבן ובה
 שהן קינין תורין ובני יונה
 ועמדו בדינרי זהב אלמא
 דדינרי היינו זהב: המעון
 הזה. נשבע בבית המקדש:
 עד שיהיו בדינרים. כלומר
 אני אזלזלם עד שיעמדו
 בדינר של כסף אלמא
 דדינרין היינו של כסף:
 ולמה מביאה קרבן אחד

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קםו.
 ורבינו תם פירש בתשובתו לנסכא גריעא ובין הכא ובין ככתובות (לף
 קי0 (י» פריך ואימא נסכא מכח ליל בעל השטר על התחתונה וקשה
 כלפרישית ואומר רבי לנסכא חשיבא טובא טון שכתב סתם אימור
 להיינו נסכא למסממא כך רצה לומר טון שלא פירש המטבע ושיעור
 הזה לנסכא פחותה [אפשר] שהיו
 יולעיס כמה הד ולא תקשה הא
 לקאמר התם פטטי לכספא לא עבלי
 אינשי והכא קאמר באמרא ללא סגי
 פריטי דכספא «0 התם הט פריך
 ואימא פרוטות של נחושת ומשני
 סטטי לכספא לא עבלי אינשי וכסף
 הכתוב בשטר משמע שכסף ממש
 הלוה לו ולא שוה כסף אבל הכא
 פטך ואימא פריטי פירוש מעות
 ופונטונין ואיסטן וכל שאר מטבע
 של כסף הפחותים מלינר קוטן פטטי
 ולא פטטי ממש ומשני למיירי האי
 תנא באתרא ללא סגו פטטי לכספא
 שאין הולך מטבע של כסף פחותה
 מלינר באותה מלינה והך סוגיא
 איתא נמי במנחותמ: אי הבי רישא
 נטי. פירש רטנו חננאל טשא נמי
 היינו ברייתא קמייתא כסף ברינרין
 אין פחותין משני לינט זהב כסף
 וכן נראה לי ואע״פ שהגמרא רצה
 לחלקו לשתי בטיתות שאמר בכל
 אחת תנו רבנן אע״פ שבתוספתא
 שלנו בטיתא לזהב אין פחות מלינר
 זהב שנויה תחלה קולם ההיא לכסף
 נראה לההיא אינה שבתוספתא
 והגמרא היה יולע שכן היא מברייתא אחת שנדה וכעין זה נ״ל בתחלת
 דיה >לף ב:) שמחלק הגמרא בטיתא לתנו רבנן ואע׳יפ שהיא אחת
 «) והט פטך אימא להבא פריכא בתרי ריגרי להבא (י) טון שהזהב
 לינטן ולינטן זהב הן לינט זהב כמו כן זהב בלינטן יהא של
 זהב כיון שבזהב משתעי שטר כי למה י״ל שלא יהא הטנטן זהב
 מאחר שכתב(« בשטר ועול כמו כסף בלינטן שהן רינרי זהב א״כ
 סתם טנרין הן של זהב אמר אביי יל בעל השטר על התחתונה
 לכך יש לנו לומר שהטנטן של כסף אע״פ שיש זהב בשטר אבל
 טשא לברייתא בתטימא (י) אע״פ שיש בה נמי לינטן למשמע
 נמי של כסף וסתם לינטן של כסף הן כל כמה ללא אמר לינטן
 אין לומר שס שיהיו של כסף לזהב לינטן ולינטן זהב מוכח

 ואימא פריטי א<פריטי דדהבא לא עבדי אינשי
 זהב בדינרין אאין פחות מבשני דינרין כםף
 זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרי דהבא
 קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התתתונה
 נ<(רישא דקתני כסף בדינרין אין פחות משני

 דינרין זהב כסף אמאי אימא כםפא נםכא
י ברישא ש ף א ״ ) א ך מ א א ק פ ס ףי כ ע י ף ך ת  ב

 דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין ומנא תימרא
האשת ג (  דשאני בין דינרי לדינרין ג<דחניא י
 שהיו עליה ספק חמש לידות ספק חמש זיבות
 מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין
 השאר עליה חובה היו עליה חמש לידות
 ודאות חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד
 ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה מעשה
 ועמדו קינים בירושלים בדינרי זהב אמר רבן
 שמעון בן גמליאל המעון הזה אם אלין הלילה
 עד שיהו בדינרין נכנס לבית דין ולימד
 האשה שהיו עליה תמש לידות ודאות
 קרבן אחד
 עליה חובה

 ועמדו

 מביאה
 השאר

 ׳1
 פריטי דדהבא לא עבדי אינשי. בשוס אתרא: ודלמא במרי דינרי
 דהבא פריכא קאמר ליה. כלומר זהב בדינטן תרדיהו בזהב מיירי
 אלא שזה מטבע ואידך הד דהבא פטכא והכי קאמר דהבא פריכא
 בשוה שני טנטן זהב לוה פלוני מפלוני: אי הכי רישא נמי. בין

 דאידך בטיתא קמייתא דקתני כסף
 בדינטן אין פחות מבשני דינטן
 דדהב כסף נימא יד בעל השטר כו׳
 והוה לנו לפרש גרוטאות כסף בשני
 טנר כסף ובין דהך מתניתא דקתני
 דהב דינטן ודינטן דהב אין פחות
 משני דינטן זהב נימא אין פחות
 משוה שני דינטן כסף זהב: רישא
 דכשב דינרי. דמשמע דינרי זהב
 אבל דינרין סתם משמע של כסף:
 ומנא שימרא דשאני לן בין דינרי
 לדינרין. שזה דינרין של כסף וזה של
 זהב: דסק. בשילהי פרק קמא
 דכריתומ נמ.] האשה שיש עליה ספק
 חמש לידוח חמש פעמים הפילה
 ספק רוח ספק ולד: ספק חמש
 זיבוש. כגון מקולקלת למניינה וראתה
 חמשה חדשים שלשה ימים רצופים
 בכל חדש ספק בימי נדה ספק בתוך
 אחד עשר יוס שבין נדה לנדה שהס
 ימי זיבה וחייבת בקרבן: מביאה קרבן
 אחד. ליטהר מטומאתה תור לעולה
 ותור לחטאת ואינו נאכל דחטאת
 העוף בא על הספק ואינו נאכל
 כדנסקא לן ממתני׳ דרבי יוסי בר׳
 חנינא במסכת נזיר (לף כנו.): ואין

 השאר עליה חובה. שבקושי התירו להביא חטאת העוף על
 הספק כדי לטהרה מספק טומאתה משום דההיא חטאת
 אזלא לקבורה וטון דמיטהרא בקרבן אחד כדאמרינן במסכת
 כריתות נח.] דומיא דאשה טמאה דמיחייבא חמש טבילות ובטבילה
 אחת מטהרת תו לא מייתי חטאת מספק להביאו לבית הפסול:
 והשאר עליה חובה. וכגון שילדה לאחר מלאת אבל על הלידה
 שבתוך מלאת נפטרת בקרבן אחד על שניהם ומזאת תורת היולדת
 נפקא לן בפרק ארבעה מחוסרי כפרה (כריתות לף ט:1: המעון הזה.
 בבית המקדש נשבע: עד שיעמדו בדינרין. של כסף כלומר שיהא
 בזול: ואין השאר עליה חובה. טעמא דר׳ שמעון ור׳ עקיבא
 דאמרי התם תאמר על אחת ותיפטר מפרש התם בפרק קמא נח.]:

 ועמדו

 חמש זיבות ודאות
 ואוכלת בזבחים ואין

 בהדיא שהדינר של זהב ופריך טשא נמי דקתני כסף בדינטן יהיו
 של כסף בשלמא אי לאו סיפא הוה אמינא טעמא דטשא [דסתם] דינטן הס של זהב עד שיפרש דינרין של כסף או זוזים אבל
 טון דאמר דדינטן הס של כסף אפי׳ כשמזטר בשטר של זהב משום דיד בעל השטר על התחתונה (י) ולא גרסינן נמי בטשא
 נמי נימא הכי: אמר רב אשי רישא דבתב דינרי. דדינרי אינו משמע אלא זהב אבל דינטן משמע בין כסף ובין זהב ולהכי
 מוקמינן ההוא דסיפא בשל כסף משוס דיד בעל השטר על התחתונה כדמשני אביי ולא גרסינן בססטס אלא אמר רב אשי דלא
 קאתי לשנויי 0 דאביי ונראה לומר דאכולה ברייתא קמייתא קאמר רב אשי דכתב דינט אפי׳ הט כסף דינט ודינרי כסף מוכיח דטנט
 כסף קאמר שאין לפרשו בענין אחר מדלא קאמר בדינט דאי מודה רב אשי דברישא דקמייתא לא מייט בדכתב דינט אמאי
 י) [מפליג בין בי״ת ללא בי״ת ליפלוג בין דינט לדינרין אבל אין נראה לומר כן כי] כסף דינט ודינרי כסף לא היו דינרי כסף ט זה
 לא היה דיבור ואין שוס אדם כותב כן א״נ דינרי כסף וכסף דינט בלא בי״ת איכא לספוקי דחלוקו אע״פ שיש לנו לומר המוציא
 מחבירו עליו הראיה ככל ספק ממון שהט יש ספק שתיקנו חלוקה ט ההוא דרב אסי דאמר בבכורות (לף ממ.) (״< מחצה יורשין ומחצה
 לקוחות ואפילו לא היו חולקים היכא דלא תפס היכא דתפס לא מפקינן מיניה״) לשון ר״י: לפי הספרים שגורסים עד שיהיו
 בדינדין. ולא גרסינן בדינר של כסף לא ידענא היט פ שיט מינה דדינט של זהב ודינטן של כסף דלמא האי דקאמר דינרי
 של זהב גבי זהב מחמת הדביקות היא אבל בלא דביקות (י) יאמר לעולם דינרין ולא דינרי וסתם דינרי של כסף עד שיפרוט
 דינט זהב ולכך שגה גבי זהב דינרי [זהב] שהוצרך לפרש שהן של זהב ולבא בדביקות אבל גבי כסף לא הוצרך לפרש שהן של
 כסף ושנה דינרץ סתם לפי שאינו דבוק אפי׳ אס נפשך לומר כי כמו שיאמר זוזי בלא דביקות בלשון גמרא במקום זוזים בלשון
 משנה [א״כ] בלשון גמרא אי אפשר שיהו דינרי של כסף שלאותם קורא זוזי בלשון גמרא ולהט קים ליה שדינרי הס (י) לשון זהב
 הא ליכא למימר שאם מטעם זה רוצה להוטח למה הביא מתניתין דכטתות (לף ח.) ועוד טון שהביא ראיה ממנה א״כ רוצה לומר
 שבלשון משנה שהיא עברי היו דינט של זהב ומצאתי בתורת כהניס עד שיהיו בדינרין של כסף ולפי גירסת תורת כהנים מוכח שפיר
 כיון ששנה דינט גט זהב ודינרין גבי כסף אע״ס ששניהם דבוקים ונראה לספרים דגרסי׳ בטשא בדינרי לחוד אין צריך לגרוס בסיפא כסף
 דהא לשון בדיגרי הוא של זהב: ה״ג נכנם לב״ד ולימד האשה שיש (ל) חמש לידות עליה ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת כוכחים ואין
 השאר עליה חובה. וכן כתוב בכל הספרים הכא ובכטתות בפ״ק (שס) והט איתא בתורת כהניס אבל יש תימה מאי ליהוי הכא טעמא
 דרשב״ג דפליג לפי גירסא זו אבית שמאי ואבית הלל דתרוייהו מודו במפלת יום פ״א שחייבת על כל לידה ולידה ורבי יוחנן בן נוט
 ור״ע פ״ק דכטתות הט אית להו שישאר עליה חובה אלא שר׳ יומנן בן נורי אומר תאמר על האחרונה ותהא מותרת בקדשים פירוש ותו
 ליכא למיחש שתהא סבורה ליפטר («) דודאי האחרון אינו פוטר את הראשון אבל אם לא אמרה על האחרון איכא למיחש שתהא סבורה
 שהראשון פטור אפילו לידה דלאחר מלאת כמו במלאת ואתי למפשע שלא להביא יותר ור״ע לא חייש לפשיעה ועל איזה שתאמר מותרת
 בקדשים אבל לתרוייהו תשאר עליה חובה כטשא דהא משנה דהכא ועוד היכי מיימי מעשה לסתור אי משוס דמעיקרא הוו קיימי
 בדינרי זהב דהיינו מעשה לסייע דהא משמע שזה היה טעות שהיו מחמירין כמו שמוכיח והולך שרשב״ג ביטל אותה חומרא ועוד
 טון שהיתה מותרת לאכול בקדשים למה היו עומדים בדינר זהב טון שיכולות לאכול בקדשים מיהו יש לומר משוס בל תאחר היו דוחקות

 ובספר
 בשני דינרי זהב כסף דמשמע שוה שני דינרין של זהב יתן לו מכסף אמאי. הכא שמלמדין אותה לומר שהיא מביאה קרבן על לידה אחרונה או על זיבה אחרונה ופוטרת את הראשונות
 > שאינו טבוע בשוה שני דינרין של כסף ואמאי נותן לו שוה שני דינר זהב דשם לידה אחת היא ושם זיבה אחת היא ואוכלת בזבחים דטהורה היא ואין השאר עליה חובה משום דאחרון

 מםורת הש״ם

 א) [נמנחות קז. אימא אמר
 רב פפא פריטי דדהבא
 וכו׳], ב) כל זה מוחק רש״ל
 וכן צ״ל אי הכי רישא נמי
 אמר רב אשי כוי, ג) צ׳׳ל
 דתנן, ד) כריתות ח. [טהרות
 פ״ל מי׳׳ג], ה) וע״ש נמוס׳
 קז. ל״ה וללמא], ו) צ״ל
 ללחוייה. רש״ש, t) רש׳׳ל וגי׳
 רש׳׳א אמאי לא מפליג נין
 ני״ת ונין לא ני׳׳מ נין לינרי
 ללינרין אנל כסף, ח) לגי׳

 רש״א מה״ל לשון ר״י,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) תוס׳ ל״ה (נלף הקולס)
 אימא וכו׳ ונין נכחונות
 דפריך ואימא נסכא מכמ
 ליל נעל השטר על החחחונה
 פריך וקשה כלפרישיח
 ואומר רני לנסנא חשינא
 טונא ואפילו הכי פריך
 ואימא נסכא כו׳ טון
 שכתנ סחס אימור כצ׳׳ל:
 (ב) בא״ד דהתם הט פריך
 ואימא פריטי ממש ומשני
 פריטי לנספא לא ענלי וכו׳
 אנל הנא הכי פרין: (נ) דייה
 אי הט ונו׳ יהט פרין. נ״נ
 כלומר מה שקשה לפי׳ זה
 לישנא לאי הט כוי ה״פ כו׳:
 (ד) בא״ד נמרי לינרי להנא
 קאמר טון שזהב רינרין:
 (ה) בא״ד מאחר שכחנ
 זהב נשטר ועול: (ו) בא״ד
 רישא לברייתא נתרייתא זהב
 דינרין ודינרין זהב אע״פ
 שיש בה נמי לינרין למשמע
 נמי של כסף וסמס לינרין
 של כסף הן מ׳׳מ כל כמה
 ללא אמר זהב בדינרין אין
 לומר שס כצ״ל: (ז) בא״ד
 ליל בעל השטר על התתתונה
 אי הכי רישא נמי ולא
 גרסי׳ נמי ברישא. ;״נ משוס
 לאי גרסינן (הט משמע]
 לסרין מזהנ יינרין כו׳ להיינו
 נרייתא נתרייתא: (ח) דייה
 אמר רנ אשי ונו׳ לאמר
 נננורות האחין שחלקו
 מחצה יורשין: (מ) דיה לפי
 הספרים ונו׳ ללמא האי
 יקאמר רינרי זהב נצ״ל וחינה
 של נמחק: (י) בא״ד יאמר
 לעולס רינרין ולא לינרי וסחס.
 נ״נ פי׳ אין צרין שיאמר
 לינרי אלא לעולס יכיל לומר
 לינרין גני זהנ כמו גני כסף
 וה״ה שיכול לומר גני כסף
 לינרי [והא לקאמר] וסחס
 לינרין כשאינו מפרש מיירי
 נשל כסף לאי ליוקא אלא
 הייה לינרי נמי סתמא מיירי
 נשל כסף אלא לנלניקוח לא
 יונל לומר לינרין ט אס
 דינרי: (כ) בא״ד קיס ליה
 שלינרי הס של זהכ וכוי:
 (ל) ד״ה ה״ג נכנס וכו׳
 האשה שיש עליה חמש לידות
 ודאות מניאה קרנן אחל
 ואוכלת: (מ) בא״ד ליפטר
 מהראשון דודאי האחרון
 אינו וכו׳ שהראשון פוטר
 אפי׳ לילה ללאחר מלאת כמו

 בתוך מלאת:

 א) אולי צ׳׳ל ולק אותו מטנע של זהנ בולאי היינו משקל לינר.



 מםורת הש״ס

 א) צ״ל דר׳׳ע דלא חייש
 לפשיעה. רש״ש, ב) [נת״י אי
 ה׳ קמין נ5• רנעיס ילמה היה
 לו ליקח שימכר ניתד כ׳ קינים
 בבי רבעים אלא], «) רש״א
) רש״א די,  רנעחים, י
 ה) ונקט שיעור לכל קן להייגי
 נ׳ פרילות אף שלא צריך אלא
 נגל פרילה אחת להיינו חטאפ
 ומשוס חטאת שמתו כעליה
 ואע״ג. רש״ל, 0 נמו עוד י״ל.
 רש״ל, ז) ןצ״ל נפרק קמא לף
 יו״ל:], ח) שייך למשנה לעיל
 קסה:, ט) שייך למתני• ללעיל

 קסה:,

 הגהות הב״ח
 (א) ישב׳ים ל״ה קפל וני׳
 אלא נקט הכי משוס:
 (ב) דייה לאסוט קא מסט
 להו סוכמין אומן: (ג) תום'
 ל״ה (כע״א) ה״ג נכנס
 וכוי שנכל הספרים היה
 נתונ ואין נין נכריתות:
 (ד) כא״ד ליקי טעמא דר׳׳ע
 לסבר: (ה) דייה רנעתיס
 ונו׳ לתייר האומר הרי עלי
 בסלע למזבח יניא כנש
 וכו׳ ומרחס רתמנא עליה
 דדלות למהוי חל משיחסר
 בעשירות נו׳ ומלרנעתי׳:
 (ו) בא״ד לעיל מינה
 נההוא פירקא גר בזמן
 הזה צריך שיפריש ריבע
 לקינו: (ז) בא״ד ובפרק קמא
 דנריחות מפרש רש״י קינין
 בדינרי זהב שני קינין
 בשני זהובים קן לדינר
 זהב קינין בריבעתים שני
 קינין בשני רביעי דינר
 כסף ולפי זה יוכל להיות
 וכי׳ היה יכול לומר שלשה
 בג׳ רבעים או ארבעה
 קמין בד־ רנעיס אלא
 נראה דגרסינן קן בדבעתים
 יפיריש קן: (ח) בא״ד לא דק
 ושמא נקיט לה הכי לפי
 היוקר: (ע) בא״ד משמע
 דחטאת לא בעי סלע רש
 לומר: (י) כא״ד מדאמר
 רחמנא איל שתי שנים נכסף
 שקליס: (נ) בא״ד ושמא
 דנקא דחטאת לאו דוקא:
 (ל) דייה א״כ למה כתונ
 העליון פי׳ ר״י וכו׳ שמתנין
 פעמיים בענין הראשון של
 שטר: (מ) דייה א״כ וכו׳
 אחר החתתון דהא אין
 למדין וכו• מן העליון מאתים
 אפי׳ אס נמחק: (נ) כא״ד
 כותנין בשטר סכוס המלוה
 פעמיים: (ס) כא״ד מתנין
 את התחתון לפי שהתחתון
 עיקר ונו׳ התחתון שהרי
 נכל: (ע) ד״ה אנל וכו׳
 מ״מ נכתב ונמחק גרע
 מהיכא: (ה) ד״ה דלמא וכו׳
 דמדקאמר דלמא וכו׳

 ותימה הוא דליגזור:

 מוסף רש״י
 ועמדו קינין בו ביום
 ברבעתים. נ׳ קינין נשני
 רניעית דינר כסף. ל״א
 רנעתיס לשון חצי הוא

 !כריתות ח.;.

 הםו: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 ועמדו קיגין. שני תורים או שני בני יונה קרויץ קן: ברגעהים.
 ברביעית דינר שני תורין ברובע דינר דהיינו מ״ח פרוטות דקצ״ב
 פרוטות יש בדינר בפ״ק דקדושין (לף יב.) והכי מפרש בד׳ מחוסרי
 כפרה (כריתות י:) ודכוותה אשכחן במסכת מעשר שני (פ׳׳כ מ״ט ע״ש)
 ב״ש אומרים בריבעא כסף ובריבעא
 מעות דהיינו ריבעא דינר: ה״ר
 ילמד חחחון מן העליון באוח אחה.
 שחסר מן התחתון כגון חנן מחנני ענן
 מענני: אבל לא גשחים. כגון חן
 מחנני ען מענני: והוה ליה רובא
 דשמא. דכולי האי ודאי לא ילסינן
 מעליון ששתי אותיות לא חיסר הסופר
 דנתן הממון למי ששמו כן כמו שכתוב
 בתחתון: ספל מלמעלה. ספל אדירים
 (שוסטיס ה< הפקיד פלוני לפלוני: קפל
 מלמטה. טליתות שראדין לקפל. דש
 סומרין גימטריא הוא ספל וקפל והבל
 הוא והוא הדין לכל הכלים דעלמא
 אלא (א) הכי נקט משוס דבעי עלה
 במסקנא קפל מלמעלה וספל מלמטה
 כוי: מי חיישינן לזבוב. שחיסר רגלה
 של קו״ף ונעשית סמ״ך ובהא נמי ילמד
 מעליון: חיקו. והמוציא מחבירו
 עליו הראיה דכיון דמסתפק דינא
 לבי דינא היאך יוציאו מיד המחזיק.
 ולא דמי לממון המוטל בספק דקיימא
 לן חולקין דהתס עיקר המעשה אין
 ידוע לנו היאך היה כגון שור שנגח את הסרה ונמצא עוברה
 בצדה (לעיל לף צג.) וכגון נפל הבית עליו ועל אמו (שם לף קנח:)
 הלכך פוסקין להן ב״ד את הדין שיחלוקו אבל כל מקום שעלתה
 ההלכה בתיקו הואיל ואין הדיינין יודעין לפסוק את הדין היו
 שותקין והמחזיק יחזיק במה שבידו: דאסוכי קא מסכי להו.
 יג< סומכין אותן בלינרין במקום קצ״ב פרוטות כותבין דינר:

 איסתרי

 ועמדו קינין בו ביום ברבעתים: כתוב
 מלמעלה וכו׳: תנו רבנן אילמד התחתון
 מן העליון באות אתת אבל לא בשתי
 אותיות כגון חנן מחנני וענן מענני מאי שנא
 שתי אותיות דלא דלמא מיתרמי שם בן
 ארבע אותיות והוה ליה פלגיה דשמא אי
 הכי אות אחת נמי דלמא מיתרמי שם בן
 שתי אותיות והוה ליה פלגיה דשמא אלא
 שתי אותיות היינו טעמא דלמא מיתרמי
 שם בן שלש אותיות והוה ליה רובא דשמא
 אמר רב פפא בפשיטא לי םפל מלמעלה
 וקפל מלמטה הכל הולך אתר התחתון בעי
 רב פפא קפל מלמעלה וםפל מלמטה מאי
 מי גתיישינן לזבוב או לא תיקו ההוא דהוה
 כתב ביה שית מאה וזוזא שלחה רב שרביא
 קמיה דאביי שית מאה איסתירי וזוזא או
 דלמא שית מאה פריטי וזוזא אמר ליה י דל
 פריטי דלא כתבי בשטרא דאםוכי מםכן להו

 ומשוי

 ובספר רבינו תס מצאתי במשנה כטמומ במילתיה דרבן שמעון בן
 גמליאל והשאר עליה חובה ומתחלה היה כתוב ואין השאר עליה
 חובה ומחק ואין וכן היה נראה עיקר אבל יש תימה שבכל הספרים
 «) הוא כתוב [ואין] בין בכריתות בין בתורת כהניס בין בכאן עוד

 יש לדקדק דלא גרסינן ואין דאי
 גרסינן ליה כי מוקי טעמא דר״עא)
 לפשיעה ליקי טעמא (י< דסבר
 כרשב״ג ולא שייך פשיעה לדידיה
 מיהו יש לדחות דמדקאמר תאמר על
 אחת מהן משמע שכולן חובה עליה:
 (הג״ה. ובפירוש אשכנזים ראיחי
 כתוב רשב״ג ורבי יוחנן בן נורי ורבי
 עקיבא מדמי להו לטבילתה ופליגי
 אבית שמאי ואבית הלל. עד כאן):
 רבעתים. היינו רובע דינר
 כדפירש בקונטרס
 והט מוכח בפרק ארבעה מחוסרי
 כפרה (כריתות לף י: ושם) דקאמר
 עשירית האיפה בפרוטה מנלן דת״ר
 האומר הרי עלי >ה סלע יביא כבש
 שאין לך דבר שקרב בסלע אלא כבש
 ותנן עמדו קינים בו טוס ברבעתים
 ומדחס רחמנא עליה דדל להוי
 חד משיתסר בסלע כו׳ ומדרבעתיס
 חד משיתסר כסלע שמע מינה דהיינו
 רובע דינר ונראה דגרס רבעתים
 ולא רבעתייס מאחר שהוא רובע

 דינר כדפטשית דאי גרסי׳ רבעתייס א״כ צריך לפרש דהיינו שתי
 רבעי חצי דינר דהיינו נמי רובע דינר וזה לא היה שוס חשבון
 ועוד דאמרינן לעיל (0 בההוא פירקא (לף ט.) [גר] בזמן הזה
 צריך שיפרוש רובע לקינו אע״ג שמביא קן שלם שמי פטדין
 כדאמר התם אלמא כל הקן ברובע הוא ובפרק קמא דכטתות
 (לף ח.) מפרש רש״י >י< שני קינין ברבעתים ולפי זה יוכל להיות
 רבעתיים אבל אינו מיושב דא״כ למה נקט שני קינין בשני רבעים

 היה יכול לומר שלשה 5)(או שני) קינין בשלש רבעים אלא נראה דגרסינן ><ברבעמי ופירוש קן ברובע ובדינרי זהב נמי קן בדינר
 זהב אבל בתורת כהניס מצא רבי רבעמייס בשני יודין וקשה לרבי מהא דאמרינן בס׳ הוציאו לו(יומא לף נה: ישס ל״ה תגרוה במתני׳ ר׳ יהודה
 אומר לא היה שם אלא כן אחד של זהב בלבד ותני רבי יהודה אומר לא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות ופריך ונישקול ארבע זוזי
 ונשדי במים והנך לישתרו משמע דדמי שני פטדין היינו השמונה זוזי והתם משמע חד משיתסר כסלע ואומר רבי דהיינו ארבע זוזי פשיטי
 דהיינו איסמירא סלע מדינה דהדא פלגא דזוזאה) אע׳׳ג דאכתי הוה ליה למימר תרי זוזי דהיינו טבעא דזוזא לא דק («) י)ונקיט לה
 שמא לפי היוקר שהיה בימיהם ואכתי קשה לר״י דהתס קאמר כבש חטאת דקרב בסלע והא אמט׳ בפרק בתרא דכריתות >לף מ.)
 מפני מה לא נתנה חורה שיעור למחוסרי כפרה שמא יוזלו הטלאים ואין להם תקנה לאכול בקדשים ופריך והא חטאת חלב דלא נתנה
 תורה שיעור משמע w התם דלא בעי סלע ויש לומר דמצוה מן המובחר להביא בסלע דבעינן מבחר נדריך מיוחד שבעדרו ולהט הד
 דבר הגון להביא סלע בתחלה אע״פ שכשר בפחות כדאמרי׳ בפרק י)בתרא דכריתות >שס) מדאמר רחמנא איל (י) בכסף שקלים מכלל
 לכבש בן שנה כסלע ועוד קשה לר״י דבפרק איזהו מקומן ממזיס לף מיז. ושם) אמר תטאת בת דנקא והיינו מעה שתות דינר והוא סד מכ״ד
 בסלע ומשמע דדנקא דוקא כגון הראיה שתי כסף וחגיגה מעה כסף דבחגיגה פ״ק (לף ו. ושס< ובפ״ק דבכורות (לף יא. ושם) אמטנן סטרחא
 בת דנקא על שה של פדיון פטר חמור והיינו מעה ושמא דנקא (י) לאו דוקא אי נמי לכל הפחות דנקא דהכי אמור רבנן עין יפה
 סלע עין רעה דנקא ועוד יש להקשות מהא דאמר במנחות בפרק בתרא (לף קז: ושם ל״ה כבש) הט עלי שור כו׳ כבש יביא הוא ונסכין
 בסלע וליכא לתרוצי הא דקאמר בחטאת בת דנקא והכא סלע שהנסטס משלימין לסלע שהרי עשירית האיפה שיביא למנחת הכבש בפרוטה
 כדקאמר התם והיאך ישלים מן הנסכים בשלשה ועשרים חלקים של סלע ועוד אומר רבי דשיבוש הוא דחטאת אינה טעונה נסטס
 כדאמר בעלמא (מנחות לף צ:) אלא הכי איכא לשנויי כדפטשימ: ")אם כן למה כתוב >ל<. פירש ר״י דבשלמא אס צריך שיכתבו בשני
 מקומות קודס שיטה האחרונה שאין ללמוד מן השטר עד שיכתבו שתי פעמים אתי שפיר מה שכותבין פעמים מענין הראשון של
 שטר דהיינו הלואה ובענין השני שמדבר באחטות אבל מאחר שלמטן מן התחתון לבדו למה כותבין העליון באחד מהן דיו: ״)אם כן למה
 כתוב העליון שאם תמחוק כוי. האי טעמא לא שייך בהא דאמר הכל הולך אחר התחתון (״) (כדאמר) ואין למדין מן העליון כלום ואס
 כתב למטה מנה אין למדין מן העליון מאתים אס נמחק קצת מן התחתון ועוד דאות אחת לא שייכא כלל להני גווני אלא מילתא באפי נפשיה היא
 וקאי אהא דאמר כותבין «< שטר סכום המלוה פעמים וקאמר מה שרגילים לכפול בדברים בשטר כגון שמות האנשים כדאמריגן בגמ׳ כגון חנן
 מחנני שאס תמחוק אוח אחת מן התחתון ילמוד מן העליון שלומדין חנן מחנני והיינו באות אחת ובפירוש רטנו חננאל כתוב א״כ למה כותבין
 את העליון משמע כדפטשית והא דלא קאמר א״כ למה כותבין את (« התחתונה לפי שהתחתונה עיקר וכן פירש רבי שלא הוצרך ליתן טעם
 למה כותבין התחתונה שהרי בכל טעות שיטעה בעליון יתקן ע׳׳י התחמון אפי׳ בדבר שאין לומר שכן רצה לכתוב בעליון ולכך כותבין התחתון
 שאס יטעה יתקן מתחתון כי בשניהם לא יאותו שיטעה: אבל לא משתי אותיות. פירש רשב״ס אלא יתן למי ששמו כך ששמי אותיות
 לא חסר הסופר ומשמע שלא היה מעמידו בנמחק האות ואתא שפיר לספרים דגרסי במתני׳ שאס לא כתב אות אחת כו׳ אבל לספטם
 דגרסי במתניתין שאס תמחק אין לפרש כן דהא משמע דקאי אמתניתין דקתני שאס תמחק אות אחת כו׳ ואות אחת דמתניתין נמי
 אין לפרש אלא כפי בטיתא זו ואומר רבי דבגירסא זו צטך לפרש דבנמחקו שתי אותיות מיירי דכולי האי לא גמרינן מעליון ולא יגבה
 כלל ואע״ג דאי לאו אהדר לדיבוטה לא הוה פסלינן ליה במאי דלא כתב אלא חדא זימנא מכל מקום («) נמחק ונכתב גרע מהיכא
 דלא נכתב כלל דטון דשתי אותיות שבעליון אין ניכרות בו שמא לא החזיר דבריו אלא לשנות השם מאחר דחזיגן טה ריעותא בשתי אותיות:
 (הגה״ה. בתוספתא תניא לעולס התחתון ילמוד מן העליון במקושר באות אחת ולא בשתי אותיות ונראה לר״י דבחזרת וקנינא מיניה
 מייט דמחלקינן במקושר וצריך עיון. ע״כ הגה״ה): דלמא מיתרמי שם בן שלש אותיות. מימה היכא דלא הוי רובא מיהא אמאי
 לא ילמוד >«) ומדקאמר דלמא מיתרמי כו׳ משמע דמשוס הך חששא פסולין בכולהו ותימה הוא ליגזור באחריני ולהפסידו משוס הך
 חששא: ספל וקפל. פירש רטנו תס ספל ס׳ פלגי כמו שלשים חצאין דלעיל במי שמת (לף קמה.) חצאי סלעים קפל ק׳ פלגי
 ורטנו מננאל מפרש שתי לשונות ספל ספל ממש כדסירש הקונטרס קפל כלי אחד ששמו כן ועוד לשון אחר פירש ספל סאה ופלגא
 קפל קב ופלגא: אסוכי מסכי. לשון מנין כמו סך מקרי דרדקי (לעיל לף כא.) סך קירי פלסמר (ע״ז לף יא:):

 אי לא: ההוא שטדא דהוה כתב ביה שית מאה סתם וזוזא. חייב פלוני לפלוני: אסתירי היינו סלע: וזוזא. היינו דינר: פריטי לא מצית אמרת דאסוכי מסכי ומשר

 עין משפט
 נר מצוה

 טו א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה יד סמג עשין
 צד טוש״ע ח״מ סי׳ מב

 סעיף ו:
 טז ב ג מיי׳ שם הלכה טו

 טוש״ע שס ס״ז:
 טח ד מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף טו:

 רבינו גרשום
 דליהוי רביעי אלא חצי קרי
 ריבעתן דהשתא נתזלזלו
 בפחות ממה שאמד ולהבי
 נשבע ותיקן כך שלא
 יתאחדו שם היולדות ושלא
 יתבטלו מפריה ורביה: פיסי
 היה כתוב בשטר מאתים
 מלמעל׳ ומלמטה מנה או
 מנה מלמעלה ומאתים
 מלמטה הכל הולך אחר
 התחתון. ובלבד שלא יהא
 בשיטה אחרונה דאמרינן
 דהאי דתור וכתבו למטה
 משוס הלמעלה לא דק
 והשתא מלמטה דק. וכיון
 דהכל הולך אחר התחתון
 א״כ למה כותבין את
 העליון כו׳. הא סיפא ע״כ
 מיידי בהיכא דממון שוה
 בין מלמעלה בין מלמטה:
 שאם תמחק אות אחת
 מן התחתון. מפרש בגמ׳
 במאי מיירי: ת״ר האי
 דקתני מתני׳ ילמד התחתון
 מן העליון. באות אחת
 אם תמחק מן התחתון
 שילמד מן העליון אבל
 נמחקו שתי אותיות בתחתון
 אין למדין מן העליון.
 והיכי דמי ילמד תחתון
 מן העליון באות אחת
 כגון דכתב מלעיל הנני
 לוה כך וכך ולמטה
 כתב תנן דהשתא נמחק
 אות אחת מלמטה וילמד
 מלמעלה דהאי חנן היינו
 חנני של מעלה. והכי נמי
 ענן מענני אבל אי כתב
 למעלה חנני ולמטה חן
 או למעלה ענני ולמטה
 ען דהשתא נמחק ב׳
 אותיות אין למדין מן
 העליון לתחתון דלא חדא
 מילתא היא: מאי שנא
 ב׳ אותיות. אם נמחקו
 מן התחתון דאין למדין
 מן העליון משום דלמא
 מיתרמי למעלה שם כן ד׳
 אותיות כגון נחור והאי
 נח דבתב בתחתון דנמחק
 הוה ליה פלגא דשמא
 ואין למדין מן העליון:
 דלמא איתרמי שם בן ב׳
 אותיות. דלוה. כגון דן
 נח שם וכי נמחק מהן
 אות השתא צריך למילף
 חצי השם מן העליון:
 אלא לה־כא דנמחק ב׳
 אותיות מן התתתון היינו
 טעמא דאין למדין מן
 העליון דלמא מיתרמי שם
 בן ג׳ אותיות כגון משה
 או דוד ולהיכא דנמחקו
 ב׳ אותיות מן התחתון
 היינו טעמא דאין למדין
 מן העליון משום דנמחק
 רובא דשמא וגזרינן ב׳
 אותיות דהן פלגא דאין
 למדין אטו ב׳ אותיות
 דהוי רובא אבל היכא
 דנמחק אות אחת למדין
 מן העליון דודאי אות
 אחת אי נמחקת ליתא
 רובא דשמא: אמר רב
 פפא הא פשיטא לי.
 אי כתב מלמעלה ספל
 שחייב פלוני לפלוני ולמטה
 בשטר כתב קפל כלומר
 דבר מקופל וכפול כמו
 מקטורן שהוא מכוסה מן
 בגד מבחp או שאד בגד
 כפול ודאי הכל הולך
 אחר התחתון וגבי נמי
 בעל השטר קפל. אבל
 הא קא מיבעיא לי קפל
 מלמעלה וספל מלמטה
 מהו. מי חיישינן לזבוב
 ואיכא למימר בתחתון נמי
 קפל הוה אלא זבוב דיבק
 האות דרגל של ק׳ ועשאו

 ס׳ וגובה קפל דילמד מעליון



 עין משפט
 נר מצוה

 מט א מיי׳ פכ״ז מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ טז ועי׳
 נהשגות ונמ״מ סמג עשי[
 צד טוש״ע ח״מ שי׳ מנ

 סעיף טו:
 נ ב טוש׳׳ע מ״מ סי׳ סט

 סעיף [א] נ:
 נא ג מיי׳ פי״א מהלנוי!
 מלוה ולוה הלכה ג סמג
 עשי! צד צה טוש״ע ח״מ שס

 סעיף א ישי׳ לט נטור:
 נכ ד ה מיי׳ שס פכ״ז
 הלנה יג סמג שס
 טיש״ע ח״מ סי׳ מנ סעיף

 ד:
 נג ו ו ח מיי׳ שס הלנה ינ

 טוש״ע שס סעי׳ ג:
 נד ט מיי׳ פ׳׳נ מהלכות
 גירושין הלי נ ופכ׳׳ד
 מהל׳ מלוה ולוה הלי א סמג
 עשין נ יסימן צד טוש״ע

 אה״ע סי׳ קנ סעיף ג:
 נה י מיי׳ פכ״ד מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה א סמג עשין
 צל טיש׳׳ע אה׳׳ע סי׳ קי

 סעיף א:
 נו כ מיי׳ שס הל׳ ג ועי׳
 נמ״מ ופ״נ מהל׳
 גירושין הצ׳ ג סמג שס
 טיש׳׳ע שם יסימן קכ סעיף

 ג:
 ל מיי׳ פכ׳׳ד מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ כ ועי׳ נמ״מ וס״נ
 מהל׳ גירושין הל׳ ד׳ ועי׳
 נהגהות סמג שס טוש״ע

 אה״ע סי׳ קי סעיף א:

 לעזי רש״י
 סגויזצ״א [ציגוגי״א].

 צפחת עור לשאיבת מים
 מבארות.

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםז.
 (ה ליה זוזי. תימה זוזי נמי משוי איסתרי למסכי להו ומשוי

 באיסתרי א״כ לית לן למימר מהאי טעמא שית מאה
 זוזי אלא שית מאה איסתרי שגלוליס יותר וי״ל לזוזי רגילים לכתוב
 בשטרות אע״פ שיש מטבע גלול ממנו(י) כלאשכחת בזוזי צורי לקאמר
 בכ״מ ארבע זוזי ולא חשבינן להם
 בסלעים ופירוש רבינו חננאל שפירש
 לאיסתרי יהבינן ליה והן פחותין
 מזוזי כלאמר איסתרא פלגא לזוזא
 לא נהירא למאי אמרת אינו מתקיים
 בשום מקום אלא נראה לרבי כרשב״ם
 מתוך הלשון לקאמר מאי קאמרת
 למשמע להא ליכא למימר כמו מאי
 אמרת לסטים מזדיין כו׳ (קדושין דף
 יא.) ולספטס לגרסי אלא מאי איכא
 למימר אי שית מאה איסתרי וזחא אי
 שית מאה זוזי וזחא יל בעל השטר על
 התחתונה לפי אותן ספטס יכול בטוב
 לפרש ראיסתרא בציר מזחא והוו
 הני זוזי זוזא צורי מיהו רטנו חננאל
 גטס מאי אמרת שית מאה איסמרי
 וזוזא יל בעל השטר על התחתונה
 ור״ת היה גריס בסוכה (דף כב: ושם
 ל״ה מחא) זוזא מלעיל כאיסתרא
 מלתחת ומפרש זוז שעומל בראש
 ההר שהוא גלול לומה לאיסתרא

 שהוא קטן לעומל למטה:
 לא לכתוב בסוף שיטה. פירוש אי
 כתב לשון נקבה לכתב תלת ולא
 כתב תלתא: אף על פי שאין אשתו
 עמו. וא״ת וליחוש שמא כתב ליתן
 בניסן ולא נתן ער תשרי וטרפה (י)
 מלקוחות שלקחו הפירות מן הבעל
 על תשרי למאן לאמר לאף לאחר
 שנתן עיניו לגרשה אוכל פירות על
 שעת נתינה (יי) שלא כרין להט
 פרטנן סוף פ״ק לבבא מציעא (דף
 יט.) על מצא גיטי נשיס לקאמר בזמן
 שהבעל מולה יחזיר לאשה ומשני
 התם לאמרינן לה אייתי ראיה מאימת
 מטא גיטא לילך וה״מ בנפל לאיתרע
 הוא למצריך הט אבל הכא ללא נפל
 אמאי לא חיישינן להט ואור״י ללא
 מקלים איניש פורענותא לנפשיה
 הלכך היכא לאיתיליל ריעותא לוקא
 חיישינן והכי אמרינן יי)בס״ק לגיטין
 (דף יח.) ללא מקליס איניש פורענותא לנפשיה שיכתוב לה גט קולס

 שירצה לגרשה וגיטין הבאים ממלינת הים קלא אית להו:
 ושובר לאשה אע״פ שאין כעלה עמה. וא״ת וניחוש שמא כתבה
 ליתן בניסן ולא («) נתנו ער תש ט ומזבנא לכתובתה בטובת
 הנאה ואזיל בעל וטטף לקוחות שלא כלין הא פריך הכי בפ״ק לב״מ
 (לף כ.) על מצא שובר ומשני ש״מ איתא ללשמואל לאמר המוכר שט״ח
 לחבירו וחזר ומחלו מחול שאף מוחלת לבעל אס היתה רוצה ואביי משני
 עליו בחיתומיו זטן לו והא לשביק מתני׳ ופריך אברייתא משוס למתני׳
 מצי לאוקמי (י) בשטר לאית ביה הקנאה אבל התם קתני אין האשה
 מולה כו׳ למשמע שאומרת שלא נתנתו לבעל עטין ומה בכך אס בהקנאה
 מיירי אע״ג למצי לפרש לאומר״) מזוייף הוא משמע למיירי בכל ענין אין
 האשה מולה בין שאמרה מזוייף בין שאומרת לא נתתיו עטין לבעל:

 כותבין

 רבינו גרשום (המשך)
 השטר ומחק ב׳ מלמעלה
 ומלמטה ושויה ו׳ ופרדיסא
 דמשמע תלתא בשדה זבן
 ליה וכוליה פרדיסא כלומר
 תלתא ופרדיסא: דויח ליה
 עלמא להאי ו׳ דופרדיסא:
 ההוא שטר דהוה כתב
 ביה מנת ראובן ושמעון
 [אחי], בלומר שראובן
 ושמעון שהן אחין מכרו
 לי מנת שלהן חלקן שירשו
 מאביהן: אזל וכתב ו׳
 ושויה ואחי. ראובן ושמעון
 ואחי ובינן לי מנת שלהם:
 האי מאן דמחוי אתתימות
 ידיה בבי דינא. כדי שיכירו
 ב״ד אם יבוא להם היום
 ומחר חתימה דומה לוה
 שידעו שהוא חתמו ואם
 אינו דומה לזו שידעו
 שזיוף הוא: לא ליחוי בסוף
 מגילתא. בגליון מלמטה
 אלא מלמעלה דאי כתב
 למטה דלמא משכחת לה
 אינש ומזייף וכתב על
 גבי חתימתו דמםיק ביה
 זוזי כך וכך והוא חתום
 למטה ותנן כוי: ההוא
 בובינא. בעל מכס: אחוי
 ליה אביי חתימתו בריש
 מגילתא. והיה רוצה לזייף
 על גבי חתימתו שיהא
 חייב לו: אין חתימות ידי
 הוא. שהיה דומה לכתיבתו:
 בשלמא חתימת ידי מצית
 לזיופי שפיר. משום דבחור
 אנא וכוונת כתיבתי: דרתית
 ידיה. מחמת שהיה זקן היו
 ידיו רותתות היכי מצית
 לכוונו: אייל אנחי ידא
 אמצרא. במעבר הנהר היה
 נסר קטן קצר כמו גשר
 ומזה בשפת הנהר קבוע
 יתד ובעבר האתר יתד האחר וקשור חבל מזה לזה וסומבין שם ידיהן כשעוברין על גבי אותו נסר צר ומירתת מכח
 המים ועל אותו נסר הנתתי ידי והיתה מרתת כיד של וקן וזייפתי: זרנוקא. שקורץ ציקיניא שדולין בבור דרתת
 ועליה הנחתי ידי: מתני' כותבין גט לאיש אע״פ שאץ אשתו עמו. מפני שהאשה מתגרשת בעל כרחה: והשוכר
 לאשה. אם באת אשה לב״ד ואמרה כתבו לי שובר מכתובתי שאתן לבעלי שגרשני כשיפרע לי כתובתי כותבין לה
 אע״פ שאין בעלה עמה: ובלבד שיהא. הסופר ובית דין מכירין האשה והאיש שלצורך עצמן הן מבקשין: והבעל

 ומשוי להו זוזי מאי אמרת שית מאה
(שית מאה זוזי וחד זוזא) יד (  איסתירי וזוזא(א) א
 אבעל השטר על התחתונה ״אמר אביי ״נהאי

 מאן דבעי למחוי חתימות ידיה בבי דינא לא
 לתוי בטוף מגילתא דלמא משכה לה אחר
 וכתיב דמםיק ביה זוזי ותנן 7<גהוציא עליו
 כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכםים בני
 חורין ההוא בזבינא דאתא לקמיה דאביי
 אמר ליה ניתזי לי מר חתימות ידיה דכי אתו
 רבנן מהוו לי מעברנא להו בלא מכםא אהוי
 ליה בריש מגילתא הוה קא נגיד ביה א״ל
 ה<כבר קדמוך רבנן אמר אביי י מתלת ועד

 עשר לא לכתוב בםוף שיטה דלמא מזייף
 וכתב ואי איתרמי ליה הניהדריה לדבוריה
 תרין תלתא זימני אי אפשר דלא מיתרמי
 ליה באמצע שיטה ההוא דהוה כתיב ביה
 תילתא בפרדיסא אזל מחקיה יילגגיה דבי״ת
 וכרעיה ושויה ופרדיםא אתא לקמיה דאביי
 יאמר ליה מאי טעמא רויח ליה עלמא להאי
 וי״ו ״׳כפתיה ואודי ההוא דהוה כתב ביה
 מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו אתא
 דשמיה אחי אזל כתב ביה וי״ו ושויה ואחי
 אתא לקמיה דאביי אמר ליה חמאי טעמא
 דחק ליה עלמא להאי וי״ו כולי האי כפתיה
 ואודי ההוא שטרא דהוה חתים עליה רבא
 ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא אמר
 ליה דין תתימות ידא דירי היא מיהו קמיה
 דרב אחא בר אדא לא תתימי לי מעולם
 כפתיה ואודי א״ל בשלמא דידי זייפת אלא
 דרב אתא בר אדא דרתית ידיה היכי עבדת
 אמר אנחי ידאי אמצרא ואמרי לת קם אזרנוקא
 וכתב: מתני׳ טכותבין גט לאיש אע״פ שאין
 אשתו עמו ׳והשובר לאשה אע״פ שאין בעלה
 עמה 2ובלבד שיהא מכירן ל והבעל נותן שכר

 כותבין

 איססרי. סלעיס: יד בעל השער על ההחסונה. ולית ליה אלא
 איסתרי דאינון כל אסתירא פלגא דזוזא כך פירש ר״ח. ונראה לי
 דזוזי יקבל דאסתירי הוו סלעים ויש בכל אחד ארבעה דינרין אבל
 אסתירא פשיטי אינהו ודאי הוו סלגא דזוזא דהיינו סלע מדינה

 כדאמרי׳ בבבא קמא >דף לז.) גבי
 התוקע לחבירו בעובדא דחנן בישא:
 אמר אגיי לא לתוי איניש חחימח ידיה
 כוי. אדס שצטך לכתוב חתימת ידו
 על קלף ולהשליך לבית דין כדי שיכירו
 בית דין חתימתו ט ההיא דאמרינן
 בכתובות בפרק האשה שנתארמלה
 (דף כא.) כגון ראובן ושמעון שהיו
 חתומין בשטר ומת שמעון ואין מי
 שיטר חתימת שמעון אלא ראובן ואחד
0 ואמרינן התם שיכתוב  מן השוק (
I וישליכהו לבית דין ובית T ראובן כתב 
 טן מקיימין חתימת ידי ראובן הכתוב
 בשטר מכתב ידו שהשליך בב״ד ואין
 צריך ראובן להעיד על כתב ידו שבשטר
 זה כתב ידי ובאין ראובן ואחד מן
 השוק ומעידין על חתימת שמעון
 ואמר אביי כשיחתוס ראובן להשליך
 לב״ד לא יחתום בסוף הקלף אלא
 בתחלתו שלא יהא חלק מלמעלה שמא
 ימצאנו אדם רע ויכתוב בחלק שלמעלה
 מחתימתו אני החתום לויתי מפלוני כך
 וכך ממון ותנן הוציא עליו כתב ידו
 כו׳ והיינו חתימת ידו כדתנן(גיטין דף
 עא:) כתב סופר ועד כשר ואמר ר׳
 ירמיה חתס סופר שנינו: גזבינא. מוכס
 וישראל היה: ט חלפי רבנן. ותשלח כתב
 ידך למחול המכס אמחול להן: הוה נגיד.
 מושך בקלף כדי שיחחוס אביי מלמטה:
 אמר אביי מהלח ועד י' לא לכחוב
 גסוןז השיעה. דמזייף וכתב לתלת
 תלתין ולארבע ארבעין ולחמש חמשין
 וכן עד עשר יכתוב לעשר עשרין
 אבל אחד עשר אינו יכול לדופי דצטך
 למכתב אחד ועשרים וכי כתב בין
 אחד עשר וי״ו נראה דחוק וממכר:
 ואי איסרמי ליה. ארבע או חמש
 בסוף שיטה: ליהדר. ולדכטה להאי
 סכומא עד דמיתרמי ליה באמצע שיטה
 דאסי׳ אם יזייף וכתב אין למדין אלא
 מן התחתון כדקתני מתניתין: ההוא

 דהוה החב ביה סילחא בפרדיסא. כך היה כתוב בשטר זבינית לפלוני
 בגינתא דאית לי תילתא בסרדיסא אזל הלוקח מחקיה לגגיה דט״ת
 מכאן ומכאן ושוויה ופרדיסא וא״ל מכרת לי תילתא דגינתא וכל
 הפרדס כולו והא שטרא: ההוא שנורא דהוה כחוב ביה מנס ראובן
 ושמעון אחי. דאית להו באתרא פלונית מנת חלק קרקע שיש לשני
 האחין והוו להון אחא אחטנא ששמו אחי והוה ליה מנתא בהדייהו ואזל
 הלוקח ושדא ביה ד״ו ושדיה ואחי וטען דמנתא דתלתא זבינית: דרסיחא
 ידיה. ידיו רותתות ואותיות חתימתו פורחות: אמצרא. על חבל הנטד
 משפת הנהר אל שפתו שניה והעוברים «) גשר קצר נשענים בו
 ועובטם והוא נע ונד כל שעה: אזרנוקא. סגדזצ״א בלע״ז שבו
 דולין מיס מן הבור: קם אזרנוקא. עלה עליה וחתם וכל גופו נע ונד
 וידיו רותתות: מתני׳ כוחבין גע לאיש. כותבין וחותמין לו והוא
 יגרש בו את אשתו כשירצה אע״ס שאין אשתו עמו בשעה שנותנין לו

 מסורת הש״ם

 א) רש״ל מ״ז, ב) כתונות כא.
 ע״ש, ג) (עיי תוס׳ נתונות
 נא: דייה האמה, ד) לקמן
 קעה:, ס) [שנח יט. חולין
 קה.], ז) [נעריך ערן נכא נ׳
 גרס לככיה פי׳ מחק השיניס
 של ני׳׳מ של מעלה ישל מטה],
 1) [נ״מ כד.], ח) צ״ל נפ׳׳נ,

 ט) צ׳׳ל דאימרת. רש״ש,

 הגהות הב״ח
 (6) נמ׳ שית מאה איסתרי
 וזחא (שית מאה וחי יחד
 זוזא) חא״מ ונ״נ ר״ח לא
 גרס ליה: (ב) -שב״ם ל״ה
 אמר אכיי ונו׳ דאמרינן
 החס: (j) דייה אמצרא
 ונוי והעונריס על גשר:
 (ל) ד״ה והנעל נותן שכר
 שכר הגט: (5) תום׳ ל״ה
 ומשר להו וווי תימה וחי
 נמי מש וי להו איסתירי:
 (ו) בא״ד כדאשכחן נזיד
 וכו׳ ולא משנינן להו
 נסלעיס: (ז) ר״ה אע״ס
 שאין ונו׳ ולא נתן על
 תשרי וטרפה שלא כדין
 מלקומות: (יו) בא״ד ער
 שעת נתינה להכי פרכינן
 כצ״ל וחינוח שלא כלץ נמחק:
 (ט) ד״ה ושובר ונו׳ ולא
 נתנה עד תשרי ואזלא
 מזבנא לכתונתה: (י) באייר
 מצי לאוקמי בשובר לאית

 ניה הקנאה:

 מוסף רש׳׳י
 וכתיב דמסיק ביה זוזי.
 למעלה מן החתימה ינתונ
 שזה החמוס לוה ממנו
 מנה ונוחנ כן אני פלוני
 הממוס למטה לדתי מנה
 מפלוני וכתובות כא.). הוציא
 עליו. מלוה, כתב ידו.
 של לוה שהוא חיינ לו
 ממון ואין כאן עלות אחרח
 !לקמן קג1הו.גובה מנכסים
 בני חורין. וממשענלי לא
 לליפ ליה קלא ללבר שאינו
 עשר נעלים !כתובות כא.ו
 ללא גונה ממש ועצלים אלא
 מלוה הנתונ נשטר שיש נו
 עליס, לכיון לאינא פרחי,
 שטר ועלים מפקי ליה
 לקלא ולקוחות הוא לאפסילו
 אנפשייהו שלא חקרו נלנר
 יניחו נני חרי למוכר לגנוח

 מהס ולקנז! קעה:!.

 הגט כתוב וחתום דהא לא בעינן דעתה שהרי היא מתגרשת בעל כרחה: ושובר לאשה אן* על פי שאין בעלה עמה. דלדידה חוב
 הוא ולבעלה הוי זכות וזטן לאדם שלא בפניו והיא צריכה להזהר בו שלא יבא ליד בעלה עד שתקבל כסף כתובתה: ובלבד שיהא מכירן.
 בגמ׳ 1ע״ב] מפרש לה: והבעל נוהן שכר. (י) הגט. טעמא מפרש בגמ׳ נקסח.]. ושכר השובר דזכותו הוא דלא תהדר ותגבה כתובתה זימנא אחריתא:

 כותבין

 רבינו גרשום
 להן לפרוטות בסכום
 חשבון היו מצטרפין אותן
 ומשווי להו וווי בשטרא
 ולא כתב פריטי: יד בעל
 השטר על התחתונה. ולא
 מגבי שית מאה זוזי וזוזא:
 מתלת ועד עשר לא ליכתוב
 אינש בסוף שיטה. של שום
 שטר דאי כתב בסוף שיטה
 תלת מצי ויופי המלוה וכתב
 תלתין והכי נמי מארבע
 מצי למכתב ארבעין וכן כל
 החשבון עד עשר מצי לזייף
 אכל אי כתב אחד עשר
 בסוף שיטה לא מצי לזיופי
 ולמכתב אחד ועשרים
 משום דצריך למכתב ו׳ בין
 אתד ועשרים ואי מזייף
 להאי ו׳ איכא היכרא ודחיק
 משאר אותיות. ומשום הכי
 נקט מתלתא דקודם תלתא
 לא כתבי בשטר חשבון
 אלא לוה סלע כותב פלוני
 לוה סלע וכן לשנים כותב

 סלעץ ולא שנים ומעוט סלעים שנים. ואי קשיא לך היכא דכתב סלע בסוף שיטה יכול לכתוב סלעץ הא לא קשיא
 דכיון דסלעין סתם לא הוי אלא שנים משום ההוא פורתא לא מזייף אלא מתלת ולעיל דויוף גדול הוא מזייף: ואי
 מתרמי ליה. בסוף שיטה חד מכל חשבון זה מתלת ועד עשר: ניהדריה לדיבוריה. בההוא שטר תרי תלת זימני כך
 וקיבל עליו פלוני אחריות של כך וכך םלעץ ואי אפשר בחד מתלת דלא מתרמי החשבון באמצע שיטה ואי מזייף
 בסוף נלמוד מההוא דאמצע שיטה: ההוא שטרא דכתב ביה תלתא בפרדיסא. זבן פלוני לפלוני: אזל. הלוקח בעל



 מםורת הש״ם

 א) (לקמן קעג.] נ״מ ינ:,
 ב) [וליכא למימש לממד
 כשקרא כיון שהואכותנ יוובתו
 עי׳ מיס׳ נ״מ ינ: ל״ה
 כומנין], >) לעיל עז: קנא.
 [קדושין כו.], ד) כמונות קב:
 [קדושין ט:], ס) ננמשנה
 שנמשניית שניהם וכן נראה
 נפי׳ הרשנ״ס], ו) [צ׳׳ל
 נכמונות קנ:], ז) רש״א
 האשה הזאת, ח) רש״ל וגי׳
 רש״א של יישף נן שמעון
 שאומר על פלונית כו׳ אשת

 שמעין שא״כ,

 הגהות הב״ח
 (6) גטי וממטי ליה לאיתמיה
 רהיאך ומגרש לה ודמנץ
 תיזיל נתנה אשה נצ״ל ונ״נ
 גירסמ רשנ״ס: (נ) דשב״פ
 ל״ה וניחוש וכו׳ לנעי מכירן
 וכו׳ והיה שמו ראובן ועתה
 הרגיל יהחדק שיקראי לו כאן
 יוסף לפי שריצה לגרש אשת
 יוסף בן שמעון שנמקיס
 פלוני: (ג) תופ׳ ל״ה ממני!
 ונו׳ נמי פריך בפ׳׳ק דב׳׳מ
 וניחוש שמא: (י) ד״ה וליחוש
 דלמא וכו׳ וחימה לי וכו׳
 שאין זה שס האיש ועוד.
 נ״נ [דאין לומר דהקישיא]
 דליחיש שמא ינחינ גט לאשה
 ששמי נשס נעלה דא״נ צמה
 נקט ומגרש לה ומקשה שינא
 לקלקל להמירה שזה דוחק
 וחששא רחוקה ה״ל להקשות
 דליחוש שינא להגנות כתונתה
 ןדאכתי לא אסיק] אדעתיה
 להקשיח דליחיש לני יוסף נן
 שמעון אלא ליחיש שינחונ
 הגט לאשה אחרת אע״פ
 שאין שמו נשס נעלה דלפי
 זה לינא להקשות דליחוש
 שינא להגנות !כמונתה דניין
 שתנא] לנ״ד להגנות לה
 נתינתה המה יראו שאין הגט
 בחונ על שס נעלה אנל לחשש
 קלקול שינא להחירה שסיר
 יש להקשות דליחוש דתקרע
 את גיטה ולא תנא להגנות
 כתונתה כך הנינו התוספות
 מפרשנ״ס וגירסחו ועל זה
 הקשו הלא כיון שהעלים
 צריכי! שיקראו את הגט המה
 יראו שאי! זה שס נעלה
 [ומשוס הכי מפרשים] התיס׳
 משוס שמא ינא להגנות
 כתונתה והיינו שיכמונ גט
 לאשה ששמו כשס נעלה ול״ג
 ומגרש לה: (ה) בא״ר וינתונ
 הגט לאיש אתר ששמו כשמי
 דתן הגט לאשת האיש להוציא
 נצ״ל ותי׳ דתן הגט לאיש
 אתר ששמי נשמי נמחק:
 (ו) ד״ה וליחיש לשני וכוי
 מתוכו שהוא שלו כלאמר
 נכל הגט: (1) כא״ד שאין
 יולעים נעיר אלא נעלה
 א״כ מאי משני: (ח) בא״ד
 כשם הנתונ בגט וגס יטרו
 האשה המקנלת אותו נשם
 שנתונ בגט לא יתנו לנ:
 (p) בא״ד לשס האשד,

 ואע״ג לאניי חייש:

 הםז: גט פשוט פרה עשירי בבא בתרא
 כוהבי! שטר ללוה. להיות מזומן בילו למת למלוה כשילוה לו מעות
 אע״פ שאין מלוה עמו: והלוה גוחן שכר. בגמרא וקשת.] פריך פשיטא
 להלוה נותן שכר שהרי כל הנאה שלו: אין נוהגי! שטרי אירוסין.
 מפרש י<באלו מגלחין(מו״ק דף יי!) שמרי פסיקתא כלרב גילל כמה אתה
 נותן לבנך כך וכך כר: אלא מרטה
 שגיהם. אבי חתן ואבי כלה: ונשואין.
 כתובה: שטרי אריסוה. מקבל שלה
 למחצה לשליש ולרביע: וקבלנוס.
 חכירות כך וכך כורין לשנה: שטרי
 בירורי!. בגמ׳ נקסח.] מפרש: פל מעשה
 ביה דין. כגון אלרכתא למולעינן
 ללוה ואזיל ופרע בטרס שיכתב:
 ושניהם נוהנין שפר. בשטרי בירורין.
 ובגמ׳ נשם] מפרש פלוגתייהו: שניהם.
 העדיס כותבין שני שטרות לזה אמד
 ולזה אחד: גמ׳ שיהא מפיר שם
 האיש בגט. הסופר והעדים צריטן
 שיכירו שזהו שמו דאיכא למיחש אין
 גט זה אלא לאיש אחר ויבא לרמות
 ולהגבות כתובה לשום אשה כדתנן
 (כתובות דף שט.) הוציאה גט ואין
 עמה כתובתה גובה כתובה: ושם
 האשה בשובר. שלא תרמה ליתנו
 לאיש שגרש אשתו ותפסיד כתובתה
 על ידה: ומגרש לה. ומתכרן
 להתירה לינשא שלא כדין: אלא זה
 בפני זה. דליכא למיחש תו מידי:
 וניחוש דלמא. נפיק לו לעיר אחרת
 כוי. לתנא דמתני׳ דבעי (» מכירין
 למה כותבין שוס גט לשוס אדס
 אף על פי שאנו מכירין שמו והלא
 שמא יוסף בן שמעון זה מעיר אחרת
 בא לכאן והיה שמו ראובן בן יעקב
 ועתה הרגיל והחזיק שיקראו לו כאן
 ראובן לפי שרוצה לגרש אשת ראובן
 בן יעקב שבמקום פלוני: אין חוששין
 לו. דכל כך לא היה מחליף שמו זמן
 מרובה פן יוודע הדבר: ברמאזסיה.
 ידע ויזהר לענות הלכך אין תקנה
 עד דליתחזק: ההוא הברא דהוה
 חחים טלה רב ירמיה בר אבא.
 לאחר זמן אתאי ההיא איתתא לקמיה
 לתבוע כתובה ואמרה לו לאו אנא
 הואי אותה אשה שאתה אומר
 שחתמת על שוברה ושמא אשה
 אחרת ששמה כשמי ושם בעלה
 כשם בעלי אבל אני לא התקבלתי
 כתובתי עדיין: אמר לה אן* אנא
 אמרי להו. לסהלי החתומים עמי
 על השובר שאינך אותה האשה
 שחתמנו על שוברה והלין עמה והס השיבו לי שטעיתי במה
 שנשתנה והוחלף קולה והלין עמהס וכבר התקבלת כתובתך:
 מיקש קשיא. הזקינה וכבר נשתנה ונעשה קולה עבה:

 כיון

 א)אכותבין שטר ללוה 5•אע״פ שאין מלוה עמו

 ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו 3והלוה
גכותבין שטר למוכר אע״פ שאין  נותן שכר ג)
 לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר
 עמו יוהלוקת נותן שכר ״ייאין כותבין שטרי
 אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם י והחתן
 נותן שכר י אין כותבין שטר אריסות וקבלנות
 אלא מדעת שניהם ״והמקבל נותן שכר ט אין
 כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב״ד אלא
 מדעת שניהם ושניהם נותנין שכר רשב״ג
 אומר ולשניהם כותבי? שנים לזה לעצמו ולזה
 לעצמו: גמ' מאי ובלבד שיהא מכירן אמר
 רב יהודה אמר רב ובלבד שיהא מכיר שם
 האיש בגט ושם האשה בשובר יתיב רב ספרא
 ורב אחא בר הונא ורב הונא בר חיננא ויתיב
 אביי גבייהו ויתבי וקמיבעיא להו שם האיש
 בגט אין שם האשה לא שם האשה בשובר אין
 שם האיש לא וליחוש דלמא כתב גיטא ואזיל
 וממטי ליה לאיתתיה דהיאך (א) וזמנין אזלא
 כתבה אשה שובר ויהבה לגברא דלאו דילה
 אמר להו אביי יהכי אמר רב שם האיש בגט
 והוא הדין לשם האשה כשם האשה בשובר
 והוא הדין לשם האיש וליחוש לשני יוסף בן
 שמעון הדרים בעיר אחת דלמא כתיב גיטא
 ואזיל וממטי ליה לאיתתיה דהיאך אמר להו
 רב אחא בר הונא הכי אמר רב לשני יוסף
 בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מנרשין
 נשותיהן אלא זה בפני זה וליחוש דלמא
 אזיל למתא אתריתא ומחזיק ליה לשמיה
 ביוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה
 לאיתתיה דהיאך אמר להו רב הונא בר חיננא
כל שהוחזק שמו בעיר שלשים  הכי אמר רב מ
 יום אין חוששין לו לא איתחזק מאי אמר אביי
 נדקרו ליה ועני רב זביד אמר רמאה ברמאותיה

 זהיר ההוא תברא דהוה חתים עלה רב ירמיה
 בר אבא אתיא לקמיה ההיא איתתא אמרה
 ליה לאו אנא הואי אמר אנא נמי אמרי להו
 לאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשא לה
 ובגר לה קלא אמר אביי אע״ג דאמור רבנן

 כיון

 כותבין שטר ללוה. בהא נמי פריך ») התס וניחוש שמא כתב
 ללוות כו׳ ומוקי לה בשטרי אקנייתא ואביי אמר עליו
 בחיתומיו זכין לו: וליחוש דלמא כתביה לאתתא דלאו דיליה
 ומגרש לה. פירש רשב״ס ומתכוין להתירה להנשא שלא כלין ותימה

 לי והא בפני עליס יתננו לה והם
 יקראו את הגט כלאמרינן בגיטין (דף
 יט:) רמיבעי לאקררי גיטא ויראו
 העלים (י) שאין זה שם י) האיש ועול
 בלאו הכי ליחוש ללמא כתביה
 לאיתתא ללאו ליליה כיון שאין מטרין
 האשה ויכתוב הגט לאיש אחר (5)
 כשמו דתן הגט לאיש אמר ששמו
 כשמו דתן הגט לאשת האיש להוציא
 מבעלה כתובתה וכן נ״ל למקשה ול״ג
 ומגרש לה: שם האיש בגט וה״ה
 לשם האשה. תימה אמאי נקט שם
 האיש בגט ושם האשה בשובר ר״ל
 ללא מש לפרש כולהו אלא נקט שם
 אותו למכתיב הכתב לעלייהו קמני
 במתני׳ והוא שיהי׳ מטרן שהרי
 הזכירן ולהט נקט להו רב
 ומתגיתין גופה לכך לברו באלו לפי
 שכבר הוצרכו להזכירם וה״ה ולאי שם

 האחר משוס חששא אחרת:
 וליחוש לשני יוסף בן שמעון
 הדדים בעיר אחת.
 ותימה אי בהוחזקו ואליבא למאן אי
 לר״מ ראמר לעט תמימה כרתי ליכא
 למיחש למילי שהגט לא יהיה גט מאחר
 שאין מוטח מתוכו שהוא(י) שלח כלאמר
 בכל הגט (גיטין דף כד:) כתב לגרש
 את הגלולה לא יגרש את הקטנה וטיק
 בגמרא הא גלולה מצי לגרש ומוקי לה
 משוס הט כר״א לאמר ערי מסירה
 כרתי ולא רבי מאיר ומאי קאמר נמי
 שמגרשין נשותיהן זה בפני זה אפילו
 הט לא מגרש אס לא יכתבו לורות ואי
 אליבא לר׳ אלעזר פריך לליליה נמי
 לאו גיטא הוא שהרי צריכה להביא עלי
 מסירה שנתנו לה בעלה כיון שעלי
 חתימה אינם מוטחין שבעלה נמנו
 וצטכה היא עלי מסירה להביאם
 לפנינו שבעלה מסר לה ותבקשם ולא
 תמצא ולמאי ניחוש לה ואי בללא
 הוחזקו איירי להשתא כרתי שפיר עלי
 חתימה שאין יולעיס בעיר אלא
 בעלה ש ומאי משני זאת אומרת שני
 יוסף בן שמעון הלטס בעיר אחת
 אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני
 זה מה תיקן הלא אין ילוע שיש שנים

 בעיר ולעולם יגרשנה זה בשם בעלה שלא בפניו טון שלא הוחזקו
 ואור״י לבהוחזקו מיירי ואליבא רר״א לקי״ל כוותיה פטך ואף על גב
 לעלי מסירה כרתי וצריכה להביא ערי מסירה ליחוש מאחר שכותבין
 לו גט בלא אשמו אז לא יעשו הגירושין בפניהם ללמא כתב גיטא כו׳

 עין משפט
 נר מצוה

 נו א מיי׳ פכ״ג מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה ה ופכ״ל
 הלכה א שמג עשי! צל
 טיש״ע מ״מ סי׳ לט סעיף

 יג:
 נח ב מיי׳ שס פכ״ל הלכה

 נ טוש״ע שס סעיף יז:
 נם ג מיי׳ פכ׳יל שס הלנה
 א סמג שס טוש״ע מ״מ

 סי׳ רלח סעיף א:
 ם ד מיי׳ שם הל׳ נ טוש״ע

 שס סעיף נ:
 םא ה מיי׳ שם הלי א סמג
 שס טיש״ע אה״ע סי׳

 לנ סעיף א יסי׳ נא:
 סב ו מיי׳ שס הל׳ נ יסמג
 שם טוש״ע שס סי׳ נא

 נהג״ה:
 םג ז מיי׳ שס הלכה א:
 םד ח מיי׳ שס הלכה נ:
 מה ט מיי׳ שס הל׳ א נ
 סמג שס טיש״ע ח״מ

 סי׳ יג סעיף נ:
 סו י מיי׳ פ״נ מהל׳
 גירישין הל׳ ג סמג עשין
 נ טיש״ע אה״ע סי׳ קב

 סעיף ג:
 םז כ מיי׳ פנ״ד מהל׳
 מלוה ולוה הלנה ג ועיין
 נמ״מ שמג עשי! צד טיש׳׳ע

 אה״ע סי׳ קי סעיף א:
 םח ל מיי׳ פ״נ מהל׳
 גירושין הל׳ ג סמג
 עשי! נ טיש׳׳ע אה״ע סי׳ קנ

 סעיף ג:
 םט מ מיי׳ פנ״ל מהל׳
 מלוה ולוה הלנה ל
 סמג עשי! צל טוש״ע ח״מ
 סי׳ מט סעיף ג יטוש׳׳ע
 אה״ע סי׳ קכ סעיף ג

 נהג״ה:
 ע נ (מיי׳) סמג שס טיש״ע

 ח״מ שס ס״ל:

 מוםף רש״י
 כותבין שטר למוכר. שלי
 מנורה לפלוני, ולא אמרינן
 שטר מוקרם הוא, טון לקנו
 מניה מהשתא, אי נמי נאניי
 לאמר עריו נחתומיו זטן לו
 (קדושי! כז.) לאינו חונ אלא
 למוכר וטון שהוא רוצה
 כיתנין לו (לעיל קנא.; אע״ג
 למיחזי נשיקרא, לאין כאן
 הפסל לשיס אלס אלא למינר
 עצמי, שאס יאנל השטר
 דמצאנו לוקח שנחנ נשמי
 יטעון שלקחו מזה המונר יאי
 הוא לא חייש להט אנן צא
 סיישינן נשנילו >לעיל עז•.).

 והעטם שילעו המסירה ויכירו אותו כי שמו יוסף בן שמעון כשם הכתוב (״) בשטר וגם יכירו שס האשה המקבלת אותו בשם שכתוב בשטר ולא
 יתנו לב ללעת אס יש עול יוסף ב״ש אחר לבל מאותו ואם נשותיהם שוות כמו כן ואולי זאת אשת חברו וכשתבא לב״ל תביא עלי מסירה שתאמר
 אלו העלים ראו ליוסף ב״ש בעלי נתן לי הגט והן אומרים הן כלפרישית ואח״כ לא יחקרוס ב״ל ולאי לומר שמא טעיתם כך וכך כלפרישית
 ומשני הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הלטם בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה ומאחר שנתקן כך לעולם תוקטן ב״ל ולאי אס
 שני יוסף היו שם ואם היו שס שנים אין חוששין שס כלל וכמו שפירש רבי וליחוש לשני יוסף בן שמעון לאיירי שהוחזקו צריך לפרש כמו כן קושיא
 ראשונה לפריך וליחוש ללמא כתב כשהוחזקו לוקא לאי לא הוחזקו לא הוה מיבעי ליה לרב למימר וה״ה לשם(«) האיש ואע״ג לאביי חייש לשני יצחק
 בפי האשה (יבמות קטו: ושס< אע״ג דלא הוחזקו רבא לא חייש התם ורבה נמי לא חייש היכא דלא הוחזקו כדמוכח בפ״ק רב״מ (דף יח: ושם ד״ה נפק)
 (ובכל הגט) ולמאי דפטשית דמוכח בכל הגט(גיטין כד: ושם ד״ה בעדי) דלר״מ אין יכולין שני יוסף בן שמעון לגרש נשותיהן עד שיכתבו דורות כיון דעדי
 מתימה כרמי אין גט אלא אס כן מוטמין עדים הכתובין בו שבעלה נמנו לה קשה עלה דמדאוקמי פרק המגרש (שס דף סו: ושם) מתני׳ דשני
 גיטין ושמומיהן שדן כר״מ דוקא ודמי אפי׳ תימא ר׳ אלעזר ומיהו כר׳ מאיר משמע דאמיא לה שפיר והיכי ניחא ליה לר׳ מאיר הא מוכח
 בכל הגט דלר׳ מאיר אין שני יוסף בן שמעון יכולין לגרש נשותיהן אלא אם כן יכתבו דורומ דש לומר דכי מוקי לה כר׳ מאיר סבר שאינם
 שרן לגמט שהרי שלשום בלורומ או סימן לעכשיו העלים הממומים מוטמין שמיל בעלה בא הגט אס הוא בידה ומה שקורא אומס
 שרן לפי שבמקום נתינתו אין מי שיטר הלורות: ומחזיק ליה לשמיה יוסף בן שמעון. תימה מה בכך הלא צריך שיטר שם
 האשה בגט ואשתו לא יכירו בשמה ולא שייך למימר שיחזיק רש לומר שגס אשתו באה עמו אי נמי מטרין את אשתו יי) נשלו על ילי
 פלוני ופלוני שאמרו] שהיא אשתו של זה אבל לא שמעו איך הוא שמו שיאמרו שפלונית היא אשת ראובן שאס כן יולעים שאין שמו יוסף בן שמעון:

 כיון

 רבינו גרשום (המשך)
 ושם האשה איכא למיחש
 דלמא אזיל חד ראובן בן
 יעקב למתא אחריתי ומחזיק
 לשמיה ויסב את שמו יוסף
 בן שמעון כשם חבריה
 וכתב גיטא וממטי ליה
 לאתתיה דהיאך דשמה כשם
 אתתיה ואתו לידי תקלה:
 כל שהוחזק שמו בעיר ל׳
 יום אין חוששין. שכינה
 שמו שהיה מתיירא שמא
 יבוא אדם שיכיר שאין
 שמו כן ויתבייש משום
 הכי לאחר ל׳ כותבין: לא
 אתחזק מאי. דאבתי לא
 עמד ל• יום: אמר אביי כגון
 דקרו ליה. בפתע פתאום
 ועני ודאי שמו שרגילין
 לקרותו: ורב זביד אמר
 אין כותבין עד דאתחזק
 בעיר שמיה ל׳ יום משום
 דרמאה ברמיותיה ידע לזהר מיד כשקורין לו: ההוא תברא. שובו אשה מכתובתה שהוציא הבעל על אשתו והיא
 כופרת: אתאי לקמיה דרבה בר חנן אמרה ליה לאו אנא הואי. מעולם לא חתמתי על שוברי שמא אשה אחרת
 היתה ששמה כשמי. ואמר לתלמידיו אנא נמי אמרי דלא איהי היא שאיני מכירה. אמרו ליה ודאי היא היא
 שחתמת על שוברה אלא מיקש הוא דקשה ובגר לה קלא. כלומר בשביל שהזקינה נתחלפה קולה מכמות שהיתה

 רבינו גרשום
 נותן השכר. מן הגט לסופר:
 אמר רב ובלבד שיהא מכיר
 שם האיש בגט. שכן הוא
 שמו בודאי שאם אין מכירין
 יש לחוש שמא עצמו יכנה
 שמו יוסף בן שמעון בשם
 תבירו ויוליך לאשתו של
 אותו ששמו כן ויתן לה
 הגט כדי שתגבה כתובתה
 מבעלה שעשה עמה קנוניא.
 וכן הכי נמי שם האשה
 בשובר צריך שיהא מכיר
 שם האשה בשובר שכך
 שמה בודאי דאם אין מכירה
 יש לחוש שמא תוליך
 זה השובר לבעלה של
 אשה ששמה כך ויאמר
 גרשתיה ופרעתיה כתובתה
 וזהו השובר ועשתה עמו
 קנוניא: וליחוש. אפי׳ היכי
 דמכיר שם האיש בגט ולא
 שם האשה יש לחוש דלמא
 שמיה כשם חבריה ושם
 אתתיה שכותב לה הגט
 יכנה אותה בשם אשת
 חבירו ואשתו שלו אין שמה
 כן כמו שכותב בגט אלא
 על שם אשת חכירו הוא
 כותב ואחייב ממטי האי
 גט לאתתיה ומגרש לה על
 שם בעלה והיינו תקלה
 הואיל דאין סופר מכיר שם
 האשה בגט. והכי נמי שם
 האיש בשובר איכא למיחש
 כי האי גוונא הואיל דאין

 מכיר שם בעלה ליחוש דלמא ממטיא האי שובר לגבר אתר דשם אתתיה כשמה רהא איתתא שהיא בשובר ואתו
 לידי תקלה דיימר לה כבר כתובתך פרועה והרי שובר בידי הלכך צריך שיהא מכיר שם האיש והאשה. ואכתי
 אע״ג דמכירין שם האיש והאשה איכא למיחש לשני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת ושם נשותיהן שוה
 ואיכא למיחש דלמא כתב גיטא כוי: אלא זה בפני זה. דהשתא ליכא למיחש: ואכתי אע״ג דמכיר שם האיש



 עין משפט
 נר מצוה

 עא א מיי׳ פ״ג מהל׳ עדות
 הלכה ה שמג עשי( קט
 טיש״ע מ״מ שי׳ נט סעיף א:
 עב ב טוש״ע אה״ע שי׳ קי

 סעיף א נהג״ה:
 עג ג עי׳ נהשגומ הראג״ל
 בפנ״א מהל׳ איסורי ניאה
 הלכה ג [ינרנ אלפס ינמוח

 פ ״ד דף טז.]:
 עד ד מיי׳ פכ״ד מהל׳ מלוה
 הלכה נ ופ״ג מהל׳
 גירושין הלכה ד סמג עשי! צד
 וסי׳ נ טוש״ע אה״ע סי׳ קכ

 סעיף א:
 עד! ה (מיי׳ פכ״ד מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה א) סמג עשין
 צד טוש״ע מ״מ סי׳ רלח סעיף

 נ:
 עו ו מיי׳ שס ע״ש וסמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ יג סעיף

 ג:
 עו ז ח מיי׳ פי״א מהל׳
 מטרה הלי ה סמג עשין
 פב טוש״ע מ״מ סי׳ נה סעיף

 א וסי׳ ח סעיף ינ:
 עח ט מיי׳ פכ״ג מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה יב ועיי נהשגות
 ונמ׳׳מ סמג עשי! צל טוש״ע
 ח״מ סי׳ מא סעיף א יס״כ:

 מוסף רש״י
 כיון שהגיד שוב אינו חוזר
 ומגיד. לגר המכפיש אס
 הראשון, לכתיב (ויקרא ה) אס
 לא יגיל, אהגלה קמייתא קפיר
 קרא (סנהדרין נזד:) לגבי עלות
 מלא הגלה כתינא אס לא יגיל
 וגו׳ (כתובות יח:). מדת סדום.
 שלי שלי (ערובין מט.) לא היו
 עושי[ טובה (כתובות קב:) וה
 גהנה ווה לא חסר(לעיל יב0 אין
 מהנה לחנירו אע״פ שאין חסר
 בכך כלום (לעיל נט.). כי אריא
 ארבא. כאריה אורב >ב־מ קא:<.
 והשליש את שטרו. הפקילו
 ביל נאמן, לפי שלאג הלוה
 שיחזור רחנענו כל החוג, ואמר
 לו. לוה לשליש, אם אין אני
 נותן לו אח המומר מכאן על
 יום פלוני, תן לו שטרו. ויחזור
 ויתבע הכל (ב־מ קיז: וכעי־ז
 נדרים כז:) ויחזיר ויגבה כל מה
 שכתוב בו בחחילה (נדרים שםו.
 ולא נתן. ולא פרע >שם). ר׳
 יוסי אומר יתן. השליש השטר
 למליה יאע״ג לאסמכתא היא,
 לסביר היה לפריע נאיחו הזמן,
 קנה המליה את השטר (שש.
 אסמכתא. הגטתת גוזמא שאס
 מבטיח את חגירי לסמיך עליו
 שאס לא יקיים תנאי יתן כך
 וכך !ב-מ מח:; הייני לנר לאינו
 נותן לו מדעתי אלא סומך על
 דנר שאינו, דסניר שהוא יכול
 לנצח יסעמיס שמנצחין איתי

 (םנהדרין כד:׳.

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא נןסח.
 כיון דדק דק. וא״ת היכא לאמר מתחלה לאו איהי היא אמר
 שיכול(0 להחזיר כ״ש כשאומר מתחלה זאת היא מאמן אע״פ
 שאין לרכו להסתכל בהן תריץ ה״ק טון ללק לק ואס רוצה לחזור אינו
 תחר ומגיל: (י) אמר רכ נחמן אמד רכה גר אכוה. גרסינן אין הלכה
 ולא גרסינן הלכה והט משמע בפרק
 ארבעה נלטס (נלריס לף כז.) ההוא
 לאזיל ואתפיס זכוותיה בב״ר אמר אי
 לא אמינא על ל׳ יומי ליבמלו זכותיה
 ולא אתא אמר רב הונא בטילן זכותיה
 ופריך מרב נחמן לאמר אין הלכה
 כר׳ יוסי לאמר אסמכתא קניא ואמאי
 בטילן זכותיה וכן הגירסא כתובה
 ברוב ספריס (י) תימה לאמט׳ באיזהו
 נשך >כ״מ לף סו. ושם) אברייתא
 אמר רב נחמן אפי׳ בשעת מתן מעות
 לא קנה על ההיא להלוהו על שלהו
 וא״ל אם (0 לא נתן לך כו׳ איתיביה
 רבא כו׳ [אומר אני] אסמכתא קניא
 ומניומי אומר אסמכתא לא קניא ופירש
 רש״י ומניומי החזירני מלברי אבל
 הייתי רגיל לומר קניא כלמשמע מתני׳
 (י) לפריכא ליה מינה ומאי קאמר
 מניומי החזירני אלרבה רבה בר אבוה
 רבו החזירו ועור הקשה רטנו תם
 לרב הונא אלרב הונא להתם קאמר
 אסמכתא קניא לבשעת מתן מעות
 קנה הכל והיכי פריך ><בטש נלטס >לף
 00 מהא לאמר רב נחמן אסמכתא
 לא קניא והא סבירא ליה קניא ומתרץ
 ר״ת אפילו לא קניא אסמכתא בעלמא
 התס באיזהו נשך (שם) קניא טפי
 משוס לעשה לו טובה שהלוה לו וגומר
 בלעתו להקנותו יותר ועול לתפיס
 מלוה ואין אני מבין בזה לבהא לרב
 נחמן(יי) עשה לו כמו כן טובה ומיהו
 מה שנתן הטעס לתפיס אתי שפיר
 לבהא לרב נחמן לא תפיס אלא שליש
 אלא בלרב הונא לבבא מציעא לתפיס
 המלוה הקרקע במשכון ומהאי טעמא
 נמי אחי שפיר לרב נחמן ראמר אף
 לאחר מתן מעות קנה הכל וגם
 שהוצרך מניומי להחזירו אע״פ שהיה
 יולע מילמיה לרבה בר אבוה ועול י״ל
 לרב הונא שכל אסמכתא שאין לעת
 כל אחל ואחל >«) שתהיה האסמכתא
 ואין אומרים כלל אלא להסמיך חברו
 על לבטו אבל התם אין זה להסמיכו
 על לבטו אלא לגמרי הלוהו על מנת
 שמשקע בילו אס לא יפרעהו על שלש
 שנים ומהאי טעמא נמי אמי שפיר לרב
 נממן: מעמיד עליו עדים. נראה
 שמועיל לענין זה שעושין אומו מלוה
 בשטר בעלומ לבשביל החמומיס הבאים
 אמרי כן לא היה אלא מלוה ע״פ וקיום
 השטר עושין ב״ל ולא כפי׳ רשב״ס שהעלים עושין אומו: ובא לפני
 ב״ד. ולוקא נקט ב״ל ראלימי לאפקועי ממונא ולקמן נמי מיירי שמביא
 עלים על ההיא למי שפרע קצמ מובו בגמרא מקרעין אמ השטר כו׳:

 ופלוני

 רבינו גרשום (המשך)
 הרבה והוא יתן קמ״ל דלא:
 הבא. בבבל: תרגימו שטרי
 טענתא. שזה בורר אחד נאמן
 שמקבל טענותיהן וכותבן וזה
 בורר לו אחד שמקבל טענותיו
 וכותבן כדי שלא יתחלפו
 טענותיהן ונותנין לכל אחד
 טענותיו ואותן של חבירו
 והולכין לב׳׳ד: רב ירמיה בר
 אבא אמר. היינו שטרי בירורין
 שכותבין שזה בירר לו דיין
 פלוני וזה בירר לו דיין פלוני
 ולהכי כותבין שאם יתחייב
 האחד שלא יוכל לומר אני לא
 קבלתי עלי פלוני להיות ב״ד:
 רשב״ג אומר לשניהן כותבין
 לזה בפני עצמו. טענותיו
 ולא טענותיו של חבירו והכי
 נמי לאידך שלא יתחלפו
 טענותיהם: דמר סבר. ת״ק:
 כופין על מדת סדום. שאם
 אמר האחד איני רוצה ליתן
 אלא מחצית שכירות הסופר
 לפי שיכולין כל טענותיו
 להיכתב בשטר אחד ויתן בעל
׳ דיני חצי השכר וחבידו יאמר J J J 
 איני רוצה שיכתבו טענותי עם טענותיו אלא יכתבו לו טענותיו לבד בשטר אחר ויתן הוא כל שכירות כתיבת שטרו ואני אתן כל
 שכירות כתיבת שטר טענותי אין שומעין לו תה מדת סדום שלי שלי ושלך שלך אלא יכתבו לשניהן כל טענותם בשטר אחד או
 שטר בירוד ב״ד ויתנו שניהן שכירות של שטר אחד בלבד: ורשב״ג אומר אין כופין. אלא להכי לשניהם כותבין לזה טענותיו
 לעצמו ולזה לעצמו וכל אחד יתן שכר שטרו: לא דכ׳׳ע כופין והכא היינו טעמא דרשב״ג דא׳׳ל לא ניחא לי שיהו זכיות טענותיך
 עם זכיות טענותי. בשטר אחד שאיני רוצה להשתתף עמך: דדמית עלי כאריא ארבא. כארי אורב: פיסי והשליש את שטרו, שאמר
 למלוה תנהו ביד שליש ביד נאמן אם לא אשלים לך הפרעון עד יום פלוני תן לו שטרו ויגבה כדמעיקרא כל חובו וילך לאיבוד מה
 שכבר נתתי: נ) ואם לא נתתי אסמכתא הוא שסומך בדעתו שיכול לפורעו עד הזמן ועל כן מקנה לו. ר׳ יוסי סבר אסמכתא קניא:
ם׳  שר׳ יוחנן למדנו. במקומות אחרים: אני מה אעשה. אפסוק כמו שלימדני. ואפייה אין הלכה כר׳ יוסי אלא אסמכתא לא קניא: פי
 מי שנמחק מקצת שטר חובו. ומתירא שמא ימחק כולו: מעמיד עליו על השטר עדים. שיקראוהו וידעו מה כתוב בו ומי הן עדיו
 ויביא אותן לפני ב״ד שיעידו בפניהם מה שראו בשטר. והן ב״ד עושין לו קיום. שיכתבו לו על גבי אותו שטר מחוק. איש פלוני בן

כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד בצורבא א (  א

 מרבנן לאו אורחיה למידק ההוא תברא דהוה
 חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו
איברא אנת הות אמר  אנא הואי אמר לה ג)
 אביי אע״ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק
 כיון דדק דק אמר אביי גהאי צורבא מרבנן
 דאזיל לקדושי איתתא נידבר עם הארץ בהדיה
 דלמא מחלפו לה מיניה: והבעל נותן שכר
 וכר: מאי טעמא דאמר קרא 1וכתב ונתן
 והאידנא דלא עבדינן הכי ישדיוהו רבנן
 אאשה כי היכי דלא לשהייה: כותבין שטר
 ללוה אף על פי שאין מלוה עמו וכוי: ״פשיטא
 לא צריכא בעיםקא: כותבין שטר למוכר אף
 על פי שאין לוקת וכו׳: פשיטא לא צריכא
 הבמוכר שדהו מפני רעתה: אין כותבין שטרי

 אירוסין וכו׳: פשיטא לא צריכא דאפילו
 צורבא מרבנן דניחא ליה לחמוה לקרוביה:
 אין כותבין שטר אריסות וקבלנות וכו׳:
 פשיטא לא צריכא בבורה: אין כותבין שטרי
 בירורין אלא מדעת שניהם וכו׳: ״מאי שטרי
 בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא רב ירמיה
 בר אבא אמר יזה בורר לו אהד וזה בורר
 לו אחד: ר״ש בן גמליאל אומר לשניהם
 כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו: ה<לימא
 בכופין על מדת סדום הא מיפלגי דמר סבר
 כופין ומר סבר אין כופין לא דכולי עלמא כופין
 והכא היינו טעמא דר״ש בן גמליאל דאמר ליה
 לא ניחא לי דתהוי זכותך גבי זכותי י׳דדמית
 עלאי כי אריא ארבא: מתני׳ ״מי שפרע
 מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם
(נתתי) לך מכאן ועד יום פלוני תן לו  לא ח)
 שטרו הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי
 יהודה אומר י לא יתן: גמ׳ במאי קמיפלגי
 טיר׳ יוסי סבר אסמכתא קניא ורבי יהודה סבר

אמר רב נחמן אמר רבה  ״אסמכתא לא קניא י)
 בר אבוה אמר רב הלכה כרבי יוסי כי אתו
 לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר שרבי
 יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה
 כרבי יוסי אני מה אעשה ואין הלכה כרבי
מי שנמחק שטר חובו ל)מעמיד ט (  יוסי: מתני׳ כ
 עליו עדים ובא לפני בית דין ועושק לו קיום
 איש פלוני בן פלוני נמתק שטרו ביום פלוני

 ופלוני

 כיון שהגיד. נפקא לן במסכת שבועומ (לף לכ.) מאס לא יגיל !ויקרא ה]:
 צורגא מרבנן. כגון רב ירמיה בר אבא לאו דרטה למידק ולהטר
 בנשים כל כך והגדה קמיימא שאמר דלאו איהי היא לאו כלום היא
 ולא מיקט חוזר ומגיד במה שאמר לבסוף את היא אלא שנשתנה קולך

 דטון דאמר השתא דקדקתי יפה
 סמטנן עליה ומהימנינן ליה: אע״ג.
 דאמור רבנן צורבא מרבנן לאו
 אורחיה למידק כגון רב ירמיה שטען
 תחלה שלא הטרה אפי׳ הט טון
 דאמר דקדקתי יפה עתה ומטרה
 סמטנן עליה כדאמט׳ גבי רב ירמיה
 שסמטנן על מה שאמר לבסוף דטון
 דדק דק: נידבר. לנהוג: טם הארץ.
 שמסתכל ומכיר בנשים: ה״ג מאי
 טעמא דאמר קרא וכהג ונסן:
 והאידנא דלא טבדינן הכי כוי. אלא
 נהגו שהאשה נותנת שכר: דלא
 נשהייה. בשביל השכר שאינו רוצה
 ליתן ותתעגן: איידי דהנא רישא כו׳
 לא גרסינן ושיבוש הוא. רש מפרשים
 דאשובר קאי ולמימרא דאיהי יהבה
 השכר ולא הבעל ואיידי דתנא רישא
 בדידיה משוס גט שהבעל נותן שכר
 תנא נמי בטדיה גבי שובר ולאו דוקא
 ואין זה שיטת גמרא למיתניה בדידיה
 שיקרא משוס רישא: טיסקא. מעות
 למחצית שכר: מפני רטהה. מוס
 גדול שבה או רחוקה ממנו וסד״א יתן
 הוא שכר (א) דהנאה דידיה הוא
 וכדכתיב הקונה אל ישמח והמוכר אל
 יתאבל (יחזקאל ז) וכדאמט אינשי
 (בנא מציעא לף נא.) זבנת קנית זבין
 אוביד: אפי׳ צורבא מרבנן.
 החתן סד״א חמיו יתן כל השכר
 שהרי משיא בתו לתלמיד תכס:
 בבורה. שצריך להוטרה שנה או
 שנתים ואין ריוח עתה למקבל: הכא
 הרנימו. בבבל: שטרי טטנחא. שני
 סופרי הדיינין היו כותבין טענות אנשי
 הטב כדי שלא יהו טוענין וחוזרין
 וטוענין ועל פי אותן טענות פוסקין
 הדיינין את דינם: וה בורר לו. טין
 אחד כו׳ והיו כותבין בשטר פלוני
 בירר לו דיין פלוני ופלוני בירר לו את
 פלוני: לימא בכופין טל מדח סדום
 קמיפלגי. מדת סדום כדתנן (אבות
 פ״ה מ״י< האומר שלי שלי שלך שלך
 זו מדה בינונית רש אומטם זו מדת
 סדום. לימא ת״ק סבר שניהם נותנין
 שכר «<ונותנין שטר אחד בין שניהם
 ואם יאמר אחד מהם לא אתן השכר
 ט אני חפץ שיהא לי שטר אחד לבדי
 ולך שטר אחר רהיה שלי שלי ושלך
 שלך כופין אותו ועושין אחד כי מה

 שאמר מדת סדום היא ור״ש [ב״ג] סבר אין כופין: ומשנינן לא דכ״ט
 כופין. וטעמא דר״ש משום דקסבר אין זו מדת סדום שהרי חסר הוא
 הרבה בדבר אס יכתבו שטר אחד לשניהם דאמר לא ניחא לי דתיהוי
 זכותי בשטר אחד אצל זכותך: ודמיה טלאי כאריא ארגא. כל שעה

 מסורת הש״ם

 א) [כמונות יח: סנסלרין מל:
 מנית j], נ) [בחולין נט: פירש״י
 אינרא אמת ע״ש אנל נערוך
 איתא אנרא וכחנ המוסף מלה
 זו מלשין נרי], ג) [פי׳ פשיטא
 להלוה נותן שכל], ד) נ״מ לף כ
 ע״ש, ס) לעיל [ינ: יש״נ] נט.,
 ו) [נ״ק פה. וש׳׳נ], !) נלריפ
 ס: נ״מ קיז:, ח) [צ״ל אתן
 ונ״א נרי״ף ורא״ש וע״ע ננלריס
 וננ״מ], ס) [נלריס מ: נ״מ מח:
 סו. לקמן קעג:]\) [נלריסכז:],
 5) (עי׳ מיס׳ כמינות כ: ל״ה
 ודני יוחנן וכו׳ ותיס׳ נתונית נה.
 ל״ה נתוני ותיס׳ לקמן קע: ל״ה
 אין הלנה], ל) [נירסת סהמ״ש
 מעידץ], מ) ןונותבין],() [צ״ל

 נפרק ל׳ נלריס],

 תורה אור השלם
 1 בי יקח איש א*ה ובעלה
 והךה אם לא תמ¥א דון בעיניו
 3י מעא בה עךות דבר וכתב
 לה ספר כריתת ונתן בןךה
 ושלחה מביתו: דברים כד א

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה מפני רעתה
 וני׳ ימן הוא שנר קמ״ל דלא
 דהנאה דיליה הוא: (ג) ד״ה
 מעמיד ונו׳ ומה היה נתונ
 נו: (ג) תום׳ ל״ה טון וכו׳
 שיכול לחוור כ׳יש: (ד) ד״ה
 ה׳׳ג אמר רנ נחמן אמר רנה
 נר אבהו אין הלנה וכו׳ ל׳
 נדרים גבי ההוא דאתפיס ובו׳
 ואמר אי לא אתינא עד תלתין
 יומין לבטלו כצ״ל: (ס) בא״ד
 ותימה דאמרינן נאיזהו נשן
 אמר נצ״ל וסינת אנרייתא
 נמחק: (ו) באיר דהלוהו על
 שדהו ואייל אס אי אתה נותן
 לי מכאן ועד שלש שנים
 ה״ ה שלי ה״ה שלו איחיניה
 רבא כו׳ אייל אני אומר
 אסמכתא קניא: (ז) בא״ד מתני׳
 דפריך ליה מינה: (ח) בא״ד
 לנהא דרנ נחמן דהכא עשה
 לו כמו כן וכי' אלא שליש אבל
 נלרנ הונא לננא מציעא תפיס
 המלוה: (ט) בא״ד נל אחל
 ואחל אלא שתהיה האסמכתא:

 שתראה הכתב תבא עלי בעלילות טענותיך הכתובים בו ושם תראה טענותיי נבא לידי מריבה כי איש מריבות אתה: מתני׳ והשליש אה
 שטרו. המלוה והלוה מסרוהו ביד שליש שהרי טורח היה להם לכתוב שובר וסמכו על השליש: נמ׳ אסמכהא. המבטיח לחבירו דבר על מנת
 שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן וכשיגיע הזמן יאנס ולא יוכל לקייס: לא קניא. ואינו נתפס בתנאו
: כי אהו לקמיה דרבי אמי. דיני אסמכתא: 0  ולא יפסיד בכך. ודמי אסמכתא מפורשין בב״מ בפ׳ איזהו נשך (לף סו:) ובפ׳ המקבל(שם קל
 וכי מאחר שפטם ראשונה ושניה. כלומר כמה פעמים לימדנו רבי יוחנן הלכה כר׳ יוסי אני מה אעשה והיאך אומר לא קניא: ופסיק
 גמרא ואין הלכה כרי יוסי. אף על פי שנימוקו עמו דאסמכתא לא קניא אלא אס כן קנו מיניה בבית דין חשוב ובדלא אניס כדאמר
: מתני׳ מי שנמחק שטר חובו. מעצמו שנטשטש או שנפלו עליו מיס: מטמיד טליו טדים. היודעים מאימתי co במסכת נדרים (לף 
 נכתב ומה (« כתוב בו והם עושין לו קיום בפני בית דין וכותבין לו מה שהיה כתוב באותו השטר והזמן והמעות: נמחק שטרו.
 שהיה כתוב טוס פלוני ופלוני ופלוני היו עדים שהיו חתומים בו כל זה כותבין אלו המקיימין ואחר כך חוממין את שמותם בסוף:

 רבעו גרשום
 בימי בחרותה ומשו׳׳ה אין
 אתה מכיר אותה: ובגר לה.
 כמו בגרת שנתחלפה לה ימי
 נעוריה ונכנסת בימי בגרות:
 כיון שהגיד. שלא היא ואיני
 מכירה: [אינו חוזר ומגיד].
 אפ״ה במזכירין אותו ונזכר
 חוזר ומגיד שצורבא מרבנן
 לאו אורחיה למבדק להסתכל
 באשה כדי שיכירה יפה ויכול
 לסמוך על אחרים שמכירין:
 כיון דדק דק. ונאמן: דלמא
 מחלפו לה מיניה. משום
 דצורבא מרבנן לאו אורחיה
 למידק ולא להסתכל משום
 צניעות אבל עם האp מסתכל
 ודייק שאינו ביישן ולא מחלפו
 ליה שהוא מכירה יפה:
 והאידנא דלא עבדינן הכי.
 דליתן בעל שכר משום דבעל
 מאחר שנכתב הגט אינו חושש
 אם מגיע לידה כל כך מהרה
 בשביל הכתובה שצריך לפרוע
 לה הלכך שדיוהו רבנן שכר
 הסופר על האשה דהיא תתן:
 כי היכי דלא לשהייה. שתוציא
 גיטה מיד הסופר כדי שלא
 ישהה לה פרעון כתובתה.
 והשובר לאשה והבעל נותן
 את השכר והאשה נותנת את
 השכר מיבעי ליה הואיל דאיהי
 מקבלת א) הפרעון מכתובתה.
 ומשני איידי דתנא רישא הבעל
 נותן תנא סיפא בעל נותן ולאו
 משום דוקא דודאי האשה
 נותנת שכר: אע״פ שאין מלוה
 עמו. משוס דזכות הוא למלוה
 וזכין לאדם שלא בפניו: שיהא

 לוה עמו. משום דשטר חוב הוא לו ואין חבין לאדם אלא בפניו: והלוה נותן שכר לסופר. משום דריוח שלו הוא שהוא מקבל
 ונצרך הוא: פשיטא. דלוה נותן שכר דריוח שלו הוא: לא צריכא דיהיב ליה בעסקא. שנותן לו ממון שיהא חצי הריוח שלו מהו
 דתימא הואיל דמלוה נוטל חצי הריוח יתן שכר לסופר קמ׳׳ל דלא אלא הלוה יתן השכירות הואיל ונהנה מממון שלוה: אע״פ שאין
 הלוקח עמו. דזכות הוא לו שקונה: עד שיהא המוכר עמו. דחוב הוא לו: והלוקח נותן את השכר. בשביל שהוא זוכה שקונה:
 פשיטא. דלוקח נותן שכר שהוא זוכה: לא צריכא במוכר שדהו מפני רעתה. שמם שלה גדול מהו דתימא זכות הוא לו שמוכר והוא
 יתן השכר קמ״ל דהלוקח נותן דכל קנייה זכות הוא: פשיטא. דאין כותבין אלא מדעת שניהן עד שיתרצו שניהן: לא צריכא דאפילו
 צורבא מרבנן. ס׳׳ד אמינא כותבין שלא מדעתה דכיון דצורבא מרבנן הוא תתרצה בהנהו קדושין כשיגיע לידה קמ״ל דאפי׳ הכי אין
 כותבין אלא מדעת שניהן. והחתן נותן שכר: אין כותבין שטרי אריסות. כגון שנתן פלוני לפלוני את שדהו למחצה לשליש ולרביע.
 או שטר קבלנות שמקבל שדהו בכך וכך כורין לשנה אלא מדעת שניהן והמקבל נותן את השכר לכותב השטר משום דאיהו משתכר:
 פשיטא. דמקבל נותן שכר דנהנה: לא צריכא בכורה. בשדה שהיתה בורה מזמן גדול מהו דתימא ריוח דנותן הוא שמתקן שדהו

 א) רגינו היה לו נכא! הגי׳ שהונא נרשנ״ס ד״ה איידי. נ) אולי צ״ל ר״י סבר אסמכתא קניא. אס לא נתתי וכוי.



 מםורת הש״ם

ן קסט.], ג) רש״א  א) [לקמן י
 מ״ז, ג) p״>f כתיב בו ומן
 ואחי׳כ. רש״א, ד) נ״א יעוד
 חימא. רש׳׳א, ה) ס׳׳א דשמטי
 מהדדי. רש״ל, 1) גי׳ רש״ל,

 1) נ׳׳א וא״ת אפי,. רש״א,

 הגהות הב״ח
 (6) דשב׳׳ם ד״ס אמר ליה
 וכי׳ לאניי כוי נראה לי דרנ
 אחא בר מגיומי הוה תלקא
 אדעתיה דהכי וכו׳ והכי קא
 קשיא וכו׳ וכשר דראשון
 לא: (ב) תום׳ דייה ופלוגי
 יכי׳ שמזכידין נמי העדים
 יכי׳ השטר שנמחק שאם
 ירצה: (ג) בא״י לכתבן
 מאחר שאין הגמרא:
 (ד) ד״ה אבל יכו׳ ייאמר
 האידנא הוא דה דרי׳
 וזבינתה מינך וטריף שלא
 כדין כצ׳׳ל: (ה) בא״ד
 דכותבין שטר למוכר ואע״פ
 שאין לוקח עמו והאמד
 בידן וכוי דאפי׳ אין שטר
 לוה הלוקח שלא נכתב לו שוס
 וכי׳ ליטול הקרקע:
 (ו) כא״ר שטר שנכתב לו
 מזמן ראשון: (י) בא״ד ולא
 תקשה לרשב׳׳ג מכל זה:

 רבינו גרשום !המשך)
 ועדיו על הנייר דפסול.
 לטרוף ממנו לקוחות אבל
 לכך יועיל להם שכל זמן
 שזה שטר בידם אין יכול
 המוכר לכפור שלא מכר:
 ודלמא. אע״ג דכתב על
 המחק ועדיו על הנייר
 מחק נמי לעדי קיום
 עד שיהא רשומו ניכר
 והוה ליה אידי ואידי על
 המחק: ותניא נמחק או
 ניטשטש אם רשומן ניכר
 כשר. ואתו למיטרף נמי
 זימנא אחרינא: אל״ף בי׳׳ת
 בעלמא קאמינא. כלומר
 חצי התיבות של כל השטר
 כותב כגון ז״ב ע״ר וכן
 כולו הואיל ויש בו בשטר
 תרי ריעותא חדא דהתיבות
 אינן שלמות ועוד דהוא
 על המחק פסול ולא מצי
 למטרף ביה: ת״ר וכו׳
 ונתננו לו. שטר שאבר:
 אין כותבין ונותני; לו את
 השטר אחר. דלמא מכוב
 ולא נאבד ואיערומי מיער•
 ובעי טדיף והדד טריף:
 במה דברים אמורים. דאין
 כותבין: בשטרי הלואה.
 כגון בעל חוב שלוה
 והיו קרקעותיו משועבדין
 למלוה ואי כתבי למלוה
 שטרא אחרינא טריף והדר
 טריף לקוחות וכל שטרי
 הלואה אע״פ שאין כתוב
 בו אחריות הרי הוא כמו
 שכתוב בו דכל לוה חייב
 באחריות החוב: אבל שטרי
 מקח וממכר. שמכר לו
 שדהו ואמר נאבד שטרא
 של מכירה: כותבין לו אחר
 חוץ מאחריות שבו. דלא
 כתבי בהאי שני אחריות
 דכיון דלית ביה אחריות לא
 מצי טריף ביה לקוחות ואי
 אמרת אם כן מה מועיל
 לו כיון דלא מצי למטרף
 ביה להכי אהני ליה דכי
 נקיט האי שטרא לא מצי
 למטען מוכר הא ארעא לא
 מכרתיה מעולם לך דהאי
 שטרא מוכיח דזבנה לו
 אבל לגבות לא מהני הואיל
 דאין בו אחריות אבל בשטר

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 גמ׳ הוציא. שטר מחוק לפנינו שהיה כתוב כיום פלוני: ופלוני
 ופלוני. היו עדים שחתומים בו: ומפרש גמרא אם כתוב בו
 הוזקקנו לוי. שעמלו אלו בית דין המקיימין וחקרו עלים החתומים
 בו להעיד על חתימתן ונמצאו לבריהס מכוונין: גובה. מזמן ראשון
 הכתוב בשטר ואין צריך ראיה אחרת
 ואס לאו צריך להביא ראיה אחרת
 על הזמן ועל סכוס המעות ועל כל
 מה שהיה כתוב בשטר: נקרע. על ילי
 אלס: נהקרע. מעצמו: ערבאי.
 ישמעאלים: וקאנסי לארעהא דאינשי.
 ומתוך שהיו בעלי זרוע כופין בעליהן
 לתת גס השטרות שלא יוכלו לערער:
 ליחזי מר שטרא. מה כתוב בו קודם
 שיאנסו ממנו וכתוב לנו אחר תחתיו
 שאס יאנס אחד ישאר לנו שני ולזמן
 מרובה אם תהיה ידינו תקיפה נערער
 על שדותינו ונקחס מיד הלוקחים אותם
 מיד הערביים: דאמר רב ספרא.
 לקמן בשמעתין: דלמא טרין» והדר
 טריןו. זה הלוקח שקנה שדה באחריות
 זמנין דטריף ליה מיניה בעל חוב
 דמוכר ואתי איהו וטריף מלקוחות
 ומחזיר להם אחד מן השטרות כדי
 לגבות בו מן המוכר והדר טריף
 מלקוחות אחריני על ידי השטר השני
 ואומר עתה טרפו ממני ואחזור
 ואטרוף מלקוחות והרי שטר מכירתי
 עדיין הוא בידי: קא ערדי ליה.
 מפצירין בו: אמר ליה לספריה זיל
 כחוב להו. שטר ומחוק אותו ואחר כך
 כתוב על המחק והעדים יחתמו על
 הנייר ואלו לא יתנו לב שהוא פסול
 ואיפטר מהס: אמר ליה רב אחא
 גר מגיומי לאביי כוי. (א) לי נראה
 דרב אחא בר מניומי הוה סלקא
 דעתיה דהכי אמר אביי לספריה
 דנכתוב להו שטרא מעליא והדר
 נמחקיה והדר נכתביה על המחק
 ונחתמו סהדי על הנייר והכי
 קשיא ליה ודלמא לא מחקי ליה שפיר
 משוס דבעי למיכתב עליה והוי רושם
 להאי כתבא בתרא ומוקי ליה אקמא
 וכשר וראשון לא על המחק נכתב
 והוה ליה כנטשטש דאמרן לעיל רישומו ניכר כשר: אמר ליה מי סגרס
 שנורא מעליא קאמינא. דנכתוב ונמחקיה: אל״ן* גי״ח געלמא
 קאמינא. דבריס בטלים אמרתי לכתוב ולמחוק: אגד שטר חוגי.
 וכתבו לי אחר תחתיו ככל הכתוב בראשון וכגון שאין לו עדים שאבד
 ממנו: כהבגו ונחננו לו. דליכא למימר שמא כתב ללוות ולא לוה: גשטרי
 הלואה. אפילו אס באו לכתוב חוץ מאחריות שבו אין כותבין דאתו
 למיטרף ביה מבני חרי ושמא לא אבד הראשון אי נמי דלמא חזר ומצאו
 וטריף והדר טריף: אבל בשטרי מקח וממכר. אם אמרו עדים כתבנו
 ונתננו לו כותבין לו אחר חוץ מאחריוח שבו מאחר שאמת הדבר שזה
 הקרקע קנוי לו והוא ירא פן ישתקע הדבר ויערערו עליו שלא כדין
 כותבין לו שטר מקח בלא אחריות כדמפרש לקמן >לף קסנו0 שטרא
 דנן דכתבנוהי דלא למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי כר:

 רב!

 קםח:
 ופלוד

 ופלוני ופלוני עדיו: גמ׳ ת״ר איזהו קיומו
 אבמותב תלתא הוינא אנו פלוני ופלוני ופלוני

 הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו
 ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו בואם כתוב בו
 הוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן
 מכוונת גובה ואינו צריך להביא ראיה ואם
 לאו צריך להביא ראיה גנקרע פםול נתקרע
 כשר י נמחק או נטשטש אם רישומו ניכר
 כשר ה״ד נקרע ה״ד נתקרע אמר רב יהודה
 הנקרע קרע של בית דין נתקרע קרע שאינו

 של ב״ד היכי דמי קרע של בית דין א״ר
 יהוהה י מקום עדים ומקום הזמן ומקום
 התורף אביי אמר י שתי וערב הנהו ערבאי
 דאתו לפומבדיתא דהוו קא אנסי ארעתא
 דאינשי אתו מרוותיהו לקמיה דאביי א״ל
 ליתזי מר שטרי׳ ולכתוב לן מר שטרא
 אחרינא עליה דאי מיתניס תר נקיטינן חד
 בידן אמר להו מאי אעביד לכו דאמר אירב
 ספרא אין כותבין שני שטרות על שדה
 אחת דלמא טריף והדר טריף הוו קא טרדי
 ליה אמר ליה לספריה זיל כתוב להו הוא על
 המחק ועדיו על הנייר דפםול אמר ליה רב
 אחא בר מניומי לאביי ודלמא רישומו ניכר
 ותניא נמחק או נטשטש אם רישומו ניכר
 כשר אמר ליה מי קאמינא שטרא מעליא
 אל״ף בי״ת בעלמא קאמינא תנו רבנן

 חהרי שבא ואמר אבד שטר תובי

 שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו
 כותבין לו את השטר
אבל שטרי  הלואה ט

 כותבין חוץ מן האחריות

 אע״פ
 ונתננו
 בד״א
 מקת
 שבו

 ראשון ניכר ואזלי ומחקי ליה רבז
 והוה ליה רושם ראשון ניכר

 ופלוני עדיו. החתומים בשטר כך פירש רשב״ס ונראה
 לר״י >ג< שמזכיר נ)(הוא הדין) נמי העדים שהעידו שראו
 אותו השטר שאס ירצה הלוה היום או למחר לפסלן שיוכל לפסלן
 ותימה אס צריך לכתבן «) שאין הגמרא מזכירן וצריך עיון בתיקון

 שטרות: אבל כשטרי מקח וממכר
 כותבין חוץ מאחריות שכו. וכותבין
 מזמן ראשון דאי מזמנא דהאידנא
 שמא חזר ומכרה למוכר ויוציא אח״כ
 שטר עליה ויאמר האידנא הוא (י)
 דזבינתה מינך והדר טריף שלא כדין
 ורשב״ג אומר אין כותבין אפי׳ בשטרי
 מקח וממכר פי׳ דשמא אחר שקנאה
 החזיר שטרו למוכר וחזר המכר
 והשתא אי לא עבדינן ליה שטרא
 להאי מהימן מוכר לומר הוא החזיר
 לי השטר וחזר המכר שהרי אין לזה
 שטר אבל אס עושין לזה שטר איך יוכל
 לומר שלי היא כשיוציא שטר שלו הלא
 הלוקח תופס השטר שהוא שלו ויאמר
 למוכר שטר שבידך לא החזרתיו לך
 אלא כשמכרת לי הקרקע כתבת לי
 כמה שטרות דכותבין שטר למוכר>מ
 והאחד בידך עדיין וחכמים אומרים
 מתנתו קיימת וא״כ גבי מקח וממכר
 ליכא למיחש למידי אפי׳ אין שטר
 לזה הלוקח שלא נכתב שום שטר לא
 יוכל המוכר ליטול קרקע שאפילו
 החזיר לו שטרו אינו שלו דהא לא
 חזרה מתנתו ואפילו יש לו ראיה
 שנתנו לו שכתב לו שטר שיקנה אותה
 ואותיות נקנות במסירה ובשטר לכולי
 עלמא או יש לו שטר מכירה שמכרה
 לו השתא נמי ליכא למיחש למידי
 שאס כן לא יכול זה להזיקו כלום
 ואפילו יש לו שטר שנכתב לו מחדש
 שהרי כתוב מאותו הזמן ותימה קצת
 אס לא כתב לו שטר מכירה אלא
 קנה לך איהו וכל שעבודיה למה אין
 לחוש שמא יפסידנו הלוקח על ידי שטר
 (י) שכתב לו מזמן ראשון שאע״פ ששני
 השטרות יהיה כתוב בהן יום אחד מ״מ

 לא יהיה מוחזק בה המוכר יותר מן הלוקח מאחר שיהיה גם ללוקח
 שטר ושמא הוא החזירו למוכר באותו יום עצמו שהקנה לו השטר מכר
 שאז אין ״(כותבין זמן ואומר שאחר כך) חזר ומכרה לו באותו היום
 עצמו ואומר ר״י דכולי האי לא חיישינן וגס לא יהא לו פנים לומר שבו
 ביוס החזיר לו השטר ובו ביום חזר ומכרה לו ותימה לרשב״ג למאן
 דאמר לקמן >לף קעג.) צריך להביא ראיה נהי דנקנות במסירה מ״מ צריך
 המוכר להביא ראיה שהוחזר לו השטר אפילו הוא בידו ואור״י דהכא
 אין צריך לכולי עלמא דלנפילה לא חיישינן ולפקדון נמי לא חיישינן
 הכא שירא הוא להפקיד שטרו למוכר דלמא כבש ליה ויביא עדים
 שהשדה היתה שלו עד עתה תימה לר״י שכל מוכר שדה יכול להזיק
 ללוקח דכיון שכותבין שטר למוכר אע״פ שאין לוקח עמו דזימנין דכתב
 שני שטרות ונותן האחד ללוקח ולאחר שלש שנים או ארבע שיפסיד
 הלוקח את שטרו יבא ויאמר החזיר לי השטר ויביאהו לב״ד רגבה בלא
 ראיה למאן דאמר אין צריך להביא ראיה ואותו לא יוכל לומר לו מתחלה
 כתבת שכתבת אז הרבה שטרות מאחר שהוא אין לו שטר ואין

 לו א
 בשטרי
 וממכר

 יכול להוכיח שלא החזירו לו ויש לומר דאיכא למימר שכיון שהחזיק שלש שנים בקרקע עומדת החזקה במקום השטר ויכול לומר כל
 מה שיכול לטעון אס היה השטר בידו כי יאמר מה שאין לי שטרי לא בשביל שהחזרתיו לך אלא שלא נזהרתי לשמרו לאחר שלש
 שנים י)ותימה לרבן שמעון בן גמליאל שמכל מקום יכול המוכר לעשות שני שטרות כגון ראובן דכתב ב׳ שטרות שמכר שדה לשמעון רתן האחד
 לשמעון ואחר ללוי ויעשה קנוניא בינו ובין לוי ויוציא לוי אותו השטר לאחר ג׳ שנים שהפסיד שמעון שטרו רטעון כי שמעון מסרו לו ונתן לו
 השרה ולא יצטרך הוא להביא ראיה למ״ל אין צריך להביא ראיה וצ״ל לכי האי גוונא צריך להביא וכה״ג אמרינן לקמן (לף קעג.) ראחין הואיל
 הישמעי להדדי צריך להביא ראיה ואפי׳ אמרי׳ בעלמא א״צ ובענין אחר יש לפרש ולא תקשה לרשב״ג(0 0[ולא תצטרך] לכל זה רשב״ג אומר
 אף שטרי מקח וממכר אין כותבין כדמפרש לקמן שיש לחוש שמא החזיר הלוקח למוכר וחזר המכר ואס לא נכתב שטר שני ללוקח
 יוציא המוכר הקרקע מיד הלוקח על ידי השטר שהחזיר לו אבל אם נכתוב לו שטר שני ללוקח אפילו יוציא המוכר על הלוקח השטר
 שהחזיר לו לא יועיל כלום שיאמר הלוקח שני שטרות היו לי ולא החזרתי לו אלא אחד וכיון שהאחד עדיין בידו לא חזר המכר י<והשתא אין
 להקשות אפי׳ כשיש שטר ביד המוכר מה יש לו להועיל והלא הלוקח יכול לומר לו קודם שמכרת לי השדה כתבת שנים או שלשה שטרות
 וכתבו לך כאשר חפצת כי כוחבין שטר למוכר אע״פ שאין לוקח עמו ומה שאין שטר בידי לפי שאבד ממני הא לא קשה מידי דודאי אין
 מועיל למוכר אלא אס כן יש עדים שזה השטר שבידו הוא אותו שנתנו ללוקח ועתה חזר לידו אי נמי יבררו עדים שהחזיר לו הלוקח את

 השטר

 עין משפט
 נר מצוה

 עט א ב מיי׳ סכ״ג מהל׳
 מלוה ילוה הל׳ יג סמג
 עשין צד טוש׳יע ח״מ שיי מא

 ש׳׳א:
 £ ג מיי׳ שס הל׳ יד וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳ גב

 סעיף א:
 פא ד מיי׳ שם טוש״ע שס

 סעיף 3:
 8כ ו ו ז מיי׳ שם טוש״ע

 שס ס״א:
 פג ח מיי׳ שס הלי יא סמג
 שם טוש״ע ח׳׳מ סי׳ מא

 סעיף ג:
 פד ט מיי׳ שס הלי י שמג
 שס טיש״ע שס בהגייה

 וסי׳ רלט סעיף א:

 רבינו גרשום
 פלוני נמחק שטדו שנכתב
 ביום פלוני ופלוני ופלוני
 עדיו. שראו שם כתוב בו כך
 או אם הכירו השטר לפני
 ב״ד שיראוהו קודם שימחק
 כולו וראו ב״ד מה שכתוב
 בו וראו נמי חתימת העדים
 יכתבו לו איש פלוני וכו•
 ופלוני ופלוני עדיו שהיו
 חתומין בו: אנו ב״ד פלוני
 ופלוני ופלוני שצריכין
 להיות שלשה: הוציא פלוני
 בן פלוני שטר מחוק לפנינו
 שנכתב ביום פלוני כלומר
 באותו זמן: ואם כתוב
 בו. באותו קיום: הוזקקנו
 לעדותן של עדים. שראו
 מה שהיה בכתב: ונמצאת
 עדותן מכוונת. שאמרו
 שהיו. מכירין אף חתימת ידי
 העדים: גובה בעל השטר.
 ואין צריך להביא שום
 ראיה עוד: ואם לאו. שלא
 כתבו הווקקנו יכול הנתבע
 לומר שטר מזויף מחוק
 הראה לעדים או לב״ד
 הלכך צריך עדים שיקיימו
 כתיבת העדים לעדות:
 ואם לאו. שלא נמצא
 מכוון שלא העידו אלא
 על כתיבת השטר בלבד
 ולא העידו שהכירו חתימת
 העדים צריך להביא ראיה
 קודם שיתבע עדים שהכירו
 חתימת ידי עדים שהיה על
 השטר שהשטר ישר הוא:
 נקרע. בכוונה כדמפרש
 לקמן: פסול. דמשמע
 שאתרים קרעוהו שמצאו בו
 דופי או פרוע היה: נתקרע.
 מעצמו: ומקום התורף.
 כתיבת הממון להכי קרי
 טורף שבו טורף לקוחות:
 הנהו ערבאי. ישמעאלים
 שהיו מסייעין למלך כשהיה
 הולך למלחמה והיו רגילין
 לעכב עמו במלכותו דמן
 גדול ושוב חוזרין למקומן
 ובאו עמו לפומבדיתא ונתן
 להם רשות לאנס קרקעות
 של בני אדם שסביב
 העיר שיתפרנסו מהן כל
 ימות שהן שם: אתו
 מרוותייהו. בעלי הקרקע:
 לקמיה דאביי. ואמרו ליחזי
 מר שטרי• שיש לנו על אותן
 שדות שתופשים הערביים
 שהן שלנו שאנו קנאום
 מן בעליהן ולא הספקנו
 להחזיק בהן ג׳ שנים עד
 שנטלום הערביים וכשילכו
 להן נחזיק בשרותינו השתא
 לכתוב לנו מר לכל חד
 מיננא שטר אוחרן עליה
 דארעא דאי מתניס או
 מתביד שטרא דאית לן
 כדאמר התם ער תלת שנץ
 מזדהר איניש בשטריה טפי
 לא מזדהר וכ־ מתביד
 נקטינן מיהא חד שטר בידן:
 דלמא טריף. בשטר זה
 לקוחות ותו לאחר זמן מפיק
 שטר אוחרן והדר טרפי
 לקוחות אחריני: הוו קא
 טרדי ליה. היו מפצירין עליו
 שיכתוב להם: כתוב להם כי
 האי שטרא הוא על המחק



 עין משפט
 נר מצוה

 פה א מיי׳ סנ׳׳ג מהל׳ מלוה
 ולוה הלי י שמג עשין צל
 מוש״ע ח״מ סי׳ מא סעיף א:
 פו ב ג ד מיי׳ פכ״נ שס הלכה
 יג סמג שס טוש״ע מ״מ
 סי׳ צח סעיף י ונגי׳ הרמנ״ס:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הסט.
 השטר כדי שיחזור המכר ורבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל
 סבירא להו אין אותיות נקנות (א) כדמפרש לקמן וצריך לכתוב קני
 לך האי שטרא וכל שעבודיה וכיון שכותבין שמקנה לו מה שכתוב
 בשטר אין לחוש אס השטר השני ביד הלוקח שאפילו יש בידו אלף
 שטרי מכר קנה המוכר בחזרת השטר
 כיון שכתב לו הלוקח שחזר ומקנה לו
 (הגה״ה. וקשה לפי סי׳ 0 כענין בתרא
 זה] אמאי לא נעשה לו שטר שני
 שנכתב לו פלוני בן פלוני אמר לנו
 אבד שטרי שכתבתם ושחתמתס ועתה
 כתבו אחר לראיה שלא יוכל המוכר
 לכפור המכר כשלא אמצא עדי מסירה
 וזה השטר לא יזיק כלום למוכר שכיון
 שכותבין בשטר השני שמחמת שאבד
 הראשון כתבו השני לא יזיק למוכר
 כלום (0 כשיוציא השטר שחזר לידו
 או יביא עדיס שהחזיר לו הלוקח את
 השטר כדי שיחזור המכר לא יכול
 לומר שני שטרות היו לי וכל זמן
 שהאחד בידי לא חזר המכר שהרי
 מוכיח מתוך השטר השני שלא כתב
 לו המוכר אלא העדים עשאוהו אחר
 שהחזיר הראשון למוכר ושיקר להם
 לומר שנאבד וי״ל דחיישינן לב״ד
 טועין שכשיוציא הלוקח השטר שכתוב
 בו שעשאוהו העדים לפי שאמר
 «) ״)[שנאבד] השטר הראשון שכתבנו
 וחתמנו ונתננו לו יטעו ב״ד לומר אם
 לא שחקרו עדים שאבד הראשון לא
 כחבו לו שני שאפילו לרבנן דאמרי
 לעיל בשלהי יש מחלין (דף קלח:) דבי
 דינא בחר עדים דייקי הכא איכא
 למימר דמודו דכיון שהעדים מעידים
 על תחלת שטר המכר בעדות ברורה
 וגס עתה באים לגמור הדבר לפי
 שאמר שנאבד השטר הראשון לא היו
 כותבין לו אלא דבר ברור. עכ״ה)
 וקצת קשה לסי>י)[ענין בתרא] זה הא
 משמע ממילתיה דרשב״ג דחייש שמא חוזר המכר אבל לאיניש דעלמא
 שמא נתן לו הלוקח השטר כדי לקנות השדה לא חייש מדקאמר
 וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנותן מתנה לחבירו כו׳ עד חזרה
 מתנתו וי״ל דלאיניש דעלמא אם נתן לו הלוקח שטר מכר שלו כדי
 לקנות השדה קנה במסירה אע״פ שיש עדיין שטר שני בידו ולכן
 לא יועיל להזיק לאיניש דעלמא שטר השני שהרי לא יכול לחזור
 מאחר שמסר לוי) שטר אחר ודוקא למוכר לא תועיל חזרת השטר אחר

 כיון שבשטר שני הנשאר ביד הלוקח כחובה חובת המוכר:
 לכתוב לאידך בל שטרי דליפקון כימנא דא כוי. וא״ת והא
 מיירי שאין המוכר לפנינו כדפרישית לעיל על מילתא
 דרשב״ג וי״ל ׳)(דרשב״ג וודאי כשאינו לפנינו) אבל הכא כי פריך על
 האי דקאמר חוץ מאחריות שבו ל) [היינו] שבשום ענין אין כותבין
 ל)[אחריות] אפי׳ הוא לפנינו ונראה דודאי הוה מצי לשנויי ה׳׳ה אם הוא
 לפנינו ל)[דכות3ין ורבותא קמ״ל דאפי׳ אינו לפנינו אס״ה כותבין לו אלא
 דעדיפא משני ליה]: לבר ממאן דניפוק מזמנא דא. פי׳ ויכתבו
 לו מזמן שני אבל שטר דלעיל דקאמר בברייתא ל) [היינו] דכותבין
 בשטר מקח וממכר וכותבין בשטר זמן ראשון כדפרישית לעיל:

 בעלמא

 רבינו גרשום (המשך)
 הוה עובדא דזבין וזבן הכי
 הוה דכתב ליה בשטרא דאקני
 ליה ואזיל ראובן וקנה ומכר
 לשמעון מה ששיעבד לראשון
 משום דקיימא לן דאיקני קנה
 ומכר משתעבד ומשום הכי
 דכתב ליה הכי לבעל חוב
 לא מצי למימר ליה שמעון
 לבעל חוב דראובן לאו בעל
 דברים דידי אח. ומקשי׳ מאי
 קנוניא מצי למיעבד עם בעל
 חוב והלא כיון שטרף שמעון
 בעל חוב דראובן פעם ראשונה
 קרעו בית דין לשטרא שלא
 יחוור ויטרוף בו וכיון דקרעי
 בית דין לשטרא דמלוה מאי
 מצי טריף בעל חוב זימנא
 אחריתי דקאמר ליה האי והדר
 תא טירפן והלא השטר קרוע.
 וכי תימא דלא קרענוה אלא
 שובר כתבו למוכר והאמר
 רב נחמן כל טירפא דלא
 כתב ביה כוי. שכך הוא הדין
 כשבא בעל חוב וטריף מן
 הלוקח שקנה אחר הלואתו
 שהיו משועבדין לו נכסי חוור
 הלוקח אצל המוכר שהוא
 הלוה ואם אין למוכר לא
 זוזי ולא מטלטלי ולא מקרקעי
 לפרוע ללוקח חוזר הלוקח
 ובא לו לבית דין ומראה
 להם שטר מכירה שמכר לו
 אותו פלוני קרקע ובאו בעלי
 חוב שקדמו לקנייתו וטרפוהו
 ממנו ובאין בית דין וכותבין
 לוה לוקח שטר טירפא שילך
 ויחזור אם קנה שום אדם
 מן המוכר שלו שום קרקע
 אחר שמכר לזה שילך ויוציא
 שטר טירפא ויטרוף אות׳ קונה
 וקודם שיכתבו לו בית דין
 שטר טירפא מקרעין את שטרו
 כדי שלא יהו ב׳ שטרות בידו
 השטר ושטר טירפא וכשמצא
 מי שקנה אחריו ממנו אם
 פייסו מוטב בו ואם לאו חוזר
 לבית דין ואומר להם מצאתי
 מה שקנה אחרי ולא חשביה
 לשטר טירפא שכתבתם לי
 אומר׳ לו בית דין החור לנו
 טירפא ומקרעין אותו וקובעין
 לאותו קונה זמן שיפייס את זה
 ומחייבין אותו עד שיפייסוהו
 ואם לא ןהב״ד] כותבין לוה
 לוקח אדרכתא פסק דין על
 נכסיו של קונה שחייב לפורעו
 מה שנטרף אם פייסו הרי
 מוטב ואם לאו חוזר הלוקח
 ומביא האדרכתא אצל בית דין
 ואמר לא השגיח עלי ונוטלין
 בית דין אדרכתא וקורעין
 אותה ושולחין אותה אצל
 בני אדם שבקיאין כמה היתה
 שוה קרקע שלו שנטרפה ממנו
 וכותכין לו שטר שומא והולך
 ונוטל בעל כרחו כפי שומת
 קרקע שלו אלמא דקרענוה
 לשטרא מקמי דטריף ובמאי
 קאמר ליה תא טירפן: לא
 צריכא דקא אתי. האי מלוה
 גבי האי לוקח וטריף ליה
 מיניה מכח אבהתיה. מחמת
 דאית ליה עדים דהוות של
 אבותי ואתרמי כה׳׳ג דמכרה
 לו ללוה ושוב לוה זה מכר
 אותה שדה לשמעון שהיתה
 של אביו של מלוה והכי
 מצי טריף להאי בכל ומן
 משמעון מכת שהיתה של
 אבותיו. ומקשינן למה ליה
 למימר לוקח לבעל חוב שוף
 לי דאוקים בה והדר תא טירפן
 ואם איתא דכותבין ב׳ שטרות
 למלוה או ללוקח תיפוק ליה
 דאפי׳ לא אמר ליה שוף לי
 כיון דנקט שני שטרי טריף
 והדר טריף לאחריני לאלתר.
 אם כן נפישי עליה בעלי דינין
 טריף והדר טריף לאלתר וכדמתרצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חוב תרי ׳שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין
 כותבין ותריץ הכי הא בעל חוב שטריף שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב
 ליה -להאי כוי. והשתא קא מהדר לעיל למאי דקאמר אבל בשטרי מקח וממכר כוחבין שטר שני חוץ מאחריות שבו ואמאי
 אין כותבץ בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות לוקח וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גוונא דכי
 חיישינן שמא לא יאבד ומיערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא דקדים זמניהון מומן דהשתא פסולץ חוץ מן
 דמפיק בזמנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי׳ לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה
 בלבד: אמדוד, רבנן קמיה דרב אשי. מדלא כתבינן ליה ללוקח שטרא מעליא ולא סמכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על
 ארעא דא כוי דהיינו כעץ שובר דכתבינן הכי למוכר זאת אומרת מדלא כתבינן הכא למוכר ש״מ דאין כותבץ שובר למלוה ולא
 למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס״ד כותבין ׳שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו־ והיינו שובר מעליא

 רבן שמעון בן גמליאל אומר אף שטרי מקרו
 וממכר אין כותבין וכן היה רבן שמעון בן
 גמליאל אומר הנותן מתנה לחברו והחזיר
 לו את השטר חזרה מתנתו וחכמים אומרים
 מתנתו קיימת אמר מר חוץ מאחריות שבו
א״ר םפרא אלפי שאין כותבין (  מאי טעמא א
 שני שטרות על שדה אחת דלמא אזיל
 בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי ומפיק
 תר וטריף לקוחות ואמר ליה לבעל חוב
 שוף לי דאיקום בה והדר תא טירפן ומפיק
 אחרינא והדר אזיל טריף לקוחות אהריני
 וכיון דקרעניה לשטרא דמלוה במאי הדר
 טריף לה וכי תימא דלא קרעניה והא אמר
כל טירפא דלא כתיב ביה  רב נתמן נ
 קרעניה לשטרא דמלוה לאו טירפא הוא
וכל אדרכתא דלא כתיב בה קרעניה  ג

 לטירפא לאו אדרכתא הוא יוכל שומא דלא
 כתיב ביה קרעניה לאדרכתא לאו שומא היא
 לא צריכא דקאתי מכח אבהתיה אמר ליה
 רב אחא מדפתי לרבינא ולמה ליה למימר
 ליה לבעל חוב שוף לי בהאי ארעא ואיקום
 בה תיפוק ליה דכיון דנקיט תרי שטרי טריף
 והדר טריף אם כן נפישי עליה בעלי דינין
 ולכתוב להאי שטרא מעליא ולכתוב תברא
 למוכר כל שטרי דיפקון על ארעא דא
 פםולין לבר מן דיפוק בזמנא דא אמרות
 רבנן קמיה דרב פפא ואמרי לה קמיה דרב
 אשי זאת אומרת 5*אין כותבין שובר

 אמר

 רבן שמטון גן גמליאל אומר אפילו כשטרי מקח וממכר אין כוהבין.
 דס״ל אותיות נקנות במסירה כדלקמן נמ״ב] גבי מתנה דחיישינן דלמא
 לאחר שכתבו ונתנו לו שטר המכירה החזיר לו לוקח זה למוכר
 את השטר וחזר לו מקחו כדאמרינן גבי מתנה: חזרה מהגהו.

 כדמפרש לקמיה ןע״ג] טעמא: מחנסו
 קיימה. אלא אס כן חזר ומכרה או
 נתנה לו בקנין גמור או בשטר חדש
 כדין לוקח ומוכר: אמר מר חו;
 מאחריוח שבו מאי טטמא. אין
 כותבין לו אחריות: אמר רב ספרא
 לפי שאין כוחבין שני שטרוה טל
 שדה אחה. שאם יכתוב לו שטר אחר
 חיישינן דלמא אתי בעל חוב וטריף
 ליה להאי שדה דאמר הקונה אותה כי
 אבד שטרי שהיה לי על שדה זו
 וכתבו לו שטר אחר עליה וכיון
 מטרפה מידו אזיל בהאי שטרא
 דכתבו ליה יטריף ללקוחות שקנו
 אחר שקנה הוא ויעשה קנוניא עם
 הבעל חוב שטרפה ממנו: ואמר
 ליה שוןו לי דאיקום בארטא. כלומר
 אל תערער עלי עתה כלום. פי׳ שוף
 בשוסי כדגרסינן (כתובות דף כ.) והוא
 שאכלוס בעליהם שלש שנים ובשופי.
 כך אמר ליה שוף לי דאיקוס בארעא
 ארבע או חמש שנים עד מתיישן
 הדבר והדר תא ותערער עלי
 זימנא אחריתי ועביד הכי ובתר זמן
 מערער עליה וטריף לה מיניה והדר
 אזל הקונה שאמר אבד שטרי וכתבו
 לו אחר ומפיק ליה לההוא שטרא
 [קמא]«< דכתבו ליה על שדה זו ואזיל
 וטריף ללקוחות: ומקשינן עלה וכיון
 דקרענוה לשטרא. דבעל חוב בזימנא
 קמייתא דטריף במאי קטריף כי אחי
 השתא וטריף: והאמר רב נחמן כוי.
 כך הוא הסדר מלוה בא לב״ד וצועק
 על הלוה שיפרע לו חובו ומזמנינן ליה

 ללוה בדינא כדאמרי׳י) ואי לא אתי משמתינן ליה וכותבין שטר טירפא
 למלוה שילך יפשפש אחר קרקעותיו של לוה וכל מקוס שימצא מנכסיו
 או מלקוחות שקנו ממנו אחרי כן יראה שטרו לב״ד של אותה העיר
 וימסרו לו קרקעותיו למלוה ויכתבו לו שטר אדרכתא שיהא שליט ודורך
 על נכסיו של זה לגבות חובו מהן כדמסרש בהגוזל בתראה< ושטר הטירפא
 יקרעו פן יחזור ויטרוף בב״ד אחר יישומו הנכסים כדין שומת בית דין
 כדמפרש בב״ק וכפי השומא יקחם בחובו ויכתבו לו ב״ד שטר שומת
 הנכסים לדעת בכמה קבלס ומשוס דשומא הדרא לעולם כשיהא לו
 מעות ללוה כדאמרי׳ [בב״מ](דף טז: ודף לה.) וכשיתנו לו בית דין שטר
 השומא יקרעו האדרכתא פן יחזור ויטרוף בה פעם שניה שלא כדין:
 ומשני לא צריכא דאהי מכח אבהסיה. לכך אין כותבין שני שטרות
 דחיישינן דלמא לאו מכח ההלואה יבא ויטרוף אלא יבא ויערער כי זו
 השדה גזלה מאבותיו זה שמכרה לך והביא עדים כי זו שדה אבותיו
 והמוכר שמכרה גזלה מאבותיו והוציאוה מידו והעמידוה ביד המערער
 וכתבו ללוקח שנטרפה מידו וכי יש לו רשות לטרוף הלקוחות שקנו
 קרקע מן המוכר שמכר לו שדה זו הגזולה והלך ועשה קנוניא הלוקח
 עם הנגזל שלקח השדה מידו ואמר ליה שוף לי ועשה כן ואחר ד׳ וה׳
 שנים עוד בא הנגזל והביא עדים כי שדה זו גזלה המוכר הזה ומכרה

 מסורת הש״ם

 א) [לעיל קסח:],3) לקמן קעא.,
) [נ׳׳ק קיב:],  ג) רש״ל, ו
 ס) [שם], ו) רש״ל קמא וטורף,
 t) רש״א. וגי׳ רש״ל וקשה לפי
 פי׳ וה, ח) רש״ל, ט) רש״א,
 י) רש״א שטר השני אנל לחוור
 למוכר, נ) למלאי אי הוה פריך
 על רשנ״ג לאמר אין כוחני! איכא
 למיפרך הכי אכל כו׳ כצ״ל רש״ל,

 ל) רש׳׳ל,

 הגהות הב׳יח
 (א) תופ׳ ל״ה (כלף הקולס)
 אנל וכו׳ נקנות במסירה
 כלמפרש לקמן: (ג) בא״ד
 למוכר כלום דכשיוציא:
 (ג) בא״ד לסי שאמר דהשטר
 הראשון שכתבת וחתמת
 ונתת לי נאבד יטעו כיח לין:

 לזה וטורפה מידו וחוזר הלוקח הזה בשטר י)(השני שכתבו לו בעת שאמר אבד שטרי) וטורף בו פעם אחרת לפיכך אמר רב ספרא
 אין כותבין שני שטרות על שדה אחת: אמר ליה רב אחא מדפסי לרביגא. אמאי תלינן טעמא משוס דא״ל שוף לי וכו׳ בלא טענה
 זו נמי כיון דנקיט שני שטרות ביום אחד יכול לטרוף ולחזור ולטרוף ולכך אמר רב ספרא אין כותבין שני שטרות על שדה אחת:
 ומשני א״כ נפישי טליה. מריבות ומחלוקות של בעלי מנין בבח אחת ויתנו לב על גניבתו: ונכסוב ליה שטרא מטליא כוי. אמתניתא
 פריך אמאי קתני חוץ מאחריות שבו משום פסידא דמוכר והלא יכולין אנו לעשות תקנה שיכתוב לזה שאמר אבד שטרי שטר מעליא
 ובאחריות דאיכא למימר הדין עמו דודאי אבד שטרו ונכתוב ליה לאידך למוכר שובר שיוכיח שנפסד השטר הראשון שביד הלוקח ולא
 יבא לגבות בו עוד דהשתא ליכא למיחש דלמא טריף והדר טריף שהרי כשיוציא הלוקח שטרו הראשון שאבד כדבריו יוציא המוכר את
 השובר שכתוב בו כל שטרי דיפקון כו׳ כל שטרי מכירה מפקון על ארעא דא יהו בטלין: לבר מדיפקון. כלומר חוץ מזה השטר שכתבתי
 לו בזמן פלוני תחת הראשון שאמר לי שאבד ממנו: זאח אומרה כוי. מחלוקת תנאים הוא במתניתין בסירקין נקע:] בשטרי הלואות דאיכא
 למאן דאמר אין כותבין שלא יהא צריך לשמור שוברו מן העכברים ומלוה שאבד שטרו הפסיד חובו וה״ה לשטרי מקח אס אבד הלוקח
 שטרו לא נכתוב ליה שטרא מעליא על סמך השובר שביד המוכר שהרי לא יכתבו שובר דנמצא מוכר צריך לשמור שוברו מן העכברים:

 אמר

 רבעו גרשום
 הלואה אע״ג דלית ביה
 אתריות מצי טריף ומש״ה אין
 כותבץ בשטר הלואה כלל:
 רשב״ג אומר אף שטרי מקח
 וממכר. אע״ג דלא כתב ביה
 אחריות אץ כותבין משום
 דאיכא למיחש או רהמוכד
 טריף מעיקרא בהאי שטר דאין
 בו אתריות אחרי שהחזיר
 לו את שטרו והדר טריף
 מלקוחות בשטרא קמא דאית
 בי׳ אחריות ויאמר דהך שטר
 מכירה נתן לו אחרי שמכר לו
 קרקע אחר שנטרף לו: וכן
 היה רבן שמעך בן גמליאל
 אומר. זה הטעם אחר דאין
 חוורין וכותבין שטר שני אפי׳
 גבי מקח וממכר דקא סבר
 הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו
 את השטר חזרה מתנתו. הכא
 נמי לגבי מקח וממכר להיכא
 רכתב ליה המוכר ללוקח
 ואמר הלוקח אבד שטרי
 אע״פ שאמרו עדים אנו כתבנו
 וחתמנו ונתננו לו אין כותבין
 משום דאיכא למימר שמא
 לאחר שמכר לו את הקרקע
 ועשה לו שטר מכירה חור בו
 הלוקח והחזיר למוכר השטר
 ומיד חזרה לו למוכר הקרקע
 כדפרישי׳ לגבי מתנד והאי
 דקאמר אבד שטרי אין כותבין
 דדלמא איערומי איערם ואיכא
 למיחש דלמא אתי למטרף מן
 המוכר אותו קרקע שהחזיר לו
 את השטר אע״ג דלא כתבי
 ביה אחריות מצי טריף ליה
 בהאי שטרא ממוכר עצמו
 לא מלקוחות אם מכרה:
 וחכמים אומרים מתנתו קיימת.
 אע״ג דהחזיר לו את השטר
 מכירתו קיימת וליכא למיחש
 להאי ולהכי כותבין לו ללוקח
 שטר אחר pn מאחריות שבו
 וכדאמרי׳ לעיל: אמר מר חוץ
 מאחריות שבו ומאי טעמא.
 אין כותבץ שטר אחריות דאי
 כתבי ליה באחריות דלמא
 מכזב ולא אבד ׳שטר ראשון:
 אמר רב ספרא אץ כותבין
 שני שטרות באחריות על שדה
 אחת דדלמא טריף והדר טריף
 כי האי גומא דראובן מבר
 שדה לשמעון שהיתה כבר
 משועבדת לבעל חוב של
 ראובן שהלוהו ואזיל בעל
 חוב של ראובן וטריף שדה
 מן שמעון שקנאה ואזיל האי
 שמעון וטריף לקוחות אחריני
 שקנו מן ראובן אחרי שמכר
 ראובן לשמעון השדה דהיינו
 חד טירפא דקא טריף בשטר
 אחד קמי בית דין ואתו בית
 דין וקרעו אותו שטר ׳שבא
 לפניהם כדי שלא יטרוף בו
 פעם אחרת והדר אזיל שמעון
 ועביד קנוניא בהדי בעל חוב
 של ראובן ואמר ליה שוף
 לי פורחא בהאי ארעא. אמר
 ליה המתן לי והנח לי לעמוד
 בשופי באותו קרקע שהיה
 משועבדת לך שקניתי הניחני
 לעמוד ביה שנה או שתים

 והדר תא טירפן וטרוף אותה קרקע ממני ובאותו זמן דהדר האי בעל חוב לטורפה מיניה דשמעון אזיל שמעון זימנא אחריתי
 ומפיק שטרא אחרינא דכתבו בית דין לו וטריף בו זמנא אחרינא לקוחות אחריני אי כתב בו אחריות ומשום הכי אץ כותב
 בו אחריות. ומשום הכי אמר ליה שוף לי פורתא כי היכי דלא נפישי עליה בעלי דינין כדמקשינן לקמן דאפי׳ לא אמר ליה
 שוף לי פורתא מצי למטריף והדר טריף הואיל ואית ליה תרי שטרי אלא להכי אמר ליה שוף לי פורתא שימתין לו כדי שלא
 ירגישו הלקוחוח בדבר שאם היה טריף וחוזר וטורף לאלתר הוו מרגשו לקוחות בדבר שיש לו ב׳ שטרות ונפישי עליה בעלי
 דינץ לקוחות הוו צווחי עליה. ואם תקשי היכי מצי בעל חוב למטרף משמעון הואיל רלאחר שמכר לשמעון מכר ללקוחות
 אחריני היה מצי למימר ליה שמעון לבעל חוב דראובן גבי דירי מה אית לך הלא הנחתי לך מקום לגבות ממנו וקיימא לן
 בעל חוב גובה מן האחרון דכל חד וחד מצי למימר ליה הנחתי לך מקום לגבות הימנו. ואת משיב כגון שעשאו ראובן לבעל
 חוב אפותיקי מן האי קרקע רובין לשמעון ומשום הכי גובה ממנו ושמעון אזיל וטריף מלקוחות שקנו אחרי כן אי נמי הכי

 א) לנרי רנינו אינם מונניס נכא! יצ׳׳ע.



 מםורת הש״ם

 א) [ב״מ יד. וש״נ],
 ב) [נתינות נא. כ״ק צה.],
) לעיל  !)קדושין מנ:וש״נ], ו
 עו. יש׳׳נ, ה) סנהדרין כג:,
 ו) רש״ל, 1) ו נ״מ יד.], ח) [רף
 עז. ושם איתא אמר אמימר],
 נ1) [שייך לעמי הנא], י) 1צ״ל
 לעיל קמז:], כ) נס״א: לי,
 ל) רש״א, מ) רש״א. וני׳ רש״ל
 פעס אתרת, >) רש׳׳ל,
 ש) רש׳׳ל, ע) גי׳ רש׳׳ל ורש״א,
 פ) [עי׳ נתיס׳ ינמות לא. ד״ה
 למאי הלכתא הנימי זה
 נתימה], ל) וזה שייך לדף
 קע.], ק) רש״ל. ורש״א מ״ז,

 הגהות הב״ח
 (א) תום׳ ד״ה נתזקה יני׳
 והר אלינא דמסקנא דמוקי
 לקמן פלוגתייה׳ וכו׳ ואפי׳
 לא גרסינן ליה הכא לא:
 (ב) בא״ד אף נתוקה כיון
 דקיימא לן הכא דנצריך

 לנרד:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

 מוםף רש ׳״י
 אחריות טעות סופר הוא.
 שטר שאין נו אחריות גונה
 מננסים משוענדיס, שלא
 הלוהו זה מעות אלא נאחריות
 שענוד נכסים והסופר טעה
 (כתובות קד:; דלא שדי אינש
! שטר שלא ד  זוזי ננדי!ב־מ י
 ננחנ נו אחריות לאו מדעת
 המלוה נעשה אלא שופר טעה
 יהרי היא כמו שנכתנ וטורף

 מן המשוענדיס !כתובות!א
 אחריות לאו טעות סופד
 הוא. ואינו גונה מנכסים
 משיענדיס ילא אמרינן אין
 לך אדס המליה מעותיו נלא
 שעכוד ננסי ליה יהסיפר
 טעה ולא נחנ נו אחריות,
 אלא דיקא אזלינן נתר שטר
 וב״ק צה ׳. אותיות נקנות
 במסירה. המונר שטר חונ
 לחנירו קנה החונ כמסירת
ו אינו א  אותיוח (סנהדרין ל
 צדך לכתונ שטר מטרה
 על השטר שהוא מוכר לו,
 אלא משמסר לו שטר שיש
 לו על אחרים לזכות נו,
 נתחיינ הליה לפורעס לוה
c דאותיות כגון m !קדושי! 
 שטר נקנין נמסירה נלא קנין
 ואין יכול למזור נו !ינמ1ת
 קנח.) ולא צריך למכתנ קני לן
 וכל שענודיה ולא שוס שטר
י עז < אנל משיכה אינה י לע ! 
 אלא נדנר שגיפו ממון, דמט
 משך ליה זנה ניה, והכא
 נמי לגני לצור ע״פ צלוחיתו
 תיהני ליה משיכה כשאר
 מטלטלין, אנל כדי לגנות
 החוכ צריך שימסרנו מלוה
 ליד הלוקח !לעיל עו ו. הבא
 לידון בשטר ובחזקה.
 מחזיק נקרקע ואמר לו חנירו
 מה לן כנאן ואייל אתה
 מנרתיה לי ואנלתיה שני
 חוקה ועדיין שטר מטרה
 נידי, נידון בשטר. על כרתו
 צריך להניא השטר רנרר
 דנריו ואס לא מצא שטר
 יפסיד, דלא מהניא ליה חזקה,
 ואע״ג דמזקה נמקום שטר
 קיימא, כדאמרי רבנן עד תלת
 שנין מזדהר אינש נשטריה
 טפי לא מזדהר, האי טון
 דאמר ישנו בידי צריך לנרר

 וסנהדרין כג:;.

 אמר להו. רב אשי לעולם אימא לך גבי מלוה שאבל שטרו שנכתוב לו
 שטרא או פרע מקצת חובו לכותבין שובר ללוה ויפרע חובו למלוה
 והכא גבי מקח וממכר היינו טעמא לאין כותבין שובר למוכר כרי
 לכתוב שטרא מעליא ללוקח משוס לזימנין לאזיל בע״ח למוכר י) [שהוא
 לוקח ראשון שנאבל שטרו] וטורף
 הקרקע מיניה ללוקח נשני] ותברא
 אינו ביל הלוקח אלא ביל המוכר
 ובתוך כך שילך אל המוכר דראה לו
 השובר שמיט ואכיל פירי כלמסיק
 ואזיל וקשה גזל הנאכל אבל גבי שטרי
 מלוה כותבין שובר לליכא למימר הכי
 כרמפרש לקמן ואזיל: ומקשינן סון»
 םוןו לקוחוה. לאו לגבי מוכר אזלי
 בהמיה לצעוק על שלהו שטרף בע״ח
 למוכר ויראה לו השובר ויחזיר לו
 קרקעו: א״נ. זימנין להוי לוקח שלא
 באחריות לעביל אינש לזבין ארעא
 ליומיה׳) ולא יחוש הלוקח לחזור אצל
 המוכר שהרי אין עליו אחריות ויפסיל
 קרקעו שלא כלין: אי הכי. לאיכא
 למיחש להכי והלכך בשטר מקח אין
 כותבין שובר: גשנורי הלוואות נמי.
 אמאי אמר לכותבין שובר הא איכא
 למיחש נמי לטריף המלוה לקוחות
 שלקחו מן הלוה ותברא בילא ללקוחות
 ליכא אלא ביל הלוה: ומשני ההם. גבי
 הלוואות טון לזוזי מסיק ביה מלוה
 ללוה לא שבקי ליה לקותות קרקע
 שלהם למלוה ער שילכו אצל הלוה
 ללעת אס פרעוהו זוזי משוס למימר
 אמרי לקוחות אימור סיוסי פייסיה
 ולא אתי למישמט ולמיכל פירי אבל
 הכא גבי מקח וממכר כשיבא לוקח
 זה לטרוף קרקע מלקוחות שלקחו
 מן המוכר יניחו לו הלקוחות לטרוף
 לאמרי לקוחות זה המוכר קרקע חייב
 לו ללוקח זה תחת שלהו שאבל וכל
 מאן למסיק ארעא בחבריה לא מפייס
 בזוזי על זמן מרובה כשיראה שלא
 יוכל להעמיל לו שלה והלכך מניחין
 לו לטרוף עכשיו ולאחר זמן הלר
 לגבי מרא לארעא ובתוך כך שמיט
 ואכיל פירי והלכך אין כותטן: היכי
 כסגינן. האי שטרא להעיל שהשלה קנוי
 בילו אך שלא יגבה לא ממשעבלי ולא מבני חט לחיישינן ללמא שטרו
 הראשון עטין טרו הוא: דהיקו ארעא גידיה. שלא יוכל המוכר לטעון
 לא מכרתי לך מעולם: אמר רפרם זאח אומרה. ממילתיה דרב נחמן
 שמזקיק לפרש בתוך השטר שאין בו אחריות: אחריוח. שאינו כתוב
 בשטר אלא נכתב השטר סתס טעות ושגגת הסופר הוא וכמי שכתב
 בו אחריות דמי ופלוגתא הוא בשנים אוחזין (3״מ דף יד.) והט מסקינן
 התם (מו0 דטעות סופר הוא בין בשטרי מקח בין בשטרי הלואה: דלא

 קםט:
 בעלמא

 אמר להו בעלמא כותבין שובר והבא היינו
 טעמא דדלמא אזיל בעל חוב וטריף מיניה
 הלוקח ואזיל איהו וטריף לקותות ושובר גבי
 לקוחות ליכא סוף סוף לקוחות לאו אמרי
 דארעא הדרי אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי
 אי נמי ללוקח שלא באחריות אי הכי שטרי
 הלואה נמי התם חוזי מסיק אמרי פייםיה בעל
 חוב בזוזי הכא דארעא מםיק מידע ידעי דמאן
 דמסיק ארעא בזוזי לא מפייס אמר מר חוץ מן
 האתריות שבו היכי כתבינן אמר רב נחמן
 דכתבי הכי אשטרא דנן דלא למיגבי ביה לא
 ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקום
 ארעא ביהיה דלוקת אמר רפרם זאת אומרת
אתריות טעות סופר הוא טעמא דכתב ליה נ  א)

 הכי הא לא כתב ליה הכי גבי רב אשי אמר
 ״אחריות לאו טעות סופר הוא ומאי חוץ
 מאתריות שבו דלא כתיב ביה אחריות ההיא
 איתתא דיהבה ליה זוזי לההוא גברא למיזבן
 לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתיא
 לקמיה דרב נחמן אמר ליה ג<לתקוני שדרתיך
 ולא לעוותי גזיל זבנה מיניה שלא באתריות
 והדר זבנה ניהלה באתריות: רשב׳׳ג אומר
 הנותן מתנה לחבירו והתזיר לו את השטר
 חזרה מתנתו וחכ״א ימתנתו קיימת: מאי טעמא
 דרשב״ג אמר רב אסי נעשה כאומר לו שהה
 זו נתונה לך כל זמן שהשטר בידך מתקיף לה
 רבה אי הכי נגנב או אבד נמי אלא אמר רבה
 ״באותיות נקנות במסירה קמיפלגי רשב׳׳ג
 סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן םברי אין
הבא לירון (  אותיות נקנות במסירה ת״ר ה
 בשטר ובחזקה הנידון בשטר דברי רבי רשב״ג
 אומר בחזקה במאי קמיפלגי כי אתא רב
 דימי אמר באותיות נקנות במסירה קא מיפלגי

 רב!

 כותבי; שוכר כו׳. וא״ת כיון דמסיק דבשטרי הלואה
 אימור פייסיה בעל הטח בזוזי וילכו הלקוחות אצל
 המוכר א״כ מצי למידק מהכא דאין כותבין שובר דאי כותבין אס כן
 אמאי ל) [אין כותבין שני] שטרי הלואה ולכתוב שובר לאידך כדפריך

 הכא גבי מקמ ואומר ר׳׳י דבשטרי
 הלואה לא מציגן למכתב שובר משוס
 שאס כן יפסיד כל הלוואותיו שיעשה
 מכאן ואילך שלא יהא זכור מן השובר
 ואיכא נעילת דלת בפני לוין אבל
 בשטט מקח וממכר אס יפסיד יפסיד
 ואץ לנו להפסיד לזה משוס חששא
 שמא יפסיד ״)[האחר לאחר זמן]
 ותימה ׳)[דסוף סוף] למ״ד כומבין
 שובר מ [מאי שנא הלואה] ליכתוב בר
 מזמנא דא ולהלן ושמא אנו גוזרין:
 דמאץ דמסיק ארעא כזוזי לא
 מיפיים. ותימה לר״י אס
 יכול המוכר לדחותו בזוזי למה יניחו
 קרקעס אפילו היו יודעין שלא פרע לו
 השטר עדיין «< נאלא שיכולין] לומר
 שימן או קרקע או מעות ואם אין לו
 אז יחזור עליהם וקצמ רפיא אס יכול
 לדחותו בזוזי אם לאו ונראה דמצי
 לסלוקי בזוזי: בחזקה ולא כשטר
 אימא אף בחוקה. פי׳ בקונט׳ דלא
 גרסינן ליה ומיהו היינו יכולין לקיימו
 והוי אליבא (* דמסקינן לקמן דמוקי
 לקמן פלוגתייהו בצריך לברר ואפי׳
 לא גרס הכא לא היה צריך למחקו
 בסנהדטן (דף כג: ישם) דקאמר והוינן
 בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה (0
 וקי״ל דבצריך לברר קא מיפלגי דאפי׳
 ליתיה הכא מצינן למימר התם הוינן
 בה כדאשכחן בד׳ אחין (יגמוח דף לא.)
 דקאמר גמרא על ספק קרוב כו׳
 ואמרי׳ למאי הלכתא דאי כהן אסירא
 ליה ואי ערוה היא צרתה בעיא
 חליצה ואף על גב דליתיה בהזורק
 (גיטין דף עח.) על ההיא משנה«):
 ל) ורבן שמעון בן גמליאל סבר לה
 כר״מ דאמר עדי חתימה
 כדתי. יש מקשים דבס״ק דגיטין (דף
 יא. ושם) תניא א״ר אלעזר בר׳ יוסי לא
 נחלקו על שטרות העולים בערכאות

 של עובט כוכבים דאע״ס דחותמיהם עובדי כוכבים כשרים לא נחלקו
 אלא כו׳ דרשב״ג אומר אף הן כשטן אלמא ס׳׳ל עדי מסירה כרתי
 ואור״י דס״ל כרי אלעזר בגיטין ולא בשטרות ט הנהו אמוראי דהמגרש
: ושם) ק<(ודוחק הוא דהא אף אלו קאמר דמשמע דבשאר  בגיטין(דף פו
 שטרות נמי ס״ל הכי) וצטך לומר דאליבא דרבנן דפליגי עליה קאמר
 להו דאף אותם היה להס להכשיר כיון דסברי עדי מסירה כרתי:

 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

 פו א מיי׳ פנ״נ מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ י סמג
 עשי! צד טוש״ע ח״מ סי׳

 רצט סעיף א:
 פח ב מיי׳ פי״ח מהל׳ גזלה
 ואנדה הל׳ א ופי״ט
 מהל׳ מטרה הל׳ ג ופי״מ
 מהל׳ מלוה ולוה הלי א סמג
 עשין פנ וצד טוש״ע ח״מ
 סי׳ לט סעיף א וסימן רכה
 סעיף א וסי׳ קיא סעיף א:
 פט ג מיי׳ פ״א מהל׳
 שלותין ושותפי! הל׳ ג
 ועיי בהשגות ונכ״מ סמג
 עשין פנ טוש״ע מ״מ סי׳

 קפנ סעיף י:
 צ ד טוש״ע ח״מ סי׳ רמה

 סעיף ט:
 צא ה מיי׳ פט״ו מהל׳
 טוען ונטען הל׳ א סמג
 עשי! צה טוש״ע ח״מ סי׳

 קמ סעיף ד:

 כהג גיה אחריוה. ורב נחמן לא קמתרץ שפיר: זיל זגניה. מן המוכר שלא באחריות וכתוב השטר בשמך ואח״כ מכור את הקרקע לאשה
 באחריות: מ״נו. חזרה מתנתו: אמר רג אסי• קסבר רבן שמעון בן גמליאל נעשה כאומר כו׳: נגנג או שאגד גמי. נימא דאבד
 שדהו ובטלה מתנתו: רגן שמעון גן גמליאל סגר אוחיוה. בין דשטרי מקח בין דמתנה נקנות למקבל מתנה וללוקח במסירת השטר
 כלומר אע״פ שדברים אינם נקנין טון דכתובין בשטר נקנין עם קבלת הקלף וטון שהחזיר לו את השטר חזרה מתנתו ופלוגתא היא
 בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.). ואע״פ שפירש רטנו חננאל דלית הלכתא כרשב״ג דיחיד ורבים הלכה כרבים אפילו הכי הלכתא כרשב״ג
 דאותיות נקנות במסירה ואף על סי שלא כתב לו בשטר אחר קני לך הוא וכל שעבודיה דקיימא לן כרבי דס״ל אותיות נקנות במסירה
 בהמוכר את הספינה (שם דף עי.) דאמרינן התס במסקנאי» אמר רב פפא הלכתא אותיות נקנוח במסירה בלא שטר אחר וקאי רב אשי
 התם כוומיה דאמר סברא הוא כו׳ ולקמן בפירקין (דף קעג.) נמי אמרינן אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר
 כו׳ גס שס מוכח דאביי ורבא סבט דאותיות נקנות במסירה וגס שם דחק ר״ח וכתב שאין הלכה כמותו אלא במסירה ובשטר והבל
 הוא: ה״ר הגא לירון. כנגד המערער על שדה שבידו בשטר ובחזקה שטוען קרקע זה קניתי ממך ועדיין השטר טדי וגס יש לי
 עדים שאכלתי שני חזקה נדון בשטר דברי רבי. לקמן מפרש לה ואזיל ועל מקומה אפרשנה לפי פי׳ האמוראים: רגן שמעון גן גמליאל
 אומר גחזקה. לפי פירוש האמוראים שלפנינו יש מהם שצריך לפרש לר״ש דקאמר בחזקה ולא בשטר ויש שצריך לפרש אף בחזקה
 וכל שכן בשטר הלכך מה שכתוב בספרים בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה נראה דלא גרסינן ליה כוי: גמאי קמיפלגי. ומתוך
 כך נדע פירוש הברייתא: ״)רבי סגר אוחיוח נקנוה גמםירה. כדקאמר נמי רבי בהדיא בפרק המוכר את הספינה (לעיל דף עו.) שהמוכר
 שטר חוב לחבירו טין שמסר לו את השטר בידו קנה החוב ונשתעבד לו לוה לזה הקונה כמו שהיה משועבד למלוה כל זמן שלא חזר
 ומחלו כדאמר שמואל ׳)(במסכת גיטין) (דף יג) וה״ק הבא לידון בשטר ובחזקה וטוען ראובן כנגד המערער שדה זו שלי היא
 שהרי שמעון שקנאו מלוי מסר ')לו שטר מטרה הכתוב בשמו וקניתי השדה במסירת השטר כאילו נכתב בשמי וגס החזקתי בשדה
 שלש שנים נידון בשטר דברי רבי ועל ידי השטר שמסר לו הלוקח קנוי לו השדה לאותיות נקנות במסירה ולא צריך תו עדי חזקה:

 רבינו גרשום (המשך)
 לא אמרינן טעות סופר הוא
 ומאי חוץ מאחריות שבו
 לא דכתבי ליה שטרא דנן
 אלא דלא כתבי ביה אחריות
 ממש ולא מצי גבי ביה: זיל
 זבנה מיניה שלא באחריות.
 כמו שהתניתה עם המוכר.
 והדר זבנה ניהלה את
 באחריות דלתקוני שדדתיך
 ולא לעוותי: מאי טעמא
 דרשב״ג כוי: אי הכי נגנב
 או שאבד השטר. דאינו
 בידו ה״נ דחזרה מתנתו: רבנן דאמרי דמתנתו קיימת דלא חזרה קסברי אין אותיות נקנות במסירה שיחזור לו המתנה
 כלומר השטר אינו נקנה במסירה דלא דמי כמו שמסר להחזיר לו הקרקע גופה אלא כל זמן שלא מסר והחזיר לו
 קרקע גופה לא חורה מתנתו: ר״ש בן גמליאל סבר אותיות נקנות במסירה. דכיון שמסר והחזיר לו השטר חזרה הקרקע לבעליו
 דשטר אפסרה דארעא הוא: הבא לירון בשטר ובחזקה. שאם אמר לו אחד לפני ב״ד מה אתה
 עושה בתוך שלי והוא דן עמו ואמר לו אתה מכרתה לי ויש לי שטר ועמדתי בה שני חזקה: נידון כשטר. שצריך

 יכן

 רבינו גרשום
 ולא מצי לוקח למטרף
 עוד אפי• אי כתבי ליה
 אחריות: אמר להו רב
 אשי מהא לא תפשוט דאין
 כותבין שובר אלא בעלמא
 גבי הלואה כותבץ שובר
 והכא היינו טעמא דלא
 כתבי למוכר כל שטרי כו•
 •דאי כתבי ליה להאי לוקח
 האי שטר שני באחריות
 כי טריף יתיה בעל חוב
 דראובן אזיל איהו וטריף
 לקוחות דבתריה בהאי שטר
 דכתב בו אחריות והדר
 קאמר ליה לבעל חוב שוף
 לי פורחא והדר טירפן
 ואזיל איהו וטריף לקוחות
 אחריני בשטרא קמא ואע״ג
 דכתבינן ליה למוכר שובר
 כל שטרי דיפקון כו׳ מ״מ
 ההוא שובר גבי לקוחות
 ליכא אלא גבי מוכר
 איתיה להכי מצי טריף
 ללקוחות. ומקשינן אע״ג
 דליתא לשובר גבי לקוחות
 סוף סוף כי טריף האי
 ללקוחות לאו לגבי מריה
 דארעא רובן להו הדרי
 בשביל זה שטרפן ומראה
 להן השובר דשלא כדין
 טרפן: אץ ודאי כיון דאיכא
 שובר גבי מוכר יחזיר
 הקרקע למריה בעל כרחו
 אבל איכא למיחש דאדהכי
 והכי דהדרי לקוחות למריה
 ארעא בין כך ובין כך
 שמיט האי פירי דההוא
 קרקע דטריף ואכיל להו
 וקשה גול הנאכל להחזיר
 אי נמי דהני לקוחות
 שניים שטריף מינייהו שלא
 באחריות קנו דלא מצי
 הדרי למריה דארעא והוו
 אבדון שלא כדין הלכך לא
 כתבי אחריות בשטר שני
 דלוקח דאע״ג דכתב שובר
 למוכר דנפיק מיניה חורבה
 כדאמרן דשמיט פירי או
 ללוקח שלא באחריות אבל
 בעלמא בשטרי הלואה
 כותבי! שובר. ומקשי׳ אי
 הכי כדאוקמת דכיון דליתיה
 שובר הלואה נמי אמאי
 כותבי! שובר וניתוש נמי
 דאי שבקינן לשטר גבי
 מלוה טריף ביה לקוחות
 ושמיט ואכיל פירי או טריף
 לקוחות שלא באחריות
 ליכא למיחש להכי דהתם
 גבי מלוה דזוזי מסיק ביה
 בלוה אמרי הני לבעל חוב
 כדבעי למטרפינהו ליה זוזי
 חייב לך ולא קרקע שמא
 כבר פייסך בעל חוב שלך
 בזוזי וכתבת לו שובר ושטר
 חוב זה פסול הוא ואזלי
 ובדקי במילתא. אבל הכא
 גבי מקח וממכר דלוקח
 בשביל ארעא מסיק ויהיב
 זוזי ומאן דידעי דמוכר
 לא שייר לעצמו קרקע
 מדע ידעי נמי דמי שקונה
 קרקע לא מיפייס בזוזי ולא
 פייסו מוכר בזוזי ולא אתו
 למיבדק מן מוכר ואבדץ

 קרקע שלהם שלא כדין הילכך לא כתבינן להו אחריות בהאי שטר שני דתוקי ארעא בדיה דלוקח כדי שלא יהא
 מוכר יכול למימר לו לא מכרתיה לך מעולם: זאת אומרת. מדכתבינן הכי שטרא דנן כו׳ שמעי׳ מיניה דאחריות טעות
 סופר הוא. שאם בא לפנינו שטר שאין כתוב בו אחריות אפי׳ הכי גבו ממשעבדי דאמרי׳ סופר שכח ולא כתבו
 מהכא ד״קינן הכי טעמא דכתב ליה הכי שטרא דנן בו׳ הא לא כתב ליה הכי אע״ג דלית ביה אחריות גבי דאמרינן
 סופר טעה ׳שהיה לו לכותבו ואע׳׳פ שלא כתב דיינינן ליה כמו שיש בו אחריות: רב אשי אמר. לעולם אחריות



 עין משפט
 נר מצוד.

 צב א מיי׳ פ ״א מהל׳
 גירושין הלי טו ופ׳׳ד
 הל׳ ג סמג עשין צל וסי׳ ;
r טיש״ע ח״מ סי׳ גא סעיף 
 יטוש״ע אה״ע סי׳ קל סעי׳

 ו וסי׳ קלג סעיף א:
 צג כ מיי׳ שס פ״א הל׳ יו
 וסמג שס טוש״פ ח״מ
 סי׳ נא סעיף ג וסעיף ו
 וטוש״ע אה״ע סי' קל סעיף

 יז:
ד ג מיי׳ פי״ד מהל׳ מלוה  צ
 ולוה הל׳ יד סמג עשין
 צד טוש״ע ח״מ סי' סה

 סעיף טו:
 צה ד מיי׳ פ״ט מהלי טוען
 ונטען הל׳ ו סמג עשי!
 צה טוש״ע פ״מ סי׳ קלפ

 סעיף א:
 צו ה מיי׳ פי״ד מהלי מלוה
 ולוה הל׳ יד שמג עשין
 צד טוש״ע ח״מ סי׳ סה

 סעיף טי:
 צז ו מיי׳ פי״א מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ א שמג שס
 טושי׳ע יו״מ סי' ע סעיף א:
 צדו ז מיי׳ פ״ו מהל׳ טוען
 ונטען הל׳ ה ועיין
 נהשגוח ונמגיד משנה סמג
 עשי! צה טוש״ע ח׳ימ סי׳ ע

 סעיף צ:

 רבעו גרשום
 להראות השטר ואם לא
 הראה השטר אלא עדי
 חוקה חיישינן דשמא החזיר
 לו השטר וחזרה מכירתו:
 אימא אף בחזקה. כלומר
 דשטר הוי עיקר ואם אין
 לו שטר אלא חזקה מועיל
 לו: רבי סבר אותיות נקנות
 במסירה. דכיון שמסר לו
 הלה את השטר קנה להכי
 אמר נידון בשטר דהיינו
 עיקר קניה: ורשב׳׳ג סבר
 אין אותיות נקנות במסירה.
 אא״כ החזיק נמי הקרקע
 להכי אמר אף בחזקה:
 ואמר לי׳ אביי. לרב דימי
 את מוקים פלוגתייהו איפוך
 במאי דאוקי רבה. לרבה קרי
 אביי מר. א׳׳כ פליג אדמר:
 אמר ליה ותפלוג. ומד. בכך
 אנא אמינא טעמא דידי
 והוא אמר טעמא דידיה:
 אמר ליה אביי אם כן
 קשיא דרשב׳׳ג אדרשב״ג.
 דהכא אמר איפכא כדאמר
 לעיל לטעמא דרב דימי:
 אלא אמר אביי. לא קשיא
 הכא אמאי אמר רשב״ג אין
 אותיות נקנות במסירה כגון
 שנמצא אחד מן העדים
 שבשטר קרוב או פסול.
 ורבי דאמר נידון בשטר
 סבר לה כר• אלעזר דאמר
 לענין גט עדי מסירה כרתי.
 כלומר אותן שמוסר לה
 הגט בפניהם היינו עיקר
 בריתות וה״נ קא סבר
 דאע״ג דעדי השטר אחד
 קרוב או פסול נידון בשטר
 בעדי מסירה שאם יש לו
 עדים שמסר לו את השטר
 שכתב לו מכירה בפניהם
 מועיל לו השטר: ורשב״ג
 סבר כר׳ מאיר דאמר עדי
 חתימה כדתי. היינו עיקר
 כריתות הלכך קסבר כיון
 דעדי חתימה דהאי שטר
 פסול נידון בחזקה ולא
 בשטר: והאמר רבא. התם
 במס׳ גיטין מודה ר׳ אלעזר
 בגט מזוייף מתוכו. שאחד
 מן העדים קרוב או פסול
 פסול הגט ולא מועיל עדי
 מסירה. ועל מה נחלקו כגון
 על אותן ג׳ גיטין כגון כתב
 הגט ואין עליו עדים יש
 עליו עדים ואין בו זמן יש
 זמן ואין בו אלא עד אחד
 לא תינשא ואם נשאת הולד

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קע.
 לא משרתיו לו: והא איפכא שמעינן להו. בפרק שנים אוחזין נב״מ ז.] לתניא
 שנים אלוקים בשטר כר: יהקיים השער גחוםמיו דגרי רגי. וגובה
 ליה מלוה כוליה וכלמפרשינן טעמא לקמן: והוינן בה. הכי קאמרינן
 בפ׳ שנים אוחזין נשם] אמר מר יתקיים השטר בחותמיו לברי רבי וגובה לו
 מלוה כוליה בתמיה ולית ליה לרבי כו׳
 יחלוקו וה״נ יגבה חצי חוב הכתוב
 בשטר ולא יותר: אייר נחמן במקויים.
 בהנפק כולי עלמא לא פליגי לפלגי
 בין שניהם כלין משנתנו לשנים אוחזין:
 אי מקיים ליה פליג. כלומר אז יש
 ממש ברבריו ויגבה >«< מהם חצי חוב
 שבשטר ואילך פלגא יפשיל בשביל
 תפיסת הלוה שאלוק עמו בשטר:
 אלא הנא בלברר קא מיפלגי. אלם
 שטוען למערער שני מיני חזקות יש
 לי אחת שיש טלי עטין שטר מטרה
 שעשית לי על זה השלה ועול שיש לי
 עלי חזקת שלש שנים וקאמר רבי
 נלון בשטר שצריך לברר ולאמת את
 לבריו ולהביא את השטר כמו שטען
 ועלי חזקה בלא שטר לא יועיל לו
 כאן מאחר שזה עומל ומערער לא
 מסרתי לך שטר מעולס ולא מכרתי
 לך ושלא כלץ החזקת והלה טוען
 שטר יש עטין טלי ואילו לא טען
 כך היה לי לו בעלי חזקה כלאמר
 בחזקת הבתים (לעיל כנו.) לעל תלת
 שנין מזלהר איניש בשטריה טפי לא
 מזלהר ורבן שמעון סבר נלון אף
 בחזקה לבלה כאילו בא לילון בחזקה
 לבלה בלא שטר וכל שכן שאס הביא
 שטר מטרה לא בעי תו עלי חזקה
 לאין אלס צריך לברר ריבוי טענות
 שטען שאין צריכים לו וט היט לאילו
 טען מעיקרא אבל שטרי רש לי חזקה
 שלש שנים לי לו בכך ט טען נמי יש לי
 שטר עם החזקה לי לו בחזקה בלא
 שטר: הבעיה לדינא. ר׳ חייא לרבי
 אבא: אטו לא מהימנינא. לומר
 פרעתי אפי׳ בלא ערים: והא קיי״ל.
 בפרק שבועת הטיניןס): כשמעהך.
 לאמרת משמיה לרב צריך שיבואו
 פלוני ופלוני ויעידו. ומיהו אי אתו הני
 סהדי ואמרי לא היו דברים מעולם הא
 אמר רבא בפ׳ שבועת הדיינין(שבועות
 לף מא0 כל מילתא דלא רמיא עליה
 דאיניש וכו׳ והלכתא כרבא ונשבע הלוה
 שפרעו ופטור: אייל. ר׳ אבא: והאמר
 רב גידל אמר רב הלכה כרשב״ג.
 שאמר נדון אף בחזקה לבדה דטון
 דלא היה צטך לטעון שטר יש בידי
 מאחר שאכלה שני חזקה אין צטך
 לברר את דבטו שהרבה לטעון מה
 שאין צטך ואנא נמי כיון דבלא עדים
 מהימנינא איני צריך לברר ולהביא
 עדים שאמרתי: ואן* רבי לא אמר
 אלא לגרר. כלומר מן הדין הלכה
 כרבן שמעון בן גמליאל שאף רבי לא
 נחלק אלא משוס לסבירא ליה דצריך
 לברר את דבריו אחרי שטען יש לי
 שטר ורבי מודה שאס לא טען לא
 היה צטך אלא חזקה לבדה וכיון
 דלא הויא פלוגתייהו אלא כדי לברר
 נראין דבט רבן שמעון בן גמליאל
 שאין לו להפסיד בשביל שפת יתר:

 אמר

 רבן שמעון בן גמליאל סבר אין אותיות נקנות
 במסירה ורבי סבר אותיות נקנות במסירה
 אמר ליה אביי א״כ פלוגתא לדמר אמר ליה
 ותפלוג >א< אמר ליה הבי קאמינא לך מתניתא
 לא מיתרצא אלא כדמתרצא מר ואם כן קשיא
 דרבן שמעון בן גמליאל אדרשב״ג אלא אמר
 אביי הכא במאי עסקינן כגון שנמצא אחד
 מהן קרוב או פסול ובפלוגתא דר׳ מאיר ור׳
 אלעזר קא מיפלגי רבי סבר לה כרבי אלעזר
עדי מסירה כרתי ורבן שמעון בן א (  דאמר א
 גמליאל סבר לה 3*כרבי מאיר דאמר עדי
אמר רבי אבא במודה ,  חתימה כרתי והא ג
 היה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסול
 אלא אמר רבי אבינא הכל מודים שאם כתוב
 בולי הוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן
 מזוייפת שהוא פסול כדרבי אבא לא נחלקו
 אלא בשטר שאין עליו עדים כלל דרבי סבר
 לה כר׳ אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי
 ורבן שמעון בן גמליאל סבר לה כרבי מאיר
 דאמר עדי תתימה כרתי ואיבעית אימא
 במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו קא
מודה בשטר שכתבו (  מיפלגי דרבי סבר ה
 אין צריך לקיימו ורבן שמעון בן גמליאל סבר
 צריך לקיימו והא איפכא שמעינן להו דתניאיי
 שנים אדוקין בשטר מלוה אומר שלי הוא
 ונפל ממני ומצאתו ולוה אומר שלך הוא
 ופרעתיו לך גיתקיים השטר בחותמיו דברי
 רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר יתלוקו
 והוינן בה ולית ליה לרבי הא דתנן ״ישנים
 אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה
 אומר אני מצאתיה זה ישבע שאין לו בה
 פתות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פתות
 מחציה ויתלוקו ואמר רבא אמר רב נתמן
 במקויים דכולי עלמא לא פליגי היחלוקו כי
 פליגי בשאינו מקויים רבי סבר מודה בשטר
 שכתבו צריך לקיימו י ואי מקיים ליה גבי פלגא
 ואי לא חםפא בעלמא הוא ורבן שמעון בן
 גמליאל סבר מוהה בשטר שכתבו אין צריך
 לקיימו ויחלוקו איפוך ואיבעית אימא לעולם
 לא תיפוך אלא הכא בלברר קמיפלגי כי הא
 דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי
 אבא אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא אמר
 פרעתיך בפני פלוני ופלוני אמר ליה רבי יצתק
 יבואו פלוני ופלוני ויעידו אמר ליה אי לא אתו
המלוה את ו  לא מהימנינא והא קיימא לן ח,
 חבירו בעדים אינו צריך לפרעו בעדים אמר
 ליה אנא בההיא כשמעתא דמר םבירא לי
 דאמר רבי אבא אמר רב אדא בר אהבה
 אמר רב יהאומר לתבירו פרעתיך בפני פלוני
 ופלוני צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו
 ״[א״ל] והא אמר רב גידל אמר רב י)הלכה
 כדברי רבן שמעון בן גמליאל ואף רבי לא

 אמר

 רגן שמעון גן גמליאל סגר אין אוסיוח נקנוס גמסירה. והלכך
 צטך עדי חזקה דטון דא״ל אידך לך חזק וקני רש לו עדים שהחזיק
 בה קנה דקרקע נקנית בכסף או בשטר מכירה ומתנה או בחזקה [קדושין ט.]
 והט קאמר רשב״ג נדון בחזקה ולא בשטר: א״ל אגיי. לרב דימי:

 א״כ פלוגסא. דבטך לדמר שאמר
 רבה למעלה [קסט:] לרבן שמעון אותיות
 נקנות במסירה ואתה אומר לרבן
 שמעון אין אותיות נקנות במסירה:
 א״ל. רב דימי לאביי ותפלוג כלומר
 איני חושש: א״ל א״כ קשיא דר״ש
 כן גמליאל כוי. דהא על כרחך
 הוזקקנו לפרש הברייתא דלעיל
 כדמר: אלא אמר אכיי. מאיי) שטר
 דפליגי ביה רבי ורבן שמעון W לאו
 בשטר הכתוב בשם אחר ומסרו לזה
 פליגי דהא בין לרבי בין לרבן שמעון
 אותיות נקנות במסירה כדאמט׳ לרבי
 בהמוכר את הספינה (לעיל דף עו.)
 ולרבן שמעון לעיל בשמעתין כדמר
 אלא בשטר מטרה שכתב בו מוכר
 ללוקח זה כדין קרקע הנקנית בשטר
 פליגי וכגון שנמצא אחד מהעטם קרוב
 כו׳: רגי סכר כרגי אלעזר. דאמר
 בגיטץ בסרק המגרש >דף סו.) אין
 העדים חותמים על הגט אלא מפני
 תקון העולם דעדי מסירה גורמין
 לכריתות גט ונמצא גט כשר בכתיבה
 בלא עדיס אלא שיהא מוסרו לאשתו
 להתגרש בפני עדים דהא כתיבל) וכתב
 לה בכתיבה לחוד בלא חתימה מיירי
 ומיהו עדים בעינן שיראו שנתגרשה
 וה״נ כאילו אין עדים בשטר דמי
 הלכך נדון בשטר בלא עדי חזקה
 אלא שיביא עדים שנכתב ונמסר
 לו בפניהם שהשדה נקנה לו בשטר
 אע״ס שאין בו עדים: ורגן שמעון
 גן גמליאל. אומר בחזקה הוא קונה
 אי א״ל לך חזק וקני שהשטר בלא
 עדים אינו קונה כר״מ«) דעדי חתימה
 עיקר דהאי דכתיב וכתב אחתימת
 עדים קפיד קרא: מודה ר׳ אלעזר
 כוי. דדוקא גט שאין בו עדים כשר
 דאעדי מסירה קפיד רחמנא ומיהו אס
 חתמו שקר או עדיס פסולים בתוך
 הגט הט הוא פסול: אלא אמר רכינא
 הכל מורים. רבי ורשב״ג מוטס שאס
 מזריף מתוכו שהוא פסול כדר׳ אבא
 דמודה ר׳ אלעזר כו׳: ואיגעיס אימא
 גמודה. מערער שכתבו לשטר שביד
 זה פליגי וקאמר מערער לא ׳)מכרתיו
 לך וממני נפל השטר ומצאתו: אין
 צריך לקיימו. דלא דמי לשאר טניס
 שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
 שאפילו אס היה זה מערער ואומר
 לא כתבתיו לא היה לנו לחשוד את
 זה הלוקח בכך שלא נחשדו ישראל
 לעשות שטרות מזוייפיס אלא
 שהחמירו חכמים להצטרך קיום היכא
 דמערערי עליה הלכך ט אמר
 כתבתיו נהמניה למי שהשטר בידו:
 צריך לקיימו. והכי קאמר רבן שמעון
 נדון בחזקה ולא בשטר שהשטר אינו
 מועיל לו כל זמן שלא נתקיים ע״י
 אחרים אע״פ שזה המערער מודה
 שכתבו דאיהו אמר כתבתי וקאמר נמי

 מסורת הש״ם

 א)(גיטין ט: וש״נ], ב) נשס
) נכל  כא: וש״נ], ג) שס י:, ו
 הנ״י ליחא לפינת נו. לק׳׳ס,
 ה) לעיל קנד. נ״מ דף 1. ענ:
 נתונות דף יט. [שנת עח:],
 ו) נ׳׳מ ז., 1) שס נ.,
 ח) שניעית מא: [נתינות יח.
 עי׳ קדושין מג:], ט) רש׳׳ל,
 י) נ״א הלכה כרבי ואף
 רבי, ג) נס״א: האי,
 ל) [דנריס כד], מ) [גיטין
 נא:], נ) [צ״ל משרתיו],

 פ)(שנועופ מא:],

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ותסלוג (אמר ליה
 הכי קאמינא ני׳ קשיא) תא״מ
 ונ״נ גי׳ רשנ״ס א״ל א״כ
 קשיא כו׳: (ב) רשב״ם ד״ה
 אלא וכו׳ ירנן שמעון ב״ג
 לאו כו׳ לרשב״ג אותיות
 כיי שכתנ מוכר כצ״ל יתינת
 כו נמחק:(«) ד״ה אי מקייס
 נו׳ יגנה ממנו חצי חונ:

 מוסף רש׳׳י
 עדי מסירה כרתי. דאמר
 אע׳׳פ שאין עליו עדיס אלא
 שנפנו נפני עדים גונה
 מנכסים משוענדיס, שאין
 העדיס חותמים על הגט
 אלא מפני חיקון העולס,
 שמא ימותו עדי מסירה אי
 ילכו למדינת היס, אלמא עדי
 מסירה עיקר !כתובות צד:!
 ואין צריך לתתוס נגט, וכי
 נתנ קרא ונתנ אכתינת גט
 קאי ולא אתתימת ידי עדיס
 !נימי! ט: וכעי״ז שס כא:;
 כרתי, משד ליה ספר נריתות
 וקדושיו מת.;. עדי חתימה
 כרתי. דכי כתינ וכתנ דקרא
 אחחימת עדיס שהיא עיקר
 !שס כא::. במזויף מתוכו.
 שתתס עליו קרונ או פסול או
! דאע״ג  שלא לשמה !טס ד
 דאמר ר״א גט שאין עליו
 עדיס כשר, דוקא אין עליו
 עדיס אנצ יש נו עדים
 פסולי! פסול מדרננן, דילמא
 קאתי למימסריה נאפייהו
 ומסמך עלייהו ;!0ס י:!.
 מודה בשטר שכתבו אין
 צריך לקיימו. לוה שהודה
 נשטר שנתנו ועל פיו נחתמו
 העדים, אין המלוה צריך
 לקיימו בעדיס המחומיס בו,
 שאין הלוה שוב נאמן לומר
 פרעתיי, ולא אמרינן בהאי
 הפה שאסר הוא הפה שהתיר,
 דמכיון שאמר בשר היה
 הרי הוחוק השטר, וט אמר
 פרעתיו לא מהימן, שהרי
ט:  ביד המלוה הוא !כתובותי
 מאחר שהלוה מודה ששטר
 חינ שהוציא עליו שטר אממ
 היא, אין המציה צריך לחזר
 אחר העדיס החתימיפ ני
 ולהעיד על חחימחן ילקיימי
 !ב־ס עב:׳ לטון שמודה
 שכתנו ולוה נו הרי היא
 כאילו קיימוהו חותמיו וגונה
 כל ומן שמוציאו !שבת עתו
 לסתס שטרות הד הס כשרים
 ונשטרות לא נימא הפה
 שאסר הפה שהתיר לפסלו
 !לעיל קנד!. צריך לקיימו.
 אע״פ שהלוה מולה ליה
 שכתב שטר זה ולוה לו
 מעות, צריך המלוה לקיימו
 נחותמיו, ואפילו השטר נדו
 נאמן הלוה לימר פרעחיך,
 לנל ומ! שאינו מקדם מאן
 קמשד ליה שטרא לוה שמודה
 לי שכחנו, הא אמר לפריע,
 אנל משהשטר מוחזק על
 פי עליו אין הלוה נאמן
 לומר פרעחי וב־מ ז וכטי-ז
 שבת עת:!. שנים אדוקין
 בשטר. המלוה והלוה :ב-מ
. שלך הוא ופרעתיו  ז
 כשר דההוא לאו מזוייף לך. והחזרת לי וממני נפל

 מתוכו וכי האי גוונא נמי בשטרי מקח במזויף מתוכו בקרוב או פסול לא פליגי. אלא בדר׳ אבינא פליגי דאמר ר׳ אבינא הכל מודים.
 ר• ורשכ״ג שאם אמרו בית דין או כתבו הוזקקנו לעדות של עדות ונמצאת עדותן מווייפת ונמצא אחד קרוב או פסול היינו מזוייף
 מתוכה ואם בא לידון באותו שטר אין מועיל לו כלום עדי מסירה ועל מה נחלקו בשאין עליו עדים כלל דההוא לא הוי מזוייף
ן בחזקה בלבד: ואיבעית אימא במודה בשטר כו׳ רבי סבר. כיון  מתוכו רשב׳׳ג סבר עדי חתימה כרתי וכיון דאין עליו עדים דו
 שמודה זה התובע בשטר שהוא כתבו לו אין צריכין לקיימו לא בחותמיו ולא להביא עדי חוקה. ורשב״ג סבר אע״פ שמודה שכתבו
 לו צריך לזה לקיימו להביא עדי חזקה ואם לא יכול לומר לו זה שמודה בשטר שטר אמנה הוא או שטר פסול. הלכך קאמר רבן
 שמעון בן גמליאל נידון בחזקה ולא בשטר: ולוה אמר שלך הוא. ברור ששלך היה שכתבתי לך ופרעתי לך והחזרת לי ונפל ממני:
 יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי. כלומר יביא עדים שמכירין חתימת ידי עדים וכשר וגובה הכל להכי צריך לקיימו לדברי רבי לפי
 שהורע כחו שנפל: רבן שמעון בן גמליאל אומר יחלוקו. הואיל דשניהן אדוקין בו האי ממון המוטל בספק ויחלוקו יפרע לו הלוה
 החצי בלבד: והוינן בה לרבי אמאי לא יהא דין השטר זה כדין שנים שאדוקין בטלית שלדברי הכל יחלוקו: אלא במקויים השטר
 כולי עלמא לא פליגי דגובה המלוה פלגא דהיינו כ׳׳א ישבע שאין לו פחות מחציו ויחלוקו: רבי סבר אע׳׳פ שמודה הלוה בשטר שכתבו צריך למלוה לקיימו ואי מקיים ליה גבי פלגא כדין הטלית ואי לא מקיים ליה חספא בעלמא הוא הואיל ואינו יוצא כולו מתחת ידו.
 ורשב״ג סבר הואיל דאדוק בחצי יחלוקו. אלמא דאיפכא שמעינן לחו ולא מצית מוקמת דבהכי פליגי: אלא הכא בלברר קמיפלגי. קס״ד השתא דתרוייהו סכרי דחזקה עיקר והאי דקאמר נידון בשטר לא משום דצריך אלא קסבר הואיל וטען לפני בית דין דיש לו
 שני כחות חזקה ושטר צריך לברד טענתו שיש לו שטר להכי קאמר נידון בשטר עם החוקה. ורשב״ג סבר אין צריך לברר אלא בחזקה כלבד: מאי לברר. כי הא דרב יצחק בדיה דרב יוסף הוה מסיק זוזי כו•: אמר ליה. ר׳ אבא לד• יצחק נפחא: והא אמר רב גידל אמר רב

 יתקיים השטר בחותמיו. קס״ל לה״ק אס השטר כשר שיקיימוהו תותמיו לומר נתנ דינו הוא,
 הרי הוא נחזקתו !שם!. וגבי ליה מלוה כוליה. נתתיה ישם׳!. במקוים. שכתונ נו הנפק שיצא ננר ננ״ד והעדו עדיס על חתימת
 ידן ובותנין הדיינין בו שטרא דנן נפק קדמנא ואסהדו פלוני ופליני על חתימת ידיייהי יאשרמהו וקיימנוהו נדחזי!שם). דכולי עלמא
 לא פליגי דיחלוקו. דט אמרינ! דיתקייס השטר נחיתמיו לא למגני מלוה נולו קאמר אלא למגני פלגיה, ופלוגתייהו נשאינו מקדם,
 רני סנר אע״פ שהלוה מודה ליה שנתנ שטר זה ולוה לו מעות, צריך המלוה לקיימו נתוחמיו, ואפילי השטר נירי נאמן הלוה לומר
 פרעמין, לנל זמן שאינו מקויס מאן קמשר ליה שטרא לוה שמולה לו שנתנו הא אמר לפריע, אנל משהשטר מוחזק על פי עדיו אין
 הלוה נאמן לומר פרעתי, הלכך וה ששניהם מוחזקים אי מקייס ליה מלוה נעלוח ומשר ליה שטר מעליא אין הלוה נאמן נאמירחו אלא
 על די חזקה זה שאלוק בו והד הוא נשאר מציאה ופליג !שם!. ואי לא חספא בעלמא הוא. שאפילו נילו ניל המלוה נאמן הלוה

 לומר פרעתי !שם:.



 ממורת הש״ם

 א) 1 נתונות נו.], נ) ושס טז:
 וש׳׳נ], ג) רש״ל, ד) [משלי

 כב], ה) רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) -שב״ם ל״ה ולא ירע
 וכו׳ וכדאמר ר׳ יוסי
 בברייתא כלי שיכוך- לפרעו:
 (ב) ד״ה אי שמיע הד״א
 עס ל״ה הוה וכו׳ נמי ה״ק
 שמקרעין כו׳ ומה לי
 נ״ד: (ג) תום' ל״ה אלא
 וכו׳ היה מתיינו מה תשונה
 כצ״ל ותינת לנדר נמסק:
 (ד) באייר אפילי לפירוש
 שלו וי״ל דרכינו שמואל
 היה רוצה לומר: (ה) ד״ה
 אין יכו׳ משמע נמי דרכי
 יהולה מזמן: (ו) בא״ד אלא
 לאפוקי בלבד ממה שהיה
 סבור וכו׳ מזמן ראשון בלל
 אפי׳ כצ״ל: (י) בא״ד הזמן
 ניוס פלוני וכי׳ ט התס
 לר׳ יהולה אליבא לרב למאי
 להוה סלקא אדעתיה דרב
 נחמן למזמן שני כותבין לר׳
 יהודה: (ח) בא״ד שנלין
 הוא שבגט: (ט) בא״ד
 לבנמחק נמי כותבין זמן
 שני: (י) באייר כל כך זמן
 ראשון כיון שאינו: (כ) בא״ד

 נראה שאין לעליס:

 מוסף רש״י
 יחליף. יכתוב שטר אחר כלי
 חוב הנשאר ויקרע הראשון
 ולא יכחונ שובר להרע נח
 הלוה שיצטרך לשמור שוברו
 מן העכברים !כתובות נו.:.
 יכתוב שובר. ולא יחליף
 להרע כת המלוה למחול
 שענורי מזמן ראשון (שם1.

 שטרי חוב המוקדמין.
 לינתנ קולס המלוה ;סנהדרינ
 לב.! שהקליס זמן הכתוב
 בשטר לייס כתיבתו, אי נמי
 שנכתב השטר באחל בניסן
 וכן כתוב בו נאחל בניסן לוה
 פליני מפלוני, והוא לא לוה
 ממנו כלום עד ט״י בניסן,
 גם זה מוקדס ופסול, שאין
 לי לטרוף אלא מזמן ההלואה
 ואילך ידלא כאביי דאמר
 ונ־מ יג< עדיו במתימיו וכין
 לו ולעיל קח:). פסולין.
 לפי שרצה לטרוף לקוחות
 שלקחו שדה מן הלוה מזמן
 שבשטר, ושלא כדין הוא,
 שהרי קדמה מטרה להלואה
 ובשטר מעיד שהלואה קדמה,
 לפיכן קנסוהו מלגבות נו ולא
 יטרוף אפילו מזמן המלוה
 ואינו אלא כמלוה על פה
 שאינו גינה מן המשועבדים
 (ר־ה ב. וכעי־ז ב־מ עב.;<
 יקנסינן היתרא אטי איסורא
 ופסול אפילו מזמן שני
 (םנהדריו לב.׳. והמאוחרין.
 שנאו עדיס ואמרו אנו יודעים
 במלוה זי שקדמה לזמן הכתונ
 כאן, כשדין. דמעליותא היא,
 לקא מחיל לשיעגודא עד
 השתא !שסו אי נמי כמביהו
 גיוס שליה אך איחר הזמן
 נתון השטר וכחנ נו בתשרי,
 נשרי[ שמחל לו השענול על
 תשרי ולא יטרוף לקוחות אלא

 מתשרי ואילן !לעיל קמ ).

 קע: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 אמר ליה אנא נמי לגרר קאמינא. כלומר כרבי סכירא לי ואס לא כירר
 דבריו הפסיד וכן פירש רבינו זקני מ״כ בפרק זה בורר אליבא לרבי
 שצריך לברר ואס לא הביא שטר הפסיד. ויש לשון אחר ואין בו
 ממש. ואע״פ שהלכה כרבי מחבירו בהא הלכתא כרבן שמעון שאין צריך
 לברר כדאמר רב גידל אמר רב:
 מתני׳ מי שפרע מקצה חוגו.
 במלוה בשטר מיירי ואיכא למיחש
 פן יחזור המלוה ויחבע כל חובו:
 רגי יהודה אומר יחליןי. יקרע
 אותו השטר ויכתוב לו שטר אחר לפי
 חשבון הנשאר מזמן ראשון כדמפרש
 בגמרא: ילהוג שוגר. וישמרהו הלוה:
 לשמור שוגרו. שאס אבד שוברו יחזור
 המלוה ויגבה כל חובו: א״ל ר׳ יוסי
 כן יפה לו. למלוה שיהיה הלוה
 בדאגת שימור שוברו ולא המלוה דעבד
 לוה לאיש מלוהי) כדאמרינן בגמרא:
 ולא ירע כחו. של מלוה להחליף שטרו
 (א) כדאמר ר׳ יהודה כדי שיכוף
 לפרעו: גמ׳ אין הלכה לא כרכי
 יהודה. שאמר יחליף ואפילו לכתוב
 לו מזמן ראשון על ידי עדים בלא
 בית דין כדמפרש ואזיל דלא אלימי עדים לקרוע שטר ולהחליף
 ולגבות מזמן ראשון: ולא כר׳ יוסי. דאמר כותבין שובר וצריך
 לשמור שוברו מן העכברים: וכוסכין לו שער אחר. לפי סכוס
 המעות שחייב לו עדיין ורב תנא הוא ופליג: אי שמיע ליה לרכ
 הא דתניא. לקמן בשמעתין נקעא.] במילתיה דר׳ יהודה בפורע חצי חובו
 שמקרעין עדים כו׳(*): הוה הדר כיה. רב והיה מודה שהלכה כר׳
 יהודה דהא רב נמי ה״ק דמה לי ב״ד מה לי עדים: שמעה ולא הדר
 גיה. דברייתא תני עדים מקרעין ואיהו אמר ב״ד דוקא ולא עדיס:

 בשלמא

לברר  אמר אאלא לברר א״ל אנא נמי נ
מי שפרע מקצת חובו ר׳ (  קאמינא: מתני' א
 יהודה אומר יתליף רבי יוסי אומר 3*יכתוב
 שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך להיות
 שומר שוברו מן העכברים אמר לו רבי יוםי
 כך יפה לו ולא ירע כחו של זה: גמ' אמר
 רב הונא אמר רב אין הלכה לא כרבי יהודה
ב״ד מקרעין השטר  ולא כרבי יוסי אלא ג
 וכותבין לו שטר אחר מזמן ראשון אמר ליה
 רב נחמן לרב הונא ואמרי לה רב ירמיה בר
 אבא לרב הונא אי שמיעא ליה לרב הא
 ״[ברייתא] דתניא עדים מקרעין את השטר
 וכותבי! לו שטר אחר מזמן ראשון הוה הדר
 ביה אמר ליה שמיע ליה ולא הדר ביה

 בשלמא

 אלא לברר. פירש רבינו תם לברר אמיתת הדברים ולהעמיד
 על האמת ואס ימצאו ויאמרו לא ראינו מעולם מיחייב
 אבל אס לא ימצאס לא אבד בכך שאין סברא שהיה מחייבו לשלס
 על זה אס לא יוכל למצאן כי מה דין הוא זה שיפסיד בחנם אם לא

 יוכל לאמת דבריו שלא היה צריך
 לטעון ועוד דהכי משמע אנא נמי
 לברר קאמינא ולא לחייב שאס היה
 מחייבו ») לברר מה תשובה היא זו
 אנא נמי לברר מכל מקוס היה מחייבו
 ואדרבה מה שמזכיר לברר אינו ט אס
 קושיא על טעמו כמו שפירש רשב״ס
 ואף רבי לא אמר אלא לברר הלכך לא
 מסתבר טעמא לחייבו משוס הכי
 ובשבועות פרק שבועת הדיינים (לף
 מא:) דקאמר אתו פלוני ופלוני ואמרו
 לא היו דברים מעולם ואמר רבא כל
 מילתא דלא רמיא עליה דאיניש אמר
 ולאו אדעתיה תימה דאמר הכא צריך
 שיבואו פלוני ופלוני ויעידו וי״ל דרבא
 כרשב״ג ס״ל כדפסיק רב«(פפא) א״נ
 אפי׳ מןלרבי] וכדפי׳ ר״ת דמפרש הכא
 אס לא בירר לא הפסיד דיש לו לברר

 כל מה שיוכל ומ״מ אי לא משכח להו או אומרים להד״מ י״ל דלא
 מפסיד אבל תימה שרשב״ס הביאה על זה שצריך שיבאו פלוני ופלוני
 ויעידו משמע שרוצה להעמידה כרבי אפילו לפי׳ שלו (י) ושמא היה
 רוצה לומר דגרע היכא דלא הביאם מהיכא דאייתינהו ואמרו להד״מ
 ולא הבנתי כלל ויש מישביס דבריו אליבא דרבן שמעון בן גמליאל
 וסובר שהלכה כוותיה ואפי׳ למ״ד התם הוחזק כפרן אתי שפיר כרבן
 שמעון בן גמליאל די״ל דלא אמר ר״ש בן גמליאל אלא דא״צ להביא:
 אין הלכה לא כר׳ יהודה כוי. פירש רשב״ס דאמר עדים מקרעים
 את השטר דהט משמע יחליף אפילו בעדים וכן הוא לפי

 המסקנא דשמיע ליה ברייתא ולא הדר דאיהו מכשר בעדים ואיהו מצריך ב״ד אבל רב נחמן לא היה סובר מילתיה דרב הכי דא״כ מאי הא דקאמר
 לרב הונא אי שמיע ליה כו׳ הוה הדר ביה ממה שהיה אומר אין הלכה כר׳ יהודה מי אלימא ממתני׳ דמשמע נמי בעדים ואפ״ה פליג עליה וא״ת
 במשנה לא מני עדים בהדיא מ״מ איהו ס״ל דעדיס קאמר ופליג עליה דתנא הוא ופליג ונראה לר״י דרב נחמן סבר לה למילתיה דרב
 הכי אין הלכה כרבי יהודה דאמר ימליף וכותטן ליה מזמן שני דס״ל דרבי יהודה מזמן שני קאמר מדלא פירש במשנה וכומבין לו
 שטר אחר מזמן ראשון וממאי דהדר ליה ר׳ יוסי וכן יפה לו ולא יגרע כמו של זה משמע (י) דר׳ יהודה מזמן שני קאמר דאי מזמן ראשון מה
 הורעמ כמ איכא והשתא קאמר שפיר אי הוה שמיע ליה הא דמניא עדים מקרעין לו אמ השטר וכוחבין לו שטר אחר מזמן ראשון הוה הדר ממאי
 דמצריך ב״ד כדי לכתוב מזמן ראשון ולא הוה פליג אבטיתא בהט שכל עצמו לא בא אלא לאפוקי(0 ממה שהיה סבור שר׳ יהודה לא היה מכשיר
 מזמן ראשון בלבד כלל אפי׳ בב״ד מדלא קאמר ליה במתניתין ובא רב לומר שאע״פ שבעדים י״ל שאין להכשיר מזמן ראשון בב״ד מיהא
 ראוי להכשיר ואי הוה ידע דר׳ יהודה הוה מכשיר אפי׳ בעדים מזמן ראשון לא הוה פליג עליה וחימה דלעיל (לף קסח.) בנמחק כותבין
 לו מזמן ראשון כן פירש רשב״ס התם וביום סלוני דקאמר התס היינו שהיה כתוב » זמן טוס פלוני והכי משמע קצת מדבעי ב״ד ואמאי
 לא כותבין הכא מזמן ראשון כי התם לרבי יהודה אליבא דרב דהוה ס״ד דמזמן שני כותבין לר׳ יהודה ומצינן למימר דרב נחמן
 ס״ל דרב הוה מוקי לה ההיא דנמחק בכתיבת זמן ראשון אליבא דנפשיה ואליבא דר׳ יהודה מזמן שני דמגופה דההיא משנה לא מוכחא
 לר׳ יהודה אי מזמן ראשון אי מזמן שני אף על גב דמצרט בית דין איכא למימר מזמן שני דאפי׳ מזמן שני איכא למימר שאין לעדים
 לכתוב שלא מדעת לוה ואפילו אותם עדים שעשאוהו אין רשאין לעשות אחר שכיון שעשו שליחותן אין חוזרין ועושין שליחותן דומיא
 דגט שאס צוה לכתוב גט וליתן לשלוחו שנעשה שליח להולכה וכתבו ונתנו לו ונמחק או אבד שאין יכולין לעשוח אחר כדמוכח בפרק
 התקבל (גיטין דף סג0 ואע״פ שיש לתת חילוק שבדין >י׳< שבגט לא יעשו גט שני דבעינן שיאמר לסופר כתוב ולעדים לחתוס ומן השני לא
 אמר להם כלום אבל הכא בלא צווי יכול להיות כשר שאינו אלא לראיה לגלות שנשתעבדו נכסיו על ידי השטר הראשון ואחרי שנשתעבדו
 לא יפקע השעבוד ומ״מ אע״פ שאין דומה לגמרי לגט נוכל לומר שאין להם לכתוב עליו שעבוד שלא מדעת כיון שנאבד מן המלוה
 אותו שכתבו ונתנו לו על פי לוה אין רשאין לעשות אחר כ״ש עדים אחרים שזה השטר מזיק לו אפילו לא יכפור כלום שאע״פ שגם אם
 לא נכתב היה גובה מלקוחות שלקחו אחר שנמחק הראשון כאילו היה קייס כיון דאית ליה קלא להאי מלוה כדמשמע בחזקת הבתים
 (לעיל דף מכ.) אי לא משוס דמאן דיזיף בצנעא יזיף היתה מלוה על פה גובה מן הלקוחות אף על גב דמצי לאטעויינהו ללקוחות ולומר להן
 בשעת מכר פרעתי ושטרא ליכא לאפוקי עלייהו מ״מ מזיק השטר השני ללוה שאס יפרע לו ואין לו שטר אין לו לדאוג כלום ואס יש
 שטר זימנין דמשתמיט ולא יהיב ליה ואמר יהיבגא לך למחר או ליומא אוחרא והדר גבי זימנא אחריתי ועוד יש לומר דרב נחמן ס״ל
 דמודה רב היכא דנמחק שעושין לו בית דין שטר אחר מזמן ראשון משוס דהתם אין לחוש אם זה דומה למוקדם טון שבית דין
 בעצמם כותבין אותו דבית דין אלימי לאפקועי ממונא ולא יבא לחתום בשטר מוקדם על ידי שנכשיר זה אבל הכא כותבין ליה עדים
 הלכך אין להם כח לחתוס מזמן ראשון שדומה למוקדם שלא יבאו לחתום בשטרי מוקדמין ועוד יש לומר דגבי נמחק אין דומה כל
 כך למוקדם מאחר שזהו שטר ראשון אלא שמעתיקין אותו אבל הכא שטר חדש שהיו כותבין בו זמן ראשון היה דומה למוקדם
 וקצת היה משמע דבנמחק נמי (>v< זמן שני והכי משמע לישנא קצת דקאמר הוציא שטר מחוק ביוס פלוני ומיהו הוה קשה
 איפכא לרב דאמר זמן ראשון ולר׳ יהודה דבסמוך דאמר אפילו בעדים מזמן ראשון ואין לומר שבנמחק אין ראוי כל כך זמן ראשון (י)
 שאינו מדעת שניהם כי כמו שפירש ר״י ורבינו שמואל נראה עיקר תדע דהא בהגוזל קמא (ב״ק דף צח:< גבי שורף שטרות אי
 דאיכא סהדי כו׳ ומשמע שאז לא יפסיד כלום ועוד תימה דלעיל ממחק בעי ב״ד לכ״ע והכא קאמר ר׳ יהודה עדים ובזה אומר ר״י
 דהכא דכתיבי מדעת שניהם לא בעו אלא עדים אבל בנמחק כותבין שלא בפני הלוה וכיון שמזיק לו נראה (י) אין לעדים לעשותו שלא מדעתו:

 אלא

 עין משפט
 נר מצוה

ט א מיי׳ סט״ו מהלי  צ
 טוען ונטען הלכה א
 ועיין (נהשגוח) [נהגהית]
 ונמגיל משנה סמג עשין צה
 טוש״ע ח״מ סימן קמ סעיף

 ל:
 ק ב מיי׳ פ״ו שס הלכה ה
 סמג שס טוש״ע ח״מ סי׳

 ע סעיף נ:
 קא ג מיי׳ פנ״ג מהל׳
 מלוה ילוה הל׳ טי סמג
 עשי! צד טוש״ע ח״מ סי׳ נד

 סעיף א:

 רבינו גרשום
 הלכה כרשב״ג. דאמר
 בחזקה בלבד נידון ואין
 צריך לברר שיראה השטר:
 ואף רבי לא אמר. דנידון
 בשטר: אלא לברר. קאמר
 דמטרחינן ליה לאיתויי
 שטרא ואי לא מייתי לא
 מעכב ונאמן אף אנא נמי
 אע׳׳ג דלא אתו סהדי
 מהימנא: אמר ליה אנא
 נמי לברר קאמינא לך.
 דיבואו פלוני ופלוני ויעידו
 כדי שיתבררו דבריך ובלאו
 הכי מהימנת. ואמר לן רבי
 דאמר ליה ר׳ יצחק נפחא
 אנא נמי לברר קאמינא לא
 כדקאמרת דרבי לא אמר
 דנידון בשטר אינו אלא
 כדי לברר ולא משום דוקא
 קאמר אנא סבירא לי דהאי
 לברר משום דוקא קאמר
 וצריך תרתי אף את אי
 לא מבררת (דצריך) לא
ט׳ ר״י אומר י  מהימנת: פ
 יחליף. שטרו ויכתוב שטר
 אחר מן המותר בלבד ויקרע
 שטר ראשון ויכתוב זמן
 שטר שני מן אותו יום
 שיפרע לו המקצת ואל
 יכתוב מומן כתיבת שטר
 הראשון לפי שכיון שנקרע
 לא מצי טריף למפרע מן
 זמן ההלואה אלא מן יום
 כתיבת שטר שני טריף
 לקוחות: ור׳ יוסי אמר. לא
 יקרע שטר הראשון אלא
 יכתוב לו המלוה ללוה
 שובר ממה שפרע לו ויתן
 לו: אמר ר׳ יהודה. אם
 כן צריך הלוה שישמור
 שוכרו מן העכברים שאם
 יאכלוהו עכברים יוציא
 מלוה שטרו ויגבה ממנו
 כל חובו כבתחלה: א״ל ר׳
 יוסי וכן יפה לו. שיהא
 שומר שוברו: ואל ירע
 כחו של זה. ונכתב לו
 ומנו משעת פריע׳ מוטב
 שירע כחו של לוה משום
 דעבד לוה לאיש מלוה: אין
 הלכה כר׳ יהודה. דמתני׳
 דסבירא ליה דיחליף ויכתוב
 מזמן שני: ולא כר׳ יוסי.
 דאמר יכתוב שובר: אי
 שמיעא ליה לרב הא דתניא.
 דבקריעת עדים סגי הוה
 הדר ביה ממאי דאמר דבית
 דין מקרעין: אמר ליה
 ודאי שמיעא ליה ולא הדר.
 דקסבר טריף האי מלוה
 לקוחות בהאי חצי שטר
 מזמן ראשון כמו שהיה
 עושה כשהיה כל חובו



 עין משפט
 נר מצוה

 קב א מיי׳ פנ״ג מהל׳
 מלוה ילוה הלי טו סמג
 עשי! צל טוש״ע ח״מ סי׳ נל

 סעיף א:
 קנ ב טישי׳ע ח״מ סי׳ רלט

 סעיף א נהג״ה:
 קד ג מיי׳ פנ״ג מהל׳
 מליה יליה הלכה יסמג
 עשי! צל טוש״ע ח״מ סי׳ מג

 סעיף יד:

 רבעו גרשום
 שלם דבית דין יש להם
 כח לעשות כן: אלא עדים
 שעשו שליחותן. בפעם
 ראשונה שחתמו כשהיה
 כל החוב שלם כשטורף
 מאותו זמן מי יש להן
 כח לחזור ולעשות שליחות
 אחרת לקרוע ולכתוב ׳שטר
 שני ולחתום בו שיטרוף
 מזמנו של ראשון והא
 נפרע לו החצי יהא- שטרא
 אחרינא הוא: ומקש״
 ולא. ואין כח לעדים
 לחוור ולעשות שליחות
 אחרת: והאמר רב יהודה
 כותבין העדים אם רצו
 אפיי עשרה שטרות על
 ׳שדה אחת. היינו כמה
 שליחות: ומשני רב יוסף
 אמר בשטר מתנה. יכול
 לעשות אפיי עשו׳ ׳שטרות
 לפי שבשטר מתנה אפ
 יוציא בע״ח ממנו המתנה
 (אינן) יכול־ן העדי׳ לכתוב
 אפי• י׳ •שטרות שלא
 באחריות דכיון שאין בהם
 אחריות לא מצי טריף
 בהו לקוחות. אבל בשטרי
 הלואה שיוכלו לטרוף בהן
 אין כח לעדים לחוור
 ולעשות שליחות אחרה
 לקרוע ולכתוב אלא בית
 דין אלו ולא עדים: מאי
 ברייתא. דאמר רב נחמן
 ואי שמיעא ליה לרב.
 וו היא עיקר הברייתא
 דתניא הרי שהיו נושיי
 כוי. ומפני ב, דברים אמרו
 כותבין שובר. שניהן תקנת
 המלוה אחד כדי שיכוף
 ללוה לפורעו שמפחד שמא
 יאבד שוברו ונמצא זה
 מוציא שטרו וגוב׳ חובו
 משלם. ואחר ששטרו קי־ם
 ויכול לטרוף הלקוחות
 מזמן ראשון אעי׳פ שיפרע
 לו מקצת הוכו: ומקשי׳
 והא ר׳ יהודה נמ׳ מזמן
 ראשון אמד. אם כן
 במאי קא פליג ר׳ יוסי
 עליה: הכי קאמר ליה ר׳
 יוסי לר׳ יהודה אי מומן
 ראשון קאמרת. כדאמינא
 אנא: פליגנא עלך בחדא.
 דאמינא דכותבין שובר ואת
 אמרת דליחלף: ואי מזמן
 שני קאמרת. כדאוקימנא
 לטעמא במתני׳: פליגנא
 עלך בתרתי. דסבירא לי
 דגובה מזמן ראשון וכותב־ן
 שובר: שזמנו כתוב כשב
 או בי׳ בתשרי. שהוא
 יום הכפורים לוה פלוני
 מפלוני והוא הדין נמי
 בשאר מועדים בידוע ודאי
 שההלואה לא היתה באותי
 היום אלא להכי כתבו
 כך להודיע שזמן השטר
 מאוחר הוא וכשר: יר׳
 יוסי פוסל. דמחזי כשיקרא:
 והלא מעשה בא לפניך.
 כשטר שכתב כו והכשרת
 אמר לו כשהכשרתי בזה
 הכשרתי. שנכתב זמנו
 בשבת ור׳ יוסי הוה
 פוסלו: הכל מודים. בין
 ר• יהודה בין ר׳ יוסי
 שאם כתב ׳שכתבו העדים
 הוזקקנו לידע עונתו של
 ובההוא אמר בזה הכשרתי:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעא.
 אלא עדים שעשו שליחותן בוי. תימה קצת על הלשון למשמע (י)
 שעשו שליחותן כבר גורס שלא יעשו כי ההיא להתקבל
 (גיטין לף סג0 לכתבי תפוותא ושמה היה נפוותא וקאמר עשו עלים
 שליחותן ולא יכתבו עול התם ניחא אבל הכא אין ליישב כלל לכ״ש
 אם לא עשו שליחותן מעולם להויא
 לה מלוה על פה שאין יכולין לכחוב
 מזמן ראשון לא״כ ה״ל מוקלם גמור
 ועול להתם בגיטין מה שאין יכולין
 לעשות שליחותן זהו משום ששליחותן
 פסקה משעה שעשו את הראשון ואס
 יעשו אחר אין זה שליחותו של הבעל
 שלא צוה לכתבו אבל אס מצוה
 לכתוב שני יכולין לעשות והכא אע״פ
 שלוה מצוה להס לכתוב לעשות שטר
 ג) ראשון לא יעשו לאל״כ מאי לוחקיה
 רמלוה לקרוע שטר הראשון אס אין
 הלוה כופהו לכך ואס כן רוצה הלוה
 בכך לאין לומר ט הלוה אינו רוצה
 אלא מזמן שני כי מה טענה היה לו
 בזה וע״כ צריך כאן לפרש כן וכי עלים
 אע״פ שעשו שליחותן וכבר חלה
 שעבול על ילן יכולין לעשוח בשביל
 כך שטר אחר כיוצא בראשון מאחר
 שלומה למוקלס ואפי׳ אס מצוה להס
 הלוה אין זו סברא שאס כן יאמרו כל
 שטר מוקלם כשר ואתי למיחתס
 בשטר מוקלס אבל במה שיכתבו לו
 ב״ל מזמן ראשון לא יבא לחתום בשטר
 מוקלס ט ילעו שהוא פסול ובזה
 יתלו הכשרו שב״ל אלימי לאפקועי
 ממונא והלשון מגומגם ביותר:
 כותבין אפילו עשרה שטרות.
 ואס תאמר למאי לס״ל
 לבאחריות מיירי תקשי הא ראמר
 לעיל (לף קסח:) אבל בשטרי מקח
 וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו וי״ל ללעיל הכי פירושו להוא אמר אבל
 שטר חובי וחיישינן ללמא טריף והלר טריף אבל הכא מיירי בשילוע לנו
 שנאבר או ראינוהו שנשרף: מזמן ראשון. ר׳ יהולה לא פירש לר׳ יוסי
 מזמן ראשון אבל ברייתא היא שנויה במילתיה לרבי יהולה לפי האמת:
 שאם הוזקקנו (י) לעדותו של שטר. הא לישנא משמע שאין
 כתוב להליא כך אלא י) ג׳ בניסן י) והוא חל ביום חמישי
 ועתה נמצאת ג׳ בניסן מכוונת בשבת וכן טוס שני בשבת שניה
 של תשריי) והוא חל בשבת נמצאת עונתו מכוונת טוס הכפוריס
 ותימה טמא לטעה בקביעא לירחא ויהיה כשר לרבי יוסי ואמאי
 פסול ולר׳ יהולה נמי ניחא טפי למימר הכי ממה שנאמר שנכתב
 י)(לחוכא) בעלמא בשלמא ליום הכסוריס לא קשיא מילי כיון
 שמזכיר באיזה יום לשבוע שאותו יום היה ילוע שהיה יום הכפוריס
 שבזה לא היה טועה אלא משבת קשה ואומר ר״י למיירי אחר רובו
 של חלש כראמר בהיו בולקין(סנהלרין דף מא0 ראי אפשר ללא שמע:

 מתקיף

 בשלמא בי דינא אלימי לאפקועי ממונא
 אאלא עדים שעשו שליחותן חוזרין ועושין

 שליתותן ולא והא אמר רב יהודה אמר רב
 עדים כותבין אפילו עשרה שטרות על שדה
 אחת רב יוםף אמר בשטר מתנה ורבה אמר
 בבשטר שאין בו אחריות מאי ברייתא דתניא

 הרי שהיו נושין בו אלף זוז ופרע מהן חמש
 מאות זוז עדים מקרעין את השטר וכותבין
 לו שטר אחר מזמן ראשון דברי רבי יהודה
 רבי יוסי אומר שטר זה יהא מונח במקומו
 ויכתבו שובר ומפני שני דברים אמרו כותבין
 שובר אחת כדי שיכוף לפורעו ואחת כדי
 שיגבה מזמן ראשון והא רבי יהודה נמי מזמן
 ראשון קאמר הכי קאמר ליה ר׳ יוםי לרבי
 יהודה אי מזמן ראשון קאמרת פליגנא עלך
 בתדא אי מזמן שני קאמרת פליגנא עלך
שטר שזמנו כתוב ג (  בתרתי תנו רבנן א
 בשבת או בעשרה בתשרי שטר מאוחר הוא
 וכשר דברי ר׳ יהודה רבי יוסי פוםל אמר לו
 רבי יהודה והלא מעשה בא לפניך בצפורי
 והכשרת אמר לו כשהכשרתי בזה
 הכשרתי והא רבי יהודה נמי בזה קאמר אמר
 רבי פרת הכל מודים שאם הוזקקנו לעונתו
 של שטר ונמצאת עונתו מכוונת בשבת
 או בעשרה בתשרי ששטר מאוחר הוא וכשר

 לא

 גשלמא בי דיגא. מקרעין ומחליפין אחר וכותבין אותו מזמן ראשון
 לטרוף שלא כרין מזמן ראשון למן הלין לא אלים שטרא למיטרף
 אלא מיום שנכתב ואילך אלא ב״ל אלימי ומפקעי ממונא להפקר
: אלא עדים  בית לין הפקר כלנפקא לן(גטין לו0 מאלה הנחלות [יהושע יטז

 שעשו שליחותן. לכתוב ולהעיל בשטר
 הראשון היאך חוזרין ועושין שליחות
 אחרת יא) ומי נתן להם כח זה: ולא.
 בתמיה. וכי אין עלים חוזטן ועושין:
 והאמר רב יהודה אמר רב. מי שאבל
 שטרו ואמר לעדים כתבו לי אחר
 חוזרין וכותבין אפי׳ עשרה שטרות אס
 אבדו זה אחר זה: ומשני רב יוסןז אמר.
 לעולם אין כח בידם של עדיס לחזור
 ולכחוב שטר אחר לגבות מלקוחות וכי
 קאמר רב יהודה אמר רב ה״מ בשטר
 מתנה שאין בו אחריות (0 וכיון דהכל
 יודעין שנותן לו השדה למה לא יכתבו
 לו שטר מתנה להיות בידו לעדות
 דתיקו ארעא בידיה: ורבה אמר.
 אפי׳ בשטר מכירה קאמר רב יהודה
 דכותבין עשרה וכגון דלית ביה אחריות
 וכדאמרן לעיל(לף קסח0 חוץ מאחטות
 שבו וכדאמר רב נחמן לעיל (לף
 קסט:) שטרא דנן דכתבנוהו לא למיגבי
 ביה כר: כדי שיפון! לפורעו. המלוה
 יכוף ללוה לפורעו שדואג פן יפסיד
 שוברו וזה יוציא שטרו ותובעו כל
 חובו: ופרכינן«) ור׳ יהודה נמי מזמן
 ראשון קאמר. כר׳ יוסי ומה תשובה
 היא זו שאמר רבי יוסי כדי שיגבה
 מזמן ראשון: הכי קאמר ליה רבי יוסי
 כוי. דרבי יהודה לא פירש דבריו
 כל כך אלא יחליף סממא קאמר ליה
 לר׳ יוסי כדתנן במתניתין: בחרא
 פליגנא. דכותבין שובר כדי שיכוף

 לפורעו: בחרחי פליגנא עלך. (י) ט כותבין שובר וגובין מזמן
 ראשון: ח״ר שער שכהב בו זמנו בשבח או בעשרה בהשרי. כגון
 במקומוח שמונין לחדשי החמה*) וכתב בשטר בט״ו לירח פלוני וכשאנו
 נזקקין לטין מתי אירע יוס ט״ו של אותו חדש נמצא עונתו טוס שבת
 או טוס עשירי לתשרי דהיינו יוה״כ והכל יודעין שלא נכתב לא בשבת
 ולא ביוה״כ ונמצא שלא נכתב באותו יוס המוטח בשטר אלא או מוקדם
 הוא ופסול או מאוחר וכשר: שער מאוחר הוא וכשר דברי ר' יהודה.
 דס׳׳ל לרבי יהודה כל שטר מאוחר כשר ואפילו אוחו שאין להוכיח
 מתוכו של שטר אם מאוחר הוא ואס לאו וכ״ש זה שזמנו ביום השבת
 וביום הכפורים שהזמן מוכיח שהוא מאוחר ואפי׳ רבי יוסי מודה
 ביה דלא נפיק מיניה חורבא מהאי כדמפרש ואזיל. והא ליכא
 למימר שמא מוקדם הוא ופסול כמו שפירש רטנו חננאל הלא חראה
 דרמינן עלה דמתניתין (סנהלרין לף לכ.) דתנן אחד דיני ממונות
 ואחד דיני נפשות בדטשה וחקירה שנאמר (ויקרא כל) משפט אחד
 יהיה לכס הא דתניא בתוספתא בתחלת מסכת מכות שטר שכתוב

 בו זמנו באחד בניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו היאך אתם מעידין על שטר זה שנמסרה לכס עדות זו במקום הזה והלא באותו היום
 עמנו הייתם במקום פלוני שטר ועדיו כשטן חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו ושקלו וטרו ר׳ חנינא ורבינא לאוקמי תרוייהו מתני׳ ומתניתא
 ולא דחו חדא מנייהו וקי״ל דלא מותבי׳ תיובתא אלא ממשנה או ברייתא שהיא הלכה ותו הא בהדיא אמרי׳ קיום שטרות מדרבנן הוא
 דאי מדאורייתא לא בעינן דקי״ל כריש לקיש דאמר (כשונות לף יח:< עדים החחומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין ורבנן
 הוא דאצרטנהו קיום ש״מ שעל הבא לפסול את השטר עליו הראיה הלכך מעמידין שטר זה בחזקת מאוחר והטוען כי מוקדם הוא כדי
: והלא מעשה צא לפניך בצפורי. ז  לפסלו עליו הראיה: ור׳ יוסי פוסל. שטר מאוחר דעלמא שאין בתוכו הוכחה כלל כדמפרש לקמיה [ע״נ
 בשטר מאוחר והכשרת: אייל כשהכשרחי בזה. שכתוב זמנו בשבת וביוה״כ הכשרתי שמתוכו מוכיח שלא נכתב בזמנו שהרי אין ישראל
 כותבי! שטרות בשבת וביום הכפוטס והכל יבינו שהוא מאוחר ולא נפיק מיניה חורבא כדלקמן [ע״ב] אבל במאוחר בעלמא שזמנו כתוב
 ביום ראוי לכתיבה ולא יוודע אם מאוחר הוא אס לאו בההוא פליגנא עלך ופסילנא וטעמא לקמן נשסז: אמר ר׳ פדה הכל מודים. ר׳
 יהודה ור׳ יוסי בכל שטרות מאוחרין בענין זה שכשאנו נזקקין למנות למתי מגיע עונתו של שטר ונמצאת עונת הזמן הכתוב בו מכוון
 ביום השבת או בעשרה בתשרי שטר מאוחר הוא זה וכשר לדברי הכל דדמי כמי שכתוב בתוכו שטרא דנן דכתבנוהו לאו בזמניה כתבנוהו
 אלא אכן סהדי איחרנוהו וכתבנוהו שהט הכל יודעים שלא נכתב בשבת וביום הכפורים ויכירו שהוא מאוחר ולא אתי לידי חורבא כדמפרש
 לקמן(מ וה״ק ר׳ פדת הכל מוטס בההוא שטר דקתני כדאתא שטר שכתוב זמנו בשבת כו׳ דכשר והיינו דקאמר ליה ר׳ יוסי בזה הכשרתי:

 לא
 שטר ונמצא כוי דידוע ששטר מאוחר הוא וכשר. לפי שהואיל שבכונה דקדקו הערים וכתבו כן בידוע כדי ללמדנו ששטר מאוחר הוא

 מסורת הש״ס

 א) [תיספתא למכות פ״א
 ע״שן, ג) כס׳׳א: הגיס,
 ג) צ״ל מזמן ראשון. רש״ש,
) לפי האמת צ״ל י״ז בניסן.  ו
 רש״ל, ה) פי׳ ר״ח ניסן, ו) פי׳
 ר״ח תשרי, ז) [צ״ל לחובה),

 הגהות הב״ח
 (א) דשב״ב ל״ה אלא ובו׳
 דמי נתן: (נ) ד״ה ותשני
 וכו׳ דכיון להכל: (ג) ד״ה
 ופרט:! והא רבי יהידה:
 (ד) ד״ה בחרתי פליגנא עלן
 דכווזבין כצ״ל וחיבח ט
 נמחק: (ה) ד״ה אמר רבי
 פלח ינו׳ כלמפרש לקמן
 הסייד ואח״כ מתחיל הג״ה
 והט קאמר: (ו) תום' ד״ה
 אלא וכוי דמשמע דלפי
 שעשו ונו׳ שלא יעשו עוד ט
 ההיא:(1) ד״ה שאס הוזקקנו
 לעונתו של שטר ונוי אחר
 רוני. נ״נ ולפי זה צ״ל שהיה

 נתונ נשטר י״ז נניסן:



 מסורת הש״ם

 א) ושנת עט.], ג) [ע״ז נג:
 חולין סח:] ועי׳ ערוך ערן
 עפר אי, «) ונתונות טה
 יש״;], ד)(עי׳ תוס׳ נתונות
 נח: ל״ה כותבי!], ה) נ״מ ק.
 עג. סנהלרין לנ. ד״ה נ. ת.
 שניעית ס״י מ״ה לעיל קנה,
 י) רש״א דלא עבדינן הכי
 דנתנינן שטרי מאותרי ונתני
 תנרא נתר, t) צ״ל רנ אסי.

 רש״ש, ח) רש״א שוכרין,

 תורה אור השלם
 1 עשיר בךשים ימשול

 ועבד לוה לאיש מלוה:
 משלי כב ז

 הגהות הב׳׳ח
 (א) גמ' ולא היא אלא
 אפילו: (נ) שם ארעא
 בניסן וכתב ליה שטרא
 בתשרי: (ג) שם וא״ל השתא
 הוא ליזפת נצ״ל ותיבת הני
 נמסק: (ל) שם ר׳ ירמיה
 מליפתי לרנ נהנא והא
 האידנא דלא קא עבדינן
 הכי דכתנינ! שטרי מאוחר׳
 וכתבי;( תנרא אמר ליה
 בתר ראמר להו ר׳ אנא
 בצ״ל: (ה) שם רב אשי
 לרב כה;א והא האידנא
 ללא קא עבדי;! הט אמר
 ליה בתר לאמר להו רב
 ספרא לספריה ט כתניתו ה;י
 תנד אי אדכרתון דמנא:
 (0 ־שב״ם ל״ה לטעמיה
 וכו׳ מאוחר פסול הוא כוי
 דיכול המליה להיציא אחר
 כן כצ״ל ותיבות ואמר ליה
 אירכס לי וה׳׳ה בלא אירכס
 היכא לפרע חצי חובו וכתבו
 שובר ללוה ;מחק מכאן ושייך
 לקמן קולס ד״ה קסבר
 רב המנונא: (1) ד״ה והא
 האילנא: (ח) ד״ה אייל וכו׳
 לרב כה;א והא האילנא:
 (ט) תום׳ ל״ה מתקיף לה
 אגיי וכי׳ נראה לר״י לקבלה
 מרבא והא כצ״ל ותיבת וכן

 נמחק:

 מתקיף לה אכ״. w נראה לר״י
 לקבלה מרבא וכן הא
 לאמרי׳ בשוטה (לף ז: ישם ל״ה אמר)
 על משנה שוברת כתובתה ויוצאת
 ש״מ כותבין שובר אמר אביי תני
 מקרעת נראה לליחויא הוא למההיא
 ליכא למשמע מינה להא בשמעתא
 רהטוען אחר מעשה ב״ל פרק שנים
 אוחזין (ב״מ לף יז: ושס ל״ה הוציאה)

 משמע לס״ל לכותבין שובר:
 בתר דאמד ליה רב ספרא
 לספריה כי כתביתו האי
 תברא כוי. שמא היו ")שוכחין לכתוב

 האי שטרא כו׳ ע״כ כתבו זה:
 אי

 עין משפט
 נר מצוה

 קה א ב מיי׳ פכ״נ מהל׳
 מלוה ולוה הלכה טז
 סמג עשי! צל טוש״ע ח״מ

 סי׳ נד סעיף נ:
 קו ג מיי׳ שס הל׳ א וסמג
 שס טוש״ע ח״מ סי׳ מג

 סעיף ז:
 קז ד מיי׳ שס הל׳ נ טוש״ע

 שס סעיף ינ:
 קח ה מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס סעי׳ יג:
 קט ו מיי' שס הלנה ז

 טוש״ע שס סעי׳ כד:

 רבעו גרשום
 לא נחלקו אלא בשטר
 מאוחר דעלמא. דאין כתוב
 בו כן: ר׳ יהודה לטעמי׳
 דאמר אין כותבין שובר.
 אלא מחליף השטר או
 מחדירו כשנפרע כולו כיון
 דאין כותבין שובר אע״ג
 דמאוחר הוא השטר לא
 נפיק מיניה חורבה. משום
 דמחדיר השטר עצמו ללוה
 בשעת פרעון: ורבי יוסי
 לטעמיה דאמר כותבין
 שובר. ולא מחזיר השטר
 עצמו הלכך האי שטר
 מאוחר פסול הוא משום
 דנפיק חורבה דפרע ליה זוזי
 ביני ביני בטבת: והני מילי
 אפלגא. דשלא פרע לו אלא
 פלגא מחצית הממון כותבין
 שובר ומניחין השטר שלם
 ביד המלוה מאי טעמא
 כדאמרינן לעיל מפני שני
 דברים אמרו כותב־ן שובר
 אחד כדי כר: אבל אכוליה.
 אי פרע ליה כל השטר
 לא כתיב שובר אלא מחזיר
 לו השטר עצמו: ואתא
 לקמיה דר׳ חנינא בר פפי.
 לדינא: אמר ליה. ר׳ אבא
 שהיה לוה: הא רב ושמואל
 דאמרי תרוייהו אין כותבין
 שובר. ואם לא תחזיר
 לי שטר עצמו לא אתן
 הפרעון: אמר ליה ר׳ חנינא
 בר פפי לר׳ אבא הא
 דמייתית ראיה מרב ושמואל
 כל כך היו חביבי! עלינו
 דמאן יהיב לן מעפרייהו
 ומליין עיינין מינייהו מרוב
 חביבות. ברם הא ר׳ יוחנן
 וריש לקיש דאמרי כותבין
 ומצינו למיסמך עלייה ו וזיל
 פרע ליה. דאי ס׳׳ד אין
 כותבין שובר. אלא אם
 אינו מחזיר לו את השטר
 לא יפרע (אלא) אם כן
 אבד שטרו של זה שאינו
 יכול להחזירו לו. יאכל
 הלה. הלוה ממונו של
 מלוה וחדי: מתקיף לה
 אביי. ואם כותבין שובר
 ואבד שוברו יוציא הלה
 את שטרו ויחזיר ויגבה
 ממנו לפי שנאבד שוברו
 ויאכל ממונו [של] לוה פעם
 שניה וחדי: אייל רבא אין.
 ודאי כותבין שובר שאם
 נאבד השטר שיפרע שאע״ג
 דאיכא למיחש דלא נאבד
 (ומעידין) אפ״ה כותבין
 משום דעבד לוה לאיש
 מלוה דבין כך ובין כך צריך
 לפרוע לו: ומתרמ׳ לי׳ זוזי
 ביני כיני. בתמוז וובין ליה
 מיניה. כלומר פריק לארעיה
 מיניה. לענין הלואה קסבר
 אין כותבין שובר אלא צריך
 להחזיר לו השטר עצמו
 ושוב שהחזירו אין יכול
 להוציאו אבל בשטרי מקח
 וממכר אין נוהג שובר דלא
 מצי למימר ליה אי לא
 כתבת לי שובר לא פרקנא
 לארעאי דלוקח מה איכפת
 לו אם לא יפדנה: והא
 האידנא. גבי שטר הלואה
 כתבינן מאוחרין וכתבינן
 תברא ולא חיישינן לדלמא
 מפיק לשטר והדר טריף:

 אמר ליה. היינו בתר דתיקן ר׳ אבא הא תקנתא דאמר לספרא כי כתביתו שטרא מאוחר כתבי הכי וכו• דכיון דכתיב ביה דלא בזמנא איכתב אלא מאוחר הוה להבי לא מצי גבי ביה וימנא אחריתי דאמרינן שמא ומנו נכתב אחר הפרעון
 הלכך כותבין שובר דליכא למיחש מידי: אי ידעיתו זימניה דההיא שטרא כתבו. בתברא שטר פלוני זמנו בכך וכך נפרע ואי לא ידעיתו זמן השטר כתבו לתברא בלא זמן סתם דכל אימת דמפיק הא שטרא בתר הכי והאי מפיק ליה

 לתברא מרע לשטרא דכיון דאין בו זמן י״ל אחר זמן של שטר זה פרע לך:

 קעא: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 לא נחלקו אלא בשער מאוחר בעלמא. שמגיע עונתו ביום חול ולא יוולע אס מאוחר אס לאו: ונפיק מיניה חורבא. אליבא לר׳ יוסי כלמפרש
 ואזיל. ויש מפרשים א״ר פלת הכל מוליס שאס הוזקקנו כו׳ שכך כתוב בתוך השטר הוזקקנו לעונתו של שטר ונמצאת כו׳ וכל זה לכתב בשטר
 ללעת כן נכתב שיבינו שאין ישראל כותבין בשבת וילעו שהוא מאוחר לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא שכתוב בו זמנו בשבת או
 בעשרה בתשרי ולא חזר וכתב בו הוזקקנו לעונתו של שטר כו׳ וכל זה הבל וליצנות הוא חלא להכי הוה ליה למימר אמר ר׳ פלת הכל
 מולים שאס כתב בו הוזקקנו כו׳ ועול

 לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא דרבי
אין כותבין שובר ( ft יהודה לטעמיה דאמר 
 ולא נפיק מיניה חורבא ורבי יוםי לטעמיה
 דאמר כותבין שובר ונפיק מיניה חורבא אמר
 רב הונא בריה דרב יהושע אפילו למ״ד
 כותבין שובר הני מילי אפלגא אבל אכוליה
 לא ולא היא >א< אאפי׳ אכוליה כתבינן
כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי  ב

 ברבי אבא אתא לקמיה דרבי חנינא בר פפי
 אמר ליה הב לי זוזיי אמר ליה הב לי שטראי
 ושקול זוזך אמר ליה שטרך אירכס לי אכתוב
 לך תברא אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי
 תרוייהו אין כותבין שובר אמר נ<מאן יהיב
 לן מעפריה דרב ושמואל רמינן בעיינין הא רבי יוחנן והא ריש לקיש דאמרי
 תרוייהו כותבין שובר וכן כי אתא רבין אמר ר׳ אילעא כותבין שובר ומםתברא
 ״דכותבין שובר דאי םלקא דעתא אין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל
 הלה ותרי מתקיף לה אביי ואלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל
עבד לוה לאיש מלוה היתנן התם גשטרי הוב המוקדמין  הלה וחדי א״ל רבא י׳ אין 1
 פסולין יוהמאוחרין כשרין א״ר המנונא לא שנו אלא שטרי הלואה אבל שטרי
 מקח וממכר האפילו מאוחרין נמי פםולין מ״ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן
 וכתיב ליה >« בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני וזבין ליה מיניה וכי מטי תשרי
 מפיק ליה ואמר ליה הדר זבנתה מינך אי הכי שטרי הלואה נמי זמנין דיזיף
 בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה ואמר
 ליה הב לי שטראי וא׳׳ל אירכם לי וכתיב ליה תברא וכי מטי זמניה מפיק ליה
 וא׳׳ל «< הני השתא הוא דיזפת מינאי קסבר אין כותבין שובר אמר ליה רב יימר
 לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא >י< והאידנא יידכתבינן
 שטרי מאוהדי וכתבינן תברא (אמאי קעבדינן הכי א״ל) בתר דאמר להו ר׳ אבא
 לספריה כי כתביתו שטר מאותרי כתבו הכי שטרא דנן לא ממניה
 כתבניה אלא אחרנוהו וכתבנוהו א״ל רב אשי לרב כהנא >ה והאידנא דלא
 קא עבדינן הכי בתר דאמר ליה רב ספרא לספריה כי כתביתו הני תברי
 אי ידעיתו זימנא דשטרא כתבו אי לא כתבו םתמא י רכל אימת דנפיק
 לרעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא

 והא
 שביעית: המוקדמים פםולין. שכתבוהו באחל באייר ובתוך השטר הקלימו וכתבו בו באחל בניסן פסולין לאתי למיטרף לקוחות שלא כלין
 ואפי׳ מזמן שני לא גובה כדאמרינן באיזהו נשך >ב״מ לף עב.) ר׳ יוחנן אמר אפי׳ תימא רבנן גזירה שמא יגבה מזמן ראשון אבל מוקדמין בענין
 זה שנכחב בו באחד בניסן ובאחד בניסן כתבוהו ולא לוה עד תשרי דאתא למיטרף לקוחות שלא כדין דמניסן ועד תשרי בזה נחלקו בפרק
 שנים אוחזיןוב״מ יג.] רב אשיי) מוקי לה בשטרי הקנאה ואביי אמר עדיו בחתומיו זכין לו ומיום כתיבת השטר שיעבד נפשיה והלכך כשר: והמאוחרים
 כשרץ. שכתבוהו באחד בניסן וכתבו בתוך השטר באחד באייר וכ״ש אס לוה בניסן ילא נכתב עד אייר דכשר שהרי מחל לו שעבוד של
 חדש שעבר: אמר רב המנונא לא שנו. דמאוחריס כשרים אלא בשטרי הלואה כדאמרן לעיל ר׳ יהודה לטעמיה דאמר אין כותבין שובר
 ולא נפיק מיניה חורבא ורב המנונא ס״ל אין כותבין שובר כדמתרץ לקמן הלכך ליכא למיחש למידי: אבל בשערי מקח וממכר אפיי מאוחרים
 פסולים. דזמנין דמזבן ראובן ארעא לשמעון בניסן על מנת שאס יגיע לדמים יחזירנה לו וכשכתב שטר מקנה כתב בו ראובן מכר
 שדה לשמעון בתשרי וחזר ראובן ולקח שדהו משמעון בתמוז וכששאל שטר מקנה אמר ליה שמעון אירכס לי ואפילו למ״ד אין כותבין שובר
 הכא מודה דמה יפסיד שמעון אס לא יפדה ראובן שדהו הלכך אפילו אס יכתוב לו שמעון לראובן שובר שפדה שדהו בתמוז יחזור שמעון
 ויוציא שטרו הכתוב בתשרי ויאמר אחר שפדית חזרתי ולקחתי ממך והא שטרא: אייה שערי הלואה נמי כוי. כדאמרן לעיל אליבא דר׳
 יוסי דפסיל שטר מאוחר משוס הך חורבא: קסבר רב המנונא אין כוחגין שובר. הלכך מאוחרין כשרין כדאמרן אליבא דר׳ יהודה:
 (0 האידנא כחבינן שערי מאוחרין וכהבינן הברא. ולא חיישינן לחורבא דנפיק מיניה לר׳ יוסי לעיל: אמר ליה בחר דאמר להו ר׳ אבא לספריה
 כוי. ליכא למיחש מידי דכיון דכתוב בתוך השטר שהוא מאוחר הרי הוא כשטר שכתוב בו זמנו בשבת ועשרה בתשרי דאכשרנא לעיל ןע״א] בין
 לר׳ יהודה בין לר׳ יוסי דכיון דידעינן ביה בשטר שהוא מאוחר לא אתי לידי חורבא ושוברו מוכיח עליו שהוא פרוע והאי דקדיס ליה שובר
 היינו משוס דשטר מאוחר כתבוהו כמו שכתבו בתוכו אכן סהדי איחרנוהו ואפי׳ ר׳ יוסי בזה מכשר: אייל רב אשי לרב כהנא (י0 האידנא לא
 עבדינן הכי. אלא כתבינן שטר מאוחר וכתבינן תברא ולא כתבינן בתוך השטר איחרנוהו וכתבנוהו ואפ״ה לא חיישינן לחורבא דר׳ יוסי:
 אדכרחון זמנא דשערא כחובו. בתוך השובר פלוני פרע לפלוני חוב פלוני כך וכך של אותו השטר שכתוב בו זמן פלוני ואז לא יוכל לרמות
 שאפי׳ כתב את השטר מאוחר הרי השובר מוכיח עליו דהוא פרוע: ואי לא. אדכרתון זמן הכתוב בשטר כתבו השובר סתמא שלא יהא
 כתוב שוס זמן בשובר אלא סכוס המעות שהיו כתובין בשטר כותבין בשובר דכי היכי דכל אימת דנפק השטר שכתוב בו סכום ממון כזה
 לורעיה השובר לא שנא אס השטר קודם לשובר לא שנא מאוחר הימנו דהא תברא סתמא כתוב. ומעתה צריך המלוה ליזהר שלא
 ילוה עוד ללוה הזה כסכוס ממון הכתוב בשובר דהא תברא מרע ליה ואס הלוהו כסכום ממון ההוא הוא ניהו דאפסיד אנפשיה:

 והאידנא

 כיון דכתב זמנו בשבת למה לי למכתב
 הוזקקנו כו׳ הא ממילא אנו יודעין שלא
 נכתב ביום השבת וביום הכפוריס
 ומאוחר הוא כדפי׳ לעיל: דרבי
 יהודה. דמכשיר לטעמיה דאמר אין
 כותבין שובר הלכך לא חייש בין
 מאוחר לכשנכתב בזמנו לעולם אינו
 פורע עד שיקח השטר דקרענו וכיון
 שנקרע השטר לא חייש למידי: ור׳
 יוסי. דסוסל המאוחר: לעעמיה דאמר
 כוחבין שובר. היכא דפרע מקצת
 חובו וה״ה היכא דפרע כל חובו
 וטוען מלוה אירכס שטרי כדמפרש
 לקמן כותבין שובר ונותנין ללוה
 להודיע שפרע כל חובו והלכך האי
 שטר מאוחר פסול הוא כו׳ (י):
 ואמר ליה אירכם לי. וה״ה בלא
 אירכס היכא דפרע חצי חובו וכתבו
 שובר ללוה יכול המלוה להוציא אחרי
 כן שטר חובו שכתוב זמנו אחר זמן
 השובר דאמר ממון אחר הוא זה
 שלוית ממני אחרי כן רגבה כל חובו
 משלם שהרי אין ידוע שהוא מאוחר
 אבל שטר שכתוב זמנו בשבת ועשרה
 בתשרי לא מצי למימר השתא הוא
 דיזפת מינאי: אמר רב הוגא בריה
 דרב יהושע כוי. מלתא באפי נפשיה
 היא. הגי מילי פלגא פן יחזור המלוה
 רתבע כל חובו אבל אכוליה חוביה
 לא דמלוה אפסיד אנפשיה שלא נזהר
 לשמור את שטרו: ומםהברא דכוחבין
 שובר. אכוליה חוב היכא דאירכס
 שטרא: יאכל הלה וחדי. בתמיה.
 ישמח באכילת ממון אחרים חנם:
 עבד לוה לאיש מלוה. מוטב שיהא
 טורח ודאגת שמירת שטר מוטל על
 הלוה יותר מן המלוה: סנן הסם.
 בסדר זרעים בפרק אחרון דמסכת



 עין משפט
 נר מצוה

 ק* א מיי׳ פכ׳׳ג מהל׳
 מלוה ולוה הלנה י שמג
 עשין צל טוש״ע ת״מ הי׳ מג

 סעיף יט:
 קיא ב מיי׳ פ״א מהל׳
 גירושין הל׳ נח ופנ׳׳ג
 מהל׳ מלוה ולוה הלכה ו
 שמג עשץ נ וסי׳ צל טיש׳׳ע
 שס סעי׳ נ וטושי׳ע אה־׳ע

 סי׳ op סעיף ו:
 קיכ ג ד ה מיי׳ פנ״ג
 מהל׳ מלוה ולוה הל׳ ח
 יח שמג עשין צל טיש׳׳ע

 מ״מ סי׳ נג:
 קינ ו מיי׳ פ״א מהל׳
 שמיס הל׳ נ סמג עשי!
 סנ טוש״ע ח׳׳מ סי׳ קעא

 סעיף ו:
 קיד ז מיי׳ פנ׳׳ל מהל׳
 מלוה ולוה הלנה פ
 סמג עשי! צל טוש״ע רו״מ

 סי׳ מט סעיף ו:
 קטו ח מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעי׳ ט:

 רבינו גרשום (המשך)
 אומד מיחזו כשקרא: ניחא
 ליה למלוה וניחא ליה
 ללוה. דלא ליהוי אלא חד
 שטרא ניחא ליה ללוה
 דליפגום שטרא דמלוה
 דכיון דלית ליה אלא חד
 שטר ופרע ממנו חציו
 נמצא השטר פגום דאין
 יכול המלוה ליפרע ממנו
 עוד אלא בשבועה כדתנן
 הפוגם את שטרו לא נפרע
 אלא בשבועה: וניחא ליה
 למלוה. שיהא לו שטר אחד
 גדול שאם פרע לו הלוה
 חציו וזה כותב לו שובר
 על חציו וכיון דיש ביד
 המלוה עדיין שטרו שלם
 יכוף הלוה את עצמו וימהר
 לפרוע לו הכל שמתירא
 שמא יאבד שוברו ויוציא
 הלה את שטרו ויאמר שלא
 פרע לו עדיין כלום: ניחא
 ליה למלוח דלא ליפגום
 שטריה. שאם פרע האחד
 השני לא יפרע ממנו כלום
 ולא יפגום וגובה ממנו
 בלא שבועה: וניחא ליה
 ללוה. הואיל שאין החוב
 שלו כולו בשטר אחד אם
 פרע לו האחד מחזיר לו
 אותו שנפרע כולו ואין
 בידו אלא שטר אחד שלא
 נפרע ממנו כלום ואין יכול
 לכופו ולהפחידו שיתבע
 ממנו יותר ממה שחייב
 לו שהרי החזיר לו השטר
 הפרוע ולא נשאר בידו
 אלא אותו שעדיין לא פרע
 ממנו כלום: ואמר שויה
 ניהליה חד בר חמשין.
 שמוחל החצי: לא משוינן.
 מאי טעמא דאמר האי לוה
 פרעיה כוליה ואמר ליה הב
 לי שטרי שפרעתיך ואמר
 אידכם כו׳ ואמר ליה הא
 אחרינא הוא ויערים כדי
 שלא יכירוהו: פיפי עשאן
 אביהן האי מרחץ ובית הבד
 לשכר. כדי להשכירן ליטול
 מהן שכד רחיצה ושכר
 דריכה יכול העני לכופו
 לעשיר שישכיר אותם
 ויחלקו השכר לאמצע:
 עשאן אביהן לעצמו. ולא
 להשכירן לאחרים יכול
 העשיר לכופו לעני ׳שלא
 להשכירן אלא אומר לו
 לעני קח לך. כלומר כדרך
 שאבינו היה עושה לעצמו
 ולא היה משכיר: אני
 פלוני בן פלוני לויתי ממך
 סתם. ולא היה כתוב שמו

 של מלוה:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעב.
 (« והאידנא לא עבדינן הכי. אלא כמבינן שטר מאוחר סחמא ללא אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו. בשטרי אקנייתא לוקא
 כתיב איתרנוהו וכתבנוהו וכתבינן תברא עלייהו בשעת פרעון אבל בהלואוח לא מיירי כך פירש רשב״ם ואומר ר״י ללא שנא
 וכמבינן זמן בשובר ולא כתבינן ליה סתמא ולחורבא לרבי ייסי במכר לא שנא במתנה מיירי לאפילו בשטרי מקח וממכר משכחת לה
 לא חיישינן: להנך דכסגי אקניאחא. כותבי שטר מתנה שאין כתוב כגון לכתבי מלעתיי) עלים לללקוחות ליכא הכא פסילא כלל ריש
 קול למקח וממכר 9׳וליכא למיחש
 למילי: כתבו בשילי. היני
 ושילי קרובות זו לזו להט נקט להו
 שאפילו בשתי עיירות קרובות זו לזו
 כתבו על שם העיר שמעמלו בה
 בשעת כתיבה וגם היו רגילין תליר
 להיות בהיגי ושילי והט אמרינן
 בביצה >לף כה: ע״ש) הוי מכתפי
 (י) לה בשבתא לטגלא משילי להיני

 ומהיני לשילי:
 עבידו ליה תרי שטרי כו׳ מאי
 טעמא בוי. תימה אמאי
 לא קאמר לפרוע הוא כראמר רב
 אשי בסמוך ואומר ר״י רהכא מייט

 אפי׳ ילעינן שאינו פרוע:
 מינך

 והא האידנא דלא קעבדינן הכי אמר ליה
 רבנן תקוני תקיני מאן דעביד עביר מאן דלא
 עביר איהו הוא דאפסיד אנפשיה אמר להו
רבא בר רב שילא להנהו כתבי שטרא (  א

אי  אקניאתא כי כתביתו שטרי אקניאתא א
 ידעיתו יומא דקניתו ביה כתבו ואי לא כתבו
 יומא דקיימיתו ביה כי היכי דלא מתחזי
 כשקרא ב<אמר להו רב לספריה וכן אמר
כי קיימיתו בשילי  להו רב הונא לספריה ב
 כתבו בשילי ואע״ג דמםירן לכו מילי בהיני
 כי קיימיתו בהעי כתבו בהיני ואף על גב
אמר רבא גהאי (  דמםירן לכו מילי בשילי ג
 מאן תקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר

 שויה ניהלי תרי בני חמשין חמשין לא משוינן להו מאי טעמא עבדו רבנן
 מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף
 לפורעו וניהא ללוה כי היכי תיפגם שטריה ואמר רבא יהאי מאן דנקיט תרי
 שטרי בני חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה לא משוינן
 ליה עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה
 למלוה כי היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף
 לפורעו אמר רב אשי ההאי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שוונהי
 ניהלי חד בר חמשין לא משוינא ליה מ״ט אמרינן האי מיפרע פרעיה
 ואמר ליה הב לי שטראי ואמר ליה אירכס לי וכתיב ליה תברא ומפיק ליה
שני אחין אחד עני ואחד עשיר ו (  האי ואמר ליה האי אחרינא הוא: מתני' י
 והניח להן אביהן מרתץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו
 הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים
 ובא ועשה בבית הבד ישנים שהיו בעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון
 ושם אחר יוסף בן שמעון אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ה<ולא
חנמצא לאחד בין שטרותיו שטרו (  אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב ו
 של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו ואם היו
 משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנין ״יכתבו כהן: נמ' ההוא שטרא דנפק
 יא) לבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בר פלוני לויתי מנה ממך

 אמר
 בלילה פסול ורבי שמעון מכשיר שהיה ר׳ שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו טוס ונתתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים והתם ניח.] מפרש
 טעמא לענין גיטי נשים מיהו לענין שאר שטרות לכ״ע ססולין «<: פסק אפס רטנו חננאל פירש להא לרבה בר שילא שמעינן
 מינה לשטרא לכתיב בההוא יומא לקנו מיניה ובתר כמה יומי אסהילו עליה הנהו סהלי קמאי שפיר למי מלקאמר אי ילעיתו יומא
 לאקגיתו כתבו ההוא יומא ואף על גב לחתמי עליה האילנא שסיר למי ללא אשכחן לבעו חתימת ההוא יומא אלא גט אשה בלבל
 לתנן בגט נכתב ביום ונחתם בלילה פסול וכן הלכה הוא כך פר״ח. אך לא יתכן אלא כמו שפירשתי וכלפי׳ מתניתין לגיטין:
 כי יהביחו כשילי. ואתם כותבין שם אומה העיר בשטט מטרה או שטט הלואה או שטט מתנה או זכרון ערות כתבו בתוך השטר מקום
 שאתם יושבים שם בשעת כתיבה כלומר במקום פלוני כתבנו הך מה שראינו במקוס פלוני: בהעי. מקום: האי מאן דנקיע. מלוה
 לנקיט שטר מלוה בר מאה זוזי ואמר להם כתבו לי תרי בני חמשיס שכשיפרע לי הלוה חמשים זוזי אקרע שטרא של חמשים ולא יהיה
 צטך לכתוב שובר לא כתטנן שלא מלעת הלוה: מ״ע עבוד רבנן מילשא. שתקנו שלא ישתנה שטרו מכמות שהיה לניחא ליה כוי:
 כי היכי דליכוןז ולפרעיה. כשיפרענו לוה למלוה חצי חובו יכופנו מלוה לפרוע לו השאר ט ילאג הלוה פן יפסיר שוברו רתבעהו מלוה
 כל חובו: כי היכי דליפגום שערו. כשיפרע חמשיס זוז הרי נמצא שטר שביד מלוה פגום ומנן (כתובות לף פז.) הפוגמת כתובתה לא תפרע
 אלא בשבועה וה״ה לכל השטרות כדאמרי׳ במסכת שבועות וט מה בין זה לפוגם שטרו כוי בפי שבועת הדיינין (לף מא.<: כי היכי
 דלא ליפגום שערו. אך כשיפרענו חמשיס זוז יחזיר לו שטר של חמשים ונשאר בידו שטר של חמשיס שני שלם: אמר רב אשי האי מאן
 מקנו שער. מלוה בר מאה זוזי ואמר להו לספט כתובו חד בר תמשיס מההוא זמן ראשון שהט פרע לי המותר וקרעו שטר זה לא כתבינן
 ליה שטר אחרינא לא מזמן ראשון וכל שכן מזמן זה של יום כתיבה ואילך שמא שטר פרוע הוא זה ויש לו שובר ללוה עליו יוציא המלוה
 עליו שטר של חמשיס ויאמר חוב אחר הוא זה שהלויתי לך פעם אחרת: מתני' הרי עשיר אומר לעני כו׳. ואפי׳ למאן דאמר בפרק
 קמא (לעיל לף יג.) דאית טנא דגוד או אגוד שאני הכא דגוד איכא אגוד ליכא והט מתרץ לה התס נשס:]: קח לך עבדים. דבההיא חזקה שהניחו
 אביו יהיה לעולם ולא יניחו לו להרבות ולהביא בני אדס במרחץ אלא מבני ביתו: אינן יכולין להוציא שער חוב זה על זה. שיכול הלה
 לטעון שטר זה שבידך אני החזרתיו לך כשהחזרת לי ממון שלוית בו ממני: ולא אחר יכול להוציא. על אחד מהם דכל חד מצי מדחי ליה
 אצל חבירו אא״כ יש עדים בדבר שמעידין זה לוה מזה אבל מן השטר אין יכולין להביא ראיה: נמלא לאחד בין שערוחיו כוי. בגמ׳ נקעג.] פריך
 עלה מרישא ומפרש לה שסיר: כילד יעשו. אס רוצים ללוות זה מזה או מאיש אחר או לקנות קרקע: ישלשו. אבי אביו ויכתוב יוסף
 בן שמעון בן יעקב וזה יכתוב יוסף בן שמעון בן נפתלי: משולשים. ששמותיהן ושמות אביהן ושמות אבי אביהן שוין: יכסבו סימן. יוסף
 בן שמעון שהוא גוץ או לבן או גיחור לוה מיוסף בן שמעון שהוא ארוך או שחור: ואם היו יי). סימניהן שטן: יכחבו כהן. אס אמד
 מהן כהן יכתבו יוסף כהן לוה מיוסף ישראל: גמ׳ ההוא שטרא דנפק יי) לבי דינא דרב הונא. והיה מוחזק בו אדם אחד שהיה טוען
 פלוני בן פלוני הכתוב בזה השטר כתבו וחתמו ומסרו לי לפי שהלוימיו כך וכך ממון וכדתנן מתניתין בסירקין (לף קעה:) הוציא עליו
 כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חוטן ואת שמי לא הוצרך לכתוב שהרי מסרו לי וכתב לי ממך כלומר ממי שמוחזק בשטר:

 אמר

 בהן אחטות ולא אתי למיטרף
 מלקוחות אי נמי שטר מטרה שכתב
 בהן אחטות שטנו לטרוף לקוחות
 משעת מטרה דעטס מפקי ליה
 לקלא בלא שטר כדאמטנן בחזקת
 הבתים (לעיל לף מא0 אמר רב המוכר
 שדהו בעדי׳ גובה מנכסים משועבדים
 וכדמפרש התס נמב.] טעמא מלוה אזביני
 קא רמית כו׳ הלכך אי ידעיתון
 ההוא יומא דאקניתון ביה מן הנותן
 מתנה או מוכר מטרה כתבו עכשיו
 אותו היום שנתנה המתנה והמטרה
 דאיכא למיחש שמא אחט כן נתנה
 לאחר שלא כדין. (פסק) ודוקא
 שטט אקניימא אבל שטט הלואה
 שיש בו אמטומ לא יכמוב אלא יום
 שעומד בו עכשיו דא״כ הוה ליה
 מוקדם ופסול דאתי למיטרף לקומומ
 מזמן הכתוב בשטר שלא כדין דלעולס
 אין לקומות משועבדים לשוס אדם
 כל זמן שלא נכתב שטר עד שיקחו
 מן הלוה קרקעות אחר שנכחב השטר
 המשעבד נכסיו הלכך אי כתבי יומא
 שנעשית ההלואה בשטר זה פסול הוא
 דאתי למיטרף לקוחות שלקחו בין
 ההלואה לכתיבת השטר והס לא
 נשתעבדו עד לאחר כתיבת השטר
 דעטס החתומים על השטר אינהו
 מפקי ליה לקלא כדאמט׳ לענין הלואה
 בחזקת הבתיס נשס] ולקוחות שלקחו אחרי
 כן אינהו הוא דאפסידו אנפשייהו
 אבל מקמי כתיבת השטר שפיר
 זבון ואפילו נכתב ביום ונחתם בלילה
 חשבינן ליה מוקדם ופסול דהא לא
 אשתעבוד לקוחות אלא מיום חחימה
 ואילך ואיהו אמי למיטרף מיום
 כתיבמו שלא כדין והט מנן בהמביא
 גט >גיטין לף ח.) נכתב ביום ונחתם

 מסורת הש״ם

 א) ג־׳א רנה, ב) גיטין פ.
 ינמות קט!״«) רש׳׳א ט היט
 ללא מתחזי כשקרא וכן היא גי׳
) לעיל יג״  הרי׳׳ף והרא״ש, ו
 ס) [גיטין כי:], ו) נ׳־מ נ:,
 ז) [עי׳ תוספות נתונות כי:
 י״ה אמנה], ח) רש׳׳א דיל

 מיעת שניהם,

 גליון הש״ס
 תום׳ ר״ה אי בוי וליבא
 לפיתש לפיד•. ועי׳ סנהירין
 יף לנ ע״נ מוס׳ ל״ה

 חיישינן:

 הגהות הב״ח
 (א) נפ׳ לנפק בכי יינא ירנ
 הונא: (ב) רשב״פ ל״ה והא
 האימא דלא ענלינן וכו׳
 ללא נתינ בהו איחרנוהו:
 (ג) דיה להנן ונו׳ פסק
 ודוקא שטרי אקנייתא
 וכו׳ לכ׳׳ע פסולין ע׳׳כ
 פסק אפס רנינו חננאל:
 (ד) ד״ה ואס היו מםומנין
 סימניהן שרן: (ה) ד״ה ההוא
 ונו׳ בבילינא:(ו) תום׳ל״ה
 כתנו וכו׳ מנתפי ליה

 נשנתא:

 מוסף רש׳׳י
 כי קיימיתו כשילי כו׳.
 שילי יהיני מקומות הן ףנמות
 קנח.). כי קיימיתו בהיני.
 לנתונ שטר, כתבו בהעי.
 נתנו נמונו שנהיני נכמנ
 !גיסיו פ<. קח לך עבדים.
 שיחממו אותו ודחו׳ן נו, ולא
 מצי עני למימר ליה קנה
 מלקי (לעיר ינ 1. ולא אחר
 יכול להוציא עליהן שטר
 חוב. לאמר ליה לא אני
 לויתי ממן אלא חנירי לוה
 ממן ומסר לך שטר זה
 ןגיטי! כד:). נמצא לאחד
 בין שטרותיו שטרו של
 יוסף בן שמעון פרוע.
 נמצא שונר לאלם אחל נין
 שטרותיו ונתונ נו שטרו של
 יוסף נן שמעון שנדי פרוע
 הוא והיי לי שני שטרות
 על שניהס, שטרות שניהן
 פרועין. שכל אחל ינול לומר
 על שלי נכחנ שונר וב־מ כ:;.

 רבינו גרשום
 והא האידנא. דעבדינן שטר
 מאוחר וכתבי תברא ולא
 כתבי בסתמא אלא כתבי
 בהו זמן ולא חיישינן: אמר
 ליה רבנן תקוני תקיני.
 כנגד הרמאי ולכתוב שובר
 בסתם מאן דעבד הכי עביד.
 אין יכול המלוה לחזור
 ולגבות ממנו כלום ומאן
 דלא עביד הכי שוברו
 בסתם אם המלוה רמאי הוא
 יכול לחזור ולגבות דאיהו
 דאפםיד אנפשיה דאיבעי
 ליה למכתב שוברו בסתם
 כדתקינו ובנן: כי קיימיתו
 בשילי. שם מקום ואתם
 רוצים לכתוב באיזה מקום
 נכתב השטר כתבו שנכתב
 בשילי: ואע״ג דמסירן
 לכו מילי בהיני. כלומר
 אע״ג דבהיני היתה ההלואה
 ושם מסרו לכם המעשה
 שתהיו עדים בדבר ואם
 לא הספקתם לכתוב שם
 השטר כתבו ׳שנכתב בשילי
 ולא בהיני דלא מיחזו
 כשיקרא וכן כי קיימיתו
 בהיני כו׳: שטרי אקנייתא.
 שום שטר שיש בו קנין:
 ואי לא. דלא בעיתו למכתב
 מיומא דקיימיתו ותרצו
 לכוון באומדן דעתא את
 הקנין ולא ידעיתו בברור
 אימת הוה ותכתבו בתר



 מסורת הש״ם

 א) ןנ״מ יח: כ: גיטין ס:],
 נ) נצ״ל אלעזר], נ) [גלמי!
) רש״ל. וגי׳  ט: וש״נ], י
 רש״א אשיי והוא לגור חלש,
 ה) רש״א אבל פי׳ רשנ׳׳ס
 שתופס כוי אי[ נראה,
 ו) רש״א, ו) רש״ל, ת) רש״א
 לאמר סיוס, ט) רש״א,
 י) רש״א לנפק מדו ולא לנפק
 לבייל, כ) [בת״י הגייה. אלא
 הא לתניא כו׳ א״כ לנפילה
 לחל מיישינן ומתניתין בנא
 בהרשאה ומברייתא למוציא,[
 זה על זה ניתא ע״כ] ועיין

 רש״א,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב׳׳ם ל״ה אמר
 רב הונא וכו׳ כדלקמיה
 ממן: (ב) תום׳ ל״ה מינך
 וכוי ונפל ממנו ומצאו זה
 דלמה לו למלות בריש
 גלותא: (ג) כא״ד להלוות
 כלל בצ״ל ותינח לי נמחק:
 (ד) ד״ה אבל וכו׳ נהי
 דממך משמע מההוא
 גברא: (ה) בא״ד שיכתוב
 בשטר אני חייב: (ו) בא״ד
 לא משמע אלא אותו שנתנו
 לו: (1) כא״ד ללא משמע
 מההוא: (ח) ד״ה לנפילה
 לחד פירוש כשאין לתלומ
 שנפל אלא מאחל בלבד אין
 לתלות בנפילה ט היכי
 מתרמי שמזה נפל הס״ל
 ואח״כ מ״ה לנפילה וכו׳

 דמכל בני אלס:

 קעב: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

 מוסף רש ״ו
 דאמר עדי מסירה כרתי.
 דאמר אע״פ שאין עליו עליס
 אלא שנחנו לה בפני עליס
 גובה מנכסים משועבדים,
 שאין העדיס חותמים על
 הגט אלא מפני תיקון העולס,
 שמא ימותו עלי מסירה אי
 ילכו למלינת היס, אלמא עלי
 מסירה עיקר !כתובות צד:<
 ואין ציין לחתום בגט, וט
 כתב קרא ונתב אכתינח גט
 קאי ולא אחתימת ילי עליס
 (גיסיו ט: וכעי״ז שם כא::
 כרתי, משוי ליה ספר כריתות

 (קדושיו סח.;.

 רבעו גרשום (המשך)
 ארוך או .yv או שחור
 יכתוב אותו סימן. קחני
 מידת מתני• ולא אחר יכול
 להוציא שטר חוב על אחד
 מהן הא אחד מהן על
 אחרים יכול להוציא ואמאי
 ליחוש לנפילה. ולימא ליה
 לוה לא ממך לויתי אלא
 מחבירך ונפל ממנו ומצאת
 אותו וכן נמי נימא לאידך
 אלא ש״מ מדהן על אחרים
 יכולין להוציא ולא מצי ליה
 למימר מחבירך נפל ש״מ
 דלנפילה לא חיישינן: ואביי
 משיב לנפילה דחד. כגון
 מלוה אחד ששמו יוסף בן
 שמעון לא חיישינן. דמזהיר
 זהיר ביה והכא ליכא ספיקא
 אלא דחד גברא בלבד
 של חבירו ששמו כשמו.
 אבל לנפילה דרבים היכא
 דכתב לויתי ממך איכא
 לספוקי דרבים דלכל חד
 מעלמא משמע ממך הלכך

 חייש לנפילה:

 אמר רב הונא ממך. משמע אפילו מריש גלותא כלומר שמא ריש
 גלותא או אלם אחר הלוהו ונפל ממנו ומצאתו. ואין לפרש שבא
 רב הונא לומר שיגבה שנורו זה המוחזק למשמע כל מי שמוחזק
 בשטר ואפילו ריש גלותא מוחזק בו שאין רגיל להלוות יגבה לו בו
 לא״כ הוה ליה למימר >*< כללקמן
 ממך ההוא [גברא] מפיק מתותי יליה
 משמע: ואין בו זמן. והוא אחל
 משלשה גיטין פסולין ואס ניסת הולל
 כשר בפ׳ המגרש (גיטין דף פו.): אני
 היום גירשסיך כשר. קס״ל השתא כיון
 לעלים קא חזו ליה ביליה וכתוב בו
 היום הרי כתב בו זמן: ההוא יומא
 דנפיק. בב״ל להתגרש האשה משמע
 וחשבינן ליה כזמן גמור: ה׳׳נ משמע
 ממך כוי. להא חזו ליה ב״ל בילו וכמי
 שנכתב שם המלוה בשטר למי: דלמא
 אבא שאול. לא חייש לשוס זמן בגיטין
 בליעבל וכלר׳ אלעזר ס״ל רתנן בפ׳
 המגרש (שס< שלשה גיטין פסולין ואס
 ניסת הולל כשר כתב בכתב ילו
 ואין עליו עלים יש עליו עלים ואין בו
 זמן יש בו זמן ואין בו אלא על אחל
 הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואס
 ניסת הולל כשר ר״א אומר אע״פ
 שאין עליו עליס אלא שנתנו לה בפני
 עליס כשר וגובה מנכסים משועבלים
 שאין העלים חוממין על הגט אלא
 מפני חיקון העולם וכי היכי לרבי
 אלעזר מכשיר ליה בלא עלים משוס
 טעמא לעלי מסירה כרתי ה״נ מכשיר ליה בלא זמן משוס האי טעמא
 גופיה כלקתני יש עליו עלים ואין בו זמן בהאי משנה לשלשה גיטין
 ססולין ועלה קאי ר׳ אלעזר ואמר אע״פ שאץ עליו עלים בהאי שטר
 שאין בו זמן כשר שאין העלים חותמין על הגט אלא מפני תיקון
 העולם וה״נ אין כומבין בו זמן אלא מפני תיקון העולם רבת אחותו
 ופירות כלמפרש בפי (כל הגט) [המביא מניינא] (שם דף יז.< וכיון
 שנתנו לה בפני עליס הס יעילו על הזמן ועל הגט. והאי רמצריך אבא
 שאול לכתוב בו אני היוס גירשמיך לאו משוס זמן להא אין זה זמן
 ולזמן לא חייש כרי אלעזר אלא לבעי אבא שאול יליס מוכיתות רמשעה
 שקבלה הגט נתגרשה מיל שאם לא נכתב מהיום בגט זה שאין בו זמן
 מנין לנו שיהיה גט שמא אין בלעתו לגרשה מיל בגט זה על סוף
 שנה או שנתיים לאתר קבלתה הלכך בעי אבא שאול שיכתבו היום
 אחרי שאין זמנו כתוב בו שיוכיח עליו כר׳ יוסי לאמר (לעיל דף קלו.)
 זמנו של שטר מוכיח עליו והאי לאמר אבא שאול היינו לכתבינן בגט
 מן יומא לכן ולעלם: אבל הכא ליחוש לנפילה. וכלרב הונא לאמר
 ממך אפילו מריש גלותא ושמא מאחר נפל ומצאו זה: הא הן על
 אחרים מוציאין. אחל מהן שיש לו שטר על אחר שיגבה ממנו ולא
 יכול זה לטעון מחבירך נפל ומצאתו נמצינו למלין שמי שמוחזק
 בשטר יכול לגבות מלוה מאיש אחר הכתוב בתוכו ואע״פ שהשטר
 אין מוכיח מי המלוה וה״ה לדתי ממך: ואביי לנפילה דחד לא
 חיישיגן. כגון שטר שביד יוסף בן שמעון שיש לו על אחד מן השוק
 דהיינו נפילה דחד ומציאה דחד היכי איתרמי מילתא דמיוסף בן
 שמעון נפל ויוסף בן שמעון מצאו הלכך לא חיישינן אבל גבי לרתי
 ממך מנה דהיינו נפילה דרבים שיש לחוש מאיש אחר בעולם נפל
 ואיש אחר בעולם מצאו כגון זה שמוחזק בו המס ודאי חיישינן ולא
 יגבה בו (הג״ה. חיישי׳ לנפילה דיחיל ואשכחו רבים. ע״כ): עיקר
 הלשון כן הוא לנפילה דרבים חיישינן. כלומר שמצאו שום אדם
 בעולם אבל לשמצאו יחיד יוסף בן שמעון לא חיישינן. ורבינו חננאל
 פירש ואביי לנפילה דמד ואשכחיה האי דשמיה כשמיה דהאי לא
 חיישינן שאילו מן האח׳ נפל היה צועק ומבקש וכיון שלא צעק נתברר
 כי לזה שמצאו הוא אבל לנפילה דרבים דלא ידעינן מי הוא חיישינן:

 ואלא

 אמר רב הונא ממך אפילו מריש גלותא
אמר ליה רב חםדא (  ואפילו משבור מלכא א
 לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב
 הונא מינך נפק דק ואשכח דתניא גט שיש
 עליו עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר
 אאם כתוב בו גרשתיה היום כשר אלמא

 היום ההוא יומא דנפיק ביה משמע בהכא
 נמי ממך מההוא גברא תפיק מתותי ידיה
 משמע אמר ליה אביי ודלמא אבא שאול
 כרבי ״אליעזר םבירא ליה ״דאמר עדי
 מפירה כרתי אבל הכא ליחוש לנפילה אמר
 ליה לנפילה לא חיישינן ומנא תימרא דלא
 חיישינן לנפילה דתנן שנים שהיו בעיר אחת
 שם אחד יוםף בן שמעון ושם אחר יוםף
 בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב
 זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן
הא הם על אחרים יסולק  שטר חוב נ
 ואמאי ליחוש לנפילה אלא לאו שמע
 מינה לנפילה לא חיישינן ואביי לנפילה
 דחד לא חיישינן לנפילה דרבים חיישינן

 ואלא

 מינך אפי׳ מריש גלותא. לשון שאילה הוא וכן ההיא דאמר רב הונא
 חיישינן לשני שררי בכל הגט (גיטין דף מ.) ובשנים אוחזץ
 (ב״מ דף ייז: ושם) י)[וה״פ] אפי׳ מריש גלותא שאין רגיל להלוות נאמר
 אפילו באותו דגבי אי תפיס ביהי) אבל רשב״ס אין תופס בו עיקר

 ואין נראה לר״י מה שמפרש אפילו
 מריש גלותא שאנו חוששין שמא אדם
 אחר הלוהו ונפל ממנו ומצאו (5) לזה
 מה לי לתלות בריש גלותא אותו
 אדם אחר ולישנא נמי לא משמע
 כלל הט ומה שהקשה למה שפי׳
 דהוה ליה למימר ההוא י) [גברא]
 דנפק מתותי ידיה משמע נראה
 דלא קשה כלל דלרב הונא הוה
 מספקא ליה ודרך שאלה היה אומר
 אס נתחייב אותו כלל דמשמע אפילו
 מריש גלותא אף על פי שאינו רגיל
 להלוות (ג) לו כלל אלא ש״מ מינך לא
 חשיב משמעות והבל הוא ומשוס
 אדם לא יגבוהו 0 [או לא]:
 עדי מסירה כרתי. והא ח<דכתוב
 ביה היום לא משוס דצריך
 זמן אלא שאס מתנה בעל פה שוס
 תנאי אם ימות מחולי זה או כשימות
 שתהא אז מגורשת מעכשיו וכדססיק
 לעיל (דף קלו.) כרבי ייסי דאמר זמנו
 של שטר מוטח עליו והר כאומר
 מהיום אבל היכא דלא מתנה שוס
 דבר לא צטך כלל מהיום והא דפירש
 רשב״ם דבעי למיכתב מהיום משוס

 (גיטין לבעי אבא שאול יליס מוטחות אין נראה לר״י להא אמרי׳
 דף יז.) זמן לא תקנו אלא משוס פירות או משוס בת אחותו ור׳ אלעזר
 לא [הוה] בעי זמן «)[כלל] דס״ל עלי מסירה כרתי כמו שסובר רשב״ס
 עצמו וגם זהו תימה להוסיף טעם חדש לאבא שאול דבעי היום משום
 הוכחה: אבל הכא ליחוש לנפילה. תימא מאי שייכא הכא פירכא
 רר״א בהלואה הוה מצי למימר נהי (י) נמי למשמע מההוא גברא
 כו׳ מ״מ ליחוש לנפילה ואפילו הוה סובר כר״מ הוה מצי למיפרך
 הכי ואומר ר״י להט פירושה אלמא מהיוס מההוא יומא לנפק ביה
 משמע ה״נ ממך מההוא גברא לנפק מתותי יטה משמע שרוצה
 לומר לכל אלם שימצא טלו כי משמעות חשוב הוא ולא הבל וליצנות
 וכן משמע שיגבה כל מי שימצא וכן לעת הכתיבה היתה ובשטרי
 אקנייתא אתי שפיר שמשעבל עצמו מה שלא לוה עטין מש״ה שעבל
 לו אפילו לא ילוה לעולם כראמרי׳ בשנים אוחזין (ב״מ דף טז:< מצא
 שטרי הקנאה בשוק יחזירם לבעלים מאי אמרת שמא כתב ללוות ולא
 לוה הא שעבל ליה נפשיה הלכך לא שייך למיחש לנפילה הכא ואפילו
 בלא אקנייתא הוה מצי לאוקומי לפי׳ ר״ת להנושא (כתובות דף קב. ד״ה
 אליבא) למפרש התס שיכול אלם להשתעבל לחבירו אפילו לא לוה ממנו
 כגון שיכתוב (י» השטר אני חייב לך מנה רכתבנו ויתננו לו לשס כך
 וסטך רלמא אבא שאול כר׳ אלעזר ס״ל ולא בעי זמן כו׳ והיום
 משמע יומאי) לנפק מבעל הבית ולא לנפק מב״ל ולא הוצרך מהיום
 אלא אס התנה אס מתי כלפטשית לעיל אגל הכא ליחוש לנפילה
 לממך נמי לא משמע אלא (י) שנתנו לו כי היכי למהיוס משמע
 סתם משמעותו משעת הגירושין ולחפות על בח אחותו לא יוכל להא
 עלי מסירה צריך וה״נ משמע הכא אותו שנתנו לו רוקא ולא
 למוצאו א״כ איכא למיחש לנפילה ומשני לנפילה לא חיישינן ותחלמ
 שאלה לרב הונא נראה לר״י לפרש כן ממך אפילו מטש גלותא
 אע״פ שאץ רגיל להלוות כלל וגס אפילו אנו ירעינן בבירור שלא
 הלוהו וגס אין רגילות להקנות לו וליתן לו שטר הקנאה כלל אפייה
 מקנה לו מטעמא לסרישית או לא לשמא אץ לנו לתלות אלא
 באותו שנתנו לו הלכך חיישינן לנפילה ללא קני אס לא מסרו לו
 ועול יש לפרש אבל הכא ליחוש לנפילה כלומר לא מיבעיא ללא
 משמע «< ההוא גברא כו׳ והבל הוא ואפי׳ הוה משמע ליחוש לנפילה

 ומשני לנפילה לא חיישינן וקושיא ראשונה לא חשש לתרץ משוס לכר׳ אלעזר לא ממוקמא להא מצריך מהיום וטעמא שפירשתי למעלה הוא
 לחוק ולא סבירא ליה לרבה ההוא ליחויא וכן מצינו בשאר מקומות בגמ׳ שאין חושש לתרץ קושיא ראשונה כלל: לנפילה דחד.
 פירוש (י» שאץ לתלות שנפל אלא מאחל לבל ט היכי רממרמי שמזה נפל לנפילה לרבים פירוש ליש לחוש מכל בני אלם שבעולם שנפל
 מזה או מזה יש לתלות בנפילה: י) ואלא הא דתניא כוי. לנפילה לחל חיישינן ומתני׳ בבאין בהרשאה וברייתא במוציאין זה בלא זה:

 והכא

 עין משפט
 נר מצוה

 קטז א מיי׳ פ״א מהל׳
 גירושין הלכה כו סמג
 עשי! נ טוש״ע אה׳׳ע סי•

 קכז סעיף ו:
 קיו ב מיי׳ פכ״ל מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ ט סמג
 עשין צד טוש״ע ח״מ סי׳ נ

 וסי׳ סא סעיף י:
 ק*ח ג מיי׳ שס וסמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ מט

 סעיף ו:

 רבינו גרשום
 אמררבהונא. אין אדם יכול
 לגבוח בזה השטר כלום
 שכשמוציאו זה המלוד,
 אע״פ שהוא כתב ידו של
 לוה אמר הלוה מה אתה
 מבקש ממני והלא כתבו
 ממך סתם משמע אפי׳
 מריש גלותא או משאר
 כל ארם היאך אתה יכול
 לגבות ממני: פוק עיין
 ביה. שתמצא ראיה שדומה
 למעשה: דלאורתא בעי לה
 רב הונא ממך. שתאמר
 לו ראיה שדומה למעשה
 זה: ואין בו זמן כו׳ אבא
 שאול אומר אם כתוב בו.
 אפי׳ זמן כזה שגירשתיה
 היום אע״ג דאין יודע איזה
 יום קאמר כשר הגט אלמא
 באיזה יום שיבוא הגט לבית
 דין יש לומר היום משמע
 ההוא יומא דקא נפיק ביה
 משמע שבאותו יום גירשה
 וכשר. הכי נמי ממך משמע
 מההוא גברא דנפיק שטרא
 מתותי ידיה משמע דנאמן
 ולא מצי למימר ממך אפי׳
 משבור מלכא: אמר ליה
 אביי לרבה דלמא אבא
 שאול. דאמר דכשר הגט
 משוס ההוא טעמא קאמר
 דגידשתיה היום סתם כשד
 דאע״ג דלא ידעי׳ באיזה
 יום נכתב הגט אלא שידע
 באיזה יום מסרו לה כשר
 דס״ל כר׳ אלעזר דאמר עדי
 מסירה כרתי: אבל הכא.
 דכתב ממך ניחוש לנפילה
 דיכול לומר לו אין אתה
 המלוה שמא מן המלוה
 אחר נפל השטר ומצאת
 אותו: אמר ליה רבה לעולם
 ראיה שלי [ראיה] ודקא
 פרכ׳ ליחוש לנפיל׳. לנפילה
 לא חיישינן: מנא תימרא
 דלא חיישינן לנפילה דתנן.
 במתניתין שנים שהיו בעיר
 אחת [ששמותיהן שוות]
 שניהן אין יכולין להוציא
 שטר חוב זה על זה שזה
 יכול לומר לזה אתה חייב
 לי וממני נפל השטר ואתה
 מצאתו וזה יכול לומר לזה
 אתה חייב לי וממני נפל
 השטר ואתה מצאתו או
 יכול לומר לו פרעת לי
 והחזרתי לך השטר: ולא
 אחר יכול להוציא שטר חוב
 על אחד מהן. שיכול כל
 אחד לומר לו איני חייב לך
 אלא חבידי. נמצא למלוה
 שטר אחד בין שטרותיו
 ששטרו של יוסף בן שמעון
 פרוע אע״ג שיש לו שטר
 אחר על יוסף בן שמעון
 שאינו פרוע שטרות שניהן
 פדועין שכל אחד יכול
 למימר לו שטר שלי הפרוע:
 כיצד יעשה אם אחד [רוצה
 ללוות] מחבירו: ישלשו.
 יכתוב כל אחד שמו ושם
 אביו ושם וקנו שמא שמות
 זקנים אינם שוין ובכן יחקר
 הדבר: ואם היו משולשין
 יכתוב לו סימן המשפחה.
 ואם היה סימנם שוה יכתוב
 כהן אם אחד מהן כהן
 יכתוב פלוני כהן. ואם יש
 באחד מהן סימן אחד או



 עין משפט
 נר מצוה

 קיט א מיי׳ פט״! מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ ז ופ״י
 מהלי מכירה הל׳ יא ועי׳
 בהשגות ונמ״מ סמג עשי!
 צד נווש׳׳ע מ״מ סי׳ סו סעיף

 יא:
 קב כ מיי׳ פייט מהל׳
 נתלות הלכה ט י סמג
 עשי! צו טוש״ע ת״מ סי׳ סב

 וע׳׳ש בהג״ה:
 קכא ג טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 מט סעיף ט:
 קככ ד ה מיי׳ פכ״ד מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ מ סמג
 עשין צד טוש׳יע ח״מ סי׳

 מט סעיף ז:
 קכג ו מיי׳ שס פט״ו הל׳
 ינ סמג עשי! צד
 טוש״ע ח״מ סי' סה סעיף

 כג:
 קכד ז מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף כד:
 קכה ח מיי׳ פ כ״א מהצי
 מכירה הלכה יט
 טוש״ע מ״מ סימן ריד סעיף

 יג:
 קכו ט מיי׳ פכ״ה מהל׳
 מלוה ולוה הלנה ג
 סמג עשין צד טוש״ע ח״מ

 סי׳ קנט סעיף ח:

 לעזי רש׳׳י
 קגפיינ׳׳א [קנפני״א].

 ערבה, סרחב, שדות.

 רבינו גרשום (המשך)
 וכל שכן אחריני דלא זהירי
 דצריך להביא ראיה: ותנא
 ברא סבר אין כותבין שטר
 ללוה עד שיהא מלוה
 עמו. הלכך כיון דבפניו
 נכתב מהימן אידך כל
 אימת דמפיק ליה להכי
 מוציא שטר זה על זה:
 טעמא דנמצא. בין שטרותיו
 דשטר יוסף בן שמעון
 פרוע דמשום הכי לא מצי
 מפיק הא לא מצא מפיק:
 (משוס) במשולשין. שכתוב
 בשטר יוסף בן שמעון בן
 לוי דניכר איזה יוסף חייב
 לו: ומקשי׳ אי הכי כיון
 דמיירי במשולשין אם כן
 אמאי קתני נמצא לאחד בין
 שטרותיו כו• שטרות שניהן
 פרועין ואמאי שניהן פרועין
 וכיון דמשולשין ששם וקנם
 אינם שוה וניחזי תברא
 שכתב יוסף בן שמעון בן
 לוי בשמא דמאן יוסף כתב.
 כיון דניכרין בשם זקנם
 ואידך דלא כתב תברא
 על שמיה ליפרע משטריה:
 אמר רב אושעיא במשולשין
 בשטר להבי מצי מפיק.
 ואין משולשין בשובר להכי
 שניהן פרועין דלא ידעי
 תברא דמאןכתב:אבייאמר
 כר. לעיל מהדר אמאי לעיל
 טעמא דנמצא הא לא נמצא
 מצי מפיק והא אנן תנן
 כוי. וקא מתp אביי דוקיא
 דמתניתין באידך גיסא דלא
 קשיא מידי והכי קאמר
 מתני׳ נמצא לאחד בין
 שטרותיו שטר של יוסף
 בן שמעון שיש לו עלי
 פרוע הוא ואית לאידך יוסף
 שטרא נמי עלי• השטרות
 שניהן פרועין והשתא דייק
 טעמא דנמצא משום הכי
 לא מצי מפיק הא לא
 נמצא מצי מפיק יוסף בן
 שמעון מיניה היינו כדדייקי׳
 ברישא הא הן על אחרים
 יכולין להוציא אבל אחרים
 אין יכולין להוציא עליהן
 והשתא ליכא למפרך והאנן
 תנן ולא אחר כוי: יכתבו
 דורות. ירבעו או יחמשו עד
 שלא יהו שוין: פיס׳ נמצא
 לאחד. לוה: שם שנים.
 שטרות כיון דהוא אמר
 לבנו שטר א• פרוע ולא
 שנים מכלל דוה לוה שיש
 לו שם שני שטרות האחד
 אינו פרוע ואפי׳ הכי אמרינן שטר גדול הוא דפרוע והקטן אינו פרוע משום דיד בעל השטר על התחתונה: שטר לך בידי
 פרוע. ויש לו ב׳ שטרות עליו אמרינן הגדול פרוע ולא הקטן ויד בעל השטר על התחתונה: ואם אמר חוב לך בידי פרוע.
 כלומר חוב הוית חייב לי ופרעת כיון דאמר חוב סתם ויש לו כמה שטרות עליו כולן פרועין: אמר ליה רבינא לרבא. לרישא
 מקשי למאי דאמר הגדול פרוע. אלא מעתה שדה אחת שלי מכורה לך והיה לו ב׳ שדות גדולה וקטנה הכי נמי דאמרינן
 שדה גדולה מכר לו ואם אמר לו כל שדה שיש לי מכורה משמע דמודה כל שדותיו מכורין לו. ומתp רבא לא סלקא דעתך
 דשדה גדולה מכורה לו (לא כי היכי) דאמר כשטר יד בעל השטר על התחתונה ואמרי׳ קטנה מכורה ולא גדולה: לא יפרע

 מםורת הש״ם

 א) [לעיל עו. וש׳׳נ], ב) [עי׳
 תיס׳ ינמומ קטז. ד״ה אמאי],
 ג) [לעיל קסז:]׳ ד) לפי גי׳
 רשנ׳׳פ צ״ל לרב אשי,
 ס) ננורות דף מח., ו) רש״ל

 ועי׳ רש ״א,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' אניי אמר הני קאמר
 הן על אחרים מוציאין
 נמצאללוה:(נ)רשב"פ ד״ה
 נמצא ונו׳ הקרועין:
 (ג) תום׳ ד״ה והנא נו׳ אנל
 הך נריימא ס״ל דחיישינן
 לנפילה: (ד) ד״ה שטרו ונוי
 אע״ג דבאחר שיש לו עליהם
 נצ״ל ותינ׳ דנשטר נמחק
 (!;) בא״ד חנירו של נל אחד
 נחנו אע״ג דחד ודאי לוה
 הנא בשובר לא אמרינן

 שמא חנירו נצ״ל:

 מוסף רש״י
 אותיות נקנות במסירה.
 המונר שטר חוב לחבירו
 קנה המינ נמסירת אותיות
 (סנהדרין לא.) אינו צריך
 לנתונ שטר מטרה על
 השטר שהוא מונר לו, אלא
 משמסר לו שטר שיש לו
 על אחריס לזנות נו נתמיינ
 הלוה לפורעם לזה ןקזושי1
 נח:) דאותיוח כגון שטר
 נקנות נמסירה נלא קנין
 ואין יכול לחזור בו ויבמות
 קנח׳ ולא צריך לכתוב קני
 לך וכל שענודיה ולא שוס
 שטר(לעיל ש< אנל משינה
 אינה אלא בדבר שגופו ממון,
 דמט משן ליה זנה ביה,
 והנא נמי לגני לצור ע״פ
 צלותיתו תיהני ליה משינה
 נשאר מטלטלין, אנל נדי
 לגנות החונ צדך שימסרנו
 מלוה ליד הלוקח (לעיל עד:
 ונשחענד לו לוה לוה הקונה
 נמו שהיה משוענד למלוה,
 כל זמן שלא מחלי נדאמר
 שמיאל(לעיל קסט:). כותבין
 שטר ללוה. להיות מזומן
 נידי לתת למלוה כשילוה לו

 מעות (לעיל קסז:;.

 רבינו גרשום
 במאי פליגי. מתני׳
 וברייתא: באותיות נקנות
 במסירה פליגי מר סבר. תנא
 דמתני׳ דדייקינן ממתני•
 הא הן על אחרים יכולין
 להוציא משום דקסבר
 אותיות נקנות במסירה שאם
 טוען הלוה איני חייב לך
 אלא לחבירך יכול לומר
 לו נהי כדאמרת דלחברי
 אתה חייב ולא לי הרי
 השטר בידי וקניתיו ממנו
 וחבירי נתנו לי במסירה
 ואותיות נקנות במסירה
 ונפל ממנו לא מצית אמרת
 דהא אמרן לנפילה דחד
 לא חיישינן הלכך יכולין
 להוציא על אחרים: ומר
 סבר אין אותיות נקנות
 במסירה. ויכול לומר לו
 לחבירך אני חייב ולא לך
 והוא לא יכול לקנות לך
 החוב במסירת השטר דאין
 אותיות נקנות במסירה ולא
 בעל חוב רידי את ולחבירו
 נמי מצי אמר לאו בעל
 דברים דידי את ואין בידך
 השטר: והבא בצריך להביא
 ראי׳. עדי מסירה דתנא
 דברייתא סבר צריך להביא
 ראיה עדי מסירה ואם אין
 לו עדי מסירה אינו יכול
 להוציא שטר על אחרים:
 עליו להביא ראיה. ערי
 מסירה שאביו מסרו לו
 ונתנו לו לבדו: מאי לאו
 הוא הדין לאחריני. לשני
 יוסף בן שמעון שמוציא
 האחד שטר על אחרים
 שצריך להביא ראיה עדי

 מסירה שהכירו נתנו לו בפניהם: ורבא אמר לך. לאו הוא הדין לאחריני אלא שאני אחד מן האחין אמאי צריך להביא
 ראיה דאחין משמטי אהדדי. יד כל אחד גונב מאחיו דמורה היתרא לעצמו לפי שיורש הוא להבי צריך להביא ראיה אבל
 בעלמא אותיות נקנות במסירה ואין צריך להביא ראיה: ואביי. אמר לך לכולי עלמא צריך להביא ראיה ומאי שנא דנקט
 ברייתא אחד מן האחין דאחין אצטריכא ליה. םד״א כיון דאחין משמטי אהדדי אימא מיזהר זהיר ומעיין כל אחד שלא
 ישמוט אחיו כלום מירושת אביו קודם חלוקה והואיל רזהירי אימא היכא דיוצא שטר חוב מתחת ידי אחד לא יהא צריך
 להביא ראיה דודאי אביו נתנו לו שאם היה מחזיק בו לאחר מיתת אביו היו מרגישין וםד״א דאין צריך ראיה קמ״ל דצריך

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעג.
 והכא בצריך להביא ראיה קא מיפלגי. ופלוגתא זמתני׳ וברייתא
 ליתא בפלוגתא לאביי ורבא לאביי למצריך ראיה מולה ללא
 חיישינן לנפילה ופקלון היכא לשמיה כשמיה כלקאמר בפרק (בתרא)
 [ט״ ו] ליבמות (דף קנח. ושם) לקאמר אביי לנפילה לא חיישינן אי לפקלון
 כיון לשמיה כשמיה לא מפקיל גביה
 אבל הך ברייתא («) חיישי׳ לנפילה או
 לפקלון ליוסף בן שמעון לאפילו בשני
 יוסף בן שמעון מצרכי ראיה ורבא אמר
 א׳׳צ להביא ראיה ולעיל בפרק המוכר
 את הספינה (דף עז. ד״ה אמר) פירשתי:
 אביי אמד הכי קאמר נמצא כוי.
 והא למוקי לה בשנים אוחזין(ב״מ
 ד׳ כ:) כגון שנמצא השטר בין שטרותיו
 פרועין לאו היינו אליבא לאביי לאיהו
 מוקי לה בשובר היוצא מתחת יל הלוה
ד ירמיה  כשאר שוברין אלא אליבא ל
 אתיא: שטרו של יוסף בן שמעון
 עלי פרוע שטרות שניהם פרועין.
 אע״ג(י) לבשטר אחל שיש לו עליהם
 אין יכול להוציא עליהם משום לחיישינן
 בכל אחל שמא חבירו של כל אחל כתבו
 («) אע״פ [לחל] ולאי לוה 0[הכא לא
 אמרינן] חיישינן שמא חבירו של כל
 אחל ואחל כתבו והחתימו אע״ג לולאי
 אחל פרע וטעמא משוס למספיקא

 לא מפקינן ממונא:
 שניהם כהנים. ה״ה שניהם
 ישראלים אלא משוס לתני׳
 לעיל היה אחל מהן כהן תני כהנים:

 חסורי

 ואלא תא דתניא כשם שאץ מוציאץ שטר
 חוב זה על זה כך אין מוציאץ על אתרים
 במאי קמיפלגי באותיות נקנות במסירה
 קמיפלגי תנא דידן סבר אי אותיות נקנות
 במסירה ותנא ברא סבר אין אותיות נמנות
 במסירה ואי בעית אימא דכולי עלמא
 אותיות נקנות במסירה והכא בצריך להביא
 ראיה קא מיפלגי תנא דידן סבר אין צריך
 להביא ראיה ותנא ברא סבר 5*צריך להביא
 ראיה דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי
 אמר צריך להביא ראיה ורבא אמר אאינו
 צריך להביא ראיה אמר אביי מנא אמינא
אחד מן האחין שהשטר חוב  לה דתניא ב
 יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה מאי
 לאו הוא הדין לאתריני ורבא אמר שאני
 אחין דשמטו מהדדי איכא דאמרי אמר
 רבא מנא אמינא לה דתניא אחד מן האחין
 שתשטר תוב יוצא מתחת ידו עליו להביא
 ראיה אחין הוא דשמטו מהדדי אבל אחריני
 לא ואביי אחין איצטריבא ליה סלקא דעתך
 אמינא כיון דשמטו מהדדי אימא מיזההר
 זהירי ולא צריכי להביא ראיה קמ״ל ואלא

 הא דתניא כשם שמוציאץ הן שטר חוב על אחרים כך מוציאין זה על זה
 במאי קמיפלגי בכותבין שטר ללוה ואע״פ שאין מלוה עמו קמיפלגי תנא
 דידן סבר ״כותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו זימנין דאזיל
 לגבי ספרא וםהדי ואמר להו כתבו לי שטרא דבעינן למיזף מיוסף בן
 שמעון חברי ובתר דכתבי ותתמי ליה נקיטא ליה ואמר ליה הב לי מאה
 דיזפת מינאי תנא ברא סבר אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו:
 נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם
 פרועין וכו׳: טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והאגן ולא אחר יכול
 להוציא עליהן שטר תוב תנן אמר רבי ירמיה במשולשץ ונחזי תברא
 בשמא דמאן דכתיב אמר רב הושעיא גבמשולשין בשטר ואין משולשין
 בשובר אביי אמר הכי קאמר >א< ינמצא ללוה בין שטרותיו שטרו של יוסף בן
 שמעון עלי פרוע שטרות שניהם פרועין: כיצד יעשו ישלשו כו׳: תנא האם
 היו שניהם כהנים יכתבו דורות: מתני' יתאומר לבנו שטר בין שטרותי
 פרוע ואיני יודע אי זהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שם שנים הגדול
 פרוע והקטן אינו פרוע: גמ' אמר רבא ׳שטר לך בידי פרוע הגדול
 פרוע והקטן אינו פרוע תוב לך בידי פרוע שטרות כולן פרועין אמר
 ליה רבינא י<לרבא אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו
יד בעל השטר על  שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורין לו התם ח
טתמלות את חבית על ידי ערב לא יפרע מן הערב (  התתתונת: מתני' ה

 ואם

 ואלא הא דהניא הו. לכ״ע פריך להא אפילו אביי מולה ללנפילה
 לחל לא חיישינן וא״כ אמאי תניא בברייתא שאין יכולין להוציא על
 אחרים: במאי קא מיפלגי. כיון ללאו בחיישינן לנפילה פליגי: הנא
 דידן סבר. לנפילה לחל לא חיישינן מאי איכא למימר ללמא איהו

 יהיב ליה אותיות נקנות במסירה ועל
 כרחו יפרע לו למי שהשטר בילו: והנא
 ברא סגר אין אוהיוה נקנוה במסירה.
 ומתוך כך ילחה הלוה לזה ראמר פקלון
 הוא אצלך ולזה יאמר אין השטר בילך.
 ומיהו אם כתבו הרשאה זה לזה על
 כרחו ישלם לו: ואב״א דל״ע אוהיוה
 נקנוה במסירה. בלא שטר מכירה
 נאחר] כלפסקי׳ הלכתא בפ׳ המוכר
 את הספינה (לעיל עז.) כרבי וכלאמר
 רב אשי אותיות מילי נינהו ומילי
 במילי לא נקנו היכא שמסרו לו ונתנו
 אך ראיה ועלים צריך שמסרו לו לזה
 בפניהם ללא נימא פקרון הוא אצלו
 או השמיטו ממנו ובהכי פליגי מתני׳
 ותנא ברא בפלוגתא ראביי ורבא: ורבא
 אמר אין צריך. אלא העמילהו בחזקת
 המוחזק בו: אחד מן האחין ששמר
 חוב יוצא מחחה ידו. או בשם אביהם
 או בשם מלוה אחר וטוען אחיי נתנוהו
 לי והס אומרים אתה חטפתו: מיזהר
 זהירי. ולא יכול להשמיט מיד אחיו
 כי נזהר איש מאחיו וסד״א אין צריך
 המוחזק בו להביא ראיה קמ״ל: אלא
 הא דהניא לוי. ג׳ מחלוקות בדבר:
 זימנין דאזיל לגבי ספרא כוי. כסבור
 הוא לרמות בו חבירו ולגבות ממנו
 בשטר זה והוא אינו יודע מה ששנינו
 שאין יכול להוציא על חבירו ששמו
 כשמו: אא״כ מלוה עמו. ומסתמא
 שניהם היו במעמד מקום שנכתב וכיון
 דאינהו ידעי ואין מקפידים זה על זה
 לא חיישינן תו לשוס רמאות כיון
 דלנפילה לא חיישינן: נמצא לאחד.
 מלוה שטרו של יוסף בן שמעון שחייב
 לי ממון פרוע שטרות שניהם פרועים.
 ואע״ג דאמרן בשילהי שנים אוחזין
 (ב״מ כ:) סימפון היוצא מתחת ידי מלוה
 אינו אלא כמשחק ופסול הא אוקימנא
 להך משנה התם כגון שנמצא השטר
 בין שטרותיו «< קרועין הלכך השובר
 כשר: במשולשין. פירש בשטר שלשה
 דורות יוסף בן יעקב בן יצחק ובאידך
 כתב יוסף בן יעקב בן דוד ובשובר
 כתב סתס יוסף בן יעקב כדמתרץ
 לקמן הלכך איתרע כחס והם בחזקת
 פרועים שכל אחד טוען שלי פרוע
 והמלוה אינו יכול להכחישו הואיל
 ונמצאו השטרות בין השטרות קרועים:

 אביי אמר. מתני׳ כשנמצאו בבית לוה מייט והט קתני נמצא ללוה אחד בין שטרותיו שובר שהשטר שהיה נושה בו יוסף בן שמעון פרוע
 הוא והיו שני יוסף בן שמעון נושים בו ואילמלא זה השובר היו שניהם נפרעין ממנו שטרותס כדאוקמינן שהם יכולין להוציא שט״ח על אחרים
 ועכשיו בזה השובר הורע חזקתס דקיי״ל יד בעל השטר על התחתונה וכשיוציא כל אחד מהם שטרו אומר לו הנה השובר עליו. ומיהו
 נראה בעיני שאס שניהם באים בהרשאה זה מזה על הלוה יכולץ לגבות אמד מן השטרות ממ״נ מן הלוה שהט מודה הוא בע״כ בשני
 השטרות אלא שפרע אמד מהן. ומיהו אי טעין לוה ואומר לשניכם פרעתי והשובר נכתב סתס על שניכם נראה בעיני דטענה מעלייתא
 היא אבל היכא דמודה בב׳ הלוואות אלא שפרע אחת נהי נמי דהורע כח המלרן לגבות כל אחד חובו אבל יעשו שטר ביניהם רגבו בין
 שניהם מן הלוה שטר אחד ע״י שיכתבו הרשאה זה לזה: עלי. שאני חייב לו: הנא אם היו שניהם. משולשים וכהניס: יכחגו דורוה. מרובעים
 יוסף בן יעקב בן יצחק בן אברהם יוסף בן יעקב בן יצחק בן דוד דכולי האי לא יהיו שמות אבותיהן שרן: מתני׳ האומר לבנו. מצוה בשעת
 מיתתו: ואיני יודע איזהו. והלוה האמינני ולא החזרתי שטרו ואיני רוצה ליענש: שערוה כולן פרועין. חוץ מאותן שיאמרו עדיין לא פרענו:
 נמצא. ללוה אחד שם בבית המת שני שטרות שלוה ממנו שני הלואות הקטן אינו פרוע דשטר בין שטרותיו קאמר דמשמע אחד ולא שנים:
 נמ׳ חוב לך בידי. משמע מה שאתה חייב לי ואפי׳ כתוב החוב בהלואות דקות בשטרות הרבה: אייל רבינא לרב אשי אלא מעהה שדי מכורה
 לך. שדהו הגדולה מכורה לו: שדה שיש לי מכורה לך. מי נימא כל שדותיו מכוטן לו קאמר כמו שדה אדום נבראשימ לכ] קנפיינ״א(כתיב) וכמו ובהמה רבה
 (יונה a : ומשני החם יד בעל השער על ההחסוגה. דהמוציא מחבירו עליו הראיה דהיינו לוקח. ומילתיה דרבא דלעיל נמי משוס האי טעמא
 טד בעל השטר על התחתונה דהיינו מלוה הלכך חוב לך בידי פרוע כל השטרות שיש לו עליו פרועין: מתני׳ לא יפרע מן הערב.
 תחלה עד שיתבע את הלוה לדין ויחייבוהו ב״ל ואם אין לו מה לשלם אז יפרע מן הערב. הט מפרשינן לה בגמרא במסקנא נע״ב]:

 ואס



 מםורת הש״ם

 א) [ערכין כג.], נ) [לקמן
 קעד.], ג) נהן מילתא תנה
׳ ראובן הוא לאמר ו ג ו ו ת ו  א
י כ  אגל יהולה אמר אנ
. ומהרש״א נמ״א ו נ ב  אער
 נלחק ליישנ הפליאה זו אמנם
 לע גוססת שאלתות פלשמ
ב ל ר ״  מק! סי׳ ל״א נזה״ל א
ה י פ ו ה ג ד ו ה ם י ת א ה ד פ  ח
ה ח ל ב ש י ת כ א ד ו ה ה ו  ל
ר י א אי ל י א ת ר א ע נ  ה
ם י א נ א ב כ ה א מ ד ם  ח
ך וכוי], ד) ג״מ ע ר ת ל ב ר  ע
 קטו., ה) [יומא פז. נ״מ
 קטו.], ו) [לעיל קסמ. וש״נ],
 ז) [נייק צה: וש״נ], ח) רש״ל
 וגי׳ רש״א ילא לשין, ט) פי׳
 אני רוצה לימן לן, י) פי׳ אני

 רוצה לפרוע לך,

 תורה אור השלם
 1 אנכי אערבנו מק־י
 תבקשנו אבו לא הביאיתיו
 אליך וזדצגתיו לפניי־

 וחטאתי לף בל הימים:
 בראשית מג ט
 2 ויאמר ךאובן אל אביו
 לאניר את שני בגי תמית
 א• לא אביאנו אליך תנה
 אתו על ידי ואני אשיבנו
 אליף: בראשית מכ לד
 3 לקח בגדו בי עךב זר

 ובעד נכריה תבלהו:
 משלי כ טז
 4 בני אם עךבומ לרעך
 תקעת לזו־ בפיך: נוקעזת
 באמרי פיף נלכדת באמרי
 פין: עשה ואת אפוא בני
 והנעל בי באת בכף ךעף

 לך התרפס ורהב יעיף:
 משלי ו א-ג

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ לר׳ יוסי לאמי
 אסמכתא. נ״נ ע״ל דף
 קסת ע״א: (5) שם יש
ך ובין  נכסיס ללוה בין כ
ך לא יפרע מן הערנ  כ
 מנלל לתייק: (ג) רעב״ם
 ל״ה תנה אותו נו׳ כאילו
 קבלתיו נילי: (ד) ד״ה גמר
 ומשעבד נפשיה נלנ שלס:
 (ה) תום׳ ד״ה מסורי וכו׳
 אע״פ שאין לו נכסיס ידועים
 ללוה: (ג) בא״ד לנכסי דערנ
 דדלמא אי הוה איתיה ללוה
 הכא הוה יהינ ונו׳ שארצה
 תחלה אינו צריך להמתין
 ולחזור: (ו) כא״ד לא מצא
 שוס דבר להפרע וכו׳ ננעל
 חונ דעלמא וכ״ש הכא
 יכילהו ערנין בעו קני! וכו׳
 וקנלן היינו חן לו וכו׳ אי

 נמי אינו מזכיר:

 קעג: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 ואם אמר לו על מנה הוי. כגמרא אמרינן חסורי מיחכןרא והכי
 קמני כו׳ ומפרש לה: בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב. תחלה:
 הערב לאשה בכהוגהה. ואין לבעל נכסים והיה בעלה מגרשה
 וצריך הערב לפרעה כתובתה מכיסו: ידירנה. הבעל הנאה על
 לעת רבים נדר שאין לו הפרה שלא
 יוכל להחזירה לחיישינן שמא לעתו
 להחזיר את אשתו ולאכול כתובתה
 לאחר שנתקבלה כתובתה מן הערב
 וקנוניא בעלמא הוא לעבלי בעל
 ואשתו על נכסיו של ערב: גמ׳ מאי
 עעמא. לא יפרע מן הערב לקסלקא
 רעתך השתא לא יפרע כלל קאמר
 מתני׳ ללא מהני ערבות אלא להכי שאס
 מת לוה או ברח אז יפרע מן הערב
 אך אם הלוה בפנינו בשעה שתובע
 מלוה את חובו כיון שהעמילו ערב
 ללוה בפנינו פטור: גברא אשלמה לי.
 הפקלתני הלוה על מנת שאם ימות או
 יברח שאפרע ממוני והרי אני מחזירו
 לך ותתבעט בלין ואני פטור: מתקין*
 לה רב נחמן האי דינא. למתניתין שלא
 יפרע הערב כלום לינא רפרסאי הוא
 וקס״ל השתא להכי קאמר שמנהג
 פרסיים ללון כן לאמר ליה גברא
 אשלממ לך: בסר ערבא אזלי. אף
 כשיש גכסיס ללוה: דלא יהגי עעמא
 למילחייהו. שגס זה לבר שאינו הגון
 הוא לומר שלא יפרע מן הערב כלל
 א״כ מאי אהגי ערבות אלא וראי להכי
 נכנס בערבות שאס אין נכסים ללוה
 שישלם לו ערב תחתיו את הממון:
 לא יחגע ערב החלה. ללא נעשה
 ערב אלא על מנת אס ימות הלוה
 או ימאן לבא ללין או שיחייבוהו
 בית לין ולא יהיה לו מה לפרוע אז
 יפרע מן הערב: ואם אמר לו על
 מגה כו׳ יחבע מן הערב החלה. וכגון
 שאין נכסים ללוה להט מפרשי׳ לה
 מתני׳ לקמן: מנין לערב שמשסעבד.
 באמירה בעלמא בלא קנין: קבלנוה.
 לקמן 1קעל.ן מפרש מן לו ואני קבלן
 ובאמירה בעלמא הוי קבלן והכי
 מוכח לקמן בשמעתין 1שם] אבל אס נשא
 ונתן ביר אמרינן לקמן נשם] לאין למלוה
 על הלוה כלום: חנה אוהו על ידי.
 כלומר כאילו » מקבלו בידי אחזירנו
 לך: לקח בגדו. למלוה קאמר קרא
 קח בגדו של ערב כי ערב בשביל
 איש זר דהיינו אמירה בעלמא דלא
 כתיב הכא קבלנות: בני אם ערבה
 לרעך. ממון או נוקשת באמרי פיך
 שחרפתו וגדפתו עשה זאת אפוא בני
 והנצל משני דברים הללו על כי באת
 בכף רעך דהיינו ממון שיש לו עליך
 לך התרפס התר לו פיסת ידך ותן לו
 מעותיו ורהב רעך על שחרפתו הרבה
 עליו טעים ובקש מחילה: רבי יהודה
 סבר אםמכהא לא קניא. והיינו
 אסמכתא אס לא יפרע לך אני אשלם
 לך וכל דאי הוי אסמכתא סומך ובוטח

 מוסף רש׳׳י
 קנוניא. ערמה ועוכי1 כג ו.
 לא יתבע ערב תחלה. עד
 שימנע מן הלוה ולא יהא לו
 מה לפרוע (בכירות וזח.) אין
 גנון להטרית את הערנ חנם
 דלמא מפצי ליה ליה ולקמן
 קעד.:. תקעת לזר כפיך,
 נשניל זר לערנו נממין אי אם
 ניקשמ נאמרי פיך, שהקנטתו
 נדנריס, עשה זאת יהנצל ט
 נאת נכף רעך על עסקי
 ממין, לך התרפס יד ופרע
 לו, ועל מוקש אמרי פיך אס
 הקנטתו רהכ רעך, הרנה
 רעים לנקש הימנו מחילה,
 רעיך נחרא דקרא מלא כתינ,
 לשון רניס (יומא פז.) או:
 עשה זאת והנצל התרפס יד
 אס עדנת, ואס לא ערבת
 אלא נוקשת נאונאת דברים,
 רהנ רעיך, הרנה עליו רעיס
 לנקש מחילה. אס ממון יש לו נידך, אס נעשה לו ערנ, ואס נוקשה נדבריס רהנ רעיך !ב־מ קטו<. אסמכתא. הנטחת גוזמא שאדס
 מבטית את חנירו לסמוך עליו שאס לא יקייס תנאו יתן כך וכך !ב-מ מוז:; היינו דבר דאינו נותן לו מדעחי אלא סומך על דנר
 שאינו, דסנור שהוא יכול לנצח ופעמים שמנצחין אוחו(סנחדוין כד:) המבטיח דבר לחנירו על מנת שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת
 התנאי שיוכל לקייס הדבר כשיגיע זמן וכשיניע הזמן יאנס ולא יוכל לקיים, לא קניא. ואינו נתפס נתנאו ולא יפסיד ננך, ודיני אסמנתא

 מפורשין בב״מ בפי איזהו נשך וגפ׳ המקבל!לעיל קסת.!.

 אואם אמר לו על מנת שאפרע ממי שארצה

 יפרע מן הערב רשב״ג אומר אם יש נכסים
 ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב וכן
רבן שמעון בן גמליאל אומר בהערב (  היה א
 לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה
 הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסים של
 זה ויחזיר את אשתו: גמ' מאי טעמא
 רבת ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא
 אשלימת לי גברא אשלימי לך מתקיף לה
 רב נהמן האי דינא דפרםאי אדרבה בתר
 ערבא אזלי אלא בי דינא דפרםאי דלא
 יהבי טעמא למילתייהו אלא אמר רב נהמן
 מאי לא יפרע מן הערב ״לא יתבע ערב
 תתלה תניא נמי הכי גהמלוה את הבירו על
 ידי ערב לא יתבע ערב תחלת ואם אמר על
 מנת שאפרע ממי שארצת יתבע ערב תחלה
 א״ר הונא מנין לערב דמשתעבד דכתיב
 1אנכי אערבנו מידי תבקשנו מתקיף לה

 רב חסדא הא קבלנות היא דכתיב ״2תנה
 אותו על ידי ואני אשיבנו אלא ייאמר רבי
 יצחק מהכא 3לקח בגדו כי ערב זר ובעד
 נכריה חבלהו ואומר 4בני אם ערבת לרעך
 תקעת לזר כפיך נוקשת באמרי פיך נלכדת
 באמרי פיך עשה זאת אפוא בני והנצל כי
 באת בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך
אם ממון יש לו בידך התר לו פיסת יד  ה)

 ואם לאו הרבה עליו ריעים אמר אמימר
 ערב דמשתעבד מתלוקת ר׳ יהודה ור׳ יוסי
 >* לרבי יוסי דאמר 0אסמכתא קניא ערב
 משתעבד לר׳ יהודת דאמר אסמכתא לא
 תניא ערב לא משתעבד אמר ליה רב אשי
 לאמימר ״הא מעשים בכל יום דאסמכתא לא
 קניא וערב משתעבד אלא אמר רב אשי
 בההוא הנאה דקא מהימן ליה י גמר
 ומשתעבד נפשיה: ואם אמר על מנת
 שאפרע ממי שארצה כוי: אמר רבה בר בר
לא שנו אלא שאין  חנה אמר רבי יוחנן ה
 נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע
 מן הערב והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן
 גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה ינ) לא
 יפרע מן הערב מכלל דתנא קמא סבר לא
 שנא הכי ולא שנא הכי חסודי מחםרא
 והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב
 לא יפרע מן הערב ואם אמר על מנת
 שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב במה
 דברים אמורים בשאין נכסים ללוה אבל
 יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב י וקבלן
 אף על פי שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן

 רבן

 חםורי מחםדא והבי קתני. פירש ר״ת בכתב ידו חסוט מחסרא
 והט קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן
 הערב הט פירושו והכי הלכתא לא יתבע מן הערב תחלה אע״פ
 שאין לו נכסים (י) ללוה דהיינו קרקעות אלא יתבע מן הלוה תחלה

 ואס הוא רחוק ימתין לו או ילך לשם
 לתבעו ולכופו דלא מחתינן לנכסי
 דערב (י) דלמא אי איתיה הכא ללוה
 הוה יהיב ליה מטלטלי למלוה ואם
 אמר על מנת שאפרע ממי שארצה
 תחלה כו׳ ולא יצטרך להמתין
 ולחזור אחר הלוה דמשוס דלמא פרע
 ליה מטלטלין לא מטרחינן ליה למלוה
 טון דאתני וכגון שאין נכסים ללוה
 דהיינו קרקעות כדמסיק ואזיל בד״א
 כו׳ אבל יש נכסים ללוה דהיינו קרקעות
 יתבע הלוה תחלה ויכופנו ולא נטטח
 את הערב טון דאיגלאי מילתא שיכול
 להפרע מן הלוה אבל כשאין נכסים ללוה
 ואתני ממי שארצה אפרע מספיקא לא
 מטרמינן לחזור ולהמתין ללוה אלא
 יפרע מן הערב כדפטשית וקבלן אף
 על פי שיש נכסים בו׳ וחמש מדות
 בערבות א׳ המלוה על ידי ערב ולא
 אתני ממי שארצה אפרע תובע הלוה
 תחלה בב״ד בין שיש לו ובין שאין לו
 נכסים ללוה ואס לא יוכל לכופו ללוה
 ולא ציית טנא נכנס לביתו של ערב 3׳
 אם התנה ממי שארצה אפרע ואין לו
 נכסים ללוה דהיינו קרקעות נפרע
 מן הערב תחלה פי׳ אס ירצה לדון
 עם הערב תחלה ואס ירצה יתבע
 מן הלוה תחלה כדאמטנן אס אמר
 ממי שארצה אפרע יפרע מן הערב
 ש״מ דברצון המלוה תליא מילתא ג׳
 ואם יש לו נכסים ללוה אפילו אתני
 נפרע מן הלוה תחלה ד׳ וקבלן דהיינו
 תן לו ואני נותן לך בין יש לו נכסים
 ללוה בין אין לו נפרע מן הערב
 מחלה ה׳ נושא ונותן ביד יפרע
 מן הערב ולא מן הלוה שאין למלוה
 על הלוה כלום ואם לא מצא שוס (י)
 להפרע מן הערב חוזר על הלוה
 מדר׳ נתן דקיימא לן כוותיה אפילו
 בבעל חוב דעלמא וכולהו ערבין
 בעי קנין בר מקבלן וערב בשעת
 מתן מעות וקבלן דהיינו תן לו
 ואני אתן לך אי נמי שאינו מזכיר
 לשון הלואה״) אלא לשון פרעון דקאמר
 ״)ייט״י דונראי ולא קאמר י)ייט״י
 טברא״י דהלכתא כרבא ולא לימא
 ואני קבלן וקונין בכליו של קונה וכגון
 דנקיט ביה שלש על שלש דבציר מהט
 לא מהני אם אינו כלי ואין חילוק
 בין עור לשק כדאמטנן בשנים אוחזין
 (ב״מ לף ז.) טון דנקט ביה שלש על שלש
 לשון רטנו תם ואם היה כתוב בשטר
 שנעשה פלוני בן פלוני קבלן אומר
 ר״י דהוי קבלן דאע״ג דלא כתב בו
 תן לו ואני נותן לך שלא פירש היאך
 אמר מכל מקום קבלן קאמר דהר:

 מקמי
 בלבו שהלוה יפרענו ואילו היה יודע
 שלא יפרע הלוה לא היה נכנס בערבות: דאםמכהא לא קגיא. דפסיקנא הלכה כרבי יהודה: גמר (י) ומשתעבד. בלב שלם ושליחומא
 דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה: לא שנו. אפי׳ דאמר על מנת כר: אע״פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן. אס ירצה המלוה:

 רכן
 מן הקבלן: ורשב׳׳ג סבר אחד זה ואחד זה אחד ערב ואחד קבלן ביש נכסים ללוה לא יפרע מהם:

 עין משפט
 נר מצוה

ז א מיי׳ פכ״ה מהל׳ כ  ק
 מלוה ולוה הל׳ ל סמג
 עשין צל טוש״ע ח״מ סי׳

 קכט סעיף יל:
ח ב מיי׳ פי״ז מהל׳ כ  ק
 אישוח הלכה ט ועיין
 בהשגות ונמגיד משגה סמג
 עשין מח טיר וש״ע אה״ע

 סימן קב סעיף ז:
ט ג מיי׳ פכ״ה מהלי כ  ק
 מלוה ולוה הל׳ ג סמג
 עשין צד טוש״ע ח״מ סי׳

 קנט סעיף ח:
ל ד מיי׳ שס הל׳ נ  ק

 טיש״ע שס סעיף נ:
א ה ו מיי׳ שם הל׳ ד ל  ק
 ועיין נהשגוח ונמגיד
 משנה טיש״ע שס סעיף יד

 טו עיין נטור:

 רבינו גרשום
 כדמפרש בגמ• לא יתבע
 ע״י בתחלה: ואם אמד.
 בשעת הלואה: על מנת
 שאפרע ממי שארצה. וקיבל
 עליו הערב: יפרע מן הערב.
 וכיוצא כו אמר רשב״ג
 הערב לאשה בכתובתה
 בשביל בעלה והיה בעלה
 מגרשה. ואין לבעל נכסים
 לפרוע כתובתה ידירנה
 הנייד,. שלא יחזירנה לעולם
 ויפרע לה הערב כתובתה
 שאם אינו מדירה איכא
 למימר קנוניא עשו ביניהן
 על נכסיו של זה הערב ושוב
 כשיפרע לו הערב כתובתה
 יחזיר לו זה את אשתו
 ויאכל נכסיו של ערב:
 מאי טעמא. לא אפקת מן
 הערב: דאמר לו ערב גברא
 אשלימת לי. כלומר לוה
 הפקדת בידי שאהיה ערב
 שלא יברח וגברא אשלימי
 לך אותו אדם עצמו אני
 אחזירו לך ושוב אינו נזקק
 לך: האי דינא דפרסאי הוא.
 דדיינו בגיותא שאין יורדין
 לעיקר הדין אלא פוטרין
 לאלתר הנתבע כמו שנראה
 להם לפי שעה: אדרבה
 פרסאי בתר ערבא אזיל א)
 דבר תימה הוא היאך יכול
 ערב לסלק עצמו ולומר לו
 גברא אשלמת לי וכו׳ והלא
 יכול לומר לו המלוה אי
 לא את לא הוה נפקי זוזאי
 מתחת ידאי. ואלא מאי לא
 יפרע מן הערב תחלה אלא
 ללוה יתבע תחילה ואם
 אין (יפרע) נכסים ללוה
 יפרע מן הערב: תניא נמי
 הכי. כדאוקימנא דהאי לא
 יפרע לא יתבע הוא: לקח
 בגדו כי ערב זר. אלמא
 דמשתעבדי 0 ולמה קרא
 נמי דכתיב ערבת לזר כפיך
 וגו• לך התרפס ורהב רעיך
 או תפרע לו או הרבה
 עליו רעים לפייסו שיתן
 לך זמן עד שתפרע לו
 על יד על יד: ולו׳ יוסי
 דאמר אסמכתא קניא ערב
 משתעבד. דערבות נמי אי
 הוו כמו אסמכתא שהוא
 דאי כלומר דאי לא פרע
 לך לוה פרעי לך אנא
 וגמר ומשעבד נפשיה בלב
 שלם: לא שנו. דהיכא
 דאמר על מנת שאפרע ממי
 שארצה שיפרע מן הערב
 אלא בשאין נכסים ללוה:
 מכלל דתנא קמא סבר לא
 שנא יש לו לא שנא אין
 לו. יגבה מן הערב וקשיא
 לר׳ יוחנן: ואמר לך חסורי
 מחסרא והכי קתני כוי. והא
 דקא דייקת מכלל דתנא
 קמא סכר לא שנא הכי ולא
 שנא הכי דיפרע מן הערב
 בקבלן קאמר. דקבלן אע״פ
 שיש נכסים ללוה הפרעון

 א) נראה דחסר כאן וצריך לציין על הגמ׳ אלא ני דינא דפרסאי דלא יהני טעמא למילתייהו. דנר תימה הוא וכוי. נ< אולי צ״ל ולמד מהן
 קרא גמי וכוי.



 עין משפט
 נר מצוה

 קלב א מיי׳ פכ״ה מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ ה ועי׳
 נהשגומ וגמ״מ סמג עשין
 צל טוש״ע ח״מ סי׳ קנט

 סעיף p יח:
ג ב ג מיי׳ שס פכ״ו הל׳ ל  ק
 ג סמג שס טוש׳׳ע

 מ״מ שס סעיף יכו:
ד ד ה מיי׳ שס הל׳ ו ל  ק
 ועיין בהשגות ובמ״מ
 שמג שס טוש׳׳ע ח״מ סי׳ קל

 סעיף ו:

 רבעו גרשום
 חוץ מערב. הא דקאמד
 במתני׳ דבין כך ובין כך לא
 יפרע מן הערב: צירן. במס׳
 גיטין מעשה בצידן כאחד
 שאמר לאשתו הרי זה גיטך
 על מנת שתביא אצטליתי
 ואבד אצטליתו אינו גט:
 רשב״ג אמר נותן דמיה
 והרי הוא [גט] ולית הלכתא
 כוותיה: וראיה אחדוגה.
 במס• סנהדרין אמר רשכ״ג
 מה יעשה זה שלא היה
 יודע שיש לו עדים ומצא
 עדים ולא היה יודע שיש
 לו ראיה והביא לו ראיה
 כוי: כולן לשון ערבות
 הן. כיון שאמר לו בלשון
 הלואה: כולן לשון קבלנות
 הן. כיון שאמר לו בלשון
 נתינה דנתינה היינו קבלנות
 כדאמרי׳ לעיל תנה אותו
 על ידי דהיינו קבלנות:
 איבעיא להו הלוהו ואני
 קבלן. וכן כי אמר ליה
 תן לו ואני ערב מאי
 מי אזלינן בתר תן לו
 דהיינו קבלנות או בתר
 ואני ערב דהיינו ערבות:
 אמר רב יצחק. תפוס לשון
 אחרון להיכא דאמד ליה
 לבסוף ואני ערב היינו
 לשון ערבות ולהיכא דאמר
 לבסוף ואני קבלן היינו
 לשון קבלנות אע׳׳נ דאמר
 מעיקרא הלויהו: בר מתן
 לו. דהיינו תנה אותו על
 ידי ואני אשיבנו אליך היינו
 קבלנות גמורה: ולא היא
 לא מפטר לוה מיניה דמלוה
 עד שישא מיד המלוה ליתן
 ללוה דהשתא לא קיבל
 הלוה מיד מלוה כלום להכי
 אין לו עליו כלום אלא
 הקבלן אפיי יש נכסים
 ללוה: מאן היה לסלוקיה
 ההוא דיינא אלא רב חנן
 בר אבא. דקסבר נכסוהי
 דברנש אינון ערבין ליה ולא
 היה לו ליפרע מן הנכסים
 דהיינו הערב עד שיתבע
 מן הלוה תחלה דשמא
 אילו תובע הוה היה פורעו
 ממקום אחר: ההוא ערבא
 דיתמי. שהיה א׳ ערב של
 אביהן במלוה שעל פה ומת
 האב והיה הערב ליתומין
 פורע החוב למלוה מנכסיו
 של עצמו מקמי דלודעינהו
 ליתמי והיה רוצה הערב
 לגבות מן היתומין מה
 שפרע למלוה: רב פפא
 אמר פריעת בעל חוב.
 למלוה במלוה שבעל פה
 ואין בה קנין לא חיוב
 הוא לפורעו כיון דאין
 לו שטר ולא עדות וקנין
 אלא מצוה היא שיפרע
 לו הודאת מלוה על פה
 ואילו היה הלוה קיים ולא
 היה רוצה לקיים מצוה
 זו היו בית דין חובטין
 אותו עד שיאמר רוצה
 אני ויפרע והשתא שמת
 ובניו יתומין קטנים הן
 יתמי לאו בני מיעבד מצוה
 נינהו עד דגדלי והלכך
 ליח עלייהו לפרוע לא
 למלוה ולא לערב כלום
 ולא פריעי ליה להאי ערב
 צררי למלוה כשיעור

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעד.
 דלודעינהו ליתםי כו׳. מיהר לפרוע ולא הוליעס אס מהמ

 ירצו לפרוע לו כלום שאס היה מוליעם שמא היו
 פורעין מיהו אס לא היו רוצים לפרוע ;פרע מן הערב להיינו אין
 לו נכסים ללוה לולאי אם אין לו נכסים ״)(שאין) יכול הערב ללחותו
 על אחר שישטר עצמו ויקנה נכסים
 מה לי אם ילחה אותו על שיגללו
 היתומים מה לי אס ילחה אותו על
 שישטר עצמו: ׳)ואם כתב כו
 התקבלתי. שכתב בעל חוב כן גובה
 בשלמא לרב הונא משכחת לה בשחייב
 מולה רליכא למיחש לצרט אלא לרב
 פסא היט משכחת לה וא״ת אי בשחייב
 מולה אפי׳ לא כתב התקבלתי רש ללחות
 לכי לא כתב התקבלתי להט לא גבי
 מיתומים לחיישי׳ שמא לא גבה המלוה
 ממנו ומשני שאני המס ללהט כתב
 ליה המקבלמי לליהוי כמיה אלים
 וליהר כמלוה בשטר וכן גרס רטנו
 חננאל משכחח לה כשחייב מולה
 ומפרש כרסרישית לאלים משום להוי
 (י) בשטרא וקשיא לן לבערטן פ׳ שוס
 היתומים (לףכב: ושס) מוכח לאיירי רב
 הונא ורב פפא במלוה בשטר לפטך
 התם שוס היתומים ל׳ יום בשלמא לרב
 הונא מוקי לה כשחייב מורה אלא לרב
 פפא במאי מוקי לה אמר לך רב פפא
 איבעית אימא בכתובת אשה משוס
 חינא אבל בבעל חוב בשטר לא מצי
 מוקי לה אלא מייט ולאי אפילו בשטר
 ועול קשיא טון למוקי מילחיה במלוה
 על פה א״כ אפילו בני מיעבל מצוה
 נינהו נמי אין לגבות מהן לטוענין
 ליורש שפרע שהאב היה נאמן לומר
 פרעתי ואפילו גלולים נינהו פטוטן
 מהאי טעמא ועול מאי משני ללהט
 כתב ליה התקבלתי להוי כמלוה בשטר
 מה יש לו לכתיבת המלוה להועיל לערב
 לגבות מיתמי מאחר שהלוה לא כתב
 כלום והיה נראה לפרש לאס כתב
 בו התקבלתי גובה היינו אס כתב בשטר התקבלתי מן הערב שכך
 כתב הלוה גס לערב בתוך השטר ליפות כחו לדוחקו ולפטרו לשלם
 חובו למלוה אף אס לא יתבענו המלוה עליין גובה בשלמא לרב הוגא
 בריה לרב יהושע ניחא לאיהו חייש לצררי והכא ליכא למיחש
 לצררי לטון שכתב גם לערב התקבלתי ועשאו כמלוה לתבעו
 מעצמו אין רגיל להתפיס צרט למלוה אבל בטשא אינו גובה משום
 לחייש לצררי ללמא אתפסיה למלוה ואע״פ שיש ערב וזה אין לחוש
 בכתב לו התקבלתי ללמא אתפסיה צרט לערב שאין רגילות
 להתסיס ליה צרט כראמרינן לקמן לבעובל כוכבים ליכא למיחש
 לצרט אלמא אין מתפיס לערב לאם כן ניחוש שמא התפיס לערב
 ואפילו למאן רפטך אלרבה כו׳ (י) אי לאו לאתפיס צררי לערב לא
 הוה מקבל לערב כלפי׳ בקונטרס הכא מיהא לא מתפיס לא למלוה
 ולא לערב אלא לרב פפא קשיא הא לאו בני מיעבר מצוה נינהו
 שאגי התם ללהט כתב לו התקבלתי שיהא לו כח לגבות מן היתומים

 ושעבל

 רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים
אמר (  ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן א
 רבה בר חנה אמר ר׳ יוחנן כל מקום ששנה
 רשב״ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב
 וצידון וראיה אחרונה אמר רב הונא הלוהו
 ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני חייב
 הלוהו ואני ״(נותן) כולן לשון ערבות הן תן
 לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב
(נותן) כולן לשון קבלנות הן (  תן לו ואני נ
 איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לו ואני
 ערב מאי אמר ר׳ יצתק לשון ערבות ערבות
 לשון קבלנות קבלנות רב חסדא אמר כולן
 לשון קבלנות הן בר מהלוהו ואני ערב רבא
 אמר אכולן לשון ערבות הן בר מתן לו ואני
 נותן א״ל מר בר אמימר לרב אשי הכי
 אמר אבא תן לו ואני נותן אין למלוה על
ולא היא לא מיפטר לוה מיניה  הלוה כלום ב
עד שישא ויתן ביד ההוא דיינא  דמלוה ג
 דאתתיה למלוה לנכסי ״[דלוה] מקמי דלתבעיה
 ללוה סלקיה רב חנין ברית דרב ייבא אמר
 רבא מאן הכיס למעבד כי הא מילתא אי
 לאו רב חנין בריה דרב ייבא קסבר ״נכסיה
 דבר איניש אינון מערכין יתיה ותנן ה)המלוה
 ערב לא יפרע מן הערב
 ערב תחלה י ההוא ערבא
 למלוה מקמי דלודעינהו
 יי פריעת בע״ה מצוה ויתמי
 לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה
 דרב יהושע אמר האימר צררי אתפםיה

 מאי

 רגן שמעון גן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה. אחל ערב ואחל
 קבלן לא יפרע אלא מן הלוה: במשנסנו. ולא בבטיתא: חון
 מערג. משנה זו אלא יפרע מן הקבלן ואע״פ שיש נכסים ללוה
 כרבנן: וצידן. במי שאחזו במסכת גיטין נעל.]: וראיה אחרונה.

 בסנהלטן בס׳ זה בורר כלא.] שני משניות
 של ראיה (א) זו כל זמן שמביא ראיה
 כו׳ בראשונה הלכה כמותו באחרונה
 אין הלכה כמותו: כולן לשון ערבומ
 הן. להא לשון הלואה קאמר הלווהו
 הוא יהיה לוה ואני פורע אם לא יפרע
 לך: סן לו. מסור הממון בילו ואני
 אסרענו לך אין כאן לשון הלואה אלא
 שליחותיה להאי לקאמר מן לו עביל
 מלוה: לשון ערגוס ערכות. לא שנא
 קאמר הלווהו ול״ש קאמר תן לו:
 ורג חסדא אמר כולן לשון קבלנוח
 הן. ואפי׳ תן לו ואני ערב אפי׳ הלווהו
 ואני פורע הלווהו ואני חייב הלווהו
 ואני נותן לך: כר מהלווהו ואני ערב.
 לטון לנקט לשון הלואה ולשון ערבות
 אז מוציא מכלל קבלנות: ורבא אמר
 כולן לשון ערבוס הן. אפילו הלווהו
 ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני
 חייב למשמע אני אפרע בשבילו אם
 לא יפרע הוא: בר מחן לו ואני גושן
 לך. וכ״ש תן לו ואני קבלן. וקיימא לן
 כרבא להוא בתרא. ולוקא תן לו ואני
 נותן לשניהם לשון מתנה (נ) משמע
 קבלנות שבאותו לשון שציוהו למסור
 לזה קבל עליו לפרעו למשמע כאילו
 קבל הוא עצמו מיל המלוה. בערבות
 לא יפרע מן הערב תחלה אלא מן
 הלוה ובקבלנות מאיזה שירצה יפרע
 כרבנן למתניתין אבל אם נשא ונתן
 ביל אין למלוה על הלוה כלום: אינון
 ערבין ביה. כלכתיב (משלי כב) אס אין
 לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך
 וכמיב (לברים כל) יוציא אליך העבוט
 החוצה: וקיימא לן לא יסבע מן

 הערב החלה. אין נכון להטטח את הערב חנם ללמא מפצי ליה לוה
 והוא הלין לנכסי לאינש למה נזלזל בנכסיו להוטל בהן את המלוה
 חנם שמא יסלקנו לוה במעות ולא יצטרך לירל בנכסיו: ההוא ערגא
 דיהמי. אביהם לוה בחייו וזה נעשה ערב למלוה בשבילו ולאחר מותו
 פרע הערב תחלה מקמי לנתבעינהו ליתמי כלומר משלו פרע ולא
 משל יתומים שלא הספיק לתבעם ועתה חוזר עליהם ותובעס:
 פריעס בע״ח מצוה. הערב עתה נעשה בע״ח ומלוה על פה הוא ומצוה
 לפרעו ואס יתומים פחותים מי״ג «) ללאו בני מיעבל מצוה נינהו
 וכי גללי לישמעי טנא בהלייהו כלאמר בחזקת הבתים (לעיל לג.) גבי
 עובלא 0לרבה בר שרשום: רב הונא בריה דרג יהושע אמר. לעולם
 יתמי בני מיעבל מצוה נינהו כלאמר בערטן בפרק שוס היתומים
 (לף כנ.) יתמי לאכלי ללאו לילהו ליזלו בתר שיבקייהו אלא היינו טעמא
 ללא גובה ערב מיתמי על לגללי רלעו לטעון ולחזור אחר לינס לאיכא
 למימר אימור צרט אחפסיה אביהם למלוה בחייו לסטור אמ הערב
 והלכך ״)על מלוה על פה איכא למיחש ללמא פרעיה אבוהון בחייו ואע״ג

 את חבירו ע״י
 וסי״ל לא יתבע
 דפרעיה
 א״ר פפא

v 

 דיתמ
 ליתמ׳

 לקיי״ל לקמן בפירקין נקעו.] מלוה על פה גובה מן היורשין הני מילי כגון לשמתוהו ומית בשמתיה אי נמי כשחייב מולה. ופסקינן לקמן נע׳׳ב] הלכחא
 כרב הונא בטה לרב יהושע לאמר ללא חיישינן למימר יתמי לאו בני מיעבל מצוה נינהו אלא בכל חוב שאנו יולעין שלא פרעו אביהן
 בחייו או שאין אנו יולעין אלא שאמר אביהן תנו נותנין כרפסקינן בערטן !«:] ואין ממתינין על לגללי כלשלחו מתם להלכתא כרב הונא
 בטה לרב יהושע ןע״ב]. ורבא נמי לפסק בערכין (שס:< הלכתא לאין נזקקין לנכסי יתומים אלא אס כן רבית אוכלת בהן ואם אמר תנו
 נותנין נראה בעיני ללא פליג אלרב הונא (י) כיון לחייב מולה כמאן לאמר תנו למי ומר אמר חלא ומר אמר חלא ולא פליגי רב הונא
 איירי בחייב מולה אף על גב ללא אמר תנו ורבא איירי באומר תנו אף על גב לאין חייב מולה וכל הני גבייתן ממקרקעי ליתמי.
 ונראה בעיני לבזמן הזה לליכא מקרקעי כל כך אע״ג לקיי״ל [כתובות 35.] מטלטלי ליתמי לא משתעבלי לבע״ח בזמן הזה רינם לגבות ממטלטלי
 לשבק להון אבוהון כמו שתקנו הגאונים בכתובת אשה רפסקינן הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי ואפילו הט נהגו לגבות ממטלטלי ומביא
U דארנקי דממוזא דאשה גובה כתובתה מהם משוס דאסמכתייהו עלייהו והוא הלין לבעל חוב P אני ראיה מההוא דכתובות (לף 
 דגבי מטלטלי דיתמי היכא טדוע לנו שאביהן היה חייב לזה וכן הלכה למעשה דהא אמרינן לקמן נקעו.] מלוה על פה גובה מן היתומים
 כדי שלא תנעול דלת בפני לרן ואי ממטלטלי דשבק להון אבוהון לא גובה אין לך נעילת דלת גדול מזה דהא לא שטחי לן מקרקעי:

 מאי
 כלום אבל אי היה בשטר היו מחויבין לפרוע: ורב הונא בריה דרב יהושע. אמר להכי לא פרעי יתמי כלום לערב דאימור אביהן

 מסורת הש״ם

 א) נייק סט. כתובות עז.

 סנהלדן לא.: גיטין לת. פה.
 נב״מ לח: במרות כל.],
 ב) נצ״ל אתן], ג) רש׳׳ל,
 ד) [בכורות מח.], ה) !לעיל
 קעג.], ו) [כמונות פו. ערטן
 «.], ז) [נ׳׳א דרכא], ח) [צ״ל
 כל], נו) רש״ל מ״ז [ועי׳

 רש׳׳ש], י) שייך לע״נ,

 הגהות הב״ח
 (א) רשב״ם ל״ה וראיה
 וכו׳ של ראיה כל זמן נצ״ל
 ותינת זו נמחק: (ב) ד״ה נר
 מתן ונו׳ ומשמע קבלנות:
 (ג) ד״ה פריעת ונו׳ מי״ג
 לאו כצ׳׳ל ואות ל׳ נמתק:
 (ו) ד״ה רנ הונא כו׳ דכיון
 לחיינ מולה ונוי ונל הני
 גביות היינו מקרקעי ונו׳
 לנזמן הזה כיון לליכא:
 (ס) תופי ל״ה ואס ונו׳ להר
 בשטרא וקשיא: (ו) בא״ד
 למאן לסדין אלרנה כו׳
 וכדפי׳ בקונטרס דאי לאו
 לאחפיס צררי לערב לא הוה
 מקבל ליה בערבות הכא

 מיהא בצ״ל:

 מוםף רש׳׳י
 לא יפרע מן הערב. מחלה
 על שיתבע את הלוה ללין
 ויחייבוהו נ״ל ואס אין לו
 מה לשלס אז יפרע מן הערב
 (לעיל קעג <. לא יתבע ערב
 תחלה. על שיתבע מן הלוה
 ולא יהא לו מה לפרוע
 !בכורות מת). פריעת בעל
 חוב מצוה. מצוה עליו
 לפרוע חובו ולאמת לנריו,
 לנתיב הן צלק, שיהא הן
 שלן צלק ולאו שלן צלק
 (כתובות פו ע־יפ ב״מ מס.).
 ויתמי לאו בני מעבד
 מצוה נינהו. לקטגיס הן,
 אלא ימתין על שיגדילו(ערכין
 כנ.<. אימרצררי אתפסיה.
 אניהס נתן לנעל מונו מעות
 או נסף וזהב במשכון נשעת
 מיתה ולא הספיק ליטול את

 השטר מידו !ש•).

 דמת שמא אתפסיה



 מסורת הש״ס

 א) [ערכי! כנ. ונפירש״י
 ע״ש1, נ) שס נג., ג) שס
 נ״ק צנ. [מילין קה:], ד) לעיל
 קלז. נתונות 5ה: סיטה
 נא: ערכין כג., ה) רש״ל,
 ו) גיטין מט: [ערכין
 מ:], ו) רש״ל והלכתי
 אכולהו משתעבד בר,
 ח) שנועות מנ: [ערטן נג.],
 ט) [סנהדרין נט:], י) [לעיל
 קלז.], כ) נס״א: ושמתייהו,

 ל) ידי,

 הגהות הב״ח
 (א) נפי דלהכי טרת:
 (3) שם והלכתא בכולהו
 משתענד נר מערנ דכתונה
 נצ״ל ומינימ ערנ נין אית
 ליה ונין לית ליה נמתק:
 (ג) ישב״ם ד״ה איזהו
 רשע ערוס רשע המתענר:
 (ד) ד״ה וקיימא לן כצ״ל
 ותינמ והא נמחק: (ס) ד״ה
 איבעית אימא מיהוי הוה
 לרנ הונא: (ו) תופי ד״ה
 (נע״א) ואס ונו׳ גני קטינא
 דארעא דקטריף נעל תונ:
 (1) דיה אדם ונו׳ לא טענינן

 ליה אע״ג:

 מוסף רש״י
 דשמתוהו. נ״ד לאביהן
 על שאינו פורע לזה חינו
 ומת נשמתיה, דהשחא לינא
 למיתש לצררי, דלא היה
 פורעו אלא ננ״ד כדי שיתירו
 נידויו !ערכי! כב.ו. אטו
 כל דמגרש בבי דינא
 מגרש. שיאמרו לו דור
 הנאה, ילן נצנעה רגרשנה
 1שם בג!. דכהן הוא. רנ
 הונא ואי הוה מגרשה לא מצי
 לאהדורה ישס). כרשב״ג.
 נמס׳ נתונות (צה0 האומר
 נשעת מיתה נכסיי לן ואחריך
 לפלוני דרד הראשון ומכר
 ואכל, רשנ״ג אומר אין לשני
 אלא מה ששייר הראשון, וה״נ
 הוי רשע ערוס וערכי( כג.;.
 ערב דכתוכה דברי הכל
 לא משתעבד. מדא דערנ
 נעלמא היא יעיד לאו מידי
 חסרה שלא היציאה נליס
 משלה !וימין מס:) דמצוה
 קא עכיד לזווגס ולא מידי
 מחסר לה דהא לא קא
 יהנא זיזי!ערכי! כג:<. קבלן
 דבעל חוב. תרחי לחיונא
 איכא, חדא דקנלן הוא יעוד
. !  דחסריה ממונא !גיסי! נ
 שהקדיש כל נכסיו ואמר
 מנה לפלוני בידי. הגניהי
 תחלה מן הנכסים שהקדשתי

 קעד: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 מאי בינייהו. טון לבין למר ובין למר אין הערב גובה עכשיו מיתמי:
 כשחייב מודה. בשעת מיתתו לליכא למיחש לצרט לרב הונא גט
 מיתמי לרב ספא לא גבי עד דגדלי: דשמחוהו ומיס בשמהיה. שלא
 רצה לפרוע בחייו: שלחו מתם. היכא דשמתוהו ומימ בשמתיה הדבר
 ידוע שלא פרעו וכמי שחייב מודה
 דמי: הלכחא כרב הונא בריה דרב
 יהושע. דגבי מיתמי ולא אמרינן
 יתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו.
 הלכתא גרסי׳ ולא גרסי׳ והלכתא:
 היוצא מתחת ידי ערב. ותובע את
 היתומים ואמר פרעתי חוב של אביכם
 והשטר מוטח שהרי החזירו לי המלוה:
 אינו גובה. עד דגדלי יתמי ומשתעי
 טנא בהדייהו ואז ישבע ויפרע מהם
 כדין הבא ליפרע מנכסי יתומים:
 ואם כתב בו. המלוה התקבלתי
 ממך מן הערב: דלהכי כהב ליה
 החקבלהי. דהוי ערב מוחזק בשטר
 שיש לו עליהם ולא חשיבא מלוה על פה
 ובמלוה בשטר מודה רב פפא דגבינן
 מיתמי דלא אמרינן הכא מצוה אלא
 חוב ומוטלת עליהם לפרוע בעל
 כרחם: אפילו למי׳ד חיישינן לצררי
 ה״מ. במלוה שהוא ישראל שדינו של
 לוה לפרוע למלוה שהרי המלוה לא
 יתבענו לערב תחלה: אבל. היכא
 דהוי המלוה עובד כוכבים אין הלוה
 מתפיסו לעובד כוכבים צררי דהא
 ידע ישראל דעובד כוכבים הדר תו
 וגובה זמנא אחריתי מן הערב:
 מעיקרא. כשנעשה היהודי ערב לעובד
 כוכבים אי לאו צררי אתפסיה לערב
 לא הוה מקבל ליה ליכנס בערבות
 שהרי זה יודע בודאי שהעובד כוכבים
 יחזור עליו ולא על הלוה והלכך לא
 גבינן מיתמי עד דגדלי: עצרי. כהן
 הוה ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה:
 והאמר אביי. בפ׳ יש ניחלץי): איזהו
 רשע ערום. (ג) המתעבר על ריב לא לו
 ומבטל מחשבת הנותן שאמר נכסי לך
 ואחריך לפלוני וברצונו לא היה ראשון
 מוכר לאחרים להפסיד אחריך ערום
 דמכל מקום מצליח הוא ומה שעשה
 עשוי שהנותן לא מיחה בשעת המתנה
 כרשב״ג דאמר אס קדם ראשון ומכר
 מה שעשה עשוי כי אין לאחריך אלא
 מה שישייר ראשון והט לא שייר לו
 כלום: (י) והא קיימא לן. לקמן
 בשמעתין: מאי איכא למימר. דהא
 לא הוו ליה נכסי לרב הונא ולא
 נשתעבד אביו: אי בעיח אימא (ה)
 הוו. לרב הונא בשעה שנעשה אביו
 ערב וגמר ומקנה מתוך שהיה סבור
 שלא יפסיד: דברי הכל לא משתעבד.
 כדמפרש טעמא לקמן מצוה הוא
 דעבד ולאו מידי חסרה: כי ליס ליה
 נכסי לא משתעבד. דלא גמר בלבו
 לשעבד נפשיה ואינו אלא פטומי מילי
 שירא להפסיד. ואיכא למימר אמוראי
 פליגי בהא מילתא ושמעתייהול) לא
 איתפרשו בגמ׳: בכולהו משתעבד.
 אע״ג דלית ליה נכסי: מצוה הוא
 דעבד. המשדך בזיווגן אין דעתו
 לפרוע הערבות אבל מתכוין לזווגן

 מאי בינייהו איכא בינייהו אכשחייב מודה
 אי נמי בהשמתוהו ומת בשמתיה א<שלחו
 *מתם שמתוהו ומת בשמתיה גהלכתא כרב
 הוגא בדיה דרב יהושע מיתיבי יערב שהיה
 שטר תוב יוצא מתחת ידו אינו גובה הואם
 כתוב בו תתקבלתי ממך גובת בשלמא לרב
 הונא בריה דרב יהושע משכתת לה כשתייב
 מודה אלא לרב פפא קשיא שאני התם
 >א< להכי טרח וכתב ליה התקבלתי י ההוא
 ערבא דעובד כוכבים הפרעיה לעובד כוכבים
 מקמי דלתבעינהו ליתמי א״ל רב מרדכי
 לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה
 דרבא אפילו למ״ד חיישינן לצררי ה״מ
 ישראל אבל עובד כוכבים כיון דבתר
 ערבא אזיל לא חיישינן לצררי א״ל אדרבה
 אפילו למ״ד לא חיישינן לצררי הני מילי
 ישראל יאבל עובדי כוכבים כיון דדינייהו
 בתר ערבא אזלי אי לאו דאתפסיה צררי
 מעיקרא לא הוה מקבל ליה: וכן הית רשב״ג
 אומר הערב לאשה בכתובתה [ובו׳]: ״משה
 בר עצרי ערבא דבתובתה דכלתיה הוה
 רב הונא בריה צורבא מדרבנן הוה ודתיקא
 ליה מילתא אמר אביי ליכא דניזיל דנםביה
 עצה לרב הונא דנגרשה לדביתהו ותיזיל
 ותגבי כתובה מאבוה והדר נהדרה א״ל
 רבא והא ידירנה הנאה תנן א״ל אביי אטו
 כל דמגרש בבי דינא מגרש לםוף איגלאי
 מילתא דכהן הוא אמר אביי היינו ״דאמרי
 אינשי בתר עניא אזלא עניותא ומי אמר
 אביי הכי והא ייאמר אביי ״איזהו רשע ערום
 זה המשיא עצה למכור בנכסי׳ כרשב״ג טבנו
 שאני וצורבא מרבנן שאני והא ערב הוא
 ה<[וקיימא לן] ערב דכתובה י לא משתעבד

 כקבלן הוה הניחא למ״ד קבלן דכתובה אע״ג

 דלית לית נכסי לבעל משתעבה שפיר
 אלא למאן דאמר אי אית ליה משתעבד אי
 לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר
 איבעית אימא מיהוי הוה ליה ואישתדוף
 ואיבעית אימא לאבא לגבי בריה שעבודי
 משעבה נפשיה דאיתמר י׳ ערב דכתובה
 דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב
 דברי הכל משתעבד קבלן דכתובה וערב
 דבעל תוב פליגי מר סבר אי אית ליה נכסי
 ללוה משתעבד אי לית ליה לא משתעבד ומר סבר בין אית ליה ובין לית
 ליה משתעבד ״והלכתא >« מערב בין אית ליה ובין לית ליה משתעבד
בר מערב דכתובה דאע״ג דאית ליה לבעל לא משתעבד מאי טעמא  נ

 מצוה הוא דעבד ולאו מידי הסרה ״יאמר רב הונא םשכיב מרע
 שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אהם עושה
 קנוניא על הקדש מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו
 דרב ושמואל דאמרי תרוייהו ע שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי אמר
 תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא טיאדם עשוי שלא להשביע את בניו

 הכא
 שע״י ערבות זו מתרצין ולא מידי חסרה לאשה דהא טב למיתב טן דו [קידושין מא.ז ולטובתה נתכרן: מתקין* לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא
 על בניו. להנחיל לאחטס ולהפסיד את בניו ואפ״ה אמרי רב ושמואל אס לא אמר תנו אין נותנין לאותו סלוני אע״ג דהודה שיש לו מנה
 משל פלוני בידו אלא מאי אית לך למימר אמאי אין נותנין לו דאדס עשוי שלא להשביע כו׳ נתכוין שלא יחזיקוהו כעשיר לא הוא ולא בניו:

 הכא

 רבינו גרשום (המשך)
 תובע ללוה: אדרבה. הכא
 איכא למיחש דדילמא לערב
 גופיה אתפםיה צררי דכיון
 דידע האי ערב דעובד
 כוכבים בתר דידיה אזיל
 ולא בתר לוה לא הוה
 מקבל למהוי ליה ערב
 אי לאו דאתפסיה צררי
 לערב הלכך לא גבי הערב
 כלום מיתמי: אמר ליה
 אביי אטו כל דמגרש כבי
 דינא רבא מגרש. אפי׳
 לפני בית דין הדיוט יכול
 לגרש דלא ידעי [דמצרכה]
 לידור הנאה ולא אדרי ליה:
 איגלאי מילתא דכהן הוה.
 רב הונא ולית ליה תקנה
 לגרשה דאי מגרש לה לא
 מצי לאהדורה: והיכי הוה
 אביי משיא עצה. למיעבד
 קנוניא והא אמר אב״ כר:
 שאני הכא. רבנו היה רב
 הונא וליכא העברת ירושה
 כדאמ׳(לעיל דף קל) אם אמר
 על מי שראוי ליורשו דבריו
 קיימים. ועוד משום צורבא

 מרבנן ודהקא ליה מלתא שאני מאינש דעלמא: ואכתי מאי עצה הואי. והא ערב דכתובה לא משתעבד למיפרע כדאמר לקמן דמצוה
 עבד דזווגן (מאי) [ולאו מידי] חסדה: קבלן הוה. דמשתעבד: אלא למאן דאמר אי לית ליה לא משתעבד מאי איכא למימר. הא
 רב הונא לא הוה ליה נכסי כשנעשה אביו ערב בשבילו: אבא לגבי בריה. כשנעשה קבלן בשבילו משעבד נפשיה אע״ג דלית ליה
 נכסי לבן מפני חיבת הבן: מר סבר. איכא למאן דאמר אי אית ליה נכסי כוי: מצוה עבד. כלומר דלא גמיר ושעבד נפשיה אלא האי
 דנעשה לו ערב משום מצוה נתכוון כדי שיזדווגו שניהם ולא מידי חסרה שלא נתנה לו כלום על ידו: נאמן. ונותנין מנד, לפלוני:
 לא אמר תנו אין נותנין. אע״ג דאיכא למימר אין אדם עושה קנוניא על בנו דניחא ליה לבנו יותר מבאחר ואי לאו דהוה חייב
 לאחר מנה לא הוה אמר ואפי׳ [הכי] אם לא אמר תנו אין נוהנין. ודאיכא למימר כי לא אמר תנו האי דאמר הבא מנה לאחר בידי להכי

 ושעבד נכסיו לזה ויש לו כח לזה מיהו קשה לר״י מן התוספתא דקתני
 ואס כתב בו בע״ח ולשון בו משמע כפירוש ר״ח רש לפרש קצת
 לפירוש ר״י כי הלוה מכל מקום כתב לו כך אבל הבעל חוב צוה
 לכתוב לו כדי שיהא הערב קבלן גמור והא דאמר מצוה על היתומין

 לפרוע חובת אביהן פירש ר״י דהיינו
 במלוה על פה ובמקום שלא נשארו
 קרקעות מאביהן כי אס מטלטלין
 ולא טיפינן ליתמי עבור כן אפי׳ היו
 גדולים כדמוכח פרק מי שהיה נשר
 (כמונות דף צא:) גבי קטינא (י) דאביי
 דמדקטטף בעל חוב אלמא גדולים היו
 והא דפסקינן לקמן מלוה על פה גובה
 מן היורשים היינו במקרקעי דומיא
 דאינו גובה מן הלקוחות: אטו בל
 דמגרש בו׳. שמא יפרע בלא ב״ד
 ובלא הדרה: בר מערב דכתובה.
 דאף על גב דאית ליה לא משתעבד
 ומילמיה דרשב״ג מיירי באבא לגבי
 ברא דמשעבד גפשיה ל)(הג״ה. ותימה
 למוט אמאי לא פריך ממתניתין):
 שכיב מרע שאמר מנה לפלוני
 בידי בוי. קשה לר״י הא
 דבעי פ׳ מי שמת (לעיל דף קמח:< שכיב
 מרע שהקדיש כל נכסיו מהו תפשוט
 מהכא דאס עמד אינו חוזר דאי
 חוזר חוזר (נמי) [כמו] במתנתו וא״כ
 פשיטא דנאמן ומאי קנוניא שייך והלא
 היה יכול לחזור בו מיד ונראה לר״י
 דמיירי בשכיב מרע שהקדיש כשהיה
 בריא את נכסיו ואמר השתא נמי
 מנה לפלוני בידי נאמן והאי מקט
 שטב מרע משוס דדוקא השתא מהימן
 כדאמרינן בפרק שוס היתומים (ערטן
 דף כג.< (ובפי שבועת הדיינים (שגועוח
 דף מג:) דאין אדס חוטא ולא לו אבל

 בבריא ודאי חיישינן:
 אדם עשוי שלא להשביע את בניו.
 והיינו בשלא תבעוהו ואמר
 מעצמו אבל תבעוהו והודה חייב
 כדאמר לקמן בשמעתין דטעמא
 דלהשביע את בניו לא שייך התם
 ומשטה אני בך נמי לא טענינן (י)
 אף על גב לבריא אי לא טעין טענינן
 ליה דאין אדם משטה בשעת מימה
 כדאמטנן בסמוך והא דאדס עשר
 כו׳ אמר רבי דמשמע אפי׳ לא טעין
 טענינן ליה דאמר בזה בורר (סנהדרין
 דף כט: ושם) ההוא דקרו ליה קב
 רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא
 ופלניא תבעוהו לטנא קמיה דרב
 כו׳ משמע
 ליה הט:

 ורב

 עין משפט
 נר מצוה

 קלה א ב ג מיי׳ פכ״ו
 מהל׳ מלוה ולוה הל׳
 ו סמג עשין צד טוש״ע ח״מ

 סי׳ קל סעיף ו:
 קלו ד ה מיי׳ שס הל׳ ז

 טוש״ע שס סעי׳ ד:
 קלז ו ז מיי׳ שס הל׳ ו

 טיש״ע שס סעי׳ ז:
 קלח ח ט י כ ל מיי׳ שם
 סכ״ה הלכה ו ופי״ז
 מהל׳ אישות הל׳ ט ועי׳
 נהשגות ונמ״מ סמנ שס
 וסי׳ מח טוש״ע אה״ע סי׳

 קנ סעיף ו ז:
 קלט מ מיי׳ פנייה מהלי
 מלוה הלכה נ סמג
 עשי! צד טוש״ע ח״מ סי׳

 קנט סעיף נ:
 קמ נ מיי׳ שס הל׳ ו ועי׳
 נהשגות ונמ״מ ופי״!
 מהלי אישות הלי ט ועי׳
 נהנ״ל סמג שס טוש״ע
 אה״ע סימן קנ סעיף ו ז:
 קמא ס מיי׳ ס״ז מהלי
 ערכי! הל׳ יט ועי׳
 נהשגות ונכ״מ סמג עשי!
 קלא טוש״ע ת״מ סי׳ דגה

 סעיף ג:
 קטב ע מיי׳ פ״י מהל׳ זכיה
 הל׳ ג סמג עשין פנ

 טוש״ע שס סעיף נ:

 רבינו גרשום
 חובו ולא היה חייב כלום
 למלוה: מאי בינייהו. בין
 רב פפא ורב הונא מכדי
 בין למד ובין למר לא פרעי
 יתמי לערב: איכא בינייהו
 כשחייב מודה. שאביהן
 הודה בשעת מיתתו שעדיין
 לא פרע למלוה כלום למאן
 דאמר אימור צררי אתפסיה
 הכא לא אתפםי׳ ופרעי יתמי
 לערב מאי דפרע למלוה
 ולמאן דאמר יתמי לאו בני
 מיעבד מצוה נינהו אע׳׳ג
 רהודה כשעת מיתי דחייב
 למלוה (ולמאן דאמר) לא
 יפרעו להערב דיתמי לאו
 בני מיעבד מצוה נינהו ולא
 פרעי ליה לערב כלום:
 א׳׳נ איכא בינייהו. דתכעיה
 מלוה ללוה קמי בית דין
 ושמתוהו דליפרע ליה ומת
 בשמתיה ולא פרע ליה
 למאן דאמר צררי אתפסיה
 הכא כיון דמת בשמתא
 לאו מידי אתפסוה ומחייבי
 יתמי למיפרע לערב מה
 שפרע למלוה ולמאן דאמר
 פריעת בעל חוב מצוה יתמי
 לאו בני מיעבד מצוה נינהו
 ולא פרעי ליה מידי: שלחו
 מתם היכא דשמתוהו ומית
 בשמתיה. אפ ״ה הלב׳ כרב
 הונא בדיה דרב יהושע
 דחיישינן דלמא צררי
 אחפסיה ולא הספיק לתבוע
 להפר שמתא עד שמת הוא
 [אבל] אי ודאי בריר לן דלא
 אתפסי׳ צררי מחייבי יתמי
 לשלמי לערב אע״ג דמלוה
 על פה היה: מיתיבי ערב
 שהיה שטר חוב של מלוה
 יוצא מתחת ידו ואמר שפרע
 למלוה והחזיר לו השטר
 ותובע מן היתומין שישלמו
 מה שפרע למלוה אינו גובה
 מהן כלום דחיישינן שמא
 לא פרע למלוה אלא נפל
 השטר מן המלוה ומצא
 הערב ואע״ג דהאי חוב
 בשטר הוא הואיל וזה
 שטר על שם המלוה נכתב
 ולא על שם הערב להכי
 אינו גובה הערב דלגבי
 ערב מלוה על פה הוא
 דאין לו שטר על היתומין
 שחייבין לו: ואם כתב בו.
 בשטר כתיבת המלוה שכתב
 לערב התקבלתי ממך חובי.
 גובה מן היתומים דהשתא
 ליכא למיחש לנפילה וכיון
 דכתב ביה התקבלתי דמי
 כמאן דאית ליה שטר על
 היתומין: בשלמא לרב התא

 כריה דרב יהושע. דחייש לצדדי וכל היכא דודאי פשיטא לן דלא אתפסיה צררי מיחייבי יתמי לשלומי הכא נמ־ כיון דהכא מלוה כשטר
 הוא איכא למימר לא הוה מתפיס ליה צררי אלא אם בן מהדר ליה שטרא וכיון דלא אהדר ליה שטרא פשיטא דלא אתפםיה לצררי
 ומשום הכי גובה ערב כשכתב לו התקבלתי דדמי כמאן דאית ליה שטרא על יתמי: אלא לרב פפא. דאמר יתמי לאו בני מיעבד מצוה
 נינהו במלוה על פה סוף סוף אע׳׳ג דמלוה הוה ליה שטרא מעליא הא התקבלתי דאית ליה לערב עלי׳ יתמי לאו שטר גמור הוא והוה
 לענין ערב כמלוה על פה ואמאי גבי מיתמי: אמר לך רב פפא. להכי טרח וכתב ליה התקבלתי דליהוי ליה האי התקבלתי כמאן דאית
 ליה לערב שטר גמור על יתמי ומש״ה גובה מינייהו. ההוא ערבא דעובד כוכבים שהיה ערב לעובד כוכבים בשביל שהלוה לראובן
 ומת ראובן ופרעיה ערב לעובד כוכבים: הני מילי למלוה ישראל. איכא למיחש דלמא אתפסיה לוה צררי קודם מיתתו משום דמלוה

 עשוי
 טעין

 אדם
 הוה

 נממן אמר
 דרב נחמן



 עין משפט
 נר מצוה

 קמג א מיי׳ פ״ז מהל׳
 ערכין הלי יט סמג
 עשין קלא טוש״ע ח״מ סי׳

 רנה סעיף ג:
 קטז־ ב ג מיי׳ ס״י מהל׳
 זטה וממנה הצ׳ י
 ועיי נהשגומ ונמ״מ סמג
 עשי! פנ טוש״ע ח״מ סי׳

 רנה סעיף ל:
 קמה ד ה מיי׳ שס הל׳ מ
 ט טוש״ע שס סעיף

 ה:
 קמו ו מיי׳ שם סייח הלכה
 ד סמג שס טוש״ע

 מ״מ סימן פא סעיף נ:
 קמז ו מיי׳ שס הל׳ נ סמג
 שס טוש׳׳ע מ״מ סי׳

 מ סעיף א:
 קמח ח מיי׳ סי״א מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ ל
 סמג עשין צל טוש״ע מ״מ
 סי׳ לט סעיף א וסי׳ קיא

 סעיף א:
 קמט ט מיי׳ שס יסמג שס
 טוש״ע מ״מ סי׳ לט

 סעי׳ א:

 רבינו גרשום
 קאמר (באדם) שלא
 להשביע את בניו שלא
 יאמרו בני אדם כמה ממון
 מניח להם ונותנין בו עין:
 הכא נמי. בשכיב מרע
 שהקדיש נכסיו ואמר מנה
 לפלוני בידי כיון דלא
 אמר תנו לו איכא למימר
 אינו חייב לו ואלא להכי
 קאמר הכי דאדם עשוי שלא
 להשביע את עצמו שאם
 יקום מחליו שלא יאמרו
 עליו בני אדם מול גדול של
 עושר יש לפלוני שקיבץ
 ממון כל כך ואמאי אמר
 רב הונא נאמן: כי קאמר.
 דנאמן כגון דנקיט האי בעל
 המנה שטר חוב על אותו
 שכיב מרע [שאמר] שיש
 לו מנה בידי. מכלל דרב
 ושמואל אע״ג דלא נקיט
 בעל המנה שטר: לא קשי׳
 התם גבי הקדש נקיט בעל
 המנה א) שטר ולא מקוים
 הלכך אי אמר תנו מנה
 לפלוני קיימי׳ שכיב מרע
 לשטריה בהאי דהודה דישר
 הוא ונותנין לו: דפסקה
 למילתי׳ דאמר תנו איכא
 למימר דפרעוה וקיימוה
 צואת אביהן: מאי טעמא.
 נאמן כיון דלא אמד תנו
 משום דלא אדבר בדיוקא
 דחייב ובתר הכי אידכר
 דפרע ליה: נ) וצריך למימר
 שכיב מרע שמודה ליה
 לעדים אתם עדי או כתבו
 לו [כמו] בבריא איצטריך
 לומר כן ואי לא אמר
 כן (כבריא) יכול לומר
 משטה אני בך ה״נ אם לא
 אמר שכיב מרע אתם עדי
 מצי יתמי למימר משטה
 היה בו משחק היה בשעת
 מיתה ואי לא מצי למימר:

 א) צ״ל ולא קשיא המס גני
 הקלש נקיט נעל המנה שטר
 מקרים אנל רנ ושמואל מיירי
 נלנקיט שטרא ולא מקדים
 ונו׳: נ< צ״ל צריך שכ״מ
 שהודה למימר לעדיס אמס

 עדי ונו׳:

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעה.
 ורב ושמואל דאמרי תרוייהו מלוה וכר. וא״ת והא דברי שטב
 מרע ככתובין וכמסורין דמו (י) מאחר דאס כתבו ונתנו היו
 נותנים השתא אמאי אין נותנים כמחלק כל נכסיו וי״ל לא דמי דהיכא
 דנותן מטעם מתנה בודאי תקנו שיהיו ככתובין וכמסורין שמא תנורף
 דעתו עליו אבל מצוה להן ליתן מכח
 מלוה ולא מטעם אחר אין לו אלא
 מכח מלוה כאשר בתחלה והלכך אין
 מתנין: הא דמקרים. וא״ת (י) הא
 דנקט שטרא מקרים צטטן למימר
 דנאמן ועוד מה אנו צטטן לנאמנות
 ממילא גבי ע״י שטר שבידו ועוד למה
 לי הקדש ועוד מאי איריא שכ״מ דאין
 אדם חוטא ולא לו כדמפרש בפ׳ שום
 היתומים (ערכין דף כג. ושם) אפי׳ בריא
 גמי ר״ל דכולהו איצטריך לגבות בלא
 שבועה דאי לא הוה אלא שטרא הוה
 בעי שבועה כדתנן (כתובות דף סז.)
 הבא ליפרע מנכסים משועבדים לא
 יפרע אלא בשבועה ואפילו הקדש
 אי לא (י< שכ״מ ואי לא נאמנותו הוה
 [בעי] שבועה דמה לי משתעבד לגבוה
 מה לי משתעבד להדיוט והכי מפרש
 בהדיא בפ׳ שבועת הדיינים (שבועות
 דף מב0 על הא דקתני (ברייתא) אבל
 נשבעים לקטן ולהקדש ליפרע מנכסי
 הקדש (ופריך) תנינא (כו׳) מנכסים
 משועבדים כו׳ סד״א הנ״מ הדיוט אבל
 הקדש לא חיישינן לקנוניא קמ״ל ופריך
 והא א״ר הונא שכ״מ כו׳ ומשני דוקא
 שכ״מ דאין אדם חוטא ולא לו ומכאן
 נראה לרבי הא דמבעיא לן פ׳ הניזקין
 (גיטין דף נ:) גבי אין נפרעין מנכסים
 משועבדין במקום שיש נכסים בני
 חוטן אפילו הן זיבורית במתנה מאי
 בההיא דמנכסיס משועבדים לא יפרע
 אלא בשבועה הוי ודאי ה״ה מתנה
 דנשבעין כשבאין ליפרע ממנו דפשיטא
 ליה נמי הכא דמה לי משתעבדי לגבוה
 מה לי משתעבדי להדיוט אלמא להדיוט

 ׳1
 הכא נמי. גבי הקדש איכא למימר לכך נתכרן ואמאי קאמר רב הונא
 נאמן ונותנין לו המנה: פי קאמר רפ הוגא דנקיע שערא. ההוא מלוה
 וזה הודה לו: ופרטנן מכלל דרג ושמואל מיירי בדלא נקיע. והלכך
 אין נותנין לו כי לא אמר תנו אי הכי ט אמר תנו אמאי נומנין מלוה

 על פה היא כו׳ ואי ׳)(לאו) משוס טעמא
 דמצוה לקיים דבט המת לא היה להם
 ליתן בשביל דבט אביהם עד לאחר
 מותו: אלא אמר רב גחמן. בין זה
 שאמר שכ״מ מנה לפלוני בידי והוא בא
 ליפרע מן ההקדש ובין זה הבא ליפרע
 מבניו כולהו שטט נקיטי דמסקי ביה
 בהאי שטב מרע מנה ולא קשיא: הא.
 דהקדש במקרים דאיכא הנפק: אמר
 חנו קיימיה לשעריה. ולא צריך מלוה
 לקיומיה: לא אמר חנו. חיישינן דלמא
 משוס שלא להשביע את בניו אמר הכי
 ולא גבי עד דמקיימי לשטטה: רפיון
 דפסקה אבוהון. שגמר דבריו וצוום
 לפרוע: מ״מ. ש י0[דלא] דלמא אידכורי
 מידכר והלכך לא רצה לומר עדיין
 תנו: שכיב מרע שהודה. בעל חובו
 טוען לו מנה לי בידך ואמר לו הן
 דכה״ג אמטנן בסנהדטן בפ׳ זה בורר
 >ד׳ כט0 דצריך שיאמר אתם עדי ואי לא
 מצי א״ל משטה אני בך: צריך שיאמר
 כסובו. דאמרי׳ בחזקת הבתים(לעיל מ.)
 הודאה בפני שנים צריך שיאמר כתובו:
 ודברי שכ״מ ככתובין וכמסורין. וא״צ
 לומר כתובו: מתני׳ המלוה אס חברו
 בשטר. אפי׳ אין כתוב בו אחריות הא
 פסקינן הלכתא בשנים אוחזין(ב״מ טו:<
 דאחטות טעות סופר הוא וכמי שכתוב
 בו אחריות למי: משועבדים. מכורין:

 הוציא

 הבא נמי אדם עשוי שלא להשביע את
 עצמו כי קאמר רב הונא התם דנקיט שטרא
 מכלל דרב ושמואל דלא נקיט שטרא אמר
 תנו נותנין מלוה על פה הוה איורב ושמואל
 דאמרי תרוייהו מלוה על פה אינו גובה לא
 מן היורשין ולא מן הלקותות אלא אמר רב
 נחמן אידי ואידי דנקיט שטרא ולא קשיא
 אהא דמקויים הא דלא מקויים אמר תנו

 מיימיה לשטריה לא אמר תנו לא קיימיה
 לשטריה אמר רבה שכיב מרע שאמר מנה
 לפלוני בידי ואמרו יתומין פרענו נאמנין
 תנו מנה לפלוני ואמרו יתומין פרענו אין
 נאמנין כלפי לייא איפכא מםתברא אמר
 תנו מנה בכיון דפסקה אבוהון למילתא איבא
 למימר דפרעיה גמנה לפלוני בידי כיון דלא
 פםק אבותון למילתא ״איכא למימר דלא
 פרעיה אלא אי איתמר הכי איתמר ישכיב
 מרע שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומין
 תזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין מ״ט
 אדכורי מידכר התנו מנה לפלוני ואמרו
 יתומין חזר ואמר אבא פרעתי אין נאמנין
 דאם איתא דפרעיה לא הוה אמר תנו בעי
 רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר
 אתם עדי או אין צריך לומר אתם עדי (א)
 ״צריך שיאמר כתובו או אין צריך לומר
 כתובו אדם משטה בשעת מיתה או אין אדם
 משטת בשעת מיתה בתר דבעיא הדר פשטה יי י אין אדם משטה בשעת
ודברי שכ״מ ככתובין וכמסורין דמו: מתני' יי״המלוה את חבית ז (  מיתה ה
על ידי עהים » גובין מנכסים בני חורין  בשטר גובה מנכסים משועבדים ט

 הוציא
 בכה״ג בעי שבועה: הא דלא מקויים. וא״ת כי היכי דאי לא מקרים ט<[אמרינן] שהוא מזוייף והאב אמר שלא להשביע את בניו
 בהא נמי לימא >י< שלא להשביע אמ בניו ופרוע הוא ומדברי האב אין ראיה ואין לומר דא״כ היו נותנים על יט שבועה אס היה
 מקרים שא״צ אלא לישבע שלא נפרע וזה יכול הוא לעשות ולא שייך לומר אין נותנים אבל בלא מקרים דבעי קיוס ׳)[קודם שיפרע]
 שייך לומר אין נותנים דהא גבי הקדש אמרו נאמן במקרים ולא טענינן ליה פרוע ויצטרך שבועה אלא נאמן בלא שבועה כדמוכח
 ההיא דשבועות (דף מב0 שהבאתי לעיל אלא נראה לרבי דהיכא דנקט ההוא מלוה שטרא (ימ ומקיים אין הלוה רגיל לעולם לומר שלא
 להשביע שחייב לו מנה כמו שכתב בשטר היכא דפרעיה שלא יהא סבורים העולם שלא פרעו: אלא אי איתמר כו׳. לא בעי
 למימר אלא איפכא איתמר דידע גמרא שאמר על מנה לפלוני בידי דנאמנים: חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנים דלמא אדכורי
 מדכר. היינו פרעתי קודם לכן «)[כדקאמר דלמא] אדכורי מדכר [היינו] באותה שעה כדמוכח בסמוך [דקאמר] אי איתא דפרעיה כו׳
 והכא נאמנים משוס שהוא «י< היה נאמן לומר פרעתי קודס לכן מגו דנאמן לומר פרעתי אחרי כן כדמנן מנה לי בידך א״ל הן למחר
 א״ל תנהו לי נתתיו לך פטור אלא דמשביעין אותו שבועת היסת מדרבנן ואף הס יכולים לומר פרענו אחרי כן והא דאמר אין נאמנים
 כיון דלא פסקה למילתיה היינו דטפי מסתבר לומר שס אין נאמנין מתנו מנה לפלוני ואומר רבי הא דאמר סוף פ״ק דגיטין (דף יד.)
 הנהו גנאי דעבוד חושבנא בהדי הדדי כו׳ לסוף לא פש גביה ולא מידי ומסיק דהאי דאקני למטה ארעא זוזי דפשו גביה קנין בטעות
 הוא וחוזר ומפרש ר׳׳ת ורבינו חננאל שהיו הן מודים שטעו תחלה בחשבון שאס לא כן לא היה נאמן שא״כ אין לך קנץ מועיל
 » לעולם שיאמר טעיתי וגם יאמר היאך טעה הא לאו הוכחה היא דודאי הוא יכול להיות נאמן בכמה מקומות מגו דהוה מצי למימר
 פרעתי אחרי כן כדאשכמן הכא אלא נראה דלא מיבעיא שנאמן לומר שטעה כשאמר מנה לפלוני בידי אלא הוא נאמן לומר פרעתי
 כבר מגו דמצי למימר פרעתי אחרי כן ומ״מ יכול הוא להיות דהתס צריך שיהו מוטס שטעה אחרי כן משוס דקנין חשוב כתנו
 דהכא דאי פרעיה לא הוה אמר תנו ומה לי לשקר במקום עדים הוא ה״נ התם אי איתא דטעה דלא פש גביה מידי לא הוה

 מקני וי״מ דדוקא בשכ״מ שייך למימר אדכורי מדכר שאין דעתו מיושבת עליו אבל בריא לא:
 ודברי שכ״מ ככתוכין וכמםורין דמו כו׳. האי ככתובין לא הר ככתובין דלעיל פ׳ מי שמת (דף קנא.) דהתם קאמר שהם ככתובים
 ובמסורין כבר דלא בעי קנין אבל הכא לא בעי למימר דדוקא ככתובין וכמסוטן אלא אלימו טובא כדברים הכתובים
 הלכך הר כאילו אמר כתבו והרבה יפר כח עשו חכמים בשטב מרע בלא ההוא דלעיל דלא בעי קנין ט ההיא דאמר בפרק קמא

ל0 דהולך כזט גשטב מרע אפילו לא הר בבריא כזט:  דגיטין(דף י
 המלוה את חבירו בשטר כו׳ [על ידי] עדים גובה מנכסים כני חורין. הכא תנן בהדיא דמלוה על פה לא גבי ממשועבדים
 ל) [מדרבנן] והא דפרש״י פרק הניזקין (גיטין דף נא. ושם) דמזון האשה והבנות גובין מנכסים בני חוטן לפי שאין קצובים
 אבל היו קצובים היו גובין אע״פ שאין כתובים משוס דהוה כמלוה ע״פ ליתא ואגב ריהטא לא עיין בה אלא טעמא דאכילת פירות
 *למזון האשה והבנות דגבי אס היו קצובים אפילו אין כתובים משום דקלא אית להוי) והקשה ה״ר יעקב מקורבי״ל אם כן היאך
 נשבעין במודה מקצת הטענה והא אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות ואומר רבי כגון שמחל שעבודו א״נ בדליכא עדיס דהא
 דשעבודא דאורייתא היינו על סי עדים אבל על פי עצמו לא ובפרק קמא דבבא מציעא >דף ד: ושם) הארכתי יותר מבכאן:

 גבו

 מםורת הש״ם

 א) לעיל מנ. וש״ג, ב) רש״ל
 ליכא למימר דפרעיה,
 נ) רש״ל מהפן הגי׳ נחחלה
 אדס משטה ונו׳ ואח״נ
 הנעיא דצ״ל נתוני, י) [ועיין
 תוס׳ סנהלרין כט: ל״ה נן],
 ס) [לעיל קנא. יש״נ], ו) לעיל
 מנ. קנז., ז) רש״ל מ״ז,
 ח) רש׳יל, מ) רש״א, י) רש״ל,
 כ) רש״ל. וגי׳ רש״א לנן ללאי
 אלנורי מרנר נאותה,
 ל) רש״ל, מ) צ״ל ומזון,
 נ) רש״א להו סה״ל אח״נ
 מה״ל שענולא לאורייתא

 הקשה ה״ר יעקנ,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ' או אין צריך לומר
 אתם עלי אלס משטה ונו׳
 נשעת מיתה צריך שיאמר
 נתונו או א״צ לימר נתוני
 נתר לנעיא: (ב) שם ע״י
 עליס גונה: (ג) רשב״ם
 ל״ה מ״ט ללמא אילכורי:
 (ר) מוס' ל״ה ורנ ונוי
 ומאחר ונו׳ כשמחלק כל
 נכסיו: (ה) ד״ה הא למקדס
 וא״ת כיון דנקט הכא
 שסרא מקרם מה צריכים
 למימר: (י) בא״ד אי לא
 הוה שטנ מרע: (1) ד״ה
 הא דלא ונו׳ נמי לימא
 שהאב אמרו שלא צהשניע:
 (ח) בא״ד ומקוים אין הלוה
 נו׳ הינא דפרוע שלא יהיו:
 (ט) ד״ה חזר ני׳ משוס שהוא
 נאמן נצ״לימינמ היה נמחק:
 (י) בא״ד מועיל דלעולם
 יאמר טעיחי כו׳ צא הוה

 מקני ליה דש מפרשים:

 מוםף רש״י
 אדם עשוי שלא להשביע
 את עצמו. אדס עשר לומר
 לנריות חיינ אני מעומ לפלוני,
 להמרמק מעין הרע, שלא
 ליראות שנע מממון(סנהדרין
 כס:<. מלוה על פה אינו
 גובה לא מן היורשין.
 דשענודא לאו דאורייתא, ונל
 שכן מן הלקוחות, אנל מלוה
 נשטר הוא עצמו שיענדו,
 דכתנ ליה נל ננסיי דאית
 לי אחראי! לשטרא דנן
 >קדושי1 ינ:< טעמא מפרש
 נשילהי מטלתין שיענודא
 לאו לאורייתא, ומיהי לא
 קי״ל הט אלא נדמפרש
 התס הלכתא גונה מן
 היורשין ולא מן הלקותות
 (לעיל מב1. המלוה את
 חבירו בשטר. דשתם שטר
 לאתריות ננתנ, ואפילו לא
 ננחנ קי״ל אחריות טעות
 סיפר הוא ונמי שננתנ דמי
 (לעיל סב.<. גובה מנכסים
 משועבדים. מלקוחות,
 ונגון שלא שנקו ליה ללוה
 נני חורין לגניח המלוה
 מהס (שמו אס אין ללוה
 ננסים מי חורין גונה מלוה
 מן הלקוחות, דאמר נשנים
 אוחזין (יד.) לרננן אחריות
 שלא ננתנ נשטר טעוח סופר
 הוא ונמי שנבתנ נו דמי,
 דלא שדי אינש זוזי ננדי ולנן
 נתנוין המלוה שינתונ נשטר
 אחריוח, אלא ששכח הסופר
 וטעה, וסמס שטר קלא איח
 ליה ולקוחות הוא דאפסדו
 אנסשייהו, שלקחו קרקע מן
 הלוה ולא הניחו לו נני חורין
 כדי לגבות מהן מלוה אח
 חובו (לעיל קנו). על ידי
 עדים. כלומר בלא שטר,
 גובין מנכסים בני חורין.
 וכגון שמודה שלא פרעו, דהא
 קי״ל המלוה חגירו נעדיס
 אין צריך לפרעו נעדיס, אבל
 ממשוענדיס לא יגנה, דעדים
 נלא שטר ליח להו קלא ולא
 אמריגן לקוחוח אפסידו

 אנפשייהו,׳לעיל 1ונ.<.



 מסורת הש׳׳ם

 א) לעיל קסז. מזונות נא.״
 ב) גיטין נא. נתונות קנ.,
 נ) נרטת סג:, ד) נ״ק מג.
 לעיל קכל:, ס) ננ״ק ת. גיטין
 נ.], ו) רש״ל מ׳׳ז, t) [לעיל מנ.
 קנו. קדושין יג: נ״ק קד:
 ערטןו:ז.],ח)[קלושין שס],
 מ) [ערכין ו. נל הענץ],
 י) [גיטין מג.], כ) [נערכין ז.
 אי׳ חגא], ל) [דנריס נא],
 מ) [עי׳ רש״ל שהיה לרשנ״ס
 גירסא אחרת], נ) [דנריס כד],
 D) צ״ל דאמרי׳. רש׳׳ש,
 מ) רש״ל לו כ׳׳ש דלמא לא הגי
 קרקע שנק אנוהון וגס לאו
 מיניה היא שהרי מעומ הלוהו
 אלא ודאי ני׳, פ) צ״ל דיוקא.
 רש״ש, צ) רש״א מ״ז,ק)רש׳׳ל
 מ׳׳ז, ר) צ״ל דמיחשנ למוחוק.
 רש״ש, ש) צ״ל נעיצת דלת.
 רש״ש, ס) [רש״ל], א) צ״ל

 ממיתו וקונרו. רש״ש,

 הגהות הב״ח
 (א) כמשנה מקצוע נמורה
 גדול מהן: (ב) נפ׳ גנו
 מעות אין לו ורב נחמן
 אמד גבו מעות יש לו
 איפוך דדבה לרב נחמן
 ודרב נחמן לרבה והא
 שמעתא לא אזלא הכי
 כדאמר ליה אביי לרבה
 לדידך קשיא כו׳ וכי תימא
 איפוך כצ־׳ל: (j) דשב׳׳ם
 ד״ה משוס צ״צ קודס ד״ה
 לאו: (ד) תום' ד״ה ננו
 נוי אע״ג דמיניה הוא מנל
 מקום מעומ אין לו דלאו הני
 מעות שנק אניהון ופריך
 קרקע אמאי יש לו אע״ג
 דהיינו נמי מיניה כיון דלאו
 הני קרקע שבק אבוהון
 שהרי מעות הלוהו אלא
 ודאי עיקר שעמד נצ״ל:
 (>!) ד״ה דנר כו׳ ואפי׳
 אמר נהדיא נו׳ דנמיניה
 הוא ושמא נראה מדקאמר
 נו׳ דהאי מאן דאמר:
 (ו) כא״ד דקרא נמשננו
 כו׳ דבשלא נשעת הלואתו
 נ״ש: (ז) ד״ה אינו כו׳ ד״ל

 כיון דמי שמלוה:

 קעה: גט פשוט פרק עשירי בבא בחרא

 מוסף רש״י
 הוציא עליו כתב ידו.
 הייני תתימת ידו, מחנן
 >ני0י1 נ1א:ו נתנ סופר ועד
 כשר, ואמר ר׳ ירמיה חתס
 סיפר שנינו !לעיל קנח.).
 גובה מנכסים בני חורין.
 וממשפנדי לא, דלית ליה
 קלא לדנר שאינו עשי נעדיס
 (כתובות כא !. ערב היוצא
 לאחר חיתום שטרות.
 לאחר שנחתם השטר נתנ
I ואני ערנ T הערנ נתנ 
 (גיסי! כא.) תתת חתימת
 העדים נתונ פלוני ערנ
 והוא מודה נדנר !כתובות
 קב.). גובה מנכסים בני
 חורין. המלוה מן הערנ,
 ולא מננסים משוענדיס, טון
 דלאחר תיתוס השטר הוה
 הויא לה נמלוה על פה (שם!
 טון דליכא שטר נעדים לימ
. הרוצה ובאו גיטי  ליה קלא י
 שיחכים יעסוק בדיני
 ממונות. שדיני ממונות
 עמוקים הס (ברמת סג:<.
 גבו קרקע יש לו. גנו
 יורשי! קרקע נמלוה שהלוה
 אניהס, יש לו לנכור פי
 שנים, דהיה ליה נמיחזק,
 דהאי קרקע אשחענד ציה
 לאנוהון!ביק מג.) יכמי שהיה
 לו נמשנון דמי וחשנינן ליה
 מומוק ליטול הנטר פי שנים
 (לעיל קכד:). גבו מעות אין
 לו. פי שטס, דלאו הני
 מעות הניח אניה! והר ראר
; דמלוה להוצאה  (ב״ק מג
 ניתנה והני מעות אחריני
 נינהו וכאילו לא הוחזק נס
 אניהן ולעיל קכז־:<. מלוה
 על פה אינו גובה כוי.
 אנל מלוה נשטר הוא עצמו
 שיענדו, לנמנ ליה נל ננסיי
 דאיח לי אחראי! לשטרא מן
 (קדושיו יג:). ונפל עליו
 שור והרגו. השור הרג אח
 ונקנר נה החוסר ואפ״ה חיינין

 הוציא מליו. מלוה: כהב ידו. של לוה שהוא חייב לו ממון ואין כאן
 עדות אחרמ: גוגה מנכסים גני חורין. דלא גובה ממשועבדים אלא
 מלוה הכתוב בשטר שיש בו עדים דכיון דאיכא תרתי שטר ועדים מפקי
 ליה לקלא ולקוחות הוא דאפסידו אגפשייהו שלא חקרו בדבר ויניחו
 בני חרי למוכר לגבות מהס: ערג
 היוצא כוי. שכתב בתוך השטר אחר
 חתימת העדים אני פלוני בן פלוני
 ערב: גוכה מנכסים כני חורין. מן
 הערב בערבות שבעל פה דמלוה ע״פ
 היא כיון דלא חמימי עדים על הערבות
 וה״ה לערב בלא שטר אחר מתן
 מעות: אמר ליה גן ננס אינו גוכה.
 דכל ערב שלאחר מתן מעות לא הוי
 ערב שלא על אמונתו והבטחתו של
 ערב זה הלוהו: גמ׳ שעגודא
 דאורייתא. יוציא אליך העבוט (לברים
 כל) וה״ה למקרקעי: לאו דאורייסא.
 וקרא במשכנו שלא בשעת הלואתו
ל0: ש משום פסידא  בב״מ (לף קי
 דלקוחוס. שלא יוכלו להזהר בדבר
 שאין ידוע לעולם: ומי אמר רגה.
 שעבודא לאו דאורייתא והא אמרינן
 בפ׳ יש מחלין (לעיל דף קכל:) שלחו
 ממם בכור נוטל סי שנים במלוה ואמר
 רבה עלה גבו קרקע בחובת אביהם
 יש לו דכמאן דמשעבד בחיי אבוהון
 דמי וקרינא ביה בכל אשר ימצא לול)
 אלמא שעבודא דאורייתא: ״)איפוך
 גגו קרקע אין לו גגו מעוח יש לו.
 דמעות הלוהו ומעות משלם ודמי טפי
 לאשר ימצא לו: גע׳׳ח דיניה גזיגוריס.
 ונפקא ליה בפ״ק דב״ק(דף ח.) מוהאיש
 אשר אתה נושה בו יוציא וגו׳>) מה דרכו
 של אדם להוציא פחות שבכלים אלמא
 שעבודא דזיבורית דאורייתא: ימשני
 לעעמייהו דגני מערגא קאמר.
 דאמר« התם מטל סי שנים במלוה
 במקרקעי אמור ולא במעות ומיהו
 לדידיה סבירא ליה דבכור אינו נוטל
 פי שנים ולא שנא גבו קרקע ולא
 שנא גבו מעות דשעבודא לאו
 דאורייתא: יורשי געל הגור חייגין
 לשלם. אלמא מלוה ע״פ גובה מן
 היורשים וקשיא לרב ושמואל: כשעמד
 כדין. דמעשה ב״ד כמלוה בשטר
 דמי: שעשאו. השור טריפה ועמד
 בדין קודם שיצתה נשמתו: וקגרו.
 השור דחפו וקברו בתוך קרקעית
 הבור: אפומא דגירא. לפני מותו:

 אמר

 א<אהוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה

 מנכםים בני חורין»בערב היוצא לאחר תיתום
 שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה ובא
 לפני ר׳ ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני
 חורין אמר לו בן ננס אינו גובה לא מנכסים
 משועבדים ולא מנכסים בני חורין אמר לו
 למה אמר לו הרי גהתונק את אחד בשוק
 ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו [ואני אתן לך]
 פטור שלא על אמונתו הלוהו אלא איזה
 הוא ערב שהוא חייב הלוהו ואני נותן לך
ואמר רבי (  תייב שכן על אמונתו הלוהו ג
 ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות
 שאין לך מקצוע בתורה >א< יותר מהן והן
 כמעיין הנובע והרוצה שיעסוק בדיני ממונות
 ישמש את שמעון בן ננס: גמ׳ אמר עולא
 ידבר תורה אהד מלוה בשטר ואתר מלוה
 ע׳׳פ גובה מנכסים משועבדים מאי טעמא
 השעבודא דאורייתא ואלא מה טעם אמרו

 מלוה על פה אינו גובת אלא מנכםין בני
 חורין משום פםידא דלקוחות אי הכי מלוה
 בשטר נמי התם אינהו נינהו דאפסידו
 אנפשייהו ורבה אמר דבר תורה אחד מלוה
 בשטר ואחד מלוה על פה אינו גובה אלא
 מנכסים בני חורין מ״ט שעבודא לאו דאורייתא
 ומה טעם אמרו מלוה בשטר גובה מנכסים
 משועבדים כדי שלא תנעול דלת בפני לוין
 אי הכי מלוה על פה נמי התם לית ליה קלא
 ומי אמר רבה הכי והא ייאמר רבה גבו קרקע
 יש לו גבו מעות אין לו >« וכי תימא איפוך
 דרבה לעולא ודעולא לרבה והא היאמר עולא
(אלא) (  ידבר תורה בעל חוב דיניה בזבורית י
 רבה טעמא רבני מערבא קאמר וליה לא
 סבירא ליה רב ושמואל דאמרי תרוייהו
 ״מלוה על פה אינו גובה לא מן היורשין ולא
 מן הלקוחות מ״ט שעבודא לאו דאורייתא
 חיר׳ יוחנן ור׳ שמעון בן לקיש דאמרי

 תרוייהו מלוה על פה גובה בין מן היורשין
 ובין מן הלקותות מ״ט שעבודא דאורייתא
י י החופר בור ברשות הרבים ונפל  מיתיבי ט
 עליו שור והרגו פטור ולא עוד אלא

 חשאם מת השוד יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי שור לבעליו אמר ר׳

 אלעא אמר רב בשעמד בדין והא הרגו קתני ייאמר רב אדא בר אהבה שעשאו
 טרפה והא אר״נ תני ״תנא מת וקברו התם דיתבי דייני אפומא דבירא והייבוהו

 אמר
 לא גבי ותימה דפסקינן לקמן דמלוה ע״פ גובה מן היורשין ולא מן הלקוחות אלמא גובה טפי מן היורשין ממן הלקוחות והמס גבי
 טפי מלקוחות ותירץ רבי דודאי מלקוחות גבי טפי מדגבי מיורשים אע״ג דעדיפי לקוחות הכא כדאשכחן גבי מוכר שדהו בעדים
 גובה מנכסים משועבדים דקאמר לעיל בחזקת הבתים (דף מא: מב.) אפסודי אפסדי אנפשייהו ואע״ג דאינו גובה מן היורשין וטעמא
 משום שעשו חוצפא לקנות דבר שיש עליו קול שהיה משועבד והאי טעמא לא שייך ביורשין ומהאי טעמא גבי נמי מלקוחות התם
 ולא מן היורשין מיהו אין נראה לרבי שמוכר שדהו בעדים גובה מן היורשין כמו מן הלקוחות מאחר דאית להו קלא כמו שמלוה
 בשטר גובה מן היורשין לרב ושמואל אע׳׳פ שמלוה ע״פ אינו גובה הואיל ואית להו קלא ומטעם תקנה כמו שתקנו במלוה דגבי
 משום נעילת דלת והט נמי אשכחן בסנהדרין (דף לב.) ומה טעם אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה ותקירה שלא תנעול דלת בפני
 לרן ואפילו בכל דיני ממונות שבעולם אנו דנים בלא דטשה וחקירה משוס תקנת השוק בין בדיני ירושה בין בדיני מקח ה״נ טעמא
 משום מעילת דלת לאו דוקא והוא הדין במקח וממכר כדפרישית וכן בעמד בדין דבסמוך ומשוס קלא גובה מן היורשים ומן הלקוחות
 שלא תפתח דלת הלורס ובההיא דארבעה אבות (ב״ק דף יא:) נראה דבעי למימר כדפרישית התם אלא כגון שעשאו אפומיקי ועמד בדין
 דבסמוך מספקא לרבי אי משוס קלא אי משום תפיס למוחזק י) דכל מעשה ב״ד אין משמיטין ואי הוה מעשה ב״ד הוה טעמא דעמד
 בטן משוס דהוי כמומזק בכך ואי לא מיירי אלא בכתובה הר טעמא דעמד בטן משום דאית ליה קלא והלכך גבי מן יורשין משום
 פתיחתש) דלת בפני הגזלנין וכ״ש [מן] ם) הלקוחות וזה נראה עיקר דעמד בדין משום קלא הוא ולא משוס דתפיס דאדנס ומפתה גוסייהו

 בעמדה בדין נעשה כמלוה ומשמיטין לברייתא לתניא כוומיה דשמואל בהמביא תניין(גיטין דף יח.):
 דיתבי דיינא אפומא. ותימה אמאי תני ר״נ וקברו מאחר דפרשינן לה הט וסבירא ליה אינו גובה מן הלקוחות ואומר רבי דאיכא למימר
 דקמ״ל שאע״פ שקרוב זה החופר למיתה מיד שהשור היה ממיתו *והכהו מועיל דין שדנים שם ולא אמטנן גברא קטילא דייני:

 גובה
 החופר, פטור. נעל השור :ערכין ז <. כשעמד בדין. קודס שמח וחיינוהו לשלס לפיכן גונה מן היורשין דטון דדינו חרון לשלם הוה ליה נמלוה נשטר (שם!. מת וקברו. השור ננור נגון שהפיל עמו חוליא

 יורשי! !שמ!. וחייבוהו. מיד לשלם (שם).

 גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו. אע״ג דמיניה (י) מייט מ״מ
 מעות אין לו דלאו הני מעות שבק אבוהון אע״ג דהיינו מיניה
 קרקע אמאי יש לוט) אלא ודאי עיקר שעבוד הוא על קרקע אלמא
 שעבוד קרקע לקוחות דאוטיתא: דבר תודה ב״ח דינו בזבורית.

 תימה היט מוכח מהכא דשעבודא
 דאוטיתא דלמא היינו מיניה דמיניה
 פשיטא דגבי בין קרקע יבין סובין
 ישמא עולא אמרה על הא דפ׳ הניזקין
 (גיטין דף מח0 דאין נפרעין מנכסים
 משועבט׳ במקום שיש בני מורין ואפי׳
 הן זיבורית דמשום פסידא דלקוחות
 אוקמוה אדאוטיתא ומדקאמר אוקמוה
 אדאוריית׳ משמע דהתם נמי דאוטימ׳
 היא מיהי לא אשכמן דקאמר איהו
 בהדיא הכי אבל הגמרא קאמר המס
 בהניזקין (שם נ.) כדעילא דאמר עילא
 כו׳ ומשוס פסידא דלקוחומ כו׳ ואפילו
 («< אומר בהטא הכי לא הוה דוקאי»
 דשפיר משמע אוקמוה אדאורייתא
 דבמיניה הוא ונראה שמא מדקאמר
 בזבוטמ משמע קרקע זבורית מדלא
 הזטר סובין ואין נראה לפרש דהאי
 דמ״ד לאו דאורייתא היינו אפי׳ מיניה
 דהא פשיטא שחייב לשלם ואס אין לו
 מעות פשיטא דאינו פטור בכך אלא
 יתן לו סובין או קרקע ><(או) ימכר דתן
 לו מעות אלא בשעבוד לקוחות מיירי
 שמשועבדיס אע״פ דכתב ליה אחטות
 בהטא לאו דאורייתא הוי האי קנין
 דמדאוריית׳ לא יוכל לשעבד בחובו את
 נכסיו מן הלקוחות אע״ס שיכול למכרן
 ומה שסי׳ רשב״ס גבי שעבוד דאוטימ׳
 הר האי קנין דכתיב יוציא אליך את
 העבוט וגבי לאו דאורייתא פי׳ והא
 דכתיב יוציא אליך העבוט במשכנו שלא
 בשעת הלואתו בב״מ (לף קיל:) ?)(לא)
 משמע דבשעבוד דבמיניה פליגי ולא
 ידע רבי מאי קאמר וגס לא הבנתי
 מה שאומר למ״ד לאו דאוטימא דקרא
 במשכנו(0 בשלא בשעת הלואתו כ״ש
 דהוי דאורייתא דבשלא בשעת הלואמו
 הוא גבייה מחוב: אינו גובה לא
 מן היורשים. תימה טון דמלוה בשטר
 גובה מן היורשים אע״ג דשעבוד לאו
 דאורייתא שלא בשטר נמי מ״ט לא
 גבי מה לי היכא דאית ליה קלא מה
 לי היכא דלית ליה קלא וי״ל (י) מי
 שמלוה בעדים אינו חושש לקלא ולגבייה
 דלקוחות לא תקנו חכמים לגבות מן
 היורשין: לא מן היודשין. וקשה
 לר״י דבארבעה אבות (ב״ק לף יא: ושם)
 גבי הלכה גובין מן העבדים אמר ר״א
 אפילו מיתמי לא מיניה מיניה אפילו
 מגלימא דעל כתפיה ומשני שעשאו
 אפותיקי ומכרו משמע אבל מיתמי

 עין משפט
 נר מצוה

 קנ א מיי׳ פי״א מהל׳ מלוה
 ולוה הלכה ג ופט׳ז הלי
 א סמג עשי! צד טוש״ע ת״מ
 סימן סט שעיף א ונטור סי׳

 לט:
 קנא ב מיי׳ פנ״ו מהל׳
 מלוה ולוה הצ׳ א ועי׳
 נמ״מ סמג שס טוש״ע ח״מ

 סימ! קנט סעיף ד:
 קנכ ג מיי׳ פנ״ה מהל׳
 מלוה ולוה הלי א סמג
 שס טוש״ע מ״מ שס סעיף

 א:
 קנג ד ה מיי׳ סי״א שס

 הלכה ד סמג שס:
 קנד ו מיי׳ שס פי״ט הלי א

 סמג שס:
 קנה ז ח מיי׳(שס) ופי״נ
 מהלי נזקי ממו! הל׳
 כנ סמג עשי! סו טוש״ע

 מ״מ סי׳ מי סעיף לח:

 רבינו גרשום
 שעכודא. שמשועבדין לו
 נכסים של לוה למלוה
 מדאורייתא הוא דכתיב עבד
 לוה לאיש מלוה: אי הכי
 מלוה בשטר נמי. לא נטרוף
 ממשעבדי משום פסידא
 דלקוחות: התם אינהו.
 לקוחות אפסדי אנפשייהו
 דכיון דידעי דהוי חייב
 ממון למלוה בשטר דשטר
 קלא אית ליה לא הוה לי׳
 למוכן מיניי: שעבודא לאו
 דאורייתא. וקרא אסמכתא
 בעלמא הוא: לית ליה
 קלא למלוה על פה ולא
 ידעי לקוחות דלוה מיניה
 ולא גבי מינייהו: ומי
 אמר רבה הכי. דשעבודא
 לאו דאורייתא: והאמר
 רבה. בפרק יש נוחלין
 גבו יתומים מבעל חוב
 קרקע בחובת אביהן יש
 לבכור פי שנים בה דכיון
 דמשעבדי לאבוהון דמי
 כממון שלו ונוטל בה
 בכור פי שנים. מדקאמר
 שקיל בכור פי שנים בה
 אלמא שעבוד׳ דאוריית׳:
 וכי תימא איפוך. והאמר
 עולא דבר תורה בע״ח
 בדיבורית אלמא דקסבר
 עולא דשעבוד׳ דאוריית׳
 ולא מצית אפכית ליה:
 אלא לעולם קסבר רבה
 דשעבודא לאו דאוריית׳
 והא דקאמו רבה גבו
 קרקע יש לו לטעמא
 דבני מערבא קאמר. דשלחו
 מתם בכור נוטל פי
 שנים במלוה וקאמר רבה
 מסתבר טעמייהו בקרקע
 וליה לא ס״ל דשקיל בה
 פי שנים דקסבר שעבודא
 לאו דאורייתא: ונפל עליו
 שור. בתוך הבור: והרגו.
 לתופר: פטור. בעל השוו
 לפי שהוא עצמו גרם לו
 תקלה שחפר ברה׳׳ר: ולא
 עוד אלא שאם מת השור.
 והחופר יורשי בעל הבור
 חייבין לשלם דמי שוד
 לבעלים והא הבא האי חוב
 דיודשי בעל בור משלמים
 אינו בשטר אלא בעל פה
 אלמא דמלוה על פה גובה
 מן היורשין וקשיא לרב
 ושמואל. ומתרץ ר׳ אילעא
 כשעמד בדין ונתחייב
 החופר קודם שמת וכל פסק
 דין מב׳׳ד דמי כמלוה בשטר
 להכי יורשי בעל הבור
 משלמין דמלוה בשטר גובה
 מן היורשין: והא הרגו.
 השור קתני אלמא דלא
 עמד בדין ואפייה משלמין
 יורשין אע״ג רהוה מלוה
 על פה: ומתp רב אדא
 לא הרגו לאלתר אלא
 עשאו טריפה. דאינו יכול
 לחיות וחייבוהו בית דין
 קודם שמת והוי כמלוה
 בשטר: והא תני חגא
 והרגו ומת בבור וקברוהו
 ואפייה יורשין חייבין לשלם
 אע״ג דלא עמד כדין.
 ומתרץ לעולם חייבוהו ב״ד
 קודם שמת והיה כמלוה



 עין משפט
 נר מצווז

 קנו א נדי׳ סי׳׳א מהל׳
׳ סמג  מלוה ולוה הל׳ י
 עשץ צי נווש׳׳ע ח׳׳מ סי׳ קו

 סעיף 6:
 קנז ב מיי׳ שס וסמג שם
ד לט  טוש׳׳ע ח׳׳מ נ
 סעיף א יסי׳ קיא סעיף א:
 קנח ג מיי׳ שס הלכה ג
 ונומג שס טוש׳׳ע ח׳׳מ

 נר סט סעיף ב:
 קנט ד מיי׳ ס׳׳א מהל׳
 גייישין הלכה יל ועי׳
 נהשגוי! ונמ׳׳מ סמג משין;
 טוש׳׳ע אה״ע סי׳ קל סעיף

 כ:
 קם ה מיי׳ שס סל׳ כה ועי׳
 נהשגומ ונמ״מ וסמג
 שס טוש׳׳ע אה־׳ע סי׳ קכ1

 סעיף א:
 קםא ו מיי, שס הל׳ טו
 [וסי׳׳א מהל׳ מלוה
 הל״נ] וסמג שם טוש״ע
 אה׳׳ע שי׳ קלג סעיף א

:  נחו׳׳מ סי׳ מ סעיף 0
 קפב ז מיי׳ פכ׳׳ו מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ א סמג
 עשין צי טוש״ע ח׳׳מ שי׳

 קנט סעיף ו:
 קפג ח ט מיי׳ ס״ל מהלי
 גירושין הלנה כה סמג
 עשיןנ טוש׳׳ע אה׳׳ע סי׳ קל

 סעיף ג:
 קפד י מיי׳ פכ׳׳ה מהל׳
 מלוה ולוה הל׳ א סמג
 עשין 5י טוש׳׳ע מ׳׳מ סי׳

 קנט סעיף א:

 רבעו גרשום (המשח
 על אמונתו של ערב הלוהו
 לפי שלא היה בשעת סתן
 מעות והבא איכא לסימר
 כיון דנכתב הערב לאחר
 החיתוס איכא למימר לא
 הלוה בשעת מתן מעות
 ולא על אמונתו הלוהו דלא
 אמר בשעת מתן מעות על
 מנת שאפרע מסי שארצה
 להכי אינו גובה אפי׳ מבני
 חורין: ישמש את שמעון
 בן ננס. שבקי הוא הרכה
 בדיני ממונות: הא דכתב
 ביה בשטר קודם [ופלוני
 ערב] ואח״כ חתמו העדים
 משמע וו מוסיף על ענק
 ראשון דכי היכי דחתסי על
 מה שכתוב בשטר חתמו
 נמי על פאי דכתב ביה
 ופלוני ערב. אבל אי כתב
 קודם חתימת העדים פלמי
 ערב משמע דהיינו םילתא
 אחריתא ועדים לא חתמו ג)
 אלא אפי׳ לרב והוי שטר
 גופיה על פה וערב במלוה
 על פה לא טרף מלוה
 מערב אלא מבני חורין
 אעיקר שטרא ולא אפלוני
 ערב הלכך אמו גובה אלא
 מנכסים בני חורין: לדידי
 מיפרשא לי מיניה דר׳
 יוחנן. היכא דפי קתני
 ברייתא דפסול אי כתב בגט
 בסוף כדת משה וישראל
 שאילו בשלום פלוני ושוב
 חתמו עדים איכא למימר
 על שאילת שלום חתמו
 שאלו עדים שזה שואל
 בשלום פלוני אבל אעיקר
 הגט אין מעידין ואי כתבו
 בסופו ושאילו בשלום פלד
 ושוב חתמו כשר דפשמע
 דאשאילת שלום ועל כל
 מאי דכתב בגט חתמו וגובה
 כתובה מנכסים משועבדים
 ואמאי קאמר ר׳ יוחנן אחד
 זה ואחד זה אץ גובה אלא
p ואע־־ג w מננסים בני 
 דכתב ביה ופלוני ערב.
 ומשני לא התם נמי בההוא
 קאמר ר׳ יוחנן דגובה טכני
 חורין היכא דכתב ביה פלוני
 ערב אכל אי כתב ביה

 ופלוני ערב גובה מנכסיפ משועבדים ומקשי׳ היינו דרב דרב הכי נמי אמר. prun אימא וכן אמר ד׳ יוחנן כרב:
 אע׳׳פ שקילס ר׳ ישמעאל את בן ננס. דאמר ישמש את p ננס: הלכה כמותו. כר׳ ישמעאל דנובה מנכסים בני חורין:
: חנוק וקנו מידו. אחד שהיה חונק p w חלוק היה ד׳ ישמעאל. על בן ננס אף בחונק דגובה מן הערב מנכסים בני 
 חבירו בשביל חובו ומצאו חבירו ואמר ליה הנח לו ואני אתן לך וקנו מן זה הערב שיפרע בשבילו משתעבד.

 מכלל דערב דעלמא משתעבד בלא קנץ:

 מסורת הש״ס

 6) קלושין יג: ננורימ ממ:,
 ב) גיטין ג: סו״ ג) שפ פו.
 [תוספתא גינףן פ׳׳ז],
) [נ־׳מיל.],9) [לפנינו שם:  י
 מנינא לרישא ומנינא לסיפא],
 ו) נס׳׳א: הנסיבה, ז) [וע׳׳ע
 תוס׳ מנחות נח: ל״ה ואיכא
 לאמר], ח) [ועי׳ סוס׳ קדושין
 יג: ל״ה אמר ריפ], ט) ועי׳
 רש״א, י) צ״ל נלאמר ר״י
 לאמר ר״א. רש״ש, ג) [ועי׳
 חוס׳ גינףן ג: ל״ה וגובה],
 ל) רש״א, פ) רש״ל הא לא,
 () רש״ל, D) צ״ל ומטעמא.

 רש״ש, מ) רש״א מה״ל,

 הגהות הב״ח
 (א) נפר* שאני המס
 דבשעת: (נ) דשב״ם ל״ה
 הכי גרסינן וכו׳ ביל מלוה

 ולא נעשה:

 מוסף רש״י
 שלשה גיטץ פסולץ.
 לכתחילה (ג-מ-1 נ:<. ואם
 נישאת הולד כשד. האי
ד מאיר סנירא  תנא לאו נ
 ליה לאמר עלי חתימה נרחי,
 ללר״מ הוולל ממזר וגיסיו פו.
 ע״ש ובהגהות הנ־ח). כתב
. ידי הנעל, ואין I T בכתב 
 בו זמן. נאיזה ומן ננמנ
 !ש• ג: ו ומן פקנתא לרבנן
 משוס נמ אחותו הלע הולל
 כשר«0ם 9ר<. ואץ בו אלא
 עד אחד. ונתב ילי סופר
 am ג: ו פליגי נה נגמ׳ איכא
I קאי אפילו T למ״י אנמנ 
 הכי אשמעינן ללנממילה לא
 ורישא אשמעיגן לאסילו אין
 נו עד אס ניסת הוולד כשר,
 יאיכא למ״ל אכחנ סופר קאי
 ואפילו הכי הוולל כשר לסופר
 הוה ליה כמקוס על שני
 ושם 03. אף על פי שאץ
 עליו עדים. ואינו נתנ
, אלא שנתנו לו בפני I T 
 עדיס כשר. לינשא לנסמילה
 (שש. וגובה מנכסים
 משועבדים. גונה נתונתה
 מט זה מננסים משוענליס,
 למנן ננתונות (פט.) הוציאה
 גט ואין עמו נתונה גונה
 בתונמה, צישנא אחרינא גונה
 מנמזיס משוענליס אס שטר
 מלוה הוא גונה מננסים
 משוענייס, שטר חונ נמי
 קרי גט ניאמדנן נעלמא
 (3״ק צה.) וגט חוב שאין בו

 אחריומ ושם ג:<.
 הדרן עלך םםכת בבא

 בתר*

 רבינו גרשום
 בשטר ולהכי משלמין
VP יורשין: הוחזק כתב 
^ לפני ב״ד ע ה  בב׳׳ד. ש
 שזו כתיבת יד לוה מאי.
 מי אמרינן כיון דהוחזק
 בבית דין דמי כמלוה בשטר
 וגובה מנכסים משועבדים
 או דלמא כיון דלא חתימי
 עליו עדיס הוה כמלוה על
 פה וגובה מבני חורין: אמר
 ליה אף על פי שהוחזק
 כוי. הואיל דלא חתימי
 עליו עדים: ר׳ אלעזר
 אומר אע״פ שאין עליו
 עדים. אלא הואיל שכתב
 בכתב ידו ונתנו לה בפני
 עדים כשר וגובה כתובתה
 מנכסים משועבדים. אלמא
 אף על גב (בלא חתימת)
 [דלא חתימי] עדים עליה
 נבי ממשעבדי וקשי׳ לר׳
 יוחנן. ואי קשי• לך היכי
 מצית מקשי נברא מנברא

 מר• אלעזר לד׳ יוחנן. תריץ הכי א) בריית׳ היא ומברייתא מצי מקשי. ואפר לך ר׳ יוחנן הא לא קשיא לי דהתם אמאי
 גבי ממשעבדי דאיכא כתובתה בידה דאיכא שטרא מעליא דמשעת כתובה שעבד נפשי׳ אבל הכא דלא שטר מעליא הוא
 דאין עליו עדים במאי מצי גבי ממשעבדי: ערב היוצא לאחר חיתופ שטרות. שכתב מתחת חתימת העדים ופלוני ערב
 נובה המלוה מאותו ערב מנכסים בני חורין לפי שהואיל שנכתב לאחר חתימת העדים כמלוה על פה דמי שיש לו
 על הערב: נ< מעשה בא לפני ר׳ ישמעאל בערב היוצא אחר חיתום שטרות: שלא על אמתתו הלוהו. פירש ר• שלא

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא קעו.
 גובה מן היורשים בדי שלא תנעול דלת כפני לח. הכא מוקי
 הך מילתא אליבא לכולי עלמא בין למאן לאמר לאורייתא
 בין למאן לאמר לאו לאורייתא ובפרק קמא לקלושין >לף יג: ושם)
 אמרינן גובה מן היורשים שעבולא לאורייתא ואינו גובה [מן הלקוחות
 כוי] רש לפרש לרב פסא לא אמר אלא
 מלוה על פה גובה מן היורשים ואינו
 גובה מן הלקוחות וגמרא מפרש לה
 הכא למאן לאמר שעבולא לאו
 לאורייתא והמס למאן לאמר שעבולא
 לאורייתא והר כמו איכא לאמרי
 מילתא להכא ולהתם וכעין זה מצינו
 בהמקגל >כ״מ לף קיב. ושם) לבעו
 מיניה מרב ששת קבלן עובר בבל
 תלין או לא אומן קונה בשבח כלי או
 לאי) ובהגוזל קמא (ב״ק דף צט.)
 משמע שלא שאלו ממנו אם אומן
 קונה בשבח כלי או לא ובשם ה״ר
 אליהו מ״כ מפרש להא לפסיק רב פפא
 התם לשעבולא לאורייתא היינו לענין
 קרבן כגון האשה שמתה יביאו
 היורשים עולתה לאיירי התם לעיל
 במשנה וכן משמע התם מתוך פירוש

 רבינו חננאל וכן עיקר״):
 משעת בתיבה שעבד נפשיה.
 מ<כלסירש בקונטרס ולא
 גרסינן משעת כתובה להד משמע
 לעלי תתימה כרתי בכתובה לרבי
 אלעזר וזה אינו להא אפילו אין
 בכתובה עצמה אלא עלי מסירה
 כשר כלאמרינן,) לאמר ר״א בין בגינוין
 בין בשטרות וקיימא לן כוומיה בין
 בגיטין בין בשטרות מההיא לזה בורר
ק דף כח: ושם)')(הג״ה) ל)[הכא] ל ה נ 8 ) 

 נמי לכתב ביה אני פלוני ערב ותימה
p מורי ד w לאס כן ליהר כשאילו 
 לשאני שאילו שלומה שסותר הגט
 ולעיל (לף קסב0 נמי אמרינן מילאהו

 בקרובין כשר:
 והלכה כמותו אף נחנוק. קשה
 לר״י על ההיא להנושא
 (נמוכות דף קא: ושם קב. ר״ה אליבא)
 לאמר ר׳ יוחנן באומר לחבירו חייב
 אני לך מנה בשטר לאלימא מילתא
 לשטרא וכמאן לאמר להו אתם ערי
 למי ומוקי נפשיה כר׳ ישמעאל«)ללא
 פליג עליה ר׳ ישמעאל אלא משום
 לסבר לערב לאחר מתן מעות
 משתעבל כלאמר להלכה כמותו אף
 בחנוק ורבי יוחנן גופיה 0[אפשר לס״ל]
 כשאמר לו בשוק הנח לו ואתן לך סטור
 לליכא אלימות׳ לשטר כלל ומכלן לסבר
 אלימא מילתא לשטרא ונראה לרבי
 לחנוק נמי להכא בשטר טעמאס) לאלימא
 מילתא לשטרא «)גמר ומשעבל נפשיה
 ופי׳ בקונטרס ללא גרסינן בתר הכי
 הנך כולהו בעו קנין וכן נראה ט כבר
 סירש לין כולם ובפירוש רבינו חננאל
 הוא משמע לפרשו כך נין נחנוק בין
 נלא חנוק נין נשטר ונין נעל פה בעי

 קנין רש ססרים שאין כתונ נהן כלל ונחת לזה מזה:

 הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא נתרא

אמר רב פפא ״הלכתא מלוה על פה גובה (  א

 מן היורשין כואינו גובה מן הלקוחות גובה מן
 היורשין כדי שלא תנעול דלת בפני לוין
 ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא:
 הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה
 מנכסים בני חורין ובו׳: בעא מיניה רבה בר
 נתן מר׳ יוחנן הוחזק כתב ידו בבית דין מאי
אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית  אמר ליה נ
 דין אינו גובה אלא מנכסים בני חורין מתיב
שלשה גיטין פםולין ואם (  רמי בר חמא נ
 נישאת הולד כשר ואלו הן יכתב בכתב ידו
יש עליו עדים ואין בו זמן  ואין עליו עדים ה
 יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו
 שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הולד כשר
 רבי אלעזר אומר יאף על פי שאין עליו עדים
 אלא שנתנו לה בפני עדים בשר וגובה
 מנכסים משועבדים שאני התם >* דמשעת
 כתיבה הוא דשעבד נפשיה: ערב היוצא
 לאחר חיתום שטרות ובו׳: אמר רב קודם
 חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים
 לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני
 חורין זמנין אמר רב אפילו קודם חיתום
 שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין
 קשיא דרב אדרב לא קשיא יהא דכתב ביה
 פלוני ערב הא דכתב ביה ופלוני ערב ור׳
 יוחנן אמר אחד זה ואחד זה אינו גובה אלא
 מנכסים בני חורין ואף על גב דכתב ביה
 ופלוני ערב מתיב רבא ״״עדים החתומין
 על שאילת שלום בגט פסול חיישינן שמא
 על שאילת שלום חתמו ואמר רבי אבהו
 לדידי מיפרשא ליה מיניה דרבי יוחנן
 טשאילו פסול ושאילו כשר הכא נמי דכתב

 פלוני ערב אי הכי היינו דרב אימא וכן אמר
 רבי יוחנן: מעשה ובא לפני רבי ישמעאל
 וכו׳: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 אף על פי שקילס רבי ישמעאל את בן ננס
 הלכה כמותו איבעיא להו בחבוק מה לי
 אמר רבי ישמעאל תא שמע דאמר ר׳ יעקב
 אמר רבי יוחנן חלוק היה רבי ישמעאל אף
 בהנוק הלכה כמותו או אין הלכה כמותו
 תא שמע דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן
 חלוק היה רבי ישמעאל אף בחנוק והלכה
 כמותו אף בחנוק אמר רב יהודה
 אמר שמואל יחנוק וקנו מידו משתעבד
 מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין
 ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן

 ערב

 אמר רב מפא הלכםא כוי. לעיל נקעל.] פירשתי גניימ מלוה מן היתומים
c אמר רכא הלכתא אין  וגס נפרק שום היתומים נערכין (לף «
 נזקקין לנכסי יתומים כו׳: בטא מיניה רבה בר נסן מרבי יוחנן הוחזק
 כסב ידו בביס דין מהו. לאחר זמן שמסר לו הלוה למלוה כתנ ידו

 שהוא מייב לו ממון ובא בב״ד והודה
 בפניהם שהוא כתב ילו וכתבו לו ב״ד
 הנפק הוא הנקרא אשרתא וקיום
 השטר: מאי. מי אמטנן הרי הוא
 מעתה כשטר שיש בו עלים רגבה
 ממשעבלי לאחריות טעות סופר הואי)
 רכל שטר מלוה ומטרה שחותמים בו
 עטם גובין ממשעבט כאילו כתוב
 בהן אחטות או ללמא קיום שטר אינו
 מועיל לשוס שטר אלא להחדקו בב״ל
 לכמות שהיה מקולס לכן שאילו ימותו
 עטם או לוה לא יוכל לטעון שטר זה
 מזרף הוא לב״ל קיימוהו רגבה בו
 המלוה וגם זה לא יגבה אלא מבני
 חוטן ולהט אהני ב״ל שלא יוכל לוה
 לומר אין זה כתב יט: פםולין. לינשא
 בו: ואין עליו עדים. אלא שנמסר לה
 בפני עטם לעט מסירה כרתי ליה
 גטעבל: הרי אלו כוי. בגיטין ופו.] מפרש
 הט אלו לטשא והט אלו לסיפא י)
 למעוטי מאי והתם מסרשא כולה:
 כשר. לכמחלה לסבירא ליה עט
 מסירה כרתי: וגובה מנכסים
 משועבדים. כלומר ואם שטר מלוה
 הוא אותו השטר הכתוב בכתב יזו
 ואין בו עטם אלא שמסרו בפני עטם
 גובה מנכסים משועבטס והט מפרש
 התם ר׳ יוחנן אליבא לר׳ אלעזר בס׳
 נהמביא תניינא](גיטין«:< שאפי׳ בשאר
 שטרות גובה מנכסים משועבטס
 בעט מסירה בלבל. אלמא הוציא עליו
 כתב ילו שהוא חייב לו ומסרו בסני
 עטם גובה ממשעבט וכל שכן הוחזק
: ה״ג שאני הסם דבשעס  בבית טן
 כסיבה הוא דשעבד נפשיה. כשנכתב
 השטר נכתב כלי למסרו בפני עטם
 שיהו עט מסירה במקום עט חתימה
 הלכך טון רלר׳ אלעזר עט מסירה
 כרתי כאילו נחתמו בתוך השטר למי
 אנל אנו מינעיא לן כהוציא כתכ ילו
 נעלמא ששמו של לוה חתום נו שזה
 מסר לו נמקום הולאה שלא יוכל
 לחזור ולכפור נו ולומר פרעתי כל
 זמן שחתימתו כיל מלוה (י) שלא
 נעשה השטר בלשון של שטר שעטס
 חתומים בו ואחר זמן החזיקו בב״ר
 וכשהלוהו כמלוה על פה הרא ותו לא
 מצו ב״ל בקיומן לעשותו שטר שיש
 בו אחטות נכסים שהט לא ללעמ כן
 נכתב מתחלה. כן נראה בעיני שמועה
 זו וכן עיקר. ואית לגרסי משעת
 הכתובה0 ולא ירלו לשיטת השמועה:
 פלוני ערב. הפסיק הענין וללמא
 לא אסהט עטם אלא אשטרא ללעיל
 לחול: ופלוני ערב. ר״ו מוסיף על

 ענין ראשון ועל השטר ועל הערבות חתימי סהט: ושאילו כשר.
 שעל הכל העירו עטם: הלכה כמוסו. כר׳ ישמעאל לגובה
 מנכסים בגי חוטן: חנוק מה לי אמר רבי ישמעאל. ללמא משום

 צערא לחבטה שנחנק נמי גמר ומקנה או ללמא ממכרן הוא להצילו מחניקה ומצוה הוא לקא עביל ולאו מילי תסטה ולא הר ערב:
 ערב

 א) לכאורה צ״ל מתניתין היא. ועי׳ נגיטין פו ע״נ. נ) מנאן עי ל״ה הא לנסנ ניה שיין לממני׳. ג) צ״ל לא חפמי אלא אעקר שטרא ולא אפלוני ערנ והד כערנ ע״פ וערנ ומ׳ אלא מבני מורץ:



 מםורת הש״ם

 6) וקודם רש״ש],

 רבינו גרשום
 והלכתא ערב בשעת מתן
 מעות לא בעי קנין.
 ומשתעבד דמצי אמר ליה
 אי לאו את לא נפיק זוזי
 מתחת ידי: דלאחר מתן
 מעות. כגון חנוק בעי קנין.
 ערב אלא הני דקאמר:

 קעו: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 ערב דביס דין לא בעי קנין. דבההיא הנאה לקא מהימני ליה ב״ד
 גמר ומשעבד נפשיה: הכי גרסינן והללהא ערב בשעה מהן מעוין
 לא בעי קטן. ואס כתב בתוך השטר לאחר* חיתום שטרות גובה
 מנכסים משועבדים: שלא בשעה מהן מעות בעי קגין. ואפי׳ חתום
 בתוך השטר ואי חתום לאחר חיתום בעי קנין וגובה מבני חורין:

 ערב דבימ דין לא בעי קנין. ולא גרסינן הנך כולהו בעי קנין:

 הדרן עלך גט פשוט וםליקא לה מסכת בבא בתרא
 וערב דב״ד לפני בית דין דהיינו נמי לאחר מתן מעות לא בעי קנין. כך אמר המורה משום רבו א) דהנך כולהו בעי קנין לא מתרצתא היא משום דאין עוד

 ערב דבית דין הוא דלא בעי קנין הא בעלמא בעי
 קבין ותלכתא ערב אבשעת מתן מעות לא בעי קנין
ערב דבית דין לא בעי  באתר מתן מעות בעי קבין ג

 קנין דבההיא הנאה דמהימן ליה גמר ומשעבד ליה:

 עין משפט
 נר מצוה

 קםד! א מיי׳ סכ׳׳ה מהל׳
 מלוה ולוה ה״נ שמג
 עשי! צד טוש׳׳ע ח״מ סי׳

 קכט סעיף נ:
 קםו ב מיי׳ שס סל׳ א

 נווש״ע שס ס׳׳א:
 קםז ג מיי׳ שס הל׳ נ

 טיש״ע שס ס״נ:

 א) נראה דצ״ל כך אמר המורה משום רנו דמאן דגרס כאן והנך כולהי נעו קני; לא מתרצתא היא וכוי:

 אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך
 הךךן 7גלך מסבת בבא בוזךא והךךןי עלן. ך;גתן 7גלך מסבת בבא בתךא ודעתך עלן. לא נתנשי מעך מסבת בבא בתרא ולא

 תתנשי בדינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי:
 יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

 יהי רצון מלפניך יי אליהינו ואלהי אבותינו שתהא תוךתך אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ךונינא בר פפא ךבלי
 בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא ךפךם בר פפא ךביש בר פפא סוךחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר

 פפא:

 ה/גךב נא יי אליהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עבלך בית ישראל. ונהיה בלנו אנחנו וצאצאינו.וצאצאי עמך בית ישראל
 בלנו יוךעי ^כלף ולומדי תורתך: מאויבי תחבבלני בלצותיך בי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: לעולם לא

 אשבח פקודיך בי בם חייתני: ברוך אתה יי למדני חקיך: אמן אמן אמן סלה ועד:

 מוךים אנחנו לפניך יי אליהינו ואליהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו כליושבי קךנות. שאנו
 משכימים .והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים
 ומקבלים שכר ןהם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר

 ואתה אליהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:

 יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם ש/גזךתני לםים מסכת בבא בתךא כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחדים ולסיכלם ללמד
 וקילמד לשמור ולעשות רקיקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי
 ולזרעי שלא תמוש התורה כלפי ומפי זךעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות
 היא וזשיחך. בי בי יךבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו לתן יי יברך את עמו

 בשלום:

 יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא ךהוא עתיד לאתחךתא, ולאחיא מתיא׳ ולאסקא לחיי עלכלא/ ולכלבנא קךתא דירושלם,
 ולשכלל היכליה בגוה, ולבלעקר פולחנא נוכךאה בלאךעא/ ולאתבא פולחנא דשמיא לאתריה, ויכלליך קףךשא בריך הוא
 במלכותיה ויקריה, נןיצנלח פךקנה ויקרב משיחהו. בחייכון וביובליכון ובחיי ךכל בית ישראל בזגגלא ובזמן קריב׳ ואמרו אמן.
 יהא שמה ךבא כלברך לעלם ולעלכלי עלכליא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה לקדשא
 בךיך הוא. לעלא כלן כל בךכתא ושיךתא תעזבחתא ונךוכלתא דאכליךן בעלכלא, ואפלרו אכלן: על ישראל ועל ךבנן, ועל תלכלידיהון
 ועל כל תלכלידי תלבלידיהון, ועל כל כלאן ךעסקין ^אוךיתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולבון
 ^זלכיא ףבא חנא ןךוקזךא ןרךוכלי וחיי אריכי ומדרבי רויחי ופךקנא כלן קדם אבוהון ךי בשמיא ואךעא ואכלרו אכלן: יהא שלכלא ךבא
 כלן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ןאכלרו אכלן: עושה שלום בכלרוכליו הוא בךחכייו יזגשה שלום עלינו ועל כל ישראל

 ואכלרו אמן:



 פססי תוספות ממסכת בבא בתרא א
 אס אין עלים למערער שהיה שלו נאמן המחזיק לומר
 קמי דייי זמה מינך או דר נו מד יומא מגו דאי כעי
 אמר לא היה שלן מעולם אנל הודה שהיה שלו או ליכא

 מיגו למפרע לומר מגו למעיקרא הוה טעץ הכי:
 ד״ה לאו: דף ל

 האומר של אנומי היינו שמעולם הימה שלהן ולא שלקמה
 על שיפרש (י): ד־ה (אמר רבה) [מה לי לשקר]: דף לא
 צריך עיון אם טעי( ונסיק מנ״ל וחזר אי מצי לפרש

 לנריו הראשונים (נ). טוען ויוחל וטוען לפרש לכריו:
 ד״ה ומודד

 לא שייך מגו נשני עלים לאין לעת שניהם שרן:
 ד״ה וזו: ע״נ

 קול פוסל קולס שנא העל להכשירו:
נ  ד״ה והאמה• דף ל
 לא מבטלינן קלא היכא לאימ לה פקנתא: ד״ה ואחא:
 חזקת האנ מועלת לבן. אשה שאומרה נפגרשמי שלא
 בפני בעלה או עלים סייעו לה אינה נאמנת: ד״ה אנ1:

 במקום שאין מגו אא״כ ישקר קולס אינו מגו:
 ד־ה אחא- ע״נ
 קול יצא שהיא עתה של אני יתומים לא שייך מ»ו לקות
 נילי אבל אס היה הקול שתחלה היה של אדו איכא
 מגו: ד״ה נפק:

 אין נזקקין לנכסי יתומים משוס צררי:
 ד״ה אמור: דף לג
 היה ידוע שגמשכנחא נא לילו שוב אין נאמן לומר לקוח
 [הוא] נילי וכי האי גוונא נאומן ואריס וגזלן ומרים

 העשויים להשאיל ולהשניר לשונ ליכא חזקה:
 ד״ה אכבשיה:
 נשבעין על הקרקעות מלרננן. אין נשבעין על טענת
 שמא: ד״ה מגו:
 אמר ספר תורה שכתבתי שלא לשמה נאמן להפשיל שכרו
 ולא לפסול הספר תורה לסי שהספר תורה ניל לוקח
 והוי כילוע שנכתג לשמה אך שמולה שהפסיל שכרו אבל
 אס הימה בילו אס תאמינו על שכרו שהימה שלא לשמה

 יש להאמינו גם על פסול ס״ת וכל כהאי גוונא:
 ד״ה ה־ג:
 לבדם שאין עשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוח הוא
 נילי אין נאמן כשאינן ברשותו: ד״ה ואי: ע״ב
 אין נאמן לומר לקמחי אילן סלוני לקון כי אס ללקט
 פירות: ד־ ה איזיל:
 נשיש על המתיינו שנועה לאורייתא צריך לישנע או

 לשלס ואינו סוטר אפ עצמו נמגי:
 ד״ה הוי מחוינ: דף לד
 מתוך שאין יבול לישבע משלם. בשניהם משולין על
 השנועה חולקין: ד״ה וכל:
 כששנים אומזץ היי נילוע שהוא של שניהם ונן הנסקל
 על ילס וחולקין: ד״ה ההוא: ע־נ
 שני שטרות היוצאין גיוס אחל של שענול סולקין
 שהשענול אינו חל אלא משעה שמוכיח שמתחלת להיינו
 למחר אבל מתנה ומכר באותו יום עצמו זכה ואמר
 שולא: ד״ה ומ״ש:
 שני שטרות ניוס אחל ואין ניכר איזה ראשון זה שמסר

 לו תחלה קנה אנל נשני ימים זה שמתם מחלה זכה:
 ד״ה ושמואל: דף לה

 שולא לליינא ימן הליין למי שירצה. שולא שייך אפילו
 נמטלטלין ונליין מומחה לוקא: ד״ה שודא:
 אין הלכה נסימכופ קיימא לן כרק שמעון p גמליאל
 נמשנתני נר מהיכא רפליג רנ נממן: ד״ה ומ־ש מהא:
 מטף מגזלנין אין מוציאין אותו מילו אסילו יכמני הרשאה
 זה לזה: ד״ה אץ: ע״ב
 גזל ואינו יולע ממי עושה נהן צרט הרניס ואפילו הכי
 אינה תשובה שלימה. גזל מה׳ בני אלם ואינו יולע ממי
 משלם לכל אחל ואסל: ד״ה דתני:
 זמורות גפן של כלאים שהיו קולס שנזרעו נו ולא הוסיפו
 כי אס הסירות הן מומרין אבל זרוע מעיקרו נאסרו
 הכל: ד״ה ה״ג: דף לו
 נרה שתים זו אחר זו לכ״ע לא הויא חוקה: ד״ה!רה:
 שלשה אילנות גלולות ממטע י׳ לביח סאה ואכלן בשלש
 שנים לא הויא חזקה: ד״ה ממסע:
 כרס הנטוע פחות מארבע אמות א״צ להרחיק ממנו
 ןז] ארבעה או שלשה טפחים כדין גפן יחילי ואינו חוזר
 עליו ממערכי המלחמה: ד״ה אינו: דף לז ע״ב
 מלוה על פה אפילו ממה עלים אינו גונה מן
 הלקוחות: ד״ה לית: דף לט ע״ב

 האומר לבר נפני שלשה אין נו משוס לשון הרע:
 ד״ה לית:
 אין צריך למחות בסוף נל שלש ושלש אס מכרה מערער
 לאחר הויא מחאה: (צ־ע ברייה וצרירו:
 אס נחנרר שלא שמע המחזיק המתאה הרא מחאה.
 נוהגי! עלים לשלוח עלותן נכתב לב״ל. נתנו במוך
 המחאה פלוני צוה לכתוב והוא לא ציוה אפ״ה לא מיחד
 נשיקרא: ד״ה מחאה:
 אס יליע שנעשה קצין אפילו גיתיל מהגי פשרה טחיד
 יצריכה קני[: ד״ה קניו: דף מ
 קנו מיניה נותנין שטר בלא רשותו אך יכול לחזור בשטר
 כל זמן שלא נכתב: ד״ה ואיו:
 שטר שבתוב נו נתטה נשוקא וחחמוה ננרא כשר אפילי
 לא ציוה נ! ולפירוש רגינו חננאל לשופרא לשטרא נעלמא
 כתניק הבי: ד״ה איכא: ע״ב

 שאינו עשוי כיליס כגון חררוהו מיס או שרצים שיעורו
 מלא אגרוף והוא כראש כל אלם. ושאינו עשוי לא לאורה
 ולא לתשמיש אלא לשמור גנות ופרלסיס שיעורו כמקלת
 בימנית: ד״ה רקיק: ע־ב
 כופת שאור שיתלה לישינה נטלה וביח שסיככו בזרעים
 נטלו אס עשה נהן מעשה: ד״ה ותיפוק:
 אוכל שאין בו כטצה ממעט נטפח: ד״ה שוילושה:
  שמן מכשיר ולא מוהל: ד-ה מ

 לבר החוצץ צריך שיעמול נפצי עצמו ובלא כלי:
 ד״ה רואיו:
 כלי חרס הסותם כל החלון לא נעי לטול אנל למעט
 מכשיעור נעי ניטול. כלי ען העשוי לנחת לא בעי ביטול.
 ארון שנו סשר תורה אסור לטלטלו לנטלה ולשנותו ללנר
 אחר: ד״ה היא: דף כ
 מתכת על ילי אהל נעשית כחלל להיות אט אנות
 הטומאה: ד״ה נחביומ:
 זרעים שמתנענעין אין מטאץ טומאה ולא חוצצין וכן עוף
 הפורח: ד״ה שעלו:
 ק חמש למקרא נכדא לגמרי: ד״ה בבציר: דף כא
 אין בן מנוי יכול לעכנ נחטרו באומו מבוי לישנ אצלו
 מפצי הקול: ד״ה אחד: וע־ש נפוימ:
 אין למכור טתו לעובד כוכטס אצל טת ישראל אס לא
 שהישראל אין חסן לקנותו: ד״ה ולא:
 פחות מחמשה ועשרים תינוקות אין כופין בצי עיר זה
 אח זה להשטר להן מלמל: ד״ה סו:
 רמיה היא ששומע את תלמילו ואין מבחין בטעותו אגל
 אס גס דנו טעה אין זה טעות: ד״ה פר״ת
 כתג שטרות בטעות הוי פסילא ללא הרר אגל ספר ינולין
 להגיה: ד״ה ספר: ע־נ
 מלמל תינוקות גטעות ססידא ללא הלר שמחגטל אותה
 שעה: ד• ה ומקר-

 עני המהפך בחררה לא מיקד רשע אפ לא שיכול
 להשתכר גמקוס אמר או שאומנותו גכך ולהט נכסי
 עובלי כוכטם שמכר גלמים ישראל החזיקם אפילו רשע
 לא מיקרי: ד״ה חרחיקין:
 כשיש מלמל תינוקות אחל במבוי כופין שלא יושיב אמר
 שם: (ד״ז ננמרא):
 גר מגואה אגר מגואה ליליה לא מצי מעכב ולא יכנס
 לעיר אפילו רצה לתת מס אס לא זכה (או) על ילי אגופיו

 מתקנת רטנו גרשום:
 גני אלם הגאי! לשוק מותרין להלוות לעוגרי כוכטס
 לאתו מעלמא ולא לנצי המקום ולוקא נשוק אגל לאהלוד
 לא: ד״ה מעלמא: דף כב

 יש להתאונן שמת אלם על ילו למי שמטרו נענש על ילו
 אין מנניסין אומו למתיצת הי: ד״ה אנא:

 אין לסמוך כתלו לכותל תטרו תוך ל׳ אמות:
 (ד־ז בגמרא):
 כמלא רחכ חלון ירחיק מצל אחל וכשיש כמלים משני
 רוחות מכל צלי מלון ארגע אמות: !ד״!בגמרא):

 גרמא בניזקין פטור וצריך להרחיק:
 ד״ה זאת: >וע״ש נפרס): ע״נ
 כל היזק המצוי ורגיל לבוא קנסוהו לשלם: נא״ד:

 אפילו בחזקה שמשתמש בשל חטרו צריך טענה:
 ד״ה והא: דף כג
 קני! מהני לנזקין: ד״ה אי1:
 קוטרא שהיא כבשן שיש ט רוב עשן: ד״ה נקוסרא:
 טת הכסא שהיו מגולין אין חזקה להן אבל שלנו שהוא
 מכוסה יש חזקה (ט): בא״ד:
 שבעה טוט העיר רשות טרם למחול על רשות הרטס:
 ד״ה אחולו:
 אין הולטן גממון אחר הרוב אלא היכא לליכא חזקת
 ממון: ד״ה חוץ: ע״ב

 רוב וקרוב הלך אחר הרוג אפילו הוי קורבא למוכח:
 ד״ה רוב:
 ספק ערלה בחוצה לאק מותר: ד״ה לימא: דף כד

 היזק שמזיק על ילי רוח צריך להרחיק ןל]:
 נטע גרעין אצל קרקע חטרו אע״ס שיגלל אין צריך
 להרחיק: ד״ה אבל גפוימ: דף כו

 אין לקון אילן הטוען פירוח אס לא שמקלקל טותר:
 ד״ה אנא:

 מותר לסמוך אא׳׳כ איכא גירא ליליה ןה]:
 !ד־ז בגמרא):
 אונאה לקרקעות על פלגא: ד״ה ולכתוב: דף מ

 חזקת הבתים פרק שלישי
 עיקר חזקה שנועל וגולר השלה ואין מניח אלס לכנוס

 ומהנה עם הזריעה ולא נעילה לחול:
 ד״ה ג׳ תדשיס: דף כת

 אין השור נעשה מועל אא״כ מעירין בפניו אפילו אס
 ילוע שהעילו נטת לי[: ד״ה אלא מעתה ממאה: ע-ב
 אי[ צדך לבוא לעיר אחרת למחות. כל היכא לאין מועיל
 מחאה לא הוי חזקה: ד״ה אלא: דף כט

 אין שליח נאמן לומר נחתי למלוה מעותיו [ו]:
 נכל עליות יש לחקור העלים יפה. העילו על חזקת
 הימים ואין יולעין הלילות מסתמא לר בו אס לא
 שהמערער מכמישו: ד״ה אמר:
 העלים אין צדכין לילע שהמערער לא היה כלל נאותו
 טפ: ד״ה בשכוני: ע״ב

 לו אין עושי( שררה על צבור פסומ משנים: ד״ה כי הא:
 לז כופין למת צרקה: ד״ה אכפיה:
 לח אין ללון לין מרומה לפיסקו: ד״ה דיו:
 לט גנאי צלקה עליפי ממצמלי תינוקות: ד״ה ומצדיק
 ם אין מחלקי! תממוי בלילה: ד״ה אי! דף ט
 פא לעני נותני! שלש שעולות לשגמ אגל אס היו לו נבר י׳׳ל
 סעולוח לא יטול מן הקופה ט אי! לו להתחיל וליטול
 סעולה אחמ שחסרה לו: ד״ה שבת:
 פב המחזיר על הפתחים אי! נזקקי! ליח! לו כלי סעולה אלא
 מועט ימנו לו: ד״ה לא:

 פג כשמסיט נטלה מטמא כלים אפי׳ שאי! לבוש בהן:
 ד״ה דהא: ע־ב
 פד רוב לבדם אין עומליס לאלם בעולם הזה אלא מצות
 גלולות וצדקה מצלת בעולם הזה ממיתה משונה ורובן
 מצילות אסר מיתה לעילם הנא: ד״ה ואיזו: דף י
 פה אין ממנין אלא גנאי נאמן כמו שנתחלפו מעותיו נצלקה
 וחילקן לעניים וכן תפילין צדנין גוף נקי שלא יישן בהן

 ולא יפיח אכל לא שיהיו צליקיס כראשונים:
 ד״ה אלא: ע־ב

 פו אין לאלס ארבע אמות נגל פחמו במנוי אלא נחצר:
 ד״ה אחד: דף יא ע־נ
 פי חצר הקבר העומל בתוכה טהור קבר [3] מטמא אפי׳
 מן הצר במגע: ד״ה פרץ: דף יב

 פח מצר שהמזיקו בו רטס ברשות אסיר לקלקלו:
 ד״ה מצר:

 פט יכולין לכתוב בכתובה ט נשא כשאטה קייס:
 ד״ה אמיצרא (יע״ש) ע״ב
 נ שגי אתי! שרוצץ להשתתף אין כוסין לשלישי לתח חלקם
 יחל: ד״ה פגו!
 נא אין(ה) אמל יכול לכיף אחיו למת חלקו אצל טח שיש לו
 כבר: יד־ז בגמרא):
 נב אס אחל(י) רוצה למלוק לכמה מלקים אין שומעין לו:
 ד״ה מעליץ:
 ננ (1) גול או איגול יכול לומר אפילו בהרבה למיס ייתר
 משויו ואין נראה לדצנ״א: ד״ה אית: דף יג
 נד שנים שנשחתםו אתל במנה ואחר נמאמיס השכר לאמצע
 בשור לחדשה ועומל לתדשה: ד״ה ככור:
 נה שבת שייך בצל עבליח ובאשה: ד״ה שנאמר:

 נו פרלה מרטעין עליה מינה ומותר לרכוב עליה:
 ד״ה כופין:
 ני אחין עני יעשיר שנפלו להן טת ומיצאץ להשטרו השכר
 לאמצע: ד״ה אס: ע־נ
 נה אסור להניח נטאים או כתוטם על חורה אם לא
 שמלונקץ יחל: ד״ה מדביק:
 נט מותר להניח נטאיס על כתוטס אי כתוטס על נטאיס:
:  ד״ה ר״
 ס סייס פרשה פתוחה למטה יניח שיטה אחת וכן סייס
 תומש למטה יניח ארגע שיטות דצנ׳׳א פי׳ לאין לסייס
 חומש למטה אפילו יניח ארגע שיטין וטן נטא לנטא
 מותר: ד״ה ומסיים:
 םא עושה לספר [גן תורה נראשו כלי היקף ובסופו לגול
 עמול. מזוזה כורכה כלפי ראשה: ד״ה ועושה:

 פב תורה נטאיס (ח) בכרך אחל אין חולקין השוחפין:
 ד״ה שאס: דף יד
 פג גרל הוא העור שלא הסירו ט אס השיער וכותטן עליו
 במקיס שיער ויש קולפין לשנים ולצל השיער קרוי קלף
 וכוחבין עליו במקום בשר והשני קרר לוכסיסטיס וכותבין
 עליו נמקוס שיער וקלפים שלנו לין קלף להן ולא
 רוכסוסטוס ולכך כוחטן עליהם תפילי! שאינם כשדם על
 לוכסוסטוס אלא על הקלף ואע״פ שאינו מעופן והוא
 ליפחרא שאין כותטן עליה שפר מורה תפילין ומזוזות
 תיקון שלנו משוכ: ד״ה בגויל:
 סד קטן היולע ללגר אטו מלמלו תורה צוה וגו׳ והוא קרר
 תורה: ד״ה דילמא:
 סה נכנסים לטת קלשי קלשיס לתקנו ולהוציא ספר מורה
 שלא יתעסש ויתקלקל: ד״ה שלא יהא:

 פי ספר מורה עם עמוליו הקיפו ששה טפחים:
 ד״ה תרי: ע־ב

 פי שנים לא יקראו גמורה בקול רם אלא החי[ יסייע נלחש
 ועתה נהגו שהחזן קירא שלא לטיש את שאינו יורע.

 שמנה פסוקים אשרוניס שבתורה אין להפסיק בהן:
 ד״ה שמוה: דף טו

 לא יחפור פרק שני
 סח יכול למתות נמטרו שלא לסמוך אילי לא יסירנו בשיצטרך
נ ״ ע ז י ף  לו אף ט עתה אי( היזק: ד״ה מרחיקי! ד
 פט כשאי( שם נתק סומך המזיק רק באיל! שעשוי לימים
 רטס ולהט שס אפילי סומך באיסור נותן לי למיס מה
 שאין p בעלמא: ד״ה ואי: דף יח ע״נ

 ע מותר להטמין חמין נסלעין שהאש יוצא מהן:
 ד״ה משום: דף יט
 עא המנדך הגפן זורע מעיקר הגפ! שלשה טפחים ומן
 הצלרין פחות משלשה ועל גטו אסור אבל שאר אילנות
 מותר אפילו על גטו. היה גלר טנחיס זה סומך לגלר
 מיק טי: ו־ה המבריך:
 עב מלון העשוי לחשמיש שיעורו להטא טומאה בפותח טפח
 וכשיתמעט משהו אינו מטא טומאה. העשר לאורה וטלי
 אלם שיעורו כמלא מקלמ גלול ואינו ממעט במשהו אלא
 שלא יהא בשידס רום אצנעייס על רמב גולל. ומאור

 השותפין פרק ראשון
 אס נהגו גגרל יומר מיי לא יעשו אך נפמוח עושין

 ואפילו בהוצא ולפנא יש מנהגים שאין לסמוך עליהם:
 ד״ה בגויל: דף ב
 נדנר ששייך נו מלוקה ואירע נו ספק לא אמד׳ המוציא
 מחטרו עליו הראיה. היכא לאיכא לררא לממונא לא
 אמדנן כל לאלים גבר. מגו במקום עלים לא אמדנן.

 שותפין לא קפלי אלא כששהו הרבה ברשותו:
 ד״ה לפיכך:
 היזק ראיה שמיה היזק. [א]: !ד-ז בגמרא):
 מחיצח כרס שנפרצה צדך להתרות בו פעמים לגולרה
 ואס יש תוספת מאתים ט! מה שהוסיף טנחיס קמא
 קמא נטיל: ד״ה אומר:
 כלאיס חלרין במחשכה כשממזרו לעקרו אפי׳ הוסיף

 (טנתיס) [מאחים. וכ״ה נפנים] מותר:
 ד״ה נתייאש: ע־ב
 היזק בלנר שהוא נעצמו מפסיל אין לקונסו ונס אין
 לקנוס אלא (א) נמזיל: ד״ה חייב:
 משוס היזק ראיה יש לשותפין למות הכותל נאמצע וגם
 יסייעו נמץ: ד״ה בוניו
 למאי למסיק היזק ראיה שמיה התק ה״ס אין מולקין
 מצר באמצע אפי׳ אס רוצה להכניס בתוך שלו אפי׳
 נפמוח משיעור מלוקה: כ! משמע בד־ה מאי לאי:

 נשמשעבל עצמו לתנאי אמל לא הד קנין לבדם:
 ד״ה קנין: דף ג
 שלא בפניי צדך לומר לך מזק וקני ואס אמר ליה קמ
 רוח פלוני ואני רוח פלוני והחזיקו סגי: ד״ה רב אשי:
 טת הכנסח אין ישנין בהן אפילו עראי. כשהן חדטן
 עושי! בהן כל צרכן לנל מקלות ראש. ואסור ליכנס לתוכו
 (נ< מפני הגשמים ולצורך טח הכנסח מותר לישן בה כמי
 בליל יום הכפודס וכ! אוכלי[ שס געינור (ג) שנים ולכך
 מצדך לבלוק חמן שם: ד״ה ועייליה ע״נ

 יירל לשלה חטרי שלא ברשות ילו על התחתונה:
 ד״ה דמי: דף ד ע־ב
 המקיף חטרו מג׳ רוחות וניקף גלר הרטעיח מגלגלי[
מ  עליו הכל: ד״ה וו• •ו
 ארבעה גני מצד לקלס מל חט[ וטניה וטני ומצרן מצל

 אחל כמצרן משלש רוחות ואדס הר כמצרן:
 ד״ה ארבעה דף ה
 זה נהנה ווה לא מסר וגלי לעתיה לניחא ליה גהוצאה
 חייב: ד״ה אע״פ:
 סתם הלואה שהוא שלשים יום לא משיג תוך שלשים כחוך
 הומן אס אמר פרעתי מוך שלשים נאמן: ד־ ה הקובע:
 אין עלים שהלוהו או שקבע זמן נאמן לומר פרעתי מגו
 לאי בעי כפר: ד״ה ובא:
 נכיר שמת אטו בתוך שלשים בשזקח שלא נפלה. השטר
 טח ונפל טחו רשאי להוציאה!: ד״ה כי היכי: ע-ב
 אין נפרעים מיתומים קטנים אפילו תוך שלשים. אי!

ן וכן בפני יתומים:  מקנלין עלים שלא נפני בעל ד
 ד״ה אפיי:
 אין אלם פורע מוך זמנו הוציא עליו שטר וא״ל השבע
 לי שלא פרעחיך תוך זמנו אין צדך לישגע: ד״ה אע״ג:
 אמרו עלים פרעו תיך זמנו סטור אמרו לא פרעו כלל

 גובה מיתומים בלא שבועה:
 יבמה שאמרה תוך שלשים יוס לא נגעלתי כופין אוחו
 לבעול. אחר שלשים מבקשים ממנו. ישען על טמו ולא
 יעמל היא נאמנח: ד״ה מ
 מנה לי טלך והלה אומר לא היו לנדס מעולם ינאי
 עליס ואמרו לוה ופרע צדך לפרוע עול. הולה לו שחייב
 לו ושוב אמר לא לרמי חייב לפרוע ולא מצי אמר לא
 לרמי כלומר ט פרעתי: ד-ה כל: דף ו
 למעלה מל׳ אין מחייט! לבנותו. סמך לו מקצת כותל
 ועשה היכר שייסיף כעין שיני חומה ומקום לקבוע בו
 קורות חייב בכולו: ד״ה ומודה:

 תיכר סוכה בכותל חטרו הר בחזקה שסייע בכותל:
 ד״ה הא- [ועייו ד״ז בגס•]: ע־ב
 כל תוקת תשמיש למפרש גמרא הרא תזקה לאלתר ולא
 אייד כשלש שנים: דיה ואי:
 שגי בחיס כל אחל עושה מעקה לחצי גגו ולוקא גשני
  צרי רשות הרטס ולא מה אצל זה: ד״ה בשו

 מה כנגד טרקלין חטרו ומאסיל קצת לא מצי מעכב:
 ד״ה א־ל: דף ז
 מכר טה ושייר חצר יש לו לרך. מוכר נעץ יפה מוכר:
 ד״ה איו ע־ב
 אחין שמלקו ונטל זה טמ וזה עלייה ומצר אין תומך
 סולמו בכותלו לעלוח לעלייה: ד״ה ולא:
 כל מקום שאין ני סכנה מחשטן לפי ממין יש בו סכנח
 נפשות מחשלן לפי נסשוח: ד״ה לפי שבח:
 לצורך החומה נל הקרונ לחומה נותן יותר מן הרחוק
 אנל עשיר הרחוק נותן יותר מן העני הקרונ רגם לפי
 ממון מטן: ד״ה לפי קירוב:
 אץ להטיל מס על לומלי תורה: ד״ה לא: דף ח

 מקנלין מן העכו׳׳ס נלדס ונלכות לצורך טת הכנסת:
 !ד״ה יתיב]:
 אין מונד! ספר מורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה
 ולפדיון שנרין: ד״ה פדיוו:
 נלנ מנורה לטפ הכנספ אסור לשנות ללנר הרשות.
 פרוטה זו לצלקה על שלא באת ליל גנאי מותר לשנותה
 ולא אמד כן. מכל מקים גני העיר יכילין לשנותה אף

 ללכר הרשות (ל) ולתת מעות הקופה לשומד העיר:
 ד״ה ולשטחו: ע־ב

 הגהות כת״י
 (א) כשעושה: (ב) בחמה מפני החמה יגגשמיס: (ג) החלש ומלח שנה ליתא: (ל) הא לבני העיר יכיל,( לשנות לוקא שהוא לבר ילוע אבל אס עשו נלבה לצורך עניים או לפדיון שטיס אין יכולים לשנות: (ה) אלם: (ו) אמל מן האמיס רוצה: (ז) כתוב על הגליון
 יש אומדס ללא אמד׳ טנא לגול או איגול אלא כשיל שניהם משגח לקנותו ורב אלפס כחג שהכל חלו גחובע ולא מיישינן אי ליח לנחבע וכן עיקר וכחג הר׳ יונה לדנא לגול או איגול לא שייך אלא טורשיס או במקבלי מחנה אבל אס לקחו טת שאין בו כלי
 לזה ילזה אין אחל מהם יכול לומר לחטרו גול אי איגוד שהד ללעח שיהו שותפין לקחוהו ולא למכרו ונראה לבדו להרא״ש: (ח) וכתוטס: (ט) וכתב ר״מ אפי׳ יש לו עלים שקנהו ממנו אינו מועיל ולר׳׳י עלים מועילין וכן עיקר: (י) כל לבר ששניהם מולקין
 ואין לאחל מהם כח בו מלחגרי כל לאלים גבר יכל מי שגברה ילי פעם אחת הוא שלו על שיטא חטרו ראיה אבל בלא ראיה אפי׳ תגבר יל השני לא שבקינן ליה לאפיקי מיניה: (כ) מה שאלם טוען חון לבייל יכול לחזור ילטעין בנ״ל אפי׳ לסתור לבדו הראשונים

 אבל אס הולה בפני עדם והלה אומר אמס עדי ישחק איני יכיל לסחור הולאתו:

 הגהות
 [א] ל״ה שבריה: 1ב] סתום כצ׳׳ל: [ג] מלת תורה ט״ס גס נפניס וע״ש בהגהות רש״ש: [ד] לף ט סל׳׳ה זיקא. רר״ת פוסק כו׳: [ה] ל״ה גזלן: ע״ב: [1] ל״ה הני: tl] אלא י׳ או ג׳ טפחים כצ״ל ור׳׳ל ו׳ טפחים לרבנן וג״ט לר״ע ועי׳ הגהת רש״ש במוס׳:

 [ח] נלישנא גמרא בכתובות צ׳׳ג א׳ וש״מ:



 פסקי תוספות ממסכת בבא בתרא
 הלוקח כלי על מנח לנקרו חשיכ כלוקח ולא כשואל אלם
 יכול להקליש מה שטל המשאיל וכן המשטר יכול
 להקליש טחו: ד״ה הלוקח:
 למאי מפריש והוא שלו. מעשר שני אוכלו טרושליס.
 חרומח מעשר לכהן: ד״ה לעשרו: דף פח
 לא מחחייג טרומי[ אלא כששוקל עשרה ליטדן אגל סחות

 מכאן לא אן הכרע גמקוס שנהגו(ש):
 ד״ה אחד: ע״ב
 גא על הערוה והוליל גן מעוות שלא יוכל לתקן ומכל
 מקום מתקן גחשוכה שצוה הקג״ה. גזל ואינו יורע ממי
 אע״ס שיעשה גהן צרט לטס לאו משוגה מעליימא
 היא: ד״ה התם:
 מה שמחלקין נצטס דלן ומחנרין מטות ומסעי שהן
 פרשיות גלולות כלי להפסיק גקללומ: ד״ה וקללת:
 משקולות ששוקלים בהן כסף וזהב עושה של מתכות
 ובלבל שישפס עור אבל משקולות ששוקלין נהם עופרת
 ובליל אין צריך תיפוי: ד״ה ולא: דף פט ע״ב
 יכול להשתכר יותר משתות בלבר שבטתו ונלבר של
 טורת: ד״ה חד: דף צא

 המוכר פירות פרק ששי
 גגעל חוב אית ליה זוזי לא מסלק ליה אלא בזוזי ואי לא
 לא אמר טרח ואייתי זוזי. נניזקין מסלק בכל דבר ובפועל
: ד״ה אי דליכא: דף צב ע־נ ,TO לא מסלק אלא 
 אדם המזיק סטור באונס גמור. היה ישן ובא סטרו דשן
 אצלו (ת) הראשון סטור והשני חייב ואונס הדומה

 לאטדה תיינ והדומה לגניבה פטור:
 ד״ה חייב: דף צג ע״נ
 הבורר צרור מגרנו של חטרו אי אפשר לחזור ולערב
 וחייג לכ״ע [ס]: ודיו בגחרא):
 כלאי זרעים שנשרשו יש להם תקנה. כלאי זרעים מותרים
 אף כאכילה: ד״ה סאה: דף צד
 שטר שיש גו רטת גוכה הקרן ולא הרטת. הלכה כרט
 מאיר גגזירותיו ולא בקנסות: ד״ה וחכמים: ע״ב
ד הגפן [ע]:  דמיה חלא וטעמיה חמרא מגרך טרא פ
 המוכר חטות יין לחטרו והחמיצה כל שלשה ימים ברשות
 מוכר ואפילו נתן מעוח מכאן ואילך ברשוח לוקח ואפילו
 לא נתן מעומ ואס לא טעמיה בשעת לקיחה המוציא
 ממטרו עליו הראיה ואייד בקנקנים דמוכר וידועים
 שהקנקניס טוטם היו: ד״ה כל גי: דף צו

 (א) [לבש] תמדס מברך עליו שהכל:
 ד״ה אחד שכר תמרימ: ע״נ
 יין שעושין מחרצנים אפילו יש נו טעם יין טון ללא למא
 תילתא ואתא רינעא מברך שהכל: ד״ה אי! הלכה:
 עכו״ס שרחן חטות שמד יין שד: ד״ה מי: דף צז
 גגשמיס בעינן שיחשבו חמילה שיהיו משקין ושוב בעיצן
 לנימא ליה ושאר משקין כיון לניחא ליה ממילא מכשרו
 וכן טל: ד״ה לא:
 יין מנושל מנרך עליו טרא פרי הגפן ויוצאין נו גארגע
 טסות: ד״ה אילימא:
 כוס של ברכה צדך הכלי שלם ויחננו חי בכוס שמנרטן
 גו אי נמי חי מזוג קצת: ד״ה עד: ע״ב
 שד למיחן זוזא אממרא אי יקרא וזולא ואי תקפה גרשות
 מוכר אפילו ילוע שראוי להמקיים ואי מקיף מללא מקבל
 עליה: ד״ה ואם:
 אין האמין מולקין הטמ אא׳׳כ יש לו שש על שמונה לכל
 אחל: ד״ה ר״י: דף צמ ע״ב
 אפילו יש בארון פותח טפמ אסור לעטר על גטו אלא

 למצוה ולקראת מלטס. קבר ילוע אתור לפנותו:
 ד״ה ורומן: דף ק ע״ב

 בית כור פרק שביעי
 שלה אחוזה לכולי עלמא גואל חצי שלה לפי !רע חומר
 שעודס גחמשיס שקל: ד״ה ואמאי: דף קג

 כל לגר שגמלה אפילו פחות מכד אונאה חוזר אס
 הטעהו גמלה: ד״ה פחות: דף קד
 כל היכא לאמר המוציא משטרו עליו הראיה לא מהניא
 תפיסה: ד״ה אבל: דף קה
 שני אחין או שני שותפי! שחלקו גלא השלישי שני שלות
 יפילו גורל אס יפול לו השלה השלישי מוטג ואס לאו
 יחלוקו גחחילה: ד״ה ושמואל: דף קו ע״ב
 אין בעל חוב יכול לטרוף מאחל מהן אלא מכולן גשוה.

 גא עליהן נעל מוג גכור נותן פי שניס:
 ד״ה ובא ב״ח: דף קו
 שומא הלרא לעולם: ד״ה רב אמר:

 יש נוחלץ פרק שמיני
 אלם יורש גתו ואחותו: ד״ה האיש: דף קי ע״ב

 גני אחי האג קולמין לאמות האג:
 ד״ה מקיש: דף קיא
 העומדן שם גשעח צוואה עושין לין בעל כרחן של המיס
 ולא מצו אמד נלך לטח לין הגלול או לפני טמ לין חשוג
 שבעיר אלא הן הלנץ: ד״ה אורעה: דף קיג ע״ב
 היה אחל מן העלים קרוג או פסול וצמכוין להעיל גשעח
 ראיה ולא העיל יעידו הכשרין: ד״ה אבל: דף קיד
 ראו עלות טוס יכולין ללון ע״פ אותו עלות ולא על מה
 שראו בלילה: וד״זבגמרא):
 על המעיל אין נעשה ליין אבל על המתכוין להעיר ולא
 העיל נעשה דין. מדמן על נעשה דין: ד״ה ואיו:

 יעז

 רפו לא טענינן ליחמי נאנסו ללא שטמא. גט יתומי! לא
 אמדנן ממוך שאין יכול לישבע משלם:

 ד״ה מאן דאמר: ע־ב
 דמי שטר טס היוצא על היתומין נשבע וגובה מחצה כלומר
 גשגע על מחצה ולא שישגע על כולו: ד״ה נשבע:
י מלוה על פה אינו גובה מיורשים אלא כשהורה ומת או  ד
 מת גשמחיה. אין אדם מוליע לבניו כל מה שעושה גמייו
 אלא כשיש שטר עליו: ד״ה דאמ:
 דה המפקיד מטרו בשטר צדך להחזיר לו געליס אס רוצה
 ליפטר משבועה: ד״ה אמר רבא:

 הםפינה פרק חמישי
 ריט נוהגין באשכנז להשיס ציצית בטלית ממ ומיל מסידן אבא
 שאול צוה [את גניו] קברוהו מחתת מרגלות [של] אטו
 והתירו תכלתי: ד״ה פסקי: דף עד
 רכ אין מכס מתיר לעצמו: ד״ה ועכשיו:
 רכא מסירה אין צריך למסור מיל ליל אלא אומר לך חזק
 וקני: ד״ה אחזה: דף עה ע״נ
 רכב לגדם שלרכן להגטה אין נקנין אלא גהגגהה ושטרות
 לגמסירה היינו מלא שק שטרות ןמ] לאפוקי הפקיר

 שטרומיו אץ המחזיק גהן קונה:
 ד״ה רבי נתן: דף עו
 רכג מסירה לאותיות היינו משיכה וגעי לעת אמרח מקנהו:
 ד״ה אי:
 הנד (פ) אין אותיות נקנות אלא נשטר וכמשיכה: בא״ד:
 רכה מכר לו וחזר גו מן השטר ליקח חוזר גו ורטנו תם פירש
 לגשטר מחנה יכיל הנותן לחזור בו מן השטר ולא
 כמכר: ד״ה חוזר: דף עז
 רבו בריא אין מקנה הלואה אפילו גקנין אך כהרשאה
 מקנהו: ד״ה ר״פ: ע״נ
 רכז מכר אילן מכר פירומיו: ד״ה ואי בשדה: דף עט ע־נ
 רכה לבש שהופרש מ! השעוה הוי משקה אבל כשהוא עס
 השעוה הוי רק אוכל: ד״ה אינו: דף פ
 רכט אין לו רשות לחתיך נטיעה משל חטרו אלא גשטל נטיעה
: ד״ה בקנים: ע״ב ד  ומן החדש שאינו עושה פ
 רל ערמונים אינן קשטני״ז: ד״ה ערמונים: דף פא
 רלא תרומה ומעשר מלרין בארץ ואסודן בטינלן ואין מייטן
 עד שיתמרח. טכוריס תלויין באדם ומותדן שאר פירוחיו
 קודם הפרשתן וגס בעודן באילן מתתיינ כשרואה תאנה
 רמו[ קושרן בגמי ואומר הד הן טכוריס. טלית אס אין

 לו אין חייג לקנוח ואפילו הט הר חובת גברא:
 ד״ה ההוא:

 רלב הנוטע במיך שלי והבדך בתיך של מטרו ובשל רטס אין
 מטא טכודס. גר מטא ואינו קורא. ר״ח לא הניח לגדם
 לברך ברכת המזון דחנן כשמתפלל אומר אלהי אנוח
 ישראל ובטת הכנסת אומר אלהי אטחיכס ואס אמו
 מישראל אומר אלהי אטתינו ור״י פירש דלא קי״ל הט
 אלא גר מטא וקורא ואומר אלהי אבותינו אך אינו אומר
 נתת לנו ןנ] אלמא גדם מי מוגה: ד־ה למעוטי:
 רלג דבר הקרבה כמו תנופה והגשה שייך בהו חולין לעזרה.
 נכנסין בנגד מול לעורה: ד״ה ודלמא: ע״נ
 רלד בצר טכודס כלי לשגרן טל שליח משלחן טל שלימ
 בסממא לא וכן הפריש טכודס קולס המג להטאו אמר
 החג יטאו. טכודם אין להס שיעור: ד״ה בצרו:
 דלה שני אילנות אין לו קרקע ליטע במקימו ולא לזרוע ממתיו
 בעולן שיין: ד״ה מתקיף: דף פב
 דלי שני שורות ששיערן לצל אחל ירמוקיס שש עשרה [אמה]

 וו מזי טן ענפי הגפנים אסיר לזרוע:
 ד״ה וזורע: ע״ב
 רלז גט [מכר] שש עשרה לא משיב מפוזר וקנה קרקע וגט

 כלאים חשוב מפוזר שש עשרה אמות כלאיס שושקות:
 ד״ה כמה: דף פג
 רלח הברכה שמבדטן אילן זקן בקרקע ומכסין באמצע מולדן
 נכלאים מעיקר שני: ד״ה הרכובה:

 רלט צ״ע מכר דאה אס מכר הלנ ולהפך:
 ד״ה מכר: ע״ב
 רפ יתר משתות אם המתאנה תונע אונאתו חוזר גס המאנה
 ואס אינו תובעו לא: ד״ה אי לאו: דף פד

 רפא הנורר מן(צ) הארוס אסור בשמש: ד״ה האי:
 רפנ נמכרן להפדש יין ונמצא חומץ אינו מרומה ואס נמכרן
 לכך הרא תרומה: ד״ה יין: ע״ב

 רפנ אין אלם מקנה רשותו לאתר על ילי עצמו:
 ד״ה ארבע: דף פה
 רפד (ק) מעמר שלשתן קנה בעל כרמו של נפקל ואפילו אין
 הפקלון טל הנפקל מה שאין כן בתן כזט שבשעה שנתן

 לו אמר לו חן לו יאיני זוכה אלא כשהוא ברשותו:
 ד״ה ה״ג:
 רפה שטרוח קרקע נקנה בכסף שטר וחזקה. כליו של אלם
 קונה כל מקום שיש לו רשות להניח: ד״ה כגון: ע״נ
 רפו המחזיק בקרקע על ידי יפר הוא מעל וגדר כל שהוא

: 0  ושאול לו כמצירו לקנומ מה שעליה (
 ד״ה לך: דף פז
 רפי כשקורא שם תרומה על המדה בדעתו גם המיצר אבל
 במעשר אינו מעשר: ד״ה והתנו: ע־נ

 רפה ראה פינדיון טד תינוק ונטלו והחזירו לו פטור:
 ד״ה אלא:

 בחיי בעלה וממון בעלה מצר טדה צדך עיון אי הר
 כנושא וצותן כל היכא דאיכא למיתלי שבא לה ממון
 ממקום אחר מהימנא: ד״ה קבל:

 אין לקבל לכחחלה פקלון מן הקטן:
 ד״ה קבל: דף נב
 אמין שתלוקין נעיסתן ואמר שלי הוא נאמן נמגו [כ]:

 >ד־ז בגמרא):
ד אינו  לנדס העשרן להשאיל ולהשטר ואמר לקומץ ט
 נאמן נכל ענין. ספדס היו עשוץ להשאיל ולהשטר
 וגאלם שגס ורגיל ט: ד״הדנרים: ע־ב
 כנעילה לתולא הוי מזקה מכסי הגר. מסירת מפתח הר
 במקום לך חזק וקני. גשטכ מרע התירו להקנות גשגת.

 בדיקמ חמץ תלר במפתח שיכול לכנוס בתוכו:
 ד״ה ועל:
 רפק בה פורתא לא מהני אלא בקרקע העומד לחרישה.
 סיוד וטור מהני בנכסי הגר: ד״ה ליבוי: דף נג ע-ב
 מצא מצעות מכסי הגר ישכב עליהן או הלך נטת לא
 מהני: ד״ה המציע:
 מצר קנה שלא מלעתו לבר שאם היה יודע היה מתכרן
 לקנות אבל אס יולע ואינו מטין לקנות לא וכן לנר שאינו
 הווה לימצא: ד״ה אדעתא: דף נד

ד להוא בכסף:  קנין של נכד במשיכה מלבל עבל ענ
 ד״ה גברי: ע־ב
 המחדק בנכסי עכו׳׳ס שקיבל למיהן מישראל רשאי
 הלוקמ למטע מעותיו אע״פ שמתוך כך ימזור העכי״ס
 ויגזול את הממזיק ואס הממדק יכול לישמט מן העכו״ס
 ישמט אע״פ שהלוקח מססיל אך אס המחזיק געי לפרוע
 לו מעותיו אס יפקיע הראשון הקרקע מילו על ילי
 עט״ס הוה ליה ממש מסור: ד״ה וישראל:
 נכסי כל אלס שמשועגליס לאשתו לכחוגה וגעל שיג לא
 משיט ראר כמו המשועגל למס מלך לאסילו קרקע אלף
 זח משועגל ללגר מועט: ד״ה אם כך דף!ה
 ספק ספיקא ןגרה״י] חכמים מטמאין ורט אלעזר
 מטהר: ד״ה ר״א: ע־ב

 המשטר טת לחטרו יכול להקדישו:
 ד״ה אסור: דף מ ע״ב
 המולר הנאה ממטרי אסיר בלריסת רגל למצר ולכקעה
 מומר במקום שכמיה משטדן אפילי כלים שאין עושין
 בהן אוכל נפש אסור: ד״ה רבינא:
 קגד עכו״ס אין מטמאי! באהל וכן נקבר שלפני הליטר
 אין מטמאין אלא גמגע: ד״ה מציין: דף נח
 ליין שמייבוהו שביעה ושילם ולא רצה לישבע לא מיפסל
 לדן: ד״ה כל: ע״ב
 מלון צורי או העשוי לאורה אפילו למעלה מארבע יש לו
 מזקה: ד״ה למטה: דף נט
 זיז לפני מלי! היוצא לרשות הרטס אין להניח עליו גשגמ
 אלא כלים הנשגדס: ד״ה ואפילו: ע״ב

 מי טרומ רין המטשל פסילי! לנסטס:
 ד״ה חים: דף ס ע־ב
 כשיליע לי שאס ייטמנו לא יקגלו ממנו אל יוכיח אכל
 נספק צדך למתוח: ד״ה מוטב:

 המוכר את הבית פרק רביעי
 טפ המקלש שני היה חלוק מטח ראשון. וק ללעתיל:

 ד״ה והתא: דף סא
 מכר לו מקרקעי כל קרקעותיו מכודן רינ״ס. כל שסוסו
 לחזור לבעלים הוו כחזקתן: ד״ה ארעתא: ע״ב
 כל נכסי לפלוני גלימא איקרו נכסי. נותן געין יפה
 ניתן: ד״ה ואי: דף סב
 כל היכא למספקא רינא לגמרא ולא מפרש אמדנ[
 המוציא מחטרו עליו הראיה ואי לא איתמר הלכתא לא
 כמר ולא כמר יסטרא ליה כחד מינייהו ועגד מאי לעכל
 עגל ואי מססקא ליה הלכמא המוציא מחטרו עליו
 הראיה (ע): ד״ה איתמר: ע״ב
 לר המוכר קרקע על מנת שמעשר שלו לא הר ככהן
 המסייע כטת הגרנות: ד״ה ע״ס שמעשר: דף סג
 המוכר טח לא מכר המצר: ד״ה עיים שדיוטא:

 כתג לו עומקא ירומא לא קנה גג שיש לו מעקה:
 ד״ה אהני: ע־ב
 צינור הסתוס משלש צללי! לא משיב כלי וצינור שמקקו
 ופרוץ משני דומות ומטטו לקכל צרורות פיסל המקוה
 ולוקא (שפסול) כגון שניפלין מצינור למקוה אכל אס
 נוסלין מצינור לקרקע ומקרקע למקוה המשכה היא ואינו
 פוסל אס יש כגר כמקוה עשדס ואמר סאה של מי
 גשמים: ד״ה צינור: דף סה ע״ב
 פשוטי כלי עץ למזי למלרסית טמאין מן התורה ושאין
 רארין טהור ןל] אפילו מלרבנן טנלא ושלחן שמשמש

 אלם ומשמשי אלס טמא מלרבנן ולא סולס וקולב:
 ד״ה ושאוי: דף סו
 מקוה שהניחו דקן ימצאו מלא כשר לכולו שאוב לרבנן
 מקוה חסר פוסלי! נו שאוטן אבל מקוה שלס כל מים
 שאוטן לא יפסלוהו: ד״ה מכלל:
 גת די בהדחה לרש״י ולר״ח טיט ומערטן בו תבן ונעורת
 פשמן די בהדחה: ד״ה ים: דף ש ע״ב

 הליה נותן שכר השטר ולא הנפקד:
 ד״ה או דלםא: דף ע

 קנ אמר הממזיק מפלוני זטנמיה חמה מינך לא הרא מזקה
 על שיאמר אמה מכרמה: ד״ה שלא: דף םא
 קנא מחילה גטעות לא הרא ממילה. אבק רטמ אין יוצאה
 נליינץ: ד״ה א־ל:
 קנב נמצא אחל מהעלים קרוג או פסול גל״מ תתקיים
 העלות גשאר: ד״ה נמלקה: ע״נ
 קננ אין מחזיקי! מכסי מי שהיה קטן גמיחת האג והגליל
 אמד כן: ד״ה כפוי: דף מנ
 קנד פירות העומלין ליקצר אין געל מוג נוטל מהן. היורל
 לשלה חטרו שלא כרשות נוטל כקכלן הנוטל שכרו והוא
 יותר משטר יום: ד״ה שנח: ע־ב
 קנה מוכר שלהו שלא נאתדות ואימ ליה ארעא אמדתי מעיי
 לו עליה ואינו נפסל: ד־ה מפני: דף חג
 קנו א״צ חמילחו וסופו משרות כשאין הפסול מוף אלא
 מיגע נעיומ: ד״ה וליחלקו:
 קני שומסין שכל אמל משמר שלו ושל מטרו ואמר כך אירע
 אונס הרא שמירה נגעליס ואס התמיל האמל קולס השני
 פטור וראשון מייג: ד״ה אמאי: ע־נ
 קנח יאוש מהני בקרקע: ד״ה דוקא: דף מד
 קנט גזל ועשה חשובה והנימ לכר המסרס כגון פרה וטלית
 מייטן להחזיר לכמלו: ד״ה ונוקמה:
 קפ הקלש מפקיע מיד שעטל אפילו אקני ליה מטלטלי אגב
 מקרקעי מה שאין כן במכר: ד״ה שורו: ע״נ
 קפא כוחטן כשטר ללא כאסמכתא צדך עיון אי לוקא

 במטלטלי אגב מקרקעי או אפילו במקרקעי לתודה:
 ד״ה והוא:
 קפב כותטן בהרשאומ ארבע אמות במצד ואפילו אין לו כיון
 שמולה כן ומוג הוא לו ממן הזה. מכר לו פרה וטלית
 אין מעיר לו עליה: ד״ה דלא:
 קפנ מכר לו גאמדות יטורפו ממנו צדך להטא ראיה שנדן
 טרפוה ממני [מ]: ד־ה דינא: דף מה
 קפד ראו טלית מטרו טרו שיג אין נאמן לומר לקוח הוא
 טלי: ד״ה אי: דף מו
 קפה אס אין ללוה אלא דבודח גס קבלן לא יחן לו אלא
 זיבידת: ד״ה קבלו: דף מז
 קמו אומן שירל מאומנתו יש לו חזקה בכלים שנחנו לו אחד כן
 או קולס ושהו טרו כשיעור שרגילין להחזירן וכן בן אומן
 דש לו חזקה ששהה אחר מימת אמו(ל): ד״ה ירד:
 קפז כן שלא חלק ואשה שלא נחגרשה שהטאו ראיה ראייתן
 ראיה ומעמידן טלו: ד״ה ראיית!: ע־נ
 קפח כל דגר שמחרכ לעשות הויא נמו מכר [ט] דקרכן הוא
 ממרכ וכן לגרש אשמו שכופהי לגרשה ושלא כדין הרא

 כמתנה דתלו׳ רהיב לא הרא ממנה:
 ד״ה אילימא: דף מת
 קפט אומן שכופין להוציא כשר ע׳׳י ערכאות שאומר (מ) עשה
 מה שישראל אומר לך: ד״ה נמ:
 קע תלו וזבי! או מממח אונס אחר הרא זטניה אס לא מסר
 מודעא כתטנן מודעא אזטני תלו ויהיב לא הרא מחנה
 אפילו לא מסר מודעא אי ידעי עדיס אונסו ואי מסר
 מויעא אפילו לא ילעי גאונסיה כחטנן וכן מיטין טטל
 מויעא בשטר זטני הרא טטול ואפילו אמר כל מה
 שאנטל לא יהא טטיל במחנה אי ילעינן באונסיה לא
 מהני טטול ואי לא ילעיק באינסיה ימנטל מילעא
 מלעמיה טטולו טטול ולכך כחמצן נמתנה טטול
 מולעא: ד״ה אמר רנא:
 קעא עדם שהעידו על שטר שהוא כלי! שוב אין נאמנים
 לפוסלו אפילו במגו: ד״ה אמר ר״נ: ע״נ
ן ודבדס אין לי בנכסייך מכרה ונחנה קייס  קעכ כתנ לה ד
 והנעל אוכל פירות: ד״ה דכתב לה דיו: דף מט
 קעג ניתן לה על מנת שאין לנעל רשות או נתן לה הנעל קנתה
 ואין הגעל אוכל פירות (נ): ד״ה בכתב:
 קעד אץ אלם מקנה לנר שלא נא לעולם (ס): ד״ה וכדרנ:
 קעה בעל שאימר איני פולה ואיני אוכל פירות או אשה
 שאומרת איני נפלית ואיני נותנת פירות לא אמר כלוס.

 איני נחונית ואיני עושה שומעין לה:
 ד״ה יכולה: ע־ב
ן ד  קעו ואין הגעל יכול לומר גדלא ספק צאי מעשה י
 גמזונותין: בא״ד:
 קעו נכתונה נוחטן שלשה עניניס מנה ומאתים ונדוטא
 להנעלמ ליה וצט פלוני והוסיף כוי: ד״ה ה־ג:
 קעח שלשה שדות הללו ובשאר כל נכסים על זמן שטורפת
 מקמו קייס ואמר כן בטל: ד״ה אילימא: דף נ
 קעט כתב לה יין ולנדס אין לי מכסיין גמיין וכמותן מתה
 יורשה: ד״ה כמאו: ע־כ
 קס כתכ על דכר שיכול לדיף נגיטין ושטרות העומדן לקנות

 נו נשר ולא כשטר העומד לראיה: [י]
 ד״ה כתב לו: דף נא
 קפא ממנה שכתג נה אחריות אית נה משוס יינא דנר
 מיצרא: ד״ה למה:
 ק*ב נתן לה ממנה קנתה ואין הגעל אוכל סירות מה שאין
 כן גשאלה וגמחנה נמי ילקח גהן קרקע ראכל פירות

 ממ השוכר המקום מושכר ליורשיו על הזמן:
 ד״ה במתנה: ע־ב
 ק6נ קיגל מן האשה יחזיר לאשה אפילו אמר הגעל שהוא שלו
 אומרת האשה מן לפלוני שהיא שלו נאמנת. תקף הגעל
 מידה אינה יכולה להוציא מידו ולומר של פלוני הן ודוקא
 נמעוח טמונופ ילא כשאינן טמונות ואס תקף מוציאין
 מידו ואס היא נושאת וגוחנת נטת אינה נאמנת לומר
 לא שלי הן ולא של פלוני הן ואס אינה נושאח ונותנת

 הגהות כת״י
 (ל) אומן אין לו חזקה בלגר שהוא אומן אין לו חזקה לטעון לקוח הוא טלי אס יש לזה עדס שזה החפץ טדו היה שלו אפי׳ מסרן לו שלא כעדס: (מ) כמי אופן שכופץ להוציא ע״י נכד שאומר עשה מה שישראל אומר לן: (נ) אין לקגל לכחחלה פקדון מן
 הקטן. אחין שתלקו טציאומ ואמר שלו הן נאמן במגי: (ס) אן מסמלק הימנו: (ע) חוץ ממקום שנאמר בו חלוקה או שודא: (פ) אין אותיות נקנות כשטר וכמשיכה: (צ) האור: (ק) אין מעמל שלשתן: (ר) מרטן על השכר היינו שנכנס מיל לתון הטת אבל

 גע״א אסור להרטמן דהר נאגר נטר: (ש) משקלות של מנווט ושל געה״ג גוגהה מן הארץ טפח וקנה ומכל שלה ו׳ טסמיס ושל מוכד זהג וכסף תלויה בארר ג׳ אצבעות ולקצה ולחבל לא נמנו בהס שיעור: >ח) והזיקו: (א) שכר תמדס ולבש תמרים:

 הגהות
 [ט] אולי צ״ל וקרבן [ט] מלכד הפוס׳ אין הכרמ לי׳׳ל לרצי למק אליכא רר״א כגיטין שם ואנן קי״ל כר״י ועי׳ פוס׳ לקמן קסב א׳ (כל״ה וצדן) ואע״ג דר״א כו׳ מ״מ הלכה כר״י רגו. אלא דרוג הפוסקים פסקו בהא כר״א משוס דסיגיא רגיטין י״א א׳

 כווחיה ועי׳ ש״ן דש סימן מ״ב אלא לפמ״ש המוס׳ לקמן קסב וכגיטין כ״ב ט למד חירוצא גס לר״י אינו כשר אלא לאלתר ועי׳ רא״ש נגיטין שם: [י] ד״ה אימא: ע״ב: [כ] עי׳ כהגר״א א״מ סימן מרכ״ט ס״ק י״א וכן למירוץ האמר של מוס׳ כו׳ וכ״מ גגמ׳
 למורומ יכ״מ כאותה סכרא. ועי׳ פסקי פוס׳ ספ״א לסוכה: [ל] לאפוקי הפקיר כוי. כ״ז צ״ל כסוף סימן רכג ל״א מקנהו לאפוקי כו׳ [וכ״ה בכ״י]: ]פ] אלא גדס בני מונכ כצ״ל: !נ] ד״ה נותן: דף צד: [ס] ד״ה דרומאי: דף צו:



 פספי תוספות ממםכת בבא כתרא
 שסו כתוכ למעלה כשטר מנה ולמטה מאתים הכל הולן אחר
 התחתון: 1ד־ז במשור.): דף קסה ע־ב
 שסז שם הלוה והמלוה כותנין כשטר כמה סעמיס שאס נמתק

 אות נלמד מן העליון:
 ד״ה א־כ בוי העליון: דף קסו (1־נ
 שסח כתונ למעלה כן שחי אותיות ולמטה כן ארנע אוחיות
 ינתן לשם העליון: וד־ז הביאו הסמ־ע במווז־מ סינז! מ־ב

 ס־ק ׳־ת בשם הירושלמי וע־ש).
 שסט נמחק משם של מטה שתי אותיות לא ינכה נו [אע״ג]
 שאס לא נתנן כלל כשר כשנכחנ ונפסק גרע טסי
 ופסול: ד-ה אבל:
 שע רגילין לנחונ נשטרות זוזי אע״פ שיש מטנע גדול מהן
 אנל לא סלעיס: ד״ה ומשוי. דף קסז
 שעא חלמיד חכם שחתם כשטר של אשה ואמר אחרי כן טעיחי
 ואינה זו נאמן ט אין דרכו להסתכל ולדקדק נה ואס
 אמר דקדקתי אינו חוזר ומגיל: ד־ה כיון: דף קסח
ן וכותטן סלוני ופלוני  שעב מי שנמחק שטר תוכו כא לטת ד

 (ולייני פלוני ופלוני) עליו שראו אוחו:
 ד״ה םעלזיד ןוד־ה ופלוני וע־ש שהניחו בצ־ע] ע־נ

 שענ שני יוסף נן שמעון נעיר אתת שניהס נהנים או ישראלים
 ינתט סימן: (ד־ז בגמרא):
 שעד אין כותטן שני שטרות על שלה אחת אס לא שילוע שאנל
 האחל: נד־ז בגמרא):
 שעה שטר שזמנו מוטח נשטר כגון שחל ראש חלש נחמישי
 והחוב כשטר שלישי כחלש כשר: ד״ה שאם: דף קעה
 שעו המלוה חטרו על ידי ערנ לא יפרע תתלה מן העת אף
 על פי שאין ללוה קרקעוח ואס הלוה רחוק ימתין לו או
 ילך שס רכושנו ואס אמר לו על מנח שאפרע תחלה ממי
 שארצה לא יצטרך להמתין אחר הלוה רפרע מן הערכ
 אם אין ללוה קרקעות ואס יש ללוה קרקעות יתכע ללוה
 תחילה רכופנו ולא נטריח אח הערג חמש מדות
 נערכומ. מלוה על ידי ערנ ולא התנה ממי שארצה אפרע
 אין תונע את הערנ תתלה וכופהו נטת דין טן יש לו
 קרקע ט! אין לו ואס אין יכול לנופו ללא ציית לינא
 נכנס לטפו של ערנ. נ׳ אס התנה ממי שארצה אפרע
 ואין קרקעומ ללוה נפרע מן הערנ אס ירצה. ג׳ ואס יש
 נכסים ללוה אס התנה נפרע מן הלוה חחלה. ל׳ קנלן
 להיינו תן לו ואני נותן טן יש לו טן אין לו נפרע מן
 הערנ תחלה. ה׳ והנושא ונותן טד נפרע מן הערנ ולא
 מן הלוה ואין למלוה על הלוה כלום ואס אין לערנ לפרוע
 תוזר על הלוה מדרט נתן הנושה כחטרו וחטרו נמטרו
 מוציאין מזה ונותנין לזה וכל ערטס נעו קנין כר מקבלן
 וערב בשעת מתן מעות קנלן היינו תן לי ואני נותן לך
 אי שאינו מזטר לשון הליאה אלא לשון סרעון ולא לומר
 ואני קנלן. קונים נכלי של קונה וכגון דנקיט טדיה שלש
 על שלש ופחות מכאן לא מהני אס אינו כלי ואין מילוק
 טן עיר מפן ושק שטר שנעשה כו פלוני קכלן אף על
 גנ דכתינ טה תן לו ואני נותן הד הוא קבלן אף לא

 כתנ איך היה נשעת הליאה:
 ד״ה חסודי: דף קעג ע־נ
 שעי ערנ יתומי! נגד מי ילא פרעיהו גינה מן הערנ מיד.

 אי! נכסיס לליה לא למינן למלוה עד שיקנה הלוה:
 ד״ה מקמי: דף קעד
 שעה אמר מעצמו ולא מנעוהו מנה לפלוני טדי אין חיינ לימן
 אדס עשר שלא להשטע עצמו חנעוהו והודה חייג
 משטה אני p לא טעמן ליתומי! דאין אדם משטה
 נשעת מיתה. נדא ללא טעי( טענינן ליה ישלא להשטע
 עצמי אי לא טעי! טענינן ליה: ד״ה אדם ע״ב
 שעט דבד שטב מרע ככתוטן יכמסידן לעני! מתנה אנל אמר
 מנה לפלוני טדי אין נוחנין: ד״ה ורב: דף קעד!
 ס1 הנא ליפרע (ע״י) מנכסים משועבדים צדך שנועה
 ואפילו להקדש: ד״ה הא:
 שפא שטנ מרע שאמר אני חיינ מנה לפלוני ואמרו ימומיס
 שוב אמר פרעמי כנר אין נותנין ואס אמר תנו ואמרו
 [יתומים] שונ אמר פרעתי נומנין: ןד־ז בגמרא)

 שפב רנד שטנ מרע ככתוטן וכמסודן וכאילו אמר גס
 נתוני: ד״ה ודברי:
 שפג עדי מסירה נרתי בלא עדי חתימה טן נגיטין טן
 נשטרות: ד״ה משעת: דף קעו
 שפד ערנ טן תנוק טן נלא תניקה ט! נעל פה טן נשטר נעו
 קצין: ד״ה והלכה

 סליק

 אין מקדשין ואי( מגרשי! כשנח ילשטנ מרע מוסר וכן
 לקנות כקטן: ד״ה קוויו:

 אדם משענד דנר שלא נא לעולם:
 ד״ה דאיקני: דף קט
 מציה ליתומי! לפריע חיכית אטה! יכופין אות! כשהנימ
 להן אטה! אחדות נכסים: ד״ה מצוה:
 שטד חונ המיקדמין אין גיטן אפילו ממי חוד ואפילו
 הלוה מידה: ד״ה המוקדמים: ע־ב
 אין אדם מודש שנועה למיו אס לא נממון שמוחזק טדי
 ייחל לה ארעא ןש] נארנע מצדס פטורה משמעה. נפל
 עליו טת או מת פתאוס או נהרג אין אלמנתו צדכה

 שנועה לפירוש ה״ר שמעון ואין נראה לר״י:
 ד״ה וב״ה: דף קנח
 אלמנה שתפסה מחיים מטלטלי! למזונוח מהני ולא
 לכמינה: נא-ד:
 אין היכמה נוטלת כתוכחה עד שפחלן: דיה!כסיס:
 דיני הנפק אי! מקיימי! אלא תתימת העדס ואין רואין
 מה שכתונ כשטר: ד״ה כגון: דף קנט
 שנים תתומין ואח״כ נעשי קרוטס אתדס מעידס על
 נתנ ידם: ד״ה ואע־פ:
 מה שאירש מאכא מכור לך לא אמר כלום ראוק שמכר
 נכסי יעקנ כמייו ומת ראוק ולא הניח אחדות נכסים

 חנוך מו מוציא מיל לקותית ואין מחדר דמים:
 וד־ז בגמרא):
 היה חחיס בשטר ישוב נשא בתו אמדס מעידן על כתב
ן אכל כשר שחתס ישיב  ידו אע״פ שלא היחזק כטת ד
 נעשה פסול אין מעידן עליו: ;ד-ז בגמרא:!:

 גט פשוט פרק עשירי
 (י< שטר שכתוב מצל אחד וחתוס מעבר השני כשר. אין
 לפסול שטר ברבר שצדך לעשות שלא יבוא לילי זיוף כמו

 במקום שצדך לחתוך הגליון ולא תתך:
 ממן הזה אף כהן המגרש אין עושה מקושר ט אין אנו
 נקיאין בי: ד״ה תקט: דף קס ע״ב
 מתק פסול כשיעור שריר וקייס או יותר וככל מקום
 שהיא סיוס לנר: ד״ה וכשיעור: דף קסא
 אין כתב בשטר שדר וקייס פסול אף אין גו ממק. אנן
 כותטן קייס ממקין אמר וקנינא מפלוני כו׳ אגו למדן
 משיטה אחרונה אין לכתוב כגיטין כשיטה אחרונה ספר
 חירוטן וכוי: ד־ה לפי: דף קםב
 סייס השטר בחצי השיטה והניחה ונס השיטה עול
 חחחיה פסול: ד״ה איבע״ להו: ע־ב
 הניח שיטה אחח יגחצי שיטה שניה תתמו כשר אין לרך
 לכתוכ ממש סמוך לכתג: נא״ד:
 אויר אינו פוסל כסוכה גדולה שנשאר שיעור סוכה ושלש
 דפנות לכל צד. אין ישנין תחת אויר אפילו סתות משלשה.
 סוכה גדולה שיש לה שלש דפנות וארר שלשה מפסיק
 לכל אורך תוכה ולא נשאר כ״א שתי דפנות לכל צד
 פסולה. סכך פסול נארנע טפמיס מפסיק או שיש לה

 ארכע דסנימ ילא נשאר מכל צד הכשר סיכה:
 ד״ה שהרי:
 נמצא אחד קרוב או פסול ובא לאסהודי פסול אנל נחמם
 למילר לא: ד״ה נמצא:
 אין דרך לזייף אלא כשינול לדיף מאד בדוח ולא
 כדוחק: ד״ה שיטה: דף קסג
 היה טייטא כדיו טן עדס להנפק פסול אכל נקודות
י טניהן כשר: ד״ה דחס״מ: ד  נקולוח נ
 שטר שהוא ועדו כשיטה אתת כשר. אין דרך לכתוכ
 סמוך לכתנ אלא סופר הכותב הנפק: ד״ה שימה:
 נהגו שהשושטנין מרמיקין שיטה אחת ותוממין כל דכד
 שאינו מעימר השטר כמו שושביני[. קלף שעל גט עדם
 שהיה יכול לחתכו אין לחוש בו ט אס כדבר שהוא מעיקר
 השטר: בא־ד:
ד שנה כשנה ולא שליט:  פקיד וממונה דרך להעטרו מ
 ד־ה בשנת: דף קסד ע־ב
 נתכוין להוציא נדרו באיזה לשון שהוא חייב אף אינו יודע

 מהו אומר אלא שמתכרן למה שמשמע הלשון:
 ד״ה היכא:
 המעיין בתפלתו גא ליד כאב לב ומזטדן עונותיו. אין
 אדם ניציל בכל יום שלא יתפלל ככונה מלהרהר כדאמדנן
 מחזיקנא טיטשא לדשי דט מטי למידס כרע מעצמו:

 מי שמת פרק תשיעי
 הניח מוח יזונו היינו אטלה ישתייה אבל פרנסה היינו
 מלגושין יצרט נשואין: ד״ה מי שטת:
 הניח נכסים מועטים המוח לונו והמיס ישאלו על
 הפתחים. [קן: !ד-ז במשנהו:
 יתימין שקדמו ומכרו אפילו תססו הבנות ככר או הגט
ן מה שמכרו מכרי נכסים מרימן אין מותדן  להן טת ד
 למכור ולהפתיע מזונותיהן אלא לצורך גדול ובמועטין לא
 ימכרו כלל לכתתלה מרומן ונתמעטו יזונו המיס עם
 הבנות ונמועטיס לא יזונו כלל: ד״ה יתומים: דף קח
 יש לבנות מזונות עד דתינסבן או דתימרן אין שם אלא
 אלמנה וגנות לא תקנו נכסים מועטים אלא לגנות הן או
 נשיש רק אלמנה ומיס ודוקא בשיש אלמנה ומיס
 ומות: ד״ה מי אחרינו
 1ח טמי קדם האיש היה מותר נאחותו מה שלא השיא
 אגרהס אמ גפו ככל ליצחק קטנה היפה או נפ הגר ולא
 גפ שרה: ד״ה בת דף קמא
 המזכה לעובר כשמלד קנה והמזכה לעובר שהוא בנו קנה
 לכ״ע: ד״ה איתיביה: ע־ב
 חלה אמד מן האמין בפשיעה ונתרפא נתרפא משל עצמו
 טן יש לו קצנה טן אין לו אלמנה רפואה שאין לה קצבה

 היא ככלל מזונות ישיש לה קצבה בכלל כמוגה:
 ד״ה חלה: דף קמר ע״ב

ד שמיס יצניס ופחיס יכול לשמור מהן  אדא וגנט היי ט
 וטל אלם לאבל עצמו אף מנר שלא נגזר עליו תולדות

 אדס גטר חלש עני עשיר ארוך וקצר טלי שמיס:
 ד״ה הכל:
 המלוה אח תטרו לעשר שנים אין שטעית משמטתו
 ( ז): ד״ה ואין: דף קחה ע־ב

 פירש ר״ש אשמו שמתה מתוך קטטה אין נעלה יורשה
 ואין נראה לרטנו תם:

 רוח מזרחית מטאה מיס וננבל קשה שהאיץ מליאה מיס
 וכאק ישראל יפה וכן כלפי מערנ הנל שממיס שמטאה
 מיס הרכה: ד־ה ל״ק הא לן: דף קמז
 אמר מנה של פלוני טדי אומר כן שלא להשטע את מיו
 ודוקא כלוה ולא נפקדון ור״י פירש דכל שכן נפקדון.
 שטנ מרע שאמר מנה לפלוני טדי הרא הודאה ואין חוזר
 ט: דיה שכ־מ׳ דף קממ
 רגילים היו לייחס ולקרא הנן על שם אבותיהן הגדולים

 נמו רט שמעון נן פזי(רמי) [רנ מד] נר רחל:
  ד״ה רב מד
 ליה מן הכנעני ונחגייר מחזיר למיו: ד״ה מגמר:
 לא אמר מצוה לקיים דכד המח אלא כשהושלש תחילה
 לידו וגס לא שייך מר: ד״ה זקא מגחרו
 אין מוכדן ספר תורה אלא ללמוד תורה ולישא אשה:

 ד״ה איבעיא להד דף קוא

 שטר מגרתת ככל נכסיס לכולי עלמא לא קנה:
 ד״ה אפילו:
 מתנח שטג מרע גמקצת געי קנץ ואס עמד אינו חוזר
 וככולה חוזר. מחנח שטכ מרע שכתג גה קנין לא קניא
 כותטן גשטרות וקנו ממנו ככל לשון של זנות וגשטר
 שכיכ מרע צדך לכמיכ ואף קנו ממנו אי וקנינא מיניה
 מוסף על מתנתא לא: ד״ה מתות שכיח(ח) דף קוב
 כתג גשטר שטג מרע צוה פלוני לתת לו לא זכה כחג
 ומסר לו יכול לחזור ט אלא אס כן זכה לו מטלטלי! על

 ילי אחר ובמקרקעי אמר ליה לך חזק יקני >ט):
 דיה כתב: ע־ב
 שטכ מרע שנימק מחולי לחולי מתנתו מחנה עמל אין
 מתנתי מחנה אפילו לא חזר נו: ד״ה ולא דף קנג

 שחי שערות הוו סימן טן למוח ט! שתורית:
 ד״ה ועוד: דף קוד

 למכור מכסי אטו עד שיהא נן שמנה עשרה שנה או אם
 קנה נכסים או ניתנו לי:

 ד״ה איתמר וד־ה מוכר דף קנה

 קטנה נת שחיס עשרה שנה רום אחד נודקין אותה ואס
 קינלה קדושין מאחר לא מהני ואס אין סימנין הוה
 ססיקא ומקמי הט היה שומא: ד״ה בודקיו דף קוו
 בדקו ולא מצאו ינולה למאן אס לא נא עליה אכל כזמן
 הזה לא דלא נקיאץ עומות: ד״ה ולגירוש׳!.
 דנר כשמגלהו נראה נשרה לא חיישינ[ טה לשלוף ומתוי
 לצאת ט גשנמ: ד״ה בכיוחי ע״ב

 שכח

 שכט

 של

 שלא

 שלב

 ממנת שטב מרע או מצוה משמת מימה א״צ עדס שלא
 חזר ט: ד״ה ויחוש׳
 אין הנעל יירש את אשתי כשהוא נקנר. הנן יורש אמ
 אמו נשהיא נקנר ולא כשהוא נקנר להנחיל לקריטי מן
 האס: ד״ה מה ע־ב

 רטנו תס פירש ענה היתה אשה:
 ד־ה מלמד: דף קמי ע־ב
 מת יעקנ נחיי יצחק אין ראינן ניטל נהם פי שנים נאתיו
 דהיה ליה ראר: ד־ה ושהיה: דף קמו ע־ב
 נכיר יפשוט שהניח להן אטה! כהמה טמאה אי ענד

 אומר המיר אי תחלקוס או אטיל פי שנים נשנח:
 ד״ה היתה: דף קכג ע״ב
 מתנה מועטפ אני נופ! לך אסור לחזיר נו: ד״ה הכא:
 נא בעל חיב על הבכור רתימיס קטניס יכיל לימר אנא
 אטול ואין נזקקין ליחימין. חלק נכירה יכיל למחיל נלא
 קנץ ולא חלק פשיטות: דיה ואם: דף קכד
 אין הלכה כרט מחטדו: ד״ה מספקא ע־ב
 הבעל נוטל בשבח ולא בראר ולא נהלואה שהלוה אשמו
 מנכסי מלוג: ד־ה אמר ר״פ: דף קכה ע־ב
 אין המור ניטל במלוה ולא (ג) כשכרו ואשה גונה
 כתוכחה ממלוה ולפי׳ הגאונים דגט אשה ונעל חוכ
 מטלטלי דתמי יתימין שגט כתיטת אטהן טן מקרקעי
 טן מטלטלי תחרת אשה יגיכה מהן: ד• ה ואיו•

 יכיל למכיר ככירחי קידם חליקה:
 ד״ה לא: דף קכו ע־כ
 יש לנכור קודם חלוקה: ד״ה יהלכתא:
 נאמן אדם לומר על ננו הקטן ט הוא הככיר והגדול
 ממזר: ד״ה כף דף קכז ע־ב
 אמר ליה השנע יטיל ינול לחזור ט קודם שנשנע רטנו
 תם ולרש״י טין שאמר ליה השבע יטיל הר כגמר דן
 ואין חוזר ט: ד״ה ה־ג• דף קנח
 שני נשני פסול להעיד: ז-ר, חו:
 אנא דאבא פסול ומכאן ואילך כשר לר״י (0 ורשנ׳׳ם
 פוסל(: ד-ה לית

 שני כשלישי כשר שלישי בראשון פסול:
 ד״ה אי לאפוק׳ דף קנט
 שלום עליך רט הר תוך כדי דבור. נתעלף וסכר שמת
ד קדעה:  וקרע עליו ואח׳׳כ מת תוך כדי דכור יצא י

 ד״ה והלנתא: ע״נ
 האומר טח זה לענודח כוכטס לא אמר כלום. אין הקדש
 לעבולמ כוכטס ואין מוקצה לענודת נוכטס אלא לשנע
 שנים יעל שימסרנו לכהני העכולת כוכטס דאטלנו
 כרשיני עגולת כוכטס. האומר לעבולת כוכטם אלי אתה
 ןה< ונילף וחזר כו מוך כלי דגור או גירש וחזר גו לא
 מהני מיד: ד״ה חדו דף קכס ע־נ
 אמר בן טן המיס או גח טן המוח יירשני לכדו
 קיימי[: ד״ה הלכה: דף קל
 אפילו מדא מהל [פ]: !ד״ז נגחראו: דף קלא
 אמירתו לגמה כו׳ לא שייך אלא כשמווחר משלו להקדש
 ולא כשנתכרן רק שיה בשוה: ד״ה ולא: דף קלג ע־נ
 מתנה על מנת להחדר והקדשה מוקדשת כל זמן שהיא

 טדי אי שמא אץ יכול להקדשו > ון:
 ד״ה נל: דף קלו

 לא חיישינן שמא יש עדם נמדנת הים שיעידי שיש למת
 אחין: ד״ה הא: דף קלה

 שטנ מרע שנתנ ונתן נמתנה יכול לחזור ט:
ל ע־נ  דיה נ
 כן שמכר בתיי אטו ומת בן הנן מוציא מיד הלקוחות.
 ננסי לך לעילם ואחדך לפלוני ומח שני לא יחזרו ליורשיו
 יאס מכר ראשין מכידן לעולם ואין לשני אלא מה ששייר
 ראשי[: ד״ה לא קוד דף קל1 ע־ב

 קני! פירומ דאב לגט p לאו כקצין הגוף דמי. [צ]:
 (ד־ז נגחרא):
 האמין שיש להן אתרוג ינטל אחד ויצא ט אס יש להן
ד אחר  אתריג יצא זה נו ואס אין להם אתרוג אלא פ
 פדש ורמי! לא יצא: ד״ה אבל דף קלו ע־נ
 האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי: ד״ה לא:
 מקבל ממנה שאמר אי אפשי בה אמר שקיכלה כל
 המחזיק בה זוכה בה ונצווח מעיקרו אי אפשי בה יחזרו
 לנותן וכן שיירא נתנו להאטל לאד ולא אכלו יחזיר לו:
 ד״ה כא1: דף קלח

 נכסי לך ואתדך לפלונית וניסת קנה הנעל:
 ד־ה התם דף קלט ע״ב

 יצא
 יצב

 רצה
 רצו

 דצח
 יצט

 הגהות כת״י
 (ג) נשנמ יאשה גונה כמורמ מלוה מנכסי מליג: (ל) ורש״י: (ה< אי גדף: (י) כל היכא דכעי תנאי צדך שיהיה כפול אס לא כפלו המנאי כטל והמעשה קייס רש דכדס שהולטן נהם אמר אומד הדעת ואפי׳ גלר הדעת לא נעי כגון שטר מנרתת ומתנת ש״מ
 מולה רלוע שנתתיינ יניתנ כל נכסיי לאשתי דש לנדס לגעינן גלר דעת כגון זק ארעא אלעתא למיסק לא״י לאס לא גלה לעתו הר לנדס שנלנ ואינס וכוי: (1) לר״ת: (מ) מתנח ש״מ ככולה קונה כלא קנץ ואס מנקש קנין קוני( אפי׳ נשנמ ואפי׳ המנה
 שאס יעמוד לא יחזיר דאין קני! מועיל שלא יחזור אפ״ה קוני! בשנת אנל ממנה נמקצפ אין קונין נשנת ש״מ שהקדש או הפקיר או חלק כל נכסיו לעניים אס עמד אינו חוזר: (ט) אפי׳ לא חזר נו: (י) שטר שעל אחל מתוס והעל השני מעיל על הלואה גובה

 מבני חד אבל אס השני עד שנמסר גובה ממשעבלי שניס שהעידו זה נב״ל אחד וזה בב״ד אחר יכול הג״ד להצטרף וללון:

 הגהות
 [ע| ל״ה ללמא: קלא ע״נ: [e] ל״ז כמיס׳ גיטין מח ע״א ל״ה אי כו׳ ר״ל ללוקא כי׳ יכ״ה נפסקי חיס׳ שס ועמ׳׳ש נפסקי תיס׳ נ״ק סימן רד: (צ] ד״ה אמר: [ק| נ״נ מותר באחותו כצ״ל וכ״ה בדסו״י: [ר] בתוס׳ נקטי מילתא דסשיטא לכ״ע אבל לדדן

 איפסיק הלנפא נכתונות ןנה אי) דאף נחל מצרא:



ם ג ר ת מ  ה
 באור מלות הלועזיות שברש״י ותוספות ממסכת בבא בתרא

 (לארבעער בוים) ועי׳ לעיל דף ל׳ ל״ה ודפגא: שם
 ל״ה ומלבי קיישטניי״ר, עי׳ כמוס׳ ד״ה ערמונים,
 ובאמת יש מין ערמון שהוא קלוע כמ׳׳ש רש״י נסוכה

 נ״ב נ׳ ל״ה לולבא:
 דף פח ע״ב ל״ה לא יגלוש קונבליי״ר בלע״ז
 (אנהייפען, איכער פיללען),

 לקק יחל למרבה, למלא:
 דף פט ע״ב ל״ה בעץ בליל אשטיי״ן (צינן), ועי׳
 ר״ה כ״ל ע״ב ל״ה בבעץ: שם ל״ה
 אבר פלומג״א (כלייא), עופרת: שם ל״ה מחק
 רשטריר״א בלע״ז (שאבען שטד־יכער), להחליק
 הגולש מהמלה, מרוח: שם ל״ה אשכרוע טישדי״ל
 (בוקם בוים), ועי׳ לעיל פ׳ ע״ג ל״ה ברתי וכצ״ל גם
 כאן: שם ל״ה שלא ירתיח שלא ישפוך כו׳ אשקומ״א

 בלע״ז (שרם), בעבוע, רתוח:
 דף צה ע״א ל״ה דאקד־ס אייגר״א בלע״ז
 (פעתדערט), החמיץ, ועי׳
 במתרגם ברכות לף מ׳ ע״ג רש״י ל״ה שהקרים ובב׳׳מ
 ל״ח א׳ ל״ה הלביש: שם ע״ב שענדו צורתו שהחמץ
 שקורץ עורניי׳׳ר (אומשלאגען, פעדדערכען),

 להחליף, לקלקל:

 דף צט ע״א לנקוט פיזרא מקל או רחת שקורין
 פורק׳׳א (גאכעל, גארכעננאבעל),

 מזלג, ועי׳ במתרגם שבת קכ״ג ע״ב ל״ה מלגז:
 דף קז ע״א ל״ה חריץ פושיי׳׳ר בלע״ז (גראבעז),

 פחת, תעלה, חפירה:
 דף קמג ע״כ ל״ה כחושים של קנה כי׳ טרוק״ש
 בלע״ז, עי׳ לעיל ש״ח ע״ב ל״ה חיצת

 הקנים:
 דף קמה ע״א ל״ה קול טבלא אשקלנ״ש בלע״ז
 (גלאקקע), פעמון, מצלה, מנענע:
 דף קנ ע״א ל״ה אמר נכסי לפלוני כו׳ אויי״ר
 (גאלד, גאלדמינצע), זהג מטבע

 של זהב:
 דף קנא ע״א כבינתי דת נפש נושק״א בלע׳׳ז
 (טעדאלליאן), ועי׳ במתרגם מו״ק

 י״ג ל״ה שירין:
 דף קנו ע״א ל״ה מקיימי קוצים קרלונ״ש בלע״ז

 (ד־סטעלז), לרלר:
 דף קםא ע״ב ל״ה מכותא תורן כו׳ משת״א(דער
 מאסטבדם), חבל על ראש הספינה:
 דף קםה ע״א ל״ה דרכמונות בלע״ז קינונ״ש

 (פינפעד), והוא חמישית מנה:
 דף קסז ע״א ל״ה אזרנוקא סגוירצ״א בלע״ז(ציהע

 איימער), ללי אשר על הבור:
 דף קענ ע״ב תול״ה חמורי מחסד כו׳ לקאמר ייט״י
 לונרא״י(אנכי אתן לך) ולא קאמר ייט״י

 ליברא׳׳י(אנט אתייב לך): סליק

 ולהוריד את הקורות המכגשיס את הענבים:
 דף םח ע״ב ל״ה חיצת הקנים טרו״ק בלע׳׳ז
 (בישעל, מעהרעp אין איינעם
 הו־פטשטעננעל וואבםענדע צורינע), אגודת
 עפאים הצומחים על חוטר אחי. וכן הוא לועז לקמן
 קמ״ג ע״ב ל״ה כחושים של קנה. ועי׳ מלריס נ״ה ע״ב
 ל״ה כחיזרא לליקלא: שם ל״ה בתולת השקמה
 בבחרוחה כו׳ טרונ״ה טראנ״ק בלע״ז (שטאם), גזנ4

 שורש, מצבת.
 דף םט ע״א קנים המתולקין מפוצלין כר, וקוד! לו
 פאשיל״ש (פפאהל, פפאהלע), יתל,
 עמול. ועי׳ בב״מ ק״ג ע״ב ל״ה בקנים: שם בסיט
 יתילות קביל׳׳ש כו׳ (פפלאקע), ועי׳ המתרגם מנחות

 מ״א ע״א ל״ה לנקטה בסיט:
 דף ענ ע״ב ל״ה אדרא הוא הוילון כו׳ ודיל״א בלע״ז
 (דאם זעענעל אם שיפפמאםטע),
 מפרש אשר בראש חבל ועי׳ רש״י יחזקאל כ״ז ו׳: שם
 ל״ה עונינץ אנקר״ש כו׳ מלה ילוע בכל השפוח
 (אנקער): ל״ה משוטות שקוד! רימ״א (רודער):
 ל״ה ביצית ולוגית היינו ספינה קטנה כו׳ קוקיי״ט
 בלע״ז(נאבען, קאהן), סירת לוגה והרשב״ס מוסיף
 עול רש לועזים בוצ״א (שיף, וואםםעדפאהרצ־יג),
 אניה, ספינה, צי. ומ״ש קרוב ללשון עבד ט הוא קרוב
 למבטא למלת ביצית והרשב״ס קורא ללשון החלמול לשון

 עבד:

 דף עד ע״א דנני אפרקיל פניו למעלה שיפינ״ש בלע״ז
 (ריקקעז), גכ גיו, אחודס:

 דף עה ע״א ל״ה אקדח קרבונקל״א בלע״ז
 (קארפונקעל) אק יקרה אשר

 לל״ק נקראת אולם ולדייק נופך או ברקת:
 דף עח ע״א ל״ה קלקל ציגגל׳׳ש לקשור האוכף כו׳
 (נודט), אזור, חגורה. ועי׳ המתרגם
 ב״מ לף צ׳ ע״א ל״ה דת פאגי: שם ל״ה חבק
 פוטרי׳׳ל (ברוםט נורט), חגורה על החזה, ועי׳

 במתרגם שבת ס׳׳ל ע״א ל״ה חבק:
 דף פ ע״ב אתא קיצ״א בלע׳׳ז צ״ל פיצ״א
 (ראטהאנגע), ט יש הבלל רן אח
 סתס ודן הארז אשר בלבנון: שם ל״ה תורניתא פי״ן
 בלע״ז (פיבטע), לבנה, ועי׳ בהמתרגס שבת צ׳ ע״א
 ל״ה שיש לו עיקר, ובר״ה כ״ג ע״א ל״ה תורניתא: שם
 ל״ה בדתי נויי״ש (בוקםבוים) תאשור, ועי׳ ר״ה דף
 כ״ג: שם ל״ה אפרםמא ש״ף כו׳ (פעכטאננע)
 ברוש׳ עץ שמן: שם ל״ה בלוטו קיישנ׳׳א שטעון
 גלונ״ץ (אייכע), אלה, אלון, וגלונ״ץ הוא פדו שנקרא

 (אייבעל). וכן תרגם רש׳׳י בר״ה שם ע״ש:

 דף פא ע״א ל״ה כם־תא אילן שגלל דם כו׳ וקודן
 קודי׳׳ל(קאדאללענבוים), אלמוגים:
 שם ל״ה ערי אילן שגללין בו די״ ש וקודן לדי״ר

 אזגך כאפרכסת ועי׳ לקמן לף ס״ה ע״א ל״ה הקלת:
 שם ל״ה עד שיהא תתתיו מעזיבה אשטד״ך בלע׳׳ז
 (דעקקע איינעם צימטערם), ועי׳ המתרגם ב׳׳מ

 קי״ו ע׳׳נ ל״ה מעזיבה:
 דף כב ע״ב ל״ה מזחילה כו׳ קנעל״א (ריננע,

 קאנאל), רהט, ברכה, חעלה:
 דף כד ע״נ ל״ה שאינו זורה כו׳ רתת פל״א בלע״ז

 (וואורף שו־פעל) יעה, מגרפה:
 דף כה ע״א ל״ה אוריה אני שמעתי כו׳ ולי נראה
 שכך קודן למזרח בלשון לע׳׳ז

 (אדיענט), קלס:
 דף כז ע״א ל״ה גץ אטנצייל׳׳א ט׳ (פונקען),

 שדדס, זיקות, בני רשף:
 דף לח ע״א רשב״ם ל״ה כורכמא לדשקא כו׳ קרו״ג
 אונדיטי״ל (מארגענלענדישע
, כרכום הגלל בארץ המזרת, ועי׳ המתרגם ( ^ פ א  ז

 ב״מ ק״ז ע״ב ל״ה כרכמא דשקא:
 דף נב ע״א ל״ה כיפי אנרר״ש (רינגע), טבעת:

 דף נט ע״א ל״ה חווקין שליטת אשקלרנ״ש
 (ליטטער שפדאסםען, שטופען)
 מלרגות שלדס. ועי׳ המתרגם עירודן ע״ז ע׳׳ב ל״ה

 ששליטחיו:
 דף ם ע״ב ל״ה בת צלעא טנפ״ל(שלעף, שלעפע),
 רקה, ועי׳ במתרגם שבת לף פ׳ ל״ה כלכול

 צלע׳ כר:
 דף םא ע׳׳א ל״ה אפתא אפנטמ״ן מין נמוך אצל
 הדת מצלו או מאתודו ונקרא
 (שירמדאך), ועי׳ רש״י מ״א ו׳ ה׳ ודחזקאל מ״א ה׳
 מאור מלת יציע. ועי׳ המתרגם פסחים לף ח׳ ע״א:
 שם ל״ה בדקא חלילה איהו נמי כו׳ לולר״ש בלע״ז

 (דיא פענסטערשייבען), גלילי חלון:
 דף םה ע״א ל״ה איצטדוביל כו׳ צרקיי׳׳א בלע״ז
 עי׳ לעיל לף כ׳ ע״ב: שם ל״ה הקלת
 האפרכסח טרלמויי״א בלע״ז (מיהל טריכטער), סל
 אשר ט יתנו התטאה וממנו תרל תוך הרכב והרחיס.

 ועי׳ המתרגם תגיגה לף ג׳ ע״ב:
 דף םז ע״ב ל״ה טלפחא היא עדנה שקודן מיי״ט
 כוי. עי׳ רש״י פסחים ט״ו ע״א ל״ה
 חדת של תרומה ובמתרגם שם, ובמסכת טהרות פ״י
 משנה ה׳ העלשות כו׳ ובמתרגס שם. שם ל״ה
 כלונםות אותן שנועצין כו׳ ובלע״ז קודן יומיילי״ן
 תאומים (דיא אויס צווייא גלייכען מיט איינאנדער
 פעדבונדענען שטיקקען בעשטעהענדען וואנדע
 איינער קעלטער) שני קרשים שדם הקשודם יחל אשר
 מהם יהיו כותלי הגת. ואח״ז יש מקומות שקודן
 שרור׳׳ש אתיות, (שוועםטעק), ונקראים כן בשדל
 הבלים הלומים זה לזה: שם ר״ה חומרתא וויי״ן בלע״ז
 כר (ווינדע, בלאקראללע), גלגל, והוא מכונה להדס

 דף ג ע״ב רש״י ל״ה הדדי הולד משופין כו׳
, משען אשר  קיברונ״ש (דאכשפאד^)

 הגג נשען עליו:
 דף ד ע״א ל״ה אהדר ליה כלילא ליילא כו׳ הרצי״!
 (שטאכעלאיגעל), קפול, קפח
 (שוויינאינעל) אנקה. ועיין בהמתדגם שבת נ״ד
 ע״ב דיה קופד ודייה דלא למצויה יאלי: שם ל״ה
 שישא שיש ירקו שקוד! די״ש (בררנראטה), ועי׳
 הטתרנם םוכה נ״א ע״ב ד״ה שישא: שם ר״ה
 ודפנא ענפי עץ ערמונים שקודן לו״ר (לארבעער
 בוים), ופד שלו קודן די״ש, עי׳ המחרגס ר״ה כ״ג

 ע״א ל״ה עד:
 דף ו ע״ב ל״ה פותחות ליליה מאבראי כו׳ פותחות
 שירו״ר בלע״ז, כצ״ל(שלאם אן איינער

 טהירע), מנעול על הללת, מסגר:
 דף ט ע״א ל״ה טרודים קונסליינ״ט בלע״ז כו׳(דיא
 וועהקלאנען), יללה, ספול: שם ע״ב
 ל״ה קליפה מייל׳׳א נלע״ז (איעער פאן דען
 אי־זערנען ריננען, אויס וועלכען דער פאנצעד

 בעשטעהט), טבעח אחת אשר בשדון ותתרא:
 דף יא ע״נ ל״ה בית שער דת קטן כו׳ וקורין לו
 פורקא בלע״ז (זיילענהאללע), אולס,
 תא, ועי׳ במתרגם ברכות כ״ב ע״ב ל״ה בקילעא: שם
 ל״ה מדפסת אלדי״ר (טpפפע, שטופע), מעלה,

 שלדס, מלרגה. ועי׳ מנחות ל״ב ע״ב:
 דף יג ע׳׳ב ל״ה פילכא ונוולא לטוות ולארוג שקודן
 טפי״ל (טעפפיך) לוק. ידעה מרוקמה

 ועי׳ המתרגם חעניח כ״א ע״ב ל״ה ומן כוי:
 דף טז ע״ב ל״ה דכמשי פלטיי״א (וועלק), נבל,

 מולל, קמל:
 דף יז ע״א ל״ה הסלעים אבנים שהאור יוצא מהן
 שקורץ קרליי״ש (קיעזעל שטיינע),

 חלמיש:
 דף יה ע״א ל״ה טירייא איטויני״ר בלע״ז
 (עדשיטטערן, ערשיטטערונג),
 להחדל, חרלה: שם ל״ה ואת הכדשין כרתי פוריל״ס

 (לרך, שניטטלויך), חציר:
 דף יט ע״א תל״ה משום למשתכי כר שקוד[
 קיילו״ש. פירשנו לעיל דף י״ז ע׳׳א:
 ע״ב רש״י ל״ה מבריך כמו רברן את הגמלים כר
 וקורין בלע״ז פרומיי״ר, עי׳ המתרגם ר״ה לף ט׳ ע״ב

 ל״ה מנדן:
 דף כ ע״א ל״ה הברד גלש״א (אייו), קרת, קפאון:
 שם ל״ה הכפור גדישלא״ן (האגעל
 קארנער, שלאםסען), גרעיני ברל, חנמל: שם ע״ב
 אצטרזבלא כו׳ שקודן צרק״א (רייף), חשוק, חשור,
 עגול, ועי׳ לקמן לף ס״ה ע״א ל״ה אצטרודל: שם
 ל״ה קלת כר שקודן טרוימודי״ר (מיהל
 טדיכטעד), ועי׳ המתרגם חגיגה לף ג׳ ע״ב ל״ה עשה



- . ' י ~ ׳ ..־ • .> y 

r ^ 5 , >-

־ 7 >  *־־ ^

 T <f , ׳.,־

' ׳ " " "* y - • 
- f ־• J ־ ־ 

f . '־ . 

 ׳ < £ i \׳

7 /' -

. ; i  י•׳ /

 ׳S ׳*״ י״*

• י ; <r 7׳ ' # M 
 נ־ ״ < - *

 ׳ ׳ r ־י.־
^ 7 7 - "  י

1 -
י ? . •< r -  ׳

« . ־ ,  ־

 ׳ ;•י־;»
-> 

. . X - ' י .  י

י י י . ד , 
 ? ׳-.. ׳ y ׳>

K-f. 7 -f:, 

r > . • 7 

' 4 

r 7 i r ' 

f 

- . ׳- > י ׳•

, - . ^ w ׳ 7 - •*י . ׳ ך , < • 7 ׳ • . ^ ׳ . ׳ . 7 ׳ ~ י" - ^ * י . J 

ש ״ א ר > ה ק ם & 

 לרגמו אשר

 פלפולא חריפתא
- : אשד חיבר איש חמודות. מדובר״ בו נכבדות.

 הלא הוא אב בית דץ וראש הישיבה דק״ק פראג והוא בעל

ב ו ם ט ו ת י ו פ ס ו  ת

 שמו נודע בישראל וביהודה
 הגאון הגדול מוהר״ר יום.טוב הנקרא ליפמאן נר״ו

 בן האלוף המרומם כהר״ר נתן זלה״ה
 בן נודע בשערים שמו האלוף

 מוהר״ר משה וואלערשטיץ לוי העלר זלה״ה.
 חתן הישיש המרומם כמוהר״ר משה אהרן אשכמ זצ׳׳ל

 ונוספו עליהם ־.
 ספר תפארת שמואל הגהות הב״ח והגהות הגד״א ז״ל
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 רבעו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר א
 דף ד ע״א

 בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין בקרקע או קרר,ע כמטלטלין טון שזכה זה
 נתחייב זה בחליפין [י1 אלא או זה או זה קאמל [ח] א<תימה מאי קמ״ל רב אשי ה אכתי
 לא שמעינן לקרקע נקניח בחזקה. ר״ל לאשמעינן אע״ג דלא אמר לך חזק וקט [ט] אלא
 שנחרצה לחלוק והלך והחזיק י שלא בפניו הויא חזקה [י] ואף ע״ג לבעלמא (לקמן לף
 נג.) אמר לחזקה שלא בפניו צריך לומר לך חזק וקני ה״מ בלבר שאין לו חלק בו אלא
 בקנין זה. אבל הכא שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מלעתו שלא בפניו [כ] אפילו
 לא א״ל לך חזק וקני: מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכר. גויל אבני ללא משפיין. גזית
 אבני למשפיין לכתיב כל אלה אבנים יקרות כמלות גזית מגוררות במגירה. כפיסים ארחי.
 לביניס ליבני. [דף ג ע״ב] איבעיא להו הן וסידן או הן ולא סילן. ואסיקנא הן וסידן:

 ד אמר רב חסלא לא לסתור אינשי בי כנישתא אא״כ בנו בי כנישחא אחריתי. איכא
 לאמרי משוס פשיעותא. ואיכא לאמרי משום צלויי. מאי בינייהו. איכא בינייהו לאיכא
 לוכתא לצלויי. מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי לךטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא. אינהו
 סברי משום צלדי והוה להו לוכתא לצלדי. א״ל רבינא לרב אשי גבי זוזי ומנחי מאי וכר.
 אינהו סברי משום פשיעותא להט שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי איכא למיחש
 לפשיעותא. והלכתא כוותייהו לאפילו אי איכא לוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא. וה״מ
 ללא חזא ביה תיוהא אבל היכא לחזא ביה תיוהא סתר ובני. וכן כל בנין שאי אפשר לבנותו
 בלא סחירה כגון להרחיב את הבנין. ט הא לרב אשי חזא תיוהא בכנישתא למתא מחסיא
 סתריה ועייליה לפורייה להתם ובני ולא אפקיה לפורייה על לתקין לה [ל] שפכי א) לאו
 לעייליה ממש לגו בי כנישתא לאמר במגילה בפרק בני העיר(לף כח.) אין אוכלין ושותין
 וישנים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסח מקום שאורחים רגילים לאכול ולישן שם
 כלאמר בערבי פסחים (לף קא.) לאפוקי אורחים ילי חובתם לאכלי ושתו וגנו בבי
 כנישתא* ולפרש״י שפי׳ בפ׳ בני העיר
 (שם:) בתי כנסיות של בבל על תנאי הן
 עשויין ואפילו בישובן יכולין לעשות בהן כל
 צורכם מצינו לפרושי הכא אף בבהכ״נ ממש
 מיהו לא נהירא פרש״י מלאמר התם אין
 נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים
 מפני הגשמים* ט הא 3•לרב פפא ורב
 אלא הוו קיימי ושיילי שמעתתא אתא זילחא
 למיטרא עלו לבי כנישתא ולאו משוס
 מיטרא אלא משום שמעתתא לבעיא צילותא

 הגה״ה
) והראכי׳׳ה פירש דבבית הכנסת ממש היה ישן י * 
 ללצורך מצוה מותר והביא ראיה כשהיו מעבד! את
 החלש היו אוכלי! וישנים בבית הכנסת א״כ השתא
 ה) בשביל מצוה אחרת מותר כל שכן לצורך בהכ׳׳נ עצמה
 ומטעם זה היה מתיר לישן בבית הכנסת בערב יום

 הכפוריס. מהרי״ח:
 הגה״ה

 *הלכך מי שצריך לקרות אלם בבית הכנסת כשיכנס
 ישב מעט שהישיבה מצוה לכתיב אשד יושבי ביתן
 שלא תהא הכניסה לצורן לבר הרשות. מס״ה.

 מהד״ת:

 ואי כפרש״י מאי איסורא איכא אלא נראה לפרש על חנאי הן עשויין לאחר חורבנן
 מותרין אבל בישובן אסורין [ם! ג<והא לקאמר התם רבינא הוה ליה תילא לבי כנישתא
 ובעי למיזרעיה א״ל י זבנה משבעה טובי העיר ואמאי והא בהכ״נ של בבל הוה וי״ל
 לאפי׳ הט אין לעשות בו קלות ראש כל כך לזרוע בתוכו כלאמר התם לאע״ג לעל תנאי

 הן עשוין אין נוהגין בהן קלות ראש:
 ה [דף ד ע״א] הכל כמנהג המלינה הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא לנהיגי בהוצא
 ולפנא. הקשה ר״ת מאי בעי לאיתויי ה לימא לאיתויי כל המקומות כפי
 מה שנהגו ופי׳ לאחא לאשמועינן ללוקא הוצא ולפנא לקצח חשוב הוא אבל אס נהגו
 בפחות מנהג שטות הוא ולא עבלינן ליה*
 וכן משמע הלשון הכל לאיתויי מאי כלומר
 איזה לבר ראוי למחיצה חוץ מאותם
 המפורשים במשנה וקאמר לאיתויי באחרא
 לנהיגי בהוצא ולפנא לאף זה נמי קרר
 מחיצה במקום שנהגו בו אבל בפחות מכאן
 אין ראוי למחיצה אף אס נהגו בו כגון אס
 נהגו לחלוק במחצלוח כופהו לעשוח בהוצא
 ולפנא. י״מ הא לטיפי אהללי לבנות כוחל של גדל וגזיח והכל כמנהג המלינה היינו
 לוקא כשמעמילין הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחל מהן רוצה להיות כונס בתוך

 הגה״ה
 *ומוטחין מכאן שיש מנהג שאין לסמוך עליו אפילו
 היכא לתנן הכל כמנהג המלינה ולא ילענא איזה
 מנהג הוא שאין סומטן עליו אלא ט נ״ל לאפילו
 פחות מכאן הר מנהג רהולטן בממון אחר המנהג
 כלפיד נפרק המקבל גבי אדס אומר למחצה ירלחי
 ו) והכא קמ״ל שאס נהגו לבנות ולחוץ בהוצא ולפנא
 שאין יכול לכוף את חבירו בכפיסיס ולבינים וכל גלר

 חזק יותר ממה שנהגו:

 דף ב ע״א
 א [דף כ ע״א] השותפץ שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום
 שנהגו לבנות גדל גזית כפיסים לטניס בונין. הכל כמנהג המלינה. מקום
 שנהגו לבנות פי׳ לגנות א כוחלי חצירות (א) לומיא לקתני וכן בגינה מקום שנהגו לגלור.
 ואינו תלד במנהג שאר בנייני העיר שאף אם נהגו לבנות בנייני הבתים בגזית אין צריך
 כל כך בנין חזק למחיצה החולקת ולי בכפיסיס או בלבינים. בגדל זה נותן שלשה טפחים
 וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נוחן טפחיים ומחצה. בכפיסים
 זה מחן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה.
 לפיכך אס נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. א<תימה נמה הוצרך לפרש שיעור
 גדל גזית כפיסיס לביניס הא חנא כבר הכל כמנהג המלינה. וליחזי היכי נהוג בעובי בנין
 החומות של גדל גזית כפיסיס ולביניס וליזיל בתר מנהגא. על כן נראה לפרש להכל
 כמנהג המלינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן לבנותה אם בגדל או בגזיח או
 בכפיסיס או בלביניס ואפילו בהוצא ולפנא כלקאמר בגמרא. אבל שיעור עובי החומות
 לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו. ואם נהגו ביותר לא כפינן
 ליה לקים להו לרבנן ללא בעי טפי. ואס נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אזלינן בתריה.
 לקים להו לרבנן לבבציר מהט לא קאי כלמוכח בגמרא לקאמר למימרא לכל לבגזית ל׳
 אמות בגובה אי הד חמשה טפחים קאי ואי לא לא קאי. ומלקאמר ש״מ כל ביני אורבי
 טפח ומלבעיא ליה הן יסיק או הן בלא סילן אלמא האי שיעורא לוקא הוא ואין לשנותו:
 גמ׳ [דף ג ע״א] מאי מחיצה פלוגתא כלכתיב ותהי מחצת העלה וגו׳ וטון לרצו ג בונין
 את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק. ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי
 אידא רצו אפילו לא רצו נמי. אמר רבי יוחנן משנתינו כשאין בה לין חלוקה אבל יש בה
 לין חלוקה אע״ג ללא בעי למיפלג אלא חלא מינייהו פליג להיזק ראיה שמיה היזק. וכי
 תימא אמאי תנא מתניתין רצו וכשאין בה לין חלוקה [כ] ליתני השותפין שחלקו. ד״ל
 לרבותא קמ״ל למהו לתימא למצי למימר ט איתרצאי לחלוק על מנת שלא לעשות מחיצה
 קמ״ל. רב אלפס ז״ל הביא לישנא בחרא לחשיב ליה עיקר משום לפריך פירט טובא
 אלישנא קמא. ואף ע״ג לשני ליה שינויי לחיקי נינהו. ועול לרבי יוחנן ורב אשי איירו

 לשנויי האי לישנא בתרא ובכל לוכתא קי״ל להיזק ראיה שמיה היזק:
 ב ושותפיץ שחלקו את החצר ולא בנו כותל בינייהו ואחר כמה שנים תבע האחל
 לבנות כותל ביניהם ושכנגלו טוען הנה מחלת לי על היזק ראיה שאני מזיקך ונתת
 לי או מכרת לי והחזקתי בו כמה שנים אין טענחו טענה. ולא שייך כאן חזקה M לטעמא
 לחזקה היינו טון לשחק ולא מיחה הפסיל היינו לוקא היכא שהמחזיק הוא מזיק ואינו
 ניזק כגון מי שיש לו חלון פחוח לחצר חבירו והחזיק בו שלש שנים. אבל הכא מצי למימר
 למה היה לי למחות יותר ממך והלא הייתי מזיקך כמו שהיית מזיקני והייחי מצפה אולי
 תפתח אתה לתבוע. ועול ללא למי האי היזק להיזקא לחלון להתס לאו היזק חליר הוא
 שהחלון עשד לאורה ולא להסחכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל במעשה חבירו
 כלאמרינן גבי גינה אבל חצר שמשחמש בכניסה ויציאה ואי אפשר שלא יסחכל בתשמיש
 חבירו למי האי היזקא י לקוטרא ובית הכסא לאמרינן לקמן(לף כג.) ללית להו חזקה
 הלכך צריך לסייעו בבנין הכותל. אבל אם יש עלים שמחלו השותפין זה לזה על היזק
 ראיה שוב אין יכולין לחזור בהן. [י] אע״פ שהאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כלי יכול
 לחזור בו ויתחייב חבירו בהיזקו אחר שחזר בו. שאני הכא לתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב
 כל אחל לחבירו לסייעו בבנין הכותל והד כמו שנתחייב לו מנה ומחל לו עליו שזכה

 במחילתו בלא קנין:
 ג וכי רצו מאי הוו ליהלרי בהו. אמר רבי יוחנן כשקנו מילן וכי קנו מילן מאי הד
 קנין לברים בעלמא הוא א* למ״ל מחיצה גולא ניחא [ה] לטון לקנו ושיעבלו נכסיהם
 לבנין הכותל לאו קנין לברים הוא אבל למ״ל מחיצה פלוגתא שלא נתרצו אלא לחלוקה
 אין כאן שיעבול נכסים ולא מכר ולא מתנות ואין לו לקנין על מה שיתפיס. כשקנו מילן
 ברוחות פלוני לוקח לו לחלקו רוח מזרחית ופלוני רוח מערבית. רב אשי אמר כגון שהלך
 זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו. לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא
 טון שהחזיק אחל מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה לחבירו כלרך ששנינו (קדושין לף
 כח.) במטלטלין 1י] טון שזכה זה נחחייב זה בחליפין. וכן שנינו בתוספתא המחליף קרקע

ד הרמג״ן בחלושיו: ג וטון לרצו לחלוק בוני! וכו׳ לא רצו נמי פלגי: ד לקוטרא ובית הכסא. נ״ב וכ״נ הרמב״! ג  הגהות הב״ח א כותלי חצרות לומיא לקחני. נ״נ הרמב׳׳ן בחלושיו בדש פרקי! לא פי׳ כן: ב מה הוצרך. נ״ב כך הס ל
 כחלושיו ע״ש רכ אלפש שכ״כ כמשוכה: ה רכ אשי וכי אכמי: ו שלא כפניו הויא חזקה. נ״נ והרמנ״ן ז״ל נמרושיו השיג על זה וכמכ שאינו נכו! ע״ש: ז א״ל רב אשי זבנה: ח מאי נעי לאתרי מאי לימא: ט בהגה״ה ר״ה

 ומוטחין וכו׳ אלא צ״ל. צ״ב וכך היא לעת הרמנ״ן בחלושיו דש פרקין וכתב על לבד ר״ת שאינו נכון ע״ש:

 חריפתא
: [ה] דכיון שקנו ושיעבדו נכסיהם. הב״י חולק על הטור סימן קנ״ז שכתב  כן כטור סימן קנ״ז סעיף ט׳
 הטור שרגמו סובר דלגנות לא הד קנין לבדם וכתב ב׳׳י למאדכות לשונו נראה דבעינן שיקנו מילי שישעבד
 נכסיו כו׳ ע״כ ולי ראיה מדש פרק אע״פ בלבד רבינו ללא ס״ל שצדן שיקנה בהליא שישעבד נכסיו אלא
 למט נתחייב לבנות ממילא חל שיעבול נכסיה: [ו] ביון שזכה זה נתחייב זה בחליפיש. משא״כ בקנין רוחומ
 לחליפי לרוח הוה הסולר שקנה בו: [ז] אלא או זה או זה קאמר. והגה״מ פ״ב מהל׳ שמיס הקשו דה״ל
 לרב אשי למימר כגון שהלך אחל מהס והחזיק בחלקו ופירשו להאי והחזיק לאו חזקה ממש קאמר כגון נעל
 ופרץ וגדר אלא הילוך לאורך ורוחב חלקו כלמשמע לישנא והלך והחזיק כלומר על ילי הלוך החדק וקמ״ל
 לאע״ג לבעלמא לא קני בהלך כי אס לוקא בשביל של כרמיס וכו׳: [ח] תימה מא* קמ״ל רב אשי. טון
 רמתניתין שפיר ממרצא בשינרא לרבי יוחנן ולשון הסוס׳ מה גא רב אשי להוסיף: [ט] אלא שנתרצה לחלוק.
 ואמר אמה תקח רוח צפונית ואני רוח לרומית. תוספות: [י] ואע׳׳נ דבעלמא אמדינן כוי. לקמן בפרק חזקמ
 בסיסקא בל׳׳א גמחזיק כו׳: [כ] אפילו לא אמר לך חזק וקני. והג״י סימן קנ״ז כתג להרמב״ן כתג שאינו
 נכון ט רג אשי סתס אמר והחזיק ואי לאשמעינן האי רינא פרושי הוה מפרש ליה אלא רב אשי לא שמעיה
 ללרבי יוחנן אלא סדק לה לקושיא גחזקה לרוחות ורגי יוחנן פירקה גקנין לרוחות וגמרא סבדנהו למרדיהו
י העיר פירש רש״י מחגין. ובנ׳׳י איתא שופדה:  לחל אורחא הוא ע״כ: [ל] שפכי. וכן העתיק גפ׳ מ
 (מ] והא דקאמר התם ובו׳. אמימרא גופה לעל תנאי הן עשרן מקשה ולא תלי גחל מן הפירושים:

לא  פלפו
ן [א] דומיא דקתנ־ וכן בנינה מקום שנהנו לנדור. לגגינה ודאי לית לן למימר שיכופו זה את ו ש א  6דק ר
 זה כמנהג בניני הבתים ועול להא קחני לגלור משמע גלר שגין הגינות ולא גנין אחר והשתא אית לן למימר
 להה״ג גגי חצר אע״ג לקתני לבנות לא קאמר אלא בנין שהנהיגו גין חצרות ולא כבניני בתים ומשוס לגבי
 חצרות מקד כותל להט קתני לבנות משא״כ גגי גינה למקד גלר קמני לגלור ומ׳׳מ גשניהס א״צ כגניני
ן חלוקה בין אין : [ב] ליתני השותפין שחלקו. והכל גכלל גי! יש גו ד ו ע  גתים ואפילו גחצר דיגיל עליו ד
 גו דין חלוקה ומשני לה״א השותפין שחלקו לוקא גיש גה דין חלוקה אגל גאין גה לין חלוקה אפילו רצו מצי
 למימר ט אתרצאי כו׳ ומלשון רבינו נראה לל׳׳ג בגמרא אלאשמועינן גשאין בה וכו׳ על אף על פי ששניהם
 רוצים לא יחלוקו וכן ליתא גס״א: [נ] דטעמא דחזקה היינו כיון דשתק ולא מיחה הפסיד. פי׳ הא למהני
 ליה תזקת שלש שניס ומצי טעין מחלת לי או מכרת או נתת לי ואע״ג ללית ליה שטר היינו טון להלה שתק
ד הוא גחזקמ הטוען ונשגע על טענתו ואילו היה ה  ולא מימה כל השלש שטס הפסיד היא את זכות חזקתו ו
ד רגינו וכן ג  מוחה גתוך השלש לא היה הטוען נאמן גשגועה אלא גחזקמ הלה עריין היה עומל זהו פירוש ל
ו דש פ׳ ללקמן והג׳׳י גסימן קנ״ז אגג דהטיה לא רק והניחן גצ״ע ואין כאן מקום עיון כלל: ד לג  מגואר ג
 [ד] אע״פ שהאומר לחבייו כוי. לר׳׳י מקשה מהך אגל לר״מ לס״ל גקוטרא וגית הכסא דכול לחזור ה״מ
 למסרך מיניה וגיה ומ״מ גס לר׳׳י איכא גינייהו לקוטרא וגית הכסא ללהכא לפי מה שכתג הטור סימן קנ״ה
 סעיף ס׳׳א לקני! צדך ולא סגי גמחילה גלא קנין ואילו הכא כמג רגינו רמתילה כלא קנין מהני וכך כתג גס

 א) מושי. !גליון) ב) נ״כ רכינא כ״ה כתוש׳. (מל״ה< ג) נ״נ [לכ״ו ע״כ], וכן כחנו החוס׳ שס [לכ״ח ע״נן ל״ה בתי. (י״ג ליהשין) ד< והנראה לסנרתו להא לאורחים כו׳ היינו עניים, עי׳ בפ״מ נא״ח קנ״א מזה. (אר״צ) ה) והנה נהג״א למס׳ מגילה
 כתכ בשס הא״ז למותר לאכול ולשפות בנהכ״נ אפילו כ״א שאינם מ״ח כוי, ואפשר דהיינו אורחים הנ״ל, אמצס ממה שמסיים שם לר״פ ור״א למחמד אצפשייהו, הר משמע לשברתו שם משוס לעל תנאי הן עשרות ואפילו בישוכן מהני מנאי וכשיטת

י הנ״ל נשס הרמב״ן. ןאר״צ) ו) ולקושיות התוס׳ כזה עיין נתיו״מ. (אר״צ) ״  רש״י, ומה שהקשה הרא״ש מהא לר״ס כו׳ הוא למחמד אנפשייהו הוי, ועיין מ



 רבעו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר
 דף ה ע״א

 שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא אבל למ״ל לאית ליה היזק ראיה שמיה היזק
 בחצר לתלירי ביה בתשמיש צנוע וגם ב משמשים בה בכניסה ויציאה נפיש היזקא מהיזק
 גינה וכן עיקר: מאי חזית אמר רב הונא לכייף ליה ג קרנא מלבר ר׳ יוחנן אמר [דף
 ד ע״ב] לשיע באמתא מלבר לכאורה נראה ללא פליגי אהללי ור״ח כתב לפליגי ופסק
ע ורב הונא סבר ד ד ג) [יוחנן] וללבריו בהא פליגי ר׳ יוחנן סבר גיזוזא לא י  [ק] כ
ש] לצי לבר. כחב ה״ר יוסף הלוי  ני] קולפא לא יליע. הוצא אמר רב נחמן לסניף ליה [
 ז״ל ללא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה לפי שאין יכול לטפו לבנות הכוחל עמו אבל
 בחצר לא תקינו רבנן חזית שמתחלה יכול לכופו ולבכותו עמו ואפילו בחצר שאין בו לין
 חלוקה ולא נתרצה הא׳ לחלוק אלא ע״מ שיבנה הא׳ הכותל משלו לא תקנו חכמים חזית
 ולית ליה תקנתא אלא בשטרא לטון לבחצר שיש בה לין חלוקה לא הוצרכו לתקן משוס
 חצר שאין בה לין חלוקה לחול לא עבול תקנתא ולא מהני חזית אבל אם הא׳ בנה עליו
 בנין ולא חבירו הוי חזקה לליליה ובמקום שנהגו שעושה בעל הכותל [ת] חלונות מבפנים
 לראיה שהכותל שלו אם יש עלים שעשה כן בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול
 לטעון לאחר הבנין עשאו ולא הרגשתי בלבר וכגון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין
 כלאמר גבי חזית ליפופא מילע יליע ולא ילענא מהיכן אית ליה ללא תקינו רבנן חזית
 בחצר טון לסימן טוב הוא ולא שייך ביה רמאות אמאי לא מהני בכל לוכחא והלא אפילו
 חלונות שלא הוזכרו בשום מקום מהני אס יש להבחין שנעשה בשעת המין סימן שאמרו
 חכמים ללא שייך ביה רמאות לכ״ש ואס בשביל שלא שנה חזית ברישא אף בסיפא נמי
 לא הוי תני ליה אי לאו לתנא לינא ואגב לינא תני תקנחא ואף בהוצא ללא מיתניא
 במתניתין מהני חזית כיון ללא שייך בו רמאות. [א ו וטון לבבקעה [ב] ליכול ליכנס לשלה
 חבירו ולעשות גס הוא חזית מבחוץ מהני כ״ש בחצר אס עשה חזיח מבחוץ למהני:

 t מתני׳ המקיף את חבירו מג׳ רוחותיו וגלר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית
 אין מחייבין אותו. ר׳ יוסי אומר אס עמל וגלר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:
 גמ׳ אמר רב יהולה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי לאס עמל וגלר את הרביעית מגלגלין
 עליו את הכל ולא שנא עמל ניקף ול״ש עמל מקיף. איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה
 שגלר וחייא בר רב אמר למי קניס בזול. [דף ה ע״א] רוניא אקפיה רבינא מל׳ רוחותיו
 א״ל הב לי מאי לגלרי א״ל לא א״ל הב לי למי קניא בזול א״ל לא [ג) הב לי אגר נטירא
 א״ל לא אתא לקמיה לרבא א״ל זיל פייסיה ואי לא ליינינא לך כר׳ יוסי ואליבא לרב
 הונא וכן הלכה. ואע״ג לבקעה הוא מקום שנהגו שלא לגלור ה״מ גלר שבינו לבין חבירו
 משום היזק ראיה אבל אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל אלם ורגל בהמה חייב
 לשלם ומיהו אס מתחלה א״ל הניקף אם תקיף לא אתן לך כלום לללילי סגי לי בנטירא
 בר זוזא לא יהיב ליה אלא אגר נטירא. אבל כיון ששחק וראה שחבירו היה גולר מסתמא

 ניחא ליה שאס יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו:
 ח מתני׳ כוחל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו על ל׳ אמות בחזקת שנתן על שיביא
 ראיה שלא נתן. מל׳ אמות ולמעלה אין מחייבין אותו. סמך לו כוחל אחר [י] אע״פ
 הגה״ח שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את
) אף על גנ לזה נהנה וזה אינו חסר י מ״מ הכל*. בחזקת שלא נתן על שיביא ראיה ח * 

י שנתן* יראה האי לקתני אין מחייבין אותו ט ס ע י ש ה י י א ר ג ; נ ח י ז א י ל י ש ה ? ה יי־ ל צ י י ה ל י ב ש  נ

. , י  והרי גורס לו הגנהה ימירא. מהרי״ח: ׳ י •׳ ו
ן אין לפרש חיובי הוא ללא מחייבינן ליה י נ ״ ח מ ר ד מ י י י ר מ מ א ע ז ד ר פ ש ד ט י ל א ט א ע ל ד . 
 לי רננן וכגון שעשה חזיח למעלה מארנע אמות או י< אבל יכול לבנותו בעל כרחו. להא ליתא

י שהרי אויר שעל גבי הכוחל חציו של חבירו ״ ר • פ 3  שהוא יליע לארצי לחנריה וזה היה מסי

: ואינו יכול למעט אוירו. לפי שיכול לומר ח " י ר ה  מ

 אני רוצה להשחמש על חצי הכוחל שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורוח
 על הכותל ואעשה מחיצה לקה של נסרים ואעמילנה על חצי הכותל שהוא שלי אלא ה״ק
 אם שתק ולא מיחה אין מחייבין אותו. ללא תימא טון ששתק והניחו לבנות ולמעט אוירו
 ודאי ניחא ליה ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ״ל לאין מחייבין אותו
 עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכ״ע לאו דינא גמירי ולא היה יודע שיכול למחות

 בידו כיון שחחתית הכותל משועבד לשניהם:
 ט גמ׳ אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו [ה] וא״ל פרעתיך בתוך זמנו אין נאמן ה)

 דף ד ע״ב
 שלו ולבכות משלו דמצי כל חד למימר איני רוצה לוותר קרקע ולא לבנות בבנין אס לא
 כבנין בר קיימא אבל אס רצה האחד לכנוס בתוך שלו ולעשוח מחיצה בחוך שלו בהוצא
 ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחבירו דיו. תדע שלא הוזכר חיוב בבנין אבנים או לביניס
 אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם אבל
 במקום שמגיע לזה ולא לזה כגון גג הסמוך לחצר חבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות
 מעקה לא הוזכר שם בנין אבנים או לכינים אלא א<עושה מעקה כמו שירצה בין לביניס
 בין הוצא ודפנא דקאמר א״ר נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה
 גבוה ד׳ אמוח והא דקאמר (לקמן דף ו:) בענין שני גגין משני צידי רה״ר דלא ניחא
 לי W דתיתרע אשיתאי דמשמע בבנין אבנים הוא מכביד על הגג לא מתורת חיוב אומר
 כן אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצא ודפנא לפי שאין מתקיימת זמן מרובה וקשה
 עליו לטרוח תמיד כבנין המחיצה וי״מ שאפי׳ אס רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא
 ודפנא חבירו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק עליך
 תמיד כשחפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך ונראה כפירושא קמא שלא נתנו חכמים
 גבול וקצבה למי שיש לו לסלק היזקו מחבירו שיעשה דבר קייס לדורי דורות אלא מספיק
 מה שמסלק היזקו ממנו לפי שעה ואס אחר זמן יזיקנו יש שופטים בארץ דאי לא תימא
 הט מחיצת הכרס אס תפרוץ תיאסר תבואת חבירו [ם] ויצטרך בעל הכרס לבנות גזית
 אלא ודאי לא נתנו חכמים גבול לבנין אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד

 לומר אי אפשי לעשות מעותי 1ע] אנפרות ולהוציא הוצאות בכל יוס:
 ו לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. כלומר הואיל ומתחילה חיוב
 הבנין מוטל על שניהן ועל יסוד שניהן מסתמא בשתוף בכאוהו ב<ואע״ג דמתניתין
 איירי בשאין בו שיעור חלוקה לא מצי למימר אותי שהאבנים ברשותו לא רצית לחלוק ט
 ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה הכותל
 על חלקי ומשלי דמסתמא טון שהיזק ראיה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק
 מעליהם. פשיטא אפי׳ לא היה מתחלה מוטל על שניהם לבנותו היו חולקין נשוה שהרי
 ברשות שניהם מונחין ויד מי מהן תגבר. לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו מהו
 דתימא טון שהוא מוחזק באבנים ניהמניה קמ״ל. אי נמי דפנינהו חד לרשותיה שלא
 בעדים מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ״ל טון דמסתמא מחזקינן
 ליה דלתרוייהו הר אע״ג דאיתא השחא ברשוחא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך
 [«] דשותפין לא קפדי אהדדי ואפי׳ נשתהה ברשותו א ואין לו ראיה אלא בעדים: וכן
 בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין

ה ״ ה ע  אותו אבל אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ד
) ואס אחל י עושה חזית מבחוץ ואס לאו יכול י ״ ^ * ״ . . ״ 1 ״ H - * ׳ ״ י  י
ל לימר שנינו עשיני ייחליקי שניהם אפילי נפל לרשיתא ת ו כ ל ה פ ם נ { א 5  ועושה ל*'
 המקוס והאבנים שצו וחס עשו מדעת לחל מינייהי לא הייא חזקה אס לא שהה נרשית
 שניהם 3ונין את הכותל באמצע W ועושי[ האחד זמן גלול אנל אס שהה זמן גלול נאמן נמגו
ל לאי כעי אומר לקוחין הן כילי כי אמר נמי עשיתי ת ן כ ם >פל ה ך א כ י פ ן ל א כ מ ן ו א כ ת מ י ז  ח

^ -t\ הכל נאמן ובגינה ובחצר ה חייכין לעשוח שניהם י י י ^ ^ * י י « י « »  י
• לעולם ואין אחל נאמן לומר אני עשיתי אפילו נפלו ס ה י נ ל ש ס ש י מ א ה ? ו י ח מ  ה

ן  פירושא דמתניתין וכן סתם גינה כמקום לרשותו ושהו זמן גלול אכן סהלי לשניהן עשו טו
 שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם שחייכין שניהן והוי כמגו כמקום עלים אבל אס טוען
ן בהליא לקוח הוא בירי נאמן כיון ששהו ברשותו זמן י א י ן מ ר ל ן ל ג א ל ל ן ש ג ה נ ס ש ו ק מ ה כ ע ק 3 

י , , י ׳ גלול ז) אבל אס לא שהו אפילו לקוח הוא נילי אינו . . '  ״
ן שקולם שנא לרשותו היה נספק יהיו ס נאמן לומר טו י ק ל מ ב ה א נ י ° ג א ™ ק ו ל ת ו ו P א " M 

 שנהגו שלא לגדור אין מחייבי[ אותו. *וי״מ אז חולקין לכולי עלמא ולא למי למחליף פרה כחמור
 דה״ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין ויללה וכימ ועלייה של שנים שנפלו לסריך החס וניחזי
ש כרשוחא למאן קיימא וניהוי אילך המוציא מתכירו י פ ל מ י א ,זע נ י ן א ח ה ו ל ן 5 ן ן א י 3 י י ח  מ

 , , יי , עליו הראיה להמס ברשותו נולל הספח. מהרי״ח:
 היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר לללישנא *וכן כ״ב מהרי״ח ומיהו מסיפס וכרי שלא יתפס
 דמחיצה גולא דליח ליה היזק ראיה בחצר עליו כגנב משמע לעיל ולקמן לחייב לעשות.

 בגינה מודה וא״כ מחני׳ איירי בעיר חדשה מהרי׳׳ח:
 שאין לה מנהג ידוע וי״מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור מחייבין אותו משום
 דבחצר נפיש היזקא וכן משמע מדלא תני מתניחין מנהג בחצר אלא בגינה. והא דאמר
 לעיל דהיזק דגינה נפיש היינו למאן דאית ליה דהיזק ראיה לא שמיה היזק ומ״מ בגינה

 הגהות הכ״ח א ואפי׳ נשתהה נרשותו אין לו חזקה אלא נראיה נעלים: ב וגס משחמשין בה בכניסה וכו׳: ג לטיף ליה לקרנא: ד גהגה״ה המתחיל ואס אחל עשה הכל עושה חזית מבחוץ. ונ״ג סי׳ בבקעה לאין חייבין כך הלין ועיין במוס׳
 דף נ׳ נל״ה לפיכך: ה שס בהגה״ה ובחצר רחייכין לעשות: ו נהגה״ה ד״ה אע״ג. אינו חסר פטור מ״מ. נ״נ כ״כ תוס׳ נל״ה אע״פ: ו נהגה׳יה ל״ה ללא עניל איניש רפרע. נ״נ כ״כ תוספות בל״ה מר׳ אמות:

 חריפתא
 הרי״ף ונפקא מיניה ללא מחייביק ליה אלא היכא לניחא ליה להא רבינא לא אמי לקמיה לרנא למנעו אלא
 במר לגלי אלעמיה לניחא ליה ומיהו הרמכ״ס פ״ג מהל׳ שכנים כתב הלין על חורבה שבין חורבח חבירו
 משמע ללא בעינן לניחא ליה ילפי זה כדין השמיט יטעמא לאע׳׳ג ללא אמי רבינא לקמיה לרבא אלא במר
 לניחא ליה לאי משים דינא עביד הט להא רבי ייסי סממא קאמר למגלגלין אלא איהו לפגיס משירמ הלין
 היא לעבל הט לאי לא הוה נימא ליה לא היה מובעי אף על גב למלינא היה ממחייב: [ד] אע״פ שלא נתן
 עליו את התקרה מגלנל־ם עליו את הבל. וא״מ במה קנאו למחייבינן ליה י״ל לטין שיש לו חצי כימל בד״א
 ה״ל כמצירי יקונה לו ואע״פ ללא א״ל אילך מקנה לן מצר ברור לן שעל לעמ כן בנאו שיהיה לו כל זמן
 שירצה יא״ת ואמאי מגלגלים עליי שמא כשיקרה אמ בימי לא יסמוך קורותיו באותו כותל י״ל למ״מ טון
 שנעשה כומל זה מחיצה לכימו חייכ והט מניא במוססמא הימה סמוכה לבימו כוי. נימוקי יוסף: [ה] יא״ל
 פרעתיך בתוך זמנו. ומכעו במוך הזמן או בחחילמ היום שכלה בו הזמן טור סימן ע״ח והביא הב״י לשון ספר
 המרומומ שער ט״ז וזהו ומסמברא למילמיה לר״ל אפילו בשמכעו כיומא למישלס זמניה מיירי והוא שמכעו
 במתילת היום שנשלם בו הזמן אבל אם תובעו בסוף היוס מגו לאי בעי אמר פרעתי בתחילמ היוס ומהימן

 פלפולא
 [נ] דתתדע אשיתא*. והתס קאי כשהאתל אינו רוצה לעשומ כל המחיצה על גג שלו לבלו: !ם] ויצטרך
 בעל הכרם לבנות גוית. ילא אשתמיט תנא יאמירא כשיס רוכתא למימר לדיגא הט: [ע] אנפרות. הפסל
 פירש רש״י פ״ל לגיטין לף מ״ל: [פ] דשותפץ לא קפדי אהדדי. וכן כמכ כפרק הבית והעליה: [צ] ועושין
 חזית מכאן ומכאן. כגמרא מפרש טעמא מאי: [ק] ה״ג ופסק כרכי יוחנן וכ״כ כנמוקי יוסף: [ר] קלופא
 גרסינן: [שן דצי. כמי לעצי והעין נבלעת במבטא והם ראשי קניס שנועצים אומס לבר וכפרק איזהו נשך
: [ת] חלונות מבפנים. שקורין בלשון אשכנז שוריג בוגין: [א] וביון דבבקעה בוי. טעמא באפי ן  שליף לו
 נפשיה הוא וכאילו כתב ועול טין כוי. יכהאי גיינא בפ׳ חזקת גבי שלה המסוימת במצריה יכן בפרק ל׳ יה׳
 בבכא קמא גכי שור של חש״ו כו׳ וכן בפ׳ ל׳ מימות ושאר לוכמי: [ב] דיכול לכנום כוי. מהני ללא חיישינן
 לרמאי שיכנס למוך של חברו כדפרטנן ומנא מקנמא לרמאי אתא לאשמועינן אף על גב לבשלו חיישינן כדמשני
 ארפריך וליעבל מלגאו עביל מכריה נמי מלכר מ״מ לשיכנס כמוך של מכירו ויעשה רמאומ להא לא חיישינן:
 [גן ה״נ הב לי אגר נטירא א״ל לא יומא חל הוה קא גלר לקלי א״ל לאריסא זיל שקיל מיניה קיבורא ראהינא
 אזל לאתרי רמא ביה קלא א״ל גלית אלעמיך לנימא לך לא יהא אלא עיזי בעלמא אמי לקמיה לרבא וכן העמיק

 א) נ״נ לא בקש ט מעקה צדך בנין חזק. (יעג״ןן בן נ״כ נסתפקתי היכא למצהג העיר בגזית, וחומה זו בכפיסי( נפל לרשות א׳ אי מצי למימר לאט כנסתי לתוך שלי בציתי משלי, יראיה לזה להלא שניתי מהמנהג של גזית ולא שרי כן נכה״ג כמבואר
 בסי׳ הקלוס, ובכאן ל״ש מ״ש רנינו כאן טון למסתמא היזק ראיה על שניהם שניהם נתרצו, דבאמת נתרצו שניהם רק חבירו רצה בגזית כמנהג לכך הוצרך לכנוס בתוך שלו ולכנות לבלו כנ״ל, או לילמא לאף נכה״ג ראיכא שיצר לפניס אמרינן לשניהן
) עיי׳ כנמוק״י בב״מ קל״ח 3׳ כתב כן לקושמא  נתרצו לשצות המנהג ובצאוהו במקום של שציהס וביציאת שציהס, וצ׳׳ע. >מל״ה) גז בכ״י ח״מ סימן קנת אות ר׳ העתיק כרנ הונא. אכל המעיין שס יראה לטעות למוכח הוא וצ״ל כר׳ יוחנן. (גדייפ! י
 למלתא.1ג׳ מהרש״א) ה) מיס׳. וגליו!) ו) היינו כמ״ש הרא״ש ללוקא בעשה חזיז כו׳ אבל בלא עשה חזיז גס בבקעה לא״י לטפו בחזקת שניהם הוא, ומקור לנטו הוא נתוס׳ ריש ב״נ יעו״ש.ןאר״צ) ז) ויש לנו מקוס עיון למ״ש הש״ך בסימן קנ״ז
 סק״ח נהא להמחכר הניא שס נ׳ לעות בכותל חצר שנפל אי יכול לטעון לקיח הוא, לדעה א׳ דיכול לטעון לקוח במיגו להחזרמי זולת כניכרין האבנים. יהש״ך השיג וביאר ודיל, ועכ״פ כ״ע מודין להיכא לאין מכירין יכול לטעון לקוח במינו להחזרתי

 כוי, דמסתימת התוס׳ והג״א שכתבו דבחצר אינו יכול לטעון אלא נשהה הרנה, משמע אפילו במינו דהחזרתי אינו נאמן בה״ג היכא ללא שהה הרבה, ועיין בש״ך סימן קע״ט ואכ״מ.1אר״5) ח)עיין בתוס׳ עול תירוץ לזה.(אר״צ)



 רבינו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר
 דף ה ע״ב ־ דף ו ע״ב

מ (לף יז.) גני צא תן לו ואמר פרעתיך והעלים מעילים אותו ״  לטעמיה שפי׳ גפ״ק מ
 שלא פרע כגון שאמרו עלים בפנינו תבעו פרע לי ע״פ ב״ל ולא פרעו בפנינו הואיל
 ובפניהם העיז לעבור ע״פ ב״ל שוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בעלים ושם כתבתי
 שאין נראין לי לבריו גס כאן נראה לי כמו שכתב ה״ר ז״ל כגון שבאו עלים ואמרו עמנו
 היה שמעון במקום פלוני מיום שהחל ראובן בנין כותל זה ויולעין אנו שלא פרעו. אי
 נמי כגון שעמל שמעון נלין וחייבוהו ב״ל לבנות על ל׳ אמות W וסרב על צווי ב״ל
 הרי הוא בחזקת שלא נתן כלין גזלן. [ל] אבל אם סרב בעלים ולא עמל בלין יכול לומר

 הגה״ה שוב נמלכתי ופרעתי*:
י י םמך לו כותל אחר אמר רב הונא סמך ה י }  * י י) מנה לי בידך יאמר ליה אי! למחר אמי ת
ה לפלגא סמך לכולה. ורב נחמן אמר למאי ש ע ' ? ז לו ך ? י א ל ״ ™ א 1 \ T 1 

, , י .  כאומר לי לא לייחי יכל האימר לא לרמי כאילי אימר י . , .
ר האי לסמך סמך וצמאי לצא סמך צח סמך מ ו  לא פרעתי למי ולא מצי לממוצי ,ra ל
 לאמרי לא לויתי לאי שלא לדתי כלל אלא שאני אומר והלכחא כרב נחמן ומולה רב נחמן באפריזא
 כאילי לא לדתי לפי שפרעתי יתייב לפי שהילה כבי ובאקבועי לכשורי* א״ר נחמן בי כוי לא הוי

to* ״ י־זקה ־ אכ״ג דמ־« הימלטי דא״צ i w , ־ s B י 1 י ־ 6 י . 
ל, ט מפייסת לי צא תתרע אשיתאי: , ג ר ו ש , כ ע ו 3 ק ה ל, א ש ע ל ו ת ה ט ת ו א ך ל ו מ  ס

 לעתיה לניתא ליה בהגבהת מחיצה וחייב לשלם לי יא יב אמר רב נחמן אחזיק להורלי
 י תצי הוצאתו. פר״י מהרי׳׳ת: לא אחזיק לכשורי. פי׳ בכוחל
 שילוע שהוא של ראובן שהוא בנאו לבלו ושמעון שכנו סמך עליו הורלי שהן קורות לקות
 וטוען שקנה ממנו או שנחן לו כח לסומק עליו והחזיק ג׳ שנים אין לו כח לסמוך עליו
 קורות גלולות ולהכביל על הכותל יותר מאותו בנין שהחזיק בו כבר [אחזיק לכשורי אחזיק
 להורלי] ורב יוסף אמר אפי׳ אחזיק להורלי אחזיק לכשורי. ובספרי ספרל מצאתי איכא
 לאמרי א״ר נחמן אחזיק להורלי אחזיק לכשורי ופסקו הלכה כהאי לישנא. ואפי' לספרים
 ללא גרסי האי לישנא מסתברא להלכתא כרב יוסף לפי שהקונה מחבירו ליתן לו רשות
 לבנות בכותלו לא שטח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא הוצרך אלא להורלי. ג< וכתב ה״ר יונה
 ז״ל הא לאמר פרק הבית והעלייה(לף קיז:) עליון שבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים
 אין שומעין לו אלמא אין לחלש ולהכביל על הכותל יוחר על חזקה ראשונה 1«] התם מיירי
 כגון שלקחו הבית והעלייה בנויין או שירשוהו והיה סיכוך העלייה בשקמים שלא זכה
 מתחלת מקחו בעלייה אלא בסיכוך שקמים אבל אם לקחו שנים חורבה ובנו זה ביח וזה
 עלייה אע״פ שלא סיכך עלייה ט אם בשקמים טון שאם היה רוצה היה מסכך בארזים אין
 אומרים הפסיל לינו מפני שלא רצה לסכך בארזים פעם ראשונה אלא אם נפלה העלייה
 יכול לסכך בארזים כמו שהיה לינו בתחלה וכן אחזיק להורלי לשמעתין לטון להחזיק בכותל
 שלש שנים ונאמן לטעון שלקחו כלי לבנות עליו ויכול לטעון כשלקחתיו מחחלה הייתי יכול
 לסמוך עליו כשורי ולא הפסלתי ליני לפי שלא הייתי צריך לאותה שעה אלא להורלי ונראה
 שחזקה זו מועיל אף לאבני החומה אס נפלו למסתמא כשקנה ממנו רשות לסמוך על כותלו
 קנה ממנו כל הכותל להיות חצי שלו ולא אמרינן שהקנה לו רשות תשמיש בעלמא ולא בנין
 הכותל אבל אין לו בקרקע של מקום הכותל לאותו לא אמרינן שהקנה לו כל זמן שלא פירש:
 יג ואמר רב נחמן אחזיק לשפט לא אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפט ורב יוסף אמר
 אפי׳ אחזיק לשפט אחזיק לנטפי אבל לצריפא לאורבני לא. ואיכא לאמרי אמר רב
 נחמן אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא לאורבני לא ורב יוסף
 אמר אפי׳ לצריפא לאורבני. עבל רב יוסף עובלא אפי׳ בצריפא לאורבני כשמעחיה וכן

 הלכחא והכא נמי איירי בחזקת שלש שנים וחזקה שיש עמה טענה:
 יד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו [דף ו ע״ב] בבירה גלולה
 משתמש בזיזים ובכותלים על ל׳ אמות [נ] ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתורבץ
 אפלני לא ור״נ ליליה אמר אפי׳ גתורגץ אפלני אבל ברחבה שאחורי הבתים לא ורבא
 אמר אפילו ברחבה שאחורי הבתים והלכתא

א האי ־שויא ״ י ר א א״ מ  ־
 הרי זה המזיק ללא שייך תזקת שלש שנים אלא על שלשים יום לא הוי חזקה לבתר תלתין
 בקרקעות שמתויק בשלה חבירי אבל בתזקת משמיש יומין הוי חזקה א< לא בחזקת קנייה איירי
 קביעות בפעם אחת שמשתמש לפניו ושותק הוי תזקה אלא אמתני׳ קאי מארבע אמות ולמעלה
י בחזקת שלא נתן כההיא לא״ר נחמן בי כוי ר ™ ל מ י י א ה א ש ז י מ ש י מ ר ל נ " J ז ™ י ג כ  י

 במתנה אבל אס טוען נשממשתי בפניך ושתקת אינה . 1 י 1 .
 חזקה. מא״ז: ואי סוכה דמצוה TO לאמי שבעם אם לא הוי חזקה אלא לאייתי בתר הכי כל
 לא מיחה הייא חזקה לפי שלרך לסמיר מיל יי״א מימרי לרב נחמן והך מלתא ח לרב הונא
ה קיימא אמתני׳ אבל [ם] בחזקה לקנייה אפי׳ ע  לסיכה למציה [למטללתא] על שלשים ייס ישב
: אי חבריה בטינא בעי חזקה שלש שנים* ואי ז י ש י ר י פ י ה נ א ש י 3 ז ה ״ א כ ׳י!ה ו י ח י א ה ה ל י צ מ  י

 .״ג דמחנח ביה הימלטי לא״ל אמינא לט: ד בהגה״ה ל״ה וטי! לאי. נ״ב כ״כ התוס׳ בל״ה ואפי׳ מיפמי סוף לף ה׳:
 כ כ״כ תיס׳ לף ו׳ בד״ה כל האומר: ז נהגה״ה ל״ה ואפי׳. חצי הוצאתו. נ״נ וכ״כ במרלט הארון ע״ש פר״ח וכ״כ

 ולואי שיפרע אלם בזמנו *ולוקא בקובע זמן . . , t .t . הגה״ה
י ! . , ! י י *ולוקא שאמר פרעתי תיך זמני אבל אס אמר , 

"P פרעתי ביומא למישלס זימניה נאמן. מהרי״ח: 5 3 ) נ  אבל 3סתם הלוואה אע״ג לאמיי
 למכות (לף ג:) סתם הלואה שצשיס יום

 לא חשבי׳ ליה תוך זמנו בתוך שלשים יום. לעביל איניש לפרע בתוך שלשים יום ומילתיה
 לר״ל איירי כשקבע לו בפני עלים. לאי לאו הכי נאמן לומר פרעתיך בתוך זמנו במגו
 ללא קבעת לי זמן. או תפשוט מהכא ללא אמר מגו במקום חזקה. [דף ה ע״ב] והלכתא
 כר״ל ואפי׳ מיתמי. ואע״ג לאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה.
 חזקה ללא עביל איניש לפרע בגו זימניה. א) ואפי׳ מיתומים קטנים. לכי היכי ללא פרע
 אינש גגו זימניה ה״נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה. וה״ר יונה ר׳( כתב לאע״ג ללא
ן לאי היה אביה"'" קיים לא היה נאמן טי י ( י חיישי׳ ^ .ה י י צ  חיישינן לפרעון גגו זימניה ל
 גגו זימניה* למשכון עגיל איניש למתפיס לימר פרעמי אכן נמי לא טענינן ליממי יליקא
 אף בפוך הזמן ואף גשעת הלואה ני] ולהט מיתומים גלולים אבל מיתומים קטנים אין גיבין ילא
ל . מיבעיא היכא לבעי קטלי סהלי לאין מקנלין עלות ן ש ס פ י ה ן ה י א , ״ א ל י א פ  ל

י אלא בפני בע״ל אלא אפילו אס קבלו כבר עלות בחיי י ע י ס ס י ש J P מ P ן ״ מ ה טעמי* י מ  נ
 אלא משוס צררי צאשמועי׳ לאף בתוך הזמן אבוהון ונתנו לו זמן ומת בתון הזמן אין מבין מן
 אין נפרעין ולא נהירא לי 1י] ללא שכיח כלל היתומים על שיגללו אא״כ רבית אוכלת בהן אי
א לכתיבת אשה משוס מזוני ללגבי קטנים חיישינן טפי 3 ר י ן י 3 א , ל י פ א ן ן מ ן ך ה ן ת י 3 ל ס צ י פ ת ה  ל

 , , י י ללמא אמסיס להו צררי אפילו תוך הזמן כן פר״י.
: י 1 ס ״ י ר ה  לאמרי אס יזלמנו מעות ללוה תוך הזמן מ

 זימנין לפרע לפי שירא שמא יוציא המעות וכלאתי זימניה טריל ליה. אבל מה צריך
 להקלים וליתן לו אחל מחפציו בתוך הזמן. אם יגשנו בזמנו עול יש שהות ליתן לו אחל
 מחפציו. אבל לצררי חיישי׳ גבי יחמי אחר הזמן למלחא לשכיחא היא כשהמלוה נוגש
 ללוה הוא מרדח לו זמן ע״מ שיחן לו משכון שיהיה בטוח ממעותיו. הלכך לא גבי מיתמי
 על לגללי שמא ימצאו עלים שהתפיס אביהן צררי ולהט נמי אמרינן טעמא משום צררי
 ולא משוס פרעון לחשש פרעון אינו מספיק אלא לענין שבועה ולא ללחות הפרעון על
 שיגללו. משוס לאס איתא לפרע אבוהון הוה מהלר ליה שטרא. ולא חיישינן שמא יבואו
 עלים שפרע והניח השטר בילו למלתא ללא שטחא היא. וט תימא אי מגבי מיחמי
 קטניס הוה ליה למימר אע״ג לאמר מר אין נזקקין לנכסי יתומים אא״כ רבית אוכלת
 בהן לאיירי בקטנים אבל ההיא [ח] להבא ליפרע מנכסי יתומים איירי אפילו בגלולים.
 וי״ל לאי הוה נקיט א לאין נזקקין הוה אמינא לגבי בשבועה כלין הנפרע מן היתומים.
 להט נקט הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה לאשמועי׳ להכא לא צריך
 שבועה. וא״ח והא אשכחן גבי אלמנה לחיישינן לצררי אפי׳ בתוך הזמן לתנן בפ׳ השולח
 (לף לל:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה וטעמא משוס לחיישי׳ להתפסת
 צררי אע״פ שלא הגיע זמן הכתובה ללא ניתנה כתובה לגבות מחיים. ר״ל לשאני אלמנה
 טון לבתנאי ב״ר אית לה חיישי׳ לצררי אפי׳ בתוך הזמן כלאמרי׳ בכתובות פרק הנושא
 (לף קב:) בנותיו כיון לבתנאי ב״ל קאכלי אימור צררי אתפסה. בת אשתו כיון ללאו
 בתנאי ב״ל קאכלה לא חיישינן לצררי. וריצב״א תירץ לבכתובה נמי לא חיישינן לצררי תוך
שכיב מרע סמוך למיתחו אורחיה להתפיסה צררי כלי שלא תתבזה אלמנותו  זמנו אלא ב
 בב״ל. ובזה מתורץ מה שמקשה ר״י בפרק מי שמת (לף קנח.) אהך מתני׳ מפל הבית
 עליו ועל אשתו למ״ל נכסים בחזקת יורשי האשה היט גבו לאף אם מת הבעל תחלה
 לא היחה גובה כתובה בלא שבועה ואין אלם מוריש שבועה לבניו. ולהאי שינויא ניחא
 לטון לנפל הבית עליו וצא מת מתוך ישוב הלעח לא חיישינן שמא התפיס צררי כשהיה
 כריא לכך אינה צריכה שטעה. [ט] ושטר גתוך זמנו הגא לגגות מן הלקוחות כתג הרמב״ן
 גשם רג האי גאון לגעי שגועה. ואפשר הא לחיישינן לפרעון כ<טפי מכיתמי משוס לאי
 איתא לפרע הוה פקיל געילן למית ואי טעין פרעתיך גתוך זמני אע״ג לאין נאמן

ה ל י ג ה  יראה שצריך לישגע *שגועת היסת כיין . ^ <
 1 , . . י *ומהרי״ח כתב שאין צריך לעשות שבועה לחזקה אין

א אלם פורע בתיך זמני אא״כ אומר אישתבע לי ללא י ל מ ת י ט 1J אגל ג  שטוען טענת ג
 משגעינן ליה מספק. איגעיא להו תגעו פרעתיך בזימניה אז צריך שבועת היסת. פר״י

: ׳ י ׳ ׳ י י ה  לאחר זמנו וא״ל פרעתיך גתוך זמנו מהו מ
י *מיהי כשגא ה ביומא למישלס זימניה ואמר פרעתיך  , , , י
 מי אמרי׳ מה לי לשקר גמקום חזקה [יה מיך זמני ליכא מיגי לאי בעי אמר פרעתיך הייס
 ו ע״א] או לא* ולא איפשיטא ולא מפקינן לחוצפא הוא לודאי אם פרע היים היי יילעין בני
 ממונא אלא משתגע שגועת היסח ומיפטר. אלם אבל רגיל לומר פרעתיך אתמול ושכחת אבל בו

א ביים אין רגילות לומר כן. פר״י מהרי״ח: י 3 י ל 0 ן ע ] ע ת ש ק ן ח 3 , י ; ת מ ל 3 מ א א ל ? 

 ראיה שלא נתן פי׳ רש״י על שיגיא התוגע עלים שתגעו ולא נתן. ותימה היא למשום
 שלא נתן מיל גשעה שתגעו הוי לעולם גחזקת שלא נתן. ואפילו אס אמר גפני עלים
 איני רוצה ליתן לך ללמא אשתמוטי מישתמיט על להוו ליה זוזי ואז נתן לו. ורש״י

 הגהות הב״ח א ר״ל לאי הוה נקיט ההיא לאין נזקקי!: ב אלא נשטב מרע סמוך למימפו לאורחיה להתפיסה: ג יאע
 ה בהגה״ה ל״ה מיהו כשנא. נ״ב כ״כ pw׳ בל״ה ובא בזמנו לף ה׳ ע״א: ו בהגה״ה ל״ה מנה לי. נ׳

 בערוך ערך לפתא ע״ש ט האטך:
 חריפתא

 מהר״ו כ״ץ לאיכא למימר שצוה ולקוחות לא ידעי משא״כ כיתמי לאינהו או אפוטרופוס שלהן הוי ילעי
 והיו טוענין כן ע״כ אך לסי זה אי ילעינן שממ בלא צוואה א״כ טורף בלא שבועה אפילו מלקוחות. ובעיר
 שושן כמב שהטעם לשאני לקומומ מיממי משוס לאביהן אינו חש לטובמ הלקוחוח ע״כ ללבריו ניחא אבל
 מהר״י כ׳׳ץ כתב שאיני נראה יאפשר ללדיליה אה׳׳נ ט ילעינן שממ בלא צואה לטורף בלא שבועה וא״נ
 י״ל לאפ״ה בעי שבועה שלא למלק כטריפמ לקומות: [י] אבל כיתמי לא משבעינן ליה מספק. הואיל
 וחזקה אין אלס פורע כו׳ אבל בלאו הט משבעינן מספק לטענינן ליממי אפילו בשמא כלמסיק רבינו בפ׳
 מזקמ גבי עובלא לרבה בר שרשום: [כ] וסרב על צווי ב״ד. פירוש בפני הב״ד ולפי זה גבי צא מן לו
 נמי לינא הט אלא להמם לא מצי לפרש כך להמס אמרינן והעלים מעידים כו׳: [ל] אבל אם סרב
 בעדים ולא עמד בדין. כלומר שלא עמל בדין כשסירב: [מ] התם מיידי בגון שלקחו כוי. ובפרק הבימ
 והעליה כמב לברי הראב״ל ימרוייהו אימנהו להלכה וכן בג׳׳י סימן קס״ל משובת הרשב׳׳א סימן ממקל׳׳א
 כמב לברי הראב״ל יכמב מירון אמר בלשון ואני מוסיף על לבריו: [נ] ובעובי הכותל בראשו בגון אם

 השביר לו בה עלייה. רש״י: [ם] ה״ג בחזקה לקנייה אפילי:

 פלפולא
 כלמוכח בסיגיא להשיאל לעביל אינש לפרע ביים רמישלם ומניה ט אמר פרעמיך במוך זמני מהימן ימי
 מלקא מבעיא ליה בגמרא תבעו לאחר ומנו ש׳׳מ דר״ל בתבעו בזמנו מיירי והיט למי כגון שמבעי בתמילח
 הייס שנשלם בי זמני יכך כתב בעל העיטור עכ״ל: [ו] ולהכי לא פירש. בגמרא בשילהי מטלמין ופ׳
 שים היתומים לף כ״ב: [י] דלא שכיח כלל להתפיפ צרר* בתוך הזמן. לבשעמ הליאה ממפיס משכין
 שאס אין נימן לו משכון חייש שילמהו ולא ילוה לו אבל מוך הזמן מה צדך להקליס וכו׳ כללקמן:
 [ח] ה״ג במוספי להבא ליסרע מנכסי ימימיס דלא אייד אלא ליקא בגלילים: [ט] ושטר בתוך זמנו
 הבא לגבות מן הלקוחות כוי. ימשמע לאפילי הלוה לפנינו וקאמר ללא סרעיה לאי אמר לפרעיה הא
 מסיק בסמיך לאפילי לגבימ מעצמי צדך שישבע דל״ש לן בין מליה על פה לזמן בעלים למלוה בשטר
 לזמן אלא וראי הכא אף באומר שלא פרעי אפ״ה לא מהני משוס למיישינן לקנוניא טון שהוא במוך הזמן
 רש חזקה ואפילו ללסבד בפרק הכיתב לנאמנות מועיל לגבי לקוחומ הכא שאני לאיכא מזקה וחיישינן
 לקנוניא טפי והטור סימן ע״ת העתיק ואס מת במוך הזמן ובא לטרוף מלקומות כו׳ ונראה ללרבומא
 נקט ממ ללא מימא טון שממ אי אימא לפרע היה מסקיל קמ״ל רלגבי לקימומ לא אמדנן הט כמ״ש

 א) חוס׳. (גליין< ב) טפי מביתמי משוס להמס אי איתא כו׳ בצ״ל. (ר״ג ליסשין) ג) ועיין שס בשם הראב״ל. (חת״ס< י) נ״א לרנינא. (גליו!) ה) והיינו למ״ה נפרע מהיתומים בתוך זמנו, וכן הוא שיטת הג״א לקמן, וכן הוא שיטת המוס׳ בסיגיא,
 וללא כשיטת הרא״ש בזה. רחר לבד הנ״א הוא בתוס׳ בסוגיא. (אר״צ) ו) ועיין מזה בתוס׳ שבועות נל״ה כל האומר כו׳. (אר״צ)



 רבינו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר
 דף ז ע״ב

 יט ההוא גברא למא אשיפא אחוריה כוותאה לחבריה א״ל קמאפלת עלי א״ל
 סכרנא לך הכא ועבילנא לך כד מלעיל מרעח לי לאשיחאי שחרנא לך על הכא
 ומינא לך ועבילנא לך כוי מלעיל אשיתא פלגא חלתא ופלגא עתיקא לא קאי סחתא
 לכולא אשיתא ובנינא ועבילנא לך כד מלעיל אשיחא חלתא בביתא עחיקא לא קאי
 סתרנא לכולה ביתא ובנינא לה ועבילנא כוי מלעיל לית לי לוכתא לליימא ביה אוגרנא
 לך לא מצינא לאיטלח א״ר חמא לינא קאמר ליה הא תו למה לי היינו הך לא צריכא

 אע״ג ללייר ביה בתיבנא וציבי:
 כ הנהו תרי אחי לפלגו חל מטייה איספלילא וחל מנוייה תורביצא אתא ההוא
 לתורביצא וקא בני אשיתא אפומא לאיספלילא א״ל קמאפלת עילואי א״ל בלילי
 קבנינא א״ר חמא לינא קאמר ליה ט לא היה לו חזקת אורה א״ל רבינא לרב אשי ומ״ש
 מהא לתניא שני אחין שחלקו אחל נטל שלה לבן ואחל נטל שלה כרס יש לבעל הכרס
 ל׳ אמות בשלה לבן שעל מנת כן חלקו. א״ל התם לעלו אהללי. אטו הכא ללא עלו
 אהללי. וכי בשופטני עסקינן. לעלו באשיתא והורלי ולא עלו באדרא פי׳ העלוי והשומא
 שעשו ביניהם זה בשביל המין ולא בשביל האדר. אבל בשלה וכרם השומא והעלד היה
 גם בשביל הארבע אמות ט אי אפשר לכרס בלא הס. ולימא ליה אילור ביה כללרי ביה
 אבהחאי. א״ל [דף ז ע״ב] מר קשישא בריה לרב חסלא לרב אשי נהרלעי לטעמייהו לא״ר
 נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן לרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא
 סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה י) ר״ת ז״ל פי׳ הא לקמאפלת עלי לקאמר
 לאו משוס אורה אלא משוס שמאותה אספלילא היה רואה בעל התורביצא שלותיו
ה הרחוקים*(י׳) לאי כפרש״י שמפרש שהיה ״ ה ג  ה

 *וכגון שלא העלו אהדדי בשביל אותה אורה אבל מאפיל שלא היה אור בטרקלין מאי קאמר
 העלו אהלרי ששמו בשעת חלוקה שזה הבית שוה באוירא לא עלו פשיטא לעלו באוירא לבית
' שאין בו אורה מה הוא שוה. וכן ההיא לאין צ א מ ה ל ™ ז ^ ™ M * י * מ י  י

א להן חלונות זה על זה איירי כגון שהיה מ י ש , א נ א 3 ק ל
ח

א ו
י ^ מ

י 3 ג
י פ

ל ^ ה ל ש ק ״, ה א 3  ו

 אחורי כוי לחבריה יאמר ליה קמאפלמ עלואי וקאמר רואה בעל חלונות של אחיו כל שלוחיו ויכול
א אחיו לסותמה והשתא ניחא להוה לומיא מ  רב חמא לין קאמר ליה וקשיא רב חמא אלי3 ח
: לאין להן לרך זה על זה ולא אמח המיס ׳ ״ א • מ ה נ י א ב י י ה ל ש א י י י ה מ א ס  י
 והאי לקרו ליה אנלרונא לפי שאין יכול להביט מרחוק. והקשה עליו ר״י לא״כ מאי
 פריך מהא לתניא ליש לו לבעל הכרס ל׳ אמות בשלה לבן שאני התם שהכרם צריך להם
ה לעבולת הכרם אבל הכא אין האיספלילא ״ ה ג  ה

 *ועול הקשה ריב׳׳ס לקמאפלמ עילואי משמע צריכה לאותה הבטה מרחוק* ופי׳ לעליין
א היתה אורה לאיספלילא מצל אחר ולא היה נ ל י א י ה ה ע י א ל מ י ל ר ל״סיק ו ו ע ה ו ר ו א  א

t v , H.A-,״Mu. ,״<, - , .,v איספלילא והשחא אנלרונא משמע בחלר שאין ט 
, לה אור גלול כמו שצריך לאכסלרא ומשוס ״ י ^ ה ל א ר נ ה ן ל ן א ר מ י ן ש א ״ ל מ ו ע ה י ו י  א

ר הכי קרו ליה אנלרונא לצגבי אכסלרא הד מ ן א מ ח 5 3 ר ר מ א א ד ן ה כ ד ו « מ ה ק ר ו ץ א נ ע ל  ד

 שמואל ולא חלונות זה על זה היינו שיכול לסתום אנלרונא והשתא נמי ניתא ללא עלו באוירא
י כמו שצריך לאכסלרא והשתא אפילו לפי ק ל ח  המלוטש והיינו טעמא לאתין או שותפיי ש
- ״ י 4 - 4 H ״ ״ v HSA * A %חשבי׳ להו כאילו מוכרין ולוקחין זה מזה וחזקת י»י>-,» י>״ 
א לברי ר״י אם אין לבית אורה מצל אחר יש ; ה א נ ע ; <ר <עי ע א ^ ל ל י ד נ ה א מ  א ל

ה לו חלון על של חגירו למסתמא ט עלו פ ו ע ל י א א כ ן י ה ר ה י ו ת ה 3 ד ״ א י י ל ד א ״ כ נ ר י י  ל

 בא להחזיק וס״ל ליכול לסתום ולבנות כותל מגלו אהללי ושמו הבתים והעליות זה כנגל זה

ר היה לעתם גס על עלוי האורה ט מה שוה י י א ש י ל ח ל א כ ר ו כ ו א מ י ה ה ס ו י י ע י ג כ ו מ  משוס י) ל
[ בית אפל אבל אס יש שם אורה יתירה כמו י א ו ל ה ל ט א ל מ ע מ ט י י ה ה ו צ ו י ' ש מ ״ כ ן 3 ק ל מ ל כ מ ו  כ

 להן לרך זה על זה ולא סולמות זה על זה לאין לכל אכסלרא יכול למעט האורה ובלבל שישאר
 אחל ואחל שוס תשמיש בחלק חבירו כלל ועול האריך 3ו אורה שיהא ראוי ללירה ט אלעתא להכי
: לא עלו אהללי אלא שיהא בית ראוי ללירה. ז ״ א ו מ י ר 3 1 י י א י י נ א מ  י
 כתב הראב״ל ז״ל נהי לאין יכול לערער על סחימח החלונות אם רוצה לבנות לפניהם
 ומיהו כל זמן שלא בנה לפניהם אינו יכול לומר סתום חלונותיך אע״פ שיש בהן היזק
 ראיה ואין לבדו נראין כלל לטון לאין לו חזקה באורה היכי מצי למיעבל ליה היזק
 בראייחו [ת] ועול לאיבא למיחש ז<לל3תר תלת שנין טעין בחזקה ועול לאין להן לרך
 זה על זה משמע לאע״ג לאביהן היה עובר לרך שלה זו לשלה אחרח מוחה הוא באחיו
 לעבור לרך שלהו ובן בחלונות מוחה הוא בו מלראות לרך החלון ולהחזיקה י וכן

 כחב ח<הרמב״ם ז״ל שצריך לסחוס החלון ולהסיר אמת המים מעליו:
 כא ההוא שטרא ליתמי לנפיק תברא עילויה א״ר חמא לא מיקרע קרעינן ליה ולא
 מיגבא מגבינן ביה לא מגבינן ביה להא נפיק עליה תברא ולא מיקרע קרעינן ליה
 ללמא ט גללי יתמי מייתי ראיה ומרעו לתברא שלחה רב אחא נר רבא לק מיה לרבינא
 הלכתא מאי שלח ליה בכולהו הלכה כרב חמא לבר מתברא לאחזוקי סהלי בשקרי לא
ד אמר בהא נמי הלכתא כרב חמא לאס איתא לתברא  מחזקינן. מר זוטרא בדה לרב מ
 מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומללא אפקיה בחיי אבוהון ש״מ זיופי זייפיה.

 דף ז ע״א

 סוכה למצוה היא [ע] על שבעה יומי לא הר הגה״ה
 חזקה לבתר שבעה יומי הד חזקה ואי חבדה *יק מחזיק צהירלי ונטפי הויא לאלתר חזקה.

, : ח ״ י י ה  בטינא לאלחר הד חזקה*: , מ
 ״ י *ט) אבל בב׳ גגי! שהם זה בצל זה לא הד היזק ראיה
י שמיה היזק כלפי׳ באירן פר״מ ירביני בריך מארץ י י י צ נ ש ם מ י ה י כ נ " ש f • (אמי 3 0 
 רה״ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה יין אימר לאס נהגי לקביע תשמישן בגגין בההיא

 עושה מעקה לחצי גגו זה שלא מגל זה אמרא שמיה היזק. מא״ז:
ן ללא סמיט אהללי אפי׳ אין )לטו  ומעליף* מאי אידא רה״ר אפילו רה״י נמי W א
 מפסיק ביניהם אלא רשוח היחיל איכא היזק ראיה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא רשות
 היחיל לולאי עביל אלא אפי׳ רה״ר לסל״א א״ל סוף סוף (בעינא) [3עיח] איצטנועי
 מבני רה״ר קמ״ל לא״ל בני רה״ר ביממא חזו לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזיח
 לי בני רה״ר ט קאימנא חזו לי ט יתיבנא לא חזו לי את ט יתיבנא נמי חזית לי בני
 רה״ר ט מעיינו חזו לי ט לא מעיינו לא חזו לי את ט לא מעיינת נמי חזית לי. אמר
 מר שני בתים משני צילי רה״ר זה עושה מעקה לחצי גגו ומעליף וזה עושה מעקה
 לחצי גגו ומעדף פשיטא לא צדכא לקלים חל מינייהו ועביל לידה מהו לתימא מצי
 א״ל אילך שקול אוזינקא ועבדה כוליה לאילו נמלכת בי קולס שהחחלת הייחי אומר לך
 אני אעשה הכל על גגי וחן חצי ההוצאה או אתה תעשה על גגך ואתן לך חצי ההוצאה
ן הוא שהיית צדך לעשות כן שהיינו משתכדן העלפה וגס שהיתה היזק ראיה ד  ו
 מסולקח מכל וכל השתא נמי שעשית החצי על גגך תגמור ואתן לך ההוצאה קמ״ל לא״ל
 אמאי אישתהית כולי האי על שהתחלתי שאילו אמרת לי תחלה הוה יהיבנא לך אוזינקא

 ומה ששתקת לסברת לא תתרע אשיתך אנא נמי לא אתרע אשיתאי:
 טז אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ל׳
 אמות על כותל ביתו ומשלו ואין בעל החצר מסייע לו בהוצאה אבל בין גג לגג
 לא ורב נחמן לידה אמר אינו זקוק לל׳ אמות אבל זקוק למחיצה עשרה צמאי אי
 להיזק ראיה ל׳ אמות בעי ואי למיתפס עליו כגנב בפחוח מכאן סגי לעולם למיחפס
 עליו כגנב בעשרה לא מצי מישתמיט ליה בציר מעשרה מצי מישתמיט ליה אמר ממצורי

 קממצירנא א
 ין איתמר שתי חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגלו ועולה
מלמטה ובונה שאס  [צ] ועליון בונה מכנגלו ועולה ורב חסלא אמר עליון מסייע ב
 אין יסול אין בנין ואין העליון יכול לסלק היזק ראייתו אלא ע״י בנין התחתון אס לא
 שיבנה כל הכוחל על חלקו וזה אינו רוצה הלכך צדך לסייע את התחתון ומקציע עפר
 חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה הכותל על קרקעות של שניהם על שיהיה הכותל
 גבוה ל׳ אמות למעלה מחצר העליונה ואע״פ שהחחתון נמוכה הרבה מן העליונה צריך
 החחחון לסייע לעליון בכל הבנין מאע״פ שאין יכול להסתכל בכל חצר העליון מ״מ
 כשהעליון עומל בשפת חצירו ומשתמש אז רואהו החחתון ואפי׳ בבה״ג מיקד היזק
 ראיה כלאמר לעיל מי רה״ר ט קאימנא חזו לי כלומר לא קמזקי לי אלא לוקא כי
 קאימנא ואיני יכול לכופך להרחיק היזקך שאתה רואה אותי בשעה שאני עומל 1ק1 לבלאו
 הכי בני רה״ר חזו לי וצריך אני ליזהר מהם הלכך צדך התחתון לסייע לעליון על השלמת
 ארבע אמות למעלה מחצר העליונה כלי שלא יוכל להסתכל בו כלל וכן אם חצרו למעלה
 מגגו של חבירו אין בעל החצר זקוק למחיצת ל׳ אמוח ׳)לאין היזק ראיה מחצר לגג
 אבל זקוק למחיצת עשרה 1י] שלא יהא נתפס כגנב אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו
 מחיצה גבוה ל׳ למעלה מקרקעיח החצר שלא יראוהו כשהוא עומל בשפת חצרו ומשתמש
 ואס הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים יי אין בעל החצר מסייע לבעל הגג במין כלום
 אבל אם אין הגג נמוך מן החצר עשרה אחר שיבנה בעל הגג על כנגל קרקעיתה של
 החצר אז נוחן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך לעשוח מחיצה י׳ שלא יהא נחפס
 כגנב כגון אם היה הגג נמוך מן החצר ו׳ טפחים נמצא שעל שניהם מוטל להוסיף על
 אותו המין ל׳ טפחים שלא יהו נתפסין זה על זה כגנב הלכך נוחן בעל החצר [ש] הוצאת
 שני טפחים לבעל הגג. חניא כווחיה לרב חסלא שני חצירות זו למעלה מזו לא יאמר
 העליון הריני בונה מכנגלי ועולה. אלא מסייע מלמטה ובונה ואס היחה חצירו למעלה

 מגגו של חבירו אין זקוק לו:
ד להוו דירי חל עילאי וחל תתתי ה)איפחת תתאי א״ל לעילאי חא  יח הנהו י ת
 וניבני א״ל אנא שפיר ליירינא [דף ז ע״א] אבנייה אנא לית לי לוכתא לליירנא
 ביה אוגרנא לך לא מצינא לאיטרח לא קא מיתלר לי שוף אכדסך ועול ושרף אכריסך
 ופוק א״ר חמא דנא קאמר ליה וה״מ ללא מטו כשוד למטה מעשרה אבל מטי
 כשוד למטה מעשרה מצי א״ל למטה מעשרה רשותא לילי הוא ולא משתעבל לך
 ויסחרו כל הבנין דמוהו ביניהם באשר היה בחחלה והנ״מ ללא אתנו אהללי אבל אתנו
 אהללי סתרי ובנו וכי אתנו אהללי על כמה א״ר הונא בדה לרב יהושע כלנקיט

 איסודיתא למחוזא וליהלר:

 הגהות הכ״ח א ממצורי קממצירנא עשרה טפחים לא קא משממיט איתמר: ב מסייע לו מלמטה: ג הנהו בי תרי להוו דיירי: ד וכן כחב הרמב״ס ז״ל שצדן לסמים. נ״נ כ״כ הרמב״ס גפ׳׳ב מהלכית שמיס אבל הרמב״ן כתב לאין להן
 חלונות לין חלונות שלא יאפיל קאמר והיינו ליכול לבנות כנגלן ולהאפיל עליו למעט אורה אגל יכול למחומ עליו שלא יאפיל עליו לגמרי וכשאינו בינה כנגלן אינו יכול למחות בחלונות לסתמן כ״כ להליא בחירושיו:

 פלפולא חריפתא
 [ע] עד שבעה יומי. לאי דוקא שבעה לבשמיני עצרת לא יוכל לסמור. מוספומ: [פ] דכיון דלא םמיכי אהדדי. עשרה לא היה נמפס כגנב ויומר היה נכון לגרוס שיהא נמסס כגנב אבל משוס לגירסמ הספר נמקיים כך תלתא
 לאי סמיכי איכא פלוגתא לקמן: [צ] ועליון בונה מבנגדו. פירש רש״י בסיוע המממין וכלבריו משמע מלישנא זימני לכך אין להגיה וגם כקיצור הגי׳ שלא יהא כו׳ בסימן ללעיל ולהכא: [ש] הוצאת שני טפחים. כלומר
 דבריימא למניא כוימיה לרב מסלא ללקמן: ה״ג יאע״פ שהממתון: [ק] דבלאו הכי בני רה״ר חוו לי. ומשמע מה שיצטרך להיצאמ השני מפחים יאס צריכים ליסוד קצת ולאי לצריך גס כן לימן מלקו: [ת] ועוד דאיכא למיחש.

 ולאי להיכא לבני רה״ר לא מזו ליה ממוייב לסלק החקו: [ר] שלא יהא נתפס כגנב. פירוש שאס אין ממיצה צריך עיון ריש פ״ב גבי הא ליכא כותל סמיך שכתב רבינו לאס אין יכיל לממומ אין מזקה:

 א) נ״נ ואי! האמל מרגיש שתכירו רואה אומו, משא״כ נסמיט מרגיש שסיר, ולהט המס היזק ראיה לש״ה וכר״ת נמוס׳(י״ל).>ר״ג ליפשץז ב) תיס׳.(נליין) ג) ג״נ לליקא מחצר לחצר אי מגג לגג הוי היזק ראיה, לבמצר קביעא תשמישתיה לגני
 ניזק, יבב׳ גגי! נמי עכ״פ מהאי טעמא גוסא ללא קניעא תשמישתי׳ ואינו משים לבו שחבירו רואהו, משא״כ מחצר לגג הר נ׳ לטי3ותא.(ר״ג ליסשין! חנ״ב לאז בלא מחיצה נתסס עליו כגנב, כ״כ הטור בשי׳ ק״ס בח״מ.(ר״ג ציפשץ) הןבגמ׳
 הגי׳ איתנר וכוי. (גליי!) ו) תוס׳. (גליי!) ז) עיין מע״מ. (חת׳׳ס) ח) וכן כתג הרמב״ן ז״ל שצרין לסתום כוי. הרמב״ס [ואצלנו מתוקן כך] עי׳ בטיר סי׳ קנ״ד סל״ז ובב״י שם ותבין שכצ״ל כמ״ש, אבל הרמב״ן ס״ל כהראג״ד. (מהרש״ס - חת״ס)

 ט) עיין נמוס׳ מזה.>אר״5) יןולפ״ז ל״ק קושייתם הראשונה מהאי לכנא אשיסא כוי, משום לרוקא נאחיס ושותסין נעין יסה מכרו, משא״כ נהאי למא אשיתא לא היה שומסין ממחלה וחלקו אח״כ.(אר׳׳צ)



 רבעו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר ה
 דף ח ע״ב

 ואי לא מהדרינן להו ניהצייהו. וא״ר יהודה הכל לגלא גפא ואפי׳ מיחמי. אבל מרננן לא
 רבנן לא צריט נטירותא. הכל צכריא דפתיא שהוא תקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן.
 ואי נפקי בכלוזא פי׳ המון עם. רבנן לאו בני מיפק בכלוזא כינהו שאין דרכן של תלמידי
 חכמים להזדלזל בפני עם הארץ. ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו לקמיה דרגי אמרו
 הגה״ה ליה ליתבו רבנן בהדן. אמר להו לא. ערקינן
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ר לא. ערקינן ערוקו. ערוק כולהו פש ההוא י ע  י שמצא בשם ר״ת. מיהו אי הללי ולריס ב
יהא איכא כובס שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא. (  כבראשונה אפשר שחייבץ לימן עמהן ז
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 השר לא רצה לטפס ולפי שלפי דבריו היו פטורין שמעינן מהאי עובדא ומהא דאמר רב נחמן
 לגמד אפילו אי לא ערקו ובאותה משובה עצמה יש 3ר יצחק לר״נ בר ר״ח קא עבר
ף על מר אדאורייתא וכו׳ דכל מיני מסין  שמסים שליקת השר מיקד טנא למלט״א א
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 מהרי״ח: ובין שאין קבועין אין ח״ח חייבין לסייע בהן
 את הצבור. ודוקא ת״ח שתורתן אומנותן
 אבל אין תורתן אומנוחן חייבין והט קאמרי רבנן ז״ל M ונראה שת״ח שיש לו אומנות
 או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנד מעסקו מחזר

 על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו:
 כז כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר. שנים עשר חדש. ולכל מילי מי בעינן שנים
 עשר חדש ורמינהי שלשים יום לתמחד שלשה חדשים לקופה ששה לכסוח תשעה
 לקבורה שנים עשר חדש לפסי העיר. א״ר אסי א״ר יוחנן ט תנן נמי מתני׳ לפסי העיר.

 ושמעינן ידכל הני מילי חיובא ומפקינן מיניה דומיא דפסי העיר:
 כח תניא המודר הנאה מבני העיר ה כל ששהה שם שנים עשר חדש אסור ליהנות
 ממנו פחות מכאן מותר ליהנוח ממנו מיושבי העיר בל ששהה שם שלשים יום

 אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו:
 כט אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל [י] לפסי העיר ואפי׳ מיתמי אבל מרבנן לא
 רבנן לא צריט נטירותא. אמר רב פפא לשורא ולפרשא ג<וצטורזינא אפילו מיתמי.
 כללא דמלתא כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי רמינן עלייהו. כתב ה״ר יוסף כל
 מלתא דאית צהו נטירותא ליתמי כגון מיני פורעניות. אבצ ארנוניות צא רמינן איתמי
 דראה לי דכל מיני מסיס מידי דנטירותא נינהו ט הם השומרים אותנו בין העכומ״ז.
 כי מה תועלת ש יש לקצת עכומ״ז בנו לשומרנו ולהושיב אותנו ביניהם אלא בשביל הנאה
 שניאותין מאת ישראל לגבות מהן מסין וארנונות. רבא רמא צדקה איתמי י. א״ל אביי
 והא אמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומין אפי׳ לפדיון שבדים. א״ל
 אנא לאחשובינהו קעבידנא. [דף ח ע״ב] ת״ר קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית
 בשנים [ח] שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים. ומתחלקת בשלשה מפני
 שהוא כדיני ממונוח חמחד נגבית בשלשה ומתחלקפ בשלשה מפני י<שגיכדו וחלוקו שוה
 [ט] י והקופה דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין לא מוסיפין ולא גורעין לכך
 נגבית בשנים. אבל תמחוי אין דבר קצוב אלא לפי צורך השעה הוא נגבה לעניי עולם
 וצריטן לקצוב על כל אחד ואחד כפי הראוי לו ונמצא שהוא כדיני ממונות לפיכך צריך
 שלשה. תמחד נגבת בכל יום. קופה מערב שבת לע״ש. תמחד לעניי עולם קופה לעניי
 העיר. ורשאין בני העיר לעשות תמחד קופה וקופה תמחוי ולשנותן לכל מה שירצו ורשאין
 בני העיר להתנות על השעדם ועל המדות ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן. ה<פי׳
 ר״ת ולשנותן לכל מה שירצו אפי׳ צדבר הרשות והתיר ציתן מעות הקופה לשומרי העיר
 לפי שעל דעת בני העיר נותנין אותה. ויש להביא ראיה לדבריו מהא דגרסינן (בערטן
 דף ו 0 ישראל שהתנדב מנורה או נר לביח הכנסח אסור לשנוחה. סבר רב חייא בר רבין
 למימר ל״ש לדבר הרשות ול״ש לדבר מצוה. א״ר אמי הט אמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא
 לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. והני מילי עד שלא נשתקע שם בעליה ממנו
 (א) אבל נשתקע שם בעליה ממנו אפי׳ לדבר הרשות מותר לשנותה והטעם לפי שהמתנדב

 דף ח ע״א

 כתב ה״ר יוסף ז״ל לא חימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי אבוהון וקתבע
 ליה בגדה אלא אפילו בתר דמיח אבוהון הוא דמטא זימנא דשטרא טון דמידע הוה ידע
 דאיכא עליה האי שטרא אכתי איכא למימר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה

 לאפוקי בחיי אבוהון M ולאזמוני לבי דינא ולכפדי למיקרע לההוא שטרא:
 כב מתני׳ כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב״ג אומר לא כל החצירות
 ראויות לבית שער. כופין אוחו לבנוח לעיר חומה דלתיים ובריח רשב״ג אומר לא
 כל עיירוח ראדוח לחומה כמה יהא בעיר דהיה כאנשי העיר י״ב חודש ואס קנה שם
 בית דירה הרי הוא מיד כאנשי העיר: נמ׳ בעי מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן
 גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי נפשות הן גובין. אמר ליה לפי שבח ממון הן מבין
 ואלעזר בני קבע בה מסמרות דכל מילתא דלית ביה סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר
 ממון והט נמי אמרינן בפרק הגוזל בתרא >דף קיז:) שיירא המהלכת במדבר ועמד עליה
 גייס לטורפה מחשבין לפי ממון וכן נראה כל מה שמחדשין עכומ״ז גזירות ופורענות
 על ישראל אפי׳ מענין אותן ביסוריס ובמניעת מאכל ומשתה גובין הכל לפי ממון. דעיקר
 כוונחם על הממון. ואיבא דאמרי בעי מיניה רבי אלעזר מר׳ יוחנן כשהן גוגין לפי שבח
 ממון הן גובין או לפי קירוב בתים הן גובין א״ל לפי קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני
 קגע גה מסמרות. כתג ה״ר יוסף הלד ז״ל אשתכח השתא בין ללישנא קמא בין ללישנא
 גחרא אין גוגין לפי נפשוח אלא לפי שגח ממון מיהו ללישגא גתרא טפויי הוא דמטפי
 דהא שגח ממון גוגין אותו לפי קירוג גתים תדע שהרי אס יש שני גתיס שדן כאחד
 כלוס גובין מהן אלא לפי שכח ממון. וכן אס יש גית קרוג ואין כו ממון כלום וט עולה
 על הדעת שגוגין ממנו כלל טון שאין גה ממון למאי חיישי׳ הא למדת דשגח ממון הוא
 עיקר ומאי לפי קירוב בחים דקאמר אף לפי קירוב גחיס ומחלקין חחלה לפי הממון
 ואת״כ לפי קירוב בתים. ב׳ בתים שיש בהן ממון בשוה אחד קרוב ואחד רחוק הקרוב
 נותן יוחר מן הרחוק ודבדס אלו בזמן שיש שלום בעולס ואיכא אימת מלכות ואין לחוש
 אלא לאותם שבאין דרך לסטיות ובאקראי בעלמא אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים
 זה עס זה מסתברא דבכה״ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל דלגבי כרכום שכובש העיר
 קירוב בחים וריחוק בתים חדא הוא [ב] הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון ואס באין
 על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות והאי שבח ממון דקאמר דוקא ממון המטלטל
 דאיכא למיחש עלה אבל ממון שאינו מטלטל אין גובין עליו כלל דליכא למיחש עליו מידי
 ואס יש לחוש לגדלות חצירות וקרקעות ולשריפת בתים ולנתיצתן גובין אף לפי כולן הואיל

 ועל עסקי הכל הן באין:
 כג א) תוספתא [פי״א דב״מ] מי שיש לו פתח במבוי [ג] אין בני מבוי כופין אותו
 לעשות דלח למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס א בחבילתי עד פחחי מי שיש לו בית
 בחצר אחרת בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר. ושאר כל
 הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באוחה חצר משעבדין אותו על הכל.
 ומי שיש לו חצר בעיר אחרת בני אותה העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין
 ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרד עמהם בעיר
 משעבדין אותו על הכל. כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבד. וכופין בני

 בקעה זה אח זה לעשוח ביניהן חריץ ובן חריץ:
 כד פרפין בני העיר זה את זה לקנות להן בהכ״נ ס״ת נביאים וכתובים ב:

 כה [דף ח ע״א] רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן. א״ל רב נחמן בר יצחק
 עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי. אדאורייתא דכחיב אף חובב
 עמים כל קדושיו בידך אמר משה רבינו ע״ה לפני הקב״ה אף בשעה שאחה מחבב עמים
 יהו כל קדושיו בידך. והם חכו לרגליך ישא מדברוחיך. אמר רב יוסף אלו חלמידי חכמים
 שמכתתין רגליהן מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדבורו של מקום. אדנביאי
 דכתיב גס ט יתנו בגדס עתה אקבצם וגו׳ ואמר עולא פסוק זה בלשון ארמי נאמר אם
 כולם יתנו בגדם עתה אקבצם ואס מעט מהם דחלו ממשא מלך ושרים. אדכתובי דכתיב
 מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך. בלו זו
 כסף גולגלתא. והלך זו 3)ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן:
 כו רב פפא רמא כרייא חדתא פי׳ באר מים חיים איתמי. א״ל רב שישא בריה דרב
 אידי לרב פפא ודלמא לא מידויל. א״ל מישקיל שקילנא מינייהו ואי מידדל מידויל

 הגהות הכ״ח א מי שיש לי יכו׳ בחבילתי על פתחי כופין גני מכד זה את זה שלא להושיב ניניהם לא חיימ ולא גורסי ולא כל אחל מבעלי אומניות ולשכנו אינו כופהו רשב״ג אומר אף לשננו כופהו מי שיש לו בית בחצר אחרת: ב נביאים
 וכתובים ר׳ יהורה נשיאה רמא שורא ארמן א״ל ריש לקיש רבנן לא צריכי נטירותא רג נחמן נר רב חסלא רמא נרגא: ג לליוה לפלגא רמו אילך פלגא אפלגא אמו לקמיה לרי: ד ושמעינן מינה לכל הט מילי חיובא נינהו
 ומפקינן מינייהו כע״כ לומיא לפסי העיר: ה תניא המולר הנאה מגני העיר ובא אלם ונשתהה שם כל ששהה שם: ו איתמי לגר מריו! א״ל אגיי והא: ז מפני שגיברו וחלוקו שוה ומפני מה קופה נגבית בשנים וממחר נגבית בשלשה שהקופה

 לבר קצוב הוא: ז נהגה״ה ד״ה מכאן וכו׳ עמהס ע״כ מה שמצא וכו׳ היו חייבי! לסייעו אלא לרבי לא רצה לכוסס:

 חדיפתא
 גבי מפסיקין למפלה לכעינ! לוקא כרשב״י ומגידו והר״י הלוי מקנו מורתו אומנתו לישנא מעליא נקנו לשון
 המוזכר בלבד המכמיס ז״ל: !ו] לפסי העיר. הס הבקעות שסביב התומה כך כתב נימוקי יוסף ולשון הערוך
 קרשי העץ לחזק שערי העיר כמו פסי ביראומ (לבערובין): [ז] יש לקצת עכומ׳׳ז. ובלסוס ישן יש לעכומ״ז:
 [ח] שאין עושק שררה על הצבור בטמון. וכן גי׳ הד״ף גס הרמב״ס בפ״מ מהלכות ממנומ עניים אבל
ן בגמרא ל׳׳ג בממון וכן בטור י״ל סימן רנ׳׳ו ולקמן גבי אמר מר לא העמיק רבינו גם כן בממון: ל  בספדס ד
 [ט] והקופה. נ״ל לגרסינן להקופה והיינו כפירוש הד״ף ללא כפירוש רש״י וכן ג׳׳כ לעת המוספות וכן

 מוכמ בטור י״ל סימן רנ״ו:

 פלפולא
 [א] ולאזמוני לבי דינא. קשה לי להא איכא למימר למש״ה לקח שובר לפי שהלה אמר לו. שאבל שמרו ד׳׳ל
 לטון שאין זה ברור לא קרעינן ליה ומהר׳׳ו כ״ץ סימן ק״ח כמב היה מוציאו במיי אביהן פירוש היה מראהו
 בב״ל או בין הבדומ לברר שכבר נפרע השטר שביל המלוה ע״כ: [ב] הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון.
 לאין באין על עסקי נפשוח ט נוח להס להחיומ אמ נפשם ושיהיו להם למס עובל וכ״כ מהר״ו כ״ץ סימן
 קס״ג: [נ] אק בני מבו• בופין אותו לעשות דלת כוי. עיין לקמן גבי אמר רב ענן מבואומ המפולשומ לרה״ר
 וכוי: [ד] ותשדורת. לשון שחור רבסרק מזקמ והוא לשון ארמימ לא ממור אמל מהס נשאמי ממרגס לא
 חמרא למל מנהון שמדת: [ה] ונראה שת״ח ש־ש לו אומנות כוי. לאפוקי שתורתו אומנמו לפ׳׳ק לשבח

 תפארת שמואל
ן (א) אבל נשתקע שם בעלי׳ וכוי. אין מפורש המס אלא ליקא מלפדך המס מאי אידא עכומ״ז אפי׳ ישראל נמי ר״ל בלבר הרשומ אסור בלא נשמקע ובנשמקע מותר וללא כמשמעות לשון המוספות ו ש א  פרק ר

 (כאן והמיס׳) שכמבו לה״מ נמפרך אי בלבר הרשומ מאי אידא לא נשמקע אפי׳ נשמקע אסור ולו״ק:

 א) הד״ף העתיק תיספ׳ זו קצת בנוסח אחרת ע״ש ולע בתוספתא שלפנינו לא מצאתי אלא מקצת למקצת ממה שהעתיקו הד״ף והרא״ש. (גרי״פ) ב< נ״נ ע׳ רש״י, ועיין פסחים לף ו ע״א נהמת ארנונא, ומשמע כפרש״י. (מל״ה< ג) נ״ב נ״ל
 שהיא נוטדקין טור זינא, ר״ל שימר כלי זיין של העיר (י״לן. (י״ג ליפשיץ! ד) נ״ב ר״ל הכל בפעם אחר, ט שני מיני שיה יש שוה בתאר וגמנין או בזמן(י״ל). >ר״ג ליפשץ) ה) תוס׳. (גליון) ו) יהוא מהמרדכי, יקאי אהא שביאר נשם ר״ת פירש
 כוי, וללא כפרש״י בסיגיא, אלא שהטילוה כל החוב אפלגי׳ הנשאר כו׳ ומכאן אור״ת כו׳. (אר״צן ז) אגל בחזרו אח״כ יכול לתבוע אותן כו׳. (אר״צ) ח) עי׳ שו״מ פרח מטה אהרן ח״א סי׳ רסג, ומהד״ט ח״ב ח״מ סי׳ נח נט, יעי׳ תשו׳ מיימוני
 הל׳ גזיצות סי׳ ט, ועי׳ גמהר״ס כאן ועי׳ יל שאול סי׳ רמג סק״ד, ושואל ומשיב מהלורא ג׳ ח״ג סי׳ יט בזה. (מהרש׳׳ס) ט) כן הוא במרלכי, היינו בשיטת מהר״ס מובא בהג״א פ׳ הגוזל שלא היה שימדס הנזר אלא איתן לאישמיירו, ולא היה

 החיוב אלא עליהן, וע״ש בחידושי אנשי השם. אמנם לס״ז לא הגנתי מ״ש לאס התופס היה תובע היו מייבין, ואפשר דכונתו דבמ״א בה״ג חייבין זולת המס שהשר כוי. (אר״צ)



 ו רבינו השותפין פרק ראשון בבא בתדא אשד
 דף יא ע״א

 ללא אהלר ליה ה״מ היכא לליכא אלם חשוב אבל היכא דאיכא אלם חשוב לאו כל
 כמינייהו. מכאן לכל בעלי אומנות יכולין להתנוח ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין
 מלאכה ואלם חשוב היינו לוקא כגון רבא שהיה ראש ומנהיג בעיר ואפילו כל בני העיר

 לאו כל כמינייהו להתנות אם לא מלעת אלם חשוב:
 לד ת״ר אין מחשבין בצלקה עם גבאי צלקה ולא בהקלש עם גזברין [פ] ואע״ג שאין
 ראיה ללבר זכר למר שנאמר ג אך לא יחשב הכסף אשר ניתן על ילס כי באמונה
 הס עושים. א״ר הונא בולקין למזונות ואין בודקין לכסוח איבעיח אימא סברא ואב״א
 קרא סברא להאי מיבזי והאי לא מיבזי וקרא להכא כתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש
 והלר הב ליה והתם כתיב כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אומר בולקין לכסות
 ואין בולקין למזונות איבעית אימא סברא ואיבעית אימא קרא סברא האי מצטער והאי
 לא קמצטער קרא לכתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש והב ליה לאלתר והתם כי תראה
 ערום והסיתו לכשיראה לך בעלים. תניא כוותיה לרב יהולה אמר כסוני בולקין אחריו

 פרנסוני אין בולקין אחריו:
 לד! תנן החם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונליון מל׳ סאין
 בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה מאי פרנסת לינה. א״ר פפא פוריא ובי סליא.
 ואס היה עני מחזר על הפתחים אין נזקקין ליתן לו מן הקופה מתנה מרובה אבל

 נזקקין לו למתנה מועטח:
 17 אמר רב אסי לעולם אל ימנע אלם עצמו משלישית השקל לשנה שנאמר והעמלנו
 עלינו מצות לתת שלישית השקל לשנה. ואמר רב אסי שקולה צלקה כנגל כל המצות
 שנאמר והעמלנו עלינו מצות מצוה אין כתיב כאן אלא מצות. אמר רבי אלעזר [צ] גלול
 המעשה יותר מן העושה שנאמר והיה מעשה הצלקה שלום. [דף י ע״א] ר״א יהיב
 פרוטה [לעני] ומצלי אמר [לכתיב] אני בצלק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך.
 א״ר נחמן בר יצחק אלו מ״ח שמנללין שינה מעיניהן בעוה״ז והקב״ה משביען מזיו
 שכינחו בעוה״ב [דף י ע״ב] איפרא הורמיז אימיה לשבור מלכא שלרה ל׳ מאה לינרין
 הגה״ה י י לקמיה לר׳ אמי ולא קבלינהו *שדרתה

 *שאלתי מ״ש צלקה אין מקבלין מהן ימ׳׳ש ;לריס
 ונדבות למקבלין מהן ולרשי׳ איש איש אלרבה נסמוך
 אלאורייתא וכמו שמקבלץ נלריס ונלכומ כך נקבל
 צלקה וסי׳ לי מו״ר אברהם הטעם ב) לפי שנלריס

ז - , ו  ונדבות אין באין לכפר. מהרי״ח: , , י
 1 1 יהבינהו ורבי אמי לאיקפל לא סיימוה קמיה [ר]:

 לן [דף יא ע״א] מתני׳ אין חולקין אח החצר על שיהא בה ל׳ אמות לזה ול׳ אמות
 לזה ולא את השלה על שיהו בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה ר׳ יהולה אומר
 י חשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה ולא את הגינה על שיהא בה חצי קב לזה
 וחצי קב לזה ר״ע אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא
 את הטלית ולא את המרחץ ולא [ש] את בית הבל ה על שיהא בהן כלי לזה וכלי לזה
 אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחוח מכאן יחלוקו ובכתבי
 הקולש אע״פ ששניהם רוצים לא יחלוקו: נמ׳ א״ר אסי א״ר יוחנן ארבע אמות שאמרו
 חוץ משל פתחים תנ״ה אין חולקין את החצר על שיהא ח׳ אמות לזה וח׳ אמות לזה
 והא אנן תנן ל׳ אמוח אלא לאו ש״מ כלרב אסי אמר ר׳ יוחנן ש״מ וטעמא ללא פלגי
 בכל הני על שיהא בו כשיעור המפורש במשנתנו לפי שאין ראוי לכל אחל להשתמש בחלקו
 המגיעו לפיכך כל אחל יכול לומר אני רוצה להשתמש בכולו. אבל אם כל אחל מכיר חלקו
 ואין לו רשות להשחמש בשל חבירו חולקין ואפילו בפחות משיעור המפורש במשנתנו

 [תן ומלתא לפשיטא היא:
 לח אמר רב הונא חצר לפי פחחיה מתחלקת ורב חסלא אמר נותן לכל פתח ופתח
 ארבע אמות והשאר חולקין בשוה פרש״י למיירי בראובן י־ שהיתה לו חצר ובה שני
 בחים אחל מהן פתוחים לו שני פתחים לחצר ולשני פתח אחל וחלק נכסיו על פיו ונתן
 האחל לשמעון בני והאחל ללוי בנו אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני פחחים נוטל
 שני חלקים בחצר והשני חלק אחל וכו׳. וכן כתב ריב״א בשם הגאונים לבהכי איירי אבל
 שנים שירשו חצר אחת או קנו בשותפות חולקין החצר והנחים הכל בשוה ולא יטול אחל
 מהן בחצר יותר מחבירו ואס קלמו וחלקו הבתים קולם שחלקו החצר והגיע לחלק ראובן
 ביח שיש לו שני פחחים ולחלק שמעון בית שאין לו אלא פתח אחל אין אומרים שזכה
 ראובן בארבע אמות בחצר לכל אחל מפתחיו אלא חולקין את החצר בשוה להא קי״ל
 אחין שחלקו אין להן לרך וחלונות וסולמות זה על זה וכמו שאין החלון זוכה לו בהרחקת

 דף ט ע״א
 להביא ליל צבור על לעת הצבור הוא מתנלבו. והא לאמרי׳ בערכין האומר סלע זו לצלקה
 על שלא באת ליל גבאי מותר לשנותה משבאת ליל גבאי אסור לשנותה. ה״מ גבאי אבל
 צבור יבולין לשנות וגבאי נמי דוקא לדבר הרשות אבל ללבר מצוה מותר לשנותה. כלאמר
 בערכין דקאמר התם שעזרק טייעא אנדיב שרגא ושנייה חזנא איקפד רחבה משוס
 דעכומ״ז מיפעא פעי. משמע מישראל ט האי שרגא וכי האי גוונא שרי. אלמא אף על
י כנישתא דשל  גב דבא ליד גבאי מותר לשנותה לדבר מצוה. ואין לומר דשאני מילי מ
 צבור נינהו וצבור מותרין לשנות אפילו לדבר הרשות דהבא חזנא הוא דשנייה דהיינו גבאי
 ולא צבור. ותימה כיון שמפרש משבאת ליד גבאי אסור לשנותה היינו דבר הרשות א״כ
 היכי מצי למימר עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה לדבר הרשות הא אמרי׳ (ר״ה
 דף ו.) בפיך זו צדקה ואי אפשר לחזור בו. וי״ל דה״ק עד שלא באת ליד גבאי מותר
 לשנותה פירוש ללוות ע״מ לפרוע. משבאת ליד גבאי אסור ללוותה לדבר הרשות אפילו
 לחזור ולפרוע. אבל לשנותה לדבר מצוה מותר אפי׳ לא יפרענה עוד. וכן מוכח בערטן
 דקאמר התם יזיף ופרע. וה״ר יוסף הלוי ז״ל כתב דהא דקאמר ולשנותן לכל מה שירצו
 דוקא לדבר שהוא צורך עניים כגון כסות ובית לינה וקבורה אע״פ דקופה ותמחוי מזון
 הן יכולין לשנותן לדברים אחרים ובלבד שהוא לצורך עניים אבל לדברים שאין צורך עניים
 אין להם רשוח לשנותן דהוה ליה כגוזל עניים והביא ראיה מהא דתנן במס׳ שקלים (פ״ב
 מ״ה) מותר עניים לעניים מותר שבוים לשבויים מותר עני לאותו עני מותר שבוי לאותו
 שבוי. וההיא דישראל שהתנדב מנורה או נר שאני התם דכל המתנדב לצורך בהכ״נ על
 דעת הצבור מתנדב דבהכ״נ עצמו יכולין למוכרו ואפי׳ למישתי ביה שכרא [י] א< וציפי
£ שינו אותן מבהכ״נ לבית המדרש. ונ״ל דאין ראיה ממה שהביא מההיא  דבי כנישתא 1
 דשקליס דהתס לא איירי במעות של קופה אלא ע״י מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך
 עניים כגון מלבושים או שבאו שם עניים הרבה 1ל] דומיא דשבויים ובהא הוא דאמר דמה
 שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. 1«] אבל בני העיר שעשו קופה בסתם
 לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה שירצו ולכשיצטרבו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת.
 וכן משמע לישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי׳ דלצורך עניים דוקא יכולין לשנותה
 כיון דאשמועי׳ כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי עולם ליפנן לעניי העיר וקופה
 שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ואין בו משוס גזל שנותן מה שנגבה לעני זה לעני
 אחר כ״ש מה שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן בירושלמי
 דשקלים מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד הפרנסים. כלומר אם

י ר״ת: ר  ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות אין ממחין בידן על בן נראה מ
 ל אמר מר אין עושין שררה על הצבור פחות משנים מה״מ א״ר נחמן בר נתן
 דאמר קרא והם יקחו את הזהב שררה הוא דלא עבדינן הא הימוני מהימן מסייע
 ליה לרבי חנינא דא״ר חנינא מעשה ומינה רבי שני אחין לקופה מאי שררותא דא״ר
 נחמן אמר רבה בר אבוה ממשכנין על הצדקה ואפילו בע״ש איני והכתיב ופקדתי על
 כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד
 והא דלא אמיד W כי הא דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד׳ מאה זוזי
 לצדקה. ת״ר גבאי צדקה [ם] אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער

 וזה פורש לחנות וגובין:
 לא מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לחוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע
 לביתו יטלס טוצא בו היה נושה בחצירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא
 יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם. ת״ר גבאי צדקה שאין להם עניים
 לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן טוצא בו גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים
 לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן. ת״ר מעות של צדקה אין מונין אותם שנים
 שנים אלא אחד אחד אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא נע] שנקנו מן
 הקופה א כיון ששמע להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה

 ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב:
 לב אמר אביי מריש הוה עביד מר חרי כיסי. חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון
שמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד [דף ט ע״א] ואחני  דשמעה להא דאמר ב
 איהו נמי עביד חד ומתני. א״ר אשי אנא אתנויי נמי לא צריכנא דכל דאתו אדעתא דידי

 אתו מאי דבעינא עבידנא ביה:
 לג הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי כל דעביד ביומא דחבריה ליקרעיה למשכיה. אזל
 חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעוה למשביה אתא לקמיה דרבא וחייביה איתיביה
 רב יימר בר שלמיא לרבא והתניא ולהסיע על קיצתן ולא אהדר ליה א״ר פפא שפיר עבד

 הגהות הב״ח א שנקנו מן הקופה גני מדרשא כיון ששמע: ב ראמר ליה שמואל לרב תחליפא: ג וכר לדבר שנאמר ולא יחשבו אמ האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הס עושים: י רבי יהולה אומר על
 שיהא בה תשעת חצאי קבין: ה ולא אמ גית הגד ולא את גית השלחין עד שיהא כהן כלי לזה וכלי לזה זה הכלל כל שיחלק ושמי עליו תולקין אימתי בזמן שאין שניהם: ו בראובן שהיה לו חצר:

 לקמיה דרבא [ק] וקבלינהו משום שלום
 מלכות עבד ור׳ אמי אומר אי משוס שלום
 מלכות איבעי ליה למיתבינהו לעניי עובדי
 כוכנים ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים

 חריפתא
 לקרומ מעשה בשוא ופמח ולאימי כספר ערוגומ הבשס בבינוני מפעל הלגוש שכמב שקריאמו כאשר הוא בפתח
 ושוא ג״כ יוצא לשלישי שכן הוא הכינוני כהפעיל אלא שכל מעשה שככמוכ הוא שס ואינו פעל לכך משנין הקריאה
 עכ״ל והוכרתו ללריש כן כלי שלא יהיה הפסוק כפל לשון לכסיפיה כמיכ ועכולמ הצלקה השקט זכטח על עולם
 ולרשו למעשה גלול לפי שכו כמיכ שלום ואין לך כלי מחזיק כרכה יותר מן השלום כלתנן כסוף עוקצים. אבל
 השקט וכטח אף על פי שענינס גס כן מענין שלוס יש הפרש כיניהס ומשוס כך כא הלשון כפל השקט וכטח
 לומר שאס יהיה השקט אכל יקרה מקרה לכא חרכ של שלוס וכיוצא כזה פן ירך לככו ויירא לנפשו לכך אמר
 וכטמ שיהא כטוח ט לא יאונה לו כל און אף ט יעכור מרכ או יקרה שאר המרגשומ של רעה כעולם אכל שלום
 הוא ממזיק כל הכרכומ שאפילו שוס מרכ או רעה לא יעלה ולא יכא כלל: [ק] ה״ג וקכלינהו שמע ר׳ אמי
 ואיקפר אמר לית ליה כיכוש קצירה תשכרנה ורכא לעכל משוס שלוס מלכות הוא לעכל ור׳ אמי סכר אי משוס:
 [ר] כאן כתכ הרי״ף הא דבפרק (זה בורר) אוכלי דכר אחר כוי. אע״פ שגס כמקומו כמכו אפילו הכא כמכו
 בכאן להמס לענין עלומ והכא לענין צלקה ובקצור כמב גס כאן: [ש] את בית הגד נרםינן. וכי״ס גרסי׳
 גס כן את בית השלחין קולס בימ הבל: [ת] ומלתא דפשיטא היא. כלומר ואין צריך להראיה שכמב הלי״ף:

 פלפולא
 [י] וציפי דכי כנישתא. דלקמן בסמיך: [כ] ש־נו אותן וכהכ״נ לבהפ״ד. כלומר וללא כפרש״י למן הקופה
 היו נעשין גס הרי״ף כמב כהר׳׳י הלוי למבהכ״נ לבהמ״ל נשמנו וממלש נלפסו ספרי הרי״ף בקראקא והוגה
 בצלו בשם מכס א׳ שממה על הרי״ף ללא פי׳ כפרש״י והרא׳׳ש ובמחילה מכבולו ללא לק כלל בזה לטעמייהו
 לרש״י והרא׳׳ש לס״ל כפי׳ ר״מ לרשאין לשנומ מהקופה אפילי ללבר הרשומ אבל הרי׳׳ף ס״ל כהר׳׳י הליי
 וזה פשוט: [ל] רומיא דשבוים. שבאים במקרה: [מ] אבל בני העיר שעשו קופה כסתם. וה׳׳ה תמחוי וכן
 היא בהליא בטיר י״ל סימן רנ״ו: [נ] כי הא דרבא אכפייה כוי. עס אחר שהיה עמי שאין עושין שררה על
 הציבור בפמומ משנים ולא חשיב ליה משוס כבולי של רבא כך כתבו התוספות: [ם] אינם רשאין לפרוש וה
 םוה בשוק. כמקום שהרבים מצויס שס ולכך יוציא עצמו מחשלא לשטחא בין המון העס אבל וראי לאנן מהמנין
 ליה כללעיל ר׳ מינה שני אחיס והיינו לפי׳ רש״י כלכור הא המוני כו׳ להיומ מכר וכלומר שיהא המעומ מממ
 ילי לבלי אכל לגכומ כשוק צריך שיוציא עצמו מהמשל של ההמון עס: [ע] שנקנו מן הקופה. כך פירש רש״י
 וכלמסיק רבינו לעיל לנראה כלברי ר״מ: [פ] ואע״ג שאין ראיה לדבר. לללמא אינהו היו צדיקים גמיריס
 יכ׳׳כ המיס׳ יאין נראה מה שפירש רש״י לאגבאי צלקה לחיל קאי: [צ] גדול המעשה •ותר מן העושה. רגילים

 א) וקשה לי לא״כ היט קאמר טון ששמע להא למניא ורשאי כני העיר לעשות קופה כו׳ ילשנותה לכל מה שירצו, מה ראי׳ קופה לנ״ה ובית המלרש, התם אילי ואילי לעניים. ועול להא בהמ״ל קלושתו חמורה מביהכ״נ לריב״ל כלאימא גפ׳ בני
 העיר, והו׳׳ל לאתרי הך לטג״ל או הך להתנדב מגורן לערטן. (מל״ה< ב) עי׳ ב״נ מ״ח ופוס׳ שם, וצ״ל דמ״מ טון דלא מכפט על עני! אחר מקבלים, גס י״ל דס״ל לנ״נ אינו מוזהר בבל יחל, ועי׳ מל״מ פ״י ממלכים ועי׳ מלחמות פ״ל לב״ק

 שכתב לצלקה כנלריס ונלכוח דמיא ואינה לכפר, וצ״ע. ועי׳ פנים מאירות ח״א סי׳ נט, רד שאול יו״ל סי׳ רנל סק״ל. (מהרש׳יס)



 רבינו השותפין ©רק ראשון בבא בתדא אשר ז
ף יב ע״א  ד

 ארבע אמות לפי שאכסלרה כולה פרוצה מרוח אחת ואפשר לעייל צגוה ומפרק ואס אין
 לה [ח] ארבע אמות משלים עליה מן החצר ל׳ אמות מחיב רב ששח אחל שערי בתים
 ואחל שערי אכסלראות יש להן ל׳ אמות כי תניא ההיא באכסלרה רומיחא ללא אפשר
 למיעל לגוה ומפרק: ת״ר בית שער אכסלרה ומרפסת יש להן ל׳ אמות היו י חמשה
 בתים פתוחין למרפסת אין להן אלא ל׳ אמות ולול של תרנגולים אין לו ארבע אמות
 למטפסין ועולין ומטפסין ויורלין ובית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה אפילו קרויו
 כלפי חוץ אין לו ל׳ אמות לאפשר לעייל לגיו ומפרק. גרסינן בסוכה (לף ג.) בית שאין
 לו ארבע אמות על ל׳ אמוח פטור מן המזוזה ומן המעקה ״ואין האחין והשותפין
 חולקין בו על שיהא לכל אחל ארבע אמות על ארבע אמות ללא חזי ללירה בפחות מהט.
 בעא מיניה רב הונא מרב אמי אחל מבני מבוי שבקש להחזיר פחחו למבוי אחר בני מבר
 מעכבין עליו או לא. פי׳ רבינו מאיר ללא מיבעיא ליה בני מבוי אחר אם יכולין לעכב
 עליו להא מלתא לפשיטא היא כיון שאין לו לריסת הרגל במבוי שאין מפולש היאך יחזיר
 פתחו לשם ועול להוה ליה למימר בני אותו מבוי כלאמרינן לקמן בשמעתין בני אותה
 העיר אלא אבני מבוי ליליה קאי אס יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל לריסת הרגל של
 בני מבוי אחר ליכנס למבר זה לרך ביתו. אכסניא לפי בני אלם מתחלקת או לפי פחחים
ה א״ל לפי בני אלם מחחלקת ובני מבוי ״ ה ג  ה

 *כתנ רנ אלפס הא דאמרינן נני מנוי מענני! עליו מעכנין עליו * :
 הני מילי נני מנוי שאין מפולש מפני שמרנה עליה! מא תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת
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 בני אלם יש מפרשים זבל של בני אכסניא
 שלרך האכסנאים להניח [ט] גולפא ושלריא חולקין אותן בעלי האכסניא לפני בני אלם
 וי״מ אכסניא של מלך או של עבליס כשגובין אותן לפי בני אלם גובין ולא לפי פתחים:
 מב אמר רב הונא אחל מבני מבוי שבקש לסתום מגל פתחו בני מבוי מעכבין עליו
 מפני שמרבה עליהן הלרך. פירש רבינו חננאל הפנימי שהוא עומל באותו צל
 שהמבוי סתום ובקש לעשות מחיצה לרוחב המבוי ולסתום על החצר הסמוכה ח לו ומעכבין
 עליו מפני שמרבה עליהן הלרך פירוש לריסת הרגל כי על הנה כשהיו רבים נכנסין
 במבוי היו מתפשטין על סוף המבוי ועתה היצר להם המקום מיחיבי חמש חצירות
 הפחותות למבר כולן משתמשות עס החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר
 משתמשות עס השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית
 משתמשת עס כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא לתניא אחל מבני מבוי שבקש להחזיר
 פחחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סחוס ובקש לפחחו אין בני מבוי מעכבין
 עליו חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עס החיצונה והחיצונה משתמשת
 לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשח עס החיצונה ומשתמשת לעצמה
 נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה לברי רבי רבי שמעון בן אלעזר
 אומר חמש חצירוח הפחוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. וקס ליה רב הונא כרשב״א
 הגה״ה *וליחא ללרב הונא להא רבי פליג על ר״ש
י בן אלעזר !־] וקי״ל הלכה כר׳ מחבירו  *ג) כל פירוש זה תמוה מאל לטון לרנ הונא סנ
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ס במקום רבים ואפי׳ ללא כסחס משנה היינו  ותו אפילו לרכי דאמר אין התיצונה משתמשת ע
 הפנימית. מ״מ אין כת נפנימימ י) לגרוס מנוי לרך היכא לילע האמורא פלוגחייהו. אבל הבא
 הרניס על החיצונות ותו ק״ל ותיפוק לי למיצי רב הונא ט ללא ילע פלוגתייהו ואלעתא
״ י -  שהחזיקו נו רניס אסור לקלקלו ונני מנוי שרצו 4
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 כפירוש רש״י לאחל ממי מנוי שניקש לסמוס מגל פלוגתייהו לא הוה פליג אכללא לקי״ל
 פתתו פירוש להקיף מתיצה סנינ ארנע אמות שיש הלכה כרבי מחבירו הלכך סמכינן אכללא.
 לו במבוי מגל פמחו מי מגוי מעכבין עליו שצריך היה סתוס ובקש לפתחו אין מי מבוי
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 בפשיטומ ללא כרני וכגון שניתו פתות למנוי לאימ פרץ פצימיו אבל פרץ פצימיו בני מבוי
 ליה ל״א נמנוי לפני כיתו כמו נחצר והשתא לא קשה מעכבין עליו:

ף ״נ ע״א] אמל אביי תניא ד  מילי מה שהקשה ר״י כך נראה לי. מהרי״ח: מג [
 למסייע לך בית סתום יש לו ל׳ אמות פירץ פצימיו אין לו ל׳ אמות משוס להנך ארבע
 אמות אין קנויים לו להיות לגמרי שלו כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו על שימכרנו
 או יתננו לאחר אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו כשהוא צריך להן וכיון שגילה בלעתו
 שאין צריך להם פקע זכותיה מינייהו. בית סתום אינו מטמא כל סביביו פירץ פצימיו
 מטמא כל סביביו להוה ליה כקבר סתום למטמא במגע: אמר רבה בר רב הונא מבואות
 המפולשוח לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסותמן בני אותה העיר מעכבין עליהן ולא

 דף *א ע״ב
 ל׳ אמות מכנגלו כך אין פתחו זוכה לו בל׳ אמות בחלק המשותף לחבירו וכלאסיקנן
 נמי בשני אחין שחלקו אחל נטל כרס ואחל נטל שלה לבן לאין צו לבעל הכרס ל׳ אמות
 בשלה לבן אלא היכא לעלו אהללי אע״פ שצריכות לו לבעל הכרם ל׳ אמות כמו שצריכוח
 לו לכל פתח ארבע אמות והקשה עליו ה״ר יונה ז״ל מהא לאמרינן בפרק חזקת הבתים
 (לף ס.) גבי הא לתנן קטן לא יעשנו גלול אחל לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא
 למימר בר ארבעי לא לשוויא תרי נר א תרתי לקשקיל שמנה אמות בחצר אע״ג להנך שני
 פחחים איהו פתח להו ולא אבוה זבי ליה בל׳ אמוח בחצר הכא נמי היכא לפלוג ומטא
 לחל מינייהו בית שיש לו שני פתחים אית לן למימר שזכה בכל פחח בל׳ אמות ותירץ
 להט פירושו לקמן לשקיל שמנה אמות בחצר כלומר [א] שמא יחזיק זה בפחח שלש שנים
 ויטעון ויאמר ברשותך פתחתי ומכרת או נתת לי ל׳ אמות לאותו פחח לפרק משא
 והחזקתי בו שלש שנים ויראה לי שמה שפרש״י לאיירי בנותן מתנה לבניו לוקא בשביל
 רב הונא פי׳ כן לאחין שירשו או שותפין שחלקו פשיטא שאין חולקין את החצר לפי
 הפחחים אבל לברי רב חסלא מתוקמא שפיר אף באחין ושותפין שחלקו שני בחים שבחצר
 בשומא שאותו שהגיע לחלקו ביח שיש לו שני פחחים נוטל שמנה אמות לשני פתחיו
 והאחל ל׳ אמוח לפחחו מילי להוה אשני אחין שחלקו אחל נטל שלה לבן ואחל נטל
 כרם וחלקו בשומא ובעילד לכרס עליף משלה לבן וצריך בעל הכרם ליחן למיס לבעל
 השלה או להוסיף לו בשטח הקרקע ואז יש לו ל׳ אמות בשלה לעבולת הכרס משוס
 לצריט לכרם ומסתמא גס בשבילו עלו אהללי וכן נמי כשחלקו הבתים [ב] מסתמא לא
 היו לגמרי שוין בלמים זה כזה וחלקו בשומא ובעילוי ואז אמרינן לארבע אמות שלפני
 פהחו היחריס על של חבירו היו בכלל העילוי שהם צריטן לו לפרק משאו כמו שצריך
 הכרם לל׳ אמות ולא למי לחלון שאינו זוכה לו בהרחקח ארבע אמופ מכנגלו להנהו
 ארבע אמות של הרחקה אינם כל כך מעיקר תשמיש הבית כמו ל׳ אמות שלפני הפחח
 שצריכות לפרק משאו ול׳ אמות הצריכות לכרס לעבולתו. ועול התם יש לבית אורה
 הראדה להשתמש מצל אחר כלפרישיח לעיל. אמנם מטעם אחר היה נראה שאין נוטל
 ל׳ אמות לכל פתח לגלסינן בירושלמי. א״ר יוחנן ל׳ אמות א<לא שהן לו לקנין אלא כלי
 שיהא מעמיל בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה ובתוספתא נותנין לו מכניס ומוציא
 ארבע אמוח בחצר אלמא אינם שלו לגמרי וחבירו משתמש שם כשהוא אינו פורק שס
 משאו ואין בהמתו עומלת שס וא״כ למה יהיו שלו אחר חלוקה לגמרי נמצא מפסיל
 האחל מה שהיה משתמש בהן מתחלה וביון שהחצר חציה שלו ומשתמש בכולה למה
 יפסיל כשיחלוקו ומיהו י״ל לאין הכי נמי שיפסיל לטון לעלו בלמים כל צרכי הבית הם
 בכלל העלוי וקולם שחלקו אין מקפיל אם חבירו משתמש בהו בשעה שאין צריך להם:
 חניא כווחיה לרב חסלא פתחים שבחצר יש להן ל׳ אמות לכל אחל ואחל היה לזה פתח
 אחל ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אהל נוטל ל׳ אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל
 שמנה אמות היה לו פתח אחל ברוחב שמנה אמות נוטל שמנה אמות כנגלו באורך הפתח
 ול׳ אמות בחצר ואם לא היה הפתח רחב ט אם שתי אמות מ״מ נוטל ארבע אמות על
 ארבע אמות ללא הוה ב לפרק משאו בבציר מהט מלאמרינן לקמן לא לישר תרי בר

 תרתי לקא שקיל תמני בחצר:
 לט ואע״ג לאמרינן לכשנותן הבתים לבניו יפה כחו של אותו שיש לו שני פתחים
 מיהו אס נתן הבתים לשמעון והחצר ללוי [ג] אין לשמעון חלונות על לוי ללשניהס
 נתן בעין יפה ומהאי טעמא קי״ל להאחין שחלקו אין להן לרך וחלונות וסולמות זה על
 זה משוס [י] למוכר בעין יפה מוכר ולא למי להא לאמרינן הכא למי שיש לו שני פתחים
 נוטל לכל פתח ל׳ אמות להכא לאו בחלק לוי הוא זוכה אלא מחלק אביו שהורישו שהרי
 לא פירש שיחלוקו החצר מחצה על מחצה אלא חלוקת הבתים ובאותה חלוקה נתפרשה
 גס חלוקח החצר ה״ר יונה ז״ל [ה] ולפי ג הגאונים אס יש בחצר של שותפין שמנה על
 שמונה ולאחל יש לו שני פתחים אינו יכול לומר איני רוצה לחלוק על שיהא לי לכל פתח
 ל׳ אמות לפרק משא ועול ל׳ אמוח לשיעור חצר ני] נמצא שיצטרך שיהיה בחצר ששה
 פעמים ארבע אמות על ארבע אמות אלא כיון שיש לו לפתח אחל שיעור פירוק משאו
 ארבע אמות ועול ארבע אמוח לחצר צריך לחלוק. וכתב הר״ר יוסף הלוי ז״ל י להני
 ארבע אמות על שמונה אמות לקאמרינן לוקא ארבע על שמנה ללא סגי לכל חל בבציר
 מל׳ אמות ה [י] ואע״ג לאיכא עשר אמות באורכה אי ליכא בפותיא ל׳ אמות לית בה
 לין חלוקה כיון לליכא בפותיא ל׳ אמוח לא חזי לתשמישתא. אמר אמימר י פירא לסופלי
ף יא ע״ב] אבל יחל לה ד  יש לה ל׳ אמות לכל רוח ולא אמרן אלא ללא יחל לה פיתחא [
 פיחחא אין לה אלא ל׳ אמות לפני פיתחא כיון שאין משתמש בה אלא לרך אותו פחח
 אותו צל שהוא כנגל הפתח הוא פתחו של הפירא ויש לה ל׳ אמות כנגל אותו הפחח:
 מ אמר רב הונא אכסלרה אין לה ל׳ אמות פי׳ בית שיש לפניו אכסלרה אין לבית

 הגהות הב״ח א בר תרחי תרתי לקשקיל: ב ללא הוה ליה לפרק וט׳ בר תרתי תרתי לקא שקיל: ג ולפי דעח הגאונים וכוי שיצטרך שיהיה בחצר חמשה פעמים ארבע אמות: ד דהני ארבע. נ״נ וכ״כ האלפסי: ה בבציר מל׳ אמות על ל׳
 אמות ואע״ג דאיכא עשר: ו אמר אמימר האי פירא וכו׳ לכל רוח ורוח ולא אמרן: ז היו ד׳ או חמשה בתים: ח ולסתום עד החצר הסמוכה לה בני מבוי מעכבי! עליו: ט רב הונא לא ידע וכו׳ ואפשר לאי הוה ידע: י בהגה״ה

 ד״ה כל פי׳ זה. לבני רשות הרבים דדחקי וקיימו:

 חריפתא
 שיעור לכל אחל ואחל ב״י סייס קע״ב: [ו] נמצא שיצטרך בחצר ששה פעמים ד״א וכוי. שאס לאחל יש לו
 ב׳ פמחיס צריך שיגיע לו ג׳ פעמים ל״א ב״פ לב׳ סממיס יאמל לשיעור חצר לסברת הגאונים שחולקים המצר
 בשוה א״כ צריך שיהא גס לבעל פתח אחל ג״ס ל״א כלי שתהא חלוקת החצר בשוה: [ו] ואף על גב דאיכא
 עשר אמות בארכה. שהחצר ארוך וקצר: [ח] ר״א. פי׳ ל׳ על ל׳ וכן משליס עליה מן החצר ל״א היינו נמי
 ל׳ על ל׳ וכן הוא בהליא בטור סימן קע״ב: [ט] נולפא ושדדיא. חביות ושמרים נמוקי יוסף וערוך וכן
 מוכמ בהמפקיל לף מ׳ לאמרינן הא איכא גולפא ושמרים: [י] וקי״ל הלכה כר׳ מחבידו. כ״כ הרי״ף ועיין
 בהגהה שנעמול לפוסק כרשב״א מטעמיה ונימוקיה וכן בקיצור פוסק כרשב״א ומשוס כך כמב גס כן לפי׳
 רש״י על שבקש לסמום ומ״מ בטור סימן קס׳׳ב כתב כרברי אביו רבינו ז׳׳ל ועכשיו בא לירי קצור כתיבת יד

 פלפולא
 [א] שמא יחזיק זה כוי. עיין בר״ס דלקמן ומ״ש שס: [ב] מסתמא לא היו לגפדי שרן וכו׳ ואז אמרינן
 כוי. אבל להגאונים לימא משוס לסברי לל״א לפממים הן כמו תלונומ וכן משמע לקמן לגאונים מלוקים בזה
 שכתב ולפי הגאונים וכו׳: [נ] אץ לשמעון חלונות על לוי. וה״ה ר״א לסתמו למרא להך שמעמא הר״ר
 יונה הוא כלמסייס רבינו ולליליה ל״א לפתחים וחלונות לין א׳ להם ולא נקט חלונות אלא לפי שמביא ראיה
 מהא לאמין שחלקו אין להס חלונות וכו׳: [ד] דמוכר בעין יפה מוכר. והאמין שחלקו כלקוחות הן כמ״ש
 רבעו לקמן בפרק בימ כור ובאומה מלוקה נמפרשה גס מלוקמ החצר ללמי שחלק בית שיש לו שני פתחים
 בכלל זה נמן לו ב׳ פעמים ל״א במצר ללכך לא מלק המצר: [ה] ולפ• הגאונים. לסברי שנים שירשו או שקנו
 בשומפומ לעולס חולקים המצר נשוה והא לאף על גב שמולקיס בשוה צריך שיהא לכל פממ ל״א ועול ל״א

 א) נ״נ ע״ל ר״ס מ״נ. (ל״ג ליפשיןן ב) נ״נ ע׳ סוכה שם דמפרש אי נה דין חלוקה כחצר, וצ״ע על רבנו. !מל״ה) ג) היינו דעיקר קושייתו די״ל נה״ג לעשות מחיצה לרוחנ המנוי כו/ י״ל לגס רני מולה כו׳. מזה נראה כפירש רש״י בסוגיא, דהיינו
 לסחוס ל״א שלו, לאינו מזיק לבני רה״ר אלא לבני מבד, וע״כ הוא ללא כרבי בולאי כוי. ומ״ש בהג״א וכגון שביחו פתוח כוי, כוונתו ליישב מקושיות התוס׳ על פרש״י לל״מ ל״א במבוי כוי, ונזה קושית >הר״מ) ןהר״י] לק״מ. 1אל״5< ד) לגרום

 מבד דרך. צ״ל לגרוס טבד לרך. (לי״א חנל)



 רבינו השותפין פרק ראשון בבא בתרא אשר
 רף יג ע״ב

 רב יוסף זימנין להאי מילויל והאי לא מילויל [ק] לפי׳ ר״ת לא קאי אההוא לזנן ארעא
 אמיצרא אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי באחין שבאו לחלוק שתי שלות שיש לכל אחל
 נגר ורוצה האחל ליטול חצי שלה זו וחצי שלה זו והאחל אומר לחלוק שלה כנגל שלה
 שומעין לו למלת סלוס היא לחלוק כל שלה ושלה ובלבל שיהא שתיהן שוות עליח או
 בינונית או זיבורית ורב יוסף אומר אין שומעין לו לזימנין להאי מילויל והאי לא מילדל
 ולא שייך הכא טעמא דמעלינן כנכסי לבר מריון כיון שאין לאחל מהן שלה במצר האחת
 והלכתא כרב יוסף. חרוייהו אחל נגרא א״ר יוסף כגון זו כופין על מלת סלוס מתקיף
 לה אביי ולימא בעיגא לאפושי אריסי והלכתא כוותיה לרב יוסף לאפושי אריסי לאו מלתא
 היא לקלק ה״ר יונה ז״ל מלקאמר רב יוסף טעמא משוס כופין על מלת סלוס ולא
 קאמר משוס עיקר לין חלוקה אלמא שאין עיקר לין חלוקה לחלוק שתי שלות שלה כנגל
 שלה אלא לחלוק לכל אחל בכל שלה ושלה והיינו לקאמר אביי והא בעינא לאפושי אריסי
 כלומר כיון י לאין עיקרי חלוקה כך ליטול כל אחל שלה שלימה אלא משום לכופין על
 מלת סלום אין כאן מלת סלום כיון לאפשר לקא מטיא ליה הנאה במה שיחלוק כל אחל
 ויפלו חבליו באמצע וישחמר שלהו יפה מחוך שיזקק חברו לשני אריסין מזה אחל ומזה
 אחל ואילו היה עיקר לין חלוקה לחלוק שלה מגל שלה היאך היה אומר אביי שנשמע

 לזה לבטל לין חלוקה כלי שיקר מקריהו חלקח השלה באמצע לאפושי אריסי:
 מה והא ללרשינן מלכתיב בבכור פי שנים ליהבינן שני חלקים אחל מצרא וכל שכן
 פשוט לשקיל אחל מצרא ה״מ בשלה אחת. אבל בשתי שלות אי לאו לכופין על
 מלח סלוס הוו פלגי בכל חלא וחלא הלכך אם האחל מצרן לאחת מן השלות יכול לומר
 או תתן חלקי על המצר שלי בלא גורל או אחלוק בכל שלה ושלה כלי שיהא חלקי סמוך
 יותר למצר שלי ואין זו מלת סלום טון שיש לו הגאה במה שיחלוק בכל אחת ואם יש
 שס שתי שלות ואחת גלולה שתי ילות והפשוט מצרן לגלולה יכול לומר אחלוק בה

 [י־] אע״פ שלא ימול הבכור חלקו כאחת:
 מט ונקטינן מהך שמעתתא לשנים שקנו שלה בשותפוח האחל שליש והשני שני
 שלישין כשחולקין נוטל שני שלישין במקום אחל טון שקנה שני שלישין כאחל
 יימילי להוה אבכור ופשוט. אבל שלשה שקנו שלה בשותפות ושוב קנה אחל מהם השליש
 מחבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לטפו ליחן לו שני חלקים כאחל כיון ששני השלישין לא
 היו מתחלה שלו והוא בא מכח אותו שקנה ממנו השליש ולומה ליבם הבא מכחו ומכח

דז יג ע״א] חל גיסא אנגרא וחל גיסא אנהרא פלגי בקמזול:  אחיו. [
 נ ולא את הטרקלין ולא אח המורן כו׳ אין בה כלי לזה וכלי לזה מאי. א״ר יהולה
 אית לינא לגול או איגול. פרש״י קוץ למים וקנה לך חלקי או אקוץ למים ואקנה
 חלקך משמע אפי׳ שוה מנה במאתיס וי״מ שמין את הנכסים בב״ל ומי שרוצה ליתן
 למיו נוטל כאותה ששנינו כתובות (לף צא.) אבל אס אמרו יתומים הרי אנו מעלין על
 נכסי אבינו יפה לינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב״ל ולא היא התם אית
 להו [ש] פסילא ליתמי אבל הכא לית ליה פסילא להא א״ל או תן לי או קח ממני. וכך
 כתבו מקצת הגאונים ז״ל 1ת1 ולשון מעלין אותו בלמים מוטח כלברי רש״י וכן כתב
 הרמב״ס ז״ל >פ״א מהלכות שכנים) וכן עיקר ולינא לגול או איגול קאי אכולה מתני׳
 זולתי אחצר לפי שאינו לבר העומל לעצמו אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר
 וטון שהבתים מספיקין לשניהם צריטן הן להשתמש בשותפות בחצר. ורב נחמן אמר לית
 לינא לגול או איגוד [דף יג ע״ב] אמר אמימר הלכתא אית לינא לגול או איגול ותניא
 נמי הט כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואס לאו מעלין אותו בלמים. תניא טול אתה
 שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו מאי טעמא
 לרבן שמעון בן גמליאל משוס לאמר ליה אי בלמי לית לי למיתב לך ואי מתנה לא ניחא
 לי לכתיב שונא מתנות יחיה וקפסקי רבנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל משוס למסתבר
 טעמיה. כך כחב רב אלפס ז״ל ורבינו חננאל כתב לאיכא מאן לאמר הלכה כתנא קמא
 והט מסחבר טפי לטון לקי״ל יחיל ורבים הלכה כרבים לית לן לאכרועי טעמא ליחילאה
 מסברא לנפשין ואלרבה שיטת גמרא כתנא קמא לקמתמיה גמרא בטעמא לרבן שמעון
 בן גמליאל ולחיק למימר חסורי מחסרא משום ללא מסתברא כלל לפליג רבן שמעון בן
 גמליאל כלל אטול אתה שיעור ואני פחות. ונהי ללחיק לפרוקי טעמא מיהו לא מסחבר
 כלל להלכתא כוותיה ומיהו אם אמר טול אתה שיעור בלמים אין שומעין לו ולמיא להא
 לאמרינן גול איכא איגול ליכא ואי נמי קאמר טול אחה שיעור בלמים ואני פחות או
 אתה פחות ואני שיעור אין שומעין לו ולא למיא לגול או איגול להתם שתי הטענות
 נכוחות הן ושוה לשניהן. אבל מה שטוען זה טול אתה פחות אין זו טענה משום לפחות
 לא חזי. כתב ה״ר יונה ז״ל אם אמר טול אתה שיעור בלמים ואני פחות M או אטול
 אח הכל בלמים אע״ג ללא שביק ליה לחבריה למיגל הכל שומעין לו לטון לאילו אמר
 טול אתה אח הכל בלמים או אטול אני שומעין לו השחא גמי לקאמר ליה טול אתה

 דף יב ע״כ

 מיבעיא היכא ללית צהו לירכא אחריתי אלא אפי׳ אית להו לירכא אחריתי מעכבי כלרב
 יהולה לאמר רב יהולה מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כיון שהחזיקו בו ברשותו:
 מד אמר רב ענן מבואות המפולשין לרה״ר ובקשו מי מבוי להעמיד להן ללתוח בני
 רה״ר מעכבין עליהן סבור מינה הני מילי בארבע אמות לא״ר זירא אמר רב נחמן
 ארבע אמות הסמוכות לרה״ר הרי הן כרה״ר ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא
 זימנין ללחקו בני רה״ר ועיילי להתם והא לקי״ל כרבי לפנימית יכולה לסתום כנגל
 פחחה והוא הלין כולן אס נתרצו שלמעלה מהס [כ] החס במבר הפחוח 1ל] לכרמלית
 והכא במבוי הפחוח לרה״ר והא לתניא נמי בתוספתא אין כופין בני מבד זה את זה
 לעשות ללת למבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס וחבילתי על כתיפי הא אם רצו כולן
 עושין לו ללת התם נמי לפתוח לסימטא או לכרמלית ונראה לי לאין חילוק בין כרמלית
 וסימטא לרה״ר לענין לין זה טון שעוברים רבים לפני פתח המבד ללענין שבת שייך
 לחלוק לפי שתלד בבקיעת רבים כגון לגלי מלבר ונראה לההיא מייד במבואות קטנים
 המפולשין למבד המפולש לרשות הרבים לאפי׳ ט לחקי רבים ומתפשטין למבוי הסמוך

 לרשות הרבים כולי האי לא לחקי למבוי הפתוח לאותו מבד:
 מה ולא את השלה על שיהא בה כו׳ ולא פליגי מר ט אתריה ומר כי אתריה בבבל
 מאי אמר רב יוסף בי רלו יומא באתריה לתנא למתני׳ היו הקרקעות חשובין והיו
 ראוי ליטפל אפי׳ בפחות מכלי עבולת יום אחל אבל בבבל שאין הקרקעות חשובים כל

 כך אין חולקין על שיהא לכל אחל כלי מלאכת הפועלים ליום אחל:
 מו [דף יב ע״כ] פשיטא חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחל מיצרא ולא מצי
 למימר פשוט נחלוק השלה לשלשה חלקים ונטיל גורל ואס יפול לי
 חלקי באמצע ולך משני צלדס תטול אלא חולקין את השלה לשלשה חלקים ומטילין גורל
 על שני חלקים החיצונות והאמצעי הוא של הבכור ממה נפשך לשני חלקים של בכור
 כחלק אחל שווינהו רחמנא כללדש פרק יש נוחלין(לף קכל.) מלכתיב פי שנים ולוקא
 שהוא עלית או בינונית או זיבודת [«] אבל יש להן [שלש שלות] בינונית ועדה [וזיבורית]
 לא אמדנן שיעול הבכור מן העלית [נ] בשומא נכנגל] הבינונית שתפול לו מצל אחל כלי
ף כחו מפשוט לשני  שיטול חלקו במקום אחל אלא יטול חלקו בכל שלה ושלה ללא עד
 פשוטין חולקים בעדת ובינונית. יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר אמר קרא והיה
 הבכור הודיתו כבכור ואין חלוקתו כבכור כלומר [ם] א על החלק שנתחלש לו נקרא בכור.
 אבל חלק שהיה לו כבר לא יחעלה בשביל חלק בכורה שניחן לו חלק הראשון אצל חלק
 בכורה. ההוא לזבן ארעא אמיצרא לבי נשא ט קא מפלגי אמר הבו צי אמיצראי אמר
 רבה [ע] כגון זו כופין על מלת סלום מחקיף לה רב יוסף מצי אמד מעלינן לך מכסי
 לבי בר מדון. פרש״י לנו היא חשובה כקרקעותיו של בר מדון שהם חשובות א) ופירש
 למיירי בשלה הבעל = ופעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת משום לקשיא ליה אמאי
 איצטריך רב יוסף לקמן לומר האי מילדל והאי לא מילדל לימא משוס ג למעלינא לך
 כנכסי בר מדון אלא בשלה הבעל שייך למימר האי טעמא שפעמים שזו מתברכת וזו
 אינה מתברכת ט פעמים שהגשמים יורדן על זו יותר מעל זו [פ] מה שאין כן בבית
שזה לוקה בשלפון ובירקון וזו אינה לוקה.  השלחין וקשה לבבית השלחין נמי פעמים ד
ן היו עשירים ולא היו ן כלומר בני מדו  ופירש רטנו תם למעלינן ליה אנכסי לבר מדו
 מוכרין קרקעותיהן אלא בלמים יקריס כך לא ניתן זכות שיש לנו באותה שלה אס לא
 בדמים יקדם ואין בזה משום מלת סלוס שהרי יש לנו זכות בגורל זה שאס יפול לנו
 הגורל בין שתי שדות הרשות בידינו שלא נחליף עמך אס לא בדמים יקדם גם עתה נמי
 אין כאן מדת סדום אס אין אנו מבטלין חלקינו בשבילך ורבה סבר ליה דכופין על מדת
 סדום ואינן יכולים לעלות אותה שדה לפי שהיום או למחר אס נבא למכרה תקחנה ביוקר
 או תחליף בשלנו בעלוי דמים דטון שאין חלק זה שוה יותר משאר חלקים אלא מחמת
 מצרנותו של זה אין להם להעלותה מטעם זה דמדת סדום היא והלכתא כרב יוסף
 דמעלינן ליה ה אנכסי דבר מדון. כתב ה״ר יונה ז״ל אם פקח הוא כשבאין לעלות לו
 השדה יוחר מדאי יפחות מכדי עלוייה ויאמר או אני אתן בה שומא זו או אתם תקנוה
 וכיון שהם לא ירצו בה יטלנה הוא בלא גורל באותו עלוי לפי שהעילוי בכל מקום מבטל
 הגורל וכשחולקין האחין ושמין החלקים ובאו לחלוק בגורל יכול אחד מהן לעלות אתד
 מן החלקים ולומר אני אתן בה כך וכך יותר מן השומא או אתם תתנו בה כסך הזה
 ואס אינם רוציס בה באותו עילוי נוטלה בלא גורל. וכן כתב הראב״ד ז״ל ומסתבר הט
 שכולן מרדחין בעילד הנכסים ויש מפרשים בסגנון זה הא דקאמר מעלינן ליה כנכסי
 דבר מדון שמעלין אותה ואומר תן כך וכך יותר על שומתה או אני נוחן כשיעור הזה
 ונוטל בלא גורל ולא שדעתו ליתן כך אלא שדעתו לעלותה עליו 1*1 ואין לשון עילד

 מתפרש בסימון זה אלא שמעלין אוחו בשביל שחביב עליו בלא טעם וטענה י:
 מז חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כופין על מדת סדום מתקיף ציה

 הגהות הב״ח א על החלק שנתחדש לו נקרא בכור. נ״נ פי׳ נפקא מינה יעקנ שמת [והניח ג׳ בניס] ושש שדות ומת ראובן ויינם שמעון אשת אחיו!ויש לשמעון] ל׳ שלוח אותן 3׳ שלוח שנותנין לו בשביל אחיו נותנין לו במקום אחל דבאותו
: ו טעם ומענה מרמי ארעא חלא אהאי נגרא: ז דאין ן ו : ה והלכמא כרב יוסף למעלינן ליה מכסי לנר מד ן ו  חלק נקרא בכור: כ בשדה הנעל דפעמיס: ג לימא משוס דמעלינן לך: ד שוו לוקה נשדפון וכו׳ כנכסי דבר מד

 עיקר דין חלוקה כך:

 חריפתא
 [צ] ואין לשון עלוי מתפרש בסגנון זה אלא שמעלין וכוי. כלומר דלסגנון זה מחסרש שמעלין בלא טעס
 וטענה משא״כ לפירוש רש״י וכן לפירוש ר״מ דיש טעם בלבדהס למה מעליך. [ק] לפיר״ת לא קאי
 ובו׳. ללא מקשה אמאי לא קאמר הט נמי מעלינן כו׳ ללפי׳ רש״י מיתק לעיל אבל ליש מפרשים וראי
 דקשיא שהד לפירושם מעלינן בלא טעם וטענה: [ד] אע״פ שלא יטול הבכור חלקו כאחת. דמסתמא
 לא אמר הכתוב שימול חלקו ביחר כשיש לפשוט טענה וטעם וכבר כתב הב״י סימן קע״ר ללהרמב״ס
 ורבינו לעולם יש לנו לקיים גזרמ הכמוב למימן ליה מרוייהו אחל מצרא: [ש] פםידא ליתמי. לאומן
 שאין כמובס אמן גלולה כשלהם הרוצים להעלות יפה לינר: [ת] ולשון מעל־ן אותם בדמים. לבריימא
ד אני קונה הכל  ללקמן: [א] או אטול את הכל בדמים. אס לא מרצה ליקמ לך הפחות וכרמסיק ה

 או ער השיעור אס מפצך וכר:

 פלפולא
 ושס כמוב כמו בכאן ועיין לקמן גבי מבואומ המסולשין לרה״ר: [כ] התם במבוי הפתוח לכדמלית.
ד נמי בכה׳׳ג מללא קאמר י  והא ללא משני הט לעיל אלמומיב לרב הונא משוס למשמע לרב הוצא מי
 בני רה״ר מעכבין: [ל] לכרמלית. ובסמוך כמכ לסמטא או לכרמלימ ונראה להכא אגב דהמא לא
 לק למנקט נמי או לסמטא: [מ] ה״ג אבל יש להן בינונימ ועילימ לא אמדנן וכך הוא בקצור ולגירסמ
 הספר שלש שלומ וזיבודמ בכלי נקע: [נ] ה״ג בשומא כנגל הבינונית כרי שיעול וכן הוא בקצור ובטור
 סימן קע״ל: [ם] על החלק כוי. נקרא בכור לענין שאינו נוטל בראד כבמוחזק ושאר מילוקי ריני
 בכור: [ע] כגון זו כופין על מדת פדום. הקשו המוספומ אס כן קרא בבכור למה לי ומרצו בשם
ן מורה ולאי יכול למחות לאיכא קפירא ברוחומ וכוי.  ר״י לבכור שאני וכוי. ובשם דצב״א תירצו למד
יד בבית השלתין מרצריך להשקותה:  אלא מתקנת תבמיס הוא: [פ] משא׳׳כ בבית השלחין. ולקמן מי

 א) חוס׳. (גליו!) ב) ונ״ל שיש להביא ראיה מגמרא ערוכה בקדושין(סב:) דאמר שאין אדם רוצה שיתן מעות נשדה א׳ ויראה כב׳ ונ׳ מקומות ןוכ״ה לקמן ק״ג א׳ אבל כ״ז אינו הכרת לכאן וק״ל].(מצפ״א)



 דבינו לא יחפור פרס שני בבא בתרא אשר ט
 דף יח ע״א

 נותן נין חומש לחומש ארכעה שימין וכו׳ ומתחיל
 מלמעלה ט ומסיים מלמטה וא״צ להנית אותו ארנע
 שימין ולוקא נין נכיא לנכיא לאיכא טעמא שאס נא
 לחתוך חותך אבל נין חומש לחומש לא וכן נין פרשה
 לפרשה פתוחה צריך להניח שימה אחת אע״ג

 למסיים בסוף העמול. מהרי״ח:

 העמולין כלי שיכנס באומן שני מפחים
 שבצל הלוחות אז ניחא לעוכיין שני טפחים

 היו בלא עמוליס:
 נג [דף יד ע״ב] ת״ר סלרן של נביאים
 יהושע שופטים שמואל
 מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר. סדרן של כתובים רות ספר תהליס איוב משלי

 קהלת שיר השירים קינות דניאל מגלת אסתר עזרא לברי הימים:

 הדרן עלך השותפין
 לא יחפור פרק שני

 [דף יז ע״א] לא יחפור אלם בור סמוך לבורו של חבית ולא שיח ולא מערה א ב
 ולא אמת המיס ולא נכרכת הכובסין אא״כ הרחיק מכותלו של חבירו
 שלשה טפחים וסל כסיל. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים מכותלו
 של חבירו שלשה טפחים *וסל בסיל
 מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת
 מי רגלים מן הכוחל שלשה טפחים.

 הגה״ה
) ומ״מ מומר להטמין בהם תמין בשבת או משוס י * 
 לאין מוסיפי! הבל או משוס שמשברים אמ הקלירה
 או משוס שמקלקלין המבשיל הוה ליה מילסא ללא

 מרחיקין את הרחים שלשה טפחים מן שטמא ולא גזרו בהו רבנן. סר׳׳י מהרי״ח:
 השכב שהן ארבעה מן הרכב ואת התנור
 שלשה מן הכליא שהן ארבע מן השפה: [דף יז ע״ב] גמ׳ פתח בבור וסיים בכותל ליתני
 אא״כ הרחיק מבורו ג׳ טפחים. אמר אביי ואיתימא רב יהולה מכותל בורו שנינו ונמצא
 מרחיק מחלל הבור ששה טפחים והא קמ״ל לכותל בור ג׳ טפחים ונפקא מינה למקח
 וממכר כלתניא האומר לתבירו בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה
 טפחים. ומתני׳ איירי בין בשלה שעשרה לבורות בין בשלה שאינה עשויה לבורות בשלה
 העשויה לבורות קמ״ל [א] אליבא לרבא שהראשון הוצרך להרחיק שלשה טפחים והשני
 מרחיק מכותלו שלשה טפחים ובשלה שאין עשויה לבורות והראשון סמך למיצר קמ״ל
 ב< לכותל בור שלשה טפתיס והשני מרתיק מכותלו שלשה טפחים נמצא כונס לתוך שלו

 ששה טפחים לטון לסמך הראשון ברשות מוטל על השני לעשות כל ההרחקה. וא״ת הא
 לפריך גמ׳ חנן לא יחפור אלם בור סמוך לבורו כו׳ בשלמא לאביי ניחא ולפי מאי לסלקא
 לעתך למחלל בורו קאמר [ב] לאביי נמי תקשה טון שהראשון סמך ברשות א״כ השני
 צדך להרחיק ששה טפחים מחלל בורו. ותירץ ה״ר משה מאיבר״א ללפי מאי לסלקא
 לעתך למחלל בורו שנינו הוה סלקא לעתך נמי לשיעור הרחקת שתי בורות שלשה טפחים
 זה טפח ומחצה וזה טפח ומחצה אבל בתר לשנינן למכותל בורו שנינו ולמלנו לשיעור
 הרחקת שתי בורות ששה טפחים מעתה אס סמך הראשון למיצר צדך השני להרחיק
 ששה טפתיס. איתמר הבא לסמוך בצל המיצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו סומך
 בשלה שאין עשויה לבורות לבד הכל סומך והשני אס בא לחפור בור ירחיק ששה טפחים.
 ט פליגי בשלה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן לאמרי מרחיקין האילן
 מן הבור עשרים וחמש אמה התס בעילנא לקנטע איתיה לבור אבל הכא בעילנא לקחפר
 ליתנהו לגור. רבא אמר אין סומך ואפי׳ לרבי יוסי לאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע
 בתוך שלו התם געילנא לקא נטע ליתנהו לשרשיו לקא מזקי ליה. אכל הכא מצי א״ל כל
ד יוסי לאמר זה חופר  מרא ומרא לקמחית מרפית לארעאי וקי״ל כרכא ואע״ג לקי״ל כ
ד ליליה י  בתוך שלו וזה נוטע גחוך שלו. הא קי״ל למולה רגי יוסי כגיד ליליה והא ג
 הוא. ת״ש מרחיקין את הגפת ואת המלח וכו׳ [דף יח ע״א] טעמא לאיכא כוחל הא
 ליכא כותל סומך. תימה מאי פריך הכא ולאי מותר לסמוך כשאין שס כותל M שאין
 מזיק לו כלום עתה וכשירצה זה לעשות כותל יסיר את הגפת. ותירצו התוס׳ להנך
 מקלקלין נמי את הקרקע וכשירצה זה לעשות הכותל ככר הקרקע מקולקלת אי נמי יש
 טורח בסילוקם ויש לחוש שמא יתעצל מלסלקס כשיבנה הכותל. וה״ר יונה ז״ל תירץ
 לחייש שמא יחזיק בסמיכת לברים הללו שלש שנים ויטעון חזקה והיינו נמי טעמא לרבא
 לאמר אין סומך בשלה העשויה לבורות ולא אמד׳ יסמוך עחה וכשיבא חבירו לחפור
 בורו סמוך לו יסלק בורו דרחיק שלשה לחיישי׳ שמא אחר שלש שנים יטעון חזקה ויאמר
 שברשות סמך ואין לומר משום לכל מרא ומרא כו׳ להאי טעמא לא צריך לרבא אלא לר׳
 יוסי M אבל לרבנן בלא האי טעמא מרחיק ומתוך זה לקלק לאין אלם רשאי לפתוח
 חלון לחורבתו של חבירו לפי שיכול לומר לו שמא חחזיק עלי וכשאמלך למוח חורבתי

 הגהות הב״ח א ועושה לו כלי היקף כצ״ל וחיבת לגול נמחק: ב ואי אמרח לעמוליס המונחים בארון. נ״ג נקט לישנא למשמע הט והט לאליבא לר׳ יהולה העמוליס בתוך הארון היו מונחים ולר״מ מצל הארו! מאבראי היו מונחים:
 ג בהגה״ה ל״ה וכתבי הקולש. נ״ג חלמול ערוך הוא נלף יג ע״ב: ד מפרש״י שהזטר ספטס העשויי! נגליון הס״ל: ה בהגה״ה ל״ה וכרך אחל. נ״ב מוס׳ לף יל בל״ה שאס נא: ו נהגה״ה ל״ה מלניק. נ״נ מוס׳ לף יג
 בל״ה מלביק: ז שלא ישכבו לפעמים: ח תימה על מה סמכו. נ״ב ולפע״ל לעכשיו שקושט! בקונטרס אינו נראה כלל הכל תורה או הכל נביא אחל אלא נראה להליא כל נביא ונביא בפני עצמו: ט בהגה״ה ל״ה נותן וכו׳ ומסיים מלמטה. נ״נ

 תוס׳ רף יג בל״ה ומסיים:

 דף יד ע״א
 שיעור בלמים שומעין לו משום לקאמר ליה אס יש את נפשך לקנות מחלקי קנה על
ד אני קונה הכל  השיעור ולייך ט מה לך לקנות את כל תלקי ואם אין לעתך לקנות ה
 או על השיעור אם חפצך לעכב את הפחות ר״א ללא אמרי׳ גול או איגול אלא היכא
 ליל שניהם משגת לקנות אבל אס אחל מהן אין ילו משגת לא. ולייק מלפדך גמרא
 לרב יהולה ממתניחין לשני אחין ומשני שאני התם לגול איכא ואיגול ליכא אלמא ליתא
ל שניהם משגת. ורב אלפס ז״ל כתב שהבל תלוי  ללינא לגול או איגוד אלא היכא ד
 בתובע ולא חיישינן אי לית ליה לנחבע וההיא לשני אחין לא מצי תובע להיינו העני למימר
 איגול הלכך לא מצי לחיק לעשיר לקנות. אבל עשיר מצי למימר לעני גול או איגול אע״ג
 ללית ליה לעני למיגל. א<רבין בר חיננא ורב דמי בר חיננא שבק להו אבוהון תרתי
 אמהתא חלא ילעא מיפא ובשולי וחלא ילעא פילכא ונוולא אתו לקמיה לרבא אמר להו
 לית דנא לגול או איגול משוס ללמר מיבעי ליה האי והאי ולמר מיבעי ליה האי והאי.
 ואפי׳ אס למיהן שרן אין יכול האחל לומר טול אתה זו ואני זו או להפך טון שאין
 מלאכתיהס שווח וכל אחל צדך לשחיהן וצא שייך גול או איגול אלא בלבר שתשמישן
 שוה ואין בו כלי לזה ולזה [ב] אבל בכל אחת מן השפחות יאמר האחל לחבירו גול או
 איגול וכן הלין אם נפל להן שלה וכרס ואין בכל אחל כלי חלוקה ואפי׳ למיהן שוין לא
 יחלוקו שלה כנגל כרם בגול או איגול אלא על כל א׳ יאמרו גול או איגול אבל אם נפלו
 להן שתי שלות עילית וזיבורית או שלה גלולה וקטנה ואין בכל אחת לזה ולזה מאחר
 שתשמישן שוה יכול האחל לומר לחבית טול אתה בשומא מן העילית כשודיה של הזיבודת
 [ג] ואני נוטל מן העילית מקצת בשווייה כפי מה שלמיה עולפין על הזיבורית אע״פ

 שאין מקצת ההוא ראוי אעשה כן:
 נא כתב ה״ר יוסף הלד ז״ל לגול או איגול לא שייך אלא ביורשין או מקבלי מתנה.
 אבל אם לקחו שנים ביח שאין בו כלי לזה ולזה אין אחל מהן יכול לומר גול או
 איגול שהד ללעת שיהו שופפין בו לקחוהו שניהם ולא למכרו איש אל אחיו ונראין לבדו
 אס לא היה להם ביח לירה ולקחוהו ללור בו או אס היה להם ביח דרה ולקחוהו להשטרו
 לאחר. אבל אם היה להס בית לירה ונפל או נשרף דרתו של אחל מהן או הוצרך למכור
 מחמת לוחקו יכול לומר לחבירו גול או איגול טון שצריך ללור בו ואינו רוצה לדור עם
 אחר וכן נמי אס הוצרכו שניהם ליכנס ללור בו. וכן כחב לדנא לגול או איגול אין
 בשלה. וזו היא סברתו ללוקא בלבר שמשתמשין בו בשותפות כגון בית דרה ומרחץ וביח
 הבל וטליח ושובך ואין נוח לאלם להשתמש בשותפות עם חבירו יכול לומר גול או איגול

 אבל בשלה אפשר לעובלה בשותפות או
 למוסרה לאריס. ואין לבדו נראין לי בזה*:
 נכ ת״ר הרוצה ללבק תורה נביאים
 וכתובים *מלבק יחל ועושה לו כלי
 א(לגול) היקף מהחלתו וכלי לגול עמול
 בסופו. [דף יד ע׳׳א] הניא כל הספרים
 נגללין לתחילתן וס״ת לאמצעיתו נגלל
 ועושה עמול אילך ואילך. ת״ר אין עושין
 ס״ת לא ארכו יותר על היקפו ולא היקפו
 יותר• על ארכו. שאלו את רבי שיעור ס״ת
 בכמה אמר להו בגויל ששה טפתים. בקלף
 בכמה אמר להס איני יולע לקמן בשמעתין
 מוכח להיקפו ששה בהד עמולין קאמר גבי
 ס״ת שמונתת בארון למסחמא היו
 העמוליס בתוכה כשמונחת בארון והיה
 עוטה שני טפחים. וצ״ל שיש שיעור לעובי
 העמול לאל״כ מאי האי לקאמר רב כהנא
 כתב שבעים ספד תורות ולא איתרמי ליה
 אלא אחת אמאי ירבה או ימעט עובי
 העמול על למתרמי ב ואי אמרח
 [י) לעמודס המונחים בארון הן הן
 העמולים של ספר וכשהיו מוציאין הספר
 לקרופ בו היו גוללין הספר סביב לעמולים
 וכשהיו מתזידן אותו לארון מסידן אותן

 הגה״ה
 * ג ג) וכתבי הקודש אע״ס ששניהם רוצים לא
 יחלוקו אס הוא בכרך אחל משוס בזיון כתבי הקלש
 מיהו בשתי כריכות חולקין אם שניהן רוצים אבל אס
 אין רוצים אין אחל יכול לכוף את חבירו למלוק
 ולהעלות בלמים אס כרך אחל טוב מחבירו וכן כל
 הלבדס לתרוייהו צטט למר ותרוייהו צריט למר
 לבט האי גוונא לית לינא לגול או איגוד אלא לוקא
 כשאמר גול אתה הכל או איגוד הכל ע״כ. ולוקא
 ספרים שלהן שעשרין כעין ס״ת ונגללין יחל הוא
 לאיכא בזיון בכרך אחל לחלוק אבל השתא שאנו
 קושרין הספרים בקונטריסין ואין נגללין יחל ליכא
:  בזיון וכן משמע מפירוש רש״י שהזטר ספרים י

 ה וכרך אחל אין חולקין משוס בזיון היינו כשתותטן
 לשנים בשביל החלוקה אבל אלם אחר אס בא לתתוך

 חומך ואין בו משוס בזיון. סר״י מהרי״ח:
 * י מלביק אלם מורה נביאים וכמוביס יחל לברי
 ר״מ לאע״ג לאי אפשר שלא ישכבו י פעמים נביאים
 וכמוביס על המורה ובמגילה פרק במרא משמע
 לאסור להניח ה״מ כשהן שמי כריכומ אבל כרך אמל
 אין גנאי רבי יהולה אומר חורה בפני עצמה וכו׳ לא
 מפני שיניח זה על זה להא נביאים על גבי כמוביס
 או להפך לא אשכחן לאסור אלא היינו טעמא שלא
 יראה הכל מורה או הכל נביאים והיינו נמי טעמא
 לרבנן לאמד כל אחל ואחל בפני עצמה פיר׳ ר״י
 ח סימה על מה סמכו עכשיו להלביק הכל ביחל והא

 קי״ל רבי מאיר ורבי יהולה הלכה כרבי יהולה ומו
 קי״ל הלכה כרטס א״כ כמכמיס היה לנו לפסוק.

 מהרי״מ:

 חדיפתא
נ] לאביי נמי תקשה. כלומר אלא ולאי ללא אמרינן י [א] אליבא דרכא. רהלכתא כוותיה: [  פרק שנ
 שצריך לכנוס שש ולא לבעי רבינו לפרושי הא לאביי רלית הלכתא כוומיה אלא שבא לומר לעל הפי׳ שמפרש
 אליבא לרבא מקשה מן הסוגיא לקאמר לאביי טמא ולו״ק: [ג] שאין מזיק לו בלום עתה. לאפילו לרבנן לא
 אמרן לאסור לסמוך אלא כשיש כאן הלבר הנזוק והיינו בבור יש כאן שרה העשרה לבורות שממקלקל מיל
 שלא יוכל לעשות בור על שירחיק ו״ט וכן כולהו הרחקות לוקא כשיש כאן אומו לבר הנזוק וכאן שאין שם
 הכומל עליין ולאי למומר ומ׳׳מ משני אפילו בלליכא נמי ועיין לקמן במסקנא וגמוספומ ל״ג עמה וכן עיקר
 להיזקא לעמה מיל לא בעו רבנן ללוקא לר״י צריך שיהא ההיזק עתה מיל והפירכא הא ליכא כותל סמיך
ך לאליבא רר״י ולאי ללא פריך ולא מילי להא אמרן לטעמיה משוס לכל מרא ומרא כו׳  אליבא לרבנן פד
ך אלא לרבנן אס כן התימה לרבא להמוס׳ ך אלא לרבנן וטון ללא פד  וכן מסקי המוספות בהליא ללא פד
 לוקא בררבנן היא וללילהו א״צ שיזיק עמה ולכך העיקר כלשון המוספומ לל״ג עמה: [ד] אבל לרבנן בלא

 האי טעמא בוי. היינו בסוגיא להכא ולמסקנא לא קאי כלמסיק רבינו לקמן לר״ח ולר״מ:

 פלפולא
 [ב] אבל בבל אחת מן השפחות יאמר כוי. לכאורה כ״ש 35׳ השפחומ ביחל שיכול לומר גול או איגול וקמ״ל
 לאפי׳ באחת יכול שיאמר כן ולא מימא להר כמו שאומר גול אמה אמ זו ואני אמ זו. אך הטור בסימן קע״א
 כמב בשם הרמייה שאס יאמר לו גול או איגול בשניהם כאמל אין שומעי[ לו שיאמר נאחל מספיק לי שהד
 כל אסל משמישו בפני עצמו ע״כ ומסיים מהר״ו כ״ץ פירוש שאין האמל צדך להשני לסייע במלאכמו כמו
 קרקע שיש בו ר״א שאין התשמיש נעשה בו ונגמר בלא כל הל״א וכל טוצא בו ע״כ: [נ] ואני נוטל מן
 העידית ובו׳. ח״ל הטור סימן קע״א ומה שישאר מן העילימ יומר על שיור הזיבודמ אני אטלנו ואמן לך
 למיו אע״פ שאין בו שיעור או מעשה אמה כן ע״כ. ופשוט ללמיו לקאמר שימן לו היינו החצי המגיע למלקו:
. לישנא לרבי יהולה לס״ל לס״מ לא הימה בארון אבל ר״מ ס״ל להימה ס״ת ז י  [ד] דעםודים המונחים נאי
 בארון וביה אנן קיימין להוטמ ריש שיעור לעמוליס וקאמר השמא לאי אמרת לאותן עמודם רקאמר ר״י
 שהיו מונחים בארון ונימא רלר״מ היו הן העמודס של הס״מ המונסמ בארון אבל לא היו עמולים בארון

: הדק עלר השותפין ט׳  וכשהיו מוציאין ו

 א)נ״א רבא.(גליו!) כ)נ״ב ר״ל מכותל שלו של החוסר נמצא מניח מן החלל בורו ו״ט ג׳ של כותלו ועוד ג״ט פנוין מן המיצר.(מל׳׳ה) ג) כל דבד הג״א עד סוף הפרק הכל במוס׳ ע״כ קצרתי. (אר־׳צ) י) ועיין במוס׳ לף י״ט בל״ה משוס
 דמישמט מזה. (אר׳׳צ)



 רבינו לא יחפור פרה שני בבא בתדא אשר
 ־ דף כא ע״א

 אלא שתכופיני להרחיק. נהי לבהיתר סמכת ולא הייתי יכול לעכב עליך. מ״מ שלא כהוגן
 עשית לקרב היזקך אצל מצר שלי. לאיבעי לך לאסוקי אלעתך שמא היום או מחר אזרע
 חרלל ויזיקו לי לבוריך. ומחמת שסמכת שלא כהוגן גם אני לא ארחיק. אסבול הזיקך
 וגס אתה תסבול הזיקי. ואע״ג לגבי בור כשהראשון סומך ברשות השני עושה כל
 ההרחקה. שאני בור שאם לא הרחיק מקלקל בורו של ראשון ומזיקו ביליס אבל הכא לא

 מזיקו בילים:
 ד [דף יט ע״א] ולא את נברכת הכובסין. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו
 אלא מן המחמצן אבל מן הניילן ל׳ אמות איכא לרמו א מירמא לתניא
 על שירחיק ארבע אמוח והא אנן חנן שלשה טפחים 1ע] אלא לאו ש״מ כלרב נחמן שמע
 מינה. איבעיא להו וסל בסיל תנן או ללמא או סל בסיל תנן ולא איפשיטא הלכך אם
 הגה״ה עשה אחל מהן אין כופין אותו לעשות
 * ד ז) כסה זמורה של גפן באמצעית׳ אס אי( על יותר* [דף •ט ע״כ] ואת מי רגלים מן
א הכותל וכו׳ תניא לא ישתין אלם מיס בצל ו ה ש י פ ה ל י ל ע ע ר א ז י ג י א  גבה שלשה מפחים ל
^ - t ! , v . 1ייי״י - 1 ״  נשרש בגפן ממש ואסור משום הרכבה דמשוס יניקה י
ר כותלי של חבירו אא״כ הרחיק ממנו שלשה ; ג ך ל מ ו ה ש ן ״ א כ ר מ ל ג ך ל מ ו ה ס ש ^ ן ן ח ן ל י  א

 מכאן אע״ג שהשרשיס יונקין תחת הגלר ולוקא בגפן טפחים במה לברים אמורים בכותל לביניס
 יחידי די לו בשלשה מפחיס שלא יתערבו למעלה אבל אבל בכותל אבנים בכלי שלא יזיק וכמה
ד שתים ואחת יוצא זנב שנקרא כרם טפח ושל צונמא מותר [דף כ ע״נ] ג  אס היו שתים מ

״ ״ * , . , ־ י -* י , !• י ^-י י - י י ^ י י ל י ח יייקא ע ו מ ע א ב ר ס א י ע י ז ה ה נ מ  צדך להרחיק מ

ן ומרחיקין את הרחים וכו׳ מ״ט משוס פ ג ה י ן ק מ י ח ר י ד ש 3 ל 3 ר ן מ ו ל מ צ ן ה ל מ 3 י א 3  ג

 היוצא מן הקרקע שלשה מפחים משני הצללין ולוקא טריא והא לתניא ושל חמור שלשה מן
 גפ! לרטך אבל שאר אילנות לקשין מומר לזרוע על האיצטרובל שהן ארבע מן הקלת התם מאי

ן טריא איכא. משוס הלא: ז מ י י ז מ י ד ש ג ל ג י ( ! ח ל י א ס כ מ ע נ ר ז ז ה י א ן י ג  ג

׳ י, , י f c f c t a t ״  היוצא שלשה מסחיס. פר״י מהד״ח: ^ ,

 ה מתני׳ לא יעמיל אלס תנור בתוך
 ב שלו אא״ב יש לו על גביו גובה ארבע אמות היה מעמילו בעלייה על שיהא חחתיו

 מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואס הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא
 נאמרו כל השיעורין הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם =< וליתא ללרבי שמעון להא
! ולא הוצרך לראיה זו לבלאו  אוקמה אביי בשיטה בפרק הביח והעלייה (לף קיח:) [י] ג

 הכי הלכתא כרבים:
 ו לא יפתח אלם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר
 באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר: נמ׳ תניא אס ג רפת בקר קולס לאוצר מותר
ל] ריבה  [כ] אע״פ להוו גירי ליליה משום ללירה שאני. בעי אביי כיבל וריבץ מהו. [
 בחלונות מהו בנה עלייה על גבי ביתו מהו תיקו. בעי רב הונא בריה לרב יהושע תמרי
 ורמוני מהו תיקו. וכיון ללא אפשיטו לא מזקיקנא ליה להרחיק. תנא ביין התירו מפני
 שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אמר רב יוסף חמרא לילן [מ] אפילו קוטרא
 לשרגא קשי ליה: מתני׳ חנות שבחצר יכול למחות בילו ולומר איני יכול לישן מקול
 הגה״ה הנכנסים ומקול היוצאים ומקול התינוקות*
) נראה בכל אלו שאמרו יכול לעכב עליו אס עמה אבל עושה כלים ויוצא ומוכרן בשוק ואינו ט * 

א יכול למחות בילו ולומר לו איני יכול לישן 3 ר י מ א א י ה ש י י ח מ מ מ מ י ה א מ י א ה ג צ י  ר

 לא מקול הפטיש ולא מקול הריחיס ולא
 מקול התינוקות: נמ׳ מאי שנא רישא ומאי
 שנא סיפא [דף בא ע״א] י) א״ר פפא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת
 יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמלי תינוקות בכל עיר ועיר ומכניסין אותן
 כבן שש וכבן שבע כי הא לא״ל רב לרב שמואל בר שילת על בר שית לא תקבל מכאן
 ואילך תקבל וספי ליה כי תורא ואמר ליה רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקי לא

 תמחי אלא בערקתא למסאנא לקרי קרי וללא קרי ליהוי צוותא לחבריה:
 t אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא והוא שיש
 בעיר עשרים וחמשה נערים ואז כופין זה את זה להושיב ביניהם מלמל ואין אחל מהן
 יכול לומר להוליכן לעיר הסמוכה להן שיש בה חמשיס נערים ויש בה שני מלמליס
 [נ] ויחלוקו אלו העשרים וחמשה לשניהם אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי פסיק

 לקמן לאין חזקה לנזקין מוקי לה רב זביל נקומרא
 וביח הכסא רוקא אבל לשאר נזקין יש חזקה:

 דף •ח ע״ב

 נמצא חלונך פתוחה לחצירי ותחזיק בהיזק ראיה וגם תזקיקני להרחיק ארבע אמות מכנגל
 חלונך. ואין לבריו נראין לי לאס איתא למוחר לסמוך גפח כשאין שס כוחל ובור סמוך
 למיצר לא יוכל לטעון חזקה לעולם כיון לאין מזיק לו עתה ואין יכול למחות [ה] לכל
 מקום שאין יכול למחוח אין חזקה כלמוכח לקמן בפרק חזקת הבתים (לף נט.) לחנן
 הזיז על טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:

 ג הלכך אס נמצא חלון פחוח לחורבה אין לו חזקה אס לא שיביא עלים שהחזיק בו
 שלשה שנים קולם שנעשה החורבה. ואלס שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב
 המקום טוב הוא שיעמיל עלים שהחזיק בחלון שלש שנים ויכתוב עלותו להיות בילו לזכות
 ולראיה שמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו בפני חלונו ויאמר פתחת חלונך אחר שנעשה
 חורבה ולא הייתי יכול למחות כי לא הזקחני וגס אין לך חזקה. וכן בגגין שלנו שהן
 מכוסים ברעפים ואין עליהן תשמיש יכול לפתוח עליו חלון ואס אחר זמן יסתור זה גגו
 ויכול לראות מאוחו חלון לחצר כופהו לסותמו ואין לו חזקה. הלכך חלון הפתוח לחצר
 חבירו והוא במקום גבוה ובא חבירו לבנות תחתיו ולעשות על הבנין גג של רעפים ואותו
 הבנין מונעו מלהסתכל בחצר יכול למחות בילו מלעשות הבנין והגג. כי יאמר לו היום או
 למחר תסתור המין שלך ותכפיני לסחוס חלוני כי חאמר אין לך חזקה כי היה פתוח על
 גג [י] ואני לא אוכל למצוא עלים שהחזקתי בו שלש שנים בעול שהייתי יכול להסחכל
 בחצירך: מ״ש מרחיקין את המשרה מן הירק ואח הכרישים מן הבצלים וכו׳ [דף יח ע״ב]
 אמר רב פפא בלוקח. פרש״י שזרע חרלל ומכר חצי שלהו והלוקח בא להעמיל לבורים
 אי בלוקח כי איכא ירק אמאי ירחיק ועול מאי טעמא לרבי יוסי אפילו משרה וירק נמי.
 אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק אפ עצמו ואע״פ שקלס החרלל בהיתר גמור
 צריך להרחיקו כיון שהוא מזיק הלבורים והלבורים אינם מזיקים לחרלל ואע״ג לבאילן
 הנסמך M בהיתר(הלוקח) לא יקוץ שאני אילן להפסל מרובה הוא וזו היא גירסת רש״י
 ופירושו. ורב אלפס נמי העמיל מתני׳ לחרלל בלוקח א<וקשה לגירסא זו ולפי׳ ללא
 מסתבר כלל שירחיק בעל החרלל מאחר שקלם בהיתר גמור בלוקח למאי שנא מאילן.
 ועול קשה למה המתין להקשות ממשנה השנויה ראשונה במשנה על סוף הסוגיא. ועול
 קשה לקתני בתוספתא ר׳ יוסי מתיר בחרלל מפני שאומר לו כלרך שאתה עושה בתוך
 של כך אני עושה בתוך שלי אלמא שהלבורים קלמו. על כן נראה כגירסת ר״ח ור״ת
 ז״ל. אלא אמר רבינא לעולם לאו בלוקח וקא סברי רבנן על המזיק להרחיק עצמו כלומר
 כשישנו שם לבר הניזק לבענין אחר לא מיקרי מזיק וחזר בו עכשיו מכל הני שינויי ללעיל
 לשני כי ליכא נמי לא סמיך. ורבא מולה לאביי למותר לסמוך היכא לליתיה ללבר הניזוק.

 ולא מיקרי מזיק אלא כלאיתא ללבר הניזוק הגה״ה

) אבל בכל אינך  בשעה שסומך ולא אסר לסמוך אפילו לרבנן *ילוקא בבור קי״ל מומיה ה) ו
א לממנימין בגפמ וזבל וכל לכוומייהו כי ליכא כומל ר מ א ן ר ל מ א״ל ב ס ל ו ש קא מ ו ר ל ו  אלא ב
W W בור סומך אילן. IWD י « א ג סימן־ ט ^ ״ ע י א א ע ל א ה ל י ת ל י פ ר  מ

 . . י י כך פוסק ר״ח ור״י. מהרי״מ.
א טעמא והיכא לאיכא שני לברים המזיקים זה אס זה וסמך  לצית לה צבור. והא לקאמר מ
ן  לכל מרא ומרא אליבא לר׳ יוסי לאו לוקא האמל מחילה גם השני יכול לסמוך אצלו ממש טו
, דעשה הראשון קצת שלא כהוגן ואע״פ שלא היה יפול , ל י פ ר א מ א י ק כ ר אלא ה מ א > ק p v ד 

״ V m , למתות בידו מ״מ לא היה לו לסמוך על המיצר לגמרי ״ 1 n  ״
ה על כן גס הוא לא יוכל לעכב עליו מלסמוך אס רוצה ל ו א " כ ה ה י ל י ד י י א מ ל  יוסי ללא אשי א
 משום לכל מרא ומרא. והוא הלין לימ! לסבול הויקו ובתרלל ובדבורים הוא דפליגי דרבי יוסי
 נמי מהאי טעמא אסרי 33ור ולא בשאר מחיר בחרדל דסבר תרוייהו מזקי אהללי ורבנן סברי
ך דבורים לחרדל לא מזקי הלכך לרבא טון לדבורים ה י מ ד ש ק א ר ל ן נ ; א ל ח י א ; ת ש ה * ן ת ן ק ז י  ה

 י י י . יי קדמו בהיתר גמור צריך בעל החרדל להרחיק כל
ל הרחקה מיהו אס סמך בהיתר גמור כגון דההיא ו כ ה ל  משנה על לבסוף לעל הנה למ
 המשניוח ומזו המשנה הוצרך לחזור בי שעמא שהעמיד לבורים הימה כל השלה שלו ואמר כך
א למוחי לסמוך כל כמה ללא הוי מכר חצי השדה מורה רבי יוסי למייג הלוקמ להרחיק  והילה מ
ן החרדל אס רוצה לזרוע אע״ג דחרוייהו מזקי אהדדי מ י ר ג י ל א פ ה 3 ] ו ח ר [ ן ב » מ ק ״ ן ז י נ ר ה 3  ל

 ״ _ ! י י _ , י טון שבהימר גמור העמיד דבורים. פר״י מהרי״מ:
 סברי בעל החרלל ירחיק שהוא מזיק י

 ומורים קלמו בהיתר. ורבי יוסי סבר תרוייהו מזקו אהללי הלכך מתיר בחרלל ולא ירחיק
 לא זה ולא זה למצי אמר ליה בעל החרלל לבעל לבורים לא לייך שסמכת אצל מצר שלי

 הגהות הכ״ח א דרמו לה מירמא: ב לא יעמיד ארס תנור בתוך הניח אא״כ: ג תניא אס היתה רפת בקר קודמת לאוצר וכו׳ אמר ר״י האי חמרא וכו׳ קשי ליה א״ר ששת ואספסתא כי רפמ בקר רמיא חנות: ד גהגה״ה ד״ה כפה. נ״ב
 תוס׳ כדף יט בד״ה המבריך:

 חריפתא
 מקשה לך הכא ללפי צורך שעה קא מלליק וקא מרחיק כשיעורה וקא עברה הדליקה ימר משיעורה וקא
 מזקה אניס הוא למאי ה״ל למעבל הלכך מכה בילי שמיס היא ולפיכך פטור ללא יכול לאהלוד והמס גבי
 תנור כיון לתליר הוא מרליק אבעי ליה לעיוני אי איכא היזקא לתבירו לסלק היזקא וכיון ללא עביד הט פושע
 הוא ולפיכך חייב מלע להא רבנן פליגי עליה רר״ש בתנור לקא יהיב שיעורא לפטור ואינהו גופייהו קא יהבי
 שיעורא לפטור ע״כ ומשום קושיא לרבנן אלרבנן בלחול לא היינו מחלקים בלבד ר״ש אלא היינו אומרים
 שהלכה כמותו הכא כמו התס הלכך הוצרך הד״ף להביא ראיה מראוקמיה בשיטה: [ב] אע״פ דהו־א גיר־
 דיל־ה. לטין שהרסת מסריח לעליה אף על גב לעדיין אין כאן לבר הנזוק שהוא האוצר ולעיל אמרן לאפילו
 לרבנן לא מקרי מזיק אלא כשיש כאן לבר הנזוק הכא לעליה שהוא מקום האוצר נסרח מיל הוה גירי ליליה
 ולמיא להא ראמרן לכל מרא ומרא וכו׳ וכיוצא בזה בהג״ה לקמן גבי פאסי יונאי: [ל] דיבה בחלונות מהו.
 בגמרא אימא תו אכסלרא תחת אוצר מהו ורש״י לא פירש כלוס ש״מ לל״ג ליה וגס בטור סימן קנ״ה לימא
 והרמב״ס בספ״ט מהל׳ שמיס כתב או שעשה בעל החנות מחיצה על גבה וכמב המגיד שהוא פירוש להא
 לבנה עלייה כו׳ ושכן פירשה ר״מ ורבו ז״ל ע״כ ואני אומר לולי עלותו שהעיל על ר״ח ורבו ז״ל היה נ״ל
 להרמב״ם נמכדן להא לאכסלרא כו׳ ול״ג לבנה עלייה ושמי גרסאומ יש חל גרס לבנה עלייה ול״ג להא
 לאכסלרא והיא גי׳ רש״י ורבינו והטור וחל גרס לאכסלרא ול״ג לבנה עלייה והיא גי׳ הרמב״ם ובספדם לילן
 גרסינן למרריהו: [מ] אפילו קוטרא דשרגא קשי ל*ה. אמר רב ששמ ואספסמא כרפמ בקר דמיא ה״ג
 בגמרא והעמיקו הד״ף וכן הוא בקצור: [נ! דחלוקו אלו הכ״ה לשניהם. ולא יגיע לאחל מהם עד מ׳

 וא״צ לריש לוכנא:

 פלפולא
 [ה] דכל מקום שאין •כול למחות אין חוקה. ובפרק קמא גבי לא לשוייה תרי בר תרמי שכמב רבינו בשם
 הר״ר יונה נמי לטעמא לחייש לשמא יתייק ולא סמר לבדו משוס להתס יכול למחות שכשפומח תרתי מחזיק
 במשמיש מ׳ אמומ לשני פחחיס אך קשה ללעיל מינה גבי אספלילא שכמב הראב״ל לאין יכול למחות בחלונות
 והשיגו רבינו חלא רהיאך יזיקו בראייה ועוד לאיכא למימש שיטעון חזקה והשמא קושיא שניה אינו קושיא
 לאי אמדנן לאין יוכל למחומ הד אין כאן חזקה: [ה] דכל מקום שאין יכול למחות וכוי. ואין זה משפט
 הממהפך ללא בכל מקום שיכול לממומ יש מזקה כראימא בפרק מזקמ גבי מלון למעלה מל׳ להלכה כר׳ אילעאי
 לאין לו חזקה ויכול לממומ ועול שס סברמ רבינו ממפשיה גבי ולא מסמבר לי וכוי: [ו] ואני לא אוכל
 למצוא עדים. פירוש בזמן ההוא כשמבא בלין לכוסני לסחוס ואע״פ שעכשיו יכול להעמיר עדם ולמחוס בשטר
 יש למוש להפסל השטר וזה רוצה לבנות לכך יכול למחומ שלא יבנה משא״כ לעיל שנמרב המקוס אין הלה
 עושה כלום שיכול לממומ בו ולכך לא יוכל לעשות בענין אתר אלא שיעמיל עלים: ןז] ה״נ בהימר לא יקוץ
 וכן הוא הלשון במוספומ: [ח] ובהא פליני כוי. להשמא לאף לרבנן טעמא לכל מרא ומרא כו׳ צדך לומר
 במאי פליגי: [ט] אלא לאו ש״מ כוי. בגמרא אמר רב נממן וכי קאמר הך לישנא גרסינן מעיקרא מנ״ה
 כו׳: [־] ולא הוצ־־ך לראיה זו וכו׳. וכבר השבמי על זה במוספומ יום מוב שהרי״ף הוצרך לראיה זו לבפרק
 הכונס פסקינן בגמרא כר״ש לאמר המס הכל לפי גובה הרליקה ושיעורה ואס הלכה יומר משיעורה סטור
 והלכך אי לאו ראוקמוהו בשימה הוה פסקינן מסברא ה״נ כוומיה למאי שנא הך מהך וא״מ השמא לאוקמוהו
 להך להכא בשיטה ואינה הלכה קשיא אהלכמא רהכונס כבר הוקשה זה להרי״ף עצמו בהכונס שכמב ואי קשיא
 לך מ״ש המם גבי מנור רקא יהבי רבנן שיעורא ואפ״ה אס הזיק משלם מה שהזיק ומ״ש הכא לפטור לא

) לפנינו נש״ס אי׳ רנא ע״ש וכן נכו! וכ״ה נרי״ף. (גרי״פ< ה< היינו כרבא בסוגיא. וביאור דבריהם עי׳ במוס׳ דף י״ח כד״ה וסבור ר״י בשיטת  א) תומי. וגליי!) ב< ד״ף.>גליו!) ג) נ״ב ע׳ ב״ק ס׳׳א ב׳ [הלכה כר״ש כוי] וכמהרש״ל שס.(מא״0 י
 ר״ח שם, וע״ש נתוס/ ויבואר ג״כ דברי הג״א שאת״ז. (אר״צ) י) נ״ב דרבא. >ר״ג ליפשץ) ז) ביאור דבריהם עיין במוס׳ בסוניא. (אר׳צ) ח) וצ״ע להא בשאר אילנות מומר לזרוע אצלן בתוך ג׳ טפחים מוץ מגפניס, ועיין יו״ד (תימ! רצא). גס מה
 שכמנו ג׳ טפחים, וכן נתוס׳ להלכה נעינ! ששה טפחים, עיין כלאים (פ״נ מ״א). ואפשר דכוונתס נחוץ לארץ רכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו״ל(ברבות לו.) ורבי עקיבא ס״ל ג׳ מפחים. >פור״י) ט) היינו נאם רצה להחזיק עתה, משא״כ אס יש

 לו חזקה מכבר יש לו חוקה, מיהו נקוטרא אין לו חזקה. (אר״צ)



 רבעו לא יחפור פרה שני בבא בתרא אשר יא
 דף בכ ע״ב

ה מגייסייהו. הנהו למולאי לאייתו לקולא ל  חפצם הן להחיר לגמד הן לזמן מועט ולא נט

^ לבבל אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו J ^ S ^ ^ t ^ S ^ 
. .  ואס כורחיס מחמת פחל וסכנה נישוב אין כני הישוג . י

 יכולין לעככ כילם מלהלוות וצהרויח שיעור חיותם לק מיה לרבינא. אמר להו מעלמא אתו
 וכלי טיפול כימס על יענור זעס וכפי מיעוט ממונם ולעלמא ליזלבנו וה״מ ביומא לשוקא אבל
 שנושאים ונותנים כו ישאו ג עמס כעול מושל העיי בלא יומא לשוקא לא וביומא לשוקא נמי
ד ״ ־ א ל ל ב * צא אמר! אלא לזבי־י בשיקא א ״ י ן ; • * ״ £ 
 שהיו ממיר מערערים עליו הרי הס מוחזקין כישוכס במתא לא וכן בני עיר אחת ללא שייכי
 ולא הוא והס נאמנים כלכריהס כשכועמ היסמ אכל בכרגא בעיר אחרת שבאין שם ביום השוק
י יכולין להלווח ברביח לבני העיירות י ל י ע י ע ר א ע ל ש ש ל י ח ש ס ע י נ י ש פ ו ש כ ב ש ס י  א

* עמרא י י א  £jr^T£*U"Z? המ״ק־צי! שס. הנהי פ״יאי ,
 מס מן התצי ומשל עוכלי מכבים אינם נותנים כלום לפום נהרא אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו
 וכמקום שאין תקנה זו השינ ר״ת שמן הלי! אין לי אתו לקמיה לרב כהנא ואמר להו לינא הוא
ס למעכבי עלייכו פירוש 1=] אם רוצים למכור י צ י י ס א D י n י צ ח י ל ה י ל י ה  לימן כלל משל אחי״ ש
י 1 _ _  למק! לממ משל אמדס מעמה והלאה ושמעון מעככ י י _ ״ ,
ך על יל על יל כלרך חנוונים אבל למכור ל מ ץ לי4 ל ל ט ל י ב  הלין עמי אס הוא מישיכם א
 שמעון יש כילו משל אחדם שאין נותן ממנו ויראה סחורה בבת אחח אין יכולין לעכב עליהן.
 לו פנים וירים מוכיחוח. פר״י מהד״ח: וה״ר יוסף הלוי דיל כתב ובלבל שמוכר
 כשער שאר חנוונים [צ] אבל אס מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו טון שהוא טוב לבני
 העיר. אמרו ליה אית לן אשראי במתא אמר להן זילו זבינו שיעור חיוחייכו על לעקריתו
 אשראי לילכו ואזליתו פירוש תמכרו כלי שתרויחו שיעור פרנסתכם על שתגבו וכן היוצא
 מעירו ללור בעיר אחרת ללא שייך בכרגא של הראשונה וצריך לחזור כלי לגבות שטרי

 חובותיו יכול להלוות ברבית כלי פרנסתו כל ימי היוחו בעיר לגנוח חובוחיו:
 יג ותלמיד חכם המביא סחורתו לעיר מונעין כל בעלי סחורה שלא ימכרו על שימכור
 את סחורתו כלי שלא יתבטל מלימולו כעובלא לרב לימי מנהרלעא לאייתי גרוגרות
 נספינה אמר ליה ריש גלותא לרנא פוק חזי אי צורנא מרבנן הוא לינקטו ליה שוקא:
 יד מתני׳ מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אס כן
 הרחיק ממנו ל׳ אמוח החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגלן ארבע אמות:
 גמ׳ וקמא היכי סמיך ומפרש לה רבא [דף כב ע״נ] מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו
 ברחוק ל׳ אמות אם נפל הכותל לא יסמוך כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע
 אמות כאשר היה מרוחק הראשון שנפל מאי טעמא דוושא להכא מעלי להתם פי׳ ההילוך
 שלשים הקרקע ברגליהן אצל הכותל הנסמך על ארבע אמות מהני להתם לכותל האחר
 ורבותא קא משמע לן אע״פ שזה ימים רבים [ק] היה מקום צר בין אלו שני הכתלים
 ונתקרבו העוברים אצל הכותליס ונלוש הרבה אפילו הט צריך להרחיק כשנפל ובא לסמוך
 אחר: אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כוחל חצר אס בא לסמוך סומך ורב אושעיא
 אמר אחל כותל גינה ואחל כותל חצר אס בא לסמוך אינו סומך אמר רבי יוסי בר חנינא
 ולא פליגי הא נעיר חלשה והא נעיר ישנה ירכינו תס ז״ל כתב ללוקא בחצר הוא
 למפלגינן בין עיר חלשה לעיר ישנה משוס לנעיר ישנה רכו ההולכין אצל הכותל ונלוש
 הרבה אבל בבית לרך להעמיל תיבות וספסלים אצל הכוחלים ואין לשין אצל הכותלים
 וצריך להרחיק אף בעיר ישנה. תנן החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגלן ארבע אמות ותני
 עלה מלמטן שלא יעמול ויראה מלמעלן שלא יציץ ויראה מכנגלן שלא יאפיל טעמא משוס
 לא יאפיל אבל משום״לוושא לא הכא במאי עסקינן מן הצל [וכמה כמלא רוחב החלון]
י . . t וכמה טפח* והלא מציץ לטון דכא [י] מן " " 3 " 
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 טפת וכשיתמעט מטפח אפילו משהו אין מכיא את
 הטומאה ואס הוא עשוי לאורה וביד אלם י כסלע נירוני׳ להוא כמלא המקלח הגדול שכלשכה והיא יתירה על
 ססס סלע ואינו מממעט בכל שהוא אלא על שלא ישאר רומב אצבעיס על רוחב גולל ומאור שלא נעשה כילי אלס
 כגון מררוהו מיס או שרצים שיעורו כמלוא אגרוף של בן אבטימ שהוא כראש כל אלם מישב עליו למאור שיעורו
 מלא מקדמ למשמיש שיעורו פוחח טפח ואס הוא חלון העשוי לאויר שאין לאורה ולא למשמיש אלא אויר לשמור

 גנומ ופרלסיס אומו שיעורו כמלוא מקדח בינוני. פר״י:
 וכל לבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה וכל לבר לחזי ליה אי נמי לא מזי ליה אן ללא מבטל ליה אינו
 ממעט בחלון. ודוקא למעט אבל אם כלי רחב סוחס לגמרי אע׳׳ג ללא מיבטל ליה ה אינו חוצץ מפני הטומאה
 ובלבל שיהא לבר שאין מקבל טומאה וצריך שיוכל לעמול שס בחלון בלא סמיכמ לבר אחר אבל אס אי אפשר להיוח
 שם בלא סמיכה אין חוצץ וכן ללח שהגיפה וסמכה במסחח אס יכולה הללמ לעמול בפני עצמה טהור ואס לאו

 טמא ואפילו מפמח שאין מקבל טומאה וכלי עץ העשוי לנחח יב)נמי לא בטיל. סר״י:
 וכלי ממכומ הנוגעמ בכל טומאומ הבאומ מן המת הד הן כמותן שפול שנוגע בממ עצמו או מחוב באהל הממ
 הד הוא אבי אבומ הטומאה ומטמא באהל ואס נגע בטמא ממ הד הוא אב הטומאה כטמא ממ ולוקא באהל או
 בממ אבל כלי ממכומ בכלי ממכומ לא הר טוצא בו אלא כמו כלים אמדס הנוגעים בהן ואוסר רבינו מס לכהן
 ליכנס באומו הבימ שיש בו ממכמ שנטמא באהל הממ וההיא למסכמ שמחומ למניא כל טומאה שהנזיר מגלח עליה
 כהן מוזהר עליה משבשמא היא אבל רבינו מייס זכרונו לברכה ממיר מכח ההיא בדימא מרב הרי הוא כמלל ואין

 דף בא ע״ב

 נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן. ואי איכא גמלא לא ממטינן. אמר רבא סך
 מקרי לרלקי עשריס וחמשא ינוקי אי איכא חמשין מותבינן תרי ואי איכא מ׳ מותבינן
 ריש לוכנא ומסייעין ליה ממתא. אבל על מ׳ א״צ ריש לוכנא ומארבעים על נ׳ יספיק

 בריש לוכנא:
 ח אמר רב לימי מנהרלעא האי מקרי לרלקי לגייס ואיכא אחרינא לגריס טפי מיניה

 מסלקינן ליה למזלהר בנפשיה למיגיס טפי משוס קנאת סופרים:
 ט אמר רבא הני תיי מקלי לילקי חל לייק ולא גייס וחל גייס ולא לייק מותבינן
 ההוא לגייס ולא לייק לשבשתא ממילא נפקא רב לימי מנהרלעא אמר מותבינן
 ההוא ללייק ולא גריס לשבשתא כיון לעל על. והלכתא כרב לימי לבתראה הוא. ועול

 למייתי גמרא סייעתא למילתיה ממילתא ליואב:
 י [דף בא ע״ב] אמר רב מקרי לרלקי שחלא טבחא ואומבא וספר מתא כולן כמותרין

ה ״ ה ג  ועומלין הן. כללא למלתא ה
 כל פסילא ללא הלר כמותרה ועומל היא*: * א ומקד דרלקי (מיי פסילא ללא הלל הוא
 יא תניא אחל מבני חצר שביקש ליעשות דשבשמא כיון דעל על פירוש רש״י אבל ל״י פי׳
ט משוס דאומה שעה שהוא מלמד להס טעומ הס ת 3 ן ק מ י ל ת מ ל י מ ל י ן ג מ ו א א פ ו  ר

ל מבטלין ואין י־ולמ לחזיר להם לעילם. מהד״ח: ן א ־ ק י ל ן ( ן א י ל ן ע י ב כ ע  ^ מ

 עובלי כוכבים וכן שנים השרויין בחצר אחל היחיל מעכב על היחיל וכן היחיל מעכב על
 הרבים וכן מי שיש לו ביח בחצר השותפין לא ישטרנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרלי
 ב<ולא לסופר יהולי ולא לסופר ארמאי א< והאי לקאמר ולא לסופר ארמאי למשמע

 לארמאי שאינו סופר יכול להשטרו ג< היינו כשאינו מוצא להשטרו ליהודי [ם] בלמים הראוין
 אבל אס היה מוצא יהודי אין יכול להשכירו לעובד כוכבים כדאיתא בהגוזל בחרא (לף
 קיד.) האי מאן דזבין ארעא לעובד כוכבים אמצרא דישראל היו משמתינן ליה עד דמקבל

 עליה כל אונסא דאתייליד ואין חילוק בין שטרות למכר:
 יב אמר רנ הונא האי נר מנואה דאוקי ריחיא ואתא נר מנואה חכריה ואוקי גניה

 דינא הוא דמעכנ עליו דאמר ליה הגה״ה
 קפסקח לחיותאי* מיחיכי עושה אדם חנות *ומרמיקין מצודומ הדג מן הדג כמלוא דצמ הדג
ל ״ ל צ צ ל וכן עני המהפך במררה להשמכר ובא אחר ונטלה צ 3 

 . . . י . הימנו נקרא רשע. והקשה ר״ש מההיא דראה אמ
 חנירו ואינו יכול למחוח נידו מפני שיטל המציאה ונפל לו עליה מעביד! אומו הימנו מאי שנא
 לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה מעני המהפך נחרדה ואימר ר״ת דכל מידי
י דהפקירא דאי לא זכי ליה הכא לא שכיח למיזכי ו 3 י מ ; ן 3 י פ ן א כ י נ ת א ל י י ה א ; לי. ת  בתוך ש
א ל נמקים אחר לא מקד רשע וההיא דחזקח הנמים  א ל

י העובד כוכבים ואפילו נתן ישראל כבר מעוח ס כ מ M v 0 י , , . י , . 
 ולא אחד מבעלי אומנות ולשמו אין טפיהי לעובד כוכבים על המקח ובא ישראל אחר ולקחו

 רשב״ג אומר אף לשכינו מפיהו וליתא אפילי רשע לא מיקד. ז) מהרי״ח:
 לדרב הונא חדא דקם ליה כיחידאה י) והוא לא ידע מחלקותס דיפסוק הלכתא כרשב״ג.
 ועול לר״ה בריה לרב יהושע ה< [להוא בתראה] סבר כרבנן דאמר רב הונא בדה דרב

י מחא ״ u ״ הגה"? ב א א מ י מ  יהושע פשיטא לי 5
 . _״ , ״ , *צ״ע אי מייד דלא יהב כרגא עם מי מתא אבל אם
א רוצה לביא לעיר יליתן כרגא שמא אז יתשב כבני מתא כ ה א ל ג י כ  אחריתי מצי מעכב ואי שייך ב
 *לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה או שמא מצו מעכבי שלא יהיה כמי מתא. מהרי״ח:
 לנפשיה לא מצי מעכב: בעי רב הונא בייה ובא״ז כתב דרש״י ור״מ פליגי בהט ב ופסיקא
א כרש״י דמצו מעכבי! שלא יהא כבני מתא. יכל אלי נ י ר ח ה א א ו 3 ר מ 3 ה א א ן 3 ל מ ע 3 ש י ה 3 י י  ל

 ׳ ׳ 1 ׳ הדינין נוהגי! גס לענין להלוות ברבימ ואם יש
קי שטנו טון שלי מרס יישוב ע״פמקנמרבינו גרשום מאור הגילה ח) הד  מאי מספקא ליה אי מי
 בעיר או ללמא לא מיקרי שכינו אלא הלל הם מעכבין עליו ט) אי שייך בכרגא ואס הוא מלמיד
 עמו במבוי חיקו וכיון ללא איפשיכןא לא מכם יצדכין בני אדם למורמו אף שבא ממלכומ אמר
3 ובני עירו אינם נותנים מס לזה המושל אפ׳׳ה אין ? י ל ן 3 מ ל י מ > א ? י ל 3 ע כ ע י מ צ  מ

 , י , יכולין לממומ בילו ולעכב עליו ואע״ג דאיכא מ״מ
 הונא במקרי לרלקי ללא מצי מעכב לאמי בעיר משוס רקנאמ סופרים מרבה חכמה לולאי לא
 מר [דף בב ע״א] קנאת סופרים חרבה הסטס רבינו גרשום מעולם לאסיר שוס מקום לח״ח
ה ואם אין יולע להשחכר אלא לומל מליר בני העיר ד  חכמה. אמר יב יוסף ומולה רב הונא ב
י ..״,״..,., מצויין לעשומ מלאכמו ואס הוא עשיר המורה סטרמו י ^ י ״ י י י , -.».vs״ ^ י ,״,-׳  י

א מליק מס ירביני אבי״ה כמב ללצירבא מרבנן ליחקין ל ^ ל ח \ י ז ח מ ע ^ ה ש ו ה ב י י  ל

 מצי מעמי לאמר מי עזיא חיקן לק אומן להמיר לו דיש לנו לומר שתמילמ גזרמ
 לבנות ישראל שיהו רוכלין מתזירין בעיירות הקדמונים לא גזרו אצורבא מרבנן דלא כהלכמא ואס
מ גזרו בטעומ יש לכופן בדין להמיר לו הגזרה השיבו ״ ה  שיהו תכשיטין מצויץ לבנות ישראלי ן
£ חכמי רו״ס שאס המירו הקהל חרס הישוב לאמר שנה י ^ י > ;.,>, ,̂ ,-,-,*,v 
א הן מסר הן ימר דבטלה גזירמס לגמד דא״צ עול 3 י ו י צ א א י  לאהלוד אבל לאקנמני ל
 הוא אפילו לאקבועי כי הא למא שלא צהי המרה לנדר שהומר מקצמו הומר כולו ואין נראה
 למ יאשיה ולרב עובליה לאקבועי W ללא לרבינו אבי״ה ט כשגיזרין מרס גוזרים על רעמ
ן המקים יעל דעמ הקהל ואין חלה מחילה אלא לסי ל ר ן נ י ו לא ל ה ; י ן ; ; 3 ר ן ל ו ט ט ״ א מ ת כ ל ה  כ

 הגהות הב״ח א בהגה״ה ד״ה ומקד. נ״נ תוס׳ דף כא ד״ה ומקרי: ב בהגה״ה ד״ה ובא״ו כתב וכו׳ בהט ופסק כרש״י וכו׳ מעכבי! עליו אי לא שייך נכרנא: ג ישאי עמהס בעול מושל העיר לכל דבר: ד בהנה״ה ד״ה חלין. יבידי אלם
 שיעורו כסלע וכו׳ שלא ישאר רום אצבעיס על רוחב גודל: ה נהגה״ה ד״ה וכל דבר. אע״ג דלא מבטל ליה חוצץ כצ״ל ותיבת אינו נמחק:

 חריפתא
 כי נמי מוזיל אינו עושה מלאכתו יפה ואין הכל מרגישין משא״כ בסחורה ונמצא לאומן המחיל ואינו עושה
 יפה לא מתעכב ושקלי לטיבותא לזילא ועיין בב״י שהאריך בענין אחר ללקלק רבד הר״י הלוי בשם הפוסקים:
 !ק] היה מקום צר. ומיהו יותר צר מן ל״א לא יעשה שאז אין בני אלם הולכין לשם כלל ומסבבין את דרכם
 ואל מממה שבל׳ אמומ הולטן ובפמומ מעט אין הולכין שכך כל מלת חכמים: [ר] מן הצד. ל׳ רש״י שראש
 עוביו כנגל המלון ומאפילו ע״כ כלומר ואהט קמני בבריימא שצדך להרחיק שלא [יאפיל להיינו שירמיק מכנגלו
 רעשה הכומל מצל החלון שלא] יהיה כנגר החלון ואמרי׳ עלה וכמה ירחיק מן החלון לצלו אמר רב ייבא כו׳
 כמלא רוחב החלון ורביט כ׳ וכמה טפח והרי״ף גורס למרוייהו ונ״ל להגיה כן בלבד רבינו כלשון הד״ף:

 פלפולא
 [ם] כדמים הדאו״ן. עיין מה שכתבתי בסרק הגוזל במרא: [ע] דלא כהלכתא. לטון שליטם הללו רמצו
 מעכבי מדרבנן בעלמא הוא מפני תקון העולם בצורבא מרבנן רצו לעשות לפנים משורת הלין כלפירש רש״י
 כלומר שלא להחמיר עליו כמו בעס הארץ. ב׳׳י סימן קנ״ו: [פ] היינו שלא למכור סחורתם על יד על •ד
 כו׳ אכל למכור סחורתם ככת אחת בוי. ונ״ל שלמל כן מלמצו בני העיר לעכב עליהם ואילו במוכרים סחורתן
 בבת אחת מי מצו מעכבו והלא דרך העולם להוליך סחורתו ממקום למקום ואס אתה אומר כן נמצא משא
 ומתן של עולם בטל אלא וראי במוכר על יל לוקא הוא רמצו מעכבו: [צ] אכל אם מוכר יותר יזול אין
 מעכבין עליו. ואיכא למילק באומן נמי נימא הכי רש לומר לבסתורה כי לא מוזיל מעכבין אבל באומן ללמא

 א) מוס׳. (גליי!) ב) נ״ב גש״ס מוקי כסופר מתא, ועיי״ש פרש״י ותוס׳. !מל״ה) ג) וצריך לומר עוד שאינו משטרו לו לבית דירה, או שילוע שאינו מכניס לתוכו ע״ז, לאל״ה לעולם אסור כלתנ! ספ״ק לע״ו ןכא.]. (יעניין) ד< נ״נ עי׳ לעיל פ״ק
 סי׳ מ״ב. (ר״ג ליפשיץ) ה) ני׳ הד״ף. (גליין) י) לנכסי הכנעני ״כהפקר הס״ ואפי׳ כצ״ל. (ר״ג ליפשץ! 0 היינו ג״כ מטעמא דליכא למיזט׳ במ״א, ועיין גתוס׳ בסוגיא. (אר״צ) ח) והוא מהמרדט, ובסוניא. וז״ל ואי שייך בכרגא דמחא ל״מ מיעכב
 כוי. ייחר פרטי דנדס בזה עיין נמרדט, ונש״ע קנ״ז.(אר״צ< ט)מעכנין עליו אי שייך. צ״ל אי לא שייך. (ר״א חנה י<הג״ה זו ושאר דנרי הג״א נטומאח מח הכל נמוס׳ ונסוגיא, ונהא דחרנ ה״ה כחלל כו׳ עיי! נתוס׳ ריש כל הנשר מזה.(אר״צ)

 יא) הוא נתיס׳ לקמן דף ג״ח יעי״ש. (אר״צ) יכ< צ״ל נמי לא נעי בטיל. (גליי0



 רבעו לא יחפור פרה שני בבא בתרא אשר
 דף כג ע״א

 ולבתו הרוח רש לחלק לכל היכא להוא בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו וברי היזיקא
 מיקרי לינא לגרמי וחייב. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו וכן
 מראה למר לשולחני כי במה שיאמר לו שהוא טוב הוא פוטר את הנותנו לו וכן אחר
 אחרי ברי היזיקא לכיון למראה ממון ישראל לעובל כוכבים אנס ברור הוא שיטלנו
 העובל כוכבים דאקשי׳ רחמנא לחוא מכמר ואין לך מעשה גלול מזה וכן נחייאש
 ממנה ולא גלרה לכיון למעורב ממונו בממון חבירו ואוסלו ונחייאש מלגלור ברי
 היזיקא וחשיב מעשה וכן לן אח הלין ומחייב את הזכאי ליחן לו או פטר אח החייב
 או האכיל אח הטריפה לכלבים על ילו הוי כעושה מעשה אבל כל הני הוו גרמא
 בעלמא לההיא לשיסה בו כלב ונחש לא ברי הזיקא כולי האי כמו מסור לשמא לא
 ישוך הכלב והנחש וההיא לזרק את הכלי מראש הגג כשזרק לא עשה מעשה הראוי
 להזיק שהרי היו תחתיו כריס וכסתוח וכשסלקו נמי לא עשה מעשה בגוף הממון אף
 על גב לברי היזיקא ולא למי למסור שמראה על גוף הממון [ב] וכמאן לקלייה למי
 ושולח אח הבעירה אין עושה מעשה בגוף הממון אלא החרש הוא שעשה את המעשה
 [נ] וכן פורץ גלר ממילא היא יוצאה ונותן סס המות לפני בהמת חבירו אין מאכילה
 ומבעית חבירו איהו הוא למבעיפ אנפשיה [י] ועול יש לחלק לכל היכא לההיזק נעשה
 מיל בשעת מעשה נקרא ליני לגרמי כמו שורף שטר ומוחל וכן מראה לינר לשולחני
 כי מיל הוא פוטר אותו שנוחנו לו ומסור בעילנא לאחר כמאן לקלייה למי וכן נתייאש
 מיל בשעת יאוש נעשה כלאים אלא שאין אוסר על שיוסיף מאתים וכן לין והוראה
 ההיזק בא מיד אבל המסלק את הברים בשעת סילוקו עדיין לא נשבר הכלי על שיגיע
 לארץ וכן שיסה עד אחר שיסוי לא ישוך וכן השולח את הבעירה בשעה שנותנה לחרש
 אין מזיק וכן פורץ גדר עד שתאבד הבהמה והמבעית [ה] אחר שהבעיתו הוא מתפחד

 והולך 1י] וההיא דהעושה מלאכה במי חטאח חייב לרבי מאיר:
 JT רב יוסף הוו ליה הנך תאלי דהוו [דף בג ע״א] אתו אומני ויתבי תוחייהו אחו
 עורבי ואכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי להו אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור
 מהכא. אמר ליה אביי והא גרמא בניזקין הוא אמר ליה הכי אמר רב טובי בר מתנא
ה זאת אומרת גרמא בניזקין אסור אמר ליה ״ ה ג  ה

 *ולוקא בחזקה שיש עמה'טענה וק ההיא לאחזיק והא אחזיקו* להו כלומר הס יטענו עליך
 לשפכי אחזיק לנטפי נפ״ק בעינן טענה בפירוש אכל חזקה אמר ליה הכי אמר רב נחמן אמר
ז רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין. א)ר3ינו י ט ש ל ך  אי ליכא טענה לא וללא כפירש ריב״ס ל
' _ יי י  לאין רוצה להחזיק בגוף הקרקע לומר לשלו היא אצא י , י. י
ל תס ז״ל היה אומר אפילו הקנה בעדים יכול י ע ל א ד י ה ק ה ה ן י נ ט ' י ע ב

ף
א  ל ' א מ ל ע ש 3 י מ * ש מ  ל

 אחזיק להורלי לא בעי טענה מללא מיחה שלש שנים לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה
יאה לי״י שיכול לסבול ועחה אינו יכול לסבול ואין  ולאי מחל לו כך פירש ריב״ס ואין נ
, נראה לר״י מדקאמר אין חזקה לנזקין איכא . : ז ״ א j ג » D י ח יכ ״ י י ה מ ,  t י

י 1 י י י  שמעון שבא לחפור בית הכסא סמוך לבאר חבירו י . ,
ק למידק הא ראיה יש כדדייקינן לקמן >דף ז א י ל , ש ל כ ' מ י מ ס א י ש מ ) ח י ל י פ א ך ^ ( י ר 5 

 את מי הבאר מריח בית הכסא ואפילו החזיק אין מט:) גבי ולא לאיש חזקה בנכסי אשחו אלא
 חזקה לנזקין: ראובן ושמעון אחין או שותסין ויש ודאי ראיה מהניא אבל חזקה לא מהניא ולא
ס אמרינן חזקה במקום שטר עומדח משום ה ' ! ש ל v י

n D f t
v

 ? f י ״ י א ח ר א ?צ ס 3 ! מ ס 3 ה  ל

, ,  חפירה אחח לביח הכסא שלהן או למעלה חלוקין , י . י . 1 ,
ה & דאיבעי ליה למחויי דסבר לא בעינן למחרי ת ע מ ן ח ץ ^ א ל פ ן נ מ ן ו ע י נ צ מ ל ו א ס י כ ח ב  ה

 ראובן לחלוק ומתוך כך ראוי ביתו לתוספת דיורין דכולי עלמא ידעי דאין אדם מוחל על היזק
א כזה ולאו איתמר עלה רב מרי אמר ס כ מ ה י א י ל מ מ י  אין שמעו! יכול לעכב עליו ולומר ש
: בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא *< רבינו ז " א • מ ה ר ה  מ

 תס אומר דוקא קוטרא דכבשן שהוא רב ומזיק ביותר כדאמר במרובה (דף פב:) אין
 עושין כבשונוח בירושלים משוס קוטרא וכן מצאחי בירושלמי שמזיק אין לו חזקה. אמר
 רבי יהושע בן לוי בחיי דרבנין בעשן תדיר כהדא איתחא הוה [ז] מדלקא ג<קלא חחות
 רבי אלעזר בעא למחרי בידה אתא עובדא קמיה דרבי נשא אמר לא אמרו אלא בעשן
 תדיר וכן פירש רש״י בביח הכסא דוקא שלהן שהיו על גבי קרקע אבל שלנו שהן מכוסין
 לא יז(ורב זביד אמר בבית הכסא) א״ל הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו רב יוסף
 איסטניס הוה כדאיתא בערבי פסחים (דף קיג:) שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים
 והרחחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי מכאן משמע דכל נזק שידוע
 שאין המערער יכול לסובלו אף על פי שסובלין אותו שאר בני אדם אין לו חזקה נגד

 מערער זה:
 יט מתני׳ מרחיקין את השובך מן העיר חמשיס אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך
 שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבע כורין
 כמלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו: גמ׳ אמר רב פפא

f33 T במרדד הנזיר מגלח עליו א״כ אין הכהן מוזהר עליו ורבינו  מרחוק עליו ולהציץ אמר ר
 כותלו והא אנן מנן ד׳ אמות ועל כרחי יצחק מסימפונט פירש לוקא שנתחלל בו המת הוי
̂י,-.* כתלל ולאו לוקא כלי מתכות והוא הלין כלי עז וכל י י־<י• י» « N«»״#,v י*יייייל*י 
א לבר שנתחלל בו המת הוי כתלל ואין נראה. פר״י כ י א ל ל צ י ? י מ מ 1 י ו א ז ל י י צ מ  נ

 לאקשויי ממתניתין כי היכי דפריך מכרייתא מהרי״ח:
 [ש] טעמא דאיכא חלונות אבל משוס דוושא תלון שהוא עשוי לאורה איך שהוא קטן וכל מקום
אן שהיא עומל אפילו למעלה מארבע אמות חזקתו שלש א כ י ש ל לא ק צ ן ה  לא וצריך לאוממא מ
- ״•< י שנים וצריך טענה עס חזקתו שטיען שמכר לי או  ״•<,. ׳ י ״ י י
ל נתן לו חלון העשוי להביט לרך שס לשמור פרליסתו צ 6 מ 1 5 " י ת 3 ו ח ו י ר ת  מצד אחד כאן מש
 אחד וסגי בטפח ומחני׳ בשחי רוחות החלון וגינתו אס הוא כל כך גלול שיכול להכניס ראש אלס
 יש שתי כתלים וצריך שיהיה בין שני בתוכה ועמל למטה מארבע אמות מקרקע הבית יש
ן לו חזקה ואס בא שכינו לבנות מגלי אחר שהחזיק בו ן ל ן י 3 ה ן ל מ 3 ל ] מ ת מ [ ן מ , א ס ל י ל ת כ  ה

 . , , , 1 שלש שנים לינו להרחיק כלמנן החלונוח מלמעלן כו׳
ח ולמעלה מארבע אמות בקרקע הבית אין לו חזקה  טפח מצד אחד וארבע אמות פחות טפ
 מצד אחר וכל היחר על טפח מצד אחד ואעפ״כ כשבא לבנותו במחילה שכינו מעכב עליו אס
 ימעט מצד אחר ואף על גב דאוקמא ילצה ומלון מצד להיינו שאין ראש אלס יכול לכנס
״״״ למוכו בין למעלה מארבע אמומ בין למטה אין לו י . - י י י י ,1.* י  1״״,״,״, ״
י מ מ מזקה ואס יש משקיף למלון למעלה ולמטה מימין י * א א ל ל ו צ P r ה ״ » » < 
 נראה לה״ה מכנגלן צריך להרחיק ל׳ ומשמאל אע״פ שאין ראש של אלס יכיל לימס למיכה
 אמות [א] לפשטא למחני׳ הכי משמע אלא הד הוא חזקה. וראובן שפממ מלונומ בעליימו ימביט
ן לרך שם למצר שמעון כשירצה אע״פ שרשומ הרביס א מ 3 א 3 מ ק ן ך לא י ר א צ ש ו ו ל א ל י ש ו ס ר ו ש  מ

״ י , י i מפסיק ביניהם אס ה) חצרו של שמעון גבוה מסוס  ^ י י
א ורוכבו באמרא ללא שטמי רוכבי גמלים להשמא לא ל ש א ל מ ע  הצל ועול למעיקלא לפייך ט
 יאפיל הוה פשיטא לכשמגלו צריך ארבע בעי שמעון לאיצטנועי מבני רשומ הרבים כופהו
 אמוח ומס3רא זו לא חזר 3ו הגמרא: לסחוס חלונומיו אפילו אס יכול שמעון להצטנע
י בחצירו בשוס עני! משוס לאמר ליה לא ילענא בהי י  ^,״,1., י
ת IT™ מיצי Jf*5 0P עילנא אמימ לאיצטנע מינך יכן הלין אס חצירומ של  ט1 א
 השובך אל3ע אמות כלי שלא תקפוץ אמרים מפסיקין: י) מי שיש לו מלונימ על חבירו
 הגמיה ואת הכותל מן המזחילה אל3ע ובקש לסותמן ולפתוח אמדס למעלה אס הכומל של
ס שניהם חבירו מעכב עליו ואס היו שנים לא יעשה ש א ן ר י ס פ ל ו ס ה ה ף א ק ו א ז ה י י ש ל ת ב ו מ  א
 ̂י _ ״ ̂י _ י י ^ שלש קטנות לא יעשה גלולות ראובן שסתם פתחו או
 קנה ממנו להעמיל סולם בחצירו כלי לעל״ חלוני וצא פרץ פצימיהן ובא שטני למות לפניהן צדך
 למזחילה שלו שיערו חכמים לשיעור זקיפת להרחיק ארבע אמות ואס שתק ראובן על שבנה

 סולס ארבע אמות: שמעון בפניו שוב אין יבול למחוח. מא״ז:

 טז נמ׳ לימא מחניחין ללא כרבי יוסי לאי כרבי יוסי האמר זה חופר בחוך שלו וזה
 נוטע בתוך שלו פירש רש״י טובא מילי איכא במתניתין ללא כרבי יוסי אלא לימא
 לאף זו בשובך וסולם ללא כרבי יוסי וקשיא לן לפירושו לכל כמה ללא ילע טעמא לזימנין
 למנח ליה וכר מלחא לפשיטא היא לבכל הרחקות למתני׳ יש שייכות נזק יותר מבהרחקת
 סולם מן השובך ואמאי מספקא ליה לגמרא אי איכא לאוקומא כרבי יוסי טפי מבכל
 אינך. א< הילכך נראה לרבינו חננאל ורב אלפס ז״ל לבכל הרחקות דמתני׳ פשיטא ליה
 לגמרא לרבי יוסי מולה בהו להוו גירי ליליה לפי שבאוחו לבר שהוא סומך מזיק לחבירו
 אבל בסולם אין מזיק אס לא שפבא הנמיה וכן אילן לא יזיק על שיגללו השרשיס וסמיכת
 כותל לכותל נמי חשיב גירי ליליה למיל כשסומך מונע לוושא. אפילו תימא רבי יוסי ט
 הא לאמר רב אשי ט הרנן בי רב כהנא אמר לן מולה רבי יוסי בגיד ליליה והכא נמי

 זימנין לבהלי למנח ליה קפצא:
 יז והא גרמא הוא אמר רב טובי בר מתנה זאת אומרת גרמא בניזקין אסור
 א)=<אע״ג לאם הזיק בגרמא פטור מ״מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום לו
 היזק ומיהו קיימא לן לטנא לגרמי חייב כר״מ למחייב במסכך גפנו על גבי תבואת
 חבירו ובנפרצה אומר לו גדור ובדן אח הלין וזיכה אח החייב למחייב רבי מאיר אפילו
 לא נשא ונחן ביד ומראה דינר לשולחני ושורף שטרוח של חבירו ומוכר שטר חוב
 לחבירו וחזר ומחלו ואחר אחורי בהגוזל בתרא (דף קטז:) וצריך ליתן חלוק בין כל
 הני דמחייבין ובין דבר הנקרא גרמא בנזקין דפטור כגון ההוא דכיצד הרגל(דף כו:)
 זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כריס וכסתות אפילו קדם הוא וסילקן פטור וכן
 ההיא דשור שנגח את הפרה (דף נמ:) דתנן הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא
 ברשות ואכלתן בהמה של בעל הבית פטור ואס הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואמר
 רב עלה בגמרא ל״ש אלא שהוחלקה בהן אבל אבלה והוזקה פטור והנותן סס המות
 לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ובפרק הכונס (דף נט:) חנן השולח את הבעירה
 ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וכל הני דחשיב בריש הכונס פורץ גדר בפני
 בהמת חבירו כופף קמח חבירו בפני הדליקה עושה מלאכה במי חטאח והמבעיח אח
 חבירו. ובפרק [החובל] (דף צא.) תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם דאיהו הוא
 דאבעית אנפשיה ושיסה בו את הכלב שיסה בו אח הנחש ובפ׳ הכונס (דף ס.) ליבה

 חריפתא
 לממגלן ממש היינו טעמא לטין רמשים דוושא כבר קתני שצדך ל׳ אמות איכא למשמע לה״ה להרחקה
 לשלא יאפיל מללא קתני לה לאיתה הרחקה וקתני נמי תנא לפשטא למתני׳ למשמע בכה״ג להרחקה שכנגלו
 משוס האפלה נמי כל׳ אמות היא: [נ] וכטאן דקלייה דמי. כלאיתא כהגוזל כתרא לף קי״ז וכ״ש חוזר
 ומוחל השטר שמכר להוה כמאן לקלייה: [ג] ובן פורץ גדר ממילא היא יוצאה. וכ׳׳ש טומן קמת מכירו
 בפני הלליקה ללא עביר מידי כ״כ רבינו בהגוזל קמא ושס כתבתי למה לא כתב גס כן לכופף קמתו כוי:
 [ד] ועוד יש לחלק כו׳. וכבר כתבמי בהגוזל קמא לשני החילוקים גס שניהם כאחל אינס מתישביס על הלב
 והעתקתי לכרי המררט כזה: [ה] אחד שהבעיתו הוא מתפחד והולך. וכ״ש טומן כופף וליבה כמו שכתבתי
 כהגוזל קמא: [ו] וההיא דהעושה מלאכה במי חטאת חייב לר״מ. עיין מה שכתכתי כזה כהגוזל קמא:
 [ז] מדלקא קלא. כירושלמי איתא הגרסא קולין ותרגמו של שלחנם יהי לפניהם לפח לקלא. וכארץ אשכנז
 שהרכה מקומות מהן כמלינת ויעסט פולין יש פרטא נקראת וואלרעק כגליל התחתון כהפרכיא העננגויא
 שחופרין כקרקע ומוצאים אכניס שמשתמשי! בהן במקום גמלים לכל מלאכה ולעשות בהם כל צרט בימ כמו

 כגתלי עץ ואמרינן בעלמא שלא כיה קלא:

 פלפולא
 [ש] טעמא דאיכא חלונות. והא רפדך אכרייתא רהתס מפורש טעמא ללא יאפיל ולא קאמר טעמא משוס
 לוושא: [ת] מלבד דחכ החלון. סכרא רנפשיה ותימה שלא כתכ מנליה הא ומה שנראה לי כטעמו הוא
 דאמינא להא לקאמר מלכר רוחכ החלון לאו ככל חלון קאמר אלא כחלון לכיה אנן קיימין למפרשינן עלה
 וכמה טפמ כללעיל כהא קאמר שצריך שירחיק ל״א מלכל רחכ התלון רהיינו רותכ טפת והשתא טעמא רכה
 איכא דהא ככותל אחל שהוא מן הצל שצריך שירמיק טפמ היינו טעמא שלא יהא הצל נוטה למוך המלון ויאפיל
 כלשון נמוקי יוסף ה״נ בשני כמלים אע״פ שיהיה בין שמיהן רומב ד״א מ״מ יש כאן לעולם צל טפמ לקודם
 חצומ מכומל שמצד זה ואחר מצומ לכומל שמצל זה ואס כן אין כאן ל״א בלא צל ואכן בעינן הרמקה טפח
 מחממ הצל כשאין כאן כומל אלא מצר א׳ וס״ל לרבינו לה״ה בשני כמלים שצריך שיהיה ל״א ביניהן בלא צל
 ולכך קאמר שאלו ל״א הן מלבל רוחב החלון והיינו חלון לביה אנן קיימין ששיעורו טפח כראמרן ולפי זה לא
 קאמר רבינו שצריך שיהא בין שני הכתלים אלא טפח ול״א יהיה החלון טפת או יומר גלול כך נ״ל שיטמ רבינו
 אבל הפוסקים לא כתבו כלבריו(של המי,׳) ןשלא התנו] מלבל רוחב החלון כמ״ש הריב״ש בתשובותיו סי׳
 רכ״ה: [א] דפשטא דמתני׳ הכי משמע אלא כו׳ צריך לאוקומה מן הצד. ומ״מ כיון ללא קתני הרחקות

 א) מוס׳. (גליי!) ב) עי׳ נרא״ש פ׳ הגיול עצים אימ יג. >ג׳ מהרש״א) ג) נ״א קולין. (גליו!) י) מע״מ מ״ז. (גליו!) ה) והוא כשיטמ רשב״ם בסיגיא הנ״ל, ועיין בב״י בסימן קנ״ל. (אר״צ) ו) והוא מסוגיא דלקמן רף ס עיי״ש. (אר״צ)



 רבעו לא יחפור פדה שני בבא בתדא אשר
 דף כג ע״כ - דף כו ע״א

 אמה אכא שאול אומר כל אילן שרק חמשיס אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן
 למים. ואם האילן קלס קוצץ ונותן למיס ספק זה קלס ספק זה קלס קוצץ ואינו נותן
 למים. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשיס אמה ולא יעשה אלם גורן קבוע בתוך שלו
 אא״כ יש לו חמשיס אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ג ומניח בכלי שלא יזיק
 [דף כה ע״א] מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ׳ אמה אין
 עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר״ע אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן המערב ומרחיק

 חמשים אמה:

 כה ומרחיקין את המשרה מן הירק ואח הכרישים מן הבצלים ואח החרלל מן
 הגה״ה הלבוריס רבי יוסי מתיר בחרלל*:
1 נמ׳ [דף כה ע״ב] תניא רבי יוסי מתיר ו מ י נ מ י ז ל ו ת י כגי1 א ש 5 א  * אמר ליה רני חנינא לי
~ באיילמ־ני שי־יל לימי לי ־ז שא״־ אימי  י * ־
ו יש לי הרחק חרללך מלבוריי הרחק לבורך  שנאמר והפפללי אליו ליו איןס פר״י א״פ אנ
 לנו להתפלל לצל מזרח ומכל מקום צריך לצלל לצד מחרלליי ש3אוח ואובלוח לגלוגי חללליי
ו יסימ1 תוספתא תניא רבי יוסי מתיל בחללל מפני י פ צ  לריס להלוצה שימטם ילדם ושיעשיי י

ו שאתה ־נישה ־מיו שלו י י - שי־יל לימי לי נ S S 
 כך אני עושה בתוך שלי [נ] וכן היה רבי יוסי
 אומר מרחיקין את הלבורים מן העיר חמשים אמה כלי שלא ינשבו את האלם רבי אליעזר
 אומר מגלל לבורים כמגלל כלבים רבי נחן אומר מרחיקין את הכבשונות מן העיר חמשים
 אמה [ם] לעיל(לף יח:) אסיקנא להא לקאמר רבי יוסי מחיר בחרלל לאו לוקא חרלל
 להוא הלין במשרה וירק נמי שרי לקסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק עצמו כלתנן לבי
 יוסי אומר אע״פ שהבור קלס לא יקוץ שזה חופל בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו אלא
 ללבריהם לרבנן קאמר להו ללילי אפילו משרה וירק נמי אלא ללילכו לאמריתו על המזיק
 להרחיק עצמו תינח משרה וירק להני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרלל ולבורים
 חרוייהו מזקי אהללי ורבנן לבורים לחרלל לא מזקי אי בבינחא לא משכחת ליה אי בטרפא
 הלר פארי וקי״ל ברבי יוסי והני לאו גירי ליליה נינהו לבשעה שזורע הכרישים אכתי
 לא מזקי לבצלים על שיגללו וכן כשזורע אח החרלל ומכסם בעפר לא משבחי ליה לבורים
 על אשר יצמח ויגלל וכן כשסומך את המשרה ומרחיק כדין הרחקת בור שיח ומערה
 אין מזיק לירק על שישהו זמן מרובה ויסריחו וכולהו למו לבור ואילן: מתני" מרחיקין
 את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשקמה חמשים אמה בין מלמעלן בין
 מלמטן בין מן הצל אם הבור קלס לאילן קוצץ ונותן למיס ואס האילן קלס לא יקוץ
 ספק זה קלס ספק זה קלס לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קלם לא יקוץ
 שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: גמ׳ אמר רב יהולה אמר שמואל הלכה כרבי

 יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מולה רבי יוסי בגירי ליליה:
 כו פאפי יונאה W עני והעשיר הוה בנה אפלנא הוו הנך עצרי בשיבבוחיה כי הוו
 לייקי שומשמי הוה ניילא אפלנא אתו לקמיה לרב אשי אמר להו כי הרנן בי רב
 כהנא הרנן אמרי׳ מולי ר׳ יוסי בגירי ליליה וכמה [דף כו ע״א] כלנייל נכתמא אפומא
 לחצבא ואם הוחזקו בתשמיש זה שלש שניס לא הוי חזקה לאס החזיק קולס שבנה האפלנא
ה לא הוי חזקה* לפי שלא היה בילו למחות ״ ה ג  ה

א כל זמן שאין מזיק לו כלפרישנא לעיל לחזר א ל מ ע א ש י ה ה מ י מ י ש ״ ' " י י ו צ i ע f אע״ג* 
. . 1 ת 4 מ י ו ת 3חי ח פ י ה י ס ה 1 לעיל א ג י ר מ א א ו נ י פ ה א י  ה

ו בו רבא והולה לו שמותר לסמוך כל זמן נ י י א ה כ ה ה י ל י ד ל י נ ג י ש ח ג ל ״ ע ר א מ ו ר מ צ ו א  ל

 טעמא ללא קניע תשמישא וליכא טורח בסילוקו כל שאין הניזק לשם חוץ מבור משום לכל מרא

א ומרא לקא מחית מרפיח לארעאי וכיון שלא י מ  כך עול יש לפרש להכא הד כמו נור לכל מרא י
: היה יכול למחוח לא הר חזקה כלפרי׳ לעיל n M י ״ ר • פ י א ע ר א ״ ל ״ מ ס״ י ח מ ז  ״
 ואס החזיק אחר שבנה נמי לא הויא חזקה ללמי לקוטרא וביח הכסא לאין הלעח סובלת

 ואיתימא רב זביל זאת אומרח טוענין ליורש הגה״ה
ת *מטון שינרר נעלים שהמוכר או המוריש לרבו יום מ ח א מ 3 א ה ע נ ש ח ר ו  וטוענין ללוקח* י
 4״, 4י<י״.״.4 אתר טענינן ליה שקנאה המודש או המוכר מן
U ה המערער אי מאבותיי של מערער יאיקמינן ליה י א ל כ י ר ו נ צ י n א P ו ™ « נ י ה א ש י י  י

 לוקח נמי תנינא לקח חצר וגה יורש או ביל לוקח ואע״ג ללא אחזקו בה שלש שנים
 וגזוזטראות הרי זו בחזקתה צריכא לאי וליינא לטעין ללוקח ואוקמא ביליה ג) ואע״ג ללא
p בירר הלוקח לדר בה המוכר יום אחד לא מהלדנן j o ר ן מ י ם א י 3 ר ת ה ו ש  אשמועינן גבי ר
, עונלא ללא שלי אינש זוזי נכדי חולוקא היכא ללא ״ ! ״ . . . י . י  1״״ -1' -,4 4
י ערערו נה ה) היורש או הלוקח מחמת י)הילאת א א ו א ל מ י ר א ב ו י ש 3 ל ג 3 א א ו י ה ל ו ש י ת  ל

 אשמועינן גבי שובך כיון ליחיל הוא אימול למיכר או המודש החס ולאי ז) טוענין ללוקח וליורש
 פיוסי פייסיה אי נמי אתולי אחיל גביה אבל אפילו מאי רהוה נעי המוכר או המודש לנרר נעלי
ל מטרה או בעדי חזקה הלוקח והיורש אין צדך שוס י ח ן מ א מ ס ן י י ן פ א ס מ י 3 ר ת ה ו ש י ר 3  ג

. י , , י בירור אלא אנן טענינן להו אבל בעינן שהלוקח או . , 
ז היורש יחזיקו שלש שנים כלפירש רשב״ס בפרק חזקת מ ח 3 נ  צריכא. הרי זו בחזקתה והא אמר י
 אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין רב מרי הבתים גבי ישראל הבא מחמת עובל מכבים. מא״ז:

 אמר בקוטרא רב זביל אמר בבית הכסא:
 כ [דף כג ע״ב] נפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ לחמשים
 אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכוח קרוב לזה שלו וקרוב

 לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:
 כא א״ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב ואף על גב לרובא לאורייחא וקורבא
 לאורייתא אפילו הט רובא עליף וכן הילכתא א< ומילתא לפשיטא הוא [ח] לתניא
 ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילה אלא רבי חנינא אפילו קורבא למוכח

 אתא לאשמועינן לאזלינן בחר רובא* ואף על , ה^״י1
, *ח)לאזלינן במר רובא לעלמא והא לאמדנן אין  , ׳ י י
ג הולכין בממון אחר הרוב היינו היכא לאילו מוחזק י ל פ ם י ו ש י מ א א ל ר י י ז  גב לאותבי? י
 עליה אלא לישא וליק כלי לברר לבדו תלע אבל היכא לליכא מוחזק אזלינן נמל רובא מיהי
ד באכילה שיש בו סימן אע״ג לבעל האבידה אין מוחזק  להא מברייתא לתני רבי חייא קאמר [דף כ
ר בה ט) מקנו חכמים להכדז אפילו בעיר שרובה עובלי ח .1ר 4 ד י ו ר ה ד ו ו ״ ר ״ r ח 1 ״ ח ״ r f״״״ 
י כובביס כלי שימקייס מצומ השבמ אבילה ולא אזלינן ח V* 3 א ] י  ע א] ש מ תצת ש מ לוב ק

י זייא: במר מבא לרבנן ורשב״א. פר״י מהרי״מ: ל  הרוב כו׳ [מ] =< וש״מ איתא ל
 ככ איתמר חבית שצפה על פני הנהר אמר רב נמצא מגל עיר שרובה עובלי כוכבים
 אסורה בנגל עיר שרובה ישראל מותרת ושמואל אמר אפילו בעיר שרובה ישראל
 אסורה אימור א מההיא לקירא אתאי ט לימא בלרבי חנינא קא מיפלגי לא לכולי עלמא
 אית להו ללרבי חנינא והכא בהא קא מיפלגי [י] מר סבר אם אימא ב למההיא לקילא
 אתא עקולי ופשורי הוו טבעי לה ומר סבר חריפותא לנהרא נקט ואתאי והילכתא כלב
 באיסורי. ואס נמצאת בנגל עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית העובל
 כוכבים [ל] לאזלינן בחר רוב העיר. ההוא חצבא לחמלא לאשכח בפרליסא לערלה שרייה

ה ״ ה ג  רבינא לאזלינן בחר רובא אע״ג להוי קורבא ה
 למוכח והוא הלין אפילו ענבי נמי שרי* *c נראה לי ללדילן ללא אזליכן במר קורבא אלא במר
 והא ללא אזלינן בתר רובא לעלמא לאוסרו רובא אפילו ענבים שרו דלא אמדנן משל ערלה הן
י דלכל הפחומ הוה ליה ספק ערלה דשדיא בחוצה 3 ; ג א ל 3 י ר ם ל י ש ] מ פ ן [ ס ן ; י ס י ן ש  מ

 14 4-1 4 , . לאת וממרא דוקא בהנאה מומר אבל בשמיה אסור
ת האימא דריב עובדי כוכבים גנבים נינהו ובימיהם כ  ישראל כינהו כלאיתא פרק בפלא למס
 ע״ז (לף ע.): דריב גנבי ישראל נינהי אפילי בשמיה שד. פר״י

: ח ״ י י ה  כג הנהו זיקי לחמרא לאשתכח בי מ
 קופאי שרא ליה רבא אע״ג לרובא לעלמא עובלי כוכבים נינהו רובא [דף כד
 ע״כ] לשפוכאי ישראל נינהו וה״מ רברבי אבל זוטרי אימור מעוברי לרבים נפול ואי איכא

 רברבי בהלייהו אימור באברורי הוה מנחי*: הגה״ה
ר *והאימא בין רברבי בין זוטד אסיד דרוג עובד י ע ן ה ן מ ל י א ת ה ן א י ק י ן מ ׳ מ י נ ת ך מ  כ

 , יי י י דרטס ורוב שסוכאי עובד כוכבים נינהו. מהרי״מ:
ה חמה ובחרוב ובשקמה חמשיס  כ

 הגהות הב״ח א אימיר מאיהי דקירא אמאי: ב אס אימא דמאיהי דקירא אתא: ג מנטיעימיו של מגירי ומנירו בכדי שלא יזיק:

 חדיפתא
 פוסק כפ״י מהל׳ מאכלות אסורות כדכד הטור גס ראימי כנימוק, יוסף שסוכר כן ומיהו להרמב״ס ונימוקי
 יוסף יש לתרץ דסכירא ליה לררכי תנינא ולשינוי להכא דחוי כעלמא הוא ומכל מקום כהך דענכיס סכירא ליה
 למורה רכי חנינא משוס למצנעי הוי כעין ולאי ט הא ללעיל אס איתא למההיא רקירא כו׳ אלא שאין כן
 במשמע לשונו של הרמב״ס שכמב שמא משם נלקטו כו׳ ובטור שכמב שקרוב הלכר וכו׳ גם כן לא טמא טלי
 האי לאכחי משמע ללא הד אלא הוכחה ולא בולאי שויא להו ועוד היאך פסק ללא כאבוה ומן המימה על
 הב״י שלא העיר בכל זאת: [מ] משום דרונא דגנבי ישראל נינהו בדאיתא כוי. כך כתבו המוספות ורבינו
 מפרש אלהמס למייד בפומבליתא לסי שהיו שם רמאים וגנבים רוב מישראל ה״נ מייד לבלוכתא לעובלא
 להכא הוי רוב גנכי ישראל וללא כלישנא להג״ה שכעמול לכימיהס רוכ גנבי ישראל נינהו משמע בכל מקוס
 ומקום ורבינו בסרק אלו מציאימ ובס״ק לחולין גבי אבלו לו מרנגוליס ומצאן שחוטין דייק לכתוב רוב גנבי
 העיר ישראל: [נ] וכן היה ד־׳׳א בוי. ללכודם מזיקין הן: [ם] לעיל דף י״ח ע״ב. וע״ש כדכד רבינו:
 [ע] ה״ג ענ• הוה והעשיר. יכתכו התוספות רכותא נקט שהיה עני ולא כעי לאסוקי אלעמייהו שיכנה האסדנא
 אפ״ה הוזקקו להרחיק משוס להד גיד לירהו ע״כ. ואילו היה עשיר היה בילו למחות לה״נ הד כמו כור
 למרפי לארעא ולא יסבול בנין אפלנא כלמסקי המוספומ ובהג״ה שבעמור. אבל מ״ש המוספות מאס היה

 רסמ בקר קולס כוי לימא לרבינו שהוא כמב לעיל רדרה שאט:

 פלפולא
 [ח] ה״נ דתניא ובנמצא כוי. והוא בפרק גיל הנשה לף צ״ה: [ט] וש״מ איתא לדרבי זירא. לא״ר זירא
 אע״פ שללמומ מלינה נעולומ גבי משע מנרות: [י] לימא בדר״ח קא מי8לגי. ורב לאמר בעיר שרובה
 ישראל מומרת לית ליה ללר״ח לאף על גב למייד אפילו נמצאת סמוך לבימ עובל כוכבים ללגבי קורבא בבימו
 של עובל כוכבים הד קורבה ללא מוכת טון שרדס ישראל באותה העיר אבל אותה העיר כנגל איהי רקירא
 הר קורבא למוכמ ולכך אזיל בתרה תוספות בל״ה רוב וקרוב: [כ] מר סבר אם איתא דמהה־א דקירא בו׳.
 כלומר ואין כאן רוב כלל אלא רוב העיר: [ל] דאולינן בתר דוכא בוי, ואפילו ענבי כו׳ צדך לומר להא
 ראמדנן בגמרא לימא רבינא ס״ל כר׳׳ח ולמינן שאט התם כו׳ דמרא בעלמא הוא וקשה מר״פ המטמ ררייק
 רבינו מלאמדנן לימא רבא כשמואל רש״מ ללימא לרשמואל. וכבר הקשיחי כיוצא בזה בסוף פרק טצל הרגל
 ולפי זה ראמרינן לשינדא להכא למר בעלמא הוא ניחא ללא תקשה אלפסקינן לעיל הלכתא כרבי חטנא ואי
 רבינא לא ס״ל כרבי מטנא הר ליה למידחי [לדר״ח] מקמיה דרבינא דבתראה ומרא דתלמודא הוא אבל בטר״ל
 סי׳ רצ״ד כתב מבית של יין הטמינה בכרס של ערלה מותר שאין הגנב גונב בכרס זה וטומן בתוכו אבל ענבים
 שנמצאו טמונים בו אסודס שקרוב הרבר שגנבס ממנו וטמנם בתוכו ע״כ וממיהא לי טובא רשבק ללאבוה
 ללא פסק הטן ועול דא״כ קשיא הלכמא אהלכתא להכא פסק כשינרא והיינו ררבינא לא ס״ל ללר״ת. ובי״ד
 סימן קכ״ט ססק ללרבי חטנא להולטס אחר הרוב אפילו בקורבא למוכח להחמיר ולהקל. וראיתי שהרמב״ס

 א) תיס׳.(גליין) ב) נ״כ ואי ר״ז לא ס״ל להילכין אחר הרוכ אלא אחר הקרוכ הול״ל מיובתא לר״ז, דהא לר״ז אין הולטן אחה׳׳ר, ודוחק לומר דאיתא לר״ז כהא דס״ל אע׳׳פ שדלתות מדינה נעולית וליתא לר״ז בהא דש״ל והולטן אחר הקרוכ.(מל״?)
 ג< והוא מסוגיא דלקמן דף מ״א כאנ״א שם דהלוקח לא בעינן, וכן הוא שס גהג׳׳א.* מהד״ב(מהמחגרן. והוא מהסוגיא דב״ב דף מ״א האי גכרא דדר כעליסא ל׳ שנין כו׳ לרג סגר לאפילו לא הגיא סהלי לדר בה המוכר יום אחד זכה הלוקח
 משוס ללא שדי אינש זוזי בכדי דפירשב״ם רקם אמילתא שפיר והיינו שדר בה המוכר יום אחד וכאלו טען כן כפירוש שיודע דדר בה המוכר יום אחד יעו״ש.(אר״צ< י) לבד הג״א אלו לא הבנתי אס לא שנניה התם ודאי לא, יהוא מסוגיא דלקמן
 דף ל׳ ראם אמר מפלוני זביני דאמר לי לזבנא מינך אמר לי׳ אמ לאו קא מולימ כו׳ זיל לאו ב״ל דילי אמ כוי. ולפ״ז צדך לגרוס היכא ללא עירערו בהיורש כוי, וכיונתו להאי לינא לסוגיא הנ״ל, יעיין נתיס׳ שם במה שמחולק הרשנ״ס. מהד׳׳ב
 ולכאורה יש לפרש כמו שכמוגה לפנינו, המס ודאי טועני[ ללוקח כוי, והט פירושו דלא מהל הודאח המוכר וכגון שטען הלוקח קמי ליד דר בה המוכר יום אחד ובא המוכר אח״ב והודה להמערער שהשדה שלו שלא קנה מהמערער ובה״ג ודאי
 טענינן ללוקת כו׳ וכמגואר כסימן קמ״ו דאין המוכר נאמן גזה יעו״ש. אמנם לפ״ז לא יתפרש שאר דכד הג״א שכתג טועני! ליורש, דהא אס הודה המוריש קודם מיממו שהוא של פלוני המערער ואפילו החזיק כה שני חזקה לא זכה היורש כלל.
 ועיין בתשובות רש״ל סימן א׳ כאדכות, ימובא בגאר הגולה בקצרה סימן קל״ט בתשובה הארכתי. אמנם כפי שהגהתי כך פירושו ודוקא שלא ערערו כי׳ התם ודאי לא, יהיא מהסיגיא דג״כ דף ל׳ שטען הלוקח יהודה שהמוכר אמר ליה שדר כה יום
 אחל ולקח מהמערער התם מהדדן עובדא, דל״מ בסיגיא דיסלוג רב אזה ויאמר דלא מהדדנן עובדא, וכמו בהאי דינא דסוגיא דף מא דשם יש לפרש הא דטעי! דזבני׳ מינך היינו שהלוקח יודע דהמוכר זבי! ממערער וקם אמילחיה שפיר, וכמו
 שסי׳ רשג״ס, משא״כ גדין זה שטען שמפי המוכר שמע יהידה כעצמי ל״ש זה ילב״ע מהדדנן עיבדא. יזהו כוונת הג״א במ״ש ודוקא דלא ערערו גהיורש או הלוקח מחמת הודאת המוכר וכוי, היינו שהלוקח טען ששמע מהמיבר הילה שאיני שלו
 אלא דזכני׳ ממנו יהיא דינא דהסוגיא הנ״ל, וצ״ע כעת. (אר״צ) ה< גיה ״היורש״. נ״ג ״ביורש״ כצ׳׳ל. >ר״ג ציפשץ) ו) נ״ב אכל היכא דערערו מחמת הודאת המוכר או המוריש התם ודאי וכוי, כנלע״ד חסרי[ הניכר כאן ף״ל). >ר״ג ליפשין) י) יהיא
 ע״א דהיינו הגס דטיענין לליקח מ״מ כעיגן שהלוקח כו׳ יחזיק ג׳ שנים, וכן הוא בח״מ קמ״ו. (אר״צ) ח) ועי׳ לקמן ר״ס המוכר בית בהג״ה ד״ה ודמים ע״ש. (י״לן. >ד׳ג ליפשץ) ט) והיינו לרבנן דרשב״א גג״מ, ועי׳ גתיס׳ גסוניא. (אר״צ) י) יעיין

 במוס׳ בד״ה ואצנועי כו׳ מזה. (אר״צ)



 רבעו חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשר
 דף כט ע״ב

 חזקתן שלש שנים מאי טעמא [דף בט ע״א] אמר רבא שמא קמייתא מזדהר איניש
 בשטריה תרתי מיזדהר תלת מיזדהר טפי לא מיזדהר ותקנו חכמים שאס יביא עדים
 שאכלה שלש שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר אמר ליה אביי אלא מעתה
 מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה דאמר ליה אי מחית באפאי מזדהרנא בשטרי דא״ל
 חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא איח ליה ואס עדי המחאה מעידים שלא אמרו
 המחאה לשוס אדם אפילו הכי הויא מחאה דכיון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו הויא
 מחאה וסמכו על זה דמסתמא יאמרו לאחרים שמיחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו
 דמילתא דתמיה הוא דאדס מחזיק בקרקע של חבירו ורגילוח לפרסם הדבר א< אפילו אם
 אירע שלא אמרוהו לשום אדם הויא מחאה כיון שמיחה כמאמר חכמים ולא הזקיקוהו

 לילך אצל המחזיק למחות לפניו:
 ב אמר רב הונא שלש שנים שאמרו והוא שאכלן רצופין אמר רב חמא ומודי רב הונא
 באתרא דמוברי באגי ואף על גב דאיכא דמוברי ואיכא דזרעי מצי למימר הבי ניחא
 לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידעי ובליליא לא ידעי נמצא שצריך
ל שש שנים ומעידים העדים על דירת הימים כי על הלילות אינם יכולים להעיד ע  להביא ב
 אלמא מהניא חזקה בפיזור. אמר אביי מאן קמסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי
 ומעידין שלא הרגישו שהיה יוצא משם ומוציא כלי חשמישו בלילוח אלא כפי נהוג העולם
 ראוהו נכנס בערב לביתו ויוצא ממנו לבקר ולא שיהו צריכין להעיד שידעו בודאי שדר
אטו צריכים שיהו נעורים כל הלילה אם כן לא משכחת חזקת הבתים  בביתו כל הלילה ג
 בדרך זה ומאי האי דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי דמשמע דסתם שיבבי יכולין להעיד
 לפי מנהג דירת השכנים רבא אמר כגון דאתו בי תרי ואמרו אנן אגירנא מיניה ודרנא
 ביה תלת שנין ביממא ובליליא. לפי שהזכיר המקשה בדבריו ביממא ידעי ובליליא לא ידעי
 הזכיר גס רבא בדבריו ביממא ובליליא כלומר על ידי השוכרים שדרו בו תוכל למצוא עדות
 על יממא וליליא מיהו אס העידו שדרו בו שלש שנים בסתם ולא הזטרו ימים ולילות
 והלכו להן מהני עדותן. דסתס שלש שניס הוי ימים ולילות. דאס היה להן בלילה דירה
 אחרת לא היו מעידין שלש שנים בסתם ורבא אית ליה נמי שינויא דאביי דעדות השכנים
 מועיל כפי נהוג העולם. אלא שהשיב על דברי המקשה ואמר דאף בלא עדוח שכנים
 משכתת עדות יומם ולילה על פי השוכרים אמר ליה רב יימר לרב אשי הני נוגעין בעדוחן
 הן דאי לאו אמרי הכי אמרינן להו הבו ליה אגר ביתא להאי כדאמרינן פרק כיצד הרגל
 (דף כא.) השוכר בית מראובן ונמצא של שמעון מעלה שכר לשמעון ואע״ג דאי זכה
 המערער בדינא יוציאו מיד המשכיר מה שנתנו לו אפילו הכי לא בעי למיקס בדינא
 בהדיה או שמא יכפור שלא קבל מהן כלום אמר ליה דייני דשפילי דיינו הכי מי לא
 עסקינן דנקיטי אגרא בהדייהו ואמרי למאן ניתביה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר לייתי
 סהדי דדר ביה תלת שנין ביממא ובליליא כלומר ודאי אי לא טען המערער להעיד על
 ימים ולילות והעידו העדים בסתם שדר בו שלש שנים מסתמא העידו על ימים ולילות
 ואין אנו זקוקין לדרוש ולחקור העדים אס העידו על ימים ולילות דמסתמא הוי כאילו
 חקרנוס כל זמן שאין המערער טוען אבל אי טעין המערער טענח ברי אני ראיחיו שלא
 היה דר בו בלילות טענתו טענה וצריך להביא עדות על ימים ולילות על פי עדות שכנים
 כדאביי או ע״פ שוכרים כדרבא ואי טעין ראיחיו יוצא זמן גדול בלילה אחר שהלכו השכנים
 לישן אז אין מועיל אלא השוכרים. [דף כט ע״ב] ומודה מר זוטרא ברוכלין המחזירים
 בעיירות פירוש אם המערער הוא רוכל אף על גב דלא טעין איהו טענח ברי שלא דר
 בו בלילות צריך להביא עדים גס על הלילוח. כי מחמת שלא היה תדיר מצוי בעיר אין
 יכול לטעון טענת ברי הלכך טענינן ליה אנן דחיישינן דשמא כשנכנס הרוכל היה נטמן
 ויוצא =< ורביכו חננאל ז״ל גורס ומודה רבא פירוש רבא דקאמר בעינן עדות יומס ולילה
 אי הנך עדיס רוכלין המחזירין בעיירוח אף על גב דלא אמרי דיירנא ביה חלח שנין ימים
 ולילות אלא בידינו היה זה הבית שלש שנים רצופות אע״פ שימים רבים היו מחזירין
 בעיירות ולא היו באין ולנים בבית עדותן עדות פירוש ואע״ג דלא טעין איהו יש לי עדים
 על ימיס ולילות טון שעדיו הם רוכלים אכן טענינן ליה שהם מעידים על ימים ולילות
 ויביאם אע״פ שהוא היה סבור שלא יועילו לו אם יביאם אכן טענינן ליה שיביאם ויועילו
 לו ומדבריו למדנו שאם המחזיק יוצא מן העיר לעיסקא ושוהה מקצת ימים וכשהוא חוזר
 לעיר תמיד נכנס לאותו טח הויא חזקה שבן מנהגו של עולם ולא מצי אידך למימר לא
 החזקח כדמחזקי אינשי וגס אין צריך להשלים מה ששהה חוץ לעיר אלא בתלת שני הוי
 חזקה ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דבעינן שש שנים וכן בחנוחא דמחוזא דליממא עבידן
 ולליליא לא עבידן ובעינן שש שנים דהחס זמן הביטול ידוע וצריך להשלימו אבל הכא אין
 קבע לבטול דירתו פעמים הרבה ופעמים מעט ואם לא יזדמן לו עסק לא יצא הלכך אין
 צריך להשלים. וכן נמי מקומות של בית הכנסת אם מעידים העדים שישב שם שלש שנים
 בכל עת שנכנס לבית הכנסת ולא ישב במקום אחר זולתי אס שינה מקומו מחמת אבילות
 שלו [ב] או של אחרים [ששינו מקומם וישבו על מקום שלו] אף אם היה טרוד בעסקיו
 ולא נכנס בכל עח לבהכ׳ינ הויא חזקה שכן מנהג העולם שלפעמים אין נכנסין לבית
 הכנסת מחמח טירוד עסקיהם ור״מ פירש דמר זוטרא קאי אמילחייהו דאביי ורבא ולפרש

 דף כז ע״ב

 היזק כזה שיפול כותלו ואס הזיקו בנדנוד והפילו את הכותל ושברו את הכלים חייבין
 לשלם דחשיבי כמזיק בידים. הרמב״ס ז״צ:

 כז דבי בר מריון בדה דרבי אבין כי הוו נפצי טתנא אזלא רקתא ומזקא לאינשי אחו
 לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה הני מילי היכא
 דאזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקממטי ליה מתקיף לה מר בר רב אשי מ״ש מזורה
 ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הילכחא
 והני מילי לענין איסורא דאסור למיגרס הזיקא לאינשי כדאמר גרמא בנזקין אסור אבל
 לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס (דף ס.) אמר רב אשי כי אמר זורה ורוח
 מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא

: הגה״ה * י ו ט P פ P W א מ ר ג  ו

 כח מתני׳ לא יטע אדם אילן סמוך *ומשרש רבינו מס להכא איירי ברוח שאינה מצויה
 לשדה חבית אא״כ הרחיק ממןן אזלא רקמא אבל ברוח מצויה מייב וכן משמע מלשון

ה ריב״ס לברוח מצויה חייב. מא״ז: י ן ה ל י ל א ל כ ח א ס ן ל פ ל ג ן ר ״ א ו מ ע א 3 ל  א

 גדר בינתיס זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשים יוצאים לתוך שדה
 חבירו מעמיק להן שלשה טפחים היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:
 נמ׳ תניא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרס. אמר שמואל ל״ש אלא בארץ ישראל
 אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הט לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא״כ הרחיק
 ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד׳ אמות אלא שמע מינה כדשמואל שמע מינה רבה בר
 רב חנן הוו ליה הנך תאלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף הוו אתו צפוד וימבי בתאלי
 ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא ארחיקו ליה אמר ליה ה״מ

 לאילנוח אבל לגפנים בעי טפי [פ] וכל שכן הגה״ה
ל * וכ״ש אילנוח או גפניס לזרעים ולוקא כשמטע ח א ם ו י ; פ ל ג ח ן א נ ן ת נ א א ה ך ו 3 ה ל ל ש 3 

״ אילנומ כשהן גבוהין אבל אס נטע גרעין לא לממילא 1̂ 4י1י ,.״-.״״ I י , ׳  
י קא רבו ולא גיייה ליליה הוא. פר״י: ח  כל אילן ומשמע ליה דהט קאמי א

 מקום גפנים ואחד מקוס כל האילן צריך ג) ומיהו בעל האילן יכול לומר אנא לא קציצנא אלא
 להרחיק ממנו נטיעת האילן ארבע אמוח אמ אי נימא לך קוץ לאמר רב >ששמ< ליקלא למעין
ל קבא אסור למיקצייה מיהו אס מפסידן יומר הרבה ח א א ל ן נ י ש ר פ מ א ך ק מ ס נ ן ה ל י א י א א  ל

 י , י י , , , , כגון ההוא לטעס בהו טעמא לחמרא ואמר ליה
ל למחר איימי לי מקורייהו מומר. מהד״ח: י ל 5 י א

י 
ל ע ב ט ו ל נ ח א ס ו י נ פ W ג » 

 להרחיק ארבע אמות. ה״מ אילנוח לאילנוח
 וגפנים לגפנים אבל אילנוח לגפנים בעי טפי ואף על גב דקיימא לן הלכה כרבי יוסי הא
 אמרי׳ מודה רבי יוסי בגיד דיליה והאי נמי גירי דיליה היא [צ] דכשרואה בעל האילן
 עופופ יושבין על האילן מפדחן והולטן ויושבין בגפן וצריך להרחיק לפי האומד כאשר
 יפריחו העופות מן האילן כדי שייטתם קודם שינוחו וכן אמר רב יוסף אפיקו לי קורקור
 מהכא משוס דמפסדי כפירות אמר ליה אנא לא קייצנא דאמר רב האי דיקלא דטעון
 קבא אסור למיקצייה ואמר רבי חנינא לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימניה
 מר אי ניחא ליה ליקוץ ולדחייה בעלמא קא מיכוין דהא חנן במחניחין אם הבור קדם
 קוצץ אי נמי לא מסתבר ליה האי סברא דרב יוסף והיה לו שוס טעם לחלק בין הך
 דהכא [ק] ובין ההוא דלעיל דאפיקו לי קורקור מהכא ונראה דהילכתא כרב יוסף מדאמר
 ליה זיל קוץ [י] וכיון דבשלו אמר לעשות מעשה כ״ש בשל אחר ותימה לי למה לא הביאה
 רב אלפס ומתקינן הא דחנן במחני׳ קוצץ ויורד והעצים שלו ה״מ חוץ לשש עשרה אבל
 תוך שש עשרה לבעל האילן: מתני׳ [דף כז ע״ב] אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ
 מלוא המרדע מעל גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולח ביח השלחין כל האילן
 כנגד המשקולח אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולח אילן שהוא נוטה לרשוח
 הרבים קוצץ כדי שיעבור גמל ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורוח רבי שמעון

 אומר כל האילנות לפי המשקולת מפני הטומאה:

 הדרן עלך לא יחפור

 חוקת הבתים פרק שלישי
 א [דף כח ע״א] חזקת הבתים בורות שיחין ומערוח ומרחצאות ושובכות ובית הבדים
 ובית השלחין והעבדים ובל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש
 שנים מיוס ליום. שדה א הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום. והא דבעינן חזקה
 היינו היכא דאיכא עדים למערער שהקרקע היה שלו. אבל אי לית ליה עדים לא בעי
 חזקה. דנאמן לומר שלך היחה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם. דתנן בפרק
 שני דכתובות (דף טו:) ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היחה ולקחתיה
 ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואמרי׳ עלה (שם דף יז:) וליתני ומודה ר׳
 יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך שנאמן שהפה שאסר הוא הפה
 שהחיר. וקאמר משום דקבעי למיחני עלה ואס יש עדים שהיא שלו ואמר לקחחיה ממנו
 אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן [א] ואי דלא אכלה שני חזקה
 פשיטא דלא מהימן אלמא אי לית ליה עדים אפילו לא אכלה שני חזקה מהימן: נמ׳

 הגהות הב״ח א שלה בית הבעל: ב להביא העליס על שש שנים ומעילי! על לירח כצ״ל: ג לאטו צדכיס:

 פלפולא חריפתא
ד דליה ללא כהג״ה שבעמוד כ״כ בית יוסף י  [פ] וכ׳׳ש כשדה לכן. לפי שההיזק מן העופומ יומר בשרה לבן: [צ] דכשרואה כעל האילן עופות וכוי. ולפיכך אפילו נוטע גרעין אסור לבשעה שרואה כו׳ מפדמן והוי ג
 סימן קנ״ה: [ק] וכין ההיא דלעיל דאפיקו לי וכוי. דהמס אביי פריך עלה ומסיק לה בשינרא כרב יוסף א״כ הלכמא הוא: [ד] וכיון דכשלו אמד כוי. ולא מחל דבשל עצמו רשאי למחול: הדרן זןלך לא יחפור
שי [א] ואי דלא אכלה שנ• חוקה פש־טא דלא מהימן. לאי גבי אביו משכחת לה נאכלה שמיס בחיי האב ואחת בחיי בנו וכלרב הונא ראמר רב הונא אין מחזיקים בנכסי קטן אפי׳ הגדל גמרא לכתובות: י  פרק של

 [ב] או של אחרים ששינו מקומם וישבו על מקום שלו:

 א) נ״ב ועי׳ לקמן סייס כ״ת לא תפיקו שותא וכו׳ ודו״ק. >ר׳ג ליפשיץ) ב) מוס׳. (גליון< ג) הוא בסוגיא וגתוס׳ בל״ה אנא כוי. (ארי׳צ)



 שלישי בבא בתרא אשי טו
 • דף ל ע״ב

 נחמן לאיתויי סהלי לקיימת את והמוכר במתא ואפילו חל יומא לאמר אפשר דזבנת
 מיניה בההוא יומא ואי לא הויא חזקה לילך כחזקה שאין עמה טענה ומילחא לחמיה
 היא כיון לחזקה במקום שטר עומלח היכי מהימן המערער לומר פליכורו לא הייתי
 בעיר באותו זמן שאתה אומר שמכרחיו לך ולפי זה לא היה מהניא חזקה לעולם להיאך
 ימצא עלים שראוהו בעיר באותו היום ועול עיקר כח משא ומהן של המעשה חסר מן
 הספר להוה ליה למימר מינך זבנח בההוא יומא כלי שחהא החשובה על לבריו באותו
 יום שאתה אומר שלקחפ ממני בשכוני גואי הוינא ואפשר למיירי כגון שהלבר ילוע שזה
 המערער בבר הרחיק נלול זמן גלול זה ימים רבים ולכך אמר ליה רב נחמן זיל ברור
 אכילחך ומיהו גם זה אין מחיישב על לבי למעשים בכל יום שאלס מוכר נכסיו על ילי
 שליח הבא בהרשאתו ואס היה במקום שהשיירות מצויוח אמאי לא הוי חזקה ועול לישנא

 לשכוני גואי אינו מורה על שום פירוש אלא על פירוש רשב״ם:
 ו ההוא לאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבינחא ולרי ביה
 שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי הואי אמר ליה והא אית לי סהלי לכל שנה תלתין
 יומין קא אתית לשוקא אמר ליה כל תלתין יומין אשוקא הוה טרילנא ולא הייתי יולע
 שהיית לר בביתי וכשהייחי בחוץ הייתי בארץ מרחקים שלא היו שיירות מצויות אמר רבא
ה עביל איניש לכל תלתין יומין טריל בשוקיה  ״

י ולא הוי חזקה* ויש מביאין ראיה מכאן מ « ך לא ה ק א ד ח ה מ מ א י ש מ נ מ ץ , ע ו , נ ל א 3 א * 
 פנוי למחומ אין נאמן והויא חזקה. רשב״ס. שאס המערער אמר לא הייחי במלינה כל

: אוחן שלש שנים שהחזקח בו נאמן וצריך ח ׳ ׳ י ר ה  מ

 המחזיק להביא ראיה שהיה במלינה ונראה לי שאין ראיה מכאן לאפשר שהיה הלבר
 ילוע שהיה בשוקי בראי ויוחר נראה [שאין צריך להביא ראיה] כיון שזה החזיק בשופי
 שלש שנים והחזקה נשמעת אפילו במלינה אחרת כלמוכח לקמן עליו לברר שהיה במקום

 שלא היחה מחאחו נשמעח אם היה מוחה ג<ולכך נמנע מלמחות:
 t ההוא לאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיא שלי ועלים לא היו לו שהיתה
 שלו מלקאמר ליה לאו קא מולית לי להאי ארעא לילי הוא אלמא היה צריך להולאתו.
 אמר ליה מפלניא זבנתא לאמר לי לזבנא מינך ואי הוה טעין מינך זבנתא או קמאי לילי
 זבנה מינך ההוא לזבינתא מיניה מהימן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר כיון לליכא עלים
 למערער שהיתה שלו אבל עכשיו שטען לאמר לי לזבנה מינך אמר ליה מי לא קא מולית
 [דף ל ע״ב] להאי ארעא לילי הוא ואת מינאי לא זבנת אם כן לאו בעל לבריס לילי את
 אמר רבא לינא קאמר ליה שהרי אינו ילוע שהיתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה
 ליה כהכיר בה שאין שלו של מוכר ויחזירנה למערער ויגבה מעותיו מן המוכרה לו
 כלאיפא פרק קמא לב״מ (לף טו:) ואף על גב• לליכא עלים למערער שהיחה שלו לא
 מהימנינן ליה במיגו לאי בעי אמר [ט] מינך זבנתא ואכלח שני חזקה ללא שייך מיגו אלא
 בשתי טענות שבכל אחת מהן יכול לזכות אלא שהאחת יותר טובה מן האחרת אבל הכא
 אפילו אי מהימנת ליה במאי לקאמר מפלניא זבנית לאמר לי לזבנה מינך אין לו בקרקע
 כלום שהרי הולה שהיתה של המערער וגם הולה שאין יולע שלקחה ממנו אותו שמכרה
 לו להא לא טעין לזבנה מינך קמאי לילי הלכך יחזיר קרקע למערער ללא אתי ספק
 הגה״ה ומוציא מילי ולאי*. כך פירש רשב״ס
) ואפילו החזיק גה שלש שנים כיון ללא מעין 3רי יתמיה לי ללא מוכח לישנא כלל שהולה  *י
י המחזיק שהקרקע הימה של המערער אלא ח ס א י  לי וגס אין עלים שהחזיק 3ה המיני י

- ״ N . J . - - 1, 4 , - , «  מוקמינן ביל המערער ואס לא החזיק כה שלש שנים ..,»,*,. »,
ן שאמר מפי המופרה לו שהוא אמר לו ל י פ ס א י ל ע נ ה י ן ה מ ר י כ ר מ י נ ו ש ן ל י ר א כ ; ה ' ס ג  ן

 באו עדים שהחזיק כה המוכר יוס אחל אך אינם שקנאה ממנו ואילו היה עומל בפנינו אוחו
 יודעים אס לקח אומה אם לאו אינו מועיל כלום אכל שמכרה לו היה נאמן לומר שלך היחה
 רשב׳׳א אומר אע״ג דלא החזיק בה שלש שטס אס ולקחחיה ממך במיגו שלא היחה שלך
4 4״4״ 21 י י »״י1- ,4- 1. - ד י  אין עליס למערער שהיתה שלו נאמן לומר קמי י
ר מעולם ואם כן זה הבא מכחו אמאי לא מ י א ע ' י כ א ט ל י ר מ ח ס א ו ה י ר נ ן ל ה א נ ב 1 

ן מהימן נמי בטענה זו ומצאתי שכתב ה״ר י ע א לא ע ר ק י ע מ א ל כ  לא הימה שלך מעילס אבל ה
 הט מיגו למפרע לא אמרינן. מא״ז ומהרי׳׳ח האריך יונה ז״ל למיילי כשהילה המחזיק שילע
: שהיה הקרקע של המערער אף בלא לברי ר ת י  י

 המוכרה לו הלכך אמר ליה כיון לילעת בולאי שהקלקע שלי היתה ואינך יולע שהיתה
 של אותו שמכרה לך אלא על פיו אין לך לסמוך על לבריו ולהניח הולאי מפני הספק.
 יי ולי נלאה לאע״ג לאותו שמכלה לו היה נאמן במיגו ללא היפה שלך מעולם אין
 מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה לו
 כי הוא סבור שימצא עלים ה< שהמערער מכרה לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך
 מעולם ני) כי הוא ירא שהוא ימצא עלים שהיה שלו: ההוא לאמר ליה לחבריה מאי
 בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתא ואכלתיה שני חזקה והוה ליה סהלי

 חריפתא
 ללא כקמאי אבל הכא לאו לאפלוגי ולאורויי עובלא ללא כרב נחמן אלא כתלמיר היושכ לפט רבו ושואל הוא
 להוה וכט הט לעולם אין הלכה כמלמיר כמקום הרכ אפילו מאביי ורבא ואילך וכן צריטס למימר בפרק אע״פ
 כלינא רמוררמ ע׳׳ש וכיוצא כזה נמצא כלכרי רכינו עצמו כפרק מי שאחזו גכי נמינה כעל כרמיה והרי״ף
 מסייס וכל שכן לקי״ל למעשה רכ כהנך מרי עוברי: [ח] כתב רב אלפס ז״ל. ה״ל לכמוכ ורכ אלפס ז״ל
 כמכ: !ט] מינך זבנת׳. וכן המ״ל לא הימה שלך מעולם אלא נקט טענה הרומה לטענמו הראשונה: [י] כ־
 הוא ירא שמא ימצא עדים שהיתה שלו. מה שאין כן המוכר אס ירא שימצא עלים שהיסה שלו אס כן גם
יד שאין לו חזקה ולכך שמי הטענומ שוות לגכי המוכר. מה שאין כן לגבי  כטענת מכרת לי לא יזכה להא מי
 לוקח אינן שוות שטענה זה שטוען טובה היא ט הוא סכור שימצא כו׳ מאי אמרת אגן טעטנן ללוקח אותה

 רבעו חזקת הבתים פרק
 דף ל ע״א

 לבריהס ולומר ללא נעו שיעילו העלים ממש על לירת יומס ולילה למילתא ללא אפשר
 הוא M לאטו בכפא תלו ליה ולא ניימי נמי פורתא ביממא ובליליא ולא יצאו העלים מן
 העיר לפעמים יום או יומיס אלא לי בעלות מקצת ימיס ומקצת לילות. לומיא לתזקת
 קרקעות שראוהו מכניס פירות ומוציא פירות מכניס פועלים ומוציא פועלים והיינו
 לקאמר אביי שיבבי מילע ילעי ביממא ובליליא כמנהג שרגילין השכנים לילע אע״ג
 שלפעמים יוצאין מן העיר לעסקיהם אלא שהן מעילים כשיצאו מן העיר הניחוהו לר
 בבית וכשנכנסו מצאו לר בו ורבא החמיר בתירוצו ואמל לאפילו כל שעה ושעה יכול
 למצוא רצופין יותר מבחזקת שלות ולא קאמר הכי אלא לאפוקי מסברת המקשה ולאו
 לפלוגי אאביי וקאמר מר זוטרא אס אומר המחזיק העילו בסתם שלרתי בו שלש שנים
 בחזקת ימים ולילות אע״פ שאינם יולעיס שלר בו כל השנה ימים ולילות אלא שראו שלר
 בו מקצת ימים ומקצת לילות טענתיה טענה ומספיק עלותן אם העילו כלבריו ומולה
 רבא והוא הלין מר זוטרא ואביי אלא נקט רבא משוס לאיהו אחמיר טפי בעלות רצופין
 א ברוכלין המחזירין בעיילות אף על גב ללא טעין אכן טענינן ליה לחזקחן אינה יכולה
 להיות בראייתם ימים ולילות שהרי הן מחזירין בעיירות לפיכך אין צריכים אלא שיעילו
 שבחזקת לירתו היה הביח שלש שנים. ומולה רב הונא בחנוחא למחוזא לליממא עבילי
 ולליליא לא עבילי למהני בהו חזקה בפיזור אם החזיקו בהן שש שנים.כמו באתרא למוכרי
 באגי ואיצטריך לאשמועינן ללא תיסק אלעתין למימר כיון שאם היו לרין בהן בני אלם
 שאין חנונים היו לריס בהם ביום ובלילה ולא מהניא להו חזקה מפוזרת לחנונים נמי לא
 מהניא להו חזקה מפוזרת ולא למי לאתרא למוכרי באגי להנך שלות רגילין רוב העולם

 להובילן קמ״ל למהני חזקה המפוזרת לחנונים:
 ג רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא מל אישתמיש בה ראשונה
 שלישיח חמישית ומר אישתמיש בה שניה רביעית וששית לסוף נפק עלה ערער
 א< והוה להו סהלי [י] לההוא לזבנוה מיניה [ה] אישתמיש בה חל יומא אתו לקמיה לרבא

 אמל להו מאי טעמא עבליתו הט כי היכי ללא תיחזקו אהללי י0 ואף על גב לתנן לקמן
 (לף מב.) השותפין אין להן חזקה זה על זה היו יראין שמא ישתכח השותפות אחר שלש
 שנים לעלמא נמי לא הוי חזקה וטון ללא אחזיקו בה לא טענינן להו לההוא לזבנא להון
 קנאה מן המערער וה״מ ללא כתבי עיטרא N אבל כחבי עיטרא קלא איח ליה והוי
 חזקה בתלת שני קמייחא: אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית
 רובע אמר רב הונא בריה ללב יהושע לא אמלן אלא לבר זריעה היא אבל לאו בר זריעה
 היא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא מעתה צונמא במאי קני ליה
 באוקמי בה חיותא ומישטח בה פירי ה״נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא ומישטח בה
 פירי וכן הלכתא ויראה לבית רובע לוקא קאמר אבל פחות מכאן קני לה אגב ארעא

 כיון ללא הוי לבר חשוב:
 ד ה ההוא לאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנת ואכלת שני

ה ״ ה ג  חזקה אמר ליה אנא בשכוני גואי ה
 הואי* פירש רשב״ם שהיה לר בבתים פנימים *מכאן פיסק מהר״ר מאיר אלס שבא ליישוב מטרי
 והיה עו3ר לרך עליו וטון שהיה משתמש והחזיק בו שלש שנים לא הר חזקה מטעם בשכוני
ת גואי ט יכול לומר מה שלא מחיתי לך עד הנה ט ן ן ל מ ש ל ש ן ה ח י א ה ל ל ג ר ת ה ס י ר ל ן 3 מ  ע

ל ^ ברשותי ישבת. מהד״ח: י ? ן י ל ל מ מ ^ א ה ל י מ ק א ל ן י  א

 אטלתך שלא היה עובל ללך עליך כ< ומיילי שהיה ילוע שהיה שרוי בשכוני גואי אבל לא
 היה ילוע איזה ללך היה יוצא לאילו לא היה ילוע כלל שהיה בשכוני גואי אמאי קאמר
 ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך אטו צריכין העלים להעיל שלא היה המערער באותו בית
 כל שלש שנים ואם אמר המעלעל אני הייחי עמך שבוע או שבועיים ואין לך עליין שלש
 שנים שלימים והעלים אינס יולעיס תבטל חזקתו. אמל ליה לבא לינא הכי המוציא מחבירו
 עליו הראיה. ולמי לרבא אלרבא ורמי לרב נחמן אלרב נחמן. לההוא [דף ל ע״א] לאמר
 ליה לחבריה נכסי לבי בר סיסין מזבנינא לך הואי ההיא אלעא למתקריא לבי בר סיסין
 אמר ליה האי לאו לבר סיסין ומיקריא הוא למיקריא לה לבי בר סיסין אתא לקמיה
 לרב נחמן אוקמא בילא ללוקח אמר ליה רבא לינא הט המע״ה קשיא לרבא אלרבא
 קשיא לרב נחמן אלרב נחמן לרבא אלרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי והכא לוקח
 קאי בנכסי ללב נחמן אלר״נ לא קשיא החם טון לכולי עלמא קרו לה לבי בר סיסין
 והוא אומר ללאו לבי בר סיסין היא עליה ליליה למיא לגלויי ללאו לבי בר סיסין היא
 אבל הכא לא יהא אלא לנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וחוח בניכסך והלכחא
 כרב נחמן בהני תרי עובלי [ז] לרבא בהני עניני תלמיל הוה ויתיב קמיה ללב נחמן ואין
 הלכה כתלמיל במקוס הרב [ח] כתב רב אלפס ז״ל לאמר ליה היאך זבנח מינאי ואנא
 בשכוני גואי הוי ולא הוינא בהלך במתא בההוא עילן לאת טעין זבנת מינאי וא״ל רב

 הגהות הב״ח א טפי כעדות רצופי( אפ״ה מידה ברוכלין המחזירין כעיירות אע״ג:

 פלפולא
 [ג] דאטו ככפא תלו ליה. האי לישנא איתא בפרק קמא לסוטה לף ו׳ ע״ב ופירש רש״י בכפה שעל ראשה
 והערוך פירש בכתף: [ד] דההוא דזכנוה מיניה. להא אמרן רזבון: [ה] אשתמיש כה חד יומא. כרלקמן
 גבי ההוא ללר בקשתא בעליתא: [ו] אבל כתבי עיטרא קלא א־ת ליה. וכתבו התוספות והא ראמר בהמפקיל
ן לנכסי קטן ל״ש עביל עיטרא כו׳ אין מורידן ביתמי התמירו ער כאן כלומר ולא סמכו על ד ד ו  גבי אין מ
 קלא לעיטרא: עיטרא כמו נטרא ותרגום הבמות לא סרו לא עטרו ומכאן נראה שבשטר זה מזטר החלוקה
 לזה שנה ומסיר אותם ממנו ומניחו לחבירו שנה ומיהו נוכל לומר כי מפט המכר שסר מרשות המוכר נקרא
 עיטרא. נימוקי יוסף: [ז] דדבא בחני עניני תלמיד הוה כוי. כ״כ הד״ף וכתב נימוקי יוסף מרלא אמרינן
 רכא אמר אלא אמר ליה ע״כ כלומר אע״ג רקי״ל ככתראי מאביי ורבא ואילך ה״מ היכא רפליג ואתי לאורויי

 א) נ״כ וה׳׳ה די״ל דטעני דקמאי דידהו קנאה המוכר מן המערער, ואס היו להו חזקה הוי מהימני במינו דאי כעי הוה אמרו דאינהו קנהו מהערער. אך ממה דאמר לקמן כתבי עיטרא, די׳׳ל דרכנו מפרש כפי׳ בני יונה למיירי להמוכר כ׳ להם
 שטר מכר דאז קלא אית להו שהן שיתפין, וא׳׳כ ע״כ צ״ל דהמוכר השתמש בה חד יומא דהשתא אין להם מיגו דממך זבינמיה, דהא השטר מכר מורה דמאחר לקחוהו, ואס יכבשו לשטר מכר שוב לא יהי׳ להם חזקה, דעיקר החזקה הוא מחמח
 השטר מכר. וכן מוכח מדבד הטור בסי׳ קמ״י דדוקא בכה״ג בעינן שזה ידוע שהשתמש בו המוכר יום אחל ודו״ק. (מל״הן ב<הוס׳.(גליי1) ג) עי׳ פירושו כמהרי״ט ח״ב סימן ק״ח עלה ס״ט דף א׳ ע״כ.>ג׳ מהרש״א) ד< נ״נ

 יעיין במל״מ פי״ד מהלכית טיען הי״ד. (לנ״פ) ה) נ׳׳ב שישקרי דאמרו. >ר״ג ליפש?) 0 עיין בתיס׳ כשיביא. (אר״צ)



 שלישי בבא בתרא אשר
 • דף לב ע״ב

 אפילו סומל כל לבדו הלאשונים מ״מ עביל אינש ללא מגלי טענתיה אלא בבי לינא
 כלי שלא יחשוכ שכנגלו תשובה על לבריו ובמזיל טוען טענות אחרות להטעותו אבל
 אם הולה בפני עלים ואמל הלה אתם עלי ושתק לאו כל כמיניה לסתור הולאחו שלא
 היה לו לשתוק כשאמל אתם עלי אלא היה לו להשיב לא נתכוונתי אלא להשטות בן.
 אמר אמימר אנא נהרלעא אנא וס״ל לטוען וחוזל וטוען והלכה לטוען וחוזר וטוען

 [צ] והיינו כלפרישית:

 יא זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהלי לאבהתיה היא ואכלה
 שני חזקה והאי אייתי סהלי לאכלה שני חזקה. אמר רב נחמן אוקי אכילתא בהלי
ה אכילתא ואוקי אלעא בחזקח אבהתא* " ה ג  ה

״ ..,4 m ,  *לסכירא ליה כרנ הונא לשתי טמי עדיס המכחישות !,-] v״.» ״,..״ ״
י [ק] אמר ליה רבא והא עלות מוכחשת היא נ פ ה 5 א ן 3 ה ״ ל י ע מ ה ן מ צ י ע נ פ ה 3 א ן 3 ן ן ל מ ׳ ן א  ז

ל ליה נהי לאתכחש באכילה [דף לא מ א פ אלא אפיל , ר ו ר א 3NW א ק ו לא, ל , ה ל , ע מ ה ו מ צ  ע

 באותה עלות ט הכא נאמנים נמילתא ללא מכחשי ע״ב] באבהחא מי אחכחש ואפסיק לינא
ת כללב נחמן. הלל אתא אייחי סהלי כ י מ מ א י ו י ח כ ל מ ח י א ה י ס מ ״ 3 ש  להי כן פסק י

י .*״ - *~ rs*^(*-, זו אין נאמני! להעיל לחל מינייהו ולאי פסול רשכ״ס 
י לאבהתי׳ היא. אמל לב נחמן אנן אחתינ׳ ק ן ל א מ א א מ י ד י א ל ד מ מ ד ן א מ כ י א י ל א כ י ) ^ ה  ה

ר ליה ואנן אסקינן ליה ולזילותא לבי לינא לא  תרי נהלי תט ואוקי גנרא אחזקמיה אך מלרננן ה
 ספיקא ופסלי׳ ליה ו) כמו 0 גני ינאי לעגול עגולה חיישינן ושבקינן להו כל לאלים גבר והלכתא

. ן מ ח ב נ ר  או אפילו ח) לגני עירונ ומ׳׳ל תתומין לאורייתא כ
teh אפילו עירנ נתרומה דרננן אכל לאכול כתרומהL. 1 v L. 14. 
ת יב ההוא לאמל ליה לחבליה מאי בעי׳ ח  לרננן אמרינן אוקי גנרא אחזקה ט)וכן ננמ א
 הוי ספיקא לרמן. פר״י מהרי׳׳ח: בהאי ארעא אמר ליה מינן זבנתה והא
ה שטרא [דף לב ע״ב] א״ל האי שטרא זייפא " ה ג  ה

ש הוא* רב האי גאון ז״ל פירש וכן ר״ח וכן ל ש ו י מ 3 י י ט ש . ו ל ש י י י ר י נ ח מ ע ! י ר ! י ה נ ק ש ס י א * 
 שנים טען המוכר חזרת ומכרת לי ולוקח מומוק י , י 1
ה כתב רב אצפס לצא שטרא זייפא ממש ע ו כ ו ש ל י ה ע א 3 ש י ך ל י ר ו צ ג י א ה ל, ל א ר ע 5 ק ר ק 3 

 לרננן לאס איתא שחזר ומכר היה מחזיר לו את קאמל אלא שטל אמנה הוא לאי בעי אמר
ס שטר מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומיה ״ ע ע א 3 מ ש ה מ י ל מ א י ר ט ! השטר ולא למי לנקיט ש . . . י 1י- ״ י י י י - , , « s״r« ס .•יי ד•״•* ) מ ה א להעמיי ל כ ה א בבי לינא ומגרה מוקמינן ליה לארעא שיש שטר בילו להתם להוציא ו ל ר א ע ן ש ן ל י ן א ל י פ א ע ן 3 ש ן נ ע ס א פ ס מ י א מ ; 

ק ביליה אבל שטרא זייפא ממש מולה רבה ז ח ו מ ל מ ר כ , pp,P, מ D 3 T ל ל ע מ ן א ע ו ט  ש

 בו ואין לו שטר ובלבל שמשיב לו לא היו לבטס לחספא בעלמא הוא ולא אמל ביה מה לי
נ לשקר ורשב״ס פילש לה״ה נמי שטלא יק1 י ת ה ש מ ו ו ע י 3 ש ה ל ל ו כ י י י א י י ה ל א ר ס נ ל ו ע  מ

 נחמן שבועת היסמ לוקא במלוה נללא1 שכיח ליייי־ זייפא ממש ומצי לקיומיה ע״י העלים
' ״  שטר אמלוה אבל קרקע לכל הקונהו כותב שטר ^ W י ״

ר שחתמו לו שקר וגס הם יקיימוהו או  י) וזה אין לו פשי טא שאינו יכול להשביעו. ה״
 אברהס חלליק מהרי״ח: הוא בעצמו זייף אותו על שהעלים סבורים
 שהוא חתימת ילם ח ומסתכל טעמא לשטר אמנה פסול כמו שטל מזויף וכשאמל שטר
 אמנה הוא אומר רבה אס יקיימנו נאמן לומר שטר מעליא הוה לי ואירכס במיגו לאי
 בעי אומר שטר מעליא. לבלא קיום לא מזכי ליה רבה כיון לקאמל אילן שטרא זייפא
 הוא ואע״ג למולה שכתבו נאמן לומר שטל אמנה הוא במיגו למזויף כל כמה ללא
 קיימיה וכיון לקיימיה אפילו מזויף ממש נמי. גחין ולחיש לרבה ואמר אין שטרא זייפא
 הוא אבל שטר מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקט מיהת בילי שטרא כל להו אמר
 רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטר מעליא הוא. א״ל רב יוסף אמאי קסמכת אהאי
 שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. פילש לשב״ס ולא למי לשאר מיגו שבגמרא ששתי
 הטענות יכולות להיות אמת אותה שטוען ואותה שיכול לטעון אבל הכא הוי כמיגו
 במקום עלים לכל כחו וחזקתו בקרקע זו ע״י שטר זה והרי הולה שהוא פסול ואילו
 היו מעילים עלים שהוא פסול לא אמלינן מיגו וה״ה גמי כיון שהולה. ולעת רשב״ם
 למחשב ממן זבנחה והא שטרא חל טענה כיון לאין לו כח בקרקע כי אם ע״י השטר
 ואותה טענה נתבטלה בהולאתו כאילו עלים מבטלין אותה. ולמי לעובלא ללעיל זה אומר
 של אבותיו ללא מהימן למימל של אבותיו במיגו לאי בעי אמר מינן זבינתא ואכלית שני
 חזקה כיון לאיכא לאילן עלים שהיתה של אבותיו. וליתא להאי טעמא לעיקר טענתו
 היינו הא לקאמר מינן זבינתא והשטר אינו כי אס לראיה בעלמא וטענתו יכול לקיים
 במאי לקאמר שטרא מעליא הוא או בטענה אחרח ע״י מיגו ואין הולאחו מכחשת טענתו

 כלל להוה ליה למימר מיגו:
 יג ותירץ הריב״ס ללא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ואע״ג שהוא מוחזק בקרקע אין
 זו חזקה לקרקע בחזקת בעליה עומלת ואין לו ראיה עליה לא שטר ולא חזקה אלא
 שטר מזרף זה הלכן אין להוציא הקרקע מיל הבעלים ע״י מיגו. ללא אמרינן מיגו אלא

 חריפתא
 [ם] הלוקח מן הלוקח. שנו חכמים כלשון קצר להא ככך מוכן יפה שיש שלישי שהקרקע כראשונה הימה בילו:
 [ע] דעיקד המחאה מאי היא למחר תבענא בוי. לא שלשון המחאה צרך שיהיה כך להא מסיק לקמן לליתא
 אלא ה״ק לעיקר הממאה שע״י וה צריך שיהא נזהר כשטרו היינו משוס לע״י הממאה יולע שממר ימכענו לדין
 ולכך יזהר בשטרו: [פ] והיה ירא כוי. משא״כ לעיל גבי לאו קא מולית לי כו׳ למקשה הרשב״ס שיהא נאמן
ד שלא נולע שהימה של המוכר להא אכלה שני חזקה י  במיגו למינך זבני׳ כו׳ להמם אין לו לירא כו׳ להא מי
 ואילו גולע יוס אחל שהיתה ביל המוכר היה זוכה נלין ומיהו בתוספת לימא להא לוהיה ירא כו׳: [צ] והיינו
 כדפרישית. ועיין לקמן גבי ערער וחזר וערער: [ק] א״ל דבא והא עדות מוכחשת היא לט אתכתש אאטלה
 אאכהמא נמי אמכמש לאבהתא בלא אכילה לא מהניא כמ״ש תוספות בשם דב״א ללא תקשה אלרבא לס׳׳ל בפרק

 מרוכה לעל זומם מכאן ולהכא הוא נפסל גכי הוזמו על המכיחה ולא הוזמו על הגניכה:

 טו ר־יני חזקת הבתים פרק
 דף לא ע״א י

 [כ] ללל ביה המוכל חל יומא אמל לו פלגיא גזלנא הוא כלומל שהוחזק בגזלגות על שלה
 זו וגזלן אין צו תזקה אמר ליה והא אית לי סהלי לאתאי ואימלכי בן ואמרח זיל זבנה
 ואילו היתה גזולה ממן היה לן לומר לי ואע״ג לאמרינן לקמן(לף מז.) אפילו אי אולי
 ליה לגזלן אינו מועיל לאמל ליה אי לאו לאולי ליה הוה ממטי ליה ולחמרא לשחוור
 מ״מ ביני לבינן היית רשאי לומר שגזלה ממן ולא היה לן להשיאני עצה לקנותה. אמר
 ליה (לאמר) השני נוח לי והראשון קשה ממנו אמר לבא לינא קאמר ליה כמאן באלמון
 לתנן העורר על השלה וחתום עליה בעל אלמון אומר יכול הוא שיאמר הראשון קשה
 לי והשני נוח לי וחכמים אומלים איבל את זכותו אפילו תימא רבנן על כאן לא קאמרי
 לבנן אלא בחוחם לקא עביל מעשה אבל ליבולא עביל איניש למיקרי ואמר. ההוא לאמר
 ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיתה שלי ויש לי עלים א״ל מפלניא זבינחיה
 ואכלחיה שני חזקה והוה ליה סהלי לההוא לזבנא ליה לר ביה חל יומא אמר ליה פלניא
 גזלנא הוא אמל ליה והא אית לי סהלי לאתית באורחא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהלי
 [ל] ואם קנית בבל מפלניא כמו שאתה טוען למה לצית לקנותה ממני אמל ליה לאמינא
 אזבין לינאי לפי שיש לן תרעומות עלי רציתי לפייסן כי לפעמים שאלם קונה מה שמן
 הלין הוא שלו לפי שאין אלם יולע אס יזכה בלין וגס לסלק מעליו מריבות אמר לבא

 עביל איניש לזבין ליניה וטענתו טענה:
 ח ההוא לאמל ליה לחבליה מאי בעית ליה בהאי אלעא אמל ליה מפלניא זבינת׳
 ואבלחיה שני חזקה א״ל והא א נקיטי שטרא לזבנא לי מארבע שנין א״ל מי סבלת
 שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קאמינא אמר רבא עביל איניש לקרי
 לשני טובא שני חזקה ואי מייתי סהלי שהחזיק בה שבע שנין מחזקינן ליה בגוה ולא
 מיקלי טוען וחוזל וטוען וה״מ לאבלה ז׳ שנין לקלמה חזקה להאי לשטרא להאי [דף
 לא ע״א] אבל אכלה שיח שנין אין לן מחאה גלולה מזו מה שמכרה לאחר קולם
 שנגמרה חזקתו והיה לו ליזהר בשטרו והוא שהמכר היה בשטר לאית ליה קלא אבל
 בעלים א<בלא שטל לית ליה קלא [ם] כמו מחאה [נ] ואע״ג לאמל לקמן (לף לט:)
 צריך למחות בסוף כל שלש ושלש המס היינו טעמא שאס ישתוק שלש שנים נלאה כחוזל
 בו מן המחאה אבל הכא כיון שמכרה לאחר אי אפשר לחזול מן המחאה שאפילו אם
 יולה שהיתה מחאתו שלא כדין והשלה של המחזיק אין כלכריו כלום לחוב ללוקח כלתניא
 בתוספחא [ם] הלוקח מן הלוקח אע״פ [שהלוקח הראשון] אומר גזולה היתה בילי לאו
 כל הימנו לאבל זכוחו של זה ועול ה״ט שצדן למחות בסוף כל שלש [ע] לעיקר המחאה
 מאי היא למחל חבענא ליה בלינא וכיון לעכלו שלש שנים אחלי המחאה ולא חבעיה
 בלינא ומימחא נמי לא מחי מתייאש מתביעחו ולא מזלהר בשטרא וחולה מחאחו בלבד
 הבאי אבל כשעושה מעשה ומכרו לאחל אין להתיאש ולתלות המכילה בלבד הבאי ויש
 לו ליזהר בשטרו ב<ואם חאמל ואפילו לא הביא עלים אלא על שלש שנים יהא נאמן
 לומר לקחתיה קולם ממן במיגו לאי בעי אמר ממן זבינתא ויש לומר לאין זה מיגו
 טוב ״לבשעה שטען מפלניא זבינחא לא ילע שהיה ביל זה שטר קנייה [פ] והיה ירא

 שאם יאמר שלקחו ממנו יתבענו המוכר ללין:
 ט זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהלי לאבהתיה היא והאי אייתי
 סהלי לאכלה שני חזקה אמר רבה מה לי לשקר אי בעי אמר מינן זכנת ואכלת׳ שני
 חזקה. אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עלים לא אמדנן ואיפסיק לינא כוותיה
 וכשלאה שהפסיל בטענה זו חזר ותיקן לבדו ואמר אין לאבהחן היא ומינן זבנחה ואכלת׳
 שני חזקה והא לקאמד לאבהחי לאסמכינן עלה כלאבהחי טוען וחוזר וטוען טענה כזאת
 שאינה סותרת לגמרי טענה הלאשונה אלא מתקן ומיישב טענה לאשונה או אפילו בזה
 אין חוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרלעי אמד אינו טוען וחוזר וטוען

 ומולה עולא היכא לאמר של אבותי ולא של
 אבוחין לאינו טוען וחוזר וטוען* והיכא הגה״ה

א *ילוקא כשהוכחש נעדס כראשונה ואז אינו יכיל ל 3 א ל ל י ן  א

 , , , י י למזור ולטעון טענה אמרח אכל אס לא הכחישיהי
 והלל אתא לבי לינא וטוען לאינו ערים בראשונה אלא מעצמו רוצה למזור בו לפטור
 וחוזר וטוען מ״ט טענתא אגמרוהו ומולו עצמו בטענה אחרמ הואיל שבראשונה לא הולה למייב
 נהרלעי היכא לאמר ליה של אבוחי שלקחוה עצמי אלא בטענה אחרמ היה פיטר עצמו יעחה
 יי6יי*יי ד־ייי״י ייייייי• מולה שבשקר היה פוטר עצמו אלא בזי טענה שהיה
־ אומר באממ פוטר עצמי בה לכילי עלמא ליכול לחזור } M ר ( ז י ח ! ו ״ י ת י " ו כ א  מ

 י והיכא לאשתעי מילי אבראי ולא טעי! ולטעון למה לו לשקר אם היה רוצה היה עומל
 ואתא לבי לינא וטעין לטוען וחוזר וטוען בכפירמ טענה ראשונה. מא״ז:

 הגהות הב״ח א אמר ליה והא נקיטנא שטרא דזגנא לי מיניה הא ארגע שנין:

 פלפולא
 טענה שהיה יכול המוכר לטעון. הני מילי היכא רלגבי לוקח היא טענה והיה יכול לטעון אותה אלא שאינו יולע
 שכך היא ומשום הט אינו טוען אותה הלכך טענינן אכן שמא כך היתה אבל היכא שיש טעס בלבר שאינו טוען
 אותה לא טענינן ליה להא מפני טעם לא טעין לה ואיך טענינן ליה אנן ט הכא שיש טעס כדבר ט ירא כו׳ אבל
 הא קשיא רגם כמוכר יש לומר שהוא ירא שימצא עליס דהא מוכחש מעדס מה שאין כן כטענת אתה מכרת לי
 אינו יכול לכא לילי הכחשה דש לומר להא אפשר שיכואו עדם ראמרי לא זזה ילני מתוך ילי המוכר ולא מכרה
 מעולם: [כ] דדר ביה המוכר חד יומא. כדלקמן גכי ההוא ללר כקשתא לעליתא: כלומד שהוחזק בנזלנות
 כוי. פירשו התוספות ע׳׳פ עדם: [ל] ואם קנית בבר כוי. לסי גירסא שבגמרא וכד״ף המערער רצה לקנות
 ולא נ״מ מילי לענין דנא: [מ] כמו מחאה. שאס שתק ולא מיחה בסוף כל שלש להדא חזקתו חזקה: [נ] ואף
 על גב דאמד לקמן וצריך למחות כוי. וא״כ בשטר נמי מאי מהניא ומשני התם וכו׳: בדתניא בתוספתא פ״כ:

 א) נ״ל פירושו ללא למי למחאה, עי׳ גמ׳ מ״א ע״ב ג׳ לקומות מצטרפין כו׳ ועדים לימ להו קלא כו׳ ובפי׳ רשב׳׳ם שם כד״ה איגהו אפסידו כוי. למכירה בעלים לא הוה מחאה כלל. ועי׳ גפלפולא חריסמא אות מ׳ שפירושו לחוק, ט לא למי למחאה
 שבילו לחזיר בי ממחאתי ילכך אס לא מימה בסיף כל שלש ביטל המחאה אבל מטרה בעדים אין בידו לחיב לליקח כמ״ש הרא׳׳ש את״כ, ולו״ק. מ״ר.>יי״א יונה ב<מיסי.(גליין< גזנ״כ דהוי מגו למפרע.«־״ג ליפשץ) ד<אי אחדס המכידס כתיבת
 ידס של אלו יהיו סבודס שהוא חמימת ידם ויעידו עליהם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקיס אחר, דהשתא אפילי דלימנייהו או ט נמי איתנייהו ואמו ואמרי אין כתב ידנו הוא זה, מיהו לא דטרנן דחתימנן ילא ידעינן בשטרא ילא במטרה, דאפי״ה
 היה ליה מיגי כה״ג. (יעניין) ה) והיא מהמיס׳ נסיגיא, יתר פרטי דבדו הוא בתוש׳ כתוכות כ״י נד״ה אגן אחמינן כוי. (אר׳׳צ) י) כמו גגי ינאי. צ״ל כמו גבי בהן. (יענ״ן) ז) גגי ״צאי״. צ״ל ״ינאי״(והוא בקדושין סי א׳). (חל״ג< ח) לגבי עירוב
 למ״ל. כצ״ל. (יול״ג) ט) והיינו אפי׳ העילי כ׳ טתי כו׳ גנ״א ולא העידו עדי איסור תתלה ל״מ אחזקה, ואין לגרוס ואפי׳ ככת אחת המכחישין זא״ז דהר ס״ד ולא מיקמינן אחזקה דהא ע״א לאסיר ל״מ ננד חזקה, ועיין גתוס׳ כתיבית כ״נ בד״ה

 מ״ש דשא כו׳. (אר״צ) י) ונסה״ל וזה אין לו שטר פשיטא כו׳ כצ״ל, וכן הוא בכו׳׳ז כסימן ע׳׳ה. (אר׳צ)



 רבינו חזהת הבתים פדה שלישי בבא בתרא אשר
 דף לג ע״א

 שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין כשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן
 מיהא נשכעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות (דף פז:) אהא דפוגמת
 כתובתה ועד אחד מעיזה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא
 שבועה דאורייתא אמר רגא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשגעין שבתורה נשבעין ולא
 משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להן שבועה אלא
 מדרבנן. ועוד דמסתמא על תזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין
 כדאמר בשבועוח (דף מ:) אהא דאמר מנה לי בידך ובו׳ א ואמר רב נחמן עלה דמשביעין
 אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה״ה על כפירת קרקעות
 דלא מסתבר לחלק ב שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך
 הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין
 מוציאין הקרקע מחחח ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי.
 וא״ת א״כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא
 ליפרע מן היתומים. וי״ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא
 ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א״נ רבה בר שרשום
 ה״ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי
 על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו׳ ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה
 הלכך טוב לי לכבוש שטר המשכנתא ואגבה ממוני מהן לאלתר ובשבועה ממה שאמחין
 עד שיגדלו וגס אז לא אוכל לגבות מהן אלא בשבועה. אבל אי לאו דאמור רבנן הבא
 ליפרע וכו׳ היה מחזיר להן הקרקע והיה גובה מהן בשטרו בלא שבועה לכשיגדלו ותירוץ
 זה נוח לי מן הראשון דכל דמצי אבוהון למיטען ולהשביע טענינן ליתמי [ת] ומשבעינן
 אפילו בשמא. כי קא אמינא נמי אית ג ליה זוזי יחירא בהדייהו מהימנינא [א] ג<משמע
 [אפילו] לפי תירוץ הראשון שגס לאחר שיאכל הפירות צריך לפטור עצמו במיגו דאי בעי
 אמר לקוחה היא בידי ואלמלא מטעם המיגו היה נשבע גם לאחר שאכל הפירות ואע״פ

 ששטר בידו:
 IT ושמעינן מהא הא דאמר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה
 אס נטל שלא בשבועה מחייבינן ליה לישבע ומשמתינן ליה עד דמשתבע. ומיהו
 אי לא בעי אשתכועי לא נחתיגן לנכסיה אלא משמתינן ליה עד דמשחבע כדין מי שחייב
 לישבע שבועת היסת. וכן כתב רב אלפס בהלכות שבועות: אמר ליה לקוחה היא בידי
 לא מצית אמרת דהא נפיק עליה קלא דארעא דיתמי היא. פירשו התוספות ודאי אי
 הוה טעין לקוחה היא בידי מהימן טון דאכלה חלח שנין בחיי אבוהון. גם אין ידוע
 דבתורת משכנתא אחא לידיה. משום קלא בעלמא לא יפסיד חזקהו אלא הט קאמר לא
 מצית אמרת כלומר לא היית ברצון אומר כך ולא היית יכול להעיז פניך ולומר כן מפני
 הקול ואין זה מיגו והט אמר בפרק האיש מקדש (דף נ.) גבי דברים שבלב דקאמר
 (היה לך) [הוה ליה] למימר מזיד הייתי ומשום דאין אדם משים עצמו רשע אין כאן
 מיגו אע״פ שאס היה אומר מדד הייתי היה נאמן מכ״מ אין זה מיגו ורב האי גאון
 ז״ל כתב דאי הוה טעין לקוחה היא בידי לא היה נאמן טון דנפק עליה קלא דארעא
 דיתמי היא ופירש ה״ר יונה ז״ל דבריו דמיירי שיצא הקול בחיי האב כתוך שני חזקה
 שהיתה אצלו במשכנתא לשנים ידועוח [כ] וכלו השנים ההם אחר מיתת אביהן ומתוך
 כך יצא הקול דאכיל ארעא דיתמי ט כלו שני המשבנחא ולא החזיר להם הקרקע הלכך
 לא היתה החזקה שהחזיק בחיי אבוהון חזקה דאין לך מחאה גדולה מזו דהוה ליה
 לאזדהורי בשטריה טון דנפיק קלא דבמשכנתא איתיה גביה ומתמת הקול לא נזקק
נשמעת מחמת  אביהם למחות או שמא מיחה בפני עדים ואינן מצויין והוא הקול מ ר
 מתאת האב ועדות הוא על המחאה דכל מחאה אינה אלא הוצאת קול דאמרינן חברך
 חברא איח ליה ובו׳ ומפני הקול היה לו ליזהר בשטרו ט כל מחאה אינה באה מיד
 למחזיק אלא הקול נשמע אליו ואס חאמר והיאך היה יכול לומר לקוחה היא בידי והלא
 היתומים קטנים וידוע היה שהקרקע היה מתחלה של אביהם והיאך יביא עדי חזקה
 שאכלה שלש שנים בחיי אביהן והא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים
 קטנים היינו כמו שלא בפני בעל דין w והט אמר בדש הגוזל בתרא (דף קיב.) בר
 חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתו לקמיה דרבי אבא אמר ליה שלו
 הוא תובע והא אית ליה סהדי דאבוה יהבה ניהליה אמר ליה וכי מקבלין עדות שלא
 בפני בעל דין דבר חמוה קטן הוה והכא נמי היאך יביא עדי חזקה להוציא הקרקע
 מחזקת היחומים וי״ל דשאני הכא שככר אכלה שלש שנים בחיי אביהן [ד] וגם אין ידוע
 שבתורת משכנתא באתה לידו וכבר היה מוחזק בחיי אטהס [ה] ולהחזיק מה שבידו
 מקבלין עדות בפני יתומים קטנים דאס לא כן לא שבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר
 ויבואו הקטנים ויחזיקו ולא יוציאו מידן עד שיגדלו ודמיא להא דאמדנן התם תינוק
 שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו אין אומדן גמחין עד שיגדיל אלא מוציאין אומה

 מידו ובו׳. אלא זיל אהדר ניהלייהו וט גדלי יממי אישתעי דינא בהדייהו:
 יט קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושביק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה

 לאוקמי ממונא כגון שבא הכירו להוציא ממנו בשטר והוא יכול לפטור עצמו על ידי מיגו
 וכן אם יש לו ראיה בשטר או חזקה ושכנגדו כא לפוסלו והוא יכול לקיימו על ידי מיגו
 כגון אם אמר קמאי דידי זבנה מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה ואכלמיה שני
 חזקה. וכגון זה אומר של אבותיו וזה אומר של אבותיו ואייתי חד מינייהו סהדי דאכלה
 שני חזקה מהימנינן ליה להאי דאית ליה שני חזקה במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה
 ואכלתיה שני חזקה מהימן נמי למימר דשל אבותיו היא. ומיהו אע״פ שדברי הריב״ם
 אמת אין לשון הגמרא מורה על פירוש זה. הלכך נראה לפרש דהיינו טעמא דרב יוסף
 דסבר דלא אמדנן מיגו ט האי טון דליכא מיגו אם לא שישקר תתלה כי הכא שהוצרך
 לשקר חחלה ולומר שטרא מעליא הוא. והיינו דקאמר רב יוסף אמאי קסמכת אהאי
 שטרא כלומר במה אתה רוצה לזכוחו בשטר זה האי שטרא זייפא הוא והואיל וכן הוא
 אין לנו להאמינו כמה שהיה יכול לשקר יותר ממה שהוא משקר שהוציא שטר מזויף
 בב״ד. ונראה לי ליישב לישנא דגמרא לפי מירוץ הריב״ס והט קאמר אמאי קסמכמ אהאי
 שטרא כלומר אמאי סמכמ להיומ יומר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד
 הקרקע בידך אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא ונמצא שאינך מוחזק וקרקע
 בחזקמ בעליה עומדמ ואמה בא להוציא מידם ע״י מיגו ולא אמרינן מיגו להוציא: ההוא
 דא״ל לחבדה הב לי מאה זחי דאוזפיחך והא שטרא. אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין
 ולחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא
 אנקוט מיהמ בידי כל דהו. אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא.
 אמר ליה רב יוסף אמאי סמכמ אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. א״ר אידי
 הלכתא מומיה דרבה בארעא והלכמא כוומיה דרב יוסף בזוזי הלכמא כוומיה דרבה בארעא
 דהיכא דקיימא ארעא תיקום. דמון דקאמר שטרא מעליא הוא זכה בקרקע שהוא מחזיק
 בו ואע״ג דבתר הט קאמר שטרא זייפא הוא אמדנן מיגו להעמיד הקרקע בידו והלכתא
 כוותיה דרב יוסף בזוזי היכא דקיימי זוזי לוקמי ואע״ג דזכה בתביעתו ט אמר שטרא
 מעליא מ״מ אכחי מיחסר גוכיינא הלכך כי קאמר כתר הט שטרא זייפא הוא לא אמדנן

 מיגו לאפוקי ממונא:
 יד ההוא ערבא דאמר ליה ללוה הב לי ק׳ זוזי דפרעתי למלוה עילווך והא שטרא.
 פירוש שטר שהיה לו למלוה עילווך ונתנו לי כשפרעתיו כדי שאגבה ממך וערב
 קבלן הוה דממי שירצה המלוה יפרע. פרשב״ס והרי אתה משועבד לי בשטר זה כמו
 שהיית משועבד לו וצ״ל שנזכר הערבות בשטר דאל״כ מהיכן אנו יודעין שהוא ערב או
 שמא מייד שמודה לו ששם אותו ערב או שיש לו שטר ערבות עליו ושטר מלוה שבידו
 מוטח שפרע למלוה. וה״ר יונה ז״ל פירש דמיירי שכתב לו המלוה התקבלתי דאי לאו
 הט היה יכול הלוה לטעון שמא לא פרעפ למלוה כלום ושטר זה אצלך בפקדון או שמא

 הוא מסר לך שטר זה ואין אותיות נקנומ במסירה:
 טו אמר ליה ולאו פרעתיך אמר ליה הדרח ושקלחינהו מינאי. שלחה רב אידי בר
 אבין לקמיה דאביי אמר כה״ג מאי. אמר מאי תיבעי ליה [ר] הא איהו אמר הלכתא
 כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי וה״מ היכא דא״ל הדר אוזפתינהו
 מינאי אבל אי א״ל אהדרתינהו ניהלך מחמת שופי וסומקי אכתי איתא לשיעכודא דשטרא:

 טז רבה בר שרשוס נפיק עליה קלא
 דקאטל ארעא דיתמי *קול היה יוצא
 שאכיהן משכנה לו וכלו שני המשכנתא והיה
 מחזיק בה שלא כדין. אתא לקמיה דאכיי
 א״ל אימא לי איזי גופא דעובדא היט הוה

 א״ל האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי והוה לי [דף לג ע״א] זוזי אחריני
 גביה ויש לי בהן שטר. ואמינא אי מהדרנא ארעא ליתמי ואמינא הבו לי זוזי אמרו רבנן
 הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ואע״ג דאלו יתומים קטנים היו מדקא
 א״ל אביי לט גדלי יתמי וא״כ אפילו בשבועה אין נפרעין דאין נזקקין לנכסי יתומים
 אא״כ רביח אוכלח בהן רבה בר שרשום לא היה חושש על הממנת פרעון אלא על
 השבועה אלא אמעא [ש] אכבשיה לשטר משממא שאם היה ידוע שבמורמ משכנחא באמה
 לידו לא הוה מצי למימר לקוחה היא בידו לעולם מידי דהוה אאומן שאין לו חזקה בדבר
 שהוא אומן ואריס דאין לו חזקה בשדה שידוע שירד למוכה במורמ אריסוח וכן דבדס
 העשויין להשאיל ולהשטר וגודרומ וגזלן טון דידעינן שבמורמ גזלנומ באמה לידו.

 א< ואוכלה שיעור זוזאי:

 יז וצ״ל דרבה בר שרשום סכירא ליה כרב הונא בדה דרב יהושע דמפרש בשילהי
 מכילמין =< טעמא דאין נזקקין לנכסי ימומים משוס צררי ואיהו קים ליה בגויה דלימ
 ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סכר כרב פפא דאמר משוס פדעמ בעל חוב
 מצוה ויממי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע כידו אפילו יהא
 אמח כדבריו טון שאין מחויבין לפרוע חובמ אביהן נמצא גוזל הימומים וכדרב הונא נמי
 פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב״ס דמהימנינא בלא

 הגה״ה
ה פירוש שעדיין היה אוכל נכסי הימומיס אגל * 
) אי אמר שהיסה של אכיהס אכל עכשיו לא ידעי  י
 הוה מצי למימר שפיר לקוחה היא כילי. פר״י

 מהרי״ח:

 הגהות הב״ח א ואמר רכ נחמן עלה דמשגיעין אוחו שגועת היסח וכמו. נ״ג פימה דאדרנה משמע החס דדוקא נחזקת מטלטלין דאע״ג דחזקה היא ראי! אלס מעיז פניו לכפור הכל איכא למימר אשסמוטי הוא לקא משממיט ליה סגר
 עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה תדע וכו׳ וטון דאיכא חזקה דאי! אדם חוכע אא״כ יש לו עליו משניעיס ליה היסת אגל גקרקע דלא שייך אישחמוטי לא נתקנה ע״ש סוף דף מ׳ וכן הקשה הסמ׳׳ג געשה צ״ה סחלמ דף קפג
 אלא שתיק הואיל והתתילו התקנה תקינו ככל לבר ואפי׳ נחפז שהוא בעין ואמר חבירו שלי הוא חפץ זה שבידך דנשכע היסת ר׳׳ל לעיקר הראיה מפרק הכותב הוא אלא דבמרדט פ׳ שבועת הדיינין כמג דראיה זו נמי יש לדחות ע״ש: ב לחלק

 דשאני מטלטלי!: ג אית לי זוזי יתיט בהדייהו: ד והוא הקול ט נחפשט מתמת מחאת האב וכו׳ כדאמט׳ חברן: ה כהגה״ה ד״ה פי׳ שעליי! וכו׳ פר״י. נ״כ כמוס׳ סוף דף ל״ב:

 פלפולא חדיפתא
 וכדלקמן: [ת] ומשכיעין אפילו כשמא. עיין כפרק קמא גכי שטר כתוך זמנו הכא לגבות מן הלקוחומ:
 יתידא בהדייהו גרסינן: [א] נ״ל לה״ג משמע אפילו לסי תירוץ הראשון: [ב] וכלו השנים ההם אחד
 מיתת אביהן. שאם כלו כתיי אכיהן לא פסיקא מילתא שאס המזיק אחר כך כחיי אכיהס שלש שנים הד חזקה
 שכך היא סכרת הר״ר יונה כמ״ש כשמו הטור ר״ס ק״נ: [ג] וכדאמר בדיש גרסינן: [ד] ונם אין ידוע

 כוי. ט אס קול כעלמא שיצא: [ה] ולהחזיק מה שבידו כר. כמ״ש כריש הגוזל כתרא כהגה״ה:

ד נמי לא גכי ומכאן סמירה ללכד רכי מרלט יפה ז״ל  [ד] הא איהו אמר כו׳ והלכתא כרב יוסף. ומבני מ
ד ובספד מלבושי יום  שכתב בס׳ הלבוש כסימן נ״ז לשטר שנמחל שעבולו יכול לחזור וללוות בו ולגבות מבני ח
 טוב אאדך בזה בס״ל. (ובסימן מ״ח פסק הלבוש בעצמו לאינו גובה מב״ת והסטס עמו הש״ך והט״ז ע״ש
 ורו״ק. אמר המלפיס מ״כ על הגליון): [ש] אכבשיה לשטר משכנתא. ללא היה ילוע רבמורת משכנתא
 אמא לידה לאי הוה ידעי כוי. מוספומ והא ראמר נפק עלה קלא כו׳ קול בעלמא ואינה ידעה ברורה

 א) נ״ב קאי אדלעיל אכבשי׳ למשכנמי׳ ואוכלים שיעור זוזי כדאי׳ גגמ׳. (מל׳׳ה) ב) מוס׳. (גליון) ג) נ״ב עי׳ ש״ן חו״מ סי׳ קנ סק״ג שכמב שס דלתירוץ השני י״ל דמהני המגו לגבות מפירות דלהבא, אבל לתירוץ הראשון צ״ל למייד במה שכגר אכל
 שאז יפטור משבועה ע׳׳י מגו, ודו״ק ע״ש. >רי״א חני) ד) אי אמד כצ״ל. >ר״ג ליפשץ1



 שלישי בבא בתרא אשר
 י דף לו ע״א

 כב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רכ נחמן כל לאלים גכר. האי כל
 לאלים גבר לינא הוא לכל מי שגבר ילו כפעם ראשונה הוא שלו על שיביא חבירו
 ראיה וכל זמן שלא יביא ראיה אף אס מגבל ילו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה ללא
 מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו
 אלא חכמים פסקו כל לאלים בפעם הזאת גבל וסמכו על זה לכל מי שהלץ עמו קרוב
 להביא ראיוח ועול מי שהלין עמו [ט] ימסול נפשו להעמיל שלו בילו ממה שימסור האחל

 לגזול ועול יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מילי:
 כג [י] ומ״ש משני שטרות היוצאין ביום אחל [דף לה ע״א] לרב אמר יחלוקו ושמואל
 הגה״ה אמל שולא ללייני* פירש רשב״ם רואין למי
י לעתו קרובה יותר א) ור״ת מפלש לבלא מ ע ל ד ו ו י נ י א י י מ ר ה כ ר  *ה) ואף על גנ לעלי מסי
ה טעם ובלא לאיה יתנהו הליין [כ] למ ז ל 3 ל ל ג ף ע ה א י כ א ו ר ה ט ש ה ה ל ח ר מ ש מ י נ מ  ל

 נכמב מחלה ודוקא שיוצאין ניוס אחל ללא בירושלים שילצה ובלבל שלא יהנה הליין לאי שקיל
 ימנינן לכמני׳ שעומ אבל אס זה קלס יום אחל אגלא לאו ליינא הוא והביא לאיה מהא
א לאמלינן שילהי פ״ק לגיטין (לף יל־) גבי י ה ה ה נ מ ח א י ב  נכמינה אף על גנ י שנמסי ל

* ז ! ד י-י\י יייי• v״a״ י ״ ״ 3 ל 3 י י ! ל ט י י ז י מ מ י ח י ג י י ע ט ל ק ה נ י מ כ ם כ י ד ק  י

ע הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה ר פ מ ה ל כ ר , ז ח א ן ל ל י פ ן א ל י ר ל ט ש א ה 3 י  ש

 משעמ חמימה ולוקא בשטרי מכר או ממנה אכל א שליש יעשה וקרי ליה החס שולא ללייני
 נשטרי שענול מנן היו כולן יוצאי! נשעה אממ ואין ועול ראיה מפ׳ 3תרא לקלושין (לף על.)
א נאמן הליין לומל לזה זכיתי ולזה חייבתי י י 1 ש נ י ל 3 א ע ל ה ו י ש ״ אי׳ח מילידי ג  שס אלא מ
. _1 . ״ ^ . ״ _ ! . . . ^ V-£. , י ״ ר  לאין שעבור חל אלא מיום ז המחרמ. ס

: וכוי אבל אס אין בעלי לינין עומלין לפניו ח ״ י ר ה מ
 1 

 אין נאמן ופריך וליהלר ולילייניה ומשני
 בשולא ללייני ואם הלבר תלוי בסברות ובראיות ניהלר ונילייניה אלא ולאי תלוי ברצון
 הליין בלא טעם ושמא מתחלה היה בלעתו ליתנה לזה ושוב יעלה בלעתו ליתנה לאחר
 ועול ראיה מלאמרינן שילהי מי שהיה נשוי(לף צל:) גבי אימיה לרמי בר חמא בצפרא
 כתבה לנכסי לרמי בר תמא לאורתא כתבה לרב עוקבא בר חמא אחא רמי בר חמא
 לקמיה ללב ששת אוקמיה כנכסי וכר על קאמל ליה לב ששת ומל מ״ט עבל הכי שולא
 ללייני אמל ליה אנא נמי ש ולא ללייני א״ל חלא לאנא ליינא ומר לאו ליינא ואס הלבר
 תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא היה יכול ללון לין התלוי בראיות אבל אס הלבר
 חלוי כלצון הליין ניחא שרכ נחמן שהיה ליין מומחה מפי ריש גלותא היה כח בילו לתתן
 למי שירצה והכי איתא בירושל׳ ש ולא לאיזה מהן שירצו ביח לין מחלטין ורבינו חננאל
 פילש במי שהיה נשוי קבלה היא כילינו לשולא ללייני לוקא כמקרקע ולוקא ליין מומחה
 כגון רב נחמן בלורו להא רב ששח גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינך ליין לעשות
 הגה״ה שולא ללייני* ומיהו נלאה לשייך שולא
ו אמטלטלין [ל] לגבי מטלטלין קאמר ליה נ י י ג ר ילא ע ר  *אבל ממן הזה נראה לחלוקה עליף כ
: בסוף פ״ק לגיטין(לף יל:) גבי הולך מנה ח " י י ה • מ א י י  ש

 לפלוני. התם ליכא למיקס עלה למלתא הכא איכא למיקס עלה למלחא ומאי שנא מהא
 לחנן המחליף פרה בחמול ויללה וכן המוכר שפחתו ויללה זה אומר על שלא מכרתי
ה , יללה וזה אומר משלקחתי יללה יחלוקו* " ה ג  ה

rJL^ -- i J ״ ,  ההיו3והיינו אליבא לסומכוס לאמר ממון המיטל * a^v, י
ר י התם להאי [דף לה ע ׳ב] אית ליה לרלא מ מ ק ז ח ן ^ א נ 3 ר ן כ א ל מ י י ל ק 3 ן א י ק ל ן [  ל

 קמא מיהו מילמא ללימ בה חזקת מרא קמא מוליס לממונא ולהאי אית ליה לררא לממונא
 רבנן ליחלוקו. פר״י מהרי״מ: הכא אי למר לאו למר ואי למר לאו למר
 אמד נהרלעי אס בא אחל מן השוק והחזיק בה אין מוציאין אוחה מילו לחני רבי חייא
 גזלן לרבים לא שמיה גזלן רב ב אחי אמר לעולם שמיה גזלן ומאי לא שמיה גזלן שלא
 נחן להישבון אינו יוצא ילי הישבון על שישיב לכל אחל ואחל: חזקתן שלש שנים מיום
 ליום אמר רבה אי ללי ליה צנא לפירי לאלחר הויא חזקה אמר רבא אי טעין ואמר
 לפירות הורלתיו נאמן והני מילי תוך שלש אבל לאחר שלש לא לאי לפירות אחתיהיאיבעי

 ליה למחויי ואי לא מחה איהו לאפסיל אנפשיה:
 כד אמר לב יהולה אמר רב ישראל הבא
, , מחמח העובל כוכבים הרי הוא כעובל , ״ , ה " ה , ג  ה

י - 4י ״ ״ * ״ ״ ״ ־ י י - ל , ו ש ח ל ליפי״ כ 3 ל א א ר ש  *ח ולוקא להורע כמו של י
ל כוכבים מה עובל כוכבים אין לו חזקה אלא א ר ש מ י נ ט ש ר 3 ה ל י ה ס ש י 3 כ ן ל כ 3 ו ן ע מ ל כ א ר ש  י

אל בשטר אף ישראל הבא מחמת העובל כוכבים ר  והחזיק עציו בחלונות שלש שניס ושוב קנה יש
 מאומו עונל כוכבים לא אמרינן הרי הוא כעיני אין לו חזקה אלא בשטר [דף לו ע״א] אמר
ל רבא ואי אמל ישלאל קמי לילי זבנה העובל 3 ו ע ז ה י י ז ח ה ה ש מ מ י י נ י ל 1 מ מ י א ז ב י י ז ח ה ל ס י 3 כ  ט

| כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו לאי בעי כוכגיס שלא כדין ישראל המזיק לפי שבליניהס אין \ ״ , 3 ן א ל ר 3 ן א י ל מ ע ו נ ; ל ח מ מ פ א י ל ש ׳ מ ו ח מ ל ל ט ס י ל  א

 ושמעון שקנו מן העובד כוכבים ושניהם באין מכח אמל אנא ז3ינחי מינך וכן נמי אם אמר
 העובל כוכבים המס ולאי הרי הוא כעובד מכניס ני1 הישראל הראני העובל כוכבים השטר שקנאה

 ליפומ כחי בי( להירע כמו. מא״ז: ממך נאמן במגו:

 יח מינו חזקת הבתים פרק
 דף לג ע״ב

 טפי וההוא גברא אמר אנא קדביה טפי והחזיק בו ההוא גברא בלינא כל לאלים גבר
 אייחי רב אילי בל אבין סהלי N לאיהו קדב טפי א״ל לסוף אולי ליה לאיהו קריב טפי
 אוקמיה רב חסלא טליה אמר ליה ליהלר לי סירי לאטל מההיא שעתא על האילנא אמר
 ליה זהו שאומרים עליו אלם גלול הוא אמאי קא סמכח אהאי הא איהו אמר לאנא

 קדמא טפי* אביי ורבא לא סכירא להו הא הגה״ה
י *ב) אף על גג לאיכא למימר מיגו לאי בעי אמר לא ל ן י א ל ן א ן ל ן י כ ] ל ב ״ ג ע ף ל ד א [ ל ס ב ח ר  ל

 אכלי כי אמר נמי אכלי ילילי אכלי מהימן מ״מ מון והלכתא כווחייהו:
גס הפירומ היו מיזרין דמין לאילי ו  ^ . , . שהקרקע מוזר ג
 2 זה אומר של אמתי וזה אומל של אולי. וכן אלם הטוען לקוחה היא כידי ואכלמה שמי
 אמתי [י] האי אייתי סהלי לאבהתיה שנים הלרא ארעא וגס הפירוח חוזרין אע״ג לאיכא
ה למימר לא אכל דמון דהדרא ארעא הדרי גס הפירומ ק ז י ח ; ה ש ל כ א י ל ל ה י ס אי א«ת ה א ו י  ה

 , ״ י . , , י ג) ודוקא של שמי שניס אבל של שנה שלישימ לא מיהו
 אמר לב חסלא מה לו לשקל אי בעי אמי אס היה טוען אכלמי שלש שנים ואין לו עדים ברבר
 מינך זכנחה ואכלחיה שני חזקה אביי ולכא אף על גב דארעא הדרא פירי מיהא לא הדרי דאי
 לא סבילא להו הא ללב חסלא מה לי לשקר מהימנינן ליה במאי דאמר דאכל שלש שניס לא היה
א לנו להוציא הקרקע מידו מון שאכלה שני חזקה ומון ע ר ן א נ י ר ל ה מ ן ו מ ר מ ם לא א  במקום עלי

% ׳ ; ל S:1 ״ ־ א י ־ י י ־ י ־ ״ * י ״ ה י ל ת י 6 ד י א מ  ל

 נמי מהלל ואע״ג לליכא סהלי לאבל פיט לענין הפסל שכרו מהימנינן ליה אע״ג להא בהא
 אלא שהולה שאכלה ולא מהימן לומר לילי מליא כל שכן היכא לאפשר להיומ שלא לקחה אע״פ
ס שאכל שני חזקה לא למי להמס מין שהס״מ ביל ן ר מ ו ב ג י י מ ן ה י ל ל כ לא א ו ל ג י מ  אכל> 3

^ י•*״•** י לוקמ כאילו היו עלים שנכמבה לשמה ומ״מ אף על n *-יייי* י»י 
1 גב לאיכא עליס מפסיד שכרו להילאמ בע״ל כק׳ ל י א א ל ת ה ב א י ל ל ה א ס כ י א א ה ל

י
ס  י ל  ע

 והוא לא קאמר לזבנה מיניה ואי אפשל עדיס דמי. פר״י מהרי״מ:
 שיאמר לילי אכלי אס לא בהכחשת העליס לטון שהעילו שהיתה של אבותיו גס הפירופ
 הם שלו: ההוא לאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינח׳ ואכלתיה
 שני חזקה אייתי סהלי לאכלה תרתין שנין אמר רב נחמן הלרא ארעא והלד פירי אמר
 רב זביל אי טעין ואמר לפירות ירלתי נאמן אבל כי טעין מינך זבנחיה אין נאמן על
 הפילות במיגו לאי בעי טעין לפילות יללתי לפי שחפץ יותר לומר מינך זבנתי ולזכות
 בגוף הקרקע. מי לא אמר לב יהולה האי מאן מקט מגלא ותובילא ואמר איזיל

 [ח] ואגלול לליקלא לפלניא לזבינתה מיניה הגה״ה
א *מיהי אס הבעלים מעכבין על ידו לא מהימן ומיהו א 5 א ל  י . ל

. נמה שליקט כנר אע״פ שלא הניא למיך בימי אלא  , י . י , י
 ללאו ליליה הכא נמי לא חציף אייש למייל שליקטן והניחן נרשימ אמרים קידם שמימי נו
 פילי ללאו ליליה אי הכי ארעא נמי פירוש הנעצים זכה ולאו דוקא נפרהסיא אלא אפילי נצינעא
ו אנל אס היא אימר שמכר לו אילן לקוצצו והוא הולך ; מ  אי טעין זבינתה מינך לא נוציא מ
ה לקוצצו איני נאמן ומחי־ן נימה י פר״ימהרי״ח: י ל ל מ א א ע ל > א א מ ע י ט א ה w מ w 

 אחוי שטרך. אי הט פירי נמי. שטרא לפיד לא עבלי אינשי: ההוא לא״ל לחבריה מאי
 בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אייחי חל סהלא לאכלה
 תלת שנין סברוה רבנן קמיה לאביי למימר היינו נסכא ללבי אבא לההוא גברא לחטיף
 נסכא מחבריה אתא לקמיה לרבי אמי הוה יתיב לבי אבא קמיה אייחי חל סהלא למיחטף
 חטפה מיניה אמר ליה היאך אין חטפי ולילי חטפי אמר רבי אמי [דף לד ע״א] היכי
 ליליינו לייני להאי לינא לשלם ליכא תרי סהלי ליפטריה איכא חל סהלא לשתבע כיון
 לאמר חטפי הוה ליה כגזלן אמר ליה רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע
 וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם אמל ליה אביי מי למי התם חל סהלא
 לאורועי קאתי אי איכא סהלא אחרינא בהליה מפקינן לה מיניה הכא חל סהלא לסיועי
 קאחי אי איכא סהלא אחרינא בהליה מוקמינן לה טליה הלכך ליכא לחיוכיה אפומא
 להאי סהלא לאי מהימנינן ליה מוקמינן לאלעא טליה אלא אי איכא ללמויי ללרבי אכא

 לחל סהלא ולחד שני ולפיד והלכחא כרבי הגה״ה
ח ונמנה לי נידך והלה אומר אין צך מדי אלא ע * כ ש י ל ל ט ן י י א ה ן ע ן 3 ב ש י ן ח מ א ל 3  א

. חמשיס וממשים לא ילענא אמר נמי ממוך שאין יכול ״ . . ״ . ״ . ״ , 
• לישנע משלם ינכל הני שכנגלו ניטל !לא שנועה י ת ? ר א ? 1 י ע

י
נ ש ל מ ת 5 ר פ ב ם ו ל ש " 

 כא [דף לד ע״ב] ההיא אלבא להוי ינשניהס חשידים קי״ל כרב נחמן דאמר ימלוקו
ד האי אמר לילי לקנסינן למונע וימומיס מן הימימיס לא יפרעי אלא  מנצו עליה 5י ח
ר כשבועה רב ושמואל לאמרי חרריהו ל״ש אלא שממ מ א א נ י י ל ו לב ת א א ו י7־י ה ר ל מ י א א ה א ו ו  ה

4 מלוה נמיי לוה אנל ממ לוה נמיי מלוה כנר נחחייכ י י ״ י י י י * י , ; , * - • ז י י * י ״ י י * * י * - י י י י י י • י י * 

א מלוה לנני ליה שנועה ואין אלם מוריש ממון שהיא נ י ת י י מ א ו נ א ל ל ל ה ע ו ס פ ו ת ה י י נ י ל מ  ח

 סהלי ללילי הוא תפסינן או לא תפסינן רב מחוינ שנועה לנניו ורני אלעזר אמר יורשים כשבעין
 הוכא אמל תפסינן לב יהולה אמר לא שבועמ יורשין ונוטלי! וקי״ל לענל כרנ ה ענל

ה ולעבד כרבי אלעזר עבד. מהרי״ח: ן ק פ ל א מ י א ל ה ח ס כ ש א א ל ל ז ן א ע ס פ  ת

י ״ י * שלא ימכרה לאמר אבל מחפיסה ליכא למיחש י  יי1 י
ב למפיסה ללאחר שזה טען שלי היא לא מהניא מילי.  וכל לאלים גבל מפקינן או לא מפקינן ר

 יהולה אמר לא מפקיגן ל״פ אמל מפקינן רשב״ס. מהרי״מ:
 והלכתא לא תפסינן ואי חפסינן לא מפקינן והא ללא אמדנן יחלוקו כמו גבי טלית

 פירשתי בריש בכא מציעא:
 הגהות הב״ח א מה שירצה שליח יעשה וקרי: ב רב אשי אמר לעולם שמיה: ג בהגה״ה אע״ג דאיכא וכו׳ גס הפירית חיזרין ידוקא וכו׳ ג״כ לא ישלם ואע״ג וכו׳ ומ״מ וכו׳ פר׳׳י. נ״ג מוס׳ לף לג סוף ע״א בל״ה ה״ג וע״ש בעמול ב׳
 כד״ה ואי טעין: ד נהגה״ה מיהו וכו׳ פר״י. נ״ב גג׳ דיבורים בדף לג ע״ב: ה בהגה״ה ד״ה ובמנה כו׳ דעבד כרב ושמואל עבד: ו בהגה״ה ד״ה ואע״ג דעדי וכו׳ שנמסר לו באחרונה. נ״נ חוס׳ דף ל״ה ד״ה ושמואל:

 ז המחרמ פר״י. נ״ב סוף דף לד ד״ה ומאי שנא: ח בהגה״ה ד״ה ודוקא להורע. נ״ב עי׳ כח״מ סי׳ קנ״ד סעיף כ״ט הביא דעמ הגאון בזה:

 חדיפתא
 שטרות כו׳. עיין בפרק הכומב גבי ידענא ביה דשטרא פרוע הוא: [כ] למי שרוצה גרסינן: [ל] דגני
 מטלטלים קאמד לה כוי. ואיכא למילק לאי מהתם אס כן ללאו מומחה נמי להא המס יעשה שליח קאמר
 מאי אמרמ שלית שאני שהרי בילו הוא ומה יעשה אס כן אף אנו נאמר לכן לוקא התם במטלטלי אבל שלא
 בשלימ מכלן לשולא במטלטלי ונ״ל לס״ל לרבינו לאי לאו לבעלמא היינו במוממה אמדנן שורא במטלטלי לא
 הרנן עבלין המן בשליח ימיהו החם בפרק מי שהיה נשר כתב רבינו מ״ל ררבינו חננאל מחלק ללוקא בשליח

 כי׳ משמע לס״ל לאה״נ למטלטלי ליתנהו אלא בשליח ולא במומחה:

 פלפולא
 [ו] דאיהו קד־ב טפ־. פירוש מכל אומן שהיו העדים ממרים אבל לא היו מעידים שהוא בודאי קרוב יותר
 מההוא גברא תוספות: [ז] האי אייתי םהדי דאבהתיה היא. עד יום מותם ומעולם לא מכרו לאבותיו של
 וה השני. רשב״ס: [ח] ואגוד לדיקלא. בגמרא ואגלריה לליקלא ופירשו המוספומ לגרור ממרים שעל הלקל
 לפירומ עכלי אינשי למזכני אבל לקל אין לרך למכור לקוץ לאמרינן פרק המובל נטיעומי קצצמ אמה אמרת
 לי לקוצצו פטור ומרך אס כן לא שכקמ חיי וכו׳ משמע ראינו נאמן כמגו לאי כעי אמר מכרמ לי לקוצצו
 ע״כ: [ט] ימסור נפשו. לכל לאלים היינו כין כראיומ כין ככמ כמ״ש כריש כ״מ: [י] ומאי שנא משנ•

 א) מיס׳. (גליו!) ב) היא מהפיס׳ בסוגיא גד״ה לסוף אודי.(אר״צ) ג) עיין בתוס׳ שס דהיינו ביש עלים על אכילח ב׳ שנים והוא מובע אמלת ג׳ שניסז אז מחויב לשלם עכ״פ בעל אמלח ב׳ שנים, אבל בליכא עלים על אמלתו כלל ומונע אוחו נעל
 אכילת ג׳ שנים איני מחדב לשלם כלל יעו״ש, וכשל שנה שלישית לעולם אינו מחדכ יעו״ש במוס׳. וזהי כוונח הג״א.(אר״צ< ד) עיין במוס׳ דף ל״ל ע״א בד״ה הוה יתיב ר״א קמי׳.(אר״5) ה) עיי! במוס׳ נסוגיא, ובנ״מ דף כ׳ גתוס׳ נד״ה שוגר

 בזמנו טורף. (אר״צ)



 רבינו חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשר
 דף מ ע״א

ז תהומא ומוגך לה בבא מחמת חזקה:  האי מאן זזבין זיקלא לחבריה קני ליה משיפולא ע
 מתני׳ [דף לח ע״א] ג׳ ארצות לחזקה יהוזה ועבר הירזן וגליל היה ביהוזה והחזיק
 בגליל בגליל והחזיק ביהוזה אינה חזקה עז שיהא עמו במזיגה אחת אמר ד יהוזה לא
 אמרו שלש שנים אלא כזי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו שנה ויבא לשנה
 אחרח: נמ׳ מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהוזה וגליל נמי
 ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהוזה ויהוזה נמי לא אמר רבי אבא
 בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתנו בשעת חירום
 שנו. ומאי שנא יהוזה וגליל מקט [דף לח ע״כ] זסתם יהוזה וגליל כשעת חירום דמי
 אמר רבה הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי לא

 קשיא באן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמח מרזין:
 כח ואפילו מיחה בפני עזים שאין יבולין לומר לו הויא מחאה מ״ט חברך חברא
 אית ליה וחברא זחברך חברא אית ליה ואע״ג זשמואל הוא זקאמר מיחה בפני
 עזים שאין יכולין לומר לו זלא הויא מחאה והלכתא כוותיה כזיני היכא זפליג עליה רב.
 בהא מלתא אמוראי בתראי סברי כרב זרב פפא הוא זאמר לזיזיה הוא זלא אמרי ליה
 לאחריני אמרי וחברך חברא אית ליה וכו׳ אע״ג זאיכא למימר זשמואל נמי אית ליה
 זרב פפא כיון שיכולין לילך לעיר שהמחזיק שם ולומר לאחרים באותה העיר והס יאמרו
 למחזיק אכל זקן או חולה שאין יכולין לילך שמא אפשר זרב פפא מוזה זלא הוי חזקה
 אפילו הכי מסתבר שאין לחלק כיון זחברך חברא איח ליה והס יאמרו לאחרים אין חילוק
 הנה״ה בין אותה העיר לעיר אחרת לענין מחאה
 *ט) ודוקא באוחה מדנה הרא מחאה שלא גפניו ג<זאחריס ישמיעו הקול במקום שזר

א המחזיק* היכי זמי מחאה שלא בפניו א״ר ס י״קה ל ג י ה א ח א מ ר א ה ת ל ר ח ה א נ י י מ ל 3 ב  א

: זביז נ זאמר פלניא גזלנא הוא לא הויא ח ״ י י ה • מ ה ן י ז א ח י ו  ה

 מחאה פלניא גזלנא זקאכיל לארעאי בגזלנוחא [דף לט ע״א] ולמחר נקיטנא ליה בזינא
 הויא מחאה י< נראה הא זקאמר ולמחר נקיטנא ליה כזינא סיומא זמלתא היא זאורחא
 זאינשי למימר הכי כשמוחה ומוזיע הזבר לרבים לומר להם זבריס הנשמעים ואל תחמהו
 אס הוא כזברי למה איני תובעו לזין להוציא הקרקע מיזו לכן הוא אומר אין העת נותן
 עתה שאוכל להוציא מיזו אלא היום או למחר אתכענו לזין ואוציא מיזו לכן אני מוזיע
 לכם הזכר עחה שלא יוכל לטעון חזקה והוא הזין נמי אם לא אמר למחר תבענא ליה
 בזינא הויא מחאה זאס חמצי לומר זזוקא קאמר אס כן הוה ליה לרב זביז למימר פלניא
 גזלנא הוא דאטל לארעאי בגזלנותא לא הויא מחאה פלניא גזלנא הוא זאכיל לארעאי
 בגזלנותא למחר חבענא ליה בזינא הויא מחאה והוא הזין נמי אי לא קאמר פלניא גזלנא
י בגזלנותא הויא מחאה ורבינו חננאל פירש זכל כמה ז י  הוא אלא פלניא קאכיל לארעא ז
 זלא קאמר למחר תבענא ליה בזינא אינו אלא כנותן פגם לחבירו ואין השומעים חוששין
 להגיז למחזיק ולא מסתבר. אמר להו לא תימרו לו אמר רב זביז הא קאמר לא תימרו
 ליה רב פפא אמר לזיזיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו י וחברך חברא איח ליה וחברא
 זחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביז הא קאמרי לא אמרינן ליה
 רב פ פא אמר לזיזיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן(ליה) וחברך חברא אית ליה וכו׳.
 אמר להו לא תפיקו שותא ה הא קאמר להו לא תפיקו שותא אמרו ליה לא מפקינן שותא
 אמר רב פפא הא קאמרי׳ לא מפקינן שותא רב הונא בריה זרב יהושע אמר כל מלתא
 דלא רמיא עליה זאיניש אמר ולאו אזעתיה הלכך בכולהו הוי מחאה בר מלא תפיקו שותא:
 כט [דף לט ע״כ] נידל כר מניומי הוה ליה מחייחא למחויי אשכחינהו לרב הונא
 ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טוכי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא
 למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הט אמר רב כיון שמחה שנה ראשונה שוב אינו
 צריך למחות. פירוש בתוך ג׳ אמר ר״ל משוס בר קפרא וצריך למחות בסוף כל ג׳ וג׳
 תני בר קפרא ערער וחזר וערער וחזר וערער אס מחמת טענה ראשונה ערער אין לו
 חזקה ואס לאו יש לו חזקה פירוש ואס לאו שאמר במחאה שעשה בסוף שלש ראשונות
 דבגזלנותא קאטל לה ובמחאה שנית שעשה בסוף שלש שניות אמר שבתורת משכנתא היא
 בידו הרי הודה שמחאה ראשונה היתה שקר וחזקת שלש שנים הראשונות היה תזקתו
 בלא מחאה ופרשב״ם ה״ה אם מיחה כ׳ מחאות כחוך ג׳ שנים המכחישות זו את זו דלא
 הר מחאה לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף שלש שהרי במחאה שניה הודה
 שהראשונה היתה שקר ובטלה וכ״ש זו השניה דהוחזק כפרן וכמו שלא מיחה כלל דמי
 ולא נהירא לי דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים אבל אס טוען שתי טענות לפני
 ביח דין המכחישות זו את זו [ש] ה< לא נתבטלו אותן טענוח אלא כוחר איזה מהן שירצה
 ויכול הוא לומר טעיתי במחאה ראשונה והאי דנקט בר קפרא תלתא ערעורין לאו דוקא
 ולא כדברי המפרשים ששינה ערעורו שלש פעמים והוחזק בדברי שקר ולעיל(סימן ת)

 פירשתי דלא קשה מהך דלעיל כיון דאכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו:
 ל לא אמר רבא אמר ר״נ מחאה כפני שנים [דף מ ע״א] ואין צ״ל כתובו מודעא בפני
 שנים ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני ב׳ י)(ואין) צ״ל כתובו קנין בפני ב׳ ואין

 דף לו ע״ב

 כה fDl אמר רכ יהודה האי מאן דאחזיק א אגודא דערודי ולכר לא הוי חזקה מימר
 אמר כל מאי דזרע ערודי אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה [נ] הרי זו חזקה
 והוא שנהנה בחבילי זמורות אבל אס אכל הפירות לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי
 אינשי טון שאכל דבר איסור: תניא נמי הט אכלה ערלה ושביעית וכלאים הרי זו חזקה
 אמר רכ יוסף אכלה שחח לא הוי חזקה וכצואר מחוזא הט זו חזקה אמר רכ נחמן

ה ״ ה ג  תפתיחא לא הר חזקה אפיק כורא ועייל ה
 כורא לא הוי חזקה דכי ריש גלותא לא *ולוקא שלא מימה שום פעם מצי למימי מפני
 מחזקי כן ולא מחזקינן נהו* • היראה לא ממימי אבל אס מיחה פעם אחמ פירש

' • 6 ' ׳ ד ^ י ^ ^ ' ־ * f» ־ יש - ״  כו והעבדים יט׳ מ
 חזקה והאמר ריש לקיש [ם] הגודרוח

 אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר
 רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאיח ליה אימא מהו
 דתימא אימיה עייליתיה להתס קא משמע לן אימא לא מנשיא (את) ברא. הנהו עיזי
 דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי דחושלא ותפיס בהו הוה קטעין מובא אמר אבוה
 דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן והא אמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה שאני
 עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא שטחי טייעי דמידא לידא משלמי:
 מתני׳ רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר
 חדש באמצע הרי אלו שמונה עשר חדש ר״ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד
 באחרונה ושנים עשר [חדש] באמצע הרי אלו י״ד חדש אמר רבי ישמעאל במה דברים
 אמורים בשדה הלבן אבל כשדה האילן כנס את תכואתו ומסק את זיתיו וכנס את קייצו
 הרי אלו שלש שנים: נמ׳ [דף לו ע״ב] אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל
 ור״ע אבל חכמים אומרים עד שיבצור שלש בצירות ויגדור שלש גרירות וימסוק שלש
 מסיקות אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רכי ישמעאל ור״ע אכל חכמים אומרים שלש
 שנים מיום ליום מאי בינייהו אמר אביי דקל נער איכא בינייהו פירש רב האי גאון דקל
 המשיר פירותיו דלשמואל לא הר חזקה עד שיגדור בידים והלכתא כשמואל בדיני.
 ולשמואל נמי כעינן שלש שנים שלימות מדלא קאמר איכא בינייהו מקוטעות ואע״ג דאיכא
 נמי חרפי ואפלי וזימנין דאיכא שלש בצירות בפחות משלש שנים שמואל אמר שלש שנים
 שלימות בעי ולא הזטר שלש בצירות אלא לאפוקי דקל נער. ת״ר ניר אינה חזקה ר״א
 הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מ״ט מימר אמר כל שיט דכרבי ליעול בה. אמר
 אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן. הי׳ שלשים אילנות ממטע י׳ לבית סאה ואכל עשרה

 בשנה זו וי׳ בשנה זו וי׳ בשנה זו הרי זו הגה״ה
י * ו ז) לעני! מזקה ביניקה מליא מילמא וצריך 3 ר ר מ י א ן מ א ] ל א ״ ז ע ף ל ד ] . ™ 
 *r v r״,» * ,u שהאילנומ יהו נטועין נלין ממטע עשרה לבימ סאה
ו \ נ או שלשה אילנוס גלולים בבימ סאה אבל אס הס ה ל ט ה ל 1 י ז ו ח א ה י י א פ י | ל י א ע מ  ש

 הני הוי חזקה למי והגי הר חזקה להל מפוזדן יומר משיעור ז יניקמו לא קנה קרקע כל
 והני מילי דלא אפיקו - כגון בנות שוח עיקר ללגבי מכר לאמר ליה קנה שלש קנה קרקע
ק הר שיעור משמנה יעל שש עשרה אמומ. מהרי״מ: י פ א ( ל א 3 ס א י נ ש ש ל ש ת ל ן ל י ן פ י ש ן ע  ש

 ולא אכיל לא הוי חזקה והוא דבזייה בזויי שאכל בכל שנה שלשה מפוזרים כבל בית סאה.
 ולהט לא קאמר אביי תשע אילנות ממטע שלשה לבית סאה מכה״ ג אוכל ככל שנה בכל
 בית סאה אחת ואין נקרא פיזור הלכך לא הוי חזקה וחזקח בנוח שוח נראה אם החחילו
 שני חזקה בשנה ראשונה שחנטו ונעל וגדר השדה כל שלש שנים W ותיקן צרט האילנות
 ואכל הפירות בשנה השלישית הויא חזקה דאחזיק כדאחזקי אינשי: W זה החזיק באילנות
 וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא
 וכי מאחר שאין לו לכעל האילנוח כקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל אלא

 אמר רב פפא [צ] זה קנה אילנוח וחצי הגה״ה
3 *ומפר״י ח ללאו דוקא מצי הקרקע אלא לענין ל א כ ן מ ל ה ן ע . ק ל י ק צ ה ח נ ה ק ן ע ן ק ל  ק

י ללאמר שימייבש האיל! יכול ליטע אחר במקומו 1 י י 1 

) ול״ש אילן אמל ולא שנא שלש אילנות קנה יניקה ™ י ח 5 

 כ\ [דף לז ע״ב] אמרי נהרדעי* אכלה ליטע אמרים במקומם ט ולא קנה בקרקע גופה מילי
 רצופין אינה ןןןקן לא שנא בממזיק שלש שנים ולא שנא במכר לשנים לזה

״ ״ י ^ נ f C * ״ * א אלא מעתה יישיא .  מ״יךף לה מ
א י אומס העומליס להיעקר ובין אומס העומליס 5  דאספסתא במאי קנה לה אלא אמר ר
 מכרן רצופין אין לו קרקע. אמר רבי זירא להמקייס מיהו לגבי אילן גופיה אס אכלן שלש שנים
ע נראה להר מזקה אפי׳ באומן שעומלין להיעקר. 3 ר א ת מ ו ח ל פ ע ע ן ן כ א נ ן ה ס ש ר י כ א נ ת  כ

: T < "  אמות ר״ש אומר אינו כרס. וחכמים ™
 אומרים כרם ורואין את האמצעיים כאילו אינן. ופסק רכ אלפס הלכתא כרבא נ<ואע״ג
 דרבי זירא מוקי מלתא דרבא כר״ש [ק] רבא הוא דאמר אנא דאמד אפילו לרבנן דעד
 כאן לא קאמרי רכנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הט דמימר אמר הי מינייהו
 דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי אבל לענין קניית קרקע טון דאין עומדים להתקיים
h בשילהי המוכר פירות (דף קב:). אמרי נהרדעי i אין לו קרקע וה״נ מפליג לקמן 

 הגהות הב״ח א לאתזיק מגולא לערודי: ב ללא אפיקו אחטני כגון בנות שוח וכר. אבל אפיקו אחטט ולא אטל: ג אמר רב זביד אמר פלניא: ד אמרו להו וחגרך מברא: ה צא תפיקי שומא אמר רב זביד הא קאמר: ו בהגה״ה לענין חזקה.
 נ״ג מוס׳ בשני ריבודס המחחילין ממטע: ז משיעור יניקמן לא וכו׳ ולגבי מכר לאמט קנה כצ״ל ומיבמ ליה נמחק: ח בהגה״ה ל״ה ומפר״י ללאו. נ״ג עיין במוס׳ בל״ה זה החזיק לף ל״ז: ט אחדס במקומם אבל לא קנה:

 י בהגה״ה ד״ה אכלה יכו׳. אותם שעומדין ליעקר. נ״נ עי׳ נתיס׳ דף ל״י נד״ה ממטע:

 חריפתא
 וה׳׳מ ללא אפיקו כו׳ מיירי שלא מיקן כו׳: [פ] וה החזיק באילנות וכוי. מפרשים התוספות בחזקמ שלש
 שנים ללא כהרשב״ס: [צ] זה קנה אילנות וחצי קרקע. פירוש לא שיקנה בגוף הקרקע כלום שהד זה החזיק
 בכל הקרקע אלא לעני[ שאם ימייבשו יטע אמדס במקומן ומייד בין בג׳ אילנות בין בב׳ כן כמבו המיספומ
 יכן כתב בקצור: [ק] דכא אמר אנא דאםר־ כר. ולקמן בפרק הספינה לף פ׳׳ג תניא כוומיה ררבא וגס זו
 ראיה להלכמא כרבא להא גמרא מהלר למיימי תניא כוותיה: [ר] בשילהי המוכר פ־רות. בגמרא: [ש] לא

 נתבטלו אותן טענות כר. וכן פסק בפ׳ שבועמ הדינין: ולעיל גבי שני מזקה טובא קאמינא:

 פלפולא
 [מ] אמר רב יהודה האי מאן דאחויק כו׳. צדך לי עיון ללא העמיק הא רמקמיה לאמר רב יהורה אמר רב
 האי מאן לנקיט מגלא ומובילא ואמר בעינא למגלדיה ללקלא לפלניא לזבנא ניהליה מהימן לא מציף אינש
 למגזר דקלא ללא דליה והד״ף כתבו גם הטור בסימן קל״ז לכך הקרוב אלי לט״ס יש כאן שהשמיט מן מל
 א״ר יהולה א״ר על השני עיין בר״פ הנשבעין: [נ] הרי זו חוקה. הט גריס ר״ת כמ״ש התוספות:
 [ם] הנודדות. פירש הרשב״ס גולרומ צאן וכל לבר המהלך בררטם ושווקים כוי. סברא היא ימוכרמ נמי
 ללאו לוקא גולרומ צאן מסוגיא לההוא בקרא רבפרק הכותב: [ע] ותיקן צרכי האילנות. ולעיל ראמד׳

 א) נ״נ ועי׳ לעיל סי׳ גי. (ר׳׳ג ליפשיץ) ב) נ״ב ועי׳ לעיל בס״ק סי׳ מ״ב ודו״ק. (ל״ג ליפשיץ) ג) נ״נ ועי׳ לעיל ר״פ סי׳ אי. (י-״ג ליפשיץ) ד) מוס׳. (גליון) ה) נ״ב עיין לעיל סימן יי. (ר״ג ליפשיץ) י) מע״מ מ״ז. (גליו!) ז) עיין בתוס׳ ביאור הסברא
 לתלק בין מתנה למכר. (אר״צ) ח) היינו בנא מחמת טענה דסוגיא, ועיין בסימן קמ״א סעיף י״ט וכ׳ מזה. (אר״צ) טן היינו כעין יהידה יגליל היכא דל״ה מחאה שוב ל״ה חוקה, ועיין במוס׳ בסוגיא. (אר׳׳צ)



 דנינו חומת הבתים פרה שלישי כבא בתרא אשד
 דף מא ע״כ

 ללא אמר להו תיתבו בשוקי כרייתא וכתובו ליה זו היא גירסת רשב״ס ור״ח גורס לאמר
 להו לא תיתבו בשוקי בלייתא ני] מאי בינייהו סתמא אמל לבא והר מולעא לחברתה אמל
 רב פפא הא לרבא לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר לההוא גברא לאזל לקלושי
 איתתא אמרה אי כתבת לי כולהו נכסיך הויכא לך ב ואי לא לא הרנא לך אמר להו זילו
 כתבו ניהלה לכולהו נכסאי אזל בריה קשישא וקצווח קמיה ואמר ליה ההוא גברא מה
 תהר עליה אמר להו לסהלי זילו איטמורו בעיבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה לרבא
 אמר להו לא מר קני ולא מר קני מאן לחזא סבר משוס להר מולעא לחברתה ולא היא
 החס מוכחא מלתא למשוס אונס הוא לכתב לה הכא מל ניחא ליה לליקני ומר לא ניחא
 ליה דליקני. אבעיא להו [דף מא ע״א] סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר
 חיישינן והלכחא חיישינן והאילנא ללא חיישינן לסתמא משוס לנהיגי למכתב בכל שטרי
 מתנתא וכך אמר לנו כתובו בשוקא וחתמו ככרא הלכך כשמצוה לכתוב שטל מחנה בסחם
 לעתו שיכתבו כמנהג הסופרים הלכך הוי כאילו אמר בחנוה בשוקא וחתמוה בכרא וכן

 כתב לכ האי גאון ז״ל להאילנא לא חיישינן לסתמא:
 לד ועוד כתב שכיב מרע שאמר לא תגלו הא תפקילתא אלא לאחל מיתה לא הויא
 מתנתא טמירתא ללכי מתקיימא לאחר מיתה ההיא שעתא לא טמירתא היא להא

 אמר להו לסהלי לאחר מיתה גליוה:
 לה מתני׳ כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה ג אמר לו מה אתה עושה בתוך
 שלי שלא אמר לי אלם לבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי כמתנה הרי זו חזקה והבא
 מחמת ירושה אין צריך טענה: נמ׳ פשיטא מהו לתימא האי גברא מזבן זבנא ליה
 ושטרא ה״ל ואירכס י וסבר אי אמינא מזכן זכנא לי אמר לי אחר שטרך הלכך נימא ליה
 אגן ללמא שטרא הוה לך ואילכס כגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ״ל לאנן לא טענינן
 ליה הכי ומיהו משמע לאי איהו גופיה טעין הט מחרץ לבוריה הר ולא [הוי] כטוען

 וחוזר וטוען:
 לו רב ענן שקיל בלקא בארעא אזל אהלר גולא בארעא לחבריה אתא לקמיה לרב
 נחמן אמר ליה זיל אהלר אמר ליה והא אחזיקי אמר ליה כמאן כלבי יהולה וכרבי
 ישמעאל ברבי יוסי לאמרי כל בפניו לאלחר הוי חזקה לית הלכתא כוותייהו והא קאחיל
 הגה״ה לאתא וסייע בגולא בהלאי א״ל מחילה
ה בטעות היא* את גופך אי הוה ילעת מי ל י ח א מ י י א ה ת ל י ע ט ה ג ל י ח ל מ כ מ ל ״  *י) פירש י
״ ^ ..,״., tx .״״ - י י  לבר ממוכר סירות לקל לחבירו שיכול לחוור ט אף י
; הוה עבלת כי היכי לאת לא ילעת איהו נמי מ י ש א ן ל מ ח 3 ג ה ר ל ן מ ן ו מ ו 3 מ ר ס ל ל י ע ן ל א 3 ש  מ

ל לא הוה ילע לבי יהולה מאי היא לתנן אמל ט י  ואכל לא מפקינן מיניה משוס לאפילו ילע ש
 לחזור לא היה חוזר דנימא ליה לליקו בהימנומיה ור״י לבי יהולה לא אמרו שלש שנים אלא כלי
ע שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויוליעוהו י ו י י י א * ש M י י ע ה כ ל י ח ל מ כ י י מ י  א

י י י י 4 ,ז-״. י י י ״ י  מתאנה לא הויא מחילה ללא ילע למחיל אבל פימת -
 לקל שיילע ששדס יומר ממה שממש לו ולא חשש שנה ויבא לשנה אחרת לשמעת מינה
 ללקלק אס יכול לחזור בו אס לאו ז) הויא מחילה. לבפניו לאלתר הוי חזקה. רבי ישמעאל ברבי
: יוסי מאי היא לתניא מעשה באתל שפתח י ״ א  מ
 חלונוחיו לחצר השופפין בא לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי אמל ליה החזקת בני החזקת

 בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום:
 לז רב כהנא שקיל בלקא בארעיה אזל אהלר גולא באלעא לחבריה [דף מא ע״ב] אתא
 לקמיה לרכ יהולה אזל אייתי תלי סהלי חל אמר תלת אוצייתא עייל וחל אמר תרי
 אוצייתא עייל א״ל זיל ואהלל ליה תלי מגו תלת א״ל כמאן כלבי שמעון בן אלעזל דתניא
 אמר רבי שמעון בן אלעזל לא נחלקו בית שמאי וכית הלל על שתי כתי עלים שאחת
 אומרת מנה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת
 שאחל אומר מאחים ואחל אומר מנה ה< נשב״ש אומרים נחלקו עלותן ובית הלל אומרים
 יש בכלל מאתים מנה] והא אזילנא ומייתינא אגרחא ממערבא לאין הלכה כרשב״א אמר
 ליה לכי תיתי. ההוא גברא ללר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מריה לביתא אש כחיה
 אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מפלניא זבינת׳ לאמר לי לזבנה מינך אתא
 לקמיה לרבי חייא אמר ליה אי אית לך סהלי ללר בה איהו אפילו חל יומא אוקימנא
 לה בילך ואי לא לא אמר רב הוה יחיבנא קמיה לחטט ואמינא ליה וכי אין אלם עשוי
 ליקח ולמכור בלילה וחזיתא ללעתיה לאי אמר קמיה לילי זבנה מינך מהימן במיגו לאי
 בעי אמר אנא זבינתה מינך פירוש אי אמר מעיקרא קמאי לילי זבנה מינך קולם שאמר
 מפלניא זבינתה לאמר לי לזבנה מינך אכל כיון שכבר אמר לאמר לי לזבנה מינך [ח] תו
 לא מהימן לומל זבנה מינך קמי לילי ונלאה לאם אמל בסתם מפלניא זבינתה לזבנה
 מינך ותו קאמל הא לאמרנא לזבנה מינך קמי לילי הוא לקאמינא מתרץ לבוליה הוי
 ולא טוען וחוזר וטוען אמר לבא כוותיה ללבי חייא מסתבלא לקתני הבא מחמת ירושה

 דף מ ע״ב

ה ״ ה ג  צ״ל כתובו* בפ״ק לסנהללין כתבתי ללאו ה
 לוקא בפני שנים לאפילו בינו לתבירו מועיל *יי ואפילו אס כתבו סלוני אמר לנו לכתוב והוא צא
 קנין ללא איבת סהלי אלא לשקרי א) והא צוה אותן לא מימזי כשקרא וכשר השטר. פר״י

: m <. v מקט בפני שנים משום לבעי למימר ואין 
. . י מיהו גבי לישנא בישא אם אומר בפני שלשה לוקא  י
 צריך לומר כתובו לסתם קנין לכתיבה עומל לית ביה משוס לישנא בישא דאז מסתמא אינו חושש
 כל זמן שלא חזר כו. [ת] ומיהו יכול לחזור אס יבוא לאזנו. פר״י: והשומע לנל שנאמר בפני

 בו ולמחות טלם שלא יכתבו כלאמרינן שלשה ימל להגיד למי שאומר אותו עליו:
 לקמן בפרק המוכר את הספינה (לף עז.) זכו בשלה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר
 בשטר ואמו חחר בשלה והא לאמלינן בכתובות [א] פלק אף על פי (דף נה.) אמר
 לעלים כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צליך לאמלוט ביה לאו לוקא משוס לאמר
 כתובו לאפילו לא אמר נמי כלמוכח הכא אלא משום לבעי למימר לא קנו מיניה צריך
 לאמלוט אף על גב לאמל להו כתוכו [ב] רש מפלשים לאפילו אם עומל וצווח אל תכתכו
 כוחבין בעל כרחו ולא מסתבר כך אלא [ג] כמו שכתבנו: קיום שטרות בשלשה למעשה

ה ״ ה ג  בית לין הוא* ואף על גב לרכ נחמן אית ה
 ליה (בסנהללין לף ה:) לשנים שלנו ליניהם *כתב הרמב״ס קיוס ב׳׳דיצדך שיהא סמוך לכתיבת
 לין בקיום שטלומ מולה לבעינן תלתא ילי עמס או יסמוך לצל השטר או מאחמו כנגד
ה השטר ואס היה בין הקיוס ולשטר ריוח שיטה אתת א ר י ל ן י ע פ ל מ ע י כ ה ( י ב ר י ת 3 לן 3 אי , 

r ^ W S T J S  ־א מןאמי מ״א־ ־־־י ש־יס היי־י לאפיקי £ 5 .
 ממ״ל שלשה ללא חיישינן לגלויי מילתא ואס מילא כל המות שמטות מו כשר ואפילו הרחיק

 כשמיחה שלא גפניו אבל אס מיחה בפניו יותר על שמי שיטות. מא״ו:
 אף בלא עלים והוא מולה במחאה לא הוי חזקה לתלי לסהלותא בעינן והרי הוא מולה
 וללא כמ״ש הלמב״ן לאפילו אם מיחה בפניו ובפני על אחל לא הר מחאה משוס מיגו
 וליתא ללא שייך להזכיר כאן מיגו ג<להיה לו ליזהר בשטלו כיון לילע שזה מיחה
 והראב״ל ז״ל כתב להולאה בפני שנים לוקא אבל הולאה בפני על אחל לאו הולאה היא
 כלל ואפילו אמר לו אחה על למילי לכלי נינהו הואיל ואי כפר לא מיחייב ממונא אפומיה
 הלכך משטה הוא בו ואי כפר לא משתבע והא דקאמר (סנהדרין לף ל:) הולאה אחר
 הודאה מצטרפין כגון שכל אחד אומר בפני ובפני אחר הודה לו ולא מסתבר דטון דאמר
 לו אתה עד והלה שתק נתכוונו שניהם שיהיה עד והרמב״ן ז״ל הביא ראיה מן הירושלמי
 דסנהדרין אההוא דתנן הוא אמר לי איש פלוני אמר לי לא אמר כלום וקאמרינן עלה

 אס היה מתמין למסור לו א עדותו עדות פירוש אם אמר לו אתה עד:
 לב רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא אמאן דלא ציית דינא אכיי
 ורבא דאמרי תרוייהו אפילו עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא [דף מ ע״ב] דלא
 כתיב בה ידעינן באונסא דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנה גילוי
 מילתא בעלמא הוא פירוש הרי הוא מגלה דעתו במסירת המודעא שאינו נותן מתנה זו

 בנפש חפצה ולא ניחא ליה דליקני והמתנה הגה״ה
 בטילה *בכך וכן הגט *דהא אפילו מתנה *מב״ס אומר לבממנה אפילו לא מסר מולעא אי
י ידעי עדים אונסים לא הד ממנה יהיכא שמסר ן ל י מ ( א י מ ל ה א ל ן נ 3 ן ל נ י ר מ א א ח ר י מ ן  כ

 _ . . ״ , _ _ מולעא ואמר כך עשוהו על שנמרצה בו לא נמבטל
 דעתא כל דהו בטל המתנה כ״ש כשמסי המולעא על שיבטל המורעא בפירוש הלכך כמבינן
 המודעה ואפילו אם ידוע הדבר שאותה כל מולעא ומולעא למולעא בביטול מולעי. מא״ז:
 מודעא שמסר בפני העדים דברי שקר הן *מיהו אי לא מסר מולעא שהוא אנוס אף על גב
א ראמר גט שאכמוב יהא בטל אינו בטל מון שלא נאנס י מ א ל ל ה ן ; פ מ ל ה ן מ א ל ע ל ן א מ י ן ] ה ד ] 

 . . כלל אנן סהלי לגמר בלבו לעשותו בשעמ מעשה גט
 לזביני טון דמקבל ז״י גמי ומה גמור ולא מהני ביטול דקולס הכמיגה אלא אס כן

 שמסר מודעא כדי שיוכל לבטל המכר בטלו לאמר שנכמב. רשב״ס. מהמ״מ:
 כשיהיו לו מעות וכן כתב הרמב״ס ז״ל. אלא מודעא דזביני והאמר רבא לא כתבינן
 מודעא אזביני [י־׳] מודה רבא היכא דאניס וכמעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן
 פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבנת ניהלי מוטב ואי
 לא כטשנא לשטר משכנחא ואמינא לקוחה היא בידי ט האי ודאי כתבינן מודעא 1י] אלא

 שצריך שיכירו העדיס האונס:
 לג אמר רב יהודה האי מתנחא טמירחא לא מגבינן ביה ואפי׳ אס פפס מפקינן
 מיניה שאנו אומדין דעתו שלא גמר לתת לו בנפש חפצה אלא שהוצרך לפנים לתת
 לו הלכך לא קנה ולא שיהיה הדבר מסופק אם קנה אס לא קנה ואפילו אי הויא ספיקא
 דדינא לא מהניא תפיסה דתפיסת ספק לאו תפיסה היא דאוקי ממונא בחזקת מריה
 כדאמרינן בפרק קמא דמציעא (דף ו:) תקפו כהן מוציאין מידו. היכי דמי מתנתא
 הגהות הב״ח א למסור לו עלות עלותו עלות: ב הרנא לך לאיתתא ואי לא: ג אינה מוקה מצד אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי והוא א״ל שלא אמר לי אלם לבר מעולם אינה טמירתא אמר רב יוסף דאמר להו זילו אטמרו וכתובו ליה ואיכא דאמרי אמר רב יוסף

 חזקה: ד הוה ליה ואירכס והאי דקאמר המ סגר אי אמינא מיזגן זבנא לי האי ארעא א״ל אחד שטרך: ה בהגה״ה ואפי׳ אס. נ״כ תוס׳ רף מ׳ סוף ד״ה מחאה:

 חריפתא
 א״נ מ אמר רבא לא כמבינן מילעא אזכיני באונסא לנסשיה קאמר כלומר שאס אמר לעלים פלוני רוצה
 שאמכור לו שרה פלונית ואיני מוכר לו ברצוני ועמיל אני לתובעו ברין בזביני לא כמבינן כו׳ ומולה באונסא
 לאתי מאחריני כו׳ וכן נזכר פירוש זה בעטור וכו׳ והאריך עור ע״ש: [ו] אלא שצריך ש־כירו העדים
 האונס. כלסירש הרשב״ס בשם ר״מ לקמי סהלי קאמר זבנמ ניהלי ולית לך עלי ולא מילי ואחר כך קולס
 שיכמוב לו שטר ממרה מוסר מולעא לסהלי וכך הס לברי הרמב״ס בפ״י מהל׳ מכירה וכמב הב״י סימן
 ר״ה ללהכי צריך שימסור מורעא אף על גב לעלים שמעו לטעין זבנימ ניהלי אפ״ה אי לאו למסר מולעא
 לילמא בשעמ ממרה גמר והקנה מפני שהיה צדך למעומ יהאדך לפרש רבד רשב״ס שנראין כסומרין
 זה: [ו] מאי בינייהו םתמא. לפירוש רשב״ס כמשמעו והקשו התוספות מאי קא בעי מאי בינייהו הא
 בהליא חולקים בסתמא. ולגרסת ר״מ פי׳ התוספות רקד סתמא שאינו אומר להם להטמין עצמן ואומר
 שלא לפרסם והיינו סתמא כלומר לא פרסם ולא הטמינם: [ח] תו לא מהימן כוי. דלאו מתרץ דבוריה

 הוי אלא סותר דבדו הוי:

 פלפולא
 [ת] ומיהו •כול לחזור כו כו׳ כדאמד*׳ לקמן בפ׳ המוכר את הספינה. ושס פירש רבינו הטעם דאית
 ליה קלא [לשטר] יותר מלקנין ולא ניחא ליה לליפשו שטד עליה וכוי: [א] פרק אע׳׳פ. ועיין שם:
 [כ] וי״ם דאפילו אם עומד וצווח כוי. נראה רהיינו פירוש ר״ת שכתב רבינו בהספינה ומוקי לה לההוא
 לזנה בשלה ללוקא בשטר ממנה איירי וע״ש: [ג] כמו שכתבתי גרסינן: [ד] הויא מודעא. ובענין
 בטולה עיין בגיטין דש פרק השולח: [ה] מודה דבא ה״כא דאנים. כסב הב״י סימן ר״ה דש לדקלק
 למשמע למאן לפליג עליה סבר לאע״ג ללא אניס כתבינן מולעא וזה לא עלה על הלעת ונ״ל ללא כתבינן
 מולעא אליבא לרבא אפילו היכא לאניס אלא מ היו בגוינא לפרליסא שהיה בילו לעשות כמו שאמר אבל
 מ גזים ליה בלבר שאין בילו לעשות אף על פי שהמוכר אומר מחמת זה אני מוכר לא כתבינן מולעא
 והיינו לקאמר מורה רבא היכא לאניס וכמעשה רסרדסא כלומר היכא שהאונס הוא כעין מעשה רסרליסא
 לבדר לכ״ע שהיה בילו לעשות כאשר לבר ומאן להציג עליה סבר לאפילו בכה״ג כחבינן משוס לאף על
 גב ראנן בדר לן לאין בילו לעשומ מאי לגזים ליה דלמא המוכר לא בדר ליה או הוא ירא ורך הלבב

 א) תיס׳. (גליו!) ב) נ״כ עי׳ מיס׳ ד״ה קיום. >ר״ג ליפשיןן ג) נ״ב יהד כמגי נמקוס עדים, דאנן סהדי מון שלא שמר שטרו שלא היה לו כלל שטר. (ר״ג ליפשיץ) ד) נ״ב ועי׳ לקמן סי׳ נא. (1״ג ליפשיץ) ה) ןכ״ה בדפו״י]. (גליו!) י) עיין בהג״א
 פרק איזהו נשך שיטה אחרת בזה. (אר״צ) ז) נ״ב יעי׳ ברא״ש ב״מ פא״נ סי׳ ל״ב ע״ש. ור״ג ליפשיץ)



 ד־יני חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשי כא
- דף מד ע״ב

ן לבעינן תפלתו וסופו בכשרות (לקמן לף נ ל מ ח ג ה א ל מ פ ס  דלמה יתני טין דריית מעלמא. בתו
 האומר מנו מאה דינר לבימ הכנסמ ימנו לבית הכנסת קכח.) ה״מ בפסול הגוף אבל בפסול ממון
 הרגיל בו אס היה רגיל כשניהם ימנו לשניהם האומר לא בעינן רק סופו בכשרות י ונעשין שומרי
א שכר זה לזה [דף מג ע׳׳כ] אמאי שמירה ח י י׳ א י ? ״ ה * " ״ £ T ס י ט ע ל ר נ י  ?!אה ל
 אומר ימנו לעניי כל ישראל והאוכל משל אביו ועבד . , י 1 « . « .
ל בבעלים היא אמר רב פפא לא״ל שמור לי ו ש מ ן ל י א נ ע ה ל ס מ ן ס מ ו נ ה ו צ ן ן ק 3 ל ר ש ל מ כ ן א  ה

 אוהבו ואינו חושש משוס גזל שכך נהגו בעלי בסיס. היום ואשמור לך למחר:
: מא ת״ר מכל לו בית מכל לו שלה אין ח ״ י י ה מ ס י " ב ש  ר

״ m i r ^ * , v « •Aי ; ״ י « י • י י י ז י ״ י  אורמיס הנכנסים אצל בעל הביח אינן רשאין ליתן י
י מפיל לו עליה מפני שאחריותו עליו ל , ן י ג ע א ל מ י י 3 ה ל נ מ ל ש ו נ 3 א ל ס ל ו ל ס כ ה י 5 ס ל  מ

: מכר לו פרה מכל לו טלית מעיל לו עליה ז ״ א . מ ת ט ל ה ע 3 ת מ ו ש ל ר ו ט , ס ק א א ל ו א ח ו ל ש  ל

 מפני שאין אחדותו עליו מ״ש דשא ומ״ש
 סיפא אמר רב ששת דשא בראובן שגזל שלה משמעון ומכרה ללוי ואתא יהולה
 וקמערער עליה [כ] לא ליזיל שמעון לאסהולי ליה ללוי לניחא ליה לתיקו ביליה א) כי
 היכי לתיהלר ליה וכיון לאסהיל לאלעא ללוי היא במאי מפיק ליה מיניה נמצא ב< ללאו
 נוגע בעלות הוא לאמל ילענא בה בהאי אלעא ללאו ליהולה היא ובההיא זכותא למפיק
 ליה מלוי לפקה מיהולה ומה לו להעיל שקר בשביל זה לאמל 1ל) השני נוח לי והראשון
 קשה ממנו ואי כעית אימא כגון לאית ליה סהלי למל ולמל [מ] ואין עלי שמעון
 מזומנין עתה ואמור לבנן היכא לקיימא אלעא תיקום הלכך אם יוציאנה יהולה מלוי
ד [נ] ואוקי ארעא בחזקת יהולה ד לבהלי ח  ואחל כך יביא שמעון עליו אמדנן אוקי ח
 היכא לקיימא הלכך ניחא ליה לשמעון לפסול עלי יהולה ולבטל זכותו ואחר כך יביא
 שמעון עליו ויוציא [מלוי] [ם] ואפילו אם יכיא יהולה אחד כך עלים אחרים ככל נכנס
 הקרקע בחזקת שמעון בשופי בלי ערעול ונתבטלו זכיותיו של יהולה ולא מפקינן ליה
 חו מחזקת שמעון הלכך נוגע בעלוח הוא [דף מד ע״א] ולוקמה בגזלן משוס לקבעי
 למיתני סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית ללוקא מכל ללא הללא ליה להוה ליה יאוש
 ושינוי רשות אבל לא מכר ב לה להלרא ליה לא תנא דשא נמי מכר ״ואע״ג ח מקרקע
 נמי שייך יאוש כלתנן במסכת כלאיס >פ״ז מ״ו) ה)האנס שזרע כלאים בכרם ויצא
 מלפניו קוצרו ואפילו במועל וקאמר עלה בילושלמי נשתקעו כעליו ולא נתייאשו איסורו
 מלבד תורה נתייאשו בעליו ולא נשתקעו איסורו מלבד סופדס ופריך וט יש קרקע
 נגזלת אמר ר׳ אילא אעפ״כ יש יאוש להם וגבי עבל נמי משמע ליש יאוש בפרק השולח
 (לף לנו:) גבי נתייאשתי מפלוני עכלי ועכל אתקש לקלקע וכן בהניזקין (לף נח:)
 כשמעחין לסיקדקון מוכח כך וי״ל לאע״ג ליש יאוש בקלקע מ״מ לא שטח בה יאוש
 לפי שאינה לבל הכלה ואינו מחייאש שאס לא יוכל להוציאנה מילו יוציאנה מיל בנו
 אבל בפרה וטליח שטח בהו יאוש חואורחא למילחא נקט וסיפא נמי נהי למגופה
 מייאש מלמי מי מייאש לא צריכא למית גזלן לתנן הגוזל ומאטל את בניו והמניח
 לפניהם פטורין מלשלם קשיא ליה לאטי מפגי שאחריותה עליו ושאין אחדותה עליו
 מפני שחוזרת לו ואין חוזרח לו מיכעי ליה אלא כלרכין בר שמואל ואע״ג לשני אביי
 להך בדיחא בשינויא אחדנא משום ללישנא לבדיפא לא משמע כשינויא קמא מכל

 מקוס הלכתא כשינויא קמא לפסלינן ליה לעלוח משוס הך חששא:
 מב דאמר [לבין כל שמואל משמיה] לשמואל המוכל שלה לחכילו שלא באחדות
 אין מעיל לו עליה [ע] מפני שמעמילה בפני
ה ב״ח *אבל פרה וטלית לא ולא מיבעיא ד א ש מ ש  *אפילי אי אימ ליה ארעא אי׳יי״י י
א ל ל א » ס ! נ ן י ם ־ ו ד ־־יא [ ״ יןא״ילאמי ״ J י ״ , י י ״ ״ ״ 5 2 
ל הלרא ליה אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי נ מ ו ו ל ע ל ל י ס פ ד , א י ל , ל ת ע ו מ ו ע ר ח מ ק ו ל ף ל ה , ת  ל

 היכא להשמא אין נוגע בעדומ משוס ללימ ליה אע״ס לא הלרא ליה כללבא:
 שאס ימעשר יהנה בעלומו שלא יצטרך לפרוע משוס מג דאמר לבא עשה עבלו אפותיקי
: ומכרו בעל חוב גובה ממנו עשה ׳ ״ א x מ ™ ע ג י ר נ א ה י ל  ה

 שורו אפוחיקי ומכרו אין כעל חוכ גוכה הימנו מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית
 ליה קלא וניחוש ללמא מטלטלי אגב מקרקעי אקני ליה לאמר רבה אי אקני ליה מטלטלי
 אגב מקרקעי גבי מטלטלי וגבי מקרקעי וא״ר חסלא והוא לכתב ליה ללא כאסמכחא
 וללא כטופסי לשטלא הכא כמאי עסקינן כגון שלקח ומכל לאלתל וניחוש ללמא לאיקני
 אמל ליה שמעינן מינה לאיקני קנה ומכל לאיקני קנה והוריש לא קנה לא צדכא לקאמרי

 דף מב ע״א

 אין צדך טענה טענה הוא ללא כעי הא הגה״ה
ו נראה *ורבינו ברוך מארן יון פסק ללוקח לא בעי ראיה ה יא ל ע 3  לאיה בעי* וכן הלכתא אי

ל ^ ללא שלי איניש זוזי בכלי. מא״ז: מ א א א ״ י א ה י ״ ? 3 ל א מ ן א ! י ן מ 3 

 אינש לסייר ארעא ולא זבין והלכתא כרבא:
 לח שלשה לקוחוח מצטרפין אמר רב וכולן בשטר שמכר הלוקח הראשון לשני והשני
 לשלישי בשטר לאית ליה קלא הלכך מצטרפת אטלת שלשתן להיוח חזקה [דף מב
 ע״א] ת״ר אכלה האב שנה והבן שתי שנים האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שנה
 ולוקח שנה הרי זו חזקה [למימרא ללוקח אית ליה קלא ורמינהי] אכלה בפני האב שתים
 ובפני הבן שנה בפני הבן שחים ובפני האב שנה בפני האב שנה ובפני הכן שנה ובפני

ה ״ ה ג  לוקח שנה הד זו חזקה* ואמאי טון לזבנה ה

 אין לך מחאה גלולה מזו ואוקמה רב פפא * וכגון שהבן היה כבר גלול כשממ אביו אבל אס
 במוכל כל שלותיו סתם ללית ליה להאי היה קטן כשממ אביו לא הדא מזקה לאין מחזיקין
י א א בנכסי קטן ואפילו הגליל וללא כמפרשיס אפילו א א א א א ל  ל ל

. , . , , , . הגליל בחיי אביו להמס ולאי הויא חזקה. מהרי״ח: י .  י
 לאזלבנא בכלל א ארעא אבל אי זבנה מרא

 קמא באפי נפשה טון לאיח ליה קלא אין לך מחאה גלולה מזו: אמל לב המובל שלה
 בעלים גוכה מנכסים משועבליס* כתב ה״ר הגה״ה

 יוגה ז״ל למיילי למסהלי סהלי שלא חתמן *ז) משוס ללקומוח אינהו לאססילו אנסשייהו להוה
ס להו ללקלק יפה יפה. מהרי״מ: י ר ח ס א י ל ס ע ן ש י א ה ס ל ג ר ן ן נ ם ש ן ל ש  ע

ף בשטר ומכבש הוא לכביש ליה ף בעלים והלר טד  ט אם הם לאי לאו הכי ללמא טד
 השתא ואפילו [לא] פילש לו בפני עלים את האחדות ללא עביל איניש לזטן אלעא
 ליומיה ואלעתא למקבל עליה אחריות הוא לזבין מיניה ללא שלי אינש זוזי בכלי
 1=1 ואפילו למ״ל אחריות לאו טעות סופר הוא ה״מ כשנזקק לשטל ולא פילש בו אחדות

 אימול כך היה התנאי טניהס:
 לט מתני׳ האומנין והשוחפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה
 בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב: נמ׳
 [דף מב ע״ב] אמל שמואל השוחפים מחזיקים זה על זה ומעילין זה על זה ונעשים שומד
 שכר זה לזה. מחזיקים זה על זה כלאית טה לין חלוקה וקא נחית לכולה ואטל לה שני
 חזקה ולא ממחי ביה שותפיה אכל אי לית כה לין חלוקה שותף אין לו חזקה: ומעילין
 זה על זה [דף מג ע״א] ואמאי נוגעין בעלותן הן הכא במאי עסקינן לכתב ליה לין
ם אין לי על שלה זו וכי כתב לו מאי הר והחניא האומר לחבירו לין ומרים אין ד מ  ו
 לי על שלה זו ואין לי עסק כה וילי מסולקות הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן

ד הגה״ה  בשקנו מילו* וכי קנו מילו מאי הוי ה
ן בדה *לפירוש רש״י ולרשב״ם מהני כשקנו מילס אפילו  מעמילה כפני ב״ח לאמר מי
ת אס כמג לו בזה הלשין לין ולבריס אין לי על שלה ן י ר ח א א 3 ל ן ש ר י 3 ח ה ל ד ר ש כ ו מ ל ה א ן מ ש  ד

 , ״ י י זו אבל לפר׳׳מ ורב אלפס ור״י ברבי שמואל וריב״ם
י לא מהני בזה הלשון עי שיקנו מילי בפירוש מגופה נ פ ה ב י י מ ע מ י ש פ  אין מעיל לו עליה מ

 ב״ח הב״ע לקביל עליה אחדות אחריות של קרקע. מא״ז:
 למאן אילימא אחדוח לעלמא כ״ש לניחא אבל אי לא קנו מילו מצי אמר מלין ולבריס סליק
ך נפשיה ולא סליק נפשיה משלה וניגע בעלומ היא כ ל ה ה י ת מ ח ? מ י י ל ת א ת ל ו י ל ח א א ל ה א י  ל

ללוקא גבי  , , r , י ואפילו הפקר לא הוי בלשון לין ולבדס ג
 לאו נוגע כעלוח הוא [דף מב ע״נ] אמי עבד מועיל האי לישנא. מא״ז:

 שמואל *שותף טולל כלשות למי למאי *שומף כיורל ברשומ למי לומר שנוטל נלין אריסי
 הלכתא אמר רב נחמן אמר לבה בל אבוה העיר אפיל, ד בשבמ המגיע לכמסיס כגון קמה
ל ל ל לקציר וענבים לבצור ואפילו בשלה שאין עשרה ליטע מ ן  ל

 , , ונטעה הוא נוטל כל לינו כאילו עשרה ליטע ירכינו
 שאין עשרה ליטע כשלה העשרה ליטע • מס אומר לליקא בלבל הבא על ילי טורמ נוטל בשלה
 D תניא בני העיר שנגנבה ס״ת שלהן שאינה עשרה ליטע כשלה העשרה ליטע אבל בלבר
ר ןאין הבא בלא טורמ כגון ליקלא ואלים אע״פ שהאריס י ע ה ה ת ו י א ; י י ל ה 3 ת ו ן א י נ  איי ל
י ניטל היא אין ניטל לפי שהאריסן ירד ברשימ יזה ירל א מ א . ן ל י ע ? ה ת ן י א ש ; א ? מ י א א ל י 3  מ

, . י . . שנא ברשימ. מא״ז.  י

 N וליסלקו נפשייהו בי תלי מינייהי יללייני *משמע ממוך פירוש רשב״ס אס יצאו מן העיר
 שאני ס״ת ללשמיעה קיימא ולא מצו לסלוקי יכולין להעיד אפילו על ס״מ. והאומר מנו מנה לעניי
ן עירי אין לנין וכו׳ ואפילו בעניים ללא רמו עלייהו ה י י ש פ י ; ק ן ל ס ן ל צ מ י ל ל י ל מ 3 ן א ה י י ש פ ; 

ג יאפילי יקיץ להי לטין למוח רוו״ ילא ימני הקצבה ״ ף ע א ק ^ ן י ן ל ? ס מ י ן נ י י ל י י ק ל ק  מ

 הגהות הב״ח א דאיזדבנא ככלל ארעתיה אגל אי זננא: כ אבל לא מכר להלרא כצ״ל ימיכח לה נמיזק: ג כהגה״ה אכל אי יכו׳. לליקא גבי עכל. נ״ב עיין בתיס׳ לף מג ד״ה אין לי עסק: ד כהגה״ה ל״ה שיחף ובו׳ אפילי נשבח המניע.
 נ׳׳ב לשין זה הניאו הרמב״ן גחדושיו על שם רשכ״ס וכומג עליו וז״ל ומשמע לכפירות שהגיעו לכמפיס כשירד בה קאמר שליית שלא נרשימ היה יכיל לומר טון שהגיעו לכחפיס איני צדך לאדסיחך שהד עימדי[ ליחלש אבל
 ליורד ברשומ ניטל טין שצדטן כלל לקרקע עכ״ל אבל היא ז״ל במנ פיריש אחר דדיקא נשבח המגיע לכחפיס קאמר ודל שבח המגיע לכתפיס מכואה העומדמ ליקצר וענבים העומדים ליבצר נוטל בהן כמה שהן שרן לפי חשבון שעדיין צדטן

 לקרקע אכל אס לא הגיעו לכתפיס הס צדטס לאדס אחר ישמין לו ט היט ללא לפסול נעל הכיח יאיני ניטל כל שבחו עכ״ל:

 חרייפתא
 לאינו של לד אלא של שמעון רוציאנה מיד לד: [נ] ואוקי ארעא בחזקת •הודה. לכשהיה לן ממחלה לא
 היה לן עם שמעון אלא עס לר ומיניה אפק׳ הקרקע לחזקמו הלכך לא למיא לההיא ללעיל הלר איימי סהד
 דאבהמיה היא אמר רב נחמן אנן אחתינן אנן אסקינן כו׳ להמם שניהם יחל באו לדן ולשניהם עדם לא היה
 לב״ל להחזיק לאחל יומר ממבירו אלא כל לאלים גבר הלכך הדר מסלקינן וכו׳ כך כמב הרשב״ם ואף על גב
 להב״ל המזיקוהו ללאית ליה סהד לאבהתיה מ״מ טענותיהם לפני הג״ל היה ששניהן טענו לאבהמי והיה
 לשניהם עדם נמי אלא לבתלא מלתא אתכתשו הלכך אף על גב ללפום זימנא מוקמינן בתזקת לאבהתא אפ״ה
 ד הרר הך ומיימי נמי סהד לאבהתי הד זה רומה ממש לכל זמן שמביא ראיה סומר את הלין מה שאין כן
 הכא דכשהמזקנו ליהולה בקרקע לא היה לן עמו שמעון אף על גב לאימ ליה סהלי ואנן ילעינן בהט ללעמ
 ר״י שכתבתי לעיל מכל מקום לא היה לן שמעון עס יהודה בפנינו כלל והלכך ט הדר מיימי סהד שבקינן
ן על קרקע ד הראיות אמד שמעולם לא היה כאן שוס ד  לארעא היכא לקיימא שאין כאן סתירת הדן על י
 זו בין שמעון רהולה: [ס] ואפילו אם •כיא •הודה כו׳ כבר נכנם הקרקע בחזקת שמעק כוי. כלומר שלא
 היה לן עם יהולה כלל וכלפי׳ לעיל: 1ע] מפני שמעמידה בפני ב׳׳ח. מפרש הטור סימן ל״ז למייד שהמערער
 אינו טוען שהמוכר גולה אלא שטוען שהוא קנאה ממי שגזלה ממנו לאי טעין לאיהו גזלה פשיטא לאינו מעיל

 שולאי נוגע בעלותו הוא לניתא ליה ללא לקרוהו גזלנא:

 פלפולא
 [ט] ואפילו למאן דאמר אחריות לאו ט״ם הוא כוי. וקשה ללמאי נ״מ צדך לזה להא קי״ל כמ״ל לט״ס
 הוא בסרק קמא דב״מ וטוצא בזה הקשיתי גם כן בפ״ק רב״מ גבי ראה את המציאה ונפל לו עליה כו׳ וכן
 בדש המוכר סירות: [י] וליםלקו נפש־־הו ב־ תו- מינייהו. פירוש רעידו ולא מש למינקט תו בי תלתא
 ולדינו לממילא משמע להא כלאיתא והא כלאיתא וסגיא ליה הא לנקט תד גבי סהלי ורבי׳ בפרק זה בורר
 אסיסקא לרבי יהולה אומר אפילו מתה בתו כו׳ כתב לגמדן להכא בהך לישנא וליסלקו בי תד מנייהו ולסהלו:
ד  [כ] לא לידל שמעון לאםדוד־ כו׳. וכתב הר״ר יונה אפילו אם אין אנו יולעין שנוגע בעלות אלא על י
 שנתרעס על ראובן בב״ל יש לנו לפוסלו על פי לבדו שיש לנו לחוש שמא נוגע הוא בעלות אבל ר״י פירש
 שמשוס חששא שנתרעס עליו בב״ל שגזלה ממנו אין לפוסלו לעדות אלא אס כן ילוע לנו שיש לו עלים שיכול
 לזכות בדן טור סימן ל״ז: [ל] השני נוח ל• והראשון קשה ממנו. אפכא ה״ל למימר אבל לשון המשנה כך
 היא בכמובומ כ״כ הרשב״ס ור״נ בפרק בחרא: [מ] ואין עדי שמעון מזומנים עתה. אין לפרש רמשום הט
 קאמר שאינם מזומנים עמה דאי היו מזומנים לא הר נוגע בעלומ שהד יבואו רעילו שהוא של שמעון לטין
 לגס ליהולה סהד אוקי תד לבהד מד וכל לאלים גבר כדבעי׳ גבי עד אבומ ועדי חזקה וחושש סן מגבר
 יל יהולה ולכך מעיר שאינו של יהודה אלא הט קאמר שאין עליו מזומנים שאס הס מזומנים יבואו רעילו
 שאינה של יהולה ואוקי תד לבהד תד לליהולה וארעא היכא לקיימא בילו ללר קיימי ובתר הט מסהד

 א) ט היט דתיהדר ליה ״ואקשינך וטון כצ׳׳ל [יכ׳׳ה גד׳׳ף].(ר׳׳ג ליפשץ< ב)דלאי נינע בעדות הוא ןופרקינן] דאמר כצ׳׳ל [וכ׳׳ה בד״ף].ןר״ג ליפשץ) ג)חיס׳.(גליון< ד)ג״ב בפירושו שם על המשנה מסיק דיאוש לא ממי בקרקע.(רנ-פן
 ה) מבואר היטב בתוספות סוכה דף ל׳ ע״כ. (ג׳ מהרש׳׳א) 0 ואורחא דמילתא נקט "יאקשינ(״ יסיסא כצ״ל [יכ״ה ברי״ף]. (ר״ג ליפשיץ) י) עיין בסיגיא. (אי״צ) ח) ועיין בתוס׳ דף מ״ג ד״ה מפני מזה. (אר׳׳צ)



 כב רבעו חופת הבתים פדה שלישי בבא בתרא אשר
 דף מח ע״א

 אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא לאמר ליה טלית סתס אבל אמר
 הגהי׳ה ליה טליתך האי טלית לאו ליליה הוא*:

« »׳׳»] >*״ .ז, .-״.- ה 1 י א  *ראה טליתו ביל אומן אף על פי שלא הימה ר
ה מח [דף מו ע׳ב] ארים אין לו חזקה מ י ה ן ש מ ן כ ו סימ5י א ק ר ן ר י ח ע ע י 3  של ע

י אמאי על האילנא פלגא והשתא כולה אמל ע אי 3 ו ד ג י י מ , א ט ו ח ה ו ק ר ל מ ו ן ל מ א ץ נ ו א ל ש 3 

 אמר החזרמיו לך וההיא שראו עליס אחרינא הוא רבי יוחנן כאריסי בתי אבות א״ר נחמן
ה אליס שהוליל אריסים תחתיו יש לו חזקה מ י א י ו ה ח ש י ל י ט מ י י א א ר ס ש י י ש ע י ל י י א י ה  י

t ייייי,-A •t» ז־י»»י i ״ ״  לטלית שלו הויא לה מיגו להעזה אבל אס טע! ״
! מ״ט לא עמל איניש מחתי אריס ם צ מ ן ד מ א ס נ ל ו ע ס מ י ר 3 ן ד י א ה ן ל ו ל א י ת ר ז ח  ה

ב לארעיה ושתיק אמל לבי יוחנן אליס שחלק י י ה ואין ח ו  אמר ההוא שראו העליס אחרינא ה
 להראומו אולי יכירוהו בטביעת עי! ליכול לומר וט לאריסין לא הויא חזקה אימור הרמנא

ה • י ן  מפני טענומיך של הבל אראה לך ממון אחריס. פר״י ש
י ח' מט שלח ליה רב נחמן בר לב חסלא י ה  מ

 לרב נחמן בר א<יצחק אליס מעיל או אינו מעיל הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה
 הכי אמר שמואל אריס מעיל והא חניא אינו מעיל לא קשיא הא לליכא פירי בארעא
 והא לאיכא פירי בארעא. ת״ר ערכ מעיל ללוה והוא לאית ליה ארעא אחריתא כנגל
 החוב מלוה מעיל ללוה והוא לאית ליה ארעא אחריחא מגל חוכו ואפילו אי האי ארעא
 אחריתא זבורית והאי של עלעל כינונית לא חשלינן ליה להעיל שקל משוס חלוף לכין
 בינונית לזיבולית אחלי שמוצא לגבוח כל חובו. לוקח לאשון מעיל ללוקח שני hi והוא
 לאית ליה ארעא אחריתא ללוקח שני או למוכר לסמוך עליה אם תמצא (לומר) שלו גזולה
 הגה״ה ויטרפה מילו*. [דף מז ע״א] קבלן אמרי
 *מיהו שמא יבא בעל חוב אחר ויוציאה ממנו לא לה מעיל ואמלי לה אין מעיל אמרי לה
ה מעיל כי אית ליה ארעא אחריתא כלין ערב ו ל נ ל ו ל ח ע  חיישינן למה הוא יולע אס יש לי שיס נ
,-,-,.w - , י ; * . * י י . י * י A , * .  או למוכר לאי חיישינן לב״ח אפילו אימ ליה איעא ,4, «,1 .
ר ואמלי לה אין מעיל לניחא ליה לליקומו כ י מ י ה 3 ל ג י ע א ל ק ן ל ל ל ״ ג ג ' ו ן ל י ע ג ש ל ן ח א נ מ י ר ח  א

 שלהו שלא באמריומ אין מעיל לו עליה לחיישינן שמא תלוייהו ביליה לכי אתא בעל חוב מאי
 לעמו להעמיל בפני נעל חוב כי המוכר יולע שיש לו לניחא ליה שקיל *ומתוך כך לא יחזול על

1 הק3לן: י א א ת  ב׳׳מ הלכך אפילו אי אימ ליה ארעא אחרי
 מעיל לחיישינן לבעל חוב גלול. מהרי׳־ח: h , / , ״ י

ה נ אמר רבי יוחנן אומן אין לו חזקה בן ו ל הל 'מפס,ד 3זה שהר, ,חזור ע ו [ אע  .אע״ג לק3ל
 אפילו הט לא ניחא ליה שלא יצטרך למיקם עלי? אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן
 בלינא. מהיי״ח: אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה
 בן בנו של גזלן יש לו חזקה ה״ל אי לאתו בטענתא לאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי
 לאתו בטענתא לנפשייהו אפילו בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם לאתו בטענחא לאבוהון
 וכגון לאמרי [ש] בפנינו הולה לו. הנך איכא למימר קושטא קאמלי ומהימני במיגו לאי
 בעי אמל מינך זכינתה. גזלן אפילו לאולי ליה נמי לא כלרב כהנא לאמר רב כהנא אי
 לאו לאולי הוה ממטי לליליה ולחמריה לשחוול וכן בן גזלן אם אמל בפני הולה שמכרה
 לאבי לא מהניא הך הולאה שבשביל מורא הוצרך להולות גס בפניו אבל אי טעין בן כן
 גזלן בפני הולה שמכרה לאבי אבי מהניא הך הולאה לכולי האי אין מטיל מורא בשביל
 בן בנו. אמר לבא פעמים שאפילו בן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי למי לאתי בטענתא
 הגה״ה לאבא לאבוה *היכי למי גזלן אמר רבי
 *י) אף על גב למצי למימר אילו הוה אבא קייס ™ יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אוחה שלה

> v_ . ״ I i טעין זבנה מינך אכן לא טענינן ליה למלמא ללא 
ל ולכ אמל כגון של בית פלוני שהולגין ר כ ע ר ע מ ! ה ן ^ מ ה 3 נ ו

]
ה ק י ה א ש י א ה ^  ש

 זמן שלא הוציא המערער מילו של גזלן בבית לין. נפשות על עסקי ממון ועל כל השלות

 מהיי׳׳ח: מוחזקין גזלנים ואין להן חזקה מר אמל
 חלא ומל אמל חלא ולא פליגי אהללי. ת״ל אומן אין לו חזקה ילל מאומנוחו יש לו
 חזקה ב< ואפילו בכלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן והוא שנשתהא אצלו כ״כ אחרי שירל
 מאומנוחו שאין רגילוח להניח כלים כ״כ בביח האומן אחרי שנולע שירל מאומנותו וכן
 הא לאמרינן בן אומן יש לו חזקה כי אמר בפני הולה היינו כששהה אחרי מות אביו
 כשיעור הזה לאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן (לומר) במיגו לאי בעי אמר לקוחה
 היא בילי לאי טעין נמי לקחחיה ממך לא היה נאמן. אליס אין לו חזקה ילל מאריסותו
 יש לו חזקה בן שחלק [ת] ואשה שנתגרשה הרי הן כשאל כל אלס [דף מז ע״כ] ואפילו
 מגורשת ואינה מגורשח שיש לה עליין חיוב מזונוח יש לה חזקה למון לסני לה לא
 מייחל לה ארעא לפירי אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראייה ראייתן ראייה
ה *ומעמילין שלה בילו. גזלן שהביא לאיה ״ ה ג  ה

ף אין ראייתו ראייה ואין מעמילין שלה בילו א אי י י ק מ  *ואבן שלא חלק יאאשה שלאינמגרשה נ
 על גב לאמרינן לקמן לגלויי זוזי הוא לבעי הא ולב ביבי מסיים בה משמיה לרב נחמן
י קלקע אין לו מעות יש לו במה לבלים ״ י ז י י ל ג ) ל ר מ י ל ) י מ י מ י ל ' י א ש ל י ה א י י ה ה כ מ ח י  א

 בעי. פדיי. מהרי״ח: \ י J י , י
 אמורים שאומליס עלים בפנינו מנה לו אבל
 אומלים בפנינו הולה לו לא בלאמר לב כהנא לאי לאו לאולי ליה הוה ממטי לליליה
ה . . ולחמריה לשחוול והני מילי בלמסר מולעא ״ ה ?  ה

, _ ,  *לקח מסקדקון ומזר ולקמ מבעל הניח מקחו נטל , ״ , י , י
ר אזביני אבל אי לא מסר מולעא אזביני אע״ג ט ש £ ב י פ א ה ו ש א ן ה ,!ח מ ל ר ן ״ ' מ ן ח מ ק ל ' ק  ו

 לא קנה ער שיכמוב אחדומ והיינו בשטר של ראיה לאניס זמניה זביני מ״ט [דף מח ע״א]
 שאמר הקנין קנה לטון שיפה כמו כל כך לעשות סברא הוא לאגב אונסיה גמר ומקני:

, ״ . f ״v״.» , ^v- M יייי* , l ת ו י ר ח נ א ת א כ ו ל ל י ס נ א ר  שטר אמר קני! קנה ל
ן נא ואמר רבה הלכתא חליוה וזמן י ן קנ ר שאי ו נ ש 3 5 c מ א ו י ח ל 3 א ' n 3 ' א ^ ן ל ד א ן מ ש ל  ן

: זמניה זמני *ולא אמרן אלא ח ״ , ר ה י מ ״ ר . ס ה נ א ק ר ל ט ש א ה ל ר א ח  א

 דף מה ע״א
 עלים ילעינן ביה בפלניא W ללא הוה ליה
 ארעא מעולם *והאמר רב פפא אע״ג

 הגה״ה
 * נ ונראה לי לבזמן הזה אפילו אי איכא עלים ללא
 , , הוה ליה מקרקעי מעולם מיישינן דלמא אורי כמו
א שרגילין בזמן הזה לכמוב והקניתי לו ארבע אמומ ל  לאמור לכנן המוכל שלה לחבייי ש
 באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזל קרקע במציד אע״ג לקיס לן ללימ ליה שוס מצר
 עליו נמצאת שאינה [שלו] חוזר עליו במכיר ובימי הגמרא ללא הורגלו לכמינ אס אין לו קרקע

: לכךלאהיוחיישי-לשיןמהד״מ: ן ר ן מ | א ״ י י ה  ״ ש

 מד רב זכיל אמל אפילו נמצאת שאינה שלו אינו חוזל עליו לאמר ליה להכי זבני לך
 שלא באחדות והלכתא כוותיה לרכ זביל:

ן [דף מה ע״א] מכריז רבא ואיתימא רב פפא לסלקין לעילא ולנחתין לתתא האי ך  מ
 בל ישלאל לזמן ליה חמרא מישראל חבליה ואתו עובלי כוכבים ואנסי
 ליה מיניה לינא הוא למפצי ליה מיניה ולא אמרן אלא שאין מכיר בה שהיא בת חמולו
 אבל מכיל בה שהיא בח חמולו לא ולא אמלן אלא לקאניס ליה בלא אוכפא אבל אניס
 ליה ולאוכפא לא אמימל אמל אף על גכ לליכא כל הני לא איבעי ליה לפצויי מ״ט מילע

 ילוע לסתם עוכל כוכבים אנס הוא לכתיב וימינם ימין שקר:
 מו אומץ אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסל לו בעלים אבל מסל לו שלא
 כעלים מחוך שיכול לומל לא היו לבדם מעולם כי אמל נמי לקוח הוא בילי נאמן
 [דף מו ע״א] מתיב רכ נחמן כר יצחק אומן אין לו חזקה הא אחר יש לו חזקה ה״ל אי
 לאיכא עלים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו לליכא עלים וקתני אומן אין לו חזקה
 תיובתא ללבה תיובתא הלכך א בין מסל ליה בסהלי כין מסל ליה כלא סהלי לית ליה
 חזקה אבל אחל מסל ליה בסהלי לית ליה חזקה ולא יכול למימר הדדית וזבנית מינך ואי
 אפקיל גביה בלא סהלי אית ליה חזקה ואי אמל זבינתה ניהלי מהימן והא לאמדנן לית
 ליה חזקה בין אומן בין אחל הני מילי היכא ללאה כלתניא לאה עבלו ביל אומן וטליתו
 ביל כובס ואמר ליה מה טיכו אצלך אמר ליה אתה מכלתו לי אתה נתתו לי במתנה לא
 אמל כלום אבל אי לא לאה אע״ג למסליה ניהליה באפי סהלי מיגו לאי בעי אמל
 אהלדת ניהליך מהימן [כי אמל נמי זבנתה ניהלי מהימן] והא לאיכא כין אומן לאחל
 היינו היכא שמסל לו שלא בעלים אלא שיש עלים שזה החפץ היה שלו וראה עתה מלו
 בעלים. אומן לית ליה חזקה בלבריס שהוא לגיל לתקן מילי להוה אלבדס העשויין
 להשאיל ולהשכיר ויש לו עלים שאלו הכלים היו שלו וראם ביל אחר שאין נאמן לומל
 לקוחין הן מלי אבל לברים שאין עשויין להשאיל ולהשמר וראס ביל אחר נאמן לומר
 לקוחין הן מלי אס לא שמסר לו בעלים אבל כי מסר לו בעלים וגס לאה בעלים בילו
 לא מהימן לומר לקחחיו ממך מון שבחורח פקלון בא לילו אבל אס לא ראם בילו אע״פ
 שמסר לו בעלים נאמן לומר לקוחין הן מלי במיגו להחזרחיו לך לקי״ל המפקיל לחכירו

ה ״ ה ג  בעלים אין צריך להחזיל בעליס* ונשבע ה
 שבועת היסת שלקחו במיגו להחזרתיו לך *ג< ואפילו הפקיד בשטר אין צדך להחזיר לו בעדם.

 שגס באותה טענה היה נשבע שבועת היסח מהרי״ח:
 ואם אמר אל החזירהו לי אלא בפני עלים ואמר החזלתיו לך שלא בעלים הרי זה נשבע
 שבועה לאודיחא שהחזילו במיגו לאי בעי הוה טעין נאנסו ומשתבע שבועת שומדן
 שהיא לאודיתא. ואי טעין החזלתיו לך כפני פלוני ופלוני והלכו למלינח הים נאמן בלא
 שבועה אבל משתבע שבועת היסת ולא מהימן בשבועה לרכנן כשמוען החזרתיו לך שלא
 בעלים במיגו להחזלתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למלינת היס לפי שילא לטעון
 כן פן יבואו ויכחישוהו ואע״פ שיכול לומל פלעתיך בפני פלוני ופלוני שמתו מ״מ אין
 זה מיגו טוב כי יאמרו ניכר שהוא משקר לכך הוא מזכיל עלים שמתו ככל. ועול יש
 חילוק בין אומן לאחר שהמוסל לאחל בפני עלים בסתם אף על פי שראה בילו יכול
 לטעון במכל או במתנה בא לילי אבל המוסר לאומן בסתם כלי שהוא רגיל לחקן אין
 יכול לטעון במכל או במתנה בא לילי אלא אנו תולין שבתורת תיקון בא לילו ואס הטלית
 יוצא מחחת ילי אחר ואמר האחר בפני אמרת לאומן למוכלו וליתנו במתנה ולקחתיו
 הימנו נאמן במיגו לאי בעי אמר לקחחיו ממך. וכפב רב אלפס הלין סבלא לרבווחא
 ואנן קשיא לן האי סבלא להא לבה לאית ליה מיגו איתותב וסלקא בתיובתא ושמעינן
 מיניה להאי לינא לא אמדנן כיה מיגו הלכך בין לאה בין לא לאה אע״ג ליבול אומן
 למימל לא היו לבדם מעולם היכא לליכא סהלי אי נמי החזלתיו לך בלאיכא סהלי מ
 אמל זבינפיה ניהלי לא מהימן והא לאמל לבא שפיל עמל ראה חניא לאו למימר לאי
 לא ראה ואמל זבינתיה ניהלי מהימן אלא לאי אמל לא אפיק ליה לא אמדנן ליה אפקיה

 לליחזאה ולהמ חניא ראה [צ] והגאונים פסקו כאשר כחבתי למעלה:
 מז ת״ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הלי זה ישתמש בהן על שיבא הלה ויטול
 אח שלו. בביח האבל או בבית המשתה ה״ז לא ישתמש כהן מ״ש דשא ומ״ש סיפא
 אמר רבי חייא ומ אין אלם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ותלינן שראובן אמל לאומן
 למכור טליתו וטעה האומן ונחן ללוקח טליתו של שמעון וכשתבע שמעון טליתו ילע
 האומן שטעה ונתן לו מלעתו טליתו של ראובן הלכך ישתמש כו שמעון כמו שהלוקח
 משתמש בטליתו וא״ת היאך משתמש בו שמעון על ילי מסילת האומן 1ק) והלא אס לא
 יאות הלוקח בטליתו של ראוכן יכול לחזור הטלית ללאובן ונמצא שמשתמש בטלית של
 ראובן שלא מלעחו וי״ל כיון שראובן היה לחוק למעות ומכל טליתו אינו מקפיל אס
 ישחמשו בו אחרים שגם הוא משתמש במעות. אמר רבי חייא בדה ללכ נחמן לא שנו

 הגהות הכ״ח א הלכך אומן בין מסר וכו׳ למימר ליה הררית: ב גהגה״ה ד״ה ונראה לי. נ״נ עיין בתוס׳ דף מד ד״ה דלא הוה:

 פלפולא חריפתא
 [פ] דלא ה״ל ארעא מעולם. עיין מ״ש רביגו בפרק הזהב גבי אין מטבע נעשה מליפין: [צ] והגאונים של ראובן. פירוש בטלימ שהיה סבור שהוא טלימו של ראובן. והב״י סימן קל״ו העמיק בטלימו של הלה:
 פסקו כאשד כתבתי למעלה. לסי ללא אתומב רבה אלא במאי לקאמר לאימ ליה מגו ט לא מסר לו באפי [ד] והוא דאית ליה ארעא אחדיתא ללוקח שני. שלקמה גם כן מהמוכר כדפירש רשב״ס: [ש] בפנינו
 סהד אבל ברין ראה לא אתותב כלל ושפיר אית ליה לרבה הך סברא לבעינן רוקא ראה להא בהליא קאמר הודה לו. כך היא גירסת התוספות: [ת] ואשה שנתגרשה גרסינן והכי נמי מייתי לה רבינו לקמן בפיסקא

 הלד בי במאי לאמד המפקיר געדס צדך להתזיר בעלים: [ק] והלא אם לא יאות הלוקח בטליתו ולא לאב כו׳:

 א<בגמ׳ איתא יעקב.(גליי!) ב) מוס׳.(גליו!) גןועי׳ בב״ג לף ע׳ ובחוס׳ בשבעות מ״ה ל״ה גשטר.(6ר׳׳צ) ד) ועיין בתוס׳ נל״ה פעמים כו׳.(אר״צ)



 רבעו חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשר כג
 דף נא ע״כ

 הגה״ה איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן
h *אחת שכתב לה בכתובתה [דף i י ג׳ שלות ל ע נ י ל ת י ש  *ומולן יכולה למימי ני» יי״ ע

י < י י - r ״ ״  ט) וכשתבוא לטרוף כחובה טרפה אי ליכא מי חרי , ״
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 לקיימא לן אתריות טעות סופר הוא אע״ג ללא שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי
 כתבה ביה אתריומ כלפירש ה״ר אלעזר משנ״ז סרק אילימא למעוטי שאל נכסים כ״ש להוה לה
: איבה לאמר לה עיניך נתת בגירושין ומיתה ח ׳ ׳ י י ה • מ י ״ י  מי שהיה ־שר יבפיח הנ'׳קי!• ס
 אלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו כנכסי מלוג לא עשו ולא
 כלום כי איתמר לאמימר כגון לזבין איהו ומית לאתיא איהי ומפקא אי נמי זבנתה
 איהי ומתה לאתי איהו ומפיק בתקנת אושא לאמר רבי יוסי בר חנינא כאושא התקינו
 האשה שמכלה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיל הלקוחות לשויוהו רבנן
 כלוקח לאשון. לכאולה משמע מלקאמל לזכין איהו ומית אחיא איהי ומפקא אלמא
 להמקח קייס כל ימי חיי הבעל אף על פי שהיא מעככת על מכירת הפירות משוס
 לווח כיתא כלאיתא ככתובות (לף פ:) מ״מ אינה יכולה לבטל לגמד מכילת הגוף
 ואס מתה איהי איגלאי מילתא שהמכל קייס מתחלחו לבעל לוקח לאשון הוי אבל
 כשמת הוא נתבטלה מכירת הגוף ואתיא איהי ומפקא ומיהו בילושלמי קאמל מכל
 הוא ומתה היא מכרו כטל ופירש ה״ל יונה ז״ל הטעם לאע״ג להכעל לוקח ראשון
 הוי לכל לבר שהוא זכות לו אפילו הכי משוס שבח בית אביה [ה] בטלו המכר לאלתר
 שאין כבול לאשה שיהיו נכסיה מכודן מעכשיו N ולא מכר גמול אלא מכל על תנאי
 אס תמוח היא כחייו הלכך המכר בטל מעכשיו תלע שהד בנכסי צאן ברזל [ז] אפילו
 מכרו שניהם לפרנסה מוציאין מן הלקוחות משוס שבח בית אביה כל שכן כנכסי מלוג
 לאיכא טפי שבח בית אביה שתמיל הקלן שלה קייס לבטל המכר לאלפר. והא לקאמר
 כירושלמי מכר הוא ומתה היא מכרו בטל הוא הלין ללאלתר בטל אלא לרבותא נקט
 אע״פ שלא ערעלו על המקח על שמתה היא וסלקא לעתך אמינא לכעל לוקח ראשון
 ויתקיים המקח קמ״ל והאי לנקט גמלא לילן לזבין איהו ומת אתיא איהי ומפקא
 אף על גכ להוא הלין היכא למתה היא לאיהו מפיק [ח] ואפילו לאלתל מכלו בטל
 [ט] משוס לעיקל חילוש לברי אמימל לאשמועינן לאשה שמכרה הבעל מוציא מיל
 הלקוחות והתם לוקא כשמתה אבל כשמת הוא מכרה קייס ואיילי לנקט אשה שמכרה
 נקט נמי איש שמכל אע״פ שאין בו חילוש הלכך מפלש לה גמלא לומיא לאשה
 שמכרה אבל זבינו חרוייהו לעלמא לא שנא זבן איהו ברישא והלר זבנא איהי ולא שנא
 זבנא איהי בדשא והלל זבין איהו אי נמי זבנא איהי לליליה זבינייהו זביני ולא יכולה
 לומל נחת לוח עשיתי לבעלי אכל כל נכסי הבעל כין צאן כחל כין שאל נכסי הבעל
 אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו מציא למימל נחח לוח עשיחי לבעלי.
 [דף נ ז$״ב] אמל לכ אין מחזיקין בנכסי אשת איש. [דף גא ע״א] ולייני גולה אמרו
 מחזיקין כנכסי אשת איש אמר רב מסתכל טעמייהו ללייני גולה אמר ליה רכ כהנא
 ורב אסי לרב הלר ביה מר משמעתיה אמר להו מסתבר טעמייהו אמדנן. לזימנין
 צריכה למחות כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל למיגו
 הגה״ה לאי בעי אמר לה מינך זבינתה ואכלחה שני
ס חזקה כי אמר נמי אנת זבינתה ניהליה ואנא י מ י ל ה א כ ל ש א י ר א ה ל ג צ ז 1 י י א ש י י ר א י ל מ א י ל י ( י * 
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 יא) ויכול לומר ממנו קניחי פירוח (ואחדו) ןואח״כ] נל [דף נא ע״כ] אמר לב המוכל שלה
ח לאשתו קנתה והבעל ו ר י פ ה ו הגין< י מ י מ ת י נ ק י ו ת י י ח  מיל נסחלקתי ו
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, י , 1  ושתים בפני האשה לא הדא חזקה לשנים ללחני ,
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 להתס אס אכל שלש שנים בפני האב הויא חזקה. קנתה ואין הבעל אוכל פירות אמר רבא
: הלכתא המוכל שלה לאשתו לא קנתה והבעל  פר״י. מהר״׳ח
 אוכל פירות תלתי לא קשיא כאן במעות
 טמונץ כאן במעות שאין טמונין במעות טמונין לא קנתה לאמר לגלויי זוזי הוא לבעי במעות
 שאין טמונין קנתה והבעל אוכל פילות ג< וקשה מהא לאמל בגיטין פלק הזולק (לף עז:)
 ההוא שכיב מלע לכתב גיטא ללביתהו אתא לקמיה לרבא אמר לקנייה
 הגה״ה לההוא לוכתא למנח ביה גיטא אמר ליה רב
 *כתב על הנייר ועל החרס יאף על גב שהיא לבי עיליש מה שקנתה אשה קנה כעלה איכסיף

«<t - י י י י י ו יי־,* י מ ו ג  שיכול להזלייף שלי מכורה לך אי נמייה לו א
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 עלי מסירה כרחי וכגון שאין כחובין לראיה אלא לקיים המקח או הקלושין אבל שטרות לקיימי לראיה אין יכול
 לכותבו על הנייר ועל החרס ועל כל לבר שיכול להזלייף. פר״י מהד״ח:

 יב) ובמקום ללא קני בזוזי על שיכתוב שטר ונתנה לו מעוח ואח״כ כתב לה השטר קנתה בשטר להא קולס גמר
 קניה נתנה לו זוזי. סר״י מהד״ח:

 דף מח ע״ב
 [דף מח ע״נ] בשלה סתס אבל בשלה זו לא ובשלה זו נמי לא אמרן אלא ללא ארצי זוזי
 אבל אלצי זוזי לא ולא אמלן אלא ללא ה״ל לאישתמוטי אבל הוה ליה לאשתמוטי לא
 והלכה בכולהו זביניה זביני להא אשה כשלה זו למיא ואמל מל תליוה וקדיש קלושיה
 קלושין רב אשי אמר אשה ולאי קלושיה לאו קלושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו
 לו שלא כהוגן וכן הלכחא ואמר נמי טבי פלי לפפי אכנלרא וזבין חפם רבה בר בר חנה
 אמולעא ואאשקלחא אמל לב הונא מאן לחתם אמולעא שפיר חתיס ומאן לחחס
 אאשקלתא שפיל חתם מה נפשך אי מולעא לאו אשקלתא ואי אשקלתא לאו מולעא הכי
 קאמל אי לאו מולעא מאן לחתם אאשקלתא שפיל חתם לב הונא לטעמיה לאמל תלאוהו
 וזבין זביניה זביני שמעינן מכל הלין לתלאוהו וזבין זכיניה זכיני היכא ללא מסל מולעא
 ולאו לוקא תלאוהו לאנסי׳ יסודן גלולים ואגבייהו גמל ומקני אלא אפילו בלא יסודן
 כגון אונס ממון ט ההוא עובלא א<לפלליסא חשיב אונס וזביניה זביני אי לא מסל
 מולעא ואי מסל מולעא בכולהו זביניה לאו זביני ולוקא תליוהו וזבין אבל אי תליוהו
 ויהיב לא הויא מפנה [א] ואפילו אי לא מסל מולעא אי ילעי עלים באונסיה ומיהו אי
 מסל מולעא אמתנה אפילו לא ילעו עלים באונסיה כתבינן וכן בגיטין לגלוי לעתו מבטל
 הלבל והיכא לכיטל המולעא כשעת זכיניה מהני הטטול כלאיתא בעלטן פלק האומל
 משקלי עלי(לף כא:) עלה להך משנה וכן אתה אומל בגיטי נשים א״ל ששת האי מאן
 למסל מולעא אגיטא מולעיה מולעא. פשיטא לא צדכא לעשיוהו ואילצי מהו לתימא
 בטולי בטליה קמ״ל על לאמל בטלתי ואימא ה״נ א״כ ליתני על שיתן מאי על שיאמר
 רוצה אני על למבטל ליה למולעיה ומשמע אם כפו אותו על שביטל המולעא למהני
 בטול ולא הויא מולעא ואע״פ שאמר בשעת מסירת המולעא כל מה שאבטל לא יהא
 בטול אינו מועיל למ״מ לבסוף כשיכופו אותו לבטל כל מה שאמל קולס הכל בטל לאגב
 אונסיה גמל ומבטל ב< ומיהו במתנה היכא לילעי באונסיה אפילו בטול לא מהני לטון
 לאניס הוא אפילו לא מסל מולעא לא הויא מתנה אבל אס מסר מולעא ולא ילעינן
 כאונסיה ואחל כך כטלה מלעפו מהני הכיטול טון שלא הטלו כאונס ולהט נהיגי לכתוב
 בטול מולעא במתנה [דף מח ע״א] מיפיבי גט המעושה בישראל כשר ובעובלי כוכבים
 פסול ובעוכלי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומל לך ג<יש מפרשים
 לקאי אמאי לסליק מיניה כלומר טצל בעובלי כוכבים פסול כגון אס חובטין אותו וכר
 ולא נהירא לא״כ אלפדך ליה מסיפא לסייעיה מדשא לקחני בישלאל כשל משוס לאגכ
 אונסיה גמר ומקני ואין לומר משוס למצוה לשמוע רבד חכמים לאס כן בעובלי כוכבים
 אמאי פסול הא חוכטין אותו לשמוע לכרי חכמים הלכך נלאה לפלש ובעובלי כוכבים טצל
 כשר כשאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך וכן מפלש בהלכוח גלולוח וכן מוכח
 בתוספתא לקתני ובעובלי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל פלוני אומר
 לך משמע לפלוני שס חכם הליין ועל פיו חובטין אותו העובלי כוכבים ליתן גט כשל
 כתיקון חכמים וכן מוכח נמי בילושלמי לקאמר התם (סוף פרק המגרש) לב אשי אמר
 ישראל שעשו כמעשה העוכלי כוכבים כשר יי באומר איני זן ואיני מפלנס ומתניתין אמרה
 כן ובעובלי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ה<(ולא מה שאני
 אומל לך) ואע״ג לאמדנן בגיטין(לף פח:) לפניהם ולא לפני עוכלי כוככים היינו כשהוא

ה ״ ה ג  מעושה ע״פ לייני עובלי כוכבים: ה
 נב אמר רב נחמן אמנה היו דברינו [דף *אפילו אי! כתב ףלס] יוצא ממקיס אחר משוס ללא
 מט ע״א] [כ] אין נאמנים מולעא היו ניתן ליכתב לאין אלם משיס עצמו רשע ואס מעילין
ה שהוא פרוע הוי מילתא אחרינא לגמרי ונאמנין אפילי נ מ ר א מ י א ש 3 א ר ר ר 3 ם מ י נ מ א ן נ י ע א י ר 3  ל

 כתב ירם יוצא ממקום אחר ואפילו אס אחרים
ני חותמי! על השטר ואלי מעירים שפריע היא נאמנין  היו לבדנו אין נאמנים* מילעא היו לבי
 נאמנין *מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ו) ואס השטר אינו מקוים אפילו הלוה יכול לומר
 ניתן ליכתכ והלכתא כמר בר ר3 אשי: פרוע הוא במיגי דאי בעי אמר מזויף טון דמילתא

n T p w ־ ^ " ^ » » **׳י• *י״ייו •י, *  נג אי! *־י«P״ י
 למיילי כשסילק עצמו מנכסים שאין השטר וכגון שאין כחב ידן יוצא ממקום אחר מאמני!
 אוכל פילי נכסי מלוג שלה ואפילו הכי אין במיגו דאי בעי אמד לא חתמנו על זה השטר אבל
ל אי כתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנין ולא ע 3 ם ה ת א ל פ ק ה מ ש א ץ ה א י ש ה לפ ק ז  לן ח
 א ל א ל ל צ אמדנ[ מיסיפין על עדותן הן ימילחא אחרינא הוא

, I ׳־ ח) והוו להו תד ותרי מיהו אס נכתבה המודעא , , 
 מהם לפיכך לא מחתה [דף מט ע״כ] ופריך ונחתמה קודס שנכתב השטר נראה דנאמנין דהא
 הא ראיה יש בשטר מכר או מתנה ותימא אפילו רב נחמן דחשיב ליה עקירה ממש קאמר מאן

י רחמים אמודעא שפיר חחיס. מהד״ח: ח מ ק י ל נ א ת י ל י מ ל ע 3 , ל ת י ש ח ע ן ת ר ח  נ

י *ואס מפר בה הבעל בורומ שימין ומערומ בשדה . . . י , ז י י . ן ״ ״ .  י
ל שאינה עשויה לבורות יש לו חזקה ואפילו אי משעבדי ט ו ב ח 1 ר 1 מ 3 ה 1 ש א 1 ה ח מ 1 ר ל י ו ז ח ש י י א  ה

 אלמא יכולה היא שחאמר נחח רוח עשיתי ליה לפיד משום דלפיד הוא דאישמעבד ליה ולא
 לבעלי ה״נ תימא נחח רוח עשיחי לבעלי הא לקלקל הקרקע ולכך צריכה למחומ. מא״ז:

 פלפולא חדיפתא
 לאלתר שאין ככור לאשה כוי. עיין בפרק אלמנה לכ״ג בנכסי צ״ב דיהבינן טעמא אחדנא ושייך נמי הט הכא.
 וכן מביא בכאן ראיה מנצ״ב: [ון ולא מכר גמור. כלומר אף על פי שאינו מכר גמור אלא וכו׳ אם ממוח
 כו׳ כל זה איננו שוה ואינו כבוד לאשה כלל: [ז] אפילו מכרו שניהם לפרנסה. ביבמומ בר״פ אלמנה לכ״ג
 ופירש רש״י מכרו שניהם או זה או זה וכו׳ ע״ש בלבד רבינו: [ח] ואפילו לאלתר מכרו בטל. עיין בפרק
דוש דברי אמימד כוי. כלומר הט חי i p -1״y נערה שנמפממה מה יעשו בלמים שקבלה האשה: [ט] משום 

 ס״ל הגמרא ולו״ק:

 [א] ואפילו אי לא מסר מודעא אי •דע• עדים באונםיה. וכך העמיק בקצור וכן בטור סימן ר״ה אבל בסימן
 רמ״מ כמב משובה לרבינו ושס כמב לאי לא מסר מולעא אפילו ידעי באונסיה הרא ממנה והב״י גם מהר״ו
ד רבינו להכא כמיב נמי בב״י סימן ר״ה במשובה למהד״ק שורש קי״ח וכן ב  כ״ץ לא העירו בזה ומ״מ מ
 בב״י גס״ס י״ב בשם משובמ הרשב״א: [ב] אין נאמנים מודעא וכוי. לף מ׳׳ט ע״א ועיקרה להני מילי
 בפרק האשה שנמארמלה: ןנ] מקחו בטל. עיין בפרק הניזקין רט קבלה אמדומ המקמ קייס: [ד] אחת
 שכתב לה בכתובתה כוי. עיין בלבד רבינו בפרק אלמנה לכ״ג שמפרש כלבד המוספומ: [ה] המכר בטל

 א) משמע דנלא אונס אס נראה שאיני מיכרו ברצון לא מהני קבלת הדמים, דלוקא אגב אונסא לזיזי נמר ימקני. סמ״ע ופדשה דש סימן ר״ה. ןג׳ מהרש״א) כ) בטור אה״ע סיף סימן קי׳׳ת מביא ת׳ הרא״ש של אשה שמחלה כתובתה וטוענת שהיה
 מחמת אונס כוי. חדא דאין יה אונס, ועוד שאין האונס ידוע דלא מסרה מודעה מעיקרא. ומהרי״ק בשורש קפ״ו הוטח מזה דגם במחנה צריך מודעה, וא״כ יסתור הרא״ש דבד עצמו. ע״כ יראה כוונת הרא״ש במשובה דמרחי קאמר, חדא דאין
 האונס שוע, יעיד דלא מסרה מידעה, דאלו היה אחד מהני אי ידיעת האונס או המודעה היה סגי במתנה.«׳ מהרש״אן ג< חוסי. (גליו!) חנ״ב חסר כאן ועי׳ בתוס׳ מ״ח ע״א ד״ה גט. [ונשמט כרא״ש מן איני זן ואיני מפרנס הראשון עד פעם
 השני, נ״ה כרור ללא כהגהת מע״מ].(רי״א חנה ה) מע״מ מ״ז.>גליי1) ו) ולא הבנתי להא קי״ל לגס אמנה יכול לטעון במיגו דמזויף גס הבע״ד אע״ג דאינו מילתא אתדתי אלא מרעי לשטרא. הגס שהתיס׳ ג״כ כתבי טעם זה, הייני לר״נ רסיבר
 בעדים שאמרו מידעה כו׳ דאינ! נאמנין משוס דלא אתי ע״ס ומרעי לשטרא, וביארו יהא דר״נ סיבר מאמן לומר להכע״ד פרוע כמיגו כו׳ משוס דסרעון מלתא אחדתי הוא. וי״ל ללר״נ גס גע״ל אינו כאמן לומר אמנה, משוס דלא אחי ע״פ ימרעי
 לשטרא זולת לומר פרוע במיגי כוי, אמנם לדד! דקי״ל כמר בר״א רעדים נאמנים לומר מודעה הוא זולת אמנה דאינן נאמנים לומר הוא מטעם דלא מרעי נסשיה כוי. ובאיפן דל״מ נסשיי׳ רשעים גס העדים נאמנים לומר אמנה, וכמ״ש הסמ״ע
 דש סימן מ״ו, וא״כ בבע״ד נאמן לומר אמנה נמיגו דמזדף אע״נ דמרעי לשטריה, ואין הזמן מספיק לעיין במפרשים.!אר״צ) ז<והיינו כמודעה דנאמנין אפי׳ אמרו כן כע״פ כמכיאר כסיגיא, יאס נכתב המודעה בכתב קודס השטר לכ״ע נאמנין,
 ואפילו יוצא כח״י ממ״א נאמנין וכמ״ש בהג״א אח״כ בסה״ד.(אר״צ) ח) ולא הבנתי סיום דבדו והד ליה תד יתרי, דהא אס נאמר דגם בכח״י מיקד מיסיפין על עדיחן א״כ ל״ה ספק כמי תד יתד, דהא כאין כת״י יוצא ממ״א דנאמנין לגמד
 מטעם למיסיפין יכי׳ יכמ״ש התיס׳. יאפשר דכוונתי דלא אמרינן מיסיפין או עכ״פ תד יתד כי׳.(אר״צ) ט) כירור הדבדס בזה, עיין בתיס׳ בסיגיא יכהג״א לעיל נד״ה לקח מסיקריקין כי׳.(אר׳׳צ) י) עיין בתוס׳ כד״ה כגון שאכלה.(אר״צ) יא) רכיל

 לומר קניתי ממנו הפירות ואחדו מיד כו׳ כצ׳׳ל, ועי׳ ברשנ״ס. >אר״צ< יבןעיין בתוספות בסיגיא (נא.) ל״ה לל זו!י.(אר״צ)



 בד דבינו חזהת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשר
 דף נב ע״נ

ן שהגאונים פוסקים (ג) לבכל איכא לאמרי מ ץ ו נ ש 3 י ר ש 3 ל אסילו 3 ו י ס י ב  לחזור אס לא הוליכו ל
 אבל בספק אבילה בהגבהה גרילא מתחייכ ידוקא לישנא קמא עיקר (IP ט כך היה שגול בפי
 בלבר שאין בי סימן אמר בחחלה לא יטול ואס יש בו רוכ העולם אלא שמקצת המכריס היו
- י י י ״ ^ ״ ילי י*י*י> יי»יי י־י* 1 א *יייי־י* י ה ל ל י 3 ו א י ס ה י נ ל י פ א י ל ש ה א ס אומרים בענין אחל נכון הוא להעמיל סימן יטיל ייכריז ו י ל ע 3 ר ה י כ ' מ ס ש ו ק מ א 3 ל א א ל י ר ה ג ה 3 ג ה 3 3 ״ ח ,  מ

 ויולע למי להשיבו. פר׳׳י. מהרי׳׳ח: פלוגחייהו בלאמיל כלי להעמיל עובלא

 לרב אליבא ללישנא קמא. לביתהו לרבה בר בל חנה ט קא שכבה אמלה הני טפי
 למלתא בל בלתא אתא לקמיה לרב אמר ליה אי מהימנא לך עשה כפילושה ואי לא
 עשה פירוש לפילושה איכא לאמרי הכי אמר ליה אי אמיל׳ לך עשה כפילושה ואי לא

 עשה פירוש לפירושה:
 נו תוספתא נבפ׳ הגוזל בתרא] האומר תנו מאתים לינר לבית המסת יתנו לכית
 הכנסת הרגיל בו ואס היו [שנים והיה] רגיל בשניהם ינתנו בשניהם האומר תנו

 מאתים לינר לעניים יתנו לעניי אותה העיר
 נו ולא לאב בנכסי הבן אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמל חלקו לא והלכתא מלקו

 לא. תניא נמי המ בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אלם:
 נח איתמר אחל מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין
 על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי ממח אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל
 אמר על האחין להביא לאיה אמל שמואל ומולה לי אבא שאם מת על האחין להביא
 ראיה ואע״ג ללא טענינן ליחמי מאי ללא מצי למטען אבוהון להא רבא אפיק זוגא
 הנה״ה לסרבלא וספרא לאגלתא מיתמי בלבריס
 *ואין נאמן לומר לקוחין הן בידי והיא הדין כל עניני העשויין להשאיל ולהשכיר *בהא מילתא
, , - . , - A י ״ י י י י י * »<י 1 ; ־ *»י י**י ל י י ל ^ טענינן ליתמי מאי ללא מצי למיטען אכוהון ספרים הוו לבריס העשרים להשאיל ולהשטי יייקא י-ייייייי ; י ת ל א ש ר ה מ י מ י ל צ מ ה ר י ס 3 י ר ) מ ש ו ג י א 3 

: משוס למון ליוצאים על שמו מסתבל י ״ ר . פ א ה ל , ס 3 י ר  לא ג
 ז) ואס הכיר ספריו ביל איניש לגריס ביה נאמן לומר לאוקומי בחזקתייהו אלא לבחייו מחמיל לב
ו להזקיקו להביא ראיה לפי שבילו להביא ג י י מ ' ע  נגנבו לי ואפילו לא יצמה לו שס גניבה 5
- *י•; ^ ,.י״,.״״ , י ה ^ ד י א מ ת ש ה ב ל ל ג ו ע ו א י ל י מ ל א ש ר ה מ י א ע י ב א ק ראיה אבל אחר מותו שאין ביל היתומים ל ו ש מ ה נ ק ס מ ו ש מ ^ מ ן ע ן מ [ ל מ י 3 ל י י ח  ש

ה ליה להכיא ראיה סמכינן אהא שנכתבו על שמו ו ה  וכשאמר לו השאלמיי לן מחזיר לי 3חנס ל
 כמו כופר הכל לאיכא העזה וגס עכשיו כשטוע! ומוקמינן להו בחזקתייהו [י] וקי״ל כהא
י כוותיה לרב לרבה ורב ששח לפליגי ראיה י מ ל א ש ל ה ג י א ס ש  מיביס לי אין שמגלו יולע אס מ
י י י t . . . u *1 . ״ . . . ״ . , _ ״ - , , A יולע הוא שמשקר אפילו הפי נאמן במיגו והראיות 
א בעלים או בקיום השטל אליבא ללב פליגי י ל 3 ״ י 3 ק ן ז ח ר א מ י מ א ל כ י ס ל ג מ ו ן פ ס ו מ ה 3 א  ר

 מחזקינן אלא כשאומר אחה גנבמ לי כי ההיא לסלק ותניא כווחיה לרב אחל מן האחין שהיה

 כל הנשבעי! אבל כשאומר לגנבו ליה אחרים נאמן נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטלות
: יוצאין על שמו ואומל שלי הס שנפלו לי מ " י י ה • מ י ׳ י • ס א מ ל נ א מ כ י ס א י ב ה מ מ י י י ע מ  נ

 מבית אבי אימא עליו להביא לאיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו
 אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי
 הגה״ה אימא עליה להביא ראיה [ש) והראיה היא
 *ח) כתב ריב״ס הוא הלין אס יש עלים שמצא שוס בעלים כרבה* [דף נב ע״כ] אמר רב חסלא
י לא שנו אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל ב מ א י י י ״ ל " י f כ י ' י ה ל ל פ נ ' ש מ י נ ה א א י צ  ״
י י  אמו ולבינו ברוך כתב לצריך ראיה שנפלה לו ירושה י , , 1 י
ס חנוקין בעיסתן חימור מעיסתו קימץ ועצ ר א מ א א ה א ל ר 3 מ ס  ס ^

 כשיעור ההוא וכריב״
ה האחי[ להביא ראיה וכן הלכה ואס מת נמי  חלוקין בעיסתן אימור ט)מעיסמו קימץ אך מ
 שכתב שמציאמו לעצמו השיב ה״ר ברוך מריגנשסורק על האמין להטא ראיה (וכן הלכה)

ל [ת] למולה בה רב לשמואל ־ ו ע ל י ה ל א ס ב י א ל י פ א ו י מ י ע יוי ל ו י ח י פ ת י ש י ה י ח א  ש

 ילי הרתק וכן נראה בעיני הלכה למעשה. מא״ז: ,
ה נט במה לברים אמורים בממזיק ומ׳ , א א ר , 3 ה ס ל י מ ו מ , ל ה ע ן ל ק ס r פ f ) 3 ח ; ״ , ר ה מ  ו

 ללא קיימא ל! כשמואל אלא כרב. מא״ז: אמו בל הני לאמלינן לאו בני חזקה
 נינהו. אמר רבא הכי קאמר בל״א כחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אמר לא מכלתי
 ולוקח אמר לקחתי אכל חזקה שאין עמיד טענה כגון הנותן מתנה והאחים שחלקו
 והמחזיק בנכסי הגר ללמיקנא בעלמא הוא לקבעי. נעל גלר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה
 ופילש לשב״ם לנעל למתניתין היינו תיקון מנעול שקבע מנעול בללת לנעול בו אבל סגר
 ללת ונעלו במפתח בנכסי הגר לא הוי חזקה לאין זה אלא W כמבריח ארי מנכסי חבירו
 ג<וליתא להא אמרינן בגיטין בפרק הזולק (לף עז:< גבי גט לשכיב מרע וליקני לה

 לוכחא למנח ביה גיטא וחיזול איהי וחיחול ותפתח אלמא משמע לבנעילת ללת לחוליה
 קני לאי אפשל לתקן מנעול בשבת לנהי להתירו לקנות משכיב מלע בשבח כלי שלא
 חריפתא תטלף לעתו עליו תיקון מנעול שהוא איסור לאורייתא [-] לא הפילו אפילו ע״י אמילה
 סתס רבינו כלבריו: [ק] כ• כך היה שגור כוי. ואס כן בין לממונא בין לאיסורא לישנא קמא עיקר ולא
 כתב כן בשס מקצת הגאונים בריש מסכת ע״ז אלא רבממונא לקולא ובאיסור לחומרא אבל בשם ריב״א
 כתב דלעולס לשון ראשון עיקר וע״ש ועיין בריש מסכת מכות: [ר] וקיימא לן בהא בוותיה דרב. עיין
 מ״ש בדש פרקין גבי אבל עיטרא קלא אית ליה: [ש] והראיה היא כעדים כרכה. להא אפילו רב ששת
 מולה לראיה בעדם שוה יותר מקיום השטר הרשב״ם בשם רבינו חננאל: ה״ג להביא ראיה למולה וכן
 הוא לשון הד״ף: [ת] דמודה בה רב לשמואל. אף על גב לקאי בקשיא כמו שאכתוב בפרק יש נוחלין
 גבי טומטום שנקרע יכו/ עיין מה שכתבתי שם ללבד רבינו קשיין אהלד: [א] כמבריח ארי כוי. ללקמן
 גבי נתן צרור וכוי: [ב] לא התירו אפילו על ידי אמירה לעובד כוכבים. עיין בפרק מרובה גבי הלוקח

 בית בארץ ישראל:

 דף נב ע״א

 אוכל פילות וא״כ לא קנה בעלה. דש מתלצים לשאני התם שלא היתה מתנה גמורה אלא
 שאלה בעלמא על שתתגלש ולא מסתכל לי שהלי יתן לה מקום הגט א< במתנה גמורה
 על שתתגלש ולבינו תם תילץ לזטית הבעל אין תלויה באטלפ הפילות [י] להא לבא סבל
 כטש לקיש לקנין פירות לאו כקנין הגוף למי א״כ אפילו יש לבעל פילות אין מפקיע
 קנין הגוף של האשה אלא כהא תליא א הזטה טון לאם מכלה ונתנה בטל להט מסתבר
 לאע״ג שנתן לה בעין יפה שאפי׳ הפילות לא יאכל מ״מ אינו לוצה שיצא הקלקע מלפניו
 אלא נפן לה בעין יפה שתהנה מן הפילוח כל ימיה ואחר מיחה יחזול לילו. ועול מטעם
 אחל חשוב קנוי לבעל לנהי לאין הפילופ הגלילים כשלה שלו מ״מ נכסי מלוג הוא
 (א) כמו [כ] נפלו לה (נכסים) ןכספיס] ממקום אחר [ל] וילקח בהן קרקע ויאכל הבעל
 פילות וכיון ליש לו שייכות בשלה לפירי פירוח חשיב קנוי לו ויש מקשים טון שהפירופ
 שלה אמאי אינו קונה לה [פ] שהרי חצר שאולה ושכורה קני לה ונ״^ לגרע מחצל שאולה
 שאין הבעל נמנע מעשות כל תשמישחו במקום זה למשטח בה פירי ולאוקמי בה חיותא

 ואין האשה מקפלת ככך:
 נה ת״ר אין מקבלין פקלונות מן הנשים ב< [ולא מן העכלים] ולא מן התינוקות קבל
 מן האשה יחזיר לאשה ג<ואס אמלה תנהו לפלוני שהוא שלו נותן לו לנאמנת במיגו
 לאי בעיא שקלה איהי ויהיבחא ליה להא למפליג בלביחהו לרבב״ח בין אי מהימנת ליה
 בין אי לא מהימנת ליה ה״מ כששוכבת על עלש לוי ואין כאן מיגו שאין יכולה ליקח מן
 הנפקל וליתנו לפלוני ונלאה לאפילו אס יאמר הבעל שלי הס אעפ״כ [נ] לא יחזירהו לו
 הנפקל לאם איחא שיחזירהו לבעל אם יאמר שלי הס הוה ליה למיתני יוליע לבעל טון
 למסתמא הנמצא ביל האשה מבית הבעל בא היה צריך שיוליע לבעל אולי יאמל שלי הוא
 וינתן צו אלא ולאי אפילו אס יאמל שלי הוא ינתן לאשה [ם] ואס תקף הבעל מילה אין
 מוציאין מילו בבית לין ואין נאמנת לומל של פלוני הוא מלאמר לעיל לוה מן האשה
 וגילשה אין לה עליו כלום ואס היתה נאמנת להוציא מילו לבר שהוא בחזקתו ולומר של
 פלוני הוא תהא גם נאמנת לומר שלי הוא כמיגו לאי כעיא אמרה אחרים הפקילו טלי
. והקשה רטנו  לאין צריכה לומר מי הם האחליס וישאל לעולם ביליה כך פירש ר״י
 שמשון א״כ במעוח שאינן טמונין אמאי קנחה ט הימ לאמר בטמונין לא קנתה ללגלויי
 זוזי הוא לבעי ה״נ באינן טמונין להוציאם מילה הוא לבעי שלא היה יכול להוציאם מילה
 בענין אחר ותירץ לבמעות שאין טמונין אפילו תקף הבעל האשה מוציאה מילו בב״ל
 אבל במעות טמונין אם תקף הבעל אין מוציאין וההיא ללוה במעות טמונין איירי. ואם
 היא נושאת ונותנת בתוך הבית אין נאמנת לומר שלי הן ולא של פלוני הן להא אמרינן
 לקמן(לף נב0 וכן האשה הנושאת ונותנת בתוך הבית ואמרה שלי הן עליה להביא ראיה
 ולא מהימנינן לה במיגו לאי בעיא אמלה שהיא נפקלת משל אחרים ואף אם אינה נושאת
 ונותנת בממון אלא הבעל הוא נושא ונותן בממון אלא שמפקיל בילה כל אשל לו לינה
 כנושאת ונותנת ועליה להביא ראיה ואם מחה יחזיל לבעלה לאף אם נותנין לה ע״מ
 שאין לבעלה לשות בה הלי הבעל יולשה. קבל מן העבל יחזיר לעבל לתלינן שמא הופקל
 בילו או ניתן לו ע״מ שיצא בה לחירות. ואם מח יחזיר ללבו למה שנמצא ביל העבל
 מסתמא הוציא מבית האלון אלא שבחייו נאמן העבל לומל הופקל מלי או ניתן הלכך
 אפילו נשתחרר העבל ומת יחזיר לרבו אבל האשה שנתגרשה ומתה יחזיל ליולשיה. ןדף

ה ״ ה ג  ננ ע״א] קבל מן הקטן יעשה לו סגולה* ה

Itll ™t* ZZ^Z א ל ס ב ח  מת יחזיר לאביו מאי סגילה M י
 נתחייב בשמירה מספק שמא אבילה היא נידו ונחחיינ
 אמר ספר תורה רבה בר רב הובא אמל בהשבתה אבל בחחלה אינו חייב ליטול מידו לשמא
 ליקלא לאטל מיניה תמרי ומלן שאמרו מדעת נמנו הבעלים בידו ויחזרו רטלו ממנו וכן
ן אמדנן גני ספק הנוח לכתחילה לא יטיל ואם נטל ש ן ר י פ ה כ ש ע ן י י ? ; ן ל ל פ ן ש ת ת י ת מ ע ש 3 

, . י . י . 1 לא יחזיר דנהגנהה נעלמא נתחיינ נהשנמ׳ מספק . , 
 ואי לא W יעשה פי׳ לפירוש[ [ה״ג] הלכוי* אבל זקן יאינה לפי כבידי אף על פי שבודאי אבירה
 גלולות ולשב״ם לפילש בהך עובלא לרכ היא אין תייב בהשבתה ולא מיחייב בהגבהה לבד אלא
ה בבעלי חייס ובהטשה דאנקטינהו ניגד ברייתא דוקא ש ע א י ל י מ א א ל א אן ל נ מ י ה  ןאי לא מ
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 ז״ל גליס ואיכא לאמרי יעשה פירוש תוך כך ולא מצאו מה שהניחו ושוב לא יחזרו לבקש
 לפירושן ופליגי הני תלי לישני באמילה אבל כשלא זז משם שראה שלא גאו הבעלים לא מיחייג
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. י דוקא בדבר שאין בו אבידה כגון מצא קרדום בצד . . ,  י . , י
 ולב עמל כלישנא קמא או בלא אמיל פליגי גדר במקום המשחמר או מצא כלי טמון באשפה
 ולב עביל כלישנא בפלא [צ] ולפי מה ולהט לא נעשה בנטילחו שומר אנידה והיה יכול

 הגהות הב״ח א אלא כהא תליא זכות הבעל כיון לאס מכרה:
 פלפולא
 [י] דהא רבא סכר כד״ל כו׳. בפרק יש מחלין לף קל״ו: [כ] נ״ל דה״ג נפלו לה כספים ממקום אחד.
 ונתכרן למשנה ששנה בפרק האשה שנפלו לף ע״ט: ןל] וילקח בהן קרקע כוי. רוקא כשנתן מתנה
 קרקע גופה אבל נותן פירותיה לאשתו אין מחייבין אותה שתמכרס דלקת בהן קרקע כלמסיק רבינו בדש
 סרק הכותב: |מ] שהר* חצר שאולה ושכורה קני לה. לא איתמר בפירוש אבל הרמב״ס בפ״ה מה״ג
 כתב כן והטור ר״ס קל״ט והב״י מביא ראיה ללבדו: [נ] ה׳׳נ יחזירהו לה הנסקל: [ם] ואם תקף
 הבעל כו׳. ולענין להשביע להאשה עיין ס״ס הכותב: [ע] רב חסדא אמר ם׳׳ת. וטוצא בזה פליגי בפרק
 המובל ושם פסק כרב מסלא וכמבמי בזה בקצור פרק החובל סימן מי: [פ] ה״ג ״עשה פירוש לפירושו
 הט גירסת הלכומ גלולומ ורשב״ם ופירושו כהך עובלא: [צ] ולפי מה שהנאונים פוסקים כוי. ללא כהרי״ף
 שכתב רבינו בשמו בפ״ק רב״ק ובפרק מי שאחזו לפוסק כאיכא לאמרי בתרא ולקמן בפרק המוכר סירות

 תפארת שמואל
 פרק שלישי (א) כמו נפלו לה. עיין ר״ס הכומב שחזר הרא״ש מסברא זו: (ב) דבכל אימא דאמרי לישנא קטא עיקר וכוי. ותימה הלא הרא״ש כתב המסקנא בפ״ק דלרכו של הד״ף לפסוק כל״ב וכן לרך הרמב״ס

 בפסקיו ודרך הרא״ש עצמו וצ״ע:

 א) נ״כ ומתנה ע״מ להחזיר שמה מתנה. (י״ג ליפשץ) ב) מע״מ. (גליו!) ג) מוס׳. (גליו!) ד) יכן היא בסיניא אומר מציאה אשכח כיי. אמנם יש לעיין דלפי המתבאר נפט״י מאבילה דדגר שבא לשו קורס יאוש, וספיקו לחומרא נספיקו דהשבה הוי
 כספק איסור דספיקי לחימרא, יבמ״א ביארתי ואכ״מ. ןמהד״ב] אמנם כעת ראיחי בש״ך סימן ר״ס שהביא בשם הנ״י וכו׳. דבדבר שאין גו סימן והוא ספק אנידה דיחדרו למקומו כ״ז שלא הוליכו לביתו, וכן הוא שיטת הג״א בזה. (אר״צן הן עיין
 בנ״מ כ״ה וכמוס׳ שם מזה. ןאר״צ) ו) צ״ל דגייס וכן בסמוך. יענ״ץ. !גליו!) ז) עיין בתוס׳ בסוגיא. (אר״צ< ח) ועיין מזה בסימן קמ״ו ובש״ך שם. (אר״צ! ט) נ״כ ואין להקשות א״כ כמו שתילין בחלוקין בעיסתן שמא קימץ עיסחו, ה״נ נימא שמא

 מצא מציאה, נ״ל רמציאה לא שטח. (ישראל). (י׳׳ג ליפשיץ)



 שלישי בבא בתרא אשי בה
 דף נד ע״א

 ם אמר רכי יוחנן נתן צרור והועיל נמל צרור והועיל הרי זו חזקה מאי נתן ומאי
 נטל אילימא נתן צלול לסכר מיניה מיא נטל צרור לאפיק מיניה מיא האי מבריח
 ארי מנכסי חבילו הוא אלא נתן צלול לצמל ליה מיא נטל צרול לפתח ליה מיא: ואמל
 לבי אסי אמל לבי יוחנן שתי שלוח בנכסי הגר ומיצר ביניהם החזיק באחת מהן לקנותה
 קנאה. [דף נג ע״ב] לקנות אותה ואח חבירתה אותה קנה ואת חבילתה לא קנה לקנות
 את חבירתה אף אותה לא קנה בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות אותה ואת המיצר
 ואת חבירתה מהו מי אמרינן מיצר להאי אלעא ולהאי אלעא הוא וקני או ללמא הא
 לחוליה קיימא והא לחולא קיימא תיקו. בעי ר״א החזיק במיצר לקנות שתיהן מהו אפסרא
 לאלעא הוא או ללמא האי לחוליה קאי והאי לחוליה קאי תיקו. וילאה הואיל לסלקו
 הנך בעיות בתיקו אס כא אחל והחזיק קנה כיון למספקא לן אי קנה קמא אי לא נשאל
 הקלקע כמו שהיה [ח] ולא מתזקינן ליה בלשות קמא מספק ואחל שקנאו בחזקה בריאה
 אימוקמינן ליה ביליה ולוקא בנכסי הגל אבל במכל אס נתן למי כולן [ט] אפילו בעשר
ה מלינות קנה כולן* ובמתנה* ילאה להוו ״ ה ג  ה

ה כמו מכר ולא נתן למי כולן אבל אם אמל ״ א . מ ד מ א» ו ע 1 מ ת לא נ 3 ר ל מ ו  *י)וריכ״ם א
 *ובמחנה לא הד חזקה כמו מכר. כך פירשו לו החזק באחת מהן וקנה כולן קנה כולן
 המוספומ: והאחין שחלקו הוו כמו מכל ונתן למי כולן
 טון לאותו שכנגלו זוכה בשלו שנוטלה 11 בחזקתו של זה. תוספחא >פ״ב) המחזיק בנכסי
 הגל נעל גלר ופרץ כל שהוא הלי זו חזקה. היו לו עשל שלות טון שהחזיק באחת מהן
 קנה כולן. עשלה עכלים אע״פ שהחזיק כאחל מהן לא קנה כולן כו׳ לקח הימנו עשל
 שלות טון שהחזיק באחת מהן קנה כולן שכל הימנו עשל שלות טון שהחזיק כאחת מהן
 החזיק בכולן שכר מקצת ני] ולקח מקצח והחזיק בין בלקותה בין בשכורה הרי זה תזקה
 וקשה מה בין נכסי הגל למכל לבתרוייהו קחני החזיק באחח מהן קנה כולן ונראה לגרס
 בסיפא גבי לקח בעשר מלינות והיא הבלייתא השנויה בקלושין(לף בז.) תניא כוותיה
 לשמואל וכו׳ וגבי גר [ל] איירי בסמוכות כך כתב הרמב״ן ומיהו קשה אמאי קרי להו
 עשר שלות טון לאין מיצל וחצב מפסיק ביניהם ושמא כלאזל תיירא לתורי והלל נקרא
 שלה וקנה כולן [ט] אם פילש לקנות כולן ואם לא פילש קונה במכוש אחל בלאזל תיירא

 לתורי והלל:
 סא אמר רב נחמן אמר לבה בל אבוה שתי בתים זה לפנים מזה והחזיק בחיצון
 לקנותו קנאו לקנותו ואפ הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות את הפנימי
 אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן לקנות
 אח החיצון אף פנימי לא קנה זו היא גילסת לשב״ם וטעמא טון לחיצון משועבל לפנימי
 ללריספ הרגל נקנה עמו בכוונה [נ] ולב אלפס ז״ל גליס לקנותו ואת החיצון פנימי קנה
 וחיצון לא קנה ומסתבלא בגילסת לשב״ם וכטעמיה. ולגילסת לב אלפס ז״ל קשה כיון
 ללין פנימי וחיצון שרן אמאי פלגינהו לתרי בבי ליתני המחזיק באחל מהן וכו׳ או ליתני
 שני בתים זה אצל זה: ואמר רב נחמן הבונה פצטרין בנכסי הגר ובא אחר [ם] והעמיל
 בהן ללתות קנה מאי טעמא קמא לימי בעלמא הוא לאפיך ואף על גב לרפק בה פורתא
 כשבנה היסול. לא מהני אלא בקרקע העומל לחלישה ואע״ג ללשב״ם פילש גבי מוליא
 במוליא ונצא בנצא לקמן(לף נל.) לאם תקן הקרקע לגורן קמע קנה שאני התם שגמר
 תיקון הקלקע למה שהוא רוצה לעשות בו אבל הכא חופל היסול כלי לבנות הבית ועליין
 לא נגמר למה שהוא לוצה ללול בו. אמל לב חייא בל יוסף אמל ל״א המוצא פלטלין
 בנויין בנכסי הגל וסייד בהן סיול אחל או טול אחל קנאו וכמה אמר רב יוסף אמה
 ומגל הפחח אמר רב עמלם הא מילתא אמל לן לב ששת ואנהלינהו לעיינין ממתניתא
 המציע מצעות בנכסי הגל קנה אס שכב עליהן 3<אבל אם ישב בטח או מצא מצעומ
 מוצעות ושכב עליהם לא קנה לחשמיש חשוב בעינן ויראה לאס ערך שולחן ואכל לקני
 ואנהלין לעיינין ממתניתא לתניא טצל בחזקה נעל לו מנעלו או התיל לו מנעלו או שהוליך
 לו כליו אחריו לבית המרחץ הלחיצו הפשיטו סכו גללו הלבישו [ע] הנעילו הגביהו קנאו
 אמל לבי שמעון לא תהא חזקה גלולה מהגבהה שהגכהה קונה בכל מקום מאי קאמר
 הט קאמר או שהגביה את רבו קנאו הגביהו איהו לליליה לא קנאו ר׳ שמעון אומל לא

 חהא חזקה וכר:
 סב אמר לב ילמיה בילאה אמל לב יהולה האי מאן [דף נד ע״א] לשלא ליפתא
 בפילי לארעא לגר לא קנה מ״ט בעילנא לשלא לא שבחא וט קמשבח ממילא

 קא משבח:
 סג אמד שמואל האי מאן לפשח ליקלא אלעתא לליקלא קני אלעתא לחיותא לא קני
 היט למי שקל מהאי גיסא ומהאי גיסא אלעחא ללקלא בולה מחל גיסא אלעתא
)לזכי זיטא אלעתא לארעא קני אלעתא לציבי לא קני  לחיותא. אמר שמואל האי מאן ג

 חדיפתא
 כרעא כוי. הלכך אמדנן מסתמא לא מכר לו שיסתור ממיצומיו ולהרשב״ס גירסא אחרת לגרס בהפך
 ובה החזיק המור: [ח] ולא מחזקינן ליה ברשות קמא מספק. וקשה מפ״ק לב״מ גבי משוך בהמה
 וכו׳ וכן גבי זרק ארנקי וכוי. וכמו שכתבתי כבר שס בס״ל: [ט] אפילו בעשר מד־נות. רהט אימא
 בפ״ק לקלושין לף כ״ז: [י] בחזקתו של וה. כרכמב רבינו ברפ״ק שכשהמזיק אחל בחלקו זכה השני
 גס בחלקו: [ב] ה״ג ולקמ מקצת והחזיק בין כלקוחה בין בשכורה הרי זו מזקה משמע לאין חילוק
 בין נכסי: [ל] איידי בסמוכות. שאין ביניהם שום מיצר להא ל׳׳ג בדשא גבי גר בעשר מלמות ואי
 בלאיכא מיצר ביניהם היינו מילוק מלינות למה לי חילוק מיצר מה לי חלוק מדנית ומ״מ לא תילק מהכא
 ללא צריך נתינת למי כולן בסמוכומ להטור סימן קצ״ב פסק לאין חילוק ומעמא נ״ל רמסמבר ליה להא
 מקט י׳ מדנומ לומר לאפ״ה שהן מלוקות קנה כולן כשנתן למיהס: [מ] אם פירש. מסמוך גבי
 בסיס: [נ] ורב אלפס ו״ל גרם כוי. לא כן בספד הד״ף שבידינו: [ם] והעמיד כהן דלתות. עיין
 לעיל בפיסקא בל״א במחזיק כוי: [ע] הנעילו. היינו לרישא ואגב שיטסא להלבישו נקטיה כמ״ש הרשב״ס:

 לניני חזקת הבתים פרק
 דף נג ע״א

 לעובד כוכבים ולא למי נעילת ללת למבטח אדי משוס שהוא מחויב להציל ממון חבילו
 אכל כשנועל הללת כפני כל אלם ומונע הכל מליכנס לטת מוכחא מילתא שהכית שלו
 וקני בנעילה לחודא וכן מוכח לקמן (לף נז.) גבי הא לתנן אלו לכלים שיש להן חזקה
 ואלו לבדם שאין להן חזקה ופליך בגמלא מאי שנא משא ומאי שנא סיפא ומשני כל
 שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה וכל שבנכסי הגל לא קנה בנכסי חמלו נמי לא
 קנה וא״כ הא לקפני סיפא הכניס פרנגולים לטפ הרי זו חזקה בנכסי הגר נמי קנה
 והיינו טעמיה למסתמא [ג] כשנתן התלנגולין לבית נעל הללת בפניהם ואע״ג להאי
 שינויא לא קאי לפדך עליה והד ניל לבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי
 אטלת פירות לבנכסי חמלו קנה ובנכסי הגל לא קנה מ״מ מלפדך ליה ממילתא אחריתי
ך ליה מגופא למתניתין מהכניס תלנגולין לבית אלמא לניחא ליה לבנכסי הגר  ולא פד
 קנה משוס נעילת ללת מיהו איכא למימל להיינו ככלל אטלת פילות להא להמכניס
 תלנגולין לבית הוי חזקה היינו בשביל להוי תשמיש חשוב לאין אלם מניח שיכניסו
 תלנגולין לביתו ושותק להוי בכלל אכילת פילות וא״ת והא אמלינן לקמן הבונה פלטלין
 כנכסי הגל ובא אחל והעמיל בה ללתות קנה למשמע לבנעילה לחולא לא קנה אס לא
 שגם הללתות העמיל לאין נלאה לפלש לקני בהעמלת ללתוח לחולייהו כלא נעילה למאי
 טעמא לא קני קמא משוס לליכני כעלמא הוא לאפיך לפי שיכול אלם ליכנס ללך הפחח
 וא״כ העמיל ללתות לא יועיל מהאי טעמא למה עשה עליין יכולין ליכנס כל זמן שלא
 נעל ונלאה לי ליש לומל להוא הלין נמי לבנעל בלא העמיל נמי קנה והא לנקט והעמיל
 להו ללתות אולפיה למילתא נקט להמעמיל ללתות הוא הנועל ואם איתא לקמא העמיל
 א הוא נמי נעל וקנה ומתוך פילוש לשב״ס משמע שתיקון מנעול כלי לנעול אע״פ שלא
 נעל קנה טון שאין מחוסר אלא נעילה הט נמי בהעמלת ללתות קני בלא נעילה ויש
 אומדס שגס פתיתת הללת נמי קונה לפי שאין ללך בני אלם לפתוח בית שהוא נעול
 אס לא שיהא שלו ומביאין לאיה מההיא לגיטין (לף עז:) תיחול ותפתח [י] אלמא
 לפתיחה קונה כמו נעילה ולא מסתבל לי ללא למי לפרץ להתם תיקון פתח הוא ליכנס
 וליצא בו אכל פתיחה לחולא שמניח ליכנס בו אינה נלאית חזקה אלא לוקא נעילת ללת
 הוי חזקה לפי שמונע כל אלם מליכנס מ וההיא לחיחול ותפתח אומל אני שהללת היה
 סגור והוצרכו לפוחחו ואחר כך לסוגרו ולנועלו והוה ליה למימר ותפתח ותיחול אלא
 אולחיה לגמלא לאישתערי המ [ה] כמו מטפס ועולה מטפס ויולל עילובין (לף כא.)
 וכמו ימס אלס בט טוב ויצא במ טוב פסחים (לף ב.) וכמו כהלף עין זה נכנס וזה
 יוצא שבת (לף לל:) ועול כתב לשב״ם למסילפ המפחח קונה במכל ובשכילות והביא
 ראיה מהא לאמדנן בפ״ק לפסחים (לף ל.) למשמסל לו המפתח הר בחזקת השוכר
 לבלוק וליתא להא אמדנן בשור שנגח את הפלה (לף נג.) אמר רבי יהושע בן לר המוכר
 בית לחבירו טון שמסר לו המפתח קנה ופריך עלה אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה
 ליקני בחזקה ומשני לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וטון שמסר לו המפתח
 כמאן לאמל ליה לך חזק וקני למי אלמא במסילת המפתח לחולי׳ צא קני על שיחזיק
 ולענין בליקח חמץ לוקא הוא לתלי במסירפ המפתח למי שהמפתח בילו הוא יכול ליכנס
 לטח לבודקו. ובמכל נמי קניא חזקה כלמוכח ההיא לשור שנגח אח הפרה להמוכר את
 הטח קני ליה בחזקה וכן מתני׳ לקלושין(לף כו.) נכסים שיש להן אחדות נקנין בכסף
 ובשטל ובחזקה והא ללא תני במתני׳ והמוכל משוס לבל״א במחזיק איילי במוכל ולוקח
 ולהט לא הזטר בסיפא מוכר. [י] חני רב שרביא בקדושין לבי לוי נעל גלר ופרץ בפניו
 כל שהוא הוי חזקה. בפניו אין שלא בפניו לא. אמר רבא בפניו לא בעי למימר ליה לך
 חזק וקני [דף נג ע״א] שלא בפניו בעי למימר ליה לך חזק וקני. אמר שמואל לא שנא
 מכל לא שנא מתנה בעי למימל ליה לך חזק וקני. ולוקא גלר ונעל ופרץ כל שהוא אבל
 בהילובא לא קנה לחניא לקמן(לף ק c הלך בה לארבה ולרחבה קנה מקום הלוכו לברי
 ר״א וחכ״א אין הלוך קונה ומולים חכמים לר״א בשביל של כרמים הואיל ונעשה להלוך
 נקנה כהלוך פירוש אם מכר לחבירו שביל של כרמים ואמר לו לך חזק וקני והלך בו
 קנאו הואיל ונעשה להלוך כי אתו לק מיה לרב יצחק בר אמי אמר להו הבו ליה כי היכי
ד טונא לשבשתא והלל ולא אמלן אלא ללא מסיימי מחיצתא ני] אבל מסיימי מחיצתא  לל
 כי היכי לשקל כלעא ומנח כלעא. וכמה. כל שהוא. כלשמואל לאמל שמואל גלל גלל
 והשלימו לעשרה פרץ פרצה כלי שיכנס בה ויצא בה הלי זו חזקה האי גלל היכי למי
 אילימא למעיקלא לא הר סלקי בה והשתא נמי לא סלקי בה מאי עבל אלא למעיקרא
 הר סלקי בה והשתא לא סלקי לה טובא עבל לא צדכא למעיקלא הוו סלקי לה בלווחא
 והשתא סלקי לה בלוחקא האי פלצה ה״ל אילימא למעיקלא הוו עיילי בה והשתא נמי
 עיילי בה מאי עבל ואלא למעיקלא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבל אלא

 למעיקרא עיילי בלוחקא והשתא עיילי בלווחא:

 הגהות הב״ח א ואס אימא דקמא העמיר הד נמי:

 פלפולא
 [ג] כשנתן התרנגולץ לבית נעל הדלת ובו׳. ובדשא למגלל מרנגוליס במצר לא הר חזקה משוס לבמצר
ד  מגלליס תרנגולים קטנים לק תני מגלל ולקטנים א״צ שמירה בנעילת ללמ וכשיגללו מכניסן לבית כ
ד במי  שישמרם בנעילת ללמ מה שבמצר לא היה יכול לשמרן בנעילת דלת מפני רוב כניסה רציאה של ד
 המצר: [ד] אלמא דפתיחה קני כמו נעילה. דאין לפרש שצדך שיפממ אמר שסגר לאין זו סברא לנעילה
 הוא לקני ליה לבהט מתזיק שהוא שלו ושומרו מכל אלם ומה לי עור לפתות אחר כך. אלא ולאי מלא
 חלא קאמר לאו תיחול או תפתח לפתיחה נמי קניא לבהט ממזיק שהוא שלו ומרשה לכל אלם שיכנס
 בו ירכינו בגינון כתב לאפשר שצדך שיפתח אחר כך לבנעילה למולא לא מוכחא שיהא לשוס קטן טון
 שהיא לרה בביס בעלה: [ה] כמו מטפס ועולה לפרק עושין פסין רף כ״א: [ו] תני רב שרביא
 בקדושין. אמתניתין להמם נכסים שיש להן אחדות כוי. אבל לא קאי אממני׳ להכא להא מתנינן בה האמין
 שחלקו ולעיל ברפ״ק אמדנן דאמין המולקיס טון שהחדק הלה אפילו בלא שא״ל הלה לך חזק וקני נתקיימה
יד שאין השביל רמב יומר משיעור לשקל  החלוקה: [ז] אבל מםיימ* סח־צתא. מסיק ב״י סימן קצ״ב רמי

 א) עיין בהרא״ש בב״מ פרק א׳ סימן ל״ב גגי איבעי חרק ארנקי. (ג׳ מהרש׳׳א) ב) תוס׳. (גליץ< ג) דזט זיטא. נ״נ כמו שמן זית זך ף״ל). >ר״ג ליפשיץ ד< הייני דנמכר אפילי לא נתן מעית החזיק כאחד קנה כילן, ועיין נב״י בסימן קצ״נ בשם
 ר״י דסיבר דאס א״ל תזק באחד מכילן בשכיל כולם קנה כולס אפי׳ לא נתן מעות. והנה גס דכ״ס הנ״ל יש לומר דכה״ג מייד דהד דעת אחרת מקנה משא״כ כנכסי הגר כוי. ולפ״ז כ״ש בה״ג במתנה קני, אמנם בהג״א ביאר דבמתנה ל״ק. ואפשר

 דבשיטח החיס׳ ביאר כן משא״כ לשיטת דב״ס ואכ״מ. (אר״צ)



 כו רבינו חזסת הבתים £רה שלישי בבא בתרא אשר
 דף נז ע״א

 דשמואל דינא דמלכותא דינא. כל משפט חריץ שתקן והנהיג המלך על כל בני מדינתו
 דינא ואין בו משוס גזל המחזיק בממון ע״פ המלך. ואריסא דפרסאי ארבעין שנין הקונה
 שדה מן העכר׳ס שהיתה של ישראל והחזיק כה העכו״ם ארבעים שנה הרי
ה היא שלו והני זהרורי דזבני ארעא לטסקא ״ ה ג  ה

 *ה) מיהו אס אמרו כעצי הקרקע למי באגא שיפרעו זבינייהו ז3יני *וה״מ לטסקא אבל לכרגא
 כשגילס המס וכל אומו הזמן יאכלו הקרקע ונתרצה לא מ״ט כרגא אקרקפחא דגברא מנח.
א אמר רב אשי פרדכפ מסייע מפא וה״מ ל מ י י מ א י כ י ה  להס מסדרי! להן הקרקע כשיח׳יי ו

 יהינ טסקא דההיא שמא אין הנכור נוטל פי שנים . , , . .
, דאצלו ליה בני מפא ובדבורא הקילו מעליו ו א ה ר י ה ל ו ה ) ו ך ו ל מ מ ל ן ל 3 ע ו ש מ מ ד ו ע ק ! , ן ק מ ן א  מ

 ולוקא ע״י שיעבוד המלך נעשו ראוי אבל על ילי והכבידו עליהן אבל אנדיסקי סייעתא
ס דשמיא הוא*: י ש י מ ו א ג י י ש א ח נ ל י ל ח ע נ ה י ב ו מ ד כ ו ב ע י  ש

י י ״ , י ל ,־ ־ , < , ^ ^ ̂ *k«A * *א י״י ת כ ר ל  למחוסרי גוביינא שעליין צריכי! שיכממ להן א

: tD אמר ד אסי אמר רבי יותנן m .י ש;יס א ושקיל' פ ת ח כ א  ן

 *ואס השר סוטר אח אחל מן הקהל מן המס לפי המיצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר.
 שבקש אומו [אינו] פטור ואס לא בקש אומו אלא [דף נו ע״א] אין שס לא מצר ולא חצב
ל מאי פירש ר׳ מרינוס משמו כל שנקרא ה ! י ס ה א י ו ו מ ו פ מ י י א ה י א ת ש מ ח מ מ מ ו י פ ש  ה

ל על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון ב ק ר י ש י ה מ מ ש ק ס נ י ר מ י א ו י ס ל י נ י מ א ס מ נ י  א
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 מעשה בשני שומפין שהלוו על המשטן ה אנס אחל דקרי ליה בי גרגופא דפלניא ג<י״מ דקאי
 והלך אחד מהן לדור בעיר אמרמ והניח המשכו[ כיל אפאה ואטומאה אבל אנכסי הגר לא קאי
 חבירו ובא אנס בגיזומיס להחזיר המשכון בלי דמים דהא אמרינן לעיל כדאזיל פיירא דתורי

י ״ י י - ; ״ י  והשיב לאנס אחה יודע שאני ופלוני חכייי הלי" ל! י
ס והדר וי״ל דקאי שפיר אקניה מכסי הגר י מ י ד צ ח ן 3 מ ר ע ש פ מ נ ו ו ק ל ל ח י ח מ י ל א ש י ר נ י א  ן

 להחזיר לו משכון ולמחול מלקו ולתת לו חלק חבירו ולעיל מיירי בשדה הכעל והכא מיירי
 ופסק רבינו שמחה שהציל לאמצע וחולקין המעימ בשדה בית השלחין מדקאמר דקרו ליה
 שנמ! האנס בין שניהם. מא״ז: בי גרגותא דפלניא וכן סברת רב
 אלפס ז״ל מדהביא זה לפסק הלכה וכן ההיא דלעיל [ג] ומיהו פירוש קמא עיקר כדמוכח
 בתוספתא דטהרות דקתני הנכנס לבקעה בימות הגשמים אמר רבי אליעזר הרי היא
 רה״י פירש ר׳ מרינוס משמו כל שיש לו שם בפני עצמו ואלו הן ימות החמה ובו׳:

 סח מתני׳ היו שנים מעידים אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין י הכל
 הגה״ה שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים
 *ולא משיב מצי דבר טון שראו כל מה שהיה להן בשלישית [דף נו ע״ב] משלשים ביניהן*
פ שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי אלו י א ר לי ל כ י  לראות דכשהעידו נשנה ראשונה לא י
״ ״-י ,)v hh-״״.» ״-.ו״^ ״ ,  משנה שניה ועוד דשנים שמעידין על שנה ראשונה -\- .
ס שלש עדיות הן עדות אחת להזמה. משלמי ן י ק ל מ כ ה מ ק ן ' ח ן י ע ל ל י ע י ן מ מ ז ו ל ץ ע א ג ש ״ ע  א

א לו את הכל כלומר דמי הקרקע שרצו ל ר ו 3 ה ל י א 3 נ , ר א ק ל י ו ר , מ, פ  נפקא מינה לשלו
 מצי דנר ולא דמי לשנים י אומרים אמד נכריסה וכוי. להפסיד לו וגס דמי הפירות של שתי
: השנים אס יש למערער עדים [י] כמה ח ״ ' ר ה  מ

 פירוח אכל: נמ׳ אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה
 שעורין הרי זו חזקה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה
 שלישית חמישית ואחד אומר שניה רביעית וששית הכי נמי דהוי חזקה אמר ליה מי דמי
 התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בחדא שתא קמסהדי. מאי איכא
 בין חטין לשעורין *בין חטין לשעורין לאו
ה . . אדעתייהו דאינשי ודוקא בין חטי! ושעורין " ה ג  . ה
 *אף על גב דבי! מנה שמור ובין מנה לבן דייקי אינשי , י , 1 י י

ה אבל בין חטין לקיטנית מידע ידיע: נ ו מ מ ו א ת ש ו ל ע ף ה ו א ג ן ה > ש פ ק ל ל י מ ט ל י ר ס צ מ  ה

 שלוה צדך לשלם אבל חזקה לא איכפמ לן בין שעלי םנ£ שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן
 ובין חיטי והויא חזקה. פר״י. מהד״ח: [דף נז ע״א] ההוא שטרא דהוו
 חתימי עליה תרי שביב חד מינייהו אתא אחוה דהאי דקאי ואחד מן השוק לאסהודי
 אחתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניחין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן
 אמר ליה רב אשי מי דמי הפס לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי הכא נפיק
 נכי ריכעא דממונא אפומי דאחי והילכפא כרב אשי ותקנפא כדאמר בפרק שני דכחובופ
 (דף כא.) דההוא סהדא דקאי לכתוב חחימפ ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא וחזו ליה
 ומקיימי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימח ידיה ואזיל אחוה וההוא מן השוק וליסהדי

 אחתימת ידיה דאידך:
 JJ מתני׳ אלו דברים שיש להם חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה. אלו דברים שאין
 להם חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחיס ומגדל תרנגולים
 ונותן זבלו בחצר אין זו חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה טפחים וכן לתנור
 וכיריס וריחיס הכניס תרנגולים לבית עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי
 זו חזקה: גמ׳ מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה
 בנכסי חבירו נמי קנה כל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וכללא הוא
 והרי ניר דכנכסי הגר קנה ובנכסי חכירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי הגר לא

 דף נד ע״ב

 היכי דמי שקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציכי.
 ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי
 דמי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי.
 ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעא אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני
 היכי דמי אי עבד תרי בכי [פ] חד אפיק וחד מעייל אדעתא דכוורי עבד חד בבא אדעתא
 דארעא כללא דמילתא צריך שיעשה מעשה הנראה לעיניה שעושה לתקן הקרקע הלכך
 שקיל רברבי ושביק זוטרי אע״פ שהקרקע מתקנת בכך וגס הוא אומר שכוון לתקן וכן
 מוליא במוליא ונצא כנצא מתקן הוא קצת לחרישה ככך וכן פתח תרי בבי כיון דלכאורה
 אין נראה שעושה לתקן אפי׳ הוא אומר שעשה לתקן וכוון לקנות לא מהני. ההיא איתתא
 דאכלה דיקלא גתפשיחא דחד גיסא תליסר שני אתא ההוא גברא רפק פורתא תותיה
 אתו לקמיה דלוי ואמרי לה ק מיה דמר עוקבא אוקמיה בידיה אחיא וצווחא קמיה אמר
 לה מאי אעביד ליך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי. אמר רב [צ] הצר צורה בנכסי הגר קנה

 דרב לא קנה לגינתא דבי רב אלא בצורתא:
 םד איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא א״ר כיון שהכיש בה מכוש אחד
 קנה כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד. [דף נד ע״ב] ושאין
 מסוימת כמצריה עד כמה אמר רב פפא כדאזיל תיירי דתורי והדר. פירוש קנה במכוש
 אחד כשיעור מענה לאורך השדה ולרחבו אס נכש [ק] בגבולי השדה באמצע השדה קנה
 מלא מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו מרוכע כגון אס המענה מאה
 אמה קנה [י] מאתיס אמה על מאה. ואס נכש באמצע השדה קנה [ש] מאתים על מאפים
 והלכתא כוותיה דרב דהא דבעי גמרא ושאינה מסוימת במצריה עד כמה היינו

 [ת] א אליבא דרב נחמן דהלכתא כוותיה דעבד עובדא כרב:
) כל המחזיק בהן  PID אמר רכ יהודה אמר שמואל נכסי הכנעני הרי הן כמדכר א

 זכה בהן מאי טעמא כנעני מכי מטי הגה״ה
ה *י) שכל קנינו בכסף ידוקא בקרקע אבל במטלטלי נ א ק ל ל א ל ש י ה * י ק ל ל ת ן כ י ה א י ל י י ל ״  ן

 , י . . י אס ישראל קנה מטלטלין מן הכנעני ממן לו מעומ
י P ועדיין לא משך המטלטלין ובא אחר להחזיק אין יבול  עד דמטא שטרא לידיה הלכך הי
 כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן. פירש דהלוקח קנה במעומ דלא בעיא משיכה אלא מיד
 לשב״ס אית דאמר דמהדר זוזי ללוקח ןלא עמיתך רהט אמר ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים

ע בבהמתי בדיניהם אע״פ שלא משך קנה. מא״ז: מ ן ־ ל מ 3 ל מ י ק כ ל ל ה מ א ק ל י מ א ל ל י ה  נ

 דזכה לגמרי ורבינו חננאל ז״ל פירש שהמחזיק משלם דמים ללוקח אף על פי שאין חייב
 מתורת דינא דגרמי כלום שהרי מן ההפקר הוא זוכה מסתלק המוכר והלוקח לא קנה
 מכל מקום חלה זכיית הלוקח על השדה למשכנתא בשעת מתן מעות אע״ג דמיקני לא
 קני לגמרי ב אפילו בכסף היינו לקנות גוף השדה אבל תורת משכנתא לא פקע מיניה
 כאותה ששנינו כפרק הפרה (דף מט:) משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל
 אחר והחזיק כו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה השאר ונראה לי דלאו ראיה היא דהתם
 בא משכונו של גר ליד ישראל מתחלה כתורת משכנתא [אבל הכא] ג כיון דלא קנה
 משכנפא נמי לא הוי ונראה דברי רשב״ם דהפקר גמור הוי ואפילו דמי לא יהיב [א] ורשע
 נמי לא הוי דלא הוה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע אלא במכר או
 בשכירות הנמצאים במקוס אחר אבל במציאה והפקר לא ואחר שקבל הכנעני הכסף
 נסתלק ואס יכתוב שטר אחר כך אין בו ממש אלא צריך שיכתוב השטר קודם קבלת
 המעות [כ] ואם נתן המעות יחזיק בו מיד קודם שיקדמנו אחר. כתב רשב״ם ואס יוכל

 הלוקח הראשון לדון עם הכנעני להוציא הגה״ה
 מעותיו יעשה *ואס לאו יפסיד ודבריו אינם *ואע״פ שבחוך כך יחזור הכנעני ייגזול הקרקע מיד
ן הזוכה לא היי בזה מסיר דט קמבע ישראל למעני ת מ ן ע א מ י צ ו ה ל ל ב ן ך י א י ה ס ל י מ ן  מ

, , בדין קמבע דאנן סהדי שלא נמן לכנעני מעוס אלא י ״ . ״ י י  ,.,״,,״ -
מ על מנמ שמשאר הקרקע בידי יטו! דקלקע לימ ליה י נ ד W 3 ^ ם ה י נ י י ב ל כיו1 ל ע מ  ה

 נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף שוב אין שנסתלק הכנעני בקבלמ המעומ יהממזיק בה זכה מן
 חייב להעמיד מקחו בילו אם בדיני ישראל ההפקר חייב הכנעני להחזיר המעומ לישראל ואס
י ישראל הזוכה יכול לישמט מ! הכנעני ישמט ואע״פ נ ע נ כ ם ה ה ע ל ן 3 ח ת ק 3 ו ס ע ל > ן ק ז ח מ ה ה כ  ז

 ׳ u י 1 שהלוקמ מפסיד ואס ישראל הזוכה בה נומ! מעימ
 שיבא באלמות ו«| על המחזיק לטפי לליקמ כדי שלא ימבע אמ הכנעני והוא אינו רוצה
 להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו יראה לקבלן אלא מובע אמ הכנעני ויש בידו להפקיע אמ
 שעבילה היא בילו ודין מסור אית ליה הקרקע מיד הזוכה על ידי הכנעני הוה ליה מסור

א ממש. סר״י מהרי״מ: ל ת א מ 3 ״ ה > ן ה ל ן ן ת י ל ן 3 ה 3 כ ן ל ש ח א  מ

 ללית בה הלמנא למלכא אבל באתלא לאית בה הלמנא למלכא ואמר לא ליכול ארעא
 אלא באיגלתא לא קני לאמל שמואל לינא למלכותא לינא [דף נה ע״א] שלח לב הונא
 בר אבין ישלאל שלקח שלה מן הכנעני ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מילו וכן

 היה רבי אבין ורבי אילעי וכל רבותינו שוין בלבר:
 סו אמר 3)לבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא ברבי נחמיה ריש גלותא משמיה

 הגהות הב״ח א היינו אליגא דרג הונא ורכ הונא להלכמא כוומיה עגד עוגדא כרב: ב לא קני לגמרי בכסף כצ״ל ותיבת אפי׳ נמתק: ג מתחלה בתורת משכנתא אבל הכא לא גא לידו מתחלה בתורת משכנתא אלא בתורת מכירה וטון דלא
 קנה משכנתא נמי לא הוי: ד זוממי! משלמי! לו את הכל: ה בהגה״ה מעשה וכר. המשכון לאנס אחד: ו כהגה״ה ולא חשיכ וכר. ולא דמי לשנים א׳ אומר גכריסה:

 פלפולא חריפתא
 מרובע ארוך קאמר: [ש] מאתים על מאתים כזה =®1 ומטעמא לכשנכש באמצע השלה יש לו גס כן מלא
 מענה לאחוריו: [ת! אל־נא דרג גרסינן: ודג נחמן וכוי. ועול לרב נממן וכר. וכה״ג אימא ברפ׳׳ק בפיסקא
 מאי מזיח כו׳ וכן בב״ק בפ׳ ל׳ וה׳ גבי שור של חש׳׳ו כוי: [א] וישע נמי לא הד כו׳. אין זה מרבד
 הרשב״ס שהרי רשב״ס כמב למקרי רשע כו׳ וכ״כ רבינו בעצמו בשמו ברפ׳׳ק לקלושין אלא מלנפשיה כמב
 רבינו להא: [כ] ואם נתן המעות. כלומר ולא כמב השטר קורם לכן: [ג] ומיהו פירוש קמא עיקר. היינו
 לענין פירוש הסוגיא אבל לדנא קמה ליה פירוש שני וכן בטור סימן ער״ה פסק כפירוש השני וכתב עליו
 הב״י למשמע להטור שלא כמב הרא״ש לפירוש קמא עיקר לרחומ פירוש שני אלא היינו לומר לאף פירוש
 קמא עיקר ע׳׳כ אבל בקיצור משמע ולאי לס״ל לפירוש קמא ליקא הוא: [ד] כמה סירות אכל. על הכמה
 צריך עלים אבל לא על מנין השנים להא אמרן לעיל גבי קריביה לרב אילי בר אבין כיון לאוד אורי:

I מאה מאה ! 
 | מאה מאה !

 [פ] חד אפיק וחד מעייל. וכן לשון הרי״ף אבל בגמ׳
 גרסיגן איפכא וכן עיקר אע״ג לי״ל לאורמא לגמ׳
 לאשמעויי הכי כללעיל גבי מימור ותפממ מ״מ אין
 נראה לא״כ ה״ל לרבינו להביא ראיה מהכא אלמיימי
 ממרמקיס: [צ] הצר צורה. צורמ מיה או עוף
 אבל מיול וכיור ללעיל לאו היינו צורמ גדה אלא
 ציודם בעלמא וכו׳ הרשב״ס: [ק] ה״נ בטור סימן
 הע״ר בגבולי השלה באמצעימן קנה: [ר] מאתים
 אמה על מאה. כזה וכ6= ומרובע לאו לוקא אלא

 א) לפי שנהנו הכנענים מנהג הפקר בקניני אמרים לכן מללו להם נמילמם. (גליו!) ב< בגמ׳ הגי׳ רבה. !גליו!) ג) תוס׳. (גליו!) ד< ועיין בש״ך סימן קצ״ל במה שמחולק עם הסמ״ע ולו״ק. ןאר״צ) ה< כל לנרי הג״א על סוף הפרק הכל הוא במוס׳
 בסיגיא, ע״ב קצרתי. (אר״צ< ו) נ״ב ועי׳ ןבב״מ] פא״נ ברא״ש סי׳ ל״ר. (ר״ג ליפשיןו



 יבינו הזפת הבתים פרה שלישי בבא בתרא אשר כז
 דף נט ע״ב

 קאי וכן משמע לישנא מלקאמר למטה מל׳ אמות יש לו חזקה והט פילושא הא לחלון
 צולי יש לו חזקה היינו לוקא למטה מל׳ אמות והא ללא קאמר לא שנו אלא למטה מל׳
 אמוח 1י] משום לאז הוה משמע לאחא לכי זירא לאשמועינן ללמעלה מל׳ אין לו חזקה
 והא ליתא לעיקל חלוש לכי זילא ללמעלה מאלכע אין יכול למחות לכהא פליג לכי אילעי
 עליה. א) ורצינו פס פילש לאחלון מצרי קאי אבל כחלון צורי שהוא לכר קכיעות אפילו
 למעלה מל׳ יש לו חזקה ואע״ג לאין עשוי לאולה ובחלון מצלי כשהוא למטה מל׳ אמות
 אע״פ שאין יכול להוציא ראשו מכל מקום ללך הילוכו שהוא מהלך בבית לואה תשמישו
 של חכירו כחצר ואיכא היזק ראיה והביא לאיה מהא לתנן החלונות מלמטן אלכע אמות
 שלא יעמול וילאה אלמא שהחלון הוא למעלה מל׳ אמוח ויש לו חזקה ולאו ראיה היא
1 שאותן חלונופ בעליה או שיש לו שטל לחזקה אולה וה״ל יוסף ז״ל פילש כ  למיילי נ
 נמי לאמצלי קאי וכן מסתבל ללמטה מל׳ אמות איכא היזק לאיה ללך הילוכו וה״ר
 יונה ז״ל הביא ראיה לפירוש זה מלסילר רב אשי מילתא לשמואל לקאמר ולאורה כל
 שהוא הוי חזקה בתוך הך מילפא לרבי זירא ואם איפא לרבי זירא איירי בחלון צורי הוי
 ליה לאקבועי מילתא לשמואל קולס מילתא לרט זירא ט היט לליהוי קאי אחלון מצלי
 לאשמועינן לאע״ג לחלון מצלי העשוי לשמול גנוח לאין לו חזקה לאורה יש לו חזקה
 ועול נ״ל לאי אחלון צורי קאי ב< [א״ב] הוה ליה לרב אשי לקבוע בגמלא מחניחין לחלון
 צורי קולס מילתא לרבי זירא ולא קבע רב אשי בגמרא [ל] אלא מתניחין לחלון המצד
 ועלה קבעי מאי שנא גבי סולם וכו׳. ורבי זירא ורבי אילעי קיימי עלה וכן שמואל וראיתי
 מפלש לכל הני לאמרי לאין לו חזקה היינו לענין זה שאין נמנע מלבנות כנגלו [«] אבל
 אין יכול לכוסו לסתור מפני היזק ראיה כיון שכבר החזיק [נ] ולא מיסתבר לי כיון לאין
 לו חזקה למה לא יאמל לו סתול כיון לזימנין אית ליה היזק מיניה. אמר שמואל ולאורה
 אפילו כל שהוא יש לו חזקה פירש לבינו חננאל חלון העשוי להכניס בו אולה כמקום

 אפל לחשמיש קבוע הוא לו ומספבר לאפילו למעלה מארכע אמופ:
: נמ׳ אמל רב י מתני׳ הזיז על טפח יש לו חזקה [דף נט ע״ב] ויכול למחופ א ^ 
 אסי אמר רבי מני החזיק בטפח החזיק בארבע. מאי קאמר אמר אכיי הכי קאמל
 החזיק בטפח במשך ארבע החזיק ברוחב ארבע. משום לארבע על ארבע חשוב מקום בכל
 לוכתא הילכך טון שהניחו להוציא זיז לחצירו רוחב טפח במשך ארבע והחזיק בו וטוען
 שקנה ממנו שיוציא זיז ל׳ על ל׳ מהימן. אבל אי הוציא זיז רחב טפח במשך י׳ לא מהימן
 להשלים לחבו למשכו אלא על ל׳ וכן אם הוציא זיז טפח במשך שלשה לא מהימן להשלים
 רחבו למשכו אלא כלקאי קאי ומה שכתב לב אלפס ז״ל שיש לו גס אלבעה טפחים למטה
 מן הזיז לא מסתבר לי לזיז רחכ [ם] משתמשין עליו ומה צריך לאויר שחחתיו: נפפות
 מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות] אמר רב הונא לא שנו אלא בעל הגג בבעל החצר
 אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות בו שלא יחלה ב כלום בו שלא יציץ ויראה מה
 שבחצל בשעה שהוא חולה ולב יהולה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות
 לאמל ליה כי תלינא מהלרנא ג אפי ותלינא ולב הונא סכל זימנין לכעיתת והלכתא כוותיה.
 והא לקפני בזיז טפח ויכול למחות צריך לומר [ע] בין בעל החצר בבעל הגג בין כעל הגג
 בבעל החצר לאל״כ לרב הונא לאמל לבפחות מטפח יכול למחות בעל החצר בבעל הגג
 מאי איכא בין פתות מטפח לטפח והכי פירושו על טפח יש לו חזקה אם החזיק שלש
 שנים למילחא לקביעוח הוא ואיבעי ליה לכעל החצר למחויי שיסילנו כלי שלא יחזיק עליו
 וגם יכול למחות בבעל הגג בתוך שלש שלא ישתמש בו ואפילו לרב יהולה ללית ליה ביה
 היזק ראיה מאי טעמא לאמל מהלרנא אפי ותלינא בשעה שאני משחמש בו ואי לא
 מהלרנא אהיה נתפס כגנב ה״מ בפחוח מטפח ללא חזי אלא למיתלי ביה מילי ומצי
 למיעבל באהלורי אפי אבל כשהוא לחב משתמשין על גבו ומסלרין עליו כלים ולא מצי
 למיעבל באהלוד אפי ואיכא היזק לאיה אבל בעל הגג בבעל החצל אין יכול למחופ ללא
 מפסיל ביה מילי לאפילו להסירו משס יכול ואחר שלש בעל הגג בבעל החצר יכול למחות
 לאמל ליה החזקתי בו ושלי הוא להשתמש בו תליל ואיני לוצה שתשמש בו כלי שאמצאנו
 פנוי בכל עת שאני לוצה להשתמש בו ופחוח מטפח בין תוך שלש בין אחל שלש אין יכול

 למחוח בעל הגג בבעל החצר להשתמש בו:
 $7ה מתני׳ לא יפתח אלס חלונות לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפחחנו
 לחצר השותפין לא מיבעיא לאויר החצל ללא משוס לקא שקיל ל׳ אמוח בחצל אלא

 דף נו ע״כ

 קנה ובנכסי חבירו קנה אלא אמר רב גחמן אמר רבה בר אבוה [דף נו ע״ב] הכא בחצר
 השופפין עסקינן לאהעמלה כלי לא קפלי הגה״ה

י *והר חזקה וכגון דהוי חזקה לשותף כדאמר לעיל ל פ י לא ק ל ה כ ל מ ע ה א ן י * ל פ  ואמחיצה ק
 י , 1 הא מחית לכולה והא דנתית לסלגא ועוד נראה היכא
ה שבתי שניהם פתוחין לחצר זה והוא יוצא ונכנס דרך ז ה מ ה ז א ג  והתנן השוחפין שנליי ה
 אסולין לימס לפצל אענלליס מפלש החצר הויא חזקה בכל ענין ולעיל איירי בשדה. פר״י.

 [ה] ואפי׳ אין בה לין חלוקה אסולים מהרי״ח:
 ואע״פ שאין יכול לעככ עליו מליכנס לחצר כיון שאין בו שיעול חלוקה מ״מ יכול לאסור
יל *מיהו גבי בעל חוב אס הקדיש הלוה כל נכסיו מוסיף כ י שי י י ב ח ת ל י י ב  עליו מילי להוה אמשי
 המשכיל להקדישו *אע״פ שאין יכול למחופ המלוה דינר וסודה הנכסים וגובה משוס דר׳ אבהו
 כיל השוכל מליכנס כלאיפא כערטן פרק שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון אבל בדין אפי׳
ר ״ פדייה לא היה צדך ושאני בע״ח דלכשגובה יוצא גוף מ ) אלא א < א ף כ ל י ( ל י ע ל ק ש ל מ מ ן א  ה

י י , , הקרקע מתתת ידי המקדיש אבל שוכר אין גוף הבית י ״  ״
ה יוצא מתחת יד המשטר לעולם. פר׳׳ימהרי׳׳ח: ב ח ר  נחמן אמל לבה בל אמה הכא כ

 שאחורי הבחיס עסקינן לאהעמלה כלי לא *ורבינא אמר אפילו גבי איסור שד חצר השיתפין
י*: דבהעמדה כדי לא קפדי והא דקמני אסודן ליכנס  קפלי ואמחיצה קפל
י ן , א ל לחצר לר׳ אליעזר היא דאמר אפילי ייסור אסיר ולא 3 ף ל מ א א  ע

 r 1 . קי״ל כייתיה פי׳ רביגי חננאל ישאין שותפין אפילי

ה חיז P רבינא מודה דקפדי אדדסת הרגל ואסיר במידר ל ז ה ע 1 ז י 1 מעכב  שיתפי

 הכביסה שאין לרבן של בכות ישראל הנאה מחבירו ודוקא בחצר אבל בבקעה לא קפלי.
ת פר״י. מהד׳׳ח: ו א ר ץ מ ; י  להתבזות על גב הנהל. עוצם ע

 ברע א״ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים כשעה שעומלות על הכביסה היט למי
 אי לאיכא ללכא אחדנא לשע הוא ואי לליכא לרכא אחרינא אנוס הוא לעולם לליכא
 לרכא אחרינא ואפ״ה איבעי ליה לצעוד נפשיה ואזיל. בעא מיניה רכי יוחנן מרט בנאה
 חלוק של ת״ח טצל כל שאין בשלו נלאה מתחתיו. טלית של ת״ח טצל כל שאין חלוקו
 נראה מתחחיו טפח [דף נח זן״א] 1י] מטה של תלמיל חכם טצל כל שאין תחתיה אלא

 סנלליס ממוח החמה ומנעלים כימות הגה״ה
 הגשמיס* • *כל דיין דמיחקד לדין ומפקינן מיניה ממונא כגון
ז «.י*«*׳ י אס כפר והוציא ממנו בעדים לאו דיינא הוא אבל אס . . » —  י
ו חייבו שבועה ולא רצה לישבע ושלם לא מיפסיל.  [דף נח ע״ב] מתני «™'*1 ל

 חזקה ויש למקומו פר״י. מהרי״ח:
 חזקה המזחילה יש לה חזקה: נמ׳ מאי המרזכ אין לו חזקה ויש למקומו חזקה
 אמר רב יהולה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחח ויש למקומו חזקה
 משתי רוחות רבי חנינא אומר המרזב אין לו חזקה שאס היה ארוך מקצרו ויש
 למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו רבי ירמיה בר אבא אומר המרזב אין לו
 חזקה שאם רוצה לבנוח חחחיו בונה רש למקומו חזקה שאס בא לעוקרו אין עוקרו.
 יראה טון לפליגי הני אמוראי ולא איפסק הילכתא כמאן וזה החזיק במרזב אזלינן
 בתר המיקל ולא יגע במרזב [ז] אך יכול לכנות תחתיו כרבי ירמיה כר אכא

 *וגס ילאה הא לאמל לכי חנינא לאין יכול הגה״ה
י *ורבינו חננאל פסק כרבי חנינא שאס היה ארוך 3 ר ר [ מ א א ל ן ה כ  לשנותו מרוח לרוח [ח] ו
 א א א א א צ מקצרו ג) אבל להטותו אפילי באיחי רוח עצמו אין צריך.

 י 1 , י יי מהד״ח. חופרשב״ס בחצר השומפין. מא״ז:
 היינו לוקא שיש קצת טענה לבעל המרזכ

 שאין המיס מקלחין יפה כאשל היו עושין ואע״פ שאין לו מזה היזק אבל בלא טענה
 [ט] כופין על מלת סלום לק שיקלחו מימיו יפה. [דף נט ע״א] אמל לב יהולה אמל
 שמואל צנור המקלח מיס לחצר חבירו ובא נעל הגג לסופמו בעל החצר מעכב עליו לאמל
 ליה כי היכי לללילך קני לך חצל לילי למישלי ביה מייך ללילי נמי קני לי מיא לאיגרך:
 $7נ םולם המצד אין לו חזקה ולצוד יש לו חזקה ה״ל סולס המצרי אמד לכי לכי
 ינאי כל שאין לו ל׳ חווקין. חלון המצד אין לו חזקה ולצוד יש לו חזקה איזהו חלון
 המצרי כל שאין ראשו של אלם יכול ליכנס בו רבי יהולה אומר אס יש לו מלבן אף על
 פי שאין ראשו של אלס יכול ליכנס בו יש לו חזקה אמר רבי זירא למטה מארכע אמוח
 יש לו חזקה ויכול למחוח למעלה מארכע אמוח אין לו חזקה ואין יכול למחופ רבי אילעי
 אומל אפילו למעלה מל׳ אמות אין לו חזקה ויכול למחופ מאי טעמא לא״ל זימנין
 למייפיפ שלשיפא וקיימח וקא חזית מ ההוא לאפא לקמיה לל׳ אמי שלל ליה לקמיה
 ללבי אבא בל ממל וא״ל עמל ליה כלבי אילעאי וכן הלכתא. פילש לשב״ם לאחלון צוד

 הגהות הכ״ח א יש לו תזקה רכיל למחית פחית מטפח אץ לו חוקה ואין יכול למחות אמר ר׳ אסי וכו׳ החזיק ברוחב מפח במשך ארבעה: ב שלא יפלה בו כלום שלא: ג מהדמא אפאי ותלינא:

 חריפתא
 גס הסיפא ואולי רבי ירמיה בר אבא לא שמיע ליה לרר׳ חנינא ולכך הוצרך לפרש גס הסיפא והתלמול קבע
 לבדו כלשונו ולכך יש להגיה וכן הא לאמרן וקאי ארברי עצמו שאמר ראזלינן בתר המיקל: [ט] בופין על
 מדת סדום דק שיקלחו מימיו יפה. תמיהא לי הואיל ואע״פ שאין מימיי מקלמין יפה אין לו מזה היזק כמו
 שכתב אם כן אמאי לא הר בכלל לכופין על מלת סלוס כיון לאין לו מזה היזק ואף על גב לבקצור לא הזטר
 שאין לו מזה היזק הנה בטור סימן קנ״ג כתבו וצ״ע: [י] משום דאו הוה משמע בוי. שאס היה אומר בלשון
 לא שנו לא הוי שייך לומר רכול למחות: [כ] שאותן חלונות בעליה. שיכול לעמול על מעזיבה העליונה בלא
 שרשיפא וקא חזי להר כמו בבית למטה מל׳׳א: [ל] אלא מתניתין דחלוי המצרי כוי. ואף על גב לעל כרחין
 קביעותו זאת לחלון המצרי כולל גם כן לתלון צורי לקביעות זו קאי על איזהו חלון המצרי כוי. למינה הוא
 לקבעי עלה מ״ש גבי סולם כי׳ וא״כ חלון צוד כלול בו מ״מ ס״ל לרבינו לטון לכל קביעות זו משוס חלון
 מצד הוא אי אימא לר׳ זירא קאי אחלון צוד לא הוי סגי לן ללא לקבוע בפני עצמו קולס מילתא לר׳ זירא
 מתניתין לחלון צורי ולא תסגי ליה במאי לכלול הוא בקביעות לחלון המצד משוס לאותו קביעומ לא נקבע אלא
 משום חלון המצרי בלבל ישוב מצאתי בחילושי הרמב״ן שזהו לשוני וגמרא ולאי אפיסקא לחלון המצרי קא מייתי
 לה ולא מהררי פיסקא לסיפא ולצוד יש לו חזקה: [מ] אבל אין יכול לבופו ובר. ורבי אלעי לאמר יכול למחות
 היינו לכתחלה: [נ] ולא מסתבר לי פירוש דהא דמפרש דכל הנ־ כוי. לא מסתבר להא לרבי אלעי לזמגין
 כו׳. למה לא יאמר כוי: [ם] משתמשי! עליו. כלומר ואינו עשר שיהו תולין בו עיין לקמן בסמוך: [ע] בץ

 בעל החצר בבעל הגג. פירוש בתוך שלש בין בעל הגג בנעל המצר פירוש לאמר שלש עיין לקמן:

 פלפולא
 [ה] ואפילו אין בה דין חלוקה אסורים וכוי. אלו הן תחלס לבדו לבפרק הפרה ושם האדך ע״ש גם שס
 כתבתי ללהלכה באין בה לין תלוקה מותדן ומ״מ מייתי הכא משום רבסברא לשותפים קפלי לא סליגי לטעס
 המתיר הוא משוס ריש בדרה: [ו] מטה של ת״ח כיצד כוי. צ״ע להשמיט שלחן של תלמיל תכס כיצל כו׳
 ואפשר משוס לשלחנות דלן אינן כמו שהיו נוהגים אצלם בזמניהם וגם הד״ף השמיטו אבל מ״מ כתב לסיפא
 ושל ע״ה לומה למרורה וקדרות מקיפות אותה ולרך ארץ זה שייך בכל מקום ובכל זמן ובקצור השמיט כולה
 בעא מיניה ובטור א״מ ש״ס קס״ה כתב לרישא ולא לסיפא: [ז] אך •כול לבנות תחתיו. ולפי זה מזחילה לקתני
 יש לה חזקה היינו שאין יכול לבנות תתתי׳ וקשיא לה״ל להעתיק אוקימתא רבגמרא ללוקא בשל בנין משוס
 ללא ניחא ליה לתתרע אשיתאי אבל בשל עץ אין כאן טענה ורשאי לבנות תתתיו וכבר תמה כן הטור סימן קנ״ג
 למה לא הביאה אך גס הד״ף שכתב לכל הג׳ פירושים ולא כתב להך ובעקבותיו הלך גם הרמב״ס ולכך כמב
 הב״י לס״ל לגס במרזב אי הד לבנין יש לו מזקה שלא יבנה ממתיו אלא למרזב סתמא של עץ ומזתילה סתמא
 לבנין והאי נמי שכתב הרשב״ס וטון שכן לא הוצרכו להזטר לפי שטענת לא תתרע אשימאי סשיטא היא וא״צ
 להזטרה: [ח] וכן הא דאמר דבי חנינא. ט״ס הוא ויש להגיה לאמר רבי ירמיה בר אבא לטון למפרש אין
 לו חזקה לבנומ מממיו אס כן ממילא לאין רשאי לקצרו רמהיכי מימי לן >מזקה) [שיהא] רשאי לקצרו ואולי
 שזהו לקאמר רבי ירמיה בר אבא רש למקימי מזקה שאס בא לעקרו אין עוקרו לה״ק שאס בא לעקור אוחו
 הן כולו הן מקצמו אין יכול לעוקרו ולכאורה יש פנים לזה ראלמ״ה למאי נ״מ מפרש רבי ירמיה בר אבא ליש
 למקומו מזקה שאס בא לעוקרו כו׳ להא רבי מנינא כבר פירש כך ומ״מ אינה ראיה גמורה לי״ל למסיים לפרש

 א) מיס׳. !גליו!) p מע׳׳מ. (גליו!) ג) אבל להטותו כו׳ אין יכול לסלקו כצ״ל, וכן הוא בתוס׳ בסוגיא. (אי״צ< ד) ולא ידעתי על איזה דינא דסוגיא קאי ובכל הסוגיא פרשכ״ס כחצר תכירו וגס כב״י נח׳׳מ ל״מ שיטחו בזה. ואס נאמר
 דכוונת הג״א דקאי אהא שכתב רשב״ס בסוגיא ולסתום לאלתר הוי חזקה ופרשב״ס בחצר השיתפין. אמנס באמת גס לחצר חנירו הדין כן אלא דהרשב״ס קאי אלשון מתטתין דלא יפתח חלונוחיו לחצר השותפין יעו״ש.(אר״צ)



 בח יבינו המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא אשר
 דף םכ ע״א

 נמ׳ מאי יציע הכא תרגמו אפותא ורב יוסף אמר [א] ברקא חלילא מאן לאמר אפותא כל
 שכן ברקא חלילא ומאן לאמר ברקא חלילא אבל אפ ותא מזלבן [ב] וסוגיין כרב יוסף. אמר
 מל זוטלא והוא להויא אלבע אמות אבל אי לא הוי אלבע אמות לא חשיבי ומזלכן איכא
 לאסתפוקי אי בעינן נמי בחלר ארבע אמות מלאמל מל זוטלא למילתיה איציע מכלל לבחלר
 לא בעי ל״א או שמא מלפליך מבול ולות ומשני משום להא תשמישתא לחול והא תשמישתא
 לחול משמע לוקא בול ולות לתשמישן חלוק לגמד מתשמיש הבית הוא ללא בעינן אלבע
 אמות אבל חלל שתשמישו שוה לתשמיש הבית אינו נבלל מן הבית אם לא שיהיו לו ארבע
 אמות: ולא את החלל השתא יציע אמלח לא חלר מיבעיא [דף םא ע״ב] לא צדכא למצל
 לה מצד בלאי א<איכא לאיסתפוקי אי אמל ביציע הט לאיכא למימל ממשנה יתילא לחלל
 הוא לשמעינן אע״פ שמצל לו מצדם החיצונים והוא הלין נמי ביציע או שמא לוקא בחלל

 לחשיב טפי אמר מצרים הרחיב לו אבל יציע קנה ומסתברא ללא שנא:
 ב וכייב נחמן לאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר בית לחבירו בטלה גלולה
 אע״פ שמצל לו המצדס החיצונים מצדם הלחיב לו היט למי אילימא לקלו לטלה
 בילה ולבית בית פשיטא בית זבין ליה בילה לא זטן ליה ואלא לקלו לטלה נמי ביפ כולה
 הגה״ה זבין ליה לא צדכא ללובא קלו לבית בית

 ולבירה בילה ואיכא נמי לקרו לטלה בית *ז) ולמיס אין מוליעין לקיימא לן כרבנן לאין
 *מהו לתימא כולה זטן ליה קא משמע לן
 מלהוה ליה למכתב ולא שיידת מביני אלין
 קמאי כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיוד
 שייל אבל אי בתב ליה ולא שיידת בזביני
 אלין כלום מכל לו כל הבילה ולוקא לאיכא
 לקרו לבירה בית אבל כאתלא לקלי לטת
 ביפ ולמלה בילה אע״פ שכתב לו ולא
 שיילית בזביני אלין כלום בית זבין ליה בירה
 לא זמן ליה לטון שאין בירה בכלל בית
 נמצא שאין בילה בכלל זביני אלין וכן אס
 יש לבית בור ולות ומחילות וגג גבוה עשרה
 טפחים אע״פ שמצר לו מצרי הבית וכתב
א שיידח בזמני אלין לא קנה אחל מכל ל  א

 אלו כיון לאינן ככלל מטלת הבית גם אינו

 הדמים ראיה ופירש ר״י להא דסליגי רבי יהולה
 ורבנן בדמים מודיעים גני צמד היינו היכא לקרו
 רובא לצמד צמד ולבקר בקר ואיכא נמי דקרו לבקר
 צמד המס אמור רבנן דאין הדמים ראיה להוציא מיד
 המוכר אבל אס רוב מסייע לדמים אזלינן במר הרוב
 ואפי׳ להוציא מידי מזקמ ממון וכן אס הדמיס
 מסייעים לחזקת ממון אזלינן במרייהו ולא אזלינן במר
 רובא וכי םליגי רב ושמואל היינו היכא דהדמיס שויס
 וקי״ל כשמואל דאין הולכין בממון אמר הרוב ומכל
 מקום אי קרו לבירה נמי בימ קאמר גמרא דכולה
 זבין ליה משמע בכל עני! אע״ג דלא נמן אלא דמי
 בימ ואף על גב דמסממא נמי קרו לבימ בימ ולבירה
 בירה ואפילו דעמד באמד מן הבמים ואמר ליה בימ
 זה אני מוכר לך דמכר הכל ואמאי והא דמים
 מסייעין לחזקה וגס ליבא רובא אעפ״כ מכר הכל
 ואפילו כנגד הרוב היה לנו לילך אחר דמים ומזקה
 ושמא היינו משום דמצר לו מצרים מאבראי. לשון

 מהרי״ח:

 בכלל זביני אלין תלע לאמרינן לקמן(לף סג:) האי מאן לזבין ביתא לחבדה אע״ג לכתכ
 ליה עומקא ולומא צדך למכתב ליה קני לך מאלעית תהומא ועל רום לקיע ומסיק
 ללמיקני בול ולות ומחילות הוא לבעי למכתב הכי ולא אמד׳ לאהני ולא שיירית בזמני
 אלין ב למיקני בור ולוח ומחילות להא ולאי רגילין לכותבו כלאמרינן הכא האי מאן לזטן
 מילי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזמני וכוי: ואמר רב נחמן אמר רבה בר
 אכוה המוכל שלה לחבילו בבקעה גלולה וכו׳ וכגון שיש מיצר מפסיק בין כל שלה ושלה
 ועמל באחת מן השלות ואמל שלה זו מכולה לומיא ללעיל לכל טח וטח חלוק כמחיצות
 לאי אין מיצל מפסיק כין שלה לשלה כיון לאמל שלה זו כולה זטן לכל מה שסובב במצל
ד ברה  אחל הכל נקרא שלה [ג] ולא מסתבר לומל ללא מכר אלא תשעה קבין: אמר לב מ
 לבת שמואל משמיה לאמי האי מאן למזבין מילי לחבריה צדך למכתב ליה ולא שיידת
 בזביני אלין כלום: ההוא לאמר ליה לחבריה אלעא לבי(רבי) חייא מזבנינא לך הוה ליה
ן ארעתא למתקדין לבי(לבי) חייא אחו לקמיה לרב אשי אמל להו חלא אלעא אמל  מד
 ליה תרתי ארעא לא אמר ליה ואי אמר ליה ארעתא [ד] ב< מיעוט ארעתא 3 שנים ואי
 אמר ליה כל ארעתא כל ארעתא לאית ליה לבל ממסתני ופלליסי ואי אמר ליה זיהרא
דף םב ע״א] ואי אמר ליה נכסי אפילו כמי  אפי׳ בוסתני ופלליסי לבל מבתי ועכלי. [
)ואע״ג לאמר לקמן בפרק מי שמת (לף קנ:) כל נכסיי לפלוני  ועבלי אבל מטלטלי לא א
 גלימא איקד נכסי לשון נכסיי משמע למי טפי מנכסי ואין לחלק בין נכסי לכל נכסי
 לא״כ [ה] לפלוג (לקמן כלפליג) המס כין מטלטלי לכל מטלטלי ועול יש לומר ללקמן
 מייד בנופן לבעין יפה נומן והכא כמכר. וה״ל יונה ז״ל מילץ להכא מייד באומר
 נכסי לבי חייא בהא אמל אבל מטלטלי לא לפי שאין המטלטלין הנמכדן נזכדן על שם

 המוכל אלא לוקא מקלקעי ועכלי [י] כלאמל נכסי לכי כל סיסין
 M אבל האומר י כל נכסי אני מוכר לך גס המטלטלין ככלל: מצר
 לו מצל אחל אלוך ומצל אחל קצר. פירש רשב״ס מצר מזרחי
 ארוך ומצר מערבי קצר [ח] ומצל צפון ולרום כולו כזהוכ^
 א<לאי לא מצל לו צפון ולרום כלל היכי קאמר רב אסי לרב

 ויקנה בנגל ראש תול אללבה ה״ל למימל לא ליקני אלא תלם
 אחל במזלח ותלם אחל במעלב והכי קאמל לב אסי כשמצר

 דף ם ע״א ׳
 אפילו לתוך ביתו אסור משום שמלכה עליהן הללך בנה עליה על גבי ביתו לא יפתחנו
 לפצל השופפין אלא אם לצה בונה חלל לפנים מביתו ובונה עליה על גבי ביפו ופוחחה
 לתוך ביתו: נמ׳ מאי אידא לפצל השותפין אפילו לחצל פטלו נמי לא. לא מיבעיא קאמל
 לא מיבעי׳ לחצל חבילו ללא אלא אפילו לפצל השותפין מהו למימא אמל ליה סוף סוף
 הא בעימ לאיצטנועי מינאי בחצל קא משמע לן לאמל ליה על האילנא בחצל בעינן
 לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית בעינן לאיצטנועי מינך: תנו רבנן מעשה באחל שפחח
 תלונותיו לתצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא
 לפגי רבי חייא אמר לו יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום [פ] והלכתא כוותיה [צ]: [א״ר
 נחמן [דף ם ע״א] ולסתום לאלתל הר חזקה שאין אלס עשוי שסותמין אורו בפניו
 ושותק]: לקח טח בחצל אחלת ובו׳. מאי טעמא מפני שמלבה עליהן אח הללך אי הט
 אימא סיפא אם לוצה בונה חלל לפנים מביפו ופוחח לתוך ביתו הלא מלבה עליהן את

 הללך אמל לב הונא מאי חלל שחלק חלרו לשנים. מאי עליה אפופא:
JJ1 מתני׳ לא יפתח אלם לתצל השותפין פתפ כנגל פחח וחלון מגל חלון היה קטן לא 

 יעשנו גלול אחל לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשופ הלכים פפפ מגל פחח וחלון
 כנגל חלון: נמ׳ מנא הני מילי אמל לבי יוחנן לאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל
 שוכן לשבטיו מה לאה לאה שאין פתחיהן מכוונים אלו מגל אלו אמר ראויין הללו שתשלה
 שטנה עליהן [ק] וחהי עליו רוח אלהיס: קטן לא יעשנו גלול. סבל למי כל חמא למימל כל
 אלבעי לא יעשנו בל תמני לקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לשריה בר ארבע שפיר למי
 אמל ליה לבי אבא מצי אמל ליה בפתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפתחא לבה לא מצינא
ד בל  לאיצטנועי מינך: אחל לא יעשנו שנים. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבע לא לשריה מ
ד בל אלבע שפיל למי אמל ליה לבא מצי  חלחי לקא שקיל ממני בחצר אבל בר ממני לשריה פ
 אמל ליה בפל פחחא מצינא לאיצטנועי מינך אבל בתרי לא: אבל פותח הוא לרשופ הרבים פתח
 וכר. לאמר ליה סוף סוף קבעית איצטנועי מבני רשות הרבים רוכבי בהמות ולואין ללך חלונומ
 אבל בעליופ לא חזו כני רה״ר. ואסור לפחוח חלון כנגל חלון. תוספתא אכא שאול אומל לא

 יפחח אלם חנותו כנגל חצל של חטלו כלי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצר חבירו:
 ?tj מתני' אין עושין חלל חחת רה״ר בורות שיחין ומערות רכי אליעזר מחיר כלי
 שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה״ר אלא אס
 רצה מנס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו כחזקתה: נמ׳ רבי
 אליעזר מתיל כלי שחהא עגלה וכו׳. ורבנן זמנין למיפחת ולאו אלעתיה: אין מוציאין
 זיזין וכו׳. איכא מאן לאמל לוקא למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכמ מוציאין:
 ל׳ אמי הוה ליה ההוא זיזא להוה מפיק למבואה והוה ההוא גבלא להוה ליה זיזא מפיק
 ללה״ל [הוו קא מעכבי עליה בני לה״ל] אתא לקמיה לרבי אמי אמר זיל קוץ אמר ליה
 ומל נמי הא אית ליה אמל ליה לילי למבואה קא מפיק ומחלי בני מבואה גבאי לילך
 לרה״ר מפיק מאן מחיל גבך. רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה״ר והוה ההוא גברא
 להוה ליה אילן נוטה לרה״ר הוו קא מעכבי עלויה אתא לקמיה לרבי ינאי אמר ליה [דף
 ם ע״ב] זיל האילנא ותא למחר שלר ר׳ ינאי וקצייה לליליה למחר אתא לקמיה אמר ליה
 זיל קוץ אמר ליה והא מר נמי אית ליה אמר ליה זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא לא תיקוץ.
 מעיקרא מאי סבר ובסוף מאי סבר מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למימב
 בטוליה כיון לחזא לקפלי קצייה ולימא ליה זיל קוץ לילך ואקוץ לילי משוס לריש לקיש
 לאמר התקוששו וקרשו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחדס: ואס לצה מנס לחוך שלו.

 איכעיא להו מס ולא הוציא מהו שיחזור הגה״ה
ר *ג) ומיהו אס ישאר שש עשרה אמה מומר לכולי י ן ח ה ל ל ב א א י צ ן מ א ן י צ ן י  ן

 . . 1 . . עלמא כדאיחא בפרק לא יחפור. מהרי״מ:
 כחלים למקומן פליגי לבי יוחנן ודש לקיש *י) הנח להן לישראל מומב שיהיי שוגגין יאל יהיו
 *לבי יוחנן אומל אין מחזיל לסבל כלב מזידין ובדבר שאין אנו יודעי! אס יקבלו ממנו
ר כשנממה בידם אם לאו צריך לממומ כדמוכח בפרק ו ס  יהולה לאמל מצל שהחזיקו 3ו לבים א
3 במה ה) (אשה) דאמרה מרמ הדין לפני הקב״ה אס ר א ל ? ר ל י ן ח ל מ מ  ל ל ל ל א

! ״ לפניך גלוי לפניהם מי גלוי ונענשו אבל בדבר שאנו i t * . 1 4 
ז יולעין בולאי שלא יקבלו אין לממומ לאדרבה מוטב מ י ̂א א  יהולה היכא לציכא מוחא אבל ה
 רווחא וקיימא לן כלבי יוחנן: לקח חצל וכה שיהיו שוגגין ואל יהיו מזילין י) ואפי׳ באיסורא
ר לאורייחא אין למחומ כלאמרינן בריש המביא כלי יין ״ ה ח ל פ ם נ א א נ ו 5 ה  זיזין וכר. אמר ר
* . להא מוספמ יום הכפורים לאוריימא ואכלי ושמי על - . h . f ד . ו ו י  ו

ה ־ חשיכה ולא אמרינן להד ולא מידי. מהרי״מ: מ ו ה ח ג ו ־ " 

 הדרן עלך חזקת הבתים

 המוכר את הבית פרק רביעי
 א [דף סא ע״א] המוכי את הכית לא מכר את היציע אע״פ שהיא פתוחה לפומ ולא
 אח החלר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה
 טפחים לבי יהולה אומר אם יש לו צורת הפתח אע״פ שאין גבוה עשרה טפחים אין מכור:

 הגהות הב״ח א וכתב ולא שיירית בזבינא אלין כלום לא קנה אחד מכל אלו דכיון לאינן: ב בזבינא אלין כלום למיקני כור: ג מיעוט ארעתא שתים ואי: ד אבל האומר נכסי אני מוכר לך אע״פ שלא אמר כל נכסי אני מוכר לך גם המטלטלין ככלל:

 חריפתא
 דלא מכד אלא ט׳ קבין. כדלקמן גבי מצר ארעא למינה פסיקא
 משוס לט׳ קבין שיעור שרה קטנה וכן נמי לא מסחבר ללא מכר
 אלא כראזל מיירא למורי והרר כלאימא בפרק דלעיל גבי קנין בנכסי
 גר לאין שס לעמ אמרמ מקנה כך נ״ל לפרש: [ד] מיעוט אדעתא
 שתים גרסינן ועיין בס״פ השואל: [ה] ה״ג לסלוג המס וכן הלשון
 במוספומ: [ו] כדאמד נכסי דבי בד םיםין. בס׳ ללעיל גבי שטני
 גוואי: [ז] ה״ג אבל האומר נכסי וכן הלשון בטור ס״ס רי״מ:

 [ח] ומצר צפון ודרום כולו כזה*:

 פלפולא
 [פ] והלכתא כוותיה. כרלעיל גבי רב ענן שקל בילקא בארעיה: [צ] ה׳׳ג והלכמא כוומיה אמר רב נחמן
 ולסתום לאלמר הר מזקה שאין אלם עשוי שסוממין אורו בפניו ושומק לקמ בימ מ״ל לגרוס אע״פ שבקציר
 נשמט גס כן וזו הוראה שלא היה כמוב בספר הרא״ש עכ״ז טעומ סופר הוא להא ליכא לסליג אלרב נממן

 ובטור סימן קנ״ל כתבו ג״כ לפסק הלכה: [ק] ה״ג ברי״ף עליהן מיל ומהי:

 הדרן עלך חזקת הכתים
 פרק רביעי [א] ברקא. בגמרא גרסינן בלקא בללי״ת אבל ברי״ף גס כן ברי״ש: [ב] וםוגיין כרב יוסף.
 וכ״כ הרי״ף ואולי מרמני רב יוסף ג׳ שמומ כוי. אבל אין זה במשמע לישנא לסוגיא: [ג] ולא מסתבר לומר

 א) תוס׳. !גליו!) ב< עי׳ באשר״י פ׳ השואל סי׳ ל״ד. (ג׳ מהרש״א) ג) והוא מהסוגיא בדף כ׳׳ו דקאמרי כאן בתוך שש עשרה וכו/ ועיין בחיס׳ גסוניא. (אר״צ) ד) והוא מהסוגיא. (אר״צ) ה) צ״ל פרק במה בהמה (לף נה.). (גליו!) י) ועיין במוס׳
 בניצה ובהרא״ש וכו׳ באיזה איסור דאורייתא אמרינן כן, ואכ׳׳מ. (אר״צ) ז) ביאיר סברמס עיין במרדכי בסיגיא ובמוס׳ ריש שור שנגח ולקמן דף צ״ב.(אר״צ)



י כט ש  רבעו המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא א
 דף םג ע״א

 שפעמים לאוי לעשות כך ופעמים לאוי לעשות כך לפי מה שיהיה לעת הלוקח ולעת
 המוכר ולפי מנהג המלינה [ע] ולפי הלמיס ולא כשאל שולא ללייני W שפי׳ ר״ת כפי

 מה שירצה הליין יעשה כלא נועם ובלא ראיה:
 ג אבל בכל שאל מקומופ היכא ללא איפכליל לן כמאן נעביל אמרי׳ המוציא מחכירו
 עליו הלאיה ולא מיבעיא היכא למיספפקא לן כגופא לעוכלא היכי הוה כגון לעיל
 (לף לב:) לאמל לאית ליה סהלי למל ואית ליה סהלי למל לאמלינן היכא לקיימא אלעא
 מיקום והא נמי לאמלי׳ לעיל (לף מ:) לאיכא לקפיל ואיבא ללא קפיל ספק ממונא
 לקולא המוציא מפבירו עליו הראיה אלא אפילו ילעינן עובלא היכי הוה אלא מספקא לן
 לינא היבי הוה אמלינן המוציא מחבילו עליו הלאיה כלאמלינן פלק השואל(לף קב:)
 באחל ששכל מלחץ מחבילו בשנים עשל זהובים לשנה מלינל זהב לחלש ובא מעשה לפני
 לבן שמעון בן גמליאל ולבי יוסי ואמלו יחלוקו את חלש העיבול ומוקי לה שמואל בבא
 באמצע התלש אבל כתחלח החלש כולו למשכיל בסוף החלש כולו לשובל למספקא ליה
 אי אמרינן פפוס לשון ראשון או לשון אחלון ואמל המוציא מחבילו עליו הלאיה ולב
 נחמן קאמר החס קרקע בחזקת בעליה עומלת והמשטר מופזק לעולם וקשה מהא
 לאמרי׳ פלק מי שמת (לף קמה.) א״ל יוסי קלשה בעשטם סלעים נותן לה [צ] ל׳ חצאי
 סלעים להיינו כ״ה סלעים כתובח אלמנה קלשה כשלשים נוחן לה כ׳ חצאין ומפרש טעמא
 לל׳ יוסי למספקא ליה אי קדושין לטבועין ניתנו או לא הלכך מספיקא מנכה לה חצי
 כסף הקלושין בכתובתה ואמאי טון למספקא לן היה לו לנכות כל כסף הקלושין בכתובתה
 להמוציא מפבילו עליו הלאיה וכן הא לאמל בפ״ק לבבא קמא (לף ט.) האחין שחלקו
 ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחל מהן אמר רב בטלה מפלוקת ושמואל אמר ויתר רב
 אסי אמל נוטל לביע בקלקע או לביע במעוח למספקא ליה האחין שחלקו אי טורשין
 למו ובטלה מחלוקת או כלקוחופ למו וויחר הלכך נוטל רביע בקלקע או לביע במעופ
 ואמאי ולימא ליה אילך אחין שחלקו כלקוחוח למו אייחי לאיה לטולשין למו ושקול דש
 לומל שכך היתה תקנת חכמים ככמה מקומות שאמלו יחלוקו מספק כלאמרינן (ב״מ
 לף פג.) הנהו ללרו באגרא ואיתכל משלם פלגא מאי טעמא נפיש לחל וזוטר לתרי קלוב
 לפשיעה וקלוכ לאונס. וכן לקמן פלק יש נוחלין(לף קכל.) גט ככול שאין נוטל פי שנים
 כמלוה להוה ליה ראוי וכמלוה שעמו אמל(שס קכו.) לפלגי משוס למספקא לן אי גמיר
 ומשעבל נכסים כל כך שיהיה אביו מוחזק בהן כלי שימול הוא פי שנים או לא וחולקין
 מספיקא והכי נמי גט קלשה כעשרים [ק] ואחין שחלקו חקנח חכמים היתה שיחלוקו.
 ויש מפלוקת שנלאה להן לתקן שולא ללייני כי הך לשמעפין והיכא ללא מפלש גמרא
 ולא איפסיק הלכתא לית ליה לליינא לאפוקי ממונא מספיקא ולא יאמל הליין כיון ללא
 איפסיק הלכה כמאן אעשה מה שארצה אלא יעמיל ממון אחזקתו ולא יוציא ממון

 מספיקא. עול הוספפי לבאר כפלק אפל ליני ממונופ:
״ה ד אמר רבה פלגא לאית לי בארעא ה ג  ה

 *מהנא שמעינן ליכיל שותף למכור קודס חלוקה פלגא. פלגא באלעא לאית לי ריבעא*:
י לבא מצל אלעא למינה פלגא מ : ה א ׳ " א  וממכרו ממני• מ
 פלגא מצל אלעא למינה פסיקא תשעפ קבין: [דף םג ע״א] אמר רב יימר בר שלמיא
 ללילי מפלשא לי מיני׳ לאביי בין מצל אלעא למינה פלגא בין מצל אלעא למינה פסיקא

 אי אמר ליה אלין מצרנהא פלגא ואי לא אמר ליה אלין מצרנהא תשעת קבין:
 1 פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא פנו חלק לפלוני מהו. והא לתניא בתוספתא
 האומר פנו פלק לפלוני יטול כאחל מן הבנים התם מייד בשטב מרע שמחלק נכסיו
 והכא בבריא *אמר נרבינא] כר קיסי מ״ש
 לתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור
 סומכוס אומל אין פחות מלביע. לחבית אין
 פחופ משמיניפ. לקלירה אין פחות מי״כ.
 לטפיח אין פחות מט״ז *פילש לשכ״ס
 למספקא לן אי חלק חצי כל הכור משמע
 או חלק כל להו הלכך חולקין מספק וקי״ל
 כסומכוס לממון המוטל בספק חולקין
 לסתם מתניתין מופיה בפלק שול שנגח
 אמ הפלה (לף מו.) ובפרק השואל (לף
 ק.) המחליף פלה בחמול ול״י ז״ל פסק

 הגה״ה
 *אי נמי מיירי בשכיב מרע וכגון שאין לו בניס אי נמי
 שאומר תנו חלק לפלוני בנכסי והשאר לפלוני ומספקא
 לן אי כל שהוא קאמר או פלגא ה) אס כן לסומכוס
 יהבינן ריבעא ולדידן לקי׳׳ל המע״ה לא יהבינן ליה ולא

 מילי על שיביא ראיה. מהרי״ח:
 *וכחב רבינו חננאל להני שמעמא לרבה והני מחני׳
 לסומכוס בהקניית מתנה לוקא ואין למילין מהן לליניס
 אחריס אבל גמקח וממכר בענין זה הלמיס מוליעים
 וההיא לרבה י) פי׳ רשב׳׳ם במוכר וכן פירש רשב״א
 ורב אלפס כתב הני שיעורי למפרשינן בהאי ממני׳ לענין
 חבית וקלירה וטפיח ז) לא קיימא על טעמא שפירש

 הלכך לא גמרינן מינייהו ללינא אחרינא. מא׳׳ז:

h לרב נחמן סבל כוופייהו גבי הא לפנן בפלק השואל(לף קב.)  הלכה בלבנן להמע״ה (
 מעשה באחל ששכר מלחץ מחבילו מ״ב זהובים לשנה בלינר זהב לחלש ובא מעשה לפני
 רשב״ג ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חלש העיבור ואמר רב עלה אי הואי התם הוה
 יהכינן כולה למשטר לאמר חפוס לשון אחרון ושמואל מספקא ליה אי אמר תפוס לשון

 דף םכ ע״ב
 לו מיצר ראשון שני ושלישי ולא מצל לו לכיעי ללא קנה אלא חלם אפל על פני כולו
 ומיהו י״ל ליוחל טוב כשלא מצל לו אלא שני מצדם מזלח ומעלכ לאז ולאי קונה כל
 מה שבין שני המצרים ט נחכדן לקצל ולא בחב מצד הצללין אבל [ט] היכא למצר לו
 מצל אחל מן הצללין ולאי נפכוין לשייל ומלשייר כה שייר נמי בכולה וכן מסחבר
 [י] לכשמצר לו מצר מזרח ומערב לכולי עלמא קנה הכל והאומל לחבילו שלה זו אני
 מוכל לך ולא מצל לו מצדם קנה כל השלה ואפי׳ כאנטומא [כ] כל זמן שאין מצל
 מפסיק. אמל לב לא קנה כאלוך אלא מגל הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי ללכ
 ויקנה מגל לאש תול שתיק לב ומולה לב היכא לאיכא מצר ראובן ושמעון מחל גיסא
 ומצל לוי דהולה מחל גיסא [ל] מלה״ל למכתכ שמעון מגל יהולה ולא כתב ליה ש״מ
)אע״ג ללקמן  כנגד לאש פול קא״ל. פילש לשכ״ס ומולה לכ קולס ששתק והולה להס א
 בשמעתין שתיק לבה ולא הולה לאמי החס חלמיל היה ולא חש להשיב לו אבל רב כהנא
 ולב אסי גלולים היו ותלמילי חטדם היו ללב כלאמלינן בסנהללין(לף לו:) ללגמדה
 צדטן ולסבליה לא צדטן לא שתק להם בשביל שלא חש להשיבם אלא בשביל שלא מצא
 מענה והולה להן וכן הוא ברוב מקומופ בפרק קמא לבבא קמא (לף יא.) לאמר שמואל
 אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומל אף לשואל ואבא מולה לי איכעיא
 להו אף לשואל שמין ואבא מולה לי או ללמא אף לשואל אין שמין ואבא מולה לי תא
 שמע לההוא גבלא לשאיל נרגא מחבליה תבלה אתא לקמיה ללב ואמל ליה זיל שלים
 ליה נלגא מעליא שמע מינה אין שמין(לגנב) אלרבה מלאמרו רב כהנא ולב אסי ללב
 לינא הט ואישתיק שמע מינה לשמין ולא אמל לשתק בשביל שלא חש להשיבם וכן בפ״ק
 טוס טוב(לף ו.) אמר רב אפרוח שנולל א בקליפתו ביום טוב אסור אמרו ליה רב כהנא
 ולב אסי ללב וט מה בין זה לעגל שנולל מן הטרפה ביום טוב שתיק רב אמל לב יוסף
 מ״ט שתיק לב לימא להו הואיל ומוכן אגכ אמו לכלבים ואי שתק משוס ללא חש להשיבם
)א״כ מאי בעי רב יוסף מאי טעמא שתיק רב ג< ועול מאחל שבאו להקל ולהתיר  נ

 האסול לא היה לו לשתוק שלא יכואו לילי תקלה וכן בפלק איזהו נשך (לף סט:) גבי
 הא לאמר רב ספינה אגלא ופגלא אמלו ליה לכ כהנא ולב אסי ללב אי אגלא לא פגלא
 ואי פגרא לא אגרא ושתיק רב אמר רב ששת אמאי שתיק לב לא שמיע ליה הא לתניא
 אלמא שלא שתק רב מפני שלא חש להשיבם ומה שהביא רב אלפס ז״ל ההיא למולה רב
 כתב ה״ל יונה ז״ל כלי להשמיענו לפליגי כשמצר הארוך של אלם אחל ואפ״ה אמרו
 לב כהנא ולכ אסי לקני מגל לאש תול ולא תלינן ללהט מצר לו מצל האלוך לפי שלא
 היה רוצה לכחוב מצל חצי שלה של ראובן וסמך על הקצל שכנגלו שמוכח בו. מצל ראובן
 מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ולרום [מ] צריך למכחב לו מצר ראובן רוחין מרין ומצר
 שמעון רוחין מרין איבעיא להו סייס לו את הקמות [נ] כ ל׳ קלנות בל׳ שלוח
 כזה =3״ מהו מי אמדנן לא מכר לו אלא מה שהוא מגל
 הקרנות במו שתי ועלב [ס] ובלבל שיהיו לו ט׳ קבין כאלו
 הלצועומ לטון למכל לו שלה לא יפחות לו מתשעת קבין או
 ללמא אין לרך למכור מגל הקלנות לכל ולקצר נתכוין ולא רצה
 < להאריך ולכתוב לו מצר כל אורך הרוחות ואמר בלבו שמצל
 הקמות יספיק למצד כל השלה. כמין גאס מהו כמין שני גמין
 אחל במקצוע מזלחית צפונית ואחל במערבית ללומית מי אמל הרי יש כאן מצל של
 אלכע לוחות וקנה הכל או ללמא לא קנה אלא רצועה אחת בין שני המצרים ובלבל שיהא
 בה תשעת קבין ויתנו לו אף שלא בנגל המצרים על תשלום תשעת קבין [דף םב

 ע״ב] בסילוגין מהו *ועלו בתיקו ויהטנן
 ליה הפחות. מצל לו מיצל לאשון ושני
 ושלישי ומיצר רביעי לא מצר לו רב אמל
 קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושמואל אמר
 קנה אף מיצר רביעי אמר רבא הלכחא קנה

 הכל חוץ ממיצר רביעי ולא אמלן אלא ללא מיבלע אבל מיכלע קני וכי לא מיבלע נמי
 לא אמלן אלא כלאיכא עליה דכבא לליקלא או הוי ט׳ קבין אבל ליכא עליה ריכבא
 לליקלא ולא הוי ט׳ קבין קנה ואיכא לאמרי אמר רבא קנה הכל ואפי׳ מיצר רביעי ולא
 אמלן אלא למיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וט מיבלע נמי לא אמרן אלא לליכא עלייהו
 ריכבא לליקלא ולא הוי ט׳ קבין אבל אי איכא עליה דכבא לליקלא או הוי תשעת קבין
 לא קנה ושמעינן מהני תרתי לישני ללבא לבשלה לא שייל ולא מילי ושמעינן נמי להיכא
 למיבלע וליבא עליה דכבא לליקלא ולא הוי תשעת קבין לקני לא מיבלע ואיכא עליה
 דכבא לליקלא או ט׳ קבין לא קני. מיבלע ואיכא עליה לא מיבלע וליכא עליה אמלי לה
 להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא שולא ללייני א<הט קים ליה לבעל גמרא ללא נאמל
 שתי הלשונות לחלוק זה על זה אלא שניהם אמרן רבא כלי לעשות שולא ללייני לפי

 הגהות הב״ח א אפרוח שמלל מקליפתו ביו״ט: ב סייס לו אח הקרנות פי׳ סייס ל׳ קרנות:

 הגה״ה
) כתב רבינו ברוך בר שמואל שטר שכחנ כל י * 
 המצרים רק שכתב להפך מצאתי בשס ריצב׳׳א לכשר
 מטעם לתלינן בטעות סופר ואין לומר כמין גאס

 מצר לו. מא׳׳ז:

 פלפולא חריפתא
 דכשמצד לו מצר כנגר המצרים וכוי. וכן בטיר סימן רי״ט מוכח לאכולהו קאי: [ע] ולפי הדמים. ואף על גב לאין הלמיס
 מוליעין כחכמים לבפ׳ רלקמן גבי מכר את הבקר לא מכר את הצמר הכא אמרי חכמים לעשות כך ועיין
 בר״פ המוכר פירות ובפירוש הרשב״ם ליתא אלא כפי מה שיראו הדיינים רטרו המוכר עינו יפה או רעה
 הכל לפי אומל לעתן ע״כ גס לברי הרמב׳׳ס בפרק כ״א מהל׳ מטרה סתומים אבל בנימוקי יוסף כתב גם
 כן לפי הלמיס: [פ] שפירש ד״ה. בפרק דלעיל גבי מ״ש משני שטרות היוצאים ביום אחל: אבל ככל שאר
 מקומות כוי. יעיין בריש פרק התילץ גבי ספק דנם כו׳: [צ] שלשים חצאי סלעים. שכך היו רגילים לעשות
 תשבון מתצאי סלעים כוי. תוספות: [ק] ואחין שחלקו. לרב אסי אע״ג לאין כן הלכה: [ר] דרב נחמן

 סבר גרםינן. וכן הלשון בתוס׳ פרק חזקת לף ל״ה:

 [ט] ה־כא דמצר לו מיצר אחד מן הצדדין. פירוש מלבל מצר מזרח ומצר מערב
 מזרח ומערב. פירוש ולא הזכיר אחר ארוך ואחר קצר: [כ] בל זמן שא־ן מצר מפסיק. עיין לעיל מ״ש גבי
 ולא מסתבר כו׳ אלא ט׳ קבין: [ל] מדה״ל למכתב שמעון כנגד •הודה. וכן הלשון ברי״ף ונראה לפרש
 לכתב לו מצר שמעון ומצר לד דהולה ואי איתא ללא מכר לו בארוך אלא כנגל הקצר לא ה״ל לכתוב אלא
 שמעין מגל יהולה ואע״ג דקשיא לגירסא זו מה שהקשו בתוספות עיין שם מכל מקוס כך צריך לפרש:
 [מ] צריך למכתב ליה מצר ראובן רוחק תרץ וכוי. שאס לא כתב כן אלא כתב השלה שבין ראובן ושמעון לא
 קנה אלא תציה באלכסון טור סימן רי״ט וכן כתבו התוספות: [נ] ארבע קרנות בארבע שלות
 כזה* ;] ובלבד שיהיו לו ט׳ קבין באלו הרצועות. ולקמן כתב דתנו לו אף שלא

 א) סיס׳. !גליו!) ב< נ״כ מיהי נלפע״ד דמהתס אין כ״כ ראיה. דמדהשיכס מעיקרא כשהקשו מנולד מכשירה ש״מ דשתק האידנא שלא ידע לתרץ עצמו, אבל בכל דוכתי לליכא ה״ט איכא למימר הט ואכ״ל
) ילא הכנתי  הט (י״ל). «-״ג ליפשץן ג) דברים הללו צריכין ביאור ושוב מצאתי ביבי! שמועה בין כלל רצ״א וכלל רצ״ב דפוס ורנעציא דף צ״ח ע״א הניח זה שכתב הרא״ש יעוד מאחר יכו׳ בצע״נ. (גרי״פ) י
 כעת מה עני! לזה דמשוס כמין גאם מכר לו ומ״ה כתב מצריו להיפוך, ועיין בסיגיא. (אר׳׳צ) ה) א״כ לסומכוס יהכינן רכיעא. עיין בסוגיא. ולדידן דקי״ל המע״ה לא יהבינן ליה ולא מידי עד שיכיא ראיה.
 והיינו מטעם המע״ה, אמנם מיהו משהו עכ״פ יהבינן ליה, אך אין שיעור למשהו ודו״ק. (אר״צ) י) והיינו דלא כהר״ח שפי׳ דבמתנה איירי כוי. (אר״צ) י) ברכ אלפס איחא ולא קיימינן על טעמיהון שפיר. (גליון)



 ל רבעו המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא אשר
 דף םה ע״ב

 שהליוטא העליונה שלי הליוטא העליונה שלו [דף סג ע״ב] למאי הלכתא רב זכיל אמר
 שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא. לשב״ם פילש להוציא ממנה זיזין לחצל שמכל עם
 הבית. ור״ת פירש M שאם יעשה בנין בחצר [ב] יוציא ממנו זיזין על הליוטא רב פפא
 אומר שאם רצה לבנות על גביו בונה. בשלמא לרב זביל היינו לקתני זאת אומרת להוצרך
 ללמול מן הבלייתא לשייר מקום בחצר להוצאת זיזין. לפירוש רשב״ס לאפי׳ התנה על
 מנת שאוציא זיזין בחצל אין כלכריו כלום W וכמו שאין אלם מקנה לבל שלא בא לעולם
 כך אין אלם מקנה לחכירו האויר למי שהיה כותלו סמוך לחצל חבילו והקנה לו בעל
 החצר שיוציא זיזין מכותלו לאויר חצירו לא עשה ולא כלום שאין האויל נחפס כקנין אלא
 צריך שיאמר לו אני מקנה ומשעבל לך חצילי להוצאת זיזין לאלם מקנה לחבירו קרקע
 לאויר [י] כמו שמקנה קרקע לפירוחיו הלכך הוצרך ליש לקיש ללמול מברייחא זו לכי
 היכי לאמר גבי האומר על מנת שמעשר ראשון שלי ששייר מקום המעשר משוס לבעין
 יפה משייל ואע״ג ללא הזכיר המקום הכי נמי [ה] אמר במשייר ליוטא לתשמישו להוציא
 בה זיזין שייל לשייל בחצל להוציא כה זיזין כלי שלא יהא כמשייר אויר אע״פ שלא הזכיר
 החצל כלל גבי נפשיה בעין יפה משייל ואתיא הא לליש לקיש בהא לחניא בתוספתא
 ומיימי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים המוכר עובל שפחתו לחכילו לא עשה ולא כלום
 המוכר ב ולל בהמחו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר מעשלות שלהו לחבירו לא עשה
 ולא כלום המוכר אויר חורכתו לחכירו לא עשה ולא כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר
 עוכרה ומוכר לו שפחה ומשייר ג עוכלה ומוכל לו שלה ומשייר מעשרוחיה ומוכר לו
 פורבה ומשייר אוירה משוס לאמר בעין יפה משייר וחורבה לאוירה שייר ושלה למעשרות
 וזהו שלמל ריש לקיש לין שיור אויל מלין שיור מעשרות כמו שהן שנויים בפוספתא וכן
 פירש ה״ר יונה ז״ל [י] לפילוש לשב״ס. אלא ללב פפא מאי זאת אומלת. קשיא. והלכתא
 כלב זביל לגלסינן בפלק מי שמת (לף קמח 0 אמר רבא אמר רב נחמן אס תמצא לומר
 בית לאחל וליומא לאחל לא הוי שיול. חוץ מליוטא הוי שיור ואליבא לרב זביל לאמל

 אם לצה להוציא בה זיזין מוציא:
 ח אמר רב לימי מנהרלעא האי מאן לזמן ביתא לחבליה. פילוש ומכל לו בול ולות
 ומחילות וגג גבוה עשלה אע״ג לכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה מתהום
 אלעא על רום רקיע מאי טעמא עומקא ולומא בסתמא לא קני אהני עומקא ולומא
 למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא על רום רקיע למיקני בור ולות ומחילות
 וכל שכן גג ואי כתב מאלעית תהומא על רוס רקיע ולא כתב ליה עומקא ורומא מסתברא
 לאהני: מתני׳ [דף םד ע״א] ולא את הכול ולא את הלות אע״פ שכתב לו עומקא
 ולומא וצליך ליקח לו לרך לברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו ללך
 ומולה רבי עקיבא כזמן שאמל חוץ מאלו שאין צליך ליקח לו לרך מכרן לאחר רבי עקיבא
 אומל אינו צליך ליקח לו לרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו לרך: נמ׳ יחיב רבינא וקא
 קשיא ליה היינו בור היינו לות אמר ליה רבא פוספאה אחל בור ואחל לות כקרקע אלא
 שבול בחפילה ולות במין במאי קמיפלגי [דף סד ע׳׳ב] רבי עקיבא סבר מוכר בעין יפה
 מוכר וחכמים סברי מוכר בעין רעה מוכל. איתמל אמל לב הונא אמל לב [דף םה ע״א]
 הלכה כלבד חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי עקיבא א״ל רבינא לרב אשי [י] רב ושמואל
 אזלו לטעמייהו לאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחוח הן ואין להן לרך זה
 על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המיס ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות
 קבועות הן ורב אמר יש להן א״ל רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או [הלכתא] כוותייכו

 א״ל הלכתא כוותייכו למקלביתו לבי דש גלותא לשכיחי לייני:
 ט איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכל שניהם במתנה אין להן ללך זה
 על זה וכל שכן חיצון במפנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבול
 מינה לאין להן ללך זה על זה ולא היא מי לא מנן בל״א במוכר אבל בנותן מתנה נותן
 את כולן אלמא מאן ליהיכ מתנה כעין יפה יהיכ הכא נמי מאן ליהיב מתנה בעין יפה
 יהיכ: מתני׳ המוכר את הכית מכר את הללת אכל לא את המפחח מכל את המכתשת
 הקבועה אכל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אכל לא את הקלת ולא מכר לא
 את התנור ולא את המרים ולא את הרחים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו [דף
 םה ע״ב] הרי כולן מכודן: נמ׳ ת״ר המוכל את הכית מכל את הללת ואת הנגר ואת
 המנעול אכל לא את המפתח מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ובזמן שאמר לו

 חריפתא
 שמקיימים לישנא לע״מ שהמעשרות שלו שימקייס הדבר ולא יהיה לבטלה כך מנאה דע׳׳מ שהליוטא כו׳
 מיותר וללא צורך התנה מקיימין נמי שהתנה לענין הוצאת זיזים עליה כמתתלה אף על פי שמכביד על הכותל
 וא׳׳צ לר״ת לשיור מקום שלא הוזכר להא לדליה הוזכר המקום בהליא: [ו] רב ושמואל אזדו לטעמי־הו.
 פירש רשב״ס רלרב בעין רעה כוי. וקשה לבפרק בית כור אמרינן האמין שמלקו וכו׳ רב אמר בטלה ממלוקת
 קסבר האמין שמלקו יורשי! הוו ואם כן לא שייך לרב טעמא לעין רעה ומיהו למאי למסיק רבינו המס ובפ״ק
 לב״ק לפסקינן במלה ממלוקמ לא מטעם ליורשים הוי וכו׳ איכא למימר לגם רב סברמו כך היא ללוקא גבי
 פדעמ ב׳׳מ הוו כיורשים ולא לענין אחר וא״כ יש ראיה לזה מלהכא ולו׳׳ק וכיוצא כזה מצאתי בנימוקי יוסף
 פ׳ בית כור בשם ר״מ לרב ס״ל ללקומומ הן וגבי חלקו הוא לס״ל לעל לעמ כן חלקו שאס יבא ב״מ וכר
 ע״ש ובמוספומ ס״פ השולמ כתבו גס כן בשם ר״ת לרב ס״ל לכלקותות באתדות הן רורשין רקאמר לאו

 לוקא אלא כיירשין וכ״כ רבינו בפרק ה׳ מרדם:

 דף םג ע״ב
 ראשון או תפוס לשון אחלון ומוקי לה בבא באמצע החלש אבל בבא בתחלת החלש כולו
 למשכיל וכסוף החלש כולו לשוכל ולב נחמן אמל קלקע בפזקת בעליה עומלת ופריך
 מאי קסכל אי קסכל תפוס לשון אחלון היינו לרכ ומשני אע״פ לאפיך מיפך והשתא
 ללב נחמן תקשי ליה מתניתין לקתני יחלוקו אלא על כרחך מתני׳ מוקי לה כסומכוס
 לאמר ממון המוטל בספק חולקין ואיהו סבר כרמן וקי״ל הלכתא כלב נחמן בליני להכי
ך סממא לגמי בפרק המקבל(לף קי.) גבי ההוא שטלא להוה כתב ביה שנין סתמא  פד
 ומסיק הלכתא כרב הונא ופריך והא קי״ל הלכחא כרב נחמן בליני ושמואל נמי סבל
 כרבנן מלקאמל כא כתחלת החלש כולו למשכיל בא בסוף החלש כולו לשוכר ואי סכירא
 ליה כסוממס הוה ליה למימר חולקין כיון למספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון
 אחלון וכן מוכח בדש שול שנגח אפ הפלה לשמואל ליפ ליה לסומכוס לאמר רב יהולה
 אמל שמואל זו לבלי סוממס אבל חכמים אומדס זה כלל גלול בלין המע״ה [ש] ומשמע
 זו ולא סבילא ליה ועול מלקאמר בחר הכי למה לי למימל זה כלל גלול נלין ובו׳ לכי
 הא לאיחמר המוכר שור לחכילו ונמצא נגחן ומ׳ ושמואל אמל יכול לומל לשחיטה
 מכלתיו לך ופלש״י משוס להמוציא מחכילו עליו הלאיה ומשמע זה כלל גלול בלין כלומר
 אפי׳ בזה להמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן להוה ליה למימל חולקין אמל המוציא מחבילו
 עליו הראיה אלמא סבירא ליה כרבנן ואע״ג ללב פליג עליה לשמואל במוכל שול לחבילו
 ונמצא נגחן (ב״ק לף מו.) קיימא לן הלכה כשמואל בליני. וחימה למאי לפדשימ לרב
 נחמן למתני׳ להשואל לקתני יחלוקו כסוממס אם כן הלכתא כוותיה להא לבן שמעון
 כן גמליאל הוא לאמר יחלוקו וכל מקום ששנה לשב״ג כו׳ ויש לומל הני מילי בסתמא
 אבל היכא לפליג אמולא אההיא פיסקא לא אזלינן בתליה כלמוכח בכתובוח בשילהי
 המליר(לף עז.) גבי הא לתנן לבן שמעון בן גמליאל אומל במה לבדם אמודס במומין
 גלולים וכו׳ אמר רבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ופדך מי
 א״ר יוחנן המ והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רכן שמעון בן
 גמליאל במשנתנו הלכה כמותו פירוש ולמה הוצרך כאן לפסוק כמוחו [ת] ומשני אמוראי
 נינהו ואליבא ללבי יוחנן ומשמע הא אי הוה אמל הלכה כחכמים כלאמר רבא אמר רב
 נחמן התם הוה ניחא שאע״פ שפסק בכל מקום כמותו הני מילי בסתמא אבל היכא
 למפלש בהליא שאין הלכה כמוחו לא והוא הלין נמי אס אמולא אחל אומל ללא כוותיה
 (א) ואין נלאה לי לאיה להתם פריך אמאי הוצרך לפסוק כוותיה ואי הוה פסיק כחכמים
ך שפיל טפי לקשיא מללבי יוחנן אלרבי יוחנן וכן פסק לב אלפס ז״ל  כל שכן להוה פד
 כדש שול שנגח אפ הפלה כלכנן לסוממס והא לפשיט גמלא בעיין ממילחא לסומכוס
 כתב לב אלפס ז״ל לאו מטעס ספק אלא משוס לחלק סחס משמע רביע לפי א< [שאין]
 לרך בני אלם [לומר חלק סחס על פחות מרביע] וטעם לחמת וקלילה וטפיח לא נתכלל
 לן הלכך נראה טפי פירוש רשכ״ם שפירש כולן משוס ספק ומכל מקום אין לאייה מכאן
 להלכה כסוממס לגמ׳ מיימי מלתא לסומכוס לאשמעינן להאומר פנו חלק למספקא לן
 אי חלק כל להו קאמל אי פלגא ולהכי קאמל סוממס לנוטל לביע וממילא שמעינן

 ללרבנן המוציא מחבירו עליו הראיה:
ה ״ ה ג  ז ת״ר בן לוי שמכל שלה לישראל ע״מ ה

 שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו *דשייר מקום מעשר וכן מוכר דקל חוץ מפירומ
 *אמאי אין אלס מקנה לבר שלא בא לעולם. שייר מקוס פירומ וכל מלמא דשייר ממממ ימור לשון
א לא שייר כי אס לעצמו אבל אס ממ אין לבנים כלים א 3 ל ר ש ב ה ל ; ק ס מ ל ן א י א ם ש ש , א כ י  פ

, בזה עד שיפרש לו ולבניו ואס אמר ליה כל זמן שהיא  , , , י, י
 לעולם כך אין אלם משייר לו זכות בלבי בידך ומכרה לאחר יחזר ולקח ממנו אין לו «4ו כלוס
 שלא בא לעולם. וא״ת ונהי לאין אלם מקנה דהאי לוקמ שני מכר לו כל זכומ שמבוא לידי.

 לבר שלא בא לעולס מ״מ אלם מתנה על מהרי״ח:
 לבר שלא כא לעולם שאם אומר אלס לחמלו שלי מכולה לך על מנת שתתן לי סאה
 חמין מהיוצא מן השלה שנה שנה ולאי תנאו קיים ואם קיים תנאו כל שנה מבלו קיים
 ואם לא קיים מכלו כטל וי״ל ב<לעל כלחך האי תנא סבל לע״מ שיולא הר ולא חנאה
 לאי סבל לתנאה היא ה״ל למיתני אס נתן לו מעשר ראשון בכל שנה קנה ואס לאו לא
 קנה אלא מלקתני מעשל לאשון שלו ש״מ לס״ל לשיורא הוי ולהכי פדך שפיר היאך
 משייל לבל שלא ב״ל וטעם להוי שיולא ולא תנאה לבתנאי לא מצי לאתנויי ללא שקיל
 לוי חלף עבולתו אלא בשביל תנאי. אר״ל זאת אומרת המוכר בית לחבילו וא״ל ע״מ

 הגהות הב״ח א דכמו שאין אדם: כ המיכר עובר בהמתו לחכירי לא עשה: ג ומוכר לו שפחה ומשייר ולדה ומוכר:

 פלפולא
 [ש] ומשמע זו ולא ם״ל. עיין בס״פ אלו נערומ שהאריך רבינו בזה: [ת] ומשני אמוראי נינהו. עיין בפרק
 הפרה גבי רשב״ג אימר א״כ משהאשה יולדמ משבממ: [א] שאם יעשה כנין בחצר. שלא מכר עס הבימ:
 [כ] יוציא ממנו זידץ על הדיוטא. אע״פ שמכביל על הכותל. תוס׳: [ג] ה״ג לכמו שאין אלם: [ד] כמו
 שמקנה קרקע למידותיו. כלאימא בפ׳ מי שמת לף קמ״ז: [ה] ה״נ אמד במשייר דיוטא כוי. לא שלקלק
 לומר במשייר כלומר ללא הוה מנאה להא לאמרינן דע״מ לאו מנאה היינו בבן לד ראי אמרמ מנאה אס כן
 לא יהיה לו המעשר חלף עבולמו והא לא שייך גבי ע״מ שהליוטא כו׳ אלא ולאי מנאה הוא ועיין בפרק הזרוע
 סימן ח׳ ומיהו לייקינן ללהוצאמ זיזי! המנה לומר כן משוס ללא הוצרך לזה התנאי לבלאי הכי נמי הרי הוא
 של מוכר שלא נמכרה הריוטא בכלל מכירמ בימ וצדך לקיים לבדו שלא יהו לבטלה ולמדן מההוא למעשר
 שמקיימין נמי אמ דבריו ששייר לו מקום למעשר ה״נ מקיימים ששייר לו מקום כר: [ו] לפירוש דשכ״ם.
 רלפירוש ר״ת הזכיר המקום שעליו יוציא זיזין באמרו הדיוטא שהיא היא המקום ולר״ת זאת אומרת כמו

 תפארת שמואל
 פרק רביעי (א) ואין נראה לי ראיה וכוי. פי׳ ראיה אין כאן אבל הסברא נותנמ ליכול המלמול לפסוק נגל הכלל וכי הכי אמרינן בעירובי! גבי ר״מ ור״י הלכה כר״י וכו׳ והיכא לאיממר איתמר וכו׳ ע״ש וכן הוא

 לעמ הרא״ש גופיה פרק בימ כור:

 א) כ״ה גי׳ הרי״ף. (גליו!) ב) דברים אלו לכאורה סותדס זל״ז ואין להם הגנה כלל. וע׳ בפלפלא חריפמא ובח״מ סימן ד״ב ובביאורי הגר״א. ונ״ל דנהי דבאמת סבד דמנאה לא מהני כמתנומ כהונה. מ״מ אין זו תברא פשוטה כ״כ, והמ״ל דמשוס
 תנאה מהני. אך מדקדוק לשון הברייתא דלא קתני אס נתן קנה וכו׳ ידעינ! דסבר דשיורא הוי. ולפ״ז קשה מאי קמ״ל תנא במעשרות, הא בשיורא אין תילוק כלל כין מעשרות לדבדס אחרים. וע״כ להוא גופא קמ״ל דדוקא שיורא מהני במעשרות
 הא תנאה לא, ולהט אמדנן נמי בפרק הזרוע דמ״ד דמהני סבר דשיורא. ולא אמר דסבר למהני תנאה, לאין הלשון נראה כן. וז״ש וטעם דהוי שיור, ר״ל טעס דמהני משוס דהוי שיור אבל מנאה לא מהני כלל. אבל אין סברא לומר דבעלמא היי
 תנאה וכמתנות לא הוי תנאה ולפיכך מהני, להכי דיקינן דגם דיוטא העליונה הוי שיור כדאמדנן דיוטא העליונה שלו שהוא ממש כלישנא דברייתא דמעשרות דדייק מינה. והכא ליכא למ״ד דתנאה הר כבפ׳ הזרוע, דש״ה דדגר מסרים הוא, ול״ש

 לשון על מנת רק נדבר כת וזכות כהוצאת ויזין וזכות מעשרות שלא באו עדיין. אבל בדבר מסיים כגון הזרוע והלחיים והקיבה קיי״ל דטון דאמר ע״מ הוי תנאה, ומיושבים פסקי רבינו והרמב״ס ז״ל בדינים אלי. (יאמ״ה)



 רבעו המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתדא אשר לא
 • דן־ ע ע״נ

 עצמן ולא יקכים עצמן ולא ספסלים עצמן ולא וילאות עצמן וכזמן שאמר לו הוא וכל
 מה שבתוכו הרי כולן מכורין כין כך ובין כך לא מכר לו את הכריכות המספקות לו
 מים בין [לף סח ע״א] בימות התמה ובין בימות הגשמים ולא את בית כינוס העצים
 ואס אמר לו מרחץ וכל חשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורים. ההוא לאמל ליה
 לחבליה בית הבל וכל תשמישיו אני מוכר לך הוו הנהו חנוואחה אבראי להוו שטחו כהו
 שומשמי אתו לקמיה לרב יוסף אמר להו תנינא בית הכל וכל חשמישיו אני מוכר לך
 הרי כולן מכורין אמר ליה אביי והתני רבי חייא אין כולן מכורין אמר רב אשי חזינן אי

 אמר ליה בית הבל וכל תשמישיו אני מוכר לך ואילין מצרנא קני ואי לא לא קני:
 יב מתני׳ המוכר את העיר מכר בתים בורות שיחין ומערות מרחצאות ושוככות
 ובית הבלים ובית השלחין אבל לא את המטלטלין וכזמן שאמר לו היא וכל מה
 שכפוכה אפילו היו בה בהמה ועכלים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומל
 המוכר את העיר מכר את הסנטר. כפב רב אלפס וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל
 ותמיהני לבפרק מי שאחזו בתב רב אלפס על ההיא משנה אמר רכן שמעון כן גמליאל
 מעשה בצילן באחל שאמל לאשתו הלי זה גיטך על מנת שתתן לי אצטליתי ואבלה
 אצטליתו ואמלו חכמים תתן לו את למיה. אמר רבה בר בר חנה אמל לבי יוחנן כל
 מקום ששנה לבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו חוץ מעלכ וצילן ולאיה
 אח לונה הלכך איצטלית לוקא בעיא למיתב ליה ואי אבלה אע״ג ליהיב ליה למי לילה
 לא הוי גיטא אלמא סכילא ליה כההיא פיסקא לרכי יוחנן ואם כן למה פסק כאן הלכה
ד יופנן שיהא הלכה  ללא כלבן שמעון בן גמליאל נל] ושמא לא הביא התם מילתיה ל
 כרשכ״ג ככל מקום [ט] להא אמדנן כעלמא כתוכות (לף עז.) אמולאי נינהו ואליכא
 ללכי יוחנן אלא להכי מייתי מילתיה ללכי יופנן משוס לאשמועינן מינה לאין הלכה
דף םח ע״ב] המוכל  כרבן שמעון בן גמליאל אע״ג לבמתניתין ליכא מאן לפליג עליה. [
 את השלה מכר את האבנים שהן לצורכה ואת הקנים שככרם שהן לצורכו ואת התבואה
 המחוברת לקרקע ואפ חיצפ הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומילה העשויה
 בטיט ואת החרוב שאין מורככ ואת כתולמ השקמה אכל לא מכר את האבנים שאין
 לצורכה ואת הקנים שככרם שאין לצורכו ולא את התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן
 שאמר לו היא וכל מה שכתוכה הרי כולן מכודן ובין כך וכין כך לא מכר לו את פיצת
 הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאין עשויה בטיט ולא את חרוב המורכב
 ולא את סלן השקמה: [דף םט ע״א] גמ׳ אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא
 חיצמ הקנים בלבל אמרו אלא אפילו עלוגה קטנה של בשמים ויש לה שס בפני עצמה
 היכי למי אמר לכ פפא לקלו לה כי וללי לפלניא ולא את חרוכ המולכב [דף פט ע״כ]
 מנא הני מילי אמר לכ יהולה אמר שמואל לאמר קרא ויקס שלה עפרון אשר במכפלה
 וכל העץ אשל בשלה אשר ככל גבולו סביב מי שצריך לגבול סביכ יצאו אלו שאין צדכין
 לגבול סביב. אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן הפורה. פירוש שהמוכל את השלה
 מכר את המצר וכל אילנות שעומלין עליו. אמל לב יה ולה האי מאן לזבין ליה ארעא
 לחבריה צריך למכתכ ליה קני לך ליקלי ותאלין והוצין [נ] וציצין ואע״ג לאי לא כתכ ליה
 קני אפ״ה שופלא לשטרא הוא. אמר ליה לבר מליקלא פלניא חזינן אי ליקלא טבא
 הוא שיורי שיידה ואי ליקלא בישא הוא כל שכן הנך. מיהו כל ליקלי בישי מיזבן זבין
 להו. אלעא וליקלי חזינן אי אית ליה ליקלי [ם] יהיב ליה תרי ליקלי ואי לא ליזבין ליה
ד ליקלי. פי׳ כלי לעמול בלבולו ולא שיהא מחויב לקנות לו שני לקלים לאין אלם  ח
 מקנה לבר שלא בא לעולם וכל לבל שאין בלשותו מיקד לבל שלא כא לעולם כמו מה
 שאירש מאבא מכול לך ואי משעבלי פריק ליה תרי ליקלי. ארעא בליקלי. חזינן אי איח
 בה ליקלי קני ואי לא מקפ טעות הוא לעבל ביה. אלעא בי ליקלי [לית ליה ליקלי]
 לחזי לליקלי קאמר ליה. אמר ליה לבר מאילני אי אית ביה אילני לבר מאילני אי אית
 ביה ליקלי לבל מליקלי אית ביה גופני לבר מגופני אילני וליקלי לבל מאילני אילני וגופני
 לבר מאילני ליקלי וגופני לבל מגופני. אמל לב כל שעולין לו בחבל הוי שיול ואילך לא
דף ע ע״א] ולייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור ואילך הוי שיור  הוי שיול [
 ולא פליגי הא בליקלי והא כאילני [ע] וכן האומר לחבירו [פ] חוץ מחרוב פלוני או חוץ

 מחצי חרוב פלוני [צ] לא קנה שאר חרובים ולא חצי חלוב האחל:
 ינ בעא מיניה לב עמלם מלב חסלא המפקיל אצל חבירו בשטר וא״ל החזרתיו לך
 מהו מי אמדנן מיגו לאי בעי אמר נאנסו מהימן השחא נמי מהימן או ללמא אמר
 ליה שטרך בילי מאי בעי א״ל מהימן ולימא ליה שטלך בילי מאי בעי א״ל [וליטעמיך
דף ע ע״ב]  וכי אמר ליה] נאנסו מי מצי אמר ב< ליה שטרך ג« בילך מאי בעי אמר ליה [

 סוף סוף [כי א״ל נאנסו] לאו שבועה בעי [ה״נ] מאי נאמן נאמן בשכועה:

 דף םז ע״א

 הוא וכל מה שכתוכו הרי כולן מכודן בין כך וכין כך לא מכר לא את הכור ולא את
ה ״ ה ג  הלות ולא את היציע: ת״ר צנור שחקקו ה

 ולבסוף קבעו פוסל את המקוה *קכעו *וכגון שהוא סתום מכל צלדין ואס מצד אחד פסוח
 ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה. לין סילון מיקרי ואין שס כלי עליו ואין פוסל את המקוה
ק ואס חקק ט בית קמל צרורות אפילו כל שהוא פוסל ר פ י 3 ת ב ת ה כ ב י א י ש נ י ל ל ן ס ו פ ר ה ו נ  צ
 את המקוה אפילו פתוח משני צדדין ודוקא שנופל
 מלובה (סימן ג): ממנו למקוה אבל אס נפל לקרקע ומן הקרקע נמשך
 י מתני׳ [דף םז ע״א] המוכל את החצל למקוה כשר אס יש כבר כ״א סאין נמקוה מי גשמיס
 מכר בתים בורות שיחין ומעלות אבל לא אז מועיל המשכה ומקוה שכולו שאוב פסול מן
? התירה ומכל מקום הניחו טקס ומצאו מלא כשר ל מ כ א ן ן ן ה ל ל מ א ן ש מ ן 3 ן ן י ל ט ל ן כ מ ת ה  א

 י . 1 דחזקמ המקואות כשרות כלומר סממא דמלתא
V 1 לא כשאדם עושי! מקוה לטבול בו עושהו א״כ מסחמא י V 1 ו ד כולן מנויי! *  שבתוכו ה
 מכל לא אח המלחץ ולא את בית הבל מיס הראוין לטבילה נינהו אבל כל ססיקומ דאין להן
 שבתוכה ר׳ אליעזר אומל המוכל את החצר חזקה להכשיר פסול דססיקא דאודיסא לחומרא
. וקודס שיהא רו־ מיס כשטן שלש לוגין פיסלין את ל י ו א ת ה א א ל ל א כ א מ  ל

 , המקוה אבל לאחר שיש בו רוב מים כשטס לא פסלי
 את החצר מכר בתים החיצונים ובתים אלא מדרבנן וספיקא דרבנן לקולא ולאחר שיהיה
 הפנימיס ובחי החולסאות חנויות הפתוחות המקוה שלם אפי׳ כל שאובים שבעולם אין פוסלין
ה אומו ולא מיבעיא כשמתערבין יחד אלא אפילו בולו כ ו ת ח ל ו ח ו ת  לתוכה נמכרות עמה ושאינן פ
י 14, שאוב בצד מקוה כשר והציפו עד שנגעו זה בזה לפי 4 י ; י י 4 י ״ יי״,* \ ״ ״ י .  4י
ה נכשר הפסול ויכיל לטבול בו מיהו מי פירית ע ש ו ל י 1JfoJ א א ? ת ל ו ח ו ת ה פ מ ת ע ו י כ מ ! נ  א

 ואצו נמכלות עמה לכי אליעזי אומי פוסלין ברוב או בשינוי מראה מיהו יכול למלאימ
 המוכר את החצר לא מכר אלא את מילוסא בכתף עד שיחזרו מראיהן כמראה מיס אס היה
ן מקוה שלס וגס מטבילין בשילה תיבה ומגדל שהם ל ת לכאן ןלכאן א ן ח ו ת ר פ ר מ מ > א ר צ ל ח  ש

 ,14, ״..״״״ .sf> נקובים כשפופרת הנול ובור שהוא מלא מיס שאובין
י * א א י והאמה נכנסת לי יייצאה הימני לעולם הוא בפסול! ב נ \ ] י ה ™ ו ת « ו ר כ מ ו נ ל א  ו

 נמכרות עמה לא קשיח הא לרוכ על שיחשיב שלא נשתייר מן הראשיניס שלשה לוגין
 תשמישייהו לגיו והא לרוב תשמישייהו לבר: יכגין שלא היה במי האמה ארבעים סאה קולס
3 נשיקתו לביר׳וכיין לליכא ארבעים סאה לא מכשרינן ל ל מ א א 3 ף ל מ ] א כ ז ״ א ן ם  י

 י י . . בהשקתו לשאובין לטבילת אלם ואע״ג שהמעיין
ת מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה לטבילת ו חוצסי י צ כ  נחמ1 מ

 ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה במצולה אלס צריך ארבעים סאה אפילו במעיין כלאמר פרק
ר חומר בקלש להא ארעא חלחולי מחלחלא ובעינן כ ל מ א ו מ  קנה חולסית פשיטא להאמר ש
ל p ארבעים סאה במקום אחל יאמת המיס שעובר לכלי ן ש  ל

* . 1 1 ומן הכלי לבור פסול לטבול בו לכשנמסו לכלי נעשו 4 
ם שאובין טצל יעשה נוקב הכלי על שיתבטל ממורח ת א ה מ י ת ו ל ה ( מ ל ו ת מהWP 1 כ ח א  ב

 סלנא לאלעא חל הוא אבל הכא הא כלי ואז הכל יהיה כשל ד) וכגון שאין מן המעיין
 תשמישתיה לחול והא תשמישחיה לחול לכלי ארבעים סאה אבל מן המעיין לבור יש לו
. ^ ארבעים סאה הלכך כשנוקב הכלי שנתבטל מתורת . . , ׳ ,.,.,״ ״ M * * . . 1 ״ י י  י

ת כלי נטהרין מי הביר שהן כולן שאיבין אפילי הן אלף י א ?  קמ״ל . מתני \™ 3 ת «
י סאין על ילי השקת המעיין לבור אע״פ שאין בהן כ א מ ל ל ב  הים ואת הממצ ואת הבתולות א
 לא את [ח] העבילים ולא את הגלגל ולא את אלא ארבעים סאה. פר״י מהט״מ: תקנו הגאונים
ו לגבומ כמובה ומזוני אפילו ממטלטלי והני מילי מזוני כ ו ת 3 ה ש ל מ כ א ו ן ן ה ר ל מ א ן ש מ ז 3 ה ו ר ו ק  ה

. A למנאי כמובה ככמובה למי אבל פרנסה להיינו עישור . . . . . U , י ! י  _ י

י נכסים שה־מ נוטלמ מנכסי אביה בשביל פרנסמ הבעל 5 ? י ^ מ ו י א ז ע י ל ^ י א  הלי כולן מ
 את כית הכל מכר את הקורה: נמ [ט! י0 להנשא גו אינה ממנאי כמובה וגביא ממקרקעי ולא
 טלפחיא *וממל אמר לבי א3א 3ל ממל ממטלטלי ומגבינן לה אפילו מאיצטרובלי ומשטרומ
ח הבמיס שהשטר אביהם לשנה וממ מוך(מצי) שנמו. ו ס ; ן ל ן כ ; ח ן י י 3 ל ל מ ת א ן ל ו ת 3 . א ת כ ר פ  מ

 של אלז שמעמילים בהן את *ה)ומייריבאמראל־תבי"׳שטראללאקנובכספא
 א) עבירים כבשי גלגל חומרחא. קולה קולה. למוליה אלא או בשטר או בשאר קנייומ או בחזקה

 תנו לבנן המובל את בית הבל מכר אח עס הכספא. רשב״ס. מהרי״מ:
ל *וכן פסק בא״ז אבל מהד״ח פסק כלישנא קמא כ ת מ ו ב ר פ מ ת ה  הנסליס ואת היק3ים ןא
י להחזיק בחולסיס לא קנה מצולה. מא״ז מהרי״מ: י י י , 1 י ״ . י ״ . י ' . - י

ה *0לפרשב״ס גמ של עובלי כוכבים צריך ניגוב אך נ י י ל ע ת ה א א ל ל 5 ה א נ ו ת א ת ם ה י ח ת ר  א

ד רש״י פירש לסגי בהלחה. מהט״מ:  וכזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו ה
 כולן מכודן כין כך וכין כך לא מכר לא את

 א<הע3יריס ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקין ולא את המרצופים ר״א

 אומל המוכל את כית הכל מכל את הקולה שלא נקלא 3ית ה3ל אלא על שם הקורה
 כך כתוכה הגילסא נספרים וכן הכיא לכ אלפס ז״ל ותמיה לי לכמתניתין לא מתניא
 הכי [י] ומתגיתין היא עיקר ואם אמר כין כך וכין כך כולן מכודן: מתני׳ המוכל את
 המלחץ לא מכל את הנסליס ולא את הספסלים ואית לגלס ולא את הספלים ולא את
ד כולן מכודן כין כך וכין כך לא מכל  הוילאות וכזמן שאמל לו הוא וכל מה שכחוכו ה
 לא את מגולות המיס ולא את אוצלות העצים: גמ׳ ת״ל המוכל אח המלחץ מכל את
 כית הנסרים [כ] ואת 3ית היק3ים ואת 3ית הספסלים ואת כית הוילאות ולא נסרים

 חריפתא
 המרמץ כשהן לבישין: [ל] ושפא לא הניא כוי. מלמא למספקא ליה לרבינו הכא פשיטא ליה בפרק גט
 פשוט להתם כתב רבינו לבד הרי״ף שכתב שס ללימא להאי כללא ללימ הלכה כרשב״ג אלא עד לאיכא טעמא
 וה״נ פשיטא ליה לרבינו להד״ף לית ליה וכו׳ בפרק הפרה גבי א״כ משהאשה יוללמ משבממ ועיין מה
 שכתבתי שם שכן גס לעת רבינו עצמו: [פ] דהא אפרינן בעלפא. בסרק המליר והביאו רבינו בפרק דלעיל:
 [נ] וצייני גרסי׳ בס״א וכן גי׳ הערוך וכן משמע מפי׳ הרשב״ם: [ם] יהיב ליה תרי דיקלי. פי׳ רשב״ם
 לבל אותן שבשלה המכודן בכלל שלה למטרה אחרת היא זו ומיעוט לקלי שנים: [ע] וכן האופר כוי. לישנא
 ליק לא ניתא: [פ] חוץ מחריב. פי׳ רשב״ס המורכב: [צ] לא קנה ולא שיידיה להך אלא שא״צ ליקה לו

 דרך. הרשב״ם:

 פלפולא
 [ח] ניד׳ הםשנה העבירים ואני כתבתי בתוספת יו״ט שהגי׳ היא העכידם בכ״ף: [ט] ים טלפחיא. עיין
 בפרק בתרא לע״ז גבי במה מנגבן לרבינו מפרש לה המס: [י] וטתני׳ היא עיקר. ונימוקי יוסף כתב שראה
 כמוב שגס הד״ף ס״ל כממניתין ולא הביא הבדימא לומר להלכה היא אלא ללמול ממנה אומס שנשנו בברייתא
 ולא נשנו במשנסנו ע״כ: [כ] ואת בית היקבים. וכן הלשון בד״ף גס בטור העמיק ק סימן רט״ו וכמב
 שנוטלין בהן המיס אבל בגמרא גרסי׳ בית היקמיס וכן הוא בקצור וכתב הרשב״ס שכן הגי׳ בתוספמא ופירש
 שני פירושים והסטס לפרש יקמין סורר שמעטפיס בהן ראשן מפני מוס המרמץ ע״כ ולשון הרמב״ס בססכ״ה
 מהל׳ מטרה בימ היקמיס וכמב המגיד בשם ר״י מגא״ש יקמיס הס סססלאומ של עץ שמשממשין בהן בבימ
 המרחץ ונותנים בהן מיס לפני כל אחל ואתד ע״כ וגי׳ הרמב״ן בית הספסלין ומפרש שיושבין עליהן במצר

 א) נ״א בכ״ף. וכליון) ב) ליה שטרך ביד מאי כעי א״ל וט אמר נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך כילי מאי כעי כצ״ל. ףענ״ן) ג) צ״ל כילי. (גליון< ד) יכמשמע דגה״ג דש מ׳ סאה גס המיס שכתוך הכלי ליטהיר גהשקה ימיתר שוג לטגול בתוך הכלי,
 יהיא שיטת רשג״א המוכא כש״ך סימן ר״א סקכ״ז, אמנם אס נאמר דפסול לטכול ככלי הוא פסול אחר, יאפילי למאן דסיכר דכולו שאוג דרבנן ובן הוא דעת רשב״א, לא הבנתי הא השקה ל״מ אלא לפסול שאובין, ומה מהני ההשקה ליטבול ככלי,
 וגה״מ שם הערתי קצת בזה.(אר״צ) ה) ועיין גרשג״ס דכלא מעות ל״ק דדמיא להמחזיק כנכסי הגר וכוי, אמנם גפ׳ חזקמ הגמיס גיאר הג״א גשם ריג״ס דגס בלא נתן מעומ קנה במכר יע״ש נמש״ש. (אר׳׳צ) י) יעיין גתיספות בסוניא. (אר״צ)



 לב m המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא אשר
 דף עו ע״א

 ואת כל המנהיגין אותה א״ר אכא אלו המשוטות. וכן הוא אומר אלונים מבשן עשו
 משוטיך ואיכעית אימא מהכא וירלו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת״ר מכר את הספינה
 מכר את האסכלה ואת בור המים שכתוכה. ר׳ נתן אומר מכר אפ הספינה מכר את
 הביצית M סומכוס אומל המוכל את הספינה מכל את הלוגית ולית הלכתא כוותיה:

דף עה ע״כן איתמר ספינה רכ אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר על  כ [
 שימשוך את כולה י״מ להכי נמי כמשיכמ כל המטלטלין ונקט ספינה
 לאשמועינן לכופא לשמואל לאע״ג שיש טולפ למשוך אפ כולה אפ״ה קאמל שמואל
 לכעי שימשוך את כולה ולי נלאה לספינה לוקא נקט ללא אשכחן כי הא פלוגפא אלא
 בספינה ובעלי חיים משום לספינה אי משיך לה כל להו אזלא וכן כעלי חיים ולהכי אין
 משיכה כל להו מהני בה לשמואל בספינה וללבי אחא בבהמה אבל בשאל מטלטלין
ה שמשיכחס מכח אלם המושק כ״ע מולו ״ ה ג  ה

ל לכמשיכה כל להו סגי *לימא כתנאי כיצל ה כ כ , ש מ י כ ג ץ ס צ ט ל ' ט מ ' ר א ש נ א ל ״ ג ש  *וק כתב י
׳ הריכ״ם ז״ל יפי  לסו אפי׳ לשמואל: במסירה אחזה בטלפה. 3
 ללא מיקרי מסילה אלא כשמוסל המובל החפץ מילו ליל הלוקח והביא ראיה מהא
 לאמל ג<בפ״ק למציעא (לף ח:) לאמר ר׳ אבא כל כהנא מוסילה מחכילו קנה מה
 לשון מוסילה כאלס המוסל לבל לפבילו וקאמל התם מוסילה בנכסי פבילו קנה במציאה
 ובנכסי הגל מאן מסל ליה לליקני אלמא משמע לבעי מסילה מיל ליל. ולא נהילא
 לאחזה בטלפה משמע לאחזה מעצמו ועול אמר לקמן כשמעתין גכי מסילה כל היכא
 לא״ל לך פזק וקני כו״ע לא פליגי לקני ואי בעי מסילה מיל ליל לא ה״ל למימל לך
 חזק וקני אלא תא וחזק וקני ובן א פרש״י אפזה בטלפה במצות המוכר וההוא למציעא
 ה״פ מוסירה מחבילו קנה כשא״ל לך חזק וקני לקנה לה באחיזה בעלמא והיינו כמוסר
 לבר לחבירו שמוסרו לו לאוחזו בו במצותו. כמציאה וכנכסי הגר לא קנה למאן מסר
 ליה לליקני. פי׳ מי יאמל לו לך חזק וקני שיקנה באחיזה בעלמא. אחזה בשעלה באוכף
 שעליה בשליף שעליה בפלומביא שבפיה בזוג שכצואלה קנאה. כיצל כמשיכה קולא לה
 והיא באה או שהכישה במקל וה״ה נמי אם הנהיגה בקול מילי להוה אקולא לה והיא
 באה אלא אולחא למלתא נקט כיון שעקלה יל ורגל קנאה. ורבי אחאי ואמלי לה לבי
 אחא אומל לא קנה על שתלך מלא קומתה היינו עקילת שתי ילים ושתי רגלים.
 מלקאמל על כאן לא קאמר רבי אחא אלא בבעלי חיים לאע״ג לעקלה יל ולגל אכתי
 בלוכתא קיימא משמע הא עקלה שתי ילים ושתי רגלים קנה נימא רכ לאמר כת״ק
 ושמואל לאמר כר׳ אחא אמר לך רב אנא לאמרי אפי׳ כר׳ אחא ע״כ לא קאמר ל׳
 אחא התם אלא בבעלי חיים לאע״ג לעקלה יל ולגל אכתי כלוכתא קיימא אבל = הכא
 כיון לניילא פורתא ניילא לה כולה ושמואל אמל אנא לאמלי אפי׳ כח״ק על כאן לא
 קאמר ת״ק אלא בכעלי חיים לכיון לעקלה יל ולגל אילך נמי למיעקל קיימא אכל
 ספינה אי ניילא כולה אין אי לא לא והלכתא בשמואל בספינה וכת״ק כמשיכת בהמה
 ואע״ג ללכאורה משמע לשמואל כר׳ אחא וליפויא בעלמא הוא הא לקאמל גמ׳ אמל
 לך רכ אנא לאמרי וכו׳ אפ״ה ג כיון לקאמר גמרא נימא רב לאמל כת״ק וכו׳ אלמא

 מספקא ליה [בן הלכך הלכה כשמואל:
דף עו ע״א] אי כרבי ספינה נמי מיקני כמסירה כ< לכאורה משמע [ג] למסירה  ג [
 לאותיוח הוו כמסירה י כספינה ללשון מסירה הכל אחל הוא ועול מלקאמר ספינה
h מיהו אי אפשר לומר כן ללא i נמי מקני במסירה משמע תיקני נמי כמו אותיות 
 משממיט בשום מקום כגמרא להזכיר מסירה במטלטלין אלא בספינה ובעלי פייס משוס
 למסילה לילהו הוי כמו משיכה לכשאוחז הספינה בפכל ומנענעו כל להו הולכת מכחו
 על פני המיס הלכך אפי׳ לא הלכה כלל קני לה כמסירה וכן נמי ככעלי חיים אכל שאר
 מטלטלין לא מיקנו במסירה להכי חנן כפ״ק לקדושין(לף כו.) נכסים שאין להן אחריופ
 אין נקנין אלא במשיכה ומשמע אבל לא במסילה לאיירי בה נמי כההיא משנה וא״כ לקנות
 הנייל לצול על פי צלוחיתו לא היה קונה במסילה בעלמא והשעבול שבתוכו יקנה בממיה
 [ה] ה ומלקאמל על שיכתוב וימסור משמע לבעינן באותיות קנין טפי מבשאל לבלים ועול
 הא לקתני ספינה במשיכה ואותיות במסילה ומוקמינן לה כסימטא למשיכה לא קנה אלא
 בסימטא אבל ספינה ניקנית אף במסילה אס היתה עומלת ברה״ר א״כ אמאי קתני
 ספינה ניקנית כמשיכה ליתני נקנית כמסירה וכל שכן במשיכה כלבעי למימל לקמן אבל
 השתא לקתני נקנית כמשיכה משמע לאתא למעוטי מסילה והא ליתא אלא ולאי להט

 דף עא ע״א

 יד ושטר טס היוצא על היתומים נשבע וגוכה מחצה לעיסקא פלגא מלוה ופלגא
 פקלון הלכך פלגא למלוה גט כלין הגה״ה

 מלוה כשטל 1ק) שנפלעים מן היתומים *חסימש בשבועה לאורייתא ולסר״מ הוי שבועה
י לרבנן אבל אותה שבועה^קנה קולס שבועת היסת. 3 א ג ן ל ן ל ק פ א ל ג ל ל פ 3 * א ה ע ן 3 ש 3 

 לטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר יאף ה)ולוקא שטר טס א^״סקא בלא שטר לא גגי
 שכועת יולשין שלא פקלנו אכא אין צליטן מילי אפי׳ חצי המלוה לללמא פרע כבר ומלוה על
 לישבע ללא נאמרה שבועת יורשין אלא פה אין גובה מן היורשין אלא כשחייב מולה ומיס
ן אי נמי לשמתוהו ומת בשמתיה ולא אמר לאס אימא י א 3 ס ן י ר ן ר ל א ת ע ן ר ן ב ן ש ה י 3 ק א ח ל י ; ה ש  כ

 , י 1 י לפרעיה מימר הוה אמר ללאו אלעתא לאיניש
א להוליע לבניו מה שנשא ונתן בחייו לכמה הלואומ ב י א מ ק  לגבותס צטטן לישבע שלא פ
 ששטל זה פלוע אבל בממון שהן מוחזקין עשה שכבר עברו וכי כולן היה צו להוליע לבניו.

ן פר״י. מהרי״ח:  בו ואביהם היה צדך לישבע הן פטורין מ
) ובא״ז וכן מהד״ח כתב ליתומים נשבעין שבועת . *ו * ר ע ן 3 ש  ר

. ^ י י . יורשין כגון שבועה שלא פקדנו אבא ששטר זה אין ״ ״ . ^ 
 מתני [דף עא ע״א] לא את הבול פרוע אע״פ שאביהם לא היה פטור מחצי פקדו! אלא
 ולא את הגת ולא את השובך 3ין בשבועה דאוטיתא ורב ושמואל דאמט תרוייהו
ך ך3ךי בשבועות דאין אדם מוטש שבועה לבניו הני מילי ך  חליבין בין ישוכין ו5ליך ליקןן לן ל
״ < י 1י^״ בממון שאין מחזיק ותבע על אחרים ויש להם לישבע f t י A 4..״ ״.״ 
n וליטול אס ממ אין מוטש שבועה יפטור אבל בממון P \ י ל ס ^ צ י מ ו מ 0 א כ א א ו י< 5  ל ע
ז שהוא מוחזק בו ויכול ליפטר בשבועה אומו ממון י ל א ״ א  לו לרך א< [ומולה ל״ע בזמן ש
 מאלו שא״צ ליקח לו לרך מכרן לאחר ר״ע מודש לבניו ואע״ג דבניו לא מצו משחבעי ההיא
ם שבועה ולא אמט׳ בימומיס ממוך שאין יכול לישבע י ר מ ן ם א י מ כ ח ך ו ר ח לן ל ק י  אומר א״צ ל
 , י י 1 , י משלם משבעים שבועמ יורשין ופטוטן. מהרי׳׳מ:

l *פירוש כל הנהו דקמני לעיל לא מבר ־ממנה קנה w ל « 5  צדך ליקח לו לרך] בל״א כמוכי א
 מתנה נותן אח כולן* [י] האחין שחלקו זכו כולם מיהו אם יש מעומ בשדה או מבואה מלושה
 כשלה זכו ככולן המחזיק בנכסי הגר החזיק ואינה צטכה לקרקע וכל דבר דלא צטן מנא דממני׳
ה למימני גבי מכר לא מכר גס כמפנה לא קנה. ל ש ת ה ש א י ל ק מ ן ה ל ן כ ק 3 י ן ח ה ה ל ש 3 

״ רשב״ס. מהרי״מ: ש א י ל ק מ י ה מ ן ש א ״ ן י ל ח ט ש א י ל ק  ה

 השלה לא הקדש אלא חרוכ המורככ וסדן השקמה: נמ׳ מ״ש מכר ומ״ש מתנה פירש
 יהולה בן נקוסא לפני רכי זה היה לו לפלש וזה לא היה לו לפרש:

 טז ההוא לאמל הבו ליה לפלניא טתא למחזיק מאה גולפי אשתכח להוי מחזיק מאה
 ועשרים אמר מר זוטרא מאה א״ל מאה ועשרים לא א״ל א״ל רב אשי מי לא מנן
 כל״א כמוכל אכל הנותן מתנה נתן את כולן אלמא מאן ליהיב בעין יפה יהיב ה״נ בעין

 יפה יהיכ:
 יז אמר לב הונא אע״ג לאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך של חכילו לא קנה
 קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע [ש] ואפילו לר״ע לאמל
 בעין יפה מוכר ה״מ גט כור ולות ללא מכחשי כאלעא אכל אילנות לקמכחשי בארעא
 שיורי שייר [דף עא ע״כ] לאי לא אמר ליה עקור אילנומיך שקול וזיל ואמר נמי לעיל
 בפרק פזקת הבתים (לף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי׳
 לר״ע וכו׳ והא ללב הונא עליפא לאי מהתם ה״א תלתא אבל פרי לא קמ״ל רב הונא
 אפי׳ פרי. מכר אילנופ ושייר קרקע לפניו פלוגתא לר״ע ורבנן לר״ע לאמר מוכר כעין
 יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה [ת] וכבר איפסיק הלכה כר״ע לאמר בעין יפה מוכר:

 הדרן עלך המוכר את הכית

 המוכר את הספינה פרק חמישי
 א [דף עג ע״א] המוכר אפ הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל
 המנהיגין אומה אכל לא מכר לא את העבלים ולא את המרצופין ולא
 אפ האנתיקי. פי׳ לשב״ס והוא הלין בנותן מתנה שלא נתנו מללא קתני להו לעיל מקמי
 לליתנייה בל״א במוכל אבל בנותן וכו׳ והיינו טעמא ללעיל איירי במוכר קלקע ובנותן
 בטילי אגב הקרקע אבל הני מטלטלין נינהו ואין חילוק בין מוכר לנותן ובזמן שאמל לו
ד כולן מכודן: נמ׳ תורן איסקריא וכן הוא אומר ארז מלבנון  הוא וכל מה שכתוכו ה
 לקחו לעשות תורן עליך. נס אולרא וכן הוא אומר שש ברקמה ממצרים היו מפרשך
 להיות לך לנס. את העוגין תני ר׳ חייא אלו עגונין שלה וכן הוא אומר הלהן חעגנה.

 הגהות הב״ח א מא וחזק וקני יכן פרשב״ס אחזה בטלפה: ב אבל ספינה כיין דניידא פירמא: ג טין דקאמר גמרא נימא. ג״ב כלומר דאי ליכא ספיקא אלא רכ כת״ק לא הוה הלכה כשמואל כדיני כיון לאתיא טחידאה אבל כיון דמספקא
 ליה השתא נקטינן הלכה כשמואל גריני דלא מזינן להאי כללא מקמי ספיקא: ד כמסירה דספינה: ה ומדקאמר עד שיכתוב. נ״ב כלומר ועוד מדקאמר וכר וכן הוא להדיא במוס׳:

 חדיפתא
 שפיר קאמר ואפי׳ לר״ע כו׳: [ת] וכבר איפסק הלכה כר׳׳ע דאמר בעין יפה מוכר. ומסיים הרי׳יף והוא
 לאיכא תלמא ורבינו נראה שסמך על המשנה לבפ׳ ללקמן ועל מה שכמב שס ומלבד הב׳׳י סי׳ רט׳׳ז נראה
 שגס בס׳ הרי׳׳ף לא היה כתוב כן שהד לא הביאי לראיה כלדיק להד״ף ס״ל לרוקא תלתא ובקצור יש טעות:

ת הכית  הדרן עלך המוכר א
 פרק חמישי [א] ה״ג מכר את הספינה מכר את הביצית םומכום אומד מבר את הספינה מבר את הדוגית.
 ועיין לקמן גבי אמר אביי ר״א ירשב״ג ור״מ וכו׳: [ב] הלכך הלכה כשמואל. לאי לאו הט ורב כת״ק ליתא
 בכלל הלכמא כשמואל בדני טון לגמרא מוכת לרב כת״ק ושמואל טתילאה: [נ] דמםירה דאותיות. כרלקמן:
 [ד] מיהו א״א לומר כן. ידקדיק לשין נמי כדלקמן כלומר עם המשיכה וכמו שאפרש שס: [ה] ומדקאמר
 כוי. לשון המוס׳ ועול מלקאמר יכו׳. ומיהי אשכמן כהאי גיונא והוי כמי יעיל כלכמבתי בפרק חזקמ גבי טון

 שהטש בה כו׳:

 פלפולא
 [ק] שנפרעים מן היתומים בשבועה. פירוש כשהן גלולים כדלעיל בפרק קמא גבי והלכמא כר״ל ואפי׳
 מיתמי: [ר] האחין שחלקו וכו׳ זכו בכולן. בתוספות הקשו וא״ת לרב ראמר יש להן לרך זה על זה משוס
 למוכר בעין רעה מוכר וכו׳ ותירצו להכא לאו משוס עין יפה היא אלא משוס שמצין להסתלק זה מזה יכי׳
 ע״כ אבל אלשמיאל לא קשיא לס״ל בעין יפה מוכר ואין להן לרך זה על זה היט זכו בכולה ללא קשיא כלל
 לאיכא למימר ללא קאמר שמואל לכלקוחות הן למעוטי שלא יהי כמקבלי מתנה לסגי ליה בהא לכלקוחות הן
 לאפ״ה אין להן לרך זה על זה ואי כמקבלי מתנה הן כ״ש לכל אמל זכה בכולה ואין להן זה על זה כלוס
 נ״ל: [ש] ואפ־׳ לר״ע כו׳ להכא לשייר שני אילנומ והיינו שאמר מוץ לא הד כמו באומר מוץ מבור כו׳
 לר״ע מולה ביה לשייר לו לרך ולא שייך בט הא למימר ואפי׳ לר״ע להמם ט אמר מוץ מבור כו׳ לטפרי
 אמא להא בלאו הט אינן מכודן אבל הכא מאן לזבין ליה ארעא קני לקלי ומאלי כו׳ אפי׳ כי לא כמב ליה
 כלאיתא לעיל וא״כ ט שייר שני אילנות היה צריך למימר הט והר השמא כמו בור ולומ כשלא אמר מוץ הלכך

 א) גי׳ מע״מ. (גליו!) ב) תיסי. (גליי!) ג) בפ״ק דמציעא דאמר ר׳ ״אבא בר כהנא״. לפניני אין הגירסא כן. >ר״ג ליפשיץ) ד) יקאי אהא לקאמרי נסוגיא סיף סוף ט אמר ליה נאנסו לאי שביעה בעי כוי, ועי׳ בתוס׳. (אר׳׳צ) ה< עיין בתוס׳ בסוגיא
 מזה.(אר״5) 0י3א״ז וכן מהרי״ח כתב דנשבעין יתימיס כוי. וכן הוא שיטת הסוס׳ יעי׳׳ש במהרש״א, ומ״ה הקשו ורב ושמואל דאמרי תריריהו דאין אדם מודש שנועה לבניו וכו׳ רש לעיין דהא רב ושמואל לא אמרו דאין אדם מידש כי׳ אלא
 לגבית מהיתימיס ומת לוה בחיי מלוה יעי׳׳ש כסיגיא. מיהי י״ל להסיגיא קאמרי שטר טס כו׳ דגובה מחצה ומשמע לעולם בכל אופן, יע׳׳ז הקשי דהא אין ארס מידש ימחלק בין ליטיל כי׳. ןמהד״ב] ישיב ראיתי דל״ק מידי דהא עיקר הטעם במת
 גחיי מליה דוקא דהיא משוס לאין אלם מידש שגועה לגניי, יה״ה גזה להגס להליה קייס מ״מ יש גזה חיוג שבועה ואין אלם מוריש שבועה לכניי, וכעין זה כתכ הסמ״ע והשייך דש סי׳ פ״ט ליורשי השכיר אינן נשבעין ינוטלין מנעה״ב משים

 דאין אדם מודש שגועה לגניו יעו״ש, ומ״ה מחלקי המוס׳ גזה גי! שגועה ליטול או ליפטור כיי. יעיין גס״ס פ״ד גסמ״ע. (אר״צ)



 רבינו המוכר את הספינה פרה חמישי כבא בתרא אשר לג
 דף עז ע״א

 למאי לפרישית לכל היכא לחני מסירה כל שכן משיכה וכי קתני משיכה משיכה לוקא
 ולא מסירה ללא הוה ליה ללכ למינקט ההיא לישנא כהמה גסה נקנית כמשיכה למשמע
 למעוטי מסילה ואי בעי לאשמועי׳ למסירה לא קני כסימטא לימא הט כהליא מסירה
 קונה כלה״ל ולא בסימטא כלקאמל אביי ולא לימא לבהמה גסה נקנית כמשיכה למשמע
 לאתא לפלוגי אמפני׳ והא לקפני בבטיפא ללעיל לספינה נקנית במשיכה משום לאיילי
 בסימטא אע״ג שגס במסילה ג< נקנית היינו כלי להשמיענו למסילה לאותיות לאו מסילה
 ממש היא כלפלישית לעיל להא אין מסילה קונה בסימטא: אמל לב פפא ב מאן לזבין
 ליה שטלא לחבטה צליך למיכתב ליה קני לך איהו וכל שיעבולא לאימ ביה אמל לב אשי
 אמליתה לשמעתא קמיה ללכ כהנא ואמלית ליה ואי לא כתב ליה הט לא קני וט לצול
 על פי צלוחיתו הוא צליך ואמל לי אין לצול ולצול. [ל] ומקח טעות הר והלמים חוזליס.
 [דף עי ע״א] אמר אמימר הלכתא אותיות נקנומ כמסילה הכי גלסי לשכ״ס א) ורב
«l ור״ח ורב אלפס ז״ל גורסין אין אותיות נקנומ במסירה והביא ראיה l .יהולאי גאון 
 מההוא עובלא לשילהי זה בולל(לף לא.) ההוא איפפא לנפיק שטלא מתוחי ילה ואמרה
 לפריע הוא והימנה רכ נחמן וא״ל לכא כמאן כלבי לאמר אותיות נקנות במסירה א״ל
 לא משום [נ] לאי בעיא קלמיה ואי הלכה כלט אמאי לפייה ועול קאמל הפס איכא
 לאמלי לא הימנה לב נחמן א״ל לבא הא אי בעיא קלתיה ואי ס״ל לאותיות נקנות
 במסילה וללישנא קמא ללחויי קא״ל אי בעיא קלחי׳ א״כ ללישנא במלא נמי הוה ליה
 למימר כמאן ללא כרבי לאמל אותיות נקנות במסילה אלא ולאי לא סבירא להו כרבי
 הלכך ללישנא קמא היה תמיהת רכא היאך פסק כרבי וללישנא כתרא הוה ניחא ליה
 שפסק ללא כלכי לכך הקשה לו לבר אפל והא אי בעיא קלתיה ועול מלקבל רבא מה
 שהשיב לו רב נחמן כיון לאיתחזק בבי לינא אי בעי קלתיה לא אמרי׳ ולא הקשה לו נהי
 לאי בעי קלתיה לא אמרי׳ במסירה מיהא תיקני אלמא בין לרבא בין לרב נחמן אין
 אותיות נקנות במסילה ועול הביא ראיה מלאמר לעיל אמר רב פפא האי מאן לזטן
 ליה שטלא לפבדה צדך למיכתב ליה קני לך איהו וכל שיעכוליה ואי לא כתב ליה לא
 קני אלא לצור על פי צלוחיתו ומיהו אינה ראיה כל כך לאיכא למימל ללאו לוקא נקט
 צדך למיכתב אלא למ״ל כעי כתיכה צדך למיכתכ הכי ולמ״ל אותיות נקנוח במסירה
 צריך למימר הט לה״נ אשכחן לעיל בפרק המוכר את הכית (לף סא:) האי מאן לזבין
 מילי לפבדה צדך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קלמאי אע״פ שאין חוכ לכפוכ
 ואס מוכל כלא כתב אומל כעל פה וכ״ת שאני התם שלרך לכתוב שטר על מכירת קלקע
 ה״נ אימור ס״ל לרכ פפא אותיומ נקנות כמסירה [ס] וצריך להכיא ראיה לפיכך לרך
 לעשות שטר ומיהו אס אמר לכ פפא למלמיה לכ״ע לאף לרכי לאמר אופיומ נקנומ
 במסילה צדך למימל ליה קני לך איהו וכל שעכוליה אכתי יש להביא לאיה לאין הלכה
 כלבי מהא לתניא בפ׳ האיש מקלש (לף מז:) התקלשי לי בשטר חוב ר״מ אומר מקולשמ
 וחכמים אומרים אינה מקולשפ ומפלש לפליגי כפלוגתא לרט ורכנן כאותיות נקנות
 כמסילה מל אית ליה לרכי ומל לית ליה לרט ואיכעית אימא לכו״ע לית להו לרט והכא
 בלרב פפא קמיפלגי לאמר רב פפא האי מאן לזבין ליה שטרא לחבדה וכו׳ ומללא
 קאמר לכו״ע אית להו לרכי ש״מ אין הלכה כרבי הלכך ממה נפשך יש להביא ראיה
 מכאן לאין הלכה כרבי לאי רב פפא אמל למלתיה לוקא אליכא ללכנן לכעו כתיכה אכל
 ללבי למיקל בקניית השטל ללא כעי כתיבה מיקל גם בזה ללא בעי למימל ליה כעל פה
 קני לך איהו וכל שעבוליה א״כ רב פפא וגם רב אשי לשקיל וטרי אמלתא ללב פפא
 סכרי כרבנן. ואי בעי למימר בעל פה אליבא לרבי אז ראיה מההוא לקלושין מללא קאמל
 לכו״ע אית להו ללכי וכללכ פפא קמיפלגי והא לאמר כפרק מי שמת (לף קנא.) אימיה
 ללב עמלם חסילא הוה לה מלוגא לשטרי אמרה ליהוו לעמרם בד אתא לקמיה לרב
 נחמן אמד ליה אחוה והא לא משך מכלל לאי משך קנה אף בלא כתיבה אינהו הוו
 סכלי לכמתנת שכיב מרע ליו במשיכה לפי שאין יכול לכתוב ובמשיכה סגיא והויא משיכה
 ליליה ככתיבה ומסירה לבריא והשיב להן רב נחמן לאף משיכה לא בעי ללבד שכיב
 מרע ככתובים וכמסורים למו והא לאמר בפרק הכותב(לף פה.) ההיא איתתא לאפקילו
 גבה מלוגא לשטרי ואמר לה רב נחמן אית לך סהלי לתבעינהו מינך מתיים ולא יהכת
 להו וכו׳ משמע לאי אית לה סהלי קניא בתפיסה בלא שטל וי״ל להיא לא היתה רוצה
 לקנות המלוה אלא היתה רוצה לעכב השטרות בתולת משכון מחמת תפיסה שתפסתן
 מחיים וללחוק את היתומים לפרוע חוב אביהם והא לאמר בפרק גט פשוט (לף קעג.)
 אתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא לאיה ולבא אמל אין צדך להביא
 לאיה לאו משום לאינהו סבלי אותיות נקנות במסילה ח אלא פליגי אליבא למ״ל אותיות
 נקנות במסירה אי צריך להביא ראיה אי לא והכי מוכחא שמעתא [לאיתמר] אותיות
 נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ולא קאמר איתמר אביי ורבא לאמרי תרוייהו
 אותיות נקנות במסירה אביי אומר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צדך להביא ראיה
 אבל רכא אליכא לנפשיה סכילא ליה לאין אותיות נקנות כמסירה כלמוכח עובלא לההיא
 איתתא לשילהי זה בולל שהבאתי לעיל למוכח לרבא ורב נחמן סבילא להו לאין אותיות

 חריפתא
 יותר. כיון למשיכה מבטלת מסירה כ״כ תוספות ומיהו תירצו לזה לאטו במלא מסמא מחתינהו אס משירה הגרועה
 בטילה מתמת משיכה משיכה החשובה לא תבטל מחמת הגכהה ע״כ: [־] ולא במשיכה. ואפילו בסמטא והשתא
 פדך לרב שפיר תוספות. לאי רוקא ברה״ר קאמר מאי קמ״ל פשיטא למשיכה לא שייכא התס ומסירה עליפא
 א״כ ולאי מהניא: [כ] לישנא דלך כו׳ לא משמע הכי. להל״ל מא חזק כו׳: [ל] ומקח טעות הוי למוכר
 שטרומיו לבשם יש לו אונאה כלאימא בהזהב אמסני׳ לאלו לבדם שאין להם אונאה וכוי: [מ] וד׳׳ח. לכאורה
 נראה שצ״ל ור״ת וכמו שכתב בתוספות בשמו וכן הוא לקמן בלבד רבינו אך בתשובה לרבינו הביאה הטור ס׳׳ס
 רמ״ח כתוב רר״ח ור״ת סבד לאין אותיות כו׳: [נ] דאי כעיא קלתיה. עיין לקמן בסרק במרא גבי במאי קא

 מיפלגי באותיות נקנית במסירה: [ם] וצריך להביא ראיה. כאביי ללקמן:

 דף עו ע״ב

ד בעומלת בסימטא ואפ״ה קתני ואותיות במסירה ואמאי י י  תנא משיכה לאשמועינן [י] מ
 והא אין מסילה קונה כסימטא אלא ע״כ האי מסילה כעינן הגכהה עמה או משיכה אס
 שק מלא שטרופ שאין לרבו להגביה כלמוכח לקמן בפלק מי שמת (לף קנא.) גבי מלוגא
 לשטד לקאמר והא לא משך והא לקלי ליה מסילה אע״ג לבעינן משיכה או הגבהה
 משום לכעיא מסילה מיל ליל אע״ג לכשאל לכלים לא כעי כלפדשית לעיל משוס לבעי
 קנין פשוב לקנופ שעבול השטר אי נמי אפילו לא בעי מיל ליל נקט לשון מסירה משום
 לכעינן לעת אחלח מקנה כמו שאל מסילופ שחבילו מוסל לו לאפוקי המפקיל שטלופיו
ל ילס) כיון לליכא מסילה שאין לעת ע )  שאין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם ש

 אחלת מקנה:
 ד תניא ספינה נקנית במסילה לכד לכי. לאו למעוטי משיכה קאתי אלא אפי׳ כמסילה
 קאמל וכל שכן כמשיכה כלמוכפ מילמייהו ללכנן לקאמד על שימשכנה למעוטי
 מסילה מכלל לללט משיכה נמי קונה וכן משמע הלשון ספינה תקני נמי כמסילה
 [ח] כלומל עם המשיכה וכמו למסירה להכא לאו למעוטי משיכה קאפי כן גס הוא ככל
 המקומופ כל היכא לפני לקנה כמסירה היינו אף כמסילה וכל שכן כמשיכה וכן מוכח
 מפוך לבדו של לשב״ם שפי׳ הא א לבמסירה קונה ברשות הלכים היינו משום ללא אפשר
 התם כמשיכה לאין משיכה אלא היכא שמושך לרשותו ומשיכה קונה בסימטא להוי לשותו
 שיש לשות לכל אלם להניח שס חפציו וטון לאפשל כקנין חשוכ לא קניא שם מסילה
 שהוא קנין גלוע ועול אס יש לבל שקנינו במסילה ולא במשיכה למה לא יקנה אותו לבל
 במסירה בסימטא טון שאי אפשר לו לקנותו במשיכה ועול לתנן בפ״ק לקלושין (לף
 כה:) בהמה גסה נקנית במסילה ואמל בגמלא לרש רב בקמתוניא בהמה גסה נקניפ
ך והא אנן אף במסירה  במשיכה ופדך שמואל והא אנן כמסירה תנן ועל כרחך הט פד
 תנן ולכ כמשיכה לוקא קאמר לאם תמצא לומר לרכ אף כמשיכה קאמר ושמואל פדך
 והא אנן כמסילה לוקא תנן אם כן מאי פדך הט נמי במשיכה תנן בפ״ק למציעא (לף
 ב.) היו שנים לוככים על גט כהמה או שהיה אחל לוכב ואחל מנהיג וכו׳ שניהם יחלוקו
 משוס לכל אחל קנה מחצה ואמר נמי התס אמר רב יהולה שמעית מיניה למל שמואל
 תלתי לכוכ ומנהיג חל קני וחל לא קני ולא ילענא הי מינייהו קני היכי למי אילימא
 לכוכ לחוליה ומנהיג לחוליה מנהיג לפוליה מי איכא למ״ל ללא קני אלמא לפשיטא ליה
 לשמואל להנהגה להיינו משיכה קונה וב׳ לאיות הללו לחה רטנו שמשון ז״ל לשאני
 מציאה ללא מצי למיקני במסירה למאן מסר ליה לליקני הלכך קני במשיכה: וחכמים
 אומדים לא קנה [דף עו ע״ב] על שימשכנה או על שישכור את מקומה ואוקמינן ברשות
 הלכים וכגון לאמר ליה לך משוך וקני רבי סבר מראה מקוס הוא לו וקני במסירה ורבנן

ה ״ ה ג  סבלי קפילא ולא קני אלא במשיכה והלכתא ה
 כרבנן *אבל אמל ליה לך חזק וקני כולי *והיכא לאמר ליה לך אחח וקני לא הכדע ר״י אי
 עלמא מולו לקני במסירה ומאי על הוי קפילא שלא לקנומ במשיכה בקניה לחשיב מיניה.

: ח " י י ה  שימשכנה על שימשכנה מלה״ל לסימטא מ
 למשיכה בלשוח הלביס לא קניא לאביי ולבא לאמרי חרוייהו מסירה קונה ברה״ר ובחצל
 שאינו של שניהם משיכה קונה כסימטא וכחצל שהוא של שניהם והגכהה קונה ככל מקום.
 ופלשב״ס למסילה קונה בלה״ל משוס ללא אפשר הפס במשיכה לאין משיכה אלא
 כשמושך לרשותו והאי לאו לשותא ליליה הוא ומשיכה קונה בסימטא לשפיל הוי רשותו
 להניח שם חפציו וכיון שאפשל כמשיכה שהוא קנין חשוב לא קנה במסילה שהוא קנין
 גלוע א< והקשה עליו ל״פ ז״ל וכי משיכה ומסילה מצוח הן שמכטלוח זו אח זו ואין
 לו לעשות אלא מן המוכחל ועול מאי לפדך גמלא לקמן(לף פו.) על ההיא להגבהה
 הוה ליה למיפלך הכא למהכא נמי יש ללמול לכלים שללכן להגביה אין נקנין [ט] אלא
 בהגבהה שהיא חשובה יותל ועול הא לפדך כקלושין(לף כה:) אהא לאמל לב בהמה
 גסה נקנית כמשיכה והא אנן במסירה תנן לישני ליה באן ברה״ר כאן בסימטא ופל״ת
 למסילה עליפא ממשיכה משום למסילה מיל ליל ובפניו ומסירה קונה כרה״ר שאין
 לאוי למשיכה וכ״ש בסימטא. והא לתנן בקלושין(שס) בהמה גסה נקנית במסילה לוקא
 במסילה קאמל [י] ולא במשיכה והא למשיכה מועלת אפי׳ שלא כפניו ומסילה לוקא
 כפניו לאו משוס למשיכה עליפא אלא משום ללשון מסילה הט משמע ס ומה שפילש
 למסילה מיל ליל הא ליתא כלפדשית לעיל ומה שפי׳ לבעינן מסילה כפניו לא ילענא
 מנא ליה הא [ב] לישנא ללך חזק וקני לא משמע הט והא לפילש לבהמה גסה נקנית
 כמסילה לוקא ליתא כלפדשיפ לעיל והא למפלש למסילה קונה בסימטא קשה לא״כ
 מאי לוחקיה לשנויי הני תרי כדיתות כאן כרה״ר כאן בסימטא וצריך ללחוק ולפלש על
 שימשכנה מרשוח הרבים לסימטא לוקמינהו פרוייהו כסימטא וכקפילא פליגי ככדיתא
 כלמסיק נמי השתא הלכך נלאה פילוש לשכ״ס עיקל וכן כתב בשעדם לרב האי גאון
 ז״ל לעליף קנין משיכה ממסירה. ומה שהקשה ר״ת על פי׳ לשב״ס אס מצות הן
 שמכטלות זו את זו לא קשה להט נמי אמל להגבהה שהיא תשובה מבטלת שאל קניינין
 ומה שהקשה מההיא לקלושין ללישני כאן בלשות הלטם באן בסימטא לא קשה מילי

 הגהות הכ״ח א רשב״ס שפירש הא למסירה: ב אמר רב פפא האי מאן:

 פלפולא
 [ו] דאיירי כעומדת בסמטא ואפ״ה קתנ־ ואותיות במסירה. פי׳ ללהט לא קמני ספינה נקנימ במסירה והיינו
 ברה״ר ולא היה כאן מקום לטעות משוס לא״ה ה״א הך לאותיות נקנומ נמי במסירה היינו נמי ברה״ר ולהט
 לא דיק מעיקר תלמולא למוקי בסמטא וכמו שהוא בתוספות משוס מ״ל לרבינו לליכא למילק לאיכא למימר
 הא כלאימא והא כלאימא דשא בסמטא וסיפא ברה״ר כלאשכמן למוקמינן להא לקתני ער שישכור מקומו ברשות
 המוכר אע״ג לעל שימשכנו היינו מרה״ר לסמטא הלכך דיק רבינו הט לאמאי לא מני מסירה והיינו ברה״ר
 כו׳ אלא להט קמני משיכה לאשמעינן להיינו בסמטא ואפ״ה קמני ואומיומ במסירה לשמעינן לעיקר מלמא לאשמועינן
 לאומיומ במסירה מייד בסמטא וכן מפורש בלבד רבינו עצמו לקמן: [ז] על •דם. ל״ג וה״נ לימנהו במוס׳:
 [ח] כלומד עם המשיבה. פירוש כמו שקונה המשיכה ה״נ קונה המסירה: [ט] אלא בהגבהה שהיא חשוכה

) נ״נ וזה לוחק דפליגי אליבא דלא כהצכתא, עדיפא הו״ל למינקט בשטר שכ׳ גו שנשמעבל  א) מוס׳. (גליו!) ב< ומה שפירש דמסירה מש ליל וכוי. ומה שסי׳ לבעינן מסירה בפניו בעינן. נ״ג הא בהא תליא.(יענ״ן) ג) נ״ג ר״ל 3רה״ר.(מל״ה) י
 לכל מי שמוציאו בין מחמתו וגין שלא מחממו דגכה״ג נקנה גמסירה אליגא דכ״ע כמגואר גסי׳ ס״ו ס״א בהגה״ה, וע׳ נש״ך סק״י. (מל״ה<



 לד יבינו המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא אשד
 דף עח ע״א

 כלפרישית אכל כשטל מכל כשזכו לו כשלה מסתמא [י] אלעתא ללכתכו ליה שטרא זכו
 הגה״ה ליה ואין יכול לחזול כו*. ואין לכליו מוכנים
ל לי להא להאמל מסתמא אלעתא ללכתבו ש לס״יו ע  *וכן הורה רשב״א הלכה למעשה י
־ -w1 ,-•,A; r ״-.״״ י י ה ; 5 י  לבריו ז) וההיא דגט פשוע שהביאו המיספית א
ו [ה האי מסתמא לא עליף כ א ליה שטרא ז ל ר ן ט ש 3 ה ת כ נ ר ו ט ש ס ה נ י מ כ ה נ צ ר ן ר מ נ כ ה ש י א  ר

ש מתנאי גמול ואפילו אמל כפילוש על מנת י  מימה בהס מלכמוב הרי גילה בלעמו ללא מי
א שתכתכו לו את השטל מצי למיהלל כיה: ק י  לאפושי שטרומ וריב״א אומר דבשטר מכי י
י מלכמיי.T ע״מ שתכתבו לו את השטר תוזל כזה ובזה כ י מ י ה י י ׳ י ח ש ׳ ר י ט ר " ״ י " ר  ך

 לוקמ על העליונה אס רצה יעמול במקחו בלא
ה יש מקשין אמאי חוזר כזה וכזה יכתבו נ ת ר מ ט ש  אמריומ ואס רוצה לחזור בו חוזר אבל כ

 אף בשטר אץ חוזר. מא״ז: השטר כעל כרחו ויתקיים המקח מילי

 להוה אשאל תנאים לעלמא לאילו אמל זכו בשלה זו לפלוני ע״מ שתתנו לו מאתים זוז
 לא מצי למיהלר ביה ולומר לא תתנו לו ולא יתקיים המקח אלא בעל כרחו יתנו לו
 ויחקיים המקח למפלע לקי״ל כל האומר על מנת כאומל מעכשיו למי ומתלצין לשאני
 הבא שהתנאי זה הוא חובחו ואינם יכולים לכחוב חובתו כלא רשותו הוא עשאן שלוחין
 לכחוב השטל והוא יכול לכטל השליחות. ולי נלאה לאפילו אמל זכו בשלה זו לפלוני על
 מנת שתתנו לו מאתים זוז יכול הוא לבטל החנאי והמעשה ולא אמלינן יקיימו התנאי
 בעל ברחו ויתקיים המעשה למפלע משוס לתנאי זה אינו אלא פטומי מילי בעלמא שהוא
 טוכתו של לוקח ועליה ליליה רמיא לאתנויי ולא על המוכר ואמר בפרק איזהו נשך(לף
 סו.) לתנאי כזה לאו תנאי הוא אלא פטומי מילי בעלמא הוא הלכך לטובת הלוקח לאו
 תנאי הוא ויכול המוכל לכטל התנאי והמעשה בטל ממילא ואין לומל כיון ללאו תנאי
 הוא אס כן המעשה קיים ואפילו לא נתקיים התנאי 1־)ללטוכת המוכל ולאי תנאי הוא

 ואם חזל מן התנאי גם המעשה בטל:
 1 ואמר ר׳ חייא בר אבין ג׳ שטרות הן. חרי הא לאמלן ואילך אס קלס המוכר וכחכ
 את השטר [דף עז ע״ב] כאותה ששנינו כותכין שטר למוכר אע״פ שאין לוקח עמו
 כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו (בפ״ק לקדושין)
 נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה א< תימה
 היכי מוכח מהכא למילי כמילי מקנו לענין מוכר שטר שיש לו על אחרים להכא לא חזינן
 למהני אלא בשטל שכתוב בשם המובל ללוקח ובההוא ולאי מהניא מסילה בלא כתיבה
 ועול מאי איצטליך לשנויי אגב שאני למשמע לאגב מהני באותיות לימא אגב הוא כמסירה
 למסירה מהני בשטל מכל שכתב בשמו אבל אותיות שכתובין בשם אמלים אין נקנין
 במסירה ונראה לפרש להוה ס״ל אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ״ה מהני 1י] בלא
 מסירה לקנות שעבול של שטר הכתוכ כשמו וא״כ גם בשטר שאין כתוב בשמו תועיל
 מסילה בלא כתיבה M לקנין חשוב הוא ומשני לאגב קנין חשוב הוא ואלים כמו מסירה
 להא מטבע לאין נקנה בפליפין נקנה אגב קרקע כמו במשיכה ובהגבהה ומיהו אותיות
 לא מיקנו אגב קרקע בלא שטר וכן בקנין כלא כתיבת השטל כ״כ ל״ח ז״ל לאותיות
 ״)לא מיקנו אגכ קרקע אכל רכ אלפס ז״ל כתב למיקנו אגב קרקע ומסתברא ללא מיקנו
 ללא למי כלל קנין אותיות לקנין שטר
י שכתכ המוכר כשם הלוקח*. ולא את נ י ל ל פ י 3 ו ש מ א ן ל ל ה ע
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ל האנמיקי מאי אנמיקי אמר רב פפא עיסקא א ע ל ע י ק ר י ק ״ ׳ ע י ס מ א מ ק ה ל ל ו כ ן י י א פ ש ״ ע  א

 ילי שוס קנין בעולם כי במעמל שלשה הרשאה לאימ בה:

 בעלמא יכול לעשומ. פר״י מהרי״מ: t מתני׳ מכל את הקלון לא מכל את

 הפרלומ מכר אפ הפללות לא מכר את הקרון אכל שכר את הקלון שכל את הפרלות
 לכמכר אלם קונה קלון מאפל ופללות מאחר אבל אין לרך שוכר ככך מכר את הכקר
 לא מכל את הצמל מכל את הצמל לא מכל את הכקל ל׳ יהולה אומל הלמיס מוליעיס
 כיצל אמר לו מכור לי צמלך במאתיס זוז הלבר ילוע שאין הצמל במאתים זוז וחכמים
 אומליס אין הלמים ראיה: נמ׳ מכר את הקרון וכו׳ תני רב פחליפא בל מעלבא קמיה
 לר׳ אכהו מכר את הקלון מכל את הפללות אמר ליה והא אנן לא מכל תנן אמל ליה
 איסמייה אמל ליה לא תתלגס מתניתך כשאלוקין כו. מכר את הבקר וכו׳ היכי למי
 אילימא לקלו לצמל צמל ולבקר בקר פשיטא צמל זבין ליה כקל לא זבין ליה י) אלא לקרו
 נמי לצמל בקל כוליה זבין ליה לא צליכא לאיכא לקלו לצמל צמל ולבקל בקל ואיכא נמי
 לקלו לכקל צמל רכי יהולה סכל הלמים מוליעיס וחכמים אומליס אין הלמיס ראיה.
 וניהוי ביטול מקח [דף עח ע״א] וכ״ת ג<(בכה״ג) לית להו ללכנן כיטול מקח והתנן לבי
 יהולה אומל אף המובל ס״ת בהמה ומרגליות אין להם אונאה אמלו לו לא אמדו אלא
 את אלו. מאי אין למים לאיה לקאמלי לבנן להוי כטול מקח ואיכעית אימא כי א קאמל

 בטול מקח בכלי שהלעת טועה אבל בכלי שאין הלעת טועה לא:
 ח מתני׳ המוכל את החמול לא מכל אח כליו נחום המלי אומל מכל אח כליו לבי
 יהולה אומר פעמים ממרין ופעמים אין מכורין כיצל חמול לפניו וכליו עליו אמר
 לו חמולך זה כליו מכולין חמולך הוא אין כליו מכולין: נמ׳ אמל עולא מחלוקת כשק

 חריפתא
 [ג] דבשטד מתנה דוקא אי־רי דלא ניחא ליה כוי. להעולס לא ירעו שהוא שטר מתנה אלא יסברו שהוא
 ש״מ או שטר מכר ושיעבל קרקעומיו ולא יקנו ברצון ממנו לפי שיראים שיטרסו מהן. מוספומ. ועיין עול
 בתוספות שהקשו מהא דפ׳ גט פשוט דתניא מי שבא ואמר אבר ש״מ וכו׳: [ד] אדעתא דלכתבו ליה גרסי׳
 ועוד להלן גרסי׳ נמי הט: [ה] האי מסתמא לא עדיף מתנאי נמוד ואפי׳ אמר כפירוש ע״מ וכוי. כלבסמוך
 וקשיא להא דע״מ בסמוך לרבינו מס היינו בממנה ומש״ה הוא דמצי מיהלר ביה אי משום ליכול לבטל השלימות
 אי משוס למנאי זה אינו אלא פטומי מילי כללקמן אבל במכר אכן סהדי לכל הקונה אלעמא ללכמוב שטר
 הוא שקנה והר כאילו המנה הלוקח ולא הר פטומי מילי וגס אין ביר המוכר לבטל השלימומ כיון שהקנייה
 אלעמא להט הוה לסממא כפירושו ואכן סהלי בהט וזי היא סברת ר״מ ז״ל ובכך רבריו מובנים יפה: [ו] ה׳׳ג
 בלא מסירה לקנומ שעבור שטר הכמוב בשמו אס כן גס וכן הל׳ במוס׳: [ו] דקנץ חשוב הוא. מימה מנלן

 דף עז ע״כ •

 נקנוח במסירה וכן מוכח W בפרק האשה שלום (לף קטו:) בענין יצחק ליש גלותא
 הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב ומוכיח לבא התס ללא חיישינן לתרי יצחק מהנהו
 שטרי לנפקי כמחוזא וכחב בהו חבי בר נני ונני בר חבי ובמחוזא שכיחי טובא ומגבי בהו
 רבה בר אבוה ולחי ליה אביי ואמר למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהירי ביה ואי
 לפקלון כיון לשמיה כשמיה לא מפקל גביה מאי אמרת ללמא מסר ליה אותיוח נקנוח
 במסירה ורבא [פ] חזינן ליה ללא חייש לנפילה ופקלון אפי׳ היכא ללא שמיה כשמיה
 להא קאמר אין צריך להביא ראיה על המסירה ואי סבר אותיות נקנות במסירה היכי
 מייתי מינה ללא חיישינן לתלי יצחק למה חששא שייך כאן אי מסל ליה קני ולנפילה
 ולפקלון לא חיישינן אלא ולאי סבר רבא לאין אותיות נקנות במסירה הלכך מוכח מינה
 ללא חיישי׳ לחד יצחק לאי חיישינן הוה ליה למיפש בהנהו שטלי ללמא מסל ליה האי
 שטלא ואין אותיות נקנופ במסילה וכן משמע מהא ללחי אביי לקאמל מאי קאמלת
 ללמא מסל ליה וכו׳ אלמא לעיקל חששא להוה לן למיחש אי חיישינן לחד יצחק משום
 לס״ל ללבא לאין אותיות נקנות במסילה נמצא ההיא לגט פשוט לבא אליבא לרבי לאמל
 אותיות נקנות במסירה קאמר מיהו אביי סבר אותיות נקנות במסילה מלמתלץ לההיא
 לרכה כר אכוה כי היכי ללא תקשי ליה אלמא מולה לרבה בר אבוה בלמתרץ למלתיה.
 מכל הלין קיימא לן לאין אותיות נקנות במסירה לחולה אלא במסירה ובכתיבה [צ! ועל
 לכתכ ליה קני לך איהו וכל שעבולא. ואפי׳ היכא לכתכ ומסל אין מכילת השטל מן
 התורה כלמוכפ לקמן פלק מי שמת (לף קמז:) אמל לב נחמן מתנת שכיב מלע מללכנן
 בעלמא היא ומי א״ל נחמן הכי והאמל לכ נחמן אע״ג לאמר שמואל המוכר שטר חוכ
 לחכילו וחזל ומחל לו מחול ואפי׳ יולש מוחל מולה שמואל שאס נתנו כמתנת שכיב מלע
 שאין יכול למחול אי אמרח בשלמא לאודיתא היינו לאין יכול למחול אלא אי אמלת
 לרכנן אמאי אין יכול למחול אלמא מוכר שטר [חוב] מליכול למחול לרבנן הוי [ק] אע״ג
 לקרקע נקנה כשטר אינו יכול להקנות שעבול קרקעופ שיש לו על הלוה ללוקח כל זמן
 שלא גבאו בחוכו כלאמר כפרק כל שעה (לף לא.) לאינו יכול להקלישו אלא חכמים תקנו
 שיחול עליהם מקח לפי שפעמים צריך המלוה למכול חובו מפני לוחקו. ול״ח ז״ל היה
 אומר למכילת שטל חוב לאורייתא 1י1 ומפרש בתוספות: א״ל רב אשי לאמימר גמרא
 או סברא א״ל גמרא רכ אשי אמר סכרא נמי איכא אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא
 מקנו [ש] ופלשכ״ם לשטל היינו מילי הלכך לא מקני ולא מילי ובמסירה שהוא מעשה
 סגי. ולפי׳ ר״ת הכי פי׳ מילי במילי לא מקנו להא לא״ל קני לך שטל זה היינו מילי
 ואע״ג שמסר לו האותיות לא חשיכא המסירה מעשה אלא לגוף הנייר ועיקר קניית
 השעכול אינו אלא כמאי לא״ל קני לך איהו וכל שעכוליה ואינו מועיל אלא אס כן כתכ
 לו לשון זה והיינו מעשה ואופיוח לקלו ליה מילי לגבי לוקח קלו ליה מילי לפי שלא
 נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר [ח] אבל בשטר שכופב המלוה ללוקח
 לא מיקד מילי ואומל אני שזה מוכיח על גלסת ר״ת ז״ל לאין אותיות נקנות כמסירה
 להשתא ניחא ליהיב לב אשי טעמא למה אין מסילה לכלה מועלת על שתהא כתיכה
 עמה משום למילי במילי לא מקנו אבל אי גלסי׳ אותיות נקנות במסילה אז לא יהיב לב
 אשי טעמא למה מסילה לבלה מועלת אלא שנתן טעם למה אין צריך גם שטל ומפלש
 לפי שאין תועלת כשטל ואין זה טעם מספיק לאיכא למימר לאע״ג לעיקל הקנין
 במסירה ואין תועלת בשטר מ״מ בעינן גם שטר עס המסילה משוס לליהוי קנין אלים
 למיקני השעבול כי היכי ללמ״ל אין אותיות נקנות כמסירה ועיקר הקנין ככתיבה להוי

 מעשה ואפ״ה בעינן גס מסילה:
 ה ומילי במילי לא מקנו והאמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטלות הן אמל זכו
 בשלה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזל בשלה [א] ואע״ג לאמר
 לעיל(לף מ.) לסתם קנין לכתיכה כשטל עומל וזכו בשלה זו משמע בקנין סולל אפ״ה
 מצי למיהלל כיה להא לסתם קנין לכתיכה עומל היינו לכל כמה ללא הלל ביה לא כעי
 לאימלוכי ביה ואע״ג ללא אמל בחובו אבל אס מיפה בילס שלא לכתוכ לא יכתבו פובתו
)וא״ת ומה חוכה יש לו כלכל אס שטל מפנה הוא אין מפסיל כלום לאין  כעל כלחו א
 עליו אפריות ומצוה לכתוב כלי שלא יכפור הנותן ואם מכל הוא נמי אינו מפסיל לאי
 משוס אחדופ אפילו בלא שטל נמי לאמר בפלק חזקת הכפים (לף מא:) המוכר שלהו
 בעלים גוכה מנכסים משועבליס כ< ואי טעין ג< (לוה) ואומל לא ימצא העלים ככל פעם
 לגבות על ילס ממשעבלי וע״י השטל יגבה בכל עפ כ״ש שאין לשמוע לו כיון למן הלין
 גבי ממשעבלי וכוונת המוכר להפקיע לינו אנן מחויבין לללוף אחל הצלק שלא יפיק
 זממו לעוות הלין וי״ל למשוס [ב] לאית ליה טענה לנותן ולמוכר לאית ליה קלא לשטל
 יותל מלקנין ולא ניחא ליה לליפשו שטלי עלויה משוס לזיילי רכסיה ולא יוכל לא למכול
 ולא ללוות שסכודן העולם שכל נכסיו משועכליס ואע״פ שגס הלוקח יכול לחזול כו ולומל
 אלעפא ללא כמבו לי שטר לא זבני מיהו גס המוכר יכול לפזול בשטל או יקכלנו הלוקח
 בלא שטל. ול״ת פי׳ w לכשטל מחנה לוקא איילי ללא ניחא ליה לליפשו שטד עלויה

 הגהות הב״ח א ט קאמט רבנן בטול מקח:

 פלפולא
 [ע] בפרק האשה. לף קט׳׳ו וע׳׳ש במוספומ: [פ] ה׳׳ג חזינן ליה דלא חי־ש לנפילה דהא קאמר א״צ להביא
 ראיה. וא״מ לאביי ללא מייש נמי לנפילה אמאי קאמר לצריך להביא ראיה תירצו מוספומ להמס דלא אמר
 אביי ללא חייש לנפילה אלא ט הא דנימוש שנפל ממני בר נני ומצאו מבי בר נני אבל בשאר שמרומ לעלמא
 לשמא נפל מזה ומצאו מאן להו להא חיישינן ולכך צריך להביא ראיה: [צ] ועד דכתב כוי. כלומר האי כמיבה
 לא סגי על לכתב ליה לוקא הט קני לך וכו׳: [ק] אע״ג דקרקע נקנה בשטר. פי׳ מן המורה ככמוב בס׳
 ירמיה ל״ב ואקמ את ספר המקנה כלילפינן מניה בפ׳׳ק לקלושין לף כ״ז והרי״ף מייתי לה לקמן בפירקין:
 [ר] ומפורש בתום׳ גרסי׳ והוא בר״ה קני לך וכו׳: [ש] ופי׳ רשב׳׳ם דשטר. ר״ל שמר קניה קני לך וכו׳:
 [ת] אבל בשטר שכותב כוי. כלומר השטר קנייה שכותב לו בו קני לך וכו׳: [א] ואעי׳ג דאמרי׳ גרסי׳ והוא
 בסרק מזקמ קנין בפני שנים ואצ״ל כמונו: !ב] דאית ליה טענה לנותן. עי׳ לקמן מ״ש ברברי ר״מ:

) ג) מע״מ מ״ז. (גליו!) ד) צ״ע על לכרי הסמ״ע סימן רמ״א סקכ״ב, ועיין מל״מ פ״ו מהל׳ מכירה הט״ו. !ג׳ מהרש״א) ה) נ״ב ע׳ נרא״ש פ״ק לנ״מ סי׳ מ״ט. (מא״ר) ז ״ נ ע י  א) חוסי. (גליו!) ב) ואי טעין ליה ואומר לא ימצא. נ״ב רצ״ל המוכר. (
 0 אלא דקרו נמי ״לנקר צמד״ כוליה כצ״ל. (י״ג ליפשיץ) 0 עיין בתוס׳ בהא שהקשו על ר״ת מהאי לפ׳ ג״פ. (אר״צ) ח) עיין במוס׳ גסוגיא בשס ר״ח. (אר״צ)



 ד־י־ו המוכר את הספינה פרמ חמישי בבא בתרא אשד לה
 דף פד ע״א

 המסמ אומר אלהי אבותיכם ואס הימה אמו מישראל שרטון וקא מתחזיא כתלת וא״ל תלתא
 אומר אבימיני יר״י אומר ללא קי׳׳ל כההיא מש״ אילנות זביני י ואית לי ארעא אלא אמר ר3

 אלא כרבי יהודה דאמר בירושלמי דגר מביא וקורא , , ,
3 נחמן יקוץ. אמר לכ נחמן נקטינן לקל אין ' א מ י י ר ה נ נ נ ש ך ל י מ ת ס נ י ו ן ג ו מ 3 ה 3 א י מ כ ט ל ״  מ

 י)(לאדס א׳) מכאן ואילך לכל גדם ואריב״ל הלכה לו גזע אמר רב פפא אין לו גזע לבעל
 כר׳ יהודה וק פוסק הזהיר ור״מ אומר ״היא הלקל לפי שאין ה לו גזע. קנה שלשה קנה
ו קלקע. וכמה אמל לבי יוחנן הלי זה קנה נ י נ ר ״״ ו ר ג כ ״ ה ג b י T משנשתא : מ ל ש מ י  י

 שמשון אומר אע״ג דאמו מישראל נהי דמצי למימר , י י י
ן פפפיהן וכיניהן וחוצה להן [דף פב ע״ב] י א ן ו י ז מ מ ה כ ר 3 ה 3 ר ו מ ן ה 3 מ י י ן ח י מ א ״ v מ : m b ) 

 יכול להוציא אמ אמטס דכמיב וברכת על האיץ כמלוא אולה וסלו. פנ״ה הלי זה קנה
 הטובה אשר נמן לך ולא היה לו מלק בארץ ז) ומהאי חחחיק וכיניהן וחוצה להן כמלוא אולה
״ וסלו וזה וזה אין לשאים לזולעה וכמה יהא כ ר נ ת י י י י י  טעמא מספקא ליה לגמרא אס נשים ח

 המזון מן המורה ולא נהירא דלגבי נשיס הוי טעמא , . ,
ן כיניהן אמל לכ יוסף אמל לכ יהולה אמל מ ר נ ש 3 א י מ כ ס ל ו ש י מ א צ ס ו , ש נ ״ 3 י ר ן 3 י א י ש פ  ל

 לך. סר״י. מהרי׳׳מ: שמואל מל׳ אמופ ועל שמונה לכא אמל
 לב נתמן משמונה אמות ועל שש עשלה. [דף פג ע״א] אמל לכא הלכמא מל׳ אמומ
 ועל שש עשרה תנ״ה כמה יהו מקורכין ל׳ אמות וכמה יהי מלוחקין שש עשלה אמה
 הלי זה קנה את הקלקע ואת האילנות שכיניהם לפיכך יכש האילן או נקצץ יש לו קרקע
 פחוח מיכן או יחל על כן או שלקחו כזה אפל זה ה״ז לא קנה י את הקלקע ואת
 האילנות שביניהן לפיכך יכש האילן או נקצץ אין לו קלקע. ונלאה לפלש נקצץ לומיא
 ליבש מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו כלומל שהזקין ונקצץ ואין גזעו מפליף והכי לייק
 כפלק המקכל(לף קט:) אכל אס גזעו מחליף אין זה אילן חלש והוי כיוצא מן הגזע.
 ה״ר יונה ז״ל. כעי ר׳ ילמיה כשהוא מולל ממקום קצר הוא מולל או ממקום לחב
 הוא מולל א״ל רב גביהה מבי כפיל י מ״ש הרכובה שבגפן אין מוללין אלא מעיקר
 השני. מכל לו שנים בתוך שלהו ואחל על המצל שנים בתוך שלו ואחל בתוך של חבילו
 או שמפסיק כיניהס כול או אמת המים או ליככא לליקלא כולן כעיוח הן ועלו בתיקו
 וכיון למספקא לן לא קנה קרקע. בעי רבי ילמיה מכל לו שלשה בלי אילן מהו אמל
 ליה לכ גכיהה מכי כתיל ללכ אשי מ״ש לפגן המכריך שלשה גפנים ועיקריהן נלאין ל״א
 בל צלוק אומל אס יש ביניהן [ם1 מל׳ אמות ועל שמונה מצטלפין ואם לאו אין מצטרפין.
 [דף פג ע״ב] כיצל הן עומלין רכ אמר כשורה ורכי יוחנן אמל כחצובא מ״ל כשולה כל
 שכן כחצוכא ומאן לאמל כחצוכא אכל כשולה לא והלכתא כלכי יוחנן. ומלכעי כחצובא
 אלמא קונה שני אילנוח אין לו קלקע אפילו ללכי עקיכא לאמל מוכל בעין יפה הוא
 מוכל לבשני אילנומ לא משכחת כחצוכא ועול לשקלו וטלו הני אמולאי כמלאי כשנים

 בתוך שלו [ע] ואחל על המצל:
 יכ מתני׳ המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר אמ הרגלים מכר את הרגלים לא
 מכל אמ הלאש מכל את הקנה לא מכל את הככל מכל את הכבל לא מכר את
 הקנה אבל בכהמה לקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את
ה הראש מכר את הקנה מכל אמ הכבל מכל ״ ה ג  ה

 *וחטא במוספמא ןס״ד] מכר אמ הראש לא מכר את הכבל לא מכר את הקנה *3ל״א
 אמ הלמי ואס היה טבמ כהן הט זה מכור. מא׳׳': במקום שלא נהגו אכל כמקום שנהגו הכל

: >  *ואפילו לרבא דאמר שמומ קנה וממזיר אונאה הכא כמנהג המלינה ג
נ *ארב?{ מלות כמוכלין מכל לו חטין  מודה דיכול למזור בו דהר מקח טעומ טפי לממאנה• י
 רשג״ס ומהרי״מ: יפוח ונמצאו רעוח הלוקח יכול לחזור כו
 רעופ ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור כו רעות ונמצאו רעופ יפות ונמצאו יפות אין
 אחל מהן יכול לחזור בו שתמתית ונמצאו לבנות לבכות ונמצאו שחמפיפ עציס של זית
 ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם

 יכולים לחזול כהן:
 T נמ׳ אמל לב חסלא מכל לו שוה חמש בשש והוקלו ועמלו על שמנה מי נתאנה
 לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משוס [דף פד ע״א] לאמל ליה אי לאו לאוניחן
 לא מצית הלרת כך השתא לאוניתן מצית הלרת כך ולא קיימא לן כרב חסלא בהא לאמר
 לוקפ יכול לפזול לאיהו סכל כמפני׳ לפרק הזהכ(לף נא.) לתנן מי שהוטל עליו אונאה
 ילו על העליונה לצה אומל לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתני וההיא מפניפין אתיא
 כל׳ יהולה הנשיא ואנן קיימא לן כלכא לפסק הלכה כלבי נתן לאמל שתות קנה ומחזיל
 אונאה. ומיהו קי״ל כעיקר מלתיה לרכ חסלא לאמא לאשמועינן לאין מוכל יכול לפזול
 אע״פ שהוקלו מלחזינן בסוף שמעתי׳ הוה אמינא הא ללכ חסלא תרוייהו מצי הלרי
 כהו [צ] אלמא אי לאו ללכ חסלא ה״א לאפילו מוכל יכול לפזול כו ואע״ג לכ״ע באונאה
 אין המאנה יכול לחזול בו שאגי הכא שחזר המקח להיות בטול מקח לגבי המוכל קולם
 שנחקייס המקח לגבי לוקח להיינו בתוך ככלי שילאה לתגל או שיאמל לוצה אני במקח

 דף עח ע״ב

 וליסקיא וממני לת״ק סכל סתם חמול ללכיבה עומל ונחום המלי אומל סתס חמול
 למשוי עומל אכל כאוכף ומללעמ לכלי הכל מכול. מאי כומני אמל לב פפא כל שמואל
 מרכבמא לנשי איבעיא להו בעולן עליו מפלוקמ אכל כשאין עולן עליו מולה להו נחום
 המלי ללכנן לאין מכודן א) ובמאי לפליגי דהיינו שק וליסקיא וכומני מולה להו אבל
 כאוכף ומללעפ אע״פ שאין עליו קונה לאפסלי׳ לחמול נינהו וקני להו כל היכא לאימנהו
 או ללמא כשאין עולן עליו מפלוקמ אבל בעולן עליו מולו לבנן לנפוס המלי למכודן
 [ח] או ללמא בין בזו ובין כזו מחלוקפ ולא איפשיטא הלכך בין בזו ובין כזו [ט] אינן
 מכודן: [דף עח ע״ב] אמל אביי לבי אליעזל ולבי שמעון בן גמליאל ול״מ ולבי נפן
 וסומכוס ונחום המלי כולהו סכירא להו כל למזבין איניש איהו וכל פשמישמיה זכין רכי
 אליעזר מאי היא למנן לכי אליעזל אומל מכל אפ כיפ הכל מכל אפ הקולה לשכ״ג
 לחנן רשב״ג אומר מכר את העיר מכל אמ הסנטל לכי מאיל למניא לכי מאיל אומר
 מכר את הכרם מכר כל תשמישי הכרס ל׳ נתן וסומכוס ביצית ולוגיח נחום המלי הא
 לאמלן הני כולהו שיטה נינהו וליח הלכחא כחל מינייהו: מתני׳ המוכר את החמור
 מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר אח בנה: נמ׳ היכי למי אי לא״ל היא וכנה
 אפי׳ פלה נמי ואי ללא א״ל היא וכנה אפי׳ חמול נמי לא אמל פפא לא״ל חמור מניקה
 אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך כשלמא פרה איכא למימר לחלבה קאמר ליה

 אלא חמור מאי קאמר ליה שמע מינה היא וכנה קא״ל:
 ט תוספתא (פלק ל׳) המוכר שפפה לפכירו מכר לו כלים שעליה ואפילו הן של
 ק׳ מנה אבל לא את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעופ ולא אח הקטלאומ
 שכצוארה שפפה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע״פ שיש עליה כלים של ק׳ מנה הרי
 כולן מכודן שפחה מעוכרמ אני מוכר לך [פרה מעוכרת.אני מוכר לך] מכר אפ הולל
 שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך 1י] לא מכר את הולל. תמיה לי
 הא לקפני שפחה מעוברח אני מוכר לך מכר אמ הולל למשמע הא לא קאמר שפחה
 מעוכלפ [כ] אלא שפחה [זו] סחס לא מכל לו אמ הולל 1ל1 ולא מסמבל כלל:

 מתני׳ מכל כול מכל מימיו *מכל אשפה הגה׳׳ה
) וכן לגבי הקדיש בור סממא הקדיש מימיי וכן י ר * כ ס מ ד ו 3 ר ל כ ת מ ר ו ו ר ב כ ה מ ל 3 ר ז כ  מ

ל כילהי ומיהו אס הקדישי ואמ״כ נממלא אין מועלין  א כ

 י י . במה שבמינו דאין מצר של הקדש זיכה להקדש וגס
 לכורים מכר כוורת מכל יונים מכל שוכך לפי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעילם מיהי הקדיש
 שאין דרכן של כני אלס למכור כל הלכודס שדה ואילן יאמ׳׳כ נממלא פירימ איכא למאן דאמר

 כשלעתו לשייר את הכוורת כלמוכחא יש מעילה בגימלים. סר״י. מהרי״ח:
 מחניחא לקחני הלוקח פילוח כוולח נוטל ג׳ נחילין וזה שפילש שמכל כל הפילות בלא
 שיור מכר גם אמ הכוולמ וכן נמי בשובך מנן הלוקפ פילוח שוכך א מחכילו וכו׳ וזה
 שפירש שמכר הכל מכר גס אמ השובך: מכר בור מכר מימיו [דף עט ע״ב] אמר רבא
 מחני׳ יחילאה היא למניא מכר בור לא מכר אמ מימיו רכי נמן ב< (כר״ש) אומר מכר
 בור מכר מימיו וכיון ליפילאה היא לא סכילא לן מומיה. ולשכ״ם פי׳ להלכה כמחני׳
 לסתס במתני׳ ומחלוקת ככדיתא הלכה כסתם למפני׳. ולאי כשהאמורא אומר לבר
 מלעתו ומקשה ליה ממתני׳ ומשני ליה יחילאה היא לא סכילא לן כההיא משנה לסמכינן
 עליה לאמולא לפסיק הלכמא ללא כמתני׳ אכל הא לקאמל הכא יחילאה היא לאו למימל

 ללא סבילא לן כוומיה אלא לאשמועינן לל״א בל׳ שמעון כלבנן וכן מסתכל:
 י [דף פ ע״א] מתני׳ הלוקח פילות שובך מחבילו מפדח בליבה לאשונה והמניא
 מפדפ כדכה לאשונה ושניה אמל לכ כהנא לא קשיא הא לקחני בדיבה
 לאשונה ושניה כה והא לקמני כריכה לאשונה כאמה משום למצטוותא אכלמא ואזוגא
 לשבקינן לה. פירות כוולת נוטל שלשה נחילין ומסלס. במתניתא תנא נוטל שלשה נפילין
 בזה אחל זה מכאן ואילך נוטל אחל ומניח אחל. חלומ לבש מניח שפי תלות. זיתיס לקוץ
 מניח שתי גלופיופ. [דף פ ע״נ] פ״ל הלוקח אילן מחבילו לקוץ מגביה מן הקלקע טפח
 וקוצץ. בתולח השקמה שלשה טפפיס. סלן השקמה שני טפפיס. בגפנים ובקנים [ג] מן

 הפקק ולמעלה. בלקלים ובארזים חופר ומשלש לפי שאין גזען מחליף:
ד זה לא קנה קרקע שתי אילנות בתוך של חבילו ה  יא [דף פא ע״א] מתני׳ הקונה ב
 רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו
 מן השרשים של בעל הקרקע ואם מתו אין לו קרקע. הקונה ג׳ אילנות יש לו קרקע
 [הגדילו ישפה והעולה מן הגזע ומן השרשיס שלו ואם מתו יש לו קרקע]: [דף פב

 ע״א] גמ׳ *היכי דמי מן הגזע היכי דמי מן הגה״ה
ה *ה) גר מביא מוייס ואין קורא משוס דלא מצי אמר מ ח י ה נ ? ס א ן ר ן . ה ; ח ן ל י ״ > א ס י ש ל ש  ה

 , י . אשר נשבעת לאבותינו לממ לנו ומכמ זאמ המשנה לא
ו היה מנית ר״ת לגרים לזמן וקמני נמי כשהוא מתפלל ה ה ז מ ח י ה נ ה פ א ו  זהו מן MS ™ י
 מן השלשים. וליחוש ללמא מסקא אלעא בינו לבין עצמו אומר אלהי אבומ ישראל וכשהוא בבימ

 הגהות הב״ח א הלוקח סירית שוכך מפריח יכי׳ יזה שפי׳: ב הקונה שני אילנית: ג אמר רני יוחנן כל הרואה: ד זביני לי ואימ: ה לנעל הדקל לפי שאין מוציא נזע קנה: ו הט זה לא קנה לא אמ הקרקע ולא אמ האילנות שביניהן: ז רב
 גכיהה מכי כתיל לרכ אשי ת״ש:

 חריפתא
 פרה זו לא שמענו אלא ודאי באומר סרה זו סמס יממלוקמם אס כבר ילדה אס לא: [פ] לא ם״ל כוותיה.
 כ״כ הרי״ף ואע״ג דכר׳ נמן פסקינן אפילו כנגד רבנן בסרק הפרה משוס דדיינא הוא ונמימ לעומקא לדינא
 הכא דאמר רבא מחני׳ יחידאה היא משמע דכדי לדמומה מהלכה אמר כן: [נ] מן הפקק ולמעלה. פי׳
 המוס׳ מן המחמון דאי מפקק שאינו מממון הא מחנאי יהושע הוא בס״פ מרובה: [ם] מד׳ אמות ועד
 שמונה. ולדידן עד שש עשרה. וכן מוכח בטור סימן רט״ז והרי״ף לא הביא לבעיא זו לא משוס דפשמינן לה
 מר״א בר צדוק דאמר על שמנה דודאי דלדידן עד ט״ז אלא דהברכה שמעינן מר״א בר צדוק והא דלא הביאה
 משוס דשמעינן לה מדאמרינן לעיל דלמא מסקא ארעא שירטון: [ע] ואחד על המצר וכוי. כך נ״ל דגרסינן:
 [פ] ה׳׳א הא דרב חםדא כוי. זו היא גירסמ גמרא שבידינו ללא כגי׳ הרי״ף שהעמיק לקמן: [צ] אלסא

 אי לאו כוי. נמצא שזהו עיקר מילמיה דרב חסדא:

 פלפולא
 לקנין תשוב הוא גס לא צריך שיהא תשוב ולשון התוספומ טון לשעבול כל כך קל לקגומ: [ח] או דלמא בין
 כזו כו׳. וכן כתב הרי״ף: [ט] אינן מכודין דהמע׳׳ה. הרי״ף: [י] לא מכד את הולד. משוס לררך בני
 אלס לקנות שפתה מניקה להניק לו את הולל ב״י סימן ר״ך בשס הר״ן: [כ] אלא שפחה סתם. בטור סימן
 ר״כ כמוב שפמה זו סתס והיה נ״ל להגיה כן אלא שראיתי בהגהות מהרמ״א שכתב שפתה סתס ומ״מ מהר״ו
 כ״ץ הסטס ללוקא באומר זו: [ל] ולא מסתבר כלל. ומסמברא לי להביא ראיה גמורה שכלבריו כן הוא
 שא״צ שיאמר מעוברמ מממני׳ דבפרק השואל הממליף פרה בממור כו׳ זה אומר קודם שמכרמי יללה וט
 תימא באומר מעוברת א״כ אע״ס שקודס שמכר ילדה הד כשאמר מעוברת נתכדן להקנומ לו הולד ואין
 לומר שיכול לטעון לדוקא אילו הימה מעוברמ הקניתיה לך משוס שהיתה בחשש סכנה א״כ אף על הפרה
 עצמה יטעון כן וזה לא אמרה משנמנו ועול משיללה משבממ שאמרו בפרק הפרה על אשה אמרו אבל על

 א) מיס׳.(גליו!< ב) מע״מ מ״ז יבגמ׳ ג״כ אינו. ןנליוןו ג< תוספתא.(נליון< ד) עיין נסיגיא. (אר״צ) ה) עי׳ בתוס׳ בסוניא ד״ה למעוטי.(אר״צ) י)צ״ל לארס.>גליון< ז< עתוס׳ כרכות כ׳ ורש״י ערטן ת׳, והגהת אשרי פ״א דמגילה, ועי׳ חתם
 סיפר א״מ סי׳ מח שלא הכיא מכאן. (מהרש״ס)



 לו יבינו המוכר את הספינה פרמ חמישי כבא בתרא אשר
 דף פו ע״א

 ועול דקדק מלשון המעם שנתן רב חסלא לדבריו דאם אימא לסבר רב חסלא זכל זמן
 שהלוקח חפן במקח איגלאי מילתא שנחקיים המקח מתחלה ולעצמו הוקל א״כ למה ליה
 ללחיק ונסיב טעמא משום לא״ל אי לאו לאוניתן וכו׳ לה״ל למימר כיון להשחא איתלצאי
 במקפ בלשותי אייקל לאיגלאי מילמא למפלע שחל המקח מחחלה וחייב נמי ליחן למי
 אונאחו אלא ולאי לא חל המקח אלא בשעה שמקיים אופו מי שנמאנה וע״כ למאי לבעי
 למימר להא ללב חסלא פלוייהו מצי הללי בהו לא אמלינן לחל המקח למפלע כשמקיים
 אוחו עכשיו ורב חסלא לא סליג על סבלא זו אלא בהא לקאמר שהמקח קייס לגבי מוכר

 שאין יכול לחזול אכל כמאי ללא פליג לא פליג:
 טו [דף פד ע״ב] מתני׳ המוכר פירוח לחכילו משך ולא מלל קנה מלל ולא משך
 לא קנה ואס היה פקח שוכר אח מקומן. הלוקח פשחן מחבירו ה״ז
: נמ׳ אמר לב אסי אמל ל׳ יוחנן מלל והניח  לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום א
 על גבי סימטא קנה ואסיקנא כמדד המוכר ונמן למוך כליו של לוקח אבל מדד ונמן ע״ג
 קרקע לא דסימטא לא הויא כחצירו שיקנה לו המקום אלא כליו קונין לו כיון שיש לו
 רשוח להניח שם. רכ ושמואל דאמרי חרוייהו [דף פה ע״א] כליו של אדם קונה לו ככל
 מקום חוץ מרשוח הרבים ר׳ יוחנן ור״ל דאמרי מרוייהו אפילו ברשומ הרכים אמר רכ
 פפא ולא פליגי כאן כרה״ר וכאן בסימטא ואמאי קרי ליה רה״ר לפי שאינו רשומ היחיד
 וה״נ מסחברא דא״ר אבהו אמר רבי יוחנן כליו של אדם קוגין לו ככל מקום שיש לו
 רשוח להניחו שס. יש לו רשות להניחו שם אין אין לו רשות להניחו שם לא ש״מ ביוא״מ
 והא לעיל קאמר ר׳ יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח
 ומשמע דדוקא מדד ונחן לחוכו אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי״ל דאס הניח בכליו של
 לוקח בלא מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא א״ל לא קנה דלא הוה רעמיה דליקני
 ליה כליו כיון דמחוסרין מדידה אלא לדעת 1-] שימדדם ואח״כ ימשכם ויזכה בהן אבל
 כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קני והשתא ניחא דצריכי
 הני מרי מילי דר׳ יוחנן הך דלעיל כדפרישימ והך דהכא לאשמועי׳ ב ככ״מ שיש לו רשומ
 להניחו שס והא דאמר ר׳ יוחנן אפילו ברה״ר ואוקימנא בסימטא והך דהכא חדא מכללא
 דתכירתה איתמר. מ״ש ד׳ מדומ כמוכרין עד שלא נתמלאמ המדה למוכר משנתמלאח
 המדה ללוקח בד״א במדה שאינה של שניהם אבל אס הימה מדה של אחד מהן ראשון
 ראשון קנה בד״א ברה״ר ובחצר שאין של שניהם אכל כרשומ מוכר לא קנה עד שיגביהנה
 או שיוציאנה מרשותו ברשופ לוקח טון שקכל עליו מוכר קנה לוקח ברשופ הלה המופקדין
 אצלו לא קנה עד שיקכל עליו או שישכור את מקומו קתני מיהא ברה״ר [דף פה ע״כ]
 מאי לאו ברה״ר ממש לא [נ! בסימטא. והא דתניא אם היחה מדה של אחד מהם ראשון
 ראשון קנה ואע״פ שלא נתמלאת המדה [יו אוקימנא (דף פו:) כשהיו שנתות במדה.
 בעי מיניה רכ ששת מרכ הונא [ה] כליו של לוקח כרשות מוכר קנה לוקח או לא אמר
 רבא ת״ש משך פמטו ופועליו והכניסן לתוך ביפו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד
 שלא פסק שניהם יכולין לחזור כהן [דף פו ע״א] פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא
 מדד שניהם אין יכולין לפזור כהן מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לפזור כהן [ו] ומדכליו
קנה כליו דלוקח כרשוח מוכר לא קנה [י] ודחי ליה במסכלי דחומי  דמוכר כרשופ לוקח ג
 שמניחן ע״ג קרקע ואין כלי מפסיק [ח) ומעיקרא נמי מייתי ממני׳ דגיטין זרקו למוך
 פיקה למפשט מינה דקני ודחי לה והדר פו קאמר פשוט מהא ברשות מוכר לא קנה
 עד שיגביהנה או י שיוציאנה מרשופו מאי לאו בכליו של לוקח לא ככליו של מוכר. מכאן
 משמע דמשיכה מהניא ככליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו ומשמע שהוציא
 מרשותו כמות שהוא עם הכלי וכן מוכח בפ״ק דמציעא (דף ט:) מהא דנעי ר״א משוך
 בהמה ה וקני כלים שעליה מי מהניא משיכה דכהמה לקנומ כלים שעליה או לא. ומשמע
 דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה [ט] משום דבהמה אין נעשימ בסיס לכלים אבל כלים
 פשיטא ליה דמהניא משיכתן למיקני כלים שבפוכן ואע״פ שלא אמר ליה [־] משוך הכלי
 לקנות הפירות אלא שמשך כפניו [כ1 ומוקי רישא ככליו של מוכר וסיפא בכליו של לוקח
 וחשיב להו פרי מדוח אע״פ דבליו של לוקח 1י] קנה אף ברשות מוכר משוס דאכתי יש
 פילוק ביניהן דברשופ לוקח קונה ליה כליו אף בלא מדידה דכליו חשיב כמו משיכה ותנן
 משך ולא מדד קנה אבל ברשומ מוכר לא קנה עד שימדוד המוכר לתוכו דהא אפי׳
 בסימטא אמר לעיל דבעינן מדד ונתן לפוך קופתו ובמסקנא בעי למיפשט רבינא מהא
 דאמרי רכ ושמואל כליו של אדס קונין לו בכ״מ לאו לאימויי רשומ מוכר ודחי ליה רב
 אשי שאני המם דא״ל זיל קני שהקנה לו מקומו דהשתא הוי כליו של לוקח כרשות לוקח
 וכי מימא מאי איצטריך לאיחויי הא פשיטא דכליו של לוקח ברשוח לוקח קנה. וי״ל דהא
 קמ״ל דלא תימא דלא מהני האי שאילת מקום להיות קנוי ללוקח בדכטס כעלמא שיקנה

 דף פד ע״ב

 הלכך גם המוכר יכול לחזור בו טון שלא קייס הלוקח עדיין אמ המקח קמ״ל רב חסדא
 דאין יכול לחזור בו משום דא״ל אי לאו דאוניתני וכו׳ ואע״ג דלדידן דקי״ל דשתות קנה
 לא שייך האי טעמא שהד נפקיים המקח אצל הלוקח. בחב רכ אלפס ז״ל מ״מ לענין
 ביטול מקח כגון שמכר לו שוה ד׳ בפמש ולא הספיק בכדי שיראה לפגר או לקרובו עד
 שהוקרו ועמדו כשכע לא מצי מוכר הדר כיה דא״ל אי לאו דאוניפן וכו׳ וכן מוכר שמכר
 שוה חמש בד׳ והוזלו ועמדו על שלש לא מצי לוקח הדר טה משוס דאמר ליה אי לאו
 דאוניחן וכו׳ [ק] ואע״ג דדחינן ואמרינן דלמא הא דרב חסדא חרוייהו מצי הדרי בהו
 וממני׳ היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה להא דרכ חסדא דלא דחינן
 מימרא בדלמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמסמבר הוא [י־] וא״מ בביטול מקח דאמר
 בפרק הזהב(דף נ:) דשניהן חוזטן אמאי לא קאמר מתאנה למאנה אי לאו דאוניתן כו׳
 כמו דאמר בשפופ. וי״ל לפי שרפוק מן המקפ יותר ואין דרך בני אדם לטעות לא נקרא
 עליו שם מקח ונמבטל המקח מעיקרא. והריכ״ס פירש דכימר משפומ אין המאנה חוזר
 אלא אם כן המפאנה מובע אונאמו אבל אס הממאנה רוצה לעמוד במקפו ופוטר אמ
 המאנה מדמי אונאמו אין המאנה יכול לבטל המקפ משוס דא״ל אי לאו דאונימני כוי.
 דאי לא מימא הכי נמצא יפה כפ המאנה לפי שאינהו כיתר משתומ יומר מכשמומ ואע״ג
 שגם עכשיו יפה כמו [ש] דכשחוח ידו על התחתונה וכיתר ידו טד הממאנה שאם
 המתאנה תובע את אונאתו יכול הוא לבטל אמ המקח בזה אין כל כך מימה דאונאח
 שחוח אין חשוכ כל כך כמו מקת טעות הלכך אפילו כשמובע המתאנה את אונאתו אין
 המאנה יכול לבטל המקח אבל בימר משתות דהר אונאה מרובה כשבא המתאנה להחרעס
 על אונאתו חשיכ כמקח טעוח ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוכ מקח כלל אכל כשלא
 כא המתאנה להמרעם על המקח אלא רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך
 יתכן שהמוכר יערער ויאמר איני רוצה שימקייס המקח הואיל והלוקח משך מקחו ונמרצה
 וכו׳. ונראה שרכ אלפס סוכר כן מדמפרש דלדידן נפקא מיניה כמילתיה דרכ חסדא
 לענין בטול מקח דלא מצי מוכר הדר כיה משוס דא״ל אי לאו דאוניפן וכו׳ אלמא דכטול
 מקח ליפא חזרה לגט מוכר אס אין המפאנה פובע אונאחו. והקשה ה״ר יונה ז״ל דהא
 דקאמר גמ׳ בפרק הזהב דאילו יותר משתות שניהן פוזרין אי אפשר לפרש כן דשניהן
ישהד אין יכול לפבוע אונאפו  חוזרין סממא קאמר וסממא לאו כפוכע אונאמו מייד א
 ביותר משתוח אלא או יבטל המקח או יתרצה כו דכאונאת שמוח דוקא הוא דיכול לתכוע
 אונאמו הלכך אין להעמיד חזרמ המאנה כשמוכע המתאנה מה שאין יכול מן הדין לתבוע
 וטפי הר מסחכר דהיכא דחוכע אונאפו הרי גילה כדעפו שפפץ כקיום המקח אלא
 שחוכע להחזיר לו דמי אונאחו וכיון שחפץ בקיום המקח לא מסמבר שהמאנה יכטל
 המקפ. ופירש ה״ר יונה ז״ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל זמן שהמחאנה יכול
 לחזור גם המאנה יכול לחזור בו וה״ט דלא מצי א״ל אי לאו דאונימן וכו׳ משום דאין
 חזרמ המאנה אלא משום לחא דחזרמ הממאנה דמקח שיש בו טעוח כיחר משחוח
 מסחמא יחזול בו המחאנה לכיון שאין יכול למבוע אונאמו ודאי יבטל המקח שאין אדם
 מופל על אונאה יומל משפופ ואפילו על אונאפ שחוח אין אלם מוחל הלכך טון למסממא
 מקח טעוח הוא גס המאנה חוזל להא לא שייך למימל אי לאו לאוניתן וכו׳ שהד כנושא
 ונומן כלא משיכה למי אבל אס נחרצה המחאנה כמכר אין המאנה יכול לחזור כו אחרי
 כן וכן אם נחאנה הלוקח בימל משפות ושהה בכלי שיראה אע״ג לאמור רבנן מוכר
 לעולם חוזר הכא אין המוכר יכול לחזול בו טון שנתקיים המקח לגבי הלוקח שנחאנה
 לטון לאמור רבנן להלוקח שנפאנה אין יכול לפזור בו אפילו בביטול מקח אחר ככלי
 שיראה אלמא שנמקיים המקח הלכך אין המאנה יכול לחזול כו להא ליכא למימל מקח
 טעות הוא טון לאותו שנתאנה אין יכול לחזור בו לולאי לא חיקנו רבנן חזרה לגבי
 המאנה משום לא״ל אי לאו לאוניתן וכו׳. והשמא לא צדכינן למימל לרכ אלפס ז״ל סכר
 שאין המאנה יכול לבטל המקח אלא כשהמפאנה פוכע אונאפו ללמאי לפלישנא להיכא
 שנחלצה המחאנה כמקח על שלא חזל כו המאנה שוכ אין המאנה חוזל ניחא נמי הכא
 למסחמא טון להוקלו אין הלוקח עומל לחזור כו ומכל מקום לוקח יכול לחזור כו אע״פ
 שאין כאן עול אונאה ולא אמל לאלמל כשהוקלו כמי שנפלצה כפילוש למי לטון לנפנו
 חכמים כח בילו לחזול על זמן ילוע אין רוצה לקיים המקפ לגמד וטוב לו שיהא כילו
 לחזור [הלכך] אם ירצה לוקח יכול לחזור ולא מוכר [ת] ואס אין הלוקח לוצה לחזול בו
 אלא מובע אונאמו מן המוכל יש אומדם שצדך להחזיל לו אונאחו לטון שאס חבע קולס
 שהוקרו היה צדך להחזיר לו אונאה גם עתה נמי כשהוקרו בלשומא ליליה אייקול. וה״ל
 יונה ז״ל כתכ שאין יכול לחכוע אונאחו [א! לטון שהיה יכול לחזור בו לא נתקיים המקח
 על עתה ואין המתאנה יכול לתבוע אונאחו אלא כשיש שם אונאה כשעה שהמקח מתקיים.

 הגהות הכ״ח א שיטלטלנו ממקום למקוס ואס היה נמחוכר לקרקע יתלש ממנו כל שהוא קנה אמר רב אסי א״ר יוחנן: ב והףלהכא לאשמועינן לכליו קונץ בכ״מ: ג ומדכליו למוכר ברשות לוקח לא קנה כליו דלוקח ברשות מוכר נמי לא
 קנה ודחי לה במתאכלי דתומי וכו׳: ד או עד שיוציאנה: ה משוך כהמה זו וקנה:

 חריפתא
 מעיקרא דאלמ״ה הא דאשמועינן בכל מקום וכו׳ שמעינן לה מדאמר והניח ע״ג סימטא דהיינו מקום שיש
 לו רשות כו׳ אלא דהכא אתמר מעיקרא: [ג] בםימטא. ובגמרא מפרש מאי בחצר שאין של שניהם דלא
 להאי כולה כו׳ אלא לתרוייהו: !ד] אוקימנא כשהיו שנתות כמדה. וא״ל כל רושם בכך וכך טור סימן ר׳
 וכן בגמרא: [ה ן כליו של לוקח כישות מוכר. וברמונח אארעא לאי בידיה קני כלאוקמינן בגמרא בקלתה
 תלויה בה ואימא נמי בפרק במרא למסכת ע״ז לף עא ע׳׳ב לנקיט ליה עובל כוכבים לכלי בידיה למט מטא
 לאררא דכלי קנה ליה עובד כוכבים: [ו] ומדכליו דמוכר כרשות לוקח קנה. שמעינן מינה דכליס בטלים
 אצל הרשות הלכך כליי ללוקח וכר: [ז] ה״ג ודח־ לה כמםגלי יתומי. ופי׳ מסבלי לשון משאי וסבל:
 [ח] ומעיקרא נמי. לף פה ע״ב: |ט] משום דכהמה אץ נעשית כסיס לכלים. כלמפרש רבינו טעמא שם
 בפ״ק למציעא: [־] משוך הכל־ לקנות חפירות. לישנא ללקנות לאו דוקא לבפ׳׳ק רמציעא כתב רבינו דלא
 מהני כשאומר לקנות אלא כשמקנה לו גוף הכלי עצמו גס כן וכך מצאתי למה״ר ואלק ל״ך שכתב כן בסימן
 ר׳. ועיין מה שכתבתי שס בסרק קמא דבבא מציעא: [כ] ומוקי רישא כוי. היינו בבדיתא דארבע מדות:
 [ל] קנה אף כישות מוכר. לפום מאי ללחי לא בכליו של מוכר אבל למסקנא ללא אפשט איבעיא אכתי מספקא

 לן ללמא רישא בכליו של לוקח ואפילו הכי לא קנה ער שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו:

 פלפולא
 [ק] ואע״ג דדחינן ואמדינן דלטא כו׳. זו היא גי׳ הד״ף ללא כגי׳ ספדס שלנו כללעיל: [ר] ואם תאמי
 בבטול םקח גרסי׳ וצא קאי על לבד הד״ף אלא אדנא לרב חסלא כמו שהוא בגמרא וכן מסיים לקמן ונראה
 שרב אלפס כו׳: [ש] דבשתות ידו על התחתונה. לא להמתאנה ידו על העליונה להא לא קי״ל כמתני׳
 להזהב אלא יל המאנה על התתתונה קאמר שלא יוכל לתזור משא׳׳כ יל המתאנה שיכול לתבוע אונאתו אע״פ
 שגס הוא אינו יכול למזור: [ת] ואם אץ הלוקח רוצה לחזור כו. אמילתיה לרב תסלא קאי לס״ל לבשתות
 ילו על העליונה רכול למזור ונ״מ לדר! נמי לענין אס יכול למבוע אונאמו: [א] דכיון שהיה יבול לחזור
 כו. היינו לרב מסלא אבל לדלן לאין יכול למזור ונמקייס המקמ מולה ה״ר יונה ליכול לתבוע אונאמו שהד
 בשעה שנתקיים המקח היה אונאה הה נ״ל טעמו של הטור בסימן רכ״ז לכתב כסברמ יש אומרים ונרמק ב״י
 בטעם למה לא כתב כסברת רבינו יונה ולחנם לחק לפי שהטור כתב לבדו לדלן לקי״ל לבשתות אינו יכול
 למזור הממאנה ונמצא שהמקח קייס מיל רש בו אונאה ובזה אף ה״ר יונה הכי ס״ל וזה פשוט בעיני רש
 בקצור ג״כ לבר בלמי מלוקלק בזה כמו שאכמוב שס בס״ר: [ב] שימדדם ואח״כ ימשכם ויזכה בהן. משמע
 למרמי בעי שימלור וגס ימשוך ואין נראה כן בסמוך גבי ל׳ מלומ במוכדן וכן לקמן במסקנא רמלמא וגס
 הטור סימן ר׳ לא הזטר המשיכה: והך דהכא לאשמועינן בכל מקום וכוי. וצדך לומר להך להכא אמרה

 א) נ״א ועוד שהד. (גליוןז ב< חוסי. >גליי1)



 יבינו המוכר את הםפינה פרה חמישי בבא בתרא אשי לז
 דף פח ע״ב

 משנתמלאת המלה ללוקח אם היה סרסור ביניהם נשברה החבית נשברה לסרסור. ב דשא
 איירי במלת סרסור ואין הסלסול שם אלא השאיל להם מלתו וסיפא מייד בישנו שם
 ומולל להן בשכר וקמ״ל שהוא שומר שכר אף על החבית אע׳׳פ שאין מקבל שכר אלא

 על המלילה:
ד הוא של מובל והחנוני אינו  יט וחייב להטיף לו שלש טיפין הלבינה ומיצחה ה

 חייב להטיף שלש טיפין לבי יהולה אומל ע״ש עם חשיכה פטול:
ף פז ע״ב] גהשולח בנו אצל פנוני י<[ופונליון בילו] (למול) [ומלל] לו באיסל ד  כ [
 שמן ונתן לו את האיסר ושיבר אח הצלוחית ואיבל אח האיסר חנוני חייב ר״י פוטר
 שעל מנח כן שלחו ומוליס תכמים לד יהולה בזמן שהצלותית ביל מינוק ומלל חנוני
 למוכה הפנוני פטול: גמ׳ בשלמא בשמן ואיסל בהא פליגי ללבנן סבלי לאולועיה שלדה
דף פח ע״א]  ולכי יהולה סכל לשלודה ליה שלדה אלא 1ק1 צלופימ אכילה מלעמ היא [
 מלגמוה ה)לבה ולבי זילא כגון שנטל חנוני למול כה לאפליה וכשואל שלא מלעפ
 קמיפלגי רבנן סכלי גזלן הוי הלכך קמה ליה בלשופ זה ואע״ג לאהלדה לחינוק לא

 מיפטל מיניה על למיהלל למלה ולבי יהולה סבל שואל הוי:
 כא אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנפ לבקרו ונאנס בילו פייב וה״מ לקייצי
 למיה. היה נלאה לפלש לפייב משום לפשיכ כשואל כלאמדנן כמציעא כפרק
 האומנין(לף פא.) אהא לאמל לב חסלא לא שנו אלא שהחזילה במוך ימי שאילמה אבל
 לאחר ימי שאילמה פטור. איבעיא להו פטול משואל ופייכ כשומל שכל או ללמא שומל
 שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסמברא פטור משואל וחייב כשומר שכר הואיל ונהנה
 י) ממנה. ותניא כוותיה לאמימר הלוקח כלים מכימ האומן ע״מ לשגרן לכיפ פמיו ואמר
 לו אס מקבלין אומן ממני אמן לך למיהן ואס לאו אפן לך כפי טובמ הנאה שכהן ונאנסו
 כהליכה חייכ כפזילה פטול מפני שהוא כנושא שכל ומלמיימי מינה סייעמא לההיא
 להחזילה אחל ימי שאילמה משמע י הא לקחני נאנסו בהליכה חייב הוי מטעם שואל
 וא״כ מילפיה לשמואל נמי מפממ שואל הוא כשנאנס להא מההיא בדימא מייפי סייעחא
 כנלדם ללשמואל. ומיהו לש״י פי׳ כההיא להשוכל אמ האומנין נאנסו בהליכה חייכ משום
 לחשיכ כלוקח ומ״מ מייפי שפיל לאיה להא לאמימל לכי היכי לחשיב ליה בכדימא נושא
 שכל בשעת חזלה אע״פ שבטל המקח משום שהיה על הנה כלוקח הכי נמי שואל לאחל
 שכלו ימי שאילחה איח לן לאחשוכיה שומל שכל כיון שנהנה כשאלה על עכשיו. וכן נלאה
 טעמא לשמואל לחשיכ ליה כנלדס הנאח לוקח לולאי יקחנה לאיילי כזכינא חדפא
 כלאיפא המס וכן נלאה ללקלק מההוא עובלא ללקמן לאייפי קלא לפום נהלא ומסיק
 לאין אלם מקליש לבל שאין שלו ובשלמא אי הוי לוקח משום הכי הד לכל שאין שלו
 אלא אי שואל הוי אמאי אין משאיל יכול להקליש אטו אין משאיל יכול להקליש מה שהוא
 שאול ביל אחדס מ״ש משוכל לאמר בעלטן כפלק האומל משקלי עלי(לף כא.) המשכיל
 טח לחבילו והקדישו משטל הבימ קלוש. ואין לומל האי עובלא ללקמן לשקלי קלא לא
 ע״מ לכקל נטלו אלא ע״מ לקנומ לגמד ה א״כ מה מייחי האי עובלא על מילחיה
 לשמואל אלא ולאי לכקר נטלו ואס לא יכשר בעיניהם יחזירו לו [י] הלכך נלאה ללוקח
 הגה״ה הוי*: ההוא גבלא לאיימי קלא לפום נהרא
 *ז) וכן כמב ר׳׳י ללוקח הר ורטט שמשון כתנ אמו כולי עלמא שקיל קלא קלא אמל
ם ליהוויין מקולשופ לשמים אחו לקמיה ללכ יז ה 5 ל ע כ ג י י מ י א  לשואל הוי ונ׳׳מ שיכול להקליד ה

, , , י , י  שדן ואס בעל הבית מוכר צלוחית ושלח ביל תינוק , י
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 לתינוק ושברה חייב החנוט לתשיב ליה שואל ללעת שלו וה״מ לקייצי למייהו אכל לא קייצי

ס בנפשיה למייהו כלשומיה י קיימי וקלשי: י י ק ״ ה ו א ה  וצריך רעת בעליס. רב ספי
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 אמ המקח וק כשהיה מוכר דכר וגמר כלבו לימן ככן אפפ לשלשים יום וכעל הטח פעם
 וכך והלוקח לא ידע והוסיף לו בדמים לא היה מקבל אחח לי״ב חלש לשכ״ג אומל פלוף הלבליס.
: החנוני מקנח מלופיו פעמים בשבח וממחה ח ״ י י ה • מ ו ג ל י ב מ ג  רק כמי ש
 משקלופיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל אמל לשב״ג בל״א בלח
 אכל כיכש אין צדך [דף פח ע״נ] וחייכ להבליע לו טפח היה שוקל לו עין בעין נומן לו
 גלומיו אחל לעשלה בלח ואחל לעשרים ביכש. הא לפנן פייכ להכדיע לו טפח היינו
 במקום שנהגו אבל אס היה שוקל לו עין בעין נומן לו גלומיו אחל מעשלה בליטלא
 הגה״ה לעשלה ליטלא [ללח] * י ללא הוי אלא חל
 *ולפחות מליטרא לא בעי הכרע טפח. מא״ז: ליטלא למאה ליטלין ואחל מעשליס
 בליטרא לעשרים ליטרין ליבש להוי חל ליטרא לארבע מאה ליטדן: נמ׳ מלאוליימא
 מנלן אמר ל״ל אמל קלא אבן שלמה וצלק אמלה מולה צלק משלך וחן לו א״ר לוי קשה

 דף פו ע״ב

 לו כליו להשואל קרקע או שוכר מפטלו צדך לקנופו בכסף או בחזקה כלאמר (מעשר
 שני פ״ה מ״ט) גבי עובלא לר״ג וזקנים עישור שאני עמיל למול נמון(לל״א בן עזליה)
 [ליהושע] [ם] ומקומו מושכר לו ובפלק השואל(לף צט:) קאמר א< (ל״א) כשם שקלקע
 נקניפ ככסף ושטר וחזקה כך שטרומ קלקע נקנימ כשטל כו׳ קמ״ל ללכור מהני הכא
 לולאי לענין שיקנה לו המקום כלא כליו כההוא עובלא לר״ג בעי קניימ מקום אבל לענין
 קניימ הכלי בלבול בעלמא שנתן לו לשות להניפ שם כליו קני והשפא לא איפשיטא הך
 כעיא אי כליו של לוקח כלשות מוכל קני אי לא היכא ללא א״ל זיל קני נמצא למספקא
 לן אס הכלי בטל לגבי הרשות או הלשות כטל לגט הכלי הלכך כליו של לוקח בלשוח
 מוכר לא קנה וכן נמי כליו של מוכר ברשופ לוקפ לא קנה. אבל רכ אלפס גורס כעי
 מיניה רב ששפ מרכ הונא כליו של לוקפ ברשופ מוכר קנה או לא קנה אמר ליה לא
 קנה ומתוך שהשיכ לו ללא קנה אלמא שהכלי כטל לגט הלשופ ב<פסק נמי לכליו של
 מוכר כרשות לוקת קנה וגירסא זו לא ראיתי כשום ספר אלא ה״ג ככל הספרים א״ל
 תנינא זלק לתוך חיקה וכו׳ ובעי למיפשט לקני ולחי לה רב נפמן ולא מצינו כזאת בגמרא
 לבתל לפשיט ליה הבעיא M שיביא בגמלא ת״ש לפשוט הבעיא הוה ליה למימל מיתיכי
 או לימא מסייע ליה הלכך נלאה טון ללא איפשיטא ללא קנה לא לזה ולא לזה. ומסקנא
 למלתא מלל המוכל ונתן לתוך כליו של לוקח כסימטא וכחצל של שניהם קנה כלאמל
 רב אסי א אמר ר׳ חנינא לעיל מלל והנית על גבי סימטא קנה ואוקימנא במולל לתוך
 קופפו ואס לא מלל לא קנה על לא״ל זיל קני. בלה״ל לא קנה אע״פ שמלל ואע״פ
 שא״ל זיל קני. בלשוח מוכל אי אמל ליה זיל קני קנה ואע״פ שלא מלל לטון לאמל
 ליה זיל קני הוי כלשומ לוקח ואי לא א״ל זיל קני לא קנה אע״פ שמלל. בלשוחו של
 לוקח קנה אע״פ שלא מלל ללא גלע לשוחו ממשיכה ומנן משך ולא מלל קנה ומנן נמי
 פלקן והכניסן לפוך טפו פסק על שלא מלל קנה. כליו של מוכל כלשומ לוקח לא קנה
 לוקח אע״פ שאמל ליה זיל קני לבלשון זה אין הכלי שאול לו ולא למי לכליו של לוקח
 ברשומ מוכל לכשאמל ליה זיל קני נפן לו לשופ להכניס כליו שם ואע״פ שאין המקום

 קנוי לו קנה כליו:
 טז מדת סלסול על שלא נממלאמ המלה למוכר ואפי׳ יש כה שנחוח. משנממלאמ
 המלה היא מושאלח ללוקח וקנה כללך שקנה לוקח ככליו. ט כן לעמ הסלסול
 שחהא מושאלח ללוקח כשנממלאה. וכשאמל אלם יזכה כלי שלי לפכיד או חזכה חצילי
 לחכיד כמקח שהוא לוקח מחכילו קונה חכילו לחצירו טלו והד הוא יכול [ם] לזכות
 לחבירו שלא ע״י אחדם והיינו לחניא כלשופ הלה המופקלין אצלו לא קנה על שיקכל
 עליו או שישכיל אח מקומו אלמא כקכלה לחולא זכפה חצירו ללוקח וכרשוח מוכר לא
 מהני קבלה מללא עירב רשומ המוכל ולשות המופקלין וליתנינהו כחלא [ע] משוס למוכל
 לא מצי אקנרי לחצילו ללוקח לזכומ לו כנכסי המוכל אם לא בשכילומ או בקנין כלאשכחן
 בעובלא לל״ג לאמל ומקומו מושכל לו אבל בלבול כעלמא לא היה יכול להקנוח לו
 המקום כלי לזכומ כמה שנמן לו ל״ג וה״נ אמל כפ׳ ג<>טצל משפפפין) (לף פ3) גבי
 עילוב ומזכה לו ע״י בנו ובמו הגלולים אבל לא ע״י בנו ובמו הקטנים אלמא [*] אינו
 יכול לזכות רשותו לאפר ע״י עצמו. א״ל הונא כדה למר זוטלא ללכינא מכלי פלקן
 קפני מה לי פסק מה לי לא פסק א״ל פסק סמכא לעפיה לא פסק לא סמכא לעתיה
 וכלכל שלמיו קצוכין אע״פ שלא פסק קני ואי א״ל הדני מוכל לך ע״פ שישומו שלשה
 אע״פ שאין למיו קצוכין קני. ומשיכה קונה ככליו של מוכל כלמניא בלשופ מוכל לא
 קנה על שיגביהנה או שיוציאנה מלשומו. [צ] משם משמע אפילו הוציאו כמו שהוא ככליו

 של מוכל:
 יז תנן המם נכסים שיש להן אחדוח נקנין בכסף ושטל וחזקה ושאין להן אפדומ אין
 נקנין אלא במשיכה. אמל לכה לא שנו אלא לכלים שאין ללכן להגביה אכל לכדם
 שלרבן להגביה בהגבהה אין אבל כמשיכה לא ולבדם שאין ללכן להגביה אי אגבהינהו
 קננהו אע״פ שאין לרכן ככך להא אוקימנא לההוא להגונב טס בשבפ במילי לבעי מיפנא
 ואפ״ה קני לה בהגכהה להא קתני הגונכ כיס בשכפ חייכ שכבל נפחייב בגניבה קולם
דף פו ע״ב] לב ושמואל לאמרי  שיבא לילי איסור שבפ שקגאו בהגבהה קולס שהוציאו: [
 מרוייהו כור כשלשים אני מוכר לך יכול לפזור כו אפילו כסאה אפרוגה כור בשלשיס סאה
 בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה. ואע״ג לאמל בממני׳ משך ולא מלל קנה שאני
 הכא שפילש כול אני מוכל לך שגילה כלעמו שלא רצה שיגמר המכר אלא בבת אחת ט
דף פז ע״א] ואם היה מחובל וכו׳ ומשום לפלש ממנו כל  היה צריך ללמי כול שלם: [
 שהוא קני אמר לב ששפ הכ״ע לאמר ליה יפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה:
 יה מתני׳ המוכל יין ושמן לפבילו והוקלו או שהוזלו. על שלא נפמלאפ המלה למוכר

 הגהות הב״ח א כדאמר רב אסי א״ר יוחנן: ב טשא אייט במרת סרסור. נ״נ כך פי׳ המוס׳ על פי הגמרא וכגון שלא היה שוס אונס אלא ע״י שלא נזהר יפה במטרה כתב בנמוקי יוסף ואס אינה של סרסור אלא שהוא מודד יניתגין לו
 שכר על המטרה נעשה כש״ש על התבית וחייב בשמירתה ואס נשברה נשברה לו ובלבד שלא יהיה נמי באונס גמור אלא בעין גנבה ואגדה עכ״ל: ג השולח בנו אצל חנוני למוד לו באיסר שמן ונח[. נ״כ כן הוא גי׳ אלפסי דליתא
 גמתני׳ ופונדיון גשו אלא מייט דלא מסר לתינוק אלא איסר גלגד ונתן לו התינוק את האיסר לחנוני קאמר ואגד אח האיסר הוא השמן הלקוח באיסר ונגמ׳ גורס בשלמא באיסר שמן בהא פליגי וכו׳ אבל רשנ״ס דחה גירסא זו ועיין בסי׳ המשניות

 להרמב״ס דלא היה גירס ג״כ יפינדיין כשי: י משמע להא דקמני: ה דא״כ מה מייתי: ו כרשימיה דמרייהו קיימי וקדשי: ז לעשרה ליטרא דלח דהר חד ליטרא כצ״ל ומיגת אלא נמחק:

 חריפתא
 דאמרינן וכו׳ אלא לקשיא עליה קושימ רביני דלא מצינו כזאס כו׳: [ם] ה״ג לזכות לחבידו בשל אחרים אבל
 אם הוא מונמ ברשות המוכר ואמר יזכה מציד ללוקח במקח שקנה ממני לא קנה לו שאין אלם יכול לזכות
 בשל עצמו לחבירו שלא על ילי אחרים כך העמיק טור סימן ר׳: [ע] משום דםוכר לא מצי לאקנויי חצירו
 כוי. אא׳׳כ הפירומ בכליו של לוקח: [פ] אינו •כול לזכות רשותו כוי. ראי יכול יזכה לו הלחם של עירוב על
ד רשותו ולמה לי לוקא על ילי בנו ובמו הגלולים: [צ] משם משמע אפי׳ הוציאו כוי. ואע״ג להא למשני  י
 בכליו של מוכר אפשר ללא קאי כל שכן למאי למסיק לכלי של לוקח ברשות מוכר לא קנה מ״מ סברא זו
 לאליבא הך שינרא למשמע מינה דמשיכה בכליו של מוכר קונה ההיא סברא לא ארמייה: [ק] צלוחית
 אב־דה מדעת היא. משא״כ פונדין שלא המזיר לתינוק אומו הסונדון. מוס׳: [ר] הלכך נראה דלוקח הוי.

 ינ״מ שיכיל להקדש יכו׳ ככמוב בהגה״ה (שבעמוד דלקמן):

 פלפולא
 [מ] ומקומו םושכר לו. ונתקבלו שכר זה מזה כדמנן בהדא בפרק ה׳ דמסכמ מעשר שני: [נ] שיביא
 בנמרא ת״ש וכוי. אבל בספר הד״ף שבידינו אימא הט איכא לאמד אמר ליה רבינא לרב אשי מ״ש וכו׳ לפי
 זה יש לומר דהיינו דאיכא לאיכא דאמד דלדלהו לא השיב לו ללא קנה אלא השיב מנימוה כו׳ ומ״ש כו׳
 והד״ף לא הוצרך להביא הך מנימיה טון ללא נ״מ לפסק הלכה ירכינו הבין לרכו של הד״ף דאיכא דאמד
ד המשא ומתן של רבינא ורב אשי  לא מייד אלא לעני[ זה דוה״מ לאמדנן ללישנא קמא ללימא אלא על י
 רומר מסמבר דרביני הימה לו גירסא אמרמ בלבד הד״ף לל״ג איכא ראמד וגרס לאמדנן ולפי זה קאי
 אלאמר הד״ף וה״מ וכו׳ אהא קאמר דאמדנן כו׳ ואם כן אין כאן בגמרא אלא גירסא אחמ והוא דאמר ליה
 לא קנה ולכך מקשה עליה ללא מצינו סאת כו׳ וגירסא זאת נכונה מאול בלבד הד״ף להא הך וה״מ כו׳
 שכתב הרי״ף ליתא בגמרא אלא רממוך משא ומתן של רבינא ורב אשי שמעינן הכי והוא לקאמר הד״ף

 א)ליתא בב״מ פרק השואל דף צט: יכן בב״ק עט. אלא סתם בדיתא היא כשם שקרקע נקנית בכסף יכו׳.(גט״פ< ב)נ״כ יערן ירושלמי פ״ה דמע״ש אלי היה קיפתי של ר״ג כו׳.(ר״ג ליפשיץ) ג<צ״ל בפ׳ חלון דף עט: .!גליו!) ד<ה״ג מע״מ
 וכ״ה בגמי. (גליו!) ה)צ״ל רבא.(גליין< 0 צ״ל מהנה. !גליו!) ז< עיין נתיס׳ נד״ה הלוקח. (אר״צ)



 לח רבינו הטופר פירות פרה ששי בבא בתרא אשד
 דף! צד ע״א

 ל [דף צא ע״א] ת״ר אין משפכרין פעמים בביצים פליגי נהו דכ ושמואל חל אמר
 על פל פלפין וחל אמר פגר לפגרא:

 לא ומתריעיץ על פרקמטיא ואפי׳ כשכמ אמר ר׳ יוחנן כגון כלי פשמן בכבל ויין
 ושמן בארן ישראל משוס למינייהו רובא לחיומייהו. אמר רב יוסף והוא לזל וקס

 עשרה בשימא:

 הדרן עלך המוכר את הספינה

 המופר פירות פרק ששי
 א [דף צב ע״א] המוכר פירופ לחבירו ולא צמחו אפי׳ זרע פשחן אין חייב באחריומן
 רשכ״ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באפריומן: נמ׳ מ״ר
 המוכר זרעוני גינה לחכירו זרעים שאין נאכלים זרען ולא צמחו חייכ כאחריוחן א הנאכלין
 אם המנה עמו ממחלה לזרע חייכ כאחליומן [דף צג ע״ב] מהו נוחן לו. למי זרע וי״א
 אף ההוצאה והלכה כמ״ק [א] וה״מ ללא צמחו מחמח עצמן אבל מחמח לבר אחר כגון
 שלקו בברל או בכיוצא בו אין חייב באחריותן משמע מפוך לברי רב אלפס 1-] לכל היכא
 שאין הלקוי ילוע כגון כרל וכיוצא בו חלינן בגריעוחן לזלעים. וקשה מהא לפרק המקבל
 (לף קה:< למנן המקכל שלה מחכירו ואכלה חגב או שנשלפה אס מכפ מלינה היא מנכה
 לו מן חכורו וקאמר עלה בגמ׳ (לף קו c אמר ר״ל ל״ש ב שזרעה וצמחה ואכלה חגכ
 אכל זרע ולא צמחה מצי א״ל כל בי זרע ליזרע וליזיל ומה שלא צמחה לפי שעליין לא
 הגיע זמן הזריעה. ואמאי ואפי׳ אס זלעה (קולם) כל זמן הזריעה נימא ליה מה שלא
 צמחו לפי שלא היו ראוין לזליעה וי״ל ללעולס פלינן ריעופא בזלעיס לפי שילוע שכל
 זלעיס טובים צומחים והתם היינו טעמא לאס לא צמחו לתלינן ריעופא בזמן הזרע לפי
 שבל בני הבאגא זרעו ולא צמחו ואי אפשר שכל בני הבאגא זלעו זלע שלא היו ראויים
 לזריעה אבל של אלם אחל מלינן וראי בזרעים [נ ו אפילו לשלם ההוצאה אליבא לי״א

 למלפא לפשיטא היא:
 כ [דף צב ע״א] איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעומ
 ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרחיו לך. ולחזי ההוא גברא אי
h והכירו המוכר אי לשחיטה זבין. בגברא לזבין להט ולהט. ולחזי למי היכי i לרדיא זטן 
 הוה [ה] לאפי׳ לבנן ללעיל(לף עז c מולו הכא hi כיון לאין הרמים מכחישין אח עיקר
 הלשון לא צריכא לאייקר בשרא וקס בלמי רליא. [דף צב ע״ב] ואי לליכא לאשפלומי מניה
 לשקול חולא כזוזי לאמרי אינשי ממארי רשופך פארי איפרע. לאיכא לאשמלומי מניה רב
 אמר ה״ז מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרליא זבני. ושמואל אמר ט אזלינן כתר לובא
 באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בפר רובא והלכה כשמואל בליני וריני פריעה כמבמי

 בפרק קמא לקמא (סימן ה<:
 נ נרםינן בפלק אלו טלפות (לף נ:) מנו רבנן מחט שנמצאח בעובי טח הטסוח מצל
 אפל כשרה. משני צללין טריפה M נמצא עליה קולט לס בילוע שהוא קולס שחיטה
 לא נמצא עליה קולט לס בילוע שהוא לאחר שחיטה הוגלל פי המכה כילוע שהוא שלשה
 ימים קולס שפיטה לא הוגלל פי המכה המע״ה ג מנ״מ למקח וממכל לילע למקח

 טעומ הוי:
 ד ושנינו בבכורופ פרק כל פסולי המוקלשין (לף לז.) השוחט אמ הככור ומכרו
 ונולע שלא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר להן ־ הלמיס ומה שלא אכלו יקבר
 ויחזיר להן הרמים השוחט אפ הפרה ומכלה ונולע שהיא טלפה מה שאכלו אכלו ויחזיר
 להן הלמיס ומה שלא אכלו יחזירו לו ה הבשר ויחזיר להם הלמיס. מכרוהו לעובלי כוככיס
 או הטילוהו לכלבים ישלמו לו למי הטרפה ומ״ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר(טריפה)
 [בכור] פירומ ונמצאו טכלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הלמים:

 ה ת״ר המוכר עבל לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזיין או מוכמב
 למלכות אומר לו הרי שלך לפניך: [דף צג ע״כ] מתני׳ המוכר פירות למטרו ה״ז
 מקכל עליו רוכע טינופות לסאה תאנים מקכל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין
 מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פטסאות למאה: נמ׳
 [דף צד ע״א] תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע קטנית לסאה שעורים

 דף פט ע״א

 עונשן של מלומ יומר משל עדות שזה נאמר כהן אל וזה נאמר כהן אלה אל קשה ואלה
 קשה מאל ומאי עולפייהו [ש] הני אפשל בתשובה והכי לא אפשל בתשובה: מתני׳
 מקום שנהגו למול בלקה לא ימול בגסה בגסה לא ימול בלקה למחוק לא יגלוש לגלוש
 לא ימחוק: [דף פט ע״א] נמ׳ ח״ל מניין שאין גולשין במקום שמוחקין ואין מוחקין
 במקום שגולשין פ״ל איפה שלמה [ת1 וצרק. ומניין שאס אמר הריני מוחק במקום
 שגולשין ולפפופ לו מן הלמים או הליני גולש במקום שמופקין ולהוסיף על הלמים שאין
 שומעין לו ת״ל איפה שלימה וצרק רישא מיירי לקנה ממנו שתי מלות גדושות במקום
 שגולשין וא״ל חן לי ג׳ מחוקות להיינו שתי גלושות לגולשא פילפא ואפ״ה אסור
 M לאין לו לשות לשנות מנהג המלינה שבעיל ולא מיבעיא זה לאסור אלא אפי׳ במקום
 שקונין סאה גלושה בג׳ לינלין וא״ל תן לי סאה מחוקה בב׳ לינלין לס״ל ליהוי [ב] כקונה
 חצי המלה קמ״ל לאסור איאמר רמי בר אבא א״ר יוחנן מעמילין אגללימין למלות

 ולשעליס מפני הלמאין:
 כנ ת״ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטלא
 רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ״ל למתקנינן ממקלי ער הט. היה מבקש
 ממנו שלשה רכעי ליטרא לא יאמר לו שקול ג׳ רכעי ליטרא פירוש כל רביע ליטרא לבלה
 אלא שוקל לו ליטרא ומניח רביע ליטרא עם הבשר. היה מבקש לקנות עשרה ליטרין לא
 יאמר לו שקול לי אחת אחת והכרע לי אלא שוקל לו כולן ככת אחח והכרע אחל לכולן:
 כד ת״ר נפש מאזנים תלויה באויר ג׳ טפחים וגכוה מן הארן ג׳ טפחים [ג] וקנה
 ומיחגא שלה י״ב טפחים של צמרים ושל זגגים מלדה באויר שגי טפחים וגבוה מן
 הארץ ב׳ טפחים וקנה ומיפנא שלה פשעה טפחים ושל חנוני ושל בעל הטח פלויה באויר
 טפח וגבוה מן הארץ טפח וקנה ומיפנא שלה ששה טפפים ושל מורטני מלויה באויר
 ג׳ אצבעומ וגבוה מן הארץ ג׳ אצבעוח וקנה ומיפנא שלה איני יולע והך קמייפא רמאי

 [דף פט ע״כ] לגלרומאי:

 כה ת״ר אין עושין משקלומ לא של(עץ) [3עץ] ולא של אבל ולא של גיסטלון ולא
 של שאר מיני ממכומ אכל עושה של צונמא ושל זכוטמ מסיה אומר ר״מ לוקא
 משקלומ ששוקלין בו בשל ושמן לפי שהלחוח נלבק בהן וממייכש ומככיר אכל משקלומ
 ששוקלין בהן כסף וזהכ ורכר יכש מומר לעשומ של ממכמ כלמניא פי״ב לכלים ומיימי

 לה בפרק הזהב סלע שנפסלה והחקינה להיוח שוקל בה משקלומ:
 כו ת״ר אין עושין המחק לא של ללעמ מפני שמיקל ולא של מתכמ מפני שמבטל
 אכל עושה הוא של זית ושל שקמה ושל אשכרוע. פ״ל אין עושין המחק צלו אחל
 עב וצלו אחל קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחיח ללוקח ולא ימחוק בכת אפת
 מפני שמפחית למוכר ועל כולן א״ר יוחנן בן זכאי אוי לי אס אומלה אוי לי אם לא
 אומרה אס אומרה שמא ילמלו הרמאין ואס לא אומרה שמא יאמרו אין מ״ח בקיאין
 במעשה ירינו. אמרה או לא אמרה (מ״ש לאמר) [אמר ר5] שמואל [בר ר״י] אמרה

 ומהאי קרא אמרה כי ישלים ררט ה׳ צריקיס ילכו כס ופושעים יכשלו בס:
 כז ת״ר לא פעשו עול במשפט במלה במשקל ובמשורה כמלה זו מלמ קרקע שלא
 ימלול לאחל בימות החמה ולאחל בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו
 במלח במשורה שלא ירחיח והלא לבליס ק״ו ומה משולה שהיא אחל משלשים וששה בלוג
 הקפילה תורה עליו. ק״ו הין וחצי הין שלישיח ההין רביעיח ההין לוג וחצי לוג ורביעימ
 הלוג א״ל יהולה אמר רב אסור לאלם שישהה מלה יחירה וחסירה בפוך ביפו ואפי׳
 יחלה לעביט של מי רגלים. אמר רב פפא לא אמלן אלא באתלא ללא חתימי אבל באתלא

 לחמימי אלחזי חוממא לא שקלי:
 כה [דף צ ע״א] אמר שמואל אין מוסיפין על המלות יופר משפוח ולא על המטבע
 יותר משתות והמשתכל לא ישתכל יותל על שתות (י) ובלבל שלא

 הוקר השער:
 כט [דף צ ע״ב] ת״ר אוצרי פירות ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רכית עליהם
 הכתוב אומל לאמל מחי יעבול החלש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה
 בר להקטין איפה ולהגליל שקל ולעות מאזני מלמה מה כחיב אחדו נשכע ה׳ כגאון
 יעקב אס אשכח לנצח כל מעשיהם: אמר רב עושה ארס את קבו אוצר. פי׳ רשב״ס הא

 לאין אוצרין פירוח היינו בעיר שרובה ישראל דוקא:
 הגהות הב״ח א חייג כאתרייתן זרעים הנאכלין זרען ולא צמחו אינו חייג כאחריותן ואס התנה עמו מתחלה: ב אמר ר״ל ל״ש אלא שזרעה: ג המע״ה למנ״מ למקח וממכר: ד להן את הדמים כצ״ל וכן גסמוך: ה יחזיר לו אח הגשר:

 חריפתא
 ההוצאה אליבא ד־׳׳א. וקצת קשה כיון דאין הלכה כי״א למאי נ״מ מהדר אסכרמייהו וכי חימא דמן הי׳׳א
 נשמע למ״ק דהואיל והי״א ממייבין אפי׳ בהוצאה ש״מ לפשיטא להו דכזרעיס יש למלות הלכך גס לת״ק
 טעמא משוס דפשיטא למלומ בזרעים ט אמרמ הט היא סייעמא דא כמדע מן הקושיא רעל הי״א עצמן
 קשיא מה שרצה לתרץ וטסי מובא קשה ארידהו ובתוספות יש שני תירוצים הך מירון שכמב רבינו ולא הזכירו
 בו לסברת הי״א כלל ואח״כ כתבו תירוץ שני וז״ל אי נמי הכא מיירי דאיגלאי מלתא למפרע שלא היו ראויין
 לזריעה כלל וכן משמע בגמרא דאיכא למאן דממייב לשלס אפילו הוצאה ואין סברא למיינו כלל כל ההוצאה
 אלא כשלא היי ראוין כלל לזריעה וידע המוכר שלא הימה ראויה לזרעה עכ״ל וזה טמא להוטמו מן הי״א
 באיזה ענין איירינן משא״כ ללשון רבינו היינו מוטמיס סברא למייב ממאי דשמעינן לי״א דממייביס ביומר והיא
 גופה מקשה דלא למיינו ואפילו כמ״ק נמי לא ולכן אפשר להגיה בדברי רבינו שכך צ״ל אי נמי הכא מייד
 דאגלאי מלחא למפרע שלא היו ראויין לזדעה כלל וכן משמע מדמחייבינן אפילו לשלס ההוצאה כך נראה
 להגיה אלא דמאי דמסיק דמלמא דפשיטא הוא אין לי משמעיח לפי זי ההגה״ה לכן נניח הלשון כמו שהוא
 ואע״ג דלא ה״ל למהדר אסברמ י״א מצאנו לו בפ׳ חזקמ גבי המוכר שדה בעדים ובפ״ק דב״מ כמ״ש שם:
 [ד] והכ־רו המוכי. כ״כ הרשב״ס בכאן ובר״פ הפרה לא כסב כן דגס שס לא פי׳ רש״י כך ומ״מ נ״ל כמ״ש
 בכאן עיקר וכמו שכמבמי בטעס נכון שם בר״פ הסרה: [ה] דאפי׳ רבנן דפדק דלעיל. גבי מכר צמד וכוי:
 [ו! כיון דאין הדמים וכוי. ובר״פ הסרה כתב דהרשב״ם כתן ג״כ טעס: [ז) נמצא עליה קורט דם כו׳.
 כלומר הא דאמד׳ טרפה היינו נמצא כוי. ולכך צריך נדקה אבל מצד אחד כשרה וא״צ בדיקה ואס אירע

ד רבינו כמקומו: דנ  שנדקה ומצא קורט דס אה״נ דטריפה כמנואר נ

 פלפולא
 [ש) הני אפשר בתשובה. עיין בתוס׳ שפירשו דאסילו הוליד ממזר כו׳ והכא לאו תשובה מעליימא אע״ג
 לאמד׳ בסרק הגוזל קמא (דף צד) דיעשה בהן צרכי רביס: !ת] ה״ג בגמרא איפה שלמה ומניין ומיהו
 הרשב״ס כתב רבספרי יליף לכולהו מוצלק שהוא מיותר גם בס׳ הד״ף גרס הכא וצלק: ןא| דאי: לו י־שות
 לשנות כוי. כדמפרש הרשב״ס דאף זה יכול לבא לידי רמאות דאיכא דתזי במדידה ולא ירע לא בפתות ולא
 במוספמ: ןב] כקונה חצי חמדה. לאו דוקא אלא כלפי שאינו קונה כל המדה קאמר מצי המדה כי הא
 דאמרי׳ לעיל אמאי קד ליה רה״ר לפי שאינו רה״י ולשון הטור סימן רל״א שני שלישימ מדה: ןנ] וקנה
 וטיתנא שלה י״ב טפח. הרשב״ם מפרש קנה ד״ט ומימנא דמאזטס של כף אתת ד״ט וכן של כף שניה והקשה
 בעל מכממ שלמה דא״כ א״צ לנפש מאזנים שמהא מלרה באדר רק ב״ט למצי קנה המוכרע דהא מפרש
 הרשב״ס דטעמא דמלרה באדר שלא יגע הקנה בגג ע״כ לכן נראה כפי׳ הטור שכמב קנה יב״ט ומימנא
 יב״מ ומפרש נפש מאזנים מלדה באדר שהוא המוט שהנפש סלדה בו צריך שיהיה ארוך ג״ט והט מססבר
 דהשמא נפש חלד מריחק מהגג ג״ט והד דומיא דגבוה מן הארץ כו׳ והב״י כמב ג״כ דנראין דברי הטור
 אבל מטעס דאל״כ ה״ל לבדימא לפרש ולא לסמום: [ד] ובלבד שלא הוקר השער. וז״ל הרשב״ס אבל אס

 לקח בשעמ הגורן ועכשיו הוקיר ישמכר אפילו כפלים כפי שהשער הולך:
ך המובר את הספינה ל  הדרן ע

 פרק ששי !א] וה׳׳מ דלא צמחו כוי. כ״כ הד״ף: [ב] דבל היכא שאין הלקוי •דוע כוי. מדהוצרך לרחוב
 וה״מ כו׳ אבל ממממ דבר אמר כו׳ דפשיטא הוא למהיכא מימי שיממייב באמריומ לקד ברל וטוצא בו אלא
 הא קמ״ל מעינן שיהא נולע בודאי שממממ הברד לקו אבל היכא שאין הלקר ידוע כר: [ג] אפי׳ לשלם

 א)בגמ׳ גרסי׳ אמר רמי בר חמא א״ר יצחק.ןגליוןו ב)תוס׳.>גליי1)



 ן ששי בבא בתרא אשי לט
 • דף צו ע״ב

 חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם יין מהו א״ל מי שברת חמלא הוא קיוהא בעלמא
 הוא ותמל שלגילין לעשות [כ] שנותנים מים על החלצניס לינם כהן תמל של שמרים
 שמברכין עליהם שנ״ב אלא אם כן רמא מלמא [ל] ואמא ריבעא למוכח בפסחים בליש
לף מב:) לחמל של חלצניס גלוע משל שמלים לקאמר התם וסבר ר׳ ) ן בד  פלק אלו עו
 יהולה פמל לאו בר עשורי הוא ופדך עלה מהא להמחמל ונמן מים במלה למחייב ל׳
 יהולה ומשני [מ] הא בללווקא והא בלפורצני וליכא למימל להמפמל מוקי בלפולצני
 ועליף מללווקא לא״ב מאי פדך הבא וביחל מכלי מלמו מי פליגי ללמא הא לפליגי
 לבנן ואמד הכא כימל מכלי מלמו משוס לאייד בללווקא אלא ע״כ ההיא להמחמל
 בללווקא איילי וההיא לאלו עובדן לפטל ל׳ יהולה בלפולצני לגדעי מלרווקא ולענין
 מגע עובל כוכבים כחב ד אבלהס אכ כיפ לין ז״ל שאין מנע עוכל כוכבים אוסר בפמל
 אלא א״כ לאוי לבלך עליו בפה״ג בגון לרמא תלתא ואתו ארבעה. והלאב״ל ז״ל היה
 אומר כיון שאנו רואים שתמר משובח לשחיה מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע עט״ם
 ועול יש לחוש שמא מנסטן אותו לעבולת כוכבים הואיל והוא משוכח לשתייה ולנין בו
 כררך שאמרו כתרומה ראשון ושני אסור או שמא יש ללמות מגע עכו״ס בתמל למה
 שאמל ושל הקלש לעולם אסור. וה״ל יונה ז״ל כמכ לממל של שמרים כל זמן שלא מצא
 יותל מכלי מלתו שמותל לכיון שהתילו תמל שני במעשל למלנו שנמכטל טעם היין במים
 ואין מגע עכו״ם אוסר כו וגם אין לרכו לנסכו אלא שהחמירו חכמים בתרומה וכהקלש
 ואין ללמול משם להחמיל כמגע עכו״ם כתמל לשאני תלומה והקלש לכיון שנאסרו
 השמרים החמירו שלא להפקיע איסורן וה״ה בשמרים של נסך שכבר נאסר כהנאה הממל
 שלהן אסור לעולם ואין ללמומ להכיא הממל לכלל איסור שיאסר כו מגע עכו״ס אבל
 בתמל שמשימין מיס בחרצניס שנלרסין ברגלים [נ] ולא נעצרו כגלגל וקורה יש להחמיר
 בממר ראשון ושני בין לענין מגע עכו״ס בין לענין מעשל ואפילו של למאי ואפילו לא
 מצא אלא כלי מלתו או אפי׳ פחות מכלי מלתו לבתמר של שמרים לוקא אמל חלפא
 עייל מלמא נפק לפי שאין השמדם בולעים המיס אבל בפמל של חלצניס אע״פ שלא
 מצא יומל מבלי מלמן מוציאין משם יין משובח ועל כרחך יצא מן היין הרבה ובלעו
 הרבה מן המיס ועול אס פסחוט אח החלצנים בילים יצא מהן יין הלבה ואע״פ שנומנין
 שם מים אין מוציאין יוחר מכלי מלחן והד זו הוכחה גלולה שהחרצניס בולעים הרבה
 מן המים וטון שכך הוא אין יכולין לעמול על הלבר כמה יין יש שם ואפשר שיש שם
 [ם] בפמל ראשון חלק רביעי מן היין ויש כו משוס יין נסך כלין יין מזוג לקי״ל יין מזוג
 יש בו משוס יין נסך אלא ללענין כלבה טון שיש בו ספק בלבר כמה יין יש בו מברטן
 עליו שנ״ב אבל לענין מגע עובל כוכבים יש (לו) [לנו] להחמיל על שיהא כל כך גרוע

 שאין לרך בני אלם לשפופו:
 י אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קלוש היום אלא על היין שלאוי לנסך על
 גבי המזבח ואסיקנא לאפוקי שריחו לע ולאפוקי מגולה ואע״ג לעבריה במסננפ אפילו
 הט הקריבהו נא לפחמך אבל יין מגמו מקלשין עליו לחני רבי חייא יין מגתו לא יביא
 ואס הכיא כשל וכיון לאס הכיא כשל אנן אפילו לכפחלה מקלשין עליו [דף צז ע״כ]
 לאמל לכא סוחט אלם אשכול של ענבים ואומל עליו קלוש היום W ויין מזוג נמי אחשובי
 אחשטה לאמר רב יוסף בל חנינא מוליס חכמים לרבי אליעזל ככוס של בלכה שאין
 מברטן עליו על שימן למוכו מים הלכך מקלשין עליו ויין של מלמף ושל צמוקים לא
 יביא ואס הביא כשל וכיון לאס הביא כשל אנן אפילו לכתחלה מקלשין עליו 1«] מיהו
 אמד רבוותא לא כל הצמוקין שוין לקלושי עלייהו אלא כגון למכמשן בגופנייהו ולא
 ליבישין [צ] וכלעצרת להו נפקא מינייהו ליפלופית הני הוא רשרינן במים ומעצרינן להו
 ומקרשינן עלייהו אבל אי ט מעצרפ להו לא נפיק מינייהו ליחלוחית לא מקלשין עלייהו.
 ויין מבושל היה אור״ת ז״ל למבלכין עליו בפה״ג וגס מקלשין עליו 1ק] ואע״ג לאמל
 גבי שלקות הואיל ואישתני אישתני לוקא תומי ובלתי לאישתני לגדעותא כשבשלוס
 למעיקרא הוה בהו קיוהא והשתא לית בהו קיוהא אבל שאר ירקות הואיל ואישתני לעילויא
 לא אישמנו מברכמן ראשונה הכי נמי יין מבושל אישתני לעילויא א<ואין ללקלק מללא
 קאמל הכא אי לימא למעוטי יין מבושל אלמא למקלשין עליו לללמא לא איצטריך למעוטי
 לשמא אפילו בפה״ג אין מבלטן עליו לאישתני לגדעותא ואי למעוטי יין מבושל אתא
 הוה ליה למימר שאין מכלטן עליו כפה״ג כ״ש שאין מקלשין עליו וכענין זה פרשב״ם
 לקמן הא לקאמל אילימא למעוטי יין קוסס פלוגחא לרבי יוחנן ודב״ל ויש להביא ראיה
 ממסכת תרומות (פרק י״א מ״א) אין מבשלין יין של תלומה מפני שממעיטו ולבי יהולה
 מתיל מפני שמשביחו אלמא לכ״ע עלויי עלייה לאפילו רכנן לא קאמרי אלא מפני
 שממעיטו אבל מולו שמעליהו בכך ואמר בירושלמי לפסחים ושקלים יוצאין ילי אלבע
 כוסות ביין מבושל וקשה מהא לאמר בפרק שני לתרומות תולמין יין שאין מבושל על
 מבושל אבל לא מבושל על שאין מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחבילו לא יתלוס מזה
 לזה ואפי׳ מן היפה על הרעה שאינו כלאים מורם מן היפה על הלעה אבל לא מן הלעה
 על היפה אלמא מבושל הוי לע לאישמני לגריעומא בירושלמי פריך מההיא ממני׳ אההיא

 חריפתא
 לט יש בו טעם יין מיירי דאל׳׳ה פשימא דלא הלכך כיון שיש כאן מעם יין ט ;מי הוה תלמא מיא מקר
 חמרא: [כ| שנותנים מים על החרצנים. שנעצרו בגלגל וקורה. ועיין לקמן וכן מבואר בב״י טוא״ח סימן
 ר״ד בשם הרמב׳׳ן והרשב״א: [ל] ואתו ארבעה גרסינן: [מ] הא בדרווקא והא כדפורצני. פי׳ רטנו
 בפרק שני למסכת ע״ז גבי החרצנים והזגים כו׳: [נ] ולא נעצרו כנלגל וקורה. לאילו נעצרו כך לינא מפורש
 לעיל ללא מקד יין אלא כררמא תלתא ואתא ארבעה וכן מפורש בטר״ל סימן קכ״ג: [ס] בתטד ראשון
 ושני חלק רביעי ה״ג בטר׳׳ל סימן קכ״ג: [ע] ויין מזוג כוי. עיין בס״ב למס׳ ע״ז גבי אמר רבא יין מזוג
 כו׳: [פ] מיהו אמרי רבוותא כוי. כ״כ הרי״ף בפרק ערכי פסחים: [צ] וכדעצרת להו. כלומר אלא
 כלעצרת להו וכוי: [ק] ואע׳׳ג יאמר גבי שלקות בוי. מילתא לשלקות בפרק כיצל מברכין לף לת אך לא

 נמצא שס לישנא להואיל ואשתני אשתני:

 ד־ינו המוכר פירות פר5
 דף צג ע״ב

 מקבל עליו לובע נשוביפ לסאה עלשיס מקבל עליו לובע עפלודמ לסאה הגי שעוד כולהו
 באתלא לליכא מנהגא אבל באתרא לאיכא מנהגא עבלינן כמנהגא לקי״ל א כל כה״ג הכל
 כמנהג המלינה. אמר רכ הונא אם כא לנפות מנפה כולה. אס מצא יותר מרובע. אמד
 לה לינא ואמד לה קנסא אמד לה לינא למאן ליהיב זוזי אפילי שפילי יהיב ולוכע לא
 טרח אינש כיותר מרוכע טרח וכיון שטרח טרח ואי בעי למטרח בלובע לא שבקינן ליה
 לבטלה לעחו אצל כל אלם ואמרי לה קנסא רובע שטח יומר מרובע לא שכיח ואיהו
 הוא לעדכ וכיון לעריב קנסוהו לבנן בכוליה וללישנא לקנסא אי אשתכפ טפי מלובע
 [ח] ויליע לאיהו לא עריב לא קנסינן ליה ומספבל לאי ליכא אלא לובע ופזינן לעריב חצי
 לובע או שליש לובע לקנסינן ליה בכולה לובע ואפילו ללישנא ללינא ללית ליה קנסא
 לטון לולאי עדב מקצפ ואיכא למימל לכולה לוכע עדכ הכא מולה לקנסינן ליה וכן
 מוכפ סוגיא לשמעמין לקאמל לפלוצי ללישנא ללינא הכא מי יימל לעלובי עדב מכלל
ד לישני עכלינן כלישנא לקגסא  להיכא לולאי עדב מולה לקנסינן ליה וטון לאיכא מ
 לקולא ואי ילעינן ללא עריב לא קנסינן ליה. [דף צג ע״כ] אמר רבה בל חייא קטוספאה
 משמיה לרבה בורר צרור ממוך גורנו של חבירו [דף צד ע״א] נופן לו למי חטים משום

 לינא לגלמי לאי שביק להו הוו מזלבני אגב חיטי:
 ו [דף צה ע״א] ת״ר המקבל שלה מחבירו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר בורוח למאה

 יותל מכאן מגלגלין עליו אח הכל:
 ז מרתף של יין מקבל עליו עשל קיססות למאה והגי מילי בללא אמל ליה למקפה
 אבל א״ל למקפה נומן לו יין שכולו יפה למני לב זביל בר אושעיא מרמף של יין
 אני מוכל לך נומן לו יין שכולו יפה מלמף זה של יין אני מובל לך נומן לו יין שכולו
 יפה ומקבל עליו עשר קוססומ למאה [דף צה ע״כ] וזהו אוצר ששנו חכמים ומניא
 ככריימא מרמף של יין אני מוכר לך נופן לו יין שכולו יפה מרמף זה של יין אני מוכר
 לך נומן לו יין הנמכר כחנומ מרמף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו קשיין
 אהללי ומשנינן ללב זביל לא״ל למקפה ולבדימא כללא א״ל למקפה הלכך מרמף של
 יין וא״ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרחף זה של יין וא״ל למקפה נופן לו יין
 שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססומ למאה מרמף זה של יין ולא אמר לו למקפה
 נומן לו יין הנמכר בפנומ מרתף זה ולא אמר לו של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ומרמף
 של יין סחס ולא קאמר זה ולא אמר ליה למקפה פליגי בה רב אחא ולבינא חל אמר
 מקבל וחל אמל אין מקבל וקיימא לן כל היכא לפליגי רכ אחא ורטנא הלכה כלבד
 המיקל וקיימא לן נמי לכל ספק ממונא חומלא למובע וקולא לנמנע הלכך מקבל
 ומוקמינן לממנימין בלבד המיקל על המוכל שהוא הנמכע ולא צדכנא לאוקמא

 לממנימין [בלא״ל] זה ולא מפקינן לה מפשטה:
 ח אמר לב יהולה יין הנמכל בחנומ מבלטן עליו בפה״ג לב פסלא אמל בהלי פמלא
 לאקדם למה לי ומולה רנ יהולה בפלצומא למזרק אקרנחא א״ל אכיי לרב יוסף
 הא לב יהולה הא לב פסלא מר כמאן ס״ל א״ל אנא מפני׳ ילענא [דף צו ע״א] לפניא
 הכולק את החטפ להיופ מפריש עליה פלומה והולך ואח״כ נמצא חומץ כל ג׳ ימים
 ולאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר. א״ר יוחנן ה״ק כל ג׳ ימים הלאשונים ולאי יין מכאן
 ואילך ספק מ״ט חמלא מעילאי עקל והאי טעמיה ולא עקל ואח״ל בפל לטעמיה עקר
 ה״ל ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. וריב״ל אמר כל
 ג׳ ימים האחרונים ולאי חומץ מכאן ואילך ספק מ״ט חמרא מפפאי עקר ואימור עקר
 ולאו אלעפיה ואפ״ל מעילאי עקל והאי טעמיה ולא עקל ללמא במר לטעמיה עקר
 והוה ליחיה חלא וטעמיה חמלא וכל ליחיה חלא וטעמיה פמלא פלא. לרומאי ממנו
 משמיה רריב״ל ראשונים וראי יין אחרונים ולאי חומץ אמצעים ספק הא גופא קשיא
 אמלח לאשורם ולאי יין אלמא ליחיה חלא וטעמיה חמלא חמלא והלר אמרת אחלוניס
 ולאי חומץ אלמא ליחיה חלא וטעמיה חמלא חלא לא קשיא כאן לאשחכח חלא סופמקא
 לאי לאו לאייקול חלחא יומין לא הוה משחכח חלא סופמקא. איבעיא להו כמאן פשט
ד ולב זביל חל אמר כל׳ יוחנן וחל אמר כריב״ל ופסק לשב״ם הלכה  ליה פליגי בה לב מ
 כלבי יוחנן משום ללומאי משמיה לריב״ל סברי כוותיה ואביי ולבא פליגי ביה נמי בפלק
 [השוכר] (מסכת ע״ז לף סו:) אביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמלא חלא ולבא סבר

 חמרא וקי״ל הלכתא כלבא לגבי אטי:
 ט [דף צו ע״ב] ת״ר אחל שכל חמדם [ט] ואחל שכר שעודם ואחל שמרי יין מברטן
 עליהם שהכל נהיה ברברו אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין
 מברכין עליהם בפה״ ג אמר רבא לכ״ע רמא תלתא ואתא תלחא ולא כלום רמא חצחא
 ואחו ארבעה חמרא מעליא הוא רבא לטעמיה לאמר [י1 כל חמלא ללא ללי על חל תלמ
 מיא לאו חמלא הוא בי פליגי לרמא תלתא ואתו חלחא ופלגא רבנן סברי חלחא מיא
 עול תלמא מיא נפק פש ליה פלגא ופלגא כשית מיא לאו כלום הוא ואחדם סבלי מלמא
 עול וחד ופלגא נפיק פש ליה כוזא וכוזא בפד ופלגא חמלא מעליא. לבה ולב יוסף
 לאמד תלוייהו אין הלכה כאחדס. [דף צז ע״א] בעא מיניה לב נחמן כל יצחק מרב

 הגהות הב״ח א בכל כה׳׳ג וכו׳ ואס בא לנפוח מנפה אמ כולה:

 פלפולא
 [ח] וידוע דאיהו לא עד״ב לא קנםינן ליה. כ״כ הרשב״ס להיינו לאיכא בין לינא לקנסא ובנמוקי יוסף כתב
 מ״מ לאי קנסא לא קנסינן ביה בבבל ותו אי קנסא לא ילפינן מיניה לעלמא ע״כ ולי נראה לה״נ נ״מ לאי
 קנסא לא קנסו בנו אתרו ושוב מצאתי במקצת ספרי נמוקי ייסף שכתוב בהן לא קנסינן ביה בבנו והכי מסתבר
 להגיה באותן ספדס שכתב בהן בבבל לאי איתא לבבבל לא קנסינן אמאי מייתי להו הרי״ף ורבינו להך מימרא
 כלל אלא ולאי אף בבבל קנסינן למלמא לשכימא ואימ ביה מסרו! טס קנסי׳ בבבל כלאימא בפ׳ המובל רש מי
 שרצה לומר מ״מ נמי אי קנסא למורה בקנס פטור ולימא ללא מיפטר אלא כשמממייב כלום בהולאמו כלאימא
 בפרק שור שנגח ל׳ וה׳ והכא לא מממייב מיד דמאי למשכח יותר מרובע בלא הולאתו שעירב מחייב לשלומי
 לאין הלוקמ מקבל עליו אלא רובע: [ט] ואחד שכר שעורים כו׳ מכרכים עליהם שהבל. עיין בלבד רבינו
 בפרק טצר מברטן סימן י״ב: [י] כל חמ-א דלא דרי כוי. אבל כי לרי על מל תלת הוה תמרא וה״נ ולאי

 א) מושי. (גליו!)



 רבינו בית כור פרק שביעי בבא בתרא אשר
 • דף קג ע״ב

 אחלמ והחיצון זולע אמ הללך W נתנו לו לדן מן הצל מדעת שניהם נמס בשעה שהוא
 לוצה ויוצא כשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגדן ולא יכנס מתוכה לתוך שלה אחלח

 וזה וזה אין לשאין לזורעה:
 יד נמ׳ אמר רב יהולה אמר שמואל אמה בית השלחין אני מוכר לך 1י] נותן לו שמי
 אמות לתוכה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמה כית הקילון אני מוכר לך נותן
 לו אמה אחת לתוכה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואופן אגפיים מי זורען.
 אמר רב יהולה אמל שמואל בעל השלה [ל] נוטען ואמרי לה זורען מ״ל זורען כ״ש
 נוטען ומ״ל נוטען אבל זולען לא רמחלחולי מחלחלי. ואמר רב יהולה אמר שמואל אממ
 המיס שכלו אגפיה ממקנה מאומה שלה מאי טעמא אמר רב פפא שעל מנת ק קבל

 עליו כעל השלה:
 טו מתני׳ מי שהיתה לרך הרבים עובלת בתוך שלהו נטלה ונמן להס מן הצל מה
 שנתן נתן ושלו לא הגיעו ללך היתיל ל׳ אמות וללך הלביס שש עשלה אמה ללך
 המלך אין לו שיעול ללך הקבל אין לו שיעול המעמל לייני צפולי אמלו בית אלבע
 קבין: נמ׳ [דף ק ע״א] ללך היחיל ל׳ אמות חניא אחלים אמלו כלי שיעבול חמול
 ב<3משא אמר רכ הונא הלכה כאחלים ולייני גולה אמלו שני גומלים ומחצה אילי ואילי

 חל שיעורא הוא:
 טז ת״ר [דף ק ע״ב] המוכר קברו וללך קבלו מקום מעמלו בימ הספילו באין
 כני משפחה וקוכרין אוחו כעל כרחו משוס פגם משפחה ומחזירין לו הלמיס:
 מתני׳ המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקכל מחכירו לעשומ לו קכר עושה
 תוכה של מערה ארכע אמות על שש ופותח לחוכה שמנה מכין שלשה מכאן ושלשה
דף קא ע״א] ר׳ שמעון אומר עושה מוכה של מערה שש על שמנה  מכאן ושנים מכנגרו [
 ופותח לתוכה שלשה עשל מכין אלבע מכאן ואלכע מכאן וג׳ מכגגלו ושנים אחל מימין
 הפחח ואחל משמאל הפפמ הכוכין ארכן ארבע אמומ ולומן שכע ולפכן שש ועושה חצל
 על פחח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופופפ לתוכה שתי מערומ אחח
 מכאן ואחמ מכאן ר״ש אומר ארבע מארבע רוחותיה רשב״ג אומר הכל לפי הסלע:

 הדרן עלך המוכר פירות

 בית בור פרק שביעי
דף קב ע״ב] האומר לחבירו ביח כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים  א [
 עשרה טפחים או סלעים גבוהים י׳ טפחים אין נמללין עמה פחות
 מכן נמללין עמה ואם אמר כבימ כור עפר אפי׳ היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים
 או סלעיס גבוהים י׳ טפפיס נמללין עמה. פלשב״ס לוקא לאמר ביפ כור עפל למון
 להזכיר עפר משמע הראוי לזריעה אכל אס לא אמל עפל M אפילו כולו סלעים הגיעו
 רשמא לבנות בית או למשטח כה פירי זכין ליה וכן נמי אס אמל כיפ כול קלקע אפי׳
 כולו סלעים הגיעו א< ול״י פילש לאפי׳ בית כול סתס נמי למון להזכיר בית כור סתמא
 לזריעה ונקט עפר לרבופא לאפ״ה פחות מכאן נמללין עמה והמ מספכל לאין לרך
 להזכיר ביפ סאה וביפ מר אלא בשלה העומלפ לזריעה: נמ׳ היו שם נקעים ומ׳ אין
 נמללין עמה. מ״ט [דף קג ע״א] אמר לב פפא אין אלם רוצה שיתן מעותיו במקום
 אחל ויראוהו כשנים ושלשה מקומומ הלכך אפילו אינם מלאים מים וראוין לזריעה מ
 אינו רוצה שירל למטה ויחרוש ואח״כ יעלה למעלה ויחרוש אכל קרקע השוה ימלול לו
 ואינו יכול לומר איני רוצה קרקע שתהא מופסקח בסלעים ונקעים וכן משמע לישנא
 לאין נמללין עמה למשמע לשאר השלה נמלל חוץ מסלעים ונקעיס ובלבל שלא יהו
 סלעים ונקעים מפסיקין כל השלה מעבר לעבל אלא שנשאל דוח ביניהם שיוכל להעביל
 המחלישה ביניהם לאי לאו הט שייך למימל אין אלם לוצה שימן מעוחיו וילאוהו כשנים
 ושלשה מקומופ: א״ר יצפק טרשים שאמרו ביפ ל׳ קבין. ברוב הספרים כמוב לפני לבי
 יצחק פסקא למתני׳ פחוח מכאן נמללין עמה ועלה קאי מילחיה לרבי יצחק. ורב אלפס
 לא כתב הפסקא בהלכותיו ואע״פ שלרמ מליר להכיא הפסקא ממיל ורמז לנו לדכי יצחק
 קאי אכל נמללין עמה לקתני כמתניתין גם אסיפא רקתני ואם אמר כבית כול עפל
 אפילו היו שם סלעים גכוהיס י׳ טפחים או נקעים עמוקים עשלה נמללין עמה וקאמל
 ללוקא ביפ ל׳ קבין. (א) וכן פלשב״ם. אמל מל עוקבא והוא שמובלעין כחמשפ קכין
 וא״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן והוא שמובלעים בלובה של שלה בעי לבי פייא [ב] רובו
(י) בשורה דף קג ע״כ] [ג] כשיר מהו  במיעוטן ומיעוטן ברובו מהו חיקו. בעי ר׳ ירמיה [
 מהו [ה] כאיצטלנין מהו עקלמון מהו חיקו. וכיון לסלקו בחיקו נמללין עמה לממני׳

 חריפתא
 כך היא הגי׳ השניה שבפירוש הרשב״ס וכתב שהיא עיקר ומפרש לנותן לו שמי אמות לתקן אגפיה אמה
 מכאן כו׳ ע״כ ולפי זה אין ברומב אמת בימ השלחין אלא אמה אמת ועל שס זה נקראת אמה ומן התימה
 על הב״י שכמב בריש סימן רט״ז שלא מצא מבר להטור שפסק אמה רומב ושאין גי׳ הרא״ש כן: [ה] נוטען.
 נראה לי להיינו נטיעות קטנות אבל לא אילן להא מרחיקים אמ האילן מן הבור כ״ה אמה כלמנן בסוף

 לא יתפור:

ק עלך פרק המוכר פירות ד  ה
 פרק שביעי [א| ה״נ בולה םלעים הניעו. וכן אפי׳ כו׳ עד וכן נמי כפול בדפוס בטעות: [ב] ה״נ רובן
 במיעוטה ומיעוטן ברובה: [נ] בשיר מהו. וזו צורמו א: [ד] בשורה. מהו לשון הטור סימן רי״מ

 השורות הרבה זו אצל זו: [ה] באיצטדנין. זו צורמו ב עקלתון זו צורמו ג:

 א ב ג

 דף צח ע״א

 מפניפין לפלק כפלא לפלומומ ומשני כאן בכהן וכאן בבעלים הא לאמל אבל לא מבושל
 על שאינו מבושל היינו בבעלים לפי שהן פולמין לפי מלה שהיה מן היין קולם שבשלו
 והכהן פפץ יוחל בלבוי יין בלא בישול לכך חשיכ ליה לע לגכי בהן וגם יש אנשים שאינן
 יכולין לשפופ יין מבושל לפי שמחמפ חוזקו כואב לו בראשו הלכך פשיב לע לכהן אם
 אין ללכו לשחופו והא לפרק בפלא בכהן לבנן אסלי אע״פ שמשביפו משום הפסל מרומה
ד הגפן אין מכלכין  ול׳ יהולה שד מפני שמשכיחו ולש״י כמב בחשובה אחפ שאף בולא פ
 עליו. וכן בחב לב צמח גאון ז״ל ואמל למשוס הכי לא קאמל הכא ללמעוטי מבושל אמא
ד הגפן אין מבלכין עליו. וליפא לאיבא למימל לסבל למקלשין עליו  לפי שאף בולא פ
 משוס לאישחני למעליופא ואע״ג לחנן במנחוח (לף פז.) יין מבושל לא יביא ואס הביא
 פסול הא מסקינן הכא ללא נאמל כלל זה אלא ביין למאיס (ומפני למאיס) מפני ריחו
 או שנתגלה או לאישמני טעמיה לגליעומא אבל יין מבושל אשתני למעליופא ומה שאין
 מנסכין ממנו משוס שנשמנה מברייתו ובבכורות (לף יז.) קאמל לגפן שגללה על גבי
 פאנה פסול לנסכים לפי שנשתנה [י־] לכעינן לומיא לכבש שלא נשתנה בו ככש מעולם:
 יא קנקנים בשלון וכר. תנא פטסאות נאות ומגופלות פי׳ הני מקבל אבל לא שכולות.
 פוספתא יותל על כן מחזיל לו השאל ונוטל הימנו למיס ללא שייך הכא טעמא
 לקנס לאין ללך לעלבן עם שאל החכיוח וגם לא שייך טעמא לשמח ולא שכיח אלא לכל
 הווה שממקלקלין עשלה במוך מאה כשמצלסן בכבשן [ש] הלכך מקבל עליו עשלה לעולם:
 יכ מתני׳ המובל יין לחבילו והחמיץ אינו חייב באחדוחו ואס ילוע שיינו מחמיץ הרי
דף צח ע״א] מכושם אני מוכל לך חייב להעמיל לו על  זה מקח טעות אמל לו יין ן
 עצלח יין ישן משל אשמקל מיושן משל שלש שנים: נמ׳ א״ל יוסי בלכי חנינא ל״ש אלא
 בקנקנים ללוקח אבל בקנקנים למוכל א״ל הא חמלך והא קנקנך איוא״מ הא לקחני
 במפנימין יין מבושם חייב להעמיל לו על עצלמ לימא ליה קנקנים לילך גלמו וי״ל לאין
 ה״נ אם נחן לו והחמיץ אין חייב באפדומ והא לקמני פייב להעמיל לו על עצלפ ה״ק
 לחייב לימן לו יין שלאוי להמקיים על העצלמ וכי קנקנים למובל מאי הוי לימא ליה לא
ד זה  איבעי לך לשהויי לא צדכא לא״ל למקפה ממאי מלקמני אס ילוע שיינו מחמיץ ה
 מקח טעות ואמאי ולימא ליה לא אבעי לך לשהויי אלא לאו ש״מ ממני׳ בלא״ל למקפה
 ש״מ. ופליגא לל׳ חייא בל יוסף לא״ל חייא בל יוסף חמלא מזלא למדה גלם שנאמר
 ואף כי היין בוגל גכר יהיר ולא יכוה [ת] והלכה כרבי יוסי בר׳ חנינא. אמל לב יהולה
 אמל לכ כל המתגאה כטלית של ח״ח ואינו ת״ח אין מכניסין אותו כמחיצמו של הקכ״ה
דף צו ע״א] אתמל המוכל חבית יין  כפיב הכא לא ינוה וכפיב הפס אל נוה קלשך. [
 לחבילו והחמיצה אמל לכ כל שלשה ימים בלשות מוכל מבאן ואילך בלשוח לוקפ ושמואל
 אמל חמלא אכתפא לגברא שוור עבל לב יוסף עובלא בשכרא כווחיה ללב ובחמרא
 מומיה לשמואל. הא לשמואל אי כקנקניס למובל קאמל בללא א״ל למקפה ואי בקנקנים
 ללוקח אפילו א״ל למקפה כי היכי דלא פיקשי ארבי יוסי ב״ר חנינא לחלוייהו הלכמא
] לשבויי א  נינהו. [דף צח ע״א] ואמל לבא האי מאן לזבין חביחא לחמרא לחבדה אלעחא 1
 ופקף אפלגא או אפלפא לינא הוא למקכל ליה מיניה להוי כאילו א״ל למקפה ולא אמדן
 אלא ללא שני בברזא אבל שני בברזא לא ולא אמלן אלא ללא מטא יומא לשוקא אבל מטא
 יומא לשוקא לא. ואמר לבא האי מאן למקבל חמלא מחבליה אלעמא לממטי ליה
 לאפלוומא לזלשפט ואלמטא המס זיל לינא הוא למקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא
 מאי א״ל רב הלל לרכ אשי כי הרנן בי רב כהנא א״ל חלא לא כמאן כרבי חייא בר יוסף
 ואיכא לאמרי אפילו חלא נמי מקבל כמאן כר׳ יוסי בר חנינא מהא שמעינן להלכמא
 כלבי יוסי בל מנינא [נ] ללישנא בתלא עיקל. ישן משל אשתקל [דף צח ע״ב] פנא מפיישן

 והולך על הפג:
 יג מתני׳ המוכל מקום לחכילו לעשות לו כית וכן המקבל [מקום] מחבילו לעשופ לו
 בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו עושה ל׳ אמות על שש לבד ל״ע ל׳ ישמעאל
 אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה ל׳ אמות על שש בית קטן שש
 על שמנה גלול שמנה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה
 לדבר רשב״ג אומר כבנין ההיכל: נמ׳ מאי טרקלין בי ורלי תנא וקנתינר שתים עשרה
דף צט ע״א] מי שיש לו בור לפנים  על שמים עשרה מאי קנתינל תולבץ אפלני: מתני׳ [
 מביתו של חבילו נכנס בשעה שללך בני אלם נכנסין ויוצא בשעה שלרך בני ארם יוצאים
 ואין מכניס בהמתו ומשקה מבולו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה
 עושה לו פותפפ: נמ׳ פותחת להיכא אמל ל׳ יוחנן שניהם לבול בשלמא בעל הכול בעי
 לאשחמוד מיא לבודה אלא בעה״ב למה ליה אל״א [דף צט ע״ב] משום חשל אשפו:
 מתני׳ מי שיש לו גינה לפנים מגינחו של חבילו נכנס בשעה שלרך בני אלם נכנסים
ן ולא יכנס מחוכה לתוך שלה ד  רוצא בשעה שלרך בני אלם יוצאין ואין מכניס לתוכה פג

 פלפולא
 [ר] דבעינן דומיא דכבש דלא נשתנה בו כבש מעולם. הכי אמר׳ התם זבח ונסכים מה זבת שלא נשמנה
 אף נסטס שלא נשמנו ופרש״י זבח לא נשתנה דהא נדמה פסול לקרבן ע״כ ומסקי׳ התם דיין הנדלה כו׳
 נשתנה דמו ולכך תמיהני אהא לקאמר רבינו משוס שנשתנה מבריתו: [ש] הלכך מקבל עליו עשרה
 לעולם. טון להווה הוא שעשרה מתקלקלין בתוך מאה משא״כ ברובע מינופות שאינו בולאי שנתערב בסאה
 וכשמוציא יומר מרובע יש למשלו בכל שעירב הכל גס הרובע: [ת] והלכתא כוי. כללקמן גבי איבעיא
 להו הוה מלא: [א] לםכויי. למכור יין במנומ כמו זולל וסובא כוי. רש׳׳י בפרק השוכר במס׳ ע״ז על
 ההיא מסובאתא כ״כ החכמת שלמה: [ב] דלישנא בתרא עיקר. כדעמ הד׳׳ף שכמב רבינו בפ״ק לב׳׳ק
 אבל בפרק תזקת הבתים גבי יעשה פירוש לפירושן כתב דעת הגאונים לפסוק כלישנא קמא ועיין מ״ש
 שם גם עיין בפ״ב רמס׳ ע״ז גבי שתיתא: [ג] נתנו לו. בקצור ובטור סימן קס״ט העתיק נתן לו אבל
 בפירוש רשב״ס לפ״ה לף פ״ב נתנו לו ומפרש הב״ד וכו׳: [ד] נותן לו שתי אמות לתוכה אמה מכאן.

IT 
 תפארת שמואל

 פרק שביעי(א) וכן פירש הרשבי׳ם. לא ראיתי גרשב״ס שמפרש כן שקאי ר׳ יצחק אכולה מתני׳ כן אלא אפיסקא רק שבמתניתין פסק דותר מד׳ קבין
 אפי׳ אמר כבית כור עפר לא הגיעו:

 א) תומי. (גליו!) ב) נ״א במשאו. (גליו()



 רבעו בית כור פרק שביעי בבא בתרא אשר מא
 דף קח ע״א

 שאילו מתחלה קולם חלוקה ילצה אחל מן האחין לעלוח אחל מן החלקים בלמים ואין
 האחין חפצים להוסיף למיס ולעלות על שאל חלקים שומעין לזה שבא לעלות ואין מפילין
 גולל על אוחו החלק עם שאל החלקים למול העילוי אבל אס יאמל אחל מן היחומים
 אפל שהגלילו אני לוצה שנפיל גולל שמא יעלה פלק פלוני לחלקו פשיטא לאין שומעין
 לו [י] והיינו לפשיטא ליה הבא שאס חלקו השנים שלא בפני השלישי שלא בטלה מחלוקפ
 ואין השלישי יכול לומר שיפזלו ויטילו גולל בפניו לכיון שנעשית החלוקה [כ] בשומפ ב״ל
 ובגורל מאי נפקא מינה בפניו או שלא בפניו אבל אם בא השלישי ואמר הריני מוסיף
 למיס על חלק פלוני שהרי אס הייחי שם כשעח חלוקה היימי יכול לטעון כך ולברור
 אחל מן החלקים ע״י עילוי בלא גולל שומעין לו וכן כחכמי לעיל >פ״א סימן מו) כשם
 הלאב״ל ז״ל: [דף קז ע״א] איתמל האחין שחלקו ובא בע״ח ונטל חלקו של אחל מהן.
 ובפ״ק לבכא קמא (סימן ו׳) כתבתי היאך היה יכול לגבוח חלקו של אחל מהן כי מן
 הלין היה לו לגבות מכל אחל כפי חלקו. רב אמר בטלה מפלוקת ושמואל אמל ויתל ולב
 אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעומ. רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו
 יולשין הוו ושמואל אמל ויחל קסבל לקוחות הוו וכלקוחוח שלא באחליוח למו (ל] ורב
 אסי מספקא ליה אי יולשין הוו [ט! אי לקוחומ הוו הלכך נוטל לביע בקלקע ולביע
 במעומ אמר רב פפא הלכפא ככל הני שמעמא מקמצין אמימל אמל בטלה מחלוקפ
 והלכה בטלה מחלוקמ. פלשכ״ם מהכא שמעינן לאחין שחלקו כיורשין הוו ולא כלקופומ
 וכן היה ל״פ לגיל לפסוק ליש כלילה מלפסקינן הכא הלכה כרכ לאמל יולשין הוו ועול
 לבנלרים פלק השותפין(לף מה:) קאמל ל״א כן יעקכ השופפין שנללו הנאה זה מזה
 מותלין ליכנס לחצל ופסקינן התס הלכה כלאב״י וטעמא לל״א בן יעקב משוס ליש
 בלילה כלאמר כפלק שול שנגפ אפ הפלה (לף נא:) ועול לאיה מממולה פלק כל
 האסולים (לף ל.) השופפין שחלקו אחל נטל עשלה טלאים ואחל נטל תשעה וכלב שכנגל
 הכלב אסורין שעס הכלכ מותרין ופריך עלה סממא לגמרא וניפוק חלא להלי כלבא ואינך
 כולהו לישפלו וההיא פילכא לימא אלא למאן ראיח ליה ברירה כרמוכח פרק כמרא
ד הושעיא לסבל ל׳  לבטלות (לף נז.) והא לפליגי בפ״ב לי״ט (לף לח.) לבי יוחנן ו
 יוחנן לאף בדרבנן אין בלילה ולבי הושעיא סבל לבללבנן יש בלילה בלאולייתא אין בלילה
 ופסיק מל זוטלא הלכה כלבי הושעיא לאו משום להלכה במומו בהא לאמל לבלאולייתא
 אין בלילה אלא בלאוריימא [נ] נמי יש בלילה אלא במאי לפליג אלט יוחנן פסק כוופיה
 לבללבנן יש בלילה. ושוב חזל בו ל״פ [ם] ופסק לבלאוליימא אין בלילה מההיא לי״ט
 למשמע לפסק לגמלי כל׳ הושעיא ומלאמר רבא א״ל נחמן בחחלמ האיש מקלש (לף
 מ3:) האחין לקוחוח הן וקי״ל להלכחא כלב נחמן בליני ופסקינן נמי לעיל בפלק המוכל
 אפ הטפ (לף סה.) לאין להן לרך זה על זה משום למוכר בעין [יפה] מוכר אלמא
 ללקופופ הן והא לפסקינן הבא לבטלה מחלוקמ לאו משום ליולשין הוו אלא משום
 W ללהך מלמא טולשיס הוו למשוינן להו כלקוחות באחליומ שאס יטלפו ממנו שיחזול
 ויחלוק [פ] ומצינו למימל שיסלקנו בלמים. והאי לקאמר בטלה מחלוקמ משום 1*1 שלוצה
 לכלול בפסק אחל ב׳ אחין שבא להן אח ממלינת היס ואחין שחלקו ובא בע״ח ונטל חלקו
 של אחל מהן. והא לפסיק בנלריס הלכה כל״א בן יעקב היינו כוופיה ולא מטעמיה
 לאיהו סבר מטעם ברירה כלמוכח בשור שנגח את הפלה וכן הלשון מוטח לזה נכנס
 לפוך שלו [ק] ולכ הונא פסיק כווחיה [י] משום לחשיב ליה ויתול כלאיתא לעיל בפלק
 חזקח הבחיס (לף נז:) ואע״ג למשנח לאב״י קכ ונקי היכא למוכח גמלא ללא כוופיה
 לא סמכינן אהא והא לפריך סחמא לגמ׳ וניפוק חל מינייהו להלי כלבא ואינך לישחלו
 אין הוכחה מזה להט אשכחן כפלק שני לכפוכופ (לף טז.) לפליך סממא לגמלא לימא
 הלך אחל לוב נשים ולוב נשים בתולות נישאומ אע״ג [ש] לקי״ל כשמואל לאמל (לעיל

 לף צכ.) אין הולכין בממון אחל הלוב:
 ג ת״ר שלשה שירלו לשוס אחל אומר כמנה ושנים אומרים כמאתיס אחל אומל
 במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיל במיעוטו אחל אומל במנה ואחל אומל
 בעשליס סלע ואחל אומל כשלשים סלע נילון במנה ל׳ אלעזל בן צלוק אומר נילון
 בתשעים אתלים אומליס עושין שומא ביניהן ומשלשים. והלכתא כח״ק ואע״ג לאמל לב
 הונא הלכה כאחלים ליח הלכחא כווחיה להא לחי ליה לב אשי להוא בתלאה וקאמל

 טעמא לאחדם לא ילעינן הלכחא עכלינן כוותייהו:
 ד מתני [דף קז ע״כ] האומר לחבירו חצי שלה אני מובל לך משמנין ביניהם ונותן לו
 חצי שלהו חציה כללום אני מוכל לך משמנין ביניהם ונוטל חציה בלרום ומקבל עליו
ן שלשה טפחים: נמ׳ א״ל ד  מקום הגלל וחדץ ובן חדץ וכמה חדץ ששה טפחים וכן פ
 חייא בר אבא א״ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש א״ל ר׳ חייא בל אבא לל׳ יוחנן והא אגן משמנין
 ביניהם פנן א״ל אלאכלפ כפניימא בבבל מלגימנא מסיפא לקמני סיפא חציה בלרום אני
 מובל לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בללום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בללום קאמל
 אלא ללמי הבא נמי ללמי. חנא חריץ מבחוץ ובן חדץ מבפנים וזה וזה אחוד גלל מבחוץ

 [דף קח ע״א] שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לבין בן פריץ טפח:
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 דף קד ע״א

 איילי שכבל קבל המוכל המעות [י] מלקתני מהו מתזיל לו מעות. תנא אם היה סלע יתילי
 אפילו כל שהוא אין נמלל עמה ואס היה סמוך למיצל אפילו כל שהוא אין נמלל עמה:
 מתני׳ טמ כול אני מוכל לך מלה בתבל פיפפ כל שהוא ינכה יחל כל שהוא יחזיל ואס
 א״ל הן פסל הן יפל אפילו פיחמ לובע לסאה או הומיל לוכע לסאה הגיעו יומל על בן
 יעשה חשבון: נמ׳ איכעיא להו טפ כול ספמא מאי. [דף קד ע״א] ופשט לב אשי לספמא
 נמי כהן חסר הן יפר למי וא״מ הא לאמל ל׳ יצחק לעיל טלשין שאמלו טפ ל׳ קבין אבל
 ימל משמע לאין נמללין עמה ואמאי והא מפני׳ טפ כור עפר סתמא קתני וכהן חסר הן
 ימל למי ואפילו לא היו שס אומן טלשין כל עיקל אלא היה הקלקע פסל הוה אמל הגיעו
 וכ״ש השמא. ומילץ לכינו שמשון להכא מייד כעומל כמוך השלה ולואה אומה הלכך
 מסמבל לומל לעל לובע הוי מחילה לאס אינו לואה השלה והמנה עמו למכול לו כימ כול
 פשיטא ללא מצי למיפב ליה טח כול שחסל ממנו שבעה ומחצה קבין ומספבל לאפי׳ ע״י
 נכוי אין חייב לקבלו למצי לוקח למימל לא היה לעתי לקנות אלא בית כול שלם. והט אייד
 דשא לממני׳ רהאומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים וסלעים מש״ה
 א״ל יצחק טפ אלבע קבין אבל טפי חזינן ליה כלליחנהו ואפילו אם לא היה חסל אלא קב
 חייב להשלים ללא קני אלא טפ כול שלם: מתני׳ מהו מפזיל לו מעופ ואם לצה מחזיל
 לו קלקע ומפני מה אמלו מחזיל לו מעומ ליפוח כחו של מובל שאם שייל בשלה טח חשעח
 קטן וכגינה כיח חצי קכ וכלכלי ל״ע טח לובע מחדל לו קלקע. ולא אח הלובע בלכל הוא
 מחדל אלא אמ כל המומל: נמ׳ ליפוח כחו של מוכל אמדנן ליפוח כחו של לוקח לא
 אמדנן והחניא פיחמ שכעה ומחצה קטן לכור או הוחיר שבעה ומחצה קטן לכול הגיעו
 יוחל על כן כופין אמ המוכל למכול ואח הלוקח ליקח המם כגון להוו יקרא מעיקרא וזל
 השתא לא״ל אי אלעא יהבת ליה הב ליה כזולא להשתא: שאם שייל כשלה טח חשעח קבין
 ובו׳. אמר רב הונא משעמ קבין שאמלו אפי׳ בשלה גלולה לב נחמן אמל נותן ז׳ ומחצה
 קבין לכל כור וכור [דף קד ע״ב] ואי איכא יתירא למלאופ הפשעה קבין [ו] רהיינו כל להו
 הלד והלכחא כלב נחמן. מנא אם היה סמוך לשרהו אפי׳ כל שהוא מחזיר לו קרקע. בעי
 לב אשי שלה ונעשית גינה גינה ונעשיפ שלה מאי חיקו ומחדל לו מה שילצה: ולא אח
 הלובע בלבל וכו׳ כלפי לייא פני רבא בר רב יצפק לא את המותל בלבל הוא מתדר אלא
 אפ כל הרבעים כולן: מתני׳ מלה בחבל הן חסר הן יחל ביטל הן חסל הן יפל מלה
 בחבל הן חסר הן יחל מלה בחבל [דף קה ע״א] ביטל המלה בחכל הן חסר הן יפר לברי
 בן ננס. כסימניו ומצדו פפומ משפוח הגיעו על שחוח ינכה: נמ׳ אמל לב יהולה אמר
 שמואל זו לבד בן ננס אכל חכמים אומדס הלך אפל פחות שבלשונות זו ולא ס״ל מ״ט
 ספיקא הוא ומספיקא לא מפקינן מיניה ממונא ורב סכל כבן ננס לאמל פפוס לשון אחלון
 לאמל לב הונא אמד בי לכ איסחד מאה מעי וכו׳ וקי״ל כל היכא לפליגי לכ ושמואל
 בליני הלכה כוחיה לשמואל וההיא לשוכר מרחץ לחבירו כמבמי בפלק השואל(סימן כל)
 דהלכה כרב נחמן לאפילו בא בסוף החלש כולו למשטר לקלקע בחזקח בעליה קיימח: [דף
 קו ע״א] בסימניו ומצדו פחומ משמומ הגיעו. רכ הונא אמר שמופ כפחוח משחוח והגיעו
 ורכ יהולה אמל שתות טמל משתות וינכה והלכתא כלב הונא לתניא כוומיה פיחח שמומ
ד הוא כשום הליינין והגיעו ואע״ג לקפסיק רב האי גאון כספר מקח  או הופיל שפופ ה
 וממכר כרב יהולה הלכתא כלב הונא ומהאי טעמא לכתב. לב פ פא זבן אלעא מההוא גבלא
 [דף קו זן״ב] א״ל הואי עשרים גריוין [ח] מישחא ולא הויא אלא חמסר אתא לקמיה לאביי
מ היכא ״  א״ל סבלח וקכלח א״ל והא אנן חנן פחות משחוח הגיעו על שחוח ינכה א״ל מ

 ללא קים ליה בגרה מל קיס ליה בגרה והא עשדן א״ל לעליפא כעשרין אמר לך:
 כ תניא לבי יוסי אומל האחים שחלקו טון שעלה גולל לאחל מהן קנו כולן מ״ט
 אמל לב אשי בההיא הנאה לקציימי להלרי [ט] גמד ומקנו להללי. איממל שני אחין
 שחלקו ובא להן אח ממלינת הים לב אמל בטלה מחלוקת ושמואל אמל מקמצין אמל
 ליה לבא ללב נחמן ללב לאמל בטלה מחלוקת אלמא הלל לינא אלא מעתה הני בי תלתא
 לקיימי ואזול בי פלי מינייהו ופלגי ה״נ לבטלה מחלוקת א״ל הכי השתא התם נחיח
 אלעתא לבי תלפא מעיקלא הכא לא נפיפ אלעפא לבי תלפא מעיקלא. שמעינן מהא
ד שופפי לאזיל פל מינייהו ואיצטדך אילך למגפיה ליליה לפלגינן ביניהם  לחד אחי או פ
 ויהבינן ליה מנפיה ולא נטרינן על לאחי היאך וה״נ אמל לבה [ב״ל הונא] בי לב ספלא
ד כופאי לפרק איזהו  לפלג בלא לעפיה לאיסול בפלק אלו מציאוח (לף לא:) ומהנהו פ
 נשך (לף סט.) ומהכא שמעינן לאין חילוק בין מקלקע למטלטלי ואי חקשה לך מהא
 לאמל בכתובות פלק אלמנה ניזוניח (לף ק.) ימומיס שבאו לחלוק בנכסי אכיהם ב״ל
 מעמידן להן אפוטרופוס ובורדן להן חלק יפה וקאמל המס לאי לאו מה כח ב״ל יפה
 ה״א אע״ג ללא טעו הגלילו יכולין למפות בלופופ אע״ג לפלוג בגולל לאף בגורל שייך
 למימל בלילה שיכלל האפוטלופוס שיהא חלקו של כל אחל ביחל וא״כ הכא ללא שייך
 מה כפ ב״ל יפה למה לא יוכל למפופ כלוחוח כשחלקו בלא לעפו ר״ל לשאני החס לכל
 היחומיס קטנים ואין שוס אחל מהן מובע לחלוק אכל אס היה אחל מהן גלול ומובע
 לחלוק כלא כח כ״ל חולקין כי הכא. וה״ר יוגה ז״ל כתב לט אמל החס הגלילו יכולין
 למחוח בלוחות מן הלין אי לאו משוס כפ ב״ל יפה מייד שבא כל אחל לעלוח הרוח
 שנוטל אחיו ואומל שאוחו הלוח שוה לו יומל רוסיף בלמיו הלכך לין הוא שמבטל החלוקה

 חריפתא
 הושעיא לתרוייהו אין בררה בדאודימא מ״מ מהנהו ללעיל מוכח ליש ברירה: [ם] ופסק דכדאורייתא אין
 ברירה. וכ״פ בפ״ק לב״ק ועיין בפרק הפרה ומ״ש שס ועול בנלריס פרק השומפין: [ע] דלהך מלתא
 ביורשים הוו. ובנלריס פרק השותפין כתב רברוב ספרים בפ״ק לב״ק כחוב טורשיס ועיי! מ״ש לעיל גבי רב
 ושמואל כו׳ האחי( שחלקו בפרק המוכר את הבית: [פ] ומצינו למיםר שיסלקנו בדמים וכוי. ובפ״ק לב״ק
 לא כתב להא וכן סתם בטומ״מ בסימן קע״ה אע״פ שנקצור בכאן כתב להא: [צ] שרוצה לבלול. פירוש
 אמימר וסתמא לתלמולא לקאמר הלכתא בטלה מחלוקת: [ק] ורב הונא פסק בוותיה. בנרדס פרק השותפין:
 [ר] םשום דחשיב ליה ויתור. בר״פ אין בין המולר פסק רבינו לרתור אסור וכן בפרק השותסין מסיק בשם

 רביגו יצחק כפסק הראשון דרבינו תס: [ש] דק־״ל כשמואל. בריש פרק הפרה ופרק המוכר פירות:
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 פלפולא
 [ו] מדקתנ* מה הוא מחזיר לו מעות. ואפיתת קאי ותמיהא לאללייק ממחזיר מעות איכא למירק איפכא
 ממחזיר לו קרקע: [ז] דהיינו כל דהו. פי׳ אם היתה המכירה בענין שאס תתשוב המותרות ויהיה אפי׳ כל
 להו יומר מרובע לסאה וע״י כן נתמלאו הט׳ קבין הדרי בעינייהו וא״צ שיתן לו למיס: [ח] מישחה. גרסי׳
 ופי׳ רשב״ס מלתה. ובגמרא שלנו משחה רש לפרש מללה: [ט] גמרי ומקנו להדדי. משמע לקני לגמד
 וא״צ לררך אחר מלרט הקניות. אבל בטור סימן קע״ג כתב תשובה לרבינו להגורל אינו קונה כי אם לברר
 החלקים ולפי זה צדטן אנו לומר לבירור החלקין כשמחלקים ומתרצים שחלק פלוני יהיה לפלוני וחלק פלוני
 לפלוני עליף מכשמתלקיס ומתרצים ע״י גורל להא ברפ״ק לא צדכא לטעמא לגמרי ומקני כשמברריס התלקיס
 שמלק פלוני לפלוני ומלק פלוני לפלוני וטעמא לגורל הוה כעין אסמכתא וס״ל לאפי׳ לברר התלקים לא תסגי:
 [י] והיינו דפשיטא ליה לרבא: [כ] בשומת ב״ד. של הליוטומ הבקיאין בשומא: [ל] ורב אםי מםפקא
 ליה. עיין מ״ש ברפ״ג לגיטין: [מ] אי לקוחות הוו. ובאמדומ: [נ] נמי יש בדירה. אע״ג לר׳ יומנן ור׳



 יש נודולין פרק שמיני כבא בתרא אשר
 דף קט ע״א - דף קיד ע״א

 מכ רכינו

 כיום נגמרה הנפלה כדכורו של מת על פי העומלין שם לפי שנעשו זיינין ולא כלילה.
 וכתכ ה״ר יונה ז״ל למסמכלא לטון לאמור רכנן לכרי שכיכ מרע ככמוכין וכמסורין
 דמו אף בצואה שהוא מצוה ליפן לאפרים שאין ראוין ליורשו כך הוא הלין א לג׳ העומלין
 לשם נעשו ליינין למתנח שכיב מרע כירושה שויוה רבנן והרי אינה חלה אלא לאחר
 מיתה כעין ירושה ובל לתקון לבנן כעין לאורייתא תקון ורכ יהולה סתמא קא״ל למילמיה
 לשלשה שנכנסו לבקר אח החולה לא שנא במחלק לבניו ול״ש במחלק לאחרים. ורשכ״ם
 פילש ללהט נקט ג׳ שנכנסו לכקל אח החולה שאס זמנום שס כלי לשמוע לברי החולה
 ולהעיל על לבליו כבל נעשו עדים ככך ואין עד נעשה ליין וכלאמלן אבל בלילה כותבין
 ואין עושין לין הואיל ומתחלה לא היו ראוין ללון והביא לאיה מהא לאמר בפ״ק למכות
 (לף ה:) מה שנים נמצא אפל מהן קלוב או פסול עלותן בטלה אף שלשה נמצא אחל
 מהן קרוב או פסול עלופן בטלה ופליג עלה לבי לאמר ומה יעשו 3׳ אחין שראו באחל
 שהרג את הנפש וקאמר המם רבא אליבא לרבי לאמרינן להו אי למיחזי אפיפו ואי
 לאסהולי אתיחו ואי לאסהולי אחו מולה רבי לבטלה העלות ואמר רב נחמן הלכה כרכי
 אלמא טון שבאו שם להעיל נעשו עלים לפסול שאל העלים כ״ ש זימנן להעיל. וקשה
 לפילושו להא לאין על נעשה ליין הוי טעמא משוס להוי עלופ שאי אמה יכול להזימה.
 ובירושלמי פלק שבועמ העלופ קאמר הגע עצמך שלא יהו הליינין קלוכיס לעלים להוי
 לה עלות שאי אמה יכול להזימה וכל שכן שהעלים עצמם לא יהו ליינין. ורשב״ס פירש
 הטעם משוס ללרשי׳ פלק שכועת העלות (לף ל.) ועמלו שני האנשים כעלים הכתוב
 מלכר לפני ה׳ היינו הליינין הלכך בעינן שיעמלו העלים לפני הליינין להעיל ולא שיהו
 הערים עצמן חוזרין ולנין ולפי אלו הטעמים אס זימנס כלי להעיל יכולין ללון אס יש
 עלים אחרים מעירים כפניהם שהרי יש כאן ועמלו שני האנשים לפני השופט והויא
 עלופ שאפה יכול להזימה וכיון שיכולין ללון כשמעילים כפניהם 1י1 יכולין נמי ללון ע״פ
 לאיימם כששמעו צואת שכיב מלע לכל היכא למהניא העלאת עלים חשיבה ראיה כמותה
 ני] שלא תהא שמיעה גלולה מראיה ומה שהביא ראיה ממכומ אין ראיה ללפסול העלים
 גזילמ הכמוב הוא למקיש שלשה לשנים ואפילו הם מאה ונמצא אחר מהן קרוב או פסול
 עלופן בטילה וכיון שבא להעיל נעשה על ופוסל האחרים אבל הבא אע״פ שהן עלים

 אין טעם לפוסלן מלהיות ליינין כלפלישית:
 ג ועוד נלאה להמס נמי בראיה לחולה שבאו להעיל בשעה שראו המעשה לא נתבטלה
 העלוח אם לא שהעילו כולן בפני ב״ל ט חימה הוא לומר אס ראו כמה בני אלס
 לבר אפל והיה שם קרוב או פסול ולא בא לב״ל להעיל שמבטל כל אומה עלומ כשטל
 שכוון אופו הפסול להעיל. גמצאפ פוסל כמה קלושין וגיטין שנעשין בפני המון עם וכוונפ
 כולן להעיל על המעשה אם יצטרכו להעיר ואי אפשר שלא יהו קרוכין או פסולין אלא
 וראי נראה לאין פוסלין אלא אס כן העילו בפני ב״ל וקולם לכן אין נקלאין עלים והא
 דקאמר רבי מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג אמ הנפש מאי קשיא ליה לא יעיל
 אלא אחד מהן י״ל דהא קשיא ליה ט כל הרואין המעשה [ח] חייבין להעיד ופעמים שכבר
 העיד אחד מן האחין ואפר כך בא השני ומעיד ואין יודע בעדופ אחיו ומיהו מעיקרא
 הוה בעי למימר המם דבראיה כעלמא אף כי לא העיד בב״ד פוסל אפ כולן דפריך החם
 הרוג יציל נרבע יציל אבל למאי דמסיק המם דמשני רבא ג<אמר יקום דבר כמקיימי דבר
 הכמוב מדבר היינו דוקא עדים המעידים שעל ידם הדבר ממקייס. ורשב״ם כמב שאם
 קבלו עדות בלילה יש להן לדון ע״פ אופה קכלה והכי נמי איפא בירושלמי(פרק אפד
 דיני ממונומ) אס טעו ודנו כלילה דיניהם דין והרמכ״ן ז״ל כמ3 [ט] דגמרא דידן פליגא
 מדאמר 3פ״ק דסנהדרין(דף יא:) אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קדשוהו כלילה אינו
 מקודש ויליף לה ממשפט מה משפט ביום אף קדוש החדש טוס שמעינן מינה שאם עשו
 תחלת דין כלילה אין כלום וה״ה קבלת עדות דאמר בר״ה בפרק ראוהו בית דין (דף
 כה:) [י] דקבלת עדומ כמחלת דין ועוד אמר ביבמות (לף קד.) חליצה בלילה כשירה ור״א

 פוסל ומפרש עלה בגמ׳ מ״ס חליצה כתחלח דין ומ״ס חליצה כגמר דין:
 ד ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום [דף קיד ע״א] אבל כלילה אפילו ג׳ כותבין ואין
 עושין דין מ״ט דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין כ«ודוקא עד המעיד אבל עד
 הרואה נעשה דיין נודוקא כדאוריימא אכל כדרבנן נעשה דיין] כדמוכח בפ״ק דגיטין(דף
 ה:) ובפ״ב דכחובומ (דף כא:) גט קיום שטרומ וכדיני נפשומ עד הרואה אין נעשה דיין
 כדאיפא בפ״כ דמכוח (דף י3.) אמר ר״ע מנין לסנהדרין שראו באחד שהרג אמ הנפש
 שאין ממיתין אופו עד שיעמוד בב״ד אחר פ״ל עד עמדו לפני העדה למשפט ודוקא בדיני
 נפשות דאמר קרא ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזו דקטיל מו לא חזו ליה זכותא
דף כו.):  אבל בשאר דינין מודה רבי עקיבא דנעשה דיין כדמוכח בר״ה פרק ראוהו כ״ד(

 חדיפתא
 רבינו בפ״ק למכות: [ט) דגמרא דידן פליגא. עי׳ בפרק מצות חליצה שס כתב רבינו לעל כמזין גי׳ ירושלמי
 משובשת וממקנה לס״ל כגמרא לילן: [י] דקבלת עדות כתהלת דין. קשיא לי לכר״פ שבועת העלות בגמרא
 אהא דבגמר מן ד״ה בעלי לינץ בעמידה אמרי׳ בלשון אחר להא עלים כגמר לין למו וכתיב בהו ועמדו. רש
 לתרץ דלגבי המן עצמו שהוא שייך לבעלי המנץ ולאי לקבלת עדות לאו היינו גמר דין אבל גבי עדים עצמן
 העלאתן זו היא גמר מן שלהן ובפי זה בורר כתוב בתוס׳ לף ל״ד וכן בדברי רבינו קבלת עדות בתחלת המן
 דין ולא כמבו כמחלת אפשר דלומר דודאי כגמר דין חשבינן להו אלא שהוא בתחלת הלין היינו לגבי הבעלי
 מנין ואין נראה זה דולאי להתוס׳ ורבינו שס צישנא דגמי דר״ה נקטי וכן הגהמי שס גס לבי נוקסי במירוץ
 שהזכרמי למה להס לעליס ולא באו אלא לצורך הבעלי דיני! וא״כ הכל במר דידהו גריר אי הוי ממלמ מנן
 או גמר דינן דידהו לכן נראה לי דקבלמ עדומ ודאי למי בין לממלמ דין בין לגמר דין דמי לחחלמ דין שעדיין
 לא נשאו ונמנו ולא גמרו הדבר ודמי לגמר לין לפי שעל פי העלאמן יהיה המן נגמר הלכך אזלינן הכא
 לחומרא והכא לחומרא דלענין שיעילו ביוס מלמינן להו לתמלת מן ולענין שיהיו בעלי מנין בעמידה לפמומ

 בגמר מן מדמינן להו לגמר דין:

 יש נוחלין פרק שמיני
 א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין.
 אלו נוחלין ומנחילין האב אח הבנים והבנים אח האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין.
 האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה אח בנה והאשה
 אח בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. האחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: גמ׳
 האב את הבנים [דף קט ע״א] דתניא את זו דרש ר׳ ישמעאל ברכי יוסי איש כי ימות ובן
 אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר
 נחלה מן האב במקום אחין [דף קי ע״א] והבנים אמ האב מנלן דכמיב ואיש ט ימות ובן
 אין לו טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם לבח [דף קי ע״ב] ואבע״א מהבא
 והחנחלתם אוחם לבניכם אחריכם בניכם ולא כנותיכס. והאחין מן האב מנלן דאמר קרא
 ממשפפמו וירש אומה משפפפ אב קרויה משפפה משפחת אס אינה קרויה משפחה
 דכתיב למשפחותס לבית אבותס. האיש את אמו מנלן דת״ר [דף קיא ע״א] וכל במ יורשת
 נחלה ממטופ בני ישראל היאך בפ יורשמ שני מטומ אלא זו שאטה משכט אפד א< ואמה
 משבט אחר וממו וירשמן אין לי אלא במ בן מנין אמרמ ק״ו ומה בח שהורע כחה כנכסי
 האב יפה כפה בנכסי האס בן שיפה כפו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האס
 וממקום שכאמ מה להלן כן קודם לכמ אף כאן בן קודם לבמ. בעא מיניה ר׳ יהודה
 נשיאה מר׳ אמי מנין לבן שיקדים לבפ בנכסי האס אמר ליה דכמיב ממטומ מקיש מטה
 האס למטה האב מה מטה האב בן קודם לבפ אף מטה האם בן קודם לבפ אי מה מטה
 האב כבור נוטל בה פי שנים אף מטה האם בכור נוטל בה פי שנים [דף קיא ע״ג] אמר
 קרא לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה. והאיש אפ
 אשמו מנלן [א] דמ״ר שארו זו אשמו מלמד שהאיש יורש אמ אשמו יכול אף היא פירשנו
 מ״ל וירש אומה הוא יורש אומה ואין היא יורשמ אומו [דף קיג ע״א] [ב] ומניא אידך
 לא פסוב נחלה ממטה למטה אחר בסבמ הבעל הכמוב מדבר אמה אומר בסבמ הבעל
 או אינו אלא בסבח הבן כשהוא אומר ולא חסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה וגו׳
 הרי סבמ הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר בסבת
 הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא. אמר ר׳ אבהו אמר ר׳ יוחנן אמר ר׳ ינאי [ג] ומטו
 בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה מנין לכעל שאין נוטל כראוי כבמוחזק שנאמר ושגוב
 הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש עיר בארץ מנין היה לו ליאיר שלא היה לו לשגוב
 אלא מלמד שנשא שגוב אשה ומחה בחיי מורישיה ןוממו מורישיה] וירשה יאיר ואומר
 ואלעזר בן אהרן ממ ויקברו אומו בגבעמ פינחס בנו אשר נמן לו בהר אפרים ומנין
 לפינחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אשה ומחה בחיי מורישיה וממו מורישיה
 דרשה פינחס מאי ואומר וט מימא יאיר דהוה נסיב איממא ומפה וירשה חא שמע
 ואלעזר בן אהרן הכהן מח וכי פימא דנפלה ליה בשדה חרמין אמר קרא בנו נחלה
 הראויה לו דרשה בנו. ובני אחיוח נוחלין ולא מנחילין חנא בני אחיומ ולא בנומ אחיומ
 [דף קיג ע״כ] למאי הלכמא אמר רב ששח ליקדס אמר רב שמואל בר רב יצחק קמיה
 דרב הונא וירש אומה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה כן קודם

 לבמ אף ירושה שניה בן קודם לבת*: הגה״ה
ס *אבל אס יש שני אחי האס לזה בניס ולזה בנוח אלו ן י ן 3 י ת מ ן א ל י ח ם מ ן י ה ב י ה א י י נ  ב ת

 , . , , , , יורשיו חלק אביהם ואלו יורשות חלק אביהן וכן פסק
1 1 1 1 . ן ״ א מ . ם ״ 3 ש  אתה מפיל דין נחלופ ואי אפה מפיל ר
 דין נחלות בלילה ותניא אחרימי נמי והיתה *פי׳ רשג״ס בעני! זה שצריך ג׳ בחלוקת נחלה כמי
 לבני ישראל לחוקת משפט אורעה כל בדין ואין נראה לר״י דאם יש מחלוקח בין היורשין
ה פשיטא ואס מודים כולן ל״ל שלשה ומפרש לעני! ל ן ה ב י ר ל כ ן ן . י ת ל ן י ה ה ל ל ן ה כ ש ל פ  ה

, שאומן העומדים שס עושץ אמ הדין בעל כרתן של י  , י
ת יורשי! ולא מצו למימר לב״ד הגדול קאזלינן ולא לב״ד  לאמר ר3 יהודה ג׳ שנמסו צבקי א

 החולה רצו כומטן רצו עושין דין. ודייק לה היפה שבעיר. מהרי״ח:
 ר3 יהודה מדקרייא רחמנא חוקמ משפט מה שאדם מנחיל את כניו אלמא שהעומרים שס
 כ״ד הן. כ< אם רצו לעשות דין כאילו צוה תחלה שיהו אלו כימ דין על דכריו לכל ד3ר וד3ר
 שיסתפק אדם כלשון הצואה [י] ואין אחד מן היורשין יכול לערער ולומר לכ״ד הגדול
 קאזלינא או לב״ד חשוב שבעיר ולהט נקט ג׳ שנכנסו לבקר אח החולה דלא מיכעי אם
 צוה הפולה שיבואו שם ג׳ ויצוה בפניהם דאיכא למימר דלפיכך צוה שיבואו שס שלשה
 כדי שיהו דיינים על צואתו ואפי׳ בבריא שהודה בפני שלשה איכא למ״ד בפרק זה בורר
 (דף כט:) האי אודיפא זימנין כפבינן וזימנין לא כפבינן ממפי ויתבי לא כתכינן כנפינהו
 איהו כפבינן אלא אפילו נכנסו מעצמן לבקר נעשו דיינין [ה] ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקה
 דאמר במפני׳ אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ודריש ליה מדכתיכ והיה טוס
 הנחילו התורה נתנה רשות לאב להנפיל לכל מי שירצה והלכמא בוומיה והיינו דקאמר

 הגהות הב״ח א הוא הדין דג׳ העומדץ:

 פלפולא
 פרק שמיני ןא] דת׳׳ד שארו זו אשתו. ומשמע דהוה דאוריימא. וכן לשון רבינו בפרק מי שממ גבי מעשה
 דתותרנית וכן נראה ג״כ לשון הרי״ף בס״פ אע״פ דקרי לירושת אשמו נמלה דאורייתא וע״ש שכתבתי דצ״ע
 ברפ״ט דכתובות: [ב! ותניא א־דך לא תםוב וכוי. אע״ג דלענין דינא לא נ״מ בין הבריימומ אשכמן נמי
 לרבינו הר״ף שהביא כמו כן שתי במיתות ללא נ״מ ביגייהו למנא בר״פ השואל: [ג] ומטו כה. יש מטיס
 בדבר זה לומר משמיה כוי. רש״י ס״ג דקלושין לף ס״ז: [ד] ואץ אחד מן היורשים כוי. עיין מה שכתבתי
 בפ׳ דיני ממונות תניין: [הן ואליבא דר״י בי כדוקא בוי. דאל״ה אלא במתנת ש״מ הא לא הדא אלא
 מדרבנן: שאם זמנם שם בו׳ עי׳ בפ׳ מני ממונות תניין שאף לא זמנם לא יאמר אמס עדי כוי: [ו] •כולין
 נמ• לדון ע׳׳פ ראייתם וכו׳ שלא תהא שמיעה בוי. דראיה שראו הס בעצמם היא גדולה כאילו שמעו העדות
 ואין צריטן לשוס עדות כלל לכך נעשו מינים בדבר ולא שייכא טעמא דהזמה ולא דהעמדה לפי שאין כאן
 עדות כלל וז״ל התיס׳ בפ״ב לכתובות דף כ״א אבל עד שא״צ להעיד כגון שיש אמרם שיעידו או כגון שראוהו
 ביום שאינו צרך להעיד דלא תהא שמיעה גדולה מראיה נעשה מין ע״כ: [ז] שלא תהא שמיעה כוי. הכי
 פריך בגמ׳ בפשיטות בסרק ראוהו ב״ד: [ח| הייבץ להעיד. לקיים מה שנאמר ובערת הרע מקרבך כ״כ

 א) ואמה משבט אחר ומתו וירשתן כצ״ל. >ר״ג ליפשיץ) ב) מוס׳. (גליו!) ג) צ״ל אמר קרא. יעב״ץ. (גליו!)



 רבעו יש נוחלין פרק שטיני בבא בתרא אשר מג
- דף קכו ע״א

 בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואס אומר איני נוטל ואיני
 נותן לשאי. מ״ט לרבנן אמר קרא לממ לו מחנה קלייה לחמנא מה מחנה על למטי
 ליליה אף תלק בכולה על למטי ליריה ורבי מ״ט אמל קלא פי שנים מקיש חלק בבולה
 לחלק פשוט מה חלק פשוט אע״ג ללא מטיא ליליה אף תלק בבולה אע״ג ללא מטיא
 ליליה ולבנן נמי הא כפיב פי שנים ההוא למיחב ליה אחר מיצרא ורבי נמי הא כחיב
 לתת לו ההוא שאס אמר איני נוטל ואיני נופן רשאי. אמר לב פפא ליקלא ואלים אלעא
 ואסקא שלטון כולי עלמא לא פליגי לשקיל כי פליגי בפפורי והוו שובלי שלפופי והוו
 תמלי מ״ס שבחא לממילא ומ״ס אשמני: [דף קבד ע׳׳ב] מני למא בל חמא כשאל ספלי
 לבי לב בכל אשל ימצא לו פלט לשבח ששבחו נכסים לאחל מיתת אביהן וכ׳׳ש שהשביחו
 היורשין לאפר מיממ אביהן דלא שקל ומני רבנן היא. ומיילי בפפולי והוו שובלי שלפופי
 והוו תמרי כי היכי דלא ליפלוג אדרב פפא: מנן בבכורומ (לף נא: ונב.) הככור נוטל פי
 שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואין נוטל בשבח ולא בראוי ככמוחזק.
 ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היכס וכולן אין נוטלין לא בשבח ולא
 בראוי ואמר עלה בגמ׳ ולא האשה בכמובמה איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את
 השבח. אמר רבא מקולי כמוכה שנו כאן. ולא היבם בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא
 שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיחה ליבום אבל בין יבוס לחלוקה שקיל יקום על שם
 אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו בין יבום לחלוקה לא שקיל. מ״ט כבכור
 מה בכול אין לו קולס חלוקה אף יבם אין לו קולם חלוקה [מ](וליתא לדרבא להא
 איפסיק הלכחא בהליא ריש לו לככור קולם חלוקה להכי ליחא לללכא). [דף קבה ע״כ]
 א״ר פפא הלכחא אין הבעל נוטל כראוי כבמוחזק אבל בשבח נוטל שהרי כל הנכסים הם
 שלו וברשוחו השביחו נכסים. וגס אין נוטל ממלוה אשתו ואפי׳ מה שהלוופה מנכסי
 מלוג שלה כשהיפה פחחיו כדמוכח פרק שור שנגח ד׳ וה׳ (דף מב:) דאין הבעל יורש
 נזקי אשפו לרבנן משוס דהוה כמלוה ואע״פ שאם היו באין לידיה בחייה היה בהן דין
 נכסי מלוג כדקמני בממנימין דמציאפ האשה (דף סה:) והא דשביק הכא בעל דאיירי
 ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו משוס דסבירא ליה דבעל שקיל במלוה
 אלא להכי נקט בכור בפיסקא דמלוה משום דפליגי ביה אמוראי אליבא דרבנן בך פירשו
 התוס׳. ולי נראה דאס הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחמ בעלה וממה יריח
 כעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלותה קרן של נכסי מלוג שלה שהקרן ברשותו הוא
 ליטול הימנו פירות כדתנן כתובופ (דף עט.) נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא
 אוכל פירות ולא עדיף ממכרה [נ] שהתקינו באושא שהכעל מוציא מיד הלקופופ (לעיל
 דף נ.) אע״פ שלא מכרה כי אס הגוף אחרי מופה והכעל היה אוכל פירופ בחייה אפי׳
 הכי הוא מוציא הגוף מיד הלקוחומ משום דכלוקח ראשון שוינהו רבנן וכל שכן אס
 הלותה ממון שהיה בידה שהבעל מוציא מידו ויורש אותה מלוה אבל אס ממו מורישי
 האשה והניחו מלוה ביד אחרים וממה האשה קודם שגבמה האשה המלוה או אס היה
 לה מלוה כיד אחר ג כשלקחה וממה קודם שגבמה האשה המלוה בהך מלוה ודאי לא
 יריח לה בעל והיינו דומיא דנזקי אשחו. ואין הבכור נוטל פי שנים כמלוה כין שגבו קרקע
ה כין שגכו מעוח *וכ״ש שאין נוטל בשבפ ״ ה ג  ה

 *ג) ומלוה שיש על משכונות של מטלטלי! סמור דהא איכא מאן דאמר דלרכנן נוטל כמלוה
א ואינו נוטל כשכח ומשום הכי לא איירי רכ ת מ ש י מ ה י ה מ ש ר ו ל י ע 3 ס ה ג ס ו י נ י ש ו פ נ מ י  ״טל ה
ס פפא לעיל גבי פלוגמא דאמוראי דפליגי אס י 5 י ש ל פ ט ר ״ י כ י ! ה י י א ן י ל ה מ א ד ר מ א ע ב ן מ ק מ ב  י

ג חס ג ע רח ד גתח דחמו ו ע ג ג3 פג ח ; פ _ ק ן ת א ן ל מ ה ע ש , M ב י פ י א ל מ ל מ ש מ ל ן ל י ע נ ן ה י א  ן

ר הלכה בשכח כרכי או כרבנן משוס דאי הוה ו כ ס כ , ר ח ל א , ת 3 ר כ ש ו  הימה לו סרה מוחכרת או מ
 נוטל פי שניס ולוקא בשטר אכל נעל פה אין הככור פסיק כרכנן כשכח לא הוה שמעינן מיניה
 נוטל פי שנים י) היינו לרבי אבל לרבנן אין הבכור מלוה [ם] והא דלא עריכ ותני להו אין

. ״ ; ״ . י ״ י ^ ־ , י י י י ״ י י ; י ״ י * י ה הככור והבעל נוטלין בראוי וכמלוה משוס נוטל פי שנים מה שמשבחמ אבל מושכרמ בלא שטר >-.־י>יי> י ר פ ס מ י נ י ש ל פ ן נ ן ס נ ן א מ ר א ל 3 י ל ה א י א ל ק פ ס  מ

ן דאיכעי ליה לממני פי שנים גכי ככור לא מ ן כ מ ר ע ל מ ש ט נ ר ל מ ו ו ר ג ו פ כ ל ל ט , ן ש ו ה ט מ צ  ע

 דלרבי לא שקיל מלוה בלא שטר וכ! בשבח הפרה היא שייך לערוכינהו. [דף קכו ע״א] וכמלוה
 הדין מפרה לרבנן וכרבנן קי״ל. מהט״מ: שעמו פלגי מחצי המלוה יקח פי שנים.
 ואע״פ שהורע כח הככור והבעל לענין מלוה דהוי ראוי לגבייהו לגבי כתובפ אשה הויא
 כמוחזק וגוכה כתובתה ממנה כדפנן פרק הכותב(דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל
 חוב ויורשין והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים רבי טרפון אומר ינמנו לכושל שבהן
 ומפרש כגמרא דהיינו כמוכמ אשה ואפי׳ למ״ד לכושל שבראיה מודה דאס הימה האשה
 כושל שכראיה נומנין לה ואפי׳ ר׳ עקיכא לא פליג אלא משוס שכולן צריכין שכועה ואין
 היורשין צריכין שכועה [ע] אכל אי לאו הכי [פ] היתה גוכה כתובמה מן המלוה ומיהו
 אין ראיה דלעולס אס גבו היתומים אמ המלוה בין גכו מעות א<כין גכו קרקע י אינו
 גובה מהם משוס דהוי ראוי אבל בעוד שלא גבו יפה כחו לגבות [צ] אע״פ שהוא ראוי
 כי היכי דיפה בח המלוה והאשה לגבות אע״פ דמטלטלי דיממי לא משמעבדי לבעל חוב
 שנים סי שנים לאחד או אינו: ג או אס היה לה מלוה ביד אחר כשנשאה ומתה קודם שגבתה: ד אינה גובה מהם משוס

 חריפתא
 חזקה בנכסי אשתו: [ם] והא דלא עריב כו׳. אלינא דהמוספומ כמב להא: [ע] אבל אי לאו חכ*. כגון
 שסטרה משבועה ועיין בסרק יש בכור: [פ] היתה גובה כתובה מן המלוה. וכן מן הפקדון ויש לתמוה
 דבפ׳ האומר בקדושין סי׳ יד ובפי אע״פ סי׳ א מוטח רבינו דלרבנן דר׳ מאיר אפילו מיניה אין כתובה נגבית
 ממטלטלי וההיא דנדרים דמביא לראיה ר׳ עקיבא היא ובפי הכותב כתב רבינו דלירישל׳ דאפי׳ פטרה אינה
 גובה מכסי כל היכא דאיתנהו ברשותא מתמי איתנהו משמע הא מן הבעל גובה האשה ולכך צריך לפרשו
 דר״ע דהכא לדבמו דר״ט דס׳׳ל כר״מ הוא דקאמר וליה לא סבירא ליה אלא בכל ענין אינה גובה ממטלטלי
 אפי׳ מיניה ומיהו ה׳׳מ בפקדון אבל במלוה י״ל דמקמ קרקע כיון דשעבודו גבי לוה על הקרקעות ג״כ ועוד
 י״ל במשנה עצמה למשום ב׳׳ח הוצרך לומר שצריך שבועה אבל משוס כתובה לא הוצרך דבלאו הכי אינה נגבית

 מיניה ממטלטלי: [צ] נ״ל דה״ג לגבות סקדון אע״פ:

 דף קיד ע״ב

 ה איתמר קנין עד אימפי חוזר רכה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן
 שעסוקים באופו ענין ודוקא כקנין הוא שנחנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים
 כל דכר פמאום מקיימין אותה כקנין סודר שלא יחזרו כהן לכך נחנו לו שעה להמבוננופ
 אכל ככל שאר קנינין הגכהה ומשיכה ומסירה כסף שטר וחזקה אין כהס חזרה אתר כדי
 דכור [דף קיד ע״ב] והלכה כוותיה דרב יוסף בשדה ענין ומחצה ובכל שאר דוכחי הלכחא
 כרבה כדפרישית בפלוגתא דרבה ורב יוסף דשומר אבידה (בכ״מ פרק כ׳ סימן יז):

 1 האשד! את כנה והאשה את כעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. משנה שאינה
 צריכה היא דשמעי׳ לכולהו מכללא דרישא אלא הא קמ״ל דאשה את בנה דומיא דאשה
 את בעלה מה אשה את בעלה [ב] אין הכעל יורש את אשתו כקכר להנחיל אף האשה את
 בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב. ואע״ג דדרשינן מטות ומקשינן
 מטה האס למטה האב מה מטה האב הבן קודם לבת אף מטה האס הבן קודם לבת לא
 מקשינן להו לענין זה לומר מה מטה האב האב יורש את בנו אף מטה האס האס יורשת

 את בנה משוס דאמר קרא וכל בת יורשת נחלה (נחלה) יורשת ואינה מורשת:
 ז [דף קטו ע״א] מתני׳ סדר נחלות כך הוא בן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן
 קודמין לכת כת קודמת לאחין וכל יוצאי ירכה של כח קודמין לאחין
 אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי ירכן של אחין קודמין לאחי האכ זה הכלל כל הקודם
 בנחלה יוצאי ירכו קודמין והאכ קודם לכל יוצאי ירבו: נמ׳ ת״ר בן אין לו אין לי אלא
 בן בן הבן בת הבן ובן במ הבן מנין ת״ל ובן אין לו [ל] עיין עליו בת אין לי אלא בת בן
 הבת ובת הבת ובת בן הכת מנין ת״ל אין לו עיין עליו [דף קטו ע״ב] הא כיצד נחלה
 ממשמשמ והולכמ עד ראובן ולימא עד יעקב גמירי דלא כליא שבטא. [דף קטז ע״א] זה
 הכלל כל הקודם כנחלה יוצאי ירכו כו׳. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האכ כגון אברהם
 וישמעאל כנכסי עשו איזהו מהן קודם אמר רכא ח״ש האכ קודם לכל יוצאי ירכו ורמי
 בר חמא [דף קטז ע״ב] אגב חורפיה לא עיין בה. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין כגון
 אכרהם ויעקכ כנכסי עשו איזהו מהן קודם. אמר רבא מ״ש האב קודם לכל יוצאי ירכו
 ורמי כר חמא יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו וה״נ מסחברא דקמני בסיפא כל
 הקודם כנחלה יוצאי ירכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא דליתיה ליצחק

 יעקב קודם ש״מ וכן הלכחא:
 ח מתני׳ בנופ צלפחד נטלו ג׳ חלקים בנחלה חלק אביהם שהיה מיוצאי מצרים וחלקו
 עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונוטל שני פלקיס: נמ׳ [דף קיט ע״א] ואמאי
 ראוי הוא ואין הככור נוטל כראוי כבמוחזק. אמר רבה א״י מוחזקמ היא. שמעינן מהא
 מחני׳ לא שנא בן ולא שנא בח כי הוי אבוהון בכור שקלי חלק ככורה כהדי אחי אכוהון.
 ירושלמי כיצד יורש במוחזק מח אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי
 אכי אכיו ואס היה אכיו ככור נוטל פי שניס גס בנכסי אבי אביו אמר ריש לקיש משוס
 אבא כהנא ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה א כאן
 אפה דן הכן כאילו אביו קייס לענין פשיטות אף משפט האמור לענין כפילה אמה רואה

 הבן כאילו אביו קייס לענין בכורתו*: הגה״ה
 £2 מתני׳ [דף קבב ע״כ] אחל הבן ואפל *וחולקין כבוד לתלמיד במקום הרב ונשאלין משניהם
ס והוא דפליג ליה רביה יקרא אבל לא פליג ליה אין י ; י ש ל פ ט ו ק ; ה א ש ל ה א ל ח נ ת ל 5  ה

£ \ ׳ * £ ; ; י ^ ה  כנכסי האב ואין נוטל פי שנים כנכסי האס ^
 והבנות ניזונומ מנכסי האכ ואין ניזונות דמופלג בחכמה והוא דמופלג בזקנה פי׳ רשב׳׳ס דאי
 מנכסי האס: נמ׳ מאי אחל הבן ואחל הבת חד לא מופלג וחד מופלג או בזקנה או בחכמה הלך
ם אחר המופלג להושיב בראש לדבר חחלה ואי תרוייהו ל ן ק ק ק ה ת ה י ן ל ל י ה י כ ת י י א ל מ י ל י  א

, לא מופלג הלך אחר זקנה הפרת נדרים בשלשה י , , י י . , , 
ת הדיוטית חכם מתיר יבעל מפר ואין זה אומר בלשון ב ל ™ \ 3 V I מי של  לבת וכל יוצאי י

 ומסקינן אמר מר כר רכ אשי הכי קאמר זה.מהט׳׳ח:
 אחל הבן ואחל הכת שוין כנכסי האס במ הבכור אין לה עשור נכסים אלא בנכסי אבא ואי
י בעי מסלקינן לה בזיזי רהמן לבעל כדמינסגא. ן מ ס מ י ; י ש ל פ ט י ק ; ה א ש ל 3 א א י ה ן מ מ  ן

 האב ואינו נוטל פי שנים כנכסי האם כו׳: מ יי
 י ת״ר לפת לו ב פי שנים כאחל או אינו אלא פי שנים ככל הנכסים ולין הוא [דף
 קכג ע״א] חלקו עם אחל וחלקו עס חמשה מה חלקו עם אפל פי שנים כאפל אף
 חלקו עס חמשה פי שנים כאחל או כלך לררך זו חלקו עס אחל וחלקו עס חמשה מה
 פלקו עם אפל פי שנים ככל הנכסים אף חלקו עם חמשה פי שנים ככל הנכסים פ״ל
 והיה כיוס הנחילו את כניו הפורה ריכחה נחלה אצל אחין הא אין עליך ללון כלשון אפרון

 אלא בלשון ראשון:
 יא [דף קבד ע״א] תניא אין הבכור נוטל פי שנים כשכח ששכחו נכסים לאחר מיתת
 אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים
 לאחר מימח אביהן [אבל לא שבח שהשביחו היורשין לאחר מיממ אביהן] ירשו שטר פוב

 הגהות הב״ח א מה לענין פשוטה אתה ריאה הכן כאילי אכיו קייס ליטיל פשיטיתי וכו׳ קייס ליטול ככירתי: ב ס׳
 וכו׳ לגכות פקדו! אע״פ דמטלטלי ריתמי:

 פלפולא
 [כ] אין הבעל יורש את אשתו כקבר להנחיל. בגמ׳ ל״ג להנמיל ואף הרשב״ס לא פי׳ אלא שהבעל במייו אינו
 יורש אמ הראר לאשמו כשממה ונפלו לה כשהיא בקבר והקשו המוס׳ דלא הוה דומה לזה הא דאף הבן אין
 יורש את אמו בקבר דההוא כשהבן בקבר וכתבו לאס נפרש אין הבעל יורש את אשמו בקבר להנחיל לאחיו
 הוה אתי שפיר אלא דקשיא וכו׳ ומיישבים לדבר הרשב״ס לפיכך לא הגהתי להנתיל לאתיו רותר נראה למתוק
 מלמ להנחיל ואמה מבתר: [ל] עיין עליו. עיין בחבומ תיו׳׳ט פ״ב מבמות משנה ה׳: [מ] וליתא לדדבא
 וכוי. על להט לימא לדרבא. מסתברא לי דהך לאו דמרן רטנו היא אלא הג״ה ממלמיד טועה דהא לקמן כמב
 בהמא כלבר הרי״ף לבשבח אמרינן לאין לו קולס מלוקה ובפרק יש בכור כתב רבינו בהמא אלהכא לאף על
 גב לפסקינן מש לי כי׳ לוקא במאי לאימא בידא לאביה כו׳ ולא בשבח ע״ש גם הטור אה׳׳ע סימן קס״ג
 פסק לענין יבוס כלרבא ולכן גס בקצור יש טעות: [נ] שהתקינו באושא. כרלעיל פרק חזקת גבי אין לאיש

 א) בין גבי קרקע ״אינה׳׳ גיבה מהם משוס דהוי ראוי אבל בעיד שלא גכו יפה ״כתה״ לגבות כצ״ל. >ר״ג ליפשיןו ב< והוא מהסוגיא דף קי״ט ודף ק״כ יע״ש כרשכ״ס. (אר״צ) ג) כפי הנוסחא בהג״א שלפנינו אינו מוגן דריש דבריו סומרין למ״ש
 את׳׳כ יעו״ש, אמנם נ״ל דכצ״ל ומלוה שיש על משכנות מטלטלין הבכור נוטל פי שניס יגס הכעל יירשה אפילו משכני בשעת הלואתו מיהו משכנות קרקע אי! הככיר ניטל וכו׳ ואין הגעל יורשה. (אר״צ) ד) עיין נסיגיא יכתיס׳ יאין כן שיטת הרמב״ס,

 עיין בב״י סימן רע״ת מזה. (אר״צ)



 מד רבינו יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא אשר
 דף קכז ע״כ

 טו מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים ג פלוני בני לא יירש עם
ה , אחיו לא אמר כלום מפני שמפנה על " ה ג  , ה

״ ״ ׳ ״ ״ • * י * • י ^ , ״ • - י ,* ה י צ י ח א מ י ו ש ה ו ר י פ ) אבל אם ממל הכפוי ב י * 

, מה שכתוכ כתורה . נמ אמר רכ וסף י פ , א מ ל ש מ י ג ו ( א ח נ מ ח ה ר ״ ר ה ק נ מ מ ס ל ו ש מ (  ז

יאמחיצהט)לבע״כהיאשליאבל האומר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי רישלאהי  ממלבפי
 בעלמא דידע דממיל ויש בידו למחול בדבר שבממון שנים בכור הוא אין נוטל פי שנים דלמא
: , ״ בוכרא דאמא קאמר*. ההוא דאפא לחמיה ז ׳ ׳ א • מ 0 "? ו א נ מ

 t . 
_ _ _ ^ , י _ ) אפי׳ מפס מפקינן מיניה דמפיסה מספיקא לא , , 1 י * 
ס דרבי פנינא אמר מופזקני בזה שהוא בכור ל י ק ' י א ל ר ו 3 ל ה ה י ה , ש m ' ^ פ ס מ א א ל א א י נ ה  מ

: אמר ליה במאי ידעת י דכי הוו אמו אינשי ז ״ א  שנולד הספיקא אי שמוען ברי לי שהיא מייב לי. מ

 לגבי דאבוה הוה אמר להו זילו לגבי שבחמ ברי דבוכרא ומסי רוקיה דלמא בוכרא דאמיה
 הוה גמירי דבוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימיה לא מסי רוקיה:

 טז אמר רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שניס מאי טעמא דאמר
 קרא והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעמ הרה. [דף קכז ע״א] אמימר
 אמר אף אין ממעט כחלק כבורה דאמר קרא וילדו לו עד שיהא בן משעמ לידה רב
 שיזכי אמר אף אינו נימול לשמונה דאמר קרא אשה כי מזריע וילדה זכר וכחיכ ביום
 השמיני וגר עד שיהא זכר משעת לידה. כ<תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז״ל הך דרב
 שיזבי 1י] הא אומיב רב שרביא לרב שיזכי ממפני׳ המפלמ טומטום ואנדרוגינוס משב
 לזכר ולנקכה ומכמה משניופ בפ׳ המפלפ סנדל ושליא טמאה לידה אלמא לא דרשינן
 אשה כי מזריע וילדה זכר עד שיהא זכר משעמ לידה. אמר רכה מניא כוומיה דר׳ אמי
 גן ולא טומטום הבכור ולא ספק בשלמא כן ולא טומטום כדר׳ אמי אלא ככור ולא ספק

 לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבא:
 יז דדריש רכא שתי נשים שילדו שני זכרים במחבא כומבין הרשאה זה לזה אמר ליה
 רב פפא לרבא הא שלח רבין באגרתיה דבר זה שאלתי לכל רבותי ולא אמרו לי דבר
 כרס כך אמרו משוס רכי ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כופבין הרשאה זה לזה אבל לא
 הוכרו לא הדר אוקי רבא אמורא עליה [ודרש] דברים שאמרפי לפניכם טעות הן כידי
 כרם כך אמרו משמיה דר׳ ינאי הוכרו ולבסוף נמערבו כומכין הרשאה זה לזה לא הוכרו

 אין כותכין הרשאה זה לזה:
 יח ונרםינן בפרק מי שמח (דף קמב.) חינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. אמר רכ
 ששח נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא
 מ״ט דהוא מייפ ברישא ואין הבן יורש אח אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא
 הוה עוכדא ופרכס חלפא פרכסי. אמר מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה
 שמפרכסח מר בריה דרבא משמיה דרב יוסף אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא

 בן יום אחד אבל עובר לא מ״ט וילדו לו אמר רחמנא (שס):
 יט אמר מר בדה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיממ אביו אינו ממעט
 בחלק בכורה מ״ט וילדו לו אמר רחמנא בסורא מחנו הכי בפומבדימא ממנו הכי
 אמר מר בדה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים
 מ״ט יכיר אמר רחמנא והא לימיה דיכיר והלכמא ככל הני לישני דאמר מר בדה דרב

 יוסף משמיה דרבא:
ן בבכורומ (דף מו.) יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן ככור לכהן ואינו בכור ע  כ ו
 לנחלה בכור* לכהן ולנחלה אינו בכור לא
י לכהן ולא לנחלה איזהו בכור לנחלה ולא מ ו ל פ ב ל ״ ר ח י כ מ 3 מ ״ מ ל ; ה י ל י ת א 3 ש נ ן ש ו מ ל א ו * 
 דבםטר רמס מליא מלמא אבל פי שנים אין נוטל לכהן הבא אחר נפלים ואע״פ שיצא ראשו

: (ממ) [חי]. ובן ט׳ שיצא ה ממ. והמפלפ י ״ א  בבכורה דכמיב ראשימ אונו ולא אונה• מ
 מין כהמה חיה ועוף דכד ר״מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם. והמפלמ
 סנדל או שליא או שפיר מרוקם והיוצא מחוחך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:
 כא [דף קבו זן״ב] תניא יכיר יטרנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר
 זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה כני ככור כך נאמן לומר זה בני
 בן גרושה או בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכמא כרבי יהודה ואפי׳ היו
 מוחזקים כזה שהוא ככור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן: גרסינן בפרק עשרה
 יוחסין (דף עד.) אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור חיה אמו ואכיו חיה לאלחר
 אמו כל שבעה אכיו לעולם ג< יי כחוב בה״ג הלכה כרבי יהודה ודוקא היכא דאיכא בכור
 כשעושה קטן בכור א״כ פסיל ליה לגדול ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה כדכחיב
 יכיר יכירנו לאחרים הימניה נמי לעשומ הגדול ממזר אבל האומר כני זה ממזר ולא לענין
 בכורה לא מהימן לשורה ממזר ואפי׳ אשתו פרוצה ביוחר דרוב בעילוח אחר הבעל ונראה

 דף קכה ע״ב
 וה״ה לענין ראר נמי ביון שהן ביד אחדס יפה כחן לגבות וקצת יש להביא ראיה מהא
 דאמר רכ נחמן לעיל(דף קפה.) יחומיס שגבו קרקע בחובח אביהן בעל חוב חוזר וגובה
 אומן מהן לרכא דמפרש טעמא כפרק כל שעה (דף לא.) משום א דאמר ליה כי היכי
 דמשעבדנא לאכוכון ה״נ משעבדנא ליה לדיליה מדר׳ נתן והאי טעמא נמי שייך ככמוכמ
 אשה אע״ג דלא נחנה לגנוח כחיי הכעל מ״מ ה״ל שעכוד על כל בעלי פובין ומצינו
 למימר דיש חלוק בין כתובת אשה לכעל חוכ משוס דאקילו רכנן ככחובח אשה כדאמר
 בפרק יש בכור (דף נב.) גבי הא דחנן אין הבכור נוטל בשבח ולא כראוי כבמוחזק ולא
 האשה בכתובתה ופריך עלה בגמ׳ והאמר שמואל בע״ח גובה את השבח. א״ר אבא
 מקולי כמובה שנו כאן ומיהו מאי דאמור רכנן דאקיל כמו גבי שבח אמור ובמאי דלא
 אמור לא אמור. ועוד ראיה מהא דאמר כפרק האשה שנפלו(דף פא:) הרי שהיה נושה
 באחיו מנה ומח והניח שומרמ יכס לא יאמר הואיל ואני יורש הפזקמי אלא מוציאין מידו
 רלקפ כהן קרקע והוא אוכל פירות אלמא אע״פ שכבר המלוה ביד היורש גובה ממנו
 כפוכה והאידנא דפקינו גאונים דכע״פ וכתובה גבו ממטלטלי דיתמי אס גבו מטלטלין
 בחובפ אביהם הרי הן כקרקע וכע״פ וכפובמ אשה גוכה מהם וכן עמא דבר ואפי׳
 ממלוה דעוכדי כוכבים והיינו טעמא דלענין בעל חוב וכחובח אשה לא חשיבא מלוה ראוי

 משוס דמשעבדא להו כחיי אכוהון מדר׳ הגה״ה
) יצא עליהם שטר חוב בכור נותן פי שנים ואס ה ׳ * * ] ! ) ) 
י אמר איני ניטל עכשיו חלק בכירה עד פעם אמרח א א א ן ה ב ה  י

 1 ׳ ׳ י ׳ כשארצה ולפיכך לא אשלם למלוה סי שנים רשאי
י ונ״מ אס אין יכול לטף אמ אחיו שהלכו למדינמ הים א ת ר  לסבמא ובחרא צי
ן לבע״ח בקרקע עד דשמעינן טענמייהו  הוה ליה ברחא דהוח נסיבח שניבא בחיי שאין מודדי
 סכמא כמר דשכיבא סבמא אתא בעלה ןקא או שהימומין קטנים ואין יכול הבע״ח לדון עמהס.
י בכל מקום שיעלה לו הנורל בחלק פשוט שם יטול ת ל י , ל י פ א י ן א ן י ל י א ל ; ן 3 ה ל ל מ ע א 3  ת

, , חנק בכורה בצח גורצ. מחי ז: , , , 

 דירתאי רב ענן אמר לירתאי ולא לירתי
 ירתאי שלתו מתס הלכתא בותיה דרב ענן ולא מטעמיה הלכתא כוותיה דבעל לא קא
 ירית ולאו מטעמיה דאילו אית לה ברא ירית וה״ט דבעל לא ירית משום דה״ל ראוי
 ואין הבעל נוטל כראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמר
 ר״א דבר זה נפחח בגדולים ונסתיים כקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי.
 אמר(רב) [רבא] מסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדמה סבפא הבנה זבינה זביני ודייקי

 מינה טעמא דאמר אחריך הא אמר מעכשיו מופזק הוה רדת לה בעל:
 יג [דף קכו ע״א] אמר רב אסי בכור שמיחה מיחה. אס מיחה שלא ישביחו עד שימנו
 לו חלקו מועלפ מפאפו ונוטל פי שנים בשבח אמר רבה מסתברא
 טעמא דרב אסי בענבים ובצרום זיחיס ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפי׳

 דרכוס. ומסיק לענין ליפן לו דמי היזק ענביו קאמר רב יוסף ולא פליג אדרבה:
 יד אמר רב אסי בכור שנטל פלק כפשוט רמר מאי ויפר רב פפא משמיה דרכא
 אמר ויתר כאותו שדה ורכ פפי משמיה דרכא אמר וימר כל הנכסים IPJ קסבר יש
 לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא אמר ויתר כאותו שדה קסכר
 אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאחא לידיה אחיל אידך לא אחיל [דף קכו ע״ב] שלחו
 מחם ככור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה
 והלכחא יש לו לככור קודם חלוקה א< וחימה הא פסקינן לעיל דאין נוטל פי שנים כמלוה
 והיינו כרבנן דרבנן סברי דאין נוטל פי שנים בשכח דמחנה קדה רחמנא ועד דמטי
 לידיה אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה ר״ל דטעמייהו דרבנן מככל אשר ימצא לו כדפניא
 לעיל ב פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיממ אביהן והא דמייחי לעיל קרא לממ לו פי
 שנים משוס דתרריהו קראי צדכי דאי לא כתב אלא לממ לו ה״א דאמא למימר שאם
 אמר איני נוטל ואיני נומן רשאי ואי לא כמב נמי אלא ככל אשר ימצא לו הוה מוקמינן
 ליה בשבח שהשביחו יורשים ומגלו השמא מרוייהו אהדדי וממעטינן דבר שאינו מצוי כגון
 שבח דלענין דבר שאינו מצוי קרייה רחמנא מתנה אבל דבר המצר לא ממעטינן דשפיר
 הוי ברשוחו קודם חלוקה כדאמר לעיל דדיקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון לא מיקד
 ראוי. והא דרמר בדבור בעלמא בלא קנין משוס דמחנה קרייה רחמנא ובאמירה בעלמא
 אם אמר אני רוצה לבטלה יכול להסתלק וזכו אחין כפלקו. וכ״כ רב אלפס ז״ל דלא
 אמדנן יש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאמאי לידיה דאבוה ואימיה השמא ברשותו
 אבל מלוה דלימיה ברשומיה לא שייכא בהאי מילחא. וכן בחב רכ האי גאון ז״ל כי האי
 סברא: מר זוטרא מדרישבא פלג בהדי אפוה בצנא דפלפלי נשוה אמו לקמיה דרב אשי

 א״ל הואיל וימרמ במקצמ רמרמ בכל הנכסים:
 הגהות הכ״ח א דאמר להו ט היכי: כ כדתניא לעיל ככל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבתו: ג לא ימול פי שנים איש פלוני: ד במאי ידעת א״ל דט הוו וכו׳ דבוכרא הוא ומסי: ה ובן תשעה שיצא ראשו מח:

 חריפתא
 כן להרי״ף נעצמו דממלק בין קשיא למיוכמא דנקשיא מצינו לפסוק כמומו כ״כ נפרק מי שאחזו גבי ע״מ
 שמשמשי את אבא ומיהו גם שס כמב רבינו דכיון דקושיא חזקה היא וממני׳ לא דייקא כוומיה לימ לן לפסוק
 כמותו אבל מיהמ איכא למממה על רנינו מלהכא דרמה לדרנ שיזבי משוס דקאי בקשיא ושם בפ׳ חזקמ פסק
 כשמואל אע״ג דקאי נקשיא וגס על הרשנ״ס יש להקשות דהמס דמה לדנר ר״ח וכמנ לאין מילוק בין תיובמא
 לקשיא אלא תיונתא שייכא ט מומינ ממשנה או מכריימא וקשיא שייך כי פריך מאמורא וכאן כמב וז״ל קשיא
 אנל מיונמא ממש אינה כו׳ למצי למימר מני וכו׳ ע״כ הא קמן דהכא מפס לשטח ר״ח למלק נין מיונתא

 לקשיא לבקשיא לא נלחה לגמרי משוס לקשיא משמע לאפשר לתרוצי:

 פלפולא
 [ק] קםכר יש לו לבכור כוי. עיין לקמן בסמוך שכתנ רבינו ותימה הא פסקינן וכו׳: [ר] ה״ג הא אותיכ
 רב שיוכי ממתנית־ן כוי. ולי נראה ליישב דהרי״ף סובר טון דלא מסיק בסיובמא אלא בקשיא לא אדמו לבדו
 דאמרי׳ לא הוה ברירא להן לבטלה שמועה זו לגמד אלא לא אשמכמ פירוקא בההוא שעמא למליא וקיימא
 דה״נ פסק הד״ף לעיל פרק חזקמ גבי א׳ מן האמין שהיה נושא ונומן במוך הבימ כו׳ אמר שמואל ומודה
 לי אבא כו׳ וקאי שמואל בקשיא ואפ״ה פסק כמותו ושס כמב הרשב״ס שרבינו מננאל פוסק כמומו ומחלק
 בין מיובמא לקשיא ט הא דכמבחי וכ״כ רש״י בפ׳ ב! סורר דף ע״ב דקשיא לא ארחי ואיכא לשנרי בדומקא
 וכן ראיתי לרבינו שכתנ התילוק שנין קושיא לתיונמא נפ׳ מפלמ השמר נשס רנינו האי גאון ז״ל. ושוב מצאמי

 א) תוס׳. (גליו!) ב) ייש לי ליישב דעת הרי״ף ז״ל דלא חש להא, דעמד בקשיא על רב שיזכי כיון דלא עמד הש״ס כתיוכתא, וכמ״ש כפלפולא חריפתא דקשיא אפשר ליישכ, והכא איכא לשנויי דאע״ג דגבי מילה דרשי׳ עד שיהא זכר משעת לילה אבל
 גכי לידה לא דרשי׳ הט, דהא איכא קרא לרברי טומטום ואנדרוגינוס לטומאת לידה כדאי׳ בנדה (מ.), ועיין כמלחמות פ׳ ר״א למילה שכתב לדעת הרי״ף דליכא דפליג על רב שיזבי הלכך נימול לאחד ואין חוששין צח׳ והיינו אף במול. (מצפ״א)
ד הג״א בכ״מ שיעלה לו הגורל בחלק הפשוט שם יטול חלק בכורה בלא גורל, אינו ענין לכאן. ב ) נ״ב בהלכות עריות ע״ש, וע״ש גהלכוח נחלות נתחלתו. (ננא״0 ה) והוא מלשון רשב״ס בסוגיא דף קכ״ד יעו״ש. אמנם סיום ר  ג) תוס׳. (גליו!) י
 ונ״ל דהוא הג״א אחרת וקאי אהא לקאמרי בסוגיא ומובא בהרא״ש למאי נ״מ למיתכ לי׳ אחד מיצרא, והיינו ככ״מ שיעלה לו הגורל כחלק הפשוט שיטול חלק ככורה בלא גורל, והיינו שימול אצלו בחד מיצרא חלק בכורה מ״ל בזה. (אר״5< ו< וקאי
 אפלוגתא דסוניא ככור שנטל מלק כפשיט כו׳ ועיין בסימן רע״ח די״א דמשוס דמתנה קריא רחמנא אפילי אי אמר א״א בה ל״מ הדר יעו״ש. (אר״צ< 0 משוס לממנה קלייה רחמנא וכירושה אפילו מחל כפירוש כצ״ל. ובזה סרה קושיית הקצות
 החשן סימן רע״ח ס״ק י״ג.1הגהמ גאון אחל נדפיס וילנא) ח< ולא ידעחי למה הביא דברי הירושלמי דאינו מסכים לסוגיא ריק דלכ״ע הוי מחילה בפירוש אחר מלוקה. וחכם אחד שיחיה הראה לי שהגיה בש״ס שלו דכצ״ל אבל כירושה אפי׳ מחל
׳ רחמנא ועד למטי׳ לידי׳ ל״ה שלו, משא״כ ממלק פשיטתו  בפיריש ל״ה מתילה, וכן נכין. דאל״כ היי ליה להג״א לימר יבירושלמי איתא כי/ יכן נראה מדבד הסמ״ע סימן רע״ח סקכ״ז שכתכ יז״ל הטעם כתבתי נס״ח דבבכור משים דמתנה קד
 אינו יכול לסלק כלשון אינו רוצה או אי אפשר אלא כלשון הפקר גמור יעו״ש, וזה מסכים לחילוק של הג״א הנ״ל, ובגוף דין זה יש דעות בטור בזה. (אר״צ) ט) היינו היכא דידע דמחיל רש בידו למחול דל״ה דשלב״ל, ועיין בפוסקים מזה בה״ג כ״ת

 שבממון קייס. (אר״צ) י) וקאי אהא דקאמד בסוגיא באומר ככור הוא אינו נוטל הגס שהוא ספק דדלמא בוכטה דאביה הוא. ול״מ תפיסה גה״ג, ועיין במוס׳ בב״מ בסיגיא דהמחליף וכוי. (אר׳׳צ)



 רבעו יש נוחלין פרק שמיני בבא בתדא אשד מה
 דף קכט ע״ב

 נסכא לא לב פפא אמל אפילו נכןכא אפשל למיכוון מלת משקלותיו. מיתיכי היה יולע
 לו בעלות על שלא נעשה חפנו ונעשה פפנו פקח ונפחלש פיפפ וננןפמא שפד ונשתטה
 פסול אבל היה יולע לו בעלוח על שלא נעשה חחנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיחח
 ונסחמא ופזר ונפפפפ פיקח ונחחרש ופזר ונפפקח שפוי ונשפטה ופזר ונשתפה כשר
 זה הכלל כל שחפלפו וסופו בכשרופ כשר [דף קכח ע״ב] פיוכחא דכולהו חיובחא
 לבעינן שיהא תפלתו וסופו בכשרות אבל אין תפלתו וסופו בכשרופ פסול אע״ג לידענא
 לקושטא קמסהיל [ה] רבעינן שיהא ראד להעיל בשעת לאיה ובשעת הגלה וסומא
 פסול לכפיב או לאה פלט לסומא כלפסלינן (גיטין לף עא.) אלס מואס לא יגיל
 אע״פ שיכול להעיל ככפב לבעינן שיהא לאד להגיל בפיו ה״נ בעינן שיהא לאד לראות
 בעיניו ואע״פ לקושטא קמסהיל פסול והא מקט לעיל היה יולע לו בעלות קרקע
 לאו לוקא הוא הלין נמי פלוני לוה מפלוני מנה והאי לנקט קלקע משוס שמואל
 לקאמל אפשל למיכוין מצלנהא. שלח ליה ל׳ אבא ללב יוסף בל פמא האומל על

 מינוק בין הבנים ככול הוא נאמן כל׳ יהולה רבי יופנן אומל אין נאמן בלבנן:
 כה שלח ליה לבי אבא ללב יוסף בל
ה חמא שכיב מלע האומל מטול " ה ג  ה

י י י ....,״״ י י י*״״ י  *ובספר מפץ גרמי׳ האומר מטול בתו נאחל מן י
. אשתו כאתל מן הכנים נוטלת כאחל מן ( ״ א _ מ א י א ה מ כ ל י ה מ א נ ה ר ו כ ' ס י מ  ה

 הבנים אמל לכא ובנכסים של עכשיו ובבנים
 הכאין לאפר מיכן כין נפרכו כין נפמעטו כדפי׳ רשכ״ס וילאה לאם מתו כל הבנים
 דשקלה כבנים דהשפא והשאר ליורשים דאפי׳ נפרבו הכנים הוה מספכר למימר
 דשקלה כבנים דהשתא אלא דאמידנא רעמיה דדעפו של אדם קרוכה אצל כניו 1י] ואינו
 רוצה לפחופ פלק הבנים שיולדו לו אבל היכא דמתו כל בניו מסתכרא דאזלינן בתר

 בניס דהשחא:
 כו שלח ליה ר׳ אב6 לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אמר לא
 נפרעפי ולוה אמר פרעחי מחצה והעדים מעידין אוחו שפרע כולו [ז] נשבע וגובה
 מחצה־ מן הנכסים בני חורין [ח] אכל מנכסים משועבדים לא דאמרי לקופופ אנן אעדיס
 קא סמכינן ואפילו לר׳ עקיכא דאמר משיכ אכידה הוי ה״מ היכא דליכא עדים אבל היכא
 דאיכא עדים אירמופי מירפפ ממקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפי׳ לר״ש בן אלעזר
 הנה״ה דאמר מודה מקצמ הטענה הוי ה״מ היכא
 *ה) ג וכמו דמקמי דאסהידו עדים דפרע כולו הודה דליכא עדים דקמסייעי ליה *אכל היכא
י *..״... י - L ^^״^,״, ״ ^ L  לו דלא הוי משיב אבידה ואפילו היה יודע שיבואו -
3 דאיכא עדים דקמסייעי ליה משיב אבירה י ש י מ ן א ה י ל ל י ע א ה ל ל ש ל כ כ ע ה ר ס ם ש י ל  ע

: הוי. דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר ז ״ א  אבידה. מ
 אשי הלכמא בכל הני שמעפחא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא א״ל רבינא למר
 זוטרא הא דרכ נפמן מאי א״ל אנן אין גוכין ממנינן וכן אמר רב נפמן אין גובין ואלא
 הלכתא לאפוקי מאי [דף קנט ע״א] אי לאפוקי מדרבא [ט] מוסיף הוא ואי לאפוקי ממר
 בר רב אשי הא לית הלכתא כמר בר רב אשי קאמרי ואי לאפוקי מדשמואל ורכ ששת
 ורב פפא הא אתופבו א״ל לאפוקי מר׳ יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבניס בכור
 הוא אין נאמן ולאפוקי נמי מאפקפמא דמר בר רב אשי דפריך על רבי אבא בהמוציא

 שטר פוב:
 כז מתני׳ המפלק נכסיו על פיו ריבה לאפד ומיעט לאפד והשוה להן אפ הבכור
 דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום בתב בין במפלה בין באמצע כין
 בסוף משוס מחנה דבריו קיימין: נמ׳ ה״ד מחנה בחחלה היכי דמי מתנה באמצע ה״ד
 ממנה בסוף כי אפא רב דימי אמר רבי יופנן פנפן שדה פלוני לפלוני דרשה זו היא
 מתנה בתחלה ירשה ופנפן לו דרשה זו היא מפנה באמצע ירשה ופנמן לו זהו מתנה
 בסוף. ודוקא באדם אחד ושדה אחח אבל אדם אחד ושתי שדות או שדה אחת ושני בני
 אדם לא ור׳ אלעזר אומר אפילו אדס אחד ושחי שדוח ושדה אחח ושני בני אדס אבל
 שמי שדומ ושני בני אדם לא. בי אמא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ומנמן שדה פלוני
 לפלוני רבי יופנן אמר קנה ר״א אומר לא קנה ור״ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר
 פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנממי להן במפנה וירשום ואותיב [דף קכט ע״ב]
 רב אשי לכולהו מהא דפניא נכסי לך ואפריך ירש פלוני ואפרי אחריך ירש פלוני מת
 ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יפזרו נכסים ליורשי ראשון והא
 הכא רכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקמני דקני וסלקא להו במיובמא ואמרינן לימא
 תיהד תיובתא דריש לקיש ותסברא והאמר רכא [י] הלכה כוותיה דריש לקיש בהני תלת
 לא קשיא כרייתא כתוך כדי דכור ור״ל לאתר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור

 דמי [כ] לבד מעבודת כוככיס וקדושין:

 חריפתא
 לא בעינן כדלעיל בפרק מזקמ גבי ס״מ שנגנבה כו׳: [ו] ואינו רוצה לפחות בוי. אבל כשלא נפמת לא איכפמ
 ליה כסברת הרשב״ם דבי! נתרבו בין נממעטו: [ז] נשבע. שהעלים פסלו לשטרא כמ״ש המוס׳ והוסיף הר״ן
 לפרש מפטר בשבועה ופי׳ לפי שהעדים הוכמשו מפיו ומ״מ אפשר שהם זוכרים מן הענין יותר ממנו לכך לא
 נתשבינהו כמאן לליתנהו הלכך אין סומכין לא על עלות לגמרי ולא על השטר צגממ אלא מספיקא נדון כאילו
 לא היו לא עמס ולא שטר ומולה מקצת הטענה ישבע ע״כ: [ח! אבל מנכסים משועבדים לא. ולכך לא הוי
 הילך כמ׳׳ש התוס׳ בד״ה הלכתא כו׳: [ט] מוסיף הוא. ואף ר׳ אבא איכא למימר לס״ל הכי אלא עובדא

 הויא בשלישי ושלת ליה דכשר כ״כ הרשב״ס ולר״מ פירוש אמר כתבו רטנו בסרק זה בורר: [־] הלכה כוותיה
 דד״ל בהני תלת. ומפורשים הן לקמן גבי אממר מכר הבן בחיי האב וכו׳: [כ] לבד מעבודת כוכבים כוי. ובפרק

 מרובה כמב טפי וכן בפרק שבועמ העדומ גבי כפר אמד והודה אמד כו׳ ושם אכמוב לשון הר״ן בזה:

 דהלכה כר׳ יהודה לגמרי ואפי׳ כלא הכרמ
 דף קבח ע״א

 הגה״ה
 . י . , יוכן פסק כאן. והגוסס שדעמו מיושבמ עליו ומלולו
ח נכין גפיו ה״ז טמן ממנה ומגרש אמ אשמו. מא״ז. כ ו מ י י כ ז מ  בכור נאמן לומר שהוא מ

 פרק הפולץ (דף מז.) ומעשה באפד שבא
 לפגי רבי יהודה א״ל נפגיירפי ביני לבין עצמי א״ל נאמן אפה לפסול עצמך ואי אפה
 נאמן לפסול אפ בניך ופריך ואבנים לא מהימן והפניא יכיר יכירנו לאפרים וכו׳ אמר
 רב נפמן בר יצפק ה״ק ליה לדכריך עוכד כוכבים אתה ואין עדות לעוכד כוכבים ופסיק
 הפס הלכפא כרכ נפמן כר יצפק משמע [ת] הא אם יש עדופ לעוכד כוכבים נאמן לפוסלו
 ואע״פ שאין הכרפ בכורה וכן פסק בשאלתות דרב אפאי בפרשפ וארא (סוף סימן מא)
 וההיא דיבמוח יש לדחות דיש שם הכרת בכורה דאס נמגייר בינו לבין עצמו אין דין
 בכורה לעוכר בוכביס ומה שנאמן לומר בן גרושה היינו נמי על ידי הכרת ככורה דכמיב
 כי אמ הככור בן השנואה יטר ואמר מאי שנואה M שנואה בנשואין ומההיא דפרק
 במרא דקדושין משמע דאפי׳ כלא הכרמ ככורה קאמר רכי יהודה דנאמן דמנן האומר
 זה בני ממזר ואפי׳ שניהן אומרים על העובר שבמעיה אינן נאמנין ר׳ יהודה אומר
 נאמנין (-1 וגס מלשון ה״ג א משמע דר׳ יהודה אימ ליה דבכל ענין מהימן אלא דלא
 קי״ל כוומיה אלא על ידי הכרח כבורה ונראה דדייקינן מדשלח ר׳ אבא W האומר על
 חינוק בין הבנים נאמן ולא מסחבר טעמייהו אלא ככל ענין נאמן הוא: א״ר יוחנן אמר
 בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אין נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש
 ליה כעכדא וחלופא אטמ המכס אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא
 וחזר ואמר כני הוא אין נאמן מימיכי היה משמשו ככן ואמר כני הוא וחזר ואמר עכדי
 הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד ואמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אינו נאמן אמר

 רב נחמן כר יצחק המס דקרו ליה ע3לא הגה״ה
. *מעשה בראובן שהיה לו שתי גנות ונישאו ותפשה * ר א ל מ > י  ״
 . אלמנתו הנכסים והימה משופעת בעושר ואמ״כ
 ככ [דף קנח ע״א] שלח ליה ר׳ אנא המירה דמ הבמ האממ ושוב ממה האלמנה ולא
 לרב יוסף בר חמא נשבעמ על כמיבמה ונמנה הכל בממנמ שכיב מרע
ן לבמ שבישראל ישיב ממה המימרמ יבעל המימרמ 3 י ה ט י מ ת 3 ; א ג ר ל מ ן א א ן ה ת ן 3 ; י ג ל 3  ע

u , , , < חבע לאמומ אשמו על דבר הירושה למן א) יהשיב , 
ה ראבי״ה שהנעל יורשה דעובד כוכבים יורש אביו דבר נ ת מ י ב י צ ת ת ה נ ת י א ו צ ת ר כ  אצצך אחה מ
 רצונך השבע וטול M ונשבע *אינו יכול מורה ורבינו גרשון מאור הגולה פסק דאין מומר
א לעבודמ כוכבים יורש אמ אביו וכן כמב מר רב צדוק ב ן עלי א מ א א > ג י נ ״ל ת י קמ א ן מ ר 3 ו ז ח  ל

^ T ^ ^ ^ S S ' ״ י » י *  ;אמ! עצי אנין ־אמני! ־נל' ־
 בקר. ר׳ מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ״א ממונו ואפילו לפי דברי הגאונים נ׳׳ל שאג ישראל
 אינו יכול לחזור בו הא קא משמע לן דבאחן יורש בנו המומר לעבודמ כוכבים וכ״כ הראב״ן
ה ירביני שממה אומר אפי׳ לפי דבט הגאונים בן י ח ל ל > ש ס י מ כ י ח ר 3 ל ה כ ב ל ה ח ן ק ן ל ח ך מ  ל

i , , המימר יירש אמ זקיני מן המורה ירביני שלמה דן t * . 
ן מ1 על הנפקד מן המימר אס שלמ בי יד במיי המומר י 5 ו ה ג כ  רבי אבא לרב יוסף כר חמא הל
 העבדים [י] ורב נחמן אמר אין גובין מן אי שיש לי עמס שמגעו הימנו ואמר אני זוכה בי
 העבדים: אין לך שליחומ יד גדול מזה יאין כמ בדיינין להיציא
_ _ ואס לא שלח בו יד בחיי המומר ואין כאן זכייה ינחן י י י . . ׳ י " י ׳ י < ״ י  ^ י י

 כנ שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בי ליורשי המומר. מא״':
 חמא הלכה שלישי כשני כשר רבא ב) בזמן הזה גובה אשה כמובחה וג״ח מיממי ואהני
 אומר אף בראשון מר כר רכ אשי אכשר דלא כמבינן אגב בכמובמה לשוינהו כמטלטלי שלא
ש מטרוף מן הלקוחות וספרים נמי כמטלטלי ויכול 3 א ל ל ל 3 מ א כ ת כ ל ת ה י ל א ן 3 א א ל 3 א 3 

 , , . למוכרם ולימנס בלא רשומ אשמו: אי נזקקים לנכסי
טט פסיל ™ ימומים קטנים אלא שידוע לנו שאביהם היה חייב  פי׳ רשב״ס והאב ליוצאי י
 סוף כל הדורומ ומלמא דממיה היא דאף כגין דשממיה יממ נשממיה אי כשחייב מודה ג) או
ן שאמר מנו ואפילו אין ידוע לכן מעמידי! להן ; א > ן ש 3 א ר ר ר 3 ר מ ש כ א א 3 א א ד 3 א 3 

י י אפוטרופוס ולברור להן חלק יסה אבל נמצאמ שדה _ י  , י
א ליי ביד היחומיס שלא היחה של אביהם אלא גזלה נזקקי! ל ת א ו ר ו ל ל ה ל «י W כ ^ נ  ניקום י
 רכיעי כשר וכן משמע לשון רכ אלפס ז״ל להוציא טילה מידם ואי! מעמידי! אפוטרופוס
א י) רמוס שהוא בן י״ג שנה ויודע בטיב משא ימח! 5 א  שכמ3 קס3ר מר 3ר ר3 אשי לא5א ד
- ..״_, נזקקי[ לנכסיו ואפילו מלוה שאין ידוע דורד עמו ״ , ! . ״ . י י י * ׳ * - י י י ו ״ י ; ! -
ה לג״ד ואפי׳ מלוה בשטר אין נפרעין מנכסיו אלא י י ' ש כ מ ש ? ח מ א י י י ^ ה ש י ל  ש

 ולית הלכמא מומיה דהוא וכנו ראשין בשבועה וכ״ש מלוה על פה שיש עליה עמס. מא״ז:
 כראשון הוא כמו אח ואפיו שהן ראשון * אבל כל זמן שלא נשבע מצי הדר ביה. מא״ז

: ח ״ י ר ה מ  בראשון וה״ל אבא דאכא שני כראשון ומכלל י
 דבריו משמע דדור ד׳ הוי שלישי בראשון ודברי ה״ג ורטנו חס בשלישי בראשון כמבמי

 בסנהדרין בפרק זה בורר:
 כד שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר פמא היה יודע לו בעדופ קרקע עד שלא
 נעשה סומא ונספמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוון מצרנהא אבל
 גלימא לא ורב ששפ אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוון מדפ ארכו ומדת רפבו אכל

 הגהות הב״ח א וגס מלשון ה״ג הט משמע: ב בהגה״ה וכמו דמקמי צריך להמחיל וכגון דמקמי דאסהידו:

 פלפולא
 [ת] הא אם יש עדות לעובד כוכבים נאמן ודבוותה ביש־אל נאמן. ועיין בפרק עשרה יוחסין סימן ט״ז דדוקא
 כשאין לבנו בניס: [א] שנואה בגישואץ. ואהא קאמר קרא כי יכיר ויאמר שהוא בכור אע״ג דאגלאי מלמא
 דהוא בן שנואה בנשואין: [ב] ונם מלשון ה״ג הכי משמע דהא אמר והלכה כר״י ודוקא כו׳ משמע לאע״ג
 דהלכה כמוחו לא בכל דבריו אלא דוקא כו׳: [ב] האומר על תינוק בין הבנים. ולא שלח ליה הלכה כרבי יהולה
 להא ולאי להשואל ידע ממני׳ דכולהו אמוראי הר ילעי לכולהו משניומ אבל אין לפרש לדייק מדלא קאמר בקצרה
 נאמן על תינוק ולמאי קאמר בין הבנים אלא ולאי ללוקא ע׳׳י הכרמ בכורה הוא לנאמן להא איכא למלמי ללכך
 שלמ לו הט משוס לעונלא לנשאל עלה הט הוה וכללקמן אי לאפוקי מררבא מוסיף הוא. אך המוס׳ לא פי׳
 לקמן כן. יכמב רניני לדנמהס נפ׳ זה נירר: ןנ] ינשבע. ובפי שבועמ המינים גמס נשנע וע״ש: [ד] ורב
 נחמן אמד אין גובץ כו׳. עיין מ״ש בזה בפרק קמא דקמא: [ה] דבעינן שיהא ראוי כוי. ולעני[ פסול ממון

 א) תמיהא לי מאי מהני דמימר יירש, הא ידאי הבעל חייכ לגרשה, יא״כ אפילו לא גירשה כגרושה דמיא, דאפילו משנתן עיניו לגרשה רק מפני מוס שבה אינו יורשה, כעובלא לתותרנימ בפרק מי שממ (דקמ״ו אי). דילמא הך שאני שאינו רוצה
 לגרשה, שהוא מצפה לה שמחזור למוטב דבדידה חליא, וצ״ל דמיירי נמי גגוונא ללא נאסרה עליו עדיין אס תשוב, כגון שידע שלא הפקירה עצמה לזנות ילא נתייחדה עס הגויים, ישמא אפילי ככה״ג אם מתה יירשה מאחר שאין המניעה מצדי, לאי
 כל כמינה לאסקועי נפשה מניה ולאססידיה זכומיה. (יעניין! ב) עיין בפוסקים. ובא״ד אין נזקקין כוי. הכל היא בסיגיא דערטן כ״ב, ובח״מ סימ! ק״ו יעו״ש. (אר׳יצן גןהוא דברי עצמו, והוא כסכרת המוס׳ כערכין שהקשו דלמה יעמדו אפוטרופוס
 באומר תנו מנה וכו׳ דמ״מ אמר מנו מנה לזה ניהו דהוא בסתם וביארו התוס׳ דבאומר מנה סתס הוא סבר שחייב ולא לשם מתנה הלכך אין לתמ אומה אלא למי שנתחייב כו׳ והיינו דמ״ה מעמידי! אפוטרופוס בה״ג ולפ״ז נראה באומר מנו מנה
 זו אין מעמידין אפיטריפיס לזה, יעי״ש בתיס׳ היטב שצ״ע דנטהס שס אבל זהי תמצית סברמס. יזהו גס כן כוונת הג״א הנ״ל דלק מעמיטן אפוטרופוס באומר תנו ואפילו איני יריע שחייב לו כו׳ היינו דמ״מ לא לשם מתנה נתן לו אלא שזה סבר
) הכל בפוסקים יגסיניא, אמנם לא ידעתי מה מקומו בפרק וה. (אר׳׳צ) ה) וכגון למקמי  שחייג לו ומ״ה גה״ג מעמידין אפוטרופוס שיברר אי חייב לי או לא ובגוף הדין יש מחלוקת הפוסקים באומר מנה זו אי מעמידי! לו אפוטרופוס. (אר״צו י

 דאסהידו עדים כוי. בצ״ל. יעו״ש גרשג״ס מזה.(6ר׳׳5)



ו רבינו יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא אשר  מ
 דף קלכ ע״ב

 שייר כנכסים כלום אחר מתנפ כנו ודוקא שכפב כל נכסיו לכנו ולפלוני אכל אם כתב חצי
 נכסיו לכנו וחצי נכסיו לפלוני מלהו״ל למכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני ולא עשה כן אלא
 הקדים בנו בממנתו לבנו נמי מפנה הוי דהו״ל כנותן לכנו מקצת תחלה ואח״כ השאר
 לאחר ואם בחב שני שלישי נכסים לבנו ושליש לאחר הוי כנוחן כל נכסיו לבנו ולאחר בבמ
 אפפ אע״פ שהקדים כנו תחלה משוס דלא הוה מצי למכפב כל נכסי לבני ולפלוני דאז
 הוי משמע חצי לפלוני ופצי לבנו ואס כתב כל נכסיו לשני בניו הוי שניהם אפוטרופסים
 א< ואם כחב חצי נכסי לבני פלוני ופצי נכסי לבני פלוני הראשון ממנה והשני אפוטרופוס

 מדלא כפכ כל נכסי לפלוני ופלוני בניי וכן הדין בכוחב לשתי נשיו ואס כחכ כל נכסיו
 לאשתו א ולבנו יראה דלאשתו הוי במחנה ולבנו אפוטרופא דאשפו לגבי כנו כאפר דמיא
 וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפוטרופא משמע
 מתוך דברי שמואל דאמר הכותב לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא דכ״ש בן. וכן אמר
 שמואל במימרא אחמ אשמו ובמימרא אחרת בנו הקטן אבל בנו הגדול לא הוצרך לומר.
 וכך היא הגרסא בהרבה ספרים אשפו ובנו לאשחו במחנה ובנו אפוטרופא. ורשב״ס
 מחק ואין צריך למוחקס. אשחו ואחר לאחר כמתנה ואשתו אפוטרופא [•] אשתו ארוסה
 ואשמו גרושה ב פי׳ אשמו ארוסה או אשמו גרושה ולא כבנו ואחר ואשמו ואחר אלא
 כהנך [צ] דמבעיא ליה (א): איבעיא להו בח [בין הכניס ואשה] אצל האחין ואשה אצל
 בני הבעל. מהו רב אלפס ז״ל לא גריס בת אצל הבנים ולפי גרסתו כתב דכת כין הבנים
 הוי ממנה. אמר רבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה.
 רב עוירא אמר משמיה דרבא בכולהו קני לבר מאשה אצל האחין ואשה אצל בני הבעל
 והלכפא כרבינא. ורב אלפס גריס לבר מאשה אצל הבניס ואשה אצל בני הבעל. ואין
 גירסא זו נכונה דלא הוצרך לפסוק באשה אצל הבנים דזו היא עיקרא מימרא דשמואל:
 לב [דף קלב ע״א] בעי רבא בכריא היאך כשכיכ מרע הוא דניחא ליה דלישממעון
 מליה אבל בבריא הא קאי הוא או דלמא בבריא נמי ניחא ליה
 דלישממעון מליה מהשתא. ת״ש הכותב פירות נכסיו לאשתו מכה כתובתה מן הקרקע
 למחצה ולשליש ולרביע גובה כמוכמה מן השאר כתב כל נכסיו לאשמו ויצא עליו שטר
 חוב. ר׳ אליעזר אומר תקרע ממנמה ומעמוד על כתוכחה. וחכמים אומרים [ק] מקרע
 כתוכתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחח מכאן ומכאן אמר ר׳ יהודה הנחתום מעשה
 שאירע בבפ אפופי כלה וכא מעשה לפני חכמים ואמרו תקרע כתוכתה ותעמוד על
 ממנמה ונמצאפ קרחמ מכאן ומכאן. טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר
 פוב קניא ובמאי אילימא כשכיכ מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא לאו
 בבריא לא לעולס בשביב מרע. ורב עוירא מוקי לה בבולהו ורבינא מוקי לה באשפו ארוסה
 ואשמו גרושה ולא איפשיטא [ר] הלכך לא קנמה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נפמן
 הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנחה ונמצאח קרחת מכאן ומכאן. מאי טעמא אומדן
 דדעפא הוא דניחא לה דפיפוק עלה קלא דכפכינהו לה לכולהו נכסיה אפילו חד יומא

 דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקירא וליפבר:
 לנ תניא הרי שהלך כנו למדינפ היס ושמע שממ כנו ועמד וכמכ כל נכסיו לאחר
 ואפ״כ בא בנו ממנמו ממנה. ר״ש בן מנסיא אומר אין ממנמו ממנה שאילו
 ידע שבנו קייס לא היה כוחבן אמר רכ נחמן הלכה כר״ש כן מנסיא דאזלינן כמר

 אומדן דעחא:
 לד תנץ המס הכומב נכסיו לבניו וכמב לאשפו קרקע כל שהוא אבדה כמובמה משום
 דכתכ לאשמו קרקע כל שהוא אוכדמ כמובמה. אמר רב כמזכה להן על ידה ושמואל
 אמר במחלק להן בפניה והיא שוחקח. ר׳ יוסי כר חנינא אמר כאומר טלי קרקע זו
 בכחוכמיך. [דף קלב ע׳׳ב] ומקולי כמוכה שנו כאן אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא
 שמואל והא ר׳ יוסי כר חנינא מר כמאן ס״ל אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שוחף
 בין הבנים אכדה כמובמה. פרשב״ס וסכירא ליה [ש] כשמואל רביה דאמר במחלק כפניה
 והיא שופקמ ואע״ג דאימומכ היינו אליכא דרכנן וכדמפרש רב יהודה ורב נחמן אמר
 אליבא דר׳ יוסי דאית ליה דקבלה מהניא והוא הדין כתיבה. וכן דעת רב אלפס ז״ל
 שכמכ איממר נמי אמר רכ יוסף כר מניומי אמר רכ נפמן כיון שעשאה שותף בין הבנים
 אבדה כמובמה ודוקא דהיא שומקמ כשמואל וכל שכן הנך משמע הא דרב נחמן קילא
׳ואע״פ שלא חלק כפניה ולא אמר לה טלי קרקע זו ככמובמיך אלא  טפי מדכולהו ב
 ידעה שכמב נכסיו לבניו וכמב לה קרקע זו וכשנודע לה שמקה אנן אמדינן דעתה דכיון
 שחלק לה ככוד ועשאה שומף כין הכניס מפלה שעכוד כפוכמה מאלו הנכסים. ור״פ ז״ל
 פי׳ דוקא כשעשאה שומף בין הבנים שנחן לה חלק כאחד מן הכניס אז ודאי מחלה
 כפובחה בקבלה לחודה דחשיבא לה מילחא שהשוה לאחד מבניו אכל כפב לה קרקע כל
 שהוא כמיבה וקבלה בעינן כמ״ק דר׳ יוסי ואין לשון כיון מורה על פירוש זה אלא משמע
 שכא להקל הלכך נראין דברי רב אלפס: בעי רבה בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעה

 דף קל ע״א -

 כח [דף קל ע״א] מתני' האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בח בחי מירשני במקום
 שיש בן לא אמר כלום שהמנה על מה הגה״ה

ר *אם אמר בלשו! מתנה מתנה. מהרי״ח: מ ן א א ן ר ן ר ן ק 3 נ ן ל ן י י 3 * ר ה ר ן ת 3 3 ו ת כ  ש

 אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין: נמ׳ תניא אמר רבי ישמעאל בגו של רבי
 יופנן כן כרוקה לא נפלקו אכא ופכמים על אפר במקום בת ובת בין הבנים שלא אמר
 כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ועל בפ בין הבנופ שאבא אמר יירש וחכמים אומרים
 לא יירש ומחניחין כולה רבי יוחנן בן ברוקה היא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳
 יוחנן בן כרוקה וכן אמר רכה הלכה כרכי יוחנן כן כרוקה אמר רכא מ״ט דרכי יוחנן
 בן ברוקה אמר קרא והיה ביום הנחילו אח בניו החורה נחנה רשופ לאב להנחיל לכל מי
 שירצה ודוקא כחלק פשיטוח אכל כחלק בכורה לא דחניא אבא חנן אמר משוס ר״א [דף
 קל ע״כ] מה ת״ל צא יוכל לבכר וכו׳ לפי שנאמר והיה גיוס הנחילו אפ בניו הפורה
 נפנה רשופ לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל
 כראוי ככמוחזק התורה נחנה רשוח להנחיל לכל מי שירצה ככור שהורע כפו שאין נוטל
 כראוי כבמוחזק לא כ״ש ח״ל לא יוכל לככר. א״ר זירא א״ר אמי אמר רכי חנינא אמר
 רבי הלכה ברבי יופנן בן ברוקה א״ל ר׳ אבא הורה איממר במאי קמיפלגי מר סבר הלכה

 עדיפא ומר סבר מעשה רב:
 כט ת״ר אין למידין הלכה לא מפי הגמרא ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה
 למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה וכלכד שלא ידמה הא כל
 המורה כולה דמויי מדמינן אמר רב אשי ובלכד שלא ידמה כטריפומ דמניא אין אומרים
 כטריפופ זה דומה לזה [ל] שהרי חוחכה מכאן ומחה חומכה מכאן וחיה. א״ר אסי לרבי
 יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א״ל [ם] עד דאמינא לכו הלכה למעשה א״ל
 רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אפי פיסקא דדינא דידי קמייכו וחזימו
 ביה פירכא לא תקרעוניה עד דאתיתו לגבאי אי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא
 ביה לאפר מימה לא מקרע מקרעוניה ולא מיגמר מגמרו מיניה לא מקרע תקרעוניה
 דאי הוה אנא אמינא לכו טעמא. [דף קליא ע״א] ולא מגמר פגמרו מיניה דאין לדיין

 אלא מה שעיניו רואות:
 ל בעי רכא ככריא היאך כי קאמר ר׳ יופנן בן ברוקא בשביב מרע דבר אורותי הוא
 אבל בבריא שלא הגיע עדיין זמן להנחיל לבניו לא איירי כיה קרא או דלמא בבריא
 נמי דקרא איירי בכל אדם שרוצה להנחיל נחלמו לבניו דכדכורו יכול להנחיל למי שירצה.
 ושקיל וטרי ביה גמרא בלשון ודלמא ולא איבריר לן פשיטומא הלכך לא עבדינן ביה עובדא
 וכן בחב רב האי גאון דלא איפשיטא. אכל ר״ח כחכ כיון דמסיק דבי דינא בפרא כבי

 דינא קמא פקון אם כן איפשיטא בעיא הגה״ה
 *ונראה כדברי רב האי וכדברי רב אלפס *ג) יק כתב בא״ז למי שתפס תפס:

 ז״ל כיון דשקלא וטריא דגמ׳ כלשון ודלמא לית כאן פשיטותא:
ה ״ ה ג  לא [דף קלא ע״כ] אמר רב יהודה אמר ה

 שמואל הכומכ כל *ודוקא שלא שייר כלום לא במטלטלי ולא במקרקעי.
 נכסיו *לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא מא״ז:

א ורוקא שיש לו בניס ואפי׳ מאשה אחרת. מהרי״ח: פ ו ל ט ן פ א א ל ן א א ש א ע ל ל י ל ג ן ה א מ ן נ י ש  פ

 בנו הקטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל בעריסה. וא״ת
 והא פסקינן כר׳ יוחנן בן ברוקא דאמר אס אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין.
 ורשכ״ס חירץ דכלשון ירושה ודאי קני כדכחיכ והיה כיוס הנחילו אח כניו וכלשון מחנה
 אזלינן בתר אומדנא דנתכוין לאפוטרופא דשייך ביה נמי לשון מתנה. ור״ח תירץ דהחם
 באומר והכא ככומב ולא מסחבר וכי הורע כחו בשביל הכתיבה וקצת יש ליתן טעם
 דככפיכה מכוין לאפוקי קלא לאחשוכיה כדי שיכבדוהו ועוד מירן דהכא מייד בכל
 הנכסים ור׳ יוחנן לא אמר אלא כשריבה לאחד ומיעט לאחד וקשה מהא דאמר לקמן
 (דף קלג.) אמר רכ הונא שכיכ מרע שכותכ כל נכסיו לאחר אס ראוי ליורשו נוטלו משוס
 ירושה ואמר ליה רכ נחמן אימא הלכה כר׳ יוחנן וכו׳ אלמא ככל הנכסים ובכוחכ נמי
 אמר דלא עשאו אפוטרופא ולחירוץ רשב״ם ניחא דכיון דראוי ליורשו אע״ג דאמר נכסי
 לך [נ] הוי כאילו הזכיר ירושה ומצינו למימר דרב הונא איירי בבת בין הבנות ובאפ בין
 האפין אבל בן בין הכניס עשאו אפוטרופא וכן אוקמא רכ אלפס ז״ל ומה שכתכ כת כין
 הבנומ הוי ממנה לא ידענא מנא ליה דמשמע [ס] מדמיבעי׳ ליה בבמ אצל הבנים אצמא
 דבפ בין הכנופ פשיטא ליה דהוה כבן בין הבנים ועוד מצינו למימר דהא דקאמר ר׳
 יוחנן בן ברוקא דקני בלשון ירושה מיירי דפירש בהדיא שאינו עושהו אפוטרופא אלא
 רוצה שיירש. פשיטא בנו ואחר לאפר במפנה ובנו אפוטרופא ולא מיבעיא אס כמב מקצפ
 נכסיו לאחר תחלה והשאר לבנו דהוי אפוטרופא דבשעה שכמב לבנו [עז הוי כל נכסיו
 אלא אפי׳ כחכ כל נכסיו לבנו ואחר בבח אחח חשכינן ליה כוחכ כל נכסיו לבנו טון ללא

 הגהות הנ״ח א לאשתו ובנו יראה דלאשתו וכוי אלא אפוטרופא והט משמע מתוך לברי שמואל: ב ואשתו גרושה קנו סי׳ אשתו:

 פלפולא חריפתא
 [ל] שהרי חותכה בוי. עיין מ״ש בזה בפרק אלו טרפות סימן כ׳׳ו: [מ] עד דאמינא לכו הלכה למעשה. על שיכתבו כל נכסיהן וכו׳ ופלוגתייהו אי לוקא כתב או שצריך שיהא לוקא לשון מתנה או אי מיירי רוקא
 עיין בפרק גט פשוט אמתני׳ למי שפרע מקצת תובו: [נ] הוי כאילו הזכיר ירושה. ולקאמרי׳ פשיטא בנו בבן בין המיס: [פ] ה״ג ואשמו ארוסה קנו: [צ] דמבע־א ל־ה. ללא מיירי אלא בכותב לאתל: [ק] תקרע
 גלול כו׳ מייד ראמר לשון מתנה בהליא: [ם] מדטבעיא ליה בבת אצל הכנים. ולקמן כתב רבינו דהרי״ף כתובתה. לא לגמרי אלא לגבי אלו נכסים בלבל כלמסיק רבינו לקמן: [ר] הלכך לא קנתה. ולא הוי אלא
 לא גדס הט: [ע] הוי כל נכסיו. דלא הר אפוטרוסא אלא כי הוה בכל נכסיו כדלקמן בפרק מי שמת תמשה אפוטרופוס ולא תקרע כתובתה טור סימן ק״ז: [ש] כשמואל דביה ם״ל. ומ״מ מיקל טפי כללייק רטנו

 תפארת שמואל
 פרק שמיני (א) איבעיא להו כת וכוי. נ״ל לה״ק לא אייד לומיא רבנו ואמר או אשמו ואמר להיינו כתב לשניהם יחל אלא איירי שכמב לאשמו גרושה או ארוסה כל נכסי. לומיא להנך ראיבעי דאיירי כולס בכותב

 לאחל לבל וכן משמע באשר״י כמו שפירשתי:

 א) צ״ע דאי היה כותכ כן היו שניהס רק אפוטרופסיס, ובנימוקי יוסף כתכ ד׳׳ז ככחג חצי לבני פלוני ואח׳׳כ כתכ שאר נכסים לגנו האחר, ונס הנימיקי יוסף כתכ לאס כתב כל נכסיו לנ׳ בניו קנו ללעת בה״ג, אבל לשיטת הרא״ש צ״ע ואולי גס
 הרא״ש מיירי בגומא שכתב הנימוק״י וצ״ע. ומהרש״ם) ב) ועי׳ בנ״י ובביאורי הגר״א באה״ע סי׳ קו אק״ד. (גליו!) ג) ונראה דהיינו התפיסה קודס שנולד הספק, יעיין בהג״א לעיל בד״ה אפי׳ תפס כו׳ ואכ״מ. (אר״צ)



 רבעו יש נוחלין פרק שמיני גבא בתרא אשר מז
 דף קלד ע״א

 ותנאו בטל ומעשה קייס אבל אס אין ראוי לירש או
 שאמר בפירוש בלשון מתנה מת ראשון קנה שני מת
 שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי שני אחרי מות
 ראשון ב) ג) כך פי׳ ר״י לעיל גבי ההוא דפסק כרב
) אבל אס אומר נכסי לך  ענן ולאו מטעמיה י
 ה) ואחריך לפלוני מת שני בחיי ראשון יחזרו ליורשי
 ראשון לסי שלא עתיד לישאר ביד יורשי שני ואס מח
 שלישי בחיי שני יחזרו ליורשי שני אס בא ליד שני
 ו) והראשון אס מכר (אבל) אין לשני כלום וכן השני
 אס מכר כשבא לידו אין לשלישי כלום אבל בתחלה
 אסור למכור ז) ואס אמר ואחריהם לעצמי אס מכרו
 לא עשו כלום הכי איתא לקמן ומיהו אס לא מכרו
 ומת שני בחיי ראשון או שלישי בחיי שני יחזרו ליורשי
 נותן ולא ליורשי שני ולא ליורשי ראשון טון דלא הקנה
 להן בגופם כלום דהא אס מכרו לא עשו כלום
 וצ״ע אס א״ל נכסי לך ואחריך לפלוני ואחריו
 יחזיר לי אס מכר ראשון ח) ומת אס חוזר ליורשי ממן
 ט) כיון שמכרו שאמר ואחדך לפלוני לא היה להוציא
 מן הלוקח אס לא מכר מה שאמר ואחריו יחזיר לי
 ואם יחזיר הנותן יוציא אחריו ממנו ט הוא זיכה לו
 קודם לעצמו ושמא יחזרו חלילה ונראה כיון שהניתן
 לא סליק עצמו מגוף הקרקע א״כ מטרה הראשון לא
 הוי מכירה דדבר שאין שלו מכר א״כ לא זיכה ולא
 דמי להא דאמרינן פרק מי שהיה נשוי(דף צה.) נכסי
 לך ואחריך לפלוני ומכרה ומחה דהבעל מוציא מיד
 הלקוחות ואחריך מיד הבעל והלוקח מיד אחדך
 ומוקמינן ליה בידיה דלוקת דהתס הנותן נסתלק
 לגמרי ומכירת האשה מטרה גמורה היא דהא גס
 הגוף שלה ומה שהבעל מוציא היינו משוס דהוי לוקמ
 ראשון ומסמברא דאף אמריך לא היה זוכה להא הבעל
 קננהו אי לאו משוס כיון דההיא שעמא נשואה כבר
 הומ ואעפ״כ אמר ואמריך לפלוני ליקנהו בעל לא
 ליקני אבל אס היחה פנויה ונשאח בעל לוקח הוי ואין
 לאמריך במקום בעל כלום כדאימא המס. מהט״ח:
 *וקי״ל כרבנן וכן כל כלצומ שבגמרא כגון הלכה
 בסחס משנה וכר״ע מחבירו וכרבי מסבירו וכרבי יוסי
 ממכירי וכרשב״ג במשנמנו רבי אליעזר ורבי יהושע
 הלכה כרבי יהושע רבי יהודה ורבי שמעין הלכה כר׳
 יהודה ור״מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה כולהו
 קי״ל הכי בר מהיכא דמפרש גמרא דלימ הלכמא הכי

 ט הכא. מא״ו:
 אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישם לשמים א״ל לא נתת לי את שלך אלא על מנת
 שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין זה עם זה ומרצין זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו אמרי
 חכמים כל ממנה שאס הקדישה אינה מקודשמ אינה מתנה ולאו דוקא להקדיש אלא
 הוא הדין נמי אס אין יכול ליתנה בממנה ולמוכרה דאינה מחנה אם לא שיוכל לעשומ
 כה כל חפצו דאל״כ מאי קמדמי שמאי הך עוכדא דיונמן כן עוזיאל למעשה דכימ חורון
 ורצה להוכיח ממנו דמחוך שלא יוכל לחזור לכניו ממכטל המחנה אלא ודאי אין חלוק
 בין הקדש לשאר דברים ואינה מחנה עד שמהא ברשומו לעשוח כה כל צרכי חפצו והיינו
 דוקא כשנותן לו בסתם אבל אם פירש דבריו אפילו נתן שלא ליפן ושלא למכור ושלא
 להקדיש [ג] ושלא יעשה בו דכר כי אם דבר אחד הויא מתנה לאותו דבר וכן מוכח
 בנדרים בפרק השותפין (דף מח:) גבי ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי
 דכימנא אסרינהו לנכסי עליה אמרו ליה אי הוה בר בריך צורבא מרבנן מאי אמר [להר]
 ליקני הדין ואי הוה בר ברי צורבא מרבנן ליקנייה ליה אמרי פומבדיתאי קני על מנמ
 להקנומ הוא (ורבא אמר) ולא קני ורב נפמן אמר קני דהא סודר דקני על מנמ להקנומ
 הוא וקני ורבא פריך ליה התם [מממני׳] ממעשה דבית חורון דקני על מנת להקנומ
 הוא ולא קני ומשני משום דסעודפו מוכית עליו שלא היפה כי אס הערמה בעלמא אי
 נמי ר׳ אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור כמודר הנאה וכן משמע נמי בירושלמי
 דקאמר המס בעי רבי ירמיה מעתה אין אדם נומן מחנה לחבירו על מנפ שלא יקדישנה
 לשמים כיני מחני׳ כל המפנה שהיא כמתנח ביח חולון שהיתה בה ערמה שאס הקדישה

 לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק:
 לו [דף קלג ע״ב] תניא האומר פנו שקל
 לבניי בשבמ וראויין לתת
 להן סלע נומנין להן סלע ואס אמר אל
 תתנו להם אלא שקל אין נומנין להן אלא
 שקל ואם אמר אס מתו ירשו אחרים
 חחמיהס בין שאמר מנו בין שאמר אל ממנו
 אין נוחנין להן אלא שקל וגרסינן בפרק
 מציאמ האשה (דף ע.) אמר רב חסדא אמר
 מר עוקכא הלכתא בין שאמר מנו בין שאמר
 אל ממנו נומנין להן כל צרכן והא קיימא לן
 כר״מ דאמר מצוה לקייס דברי המת הני
 מילי באחרנייחא אכל כהא מינח ניחא ליה

 והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:
 לז מתני׳ הכומכ נכסיו לאחרים והניח
 אח בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח
 חבמיס נוחה הימנו. רשב״ג אומר אס אין
 כניו נוהגין כשורה זכור לטוב: נמ׳ איבעיא
 להו מי פליגי רבנן עליה דרשכ״ג או לא.
 מא שמע דא״ל שמואל לרב יהודה שיננא
 לא תיהוי [א] בי עבורי אחסנתא ואפי׳ מברא
 בישא לברא טבא דלא ידעינן מאי זרעא
 נפיק מינייהו. *ירושלמי א״ר אבא בר ממל
 הכוחכ נכסיו לאחרים והניח את בניו
 [נ] עליו הכתוב אומר ותהי עונוחס על

 עצמותם:
 לח [דף קלד ע״א] תנץ מעשה בבית
 חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו
 והיה משיא אמ בנו והיה אומר לחבירו הרי
 החצר והסעודה נחונים לך בממנה ואינן
 לפניך אלא שיבא אבא ויאבל בסעודה אמר
 ליה אס שלי הן הרי הן מקודשות לשמים

 דף קלג ע״א

 דליח ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר קני או דלמא השתא מיהא הא לימ ליה מיקו
 [ת] ולא מפקינן מיחמי*: ההוא דאמר הגה״ה

 פלגא לברת ופלגא לברמ ומילמא לאיתתא *וכן כמב רשב״ס ורבינו ברוך מארץ יון כמב
ה דמספקא לא מפסדינן כמובה: י 3 ג ל ל א א ע ר ן ס ן ל מ ן ל ? 3 ע ל ל ק י י א ל י פ 3 

 רכ חסדא א״ל כהאי גוונא מאי אמר ליה הכי אמר שמואל אפי׳ לא הקנה לה אלא דקל
 א׳ לפירומיו אבדה כמובחה מי דמי הפס אקני לה כגופא דארעא הכא פירי הוא דאקני
 לה א״ל מטלטלי קאמרמ מטלטלי ודאי לא קאמינא: ההוא דאמר פילמא לברמ ומילמא
 לכרפ ופילמא לאימפא שטכא פדא מכנפיה סבר רב פ פא למימר לימ לה אלא מילמא.
 [דף קלג ע״א] אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני נכסי אפריני מי לא שקלה השפא נמי
 שקלה. ההוא דפלגינהו לנכסיה לבניה ולאיפפיה שייר חד דיקלא סבר רבינא למימר לית
 לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה דיקלא נמי ליפ לה אלא מיגו
 דנחתא לדיקלא נחמא נמי אכולהו נכסי. מכל הלין עובדי שמעינן דוקא שכתב כל נכסיו
 לאשתו ולבניו אבל שייר כל שהוא לא אכדה כתוכתה ודוקא כתכ לה קרקע אכל מטלטלי

 לא *ודוקא מאותן נכסים אכדה כתובתה הגה״ה
ס *צ״ע בזמן הזה דגבי כמובה ממטלטלי אי חשיבי ת ו א ש מ ר ס י  אבל לא מנכסים שיק>ה אן א

S ^ ^ S S ^ S S ' S נכסים מכניו. וכמב רשב״ם ולאי דיקא 
 . י רב נממן משוס דכמובמ משה כמקרקעי וכן משמע
 כחבם לבניו אלא ה״ה לאחר. ודכריס הללי דהאידנא דכמובמ אשה כמטלטלין הוו מטלטלי שיור
 קשין לאומרם כלא ראיה דלישנא שעשאה וגס מלשון רשב״ס דההיא שמעמא משמע כן.

: ח ״ ' י ה  שותף כין הכנים אינו מורה כן דמשמע מ
 דדוקא כשכיל ככוד שעשה לה שחלק לה מנכסיו עם כניו שתקה ומחלה אכל אס חלק
 נכסיו לאחרים מה לה לערער ומה כבוד עשה לה דאית לן למימר שמחלה כחוכחה
 וכשפיקה לא הפסידה כמוכמה דמצי למימר נחח רוח עשימי לכעלי וגם מחני׳ מוכח כן

 דקתני הכותב נכסיו לבניו ולא קחני המפלק נכסיו ספס:
 לה ההוא דהוה שטב מרע אמרו ליה נכסי למאן דלמא לפלוני אמר להו ואלא למאן.
 אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטל משוס ירושה ואי לאו נוטלן משוס ממנה סבר
 רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונימ מהן ואם לאו אין אלמנמו
 ניזונית מהן אמר א רבא מיגרע גרע השתא ומה ירושה דאוריימא אמרת אלמנתו ניזונימ
 מנכסיו מתנה דרכנן לא כל שכן פי׳ מתנת שטב מרע שאינה אלא מדרבנן כדאמרינן
 לקמן כפרק מי שממ (דף קמז.) אמר רכא אמר רכ נפמן מתנת שכיכ מרע דרכנן היא
 שמא תטרף דעתו עליו. והא דתנן (גיטין דף מח:) אין מוציאין למזון האשה והבנות
 מנכסים משועבדים היינו במשועבדיס בפייס כגון נתנם בממנמ בריא ומטרה אבל כמתנת
 שכיכ מרע אינו קונה אלא לאחר מיתה ומדרכנן הלכך כירושה שויוה רכנן ומוציאין
 ממחנח שטכ מרע למזון האשה והכנוח הוא הדין למלוה על פה כיון דהוי כירושה ואימ
 ספרים דגרסי אטו יורש מיגרע גרע ולית להו השתא ומה ירושה דאוריימא וכו׳ ומרוייהו
ש מן הגדולים דסמט אההיא גירסא קצרה י ו  חד טעמא נינהו אלא דחד לישכא אריכא :
 ומפרשי אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משוס ירושה כין משוס ממנה אין אלמנחו ניזונח
 מנכסיו דטון דאמר ג לה נכסיי לך דהוא לשון ממנה אלא דאמרי׳ משום שראוי ליורשו
 מפרשינן ליה בלשון ירושה היינו דוקא ליפופ כפו כדמפרש במר הט דאין לה הפסק
 אבל לא גרע כחו שתהא אלמנה ומלוה על פה גובה ממנה ממה שנתן לו ד יורש יומר
 על שאר היורשין דהוי כאילו נתנו לאיש נכרי דלא גרע יורש בין היורשין משאר מקבלי
 מתנומ אבל במה שראוי לירש אע״פ שנמן לו בלשון מתנה הוי דינו כשאר היורשין ומכיאין
 ראיה לדכריהם מהא דתנן אין מוציאין למזון האשה והכנות מנכסים משועבדים ואינה
 ראיה דההיא מיירי כממנמ כריא ומכירה כדפרישימ והא ממנימין דאיסמייעי ה מינה
 עלייהו פיובמא דאי ממני׳ פליגי עליה דרכ אדא כר ממנה הוה רכא מומיכ מינה [ומדלא
 אותיב מינה] ש״מ ללא הוי מתני׳ תיובתא אלא טעמא לממני׳ לפול ולרב אדא בר מפנה
 לפול וליכא עליה ללב אלא פירכא אלא מללבא [אלא אמל לבא כלשלח] לב אחוה בר
 עויא ללברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואפריך לפלוני אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני

_ ״ ה ג  כמקום ראשון כלום *שאין זה לשון מחנה ה
 אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק א״ל *ואפי׳ פירש בפירוש אני מורישך על מנמ שפלוני
ש יירש אחריך א) הוה ליה ממנה על מה שכמוב במורה ר י ב א ס ו  ר5א לרב נחמן והא אפסקא ה

 הגהות הב״ח א אמר ליה רכא מיגרע וכו׳ ומה בירושה וט׳ במחנה דרכנן: ב דחד לישנא אריכא וחד לישנא קצרה ויש מן הגדולים: ג דכיון דאמר ליה נכסיי לך הוי לשון מתנה אלא דהא דאמר דמשוס דראוי: ד ממה שנתן לו מוריש ימ
 על שאר: ה לאיסתייעי מיניה איכא עלייהו מיובמא:

 חרייפתא
 הגירסא בספרם שלנו ומ״מ הואיל ובחבורו לא פסק כן נראה מזה שגיר׳ אחרמ נזדמנה לו לליתא
 הכין לברברי הרי׳׳ף וחבורו במראה לפירושו לכך העיקר כאומה גירסא ללא גרס ליה והיא היתה
 גירסמ רבינו גס כן: [א] ה׳׳ג בי עבורי. ואע״ג דברשג׳׳ס העמיק כי נ״ל דגם שס הוא ט״ס שהרי
 מפרש מקום שמעביר כו׳ אבל בפי׳ הנדפס בספר הרי״ף כמוב ט עבורי כמעביר וכן נראה לעת הר״ן
 גס בכמובומ ס׳׳ד דף נ״ג גרסינן בגמרא ט עבור גכ״ף: [ב] עליו הכתוב אומר ותהי עונוחם על
 עצמותם. כלומר בעבור בניהם שהם עצמומס משאין עונומ הרבה. הר״ן: [נ] ושלא יעשה בו דבר

 כ• אם דבר אחד. עיין לקמן בסמוך:

 פלפולא
 בסמוך בשם הרי״ף וכמב רהר״ף כהרשב״ם: [ת] ולא מפקינן מיתמי. לכל היכא דלית ליה לשטרא
 שעת הכושר מקר בעל השטר מוציא וה״נ היא המוציאה. וכן סי׳ הר״ש ז״ל כ״כ הר״ן. וראיתי לב״י
 שכתב בטואה״ע סי׳ ק״ו וז״ל ובספרי הד״ף שביד כתב אחר התיקו הלכך מוקמינן כתובה אחזקתה
 ועל הבעל להביא ראיה שמחלה רש לתמוה היאך לא הגיא הרא״ש רבריו עכ״ל דראה לי לבססרי
 הד״ף שביד רטנו הרא״ש לא היה כתוב כן וכן נראה מדהרמב״ס בפ״ו מהל׳ זטיה פסק גס כן
 בבריא דאבדה כתובתה והד דרכו של הרמב״ס לפסוק בכל מקום כהד״ף ומיהו בפירושו למשניות
 במסכמ פאה פ״ג כמב דדוקא בש״מ וזו הוראה שהימה לו גיר׳ ספד הד״ף של הב״י וכך היא

 א) עיין ברשב״ס בסוניא. (אר״צ) נ)יעו״ש כמוס׳ דף קכה ע״ב בד״ה לירתי(למודו) ןדמיירי] לרב ענן. ולפ״ז לדידן דקי״ל לירתי ואפי׳ לירתי ירתי כניו ה״ה כמו האחריך יעו״ש בסוגיא. ןאר״צ) ג) נ״ב סי׳ י״כ.ןר־׳ג ליפשין< י) אבל אס אומר
 נכסי לך יאתדך לפלוני ואחריך לפלוני כוי. כצ״ל. (אר״צ) ה) ואחדך לפלוני. נ״כ ואחריך לשלישי. (י״ג ליפשיןו י) יהראשון אס מכר אין להשני כלום. כצ״ל. (אר״צ, דיג ליפשין! י) היינו כאומר מ״ל, כמכר השלישי בודאי לא עשה ולא כלום, וכמכר
 הראשון והשני מפלפל לקמן כמה שכיאר הג״א וכתכ וצ״ע.(אר״צו ח) ואס חוזר ליורשי נותן כיו! שמכרו ולזה שאמר ואחריו לפלוני לא היה לי להיציא אס לא ע״י שאמר יאחדו יחזור לו כו׳ כצ״ל. היינו להספק הוא כזה לאי לאי שאמר ואחדו
 יחזיר לו לא היה שוס כח כיל מי שאמר אחריך להוציא מהלוקת, ע״כ יתזיר להנותן או ליורשיו דמ״מ לא הקנה אלא לפירות בזה שאמר אחריך לי, אי דמ״מ יחזיר אחריך כי׳ כי ויכה לי קידם כיי. ישאר דכרי הג״א מביאר יעיין בסיניא לכתוכות. (אר״צ)

 ט) טון שמכרו ההוא שאמר יאחדו לפלוני לא היה יכול להוציא מן הלוקח אס לא שמכר ההוא שאמר יאחדו יחזיר לי ואם יחזיר לנותן. כצ״ל. (דיג ליפשץ)



 אשר

 מא מתני׳ מי שמת ונמצאת דיימיקי
 קשורה לו על ירכו הלי זו אינו
 *כלום זיכה כו לאחר כין מן היורשין כין
 שאין מן היולשין לכריו קיימין*: נמ׳ ת״ר
 לייתיקי לא תהא למיקם ולהיות ממנה
 שכתוכ כה מהיום* ולאתל מיתה אלא
 מהיום ולאחל מיתה הוא להויא מתנה
 מעכשיו לא הויא מחנה. אמל אכיי ה״ה

 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
 דף קלד ע״כ ־ דף קלו ע״ב

 מח רבעו

 הגה״ה
 *ואפילו החזיק בה אחר מיתתו זה שנכתב לו לא זכה

 ראי! שטר לאחר מיתה:
 *ח)אע״פ שלא נכתבה לו ואמר לנכסי הכחובים
 בשטר זה אני מקנה לך בקבלת השטר הד זה קנה

 דלא גרע מצוואומ פיו. מא׳׳ז:
 *פרשב״ס הגוף מהיום והפיחות לאחר מיתה ור״מ
 סי׳ מהיום אס לא אחזור בו עד אחר מימה ויכול
 לחזור מגוף הממנה אס ירצה והשמא הוי לומיא

 דממנח שטב מרע. מא״ז:
 איזהו מתנת כריא שהיא כמתנת שכיכ מלע ללא קניא אלא לאחל מיתה כל שכתונ כה

 מהיום ולאחר מיתה:
ד יוחנן ש״מ  מב יתיב רכה כר ר״ה כאכסללה לכי לכ ויתיב וקאמל משמיה ל
 שאמר כתכו ותנו מנה לפלוני אין כותכין ונותנין. שמא לא גמר להקנומו אלא
 כשטר ואין שטר לאחר מימה. ולכ יהולה אמר שמואל הלכה כותכין ונותנין. ואוקימנא
ה לה במיפה אח כחו *לאמל ניטול מנה ״ ה ג  ה

 *אבל בדא אע״פ שאמר אף כמבו ומנו וממ אין פלוני] אף כחוכו וחמומו והכו ליה. ואי לא
 כותבין ונומק. וכן כחב מהרי״ח אבל ה׳׳ר גייר אמל הט חיישינן שמא לא גמל להקנופו

: אלא כשטר ואין שטל לאחל מיחה: [דף ז ״ א • מ א י ר ב ו 3 ל א י ע ו ח מ ' כ י ס י 3 י מ י כ י ' ז ר א  מ

 קלו ע״א] מתני׳ הכוחכ נכסיו לכנו לאחר מיפה צדך שיכמוכ לו מהיום ולאחר מימה
 לכד ר״י רכי יוסי אומר אינו צדך: נמ׳ וכי כתב ליה מהיום ולאחר מימה מאי הוי
 והמנן מהיום ולאחר מימה גט ואינו גט ואס ממ פולצמ ולא ממיכממ הפס מספקא ליה
 אי חנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה״ק גופה קני מהיום ופירוח לאחר מימה ד יוסי
 אומר אין צריך קסכר זמנו של שטר מוכיח עליו. א״ר הלכה כר׳ יוסי וקשה לאמרי׳
 בפ׳ המגלש (לף פה.) אתקין רב בגיטין מן יומא לנן ולעלם לאפוקי מלר׳ יוסי לאמר
 זמנו של שטר מוכיח עליו. [ם] ותירץ לשב״ס טון ללא קאמל הלל ביה לב מההיא לאמל
 הלכה כרבי יוסי אלא אמקין משמע בגט אמקין משום חומרא לעריוח וגס אין בו לבר קנין
 אכל כממון לשייך טה קנין הלכה כר׳ יוסי. בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פי׳ שטר
 שיש כו קנין מהו פר״חד׳ל להט נהגו כמחיכפא כר׳ יהולה להא רבא קא מיבעיא ליה אליבא
 לל״י ואי לימ הלכמא כוומיה מנ״מ *ונלאה
 לאין לאיה מכאן לאפילו לרבי יוסי מיכעי ליה
 היכא לאין כחוב זמן בשטר אי מצדך לכי יוסי
 כהקנאה מהיום ולאחר מיחה ואסיקנא אמל
 רבא אמר רב נחמן בהקנאה אין צדך כין
 אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה
 ואקנייה כלוכלן פפגמא להוה באנפנא פליגי:
 מל *הכותב נכסיו לבנו לאפר מוחו
 האכ אינו יכול למכור מפני שכמובין לכן
 והבן אין יכול למכור מפני שהן ברשופ האב
 *מכל האכ מכודן על שימופ האב מכר
 הכן אין ללוקפ כלום על שימוח האכ האכ חולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח פלוש
 הרי הוא של יורשים וה״ה נמי מה שהניפ מפוכר ועומל ליפלש להא כפלק הכונס (לף
 נט.) פסיק רכ כל׳ שמעון לאמר אכלה פירופ גמורים משלמפ פירופ גמורין [י] לכל
 העומל ליתלש כמלוש למי והא לתנא ומה שהניח פלוש לאשמועינן פירות שפלשן קורס
 זמנן ולא היו עומדין ליפלש כשעפ שממ האכ ואפי׳ הכי טון שנמלשו הרי הן של יורשין:
 נמ׳ איממר מכר הבן בפיי האב ומפ הבן בחיי האב [דף קלו ע״ב] ר׳ יופנן אומר לא
 קנה לוקפ ור״ש כן לקיש אמר קנה לוקפ ר׳ יופנן אמר לא קנה לוקפ קנין פירומ כקנין
 הגוף דמי ר״ל אמר קנה לוקפ קנין פירומ לאו כקנין הגוף רמי והלכפא כריש לקיש
 בהני הלח חרא הא ואידך דכי אמא רטן אמר חנפן שדה פלוני לפלוני וירש פלוני שדה
 פלוני ר׳ יוחנן אמר קנה ור״ל אמר לא קנה [כ] עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה

 פלוני ופלוני שנחחי להם במפנה וירשום:

 הגה״ה
ר״י בר שמואל סי׳ דהלכה כר׳ יוסי בין באיסור  *ו
 בין בממון כלמוכמ סרק מי שאמזו וכו׳ והאריך אלא
 מאי דאמקין בגיטין היינו לשופרא ולרוומא דמלמא
 מיקן הט והלכה למעשה כר״י ט) אבל בעל פה אס
 אמר הרי זה גיטך אס ממי או אס לא ימזור עד ל׳
 יום וממ במוך כך מספקא ליה לר״י אי קי״ל

 כרבותינו שהתירוה לינשא. מהר״י ומהרי׳׳מ:

 הגה״ה
 *הכותב נכסיו לכנו וחזר וקנה נכסים אחרים כל שלא

ד הוא של יורשין. מא״ז:  היה בכלל המתנה ה
) וכשימוח חוזדן הנכסים לבנו אסי׳ ממ הבן בחיי י * 

 האב. מהרי״ח:

 אינה מקודשמ אינה ממנה והט נמי אמר לקמן (דף קלז:) אתרוג זה נתון לך במתנה
 ע״מ שחחזירהו לי אע״פ שאין יכול
 להקדישו הר מחנה רק שיחזירהו לבסוף*:
 לט מתני׳ האומר זה בני נאמן זה אח

 הגה״ה
 *ג) אס אומר מפץ פלוני אני נוחן להקדש או לצדקה
 בכך וכך אמירמו לגבוה במסירמו להדיוט אע׳׳פ
 ששוה יומר אין יכול למזור בו אבל אס ההיא שעמא
 לא היה שוה יומר ואמ״כ הוקר יכול למזור בו כיון
 שלא משכו וצא נמנו אמ הכסף. כך סר״י. מהד׳׳מ:
 *י)כמ3 דב״ס והשמא מה יהא במלקו אס אמרו
 אמין לאו אמינו הוא נראה שמונמיס עד שיבא אמד
 מיורשים שלו מן האב ולאומו אמ שאמר אמינו הוא
 לא יהבינן ליה אלא מלקו שהוא מודה שאין לו בהם
 יומר וגס הפקר לא הוי שאין לן אדם בישראל שאין
 לו גואלים ואינו כגר ה) לפיכך כשיבא אמד מקרובים
 לבד מקורבמ אמוה הקודם אמר האמ ינמן לו ו) אבל
 מספקא לי אס יבא אמד מקרובים בודאי בראיה
) אס לא נוציא  ואפי׳ הוא שלא ע׳׳י קורבמ אחוה ז
 מיד זה שאמר אמי הוא וגס אמ מלק שנטל דלאו כל
 כמיניה לאמר אמי הוא במקום שיש קרובים אמדס

 בראיה. מא״ז:

 אין נאמן ונוטל עמו בחלקו מח יחזרו
 נכסים למקומן *נפלו לו נכסים ממקום
 אפר ירשו אפיו עמו: נמ׳ זה בני נאמן
 למאי הלכמא אמר רב יהודה אמר שמואל
 ליורשו ולפטור את אשמו מן היבוס. [דף
 קלד ע״ב] א) ליורשו פשיטא. פי׳ רשב״ס
 ולא מצי לאוקומי כנכסים שנפלו לו לאחר
 מכאן דלא מהימן טון דליכא מיגו. וכמכ
 ר״מ ז״ל פליאה גדולה היא לומר כן שאס
 בא אדם ממדינמ היס הוא ובנו ואמר זה
 בני שלא יירש אומו הבן בנכסים שנפלו לו

 לאחר מכאן אלא שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודס ופי׳ הוא ליורשו
ך פשיטא מדמנן יש לי כנים  פשיטא דמכח מתני׳ דפ׳ האומר דמיימי לקמן פד
 נאמן דלכצ הפפומ ממוקמא בליורשו דאפי׳ אס פמצא לומר דלענין היפרא לא מהימן
 לפוטרה מן היכום ולכל הפפות מוקמינן להך ממני׳ בממון. אלא לפטור אמ אשחו
 מן היבוס איצטדכא ליה דלא שמעינן ליה מממני׳ דהמם דאיכא לאוקמי בליורשו
 ופריך הא נמי מנינא הפס מי שאמר בשעפ מיפפו יש לי בניס נאמן וע״כ לפטור
 מן היבוס קאמר דאי ליורשו מ״ש דאי אמר יש לי בניס נאמן ואם אמר יש לי אפין
 אין נאמן ולישנא דהא נמי פנינא משמע כדפרי׳ מדלא אמר תנינא משמע הא נמי
 פנינא המס כמו ליורשו דהוה פריך מיניה מעיקרא ואע״ג דמוחזק לן באחי נאמן
 הואיל ובידו לגרשה ובעל שאמר גרשפי אפ אשמי [י] אין נאמן ואם ממ פולצפ ולא
 ממיבממ דאמרינן. [דף קלה ע״א] ההוא דהוה שכיב א״ל איממיה למאן א״ל פזייה
 [ה] לכהנא רבה אמר רבא למאי ניחוש לה ב<האמר רבי פייא בר אבין אמר ר׳ יופנן
 בעל שאמר גירשתי את אשמי נאמן א״ל אכיי והא כי אחא רכי יצחק אמר ר״י בעל
 שאמר גירשתי את אשתי אין נאמן א״ל ולאו קמשנינן להו כאן למפרע כאן להבא
 א״ל 1י] ואשינויי ניקו ונסמוך א״ל רבא לרב נחן בר אמי חוש לה. ההוא דהוה
 מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דליח ליה אחי אמר רב יוסף למאי
 ניחוש לה חדא דמוחזק לן דליח ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתתו ליח ליה אחי
 א״ל אכיי והא אמרי דאיכא עדים במדינת היס דידעי דאיח ליה אחין א״ל השחא
 מיהא ליתנהו קמן ולאו היינו דר״ח דאמר עדים בצד איסתן ותיאסר א״ל אטי אם
 הקלנו בשבויה דמנוולא נפשא לגבי שבאי [ז] נקל באשת איש. אמר רבי אבא לרבי

 נמן בר אמי חוש לה:
 מ זה אחי אין נאמן ואינך מאי קאמרי אי דאמרי אין אחינו הוא אמאי נוטל בחלקו
 ומו לא ואי דקאמרי לאו אפינו הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי ירשו אחיו
 עמו מכאן דקדק רטנו מאיר ז״ל אס ראובן אומר לשמעון אני פייכ לך מנה ושמעון
 אומר אינך חייב לי אע״פ שאין שמעון מוחל לו פטור ראובן אע״פ שיודע כודאי שהוא
 חייב לו כדאמר הבא דאע״פ שאומר ראובן לשמעון אחינו הוא ויש לך ליטול עמי ושמעון
 אומר אינו אחי לא יחן לו ראוכן כלום [ח] דהוי כאילו מוחל לו ולא הוי כמו מחילה
 בטעומ דטון שהלה אומר אני חייכ לך היה לו להשיס על לכו ולדקדק ולא עשה כן אלא

ה ״ ה ג  אומר בודאי אינך חייב לי מחל לו בלב שלס ה
ך והלה אומר איני יודע פטור אלא  לא צדבא דקאמרי אין אני יולעין*. [יו5 *מנה לי מ
 קלה ע״ב] ונפלו לו נכסים ממקום אחר שישבע שבועמ היסמ שאינו יודע דקי״ל כרב נממן

: ' ״ א  יירשו אחיו עמו. בעי רבא שבח ששבחו 3ייי• מ
 נכסים מאליהן מהו בשבפ המגיע לכפפיס לא פיכעי לך דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר
 דמי כי פיבעי לך בשכח שאין מגיע לכפפים כגון דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון א מיקו:

 חריפתא
 מיהת השעורין משוס דהתס אע״ג למבע חטי! ולא שעודן לא הויא כמסילה על השעורן משא״כ הכא
 דכשאומר אינו אחי אע״ג דכד שלא יירש עמו אמר כן מ״מ בכלל זה הוא שכשיפלו לו נכסים שאף הוא לא
 יירש ממנו כלום שאינו אתיו קאמר: [ט] ותירץ דשב״ם כוי. ובס״ק דמסכת ע״ז בדני שמיטה כתב דאע״ג
 לאמר לאפוקי לאו למימרא ללית הלכתא כוותיה וכ״כ בפ״ק לכתובות וכן הם לבדו בסרק המגרש וכ״כ
 המוספומ למסכמ ע״ז אבל הכל עולה בקנה אמל רה״נ משוס מומרא הוא ראמר: [י] דכל העומד ליתלש
 כתלוש דמי. ובפרק שבועמ הדינים גבי יש לבדם שהן כקרקע לא משמע כן ע״ש וכבר כמבמי בזה בכאן
 בתבור מיו״ט: ןכ1 עד שיאמר פלונ־ ופלוני כוי. ואע״ג ללעיל פסקי׳ הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה מ״מ נ״מ

 להלכה כריש לקיש לענין שאין ראר ליורשו תוס׳ פרק החולץ רף ל״ו ע״ב:

 הגהות הב״ח א ואסיק שירטון מאי תיקו:
 פלפולא
 [ד] אין נאמן. להוה כמגו במקום עליס לאי איתא לגרשה קלא אית ליה. אבל זה בני נאמן הואיל ליכול להיות
 שיש צו בן ואין ילוע לעולם. כ״כ התוס׳: [ה] לכהנא דכה. מפורש ברשב״ס ותוס׳ ללאו לוקא: [ו] ואנן
 אשינויא כוי. לללמא אמוראי נינהו כו׳ כמ״ש הרשב״ס: [ז] ניקל כאשת איש. לאו לוקא אשת איש לאיסור
 חנק שאין כאן אלא לאו ללא תהיה אשת המת החוצה שהוא במלקומ והרשב״ס למיק נפשיה וכתב נקיל בא״א
 בתמיה לאיכא איסור חנק וכו׳ ולעניית רעתי לא היה לו לפרש כן אלא ה״ל לפרש ללאו לוקא וכלפדשית:
 [ח] דהר כאילו מחל לו. ואע״ג דכשאמר אינו אתי אכתי לא נפלו לו נכסים ולא אמר איני אחי אלא כשבא
 לירש בנכסי אביהן מ״מ ממילא משמע ובכלל זה הוא שכשיפלו לו נכסים שאין לו ליטול ג״כ תלק מהן ואפילו
 להר״מ הלוי שכתב רבינו בסוף המניח לס״ל בטענו חטי! והולה לו בשעורין למצי הדר תבע ליה דתן לו

ך מיניה מעיקרא. כ״ז דברי הרא״ש שהוסיף בדברי הרי״ף וק״ל].(>״׳נ ליפשין) ב) נ״ב גירסת הש״ס ר׳ חייא בר אבא [אבל בדף קלד ע״כ אימא כגמ׳ ג״כ כגירסח הט״ף ורא׳׳ש כאןן^ר׳׳ג ליפשיץ ג) היינו  א) [ליורשו פשיטא כו׳ עד דהוי פד
 ליצא לו חילוק זה מכח קושית התוס׳ אהא דסוגיא לשלח למוכרו להקדש ואמר דאת לא תשיימי׳ לאמירתו לגבוה כוי. והקשו התוס׳ שם דא״כ למה קאמרי הסוגיא בקדושין דמשך ולא הספיק לפדותו והוזלו דנותן להקדש כמו שהיה שוה בתחלה
 כו/ בלא משיכה יחחייב מכח אמירה. ותירצו המוס׳ דשם לא אמר כלום לתת להקדש, ואין כאן נדר כי לא אמר רק לקנות שוה גשוה, אבל אם ויתר כלום משלו להקדש צדך לקיים דאמירה לגבוה כוי. ולא הבנתי דהכא כשמכרו להקדש ג״כ במחלה
 לא רצה לוותר רק בלמי שוי׳ מכרו ומ״ה אמר שהם ישיימו יער״ש בסוגיא, [ע״ש ולק״מ], וא״כ למי כ״כ להאי לינא ללקנוח מההקלש וצ״ע. אמנם לפי חילוקו של הג״א מיושב לשם הי׳ שוה בשעח מעשה יותר, משא״כ כהוקרו אח״כ יכול לחזור,
 וה״ה בהוזל את״כ כההיא דקדושין דיכול לחזור כ״ז שלא משך. (אי״צו ד) וקאי אהא דקאמד בסוגיא ומובא נהרא״ש אהא דתנן באומר זה אחי כוי, ומקשה הסוניא ואידך מה קאמר אי דקאמר אין זה אחי אמאי נוטל כחלקו כוי. וע״ז ביאר הדב״ס
 והשתא מה יהיה נחלקו, והוא מכח דהא האח אמר אחינו הוא, וא״כ הודה שאין לו בה אלא לפי חלקו וביאר בזה שיהא מונח, אמנם ברמב״ס ובטור מבואר דנזה זכה הכל האח שאמר זה אתי, ומדברי הרא״ש אין הכרע דהרא״ש בשם רגינו מאיר
 לא הקשה אלא אמאי לא וכה האח השני כוי. ושוב ראיתי במשנה למלך בפ״ה מהלכוח נחלות שהעיר בזה שכתבתי, אשיטת הרמכ״ס הנ״ל, ימ״ש שם בשיטת הרא״ש כבר כתבתי דאינו מוכרע אי סבר כשיטת הרמב״ס וקצרתי בזה. >אר״צ< ה) והיינו
 דמ״מ קרובי אחוה בזה שאמר איני אחי א״י כודאי למצד אביו קא בעי לירש ואכיו אמר שאינו אחיו וכן בן אחיו שאמר אחינו הוא א״י שאביו העידו שחציו מניע לאחיו השני אלא שאר קרובים שאתר אביו כל הקודם הוא יורש, דהא לזה הוא ספק
 עכ״פ, וכמו כאמר אחיו א״י שיירש כו׳.(אר״צ) ו) וגס לשיטות הרמב״ס והטור מובא לעיל בסמוך יש להסתפק נזה, ועיין היטב, והפוסקים לא הביאו זאת.(אר״צו ז) אס לא נוציא מיד זה שאמר אחי׳ הוא אח החלק שנטל וכו׳. כצ״ל מיהו החלק
 שחזרו נכסים למקומן בודאי יחזיר לזה שאמר אחינו הוא זולת מה שנטל חלק ירושה ממעותיו של המורש בזה מסופק הג״א ועיין בסוגיא. (ארייצ! ח) עיין ברשב״ם. (אר״צו ט) עיין בגיטין דף ע״כ. (אר״צו י) וקאי אהא דמנן מכר האכ כוי, וכן הוא

 ברשכ״ס שם.(אר״צ)



 יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא אשר מט
 דף קלז ע״א - דף קלח ע״א

 רבינו

 ממון אלא חומל הוא כעליומ מנשאל איסולין [ע] כגון שמרי יין ופלועי ראש לאמר
 כסוף שכועח העדוח דאפי׳ ר׳ מאיל אימ ליה מכלל לאו אחה שומע הן ועל הילושלמי
 קשה דקולא הוא כגיטין הא דבעי׳ מנאי כפול דאי לא כפליה לחנאי אפי׳ לא נחקיים
 המנאי הוי גט וכירושלמי היה כחוכ איח ליה כשניהן ועל כרחך האמד מהן טעומ והוגה
 כאחרון לית ליה ונראה דגרסי׳ איפכא ככל אתר לית ליה לר״מ מכלל לאו אתה שומע
 הן W והכא אית ליה וקאמר חומר הוא כעדות דאי לא כפיל נמי תנאיה הקדושין
 והגירושין אינם במילין לגמרי אלא חולץ מספק הלכך צריך לכפול כל מנאי שבממון ואי
 לא כפליה החנאי כטיל והמעשה קיים והכא נמי מייד שנעשה המנאי כהלכמו מנאי כפול
 והמנאי קודם למעשה והן קורס ללאו [צ] והספר לא חש להאריך דמלחא דפשיטא הוא
ד  שהמנאי נעשה כהלכמו דאי לאו הט לא הוי מנאי וכן בכמה דוכמי כמי שאפזו קמני ה
 זה גיטך ע״מ וכו׳ ולא פיר׳ דכפליה לפנאיה ושלשה פלוקיס ישנו כענין ממון. ה<יש
 דבדס שהדעח מכרעמ כל כך דאזלינן כמר אומדנא דדעח ואפילו גילוי דעחא לא בעי
 [ק] כגון שטר מכרפפ וכממנמ שטכ מרע וכידוע שכנו קיים והכומכ כל נכסיו לאשתו
 ויש דכרים דכעיא גלוי דעתא כי ההיא דזבין נכסיה אדעמא למיסק לארעא דישראל דאס
 לא גילה בדעמו אמדנן דבדס שבלב אינם דברים ומיהו סגי בגילוי דעת ואפילו תנאי
 לא כעי אכל ככל שאר מילי דכעינן תנאי כעי פנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי המנאי

 כטל והמעשה קייס:
 מט ההיא איממא דהוה לה דיקלא בארעא דבי רב ביבי כר אטי כל איממ דהומ
 אזלא למיגזריה קפיר עלה ואמר קא דשית לי ארעאי. אקנימיה ניהליה כל שני
 פייו אזל איהו אקנייה לבנו קטן. א״ל רב פפא משום דאמימ ממולאי אמרמ מילי מוליימא
 אפי׳ רשב״ג לא קאמר אלא לאפר אבל לעצמו לא וגרסינן בפרק מי שהיה נשר (דף
 צה.) אמר אביי [י] נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאפ בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום
 בעל כלום כמאן כי האי חנא דחניא נכסי לך ואחריך לפלוני ררד הראשון ומכר ואכל
 השני מוציא מיד הלקוחוח דברי רבי רשב״ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אמר
 אטי נכסי לך ואפדך לפלוני ומכרה ומחה הבעל מוציא מיד הלקומוח ואחדך מיד הבעל
 ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לה בידא דלוקמ. ומאי שנא ממי שהיה נשר שמי נשים ומכר
 אח שדהו וכמבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך ומח השניה מוציאה מיד
 הלוקפ וראשונה מיד השניה ולוקפ מיד הראשונה וחוזרופ חלילה עד שיעשו פשרה כיניהס
 המס איפ להו פסידא לכולהו. הכא לוקפ הוא דאיפ ליה פסידא. ואי קשיא לך הא דאמר
 אכיי נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה ונשאח הכעל לוקח הוי ואין לאפריך כמקום כעל
 כלום והכא קאמר אחדך מוציא מיד הכעל הפס דאמר לה כשהיא פנרה הכא דאמר

 לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני כעל לא ליקני:
 נ אמד רכא א״ר נחמן שור זה נמון לך כממנה ע״מ שחחזירהו לי הקדישו והחזירו
 הרי זה מוקדש ומוחזר א״ל רכא לרכ נחמן ומאי אהדר ליה אלא א״ר אשי חזינן אי
 אמר ע״מ שחחזירהו הא אהדריה. ואי אמר ע״מ שחחזירהו לי מידי דחזי לי קאמר:

 2א אמר רכ יהודה אמר שמואל הכוחב נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה
 ואפי׳ עומד וצווח. ורבי יוחנן אמר לא קנה. א״ר אבא בר ממל ולא פליגי [דף
 קלח ע״א] כאן בצווח מעיקרו כאן בשופק ולבסוף צוופ. פרשב״ס בצוופ מעיקרו לא קנה
 דאינו קונה כעל כרפו. ומיהו לא פחזור המפנה לנוחן שהרי סילק עצמו מן הנכסים
 והפקירן וכל הקורס כהן זכה. *כדאמר
 כריש פרק כפרא דכדפופ (דף כד.) אמר
 ר״ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי
 אפשי כה כל המתזיק בה זבה בה י< [אבל
 בשפק ולבסוף צוופ כיון ששפק לא הר
 הפקר וזכה בה בעל כרפו]. ז< ח<ולא נהירא דבצוופ מעיקרא ולא רצה לקבל המתנה
 אמאי הר הפקר והלא לא יצמה מרשומ הנומן מעולם הוא סילק עצמו מן הנכסים
 אדעתא שיקבלם הלה ואס לא רצה לקבל אישתכפ דלא נפקא מרשומיה כדאמר כהגוזל
 כפרא (דף קטז.) גט פמרא דרכ ספרא אדעפא דאדא אפקדה אדעתא דכולי עלמא
 לא אפקדה הלכך נראה דבצוות מעיקרו הדרא מתנה למרה אכל שתק ולכסוף צוופ לא
 הדרא למרה דטון דשפק קנה לה וכשצוופ ואמר אי אפשי כה הפקירה וכל הקודם כה
 זכה והכי מוכפ בכרימומ דמלפא דר״ל כשפק ולכסוף צוופ איירי דפדך הפס לר״ל מהא
 דאמר מקכל ממנה שאמר לאחר שכאתה הממנה לידו ממנה זו מכוטלת תכטל אי אפשי
 בה דבריו קיימין מאי לאו דבריו קיימין והדרא למל׳ [ש] אלמא הא דר״ל איירי נמי
 אפר שכאפה המפנה לידו. ועוד יש להוטפ מהא דפדך התם הכותכ נכסיו לאחר והיו

 חריפתא
 לאחר שבאפ לילו לשמעינן מינה ללוקא בכה״ג הר הפקר הא קולס שנאת לילו לא לללמא קולס שבאת לילו
 נמי וברייתא לקמני לאחר שבאת לילו משוס רקמ״ל דהני לישני דמבוטל תבטל וכו׳ סגיין למעבד לה הפקר להא
 איכא גרסאות ראינן כלום ורבינו לתופס גירסא זו א״כ לא שמעת מינה למילק הא קולס שבאת לידו ללא הר
 הפקר דאדרבה בהני לישני הוי רבותא לאשמועינן למהני לאחר שבאת לילו וכן נמי מה שמוטת מהא לפריך
 התם אלא לת״ק ט אמר אי אפשי כוי אלמא לר״ל איירי נמי בשמק כו׳ לאו הוכחה היא דכי נמי ר׳׳ל איירי
 בצוות מעיקרו קולס שבאת לילו אפ״ה פדך שפיר לטון דאמרמ רמצי מפקיר לה קולס שבאת לידו כ׳׳ש לאחר
 שבאת לידו לכך נראה בעיני לחסוד מימסרא בלבד רגינו לאתר מלתא לדש לקיש קודם ולא נהירא צדך לגרוס
 אבל בשתק ולבסוף צווח טון ששתק לא הר הפקר וזכה בה בעל כרמו ולא נהירא כו׳ להשתא דיק שסיר מדאיצטדך
 למפרך מאי לאו כו׳ והלרא למר׳ לוקמה לבדו קיימין והוו הפקר ואפ״ה מקשה לר״ל להא לר״ל זכה בה בעל
 כרמו ולישנא לאי אפשי לא סגי להפקירם וכן מוטמ שפיר מדפדך אלא למ״ק מדאמר אי אפשי בה כו׳ לשמעת
 מינה רר״ל בהא רקאמר כל הממזיק זכה בה איירי נמי בשמק ולבסוף צוומ לאלמ׳׳ה אלא בשמק ולבסוף צוומ
 ס׳׳ל חכה בעל כרתו לא פדך למ״ק ולא מיד לאלרבה רבן שני כהן זכה בהו בעל כרמו ולא הוו זדם ומ״מ
 יש לרבינו גירסא אמרת בהך מימרא לכדתות לפדך מינה לר׳׳ל כמו שכתוב לרבינו בגיטין ר׳׳פ השולמ ולאומה

 גירסא ליכא למידק כלל מאותה סירכא דמאותה מימרא:

 הגה״ה
 *ט) ואס היה שני כהן ויש ביניהם עבדים אוכלין
 בתרומה מיהו ר״ל פליג בכדתות ואמר דהוו להו
 הסקר והוו זריס וגס כל הקודם בשאר נכסיס קנה.
 פר״י. ומיהו ממוך סוגיא [זו] נראה דאין הלכה

 כר״ל. מהד״ח:

 מד ואידך דאיממר החולץ למעוכרפ והפילה ר׳ יופנן אמר אין צריכה פליצה מן
 האפין פליצת מעוברח שמה חליצה ור״ל אמר צדכה פליצה מן האפין חליצת

 מעוברמ לא שמה פליצה:
 מה [דף קלו ע״א] תניא נכסי לך ואפדך לפלוני ררד הראשון ומכר ואכל. הב׳ מוציא
 מיד הלקוחומ דכד רט רשכ״ג אומר אין לשני אלא מה ששייר
 ראשון. ורמינהי נכסי לך ואחדך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דכד רכי רשכ״ג
 אומר אין לראשון אלא אכילמ פירומ כלכד קשיא דרכי אדרכי קשיא דרשכ״ג אדרשכ״ג
 רט אדרט לא קשיא הא לגופה הא לפירא רשכ״ג אדרשכ״ג לא קשיא הא לכחחלה והא
 בדיעבד אמר אביי איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור כנכסים כרשכ״ג כי אחא
 רטן א״ר יוחנן ואמרי לה רכה ככ״ח א״ר יוחנן הלכה כרשב״ג ומודה רשב״ג שאם נמנו
 כמפנח שטכ מרע לא עשה ולא כלום. מ״ט אמר אביי מחנח ש״מ לא קנה [אלא] לאחר
 מיפה וככר קדמו אפדך וגרסי׳ לעיל כפירקין (דף קכה:) כענין ההוא דאמר נכסי
 לסיבפאי ובפרא לירפאי הוה ליה ברחא דנסיבא ושטבא כפיי סיכפא ומסיק עלה אמר
 רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי קדמה סיבמא וזבנה זבינה זטני. דשמעפ מינה
 דהלכמא כרשב״ג דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ואע״ג דקי״ל כר״ל דאמר קנין פירות
 לאו כקנין הגוף דמי. אחריך שאני דאין לשני לא גוף ולא פירוח אלא אחריו של ראשון
 ולא אמדנן פירי לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו. וכהא מודה רשכ״ג שאס
 מכר הראשון השני מוציא מיד הלקוחומ דהיינו ממני׳ דמנן מכר האכ מכודן עד שימומ
 ולא פליג רשב״ג. והא דקאמר רב נפמן בר יצפק ע״ב לא פליגי רבי ורשב״ג אלא דמר
 סבר קנין פירופ כקנין הגוף דמי פי׳ רשב״ג סבר קנין פירופ דהכא כקנין הגוף דמי
 ואף למכור ומשוס אפריך. ורבי סבר קנין פירופ דהכא כקנין [הפירומ] דעלמא דלית
 ליה טעמא דאפדך. א״ר זירא א״ר יופנן הלכה כרשב״ג ואפי׳ היו כהן עכדים והוציאן
 לחירופ פשיטא מהו דמימא אמר ליה למיעבד בה איסור לא יהיכנא לך קמ״ל א״ר יוסף
 א״ר יופנן הלכה כרשב״ג ואפי׳ עשאן תכדטן למת פשיטא מהו דפימא לשוריה איסורי

 הנאה לא יהכיפ לך קמ״ל:
 מו דרש רב נחמן כר רכ חסדא אחרוג זה נחון לך כמחנה ואחדך לפלוני כירך כו
 ונפנו לפלוני [דף קלז ע״כ] אף לרכי יצא. אע״ג דכבה״ג לא קנה לרבי אלא פירופ
 ולא מצי נפיק [ל] אא״כ היה הגוף שלו. אפ״ה נפיק ביה משוס דאפילו פירות הראשון
 היינו לצאפ בו דאין כאן פירופ אפרים דכל עיקרו לא נמנו לו אלא לצאמ בו ואס לא
 נמנו לו ע״מ שיהא גס הגוף שלו כשעה שנטלו לצאפ כו א״כ לא נפן לו כלום שהד
 בענין אחר אין יכול לצאמ כו ומה שאמר אפדך הוי כאילו אמר הרי הוא נמון לך ע״מ
 שפפנהו אפדך לפלוני והוי כמחנה ע״מ להפזיר דאע״פ שהוא עחיד להחזירו חשוב שלו
 רוצא בו מכאן הבאפי ראיה דהשואל טכעפ כדי לקדש כו אפ האשה שהיא מקודשח כיון
 שאמר ליה שלקדש בו אשה הוא שואלו דעמ המשאיל היפה שפהא קנויה לו באופו ענין
 שיועילו הקדושין ואס לא פועיל ללשון שאלה שמהא ממנה ע״מ להחזיר החפץ או דמיה
 ועוד הארכמי בראיומ [«) איבמשובמ שאלה « ג< אבל אם מכרו או אכלו לרבי לא יצא
 שהד לא נתקיים התנאי ולא היתה המתנה ממנה [נ] לרשב״ג יצא דאין לשני אלא מה

 ששייר ראשון:
 מז אמר רבה בר רב הונא האחין שקנו אפרוג בפפיספ הטפ נטלו אמד מהן ויצא

 כו אם יכול לאוכלו *יצא ואם לאו לא הגה״ה
 יצא. ומה שיוצאין לפעמים כל הקהל *כגון דשכימי אמרוגיס לקנומ ואס לאו לא יצא
ר אע״פ שכנגד זה יכולין לקנומ פירומ אמדם סממא ל ו א כ ה י ת ש מ כ ס  כאפרוג אפד דעפן מ

א דמלחא לא ניחא להי. מהד״מ: ן ה ן ן ־ מ ל ן ן כ א ב צ ן י £ ן ־ מ ן א  ל

 מה אמד רכא אפרוג זה נפון לך כמפנה ע״מ שחחזירהו לי. נטלו ויצא כו החזירו
 יצא. לא החזירו לא יצא. וקמ״ל דממנה ע״מ להחזיר שמה מחנה י<ואע״ג דהר
 תנאי ומעשה בדבר אחד רבא לטעמיה דפליג במי שאחזו (דף עה.) על רב אדא כר
 אהבה וסבר רבא דחנאי ומעשה בדבר אחד [ם] הר שפיר תנאי ואע״ג דליכא תנאי כפול
 פירש רשב״ם דלא בעיא כפול אלא בגיטין וקדושין משוס חומרא דעריות אבל בממון
 בגילוי דעת כעלמא סגי דהא אזלינן כממונא כתר אומדן דעתא. וכן כתב ה״ר שמשון
 הזקן והביא ראיה מירושלמי פרק האומר בקדושין א״ל ר׳ יוסי בן בון בכל אתר אית
 ליה מכלל לאו אתה שומע הן והבא ליח ליה א״ר מחנה חומר הוא בעריות ואי אפשר
 לומר כן דככמה דוכמי שמעינן ליה לר׳ מאיר דכעי פנאי כפול כמילי דלאו עריות כסוף
 השוכר אפ הפועלים (דף צד.) ובסוף שבועמ העדומ (דף לו.) ובנדרים (דף יג.) גבי
 לפולין לא אוכל לך ומפרש רטנו פס דלאו משום פומרא דעריות דוקא ולאפוקי פנאי

 פלפולא
 [ל] אא״כ היה הגוף שלו. דבעינן לכם שלכם: [מ] כתשובת שאלה. וכן האריך בפ׳׳ק דקדושין גבי ההיא
 איממא דהומ זבנה וורשט: [נ] לדשב״ג יצא. עיין בפרק לולב הגזול: [ם] הוי שפיר תנאי. ולפי המסקנא
 לא קיימא הט כמ״ש לקמן: [ע] בנון שתוי׳ •ין ופרועי ראש. לכתיב בהו ולא תמותו ולרשינן בהו דאי עבד
 ימותו למכלל לאו כו׳: [פ] והבא אית ליה. ואע״ג לבמשנה להתם קאמר ר״מ לוקא תנאי כפול מ״מ ר׳ בון
 שמע לקאמר ד׳מ נמי בקדושין למכלל לאו וכו׳: [צ] והספר לא חש להאריך. גס רבינו בעצמו ובכבולו לא
 תש להאדך שיש עול לבדם הנצרטס לתנאי דהיינו מנאי בל״א ומעשה בדבר אחר ואפשר לקיימו וע״י שלית
 נמי אפשר לקיימו ובפרק מי שאמזו הזכיר קצמס. ועיין שם מה שכמבתי על מנאי ומעשה בל״א לנראה כסותר
 ללהכא: [ק] כגון שטר מבדחת כוי. בסרק אלמנה ניזוניח קמשיב הרבה יומר: [ר] נכס• ליך גרסינן וכן לקמן:
 [ש] אלמא הא די׳׳ל איירי נמי אחר שבאת המתנה לידו. וסמיהא דדלמא לעולם דש לקיש אייד בקולס שבאמ
 הממנה לילו ואפ״ה פדך שפיר לטון לאפילו אמר שבאת המתנה לידו הלרא למרה כ״ש קולס שבאת לידו ואין
 לומר לדיק מלאיצטדך למימר מאי לאו כו׳ והלרא למרה לוקמה לכל הממזיק בה זכה ואפ״ה מקשה ארר״ל
 מלבדימא קמני לאמר שבאת לילו להר הפקר משמע הא קולס שבאת לילו לא וקשיא לר״ל ומללא פדך הט
 אלמא לדש לקיש נמי באתר שבאת לילו מייד ומש״ה א״צ לאוקמא להלרא למרה רתקשה לר״ל הא מלמא לימא
 דאי מוקמת לה לבדיתא דדבדו קיימים והד הפקר לא קשיא לר״ל ולא מיד דלא מצית למילק לבדיתא לקתני

) עיין ש״ך חו״מ סי׳ רמ״א סק״ז.(ג׳ מהרש״א)  א<נ״כ כלל ל״ה סימן ג׳.(רנ״פ) ב) [ועי׳ בקדושין סי׳ פא ועי׳ בהרא״ש סרק א׳ דקדושין סימן כ׳ המתחיל על ט ראימי באשכנז וכוי].(גרי׳׳&ן ג<צ״ל ועיין בקדושין פ״ק סימן כ׳.(י01״ס) י
 ה) עי׳ כתובות פרק אלמנה ניזונית. (גליי!) ו<גי׳ מע״מ.(גליו0 ז) מוס׳. (גליי!) חזנ״ב יעוץ ברא״ש נ״ק דף קט״ז.(רנ״ס) טזוקאי אהאי דםוגיא ובהרא״ש אס היה רבו שני כהן, וע״ש גרש3״ס.(אר״צ)



 פרק תשיעי כבא בתרא אשר
 דף קלח ע״ב - דף קלט ע״ב

 טועין ומ״ש מלרכא דאמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אס כן
 ממרין לפיכך כוחכין גט חליצה ומיאונין אע״פ שאין מכירין מאי טעמא לאו משום
 דחוששין לכ״ד טועין כי דינא כמר כי דינא לא דייקי כמר עדים דייקי. ומה שהניח חלוש
ד הן של של יורשין תלוש אין מחוכר לא [דף קלט ע״א] והחניא 1י] שמין אח  ב ה
 המחוכרים ללוקח אמר עולא לא קשיא כאן ככנו כאן כאחר הואיל ודעתו של אדם קרוכה

 אצל בנו:
 נה מתני׳ הניח בניס גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים ואין
 הקטנים ניזונים על הגדולים אלא חולקין נשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם
 אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנהן להם
 אכיהן נחן הניח כנות גדולות וקטנות אין הגדולות ממפרנסומ על הקטנומ ואין הקטנות
 נזונות על הגדולות אלא חולקות כשוה נשאו גדולות ינשאו קטנות ואם אמרו קטנות הרי
 אנו נושאין כדרך שנשאתם אתן אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אכיהן נתן זה חומר

 דבינו מי שמת

 כהן עכדים כו׳ עד דקאמר אלא למ״ק כיון דאמר אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה
 כהן הוה להו עכדיס זרים וקאכלי תרומה והך ברייתא מוקי הכא בשמק ולבסוף צווח
 אלמא לל״ל איילי נמי בשחק ולבסוף צווח. האי רינא בשמכ מרע הוא למריו ככתוכיס

 הגה״ה
 *ובא״ז כתב להוא הדין בבריא אם קבל השנור ואחר
 כלי לבור צווח ואמר אי אפשי בה קנה ואין מועיל
 כלום להוציא מרשותו מה שאמר אי אפשי בה על
 שיתנם בלשון ממנה או על שיפקירס ואי אמר תוך
 כלי לבור לקבלת השטר אי אםשי בה לא קנה וכל

 הקולס בהן זכה בהן. מא״ז:

 הגה״ה
 *מיהו היכא לנשאו גדולות לבעלים מחלקן של
 קטנות הקטנות מוציאות מבעלן הראוי להן לפרנסת
 הגעל דאית ליה קלא וכמלוה בשטר למיא. מהרי״ת:

 בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים
 ואינן ניזונות על הבנות*: נמ׳ אמל לבא
 האי גלול אחי ללביש ואיכסי מביתא מאי
 לעבל עבל לפי שנושא ונותן כנכסים ואיכא
 רווחא ליממי כשהוא [לבוש] במלבושים נאים מ הימ ללישתמעון מיליה. ופרשב״ס לוקא
 ליעבל אבל לכחחלה אין לזלזל בממון אחיו ולבינו שמעון ז״ל פילש לאפי׳ לכחחלה מומר
 כלמשמע בגיטין פרק הניזקין(לף נב:) עמרם צבעא אפוטרופא ליממי הוה אחו קריביה
 קמיה לרב נחמן ואמרי קלכיש ומיכסי מליממי אמר להו כי הימ ללשממעו מיליה
 [ה] משמע ללכחחלה קאמר רב נחמן לשרי לגלול אחי שנושא ונומן בממון לא גרע
 מאפוטלופא והא לנקט הכא לשון ליעכל לאשמועינן לשאר אפי אפי׳ כליעכל צריכים

 לשלם והתנן אין הגלולים ממפלנסיס על הקטנים ממני׳ בשרכא:
 נו שלח ליה אבוה כל גניכא ללכא ילמלנו לכינו לופה ואכלה ועמלה ונשאת כעל
 לוקח הוי או יורש הוי לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות או יורש הוי
 ומלוה על פה גובה מן היורשים ולא איפשיטא הלכך מלוה על פה לא גבו מיניה דבעל

 הגה״ה
 *ג) והלכתא כת״ק להא דקי״ל הלכה כרשג״ג כר

 היינו לוקא נמשנה ולא גכדימא. מא״ז:
 *וכגון שלא שייר כלום אחריהם לאי שייר כלוס שלא
 חלק אע״ג רמיח לא קנה אא״כ הקנה להם בקנין
 סולר רממנמ שכיב מרע במקצמ בעי קנין. מא״ז:

 הגה׳׳ה
 *וכן כחב רב אלפס לבעל לוקמ הר אבל ר״מ
 ורשב״ס ולבינו ברוך מארץ יון פסקו דבעל כיורש
 שרוה רבנן כי היט דלא לססוד מלוה ושלא חנעול
 דלת בסני לורן ומסחבר טעמא וכן הלכה. מא״ז:

 דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה
 לאוזופי בלא שטר לאיפפא דקיימא

 לאינסובי*:
 מ שלח רבין באיגרמיה מי שמפ והניפ
 אלמנה ובמ אלמנה ניזונימ מנכסים
 נשאפ הכמ אלמנמו ניזונימ מנכסיו ממה הבמ אמר רבי יהודה בן אחוחו של רבי חנינא
 על ידי היה מעשה ואמרו אלמנמו ניזונימ מנכסיו דשויוה רבנן כיורש משום פסידא
 דאלמנתו [דף קלט ע״ב] והא דאמר רכי יוסי כר פנינא כאושא התקינו האשה שמכרה
 כנכסי מלוג בפיי בעלה וממה הבעל מוציא מיד הלקופופ שוינהו רבנן כלוקפ משוס
 פסידא דידיה ולא פשו לפסידא דלקוחופ דאינהו דאפסידו אנפשייהו דלא איכעי להו

 למיזכן מאיממא דימכא מומי גברא:

 הדרן עלך יש נוחלין

 מי שמת פרק תשיעי
 א מי שמת והניח כנים וכנומ כזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנופ נזונומ. ובזמן
 שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא כין נכסים
 ״ מרובין לנכסים מועטין. דכנכסיס מרוכיס
ץ הנכסים בפזקמ הבנים *ומפפרנסים הבנות א ם ו י מ מ ה ק ״ ס מ י ס כ נ ׳ ר כל׳ ה מ ו ל ס כ ״ ע 3 ר מ כ . 
 לבנות עליהם ט אס מזונות ורשב״ס פי׳ מזונות W ואין מזקיקין הכניס להפריש מזון
: הבנומ עד שיכגרו. ואינם מחויכים לצמצם  וסמסת נשואין וקי״ל פממיה• מא״ז
 במזונות אלא אם ירצו יוותרו במזונות ומיהו אם יראה לב״ד שאין הבניס משגיחין בישוב
 העולס ומכלים ממונם [נ] כאנפרות w כמאכל יורשים מחויבים להשגיח בתקנת הבנות
 ולהפריש חלק הבנומ אף בנכסים מרובין ובנכסים מועטים מוציאים חלק הבנות והשאר
 לכנים אדמון אומר מפני שאני זכר הפסדתי א״ר גמליאל רואה אני את דברי אדמון
 פרשכ״ם דהלכה כארמון משום דאמר כפרק כפרא דכמוכומ (דף קט.) כ״מ שאר״ג

 חריפתא
 והרשות בילו לעשות שכך משמע ליה הא דרב נחמן אבל אם באו שאר אחי ומיסו וקאמרי לא ניחא לן אע״ג
 למיליה משתמעין בכך ולאי ליכולין למתות ובכך לא קשיא מרברי רביגו להכא משמע לס״ל כרבי שמעון
 להביאו לאתרונה ובפ״ק לב״ק גבי מה שעל נשיהם כו׳ כתב ליכולין למחות נגלול אחי ועול להא להתס לברי
 התוס׳ הן והביאו הא דהניזקין אלא ודאי הך דהניזקין ליכא למשמע מינה אלא שהרשות כיל גלול אתי לעשות
 כן לכממלה אבל ולאי אס יבואו האמין רמתו בו ממאתן מתאה ואינו רשאי לעשות כן והא לאתו המם בהניזקים
 הקרובים היינו קולס ששמעו להא רא״ל רב נממן ט היכי רלשממעון מיליה וט שמעי לא מיחו דסברא זו

 היתה טובה בעיניהם וטענו טענה אתרת לאכיל ושמי ולא אמיר וכו׳: הדרן עלך יש נוחלין
 פרק תשיעי [א] ואין מזק־קין הכנים להפריש מזון הכנות כו׳. וטעמו מלאמרי׳ בנכסים מועטים מוציאין
 לבנות על שיבגרו(לקמן ואי ליכא כדי שיזונו כו׳ אמר רבא מוציאין וכוי) משמע למכסים מרובין אין מוציאין
 כ״כ ב״י אה״ע סימן קי״ב: [ב] באנפרות. הפסל כך פרש״י גגיטין לף מ״ל: [נ] כמאכל יורשים. כי
 הא ראמרינן בשבת פ״ק לף י׳ ע״א שעה שלישית מאכל יורשין ופרש״י יורש הון רב שלא טרת בו ואין עסוקין

 ורואגים לשוט אתר מזונותיהן ולעסוק במלאכה:

 וכמסורין דמו ומון ששפק כמו שנמסרו לו
 דמי* אכל כמפנפ כדא לא קני עד דמטי
 שטרא לידיה. א״ר נחמן כר יצחק זיכה לו
 על ידי אחר ושחק ולכסוף צווח באנו
 למחלוקת רשב״ג ורבנן דתניא הכומכ כל
 נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ואמר הלה אי

 אפשי בהן אס היה רבן שני כהן הרי אלו אוכלין בתרומה ורשב״ג אומר כיון שאמר
 הלה אי אפשי כהן זכו בהן היורשין ותנא קמא אפי׳ עומד וצווח אמר רבה ואיפימא ר׳
 יוחנן בצווח מעיקרו דכ״ע לא פליגי דלא קני שתק ולבסוף צוופ כ״ע לא פליגי דקני כי
 פליגי שזיכה לו ע״י אחר ושחק ולבסוף צווח מ״ק סבר מדשחק קננהו והאי דקצווח
 מיהדר קהדר כיה ורשכ״ג סכר הומח סופו על תחלחו והאי דלא קא צווח עד השפא

 סכר כי לא מטא לידי אמאי אצווח*:
 נב ת״ר שכיכ מרע שאמר חנו מאחים
 זוז לפלוני וג׳ מאופ לפלוני וד׳ מאוח
 לפלוני* אין אומרים כל הקודם כשטר זכה
 לפיכך יצא עליו שטר פוב גוכה מכולן
 ודוקא ככה״ג מאפים זוז לפלוני וג׳ מאופ

 לפלוני וד׳ מאופ לפלוני שאין יכול לכוללן כאפפ אבל אס היה גופן להם בשוה כל הקודם
 זכה ואפי׳ בלא באחריות כיון שהיה יכול לכוללן ולומר תנו לאלו לכל אחד מאחים או
 תנו לשלשתן שש מאות זוז ש״מ דוקא קאמר תחלה לזה ואח״כ לזה. וכי תימא ליפלוג
 בדידיה הכל בלא א< אחריות וי״ל דרבומא קמ״ל כדפרשכ״ם אע״ג דאחרון חכיכ ליה
 שריבה ליפן לו אפ״ה גובה מן האחרון אבל אם אמר תנו מאתים לפלוני ואחדו ג׳
 מאופ לפלוני ואפדו ד׳ מאופ לפלוני אומרים כל הקודם כשטר זכה לפיכך יצא עליו
 שטר פוכ גוכה משל אפרון אין לו גוכה משלפניו אין לו גוכה משלפני פניו הא דקמני
 יצא עליו שט״פ גוכה מכולן [ת] היינו לפי הממון כעל המאחים שמי משיעיופ וכעל

 השלש מאות ג׳ תשיעיומ ובעל הד׳ מאופ ד׳ פשיעיופ:
 ננ ת״ר שמכ מרע שאמר מנו מאמים זוז לכני ככוד כראוי לו נוטלן ונוטל אמ ככורמו.
 בככורמו ידו על העליונה רצה מאתים זוז נוטלן רצה חלק ככורה נוטלו ושכיב מרע
 שאמר מנו מאפים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתוכתה ככתובמה [דף
 קלח ע״כ] ידה על העליונה א רצתה נוטלתן רצתה כתוכתה נוטלת ושמכ מרע שאמר
 מנו מאפים זוז לפלוני בעל חובי בראוי לו נוטלן ונוטל אח חובו [א] כחוכו ידו על העליונה
 [רצה נוטלן רצה נוטל את חובו] ומשום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל אמ פובו ודלמא
 כראוי לו כחוכו קאמר א״ר נפמן אמר לי הונא הא מני ר׳ עקיכא היא דדייק לישנא
 יתירא דתנן ולא את הכור ולא את הדופ ואע״פ שכמכ לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו
 דרך דכד ר׳ עקיכא ופכמיס אומרים אין צריך ליקפ לו דרך ומודה ר׳ עקיכא בזמן
 שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקפ לו דרך אלמא כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלפא קאתי
 ה״נ כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלתא קאתי וכן הלכמא. פרשכ״ם הא דקאמר כככורמו
 ידו על העליונה [כ] דהוא הדין נמי אם אומר מנו מאמיס זוז לפלוני כני סממא ולא
 אמר בככורפו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו כפוכו קאמר ומשנינן
 ר׳ עקיכא היא דדייק לישנא יתירא אלמא אס לא אמר כראוי הוה אמינא דבפובו או
 בככורמו הוא דיטול מאמים זוז ולי נראה דודאי אס אמר מנו מאתים זוז לכני כמרי
 נוטלו בבכורפו מדהזמר ככורה וכן לפלוני בפובו ב< אבל אס אמר ןמנו מאתים זוז] לפלוני

 בני ספמא או לפלונית אשתי מתנה נתן להם יפר על הראוי להם:
 נד ת״ר שכיכ מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כופבין אע״פ שאין ממרין

ה ״ ה ג  לפיכך כשהוא גובה צדך להביא ה
ם אי1 *י) או ישנע זה שהוציא עליו שטר שלא הולה רפטר  ראיה* דכד ר׳ מאיר ופכמים אומרי
 כומבין אלא אס כן ממרין לפיכך כשהוא אבל אס אין לו עטם שכך אמר שכיב מרע אפילו

ן א״ל להשביעו אינו יכול. מא״ז: מ ח ר נ ה א״ א ראי י ב ה  גוצה אין צריך ל
 הונא מגיא ר׳ מאיר אומר אין כוחכין וחכמים אומרים כומבין ואף ר׳ מאיר לא אמר
 אלא משוס דחוששין לבימ דין טועין אמר רכ דימי מנהרדעא [ג] הלכה אין חוששין לכ״ד

 הגהות הב״ח א רצתה נוטלת מאתים זוז רצתה כתובתה נוטלת: ב הט הוא של יורשין:

 פלפולא
 [ת] היינו לפי הממון וכוי. דאזלינן במר דעת הנותן דכיון דיהיב לתר מיגייהו ד׳ מאה ולתל ג׳ מאה ולתל
 מאתים הרי אתברר לעתיה לנותן למשקל בעל ל׳ מאה מלא ומילמא (פי׳ מלק אמל ועול שליש) במאי דשקיל
 בעל תלת מאה ותרתי במאי לשקל בעל מאתים וכו׳ ולא למי להא לפרק מי שהיה נשר כמ״ש הרי״ף:
 [א] בחובו ידו על העליונה. ולא מיתזי כרבית מאותרת טור בשס הרמ״ה סימן רנ״ז: [ב] דהה״נ אם
 אמר תנו מאתים ווו לפלוני בני םתמא כוי. והאי רנקט הכא בבכורתו לאשמועינן לאע״ג רפריש בהריא בבכורתו
 ימול כל בכורתו אס הוא יומר מר׳ זוז ראינו יכול לגרוע מבכורתו אפילו לר״י נן ברוקה כלנפקא לן לעיל
 מלא יוכל לבכר. הרשב״ם: [ג] הלכה אין חוששין לבית דין טועין. ולאו כללא הוא לבפרק זה בורר גבי ההיא
 אולימא להוה כמב בה דוכרן פתגמי כו׳ אמד׳ כל כה״ג מזששין לב״ד טועין וכתבו שס רבינו ואיתא נמי
 חוששין לב״ל טועין במטלמין בפרק גט פשוט גבי הוא על המחק ועריו על הנייר והעמקמיו שם: [ד] שמין
 את המחוברים ללוקח. פי׳ שלקמ מן הבן כ״פ הרשב״ס וכ״כ הטור סימן רנ״ז: [ה] משמע דלכתחלה
 קאמר רב נחמן דשדי. נ״ל לפרש רלכממלה היינו כל זמן שלא מיחו ולא פליג אהרשב״ם אלא ללרשב״ס אי
 עביל ולביש ומכסי מאי לעבד עבל ולכחחלה לא יבזבז ואהא פליג רבינו שמעון וס״ל לאף לכממלה רשאי

) והיינו לישכע שאינו חייכ לו כלל גס ע״י הלואה, או הולה בלרך חיוב ואינו חייב לו לליכא למימר  א) צ״ל אחדו. וגליו!) ב) עי׳ פרישה סי׳ רנג מה שהגיה 3זה.(גליון) ג) ועיין בשייך סימן קע״א סק״ט בהאי אי לא קי׳׳ל כרשב״ג בברייתא. (אר׳יצ) י
 דישכע שלא אמר השכ״מ, דהא אמר בפני עדים. אמנם שבועה שלא הודה לא הגנתי גפשיטוח צדך לישגע שאינו חייב לו, וגס מה שחילק בין אמר לפני עדים וכתבו דככה״ג יכול להשביעו משא״כ באס אין לו עדים, ל״מ בפוסקים זולח נאמר לי

 אכא יכול להשביעו כו׳ עיין בסימן ע״ה. אמנם בסמ״ע סימן מ״ה סק״א ביאור דהנ״מ בזה שכתבו העדים דלא יעיז לפני העדים כו׳ וצא הביא דכד הג״א ואכ״מ. (אר״צ)



 רכינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתדא אשר נא
 דף קם ע״ב

 קג.) יתומים שמכלו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ופריך מ״ש מהא לאמר רב אסי א״ר
 יוחנן יפומיס שקלמו ומהלו בנכסים מועטין וכו׳ ומשני הבא פפיסה מתיים התם לא תפסי
 כנומ מפייס משמע אע״ג לפפסי לאחל מיחה מכלן קיים וכן משמע נמי בשמעחין לאם
 איחא לאין יכולין למכול אחל שעמלו כלין אכפי פיכעי ליה מועטין ונמלכו אפל שעמל
 כלין מאי ומיהו איכא למימל להא פשיטא ליה לכבר זכו הבכות ואין לבנים כהן כלום.
 ונראה לקיים לבלי לש״י ולשב״ס לאפל שהעמילו כ״ל נכסים ביל הבנופ פקע כח הבנים
 ואין ממכלן מכל והא ללא מוקי מילחא ללבי ישמעאל לאחל שעמלו בלין משום לאכפי
 יש ליתומים תפיסת יל בהן אם ינשאו הבנופ קורם בגרופ כלפרישיפ וכזכייה מועטח שיש
 לעוכל כהן לא אכלי עכלים כמלומה ומהאי טעמא נמי איכא למימל בשמעתין [ט] שבלשות
 היתומים נתלבו כיון שאין הפסל לבנות במזונותיהן והא למייתי הכא וכפלק אלמנה מילמא
 ללבי אסי אע״פ שאין זה טעם מספיק אפל שעמלו בלין מ״מ מייתי לה [י] משום למימלא
 מפורשמ היא שלא יצאו מרשומ הבנים כל זמן שלא עמדו בדין ומהאי טעמא דפרישנא אף
 אפר שעמדו בדין לא יצאו מרשות הבנים וההיא דכתובות נ״ל לדתות דהכי פירושו הבא
 פפיסה מפייס ולא שייך בה קדימה כי מפייס היפה דרה בביפ וכשמפ בעלה הרי היא
 מופזקפ ועומדפ הפס לא פפסי בנות מפייס ושייך בה קדימה קודם שהפזיקוס ב״ד:

 נ איבעיא להו ב״ח מהו שימעט כנכסים [דף קמ ע״כ] בת אשתו מהו שתמעט
 בנכסים. אלמנה מהו שממעט בנכסים. אלמנתו ובת איזה מהן קודמת [כ] א) ב פירש
 הרמב״ם דפשיטא ליה שאס הניפ אלמנה ובנים בלא בנות דאין שייך לומר באלמנה נכסים
 מועטין לומר האלמנה חזון והכניס ישאלו על הפחחים וכן נמי אס לא הניפ אלא אלמנה
 ובת לא אמרינן האלמנה תזון והבנות ישאלו על הפחחים והיינו טעמא לפי שאין שיעור
 קצובה לאלמנה לפי שפעמים נשאפ ברחוק זמן ופעמים בקרוב ואין לדבר קצבה עד אימת
 הוו מרוכין ואיממ הוו מועטין הלכך לא מקנו לעקור מן המורה דבר בשביל מזונות
 האלמנה אבל בנומ יש להן קצבה עד שיבגרו. והך כעיא מיירי כשיש כניס וכנומ ואלמנה
 ואין מזון לבנים ובנומ עד שיבגרו הלכך כלא האלמנה נעשו הנכסים מועטים ונסתלקו
 הכניס. ומיכעיא ליה כיון דאלמנה ובנומ באומ מכפ מנאי כמובה איזה מהן קודמת
 ואיפשיטא מינייהו פדא דאמר רכי אסי אמר רכי יופנן עשו אלמנה אצל הכמ כבמ אצל
 האחין כנכסים מועטים מה הכפ אצל האחים הכח ניזוניפ והכנים יפזרו על הפחחים אף
 אלמנה אצל הכפ אלמנה ניזוניפ והכפ פשאל על הפחחים והנך כולהו לא איפשיטא ולקולא
ה עכלינן ולא ממעטי׳* לנכסים כפזקפ כנים ״ ה ג  ה
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 ירשו המיס ועמהס מזון האלמנה וריב״ס שירש ממעטא למשוס לפשיטא ליה טון לבפנאי
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 שעמ טדפת כע״ח לכשיטרוף אס יש שס מומר יזונו י ,
ש שחמעט אי בעינן שיהא מרובין בלא עישול  הבנות עד נגר ידב״א פי׳ דאף אחר שיטרוף אס י
 שס מומר יזונו המיס עמהס. מא״ז: נכסים או דלמא אפ״ה נקראים מרובים
 1ל] ומסמכרא כיון שלא הגיע זמנה לגכומ לא ממעטא. ירושלמי אלמנה וכנים שניהם
 שוין אלמנה וננוח שמיהן שוומ אין האלמנה דוחה אמ הבנומ ולא הכנוח דוחוח האלמנה.
 פעמים שהאלמנה דוחה אפ המוח [מ] על ידי המיס. [נ] כשם שהאלמנה דוחה אמ
 הכנות על ידי הכנים כך תדחה אפ הבנים ראויה היא לפבוע כפוכפה ולא מזונומיה
 פירוש [ס] כיון שראויה להפפרנס מכתוכתה לא ראו תכמיס לעקור נתלה דאורייתא בשביל
 מזונופיה ירושלמי הדא דאיממר והוא שיהא מזון לאלו ולאלו יכ״ח חוץ מכפוכפ אשה
 [ע] ופוץ ממזון ג מנה פוץ מפרנסוח בנוח [פ] חוץ ממלוה בעדים חוץ ממלוה בשטר פוץ

 מקבורה. [צ] משמע דפליגי אגמרא דידן דסלקו בפיקו:
 ד מתני׳ הניפ בניס ובנופ וטומטום כזמן שהנכסים מרובים הזכרים דופין אומו אצל
 הנקיכומ וכזמן שהנכסים מועטים הנקיכוח דוחין אופו אצל הזכרים. האומר אם ילדה
 אשמי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקיבה תטול מאמיס ילדה נקיכה נוטלת
 מאמים. ילדה זכר יטול מנה ואס נקיכה מטול מאתים וילדה זכר ונקיבה הזכר נוטל מנה
 והנקיבה נוטלת מאמים ילדה טומטום אין נוטל כלום ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול
 הגה״ה הרי זה יטול. ואם *אין שם יורש אלא הוא
י יורש אמ הכל והא דמנא ילדה טומטום אין ״ י ע ה ל כ י  *ה) ומגיה לקיים דברי הממ א׳׳נ ״ריא ״
 אמר:המבשרניבמהנפטררממהשלאשמיאסזבר נוטל אוקמא רבא כרשב״ג דמניא ילדה

 יטול מנה אס נקיבה יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה 1 ,
 ו) נקיבה נוטל מנה מאומיס או נפל לא יטוצ כלים טומטום ואנדרוגינוס רשב״ג אומר אין
 אא״כ המנה כמו ק. מהרי״מ: קדושה חלה עליהן. ולית הלכמא כרשב״ג

 דף קמ ע״א

 רואה אני את דברי אדמון הלכה כמופו. ורכ אלפס ז״ל פסק דלית הלכה כארמון
 משום דסוגיא דשמעתין כמ״ק אזלא ושלא לסמור כלל דהמס איכא למימר דאדמון
 אינו אלא כמתמיה כעלמא. ונראה לר״ג דכריו דיפה היה ממיה: נמ׳ וכמה הן
 מרובין אמר רב יהודה אמר רב כל א מקום שיזונו מהן אלו ואלו יכ״ח כי אמריתה
 קמיה דשמואל א״ל זו דכרי ר״ג כרכי אכל חכמים אומרים כל שיזונו מהן אלו ואלו
 עד שיבגרו. איתמר נמי ט אתא רטן א״ר יוחנן ואמרי לה אמר רכה ככ״ח אמר ר׳
 יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרוטן פחומ מכן מועטין ואי ליכא
 כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו [דף קמ ע״א] שקלי להו בנות לטלהו אמר רבא מוציאין
 מזונות לבנות והשאר לבנים וה״מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא
 דקמיתזני אע״ג דמועטין נינהו נזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהר
 כבנים אבל למהר יותר מכנים ולמישקל הכל לא והכי שדר ממתיבמא גאון כדכמבינן
 ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי היו מועטין וע״י המטלטלי נעשו מרוכין הכנים
 ירשו ולא מצו בנומ למימר כיון דעיקר שעכודנו על המקרקעי יפרישו לנו מהן
 לשונותינו אלא המטלטלין מצטרפין עם המקרקעי לעשומ מרובין אע״פ שאין להן דין
 מקרקעי בנכסים מועטין [י] ורכ האי ז״ל כתב בתשובה אההיא דימומים שקדמו ומכרו
 כנכסים מועטין מה שמכרו מכרו והאידנא טון דמקינו מזוני לבנות ממטלטלי מה לי
 קרקע כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי שקלי דמים יהבי מזונומ לבנומ. וכן כתכ
 הרמכ״ן ז״ל דרכ האי לימ ליה מה שכמכ רכ אלפס מכסים מועטים לא שייך
 כמטלטלים ול״נ דלא פליג עליה דודאי אם ירשו מטלטלין מאכיהן איפ ליה שפיר דלא
 תקנו רבנן בתראי שידחו הבנות את הכניס דמלתא דמסתכר הוא דלא אלימא לפקנמייהו
 כולי האי דדי לנו כזה שחקנו שיזונו יחד אכל אם הניח אטהן מקרקעי נכסים מועטים

 ומכרום [י] לפי הפקנה פזרו דמיהן לדין מקרקעי אע״פ שנעשו עמה מטלטלי:
 ב פשיטא מרוטן ונפמעטו זכו כהן הגה״ה

ס *ב) כך פי׳ ריב״ס ורשב״ס פי׳ ג) שיקנו בנות חלק! י ס כ נ ו ה ל כ י { ל - ן ע י ל ח מ י ן ן י ס ן י ש ר ן  י

* , י המגיע כפי שומת שעת מיתת אביהן והבנים יירשו י י י * ״ * * 

ת מלקס שהיה מגיע באומה שעה וכל מה שתסרו ו מ 1 ה ר ל  מועטים ונתרבו מאי יפרישי ח
 כלין מועטים או יזונו יפליו ת״ש לא״ר אשי הנכסים מסרו לבניס ולבנומ לכל אמד לפי מלקו

 אר״י ימומים שקדמו ומכרו כנכסים הראוי לו. מא״ז:
 מועטים מה שמכרו מכרו ואין חייכין לזון את הכנות מן הדמים ואין לממוה מה לי דמים
 מה לי נכסים משום דמזון האשה והכנוח דוקא ממקרקעי ולא ממטלטלי וכשמכרו
 הקרקעות נעשו הדמים מטלטלים. מידי דהוה איתומים שמכרו נכסי אביהן דאין מחויבים
 לפרוע מלוה אכיהן מן הדמים וכן משמע מתוך דברי רב האי גאון שכתב דכחר דתקינו
 רכנן מזוני ממטלטלי חייכין ליפן מן הדמים משמע הא קודם לכן לא וגס דכרי רכ האי
 ממוהין דהני זוזי לא אשתעבדו לבנות אלא שעכודייהו אנכסי אכוהון וטון שמכרו ואין
 יכולין לטרוף הפסידו [ה] למה הדבר דומה למלוה על פה שיצאמה על היתומים ומכרו
 נכסים שאין כעל חוכ גוכה מן הדמים שכידס דלאו הני זוזי שכק אכוהון ומדע שאין הכנומ
 נזונות מדמי נכסים מועטים שקדמו ומכרו הבנים לאת״ל לנזונופ מהן היט מוטח מהכא
 מדרכ אסי שיש זכות ליתומים כנכסים מועטים מהא דקאמר שאס קדמו ומכרו מה שמכרו
 מכרו [י] והלא צריטן לפרנס הכנומ מן הדמים ועוד דאמר כסוטה פרק היה נוטל(דף
 כא:) איזהו רשע ערוס זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים. ואם היו פייטן לפרנס
 הכנות מן הדמים למה הוא רשע ערום מאי קעטד ומאי אהנו מעשיו אלא ודאי הדמים
 שלהן: יתומים שקדמו ומכרו א<פרשכ״ס קודם שהעמידו׳ מופ כדין וכן פרש״י ככתוכות
 פרק הנושא (דף קג.) וכן מסמכר ראם יכולין למכור אף אפר שהעמידום כדין קודם
 שמכרו (הכנומ) נהכנים] [ז] א״כ מה הועילו פכמים בתקנמס שמא הבנופ אינן רוצופ
 למכור ט רוצופ להפפרנס בשבח הקרקע [ח] ומיהו(ביבמות) [בכתובות] מוכפ דאף אפר
 שעמדו כדין אם מכרו מכור אע״פ שזיכו ב״ד המוח כגוף הקרקע להפפרנס ממנה אכפי
 ברשות היתומים קאי דאס נשאו המופ פוזר המופר למים כדאיפא ככפוכופ כס״פ נערה
 (דף נג:) דאי אינסיכ ולא כגר כ״ע לא פליגי דאין נזונומ יומר וכן מוכת ביבמות פרק
 אלמנה (דף סז.) דקפני המם רכי ישמעאל כרכי יוסי אומר הכמ מאכיל והכן אינו מאכיל
 ומוקי לה המס בדאיכא בניס ובנומ ונכסים מועטין ואמן מעוברמ כן אינו מאטל אמ עכדי
 אביו משוס חלקו של עוכר והכת מאכלמ דממה נפשך אין לעוכר זטה דאס זכר הוא לא
 עדיף מבנים דקיימי ק מן ואס היא בת לא עבוד לה רבנן תקנמא טון דלא יצמה לאויר
 העולס ופריך והא אמר רכ אסי ימומים שקדמו ומכרו וכו׳ אלמא יש כח למיס כנכסים
 מועטים ואס אימא שאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין לישני הא דאמר רבי ישמעאל
 דכת מאכלת היינו אחר שעמדו כדין. ועוד ראיה מהא דאמר ככפוכופ פרק הנושא (דף

 הגהות הכ״ח א אמר רב כל שיזונו כצ״ל ותיבת מקום נמחק: ב פי׳ הרשנ׳׳ס דסשיטא ציה שאס: ג חוץ מכתובס אשה וחוץ ממזון אצמנה חוץ מסמסומ:

 חריפתא
 היא. לבהדיא קאמר מה שמכרו מכור ש״מ דברשומייהו לבנים קיימי אבל משום לאנסיב ולא בגר דהלרא
 לבניס לאו מפורש מינה דברשומייהו רבנים קיימי דאיכא למימר דברשומ הבנומ קיימי אמר שעמדו בדין וכי
 אנסיב ולא בגר קהדרו לבנים: [כ] פי׳ הריב״ם. וכן נמצא זה הדן במיססומ יידוע להריב״ס הוא מבעלי
 תוספות ובב״י אה׳׳ע סי׳ צ״ג העתיק הרמב״ן: [ל] וטםתברא כו׳ לא ממעטי. ומיהו בירושלמי דלקמן
 אימא בהדיא דממעטא אך נדמה בכל דבדו כדלקמן: [מ] ע״י הבנים. כדאיפשיטא תדא מינייהו בגמרין
 לעיל: [נ] כשם שהאלמנה כוי. בעיא ופשיט רארה היא וכוי: [ם] כיון שראויה להתפרנס מכתובתה.
 ואפילו לאנשי גליל לס״פ נערה שנמפממה לס״ל שהדבר מלר ביד האלמנה שכל זמן שלא ממבע כתובתה
 תייבין במזינותיה יכייתייהו פסק רבינו שם מ״מ הואיל רכולה היא להתפרנס מכתובתה והא דמזונומ להאלמנה
 אינו מן התורה אלא מנאי ב״ד לא ראו מכמים לעקור גמלה דאודיתא כו׳: [ע] ה׳׳נ ותוץ ממזון אלמנה:
 [פ] ה׳׳ג חוץ ממלוה בשמר חוץ ממלוה בערים: [צ] משמע דפליגא אגמרא ריק דםלקא בתיקו. ומש״ה
 נמי לא פשימ מהירושלמי לעיל לפרנסה אי ממעט משוס דש לדקדק מגמרא דדן לס״ל דלא ממעט וכן נמי

 סליג הירושלמי דאמר עד י״ב מדש אדבר מכמיס דדש פירקין דאמד עד שיבגרו:

 פלפולא
 [ד] ורב האי ז״ל כתב וכו׳ והאידנא כוי. מהדר אדלעיל שכתב הד״ף ללא מקינו רבנן וכו׳ ולא קאי אלסמיך
 ואס יש מקרקעי ומטלטלי וכו׳: [ד] לפי התקנה חוזדין דמיהן לדין מקרקעי כו׳ היינו לרב האי ומ״מ רבינו
 מתמיה לקמן בסמוך על סברתו זאת: [ה] למה הדבר דומה למלוה ע״פ כוי. מרא לאברהם תלי תניא בללא
 תניא לרב האי סובר לאה״נ רמלוה ע״פ גובה והטור סימן ק״ו כתב כן בהדא ללרב האי גובה: [ו] והלא
 צדיכין לפרנס הבנות מן הדמים. תמיהא מילתא למאי ראיה מלר׳ אסי לקולם תקנת הגאונים ללבד רב האי
 דבתר תקנת הגאונים וכן נמי מהא לסוטה לא מייתי כלל דדבד רב האי רוקא בתר התקנה אמודן וכמ״ש
 רבינו בעצמו לעיל דמדבד רב האי משמע דקודס לכן לא ולכן נראה דהאי ותדע כו׳ אפסק שכתב ואין תייביס
 כו׳ קאי מ״מ לותק הוא דמאי בא ללמד ממה שכבר למוד: [ז] א׳׳כ מה הועילו כו׳ שמא הבנות כוי. קצת
 קשה להא ודאי רהועילו שאם ירצו הבנות שיכולין למכור: [ח] ומיהו ביבמות מוכח. ובספדס אתרם כתוב
 בהאשה ולי נראה ללא הא ולא הא איתא אלא גרסינן בכתובות והיינו למסיים כראיתא בכתובות בסוף פרק
 נערה ולא הד כפל לשון טון לבסיומא מוסיף להראות מקום הסרק: [ט] שברשות היתומים נתרבו. אף
 לאתר שעמלו בלין הואיל רש עדין לבנים תסיסת יל ואין הפסל לבנות כו׳: [•] משום דמימדא מפורשת

 א) מיס׳. !גליי!) ב< והיינו כפי׳ הרא״ש ורשכ״ס פי׳ שיקתו כנות חלקס. כצ״ל.(או״5) ג) ״שיקנו״. צ״ל ״שיקמו״. (ר״ג ליפשיץ ד) עיין ברשב״ס וגמוס׳ מזה.(6ר״5) ה) החילוק בין דבד שכ״מ ובין מצוה לקיים כו׳. עיין בפ״ק לגיטין. (ארי׳צ)
 י) נקבה ניטל מנה, תאומים או נפל לא יכוול כלום. נ״ב צ״ע. (יעניין)



 נב רבינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשד
 דף קמג ע״ב

 כלמא לכלמיה שדריה ואי כנפיה לא איכסיבו לא שכיק איניש כנתיה ושלר לכלתיה: ירושלמי
 בפ׳ שני דייני גזירות מי ששלפ ממדינמ הים ואמר ינמנו אלו לכניי בנומיו ככלל ואס
 אמר כשעפ מיפה אלו לכניי אין הכנות ככלל: ההוא דאמר נכסי לבניי הוו ליה כרא
 וברמא מי קרו אינשי לברא בניי או לא [ב] אמר אכיי וכני דן פושים רכא אמר וכני פלוא
 אליאב רב יוסף אמר [ג] ובני אימן עזריה: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי ה״ל ברא ובר
 ברא מי קרו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא בני מר בר
 רב אשי אמר לא קרו אינשי לבר כרא כני תניא בוופיה דמר בר רב אשי המודר הנאה
 ממיס מומר בבני כניס לכאורה משמע הא דמספקא ליה משוס דלא הוה ליה אלא תד
 ברא אבל אי הוו ליה פרין בנין פשיטא ליה דלא קרו אינשי לבר ברא בני וקשה דא״ב
 מה מיימי מהנודר מן הבנים דהנודר הנאה מן הבנים משמע דאיפ ליה בני טובא וצריך
 לומר דמשמע ליה דממניפין איירי ככל ענין אפילו ליפ ליה אלא בן אפד ובן הבן ונדר
 מן הכניס מופר ככני כנים ור״פ מפרש דמכעיא ליה ככל ענין כין אימ ליה פדא כרא
 ובין איפ ליה בני טובא ומיבעיא ליה אי בלשון כני אדס קרו אינשי לכר כרא כני ומייפי

 ראיה ממתניפין דהנודר משוס דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם:
 ט מתני׳ הניח כנים גדולים וקטנים והשכיחו גדולים אח הנכסים השביחו לאמצע ואם
 אמרו גדולים ראו מה שהניח לנו אכא הרי אנו עושין ואוכלין השכיחו לעצמן. וכן
 האשה שהשביחה את הנכסים השכיחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי כעלי הריני
 עושה ואוכלמ השכימה לעצמה פירש הריב״ם דלאורחא דמילחא נקט גדולים וקטנים
 דה״ה נמי גדולים וגדולים (י! דאפוה דרב ספרא גדולים הוו ולא היא דדלמא קטנים
 הוו מיהו נ״ל דמילפא דפשיטא היא ואף ראיה אין צריך דכרישא כיון דלקטנים מחיל
 כ״ש לגדולים דמימר אמר איטרחנא השחא וגם הס יטריחו היום או מחר ועוד אין דרך
 שירד אדם לנכסי גדול שיש בו דעח לחלוק [ה] וחולק כלא ידיעמו אי לאו דמחיל ליה
 אכל כקטן אפשר דיורד אדעתא להשכיח לעצמו והאי דלא אודעיה דמימר אמר אף אם
 אודיענו אין בו דעפ לחלוק ואפ״ה אמר דמפל כ״ש לגדולים וכסיפא כיון דלגכי קטנים
 אמר כיון דאודעיה הוי מחילה כ״ש לגדולים דמי מחילה נינהו וגם היה בהן דעפ לחלוק
 ולא חלקו: השכיחו לאמצע ני] ואף שכר עמלן לא יטלו ולא דמו לשאר שומף דאמר (לעיל
 דף מכ:) שומף כיורד ברשומ דמי ונוטל כדין אריס משום דשופפין לא מחלי אהדדי אכל
 אחין מחלי אהדדי ובסיפא כי ג אמר ראו מה שהניח השכיחו לעצמן ויגולו כל השבפ
 ואע״ג דבשאר שוחף אין לו בשבפ אלא כאריס ש ואפילו אמר ראו [ח] הריני עושה
 לעצמי דשאני שופפין דלהשפכר נשפפפו ומקפידין זה על זה [ט] שחכירו ישפכר ולא
 הוא הלכך לא מחלי כלל אהדדי אכל אחין שירשו מאכיהן ולא נשפחפו יפד אדעמא
 להשפכר מה יפסידו הקטנים אס ישכיחו הגדולים לעצמן ה״ל זה נהנה וזה אינו חסר
 וכן הגדולים נמי כיון שהס אינם רוצים להשכיח וכי היכי דברישא הוי השכח לאמצע ולא
 יכולו אף שכר טורפם דמסחמא מחלו כיון דלא אמרו ראו הרי אנו עושים ואוכלין כ״ש
 הגה״ה בסיפא כיון שאמרו ראו ולא חששו להשכיח
 *וק כתב ריכ״ס יר״יח) אכל ר״ת אומר ללא שקלי עמהם שמחלו להן כל השבח *בפירוש ר״ח
: גרסי׳ אס אמר בכימ דין ראו וכן אימא נמי ח ״ ' י ה • מ 0 י < ז ^ י ל ח ס ב י ר א א כ ל  א

 כירושלמי דכיון שאמר ככ״ד ולא חששו הכ״ד לחלוק והניחו להם להשכיח כל הנכסים
 ראו ב״ד שיש תועלמ לימומים בדבר אבל אמרו בפני עדים לא יטלו אפילו כאריס דהוה
 כשדה שאינה עשרה ליטע דידו על המפמונה ראם היה אומר לפני ב״ד גס הס היו
 מעמידין פועלים להשביפ ובגדולים אין פילוק בין בית דין לעדים. ראו מה שהניפ לנו
 אבינו פרשב״ם ומזומנים אנו לפלוק ומה שנשביפ נשביפ מפלקנו וממוך לשונו משמע
 שלא השביפו כל הנכסים אלא לפי המגיע לפלקס ובגמרא לא משמע הכי דאמר רב
 ספרא שכק אכוהי זוזי שקלינהו משמע שנטל כולן ועוד דאי לא נטל אלא חלקו אפילו
) דזוזי כמאן דפליגי דמי(ב״מ דף סט.) וגם ממוך הסכרא נראה י )  איניש אחרינא נמי
 דאין לחלק בין כל הנכסים למקצחן דמאן פלג ליה: נמ׳ אמר רב חביבא כריה דרכ יוסף

 דף קמא ע״כ
 אלא אם ילדה טומטום נוטל בפפופ שבשניהם. טומטום ובן בנכסי א אביהן הבן יורש
 וטומטום ניזון. טומטום ובמ בנכסים מרובין טומטום שקיל שלשה רבעי ממון פלגא
 שקיל ממה נפשך ואידך הד ממון המוטל בספק ופולקין אפילו לרבנן דסומכוס כיון
 שאין אמד מהן מופזק. כנכסים מועטים [טומטום] יפזור על הפפפיס כמו שאין יורש
 עס הכן דהר כמו ספק רכס כנכסי סבא (יבמוח דף לח:) דהר ספק ספק ויכם ודאי

 ואין ספק מוציא מידי ולאי: הגה״ה
. *ב) בין גממנמ גריא נין גממנמ שכיב מרע ומנין - - . י י - ; u<«^»* 1>-* י-י.״ »״י»ז *  ו
י לכשמל! קנה כרב נממן מיהו לגבי פירומ לקל לא! ה ב ת י ר ל מ א ? . א ו ה ] ה  ה ^ ע כ

 נכסי צהאי דמעכרפ* לאף משבאו לעולם יכול לחזור כרב נממן לפרק איזהו
 אמר רכ הונא הר מזכה לעוכר והמזכה נשך וה׳׳ה אם מוכר העובר של בהמה מבכרמ ללא
א קנה אף כשבאמ לעולם לר״י לממיר ליה מוכר לבר נ ן 3 ה ר ן ל מ ח 3 נ ה ר י 3 י ת י ה א ; א ק ר ל 3 ן ע  ל

^ . שלא בא לעולם מללבר שלא בא לעולם איפכא מררב י י . . י  . - י
ה הונא כך נלאה לר״י ירשב״ס פי׳ למעמא ללב נממן ל ל ה י נ  האומר אם ילדה אשפי זכי יטיל מ
 זכר נוטל מנה א״ל משנתנו איני יודע מי למשיב עובר כאילו הוא בעולם לענין זה לכשמלל קנה
י א״כ היה משמע לקנה לענין מכירמ עובר ג) אבל  שנאה* [דף קמכ ע״ב] ור׳ יצחה אמר ר5
י ר״י אין מופס כך וגס פי׳ רשב״ס היינו שאמר י - 1.* י  .״..״ ;״״.
) וזהו לפי שינומו לפי׳ בפרק יש ט שיקנה לכשמלד י ת ? ש ה ^ מ : ' א ר v ל ' i 
 הואיל ולעמו של אדם קרובה אצל בנו אמר ממלין גני הא משוס לקמפיק ליה מנא בלשון ירמו!
 ליה שמואל לרב פנא בגדפאה פוק אייתי לי אבל ר״י אין סונר כן א״נ הוי כאן סי׳ לכשמלל אס
ו נשך גבי ה ז י א ל ך י לא ימזור בו על »1צד מ 3 ו ע ה ל כ ז מ ן ה ? י י פ ; א ך 3 א ל מ י א ה ן ר ש  ע

 קנה והלכמא המזכה לעובר לא קנה *ה) גר שממ ובזבזו ישראל אמ נכסיו ושמעו שיש לו
 1ק1 לכשתלד קנה כדרכ נממן דהלכמא בן או שאשמו מעוברמ והחזירו ואחר כך שמעו שממ

ס בנו או שהפילה אשמו המזיק בשניה קנה בראשונה ג  כוותיה בדיני והוא שלא מת המזכה ו

 ה,״־־ גא א,י ני קייס ש־ילי היל, לאס
 פזר בו או ממ ונפול נכסי קמי יתמי מודה קנה ולרבא המזיק בראשונה קנה ובשנייה לא קנה
 ר״נ ללא קנה ללא נגמר הקניה עד שיולל. לרברי ריב״ס הלכה למעשה כאביי ולרברי ר׳׳י אלפס

 ומיירי שלא הקנה לו בקנין סודר ללכשיולל הלכה כרנא. מא״ז:
] סודרא למאריה [ש] וגם לא בפזקה אלא כמשיכה וישנו כרשומ הזוכה כשנולד י  הדר 1

 העובר או דקאי באגם או קרקע כשטר והשטר כיד הזוכה כשנולד:
 ל ההוא דאמר לדבימהו נכסי לבנייך די יהורן ליך מנאי אמא גרי׳ קשישא אמר וההוא

 גברא מה מיהר עליה אמר ליה זיל קני הגה״ה
* *ז)כמנ רשנ״ס משוס שלא הימה אשמו מעונרמ  כחל מינייהו הנהו ולאי לא קנו להא
א הלכך לא קנה לכה״ג לא אמר לעמי של אלם קרובה ל א ל נ ק י | כ א ה ו ? א ק ן ל ה א ג י ק א > ה ן ה נ ת י  ל

 , י י , י, אצל בנו אלא היכא שמזכה לעיבר שבמעי אמי ככר.

. ז ״ א  קנה מ״ט אי [דף קמג ע״א] אמל ליה קני מ
 כחמור מי קני ה״נ לא קני דאיממר קני כחמור לא קנה אח וחמור רב נחמן אמל קנה
 מחצה ורכ המנונא אמר לא קנה כלום ורכ ששמ אמר קנה הכל [ח] וקיימא לן הלכחא
 כרב נחמן בדיני א<ואע״ג דהמזכה לעובר לא קנה היינו דוקא ממנה אכל כירושה הכא
 מאליה W פסק כ הרמב״ם דהלכה כרבי יוסי דהכי מוכפ ביבמופ בפרק אלמנה (דף
 סז.) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי יוסי אבל פכמים אומרים כו׳ ומסיק זו
 ולא ס״ל מאי קא משמע לן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי עליה והפנן זו עדופ
 העיד ר׳ יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב מי קמני וקבלו ממנו והודו לו

 קפני דמסמבר טעמיה והארכפי יופר ביבמופ בפרק אלמנה לכ״ג:
 ז ההוא דאמר לדכיתהו נכסי לך ולבניך. אמר רב יוסף אשפו קנה פלגא אמר רב
 יוסף מנא אמינא לה דמניא רכי אומר והיפה לאהרן ולכניו מפצה לאהרן ומפצה לכניו
 והלכה כרב יוסף. וכן הדין אם היו הנפרטין מרוכין והנכללין מועטין נוטלין הנפרטין
 מחצה. ואף אם מגיע לאפד מן הנפרטין פפופ מלאפד מן הנכללין כגון אס אמר נכסי

 לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני ראובן(א) ולא היו לו ט אם שני כנים:
 ח [דף קמג ע״כ] ההוא דשדר פיסקא דשיראי לביפיה א״ר אמי הראר לבנים לבנים
 הראר לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה

 הגהות הנ״ח א טימטום ובן בנכסים מרובים הבן יורש וטומטום ניזון: ב פסק הטנ״ס דהלכה כר׳ יוסי: ג ובסיפא ט אמרו ראו מה שהניח לנו אבא השביחו לעצמן:

 חדיפתא
 בדברי רנינו רבפרק אלמנה גם שם נספר תוספומ יו״נו: [ב] אמר אביי ובני דן חושים. והא לאמר
 לבני הא בלא״ה הן לבני לבטל ליימיקי אמר כן. כ״כ המוס׳: [נ] ובנ• איתן עזריה. וא״מ אמאי לא
 הביאו נמי ומי אלה קנז ואלה בני במיה לכמיב נמי בד״ה א׳ ד׳ וי״ל דטון ממיתי קרא לבסי׳ ב׳ לקלים
 לא הר אינך אלא טהולה ועול לקרא משא״כ ובני פלוא אליאב רבספר אמל מהמומשין כמיג ולי נראה
 ע״פ הלקלוק להני תרמי רשמותייהו נר״ו היה כאילו המקרא חסר מאמרים שלא זכרום שכן כתבו המלקלקיס
 על ואיה יענה ולומיהם: [ד] דאחוה דרכ ספרא. לקמן נסמוך: [ה] וחולק. אליבא למ״ל לקמן
 לאין השנת לעצמן אלא במה שמגיע לתלקס ולמאי למסיק רנינו אפי׳ ככל מציגן למימר לאין לרך שירל
 להשבית ולא יוליע לגלול שגס הוא ישביח עמו אי לאו רמחיל ליה: [ו] ואף שכר עמלן. גרסינן ופי׳
 הטור סימן רפ״ז שטרמו בשטרמ פועלים: [זן ואפ־׳ אמר הריני. כן גירס טור שם: !ח] הריני
 עושה לעצמי ואין שומף מולק בלא מבירו ולכך אין בלבריו כלום: [ט] שחבירו ישתכר. כלומר אהט
 מקפירין שמטרו ישמכר והוא לא ישמכר ירוצה שישמכרו שניהם: [י] תווי כמאן דפליני. כראימא בפ׳

 איזהו נשך גבי הנהו מרי טמאי:

 פלפולא
 [ק] לכשתלד קנה. קשה לי בפרק האומר בקדושין לכתב לירושלמי לענין קלושין לגת יום א׳ מתקלשמ
 ושם הארכתי בס״ל: [ד] םודרא למאריה. גרסינן והכי לישנא לגמרא ספ״ה לנררם: [ש] ונם לא
 כחזקה. צ״ע חזקה אמאי לא שהר כיון שהחזיק בצייר המקנה הד כמו לקאי תו ברשיתיה למחזיק וכן
 צ״ע נמי אי קני בכסף אמאי לא כתב דינו ומיהו י״ל דרכינו לא כמב בזה כלום משום רהכא מייר בנותן
 מתנה וט יהיב במתנה אין לרך למקבל לקנות ע״י כסף ועול ללא פסיקא לבלוכתא רררך לכתוב שטר
 לא קנה עד שיכתוב השטר כלאימא בפרק קמא לקדושין בפסקא נכסף לאמתני׳ נכסים שיש לה! אמרות
 וכו׳: [ת] וקיימא לן הלבתא כרב נחמן כדיני. יעיין בפרק האיש מקלש בפלוגתא לקלושין שאין מסורין
 לביאה: [א] פסק הרמב״ם דהלכה בד׳׳י. כתב הב״י סימן ר״י וז״ל ואני לא ירעתי היכן מצא כן בלבר
 הרמב״ס ז״ל שאע״פ שממלמ רבריו גפ״מ מהל׳ תרומות משמע לכאורה שס״ל כר״י שכתב שאינו ילול
 אינו מאטל הלא תכף כתב לפיכך אס היה העובר תלל אינו פוסל את העבליס וזה כלברי תכמיס וכו׳
 והגס ט רברו באותה בבא יש בהן קושיות והרוס יצטרך נגר להולמן ולישבן ע״פ סוגימ הגמרא ולבר
 התנאים לא אארך בזה עכ״ל אבל בספרו כסף משנה מישבו להרמב״ס שפיר ומסיק לרעתו כרבינו ועיין

 תפאדת שמואל
 פרק תשיעי(א) ולא היו לו בי אם שני בנים. ומימה גלולה בעיני נהי שכל א׳ מהכלל יטיל מלקו ס״ס ראובן לקי״ל יקחו בני ראובן ממצה אבל בג׳ מולה וכ״כ הרב הרמב״ן שאי אפשר שהכלל יטלי ייתר מן
 למה יטלו יומר מן הפרטים וע״כ לא פסק רמב״ס שהכלל יטול המצי אלא כשאומר לפלוני ולפלוני ולבני הפרט. דומר נראה סברא שהכלל לא יטול יומר אלא כא׳ מן הפרט והראב״ל מולק עליו בל׳ עי׳ פי״א לזטיה:

 א) חוסי. וגליו!) ב) ביאור דבטי שהחיליק בין רשב״ס להר״י, להרשב״ס דסיבר דעובר חשיב כא לעולם מיהו זהו ע״י תיקון לשוני שאמר לכשתלד, א״כ גם כמכר עיכר ואמר לכשתלל מיקרי בא לעילם יקני, וזהי להרשב׳׳ס בסיגיא. משא״ב להר׳׳י זהו
 דכד שלכ״ל, וא״כ כמכר העובר לא קני זולת במקנה לדבר שב״ל דעדיף לרב נחמן ממקנה דבר שלב״ל. והא דצטך לומר לכשמלד, היינו אס לא אתזיר כו עד שתלד כמו כפירות דקל כוי. ולהרשב״ס דעובר מיקרי דבר שבייל ע״י תיקון הלשון כו׳ וא׳׳כ
 גס קודם שבא לעולם א״י לחזור בו בה״ג דהא בבא לעולם בודאי א״י לחזיר כלל. (דמר סרטי דברים כמכירת בכיר במעי אמו, עי׳ נהג״א פרק הזהב וכמ״ש שס).(אר״צ) ג) עי׳ כהגר״א יו״ד סי' שכ ס״ק י׳.(גליי!) ד) עיין בזה לעיל דף קלא
 נתוס׳ ד״ה ש״מ נסה״ד מזה. ואר״צ) ה) ועיין גסוגיא זו, ועוד נהרא״ש יבמות סרק אלמנה לכ״ג מזה. (אר״צ) י)(לא) מו״מ, ונ״ב ל״ג לא [ודע ט הגירסא בדפו״י ״לאביי המזיק בראשונה לא קנה בשניה לא קנה ולרבא החזיק בראשונה קנה
 וכשניה לא קנה״ וכך הגירסא גדפוס שהגיה המחגר, וגדפוסיס חדשים נשמט מן החזיק כראשונה עד החזיק כראשונה]. (ר״ג ליפשיןו ז) ונ״מ אפי׳ לא אמר לכשתלד. ולשיטת ר״י הנ״ל איכא עוד נפקותא דא״י לתזור גס קודם שתלד. (אר״צ! ח) והוא
 דר״ח פליג אשיטוס הרא״ש יהטג״ס דסגרי השכח לאמצע דאיני ניטל כחלקי של קטן אפילו כאטס. ור״מ סוגר דנוטל כאטס עכ״פ, יעיין גח״מ סימן רפ״ז. ולפ״ז הלשין אינו מדוקדק והט הוי ליה למימר אגל ר״ת אומר דנוטל כאריס כו׳.(אר״צ)



ג  רביינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשר נ
 ־ דף קמו ע״כ

 וליתבו ליה לפי ברכת הבית. אין הט נמי: חלה ונמרפא נתרפא משל עצמו שצח רבץ
 משמיה דרט אילעי לא שנו אצא שתלה בפשיעה אבל תלה באונס W מתרפא מן האמצע
 היט דמי כפשיעה כדרכי חנינא לאמר הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. שנאמר צנים
 פחים כדרך עקש שומר נפשו ירפק מהם. פוספמא אמר רשכ״ג כמה דכטם אמורים

 ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצכה מפרפא מן האמצע:
ג מתני׳ האמין שעשו מקצתן שושבינופ בחיי האב פזרה שושבינות חזרה לאמצע מפני  י
 שהשושכינופ נגבימ ככ״ד אכל שלפ לו מכירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב״ד מפני
 שהן גמילופ פסדיס: נמ׳ והפניא שלפ לו אכיו שושכינומ כשהיא פחרמ פוזרפ לו אמר
 רבא לא קשיא מתניתין בסתם כרייתא כדמפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינומ כשהיא
 פוזרת פוזרת לו שלפ אביו שושבינות סתס כשהיא פוזרפ פוזרמ לאמצע שמואל אמר
 ממני׳ טכס דה״ל ראוי ואין היכס נוטל כראוי ככמופזק מכלל דהאיך משלם לימא ליה
 תנו לי שושביני ואשמפ עמו [דף קמה ע״א] אמר ר׳ יוסף הבא במאי עסקינן כגון ששמפ
 עמו שבעמ ימי המשפה ולא הספיק לפורעו לו עד שמת אמר רכ פפא הלכתא בין שמת
 ארוס בין שמתה ארוסה בין דהדר ביה איהו מוהר הדרי קדושין צא הדרי הדרא בה
 איהי אפילו קדושין הדרי אמימר אמר קדושין לא הדרי גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין

 באחומה וכן הלכמא:
 T תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינוח נגביח בב״ד וחוזרמ בעונחה ואין בה
 משוס רבית [דף קמה ע״ב] ואין שטעימ משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים
 נגבית בב״ד ותוזרת בעונתה דכמלוה דמיא ואין בה משוס רבית דלאו אדעתא דהט יהיב
 ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא ביה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים
 דהו״ל ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינות הוה במתא
 איבעי ליה למימי הוה קרוב לממא כדשמע קל טבלא איבעי ציה למיתי הוה באתרא דלא
 מצי שמע איבעי ליה לאודעיה לא אודעיה מרעומומ אימ ליה ושלומי משלם ועד כמה
 אמר אביי נהוג בי גננא עד זוזא איימיה בטסיה אכלה ככריסיה עד ארבע משלם פלגא
 מכאן ואילך איניש בחשיבותיה מ״ר עשה עמו בפומבי ובקש לעשומ עמו בצנעה יכול
 לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בכמולה וכקש לעשומ עמו
 באלמנה יכול לומר לו בבמולה אני עושה עמך כדרך שעשימ עמי עשה עמו בשניה ובקש
 לעשומ עמו כראשונה יכול לומר לו כשתשא אשה אחרמ אני עושה עמך עשה עמו באחמ

 ובקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחמ אני עושה עמך כדרך שעשימ עמי:
ל [דף קמו ע״א] מתני׳ השולח שבלונות לבית חמיו שלח שם במאה מנה ואכל שם  ט
 סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין [לא אבל] שס סעודח חתן
 הרי אלו נגטן שלח שבלונות מרובין שיבואו עמה לבית בעלה הט אלו נגבין שבלונות
 מועטין שתשממש בהן והיא בבימ אביה אינן נגבין: נמ׳ אמר רבא דוקא דינר אבל פחוח
 מדינר לא פשיטא דינר מנן מהו דחימא הוא הדין דאפילו פחומ מדינר והאי דקמני
 דינר אורחא דמילתא נקמני] קמ״ל. אכל תנן שתה מאי הוא חנן שלוחו מאי שם מנן
 שגרו לו מאי ת״ש דאמר ר׳ יהודה אמר שמואל מעשה כאחד ששיגר לכית חמיו מאה
 קרונות של כדי יין ושל כדי שמן וכלי זהכ וכלי כסף א ובלי מילתא ורבה כשמתתו והלך
 ועמד על פפח טמ חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושפה ומת וזו הלכה העלה ר׳ אחא
 שר הכירה לפני חכמים באושא ואמרו שבלונות העשויין לבלופ אין נגבין ושאין עשדין
 לבלות נגבין שמע מינה אפילו שחה אבל שגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו ואינן
 נגבין. איבעיא להו W מהו שישלם שבת שבלונות תיקו בעי רבא שבלונות העשויין לבלות

 ולא בלו מהו ולא איפשיטא:
ז אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אפר שאמרו לו אשתו תותרניתא ןהיא]  ט
 ונכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריפ בגליל [דף קמו ע״ב]
 אמרה לו מאן יהיכ לן מכומבפ דיריפו ואטלנא ביה נפיל עליה חורכה ומחה. אמרו
 פכמים הואיל ונכנס אפדה לבודקה אס מפה אין יורשה. פרשב״ס דבנשואה מיירי וטון
 לנכנס אחריה לבודקה היה בדעחו לגרשה אם ימצאנה בעלח מוס ומפה קודם שנפפייס
 עמה הלכך אין יורשה. ומהכא שמעינן מי שמחה אשמו מחוך קטטה שהיה בדעפו
 לגרשה אין יורשה וכדאמרי׳ בגיטין(דף יפ.) טון שנמן עיניו לגרשה שוב אין הכעל אוכל
 פירוח ב<ויש גורסין הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה ןומוקי לה בארוסה] וקשה
 להך גירסא דאפילו בא עליה קיימא לן דאינו יורשה [ק] כדפניא כפוכופ (דף נג.) אשפו
 ארוסה אס מפה אינו יורשה ונראה דלא קשה דאמרי׳ בבחובופ (דף מפ:) נכנס עמה
 לפצר ספס חצר דידיה לנישואין וזו הפורכה שלו היתה ונכנס עמה לבודקה והוא טוען
 שנכנס עמה ני] לשם נישואין באס לא ימצאנה תופרניפ ולא מצאה בעלפ מום והרי היא
 אשמו וזכה כירושמה ואמרו חכמים הואיל וכניסמו הימה לבודקה לא חשבינן להך כניסה
 נישואין ואין יורשה והשמא אין ראיה לפסק רשכ״ס שאס מתה מתוך קטטה אין יורשה
 וההיא דנתן עיניו לגרשה אין ראיה חדא דר׳ יומנן פליג עליה דר״ל ג<ואמר דיש לבעל

 שהניח לנו אכא אפי׳ הוי מחמח נכסיס השכיחו לעצמן הס״ד: ג נהגה״ה המתחלת וריכ״ס וכו׳ ואס אמר ראו וכוי אשילו

 דף קמד ע״א

 כדה דרכא לא שנו אלא ששכחו נכסים הגה״ה
ת *סרשב״ס מחממ נכסים לא טרחו ולא הוציאו משלהן מ ח ם [כ] מ י ס פ ו נ ח ב  *מחממ נכסים א3ל ש
 ״<״, . ״ כלום אלא מנכסי אניהס שכר פועלים. והשכיחו
כ הנכסים מחמס עצמן היינו שחפרו ונטעו ושכרו f ? ^ ר l • > ע צ מ א ל י ( ח י ב ש י ה מ צ  ע

 ספרא שכק אכוהי זוזי שקלינהו ועכד כהי משלהן ולא משל אגיהס ואפי׳ אס טרחו טורח שהיו
 עיסקא אפו אפוהי קפכעו ליה כדינא קמיה הקטנים יכולין לטרוח אס הוא אומר לק ב הר

א מחמס נכסים עצמן: ן ה ה 3 א ר ר 3 א ג ר פ 3 ס ו ר ה ר ל מ א א 3 ר  ל

^ , י וריב׳׳ס מפרש מחמת נכסים פי׳ שהשכיחו הנכסים י ,־» י ־ י י י י V * -1 
י כמו שדה כור שהעלה שרטון ע״י עידור חיכול אפילו ל י א י כ ו ה • ו י נ י ר ח א ח ל ר ו נ ה ו י ס י י  לא שטק ג
 אמר להן ראו והשכיפ לעצמי י טרחו בגופן רק שלא הוציאו משלהן אלא מחפיסת
ה הבית ומחמת עצמן כגון שהנכסים הס כמו שהיו ת ל י 3  י לכ? האשה שהשכיחה אשה מאי ע
 א ׳ א ס מעולם אלא שעל ידס ממכרו כגון שהיו בתים ולא

M J v y היו שוכרים והס טרחו אחר הצריטם והקטנים לא ! J J. ; 

 אשה שמפ כעלה והיא (ב) ניזוניפ מנכסי היו יכולין לעשומ זה והא דקסני ג ואס אמר ראו כו׳
 יפומים והשביפה אפ הנכסים אף שכר אפילו השכימו הנכסים ממממ עצמן הואיל ולא רצו
 טרחה אינה נוטלת טון דניזונימ משל לטרומ אלא ע״מ שיהא שלהן הרי הוא לעצמו ור״מ
 ל א א מפרש ממממ נכסים כגון בוסמני ופרדיסי דשמל

 w . וממממ עצמן היינו שהנימ להן אביהן ממכמ ועשה
 כגון שתכעה כתובתה בב״ל לשוב אין לה מהן כלים ועורוח ועבדו ואין נראה לר״י חלוק הזה.
 מזונות והניח בעלה נכסים מועטין שאין מא׳׳ז: וזוזי ועביד עיסקא חשיב שבחו מחמח נכסים
ח וגברא רבה דלא שנק גירסיה וטרח לאחריני וכל י נ ה ה ש ן מ א ה ר ר מ ס א ה א ת 3 ו ת ן ^ כ ה 3 

 צי to י־״עצלי ־•־ p א, הייישיס
 מלהשביעה ולהגבופה כפובפה אפילו

 השכיחו נכסים ועמלו על אלף לינדס השביפה לעצמה אבל השכימה הנכסים בסתם
 נוטלת כפוכפה והמומל ליולשים 1ל] ומחוך הגה״ה

) וריב״ס אומר שחנכה שיעור בטול מעשה ידיה  לשונו משמע [ם] לשאין נוטלת בשבח כלום* *י
א ושאר השבח מטול אפי׳ אי שקלה מזוני. מא״ז: ן ל ה י ח א ת ל ש ר ו ה י ש א א ק ן ל א ל ר י ה א נ ל  ו

 למפלי אהללי אכל אשה שאינה יולשת הוי אצל הכנים טוללת כנכסי אפל ונוטלת שכל
 טילחה אך שילה על החחתונה ליקפ כשלה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אס השבח
 מלובה ואם הן מעות אינה נוטלת לק שכל טלחה לכל מועט טון שלא קבלה עליה
 אחריופ וגס מה שפילש אס לא היה בנכסים כלי כתובתה אס השביחתן [נ] שגובה
 כפוכפה מאופו שכפ לא נהילא למון שהשבפ ליפומים משום דלא אמרה ראו אינה גובה
 כתובפה ממנו לפנן בפ׳ יש בכול (לף נב:) לאין אשה גובה כתובתה מן השבפ ואף על
 פי שגוכה עכשיו כתוכמה ממטלטלין היינו מתקנת הגאונים שגוכה ממטלטלי כמו
 ממקלקעי אבל שבפ אפילו ממקלקעי לא גביא גס מה שפילש אס אמלו לאו שהשביפה
 לעצמה לא נהילא לי ללא מצינו שע״י לאו יהא השבח לעצמו אלא למי שיש לו פלק בגוף
 הנכסים אבל בעל חוב ואשה בכתוכתה [ם] אין להם לילל לנכסים אלא על פי ב״ל ואמלי׳
 בכפוכופ פלק אלמנה (לף צח.) אמל לכ נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשחה ולא

 כלום ואפילו עשו לה ב״ל הכרזה ואי אייקול בלשומא ליממי אייקול:
 יא אמר לבי פנינא המשיא אשה לבנו גלול בטפ קנאו ולוקא גלול ואפילו קלמוהו
 כנופ ודוקא כפולה ודוקא אשפו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון לזכרים: פשיטא
 יפר לו בימ ועלייה בימ קנה עלייה לא קנה כימ ואכסדרה מהו שני במים זה לפנים מזה
 מהו מיקו מיתיבי יפד לו אביו בימ וכלי טמ כימ לא קנה כלי בימ קנה אמר ר׳ ירמיה
 כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמד אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר
 אפילו א)מוניינא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבדה ופלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה
 לבדה ומלא ליה אשישא דמשפא: אמר מר זוטרא הני פלמ מילי שרנהו רבנן כהלכפא
 בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכומב כל נכסיו לאשמו לא
 עשאה אלא אפוטרופא ואידך הא דא״ר הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד

 שלשפן קנה*: הגה״ה
 T מתני׳ [דף קמד ע״כ] M האמין *ה) ואפי׳ בע״כ של נפקד והני בין במלוה בין
 והשופפין שנפל אמד מהן לאומנות בפקדון ואפי׳ אין הפקלון ביד הנפקד קנה ואפילו
 נפל לאמצע מפרש בירושלמי 3ין לדופ נין בממנה מועטמ בעי׳ מעמד שלשמן ואס הנפקד עובד
: כוכגיס לא קנה ואס המקבל ממנה עובד כוכבים לא ן מ צ ל ע ש א מ פ ר ת א ג פ ל ת נ ה ן ל ן > י ל ס פ ה  ל

״״ י , קנה ואס אינו יכול לישמט הימנו ימנהו לו ואס הנומן . , ,>, ; A , * 

ר מ1 עובד כוכגיס קנאו המקבל ישראל ומומן במעמד ח ת ™f 'V י א ו נ מ י א א ל נ מ ת  נ

ס שלשמן אין יכול למחול לא ללוה ולא לנפקד ולא לחזור  האפין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס א
 מפמפ האחין לאחין ואס מפממ עצמו בו ולא מקנו מעמד שלשמן בכמובה כשהאשה עדיין
ל מממ בעלה ואס מכרה כמובמה בעודה מחמ בעלה ט נ ן [ע] ש י ח א ן ה ל מ ח ר א ״ ן ת  לעצמ
ל בלא מעמד שלשמן דהשמא מכרה בדמים מיענרס ן מ ל ה א ל ל ו ל ת ן מ ל ל ל ה ס ן י ת א  מ

. דשמא לא מבוא לידי גבייה לעולס אפ״ה ו) אס , , , , . ,  . י
י ממלה אמר הגירושין היא משלם כל הכמובה נ ל צ ? א  אומנופ יכולין האפין לומר אס את

 יש לך מזונופ ואם אין אפה אצלנו אין לך ללקומומ. מא״ז:
 מזונומ ולימבו ליה כל היכא דאימיה מסייע ליה לרכ הונא דאמר כרכפ הטפ כרוכה

 הגהות הב״ה א וכלי מילת ורכב בשמחמו: ב גהגה״ה המתחלמ פרשכ״ס מחממ וכו׳ אס הוא אומר להן ראו מה
 פלפולא חריפתא השכיחו הנכסים וכו׳ ועורות ועבדום ואין נראה:

 [כ] ה״נ מחמת עצמן השניתו לעצמן: [ל] ומתוך לשונו. ר״ל נתתלת לשונו: [מ] שאין נוטלת כשבח מן האמצע. משוס דהר כמזונות וכמ״ש התוס׳ וכמנ הרמב״ן ואע״ג דאיכא לפלוגי בינייהו בטעמא אגן לא
 כלום. ר״ל אפי׳ שכר טרמה: [נ] שגובה כתובתה. כשהשנימה נסתס: [ם] אין להן לירד כוי. רש להן סלגינן עליה דרשנ״ג מסנרין וכו׳ ב״י שם: [צ] מהו שישלם שכח םכלונות. וכן היא גי׳ הרי״ף אבל נקיצור
 שכר טרמן רדן על התתמונה. כדלעיל כך כמוב בטור אה״ע סימן צ״ה: [ע] האחין והשותפין. וכך כמב כתוב כגי׳ הרשב״ס והמוס׳ וכמו שהוא בספרים שלנו: [ק] כדתניא. כמדומה לי בפ״ק דקרושין: [ר] לשם

 בטור מו״מ סימן קע״ז דבין אמין בין שאר שומפין: [ע] שנטל מאתיים ווז. בטור השמיט זה: [פ] מתרפא נשואין אם לא. כך העמיק הב״י אה״ע סימן צ׳:

 תפארת שמואל
 (ב) נ־זונית מנכסי יתום־ם וכוי. פי׳ דס״ל דמה שממלק בין אשה יורשת לאינה יורשת היינו לוקא באינה ניזונית אבל באשה נקונימ לעולם אינה נוטלמ אפילו שכר מרמה שהכל ליתומים וק״ל:

 א) נ״כ כמו כלי הרסנא, דחרגוס כלי, מנא. ונש״ס גרסינן עציצא, והיא היא, (י״ל). ןועי׳ רש״י שבת ק״ה ב׳ ד״ה מוניני, וכתובות ס׳ ע״ב ד״ה מוניני וש״מן. >ר״ג ליפשץ) ב) תוס׳. (גליוןן ג< מלת ואמר נמחק, ונ״ב דאמר. >ר״נ משנורג) ד) חוזי
 ועביד עיסקא כוי. וריכ׳׳ס אומר שחנכה שיעור מ״י כו׳ כצ״ל. וקאי אאשה שהשכיחה נוי. (אר״צ) ה) וקאי אמעמד שלשתן דסוגיא, ועי׳ בהרא״ש ס״ק דגינףן מדין עובד כוכבים במעמד שלשתן. (אר׳׳צן ו) אמנם לקמן בד׳׳ה ואפילו פעוטות כתכ

 דבמוחל חייב לשלם ללוקח רק הדמים שנת! ואינו חייב לשלם כל דמי השטר והוא ב׳ שיטומ במוס׳ [והובא בהג״א ספ״ב דב״ק] ולחלק כין מטרמ כמובה שקנה על הספק משא״כ נשאר מכירומ שטרות ל״מ בפוסקים ואכ״מ. ןאר׳׳צ)



 נד רבינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשר
 דף קמט ע״א

 זה לא אמל כלום על שיאמל תנו כיפ זה לפלוני וילור כו ופנו לקל זה לפלוני ויאכל
 פירותיו לכל מילי לליתיה בבריא בקטן ליתיה בשכיב מרע באמירה. אמר רכא אמל רב
 נפמן [דף קמח ע״א] שכיב מרע שאמר הלואפי לפלוני הלואפו לפלוני ואף על גב לליפיה
ה בבריא ואפילו* בקטן הואיל וישנו בבריא ״ ה ג  ה

 *מיהו לעגין הרשאה מועיל אפילו בהליאה לשליח במעמל שלשפן. איבעיא להו לקל לאפל

 שוויה. מהיי״מ: ופירותיו לאפר מהו מי שייר מקום פירי

 או לא ואפ״ל פירותיו לאתר לא שייר מקום פירי פוץ מפירופיו מהו אמר רב נפמן
 אח״ל לקל לאחל ופירוחיו לאחר לא שייר מקום פירי פוץ משירותיו שייר מקום פירי
 מאי טעמא בל לגבי נפשיה בעין יפה משייל [דף קמח ע״ב] ואליבא ללב זביל לאמר
 00 אס רצה להוציא בו זיזין וגזוזטראופ מוציא ובמוכר לקל לאפל ופילופיו לאחל לא

 שייר מקוס פילי הילכך קנה מי שטפן לו הלקל [י] גס הפירופ:
 כא אמר רב יוסף בר מטומי אמר רכ נפמן שכיכ מרע שכפכ בל נכסיו לאחרים
 ״ רואין אס כמחלק מת קנו כולן עמל פוזר
ק בכולן [ז] ואס כנמלך* מח קנו כולן ואס ר ר ו 3 ר ^ ד ת ו , י ח א ^ ל ץ א ה 3 ה ס ש  *D״ א
 שלא יהא נראה כמממין ומושב מה לעשומ במומר עמל אין חוזל אלא באחלון וללמא עיוני

: קמעיין סתמיה לשכיב מרע מילק לייק ( ״ א  קיי כילן• מ
 והלר יהיב אמר ר׳ יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שטב מרע שכתב כל נכסיו לאחל
 ועמל אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במלינמ הים והא לפיישינן מספיקא לאפוקי
 ממונא היינו טעמא משום ליש כאן ממנה גמורה בקטן אלא למחממ אומלנא הוא
 לאמרינן אס עמל חוזר והאי אומלנא לא אמרינן אלא היכא רכריר לן כולאי להוי ממנה
 ככל נכסיו אכל היכא למספקא לן לא אמרינן אומלנא וכי פקשי לך להכא מספיקא אמר
 לקט ולעיל פריך וללמא עיוני קמעיין ולא קט וי״ל משום לאיכא רגלים ללכר שאינו
 נמלך שהרי חלק כל נכסיו אלא ששפק כינפים לעיין כמה יפן לזה וכמה יפן לזה והריב״ס
 פירש להא לפריך לעיל ודלמא עיוני קמעיין ארישא קאי דקאמר אס כמחלק אס עמל
 פוזר בכולן ופריך ודלמא כשנפן לראשון לא היה דעפו ליפן לאפר ועיוני קא מעיין ונמלך
 ונפן לאפר וממנימין רקמני לא שייר קרקע כל שהוא אין מפנפו מפנה ולא חיישינן
 לנמלך מיירי כגון לאמר כל נכסיו לפלוני ופלוני ואח״כ פירש מה יפנו לכל אפל ואפל.
 ואלא מתטתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מפנה היכי משכפת לה אמר

 רב נפמן [ח] באומר [ט] כל נבסי אלו הן מר בר רב אשי אמר כמופזק:
 כב איבעיא להו חזרה כמקצח הוי חזרה ככולה או לא מ״ש כולן לראשון ומקצמן
 לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצחן לראשון וכולן לשני ראשון קנה ושני לא קנה.
 פילש וכולן מה ששייל ולא נתן ללאשון ומשכחת לה ללישא בין כשמת כין כשעמל ראשון
 לא קנה לחזרה במקצמ הוי חזרה ככולה ושני קנה אפילו עמל להויא לה ממנפ שכיכ
 מרע במקצפ בקטן וסיפא לא משכחמ לה אלא כשעמל לאי כשממ 11 שני נמי קנה:

 כג איבעיא להו המקליש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו פלק כל נכסיו לעטים
 הגה״ה מהו פיקו וכיון* לסלקו כפיקו מספקא לן
״ אי שייך הכא אומלנא או לא יראה שאין א ק א ל מ כ ל יכמב ה״ר ברין מאת יין ה (  *ג
: מכטלין ההקרש וההפקר והחילוק שפילק ז ״ א • מ א נ ו מ ו מ נ י ח פ א מ א ל ק י פ ש מ  ל

 [כ] שאין מכטלין מעשיו [ל] אלא היכא לכריר לן אומלנא ב<כלפירשתי לעיל:
 כד אמר רב ששפ יטול ויזכה יפזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן בשטב מרע וכ״ש ככליא
 שיש עמו קטן במתניתא חנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקה היא:
 [דף קמט ע״א] איבעיא להו יהנה בהן מהו [ילאה בהן מהו יעמול בהן מהו] ישען בהן
 מהו מיקו ולא קנה. איכעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין א״ר יהולה אמר רב אס עמל
 חוזר וזימטן אמר אס עמר אינו פוזר ולא פליגי הא לאימנהו לזוזי בעינייהו והא לפרעינהו
 בחובו. איבעיא להו שטכ מרע שהודה מהו מי אמרינן שלו הוו מקודם לכן ואע״פ שמוחזקין
 ועומדין הנכסים כחזקפ שכיב מרע עד היום הזה מ״מ בפר הודאפו אזלינן דהודאח בעל
 דין כמאה עדים דמי והרי הודה שהיה שלו ואס עמד אינו חוזר או דלמא טון שהודה על

 כל נכסיו נראה שאין זה אלא מחנה שיהו שלו אס ימומ ואם עמד חוזר:

 חריפתא
 לא העמיק אלו הן משמע לס״ל כהרשב״ס אן בטור סימן ר״ן מזר בו וכמב בס לברי ר״מ ושכן פי׳ ר״י:
 [־] שני נמי קנה. אפי׳ בלא קנין טור סימן ר״ן ומיהו מדמוקי לראשון בקני! נוקמא לשני נמי בקנין ובמיפה
 אמ כמו: [כ] ה״נ שאין מכטלין מעשיו. וכן העתיק הטור סימן ר״ן: [ל] אלא ה־כא דנריר לי אומדנא.
 וכתב הב׳׳י לדבריו תמוהין הס דהכא ודאי איכא אומלנא ברורה ללא עביל איניש דיהיב כל נכסי׳ לאמריני
 והוא ימזור על הפממיס אלא למשוס ללדבר מצוה נינהו מספקא לן רלמא גמר ומקני הלכך מספיקא אין
 מוציאין מידו וכדברי הרמב״ס והרמ״ה ז״ל וכן לעמ הריב״ש בסימן ק״ס עכ״ל וכן בהגה״ה שבעמוד פוסק
 ללא מסקינן ומהרדיו כ״ץ כתב שרעת רבינו לכמו דלעיל כשנתן כל נכסיו וקנה עליהן אמרינן שזכה המקבל
 משום רשמא יש לו נכסים במקום אחר והר ממנמ ש״מ במקצמ שבקנין דאס עמד אינו מוזר ה״נ ההקלש
 והעניים באמירה זכו כמו במסירה דלהדיוט וכן בהפקר למפקירו גס לעניים הד הוא כמסור לילס בפועל
 רמי ואינו יכול לחזור מספק עכ״ד ועל ההפקר יש לפקפק דהא ברפ״ו דפאה מנן בה״א אינו הפקר על
 שיופקר אף לעשידס וכיון שאין ההפקר לעניים בלבל אין כאן זכייה בפועל אף לעניים דאין כאן עניים ידועים
 מובעין שיאמרו אנן זכינן בהו דדלמא יקדמו עשידס רזכו ומיהו הרמב״ס בס״ב מהל׳ נרדם והעמיקו הטור

 סימן ד״ג כמב ז״ל ההפקר אע״ס שאינו נדר הד הוא כמו נדר שאסור לחזור בו ע״כ:

 דף קמז ןן״א י

 פירות עד שעמ כמינה לד שמעון ועד שעפ פמימה לרבנן א< ועוד אפילו משעח בחיבה
 ופפימה לא הפסיד הנעל פירופ אלא כשנפגרשה לכסוף ועוד פמיה לי מה עטן אטלפ
 פירופ שהוא פקנפ חכמים ואפשר שלא פקנו לו כשנפן עיניו לגרשה [ש] אנל ירושה
 דאורייפא מי הפקיע ירושפו אם הוא שונאה אטו אכ שכנו שונאו לא יירשנו ועוד אי
 הא עובדא בנשואה איירי מה הוצרך ליכנס אחריה לחורכה כדי לכודקה למה לא בדקה
 במוך כימו: ימיב א רבא סבא קמיה דרב פפא ויחיב וקאמר בין שמח הוא ובין שמפה
 היא ואפילו הדר ביה איהו סכלונומ הדרי מאכל ומשמה לא הדרי הדרא ביה איהי אפילו

 טשא דירקא הדרא אמר רב הונא בדה דרב יהושע ושמין להו דמי בשר בזול:
 יז מתני׳ שכיב מרע שכחב נכסיו לאחדם שייר קרקע כל שהוא ממנמו קיימת לא

 שייר קרקע כל שהוא אין ממנפו הגה״ה
* *ממנמ שכיב מרע במקצמ בעיא קנין ואע״ג דמימ י • ״ ״ * ^ • . י י י י ; » * » י ד י ״ י ׳ י * • י * ״ י י י י -  י
ר b™f בכולה אי מצוה ממממ נ!י״ה אפילי במקצמ לא בעיא מ  ?™ י ^ מ ״ ג
 דאי הוה ידע דחיי [ת] לא הוה כתיכ לטלהי קני! יהיא רמימ אבל עמד חיזר אע״ג דקנו מיניה.

 טכסי לאחדנא: מא״ז:
 יח ותניא נמי הכי מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שממ כנו ועמד וכתכ כל נכסיו
 לאחר ואחר כך בא בנו ממנמו ממנה ר״ש בן מנסיא אומר אין ממנמו ממנה שאילו

 היה יודע שכנו קיים לא היה כוחכו ואמר הגה״ה
 רכ נחמן הלכה כר״ש כן מנסיא מ״ר* מי *כמב דב״ס דגגי ממנה דבדס שבלב דבדס הן
ן דהיכא דגלי אדעמא דלא יהיב מדעמיה לא הר ממנה ו ל ר מ א ה ן ן כ מ ל ה ל ע ן נ ן מ ה ן ל ו ה ח י ה  ש

, , כגון גבי ממנמא טמירמא ושטר מברממ והכא הואיל _ R ״ ״ ״  י . ״ י
ה ומזנם יהיב אי גלי דעמיה דלא נימא ליה אפי׳ לא מ י ז ^ ל מ '  נכסיו למי ואמר להן [י1* ר
 לו שיש לו p ועכשיו שאין לו כן נכסיו אמר בפירוש לא קנה אבל גבי מכר וקדושין אמרי׳
 לפלוני כמדומה לו שאשמו מעוברמ עכשיו אינן לבדם דלאו כל כמיניה לומר לא היה מעמי
ע אפי׳ איגלאי בדעמיה אם לא אמר בפי׳ אמרי׳ אגב ל ן נ י ן ; ן ל פ ן ל י ס כ ת נ ר 5 ן ע ן מ ח ש ן א י א  ש

ן ^ דשקיל ז״י גמר ומקני. מא״ז: י ן ^ ^ א ן ק א  ^ ל

 מתנה. מניין למתנח שכיב מרע מן החורה אמר רמי כר יחזקאל מהכא ואחיחופל ראה
 כי לא נעשתה עצתו ויצו אל ביתו וגו׳ כצוואה כעלמא ומכאן משמע [א] דיוצא בקולר
 יש לו דין שכיכ מרע וכן בגיטין (דף סה:) גבי גניכא יוצא כקולר הוה [ב] ורכ אלפס
 ז״ל כפב דיוצא בקולר ומפרש ויוצא כשיירא ומסוכן בולהו בצוואה דידהו M כמצוה מפמת
 מיפה טנהו ולא מספכר טעמיה כמפרש ויוצא כשיירא דודאי יוצא כקולר הוי יוצא ליהרג
 ואין לך מצוה מחמפ מיפה גדול מזה כדחזינן באחתיה דרב דימי דאמרה ווי ווי דמיימא
 ההיא איחחא קרי ליה מצוה מפממ מיפה אע״ג דלא הזטרה מימה כשעח הממנה
 דבגלוי מילחא בעלמא סגי וכן מסוכן שחקף עליו החולי ונטוי למוח כל צוואחו חשכינן
 מחממ מיפה אפילו לא הזכיר מימה והכי אימא בירושלמי דפיאה איזהו שכיב מרע בל
 שלא קפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקים אחר שלשה ימיס
 ואס קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד אלמא משמע דאפר שלשה ימים 1י] נקרא
 שכיב מרע וכל צוואמו מפמפ מיפה הוא אכל מפרש ויוצא כשיירא נהי דלענין גט מדמינן
 להו ליוצא בקולר היינו לעטן בהלה דמפממ טרדמ הדרך הם כהולים ואין דעמן מיושכמ
 עליהן לגמור דבריהס ולומר פנו וכהילי טפי ממסוכן אבל לעטן נמינמ ממון לא דמו
 כלל ויוצא כקולר ומסוכן כשנמנו כל ממונם ודאי אדעמא שהן סבורין למומ נמנו אבל

 מפרש ויוצא בשיירא מדעתם יצאו ודעתם לחזור וכן כמב ה״ר יונה ז״ל:
 יט [דף קמז ע״ב] אמר רבא אמר רכ נפמן מפנפ שכיב מרע מדרבנן היא שמא
 פטרף דעמו עליו ומי אמר רכ נפמן הכי והא אמר רבא אמר רב
 נחמן אף על גב דאמר שמואל המוכר שטר חוכ לחכירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש

ה " ה ג  מוחל *מודה שמואל שאם נמנו במחנח ה

 בשלמא דאוריימא מש״ה אין יכול למחול כל השטר אין חייב לשלם. פר״י. ואי קרקיש ליה זוזי
 אלא אי אמרח דרבנן אמאי אין יכול למחול וכמב ליה שטרא בשמיה נמי אין יכול למחול והד

: אימא בכמובומ. מהרי״מ: ה ר ן ל ת ש ה כ ן א ש ע ה ן ר ן ל מ ה ש ; י  א

 כ אמר רבא אמר רב נפמן ש״מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירוח דקל

 הגהות הב״ח א יתיב רבי! שבא:

 פלפולא
 [ש] אבל •רושה דאורייתא. וכך קד לה נמלה דאוריימא בס״פ אע״פ ממיהה לי דבגמרא רפ״ט דכמובומ
 מסקינן לירושמ בעל מדרבנן ושמא משום לאמרי נמי שעשו לה מיזוק כשל מורה: [ת] לא היה כותב לכולהו
 נכסי לאחריני. מסיים הד״ף אבל אס שייר קרקע כל שהוא אמרינן למסמך עליה שיירה: [א] דיוצא בקולר
 יש לו רץ ש״מ. וכדמסיק במצוה ממממ מימה: [ב] ורב אלפס ו״ל כתב. גבי אמתיה דרב דמי בסי׳ תתקי״ג:
 [ג] כמצוה מחמת מיתה. ואפי׳ שייר תחר כדלקמן בפירקין ושא״צ קנין אפי׳ שייר כדאימא בדברי רבינו
 אהא דגניבא בפרק התקבל: [ד] נקרא ש׳׳ט וכל צוואתו מחמת מיתה. כלומר שנקרא ש״מ לענין שכל צוואתו
 ט׳ מללאתר ג׳ ימים אף הרחוקים נכנסים: [ה] שאין היורש •כול למחול אבל הוא עצמו מוחל מיד דהוה
 שתוזר וכ״כ הד״ף: [ו] גם הפיחות. ללא נתרוקנו לנותן להא איהו לא היה ברעתו לשייר! לעצמו הלכך
 הכל יהיה לבעל הלקל ראימ ליה קנין בגוף. הר״ן: [ז] ואם נמלך קנו כולן כוי. בקני! רפוי כמ כללקמן גבי
 מתנת ש״מ במקצת וכ״כ הר״ן ומיהו באחרון א״צ קצין כלל ולראשונים סגי בקטן בלא יפר כח וקנין בעי:
 [ח] באומד כל נכסי כוי. ולא קנה א״נ במיפה כמו כדלקמן: ןט) כל נכסי אלו הן. וכן גי׳ הד״ף ואע״ג
 להרשב״ם כמב בשם ר״מ ילמאה משום להשמא יש למוש יומר שיש לו נכסים אמרם במקום אמר לאי לא
 מאי אילו מ״מ גס הר״י בן מיגא״ש גרסתו כן כמו שכתב המגיד בשמו בס״ח מהלי זכייה וצ״ע בקצור שלו

 תפארת שמואל
 (ג) אם רצה להוציא בו דיין וגזוזטראות מוציא. זה לא יכולתי להבין היך בא רב זביד לפי גירסא שגורס כל לגבי נפשיה כו׳. והא רב זביד אין שייך כאן כ״א לגי׳ רשב״ס ע״ש. וע״כ נראה לטעות הוא:

י כחמומיו זטן לו דוקא היכא דמטי שטרא לידיה לבסוף. >ר״ג ליפשיץ ב) עיין בהרא״ש בב״מ פ״ו ססי׳ חי, ועיין מהד״ט ח״ב סימן כ׳ גלף פ״ח ע״א, ובסימן קכ״ל כ׳ ליישב מה לנראה כאן לאי ג ע״א דלאכיי עד ״  א) נ״נ ינ״ל ראיה מכ״מ ד
 לאי האי טעמא הר אזלינן לקילא לס׳ ממינא היא, יבריש פ״ק לנלדס גגי בעיא ליש יל לצדקה כ׳ הרא״ש ללמימרא אזלינן דס׳ אסירא הוא.>ג׳ מסרש״א< ג)יהנה יש כזה ג׳ שיטיח ואכיא כקצרה. הנה דעת הרא״ש דכהפקר וכהקדש אזלינן למימרא,
 ומשמע לבממון עניים אזלינן לקילא. אמנם בסמ״ע סימן ר״ן ביאר בשיטת הרא״ש דגם כממין עניים אזלינן לחימרא, וצ״ע לשון הרא״ש שהשמיט ממון עניים, יאפשר דהוא כ״ש מהפקר דהא הסקר הוא גס לעשירים וב״ש ממון עניים ע״ש בסמ״ע.
 ובמרדכי ביאר דרק כהקדש אזלינן לחומרא. אמנם שיטת רמכ״ס וכן הוא שיטת הג״א וכן הוא גרמ״א דגם בהקדש אזלינן לקולא, הגס שהוא ספק איסור בפרט בספיקא דדינא, יעיין יו״ד סימן מ״ח נשייך, מיהו ביאר הנ״י הואיל ועמד ואמר שלא

 הי׳ כיינסו רק כמתנמ שכ״מ כר. ילפ״ז כעמד ולא חזר יממ אח״כ ככה״ג אזלינן לחזמרא דא״י כיונתי. אמנם לסי סנרית ב״י שם דהיא מטעם אומדנא גס בה״נ אזלינן לקולא. (אר״צ)



 רבינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשר נה
 דף קנכ ע״ב

 הגה״ה לתקינו רבנן כתראי למיגכה כמוכת אשה
 *ואפילו מטלטלי ללא איחניהו בעינייהו כגון מלוה ממטלטלי אפי׳ לכתוכת אשה הוי שיור*:
: כח אמד מטלטלאי לפלוני כל מאני ׳ ״ א • מ ר י י  היי ש

 משמישמא איקרו מטלטלי לכר מפיטי ושערי פירש רשכ״ם וה״ה לכר מכהמומ כל
 מטלטלאי אפילו פיטי ושערי ואפילו ריפים העליונה לכר מריפים המפמונה כל המטלטל
 אפילו ריפים הפפמונה איבעיא להו ענדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכמא
 כמטלטלי דמי דגרכד כפ׳ יש נופלין (דף קכפ.) אמר ר׳ נפמן אין גוכין מן העכדים

 ואיפסיק הלכמא כוומיה [ר] אלמא עכדא כמטלטלי דמי:
 כט אמר נכסיי לפלוני. עכדא איקרי נכסי דפנן הכופכ נכסיו לעכדו יצא כן חורין
 ארעא איקרי נכסי דפנן נכסים שיש להם אפריופ נקנין ככסף וכשטר וכחזקה
 גלימא אקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריומ אין נקנין אלא כמשיכה זוזי איקרו נכסי דתנן
 נכסים שאין להן אחריוח נקנין עם נכסים שיש להס אחריוח נכסף ושטר וחזקה כי הא
 דרנ פפא הוו ליה פליסר אלפי זוזי ני חוזאי אקנינהו לרנ שמואל נר אנא אגנ אסיפא
 דכיפיה כי אפא נפיק לאפיה עד חוך שטרי איקרו נכסי דאמר ר׳ נפמן נר יצפק אמר
 רכ שני שטרות הן זכו כשדה זו לפלוני וכו׳ לעיל נפרק הספינה (דף עז.) [דף קנא ע״א]
 נהמה איקרי נכסי דפנן המקדיש נכסיו והימה כהן כהמה הראויה למזכח עופות איקרו
 ניכסי דחנן המקדיש נכסיו והיו נהן דנריס ראוין ליקרנ על גני מזנח יינופ שמנים
 וסלפופ ועופות פפילין איקרו נכסי דמנן המקדיש אמ נכסיו מעלין לו פפילין איכעיא

 להו ס״מ מאי פיקו:
 ל אמיד! דמר זוטרא נר טוני כמכמינהו לנכסי לרב זוטרא נר טוני דנעיה לאינסוני
 לרנ זניד ואינסינה ואיגרשה אמאי לקמיה דרנ ניני נר אניי אמר משום אינסוני הוא
 והא אינסנה אמר ליה רנ הונא נריה דרנ יהושע משום דאמיפו ממולאי אמריפו מילי
 מולייתא אפילו למ״ד מנרפמ קני ה״מ היכא דלא גליא דעמה הכא גליא דעמה רשנ״ס
 גריס אנל הכא גליא דעתה משום אינסוני והא אינסינה ואיגרשה ומשמע דאי לא איגרשה
 לא היה מחזירם לה ולפי זה הא דאמר מנרחח לא קנה היינו דוקא לאחר שממאלמן או
 פפגרש אכל כל זמן שהיא פפפ כעלה לא יפזירס לה אכל לפי הספרים דגרסי הכא גליא
 דעפה ופו לא [ש] לא נצטרך לומר כן וכן מוכח נכפונופ (דף עט.) דלא קננהו לוקפ
 כלל ואפילו נעודה תחת נעלה דפריך ואי לא קננהו נעל ליקנינהו לוקח ואי קננהו לוקפ
 כעודה פחפ כעלה א״כ דין הוא דלא קננהו כעל. אמיה דרמי כר פמא כאורתא כתכתינהו
 לנכסה לרמי נר פמא ונצפרא כחנחינהו לרנ עוקנא נר חמא אזל רמי כר פמא לקמיה
 דרכ ששח ואוקמיה כנכסי אזל רנ עוקנא לקמיה דרנ נחמן אוקמי׳ נידיה אמר ליה רכ
 ששמ מ״ט עכיד מר הכי אי משום דהדרא כה הא שכיכא אמר ליה הכי אמר שמואל
 כל שאלו עמד פוזר פוזר כמפנמו אימור דאמר שמואל לעצמו לאפר מי אמר א״ל כפירוש
 אמר שמואל נין לעצמו נין לאחר. אמיה דרכ עמרם חסידא הוו לה מלוגא דשטרי כי
 קא שכינ׳ אמרה ליהוו לעמרם נרי אפו אחוה לקמיה דרנ נחמן אמר ליה והא לא משך
 הגה״ה אמר ליה דכד ש״מ ככחונין וכמסורין
 *אבל בריא שכתב שטר על נכסיו בבקר לראובן ולערב דמו* אחמיה דרכ דימי כר יוסף הוה לה
 לשמעון עבלינן שולא ולהקלמה לא תיישינ! היאיל התא דפרדיסא כל אימח דהוה חלשה הומ
« u יי״י״ז , • ו,-* » , . , • v A , w ו ו ל נ ו ר ה א א מקניא ליה ניהליה [דף קנא ע כ] וכי וביום אחל נכתבו וכתב רב אלפס וכינין ש א י ד מ י י ה ק י p ה p ל 3 ן א י נ א ק ל ר 3 ו נ ש 3 

ר קיימא הדרא כה זימנא חדא חלשה שלפה י ר ג מ ה מ ו ב לאי ה מ  לקלים אפילו שעה אחת יל״,! כ
 כל הקולס אפילו שעה אחת זכה. מא״ז: ליה חא קני שלח לה לא כעינא שלחה ליה
 תא קני כל היכי דכעית אתא שייר וקנה מינה כי קיימא הדרא כה אתאי לקמיה דרכ
 נחמן שלח ליה דליתי אמר ליה אמאי אחינא הא שיידח וקנאי מינה שלח ליה אי לא
 אתימ מחינא לך כסילוא דלא מכע דמא אמר להו לסהדי היכי הוה מעשה אמר ליה
 אמרה [הכי] ווי דקא מייתא ההיא איפתא אמר להו א״כ מצוה מחמת מיתה הות ומצוה

 מפממ מימה חוזר:
 הגה״ה לא איתמר מפנפ שכינ מרע כמקצת*
' אמר רכא א״ר נפמן הרי היא כמתנת בריא " א פ א י י י י א ש ל ה נ נ מ נ ת ח " צ י ר f מ מ מ ח נ * 
 קנו מיניה אי עמל מחוליו הרר שכיב מרע שנימק , , י , י
! וכעיא קנין איפיכיה רכא שייר קרקע כל ך ע ל ה ד ן מ ס ע א ה ו נ מ ן מ ח ג מ י מ ל ו ח י ל ל ן  ,|ח
 משענמו בין מולי למולי אומלין אומו אס ממממ חולי שהוא ממנמו קייממ מאי לאו דלא קנו
 הראשון ממ ממנמו ממנה ואס לאו אין ממנמו ממנה מיניה לא דק נו מיניה אי הט אימא סיפא
ז לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קייממ י א ה י נ מ י מ מ נ ת י מ ! י א מ נ ע ש מ א ל ק נ ו ש ו כ ל ם ה א  י

, , י 1 ,  צדו אומל. מא״ז: , 1 1 , , .
 ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר ליה הכי
 אמר שמואל ש״מ שכפכ כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אס עמד חוזר כידוע
 שלא היה קנין אלא מחממ מימה והלכמא ממנמ שכיכ מרע כמקצמ כעי קנין ואע״ג
 דמימ ואם עמד אין חוזר מצוה מחמת מיחה לא כעיא קנין והוא דמימ ואס עמד חוזר
 ואע״ג דקנו מיניה [דף קנכ ע״א] הא דאמר שמואל שכיכ מרע שכחכ כל נכסיו לאחרים
 אע״ג שקנו מידו אם עמד חוזר [דף קנב ע״כ] כידוע שלא היה קנין אלא מחמח מיתה

 דף קמט ע״כ

ד כדה הורמו שלא  כה ת״ש דאיסור גיורא הוו ליה מדסר אלפי זוזי כי רכא ורכ מ
 כקדושה ולידתו כקדושה הוה. אמר רכא היט ליקני רכ מרי להני זוזי אי נירושה
 גר לאו כר ירושה הוא ואי כמתנת שכיכ מרע מתנת שטנ מרע טרושה שויוה רננן כל
 היכא דאיתיה כירושה איתיה כמתנת שטכ מרע כל היכא דליתיה כירושה ליתיה כמתנת
 שכיכ מרע אי כמשיכה ליפנהו גטה אי כפליפין אין מטכע נקנה כחליפין אי אגכ ארעא
 [ט] ליפ ליה ארעא אי כמעמד שלשפן אי שלח לי לא אזילנא. מפקיף לה רכ איקא כריה

 דרכ אמי ולולי איסור דהני זוזי דרכ מרי הגה״ה
 נינהו ולקנינהו כאודיפא *אדהט נפקא *ומשמע אפילו בלא קנין רק בהילאה יליקא כעין
ר הולאמ איסור גיורא לקים לן ללזכומי נתכוון אבל מ א א 3 ל ר פ ק י ר א ן ס י י א 3 א מ ת י ל ו  א

, בעלמא לא קני מיד בהולאה היכא לשייך למימר י . ׳ ״ . . , י . . , ״ . . ״ ״ ״ ״  ״

א אלם עשוי שלא להשביע אמ בניו כלאיסא לקמן בסרק מ ל י ל* א ל ס פ מ י י ש נ י א ? ל ת נ ע  מגמלי ט
 הודאה לא הויא כמחנה ואם עמד אין חוזר גט סשיט ובזה בורר וללא כסימש רשב״ס לסירש
 דאי הויא כמפנה גר דליפיה כירושה ליחיה לאין שייך רק בהלואה שאמר מנה לפלוני נילי אבל
א אס אמר מפץ סלוני של פלוני לא שייך אלא לרך 3 ר ר מ א א ל ] ה נ ש [ ר ן ת י נ ת מ ה 3 ; ת מ 3 

Z^ZZZ^KX ! » יי־ י « כימשה ״' » * ־  מ״־״ ־
 ודליתיה כירושה [ם] לימיה כממנה כמתנת פלוני של ראובן הוא זכה ראובן באומו המנה ולוקא

 יורש בלחול הוא לקאמר א ועיקרא דהא בשכיב מרע מהניא הולאה ולא בבריא. מא״ז:
 מילתא משום דקי״ל לגני יורש לשון מתנה ולשון ירושה ולגט שכיכ מרע לשון מחנה
 ולשון ירושה חד טעמא נינהו כדאמדנן נממנימא חנא אף יחסין דרש נראד ליורשו
 ורכי יוחנן כן כרוקה היא ואמר נמי שלח רכ אחא כר רכ איקא למרי רכי יוחנן נן
 כרוקה נכסיי לך ואפריך לפלוני וראשון ראד ליורשו אין לשני כמקום ראשון כלום שאין
 זה לשון מחנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רנא לרנ נחמן והא
 אפסקה אמר ליה הוא סנר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעח מינה
 דלשון מפנה ולשון ירושה לגט יורש פדא מילמא היא ומכאן אמר רכא מפנפ שטנ מרע
 כירושה שויוה רכנן אכל מפנפ שכיכ מרע למי שאין יורש ואפילו לגר ב כעלמא קני
 דקיימא לן דכד שטכ מרע ככפוכין וכמסורין דמי והכי שדר מר רכ האי גאון ז״ל. גם
 כי נפלה כאילן גלול לברים ממוהין הן דמאי נפקא מינה כהא דרכ מרי כנו של איסור
 גיורא היה מאחר שהימה הורמו שלא בקלושה ואין ראוי ליורשו מה לי איסור גיורא
ד ננו ומה לי אדם אחר אי מהני לארס אחר [ע] אמאי לא מהני נמי לרנ  שנתן לרנ מ

 מרי ננו א<ואין אלו אלא דנרי נניאות:
 כו [דף קמט ע״כ] שייר קרקע כל שהוא כו׳. וכמה כל שהוא רנ יהודה אמר קרקע
 כדי פרנסתו ורנ ירמיה אמר מטלטלין כדי פרנסתו אמר רבי זירא
 כמה מכוונן שמעתא דסכי קרקע מאי טעמא דאי קאי סמיך עלה מטלטלי נמי סמוך
 עלייהו אמר רכ יוסף מאי כוונמא איכא מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן ומ״ד כדי
 פרנסתו כל שהוא תנן וכתנ רנ אלפס ז״ל וליחא לדרכ יהודה מדרכא אר״נ חמשה עד
 שיכמכו כל נכסיהן ואלו הן שטכ מרע עכדו אשמו וכניו ומכרחמ ושמעת מינה דשייר
 מידי ככולהו הוי שיור ולא כעינן כדי פרנסמו וממיהני על פיסקא הדין דלא אשכחן מאן
 דפליג אדרנ יהודה ורכ ירמיה כר אכא ור׳ זירא ששיכח דכריהס אלא רכ יוסף שממה
 על ששינח ר׳ זירא דנריהס ולא מלאו לנו לחלוק על דנריהס וגס אניי הקשה יפה לרנ
 יוסף על שחמה על דנדהם ורנ יוסף דחה דנרי אניי נדנרים שאין נהן ממש ומה שרצה
 רנ אלפס להשווח כל חמשחן כיחד דשייר מידי ככולהו הוי שיור אין נראיה זו ממשוח
 לדחוח דכד אלהיס חיים ללאו כולהו נחדא מחימא מחחינהו דרנ נחמן לא קאמר אלא
 הדין שאמרו חכמים כאלו חמשה אין נוהגין כמקצח נכסים ולאו דוקא שיהא שיור כולן
 שוה דלכולהו מטלטלין הוו שיור לכר מכמוכה משוס דכמוכה ממקרקעי חקינו רכנן וכן
 לענין שיור נמי מסמכר דשכיכ מרע כעינן כדי פרנסמו דמידי הוא טעמא אלא משוס
 אומלנא ללא יהינ אינש כל מה ראימ ליה וימומ כרענ אלא אלעתא למית קא יהיכ והאי
 אומלנא לא כטלה אם לא ששייר כלי פרנסמו ומסחכר ט היכי [*] לכטילא חמיהין לרנ
 יוסף על קרקע הכי נמי איפכטלא על כל שהוא ושיעול כלי פלנסמו ילאה אס הוא עוכל
 אדמה שישייר לו קלקע כלי פרנסת כני כיתו וכן אס מתעסק כספורה או כרכימ ששייר

 כדי שיוכל להתפרנס W מן הריופ:
 כן [דף קנ ע״ב] חמשה עד שיכתכו כל נכסיהן אלו הן שטכ מרע דתנן ש״מ
 שכתנ כל נכסיו לאחרים 1ק] שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת
 לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנמו קיימת עכדו דתנן הכותכ כל נכסיו לעכדו יצא
 כן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא כן חודן אשמו דאמר ר׳ יהודה אמר שמואל
 הכופכ כל נכסיו לאשפו לא עשאה אלא אפוטרופא כנו דתנן הכוחכ כל נכסיו לכניו
 וכמכ לאשמו קרקע כל שהוא אכדה כמוכמה מכרפת דאמר מר מברפת צריכה
 שמכמוכ כל נכסיה וככולהו מטלטלי הוי שיור לכר מכמוכה דמקרקעי מקינו לה רכנן
 ממטלטלי לא מקינו לה רכנן ואמרינן נמי (לעיל ע״א) א״ר דימי כר יוסף אמר
 ר׳ אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העכד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כמוכה והשמא

 הגהות הב״ח א ודליתיה כירושה ליתיה כמתנה כמתנת יורש כלחוד הוא דקאמר הט ועיקרא וכו׳ דלגגי יורש לשון ירושה לגני שכיכ מרע לשון מחנה חל טעמא כצ״ל: ב ואפילו לגר דעלמא:

 חדיפתא
 נמחנתו למי שאינו ראוי ליורשו לא חילקו בינו לשאר כל ארס עכ״ל: [פ] דבט־לין תמיהין דדכ יוסף על
 קרקע. לאמרנן לקמן נכולס מטלטלי הד שיור: [צ] מן הד־וח. כמו נקרקע שהארץ לעולם עומלמ והוא
 ממסמס ממה שגלל נה שנה שנה: [ק] שייר קרקע כל שהוא. פירשו הרשנ״ס ברף ללעיל והקשה עליו
 רטנו ברפ״ק לגיטין ע״ש: !ד] אלמא עבד• כמטלטלי דמו. עיין מה שכמנתי נס׳׳ק לנ״ק גני ב״מ אינו
 גובה תונו מן היתומים מעכלים כר: [ש] לא נצטרך לומד כן. תמיהא לי לכמסכת כתוכות לא פסק כן
 ומאי למוטמ הכא מהתס ממאי לפרך ואי לא קננהו לוקח כו׳ מפורש התם בסוף השטה שכתנ לטון שהם
 נרשומ האשה למזור נה נכל עמ שמרצה כר וכפי מה שכמנ רנינו שם כך פסק הטור באה״ע סימן צ׳:

 פלפולא
 [מ] לית ליה ארעא. עיין נפרק הזהב סימן גי: [נ] הא דאמר דכא כו׳. הרי״ף: [ם] ה״ג ליתיה בממצה
 במתנת יורש: [ע] אמא׳ לא מהני נמי לרב מדי בנו. אלא טעמא לאמרן דליתיה בירושה הייצו לליתיה נמורת
 ירושה והלכך ליתא במתנת ש״מ שאינה אלא לאתר מימה וגר ללא מצי להודש לאמר מיתה לא מזט נמי
ד רבינו במאי  בממנמ ש״מ טון שאינה אלא לאמר מימה כמ״ש הב״י בסי׳ רנ״ו בשם הרשב״א וכתב על לנ
ד הני רנוואמא כגילא למיטמא  לדחי ללבד הד׳׳ף ורב האי וז״ל תמיהני היאך הפרז על מלומיו ללמומ לנ
 להא טעמא רבא איכא במלתא לאי הד מהני מתנתא לרב מרי בנו מאן לחזי סבר למטעס ירושה הוא נוטלן
 ואמי למימר לגר יורש את אביו ומש״ה אמור רבנן למתנת גר ש״מ למי שהוא ראר ליורשו לא תועיל אבל

 א) וצדך לומר דהוא הדן לאדם אחר לא קנה במתנת שטכ מרע דגר, והט פירושא דליתיה כירושה, רצ׳׳ל דליתיה כמורשה, דגר לאו מודש הוא, אבל אודתא לא משוס מתנה לשכ״מ הוא לקניא, אלא אצמוה ט מתנת בדא בקנין לאפילו עמל אינו
 חוזר, אע״ג לבנדא כה״ג לא קניא, וכמ״ש כהג״א, ועמ״ש כאן בחילושי גמרא בס״ל.(יענ״ץ< p ועיין בש״ך סימן פ״א ס״ק ל״ה דהוא דעה שלישית יעו׳׳ש. (אר׳׳צ)



 נו דבינו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשד
 דף קנה ע״א

 שמענו שחזל בו כלמוכח כפלק מי שאחזו (לף עג.) לאמר התם ש״מ שניתק מחולי
 לחולי ממנמו מחנה ומיירי שלא חזר בו [כ] להא כל שאילו עמל חוזר חוזר בממנה ומשמע
 לוקא שנימק מחולי למולי ולא עמל בינמייס הא עמר אין מתנמו מחנה אע״פ שלא
 שמענו שחזר עוד ראיה דפריך המס לרב הונא דאמר גט סממא אס עמד חוזר מהא
 דמניא ה״ז גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק אומדין אומו אם מתמת
 חולי הראשון מת ה״ז גט ואי אמרת אם עמד מוזר אומדנא למה לי הא עמד והמס לא
 חזר כפירוש ואפ״ה פריך והא עמד: [דף קנג ע״ב] אמר רכה הרי מח והרי קכרו מוכיח
 עליו אמר ליה אביי השפא ומה ספינה שרובן לאיבוד נופנין עליהם חומרי חיים וחומרי
 מתים פולים שרוב פוליס לפייס לא כ״ש ורבה לא תשש לתשובת אביי דלא דמי הפס לא
 ראינו אותם מתים ולכך אית לן למימר שמא נצולו אכל הכא ודאי מת ואית לן למימר
 שלא נפרפא אלא מת מתוך אותו פולי ופסק רשכ״ם דהלכה כרכה משום דאזלא שמעתא
 ןדרבה] ברבי נפן דדיינא הוא ונפיפ לעומקא דדינא ורב אלפס ז״ל פסק דלא כרבה כמו
 שאפרש א״ר הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעפפא דרכה כר׳ נפן דפניא מי
 מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו אלא בראיה דברי ר׳
 יעקב ר׳ נמן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שש״מ היה ואס ש״מ הוא עליהם
[ ופכמים אומרים המע״ה דף קנד ע״א] ראיה במאי רב הונא 1 U להכיא ראיה שכריא היה 
 אמר ראיה כעדים רכ פסדא ורכה כר רכ הונא אמרי ראיה כקיום השטר רכ הונא אמר
 הגה״ה ראיה כעדים *קא מיפלגי כפלוגמא דר׳
 *מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו ויימ יעהב ור׳ נתן רבי מאיר כרבי נמן ורכנן
A-1 ^ י י י י־י^יי״ י י י יי־י ל ־ י י י ו י-י־יל י ה מ י״ע מ ו א ל א ש ה י ח ה ש י מ נ  וערערי עליו נ
ן כרכי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים אמר י נ מ י ל ס ן ע ן ן ל ן ן ; ץ ל א ש ס ר ח י א ן א ה ר ל מ א ו י ק ל ן 3  ל

ן ליה אביי מ״ט אילימא מדכולהו כמיכ כהו נ ו מ ׳ י  עשויי! להשתנות לאחר מיתה ואיקמה ר
 דמי משפחה היו מוחזקי! מכסים ולקוחות נאי כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא
ו כמיכ כה הכי שמע מינה שכיכ מרע היה. י א ל י ו י ה ג י ה ™ ™ ש \ א ™ ל ס י י י א מ י \ ה  ל

 ראיה בקיום השטר ה) אבל אס הלקוחות היו מוחזקין , . .
ט אדרב׳ מדכוצהו כמיכ כהו כדקציר ורמי פ א ל ה כ ש ע . מ ה י א א ר ל T 0 ן ״ 5 י א י צ ן מ מ א ה  ל

 ר״ת בראובן שהיה חייב לשמעון מנה ומת ראוב! בערסיה והא לא כמיב 3ה הכי ש״מ בריא
ה היה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי י ה ה ש נ מ י ה ע ל ר פ י ל ש " ע 3 י ק ל א ל 1 ש י ע מ ה ש י צ  ו

; ״ , ״ . 4 ״ . ״ . f M ״״ t חייב לו והשיב רבינו שמחה ויו דיכול מן הדין לעכב 
ס אוקי ממונא כפזקמ מריה י) והא טעמא א ̂ ״,!״ ן מ א ״ ל ר 3 ק ע לן_ ו ר ס י ר ש ן ע מ ר ו 3 מ ק  א

 שמעון היה קרובו של ראובן בני משפחה מוחין בידו טפי עדיף ומספכר מדרכ פסדא ורכה כר
 שלא לעכב את קבורתו שלא לכיילי. מא״י ניעי׳ רכ הונא דאמרי ראיה כקיום השטר הלכך
: לדכרי רכ הונא ורכה דאמרי ראיה בעדים [ ה י ס מ י מ ח׳׳צ ס ב י ש פ : ! י ^ ו מ י ^ ה י ח מ מ ! י ל ח  ב

 קם ליה ר׳ נתן כר׳ מאיר ור׳ יעקכ כרבנן הילכך ליתא לדרבה דאמר הרי מת והרי
 קכרו מוכיח עליו דשמעתיה כר׳ נתן אזלא [ה] ולית הלכתא כוותיה ונראה מתוך דכרי
 רב אלפס ז״ל [י] דגריס רבא בההוא עוכדא דלעיל ואי אפשר דע״כ גרס רכה שהיה
 רבו של אביי ובא המעשה לפניו והשיב אביי פלמידו על דבריו ואי אפשר לגרוס רבא
 דאביי מלך מחילה ובימיו לא בא הוראה ומעשה לפני רבא שהיה צריך אביי להשיב עליו
 אלא לפני אביי היו באין כל ההוראוח ורבא היה משיכ על דכריו הלכך נראה דרבה חזר
 כו מההיא דלעיל דסכר כר׳ נמן דאל״כ הוה אמר ראיה כקיום השטר כי היכי דליפוקים

 מילמייהו דר״מ ורכנן כר׳ נמן:
 לנ [דף קנה ע״א] איתמר קטן מאיממי מוכר כנכסי אביו ומיירי שאינו יודע בטיב
 משא וממן וגם אינו שוטה ונראה דדוקא מכירמו אינה מכירה
 בפמומ מעשרים אבל מקמו מקמ כמקרקעי משעה שנעשה גדול דהא טעמא דאין מוכר
 מפרש לקמן משוס דמקרבא דעפיה לגבי זוזי ומזבין לנכסי דאבוה ובלקנופ לא שייך האי
 טעמא =< ומהאי טעמא נראה נמי דדוקא נכסי אביו אבל אס קנה קרקע יכול למוכרה
 דכיון שקנאו אם כן לא מקרכא רעמה לגכי זוזי שהרי כזוזי קנאס ואוהכס יומר מזוזי
 [ז] וכן פירש רכ אלפס דדוקא כנכסי אכיו קאמר ור״מ פירש דאורמא דמילמא נקט אכיו
 ש וה״ה נמי אם קנה קרקע אין יכול למוכרו וקצמ משמע כן מדקאמר דאין עדופו
 עדומ כמקרקעי כיון דאין מכירמו מטרה ואס היה כשום מקרקעי מכירמו מכירה היה
 נמי יבול להעיד ורבא אמר ר׳ נחמן בן שמנה עשרה ורב הונא בר חינגא אמר ר״נ כן
 עשרים וכן הלכה והוא דאייחי שמי שערומ ואי הוה בר עשריס ולא איימי שמי שערומ
 אכתי קטן הוא כדתנן אחד כן ט׳ שנים ואחד כן כ׳ שנה שלא הכיא שתי שערות וכדקינן
 ליה עד רוכ שנותיו ואס נולדו כו סימני סריס כדהוי כר עשרים אע״ג דלא מייתי שתי

 דף קנג ע״א
 דשמעמ מינה טעמא דעמד הא לא עמד קנה אוקימנא במיפה את כפו והיט דמי מיפה
 אמ כמו אמר ר׳ מסדא דכמב ליה וקנינא מיניה מוסיף על ממנמא דא ואי לא לא קני
 משום דטון דקני מניה פיישינן שמא לא גמר להקנומו אלא בקנין ואין קנין לאמר מימה
 א< והיינו דוקא היבא דלא מטא שטרא לידיה מפייס אבל אס מסר לו השטר מפייס לא

 כעי יפוי כת אס נכתב השטר בלשון צוואה כדרך שטב מרע שמצוה אל טמו דאינו עומד
 אלא לראיה דאיכא למימר משנמסר לו השטר היפה דעפו שפפקיים צוואפו ולא אמר
 שמא לא גמר להקנותו וכו׳ אלא כשלא כא לידו השטר מתיים אע״ס שגם עתה נוכל
 לומר שצוה לכתוב לראיה בעלמא וגמר להקנות בלא שטר מ״מ יש למוש אמר שאמר
 כתכו ותנו לא רצה שתתקיים הצוואה עד שיכוא לידו כתכ ראייתו אכל אם לא נכתכ
 השטר בלשון צוואה אלא כלשון מתנה שכתב כו שדי נתונה לך ומסר השטר לידו אז הוי
 מסירת השטר כמו קנין דקרקע נקנה כשטר והוי כמו מתנת שטכ מרע שכתוב בה קנין
 וכעי יפוי כפ וכלא יפר כפ לא קנה מידי דהוה אקנין אע״פ שנעשה הקנין מפייס לא
 אמרינן שיפול הקנין למפרע טון דאפר גמר מיפה אינו ראוי להקנופ והיינו טעמא
 דשמואל דטון דמפנפ שכיכ מרע לא כעיא קנין והוא הקנה לו היה כדעפו שלא תקנה
 מפנפ שטב מרע בזמנה אלא בקנין ואז הוא אין ראוי לקנין הלכך לא קני והאי טעמא
 נמי שייך אם השטר כמוב בלשון ממנה ומסרו לידו מפייס הלכך כעי יפוי כפ. פשיטא
 כמב לזה וכמב לזה היינו דט אמא רב דימי דאמר דיימיקי מבטלמ דיימיקי כמב וזיכה
 לזה כמב וזיכה לזה מהו רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון
ד היא כממנמ כריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמפנפ שכ״מ ב< פירש  קנה ה
 רשב״ם כתב לזה היינו שלא מסר לו השטר וכמכ וזיכה היינו שמסר לו השטר וקשה
 לפירושו היט מצי רכ למימר דראשון קנה הא מוכפ בהדיא בשילהי פרק קמא דבבא
 מציעא דאפילו כמב ומסר דיימיקי מבטלת דייתיקי דתנן התם >דף ית.) מצא דיתיקאות
ד זה לא יפזיר שאני אומר כמובין היו ונמלך עליהן שלא לימנם ודייק עלה  ומפנופ ה
 בגמרא (דף יט.) טעמא דלא אמר פנו הא אמר פנו נומנין ורמינהי מצא דיימיקי אע״פ
 ששניהם מודים לא יתזיר ומשני מתניתין דאמר׳ הא אמר תנו נופנין כשטב מרע דבר
) מאי איכא למימר דלמא כתכינהו מעיקרא להאי ואימליך ולא  מהדר הוא [דאמרינן] ג
 יהכה ליה והדר כתבה ויהבה לאיניש אפרינא והשתא הדר ביה כההוא כתרא [וכוי] אי
ד שטרי בתרא קני דהא הדר כיה מקמא  במפנפ שטב מרע יהבה ניהליה ט נפקי ת
 (שמעי׳) [משמע] כהדיא דהיכא דנפקי תרוייהו ממומי ידייהו שמסר לשניהם שני קנה
 ופירש הריכ״ס כפכ לזה וכפכ לזה פירוש כתכ ומסר לזה וכתכ ומסר לזה דיימיקי מבטלמ
 דייפיקי כפכ וזיכה לזה פירוש שכתכ ומסר לו השטר וגס זיכה לו הנכסים על ידי אמר
 אם מטלטלין הן מסרן לאמר שיזכה לו כהן ואס מקרקעי הן אמר לך מזק לצרכו וכפב
 לו הזיכוי כתוך השטר והיינו ממש מתנת שכיכ מרע שכתוב בה קנין [ת] דאיפליגו בה
 לעיל ולכך אמר רכ ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה דהוי כמתנת שכיב מרע דקני
 שני לאפר מיתה כדין דייתיקי מבטלת דיימיקי ומייד א ביפה כחו דבלא יפה כח אף שני
 לא קנה כדאמר שמואל כמתנת שכיכ מרע שכתוכ כה קנין והלכתא כשמואל. בסורא
 מפנו הט כפומכדיתא ממנו הכי אמר ר׳ ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל
 ילמדנו רטנו שטב מרע שכפכ וזיכה וקנו מידו מה פירוש שכפכ ומסר וזכה לו הנכסים
 על ידי אחר וקנו מידו אמר להו [א] אין לאחר קנין כלום ןדף קנג ע״א] לא מצי למיהדר
 כיה כין לעצמו כין לאחר ההוא דכחכ לכולהו ניכסי וקנו מיניה פירוש אחר הכחיבה

 והזיכר אמא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעכיד לך דלא אקנימ כדמקנו אינשי:
 לב ההוא מפנפא דהוה כפיב בה כפיים וכמומ רכ אמר הרי היא כמפנח שכיב מרע
 מדכפכ כה וכמופ לאפר מימה קאמר והאי דכפיכ כה מפייס סימני דמיי בעלמא
 ושמואל אמר הרי הוא כמפנפ בריא מדכפיב כה כחיים מפייס הוא דקאמר והאי דכמיכ
 כה ובמומ כמאן דאמר מעמה ועד עולם אמרי נהרדעי הלכפא בוומיה דרכ אמר רבא
 ואי בחב בה מפייס קנה אמר אמימר לימ הלכמא כרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא
 דהא אמרי נהרדעי הלכה כרב מהו דמימא מחיים מודה רב קמ״ל: מתני׳ לא בחב
 כו ש״מ והוא אומר ש״מ היימי והן אומרים בריא היה צדך להביא ראיה שש״מ היה
 דכד ר׳ מאיר וחכמים אומרים המע״ה: נמ׳ ההיא מחנחא דהוה כחיב בה כדהוה
 קציר ורמי בערסיה ולא כמב בה ומיגו מרעי׳ איפפטר לכימ עולמיה איכא למימר שמא
 נתרפא מאותו פולי קודס שממ ב<ומיד כשעמד מן הפולי נמבטלה המפנה אפילו לא

 הגהות הב״ח א ומיירי במיפה כחו דבלא מיסה כחו אף:

 חריפתא
 פ״ רב אלפס דדוקא בנכסי אביו קאמר. קצת קשה דרב אלפס עדיפא מהכי קאמר דלמאי דאמרן טעמא
 שהרי בזוזי קנאס ליכא למשמע אלא היכא דקנאס הקטן בעצמו אבל כשהאפיטרופוס שלו קנאס זו לא שמענו
 ואילו רב אלפס שפי׳ דלוקא בנכסי אביו קאמר הא מה שקנה לו האפוטרופוס רשאי הקטן למכור וכמפורש
 בהדיא בדבריו: [ו] והה״נ אם קנה קרקע אץ יכול למוכרו. כתבו התוס׳ ומה שהקשה ר״י כשהוא שוטה
 זבן כו׳ לאו קושיא הוא לטעמא לאו משוס שטות הוא אלא משוס למקרבא לעתיה לגבי זוזי ע״כ פי׳ דבפ׳׳ב
 לכתובות דף כ׳ בר שטיא רזבין נכסי כו׳ אוקי ממונא בתזקת בר שטיא ומסיק דבקרקעות אביו אבל מה שקנה
 הוא כשהוא שוטה זבן כו׳ וא״כ ה׳׳נ נימא כשהוא קטן קנה כו׳ ותירצו דהתס משוס שטות והכא לאו משוס
 שטות כלומר התם טעמא שלא ימכור משוס שטות והלכך כי קנה בשטות יכול למכור בשטות אבל הכא טעמא
 ללא ימכור משוס למקרבא לעמיה כו׳ הלכך לא נ״מ היאך קנה והיינו דהתס במטלטלי נמי אין מטרתו מטרה
 כללייק הסס רבינו לתלי טעמא משום למוחזק הקונה במטלטלי רכול לומר כשהוא חלים זבין ש״מ להתס

 משוס שטות הוא:

 פלפולא
 (ת] דאיפל־גו בה לעיל. בגמרא: [א] אין לאחר קנין כלום. כללקמן בסמוך ללא אקנית כוי: [ב] דהא
 כל שאילו עמד כוי. כללעיל: [ג] וחכמים אומרים כוי. פיסקא לממני׳ היא: [ד] בהגה״ה שנעמול כתב
 ליכול בע״ת לעכב קבורתו של הלוה ונ״ל להיינו שיש כאן כלי צרכי קבורה ולא יומר ועל זה יכול לעכנ שהנכסים
 משוענרם למלוה ועל כל ישראל לקונרו ולכך אס המלוה קרונו אין לו לנוולו כרמסיק ולפי שמהרר״ו כ״ן
ר הוא ואין לזה הפי׳ טעם לא״כ אס  סי׳ קז סעיף ב כתב בזה פי׳ אחר שמפרש ללענין אס טוען המלוה נ
 יעמדו בכפירתן מה תהא על המת ולותק לומר שהוא ביל הליין ולפי ראותו שאין כל זה במשמע ומה שסמך
 פירושו על שהרמא״י ז״ל סמך ללין זה בריני שבועת היורש אינה ראיה למאי לסמך להתס משוס שהוא סוף
 ריני מיוב היורש בתשצומין לכך נ״ל מה שכתבתי ואע״פ שאין מלרט לפרש ההגהות הואיל וזו נאמר בה פי׳
 מה שאין נ״ל לכן כתבתיו כאן ואמה מבמר: [ה] ולית הלכתא כוותיה. אע״ג לליינא הוא ופסקי׳ כוומיה
 בפ׳ הבית והעלייה לגבי רב״י לא פסקינן כוותיה כמו שכתב רבינו בפרק אע׳׳פ: [ו] דגדים רבא. לאי גרס
 רבה לא ה״ל לממליה סיסקיה משוס לשמעמיה כר״נ אלא לסי שמזר בו וכלמסיק רבינו לקמן בסמוך: [ו] וכן

 א) נ״ב עי׳ בתשוכת מהרי״ט חלק כ׳ תלק חו״מ סי׳ נ׳ שכתב שט״ס יש כאן וחסרון, שזה קאי על מ״ש בש״ס שכ״מ שאמר כתכו ותנו כו׳ שמא לא גמר להקנות אלא בשטר כוי, שבזה קאמר ראם מסר השטר לילו מחיים מועיל, אבל באס כמב בו
 קני! או שקנו מידו אף שמסר לידו מחיים וכתב בלשון צוואה לא מהני, וגזה מתורץ תמיהת הב״י על הרא״ש ע״ש. >רי״א חני) ב) תוס׳. (גליון< ג) עי׳ בב״מ דף יט שהוא קצת בשינוי לשון. (גליו!) ח ט״ף. (גלייןו ה) ולא הבנתי דלמאי הביא הג״א
 זאת, דהא לפי המסקנא נסוגיא דעיקר קושיית ר יוחנן לר״ל רהיט משכחת לה דנחתי לקותות דמסיק הסוגיא מחמח תזקה דאין העדים חותמין אא״כ נעשה כגדול א״כ לכ״ע ע״י קיום השטר מוציאין אפי׳ מהיורשים אס לא הכיאו היורשים עדים

 שקטן היה וכן הוא כרמכ״ס וכש״ע סימן קל״ה יעו״ש. (אר״צ)



 רבעו מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא אשר נז
 דף קנח ע״א

 ואינו נומן (אלא) משוס דאגמ מימה ומהאי טעמא אמרו חכמים דאין קונה באמירה
 כיון דליכא למיחש לטירוף דעמ אע״פ שהוא מובע קנין ומיהו מחנה בכולה קונין
 ואפילו מפרש שלא יחזור כו אם יעמוד דאז מועיל הקנין מ״מ קונין דחיישינן לטירוף
 רעפ כיון שנופן כל נכסיו אע״פ שפירש שלא יפזור אס יעמוד מ״מ דאגפ מיפה
 איכא ולא כדכרי המפרש דכמקום שמועיל הקנין אסור לקנופ כשכפ אפילו מש״מ
 שלא הפירו אלא היכא שהקנין אינו לא מעלה ולא מוריד ולא נהירא שהרי ניפא
 יותר שקונין אליכא דר׳ אליעזר מאליכיהו דפכמים מדקאמר ולא לפוש לדר׳ אליעזר
 משמע דלר׳ אליעזר פשיטא שקונין טון שאין מועיל בלא קנין אלא אפילו לפכמיס
 דאין צריך קנין סלקא דעפך אמינא נימא ליה אינך צטך קנין קמ״ל אפילו הט טון
 שהוא פובע קנין איכא למיפש לטירוף דעפ ועוד ראיה מדאמר בגיטין פרק הזורק
 (דף עז:) גבי ש״מ ליקני לה דוכמא דמנח ביה גיטא ופיזיל איהי ותיפוד ותפתמ
 ושבפ היה ואמרינן בעירובין (דף עא:) דאפילו בטול רשוח הוי כמו אקנויי רשומא

1 ואסור וכשכיב מרע הפירו:  1־
 לז [דף קנז ע״א] מתני׳ נפל הכיח עליו ועל אכיו עליו ועל מוטשיו והיפה עליו
 כפובפ אשה ובעל פוב יורשי האכ אומרים הכן מפ ראשון ואח״כ
 מח האב ובעל חוב אומר האב ממ ראשון ואפ״כ ממ הבן כ״ש אומרים יפלוקו וכיפ הלל
 אומרים הנכסים בחזקמן. מנן המס המלוה אמ חבירו בשטר גוכה מנכסים משועבדים
 על ידי עדים גוכה מנכסים כני חורין כעי שמואל דאיקני מהו אליכא דר״מ דאמר אדם
 מקנה דכר שלא כא לעולם לא תכעי לך דודאי קני כי תיכעי לך אליכא דרכנן דאמרי אין
 אדם מקנה דכר שלא כא לעולם ומיניה לא קמיכעיא א לי דאפי׳ מגלימא דעל כמפיה
 ט קמיכעיא לן דאיקני קנה ומכר נדאיקכי] קנה והוטש מאי ומסקנא [דף קנו ע״ב]
 1ל] ואח״ל קנה לוה ולוה וחזר וקנה מהו לקמא מישמעכדא או לכמרא מישמעכדא אמר
 רכינא [מ] מהדורא קמא דרכ אשי אמר לן ראשון קנה ומהדורא כחרא אמר לן יחלוקו
 הגה״ה והלכחא יחלוקו* והא דחניא לשכח קרקעוח
 *מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהן יכופין טצד הרי שמכר שדה לחכירו והשכיחה וכא
י בעל חוב וטרפה כשהוא גוכה גוכה אמ 3 א ג י ״יח ל ג ׳ מ י פ א י ( 1 ח י ל י ש  והמוקדמים פ

 ואע״ם שחייב מולה ובאיזהו נשך האריך. מהרי״ח: ,
 1 1 הקרן מנכסים משועבדים ואפ השבפ

 מנכסים בני חורין [נ] חצי שבח הוא גובה דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח ב והאי
 שכח דאיקני הוא והוה ליה כ״ח ולוקח לגט 1ע] האי שכח כלוה וחזר ולוה וקנה דקי״ל

 יחלוקו וכן הלכה:
 לח שלחו ממס כן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומח הבן כחיי האכ ואח״כ ממ האכ
 בן הבן מוציא מיד הלקופופ ואף המעומ M שקבל (עליו) אביו אינו מחזיר וזו
ה , , , , , היא שקשה בדיני ממונומ אבוה מזבין " ה , ג , ה , .  ״ .

A T I ^ 1 1 יי ג , 5  ״
ן 3נץ• W ואיהו מפיייו •י י ה ן י י ז , ן 5 מ א ח 3 מ י מ כ  למסיק לבברכה הוא ל

ה לט [דף קנח ע״א] מתני' נפל הבימ כ ל ו ה מ ־ " ת מ ו נ ו מ ' מ נ י י ה ב ש ז י ף ה ל 1 ל י נ נ נ  הייני ל
ז עליו ועל אשפו י נ ע ' ל י א פ ס ל " 3 ש ר ג ל ״ ע א ו ( ס ט " 3 ש ר ך פ  כ

 שיעבול גביית מעות ט אס לענין מכר מ״מ ה״ה , , , ,
ה יורשי הבעל אומרים האשה מפה ראשונה מ , ר מ ח א ס ל י ס כ ו נ ו ל ל פ נ א ש כ י ה ) ן ה י , י ב ץ ג נ ע  ל

 מאבי אמו שאתיו מן האב איכן יכולין לירש אס לא ואפ״כ ממ הבעל ויורשי האשה אומטס
י הכעל מפ ראשון ואפר כך מפה האשה טפ ו א י ה 3 ג ו ח ג ״ ע ס ג ! א ה » מ ׳ ״ י ״ ע 3 ( א ו י ח כ  מ

 ^SZT^Z^ שמאי אומרים י״ליקו m הלל אימייס
 גזלנין אחדם מעילים על כתב ילס ולא הס אבל אס נכסים כחזקמן וכמובה במזקמ יורשי הבעל
 לא ראוהו ממחלה לא אבל נעשו קרובים מעילים *ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה [ק] כחזקמ

ח? יורשי האשה: נמ׳ בחזקמ מי ר׳ אלעזר א א ל ? י ש נ י ש ך א ל ה ו ל ח מ י מ ה י א י א ל ג י ״ ע  א

. tap , , 1 שנעשו קרובים כמבו והקלימו ללא נחשלו על 
: אמר בחזקח יורשי האשה ור׳ יוחנן אמר ח ״ ד ה . מ א ו ך ה ל מ מ ר ץ יל ג ע ץ לה נ מ א ס נ  לאינ
 *יכ) ואפי׳ אס ילוע שהבעל ממ מחלה נמי הר לינא בפזקפ יורשי הבעל פני בר קפרא הואיל
ה והללו באין לירש והללו באין לירש [י] יפלוקו ג ל מ 3 ג א י ל י מ " 3 א 5 ל ה א ש א י ה ש ר י ' ו ש י  הכי ילא י

 ומאמיס ומוספמ לא היכא למייבמ שבועה ולא נשבעמ ......
ו והלכה כבר קפרא חדא דהא מסקנא י מ ה ל ע ו ב ש ש י ר ו ם מ ל ן א י א ה ל ל מ ב ו מ ל כ  ע

 וכן נכסי צאן ברזל לד יוחנן ולבר קפרא יחלוקו דשמעפין כוופיה ועוד דהא [ש] ר׳ יופנן
י פלמידו ואין הלכה כחלמיד כמקום הרכ:  למשיב אשה מומזקמ בחצי ובלבר לקרוי מוחזק 3

^ מ מתני׳ נפל הטפ עליו ועל אמו t ^ Z ^ l ' S ^ Z 
. w i t ושומרמ יבם שממה צכ ע שגס נכסי צאן ברזל במזקמ 

 יבס וידמ לה יבם רק נכסי מלוג בלבל ירמי יורשיה אלו אלו ואלו מודים שיפלוקו אמר ר׳

 ר״ח ור״י. מהד״ח: עקיכא מודה אני כזה שהנכסים כפזקמן
 א״ל בן עזאי על החלוקין אנו בושים אלא שכאת לחלק עלינו את השוין: נמ׳ בפזקת

 דף קנה ע״ב

 שערומ גדול הוא וזביניה זביני דמנן א< (יבמות דף ל.) בן עשטם שנה שלא הביא ב׳
 שערות יביאו ראיה שהוא בן עשטס והוא הסטס לא חולץ ולא מיבם [דף קנה ע״כ]
 ואיתמר עלה אמר ר׳ שמואל בר רב יצתק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר
 רבא דיקא נמי דקתני והוא הסטס ש״מ ואמט׳ ט לא נולדו בו סימני סטס עד כמה
 חני ר׳ חייא עד רוכ שנותיו ט הוו אחו לקמיה דר׳ חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוהו
 ואס ככטא אמר זילו אכחשוהו דהני סימנין זימנין דלא אתו מחמח כחישוחא וזימנין דלא
 אמו ממממ כריומא: איכעיא להו מוך זמן כלפני זמן [או כלאחר זמן] אמר ר׳ נחמן חוך
 זמן כלפני זמן. רבא בר שילא אמר מוך זמן כלאחר זמן: שלח ליה גידל כר מנשיא לרכא
 ילמדנו רטנו פינוקפ כפ ארכע עשרה ויום אמד דודעמ כטיכ משא וממן מהו לפי ששמע
 גידל מרבא בסמס הבן אין מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן י״פ שנה שאל ממנו אי איירי
 נמי בקטן שהוא פיקפ ויודע בטיב משא ומפן והשיב לו דהא דבעינן שיהא בן י״פ שנה
 היינו בקטן שאינו שוטה וגס אינו פיקפ אבל אם הוא פיקפ ויודע בטיב משא ומפן מוכר
 כנכסי אביו [ח] כשהוא בן שלש עשרה שנה אם הביא שפי שערומ ולעיל דפריך מעובדא
 דבני ברק אלא אי אמרמ מבן עשטס ט בדקו מאי הוי ה״מ לשנויי דמיירי שיודע בטיב
 משא ומפן אלא דניפא ליה לתרץ האמפ ורכ אלפס ז״ל לא כפכ כן ויומר נראה כמו

י * : הנה״ה ת ב ת כ  , ש
 לל אמל רב הוכא כריה 7דכ יהושע *בן י״ג שנה רום אמל והביא שמי שערומ ממנמו
א ממנה וכן עלומו ערומ אפילו במקרקעי לשיטמ ר״י ר ן כ ן י ז י מ מ ת א ן ל ן ע ת ו ל ת ע ן ל ע  ל

ל רשב״ס פי׳ שאין עלומו עלומ למקרקעי אלא ב א , י , ( י י י י י י י י , 1 ״ ״ 1 ״ A 1 r 1 ״ ״ 1 A A 

א למטלטלי ושומסו אינה שומא למקרקעי על שיכול י ל ע ק ר ק מ ל ל ב  לא אמרן אלא למטלטלי א
 אמר אמימר מפנפו ממנה אמר ליה רב למטר. פר״י:

 אשי לאמימר מאי שנא זביני ללא דלמא והסעוטות כבר שימ כבר שבע ממכרן ממכר
א במטלטלי! דוקא. ב) זה אומר קטן וזה אומר גדול ל ה ן י א ^ ל ל ? ל ; ת ש מ ״ ן כ י 3 ן מ ל ו י ן ן  מ

1 ״ , י היה בשעת מטרה נאמן לומר גדול היה טון דהשתא
 _ י 

P שי גדיל בפניני ואפילו איני בפנינו אלא m ס״מא  מידי [דף קנו ע״א] ולימפמין «
 ממשא כשימא הכי נמי דזביניה זביני אלא דמלמא אין העדס מיממיס על השטר אלא אם כן
 קים להו לרבנן דינוקא מקרכא דעמיה לגבי נעשה בגדול ובר מטרה יאפילי בן עשדם יהביא שמי
ן שערימ יעביד מילי דשטומ כגון ההיא דאכל ממד ה ל ט ן ל ? ן ל י 3 ן י מ ; י 3 ה ן י ; י 3 ת ז ר מ י א א י ן ״  ז

r , י ! , ושד קשיימא בבימא ימסבד ליה ילא מסבר אין . , , ! , 
1 :  נכסי וגבי ממנה אי לאו [ט] דאימ ליה הנאה ממכרן ממכר. פר״י.מהמ״ח
 מיניה לא יהיב ליה ממנה ואמור רבנן אע״ג שהגיעי לכלל שנותיהן אינם במזקמ גדילים עד
 מתנמו ממנה ט היט דליעבדו ליה מיליה: שיביאו נ׳.שערומ ואי לא אשכחן שמי שערימ הוו
י ״.״.A1 ספק גדלומ והיכא דאיכא מומרא דאודימא חיישינן 1 י > -L 
 לה אמר לב נממן אמי שמואל שמא נשרו ומיהו אס לא הגיעו לכלל שנומיהן אס-
 1י] לגיטין ולקלושין ולמליצה ולמיאונין איימו שערומ לאו כלום הוא וקטן הוא לכל דבדו
 ולמטר מכסי אביו על שיהא p עשליס ילענין מיאון אמר סרק בא סימן קטנה שהגיעה לכלל
ה שנומיה אין צריכה בדיקה ואינה יכילה למאן מיהו י ק ל 3 מ ץ ל ה ל מ ן ל י ש ו ל ק ן ל נ י ק ל 3 ן ל ו י כ  ו

י י י אס בדקנוה ולא נמצאו בה שערומ יכולה למאן  י י י י
ל ג) וכגון שלא בעל משהגיעה לכלל שנומיה כדמוכמ ח ס א ו י ( P ™ ™ ו נ ת  ™1 ™° י
 שכא על יכממו קנאה ואינו ממן גט על הסס וכן למליצה בעיא בדקה דבזמן הזה לא בקיאי!

 שיגליל. לחליצה לאפוקי מל׳ יוסי לאמך גהכרמ גומומ. מהד״מ:
ן הלכמא מודה בשטר שכמבי צדך לקיימו. מא״ז: י ה 3 ל ו ל ן ג י ה 3 ן ־ ל א 3 ה א ש י פ 3 3 ן ת ש כ י  א

 קטנה קמ״ל דמקשינן אשה לאיש. למיאונין לאפוקי מדר׳ יהולה ראמר על שירכה
 השפור קמ״ל דלא. ולמכור כנכסי אכיו עד שיהא כן עשטם לאפוקי ממאן דאמר כן
 י״פ והלכפא פוך זמן כלפני זמן והלכפא כגידל כר מנשיא והלכפא כמר זוטרא והלכפא

 כאמימר והלכחא כרכ נחמן אמר שמואל ככולהו:
 לו מתני׳ המפלק נכסיו על פיו ר׳ אליעזר אומר אחד כריא ואחד מסוכן נכסים שיש
 להן אחטוח נקנין ככסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריופ אין נקנין אלא כמשיכה
 [דף קנו ע״ב] אמרו לו מעשה כאמן של כני רוכל שהיחה חולה ואמרה חנחן ככינחי לכהי
 והיא בשנים עשר מנה וקיימו פכמים אפ דכריה אמר להן כני רוכל פקכרס אמם רכי
 אליעזר אומר בשבפ דכריו קיימין מפני שאין יכול לכמוב אבל לא במול ר׳ יהושע אומר
 בשבמ אמרו קל ומומר בפול טוצא בו זטן לקטן ואין זטן לגדול ר׳ יהושע אומר לקטן

 אמרו קל ומומר לגדול*: נמ׳ אמר ר׳ לוי הגה״ה
ש *וקוטן בין לקטן בין לגדול וכן מעשים בכל יום ו ח א ל ל ת ו 3 ש ו 3 ל י פ ע א ר 3 מ י כ ש ן מ י נ ו  ק

K r , וכמה סיגיומ אומרות ק ל) ה) אבל זאמ הסוגיא , w ״ w , ״ H ' י  י
)ז)דזטן בין לקטן בין י משמע דליכא מאן דאמר י ת ע  לדבט ר׳ אליעזר [אלא] שמא י

 פירש רשב״ס ואפילו במפנה במקצמ ונראה לגדול ימימה כמאן קי״ל השמא. מהד״מ:
 דבממנה במקצמ לא פיישינן לטירוף דעפ *וכן כמב בא״ז וכן כמב מהד״ח וגס להשטר רץ
ל בשבמ לשלומ אמד אוהבו המיר רטנו שממה מהאי ן מ ע ס י ף א ן א י ; ל ע כ ת 3 ת ו ל ת ע ל ן ל ן י כ  ל

 טעמא שמא מטרף דעמו עליו:
 הגהות הב״ח א לא קמבעיא לן דאפילו: ב דהאי שבח דאיקני:

 פלפולא חדיפתא
 לב״מ הארכמי בזה בס״ד: [ע] דהאי שבח. גרסי׳: [ס] שקבל אכיו גרמיי. וכן היא בקצור: [צ] ואיהו
 מפיק. ואמרי׳ בגמרא למציאמר מכמ אבוה לאבא קאמינא. עיין פרק מי שהיה נשר מ״ט לא אמר לאינו
 מוכר לבר שלא בא לעולם גבי לזבין כתובתה לאימא בטובת הנאה: [ק] בחזקת יורשי האשה. עיין בפ״ק
 גבי והלכתא כר״ל ואפי׳ מיממי לממרץ והא לא נשבעמ: [ר] •חלוקו. עיין בפרק המולץ גגי ספק רגם:

 [ש] רבי יוחנן תלמידו. כללעיל בגמרא לף קנ״ל ע״ב:
 הדין עלר מי שמת

 [ח] כשהוא בן שלש עשרה שנה. להא מקט בת י״ל לאו לוקא אלא מעשה שהיה כך היה כלאיתא בגמ׳:
 [ט] דאית ליה הנאה נדולה. לשון הרשב״ס: [י] לג־ט־ן ולקידושין. וה״נ בסילורן של המסכתות גיטין
 וקלושין וגתיו״ט כתבתי העעס: ה״ג ואינו נותן משום. וכן העתיקו טור וב״י סימן מ״ל: [כ] ואסור.
 פי׳ אקנרי רשותא אסור לכ״ע אבל בטול רשות לב״ש הוא להד כמו אקנרי אבל לב״ה אסתלוקי בעלמא
 הד ושד: [ל] ה׳׳נ אמ״ל משתעבל לוה: [מ] מהדודא קמא ומהדודא בתרא. לשון הר״ן בשס ר״ת
 רב אשי היה ששים שנה ראש גולה וכו׳ וכן נ״ל להגיה בפירוש הרשב״ס: [נ] חצי שכח הוא נובה. בפ״ק

 א<צ״ל נדה מז: .!גליו!) ב<ועמ״ש לעיל בהג״א שלפני זה. והנה בהא שכיאר טעמא מדהשתא גדול כוי. לכאורה משמע לפסק כר׳ נתן וכשיטת רשב״ס לאמרינן מלהשתא כדא כו׳. וקצת ל״מ כן בהג״א הנ״ל שהביא סברות הסוגי׳ דצר״י ראיה
 בעדם ולא כקיום השטר דלר״נ לכ״ע סגי כקיום השטר לחודיה כמ״ש התוס׳ שם כד״ה אלא לדידך דחזקה דאין העדס מהני כחזקה דהשמא כוי. ואפשר דהג״א מייד שכא לכלל שנים, אלא שאנו מסופקין אי היי לו סימני! דבכה״ג מכח חזקה
 דרבא אזלינן במר השמא וכן הוא בח״מ סימן ל״ה.(אר׳5) ג) ובבעל חיישינן שמא נשרי, יעיין בסיגיא וגמיס׳ ובסיגיא דנדה מ״י מזה יבמ״א יבואר. (אר׳׳צ) ד) נ״ב יערן בספר לחם סמדס שאלה א׳.(רנ״פ) ה< דזטן בין לקטן בין לגדול ומימה
 במאן קי״ל השתא. ונ״ל שיש לגרוס וזטן בין לקטן ובי! לגדול, יע״ז הקשה דכסיגיא ליכא מ״ד וכוי. והיינו משום דהג״א גורס דר״י אומר זטן לקטן אכל אין זכי! לגדול, ולהיפך מדבד ר״א. וע״ז הקשה כנ״ל. וכן נראה גירסמ המוס׳ בסוגיא בד״ה
 זט! לקט! ואין זטן לגלול והוא אליכיה לר״י. אמנם הרא״ש וכל הפוסקים גרסי ר״י אומר זכין לקט! וכ״ש לגלול יכו׳. (אר׳׳צ) י) עי׳ מהד״ט ח״כ ח״מ סי׳ צא, ועי׳ חתם סיפר ח״מ סי׳ קלו, ועי׳ עטרת חכמים ח״מ סי׳ יל וסי׳ טו. (מהרש״ס)
 ז) ר״ל קטן שהגיע לצרור וזורקו שאיני ככלל קטן דמתני׳ כמ״ש תיס׳ גיסי! ס״ה ע״כ ד״ה צרור, לכלל גלול לא הגיע שהד אינו עישה שליח על שיגלל יא״כ אין זיכין לו, יבזה ייבנו לבד הגה״ה הזאת התמוה. (יזמ״ס) ח< צ״ע מה בין זה ובין כ״י
 יוצא ממקוס אחר, וט אפילו חיינ מודה נמי טמא דפטור (עמו״ק חו״מ סנ״א). (יעניין) ט) כוונתו משוס דלגני ב״ח יש לומר דבלא״ה לא גבי משוס דהד ראד וב״ח אינו נוטל בראוי. אמנם אינו מוכרח די״ל גס ככ״ח עיקר הטעם ג״כ משום
 דאנא מנח אבא דאבא קא אמינן אבל ב״ח גוכה כראד. וע״ז כיאר כהג״א והיכא שנפל כו׳ דככה״ג ל״ש לומר אנא מכמ כו׳ קא אמינא, אז ב״ח גובה הימנו אי גע״ח נובה בראר כצ״ל. ועיין בשייך סימן ק״ד, ומזה נראה דהג״א פסק כסנרמ המחכר
 גסימ! ר״פ דגזה יחליקו יורשי ג! הגת עם יורשי האב, וה״ה דנובה מזה המחצה. אמנם לשיטח רמ״א שס דהנכסיס בחזקת יורשי האג לא יצדר דין זה, דהא הנן במו לא מודש מספק ועיין בסמ״ע ובש״ך שם. ןמהד״ב] כבר כמנחי דדינו אייד
 מסל הטת על אגי אמו ועליו וא״י איזה מת ראשון וכדעמ המחגר שם דחלוקו יורשי ג! הגמ עס יורשי אגיו, ומחלק הזה נוטל הגע״ח, דאל״ה הא אי! הגן יורש אח אמו גקכר להנחיל לאחיי מאמי יעו״ש. מיהי עיינתי כעח דלפ״ו יש להגי! מה
 שסיים הג״א בדן זה דגע״ח גוכה מהן אי גוכה כראד, יש להכין דהא כחצי זו שזכה בי זהי לאי ראר מיקד, ישמעתי שבדבד הג״א אלי יש פלפיל כדכרי האחריניס יאין הזמן מספיק כעת לעיין בהם, יאי״ה בחלק מו״מ יגואר געזה״י. (אר׳צ) י<
 עי׳ שער המלך סופכ״א ממלוה מ״ש בזה, וחומים סי׳ קד סקי״ד, ובהפלאה בקונטרס אחרון סי׳ ק סקי״ג. (מהרש-סו יא) בע״ח גונה מהן אס כע״ת גוכה כראד כוי. כצ״ל, ונ״ב וע׳ בתומיס סוף שימן ק״ד, וע״ע ב״ח חו״מ סי׳ ד״א. («א״ח

 יב< עד סוף הסרק הכל נסוגיא ובתום׳. (אר״צ)



 נח דבינו גט פשוט פרק עשירי בבא בתדא אשר
 דף קמו ע״כ

 הרפיקו העלים שני שימין אפילו אם נכחכ שריר וקייס כסוף השטר פסול לאיכא למיחש
 דגייז לשטר ויכתוכ שטר כשיטה אפפ ויפזור מענינו של שטר כשיטה שניה אלא היינו
 טעמא לנהגו לכפונ שריר וקייס משוס ללפעמיס צריכין למחוק ולתלות אפר שנגמר כל
 השטר וככר כפוכ וקנינא מקיימין המפקים והפליופ כסוף השטר וכופבין שריר וקיים
 ולפי זה יכול לכפוכ ולין ליהוי ליכי מינאי ספר פירוכין כשיטה אפרונה אע״ג רשמה
 עיקר הגט הוא *להא איכעיא לן כפרק
ה המגרש (דף פה:) אי כעינא ודין או לא ן נ ס ש ל ן , ק י פ א ל ן ל כ ' ס י ' י ק ל ' א ל ן ש ג ה ו w נ ה י מ * 
 אחרונה וגס צריך ליזהר שלא לכתוב חרוכין בשיטה ולא איפשיטא דהא כיון דאנן כופכין כסוף
 אחרונה מיהו הני חומרי היינו בגט שהיא מביאה הגט כדפ משה וישראל היא כמקום שריר
?ה וקיים ולמידין שפיר משיטה אפרונה ומיהו י » ש f  לי־שא שס יש לחוש שמא סיסיפס >

 אחרונה אבל בגט שהבעל נותן בפנינו אפילו אין עליו י י

ש קשה דכימי החנאים נמי היו כוחכין כדמ ח , מ א ל כ , ל ר ל ז ע , ל ד א ש לק,״ל כ ש ר ו ג ם מ < ד  ע

 לזיופא אך לכתחלה יש לדקדק לעשוחו כשר גמור משה וישראל כדמנן כמס׳ ידים (פ״ל
 כיון שחותמי! עליו עדים מפני תיקון העילס• מ״ח) שאחס כוחכין המושל עם משה כגט
: ואעפ״כ קאמר גמרא שאין למידין משיטה ח " י ר ה  מ

 אחרונה בין בגיטין בין בשטרומ ויש לומר שבימיהם היו כומבין אומו באמצע הגט אבל
 עחה שחיקנו לכוחבו בסוף הגט למידין משיטה אחרונה ולכאורה נראה שאס בא שטר
 לפנינו שחמימפ עדים רחוקה מן השטר שיטה אחח דכשר כלא חזרח מענינו של שטר
 כשיטה אחרונה. דהיכא שחמיממ העדים סמוכין לשטר צריך שיחזור מעניינו של שטר
 דאם היה דכר שיש כו צורך אצל חחימח העדים לא היינו למידין הימנו אכל אם שיטה
 אחח חלק אצל חמיממ העדים ליכא למיחש למידי ולא חיישינן שמא הרחיקו העדים שני
 שיטין וזייף שיטה אחח והא דפריך כגיטין (דף יט:) גכי שטרא פרסאה דהוו חפימי
 עליה סהדי ישראל רגבי ממשעבדי והא בעינן שיחזור מענינו של שטר וכו׳ הוה מצי
 לשנויי כשהרחיקו העדים שיטה אחפ מן השטר אלא דעדיפא מינה קמשני בדמהדר.
 ומיהו משמע בפ״ק דגיטין(דף יא.) דאפילו היכא דליכא למיחש לזיופא פסול בלא חזרה
 גבי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל דפריך והא בעינן שיחזור וכו׳
 והחם איירי אליכא דרכי אלעזר דאמר עדי מסירה ברחי ולדידיה אמאי בעי חזרה אי
 משוס שמא זייף בשיטה אחרונה הא כיון דאיכא עדי מסירה מידע ידעי אס זייף ואפילו
 לאחר כמה ימים ג דכירי כדאימא כפ׳ שני דגיטין(דף כ3:) אמר ר׳ יוחנן אפילו מכאן
 ועד עשרה ימים מידבר דבירי אס איחא דהוה ביה מנאה אלמא כי ליכא נמי למיחש
 לזיופא בעי חזרה וה״ה נמי הרחיקו שיטה אפפ דליכא למיפש לזיופא [נ] בעי חזרה
 משום דגזרינן הרחיקו אטו לא הרחיקו דכיון דפקנו רבנן פזרה לא פלוג. וכן כתב
 רשב״ס גבי הרחיק שני שיטין פסול [י] אפילו יש עדים שלא נוסף דבר זיוף שטרא חספא
 כעלמא הוא הואיל ולא נעשה כחיקון חכמים. וכן מוכח בכולה שמעתא דכל שטר שיוכל
 לבא לידי זיוף אע״פ שלא נזדייף פסול משוס שלא נעשה כחיקון חכמים [ה] הילכך צריך
 ליזהר כשטרות וככתובוח שאם יש גליון קודם חתימח העדים שלא יחחמו עדים בזה
 אחר זה כשיטה אחח שמא יכחוכ כגליון שלפני החחלת חתיממ העדים מה שירצה ויחתוך
 השטר העליון יישאר שטר הכא הוא ועדיו בשיטה אחח וכשר אלא צריך שלא יהא גליון
 לפני חחיממן או יטייטנו בדיו. ולא אמרי׳ עדים אטיוטא חתימי אלא היכא שהטיוטא
 בין השטר לעדים דומיא דשאילח שלום דלקמן (דף קעו.) או יחממו זה חחח זה בשני
 שיטות ואע״ג דהשתא נמי יכול לכחוב לפני חחימח העד אני החחוס חייב לפלוני מנה
 מיהו אין לפסול השטר אלא כשיכול לזייף ולעשות שטר שיש עליו שני עדיס להוציא ממון
 מאחרים. אכל משום שיכול לעשוח שטר שהעד עצמו חייכ לו לא פסלינן ליה לשטרא
 דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שחחס כמקום שיכולין לעשוח שטר עליו. מיהו [י] אם שני
< אפילו אם חתומים בזה י אחר זה פסול אם יש גליון מן  עדים בשני שטרומ מצטרפין י
 הצד ויש לתמוה על השושבינין שחותמין על הכחובה זה חחח זה ומרחיקין מן הכמובה
 שני שיטין ושמא כיון שאין חותמין אלא לככוד ולא לשום עדות אין לפסול הכתובה בכך
 ואם מתחיל חחימח העדים באמצע השיטה וחחכו החלק שלפני חתימתן השטר פסול
 דשמא היה כחוכ שם חנאי או דכר חוכחו וחחכו ומיהו אם כתוב בסוף השיטה של מעלה
 שריר וקייס כשר וכלכד שיהו העדים חחומים זה חחת זה אכל אס היו חחומים 1ז] זה
 אחר זה שמא היה שטר הכא הוא ועדיו כשיטה אחה וחתכו והיה חלק מלמעלה וכחכ

 עליו שטר זה:
 נ תניא הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין פסול שיטה אחח כשר [דף קםו ע״ב]
 איבעיא להו שיטה ומחצה ג<מהו לא קא מיבעיא ליה אס סיים השטר כאמצע השיטה
ה והניח אוחה חצי שיטה *ועוד שיטה אחרת ״ ה ג  ה

ס דפשיטא דפסול. שיכול לכתוב באותה חצי ש א ו ח ן ל י ס א ך ר ; ן י ר ; ש י מ כ ן ל י ל י ג ר ן ש י ש כ ע ו * 
 סייס חצי שיטה אבל בגט נוהג ר״י לכתוב כדת משה שיטה מה שירצה ויפזור מעניינו של שטר
 וישראל בסוף השיטה כי מססקא ליה אס הוא חשוכ כשיטה אפרונה וגס נמי אם סייס השטר
 כגון שריר וקייס אי לא. מהרי״ח: ה כאותה השיטה והרפיק שיטה שלימה
 ופפמו העדיס כאמצע שיטה שניה לא מיכעיא ליה. דהא ודאי אס פתמו העדיס כזה
 אפר זה כאופה פצי שיטה פסול שיכחוכ כחצי שיטה החלק פלוני לוה מפלוני מנה ויהיה

 דף קנט ע״כ
ה " ה ג  מי ר׳ אילעא אמר כפזקפ יורשי האם* ה

י י *ואסי׳ כתובה ותוספת שגבתה מבעלה משבא לידה י - N י י . ״ M ׳ , 
י הרי הס בחזקתה (שבט אביה) ימיירי כגון שאין לה י ״P כ ש ר ו  יל׳ זירא אמי י
 ר׳ זירא קס כשיטמיה דר׳ אילעא קם רכה שוס זרע יומר אבל אס יש לה עוד בן מאיש אחר
 בשיטמיה דר׳ זירא אמר ר׳ זירא שמע שהוא אחיו מן האס וגם יש לו אמ מן האב מאשה
ם א אמרמ ואח מן האב אומר האס ממה מחלה וירש אחי י כ ן ל ל א ך ש ץ י ר א א ל ל י י ה א  מ

i י . . חצי יאחה חצי יאחר כך ממ אמי וירשמי מלקי יאמ t * . 
 מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נפלה צאיתי מן האס אימר לא כי אלא אמי ממ חחלה ואח״כ
 הש3ט מדהביא רב אלפס ז״ל דברי אלו ממה אמי וירשמי כל הנכסים הרי הוא של אמ מן
ל האס הכל דהוה ליה ודאי ואמ מן האב ססק ואין ל כ א מ 3 י ק י ד ע ר 3  האמוראים המפרשים ל
״ י ספק מוציא מידי ידאי כפרשב״ם ונמלקו עליו ריב״א ״ ״ ״ u ^ . י < י  י

ע ג לאי1 יריבים ור״ח יר״י יאימריס דגם בזה ימליקי כמי א י ע ו  דסכירא ליה הלכה כ
 הלכה כר׳ עקיכא אלא מחכירו ולא כנגד שהם טיעניס. מא״ז. יכן י מסיק מהרי״מ:

 רכו נראה הכא מדקאמר כן עזאי על החלוקים אנו כושים וכו׳ מכלל דמ״ק היינו כן
 עזאי וכרכי אילעא וכרבי זירא דאמרי בחזקמ האם וגס אביי מפרש דכריהס ועוד ראיה
 מנפל הכיח עליו ועל אשמו דקי״ל כב״ה דאמרי נכסי מלוג כחזקמ יורשי האשה משוס
 שהיו בחזקמה עד היום הזה ואע״פ שהכעל אוכל פירוח מ״מ הגוף היה כחזקחה כ״ש
 בנפל הכימ עליו ועל אמו שיש א לו להעמיד הנכסים בחזקח יורשי האם הואיל והוחזקה

 נפלה לאופו השבט:
 מא [דף קנט ע״כ] בעו מיניה מרב ששמ בן מהו שירש אמ אמו בקבר להנחיל לאפיו
 מן האב אמר להו רב ששמ מנימוה אב שנשבה וממ בנו במדינה
 ובן שנשבה ומח אביו כמדינה יורשי האכ ויורשי הכן יחלוקו היכי דמי אילימא כדקמני
 היינו יורשי האכ היינו יורשי הכן אלא לאו הכי קאמר אכ שנשכה וממ בן במו במדינה
 ובן שנשכה וממ אכי אמו כמדינה יורשי האכ ויורשי הכן יחלוקו ואס איתא נהי נמי דכן
 מיית ברישא לירתיה לאבוה דאמיה בקיברא ולירתינהו לאחוהי מן אבוה אמר ליה רב
 אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי פנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים
 שיחלוקו ואם אימא נהי נמי דבן מיח ברישא לירחיה לאמיה בקיברא ולירחינהו לאחיו מן
 אבוה אלא לאו ש״מ אין הבן יורש אמ אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב ש״מ וטעמא
 מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל
 יורש אפ אשמו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש אמ אמו בקבר להנחיל לאחיו

 מן האב:

 הדרן עלך פרק מי שמת

 גט פשוט פרק עשירי
 א [דף קם ע״א] נט פשוט עדיו מפוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכמבו עדיו
 מאפוריו ומקושר שכמכו עדיו מפוכו שניהם פסולין רכי פנינא כן
 גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רכי שמעון כן
 גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: [דף קם ע״כ] נמ' וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר
 אפרא דכהנים הוו והוו קפדי טוכא ומגרשי נשייהו תקינו רכנן מקושר דאדהכי מייתבא
 דעחייהו. והיכן העדים חוחמין רב הונא אמר M כין קשר לקשר מכחוץ רכי ירמיה בר

 אכא אמר אחורי הכתכ [ב] כנגד הכתכ מכחוץ והלכחא כרכ הונא:
 ב [דף קפא ע״ב] א) =<(אמר רכ הונא) אמר רכ יצחק כר יוסף כל המחקים כולן

 צריך לכתוכ [ודין] הגה״ה
 קיומיהן* וצריך שיחזור מעניינו של שטר *דהיינו שריר וקייס ובמקום הראוי לממיס שריר
ר וקייס פסול הממק אע״ג דמקוייס אבל מלויה כשירה מ ן א א ״ ן ב ן ם ף ק ד ט [ ״ ה מ ; ו ר ח ה א ט י ש 3 

ה וממק יפסיל כשיעור יקיים יכל שכן נ ן ל ח ? א ט י ש ן מ י ל י מ ן ל י א י ש פ ס ל ל מ 3 ע  ל

 לפי שאין העדים מכוונים לחחום מיד
 כקרוכ לשטר ופעמים מרחיק חחיממו מן השטר שיטה אחמ ושמא כאופה שיטה זייף
 וכמב מאי דבעי לכך חיקנו שיחזור מענינו של שטר כשיטה אפ רונה מה שכפוכ ככר
 למעלה ואין בו צורך ׳)וכן היה אומר ר״פ ז״ל שיש לכפוכ קיום מחקים ופלוייס קודם
 שיכחוב וקנינא לפני שיטה אחרונה והאידנא נהיגי לבחוב קיום מפקיס ומלויין אחר
 וקנינא כשיטה אחרונה לפי שהורגלו עתה לכתוכ ככל השטרוח שריר וקייס ואי אפשר

 לזייף ולמידין משיטה אחרונה* ואין צריך הגה״ה
ל *ואין נראה לריב״ס אלא אפילו דכמב שריר וקייס ה ע ש  להחזיר מעניינו של שטר ומיהו ק
א אין למידין משיטה אחרונה וצריך שימזיר מענינו של  ל ל

 י , ל שטר בשיטה אחרונה וממק במקום מזרמ השטר
 וקייס כדמוכח הכא אם כן ליחוש שמא נא וכשיעור חזרח השטר אין לקיימו כמו מחק דבמקום

 ליד כעליו כלא שריר וקייס ומחק למעלה שדר וקייס. מא״ז:
 חובתו וכתב על המחק מאי דכעי ומקיימיה כשטה אחרונה - וי״ל כיון שהורגלו לכחוב
 שריר וקייס יהיה השטר פסול אס לא נכתכ כו ואם כן לא יחחמו העדים עד שיראו
 שכתוב כו שריר וקייס. ומה שנהגו לכמוב שריר וקיים וללמוד משיטה אפרונה שמא
 היינו משוס שחששו שמא יטעו העדים וירחיקו שני שיטין ולא נראה לי האי טעמא דאס

ת הב״ח א שיש לנו להעמיד: כ ומקיימים בשיטה אחרונה ויכתוב שריר יקים יי״ל כיון שהורגלו: ג כמה ימיס מדכר דכירי וכי׳ וה״ה נמי כהרחיק שיטה: ד בזה תחת זה פסול אס יש כליון: ה אם סייס השטר בסיף השיטה והרחיקו ו ה ג  ה
 שיטה שלימה: ו בסוף הגה״ה ד״ה ואפי׳ וכו׳ וכן אסיק מהרי״ח:

 פלפולא חריפתא
 [ד] אפי׳ יש עדים שלא נוסף דגר זיוף. צ׳׳ל דר״ל דאנן ידעינן א״נ סהד קא מסהד שהרחיקו עדים שני
 שטין כשבא עכשיו לפנינו נתמלאת שיטה בלא מזרה אבל יש עדם שלא נוסף כו׳ דאלמ׳׳ה אלא שכך בא לפנינו
 מרומק שני שיטין מאי אפי׳ יש עדם הא אכן סהד שהד השני שיטין הן תלק בלא כתב: [ה] ובן צדיך
 ליוהר. גרסינן וכן הוא בקצור: [ו] אם שני עדים בשני שטרות מצטרפין. עיין זה לקמן גבי עד אמד בכמב

 ועד אמד בעל פה: [ז] זה אהד זה פסול שמא היה גרםי׳. וכן הוא בקצור ובטור סימן מ״ה:

 פרק עשירי [א] בין קשר לקשר מבחוץ. לשון הרמב״ם בפי׳ המשנה מקושר שטר מקופל כעין אותם
 כלים המקופלים העשרים אצלינו במערב והס מקלף שמנשביס בהס להסיר הזבובים ע״כ ותתלת הקיפול נקרא
 קשר וכן סופו נמצא שעל הקסול מומס והיינו על המלק שהקיפול הוא שקושר הכמב על המלק: !בן כנגד
 הכתב. גרסינן ופי׳ המוספומ שמומס אמור הכמב ולא אמורי המלק דלא כרב הונא וכנגד הכמב ממש לא
 למעלה ולא מצדדיו: [ג] בעי חזרה לאו האידנא דנהיגי בשריר וקיים. וכן מבואר בהדיא בטור סימן מ״ד:

) עי׳ לקמן סי׳ ז. (גליי!)  א)בגמ׳ ל״ג.(גליון< ב) הנה כדין מחקים ושיטה אחרונה יכו׳. הכל מניאר בסיגיא ותוס׳ ופוסקים. (אר׳׳צ) ג) מוס׳. (גליין) י



 רבינו גט פשוט פרק עשירי בבא בתדא אשר נט
 דף קסה ע״א

 הכשירוהו אם מילאהו כקרוכיס ואס הוכא לפני כ״ל כלא מילוי קרוניס צדטן כ״ד
 לפוסלו לפזק פקנתן אכל אם הוכשל כקלוכיס קולס שכא ליל כ״ל אפילו עשאו מלוה
 מלעמו כשר: [דף קםג ע״א] רכי שכמי משמיה רחזקיה אמר שני שיטין שאמרו ככפכ
 ילי עלים ולא ככפכ ילי סופר מ״ט כל למזייף לאו לגבי סופר י אזיל איכעיא להו שני
 שימין שאמרו הן ואוירן או הן ולא אמרן אמר רכ נחמן כר יצחק מספכלא הן ואוילן
 ר3 יצחק כ״ר אלעזר אמר כגון לך לך זה על גכ זה אלמא קסבר שני שימין וארכע
 אוירין רכי אכהו אמר כגון כרוך כר לוי כשימה אחמ אלמא שימה אחח ושני אוירין
 ונפיש משני שימין כלא אירן רכ חייא כר אמי אמר כגון למ״ל וכ״ף כשני שימין אלמא

ושני אוירין וכן הלכה למילחא למסמכרא היא:  קסכר [ב] שני שימין ז
 ד אמר רכ לא שנו אלא [ל] כין עלים לשמר אכל כין עלים לאשראחא אפילו מוכא
 נמי כשר [דף קםג ע״ב] ור׳ יוחנן אמל לא שנו אלא כין עלים לכחכ אכל כין עלים
 הגה״ה לאשראחא אפי׳ שימה אחת פסול *מאי
 *והיכא לאיכא ליומא ני! עליס לנתינה לכמחלה שנא כין עלים לאשראמא ח מעמא מאי
ח לילמא כחכיה הוא ועליו כשימה אחמ וקא י י י ל נ ' א מ י ת  פסול לאיכא למימי עיים איייטא ח

s , ״ - , . ״ ״ 1 ״  אינס חמימי אליוטא ואי איכא ריוטא נין אשראמא ^ ״
א סכל שמל הכא הוא ועליו כשימה אחח ט ו י ל ל ו ן ת ^ ח ה א ט י ן ש ל י פ ל א ל מ 3 ר א ש ס נ י ל ע  ל

 נמי צריך שיהו נקודות שיהא ניכר שלא היה שם כשר *אי הכי כין עלים לכמכ נמי לילמא
 מתחלה שוס שטר אחר אבל לגמרי מטייט נליוטא ט כמכ מאי לכעי והא חמימי סהלי קסכר
י שמר הכא הוא כשימה אחמ ועליו כשימה י״ א ל 1 י פ ש מ ל י י ס ז פ י ח מ 5 ה ו ו י ה ט ר ש מ י מ א ל כ י א  ל

״ אאר״ ־ס,ל,ליחיש ,למא נ״־ ה,א ,עיי* * * , ; S 1 ^ 
 חלקה נין מטוייטת פסול לקי״ל כרני יוחנן. מהרי״״: כשימה אחת ואמר אנא כלי ללכוח כעלים
 *מכאן לקלק רינ״ם שצריכין העלים ליזהר כשחתמו הוא לעכלי קסכר כל כי האי גוונא אין
<! מקיימים אותו מעלים שלממה אלא מעליס י מ י מ ח י ל י מ ת א י ל ת ש ח ל א צ ה 3 1 ז ף  ש

י י י ״ - ״ . ״ ״ i ״ ״A ״ u  אלא מתחלת הקלף שאם יתחילו מאמצעית הקלף -A,,;,- ״
 איכא למיחש לזיופא לגייז ליה מעילאי וכחינ כמחלת שלמעלה ויראה הא לקאמר לכי יוחנן לכי

א עלים לאשראתא פסול היינו לפסול ו  הקלף נגל מקום העלוח מאי לנעי והוה ליה ה
כ ושטר הנא הוא ועליו נשיטה האשראתא שאין מקיימין השמל על ילי  ועליו נשיטה אממ י
ס היוס אלא ע״י עלים לכיון לאין ריעותא י ל י ע מ י  אממ כשר והרכה נעלים וממס «יי י

M י ,  כשיטה אמרמ כי האי גונא אין מקיימי! אומו מעלים י , , ״ ,
ן כין השמל לעלים אין לפסול אלא מן י ל ך 3 ל כ ל ט ן ' ! ^ ט , ל ע ל מ ס ש י ל ע א מ ל ה א ט מ ל  ש

 נשיטין שהניח חלק פסול יאמרו עלים אטיוטי ממימי: הריעותא ולממה:
: ה אמר רכ שטר הכא הוא ועליו על  מא״ז

3 המחק כשר [דף קםד ע״א] ואם מאמר ת כ מ י ל ו ע י ש ל כ ע 1 ^ 3יי ״י ל י א "( ש א כ ק ו ל  י
 אנחנא סהלי שמא היה הוא על הנייר ועדיו על 1 י י י

ה מוחק וחוזר ומוחק אינו לומה נמחק פעם ק ח מ , ן ן כ א ן נ ח 5 3 א ן ה ״ ו ד ה ע ד ל ן ע י 3 ק ן ח מ  ה

 וכמכ שטרא אחריני. פר״י: ל״א לכשר אפילו יש אחח לנמחק שפי פעמים וניחוש לילמא שלי
א י ליוטא אמקום עלים מעיקרא ומחיק ליה ל  הפרש כי! על לעל אין מקיימין מאשיא״א א
א וכי הלר מחיה ליה הוה ליה אילי ואילי מ א ר ש י א ב " ת כ ' י י ט ל ש י נ א כ ס ל א ? י ל

י
ע  מ

 יכול לזייף ויממוק השטר והעלים ויכמונ מה שירצה 1 , , ,
ר נמחק שפי פעמים אמר רכא קסכר רכ אין 3 ס ד ו ס ש : א א מ ן ך ג , א י מ א ר ש א ס ו , ל ם ע י פ ח  ף

 נעשה שלא כרצון חכם וסבור שזה עשה אין לו להגיד העלים חוחמין על השטר מחוק אלא אס
י כן נמחק כפניהם מיפיכי הוא על הנייל מ י  מי עשה משום לשי! הרע אך יאמר אני לא עש
י ועריו על המחק כשר ואמאי ללמא מחיק י ? נ י ל ר פ מ , י ! ל י ס א י ס א א ' 3  י
 שמא ממוך שנמו נא לידי רעמו: שלש עכירוס אי! , , 1 , . י
ל ליה וכחיכ מאי דכעי וה״ל אידי ואידי נמחק ל פ מ ץ מ א ש ה ו ר י 3 ר ע ו ה ר ס ה ו ל י כ ן 3 ה מ ' ל ו צ ם ט ד  א

 נכוונח הלב ואבק לשו! הרע ונא״ז פירש עיו! מסלה פעם אחפ דכפכי הכי אנחנא סהדי כפיכנא
י שיעשה ל' אמחקא ושטרא אניירא דכפכיה היכא אי י 5 ' ח ל פ ת י איטי1 ג מ ע ל > תמאי גייז ליה אי לעילאי מחיר! ליה דכחכי היינו שמחשי ב י ה א כ ר ג 3 ט י ר צ י ל י מ י ש ק 3 ו ב י ט מ ג ש " י א נ י צ א תמס ג ז ג ה ח נע גק מח ק נ ה לכתב ר כ י ל ? מ א ן ל ן ע ע ו ? ] ן ( ־ ק ל 3 א [ ן י ט ן ל ״ צ ח ע י ו ט  מ

. ליה כין סהדא לסהדא א״ה אימא סיפא ד ו ו כ א ו ר ש י 3 ח ט ש א ל , נ ל י פ א 3 ל א א ר ו א נ כ י  א

 מא׳׳ז: הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואמאי
א סוף סוף מחיק ליה והא  נכתכי הכי אנחנא סהדי חחימנא אניירא ושטרא אמחקא י
 אמרת אינו דומה נמפק פעם אחת לנמחק כ׳ פעמים ה״מ היכא דחתימי סהדי אמחקא

 אכל היכא דלא חפימי סהדי אמחקא [מ] לא ידיע:
 ו [דף קםה ע״א] רשב״נ אומר הכל כמנהג המדינה כגון אפרא דנהיגי כפשוט
 וכמקושר ואמר ליה עביד לי מקושר ואזל ועביד ליה פשוט או אמר ליה עכיד לי
 פשוט ואזל ועכד מקושר פ״ק סכר קפידא ורשכ״ג סכר מראה מקום הוא לו אמר אכיי
 רשכ״ג ור״ש ורכי אליעזר כולהו סכירא להו מראה מקום הוא לו רשכ״ג הא דאמרן
 ר״ש דמנן דיש אומר אם המעה לשבח מקודשת ר׳ אליעזר דתנן האשה שאמרה התקכל
 לי גימי כמקום פלוני וקכל לה כמקום אחר פסול ור׳׳א מכשיר והני בולהו שימה נינהו

 וליפ הלכפא כפד מינייהו:
 t מתני׳ גמ פשומ עדיו שנים מקושר שלשה גמ פשומ שכחוב בו עד אחד מקושר
 שכפוכ כו שני עדיס פסול: נמ׳ כשלמא מקושר שכפוכ כו שני עדים פסול איצמריכא
 סד״א הואיל וכעלמא כשר ה״נ כשר קמ״ל לפסול אלא פשומ שכחוכ כו עד אחד פשימא
 אמר אכיי לא נצרכא אלא לעל אפל ככפכ ועל אחל כעל פה. פרשכ״ם לפסול למיגכי
 כיה ממשעכלי אכל מכני חרי גכי. אמימר אכשר כעל אחל כעל פה ועל אמר ככמכ
 למיגבי ביה ממשעבלי והרמב״ן ז״ל כמב וכן ה״ר יונה ז״ל ללא מסמכר כלל האי פילושא

 דף קםג ע״א

 שמר הכא הוא ועליו כשימה אחח ויחחוך כל השמר העליון ואם חחמו בזה חחמ זה
 כשל אם שני עלים בשני שמלומ אין מצמלפין אכל הא ליכא למיחש ללמא כמכ מאי
 לכעי כשימה השלימה ויחזול מענינו של שמל כפצי שימה לפשימא לגס מן השלימה אין
 למלין א כיון לליכא אלא חצי שימה כין כחיכח השמר לחחיממ עלים [ח] משום לאיכא
 למיחש שמא התחילו העלים לחמום כאמצע השימה והלחיקו שימה אחת מן הכמיכה
 אלא הכי קמיכעיא ליה כגון שסיים השמר כסוף השימה והרחיקו העלים מן הכמיכה
 כרוחכ שימה ומחצה וקמיכעיא ליה אי חיישינן שמא יכתוכ שם שני שימין כלוחק חא
 שמע הרחיק אח העלים מן הכפכ שני שימין פסול פחומ מכאן כשר היו ארכע או
 חמשה עלים חמומיס על השמר ונמצאו כ הראשונים קרובים או פסולים חחקיים הערוח
 כשאר. מסייע ליה למזקיה דאמר מילאהו כקרוכיס כשר ואל מחמה [ט] שהרי אויר פוסל
 כשלשה סכך פסול פוסל בארבע איואיפ ספרים דגר׳ בברייחא ונמצא אמד מהן קרוכ
 או פסול תתקיים העדות בשאר ומשמע דמיירי כהחפיס קרוכ כין כחחלה כין כאמצע
 בין בסוף מדלא קבע ליה דוכחא וכה״ג דייק בשילהי הזורק (דף פב.) אי חפים קרוב
 כין כאמצע כין כחחילה כין כסוף כשר מדלא קבע ליה מקום וקשה מהא דאמר בפרק
 הזורק (דף פא:) גכי גמ מקושר דלא הכשירו כו אלא עד אחד פסול אכל חרי לא דילמא
 אמי לקיומיה כפרי קרוכים ופד כשר וקאמר נמי(שם דף פכ:) דהאי קרוכ חמיס כין
 בתפלה בין באמצע בין כסוף ואס כן ג נמי כשמר פשומ נמי כי נמצא אפד מהן קרוכ
 או פסול היכי אמר ממקייס העדומ בשאר נגזור דילמא אחי לקיומי בחד קרוב ופד בשר
 וליכא למימר דכשמר פשומ צריך לקיים חפימפ כל העדים שיש כו ואע״ג דכמקושר
 אמרינן מכל פלח מקיימינן שאני החס כיון דאמרפוהו להפפיס עדים ככל הקשרים שיש
 בו לא אטרפוהו להצריך קיום בכולן אכל כפשומ דמחפיס מאי דכעי צריך לקיים כולן
 הא ליפא דאמרינן לקמן (דף קסג:) גבי בין עדים לאשראפא אפילו שיטה אתת פסול
 ופריך בין עדים לכמב נמי דלמא בפב הוא ועדיו בשיטה אפפ ואמר להרבופ בעדים הוא
 דעכדי ומשני כל כה״ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה משמע דבכל
 מרי דאימ כיה מקיימים דאי כולהו כעי לקיומי מאי פריך וליפוש על כן נראה לרכינו
 תס כגירסת ר״ח דגרס ונמצאו שנים הראשונים וכו׳ ודוקא בשנים הראשונים הוא דאמר

 מתקיים העדומ כשאר דפלינן דלמלוי פתמו ״
 ולכביל *אכל אי מממו כסוף ודאי לשם *ואע״ג דקי״ל כר׳ אפי׳'נדיני ממונומ נמצא אחד
 עדוח חתמו והעדות בטלה וכן פירש כה״ג מהן קרוב או פסול טל! פסולין היכא דלאסהודי אמו

ר אלא הכא חשיב כלמחזי. מהרי״מ: ן נ ש ת ה  ולפי זה אין מקיימין א
 מעדים שלמטה הילכך אם נמצאו קרובים בסוף פסול ואם נמצאו בחחילה חפקיים בעדיס
 שלמטה והיינו דאמר לקמן כל כה״ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה
 מכלל דכעלמא אמר איפכא שאין מקיימין אלא מעדים שלמטה ולכך לא חיישינן דילמא
 אמי לקיומי כחד קרוכ וחד כשר דהא אין מקיימין אלא מעדים שלמטה והן כשרים ואס
 מאמר והא י דאמרינן כפרק שגי דגיטין(דף יח:) גכי האומר לעשרה כחכו גט לאשמי
 להוו שנים משום עדים והשאר משום פנאי ואפילו אס השאר קרוכיס או פסולים וקאמר
 הפס אי חפים קלוב או פסול בפחילה לאפי לאיפלופי בקיום שטרומ לעלמא הכא נמי
 כשנמצאו הראשונים קרובים או פסולים אמאי לא חיישינן לילמא אחי לאפלופי בקיום
 שטרופ דעלמא ופירץ ר״פ ז״ל דהחם מייד כגון שאנו רואים שחפס ראשון דאז ודאי
 אפי לאיחלופי שיאמרו מדחמם ראשון לשס עדומ פפם ואפי למימר קרוכ כשר להעיד
 אכל אס כא לפנינו שטר שחפומין עליו קרוכים כמחלה אמדנן עדים החמומים על השטר
 כמי שנחקרה עדותן ככיפ דין דמי וכודאי אחר שחפמו העדים למטה כאו העדים
 הקרובים וחחמו למעלה לשס מילוי או לשם חנאי או לככוד ני] והא דקאמר כגיטין אי
 חתיס קרוב בפפלה פסול לא אתי לאפוקי לבסוף לכ״ש לפסול שהן עיקר העדות ולא
 אחי לאפוקי אלא היכא שחחמו כאמצע דאין לחוש טון דחחמו הכשרים למטה מהן בחב
 ה״ר יונה ז״ל הא דאמר מילאהו כקרוכים כשר מייד קודם שנפנו ליד המלוה או ליד
 הלוקח א״נ אפילו אחר שנפנו ליד המלוה וליד הלוקח וכגון שמילאהו כקרוכיס במצופ
 המוכר או הלוה אכל אס המלוה מילאהו כקרוכים מדעמו לא מפכשר כהט טון דפסלי
י שיטין נמצא שהלוה שטר פסול נמן וט משוי ליה מלוה שנ  רכנן האי שטרא שהרחיק ה
 שטר כשר שלא כמצות הלוה לא נשפעכד הלוה כאומו השטר ודוקא שמילאהו כקרוכיס
 ביום שנכתכ ונחתם אכל מילאהו כקרוכיס למפר וליומא אופרא אפילו כמצות הלוה פסול
 דהא לא מתבשר להשתעבד אלא משעה שמילאהו בקרובים וה״ל מוקדם ופסול דאי לא
 פימא הכי אלא אפילו מילאהו כקרוכיס לאחר זמן כשר משום דשטר כשר הוא אלא
 שהיה כו חשש זיוף וכיון שנסתלק ממנו אופו פשש הוכשר למפרע אס כן היט משכפפ
 להא דחניא הרחיק אמ העדים מן הכפכ שני שיטין פסול הרי כשיכוא לכ״ד יאמרו לו
 למלאומו כקרוכיס ולהכשירו לשעכר ויש מפרשים אם יכיאו לכיח דין קודם שמילאהו
 כקרוכים פסול כיון שבא לבית דין בעוד שיש בו פשש זיוף שוכ אין לו מקנה ומילמא
 כלא טעמא הוא ונ״ל דסכרא מעליותא היא דפכמים פסלן שטר זה לעשופו מעיקרא
 משום חשש זיוף ואם כא לפני כ״ד ולא נעשה כו זיוף היה ראוי להכשיר אלא דאלמוה
 חכמיס לפקנמא ואמרו דטון דלא נעשה כחקון חכמים חספא בעלמא הוא ומ״מ

 הגהות הכ״ח א טין דליכא אלא רוחב שיטה בי! כתיבת: ב ונמצאו ב׳ הראשונים: ג ואס כן כשטר פשוט כצ״ל ותיבת נמי נמחק: ד וא׳׳ת והא אמרינן וכו׳ במחלה פסול דאתי לאחלופי: ה האי שטרא שהרחיק אח העלים שני שיטי; נמצא:
 ו לאו לגבי ספרא אזיל ומזייף איכעיא להו: ז שני שיטי! ושלשה אוירין וכן הלכה: ח מאי שנא בין עדיס לאשראתא דלמא נייז ליה לעילאי וכתב הוא ועדיו כשיטה אחת כצ״ל ותיבת טעמא מאי נמחק: ט בי! עדים לכתכ נמי
 דלמא גייז ליה לעילאי וכתב מאי דגעי: י שדי דיומא אמקוס עדים: יא ושטרא אמחקא מאי אמרת סוף סוף: יב נהגה״ה ד״ה מכאן דקדק וכו׳ בשיטה אחת כשר ושטר הנא הוא ועדיו בשיטה אחת והרבה בעדים וחתם: יג בהג״ה ד״ה ודוקא

 וכו׳ ואשראתא מקיימת אותס. אס שוס דכר וכר:

 פלפולא חריפתא
 [ח] משום דאיכא למיחש שמא התחילו העדים לחתום באמצע השיטה. לפי שהשטר אינו נפסל נכך אס [כ] ה׳׳ג שני שיטין ושלשה אוידין וכן העתיק בטור סימן מ״ה: [ל] כין עדים לשטר. וכן גי׳ רי״ף ואע״ג
 חתומים זה תחת זה ועדים בב׳ שטרות אין מצטרפין: [ט] שהרי אויר פוסל. וכן העמיק הרי״ף ובגמ׳ ליק לר״י קאמר לכתוב מר נקט לישניה ומר נקיט לישניה אבל בגמ׳ גרס בדרב נמי לכתוב: [מ] לא ידיע. וליתי
 שהרי אדר סוכה פיסל: [־] והא דקאמר בגיטין. מלתא נאפי נפשיה ולאו אלסמיך ליה אלא אללעיל קאי: מגילתא אתריתא ולמחוק ולירמי ומסיק נגמרא לתיישינן לנ״ד טועין ועיין מ״ש בסוף פרק יש נוחלין:

 א) תוס׳. (גליו!)



 רבעו גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא אשר
 דף קםז ע״כ

ס סילעין תלמין אין לו אלא מנה כסף זוזי ו ל ו כ י ל ג ע ו מ י1 כ א ו ש י ח מ ה  *מכאן אמר ריב״ס ש
 אין פוסל אמ השטר ואפילו מעכב קריאס השטר אם לאימן ונמפה *אין פחומ משנים כסף
 נוכל לתלות מה שהיה כמוכ ונמחק נלכר שאין נו . י , 1 י , י

ק סילעין לאינון ונמחק אין פחומ משנים ^  פסול כל השטר פולו לא פסלינן ליה והכל ל
 שיתראה לב״ל. מא״ז: לרכונומ לאינון ונמחק אין פחומ משנים:
 נמ׳ מ״ל כסף אין פחות מלינר כסף. כסף לינרין ולינרין כסף אין פחומ משני לינרין
 כסף. כסף כלינרין אין פפומ משני לינרי זהכ כסף. אמר מר כסף אין פפומ מלינר כסף
 ואימא נסכא. אמר לכי אלעזל לכתיכ כיה מטכע ואימא פריטי באפלא ללא סגיין פליטי
 לכספא מ״ר זהכ אין פפופ מלינר זהכ זהכ לינרין ולינרין זהכ אין פפות מכי לינרין
 זהב. זהב כלינרין אין פפופ מכי לינרין כסף זהכ ןדף קםו ע״א] ואימא להכא סריכא
 במרי רינרין להבא קאמר אמר אביי יל בעל השטר על הפחפונה א״ה רישא נמי אמר

 לב אשי דשא לבפב דינרי סיפא לכמב לינרין:
 יא מתני׳ כמב בו מלמטה מנה ולמעלה מאמים מלמטה מאמים ולמעלה מנה הכל
 הגה״ה הולך אחר החחתון* א״כ למה כומכיס אמ
t העליון שאם נמחק אוח אחח מן החחחון

 : ׳ ״ א " • ה נ י ר ח י ^ א י ״ א כ ה א י ל ל ש ב ל ב י * 
, י / « » • . . : ילמד מן העליון : נמ׳ [דף קםו ע״ב] *ואם נמחק סטס של מטה כל השטר פסול לאיכא . 1 . ז ״ א . מ ל ח ר א 5 י ס ל ג , א ו 1 ה מ י א ה ^ ל מ ש ש ח י מ  ל

 ויש ססטס שכתוב כהן שאס לא כתכ אות אחת ת״ר ילמד חחתון מן העליון אות אחח אבל
 מלמעלה ולפיזה היי סי׳ בגמרא לקאמר אין למילין לא שתי אותיוח כגון חנן מחנני ענן מענני
ח אמר רכ פפא פשיטא ספל מלמעלה וקפל י י מ י י א ת ש א נ ל ל ב f א ת א ו א א כ ל ! א ו י ל ע ז מ י מ ח  ת

r י i i , כגון חנן מחנני וענן מענני אלא ינסן למי ששמו כך 
ל מלמטה הכל הולך אחר החחמון כעי רכ ' נ ס א ״ ב ש ש ר ; פ ל ר כ פ ו ס ר ה ן [ א ח ^ ^ ל  ר

 לסי הספרים רגרסי שאס נמחק אין לסרש כן פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי
י פיישי' לז3וכ או לא פיקו: מ  למשמע לאמחני׳ קאי אלא צריך לומר לממתק ש

M r - . י ו י ו ז ו i י . « ״ 4 r w*«.*. *אותיות מייט לטון שנמחק כל כך תו לא מגביגן ביה ל 
כא יב ההוא שטרא דהוה כתוב כיה שיפ ן מ״מ'הי נ י ל ס ה ל6> פ י י מ ד ר ל ' ל א ה י ל א ג ל ״ ע א  ן

ו מאה וזוזי שלפה רכ שרכיא לקמיה m r 0 3 } ן נ י ת 6 ו , מ ן י א מ ש ן ל ו ט , ל 5 P ע ו ר ק ג ח מ  מ

 איכא למימר ללא החזיר לבריו אלא לשנות את השם. דאכיי שיפ מאה איספרא וזוזי או דילמא שיפ
: מאה זוזי וזוזא או דלמא שימ מאה פריטי ח ׳ ״ ר ה  פי״י מ

י * י« ״ ץ • » ל  Z £־ •TZ*Z 7££% י״א א״י ל״ י
א כשטרא דאסוכי מסכי ליה [דף קםז ע״א] י צ ן ה ה ד ן נ י ש ף ה ו ס ס ב ו מ ה ח י ה , א ו ה ה ו ג י מ נ ו ל פ  מ

 עליו כחב ילו משמע לוקא שחתם למטה כעין חתימת ומשוי להו זוזי מאי אמרח שיח מאה זוזי או
 העלים מיהו אס כתב בכתב ילו אני פליט לדתי מנה שימ מאה איסמרי יד בעל השטר על

. . . . . . . . . . . . :  מפלוני אפילו לא לוה ממנו משתעבל. מא"ז

 החחמונה.
 ינ אמר אכיי מחלח ועד עשר לא לכחוב איניש בסוף שיטה דלמא מזייף וכחיב ואי
ד ופלפא זימני אי אפשר דלא מיחרמי ליה כאמצע  איפרמי ליה נהדריה לדבוריה פ

 שיטה:
 יד ההוא שטרא דכפב ביה מלמא כפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דכי״פ וכרעיה ושרייה
 ופרדיסא אחא לקמיה דאכיי אמר ליה מאי טעמא רוופ ליה עלמא להאי וי״ו כולי
 האי כפמיה ואודי ההוא דהוה כמיב ביה מנמ ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא
 דשמיה אחי אזל כחכ כיה וי״ו ושוייה ואחי אחא לקמיה דאכיי אמר ליה מ״ט דחיק ליה

 עלמא להאי וי״ו כולי האי כפמיה ואודי:
 טו אמר אכיי האי מאן דמחוי חמימפ ידיה ככי דינא לא ליפוי כסוף מגילמא דלמא
 משכפ לה איניש דלא מעלי וכפכ עלה מאי דכעי י) וחנן הוציא עליו כחכ ידו שהוא
 חייב לו גובה מנכסים בני חורין: ההוא שטרא דהוה פפיס עלה רכא ורכ אחא כר אדא
 אמא לקמיה דרבא א״ל חמיממ ידאי הוא ומיהו קמיה דר״א ב״א לא חמימי מעולם
 כפמיה ואודי אמר ליה כשלמא דידי זייפפ אלא רכ אפא דמירפפ ידיה היכי זייפמ. אמר

 ליה אנפי ידאי אמיצרא ואמרי לה קם אזרנוקא וכמכיה:
 טז מתני׳ כומבין גט לאיש אע״פ שאין אשמו עמו ושוכר לאשה אע״פ שאין כעלה
 עמה ובלבד שיהו מכירין והבעל נומן אמ השכר: [דף קםז ע״ב] כומכין שטר למוכר
 אע״פ שאין לוקמ עמו ואין כומכין ללוקמ עד שיהא מוכר עמו והלוקמ נומן שכר:
 נמ׳ מאי ובלבד שיהו מכירין אמר רב יהולה אמר רב ובלבל שיהו מכירין שם האיש והאשה
 הגה״ה בגט ושם האיש ושם האשה בשובר *וליחוש
 *ושמא כתב לית! מיסן ולא נתן על משיי לא חיישי׳ לשני יוסף בן שמעון בעיר אחמ דלמא כמיב
 ללא מקלים איניש פירענומא לנסשיה. מהרי״מ: גיטא ואזיל וממטי לאחחיה דהאיך אמר
 להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחמ אין מגרשין
 נשופיהן אלא זה בפני זה וניחוש דלמא אזיל למדינה אחריתי ומחזיק לשמיה יוסף בן

 דף קםה ע״ב

ד סהדי שלקוחות לא נשמע  דאין זה מלוה בשטר דלית ליה קלא כיון דבשטר ליכא ח
 להן עדופ של העד שמעיד בעל פה ובשביל השטר שחחוס עליו אחד לא ימנעו מליקח
 ועוד דלא עדיף קלא דעד אפד מקלא דכמב ידו דמנן לקמן (דף קעה:) הוציא עליו
 כחכ ידו שהוא חייכ לו גוכה מנכסים כני חורין א<ועוד הא דשלפו לרי אמי עד אפד
 ככחב ועד אפד בע״פ מהו שיצטרפו משמע דמספקא להו אי מודה בהא רבי יהושע
 לפ״ק ואין מצטרפין כלל ועדופן כטילה והשיכ להן דעדופן עדופ [נ] ולגכופ מכני חד

 אכל לא להיופ כמלוה כשטר וכהא* פליגי הגה״ה
 נמי אכיי ואמימר אכיי סכר דאין מצטרפין *יבא״ז כתב על אתל בכתב יכתכ ידי ייצא ממקיס
ת אחר בעטם יעל אחל בעל פה נמי מסהיל על אותה ו ל ן ע ת ן ל ע ר ל 3 ר ס מ י מ א ה ו ל ף כ ן 3 ת ״ ע  ו

. י ״ מליה אין מצטרפין לטריף מלקימות ימבני חד גבי ״ , ״ . ״ ״ . . . ; ״ י 4י  ״
 וגבי מכני חד אכל אס העד מעיד שנמסי וגס הלוה יכיל לטעין פרעתי ה) אבל אס אין כחב
 השטר בפניו גבי ממשעבדי דחשיב כאילו יש ילו יוצא ממקיס אחר אלא הוא אומר זה כחב ילו

 שני עדי מסירה שהעד שהוא פפוס על אסי׳ ממי חד לא גבי. מא״ז:
 השטר אמדגן שגס בפניו נמסר פדע [ם] דלר״א שטר הבא לפנינו ועדים פפומיס עליו
 גובין בו W אע״פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם אלא שאגו חולין טון ששניהם
 פפומין עליו גס נמסר בפניהם ואפשר דהט פירושא דשמעתין עד אפד בכפב ועד אפד
 בעל פה שמעיד על הכפב שפתום בו העד שנמסר בפניו ואפ״ה לאביי לא מצטרפין
 למיגבא ממשעבדי ועד אפד בבפב [זה ועד אפר בכפב אפר] אפשר אפילו לאמימר לא
ד סהדי אחד שטרא  גבי ממשעבדי דדוקא עד אפד בכפכ ועד אפד כע״פ דאיכא ח
ד שטרי ב< וכל פד מינייהו נמסר באפי חד  שנמסר שכשניהס איפ ליה קלא 1•! אכל פ
 סהדא ליח ליה קלא לא לזה ולא לזה שאין הלקוחוח נמנעין בשביל שטר שיש כו עד אחד
 והילכפא כאמימר: ירושלמי בפרק האשה שנפארמלה ר׳ חגי אמר זעירי בעי עד אפד
 בפה ועד אפד בכפב מהו שיצטרפו ועד אפד בכפכ כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים
 ומצאו לקיים כחכ ידו של ראשון 1*1 ולא מצאו לקיים כפב ידו של שני רבי מנא בעי עד
 אחד ככתב מהו לזוקקו לשבועה ועד אחד בכמב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו
 לקיים כתכ ידו של זה ולא מצאו לקיים כתב ידו של זה וה״ר יונה ז״ל כתכ טעם
 הירושלמי דלא חשוכ כלום עד אחד ככפכ משוס דקרינא כיה מפיהם ולא מפי כתכם
 אכל שטר שחוממין עליו שני עדים כמצומ המוכר והלוה [ק] גלי כיה קרא דכשר דכמיכ
 ואקפ אפ ספר המקנה וגמרא דידן פליגא על הירושלמי כסכרא זו כיון דקאמר עד
 אחד בכחב סחם משמע שאין חחוס בו אלא עד אחד דאילו איירי כשפוממין כו שנים
 ולא מצאו לקיים אלא עד אפד אס כן הוה ליה לפרושי כמו שביאר אוחו בירושלמי ועוד
 לישנא דמפניפין דקפני פשוט שכתוב בו עד אפד משמע שאין כפוב בו אלא עד אפד
 ומוקי לה אביי בעד אחד בכפכ ועד אפד כעל פה ועוד מדאמר אלא קשיא ממנימין ולא
 מפרצינן דמפניפין אצטריך לעד אפד ככתב ועד אפד בעל פה ואין בשטר חמום אלא
 עד אחד וקמ״ל דעד אחד ככמכ לאו כלום הוא משום דאמר מפיהם ולא מפי כתכם
 ואמימר אכשר כשהיו חוממיס כו שנים ולא מצאו לקיים אלא האחד ומדלא משני הכי
 ש״מ דאמימר אכשיר אפילו אין חחום כו אלא אחד להצטרף עם עד שכעל פה ושמעינן
h דעד אמד בכמב מזקיק הוא לשבועה וכן כמכ כהלכומ גדולומ קאמרי רכנן i מינה 
 דשטרא דפמימי עליה סהדי ואשפכפ דפד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן
 מיניה אכל שכועה משכעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והאי דלא מיפסיל עד כשר
 בצירופא דעד פסול דאמר רוומא שביק למאן דקשיש מיניה ואמא פסול ומפס: [דף קסה
 ע״ב] מה הפס פסולא דאורייפא אף ה״נ פסולה דאורייפא וכפב רב אחא משבמאג<

 דאפילו פפס מפקינן מיניה:
 ח שלחו ליה פבדיא לרבי ירמיה עד אפד בכפב ועד אפד בעל פה מהו שיצטרפו.
 שנים שהעידו אחד בב״ד זה ואחד בב״ד זה מהו שיבואו ב״ד אצל ב״ד ויצטרפו שנים
 שהעידו ככ״ד זה וחזרו והעידו ככ״ד אחר מהו שיכואו אחד מכל ב״ד וב״ד ויצטרפו.
 שלח להו איני כדאי שאפס שולפים אלי אלא כך דעמ מלמידכס נוטה שיצטרפו וכן

 *הצכחא:
 הגה״ה

 ט רבינא אמר הט שלחו ליה שלשה *אבל על ודין לא מצטרסי למאי לקא מסהיל סהלא
 שישכו לקיים השטר ומח אחד מהן לא מסהיל ליינא ומאי למסהיל ליינא לא מסהיל
 צריכים למיכתכ כמותכ פלמא כחדא הוינא סהלא וכן אס העיל על אחל בב״ל זה ואחל בב״ל
3 זה אין אחל מג״ל זה ואחל מב״ל זה מצטרסין. פ כ י מ י ל כ י צ ן ל ה ח ל ל ש א ו ן ל י א ? ו ת י ל ל ן ר  ן

י י "  הכי וכן הלכתא: מ
 י מתני׳ כתוכ כו זוזי מאה דאינון סילעין עשדן אין לו אלא עשדן זוזי מאה דאינון

 חריפתא
 בשטר מי אמרינן כיון שזה עושה מעשה שטר ומשעת חתימה ה״ל שעבוד קרקעות ועל ע״פ לא עביל שעבול
 אינן מצטרפין ולפיכך הקשו וכי כלום הוא לגבות בו ממשעבדי ולמה לא יצטרף ומפרק לכן צריכא לישאל
 כשהיו שנים חתומים שהוא שעביד קרקעות משעת חתימה עכ״ל ואני איני כדאי לפרש מ״מ לדרוש ולקבל
 שכר יש לי לומר להא למקשה וע״א בכתב כלום הוא משוס מפיהם ולא מפי כתבם הוא לפריך ואהא משני
 כשהיו שנים כו׳ והואיל ומלאורייתא שטר מעליא הוא רגלי ביה קרא לכשר כמ״ש הר״ר יונה לקמן אלא
 שהחכמים הזקיקו לקיימו וצריכא השתא לנימא שער א׳ שנתקיים מועיל קיומו להצטרף עם על שבע״ס או
 ללמא כיון שלא נתקיים אלא ע״א אכתי קרנן ביה מסיהם ולא מסי כתבם ולא יצטרף עם העל א׳ ור׳ מנא
 בעי נמי בכה״ג אי מהני קיומו שיזקיק לשבועה או ללמא קרנן ביה מסיהם ולא מפי כתבם ולא יזקיק לשבועה
 ולפי׳ הרמב״ן נסרש בעיא דר׳ מנא דטון שהיו שנים שהוא שעבוד קרקעות אין נשבעין על שעבוד קרקעות:
 [ק] גל• ביה קרא דכשר. עיין לקמן גבי חזרה מתנתו: [ר] דע״א בכתב מזקיק הוא לשבועה. עיין בפ״ק
 דמכות משמע קצת דלהרי״ף דוקא כשמעיד בעל פה וכן יש לדקדק מלשון הלכות גדולות דבסמוך משבעינן

 פלפולא
 [נ] ולנכות מבני הרי. דאילו ממשעבדי מנא לך: [ם] דלר׳ אלעור דס״ל דדוקא עדי מסירה כרתי וכוותיה
 קי״ל בפרק בתרא דגיטין: [ע] אע״פ שאי; אנו יודעים שנמםר בפניהם כמו שכתב רבינו בפ׳ בתרא דגיטין
 ואפ״ה לאביי לא מצטרפין למגבא ממשעבדי ולהכי קשה לאמימר(דאמר דלא שמיע ליה לדאביי כלומר לא
 סבירא ליה) שהרי יש במסירת שטר זה שני עלי מסירה שהעד חתום הוא כעד מסירה דאמרי׳ שגס בפניו
 נמסר: [פ] אבל תרי שטרי וכל חד מינייהו נמסד באפי חד םהדא. מסיק ב״י סימן נ״א ע״ס ל׳ הטור
 לה״ק שע״א תתוס על כל אחל וירענו שלא נמסר בפניו אלא בפני על אמל לעל לחתימה שלא נמסר בפניו
 לא מצטרף בהלי על למסירה מרכתב הרא״ש לטעמא לע״א תתוס וע״א שבפניו נמסר שמצטרפין משוס
 דאמד׳ שגס בפני התתוס נמסר ע״כ: [צ] ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני. כתב הרמב״ן בחדושיו והביאו
 ג״כ בעל התרומות בשער ט׳ סימן ב׳ וז״ל תמיהני טון שלא מצאו לקייס כ״י הר ע״א הוא ולמה מועיל
 כלום ואע״ס שקיום שטרות דרבנן מ״מ כל זמן שלא נתקיימו כמי שלא נחתמו ולא מצאתי לגאונים ז״ל שכתבו
 דבר זה שבירושלמי ושמא כך פירושו מהו שיצטרפו אם מעיד אני ראיתי אותה הלואה ביום פלוני כמו שכתוב

 א) יעיד הא דשלחי לר׳ ירמיה עד כוי. כצ״ל. (י״ג ליפשין! כ) ר׳׳ל דדוע שעד התתימה לא נמסר בפניו עי׳ ב״י סי׳ נ״א. !ג׳ מהרש״א) ג) פ׳ יתרו סיף סימן נה. (גליו!) ד) ולא מהימן לומר להד׳׳ס, אע״נ דמהימן(למ״ד) ט קטעי! פרעתי, חיישינן
 דילמא משחלי, כי הך עובדא דנסמוך דאמר רבא חתימת ידאי הוא ולא מהימן במיגו דפרעמי, משוס דהוה ליה כמגו במקום עדים, אי נמי דילמא כתכ עליה נאמנות, והכי משמע לישנא דכתב עליה מאי דכעי, וככה״ג כולי עלמא מידי דאיני נאמן
 לימר פרעתי, אכל לעולם אכתי מצי טעי! חתימנא אריש מגילחא, אלא דילמא משמלי, א״נ דשכח לגמד דאיח ביה זיופא, ואזיל ופרע דסכר קושטא הוא ואשתלאי, ולאו אדעתיה למטען מילי.(יענ״7< ה< היינו כשטוען להד״ם, משא״כ כשכתב ידו
 ייצא ממ״א מצטרפין ואינו נאמן בשכיעה לימר להד״ס. יהיא כשיטת רמ״א כסי׳ מ״ו דכשאינו זוכר אפי׳ אמד זה כת״י אינו מהני כע״א ככתב וע״א בע״פ יעי״ש, יצ״ע לפ״ז על הש״ך שס שהשיג על רמ״א שם וכיאר דלמ״ד ע״א בכתב יע״א

 גע״פ מצטרפין ע״א דמי לב׳ עדים גס בכה״ג כוי, ולפמ״ש אין כן שיטת הג״א מ״ל, ואכ״מ.(אר״צ)



 רבינו גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא אשר םא
 דף קסט ע״כ

 כא נקרע פסול נחקרע כשר נמחק או נפטשטש אס רישומו ניכר כשר היכי למי
 נקרע ה״ל נתקרע אמר רכ יהולה נקלע קלע של כ״ל נחקרע קרע שאין של
 כיח לין. ה״ל קרע של כיח לין אמר רכ יהולה מקום העלים ומקום הזמן ומקוס החורף

 ״ אכיי אמל שחי ועלכ*:
 *כמכ הריכ״ס ואפי׳ אינו כמקום עלים והזמן ואס כב ב מי שכא ואמר אכל שטר חוכי אף
 לא יהיה שמי וערכ אפילו נקרע מקום העלים והזמן על פי שאמרו עלים אנו כחכמ וחתמנו
: ונתננו לו אין כותכין כל״א כשטרי הלואה ׳ ״ א • מ י ש כ " י ב א י ל ״  והמורף לא הי חיע ב
 אבל כשטרי מקח וממכר כוחכין חוץ מאחריות שכו [דף קסט ע״א] רכן שמעון כן גמליאל

 אומר אף כשטרי מקח וממכר אין כומכין:
 כנ וכן היה אומר רשכ״ג הנוחן מחנה לחכירו והחזיר לו השטר חזרה ממנמו וחכ״א
 מתנתו קיימת וקמיפלגי באותיות נקנות במסירה. רשכ״ג סכר אותיות נקנות
 במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות כמסירה א<והלכתא כוותייהו ולרשב״ג לסבר
 אותיות נקנות כמסירה יש לחוש שמא החזיר לו השטר וחזר המכר ואס נכתוב שטר אחר
 ללוקח אפילו יוציא המוכר השטר שהחזיר לו לא יועיל לו מאומה כי יאמר הלוקח שני
 שטרות היו לי ממך ולא החזרחי לך אלא אחל וכל זמן שהאחל בילו לא חזר המכר אכל
 לרבנן לסכרי אין אותיות נקנות כמסירה וצריך לכתוכ לו קני לך האי שטרא וכל שעכוליה
 וכיון לכפב ליה הכי אפילו יצא שטר אחל מחחת ילו חזל השלה למוכר וילאה לי הא
 לאמר השטר מכר נקנה לרשכ״ג כמסירה ולרכנן ככתיכה ומסירה אם מסלו לו וכתכ לו
שלה קנויה לך ואס מסרו  קני לך איהו וכל שעבוליה היינו רוקא בשטר קנייה שכמכ ג
 לוקח ראשון ללוקח שני קנה אע״פ שלא נכתב השטר בשמו ומדרבנן ללכד לכ אלפס
 ז״ל שפירש מכירת שטר חוכ מלרכנן אע״פ שכמטרת שטר חוכ יש טעם לתקנה שאס
 יצטרך המלוה למעומ ולא יוכל לגכוח חוכו מן הלוה שימכרנו לאפר ובשטר מכר לא שייך
 האי טעמא שהד יכול למכור הקרקע שכילו למי שירצה מ״מ כיון שחקנו שמועיל מכירה
 בשט״ח מקנו גס כשטר מכר ואליס מכירמ שטר מכר שנסמלק לוקח ראשון לגמרי אכל
 מכירה שטר חוב לא נסתלק המלוה שהרי עליין בילו למחול ללוה אבל אם נקנה השלה
 ככסף או כחזקה או כקנין סולר וכתכו השטר לראיה אס מכר אומו השטר לאחר וכחכ
 לו קני לך איהו וכל שעבודה לא קנה השרה שהרי גס הלאשון לא קנה באותו השטר
 והיאך נייפה כפ השני לקנופו כאופו שטר ואע״פ שכתכו כו הקנין ואחדומ מכל מקום
 לאו שטר של קנין הוא ולא למי לשטר פוב להמם לא שייך כה קנין אלא ממון שהלוהו
h ובמסירח שטר חוכ קונה אמ שעבוד i נפפייב לו בעל פה והשטר נבחב לגבוח ממשעבלי 
 הנכסים וגס הפוב בפקנפ פנמים י וטון שקנה הפוב קנה גס שעבור הנכסים הכפוב
 כשטר אכל כקנייה שדה לא אלים כח לוקפ שני לקנופ כשטר שגס הראשון לא קנה כו:
 כד אמר מר פוץ מאפריות שכו מ״ט אמר רכ ספרא לפי שאין כוהכין שני שטרופ
 על שדה אחמ דלמא אזיל בעל חוב וטדף ליה להאי ואזיל האי יטריף לקופומ והדר
 אמר ליה לב״ח שוף לי פורתא ואיקוס בהאי ארעא והדר תא וטרפה מנאי והדר אזיל
ף ליה וכי פימא דלא קרעיניה ד  וטדף לקוחומ וכיון דקרעיניה לשטרא דמלוה כמאי ט
 והאמר רכ נפמן כל טירפא דלא כמיב בה וקרעיניה לשטרא דמלוה לאו טירפא היא וכל
 אדרכפא דלא כפיב כה וקרעיניה לטירפא לאו אדרכמא היא וכל שומא דלא כמיכ כה
 וקרעיניה לאדרכחא לאו שומא היא לא צדכא דאחי מכח אכהפיה ולכפוכ ליה להאי
 שטרא מעליא ולכפוכ ליה לאידך שטרי דנפיק על ארעא דא פסילי לכר מאן דנפיק כזמנא
 דא. אמרוה רבנן קמיה דרב אשי זאמ אומרפ אין כומבין שובר [דף קסט ע״ב] אמר להו
 כעלמא אימא לכו כוחבין שובר והבא היינו טעמא דלא דלמא אזיל בעל חוב וטדף ליה
 מניה ואזיל איהו וטדף מלקוחוח ושוכר גט לקוחוח ליכא סוף סוף לקוחוח לאו לגט
 מריה דארעא הדרי אדהט והכי שמיט ואכיל פירי אי נמי כלוקח שלא כאחריומ אי הט

 אפילו שטרי הלואה נמי המס זוזי הוא דמסיק כיה אימר פייסיה כעל חוכ וכו׳:
 כה שמעינן מהבא שהמלוה או הלוקפ שטרפו ממנו מקחו וכא לו אצל הלקוחוח
 יכול לכופס בדין לדון עמו וכימ דין נזקקין לטענומיהם ומפייכי אופן ואין הלקופופ
 יכולין לומר לך אצל לוה וכשיפפייב בדין ויהיה בידך טירפא שכמבו לך על הלקופופ שלו
 הרי אנן פורעין אלא ילכו הם אס ירצו ויזקיקוהו לכוא לכימ דין דאי לא מימא הכי היט
 אמר שמיט ואכיל פירי והלא אין כיפ דין מפייטן ללקופומ עד שיעמוד מוכר כדין ויחפייכ
 אלא ש״מ הלקוחופ כלוה וכן הלקוחופ כולם מדאקשינן אי הט שטד הלואה נמי
 ומהדרינן אמרי פייסי כעל חוכ כזוזי והס מחזירין אחריו מיהו היכא דאיחיה ודאי מודעינן
 ליה כגון דאחי שליח כתלתא כשכתא ואחא כד׳ וקאי כפמשא ככי דינא כדעבדינן מקמי
 אדרכתא כדאיתא בהגוזל בתרא (דף קיב.) ואי מצטרט לקוחוח זמן יהבינן להו עד תלתין
 יומין שהוא זמן ב״ד ובלבד להוציא הדין לאמימו ולא לבא כעקיפין שכל זמן כית דין אינן
 מן הדין אלא מדח רחמים נהגו חכמים על בעלי דינין שלא לדפוק אומם יומר מדאי
 מנימוקי הרמב״ן ז״ל. אמר מר חוץ מאחריוח שכו היט כתכינן אמר רכ נחמן דכחכי

 דף קסח ע״א

 שמעון וכמיב גיטא וממטי לאממיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הט
ה , " ה ג ה

 אמר רכ כל שהוחזק שמו כעיר ל׳ יום אין . ז ז 
. י *אבל קולס שלשים יום מיישינן א״נ איש ואשה שבאו ן . ״ י צ ש ן  ח

ש י נ • לעיר אמרמ אין כוםבין להן גנו אא״כ מטרין אומן ש ו  ח

 ין הה1א חכרא דהוה חחים עליה רכא ומה שמם וה״ה כל השטרומ. מהרי״ח:
 כר חנן אחאי ההיא איחמא לקמיה אמרח ליה לאו אנא הואי אמר לה אנא נמי
 אמד להו דלאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשיא וכגר לה קלא אמר אכיי אע״ג
 דאמור רבנן טון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק א ושמעי׳
 מינה דלהיכר איש ואשה סומטן על עד אפד ואפילו אשה או קרוב דמילמא דעבידא
 לאיגלויי הוא מידי דהוה כיכמוח (דף לט:) להכיר שהוא אחיו מן האכ דסגי על פי
 קרוכ דמילחא דעכידא לאיגלויי הוא. ההוא חכרא דהוה חמים עליה רכ ירמיה כר אכא
 אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא אנמ הוימ אמר אביי אע״ג דצורכא מרבנן
 לאו אורחיה למידק טון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזל לקדושי איממא
 לידבר עם הארץ בהדיה דלמא מפלפו לה מניה: והבעל נוחן אמ השכר *מ״ט וכתב

ה ״ ה ג ] שדיוה ה  ונמן. והאידנא דלא עכדינן הט 1ע
 רבנן על האשה [ח] ט היכי דלא נשהייה: *כ) וגס מן השובר הבעל ממן השטרומ אבל אס
א בשביל פשיעומא שאבלה כמובמה הוצרך לשובר נומנמ כ י ר א לא צ ט י ש  והלוקח נותן אמ השכר. פ
. . היא שכר הסופר מיהו לרבי יומנן לאמר הטוען אמר י < י י  ,..״..״ י
 ד  כמוכר שדהו מפני רעמה. מעשה ב״ל לא אמר כלים לעילם צדך לשובר. פ

 יה מתני׳ כופכין שטר ללוה אע״פ שאין
 מלוה עמו ואין כומכין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נומן אמ השכר: נמ׳ [דף
 קםח ע״א] פשיטא לא צדכא אפילו בעסקא: אין כומבין שטרי אירוסין ונשואין אלא
 מדעת שניהן והמתן נומן השכר פשיטא לא צדכא אפילו כמ״פ: אין כומכין שטרי אריסומ
 וקבלנופ אלא מדעפ שניהם והמקבל נופן אפ השכר פשיטא לא צדכא ככורה: אין כומבין
 שטרי כירורין וכל מעשה כ״ד אלא מדעת שניהן ושניהן נופנין השכר רשב״ג אומר
 לשניהם כומכין שנים לזה כעצמו ולזה כעצמו* מאי שטרי כירודן הכא תרגימו שטרי

 טענתא רכ ירמיה כר אכא אמר זה כורר הגה״ה
: *אע״ג לאימ לי׳ כיפי! על מלמ סלים הכא אין כופין ל  לו אפר וזה כורר לו אח
״ לכמוב הכל ימל לכל שעה מאמר לי הראיני השטר ״ 1 , ״ ״ ״ > K « ״״ ״ »  י
ש שימברר לי זכימי ואת למימ עלי כאדא ארבא. פר׳׳י. : ל ש ה ו [ ? י  י& מתני מי שפרע מקלח ש

 את שטרו ואמר ליה אם לא אפן לך מהרי״ח:
 מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נפן רכי יוסי אומר יפן רכי יהודה
 אומר לא ימן: נמ׳ כמאי קמיפלגי רכי יוסי סכר אסמכתא קניא ר׳ יהודה סכר אסמכמא
 לא קניא אמר רב נממן אמר רבה כר אכוה אמר רכ אין הלכה כרכי יוסי ט אמו לקמיה
 דר׳ אמי אמר ליה וכי מאפר שרט יופנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כרבי יוסי
 [א) אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרכי יוסי: גרסינן כפ׳ ארכעה נדרים (דף כז:)
 ההוא גברא דאפפיס זכוומיה לבי דינא ואמר אי לא אמינא מכאן ועד מלמין יומין במלין
 הלין זכוומאי אימניס ולא אמא אמר רב הוגא בטלין זכוומיה אמר ליה רבא והא אונסא
 דאוריימא הוא דכמיב ולנערה לא מעשה דבר וט מימא ה״מ לענין קטלא והמנן (שס)
ד דד אונסין טצד הדירו מכירו שיאכל אצלו ומלה הוא או שמלה כנו או שעככו נהר ה  נ
 אלו נדד אונסין וכו׳ ואמרינן ולרכ הונא מכדי אסמכמא היא ואסמכמא לא קניא שאני
 הכא דמיפפסן זכוומיה וכל היכא דמיפפסן זכוומיה לאו אסמכמא היא והמנן מי שפרע
 מקצמ מוכו והשליש אמ שטרו ואמר ליה אס לא (נממי) [אמן] לך מכאן ועד יוס פלוני
 מן לו שטרו והגיע זמן ולא נמן רכי יוסי אומר ימן רכי יהודה אומר לא ימן ואמר רכ
 נממן אמר רכה כר אכוה אמר רכ אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכמא קניא שאני הכא
 דאמר ליה לכטלי זכוותיה והלכפא אסמכפא קניא והוא דלא אניס פירוש כגון מולה
 וטוצא כו והוא דקנו מיניה ככ״ד פשוכ וקאמר גאון דהאי דינא ליתא אלא כמפפיס
 זכוותיה כלפוד ומספכרא כוופיה והפוספומ פסקו דאפילו כלא מפפיס זכוומיה קניא
 אסמכפא ככ״ד פשוכ והט נהגי עלמא וכ״ד פשוכ היה אומר ר״מ ז״ל שיהו כקיאין

 כדיני אסמכמא:
 כ מתני׳ מי שנממק שטר מובו מעמיד עליו עדים ובא לפני כ״ד והן עושין לו קיום
 איך פלוני בן פלוני נממק שטרו ביום פלוני [דף קסח ע״כ] ופלוני ופלוני עדיו פירוש
 כגון שנפלו עליו מיס ונפטשטש ועוד רישומו ניכר וירא שמא ימפק לגמרי מעמיד עליו
 עדים שמכירין המפימופ ובאין לפני כ״ד ומעידין שראו שטר כיד פלוני שהמפיל למפק
 והטרו הממימה ועושין לו קיומו [כ] פלוני ופלוני עדיו הן העדים הפמומים על השטר
 וה״ה נמי שצריך להזכיר שם העדים המעידים על ממק השטר שמא ירצה הלוה לפוסלן
 ותימה שלא הזטרס ושמא פלוני ופלוני עדיו הכל בכלל כל העדים הצריכין לדבר:
 נמ׳ מ״ר איזהו קיומו אנו פלוני [ג] ופלוני [ופלוני] הוציא פלוני כן פלוני שטר מתוק
 לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אס כמכ כו הוזקקנו לעדומן ונמצאמ עדומן מכוונת גוכה ואין

 צריך להכיא ראיה ואס לאו צריך להכיא ראיה:
 הגהות הב״ח א ושמעי׳ מינה דלהיבר. נ״ב עיין בנ״י דכתנ היאך שמעינן מינה: ב מ״ר מי שבא יאמר אבד שטר חיבי יכי׳ אין כומבין צי את השטר בל״א בשטרי הלואה: ג בשטר קנייה שכמב שלי קנייה לך: ד לטין שקנה החיב:

 חריפתא
 אע׳׳ג דלא אמר למעשה הרשומ בידו והיינו דאמר בכאן אני מה אעשה כי אין רצוני למליק: [ב] פלוני
 ופלוני עדיו. פיסקא היא: [ג] פלוני פלוני ופלוני. ה״ג בטור סימן מ״א תלתא זימני: [ד] ובמסירת
 שטר חוב קונה את שעבוד הנכם־ם. דשעבודא דאוריימא כדלקמן סוף פירקין ובלא ש״מ נמי נשמעבל
 בהלואה ע״פ אלא דבש״מ אפי׳ לא הלוהו מעולס משתעבד כדלקמן לרמי ממך מנה וכו׳ ומ״ש רביני
ד השטר כלום דמפיהס בעינן כדלעיל אלא מכמיס  וגס המוב בתקנת מכמיס כלומר דדבר מורה אין ע
 מקני שיהו עלי השטר עלים מעלי׳ על החוב ולפי זה הא ללעיל קראי לירמיה דגלי בהו רעדי שטר
 מפיק מכלל מפיהם וכו׳ אינן אלא מרבד קבלה ולא לאורייתא מקרו והלכך טון שקנה ר״ל קונה שטר
 חוב מהמוכר כיין שקנה המוב ר״ל ראיית החוב בכתיבה ומסירה קנה גס שעבול הנכסים לבלאו הכי

 אין כאן מקוס כלל שיקנה השעבול:

 פלפולא
 ליה אפומא כו׳ ומ״מ אכמוב שם דיש לדמומ מ״ש: [ש] שדיוהו רבנן אאשה. ואקנו ליה רבנן ההוא
 זוזא וממקייס וכמב ונמן לה״ל כמאן ליהיב איהו דהפקר ב״ד הפקר הכי מסקינן בפ״ב דגיטין דף כ׳:
 [ת] כי ה־כי דלא נשהי־ה. וא״ת אמאי שדוהו אאתתא למשמע שכך מקנו שהאשה ממן לא למקנו וט
 אתא האי גברא לשהדי תתן היא וצ״ל דמש״ה כתג הטור בסלר הגט להרא״ש ס״ס קנ״ל וז״ל ושכר
 הסופר יתן הבעל ואס נתנה האשה הגט כשר דש״מ דלכתתלה נמי לעולם הבעל גותן השכר והיינו
 טעמא ללא מקנו רבנן שהאשה תתן אלא היכא שהבעל משהה תקנו שהאשה תתן דהא קנר לבעל לקיים
 וכמב וגמן: [א] אנ• מה אעשה. ואע״ג לר׳ יומנן אמר לא מעבילו על לאמינא הלכה למעשה לעיל
 בפ׳ יש נומלין גבי אין למדן הלכה מפי מלמיר וכו׳ היינו אס יראה לו למלמיל לחלוק על לבדו מפני
 טעם ונימוק שעמו רשאי עד שיאמר הלכה למעשה אבל אס המלמיל לא יראה לו למלוק על הלכה שאמר

 א) נ״נ ועי׳ לעיל ס״ה סי׳ די. (ר״ג ליפשיץ) ב< יעי׳ בש׳׳ך סימן נייד מזה. (אר״צ)



 םכ רבינו גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא אשר
 דף קעג ע״א

ן לאו בזמניה כתבנוהו  אכא לספריה כי כתכיתו שטרי מאותרי כתוכו הכי שטרא מ
 אלא איפמוהו וכפכנוהו אמר ליה רכ אשי לרכ כהנא והא האימא ללא כפכינן הכי.
 אמר ליה כתר לאמר להו רכ ספרא לספריה כי כמכימו מכרי אי ילעימו זימנא לשטרא
 כתוכו ואי לא כתובו סממא כל אימת לנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרכ אשי ואמרי
 לה רכ אשי לרכ כהנא [דף קעב ע׳׳א] והא האילנא ללא עכדינן הכי אמר ליה רכנן תקוני

 תקון מאן לעכל עכל ומאן ללא עביל איהו לאפסיל אנפשיה:
 ל אמר ליה רכ לספריה וכן אמר להו רכ הוכא לספריה כי קיימיתו בשילי כתוכו
 כשילי אע״ג למימסרו לכו מילי בהמי וכי קיימיפו כהיני כפוכו כהיני אף על גכ

 רמימסר לכו מילי בשילי [ה] משום למחזי כשקרא:
 לא אמר להו רכא בר שילי להנהו לכפכי שטרי אקניימא אי ילעימו יומא
ה דאקניפו ביה כפובו ואי לא כפוכו יומא ״ ה ג  ה

 *ומפרשי דשטר מאוחר הוא דאי לא מיחזי כשקרא לקיימיתו ביה* 1י] ומוקלם לא הוי לטון
 ושמעינן מינה שטר דכחכ כיה כההוא יומא יק״ לנכפב השטר עלים מפקי לקלא משעת
ס הקבין לסמם קנין לכמיכה עומל כראמר י מ ה י י ?מ ח ו א ל : פ ס א י מ ח ס ל י י ע ו ה * ״ ' ף י  מ

, , י י י  דלא אשכחן רבעו חחיממ ההוא יומא אלא גכי גט י
א בפרק חזקפ הכפים ואע״ג לט יזיף איניש ק ס מ ״ 3 ש ש ר ר י פ . ו ח ״ י ר ה ח מ ״ ר . פ ' ל ב ל ה 3 ש  א

 בשטר אקניימא אבל שטרי הלואה שיש בהן אחריות [לעיל מב.] כצנעא יזיף. מכל מקום טון

מ לבעין יפה שיעכל יש קול לקנין והא לאמר ו ח ו  לא יכתוב אלא יום שעומד בי עכשיי יאיו לק
י בגיטין(לף יז.) לשטל שנכפב ביום ונחסם ט ש מ ה ב י מ מ כ ע ש א מ ל י א ה ו מ י ר ט י ל ך ע ״ ש  מ

. , ,  נמצא אס יכתבו יוס התנין יטרפו מהן משעת הלואה 1 ז י .
ל כלילה פסול היינו כשלא הקנו טוס אבל א מ י מ מ ר י י ן ד א כ ל y ש ר , ט ש ת ה נ י מ ס ; ל ן  ק

 פירש דמשעמ הקנין משתעבד. מא״ז: הקנו כיוס אפילו נחמם לאחר כמה ימים
 כשר:

 לב אמר רכא האי מאן לנקיט שטרא כר מאה זוזי ואמר שויוה ניהליה פרי כני
 חמשיס לא משוינן ליה מ״ט עכלי רכנן מילחא לניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה
 ניפא ליה ללוה כי היט לנפגום שטריה וניפא ליה למלוה שיכוף לפורעו. ואמר רכא האי
 מאן רנקיט פרי שטט כני פמשין פמשין ואמר שויוה ניהליה כר מאה לא משוינן ליה
 מ״ט עבול רכנן מילתא לניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניפא ליה למלוה כי היכי ללא
 ליפגוס שטריה וניפא ליה ללוה כלי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן לנקיט
 שטרא בר מאה ואמר שוייהו ניהליה חל בר חמשין לא משוינן ליה מאי טעמא האי
 מפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שמראי ואמר ליה אירכס לי וכחב ליה חברא והשמא

 מפיק ליה להאי ואמר האי אפרינא הוא:
 לנ מתני׳ שני אחין אחל עני ואחל עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובימ הבר עשאן
 לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבלים וירחצו במרחץ
 קת לך זיתים וכא ועשה ככימ הכל. ״)איילי לפנא רישא מי שפרע מקצח חוכו רכי יהודה
 אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוכ שוכר [י] דסכר רכי (יהולה אין) כותכין שוכר ואס
 אכר שוכרו של זה יאכל הלה וחדי מנן נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה
 [דאי] ליח ליה לעני לא עכדיס ולא זיחים יאכל הלה וחדי. וכן נמי מחניחין שנים שהיו
 בעיר אחת דמיא ליה בהאי עניינא. החוספופ פירשו לאו דוקא עשאן לשכר הוא הדין
 נמי אס מוצא להשכיר בעיר אפילו עשאה אביהס שהיה עשיר לעצמו. עשאן לעצמו כלומר
 שאין מוצא להשכיר. ואפשר לקיים דכרי רכ אלפס על דרך זה ראם אינו מוצא העני

 להשכירם ולא עבדים ולא זימים יאכל הלה וחדי:
 לד שנים שהיו כעיר שם האחד יוסף כן שמעון ושם האחר יוסף כן שמעון
 אינן יכולין להוציא שטר חוכ זה על זה ולא
ס אחר יכול להוציא שטר עליהם נמצא* לאחד י ר ח ל א 3 ע ו ר ח ט ' ש ן י א י צ , ; ס נ י ס א ו ה ל י פ א ) ן ז . 
 אע״ג דמסקינן דלא חיישינן לנפילה ולרבא אפילו כין שטרוחיו שטה של יוסף כן שמעון

ע פרוע שטרות שניהם פרועים כיצד יעשו מ ש מ 3״סקיא מ ״  לנפילה דרביס צא חיישיכן מ
ן ישלשו ואם היו משולשין יכתכו סימן ואס י א י 5 י ן מ י ה א ר י ס מ w ג f מ ו י ת י ז א י י א ? א ! ל א מ ל  י

 על אחרים דחיישינן לסקדון. מהרי״ח: י י
 היו מסומנים יכמבו כהן:

 לד! נמ׳ ההוא שטרא דנפיק ככי דינא דרכ הונא דהוה כמיכ כיה אני פלוני כן פלוני
 לויפי ממך מנה [דף קעב ע״ב] א״ר הונא ממך אפילו מריש גלופא ממך אפילו
 משכור מלכא. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורמא בעי לה רב הונא מינך.
 נפק דק ואשכפ דמניא יש עליו עדים ואין כו זמן אכא שאול אומר כפוכ כו היום גירשמיה
 כשר אלמא ההוא יומא דנפק ביה משמע הבא נמי ממך ההוא דנפק ממופיה ידיה

 משמע ולנפילה לא חיישינן:
 לו [דף קעג ע״א] ואלא הא דפניא כשם שאין מוציאין זה על זה כך אין מוציאין על
 אפרים במאי קמיפלגי באופיופ נקנופ במסירה מר סכר אופיופ
 נקנות במסירה ומ״ס אין אופיופ נקנופ במסירה ואיבעיפ אימא דכולי עלמא אופיופ
 נקנות במסירה ובצריך להביא ראיה קמיפלגי דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר
 צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה ואע״ג דאמר הבא דכ״ע בין תנא
 דממנימין בין מנא דבריימא סברי אומיומ נקנומ במסירה [ח] ואביי ורבא אית להו מרוייהו
 אותיות נקנות במסירה לא סמטנן אהא דהא אמימר ורב אשי דאינון בפראי פסקו הלכתא
 כפרק המוכר אפ הספינה דאין אותיות נקנות במסירה והא דאמר הבא דכ״ע אותיות
 נקנומ כמסירה אוקיממא כעלמא היא ולאו דסמכא היא והכי פסקו רכנן קשישי כדכפיכנא

 דף קע ע״א

 הט שמרא דנן דלא למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מכני פרי אלא כי היכי דמיקו
 ארעא בידיה:

 כו ההיא איממא דיהבה ליה זוזי לההוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא
 באחריוח אחאי לקמיה דרב נחמן הגה״ה

 אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל* *רב אליקיס ורב אלפס פוסקים דאחריית (שטר)
ה טעות סופר הוא בין בשטרי הלואה בין בשטרי מקח ל ה י ה נ מ ן ת ן ן י ר ח א א ב ל ה ש י ; י ה מ מ  ן

 , . , , . וממכר ורשב״ס ורבינו ברוך מארץ יון פוסקים
 באחריומ. צכאורה משמע שאמר צמוכי דבשטרי מקח וממכר אחריות לאו טעומ סופר הוא

 שהיה קונה השדה לאשה פלונית דקאמר כרב אשי. מא״ז:
 אזל זבן לה ועוד מדקאמר זיל זבנה מיניה שלא באפריות ואם איפא שלא פירש שקנאו
 לאשה מה היה צריך לקנות שניפ מן המוכר טון שקנאו בספם לעצמו קנאו. אלא ודאי
 מייד שפירש שקנאו לאשה וטון ששינה כשליפותו שסתם קונה שדה אין קונה אלא
 באחריופ דלא שדי איניש זוזי בכדי במלה שליפופ ואין כאן מקפ לכך* הוצרך לקנומו

 שנימ מן המוכר ומיהו אם ירצה השליח
ת *=) ולריב׳׳ס מספקא״ליה* מייד שהודיע למוכר י ע " מ ם אי1 י א א ל ת א י ע מ ה ה  ™ ל
 להחזיר לה קאמר שצריך לקבל עליי שהוא שלוחה ואע״פ שלא עשה כמו שאמרה ליה לא
 אחריות: בטל המקח מה שאין כן בשליח של מכירה שאס שינה

י ״״י־ ייי! ט ש  כז ת״ר ה־א ליייז נ
ן שמעון p גמליאל ג) אין כומבין שמא יחזור וימכור לו השדה א ויוציאם  כשמר דכד רכי מ

 אומר אף כחזקה ושקיל ומרי כמאי קמיפלגי זה השטר ויאמר חזרחי ולקחחי הימנו. פר״י.
: ח ״ ' י ה  רכי ורשכ״ג [דף קע ע״א] ואסיק דכלכרר מ

 קמיפלגי דרכי סכר אע״פ שיש עמו הפזקה צריך לכרר אפ שמרו ורשכ״ג סכר הואיל
 ויש כאן חזקה אין צריך לכרר אמ שמרו. אמר רכ גידל אמר רכ הלכה כרכי ואף רכי לא
 [דף קע ע״נ] אמר אלא לכרר כלומר טון שהטא שמרו אומר לו כרר שמרך ואע״פ שיש
 עמו חזקה ואם אי אפשר לו לכרר כגון שממו עדיו [או הלכו למדינמ הים] נדון כפזקה
 ורשכ״ג סכר אין צריך לכרר כלל אלא נדון בחזקה בלבד ומשמע דוקא אס נשאר חסרון
 הכרור כמיממ העדים או שהלכו למדינח הים אכל אם ישנן לעדים צריך לכרר וכן כחכ
 ר״ח שאם מען ואמר אכד שמד אין נאמן למרי רכי וכספר המקח נמי כתכ שאם לא
 הביא שמר נמצאו דבריו במילין או שהכיא ונמצא כמל נחכמלה נמי החזקה והכי משמע
 בפ׳ זה בורר שאם נמצאו קרובים או פסולים לא בירר ורשב״ם גורס גירסא אחרפ

 והגאונים ז״ל גורסים כמו שבחכמי*: . * 1
 , *האומר מנה לי בידך ואמר ליה פרעתיך בפני פלוני
* ופלוני צדך לברר פי׳ ר״ת דהיינו נ לעמיד על  כה מתני׳ מי שפרע מקצמ פוט י
 יהודה אומר יחליף ר׳ יוסי אומר אמיתתו של דבר ועיקרו ואס רוצה לצאת ידי שמיס
 יכחוב שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך יש לו להביא אוסס מיהו אס לא הביאם לא הפסיד
ה ואפי׳ באו אותם עדים יהכחישיס לא הפסיד רכל י ל ל מ ס א י ר 3 כ ע ל ן ה p 3 ת ל א ו מ ש  ל

. . מלתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיה שהיה  . י ,
: סבור שפרע בפניהם ובפני אחרים הוה ולא רמי עליה ה ל ז י ש ח ע כ ר צ י א ו ו ה ל פ י וכ1 י ס י י י ב  ר

 נמ׳ [דף קעא ע״ב] *ומסקינן דטפכין להביא עדים. פר״י: בפירוש רבינו חננאל פוסק כך
ע כי זה הדין דאמר ביה לברר אין נוהג אלא בטוען ש ו ה מ י  שובר דאמר רב הונא בדה ד
 א ל ל א ל א א ל פרעחיך בפני פלוני ופלוני בלבד ולא גמר מיניה

, , , . , . לדינים אחרים. מהד״ח: , , י י , 
ה לשון מהרי״ח מי שפרע מקצח חובו ב״ד מקרעין ז י * 3 1 P  אכולה לא ולא היא אפילו אכולה נמי «
 ט הא דר3 יצחק 3ר יוסף הוה מסיק ביה את השטר וכותבין לו שטר אחר מזמן ראשון ידיקא
ל בב״ד אבל עדים שלא בפני ב״ד לא אפי׳ הלוה אומר פ ר פ ן 3 י נ צ ח ר  זוזי ברבי אבא אחא לקמיה ד
י לכתוב דהוה ליה מוקדם ופסול יב״ד דוקא אלימי י א ל ל י א  א ל ל

 י . י . לאפקועי ממונא. פר״י לעיל. פר״י לשון אחר דעדיס
 ושקול זחך אמר ליה שמרא אירכס לי אכפוכ אפי׳ מזמן שני אין כומבין בלא צווי הלוה דכיון דעשו

 לך חכרא אמר ליה הא רכ ושמואל דאמרי שליחימן אין חיזרין יעושין כמי גני גט. מהרי״ח:
 חרוייהו אין כוחכין שוכר אמר ליה מאן יהיכ לן מעפרא דרכ ושמואל ומלינן כעיינין הא
 רכי יוחנן ור״ל דאמרי פרוייהו כוחכין שובר וכן כי אחא רטן אמר רכי אילעאי כוחכין
 שובר ומסחברא דכוחבין שוכר דאי ס״ד דאין כוחכין שוכר אכד שמרו של זה יאכל הלה
 וחדי מחקיף ליה אכיי אלא מאי כוחכין שוכר אכד שוכרו של זה יאכל הלה וחדי אמר

 ליה רכא אין עכד לוה לאיש מלוה:
 כט תנן הפס שמד פוכ המוקדמים פסולין והמאוחדם כשדן אמר רכ המנונא לא
 שנו אלא שטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר אפילו מאופרים פסולים מ״מ
 זמנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכפיב ליה שטרא בפשד ומפרמי ליה זוזי ניני וביני וזבין
 ליה מיניה. וכי מטי פשרי מפיק ליה לשטרא ואמר הדר זכנפה מינך אי הכי אפי׳ שטרי
 הלואה נמי זמנין דיזיף מיניה בניסן וכחיכ ליה שטרא כחשד ומפרמא ליה זוזי כיני וכיני

ה ״ ה ג  ופרע ליה ואמר ליה הכ לי שטרא וא״ל ה
) יאי מפיק המליה שטר מאיחר מצי אמר שטרא י  אירכס וכתיב ליה תכרא וכי מטי זמניה *
 מפיק ליה ואמר ליה השפא הוא דיזפתא אחרינא היא ה) יגס צריך ליזהר הסופר כשכותכ שטר
ר מאוחר שיפרש בשטר שהוא מאוחר ימאן דלא עביד 3 ו ץ ש 3 ת ן ן כ י א א נ ט מ 3 ה ר ר 5 ס  מנאי ק

ZtTlfl^י ינמצאסיי1י ר ? ש
י ה ם? אמי ל  *אמר ליה רב דימי לרכ כהנא י

 . . שצ שטר ונמצח עונתו מכוונת בשבח או בעשרה
 רב ירמיה מדיפמי צמ כהנא והאימא דלא בתשרי אימר אחריהי וכמביהי וכגון שכבר עבר מבא
 עכדינן הט דכמבינן שובר ומכשרינן שטרי דירחא דלא טעו בעיביר ירחא אבל אס לא עבר ריבא
ן דירחא תלינן דטעו בעבור דירחאי. פר״י. מהד״ח: י 3 ן ר ה ר ל מ א ר ל ת ה 3 י ר ל מ ־ א ן י ל ח ן א  מ

 הגהות הב״ח א כהגה׳׳ה ד״ה אין כוחבין וכו׳ לו השדה ויוציא זה השטר: ב בהגה״ה ד״ה האומר יכו׳ פי׳ ר״ח דהייני כדי לעמוד וכי׳ והכחישוהי לא הפסיד יכו׳ דלא רמיא עליה דאיניש שהיה סבור שפרע בפניהם ולא רמי עליה להביא
 עדים לאי אדעחיה וכפני אחרים הוה כצ״ל:

 פלפולא חריפתא
 [ה] משום דמיחזי כשיקרא. עיין בסרק מרובה גבי לא כתבינן אדרכתא וכו׳: [ו] ומוקדם לא הוי. כשכותבין יום הקנין: [ז] ה״ג דסבר ר׳ יוסי כותבי! שובר: [ח] ואני• ורנא אית להו כוי. דבר הרי״ף הן ירכינו חולק בסמוך על זה:

 א) רי״ף. (גליו!) ב) נראה שהוא מפרש האי דסוגיא דאמר זיל זבנה מינה, היינו לגמור המקח, וללא כהרא״ש, וכמו שפי׳ ב״י בשם הפוסקים. ובזה הוא מסופק אי מייד בהידיע להמוכר ואפ״ה המקח קייס משוס דיש חילוק כין לקנות כוי, או מייד
 בסתם בלא הודיע. יעיין בהר״ן ומיכא ככ״י דכסתס מייד, אכל כהודיע אין תיליק כיי. (אר״צו ג) נראה לי דהג״א זו מקומה אמתניתין דחנן וכשטד מקח כי׳ חיץ מאתדית שכי. וכיארו דהיינו מזמן ראשון אכל מהאידנא אין כותבי! שמא יחזור וימכור
 השדה וכו׳ וכצ״ל דהג״א היינו מזמן ראשין יכו׳. (אר׳׳צ) י) ונראה דקאי אהא דסיגיא דמקשה יכי מטי זימנא אחריני מסיק ליה וע״ז קאי הנ״ל דאי מפיק ליה, המלוה מצי אמר שטרא אחריני היא דהשיכר לא ע״ז נכתכ וכוי. (אר״צ) ה< ימזה
 נראה דהמלוה אפסיד אנפשיה במה שלא סי׳ שהוא מאוחר. ואינו מוכן דבמאי אפסיד אנפשי׳, ובסוגיא ל״מ זאח. ולכאורה נראה דכצ״ל שיפרש בשטר שהוא מאוחר, ואי לא פדש יכתוב שוכר סתס ואי לא כתב כן, והיינו שובר סתם, איהו דאפסיד

 אנפשיה, יהייני הליה וכן הוא בסוניא. (אר״צ) ו) הכל בסיגיא ובתוס׳ שם בשם ר״ת. (אר״צ) ז) אמנם הוא נגד דעת כל הפוסקים והכ״י לא הכיאו וצ״ע ואכ״מ להאריך בזה. (אר״צ)



 רבעו גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא אשר םג
 דף קעד ע״ב

 את חבירו על ידי ערכ לא יפרע מן הערכ ואס אמר ליה על מנפ שאפרע ממי שארצה
 יפרע מן הערכ כד״א כשאין נכסים ללוה אכל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקכלן
 אע״פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן: [דף קעד ע״א] רשכ״ג אומר אס יש נכסים
 ללוה כין כך וכין כך לא יפרע מהן וליפא לדרשכ״ג דאמר רכה כר כר חנה אמר רבי
 יוחנן כל מקום ששנה רכן שמעון כ״ג כמשנפנו הלכה כמופו פוץ מערכ וצידן וראיה
 אחרונה [ל] א< והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמר הלכה כרשכ״ג אלא עד דאיכא טעמא:
 מא אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני חייכ הלוהו ואני
 נופן כולן לשון ערבופ הן פן לו ואני קבלן פן לו ואני פורע חן לו ואני חייב חן
 לו ואני נופן כולן לשון קכלנופ הן. איכעיא להו הלוהו ואני קכלן פן לו ואני ערכ מאי
 אמר רכי יצחק לשון ערכוח ערכוח לשון קכלנוח קכלנוח רכ חסדא אמר כולן לשון קכלנות
 הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערכוח הן חוץ מחן לו ואני נוחן וכ״ש
 חן לו ואני קבלן דלשון קבלן עדיף מאני נוחן דהא רב הונא קאמר דהלוהו ואני נוחן
 הוי ערב ומיבעי ליה לגמרא אי הוי אמר הלוהו ואני קבלן אי הוי קבלן אמר ליה מר
 בר אמימר לרב אשי הכי אמר אכא מן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום ולא
 היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויחן ביד שישא הערב מיד המלוה ויחן ביד
 הלוה מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעי מלוה למחבעיה ללוה מצי מיחבעי אבל נשא ונתן
 כיד אין לו למלוה על הלוה כלום ומיהו אם אין לערכ לשלם גוכה מן הלוה מדרכי נתן
 דקיימא לן כווחיה ככעל חוכ דעלמא וכ״ש הכא והאי דינא דערכוח וקכלנוח היינו
 כשימכע הלוה מן המלוה שילמו [מ] ונכנס הערכ עמו כדכריס או כלשון ערכופ או כלשון
 קבלנומ אבל אם לא דכר הלוה עס המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה מעות
 ללוי ואני פורע הלוהו ואני פייב הלוהו ואני נופן אפילו הלוה שמעון ללוי מיד ליד אין
 לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן שא״ל הלוהו ואם אמר המלוה ממי שארצה אפרע
 תפלה כל תנאי שכממון קייס ואפילו יש נכסים ללוה יפרע מן הערב. והלכמא כרכא
 הגה״ה דאמר כולן לשון ערבופ פוץ מתן לו ואני

מ נותן מן לו ואני קכלן*: ע ש 3 3 י ע 1 י ל י31 י מ 3 1 י 5 ק י ע ס 3 י 5 ר ו ע ה ל י כ ) ו א * 
 ממן מעות להיינו לאמר ליה סן לו ואני ניתן לו ולא *tat , , י .

ה מב ושטר שכפוכ כו אני פלוני כן פלוני נ ו ק
ו ״ ׳ ל ל כ א ^ 3 3 ר א כ מ כ ל ה 1 ו ל 3 , ק נ א  ל,מ׳א ו

 וכגון לנקימ ביה שלשה על שלשה דבציר מהט לא קכלן אף על פי שאין מפורש כו שאמר
 ממי לאינו כלי ואין חילוק בין עור ומפץ ושק חן לו ואני קכלן טון שכתב שהוא קבלן
י מספמא כלשון המועיל להיופ קכלן אמר: י  כרקאמר בשנים אומזין אם יש שלש על שלש• לש

' , י  ר״מ מיהו בקונטרס סירש דה״ה מן לו ואני קבלן. י* י

 מהרי״ח: מג ההוא דיינא דאפפיה למלוה לנכסיה

 וכמב הרמב״ס הערב או הקבלן וכל המולה שעבוד דלוה מקמי דלימבע ללוה סלקיה רב
ה חנן כריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים י ה א י ם ל א ו י כ ו י ה כ י ה ס י י א א נ ל ת ב ע י י 1 ח י א  ש

ן למיעכד הא מילחא אי לאו רכ חנן כריה דרכ 5 ד ו ח ח א ק ן מ מ ק ל ו ש ד א ח ר א ן נ ן ״ ו ל ס ש ט  ש

ן ייכא קסכר נכסי דאיניש אינון ערכין כיה  השוחסין שלוה אחד מהן או לקח בשומסומ הד ה
 הערב זה לזה אע״פ שלא פירש כ) שנים שעירבו יחי ומנן המלוה אח חכירו לא יפרע מן הערכ
 כשבא המלוה ליפרע מן הערב יפרע מאיזה שירצה [נ] וקי״ל לא יפרע מן הערכ חחלה: ההוא

,  ואחד שעירב לשנים כשיפרע צמלוה יודיעו איזה החוג י י
י ערכא דאכוהון דיממי דפרעיה למלוה מקמי נ י ל פ ה ל 3 ז ו ו ו ע ר י ג ח ר ל מ ו א : ה ע ר ן א ס ן ס ה ה י נ ש  מ

 דליפכעינהו ליפמי רכ פפא אמר פריעת
 בעל חוב מצוה ויפמי לאו כני מיעכד מצוה
 נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר
 אימור צררי אפפסיה [דף קעד ע״ב] מאי
 בינייהו איכא בינייהו כשפייב מודה אי נמי
 דשמתוה ומימ בשמחי׳ לרב פפא לאו בר
 מיעבד מצוה נינהו לרב הונא דאמר מצוה
 על היתומים לפרוע חובח אביהם אלא דחייש
 לצרר היכא דליכא למיחש לצררי גבי מיתמי.

 ואני ערב לך משחעבד ג) מי שלא פירש קצב הדבר
 אלא אמר כל מה שמלוה או חמכור לו אני ערב אין
 זה הערב מייב כלום שכיון שאין יודע הדבר ששיעבד
 עצמו בו לא סמכא דעמיה ולא שיעבד עצמו. אמר
 הלויהו ואני ערב לגופו של לוה זה לא שיעבד עצמו
 לממון אלא כל זמן שמרצה אביאנו לך ואס אמר
 שהלוהו מנעו ואמר הנימנו כל זמן שממבע אומו
 אניאנו לך וקנו מידו על זה ואפילו אס המנה ואמר
 אס לא אניאנו לך או שימומ או שינרח אהיה מיינ
 לשלם הד זו אםמכמא ולא נשמענד. מלוה שלא מצא
 נכסים ללוה אין יכול לסרוע מן הערנ עד לאמר ל׳

ה שלחו ממס שמתוה ומת כשמתיה *הלכמא ל ז ח ש  יום מיום שנממיינ המונ לשלם ולא יהיה כ
,> ,._,,-״ s-- :פחום מ! הלוה. ואס המנה עמו הכל לפי המנאי 

, כרב הונח בריה דרב יהושע. ההוח ערבפ , , . . , . 1 , 
 היה הלוה כמדינה אחרח שאי יכול להודיעו ולא לילך .

ה דעוכד כוכבים דפרעיה מקמיה דליחבעינהו י ׳ ר ס ה י נ ט ם ק ט 3 ח י מ ה ו ו ל מ ה מ י ש ו א ל צ  א

 אמ הערב מחלה שהרי אין הלוה מצוי ואס העני ליממי אמר ליה רכ מרדט לרכ אשי הכי
ה אמר אטמי מהגרוניא משמיה דרכא אפילו י ל ע ה 3 ש י  הלוה אי! המלוה נפרע מ! הערנ עי ש
s-^i1I,A ״ ״ , _ , ^ . . ״ ^ S T - ־ ̂ »^כמקגמ אמרוניס שאין לו כלוס. מי שהיה ערב עבור י H״ 

כ למאן דאמר חיישינן לצררי ה״מ ישראל אב ו ע ו ה מ ו ס א י מ ה נ י ד מ ה ^ ב י ה ה ן ל ס > ע ן ל  מ

: עוכד כוכבים ביון דדיניה דבמר ערבא אזיל ז ״ א . מ ך ס ל ל ש א ה ו ו ל ן ה ע ר א פ ל ה ש , א א ר 3 ה ה ו ל מ  ל

 *ואפילו מלוה על פה ולא אמרי׳ מצוה על היםומיס לא פיישינן לצררי (ואיכא דאמר) [א״ל
ו אדרכה אפילו למ״ד לא פיישינן לצררי] ה״מ ה נ י ה נ ו צ י מ ב ע י י מ י מ א י ל מ ז ע ס י ה י ג מ א ב י  לפייע ח
״ . ״ » \f ,״״ . ״ « V,A \ ( .  וכ״ש דאס אמר מנו נומניס ובזמן הזה גבי מיממי ^
מ ישראל אבל עובד כובביס לא כיון דדיניה ע ה ל ן ל מ ב ה ס >מ א ן ( . ד ס ״ נ ש , ר ל ט ל י נ , מ י פ  א

3 בפר ער3א אזיל אי לאו דאפפסיה צררי י י ח ש  המקבלמי לא גבי הערב מן הימומיס אלא כ
 מודה ואז גובה אפילו לא כמב המקבלמי ובלבד שיהיה מעיקרא לא הוה מקבל ליה:

 ידוע שפרע בשבילו אך אס מממלה כמב הלוה לערב
 המקבלמי ממך מעומ כדי ליפומ כמו כדי שיוכל הערב למובעו אפי׳ לא ימבענו המלוה גובה אפילו כשלא חייב
 מודה דהשמא צא מיישינן לצרד ולא מימפיס לא למלוה ולא לערב. פר״י. אך רבינו שמשון הקשה עליו. מהד״מ:

 ה) ורנינו ברוך מארץ יון כמב דפטיד יממי. מא״ז:
 חריפתא

 תחלה. מכאן קשיא לי אללעיל לכמב לנכסי לאיניש ערנין כאלו אמר ממי שארצה אפרע וטון שכל הנכסים
 הס ערבים הר וראי כאילו אין לו נכסיס שהד הנכסים כולם ערביס הס ואטו מי לא איירי׳ נמי בלוה שנממייב
 כנגל כל נכסיו ובלאו הכי הי מנייהו מהנכסים מפקא מהערבומ ואי משבמ לערבומ לממי שארצה אפרע א״כ
 היה יכול לפרוע ממלה מהנכסים ואמאי סלקיה רב חנן אלא ולאי לערבומ דנכסיס הס כערבומ סמס וכן מוכח
 ג״כ נפרק יש נכור לנמלה דמסיק מהך דהכא דב״מ לא׳ מב׳ יוסף בן שמעון שלקחו שדה בשותפות לאין
 הבע׳׳ח יכול לגבות בממ״נ משוס לכיון ללדדה לא מצי מבע לערב נמי לא מצי מבע וכ״כ גס רנינו בפרק

 דף קעג ע״ב י

 וקי״ל כמנא דמפניפין דמוציאין שטר פוב על אפרים דאמר בפרק האשה שלום (דף
 מטו:) מי חיישינן לפרי יצפק ריש גלומא או לא אכיי אמר פיישינן רכא אמר לא פיישינן:
 לז אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו כנהרדעא וכחוכ כהו חכי כר נאני
 ונאני בר חבי ומגבי בהו רבה בר אבוה והא פט בר נאני ונאני בר פבי בנהרדעא
 שטחי טובא אלמא לא חיישינן ואביי החם למאי ניחוש אי לנפילה מיזהר זהירי בה אי
 לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרח דלמא מסר ליה אוחיוח נקנוח
 במסירה אלמא בין לאכיי כין לרכא מוציאין שטר פוכ על אפרים והא דקאמר הכא אכיי
 דצריך להכיא ראיה היינו כאופיוח דלאו שמיה כשמיה דחיישינן אבל חנא דברייפא סבר
 אפילו כשמיה כשמיה צריך להכיא ראיה וה״ר יוסף הלוי ז״ל כפכ דלרכא דאמר אין צריך
 להכיא ראיה אפילו למאן דכעי כפיכה ומסירה יכול לומר שטר היה לי ואכד ור״י לא כפכ
 כן אלא טון דכעי שטר לא מהימן עד שיראה שטרו וראיה לדכר מדמייפי רכא ראיה
 מחכי כר נאני ונאני כר חכי דלא חיישינן לחט יצחק וקשיא מאי ראיה מיימי מינה אפילו
 אי חיישינן למרי יצחק הכא למאי ניפוש אי לנפילה אפילו דרכים ולפקדון אפילו לאו שמיה
 כשמיה לא חייש רבא מדקאמר אין צריך להכיא ראיה [ט] אלא ודאי רכא סכר אין אומיומ
 נקנוח כמסירה הלכך אי חיישינן למרי יצחק הוה לן למיחש דלמא מסר ליה דאי חיישינן
 לחט יצחק כעלמא כיון דאין אוחיוח נקנוח כמסירה מודה רכא דצריך להכיא ראיה ולא
 מהימן למימר מסר וכתכ לי דא״כ היה לו להיות השטר כידו טון שדרך לעשוח שטר על
 אומיומ ולא מהימן נמי למימר אגכ קרקע הקנהו לי לדכרי רכ אלפס ז״ל דכמכ(כריש
 פרק הספינה) השטר נקנה אגכ קרקע כלא שטר דטון שדרך לכמוכ שטר על אופיומ
 איכא ריעומא והוכחה שלא הקנהו לו כיון שאין שטר כידו ועוד הכיא הרמכ״ן ז״ל [י] ראיה
 מפרק זה כורר(דף לא:) ההיא איפפא דנפיק שטרא מחוחי ידה והימנה רכ נחמן אמר
 ליה רכא כמאן כרכי דאמר אופיופ נקנומ כמסירה אמר ליה אפי׳ מימא רכנן שאני הכא
 דאי בעיא קלמיה אלמא לרבנן טון דכעי כמיבא לא מהימנא למימר שלי הוא: נמצא לאחד
 כין שטרומיו וכו׳ טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והחנן ולא אחר יכול להוציא
 שטר חוכ עליהם אמר אכיי ה״ק נמצא לאחד שוכר כין שטרוחיו ששטרו של יוסף כן
 שמעון עלי פרוע שטרופ של שני יוסף כן שמעון(שעליו) פרועים אכל אם יכחכו הרשאה
 זה לזה גוכה האחד ואס טען פרעחי לשניהם וצויחי לכחוכ שוכר אחד כי יספיק לי
 להראוחו לכל מי מכם שיחכע חוכו לא פועיל ההרשאה. פנא אם היו כהניס יכפכו דורופ:
 לח מתני׳ האומר לבנו שטר כין שטרוחיו פרוע ואין ידוע איזהו שטרוח כולן פרועין

 נמצא לאחד שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:
 לט גמ׳ אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי
 פרוע כל שטרומ שעליו פרועין אמר ליה רכינא אלא מעמה שדי מכורה לך שדה
 גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדומיו מכורומ לו אמר ליה המס יד כעל

 השטר על החחמונה:
 מ מתני׳ המלוה אפ פטרו על ידי ערכ לא יפרע מן הערכ [דף קעג ע״ב] ואס אמר
 ע״מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רכן שמעון כן גמליאל אומר אס יש נכסים
 ללוה בין כך וכין כך לא יפרע מן הערכ כיוצא בו אמר רשב״ג הערב לאשה ככתובפה
 והיה כעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויפזיר אפ אשתו:
 נמ׳ לא יפרע מן הערב מ״ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גכרא אשליממ לי וגכרא
 אשלימי לך מחקיף לה רב נחמן האי דינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למלפייהו אלא
 אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב לא יפרע מערב פחלה. חנ״ה המלוה אח חבירו
 על ידי ערב לא ימבע אמ הערכ מחלה ואס אמר לו על מנח שאפרע ממי שארצה יפרע
 מן הערב תחלה אמר רב אשי הא דאמר דערב משתעבד בלא קנין היינו משום דבההיא
 הנאה דקמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה: ואם אמר לו ע״מ שאפרע ממי שארצה ובו׳.
 אמר רכה כר כר חנה אמר רכי יוחנן לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה
 לא יפרע מן הערכ וא״ח ואס אין לו נכסים ללוה אפילו ערכ גרידא נמי צריך ליפרע
 ממנו ופירש ר״ת אין נכסים ללוה פירוש נכסים ידועים כגון קרקעוח הלכך ערכ גרידא
 אפילו אין לו קרקעופ ללוה לא יפרע מן הערכ אלא יתכע הלוה לדין אולי יתן לו מטלטלין
 ואם אינו כאן מודיעין אופו וממפינין צו כדין המפורש כהגוזל (דף קיכ:) ואם הוא
 במדינמ הים או שהוא גכרא אלמא דלא ציימ דינא יפרע מן הערכ ואס אמר ממי שארצה
 אפרע אס יש לו קרקע ללוה ואפילו זיבורית לא יפרע מן הערב אלא כומבין אדרכמא
 על נכסי הלוה ומורידין אומו לנכסיו ואם אין לו קרקע ללוה יפרע מן הערב ואין צריך
 לחזר אחר הלוה אולי יפן לו מטלטלין דטון דאחני ממי שארצה אפרע לא מטרחינן ליה
 לילך אחר הלוה והיכא דמיח הלוה והניח ימומים קטנים לא יפרע מן הערכ אפילו אמר
 ליה ממי שארצה אפרע [כ] מכסי דאיניש אינון ערבין ביה כאילו אומר על מנח שאפרע
 מן הנכסים אס ארצה ואפי׳ הכי אינו גוכה מנכסי יפומים קטנים טון שאינו יכול לפוכען
 לדין בעודן קטנים הוא הדין נמי אס אמר ממי שארצה אפרע כיון שיש נכסים ללוה
 וצריך למבוע מן הלוה פשלה לא יפרע מן הערב אבל קבלן טון שאפילו אס יש נכסים
 ללוה יפרע מן הקבלן ה״נ יפרע מן הקבלן והוא יפרע מן הימומים לבשיגדילו. והא
 מדקפני סיפא רכן שמעון כן גמליאל אומר אס יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע
 מן הערכ מכלל דפ״ק סכר לא שנא הכי ול״ש הכי פסורי מיפסרא והכי קמני המלוה

 פלפולא
 [ט] אלא ודאי רבא סבר אין אותיות כוי. עיין בפרק הספינה: [י] ראיה טפ׳ זה בורר בסופו. ועיין בפרק
 הספינה: [כ] דנבםי דאיניש אינון ערב־ן ביה כאלו אומר על מנת שאפרע כו׳. לא ילעמי מנא ליה הא
 ואלרבה לקמן גבי ההוא דינא לאתתיה למלוה לנכסי ללוה מקמי ללמבע ללוה לא משמע כן כמו שאכמוב
 שס בס״ל והרמב״ס בסרק כ״ו מהלכות מלוה פסק לנפרע מן הערב אע״ס שהיתומים קטנים: [ל] והדק
 בללא לאו דוקא כר. הוא לשון הד״ף ועי׳ מה שכתבתי בפרק הפרה גבי רשבג״א א״כ משהאשה יוללת
 משבחת: [מ] ונכנס הערב עמו כדברים. בטור סימן קכ״ט העתיק בלבר: [נ] וקי״ל דלא •פרע מן הערב

 א) רי״ף (גליי!) א) ונסוגיא ובפוסקים איכא עוד אחד רלא כעי וכו׳ בב״ד יעו״ש. (אר״צ) ב) אמנם לקמן בהג״א בד״ה ואפילו חמום כוי, כתב דהמלוה אח חבירו ע״י שני ערבים לא יפרע מאחד מהן כוי, והיינו כולו לא יפרע מאחד אלא חצי מכל
 אחד, וכן הוא כהל׳ ערכ ב׳ דעות אי גוכה כולו מכ״א אס ירצה. (אי״צ) ג) והוא כשנות הרמב״ס בסימן קל״א, וע״ש בש״ך דפליג מהריב״ל דסובר דיכול לומר קיס לי כהרמב״ס והש״ך חולק הואיל רכל הבאים אחריי חולקין. ולפי המתבאר דגם
) עיין בתוס׳ כד״ה ואס כתב כוי. (אר״צ< ה) ונ״ל דקאי אדין הנ״ל בהג״א אס כתג המלוה להערכ וכוי, וסיים דר״ש הקשה לאותן האומרים דחייב, יע״ז קאי  דעת הג״א כן, וע״ש בכ״ש סימן נ״כ דככ׳ דעות יכול לומר קיס לי ואכ״מ. (אר״צ) י

 ור״ב כתב יכו׳. ואר״צ)



 םד רבינו גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא אשד
 • דף קעו ע״א

 מט מתני׳ המלוה את חכילו כשטל גובה מנכסים משועכלים על ילי עלים גובה
 מנכסים כני תולין [דף קעה ע״כ] הוציא עליו כתכ ילו שהוא חייכ לו גוכה מנכסים
 כני חורין עלכ היוצא לאתל תתוס שמלות גוכה מנכסים כני תולין מעשה בא לפני לכי
 ישמעאל ואמר גוכה מנכסים בני חורין אמר ליה בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועכליס
 ולא מנכסים כני חורין אמר לו למה אמר ליה הרי שהיה חונק אח חכירו כשוק ומצאו
 חכירו ואמר לו הנח לו ואני נומן לך פמור שלא על אמונמו הלוהו ואיזהו ערכ שהוא
 חייב לו אמר לו הלוהו ואני נומן שעל אמונמו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחחכס
 יעסוק כליני ממונות שאין מקצוע כתולה גלול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה לעסוק
 בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס: גמ׳ אמר עולא לכר חולה אחל מלוה על פה
 ואחל מלוה כשמל גוכה מנכסים משועבליס מ״מ שעבולא לאורייתא ומ״מ אמרו מלוה
 על פה אין גוכה מן הלקוחות משוס פסילא ללקוחות אי הכי כי לוה כשמר נמי אינהו
 לאפסיל אנפשייהו [ר] וקיימא לן כעולא להא לכ פפא להוא כפלאה פסק הלכה הט
 כפרק האשה נקניפ (לף יג:) לאמל לכ פפא הלכפא מלוה על פה גוכה מן היולשין
 ואינו מכה מן הלקופופ גוכה מן היולשין שעכולא לאורייפא ואין גוכה מן הלקופופ
 לליח ליה קלא והא לקפסק רכ פפא הכא [דף קעו ע״א] ואמל הלכפא מלוה על פה
 גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחומ גובה מן היולשין שלא פנעול ללח כפני לוין
 ואין גובין מן הלקוחות לליפ ליה קלא לאו לפליגא ליליה אליליה אלא הא קא משמע
 לן להיינו מעמא לאוקמוה לבנן אלאוריימא וגובה מן היורשין שלא מנעול ללמ בפגי לוין
ה *הוציא עליו כמב ילו ובו׳ בעא מיניה רבה ״ ה ג  ה

י בר נמן מרבי יוחנן הופזק במב ילו ככיפ י א פ ש ״ ע י א מ ב מ ג י ל ל ב כ ת כ נ י ™ ש ט  ־?י* ש
 עליו עלים אלא שמסרו בסני עלים גובה מנכסים י . י, . י

, לין מהו אמר ליה אף על פי שהוחזק כמב ד ד ע מ א ר ד ז ע ל ר א ל כ ״ י ק ס ד ״ ב ש ס ר י ד ב ע י ש  מ

 מסירה כרמי בין בגינוי! בין בשאר שטרוס. מהרי״ח: ילו בכימ p אין גוכה אלא מנכסים כני
י חורין פירוש מ״מ לכמלוה בעלים למי י ע ה י י י ' ג ה כ ר ב ו נ ב ש מ כ ה ש י ס ל ״ 3 מ ר  וכן כמב ה

 בו עלים ונמנו למלוה הרי זה שטר כשר וכן אס כמב .4י .,..״ 1^
ס הלכך אי קמוט ללא פרע ליה גוכה י ל J ע ה 3 ן ל מ ן ל נ מ נ ס ן י ל י , ע א פ ש ״ ע א א ר ן נ  ש

ל מנכסים כני פוטן ואי קמעין שפרע ט , ן י א ב ש מ א כ ה י א ש ו ה ר ו ט ש ה ג ו ל ה מ , ז ר  ה

 להזלייף ויקראו אומו שנמסר בפניהם ויש מן משמכע שכועמ היספ ומיפמר ואי כפר
ו ואמר לא יזיפנא מיניה והאי לאו כתכא לילי מ י ת ס ח ה י נ פ י ב י ס מ ס ש י ד ע ל ל ״ צ י ש י ו ה ס ש י מ א ג  ה

: הוא אי הוחזק כתב ילו ככ״ל א״נ איכא ׳ " א > מ כ ס ע ה ט פ ר נ ש מ נ י ש י י ע ה  ו

 סהלי לכחכ ילו הוא אז הוחזק כפרן ומשלם לקיימא לן כל האומר לא לויחי כאילו אומר
 לא פלעחי למי:

 הגה״ה ״ נ ערב *היוצא אחר חיפום שמרופ וכו׳
 *וכן אס כמב בסוף השטר או בסוף הגט שאלו י ,

ט זימנין אמר רכ קולס פיפום שמרוח גוכה ק p ג י ס פ ! , א ה ל ל ו ש י פ ד ה ס ' י מ מ ח י ו נ ו ל }ס פ ל  לש
 לשאילמ שלום אבל אי כמנ ושאלו והלר ערביה אכולה מנכסים משועכליס אחר פיפוס שמרופ

 מלמא מסהלי. מהיי״״: גוכה מנכסים כני חורין וזימנין אמר רכ
' אפילו קולס חיחוס שמרוח אין גובה אלא י ח ג מ ט ס ש י מ י י מ ? א ר ל ו נ ש י ה ו ת ג ב י ת ס כ א י (  ג

 ממשעבלי. מא״ז: י י ,
י מנכסים כני חורין ולא קשיא הא לכחיב מ מ ן ר ו כ ס ש י מ ר ח ח א ר ל ו נ ש ך ה ן מ ס 3 ו פ , ח י פ א  ו

 קנין וגובה מבני מרי. המלוה אמ מבירו ע״י שני כיה פלוני ערכ ללא שייך כיה ערכ כשמרא
ת והא לכפיכ כיה ופלוני עלכ לשייך ערכ נ ל מ  ערבים לא יסרע מאמר מהן ואס אמי ע
 שאפרע מאמר מהן יסרע מאחל מהן. מא״׳: כשמרא. וכן אמר רבי יופק: מעשה כא
 לפני רכי ישמעאל וכו׳. א״ר יופנן אע״פ שקילס רכי ישמעאל אמ כן ננס הלכה כרבי
 ישמעאל אמר רכ יהולה אמר שמואל פנוק וקנו מילו משפעכל מכלל לערכ כעלמא
 לא בעי קנין ופליגא לרב נפמן לאמר רב נפמן ערכ לכ״ל הוא ללא כעיא קנין אכל
 ערב בעלמא בעי קנין והלכמא ערכ בשעמ מתן מעופ לא בעי קנין לאפל מתן מעופ
 בעי קנין ערב לב״ל לא בעיא קנין בההיא הנאה לקא מהימנינן ליה גמר ושעבל

 נפשיה ואילך כולהו בעו קנין:

 הדרן עלך גט פשוט וםליקא לה מםכת בבא בתרא
 חריפתא

 רכה. גרסינן וכמו שאוכיח לקמן בס״ל: [ק] אין אדם פשטה כשעת פיתה. מכאן מוכמ לגרסינן אמר רבה
 בה״א להא במר הט בעי רבא ש״מ שהורה כו׳ אלם משטה כו׳: [ר] וקי׳׳ל כעולא. וכ״כ בפרק קמא לב״מ
 אמתנימין למצא ש״מ ועיין מה שכמבמי המס אהלכמא כרב נממן לאין גובין מעכלים ליממי מאי לקשיא

 אלהכא ומהמם ומס׳ הגוזל קמא ועיין בס״פ שבועת הפקלון:
 הדק עלד גט פשוט וםליקא לה מסבת בבא כתרא

 דף קעה ע״א •

 מד איתמר עלב לכמובה ל״ה לא משמעבל קבלן לב״ח ל״ה משפעכל קכלן לכפוכה
 ועלכ לכעל פוכ פליגי איכא מאן לאמל אי איח ליה נכסי ללוה משמעבל ואי לימ ליה
 לא משמעכל ואיכא מאן לאמל כין אימ ליה כין לימ ליה משפעכל והלכפא כין איפ ליה
 בין ליפ ליה משפעבל ואפילו קבלן לכפוכה אכל ערכ לכפוכה אף על גכ לאימ ליה לא
 משמעבל מ״מ מצוה עבל ולא מילי פסטה ואי עלב כפובה לבליה הוא משפעבל *לאבא

 לגביה בליה שעבוליה משעבל לנפשיה: הגה״ה
 מה כי1צא בו העלב לאשה בכפובפה *ב) ואמר נמי משה בר עצרי ערבא לכתובה לכלתיה
א וכו׳ וכגון לקנו מיניה וערב לעלמא לכתובה לא ן ״ ו ו ״ ד ״ ר ד י ץ י ר י ו ו ו י ו י ח ר , ו ״  ״
א משתעבד ואע״ג לקנו מיניה אבל אס נתערב מאיש ו ה < ה : ג  וט גלסי \ ™\ ^ כ
 גבלא לזבינהו לניכסיה וגירשה ללכיפהי לאשה בנלוניא שנלרה ה״נ למשמעבל וכן מסיק.

 שלפה רב יוסף בליה ללבא לקמיה לרב בא״ז:
 פפא עלב חנן הקלש חנן לוקח מהו אמר ליה חנא ט רוכלא ליחשב וליזל נהללעי אמט
 למנן מנן וללא מנן לא מנן אמר רב משרשיא מ״מ לנהרלעי בשלמא מקליש משוס רופא
 להקרש ערב לכמוכה נמי מצוה הוא לעכיל ולאו מילי פסליה אכל לוקפ מכלי מילע
 ילע לכל פל ופל איכא עליה כפובה אמאי ניזיל ונזבין אינהו לאפסילו אנפשייהו וקיימא

 לן כווחייהו:
 מ1 אמר רכ הונא שטכ מרע שהקליש כל נכסיו ואמל מנה לפלוני כילי נאמן חזקה
 [ם] אין אלם עושה קנוניא על ההקלש מחקיף לה רכ נחמן וכי אלס עושה קנוניא
 על כניו ללכ ושמואל לאמרי ומרוייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני כילי וממ אמר מנו

 נומנין לא אמר מנו אין נומנין *אלמא אלם הגה״ה
] *ואע״ג לאמר מנה לפלוני ביט זהו שלא להשביע א ״ ה ע ע ף ל ד ן [ י ת מ ע א י 3 ש ה א ל ל י ש ו ש  ע

מ בניו ולוקא ש״מ שאין עושה קנוניא אבל בטא א k י «r« 1 t\r r»** ,י״)ייי, ׳ ; ״ ־  י
ו איכא למיחש שמא עשה קנוניא ולא גני על פי מ צ ת ע ע א י 3 ש ה א ל ל ] ש ע ר [ ש ס ע ל  ה נ א

 ומסקינן להא ללב הונא בלנקימ שטל הולאמו אלא נשטר מקויס ונשנועה ואס הקליש
 מקויים והא לרב ושמואל ברנקימ שמר נשעה שהיה ש״מ אינעיא לן לעיל אס עמל מוזר או

ה אין מוזר ולא איפשיטא. פר״י. מהט״ח: י ר ט ש ה ל י מ י י ן ק נ ר ת מ ] א S ס [ י י ו ק ץ מ א  ש

 לא אמר תנו לא קיימיה לשמריה והוא הלין בלא שמר נמי אי אמר תנו נומנין
 לקיימא לן מלוה על פה גובה מן היורשין וטון לאמר מנו לא אמר אלם עשוי שלא

 להשביע אפ עצמו:
 מז W אמר רבא ש״מ שאמר מנה לפלוני טלי ואמרו יפומיס פזר ואמר לנו אבא פרעפי
 נאמנין מ״מ מללא פסקא אבוהון למילתיה אימור אילכורי מילכר מנו מנה לפלוני

 ואמרו יפומיס פזר ואמר לנו אבא פלעפי הגה״ה
 *אין נאמנין לאס איפא לפרעיה לא הוה *ש״מ שאמר מנו מנה לפלוני ואמ״כ אמרו הימומיס
ן פרענו נאמנין לטון לפסק אנוהון למילמיה איכא י מ א א י ל א ה ל י ; י ן מ נ י ע מ ש ן ן ; ל ת מ  א

 , , , י , למימר רפרעיה אמר מנה לפלוני נילי ואמרו
ג הימומים פרענו טון ללא ססקיה אניה למילמיה ״ ע א  חזר ואמר לנו אבא פרעתי P*™7 ו

 ללא אמל פנו *ואי קשיא לן הא לרב ואמרו פרענו אין נאמנים. מהרי״מ:
 ושמואל לאמרי מלוייהו לאמר מנו בותכין *ינלליכא מששא ללמא פרעיה כגון להמ קיימי

ר יירשיס משעה לאילי על שממ. מא״ז: מ א א ל ס ל ת P ה M J ן י ן א נ ן ל י מ א א  ל

 בפורפ הולאה א< פירוש שלא מבעו אלם שיהא נראה כמולה ללבריו אלא מעצמו אמל מנה
 לפלוני כילי הלכך אמרינן לשלא להשכיע אמ עצמו אמל כן כי ההיא לפרק זה בורר
 (לף כמ:) ההוא להוו קרו ליה קכ רשו אמל מאן מסיק כי אלא פלגיא ופלניא אמו
 לקמיה לר״נ אמל אלם עשוי שלא להשכיע אפ עצמו הכא לאמר כפורמ הולאה פירוש
 שפובעו אלם והולה ללכטו לאין ללך אלם להולופ כשפוכעין אופו כשטל שלא להשכיע
 אפ עצמו אכל משמה אני כך שייך ע״י פכיעה שכן לרבן של בני אלם בשאלם פובע אפ
 פכילו לכל שאינו משיכ לו הן כלי להשמופו וטון שהוא שטכ מרע [ק] אין אלם משמה

 כשעת מיתה הלכך אע״ג ללא אמר פנו נופנין:
 מה בעי לכא שכיכ מלע שהולה מהו צ״ל אתם עלי או לא אלם משמה כשעת מיתה
 או לא צ״ל להס כפוכו או לא כפל לכעיא הלל פשמה אין אלם משמה כשעת

 מיפה ולכרי שכיכ מרע ככפובין וכמסורין למו:
 פלפולא
 הכומב גבי קרינמיה דרנ נממן לזננתה לכתובמה כו׳: [ם] אין אדם עושה קנוניא על ההקדש. נערכין
 בגמרא רמי עלה מלתנן בהקלש דיריר הנאה ע״ש: [ע] שלא להשביע את עצמו. הל׳ קצת קשה שהל״ל
 שלא להשביע את ההקלש אבל י״ל להכא נקיט שפיר שלא להשניע את עצמו שלא יאמרו העולם בולאי הוא
 עשיר שהד הקדש כל נכסיו ונולאי עדין ממון בילו שהרי אוכל ושותה וק״ל כך כתב בספר מכממ שלמה:
 [פ] אמד תנו קיימיה לשטריה. לאל״ה טענינן ליתמי מזרף וכמו שכתב בסוף פרק שני דיני: [צ] אמר

 א) כ״ה לשין הד״ף. יהרא״ש היסיף לכאר כוונת הד״ף לעיקר החילוק הוא בין ע״י תכיעה כיי, וז״ש פי׳ שלא תכעו כו׳ פי׳ שתוכעי כו׳(אבל ש״פ לא הכיני כן בלכרי הרי״ףן. יעי ש״ך ח״מ סי׳ פא סקל״ל ל״ה ומעתה נסתלקה כו׳ הגס שאפשר
 עוד כו/ תירוץ אחר מכחוץ מה שלא נזכר נד״ף כו/ ופלא שלא הזכיר כלל דברי הרא״ש ופירושו ברי״ף. (חל׳׳ג) ב) עיין גסוגיא דגבי ברא האב גס בערב דכסובה משועבד. (אר״צ) ג) וצ״ע דהוא נגד הסוגיא ונגד לבדי אח״כ, יכן צ״ל ניכה מכע״ח
 יכי׳ ואח״כ כיאר דגם לגכית מכע״ח כעי קנין, ועיין כש״ע כמה דעות בזה. ןמהד״ב] ונראה דכצ״ל אס כתוב בשטר קודם חתימות עדים ופלוני ערכ גוכה ממשעכדי, ושוכ כעת הוגד לי שיש כתשוכות הרשכ״א מזה שהקשה לו שואל אמד אלשון

 הרשב״ם שהוא בלשי! הג״א שלפניני, יהרשכ״א הגי׳ שיש ט״ס וצ״ל מ״ל. (אר״צ)



 היצור פספי הרא״ש ממסכת בבא בתרא םה
 לו אלא כחלק המגיע למחיצמ י׳ משום [שלא יהא] נתפס עליו כגנב ושני גגין זה אצל
 זה אין צריבין מחיצח ד׳ שאין כהן היזק ראיה אלא מחיצח י׳ [משום] שלא יהו נתפסין
 זה על זה כגנכ: יז שחי חצירוח שקרקעיח האחח גכוהה משל חכרחה [העליון צריך
 לסייע לחחתון מלמטה] והחחחון צריך לסייע לעליון למעלה עד שיעלה הכוהל ארכע
 אמוח למעלה מחצר העליונה היחה חצירו למעלה מגגו של חדרו כעל הגג צריך לכנות
 על שלו מחיצה גכוהה ד׳ אמוח למעלה מקרקע החצר [שלא יראהו כשעומד ומשחמש]
 ואם הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים אין כעל החצר מסייעו ככלוס ואם אינו נמוך
 עשרה אחר שיכנה [כעל הגג עד כנגד קרקעוחו של בעל החצר אז נוחן] בעל החצר
 לכעל הגג חצי מה שצריך להשלים לעשרה שלא יהו נחפסין זה על זה כגנכ: יח שני
 אחין שחלקו זה נטל כיח וזה עלייה אפילו הושפלה החקרה שאין החחחון יכול ליכגס
 אלא כפוף אין העליון צריך למוח ואפילו אס החחחון רוצה לכנוח הכל משלו וליחן
 לעליון מקום לדור כו כינחים יכול לומר איני רוצה לטרוח לפנוח כימי אפילו אינו משממש
 כו [ין אלא כעצים ואס ירדה למוך י׳ טפחיס החחחונוח אז צריך לסייע לסחור הכל
 ולפזור ולכנופ אם הפנו מפפלה לסייע כשפשפול אס לא נשאר גוכה כדי שיוכל ליטול
 משר של קניס על כפפו ולהפזיר עצמו צריך לסייעו: יט הכונה כופל כנגד חלון פבירו
 יכול לעככ עליו אפילו אס אמר לו אספור לך כל הכיפ ואעשה לך פלון אפר לפי רצונך:
 כ האחין שחלקו אחד נטל שדה זרע ואחד כרס יש לו לכעל הכרס ד׳ אמומ לעכודמו
 כשדה תכירו אכל אין להם דרך ולא סולמות ולא אמח המיס ולא חלונוח זה על זה אלא
 צריך לסחוס חלונותיו משוס היזק ראיה וה״מ שהיה כו אורה יתירה כמו לאכסדרה אז
 יכול לומר לו סתום מחלונוחיך עד שישאר כו אורה שיהא ראוי לדירה אכל אינו יכול
 לומר לו סתום לגמרי: כא שטר של יתומים שיצא עליו שוכר אין גוכין כו וגס אין
 קורעין אופו עד שיגדלו ואפילו לא הגיע זמן גבייתו בפיי אביהן: כב כופין כני חצר
 זה אפ זה לבנופ דלפ וביפ שער לפצר ובני העיר מסין זה אפ זה לעשופ לה פומה
 דלתיס וברית לכל מי ששהא שם י״ב תדש ואס קנה שס ביפ דירה הרי הוא מיד כאנשי
 העיר וכשגובין לצורך הפומה גובין לפי הממון וממון זה מפלקין אופו לפי קרוב הבתים
 לפומה דשני בפיס שיש בהם ממון בשוה הקרוכ לחומה נופן יופר מן הרפוק ודוקא
 ממון המטלטל שיש לחוש עליו אכל הקרקעוח אין גוכין עליהם כלל ואס יש לחוש לגזל
 פצירופ ושריפת כתיס גוכין אף לפי כולן ודוקא כשיש שלוס כעולם ואין לחוש אלא לאומם
 שכאים דרך לסטיומ ואקראי כעלמא אכל אם הוא עמ מלפמה שהמלכים מפגרין זה כזה
 אין גובין לפי קרוב הכמים שכשהמלך כוכש העיר כוכש הבל ואין גוכין אלא לפי ממון
 ואם באו על עסקי נפשוח גובין אף לפי נפשוח ובכל מה שמפדשין עובדי כוכבים על
 ישראל מסים גזרפ ופורענופ אפילו מענין ביסודן אין גובין אלא לפי ממון: בג מי
 שיש לו פחפ כמכוי אין כני מכוי יכולין לטפו לעשוח דלפ למטי שיכול לומר רצוני שאכנס
 כפכילפי עד פחחי. מי שיש לו כיח כחצר אחרח כני חצר משעכדין אוחו לעשופ עמהס
 דלמ נגר ומנעול לפצר ושאר כל הדכריס אין משעכדין אומו ואם היה שרוי עמהס כחצר
 משעכדין אוחו על הכל מי שיש לו חצר בעיר אחרמ בני אומה העיר משעכדין אוחו
 לפפור עמהם כורופ [כ] שיפין ומערוח ושאר כל המרים אין משעכדין ואס היה דר
 עמהם כעיר משעכדין אופו על הכל כופין כני מכוי זה אח זה לעשוח לחי וקורה למכוי
 כני כקעה כופין זה אפ זה לעשופ טניהם פריץ וכן פריץ: כד כופין כני העיר זה אח
 זה לקנופ להם ביפ המסת וס״פ נכיאים וכפוטס: בה מי שפורפו אומנופו פטור מכל
מ! ואס  מיני מסין כין קכועין m כין שאינם קכועין ומכל דבר שעושין לשמירפ העיר !
 יש לו אומנומ או משא ומפן להפפרנס כדי פייו ולא להפעשר וכל שעה שהוא פנוי
 מעסקו מוזר על למודו נקרא מורמו אמונמו וכמיקון צורכי העיר גם הוא מייכ כהן אכל
 אס כל אדם עושה כעצמו אז הוא פטור: כו ויתומים מייטן ככל ומיהו אם כרו באר
 ולא מצאו מיס צריכין להתזיר להם מה שגכו מהם: כז מי שדר כעיר שלשים יום מייכ
] [נ״א ט׳ נ  ליפן לפמפוי. ג׳ פדשיס לקופה ו׳ פדשים לצורך כסות עניי העיר יכ״מ !
 מדשיס] לצורכי קבורה: כח המודר הנאה מבני העיר אינו אסור אלא כמי ששהה שס
 י״ב שדש מיושכי העיר אסור כמי ששהה שם שלשים יוס: כט מסין וכל צורכי העיר
 מטילין גם על הימומיס ואין מטילין עליהס צדקה אס לא כדי להמשיכם. מממוי נגכה
 ככל יום כג׳ ומפפלק כג׳ ולעניי עולם. קופה נגכיפ כשנים ואפילו הן אמין מע״ש לע״ש
 ומתתלקת כג׳ ולעניי העיר. ורשאים כני העיר להתנות על השערים שלא ימכר כל דכר
 אלא כשער ידוע ולקנוס מי שעוכר על דכריהם ולעשות קופה מממוי ותממוי קופה
 ולשנומן לכל מה שירצו ואפילו לדכר הרשופ [ישראל שהמנדכ נר או מנורה לטפ הכנסמ
 צכור יכול לשנופה אפילו לדכר הרשומ] אס נשכמ שם כעליו מעליו אכל אם לא נשכפ
 יכולין לשנומו לדכר מצוה ולא לדכר הרשומ והני מילי צכור אכל גכאי אפילו נשכפ שס
 כעליו מעליו אינו יכול לשנומן לדכר הרשופ אפילו ללוופ ולפרוע אכל לדכר מצוה יכול
 לשנופ אס הקדישו ישראל אפילו לא נשכפ שם כעליו מעליו ואס הקדישו עוכד כוככיס
 אפילו לדכר מצוה לא ישנה וכעליס כעצמם שהקדישו עד שלא יצא מחחפ ידם מופדן
 ללופ אפילו לדכר הרשופ ולפרוע וכל שכן לשנוח לדבר מצוה והא דבני העיר יכולין
 לשנופ דוקא קופה שהוא דכר ידוע אכל אס עשו נדכה לצורך עניים או לפדיון שבויים
 אין יכולין לשנופ לדכר אפר: ל ממשכנין על הצדקה אפילו כע״ש וה״מ כעשיר גכאי
 צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה כשוק לגכופ אלא ככדי שיראו זה אפ זה: לא מצא
 מעופ כשוק או פרעו פכירו מוכו לא ימנם לכיסו אלא לכיס של צדקה ויטלם כשיגיע

 השותפין פרק ראשון
 א השופפין שיש להס פגר כשופסופ אס יש כו דין פלוקה כל אפד יכול לנוף פטרו
 שיפלוק כמפיצה המונעמ היזק ראיה דהיזק ראיה שמיה היזק ואם אין כו דין פלוקה
 ונחרצו לחלוח אפילו בקנין יכולין לחזור בהן דקנין דברים הוא אבל אס כרר כל אפד
 חלקו וקנו על זה או שהחזיק אפילו אחד מהם בחלקו אינן יכולין לחזור בהן וצריך לחלקו
 בכוחל וזה הכוהל יכנוהו על מקום שניהם והוצאח שניהם ויכנוהו כפי שיש מנהג בעיר
 לבנוח בוחל החולקפ טן שפי פצרופ אס גויל או גזיפ או כפיסיס או לבנים וגויל שיעורו
 ששה טפפיס עס הסיד וגזיפ פמשה וכפיסיס ארבעה ולמיס שלשה [א] ואס נהגו לפחוח
 או להוסיף מאלו השיעורין אין הולטן אפר אומו מנהג: ב שופפין ששלקו ונשאר זמן
 רב בלא כופל ואפר כך פכע אפר [בן לפטרו לעשופ כופל והשיג לו מפלפ לי [ג] שלא
 לעשוח והחזקחי בו אינה טענה אבל אם יש עדים שמחלו זה לזה היזק ראיה אינס יכולין
 לפזור בהן: ג שופפין שנפרצו לפלוק והלך אפד והפזיק בשלו אפילו שלא בפני חטרו הוי
 פזקה אפילו לא אמר לו לך פזק וקני ואינן יכולין לפזור בהן: ד אסור לספור טפ הכנספ
 עד שיכנו אפרפ אפילו אס יש להם מקום להפפלל אלא אם כן הוא מסוכן ליפול או
 בענין שאי אפשר לבנותו עד שיספרו אופו פפלה: אסור לאכול ולישן ככהכ״נ אפילו כנו
 אומו על מנאי אינו מועיל פנאי אלא לאפר שיפרב אבל בעודו קיים אין מועיל בו פנאי:
 ה כופל הפולק טן שפי פצרופ אפילו אס נהגו (לעשותו) בהוצא ודפנא הולטן אמדו
 [אבל נהגו בפחוח אין הולטן אחריו] והא דכופין זה אפ זה לעשופ גויל וגזיפ וכמנהג
 מדינה דוקא כשבונין אופו על קרקעופ שניהם ואין אפד רוצה למופ על שלו אבל אס
 אפד רוצה לכנוס פוך שלו ולעשופ מפיצה כהוצא המונע מפטרו היזק ראיה דיו: ו דבר
 הידוע שהוא של שני שופפין או אפילו אינו ידוע אלא שיש מקום לתלות שהוא של שניהם
 אין לאפד מהם בו פזקה על פטרו אפילו הוא ברשותו. שנים שופפין כגינה וכאין לפלוק
 ספמא מפייטן אופו לגדור אבל אס נהגו שלא לגדור אין ממייטן [אבל בפצר אפילו
 במקום שנהגו שלא לגדור מפייבין] ובבקעה סתמא אין מפייטן אלא אס ירצה כונס לפוך
 שלו וכונה וטח כראש הכוהל טיח אמה על אמה לצד חוץ לסימן שהוא עשאו ואם עושה
 גדר מהוצין [ד] ישים ראשי הקנים לצד חוץ לפיכך אס נפל הטחל המקום והאמים שלו
 ואס עשו מדעפ שניהם יעשו כל אחד סימן בזה. בחב הרב רבי יוסף הלוי ז״ל דבחצר
 אפילו עשאו לכדו כגון שאין כו דין פלוקה לא מהני האי סימן אכל אס האפד כנה עליו
 לכדו או שיש כו פלונופ א) [מכפנים] שניכר שנעשו כחחילח המין הוי סימן ולדעח אדוני
 אט הרא״ש ז״ל מהני נמי בחצר האי סימנא: ז מי שיש לו ג׳ שדופ סטב לשדה פטרו
 והקיפן גדר אין הפנימי חייכ לסייעו בהן כלום גדר גם הרטעית טן מקיף טן ניקף
 אז חייכ לשלם לו חלקו ככל ארכעחן כפי מה שהוציא עליהם אבל אס מחחילה אמר לו
 אס חקיף לא אשלם לך כלום שדי לי כשומר כעלמא אין נוחן לו אלא דמי שומר: ח כוחל
 שטן שני חצרות של שני שוחפין שנפל חייכ למוחו עד ארכע אמוח שכזה מסלק היזק
 ראיה אס לאחר זמן אמר אחד שכנאו לכדו וחטרו אומר שסייעו נאמן אפילו יש עדים
 שחבעו ולא רצה לסייעו עד שיטא עדים [ה] שחייבוהו ב״ד למוח וסרב ולא רצה לעשוח
 ציווי כ״ד מד׳ אמוח ולמעלה אפילו אם רצה אחד למוח חכירו מעכב עליו שלא יבנה
 על פלקו כנה אין השני צריך לסייעו מה השני כופל אפר כנגדו אע״פ שעדיין לא נחן
 פקרה מכופל לכופל פייכ כפצי הוצאפ הכופל הראשון [ו] כפי מה שיכנה כנגדו כגוכה
 וכאורך ואם יש הוכפה שרוצה להגטה כופלו כגון שעושה כו מקום לראשי קורופ צריך
 לסייע ככל מין כותל הראשון ואס אפר שכנה כנגדו אומר שבבר פרע [בהוצאת כוחל
 הראשון ופטרו אומר שלא פרע] אינו נאמן לומר שפרע עד שיכיא עדיס שפרע:
 ט המלוה לפטרו לזמן אינו נאמן לומר פרעחיך כמוך זמני [ומכה] אפילו מיפמי היכא
 שמח הלוה פוך הזמן גוכה מהיפומיס אפילו קטנים אפילו כלא שכועה. אכל מיניה כיון
 שזה טוען פרעחי כודאי צריך לישכע וסחס הלואה אע״ג שהיא שלשים יום נאמן לומר
 פרעפיך פוך זמני!ז] [ואם פבעו לאפר זמנו ואמר ליה פרעפיך פוך זמני] נשבע היסח
 ונפטר. שטר בפוך זמנו הבא לגבוה מן הלקוחוח צדך לישבע: י ראובן שהגטה בופלו
 שטנו לבין שמעון למעלה מד׳ אמופ והניפ לצד שמעון מקום לקורופיו אינו פזקה
 לשמעון לומר שסייעו במין: יא בוחל הידוע לראובן ושמעון החזיק בו שלש שנים לסמוך
 עליו קורוח דקומ יכול לסמוך עליו אפילו גדולוח וגם פצי האבנים שלו אס יפול אבל
 לא חצי המקום: יב שנים שלקחו או ירשו כשופפוח כיח ועליה אינן יכולין לשנוח
 [ולהכביד המין יוחר] ממה שמצאוהו אכל אס מאוס יחד יכולין לשנוחו אחר כך [ולהכביד
 כמין כל אחד כרצונו]: יג ראובן שהחזיק כחצר שמעון לקכל מי גגו אפילו אס היו מימיו
 מקלחין דרך צנור יכול לשנופ כענין שינטפו כאורך גגו אפילו אס הגג מעוכה שהטיפין
 סמוכין זה לזה: יד השוכר טפ מפטרו כטרה גדולה יכול לה שחמש אף שלא כנגד טחו
 כפוץ כאורך הכופל ובזיזין עד ד״א [ובעובי הכופל] כמקום שנהגו וכן כגינה שכפצר
 ורחבה שאחורי הטפ: ראובן שהגכיה כפלו שטנו לבין שמעון וסמך עליו שמעון קורה
 מסוכה העשויה לצל עד שלשים יום לא הוי חזקה לשמעון לטעון שסייעו במין לאחר
 שלשים יוס הוי חזקה. ואם חכרה כטיט הוי חזקה מיד. ואם סוכה של מצוה היא מיד
 לאמר ז׳ ימים הוי מזקה: טו שני כמיס ורה״י או ר״ה מפסיק טניהם כל אחד [ח! עושה
 מעקה למצי גגו זה שלא כנגד זה ומוסיף מעט למומ כנגד סמיממ מטרו ואין אמד
 יכול לומר למטרו עשה הכל ואפן לך פצי ההוצאה ןט] אפילו הפפיל כבר: טז גג הסמוך
 למצר מכירו כעל הגג צדך לעשומ מעקה גכוה ד׳ [אמומ] משלו ואין כעל הפצר מסייע

 פלפולא חדיפתא
 מסיים גבוה י׳ טפחים ואין נראה בעיני אלא גטה ל׳ אמות בעינן: [ט] אפילו התחיל כבר. בטור סימן
 קכ״ט מסיים הכי אכל יכול לומר לו תן לי תצי ההוצאה ואני אעשה הכל או אתה תעשהו כולו ואני נוחן
 לך חצי ההוצאה: [י] אלא כעצים בפנים סימן ללקמן: [כ! שיחין ומעדות. בפנים ואמת המיס וכן גירסמ
 הרי״ף והרמב״ס אך בטור סימן קס״ג השמיט גס כן: [ל] בין שאינן קכועין. בפנים סימן ללקמן: [מ] אם

 יש לו כוי. בפנים שם: [נ] נ״ל דה״ג תשעה חדשים לצרכי קבורה וכן הוא ביו״ד סימן רנ״ו:

ן [א] ואם נהגו לפתות עיין בסימן ה׳: [ב] ה״נ תבירו לעשות כותל והשיב: [נ] ה״ג שלא  פרק ראשו
 לעשות כותל והתזקתי: [ד] •שים ראשי הקנים. בקצור כ״י ישים כל ראשי הקנים ובן הוא בטור סימן קנ״ת:
 [ה] שחייבוהו ב׳׳ל בפנים סימן טי: [ו] כפי מה שיבנה בפנים סימן י׳: [ז] בקצור כתב יל מצאתי לשון
 זה נאמן לומר סרעתיך תוך זמני שלשים יום תבעו לאתר זמנו ואמר ליה סרעתיך תוך זמני נשבע היסס
 ונפטר עפ״ל וצרך לומר שמ׳׳ש שלשים יום שהוא טעות סופר וצ׳׳ל ואס: [ח] עושה מעקה. בקצור פ״י

 א) גי׳ מע״מ. (גליי!)



 ממסכת בבא בתרא
 שמור יוחר אינה טענה: מח הא דבכור נוטל שני חלקים ביחד דוקא בשדה אחת אבל
 בשתי שדוח אם יש לפשוט טענה כגון שיש להם שחי שדוח והאחח גדולה מחברחה שחי
 ילופ והפשוט מצרן לגדולה יכול לומר אפלוק כה אע״פ שלא יטול הככור שני חלקים
 כיחד: מט שנים שקנו שדה כשופפוח אחד שליש ואחד שני שלישים כשכאין לפלוק נוטל
 שני חלקים במקום אחד אבל שלשה שקנו שדה בשופפוח ושוב קנה אחד מהם חלק חבירו
 וכאים לחלוק אינו יכול לכופם שיחנו לו שני חלקים במקום אפד. אפין או שופפין שבאים
 לשלוק שדה שמזרפו נגר וצפונו נהר חולקין אוחו לשמונה חלקים באלכסון: נ כל דכר
 ששנים שופפין בו ואין כו כדי לשניהם אפילו שדה יכול אפד לומר לפכירו אקנה פלקך
 ככך וכך אפילו כיומר משויו או אפה קנה פלקי ככך וכך פוץ מבפצר של שופפין אבל
 אם אין בכולו די לאפד כגון [שיש להם ב) שתי שפתות שמלאכתן שוות וכל אפד צריך
 לשתיהן או] שיש להם שדה וכרם וככל אחד אין כו כדי פלוקה אפילו דמיהם שוות אינו
 יכול לומר טול אחה אחח או השדה או הכרם ואני השניה אלא ככל אחד ואחד יאמר
 גוד או איגוד וכן(כל) [על] השדה והכרס אכל אס (נפלו) [נפל להם] שתי שדות עידיח
 וזיכורית או גדולה וקטנה ואין ככל אשד כדי לזה ולזה כיון שפשמישן שוה יכול האחד
 לומר לחכירו טול אתה כשומא מן העדית כשווי הזיכורית ואני אטול מקצת מן העדית
 בפי מה שדמיה עודפין על הזיכוריפ אע״פ שאין מקצח ההיא ראוי וטול אחה שדה
 גדולה ואני קטנה ופן [לי] העודף כקרקע אע״פ שאינו ראוי או אני אעשה כן ואם
 אמר לו טול אחה שיעור בחנם ואני פחוח שומעין לו אבל אם אמר טול אחה שיעור
 בדמים ואני פחוח או אני שיעור בדמים ואחה פחוח אין שומעין לו אבל אס אמר לו
 טול אחה שיעור כדמים [אן או אטול הכל בדמים שומעין לו. יש אומרים דלא אמרינן
 גוד או איגוד אלא כשיד שניהם משגח לקנוחו ורכ אלפס כחכ שהכל חלוי כחוכע ולא
 חיישינן אי ליפ ליה לנפכע ןכן וכן עיקר: נא [נ] כחכ הר״ר יונה דדינא דגוד או איגוד
 לא שייך אלא כיורשין או מקכלי מחנה אכל אס לקחו שנים כיח שאין כו כדי לזה וכדי
 לזה אין אפד מהם יכול לומר גוד או איגוד שהרי לדעפ שיהו שניהם שופפין כו לקחוהו
 ולא למכרו איש לאפיו וכפכ אדוני אכי הרא״ש ז״ל ונראין דכריו אם לא היה להם כיפ
 דירה [ולקחוהו לדור כו או אס היה להם כיפ דירה ולקחוהו להשכירו לאחר אכל אם
 היה להם כיח דירה] ונפל או נשרף דירחו של אחד מהם או הוצרך למכרו מחמח דחקו
 יכול לומר לחכירו גוד או איגוד כיון שצריך לדור כו ואינו רוצה לדור עס אחר וכן נמי
 [אם] הוצרכו שניהם לדור כו: נב הרוצה לדכק חורה נכיאיס וכמוכיס מדכק [ומניח]
 וכלכד שיניפ כסוף הספר כדי לגול סביב העמוד שהוא נגלל עליו ובחחלחו מניח כדי
 לכרוך כו כל הספר שהוא נגלל מסופו לתחלתו וס״פ לאמצעיפו הוא נגלל ועושה לו שני
 עמודין אילך ואילך וצריך שלא יהא פוט המקיפו לאפר שיגלל יפר על ארכו וכגויל מדה
 כינוניפ שלו ששה טפפים כלא עמודים: נג סדרן של נכיאים יהושע שופטים שמואל
 מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה חרי עשר. סדרן של כפוביס רומ מהליס איוב משלי קהלפ

 שיר השירים קינומ דניאל מגלח אסחר עזרא דכרי הימים:

 לא יחפור פרק שד
 א הבא לחפור כור כסוף שדהו סמוך למצר חכירו אם [שדה חכירו] עשויה לטרוח צריך
 להרפיק מן המצר ג׳ טפסים אפילו אס אין לו שם לחכירו כור וכשירצה גם חבירו לחפור
 ירחיק גם הוא ג׳ טפחים ןדן ואם לא הרחיק וסד הכוחל בסיד אינו חייב לעשופ יופר
 ואם אינה עשויה לכורופ פופר ממש על המצר וכשיכוא חכירו לחפור צריך להרחיק ששה
 טפחים אבל הפופר בור בתוך שלו ומכר פצי שדהו ואפי׳ עשויה לבורופ וכא הלוקפ
 לפפור כור סמוך למצר הוא צריך לעשופ כל ההרפקה וכן שיפ ומערה ואמפ המים
 ובריכה ששורין בה כגדיס כולן צריכין להרפיקן מכופל כור פטרו ג׳ טפחים:
 ב M מרחיקין גפפ מלפ סיד וסלעים מכופל פטרו ג׳ טפפים וסד בסיד. מרפיקין
 זרעים ומחרישה ומי רגלים מהכוחל ג׳ טפחים ומרחיקים הרחים ג׳ מן השככ שהן ד׳
 מן הרככ ואפ הפנור ג׳ מן הכליא שהן ד׳ מן השפה m וכל אלו אסורין לסמוך אפילו
 קודם שיכנה חטרו כופלו לרש״י m ולר״פ מופר לסומק כל זמן שאין לחטרו שם כופל:
 ג פלון הפחוח לחורבה או על גג משופע שאין עליו חשמיש אין לו חזקה ואין בעל
 הפורבה והגג יכולין למחופ בו מלפחחו וחלון הפחוח לחצר חבירו ממקום גבוה ובא
 פטרו למות תתתיו ולעשות על המין גג משופע כעל החלון יכול לעכב עליו: ד כריכה
 של כוכסין נששורין כה אח הכגדיס צריך להרחיקה מכופל ג׳ טפפיס וכריכה של כוכסין]
 שמשפשפין כה כגדיס צריך להרחיקה מהכוחל ד׳ אמוח. ג) לא ישמין אדם מיס אצל
 כוחל למיס של חכירו אלא א״כ הרפיק ג׳ טפפים. וכשל אכניס טפח ואם כוחל אכניס
 בנוי ע״ג סלע מופר קרוב ממש: ה לא יעמיד אדס חנור בחוך בישו אלא א״כ יש על
 גביו בינו למקרה ד׳ אמופ היה מעמידו בעליה צריך שיהיה חחפיו מעזיבה עובי ג׳
 טפפיס וכטרה דיו כמעזיכה טפפ ואס הזיק אף על פי שהרחיק כשיעור חייב לשלם:
 ו לא יפפפ אדם פנופ של נחחומין וצכעין ולא רפח כקר ולא ישים שחח פפפ אוצר יין
 ושמן של פטרו ואס קדם הוא לאוצר מופר אפילו גלה דעחו שרוצה לעשוח אוצר כגון
 שכיכר ודכץ או דכה כפלונופ ואפילו כנה עליה לכך וקדם זה ופחח מחחמיו אין צריך
 לסלקו. אחד ממי חצר שבקש לפחוח חנויוח בחצר בני חצר מעכבין עליו אכל אם כקש

 טו קיצור פסקי הרא״ש
 לטפו ואין מונין מעוח של צדקה ב׳ 3׳ אלא אחד אחד לא היו להם עניים לחלק וצריטן
 להחליף הפרוטופ או למוכרן אין מפליפים ולא מוכרין לעצמן הכל משום חשד: לב גדול
 העיר הממונה על הצדקה יכול לפלקה לפי דעחו: לג כעלי אומגוח אחח יכולין להחנוח
 כענין מלאכפם ולקנוס העוכר על פנאם והוא שאין כעיר אדם פשוכ אכל אם יש ראש
 ומנהיג בעיר אפילו כל בני העיר אין יכולין להפנוח זולחו: לד אין מדקדקין אחר גבאי
 הצדקה הנאמנים עני האומר כסוני בודקין אחריו אם הוא צריך אמר פרנסוני אין בודקין
 אחדו: לה אין פוחחין לעני העוכר ממקום למקום מככר של רוכע ההכ לן נוחנין לו
 מטה לשכוכ ואם הוא מפזר על הפחפיס אין נופנין לו כל כך מקופה אלא דכר מועט:
 לו הצדקה מצוה גדולה עד מאד ושקולה כנגד כל המצופ ואל יפפופ אדם משלישיפ
 השקל לשנה וטוב לפפ קודם הפפלה. אין מקבלין צדקה מן העוכדי כוככיס אם לא שאי
 אפשר שלא לקבלה ואפילו קבל אומה אין מפלקין לעניי ישראל אלא לעניי עובדי כוכטם.
 [ם] אוכל צדקה של עוכדי כוכבים בפרהסיא ואיפשר ליה לאפזוני בצנעא 1ע1 פסול לעדופ:
 לז אין שופף יכול לכוף אח שטרו שיחלוק עמו כחצר עד שיגיע לכל אחד ד׳ אמוח על
 ארכע אמופ לפשמישו ועוד ד׳ על ד׳ לפני פפפו ומיהו אם יש לו כ׳ פחחים !פ] אינו
 יכול לומר לא אפלוק עד שיגיע לכל פממ ד׳ אמומ. ולא אמ השדה עד שיגיע ט׳ קטן
 לזה וט׳ קטן לזה ולא הגנה עד שיהא כה פצי קכ לזה וכן לזה ולא טרקלין ומורן ושוכך
 וטלימ ומרמץ וכימ הכד עד שיהא כהם כדי לזה וכדי לזה וה״מ כשאין פלק כל אפד
 ואחד מבורר אכל אם כל אחד ואמד מכיר מלקו ואין לו רשומ להשממש כשל מכירו
 אפילו כפמומ מזה חולקין ואס שניהם רוצים חולקין [לעולם ואפילו ככל שהוא משא״כ
 בנפט הקודש שאין פולקים אפילו שניהם רוצים]: לח ראובן יש לו פצר וכה כ׳ כפיס
 מהא׳ כ׳ פפפים לפצר ומהכ׳ פפפ אפד ופלק נכסיו על פיו ונחן טפ אפד לנמואל בנו
 והכ׳ לימין כנו אופו שיש לו פחח אחד נוטל לפניו כפצר ד׳ על ד׳ אפילו אין הפפפ
 רחב ד׳ ואס הוא רחכ הרכה נוטל כנגד כל רחכו וד׳ אמופ לפוך הפצר ולשני כן כנגד
 שני פחחים ושאר החצר חולקין בשוה אבל שנים שירשו או קנו בשופפוח חולקין הבחים
 והפצר הבל בשוה אפילו קדמו וחלקו הבחיס קודם שחלקו הפצר לאופו שהגיע טפ של
 כ׳ פחחים לא זכה כשטל זה כד׳ אמוח [יחריס] כשצר. וה״מ כשהיו הבפים שוים ולא
 פלקוס בשומא אכל אס לא היו שויס והעלום כשומא אופו שיש לו שגי פפפים זכה כד׳
 אמופ יפדם בפצר: לט ראובן שנפן בימ לשמעון ופצר ללוי אין לשמעון פלונופ על לוי.
 מי שיש לו בפצר פפירה שמשממשין בה אין פולקין הפצר עד שיהא לו ד׳ אמומ כל
 סכיכה [צ] וכן אם נתן אטהם לאמד מכניו המפירה יש לו ד׳ אמומ כל סביבה ואם אפד
 מפחחי הבמים מיומד לה שדרך שם משממשין בה אין לו אלא ארבע אמומ כנגד אומו
 פחח: מ טפ שאכסדרה לפניו אין לו ד׳ אמוח ואם יש לאכסדרה מחיצופ אף על פי
 שהן נמוכופ יש לו. כיפ שער אכסדרה ומרפסח כולן יש להן ד׳ אמוח היו חמש עליופ
 פפופופ למרפספ אין לכולן אלא ד׳ אמופ. לול של פרנגולין אין לו ד׳ אמופ [טפ שחציו
 מקורה אפילו קירויו כלפי חוץ אין לו ד׳ אמוח] כיפ שאין לו ד׳ אמופ על ד׳ אמוח
 אינו נקרא כיח לא לענין מעקה ולא לענין מזוזה. ולא אחין חולקין כו עד שיהא לכל
 אפד ד׳ על ד׳. פצר שטן שני מכואופ ופחוחה לאפד מהן ורצה לפחוח גס לשני. מי
 שני המכואומ מעככין עליו: מא הזכל שכחצר מחחלק לפי פחחי הכפים הפחופים לה.
 ואכסניא של המלך המוטלפ על כני העיר פולקין אופה לפי אנשי העיר: מב חמש
 חצרוח הפחוחוח למבוי ובקש אחד מהם 1ק1 לעשופ היקף מפיצה א) לפני פחחו אפילו
 הפנימי!ר] כולן מעבכין עליו שכולן יש להם רשוח להשחמש ככל המבוי: מג טח הפחוח
 לחצר [וסחמו] יש לו ד׳ אמוח בחלוקח החצר כאלו היה פחוח עד שיסחוס מזוזיו
 ומשקופיו. מבואומ המפולשין לדרך של עיר אתרת ובקשו בני המבואות לסותמן מי עיר
 אפרמ מעכטן עליהם: מד מכואומ המפולשין לר״ה או לכרמלימ ובקשו בני מבוי
 להעמיד להם דלפופ אפילו לפנים הרכה כני ר״ה מעכטן עליהם אבל מכואות קטנים
 המפולשין למכואומ המפולשין לרשומ הרטם יכולין כני המכוי לסממן: מה אין שותף
 יכול לכוף פטרו לפלוק כשדה עד שיהא כה כדי עכודפ יום כפרישה לכל אפד ואפד:
 מו ככור שכא לפלוק עם אפיו צדטן לימן לו כ׳ המלקיס [כיפד כגון אס יש להם שדה
 אממ יפילו גורל על שני מלקיס] החצוניס והאמצעי שלו ממה נפשך ודוקא שכולן שוות
 אבל [אס] יש להם עדיפ וטנוניפ לא אמדנן שיטול הבכור עדימ כשומא כנגד הכינונימ
 כד שפפול לו פלקו מצד אפד אלא יפלקו כל שדה ושדה. ויכם אין צריכין ליפן לו 3׳
 מלקים טמד. הכא למלוק עם אמיו ויש לו שדה אצל אתת מהשדופ אינו יכול לכופם
 שיתנו לו השדה שאצל שדהו כלא גורל אלא יעלוהו לו כפי מה שירצו. ומיהו אס כאיס
 להעלופה לו הרכה יכול לפמות מעילויין ולומר אני אתן כה כך וכך [או קכלוה אתם
 והס לא ירצו כה ופשאר לו ככך וכך] וכן כל אפץ [ש] שפולקין אס אפד פפץ כאפד
 מהפלקיס יכול לעלופו ולומר אפן כה בך וכך יפר על השומא או אפם ואם אינן רוצין
 אוחה כאוחו עילוי יטלנה כלא גורל: מז שני אחין שכאים לחלוק שפי שדופ ורוצה אפד
 שיחלקו כל שדה ושדה אס יש לו שוס טענה כגון כל אחד יש לו נגר כפני עצמו [ת] או
 שהוא מצרן לאחד מהשדומ ואומר חן לי חלקי על מצר שלי כלא גורל או חחלוק כל
 שדה ושדה כדי שיכא חלקי סמוך למצר שלי שומעין לו אכל כלא טענה אין שומעין לו
 וחולקין שדה כנגד שדה ואס אומר יחלקו כל שדה ושדה שאולי יכא חלקי כאמצע ויהא

 חדיפתא
 ואס כאה פנימית לעשות לפני פתתה אין מעכבין עליה שאץ לאתרם להשתמש עמה: [ש] ה״ג שחולקין עס
 אחר תסץ אתל מסתלקים: [ת](מן) או שהוא מצרן בפנים סימן דלקמן: [א] או אטול הכל בדמים גפנים
 כתוב או ער השיעור אס תסצך לעכב הפתות וכ״כ בטור סימן קע״א: [ב] וכן עיקר. מלנפשיה כתב כן:
 [ג] כתכ הר״ד יונה. נ״ל לגרס הר׳׳ר יוסף הלוי וכן הוא בטור סימן קע״א: סליק פרק השותפין

 פרק שני [ד] ואם לא הרחיק. בפניס סימן ל׳: [ה] מרחיקץ גפת מלח םיד. ותמיהני שהשמיט זבל וכתבו
 בטור סימן קנ״ה: ןו] וכל אלו אםורין. כפנים סימן דלקמן: [ז] ולר״ח ולר״י מותר. כ״כ בקצור כ״י ולי

 נראה שצ״ל ולר״ת ולר״ת וכ״כ בטור שם:

 פלפולא
 [ם] אוכל צדקה כוי. הרי״ף בעצמו העתיקו גס שמה: [ע] פסול לעדות. בפנים אינו כ״ז רק כתב במקומו
 בפ׳ זה בורר אך הר״ף מייתי גם כן הכא: [פ] אינו יכול לומד לא אחלוק כוי. בפנים סוף סימן ל״ט אבל
 לא כתב כן אלא לפי הגאונים רסברי ללעולס תולקין השותפין לתצר בשוה וכבר השיגו הב״י בזה בס׳׳ס קע״ב
 ע״ש: [צ] וכן אם נתן כוי. סברא לנפשיה ולא מהרא״ש: [ק] לעשות היקף מחיצה כך פירש רש״י אגל
 בפנים כתוב פירש ר״ת ועיין לקמן: [ר] כולן מעככין עליו כר״ש בן אלעזר מטעמים הכתובים בהגה״ה
 שבפנים ומשוס כך כחוב פרש״י ללא כפנים שכתב פירוש ר״מ אמנם בטור סימן קס״ב כתב כמו בפנים
 ובקצור כ״י כתוב לפני פתתו מפנימי ואילך הפנימית מעכבת על כולן שיש לה רשות להשתמש בכל המבר

ן לא ישתין אדם מים אצל  א) חמש הצירות כו׳ לפני פתחו אפי׳ הפנימי. נ״ב הוא חמוה שהרא״ש בפנים פסק ללא כרב הונא, וכ״ה נש״ע חו״מ סי׳ קס״ב סעי׳ ז׳ ע״ש. !רי״א סנר< ב) שתי שפחות שאין מלאכתן שוות. כצ״ל. >מל״ה) ג
 כותל חבירו. וראוי להזהר גס נשל עצמו, כדי שלא יזיק לאחרים כי יפול הכותל לרשות הרכים או למכוי על כני אדם או על כלים, ונראה שאס הוזקו כו אחרים על ידי כך חייב לשלם. (יעג׳׳ז)



 ממסכת בבא בתרא םז
 [שיטחן] קודם שינוחו ואם לא הרחיק כל כך צריך לקוץ. היו שרשים שלו יוצאים בתוך
 שדה פכירו קוצץ עד עומק ג׳ טפפיס היה פופר כור ופגע כשרשיס תוך ט״ז אמה הן
 לבעל האילן חוץ לשש עשרה אמה הן שלו. אילן הנוטה לשדה פבירו קוצץ ענפי התחמונים
 שיעור גוכה המרדע וחרוכ ושקמה קוצץ הכל ובביח השלחין בכל אילן קוצץ הכל. אילן

 הנוטה לרשות הרכים קוצץ ענפים החחמונים ככדי שיעכור גמל ורוככו:

 חזקת הבתים פרק שלישי
 א ןל] כורוח שיחין ומערוח ומרפצאופ ושוככופ וכיפ הכדים וכיפ השלפיס וכל דכר
 שעושה פירוח חדיר חזקחס שלש שנים שלמים ולאחר ג׳ שנים יכול לומר קניחיה ממך
 ואכדפי שטרי אפילו יש לזה עדים שהיה שלו שאס אין לו עדים נאמן מיד לומר לקחפיו
 ממך ואס מיפה זה פוך ג׳ שנים אפילו שלא כפניו מכטל החזקה אפילו אמרו עדי
 המחאה שלא הגידו למחזיק: ב ג׳ שני תזקה צריך שיהיו רצופות כלא הפסק כינמיס
 ומיהו כמקום שרגילים לזרוע שנה ולהוכיר שנה וכן החנויות שאין חשמישן אלא כיום
 מהני פזקה בפיזור בשש שנים אף על פי שאס היה אחר שאינו חנוני דר בו היה [ט] צריך
 (ו׳) [ג׳] שנים רצופים ובמים משהביא עדים שדר בו ג׳ שנים ספס הוי פזקה אע״פ
 שלא העידו בפירוש על ימים ולילומ אבל אס המערער טוען אני יודע שלא דר בו בלילוח
 או אפילו אינו טוען והוא רוכל המפזר בעיירופ שלא היה דר בעיר ואינו יודע אס דר
 בו בלילומ טוענים לו וזה צריך להביא ראיה על הלילומ כעדומ השכנים שהרגישו שלא
 יצא ממנו כלילופ אלא כפי נהוג העולם ראינוהו נכנס בערב לביתו ויוצא בבקר ואס הוסיף
 לטעון ראימי שיצא ממנו כלילופ אפר שהלכו השכנים לישן לא הויא פזקה אלא א״כ יכיא
 עדים שיאמרו שכרנו הכימ ממנו ודרנו כו כימים וכלילופ ולא נפנו עדיין השכירומ דאילו
 נתנוהו אינן נאמנים שנוגעים כעדותן הן שהיו צריכין ליתן אותו פעם אחרת למערער
 אם יוציא הכימ מידו ואם המפזיק או עדיו שדרו כו מכתו הם רוכלין שדרכן לפזור
 בעיירופ אע״פ שפזרו ימים רבים בעיירופ ולא באו ללון בבימ הוי מזקה כיון שהיה בידו
 ג׳ שנים רצופים ואפילו לא טעין יש לו עדים על ימים ולילומ מפני שסבור שלא יועילו
 לו מפני שהן רוכלין אכן טענינן ליה שיעידו על ימים ולילופ שכל פזקה לפי המנהג ודרך
 אדם שיש לו עסק יוצא לעסקיו ופוזר ודר ככימו וכן מקומופ של כיפ הכנסמ אם מעידים
 שישכ כו שלש שנים ככל עמ שנכנס לכהכ״נ ולא ישכ כמקום אמר זולמו רק אס ישנה
 מקומו מממת אכילות הוי מזקה ולר״ת לעולם אין העדים צריכין להעיד על דירמ ימים
 ולילופ אלא די על מקצפ ימים ולילופ [אפילו] אס יצאו לפעמים מן העיר ומעידים
 כשיצאו הניתוהו דר כו וכשבאו מצאוהו בתוכו סגי: ג הנהו מרי דזכין ארעא פד דר כו
 א׳ ג׳ ה׳ ותד כ׳ ד׳ ו׳ ולכסוף יצא עליו (קול) ערער והיו להם עדים שהמוכר דר בו
 יום א׳ לא הוי פזקה ואס עשו פלוקה זו כעדים !u וכשטר הוי פזקה כשלש שנים
 הראשונים: הפזיק ככל השדה פוץ מככיפ רוכע לא קנה אופו כיפ רוכע אפילו אינו כר
 זריעה אבל פחופ מבימ רובע קנה אגב השדה: ד מערער שאמר לממזיק אופו יום שאפה
 אומר שקניפ ממני לא הייפי כעיר אינה טענה אפילו הלך כדרך מרפוק דשמא מכר לו
 על ידי שליפ אבל אס טען דרפי בביפ הפנימי ועכרמי לרך עליך ולכך לא מפיפי אס
 ידוע שהיה דר בפנימי צריך המפזיק להביא עדים שלא עבר דרך עליו ואם אינו ידוע
 שדר כפנימי אין טענחו טענה: ה מי שאמר לחכירו נכסים שקנימי מבר סיסין אני מוכר
 לך ויש לו שדה אחרח שקורין לה דכי כר סיסין ואומר לא קניחיה ממנו אלא שנקראמ
 בי בר סיסין אינה טענה: ו מערער שטען שלא היה במדינה ולא ידע בחזקה אינה טענה
 עד שיברר בעדים אבל אם ידוע שלא היה במדינה ואין שיירומ מצויופ אפילו יש עדים
 שככל שלשים יום בא לשוק ואומר הייפי טרוד בשוק ולא ידעפי בפזקה שלך הוי טענה:
 ז מפזיק שאמר למערער מפלוני קנימיה שקנאה ממך כפני הוי פזקה אפילו יש עדים
 למערער שהימה שלו אכל אם אמר קנימיה מפלוני שאמר לי שקנאה ממך אפילו אין
 עדים למערער שהימה שלו אינה מזקה וישזירנה למערער ויגכה מעומיו מן המוכר:
 מפזיק שאמר שקנאה מפלוני [ם] והכיא המערער עדים שפלוני גזלה ממנו וטען המפזיק
 נפיעצמי עמך ואמרמ לי לקנומה ואילו גזלה ממך למה אמרפ לי לקנופה והשיכ לו לפי
 שנומ לי להוציא ממך יומר ממיד המוכר טענפו טענה: מפזיק שטוען שקנאה מפלוני
 ויש לו עדים שדר בו פלוני יום אמד והכיא המערער עדים שאמר כך רצה לקנומה
 המפזיק ממנו אינה טענה שיכול זה לומר שאע״פ שקניפיה מפלוני רציפי לפייסך לסלק
 חרעומחך: ח מחזיק שטען קניפיה מפלוני והפזקפי בה שני פזקה והמערער אומר
 שפלוני מכרה לי מהיום ד׳ שנים ועל זה השיב המחזיק שני חזקה שאמרחי לא על ג׳
 שנים אמרמי אלא כמה שנים וקדמה קנייפי לשלך אם הביא עדים שהפזיק בה ז׳ שנים
 טענמו טענה אכל לא הכיא אלא על ו׳ שנים לא והוא שקנה המערער כשטר אכל קנאה
 כעדים סגי כמזקמ שלש שנים: הלוקפ מן הלוקפ (אף על פי) שאמר גזולה היא כידי
 אינו גאמן לאכד את זכותו של זה: ט זה אומר של אבופי וזה אומר של אבומי אמד
 הביא עדי אבות ואמד הביא עדי מזקה מעמידין אותו ביד עדי האכות ואס מזר ואמר
 של אכומיך היה וממך קניתיה ואכלתיה שני שזקה ומה שאמרתי של אבותי דסמימא
 עלה כאילו היה של אבותי טענתו טענה וכ״ש אם אמר של אכותי שקנאוה מאבותיך
 והוא m שאמר כן [מיד] כפני כ״ד אכל אס יצא מכ״ד ומזר וטען כן או שאמר ממלה
 של אבופי ולא של אבומיך אין שומעין לו: י־ מה שאדם טוען מוץ לב״ד יכול למזור
 ולטעון בב״ד אפילו לספור דבריו הראשונים אבל הודה בפני עדים ואמר הלה אפם עדי
 ושתק אינו יכול לפזור ולספור הודאפו: יא כל אפד אומר של אבופי והביא אפד עדי

 קיצור פפקי הרא״ש
 ליעשומ מלמד פינוקופ או לעשופ מלאכפו ככיפו ולמכרה כפוץ אין מעככין עליו: ז עיר
 שיש כה כ״ה פינוקופ כופין זה אמ זה להשכיר להם מלמד ואמד יספיק להס עד שיהיו
 מ׳ ואז מעמידין ריש דוכנא משל בני העיר וכזה יספיק להם עד שיהיה פמשים ואז
 צריכין להשכיר שנים !ח] ומכניסין אופס ככן שש וכבן שבע ואין מייסדן אומן יומר מדאי
 ואף אם אינו רוצה ללמוד יושיכ אומו שם עס האמרים ואין מוליכין אופן מעיר לעיר
 כדי שלא יצטרכו כל כך מלמדין אס יש כעיר כ״ה אכל כעיר מוליכין אומן מכי כנישמא
 לכי כנישפא ואם נהר מפסיק אין מוליכין אומן אלא אם כן יש עליו גשר: ח מקרי
ד  דרדקי דגריס ואיכא אפרינא דגריס טפי מיניה מסלקינן ליה ומוקמינן לאמרינא: ט פ
 מקד דרדקי פד דייק ולא גריס ופד גריס ולא דייק מוקמינן האי דדייק ולא גריס:
 י מקרי דרדקי א) שפלא אומנא וסופר העיר וכן כל פסידא דלא הדר אם קלקלו מסלקין
 להו בלא הפראה: יא אפד מבני פצר או אפילו כולם שביקשו ליעשופ רופא אומן או
 גרדי או מלמדי פינוקופ עוכדי כוכבים אפילו הימיד מעככ על הרכים וכן מעכבין שלא
 ישכיר שום אדם כמצר כימו לאמד מאלו ולא לעוכדי כוככיס כל זמן שמוצא להשכירו
 לישראל !ט! כדמים הללו: יב כני עיר זאפ יכולין לעככ על כני עיר אפרמ שלא יכואו
 כאן לעשוח מלאכחן ולא ללוח כרכיח ולא למכור סחורתן על יד על יד כדרך פנוני אכל
 למוכרם כיחד אינן יכולין לעככ ואפילו על יד על יד אם מוכרים יוחר מול אין יכולים
 לעככ וכיום השוק אין יכולין לעככם מלמכור כשוק אחר שכאין ליום השוק וכלכד שלא
 יפזרו כעיר. ואס יש להם הקפומ כעיר אין יכולין למונעם מלמכור כמה שירויחו פרנסחס
 מן הריות עד שיגכו הקפמם או מללופ כריכיפ להשפכר פרנסתן עד שיגכו שטרופיהן.
 ורוכלין המפזרין בעיר אין יכולין למונען מלפזר ולמכור ובלבד שלא יקבעו. ואס הרוכל
 פ״פ אפילו מלקכוע אין מונעין. ועל מלמדי פינוקופ אין יכולין לעכב אפילו מלקבוע
 באן. ואם בני עיר אפרת פורעין מס בכאן אין יכולים לעכבם כלל אבל בן מבוי על חבירו
 הדר עמו או אפילו על כן מכוי אחר אין יכול לעכב: יג פ״פ מביא ספורה לעיר צריך
 למנוע לכל מלמכור עד שימכור הוא שלו: יד הבא לסמוך כוחל אצל כופל פכירו אם יש
 כו פלון צריך להרפיק מכנגדו ארכע אמופ ואפילו אין כו חלון צדך להרחיק ארכע אמוח
 משוס דוושא שיסודו מפפזק במה שדשין הקרקע טנחייס ואפילו היה שס כופל ככר
 ונידש הקרקע ונפל לא יסמוך לו אפר בפוך ד׳ אמופ לא שנא כופל של פצר או גינה
 או טח אם העיר חדשה ואם היא ישנה אין צריך להרחיק משום דוושא דככופל פצר
 ואם כופל פטרו הוא ממזרפ למערב וזה בא לו מצפון לדרום יכול לסמוך לו דכדכר
 מועט לא חיישינן לדוושא אכל אס יש לו חלונוח ככוחל צריך שיגטה כפלו או שישפילנו
 מהם ארכע אמופ וירפיקנו מנגדו טפפ וישפע ראש עוט כחלו ואס שני כחליו כאין
 לשני צדי החלון צריך שיהא טן שני הכחלים ארכע אמוח מלכד רוחכ החלון טפפ מצד
 אפד וד׳ אמופ פפופ טפפ מצד השני וכל היפר על הטפח מצד אחד ימעט כצד השני:
 טו היה לחטרו שוכך אצלו וזה כא להעמיד סולם כפצרו צריך להרפיקו ממנו ארכע
 אמוח. קנה חטרו ממנו מקום להעמיד סולם למזחילפו צריך שיניח לו מקום פנוי ארכע
 אמוח: טז אע״ג דקיימא לן כרכי יוסי דעל הניזק להרחיק עצמו מודה ככל הנך הרחקוח
 דמחניחין דחשיט גירי דיליה: יז הילכחא גרמא מזקין פטור אבל אסור ויכול חטרו
 למנעו שלא יגרום לו היזק ודינא דגרמי שייכ: יח כל היזק גדול שאין אדם יכול לסבלו
 כגון עשן חדיר וריח של כיח הכסא שהוא מגולה וכן כל היזק שידוע שאין המערער
 יכול לסכלו אע״פ ששאל כני אלם סוכלין אוחו אין אדם יכול לטעון עליו חזקה ולר״ח
 אפילו יש לו עלים שקנה ממנו אינו מועיל ולל״י עלים מועילין לו 1•] וכן עיקל:
 יט מרחיקין השוכך מן העיל חמשיס אמה ולא יעשנו כחוך שלו אא״כ יש לו נ׳ אמה
 לכל רופ ואם לקפו כמו שהוא אפילו כחוך כיח רוכע הרי הוא כחזקחו. טוענין ליורש
 וללוקפ שהראשון עשאו כלשופ לא שנא כנגל (לשמשים) לטס ולא שנא כנגל יפיל:
 כ גוזל הנמצא בחוך חמשים אמה לשובך הוא של בעל השובך פוץ משמשים אמה הוא
 שלו נמצא טן שני שוככין חוך נ׳ לכל אחל הלי הוא למי שקלוב יוחל מחצה על מחצה
 יפלוקו: כא לוב וקלוב הולטן אפל הלוב אפילו כקולכא למוכפ כגון להחיל ענטם
 הנמצאים ככלם של עללה: ככ פטפ של יין שצפה מהל בעיל שלובה ישלאל מופר
 !כ! אפילו קלוכה לטח עוכלי כוככיס כעיל שלוכה עוכלי כוכטס 1ל] אסולה: כג נולופ
 של יין שנמצאים כמקום שרוכ מוכרי היין ישראל קטנים אסודן גלולים מופלין ואם היו
 גלולים וקטנים טפל הכל מופר: כד מרפיקין האילן מן העיר כ״ה אמה ומרוכ ושקמה
 פמשיס אמה אס העיל קלמה קוצץ כלא למים ואם האילן קלם קוצץ ונופן למים ספק
 איזה חלם קוצץ כלא למיס. מלמיקין גולן קטע מן העיל ממשים אמה ולא יעשנו בתוך
 שלו אלא אס כן יש לו נ׳ אמה לכל לוח מלחיקין הכולסקי והנכלוח והקכלומ מן העיל
 נ׳ אמה ואין עושין בורסקי אלא למזלח העיל: כה מוחל לסמוך משלה לילק [לק]
 שילחיק כלי שיעול הלחקח בול ולסמוך כדשין לבצליס וחללל ללבולים מלחיקין הלבודם
 והכבשונוח מן העיר נ׳ אמה [מוחל ליטע אילן קלוכ לכול ללא הוי היזקא לשלשים גיד
 דיליה]: כו עוצרי שמן שמחמח הכאחם הקרקע ננער ומקלקל בוחל חטרו צריך להרחיק
 ואפילו החזיקו ככך לא הויא חזקה כין החזיקו קודם כנין הכוחל טן אחר כך ואם הפילו
 הכוחל ושברו כלים פייטן לשלם: כז מנפצי פשחן שהנעורח הולך על ידי הרופ ומזיק
 פשיכ גרמא ויכולין למנעם ואם הזיקו פטורין: בח לא יטע אילן סמוך לשדה האילן
 של חטרו ולא גפנים סמוך לגפני פטרו אלא ככדי שיעור הפוך המפרישה ככל מקום
 לפי ארכה ואס היה גדר טנפים מופר לסמוך אכל אס כא ליטע אילן סמוך לגפני חכירו
 או שדה לכן צריך להרחיק לפי אומד הדעפ כאשר יפרפו העופופ מן האילן כדי(טיספן)

 פלפולא חריפתא
 [ח] ומכניסין אותן. בפנים סימן דלעיל: [ט] בדמים הללו. ולא כ״כ בהגוזל בתרא סימן י״א אבל בהמקבל סימן כ״ח כתב כמו בכאן: [י] וכן עיקר. גס במור סימן קרה כתב שכן הסכיס הרא״ש ז״ל ואולי מלכתב

 ואין נראה לר״י ולא כתב ור״י אומר או ור״י כתב אלא משמע מדכתב שאין נראה לר״י שבא לסתור: [כ] אפילו קרובה כוי. תוספות: [ל] אסורה. תמיהא לי שהשמיט ההיא לערלה: סליק פרק לא יחפור
 פרק שלישי [ל] ה״ג בורות שיתין ומערות. והשמיט בתיס לסמיך אמ״ש בסימן דלקמן וכן עשה בטור ר״ס קמ״א משוס לסמיך אמ״ש בסימן ק״ס: [ט] נ״ל דה״ג צד־ך שלש שנים וכן הל׳ בטור סימן קס״ג:

 [נ] ובשטר עיין בפנים סימן ח׳: [ס] והב־א המערער עדים. תוספות: [ע] ה״נ שאמר מיל בפני ב״ד:

 א< שתלא טבחא אומגא כצ״ל. (גזל״י!)



 ממסכת בבא בתרא
 מצויופ או כרפ מפמפ שהרג הנפש אז לא הוי פזקה שלא כפניו: כח מיפה אפילו בפני
 שניס שאין יכולין לומר לו הוי מחאה לבטל החזקה. והיכי למי מחאה שאמר פלוני אכיל
 אלעא לילי כגזלנופא אפילו לא סיים לומל למחל חכענא ליה כלינא ולא אמר נמי [פלוני
 גזלנא] הוא אפילו אמל לעלים שמיפה בפניהם לא מאמרו לו לבר או שאמרו הם לא
 נאמל לו לבל ואפילו אמלו לא נוציא לבל זה מפינו הוי ממאה אבל אס לא אמל אלא
 פלניא גזלנא הוא או אפילו סיים לומל אכיל אלעא לילי בגזלנומא ואמל להס לא יצא
ט מפאה ראשונה פספיק על סוף שלש שנים ולסוף כל  לכר מפיכם לא הוי מפאה: כ
 שלש שנים צריך למפופ ואס כמפאה של סוף ג׳ שנים אמל גזלן הוא וכשניה של סוף
 שש אמל שפופס אומה כמשכונא נמכמלה המפאה אכל אם מיפה כ׳ פעמים כמוך שלש
 ושינה דבריו בשביל זה לא נמבטלה המפאה: ל העושה מפאה כפני שנים יכולין לכומכה
 בלא צורו ואם מיפה בפניו והוא מולה [לו הוי מפאה. המוסל מולעא בפני שנים כוחבין]
 אפילו בלא צוויו הולה בפני שנים שפייב לפלוני מנה לא יכמבו בלא צוויו ואס הולה בפני
 על אפל ואמל האפל אפה על הוי הולאה: לא קנין שהקנה לפכילו לקיים כל לבל
 מועיל אפילו בינו לכינו אם הולה לו. ואם הקנה לו כפני עלים כומכין לו אפילו בלא
 צורו אכל אס מוחה כהס שלא לכחכו לא יכחבו. קיום שטלופ אינו בפחומ מג׳:
 לב כופכין מולעא על בל אלם אפילו אי צייח לינא וכוחבין מולעה אכל אונסא לזכיני
 והוא שיכילו האונס ועל גט ומפנה כופכין אע״ג 1י] שאין מכילין האונס: לג ממנה
 טמילמא שאמל אטמולו וכפבו ליה או אפילו שנתן סמם ולא אמל כמבו בשוקא מלינא
 לגמרא אינה ממנה ואפילו פפיס מפקינן מיניה. ואפילו מולעא לא הוי לכטל ממנה
 גלוייה שלאחליה. והאילנא שנהגו לכמוכ ככל המחנוח כחכו כשוקא הנותן סחס לעמו
ד שכ״מ שאמל לעלים לא מגלו צוואחי על לאחר מיחחי לא  על המנהג והוי ממנה: ל
 הוי מחנה טמילחא !ה] מחנה שניכל וילוע שהיה אנוס כה אינה ממנה: לה כל מזקה
 אינה מועלמ אלא א״כ יטעון עמה אחה מכלחו לי או נחחו לי והחזקחי כו. אכל אם
 אמל החזקמי שלא אמל לי אלם לכל אינה כלום. ומיהו אם אחל כן חיקן לכליו לומל
 שטל היה לי ואכל שומעין לו: לו כל חזקה אינה כפפופ משלש שנים אפילו החזיק כפני
 המערער ואפילו אס סייע לו המעלעל למוח על שלו והוא לא ילע באוחה שעה אינו
 כלום להוה ליה מחילה בטעופ: לז שני עלים אפל אומר פלוני לוה מפלוני מאפים
 כאוחו היום וכאוחה שעה ואחל אומל לא היה אלא מנה חייכ ליחן לו מנה: המחזיק
 שאמל למעלעל מפלוני קניפיה 1י1 שקנאה ממך כפני הוי חזקה. אכל אי לא אמל כפני
 אלא אמל שקנאה ממך אס מביא עלים שהמוהל לל בו אפילו יום אפל מעמילין אומה
 כילו ואי לא לא ואפילו יש עלים m שנראה כו המוכר [ללוקח זה] ואם אמל סמם מפלוני
 זמתה לזמה מינך נאמן אח״כ לומל קמי לילי זמה מינך: לח שלשה לקוחות שכל אפל
 הפזיק כו שנה מצטרפין לג׳ שנים והוא שמכרה ראשון לשני ושני לשלישי כשטל. אכלה
 האכ שפי שנים והכן שנה או האכ שנה והכן שנה והלוקח שקנה מן הכן שנה הוי חזקה.
 וכן אכלה המחזיק כחיי המערער שנה וכחיי כנו שנה וכחיי הלוקח שקנה מהכן שנה הוי
 חזקה. והוא שמכלה ככלל שלוחיו אכל אס מכרה לכלה הוי מחאה והיה לו ליזהר כשטרו.
 המוכל שלהו כעלים גוכה מנכסים משועכליס אפילו לא פירש כפניהם האחריוח והוא
 שיעילו העלים שלא עשו לו שוס שטל וגם לא היו שם עלים זולחם: לט שותף שהפזיק
 כפלק של שופפו יש לו חזקה אס יש כה לין חלוקה [אכל אס אין כה לין חלוקה] או
 שהחזיק כחציה ואמר זה הגיע לחלקי אינה חזקה. שוחף מעיל לחכילו על פלקו להעמילו
 בילו אם בחב לו לין ולברים אין לי על שלה זו וקנו מילו וקכל עליו אחריוח אס יטרפוה
 ממנו כעל חוכו ולא קכל עליו אתליות של מעלעל לעלמא. שותף שנכנס בחלק חבילו
 ועכלה פשוכ כיולל כלשופ ונוטל כלץ אריסי העיר אפילו בקמה העומלה לקצול ואפילו
 בשדה שאינה עשויה ליטע: מ בני העיל שנגנכ להם ס״ח אין לנין אופו כלייני אופה
 העיר לפי שאי איפשר להס להסתלק שלא ישמעו קריאח החולה ונמצא שהן נוגעין בלבר
 אבל בלבל אתל יכולים להסתלק וללון ואע״פ שהיו פסולין ללא בעינן תחלחו וסופו
 בכשרופ בפסולי ממון אלא בפסול גוף. שותף שאמר לפבירו שמור לי היום ואשמור לך
 למפל הן שומלי שכל זה לזה: מא לאוכן שגזל שלה משמעון ומכרה ללוי ובא יהולה
 לערער ולומר שראובן גזלה ממנו בין ערעל בעודה ביד לאוכן או לאחל שמכלה ללוי
 אם שמעון מעיל שיולע שקרקע זו של ראובן או של לוי היא מקבלין עלוחו אבל אס
 כא לפסול עלי יהולה כלי להעמיל השלה ביל לאונן או ביל לוי [אין מקבלין עלוחו.
 גזל פלה משמעון ומכלה] ללוי וכא יהורה לערער ערער כעולה כיל לאוכן או אפילו
 לאחר שמכרה והוא עליין חי אז אין מקכלין עלוחו אפילו לפסול עלי יהולה mi אכל
 אם מת ראוכן אז יכול שמעון להעיד לפסול עדי יהודה ־. מב ראובן שמכר שדה לשמעון
 שלא באחריומ ובא מערער לטורפה ממנו לומר שראובן גזלה ממנו אין ראובן יכול להעיד
 לשמעון להעמידה כידו. מכר לו פרה ןטן או טליה יכול להעיד לו להעמידה בידו והוא
 שעדים מעידן שלא היה לו לראוכן קרקע מעולם ןין והלוקפ מודה שזו הפרה היא של
 ראובן שמכרה לו: מג עשה עכדו אפופיקי ומכרו בעל שוב גוכה ממנו שורו אפופיקי
 ומכרו אין בע״ח גובה ממנו. שעבד מטלטלי אגב מקרקעי ב״פ גוכה מטלטלי שקנה
 ומכר אע״פ שלא היו לו בשעח השעבוד אם בחב לו דאקני 1=] והוא שכחכ לו דלא
ד המוכר שדה לפכירו ופירש לו שלא כאחריוח אפילו  כאסמכמא ודלא כטופסי דשטרי: מ
 נמצאמ שהיא גזולה בידו אינו שוזר עליו: מה ישראל שמכר חמור לפכירו ועוכד כוככים

 םח קיצור פסקי הרא״ש
 אבופ ופזקה והשני הביא עדים שהכפישו עדופ הראשונים שאומרים אופן ג׳ שנים אדרבה
 זה אכלן מעמידן אותו ביד הראשון שנשאר לו עדי אבות פזר א)(זה) [השני] והביא
 [גם הוא] עלי אכות (אין מעמידן כידו אלא) מוציאין [אותו] מיד הראשון וכל דאלים
 גבל: יב ההוא לאמל לפכדה מאי כעימ כהאי אלעא אמל ליה מינך זכינתה והא שטלא
 אמל ליה שטלא זייפא הוא וזה קיימו ואפ״כ הולה שהוא מזוייף ואומר שטל כשל היה
 לי ואכל מעמידן קלקע כילו לל״מ לוקא כאומל שטל אמנה הוא וללשכ״ס אפילו אמל
 שטל מזוייף ממש וכן לעמ א״א הלא״ש ז״ל וכה״ג שמכעו מאה לינלין ומוציא עליו
 שטל וכו׳ אין מוציאין מילו: יג אין אומדן מיגו להוציא אלא להמזיק ואין אומדן מיגו
 היכא שאינו יכול לאומרו אם לא שישקר פפלה: יד ערכ קכלן שמראה שטל שהיה לו
 למלוה על הלוה ואומר שפרעו והפזיר לו השטר ופוכע כו ללוה אס מפורש הערבות
 כשטל או מולה לו כו צריך לפורעו והוא שכפכ לו המלוה הפקכלפי הא לאו הכי לא:
 טו מלוה שהוציא שטה ואמל הלוה פלעפיך והשיכו והלא לויפ אופס ממני אפל כך
ד מולה שנמפל שעכולו ופסול אכל אומל הפזלמים לך מפני שהיו [המעומ] לעים  ה
 עליין כפ השטר קייס: טז ראובן שתופס קלקע משמעון כמשכנמא ואכלה שלש שנים
 בפיי שמעון ומפ שמעון והניפ ימומים קטנים w יכול להפכיא שטל המשכנפא ולטעון
 לקופ הוא בילי ומקבל עלופו גפני הקטנים אפילו אס יצא קול שבפולפ משכנפא בא
 לילו אם יצא קול אחר הפזקה ומ״מ להאמינו בטענה אחרה שיאמל חייב לי מעופ אמדם
 מיגו שיכול לומל לקוח הוא ביד [צ] לא אמדנן ואם יצא הקול קולם שאכלו שני חזקה
 גס אינו נאמן לומל לקופ הוא כילי: יז הא לאין נסלעין מן הימומיס משוס צללי הוא
 הלכך מי שיולע כעצמו שלא הפפיסו צללי מופל ליפלע מהם אם יכול אע״פ שאין
 כשבעין על הקלקעופ מלאודיפא מלרכנן נשכעין וכל הטוען פזקה צריך שכועה בין
 כנגל יחומים כין כנגל אלם אחל: יח מי שחפס ונפלע מן הימומים כלא שכועה פייב
 לישבע ומשמחינן ליה על למשחבע ומיהו אי לא בעי לאשחכועי לא נחחינן לנכסיה:
 יט לאובן שמח והניח לקל ובאו שמעון ולוי וכל אחל אמל אני קלוב כל לאלים גבל.
 גבל לוי ואח״כ הביא שמעון עלים שהוא קלוב ואינן יולעים אס לוי קלוב צדך להחזיל
 לשמעון הלקל וגם הפילופ שאכל אפילו אין ילוע שאכלס אלא על פיו: כ זה אומל של
 אכוחי וזה אומל של אכוחי האי אייחי סהלי לאכהחיה היא [ק] מעולם והאי אייפי סהלי
 שאכלה שני חזקה מוקמינן לה בידה לעלי אבות ופירי נמי כעי אילך לשלומי ליה אס
ד  אכלן. מחזיק שטען חזקה ואינו מכיא עלים אלא על שני שנים מחזיל קלקע עם פ
 וכן נמי אס הכיא עליהן [י] על אחל כההוא לשטף נסכא מתכריה ואייתי חל סהלא
 ואמל ליה אין פטפי ולילי חטפי להוה ליה מחריכ שכועה ואינו יכול לישכע ומשלם.
 הביא על אחל על אכילח שלש שנים מפזיל קלקע ולא פילומ. הטוען שילל לקלקע
 לפירוח נאמן על הפירוש שאכל בשבועה. הבא ללהוט פילוח אילן של חבילו והוא אינו
 לפנינו אין כ״ל מוחין כילו ולכשיכא אין לו עליו אנא שכועפ היספ: כא לכר המטלטל
 ששנים חלוקים עליו ואין לאפל כפ כו יופל מפכילו ואמל אפל לכ״ל שיפפסוהו [על
 שיכיא עלים] אין חופסין ואם חפסוהו מלעח שניהם אין מוציאין אוחו על שיחכלל של
 מי הוא: כב כל לכל ששנים חלוקים עליו ואין לאחל כח כו יוחל מלחכילו כל לאלים
 גכל וכל מי שגבלה ילו פעם אחח הוא שלו על שיביא שבילו לאיה אבל בלא לאיה אפילו
 אם פגבל יל השני לא שכקינן ליה לאפוקיה מיניה [ש] ואם כא אחר וחטפה מילם אינו
 יוצא ילי ה שכה על שישיכ לכל אחל ואחל: בג שני שטלוח של מחנה היוצאין ביום אפל
 [ת] הוי לינא שולא לדיני פילוש שיחנוהו הליינין לכל מי שילצו בלא טעם ובלא לאיה
 וכלכל שלא יהנה הדין: מפזיק שהכיא עלים שהמעלעל סייע לו כלקיטפ הפילוח לאלפל
 הוי פזקה ואם טען המעלעל לאליסופ הוללפיו ולכך סייעפיו לא הוי פזקה על אפל
 ג׳ שנים: כד ישלאל שקנה מן העוכל כוככיס קלקע שילוע שהיה של ישלאל אין לו
 פזקה אלא בשטל ואם טוען בפני קנאה העוכל כוככיס ממנו או הלאה לו שטל הקניה
 יש לו חזקה: כה המחזיק כמה שחוץ לגלר לא הוי חזקה אבלה עללה או שביעימ או
 כלאים או שחח [לא הוי חזקה אכל נהנה מחכילי זמורוח ואכלה שחח] כמקום שרגילין
 כו הוי פזקה. המפזיק כארץ רעה מלאה נקעים או [א] שלא קצץ ממנה אלא כפי מה
 שהוציא כה אינה פזקה: לכי דש גלזפא אין לנו פזקה כשלופייהן ולא הם כשלנו: כו צאן
 וכל כ״ח אין לו חזקה אלא לאחל ג׳ שנים ואס יש לועה שמוסליס הכהמומ מילם לילו
 וגס הוא מחזילס ליל הכעלים יש להם חזקה מיל ועכל כנעני קטן יש לו חזקה [מיל]
 אפילו אמו לגילה לילך !ב] לכימ נהממזיק]. הלכחא בין שלה שלחין כין שלה של כעל
 בכל לבל אין פזקה פמומ מג׳ שנים שלימומ. אם מלשה ג׳ שנים ולא זלעה לא הוי מזקה
 ולקל המשיר פירוחיו אין לו חזקה שאין חזקה על שילקוט פילוח בילו: שלשים אילנוח
 כג׳ טח סאין וכל טפ סאה עשרה ואכל עשרה בשנה זו ועשלה בשנה זו הוי פזקה לכל
 השלה וכגון שבכל שנה לא עשו פילומ אלא עשלה שאכל והם מפוזדן ככל השלה שלשה
 ככל טח סאה: שלה האילן שהחזיק אחל האילן ואחל הקלקע שחחפיהן [ג] זה קנה כל
 הקרקע וזה קנה כל האילנופ ולכשייכשו יטע אפרים פפחיהם לא שנא שני אילנוח ולא
 שנא שלשה: כז הפזיק כאילנופ הנטועין לצופין יוחל מכלי נטיעחן הר חזקה ולוקח
 שקנאן לצופין לא קנה קלקע. המוכל לקל יחיד לחטרו וזה החזיק כו וטוען מכרפו לי
 ליטע אפר במקומו הוי טענה. הלכפא פזקה שלא בפניו אפילו אם כלפ מפמפ ממון
 הוי פזקה ובלבל שיהא עת שלום שהשיירופ מצויופ אבל אס עפ מלפמה ואין שיירופ

 חדיפתא
 בפני אלא אמר: [ו] נ״ל דה״ג שנראה בו המוכד ללוקח זה. וכן הל׳ בפירש רשב״ם: [ח] אבל אם מת
 ראובן. פירש מתייאש לשייך יאוש בקרקע כדאיתא בפנים ועיין בריש הגוזל בחרא ללפעמים היורשים חייבים
 לשלם ואז הוי נוגע בעלות וכ״כ בטור סימן ל״ו ושם כתב גס כן ללא כהכא לבקרקע ש״ל שם ללא שייך
 יאוש: [ט] או שלית בטור סימן ל״ז מסיים שלא באחרות אך אין צורך להגיה בכאן לפשיטא דאללעיל קאי:
 [י] והלוקח מודה כוי. תמיהא לי טובא לבפנים פיסק כרב זביל וגס במסקצא עצמו כתב ק בסמוך סימן
 מ״ל ואין לחלק בין קרקע לשאר לברים לאכולהו קאי רב זביר בגמרא גס בטור סימן ל״ז כתב בפרה וטלית
 להרא״ש פוסק כרב זביל שא״צ שיולה כוי: [ב] והוא שכתב לו בו׳. קאי נמי אמטלטלי שהיו לו כבר:

 פלפולא
 [1] יכול להחביאו. בפנים סימן י״ח: ןצ] ה״נ לא מהימן אע״פ שיכול לטעון לקות היה בילי ואם:
 [ק] מעולם. הרשב״ס: [ר] ה״ג על אחל כהאי לתטף הביא על אתל הכי משמע מלאמרנן ולתרתי שני
 ולפיר: [ש] ואם בא אחר כוי. בפנים סימן ללקמן: [ת] הוי דינא שודא דדייני. בפנים כתב ללוקא מומתה
 וגס הזכיר סלוגתא לבמטלטלי ובפ׳ מי שהיה נשוי סימן י״ג כתבוס וכתב בטח״מ סימן ר״ס: [א] שלא
 קצץ. נ״ל דגרסי׳ שלא קבץ ובטור סימן קמ״א גרסיגן שלא הוציא: [ב] נ״ל דה״ג לבית המחזיק וכן הל׳
 בטור סימן קל״ה: [נ] זה קנה כל הקרקע. כך פירש בתוספות: [ד] שאין מכירין האונס ועיין לקמן ס״ס
 ל״ל: !ה] מתנה שניכר. בפנים סימן ל״ב: [ו] ה״ג שקנאה ממך בפני טענתו טענה לא אמר שקנאה ממך

 א) מע״מ מ״ז. (גליי!!



 היצור פסהי הרא״ש ממסכת כבא בתרא םט
 מן העגלים ולא מן החינוקופ קבל מן האשה יפדר לה ואפילו הגעל מוחה ואומר שלי
 הוא. ואם פקפס מילה אס לא היו טמונין מוציאה מילו גג״ל ואס היו טמונין אינה
 מוציאה מילו ואס לוה ממנה ונפגלשה אם היו המעופ טמונין אין לה עליו כלום ואם
 לא היו טמונין צדך לפולעה ואס נושאת ונוחנח גגיפ או שגעלה מאמינה ומפקיל גילה
 אינה נאמנמ לומל שלי או של פלוני הס ואס מחה יחדל לבעל ואם גלשה ומפה יחזיל
 ליולשיה. קגל מן העגל יפדל לו ואם מפ אפילו נשחחלל קולם יפדל ללגו קגל מן
 הקטן!ר] יקנה לו גו לקל לאכול פירופיו ואם מפ יפדר לאביו וכלם שאמלו גפייהם של
 פלוני הם [יפנם לו ואם גשעפ מיפפן אומלים של פלוני הם] אם מאמין להם שהוא כן
 יפנס לו ואם אינו מאמין להס יפנס ללג ולגעל ולאג: נו האומל פנו מאפים זוז או
 ס״פ לכהכ״נ יפנו לאופה שהוא לגיל גה היה תיל כשפיהם יחנו לכל אחל מאפים זוז
 לעניים יפנו לעניי אופה העיל: נז אכ וכנו אין להם פזקה זה על זה כל זמן שהוא
 סמוך על שולפן אגיו פלקו מפזיקין זה על זה: נח אשה שנושאפ ונופנפ גפוך הכיפ
 ושטלומ כפוכין כשמה ואומלפ שלי הן ממעוחי עליה להכיא עלים. וכן אחל מהאחים
 שהיה נושא ונופן בפוך הביפ והיו שטלומ יוצאין על שמו עליו להביא עלים ואס ממ
 והניח יחומים אז על אחים להביא לאיה [ואם חלקו בשום לבל אפילו בפייו על האפים
 להטא ראיה]: נט הנומן מחנה למטרו או שמכר צו!ש] וקבל המעוח ואמר לו לך חזק
 וקנה נעל או גלר ופרץ כל שהו קנה אפילו שלא כפניו אכל לא אמר לו לך חזק וקנה
 ונעל או גלל או פלץ לא קנה אלא א״כ עשה לפניו. וכן גל שמפ ואין לו יולשיס וכא
 אפד להמזיק בנכסיו מהני נעל גדר ופרץ אבל אס הלך בה כלי לקנופה לא קנה אלא
 בשביל של כרמים אומו נקנה כהילוך. הקונה מקום מפטרו לילך לכרמו אס אין מפיצופ
ד שיוכל לילך שם טעון במשא של זמורומ ואס יש שם  ככל צד צריך ליחן לו מקום כ
 מפיצופ אפילו [ת! אין טניהם [אלא] מלא פרספ רגל אין צדך ליפן לו יוחר והאי גדר
 כל שהו מייד שהיה חפלה גדר שהיו עוברים עליו בדוש והגטהו כענין שאין יכולין
 לעכור עליו אלא כדופק וכן פרץ כמפלה היו נכנסין כפפפ כדופק ופקנו שיכנסו כו כדוח
 וה״ה נמי [א] אם העמיד הדלמ ומקן המנעול או אפילו מצא דלפ פמומ ןב! ונעלו קנה
 אכל אם היה נעול ופפפו לא קנה. מסירפ מפחח כמכר או כשטרוח לא קנה אלא להט
 אהני דטון שמסר לו המפפפ אין צדך לומר לו לך פזק וקני: ם ראה שטף מיס כאיס
 על נכסי הגר ומנעם או שהיו כבר כפוכם והסירם אינה פזקה. היו כהס מיס להשקופם
 ומנעם שלא יצאו או שהכניס כהם מיס להשקופם הוי פזקה: היו לגר שדופ הרכה זו
 אצל זו ואין (טניהם) מצר מפסיק טניהס החזיק כאחח לקנוח כולן קנה לא פירש לא
 קנה אלא כמלוא מענה. היו מופסקין במיצר החזיק כאפח לקנוחה קנאה לקנוחה ואח
 חברחה אוחה קנה ופברפה לא קנה לקנופ חברחה אף אוחה לא קנה [ג] [המחזיק בה
 לקנוחה והמיצר וגס חברחה או החזיק במיצר] לקנוח שחיהן איבעיא ולא איפשיטא
 !ד] הלכך אס החזיק אחר אחריו חזקה ברורה קנה והני מילי בנכסי הגר אבל במכר
 שמכר לו או השטר לו עשר שדוח כעשר מדינוח טון שהחזיק כאחמ מהן קנה כולן אס
 נחן דמי כולן. וכן כמחנה אם אמר לך חזק וקנה כאחח מהן קנה כולם אבל אס אמר
 לו כן כמכר ולא נחן לו דמי כולן לא קנה אלא כמה שהחזיק. ואחין שחלקו דינן כמו
 מכר ונמן דמי כולן ואס מכר קצפ והשכיר קצח והחזיק טן כשכירוח כין כלקיחה הוי
 פזקה לאידך: םא שני כפיס כנכסי הגר זה לפנים מזה החזיק כפיצון לקנומו קנאו.
 לקנופו ואפ הפנימי פיצון קנה ולא פנימי לקנופ הפנימי אף חיצון לא קנה אכל הפזיק
 בפנימי לקנופו ואפ הפיצון קנה שפיהן. הכונה פלטרין כנכסי הגר !ה] ומשל הגר וכא
 אחר והעמיד דלפופ האפרון קנה וה״מ שלא בנה בעצמו אלא על ידי פועלים אבל בנה
 בעצמו קנה העצים והאבנים. המוצא פלטדן כנויין כנכסי הגר וסייד או צייר בהן אמה
 על אמה כנגד הפפפ קנה. המציע מצעופ בנכסי הגר וישב עליהן או ערך שלפן ואכל
 עליו קנה אבל אם ישב בטח או מצא מצעוח [מוצעומ] ושכב עליהן לא קנה: םב מצא
 שדה חרושה וזרעה N ולא כיסה אחר הזריעה ואכל הפירוח לא קנה: םג קצץ ענפי
 האילן להשכיפו הוי פזקה ואס אינו ניכר שקצצו ליפוח לא הוי חזקה ניקה השדה או
 שהסיר המכשולוח שבה כדי לזרעה הוי חזקה ואם אינו ניכר שעשאו לזרעה לא הוי
 מזקה. הכניס כה מים להשקותה הוי חזקה ואם אינו ניכר שעשאו להשקוחה לא הוי
 מזקה [ו] צר צורמ מיה או עוף בנכסי הגר קנה: סד שדה המסוייממ כמצדה כמכוש
 אשד קנה כולה ושאינה מסוייממ במצריה קונה במכוש אחד באורך מלא מענה !ח! לד׳
 רוחוח מן המכוש מרובע: םה עובד כוכטם שמכר קרקע לישראל וקבל מעומ קודם
 שכחכ לו השטר וכא ישראל אפר והפזיק כו זכה ואפילו כחכ לו אח״כ שטר עליו קודם
 שיפזיק השני אינו כלום !ט] ואפילו החזיק כו הראשון כמה שנים ולא לשם קניה כי היה
 סבור שיספיק לו שטרו וכא אחר והחזיק כה קנה ואין צדך ליפן הדמים לראשון
ד העובד כוכבים להוציאו מיד  ןי] ואפילו רשע לא מיקד ואסור לראשון לסבב על י
 המפדק ואם פוק מאפ השר שלא יקנה שום אדס קרקע אלא כשטר אז לא זכה השני:
ו דינא דמלכופא מה שפיקן והנהיג לכל כני מלכופו דינא ופזקה דפרסאי היא ארכעיס  פ
 שנה והקונה שדה מעכדי המלך כשמכרוהו בשטל המס שעליו קנה אבל אס מכרוהו
 כשטל כסף לגלגולח לא קנה. אדם כטל שכאו עכדי המלך לשאול ממנו מס ופייסו כני

 לקחו ממנו שאומר שהוא שלו אין אחריוחו עליו אפילו לא הכיר הלוקש הוא משל המוכר
 ואפילו לקח העוכד כוכטס החמור בלא אוכף דאיכא למימר אינו נוטל אלא שלו כיון
 שהניח האוכף: מו אומן בדבר שהוא אומן אין לו כו חזקה לטעון לקוח הוא טדי אס
 יש לזה עלים [שזה החפץ היה שלו אפילו מסלו לו שלא כעדים אפילו מסרו לידו סחס
 שלא פירש] שנחנו לו לחקנו אינו יכול לומר לשם מכר או לשם מחנה מסלו לילו והוא
 שעלים לאו אוחו עחה טלו שאס לא כן נאמן לומר החזרחיו לך או לקופ הוא טלי
 במגו להחזרחיו לך ואם כלכריס שאינן (ראיין) [עשויין] להשאיל ולהשכיל אפי׳ ראו
 אופו טלו עמה ולא מסלו לו בעלים או לא לאו טלו ומסלו לו בעלים נאמן לומל לקופ
ד בשבועפ היספ ואם מסלו לו בעלים וגם לאו טלו אז אינו נאמן ואס מסלו  הוא ט
 לו בעלים ואמל לא חחדל לי אלא בעלים ואמל לו הפזלפי לך שלא בעדם נשבע שבועה
 לאודיפא ונפטל ואם אמל הפזלפי לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למלינח הים נאמן
 גשבועמ היספ. והא [להיכא] למסליה בפני עלים מהני לוקא כשמסלו לו לשם פקלון
 אכל אס מסרו לו סחס יכול לומל כמכל או גממנה גא לילי ולגלים העשויים להשאיל
 ולהשכיל לין כל אלס כהס כאומן כלכר שהוא אומן כו: מז נפפלפו לו כליו כטח האומן
 הד זה ישפמש כהן על שיפנו לו טלימ שלו וה״מ שנמנם לו האומן עצמו ואמל לו
 טלימ סמס. אכל נמנם לו אש מ האומן או כניו או אפילו הוא ואמל לו קפ טליפך לא
 ישממש כו נפפלפו לו כליו כטפ האכל או ככימ המשמה לא ישממש כהן: מח אליס
 שאוכל כל הפילוח לבדו יש לו חזקה. ואריסי גפי אכופ שללכן לאכול כל הפילוח שנים
 קצוכוח ואח״כ יאכלום הכעלים כ״כ אין לו חזקה. ואס נחן אריסים אחרים כמקומו יש
 לו חזקה אכל חילק לאחדם ןל] והוא עוכל עמהס אין לו חזקה: מט אליס מעיל לכעל
 הטפ להעמיד השלה כילו כשאין כו פירוח [מ] ולא טרח כו עדין אכל אם יש כה פירוח
 איננו מעיל. עלכ ומלוה מעידן ללוה אס יש לו קרקע אחרח כלי החוג אפילו היא
 זיכודמ. אכל קכלן אינו מעיל אע״פ שיש לו אחרח ולוקח ראשון מעיל לשני אם יש
 [ללוקמ שני או] למוכר קלקע אפלפ !u כלי הקלקע שצו: נ כל הני למנן אין להם
 מזקה [אפילו כני מיהם על עולס אין להם חזקה] אם טוענין שירשום מזה האכ ואם
 טוענין שהם קנאוס יש להם מזקה ואם טוענין שירשו(זה) מזה האכ ואומר שהמעלעל
 1=] הולה לו שמכרה גגן גזלן לא הוי מזקה וגגן גנו הוי מזקה וגגן אריס וכן אומן הוי
 מזקה והוא ששהו כיל כן האומן אפד מופ אטו כשיעול שאין לגילומ להנימ כל כך כלים
 כטפ האומן אפד מופו: גזלן שהופזק גזלן על שלה אמפ יש לו מזקה כאמלומ. ואס
 הופזק שהולג נפשות על עסקי ממון אין לו פזקה כשום שלה. אומן שילל מאומנופו
 יש לו פזקה אפילו ככלים שכאו לילו כעולו אומן והוא ששהו טלו אפר כך השיעול שאין
 לגילות להניפ טלו כל כך אפד שנולע שילל מאומנומו. וכן אליס שילל מאדסופו יש
 לו חזקה וכן גן ששלק מאטו ואשה אפילו ספק מגולשפ שפייכ כמזונותיה יש לו פזקה.
 כל אוחם שאין להס פזקה אס יש להס עלים או שטל מועיל פוץ מגזלן שאפילו אם יש
 לו שטל צדך להפזיל הקלקע ויפזילו לו מעופיו אם העלים מעידם שכפרנו מנה לו
 המעופ אגל אם אומדם כפנינו הולה לו על המכר אפילו מעופ אין צדך להפזיל לו
 והא לכגזלן לא הוי זכיני כשנמן מעומ ה״מ כשמסר מולעא אגל אם לא מסל מולעא
 זכיניה זטני: נא הלכפא מליוהו וזטן או כל אונס שאנסוהו למכול הוי זטני אפילו כשלה
 זו [ולא ארצי זוזי] ולא הוה ליה לאשחמוטי אכל חליוהו ויהיכ או פליוהו וקדש לא הוי
ן באונסו וכגט כופטן  מחנה וקדושין. וכחטנן מולעא אכל זכיני והוא שהעלים מטד
ן באונסו וכ״ש כמפנה לאפילו אי לא מסל מולעא הוי  מולעא אפילו אין העלים מטד
 בטלה אי ילעינן באונסו ואי מסל מולעא וכטלה אפ״כ כטלה אפילו אמר כשעח מסילפ
 המולעא כל מה שאבטל לא יהיה בטול אינו מועיל לכשיכופו אופו לבטל כל מה שאמל
 קולם לכן הכל מכטל לאגכ אונסיה גמל ומכטל חוץ מכממנה היכא לילעינן אונסיה
 אפילו אם גטל לא מהני הגטול אגל מסר מודעא במחנה ולא ידעינן כאונסיה ואחר כך
 כטלה מדעחו מהני הכטול: ישראל שכפו ליפן גט כדין כשר ועוכדי כוכטם שכפו מעצמן
 ליחן פסול ואס כפוהו ליפן על פי ישראל כשר: נב עדים שמעידים על כחכ ידם ואומרים
 אמנה היו דכרינו אין נאמנין m אפילו אין כחכ ידם יוצא ממקום אחר א) מודעא היו
 דכרינו נאמנים אפילו אס כחכ ידם יוצא ממהוס אחר: נג אין אדם יכול לטעון חזקה
 מכסי אשפו אפילו סלק עצמו מהם שאינו אוכל פירומיהס אכל אם יש לו עדים שמכרסם
 לו מהני ודוקא כנכסי מלוג אכל ככל שאר נכסים [טן נכסי צאן גרזל כין שאר כל נכסים]
 לא מהני ליה אפילו כעדים וכן אם אמר לקפ אופס ממנו ואפר כך ממנה המכר כטל
 אגל מכסי מלוג [פ] מהני לקפ ממנו ופזר ולקפ ממנה: [צ] טן כנכסי מלוג טן כנכסי
 צאן גרזל אס מהר הוא לגדו המהר גטל מיד ואפילו הוא געצמו יכול לגטלו ואם מכרה
 היא לגדה [קן המהר מלוי ועומד אס מפ הוא נפקייס המקפ ואס ממה היא הגעל מוציא
 מיד הלקוחוח. אשמ איש שהמזיק אמד גנהסיה גמיי געלה אינה מזקה אגל אס הפפיל
 להחזיק גחיי הגעל ומת הגעל והחזיק גו שלש שנים אחרי מוחו הוי חזקה: נד המוכר
 שדה לאשתו גמעות טמונים לא קנתה גמעוח שאינן טמונין קנחה והגעל אוהל פירוח
 נתנו לה כמתנה קנתה ואין הכעל אוכל פירומ ומיהו אינה יכולה למכרו ולא ליתנו לאתר
 והפירות ילקפ בהם קרקע והוא אוכל פירופ: נח אין מקכלין פקדונות מן הנשים ולא

לא חריפתא  פלפו
 ןלן והוא עובד. הרשב״ם: [ם] ולא טרח בו. הרשב״ם: [נ] כדי הקרקע שלו. מלנפשיה כתג פן: [ם] ה״ג הולה לו שמכר. בקצור פ״י כחוב בזה הל׳ הוי חזקה ואם בא בטענת אביו לא ומן ארס עכ״ל מ״ל שצ״ל
 בנועגמ אבי אביו: [ע] אפילו אק כוי. הרשב״ס: ןפ] מהני לקח ממנו. חלא מלתא הוא: [צ] כק נכסי מלוג כוי. מלמא באפי נפשה בין מפסי צאן ברזל צרך לי עיון לביבמוח ר״ס אלמנה לכ״ג מבואר שזה דוקא
 לרבינו חננאל לתוריה: [ק] המכר תלוי ועומד כו׳. צריך לי עיון להא מסיק בפנים למוציא מיל ופ״פ בר׳׳פ אלמנה לפ״ג ובפרק נערה שנתפתחה ופ״פ בטא״ה סימן צ׳ שפך הספים הרא״ש: [ד] •קנה לו בו דקל.
 עיין מ״ש בזה בפרק החובל סימן חי: [ש] וקבל המעות נ״ל לגרוס וקצב המעות ועיין בס׳ הספינה סימן ט״ו: [ת] ה״ג אין ביניהם אלא פרסה פך מצאתי בקצור פ״י נראה לגרס אלא מלא פרסת: [א] אם העמיד
 ותיקן הדלת. ג״ל דגרס אס העמיל הללת ותקן המנעול וביאורו או תקן המנעול פמפורש בפנים ובטור סימן קצ״ב: [ב] ונעלו קנה. עיין מה שפתבחי בזה בפרק הזורק בגיטין בסימן ג׳: ןנ] ה׳׳ג ואם החזיק בה
 לקנותה זה המיצר וגס חבירתה או החזיק במיצר לקנות שתיהן: [ד] הלכך אם החזיק כוי קנה. צ״ע שלא פסק פן בס״ק לב׳׳מ סימן פ״ג וסימן ל״ב: [ה] ומשל הגר פ״פ גס פן בטור סימן קצ״ב על שס אביו
 הרא״ש ז״ל אבל גס הב״י לא הראה לנו מקומו איה: [ו] ולא כיסה. הרשב״ס: [ו] צורת חיה. הרשב״ם: [ח! לד׳ דוחות. היה לו לפרש שזה לוקא פשנפש באמצע השלה אבל פשנכש באמצע גבולי השרה אין לו אלא
 מלא מענה לימינו ולשמאלו בארך מאה ופמפורש בפנים ופ״פ בטור סימן ער״ה: (ט] ואפילו החדק כוי. מילי דסברא נינהו ומדנסשיה גס הב״י סימן קצ״ד לא הראה מקוס מנין לו זה: [י] ואפילו רשע לא מקרי.

 אע״ג דבפ״ג לקידושין סימן ב׳ פחב לדבר הרשב״ס למקר רשע בטור סימן רל״ז חזר בו:

 א) מודעה היו דברינו כוי. נ״כ והתוס׳ לא כחגו כן אלא ללוקא באין כח״י יוצא ממ״א נאמניס לומר מולעה כו/ןרי׳׳א מנר)



 ממסכת בבא בתרא
 אני מוכר לך ובור ודומ ומפילופ וגג גטה עשרה אינן מכודן ככלל הביפ אפילו כתב
 ולא שייריפ בזביני אלין כלום. ההוא דאמר לפבריה ארעא דט חייא מזבנינא לך והוו ליה
 מובא ארעפא דמקריין דט פייא ואסיקנא דלא זטן ןאן אלא פפופה שבהן ואי אמר ליה
 ארעמא מכר כ׳ מהן ואי אמר ליה כל ארעפא מכר כולן פוץ מגנופ !u ופרדסים ואי
 א״ל זיהרא [מכי] אפילו גנופ ופרדסים פוץ מכפי ועכדי ואי א״ל נכסי ב)(דט פייא)
(דט חייא) !גן אכל אס אמר  אפילו בפי ועבדי אבל ממלמלי לא אפילו אמר כל נכסי ב)
 כל נכסי אני מוכר לך אפילו ממלמלי בכלל. האומר לפטרו שדה זו אני מוכר לך ולא
 מצר לו מצרניה קנה כל השדה כל זמן שאין מצר מפסיק אפילו גדולה כמה. מצר לו
 מזרפ ומערב ולא צפון ודרום קנה כל מה שטן המצרים. מצר לו מזרפ דרום מערכ ולא
 צפון קנה בל השדה פוץ ממצר רביעי וה״מ שאינו מובלע טן שני המצרים ואיכא עליה
 ריככא דדיקלא או אימ טה מ׳ קטן אכל אם הוא מובלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא
 ולימ טה מ׳ קטן קנה. מובלע ואיכא עליה או לא מובלע וליכא עליה אם יראה לטמ
 דין לפי דעפ המוכר והלוקח ולפי מנהג המדינה והדמים שיהא מכור הוא מכור ואס
 לאו אינו מכור מצר מצר מזרח כולו וחצי מצר מערכ קנה כל השדה באלכסון מן הקצר
 לאורך אפילו אס האורך של אדם אחד כולו. מצר לו ד׳ שדומ כד׳ קרנומ או כמין גא״ם
 ככ׳ קרנוח זה כנגד זה או שמצר כל סביבה בסירוגין שמצר אחד ודילג אחד איבעיא ולא
 איפשימא ואין לו אלא מה שכנגד המצר ואם מצר ראובן במזרח ובמערכ ומצר שמעון
 צפון ודרום צריך לבמוב וין מצר ראובן [רופין פרפין] ומצר שמעון רופין חרמין:
 ג הלכפא כל ספיקא בין ספיקא דדינא בין ספיקא דעובדא המוציא מפטרו עליו הראיה
 מוץ מן המקומופ שפירשו בהן חלוקה או שודא: ד ראובן [הן שהיה לו שדה [י] כשופפופ
 עם שמעון ומכר שלקו ללוי כמכ לו כשמר אני מוכר לך פלגא דאימ לי בארעא אז מכר
 לו כל פלקו בפב פלגא בארעא דאימ לי אז לא מכר לו אלא חצי חלקו: ה ראובן היה
 לו שדה גדולה ומכר ממנו ספס ולא פירש כמה וכשכחכ ללוקח המצרים אם לאחר
 שפירש כל המצרים כחכ ואלין מצרנא כין כפכ לו מצר ארעא דמינה [פליגא כין כפכ לו
 מצר ארעא דמינה] פסיקא מכר לו פציה לא כפכ לו ואלין מצרנהא אז לא מכר לו אלא
 מ׳ קטן: ו בריא או שכיב מרע שאמר יחלוק פלוני בנכסי ימול חציין אמר חנו לו חלק
 כהס אם הוא שכיב מרע ממל חלק כאחד מן הבנים ואם הוא בריא לרב אלפס ולרשב״ם
 נומל רביע ולר״י אין לו אלא חלק כל שהוא ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל. האומר חנו
 לו פלק לפלוני בבור ימול רטע ואס אמר חנו לו בבור חלק לחביח ימול שמיניח לקדרה
 ימול פלק מי״ב למפיפ ימול פלק ממ״ז שבו לרב אלפס ולרשב״ם ולר״י בכולן אין לו
 אלא חלק כל שהוא. דקיימא לן כרבנן כל דבר המומל בספק המוציא מחבירו עליו הראיה:
 ז האומר לחבירו שדה זו אני מוכר לך ע״מ שחחן לי סאה מהיוצא ממנה ככל שנה או
 אפילו אמר על מנמ שיהיה לי סאה ככל שנה אס קיים תנאו המקח קייס ואם לא קייס
 המקח במל אבל אמר על מנח שישאר לי כה סאה או אמר שדה זו אני מוכר לך פוץ
 מסאה לאו פנאה הוי לבמל המקפ אס לא ימן ומכל מקום צריך ליחנו לו דשייר לעצמו
 כשדה מקום לצורך סאה. מכר הכיח והחצר ואמר ע״מ שהגג שלי יכול להוציא ממנו
 זיזין לפצר [ז] ואס נפל הגג אינו חוזר ובונה אוחו: לא אמר על מנח שהגג שלי אפילו
 החנה על מנח שאוציא זיזין אינו כלום שאין קנין נפפס על האויר כמי שהיה כפלו סמוך
 לחצר חטרו והקנה לו בעל החצר שיוציא זיזין מכוחלו לחצרו אינו כלום אלא אס כן אמר
 ליה אני מקנה לך חצרי להוצאח זיזין אכל כששייר זכוח הוצאח זיזין כמה שמוכר לפטרו
 מהני וכן המוכר עוכר שפחפו וולד פרמו אינו כלום אכל יכול למכור השפחה והפרה
 ולשייר העובר והולד לעצמו: ח המוכר הטח ופירש שמכר לו בור ודומ וגג גבוה עשרה
 אף על פי שכמב כשמר שמכר לו עומקא ורומא צריך לכמוב גס כן [ממהוס ארעא עד
 רום רקיע ואם כמכ לו כן אינו צדך עוד] לעומקא ורומא. המוכר הטפ אין הכור והדופ
 מכור עמו אף על גכ דכמכ ליה עומקא ורומא וצריך ליקמ להם דרך [ואס אמר מוץ
 מאלו אין צריך ליקמ להם דרך] ואם מכרן לאמר ושייר הכימ לעצמו אין הלוקמ צריך
 ליקמ להם דרך דקיימא לן מוכר כעין יפה מוכר הילכך אמיס שמלקו אין להם זה על
 זה לא דרך ולא חלונות ולא סולמות ולא אמפ המיס: ט היו לו שני בפיס זה לפנים
 מזה ונפנם או מכרן לשנים אין לפנימי דרך על החיצון וכל שכן אס פנימי במכר וחיצון
 כממנה היה חיצון [כמכר] ופנימי כמתנה יש לו דרך על הפיצון. המוכר הכית מכר
 [חן נגר דלפ ומנעול ומכפשפ הקכועה והאצמרוכל ולא מכר המפחח ולא מכתשת
 הממלמלח ולא הקלפ ולא פנור וטדם ודפים ואם אמר לו הוא וכל מה שכפוכו כל
 אלו מכודן אבל לא בור ודוח ויציע: י המוכר החצר מכר כפיס פנימיס וחיצונים כורוח
 שיפין ומערופ וכפי החולסאופ ופנויומ הפפופופ לפוכה [ולא שאינן פחוחוח לחוכה]
 והפחוחות לתוכה ולר״ה אם רוב תשמישן בפפפיס הפחוחוח לחוכה נמכרין עמה ואס
 רוכ פשמישן לפוץ אינם נמכדן עמה ולא מכר הממלמלין שכהם ואם אמר היא וכל מה
 שכחוכה כולן מכודן חוץ ממרפץ וביפ הבד שכחוכה: יא הקונה חולסיפ ומצולה החזיק
 כאחד קנה חכירו המוכר טח הבד מכר יס וממל וכחולוח ונסרים וריחים החחחונה ולא
 העליונה ולא עכידן ולא גלגל ולא קורה ואס אמר לו היא וכל מה שבחוכה כולן מכורים
 פוץ משקים ומרצופין המוכר המרחץ מכר כיח הנסרים !ט! וכיפ היקמין וכימ הספלים

 ע קיצור פסקי הרא״ש
 העיר בשבילו ושמרוהו ושמו פלקו על כני העיר הוא צריך לפרוע עם כני העיר אכל אם
 פמרוהו מעצמן פמור: פז מצר וחצב מפסיק בנכסי הגר שאם החזיק כשדה אפפ ןכ] לא
 קנה השניה: סח כ׳ מעידן שאכל ראובן פירופ השדה שלש שנים להפזיקו בו ונמצאו
 זוממין משלמין למערער דמי השדה ופירוח של שפי שנים אס יש לו עדים כמה אכל.
 העידו שנים כראשונה ושנים כשניה ושנים כשלישיח ונמצאו זוממין כל(אפד) [כפ] יפן
 השליש. שלשה אחין כל אחד מעיד על שנה אחח ואחר עמו הוי עדוח ואס נמצאו זוממין
 משלמין שלשה האחין החצי והאחר החצי: סט שמר שמח אחד מעדיו א) אין השי יכול
 להצמרף עם אחד מהשוק להעיד על חחימח המח אלא יכפוב כפיבח ידו אפספא
 ומחיימין חחימת ידו ואח״כ יעיד עם אחר על חתיממ המח: ע החזיק כחצר של איניש
 דעלמא או אפילו של שוחפו בהעמדה בהמחו או בכל דבר הוי חזקה וברחכה שאחורי
 הבפיס של השופפים העמיד שם בהמחו או חרנגוליו או בנה בה חנור או נחן שם זבל
 אינה חזקה אבל עשה מפיצה גבוה עשרה לפנור והעמיד מקום ולן עמוק שלשה לזבל
 הוי חזקה. השופפיס שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר [מ] אפילו אס יש בו דין
 חלוקה: עא כל תשמיש קטע יכול שותף לעככ על חטרו מלעשוחו כחצר חוץ מן הככיסה.
 צדך אדם להעצים עיניו מלהספכל בנשים העומדופ על הככיסה אפילו [נ! אם אין דרך
 אחרח לעבור: עב ראובן שהחזיק כמזחילחו שעל אורך גגו שמהא מונפמ כאויר חצירו
 של שמעון הוו חזקה ואינו יכול לבנופ אפילו חחחיה החזיק בצמרו שיהא נומה לחצר
 שמעון יכול למוח חחחיו [=1 אכל אינו יכול לשנוחו כלל לא לקצרו ולא להמוחו לרוח
 אחרח וכגון שיש לו מענה קצה לכעל המרזכ [ע] שאין המיס מקלחין ככחחלה אכל אם
 אין לו שוס מענה כופין על מדח סדום. ראוכן שהחזיק כחצר שמעון לקכל מימיו גם
 ראוכן אינו יכול למנוע המים שלא ירדו בחצר בלא דעה שמעון: עג ראובן שהחזיק
 בחצרו של שמעון להעמיד בו סולס שיש לו ד׳ שליבוה הוי חזקה אין בו ד׳ שליבוה לא
 הוי חזקה. פחח לחצר חכירו חלון שראשו של אדם יכול להמס בו והחזיק בו שלש שנים
 הוי חזקה אפילו הוא למעלה מד׳ אמופ ואפילו אינו עשוי לאורה אלא להטמ. היה פחוח
 מזה השיעור אם אינו עשוי לאורה והוא למעלה מד׳ אמוח אין לו חזקה וצריך לסחמו
 מ״מ יכול כעל החצר לעככ עליו כשבא לפחחו. היה לממה מד׳ אמוח או עשוי לאורה
 אפילו למעלה מד׳ אמוח וקטן כל שהוא יש לו חזקה: עד ראובן שהחזיק שלשה שנים
 כזיז שכולמ לפצר פטרו מפפ הוי פזקה ואין צריך לספרו רכול למנוע בבעל הפצר
 מלהשחמש עליו וכחוך ג׳ יכול כעל החצר למחומ ככעל הזיז לומר לו לספרו ולמנעו
 מלהשחמש עליו אכל כל זמן שהוא שם אין בעל הזיז יכול למנוע בבעל החצר מלהשחמש
 עליו ואם הוא פחופ ממפח אין לו חזקה וכל זמן שהוא שם כין חוך ג׳ כין אחר ג׳
 כעל המצר מעככ על כעל הזיז מלהשחמש כו ואין כעל הזיז מעכב על בעל הפצר. אם
 הפזיק בבלימפ ד׳ מפפים במשך מפמ ככומל יכול לעשומו ד׳ על ד׳ אבל אס המזיק
 בכליממ עשרה מסמים כמשך מפמ אינו יכול [להשלים כמשכו לבלימפו אלא עד ארבע
 ואס הפזיק בבלימפ שלשה מפמיס במשך מפמ אינו יכול] לשכות בו: עה אין אדם יכול
 לפפופ פלון אפילו לפצר השופפין לקת בית אצל ביפו [הפפופ לפצר אינו רשאי לפפפו
 לטפו] וכ״ש שלא יפפחנו לחצר ואפילו בנה פדר אפוד ביתו [או הגביה ביתו] ובנה
 עליו עליה לא יפחח לפצר השופפין אכל יכול לפלק טפו במפיצה או לפלק העליה בפקרה
 ולפפופ אופס לטפו [פן: עו לא יפחח אדם לפצר השופפין פחח כנגד פחח ופלון כנגד
 שלון היה קמן לא יעשנו גדול אפילו לשנוחו משחי אמוח לד׳ שאינו מרויח כלום כפצר.
 אחד לא יעשנו שנים אפילו לעשוח מאפד של שמנה שנים של ארבע ארכע אכל בר״ה
 יכול לפחופ פמח נגד פחח וחלון כנגד חלון והני מילי לממה בטח אבל בעלייה לא. לא
 יפפפ אדם חנוח כנגד פצר פטרו 1צן אפילו כר״ה: עז אין עושין כורוח שיחין ומערופ
 החפ ר״ה אפילו כנין פזק מאד ואין מוציאין זיזין לר״ה לממה מגמל ורוכבו אבל מלמעלה
 מהם מוהר ולמכוי מוחר להוציא מדעה כני המכר ואילן הממה לר״ה צריך לקצצו ואם
 רצה כונס כיתו לתוך שלו ומוציא ואם כנס ולא הוציא הזיזין יכול לחזור [ולהוציאם אכל
 אינו יכול להחזיר] הכוחל למקומו לקח חצר וכה זיזין אינו צריך לספרם ואפילו נפל החצר

 חוזר ובונה אוחה [ק] ככחחלה:

 המוכר את הבית פרק רביעי
 א המוכר כיפ ספס לא מכר היציע שהוא בנין קטן שאצלו ולא הפדר שלפנים ממנו
 אפילו הן פפופין לפוכו ואפילו היו כפוך המצרים שהזכיר כשמר והוא שיש כהם ד׳ אמופ
 !רן אכל אין כהם ד׳ אמופ מכורים ולא מכר הגג אס יש לו מעקה גטה עשרה מפפים:
 ב בירה שהוא טת גדול וכפיס פמומים לו [ש] והוא עומד כאמד מסכמים ואומר כיפ
 זה אני מוכר לך אס אין שוס אדם קורא לבירה טפ אין הכירה מכורה אפילו כתב לו
 ילא שיירימ כו׳ ומצר מצרים המיצונים ואם הכל קורץ לבירה טפ היא מכורה אפילו לא
 מצר מצרים המיצוניס ולא כמב לו ולא שיירימ וכו׳. ואי איכא דקרו לבירה [בירה ולבית
 טת ואיכא נמי דקרו לטרה] טת מצר מצרים התיצוניס וכתכ לו ולא שיירית וכו׳ הכל
 מכור לא כפכ לו ולא שייריפ אע״פ שמצר לו מצרים החיצונים אינו מכור וכן הדין
 בעומד ככקעה שמצר מפסיק כין כל שדה ושדה [ת] ועומד כאפד מהן ואומר שדה זו

 פלפולא חריפתא
 :ב] לא קנה השניה. מללא כתב החילוק לבין בית הבעל ובין ביס השלחין משמע לס״ל למ״ש בפנים לפי׳ קמא עיקר היינו ללחות פירוש שני אבל בטור סימן ער׳׳ה לא כתב כן: [ל] עמוק שלשה היה נ״ל להגיה
 א״נ גבוה שלשה אלא שגם בטור ס״ס ק״ס לא כתבו וצריך לי עיון: [ט! נ״ל דה׳׳ג אפילו אס אין בו לין תלוקה וכ״כ בפנים ואין כן הלכה כמ״ש גס כן בפ׳ הפרה סימן י׳ ובמסכת גלרים ר״פ השותפין: [נ] אם אין
 ־דך אהדת לעכור. צ״ע להשמיט לין חלוק של ת״ת וכד. ובטא״ת ס״ס קס״ה העתיק להרישא: [ס] אכל אינו יכול לשנותו. בקצור כ״י כתוב אבל אינו יכל לומר לו לשנותו ונ״כ בטור סימן קנ״ג: [ע] שאיי המים
 מקלחק ככתחלה. כ״כ בפנים ובטור סימן קנ״ג וצרך לי עיון למה לא יהיה בכלל כופין על מלת סלוס: [פ] בםופו מללא כתב לסתום לאלתר הוי תזקה מסתייע לספרים ליק ללא כתב בפנים אלא שצ״ע על הרא״ש
 למה לא העתיקהו ובטור סימן קל״ר כתבו על כן העיקר שמיד סופר מעתיק ספר הרא״ש הוא שנשמט ולא מילי הרא״ש המתבר: [צ] אפילו ברשות הרבים. מלנפשיה כתב כן: [קן ככתחלה ל״ג בקצור כתב יל:

 םליק פרק חזקת הבתים
: [ש] והוא עומד כוי. הרשב״ס: [ת] ועומד באחד. כ״כ הרשג״ם: ד  £ו־ק רביעי [ד] אכל אק כהם ד׳ אמות. דהא דכתוב בפנים ומסתברא דל״ש סבירא ליה להמקצר דקאי נמי אספיקא קמא כ״כ ב״י סימן ר״
 א] אלא פחותה שבהן. הרשב״ס: [כ] ה״ג ופרדסים ואי אמר ליה זיהראי מכר גס גנות ופרדסים חוץ מבתים ועבדים: [גן אכל אם אמד כל נכסי. בטור סימן רי״ט גרס כל וכ! עיקר וכך הגהתי בפנים: [י] נ״ל
 ־ה״נ מצר ראובן רוחץ תרתין ומצר שמעון. וכן הלשון בטור סימן ר׳׳ט: [ה] נ״ל דה״ג שהיה לו שדה בשותפות וכן הלשון בטור סימן ר״ח: [ו] בשותפות. הרשב״ם: [ו] ה״נ ואס נפל הגג. והיינו דרב פפא כפי

 המסקנא שבגמרא ללליליה בונה ולית הלכתא כוותיה: [ח] ה״ג ללת נגר ומנעול: [ט] ובית היקמין כך הגי׳ בגמרא לילן ובפנים דגרס בית היקבין גי׳ הרי״ף הוא וגס בטור בסימן רט״ו כתב כן:

 א) אין החי כוי. נ״ג נ״ל לגרוס האח של החי, דהך דינא דאין החי יכול להעיד הוא בפ״ב דכתובוח, אכל כאן קמ״ל דאסי׳ האח אין יכול להעיד. >מל״ה< בןיעב״ן מ״ז. !גליי!)



 ממסכת כבא בתרא עא
 האוכף והמללעמ אפילו אינן עליו אכל שק 1ק1 וליסקיא [ומרככמ הנשים] אינן מכודן
 אפילו הן עליו ואפילו אמר לו פמולך זה מכל פלה וחמור סמם לא מכל ולליהן ואפילו
 אמל לו פלה מניקה אני מוכל לן לא מכל אפ וללה ואם אמר פמור מניקה אני מוכל
 לך מכל גם הולל: ט מכל שפחה ספס מכל כל כליס שעליה אפילו שויס כמה אכל לא
 מכל שידם וטכעוח שעליה ואס אמל לו היא וכל מה שעליה אז הכל מכול: [י! אמל
 שפפה ןש] מעוכלמ אני מוכל לך מכל הולל שפחה מניקה אני מוכל לך לא מכל הולל.
 מכר כור מכר מימיו מכר אשפה מכר זכלה מכל כוולפ מכל לכוליס מכל שוכך מכל
 יונים [וכן נמי אם מכל כל הלכוריס וכל היונים מכר כוורפ ושוכך]: י הלוקפ משכירו
 כל היונים שיצאו משוככו זו השנה [ת] מניפ לכל אס זוג אפל ומאומו הזוג גם זוג אפל
 ונוטל השאל. לקש הלכודה שיצאו מכוולפו נוטל שלשה נפילין הלאשוניס ומשם ואילך
 נוטל אחל ומניח לו אחל לקח הלכש של כוולמו מניפ לו שפי פלופ לקש זמים לקוץ מניפ
 לו שני ענפים וכשאר אילנוח מגכיה מן הקרקע טפח וקוצץ ונכחולמ השקמה שלשה
 טפפיס וכסלן השקמה שני טפפים כקנים וכגפנים מקשר [א] הפפפון ומעלה כלקלים
 וכארזים פופל ומשלש: יא הקונה שני אילנוח כשל פכלו לא קנה מהקלקע כלל ואם
 הזקין ויבש שאין גזעו מחליף לא יטע אחר כמקומו אכל אם גזעו מחליף הוא שלו ואם
 גללו הענפים ונפפשטו אין צריך לקצץ והעולה משרשיו למוכר והעולה ממנו למעלה מן
 הקרקע ללוקח וצריך לקוצצו פוץ מהקונה לקל שאין לו אפילו העולה מהקלקע ולמעלה.
 קנה שלשה יש לו קרקע ליטע אחרים כמקומן כשייכשו וחחחיהן וכיניהן וחוצה כמלוא
 אורה וסלו ולא הוא ולא המוכל לשאין לזולעו ואס גללו הענפים ונפפשטו חוץ לזה
 השיעור צריך לקוצצן וקנה אילנופ קטנופ שכיניהן והעולה מן השרשים שלו והוא שיהו
 גטועין כג׳ רגלי קנקן ולא יהא ביניהם פחוח מל׳ אמופ ולא יופל על ט״ז ומוללין אלו
 ל׳ וט״ז למטה [כ! סמוך ליציאמו מן הארץ ואפילו קנה שלש בלי אילנופ שהן למטה
 אחל ונטועין כשיעור הזה יש לו קרקע אבל מכל לו שנים בחוך השלה ואחל על המצר
 או שנים בתוך שלו ואחל שיש לו כחוך של חכירו או שמפסיק כיניהס כור או אמח המיס
 או לשוח הלכים או דכבא לליקלא אין לו קרקע: יב המוכל הלאש ככהמה גסה לא
 מכל הלגליס מכל הלגלים לא מכל הלאש מכל הקנה לא מכל הכבל מכל הככל לא
 מכל הקנה אכל כלקה מכר הראש מכל הלגלים מכל הלגליס לא מכל הלאש מכל הקנה
 מכל הככל מכל הככל לא מכר הקנה בל״א כמקום שאין מנהג ואם יש מנהג הכל
 כמנהג המרינה: יג מכר לו פטים יפוח ונמצאו רעוח ומכלן לו כשויין [לוקח חוזל כו
 ולא מוכר ואס מכר לו רעוח ונמצאו יפופ ומכרן לו כשויין] מוכר פוזר כו ולא לוקח
 נמצאו כמו שהמנו אלא שהיה אונאה כמכר כשחוח קנה ומחזיר אונאה החנה ליחן לו
 אלומומ ונמצאו לכנופ או איפכא שניהן פוזרין כהן וכן כיין ונמצא פומץ או איפכא [ג] [או
 מכל לו עצים של זיפ ונמצא של שקמה או איפכא]: יד הלכפא כאונאה שפומ המקפ
 קיים ומחזיל האונאה כיחל משחוח המקח כטל ושניהן יכולין לפזול וגס המאנה ומיהו
 לוקא כל זמן שלא קייס המחאנה המקח אבל אם נמלצה המחאנה כמקח אין המאנה
 יכול לחזול כו וכן אס נחאנה הלוקח טופל משחוח ושהה ככלי שיראה אע״ג למוכל
 לעולם חוזר הכא אינו יכול לחזור כיון שנתקיים המקח אצל לוקח שנחאנה ואס מכל לו
 שוה אלכעה כה׳ שנחאנה הלוקח כלי בטול מקח וחזר והוקל כתוך כלי שיראה ועמל
 על שמנה קורס שנחקיים המקח הלוקפ יכול לפזור בו אף על פי שאין לו עחה אונאה
 [ולא מוכר אע״פ שיש לו עחה אונאה] ןד! ומיהו אין הלוקח יכול לחכוע אונאחו וכן
 נמי איפכא מכל לו חמשה באלכעה והוזל ועמל על שלשה מוכר פוזר ולא לוקח:
 טו המוכר פירופ לפבירו ברה״ר ופסק עמו המלה ככך וכך משכה ללשופו אע״פ שלא
 מלל קנה מלל ולא משך לא קנה אבל אס לא פסק אפילו מלל ומשך לא קנה [ה] ובדבר
 שלמיו קצוכין הוי כפסק ואס אמל לו אני מוכל לך כפי מה שישומו אופו שלשה הוי
 כפסק !ה] והני מילי למלילה אינה מעכבפ כשלא הזכיל לו סכום כל המקפ אבל אמל
 לו כור כשלשים זוז אני מוכר לך יכול לחזור כו אפילו כסאה אחרונה כול כשלשים סאה
 בסלע ראשון ראשון קנה המיס התמרים עם התבואה לתוך ביתו אותה משיכה אינה
 כלוס אפילו פסק קולס ומלל הפכואה כעולה עליהם לא קנה אלא אם כן פרקן אז
 יקנה לו רשותו אם פסק אע״פ שלא מלל. מלל המוכל ונפן לפוך כליו של לוקפ כסימטא
 או כשצל של שניהם קנה אפילו לא אמל לו זיל קני ואם לא מלל לא קנה על לא״ל זיל
 קני וכרה״ר לא קנה אע״פ שמללו ואמר לו זיל קני וכרשומ המוכר אי אמל ליה זיל
 קני קנו לו כליו אע״פ שלא מלל [ו] ואי לא אמר ליה זיל קני לא קנה אע״פ שמלל.
 ככליו של מוכל כלשוח לוקח לא קנה אע״ג לאמר ליה זיל קני: טז היו מוללין במלפ
 הסרסול על שנחמלאח המלה הוא ברשוח המוכל אפילו יש כה לושס על היכן מגיע
 לוג או ב׳ משנחמלאה בלשוח לוקח אבל אס מוללין במלה של לוקח ויש בה רושם מיל
 כשיגיע לרושם קנה אם אמל לו [ז] כל לוג [בכך וכך] והוא בסימטא. ואם היא של מובל
 אפילו נחמלאח היא כלשוחו. אלם האומר יזכה לו כלי או חצרי לחבירי במקח שהוא
 קונה מחכירו קנאו אכל אומר יזכה לו חצד כמקח שהוא קונה ממני לא קנה אלא אס
 כן יזכה לו החצל על יל אחר או ישכירנו לו או יקנהו לו בקנין. במשיכה שמשך הלוקח

 חריפתא
 כ״ץ הסכיס שצריך שיאמר יו: [ת] נ״ל דה״ג מניח לה לאס זוג אחל ומאותו זוג וכן הל׳ בפירוש רשג״ם:
 [א] התחתון כ״כ התוספות ללא תקשה מפרק מרובה סימן י״ז מהא דקוטמין נטיעה: [ב] סמוך ליציאתו.
 כו׳ כ״כ התוספות: [ג] נ״ל לבסופו גרס או מכר לו עציס של זית ונמצא של שקמה או איפכא וכן הל׳ בטור
 סימן רל״ג: [ד] ומיהו אק הלוקח יבול לתבוע אוגאתו. לא לק מה שהרי אין כאן תביעת אונאה וכמו שכתוב
 בפנים בתחלת לבר רבי יונה בקושימו על פירוש ריב״ם ומה שכתוב בפנים בפלוגתא לי״א ורבי יונה היינו
 ללבד רב תסלא למיירי באונאת שתות ולסברתו לס״ל לאף בשתות יכול לתזור וק בטור סימן רכ״ז לא כתב
 להא לאין הלוקת יכול לתבוע אונאתו ואלרבה באונאת שתות כתב לחייב ליתן לו האונאה והב״י סובר לפסק
 כי״א ולי נראה דאף רבי יונה מולה כמו שכתבתי בס״ל על הפנים: [ה] ובדבר שדמיו קצובק. בסניס סימן
 ללקמן: [ה] וה״מ כוי. בסניס סימן י״ז: [ו] ואי לא אמר ל״ה זיל קני לא קנה. עיין בפרק בתרא למסכת

 ע״ז סימן ט״ו: [ז] נ״ל דה״נ כל לוג בבך וכך והוא בםימטא. וכן הלשון בטור סימן רלא:

 קיצור פסקי הרא״ש
 [וכית הוילאות] ולא אח עצמן ואס אמר לו היא וכל מה שכחוכה כולם מכולים חוץ
 מכריכות המים ואוצר העצים ואם אמר לו הוא וכל תשמישיו כולן מכודן. המוכר כית
 הכל אפילו אמר הוא וכל ששמישיו לא מכר חנויוח שבו ששוטחין כהן שומשמין ואם
 אמל ואלין מצלנהא הן מכודן: יב המוכל העיל ןי] מכל הכחים כולוח שיחין ומעלוח
 [ומרחצאות] שוככוח וטח הכלים וטח השלחין ולא אח המטלטלין ולא הסנטל ואם אמל
 לו היא וכל מה שכתוכה מכל הכל ואפילו עכליס וכהמה: המוכל השלה מכל מצדו וכל
 האילנופ שכה ושכמצדו ואפילו הט טוכ הוא לפלש כשטל קנה לך כל האילנות ומכל
 האכניס שהם לצורכה והקנים שככרם שהם לצורכו והפבואה שכה (לצורכה) המפוכלפ
 לקרהע וחיצת הקנים שאין כה כית רוכע והשומירה הטותה כטיט והפרוכ שאינו מורככ
 ובתולת השקמה אכל לא מכר האכניס והקנים שאינן לצורכה ולא תכואה חלושה ואס
 אמר לו היא וכל מה שכחוכה כולן מכודן חוץ מחיצת הקנים שיש כה כית רוכע ושומירה
 שאינה עשויה כטיט וחלוכ המולככ וסדן השקמה. המוכל שלה לחכירו ואמר לו חוץ
 מלקל פלוני אס הוא טוכ שיילו לכלו והאחלים מכודם ואם הוא לע ןכ] שאינו טוען
 קכ כל הטוכ ממנו שייל עמו וכל שכיוצא בו או לע ממנו מכול. אמל לחטלו אלעא
 וליקלי אני מוכל לך נוחן לו הקלקע כמו שהיא ועול שני לקלים אחדס עמו אם יש
 לו ואם אין לו אינו חייכ לקנוח לו שאין אלם מקנה לכל שאינו כילו אם לא לצה מעצמו
 כלי לעמול בדיבורו. אמל ליה אלעא כליקלי אי איח כה דקלי קני ואי לא הוי מקח
 טעופ. אמל ליה אלעא ט דקלי אפילו אין כו לקל כלל הוי מקח קיים ובלבל שחהא
 לאויה ללקלים: אמל לו שלה אני מוכר לך כל מאילני אי איפ כה אילני שאין העול
 כוכשם שיילס אי איפ כה דקלי שצדכין לעלופ כהן כפכל או גופני לכל שייל אופן אי
 איפ בה אילני וליקלי או אילני וגופני שייל אילני דקלי וגופני שייר גופני. אמר ליה חוץ
 מפלוב פלוני או פוץ מפצי פלוב פלוני לא קנה שאל חלובין וגם לא קנה ןל] חצי האפר:
 יג המפקיל אצל שבילו בשטל נאמן לומל נאנסו או הפזלפי לך ובשבועה: יד שטל
 עיסקא היוצא על הימומיס נשבע וגובה הפצי ומן השאר פטורין בלא שבועה: טו המוכר
 שלה ןמ] לא מכר גח ושוכך שכה טן חלטס טן ישוטס וכל הנך לאמלינן אין מכודן
 עם [נ] טח השלה וחצל אס נחנן כמחנה הכל נחן וכן אחין שחלקו והחזיק אחל כשלו
 וכן מחזיק כנכסי הגל זכה בכל: טז אמל ליחן לחבילו טח מחזיק מאה חביוח ונמצא
 שמחזיק ק״כ הוא נפון כמו שהוא: יז מכל קלקע ושייל לו אפילו שני אילנות שט יש
 לו קלקע ליטע אפדם כמקומן לכשימומו ןס] וכן נמי מכל שני אילנופ יש ללוקפ קלקע:

 המוכר את הספינה פרק חמישי
 א המוכר אפ הספינה או נופנה מכר ונתן מולן ונס ועוגין ומשוטופ וככש וכול שכה
 ולא עכליס ומרצופיס וסמורה שכה ולא הלוגימ ואם אמר לו היא וכל מה שכמוכה הכל
 ככלל: ב ספינה אינה נקנית על שימשוך כולה 1ע] שפכוא סופה למקום לאשה וכע״פ
 טון שקורא לה והיא כאה או שהכישה כמקל או שהנהיגה כקול משעקרה יל ורגל הוי
 משיכה ושאל מטלטלין כמשיכה כל להו סגי. ומסירה הוי משאחזה כרגלה או כאוכף או
 כמשוי שעליה כמצופ המוכל אפילו לא מסלה מילו לילו: ג ספינה ואוחיוח נקנוח
 כמסילה אכל לא שאל מטלטלין ומסילה לאוחיוח צליך שחהא משיכה עמה או הגכהה
 בלבל שללכו להגביה אבל כמסילה לחול או כהגכהה לפול לא קני הלכך המפקיל שטלוח
 והחזיק כו אחל כמשיכה או בהגבהה לא קנה המלוה שבו טון שאין לעח אחלח מקנה
 לו שיאמל לו לך קני: ד כל לבל שנקנה במסילה נקנה אף במשיכה אכל לכל שנקנה
 כמשיכה אינו נקנה כמסירה. מסירה קונה לוקא כלה״ל וכחצל שאינה של שניהם אכל
 לא בסימטא ובחצל של שניהם ומשיכה לוקא כסימטא וכחצר של שניהס. והגבהה קונה
 ככל מקום ואי אמל לו בלה״ל על לבר שנקנה במסירה לך משוך וקנה לא קנה על
 שימשכנו !פן לרשותו או על שישכור מקומו אס אמל לו כן בלשוח הכעליס. הלכחא
 אומיומ נקנומ [צ] במסירה לרשב״ם ולרב אלפס ז״ל ולר״ח אינן נקנומ על שימשול ויכתוב
 לו קני לך איהו וכל שעכולא לאיפ כיה ואס לא כפכ לו כן הוי מקפ טעומ ולמיס פוזרין
 וכן לעח א״א הלא״ש ועיקל מטלח שטל פוכ אינו אלא מללכנן: ה אע״ג לספס קנין
 לבחינה עומל אם מכל או נחן כקנין ומוחה כעלים מלכחכו לא יכחכו כעל כלחו ומיהו
 במכר יכול הלוקפ לפזול אס לא יכפוב לו השטל. אמל לעליס קנו בקנין שלה זו לפלוני
 ע״מ שפכפכו לו השטר או על מנפ שפמנו לו מאפים זוז יכול לפזור ט שלא יכפבו לו
 או לא יחנו לו המאפים זוז ולא יפנו לו השלה: ו מוכר שכפב שטר ללוקפ ולא מסרו
 טלו טון שהחזיק הלוקח כשלה נקנה לו השטל ככל מקום שהוא אכל אוחיוח כעלמא
 שמוכר שטר חוכ שיש לו על חכירו לאחר אינו נקנה אגכ קרקע ולא כקנין אלא נכחיכח
 שטל שיכחוכ לו קני לך איהו וכל שיעכוליה: ז מכל הקלון לא מכל הפללוח מכר
 הפללות לא מכר הקרון והני מילי שאינן קשורות נו אכל קשורות כו מכר א) זה עם
 זה ואם השכיל הקלון השכיל הפללופ אפילו אינן קשורות כו מכל צמל או כקל סתם
 לא מכל השני אפילו אס יש שקודן גם לכקל צמל אלא הצמל לכל מכול ומופל הלמים
 הם מחנה ואס הכל קורין גס לבקר צמל אז הוא מכור בכללן: ח מכר החמור מכר

לא  פלפו
 [•] ה״נ מכר הבתים נורות שיחין ומערות. ונ״ל לגרסא ומרתצאות וכן הוא בטור סימן רט״ו: [י] ה״נ
 שאינו טוען קב והוא מהרשב״ם: [ל] נ״ל דנדםי׳ חצי האחר וכך הגהתי גס בסניס: [מ] נ׳׳ל דה״ג לא מכר
 כור נת. וכן הל׳ בטור סימן רט״ו: [נ] נ״ל דה״ג בית חצר ושדה וכן הל׳ בטור שם: [ש] וכן נמ• מכר שני
 אילנות. זה אינו דדוקא שלשה כמ״ש בפרק דלקמן סימן י״א ובטור סי׳ רט״ז כתב שלשה:

 םליק פרק המוכר את הבית
 פרק חמישי [ע] שתבוא סופה כוי. הרשב׳׳ס: [פ] לרשותו. פירוש שיש לו רשות להניח שס תפציו והיינו
 נמי סימטא ובפנים כתוב לסימטא: [צ] נ״ל דה״ג במסירה לרשכ״ם וכן הוא בטור ס״ס רמ״ת ול״ג לר״ש
 ובטור בהריא דר״ח כר״ת ס״ל. לה״ג ור״ת: [ק] נ״ל דה״ג ודםקיא ומרבבת הנשים אינן מבודין. וכן הל׳
 בתוספות ובטור סימן ר״כ: [ר] אמד שפחה. כל לין שפחה גס בפרה וכ״כ בטור סימן ר״כ: [ש] מעוברת.
 ובטור סימן ר״כ כתב כלמסיק בפנים אפילו אמר שפחה זו סתם ואע״ג לבפנים איתא שפחה סתס מהר״ו

 א) מכר זה עם זה. אבל כטור כתב שהקרון לא נמכר עם הפרדות ככל ענין. (עיין מ״ש לבינו בחו״מ סי׳ ר׳׳כ סק״ל).(הגהית הגל״א)



 ממסכת בבא כתרא
 עפרורית לסאה קטנית ועשרה מחליעוח לק׳ חאנים ואם יש מנהג כפחות וביותר ילכו
 אחריו ואם נראה לו שהיה כהן יוחר מאלו השיעורים [צ] והחחיל לנפח ומצא כהן יותר
 צליך ליחנס לו שלמים לקנסינן ליה לחיישינן שמא ערכם אכל אם ילוע שלא ערכם צריך
 לקבל אלו השיעוליס ואס ילוע שעילב אפילו בל שהוא א״צ לקבל מהן כלום. הבולל צלול
 מחוך חטין של חבירו משלם לו למי חטין: ו המקבל שלה ליטע צליך בעל השלה לקבל
 עשרה אילנוח בורין למאה ואם יש בהם יומר צריך ליטע לו כולם טוטם: ז אמר לחבירו
 מרחף של יין אני מוכר לך למקפה נושן לו יין שכולו יפה אמר לו מרחף זה של יין
 ואמר לו למקפה או שאמר לו מרתף של יין סתם נותן לו יין שכלו יפה ומקכל עליו
 עשר פכיופ רעופ לק/ מרמף זה של יין ולא אמר לו למקפה נופן לו אפילו יין שהחחיל
 להחמיץ מרפף זה ולא אמר יין אפילו כולו תומץ הגיעו: ח הלכפא ריחיה חלה וטעמיה
 חמרא מברכין עליו כורא פרי הגפן: ט שמרי יין שנוחנין עליהן מיס וכן חרצנים שנוחנין
 עליהם מים ויש כהס טעם יין מכלכין עליהם שהבל אפילו נמן בהם שלשה מלוח מיס
 ומצא שלשה מלופ ופצי אלא אם כן כתן שלשה מלומ ומצא ל׳. ולענין יין נסך משוס
 מגע עוכל כוככים מים שנותנין על שמלים כל זמן שלא מצא יותל ממה שנתן 1ק] מים
 לאשורם יש בהם משוס מגע עוכל כוככים ולא השניים אכל שמלים של עוכל כוככים
 שנחן עליהם מיס לעולם אסולין. וחלצניס שנללסו בלגליס ולא נעצלו בגלגל וקולה ונתן
 עליהם מים אפילו מצא פפות ממה שנתן יש בהם משוס מגע עובל כובביס אפילו מצא
 פתות ממה שנתן כשניים אלא אם כן יהיה גלוע על שאין ללך בגי אלם לשתופו: י אין
 מקלשין על יין שריפו לע או שנפגלה אפילו סננו כמסננפ אכל על פילוש ויין [מזוג
 שהכיאו מן המלמף n ולא כלקו ויין] צמוקין מקלשין עליהם והוא שיצא מהם לחלוחית
 קצח כשמעצלין אוחן אכל אין יוצא מהם לחלוחימ אין מקלשין עליהם. יין מכושל מכלכין
 עליו בפה״ג ומקלשין עליו: יא המובל לחבילו קנקנים בשלון מקבל לכל מאה י׳ רעועוח
 עשויופ בגפליח ואם היו בהן י״א לק׳ ןשן נוחן לו האחפ ומקבל השאל: יב המוכל יין
 לחבירו סחס ולא פירש לו למקפה אפילו הוא בקנקנים של מוכל או אפילו אמל ליה
 למקפה והוא בקנקנים של לוקח אינו חייב באפריופו אפילו אם החמיץ תוך שלשה ימים
 ואס אמר לו למקפה והוא בקנקנים של מוכר חייב באחריותו אפילו אפר שלשה ימים.
 נמנו לו למוכרו כפנומ כאילו אמר לו למקפה ופייב והוא שלא שינה לעשומ לו ברזא
 אפרפ ולא איפר למכרו כיוס השוק הראשון ואס ילוע שיינו מפמיץ ככל ענין פייכ
 כאחריוחו. וה״מ יין אכל שכר חוך שלשה ימים [כאחריופ המוכר מכאן ואילך] כאפריופ
 הלוקח. מאן ליהיכ תמרא לתכריה [תן כתורת עיסקא והחנה שלא ימכרנו אלא כמקום
 פלוני הוזל או החמיץ קולם שיגיע שמה הבל ברשות הנותן. אמר לחבירו יין מבושם אני
 מוכר לך צריך שיתן לו יין שראוי לעמול על עצלת ואם התמיץ קולם אם הוא כקנקניס
 של מוכר הוא חייב באחריוחו בקנקנים של לוקח אינו חייב באחריותו. ישן נותן לו משל
 אשחקל וצליך שיהא לאוי להחישן על החג. מיושן נוחן לו משל שלש שנים: יג המוכר
 (בימ) מקום לחבילו לעשופ ביפ חחנוח לבנו או שקבל עליו לעשותו או ביח אלמלות
 לבתו עושה אופו ל׳ אמופ על ו׳ קבל לעשופ לו ביח סחס יעשנו ו׳ על ח׳ ביח גלול
 ח׳ על עשרה טרקלין י׳ על י׳ פרבץ אפלני י״כ על י״כ וככולם יהא גבהן כחצי אלכן
 ולפבן. מי שיש לו בול לפנים מכיחו של חבירו ויש לו לרך עליו אינו יכול ליכנס שם
 אלא כיום ואינו יכול להכניס שס כהמוחיו להשקוחס וכל אחל עושה מפחח לבור שלא
 יכנס אחל כלא לשוח חכילו. מי שיש לו גנה לפנים מגנפו של שכילו אינו יכול ליכנס
 כלילה שם ואינו יכול להכניס לחוכה חגרין ולא יכנס מחוכה לשלה אחלח והחיצון זולע
 הללך נחן לו ללך מן הצל מלעפ שניהם נכנס מחי שירצה ומכניס חגרין לחוכה [ולא
 יכנס מחוכה לשלה אחרה] ושניהם אין רשאין לזרעו: יד אמר לחכילו אמח [א] כיח
 השלחין אני מוכל לך א) טחן לו [כ] לוחכ אמה לעיקלי האמה ואמה לכל צל לשפה.
 אמח טח קילון אני מוכל לך נוחן חצי אמה לעיקלי האמה וחצי אמה לכל צל לשפה
 ואס נפלו השפוח מפקנן מעפר אוחה שלה: טו מי שהיה ללך הלטם עוכלח כחוך
 שלהו ונטלה ונחן להן ללך מן הצל מה שנפן נפן ואופו שרצה ליקמ מהם לא הגיעו.
 שיעול ללך היחיל כלי שיעכול חמול כמשאו ולרך הרכים שש עשלה אמה. ללך המלך
 ולרך הקבר אין להם שיעול. מעמל שעושין !נ] כשחוזלין מטח הקבלות שיעולו טח
 אלכע קטן: טז המוכל מקום לתטלו לעשות לו קבל או המקבל עליו לעשותו עושה
 מעלה [ד] ל׳ על ו׳ אמופ ופוחח לחוכה ח׳ כוטן ג׳ ככל צל לאולך המעלה ושניס
 ברפבה והכוכין ארק ארבע אמות ורפבן ו׳ טפחים [הן וגובהן שכעה ועושה חצל על

 פחח המעלה ששה על ששה. ועושה מגל מערה זו מערה אפרפ:

 בית כור פרק שביעי
 א האומר לפטרו טפ כור עפר אני מוכר לך או אפילו לא אמר לו עפר אלא טח כור
 אני מוכר לך היו ט סלעים גכוהיס עשרה טפסים או פריצין עמוקים עשרה טפחים
 אפילו אם ראויין לזריעה אינו צריך לקכלס. אכל קרקע המישור שטניהם צריך לקכל ואינו
 יכול לומר איני רוצה שלה מופסקפ כסלעים. וכלכל שלא יפסיקו ככל אורך השלה שיוכל
 להעכיר המחרישה ביניהם. אין הנקעין עמוקים עשרה ולא הסלעים גכוהין י׳ או אפילו
 גכוהין ועמוקים י׳ m ואמר לו כטח כור צריך לקכלן והוא שלא יהו ככולן אלא ארכעה

 חריפתא
 דלקמן: [ע! מצד אחד כשדה. עיין בפרק אלו טריפות סימן ל״ל: 1פ] ישלמו לו דפי טריפה. השמיט בכאן
 ברייתא פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך וגס בטור סימן רל״ד השמיטה אך שס מסר כללא כל שאיסורו
 מד״ת כר: ןצ] ה״ג והתתיל לנפות ומצא: [ק] מים ראשונים כו׳. דדינו כמו שמצינו במעשר: [ד] ולא בדקו.
 הרשב״ס: [שן נותן לו האחת. ובקצור כ״י נותן לו דמי האתת: [ת] בתורת עיםקא. הרשב״ס: [א] נ״ל דה״ג
 בית השלחין אני מוכר לך וכל הלשון בטור סימן רי״ז: [ב] רוחב אמה. כבר כתבתי בזה בפנים: [גן כשחוזרין.
 הרשב״ס בגמרא: [ד] נ׳׳ל דה״ג ד׳ על ו׳ אמות וכך מצאתי בגיליון קצור כ״י גשם ס״א וכן הלשון בטור

רות  סימן רי״ז: [ה] וגבהן שבעה. פירוש טפתיס ובטור איתא כן בהדיא: סליק פרק המוכר פי
ק שביעי ןון נ״ל דה״ג ואמר ליה כבית כור וכן הל׳ בטור סימן ר״ת: ר  פ

 עב קיצור פסקי הרא״ש
 החפץ אפילו כשוך כליו של מוכל קנה: יז הא למטלטלין נקנין כמשיכה לוקא לכר שאין
 ללכו להגטהו ואפילו הכי אם הגטהו קנאו אבל לכל שללכו להגטהו לא קנה על
 שיגטהו. הקונה לכל המפוכל לקלקע והפזיק בקלקע פזקה שהוא נקנה על ילה קנה
: אף על פי שלא כוון לקנוס הקלקעיה סלסול שהשאיל מלפו למוכל m  לכל המפוכל 1
 למלול כה כל זמן שלא נממלאח היא כלשוח מוכל אס הוקל אם הוזל משנממלאפ היא
 כלשופ לוקש ואס הסרסול מלל להם ושכל להם הפטפ פייכ לשלם אופה אע״פ שאין
 נומנין לו שכל אלא על המלילה: יט כעל הטח שמוכל לכל לח פייכ להטיף שלש טפין
 אפל שיפסוק הקלוש ומה שישאל כו אש״כ הוא שלו הפנוני אינו פייב להטיף שלש טפין:
 כ השולפ בנו קטן אצל פנוני וצלופיפ כילו וכילו פונליון שהוא כ׳ איסלים כלי שיפן לו
 המנוני שמן כאיסר ויחזיר לו איסל ומלל לו כאיסר שמן והחזיר לי איסל ושכל הצלותית
 והפסיל האיסר הפנוני פייכ על האיסר ועל השמן ופטור על הצלותית ואס נטלה למלול
 בה לאפלים פייכ גס עליה אפילו נשכלה אתל שהפזילה ליל הפינוק: כא הנוטל כלי
 מן האומן לקנומו אם ייטב בעיניו ולמיו קצוטן ונאנס טלו מייב כאילו לקמו כבל ואין
 הכעליס יכולין להקדישו: כב הסיטון שמוכל לפנוני מקנפ מלומיו אממ לשלשים יום
 וכעל הטח אחח לשנים עשל חלש והפנוני פעמים כשכמ [ומקנח אבני המשקל פעם
 אפפ כשנה] והמאזנים בכל פעם ופעם וכ״ז כלח אכל כיבש אין צטך וכמקום שנהגו
 להכליע צליך להכליע טפח ואם אין נוהגין להכליע צליך להוסיף לו אחל ממאה כלפ
 ואפל [מאלכע מאופ] ליבש. מקום שנהגו למלול כגסה לא ימלול בלקה בלקה לא ימלול
 בגסה מקום שנהגו לגלוש לא ימפוק אפילו אם נותן לו שלש מלופ כמקום כ׳ ואפילו
 אס רוצה לפתות לו מן הלמים וכן כמקום שנהגו למחוק לא יגלוש. מעמילין ממונים
 על המלופ והשערים: כג עושין משקל מליטרא ופצי ליטרא ורטע ליטרא [ולא פמופ.
 הבא לשקול שלשה רטעי ליטרא] ישקול ליטלא כימל וישים רטע על הנשקל ואם בא
 לשקול עשרה ליטראומ אין צליך לשקול כל אממ ואממ כהכלעה אלא שוקל טמל והכרע
 אפל לכולם: כד שוקלי עשמ נששמ וברזל צריך שיגביהו המאזנים מן הארץ שלשה טפמיס
 ושיהא אויל למעלה על הלשון שלשה טפפים ושיהא כקנה שכף משקל כשני [טן לאשיה
 י״כ טפחים ושיהא כאורך החכל שהכף חלד כו י״כ טפחים ושל מוכרי צמר וזכוכית תהא
 פלויה כאויר כ׳ טפפים וגבוהה מן הארץ כ׳ טפחים ואורך הקנה והחכל [השעה פשעה]
 טפפים. ושל פנוני וכעל הטת תהא תלויה כאויר טפח וגבוהה מן הארץ טפפ וקנה
 1ין ושכל שלה ששה [ששה] טפפים ושל מוכרי כסף וזהב פהא פלויה כאויר שלש אצכעופ
 וגבוהה מן הארץ שלשה אצכעופ ולקנה ולפכל לא נפן הפנא שיעור: כה אין עושין
 משקולוח ששוקלין בהן לבר לח משוס מיני מתכומ אלא מאבן או מזכוטמ אכל כמה
 ששוקלין לכל יבש מוחל לעשוח של מחכמ: כו אין עושין המחק לא מללעח ולא ממחבוח
 אלא של זיח ושל שקמה ואשכלוע ואין עושין אוחו צלו אחל עכה וצלו אחל קצל [בן אלא
 שמיהן שוומ כפי המנהג ולא ימפוק מעט מעט ולא בכפ אפמ כמהילופ אלא פעס אחח
 כממון: כז המולל קלקע [לן כין אפין צליך ליזהל שלא ימלול כפכל אפל לזה טמומ
 החמה ולזה טמוח הגשמים ולא יטמין משקלוחיו כמלח ולא ילחיח המלה אפילו היא
 קטנה מאל ואסור להשהומ מלה יחירה וחסרה בטחו כמקום שאין נוהגין לרשום המלוח
 אפילו ייחלה לעטט: כח יכולין להוסיף על המלוח ועל המטכעוח שחוח ולא יומל
 ואסור להשחכל יוחל משחוח וכלכל שלא הוקר השער: כט אסור לקנופ פילוח לאצלם
 אכל במה שגלל לו על שלו יכול לאצרו וכמקום שרובו עוכרי כוכבים הכל מוחר: ל אין
 משפכרין ככיצים הכפל ןמ! ולא ימכרם חגל לחגל כלי שלא יחיקלו: לא סחולה שיללה
 על שנמכר בשש מה שהיה נמכר כעשר מפפללין עליה כשכש והוא שעיקר פרנספ אנשי

 העיל ממנה:

 המוכר פירות פרק ששי
 א המוכל [נ! פילות לפכילו. [ם! הלכפא אין הולטן כממון אפל הלוכ הלכך המוכל
 פשפן לפטלו ולא צמפ אינו פייכ כאפליופן אכל מכל לו זלעים שאין נאכלים כלל או
 הנאכלים והפנה עמו לזליעה וזלעס ולא צמפו פייכ כאפליופן ונופן לו למי זלע ולא
 ההוצאה שהוציא עליו: ב המוכל שול לחכילו ונמצא נגחן אס הטל כלוקח שהוא בעל
 אלמה וצליך לו לפלישה או אפילו לא הכילו ויש הוכחה כלמים שנחן כו למי שול העומל
 לחרישה הוי מקח טעוח ואס אין לעמול על הלמים כגון שנחיקר שור לשחיטה ושיה
 כשול העומל לחרישה אפילו אם רוכ קונין לחרישה יכול לומר לשחיטה מכרחיו לך:
 ג מחט שנמצא כעובי טח הכוסוח ןע] מצל אחל כשרה משני צללין יש כו קולט לם
 טרפה אין כו קורט לס כשלה הוגלל פי המכה טלוע שהיה תוך שלשה ימים ואם קנאו
 חוך שלשה ימים הוי מקח טעופ לא הוגלל פי המכה המוציא משטרו עליו הראיה:
 ד השוחט הבכור ולא הראהו לחכם או שחט פרה טרפה ומכלה ואחל כן נולע [לו]
 מה שאכלו אכלו וצליך להחזיל להס הלמים מה שלא אכלו ככור יקבר ובפרה יחזירו לו
 הכשר ויחדל להם הלמיס מכלוהו לעוכל כוכטס או השליכוהו לכלבים ןפ] ישלמו לו למי
 טלפה: ה המוכל עכל לחכירו ונמצא גנכ או משחק כקוטא המקח קיים. לסטים מזויין
 או מוכחכ למלכומ הוי מקח טעומ. המוכל פילופ לפטלו כמקום שאין מנהג צליך הלוקפ
 לקכל לכל סאה שטין לוכע הקכ קטנית ולוכע הקכ נישוטת לסאה שעולים ולוכע

 פלפולא
 [ח] אע״פ שלא כוי. תוססות: ןט] בשני ראשיו גרס בטור סימן רל״א: [־] ה״ג ותבל שלה ששה ששה טפתיס.
 כל אלו הגרסאות מהטור שם: [כ] אלא שתיהן. הרשב״ס: [ל] בין אחין. כ״כ הרשב״ס וכתב שכן בשני
 לקוחות שלקתו קרקע בשותפות: [פ] ולא ימכרם כוי. תרי אמוראי פליגי ופסק כתרוייהו ואע״ג דרבנן הוא
 והיה לנו לילך אחר המיקל יראה לי דלא ידעינן מאן מיקל וא״כ זיל הכא קא מדחי וזיל הכא קא מדתי ואנן
 אין משתכרן שנינו הלכך מכת הי מנייהו מפקת פסקינן כתרוייהו להתזיק בדין משנתינו אך בטור סימן
 רל״א פסק כמ״ד בכפל והרמב״ם בפרק י״ד מהלכות מכירה פסק כמ״ד מתגר לתגר וצרך סברא וטעם

 לשני הפסקים: סליק פרק המוכר את הספינה
ק ששי [נ] המוכר פירות לחבירו. סימנא לרש הפרק הוא:!c] הילכתא אק הולכין כוי. בפנים סימן ר  פ
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 ממסכת בבא בתרא עג
 אבי המח אם אין אחים לאביו יורשין ואס אינן ואין להם זרע חוזרח לאבי אבי אביו
 וליוצאי ירכו וכן לעולם: ח בכור שמח בחיי אביו יורשין נוטלין חלק בבורחו כמו שגומלין
 חלק פשיטוחו: ט ככור נוטל פי שנים כנכסי האכ ולא כנכסי האס: י ככור נוטל פי
 שנים כאחר ולא פי שנים ככל הנכסים: יא הלכפא אין הככור נוטל פי שנים כראוי
 כבמוחזק ולא בשבח כגון שחח ונעשיח חכואה וכיוצא בו אבל ליקלא ואלים ארעא ואסקא
 שירטון שקיל ולא במלוה אפילו כשטר כין גכו קרקע כין גכו מעוח וכמלוה שהוא חייכ
 לאביו נוטל חצי חלק בכורה ןת] יצא עליהם חוב נופן בו פי שנים ואס אמר איני רוצה
 ליטול פי שנים ולא לפרוע בפוב פי שנים רשאי ולא היבם שמיבם אשח אחיו ונוטל חלק
 אחיו בנכסי אביו אינו נוטל בחלק אביו ששבפ בין מיפפ אפיו ליבוס m אבל אס שבש
 אחר יכום קורס חלוקה נוטל וכן הבעל שירש אשחו אינו נוטל בראוי אבל בשבח נוטל
 שהרי יורש הכל ואס הלוחה לאחרים כשהיא תחחיו גוכה אוחה אכל אס היה לה מלוה
 על אחרים בשנשאפ לו ולא הספיק לגבומה עד שמפה [כ! אינו גובה אופה וכן האשה
 בכחובחה ומוח במזונוחיהם אינן גובות לא מן הראוי ולא מן השבח אבל ממלוה אפילו
 שעל עוכדי כוככים גוכה אוחה ככחוכחה [והאימא גוכה אשה ככחובחה] ובעל חוב
 מיפמי ממלוה שגבו אפילו גבו מטלטלי לפי חקנח הגאונים דהאידנא גבי כעל חוכ וכפובח
 אשה ממטלטלי דיפמי: יב ההוא דאמר נכסי לסבתא ובפרה לירפאי ואסיקנא דאפילו
 לירחי ירפאי קאמר ואס מפה בפו בפיי הזקנה בן כפו יורש אכל אס אין לכח יורש אלא
 כעלה אינו יורשה דהוה ליה ראוי \u אכל אם אמר נכסי לסכחא וכשרה מעכשיו לירחאי
 הוי מוחזק וכעל הכח יורש: יג ככור שאמר לאחיו אל פשכיחו אח הנכסים עד שנחלוק
 והלכו והשכיחו נוטל כשכח אם לא עשו כהן שינוי כגון ענכים וכצרום אכל דרכום קנאוס
 כשינוי ואינו נוטל לא שכפ ולא הפסד שאם נמקלקלו משלמין לו דמי ענכים כאשר היו
ד ככור שנטל פלק פשוט אפילו כמקצפ נכסים הפסיד כל שלק ככורפו  קודס כצירה: י
 ויכול למכור חלק ככורחו קודם חלוקה: טו האומר מי ככורי לא יטול פי שנים או איש
 פלוני כני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום אמר איש פלוני כני ככורי הוא ימול פי שנים
 ככור הוא אינו נוטל פי שנים אמר פלוני כני ככורי ורוקו טוכ לרפואה הוא ככור:
 טז טומטום ככור שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים ואס פשוט הוא אינו ממעט
 כחלק ככורה [ד] ואינו נמול לפ׳ ולר״פ ולרי״ף ולא״א נמול לש׳: יז שפי נשים של איש
 אשד שילדו במחבא אס הוכר מי הוא הבכור ונחערב כוחכין הרשאה זה לזה וגומלין חלק
 ככורה ואם לא הוכר מעולם אין ממלין חלק ככורה: יח עובר שנמצא במעי אמו אינו
 יורש לאמו להנחיל לאשיו מן האב ואינו ממעמ בחלק בכורה: יט כן שנולד אחר מיתת
 אביו אינו ממעט בפלק בכורה ואינו נוטל סי שנים אם הוא בכור: כ הבא אחר נפלים
 אע״פ שיצא ראש הנפל פי או אפר כן ט׳ שיצא ראשו מפ והמפלמ כמין בהמה חיה
 ועוף שיש כהס קצפ צורפ אדם או סנדל או שליא או שפיר מרוקם והיוצא מפופך איכרים
 איכרים הנולד אחר כל אלו הוא ככור לנחלה ולא לכהן: בא שלשה נאמנין להעיד על
 הבכור [ה] המילדח לאלחר ואמו כל ז׳ ואכיו לעולם (ו! ונאמן לומר על כנו שהוא ממזר
 או כן גרושה ופלוצה אפילו כלא הכרח בכורה. אמר מי היא זה וחזר ואמר עבדי הוא
 אינו נאמן אפילו [היה] משמשו כבן אמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן!ז] אפילו
 אינו משמשו כעכד אכל אם אמר עכדי זה ששוה כך וכך ופזר ואמר כני הוא אינו נאמן
 אפילו אינו משמשו כעכד. היה עוכר על המכס ואמר עבדי הוא ושזר ואמר מי הוא
ב אמר לחכירו עכדי גנכח והשיכו אמה  אינו נאמן אמר כני וחזר ואמר עכדי נאמן: כ
 מכרתו לי והחזקתי בו שלש שנים אעפ״כ אס חרצה השבע וטול!ח] ונשבע אין זה יכול
 לפזור כו. [ט! והלכפא אין כעל פוכ גוכה מעכדי דיתמי: בג שלישי כשר להעיד 11 אפילו
 כראשון ולרשכ״ס ולר״ת פסול ןכ! וכן היא מסקנמ א״א ז״ל. האכ פסול לכן כנו וכשר
ד היה יודע לו כעדות עד שלא  לבן בן כנו [ל] ולרשכ״ם כל יוצאי יריכו פסולין להעיד: כ
 נעשה חחנו ונעשה חפנו פקח ונתפרש פפפ ונספמא שפוי ונשפטה פסול לו לכל עדופ.
 מחה כחו אחר כך [או] נחפקח או נפפחש או נשפפה כשר: כה שכיכ מרע שאמר
 חטול אשחי כאחד מן הכניס. נוטלת כנכסים שיש לו עחה ולא כנכסים שיהיו לו אחר
 כך ובמים שיהיו בשעח מיחה בין היו מועטים ונחרבו בין היו מרובים ונחמעטו. מחו
 כולם נוטלת חלק ככנים של עכשיו והשאר ליורשיו: כו המוציא שטר חוכ על חכירו הלה
 אומר פרעמי חציו ואפ״כ כאו עדים שכולו פרוע נשכע הלה שפרע מחצה ומשלם מחצה
 ממי חורין: בז המחלק נכסיו לכניו ריכה לאחד ומיעט לאחד או שהשוה להם הככור
 אמר בלשון מחנה דבריו קיימין אמר בלשון ירושה במיו דכריו קיימין ןמ] אכל השוה
 להם הככור או שגפן לאפרים בל׳ ירושה לא אמר כלום. אמר גם בלשון מפנה אפילו ב׳
 שדופ וכ׳ כני אדם כגון ירש פלוני שדה פלוניח ופנפן שדה פלוני לפלוני מהני אם אמר
 הכל חוך בדי דיבור אבל לאחר כדי דבור לא מהני בשפי שדופ לב׳ כני אלם עד שיאמר
 פלוני ופלוני ירשו שדה פלוניפ ופלוניח שנמחיס להם כמחנה וירשום אכל אדם אחד

 קיצור פסקי הרא״ש
 קטן [ושיהו מובלעים ברוב השדה אבל יש בהן יומר מארבע קבין] או שהן מוכלעין
 בפחוח א) מבריכה השדה אין צריך לקבלם. היו מובלעין רוב ארבע קטן במעוט 1י] של
 רוב השדה ומעוטן ברוב או שהיו עומדים בעגול או כשורה או כקרני השור או כעקלחון
 מבעיא אם צטך לקבלן הלכך אס נחן כבר המעוח צריך לקבלם ואם לא נחנם אין צריך
 לקבלם ואס היה סלע יפידי עומד אצל השדה או אפילו במוכה סמוך למצר אין צריך
 לקכלס. וכל זה מייד שלא היה עומד כחוכה הלכך צריך ליחן לו כיפ כור שלם אפילו
 אס ירצה לנכופ לו כפי החסרון אין שומעין לו שזה יאמר איני רוצה אלא טפ כור שלם
 אכל אם היה עומד כה ואמר לו טפ כור עפר הן חסר הן יפר או כיפ כור ספמא פיפפ
 או הוחיר עד רובע הקב לסאה הוי מחילה אפילו אלף סאין. יוחר מרובע לסאה צדך
 להחזיר לו הכל אף הרכעיס ורואין אס אין כמוהר שיעור השעה קטן כמו שמכר לו ל״ב
 סאין והיה המוהר ל״ג [ח] סאין אז חלוי כמוכר רצה מחזיר לו הקרקע רצה מחזיר לו
 מעוח ואם נשחנה השער אחר כך טן לזול טן ליוקר אם רוצה מעוח צריך ליחן לו כשער
 הזול ואם יש כמוהר השעה קטן אז צדך ליטול קרקע ואס יש לו שדה אחרה אצלה
 אפילו היה כמוהר כל שהו צדך לקבלו בקרקע ובגינה שיעור שצריך לקכל המוהר כקרקע
 הוא פצי קכ ואס היה שדה ונעשה גינה או איפכא מיבעיא מה מחזיר לו ולא איפשיטא
 וצריך לקבל הקרקע. אמר לו טפ כור עפר אני מוכר לך מדה כפכל הן פסר הן יפר
 או איפכא מספקא לן איזה לשון נפפס והמוציא מפטרו עליו הראיה [ט] הלכך הומיר
 כל שהו יפזיר פיפמ כל שהו לא ינכה. אמר לו טמ כור אני מוכר לך כסימנין וכמצרן
 1י] או שהזכיר לו מדפה פיחח או הוחיר שפופ הגיעו יפר מכן ינכה ואס הטרה הלוקח
 אפילו פיחח יחר מכן הגיעו: ב אחין שחלקו כיון שעלה הגורל לאחד מהן קנו כולן. כ׳
 אחין שפלקו ובא להס אפ שלא ידעו בו כטלה הפלוקה ופוזרין ופולקין כגורל אכל שלשה
 אמין או שופפין שהלך אמד מהם והוצרכו השנים למלוק יכולין לחלק בפני שלשה בגורל
 שלא כפניו והמלוקה קייממ טן כקרקע טן כמטלטלי אכל אס כא להעלומ אמד מן
 המלקים ואמר אני אמן בו יומר ממה ששמפם אומו ואקמנו כלא גורל שומעין לו שאם
 היה כאן כשעפ הפלוקה היה יכול לעשומ כן אכל כלא עלוי אינו יכול לבטל הגורל. אמין
 שמלקו ונטל כ״ש שלקו של אמד מהן [כן כגון שהיא אפופיקי דכענין אפר אינו יכול
 ליקח חלק אמד לכדו צריך השני לימן לו מצי מלקו [ל! ומיהו אם ירצה ימן מעומ כשכילו
 דהוו כלקוחוח באחדוח [ט! דקי״ל אין ברירה בדאודיחא אבל בדרבנן יש ברירה: ג שלשה
 שירדו לשום אשד אומר במאה ושנים במאפים או איפבא בטל היחיד במיעוטו אמר א׳
 בכ׳ סלעים ואחד בכ״ה ואחד בשלשיס הולכין אפר האמצעי שאומר כ״ה: ד האומר
 לחכירו [נ] פצי שדה אני מוכר לך נוחן לו כדי דמי חצי השדה במקום הכחוש שבה ואם
 אמר לו חציה כדרום אני מוכר לך שמין כמה שוה חציה שכדרוס וכשיעור הזה יחן לו
 כמקום הכחוש שכה ונוחן לו המוכר כחצי שלו מקום לעשוח גדר וחריץ רחכ ששה טפחים

 ואחד קטן רחכ שלשה וטניהס טפח:

 יש נוחלין פרק שמיני
 א האב והבן נוחלין זה אח זה אס אין לבנו זרע וכן אחים מן האב נוחלין זה אח זה
 אם אין להם לא אב ולא זרע האיש יורש לאמו וקודם לאחוחו טרושחה ואינו מנחילה
 האיש יורש את אשתו בדבר שהוא מוחזק טדה ולא בדבר שראוי לבא לה אחרי מוחה
 ואינו מנחילה ואדם יורש דודו אתי אמו \0\ מאביה אם אין לו זרע והוא קודם לאחותו
 טרושפ דודו ואינו מנשילו !ע]: ב שכיב מרע שצוה לפני שלשה ל״ש חלק נכסיו לבניו
 וריכה לאפד ומיעט לאפד ל״ש צוה ליפן לאפרים אם הוא כיום נעשו דיינין להפזיק לכל
 אשד כשלו ולדון על כל דכר ספק שיפול כצוואה ואין אפד מהן יכול לומר !פ! לכ״ד
 הגדול אזלינא טן נכנסו מעצמן טן זימנס לכך שיעידו ואס הוא בלילה אז הם עדים
: ג הא דאמרינן נמצא אחד מן ן  ואינם יכולין לדון [צ] ואפילו אם דנו כדיעכד אינו ד
 העדים פסול שכל העדומ בטל הוא דוקא בשכוונו לראומ כדי להעיד והעידו כבר אבל
 כל זמן שלא העיד ככ״ד אפילו כוון לראופ כדי להעיד !קן אינו פוסל השאר: ד עד
 שהעיד גפני ב׳ אינו יכול להצטרף עס הב׳ לדון על עדושו אכל עד !י] הרואה יכול לדון
 על פי ראייחו כדיני ממומה ולא כדיני נפשופ וכדרכנן אפילו עד המעיד יכול לדון על
 מה שהעיד: ה מי שנטל קנין לקיים כל דגר יחזור כו כל זמן שעוסק כאופו ענין אכל
 כשאר כל קנינין הגכהה משיכה מסירה כסף שטר וחזקה אין כהן חזרה אחר כדי דכור:
 ו [ש] אין הכן יורש אמו כקכר להנחיל לאחיו מן האכ: ז סדר נחלוח איש כי ימוח גנו
 יורשו ואם אין הכן ויש לו זרע עד מאה דורוח קודמין לכח אס אין לו כן ולא יוצאי
 ירכו הכה יורשה וזרעה אחריה עד עולם אין לו כן ולא כה ולא יוצאי ירכו חוזרח לאטו
 ואם אינו [קיים] יוצאי ירכו דהיינו אחי המה או אחיוחיו אס אין לו אחים יורשין ואם
 אינן ואין להם זרע חוזרח לאט אכיו ואם אינו יוצאי ירכו דהיינו אחי אט המח או אחיוח

 חריפתא
 אם דנו כוי. בפנים סימן דלקמן: [ק] אינו פוסל השאר. ועיין עול מזה פ״ק למכומ סימן י״א: [ר] הרואה
 וביום. כללעיל סימן בי: [ש] אין הבן כוי. עול בס״פ ללקמן: [ת] •צא עליהם חוב. בקצור כ״י שטר חוב:
 [א] אבל אם שבח כו׳ נוטל. אל השיבני מזה על מה שכתבתי אני על הפנים אהא דכתב וליחא לררבא
 כוי. שכתבתי ללאו לבר הרא״ש הן כלל והא הכא העתיקם בנו המקצר לזו אינה חשובה כלל שהרי מצאנו
 לו בטור א״ה סימן קס״ג שפסק לה״נ אינו נוטל ולפיכך במקומי אני עומל ואומר אני למי שטעה להגיה
 בפגים הוא שטעה גס כן להגיה בכאן: [נ] ה״ג אינו גובה אותה. בפנים כתוב או מתו מורישיה והיה
 להס מלוה כו׳. וכתבו בטא״ה סימן צ׳: [נ] נ״ל דה״ג אכל אם אמד נבם• לסבתא ובתרה מעבשיו לירתא•
 וכן הל׳ בטור סימן רמ״ה: [ד] ה״ג ואינו נימול לח׳ לרי״ף: [הן ה׳׳נ המיללת מיל ואמו: [ו] ונאמן לומד
 על בנו. עיין בסרק בסרא לקלושין סימן ט״ז: [ז] אפילו כוי. הרשב״ם: [ח] ונשבע. כ״כ גס כן בסניס
 אבל בפ׳ שבועת הלייניס סימן ג׳ מסיק לגרסי׳ נשבע בלא ו׳: [ט] הלבתא כוי. עיין בפנים סימן כ״ו:
 ןי] אפילו כראשון. עיין בפנים סימן כ״ו: [כ] וכן היא מסקנת הרא״ש ז״ל ותמיהא לי דהרא״ש לא
 הכריע לא בכאן ולא בס׳ זה בורר וגם המקצר הלז לא כתב שס שוס מסקנא ואף בתנורו בטור סימן ל״ג
 לא כתב מסקנא: [ל] ולדשב״ס כל יוצא• ידיכו פסולים להעיד. ל״ג ליה בקצור כ״י וכן עיקר שהר בפנים

 דמאו ואף בטור סימן ל״ג לא הזכירו: [ט] אבל השוה להם הבכור. בפנים סימן דלקמן:

 פלפולא
 [ז] של דוב השדה. הרשב״ס: [ח] נ״ל דה׳׳ג ל״ג דבע־פ ולי הטור שמכר לו ל״ל סאין והיה המומר
 ל״ה רבעים: ןט] הלכך הותיר כו׳ לא ינכה. קשה למייר שנמן המעומ והקרקע במזקת בעליה עומלמ
 ואס כן מאי לא ינכה:!•] או שהזכיר לו מדתה. נפקא ליה מרא״ל רב ספא והא אנן מנן סחוח משמומ
 כו׳ ובלרג פפא הזכיר המלה: [כ] כנון שהיא אפותיקי. עיין בב״ק פ״ק בפנים סימן ו׳ ועול שס ענין
 אמר שיכול ליקמ להיינו כשלא יגיע שלה מכל אמר ומהר״ו כ״ץ סימן קע״ה כמב עול לרך אמר כגון
 שהאמ השני לקמ מלקו במרנה אמרמ: [ל] ומיהו אם ירצה •תן מעות בוי. כ״כ בפנים דהכא ולא כמב
 כן בפ״ק דב״ק סימן ו׳ וכדהמם סתם בטמ״מ סימן קע״ה: [מ] דקי״ל אין כדירה נדאורייתא. ובר״פ
 השותפין לנדרס כתב רש בררה והכא תפס כתזרתו של ר״ת כמ״ש בפנים דהכא והתם מפס לשטת
 פניס דהתס דכתב לבסוף דעת ר״י רש ברירה אף בדאוריתא ומיהו שס כתב דברי הרשב״א ולררה
 י״ל אין בררה: [נ] חצ• שדי. וכ״כ בטור סימן ר״מ ובקצור כמיבמ יד מצי שדה וכמ״ש בפנים:

ר  פליק פרק בית כו
י [ם] מאביה דאילו מאמה אף האם אינה נוחלמ אמיה: [ע] בסוף הסימן השמיט האמיס נ ק שמי ר  פ
 מן האס לא ממלין ולא מנמילין ואולי סמך אמוקא דלעיל אחים מן האב כו׳: [פ] לב״ד הגדול אזלינא.
 בפנים כמוב או לג״ד משוב שבעיר אך גס בטור ר״ס רנ״ג לא כתבו ואנכי לא ידעמי למה: [צ] ואפילו

 א) אולי צ״ל מברונ.(גליי!)



 ממסכת בבא בתרא
 ליורשי הנוחן וה״מ מוחן לאחר אכל מוחן] לאחד מכניו מחוכר שלא הגיע זמנו ליתלש
 הוא של כן המקכל: מד החולץ למעוכרת והפילה צריכה חליצה אחרח: מה האומר
 לחכירו נכסי לך ואפריך לפלוני הראשון אוכל פירוח כחייו ואין לו למכור הגוף ולכשימוח
 יקחכו השני ואם מכרם הוי מכר אפילו היו כהס עכדים והוציאם לחירוח יצאו לחירוח
 [או] אס עשה מהם חכריכין למח נאסרו בהנאה ואס נחנס לאחר כמחנת שכיכ מרע
ו אמר לחכירו אתרוג זה נחון  לא זכה בהם והמשיאו עצה למכור הגוף נקרא רשע: פ
 לך במחנה ואחריך לפלוני ומכרו או אכלו אחר שבירך(עמו) [עליו] יצא: מז אחין שקנו
 אחרוג מהשוחפות אם יכול אחד מהם לאכלו שלא יקפידו האחרים יוצא בו ואם לאו
 אינו יוצא כו וכמקום שאין אחרוג מצוי כל הקהל יוצאין באחרוג אחד: מח אמר להכירו
 אחרוג זה נחון לך כמחנה על מנח שחחזירהו לי נטלו ויצא כו החזירו יצא לא החזירו
 לא יצא כל היכא דכעי תנאי (אן צריך שיהא כפול ואם לא כפלו החנאי כטל והמעשה
 קיים. ויש דכרים שהולכין כהם אחר אומד הדעפ ואפילו גלוי דעת לא כעי כגון שטר
 מכרחת ומתנת שכיכ מרע ככולה וכידוע שכנו קיים וככותכ כל נכסיו לאשתו ויש דכרים
 דכעינן גלוי דעה כגון זבין נכסי אדעחא למיסק לארץ ישראל ואס לא גלה דעחו הוי
 דכרים שכלכ ואינן כלום: מט אע״ס דקיימא לן נכסי לך ואחריך לפלוני ומכר הראשון
 דהוי מכר אמר נכסי לך ואחריך יחזרו לי ומכר הראשון אינו מכר. אמר לאשה פנויה
 נכסי לך ואחריך לפלוני וכשאת בעל לוקח הוי בנכסיה ואין לאחריך במקום בעל כלום
 אבל אס אמר כן לנשואה אחריך קונה ולא בעל הלכך אמר לנשואה נכסי ליך ואחריך
 לפלוני ומכרה ומחה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד הבעל ולוקח מיד אחריך
 ונשאר בידו אבל מי שהיה נשוי שחי נשים וכחכה הראשונה ללוקח דין ודכרים אין לי
 עמך ומה השניה מוציאה מיד הלוקח והראשונה מהשניה ולוקח מהראשונה וחוזרח
 חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם: נ אמר לחבירו שור זה נמון לך במהנה על מנח
 שחחזירהו והקדישו והחזירו לו קדוש על מנח שחחזירהו לי והקדישו והחזירו אינו קדוש:
 נא שכיב מרע שכפכ נכסיו לאפר ואמר זה מיד אי איפשי בהם לא קנה וחזרה המשנה
 לנותן שפק [ולבסוף אמר אי אפשי בהם או שזיכה לו על ידי אפר בפניו ושחק]!ב] ולבסוף
 מיחה [כל הקודם] זבה בהם: נב שכיב מרע שאמר חנו מאפים זוז לפלוני וש׳ זוז לפלוני
 ופ׳ זוז לפלוני אין אומרין כל הקודם כשטר זכה אלא כולם שויס m לגכוח כל אחד לפי
 חלקו הילכך יצא עליו שטר חוכ מנכין לכל אחד לפי חלקו אכל אס אמר ואחריו לפלוני
 [ואחריו לפלוני] כל הקודם כשטר זכה ואס יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון אחרון
 וכן הדין נמי אפילו לא אמר אחריו אם נפן לכולם בשוה ופרט אומן זה אחר זה:
 נג שכיב מרע שאמר חנו מאחים זוז לבני בכורי [ד] כראוי לו או לאשמו כראוי לה או
 לכעל חוכ כראוי לו נוטלין מאחים זוז חוץ מן הבכורה והכחובה והחוב. אבל אס אמר
 חנו לו מאחים זוז כככורחו או לאשחו ככחובחה ולבעל חוכ כחוכו אין גומלין שניהם אלא
 הוי ידן על העליונה אס מאחים זוז יוחר גומלין מאחים זוז ואם ככורה וכחוכה וחוכ
 יוחר גומלין אוחס ואס אמר למי סממא לרשכ״ם ידו על העליונה ולדעה א״א הרא״ש
 ז״ל כשאמר לכני ככורי אז הוי ידו על העליונה אבל אס אמר למי סחמא או לפלוניח
 אשחי מחנה נחן להם יומר על הראוי להם: נד שכיכ מרע שאמר מנה לי כיד פלוני
 העדים כופבין כך וכך צוה פלוני אע״פ שאינן יודעין אס הוא אמפ לפיכך כשבאין
 היורשין לגבומ אין מגכין להם עד שיכיאו להם עדים שהוא אמפ. ואין כיפ דין חולצין
 וממאנין אלא אם כן מכירין שזה היבם והיבמה ושהיא אשמ מי שממאנמ כו לפיכך עדים
 שמעידים לפני ב״ד ששלצו ושמאנו ככימ דין כ״ד כומבין להם גמ מליצה ומיאון אע״פ
 שאין מכירין: נה מי שמת והניס בניס גדולים וקטנים או בנות גדולות וקטנות והגדולים
 צריכין יוחר ללבוש והקטנים צריכין יומר לזון אין נזונין ומתפרנסין מן האמצע אלא
 יחלוקו וכל אחד יהיה נזון ומהפרנס משלו. נשאו הגדולים אחר מיחח אכיהס ישאו גס
 הקטנים נשאו בחיי אכיהם ואמרו הקטנים הרי אנו משאין כדרך שנשאחס אחם אין
 שומעין להם. והני מילי שאין הגדולים נושאין ונוחנין מכסים אבל אס נושאין ונוחנין
 כהם או אפילו אפטרופא הנושא ונוחן כשל יחומיס [ה] יכול להחכסוח משלהם: נו אשה
 פנויה שלופה מלוה על פה ונשאה אין מוציאין מיד הכעל: נז מי שמח והניח אלמנה
 וכח אלמנחו נזונח מנכסיו אפילו נשאה הכה והכניסה הנכסים לכעל ומחה מוציאין מן

 הכעל למזונוח האלמנה:

 מי שמת פרק תשיעי
 א מי שמח והניח מיס ומוח אם הנכסים מרובין דהיינו שיש כהם כדי שיזונו מיס ומוח
 עד שיכגרו המוח המים ירשו ובל הנכסים בחזקחן ומפפרנסוח המוח ואין צריכין
 להפריש מזון המוח עד שיבגרו ואין חייבין לצמצם ומיהו אם רואין ב״ד שהבנים מכלים
 הממון m פייבין להשגיפ בפקנפ המופ ולהפריש חלק הבנופ ואם אין כנכסים כל כך
 מוציאין חלק הבנופ והשאר לבנים אדמון אומר לעולם הכנים יורשין הכל ופסק רשב״ס
 כמוהו ורב אלפס פסק כח״ק וכן דעה א״א הרא״ש ז״ל. וה״מ במקרקעי אבל במטלטלי
 מכסים מועטין נמי יזונו בנים ומוח. ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי מועטין ועל
 ידי המטלטלין נעשין מרובין יש להם דין מרובין. !ח ואס היו מרובין בשעח מיחה
 ונחמעטו או מועטין ונחרכו לעולם יש להם דין מרוכין: ב היו הנכסים מועטין ומכרום
 היחומים מה שמכרו מכרו ואין המוח ניזונומ מהדמים [ולרב האי האימא ניזונוח
 מהדמים וחמה עליו א״א הרא״ש ז״ל וה״מ שמכרו] עד שלא החזיקו כ״ד המוח כנכסים
 אכל מכרום אח״כ לא: ג היו הנכסים מרובין והיה עליהם ב״ח או חיוב פרנסה כה אשתו
 או חיוב מזונוח האלמנה או חיוב עשור נכסים !ח! וכשיוציא אחד מאלו ישארו מועטין

 חריפתא
 אחר כמו שכתבתי על הפנים וכ״כ בטא״ה סימן ל״מ ובטת״מ סימן ר״ז: [כ] נ״ל דה׳׳ג ולבסוף מ־חה בל
 הקודם זכה בהם ודע דבפרק השולח סימן ג׳ שטה אתרת ותפסה לעיקר בטור סימן רמ״ה: ןגן לגבות
 כל אחד הרי״ף. בקצור כ״י גרס מגבין לכל ול״נ דגרס מגבין מכל וכן הלי בטור סימן רנ״ג: [ד] ה״ג
 כראוי בכ״ף וכן לקמן: !ה] יכול להתכסות משלהם. עיין בפ״ק דב״ק סימן י״ג ובפרק השולח סימן זי:

 פליק פרק יש נוחלץ
ק תשיעי [ו] נ״ל דה״ג חייבין להשגיח וכן הל׳ בטור א׳׳ה סימן קי״ב: [ז] ואם היו מרובין. בפנים ר  פ

 סימן דלקמן: [חן נ׳׳ל דה״ג וכשיוציא וכן הל׳ בא״ה סימן קי״ב ובקצור כ״י גרס וכשמוציא:

 עד קיצור פסקי הרא״ש
 ושחי שדוח כגון ירש פלוני שדה פלוניח [נ] ושנתן לו שדה פלוניח או שדה אחה וב׳ מי
 אדם מהני אפילו לאחר כדי דיכור: כח אמר על כה כין המוח שחירש כל נכסיו או
 שריכה לאחח מלאחרוח וכן ככן כין הכנים דכריו קיימין אף על פי שלא הזכיר לשון
 מחנה אכל חלק ככורה אינו יכול להעכיר כל׳ ירושה: כט אין למדין לפסוק הלכה ממה
 שפוסק כמשנה כפלוני או ששנוי בה מעשה פלוני נעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה
 והיינו מדכרי האמוראים שפוסקין הלכה כפלוני. מדמין מלפא למילפא בכל דכר חוץ
 מכטריפוח: ל הא דאמרינן שאם נהן כלשון ירושה לכה כין המוח או לכן כין הכניס
 דמהני דוקא בשכיב מרע אבל לא בכריא: לא כריא או שכיכ מרע שכמכ כל נכסיו לאשמו
 לא קנאמס שלא כוון אלא לעשומה אפוטרופא לא שנא יש לו בניס ממנה ל״ש אין לו
 בניס ממנה אלא מאחרה או אין לו כנים כלל ואשיו יורשים אוחו ודוקא נשואה אכל
 כחכם לארוסה או לגרושה הוי מחנה גמורה ואס כחבס לבמו בין יש לו בניס בין אין לו
 מים אלא מוח לא קנחה. כחכם לכנו כלשון מחנה כין גדול כין קטן לא קנה אלא אם
 כן כפכם כלשון ירושה. ואס כפב כל נכסיו לכנו ולאפר כנו הוי אפטרופא ולאחר הוי
 מפנה אפילו כחבם להם ככה אחח כל שכן אס כחכם מקצחס לאחר החלה והשאר לבנו
 ודוקא שכפכ כל נכסיו לכנו ולפלוני אכל אם כפכ פצי נכסי למי ופצי לפלוני לכנו נמי
 הוי מחנה ואס כחכ שני שלישי נכסי למי ושליש לפלוני הוי כאילו כחכ ככה אחה ולא
 הוי מחנה כמו ואם כחכ כל נכסיו לב׳ מיו שניהם אפטרופא ואם כמכ חצי נכסי למי
 פלוני וחצי נכסי לפלוני מי הראשון קנה והשני אפוטרופא וכן הדין בשחי נשיו ואם בחב
 כל נכסיו לאשחו ולכנו לאשחו הוי מחנה ולמו אפטרופא לאשתו ולאחר אשחו אפטרופא
 והאחר מחנה: לב כפכ פירוש נכסיו לאשפו או אפילו גוף קרקע ושייר קצח גובה
 כהוכחה משאר נכסים. כחכ לה כל נכסיו ויצא עליו שטר חוכ מוקדם למחנה הפסידה
 כפוכפה [פ] מאלו הנכסים מפני שמחלה עליהם כשכחב לה המחנה אבל אם יקנה אחרים
 גובה בפונמה מהם: לג 1ען מי שהלך בנו למדינפ הים ושמע שמפ וכפב נכסיו לאחר
 ואח״כ כא כנו אין מחנחו ממנה: לד כריא או שכיכ מרע שחלק כל נכסיו לבניו וכפב
 לאשחו קרקע כל שהוא אפילו לא חלק להם כפניה אלא כשנודע לה שחקה אבדה שעבוד
 כהוכחה מאלו הנכסים שמחלה עליהן כיון שחלק לה ככוד שעשאה שופף כין הכניס אכל
 אס באו לידו נכסים אחרים או שמח אחד מבניו גובה מהס ודוקא שחלק כל נכסיו אבל
 אס שייר כל שהוא או שלא נחן לה קרקע אלא מטלטלי לא אכדה כחובשה וכן אם מלק
 נכסיו בינה ובין אחרים לא אבדה כפוכפה: לה מי שאמר נכסי לפלוני או שאמרו לו
 נכסיך למאן שמא לפלוני והשיב אלא למי יהיו אלא לו אס הוא ראוי ליורשו זוכה בהם
 משוס ירושה ונפקא מינה שאם אמר אחריו לפלוני אינו כלום ואם אינו ראוי ליורשו
 זוכה בהם משום מחנה וזוכה השני אחריו מחנה שכיב מרע אלמנחו נזוניח ממנה ומלוה
 על פה גובה ממנה: לו הלכחא בין האומר חנו שקל למי כשכח כין האומר אל החנו
 להם אלא שקל והס צריכין יוחר נוחנין להן כל צורכן: לז אסור להעביר נחלה אפילו
 מברא נישא לכרא טכא: לח w הנוחן מחנה לחבירו סחס אינה מחנה אלא אס כן
 נחנה להיוח שלו לכל דנר שירצה ודוקא מוחן סתס אבל אס פירש דבריו אפילו אס כתן
 לו על מנח שלא למכור או שלא ליפן או שלא יעשה כה כי אם דכר פלוני הויא מחנה
 לאומו דכר: לט האומר זה מי נאמן ליורשו אפילו מכסים שיפלו לו אחר כך ולפטור
 אמ אשמו מן היכוס אפילו אס מוחזק לנו שיש לו אחים. האומר זה אשי אס שאר אחיו
 מודים לו יורש עמהס והס ירשוהו כשימוש ואם אינס מודים לו אינו יורש עמהס אלא
 זה המעיד לכדו מחן לו מהלקו מה שיכא לידו וחלק הספק כשימופ הספק יטלנו הוא
 וכן כל נכסים שיהיו לו ממקום אחר ןצן אמרו אין אנו יודעין אינו יורש עמהם אלא
 המעיד נוחן לו מחלקו מה שנא לידו מפלק המגיעו וכשימופ הספק יטלנו הוא לכדו
 ואס יהיו לו נכסים ממקום אפר ירשו האחים עמו ואפילו כחלק שנהן לו המעיד היה
 לו שדה ריקניח וחרשה וזרעה והיא עחה מלאה פירוח יירשו האחים עמו כשכפ אכל
 דיקלא ואלים ארעא ואשקה שירטון השנה למעיד לכדו: מ ראוכן אמר לשמעון אני חיינ
 לך מנה ושמעון אמר ודאי אינך חייכ לי (כלום) פטור כאילו מחל לו כפירוש ןקן ונעל
 שאמר גרשחי אח אשחי אינו נאמן ואס מה חולצה ולא מחיכמח. מי שמוחזק לנו נו
 שאין לו אחין ואמר גס הוא נשעה מיחה אין לי אחין ויצא קול שיש עדים נמקוס אחר
 שיודעין שיש לו אחין חוששין לקול ולא הנשא עד שיחנרר הדנר: מא מי שמח ונמצאה
 קשורה לו צואה מחנה שכיכ מרע דהיינו דא ההא למיקס ולהיוח אחר מיחה שאינו
 קונה אלא לאחר מיחה 1י] או שמפורש כה מהיום אם לא אחזור כי ולאחר מיחה שגס
 כן לא נגמר קנין עד לאחר מיחה שכל ימיו יכול לחזור כו לא יחנוהו למי שכחוכה על
 שמו. נחנה לו מחיים אפילו לא הגיעה לידו [אלא שזיכה לו] על ידי אחר קנה כין אם
 המקכל ראוי לירש או אינו ראוי לירש: מב שכיכ מרע שאמר כחכו וחנו מנה לפלוני
 ןשן או אמר חנו וכחכו ומה קודם שכחנו לו לא יכחכו ויפנו לו אלא א״כ אמר פנו ואף
 כחנו וחחמו לו. נריא שכוחכ נכסיו לאחר מוחו אס כחוכ כשטר זמן קנה הגוף מזמן
 הכפונ נו אפילו לא כחכ מהיוס ואפילו אין שוס קנין נשטר ואס יש נו שום קנין קונה
 משעפ הקנין ואפילו אין כמוכ כו זמן וכגט צריך לכפוכ כו מהיום אע״פ שכפונ נו זמן:
 מג הכוחכ(כל) נכסיו לאחר מהיום הגוף ולאחר מיפה הפירוח הכופן אינו יכול למכור
 הגוף והמקכל אימ יכול למכור הפירופ מעכשיו. מכר הכופן הפירוח מכורין עד שימוח
 מכר המקכל אין ללוקח כלום נפירוח עד שימוח הכוהן וכשימוח הכוהן יקפ הכל אפילו
 אס מח המקכל כחיי הנותן. [הנותן] חולש הפירוח כל ימי חייו ומאכיל לכל מי שירצה
 ומה שהכיח פלוש אפילו תלשו קודם זמכו או מה שהגיע זמכו ליחלש [אפילו לא חלשו
 הוא ליורשיו ואס לא הגיע זמכו ליחלש] ןת] שמין נה כמה שוה והמקנל כומן [דמיו

לא  פלפו
 [נ] נ״ל דה״ג ותנתן לו שדה פלוני או וכן הלשון נטור סימן רפ״א: [=] מאלו הנכסים. כדלקמן סימן
 ל״ד: [ע] מי שהלך וכוי. ואיתא נמי נפ׳ דלקמן סימן י״ח: [פ] הנותן מתנה להכירו סתם. פירוש וניכר
 ממוך ממשנתו שאינו מכרן ליתנה לו שיעשה נה כל תפצו כ״כ נטור סימן רמ״א: [צ! ואם אמרו אין
 אנו יודעים בוי. בפנים סימן דלקמן: [ק] ובעל שאמר כוי. נפנים סימן דלעיל: ןר] או שמפורש גרס
 והוא במוספומ בד״ה כל שכמוב כו׳: [ש] או אמר תנו. הרשב״ס: [ת] שמין כמה כוי. בפנים סימן נייד:
 [א] צריך שיהא בפול. וגם שיהא הן קודם ללאו ומנאי קודם למעשה כמו שכמונ נפנים אנל גס בסניס היה
 לו לכתוב תנאי שאפשר לקיימו ושע״י שלית אפשר לקייס המעשה ושיהא המצאי בדבר אמד ומעשה בדכר



 ממסכת בבא בתרא עה
 אילו הוליעו היה] חייכ לו זוז אץ (מנכה) נותן לו כלום כיון שלא אכל עמו על ל׳ זוז
 מנכה לו השצי מכאן ואילך כל אחל מנכה לו כפי שלאוי להאכיל למי ששולת לורון כזה
 ואינו יכול לומל לשנוח כלל מכל מה ששמח עמו לא להוסיף ולא לגרוע: טו השולח
 סכלונוח לכיח חמיו ןי! ומח הוא או היא או חזר כו כענין שלא נשאה היו הסכלונוח
 לכלים שעומלין לישפמש כהם ככיפ אכיה (או אכיה) ושמשה כהן וכלו אפילו היו שיין
 מאה מנה אם אכל או שחה שס שוה לינל אינן חוזלין לו לא אכל שם שוה לינל שחלץ
 [ש] ומאכל ומשפה אינן פוזלין אע״פ שלא אכל חזלה כה היא אפילו כישא לירקי חוזל
 [ח] אפילו אם אכל. היו הסכלונומ לכרים שאינם (יכולה) [עומלין] להשממש כהן ככיש
 אכיה אפילו אם אכל שם הכל חוזל ואם שלחו לו לאכול בביתו או ששלח שם שלופו ואכל
 מיכעיא אם נגכץ וכן אם אכל שם !א] חצי לינל מיכעיא אם חשוכ למפול פציים וכן שכפ
 שבלונות מיבעיא אס הוא חוזל וכן שבלונות העשויות ליבלוח ולא בלו בכולהו בעיא ולא
 איפשיטא ואין חוזרין: טז המגרש אשמו מחוך קטטה שביניהם ללשב״ם אינו יולשה ולא
 נלאה לאלוני אכי הרא״ש ז״ל. אמרו לו על ארוסתו שהיא כעלת מוס והכניסה לביפו
 לכולקה וכינתיים מתה ואומר שלא מצאה כעלת מום ורוצה ליורשה שהיה לעתו ככניסתה
 לביתו לשם נישואין אינה טענה: יז שכיכ מלע [ב! לאחל שלשה ימים שכחכ או נתן כל
 נכסיו לאפרים ספמא ושייר לעצמו קלקע או מטלטלין [ג] כלי פרנסתו אז הוי ליניה
 ככליא [ד] וצליך קנין אפילו אס ממ הלכך אם עמל אינו חוזר לא שייר כל כך אס מפ
 קנה אפילו כלא קנין ואם עמל חוזר אפילו היה כקנין. ויוצא ליהלג דינו כשכיכ מלע
 לענין זה וללכ אלפס הוא הלין נמי מפלש כים ויוצא כשיילא ואינו נלאה לאלוני אכי
 הרא״ש ז״ל: יח [ה] מי שהלך כנו למלינח הים ושמע שמפ וכפכ נכסיו לאפליס ואפל
 כך בא כנו אין המחנה מחנה: יט המוכר שטר חוכ לחכירו ופזר ומשלו אפילו יורש של
 המוכר הוי מחול m נחנו כמחנה ומשלו היורש אינו מחול: כ ש״מ שאמר יאכל פלוני
 פירוח לקל זה או ילול ככיח זה אינו כלום על שיאמל חנו לקל זה לפלוני לפירושיו או
 חנו לו ביח זה וילול בו. המוכל או הנוחן לקל לאחל ופירושיו לשני ראשון קנה לקל
 ופירוח שני לא קנה כלום אמר לאפל קנה לקל זה פוץ מפירוחיו שייר לעצמו גם מקום
א שביב מרע שחלק כל נכסיו  הפירוש שהן הענפים m ואין ללוקח אלא הגזע לכשיבש: כ
 לאפרים זה אפל זה כלא הפסק ומפ קנו כולם אפילו כלא קנין עמל חוזר ככולן [ח! אפילו
 בקנין. הפסיק בין אחל לחבירו מח קנו כולם הלאשונים לוקא כקנין ואפרון אפילו בלא
 קנין עמל אינו פוזר אלא באפרון לא היה בקנין הלאשוניס לא קנו אפילו מפ והאחלון
 קנה אם מש. ש״מ שכפכ כל נכסיו הילועיס (לנו) לאפל ונפלפא חשוב [ש] ממנה במקצפ
 [וצריכה קנין] ואינו חוזל אלא אם כן ילוע לנו שאין לו אפלים או על שיאמר [•] כל
ב שכיכ מלע שנחן כל נכסיו לאחל וחזר כמקצחן הוי חזרה ככלן הלכך  נכסי לפלוני: כ
 נתן כלן לאתל ותזל כמקצתן ונתנן לשני לאשון לא קנה אפילו נמת ושני קנה אפילו]
 לא ממ וכגון שהיה כקנין נתן מקצתן לראשון והמושר לשני לאשון קנה אפילו לא מת
 שני מפ קנה לא מפ לא קנה: בג שכיכ מלע שהקליש או הפקיר כל נכסיו או מלקס
ד יטול יזכה יחזיק יקנה כלן לשון מפנה הן כץ ככליא כין  לעניים ונפלפא אינו חוזל: ב
 בשביב מרע וכן ייחסין יירש בראוי ליורשו אבל יהנה בהן יראה בהן ישען בהן יעמול
 כהן לא הוי לשון ממנה: שכיכ מרע שמכר כל נכסיו ונפרפא אם המעומ בעין שוזר
 פרעם כמוכו אינו מוזל: שכיב מלע שהולה על כל נכסיו שהן לפלוני אינה [בן במפנה
 ואם עמל אינו מוזר: בה גר שנמן בממנמ שכיכ מלע לא קנה ללכ אלפס לוקא כנופן
 לכנו ולאלוני אכי הלא״ש ז״ל לכל מי שיפן: בו פסק לב אלפס לשביב מרע ששייר כל
 שהוא מחנחו קיימח ואין לעפ אלוני אכי הרא״ש ז״ל כן על שישייל כלי פרנסחו ואס
 הוא עוכל אלמה שישייל קלקע כלי פרנסת בני בימו ואם הוא מתעסק בלביח או בסחורה
 שישייל כלי שיוכל להפפרנס מהדוח: בז הכוחכ כל נכסיו לעכלו יצא כן חורין שייל כל
 שהוא לא יצא בן חורין. הכותכ כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא שייר כל
 שהוא קנחה: הכוחכ כל נכסיו לבניו וכשב לאששו קלקע כל שהוא איכלה כחוגחה שייר
 כל שהוא לא אכלה: מכלתמ קנה מקכל המתנה אלא אס כן כחכה לו כל נכסיה ובכולהו
 מטלטלין הוי שיול אפילו ככחוכה האילנא שתיקנו שניגכית ממטלטלי: כה אמל מטלטלין
 לפלוני כל כלי כיפו ככלל חוץ מחטי ושעד וכהמוח. כל מטלטלי אפילו שטי ושעד וריפיס
 העליונים ולא התפפוניס כל המטלטל אפילו תחמונה ועבלא בכלל מטלטלי: כט אמל
ן עבדם [וקרקעות ובגדם] שטרופ ובהמופ ועופות יינופ  נכסי לפלוני הכל בכלל ף
 שמנים וסלפופ אפילו תפילין אכל לא ס״ת: ל אשה שרוצה לינשא ונתנה נכסיה לאפר
 כד שלא יזכה כהם הכעל לא זכה בהן המקבל כלל [מ] אפילו כעולה תפמ כעלה: שכיכ
 מלע שנחן כל נכסיו לאחל וחזר ונמנם לאפל וממ השני קנה: אמילה לשכיכ מלע מהניא

 קיצור פסקי הרא״ש
 אינן ממעטץ ויש להס לין מלוכין אכל כחוכמ אלמנחו ממעטח: הניח אלמנה וכן או
 אלמנה וכח אפילו כנכסים מועטין שניהם יזונו כאחל אכל הניח אלמנה וכן וכח והנכסים
 מועטין האלמנה נזוניח ולא הכן ולא הכח: ד מי שמח והניח מים ומוח וטומטום אם
 הנכסים מרובין זכרים לוחין אוחו אצל נקכוח [וניזון עמהם ואס הס מועטים נקכוח
 לוחין אוחו אצל הזכרים] ואין לו כלום ואם לא הניח אלא בן וטומטום בנכסים מרוכין
 הטומטום נזון ולא יולש ןט] כנכסים מועטין נוטל הטומטום שלשה חלקים. טומטום וכח
 כנכסים מרוכים נוטל הטומטום שלשה חלקים כנכסים מועטין יחזול על הפחחים: האומל
 אם יללה אשחי זכל יטול מנה יללה זכל נוטל מנה ואם נקכה מאחים יללה נקכה נוטלח
 מאחים [ואס זכל מנה ואס נקכה מאשים] ויללה זכל ונקכה הזכל נוטל מנה והנקכה
 מאפים יללה טומטום נוטל כפחות שכשניהם אין שם יורש אלא הוא נוטל הכל: ה הלכחא
 המזכה לעוכל לא קנה ן־] ואם אמל לכשחלל קנה והוא שלא מח המזכה וגם לא חזל כו
 קולם שנולל ומייד שלא הקנה לו כסולל וגם לא כחזקה אלא כמשיכה דשנו כלשומ
 הזוכה כשנולל העובל או עומל באגס או קלקע כשטל והשטל כיל הזוכה כשנולל העוכל:
 ו אמל לחכילו קנה כשמול [ב] או כעוכל שלא נולל לא קנה אח (העוכל) והחמול קנה
: ז הנוחן מחנה לחכירו ואמר לך  החצי 1ל1 עוכר יש לו זכייה בירושחו קולם שנולל א)
 ולפלוני ולפלוני נוטל הוא מחצה והן מחצה וכן אם אמר ןמ! נכסי לפלוני ולפלוני ולמי
 פלוני נוטלין הנפלטין מחצה והנכללים להיינו מי פלוני מפצה אפילו הן מועטין: ח מי
 ששלמ פפצים לכיפו ולא פירש היאך יחלקוס אס יש לו כניס וכנות נשואות [ינפנו לכלופיו
 ולא לכנותיו ואס אין הכנות נשואות] ישנו להס הראוי להם [ולמים הראוי להם] וה״מ
 ככדא אכל כשכיכ מרע שאמר אלו למי אין מומיו ככלל. מי שאמר נכסי למי ויש לו כן
 ובמ הכל לכן. מי שאמר נכסי לבני אין מי כניס ככלל אפילו אס אין לו אלא כן אשל:
 ט מי שמת והנימ בנים גלולים וקטנים או כולם גלולים והשכישו מקצתן הנכסים שלקפו
 מן הנכסים ושכרו פועלים השכמ לאמצע ואף שכר עמלם לא יטלו אבל השבישום משלהם
 או אפילו מהנכסים ואמרו ראו מה הנימ לנו אבינו הרי אנו עושים ואוכלים השבמ לעצמן
 אפילו מכל הנכסים לא שנא אמלו כן כפני עלים או כפני כימ לין (אם כפני כיפ לין)
 אם כולם גלולים ואס מקצתן קטנים צדך שיאמל כן כפני כיפ לין ואס הוא אלם שאץ
 לרכו להחעסק כמו מ״ח אפילו לא אמל לאו כאילו אמל למי וק הלין כאשה [נ] שלאויה
 לירש מכסי כעלה עס יורשי כעלה שאס השכיחה סשמא השכח לאמצע ואם אמלה ראו
 השכש לעצמה: י אשה שמח כעלה והיא ניזוניח משל הישומיס והשכיחה הנכסים השכח
 של ימומיס [ם] ואף שכר טרמא אינה נוטלת ואס אינה נזונימ כגון שמכעה אח כחובשה
 ככ״ל והניח כעלה נכסים מועטין שאץ כהס כלי כמוכה לא שנא אמרה ראו מה שהניש
 כעלי ונחעצלו כ״ל או יורשין להשכיעה ולהגכוחה כחוכחה והשכימה הנכסים הלכה או
 שהשכיחה ספס הכל ליורשים אפילו כהוכחה לא מטול מן השכש 1ע] אלא שנוטלה שכל
 טלחא וילה על החחחונה ליקש בשלה שאינה עשויה ליטע ההוצאה אם השבש מרובה
 ואס הן מעוח אינה נוטלה אלא לבר מועט בשביל שכר טרחא: יא המשיא אשה לבנו
 גלול ככיפ קנאו ולוקא גלול ושהשיא ראשון לזכדם ואפילו קלמוהו בנוח ולוקא שהיא
 אשחו לאשונה והיא בחולה ואס ייחל לו ביח ועליה או ביה ואכסללה או שני כהים זה
 לפנים מזה לא קנה אלא הכיח ולא העליה ולא האכסללה ולא ביה החיצון ואס הניח בו
 אפילו כלי כל שהו שלא פנהו לגמד לא קנאו: יב אחין או שותפין שמינה המלך לאחל
 מהן גכאי או שוטר אס ללך המלך ליטול מכל ביח אפל ונטלוהו כשכילה כל מה שילויח
 או יפסיל כאוחו מינוי הוא לאמצע. ואס אץ דרכו ליטול אלא מי שישר כעיניו הדוש
 וההפסל הוא לעצמו [פ! חלה אחל מהם באונס מחלפא מן האמצע בפשיעה אס יש לה
 לרפואה הצבה מחלפא משלו אס אין לה קצבה מפלפא מן האמצע. אחל מן האפין
 שרוצה לילך למקום אחר ללמול תורה או אומנות ישימו כמה יגיע לחלקו ובהוצאחו
 כשהם כיפל וכן יפנו לו אע״פ שצריך יוחל כשהוא לבדו: יג אחל מן האחין שעשה
 שושבינות כחיי האב ומח האכ אס כששלחו אמר לו האב לך ושעשה שושבין לפלוני
 כשחוזלח הוזלה לו ואס אמל אחל מכס יעשה שושבין ועמל אחל ועשה כשחוזרח חוזרת
 לכולן השולח לחבירו כלי יין שלא לשם שושבינות ומה והחזילו לאחל מן האשץ [צ] הוא
 שלו: הלכחא כץ מה הארוס או הארוסה או שחזר כו הוא או היא צריכה להחזיר
 1ק] סבלונומ ששלח ולא הקלושין: יד שושבינות נגכיח כביה לין ואינו יכול לחוכעו קולס
 שישא ואין בו משוס לביח אם יוסיף לו ואין השביעימ משמטמו ואין הבהול נוטל בה
 פי שנים ולא היבם זוהה בה ואם הוא במקום שיהול לילע השזה נושא צריך לבא ולאכול
 ולשמופ עמו ולפרוע לא בא צריך לשלם לו אע״פ שלא אכל עמו ואם הוא במקום שאינו
 יכול לשמוע צדך החמן להוליעו לא הוליעו משלם לו אלא שמנכה לו מה שהיה [אוכל

 חדיפתא
 שישלש אבל גירסת הפנים כגי׳ הרי״ף: [ב] לאחד שלשה ימים. בפנים סימן דלקמן: [ג] כדי פרנסתו.
 בפנים סימן כ״ו: [ד] וצריך קנין. בפנים סימן ל״א: [ה] מ׳ שהלך כוי. אימא נמי בפרק דלעיל סימן ל״ג:
 [ו] נ״ל דה״ג נתנו במתנת שכיכ מרע ומחלו וכן הוא בטור סימן ס״ו וסימן רנ״ג: [ז] ואין ללוקח כוי.
 מדנפשיה כתב כן: [ח] אפילו בקני־. עיין סימן ל״א: [ט] נ״ל דה״ג מתנה במקצת וצריכה קנק ואינו
 חוזר וכן הל׳ בטור סימן ר״ן: [י] כל נבםי. זו היא גירסת הרשב״ס אבל גיר׳ הפנים כל נכסי אלו הן
 והוא גירסא רי״ף ור״ח ואבן מגאש ובטור סימן ריין כתב גירסא זו לאחרונה ושכן פירש ר״י: [כ] נ״ל
 דה״ג אינה כמתנה: [ל! נ״ל דה״ג עבדים וקרקעות וכגד־ם ושטרות שכך כתוב גס כן בטור סימן רמ״ת
 אע״ג דשטרות לא כתב בהדיא וכמו שאכתוב לקמן וגרס נמי ותיה אע״ג דליתא בגמרא גס בפנים ליתא
 ונ״ל משוס דהא קי״ל בפרק בהמה המקשה דתיה בכלל בהמה ועוד דע דהא דגרסי׳ הכא יינות שמנים
 וסלתות בטור שס ל״ג להו וכן עיקר דהני סשיטא ומתניתין דמייתי בגמרא דקתני להו לאו לנדון דיק
 מיתניין כלל ומש״ה לא מצריך להו בגמרא לאשמועי׳ שהן בכלל נכסי כדמצרך לאינך אך זה צרך לי עיון
 אדהכא ואהטור דל״ג זוזי דגרסי׳ להו בגמרא וכתבו גס כן בפנים אבל ברי״ף ל״ג נמי ועוד דע דבטור
 נמשך אתר לשון הרמב״ס והשמיט שטרות גס כן וצריך לי עיון עליו ועל הרמב״ס ותמיהני שהמגיד והב״י
 לא העירו בזה ומיהו בטור כתוב תשובת שאלה להרא״ש ומאותה תשובה נשמע דשטרות בכלל נכסי:
 [מ] אפילו בעודה תחת בעלה. תמיהה לי על הפנים שלא פסק כן בכתובות פרק האשה שנפלו סימן 3׳

 וגס המחבר הזה נמשך שס אתרו וכך פסק בא״ה סימן צי:

לא  פלפו
 [ט] בנכסים מועטים נוטל בוי• סברא לנפשיה: [י] ואם אמר לבשתלד קנה. צרך לי עיון בקידושין פרק
 האומר סימן ז׳ דהתס לא כתב דין מקדש בתו קודס שנולדה דלהא דהכא נראה שאם אמר לכשתלד דמסגי
 בהני גווני דמסיק הכא ומדלא כתב שס ש״מ דס״ל דלא קדשה כלל וכדמסיק שס הר״ן וצ״ע מאי שנא
 קידושין משאר קניין וכן צ״ע נמי דהתס למשנתנו סגי בהוכר עוברה ומיהו בפחות מכן לא וכן מוכח
 הסוגיא דהתס וכן פסק הרמב״ם לדהמם בפ״ז מהל׳ אישות ואילו הכא משמע דלא בעינן אפילו הוכר
 ועל הרמב״ס קשה בהפך דהכא כתב דהוו קידושין בהוכר מיהת ולענין שאר קנינים פסק דלא זכה כלל
 בפ׳ כ״ב מהל׳ מכירה וצ״ע טובא לא ראיתי מי שהעיר בזה: [כ] או בעובר כוי. הא ליתא אלא באתר אבל
 בבנו דוקא כשלא נתעברה וכ״כ בהדיא בטור סימן ר״י: [ל] עובר יש לו וכ״ה. ובפרק אלמנה לכ״ג סימן
 ד׳ כתב דלית ליה זכייה ושם סרשתיו: [מ] ה״ג בטור סימן רמ״ז נכסי לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני פלוני:
 [נ] שראויה ל־רש. בפנים סימן דלקמן: [ם] ואף שבד טדחא בוי. צריך לי עיון שזהו דעת הרשב״ס אבל
 הרא״ש חולק וס״ל שנוטלת שכר טרחא דדה על התתתונה כדלקמן וכן פסק בטא״ה סימן צ״ה: [ע] אלא
 שנוטלת בוי. כ״כ בטור שס: [פ] חלה אחד מהן באונם בוי. בקצור כ״י נוסחא אחרח וכלשון הטור סימן
 קע״ז אבל כפי נוסחת הפנים נוסתא שלפנינו נכונה: [צ] הוא שלו. מדנפשיה כתב ק: [ק] סבלונות.
 והקשה הרשב״ס דלקמן נמי איתא במתני׳ ומרי למה לי ובגמ׳ גרסינן מוהרי ופירש הרשב״ס מתנות שכחוב
 במוך הכתובה כשתנשא לו: [י] ומת הוא בו׳ עד שלא נשאה. בפנים סימן דלקמן: [שן ומאכל ומשתה
 בפנים סימן דלקמן: [ת] אפילו אם אכל. הר״ן: [א] חצי דינר. לפירוש רשב״ם ותוספות דגרסי מהו

 א) ביבמות פ״ז סימן ל׳.(:ל־ו|)



 מטםכת בבא כתרא
 וכשב עליו שטר זה: ג הרפיקו העדים מן הכשכ שני שימין ופפמו פסול [ד! אפילו כשוב
 כו שריר וקייס פפופ מכאן שלא הרשיקו רוחכ שני שיטין כשר ואס סיים השטר כאמצע
 שטה והניפו אופה שטה ועוד אפרפ פסול ואם סייס השטר כסוף שטה והניחו שטה
 שלימה ופפמו כאמצע שטה אס פפמו זה [אפר זה פסול ואם חפמו זה] חפש זה כשר
 למ״ד שני עדים כשני שטרופ אין מצטרפין אלא שאין למדין מחצי שטה אחרונה ומשטה
 שלימה שלמעלה הימנה: שטר שהרחיקו עדיו שני שטין מן הכפכ שהיא פסול אם מלאהו
 [כחמימח עדים קרובים כשר אפילו מלאוהו] המלוה כלא מצוח הלוה (כשר) והוא
 שמלאהו קודם שנראה ככיח דין אכל אס נראה ככיח דין קודס שמלאהו פסול הלכך שטר
 שכא לפנינו ושנים מעדים הראשונים קרובים כשר על ידי עדים האשרונים דשלינן לשם
 מילוי פפמו אכל אס פפומים כסוף פסול שאין מקיימין השטר [ה](שאפילו יש) כו עדים
 הרבה אלא מהעדים שלמטה אכל לכפפלה אינו יכול להפפים קרוכיס או פסולים למעלה
 ואחר כך כשרים שהרואה יכא להכשירם גם בעלמא. הרפיקו העדים מן הבפב ב׳ שטין
 שפסול דוקא שני שטין בבפיבח ידי העדים שהיא גסה ןו] וצריך שיהא כ׳ שטין וג׳ אוירין:
 ד הרפיקו ביפ דין הקיום מן פפימפ העדים אפילו שטה אפפ פסול הקיום 1י] אבל
 השטר הבא הוא ועדיו בשטה אחד ועוד עדים אפרים פמומיס בו בשטה שניה אין
 מקיימין אוחו מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה: ה שטר הבא לפנינו הוא ועדיו
 על המחק כשר וכגון שרואין שאין שוס שינוי במקום חחימח העדים לשאר השטר ואס
 הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר והוא שיכחבו העדים בין חמימח עד לחבירו אנחנא
 סהדי חחימנא אמפקא ושטרא אניירא: היה הוא על המפק ועדיו על הנייר פסול אפילו
 כשבו העדים כן: ו במקום שנוהגין דוקא בפשוט או במקושר או אפילו במקום שנוהגין
 בשניהם ואמר הבעל לכפוכ פשוט או מקושר ושינה הסופר פסול: ז שטר שעד אפד
 חמום בו והשני מעיד על ההלואה על פה גובין בו מבני פרי אבל אס השני אומר שנמסר
 השטר לפניו גכי ממשעכדי אכל שני שטרוח שנעשו!ח] על הלואה אחח וכל אחד [ואחד
 פפס בו עד אפד] ונמסר לפני עד אחד אינו גוכה ממשעכדי: שטר שאין כו אלא עד
 אחד או שנים והאחד פסול משייב שבועה. מקושר שאין פפום בו אלא שנים פסול ואפילו
 פפס מפקינן מיניה: ח שנים שהעידו אחד בביח דין זה ואחד בביח דין זה יכולים
 להצטרף שני כתי הדינין ולדון על פיהם וכן שנים שהעידו בביפ דין זה ופזרו והעידו
 בביח דין זה יכולין להצטרף אחד מכל בית דין ולדון: ט שלשה שישכו לקיים השטר ומש
 אחד מהם צריכין לכמוכ כמוחכ חלחא כחדא הוינא וחד ליחוהי: י כתוב בשטר פלוני
 לוה מפלוני ק׳ זוזי ןטן דאינון סלעים כ׳ אין לו אלא כ׳ סלעים ק׳ זוזי דאינון שלשים
 סלעים אין לו אלא מנה כחוכ כו מטכע פלוני דאינון ונמפק [המנין] אין לו אלא כ׳
 כפוב כו פלוני לוה מפלוני כסף אין נוחנין לו אלא חחיכה כל דהו כחוכ כו מטכע של
 כסף אס יוצאופ כאופו מקום פרוטופ של כסף נופן לו פרוטופ ואס אין יוצאופ שס
 נוחן לו המטכע של כסף הקטן שיוצא שס ואס בחוב בו כסף דינרין או דינרין כסף מפן
 לו שני דינרין של כסף ואס כחוכ כו כסף כדינרין נוחן לו כשף שוה כ׳ דינרי זהכ ואם
 כשוב בו כסף בדינרין נותן לו שברי כסף שוות ב׳ דינרי כסף [י! [ואס כחוב כו זהכ נופן
 לו חשיכה של זהכ פחות שכמשקלות ואם כתוכ כו מטכע זהכ נותן לו מהמטכע קטנה
 היוצא של זהב] ואס בחב בו זהב דינרין או דינרין זהב נוחן לו ב׳ דינרי זהכ. זהכ כדינרין
 נושן לו זהב שוה ב׳ דינרין [כסף]: יא כמב בו למעלה מנה ולמטה מאחים !ב] קודם
 שטה אפרונה או איפכא הכל הולך אחר הפחחון וכן כל דבר שסוחרין זה את זה ואס
 נמשק מהששתון אות א׳ למדין אותו מן העליון כגון אס כשוב למעלה חנט ולמטה חנן
 ינחן לחנני אכל לא כשחי אוחיוח כגון שלמעלה חנני ולמטה חן ואס המחק ראוי לתלות
 בזכוכ הוי ספק [ל] והמוציא משכירו עליו הראיה: יב שטר שכחוכ כו תשכון סתם יש
 לילך אחר מנהג המקום במו שרגילין לעשופ סכום פשבונס ואס אין מנהג ידוע יד בעל
 השטר על החחחונה: יג צריך ליזהר שלא לכשוב משלש עד עשר בסוף שטה ואם יזדמן
 לו ישזיר הדכר עד שיכא כאמצע שטה: יד שטר שכא לפני דיין ורואה כו שוס שינוי
 שהכחכ מרווח או דחוק יוחר משכירו יש לו לדקדק עליו ויכול לכוף כעל השטר עד
 שיצא הדין לאמפו !מן לכך צריך הסופר ליזהר ככחיכחו שלא ישנה כו: טו מאן דכעי
 למיחוי חמימפ ידיה בכי דינא לא ליפוי כסוף מגילפא [נ! אלא אריש מגילפא: טז כופכין
 גט לאיש אע״פ שאין אשמו עמו ושובר לאשה אפילו שאין בעלה עמה והוא שיכיר
 שמוחיהן בין כגט כין כשוכר !ס! והכעל נושן שכר שניהם אלא שנוהגין עשה שהאשה
 נוחנח שבר הגט: ב׳ יוסף בן שמעון הדרים בעיר אשש אין מגרשין נשוחיהם אלא זה
 כפני זה. כל שהוחזק בעיר ל׳ יום ובא לכחוב גט או שטר כוחבין לו בשם שהוחזק בו:
 יז סומכין להכיר איש או אשה אפילו כעד אשד או אשה או קרוכ. ש״ש שכא לפניו שוכר
 על כחוכפ האשה שהיא פרועה והוא אומר ןען לא זו היא שכחוכה כשוכר ואמרו לו זו
 היא והודה יכול לחזור כו מדכריו הראשונים אלא אם כן יאמר כרי לי שלא זו היא:
 יח [ע] כוחבין שטר למוכר כלא לוקח אכל לא ללוקח כלא מוכר והלוקח נוחן השכר
 אפילו אס מכר שדהו מפני רעחה: כוחכין שטר ללוה כלא מלוה [ולא למלוה כלא לוה]
 והלוה נושן השכר אפילו היא עיסקא: אין כופכין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעפ
 שניהם והחחן נושן השכר אפילו הוא ח״ח: אין כותכין שמרי אריסות וקכלנות אלא
 מדעת שניהם והמקבל נושן השכר ואפילו צריך להוכירה: אין כושבין שמרי ברורין וכל
 מעשה כ״ד אלא מדעת שניהם ושניהם נושנין השכר: יט הלכתא אסמכתא קניא אע״ג

 חריפתא
 וכן הלשון בטור שם: [ז] ה״ג אבל השטר כשר שטר הבא הוא בשטה אחת ועדיו בשטה אחרת פסול אבל הבא
 הוא ועדיו בשטה אחת כשר ואס בא הוא ועדיו בשטה אתת ועוד ערם: ןח] ה״ג בקצור כ״י על הלואה אחת
 וכל אחד ואחל חתום בו עד אתד ונמסר לפצי עד אחד וכן הוא הלשון בטור סימן צ״א וכבר כתבתי בפנים מה
 שפירש בו הב״י: [ט] ה׳׳ג דאינון עשרים סלעים אין לו. ונמתק בקצור כ״י כתוב ונמחק המנין: 1י] נ״ל דה׳׳ג
 ואס כתוב בו זהב נותן לו חתיכה של זהב סתות שבמשקלות ואס כתוב בו מטבע זהוב נותן לו מהמטבע הקטנה
 היוצא של זהב וכן הלשון בטור סימן מ״ב: [כ] קודם שטה אחרונה. הרשב״ם: [ל] הממע״ה. הרשב״ס:
 [מ] לכך צריך כוי. כ״כ שם בשם הרמ״ה: [נ] אלא אדיש מגילתא. הרשג״ם: [ם] והבעל נותן בוי. בפנים
 סימן דלקמן: [ע] שלא וו היא. וכן לשונו בטור א״ה סימן ק״י: ואינו מכרן לעובלא דבגמרא שבפנים:

 [ע] כותכק שטר למוכר כוי. בפנים סימן ט״ז. אפילו אס מכר כו׳ בפנים סימן דלעיל:

 עו קיצור פסקי הרא״ש
 להקנות שמר ככשיכה ומסירה דכריא: לא משנש שכיכ מרע כמקצמ דינה כממנמ כריא
 וצריכה קנין אפי׳ אס מפ לפיכך אס עמד אינו חוזר. מצוה מפמפ מיפה אפילו לא
 פירש כהדיא אלא אמר לשון שמורה שמצוה מחמח מיפה קונה אפילו כמקצפ אם מפ
 כלא קנין ואס עמד שוזר אע״ג דקנו מניה: שכיכ מרע שכפכ כל נכסיו לאפד אע״פ
 שקנו מידו אם עמד פוזר ואם מפ אס ייפה כשו שכמכ לו וקנינא מניה מוסיף על
 מפנמא דא קנה לא כמכ לו כך אם הגיע השמר לידו מפייס והוא נכפכ כלשון צוואה
 כדרך שכיב מרע שמצוה לביחו אז קנה אבל לא הגיע לידו מחיים או אפילו הגיע לידו
 ולא נכשכ כלשון צוואה אלא כלשון מפנה נכסי נפוניס לך לא קנה כלא יפוי כח: מחנה
 שכיכ מרע ככולה אפילו כשכ ומסר לו השמר וזיכה לו ע״י אשר אס ממלמלין הם מסרס
 לאשר שיזכה כשכילו ואם קרקע הוא אמר לאפר לך פזק וקנה לפלוני ןנ! אפילו הכי יכול
 לחזור בו. אם יוצאופ שפי מפנופ כי האי גוונא זו אשר זו השני קונה לאפר מישה אס
 ייפה כשו אכל אס כשכ ומסר לו השמר וזיכה לו על ידי אחר וגם קנה מידו אינו יכול
 לפזור כו לא לעצמו ולא לאפר: לב שמר שכפוכ כו שדה זו אני נופן לך כפייס וכמופ
 או אפילו מחיים וכמוה דינו כמחנח שכיכ מרע [ויכול לחזור כו. אם אין כפוכ כשמר
 לא לשון כריא ולא לשון שכ״מ הוא אומר שב״מ היה] ורוצה לפזור כו והמקכל אומר
 כריא היה או אפי׳ כתוב נכו] כדקציר ורמי כערסיה ואינו מפורש כו דאיפמר מגו
 מרעיה ואומר שנפרפא מאומו מולי ונמכמלה הממנה מיד אפילו קודם שפזר כו לרשכ״ם
 אס בריא הוא עליו להביא ראיה ואם שכיב מרע הוא עליהן להביא ראיה לרב אלפס
 לעולם על המקכל להכיא ראיה ולזה הסכים אדוני אבי הרא״ש ז״ל: לג קמן שאינו
 שומה ואינו יודע במיב משא ומפן אינו יכול למכור במקרקעי אביו עד שיהא לו עשריס
 שנה ויכיא כ׳ שערופ אכל לא הכיא אינו יכול למכור עד שיהא לו ל״ו שנה וכגון שלא
 הביא סימני סריס אכל הכיא סימני סריס מיד כשהוא כן כ׳ שנה הוא יכול למכור אפילו
 כלא שערופ ואפילו אם הכיא שערופ פוך שנפ כ׳ עדיין קמן הוא וה״מ למכור ןם] אבל
 ממנמו הויא ממנה מי״ג ואילך וכן מקמו מקש m מי״ג שנה ואילך ואפילו למכור דוקא
 במה שירש מאביו אבל אם קנה קרקע יכול למכרו מי״ג ואילך ולר״ת אפילו כמה שקנה
 נמי אינו יכול למכור ואם יודע כמיכ משא ומתן ככל יכול למכור מי״ג ואילך: לד קמן
 שאינו יודע במיב משא ומתן מי״ג ואילך עדותו עדות בממלמלי ולא במקרקעי: לה קטן
 שקדש אף על פי שהוא בן י״ג לא תשיבי להו קדושי ודאי עד שיבדקוהו שהביא שתי
 שערות וכן יבם בן מ׳ שבא על יכמתו וקנאה אינו יכול לישן גמ אע״פ שהוא בן י״ג
 עד שנכדוק אושו שהכיא כ׳ שערות וקטנה משהכיאה כ׳ שערות אינה יכולה [לשלוץ ולא]
 למאן: לו אע״פ שמתנת שכיב מרע בכולה קונה בלא קרן אס מכקש קרן קונין אפי׳
 כשכפ ואפי׳ אס הוא מפרש שלא ישזור כו אם יעמוד שאז מועיל הקנין שלא יוכל לפזור
 בו אפ״ה קורן בשבת אבל מתנתו כמקצת אין קורן כשכפ: לו נפל הכית על האכ ועל
 הבן ואין ידוע איזה מהס מפ קודם והיה לבן כ״פ [פ] ולא היו לו נכסיס אלא אלו שראוי
 לירש מאכיו הנכסים כחזקח יורשי האכ ואין לכ״ח כהן כלוס: !צ] [כפב דאיקני קנה
 ומכר והוריש משתעבד ואם לוה ולוה ואח״כ קנה משחעבד לשניהם כאחד וחולקין הלכך
 לוקח שהשביש הקרקע כשכא כ״ח לגכוח אינו גוכה אלא חצי שכח שהוא משועכד
 לשניהם]: לח בן שמכר כנכסי אכיו כחיי אכיו ומח הכן כחיי האכ ואח״כ מח האב בנו
 מוציא מיד הלקופופ ואף המעופ שקבל אביו אינו מחזיר: לט נפל הביח עליו ועל אשחו
 ואין ידוע אי זה מהם מח קודם [ק] ואין לו בניס ממנה יורשי הבעל יורשין הכמובה
 ויורשי האשה יורשים נכסי מלוג שלה ונכסי צאן ברזל ישלוקו בין שניהם: מ נפל הבית
 עליו ועל אמו יורשי הכן אומרים האם מחה חחלה ואח״כ הכן ואנו נירשנו ויורשי האם
 אומרים הבן מח ששלה הדין עם יורשי האס: מא הלכחא ן־] אין הבן יורש אמו כקכר

 להנחיל לאחין מן האב:

 גט פשוט פרק עשירי
 א גט פשוט ןא] או כל שטר פשוט עדיו מחוכו כשלנו והמקושר מאחוריו שהושב שטה
 ומניח חלק וכופלה ופופרה על גכי הכחב והעדים חופמין מכשוץ כין קשר לקשר וכן
 קושר 3׳ או שלש פעמים ופשוט שבחוב עדיו מאחוריו או מקושר שכחבו עדיו בחוכו
 שניהם פסולים: ב כל מחקין והגהוח ש3שטר צריך לקיימם וצריך להחזיר מענינו של
 שטר כשטה אחרונה לפי שאין למדין ממנה ולכך צריך שיהיה קיוס המחקים וההגהוח
 קודם שטה אשרונה אכל לפי מה שנוהגין עחה לכחוכ ככל שטר שריר וקיים ואם לא
 היה כו היו פוסלין אוחו למדין משטה אחרונה כל שטר שיכול לכא לידי זיוף אפילו ידוע
 שלא נזדייף פסול הלכך אפילו הרחיקו העדים שטה אחת מן הכחכ ןכן אם לא הופזר
 מענינו כשטה אפרונה פסול. וכן צריך ליזהר אס יש גליון קודם ששימש העדים שלא
 יחחמו העדים זה אשר זה כשטה א׳ שמא יכחוכ כגליון שלפני חחימח העדים מה שרוצה
 ויששוך השטר העליון ויהיה שטר ה3א הוא ועדיו 3שטה א׳ או יטשטש הגליון כדיו או
 יחחמו זה חחפ זה 33׳ שמין. [גן ולמ״ד 3׳ עדים 3שני שטרומ מצטרפין אפי׳ חחמו זה
 חפש זה פסול אם יש גליון לפני חחימחן ואס החחילו העדים כאמצע השמר וחחכו הקלף
 שלפני פפימשן השמר פסול דשמא היה כתוכ שם חנאי או חוכחו ומיהו אם כחוכ כסוף
 שמה של מעלה שריר וקייס כשר אם העדים חחומין זה חחח זה אכל אס חפומיס זה
 אחר זה פסול שמא היה שמר הכא הוא ועדיו כשמה אחח וחחכו והיה חלק מלמעלה

לא  פלפו
 [נ] אפ״ה יכול לחזור כו. הא ממ קנה והיינו ביפה כחו כדלקמן: [ם] אכל מתנתו. בפנים סימן דלקמן: [ע] מי״נ
 שנה בקצור כ״י ל״ג שנה כמו באינך: [פ] ולא היה לו כוי. הרמב״ס: [צ] כך הוא בקצור כ״י: [ק] ואין לו

 בנים כו׳. הרשב״ס: [ר] אין הבן כו׳. ג״כ בפרק דלעיל סימן ו׳: םליק פרק מי שמת
 פרק עשירי ןא] או כל שטר. הרשב״ס: [ב] אם לא הוחזר כו׳ פםול. לא קאי אהאידנא דכמבינן שריר וקייס
 וכן מבואר בטור סימן מ״ד: [נ] ולמ״ד כוי. עיין סימן ז׳: [ד] אפילו כתוב כו כוי. מדנפשיה כתב כן והב״י
 סימן מ״ה גמן טעם לדבר דהא איכא למימש דגייז כולה ע״כ. ולפיכך אני תמה על הרשב״ס שכתב בפירושו
 דדוקא אס אין בו שריר וקייס: ןה] ה״ג השטר שממומיס בו. אבל לכממלה כו׳. ובפנים מפורש דאי עבד פסול
 ומאי לכממלה דקאמר אך מצאתי להב״י סימן מ״ה שכתב גס כן בטור כך ומפ׳ דה״ק דלא מימא כיון דלמעלה
 כשרים הפסולים שכך ימממו אהא מהדר וקאמר דלא יעשה כן לכממלה: [י] נ״ל דה״ג ב׳ שיטק וג׳ אוירין.



 ממסכת בבא בתרא עז
 מהס אין שוס אחד מהס יכול להוציא ממנו אבל אס יכתבו הרשאה זה לזה גובין האחד
 ואס טוען פרעתי לשניכם וצויתי לכתוב שובר א׳ להראותו לכל מי מכם שיתבעני לא
 מועיל להם הרשאה: לח מי שאמר לבנו שטר אחד יש לי פרוע ולא פירש איזה כל
 שטרותיו בחזקת פרועין היה לו על אחד שני שטרות הגדול בתזקת פרוע ולא הקטן:
 לט מי שאמר לחבירו שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע ולא הקטן חוב לך בידי פרוע
 כל שטרות שעליו פרועין. האומר לחבירו שדי או שדה שיש לי מכורה לך לא מכר לו
 אלא הפחותה שבשדותיו: מ ןכ] המלוה [את] תבירו על ידי ערב אפי׳ אס אין קרקע
 ללוה לא יתבע לערב עד שיתבע ללוה אולי ימן לו מטלטלין ואס אינו כאן מודיעין אותו
 כדין המפורש בהגוזל בתרא. ואם הוא במדינת הים או גברא אלמא אז יתבע מן הערב.
 ואס אמר ממי שארצה אפרע אז יפרע מן הערב [ג] אס אין ללוה קרקע וא״צ לתזר
 אחר הלוה אולי יש לו מטלטלין אבל אם יש לו קרקע אפי׳ זיבורית לא יפרע מן הערב
 ןי] [אבל אס אמר בפירוש ממי שארצה אפרע תחלה יפרע מן הערב] אפי׳ יש נכסים
 ללוה [וקבלן אפי׳ אם יש נכסים ללוה] יכול ליפרע מן הקבלן: ואם מת לוה והניח
 יתומים קטניס לא יפרע מן הערב אפי׳ אמר ממי שארצה אפרע אבל אס הוא קבלן
 יפרע ממנו והוא יפרע מן היתומים לכשיגדילו: מא הלכתא בין הלוהו ואני ערב הלוהו
 ואני פורע הלוהו ואני תייב או הלוהו ואני נותן לך בין תן לו ואני פורע תן לו ואני
 תייב הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב כולם לשון ערבות הן עד שיאמר תן לו ואני
 נותן לך או תן לו ואני קבלן ואז יכול ליפרע מאי זה שירצה אבל אס לקח הערב המעות
 מיד המלוה ונתנם ללוה אז אין למלוה על הלוה כלום ומיהו אס אין לערב גובה מלוה
 מדר׳ נתן: וכל זה מיירי שתבע הלוה מהמלוה שילונו ונכנס זה עמו בערבות או בקבלנות
 אבל אם לא דבר הלוה עם המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה ללוי ואני פורע
 באיזה לשון שאמר אפי׳ נתן שמעון ללוי מיד ליד אין לשמעון על לוי כלוס אלא על
 ראובן שאמר לו הלוהו: מב שטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני קבלן הוי קבלן אע״פ
 שלא פירש בו לשון קבלנות: מג ליין שירד לנכסי לוה קודס שהודיעו ללוה לאו דיינא
 הוא וצריך לסלקו. הא דאין נפרעין מן היתומים היינו משוס דחיישי׳ לצררי הלכך אס
 הודה הלוה שלא פרע או שנדוהו על שלא פרע ומת בנידויו גובה מן היתומים. ערב
 שנתערב בין לעובד כוכבים בין לישראל ומת הלוה והניח יתומים קטנים אין ליפרע
 מהם עד שיגדילו: מד הלכחא קבלן דכתובה וערב דבע״ח משתעבד בלא קנין אפי׳
 אם אין נכסים לבעל וללוה וערב דכתובה אפי׳ אס יש נכסים לבעל אינו משתעבד
 !ה] בלא קנין אבל ערב לכלתו משתעבד: מה הערב לאשה בכתובתה וגרשה בעלה
 ותובעת כתובתה מן הערב לא יתן לה עד שידירנה בעלה הנאה שלא יוכל להחזירה
 וכן אם הקדיש כל נכסיו וגרשה ובאה לטרוף מהקדש אבל אם באה לטרוף מהלקותות
 טורפת ואינו צריך להדירה הנאה: מו ש״מ שהקדיש כל נכסיו או לא הקדישם ויש לו
 בנים ואמר מנה לפלוני בידי ולא תבעו האתר אם יש עליו שטר והוא מק וייס יתנו לו
 אינו מקוייס חזר ואמר תנו לו המנה יתנו לו לא חזר ואמר תנו אין נותנין לו וה״ה
 בלא שטר אם חזר ואמר תנו המנה שהודה שיש לו בידי יתנו לו [ו] אבל אם תבעו
 האתר והודה לו שיש לו מנה בידו נותנין לו אפילו לא חזר ואמר תנו: מז ש״מ
 שתבעוהו מנה והודה לו בו ואומרים היתומים אתר כך אמר לנו אבינו שנזכר שפרעו
 נאמנין m [אבל אם כשתבעו אמר תנהו לו ואחר כך אמר נזכרתי שפרעתיו אינו נאמן]:
 מח ש״מ שתבעוהו מנה והודה בו א״צ לומר אתם עדי וא״צ לומר כתובו שדבריו
 ככתובין וכמסורין דמו: מט המלוה תבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי
 עדים גובה דוקא מבני חורין אבל מן היורשין גובה דשעבודא דאורייתא. הוציא עליו
 כתב ידו אם הוא מודה שלא פרעו גובה מנכסים בני חורין ואס אמר שפרעו נשבע
 היסת ונפטר ואס כופר שאינו כתב ידו אם אין עדיס שהוא כתב ידו וגם לא הותזק
 בב״ל נאמן אבל אס עדים מעידין עליו או הוחזק בבית דין תייב לשלם: נ ערב שאין
 הערבות כתוב בשטר אלא לאחר חתימת העדים אין גובין ממנו אלא מנכסים בני חורין
 ואס הוא כתוב קודם חתימתן ופלוני ערב בו גובה מנכסים משועבדים פלוני ערב אינו
 גובין אלא מבני תורין: נא ערב בשעת מתן מעות או שערב לו בפני ב״ד אפי׳ לאתר
 מתן מעות משתעבד אפילו בלא קנין [ח] ואס הוא בשטר [ט! אפילו לגבות ממשעבדי
 ואם הוא על פה לגבות מבני תורין אבל לאתר מתן מעות בין קבלן בין ערב בין דכתובה

 בין לבעל חוב אינו משתעבד אפילו לגבות ממנו בלא קנין:

 קיצור פסקי הרא״ש
 דלא אתפיס זכותיה והוא דלא אניס וקנו מניה בב״ד חשוב שיודעין כל דיני אסמכתא
 הלכך פרע מקצת תונו והשליש שטרו ואמר אם לא אתן לו עד זמן פלוני תן לו שטרו
 ויגבה כולו לא יתן לו דהוי אסמכתא ואי לא אניס וקנו מיניה בב״ד תשוב יתן לו: כ מי
 שיש לו שטר שהתחיל לימתק ורשומו ניכר וירא שימתק לגמרי מעמיד עליו עדיס
 שמכירין התתימות [ובאין לפני ב״ד ומעידים שראו שטר ביד פלוני שהתחיל לימחק
 והכירו החתימות] וכותבין לו ב״ד אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני שטר מחוק לפנינו
 ופלוני ופלוני היו עדי השטר ופלוני ופלוני העידו עליו שנמתק. ואס כתבו שעמדו על
 עדות העלים [פ] שמעידין עליו שנמחק והיה מכוון גובה בלא ראיה ואם לאו צריך להביא
א שטר שבא לפנינו נקרע שניכר שקרעוהו בית דין שהוא במקום העדים והזמן  ראיה: כ
 והתורף או שהוא שתי וערב פסול. אינו ניכר שקרעוהו בית דין כשר. נמתק או נטשטש
ב מי שבא ואמר אבד שטר תובי אפילו אס  אס רשומו ניכר כשר ואם לאו פסול: כ
 עדיס מעידין שכתבו וחתמו לו אם היה שטר חוב לא יכתבו לו אחר ואם היה שטר מקח
 כותבין לו אתר [צ] ומממן בו שטר זה לא לגבות בו לא ממשעבדי ולא מבני מרי אלא
 להיות בידו לראיה: כג הלכתא אין אותיות נקנות במסירה עד שיכתוב לו קנה לך איהו
 וכל שעבודא דאית ביה הלכך הנותן מתנה לחבירו והחזירו לו השטר לא תזרה מתנתו
 עד שיכתוב לו!ק] קנה לך [איהו] וכל שעבודא דאית ביה ואפילו בכתיבה ומסירה דוקא
 שטר חוב או שטר קניה שכחוב בו שדי מכורה לך ואס מסרו לוקח ראשון ללוקח שני
 וכתב לו קנה לך וכו׳ קנאו אבל אס נקנה השדה בכסף או בחזקה או בקנין סודר וכתבו
 לו השטר לראיה [י] אס מסרו לאתר וכתב לו קנה לך איהו וכל שעבודא דאית ביה לא
ד כל טירפא דלא כתיב מה קרענא לשטרא דמלוה לאו טירפא היא כל אדרכתא  קני: ב
 דלא כתיב בה קרענא לטירפא לאו אדרכתא הוא וכל שומא דלא כתיב בה קרענא
 לאדרכתא לאו שומא היא: בה מלוה וכן לוקח שטרפו ממנו מקחו ובאים אצל הלקוחות
 יכולין לכופן לדון עמהם ומת דין נזקקין לטענותיהם ואין הלקותות יכולין לומר לך אצל
 הלוה או המוכר וכשיתחייב בדין אנו פורעין לך אלא ילכו הם אם ירצו ויזקיקוהו לדין
 ומיהו היכא דאיתיה מודעינן ליה כגון(דאתי) [דאזיל] שליתא !ש] בשלישי בשבתא ואתי
 בארבע [בשבתא וקאי בדינא בה׳ בשבתא] ואי מצטרכי לקוחות זמן יהבינן להו עד שלשים
 יום ובלבל להוציא הדין לאמתו שלא לבא בעקיפין: כו מי שאמר לחמרו לקנות לו שדה
 וקנאו לו בשמו שלא באתריות בטל השליתומ ואין כאן מקת. ואם רצה השלית יתזיר לו
 מעותיו ואס אין לו מעות צריך לקבל עליו האתריות וצריך לחזור ולקנותו בשם עצמו
 שלא באחריות ולמכרו למשלתו באתריות: כז מי שאמר לחבירו מה אתה עושה בתוך
 שלי ואמר מכרתו לי או נתתו לי והתזקתי בו ג׳ שנים ועול יש לי שטר צריך לאמת
 לבריו ולקיים שטרו ולא תועיל לו התזקה לבלה. ומיהו אס מתו עליו או הלכו למלינת
 הים מועלת לו תזקה: כח מי שפרע מקצת חובו יכתוב שובר ואפי׳ פרע כל החוב ואמר
 זה אבל שטרי צריך זה לפרוע ולקבל שובר: בט שטרי תוב המוקלמין פסולין והמאוחרין
 כשרים ושטרי מקח אפי׳ המאוחרין פסולין. הבא לכתוב שובר אס יולע זמנו של שטר
 יזכירנו בו ואס אינו יולע זמנו יכתוב בשובר סתם על שטר שסכומו כך וכך: ל עלים
 שראו הקנין בצפורי וכתבו השטר בטבריא יש להם להזכיר בשטר המקום שעומליס בשעת
 כתיבה: לא עלים שראו הקנין ואתרו לכתוב השטר על אחר זמן אם זכורים לו יום
 הקנין יכתבו מאותו יום ואס לאו יכתבו מיום הכתיבה: לב מי שיש לו על תמרו שטר
 של ק׳ זוז ובא לפני ב״ל שיעשו לו שנים של נ׳ נ׳ או מי שיש לו שנים של נ׳ נ׳ ואומר
 שיעשו לו אתל של ק׳ [או אפי׳ יש לו א׳ של מאה ואמר שיעשו א׳ של נ׳] אין שומעין
 לו: לג שני אחין אחל עני ואחל עשיר והנית להן אמהן מרחץ או בית הבל אס מוצאין
 להשכירו ישכירוהו ויחלקו השכר אפי׳ עשאן אביהם לעצמו אין מוצאין להשכירו עשיר
 אומר לעני קח לך עבליס וירחצו במרחץ קת לך זיתים ועשם במת הבל וכיון שאין לו
 יפסיל: לד שנים בעיר ששמן יוסף בן שמעון אין יכולין להוציא שטר חוב זה על זה
 ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהן [ת] אבל הס יכולין להוציא על אחרים ואס באים
 לכתוב שטר זה על זה יכתבו גם שמות אבותיהם על שלא יהיו שדם או שום סימן אחר:
 לה שטר שכתוב בו אני פלוני לויתי ממך כל המוצאו יכול לגבות בו: לו הלכתא אין
 אותיות נקנות במסירה על שיראה שטר שכתוב לו קנה לך איהו וכל שעבוליה [א] ואינו
 נאמן לומר כתב לי שטר ונאבל או הקנהו לי אגב קרקע אפי׳ למ״ל שטר נקנה אגב
 קרקע: לז היו 3' יוסף בן שמעון בעיר ושניהם נושים באחל ויש לו שובר בשס אחל

 םליקא לה קיצור פםקי הרא״ש ממםבת בבא בתרא

 חדיפתא
 אין ללוד! קרקע וא״צ וכן הלי בטור סימן קכ״ט: [ד] אבל אם אמר בוי. בפנים סימן דלקמן: !ה] ה״ג
 בלא קנין. כהראב״ד שכתב הטא״ה בסימן קייב בשמו דבקנין משתעבד: [ו] אבל אם תבעו האחר בפנים
 סימן דלקמן: [י] בסופו גרםינן אבל אם כשתבעו אמד תנוהו לו ואח״ב אמר נזכרתי שפרעתיו אינו נאמן.
 כן הוא בקצור כ״י אבל בטור סימן רנ״ה כתוב ואמרו היתומים אח״כ אמר לנו אבינו שפרע אין נאמנים:
 [ח] אם הוא בשטר. הרשב״ס: [ט] אפילו לגבות ממשעבדי. בקצור כ״י ל״ג אפילו וכן נראה דממילא

 משמע כמו בסימנים דלעיל:
 פליק קיצור פסקי הרא״ש ממסכת בבא בתרא

לא  פלפו
 [פ] שמעידץ עליו. וכ״כ גס כן בטור סימן מ״א והרשב״ס לא פירש כן אלא עדים התתומים בשטר
 ותמיהני שהב״י לא העיר על זה ומ״מ כתוב בב״י שטת הראב״ד דמפרש כך רעדים המעידים כוי אבל
 לדבריו לא נמחקו העדים כלל וכבר הושג פירושו ע״ש: [צ] ה״ג וכותבין בו שטר זה כוי. והוא בפנים
 סימן כ״ה: [ק! נ״ל דה׳׳ג קנה לו איהו וכל. וכן הלשון בטור סימן ס״ו סעיף י״ג: [ד] ה״ג אס מסרו
 לאחר. וכן הלשון בטור שס סעיף י״ד ובקצור כ״י כחוב אס מכרו לאחר: [ש] נ״ל דה״ג כנ׳ כשבתא
 ואתי ארבע כשבתא וקאי בדינא בה׳ כשבתא ואי וכו׳ וכן הוא בטור סימן קי׳׳ד: [ת] אבל הם יכולין
 בפנים סימן ל׳׳ו: [א] ואינו נאמן כוי. בפנים סימן דלקמן: [ב] ה״נ המלוה לחבירו: [ג] נ״ל דה״ג אם



 םפר שדה צופים על מסכת בבא בתרא א
 מפתח כולל כל מאמרי הש״ס המפוזרים בלשון רבינו הרא״ש ז״ל שלא במקומן

ה בצלאל רנשבורג זצ״ל ר  מאת הרב הגאון וכו׳ מ
 הרא״ש בנ״ג פרק ח׳ סימן מ״ה:

 דף קבז ע״ב מנסים שנפלו לו כשהוא גוסס. הרא״ש
 בקדושין ס״ל סימן ט״ו:

 שם האומר לחנירו ענדי גננת והוא אומר לא מנתי.
 הרא״ש ננ״מ פ״ג סימן נ׳ ובסנהדרין ס״ג סימן ה׳

 ובשבועות פ׳׳ו סימן גי:
 דף קבה ע״א הלכה גובין מן הענליס ורנ״א אין גובין.
 הרא״ש ננ״נ פ״ט סימן כ״ח: שם הלכה שלישי נשני כשר.
 הרא״ש נסנהלרין פ״ג סימן י״ט: שם פחלתו וסופו
 נכשרות כשר. הרא״ש ננ״נ פ׳׳ג סימן מ׳: ע״ב שלח ר״א
 לריב״ח האומר על תינוק נין הנניס נאמן. הרא״ש ננ״נ

 סייח סימן כ״א:
 דף קכט ע״א האומר תנו שקל לנני נשנת וראוי! ליחן סלע
 נותן לו סלע. הרא״ש ננ״נ פ״ח סי׳ ל״ה: ע׳׳ב והלכתא
 כל תוך כדי דנור כדנור דמי. הרא״ש בנ״ק פ״ו סימן ז׳:
 דף קל ע״א ריכנ״א אס אמר על מי שראוי ליורשו דנריו
 קיימין. הרא״ש ננ״נ ס״ס סימן נ׳: שם אר״י א״ש הלנה
 כרינ״נ. הרא״ש ננ״ב פ״ח סי׳ ל״א: ע״ב אין למידין
 הלכה לא מסי לימוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו הלכה
 למעשה. הרא״ש טנמות פ״ד סימן ל״ט. ובסנהדרין פ׳׳ל

 סימן ה׳ וסימן וי:
 דף קלא ע״ב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא

 אפוטמפא. הרא״ש כנתונות פרק י״א סימן טי:
 דף קלג ע״א אר״ה ש׳׳מ שכתב כל נכסיו לאחד רואין אס
 ראוי ליורשו כר. הרא״ש ננ״נ סימן ל״א: שם השתא
 בירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו פר.

 הרא״ש נקדושין סרק ג׳ סימן י׳׳ד:
 דף קלד עי׳א האומר זה נני נאמן. הרא״ש נקדושין פ״ג

 סימן י״א:
 ישם זה אחי אינו נאמן. הרא׳׳ש ננ״מ פרק ג׳ סימן י״ד:
 דף קלה ע״א ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי. הרא״ש

 בקדושין פ״ג סימן י״א:
 דף קלו ע״א כדאר״ח וקנינא מיניה מוסיף על מחנתא.
 הרא״ש בקדושין ס״א סימן ל״ה: שם הכותנ נכסיו לבניו
 לאחר מותו. הרא׳׳ש נכ׳׳ק פ״ח סימן טי: שם מכר האב
 מכורים עד שימות. הרא״ש בכתובות פ״ח סימן זי: שם
 התס מספקא לן או תנאי הוי או חזרה הוי. הרא״ש בקדושי!
 פ״ג סימן ג׳: שם א״ל הכי א״ר הלכה כר״י. הרא״ש

 נע״ז ס״א סימן וי:
 דף קלי ע׳׳א אתרוג זה נתון לך נמתנה ואתריך לפלוני.
 הרא״ש בקדושין פ״א סימן כי: ע״כ האתין שקנו אתרוג
 נחפיסח הנית נטלו אתל מהן ויצא נו כוי. הרא״ש נסוכה
 פ״ג סימן ל׳ וסימן ל״א ובתולין פ״ח סימן כ׳: שם אתרוג
 זה נתון לך במתנה ע״מ שתחזירהו לי. הרא״ש בב״ג פ״ח

 סימן ל״ח:
 שם שור זה נתון לך נמתנה ע״מ שתחזירהו לי הקדישו

 והחזירו כר. הרא״ש בקדושין פרק א׳ סימן ני:
 דף קלט ע״א מי שמת והניח אלמנה ונת אלמנחו ניזונימ

 מנכסיו. הרא״ש בקדושין פ״ד סימן י״א:

 מ• שמת פרק תשיעי
 דף קט ע״א אלמנתו מהז שתמעט בנכסים. הרא״ש

 בכתובות פרק י״ג סי׳ טי:
 דף קטב ע״א א״א ירושה הנאה מאליה שאני. הרא״ש

 נינמות פ״ז סימן לי:
 שם תינוק בן יוס אחד נוחל ומנחיל. הרא״ש ננ״נ פ״ח
 סימן י״ס: ע׳׳ב וא״ת משנתנו הואיל ודעתו של אדס

 קרובה אצל מו. הרא״ש ביבמות פרק ז׳ סימן ד׳:
 דף קפנ ע״א את ותמור רנ״א קנה מחצה. הרא״ש
 נקדושין פרק ב׳ סימן כ״ג: ע״ב והלכתא כוותיה דר״י
 נשלה עני! ומחצה. הרא״ש בקדושין פרק א׳ סימן ח׳
 וננ״מ פ״נ סימן י״ו: שם ל״ש אלא ששיכחו נכסיס מחמת

 נכסיס. הרא״ש ננ״מ פ״ג סימן י״ד:
 דף קמה ע״א המארס את האשה נתולה גונה מאתים
 ואלמנה מאה. הרא״ש נכתונומ פ״ד סימן די: שם רי״א
 קידשה נעשרים נוחן לה שלשיס חצאין. הרא״ש ננ״נ פ״ד

 סימן גי:
 שם ת״ר ה׳ לנריס נאמרו בשושבינות. הרא״ש נמנות סרק

 א׳ סימן גי:
 דף קמו ע״נ שכינ מרע שכתנ כל נכסיו לאחרים. הרא״ש

 בכתובות פרק י״א סימן ט׳:
 דף קמי ע״ב ורבא אר״נ מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא
 הוא שמא תטרף דעתו עליו. הרא״ש בכתובות פרק ט׳
 סימן י׳ וגב״ב פ״ה סימן ד׳ וס״ח סימן ל״ה: שם ש״מ
 שאמר ידור פלוני בנית זה יאכל סלוני סירות כו׳ לא אמר
 כלוס. הרא״כ נינמוח פ״ז סימן ד׳ ונמס׳ נ״ק פ״ז סימן

 די:
 דף קטח ע״כ א״ר אר״נ את״ל כיח לאחד וליוטא לאחד
 לא הוי שיור חון מדיוטא הר שיור. הרא״ש בנ״ב פ״ד סימן

 זי:
 דף קמט ע״א ח״ש דאיסור גיורא ה״ל תריסר אלפי זווי
 ני רנא. הרא״ש נכתינוח ס״י סימן כ״נ ובקדושין פ״א
 סימן ב״ד. ובגיטין פ״א סימן ט״ו וסימן י״ו: שם אי אגנ

 קרקע לימ ליה ארעא. הרא״ש נב״מ פ״ד סי׳ ג׳:
 שם אי נמעמד שלשתן אי שלח לי לא אזלינא. הראי׳ ש גגיטין
 סרק א׳ סימן י״ס: ע״נ שייר קרקע כל שהוא לא יצא ק

 חורין. הרא״ש נגיטי! פרק א׳ סימן ז׳:
 דף קנ ע״ב א״ר כו׳ עד שיכחנו כל נכסיהם. הרא״ש

 נכתונוח פרק ח׳ סימן בי:
 דף קנא ע״א אימי׳ דרונ״ט כתכינהו לנכסה לרונ״ט דנעי
 לאנסוני ליה לר״ז כוי. הרא״ש נכתונוח סרק ח׳ סי׳ ני:
 שם אימי׳ דרמנ״מ נאורתא כתבינהו לנכסי לרמנ״ח כוי.

 דף עד ע״א פסקי תדא קרנא דתכלתא דתד מינייהו ולא
 הוי מסתגי לן. הרא״ש נמו״ק פ״ג סימן ע״ת: ע״כ נפק
 נת קלא אמר לן מאי אית לכו נהלי קרטליתא. הרא״ש

 נגיטין פ״ל סימן מ״ו:
 דף עו ע״א ותכ״א בין כתב ולא מסר בין מסר ולא כחנ
 לא קנה על שיכתוב וימסור. הרא׳׳ש בב״מ פ״ה סימן ל״ב:
 דף עז ע״א זכו בשלה לפלוני וכתבו צו את השטר תוור
 נשטר ואינו חוזר נשרה. הרא״ש נב״ב פ״ג סימן ל״א
 ובמסכת סנהדרין פרק ג׳ סימן כ״ז: ע״ב ותכמים אומרים
 אין הדמיס ראיה. הרא״ש ננ״ק ס״ה סימן א׳ ונב״ב ס״ו

 סימן נ׳:
 דף פד ע״ב חצר השותסין קונץ זה מזה. הרא״ש בקדושין

 פ״א סימן י״נ:
 דף פה ע״א מ״ש ד׳ מדות נמונרין. הרא״ש ננ״מ פ׳׳א
 סימ! כ״ג: שם נרשוח הלה המופקדים אצלו לא קנה עד
 שיקנל עליו או עד שישכור אח מקומו. הרא״ש נגיטין פ״א

 סי׳ י״ז:
 דף פו ע״ב כור נשלשיס סאה נסלע אני מוכר לך ראשון

 ראשון קנה. הרא״ש נככורוח פ״א סימן נו״ו:
 דף פח ע״א ההוא גנרא דאייתי קארי לסוס נהרא. הרא״ש
 מ״מ פ״א סימן י״נ: ע״כ נוא וראה שלא כמדת הקב״ה

 מדת נ״ו. הרא״ש נמגילה פרק ד׳ סימן יי:

 המובר פירות פרק ששי
 דף צב ע״א המוכר שור לחנירו ונמצא נגתן. הרא״ש ננ״מ
 פ״ג סימן כ״ד וננ״נ פ״ד סימן וי: ע״נ רנ אמר ה״ז
 מקח טעות נמר רונא אזלי׳ ורונא לרדיא זבני. הרא״ש
 נקדושין ס״נ סימן חי: שם ושמואל א״ל ט אזלינן נ״ר
 נאיסורא נממונא לא. הרא״ש ננדריס פייה סימ! א׳ יננ״נ
 פ״ז סימן ני: שם המוכר עבל לחנידו ונמצא גנב או

 קוביוסטוס הגיעו. הרא״ש נחולין סרק ג׳ סימן ל״ד:
 דף צד ע׳׳כ הכי השתא החס משעת כמינה הוא דעניד

 ליה שומא. הרא״ש בב״ק פרק ג׳ סימן ח׳:
 דף צו ע״נ ת״ר אחד שכר תמריס ואחד שכר שעורים
 ואחד שמרי יין מכרכי! עליה שהכל נ״ב. הרא״ש נברכות

 פ״ו סימן י״נ:
 שם אחרים אומרים שמרים שיש נהם טעס יין. הרא״ש
 בע״ז פ״כ סימן כ׳׳ה: שם א״ר לכ״ע רמי תילתא ואחא

 ארנעה חמרא הוא. הרא״ש בע״ז ס״נ סימן י״ג:
 דף ק ע״א הלך נה לארכה ולרחנה קנה מקום הלוכו.
 הרא״ש ננ״נ פ״ג סימן ג״ט: ע״נ אין פוחתין מזי
 מעמלות ומושבות למת וכוי. הרא״ש במו״ק פ״ג סימן

 פ״ל:
 דף קא ע״ב והאמר ר״י קבורת חמורים היא זו. הרא״ש

 נהל׳ מזוזה סימן ט׳:
 דף קב ע״ב החס מימר אמר הי מגייהו דשפיר שפיר ודלא

 שסיר ליהוי לציט. הרא״ש ננ״נ סימן כ״ז:

 בית כור פרק שביעי
 דף קה ע״א מעשה נציסורי נאחד ששכר מרחץ מחנירו
נ זהובים לשנה כוי. (יעי׳ היטב) הרא״ש גב״מ פ״א ״  ר

 סימן י״ג:
 שם אר״י א״ש זו דנרי בן ננס אנל חכמיס אומרים הלך
 אחר פחות שנלשונות. הרא״ש כנתונות פ״ג סימן ח׳: ע״ב
 אלא לעולם זו ולא ס״ל והחם טעמא מאי משוס דתפיס
 ה״נ הא תפיס. הרא״ש מכורות פ״א סימן ט״ו: שם מאי
 קמ״ל תפוס לשון אחרון הא אמרה רנ חדא זימנא. הרא״ש
 נשנת ס״ג סימן י״ט וטנמומ ס״ח סימן ח׳ וננכורוח ס״ו

 סימן ח׳:
 דף קו ע״נ נ׳ אתי[ שחלקו ובא להן את ממדה״י רב אמר

 נטלה מחלוקת. הרא״ש נינמות פ״ד סימן יי:
 דף קו ע״א והלכתא נטלה מתלוקת. הרא״ש ננדריס פ״ה
: ע״כ האומר לחדרו חצי  סימן א׳ וננ״ק ס״א סימן ר
 שלה אני מוכר לך. הרא״ש נגיטין פ״א סימן ו׳ ופ״ז סימן

 ט״ז:

 יש נוחלין פרק שמיני
 דף קיא ע״ב אלא א״ר ה״ק ונתתס את גחלת שארו לו.

 הרא״ש נהל׳ תפילין סימן כ׳:
 דף קיר ע״א אנל נלילה אפילו ג׳ כותנין ואין עושין לין.
 הרא״ש נינמוח פרק י״נ סימן יי: ע״ב והלכתא כוותיה
 לר״י נשלה ענין וממצה. הרא״ש נעירונין ס״א סימן ל׳

 וסרק ל׳ סימן ט״ו:
 דף קטו ע״א נ! הנן אי נמ הבן או בן נמ הנן. מניין מ״ל

 אין לו עיין עליו. הרא״ש בינמומ פ״נ סימן ג׳:
 דף קיט ע״ב והלכתא תולקין והלכפא אין חולקין. הרא״ש

 בקדושין פ״א סימן נ״ה:
 דף קכ ע״א דאר״א נישינה הלך אחר תכמה נמסינה הלך
 אתר זקנה. הרא״ש בקדושין פ״ל סימן נ״ד: ע״ב אראב״י
 לומר שהפרח נדרים בג׳ הדיוטוח. הרא״ש בנדרים פ״ג

 סימ! ג׳:
ר נוטל פי שניס  דף קבר ע״א רבי אומר אומר אני מו
 נשנמ כוי. הרא״ש בכחונומ סרק י׳ סימן טי: שם יצא
 עליהן שטר תונ נכור נוטל פי שנים. הרא״ש נגיטין פרק
 ה׳ סימן נ׳ וננ״ק פ״א סימן ו׳: שם ורבנן גמי הא נתינ
 פי שנים ההוא למימנא ליה אחד מיצרא. הרא״ש ננ״נ פרק
 א׳ סימן מ״ו וסימן מ״ח: שם אר״פ דיקלא ואלים ארעא
 ואסיק סרטי! דכ״ע ל״פ דשקיל. הרא״ש ננ״נ פ״ח סימן
נ ״  י״ד: ע״נ אין נכור נוטל סי שנים נמלוה. הרא״ש מ

 פ״ד סימן ג׳:
 דף קבה ע״ב דההוא דא״ל נכסי לסנתא ובתרה לירחאי.

 להן חזקה. הרא״ש ננ״נ פרק ג׳ סימן ג׳: שם והמתזיק
 בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כ״ש ה״ז תזקה. הרא״ש נגיטין
 סרק מ׳ סימן גי: ע׳׳ב א״ש שותף טורד נרשות דמי.

נ פרק ט׳ סימן טי: ״  הרא״ש מ
 דף מג ע״א ואס איתא ליסלקי ט מרי מינייהו ולילייני.

 הרא״ש בסנהדרין סרק ג׳ סימן כ״א:
 דף מד ע״ב אי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי קני
 מקרקעי קני מטלטלי. הרא״ש ננתובות פרק ו׳ סימן ה׳:
 שם ל״צ דקאמרי עדים ידעינן טה בהאי דלא ה״ל ארעא

 מעולס. הרא״ש מ״מ פרק ד׳ סימן גי:
נ פרק ג׳ ״  דף מה ע״א אומן אין לו חזקה כוי. הרא״ש מ

 סימן ט״ו:
 דף מו ע״נ אריס אין לו חזקה. (ועיין רשנ״ס). הרא״ש

 ננ״נ פרק ג׳ סימן ט״ז:
 דף מז ע״ב אר״ה חליוה וזנין זניניה זניני. הרא״ש נגיטין

 פרק ה׳ סימ! ט״ו וסרק ט׳ סימן י׳:
 דף מט ע״א אמרי לה דט ר״י מתני׳ נכותנ לה ועודה
 ארוסה. הרא״ש נכתונות פרק ד׳ סימן י׳: ע״ב הא ראיה

 יש. הרא״ש בב״נ פרק נ׳ סימן י״ח:
 דף : ע״א למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים כ״ש
 דה״ל אינה. הרא״ש טגמוח סרק ז׳ סימן אי: שם ט
 אתמר דאמימר היכי דזנין איהו ומת אתיא איהי ומפקא.
 הרא״ש מ״ק פרק ח׳ סימן ט׳: שם נאושא התקינו האשה
 שמכרה מכסי מלוג שלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות.

 הרא״ש מ״כ פרק ת׳ סימן ט׳:
 דף נא ע״א המוכר שדה לאשמו קנתה ונעל אוכל סירות.
 הרא״ש מתונות פרק ט׳ סימן א׳: ע״נ לוה מן הענד
 ושמררו מן האשה וגרשה אין להן עליו כלום. הרא״ש ננ״נ
 פרק ג׳ סימן נ״ה: שם בממנה קנחה ואין הבעל אוכל

 פירות. הרא״ש נקדושין פרק א׳ סימן כ״ט:
 דף נכ ע״ב וכן אשה שהיא נושאת ונותנת נתיך הנית והיו
 אונות ושטרות יוצאין על שמה. הרא״ש בכתובות פרק ט׳
 סימן כ״ז ומ״ב פרק ג׳ סימן נ״ה: שם נעל גדר ופרץ

 כ״ש ה״ז סזקה. הרא״ש בב״ק סרק ה׳ סימ! טי:
 דף נג ע״א שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני.
 הרא״ש בב״ג סרק א׳ סימן גי: שם אילימא נחן צרור וסכר
 מיא מינה בו׳ האי מבריח ארי מנכסי חנירו הוא. הרא״ש
 נגיטין פרק ח׳ סימן ג׳ וגב״ק סרק ו׳ סימן וי: ע״ב
 הנונה סלטרין גדולים מכסי הגר ונא אחר והעמיד להן

נ סרק ג׳ סימן נ״ט: ״  דלחוח קנה. הרא״ש מ
 דף נד ע״ב נכסי כותיס הרי הן כמדנר נל המחזיק נהן
: שם ומלכא  זכה נהן. הרא״ש בקדושין סרק ג׳ סימן ר
 אמר מאן דיהינ טסקא ליכול ארעא. הרא״ש נע״ז פרק ד׳

 סימן ט׳:
 דף נה ע״א דאריסומא דפרסאי עד מ׳ שנין. הרא״ש

 בנדריס סרק ג׳ סימן י״א:
נ סרק ״  דף נז ע׳׳א אלו דבריס שיש להן חזקה. הרא״ש מ

 ג׳ סימן נ״ט:
 שם הכניס מרנגולין למוך הבית. הרא״ש נגיטין פרק ת׳
 סימן גי: ע״ב רפ״א אידי ואידי בחצר השוחפין ואיכא
 דקפדי ואיכא דלא קפדי. הרא״ש ןפ״ד סי׳ א׳ ונגמ׳ מ״ה

 ע״נ ונר״ן ריש פ״ד ונריש פ״הך.
 שם רא״א אפילו ויתור אסור נמודר הנאה. הרא״ש ננדריס

 פ״ה סי׳ א׳ (ועי׳ בר״נ) וננ״נ ס״ז סי׳ ני:
 דף נח ע״א ושל ע״ה דומה לאוצר גלוס. הרא״ש מנורות

 פרק ו׳ סי׳ ה׳:
נ פרק ״  דף נט ע״א הזי! עד טפח ויש לו חזקה. הרא״ש מ

 נ׳ סימן נ׳:
 דף ס ע״א היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שניס.
 הרא״ש מ״כ פ״א סימן ל״ת: ע״ב כשמרנ הנית נשניה
 רבו פרושין בישראל שלא לאכול נשר ושלא לשתות יין.

 הרא״ש בכתובות פרק ד׳ סימן ל״ה:

 המוכר את הבית פרק רביעי
 דף םא ע״ב האי מאן דמזמי ליה מידי לחבריה צריך למכתב
 ליה לא שייריח בזטני אילין קדמי כלום. הרא״ש בב״ג פ״ה

 סימן ד׳:
 שם ההוא דא״ל לתבריה ארעא דט חייא מזננינא לך.

מ פרק ס׳ סימן ל״ז: ״  הרא״ש מ
 דף םג ע״א נן ליי שמכר שלה לישראל וא״ל ע״מ שמעשר
 ראשון שלי. מעשר ראשי! שלו. הרא״ש נחולין פ״י סימן
 ס׳: ע״ב האי מאן דמזנני ליה ניחא לחנריה אע״ג דכתנ

 ליה עומקא ורומא. הרא״ש ננ״נ פ״ד סימן נ׳:
 דף סד ע״א מכרן לאתר כוי. וחכ״א צריך ליקמ לו דרך.

 הרא״ש מ״מ פרק א׳ סימן ל״ח:
 דף סה ע״א האחין שחלקו אין להן לא דרך זה על זה.
 הרא״ש בנדרים פרק ה׳ סימן א׳ ומ״נ ס״ז סימן ב׳: ע׳׳ב
 צינור שתקקו ולבסוף קנעו. הרא״ש מלה הל׳ מקואות
 סימן ו׳: שם קנעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה.

 הרא״ש ננדה הל׳ מקואות סימן ח׳:
 דף םו ע״א מכלל דשאינה דאורייתא. הרא״ש ננדה הל׳

 מקואות סימן א׳:
 דף ע ע״א המפקיד אצל תטרו בשטר ואייל החזרתיו לך
 מהו. הרא״ש מתונות פ״ט סי׳ כ״א וננ״מ ס״א סי׳ גי.
 ובמס׳ שנועומ פ״ז סימן נ׳: ע״ב דתניא שטר כיס היוצא
 על הימומיס דייני גולה אמרי נשבע וגובה כולו. (ועיין
 היטנ). הרא״ש נכחונומ ס״ט סימן חי. ושם סרק י״ג סימן

 י״ב וננ״ק סרק י׳ סימן א׳:

 המוכר את הםפינה פהק חמישי
 דף עג ע״ב ומזינן האי כוורת דימיג ליה אכלה טינא

 נאוסיא. הרא״ש בחולין פרק ג׳ סימן ס״ט:

 השותפיץ פרק ראשון
נ פרק א׳ ״  דף ב ע״ב ונן נגינה גינה שאני. הרא״ש מ

 סימן וי:
 דף ג ע״א לישנא אסרינא אמרי לה סנרוה מאי מחיצה
 פלוגחא. הרא״ש מ״מ פרק ט׳ סימן ל״ח: שם אר״א
 אר״י משנחנו כשאין נה דין מלוקה והוא דרצה. הרא״ש
 נכמונוח ס״ה סימן א׳: שם גויל אננא דלא משפייא.
 הרא״ש נהל׳ ס״מ סימן הי: ע״ב ולא אמרן אלא דלא חזי
 נה חיוהא. אנל חזי נה חיוהא סמרי ונני. הרא״ש נמגילה

 פרק ד׳ סימן אי:
 דף ד ע״א איכא לאמרי נאננא כוחלא שישא ומרמרא.
 הרא״ש נקרושין פרק א׳ סימן ח׳: ע״ב אר״י א״ש הלכה
 כר״י לאמר אס עמל וגלר אמ הרטעיח מגלגלין עליו אח

 הכל. הרא״ש טנמומ סרק ל׳ סימן יי:
 דף ה ע״א א״ל לאריסיה זיל שקיל מיניה קינורא לאהינא.
 הרא״ש נהל׳ חסילין סימן י״ח: ע״ב והלכחא כר״ל ואפילו

 מיממי. הרא״ש נכחונוח פרק ה׳ סימן אי:
 דף ו ע״א או רלמא נמקום חוקה לא אמרינן מה לי לשקר.
 הרא״ש נקלושין פרק ג׳ סימן י״א: שם לאמר מר כל
 האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי למי. הרא״ש נגיטין

 פרק א׳ סימן י״ז:
 שם רי״א אחזיק להורדי אחזיק לבשורי. הרא״ש מ״מ פרק
 י׳ סימן ג׳: ע״ב גג הסמוך לתצר חטרו עושין לו מעקה

 גנוה ד׳ אמות. הרא״ש ננ״נ פרק א׳ סימן ה׳:
 דף ז ע״ב האתי[ שמלקו אין להן לא דרך זה על זה. הרא״ש

 בב״ב סרק א׳ סימן ל״ת וסימן ל״ט:
 דף ח ע״א המודר הנאה מאנשי העיר. הרא״ש ננדריס

 סרק ג׳ סימן י״ז:
 דף יג ע׳׳ב כל שאלו יחלק ושמו עליו תולקין ואס לאו מעלין
 אומו נדמיס. הרא״ש מ״מ פרק א׳ סימן ל״ט: שם טן
 חומש לחומש של מורה ד׳ שיטין. הרא״ש נגיטי! סרק א׳

 סימן נ׳:
 דף •ד ע״א ת״ר אין עושין ס״ת לא ארכו יומר על היקפו.
 ולא היקפו יתר על ארכו. הרא״ש נהל׳ ספר תורה סימן

 פי:

 לא יחפור פרק שני
 דף יח ע״ב לדידי על הניזק להרחיק את עצמו כוי. הרא״ש

 ננ״ב סרק ב׳ סימן כ״ה:
 דף יט ע״נ רקיק אינו ממעט נתלון. הרא״ש נהלכות

 טומאה סימן טי:
א ע״ב מרחיקין מצודת הדג מן הדג נמלא ריצת הדג.  דף נ

 הרא״ש נקדושין סרק ג׳ סימן ני:
נ ע״ב מלמטן שלא יעמוד ויראה. הרא׳׳ש ננ״נ פ״ג  דף כ
 סימן ע״ג: שם זאת אומרת גרמא מזקין אסור (ועיין

 במוס׳). הרא״ש ננ״ק פ״ט סימן י״ג:
 דף כג ע״א א״ל ר״י אפיקו לי קורקור מהכא. הרא״ש

 ננ״נ סרק נ׳ סימן כ״ת:
נ פרק ״  שם רמ״א נקיטרא. ורז״א ננית הכסא. הרא״ש מ

 א׳ סימן נ׳:
 דף כה ע״א שטנה נמערנ. הרא״ש ננרכות סרק ד׳ סימן
 י״ט: ע״כ עולם לאכסדרה הוא דומה ירוח צפונית אינה
 מסוננת. הרא״ש נעירוטן סרק ט׳ סימן גי: שם אר״י

 א״ש הלכה נר״י. הרא״ש מ״ב פרק נ׳ סימן נ״ז:

 חזקת הבתים פרק שלישי
 דף לא ע״א א״ל אטי מה לי לשקר נמקוס עדים לא
נ סרק ג׳ סימן ט: ע״נ לימא ר״נ ״  אמרינן. הרא״ש מ
 לאמר כר״ה ורבא כר״מ הרא״ש נשמעות סרק ז׳ סימן

 ט׳:
 דף לב ע״א ורשב״ג סגר אנן אחתיניה ואנן מסקינן ליה
 ולזילותא לט לינא לא חיישינן. הרא״ש בכתובות סרק 3׳
 סימן י״ג: ע״ב א״ל שטרא זייפא הוא. גתין לתיש ליה
 לרנה אין שטרא וייפא הוא. הרא״ש בכתובות פרק ט׳ סימן
 כ״ג: שם והלכתא כוותיה לר״י בזוזי. הרא״ש מ״מ פ״נ

 סימן י״ז. וכסנהדרין פרק ל׳ סימן ו׳:
מ פרק ״  דף לג ע״כ א״ל אין חטפי ודידי תטפי. הרא״ש מ

 א' סימן א׳:
 דף לד ע״נ ההוא ארנא דהוי מינצו עלה ני תרי האי אמר
 דידי הוא. הרא״ש מ״מ סרק א׳ סימן אי: שם זה אומר
 של אנוחי וזה אומר של אנותי אר״נ כל לאליס גנר. הרא״ש

 נכתונות פרק ט׳ סימן י״א וננ״מ סרק א׳ סימן א׳:
נ ״  דף לו ע״א והאר״ל הגוררות אין להן תוקה. הרא״ש מ

 סרק ג׳ סימן ט״ז. ונשמעות פ״ז סימן הי:
 דף לז ע״א פשיטא מכר קרקע. שייר אילנות לפניו יש לו

 קרקע. הרא״ש מ״ב פרק ד׳ סימן י״ז:
 דף לט ע״ב א״ר הלכתא צריך למסומ בסוף כל ג׳ וגי.

 הרא״ש בב״ג סרק ג׳ סי׳ ת׳:
 דף מ ע״א קנין בפני ב׳ ואצ״ל כתובו. הרא״ש בכתובות
. ובקדושין פ״ג סימן י״ד ובסנהדרין פרק  פרק ה׳ סימן ד

 ג׳ סימן ב״ז:
 שם וקיום שטרות בשלשה. הרא״ש בסנהדרין פרק א׳ סימן
 ג׳: שם והכא טעמא מאי דאצ״ל כתובו משוס דסתס קנין
ג סרק ה׳ סימן ה׳ ופרק י׳ ״  לנתינה עומל. הרא״ש מ
 סימן ל״א: ע״ב מודאה דמאי אי דגיטא ודמתנתא גלויי

 מלתא נעלמא הוא. הרא״ש נגיטין פרק ד׳ סימן ו׳:
 דף מא ע״א והנא משוס ירושה א״צ טענה. הרא״ש
 בכתובות פרק י׳׳ג סימן י״ג: שם רב ענן שקל נדקא
 בארעא טי. הרא״ש מ״מ פרק ה׳ סימן ל״ב: ע״ב המוכר
ג פרק ״  שדהו נעלים גובה מנכסים משועבדים. הרא״ש מ

 ה׳ סימן ה׳ ובסנהדרין פ״ג סימן כ״ז:
 דף מב ע״א האומנין והשומפין והאריסין והאסוטרופין אין



 ספר שדה צופים ממסכת בכא בתרא
 הרא״ש נמו״ק פרק ג׳ סימן ל״נ:

 דף קע ע״א והא קי״ל המלוה את חנירו נעליס א״צ
 לפורעו נעלים. הרא״ש ננ״נ ס״א סימן ג׳ ונשנועות פ״ו

 סי׳ י״ג:
 דף קעב ע״א אי ילעיתא יומא דאקניתו ניה נסנו. הרא״ש

 מיטין פ״נ סי׳ וי. וננ״ק ס״ו סי׳ לי:
 דף קענ ע״א לאיתמר אותיות נקנות נמסירה אניי אמר
 צריך להניא ראיה. הרא״ש מתונות ס״ט סי׳ ה׳ ונמס׳ נ״נ

 פ״ה סי׳ לי:
 דף קעד ע״א ההוא ליינא לאחתיה למלוה לנכסי דלוה
 מקמי דלתנעי ללוה. הרא״ש מתונות פ״ט סי׳ כ״ז: שם
נ ״  ורנ הונא נרי׳ דרי״א אימר צררי אתפסי. הרא״ש מ
 ס״ג סי׳ י״ז: ע״כ ש״מ שאמר ק׳ לפלוני נילי אמר מנו
 נותנין נוי. הרא״ש נגיטין פ״א סימן ת׳ ונסנהדרין ס״ג

 סימן כ״ה:
 דף קעה ע״א ש״מ שאמר ק׳ לסלוני נידי ואמרו יתומים
 חזר ואמר לנו אנא פרעתי נאמנין. הרא״ש בגיטין פ״א סי׳
 י״ו: ע״נ הוציא עליו כתנ ידו שהוא חיינ לו גונה מנכסים
 נ״ח. הרא״ש ננ״נ פ״י סימן ז׳: שם ר״י ירשנ״ל דאמרי
 חרוייהו מלוה ע״ס גונה נין מן היורשים ונין מן הלקוחות.

 הרא״ש נשנועוח ס״ה סימן כ׳:
 דף קעו ע״א הלכתא מלוה ע״פ גונה מן היורשין הרא״ש

 בקדושין פ״ג סי׳ י״ד:

 ואמר אנא לרנות נעדיס הוא דענדי. הרא״ש ננ״נ ס״י
 סימן ג׳:

 דף קסד ע״א אינו דומה נמתק סעס אחת לנמחק נ׳
: ע׳׳כ כך היה  פעמיס. הרא״ש נגיטין פ״נ סימן נ״ג
 מנהגה של אומה זו. מלך שנה מונין לו ני. נ׳ מוגין לו גי.

 נגיטין פרק ח׳ סימן ט׳:
 דף קםה ע״א אמר אניי רשנ״ג ור״ש ור״א כולהו ס״ל

 מראה מקום הוא לו. הרא״ש נגיטין פרק ו׳ סימן ט׳:
 רף קםז ע״א כותנין גט לאיש אע״ס שאין אשתו עמו.

 הרא״ש נגיטין ס״כ סי׳ ל׳:
 דף קםח ן$״א האי צורנא מרננן דאזיל לקדושי איחמא נדנר
 ע״ה נהדיה. הרא״ש נגיטין ס״ג סימן ג׳: שם מי שפרע
 מקצת תונו והשליש אמ שטרו. הרא״ש מ״מ ס״ה סימן

 עי:
 שם רי״א יתן רי״א לא יתן. הרא״ש ננדריס סרק ג׳ סימן
 י׳: שם אר״נ ארנ״א א״ר הלכה כר״י. הרא״ש ננ״מ ס״ה
 סימן כ״ט: שם מי שנמחק שטר חוט מעמיד עליו עדיס
 ונא לפני כ״ד עושי! לו קיוס. הרא״ש טכמות סרק ג׳ סימן
 זי: ע״כ הרי שנא ואמר אנל שטר חוט אע״פ שאמרו

 עדיס אנו נתבנו נו׳. הרא״ש מ״ק פ״א סי׳ גי:
 שם אכל שטרי מקמ וממכר כותנין חוץ מן האחריות שנו.

 הרא״ש נסנהדרין סרק ג׳ סימן כ״ז:
 דף קסט ע״נ הנא לילו! נשטר ונחזקה נידון נשטר.

 שם והלכחא יחלוקו. הרא״ש מ״מ פ״א סימן ל״ט:
 דף קנח ע״א נפל הטמ עליו ועל אשתו. הרא״ש טנמוח
מ״נ סרק א׳ סימן טי: שם נכסים  סרק ד׳ סימן ח׳ ו
נ ״  הנכנסים והיוצאין עמה נחזקת יורשי האנ. הרא״ש מ
: ע״נ נחזקת מי רי״א נחזקת יורשי הנעל  פרק ט׳ סימן מ׳
 ורא״א כחוקת יורשי האשה. הרא״ש טנמות פ״ד סימן

 י״ג:

 שם נפל הטת עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיתלקו.
 הרא״ש טנמות פרק ד׳ סימן ט׳:

 דף קנט ע״א נן שמכר ננכסי אטו נחיי אטו ומת כנו
 מוציא מיד הלקוחות. הרא״ש נכתונות פרק י׳ סימן וי:
 שם היה יודע לו עלוח נשטר עד שלא נעשה גזלן ונעשה
 גולן. הרא״ש כסנהדרין סרק ג׳ סימן כי: שם היה יודע
 לו נעדומ עד שלא נעשה ממנו ונעשה תתנו. הרא״ש

 כסנהדרין פרק ג׳ סימן כ״א:

 נט פשוט פרק עשיר•
 דף קם ע״א רסנ״ג אומר מקושר שנמנו עדיו ממוט כשר

 כוי. הרא״ש נגיטין פרק נ׳ סימן ה׳:
 דף קסב ע״ב דאמר תזקיהו מלאוהו נקרוטס כשר. הרא״ש

 נגיטין פרק נ׳ סימן ח׳:
 דף קסג ע״א וליחוש דלמא כתנ הוא ועדיו נשיטה אחת

 הרא״ש נכתונות פרק י׳ סימן י״ג: שם אימיה לר״ע
 תסילא ה״ל מלוגא לשטרא. הרא״ש ננ״נ פ״ה סימן די:
 שם א״ל והא לא משך. הרא״ש ננ״נ סרק ה׳ סימן ג׳:
 ע״נ איתמר מתנת שטנ מרע נמקצמ. הרא״ש מתונות

 פרק ו׳ סימן נ״נ:
 שם א״ל הא א״ש ש״מ שכתנ כל נכסיו לאחרים אע״פ
 שקנו מידו עמד חוזר. הרא״ש ממונוח פרק ח׳ סימן ני:
 דף קנב ע״א מתנת ש״מ שכחונ נה קנין. הרא״ש מ״ק

 פרק ז׳ סימן ד׳:
 דף קנה ע״א ור״ה נ״ת אר״נ מנן כ׳ שנה. הרא״ש נגיטין

 סרק ה׳ סימן י״ט:
 שם ובאו ושאלו את ר״ע מהו לנודקה. הרא״ש ננדה פרק

 ו׳ סימן נ׳:
 דף קנו ע״א אר״י א״ש נודקין לקדושין ולגירושין לחליצה
 ולמיאונין. הרא״ש ננלה פרק ו׳ סימן ג׳: שם ולמיאוגין
: ע״ב קונין  לאסוקי מלר״י. הרא״ש ננלה פרק י׳ סימן ל׳
 קנין מש״מ אפי׳ נשנת. הרא״ש נגיטין סרק ח׳ סימן נ׳:
 דף קנז ע׳׳א נפל הטח עליו ועל אטו כוי. הרא״ש מטרות

 סרק ח׳ סימן י׳׳א:
 שם כי קמינעיא לן לאיקני קנה ומכר לאיקני קנה והוריש
 מאי. הרא״ש כנתונות סרק ה׳ סי׳ א׳: ע׳׳כ לוה ולוה ותור
 וקנה מהו לקמא משמענד או לנתרא משתענל. הרא״ש

 נכמונומ סרק י״ג סימן ט״ו:

 לוח הסימנים למצוא הדינים בהרא״ש בנא בתרא
 ממי יש לבעל חזקה בנכסי אשתו ננ״מ או צ״נ. לקח מן
 האיש ואמר כך מן האשה מכר הוא לכדו או היא נבדה.
 א״א שהחזיק אחל בנכסיה בחיי הבעל או לאתר מותו:

 מכר שדה לאשתו במעות טמונים או מגולין. נחנו לה
 במתנה:

 אין מקבלין פקלונות מן הנשים והעמיס וקטנים ואס
 קבל מהס ואס תקף מעוח מיד אשתו ואם לוה ממנה

 ונתגרשה ואס בשעת מיתה אמרו של פלוני הס:
 האומר תנו מאתים זיז לבהכ״נ אי לענייס למי יתן:

 אב ובנו מתי מחזיקין זה על זה:
 אשה וגדול אחין נישאין ונותנין בבית ושטרית על שמם

 על מי להטא ראיה:
 אמר ליה לך חזק וקני והחזיק שלא בפניו או בפניו ולא
 א״ל. טצד מחזיקין בנכסי הגר. הקונה מקום מחטרו
 לילך לכרמו נעל גדר ופרץ בל שהוא. איזה מיקרי כל

 שהוא. מה מועיל מסירת המפתח:
 הבריח או הכניס מיס בנכסי הגר. החויק באתת חנה
 כולן. כיצד בנכסי הגר או במכר ושכירות ואחי! שחלקו

 וכל דיניו:
 שני בחים בנכסי הגר זה לפנים מזה. הנוגה פלטרין
 מכסי הגר וגא אחר והעמיל בה ללחוח על ילי אמר או
 נעצמו או צייר או כייר או הציע מצעות או ערך שלחן:

 ורעה ולא כיסה הורע:
 קצץ ענפי האילן או ניקה השלה. הכניס מיס להשקותה.

 צר צורח חיה או עוף:
 שלה מסוימת במצריה ושאינה מסוימת כמה קנה במכוש

 אחל:
 עונל כוכטס שמכר קרקע לישראל ונא אחר והחויק נו
 וכל דיניו בשטר או נא ואס צריך להחזיר הלמיס. אי

 מקרי רשע:
 לינא למלכותא לינא אם מכרו שלה נשטל המס או

 גלמלח. אדס נטל:
 מצר וחצב מפסיק:

 עדי חזקה שהוזמו. שלשה אחין ואחד מעיד עם כולן:
 שטר שמת א׳ מעדיו כיצד יקיימוהו:

 מחי העמדת בהמה או תרנגולים או תנור או זבל הוי
 חזקה. שותפין שנדרו הגאה זה מזה:

 בכל שותסין מעכטן חוץ מ[ הכטסה. עוצס עיניו מראוח
 ברע:

 חוקת מזחילה וצנור ומרזנ. טפין על מדת סדוס. ראובן
 המזיק נקלוח מימיו אף שמעון מעכב עליו לסותמו:

 חוקת סולם. חזקת תלון לאורה או לא:
 חזקח וידן רכול למחות וכל דיניו:

 לא יפתח חלון אפילו לחצר השוחסץ. קנה טח א׳ אצל
 טתו הפתיח לחצר. ואס יכיל לחלוק טתו או עלייתו:

 פתח כנגל פחח. קטן לא יעשנו גלול יכל דיניי. חנות
 כנגד חצר:

 אין עושי! בורות שיחין ומערית חחח רה״ר. הוצאת זיזין
 לרה״ר ולמנוי ואס כנס אס יכול להחזיר. אילן הנוטה

 לרה׳׳ר. טוענין ללוקח:

 המוכר את הבית פרק ד
 המוכר טת סחס מה מנר נכללו:

 העומר גטרה גלולה או ננקעה ואומר טת זה. אס קורין
 לטרה טת או לא וכל ריניו. ארעא לט רט תייא אי
 ארעתא או כל ארעתא או נכסי לט חייא. האומר למטרו
 שלה זו אני מוכר לך ולא מצר לו מצריס על כמה קנה.
 מצר לו שלשה מצרי צללים ולא רטעי: תליי במנהג

 המלינה לפי ראות הליין. חילוקי המצרים והבעיות:
 כל ספיקא טן ללינא או לעובלא המע״ה:

 פלגא לאית לי בארעא:
 אלין מצרנהא. ארעא למינה פליגא או ססיקא:

 נריא או שכ״מ שאמר יתלוק פלוני בנכסי או תנו לו תלק
 נהן. חלק נכיר חלק בחטות כי׳ קי״ל כרמן כל לבר

 המוטל נספק המע״ה:
 האומר שדה זו אני מוכר לך ע״מ שתחן לי סאה ננל
 שנה או ע״מ שתהיה לי סאה ממנה נכל שנה מחי צריך
 לקיים החנאי. מכר לו טח וחצר וא״ל ע״מ שהגג שני.
 אין קנין חל על האויר ואיזה לשון מועיל. וכן צריך למכור
 שפתחו או פרחו ולשייר העובר לעצמו ולא עובר שפחתו

 ולא ולל פרתו:

 ראובן שאכל קרקע שלש שנים בתורח משכנחא ומחי
 שמעון יכול לטעון לקות הוא טדי או לא. אי מקבלין

 עדות בפני היתומים. מיגו:
 דין יתומים מחי נפרעין מהן. על הקרקעות ועל החוקות

 נשנעין מדרבנן:
 אס תפס:

 מי שמת והגיח דקל ובאו שנים כל אמד אומר אני קרוב:
 אחד הטא עדי אנוח ואי הטא עדי חזקה. הטוען חוקה
 ומטא עלים רק על ג׳ שנים. נסכא לר׳ אנא. עד א׳ על
 שלש שנים. הטוען שירל לפירוח. הבא ללקוט פירוח

 אילן:
 מטלטלים ששנים חלוקין עליו יאחר אומר לנ״ר תפשוהו.

 ואס תפשו אי מפקינן:
 כל דאליס גבר. ואס בא א׳ וחטפה:

 שודא דדיינא. לא יהנה הדיין. סייע המערער למחויק
 בלקיטת סירות:

 ישראל שקנה מעובד כוכטס קרקע של ישראל:
 באיזה אכילה הוי חוקה. בקרקע רעה. דט ריש גלותא:
 הגודרוח מחי יש להן חזקה. חרישה ליכא חזקה. אילן
 המשיר סירות. דין כמה אילנות לטח סאה. זה החדק

 באילנות וזה בקרקע:
 החזיק באילנות הרצופים או קנאוס רצופים. דקל יחידי.

 חזקה שלא נפניו:
 כל לין מחאה ובאיזה לשון:

 אס צריך בסוף כל ג׳ וגי ואס שינה לשונו במחאה ב׳:
 מחאה ומולעא בפני שנים וטחטן. הולה בפני שנים או

 בפני אי:
 קני! גפני ג׳ או גפני אחד או טנו לבינו. קייס שטרוח:

 כותטן מודעא אמטרה וגט ומתנה:
 מתנה טמירתא. המת! סחס דעחו על המנהג:

 שכ״מ שאמר אל תגלו צוואתי. מתנה על ידי אונס:
 חזקה שאין עמה טענה. תיקון דבריו:

 מחילה בטעוח:

 שני עדיס אחד אומר לוה מאתים ואחד אומר מנה. כל
 דין קמי דידי זבנה מינך. דר גו יום אחד. תיקון דבריו:
 שלשה לקותות כל אחד שנה מצטרפין. אכל האב שנה
 והבן שתים או אפכא והלוקח שנה. המוכר שדה בעדים

 בלא שטר מתי גובה ממשעבדי:
 תזקת שותפין. מתי שותף מעיד לחטרי שותף טורד

 ברשות:
 בני העיר שנגנב להס ס״ח או דבריס אחדס מתי
 מסתלקי׳. תחלחו וסופו בכשרוח. שמיר לי היום ואני

 למחר ש״ש הן:
 ראובן גזל שדה משמעו! ומכרה ללוי ונא יהודה ואמר

 שלי הוא וכן גול פרה וכו׳ מחי מעיד שמעון:
 ראובן מכר שלא נאחריות או פרה יטליח נא מערער

 מחי ראובן מעיד:
 עשה עבדו או שורו אפוחיקי מתי נ״ח גונה. שיענד לו
 מטלטלי אגנ מקרקע וכחנ לו דאקני וקנה ומכר דלא

 כאסמכתא:
 המוכר שדה שלא נאחריות:

 המוכר חמור לחטרו ונא עונד כוכטס ולקחו נלא אוכף:
 אומן מחי יכול לטעון לקוח הוא טדי או התזרתיו לו.
 ראו טדי או לא. מיגו. אס א״ל אל חמזירהו לי אלא

 בעדיס וכל דיני דנריס העשדן להשאיל ולהשטר:
 נחחלפו לו כליו נטת האומן. או נחנה לו אשחו או מיו

 של אומן. או נטח המשחה ואנל:
 אריס ואריסי גתי אבות מחי יש להן חוקה:

 אריס מתי מעיד לגעה״ב ערג ומלוה מתי מעידים ללוה
 ולא לקבלן. לוקח ראשון מתי מעיד ללוקח שני:

 בן גזלן בן אריס בן אומן מחי יש להן חזקה. הוחזק גולן
 על שדה זו יש לו חזקה באחרח חון מהורג נסשוח. אריס
 שירד מאריסחו וכן אומן שירד מאומנחו. p שחלק. ספק
 גרישה מחי יש להן חזקה. עדי חזקה יועיל בכולן מוץ

 מגגזלן:
 תליוהו וזטן זטניה זטנא תליוהו ויהיב וקידש לא. מתי
 כותטן מודעא אמכר או אגט או אמתנה. טטול מודעית

 מתי מועיל. גט מעושה טשראל או בעובד כוכטס:
 אמנה היה דברינו או מודעא:

 בכור ופשוט ומצרן:
 שנים שקנו שדה א׳ שליש ושני נ׳ שלישים. או בשותפות
 ואחר כך קנה חלק חטרו. חל גיסא אניגרא וחל גיסא

 נהרא:
 נא כל דין גוד או אגול:

 הרוצה לדבק חורה ונטאיס וכחוטס. כל הספרים
 לחחלחן גולל יס״ת לאמצעיח. ושיעור ספר תורה:

:  סדרן של נטאיס כי

 לא יחפור פרק ב
 נ כל דין הרחקח נזק ושיעורו:

 מתי יש לחלון חזקה:
 שיעור הרחקה לבריכת טבסי! או למשתין:

 העמדת תנור וטריס:
 חנוח של נחחומיס. אוצר. נמה מי חצר מעכטן. חנות

 או מלמד:
 מתי כוסי! לשכור מלמל. וסדר מלמדים ותינוקות:

 ט מי מסלקין לפני מי:
 מקרי לרלקי שתלא אומנא א״צ התראה:

 אחל מבני תצר שבקש לעשות רופא אומן נרלי מלמל
 לעובד טכטס או להשכיר טחו לעובד נוכטס:

 מחי בני העיר הואח מעכטן על בני עיר אחרח ולא לח״ח
 ומלמדי תינוקוח:

 ח״ח המטא סחורה לעיר:
 הבא לסמוך כוחל אצל כותל חטרו. כמה ירחיק מחלונו

 וכל דין הרחקה:
 סילס מן השי^ וסולם למזחילה:

 על הניזק להרחיק. גירי דיליה:
 גרמא בניזקין ודיני דגרמי:

 עש! וטח הכסא מחי יש להן חזקה:
 מרחיקי! שונן מן העיר:

 גוזל הנמצא נמוך נ׳ אמה או חוץ לנ׳ אמה:
 רונ וקרוב:

 מטמ של יין צף מהר:
 נידות של יין הנמצאים:

 מרחיקי( אילן מ( העיר אס העיר קודם או האילן.
 מרחיקין גורן ונורסקי ננלות וקברות:

 שומטן משרה לירק נרשין לנצליס תרדל לדנוריס.
 מרתיקין דנוריס וכנשוגות מן העיר. נוטעי[ איל! סמוך

 לכור:
 טת הנל מן הכותל:

 מגפצי פשתן:
 אילן לשלה איל( או גפנים. היו שרשיס יוצאים לשלה

 חטרו. אילן הנוטה לשלה מטרו או לרה״ר:

 חזקת הבתים פרק ג
 חזקת הבתים [יכל לנר שעושה פירות תליר מחוקינ!]

 שלש שניס. אבל שטרי. לין מחאה:
 שלש שנים רצופות או לא. לין חזקח ימיס ולילות. למי
 טוענין ונוגעין נעלות. מנהג. לי! מקומות של בהכ״נ:
 שנים שקנו ארעא א׳ דר בו אג״ו ואי בד״ה יצא עליהס
 ערעור. צריך המוכר לדור בו יום אחד. צונמא במאי קנה.

 החזיק בשדה חון מטח רובע:
 טען המערער לא הייתי נעיר. עברחי לרך לטח פנימי:

 נכסי לנר סיסין:
 לא הייתי במלינה:

 קניתי מפלוני שקנה ממך לפני. נתייעץ גו. השני נות לי.
 עטל איניש לזטן ליניה:

 החזקתי גו שני תזקה והמערער הוציא שטר שמכר לו
 קולס ל׳ שניס. הלוקח מן הלוקח ואחר כך אמר גזל

 היסה טלי:
 זה אומר של אבוחי וזה אומר של אביחי. כל לין חוזר

 וטוק או יצא חוץ לבייל:
 טען חוץ לב״ד. אתם עדי. שחיקה:

 עדים המכחיש,! וה אח וה. כל דאליס גבר:
 שטרא וייסא הוא אבל שטרא מעליא הוה לי ואבד:

 כל דין מיגו להוציא ולהחזיק:
 ערב שחובע הלוה בשטרי של מלוה:

 שטר שנמחל שיעמדו:

 תשו תפיץ פרק א
 השוחפין שיש להן חצר דש נו דין חלוקה או לא. לפעמים
 קני! לא מועיל. קני! דנריס. היזק ראיה. לפעמים אין

 הולט! אמר המנהג:
 מי שאמר לחטרו מחלת לי. ואין צרך קנין:

 שיחסי! שנחרצו לחלוק והלך אחד מהן והחזיק נשלו:
 מחי מוחר לסחור נהכ״נ. אסור לישן ולאכול בגהכ״נ:

 מנהג:
 אין לשומף חזקה נמה שנרשותי. השותפין מנה או נחצר

 מתי מועיל מנהג. נקעה סימן:
 המקיף אח חטרו מג׳ רוחותיו או ד׳:

 כוחל אמצעי שנפל עד כמה שיעור גובהו. מחי נאמן
 לומר פרעחי חלקי. שרבן נ״ד. אס רצה א׳ למוח מד׳

 אמות ולמעלה:
 האומר פרעחיך תוך זמני או אח״כ מתי נאמן ומחי גוט!

 מיתומין. סתם הלואה שלשים יוס. שטר תוך זמנו:
 מקום קורוח לא הד שימן:

 אס החזיק בו שלש שטס:
 השומסין מתי יכולין לשנות המין ממה שמצאוהו:

 המוחזק בחצר חטרו לקבל מי גגו:
 השטר טח גטרה גדולה גמה משחמש. סוכה לצל או

 למצוה מחי הר חזקה:
 דין מעקה לגגין:

 גג הסמוך לחצר חטרו. וגי גגין זה אצל זה:
 שתי חצירוח 1ו למעלה מוו או למעלה מגגו. מי מסייע

 לחטרו:
 שני אחין שחלקו והושפל החקרה וכל דיניו:

 הבונה כוחל נגד חלון חטרו:
 האחין שחלקו שדה וכרס מה יש לזה על וה:

 שטר של יחומיס שיצא עליו שובר:
 מה כופין מי חצר או בני העיר זה אח זה. מחי גוטן
 לפי ממון או לפי נפשות. וקירוב נחים. יסוריס מחשטן

 לפי ממון:
 מי שיש לו פחח נמנר אץ לנופו לעשות דלת במנוי. מי
 שיש לו טח בחצר אחרח. מי שיש לו חצר נעיר אחרח.

 מה טפי! בני מבוי אי מי בקעה זה אח זה:
 כיפי( מי העיר זה את זה לקנות ס״ת כוי:

 מי נקרא תורתי אומנתו לפוטרו ממסיס ומתקוני העיר:
 ויתומים חייטס:

 ל׳ יום לתמחר וכוי:
 המודר הנאה מבני העיר או מיושט העיר:

 יחומיס חייטן במס ולא בצדקה. קופה ותממוי רשאיס
 גני העיר לשטח. רשאיס להתנות על השעדס. ישראל
 שהמנלנ מנורה לנהכ״נ. גנאים. אס הקדיש עונד

 כוכטס. פדיו! שנויים:
 ממשכנין על הצלקה:

 לין חשלא:
 גדול העיר יכול לחלק לסי לעתי:

 כל כני העיר אין יכולי! להחנוח זולח המנהיג:
 אין מדקדקין אחר הגנאי. נודקין לכסות ולא למזונוח:

:  אין סוחמין לעני ט׳
 צדקה שלישיח השקל. קודם חסלה. אין מקנלין מן העונד

 כוכטס. אוכל מצדקה של העונד כונטס נפרהסיא:
 שיעור אורך ורותנ החצר אי שיעור השלה וגינה ושאר

 לנריס וטת הכר לכוסו לתליק. ולא נכתט הקולש:
 לין תלוקת תצר כגון ראונן שתלת נכסיו על פיו ויש לו
 נ׳ נחים נחצר לא׳ נ׳ סחחיס ונא׳ פתת א׳ או שניס

 שירשו או קנו נשוחפוח:
 נתן לאחל טח ולא׳ חצר. מי שיש לו חפירה נחצר:

 טת שיש לו אכסלרה לפניו. טח שער אנסלרה מרפסח.
 לול של תרנגולים. טח שחציו מקורה. טת שאץ לו ל׳

 אמוח. חצר שט! שני מנואוח:
 חלוקח הובל בחצר. אפסנאי של המלך:

 ה׳ חצירוח ובקש אחל לסחוס נגל פתחו:
 טח הפתוח לחצר וסחמה. מגואוח המפולשין ללרך עיר

 אחרת:
 מי מגר שגקשו להעמיל ללתוח:

 שיעור שלה לחלוקת שותף:
 ככור שנא לחלוק עס אחיי נשלה וכן היבס הגא לחלוק
 עס אחיו ויש לו כלה אצל אחח מן השלוח. וכל לין גורל:
 אס א׳ מן האחץ רוצה שיחלקו כל שדה ושדה. ואס א׳

 מ! האחין מצרן. שדה כנגד שדה:



 לוח הסימנים למצוא הדינים פהראי׳ש כבא בתרא
 לד עלות קטן:

 לה קלושי קטן. ויגס ויבמה קטנה עד שיביאו שתי שערות:
 לו מתנת שכ״מ שמת קונה בלא קני[. וקולן ממנו אפילו

 בשבת. מתנה מולה:
 לי נפל הגיח על האב ופל הנן ונ״ח של גן רוצים לגבות.
 כתב דאקני קנה ומכר והוריש משתענל. לוקח שהשביח:
 לח בן שמכר נכסי אביו בחיי אביו ומת הגן ואח״כ האג:

 לט נפל הביח עליו ועל אשתו:
 ט נפל הביח עליו ועל אמו:
 מא אין גן יירש אמו בקבר:

 גט פשוט פרק י
 א גט פשוט או כל שטר פשיט עריו בחוט ומקישר

 מאחוריו:
 כ קיום מחקים והגהות קולס שיטה אחרונה. להחדר
 מענינו של שטר בשיטה אחרונה. עכשיו סיסלץ בלא שריר
 וקיים. הרחיק העריס שיטה אמת מ! הכחב פסול בלא
 החזרח עני[ השטר. למעט הגליו! קולס חתימת עלים
 שמא יחחמו בשיטה אחת ויש פוסלין אפילו זה תחת זה.

 החחילו לחמוס באמצע שטר וחחכו לפניו פסול:
 ג הרחיקו העלים 3׳ שיטי! או סייס השטר באמצע שיטה
 יהניח חלק עיל שיטה או אפכא. מלאו ה3י שיטי!
 בקרובים קולס שנראה לב״ל כשר. 3׳ עלים ראשונים
 קרובים ואחרונים רחוקים כשר ואיסכא פסול. לכחסלה
 לא יחחום קרובים. הרחקח הב׳ שיטי[ משערים בכחיבח

 ידי עדיס וב׳ אויריס:
 ר הרחיק ההנפק אפילו שיטה אי. שטר הנא הוא בשיטה
 א׳ ועליי נשיטה נ׳ ואס הוא ועליו נשיטה א׳ ועוד עלים

 חחתיו:
 ה הוא ועדיו על המחק או הוא על הנייר ועליו על המחק

 אי אפכא:
 ו שינה הסופר צווי הנעל נפשוט אי מקישר ססיל:

 ו עד אחד בכחג ואחד בע״פ. או נ׳ עדיס ננ׳ שטרות על
 הלואה אחת. נמצא א׳ מבי עדי שטר פסול. מקושר בב׳

 עדיס פסול ואפילו תפס מפקינן:
 ה ג׳ עליס אחל העיל גג׳׳ל זה ואחל העיל גג״ד אחר או
 שניהס העילי גג׳ גחי ליניס מצטרסין גג״ל אחל

 משניהם:
 ט שלשה שישבו לקיים השטר ומח אחל מהן:

 כחב בשטר לוה ק׳ זוז לאיטן סלעים כ׳ או לי. מטבע
 לאינון ונמחק המנץ או כסף סחס או מטבע כסף ושאר

 לשונוח ממטבע כסף וזהב:
 •א כחנ למעלה ק׳ ולמטה ר׳ אי איפכא. ואס נמחק

 מהחתתון אות א׳ או נ׳ אז יש לתלזח סביב:
 •כ אס כתנ נשטר סימני חשבון:

 ־ג להזהיר שלא יכחונ משלש ער עמר כסוף השיטה:
 •ד הליין שרואה שינוי נשטר יכול לנוף לנעל השטר על

 שיודה האמח:
 טו מאן מעי למיחוי חחימח ידיה:

 טי כותנין גט לאיש אע״פ שאין אשתו עמו וכן שובר לאשה
 והוא שיכיר שמותיהן. מן הדין הבעל נותן שכר שניהם
 והמנהג שהאשה נותנת שכר הגט. נ׳ יוסף נן שמעון
 הדרים נעיר אחת אי[ מגרשי! אלא זה נפני זה. כנ

 שהוחזק נעיר ל׳ יום כותנץ נשמו:
 •ז סומכין להכיר איש או אשה אפילו נעד אחד או אשה או

 קרונ. ת״ח אינו דק נאשה:
 יה כוחני! שסר למוכר נלא לוקח וללוה ולא איפכא. והליקח
 והלוה נותנים שכר הסופר. אין כותכין שטר אירוסין
 ונישואין אלא מדעת שניהם. החת[ נותן שכר סופר. אין
 כוחבי[ שטרי אריסות וקבלנות נו׳ והמקבל נותן שכר.
 אין כותבי! כל מעשה ב׳׳ד ובירורין אלא מדעת שניהם

 ושניהם נותנים שכר:
 •ט מחי אסמכתא קניא:

 ב שטר שהתחיל למתוק כיצד יעשה:
 בא שטר שבא לפנינו קרוע נמתק או נטשטש:

 בב מי שגא ואמר אבל שטר חובי או שטר מקמי:
 כנ הלכחא אין אותיות נקנות גמסירה. הנותן מתנה לחגירו
 נשטר והחזיר לו השטר. חילוק בי[ שטר קנייה לשטר

 ראייה:
 בד כיצד כוחני! טירפא ואדרכחא ושומא:

 כה מלוה או לוקח שטרפו מהם יכולים לכוף הלקוחוח לנוא
 עמהן לדין ונזקקץ להן ואס ישנן מוכר או ליה תוך מהלן

 יום מודיעי! לי. אס מנקשיס הלקותות זמן:
 כי שליח שקנה שלה נשמו:

 בז מי שטען יש לו חזקה ושטר:
 כח טחני[ שונר:

 בט שט״ח המוקלמיס פסולים ושטרי מקח אפילו המאוחרץ.
 יכחוג זמן השטר גשונר:

 ל כתכו השטר שלא כמקום הקנץ:
 לא עלים שאמרו לכתונ השטר:
 לנ הרוצה לשנוח ולחלק שטרו:

 לנ ג׳ אחי! א׳ עני ואחל עשיר שירשו מרחן וגית הכל
 מאגיה!:

 לד שגי יוסף כן שמעון כעיר אתת ניצל יעשו נשטרות:
 לה כח3 נשטר הנמצא אני פלוני לדתי ממך:

 לו קני[ האוחיוח ננחיכה ואין נאמן שהיה לו כחנ ואנל:
 לז שני יוסף נן שמעון שלוה לאחל רש ללוה שינר מאחל

 מהן. ואס טוען פרעחי לשניכם:
 לח מי שאמר שטר פרוע יש לי:

 לט אמר לחנירו שטר לך נילי פרוע חונ לך נילי פרוע שלה
 שיש לי מכורה לך:

 ט אין נפרעין מעת תחלה. מתי נפרעץ מערנ תחלה:
 מא מנ לשון ערנות או קנלנוח:

 מנ אין נסרעץ מנכסים חחלה. אימתי נפרע,[ מיתומים:
 מד במאי נשחעבר הערב והקבלן:

 מה ערב לאשה בכתובה ונחגרשה או הקליש כל נכסיו וגרשה
 צריך להלירה אגל כשטורסח מן הלקוחות א״צ להלירה:

 מי שכ׳׳מ שאמר מנה לפלוני בידי. חילוק גי! תגעו:
 מו תבעהו מנה והולה ואומרים היתומים אמר לנו אבא

 שפרעו נאמנין:
 מח ש״מ שתבעו והודה אין צריך לומר אתם עלי ולא כתובו:

 מט גביית מלוה בשטר ובע״פ. הוציא עליו כתב ידו:
 נ כחג הערבות לאחר חתימת העדים. קודס פתימחן יש

 חילוק גי! ופלוני ערג או פלוני:
 נא ערב בשעת מתן מעוח או אחר כך:

 סליה לוח הםימנים למצוא בהי־א״ש הדינים

 שכ״מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני מתי צ״ל תנו אף
 כתכו וחממו לו. נריא שכתב נכסיו לאחר מוחו צ״ע אס

 כתנ זמן או קני! אי מהייס ינגט צדך מהיוס:
 הכותנ נכסיו הגוף מהיום והסירות לאתר מיתה וכל

 דיניו. בחליש ונמחונר נמכר ומחנה:
 החילן למעונרח צריך חליצה אחרת:

 לי[ האומר נכסי לך ואחדך לפלוני. המשיאו עצה למכור
 הגוף נקרא רשע:

 האומר אחרוג זה נתון לך ואחריך לפלוני ובירך עליו
 ואח״כ מכרו:

 האחץ שקנו אחרוג נשוחפוח. כל הקהל יוצאים באתרוג
 א׳:

 אתרוג זה נתון לך נמחנה ע״מ שחחזירהו לי. לין חנאי
 כפול. נאיזה מקיס שגי נאומדנא דלעת ונאיזה נעינ׳

 גילוי דעח. דכדס שבלב:
 נכסי לך ואחדך יחזרו לי ומכר הראשון. האומר לאשה
 פנויה נכסי ליך ואחדך לפלוני ומחה בעל לוקח כי׳ ואס
 אמר לנשואה. מי שהיה נשוי לשמי נשיו וכחנה הראשונה

 לליקח דין ודנדס אי[ לי עמך כוי. עד חוור חלילה:
 האומר שור זה נתין לך ע״מ שתמזירהו לי והקדישו:

 שכ״מ שכתב נכסיו לראונן ואמר ראוק מיד אי אפשי או
 פתק ואת׳׳כ אמר אי אסשי גו אי זיכה לו ע׳׳י אחר

 ושתק:
 שכ״מ שאמר חנו ר׳ לפלוני ש׳ לפלוני ח׳ לפלוני גוכה
 כל אחד לסי חלקו אא״כ אמר אחריך. יצא עליהם ש״ח

 כוי:
 שכ״מ שאמר תנו ר׳ זו! לבני ככוד כראוי לו וכן לאשתי
 ולנ״ח כראוי להן כו׳ או למי סממא. אמר בבכורתו אי

 בחונו ככתונתה כר:
 שכ״מ שאמר מנה לי ביד פלוני העדים כותבין ואי[ גול[
ן שזה הינס  כוי. אין ב׳׳ד חולצים וממאנין אא״כ מדד
 והיבמה ושהיא אשח מי שממאנח בו. עדיס המעידין על
 החליצה ועל המיאון נ״ד כותבי! אף על פי שאין מכידן:
 יחומיס גדולים וקטנים נניס ומוח א׳ צדך יוחר מחנירו
 יחליקו נשוה וכל אחד חון משלו. נשאו הגדילים אחר
 מיחה או נחיי האב. אפוטרופוס של יחומיס מתכסה מן

 היחומיס:
 פנויה שלוחה מלוה ע״ס ונישאת:

 אלמנה ונח אלמנה ניזונית אפילו נשאת הנת מוציאין
 מבעלה למזונות:

 מי שמת פרק ט
 נכסים מרובים המיס ירשו כוי. רואים נ״ד שהבנים
 מכליס הממין. מכסים מועטים פלוגחא. מקרקעי או

 מטלטלים או שניהם וגפרנו אי נחמעטו:
 נכסים מועטים ומכרו היחומיס פלוגתא:

 נכסים מרונים וכשחוציא מהן החונ ישארו מועטים.
 נכסים מועטים ואלמנה ינת או נן וכת:

 ובן ונת וטומטום אי טומטום ונת. אם ילדה אשמי זכר
 כוי:

 המזכה לעונר מתי קונה וכל דיניו:
 האומר לתברו קנה כתמור או כעובר שלא נולד. עונר יש

 לו זכייה בירושחי קולס שנולד:
 מוחן מחנה לחנירו ואמר לן ולפלוני ולפלוני הוא ניטל

 מחצה וכן לפליט ולפלוני ולמי פלוני:
 שלח חפצים לניחי ולא פירש היאך יחלקם. שכ״מ שאמר
 נכסי למי אין המות נכלל. או אין מי בניס בכלל אפילי

 אץ לו אלא נן אי:
 יחומיס שהשכיחו הנכסים ממי לאמצע. ואס א׳ ח״ח או

 אשה הראויה לירש:
 אלמנה הניזוניח מן היחומיס שהשביחה הנכסים. שכר

 טורח יכל דיניו:
 המשיא ננו גדול בנית חתנומ מתי קונה וכל דיניו:

 אתי! או שותפי! שהמלך מינה לא׳ מה! גנאי ישוטר מתי
 הדוח והפסד לאמצעי חלה א׳ מהן באונס ונפשיעה. א׳

 מהן שרוצה לילך ללמוד חורה או אומנוח:
 אחל מן האחי! שעשה שושבינות למי יחזור:

 כל דין שושבינות:
 שבלונות חוזר ולא הקדושין. כל דין שבלונות:

 הרוצה לגרש אשחו מחוך קטטה ומחה אס יורשה
 פלוגחא. הכניס ארוסחו לביחו לבודקה במומין ומחה:
 שכ״מ לאחר שלשה ימים ונתן מחנה לאחרים ישייר
 לעצמו מתי צדו קנין ומחי מועיל. יוצא ליהרג דינו

 כשכ״מ. מפרש ניס ויוצא בשיירא פלוגמא:
 שמע שמח בנו גמ״ה וכחב נכסיו לאחרים ואח״כ נא

 בנו:
 המוכר שט״ח יחזר הוא או היורש ומחלו. נח! שט״ח

 במחנה ומחלו:
 שכ״מ שאמר יאכל פלוני סירומ דקל זה או ידור גגיח
 זה. לקל לאי ופירוח לשני. קנה לקל זה חוץ מפירומיו:
 שכ״מ שחלק נכסיו לאסדס זה אחר זה בלי הפסק או

 בהפסק. שכ׳׳מ שכתב כל נכסיו הילועיס לנו:
 שכ״מ שתזר במקצת מתנתו. נתן כולו לא׳ ואחר כן נתן

 מקצתן לשני. מקצתן לאחל והמותר לשני:
 שכ״מ שהחליש או הסקיר או חלק לעניים אינו תחר:

 לשונות שנ מחנה דרושה. שכ״מ שמכר כל נכסיו
 ונחרפא. פכ״מ שהולה שכל נכסיו של פלוני הס:

 גר שנחן מחנח ש״מ פלוגתא:
 שכ׳׳מ ששייר רק כל שהוא פלוגחא:

 הכותב כל נכסיו לעבדיו כתב כל נכסיו לאשתו. מנרחמ
 למתי קנה המקבל. מטלטלי! היי שייר האילנא:

 מטלטלי או כל מטלטלי לפלוני:
 נכסיו לפלוני מה בכלל:

 אשה רצתה לינשא ונתנה נכסים לאתר. שכ״מ שנתן כל
 נכסיי לאחד וחזר ונתנם לאתר. אמירה רשכ״מ לקנית

 השטר מיעיל:
 מתנת שכ״מ במקצת לינו כמתנת בריא. מצוה מחמח
 מיחה. מחנח שכ״מ בכולו חוזר אפילו בקטן. ואס מת
 וכתב וקטנא מוסיף על מתנתא. לא כחב כך צריך שיכחונ
 נלשון צואה. כחנ ונחן וזיכה ע״י אחר. שתי מתנות זו

 אחר זו לאחר מיחה:
 שטר שכתונ ני בחיים ובמוח. אס אין כחונ נשטר לא
 לשון נריא ולא לכו! שכ״מ. או לא כתב נו לאפטר מגי

 מרעיה פלוגתא:
 קטן מחי מוכר קרקעות או נותן או קונה. ואס קנה

 ומכר סלוגתא:

 המוכר קנקנים נשרון:
 המוכר לחנירו יי! סתם והחמיץ ככליו של לוקמ אי של
 מוכר חון שלשה או אחר כן אי יליע שיינו מחמיץ. ולין
 שכר. הנוחן יין לחנירו נחורח עיסקא למוכרו כמקום
 סלוני ההל או החמיץ. יין מגושם אני מוכר לך או ישן

 או מיושן:
 קנל לעשות נית תתנות או ארמלות או נית סתם. טרקלין
 נוי. מי שיש לו נור לסניס מנימו של מנירו מתי יכנס
 נו. וכן מי שיש לו גינה לסניס מגינחו של מנירו לא יכניס

 לחונה חגריס:
 אמת דת השלחין אמח ניח קילון:

 מי שהיה לרך הרניס עינרת נתיך שלהו ונטלה. מצר
 שהחזיקו ני רניס. לרן היחיל או רניס או של מלן או

 לקנר. מעמל:
 המוכר מקום לעשות נו קכר וכל ליניו:

 כית כור פרק ז
 אמר ליה כיח כור עפר אי לא אמר עפר. היו נו סלעים
 או חריצי! כוי. אמר ליה ככיח כור כוי ריני גמיעיטו
 ואפכא מנעיא וכן אס קנל המעות וכל ליניו. הן חסר
 ה! יתיר כוי. שיעור שלה וגינה. אמר ליה נית נור עפר

 מלה נחנל כוי. או נסימניו ומצדו:
 אחין שחלקו מורל קנו. שט אחי! שחלקו ונא להן אח
 שלא הכירו ואס ג׳ אחין אי שותסין והלן אחל מהם
 למדינת הים כיצד חולקי! וכל דיניו. אחין שחלקו ונא נ׳׳ח
 ונטל חלקו של אחד מהם שהיה לו אפותיקי הרי הן
 כלקוחוח. בדאורייחא יש נדרה ולא בדרבנן. (אמר י״ט

 אי! הגי׳ כך לפנינו):
 שלשה שירדו לשומא א׳ אומר נקי ונ׳ אומדם נר׳ היחיד

 גטל. ואס א׳ אומר נכ׳ ואי אומר נכ״ה יא׳ בלי:
 חצי שדה אני מוכר לן או חצי נדרוס. ונותן לו מקוס

 גדר וחריץ:

 יש נוחלין פרק ח
 מי יורש את מי. האיש את אשתו דוקא במוחוק ולא

 בראוי. ויורש את אמו מאביה:
 שכיב מרע שצוה בסני שלשה לתת לבניו או לאתדם ביום
 או נלילה. מחי דנין נע״כ ולא מצי אמר לב״ד הגדול

 אזילנא:
 נמצא אחד מ! העדים פסול מחי פוסל השאר:

 מחי עד נעשה דיין נדאודיחא או נלרננן:
 מי שנטל קטן לקיים כל לבר מחי חוזר ונשאר קטן חיך

 כלי לבור:
 אין הב! יורש אמו נקבר:

 סלר נחלוח ונל רעיו:
 בכור שמת בחיי אניו:

 פי שטס בנכסי האב ולא באם:
 פי שטס כאי:

 אין הבכור נוטל סי שנים בראוי כוי. ולא במלוה כין גני
 קרקע או מעוח. ואס הוא חייב לאביו. יצא עליהס חוב.
 היבס יהגעל מחי נוטלי! בשבח. ואס היא הלותה לאחדם
 כשהיא תחתיו נוטל. האשה בכתובתה והבניח גוגין
 ממליה על העובל כוכבים. האילנא ב״ח וכתובות אשה

 גובץ ממטלטלי ליחיד:
 ההוא דאמר נכסי לסינחא ובחרה לירחאי. אי אמר

 מעבשיו מתי משוב מוחזק:
 נכור שאמר לאחיו אל חשבחו והשכיחו וכל דיניו:

 ככור שנטל חלק פשוט:
 האומר מי בכור לא יטיל פי שנים או מי לא יירש עס
 אחיו. אומר איש פלוני כני ככוד הוא או אומר בכור

 סחמא או אומר רוקו טוב לרפואה:
 טומטום שנמצא זכר מה נוטל או מחי נימול לח׳ או לא:

 בכור ופשוט שנתערבו מתי טחדן הרשאה זה לזה:
 עובר שנמצא במעי אמו:

 נ! שנולד אחר מיתת אביו:
 הנא אחר נפלים או אחר נן ט׳ שיצא ראשון מח או אחר

 המפלח מין נהמה חיה ועוף טי:
 מי נאמן לומר בכור הוא. נאמן האנ לומר שמו ממזר
 או ק גרושה. אמר נני ושור ואמר עמי או אפנא ונל

 דיניו. היה עונד על המכס ואמר מי או ענלי:
 עבדי גנכת השכע יטיל ונשכע אינו חוור נו. הלכתא אין

 נ״ת גונה מעבדי דיחמי:
 דין עדית שלישי בראשי! פלוגתא. האג כשר לגן בן ננו:
 ילע געלות עד שלא נעשה חחנו או נחחרש או נסתמא

 או נשתטה. ואס חזר לפחלחו:
 שכ״מ שאמר תטול אשתי כאי מן המיס:

 המוציא ש״ח והלה אומר פרעחי חציי ועדיס מעילים
 שכולו פרוע:

 המחלק נכסיו לבניו ריבה לא׳ מיעט לא׳ או השוה להם
 הבכור בלשון מחנה או ירושה או שניהם חיך כדי דבור.

 יירש פלוני וחנחן לפלוני:
 אומר לנת נין המוח או לבן בין המיס. יירש נל נכסיו:
 אי! למדן הלנה לא מן המשנה ולא ממעשה. מדמין

 מלמא למילחא חוץ מנטדסות:
 לבן נין המיס מועיל לשון ירושה דוקא נשכ״מ:

 הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפטרוסא לבריא
 או שכ״מ משואה ולא בגרושה וכל דיניו. לבנו ולגמו. או

 חצי נכסיו לגנו או לשני בניו הכל:
 כמנ פירוח או גוף קרקע לאשמו כולה או מקצחה יכא

 ג״מ ונטל:
 מי ששמע בנו שהלן למ״ה מח וכחג נכסיו לאחר:

 בריא אי שכ״מ שחלק כל נכסיו לבטי וכמב לאשמו קרקע
 כ״ש והיא שמקה יכל דיניו:

 האומר נכסי לפלוני או שאייל נכסייך למאן שמא לפלוני
 והשיב אלא למי זולתו טי. מחנמ ש׳׳מ אלמנחו ניזוטח

 ממנה ומלוה ע״פ גונה ממנה:
 האומר תנו שקל למי בשבת:

 אסיר להעביר נחלה:
 הנותן מחנה סחס צריך להיוח רשאי לעשיח נו כמה

 שירצה אא״כ פירש נהדיא:
 האומר זה מי נאמן לכל לנר זה אתי צ״ע וכל דיניו:

 ראובן אומר לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אומר
 בודאי אינך חייב לי פטור. האומר גרשתי אשתי. מי

 שמוחזק נו שאין לו אחין ומת ויצא קיל שיש לו אחין:
 מי שמח ונמצא קשורה לו מהנח שכ״מ פירוש דייחקי

 או שכחונ נו מהיום ולאחר מימה. זיכה לו ע״י אחר:

 עומקא ירימא צדך למנחנ מחהוס ארעא ועד רום רקיע
 ומ״ס ניר ודוח לא מכר ככלל ניח. וצדך ליקח לו דרך.

 מונר נעין יפה מונר. ינן האחי! שחלקו:
 מנר או נח! 3׳ נחים או א׳ נמחנה ואחד נמכר. מכר

 הכית מה מכר נכללו ואס אמר כל מה שנתוני:
 מכר המצר כוי. יתור לשון מועיל:

 חולסימ ומצולה התזיק נאי. מנר נית הנד כוי. מכר
 המרחץ. מכר 3ימ הכד לא מכר החנויות אא״כ אמר אלין

 מצרנהא:
 מכר אח העיר מכר אח השדה כי׳ ואפ״ה טיכ לפרש
 כשטר. המוכר אח השדה וא״ל חוץ מדקל פליט צ״ע אס
 טוען ק3 או לא. ארעא ודקלי. אין אדס מקנה דכר שאינו
 נידו. ארעא נדקלי ארעא. כי דקלי 3ר מאילני צ״ע מה

 יש גו אילנות או דקליס או גסניס. חוץ מחריג פלוני:
 המפקיד אצל חנירו נשטר ואמר נאנס או נאנד צדך

 שנועה:
 שטר עיסקא היוצא על היחומיס נשנע וגונה מחצה:

 מכר השדה לא מכר הגת ושונך אנל נמתנה ואחין
 שחלקי ובנכסי גר קנה:

 אמר ליתן לחבירו ביח מחזיק ק׳ חדוח ינמצא ק״ך:
 מכר או שייר ב׳ אילנוח יש לו קרקע:

 הםפינה פרק ה
 המוכר אח הספינה במכר או במחנה מה בכלל:

 ספינה נהמה מטלטלים כיצד קנייתן. מסירה כיצד:
 אותיימ נמסירה ומשינה עמה או הגנהה. ממי קונה

 המלוה שנו:
 נאיזה מקום ונמה קונה משינה או מסירה והגבהה.

 סלוגתא אס אוחיות נקנות כמסירה וכל דיניו:
 סחם קטן לכמינה עומד. ואס מיתה מלכותנו. ואס חזר
 נו הלוקמ קודס נתינת השטר. אומר על מנח שחכחנו

 לו השטר או ע״מ שתתנו לו מאתיס זו!:
 כיון להחזיק כשדה נקנה שטר מכר ככל מקום שהוא.
 שט״ח אינו נקנה אגב קרקע. אלא בשטר קני לך איהו

 ונל שיעמדו:
 מכר הקרון מחי מכר הפרדומ או מושכדס. מכר צמד

 או נקר סתם וכל דיניו:
 מכר החמור מכר האוכף וכו׳ ולא הולדות. פרה מטקה

 חמור מטקה:
 מבר שפחה סחס אי שפחה מעיברח או מטקה. נור

 אשפה טורח שינך:
דם דבש p זו כל השנה. מו r a הקונה כל היונים שיצאו 

 זיחיס שקמה גפניס דקלים וארזים:
 די! הקונה ב׳ אילנוח וכל דיניו. והעולה מן הגזע
 והשרשין ואס ינשו. ודי! שלשה אילנוח ושיעור נטיעוח

 יאס מפסיק ניר או רה״ר טי:
 המוכר הראש ננהמה גסה הכל כמנהג המדינה:

 מכר לו חטי! יפות ונמצאו רעות או איפכא. יין ונמצא
 חומץ:

 שתות ממוח או יוחר מי חוור ומתי ביטול מקח וכל דיניו.
 מכר ה׳ כד׳ והוזל או היקר:

 המוכר פירות ברה׳׳ר ופסק עמו כל מלה ככך וכך או
 לא פסק. מתי מלילה מעננת ואס א״ל כפי מה שישומו
 ג׳ הוי כפסק. כור כל׳ או כור נל׳ סאה נסלע. המיס
 חמודס עס החמאה לחוך ניחו. מחי רשותו או כליו

 קוטם או ברה״ר. זיל קט:
 היו מודדי! במדח הסרסר משנחמלא או על שלא נחמלא
 המדה. סימטא. האומר כליי או מצד יוכה לחניד. חפץ

 ככלי ומשך הכלי:
 מטלטלי ממי נקני! נמשיכה או נהגכהה המויק נקרקע

 כדי לקנומ הממיגר נו לנדו:
 סרסור שהשאיל מדתו למוכר. מדד הסרסור ושיכר

 המדה או המרת:
 געה״נ חיינ להטיף שלשה טיפי! והחנוני פטור:

 השולח מי קטן אצל חנוני ופונדיו! דדו ומדד לו נאיסר
 שמן שנר הצלוחיח והפסיד האיסר:

 הנוטל כלי מ! האומן כדי לקנוחו אס ייטנ נעיניו ונשגר
 או אס יטלין להקדיש:

 הסיטו! שמוכר לחנוט היאך מהנח מדוחיו ומשקלוחיו
 כלח וינש והכרע. מקוס שנהגו למדוד כגסה או לגדוש.

 מעמידץ ממונים על המדות והשערים:
 כד דין כיצד עושי[ המשקלות גדולים וקטנים והמאוניס

 וכל דיניו ומקומו:
 ממה עושי! המשקולות של למ:

 הממקיס והיאך מוחק:
 מדדוח קרקע דמות החמה וכימוח הגשמים. לא יטמי!
 משקולות נמלח. ולא ירחימ. ולא ישהה מדה יחירה

 וחסידה:
 ינולי! להוסיף על המדות והמטנעות. לא ישתכר יוחר

 משתות:
 אסור לקניח חטיס לאצרם ומחי מותר:

 כיצד ישחכר נדציס:
 סחורה שהיה נמכר נעשר נמנר נשש מתפלל עליה

 נשבח:

 המוכר פירות פרק ו
 אץ הולט! כממון אחר הרוג דין זרעים שלא צמחו. ואץ

 משלם ההוצאה:
 המוכר שור ונמצא נגחן:

 מחט שנמצאח כעוד דח הכוסיח מחי כשר או טרסה
 או מקת טעוח:

 השוחט ככור ולא הראה למכס אי שמט פרה טרפה
 ומכרה ואחר כך נודע משאכלו מה משלם או מכרה

 לעומ נוכדם או לכלטס:
 המוכר ענד ונמצא גננ או(שחק!) [קניוסטוס] או גזלן.
 המוכר סירוח נמקים שאין מנהג נמה צדך לקנל חטטח
 וטשוכוח לסאה או עפרודח לקטנימ או מתניעות
 לתאנים. מנהג. מתי קנסינן ליה ליתן הכל יפוח. הבורר

 צרור מחטי חדרו:
 המחנל שדה ליטע נמה אילנות רעות צריך לנעה׳׳כ

 לקבל:
 מרתף של יין או מרתף וה או אמר ליה למקפה:

 ריחי׳ מלא וטעמי׳ ממרא חמרא לכרך בפה״ג:
 שמד יין וחרצטם שנתן עליהם מיס מה מכרכין עליו.
 ולעני! מגע עוכל כוכטס או שמד יין של עונד כוכדס:
 יי! שריחו רע או נחגלה אין מקדשי! עליו. חירוש יין

 מזוג סחס יין יין צמוקים יין מכושל:



 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת בבא בתרא א
 כגון זאת הצורה.

 חלון

ק ד׳ ח ר  מ
נ ר  אמו

בך ארבע ן את הסולם מן השו  מרחיקי
י.  אמות כו

ם ר המשי בך מן העי ן את השו  מרחיקי
 אמה כוי.

ד היונה. הס צטר שג  שובך. מגדל היונים. ו
 היונים שמפרימין טמל כמו שגר אלפיך שפירושו
 עדרי הצאן ואמרו ואס לקח אפי׳ בית רובע וזהו
 שיעור עשר אמות וחומש אמה בקרוב [על עשר
 אמוח וחומש אמה אינו וכוי] אינו חייב להרחיק
 אבל ישאר כמו שהוא וזהו שאמר הרי הוא
 בחזקתו. וכבר ידעמ שהכור שלשים סאה ורבי
 יהודה אומר טח כור לכל רוח [צ״ל והוא שיעור
 רע״ג אמה ושש שטעית על רע״ג אמה ושש
 שיעור שטעיח בקירוב וכן הגיה החי״ט] בקירוב
 ואין הלכה כרט יהודה ומזחילה צנור גלול

 שיורלין בה מימי גשמים.
ל הנמצא בתוך המשים אמה הרי פו י  נ

ל בעל כוי.  הוא ש
 ניפול. אפרוח היונים כשיפול ושאר הדברים

 מובן.
ם ר עשרי לן מן העי ן את האי  מרחיקי

ש אמה כוי. מ ח  ו
 הטעם להרחיק אלה מן העיר כדי שיהיה מראה
 העיר יפה וזה שאמרו משום נרי העיר והלכה
 כאבא שאול. ומה שאמר אפ האילן קודם
 קוצץ ונותן דמים. כלומר יקוץ אותו מי שקוצץ
 מבני המדינה דמן לבעל האילן הדמים. ואמרו

. כר  ספק זה ו
 לפי שאילן זה יקוץ על כל אחד משני הפנים טן
 קלס האילן טן קדמה העיר וכשיקוץ יאמרו לו
 הבא ראיה שהוא קדס וטול דמים ולפיכך אמרנו

 קוצץ ואינו נותן למים.
ן קבוע מן העיר המשים ר ו ! את ג  מרחיקי

י.  אמה כו
 הסבה להרחיק הגורן מן העיר כדי שלא יגיע
 הקש והמוץ אל העיר. ומה שאמר כדי שלא
 יזיק. הוא טעם ההרחקה מנטיעותיו ומנירו
 והרחקה הידועה שהוא חמשיס אמה כדי שלא
 יזיק לפי שמפסיד עליו הנטיעומ וכמו כן מפסיד

 עליו החרישה ויעשה הניר זבל.
. ׳ ן את הנבלות ואת הקברות כו  מדחיקי

 בורסקי. טח העבדנין. ומה שייחד רוח מזרחי
 יש בו שני טעמים לפי לעתי האחד ט הרוח
 המזרחית נושבת על המיעוט באלה הארצוח ר״ל
 במערט של הישוב שהם א״י ומה שאחריהם לצד
 מערב וכמו כן בבבל והקרוב אליה מרוח המזרח
 כמהלך חדש או קרוב לזה והשני ט רוח מזרחיח
 ימכן שמתקן טאוש ריח הבורסקי ולא יגיע מזה
 נזק לבני אלם ור״ע לא היה חושש משאר הרוחות
 אלא רוח מערטמ לפי שהוא הרוח שאנו מתסללין
 לעומתו לפי שההיכל במערב והוא עניו מה
 שאמר ר״ע שטנה במערב ולפיכך אסור נעשות
 בורסקי במערב ואפילו במבליח מה שאפשר מן

 ההרחקה ואין הלכה כר״ע.
ן את המשרה מן הירק ואת  מרחיקי

. ׳ ן כו שי  הכרי
 מה שאמר רט יוסי מחיר בחרדל אין לעמו
 שיודה לחכמים שמרחיקין משרה וכרישין אבל ר׳
 יוסי סבר שעל הניזק להרחיק את עצמו ולא
 ירחיק לא בעל המשרה ולא בעל הכרישין ולא בעל
 החרדל אלא מי שיגיע לו הנזק לדעמ רט יוסי
 עליו לעשוח מחיצה טנו וטן המזיק אם הוא יכול
 ובזה הלכה כרט יוסי ואס הנזק מגיע מן המזיק
 לניזק בלא אמצעי שרט יוסי מודה שהמזיק בכגון
 זה חייב להרחיק היזקו וחכ״א על המזיק לסלק
 את עצמו ולפיכך אומרים מרחיקין אח המשרה
 וכו׳ ואמר להם רט יוסי אמנם חרדל ודבורים כל
 אחד משניהם מזיק לחטרו ט כמו שמזיק החרדל
 דבורים ומפסיד דבשו ועושה אותו חריף וחד כמו
 כן מפסידין הדבורים החרדל ואוכל אותו ואפילו
 לדבריכם אין מרחיקין החרדל מן הדבורים
 ומשרה הוא מקוס ששורין בו הפשתיס ומפסיד

 ואפי׳ היו שומין מן המטר אבל אס משקין אומס
 מאמת המיס זה מטאר לסי שכבר קדם לנו
 שמרחיקין אמת המים. ומה שאמר מי רגלים.
 ואפילו של איש אחד לפי שאסור לאדם שישמין
 מיס בצל כומלו של חטרו עד שירחיק ג׳ טפחים
 אס הכומל מלטנים שרופים אבל כומל אבנים
 מרחיק ממנו טפח בלבד ואם הוא אבן חזקה אין
 מרחיק ממנו לפי שלא יזיק לו השרייה ומרחיקין
 הריחיס מן הכומל לפי שהקול מזיק המין ושכב
 הוא האבן מחחונה והיא רחבה מן האבן העליונה

 וכמו כן המנור כל מה שהוא עולה הוא צר.
כ ד אדם תנור בתוך הבית אא״ עמי  לא י

. ׳ ש כו  י
 כבר טארנו שהכירה בנין עשר לבשל ששופמין בו

 שמי קדירומ. ואין הלכה כר״ש.
ל ש ן ו ל נחתומי  לא יפתח אדם חנות ש

. ׳ ן כו  צבעי
ו ר ל מ ו ל דו ו ת בי ל למחו כו ר י צ ח ב  חנות ש

. ׳  כו
 ר״ל ט כשיהיה אוצר יין למטרו יכול לעשומ
 מממיו חנומ של נחמומין ושל צבעין אבל לא רפת
 בקר לפי שהוא מבאיש ריח היין וזה היה טמי זה
 המנא ובמדינמו שלא היה החום מזיק ליין שלהן
 וכל מקוס שיזיק החום הלין הוא כדין אוצר יין.
 וטעם למחות. כלומר שימנעו מזה ולמה אינו
 מומה עליו בהכנס המינוקוח ואע״פ שהם
 נכנסים רוצאים להרבומ המורה טשראל ולפיכך
 אין הלין הזה נוהג אלא במלמד המינוקומ מורה
 אבל אס היה מלמל משבון או משבורמ יש לו
 רשומ למונעו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול

 הנכנסין ולא מקול היוצאין.
 מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא

. ד  כ
 כותל שמעון

 1r־׳ אכ>רו

 פירוש משנה זו היא
 קשה כמו שאומר לך
 וזה כשהיה לראובן
 כומל ובנה שמעון
 כומל אמר סמוך לו
 כמו צורה זו ואמ״כ
 רצה שמעון לבנומ

 כותל אחר סמור לכומל של עצמו שיהיה כנגל
 כותל ראובן יכול ראובן למנעו מזה אלא אם כן
 הרחיק מנכחו ארבע אמות כגון זה וזה כשיהיה

 של שמעון סמוך לו
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 הכותל ראובן ארבע אמומ או יומר כמו שטארנו
 בשמי הצורומ אבל אם יהיה קצמ הכומל שסמך
 לו שמעון פחומ מל׳ אמומ מומר לו לבנומ נכמו
 מבלי הרמקה לפי שסוף הטעם שהוא מונעו
 כשמבטל ממנו לוושא ליומר מל׳ אמומ אבל
 כשמבטל ממנו דוושא לפחומ מארבע אמומ לא
 ימנענו מזה ודוושא הוא דריסמ הרגל וכן אמרו
 דשו בה רטם וענין זה שדריסת בני אדם טן שני
 הכמלים מעבה גוף הקרקע ומקשה אומו רועיל
 לכומל וזהו שאמרו מושא דהמם מעלי להכא
 ואלו הדינים בכוחל גינה או כותל חצר בעיר
 מדשה אבל כוחל חצר שבעיר ישנה סומך בלי
 הרמקה לפי שכבר נמקשה ונחחזקה הקרקע
 ודיני המלונומ על דרך זה שאומר והוא שיהיה
 בכותל מטרו מלון מייב להרמיק ממנו היזק
 הראיה שעיקר הוא אצלינו היזק ראיה שמיה
 היזק לפיכך יש לו להרמיק טנו וטן המלון ד׳
 אמומ כדי שלא יאפיל עליו וימנע האור ואם היה
 החלון למטה בכומל יאמר לאומו שבנה כנגדו
 הגטה כומלך ארבע אמומ כלי שכשמעמול לא
 מטט במלון וכמו כן כשיהיה המלון למעלה בכומל
 יאמר למי שבנה הכומל כנגד כומנ הגטה כומלך
 ארבע אמומ שמא מעלה על ראש הכומל ומשקוף
 בטתי וזה טעם מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ארבע
 אמות וכשיבנה בצד החנון כותל מצד אחד ירחיק
 אותו מן החלון א) ד׳ אמוח כדי שאס ישב עליו
 לא ישקיף עליו מן החלון או ישפע כותלו כלומר
 שיהיה ראש הכומל משופע ולק שלא יוכל לישב
 עליו ולהציץ ואס בנה שני כותליס משני צלי המלון
 ישים טניהם ארבע אמומ והמלון יהיה באמצע

דלת לחצר ר ו ע ן אותו לבנות בית ש פי  כו
. ׳  כו

 רבן שמעון p גמליאל אומר שהעיירומ הסמוכומ
 לארטס הס שצדכומ מומה או ללמים וברימ אבל
 העיירומ שאינן סמוכומ לארצומ הארטם אינן
 צריכות לכר וחכמים אומרים שמא יעבור חינ
 עליהם רשנלוס. ומה שאמר כופין. ר״ל כל אחל
 ואמר מבני העיר יכוף לחטרו על זה והלכה

 כחכמים.
ד שיהא ארבע ן את החצר ע  אין חולקי

י.  אמות לזה כו
 הקרקעומ המשומפומ בבבל וטוצא בו אין בהם
 לין מלוקה ער שיהיה ארבע אמומ לזה וארבע
 אמומ לזה כלומר במצר השומפין אמר שינימ לפני
 פממ כל טמ וטמ ארבע אמומ למשמיש למלנו
 מזה ט כשיהיה במצר שני במים זה כגגל זה אין
 מולקין על שיהיה מפתמ טח זה לפממ הטמ
 השני שש .עשרה אמה ולין זה הוא במצר שהלין
 בה במלינומ. איממי בזמן ששניהם אין מרוצין
 אבל טמן ששניהם מרוצים יחליקו אע״ס שאין
 במצר ארבע אמומ לזה ודי אמומ לזה. ור׳ יהולה
 אינו חולק על חכמים אבל הוא מלבר כפי מקומו
 לפי שבמקום ר׳ יהולה היה עושה מבואה שדה
 של ט׳ חציי קטן כשלה שהיה בו משעה קטן
 במקום מכמיס וטמ רובע ר״ל מלמ טח רובע
 הוא רטע מלמ טמ קב וכבר טארנו בסרק שני
 מכלאים שמשיממ טמ רובע מאה אמה וממש
 אמוח וכמו כן משיחמ טמ משעה קטן שלשמ
 אלפים ושבע מאוח וחמשים אמה וחשעה מציי
 קטן משיממ אלף ושבע מאומ וממשים אמה
 ופסק ההלכה שאין מולקין הקרקעומ
 המשומפומ אלא אס יהיה בכל אמד מהם כדי
 עבודמ העובד יום אמד כלו׳ במרישה או זריעה
ץ ומורין. מין ממיני טרקל  וטוצא בהן. ו
 ארמוניס וכדי לזה וכדי לזה הוא שיקרא שם כל
 אוחו לבר על כל חלק וחלק מחלקיו כגון שיהיו
 הטרקלין כל כך גדול שיגיע לכל אחד מן
 השומפין בחלקו מקום שיקרא טרקלין וכן השאר
 אס לא יחכן החלוקה באומו קרקע לשינוי מלקיו
 או שמתבטל צורחו כשהוא נמלה לקטנוחו כמו
 שטארנו אין אמד מהם יכול נטף אמ חטרו
 לחלוק אבל כופין אוחו על דרך אחר שיאמר לו
 קנה חלקי ממני או מכור לי חלקך בכמה שהוא
 שוה וזהו ענין גול או אגוד ופירושו קנה לך חלקי
 או אני אקנה חלקך. וכתבי הקדש אע״פ
 ששניהם רוצים לא יחלוקו. כשהם בכרך אחד
 אבל כשהם כרטס הרבה ממוברים טחל ורצו
 למלוק שיקמ אמל מהם ספר זה ומטרו ספר אחר

 אינם נמנעים.

 פרק שני
ל ו ש ר ר סמוך לבו ר אדם בו  לא יחפו

רו כוי.  חבי
 נברכח של כובסין הבריכה ששורין בה הכובסין
 הנגלים עם הלברים המלבנים אומם. ומה שאמר
 מכותלו. ר״ל מכומל בורו של מטרו וכומל הבור
 אין פמומ משלשה טסמיס הנה נמבאר לך שצריך
 להיוח מחלל בורו של זה למלל בורו של מטרו
 ששה טפחים ושיסלק כל א׳ משניהם מן המיצר
 המפסיק טניהם שלשה טסמים ואז יחפור בורו
 וזה על העיקר שיש לנו אין סומטן בצד המיצר
 וזה כי אסור לו לאלם שיסמוך א׳ מאלו הנזקים
 הנזכדס בסוף מצרו בשוה אלא א״כ ירמיק
 השיעור הנזכר ואע״ס שאין סמוך לו כותל
 למטרו לפי שאפשר שלאמר זמן שיבנה מטרו
 כומל בסוף מצרו רהיה סמוך לאלו הנזקים ואס
 שלה מטרו אינה עשרה לבורות מומר לו שיחפור
 בורו בצל המיצר מבלי הרחקה. ומה שאמר
 נכרכת ואמת המים. הוצרכו שניהם כלי שלא
 נאמר באמת המים בלבל צריך להרחיק שלשה
 טפמיס לפי שהמים נגררים לשם ממיל אבל
 נברכמ כובסין לא ואס אמר נברכמ כובסין ולא
 אמר אממ המיס היינו אומרים בנברכמ בלבל
 צריו הרמקה לפי שהמיס מכונסים ושקטים
 ונבלעים בכומלים אבל אממ המיס שהמיס נגרים
 אין צריך הרמקה ג׳ טפמיס קמ״ל שהרץ
 בשניהם שוה וגפמ הוא פסולת הזימים אמר
 שמוציאין השמן ורבדים אלו מרפין אמ הכומל
 כשנוגעין בו ולפיכך צדך לסול בסיל ומה שאמר
 ממרישה ואפילו מרש כאילנות אבל לזרעים זה
 מבואר הוא לפי שכבר אמר מרמיקין זרעים

 פרק ראשון
ו לעשות מחיצה בחצר צ ר ן ש  השותפי

נין את כוי.  בו
 זו החצר שזכר בכאן הוא חצר שאין בה לין חלוקה
 ולפיכך אין חולקין אומה אלא ברצון שניהם אבל
 אס יש בה לין חלוקה ורוצה האחל לחלוק כופין
 לשני על זה וטון שרצו לחלוק ונתרצה כל אחל
 משניהם ברוח פלוני כגון שהחדק בקרקע ברגלו
 וטוצא בו אין אחל מהם יכול לחזור בו אלא כופין
 אומו לבנומ כמנהג המדינה וצריך להיוח גובה
 הכומל שמייטן למוח ארבע אמומ כדי שלא יראה
 כל אמד מהם למטרו ט הראיה היזק רהיה
 הכומל שלם בלא מודם כדי שלא ידקו זה אמ זה
 בראיה. וגריל. אק שאינו משופה ומומלק.
 וגזית. אק שוה ומלקה. כפיםין. מצי לבנה.
 ולבנים. שלמים. ומה שהצדך להיות הבומל
 המר מכפיסין רחב יוחר מרחב הכומל הנבנה
 מלבנים טפח לפי שעל כל פנים צריך להניח ריומ
 טן הכפיסין כדי לשום בו הטיט ושיעור זה עם
 הסיד שטמים על הכוחל הכל כפי המנהג ואם
 מנהג המדינה לעשומ ממיצה בקנים ובהוציס
 כופין אומו על זה ובלבד שמהא אומה ממיצה
 מעובה כדי שלא יראה אחד מהם למטרו המקום
 והאבנים של שניהם אע״פ שהס ברשומ אמד
 מהס ולא נאמר המוציא ממטרו עליו הראיה טון

 שהומזק משניהם.
ן יבי ר מחי ו ד ג כן בגינה מקום שנהגו ל  ו

י.  אותו כו
 פשט משנה זה יש בו חסרון ופירושה כמו שזכרו
 וזה ט מי שמכר גינה סחס ולא זכר שהיא
 מעורבח עם גינה פלוניח מחייטן ללוקח לעשומ
 מחיצמ הגדר ואפילו במקום שנהגו שלא לגדור
 אבל מי שמכר בבקעה סחס אין כופין אח הלוקח
 לגדור ואפילו במקום שנהגו לגדור סחס בקעה
 כמקום שנהגו שלא לגדור. ופירוש חזית. מחזה
 כלומר לבר הנראה להוליע למי הוא הכותל
 שיטוח בסיד מן הכומל שיעור אמה בראש הכוחל
 לצד חלק חטרו וטעם היוחו מבחוץ כלומר לצל
 חטרו לפי שאס לא יטוח כלל יוכל חטרו לטעון
 שהמחל של שניהם ואס טח אוחו לצד חלקו
 כלומר מבפנים היה חטרו טח מצד אחר סמוך
 למלקו דטעון שהוא משומף טניהם וא״ח יקציע
 אוחה הטיחה טון שהיא בצד מלקו רטעון שיש
 לי חלק בכוחל זה א״א לסי שמקום הגדרה היה
 ניכר ושאר המשנה מוק ממה שקדם מן הפירוש.
ר ד ג ו ו ש רוחותי ל ש רו מ ף את חבי  המקי

 את כוי.
 מה שאמר ר׳ יוסי אס עמד וגדר אמ הרטעימ
 מגלגלין עליו אמ הכל טן שהיה זה הגודר
 הרטעימ אומו שגדר השלש רומומ טן שהיה
 האיש ההוא שהוקף מג׳ רומומיו הוא שהקיף
 רומ רטעית טון שנבנית הרטעימ ונגמרה
 המועלת לדעמ ר׳ יוסי מגלגלין עליו אמ הכל.
 וענין הגלגול שיראה כמה הוציא בארבע רומומ
 רשלס המצי וזה המין הוא כשיהיה לצד רה״ר
 וכל זמן שלא מה הרומ הרטעימ אינו חייב כלום
 לפי שלא הגיעה לו מועלמ שהרי קרקעו סמומ

 כמו שהיה והלכה כרי יוסי.
! אותו לבנותו יבי פל מחי  כותל חצר שנ

. ר  כ
 כשהכומל משומף טן שניהם כאממ יש לכוף לכל
 א׳ מהם לבנומ כשימבענו מטרו ואס בנאו אמד
 מהס וטען השני שנמן מלקו נאמן עד שיטא
 ראיה האמר שלא נמן כלום והטעם לפי שהואיל
 ששניהם חייטן לבנומ וזה ידוע לכל העולם יש
 לומר שנמן חלקו ואס רצה אחד מהם להוסיף על
 ד׳ אמומ ברום הכומל הרשוח טדו
 אבל לא יוכל לטף טסל איור שסמך
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 אחר שסמך כופין אוחו לחח חצי מה שהוציא
 מטרו באומו הגובה לפי שגלה לעמו שהוא רוצה
 במה שהגטה מטרו על הל׳ אמומ ואע״פ שלא
 נהנה עליין באומו הכומל שלא נמן המקרה אלא
 הואיל ודעמו כן תייב לתמ מלקו ומה שטוען
 שנתן מה שנגלגל עליו אינו נאמן לפי שנאמר לו
 היאך ידעמ שאמה מייב לשלם כדי שממן לו קודם

 שמעמדו בדין.

 א) מן המלון חסר כאן וצ״ל החלון. טפח דגניה ד׳ אמות וכוי. (הגהות רגד׳׳א)



 ב פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת בבא בתרא

ז הוא המין היוצא מן י ז  מלמטה ומלמעלה. ו
 הכוחל מקורות ואס יש בו טפח יש לו חזקה ויכול
 בעל הזיז למנוע לבעל החצר הסמוך לו למות
 סמוך לאוחו הזיז שלא יסיר אוחו ויכנסהו במין.
 ואס הוא פחות מטפח אין לו חזקה. ובעל
 הזיז אינו יכול למנוע לבעל החצר מלמוח אבל
 בעל החצר יכול למנוע לבעל הזיז מלהשתמש עליו
 כלי שלא יביט בו בעת שמשחמש לשם וכבר
 ביארנו כי מעיקרי דיננו היזק ראיה שמיה היזק
 ומעיקרנו גם כן יש חזקה לנזקין זולחי העשן
 והאמן וכיוצא בהן והריח הנבאש. ובכלל מזקין
 שיש להם חזקה היזק ראיה. ואין צריך בחזקה
 לנזקין שלש שנים והוא מה שאמרנו אין לין חזתה
 מזקין וג״כ לא הויא חזקה בהם לאלחר אנא
 כשיעמוד אוחו הנזק בדי שיוכל לומר לאוחו
 שהוזק כבר נתפייסח כיון שלא מחיח עליו.
ן ראשו של ן שאי  ולפיכך כשיפתח אדם חלו
 אדם יכול ליכנס ממנו למעלה מד׳ אמות אין
 חזקה לפי שיאמר לו השכן אצלו לא נתרצית, לך
 אלא לפי שלא היה לי בו היזק כיון שלא תציץ עני
 ולפיכך אס ירצה למות כנגד אוחו חלון ולסתום
 אוחו הרשוח בידו ולא יוכל בעל החלון למנעו לפי
 שלא עלתה לו חזקה ויש לשמעון רשות למנעו
 מלפתוח זה החלון מתחלה אפילו למעלה מארבע
 אמוח לפי שיאמר לו חעלה על כסא וחביט עלי
 ואם הניחו ופחח אין לו חזקה ויש לו רשות למוח
 כנגדו. אבל אם היה החלון למטה מארבע אמוח
 או שהיה חלון צוריח והוא שראשו של אדם נכנס
 ממנה ואפי׳ היה למעלה מד׳ אמוח או שפחח
 חלון ליכנס בו האור ואפי׳ הוא קטן מאד
 ולמעלה מד׳ אמוח כל הג׳ חלונוח יש להן חזקה
 וכיון שנחפייס שמעון לראובן לא יוכל שמעון
 למוח בסמוך לאוחו חלון עד שירחיק ד׳ אמוח

 כמו שנחבאר בפרק שלפני זה.
ן  לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפי

 כוי.

ן פתח כנגד  לא יפתח אדם לחצר השותפי
 פתח כוי.

 הטעס בכל זה שלא יציץ עליו וכשיהיו שני בתים
 וביניהם ר״ה יש לו לפתוח חלון כנגד חלון ויוסיף
 בפחחים לפי שיכול לומר אין אני מזיק לך בראותי
 יותר מראייח כל באי עונס העוברים ברשות

 הרבים.
ת הרבים כוי. ן חלל תחת רשו שי  אין עו

 חכמים אומרים לפי שברוב הימים מרקיבין
 הקורות והמין שהוא מתחח הארץ ויפחות
 המקוס מתממ ההולכים עליו. וגזוזטראות. הס
 קורות גדולות שיוצאין מן הכותל שיכולין לקבל
 מקרה ומעזיבה. ומעיקמו טוענין ליורש וטוענין
 ללוקח ולפיכך כשיקחס.הדי היא בחזקתה. לפי
 שאנו נטעון בשבילו נאמר אפשר שאותו הראשון
 שמאו בחוך שלו הוציא כמו שהוא ראוי ונעמיד

 אוחה כמוח שהיה.

 פרק רביעי
כר את הבית לא מכר את יציע כוי.  המו

 יציע. הוא חלל בין
 שני כוחלין כגון צורה
 זו. ומלת ממנו. הוא
 חוזר אל הניח ואין

 הלכה כרבי יהודה.

 יציע

 ביח

לא את הדרת אע״פ שכתב ר ו  לא את הבו
ו כוי. בור הוא חפירה בקרקע. והדות. בנוי  ל
 על הקרקע לפי שלא יועיל עומקא ורומא אלא
 להקנוח מה שהוא נראה על הארץ או מה שעל
 הגג ואין מקנה לו בור ודומ כשיאמר עומקא
 ורומא עד שיכתוב לו קני מארעית תהומא עד
 רום רקיעא. ואמרו מכרן לאחר. אין ר״ל
 שמכר הבור והדות אחר שמכר הבית סמם כי
 היאך יתכן שהוא עצמו אין לו דרך ומי שלקת
 ממנו יש נו דרך שדי לו ללוקח שיהיה כמוכר אבל
 ר׳׳ל מכרן לאחר שמכר הגור והדות לפני מכירת
 הביח או מבר הביח לאיש אחד והבור והדוח לאיש
 אחר בשעה אחח. וטעם מחלוקת ר״ע ורבנן
 שר״ע סבר מוכר בעין יפה הוא מוכר ולא שייר
 לעצמו כלום ולפיכך צריך ליקח לו דרך ורבנן
 סברי כי המוכר בעין רעה הוא מוכר והוא משייר
 לעצמו ולפיכך א״צ ניקח לו דרך כר״ש וכבר קדם

 לנו שהלכה כר״ע.
כר את הבית מכר את הדלת כוי.  המו

 מכתשת הוא כלי שכוחשין ושוחקין בו הדברים
 הגסיס כגון מכתשח אבן וזולתה. ואצטרובל
 הוא עץ כעין ריחיים מעמידים עליו הריתיס
 לטחון וקלת עגול מעץ שעושי! סביב לריחייס

 כדי שלא יחפזר כלום מן הדבר הנטחן.

 ברשותו לפי שהוא כמו אפוטרופוס עליו ולפיכך
 אין לו חזקה אבל אם היה זה האריס בקרקע
 לאיש בעצמו ואכלה כולה שלש שנים נחקיימה
 בידו החזקה. ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו.
 מכסי מלוג אבל בנכסי צאן ברזל כבר הס כחוביס
 עליו ואפילו כחב לה בעודה ארוסה שלא יאכל לה
 פירוח שנחקיים זה המנאי ואין לו פירות כמו
 שביארנו בט׳ מכחובות עם כל זה אין לו חזקה
 כשטען והביא ראיה שאבלה שלש שנים לפי
 שהאשה חווחר לבעלה מנכסיה ואפילו דברים
 שאין לו בהם זכוח אבל אס הביא ראיה בשטר או
 בעדים שהיא מכרה לו שוס דבר מנכסי מלוג
 אותה מכירה קיימת ואין האשה יכולה לומר נחת
 רוח עשיתי לבעלי. וכן כשקבלה אחריוח עם בעלה
 מכסי מלוג כמו שיכולה לומר זה מכסי בעלה
 עצמה ובנכסי צאן ברזל ר״ל נכסי בעלה בגון שדה
 שכתב לה בכתובחה או שייחד לה בכחובחה לפי
 שאין לו בנכסי מלוג כלום כדי שתאמר מהמת
 שציער לי עשיתי זה. ואין לאשה חזקה בנכסי
 בעלה. בכל נכסיו ואפי׳ יחד לה מקום שתקת
 ממנו מזונוח והיא אכלה מחום אחר שלש שנים
 לא עלחה לה חזקה לפי שהאיש גס הוא מווחר
 לאשתו ואפילו במה שאין לה בו זכוח אבל
 כשהוציא ראיה בשטר או בעדים שהוא מכר לה
 אס הכספים שלקתה בהם היו טמונים אצלה
 המכר בטל לפי שיאמר כדי שאראה הממון שהיה
 טמון אצלה מכרתי לה כדי שאקחנו לא שיהיה
 שלה. ואם היו הנכסים ידועים נחמיים המכר
 והבעל אוכל פירות. ואס נתן הבעל לאשתו שוס
 דבר במתנה אין לו פירות באותה מתנה ובל אלו
 שאמרנו שאין להם זה על זה תזקה הוא בגוף
 הקרקע עצמו כדי שיקנה אותו באותה תזקה אבל
 שאר הדברים שיש להם חזקה כשמתרציס זה לזה
 בגון לטעון בכותליס ולפתוח מזחילוח ואמות
 המיס ופחיחת חלונות יש להם חזקה בדברים
 האלה האיש מכסי אשמו ולאשה מכסי בעלה וכן
. ר״ל שזה כר  שאר הנזכרים. ואמרו בד״א ו
 שאמרנו שאין להם חזקה הוא כשטען שלקח או
 שנחן לו במחנה ואבד השטר והוא מביא ראיה
 בחזקה ובעל הקרקע מכחיש טענחו בזה אמרנו
 שאין שומעין לו אבל אס נתן הבעל לאשחו או
 האשה לבעלה מחנה וקנה אוחה בחזקה יש לו
 חזקה כמו שקבענו עיקר בריש קידושין כי
 כשיעשה שום דבר בגוף הקרקע קנה אותה.
 ונעל הוא שיסחום שום מקום בקרקע. וגדר
 שיבנה. ופרץ שיהרוס. ומעיקרנו שהגר שאין לו
 יורשין כל הקודם זכה מכסיו וכשהחזיק באחד
 מאלו הפנים וכיוצא בהן קנה וכן האחין שחלקו
 נחקיימה חלוקחם ואינם יכולים לחזור כיון

 שהחזיק אחד מהן בחלקו.
ן אותו שאכלה ג׳ שנים י ד  היו שנים מעי

. ד  כ
 משלשין כלומר יחלקו ביניהם ישלם כל אחד שמוח
 הממון. וכיצד אחד מצטרף עמהם. כגון
 שיעיד משה עם ראובן שאמה שנה ראשונה
 ואחר בן יעיד אוחו משה עצמו עם שמעון
 שאכלה שנה שניה אמר כן יעיד אותו משה עם
 לוי שאכלה שנה שלישימ עדומ זו קיימח ועלחה

 מזקה בצירוף אלו השלש עדיומ.
ו דברים אל ש להם חזקה ו י  אלו דברים ש

. ד  כ
 מה שמדבר בכאן הוא במצר השומפין שמקפידין
 על עשייה המחיצה אבל חצר חבירו אפילו עשה
 המחיצה לא עלמה לו חזקה באומו מקום עד

 לאחר ג׳ שנים.
מו חזקה ש למקו י ן לו חזקה ו ב אי  המרז

. ד  כ
ש לו חזקה בו׳. ז עד טפח י י  הז

 פירוש מרזב צנור קטן. ופירוש אין לו חזקה.
 ויש למקומו חזהה ר״ל כי כשיהיה לראובן מרזב
 ששופכין מימיו לבית שמעון אין ראובן יכול לומר
 לשמעון לא יסור זה המרזב מזה המקום כיון
 שהותזק שם אבל יש לשמעון להסיר אותו
 ממקומו ולהמזירו במקום אחר לפי שיכול לומר
 לו אין לך עלי אלא שירדו מימי גגך בחצרי ואין
 לך היזק שירדו מצד זה או מצד זה. ומזחילה.
 צנור מעץ גדולה ורחבה עומדת על הכותל ומימי
 הגג יורדין שס כדי שלא יתקלקל הכותל. ואמרו
 בחלון ובסולם יש לו חזקה. ואין לו הוא
 כשפחח אוחו חלון או העמיד אותו סולם
 כשאמרנו אין לו חזקה אינו יכול לטעון כבר
 תזקתי ולא חפסד פעולחי אבל יש רשוח נחבירו
 למוח סמוך אומו חלון כשהוא תלון מצרי ולהסיר
 אותו סולם מצרי וכשאמרנו יש לו חזקה לא ימה
 מבירו סמוך לאותו כוחל עד שירחיק כמו שקדם.
 ומלבן. הוא מין עשוי מבחוץ כעין משקוף

 מחנועע מעצמו והס כל בעלי חייס כשיהיה זה
 העבד ידוע שהוא לאיש פלוני או זה השיר ואח״כ
 אנו רואים אומו בביס איש אחר לא חהיה לו שני
 חזתה לפי שנאמר הוא הלך ובא לזה מחממ עצמו
 אבל אמרו אין להם תזקה לאלתר אבל יש להס
 חזקה לאתר שלש שנים. שמנה עשר חדש
 רצופות. וכמו כן ארבעה עשר תלש לדעת ר״ע
 והטעם לכל אחד מהם בזה כדי שיאכל שלש
 תבואוח רבי ישמעאל אומר פירוח הקטניוח ואינן
 באין בפחוח משלשה חלשים ור״ע אומר אפי׳
 פירוח הירקוח והס באים לשלשיס יום ואמרו
 אבל בשדה האילן. ר״ל שישער עם זרע האילן
 כי כשאסף כל תבואתו כאילו אכל פירות כל
 הקרקע מתטיס וכן כשמסק זיתיו מאותו השדה
 עצמה כאילו אבל פירות כל הקרקע מפירות
 הזיהיס וכן כשכנס את קייצו כאילו אכל אותה
 כולה וכן מפירות תאנים וענבים ונחקיימה לו
 חזקה בזה הקרקע שאכל ממנה שלשה פירות
 ואע״פ שאכלן בשנה אחח. ואין הלכה כרבי
 ישמעאל ולא כר״ע אלא כמו שאמר שלש שנים.

רדן עבר הי ש ארצות לחזקה יהודה ו ל  ש
. ד ל כ  והגלי

 מה שהמנה על שיהא עמו הוא בשעת חירום לפי
 שהיו הדרכים משובשים בשעמ מיבור המשנה.
 ובאומרו יהודה ר״ל ארץ יהודה ואע׳יפ שלא
 יהיה עמו בחוך אוחה מדינה כמו שביארנו מחאה
 שלא בפניו הוי מחאה ומחאה בפני שנים ושלא
 בשעח חירום אפילו הוא באספמיא וזה המחזיק
 בירושלים חהיה חזקה ואפילו לדעה .ח״ק ורבי
 יהודה סבר שאפילו בשעח חירום הויא חזקה
 בשלשה שנים וסבר ג״כ שאס היה עמו במדינה
 חהיה לו חזקה מיד ואינו צריך שלשה שנים ולא
 זמן מועט מזה אלא הואיל והוא לפניו לאלחר
 הויא חזקה. ואין הלכה כרבי יהודה בשום דבר

 מזה.

ן עמה טענה אינה חזקה  כל חזקה שאי
 כוי.

ן והאריםין כוי. ן והשותפי  האומני
 הבא משום ירושה הוא שירש אוחה קרקע
 וכשיתברר שאכלו אביו שלש שנים או שאכלו הוא
 שלש שטס או שאכל אביו מקצח השלש והבן אכל
 חשלום השלש נחקיימה החזקה לבן. אומנין.
 בעלי האומניוח. אריסין. שעובדין השדה למחצה
 לשליש לרביע. אפוטרופסין. הן הממונים על
 עסקי היחומיס במצות האב. ודע שמה שאמר
 אומנין אין להן חזקה. אינו ר״ל בקרקעומ
 בלבל אלא גם במטלטלין כמו כן ובזה יש לינין
 חלוקין כמו שאומר וזה כי האומן כשיהיה בילו
 כלי ויאמר לו אחל העם זה הכלי שאחה עושה בו
 או שאמה מתקן אותו שלי הוא ואני נחחיו לך
 לתקנו והביא עדים והעידו לו שזה הכלי הוא
 ידוע לו ואם אמר לו האומן אמת שהיה שלך אבל
 לקתתיו ממך אינו נאמן בין שמסר לו הבלי
 בעדים או שלא בעדים ואם תבע אדם לאומן
 ואמר לו דבר פלוני שהוא אצלך הוא שלי ואני
 נתחיו לו שתעשה לי בו מעשה כך וכך והשיב לו
 האומן לקחתיה ממך האומן נאמן ביו שנתנו לו
 בעדים או שלא בעדים אחר שאין הכני מצוי לפי
 שאם נחנו לו בעדים יכול הוא לטעון החזרחיו לך
 ואס נחנו לו שלא בעדים היה יכול לומר לו לא
 היו דברים מעולם ומעיקרנו מגו כמו שביארנו
 פעמים רבוח וכגון זה נקבל טענח מגו מן האומן
 וכן אס ראה אדם כלי מכליו אצל האומן ואמר לו
 הנה נתתיו לך לחמנו וכפר האומן ואמר לא נחח
 לי כלום האומן נאמן אבל אס אמר לקוח הוא
 טדי כלומר שיאמר לו אחה מכרתו לי אינו נאמן
 טון שהוא מצוי לפנינו ויש שם עדים מעילין
 שהוא ידוע לו ובכיוצא בזה אמרנו אומנין אי
 להם חזקה ולא נקבל מהם טענח מגו דיכול
 למימר לא היו דברים מעולם אבל יפול מהם בכאן
 דין מגו ואם הטא בעל הטח עדים שזה הבלי שלו
 הוא נוציאהו מיד האומן ואע״פ שיטעון לא נתח
 לי בלום אלו הן הדינין הנאותיו למה שנחבררו מן
 הגמרא בזה הענין. וכיון שאלו הדברים ג״כ אס
 נפלה הכפירה בשכירומ טן האומן ובין בעל הבימ
 שהאומן אומר בך פסקתי עמך ובעל הבית אומר
 לא פסקתי אלא בפתות אס היה הכלי מצוי לפנינו
 אין האומן נאמן כמו שזכרנו ויהיה בע״ה נאמן
 ואם הכלי אינו מצוי בפנינו האומן נאמן ואפילו
 מסר לו בעדים כי מגו דיכול לומר החזרתיו לך
 נאמן הוא לומר לא החזרתיו לך וכך וכך פסקח
 לי וכל מה שאמרנו בזה נאמן ר״ל אחר שישבע
 מקיטח חפץ לפי שאנו משמעין אוחו על עיקר
 מגו בתקנת תכמים עם שבועת השכיר שהוא
 נשבע ונוטל ר״ל האומן ומה שאמר אריסין ובלבד
 שיהא אריס אבותיו שהבן מנית לו בל הנכסים

. הוא המציר כדשץ  הירקות בהפסד מימיה. ו
 בלשון המשנה ובלשון הגמרא כרתי וכן הוא
 בלשון ערבי והוא גורע מתום הבצלים כשהוא

 קרוב מהם.
לן מן הבור כ״ה אמה ן את האי  מרחיקי

. ד  כ
 אומר מרוב ושקמה ממפשטים יונקותיהם
 בקרקע הרבה. וחרוב. ידוע נקרא בלשון ערב
 כרוב. ושקמה. הוא עצי מאנה מדבריומ נקרא
 בערט גמיזומה שאמר בין מלמעלה בין מן
 הצד ר״ל טן שהבור למעלה והאילן למטה בין
 האילן למעלה מן הבור לפי ששרשיו מגיעין
 לקרקע הבור ומרפה עפרו. ומה שאמר לא
 יקוץ לפי שספק ממון מומרא למובע וקולא

 לנתבע. והלכה כר׳ יוסי.
ת י ב  לא יטע אדם אילן סמוך לשדה ח

 כוי.
 אומר כי כשהיה בשדה תבירו אילן לא יטע אילן
 סמוך לו אלא א״כ הרתיק ד״א וכן אם היה
 בשדה מטרו גפנים לא יטע גפנים סמוך לו אלא
 א״כ הרחיק ד׳ אמות וזה בא״י אבל בשאר ארצומ
 אין מרחיקין הגפנים מן הגפנים אלא שחי אמות
 לפי שבארצות השמנים יפשטו שרשיהס בקרקע
 ואס היה שדה חטרו גפנים ונא לסמוך לו שדה
 האילן מרחיק ארבע אמוח ככל מקום. ומה
 שאמר מעמיק שלשה. הוא בעל השדה שיצאו
 שרשין לתוך שדהו יעמיק שלשה ויקוץ מה שימצא
 ואינו חושש. וכשירצה בעל השלה לחפור בשלהו
 בור ושיח ומערה יקוץ כל מה שימצא משרשי
 אילני חטרו והעצים שלו ובלבל שיהיה הבור
 שחפר רחוק משדה חטרו שש עשרה אמה ואס
 היה טנו וטו אילן חטרו פחות מזה העצים לבעל
 האילן. אילן שהוא נוטה לשדה הכירו

צץ כוי.  קו
 מרדע. הוא עץ המלמד שיש בשחי קצוחיו שיני
 ברזל ומנהיגין בו הבקר בעח המחרישה.
 ומחרישה. הוא שיש בקצחו שיני הברזל ובאילו
 אמר גובה המרדע כשהוא עומד על המחרישה
 בראשי הברזל. ובית השלחין. היא ארץ עיפה
 וצמאה והיא שאין לה נהר וצל האילנומ מזיק לה
 לפי שמונע הטל ממנה ולפיכך אמר בל האילן
 בנגד המשקולת וטעם בנגד המשקולח ההשואה
 כלומר שיקוצו הענפים כנגד המצר שטן שני
 השמח ואבא שאול חולק על מה שאמר בחרוב
 בשקמה מגד המשקולת למיעוט תועלחו לפי
 שאילן סרק הוא כל שאינו עושה פירות כמו הארז

 והברוש והדומה להן ואין הלכה כאבא שאול.
צץ כדי שיהא א נוטה לר״ה קו  אילן שהו

. ד ל כ מ  ג
 רט יהודה אומר טעון פשתן בלי רוכב והוא
ן מפני  פחות משיעור רבנן. ומאמר רבי שמעו
 הטומאה ר״ל טומאה אהל שמא יאהל על בזיח
 מן המח וטוצא בו מן הדברים המטמאים באהל
 ויטמא האדם העובר חחח אוחם הענפים כמו
 שיחבאר במקומו במס׳ אהלוח והלכה בחנא קמא

 בלבל.

 פרק שלישי
. ד ן כ  חזקת הבתים והבורות והשיחי

 טעם אלה השלש שנים לסי שאדם שומר שטר
 המכר או של מחנה שנה הראשונה ושניה
 ושלישית לא יותר ועוד לא ישים לבו לשטר ואם
 אבד השטר לא יאבד ממונו ולפיכך כשיביא ראובן
 ראיה שאכל פירות זה השדה שלש שנים רצופות
 התקיים בידו אותה השדה ואע״פ שהיתה אותה
 השדה ידועה לשמעון ויש עדיס לשמעון שהיא
 ידועה לו טענת ראובן שטוען שלקחה ממנו נאמן
 בזה ולא נאמר לראובן הבא שטרך על כל פנים
 לפי שאבדו ואנחנו נאמר לשמעון אם לא מברת
 לו כמו שאחה טוען למה הנחחו לאכול פירוחיהם
 ואס אמר לא ידעחי לפי שהייחי בדרך רחוקה
 נאמר לו תוך זמן שלש שנים אי אפשר שלא הגיע
 לך הדבר שפלוני משתמש בשדך ובעת שהגיע לך
 הדבר היה לך למתות בבל מקום שתהיה לפי
 שעיקרנו מחאה שלא בפניו הוי מתאה ואי אפשר
 שלא הגיע לו הדבר לפי שחברך חברא אית ליה
 וחברא דחברך חברא אית ליה. וענין המחאה
 שיאמר לשניס דעו כי אני לא מכרמי קרקע פלוני
 לפלוני ולא נתחיו לו במחנה אבל הוא אוכל
 פירוחיו כמו שאמרו לי בחורח גזלנות וכיון שלא
 עשה כן נחקיימה החזקה וזה כשלא יהיה חירום
 שאין השיירות מצויות מתמת מלחמוח וכיוצא
 בהן אבל אס הדרכים נפסקים יש לו לטעון לא
 הגיע לי דבר. ומה שאמר שהעבדים יש בם
 תזקה הלבה היא ואע״פ שאמרו הגוררות אין
 להס חזקה הוא קורא הגודרוח כל דבר שהוא



 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת בבא בתרא ג
 מלותיו מאת השם יתברך.

ת י ב ל ח ר לפנים מביתו ש ש לו בו י  מי ש
 כוי.

 שער שמשם נכנסין זה לבורו וזה לביתו.
רו ל חבי ו גינה לפנים מגינתו ש ש ל י  מי ש

י.  כו
 הטעם שלא יכנס לתוכה לשלה אחרת ואע״פ
 שנחנו לו מלעת שניהם לרו לפי שהוא מרבה

 עליהם הדרך ולא נתנו לו אנא לצורך נינתו.
 מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך

. ד  שדהו כ
 מעמל מקום שמתקבצים שס להספד וכבר
ג וטעם שמה  ביארנו במה שקלם משיחה בית ק
 שלו לא הגיעו ולא יוכל להסיר הלרך ממנו לפי
 שיש בילינו עיקר מיצר שהחזיקו בו רבים אסור

 לקלקלו.
כן ו קבר ו ת ל רו לעשו כר מקום לחבי  המו

. ד  כ
 כוך הוא הקבר החופה גוף המח וזו היא צורת
 המערה שזכר ח״ק מזו הצורה יחבאר לך האר
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 המערה שזכר ר״ש ומאמר רנן שמעון בן גמליאל
 הכל לפי הסלע ר״ל חושי הארץ ורכוחה כי אם
 היא קשה אין המקבל חייכ לחפור אלא מערה
 קטנה והוא שש על ארנע כמו שציירנו ואם היא
 רכה יחפור מערה גלולה כמו שזכר ר׳ שמעון

 והלכה כחנא קמא.

ק שביעי ר  פ
כר ר עפר אני מו רו בית כו  האומר לחבי

. ד  כ
 נמללין הוא שימול גב ההר וקרקע הנקח כשהיא
 פחוחה מעשרה טפחים ויחשוב בכלל מלח ביה

 כור חמשה ושבעים אלף אמה.
כר לך מדה בחבל ר עפר אני מו  בית כו

. ד  כ
 כבר ילעח כי רובע לסאה הוא חלק מארבעה
 ועשרים. ומדה כחבל. מורה על הקפלה על
 מדידה אוחו קרקע. ואמרו הן חסר הן יתיר.
 יורה שנתסייסו שניהם בקירוב המדה הנזכרת
 ניחר או חסר. אחר כן אמר שכשפסק עמו במלה
 בחבל והותיר איזה שיעור שיהיה או שפסק עמו
 בקירוב והיה התוספת יותר מרובע לסאה הלוקח
 חייב למוכר למי אותו התוספת שנשארו אצלו
 משומח מקחן לכל הקרקע ואם רצה המוכר
 שיחזיר לו קרקע באוחה החוספח הרשוח בילו
 ולא יוכל הלוקח לחייבו במכירת אותה התוספת
 לפי שההנאה זו למוכר לפי שהוא לא תועיל לו
 אותה חלקה קטנה שאינו יכול לזרעה ולפיכך
 חייב הלוקח לקנוחה שיצטרף אוחה לשאר
 הקרקע שלקח ולא יפסיל כלום ואם היה השיור
 הנשאר למוכר שיעור שיוכל לזרוע רקרא שם
 שלה עליו אין הלוקח חייב להחזיר לו מעות אלא
 קרקע וזהו טעם מה שאמר שאס שייר בשלה בית
 תשעה קטן וכוי. ומה שאמר ולא את הרובע
ד כבר תקן הגמ׳ זה הלשון ואמר כ  בלבד ו
 שהכוונה לא את המוחר בלבד הוא מחזיר אלא
 את כל הרבעים כולם כגון שמכר לו שדה זרע
 עשר סאין אם חסר או יתיר וכשמדדו מצא עשר
 מאין ועשרה רבעים ומוחר על הרבעים יחזור לו
 הלוקח אותו המותר עם העשרה רבעים כולס

 ולא יקח אלא מדה בחבל.
כר לך הן חסר הן יתר  מדה בחבל אני מו

. ד  כ
ת הגיעו ו פחות משתו י ו ובמצר  בסימני

. ד  כ
 ינכה. יפחוח מן הדמים שיעור מה שחסר מן
 המלה ואין הלכה כבן ננס אבל יקח הלוקח בכגון
 זה הלבר כולו הפחות שבשיעורין וזהו שאמר הלך
 אחר הפחוח שבלשונות וכבר ילעח כי המצרים
 הם הגבולים וכשאמר לו טח כור אני מוכר לך
 והגטלו והוא מה שאמר במצריו בלו׳ שיגטל אוחו
 מכל צלליו יראו המקום ההוא המוגבל א״כ הוא
 טח כור או פחות שתות או יוחר שתות ולין

 שתות כלין פחוח משחוח.
כר לך ת חצי שדה אני מו י ב ח מר ל  האו

 כוי.
 השלוח ישחנו דמיהם כפי שמנן וכתשו ואמרו
 בכאן משמנין הוא שילעו כמה שוה כל השלה
 וכמה למיס ראר לחצי השלה במלה מן הכחוש
 שבה והוא נוחן ללוקח כגון שיהיה מלח השדה

 וקנה אותו הלבר הילוע וזכור כל אלה העיקרים
 שהבאחי בזה המקום ואל יליזו מעיניך.

ת והוקרו או י ב ח ן ל מ ש ן ו י כר י  המו
י. ו כו ל ז  שהו

 הוקרו שהוסיפו למיהם הוזלו שפחתו למיהן.
 וסרסור. הוא איש אחל סוחר שלוקח מבעל הטת
 ומוכר לאיניש מעלמא וזה כשהיתה המלה של
 סרסור ובסמטא או ברשוח הלוקח והתבונן זה
 בעקרים שהקרמנו. הרכינה. ר״נ הרכין המלה
 ומה שיתמצה ממנו לבעל החנות לפי שנחיאשו
 הבעלים. ומה שאמר דבי יהודה פטור. רוצה
 לומר מליתן שלש טיפין לדוחק השער. ואין הלכה

 כר׳ יהולה.
דו ן בי ו י ד נ פו לח את בנו אצל חנווני ו  השו

. ד  כ
 זה הבן הוא קטן בשנים בלא ספק וחכ״א שלא
 שלח לו בנו אלא להודיעו כדי שישלח לו עם מי
 שראוי לשלוח לו ולפיכך חייב החנוני כשנחן לו
 השמן או כשאין לו שמן ונתן לו איסר ליקח בו
 מזולחו ומה שחייבו חכמים החנוני לשלם הצלוחית
 זהו כשיקחנה מיל הקטן למדוד בה לשאר בני
 אלם לפי שהוא שאלה שלא מלעח ושואל שלא
 מלעח חייב באחריוח אותו הלבר שעבר עליו
 ולפיכך הוא חייב באחריוח הצלוחיח אבל כשיחן
 השמן בה כשהיא טלו ושבר אוחה התינוק הוא

 פטור מלמי הצלוחיח. ואין הלכה כר׳ יהודה.
ם שי ו ו אחת לשל ן מקנח מדותי  הםיטו

 יום כוי.
 סיטון הוא המחלק הסחורוח של בעלי הסחורוח
 על בעלי החניוח. ומקנח. שמסיר החלודה ומה

 שנדבק בכלי. וממחה. שרוחץ במים.
׳ ג במה דברים אמורים כו ״ ב ש  אמר ר

 חייב להכריע לו טפח. במקום שנהגו אבל
 במקום שלא נהגו ישקול עין בעין כלומר שיעמוד
 קנה המאזנים בשוה. וגירומיו. התוססת שהוא
 מוסיף במכר ושיעורו עשירית ליטרא כשמוכר
 עשרה ליטרין מן הלח וחצי עשירית ליטרא
 כשימכור עשרים ניטרין מן היבש. וגסה. מלה
 גדולה ודקה מדה קטנה. למחוק. שימדוד רסיר
לגדוש. שמוסיף על מלר  מה שעל שפח המדה. ו

 המרה ואין הלכה כרשב״ג.

 פרק ששי
לא צמחו רען ו ז ת ו י ב ח כר פירות ל  המו

. ד  כ
 אפילו זרע פשתן שאין לוקחין אוחו על הרוב אלא
 לזריעה והכל מודים שזרעוני גינה שאינן נאכלין
ג דשב״  חייב גאחדוסן ליסן להם דמיהם בלבד. ו
מ מה שהפסיד בשטל הזרע  אומר הלמיס ו
 כאילו אמר חייב באחריוח ההוצאה. ואין הלכה

 כרשב״ג.
ו י רו הרי זה מקבל על כר פירות לחבי  המו

. ד  כ
 טנופת. מטונפות בעפר. מתליעות. אבילות
 מסולעיס.וקוםסות. מחמיצות אם היה המרתף
 חטוח עשר חטות ואס המרתף כלים עשר כלים
 זהו כשאמר לו מרתף זה שנ יין אני מוכר לו
 ולמקפה כלומר לשמשו בחבשיל אבל אס אמר לו
 מרתף של יין למקפה אני מוכר לך נותן לו יין
 שכולו יפה ואם אמר לו מרחף [זה] של יין אני
 מוכר לך ולא זכר מקפה נותן לו יין הנמכר בחנוה
 שאינו בתכליח היופי ואם אמר לו מרחף יין אני
 מוכר לך ולא זכר מקפה ולא יחלו שלא אמר לו
 זה הוא ג״כ מקבל עליו עשרה קוססוח למאה
 כמו שאמרה המשנה אבל אמר לו מרחף זה ולא
ן.  זכר יין אפי׳ כולו חומץ הגיעו. קנקנים בשרו
 במישור. ופי׳ פוטסיאות. ר״ל כעורוח שאינם

 מבושלות כל צרכם ובלבל שיהיו נאות.
ץ אינו חייב רו והחמי ן לחבי י כר י  המו

 כוי.
 ובלבל שיהיו בכלים ללוקח ויבאר עליו שיש בלבו
 שהוא לוקח ממנו לבשל בו מעט מעט ובכן לא
 יהיה המוכר חייב באחדות אבל אס הוא בקנקני
 המוכר יאמר לו הא חמרך והא קנקנך ולא יוכל
 לומר לו המוכר למה הנחתו על שנפסל לפי

 שכבר הוליע לו שהוא צריך לבשל מעט מעט.
ת לבנות לו בית י ב ח כר מקום ל  המו

י.  חתנות כו
 רפת בקר. גלרות ה3קר.והיכל שלמה. ארכו
 ארבעים ורחבו עשרים ורומו שלשים וזהו חצי
 האורך והרחב ואמרו בגמרא שרשב״ג אפשר
 שהוא מסייע סברת ת״ק שרום הבתים צריך
 שיהיה תצי ארכן ותצי רתבן ואפשר שהוא חולק
 עליו וכאילו הוא תמה תמיהת הרתקה ואומר וט
 ראויים כל הבניניס שיהיו כבנין ההיכל אינו כן רק
 הרבר תוזר במנהג שנוהגין שם אבל ההיכל

 מימיו לעת יחיל והוא לתר. ואומרו מפריח
 בריכה ראשונה. הטעם בלי שישובו לשובך
 רשבו אוהו. נחיל. וללוח הלבודם להכניסם
 בכוורת אחרת ואמר נוטל שלשה נחילות. זה
 אחר זה ואח״כ נוטל פעם אחח האפרוחים רניח
 האפרוחים פעם שניה כלי שיגללו התחברו עס
 האבות כלי לישב הכוורת כך יעשה תמיל. וזה
 פירוש מסרם נגזר מסרס כלומר בורח. וחלות
 דבש. הס הבחים שעושים הלבורים מן השעוה
 רצניעו בהס הלבש. ושתי גרופיות. שיעור שני

 טפחים על הארץ.
ת כוי. י ב  הקונה שני אילנות בתוך שדה ח

 לא ישפה. לא יכרוח ר״ל אין ראר ללוקח
 שיכרוח הענף הצומח ואין הלכה שנחוש שימשוך
 שרשו בקרקע רעלה אילן שלישי ויאמר לו שלשה
 אילנוח מכרת לי דש לי קרקע ולפיכך חייב
 הלוקח שישפה ומלה זו לומה לארמי חרגוס
 ואכוח אוחו טחון ושפית יחיה וגזע הוא הנראה
 מן האילן למעלה מן הארץ ושרשיו מה שחחח
 לארץ. ואמרו הגדילו ישפה. לפי שיאמר לו
 המוכר כיון שיש לך קרקע ואינו יכול לטעון עליך
 בו אחר שיש לך שלש אילנות למה חניח הענפים
 שמחפשטיס וממלאים שאר קרקע. ומה שאמר
ש לו קרקע. שיעור אוחו קרקע שהוא רחוק  י
 אילן מאילן וחוץ לאילנות שיעור שיעמוד אורה
 הפירות וסלו שמאסף בו וזהו כשיהיה רחוק אילן
 מאילן מל׳ אמוח על שש עשרה אמוח אבל היה
 טן אילן לאילן פחוח מארבע אמוח או יוחר משש
 עשרה אמה אין לו מן הקרקע סטבוח כל אילן

 אלא מלוא האורה וסלו חוצה לו.
. ד ש בהמה גסה לא מכד את כ א  המוכר ר

 בהמה גסה הבקר בלבל.

ן מכר לו חטים יפות י כר ת במו  ארבע מדו
 כוי.

 שחמתית. חטים אלומים והטעם בזה ט כשיהיו
 רעוה ואמר לו הלוקח אני מתרצה בו אין המוכר
 יכול להחדרס אבל חומץ ונמצא יין או יין ונמצא
 חומץ וטוצא בהן יש לכל אחל מהם לחזור בו לפי
 שיש בני אלם שרוצין יין יוחר מחומץ ואפשר

 שיהיה המוכר יצטרך לחומץ ולא יצטרך ליין.
ד ד לא מ ך ו ש ת מ י ב ח  המוכר פירות ל

. ד  כ
 יש אצלינו עיקר במקח וממכר ראר שחדע אוחו
 ואז חטן ענייני הלבה זו מן העיקדם ההם ואלו
 הן משיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם
 מסירה קונה בר״ה ובחצר שאינה של שניהם
 והגבהה (ומשיכה אין קמין ועיקר אחר והוא
 שכל מה שאמרנו) קונה בכל מקום והמקום
 שנקנית בו המטלטלין במסירה אין מועיל בו
 המשיכה והמקום שמועיל בו המשיבה אין קונין
 בו במסירה ועיקר אחר והוא שכל מה שאמרנו
 כל מקום שהוא קונה במשיכה ואפי׳ במקום
 שחועינ בו המשיכה זהו בדבר שאי אפשר בו
 הגבהה אבל לבדם שיתכן בהן הגבהה אינן נקנין
 אלא בהגבהה וכן כשישבור המקום שאוחן
 הפירוח בו חזר אותו מקום כשלו וקנה אותן
 סירוח ועיקר אחר והוא שכליו של אלם כל מקום
 שיש לו רשוח להניחו קנה ולפיכך אין קונץ לו
 כליו לא בר״ה ולא ברה״י של מוכר אלא א״כ
 אמר לו מוכר זיל קני או אס לקחממנו אח הכלי
 והגטה קולם שיקבל הפירוח הלקוחים מאוסו
 האיש בעצמו לפי שבשטל ההנאה שהיתה לו
 במטרת הכלי אין מקפיל עליו במקומו ואלה
 הפילוח שמלברת בהן המשנה בכאן הם בר״ה
 ולפיכך כשמלל ולא משך לא קנה ואפילו היה
 אוחו הלבר בכליו של לוקח לפי שאינו קונה בר״ה
 כמו שקבענוהו עיקר וזהו כשהמוכר הוא המודל
 אבל אס מדד הלוקח הנה בהגבהה כמו שאמרנו
 אבל אם מלל המוכר ללוקח בסימטא יקנה ואמרו
 משך ר״ל משך מר״ה לרשותו או לסימטא לפי
 שהמשיכה בר״ה אינה מועלח ולע כי אפילו משך
 קצח החפץ והוציאו מר״ה [לא] קנה טון שאפשר
 באלה הפירות הגבהה אלא אס היו משואוח
 גלולות כמו שאמרנו בעיקרנו ולפיכך אמרו
 בפשחן לא קנה על שיטלטלנו לפי שאע״פ
 שהתשואות גלולות אפשר להגטהן מעט מעט
 ולא יתפזר ולפיכך אין נקנין במשיכה אלא
 בהגבהה ועיקר ג״כ אצלינו כל העומל ליבצר
 כבצור למי ולכן הפשתן המחובר לקרקע כשיבש
 במקומו וצריך לחלשו ליגו כלין המטלטלין. וכבר
 פירש הגמרא מה שאמר בכאן וחלש ממנה כל
 שהוא קנה וזה כשיאמר לו זכה לי קרקע כל
 שהוא וקנה כל מה שעליה ולפיכך זה שקנאו הוא
 כלרך שטרוח לפי ששכרו לעבודה זה המקום
 בלבר ילוע וכשעבל כמו שפסק עמו קנה שטרחו

 המוכר את החצר מכר בתים בורות
ן כוי. חי  שי

 אין הלכה כר״א.
כר את בית הבד מכר את הים כוי.  המו

 ים. האבן שטופנץ בחוכו הזיחיס. וממל. הוא
 האבן שטוחנין בו הזיחיס למעלה. בתולות. הן
 כלונסות של ארז שמעמידין בהם אח הקורה
 מהבל. עבירין. הס הנסדס הכבדים שמכטדין
 אותן על האמתחוח ששמים בהם הזיחיס
 הכחושים ועליהן נחלית האבן וכובשן. וגלגל.
 שמגלגלהאבן ומנטה אוחה ומכטל על הזיחיס

 הכחושים והשמן יוצא.
 המוכר את המרחץ לא מכד את הנסרין

. ד  כ
 נסרים לוחות ששמין עליהם הבגליס. וספסלים.
 כסאוח. וילאות. כעין יריעוח שחוגדן כעין

 סינר לכסות הערוה בהן במרחץ.
ן חי ר מכר בתים בורות שי  המוכר את העי

. ד  כ
 בית השלחין. הס הנהרוח שהמים נמשטם
 עליהם להשקות אילני העיר. וסנטר. הוא עבד

 ממונה לשמור העיר. ואין הלכה כרשב״ג.
 המוכר את השדה מכר את האבנים כוי.

 אבנים. שהם לצרכה לגלריס. וקנים. שהם
 לצרכו לסמוך בהם הגפנים. ומחיצת הקנים.
 המקום שנטועין בו הקנים בלבד.ושומירה. סוכח
 קניס וכיוצא בה שיושטס בה השומרים פירוח.
 ובתולח שקמה. הוא האילן משקמה קולס
 שיכרתו אותה לפי שדרכה לכורתה ואחר
 שכורחיס אוחה תחליף שנית דגלל גוף העץ אחר

 שנכרחה.
נן  אבל לא מכר לא את האבנים שאי

 לצורכה כוי.
לא את ר ולא את הגת ו  לא את הבו

בך כוי.  השו
 טעם מחלוקת ר״ע וחכמים כבר זכרנוהו במה
 שקלם ואמרו מוחן מחנה שנסן את כולם לפי
 שהוא עיקר אצלינו נוחן בעין יפה נוחן ואפי׳
 לחכמים ושאומדם מוכר בעץ רעה מוכר דש לו
 לרך הוא לפי שהלוקח היה לו לבאר מה שהוא
 לוקח אבל מי שמקבל המחנה בושח הוא לו לומר
 באר מה שאחה נוחן לי ונחבאר גם כן כי נכסי
 הגר שמח ואין לו יורשין הסקר וכל הקולס בהם
 זכה כלומר כשקלס והחזיק בהם ופירוש לבד
 ר״ש המקדש את השדה לא הקדש אס הקרקע
 אלא חרוב המורכב והוא שכבר הוא עושה סירות
 וסדן השקמה אבל אבנים של שדה שאינן לצרכה

 וכיוצא בהן אץ מוקדשין.

 פרק חמישי
. ד  המוכר את הספינה מכר את התורן כ

ן לא מכר את הפרדות  מכר את הקרו
י.  וכו

 התורן הוא עץ גבוה שחולץ עליו הנס. והנס.
 בלשון גמרא דמן ובלשון הפסוק קלע וכן בערט
 קלאע. עוגין. הברזלים שקושרין אוחם בחבלים
 ומשליכין אותם טס כדי להעמיד הספינה.
 מנהיגים. אלו המשוטוח ומרצוסין אמחחות
 שמשאין בהס הסחורוח בספינוח יש מהן עשדן
 משער או מעורוח ומנעורח הפשתן או מעץ.
 אנטיקי. הסחורות עצמן שנושאין בספינה.
 וקרון. מין מן העגלוח. ופרדות. עצים
 הנפרדס ממנו שמושכות אותו ובלבד שיהיו
 הפרדות נבדלות ממנו בשעת המטרה דש
 מפרשין הפרדות קבוץ פרדה בלומר הבהמוח
 שמושכין אח הקרון. צמד. הוא העול שבצואד
 השודם המחבר אוחס. וזה שאמרנו אין הדמים
 ראייה. לעניין קיום המכר אבל להיוח בו דין
 אונאה או בטול מקח הלמיס ראייה ובלבד שיהיו
 הלמיס בקירוב אבל אם יש טניהם הרחקה יסירה
 אין בהם אונאה ולא טטול מקח לפי שהדחוק
 הגדול אין טועים בכיוצא בו וזה עיקר גלול וזכור
 אוחו כי יש לנו לומר ברצונו נחן לו מחנה. ואץ

 הלכה כרט יהודה.
. ד ו כ ר לא מכר כלי  המוכר את החמו

 אמנם הכלים העשרים לרטבה כגון האוכף
 והמרלעח לבד הכל מכודן טן שהן עליו בשעה
 המכר טן שאינם עליו אבל כלי הטעינה יש בהם
 מחלוקח חכ״א אינם מטרין במטרתו אפי׳ הם

 עליו בשעח מטרה והלכה כחכמים.
. ד ר מכר את הסיח כ  המוכר את החמו

רו מפריח כוי. בך מחבי ת שו ת י  הלוקח פ
 זהו כשאמר פרה מניקה אני מוכר לך חמור
 מניקה אני מוכר לך דלוע שחלב האחון לא יצלח
 לכל א״כ לאיזה חועלח אמר חמור מניקה אלא
ד שימכור הסיח עמה ואמרו מכד בור מכר  כ



 ד פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת בבא בתרא
 אבל אם הוא מצוה מחמח מיחה יש לו לחזור בכל
 מה שנחן כשיעמוד ואפילו נטל קנץ ואפילו שייר
 לבר לעצמו אבל אס מח קנה כל מי שצוה לו שוס
 לבר ואע״ס שלא קנו מילו על זה. וענין מצוה
 מחמת מיחה שיהיה החולה שיחשוב שימוח על
 כל פנים מאותו חולי. וחכ״א עליו הראיה.
 הוא שיביאו ראיה אוחס שיש בילס שטר מחנה
 בערים שהיה שכיב מרע בעח כחיבחו וממה
 שצריך שתלע כי כשימות שכיב מרע ונמצא
 במתנחו קנין בין שהוא מחנה במקצת או בכל
 הנכסים אותה המתנה בטלה שיש לומר שמא לא
 גמר להקנוחו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיחה
 אלא אם יהיה כמייפה אח כחו והוא שיבחוב
 בשטר וקנינא מיניה מוסף על מתנחא לא או
 שזיכה לו ע״י אחר כבר שלא יוכל לחזור ואפי׳
 נחן כל הנכסים ואע״ס שיש שם קנין לפי שזכו
 ע״י אחר כבר נתרףמה בו המחנה ובא הקניין

 ליפות אח כחו. ואין הלכה כר״מ.
מר ר או עז ו ר׳ אלי י  המחלק נכסיו על פ

 אחד בריא כוי.
ן ו קיימי ר אומר] בשבת דברי עז ׳ אלי ר ] 

י כוי.  מפנ
 כבר ביארנו בפ׳ ראשון ממסכת קידושין הפנים
 שיתקיים בהם קנין הקרקע וקנין המטלטלין רבי
 אליעזר אומר שאי אפשר לשוס אלם לקנות שוס
 לבר אלא באותם הפנים ואפי׳ אם יהיה המקנה
 לזולתו במשיכה לא בלבור בלבל. ואמרם אבל לא
 בחול. ר״ל החולה כשחלק נכסיו בחול. ופסק
 ההלכה שלברי שטב מרע ככתוטן וכמסורים למו
 ואין הפרש טן לבורו בחול או בשבת ואין צדך
 קנין כמו שהקדמנו אבל אם רצה הוא שיקנו מילו
 קונין ממנו אפי׳ בשבת שמא חטרף לעחו עליו
 אם היינו מטריחין עליו לחפש אחר עלים שידעו
 לכחוב ולחסום והלכה כחכמים והלכה זטן לגלול.

 וחרגום הרלידם כטנחא.
ל ע ו ו ו או עלי על אבי ו ו י  נפל הבית על

. י  כו
 מה שאומרים יורשי האב הבן מח ראשון ואח״כ
 האב אין להם חועלח על יורשי הבן לפי שיורשי
 הבן יירשו זקנם כשמח כמו שקבענו עיקר בפ׳
 שלפני זה אבל אומר זה לבעלי חוב לבן יורשי הבן
 רצונו לומר שאוחם שזכו בנכסיו כמו שזוכים בהם
 היורשים. ומה שאומרים ב״ה בחזקתן. רצונו

 לומר בחזקח יורשי האג
רשי הבעל ו ל אשתו י ע ו ו י פל הבית על  נ

. י  כו
 כבר טארנו במקומוח מסלר נשים ששם כחובה
 נופל על מנה מאחים שהוא שטר בחובה עס
 התוספת שהוסיף לה משלו ונכסים הנכנסים
 והיוצאים עמה הם נכסי מלוג וכבר טארנו זה
 לשם. ומה שאמר בכאן נכסים בחזקתן הוא נכסי
 צאן ברזל ולא נחבאר בגמרא בחזקח מי והיתה
 המסקנא יחלוקו ולמלנו מזה שיורשי האשה
 נוטלין כל נכסי מלוג וחצי נכסי צאן ברזל בלבל
 וכבר נחבאר בפרק שטעי מיבמוח ובהרבה
 מקומוח אחרים איזה נכסים הס הנקראים נכסי

 מלוג ואיזה מהם נקראים נכסי צאן ברזל.
ן י ד ו מו אל ו ו על אמו אל ו ו י  נפל הבית על

 כוי.
 זה שאמר ר״ע בחזקחן ר״ל בחזקת יורשי האס

 והלכה בר״ע.

 פרק עשירי
. ד ו כ י שר עד מקו כו ו ו מתו י ט עד ו ש ט פ  ג
 גט נקרא כל שטר וכבר טארנו זה פעמים.
 ומקושר. שטר מקופל כעין אוחס הכלים
 המקופלים העשרים אצלנו במערב והס מקלף
 שמנשטס בהם להסיר הזבוטם וטעם סקון אלה
 השטרוח מפני שהיו באוסם הלורוח קופצים
 לגרש והתקינו לו גט מקושר כדי שיחעבב
 בעשייחו ומחוך כך שמא יעבור על כעסו בזמן
 עשייח אוחס קשרים ולא רצו לשוס הפרש טן
 (שאר) גיטי נשים ושאר השטרוח והחקינו ג״כ
 שיהיה גט מקושר במקח וממכר וזולחס למי
 שירצה לעשוחס כן והכל מולים כי כשיהיה מנהג
 המקום שאין כוחטן אלא גט מקושר ואמר
 לסופר כתוב לי גט סתם ולא פירש לו לא פשוט
 ולא מקושר וכתב הסופר פשוט שהוא פסול ואם
 היה מנהג העיר לכתוב פשוט ומקושר ואומר
 הוא לסופר כתוב לי גט פשוט או אמר לו גט
 מקושר וכתב לו הסופר בהפך מה שאמר לו רבן
 גמליאל מכשיר הואיל ומנהג המרינה לכתוב כמו
 שכתב הסופר ולא יקפיד הבעל כגון זה וחכמים
 אומרים פסול על שיכתוב כמו שאמר לו והלכה

 כחכמים.

 אינו כן ומה שהצדך בכאן שיקנה מה שנחן לו
 אטו בלבל אס מחנה זו היא מחנת שכיב מרע
 חחקייס באמירה בלבל. וזה שאמר ילדה
 טומטום אינו נוטל בלום. לחר הוא אבל נוטל
 כפחות משניהם וסלקא לעחין שהטומטום בדה
 בפני עצמה ואינו ממין האלם השלם ולפיכך לא
 יירש ואפילו היה הוא נבלו קמ״ל שאין הלבר כן

 אלא אס אין לו יורש אלא הוא יורש אס הכל.
. ד חו כ לים וקטנים השבי  הניח בנים גדו

 כשהוציאו מקצה הנכסים על קצחם והשטחו
 הנכסים השבח לאמצע אבל אס הוסיף אחל מהם
 משלו להשטת הנכסים השבת לאותו שהשטח
 ואע״פ שהוא אינו ממונה עליהם. ואמרו האשה
 שהשביחה. זה הוא כשהיא יורשת בעלה עם
 שאר יורשיו כגון שהיא בת ראובן שנשאת לשמעון
 ומת ראובן ולא הניח בניס זונתי אשת שמעון
 ואח״כ מת שמעון דולה ואשתו הנה היא יורשח
 אוחו עס שאר אחי שמעון והוצרך זה הענין
 האחרון לסי שיעלה על הלעח הואיל שיש לה בזו
 שם טוב שהיא שולטת ומשבחח הנכסים שממחול

 קמ״ל.

ן שנפל אחד מהן לאומנות ן השותפי  אחי
 כוי.

י ות בחי נ ו מקצתן שושבי ש ע ץ ש ח א  ה
. ד  האב כ

 זו האומנוח עבולח המלך היחה והוא שהוציא על
 עבלי המלך מן האמצע כלי שיבא לו דוח מן
 המלך אוחה החועלח לאמצע הואיל שבא החועלח
 ההיא בשטל מה שהוציא מן האמצע אבל אס
 עשה סחורה לעצמו או עשה מלאכה והרויח אותו
 הריוח הוא לו לבלו. ומה שאמרנו שיתרפא
 מנכסי עצמו. לא מן האמצע הוא כשהוא סבב
 עליו אותו החולי בכוונה והוא שינהוג בעצמו
 במנהג שהוא ירוע אצל המון העם שהחולי יבא
 בסבחו בהכרח כגון שאכל המאכלות שהם
 מפורסמוח ברעה והחמיל בהם או שעמד זמן רב
 לחוס השמש או לקור כי לין זה כלין מי שפוצע
 בעצמו טליו. ושושבינות. הוא המתנות שנותנין
 קצת בני אלס לקצתם ממונם בעת הנישואין ואם
 נשא על לרך משל ראובן בחולה ויהיו אלה
ר בשעח  הנישואין באשחו שניה ונחן לו שמעון דנ
ד לעזרו בהוצאת חופחו ונשא  אלו הנישואין כ
 שמעון אשה אחר כן חייב ראובן לתח לו מחנה
 כמו שנחן לו ואם לא נחן יכול שמעון לחבוע
 לראובן רוציא ממנו הדינר ובלבל שיהיה שמעון
 נושא בתולה וחהיה האשה השנייה לסי שראובן
 יכול לומר לו לא אעשה עמך אלא כדרך שעשיח
 עמי ואס היה יעקב על לרך משל שנתן שושטנות
 בנשואי אלם אחל ואח״כ נשא יעקב אשה ובא
 לשם האיש ההוא ואכל ושחה ולא נחן מה שהיה
 ראר לו לחח מן השושטנוח ומח יעקב אוחה
 השושטנוח תחזור לאמצע בלי ספק ואם ראובן
 הוא ששלח השושטנות לאיש בחיי האב ולא הוליע
 שהוא שלח אוחו משלו בלבל אלא שלח אוחה
 מנכסי אטו סתם במקום אטו ואח״כ מת יעקב
 כמו שאמרנו כשחחזור השושטנוח חזרה לאמצע
 ואילו פירש הוא או אטו כי זה הלבר הוא מחנה

 משל ראובן היה הלין שתחזור לראובן.
ו שלח בו׳. לח סבלונות לבית חמי  השו

 סבלונות. משאות וגזרסן מענין נושא סבל
 שנושאין אותו מיד זה ליד זה. ומה שאמר אפי׳
 בדינר. אין רצונו לומר למעט אלא ללהדק לפי
 שאם אכל סחוס מדנר יגבה ופסק ההלכה שכל
 מה שישלח יגבה טן מרוטן טן מועטין טן אכל
 ק שלא אכל טן מת הוא טן מתה היא יחזור הכל
 מלבד מה שאכלו ושחו שאינו חוזר ואס חזרה היא
 חחזור אפילו המאכל והמשחה ואפי׳ דמי הירק
 תשלם וכל שבלה או אבל לינו כלץ המאכל

 והמשתה.

ל נכסיו לאחרים ב מרע שכתב כ  שבי
׳ ר בו י שי  ו

. ׳ מר בו ב מרע הוא או  לא כתב בה שכי
 כששייר קרקע נאמר שדעחו היא שיעמוד מחליו
 ולפיכן שייר לעצמו מה ששייר ולפיכך לא יחזור
 בו ובלבל שקנו מידו על כל פנים ואס לא קנהו
 מילו יכול לחזור ואפילו שייר לעצמו ואפילו מח
 שטב מרע לא יקנה אותה מתנה משעת קיומה
 ככל מתנת בריא הואיל ואין שס קנין לפי
 שמעיקרנו מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין
 טן עמל טן לא עמל כשרוצה להקנותו אותו
 המקצת מחיים אבל אם אמר תנו לפלוני כן וכך
 אחר מוחו הרי זה קייס ורע כי אס שייר לעצמו
ו כרץ מי ששייר קרקע  מטלטלין כל שהוא דנ
 ואס לא שייר לעצמו כלום יכול לחזור בו ממה
 שנחן ואפילו קנו מילו ושטב מרע הוא החולי

 יירש ט: חלק בכורה.
אחד הבת בנחלה אלא שהבן  אחד הבן ו

 כוי.
 ר״ל שהם שויס טרושת האב כלומר שדן ירושת
 הזכדם והנקיבות בנכסי האם בענין ירושתם
 בנכסי האב והתורה הקדמה הזכדם על הנקבות
 ואין טן ירושת הבנים לאב או לאס הפרש אלא

 שהבכור נוטל סי שנים בנכסי האב.
ל פי טו ר לא י י בני בכו נ ש פלו מר אי  האו

׳  כו
ש בת י י במקום ש י ירשנ נ ש פלו  האומר אי

׳ כו  ו
 הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו

. ד כ  ו
 ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר כי יש לו לאדם רשות
 להוסיף לאחל מחחיו אס הוא מודשם וכמו כן
 יוסיף טרושח אחל הבנים כשמודש אח בניו אלא
 אס היה אחל מהבנים בכור שאינו יכול לומר על
 אחר משוס ירושה ואס אמר כן אין שומעיו לו
 אלא יטול חלק בכורה לפי שנאמר לא יוכל לבכר
 ונאמר בבנים טוס הנחילו התורה נתנה רשות
 לאב להנחיל מי שירצה. ואמרו בתחילה
 ובאמצע ובסוף. ר״ל כי כשיזכור לשון מחנה
 ואמר אחר כן יירשנה או אמר יירשנה ואחר כן
 אמר תנחן או אמר יירשנה ותנחן לו טון שזכר
 מחנה אס הוא צוואה בלא שטר או בגוף השטר
 לבדו קיימין. ואין הלכה כר״ג והלכה כר׳ יוחנן

 בן ברוקה.
מד זה בני נאמן זה אחי אינו נאמן  האו

 כוי.
ל  מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה ע

י.  ירכו כו
 נאמן לירש אותו ושלא תצטרך אשתו חליצה ולא
 יבוס. ומה שאמר באח אינו נאמן. לעניין יבוס
 וחליצה אבל לירושה יורש נכסיו. ואמרו אחר כן.
 ונוטל עמו בחלקו. הוא עמן אחר ואינו חלד
 במה שלפניו וזה כי אלם שיודה שיש לו אח יירש
 עמו בחלקו שיירש מאטו כמו שאבאר והוא
 כשמח אלם והניח ל׳ בנים וששים רינרין והורה
 אחל מן האפין שיש לו אח חמישי ואמר אשינו
 הוא זה וחמשה בנים הניח אטנו כשמת ושאר
 האחים אומדם אץ אנו יולעים אם הוא אחינו
 או אינו אחינו יקח זה שהולה שזהו אחיו שנים
 עשר לינרין דחן לאותו שהולה עליו השלש
 רינרים מהרובע שלו ואם נפטר האחל המסופק
 בו ישובו אותם הג׳ לינדס למי שנסנס וזהו
 שאמרו יחזרו נכסים למקומם ואס הרדח זה האח
 נכסים מלבד השלשה למדם ונפטר יירשו אוחו
 כל האחין הארבעה טן אוחו שהולה בו טן אותו
 שנסחפקו בו לפי שיאמרו אחה מולה לנו שהוא
 אחינו וזה כשלא כפרו האחים כשאמר להם זה
 אחינו אלא שאמרו לא נלע ולפיכך כשימוח
 יירשוהו אבל אס כפרו בו ואמרו אינו אחינו לא
 יירשנו אלא המולה בו בלבל ודיאתיקי. מלה
 מורכבח פירושו דא סהא למיקס ולקנוס וזה
 הדיאחיקי הוא צוואח החולה מחנח שכיב מרע

 וזולסם משאר הצוואות.
. י ך שיכתוב כו ו צרי  הכותב נכסיו לבני

רצה כוי. ל לכל מי שי מאכי ש ו ל ו  האב ת
לים וקטנים אין הגדולים  הניח בנים גדו

. ד  כ

 הגדולים. צדכין פרנסה והוא שצרכיהס יותר
 מן הקטנים לפי שלובשין.ומשתמשין יותר מהם
 והקטנים צריכים מזונוח יותר מן הגדולים לפי
 שהם אוכלים פעמים רבות ומפזדן בעת האכילה
 וכשישאו הגדולים נשים אחר מוח האב ישאו כמו
 כן הקטנים מנכסי השוחפוח ומה שאמר אין

ן להם. כשנשא גלול אשה בחיי האב.  שומעי
לות ת וקטנות אין הגדו לו דו  הניח בנות ג

 כוי.
 שהמוח ניזונוח עם הבניס. אם הניח בנות קטנוח
 ומיס גלולים יאכלו כולם בלא חשבון ואף על פי
 שהקטנים מפזדם בעיקר הנכסים ומקלקלין
 ואינו כן כשלא הניח אלא בנוח שאז חולקות
 המוח טניהן בשוה וחאכל כל אחח מהם משלה.

 פרק תשיעי
. י מן כו  מי שמת והניח בנים ובנות בז

 שיעור הנכסים מרוטם כלי שיזונו בהם אלו ואלו
 על שיבגרו ומה שהוא פחוס מזה הן מועטין ואין

 הלכה בארמון.
מן ם בז מטו טו  הניח בנים ובנות ו

 שהנכסים כוי.
 מעיקרנו המזכה לעובר לא קנה לפי שלא חחקיים
 הקנאה אלא למי שהוא אלם נמצא בפועל והעובר

 מאה אמה דהיה בה מקום שמלתו שלשים אמה
ן ימשח לו נ׳ אמה מן הע׳ דתן לו ד נ  שוה ל׳ ד
ן ואס פסק עמו ברוח ובאוחה ד נ  (נ׳) [כי] ד
 הרוח על לרך משל היו אלה השלשים אמה
 השמנים ימשח לו מאוחן השלשיס אמה תשעה
ס שהוא חצי חבל ד נ  ועשדס בחשעה ועשדס ד
 והבן זה הענין. והלוקח הוא שיקבל עליו חרץ ובן
 חדץ ובכן יתן לו החצי והוצרכנו לעשוח שני
 חדצין גלול וקטן לפי שאילו היה הגלול בלבל
 היחה הנמיה וכיוצא בה יורלח לקרקעיחו והיחה
 עולה משפח החדץ ותנא אל השלה ואילו היה
 הקטן בלבל היחה קופצת עליו ונכנסח בשלה
 וכשהם שנים אינה יכולה להיכנס בקטן למיעוט
 רחבו ולא תקפוץ לרוחב השני חדציו וטן חדץ
 וחריץ רוחב טפח והשנים מבחוץ לגלר על זו
 הצורה (ראה הציור בשוליים) וכל זה בחציו של

 לוקח כמו שטארנו.

 פרק שמיני
ן ולא ש נוחלי י ן ו לי ן ומנחי ש נוחלי  י

. ד ן כ  מנחילי
 כל המשנה הזאת מבוארת דרושח האב קבלנו
 מפי השמועה וכן ירושת הבעל לאשתו ורמז
 לירושת יוצאי ידכו ממה שנא׳ לשארו ונאמר
 שאר אטך דרושת אשתו ממה שנא׳ דרש אותה.
ן בן אי ש כי ימות ו  סדר נחלות כך הוא אי

 לו בו׳.
 יש לך לזכור בסלר הנחלות שלשה עיקרים האתל
 כי כשימוח אלם מיו קולמים לנחלחו ואס אין
 בנים תשוב הירושה לאב והעיקר השני ט כנ
 הזוכה טרושה אם הוא בחיים יירש הוא עצמו
 ואם מת נפלה ירושתו ליורשיו לחשוב כאילו זה
 הזוכה טרושה הוא אותו שנפטר והעיקר השלישי
 ט הזכדם קולמץ לנקבות כשקורבתס אצל המח
 שוה ואלה השלשה העקדס הס יסול הענין לילע
 מי יירש ומי לא יירש. והנני עושה לך משל יתבאר
 לך ממנו היאך ראד על אלה העיקדם לירש
 האחים והאחוח ואחי האב ואחות האב ואבות
 האבוח בענץ שבשימוח האלם על לרך משל יירש
 אותו אט אט זקנו ושים בלבך ט עמרם נפטר
 והיה ראד לירש אותו משה ואהרן ואינם מצדים
 בחיים נבקש בניהם הזבדם ואס לא נמצאם נבקש
 בניהם הנקבות לא נמצא תשוב הירושה למרים
 להעלר הזכדס וזרעס. לא מצאנו מדם שכבר
 מחה נבקש אס הניחה בן זכר או זרע זכר ואם
 לא נמצא נחזור אחר כן לבקש אס יש לה בח או
 זרע הנח ואם לא נמצא חזרה הירושה לקהח
 שהוא אט עמרם אס נמצא קהח יירש ואס לא
 נמצא נחשב שקהת הוא הנפטר לא עמרם ונסקור
 על יורשיו רצוני לומר יורשי קהח ועל לרך
 שעשינו בזרע עמרם ואם מצאנו יצהר וחברון
 ועוזיאל אחי עמרם נודש אוחם נכסי עמרם לסי
 שהם יורשי קהת ועל זה הצל ירושח האחים. ואם
 נעלרו נחקרו על הזרע הזכדס לפני הנקבות ואם
 נעדר זרעם נבקש בח קהח שהיא אחוח עמרם
 ואס נמצא חירש ואס נעדרה יבוקש זרעה הזכרים
 לפני הנקבוח ואס לא נמצא לה זרע דהיה זרע
 קהח נעדר חזרה הירושה לאטו והוא לוי אם
 נמצא לד יירש ואס נעלר אז נשים כאילו לד הוא
 הנפטר ונבקש זרעו והם גרשון ומרד אס נמצאו
 יירשו לסי שהם בני לד שראדס לירש והוא שזכה
 מחלח קהת על לרך זה ירשו אחי האב ואם
 נעררו גרשון ומררי וזרעם הזכרים והנקבוח
 חזרה הירושה ליוכבל ואס נעלרה נבקש זרעה
 הזכרים לפני הנקבוח ואס לא נמצא לה זרע חזרה
 הירושה ליעקב נחזור על יורשיו והם הבנים לא
 נמצא אותם ולא חוללוחם חזרנו לדנה לא נמצא
 אותה ולא זרעה חזרה הירושה ליצחק ונחשוב
 באילו יצחק הוא המח נחזור על יורשיו הוא עשו
 נעדר הוא וזרעו זכריהם ונקיבוחיהס חזרה
 הירושה לאברהם והזכרים קורמין לנקבוח בכל זה
 ועל זה הררך הולכת חמיל זהו שאמרה נחלה
 ממשמשת והולכת על ראובן הנה נתבאר לך
 היאך יירש אברהם לעמרם ונתבאר לך שאין
 ירושה לאחים בחיי האב ולא לאחי אט האב בחיי
 אט האב ולא לאחי אט אט האב בהמצא זקנו של
 אט האב ועל לרך זה חעלה תמיל ושמור

 העקרים האלה ולא יסורו ממך.
ה חלקים בנחלה ש ל  בנות צלפחד נטלו ש

. ד  כ

 כל היוצאים ממצרים היה להם חלק בארץ ואם
 יצא אב ובנו לכל אחל מהם היה חלק אחר בשוה.
 והיו צלפחל וחפר מיוצאי מצדם והיה לצלפחל
 חלקו והיסה לו טרושח חפר שני חלקים לפי
 שהוא בכור ואת ישראל מוחזקח היחה ולפיכך



 פירוש המשניות להרמב״ם ממסכת בבא בתרא ה
 ללוה לא יפרע מן הערב אין מחלוקה בזה אכל
 מחלוקה חכמים בקבלן. ופירוש המשנה כן
 המלוה את חטרו לא יפרע הנהן קבלן. הוא
 שיאמר לו תן לי ואני נותן לך ערב הוא שיאמר
 לו הלוהו ואני ערב או תן לו ואני ערב או הלוהו
 ואני נותן לך. ואין הלכה כרשב״ג. וממה שצריך
 שתרע כי ערב לכתובה אינו חייב כלל על איזה
 ענין שיהיה וקבלן דכחובה הוא חייב שיתן רתבע
 ממנו חחילה חבל זה אחר שילירנה בעלה הנייה
 ואחר כך יגרשנה כמו שזכר רבן שמעון בן

 גמליאל.

ר גובה מנכסים ט ש רו ב  המלוה את חבי
. ר  כ

 יאמר ט המלוה גובה מנכסים בני חורין של ערב
 כשיהיה הערב קולם חיתום שטרות וזה כגון
 שיהיה הערב בגוף השטר ואחר כן חתמו העלים
 ואם היה בו ופלוני ערב סמוך אל הלוה גובה
 המלוה מן הערב מנכסים משועבליס וכשלא נטל
 הערב בקנין איננו מחריב בלל בכל מה שזכרנו וזה
 ט פסק ההלכה שכל ערב צריו קטן על איזה לרך
 שיהיה אלא ערב לטת לין או ערב בשעת מסן
 מעות ובאיזה צל שיהיה זולתי שני הפנים האלה
 לא יתכן בלא קטן. והלכה בר׳ ישמעאל. םליק

 מםכת בבא בתרא

 שיהיה על לרך זה יקרא אסמכתא ואין מחקייס
 מזה כלום ואינו ראר בשום פנים אלא א״כ נטל
 קנין על זה נב״ל חשוב רחפיס זטוחיו באותו
 ב״ל ראמר כשיהיה הרבר כן חעשה ממה
 שבזכיוחי האלה כן וכן וראר שיעיינו בזה הלבר
 שמא הוא אנוס ומצל האונס אינו יכול לקיים
 אסמכתא ואין שוס ב״ל חשוב אלא כשיהיו

 סמוכין בא״י כמו שנבאר עול.
ו עדים ד עלי בו מעמי ר חו ט  מי שנמחק ש

 כוי.
׳ יהודה אומר בו ר ע מקצת חו ר פ  מי ש

י. ף כו י חל  י
 ולא ירע כחו של זה הוא רומז אל המלוה לסי
 שהיה זמן חובו מוקדם רשוב עתה מאוחר עטן
 הנזק בזה ידוע והוא שלא יטרוף מן הלקוחוח
 אלא מזמן השטר השט והלכה כרט יוסי וכוחטן

 שובר על איזה עטן שיהיה.
ר והניח ד עשי ח א ן אחד עני ו י אחי  שנ
תי ו ר בין שטד ט מר לבנו ש י. האו  להן כו

י. ע כו  פרו
. י י ערב וכו רו ע״  המלוה את חבי

 אמרו לא יפרע מן הערב. ר״ל שלא נחבענו
 קולס שיתבע הלוה. ודברי רשב״ג אס יש נכסים

 שמתעסה גו נכסים כלל וזהו הנקרא עסקא ודינו
 אצלנו פלגא מלוה ופלגא פקלון ואע״פ שחציו
 בלבל הוא שהוא בתורת מלוה הוא משלם כל

 השכר.
ן כוי. אי ישו נ ן ו י אירוסי ר ט ן בותבין ש  אי
 אריסות הוא שותפות בסירות הקרקע.
 וקבלנות. הוא שמקבל הארץ בחלק מפירוחיה
 ולפיכן הוא נותן השטרות ואפי׳ הוטר אוחו כמו
י ברורין.  שנתבאר בתשיעי ממציעא. ושטר
)מבתי לינץ באיזה איש שיהיה  החרצוח כל אחל א
 שילין לו כמו שיחבאר במסכחא שאחר זו זה בורר
 לו אחל וזה בורר לו אחל וכמו כן לכחוב
 טענוחיהס רשב״ג אומר שהוא יכחוב לכל א׳
 מבעלי לינץ שטר אחל שיהיה בו טענוחיו
 וזכיוחיו ולחברו אחל כמו כן ואינה הלכה אבל
 יכחוב שטר אחל דהיה בו טענוח כל אחל
ן וטען כן  משניהם ואין פלוני נתרצה בפלוני הדי

 וכן ופלוני נתרצה בפלוני וטען כן וכן.
ו ר ט ש את ש י ל ש ה בו ו  מי שפרע מקצת חו

 כוי.

 רט יוסי סבר אסמכתא קניא והוא שיאמר אלם
 כשתעשה כן או כשיהיה דגר פלוני על ענץ זה
 יש לפלוני עלי כן וכן מזהב וטוצא טה וכל מה

שר בשלשה מקו ו בשנים ו י ט עד ו ש ט פ  ג
 כוי.

ן י ץ עשר ע ל ץ מאה דאינון ס ה  כתוב בו ז
. ׳  כו

 הודענו ט כמו שגט פשוט בעד אתד פסול
 מדאודיתא כן גט מהושר פסול בשני עדם ובבר
 טארגו כי גט שם לכל שטר ולכן אמר כתוב גו.
 ואלה הזוזין הנזכדס בכאן הם דנריס שיש
 ארגעה מהם בסלע כמו שזכרנו פעמים כי הסלע

. ן ד נ  ארגעה ד
ן אשתו עמו פ שאי ש אע״ ן גט לאי  כותבי

 כוי.
 כגר טארנו פעמים ט השוגר הוא מחילה. ומה
 שאמר לאשה. רצוני לומר שטר שיהיה כחוג גו
 שאשתו מוחלח לו כחובחה. ובלבל שילעו העדס
 שזה הוא פלוני וששם אשחו היא אוחה שזכר שיש
 לחוש שמא יכתוב גט על שם אשת איש אחל
 ששמו כשמו רוציא אוחו הגט אשה והיא אינה
ן שילע כי פלוני שם  גרושה וכמו ק השובר צד
 כעלה ובכן יוכל להעיל עליו וזהו פירוש מה
 שאמר וגלגל שיהא מטרן. ומה שאמר והלוה
 נותן שכר. ואפילו הוא שותפות כגון שיתן לו
 ממון לעשוח ט סחורה ולא יהיה אצל אותו

 א) צ׳׳ל מנעלי ב< המלה
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 הנקרא מהרש׳יא

 ספר

 הנקרא מהדש״א

ט י מ ש ה ה ש ף מ ד א ו מ ל ת ת ה ט י ל ש ל כ  ע

ם מ ו ר מ ף ה ו ל א ן ה ק ת ר ו ק ן ח ז י ר א מ , א ' ב ק ע ן י י ע י ל ה ע  ב

ן ו א ג ם ה ל ש ם ה כ ח ם ה י ר ע ש ע ב ד ו ו נ מ ר ש ש  א

ר שמואל אליעזר ׳ י ר ה מ כ ה ״  נ״י ע

ק אוסטרא יצ״ו י ל י ר״מ אב״ד ד  בן מהר״ר יודא סג״ל ער

ם י ש ו ד י ן ח ק י ת ש ו ד י ו ק ל ו פ ל פ ו ו ת ו פ י ר ב ח ו ר ר ב ש א  ו

ד ו מ ל ת ת ה ט י ל ש כ ת מ ״ פ ל ג ם ע י א ל פ  נ

א ל פ ו מ ל ה ו ד ג ן ה ו א ג ר ה ב י ח  ש

א ש י ר פ א ו ד י ם א ח ש י ד א ק נ י צ ו  ב

ח ו נ מ ד ה ו ב  כ

ל ״ ק ו צ ר שמואל אליעזר ז ״ ר ה ו  מ

 ספר

 הנקרא מהר״ם

 ספר

 הנקרא מהרש״ל

 להחכם הכולל והשלם: בכל חכמה ומדעים ועוקר הדש. אדיר באדירים. י•
ל תורה דגל מרים. המאיר לארץ ולדרים.  גיור בגמרים. כשלחמה ש
 בוצינא קדישא ויקירא. עמיה שריה נהורא ארי שבחבורה. הוא המאור

 הגדול המושל ומאיר באור תורתו על כל העולם ביום ובלילה.

 טרנא ורבנא ר״ג וד״מ ר• ע׳׳ה אכ״ד הישראלי
 מופת הדור פר• עץ הגאון מוהר״ר מאיר זצ״ל
 מק״ק לובלץ הבירה במדינות פולץ המעמידה

 והוא חרושי נםפ״ח אשר איון ותיקן וחידש והמציא בשכלו הזך
 בפלפולא חריפתא הוא גלי עםיקתא ומסחרתא.

 כאשר עיני הרואה יחזו רוב חריפותו וביקאותו אשר הראה בחיבורו
 הלז ולא הניח דבר גדול ודבר קטן ובא על כל מה שנעלם ונסתר

 בסוגיו! ושיטת המסכתות הנוהגים ללמוד בדור הזה:
 וה׳ יזכנו ויראנו מתורתו נפלאות אכי״ר:

 אשר איזן ותיקן הגאון יחיד בדורו

 מופת הדור נ״י ע״ה פייה

ל ״ צ ז א י ר ו ל ה מ ל ש ר ״ ר ה ו מ  כ

 אשר ירד וצלל במים אדירים

 הוא ים התלמוד ושר״ת בקודש

 בש״ס ורש״י ותוספות בהגהותיו אשר בלעדו לא מצאו

 ידינו ורגלינו בבית המדרש, שלמה שמו ושלמה משנתו.

 בו מלאה הארץ דעה וכמים לים מבסיס

 בשארי חיבוריו אשר חיבר והפלא פלא לעשות

 שם כארץ בים שלשלמה ובאורי םמ׳׳ג ושו״ת:

 ספר

 מהדורא כתרא

ה ל ו ג י ה נ ב ל ן ש ב ן ר ו א ג ל ה  ש

״ ת ו כ ל י ה ש ו ד ח ל ״ ע ל ב ״ צ ר שמואל אידלש ז ״ ר ה ו מ  כ

ל ו ד ג ר ה ו א מ ן ה ו א ג ו ה נ ת ל ח ת ש ו כ ל י ה ש ו ד ף ח ו ר צ  ב

ן י ל ב ו ק ל ״ ק ב ד ״ א מ ו ״ ל ר ״ צ ר משה ז ״ ר ה ו ו מ נ י ד ו ת ד פ ו  מ

ת ו ד ג י א ש ו ד ח ת ו ו ת כ ס ה מ ז י ו א י ל ף ע ס ו נ ת ו ו ת כ ס ו מ ל ל א  ע

: ו מ צ ע ל ב ״ נ ם ה ״ ר ה ן מ ו א ג ל ה  ש

 נוסח השער מדפו״י





 חידושי הלכות השותפין פדל! ראשון בבא בתיא ואגדות םחדש״א א
 דף ב ע״א - דף ב ע״ב

 לאקשויי לא״כ הלרא קושיין ללוכתין מאי פריך לא יעשה תזית כו׳ הא צריך לעשות חזית
 שלא יפול לרשות אתר וישהה שם ויאמר שהוא עשאה לי״ל למשוס הך תששא נעלמא ולאי
 ללא תקצו לעשות חזית להא אכתי יכול לטעון לקות הוא בידו וליכא תקנתא אלא שצריך
 ליזהר עצמו מלשהות שם אבניו והכא במתני׳ לינא אשמועינן בחצר לאף אם שהה הרבה

 אינו נאמן להוי מינו במקום עלים וק״ל:
 7ן"ב בד״ה ה״א במסיפם בו׳ דהיכי מצי למימר דה״א במםיפם הא שמעינן ליה
 מסיפא כו׳ עכ״ל ק״ק לאימא לאשמועינן הכא לבונין באמצע לכה״ג כתבו לקמן
 למ״ל פלוגמא לאיצטריך למתני הכא באמצע לסל״א לאין לו לבנות במלקו אלא לסייעו בבנין
 הכותל ונ״ל לאפשר ללוקא לגבי כותל משוס היזק ראייה ה״א הכי לאין לו לבנות במלקו
 בשביל היזק ראיית תבירו אבל הכא גבי מסיפס לאינו אלא משוס לנתפס בגנב פשיטא הוא
 לבונה באמצע על מקום שניהם ולמאי שפירשו התוספות לקמן למולקין משמע באמצע ניתא
 טפי לה״נ הכא הא תני יתלוקו וק״ל: בד״ה נפל שאני שהורגלו לעשות דבר הצנע
 כחצר בו׳ עב״ל ולא נימא להו כפרש״י להא מלנפל והיה שם כבר כותל אינו מוכרת
 שנתרצו כבר בכותל לאימא כיון ליש בו לין חלוקה הא׳ הכניס בתוך שלו ולא למי לנפל
 לקתני במתני׳ לטון לקתני בה רצו מעיקרא יש לנו לומר לנפל ועליין אנו זוכרים שהקנו

 זה לזה כמ״ש התוס׳ לעיל אבל הכא לא קתני בה רצו וק״ל:

 דף ב תוס׳ כד״ה השותפין כולה כו׳ מכדי תנא ממכות סליק מ״ש דקתני
 שכועות כו׳ עכ״ל ולא ניחא להו למימר ללמ״ל כולה נזיקין תלא מסכתא פדך
 לשבועות ומכות מנזיקין הן משום לסתמא לתלמולא ולאי למ״ל נמי ללא הוי חלא מסכת
 פריך הכי וק״ל: בד״ה בגויל זה כו׳ ומיהו אס נהגו לעשות פחות מו׳ יעשה כו׳
 עכ״ל והרא״ש כתב למעט נמי בפחות למנהג גרוע הוא ולא אזלינן בתריה וראייתו מדלקמן
 לקאמרינן בגזית ל׳ אמות גובה אי הוה ה׳ טפתים קאי אי לא לא קאי ט׳ ע״ש ויש ליישב
 ללבד התוס׳ כמ״ש שם לקמן לה״ק ללא קאי כמשפט גזית בו׳ שיעמול ימים רבים כו׳
 וק״ל: בד״ה לפיכך אם נפל כו׳ או משום דהקנו כו׳ וכנון דידוע לנו עדיין כו׳
 וללישנא בתרא כו׳ עכ״ל ללישנא בתרא נמי צ״ל להקנו זה לזה לעשות מתיצה כיון לאיירי
ן שלוקה אלא לאין צ״ל לילוע לנו שהקנו זה לזה להא כיון לכבר היה כאן  מתני׳ באין בה ד
 ממיצה ע״כ לרצו אבל ללישנא קמא היה אפשר לומר ללא רצו אלא שאתל היה כונס במוך
 שלו והיה בונה וע״כ צ״ל דלוע לנו בו׳ וק״ל: בא״ד אפי׳ נפל לדשותא דהר מינייהו
 כיון דאין חזית לא כו׳ עכ״ל בפשיטות ה״מ להקשות ללא יועיל בנפל לרשותא למל
 לשותפין לא קפלי כלמסיק בריש הבית והעליה כמ״ש לקמן ויש ליישב ללא אמרינן שותפין
 לא קפלי אהללי אלא במלתא לידעא להר לתרוייהו במ״ש לקמן בפרש״י בשם ר״ת ולו״ק:
 בא״ד אבל כבקעה אס שהו הרבה היה נאמן לומר שעשאה במנו כו׳ עכ׳׳ל וליכא

^ מהד״ם ) 
ן ו ן דכי נ עי ת חזית אבל מתניתין דלפיכך דינא אתא לאשמו צטרכו לעשו  שלא ישהו הרבה ולא י
תו דחד לאחר ו הרבה ברשו ה ש ׳ אם אירע כך ש יבוהו חכמים לשניהם לבנות בעל כרחם ואפי  דחי
ו דלקחתים: ד״ה כדתניא מחיצת מר שהוא עשאה במג ן נאמן לו  הנפילה אפ״ה הוא של שניהם ואי
ר מכח מתניתין דכלאים דםייתי התם המםכך  הכרם וכוי ואומר ר״ת דפשםע ליה דאתיא ברבי מאי
׳ דתנא ו וכו  גפנו על גבי תבואתו של חברו וכוי. ר״ל דהתם מייתי ההיא מתניתין דכלאים דמסכך גפנ
ט מתנא קמא פשי ו ו ל ן ש דש דאין אדם אוסר דבר שאי ״ש אמרו לא קי ר דש ורבי יוסי ו  קמא אמר קי
ר דסתם מתניתין ר״מ היא דרבי מאיר דאין דינא דגרמי ודחי אותה דשאני התם דבידים  דהוא רבי מאי
יב ן דינא דגרמי דקתני בה וחי ר דאי ט מינה דרבי מאי פשי ד ומייתי ההיא דמחיצת כרם ו  קא עבי
אי ר׳ יוסי ו ו ותו וםבירא ליה רעל כרחך ברייתא ר״מ היא דהוא תנא קמא דההיא דהמסכך גפנ  באחרי
ד אינו אוסר אלא גי אתנא קמא הא אינהו םבירא להו דאפילו היכי דבידים קא עכי ן דפלי ו  ור׳ שמע
ר י ן דינא דגרמי אפי׳ היכי דלא קא עב ר ושמע מינה דר׳ מאיר דאי דאי כתנא קמא אתי דאיהו ר׳ מאי  ו
ר רב אש• לקמן מודה ר׳ יוסי פ מד לו גדור וכו׳ ואפי׳ ד׳ יוסי דקאמר לקמן וכו׳ הא א דים: ד״ה או  בי
א בי ן ליה שי נ זל מסיימים שם והכא גירי דבעל הכרם הוא דחשדי ו  בגירי דיליה וכוי. והתוס׳ בפרק הג
ר״ל דר׳ יוסי מודה ת כותל או להרחיק ד׳ אמות עכ״ל ו ך לעשו  מחרישתו לשדה חברו לפיכך צרי
ל מזיק כההיא דהבית והעליה הנהו בי תרי חד דייר עילאה וחד ו ש די ך י  היכא דמטי ליה היזקא מתו
ש על מ דו מ כל אימת רמשי ידיה נפלו עליה דתתאי דכשנופלים מי יבה ו  דייר תתאי איפחת מעז
י לקמן בפ׳ לא  התחתון קרי ליה גירי דיליה וכי פסקי והדר נפלי לא קרי ליה גירי דיליה כן פי׳ רש״
ך כותל או הרחקת ן דטעמא דצרי ו ו וסבירא להו להתוס׳ רזה נמי מקרי גירי דיליה דכי ר דף כ״  יחפו
ו של מזיק די לו בא ההיזק מי ו והוי כאי נן שלא יביא מחרישתו בידים לשדה חבר  ד׳ אמות דחיישי
ל מאתים לאסור התבואה וק״ל ד שנפרץ הגדר מתחיל התוס׳ ש  עצמו גם מקרי בלי הפסק דהא מי
 נ״ל: בא״ד וד״ת מפרש דלהבי נקיט תרי ויפני לאשמוע־נן שאם יש תום׳ מאתים כין מה שהוסיף
ן התלמידים והיכא ד וכוי. מקשי ן לאםו גפרצה שניה דאין פצטרפי  בנפדצה ראשונה ובין מה שהום•^ נ
ן נ עי ן דלמא אדרבה דלהכי נקיט תרי זימני לאשמו ן מצטרפי  משתמע ממה דנקיט נפרצה תרי זימני דאי
ע מ ש ן ואם יש בין שניהם מאתים קידש כשלא גדרה קודם שהוסיף מאתים ונראה דהכי מ  דמצטרפי
ר משמע ראם גדרה קודם שנתוםף מאתים בשניה ניתרת ולא נזקקין ו ד ו ג  נפרצה בשניה אומרים ל
ר ד כשג ר ו ו ד ר בראשונה והוי כאילו תני בהדיא אומרים לו ג ד  להשגיח על מה שהוסיף קודם שג
דר נתבטל האיסור כאילו אמר קמא כשג ר ו ו גדו  נתבטל מה שנתוסף באיסור נפרצה בשניה אומרים ל

ר בטל וק״ל: ד  קמא שג

רצו דקתנ* י מתנ־תין דאיהו נפי מחיצה איקרי ו ד ״  דף ב ע״ב דש״י ד״ה ה״א בפסיפס בעלמא פ
ש לדקדק יהי כך דנימא דמחיצה הוה מסיפס ן כה דק חלוקה וכוי. י  אחלוקה קאי וכשאי
ך לבנות ן צרי  ומה נפסיד בזה הא השתא בהאי לישנא סבירא ליה דהיזק ראיה לאו שמיה היזק ואי
ן בו דין חלוקה ונתרצו ת כותל וא״כ יהי כך נימא דמתניתין איירי באי  כותל אלא היכא שנתרצו לעשו
׳ הכי אין צריך לחלוק אלא במחיצת מםיפס בעלמא משום דהיזק ראייה לאו שמיה היזק  לחלוק ואפי
ן תנא נ עי נן לקמן בסמוך דאשמו נן דאמרי ן זה היכי שנתרצו לבנות כותל לא הוה ידעי ״ל דדי י  ו
מר ליה  דמתניתין דאפי׳ היכא דקדים חד ורצייה לחברייה אפ ״ה בונין הכותל באמצע ולא מצי למי
מר אפי׳ דין דהיזק ראייה אי נו למי ד מצי עו שא לא איתרצי לך קמ״ל ו ירא בתשמי  כי אתרצי לך באו
׳ מאי מחיצה גודא נן דבשלמא השתא דקתני כותל וא״כ ע׳׳כ מפרשי  שמיה היזק אי לאו לא הוה ידעי
ן אותו בי י ר ממתני׳ דהיזק ראייה לא שמיה היזק דטעמא דרצו הא לא רצו אין מחי  דייקינן שפי
ו דקתני רצ ן דמחיצה דקתני מתני׳ היינו מסיפס ו נ  כדקאמר בגמרא אבל אי לא תני כותל והוה מפרשי
מר דלעולם היזק ראייה ל לו כ ו נן מזה דהיזק ראייה לאו שמיה היזק ת  אחלוקה קאי לא הוה שמעי
יכול ן בו דין חלוקה ו  שמיה היזק והא דסגי במתני׳ במסיפס בעלמא היינו משום דמיירי בחצר שאי
ת ת כותל אלא מסיפס בעלמא אבל על מנת לעשו מר כי אתרצאי לך לחלוק על מנת שלא לעשו  לו
ו דין ש ב י ן בחצר ש ון דרצו אבל בעלמא כגו ו התוס׳ כד״ה כי  כותל לא אתרצאי לך על דרך שכתב
ן העולם ״ק: מקשי ו ד ן זה את זה לבנות כותל דהיזק ראייה שמיה היזק ו פי  חלוקה לעולם אימא לך דכו
ן דקאמר סברוה מאי מחיצה גודא וכו׳ וטעמא דרצו וכו׳ אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק  בשמעתי
 ומה דייק דלמא אפי׳ לפי זה דמחיצה הוי גודא אפ״ה לעולם אימא לך היזק ראייה שמיה היזק והא
ן בו דין חלוקה לרבותא ן בו דין חלוקה ונקט לה התנא בחצר שאי ירי בחצר שאי  דקתני רצו משום דאי
דא היינו מחיצה של נסרים שהיא דקה והיזק ראייה אין בה ו ת ג  דלא נימא כי איתרצאי לך לעשו
י או כדי שלא יאמר כי אתרצאי לך לחלוק היינו במסיפס בעלמא דהא קודם חלוקה גם כן  כדפרש״
ל אבנים וזה אין קושיא כלל דא״כ ן הכותל באמצע ר״ל כותל ש ני  היה היזק ראייה קמ׳׳ל מתניתין דבו
׳ בשלמא לפי הא  למה הזכיר התנא גודא כלל נימא השותפים שנתרצו לחלוק בונין את הכותל וכו
ך במחיצה א דר׳׳ל כי אתרצאי ל ר ד א י בגמ׳ אהא דקאמר מהו דתימא כי אתרצאי לך ב ש רש״ ר פ  דקא מ
ש בו דין חלוקה וקאי רצו בי ׳ היינו לפי מה דס״ל השתא דהיזק ראייה לא שמיה היזק ו  דקה וכו
ל נסרים לא ן דאי לאו דרצו אפי׳ מחיצה דקה ש נ עי ו במחיצה לאשמו צ  אמחיצה ולכך נקט התנא שר
ש דס״ל לתנא היזק ר פ נך ל  צריך אלא מםיפס בעלמא דהיזק ראייה לא שמיה היזק אבל השתא דרצו
ן בו דין חלוקה א״כ למה הזכיר רצו דקתני קאי אחלוקה משום דאיירי בחצר שאי  ראייה שמיה היזק ו
 התנא כלל דרצו במחיצה לא הוה ליה למתני אלא דרצו בחלוקה דהא השתא םבירא ליה דמחיצה
דאי למידק דטעמא דרצו במחיצה הא לא רצו אין צריך מחיצה כלל כי אם מסיפס דא אלא ו ו  הוי ג
י אמה דקאמר בגמ׳ בונין אותו מבעיא ש בו דין חלוקה בין אין בו ולא דמי ג׳׳כ להא דפרש״  בין י
י במסיפס בעלמא דאיהו נמי מחיצה רש רש״ פי י אי קתני אותו הוה אמינא במסיפס בעלמא ו  ליה ומשנ

ן וכו׳ וכל החצרות וכו׳ ורוב תשמישן בחצר. נראה לי דכתב הכי א רש״י דייה השותפי ״ ן  דף כ ן
ן שטעם שבונים את הכותל באמצע היינו מטעם היזק ראייה  משום דמסקינן בשמעתי
ש ואין שם שום היזק י מ ש ב ת רי הבתים אין שם רו לו החצר שאחו  ולכך כתב וכל חצרות וכו׳ דאי
ש למה ו ר תפץ וכו׳ צריך לפרש לפה נשנית פםכתא זו אחר בבא מציעא. פי  ראייה: תום׳ ד״ה השו
מר למה סידר רבי מסכתא זו אחר בבא מציעא כשבא לכתבן מסכתא אחר מסכתא  נשנית רוצה לו
ו כסדר המסכתות: י ד ד ששנה לתלמידים הא קאמרו התוס׳ בסמוך דרבי לא שנה לתלמי לו הלמו  דאי
יל ׳ דקתני בה מדת גו  ד״ה בגויל וכו׳ ופיהו אם נהנו לעשות פחות וכוי. והשתא הא דתני זה נותן וכו
ן שאם נ עי ן שאם נהגו יותר מזה לא יעשה והכל כמנהג המדינה אתא לאשמו נ עי גזית אתא לאשמו  ו
גזית אתא ל ו י ש לדקדק ואימא איפכא דהא דקתני מדת גו י ת בפחות מזה יעשה כמנהגם ו  נהגו לעשו
ן דלא יפחות והא דקתני הכל כמנהג המדינה אתא לאשמועי• שאם נהגו ביותר מזה יעשה נ עי  לאשמו
גזית ל ו י ״ל הכל כמנהג המדינה משמע דלאקולי אתא ולפחות דכן משמע לישנא דקתני גו י  כמנהגם ו
 כפיסין לבינין דפוחת והולך והדר קתני הכל כמנהג המדינה משמע דהכל כמנהג המדינה אתא
ו שנהגו. ר״ל ת כפ פו ר ופאי כעי כגפרא וכו׳ ליפא לאתויי כפנהג כל הפקו פ א ת: כא״ד ואם ת  לפחו
די דאי קאמר לאתויי כמנהג כל המקומות הוה אמינא דאם נהגו  דאי לאו דפרישנא הכי לא יקשה מי
לכך קאמר לאתויי הוצא ית פחות מחמשה יעשה כמנהגם ווה אינו ו ז בג ה טפחים ו ש ש יל פחות מ  בגו
ית לא ל ובגז ד ג ר דתנן גבי ב עו  ודפנא דדוקא בזה אזלינן בתר המנהג אבל אם נהגו לפחות מהשי
י אבל השתא ר שנתנו חכמים אין החומה מתקיימת כדאיתא באשר״ עו  יעשה כמנהגם דבל הפוחת משי
י י ׳ יעשה וכו׳ קשה א׳׳כ לימא סתמא לאתו ת בפחות מו׳ וכו  דכתבו התוס׳ ומיהו אם נהגו לעשו
רוש לפי שבונים הכותל כעל כרחש או שהקנו כך אם נפל הכותל וכו׳ פי ת: דייה לפי מו  כמנהג כל המקו
רושא דמשום הכי אמרינן באם נפל הוה  וה לוה וכו׳ ללישנא קפא וכוי. ר״ל הא דקתני לפיכך הוי פי
דוע הוא לנו שמתחלה היו שניהם מוכרחים לבנות הכותל בעל כרחם ללישנא ם די  של שניהם משו
ו ע״י שהקנו זה שו שרצ ו ר י ׳ דהוי פ  קמא דאיתא בגמרא דמפרש דמאי מחיצה גודא וטעמא דרצו וכו
ון שהקנו זה לזה היו מחוייבים שניהם לבנות הכותל בעל כרחם וכי תימא היאך פסיק  לזה וא״כ כי
כך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם מטעם דהקנו זה לזה והיאך ידעינן  התנא ותנא לפי
ו וא״כ האבנים והמקום ל ש  דנתרצו שניהם ע״י קנין לבנות דלמא לא נתרצו ובנה אותה אחד מהן מ
ל דמתני׳ דקתני דוע לנו וכו׳ ר״ל דללישנא קמא על כרחך צ״ ן די ל אחד מהן לכך כתבו וכגו  הוא ש
ין שהקנו זה לזה לבנות שניהם הכותל לפיכך ש עדים שזוכרים עדי י ׳ איירי דידוע לנו ו  לפיכך וכו
 כשנפלה הוי של שניהם וללישנא בתרא דאמר מאי מחיצה פלוגתא וכו׳ אתי כפשוטה דהא היו
י התוס׳ דללישנא בתרא ש לדקדק דמשמע מדבר י  מחוייבים שניהם לבנות הכותל משום היזק ראייה ו
מר דאיירי ן לו ן אנו צריכי ו מוכרחים לבנות הכותל משום דהקנו זה לזה ואי מר שהי ן לו  אין אנו צריכי
ן בו דין חלוקה אלא ן הקנין וקשה והא ללישנא בתרא איירי מתני׳ בחצר שאי י וכרים עדי ן שז ו  כג
ף את חברו שיבנה  שנתרצו ע״י קנין לחלוק החצר ואי לא שנתרצו ע״י קנין לא היה האחד יכול לכו
ו זוכרים שהקנו זה לזה ראם לא כן יאמר לא נתרצו והאחד בנה מר שאנ  עמו וא״כ צריך גם כן לו
ן בו ון שאי ו כי ל ש לו מ דו מלבנות אפי ו וכי תימא אי לא נתרצו היה השני יכול למחות בי ל ש  אותה מ
 דין חלוקה אם כן על כרחך הואיל ואנו רואים שהיה החצר חלוק על ידי כותל על כרחך הוא שנתרצו
ש להקשות שמא לא נתרצה האחד לשני אלא על תנאי שיבנה אותה השני  לחלקו הא מכל מקום י
ו זוכרים שהקנו ן שאנ ו מר דאיירי כג א הכותל הוא של האחד ואם כן צריכין אנו גם כן לו מ ש ו ו ל ש  מ
ן זה קושיא דהא כבר כתב הרא״ש על לפיכך וכו׳ דמתניתין  זה לזה לבנות הכותל משל שניהם ואי
תו לא ן בו דין חלוקה לא מצי למימר אותו שהאבנים נפלו לרשו ל ואע״ג דמתניתין איירי כשאי ״ ז  ו
 רצית לחלוק כי ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה
ון שהיזק ראייה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק מעליהם י דמסתמא כי ל ש מ  הכותל על חלקי ו
ק״ל: בא״ד והא דאמרי׳ בהשואל וכן בחבית והעלייה מר שזוכרים הקנין ו ן לו  עכ״ל וא״כ אין אנו צריכי
ן העולם אמאי קשה להו להתוס׳ דהא התם בהבית ועלייה ת דפאן קייפא ובו׳. מקשי  וליחזי כרשו
ן שאני ת דשניהם ואיבע׳׳א שותפי ן דבנינהו ברשו ת דמאן קיימי כגו י ברשו ך וליחז  משני על הא דפרי
ן בזה שמונחים ברשותיה ש ואי ו ר י ר זה פ ו מביאים התוס׳ בסוף דבו ש סוגיא ו ו ר פי  דלא קפדי אהדדי ו
ו הראיה ואם כן הכא נמי ו עלי י אידך המוציא מחבר מר שהוא מוחזק ולהו  דחד שום חזקה לו
ן לא מר שותפי יך לו  במתניתין דשותפים נינהו ליתרצו התוס׳ נמי הכי אכל אין זה קושיא דלא שי
לו נמצא אחר כך ברשות של אחד דוע שהיה מתחלה של שותפות ולכך אפי  קפדי אהדדי אלא בדבר י
ף ד׳ בפיסקא דלפיכך אם נפל וכו׳ י שכתב לקמן בגמרא בד י רש״  לא מקרי מוחזק וכן משמע מדבר
 אבל השתא איירי התוס׳ במה שהקשו דלא ליתני לפיכך ולא יהיו מחויבים מתחלה לבנות הכותל
ר מהא ן התוס׳ שפי ל שותפות ולכך מקשי דוע שהיתה מתחלה ש א״כ כשנפל לא היה י ל שניהם ו ש  מ
נן ר זה דמקשו התוס׳ ואע״ג דאמרי אל ומההיא דהבית והעלייה אבל בסוף דבו  דפריך מההיא דהשו
ש הבית והעלייה דשותפים לא קפדי אהדדי וכו׳ היינו דשם קאי התוס׳ על מתניתין דקתני לפיכך  ברי
ר בזה ך שפי י לכך שי ל שותפים ו ש דוע הוא שהיתה מתחלה מ  שבונים מתחלה הכותל משל שניהם די
: כא׳׳ד אבל בבקעה אם שהו וכוי. ר״ל אבל בבקעה הא דמשמע בגמרא דהיכי י  דשותפים לא קפדי וכו
ת דחד הוי של שניהם היינו שלא שהו הרבה אבל לו נפל לרשו  דלא עשו חזית לא זה ולא זה אפי
ן העולם אם כן ו דאי בעי אמר לקחתים ומקשי מר שעשאה במג  אין הכי נמי אם שהו הרבה נאמן לו
ך בגמרא גבי בקעה ולא יעשה חזית לא זה ולא זה נימא דמשום הכי עושים שניהם חזית  מאי פרי
ו ו במג ד ב מר שהוא עשאה ל ת דחד לאחר נפילה שלא יהא נאמן לו  משום שמא ישהו הרבה ברשו
ו חזית זה וזה אלא ש ע י ו צריכין החכמים לתקן ש ל זה לא הי ן זו קושיא דבשבי  דלקחתים אבל אי



 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף ג ע״א - דף ג ע״ב

 חידושי הלכות

 דקמ״ל דשמיה היזק באין בה דין תלוקה דלא נימא ע״מ לעשות גולא כר אך יש לדקדק

 לתמיהתם דהך סברא דע״מ לעשות גודא לא איתרצאי שפירשו לעיל הוא מכת תמיהת ר״י

י דהא קושטא הוא דתלמודא מסיק הכא דלא אתא  דלעיל והשתא הא אין מקום לתמיהת ר״

 בלל לאשמועינן דשמיה היזק אלא דאשמעינן דרצו פלגי בע״כ אף לעשות גודא ולא סבי

 במסיפס ובמקצת גמרות הגיהו במקום ותימה ותירץ ור״ל דקושטא הוא דהמתרץ השיב

י דלעיל וצ״ל לפ״ז שגס כל זה לא היה בנוסתת גמרא דר״י שהרי תמיהתו ותירוצו  כתירוץ ר״

 הוא בעצמה קרובה לקושיית התלמוד ותירוצו הכא ולפי שראיתי שרבו הגהות ופירושים כאן

״ק: דו  בדברי התוס׳ הארכתי בזה קצת כי הדברים כמ״ש ברורים הם בלי גמגום ו

׳ כצ״ל ר כו מ י ר י מ י ו א לצל ת כ ו א ד כ י א א כינייהו ד כ י י בינייהו א א מא ר מ ג  7ן״ב ב
ו א הוי במ ו תו טא וב• םי י ם׳ בד״ה הג״ה בי קי  כנראה מדברי התוס׳ וק״ל: תו

ל הס״ד לפי הג״ה זו מקום אתד היה דבסיתווא התמילו לסתור י עב״ שר והא ו א תי ב י  א

 אותו ולעשותו בי קייטא לקייטא ובקייטא התתילו סותרין אותו לעשותו בי סיתווא לסיתווא

ת ו ה ואם ב׳ בת• כנסי ״ ג ה  ושרי לכולי לישנא דהוי כמו מיוהא מתמת קור ותום וק״ל: ב

ש בה הין חלוקה ׳ בי ה חיזק כו ׳ אע״ג דקמ״ל רשמי ה מאי קמ״ל כו ״ ד  דף ג ב
׳ עב״ל כצ״ל ופי׳ לדבריהם דודאי מהך מתני׳ י ותימה כו ו פלנ צ  אע״ג דלא ר
 דבזמן ששניהם רוצים אפי׳ פתות מכאן יתלוקו ליכא לאוכותי דשמיה היזק דא״כ אדמקשה

 הכא תנינא לפרוך לעיל להאי לישנא דלא שמיה היזק אלא דהך מתניתין אף לפי סברת

 המקשה דלא ידע דאיירי במסיפס גרוע מ״מ הוה ידע דמצי איירי יתלוקו במסיפס גויל

 וגזית מלא חלונות כמ״ש התוס׳ לעיל ולזה כתבו התוספות אע״ג דאיכא למימר דמתנימין

 דהכא אשמעינן דשמיה היזק והך מלתא הא לא שמעינן ליה מהך דהתס כמ״ש דאיכא

 לאוקמי במלא תלונות ותירצו דה״פ והכי פריך דאי בעי לאשמועינן הך מלתא דשמיה היזק

 לישמעינן ליה ביש בה דין שלוקה אע״ג דלא רצו אלא ע״כ דלא בא לאשמעינן עיקר מלתא

 במתני׳ אלא הך מלתא דכי רצו פלגי בע״כ ולא אמרי׳ דלא הוי אלא קנין דברים וכדמסיק

 לקמן ואהא פריך דהך מלתא תנינא בסיפא בזמן ששניהם רוצים כו׳ ומשני דאי מממני׳

 דהמם ה״א דכי רצו פלגי במסיפס של קנים תקועים בארץ קמ״ל הכא דבעינן כותל גמורה

 כמנהג המדינה בגויל וגזית כו׳ ואהא הקשו התוס׳ דאכתי מאי פריך מעיקרא דאימא שפיר

 חכמת שלמה
ב נמ׳ דלמא מימרמי להו מילתא דמצוה ויהבי כן הוא בס״א ונ״ב וכן בר״ן להדיא: ״ ף ג ע  ד

י בד״ה כי בנו נמי כו׳ ומזבני ליה כצ״ל: תום׳ בל״ה אמר אביי כו׳ נ״ב  רש״

 ותימה הא בכמה מקומות רגילים התוספות לדקדק מדלא קאמר אלא ש״מ דקאי בשיטתא דקמא

 על כן נראה דכולן במין היינו כעין בנין הראשון קאמר דהוי שלשים אמה ודו״ק: בד״ה מכלל

א נמ׳ לישנא אחרינא נמחק: שס מאי קמ״ל בשאין בה דין חלוקה דכי לית בה דין ״ ף ג ע  ד

 חלוקה כי רצו פלגי תנינא כו׳ כן הוא בס״א: שם א״ר אסי אמר ר׳ יוחנן בשקנו

 מידו כו׳ וכי קנו מידו מאי הוי כו׳ כצ״ל והשאר נמחק ונ״ב הוא ס״א שהזכירו התוספות לעיל

 בד״ה כיון דרצו מנין:

 מהר״ם
ן ביש בה דין חלוקה ואע״ג דלא רצו מחייבינן לכנות כותל משום היזק נ  משום היזק ראייה לישמעי
לו רצו נמי ש בה דין חלוקה וכוי הוה אמינא באין בה דין חלוקה אפי נן בי  ראייה ומשני אי אשמועי
ן נ כר מאי לאו בכותל וכו׳ ר״ל לישמעי ך מי מצית אמרת הכי ו  לא מחייבינן אותן לחלוק בכותל ופרי
ן דתנן אבל ו ן לחלוק בכותל משום היזק ראייה ואנן ידעינן ממילא דכי יבי  ביש בה דין חלוקה דחי
לו פחות מכאן חולקים על כרחך ר״ל חולקין בכותל משום היזק ראייה  בזמן ששניהם רוצים אפי
נן דהיזק ראייה שמיה היזק ביש בה דין חלוקה ממילא ידעינן דגם באין בה דין  דכיון דכבר אשמועי
י לא במסיפס בעלמא ן לחלוק בכותל משום היזק ראייה ומשנ  חלוקה לאחר שנתרצו לחלוק חייבי
נן ביש בה דין חלוקה דהיזק ראייה שמיה היזק אפילו הכי הוה אמינא  ר״ל דאע״ג דכבר הוה שמעי
 דבאין בה דין חלוקה אע״ג דנתרצו לחלוק לא מחייבינן ליה לחלוק בכותל דמצי אמר דעל מנת
בדרך ט הסוגיא ו ש  לחלוק בכותל לא נתרציתי אלא על מנת לחלוק במסיפס בעלמא כן נ׳׳ל המשך פ
: תופ׳ ד״ה מא־ קמ״ל וכו׳ ה״פ מאי קט״ל במאי  זה מתורצים כמה קושית אשר אין להאריך בהן
 דא־ירי באין בה דין חלוקה לישמעינן ביש בה דין חלוק־ כ־ רצו פלגי תנ־גא וכו׳ ומשנ• הא קמ״ל
י וכו׳ כן נראה לי להגיה ומה שכתב בספרים ותימה הא מ י מ  דאפילו באין בה די; חלוקה דאיכא ל
רץ וכתב הסופר ש להגיה במקום ותימה ותירץ שהיה כתוב ותי׳ שהוא ותי  קמ״ל טעות סופר הוא או י
מר דלא אתי התנא  במקום זה ותימה והמשך דברי התוס׳ כך הם אע״ג דקמ׳׳ל דשמיה היזק רוצה לו
ן דרצו בונין את הכותל ו ן דכי נ עי ן דזה כבר תנינן אלא אתא לאשמו ן דכיון דרצו חולקי נ עי  לאשמו
רשו פי  בעל כרחן משום היזק ראייה רשמיה היזק א״כ מאי פריך מאי קמ״ל הא טובא קמשמע לן ו
נן דהיזק ראייה שמיה  התוס׳ דהכי פריך מאי קמ״ל במאי דאיירי באין בו דין חלוקה וביה אשמועי
ן בה דין חלוקה ן דבאי נ עי ש בה דין חלוקה אלא ודאי הא אתא לאשמו ה היזק בי ן רשמי נ  היזק לישמעי
י התרצן ׳ ומשנ ר והא תנינא חדא זימנא אימתי וכו ו ן אחד מהם יכול לחז  אפי׳ הכי כי רצו פלגי ואי
ש בה דין חלוקה ן בי נ עי ן ואי הוה אשמו נ עי  הא קמשמע לן וכוי ר״ל דלעולם שמיה היוק אתא לאשמו
ן בה דין חלוקה אע״ג דנתרצו לחלוק לא מחייבינן לחלוק בכותל אלא במסיפס  הוה אמינא דבאי
׳ באין בה דין חלוקה ת גודא לא אתרצאי קמ״ל דאפי מר על מנת לעשו  בעלמא משום דמצי למי
 מחייבינן להו לחלוק בכותל וזה ר׳׳ל במאי דקאמר בגמרא אי מהתם הוה אמינא אפי׳ פחות מכאן
ו מפרשים דברי התוס׳ והגמרא כן  במסיפס בעלמא קמ״ל הכא כותל וקל להבין אלא שלפי וה שאנ
נן תנא דמתני• דשמיה היזק באין עי  א״כ גם לפי גירסא זו הראשונה מקשה ומתרץ בגמ׳ הא דאשמו
ון דרצו כתבו התוס׳ ותימה לר״י ש בו דין חלוקה ולעיל בד״ה כי ן זה בי נ עי  בו דין חלוקה ולא אשמו
ן ן כן בשלהי שמעתי ן ומתרצי יש ספרים דמקשי ן בו דין חלוקה וכו׳ ו  אמאי נקט תנא דמתניתין באי
ן וי׳׳ל ו דברי התוס׳ והגמרא לכל גירסות הספרים מקשה ומתרץ כן בשמעתי רשנ  עכ״ל ולפי מה שפי
כ לגירסא ן באין בו דין חלוקה וכו׳ משא״ נ עי ש ספרים איתא כן בהדיא בגמרא דפריך אדאשמו  דבי
ן בגירסא הראשונה ד יש לפרש דר״י דלעיל מפרש סוגיא דשמעתי עו  הראשונה דלא מקשה כך בהדיא ו
ש גירסא זו הראשונה ו ר ר זה ולא פריך בגמרא לפי ו פן אחר ממה שכתבו התוס׳ כאן בדב  באו
ש בה דין חלוקה דהיזק ראייה שמיה היזק אלא ה״פ מאי קמ״ל דכי לית ביה דין ן בי נ עי  לאשמו
יבינן להו לחלוק בכותל משום היזק ראייה תנינא אימתי וכו׳ אבל י ר״ל דמחי  חלוקה כי רצו פלג
ן בכותל משום היזק ראייה ן וסייד דמקשה דר״ל חולקי  בזמן ששניהם רוצים אפי׳ פחות מכאן חולקי
ן וכוי הא ש אין חולקי ״ ׳ במסיפס בעלמא וכו׳ והוא ע׳׳ד דאיתא לעיל ת י אי מהתם ה״א וכו  ומשנ
ש לפרש על דרך זה בלישנא י לא במסיפס וכן י ש בה כדי לזה וכו׳ חולקים מאי לאו בכותל ומשנ  י
ן באין בה דין חלוקה וכו׳ ומשני אי מהתם וכו׳ ופריך מי מצית אמרת נ עי  אחרינא דפריך אדאשמו
ר ן אבל התום׳ בדבו  הכי והא קתני סיפא אימתי וכו׳ מאי לאו בכותל לא במסיפס בעלמא וקל להבי
ר זה ו בן מעצמו מדבריהם אלא צריך לפרש דברי התוס׳ בדב  זה ע״כ אינם מפרשים כן כאשר מו
: תום' דייה רב אש• אמר וכו׳ ״ל רושם בדרך אשר כתבנו בראשונה ודוק נ  וסוגיית המקשה לפי פי
רר לו רוח וחלק  תימה לי־״• מאי בא רב אש• להוסיף וכוי. ר״ל דהא לרב אשי נמי ע״כ איירי שזה בו
ו רוח וחלק מערב ואח״כ הלך כל אחד והחזיק בחלקו א״כ לא הוסיף רב אשי רר ל  מזרח וזה בו
ן דחזקה נ עי  מידי אלא שבמקום קנין שאמר ר״י אמר איהו חזקה ולכך הקשו וכי אצטריך לאשמו

ל חזקה: עי ל קנין הייה דמו טא כמו דקאמר ר׳ יוחנן שאחר הברירה מועי פשי  מועלת כמו קנין ו
ך למתני אלא והאריח הצי לבינה ותו לא ף ג ע״ב ד׳׳ה מכלל דא־כא זוטרתי וכו׳ דלא הוה צרי  ד
 וממילא היית• משער בקטנה הואיל ולא מפרש שיעודא ר״ל דאי ליכא זוטרתי פחות מג׳
ן נ י לות על ג׳ יש לא הוה צריך למתני אלא והאריח חצי לבינה ואנא ידענא דבקטנה משער  אבל גדו
ן כדי שלא י ן בלבינה היתירה על שלשה ה״ל לתנא לפרש באיזה משער נ  דהיינו ג׳ דאם איתא דמשערי
ן בלבינה הקטנה שהיא שלשה נ לשער בלבינה הקטנה אלא ודאי האמת הוא דמשערי  נבא להקל ו
ת דהוה אמרינן אם איתא לו ו ד ן בגדולה שבג נ מר איפכא אדרבה דהוה משערי  טפחים דליכא למי
ר בגדולה ממנה אלא ודאי האמת ע ש נן בהקטנה ממנה ה״ל לפרש כדי שלא נבא להחמיר ל  דמשערי
א דשמא נבא להחמיר לא צריך לפרש דמה ש ש ת דזה אינו דמשום ח לו ו ד ן בגדולה שבג נ  הוא דמשערי
ר  בכך אם נבא להחמיר אין בזה שום איסור אבל במקום דאיכא למיחש שמא נבא להקל צריך שפי
ן בהקטנה נ רש שיעורא דהדין הוא שנלך להקל והוה משערי דאי כיון דלא פי  לפרש ולכך הוה אמרינן ו
ר דתני חצי לבינה של ג׳ טפחים  דהיינו בשלשה טפחים אבל השתא דאיכא זוטרתי משלשה אתי שפי
לשער בהקטנה והפחותה מג׳ טפחים: ד״ה הגייה בי ך לפרש שיעורא כדי שלא נבא להקל ו  דאצטרי

י זה אלא לפי אותו סלקא דעתך דלא קתני הכותל רש רש״ רצו דקתני אחלוקה וכו׳ דלא פי  אקרי ו
 אלא בונין אותו ולהכי אצטריך להזכיר מחיצה כדי למתני בתר הכי בונין אותו וכו׳ דאמחיצה קאי
י החלוקה ן את הכותל אם איתא דרצו קאי אחלוקה למה ליה להזכיר בריצו  אבל לפי האמת דקתני במי
י לפי מה דם״ל דמחיצה רש רש״ בלאו הכי נראה לי דאין זה קושיא כלל משום דלא פי  מחיצה כלל ו
ן בו דין חלוקה היינו באותו מר דהא דקתני רצו קאי אחלוקה ובאי ן לו דא דהוה סלקא דעתי ו  היינו ג
 סלקא דעתין דלא הוה קתני כותל אכל לפי האמת דקתני כותל ומחיצה היינו גודא אין לדחוק לפרש
י עצמו טו דרצו קאי אגודא דהיינו כותל וכן משמע מפרש״ ש כפשו ר פ  דרצו קאי אחלוקה אלא ל
ש בו דין חלוקה ש דאיירי בי ר פ ׳ וק״ל וכן נמי אין ל  דכתכ קמ״ל כותל ורצו דקתני משום כותל וכו
ן דדוקא היכא דנתרצו נ עי  ולעולם היזק ראייה שמיה היזק ומחיצה היינו גודא והא דקתני רצו לאשמו
 לעשות גודא דהיינו כותל של אבנים אז בונין הכותל באמצע וכוי אבל כי לא נתרצו אע״ג דהיוק
ל נסרים דאין בה ג״כ היזק ראייה דזה אינו  ראייה שמיה היזק לא היה צריך כי אם מחיצה דקה ש
ת גודא דהיינו מחיצה של מר דנתרצו לעשו  דא״כ דהיזק ראייה שמיה היזק ולא קאי רצו אלא לו
ן אותו מבעיא ליה בונין ת מחיצה דהיינו גודא של אבנים במי ו לעשו צ  אבנים א״כ כיון דקתני שר
 הכותל למה לי דהשתא ליכא לתרוצי דאי לא קתני הכותל הוה אמינא דמחיצה היינו מחיצה דקה
ן מקום טא שאי י ודו״ק אבל לפי סברת התוס׳ פשי  של נסרים דא״כ בלא רצו נמי כן נ״ל לפי פרש״
יד דוקא היה לו להתחייב.  לכל קושיות הנ״ל: תום׳ ד׳׳ה וח־יב באחריותו וכו׳ ועוד א• קנם הוא במז
: ד״ה הוה אמינא וכו׳ יך לקונסו ו לא שי ד אבל כשנפרץ מאלי י ץ הוא בעצמו הגדר במז  ר״ל אם פר
רש דרצו דקת:׳ אחלוקה קאי ותימה דהא אםיק דמהיצה היינו גודא דאי פלוגתא לחצות  ובקונטרס פי
רש דמסיפס י רש דהשתא סבירא ליה דמחיצה היינו גודא אלא שפ י פי  מבע• ליה וכוי. ואע״ג דגם רש״
ש מחיצה דקתני רו ץ ואינו פי ש מן החו רו רצו דקתני אחלוקה קאי פי  בעלמא נמי מחיצה קרו ליה ו
ך להקשות כשהוא מפרש מחיצה י יך להקשות לחצות מבעי ליה דזה לא שי  התנא ואם כן לא שי
 דקתני התנא שהוא פלוגתא מכל מקום י״ל דהכי מקשו התוס׳ דאם איתא דרצו דקתני אחלוקה קאי
ו ן שרצ  לא היה לו להזכיר כלל מחיצה דהוא גודא בענין החלוקה אלא הוה ליה למתני השותפי
ן את הכותל באמצע וכו׳ אבל למאן דאמר ד ו רוש הגמרא: דייה ב  לחצות כאשר כתבתי לעיל בפי
ך למימר דסד״א דטשום היוק ראייה •ש לו לסייע בבנ־ן הכותל אבל אין לו לבנות בחלקו  פלונתא אצטרי
ן רצו דקתני אחלוקה ואיירי באי רש דלפי סברא זו דמחיצה היינו פלוגתא ו  בשביל כך והא דלא פי
ת כותל לא אתרצאי דהמקשה דפריך  בו דין חלוקה סד״א דמצי למימר כי אתרצאי לחלוק לעשו
 פשיטא לא פריך דלא ליתני בונין את הכותל אלא דפריך דליתני בונין את הכותל אלא דלא ליתני
ן נותן ש לפרש דברי התוס׳ כך דמשום היזק ראייה נתרציתי לבנות הכותל כי הדי  באמצע ולפי זה י
: ד״ה תא שמע וכן בגינה ל כך דו יהא חברו ניזק אבל אין לו לבנות בחלקו בשבי ן דעל י ו  כך דכי
ט מגינה דבסיפא דמתני׳ נימא דסיפא דמתני׳  לקמן מםקינן וכוי. כתבו זה משום דהוקשה להם מה פשי
ד הא דקתני בסיפא וכן בגינה עו  קאי ארישא וכי היכי דרישא איירי דוקא ברצו הכי נמי הסיפא ו
ן מנהג אין מחייבים אותו א״כ שמע מינה דהיזק ר וכו׳ דמשמע הא במקום שאי  מקום שנהגו לגדו
: דייה נפל שאג• שהורגלו לעשות וכוי. נראה לי י  ראייה לאו שמיה היזק לכך כתבו לקמן מסקינן וכו
רש נפל שאני שכבר נתרצו הראשונים בכותל כי י דפי ש רש״ רו רשו כן משום דקשה להו על פי  דפי
ן אם כן למעלה מד׳ אמות נמי נחייבו כיון ן הראשו ד ממ״נ אי אזלינן אחר רצו ו לראשונים ועו  מה ל
ן היתה למעלה מד׳ אמות: ד״ה היזקא דרבים שאני וכו׳ ורשב״ג אע״ג דלית ליה האי  שכותל הראשו
ג לית ליה טעמא דדחקו רבים ואפי׳ הכי לא  טעמא וכוי. כתבו זה משום דהוקשה להם והא רשב״
 פליג אלא על בית שער אבל בדלת מודה ואם כן ע״כ ס״ל דהיזק ראייה דיחיד שמיה היזק לכך
לכך מודה בדלת: דייה ן לראות ר״ל הרבים והוי היוק ראייה דרבים ו  כתבו מכל מקום מרחוק יכולי
 שאני התם וכו׳ תימה אמאי לא מייתי מדתניא לקמן שתי חצרות וכוי. וליכא למימר דברייתא איירי
 במסיפס בעלמא ולא בכותל ולעולם היזק ראייה לא שמיה היזק רזה אינו דמסיפס לא הוי אלא לסימן
ל מזה ו ד ון שהאחד למטה והאחד למעלה אין לך היכר וסימן ג  בעלמא שהחצירות הם מחולקים וכי

ק״ל: ץ כותל איירי ומשום היזק ראייה ו נ ד לבנות אלא על כרחך בב  ומה צריכין עו
ף ג ןן״א גמ׳ ואי היזק ראייה שמיה ה״זק מאי איי־יא וכוי אמר רב אס• אמד דבי יוחנן משנתינו  ד
ך להגיה  כשאין כה דין חלוקה והוא דרצו מאי קמ׳׳ל דכי לית ביה דין חלוקה וכו׳ כן צרי
׳ תנינא אי מהתם וכו׳ הך  ולא גרסי׳ לישנא אחרינא הכא כלל אלא ה״ג והוא דרצו מאי קמ״ל וכו
ן נ עי  סיפא אצטריכא ליה וכתבי הקודש אע״פ ששניהם רוצים לא יחלוקו לישנא אחרינא אדאשמו
ן בה דין חלוקה וכו׳ כצ״ל ולא גרסינן הכא וכי רצו מאי וכו׳ דכפל הוא בספרים דהא בתר  כשאי
רוש המשך הפשט ה״פ מאי קמ״ל פי ן בה דין חלוקה וכו׳ ו  הכי איתא במאי אוקימתא למתני׳ כשאי
י ואין אחד מהם יכול  דכי לית בה דין חלוקה כי רצו פלגי ר״ל דמיד שנתרצו ע״י קנין כדלקמן פלג
ור ולא אמרינן דהוה קנין דברים תנינא וכו׳ אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן חולקים  לחז
ן ואין אחד ך בזמן ששניהם רוצים ר״ל שנתרצו על ידי קנין אפי׳ פחות מכאן חולקי  וע״כ הכי פרי
ן דרוצים לחלוק ו ר דאל״כ מאי קמ׳׳ל דאטו לא ידעי׳ דאם נתרצו דיכולים לחלוק דכי ו  מהם יכול לחז
י אי מהתם הוה אמינא אפי׳ פחות מכאן במסיפס בעלמא דאע״ג דנתרצו ע״י  מי ימחה בידם ומשנ
מר ע״מ שיחלוקו ע״י מםיפם נתרציתי ולא ע״מ שיחלוקו בכותל קמ״ל הכא כותל וכו׳  קנין יכול לו
אז מחייבינן לחלוק בכותל ן בה דין חלוקה והוא דרצו ו ן בשאי נ עי  ובלישנא אחרינא ה״פ אדאשמו



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בבא בתיא ואגדות מהדש״א
 דף ד ע״א - דף ד ע״ב

 אפשר לו לעשות גס לצד חכירו וק״ל: בפרש״י בה״ה המקיף את חבירו כו׳ דםתם
 בקעה מקום שנהגו שלא כו׳ עב״ל וכשגדר הרביעית מגלגלין עליו הכל דה״ל כיורד לתוך
 שדה תבירו שלא ברשות וכיון שלא מיתה תייב לשלם ועיין בר״ן: בד״ה אימא סיפא כו׳
 קס״ד השתא התנא ניקף וה׳׳ה מקיף אלא כו׳ עכ״ל ולעיל כתב דל״ג ניקף ודותק לומר
 דקאמר דתנא ניקף משוס דהלשון מוכית כן דקתני אס עמד כמו שכתב לעיל ועוד אמאי
 קאמר דל״ג ליה דהא א״נ דגרסינן ליה מוקמינן לה נמי אמקיף משוס דה״ה ונראה למה
 שכתב לעיל דל״ג ליה אינו מפרש״י אלא מדברי הג״ה אבל רש״י גרס שפיר ניקף במתני׳
 ושפיר קאמר הכא דתנא ניקף וק״ל: תום׳ בד״ה שניה ושלישית לא אומר ד״י דהיינו
 טעמא כו׳ עכ״ל האי טעמא לנפטר אשכיה ושלישית פסיקא להו כדקאמר התם בפרק
 כיצד הרגל לדידי סגי לי בנטירה (זוטא) [בר זוזא] אלא דא״כ ליפטר נמי ארביעית וכתבו
 טעמא חיובה דרביעית דאין לך אדם כו׳ וכה״ג כתבו לקמן אבל בקונט׳ פי׳ טעס לפטור

 אשלשה משום ליצא מב״ל זכאי וע״ז הטעם הקשו דא״כ גם ברביעית כו׳ וק״ל:
 ח״ א דף ד ע״א חד מד עבדא בישא כו׳ נלטיה מר כו׳ יראה בזה לפי שמדת העבד בקללה
 וארור כמ״ש ארור כנען עבד עבדים יהיה וגו׳ ולזה כיון שהרבנן חשבו אומו לעבד ואינו ראוי למלך
 היה חושש לקללתס וקס וקטלינהו והיה בא לנסות בזה אח״כ אמ בגא בן בוטא וא״ל חזי ענדא בישא כו׳
 נלטיה מר שכן הוא מדתו של עבד עד דא״ל אי הוה ידענא דזהירי רבנן כולי האי שלא יקללוני אף אם תשבו
 אותי לעבד לא (הוה) קטלינא להו וק״ל: א״ל כעושה מעשה עמך א״ל מסתפינא כוי. וקרא דעושה
 מעשה עמך היינו דאינו עובר בלאו באינו עושה מעשה עמך אבל עצה טובה קמ״ל דגם באינו עושה מעשה
 עמך משוס יראה שיודע למלך ולעשיר אין לקללם והיינו קרא גם במדעך מלך וגו׳ ולאו דוקא במדעך
 במחשבומיך דא׳׳כ מאי קא״ל דאנא ואת ימימא אלא במדען היינו בדיבור כדמוכמ בסיפא דקרא כי עוף
 השמים יוליך את הקול וגו׳ ואע״ג דכבר א״ל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר דהיינו אפי׳ בסתר מ״מ קאמר
 ליה דאנא ואת יתיבנא כוי משוס דאיכא למימר בתדרי משכבך וגו׳ דאיכא חשש שישמעו אחרים כדאמרי׳

 היו ב׳ מקומות בו׳ עכ״ל ההג״ה זו אינה לדעת הרא״ש שכתב למרימר ומר זוטרא סברי
 משוס צלויי אלא כדעת האתרוניס שכתב הר״ן דמרימר ומר זוטרא נמי תיישי לפשיעותא
 למלמסיק מלמולא בעיא דרבינא כו׳ ש״מ הכי נמי ס״ל כו׳ ע״ש והשתא כתבו דאם נפרש
 שלא כהגה״ה הראשונה שהיה במקום אתד אלא שהיו 33׳ מקומות שהיה להם ב״ה דקייטא
 וב״ה דסיתווא דהשתא לא היה תיוהא מקור ותום צ״ל דתזו להן בקוע ותיוהא ולכך לא משו
 לפשיעותא א״נ כיון דיש שם ב״ה אתר אין לחרש כו׳ אפי׳ ללישנא לפשיעותא והא דקאמר
 דאיכא לוכתא לצלויי כו׳ ואפ״ה תייש לפשיעותא היינו באין שם ב״ה אלא לוכתא אתרת

 אבל ביש שם ב״ה אחר אין לחוש אפי׳ ללישנא דפשיעותא ודו״ק:
 ח״א דף ג ע״כ ושיירה לההיא ינוקתא בד חזת דקא בעי למנםנא כוי. נראה שדקדק למנסנא
 לפי שעבד של דת תשמונאי היה ולא נשתתרר עדיין וכיון דקטל כולן נמצא שנשאר עבד של ההיא
 ינוקתא ואס נשאה הוה נשתתרר ממילא כדאמרינן בפרק השולח באדון שנושא שפתתו וה״ה בהיפך באשה

 שנשאת לעבדה וק״ל:
 דף ד תד״ה הכי קתני בו׳ וסיפא נמי יש לפרש כן אבל סתם בקעה בו׳ עכ״ל
 משום דקשיא להו להשתא נמי תיקשי ליוקא לרישא דקאמר ובמקום שנהגו לגדור
 בבקעה מתייבין אותו הא סממא אין מתייבין אדיוקא דסיפא דקתני ומקום שלא נהגו לגדור
 בבקעה אין מתייבין אותו הא סתמא ממייבין מש״ה הוצרכו לומר דבסיפא נמי יש לפרש כן
 אבל סתם בקעה כו׳ ומיהו רבא שפיר קא מקשה ליה מאי אבל כיון דברישא נמי מבקעה
 קסליק לא הל״ל אבל בבקעה כו׳ אלא אבל סתם כו׳ ובגינה מקום שלא כו׳ וממילא ההוא

 סתמא אבקעה הוה קאי דמיניה קסליק ודו״ק:
 ?5"ב כגמרא לא צריכא דקהים חד מינייהו כו׳ דאע״ג לחזית נעשה מבתוץ לצד חבירו
 והיאך יכנס לשם מ״מ טוב כו׳ עיין בר״ן ועוד נראה דבשעת עשיית הכותל כי הכא

 חכמת שלמה
י גד״ה ה״ג כו׳ אותו אימא ס אב״א מקיף כו׳ צ״ל ל״א מקיף כר ונ״ב והוא עיקר: רש״  דאיכא כו׳ למיתני אלא והאריח כו׳ כצ״ל: בד״ה כל דאמר כו׳ אמרו לו לאגריפס כו׳ כצ״ל: ש
 דף ד ע״א גמ׳ בנין נאה מימיו במאי כו׳ כצ״ל: שם ועייל שפה כי היכי כו׳ נ״ב עיין בפ׳ כו׳ אומר כר וגדר כו׳ אותו דאהני ליה כצ״ל והד״א: בה״ה אלא לת״ק כו׳ אלא מאי קיהיב

 החליל: דף ד ע״ב גמ׳ סינופי ריבי מלבר כו׳ כצ״ל וכן ברש״י: שם ת״ק סבר לפי למי כד: ליה כצ״ל:

 מהר״ם
נאי ומסתמא ״ל שכל זרעו הרגם הורדוס ועבד היה ומלך תחתיהן וקרא בנו על שם בית חשמו ז  הוא ו
י שם ן רש״ ו ש שראל נסיבי דנזהרים הם להשיא בנותם לעבדים והוו כלם עבדים עד כאן ל  לאו בנות י
י ש לתמוה דדברי רש״ י ׳ עבדא הוא אלא ש  והשתא הקושיא מתורצת דעל הסתם אמר כל דאמר וכו
ן שכתב שם שבני הורדוס נשאו ישראלית רש בפרק אלו נאמרי י  דבפרק י׳ יוחסין סותרין למה שפ

שראל וק״ל:  שהרי פי׳ שם שאגריפס היתה אמו מי
׳ לא פסק לן דינא דמתני׳ וכוי. צ׳׳ע מפני , טא דהאבנ־ם של שנ־הם ראפ  דף ד ע״א רש'׳־ ד״ה פשי
ת פשיטא טו רש דפריך בפשי י לפרש דברי המקשה כן ולמה לא פי  מה דחק רש״
ת שניהם מונחים ולא היה צריך התנא למיתני שהאבנים הן של  דהאבנים של שניהם כיון דבדשו
ו שמתחלה בין שניהם ׳ לא פסק לן דינא דמתניתין המלמדנ רש דאפי י הא דפי ׳  שניהם ולמה ליה לרשי
רשו התוס׳ לעיל במתניתין ד״ה י ך אלפיכך דקתני מתניתין כמו שפ ע דמפרש דפרי מ ש מ ׳ ד  עשאוה וכו
׳ הכי פריך ר דמונחים ברשותא דחד ואפי י רשו דהמקשה ידע שפ ׳ דבשלמא התוס׳ דפי  לפיכך וכו
לו הכי הוו של שניהם תו אפי לו שהו הרבה ברשו ן דאפי נ עי ו דאתא לאשמו ב ל טא והמתרץ השי  פשי
ו כיון דמעיקרא החיוב על ד ו דלקוח מטעם דאנן סהדי שלא עשאה לב י הן במג מר של נו נאמן לו  ואי
ו במקום עדים וכו• ולכך הוצרכו התוס׳ לפרש דהמקשה פריך  שניהם לבנות בעל כרחם והוי כמג
 מתחלה על תנא דמתניתין דקתני לפיכך דתלי הטעם במה שמעיקרא מתחלת הבנין היה יכול כל אחד
כך אתא ב לו התרצן דהאי דקתני לפי ישב התירוץ על דברי המקשה שהשי תי  לדחוק את חברו כדי שי
טא רש דפריך המקשה פשי רש כן א״כ למה לא פי י שלא פי לו שהו הרבה אבל רש״ ן אפי נ עי  לאשמו
ת י כן משום דאפי׳ הוה סייד דהמקשה דמונחים ברשו רש רש״ ת בלא לישנא דלפיכך ונ״ל דפי טו  בפשי
ת דבשלמא בעלמא הוי הסברא דכל טו ל שניהם בפשי טא דהוו ש ך למפרך פשי י  שניהם לא הוה שי
ל שנים הוי של שניהם דאם איתא דהוי של אחד היה לו להיות מונח ברשות  דבר המונח ברשות ש
ל שניהם מכלל שהוא של שניהם דאל״כ היאך ו והואיל והוא מונח ברשות שהוא ש ד ו לב ל  שהוא ש
ל שניהם אבל הכא אפילו היה הכותל של אחד מהם אין מן התימה שמונח עתה ברשות ת ש  בא לרשו
ת ל שניהם שהרי הכותל היתה עומדת בין רשו ת ש  של שניהם שבמקרה הנפילה אירע כן שנפלה לרשו
וצא בזה כתבו התוס׳ ריש פרק הבית ת אותו האחד שבנה אותו וכי ל לרשו  שניהם וא״א לצמצם שתפו
ך ר אצטרי ך להקשות פשיטא ל״ל למתני׳ למיתני כלל דהוא של שניהם דשפי י לכך לא שי  והעלייה ו
ך דלא ליתני כלל שהוא של שניהם אלא דפריך שלא ה״ל להתנא י דלא פרי  למיתני לכך פי׳ רש״
ו שמתחלה כין שניהם עשאוה בע״כ כך וכו׳ דהיינו במה שפסק לן דינא המלמדנ  לתלות הדין בלפי
ה וכו׳ וא״כ ה״ל לתנא דמתני׳ למיתני בקצרה אם נפל הכותל המקום  בלא זה בע״כ היו חולקים בשו
ם דמתחלה בונים הכותל בע״כ וק״ל.  והאבנים היא של שניהם ולא ה״ל למיתני לפיכך דר״ל משו
ת דחד וכו׳ דלא אמרינן המעי׳ה ולכך תני לפיכך ׳ נפל לרשו ן דאפי נ עי י התרצן דאתא לאשמו  ומשנ
לו לא פסק וכו׳ שמתחלה בין שניהם ׳ דאפי טא וכו י פשי כצ״ל ברש״  ונ״ל דהספרים חסרים לפנינו ו
ה: תום' ד״ה הבי קתנ־ וכן בגינה סתם וכו׳ וסיפא נמי יש לפרש הו בע״כ ע״כ היו חולקים בשו  עשאו
 בן וכוי. משום דקשה להו דהא השתא נמי קשיא דיוקא דסיפא ארישא דרישא קתני במקום שנהגו
׳ ר וכו ו ד ר הא סתמא לא ובסיפא קתני אבל בבקעה במקום שנהגו שלא לג ו ד ן אותו לג בי י  בבקעה מחי

: ק״ל ש כן וכו׳ דלא תקשי דיוקא כלל ו ר פ ש ל ן אותו לכך כתבו וסיפא נמי י  הא סתמא מחייבי
ן קושית המקשה י י רבינא עדי  דף ד ע״ב גמ' אמר דבינא הבא כהוצא עסקינן וכוי. צ״ע מה משנ
ד חזית י עב ן דקדים חד מינייהו ו  במקומה עומדת וצריך לפרש דה״ק לעולם דאיירי כגו
ד חד ׳ בהוצא אי עבי ן דאפי נ עי א לך דינא קתני דקתני תקנתא אין קתני דינא דאשמו  דידיה ודקשי
י דאמר הוצא לית ליה ד החזית ולאפוקי מדאבי ל אותו דעבי ד דהוי ש  מינייהו חזית והשני לא עבי
ו אלא של שניהם ל ן כולה ש ד חד מינייהו חזית אינו כלום ואי לו עבי  תקנתא וכו׳ וא״כ לדידיה אפי
ד לא מהני קמ״ל תנא ן בחצר אפילו עבי י הפוסקים דכל מקום דלא תקנו חזית כגו  וכן משמע מדבר
לו בהוצא אית תקנתא בחזית ולכך אפילו בהוצא היכי דעשו מדעת  דמתני׳ דבבקעה דתקנו חזית אפי
מר ההוא ו ד יכול ל ת חזית ואי לא עבי ד חזית צריך השני ג״כ לעשו עבי  שניהם אי קדם חד מנייהו ו
ן וק״ל: שם אי בעית אימא מקיף וניקף איכא כינייהו נ ר דינא אשמועי י ד חזית דידי היא וא״כ שפ  דעבי
ת שי ע מדברי ת״ק גדר הראשונה ואת השניה ואת השלי מ ש  דת׳׳ק סבר טעמא דעמד ניקף וכוי. והכי מ
ו דמי רביעית הא ן את הניקף ליתן ל יבי דר המקיף גם את הרביעית מחי ן אותו כלל הא ג יבי  אין מחי
ש ספרים דלא גרסי י ׳ ו ו את הכל ור׳ יוסי סבר לא שנא וכו ן עלי גדר את הרביעית מגלגלי  עמד ניקף ו
 האי אי בעית אימא אלא אי בעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו דת״ק סבר אם גדר מקיף את

ן לישנא אחרינא: ש ספרים דגרסי אי בעית אימא הראשו י ׳ ו  הרביעית וכו

 קייטא ובי סיתוא הוה כמו א־כא ת־והא ושרי ואם שתי כת* כנסיות היו בבי מקומות של קייטא ושל
ר בפני עצמו ר אחד והג״ה אחת ואחר ההג״ה צריך להתחיל דבו  םיתוא איירי כגון וכוי והכל הוא דבו
׳ ההגייה הכי הוא דר״ל דבהא דקאמר בגמרא מרימר ש עד שיתפללו בה ופי רו  אי הכי כי בנייה נמי פי
רושא לא היה להם כי אם בית הכנסת וטרא סתרי ובני בי קייטא וכו׳ איכא שני פירושים לחד פי  ומר ז
בכל חצי שנה היו משנים בבניינו דהיינו כשהגיע זמן ימי החורף היו סותרים הבהכנ׳׳ס שהיה  אחד ו
ו ימי החורף והגיע כשכל עשו ממנו בי סיתוא דהיינו בהכנ׳יס לימי החורף ו ו אותו ו בנ  להם בקייטא ו
ש השני היו להם שתי ו ר י לפ ו בי קייטא ו עשו ממנ ו וסתרו אותו הב״ה ובנו אותו ו ר  זמן הקייטא חז
ר ולבנות ו לחז ן לסתור ו ו צריכי  בתי כנסיות בשני מקומות אחד ב״ה של קייטא ואחד של סיתוא וכשהי
ל ן בב׳׳ה השני שהוא ש  ולתקן אותו ב״ה של קייטא היו ממתינים עד ימי החורף שאז היו מתפללי
עו ימי הקייטא. וכן י ג ן הב״ה של קייטא כדי שיהיה מוכן כשי ני  סיתוא ובאותו זמן היו סותרין ובו
ו מתפללים בבי קייטא ן לסתור ולתקן הבי סיתוא היו ממתינים עד ימות הקייטא שהי ו צריכי  כשהי
׳ המפרשים שהיה הכל ב״ה אחד ן הבי סיתוא וקאמר בהג״ה זו שלפי ני  ובאותו זמן היו מתקנין ובו
 קשה והיאך היו סותרים בכל פעם כשהגיע ימי החורף וכן אח״כ כשהגיע ימי הקייטא והא אסור
תו ב״ה לא ן שאו ו  לסתור שום ב״ה עד שבונים מתחלה אחרת וקאמר שלכך היו מותרים לסותרו דכי
י לסותרו ואם שתי בתי כנסיות היו ו ביה תיוהא דשר ן ב״ה דחז י להם לימי החורף הוי כדי  היה ראו
ן אותו בימי הסיתוא היו סותרין ובוני ל ו ו שני בתי כנסיות כדלעי ש שהי ר פ מ ׳ השני ש ׳ ר״ל ולפי  וכו
ון שלא היה להם בי קייטא אחריתי היינו משום שלא היו ן לסותרו כי ל קייטא והיאך היו מותרי  ש
לפי זה אפי׳ ו ביה תיוהא ו ו צריכין לבנותו ולתקנו דהיינו דחז  סותרים ובונים אותו אלא בזמן שהי
וחא דמלתא היו ממתינים מלסותרו ו ביה תיוהא אלא שלרו ון דחו ן לבנותו כי  בימי הקיץ היו מותרי
ו ביה תיוהא היו מותרים לבנות הבי קייטא : ועוד נראה וכוי. ר״ל דאפילו היכא דלא חז רף  עד ימי החו
ו כיון שהיה להם אז ב״ה אחר דהיינו אותו של בית סיתוא ן ל  בסיתוא משום דבסיתוא לא היו צריכי
לו היכא דיש להם מקום אחר להתפלל  והא דמשמע בגמרא דללישנא דאמרי משום פשיעותא אפי
ש להם מקום להתפלל אבל אותו מקום אינו ב״ה כי י  שם אסור לסתור הבית הכנסת הישנה היינו ש
וטרא מותר לסותרו אפי׳ מר ז ר כההיא דמרימר ו  אם שום מקום בעלמא אבל היכא דיש להם ב״ה גמו
 ללישנא דאמרי משום פשיעותא ולפי זה לא גרסינן בגמרא איכא בינייהו דאיכא בי כנישתא אחריתי
ד וחום אין לחוש שמא י ר״ל מקום בעלמא: ועוד מחמת קו י  אלא הכי גרסינן דאיכא דוכתא לצלו
דאי יהיו זריזים שקודם ו  יפשעו ר״ל אפי׳ ללישנא דאמרי משום פשיעותא היו מותרים לסותרו ד
ן ל בי קייטא דאי עו ימי הקיץ יבנו אותו ש י ג ל בי סיתוא וכן קודם שי עו ימי החורף יבנו אותו ש י ג  שי
ו מפני שמוכרחים לבנותו שאותו של קייטא לא היה ראוי להם בימי החורף מפני ע ש פ ש שמא י ו ח  ל
ש ל כ״כ אין לחו מן גדו ל בי סיתוא לא היה ראוי להם בימי הקיץ מפני החום או בז כן אותו ש  הקור ו
גיע ומן ימי החורף גמרו בניינו קודם שי דאי י  ר״ל שכל זמן ימי הקיץ שהוא זמן לבנות הכי סיתוא בו
ו ולא יגמרו בניינו קודם פשע ש שי ן לחו  וכן הבי קייטא היה להם זמן לבנותו כל ימי הסיתוא ואי
ן היכי י ובי י ו דס״ל דאין לחלק בין איכא דוכתא לצלו י י דמשמע מדבר ן באשר״ י גיע ימי הקיץ ועי  שי
וטרא דסתרי ובנו  דאיכא בי כנישתא אחריתי אלא בכל ענין אסור ללישנא דפשיעותא ומרימר ומר ז
: ש ״ י ע י י ואינהו הוה להו דוכתא לצלו י  היינו משום דאינהו סבירא להו כלישנא דאמרי משום צלו
 תום׳ ד״ה ועייליה לפוי־״א להתש וכו׳ ופי׳ הקונט׳ התם נפקא מינה וכו׳ ובשל בבל מותר. ר״ל וא״כ
י ר״ל שמתנין תנאי בשעת בניינה שיהא ל בבל ופי׳ על תנאי לפרש״ שן בב״ה ש י מותר לי  לפי׳ רש״
י ליתא ל רש״ שו ש רו שן בתוכה זה אינו דהא קאמר התם בתר הכי וכוי ר״ל וא״כ פי י ל ל ו  מותר לאכו
ר זה: דייה רשו התוס׳ סוף דבו י ן בענין אחר כמו שפ י י  אלא צריך לפרש הא דקאמר על תנאי הן עשו
אל וכו׳ ל וכן הוא האמת והכי קי״ל דה״נ אמר שמו  כל דאמר מבית חשמונאי אתינא וכו׳ וכן הוא. ר״
״ת: באייר ׳ כצ״ל דא״כ בדלי ן דבני הורדוס נשאו ישראלית וכו ו  ומכאן קשה על פ״ה וכו׳ דא״כ כי
ש להקשות דאע״ג דהכי הוא דבני הורדוס לא נשאו ישראלית מכל י  וצ״ל שלא נשאו ישראלית וכוי. ו
לו נאי אתינא עבדא הוא אפי אל את הדין ואמר כל האומר מבית חשמו  מקום היאך חתך ופסק שמו
רי דורות מטעם דודאי מבית הורדוס הוא דיהא כך שהוא מבית הורדוס דלמא אחר כך בכמה  לדו
ר הוא וכן ההיא ישראל גמו  דורות נשא אחד מזרע הורדוס ישראלית ואם כן הנולד ממנה הוא כשר ו
נאי אתינא עבדא הוא ן היאך רמתא קלא ואמרה כל מאן דאתי ואמר מבית חשמו  תינוקות דשמעתי
שאו שאו ישראלית או בני הורדוס עצמן י צאו מהורדוס י ׳ ושמא אחר כמה דורות אותן שי  וכו
ו ישראלית ומצאתי בפרק עשרה יוחסין שא ת דלא נביאה היתה שתדע שבני הורדוס לא י  ישראלי
נאי אתינא עבדא י שהרגיש בקושיא זו וכתב על הא דאמר התם כל האומר מבית חשמו ש רש״ ו ר  בפי



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בבא בתיא ואגדות מהרש״א

 7ן"ב בד״ה בי היכי הלא ליטרק בו׳ ומיהו קשה מהא דפריך לר״ל מכותל בו׳

 השמא לא יבנה זה את הכותל בו׳ עכ״ל פי׳ דהלבר תולה באחרים אם ימחייב

 כלל לפרוע דומיא לשוכר ומשכיר אבל בסיפא בסמך לו כותל כו׳ פריך שפיר לרבא ולאביי

 ללא שייך למימר התם הכי לשמא לא יבנה כו׳ טון לתוך זמנו מתתיל ממתילת סומכו לו

 כותל אתר על שיגמר כפרש״י והלבר תולה בלעתו שיבנה עביל שפיר שיפרע גו זימניה

 וק״ל: כד״ה אילימא הא״ל בו׳ הא כיון האין אהם פוהע תוך זמנו ואנן םהדי בו׳

 עב׳׳ל צ״ע לה״ל להקשות בפשיטות כיון לאיכא עלים שזה עשה הכותל לומיא לסיפא

 לאיירי בכה״ג כמ״ש התוס׳ לעיל ועול לאי לא הוי עלים היה נאמן במגו שלא הלוה לו

 כלום אי אמרי׳ מגו במקום תזקה ואפי׳ לא עביל איניש לסרע בגו זימניה וכיון לאיכא עלים

 ה״ל במלוה בעלים ואיצטריך לאשמועינן לא״צ לפורעו בעלים ולמה תלו הלבר בטון לאין

 אלם פורע תוך זמנו ויש ליישב בלותק להכא ברישא כיון שעל שניהם לעשות הכותל א״נ

 למיירי במרצי תל לתבריה אי הוה עביל לפרע תוך זמנו אין כאן הלואה בעלים כלל ולו״ק:

 בד״ה ואפי׳ מיתמי בו׳ וא״ל דההיא םוגיא סברה כטעמא הרב פפא ההא במסקנא

 משני כשחייב כו׳ עכ״ל ואע״ג ללית הלכתא כרב פפא מ״מ מצינן למימר כיון למלמא

 לרב פפא הוזכר שם אזלא הסוגיא אליטה אבל הא לא קשיא להו למימר לההיא סוגיא סברה

 כאביי ורבא להכא לפרע איניש בגו זימניה וה״נ סברי רב ספא ורב הונא בריה לרב יהושע

 להא כיון ללא הוזכר שם זאת הסברא לימ לן למימר לסוגיא סממא לתלמול התם אזלא שלא

ד וד״י אינו מוסיף כ״א כתובת כו׳ משמע ב״ח לא משכה  אליבא להלכתא ולו״ק: כא״

 בשום ענץ דנפרעין בו׳ עכ״ל אע״ג למשכתת ליה גם בב״ת וכשתייב מולה כלמסיק הא

 מלתא לפשיטא היא ולא איצטריך ליה לרב אסי ולר״י לאשמועינן ועול למברייתות להתס

 שמעינן ליה למוקמינן ליה התם בהט וק״ל: כא״ד וכפ׳ ד׳ וה׳ דפריך בו׳ דקי״ל

 דטעמא הוי משום צררי בו׳ עכ״ל הכי קשיא להו לפום ההוכתה שהוכיתו מלר׳ יותנן

 לאינו מוסיף כו׳ ע״כ ללית לן לאוקמא מלתא לר״י כטעמא לרב פפא אלא כרב הונא לקי״ל

 כותיה וא״ב מאי פריך בפ׳ ל׳ וה׳ בשור שנגת ללא שייך צררי וק״ל:

 דף ( בד״ה סומך לפלגא כו׳ ומודה רב הונא בקרנא בו׳ עכ״ל במהרש״ל עשה

 כאן 3׳ ליבורים וכן הוא גם בלפוס תלש ואין צורך אבל כוונת לבריהם לכמו

 לפליגי טן באורך בין בגובה כן מפרש ר״ת למולה רב הונא בקרנא ולופתא מיירי נמי בין

 באורך בין בגובה וכן ומולה רב נתמן כו׳ מיירי בכל גוונא וק״ל:

 ^"ב גמ׳ במסיפס בציר מי׳ מצי משתמיט ליה אמר אמצורי קמצרינא במחיצת

 י׳ כו׳ כצ״ל וכ״ה בערוך בערך מצר וכ״ה ברי״ף וברא״ש ובר״ן ע״ש: תום׳ בד״ה

 ב׳ הצירות כוי אינו נמוך אצל חצירו כו׳ לעיל כי קאימנא חזו לי בו׳ כצ״ל:

 דף ה ע״א ־ דף ו ע״ב
 אזניס לכוחל אבל בשלה רליכא חשש כלל טון לליכא שם רק אני ואמה וא״ל ואעפ״כ כי עוף השמיס יוליך
 אח הקול וגוי ודו״ק: הוא כבה נרו כוי. נראה לפרש דה״ק לודאי אפשר למצוא הערר האור ולא עיניס
 כגון ארס פקח בלילה והעדר עיניס ולא האור כגון סומא טוס אבל כאן היה העדר שניהם החורה שהיא
 האור והמ״ח שהס העיניס ולזה א״ל שא״א לך לתקן שניהס וזה ללשון ראשון א״ל שחחקן האור כי גם בהמ״ק
 הוא אורו של עולם כנאמר כי מציון תצא תורה וגו׳ אבל העדר העינים וגופות של מ״ח א״א לך להחזיר וללשון
 שני א״ל שהעדר העיניס אתה תתקן ט המקדש שתבנה הוא העיניס תחת הת״ח שקטלת אבל העדר האור
 שהיא התורה שכבית במיתת הת״ח א״א לך להחזיר בבנינו וק״ל: אם לא פתרת אל תסתור כוי. מה
 שהוסיפו בזה לפי ענינו לומר לו אל תסתור דלא הל״ל אלא אל תבנהו יראה בזה לפי שסתירת בהמ״ק ובנינו
 אינו רק ע״י מלך סתירתו כמ״ש בפרק הניזקין על והלבנון באדיר יפול כו׳ וכן בנינו כדלקמן שאני בהמ״ק
 דאי לאו מלטמא לא מתבני וכמ״ש פ׳ כ״ג ג׳ מצות כו׳ להעמיד להס מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות
 ב״ה כוי וכן בדוד הוא אומר וה׳ הנית לו מסטב וכתיב ויאמר המלך וגו׳ אנכי יושב וגו׳ ולפי שהם לא תשבו
 אותו למלך רק לעבד וע״כ א״ל אל תסתור להתשב למלך ואס סתרת בלא דעתינו אל תבנהו בו׳ להתשב למלך
 בבנינו אס זיינך עלך שנתקיים בך התנאי הזה שהכרית אויבי ה׳ מסביב כמ״ש בספר יוסיפון הנה התנאי האתר
 שיבנה ע״י מלך לא נתקיים בך בי ספרך כאן ולא דכא בו׳ ולזה גזמו לו קלניא תתעטד אפקירך ואת רבושך
 לבני חיל כי עבד אתה ועיין בערוך בערך זיי׳׳ן: דכתיב כי אנכי היום רך וגו׳ נס בשלמה נאמר בני
 נער ורך וגו׳ ופירושו רך בשניס לפי שלא היה לו אז רק י״ב שנים אבל דוד היה לו יותר מל׳ שנים אז ואין
 לומר בו רך בשנים וק״ל: דהכי שפיר טפי דמחזי כאדוותא דימא בו׳ אפשר שכוונו בזה כמ״ש פ׳
 כסר הדם גט תכלת דומה ליס והים לרקיע כר ועיין בחידושינו שס: מפני שהשיא עצה לנ״נ שנאמר
 להן מלכא מלכי ישפר ונו׳ מפורש פרק היה נומל: שחתכוהו םנדולתו כוי פרש״י בפ״ק דמגילה
 בימי אחשורוש שהרי בלשצר השליטו תלתא במלכותו כו׳ ע״ש ויותר היה לו לפרש שנ״נ השלימו על כל מלכות
 בבל ובלשצר תתכו מגדולתו ולא השליטו רק על תלתא דמלכותא וכן דדוש וניתא השתא לפי שהיה נתשב בעיני
 נ״נ להשלימו על כל מלכותו על שהשיא לו עצה זו נענש להיות את״כ טמי בלשצר ודריוש נתתך מגדולתו וכן
 למ״ד דנענש דשדיוה לגובא דאריוותא היינו אח״כ טמי דריוש ודו״ק: וכתיב כולה מטא על נ״נ מלכא
 וכתיב ולקצת ירחין י״ב כוי. מייתי להני קראי דמשמע כולה מטא על נ״נ היינו גם מה שייעצו ליתן

 צדקה לעניים כדי ליתן לו ארכא וזה הועיל לו ליחן ארכא י׳׳ב חדש וק״ל:

 דף ה תד״ה ואי לא דאיננא לך כו׳ מדלא קאמר ואי לא מגבינא לאפדנא בו׳

 עב״ל ר״ל שלא היה לו להפמילו בלבר ללא לינא הוא אי לא הוה סבר כר׳ יוסי

 אלא אליכא לס״ל כרבנן למתייבינן ליה מיהת אגר נטירא היה לו להשתילו לאי לא תתן לו

 אגר נטירא מגבינא לך לאפלנא כו׳ לבכה״ג אלינא קאמרי ליה בפ״ק או ממינא לך כו׳ על

 שתתן לו אגר נטירא ולו״ק: בד״ה ה׳ לצלא כוי והר״א פי׳ דהך ארעא בו׳ עכ״ל ויש

 ליישב גס לפירושו לשייך האי מעשה הכא להך ארעא הימה היא שהיה רבינא מקפה מל׳

 רותות ורוניא היה בכולן אריסא של רבינא והיה סבור לאף אס נאמר במקום אחר שיהיה

 לאריס לין מצרן הכא שא״א לשוס אלם שיהיה מצרן בקרקע זו גס לאריס אין לין מצרן

 והשיב לו רב ספרא כמו שאתה מצרן בגופה של קרקע מל׳ רותותיו הרי גם הוא שהוא

 האריס ועובלן הוא מצרן מר׳ רותותיה כלאמרי אינשי ל׳ לצלא כו׳ ולו״ק:

 חכמת שלמה

 דף ה ע״א נמ׳ הקובע זמן לחטרו ובא בזמנו ואמר לו כר כצ״ל ונ״ב ס״א: רש״י בל״ה והשאר הוא הג״ה על ס״ל ונ״ב והוא קצת כפירוש הראשון: תום׳ בל״ה ואי לא כוי ס״ל

 ולאו גברא בעית לאוכלויי להזעיק ולגעור בהן אכלרי לשון הרמת קול ירעם כלפרש״י ועול כר כצ״ל:

 מתרגמי׳ כו׳ כצ״ל: בד׳׳ה ארבעה לצלא וארבעה לצללא אני שמעתי כוי למאכלות טחו ליום כמו דף ו ע״א רש״י בל״ה לא אחזיק כו׳ אחזיק לשפכי אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי היתה לו

 כוי הישר והטוב כך כוי ואל מסלקוהו רש גמגום להעור קרוי כו׳ לפרנסת ביתו כצ״ל והס״ל כו׳ בלא מרזב אחזיק כו׳ במקום אחל להא כוי כצ״ל והל״א:

 ־״ם
 וגמרא דנקט הכא מלתיה ביתומים גדולים משום דניחא ליה למנקט מלתיה גם אליבא טעמא דרכ
ן עבד מצוה נינהו דלטעם זה אין נפרעי  פפא דמפרש משום פריעת ב״ח מצוה ויתומים לאו בני מי
ב אםי בפרק שום היתומים וכוי. ר׳׳ל י ך עליה ר : [בא״ד] דפדי ך זמנו  מיתומים קטנים אפילו מת בתו
מ דנזקקין לנכסי יתומים אע״פ ם יום ש״  דפריך עליה ממתניתין דהתם דקתני שום היתומים שלשי
ז שראל לא שקל רבית ואי איירי מתניתין במלוה עכו״ם לא שביק להכרי י ן רבית אוכלת אותן ד  שאי
ך א״כ שראל ופרי ן י ן דקביל עליה די י דלעולם דאיירי מתניתין במלוה עכו״ם וכגו ם יום ומשנ  שלשי
הו ל רבית שז טו י י דקביל עליה לזה ר׳׳ל לענין הכרזה ולא קבל לזה שלא ל ל רבית ומשנ  היכי שקי
מר וכו׳ ן לו ן ואי י דמתני׳ דהתם איירי שמת הלוה קודם שהגיע זמן הפרעו יא דחיקא ולא משנ  שנו
ם דלטעמיה ך אליבא טעמא דרב פפא משו י ב מודה וזה הטעם לא שי י  דהא משני במסקנא כשחי
מי ו יבי לשל לו הכי לא מיחי לו הודה האב מה בכך אפי עבד מצוה נינהו אפי  דאמר דיתומים לאו בני מי
בת אשה משום  בעודם קטנים: באייר וכן יש להוכיח מגופיה מלתיה דרכ אםי וכו׳ ורב* יוחנן מוסיף כתו
 מזוני וכוי. ר״ל ולא קאמר נמי דנזקקין נמי לנכסי יתומים קטנים כשמת האב בתוך זמן ההלואה
ש להקשות הא אשכחן י לו היכא דמת בתוך זמנו ו ע דלא אשכחן בשום ענין בב״ח דנזקקין אפי מ ש  מ
ב לה ל ואפ״ה לא חשי י שם אמתניתין דהתם כדלעי ב מודה כדמשנ י ד חרא דנזקקין דהיינו כשחי  עו
 רב אסי במלתיה וכן ר״י לא הוסיף כי אם כתובת אשה ולא הוסיף חייב מודה וא״כ ש״מ דלא נקיט
״ל דס״ל י  לכולהו וא״כ נימא נמי דה״ה היכי דמת בתוך זמנו אע״ג דלא נקיט ליה רב אסי במלתיה ו
ו משום דאינהו םברי טעמא ב ש ח ר״י ל ב מודה לא אצטריך ליה לרב אסי ו י  להתוס׳ דבשלמא כשחי
ו ולא ב ל י ך זה דהא הוא בעצמו הודה קודם מותו שחי י ב מודה לא שי י ן נזקקין משום צררי ובחי  דאי
ו והא דמוקי לה מתניתין י ו בדבר ך ליה לחשב טא הוא דנזקקין ולא אצטרי  התפיסו כלום ולכך פשי
ן דינא דנזקקין לנכסי יתומים אלא אתא נ עי ם דמתניתין לא אתי לאשמו ב מודה משו י  דהתם כשחי
ר״י ן דתוך זמנו אם איתא דנזקקין ה״ל לרב אסי ו ם יום אבל די מא והכרזה שלשי ן שו ן די נ עי  לאשמו
י חזקה דר״ל ה בדבריהם: באייר ל*ת להו כוי א״כ קי״ל כריש לקיש וכוי. ר״ל אי לית ליה לר״  למחשבי
: באייר ׳ כו ג עליה בזה ואנן קי״ל הלכתא בזה כר״ל וא״כ קי״ל כר״ל נגד ר״י בד׳ דברים ו  וא״כ פלי
ר וכוי אפי׳ במלוה הבא מחמת עצמו. ר״ל שלא מחמת שנתחייב אביהן ע״י שלוה  מ״מ פריך שפי
: ד״ה מי אמרינן במקום חזקה מה ל* לשקד וכו׳ ולא דמ* כלל לההיא דפרק האומד וכו׳ לא דמי ו י  בחי
׳ל: בן מעצמו וק׳  כלל להך דהכא. ר״ל אין ענינם שוה דשם אין מה לי לשקר מרע להחזקה כאשר מו
י ״ ן באשר י ל ועי רי איכא דאמרי וכוי. כצ״ ר אחזיק להודדי אחזיק לבשו מ ב יוסף א  דף ו ע״א גפ׳ ר
ך בזמנו וכו׳ הוה מצי לשנויי הא דקתני בחזקת שלא : תום׳ ד״ה ואמר לו פרעתי ף ״ י בהר  ו
ו ר״ל שהתביעה היתה ביומא ך ומנו. ר״ל שגם התביעה היתה בתוך הזמן או בזמנ  נתן היינו בתו

: ל ו התוס׳ לעי ש ר י פ ו כמו ש מר פרעתיך בתוך הזמן דליכא מג או  דמשלם זמנו ו
: תום׳ ד׳׳ה ו ש טעמ ר פ מ י ש ין באשר״ מד עליון מסייע מלמטה ובונה עי  דף ו ע״ב גמ׳ ורב חםדא או
ן הרא״ש האי כשורא ו ש פר ר״ת דאמתני׳ קאי וכוי. זה ל רא דפטללתא או  האי כשו
ן יום הוי חוקה לא בחזקת קנייה איירי אלא אמתניתין קאי אד׳ אמות ׳ לבתר תלתי  דמטללתא וכו
 ולמעלה בחזקת שלא נתן כההיא דאמר רב נחמן בי כווי לא הוי חזקה אלא דאייתי בתר הכי כל

 מו
ת דאקפיה רבינא צד אותן שדו  דף ה ע״א תופ׳ ד״ה ארבעה לצלא וכו׳ ואומר ר״ת היינו אמי
ק משלש רוחות ודוניא מדוח אחת. נראה דר״ל צ  מארבע רוחות והיה רבינא מ
ו של רבינא אלא שמקצת מאותו תי  דמתחלה לא היה לרוניא כל אותו השדה שהיה בתוך ארבע שדו
ו של רבינא היה של אדם אחר וא״כ לא היה מקיף רבינא לאותו שדה תי  שדה הניקף מארבע שדו
ש רוחות דמרוח הרביעית היתה השדה של רוניא. וכן לרוניא לא היה רבינא מקיפו כ״א ל ש  אלא מ
ל רוניא ש רוחות שהרי מרוח הרביעית היה אותו שדה שהיה לאדם אחר והא דקאמר לעי ל ש  מ
ו שהיה אצל שדהו ושהיה רוניא ו היינו לאחר שקנה רוניא גם שדה ז  אקפיה רבינא מארבע רוחותי
ו תי ך שדו ו אז היה כל אותו השדה שבתו ש רוחות ולאחר שקנה רוניא גם שדה ו ל ש  מקיף גם אותו מ
ק״ל: ד״ה מארבע ו ו ל רוניא ואז היה רבינא מקיפו מכל ארבע רוחותי ל רבינא הכל ביחד היה ש  ש
 רוחות ולמעלה וכו׳ איידי כגון דידעינן וכוי. משום דקשה להו מאי קאמר בחזקת שלא נתן וכו׳ ואיך
בעו היה הנתבע יכול לומר דאדרבה אני בניתי לבדי כל מה [שלמעלה] מארבע אמות ולא  יכול לתו
ל גבי ירי שהתובע עשה חזית מצד אחד לסימן שהוא בנה אותו כדתני לעי  אתה אם לא שנאמר שאי
׳ וא״צ להעמיד ן דידעינן דקדים חד וכו רשו דאיירי כגו  בקעה וזה דוחק שלא נזכר זה במשנה לכך פי
צד הרגל דקאטר טעפא דעמד ניקף ע נפי בכי פ ש ית: ד״ה אע״פ שלא נתן תקרה וכו׳ וכן פ  בעשה חז
ל דאמר אם עמד ניקף ד זה נהנה וזה לא חסר חייב מר׳ יוסי דמתניתין דלעי ך למ״  וכוי. שם פרי
ל דאתי כלישנא ׳ וכמו שכתבו התוס׳ לעי ן עליו את הכל ודייק טעמא דעמד ניקף וכו ׳ מגלגלי  וכו
ו קודם ל י  דלעיל דקאמר מקיף וניקף איכא בינייהו: בא״ד א״נ הבא זה חסר הוא וכוי. ואע״ג שאפ
ו זה כותל כגגדו כבר בנה הוא למעלה מארבע אמות ולא חסר לו זה עתה במה שסמך  שסמך ל
ון שנהנה השני שהגביה הוא לבנות למעלה מארבע אמות וגם מתחלה כשבנה  כותל כנגדו אפ״ה כי
ון שבגרמתו  אותו הגובה לא בנה אלא מחמת השני שהיה רוצה שלא יזיקנו בהיזק ראייה כלל וכי
ע שגירסת מ ש  בנה לא מקרי הב׳ זה נהנה וזה לא חסר אלא זה נהנה וזה חסר: ד״ה ובא כזמנו וכוי. מ
לא בתוך זמנו אלא שהנתבע בעו בזמנו ו ו וכו׳ דר״ל שתו  התוס׳ היתה הקובע זמן לחברו ובא בזמנ
ו בתוך הזמן וע״כ אינו ר״ל שתבעו אחר כלות הזמן לגמרי דהיינו דאיבעיא להו  טוען שפרע ל
ך זמנו מהו. אלא ר״ל שתבעו ביומא דמשלם זמנו  לקמן תבעו לאחר זמנו ואמר ליה פרעתיך בתו

: ך ר זה בסמו  כמו שמסיימים התוס׳ בסוף דבו
ך בזמנו פשיטא ואם תאפר אמאי פשיטא הא כ*ון דאין אדם  דף ה ע״כ ד״ה אילימא דא״ל פדעתי
ן פורע ן דאי ו  פורע תוך ומנו ואנן םהדי וכוי. נראה הא דהצריכו התוס׳ להקדים הא כי
ד אינש דפרע בתוך זמנו אע׳׳ג דאנן טו מכח דאנן סהדי וכו׳ משום דאי עבי ׳ ולא הקשו כפשו  וכו
 סהדי שזה עשה הכותל אפילו הכי לא מקרי מלוה בעדים דדלמא פרע ליה תכף שהתחיל לבנות ולא
ך זמנו ואנן סהדי שזה עשה  היה כאן שום הלואה בעולם אבל השתא דאמרינן דאין אדם פורע בתו
ן דהוי נ עי ש בעדים וא״כ אצטריך לאשמו מ  הכותל אנן סהדי דאית ליה הלואה גביה כאילו הלוהו מ
רעו בעדים: ד״ה ואפילו פיתפי וכו׳ דאין מקבלין עדות וכוי. וא״כ  בחזקת שנתן ולא אמרי׳ דצריך לפו
: בא״ד דשמא משום דרב פפא נקט מלתיה כגדולים. ר״ל דלעולם  אין כאן עדות שלוה ממנו כלל
ך זמנו לא חיישינן לצררי ן נזקקין לנכסי יתומים קטנים משום צררי הכא דבתו  אימא לך דלטעמא דאי



 השותפין פרק ראשון בבא בתרא ואגדות מהדש״א ה
 דף ו ע״א - דף ז ע״ב

 חידושי הלכות

 ע״כ לכימ כור ממש נתכוונתי ואם תרצה כר ומיהו קצת קשה אמאי לא אוקמוה למק כגון
 שנתן לו למים יומר מלתן ופתות מבית כור דליכא הדמים מודיעים כלל ויש ליישב כיון

 ללמך בכלל למיו למי לתך מקרי ולו״ק:
 ן״ב בד״ה ולא סולמות כו׳ ונראה לר״י כגון שלקח זה בית תה עלייה וחצר כו׳
 עכ״ל לא הוי צריך לפרש וזה עלייה ותצר אלא שהמצר של שניהם כן מצאתי במ״י:
 בד״ה לפי קירוב בתים בו׳ פי׳ ר״ת ונותנים בו׳ עכ״ל מה שהכריחו לפרש כן עי׳

 ברא״ש בשם ר״י הלוי:
ב ואלעזר בני קבע בה מהמורות כוי. עש״ה לברי חכמים כדרבונות וכמסמורוח  ח״ א דף t ע״
 נטועים וגו׳ וק״ל: ומה חול שמועט כוי. לימה הצרוח מרשעים בעוה״ז למים כמ״ש בקוס עלינו
 אלם וגו׳ אזי המיס שטפונו וגו׳ וכמו שהחול מגין משטיפמ הים כמ״ש כן מעשיהם של צדיקים מגינים
 מהרשעים ולבר זה יבואר לקמן פרק הספינה וק״ל: מ״ט לא תימא להו מהבא אני חומה כוי. דלפי
 לרש זה יש ללמור לפוטרם בין באו על עסקי ממון לן נאו על עסקי נפשוח שאמר אני חומה זו חורה שהח״ח
 עיקר חפציו היא התורה ואין לחוש בה מפני גזלנים ולסטים כמו שיש לחוש בשאר נכסים כלאמרינן בפסוק
 כי טוב סתרה וגו׳ ואס על עסקי נפשות באו אמר ושדי כמגדלות אלו ת״ח כי שם ה׳ מגדול עוז ושלי ע״ש
 שם של״י הוא מגדול עוז סביב להם ע״ד דאמדנן בהתכלת תביבין ישראל שסבבן הקב״ה במצות תפילין

 בראשיהן ואומר תונה מלאך ה׳ סביב וגו׳ ע״ש:

 דף ז בד״ה היינו הך וא״ת בו׳ ולעיל איצטריך לכדאמרי׳ בו׳ עכ״ל ק״ק לאין
 זה תלוי בקושייתם להא בהאי למתק לאע״ג ללא משתמש אלא בתיבנא בו׳ לא
 ממרץ למאי איצטריך הך ללעיל וע״כ צ״ל נמי לאיצטריך לכלאמרי׳ כו׳ רש ליישב ולו״ק:
 בד״ה א״ל בדידי בו׳ ותימה שהיה יבול להאפילו בו׳ עכ״ל לאפי׳ למאי למסיק ללא
 מצי למימר אילור ביה בללרו אבהתי לאתין שתלקו אין להם זה על זה כלום נימא בלרך
 למוכר בעין יפה מוכר והיינו פנימי כמו שפרש״י לקמן בהמוכר את הבית אבל בתלונות
 כיון לבית בלא אורה אינו שוה כלום אלרבה אית לן למימר למוכר בעין יפה מוכר ומכר
 האור שבחלק חבירו ואין לו להאפילו עליו ולו״ק: בד״ה והוא דקרו ליה בו׳ ונימא
 דדמים מודיעים בו׳ דמי בית כור בו׳ עכ״ל ולכאורה לפי קושייתם ה״ל לתרוצי בפשיטוח
 ללא איירי בנתנו לו למי בית כור להשמא לא הוי הלמיס מוליעים ובמ״י מצאתי וז״ל ונימא
 ללמים מודיעים אי למי בית כור אי למי לתן כו׳ להשמא מלמי לתן נמי קשיא להו להוי
 הלמיס מודיעים ואפי׳ לא קרי ליה בית כור דהיינו שלא ילע הלוקח שקרוי בית כור אמאי
 ישלים לו המוכר על בית כור ותרצו לאוזיל גביה אפילו מלמי לתך להשתא ליכא מוליעים
 כלל ואי קרו ליה כו׳ א״נ ללא אוזיל גביה ואיכא למים מוליעים למוכר ואפי׳ לא קרו ליה
 בית כור ולאי ללא ישלים ליה אלא רמ״מ יכול לומר הלוקת כיון ללא ילע שקרוי בית כור

 נמוקי הגרי״ב דף t ע״א תד״ה היינו. ע׳ מהרש״א מה שהקשה. ויש לישנ משוס דלכאורה איך מוכת ממעשה השני׳ דאיירי דלא אישתמש אלא תיבנא כו׳ וצ״ל כמ״ש הנ״י דאל״כ מאי קמ״ל בזה. ע״כ
 להורות נתן זה הרבותא. וא״כ שסיר היינו יכולין לומר דמקשה על הך דלעיל ל״ל ותי׳ הגמ׳ דבדלעיל שמעינן זה. אע״ג דקאמר שס לא מתדר כו׳ גם בשני׳ קאמר לא מתדר כו׳ רק מתמת יחורא

 אנו לומדים זה. ולכך כחבו החוס׳ ולעיל איצטריך וא׳׳ש וזה פשוט:

 שלמה
 דף ז ע״א נמ׳ אמר להו רבא לאו אמינא כו׳ כצ״ל ונ״ב כן הוא בס״א: שם אע״פ שאין בו

 אילנומ הגיעו כן הוא בס״א:
 דף ז ע״ב גמ׳ קבועות הן ורב אמר יש להן כו׳ כצ״ל: שם מ״ר כוסין כו׳ נמחק וצ״ל תני
 רשב״ג אומר לא כל העיירות כוי כצ״ל: דש״י בל״ה נהרלעי כו׳ ליה הא דאידור

 בה כו׳ חילקנו אזול כו׳ מנהרלעי כצ״ל והס״ר והד״א:

^ חכמת ) 
 דף ו ע״ב דש״י בד״ה זה שלא כו׳ של חבירו הס״ל: בה״ה אין זקוק לו p גג לגג הס״ל:
 תום׳ בד״ה שתי חצירות כר וא״ת ותחתון למה כו׳ נ״ב פירוש למה יסייע במין
 הכותל כל היכא שחצירו נמוכה ארבע אמות א״כ אין לעליון היזק ראיה מן התחתון ואפילו את״ל
 שאינו גבוה חצירו ד׳ אמומ מן התחמון מ״מ לא יסייע במין אלא על שישלים עס הגילול ל׳

 אמות וק״ל:

 ־״ם
יש כא אודה כלל. ו דא וכו׳ ובמערה לי  דהכא א״א להיות מערה וכו׳ ועוד מדקאמד מעיקרא אספלי
 לדקדק למה לא הקשה ר״י מרישא דמלתא דקאמר קא מאפלת עלי והא כל מערה היא אפילה וי׳׳ל
ו נכנסים ב ש הא דקאמר בני אשיתא אפומא דאספלידא אפומא ר״ל אפתח המערה ש ר פ  דהערוך מ
לכך אמר קא מאפלת עלי אבל מהא דקאמר מעיקרא איםפלידא והשתא ש שם אורה קצת ו י  לתוכה ש
נא ואי הוה אספלידא מערה לא הוי אורה ש בה אורה יותר מבאדרו ע דבאספלידא י מ ש  אידרונא מ
: דייה בדידי קא בנינא וכו׳ ותימה שהיה ק״ל ו נכנסים ו  יותר אדרבה אין בה אורה כלל זולת הפתח שב
ו ו סברא שיהא ל ן ז  יבול להאפיל עליו שלא יהא לו בטרקלין אודה כלל. ר״ל דבר תימה הוא ואי
ש שנים וס״ל להתוס׳ דהא דתנן ל ן חזקה של ש י ו עדי ו לגמרי אע״פ שלא היה ל ל עלי ת להאפי  רשו
גי השתא לו באחים דפלי  גבי חלונות ומכנגדן מרחיק ארבע אמות שלא יאפיל בכל חלונות קאמר אפי
ו לגמרי עד שלא יהא יכול להשתמש בביתו ל עלי אפי ין חוקה משום דאין סברא שי ו עדי  ולא היה ל
ן היה י ׳ אבל עדי ו האורה וכו ל עלי י דודאי היה מאפי ך ונראה לר״  כלל והיינו דקא מסיים תוס׳ בסמו
וכל ו לגמרי עד שלא י ל והא דקאמר ומכנגדן מרחיק ארבע אמות היינו שלא יאפיל עלי ו ד  בו אור ג
לכך קאמר דהא דא״ל י ו ו לגמר ל עלי י ד״ל אבל הכא איירי שלא היה מאפי  להשתמש בו יפה כראו
ך להרחיק ו לגמרי היה צרי ל עלי ו מכלל דס״ל לר״י דאם היה מאפי ן קאמר ל די קא בנינא בדי  בדי
מפרש ר״ת שםאיםפלידא היה יכול : כא״ד ו ל ק״  מכגגדו ארבע אמות כדתנן ומכנגדן ארבע אמות ו
ן שהיה רואה בעד ץ להם חלונות זה על וה ר״ל דאיירי נמי כגו ת וכוי. וכן מפרש ההיא דלקמן א  לראו
ר ובו׳ וא״ת ונימא דדמים מודיעים ואם : ד״ה והוא רקד• ליה בית כו ו תי ו ל אחיו כל שד  דרך חלונות ש
לו לא קרי ליה בית ל ואי נתן לו דמי לתך אפי ר וכו׳ ר״ ר אפילו קרי ליה בית כו  נתנו לו דמי בית בו
יל ז רי דאו י י״ל דמי ו כ״א לתך. ו ו בית כור דהא מוכח מהדמים דלא מכר ל  כור לא יתחייב להשלים ל
מר הדמים מודיעים ו בית כור שלם ר״ל דליכא למי  גביה וכו׳ ואי לא קרי ליה בית כור חייב לתת ל
מר ל גביה ונוכל ג״כ לו י ו לו דמי לתך לא נתן לו א״כ ע״כ חזינן דאו ו כ״א לתך דהא אפי  דלא מכר ל
ל ואין ה״נ ״ כר. ר ן דנתן דמי לתך ו ו יל גביה וכג ז ל גביה א״נ דלא או י ז או ו ו  דבית כור שלם מכר ל
ון דלא נתן כ״א דמי לתך ו בית כור שלם כי ן ליה ליתן ל יבי ר אין מחי לו לא קרו ליה בית כו  אפי
ר יכול ג״כ ל דאי לא קרו ליה בית כו ן זה מועי כר לך אלא דלעני  אע״ג דקאמר ליה בית כור אני מו

: ר בו ו ו ואי קרו ליה בית כור אין הלוקח יכול לחז ו מעותי יר ל יב להחז ר בו וחי ו  הלוקח לחז

י ן באשר״ י  הף ז ע״ב גמרא ראם א־תא דתברא מעליא הוא איבעי ל״ה לאפוקי בחי* אכוהון וכו׳ ועי
 דכתב בשם ה״ר יוסף הלוי לא תימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי
דע הוה ידע דאיכא עליה ון דמי ן מטא זימנא דשטרא כי לו בתר דמית אבוהו ן וכו׳ אלא אפי  אבוהו
ן מר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהו  האי שטרא אכתי איכא למי
: תום׳ ר״ה טר ינוקא הוא הגדול וכוי. ר״ל ל י למקרע לההוא שטרא עכ״ י  ולאזמוניה לבי דינא לכפו
ו להקדים ל א״כ היה ל ם שהוא היה הקטן ומר קשישא הוא הזקן והגדו  דאל״כ אלא דנקרא ינוקא משו
ל: ד״ה אין להם דדך וכו׳ לא דמי דהכא כולם מוכר־ם וכוי. כלל דו ון שהוא היה הג  את מר קשישא כי
ר לעצמו החצר אמרינן י שי ל החצר מכר בית ללוקח ו ע ב ן ש  הדבר דבשלמא כשאחד הוא הלוקח כגו
דרך בחצר אבל נות ו ש לו לבעל הבית חלו לכך י כר בכל הדברים הצריכים לבית ו כר בעין יפה מו  דמו
ו לבעל ש ל ן יפה ואם י ו וע״כ כל אחד מכר בעי  הכא גם בעל הבית הוא מוכר שמכר החצר לאחי
מר ע״כ דכל ך לו ו כל החצר לכך צרי ר לו בחצר ולא מכר לאחי י  הבית דרך או חלונות בחצר א״כ שי
ן לבעל הבית שום זכות בחצר וכן בעל ר לעצמו כלום בחלק חברו ואי י  אחד מכר בעין יפה ולא שי
ר שאחר זה ו ב ד ך ב יתו כדבסמו ו לעלות לעלי ך סולם עלי ו שום זכות בבית אפי׳ לסמו  החצר אין ל
 וק״ל: ר״ה לפ• שבח ממון ה; גובים וכו׳ ואע״ג דאמרינן פרק בן םורד ומודה דהבא במחתרת וכו׳
ד כנגדו עמו  משום חוקה דאין אדם מעמיד וכוי. ר״ל ומתחלה בא הגנב להרוג את בעל הבית אם י
ר וא״כ נימא ג״כ הכא פטו לכך אם משכים הבע״ה עצמו והורג את הגנב אין לו דמים ו דף הוא ו ו ר  ו
ד עצמו על ן אדם מעמי לו בא על עסקי נפשות משום דחזקה דאי ל הוי כאי ו ז לג ל ו ו  דהגייס הבא לשל
ת אפ״ה גבו לפי הנפשו אז הגייס יהרגום וא״כ י ו גגד הגייס ולא יגיחו לקחת ממוגם ו יעמד ו ו נ  ממו
לא יהרגך ו לקחת ו ד נגד הגייס ותניח ל ן משום דא״ל אידך לא תעמו  אין מחשבים אלא לפי ממו
ותר מעניים קרובים  וק״ל: ר״ה לפי קירוב בתים הן גונין פי׳ ר״ת וכו׳ אבל עשירים רחוקים נותנים י
ן דאם בית העני קרוב מר דלפי קירוב בתים קאמר ולא לפי שבח ממו  וכוי. משום דלא מסתבר לו
ל שהוא קרוב לחומה כי אפי׳ אם יבא י ר רחוק וכי יעלה על הדעת שיתן העני יותר בשב  ובית העשי

: ( ותר אר י י ותמצא מבו ין באשר״ ו לא ימצא בביתו מאומה. (ועי  הגייס עלי

 ע־^ מהו
לו אי חבריה בטינא בעי  מימרא דרב נחמן והך מלתא דרבינא קיימא אמתני׳ אבל בחזקת דקנייה אפי
ג אדרבי ל דר״ת פלי לפי זה צ״ ר זה ו ש שנים עכ״ל והן הן דברי ר״ת שכתבו התוס׳ בדבו ל  חזקה ש
אל דחוקות דלעיל מר רבינו שמו או אל שכתבו התוס׳ בתר הכי בד״ה ואי חבריה בטינא וכו׳ ו  שמו
אר ש שנים אלא לאלתר כדאמר הכא ר״ל דאמר ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה מבו ל ש  לאו ד
ן ש ובי י מ ש י לעיל דמחלק בין חזקת ת ״ ש ר ב ר״ש ס״ל כסברת התוס׳ ש גי ו ש פלי ״ ר  בהדיא דר״ת ו
ש לדקדק לפי זה מאי  שאר חזקת קרקעות וק״ל: ר״ה מהו דתימא וכו׳ וי״ל דפ״ד כיון ראם וכוי. י
 קאמר בגמרא מאי קמ״ל דא״ל את מ״ט לא עבדת משום דמתרע אשיתך וכו׳ הא איהו קאמר דאי
ל אהינקא וכו׳ וא״כ ש״מ דלא  לא קדמה את ה״א לך או הב לי אחינקא ואעשה אני הכל או שקו
י דקאמר אלו לא קדמת אותי הייתי ״ ש ר ב ש התוס׳ ש ו ר י ש לדקדק לפ ש למתרע אשיתא וכן י ש ו  הוה ח
עט וא״כ ל דבר מו י ן לא עבידנא דטריחא לי לחזר אחר פועלים בשב לו בגגי אבל לחצאי  עושה כו
ב לו זה את מ״ט לא עבדת משום דמתרע אשיתך וכו׳ הא איהו אומר דאי לא קדמת אותי  מה משי
ל דלא תתרע אשיתאי י עט ולא בשב ל דבר מו לו בגגי אלא שאתה רוצה להטריח בשבי  הייתי עושה כו
ל י ז ל אוזינקא ו  ונראה דה״ק קמ״ל דא״ל דמאי דקאמרת השתא אי לא קדמת אותי הייתי אומר שקו
ת אותי קאמרת הכי דאל״כ למה לדחו י דברים בעלמא הן ו  וכו׳ או הב לי אוזינקא ואעשה הכל בשל
ו שכבר עשיתי אני חצי הכותל ולמה לא אמרת לי דברים מר לי דברים הללו עד עכשי  המתנת לו
דאי לא היה בדעתך מעולם ד שהתחלתי לבנות שאז הייתי נותן לך אוזינקא אלא ו  הללו תכף ומי
ן ל דמתרע אשיתך אנא נמי וכו׳ וק״ל ואחר שכתבתי זה מצאתי שכ י ך בשב ת כל הכותל בשל  לעשו
ג וא״ת ותחתון למה יסייע לעליון דמכי מט* לארבע ו א: ר״ה שתי חצרות וו למעלה מ  כתב הרא״ש בהדי
ן מקרקע ו ן לכל הארבע אמות שבונה העלי ו ' יכנה העליון ר״ל למה יסייע התחתון לעלי ת ובו  אמו
ו ולמעלה לא יצטרך התחתון לסייעו כ״א עד שיהא ארבע אמות מקרקעית חצר התחתון והמותר  חצר
יב להגביה הכותל ו שהרי הוא מחו ד ן לב ו ן יבנה העלי ו  עד שישלים שיהיה ארבע אמות מקרקעית העלי
) [ראם] קרקעית חצר מ ״ ד  ארבע אמות מקרקעית חצירו כדי שלא יזיק את התחתון בהיזק ראייתו. (
ן שתי ו ן הוא למעלה מקרקעית חצר התחתון ב׳ אמות וכשיגביה הכותל למעלה מקרקעית העלי ו  העלי
ן וא״כ השתי ו ד התחתון לראות בחצר העלי וכל עו  אמות אז הוא ארבע אמות מקרקעית התחתון ולא י
ן ארבע אמות אותן שתי אמות ו ד להגביה עד שיהיה מקרקעית העלי ך העליון עו  אמות הנותרים שצרי
: באייר ואומד ר״ת בנון שחצר התחתון אינו נמוך אלא אצל חצרו של עליון ומהצד ו ד ב ן ל ו  יבנה העלי
תו צד המיצר ן שהחצר התחתון אינו שוה אלא שבאו  האחד הוא גבוה כחצר העליון כצ״ל. ור׳׳ל כגו
ן ואותו צד הוא נמוך ו ל בצד מערב הוא סמוך לחצר העלי ש מ ן ל ן הוא נמוך כגו ו  ונסמך לחצר העלי
ן ו מד בצד מזרח רואה בחצר העלי ן ושוה עמו וא״כ כשעו ו ד מזרח הוא גבוה כ״כ כחצר העלי צ ב  ו
ן ו לכך צריך התחתון לסייע להעלי ן ו ו ל ארבע אמות בנוי מקרקעית חצר העלי ן כותל ש  כל כמה שאי
: בא״ד וד״י מפרש דהתחתון מויק לעליון כי ן ו  עד שיהא הכותל ארבע אמות למעלה מקרקעית העלי
ן ו ן ד׳ אמות מקרקעית העלי ש ד׳ אמות מקרקעית התחתון מ״מ כשאי י  קאי וכוי. ר״ל אפי׳ היכי ש
לכך צריך התחתון לסייע עד שיהיה הכותל ארבע מד ו ן עו ו ון כשהעלי  יכול התחתון לראות העלי

: ן ו י  אמות מקרקעית העל

 דף ז ע״א גמרא הא קמ׳׳ל דאע״ג דלא משתמש אלא תיבנא ובי ציבי בעלמא. כתב הר״ן והך בתרא
ד מדקאמר סכרנא לך עו כמו דבעי הגמרא ו דושא ו  מסתברא דלהכי אתי דאל״כ מאי חי
׳ נראה שלא היה בית דירה ולא היה סבור שיקפיד על הגבהת החלונות עכ״ל י וכו ו  ועבידנא לך כו
ן אפי׳ בי תיבנא ובי נ עי ו דלפי סברתו הראשונה א״ל דבמעשה האחרון אתא לאשמו י  משמע מדבר
ן דאל״כ תקשה הא דבעי נ עי אר בו בהדיא משום דעל כרחך הא אתא לאשמו  ציבי אע״ג דאינו מבו
ד דאי לא כתב אלא  בגמרא הא תו למה לי ולפי זה לא תקשה לן דלכתוב האי עובדא בתרא לחו
ש כלל אבל לפי ו ד גן שום חי עי די ולא הוה דייקינן מיניה כלל דאתא לאשמו  חדא לא הוה קשה לן מי
 סברתו השנייה דדייק דעובדא בתרא ע״כ איירי מבי תיבנא ובי ציבי מדקאמר סכרנא לך וכו׳ א״כ
ל בדא קמא ל״ עו כ״ש בבית דירה ו ירי בבי תיבנא ובי ציבי ו ד דאי בדא בתרא לחו  קשה דלכתוב עו
בדא דלעיל אתא ר דתרוייהו צריכי דבעו  אבל לפי סברת התוס׳ שכתבו בד״ה היינו הך אתי שפי
ך בגמרא הא תו ל״ל י למטה מי׳ ונראה דהא דפרי ר ו כשו ן הא דקאמר לעיל וה״מ דלא מט נ עי  לאשמו
ך עליה למפרך כלל דמעשה שהיה כך היה דאתו הני תרי י  היינו הך לאו ארב חמא פריך דלא שי
רש פריך למה היה על כרחו היה צריך לפסוק להם הדין עם מי אלא אבני בית המד  עובדא לקמיה ו
ק״ל: תום׳ ד״ה אםפלידא וכו׳ ואומד די"  להם להביא לב״ה גם מעשה השני הא היינו הך קמייתא ו



 ו חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף ט ע״א

 ע״כ ואיבעית אימא קרא שנאמד יקר בעיני ה׳ המותה לחסידיו. ר״ל כבוד הוא לחסידים נעמי
 ה׳ שימותו. על מטחם דהיינו למוח לא ברעב וחרב ומסיים בהאי ענינא אנא ה׳ וגו׳ פמממ למוסרי
 דהיינו שבי דכולהו איתנהו בי׳ כדמסיק ודו״ק: כולהו איתנהו ביה פרש״י שביד כותי לעשות בו כל חפצו
 אס למות אס לרעב עכ״ל ר״ל דיוכל להרעיבו או להרגו במרב אבל שימות כך ודאי דאין זה ביד הכותי אבל הוא
 בכלל שבוי דיש אדם שאינו הורגל בטבע מקומות ומדינומ אמרות ומת שס במיתה טבעית וק״ל: והמשכילים
 •זהידו כוי הדמיון בזה כי הרקיע אף שהוא משתנה לכמה מראות משינוי הטבעיים ההויים בעולם החחמון
 הנה מראיתו האמיתית לספיר דומה והספיר לכסא הכבוד כדאמרינן בפרק כיסוי הדס כן הדיין המשכיל
 כשיראה הדי! משונה כדין מרומה אין לילך אחריו לומר אין לליין אלא מה שעיניו רואות לפי העדות אך ידון
 אומו לפי אמימומ הענין וזהו דין אממ לאממו כי לא יאמר לדון אומו דין אממ לפי עדוח אך כשיראה בו דין
 מרומה יחתוך את האמת לפי אמתת הענין ובזה יתדמה ג״כ לבוראו שהוא דיין אמת לפי אמתח הענין כי הוא
 יראה ללבב ולזה כוונו פ״ק דשבת כל דיין שדן דין אמת לאמתו נעשה שותף להקב״ה והוא הפירוש שכתבו
 התוס׳ שס לאפוקי דין מרומה גס בשמעתין דקדקו לפרש לשון אמת לאמתו דאמת לאפיקי דין מרומה כו׳
 ולאמתו שלא יטו כו׳ עכ״ל ובזה יפול קושימ מהר״י קאר״ו בב״י טור מ״מ לפירוש המוספומ דמיבת אמת הר
 סגי להאי עכ״ל ונעלם מעיניו דברי התוס׳ דבשמעתין גס מה שהוא פירש שס דאע״פ שילון הדיין דין אמת
 אם מצטרף לזה אהבת הליין לזכאי או שנאח החייב לא הוי לאמתו עכ״ל א״א לומר כן לבפ״ק דסנהדרין אמרינן
 כל דיין שאינו דן דין אממ לאממו גורס לשכינה שמסמלק מישראל שנאמר משוד עניים מאנקת אביונים וגו׳
 ולפי׳ מהרר״י קאר״ו אף כשאין דן דין אממ לאממו ליכא ביה משוד עניים וגו׳ ולפירוש המוספומ ניחא ודו״ק:
 ומצדיקי הרבים בכוכבים לעולם ועד אלו גבאי כוי. הגבאים הס המעשים הרבים לצדקה יהיו מעשיהם
 ככוכבים וגו׳ שהכוכבים משממשיס בין ביום ובין בלילה אבל אינן מאירין רק באפילה בלילה כן יהיו גבאי הצדקה
 שיפקחו בעסקי העניים בין ביום ובין בלילה אך לא ימנו לעניים הצדקה בפרהסיא כביום רק יאירו עיניהם בסמר
 כבלילה כדי שלא ימביישו כדלקמן ולמאי דמנא והמשכילים כו׳ וגבאי צדקה הוא בכלל המשכילים כמ״ש אשרי
 משכיל אל דל שיזהירו להם כזוהר הרקיע כמ״ש לגבי דיין שיראה גס הגבאי לכל עני לפי אמתמ הענין כי יש
 עני מרומה שיש לו כלאמרינן לקמן כשיראה לך שאינו רמאי וכמ״ש נחזיק טובה לרמאין מיהו ק״ק גבאי צדקה
 אינן מחלקי צדקה כלאמרינן סרק כל כתבי. ואמר ומצדיקי הרבים וגוי. אלו מלמד תינוקות שכ״א ממלמדי
 תינוקות הוא מצדיק הרביס בתינוקות כדאמרינן לקמן פרק לא יתפור והס ככוכבים לעולם ועד שהכוכבים גם
 דוס רואין ומשתמשים לעולם אבל אינן נראין כן יהיה המלמד תינוקות אף כשאינו נראה להס יהיה מפקת
 ורואה להיות דעתו עליהן כדמסיק ומייתי תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלייהו וק״ל: ורבנן

 מאי אמר רבינא ואוהביו כצאת השמש ונו׳ מפורש פרק השולת:
ת ו ד ן לו כ׳ סעו ך נותני כ ל ו ו ץ ל תנ ו ר אין נ כ ׳ אבל כ ץ כו ת ח ו ן פ  דף ט בד״ה אי
ש דהטעס ר פ ץ ל ׳ עכ״ל כצ״ל: בא״ד אכל א יל כו ר דכי אז ח מ אחת ל ׳ ו  כו
׳ עכ״ל ולא קשיא להו כיון לבלילה שנית ת כי גם בלילה כו ו ד ו ג׳ סעו תן ל ׳ היה לי  בו
 אף כשיגיע בין יהולים לא יתנו לו א״כ גס למתר שני לא יהיה לו מה לאכול ויתנו לו עול

 דף ח ע״א
׳ עכ״ל כצ״ל לתא כו י רמץ בה ל א בו׳ ההורמין בנו״ן כמו הו פר  דף ח בד״ה אי
וסף ב י ר א כדפ״ה ד ל ׳ א וסף כו ב י ב ר תי פ הספינה: בד״ה י ״  ועיין ר

׳ עכ״ל כצ״ל: ס כו  דקבלה משו
ץ ר י ד ת עו ׳ ו ם כו י יה בדבר אר״ת דהאי כפי ׳ ו ב נתן כו ר ה ל י  ?ן״כ בד״ה אכפי
׳ עכ״ל ק״ק לא״כ מאי מייתי ראיה מהכא לההיא ו עליהם כו  דהכא קבל
ן כו׳ ואי מיירי נמי בכי האי גוונא א״כ ל״ל לפלוגי בין אמיל ולא אמיל הוי ליה  לממשמי
 לפלוגי בין קבלו עליהם ללא קבלו עליהם או בין כפיית לברים לכפייה אתרת ויש ליישב וק״ל:
 ח״ א דף ח ע״א דדרש רבא אני חומה זו כ״י כוי. שאף גזירות שממדשין העכו״ס על כלל נ״י
 אני חומה ועיקר כוונמן אינו רק על הממון וגובין הכל לפי הממון כמ״ש הרא״ש וק אמר ושדי
 כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות כוי שאם ח״ו באו העכו״ס לעקרן אין דעתן רק על ממונינו וק״ל:
 תכו כוי. ת״מ שמכתתים רגליהם כוי ר״ל דמן הדין הס פטורים ממסים למאי דתגן כמה יהא בעיר ויהא
 כאנשי העיר למסים י״ב מודש והני רבנן מכמתין רגליהן מעיר כו׳ ואינן מעכבין בעיר כ״כ וק׳׳ל: אי תנו
 כלהו עתה אקבצס כוי. פרש״י וכן רובן יהיו ובו׳ ע״ש דבקרא אינו מפורש כולהו ולא מועט אלא בסיפא
 דקרא וימלו מעט וגו׳ אלא במועט וק״ל: אבל ע״ה לא יכנסו כוי. אף שאפילו עניי גויס מפרנסים עם
 עניי ישראל הבא בשני רעבון שהיה כל העולם שרוי בצער ואמרינן סרק קמא דתעגימ שיש לאדם לצער עצמו
 עם הצבור ונל המרעיב עצמו נו׳ ואסור לאדס לשמש מטתו בשני רעבון ולפי שע״ה אינן עושין כן שאוכלין
 כדי שבען ואין מצעדן בצער עולם כמו שעושין הת״ח שאין אוכלין כדי שבען כדאמרינן שם לכך לא רצה ליתן
 להס כדי להרעיב! ולצערן ג״כ וא״ל פרנסני כעורב וככלב כו׳ נקט אלו שגם בתיבה היו כולם אסורין לשמש
 מטעם זה שהעולם היה שרוי בצער והעורב והכלב לא צערו עצמן ושמשו מממן בתיבה כדאמרינן פרק תלק
 ואעפ״כ פרנק נח גס אתה אל מחוש לזה ומפרנסני וממס שגם הוא שימש במיגה לא הביא לו ראיה שאפשר
 שהוא פרנס עצמו ועוד שהיה נח מס על בנו. ושוב ראיתי בב״י י״ל סימן מ״ב בשם הריטב״א אהך עובדא
 שהיה מצער על שנחן פסו לע״ה מסחנרא בכה״ג שהיו שני בצורח ומה שהיה אוכל ע״ה יחסר לת״ש אבל
 בלאו בו׳ ע״ש עכ״ל: דליוה לפלגא פרש״י שמחל להם החצי והקשה במרדכי בשם ר״ח דהא ערקו השאר
 שדייה אכובס ולא ממל לו כלום וגרס ר״ת דליוה אפלגא כו׳ עכ״ל ע״ש. ונ״ל ליישב פרש״י דודאי המלך
 מממלה הטיל מס על כולם אלא שרבי פטר את המ״ח שע״ה ימנו גס מלק המ״ת לפי שהפורענות באה מהם
 שאלילי הס לא הטיל המלך כלום על המ״ח ואפשר שא״ל מטעם דלעיל שהת״ח אינן מבני העיר ופטורי!
 ממסין ואמרו הס אף אנו נעשה כן וערוקינן כו׳ וערקו ישאל המלך למה ערקו והגידו לו כי אינן רוצין לממ
 מס בשביל המ״מ ומחל להם פלגא שהוא מלק המ״מ כי כן גם דרייש פטר להם כדכמיב מנדה בלו והלך וגו׳
 ואפשר שלזה כוון לומר לעיל שהפסוק הזה ימנו בלשון מרגוס נאמר שהיא מצוה למלך עכו״ס שיפטור אומן
 ואתו הנהו פלגא כו׳ בקשו שיתנו גס הת״ח לאותו פלגא בטענה שהם הפסידו בשביל המ״מ שברמו מקצמן

 וא״ל לא כוי ישדוה אכובס אותו פלגא שאותו מלק שע״ה מייב לא ממל כלל עד שערק גס הוא ודו״ק:

ף ח ע״ב תד״ה אכפיה ועוד תי׳ דהכא כוי. ע׳ מהרש״א מה שהקשה. ויש ליישב משוס דאי ר״י בר׳ שמואל מייד ג״כ כה״ג. א״כ מאי אתי לאשמועינן דאינו רשאי למשכן הלא בדימא  נמוקי הגרי״ב ד
 מפורשת היא דאין ב״ל של מטה בר. ודיוקא דר״י הוא מדכמב על כל כו׳ להורות אף גבי צדקה דהוה מצוה הלא בל״ז אינו רשאי כדאיתא בברייחא. ובע״כ דר״י מיירי אף היכי דקבילו כו׳ או

 בדבדס ומש״ה הוצרך למדן דאמיד בו׳. ודע דש צדקה דרשאי למשכן כגון אס נדר ובדאמרינן בפיך נו׳ וממשבגין עליו דאזהרה לב״ד אבל הבריימא לא מייד מזה דא״נ מאי שררומי׳ וכג״ל וע׳ בתי׳ הרמב״ן:

 חכמת שלמה
י בד״ה שלשים יום לתמחוי כיון ששהה שם שלשים  כו׳ אמר ליה אביי הא מלמני כו׳ כצ״ל: רש״
 יום גובה הימנו גבאי כצ״ל והס״ל ואח״כ מתחיל הדבור תמחוי מאכל לעניים: תום׳ בל״ה יתיב
 רב יוסף כו׳ לרבא לקבלה משוס שלום מלכות כו׳ נ״ב פירוש והוא הלין רב יוסף עביל משוס

 שלום מלכות:
י בל״ה ולא אזקיק ליה אפי׳  דף ט ע״א גמ׳ לתת עלינו שלישית כו׳ כצ״ל: רש״

 לפרוסה כצ״ל:

 דף ח ע״א גמ׳ ללא נפקי באכלוזא אבל נפקי באכלוזא רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו כצ״ל
 וכן ברש״י ונ״ב הוא כמו אוכלסא וסי׳ המון עס ר״ל שאם יוצאים הבעלי בתים
 בעצמן בהמון עם אין לרך מלמילי חכמים שילכו ביניהן ערוך: שם לתק רבי יונתן בן עמרם כר
 אמר ליה בני קריתה א״ל כוי: שם ממנו למימרא ללכל מילי בעינן כו׳ כצ״ל: שם לפסי העיר
 כו׳ נ״ב פסי העיר פירוש קרשי העץ לחזק שערי העיר כמו פסי ביראות ערוך ור״נ פירש בקעות
 שסביב החומה: שס לפסי העיר חגן אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל לפסי העיר ואפילו מיחמי

 מהר״ם
ל במעלה ני כפאו וכו׳ משום דאותו איש אחר לא היה גדו ב ליה הגמרא ונימא רבא ופלו  והא דלא חשי
: ד״ה אכפיה לד׳ נתן וכו׳ ל ק״ ני כפאו וכו׳ ו מר רבא ואותו פלו ל רבא לו ו ש ד ן זה כבו  כמו רבא ואי
 ולריצב״א נראה כו׳ היינו דאין נענשין וכוי. ר״ל שאם לא כפאו אותו הב״ד עד שיקיים אותה המצוה
ר דרבא ף אותו לקיים וא״כ אתי שפי וב עליהם לכו נש על זה אבל מכל מקום מצוה וחי ן עו  אין מקבלי
 אכפיה לר׳ נתן וההיא דכל הכשר דאמר שבקוה דתניא כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית
פשו עד שיעשה כשאר מצות ן עליה ה״פ אינכם מוזהרים להכריחו ולהכותו עד שתצא נ  דין מוזהרי
רץ הכל ונימא הכי דהא דקאמר בפרק כל ד היה מתו ש עוד לדקדק דבזה החלוק לחו י  וכו׳ אלא ש
עשה אבל מכל ן לבית דין להכריחו ולהכותו עד שתצא נפשו עד שי ׳ היינו שאי  הבשר כל מצוה וכו
פו כפייה בעלמא שיקיים המצוה ולכך כפייה רבא לרבי נתן ולמה הוצרכו התופי  מקום מוזהרים לכו
ן של הברייתא משמע ן ונראה משום דבין הלשו ן נענשי ן היינו דאי זהרי ן בית דין מו ש דהא דאי ר פ  ל
ן עליה כלל לא כפייה גדולה ולא כפייה ן עליה משמע דאין מוזהרי זהרי  כן דלישנא דאין בית דין מו
ן אפילו אם לא כפאו אותו כלל. והא שו דאין נענשי רו ן הוי פי ן מוזהרי  קטנה לכך הוצרך לפרש דאי
ן להכריחו ולהכותו עד שתצא נפשו כשאר מצות עשה ולכך ן אין מוזהרי ן נענשי ן דאי ו  בהא תליא דכי
לכך אכפיה רבא פו ו  אמר שם בההיא דכל הבשר שבקוהו אבל מכל מקום כפייה קטנה חייבים לכו

 לרבי נתן וק״ל:

' דשאני התם שהיו צדיקים גמורים. הא דלא רצו י ובו ב ד  דף ט ע״א תום׳ ד״ה ואע״פ שאין ראיה ל
ו עם חשב י דמפרש דהתם דלא י ש רש״ רו י משום דלפי ש רש״ רו ש כפי ר פ  התום׳ ל
ישב הפסוק דמשמע מיניה דהטעם ן לא יתי ד על החשבו  האנשים וגו׳ היה מטעם שאי אפשר לעמו
ן עם האנשים אשר יתנו הכסף וכו׳ היה מטעם שהם נאמנים כדכתיב כי באמונה י  שלא היו מחשב
ר אין כ : דייה אין פוחתין וכו׳ וכן משמע מדקאמד לן נותנין פדנםת לינה וכו׳ אבל כ ק״ל  הם עושים ו
 נותנין לו ולכך נותנין לו שתי סעודות שיאכל אחת בלילה ואחת למחר דכי אויל לאו בריקן אזיל כן
י ונותנים ן התמחו רוש הוא דמסתמא בשחרית לעת הסעודה בא העני לתוך העיר דאז מחלקי  צ״ל והפי
ד לסעודת ש ואוכל אחת מי ל דו ש ש בי דו כבר שהביא עמו וא״כ י ש בי ו אז שתי סעודות ואחת י  ל

ב ״וסף ו שם מקום. ר׳׳ל שם הקב״ה יתברך: ד״ה יתיב ר ימי  דף ח ע״א ד״ה איפרא הורמיז וכו׳ הו
י י ש דרב יוסף פדה בהם שבו ר פ כ׳ להכי וכו׳ ר״ל אין אנו צריכין ל  וכו׳ ומיהו לא צרי
ם רש הקונטרס לקמן בתחלת דף י״א דקבלה רב יוסף משו י ישראל פדה מהן כדפי י  עכו״ם אלא שבו
ו ליתן למצוה רבה לא היה אפשר לחלקם לעניי עכו״ם וכו׳ כל זה ון שאמרה ל  שלום מלכות וכי
ם גניבת צ״ל דהתוס• סבירא להו דכמו שלא היה אפשר לחלקם לעניי עכו״ם משו י לקמן ו רש רש״  פי
י עכו״ם דהוי נמי גניבת דעת משום דאין רגילות י  דעת הכי נמי לא היה אפשר לפדות בהן שבו
בדא דרבא ששררה לפרנס בהן עניים כשחלקה לעניי י עכו״ם אבל לקמן בעו י ו שבו פד שראל י  שי
ן שבוים לכך ו י כ בפד ״ א ש שראל לפרנסם מ  עכו״ם אין בזה גניבת דעת דאינהו נמי ידעי שרגילים י
״ק: דו ישב ו י ישראל כן נ״ל שיטת התוס׳ ובענק אחר א״א לי י  היה מוכרח רב יוסף לפדות בהן שבו
י י דהא דקתני בברייתא תמחו י רש״ ף ח ע״כ דשי" ד״ה שגבויה וחלוקה שרם וכוי. משמע מדבר  ד
שו הא רו לפי  בכל יום הוא טעם על מה שנגבית בג׳ אבל האשר״י מפרש בענק אחר ו
: תום׳ דייה ומתחלקת בג׳ וכו׳ וא״ת מהאי טעמא י בכל יום הוא ענין בפני עצמו  דקתני בתר הכי תמחו
 נמי תהא נגבית בשלשה וכוי. ר״ל דהשתא בהקושיא סלקא אדעתייהו להתוס׳ דהשנים הגבאים הם
ן ולכך מקשו  מטילים ומעריכים על כל אחד ואחד מבני העיר כמה יתן וא״כ הגבייה הוי נמי כמו די
ע וכוי ולא היה כאן שום הערכה לכך לא היו דו רש ר״ת לפי שהיה י  ותהא נמי נגבית בג׳ לכך פי
: דייה ולשנותו לכל מה שירצה וכו׳ הכא שבני העיר משנים אותה שאני. ר״ל וכל ש ל  צריכים להיות ש
ר יכולים לשנות וכי תימא אם בן  מקום דקתני אסור לשנותה לדבר הרשות היינו הגבאים אבל הצבו
ש הנודר הוי נמי אפי׳ לדבר הרשות והא רו ד הגבאי מותר לשנותה פי  הא דקתני עד שלא באת לי
תר ללותו ולשנותו לדבר הרשות ולפרוע אחר כך פרוטה אחרת במקומה: רוש שמו  חייב לקיים נדרו פי
י גורס וכן התיר ר״ת וכו׳ לפי שעל דעת בני העיר נותנים אותה ״ באשר  באייר ובן היה ר״ת נוהג וכוי. ו
ן בני העיר לשנותן אפילו לדבר  ר״ל וה״ה כל הצדקות נותנים אותן על דעת בני העיר לכך יכולי
אר באריכות: דייה כ׳ הא דרבא אבפיה אחר הוה עמו וכוי. ר״ל י ותמצא מבו ין באשר״  הרשות ועי
ו אכפיה אלא היה עוד איש אחר עם רבא שהיה ג״כ ממונה על הצדקה ושניהם כפאוהו ד  שלא רבא לב

 בתרא
 מכוכבים עד שראיתי בחכמת תכונת הגלגלים שהדבר כן שהכוכבים מקבלים אורם מאור השמש ולסי
 שהרקיע גוף לק ובהיר מאד אינו מקבל אורה ממנו אבל הירח וכוכבים מחוך שהם גוסים עביס מקבלים
 אורו כמו שאנו רואים שאור השמש ניכר יוחר באבנים ובארץ ממה שהוא ניכר במים ואויר עכ״ל ממילא
 ע״ז אמר שפיר והמשכילים מי שיש לו שכל זך ונקי ולק ואין מקבל מן האחרים מה שמגילים רק הוא
 מוציא בשכלו נגלס הוא לומה לרקיע שאינו מקבל אור מן השמש מפני שהוא זך ולק זהו יכול להיות
ן אמח לאמיחו כאלו נעשה שוחף במעשה בראשיס ר״ל הקלוש  גם הרמז מ״ש במקום אחר הלן ד

ן אמת וכמ״ש ולו״ק:  ב״ה ברא מעשה יש מאין ולא קיבל מאחרים כלום כן הוא הלן ד

ן שלן לין אמח לאמיתו וכר. וכחבו  דף ח ^״ב נמ׳ והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה די
 החוספוח לאפוקי לין מרומה אף על גב שהעלים מעילים אוחו אין מחחכין אוחו
 כיון שיולעיס שמשקרין וכו׳. ועס״ז מבואר שנקראו משכילים כי בולאי אין הליין ראה או ילע שהעלים
 משקרין למאי רבוחא שלן לין אמח אס הוא יולע בבירור רק הכונה אף שלא ראה ולא ילע רק שהוא
 ממציא מחוך שכלו הזך שהעלים משקרין ולכך אינו משגיח בעלוח לזה נקרא משכיל שפועל עם השכל
 להוציא הלין לאמיחו ועפ״ז יש לכוון גס כן הלמיון של כזוהר הרקיע ע״פ מה שהביא התוספות
 בפסחים פ׳ אלו עוברין בשם רבינו נסים שכחוב שהיה הלבר זר אצלו לזוהר הרקיע יהיה יותר זך



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון כבא בתיא ואגדות מהרש״א ז
 דף ט ע״ב - דף י ע״א

 רק ע״י כפייה ומלה זה במעשה ולא בעושה לפי שגדול המעשה יומר מן העושה אגל עבולמ הצדקה הגמורה
 שנומנין מדעמ ורצון בלי כפייה יש לו דבר נוסף דהיינו השקט ממלכומא וגס בטמון טוב שיש לו מי שישלם
 לו וק״ל: לא זכה ועניים מדודים בוי. דהיינו מיל המלך הרודים בעם מכניסן לבית מה שהטיל המלך
 עליך לממ להם מזונות ורש״י פירש בע״א וק״ל: עכשיו שאין ב״ה קיים אם עושק צדקה מוטב בוי.
 דאכילת עניים היא תתת אכילת מזבת כמ״ש פתת במזבח וסיים בשלחן בזמן שבהמ״ק קייס מזבמ מכפר ועכשיו
 השלחן מכפר כמפורש בפרק חייה ע״ש: ואעפ״כ נחשב להן לצדקה כוי. מפני שעכו״ס נוטלין מן

 העשיר ממת העני וק״ל:
 ן$״כ מה שריון כל קליפה כוי. דימה הצדקה השלימה שעושה הקב״ה עס כל מי לשריון שצרופו צרוף
 גמור וחזק אבל אנו ונהי כטמא כלנו נחשב לבני אדס שאינן מהוגנין וע״כ כל צלקומינו שאנו עושים
 אינה שלימה והוא כבגד עדים שהוא כבגד בלוי שצרופו קלוש וחלוש וק״ל: ופליגא דר״י דאמד אף כופה
 חיטה אינו כופה. יראה בזה דמלמודא סמך עצמו אמאי דאמרינן בפרק ד׳ נדרים דמשה הרגו לחימה
 והשמא ע״כ לר״א דאמר גדול העושה כו׳ היינו דעושה צדקה כופה מרוייהו אף וחימה ומשה לא כפה רק
 מימה אבל אי הצדקה אינו כופה רק אף ולא מימה אין כאן גדול העושה צדקה דאס בצדקה כופה האף ומשה
 לא כפה אומו הרי גס משה גדול מעושה צדקה שהוא כפה המימה משא״כ עושה הצדקה והשמא קאמר
 שפיר ופליגא כר דלר״י דאמר בצדקה דאינו כופה מימה אין כאן גדול עושה צדקה כר כיון דמשה כפה
 מימה וק״ל: ובתום׳ שם תימה אינו כופה הימה דבשלה• פ׳ ד׳ נדרים אמרינן דחימה משה
 הרגו עכ״ל מהאי קרא דכי יגורמי מפני האף והמימה פריך המם אהך דמימה משה הרגו ומשני לה מרי
 מימה הוו אבל ר״ל דחמיהא ליה לר״י דקאמר הכא יומר יש לכסומ האף מן המימה ולגבי משה אמרינן החס
 בהיפך דחימה הרגו ולא האף ק׳׳ל ויומר נראה לי שטעומ נפל בדבריהם חימא במקום פי׳ וכונמם דסמך
 מלמודא אהך דנדרים דמימה משה הרגו וע״כ הא דר״י פליגא ולא ס״ל גדול העושה צדקה כו׳ כמ״ש לעיל
 ודו״ק: אע״פ ששוחד בחיק כו׳ פרש״י שהוא עושה צדקה בסתר כר. עכ״ל כי הצדקה היא כעין
 השוחד שנוחן להקב״ה ובחיק הוא מקום סמר וכן לדרש כל דיין שנוטל שומד בר יהיה בחיק לשון סחר שדרך
 נותן שומד לדיין אינו נומן בפרהסיא רק בסחר וק״ל: והמפ״םו בדברים מתברך בי״א כוי. כסי מה
 שפירשו המיס׳ דלא איירי קרא בנומן צדקה צ״ל דמיירי באין לו לימן לו והכי מפורש בילקוט ותפק לרעב
 נפשך אר״ל אס אין לך לימן לו נחמו בדברים אמור לו מצא נפשי עליך שאין לי כר דהיינו לנפשך בגופו אבל
 מי שיש לו ממון לימן פשיטא ללא סגי ליה בפיוס בדברים ועובר על לא חקפוץ ידך והענין כי גדול המפייסו
 בדברים מנומן ואינו מפייסו לפי שזהו בגופו וזהו בממונו דמה״ט גדול גמ״מ יומר מן הצדקה כדאמרינן
 במסכמ סוכה וק״ל: כל הרודף צדקה הקב״ה ממציא לו פי׳ מייד במי שאין לו לימן ורודף אחדס
 ומעשה אומן לצדקה זיכה שהקב״ה ממציא לי מעומ שימן הוא ממונו לצדקה וכן משמע לקמן דרודף צדקה
 איירי במעשה לקאמר כל הרגיל לעשומ כר ימיימי ליה מהאי קרא וק״ל: ויהיו מוכשלים לפניך בעת
 אפיך כוי. עיין במידושינו ספ״ק דב״ק: בעלי חכמה דכתיכ ימצא חיים כוי. היינו קרא דמיימי לעיל
 ורודף צדקה היינו שאין לו אבל רגיל לעשומ אמדס לצדקה ימצא מיים שזוכה לבעלי מכמה שנאמר והמכמה
 ממיה בעליה ובעלי עושר דהיינו שזוכין לימן צדקה ובעלי אגדה דכמיב וכבוד כי׳ כי בעלי אגלה דורשין בכבוד

 המורה כלאמריגן ואין כבוד אלא מורה כו׳ וק״ל:
 ח״ א דף י ע״א כדי שניצול מדינה של גיהנם. כדאמרינן לקמן יא׳ שמצלמ מדנה של גיהנס
 וק״ל: א״ל וו היא שמחייבתן לניהנם בוי. יראה שהודה המין הזה כשישראל על אדמתן שמצימ
 צדקה עלינו ומה שהקב״ה אינו מפרנסן כלי שניצול אנו כר. כמו שהשיב לו ר׳ עקיבא אבל אמר כשישראל
 במאסר הגלומ נמשלו לעבד החבוש בבימ האסודן וצוה עליו שלא להאכילו ולהשקומו כדכמיב ועבדמ אמ אויביך
 אשר ישלמנו ה׳ בך ברעב ובצמא וגר וע״ז השיב לו ר׳ עקיבא דאף ע״פ שכעס עליהן נמשלו לבנים כדאמרינן
 בנים משחיחים אף בזמן שהס משחימים מעשיהם נקראים בניס לה׳ ולפי שהמין הזה לא הודה לו ואמר שאינן
 קרויין בניס רק כשעושין רצונו של מקום הביא לו ר״ע ראיה לדבריו לאימחי עניים מרודם כו׳ דהיינו חיל

ת ב ה ש ״ ד  סעודה רביעית דאי הוה למיחש עוד למחר שני א״כ אין לדבר סוף וק״ל: ב
׳ עכ״ל דהך סעודה שאוכל ד כו י ל מ ו כ א ש לו ל ׳ היינו בלא אותה םעודה שי ן כו  נותני
״ד  מיל בשתרית היינו למלווינא לה בהליה ולא מש למיששבה אבל בהך למי שיש לו מזון י
 סעולות פריך שפיר אי לרבנן חמיסר כו׳ כיון למיידי בעניי העיר אמאי לא תשיב הך סעולה
׳ ׳ והא הך מתני ן לו ג׳ כו י נותני ת אמא ב ד וא״ת ש ״ א  שאוכל מיל בהלייהו ולו״ק: נ
 ר״ע בו׳ עב״ל וליכא לאקשויי דמי הכריח אותם לפרש ד3׳ סעודות נותנין לו בע״ש אחת
 לליל שבת ואתת לשבת שתרית דאימא דאין נותנין לו בע״ש כ״א לליל שבת וסעודה שניה
 שלא יהיה אזיל ריקן אינו צריך בשבת וקושטא הוא דבשבת נותנין לו ג׳ סעודות אתד לשתרית
 ואשד למוצ״ש ואתד דלא אזיל ריקם ויעשה שבתו תול כר״ע וי״ל למשמע ליה דנותנין לו
 בע״ש ב׳ סעודות כמו בכל שאר ימי השבוע דאל״כ לא לישתמיט נמי למימני במתני׳ דבע״ש
 אין נותנין לו רק סעודה אתת גם מתוך הסוגיא דפ׳ כל כתבי מוכת דנותנין לו בשבת סעודה

״ק: דו  אתת יתירה לכבוד שבת ו
׳ ׳ אפי ת ויהי כיום כו ש ה פ כ ב ׳ וקשה לריב״ם דבת״ ה דהא הסיט כו ״ ד  $7"כ ב
ש י א ש ל ר א א מהד ל ד ד ״ א ׳ עכ״ל כצ״ל: ב ך בו י א שי ל ׳ אע״ג ד  בלים כו
ל ומיהו קאמר ליה שפיר משרץ דגמרי׳ ביה טומאת אדם מטומאת ׳ עכ״ ן כו  חילוק כי
 בגדים ה״נ אית לן למילף טומאת אדם מבגדים בימי ספורו ואע״ג דבנבילה לא גמרינן

 טומאת אדם מבגדים אפשר דאיכא התם שום מיעוטא יתירה למעט אדם וק״ל:
א אין מחשבק כוי. אע״פ שאין ראיה לדבר זכר וכו׳. כחבו החיס׳ לראיה ״  ח״ א דף ט ע
 גמורה אינה דשאני המס שהיו צדיקים גמורים עכ״ל לא ניחא להו דקאי זכר לדבר אדלעיל מיניה
 אגבאי צדקה כפרש״י אלא לקאי נמי אולא בהקלש כר לסליק מיניה ומשום שהיו צדיקים גמודס ור״ל כי
 הכמוב מעיד עליהם דלכך לא יחשבו עמהם כי צדיקים גמורים היו ונוראי באמונה היו עושי! וק״ל: אע״פ
 שיש לאדם נזבר נאמן בוי. יצור וימנה שנאמר ויצורו וימנו כוי. אפשר שהוא מטעם שלא יהיה
 רשומ למזיקים עליהם כדאמרינן בפרק כל הבשר כל מילי דצייר וממים ומנוי כו׳ וק״ל: הלא פרוס לרעב
 לחמך בשי״ן כתיב פרוס וגו׳ בכל הספדם שלנו אינו כמוב בשי״ן רק פרס בסמ״ן גס בילקוט כל זה
 אינו ואי גרסינן הכא פרוס לרעב לממך בשי״ן קרי פרוש כו׳ ולקמן גרסינן פרוס לאלמר כדכמיב המס כו׳
 ניחא ודו״ק: לא אזדקק ליה רב פפא כוי. פירשו במוס׳ רב פפא גבאי היה ולא נמן לו מן הקופה כו׳
 עכ״ל משוס דבכמה דוכמין אשכחן ענייס שמזרו על הפמנ;׳ס !דינו שכל בעל בימ נומן לו משלו ורב פפא
 שלא היה נותן לו היינו מן הקופה כדרך שמתנין לשאר בני העיר כדאמרינן לעיל לא היה נותן לו כיון שהוא
 מתזר על הפתתיס ולא בא לגבאים שיתנו לו מן הקופה ואמר ליה רג סמא שאתדם לא ידעו בו שמן הקופה
 לא נתן לו אלא שיסברו שאף משלו לא נתן לו ולא יתנו לו גס הס משלהם וימות ברעב אלא שדבר מועט יתן
 לו גס מן הקופה ואז יתנו לו גס אמרים משלהם וק״ל: אל •מנע אדם עצמו משליש השקל כוי. אע״ג
 ללענין קרבנות בעי תצי שקל בכל שנה קאמר הכא לצדקה דמיא טפי לקרישת בדק הבית דהוי קדושת דמיס
 וסגי בשליש השקל: שקולה צדקה כנגד כל המצות כוי. ע״פ מה שאמרו לקמן כל המעלים עיניו מן
 הצלקה כאלו עובל עכו״ם שהיא שקולה כנגל כל המצות והוא שהנותן צלקה הקב״ה משלם לו כמ״ש מלוה
 ה׳ מונן לל וגו׳ והמעלים מלתנה יש לו לב בליעל לאמר שאין מי שישלם לו והרי הוא ככופר בה׳ ומולה
 באלהי זהב וכסף: נדול המעשה כו׳ מעשה הצדקה וגו׳. דלגבי הנומן לא קאמר אלא השקט ובטמ ולגבי
 מעשה קאמר שמביא שלוס וגלול השלוס וכלאמרינן בעלמא וענין השלום הוא שלמא ממלכומא לאי לאו באין
 עכו״ס ונוטלין כדמסיק בעובלא לריב״ז ועי״ל למעשה הצדקה אין כאן רק שלום ממלכותא כיון שאינו נומן

^ חכמת שלמה ) 
 דף ט ע״ב גמ׳ יכפה אף ושוחל בחיק חימה עזה ופליגא כו׳ ורבי יהושע בן לוי אמר כו׳ דף י ע״א גמ׳ שינה מסכחתו כוי כצ״ל: שם אשבעה בהקיץ תמונתך נמחק. רש״י מתחיל

 הרין לו כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה מה כיבוס כו׳ לא מצי למיגמר להא כו׳ כצ״ל: הלבור השתא כן אם נפלתי והס״ל:

 מהר״ם
לו אותן : כא״ד וכן משמע דאיהו גופיה לא קא מבעיא ליה וכוי. ר״ל וכן בבגדים מטמא אפי ל  כצ״
׳ ליה אלא אי קא מטמא ש אלא גוגע בבגדים אחרים מטמא אותם והראיה דלא קא מבעי ו ב נו ל  שאי
: דייה מה כבוס בגד־ם וכו׳ לפ• שהן שוין וכוי. ר״ל אדם א מ ט מ ט לו ש ו ש פ ע ש מ ש  אדם אבל בגדים מ
נו דבימי סיפורו מטמא בגדים ן דמצי ו ן מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה וכי ן בזה דאי ד  וכלים ש
טו ו מי חל לף ימי סיפורו מי  וכלים מכלל דהוי אב הטומאה סברא דיטמא ג״כ אדם ולכך מסתבר למי
ן להו נ  מהיקשא שיטמא בימי סיפורו אדם כמו שמטמא בגדים אע״ג דלענין שאר מילי לא מקשי
ק״ל: ד״ה חימה אינו בופה תימה דבפ׳ ארבע נדד־ם אמרינן דחימה משה הרגו. מקשק העולם הא  ו
ו והא כתיב כי יגורתי מפני האף  קושיא כיוצא בה פריך התם הגמרא אמאן דאמר דחימה משה הרג
ש ר פ ן ל י צ ו ש שר ש אבל חימה עצמה נהרג ד ו ר ד גונדא דחימה פי א״ ו ו י תרי חימה הו  והחימה ומשנ
 דהכי מקשו התוס׳ דהכא אף כופה חימה אינו כופה אלמא דחימה חזק יותר מאף ובפרק ד׳ נדרים
אף נשאר קיים ולא היה יכול להרגו אלמא דאף חזק יותר מחימה אבל  אמרינן דמשה הרגו לחימה ו
די דשמא חימה הנשאר חי הוא חזק יא דתרי הימה הוו לא מקשו התוס׳ מי י ו רושם דלשנ  קשה לפי
י גונדא דחימה וסבירא להו להנך יא בתרא דמשנ י ו ו של התום׳ היא לשנ  יותר מאף ואי קושיא ז
 מפרשים דהתוס׳ סכרי דכי היכי דאף הוא חזק יותר מחימה שהרי משה הרג לחימה ולא הרג לאף
ון שאף כופה כ״ש ׳ש הוא ולכך מקשו התוס׳ כי  מסתמא ג״כ גונדא דחימה אינו חזק יותר מאף וכ׳
יא בתרא י ו ש זה דהא לשנ ו ר י ן לפ  שהוא כופה חימה ר״ל גונדא דחימה אם כן הוא אק אנו צריכי
ו והכי קא אמרי התוס׳ אף כופה חימה אינו ט י גונדא דחימה אתי קושיא התוס׳ דהכא כפשו  דמשנ
ש דקרא דכי יגורתי מפני ו ר י  כופה תימה הא אמרינן בנדרים דחימה משה הרגו ולחד שנוייא הוי פ
 האף והחימה ר״ל גונדא דחימה וחימה עצמו נהרג א״כ מאי קאמר חימה אינו כופה וכן מה שאמר
מר דכל זה אמר על גונדא דחימה ד בחיק הימה עזה והלא חימה נהרג דלא מסתבר לו ח ו ש  אע״פ ש
ן זה סברא שיהא גונדא דחימה עזה יותר מאף עצמו על כן נראה עיקר שקושית התוס׳ היא לפי  דאי

טו כמו שכתבתי וק״ל: ייא בתרא דנדרים ואתו דברי התוספות כפשו  שנו

יל ויבא ג״כ למחר לזמן וליך עמו למחר דכי אזיל לאו בריקן אז  שחרית ואחת יאכל בלילה ואחת י
וליך עמו ד ואחת בלילה ואחת י יאכל אחת מי  הסעודה לעיר אחרת ויחזרו ויתנו לו שתי סעודות ו
וליך מכאן ן שם ואם כן י ו לן בעיר הזאת רק הולך לו לעיר אחרת ללו נ לו כשאי  למחר וכן לעולם ואפי
יצטרך  עמו שתי סעודות מכל מקום כשיבא לעיר האחרת לעת הערב גם שם לא יתנו בלילה שום ככר ו
דו למחר עד ומן הסעודה והחלוקה ויתנו ו שהביא עמו ואחת ישאר בי ד  ע״כ לאכול אחת מהשתים שבי
יל לאו ד ואחת בלילה ואחת למחר דכי אז ו ויאכל אחת מי ד ש עם אותה שכבר בי ל  לו שנים ויהיו ש
 בריקן אזיל וכן לעולם וק״ל: ד״ה לא איזדקיק ליה וכו׳ ואמר ליה רב םמא אי מר לא איזדקיק ליה
: ל ״  לתת מן הקופה כדי סעודה קטנה. ר״ל דבר מועט כל שכן שגם אחרים לא יתנו לו וכו׳ כן נ״ל שכצ
ן וכוי. כתבו זה משום דקשה ף ט ע״ב ד׳׳ה מגק למצורע כימי סיפורו ובו׳ פשיטא לן דטטמא כדתג  ד
טא ליה דמטמא אלא רבעי  להו להתוס׳ מה בעי מנין מן התורה דמטמא משמע דפשי
טא ליה דמטמא  מנין מן התורה לכך הוקשה להתוס׳ היכן תגן בשום מתניתין דמטמא אדם דפשי
טא ליה דמטמא מכח ההיא מתניתין דכלים דתנן בה הרי אלו מטמאים אדם  דבעי מנין ותירצו דפשי
טא ליה דמטמא אדם טו פשי  וכלים והדר קשה להו להתוס׳ דמדבעי בימי סיפורו מכלל דבימי חלו
י מדאתקש למת א״כ מהיכי תיתי לן לומר דיהא נטהר מאותה טומאה ואם כן מאי בעי ״ ש ר פ  כמו ש
ו  מנלן לכך כתבו התוס׳ דלכך בעי מנלן דמטמא משום דכתיב אחר הבאת השני צפרים ורחץ בשר
מר דלכל הפחות נטהר מטומאת אדם ע דבאותה טבילה נטהר ואם כן סברא לו מ ש  במים וטהר מ
ד ו במים היינו ללמו ן והא דחזר וכתב לאחר ימי הספורים ורחץ את בשר ל  דהיא טומאה חמורה שבכו
שב דלפי המסקנא דמטמא אדם ן צריך לי י לו טומאה קלה אלא שעדי ת אפי  דאז נטהר לגמרי מלטמאו
ו במים וטהר דממאי נטהר  אם כן למאי נפקא מינה כתב רחמנא לאחר שילוח הצפרים ורחץ בשר
ר טו חמו ו שימי חלו נ ר מלטמא באוהל ולענין שיבא אל המחנה וכמה דברים שמצי ה ט מר ת  וצריך לו
: דיה דהא היסט נבילה וכו׳ ל ק״ ו התוס׳ אחר זה בד״ה מה כבוס בגדים וכו׳ ו  מימי ספורו כמו שכתב
ת ויה׳ ביום השמיני מרבה שמטמאה אפילו בלים אע״ג דלא שייך כהו לבישה ש ר  דבתורת כהנים פ

 כתרא
 טובה למי שמסמס אותם וע״ז מביא ראיה מפסוק הלוא סריס גו׳ איך אתה מבין אלא ולאי זהו
 הטעס שיחזור לקרוא אותנו בניס ובחידושי אגלות מפרש למה שהביאו במשל שלהם שתבשו בבית
 האסורים רמזו כשאינן בא״י רק בגלות בחו״ל לפ״ז יש לפרש הנוסח של כהא לחמא עניא כו׳ השתא
 הכא כוי וקשה כפולים ושאר קושיות ועפ׳׳ז מתחיל כהא לחמא עניא של עניים ואמר כל לכפין כו׳
 כל לצריך ט׳ באשר בזמן הזה שיצאנו לחירוח ממצרים שוב אין אנחנו נקראים עבדם לכן כל העניים
 יתו ריכלו כו׳ ומקשי לעצמו הלא עכשיו אנחנו בגלות בבל ששם נתקן זה הנוסח ואם כן לא עשינו
 רצונו של מקום ממילא נקראים עברים כקושיוח טורנוסרופוס ומחרץ השחא הכא חבושים בטת
 אסורים בבבל לשנה הבאה נהיה בניס היינו בני חורין כחשובח ר״ע ולכן יש לנו רשות לפרנס עניים:

^ מהדורא ) 
 דף י ע״א נמ׳ תניא היה ר״מ אומר יש פתחון פה וכו׳ אמר ליה ר״ע אמשול לך משל למלך
 שכעס על בנו וכו׳ אימתי ועניים מרוליס וכו׳(בזמן הזה) וקאמר הלוא פרוס לרעב
 וכוי. רש ללקלק למה לא השיב ר״ע בקיצור מפסוק זה ועניים מרוליס ומה היה צריך להביא משל
 למלך שכעס על בנו גם איך באמת מתרץ משל של טורכוסרופוס לעכ״פ נקראים אנחנו עבדם גם
 בן לפי פשוטו השיב רלענין זה לפרנסם לא נקראו עבדם ומטא ראיה מן הפסוק הלוא פרוס ולענינים
 אחרים נקראו עבדם ויש ליישב לולאי משל טומוסרופוס הוא אמח והסברא נותנת וגס ר״ע הולה
 לו רק שהשיב שנקראו בניס אך זאח היחה חשובס ר״ע ולאי אם ישאירו כך עבדם לעולם הקשיח
 יפה שאין ראוי לסרנסם אבל אנחנו קרנו לחזור להיות בניס להש״י ע״ז משל שלו אמת שמחזיק לו



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון כבא בתיא ואגדות מהרש״א

 הוא מדומים ישכון כוי. ניחא ליה לאחרי מהבא מלבד נביאים רש לפרש האי קרא לפי הדרש ע״פ מ״ש
 בחעניח פ״ג לאחחא שטחא בביחא ויהבה ריפחא לעניים ומקרבה הנייחה ואנא יהיבנא זודס ולזה אמר מה
 טעם מרומים ישכון כי מצולוח שעושה לו בסלעים מלשון מטבע וזיזים וסלעים שנוחן לעני היא משגבו דומר
 מזה ט לחמו נחן ומימיו כי הס נאמנים ושלמים רמקרבא הנייחן לעניים לאכול ולשחוח טפי מנוח! סלעים
ד האשה לשטחא  ומעוח שצדך לטרוח ולקנומ ולקלק לומר ניחן בלחם ולא נוחן כי הלחם ומיס ניחן על י
 בטחא ולקלק לומר לחמו ומימיו שיחן מלחמו ולא מלחם אחר בפחוח ממנו וכן ממימיו אס גס הוא שוחה
 מים וק״ל: שאלו את שלמה איוה בן עוה״ב כוי. יש לפרש ע״פ מ״ש ס׳ החליל חסידם ואנשי מעשה
 היו אומרים אשד ילדותינו שלא טישה אח זקנחינו והוא פירוש הכחוב וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו׳ אבל
 הימים שהס נגל זקניו שהוא היללוח יהיה כבול שלא ימטיש ממנו בזקנוחו ומייחי ט הא כו׳ עליונים למטה
 כו׳ שהיו בכבול בעוה״ז יחטישו כשיהיו למטה בעוה״ב טוס תוכחה אבל אנן ט היט לחשטנן הכא חשטנן
 נמי התם ולא נתטיש ועול יש לפרש ונגל זקניו כבול שלא יחטיש ממעשה בני בניו שהולכים בלרך טובה ט
 בני בניס הרי הם כבנים ויהיה לו שיבה טובה כמו באברהם שמת ה׳ שנים קולס זמנו שלא יראה עשו בן בנו
 יוצא לתרבות רעה ולבר זה מפורש בלבד שלמה עטרת זקנים בני בניס כוי: שהיו אומרים אשרי שבא
 לבאן ותלמודו בידו כוי. יש לפרש כי עיקר הלימור ושנעשה בו רושם הוא הלימול הבא מכתיבת יל אשר
 על כן נקראו התכמיס סופדס: ר״ע וחסידיו משוס הרוגי מלכות ותו לא כוי. ר״ל משוס הרוגי
 מלכות יש להם מתיצה ביתל בפני עצמן ותו לא והד יש לצריקים מעלה יחירה לכל אחל ואחל מחיצה בפני
 עצמו צפי כבולו כמ״ש פרק הספינה כי על כל כבול חופה מלמל שכל אתל ואתל עושה לו הקב״ה תופה לפי
 בבולו וק״ל: שאין עושין אלא להתגדל כו׳ שגאמר כוי. אין זה מלשון גלולה ומשיבומ לאס כן היינו
 להתייהר ללקמן אלא מלשון גלולה בשנים שיאדכו ימים כלמייתי ומצליין לתיי מלכא וגו׳ ומייתי נמי עלה סלע
 זו לצדקה ע״מ שיתיה בני כו׳ וק״ל: ל״ק כאן בישראל כאן בעכו״ם יש להקשות בזה מי איכא מיד
 דלישראל שרי ולעכו״ם אסור כדאמרינן פרק השוחט ופרק ל׳ מיתות ויש ליישב ולו״ק: נענה ר״ג כוי. שאין
 עושין אלא להתייהר כו׳ אמר ר״ג עדיין אנו צדכין למודעי כו׳ יראה דר״ג לא הטא גדבדו קרא על מה
 שאין עושין אלא להתיהר כמו שהטאו תנאי אחריני ראיה לדבריהם אלא שאמר על דבד ר״א ור״י שאמרו
 שאין עושין אלא להתגדל ולהמשך מלכותן לטשראל שד כה״ג ובעכו״ס הד חוטא לפי שאין מבקשין גידול
 שנים והמשך מלכות אלא להתייהר באותן שנים ומלכות לכך אמר ר״ג אנו צדכין למודעי דמתון דבריו למדנו
 שהעכו״ס אינו עושה אלא להתיהר ולקנטר כמ״ש אלא לקנטר לתרף אותנו ולהתייהר עלינו כדמייתי קרא זד
 יהיר מתוך גאוותו מתרף ומתלוצץ אותנו וק״ל: לפי שהוא נותן צדקה וחסד לישראל כוי. יראה
 דצדקה וחסד הס 3׳ מדות קרובים לעני! א׳ אלא שזה בממון וזה בגופו ולתנאי דלעיל צ״ל מקט קרא צדקה
 לגבי ישראל לרבותא לאפי׳ הצדקה שהיא פחוחה מגמ״ח כדאמדנן בסוכה דמרומס אוחם ונקט קרא חסד
 במקום צדקה בעכו״ס לאפי׳ חסל שהיא גלולה שבמלות תטאת היא להם ולדברי דב״ז נמי צדקה ותסל קאי
 כולה על עכו״ס ולזה אמר ריב״! נראין לבד רבי נחוניא בן הקנה שהוא מחן צלקה וחסל לישראל שהוא אחל
 מן הסימנים שיש באומה הישראליח כלאמדנן פרק הערל אבל אין בהס בעכו״ס מלח חסל כלל ולכך לא קאי
 חסל אלאומים כמו שלרשו כל הני חנאי לעיל אלא כרד נחוניא לקאי חסל על ישראל: כד צדקה מכפרת
 על עכו״ם לפי לרש זה קאי גס צרקה חרומס גוי על עכו״ם לנחשב לעכו״ס הצדקה וחסד שעושין במקום
 חטאת לישראל ולהכי לא מייתי בלרש רהכא גוי אלו ישראל לכתיב ומי כעמך וגר כמו שהביאו התנאים ללעיל
 וק״ל: דאיבעי ליה למפלנינהו לעניי א״ה בוי. ק״ק לרט אבהו נמי אמאי לא קבלינהו משום שלום

 מלכוח וה״ל למפלגינהו לעניי א״ה וי״ל ללא היו במקומו עניי א״ה וק״ל:

 דף יא ^"ב בד״ה הכא אפשר כוי ואכםדריה דבי רב כו׳ והרביעית גבוה ד׳
 אמות כו׳ עכ״ל אלא שהד׳ אמות אינן מגיעות על התקרה כמו שאר
 ג׳ מתיצות ולכך קרוי אכסדרה ולא ניתא להו לשיטתו לפרש בפי׳ רש״י לברביעימ מוקפת
 תלונות דא״כ לא הוי קרי ליה אכסדרה דכל בית נמי מוקף תלונות מצד אחד משא״כ לפרש״י

 דשפיר קרי ליה אכסדרה כיון דמוקף תלונות מכל ארבע מתיצות וק״ל:
 ח״ א דף יא ע״א העבודה שאין בקופה של צדקה כלום כוי. יראה למעיקרא לא ידע שיש לה
 ולבניה סכנת מיתה ולא נתן לה משלו שהיה נצרך לו ואמרינן חייך קולמין לאל״כ ולאי לטפי הוה לו
 לתלות מעותיו בקופה של צדקה כדי שלא תתטיש כדאמרינן לעיל ואינו יודע ממי נוטלה דהיינו ליתן לארנקי
 של צדקה וק״ל: ימות בשנים מועטות הללו מיד קרעו לו גור דינו כוי. הצדקה היא אחד ממעטד
 הגזירה כלאמרינן פ״ק דר״ה והוסיפו לו כ״ב שניס דמצינו שהן נקראות שנים מועטות ברבקה שאמרה ליעקב
 וישבת עמו ימים אתדם וגו׳ רהיינו מועטים כפרש״י והוא נתעכב שם על בואו לאביו כ״ב שנים וק״ל: מעשה
 במונבז המלד כוי. פרש״י בנה של הילני המלכה מזרע חשמונאים כר אבל בספר יוחסין מפורש בשם גוריון
 הארוך שהיה מלך גר וכן בב״ר פרשת לך לך ומעשה במונבז ומטח בניו של חלמי ע״ש: ואני ננזתי במקום
 שאין היד שולטת כוי. שנאמר צדק ומשפט מכון ונו׳ מה שלא אמר כן אקרא למייתי לעיל וצלק משמים
 נשקף אני גנזתי במקום שאין היל שולטת ד״ל רהשמים שהם כוללים כל הגלגלים אפשר לומר בהם יל שולטת
 שס כדאמרינן בפרק הספינה בעובלא לרבה בב״ח לשקל סלו והניח אותו בגלגל לרקיעא אבל בהאי קרא צלק
 ומשפט מכון כסאך שהוא ברקיע השטעי שנקרא ערבוח אין היל שולטח בו והט אמדנן פרק אין לורשין
 ערבות שבו צדק ומשפט וצרקה כר שנאמר צלק ומשפט מכון כסאך ע״ש: דבר שעושה פירות כוי.
 כפרש״י הפירות אובל בעוה״ז והקרן קיימת לעולם הגא והא ללא חשיב ליה נמי בכל הנהו לדש מסכח פאה
 אלו דברים שאדס אוכל כוי יש לפרש דה״ל צלקה בכלל גמ״ת לקתשיב התם ובפ״ק לקילושין מייתי נמי גמ״ח

 דף י ע״ב ־ דף יא ע״ב
 המלך העכו״ם הרודים טשראל כמ״ש לעיל ודו״ק: כשם שמזונותיו כוי מר״ה כך חסרונו של אדם
 כוי. תלה חסרונו במזונותיו דלגט מזונותיו של אדם אמדנ! סרק 3׳ דטצה מפורש בקרא בכסא ליוס חגינו
 זה ר״ה וכתיב כי חוק הוא לישראל וגר ומאי משמע דהאי חוק לישנא דמזוני הוא דבתיב ואכלו את תקס
 וכחיב הטריפני לחם חקי ואמר דחסרונו שמחסר אדם מממונו כמ״ש מלח ממון חסר נמי קצוטן לו מאז כי
 הס קצוטן מר״ה אס לזכוח למזונוח של עני כדקאמר הכא זכה הלא סריס גר ואס לחובה לעניים מרודים
 חיל המלך ואפשר שע״ז רמז האי קרא רש ועושר אל חחן וגר אל חחן לי רש ועוני שיהיו מזונוחי קצוטן
 בחסרונו של אחר וכן עושר שיהיו מזונוח אחרים קצוטס בחסרוני אך הטריפני לחם חקי וגר וק״ל: חזאי
 חלמא פדש״י כמוצאי י״כ עכ״ל לקלק לפרש כן דמסממא הנהו בני אחחיה דריב״ז לאו רשעים הוו
 שנגמר דנן בר״ה אלא טנוניס להוה דן חסרונם נגמר ביוה״כ ואח״כ במוצאי יוה״כ חזא ההוא חלמא לבעו
ד עשינהו כר כד לקיים בהו זכה הלא פרוס וגר ואמר פש גבייהו י״ז פרש״י נ  למחסר בשנה זו ז׳ מאה ד
ד שלא נחנו לצדקה עב״ל נראה דה״נ דקדק לפרש ער״ה משוס למר״ה ואילך מחחיל נ  ערב ר״ה שטסר ד
 לין אחר וזה החסרון כבר נידון משנה שעברה בר״ה ונגמר טוה״כ שעבר כמו שחזה אז בחלמא אבל מה
 שאמר בגמרא כי מטא מעלי יומא לכפוד שלור בי קיסר כר נראה לפש בהו בעיוה״כ בשנה שנייה וההוא
 דנא ליוה״כ נמשך על יוה״כ הבא וכמ״ל פ״ק לר״ה אלס שאירע בו קרי או אונס קולס י״ה נירון לשעבר
ד שלא כו׳ ולריק: א״ל נ  לאחר י״ה נילון להבא ולפי זה נראה להגיה בפירוש רש״י פש גטיהו עי״כ י״ז ד
 אמינא כי היכי דתעבדו מצוה כו׳ ועשינהו דקאמר לאו בכפייה אלא בלבריס מצוה לשמה וק״ל: איחייב
 מאן דמני לן כמחללי פוי עיין פרש״י ועוד נ״ל לפרש השחא אלו נפלחי דמאן דסני לן השונא לי הוה
 מחייב לי שהייתי מתלל שבת ועוד עכו״ס וחייב סקילה וק״ל: שמא עני בא לידר ולא פרנסתו אפשר
 שרמז לו אעובדא דמייחי לעיל ההוא עניא דהוה מחזר על הפחחים ולא אזדקק ליה רב פפא וק״ל: כתיב
 הכא כוי עם לבבך כוי וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל כוי הרבה כחוטס לשון בליעל במקרא
 גס בשאר עטרוח אבל בחורה אינן כהובים רק אלו שניס ויש לנו ללמוד זה מזה וק״ל: כל צדקה וחסד
 שישראל עושק בעה״ו שלום גדול כוי שלומי מאת העם הזה החסד והרחמים כוי לפי פשוטו
 החסד והרחמים שלו שהיה לו עס ישראל שנאמר ושמר לך ה׳ את הברית ואת התסד וגו׳ ונתן לך רחמים
 אמר לאסוף מהס אבל את שלומי דדש דמשמע דבר שהיה עושה שלום אצלי שהס החסד והרחמים שהיו הס
 עושין היו פרקליטין ושלום הגדול אצלי כדאמדנן כל המדחס מרחמי! עליו שנאמר ונתן לך רתמים ורתמך
 וגר וע״פ דרך זה אמר ג״כ שמקרבת הגאולה שנאמר ועשו צדקה ט קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלוח כי
 הצדקה שיהיו עושי! יהיו זוכי! לעשות עמהן צדקה בנגלה בעת הישועה ט הצדקה שעושה הקב״ה עמנו בגלות
 היא בסתר וק״ל: יין קשה שינה מפכחתו ומיתה קשה מכולם כוי ט השינה הקשה מהם היא אינה
 אלא אחת מס׳ במיתה וק״ל: יהיב פרוטה לעני והדר מצלי כו׳ ע״פ המשל דלעיל כמדת ב״ו שמביא
 האדם דורון למלך ואח״כ מבקש על נפשו וק״ל: אלו ת״ח שמנדדין שינה וכו׳ יש לפרש בזה ע״ל וקוי
 ה׳ יחליפו כח שאמרו בסוף קדושין שהתורה נותנת כת ללומד תורה ולפי שמיעוט השינה מתליש את האלם
 אמר בח״ח המנלדן שינה בעוה״ז בלימול תורתם הקב״ה נותן להם כת ללמור תורה ומשביען בעוה״ז שכינחו
 ללעולס הבא לאין שם שינה וחלשוח האלם כלאמדנן אלא שהצליקיס יושטן ונהנין מזיו השכינה וק״ל: מה
 דכתיב מלוה ה׳ חונן דל אלמלא כוי. ט מלת מלוה בכל מקום הוא שם החואר לאיש המלוה מעותיו
 לאחר כמו לאיש מלוה וטשעיה כמלוה כלוה ולזה פירשו בו בכאן כי החונן דל נעשה הוא מלוה לה׳ וכטכול
 שהקב״ה נעשה לוה לשלם לו ולא מדן ערב אלא שנשתעבד כדין לוה כאומר חלוה לזה ואני פורע ונמפורש
 בסיפא דקרא וגמולו ישלם לו ר״ל גם כי העני זה אין לו במה לשלס הקב״ה שהוא נעשה כלוה הוא משלם
 לו גמולו וק״ל: דבי יוחנן דמי כתיב לא יועיל הון וגו׳ ב׳ צדקות הללו למה כוי. נ״ל לחרמי
 קאמר תלא לרמי קראי אהלד לכתיב לא יועיל הון וגר למשמע דאין אלם יכול להציל עצמו בממונו ולא
 מועיל לו ההון אפילו לעשות אז צלקה ונקרא אתרינא קאמר לא יועילו אוצרות רשע להיינו ממון הגזול משמע
 אבל בממונו יכול להציל ולעשות צלקה ועול ב׳ צלקות הללו לכתיב ב׳ פעמיס וצלקה תציל וגר למה ואמר
 לאחל שמצילתו ממיתה משונה ואתל מרינה של גיהנס וההוא קרא לטוס עברה איירי מדנה של גיהנם להיינו
 בעוה״ב לאחר מומו אפילו ממונו קאמר ללא יועיל לו לעשות צלקה בעוה״ב אס לא עשה בעוה״ז אבל קרא
 אתרינא איירי שמצילתו ממיתה משונה להיינו בעוה״ז ואז ממונו יועיל לו לעשות צדקה אבל ממונו הגזול

 אפילו בעוה״ז לא יועיל לעשות בו צדקה וק״ל:
 ע״כ נותנה ואינו יודע למי נותנה כוי. מפורש פרק מציאת האשה: מה יעשה אדם ויהיו לו בנים
 ר״א אמד יפוד כוי. אפשר שסמך על מה שפירש דוד במזמור למייתי בסמוך אשרי איש ירא ה׳
 וגו׳ גבור בארץ יהיה זרעו דור וגר וסיים בו שלכל זה זכה לפי שפזר נתן לאביונים וגר וק״ל: אמר משה
 לפני הקב״ה במה תרום כוי. לפי שבתומש הפקודס נאמר בלשון צווי לרטס שאו את ראש וגו׳ אתה
 ואהרן ואמכס יהיו איש וגר וכאן שינה לומר בלשון ימיד למשה לבד ולא נאמר בלשון צווי וע״כ דרשו שזה
 הכתוב הוא תשובה לשאלת משה במה תרום קרן ישראל וא״ל הקב״ה כי משא אס באמ לשאמ ראשם וכר
 כפי׳ רש״י ט ע״י נדבתם למשכן נתרוממו ישראל מכל האומות שירדה השטנה טשראל וכן אמרו במדרש
 צדקה תרומם גוי בנדבה שהביאו ישראל למלאכת המשק נתן להם תלוי ראש ע״י משה וק״ל: שאלו את
 שלמה כוי מה פירש דוד אבא פיזר וגו׳. שלמה גופיה אמר נמי הכי צדקה תרומם גוי אלא שאפשר
 לומר דוקא מוי וממלכה שעושין צדקה כדלקמן אבל שאלו לו על היתיד ועוד נראה לפרש דמהאי קרא צדקה
 מרומם וגו׳ למדו ששאלו על כך לשלמה והשיב להם צלקה מרומם וגו׳ שזו הוא שפירש לוד אבא שסיפר
 באומו מזמור כמה הצלמומ זמניומ ליראי ה׳ וטוב ממנו איש מונן ומלוה וגו׳ וסיים להוסיף עוד בצלקה עד
 היכן כתה שאמר פזר נתן וגר קרנו מרום וגר להיינו צלקה מרומס שאמר שלמה: רבי אבא אמר מהכא

^ חכמת שלמה < 
 דף י ע״ב נמ׳ שם מאירות אותה כוי נ״ב פירוש מבעירות: שם שלום מלכות איבעי ליה כו׳ רש״י בל״ה אוצרות כר בהאי קרא לסרי צדק כצ״ל: בד״ה נותן לכל פתח ל׳ אמות להלן מן

 כצ״ל: דף יא ע״א גמרא אבותי גנזו במקום שאין כר גנזתי במקום שעושה כו׳ כצ״ל: הפתח כנגלו והרותב כפי רותב הפתח כצ״ל:

 מהר״ם
' נן בפ׳ האומר בקדושין אין לי אלא בית ורע חוםד ובו ת השדה וכו׳ כדאמרי רוש ר״ח דאמדו הגאונים וכו׳ היינו שראה שמואל וכוי. הף יא ןן״א דייה ולא א  דף י ע״ב תום׳ ד״ה עליונים לפטה וכו׳ פי
ן אין חולקין את צ״ל מגין לרבות םאה ותרקב ובו׳ כצ׳׳ל והשאר הוא ט״ס: שם בפתניתי ר ראית ו ש לדקדק דלפי זה לא יתישב מה שאמר בתר הכי אמר ליה עולם ברו י  ו
״ף ן אבל בהרי י משמע דגרי׳ נמי ולא את בית השלחי ׳ ' ברש׳ דאי שיהיה החצר וכו׳ ולא את בית הבד ובו בו ל ו ן עו ט ואי פ ש ו מ משפט צדק כי כל דרכי  דר״ל שהדבר אשר ראית הוא מצד הדין ו

ש הרמב״ם אינו: ו ר ל פי ות ש בסדר משני בהרא״ש ו : ו י לזה מצד העונש והשכר אל ראו  שמו

 בתרא
 קשה מה שאל ואנן היינו ת״ח הלא הגיל לו כי שמואל ישב לפני מלמידה בשטל שעשה שלא כהוגן
 משמע לאפוקי חכמים אחרים יושטס לסי מעלחס במו בהעולס הזה ויש ליישב ע״פ מ״ש פרק חלק
 אמר רב יהולה אמר רב בקשו עול למנוח אחל באח למות דיוקנו של אטו ונשתטח לפניהם כר יצחה
 ב״ק כו׳ ולא השגיח כו׳ שצריך להטן מה איכפח ליה ללול אס הס ימנו אוחו בתוך אותם שאין להם
 חלק עולם הבא מהו מעלה ומוריל בעולם הבא אם הקב״ה יסן להם חלק עולם הבא ומכ״ש קשה
 על הב״ק מן השמים מה צריך להשגיח בלבריהס אלא צ״ל לולאי האמח הוא כן לח״ח גוזר בעולם
 הזה ומקיים דבריו בעולם הבא ולבן נחיירא לול וביקש שלא ימנו אוחו וכן הב״ק טקש מהם על זאת
 וז״ש כאן ששאל ואנן ח״ח אף אס הם בחייהם בעולם הזה היכי איחנן בעולם הבא והשיב כמו לאיתנן

 בעולם הזה שדברינו נשמעים וקיימים כן למעלה בעולם הבא וק״ל:

^ מהדודא ) 
 נמ׳ אמר רט אבהו אמר משה לפני הקב״ה רבש״ע במה חרומס קרן ישראל אמר ליה בכי
 תשא ופירש רש״י אס באח לשאח אח ראשם בהגבהה קח מהם כופר לצדקה כר. וקשה דהל״ל
 בונחנו איש כופר וע״כ יש ליישב ע״פ מדרש רבה ריש פרשת כי תשא דרש כי תשא מלשון כי תשה
 ברעך וגו׳ וילוע מ״ש הרמב״ס במעלות הצלקה והטא הטור י״ל היותר מעולה בכל הצלקות אס
 נוחן לעני בלרך הלואה כמ״ש שמעתי שנסלה לך ירושה כר לזה אמר במה תרומם בבי תשא מלשון
 כי תשה להיינו שתתן הצלקה בלרך הלואה וק״ל: שם ואנן היכי חזיחינן החס כר. לפי פירוש רש״י
 שמפרש עליונים למטה היינו עשירים כו׳ אתיא כפשוטו מה ששאל ואנן להיינו ח״ח היכי מחזיקים
 אוחם שם אבל לפי מ״ש החוספוח משום ר״ח שכחב בשם הגאונים שיש טלם קבלה רב מפי רב
 שראה שמואל ישב לפני רב יהולה תלמידה משוס למיחה בשמואל כלאמרינן פרק במה בהמה לפ״ז



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בנא בתיא ואגדות מהרש״א ט
 דף יג ע״א

 משמיה דגברא רבא אחרינא בוי. לכאורה קשה אס חנס הראשון אמרה בסברת הלב בלא נבואה למה
 לא נאמר כן גס על מכס השני ואפילו לאו בר מזלי׳ הוא ונראה לפרש רה״ק לגברא רבא אמר מלתא ששמענו
 אותו מפיו ומתאמרא משמיה לגברא רבא אתרינא שקלם לו ולא שמענו אותו מפיו כגון א״ר אלעזר ואימימא
 ר׳ יותנן אמר רב פפא ואימימא רבא שהשני ולאי אמרה ומתאמרא משמיה לראשון אף שלא שמענו אותו

 מפיו אלא שנפלה נבואה זו בפי האומדס שגם הראשון אמרה וכן יש לפרש לקמן וק״ל:
 ע״כ מיום שחרב בהמ״ק נטלה נבואה כוי. מיום שחרב בהמ״ק ראשון קאמר לבבית שני לא היו
 נביאים אלא בחחלח בנינו היו חגי זכריה ומלאכי ולא בא למעט הבא אלא מקלש שני אבל בע׳ שנים
 שחרב הבית עליין היו נביאים. וענין שנטלה מן הנביאים ונתנה לשוטים אין הנבואות שוות לנבואה נביאים
 ע״י הש״י או ע״י מלאטו אבל נבואת השוטים ותינוקות אינו אלא ע״י של להט מחלק בסרק הרואה בין
 החלומות שיש מהן ע״י המלאך רש מהן ע״י של ועיין בתילושינו פרק ל׳ נלריס וק״ל: טביומי חתם כוי.
 בספר יוחסין ע״ש ט כל ימיו היה טוב לישראל עכ״ל ועי״ל ע״ש לקיימא ליה שעחיה דהיינו טב יומי למזל
 טבא טומא גדם ליה. ועי״ל ראמר עליה רב אחא כל המטיטן לו לא במהרה כוי. ולכל הפירושים קשה להא
 כבר הוה חחים שמו כך קולס שירע כל זה: ביון דמלו עשרה פתח כוי. ובספר יוחסין כחב ולע ט
 הסמיכה היא בג׳ אבל למנוחו ראש ישיבה צריך עשרה כמו למר בר רב אשי כו׳ ע״ש: אמר דבא ואנא
 בתרא כוי. לא קללו שימוח רמי בר חמא לפניו אלא שיגרשה רמי בר חמא ואת״ב ישא אותה רבא אגל רמי
 ב״ח היה חש מלישא גרושה כלאמרינן פ׳ ע״ס לא חבשל בקרירה שבשל בה חטרך ומאי ניהו גרושה בחיי
 בעלה כוי ומש״ה לא אמר ואנא בחרא רא״כ הוה קללה לרבא שימוח לפניו להא א״א לו שישאנה בענין אחר
 וק״ל: יש לו ב׳ לבבות כוי. שנאמר איש נבוב ילבב כו׳ לכאורה לשבח ולמעלה קאמר לאלו יש לו ט לבבות
 לומיא לנביבה רמייחי וחירוש ינובב וגו׳ לנלרש לשון ינובב לשבח אבל רש״י פי׳ לגדעוחא וכההיא לפרק

 המקבל י״ג לברים נאמרו בפת שהריח כו׳ ומחכימח פחי כו׳ וק״ל:

 דף יג תד״ה אית דינא בו׳ דא״כ •וכל אחד לסלק את חבירו ע״י עילוי דמים
 כחצר כוי עכ״ל לכאורה קשה למה נקט בחצר טפי משאר בל לכר ועול גשרו
 בלא עילה למים נמי תקשי ליה לאחל יכול לסלק את חבירו בחצר שאין בו לין חלוקה
 ונראה כי רבריו מובנים לפי מה שכתב הרא״ש ללינא לגול או אגול קאי אכולה מתני׳
 זולתי אמצר לפי שאינו לבר העומל לעצמו אלא משתמש הוא לבית כו׳ עכ״ל ועיין בזה
 בב״י מ״מ סימן קע״א בשם הרמב״ן והשתא הריצב״א מפרש לה ללינא לגול או אגול
 קאי אכולה מתני׳ אף אתצר ואם ישומו הב״ל בשויו ניתא אע״ג להמצר משתמש הוא לבית
 הרי הב״ל ישומו החצר ממה ששוה הוא לפי שימושו לבית וכך יתן לו והרי לא יפסיד
 כלום אבל אי איירי בעילוי למים בלא שומת ב״ל הרי האמל מעלה על התצר יותר משויו
 לצרפו למצירו ולא לפי מה שהוא מססיל בבית והרי הוא מפסיל את תבירו לבית בלא מצר
 אינו שוה הרבה ומיהו אי לא מעלהו בלמים אלא כפי מה ששוה לצרפו למצירו הוי חבירו
 יוכל לומר אגול אפי׳ אס הוא עני כיון שכך הוא שוה למוכרו לאחר אבל בעילוי למים כיון
 דלא יכול לומר אגוד שאינו יכול למוכרו כך לאחר וע״כ יאמר גול הרי הוא מפסיל בדתו
 וכל היכא דאיכא פסידא לתבירו ודאי דלית לן למימר גוד או אגוד משא״כ בשאר דברים
 אם מעלהו בדמים הרי יאמר לו גוד ודו״ק: ד״ה כופץ את רבו כו׳ וא׳׳ת אמאי בופץ
 בו׳ וימכור עצמו בו׳ דאסוד למכור עצמו בעבד בו׳ כי לי בני ישראל בו׳ עכ״ל
 וליכא לאקשויי דאכתי אמאי כופין את רבו לשחררו ואומרים לו חטא כדי שיזכה עבדו טפי
 הל״ל שימטא העבד עצמו וימכור עצמו כדי שיזכה די״ל דודאי משום מצות פרו ורבו דהוה
 מצוה רבה כופין אח רבו לשחררו ולעבור בעשה אבל למכור עצמו כיון דלא קייס אלא שבת
 כל להו לא דחינן העשה דכי לי בני ישראל וגו׳ ודו״ק: בא״ד דאתי צד עבדות
 ומשתמש בצד א״א ישאנה בלא קדושין כוי וא״ת וישא ממזרת דצד עבדות בו׳
 עב״ל בהך קושיא לישא ממזרת נמי צ״ל דישאנה בלא קדושין משוס צל א״א וכ״ה בתוס׳
 בפרק השולח ע״ש והמגיה הכא בלפוס לובלין ומשתמש בצל תירומ וישאנה בלא קלושין

 כו׳ טעה וק״ל:

 דף יב ע״א
 מלכתיב רולף צלקה ותסל ימצא תיים וגו׳ ומסיק נמי התם מהאי קרא למייתי הכא אמרו צליק ט טוב בי
ד מעלליהם יאכלו וט יש צדק טוב בו׳ אלא זה טוב לשמים ולבדות: שנאמד פרי צדיק עץ חיים  פ
ד וגו׳ הוא עץ ד צדק שזכר לעיל אמרו צדק כי טוב כי פ  ולוקח נפשות בוי. הכי מפורש לפי הלרש פ
 תייס בעוה״ז והט מפורש פ״ק לקדושין פירות בעוה״ז מרכתיב רולף צלקה ותסל ימצא חיים וגו׳ ואמר
 בממון הקרן שאצרו אבותיו הנה הוא לוקת נפשות תכס באותן נפשות שפרנס ימצא בהס תכם וק״ל: שנאמר
 והלך לפניד צדקר וכבוד ה׳ יאםפד שהאסיפה היא בכל מקום מיתת צדיקים ואמר כבול ה׳ יאספך

 להצילך מלינה של גיהנם כלאמרינן לעיל וק״ל:
 דף יב בד״ה ה״ג ר״ח ואי בו׳ בכרבא וזרעא ובהרודי בו׳ וזהו בהרוהי עכ״ל
 מהרש״ל הגיה בהדורי ור״ל מלשון חזרה כמ״ש ובחזירתו עול מושך כו׳ ואין
 צורך דבהרודי מלשון תרישה ור״ל דזורע בתרישתו וכן מפורש בערוך בערך רד גם ע״ ש

 דברי המקשה לפר״מ שאינו כפרש״י וק״ל:
 JJ״כ בד״ה מעלינן בו׳ ופר״ת טעלינן בו׳ אם לא בדמים יקרים במו בני מדיון
 בו׳ והשתא בהני לא שייך למימר מעלינן בו׳ דאטו אם האחד בו׳ עב״ל פי׳
 כיון דבלא טעם וטענה אמר מעלינן ליה כו׳ כמ״ש הרא״ש ליש לן למימר הכי אלא במקום
 שחבירו תפץ בה יומר משום לאית ליה ארעא אמצרא לתל אבל בהני שאין למטרו ארעא
 אמצרא אי הוה אמרי׳ מעלינן בלא טעם וטענה רק כאילו בא להפסיל לחבירו שלא יקח א׳
 מיצרא אמו אם הא׳ בו׳ ופרש״י בהך למעלינן ליכא לקיומא לשיטת ר״ח לכיון למטעס
 ומטענה אמר מעלינן בהני נמי מה״ט ומטענה הוה אמרי׳ מעלינן לשלוק כ״א מן השלום
 וקושטא להוה תקשה לן לאטו אס האחל כו׳ לא״כ אין ללבר סוף ולו״ק: בא״ד שהנגד
 מפסיק בין ב׳ השדות ואם יחלוקו כל שדה לב׳ בו׳ עב״ל ולאביי לאמר אפילו בכה״ג
 שיחלוקו כל שלה לשתים משום לבעינא אפושי אריסי היינו לוקא בב׳ שלוח במקום א׳ אבל
 בשלה א׳ הא אמרינן למקיש בכור לפשוט למשמע לפסיקא ליה בפשוט ליהבינן ליה אחל
 מיצרא והיינו בשדה אמד ומזה שדקדקו התוס׳ לפרש לשיטת ר״ת שהנגר מפסיק בין ב׳
 השלומ אבל אס היה מצל א׳ של נגר ולא היה לבר מפסיק ביניהם ולאי ליהטנן לכל א׳
 אתל מיצרא אך ק ״ל לפי׳ המוס׳ כיון רע״כ לכ״א מהם צריכין לימן הנגרא כלמשמע
 בשמעמין לליכא מאן לפליג לאיבא קפילא בנגרא מה ירוית האומר לאסושי אריסי בעינא
 לאם נחלוק הב׳ שלות לשמים באורך לפי משך הנגרא ע״כ צריכין אנו לשלק שיהיה שלק
 האחל מצל ימין לשמעון וחלק ב׳ הסמוך לנגרא לראובן ומצל הב׳ יהיה חלק האחל מצל
 שמאל לראובן וחלק הב׳ הסמוך לנברא לשמעון וא״כ יהיה צריך כל א׳ מהם לב׳ אריסין
 [כזה] ואס הא׳ יהיה באמצע בא׳ מהן גם חבירו כמו כן יהיה באמצע באחל מהן ואם נאמר
 לחלוק הב׳ שלוח ברוחבן על רוחב הנגר גס בזה לא ירויח האומר לאפושי אריסי בעינא ולא
 יבא בלל חלקו באמצע ואפשר לקיים בלוחק הפי׳ הראשון ורצונו בב׳ אריסין ואע״ג שבחל
 מצרא נמי היה יכול לעשות לו כמו כן 3׳ שלות ובהן ב׳ אריסין הנה הוא רוצה שגס חבירו
 שבסמוך לו יצטרך לב׳ אריסין אבל מלשון הרא״ש ונ״י נראה שגם לפי׳ התוס׳ הוא חושש
 לתלק כך כלי שיבא מלקו באמצע רהיה הוא שמור מב׳ צללין ולא תבירו ולא ילעתי להולמו
 והיה נראה ללבריהם ללאביי מה״ט לקאמר לאפושי אריסי ושיבא מלקו באמצע לית לן למיחש

 כלל אף אס לא יבא לשני כלום מן הנגרא ע״פ גורל וגם זה הוא למוק ולו״ק:

ף יכ ע״א אע״פ שנטלה מן הנביאים כוי. כפרש׳׳י אע״פ שניטלה מן הנטאיס שאינן  ת״ א ד
 חכמים כו׳ עכ״ל יש מקשים היאך היחה הנבואה קולם שחרב בהמ״ק באינם חכמים הא אמדנן פרק
 המצניע ופ״ל לנלדס אין הקב״ה משרה שכינחו אלא על עשיר גבור וחכם כו׳ וכולהו יליף להו ממשה ולפי
 מה שפירש הרא״ש שם פ״ל דנלריס אין הקב״ה משרה שכינהו היינו בקטעוח ניחא ובהט ניחא נמי מה
 שמקשים דליף שם עשיר ממשה שנאמר פסל לך והלא לברה עמו שטנה במה זמנין קולם לכן אלא שלא היה
א מלתא ומתאמרא נ  בקטעוח ועיין בחילושי הרמב״ן ועיין גם בחילושינו שם: תדע דאמד גברא ר

 חכמת שלמה
 דף יב ע״ב רש״י בל״ה האי מלויל כו׳ כשהנהר שם נמשכים

 ממנו מתמעט ולפעמים שזה כו׳ כצ״ל:
ף יג ע״א רש״י בל״ה חל גיסא כו׳ פלגינן לה בקרנזול  ד
 כו׳ כצ״ל. ואחר לבור זה מצוי ציור כזה*:
 בד״ה לית דינא שזה יכול לומר לא שלך אקנה ולא שלי כו׳
 כצ״ל: תום׳ בד״ה כופין אמ כו׳ הא היא מרגלא ליה פירוש

 שיכול להכשיר זרעו ע״י שישא בני שפחה כו׳ כצ״ל:

 דף יא ע״כ רש״י בל״ה אבל מייחד ליה פיחחא ודרך אותו פתח ד׳ אמות כר כצ״ל: בד״ה
 משוס פרוק כו׳ לשם הכא כו׳ הל״א: ד״ה מתחלקת צ״ל מתחלק כר: בד״ה

 שבקש לפתוח מגל פתחו כצ״ל וכן אח״כ בל״ה חמש חצירומ כו׳ לרה״ר הס״ל:
 דף יב ע״א נמ׳ קבר שסתתו סתום אינו מטמא כל סטטו פרץ את פצימיו וסתמו מטמא כל סטטו
 כל זה נמחק: שם לאמר רביהולה אמר רב מצר שהחזיקו כו׳ כצ״ל: שנטלה נבואה
 מן הנטאיס כו׳ כצ״ל: רש׳׳י בל״ה לעיר אחרת ללרך עיר אתרת הס״ל ואח״כ שהמבואומ בה הוא

 ג״כ ס״ל ואח״כ האחרות ג״כ הס״ל: בד״ה בהלוד כו׳ הזרע אב״א כו׳ כצ״ל והל״א:

^ מהד״ם ) 
ת אי אפשר לשום אחד שיהיה כל חלקו על חד מצרא לכך נקטי התום׳ ו  כשהנהר מפסיק בין שני השד

ת: ן שהנגר מפסיק בין ב׳ השדו רשו כגו פי  ו

י הוא ור הנכון לפרש״ ש והצי מ ר בספרים אין בו מ י ור המצו  דף יג ע״א גמ׳ פל־גא בקרנוולי הצי
mm ע מערבית צפונית ן שבמקצו ב  זה אע״ג שראו

ו ש לו חלק בצד י ן ש ו ן יותר משמע ו פ ב יותר לנגרא שבצ  הוא קרו
ע דרומית מזרחית הוא ן שבמקצו ו  במערבית דרומית וכן שמע
ש לו חלק בדרומית י בן ש רח יותר מראו  קרוב יותר לנהר שבמז
 מערבית אין קפידא בזה כי׳כ כיון שכל החלקים נוגעים
 ונמשכים עד המרכז שבאמצע ומשם קרוב לכל החלקים בשוה
רשו התום׳ בשם ר״ת אפשר שמטעם זה פי  לנהר ולנגרא ו
דרומא אנגרא וק״ל: תום׳ דייה ן נהרא ומערבא ו צפו רח ו  שמז
 אית דינא דנוד או אגוד נראה לד״י וכו׳ ואין נראה לדיצב״א
 דא״כ יוכל לסלק אחד את חכ־רו ע״י עילוי דמים בחצר שאין בה
ו ותפשתי בכל שב י ן מגומגם ואי אפשר ל  דין חלוקה. והלשו

ן ריצב״א שמביאים התוס׳ עד ו ש  הפוסקים והחבורים שנתחברו על שטת הגמרא ולא מצאתי בהם ל
ש אפי׳ ו ר י ד פ ו ד או אג ו ן זה הלכתא אית דינא דג  שיגעתי ומצאתי בספר אגודה בפרקין שכתב לשו
ן חלוקה עכ״ל ן בו די ו בדבר שאי תפ ר יסלק עני שו ן נראה לריב״א דא״כ כל עשי  בדמים יקרים ואי
ך לגרוס צרי ת נפל בספרים ו ר זה בשם הריצב״א וטעו ו ב ו התוס׳ בד  ובלתי ספק שהן הן הדברים שכתב

ב״א: י ב כספר אגודה בשם ר ן זה שכתו  בתוס׳ כלשו

ש ו ר י וכו׳ ואף לחצרות יצטרכו ליכנם מדוב דוחק. ולפי פי א ע״ב תום׳ ד״ה אחד מכני מבו  דף י
ת לעצמה ש מ ש  התוס׳ הוי תיובתא לרב הונא מסיפא דברייתא דקתני נמצאת הפנימית מ
ן בני י ואי ת עמה וא״כ מן הדין יכולה לסתום כנגד פתח רוחב המבו ן אחרות משתמשו ש שאי רו  פי
י מעכבים על הפנימית אם בא לסתום: ן לעכב עליה ותיובתא לרב הונא דאמר בני מבו י יכולי  מבו

ו אין לו ד׳ אמות בית םתום אין מטמא כל p פצימי  דף יב ע״א גפ׳ בברייתא בית פתום ובו׳ פ
ו טטפא כל םכיכיו כצ״ל והשאר ט״ס: שם דאמר מיצר שהחזיקו פי  םביביו פרין פצי

' כצ״ל והשאר הוא ט״ס: ן ובו ־ לקלקלו אמר רב ענן אמד שמואל מבואות המפולשי  בו רבים אסו
ן ש נוחלי ר וכוי. ר״ל דבפ׳ י ו ך קרא כבכ ן וכו׳ תיפה אפאי אצטרי  דף יב ע״ב תום׳ ד״ה כגון זה כופי
יתו ט כדמי ר לחלק פשו  ילפינן מקרא דיהבינן ליה מדכתיב פי שנים מקיש חלק בכו
לו הוי הכל חלק אחד ולמה לי קרא תיפוק ליה רוש כאי ר וכו׳ פי  התוס׳ לעיל מזה ד״ה חלק בכו
ד מדיון וכו׳ וד״ה ובתדת׳ ב ן על מדת סדום רזה נהנה וזה לא חסר הוא: ד״ה פעלינן ליה כנכסי ר  דכופי
ש לנו בשדה זו וכו׳ עיין בהר״ן י ׳ לא ניתן לך זכות ש מפרש ר״ת וכו  ארעתי אתרי ניגרי וכו׳ הד״א. ו
מר  דביאר זה ביאור רחב: באייר ותרתי ארעתי אתר• ניגרי לא קאי אעובדא דההוא גברא וכוי. רוצה לו
׳ ן וכו ב יוסף כגון דא כופי ן ואמאי קאמר ר ו נן כנכסי דבר מרי מר מעלי יך לו  משום דבהאי נמי שי
ש לפרש תרתי ארעתי אחד נגרא שהגגר מפסיק ביניהם וכו׳  אלא ענין בפני עצמו הוא וכו׳ וכן י
ן שב׳ השדות עומדות לממזרח ת כגו ל ב׳ השדו  אפילו לא היה הגגר מפסיק ביניהם אלא בצד אחד ש
בר הנהר במזרחה של שניהם אם יחלקו כל שדה לשנים אפילו ממזרח למערב דישאר עו  למערב ו
ו מכל מקום לא יהא לאחד מהן ב׳ חלקים במיצר אחד אלא שאם תי  לכל אחד הנהר העובר בצד שדו
ו במיצר אחד ולא באופן אחר אבל ל הגורל אחד השני חצאי השדות הפנימיות יהיו שני חלקי פו  י



 חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף טו ע״כ

 ע״כ אשר נקרא שם שם ה׳ צבאות וגו׳ שלמד שהלוחות ושברי לוחות כוי. כי הלותות הס מעשה
 ידיו והן אותיות של שמו יח׳ שהיחה לפניו כחובה טרס שנתנס באש שחורה ע״ג אש לבנה ואמר ה׳ צבאות ע׳יש
 3׳ צבאות עליונים ותחתונים לוחות הקיימים כמו צבא שלמעלה והשבוריס כמו צבא שלמטה ההווה והנפסד ואמר
 יושב הכרובים הן שני הכרובים שעל הכפורת לרמז שהוא יושב בכסא כבודו למעלה מ3׳ הצבאות וכן לפי הדרש
 שהשם וכל כנוייו מונחים כו׳ ע״ש הב׳ צבאות כי צבא של מעלה משתמשים בשמו הגדול וצבא של מטה משתמשים
 בכינוייו לסי מדוחיו ודרכיו שמחנהג עמהס וכמ״ש בעוה״ז אני נקרא בא״ד ואמר יושב הכרובים כפי הכונה זו
 כמ״ש לעיל וק״ל: אשד שבדת ושמתם מלמד שהלוחות ושברי לוחות כוי. לפי פשוטו ושמתם בארון
 ארישא דענינא קאי דכחיב פסל לן שני לוחות אבנים מראשונים וגו׳ ואכתוב וגו׳ דהיינו לותות השניים ואס נאמר
 דמדשינה הענין וסמן ושמחס בארון לאשר שברח דריש ליה דקאי נמי אשברי לוחוח א״כ מאי קאמר ואירן כו׳
 אר״ל אשר שברח יישר כחך כו׳ דאכתי תקשי ליה לפום הן דרשה שינוי הענין וסמיכות ושמתם בארון לאשר
 שברח ואס נאמר דמשמע ליה אשר שברח ימורא דקרא היא דלא ה״ל למכחב אלא אשר היו על הלוחוח הראשונוח
 ואנא ידענא דהיינו הס אשר שבר משה ומ״ה דרש ליה דלכך נכתב למדרש מיניה אשר שברת ושממס מלמד כו׳
 דא״כ אליביה נמי תקשי מה ידרוש באשר שברת דכתיב בפי כי תשא דלא כתיב גביה ושמתם ואס נאמר דההוא
 קרא דפ׳ כי תשא אצטריך לגופיה וליכא יתורא א״כ ההוא קרא למשנה תורה נמי לאו יתורא הוא דכמה דברים
 נשנו במ״ת ולא דרשינן בהו מידי מיהו למסקנא ניתא דמההוא קרא דפ׳ כי תשא נמי מדלא כתיב גטה ושמתם
 דריש מיניה יישר כתך ששברת ואפשר דאליביה נמי פריך ואידך ור״ל קרא אידך דהיינו קרא דפ׳ כי תשא כיון
 דלא כתיב גביה ושמתם מאי דריש ביה ומסיק כדר״ל ודו״ק: תחלת דבר ה׳ בהושע וכי וכוי. ולא ניתא להו
 לפרש כפרש״י בתומש כמו תתלת דבורו כו׳ דאס כן למאי אצטריך לאשמועינן דמסתמא זה היה מחלת דבורו
 וק״ל: ד׳ נביאים כוי. שנמנבאו באותו פרק כוי. וג׳ מצינו דבפרק א׳ נתנבאו טמי מלך עוזיהו אבל מיכה לא
 מצינו שנתנבא אלא בימי יותס ויש ליישב ודו״ק: ולקדמיה להושע ברישא כוי. דמי שניבא תחלה לקדמיה
 ויש לעיין בסדר של תרי עשר כפי סדרן לפנינו אמאי הפסיק בספר יואל טן הושע יבין עמוס שהיו בפרק אחד
 ורש״י בספר יואל פירש שהיה יואל בן שמואל ואס כן לקדמיה ובשם ה״ג כתב שהיה בזמן מנשה וא״כ לאחריה
 וכן קשה למה הפסיק טן ספר עמוס ובין ספר מיכה בספר עובריה וספר יונה לעובליה לקלמיה שהיה טמי
 אחאב וק״ל: ירמיה בוליה חורבנא כוי. לאו לוקא טליה אלא רוביה ככוליה להא אשכחן כמה נבואוח דנחמות
 בירמיה וכן ישעיה טליה נחמחא לאו לוקא לכמה נבואוח רמורבנא איכא החס אלא רובא ככוליה נחמחא וק״ל:
 ולמ״ד איוב בימי משה היה לקדמיה בו׳ ה״נ ה״מ למיפרך למ״ל איוב טמי אמשורוש היה ומייל בימי
 כשלים היה לאחריה אלא לקושטא קמסיק הכא חלמולא למשה בחב ספרו ופ׳ בלעם ואיוב והיינו כמ״ל טמי
 משה היה ואתתולי פורענות כוי ועיין בתוס׳ לרך אחרת וק״ל: איידי דזוטרא מידכם וכוי. ומטעם זה חשיב
 מרי עשר נטאיס כמלא כלמוכח סוגיא לשמעתין והפייטן במוסף יום שני לשבועות חשיב נטאיס ח׳ וכתובים י״א
 ועם ה׳ חומשי מורה הוי ב״ל ספרים וכן עיקר ולו״ק: פורענות דאית ליה אחרית כוי. באיוב נמי כתיב
 והי ברך את אחרימ איוב מראשימו וגו׳ וי״ל לההוא אחרית מרומה הוא בעוה״ז משא״כ ההוא אחרית דרות
 שהוא דוד שהוא אמדת ותכלית הגמור שריוהו להקב״ה בשירות כוי. ולכך מיימי הך ולא סגי ליה בפשיטומ אתרימ
 דדוד וענין זה כמבו המוס׳ וק״ל: למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד שריוהו כוי. לפי שהרבה שמות
 טעמם מפורש במורה לזה ראו רז״ל במדרשומ לממ טעס גס לשמומ שאינן מפורשים וכדאמרינן פ״ק דברכומ
 מגלן דשמא גרים דכתיב אשר שס שמוח וגו׳ ומיהו בשס כזה שיצא בגיותה לא מצינו שדרשו בו אלא במי שיש בו
 עוד שמות כגון טתרו ובלעם ויש לפרש דהכא לא על שמה שאלו למה היא רות אלא על ספר רות למה נקרא
 שמה רומ ולא נעמי דממלת הענין ועיקרו מדבר בה ואף שמלת ספר הוא לשון זכר קאמר הכא שמה בלשון נקבה
 ע״ש שנקרא רות וקאמר דלכך נקרא הספר רות שזה הוא עיקר וענינו שיצא ממנו דוד שהוא האמרימ ותכלית
 הגמור שריוהו כי׳ וק״ל: ע״י י׳ זקנים כוי. לא תשיב דוד שכתבו בהדיהו אבל בסרש״י בדש ספר תהציס לקת
 לו לרך אמרמ ומשיב לול ושלמה בהדיהו ומפיק הימן וידותון ואפשר דמפרש הימן זה משה כדפריך לקמן וכתב
 אין ידומון שבספר זה אלא ע״ש הדמומ כר ולפי זה לגירסא שכמבו המוס׳ לגרסינן שלמה י״ל דגרסינן שפיר
 אסף אלא דל״ג ידוחון וק״ל: ע״י מלכי צדק פרש״י נאם ה׳ לאדוני שב כוי. בפי חלק אמדגן דאליעזר

 אמר לשם כן והיינו מלכי צדק והיינו שם כי הוא חבר יסד מזמור זה כמו שא״ל אליעזר ודו״ק:
 דף טו תד״ה ירמיה כתב ספרו וספר מלכים והא דלא כתב ישעיה כו׳ ואפילו
 ספרו לא כתב עכ״ל ומה״ט מהושע מעמוס ומיכה שהיו כאותו הפרק לא
 קשיא להו שאפי׳ ספרם לא כתבו אך ק״ק תזקיה וסיעתו אמאי לא כתבו נמי ספר מלכים
 לליכא למימר משום שלא היו בזמן סוף ספר מלכים לא״כ לא תקשי להו נמי מילי מישעיה
 אלא ע״כ דר״ל דה״ל לכותבו עד זמנו וירמיה הוה ליה לאסוקי כמו בעזרא והא דלא תקשי
 להו אמאי לא כתב שלמה ספריו משלי שיר השירים קהלת די״ל לפי שבסוף ימיו נטרד
 ממלכותו וכתיב נשיו הטו וגו׳ ולא כתבו ספריהם רק בסופן לפני מותן כפי׳ רש״י ודו״ק:
 בד״ה איוב לא היה בו׳ א״כ מאי קאמר שמו ושם כו׳ עב׳׳ל ולא קשיא להו מאי
 קאמר עליך אמר קרא איש היה בארץ עוץ איוב שמו דאכולה מעשה דאיוב ייסורין שבאו

 עליו פריך ודו״ק:
 ן״ב כד״ה בלעם כו׳ בל ששמו ושם אביו בנביאות כו׳ עכ״ל ק״ק דא״כ ברכאל
 נמי נביא היה ואמאי לא קתשיב בברייתא הכא ש׳ נביאים ולמאי דמסיק אליהו בן

 ברכאל מישראל הוה ניתא קצת דאפשר דברכאל עיקר נבואתו לישראל הוה וק״ל:
 ח״א דף טו ע״א ירמיה כתב םפרו כוי. עיין כל הסוגיא במוס׳ ובחידושינו בהלכות: ויחם של
 דברי הימים עד לו מסייע ליה כוי. עיין סי׳ רש״י והוא לחוק להא בד״ה לא נזכר יחוס עזרא

 שלמה
 כתב ססר עזרא וייחוס של ל״ה שהוא על לו כלומר עלות למה שייתס את עצמו כבר בספר
 עזרא וזהו אינו בראיה וכמופת מה שיחס אלם אמ עצמו על שכתב ספר ל״ה שיחס הכלל
 מראש ועל סוף ובתוכו ייחס כל עולי גולה וייחס אטו ואחיו על פנחס בן אלעזר בן אהרן
 וזהו עלות יחוס במופת למה שיחס כבר את עצמו ועל זה מסיק שפיר מסייע בו׳ ותלמולא
 דאקשי מאן אסקיה על ספר עזרא הוא לאקשי וכן פירוש רש״י לשם כך נראה בעיני אף
 שמלשון רש״י כאן אינו נראה כל כך הנראה לעניות דעתי כתבתי: רש״י בד״ה כמו שנאמר
 להלן כוי אכולה כוי הל״א: בד״ה לממני׳ כו׳ צ״ל ללישנא אחרינא גרסינן למתניתא דלעיל

 בעניינא לעשרה כר:
 דף טו ע״ב גמ׳ וסר מרע מאי וסר מרע א״ר אבא כר וכן הוא בס״א:

 דף ינ ע״ב
 ?{"ב בד״ה ואי ס״ד לית כו׳ דהא כ״ש דאי לא צריכי תדוייהו להאי ולהאי פריך
 בו׳ עכ״ל אין פירושו דלא צריכי תרוייהו להאי ולהאי אלא למלא הן צריכין כגון
 דהויין ב׳ כריכות של תורה לבהא ולאי תולקין לכ״ע ולא שייך גול או אגוד כיון דתשמישן
 שרן ואין לומר לר״ל באין שוין בלמיהן ושייך ביה גול או אגול למ״מ ע״כ צ״ל המקשה
 דתרוייהו צריכי להאי כו׳ להיינו יהושע ושמואל לומיא לכרך אתל ומסתמא אינן שרן אבל
 אי הוה מצי איירי בשני יהושע הוה מצינן נמי לאוקמא בדמיהן שרן ושפיר חולקין לכ״ע
 כמ״ש התוס׳ לעיל ועול קשה מאי כ״ש הוא לקאמרי לולאי אימ לן למימר גול או איגול
 בצריך למלא מהן טפי מלצריכי תרוייהו להאי ולהאי אבל ר״ל ללא צריכי מרוייהו להאי ולהאי
 ללא צריכי אפי׳ אתל מהן כגון שיש לכל אתל יהושע ושמואל בלאו הכי והשתא מלמא לשמואל
 אפילו בשתי כריכות חולקין מצי אמרי שפיר בכה״ג ושפיר קאמרי כ״ש שטפי אית לן למימר
 גול או אגול בצריך כ״א למרוייהו מלא צריכי האי והאי לכל אחל מהם ותו לא מילי ולו״ק:
 דף יד כד״ה שאם בא לחתוך כוי ופ״ה כגון תודה בכ״א בו׳ אבל תוהה ונביאים
 כו׳ עכ״ל אף שגס התוס׳ פירשו לעיל להך רב׳ כריכות איירי בב׳ עניניס כגון
 יהושע ושמואל מ״מ איכא לפלוגי ללוקא בכה״ג יהושע ושמואל לכולה נביאים איכא בזיון
 יכ״א לשלקן משא״כ הכא לאיירי בתורה ונביאים ולכך הוצרך לאתויי מפי׳ רש״י ולו״ק:
 כגמרא נשתיירו שם ב׳ טפחים שלא יהא ס״ת נכנס כוי. יש מקשין ל״ל הנך 3׳ טפתיס
 באורך הארון לס״ת להא בהנך ב׳ טפחים שנשתיירו ברוחב היתה מונת שפיר הס״ת והיה
 יוצא ונכנס שם שלא בדושק וי״ל שהארון לאורכו היה מונת מצפון ללרום אצל כותל מערבי
 יהיה מונחין הלוחות ארכן לרוחב הארון זה אצל זה מצפון לדרום להייצו ראשו אצכי למערב
 ׳סופו אשר לרעך למזרח שיהו נקראץ כן לכ״ג הבא לשם ביה״כ ולכך בלרך הזה נמי היתה
 מונת הס״ת שם ראשה למערב וסופה למזרת באותן 3׳ טפחיס שנשחיירו באורך הארון
 שתהיה נקראת כן לכ״ג הבא לשם כלרך שאמרו לגט המזוזה: ודע שהתוס׳ בפ׳ שתי הלתס
 כתבו ע״פ הירושלמי להלוחות אורכן ר ורמבן ג׳ ומונתות אורכן לרתבו של ארון ויכול ליישב
 הלותות עם שברי הלותות ארבעתן זו אצל זו ושמעתין נמי יש לפרש כן רותק ששה טן שתיהן
 ׳ו אצל זו לרוחבן ואוכלוח בארון י״ב היינו בין לוחמו ושברי לותומ כשהיו מוצתות זו אצל זו
 לרשבו של ארון עכ״ל ע״ש אבל רש״י ז״ל לא פירש בן בשמעתין אלא ששברי הלותות היו
 מונתות תתת הלותות כלברי המוס׳ הראשונים להא בלבד דר״מ לא הוזכרו בברייתא כלל
 שברי הלותות וע״פ הלבריס האלה נראה ליישב מה שלקלק רש״י לפרש בלברי ר״י שהיו
 מוטלות הלותות על רותבן ולא על שולן עכ״ל ולא פירש כן בלברי ר״מ משום לבלברי ר׳
 יהולה שהזכיר שברי לוחות הוה אמינא לפרושי שפיר שהיו מונתות על תולן ואוכלות בארון
 י״ב היינו בין לותות ושברי לותומ שהיה עוביין ג׳ והיו מונתות זו אצל זו לרוחבו של ארון
 יכן מפורש בבמדבר רבה פ״ל ח״ל שהלוחות ושברי לוחות על צליהן היו מונחות לפי שלא
 היו עבות אלא ג׳ טפשים כו׳ עכ״ל אבל רש״י מיאן לפרש כן בשמעתין שהרי לא הוזכרו
 שברי לותות בלברי ר״מ בברייתא ולומיא להכי אית לן לפרושי בלברי ר״י ולו״ק: שם דק

 לרבות שברי לוחות כו׳ ולא ניתא ליה לרבות עמולין שלא הוזכרו בתורה כלל וק״ל:
 *,$״ב שם בתרי פושבי היכי יתיב כר וקיס להו לס״ת של משה היה בשל גויל ולא
 בקלף ועול לשל משה מסברא היה במצוה מן המוכתר להיינו בגדל כמ״ש הר״ן
 שרק המוציא יין ע״ש: תום׳ בד״ה בפורענותא כו׳ וא״ת ולמ״ד מעולי גולה היה
 ייכתביה כו׳ עכ״ל אע״ג רהאי תנא סבר לטמי משה היה משמע להו לליכא מ״ר לפליג

 אסלרן של כ״ל ספרים כלקתני הכא וק״ל:
 ז״ א דף T ע״א אין עושק ם״ת לא אורכו ״ותר על היקפו כוי. א״ל במיל ר כר נראה לנמנו
 למורה האי שיעורא כעין הלוחות שהיו אורכן ר ורוחבן ר כדלקמן וה״נ אורך ס״ת והיקפו ר דהיינו
 כעין רוחב הלומומ מיהו עטו של ס״מ לא היה ג׳ כעין הלומומ דזה א״א כיון דהקיפו ו׳ ע״כ בעיט לא הוה
 רק שני טפמיס וק״ל: רב הונא כתב ע׳ ם״ת ולא אתרמי כוי. הכא איכא לפרושי ללעצמו כמבן עד
 דאתרמי ליה דאשכתן דעשיר היה כדאמרינן בתענימ טומא רעיבא מפקי ליה בגוהרקא ללהבא וע״ש אבל מה
 :הפליגו דר׳ אמי כתב ד׳ מאות ס״ת אע״ג דגם הוא עשיר הוה כדאמרינן פרק אלו מציאות דמצא אודא
 לדינד מ״מ אינו דומה דלעצמו כתב כ״כ ס״ת דהא לא הוזכר לגביה עד דאתרמי ליה ויש לפרש שכתבן לאמדם
 קאמרי ורב המנונא א״ל דזה א״א לאדם א׳ לכתוב ד׳ מאות ס״ת ודלמא מה ששמעתם שכתב ד׳ מאות ס״ת
 דיינו לתינוקות תורה צוה לנו משה וגר כדאמדנן פ׳ לולב הגזול משיתתיל הקטן לדבר אביו מלמדו מורה צוה
 וגו׳ וק״ל: שבו עמודין כוי. כמבו המוספומ נראה לר״מ דסימן להעמדת ישראל היה כו׳ עכ״ל ואני מוסיף
 ג־ה דהני ב׳ עמודן רמז לב׳ עמוד ישראל שהן בית יהודה ובית יוסף כמפורש בכמה מקראומ וע״כ מלה
 גמבנית אות יוסף לפי שהא׳ מהעמודיס הוא לתבנית אות יוסף שנקרא שור לכך עשה כסף ולא זהב שלא להזכיר

 עגל ואפשר עוד שלא להזטר מעשה ירבעם שבא מיוסף שעשה שני עגלי זהב שבדן ובית אל וק״ל:

^ חכמת ) 
 דף יג ע״כ נמ׳ חסוד מתסרא נמחק: דש״, בל״ה בבייתוס הס״ל: תום׳ בד״ה ועושה
 בראשו כו׳ לססר בסופו ע״כ כר כצ״ל: דף יד ע״א נמ׳ אוכלות בארון י״ב כו׳ כצ״ל: רש״י
 בל״ה בססר תורה כו׳ צ״ל ס״ת כר וגו׳ אכין ורקין שני מיעוטין הן כצ״ל והל״א:

 דף יד ע״כ נמ׳ נסיק מיניה ומנח עילוי כו׳ כצ״ל:
 דף טו ע״א גמרא לברי הימים על לו וכוי. נ״ב נ״ל האי על לו לקאמר אינו מלשון על
 ולשון לו הוא עצמו כי אין זה לשון התלמול ועול מנין לו שלא כתב כולו ואין
 זה אלא לבד נטאות בלא טעם גם בכל הספר של ל״ה לא כתב שמו של עזרא אלא שם אביו
 ושם אתיו ועול לא״כ לפ״ז משמע לספר עזרא כתב כולו וזהו מוכח להליא מן הפסוק שנתמיה
 בן חכליה סיימו וא״ת שזהו ספר בפני עצמו א״כ יהיו כ״ה ספרים על כן נראה לפרש לה״ק

 מהדודא בתדא
 איזה קלושה שיהיו חשוטם אצל הקלוש ב״ה להניחם מאלו ואומר הלא בספרמך הלא הרמעות הם
 כתוטם בספר תורה שלך ממילא יש ממשות בהם ומזה שלרש הגמרא פסוק זה על המודל למעוח
 על ארס כשר והיכן נרמז זה בפסוק אפשר שלרש מלשון נולי ספרחה שהוא מלשון הפסוק אל תבכו
 למת ואל חנולו לו ולפ״ז אתיא שסיר כי אוחן הלמעוח שהם בספר חורה היו על סטירח משה רטנו

 ממילא אמר גס על סטירח אלס כשר שימה אותם מאלך וק״ל:

 דף טו ןן״א גמ׳ הקב״ה אומר ומשה כותב בלמע כוי. כתב נחילושי אגלוח להייט שלא היחה
 בחובה בדיו רק בלמע וכן מטא הכותב בשם הרשב״א ועפ״ז נראה לפרש כוונת
 הפסוק מהלים נ״ו מלי ספרתי אתה שימה למעתי מאלך הלא בספרחך ובגמ׳ פרק האורג מטא
 פסוק זה על המוריל למעוס על אלם כשר כו׳ ופרש״י בחהליס בשם מנחם שהיא מלשון ססר ממש
 ממילא אמר שימה למעתי מאלך שיהיו מונתיס בטח גנזיו ושמא חאמר מה שייכוח יש ללמעוח או



א  חידושי הלכות השותפין פרק ראשון בבא כתיא ואגדות מהרש״א י
 דף טז ע״א

 דמישראל הוה לבר מי״א כוי. גס לאיכא למימר למבני בניו של יעקב הוה ונשא לינה בת יעקכ מ״מ
 קולס מחן חורה לאו ישראל מקרי אלא בני נח מא״ה הוא ועי׳׳ל לאי! סברא לאחל מיוצאי חלציו ליעקב ישא
 בתו וק״ל: בתר דשכיב משה מי שרתה בו׳. והאמר מר בקש משה שלא תשרה בו׳ בפ״ק דברכוח שזו
 א׳ מג׳ לבריס שבקש משה ונתן לו ופרש״י שס שהד לסוף שאלתו כתיב גס את הדבר [הזה] אשר לברת
 אעשה וגו׳ ובתומש פרש״י על מימרא לשמעתין ואין לבדי של בלעם ע״י שדית שטנה אלא נופל וגלוי עיניס
 כגון ואלי לבר יגונב בו׳ עכ״ל ובפירושי לאיוב הוסיף בזה לכל הנבואות לא״ה לא היו אלא כעין זה בסתר
 ובגניבה ע״ש וכ״ה במררש לבלעם נאמר נופל וגלוי עיניס אלילי שהיה נופל לא היה רואה וכן איוב בשעה
 שגאו ג׳ דעיו א״ל לא נופל אנט מכם כמותכם כוי אבל לבדו אלו סותדס סוגיא לשמעתין לא״כ מנליה
 לאיוב מישראל הוה להא אחר בקשת משה נמי היה להם הנבואה בסתר שלא ע״י שדית השטנה כמו בבלעם
 ובעיקר הקושיא מבלעם נ״ל ללאו קושיא לה״ק תלמורא בתר לשכיב משה מי שרתה כו׳ ללא בקש אלא על
 אתר מותו וכולהו תנאי לגר מי״א לבתר לשכיב משה היה איוב אבל נבואת בלעס הוה בתיי משה ולו״ק:
 אימא בנבואה כוי. א״כ למה זה הבל תהבלו למה לי לכאורה לבנבואת אמת קמייד לומיא רתזון ישעיה
 וגו׳ אבל לישנא ללמה לי שהוא קושית הייתור אינו מלוקלק ללא הל״ל אלא א״כ למה זה הבל וגו׳ שהוא
 קושיית הסותר וע״כ נראה לומר לולאי למאי רבעי למימר נמי לאימא בנבואה כוי איוב לגנאי קא״ל ובנבואת
 שקר קאמר לכתיב תזון שקר וגו׳ ולא מייתי ממזון ישעיה וגו׳ אלא שהיא לשון נבואה וטון שסתם בקרא
 לכתוב תזיתם ע״כ הכי מפורש חזיתס קראתם כולכם להנבא אלי בהבל ושקר וא״כ מלת למה ל״ל להט ה״ל
 למיכתב כולכם תרתם הבל תהבלו אבל אס תפרש תזיתס מלשון שטוף בזימה ניתא לה״ק להו כולכם חזיתם
 ושטופים בדמה ולמה זה הבל תהבלו להוכיחני בהבליכם כי אין אתם ראויס להוכתה כללעיל לור שכולו הבל
 ואפשר שא״ל כן לפי שתשלם מאשתו ולזה נסמך זה המאמר לללעיל וק״ל: א״ל טול קיסם מבין עיגיך
 א״ל טול קורה כוי. ובגירסת הילקוט טול קיסם מטן שיניך כוי ומצינו בלשון הזה קיסם לתצוץ בו שיניו
 מתיישב בזה המשל שהאתל גזל מריש ותקנו במעצל ובכשיל ובנאו בטרה והשני גזל ממנו הקסמים ושסאס
 ותקנס לתצוץ בו שיניו הנה הראשון אומר לשני טול קיסם מטן שיניך שגזלת ממני והשיב לו השני טול קורה
 גופה שבנית בטרה שהוא תמיר מטן עיניך ותשובתך קשה דאף אס אין אמה מייב לקעקע כל הטרה ותשלם
 למיס מפני תקנת השטס כלתנן פרק הניזקין מכל מקום הגדלה בטרתך תמיל טן עיניך וק״ל: א״ל כספך
 היה לסיגים א״ל םבאך בוי. האי קרא ישעיה קא״ל ומייתי ליה אלור ששפטו את שופטיו למשמע נמי
 לבכה״ג קמייד לכתיב בתריה להאי קרא שריך סוררים וגו׳ למשמע לעס השריס ושופטים מלבר ושינה הלשון
 בכסף היה לסיגים ובסטאה לא כתב היה ט לשון כספך היה לסיגים משמע שהיה כסף מעיקרא ונתהוה את״כ
 לסיגים כי הלוקח היה מזייף סיגים שלי שיהא נראה למוכר ככסף ייתן לו המוכר יין טוב וכשהוא בא ליל
 המוכר הוא נראה ככסף ואחר שנתן ומלל ללוקת היין נשתנה ונראה טל המוכר לסיגים שאס היה נוחנו לוקח
 ליל המוכר והיה נראה מעיקרא כסיגים היה לו למוכר טענה גמורה שע״כ נתן לו היין מהול במים אבל
 השתא שבא לילו נראה ממש ככסף אף הוא אין לו טענה על שנתן לו היין מהול במים כיון ללפי לעתו היה
 נותן לו בסף גמור וק״ל: מאי מלכת שבא מלבותא דשבא. לכאורה קשה לכל הענין הנאמר שס במלכת
 שבא בלשון נקבה על שמסיים ומפן ומלך לארצה היא ועבדה משמע כפשטיה לקרא לנקבה הימה ולמה לא
 נאמר כן בשאר מן המלכיומ ע״ש מלטמא ויש לפרש לה״ק כל האומר מלכמ שבא אשה הימה שאין היא
 מולכמ אלא שהיא אשמ המלך וע״כ נקראמ מלכמ שבא שפי׳ מלכמ אשמ מלך שבא כלרך כל המלכיומ אינו
 אלא טועה ומאי מלכמ שבא שהיא בעצמה מלכמא לשבא והיא בעצמה מולכמ וכן עול היום יש מלכיומ שאשה
p לארכה ולרחבה כוי. לא הדהר כו׳ מלכמיב משוט א  מולכת שס וק״ל: שאמרת לו קום התהלך ב
 בארץ ומהתהלך וגו׳ אמרו שרמז על אברהם שנאמר בו האי לישנא קום התהלך וגו׳ ולזה לא מייתי קרא ללעיל
 מיניה באותה נבואה עצמה לכתיב כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וגו׳ ועול נראה משוס רמהאי
 קרא למייתי יליף ר״א בפרק המוכר פירות לקני קרקע בהילוכה לארכה ולרתבה והשתא מהאי קרא ללעיל
 כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וגו׳ אין ראוי לאברהם להרהר כי אף שאמר הקב״ה לימן לו הרי עדין
 לא קנה אוחה אברהם בא׳ מהקנינים ולו א״א בחזקה שהכנענים לא יניתו אותו רועיל המתנה לזרעו שיהיה
 אפשר להס בחזקה ולכך הוצרך לקנוחה בכסף אגל מהאי קרא שיכול לקנומ בקל בהילוכו לאורן ורוחב וכשלא
 מצא לקבור אשמו הוצרך לקנוח בכסף מלא ואעפ״כ לא הרהר וק״ל: אמד ד״י גדול הנאמר באיוב יותר
 ממה שנאמר באברהם כוי. יש ללקלק אמאי לא הטא קרא לדש הפרשה לכמיב כה״ג באיוב והיה האיש
 ההוא מם רשר וירא אלהיס וסר מרע ונראה לומר לולאי מי לנו גלול מאברהם שנאמר בו אברהם אוהט
 ובאיוב שנינו בפי כשם ללא עטל אלא מיראה ואפי׳ למ״ל המם לאיוב נמי עבל מאהבה אינו אלא מג״ש
 מאברהם אבל מה שהפליג בקרא בשבמו של איוב יומר מבאברהס היינו משוס שהיה שלא בפניו משא״כ באברהם
 שהיה בפניו וכמ״ש מקצמ שבחו בפניו וכולו שלא בפניו והכא ה״ק ויאמר ה׳ אל השטן וגו׳ מה ראה השטן
 לקנאות באיוב מבשאר כל צדקיס ואמר ר״י שהיה טעותו לקנאות בו משוס לגלול הנאמר באיוב יומר
 מבאברהם וכו׳ שהפליג הקב״ה גשבמו יותר מבאברהם והוא לא ילע לומר למקצת שבתו בפניו כו׳ והוא שנאמר
 רען השטן אמ ה׳ ויאמר המנס ירא איוב אמ האלהים לאף היראה שנאמר באברהם היה לשם שמיס ובמנס
 שלא לקבל שכר ובאיוב אינו לש״ש רק לקבל שכר עליהם בעוה״ז כלאמדנן לעיל ולזה השיב לו הקב״ה אמד
 המכומ הראשונומ השממ לבך אל עבד איוב כי הוא ירא לש״ש ולא כאשר אמרמ והרי יש בו כל השבח הזה
ק בממונו היה כוי. נותן חצי ת  שאמרמי איש מס וגו׳ והד אמה רואה כי ממזיק במוממו וק״ל: איוב ו
 פרוטה לעני איוב ויתרה משלו כפרש״י למ״ר איוב כנעני הוה אמר לאיוב ומרן היה בחצי פרוטה למקד
 ממון לגט כנעני כלאמדנן כנעני נהרג על פמומ משוה פרוטה ולמ״ל ישראל הוה הרי נטא ומ״מ הוה ומקרי
 ממון לגטה כלאמדנן מ״מ מלקלק על פמומ מפרוטה ויראה עול בזה לממונו המועט של הצדק ממברך
 כאלו הוא הרבה ומיהו אפמומ מפרוטה אין כאן ממון שימול עליו שום ברכה וכלאמר לקמן באיוב כל הנוטל
 פרוטה מאיוב מחברך ולזה ברכח אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל כללקמן מעין עוה״ב ע״ש שלא חסר מהם
 שוס דבר ט המועט ופריטה מחברך והיה כל בלא חסרון וכן באיוב היה ברכחו מעין עולם הבא כללקמן ולזה
 יעקב שבקש ונתן לי לחם לאכול ובגר וגו׳ וכל אשר מחן לי עשר וגו׳ אף כי לא חחן לי רק לחם לאכול וגו׳
 הנה מברכת כל שנתת לי להתברך הנה אף מן המועט אוכל לעשר וליתן לעני ט הפרוטה שאתן לו מחברך
 ולזה אמר באיוב שהיה ותרן והיה נותן מצי פרוטה לפועלו כרי להשלים לו פרוטה שיהיה מקד ממון ויתול
 עליו ברכתו: ומקנהו פרץ בארץ ובו׳. מקנהו של איוב פרץ גדרו כו׳ ט לא נמצא במקרא לשון פרץ
 המורה על הדבר רק במקום שנאמר לגטה לשון ריבוי כמו ויפרוץ לרוב ויברך וגו׳ וכן ירבה וכן יפרוץ וע״כ
 דרשוהו כאן מלשון הנאמר בו בכל מקום פרצה והדסמ גדר ממנהגו של עולם וק״ל: שהטעימו הקב״ה
 לאיוב מעץ עולם הבא כוי. שנאמר ונגש תורש בקוצר כ״ה בגירסת ילקוט ומייתי מיניה עוה״ב ובספרים

 שלנו גס מדבד רש״י גראה דלא הוה גרס ליה מדהוצרך לאתויי מדכתיב הרה ויולדת וגו׳:

 דף טז ?ן״ב בד״ה כבוחלא כו׳ ויונתן תרגם נרד וכרכום רשק ומוריקא כפרים כו׳
 עכ״ל כצ״ל ואין זה מחובר למה שהקשה רשב״א על פירש״י להא כמו
 דאחפרש לשון רישקא גבי כוחלא הכי איכא לפרושי לגט כורכמא ובהליא אימא האי לישנא גט
 כורכמא בפרק ח׳ שרצים ומתקל זוזא כורכמא רישקא וכן בפרק המקבל בב״מ ולקמן בפרקין אבל
 הוא מלתא באנפי נפשיה לפרש מלת רישקא לת״י שפי׳ מקום מיוחד גן שמגדלים בו נרד וק״ל:

 סליק פרק השותפץ

 עצמו גס קשה באמרו לא עלה עזרא ט׳ שתלה הדבר בעלייתו והתיספות גם מהרש״ל גס בפי׳ ע״י נלתקו
 במה שאמר ער לו ונראה לפרש לבלברי הימים קתשיב היתוס מאהרן עד שדה שהוא אטו של עזרא ועזרא
 גופיה לא נתייתם שס בשמו וז״ש על לו ולא על בכלל ואמר מסייע ליה שלא ייתס את עצמו על שעלה לבספר
 עזרא כחיב עזרא בן שדה גו׳ וחשיב יחוסו על אהרן הכהן וסיים הוא עזרא עלה וגו׳ דהיינו שייתס עצמו
 ועלה ולו״ק: א״ל ר״ש אפשר ס״ת חסר אות אחת כוי. ר״ש נמי חש לקושיח ר׳ יהולה אפשר משה
 מת וכתיב וימח משה דבחייו ודאי לא היה כוחב כך למחר כשקרא שכותב וימת משה ועדיין לא מח וכן
 הגירסא בפרק הקומץ אפשר משה תי וכותב רמת משה עבד ה׳ אלא כו׳ ור״ש קאמר דודאי ס״מ של משה
 לא מסרה אפי׳ אות אחח וכולה הוא כחנה בחייו ומיהו לא מיתזי כשיקרא לכולה ס״ת עד וימת משה הקב״ה
 אומר ומשה אומר וכותב וכאן מן ויממ שינה שהקב״ה אומר ומשה כומב ולא היה משה אומר ומ״ה לא ממזי
 כשיקרא שהד לא היה אומרה בשעת כתיבה כמו בשאר כל התורה והוסיף עוד לומר דגם הכתיבה מרמת
 משה נשתנה משאר הכתיבה שהיה בדיו וכאן בדמע דלא הוה כתב גמור כההיא דפרק המטא גט רושם להם
 ברוק ולכך לא מתזי כשיקרא כלל לא האמירה ולא הכתיבה ואהא מייתי כולה מלמא מברוך דכתיב מפיו יקרא
 אלי למשמע שגס ברוך הכותב היה קורא והיה הכתיבה בדיו וטון דבמשה שינה שלא היה הכותב קורא גס
 שלא היה בדיו רק בדמע לא ממד כשיקרא לא הקריאה ולא הכתיבה ורש״י בפרק הקומץ פירשו בע״א לאהכי
 מייתי ראיה מברוך דקאמר מכאן ואילך משה כותב בדמע ולא היה אומר אמריו מרוב צערו כן בברוך מפיו
 יקרא ולא היה אומר אמדו משוס דקינות הוו עכ״ל ע״ש ועיין בע״י בפי׳ הרשב״א שכתב בזה ב׳ גרסות ואין
 להאריך: איתן האזרחי הוא אברהם כוי. וכתיב התם מי העיר ממזרח וגוי. ובפרק מלק דרשינן האי
 קרא אאברהס ע״ש דש לדקדק דמנלן דאימן האזרשי הוא אברהם מהך דרשה גופה אימא הימן האזרתי הוא
 אברהס ואפשר שסמך עצמו לאיתן הוא אברהם ע״ש ירח האיחניס דדרשינן ירח שנולדו בו אימני העולם שהן
 האבוח ומיהו משמע ליה אברהם ולא יצחק ויעקב מדרשה דאזרחי וק״ל: איוב בימי משה היה כתיב מי
 יתן איפוא ויכתבון וגו׳ וכתיב התם ובמה יודע איפוא וגוי. יראה שהוא נדרש כן ממשמעוח לשון
 הכתוב שאמר מי יתן ואיפוא הוא הכוחב שיכחוב מילי עחה ולפי שראינו שנחקיימה מחשבחו ונחנו דבדו
 ליכתב ולא הוזכר מי הכותב אמרו שעל הכותב משה אמר כך שעל אותו כותב נרמז שהיה משתמש בלשון זה
 שאמר ובמה יודע איפוא ופדך ואימא טמי יצחק בו׳ ואימא בימי יעקב בו׳ שהיו ג״כ סופדס ויושטס טשיבה
 כדאמדנן בפ״ב דומא מימיהן של אבותינו לא פסקה ישיבה מהן היו במצרים ישיבה עמהן כו׳ והיו ג״כ
 משתמשין בלשון זה ומסיק מסיפא דהאי קרא דכחיב דוחקו בספר משמע דעל הנקרא מתוקק בתורה קאמר
 הט ואע״ג דכחיב במהלים יהודה מחוקקי אינו אלא מדבד קבלה ועוד להכתוב לא בא לסתום אלא לפרש ואי
 אשבט קאי לא ידענו מי היה המחוקק משבט ההוא ודו״ק: מי דמי הכא עוץ התם עץ ה״ק להו משה
 בו׳ ששגותיו ארוכים בעץ ומגץ בו׳. דמה בכ״מ שנוח רשעים הקצרים לעשב ט כחציר מהרה ימלו
 ושנוח צדקיס הארוכוח לעץ ולאילן שהוא קייס לשנים רבומ וכמ״ש בפרוח רשעים כמו עשב וגו׳ צדק כחמר
 יפרמ כארז וגו׳ גס שהוא מגין לדורו כמו שמגין האילן בצילו וכמ״ש בענין סר צלם מעליהם שמח איוב שהיה
 מגין עליהם אך יש לדקדק טון דהג״ש לימא מנליה דבאיוב משמעי קרא ומכלן דאיוב טמי מרגלים היה
 וכפרש״י במומש שסמס דבדו היש בה עץ אם יש בהם אדם כשר שיגין כוי וע״כ נראה לפרש במה שהוסיף
 הכא לומר ששנותיו ארוכות כעץ היא רמז לאייב כי כמי שהעץ אתר שעמד שנים רבות אס יקצצו אומו עס
 ענפיו שוב גזעו ממליף לעמול עול שניס רבות כלאמרינן פרק הספינה צדיק כתמר יפרת כארז אס נאמר
 ממר למה נאמר ארז כו׳ רלכך נאמר ארז מה ארז גזעו ממליף אף צדק גזעו ממליף ע״ש וזה הענין נמקייס
 באיוב אמר שנכרמ זרעו ימי טמו שהם רמז לענפי אילן ועליו כמעט שאף הוא נכרמ ולא נשאר רק גזעו היה
 שוב ממליף בכפלייס מבראשונה וק״ל: אלא מעתה ולרש אין כל כוי. מי הוה ופרש״י וסיפא דקרא
 ותהי לו לבת מי הוה משוס דכמיב ומהי עכ״ל אבל מרישא דקרא ב׳ אנשים היו כוי לעשיר היה וגו׳ דודאי
 נמי אינו אלא משל ומיהו ליכא לאקשויי טה מי הוה דאפשר דנקט קרא למשל בדבר שהיה ונברא אבל ותהי
 לו לבת ודאי אינו אלא משל שלא היה ולא נברא וק״ל: איוב מעולי הגולה היה ובית מדרשו בטבדיא
 בו׳. ודכתיב איש היה בארץ עוץ הוא קודס שעלה מן הגולה וכן למ״ד לעיל בימי המרגלים היה בא״י כדכתיב

 סר צלם מעליהם היינו אתר כל המעשה לאיוב שהיה בארץ עוץ נתיישב בא״י עד יום מותו וק״ל:
ב ז׳ נביאים בו׳ בלעם ואיוב כוי. בתוספות כדאמרינן במגילה כל ששמו ושם אטו בנטאות טלוע " ^ 
 שהוא נטא בן נטא עכ״ל וקשה דא״כ למאי דס״ד דאליהוא נכרי הוה אמאי לא חשיב נמי ברכאל אטו
 וה׳׳ל ח׳ נטאיס באו״ה וע״כ נלאה לההוא כללא למס׳ מגילה לא נאמר אלא מטאי ישראל ואפשר דהכא
 סמיך שהיה אטו של בלעס נטא כלאמדנן במררש מרכתיב בנו בעור בנו הוא בנטאות מכלל שהיה מיהת נטא
 וק״ל: מיתיכי שבעה נביאים נתנבאו לעבו״ם ואלו הן בוי. ואליהוא בן כרבאל הבוזי כר. פרש״י
 ע״כ מליימסיה קרא בשמו ושס אטו ושס משפחחו ישראל הוה ואיח דאמרי ממשפחת רס היה היינו אברהם
 ועוי״ל שהם שמות שקורא בו ישראל ולא עכו״ס: חסיד היה בא״ה ואיוב שמו ולא בא לעולם אלא
 כדי לקבל שכרו בוי. יש לפרש בזה לפי שחסידי ישראל אינן באין לעולם כדי לקבל שכרן בעוה״ז עולם
 העובר רק לעבוד עבודת ה׳ בעוה״ז כדאמרינן היוס לעשותן ולא היום ליטול שכרן משא״כ בא״ה כדכמיב
 ומשלם לשונאיו אל פניו ואמר ט איוב אף שהעיל עליו המקרא שאין חסיל כמוהו לא נעשה בו כמדת האמור
 בחסיד ישראל אלא כאחר מבני שאר האומות ולא בא לעולם אלא כלי לקבל שכרו בעוה״ז ולפי שיש לבעל לין
 להרהר בזה וע״כ אמר ט הנה תראה במלת צליקיס שטשראל שהקב״ה מביא עליהן יסודן בעוה״ז כלי למרק
 עונותיהן כאמור באברהם שעמל בעשר ולא הרהר אתר מלותיו כללקמן וכן בשאר צדקי ישראל אבל באיוב
 הטא הקב״ה עליו יסודן למרק עונותיו בעוה״ז כדי לתת לו שכר טוב לעוה״ב התתיל הוא מתרף ומגלף
 והרהר אתר מדותיו וע״כ כפל לו הקב״ה שכרו כדי לתת לו שכרו משלם בעוה״ז לטורדו כו׳ כדאמדנן סרק
 אין דורשין הצדיק והרשע כל א׳ יש לו שני חלקים א׳ בג״ע וא׳ בגיהנס זכה צדק נוטל חלקו וחלק תטרו
 בג״ע כוי נחחייב רשע כוי נוטל חלקו וחלק מטרו בגיהנם כו׳ ואין הקב״ה מקפח שכר הרשע ונוחן לו שכרו
 כפול בעוה״ז שהוא חלק צדק שבעוה״ז ודו״ק: איזה דור שכולו הבל הר אומד זה דודו של שפוט
 בוי. לפי שע״כ כל העני( שבאו ג׳ ריעיו להוכיחו כמפירש במקרא השיב להם ט זה הדיר כולו הבל ואין מי
 הראוי להוטת כדלקמן דור ששופט את שופטיו וק״ל: איזה דור שנתבקשו בו נשים יפות הוי אומד
 זה דורו של אחשורוש בוי. וא״ת טון דלא נמצאו יפות במוח איוב למה לא לקחו אותן למלך וי״ל
 כדאמדנן בפ״ק דמגילה וכסיל יפרוש אולת זה אתשורוש דכתיב רפקד המלך פקידים מאן דה״ל ברתא
 איטמרא מיניה ודאיוב נמי הוו מטמרן מיניה ומיהו כדמקשי ואימא בימי דוד כו׳ המ״ל הכי דא״כ אמאי לא
 הטאו מבנותיו למלך כיון שלא נמצא כמוחן דמיניה לא הוו מטמרן כדאמרינן נמי התם כל ערום יעשה בדעת
 זה דוד כו׳ אלא דבלאו הכי דחי ליה שפיר וק״ל: איוב בימי מלכת שבא כוי. איוב בימי בשדים בו׳ ר״ל
 טמי מלכות שבא שהיחה טמי שלמה ומ״ד טמי כשדם דהיינו טמי נבוכדנצר כפי׳ רש״י ונראה לומר דכמה
 פעמיס כתיב שבא וכשדים במקרא שלא בזמנים הללו אבל לפי שנאמר ותפול שבא ותקחס וגו׳ בלשון נקבה
 מה שלא נאמר כן בשום מקום רק במלכות דשבא דגט שלמה שכל הענין נאמר בלשון נקבה וכדמפרש לקמן
 מלכותא לשבא וכן בכשדס מעולם לא היו לעס רק בימי נ״נ שנאמר הן כשדים זה עס לא היה וכאן זכרם
 לעם ששמו ג׳ ראשים וגו׳ וע״כ אמרו לבזמן נ״נ היה מה שנעשו לעס וק״ל: ודינה בת יעקב נשא בתיכ
 הכא כדבר אחת הנבלות כוי. כי על הריב נמצא שם נבלה במקרא לגט נקבה הנבעלת בזנות ולפי שכתוב
 הנבלות בה׳ הידעה אמרו שהכתוב בא לפרש ולא לסתום והיא הראשונה הנזכרת תתלה בתורה שנבעלה בזנות
 והיא עדין בטת אטה וכת״י היכמא לי ממללן מלא מן נשיא דעבלן קלנא בטת אבהתון כוי ע״ש: ס״ל

^ חכמת שלמה ) 
י בל״ה להפוך כר לעקור כל כבול שחירף וגילף כצ״ל והס״ל:  דף טז ע״א רש״
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 ע״כ

 פניך תסחיר ותחשבני לאויב לך כפי מה שבארגו כי איוב היה בוסר בהשגחה פרכדח ח״ש שמא רוח סערה
 עברה לפניך שהם מלאט משתית שנקראים רותות המסעדים את העולם ועול ע״ש השמן שנדמה לרשעים
 לשער והס עוברים לפניך ומפסיקין ההשגתה בינך לבין העולם כמ״ש לעיל בפסוק ארץ נתנה ביל רשע שהוא
 השמן שאינו משגיח במעשה המוב ופני שופמיה שהוא הבורא יחברך יכסה מלהשגיח והוא שאמר כי ע״י שאין
 אתה עצמך משגית נתחלף לך בין איוב לאויב כההוא עובדא דריש חגיגה דאמר ליה מלאך המוח לשלוחיה
 אייתי לי מרים מגללא שיער כו׳ ט גס השמן גופיה לא ימעה כדלעיל שהוא המתעה ומרגיז ונומל נשמה אבל
 שלוחו טעה ולא ירע אמ מי התעה השטן וז״ש אשר ע״י סערת השטן ישופני והרבה פצעי תנם כי נחחלף
 לו טן איוב לאויב והן בעצמם לבד איוב שאמר למה פניך חסחיר מלהשגיח במעשי וחחשבני חילוף איוב לאויב
 לך וחושבנא לדן כמו לדין וע״פ שאמרו ס״ק לסוטה ג׳ היו בעצת פרעה בלעם שיעץ נהרג איוב ששחק
 נילון טסודן יחרו כו׳ ולזה אמר שבשטל ששחק לא היה ראי ליסודם כאלו רק פרעה הנקרא סחס אויב
 כדכתיג אמר אויב גו׳ תרעץ אויב גוי הוא ראוי ליסורין ואפשר שע״ז אמר לעיל בשפחיו לא חטא ששחק אבל
 בלבו חטא שהיה בלבו רע על ישראל והקב״ה מצרף מחשבות האומות למעשה ולזה אמר לדעתו שלא חטא
 שנחחלף לך טן איוב לאויב לפרעה שנקרא סחס אויב לאיוב ששחק ולא חטא ואמר מן הסערה השיבוהו הרבה
 נימין כוי שהשיבוהו מחכמח היצירה שהוא יחברך משגיח בפרטי הדברים אפיי הוא כחוט השערה והנך נימין
 מוקמינן ליה בפרק בא סימן דהיינו דוקא בראש אדם אבל בשערות בגופו יש ב׳ נימין בגומא א׳ וזו מתכמת
 היצירה פרטית שבאדם דאין לך מין שמגדל ומצמית בראש שער תמיד כמו אדם והוא כי הנשמה אשר בראשו
 יומר מבשאר ב״ת דותה למותרות התומר תמיד וע״כ הן מגדלות לעולם וצריך לכ״א ואתד שיעור יניקה
 לוגמא כאילנומ המגללין לבעי לכל אמל ואמל שיעור יניקה שאס היו רצופין יומר ממטע עשרה לטמ סאה
 היו מכמישין כמ הקרקע כן נימין הללו שאס היו יומר רצופי( משיעורן להיינו ב׳ נימין בגומא א׳ היו מכמישין
 כח החיוני והחושים שיוצאים ממנו וזכר מאור עיניו של ארס שהוא ראש החוש ואמר אס הוא משגיח שלא
 נחחלף לו טן גומא לגומא כוי שהוא פרטי יצירה בלבר קטן כ״כ כחוט השערה טן איוב וגו׳ והוסיף עול
 בזה במה שהש״י משגיח בהויה הטבעיח בלבר קטן כ״כ כטיפה ח״ש מי פלג לשטף חעלה הרבה טפין כוי
 ולא דרש ליה הכא האי קרא אלא לענין שכל טפה וטפה יש לה מעלה ולסוס בפני עצמה אבל בפירוש רש״י
 באיוב לרש מהאי קרא נמי הך לרשה דלעיל שפירש מי פלג לשטף מעלה בערט קורץ לשערא שיטפא כל
 שער שבראש פלגמי לו מעלה גומא לינק כוי ל״א לשטף טיפמ כוי עכ״ל ע״ש ולא ילעחי מנין לו והוסיף
 עול בהשגתה פרטית בקול הרעמים שהם ממעשה בראשימ כלאמדנן בפרק הרואה וז״ש שאלמלי ב׳ קולומ
 יוצאוח כוי אשר נוסח הברכה שם שכמו וגבורמו מלא עולם שכמו קול אמר מגבורתו כמ״ש קול ה׳ בכח וגו׳
 מלא בל העולם אבל ב׳ במוח מב׳ קולוח בשביל אחל לא יכילם כל העולם והוסיפו עול לבאר מחכמח היצירה
 בי היעלה זו בעח לידחה היא עולה בגבול הנשר אשר במרום הריס קנו מכל המינים והוא העוף הידוע בודאי
 דורס מינים אמדם ואעפ״כ הימה בו מכממ היצירה בהשגמה פרטימ להציל שם בגבולו אמ בני היעלה ע״י
 הנשר וכן אמר במכממ היצירה והשגמה פרטימ באילה זו כי רפואמה על ידי נשיכמ דרקון שהוא נמש הממימ
 בנשיכמו כל שאר המינים ונזכר ענין זה ממכממ היצירה שהאילה מרמיקה ארס הנמש כמ״ש במדרש ילקוט

 כאילמ השמר בימ שיש בו נמשיס מביא קרן של אילה ומעשנין במוכו ומיל הנמשים בורמיס כוי ע״ש:
 ע״ב בי לא בדעת ידבר וגו׳. וכתיב כי לא דברתם אלי נבונה וגו׳. מהרש״ל ממק האי קרא
 דכי לא דברמס אלי וע״ש אבל טלקוט ובפרש״י הטאו הך דרשה דמכאן שאין אדם נמפס כוי מקרא דכי לא
 לברתס וגו׳ ומהרש״ל הבין דלפי גירסא זו מרמיזמ ב׳ המקראוש קדריש ואינו כן אלא דממוך כל א׳ משני
 הכתוטס קאמר דלמדנו דאין אדם נתפס כו׳ לאליהו בא כמתנצל בעל איוב נגל פני ג׳ ריעיו כי לא בלעת
 ברשע ידבר אלא מממת צער ייסורין בפרש״י בשמעתין וכן בא הקב״ה להתנצל עליו ט לא דברתם אלי נכונה
 וגו׳ כפרש״י בס׳ איוב ואס הוסיף לדבר מפני קושי ויסוד! כו׳ וק״ל: שנכנסו כולן בשער אחד כוי.
 לקלקו כן מלשון ויועלו ימדיו שהשער הנזכר ברוב המקרא הוא מקום הוועד כמו גשעדך שמרגומו למרע
 טמ דינך ואמר שנזדמנו בבואם למקום שהיה איוב שס ברגע א׳ למקום הוועל כאלו ג׳ דעיו נעשו טמל ב״ל
 וטמ הוועד שס ואמר טן כ״א וא׳ ג׳ מאומ פרסה לבוא לנוד לו ולגממו גימטריא הכי הוה: מנא הוו ידעי
 א״ד כלילא ה״ל כוי. אס היה מעשה כשוף אמיא כמ״ד 3פ׳ ד׳ מימומ דלא נאסר כישוף לבני נמ רהיה
 מלמ וישמעו לפי זה לאו לשון שמיעמ אוזן ממש אלא מלשון שמיעה וידעה שכלימ ע״י הכלילא ואילני דה״ל
 דאל״כ אף שהיה הדרן שוה טגיהס ג׳ מאומ פרסה לא היה אפשר להם להזדמן טמד דא״א שיזדמן להס
 השמיעה מפי המגידים ברגע א׳ מצומצם אי לאו ע״י כלילא או ע״י אילני ויש לכוון בזה ברמז כדאמרי׳ לעיל
 היש בה עץ ששנומיו ארוכומ כעץ דהיינו ע״י אילן זה ניכדס שנומיו לטובה: א• חברי כחברי דאיוב כוי.
 ע״פ מ״ש במס׳ מעניח גט חוגי המעגל היינו לאמרי אינשי או חברומא או מימומא אמר בכאן ללאו בחברי
 רעלמא קאמרינן אלא כמבד לאיוב לבאו ונדו כ״כ פרסאומ כלי לנממו: רבייה באה לעולם כוי. פרש״י
 שממהרת להיות לה זרע עכ״ל הכי אמדנן בפרק 3[ סורר ממאי רלמא תרוייהו בטי אוליל ובת שבע בשימ
 אוליד משוס דאתתא בריא תדע כו׳ אבל יותר נ״ל לפרש דיותר מתרבה העולם ברוב נקבות מברוב זכרים
 כדאמדנן בסוטה א״ל הקב״ה לפרעה רשע מי שנתן עצה טפש היה היה לן להרוג את הנקבות אס אין
 הנקבות זכרים מהיכן ישאו נשים אשה א׳ אינה יכולה ליטול ב׳ אנשים אבל איש א׳ יכול לישא ק׳ נשים ולהוליד
 מהם כו׳ ומ״ד מריבה בא לעולם כמ״ש בפ׳ הבע״י לא זכה מנגדתו: מפני מה לא נכפלו בנותיו כוי.
 א״ל נהי דלא נכפלו בשמות כר. יש לדקדק בזה דמה שטענו לא הודה שהוא שאל לו למה לא נכפלו בנותיו
 דהיינו שלא היה לו ו׳ כמו שנכפלו כל שאר הדברים והוא השיב לו נהי דלא נכפלו בשמות כו׳ ואכתי תקשי
 למה לא היו לו ו׳ בנות ויש לפרש דלפי הנראה מהכתוב שכל מה שנכפל כאן היינו שלא נשארו מן הראשונים
 כלל וכל הכפל נתוסף דבאתונות כתיב ותפל שבא ותקתס וגו׳ ותבער בצאן וגו׳ ויפשיטו על הגמלים וגו׳ אבל
 במעשה הבנים והבנות לא נזכרו שם שמתו יאפשר שנצולו וע׳׳כ לא כתוסף לו כאן רק הכפל שהוא ג׳ ועס ג׳
 הראשונות הרי הם ו׳ אבל הא קשיא ליה דא״כ למה נזכרו רק הג׳ כאן בשמות ולא ג׳ הראשונות אבל אס
 נאמר שכבר מתו הראשונות ניחא שלא תש להזכירן בשמות! כיון שמתו בנערותן וא״כ הוא תקשי ולמה לא
 נכפלו הבנות והשיב לו דקושמא שלא מתו הראשונות ודקשיא לן למה לא נזכרו בשמותן שלא נזכרו כאן גס
 שמות הראשונות נהי דלא נכפלו בשמותן נכפלו טופי לגס אותן שנזכרו בשמותן כאן לא נזכרו אלא ע״ש
 שמותן שנכפלו טופי כדמסיק ימימה כיוס כר ולפי דרך זה יתיישב דמאן דלית ליה נמי רטיה בא לעולם ואית
 ליה אשרי מי שבניו זכרים כי׳ כדלקמן וא״כ תקשי ליה למה לא נכפלו בניו של איוב ואפשר שהוא מפרש על״ז
 דפול על הנערים וימותו הס הנערים שהיו אצלם לשמש להס אבל המיס עצמם לא מתו מדלא כתיב ויפול על
 המיס וימותו וכן מוכת בקרא דכתיב בניך ובגותיך אוכלים וגו׳ ויפול על הנערים וגו׳ ואס על הבנים קאי
 א״כ ג״כ על הבנות קאי וה״ל למכתב ויפול על הנערים והנערות שהם בניו ובנותיו אבל אי קאי על הנעדס
 שהיו אצלם לשמש ניתא דבין בניו וטן בנותיו נשארו בתייס וכן ותקתס ואת הנערים ע״כ היינו המשרתים
 כפירוש רש״י שס ועי״ל דמלמ שבענה בא במוס׳ נו״ן שאין כן בכל המקרא להורות על שבעתיים וכן ראיתי
 אמר כך בפרש״י שס ודו״ק: שדומה לקרנא דקרש כו׳ בכורכמא דיקשא כוי. עיין במוספומ
 ובמידושינו ובספר ערוך בערך קרן: תנחומץ של הבל נחמד כוי. יראה בזה דבר קפרא לא בא לממלש
 לעתיה טפי אבל למאי לקי״ל כב״ה במצות פריה ורביה לבעי זכר ונקבה והוא לשון כפל פרו ורבו אמרו פרו

n ב חידושי הלכות השותפין פרק* 
 דף ו
 ח״א דף טז ע״א ויאמר ה׳ אל השטן אי מוה כוי. כל ענין זה נלרש גס ממקרא ללעיל אלא
 לאשמעינן הכא שגס אתר כל המעשים ופורענות שזכר לא תטא איוב לא תזר השטן מלבדו הראשונים
 :הפליג בשבחו של אברהם וכדלקמן לשטן לש״ש נתכוין ולזה שינה קצת בהנך קראי רהכא שהוסיף לומר כאן
 ייבא גם השטן להתיצב וגו׳ להיינו שגתן נפשו על הלבר במו שאר מי אלהיס גם לעיל כתיב מאין באח ובכאן
 כתיב אי מזה וגו׳ להיינו שרמז לו על איוב לולאי ממנו באת וק״ל: אלמלא מקרא כתוב א״א לאומרו
 כאדם שניסת כוי. אבל הכתוב אמרו כררך שאמרו בכיוצא ברבדס אלו שאינן אלא לשבר את האוזן ואין
 נפרש הלבדם כפשטן כי אין עולה לפניו ולא עטל דנא בלא לינא ואין טדנו מיסורי! הצדקים אבל אמר
 ;פי כוונת השטן כי הנה ותסיתני לבלעו תנם על שאמר התנס ירא איוב וגו׳ ורו״ק: לעבד שאמר לו רבו
ר יינה בו׳. הנה דמו חומר הגוף לכלי חרס והנשמה השכלית להיין אשר בו וכמ״ש  שבור חבית זה ושמו
 אל חסחכל בקנקן כר ויש קנקן חלש כו׳ והנה העבל יש לו צער לשבור החטת מבחוץ ולצמצם שלא יבא השטרה
 על החלל כד שיהא היין שמור בתוכה כך השטן היה לו צער לצמצם והכה את איוב מכות שלא באו על חלל
 הגוף רק מבחוץ בשחין רע מכף רגלו כר ט מכות החלל מסוכנומ פן תצא נפשו: וכתיב הכא רק את
פשו שמור כוי. טעוס נפל בססדס דבקרא כחיב אך אח נפשו שמור ומיהו באח הג״ש מרק וגו׳ לאך אח : 
 ־.פשו לפי שענינס א׳ לאטן ורקין מיעוטין הן וכיוצא בזה אמדנן בעלמא ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה
 ׳י היא טאה וע״כ הרמז הכא באן ורק מיעוטי שאמר רק רע וגו׳ שימעט האדם היצה״ר ויחגבר עליו ואז
 אן אח נפשו וגו׳ שימעט הש״י נחו של מלאן המוח שלא ישלוט בנפשו והענין מבואר שאמר שהוא השטן
 הוא היצה״ר הוא מלאן המות כו׳ כמ״ש בפסוק צופה רשע לצדק ומבקש להמיחו שקשה הוא להנצל ממנו
 ׳בעי לאפושי ברחמי טפי ומפרש ומסיים בזה תנא יורד ומתעה שהוא יצה״ר מתעה את האדם מדרן טובה
 :רעה ואח׳׳כ עולה ומרגיזו משטין פני ה׳ אל החועה ואח״כ נוטל רשוח ונוטל ממנו נשמה ולא קאמר נמי
 הכא יורל ונוטל נשמה כמ״ש עולה ומחעה לפי שהנשמה אף בחיי האלם היא מחלבקח בעליונים ע״י
ד למטן: כיון דחזייה לקב״ה דנטיה דעתיה בתר  המושכלוח ומלאן המוח מפדרס שם מן הגוף ו
 איוב כוי. פי׳ כללעיל רחזא ליה שהפליג בשבתו בקרא יותר מבאברהס אמר ס׳׳ו כר והיינו לש״ש שכל מעשה
 אברהם היה לש״ש שלא לקבל פרס אבל באיוב החנס ירא איוב וגו׳ וק״ל: פנינה דכתיב וכעסתה צרתה
 :ם כעם כוי. מפורש ע״פ המלרש מכעסח ומוזרה ומכעסח א״ל זמח לברן סודר כחונח וחלוק למה אין
 אחה מרחצח פניהם של בניך כו׳ וכל זה לבדם של גילול בנים בעבור הרעימה אין רעמים שאין אחדהס מטר
 •מיל אני פוקלה שנאמר וה׳ סקל וגו׳ וק״ל: בשפתיו לא חטא כוי. רמעיקרא קורס שבאו המכות עליו
 לא כחיב בשפחיו אלא בכל זאח לא חטא איוב אבל אחר שבאו המכות גם עליו ואשתו א״ל ברך אלהיס ומת
 ;ס הוא קאמר קרא בשפחיו לוקא שבשפחיו לא חטא אבל בלבו חטא וק״ל: בלבו חטא מאי קאמד ארץ
 ־תנה ביד רשע וגוי. יראה להאי קרא וראי לא נאמר בלב אלא בפה אלא שהיה איוב אחל בפה ואחל בלב
 יבוראי לרבא נמי לא לבר איוב בפה אלא בנגל השטן ארץ נחנה בו׳ אבל מלכחיב לא חטא בשפחיו למלנו רבלב
 היה לו נונה אחרת דהיינו להפוך הקערה על פיה והענין שחירף וכפר בהשגחה הפרטיח והיינו לעקור הקערה
 שהעולם הזה דומה לקערה להפבה על פיה שאין מי שמשגיח על מה שיש בו ופני שופטיה הוא מנסה דליח
 דן וליח דיין רק נחנה הארץ טד רשע דהיינו טד השטן ולפי זה גס לפי הכפירה אמר ארץ נחנה טד רשע
 כל השטן והוא חטאו שבלב על שכפר בהשגחה העליונה ולו״ק: על דעתך כי לא ארשע וגו׳ בקש איוב
ר כוי. בראת צדיקים בראת רשעים בראת גיהנם בראת ג״ע מי כו׳ כ״ה טלקוט והוא מבואר  *פטו
 שהאלם בעל בחירה ואינו מוכרח על מעשיו לטוב ולרע כמ״ש המלאך הממונה על הריון מעמיר הטפה לפניו
 ימ׳ ואומר טפה זו כו׳ גבור או חלש או עני בו׳ אבל לצדק ולרשע לא קאמר ט הכל טלי שמים חוץ מיראה
 שמיס והנה איוב כפר בזה ואמר שהאדם הוא מוכרח על מעשיו בחולדחו ובטבעו ולזה אמר ולקח הדמיון
 משני בדאוח הפטיס בראה שור שהוא מובחר שבמינים שפחח בו הכחוב החלה בטהודם ובראה חמור שהוא
 השפל שבמיני הטמאים מצד הומרו שע״כ נקרא חמור והשור לא ישובח והחמור לא יגונה לקבל שכר או עונש
 :יון שכ״א מוכרת על טבעו מצד הבדאה כמ״ש הפלוסוף ההכרת לא ישובח ולא יגונה וכמו שהשיב ההוא
 סבא לרשב״א לך לאומן שעשאני והנה אמר כמו כן בראת צדיקים ובראת רשעים שכך יהיו מצד בדאתס והם
 מוכרחים על מעשיהם מצד הבדאה ואין ראר שיקבל הצדיק שכר ולא הרשע עונש ואתה בראת גיהנס לרשעים
 •ג״ע לצדיקים ומי מעכב על ידך והוא שאמר לפטור את עולס כולו מן הדן טון שהוא מוכרת וז״ש על דעתך
 ׳גוי אס הייה חפץ בבריאתי לא הייתי רשע ולא הייתי ראוי לעונש אבל אין מידך מציל כמ״ש ומי מעכב כוי
 •אמר כי אהדרו ליה חבדה שהשיבו לו לחזק אמונח הבחירה וא״ל שהדבר חלוי בך שברא הקב״ה יצה״ר בארס
 שע״י נעשה רשע אבל נח! טד האדס חבלי! שהיא ההורה לבחור בטוב והוא פי׳ הפסוק שהביא במענה אליפז
 אחה עצמך חפר היראה כי טדך היא וחגרע שיחה עם אל כי היא מניעה עס אל שהכל טדו חוץ מן היראה
 יאמר כי יאלף עונן פיך וגו׳ שהוא יצה״ר אבל יש בידך הבחירה והבהר לשון ערומים שהיא ההורה כמ״ש
 אני חנמה שממי ערמה שהיא החבלין ליצה״ר כמ״ש בפ״ק דקדושין ושמהם ס״ס ח״ם כוי ע״ש ובמענה
 אליהו הוסיף בזה שאמר אחה חבחר ולא אני ר״ל שא״ל מפי הקב״ה שאחה הבהר שהבחירה טדן ולא אני
 בוחר לך ודו״ק: ברכת אובד בוי. מלמד שהיה גוזל שדה כוי יש לפרש לנכסי יחומיס קדים ננסי
 אובל לפי שמאבלין ומפסידן נכסיהן כלאמדנן פרק כסוי הדס מי שהניח לו אטו מעוח ורוצה לאבדן כו׳
 *לזה אמר כי איוב היה גוזל שדוחיהן להיוח עובל בהן ומלאכה צרכן נעשיח על ילו כאלו הן שלו והיה השלה
 ;תברך על ילו כלאמרינן מעשה ידו ברכה ולזה אמר ברכח וגו׳ מה שנחברך קרקע של האובל והימוס עלי
ד ברכת וק״ל: חברותא בלפ* שמיא בוי. פי׳ הפסוק כעסי הס הכעסים  יבשטלי תנא ט מעשה י
 •העונשים שבאו עלי מן שמים על ההוות והעיוות שעשית אס ישקל זה כנגר זה במאזנים נראה איזה מהס
 ־כדע על תטרו וק״ל: עפרא לפומיה דאיוב איהו כאחריגי בוי. הא ולאי משוס לאסתכל בלידה לא
 היה חסיד כאברהם אין ראוי לומר עליו עפרא לפומיה אבל פירושו ככל אינך עפרא לפומיה שהזכירו בשמעתין
 כל שהטית דברים כלפי שמיא ואמר על מה עשה ה׳ לי ככה הלא ברית כרתי לעיני וגו׳ ולזה אמר רבא עסרא
 :פומיה על שהרהר אתר מלותיו יתברך בזה להא אברהם אפי׳ בדדיה לא נסתכל ואפי׳ הכי לא הרהר אתד
 מלומיו ימברך בענין זה עצמו שהיה נסיין אסר נסיון שקרא לו לרעב שבסיבה זו ירל מצדם ולוקחה שרה
 :טח פרעה ויש ללקלק היאך לא היה מסחכל אברהם בשרה מעולם כלקאמר הכא מלנמיב הנה נא עמה
 •לעמי וגו׳ והרי אמרו בפ״ב דקדושין אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה כר ואברהם אבינו
 קייס מילי לרבנן ואפי׳ ע״מ כלאמדנן טומא וי״ל לודאי ראה אומה מעודה קודם שנשאה מדרב יהודה
 שמא ממגנה בו׳ אלא דאמר שהימה נשואה לו לא ראה אומה ממוך צניעומה והוא משב כי לא עמלה טפיה
 שקנתה כי הימה בעמ הזאמ לפי הכמוטס יומר מס׳ שנה ולפי שע״י מעשה הסמכל בה עמה כדאימא במנמומא
 יראה שעמדה טפיה מהפלא שנעשה בה בת כ׳ כבת ז׳ ליופי כו׳ וע״כ אמר עתה לפני זמן זקנותך ידעתי כי
 פת מראה את ולפי מה שפרשנו אהא דאמר פרק נושאי! גבי אברהם דכתיב יהיה לך ולזרעך אתדך וגו׳
 ה״ק דלא תנסוב שפתה וגו׳ דלא קייס אברהם כל התורה אלא עד אתר שנימול לק״מ דכשנשא שרה לא קייס
 כל המורה לא היה מש להא דרב יהודה ודו״ק: כלה ענן וגו׳ כן יורד שאול כוי. מכאן שכפר בת״ה
 •רש״י בספר איוב לקת לו דרך אתרת ודרש לה מקרא דלעיל מיניה לא תשוב עיני לראות טוב כוי ע״ש: איוב
 נסערה חירף ובסערה השיבוהו כוי. יראה שסמך עצמו בהך דרשה במה שאמר באיוב סי׳ י״ג למה

 פ^י חכמת שלמה
ף טז ע״ב גמ׳ נתחלף לי איוב לא בלעת ילבר ולבדו לא בהשכל אמר רבא כצ״ל והשאר הנבון ואין בו שום עול א״כ תיק שי למ״ל חירף וגילף והוסיף לו כר אלא מאי איח לך למימר  ־
 נמחק ונ״ב נ״ל ללא גרסי׳ ובס״א אינו ומלע לא״כ מאי מקשה תלמולא הלא נגר ריעיו לבר א״כ מאי מקשי אלא בע״כ לא גרסינן נ״ל: שם מלאה הקב״ה בגלגל חמה כו׳
י בל״ה ״ ש  קרא ללא בלעת ילבר איוב הוא לבד אליהוא בן ברכאל הבוזי וקרא לולא לברמס וגו׳ הוא לברי נ״ב ובסרק מי שמת לף קמ״א הקשו המוס׳ מימה למה לא נתנה ליצחק כר ע״ש: ר

ו וק״ל. וא״ת מלאמר לא לברמס נכונה וגו׳ משמע שהוא לבר מן ושט את כו׳ שהיה בבכורים שט כו׳ כצ״ל:  הש״י שלבר גגל שלשת דעי



 חידושי הלכות לא יחפור פרה שני בבא בתרא ואגדות מהרש״א *ג
 דף יו ע״ב

 לאלבוריה אלבדה כוי וק״ל: ג׳ הטעימן הקכ״ה בעוה״ו מעין עוה״ב. מבואר ט העוה״ז הוא עולם
 ההווה וההפסל וא״ל על ברכותיו וטובותיו של כ״א בברכות שהם מעין עוה״ב שכולו טוב ואינו חסר מכל טוב
 ומטעם זה אמר נמי שלא שלט בהן יצה״ר מעין עוה״ב שאין ט יצה״ר וכן מה שאמר לקמן שלא שלט בהן
 מלאן המות הוא מעין עולם הבא כלכתיב בלע המות לנצח וגו׳ וכן הך ללא שלטה בהן רמה שלא נתהוה בהן
 ההססל ההוה בעולם הזה והכל בכלל ברכת כל ומ״ה בהללי מתניין הכא וכתבו התוס׳ שלא שלט בהן יצר הרע
 אין לפרש כו׳ טון שעבר ארס רוב שנותיו בו׳ ה״נ טון שראה הקב״ה בו׳ סייעם הקב״ה מכאן ואילן שלא
 ישלוט בהן יצה״ר עכ״ל ואין להקשות מלול במעשה לבת שבע ואוריה למסיק פרק במה בהמה ללא תטא בזה
 מיהו מהא לקאמר פרק במה בהמה שקבל לול לשון הרע וזה היה אתר רוב שנותיו קשה וי״ל ליצר הרע
 שאמר כאן היינו יצרא לע״ז וערוה כההיא לפ׳ ל׳ מיתות רבעו רתמי איצרא לע״ז ואת״כ איצרא לעטרה:

 ח״ א דף יז ע״א אתיא שם כוי. כתב הרא״ס פרשת תקת לאתיא שם שס מאהרן כלאיתא בשילהי
 למ״ק לאל״כ תרי זמני שם במרים ל״ל עכ״ל התימה ממה ששינה לשון הגמרא לקאמר הכא ובמ״ק
 לאמיא שם שם ממשה ולא אמרו מאהרן כלאיתא בשילהי למ״ק לאל״ב תרי זמני שם במטס ל״ל זה אינו להא
 ר״א להוא גופא מרא דשמעמא קאמר התס במ״ק לתד דמני שם במטס איצטרין לסמוך למיתה קבורה גט
 נשים וע״כ הנראה אע״ג לשם גט אהרן מוקרם בקרא לא נקט לה משום ללא הוה ג״ש מופנה אפילו מצל
 אחד ואין למדין ממנה דשס גט אהרן איצטדך לגופיה לקאי אהר ההר לכתיב בההוא ענינא ואי לאו הט לא
 הוה ילעינן למה בהר ההר וכן גט מטס לכשיב וישב העם בקלש וחמח שס איצטריך לגופיה לאי לא הוה
 כתיב שם לא הוה ילעינן למתה בקלש לבקלש דקרא על ישיבח העס קאי ושם בחרא איצטריך לסמוך למיחה
 קבורה אך שס למשה מופנה הוא לכתיב וימת שם משה עבל ה׳ בארץ מואב וגו׳ לא״נ לא הוה כתיב שם שפיר
 הוה ילעינן לבארץ מואב אוימת קאי ורו״ק: ז׳ לא שלטה בהן רמה כו׳ וסרש״י כדאמק שמתו ע״פ
 השכינה ואין רמה כוי. ע״ש אע״ג לבנימין לא תשיב ליה לעיל בהנהו ללא שלט מלאך המות מ״מ ילילומ
 השטנה היתה מצלת עליו מן הרמה וכתבו התוס׳ תימה לרשב״א רכולהו צטקים נמי בו׳ ע״ש ולא נראה לו
 לתלק טן ריקוב בשר להבא כתיב אף בשד ישכון וטן ריקוב עצמות להתס משמע בהך עובלא רפ׳ שואל באחי
 בר יאשיה לא״ל ליקום מר לגרה לטתא כו׳ שגס הבשר לא היה נרקב לפי שלא היה בו קנאה וק״ל: וכי כת
 נחש היא והלא כוי. כת מי שמת בעטיו של נחש ונראה שנרמז לבר זה בכאן למהאי קרא קלרשינן טבמות
 יתרא הישמעאלי מלמד שחגר תרבו טשמעאל ואמר כו׳ מואט ולא מואטת ורמז לנו בהאי קרא דיתרא ישראלי
 היה ומה ראה בחחילה להכנס עצמו בספק זה לישא בת ישי כדקאמר התם מי זה העלם הלכה זו נתעלמה
 מהם ואמר ט ראה בו ובמעלתו שלשלת יוחסין כמו שהעיד עליו המקרא שלא מח אלא בעטיו של נחש וק״ל:

 לא יחפור פרק שני
ז תום׳ בה׳׳ה לא שיח כו׳ אבל הנך הלא עמיקי כו׳ ואי תנא תני ה״א דבור  י
 ושיח דעמיקי כו׳ עב״ל וליכא לאקשויי כגמרא נמי גט אמת המיס ונברכת דאי
 מצא אמת המיס משוס לקכיעא ואי תצא נכרכת משום לקוו וקיימי בחל מהנך סברות הוי
 סגי כי הכא לי״ל כיון לע״כ תנא בור ולאי לליבא למטעי בהנהו לבעי טפי ללא עדיפי
 מבור לקביעא וקוו וקיימי ולהט בעי התם שני סברות וק״ל: בד״ה סלעים אבנים כו׳
 ולא סלעי נחושת בו׳ אית תנא תני טומנין בו׳ עב״ל לכאורה שהמוס׳ מקיים פרש״י
 שטעם הרתקת הסלעים משום הבלא הוא אבל לפי גירסת נוסת ירושלמי שלפנינו לטומנין
 בשל נחושת ואין טומנין בשל כסף א״כ לא תקשי להו מילי לפרש הכא סלעים של נחושת
 ולפר״ת ע״פ הירושלמי לקמן במוס׳ בל״ה משום למשמט לבסלעים של אבנים נמי לאו

 טעמא משום הבלא אלא שמחלילין ומעלין עפר תיתות בקרקע ניתא ולו״ק:
 ן״ב בד״ה בכותל בודו בו׳ נירסתו דוחקתו אבל אין נראה כו׳ עכ״ל ורש״י גופיה

 דף יו ע״א
 ע״ש הזכר שממנו הזרע כמו גרעין הפד כמ״ש בפסוק הנה נתלמ ה׳ בנים שכר סד הבט! וגו׳ ורבו ע״ש
 הנקבה שמרבמ ומגללמ אח״כ הבניס וז״ש לו אבוה ט הוה חזא טה לחלש לעתיה רטה באה לעולם ט בה
 אחה מקיים מצוח רבו ובא גר קסרא לפרש דבד רט בדרך צחות דכעין תנחומין של אדם שהיה לו על הבל
 בנו להיינו שאמר לו ט שת לי זרע אחר תחח הבל שפי׳ למ״ל דסגי בזכר ונקבה בפרק הבע״י לפי שקין
 ותאומתו לא היו מתולדת אלס אבל הבל ותאומתו היו מחוללות אלם כלאיתא בפלר״א וכשנהרג הבל לא היה
 אדם עדין קייס ס״ו שלא היה לו רק בת אתת שהיא תאומת הבל על שנולל שת שאז קיים פ״ו והוא שאמר
 בשח כי שח לי זרע אחר חחת הבל ט הרגו קין והייתי בטל פ״ו וא״ל בר קפרא לבאותן תנתומין עצמן שהיא
 במצות פ״ו נתמך אטך בבת זו שנולדה לך אבל לא ספרש כפשטיה ררטיה באה לעולס שחהיה אפילו הרבה
 לאדם דא״א לעולם בלא זכדם ובלא נקבות משום מצות פ״ו בנות ברכה אבל אשד מי שבניו הרבה שיהיו לו
 בניס זכדס ואוי לו מי שבניו הרבה שיהיו נקבוח דסגי לו נבח אחת לקיים מצות פ״ו ודו״ק: ומאי בכל ד״מ
 אמד שלא היתה לו בת ד״י כוי. כבר האדכו המפרשים בכוונח הדרוש הזה אבל הנראה להעמיד הדבדס
 כפשטן והוא שאמר ר״מ מאי בכל שלא היתה לו בת ט הזכר זה הוא כל אדם ט בתתילח הבדאה לא נברא
 רק אדם בלבד והאשה אינה אלא תלק ממנו אחד מצלעותיו ודעת ר״י שאמר בכל שהיתה לו בת לפי שהזכר
 אינו אלא חלק לקיוס המין ובצירוף הנקבה נקרא כל אלם כמ״ש כל אלם שאין לו אשה אינו נקרא אלם שנאמר
 ויקרא שמס אלם והוא ט כל המוליל הוא מוליל בדומה וכל שאין לו אשה מוליד רוחץ ושידן כדאמרינן גט
 אדס נמצא שגס הוא אינו אדם ואחרים שאמרו בכל שמה כי כשמה כן הוא כראמדנן לעיל רטיה באה לעולם
 ויותר מתרבה העולם בנקבות ממכרים לזכר אחל יכול לישא כמה נקבות ומ״ד מאי בכל אצטגנינוח כוי ענין
 אצטגנינות הוא התודס בכוכטס וכבר אפשר שיפול טעות ושבוש בחזיונם אמנם אברהם אצטגנינות גלולה היתה
 בלבו שהיה יולע בחבמה זו במופח ונסיון כמ״ש רוצא אוחו החוצה שאחר ליה שקקי שמיא כוי והעלה אותו
 למעלה מכיפת הרקיע שנאמר הבט נא ואין הבטה אלא מלמעלה למטה ולזה אמר שהאמינו לאצטגנינוחו בל
 מלכי מזרת ומערב שלא יפיל בו שבוש וטעות כמו בשאר אצטגנינות ואמר כל מלכי מזרת ומערב וכיוצא בזה
 אמרו בפ״ק לברכות שכל מלכי מזרח ומערב ישנים כוי לפי שכל יישוב העולם הוא מקצה המזרת עד קצה
 המערב אבל מצפון ומלרוס משוך היישוב מקציהם מקצה הקייצי על חוג העגלי והוא כמו מ״ל מעלות ללעת
 החינניים ואולי מה שאמר משטמין לפחחו נו׳ לפי שלגט לול אמרו במלכי מזרח ומערב שהיו ישנים ט׳ ולא
 היו צייחי ליה להשביס ללמול עמי בלרט החנמה נרבתיב אעירה שחר במפירש שס אבל אברהם היה מופלג
 נ״נ בחנמה זו עד שבולס היו צייחי ליה להשטס על סחחי בחי מדרשוח שלו לשאול ממנו עצה ורוב החנונה
 והתבונה: ומ״ש דשב״י אבן טובה כוי. לפי שיש בענין רפואת הגופות לחלייס דברים סגוליים רש רפואוח
 טבעיית לפי החילה אס קר יאס חס ילח דבש ואברהם אטנו ידע בבל גס רפואות סגוליים וזו היא האבן טובה
 שהוא דבר סגוליי שבל תולה היה מתרפא ממנו בלבדס סגוליים ובשמת אברהס נגנז עמו אותן הלבדס
 הסגוליים ואפשר שהוא כד שיהא לב האדם נכנע לבקש רתמים ממנו ית׳ כעין שאמרו פרק מקום שנהגו
 בחזקיהו שהודו לו על שגנז ספר הרפואות: ואמר אבל עדין הניח תכמת הרפואה זו על הטבע והוא שאמר
 שחלאה בגלגל החמה כי בחמה תלויים המקרים הטבעיים שהם קר וחם ולח דבש לפי דחוקה וקירובה לנו
 בל׳ עחי השנה אשר מזה יעלו ויבואו חולי ורפואי האלס כלמסיק איללא יומא איללא קצירה ועיין הבונה בזה
 בע״י בשם הרשב״א דש מקשים מה לפי החירוץ של החוס׳ רהכא בחולה של מכה איירי למה לא היה אברהם
 מחרפא באבן טוב זה כשנחלה מן המילה ובעל אמרי נועם חירץ למילה הוה כחולשא טלי שמים וכו׳ עכ״ל
 והוא לחוק ונראה דאע״ג לניתן רשות לאדם להתרפאות ממדת תמימות לבקש רחמי שמיא לא הוה ררשינן
 כלל והי טרך את אברהם בכל לררשה זו אלא באינך תנאי מררשות אתרנייתא וק״ל: אלא מעתה ויקברו
 אותו עשו ויעקב מ״ט לא קחשיב להו דדן־ חכמתן כוי. וא״ת הא בפרק בן סורר גט שס ואברהם
 מסיק דחש הבתוב למתשטנהו דרך תנמתן בו׳ ד״ל דהתס בהנהו קראי דולד נת את שס וגו׳ וכתיב תרת
 הוליד אח אברם וגו׳ שהבתוטס באו לייחס לידתן אמדנן שסיר דלפי דרך חנמתן ייחסינהו משא״נ הבא דלא
 אייד קראי טיחוס לידחן ועי״ל דאי הוה כחיב הבא דקברו אוחו יעקב ועשו בדרך חכמחן לא הוה ידעינן
 טשמעאל שעשה תשובה שהיינו אומדם טה נמי דחשטנהו דרך חכמחן אבל מדכחיב גט קבורח יצחק עשו
 ויעקב בניו ולא חשיב להו דרך חכמחן איח לן למימר נמי בקבורה אברהס דלאו דרך חכמחן חשיב להו אלא

 חכמת שלמה
 דף יז ע״א גמרא אברהם יצחק רעקב משה ואהרן ומדם כדאמרן מימין כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה שלא שלטה כר צ״ל ששה לא שלטה בהן יצה״ר אין לסרש כר:

 לא יחפור פרק שני
 דף יז ע״א תום׳ בל״ה כליא כו׳ טפח ומאמצעיתו מיצר ועולה כצ״ל: דף יז ע״ב נמ׳ ליתני אלא א״כ הרחיק מבור של מטרו ג״ט כל זה נמחק: שם סלע הבא טדיס בו׳ נ״ב פירוש סלע

ם חוסר בו ערוך: תום׳ בל״ה ה״ג כו׳ בסיל וקשה לאטי כר כצ״ל: ד  מהר״ם מרופף שא״צ כלי ברזל למצבו אלא אלם ט
לו הכי סגי בהרחקת ג׳ טפחים אכל ר יוכיח דהוא קבוע ואפי מר הכי דבו  שלשה די״ל דלא נוכל למי
ר ושיח תרוייהו ט הוא דבו ו ש ו הצריכותא של הגמ׳ דהא פ ד ש להקשות על התום׳ אמאי לא עב  י
ימו וא״כ הוה להו להתום׳ לתרץ דהני תרתי אמת המים מברכת לא ו וקי  איתניהו בהו קביע וגם קו
ר הוי קביע וגם קוו וקיימו ובהני תרתי לית בכל אחד כ״א חדא מנייהו ר משום דבו ו ן מב נ  הוה שמעי
ו ו קביעי וקו ר ושיח דהו  הוה אמינא דלא בעו הרחקת ג׳ טפחים ואי תנא הני תרתי הוי אמינא דבו
ר ושיח עמיקי טפי  וקיימי לא סגי להו בהרחקת שלשה טפחים וי׳׳ל דניחא להו להתוס׳ למנקט דבו
ל א וסד בסיד תנן וכוי. ר״ ש ד ב ט ד : דייה וסד בסיד ובו׳ וא״כ תפשו ל ק״ כ בשום חד מהני תרתי ו  משא״
שו דבעי תרוייהו הרחקה וגם סד בסיד מדלא קתני או סד כמו ו ר י  הא דתנן ברישא וסד בסיד הוי פ
ר הואיל וגם בסיפא לא תני התנא או לכך בעי בגמ׳ שפי דאי גם בסיפא לא גריס או ו  בסיפא אלא ו
ד אם ד או בסיד לחו שו או סד בסיד דבחדא מנייהו סגי בהרחקה לחו ו ר י ט הוא דהוי פ ׳ הכי פשו  ואפי
שו או סד בסיד כמו בסיפא או דלמא ברישא חמירא ו ר י  כן ברישא נמי אע״ג דלא תני או הוי נמי פ
ל וכי תימא דהכל טעמא ׳ ר״ טא לן וכו בעי תרוייהו הרחקה וגם סיד וקאמרי התוס׳ הא דפשי  טפי ו
שא ד טפי מברי שו או סד בסי רו טא ליה דבסיפא הוי פי ון דגם בסיפא לא גרםי׳ או אמאי פשי  מאי כי
ע לקמן בגמרא מ ש י מ ׳ וק׳׳ל אבל ברש״ ם דבסיפא אין ההיזק כל כך מרובה וכו  ותירצו היינו משו

: ש ״  דבםיפא גריס או ע

ך רו של חברו וכוי. ובסמו ד ומסיים בכותל ליתני אלא א״כ הדחיק מבו  דף יז ע״ב גמרא פתח כבו
ו כד מעיינת ל חבר ו ש ר ו י וליתני אלא א״כ הרחיק מב ״ ש  איתא בספרים לפי גירסת ר

 לא יחפור ©רק שגי
י ״ ש ש ר ו ר י דלא כדמשמע מפ  דף ין ע״א תום׳ ד״ה לא יחפור כל הני םיירי דאית בהו מיא וכוי. ר״ל ו
ו י ר דמשמע מדבר ר מחלשת כותלי הבו  דכתב הטעם משום דהחפירה הסמוכה לבו
א: באייר וטעטא משום מתונתא כדאמד בגמרא ר׳׳ל לקמן בדף י״ט גבי הא לו בלא מי  דאיירי אפי
ט מדלא ערבינהו תנא בבי דמתני׳ קאמר ש פ מ  דאבעיא לן וסד בסיד תנן א״ד או סד בסיד תנן דבעי ל
 משום דלא דמי האי הזיקא להאי הזיקא רישא הזיקא דמתונתא סיפא הזיקא דהבלא: ד״ה לא שיח
ן ד ׳ בור הוא ה ן חד־צין ונעיצין. ולא הוצרך למיתנינהו דמבור שמעינן להו דפדקתנ ד ה הוא ה  ולא מעי
ר ואמת המים ונכרכת  להני והא דנקט ותני שיח ומערה בהדיא משום דדגיל לשנותן בכל מקום בהדי בו
ך להו בגמרא ומיהו הא לא  הכובםים ר״ל דנקט לתרוייהו אע״ג דלא רגיל לשנותן בהדי בור אצטרי
נן נברכת מאמת המים ולא אמת ש וכוי ר״ל דהגמ׳ לא עשה צריכותא אלא אהא דלא הוי שמעי ר פ  מ
רץ באותו צריכותא הא דקשיא לן דלא ליתנינהו כלל לא אמת המים  המים מנברכת אבל אינו מתו
לכך אצטריך למתני בור ׳ ו ר ותירצו התוס׳ דמצי למימר וכו ן להו נמי מבו נ  ולא נכרכת והיא שמעי
ך בגמרא האי צריכותא אי י ך למתני נמי הני תרתי אמת המים ונברכת ולא קשיא והא דאצטר  ואצטרי
ל ר האיך צריכותא ש ו וקיימי ולא קא עבי ׳ ואי תני נכרכת משום דקו  תני אמת המים משום דקביע וכו
לכך בעי בחד צד של הצריכותא הוי סגי וה״ל למימר הכי אי תני אמת המים משום דקביע ו  התום׳ ו
ה טפחים אבל נכרכת דלא קביע הוה אמינא דלא בעי הרחקת שלשה טפחים ואי תני ש ל  הרחקה ש
 נברכת הוה אמינא גברכת דלא קביע סגי בהרחקת שלשה אבל אמת המים דקביע לא םגי בהרחקת

 בתרא
 כי שמעת לקול אשחך ותאכל מן העץ גו׳ שקשה הלא זה היה תירוץ של אדם האשה אשר נתמ
 עמדי היא נתנה לי גו׳ ולמה היה צריך הקב״ה להכניס הפירכא גס קשה הלא אין עונשין אלא
 מזהידן ולמה נתן לו עוד עונש ארורה האדמה ומחחלה לא הזהיר עונש זה רק טוס אכלך ממנו
 מות ממות ולפי דרכי מיושב שאמר הקב״ה שתים רעות עשית אחד שמעת לקול אשתך כי מסתמא
 אותן המרים שדברה הנחש לחוה הגידה חוה לאלם ממילא שמעת לאשתך הלשון הרע של הנחש
 מן אילן זה אכל וברא העולם ועוד ותאכל מן העץ לכך יהיה לך עונש ארורה האדמה בעבורך
 להראוח שלא תוכל לבראות עולם כמוני ודו״ק. ושוב מצאחי בעין יעקב מטא חידושי דטב״א וז״ל
 ולכן קנסחי מיתה כי כן גבה קומתך כשהכנסתי! לג״ע כו׳ וצריך להטן מה ענין גבהוח שעשה בגן

 עדן אלא כמ״ש:

 מהדודא
 דף יז ;ן״א גמרא ד׳ מתו בעטיו של נחש כוי. פירש רש״י בעצתו של נחש כלומר לא היו
 ראדן למות אלא שנגזרה גזירת מיתה על כל תולדותיו של אדה״ר כוי. וצדך
 טעס למה חלה בנחש הל״ל בחטא אדה״ר גס מה פירושו של עצה מה הוא ענין עצה ע״כ נראה
 לפרש על פי הפסוק שאמר הנחש לא מות תמוחון כי יודע אלהים טוס אכלכס והייתם כאלהים
 וגו׳ ופירש רש״י מן אילן זה אכל וברא העולם ממילא זה הוא העצה שנתן הנחש שיהיו כאלהים
 ממילא בשטל עצה זאת מוכרח כל אדם למות שאינו אלהים וכמ״ש בגמרא פרק המוכר הספינה
 שאמר הקדוש ב״ה למירם מלך צור בך נסתכלמי וקנסחי מיתה על אדה״ר ובמדרש אמרו שנגזרה
 מיתה בשטל חירס מלך צור שעשה עצמו אלוה ממילא אמר בך נסתכלתי שעשית עצמך אלוה כשטל
 זה קגסתי מיתה על אדה״ר שרצה גם כן להיות כאלהיס וזה יכול להיות כוונת הפסוק ולאדם אמר



 חידושי הלכות לא יחפור פיס שני בבא כתיא ואגדות מהרש״א
 דף יח ע״כ

 כדכרי כעל המאור ע״ש וק״ל: תום׳ בד״ה דיקא נמי בו׳ ותימה דלעולם בשאר
 הרחקות נמי מותר לסמוך בו׳ דאע׳׳ג דהוה גירי דיליה בו׳ עכ״ל וליכא לחרוצי למ״מ
 אמאי לא אשמעינן האי מילושא ככור דהוה גירי דיליה לד יוסי כמו שכתכו התוס׳ כר״פ
 דהא לא קאמרי׳ התם הכי אלא לרכא אכל לאכיי לקיימינן הכא קאמרינן לליכא דיוקא דלית

 ליה הך סכרא לבור הוה גירי דיליה וק״ל:
 $7"ב כד״ה ואי לא סמיך בו׳ ואע״נ ההשתא קס״ד דדבורים נמי מוקי בו׳ עכ״ל
 הוכרת לפרש כן כלכרי המקשה דקס״ד לכ״ע דדכורים נמי מזקי וכן פירשו לקמן
 כקושימ א״ה כו׳ והיינו מלפריך לקמן מכלל לר״י סכר על הניזק כו׳ למשמע להשתא
 שמעינן ליה מרכינא שהלכוריס אינן מזיקים כו׳ כמ״ש התוס׳ לקמן לשיטת רש״י ז״ל וק״ל:
 בא״ד היכי משכחת לה כו׳ ולר״י לא ירחיק כלל דכיון דתרוייהו מזקי בו׳ להרחיק
 חצי הההחקה כוי עכ״ל וצ״ל ללא אסיק תלמודא אכתי אלעתיה הא למסיק לעיל לרכא
 לפלוגי לר״י כין שאר נזיקין לכור לאינו סומך משום לכל מרא ומרא כר להא לא אסיק
 אלעתיה כלל הך לר״י לזה תופר כתוך שלו וזה נוטע כתוך שלו וס״ל השתא לר״י נמי על
 המזיק להרחיק וק״ל: בא״ד ה״מ אילן שעשוי לעמוד שנים רבות כו׳ עב״ל והיינו
 לוקא כסמכו כהיתר אכל לסמוך לכמחלה ולאי לליכא לפלוגי כין שאר נזיקין לאילן ולכך
 פריך שפיר לקמן וסבר ר״י על הניזק כו׳ וזה נוטע כתוך שלו להכא לא שייך הפסל מרוכה
 ללא יטע ולא יפסיל וק״ל: בא״ד וצריך בעל הדבורים להרחיק כל ההרחקה כיון בו׳
 עכ״ל הוצרכו לומר כן לרכרי המתרץ לצריך כעל הלכודים להרתיק כל ההרשקה ולא שנאמר
 לר״י שגס כעל המרלל יסמוך ולא ירשיק כרכצן להכי מפרש לה המקשה משוס רא״כ ה״ל
 לאוקמי שפיר כפשיטות כשסמך כעל לכוריס תתלה וכלוקמ כר כמ״ש המוס׳ כסמוך מיהו
 ק״ק דאיכא לפרושי כלוקת א׳ שעשה שניהם כשדהו כלא הרמקה ומכר התרדל לאשר והניש
 הדכוריס לעצמו או שמכר לאתר הדכוריס דהשתא תרוייהו סמכו כהיתר ושניהן אינן צריכין
 להרתיק כסכרת המקשה ויש ליישכ דלא כעי לפרושי הכי דודאי אין אתד עושה שניהם כשדהו
 כלא הרחקה כיון שמזיקין זה את זה וק״ל: בא״ד א״ה מאי טעמא כו׳ אפילו משרה
 וירק כיון שנעשית המשרה כהיתר כוי במו גבי אילן ובור כוי עכ״ל דליכא למימר
 למשום הכי פליג כלכורים וחרלל לאשמועינן דכעל הלכורים צריך להרחיק כל ההרחקה מה

 דף יה ע״א
 סותר לכדו להכא שפירש לקמן גכי אלא לאכיי קשיא כו׳ וע״כ לא הוזכר שם כוחל אלא
 ללמלנו כו׳ עכ״ל למשמע מלכריו שם ראי לא הוה תנא אלא מכורו לא הוה שמעינן הרתקה
 מכותל וק״ל: בא״ד ומיהו יש ליישב הגירםא ופריך אליבא דאביי בו׳ עב״ל נראה
 מלכריהס לאף לאותה גירסא ל״ג אלא וליחני אלא א״כ הרחיק מכורו וכן מוכת כלכריהם
 ללעיל רהשתא קאמרי לאיכא לפרושי כיה לששה טפמיס קאמר וק״ל: בד״ה אביי אמר
 בו׳ וקשה לרשב״א דהא מפסיד הוא שאם יטע אילן בו׳ עכ״ל ולרכא לאינו סומך
 יכעי הרתקה שלשה טפתים שהוא כותל כורו ולאי לצריך להרמיק כעל האילן שלא יקלקלו
 שרשיו כותל כור של תכירו שהוא כגכול מכירו אכל לאכיי הרי מפסיל מגכול עצמו שצריך
 להרחיק עשרים ושמשה אמות ממיצר שלו שלא יקלקל כותל כור תכירו שכגכולו ולו״ק:
 כד״ה ה״נ בספרים כו׳ אלא אנב דאייתי ברייתא מפרש לה כו׳ עב״ל ומיהו אע״ג
 לילע סברא לאיכא לארחוקי טפי ככא כיליס לא ניחא ליה לשנויי הכי כא כילים שאני לאפשר
 לומר להך גירסא לאין נראה לו לחלמולא לחלק לענין היחר לסמוך בין בא בילים ובין לא

 בא בילים וק״ל:
ח גמרא דהני קשו לכותל כו׳ מהרש״ל הגיה להבל קשה לכותל אבל בכל ף י  ד
 הספרים וברי״ף ובנ״י גרסינן להגי קשו לכותל וע״כ לאו כולהו מטעם הבל
 הם להא סלעים לפר״מ לקמן בתוס׳ בל״ה למשתכי לאו משום הבלא הוא אלא שמחלילין
 הקרקע ע״ש וק״ל: שם דיקא נמי דקתני היה נדר כנתייס זה סומך לגדר מכאן בו׳
 מהרש״ל הגיה מא שמע היה גלד כו׳ ה״נ בצונמא א״ה כו׳ עכ״ל ובכל הספרים ישנים
 איכא הגירסא ליקא נמי בו׳ ונראה לפרש לה״ק ליקא נמי לאף לאביי צ״ל לאיירי בצונמא
 מלקתני בהך ברייתא היה גלר בינתיים זה סומך לגלר כוי שסתס התנא לבדו ששניהם
 סומכים ומייד בשלה לבן ואילן ומי לא עסקינן שבעל השלה סמך מתתלה ואמ״כ סמך בעל
 האילן ואי לא איירי בצונמא הרי השני שהוא בעל האילן הוא המזיק וצדן להרתיק אף לאביי
 ימיהו לפי מה שפירשו התוס׳ לקמן בסוף פרקין ללא איירי בשלה לבן אלא בין אילנות
 לאילנות וגפנים לגפנים אבל בין אילן לזרעים בעי טפי ליכא לאוכשי מילי וי״ל לאף לפירושם
 תלמולא להבא ס״ל למיידי נמי בזרעים וכלבעי נמי למימר לקמן רבא בר רב תנן ע״ש
 יק״ל: שם א״ה אימא סיפא ד׳ יוסי מתיר בחרדל ותני עלה מפני כו׳ כצ״ל וכ״ה

( ־  ג^= חכמת שלמה ^
 ־*ף יח ע״א נמ׳ דמפסיק צונמא מ״ש היה גדר כר כן הוא בס״א: שם גדר מכאן הכא נמי דףג יח ע״ב תום׳ בד״ה ואי לא כו׳ וכלוקח ולא היה צרין כוי לא יצטרן לומר ללרבנן כו׳
 בצונמא אי הכי כוי כן הוא בס״א: דש״י בל״ה לירה כו׳ ואין לנו לאסור לירמו כצ״ל: אחר ל״ה ואי לא כר צ״ל ל״ה וסבר רבי יוסי כו׳ ואח״כ ל״ה מכלל דסבר
 כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה היו שרשיו כר למיס ובזה לא כו׳ כצ״ל: כו׳ וג׳ לבורים האלו צ״ל ל״א ואח״כ ל״ה לגלוגי חרלל כוי: בא״ד אי סמין סליגי כו׳ כצ״ל:

 מהר״ם
ר ן ג״כ הניח כותל ג׳ טפחים דהיינו כשבאים לחפו ן בזה שהראשו נ עי ו דאשמו ר  דבמה דקתני כותל בו
ה טפחים ש רות ש ן מינה דבעינן הרחק כין שני הבו נ ש כי אם הא דשמעי ו  בבת אחת אין בזה שום חד
ן דבאו בבת אחת ממילא נשמע מינה די ל חברו ששה טפחים ו ו ש ר ו  א״כ ליתני אלא א״כ הרחיק מב
ן הרחיק ג׳ טפחים דהיינו כשבאו בבת אחת ן מינה דגם הראשו נ י דלהכי קתני כותל דשמעי  ומשנ
: ד״ה למאי נפקא מינה וכו׳ ר ג׳ טפחים ונפקא מינה למקח וממכר  נקרא כותל דקמ״ל דסתם כותל בו
לו לגירסת התום׳ דלא גרסינן וליתני אלא א״כ הרחיק ״ך לדבא וכוי. ר״ל אפי  הך גפקותא לא אצטו
ר רו אתי שפי י מכותל בו יא דמשנ ׳ ולשנו ו שנינו ולמאי נפקא מינה וכו ר ו אלא גרסינן מכותל בו ר  מבו
י דאיירי דבאו שניהם ך ולאבי ו לסמו ן אסור ל ן דגם הראשו נ עי י דלרבא אשמו ן לרבא בין לאבי  בי
י ך הרחקה בין שני בורות ששה טפחים מ״מ הוקשה להגמ׳ דלאבי י ן שצר נ עי  בבת אחת ואתא לאשמו
ו ר ן דבעי הרחקה ששה טפחים ליתני אא״כ הרחיק מבו נ עי  למאי נפקא מינה קתני כותל דאי לאשמו
 של חברו ששה טפחים ועל זה קאי למקח וממכר ואע״פ דאין קושיא זו בהדיא בגמ׳ לפי גירסת
ך למימר הך נפקותא ׳ אבל לרבא לא אצטרי  התוס׳ מ״מ רמוזה היא במאי דקאמר למאי נפקא מינה וכו
: ד״ה מרה־קין את הגפת וכו׳ ו־׳׳ל דההוא ו לפי המסקנא דלקמן  כלל והשתא לפי זה אתיא כל םוגיא ז
׳ לר׳ ל ורבא אמר אינו סומך ואפי  טעמא לא קאמר אלא אליבא דר׳ יוסי וכוי. ר״ל דהא דקאמר לעי
טא דאינו סומך בלאו האי טעמא משום דגם גבי אילן א לרבנן פשי ׳ הכי קאמר לא מבעי  יוסי וכו
לן אלא שבעל האילן בא לנטוע האילן עד שלא היה ר לאי ׳ לא קדם הבו  סבירא להו לרבנן דאפי
ר כ״ה ך להרחיק ואע״ג דקתני במלתייהו דרבנן מרחיקין את האילן מן הבו ר כאן אפי׳ הכי צרי  הבו
י לקמן בסמוך אלא אפיי לר׳ יוסי דאמר ר נמי כדמשנ לו ליכא בו ר אלא אפי  אמה לאו דוקא דאיכא בו
ו אפי׳ הכי הכא מודה ל ש ו וזה נוטע ב ל ש פר ב ץ שזה חו לן לא יקו ר קודם לאי  בהדיא אע״פ שהבו

: י כו ו ו י ש ר ש ן לא יסמוך משום דשאני התם דבעידנא דקא נטע ליתנהו ל  דאפי־ הראשו
 דף יה ע״א נמ׳ ת׳׳ש לא יטע אדם וכו׳ הכא במאי עסקינן דמפסיק צוגמא ת׳׳ש היה נדר בינתיים
 וכו׳ זה סומך לגדר מכאן ה״נ דמפסיק צונמא א״ה אימא סיפא וכו׳ ואת היא הגירסא
שב אע״ג ששמעתי ו נו כתוב דיקא נמי דקתני היה גדר וכו׳ ואינו מי  הנכונה בגמ׳ ובספרים שלפני
ליטעמך כלומר שהתרצן אומר למקשן דאתה ב גירסא זו דהוי כמו ו ש י מ שי הרמב״ן ש ו  בשם חד
 בעצמך מודה כדבר דאיירי במפסיק צונמא דאם לא כן מפני מה לא תקשה מסיפא דקתני בהדיא
רוש ו וכו׳ אבל פי י הברייתא דתני עלה ארבע אמות שאמר י  היה גדר מכאן וכו׳ ולא היית צריך לאתו
צר עביד הוה מצי לשנויי הוא : תום׳ דייה הא ליכא או י כו  דחוק הוא ע״כ נראה למחוק הדיקא נמי ו
ן כי ליכא י דהוא הדי י ו ן העולם היאך כתבו התוס׳ דהוה מצי לשנ  הדין כי ליבא לא םמיך וכוי. מקשי
 אוצר לא סמיך הא מסיים התרצן דיקא נמי ותני עלה וכו׳ דקתני בהדיא בברייתא אם היתה רפת
י דהוא הדין כי י ו ן זה קושיא דהכי נמי קאמרו התוס׳ הוה מצי לשנ אי צר מותר ו  בקר קודמת לאו
לכך דוקא כי איכא י ליה דדירה שאני ו י כל הני פירכות דלעיל אלא האמת משנ  ליכא אוצר כמו דשנ
צר מותר:  אוצר אבל כי ליכא אוצר סמיך כדקתני בהדיא בברייתא אם היתה רפת בקר קודמת לאו
ר רושא דמתניתין אם הבו לפי זה הכי פי  ד״ה ה״נ בלוקח וכו׳ דבבי הא• גונא אילן קדים קרען ביה. ו
ם שבא אחד מהם ר דבור קודם נטיעת האילן דהיינו בשני מצתי ׳ פי׳ דקדם ערעו לן וכו  קודם לאי
ו מכל מקום היה על האילן ן שום בור בשל י י לא חפר עדי צר אע״ג שהשנ  לסמוך אילן סמוך למי
צץ ונותן דמים ו כדרבא קו ו בור בשל ם דהיום או למחר יחפור חבר ר שלא לסומכו למיצר משו  ערעו

: ץ קו ר לא י ר בעל הבו  ואם האילן קודם דהיינו בלוקח שקדם נטיעת האילן לערעו
 דף יה ע״כ שמעתתא דחרדל גמ׳ ואי דלא סמיך היכי משכחת לה ובו׳. שמעתתא דא קיצר בה
י על כן ״ ש רשו התוס׳ שיטת ר י ר כי אם על דרך שפ ן לה שום חבו ו ואי י דברי  רש״
שו ואי דלא סמיך ו ר י י והכי פ רשו התוס׳ שיטת רש״ י ש השיטה בדברים קצרים על פי שפ רו ל פי  אכלו
ן דבר הניזוק כרבא היכי משכחת לה פלוגתא י ן שם עדי לו כשאי צר חברו אפי  אינש דבר היזק למי
ון לרבי יוסי לא ירחיק כלל דהא כי  דרבי יוסי ורבנן דלרבנן על בעל החרדל להרחיק כל ההרחקה ו

ר ל בקושיא דפתח בבו י דלא גריס האי לישני דלעי ר בתוס׳ חדא מנייהו מיותר דלפי גירסת רש״  שפי
ש ל בתחלת הקושיא י רו שנינו ולפי סברת התוס׳ לעי י מכותל בו ך גריס לה בתר דמשנ  אלא בסמו
: שם איכא דאמרי ואתמר ׳ כו ו שנינו לא גרסי וליתני ו ר י מכותל בו ׳ אבל בתר דשנ  י־יגרוס וליתני וכו
ר וכוי סיים מלתיה ואתמר  עלה אמד אביי וכוי. ר״ל דאיכא דאמרי דהמקשה שהקשה תנן לא יחפו
ק״ל: רש״י ד״ה הא קמ׳׳ל במאי דקתני מכותל בודו ׳ והקשה מדאתמד עלה על אביי גופיה ו  ׳:לה וכו
ר קרקע עו מר רכל אותו שי נו לו ן מילא בל השלשה טפחים וכו׳ רצו רו של ראשו  י־טדנו בה שהכותל בו
רו דהיינו רו של חבי ר ומדקתני מתני׳ מכותל בו ן המיצר הוא נקרא כותל הבו ר ובי ק בין הבו מפסי  י
רו להמיצר רק חייב להניח הפסק והרחקה שהוא ך בו ו לסמו ן אסור ל ן שמע מינה שגם הראשו  י ראשו
ן להרחיק מן המיצר ב הראשו י ן המיצר כמו השני ומסתמא אותה ההרחקה שמחו בי רו ו  כותל בין בו
רו עד ן מחלל בו ר הרחקה של השני וכל אותה ההרחקה שהרחיק הראשו עו א שלשה טפחים כשי ו  ר
ר כל כותל בור הוא עו ן שמע מינה דשי רו של ראשו צר דהיינו שלשה טפחים קרי התנא כותל בו  דמי
: (באי׳ד) בד״ה ונ״מ למו״מ ואם תאמר מנא ש מ ו מ נ ן זה לשו י הגם שאי  ג טפחים זהו כווגתו של רש״
רבא ושמעינן לאבי• דאמר ״ ו ב ן הוא הו• שיעור הרחקה מן המיצר וכו׳ ופליג׳ בה א ן שהכותל ראשו  י
י וגם הקושיא ל רש״ דרכו ש ן זה אינו ממנהגו ו ץ ובו׳ אריכות לשו ך להדחיק תרי ן אינו צרי  ראשו
י ך באיכא דאמרי ומשנ ן בסמו י בשמעתי  והתירוץ זה דברי מותר הן דהיינו הך דפרכה הגמ׳ לאבי
י רק הוא איזה ן זה מפי רש״ ן לשו ר בבת אחת לכן אני אומר שאי ו לחפו  אמר לך אביי מתניתין שבא
: ד״ה הא אתמר י ל בפ״ק כמה הגהות ברש״ ד כמו שנמצא כמה פעמים לעי  דגה״ה שהגיה איזה תלמי
י דידיה ן רש״ ן לשו ש מקשי  עלה דמכותל בור שנינו ולמדנו כה שאף הראשון שהוזקק להדחיק וכוי. י
ן הווקק להרחיק אלא מהא דאוקמא מכותל ו שאף הראשו ו דלא שמענ י  אדידיה דהכא משמע מדבר
רו קאמר אין רו של חברו ואנא ידענא דמכותל קאמר דאי מחלל בו י וליתני מבו ל פי׳ רש״ ו ולעי ר ־  נ
ר י רו הוה ידעינן שפ ו דאפי׳ לא הוה קתני כותל אלא מבו י ו וכו׳ משמע מדבר ל  ז־; כונס לתוך ש
ת בן לב שהקשה קושיא זו בו ו םותרין אהדדי וכן ראיתי בתשו ן צריך להרחיק וא״כ דברי  דהראשו
יב להרחיק אלא דאם ן חי רו דהראשו ן מבו נ י לעיל דשמעי  ו־יי נראה דאין זה קושיא כלל דלא פי׳ רש״
ן ולא מחלל רו של ראשו רו שלשה טפחים מכותל בו רו מן המיצר חייב השני להרחיק בו  ר ־חיק בו
י א״כ ש רש״ רו ש להקשות לפי י ׳ אלא ש ו כלום וכו רו קאמר אין זה כונס לתוך של רו דאי מחלל בו  בי
ן חייב ופא דגם הראשו ו ולא ליתני כותל דלמא הא ג ר ך וליתני אלא אם כן הרחיק מבו י פרי  כא
: ו ר ו כבר הקשו התוס׳ בד״ה בכותל בו ן בהא דקתני כותל הלא קושיא ו נ עי  להרחיק אתא לאשמו
רו שנינו וכו׳ גידמת ספדו דחקתו וכו׳ וא״כ צריך לשנות מכותל לאשמועינן דאסוד  דים׳ ד״ה מכותל בו
י ל רש״ ל גירסת ספרו ש ך הדחקה בין שני הבורות ששה טפחים וכוי. ר״ י  לסמוך לדכא ולאבי• שצר
רו שנינו י מכותל בו רו בתר דשנ ו וליתני אלא אם כן הרחיק מבו ל  ע־היה הגירסא כתובה בספרים ש
ך י רו שנינו לא שי ן לגרוס כן דהא בתר דשני מכותל בו שו ואי רו  ד־חקו לפרש כן אבל אין נראה פי
׳ דגם עי ך למיתני כותל לרבא לאשמו רו דהא השתא צרי י תו וליתני אלא א״כ הרחיק מבו י  לאקשו
ך למיתני כותל ר בבת אחת אצטרי ״ דמוקי לה במסקנא דבאו לחפו ב א ל צר ו  ד־־אשון אינו סומך למי
ן דבבאו בבת אחת כל אחד צריך להרחיק שלשה טפחים משום דבעינן הרחקה בין שני נ עי  לאשמו
׳ זה ׳ לפי ע דאפי מ ש ת ששה טפחים: בא״ד ומיהו •ש לישב הגירםא ופריך אליביה דאבי• וכוי. מ ת י  כ
נו א כספרים שלפני ל חבירו שלשה טפחים כמו שהו רו ש  לא גרסינן וליתני אלא אם כן הרחיק מבו
שב דר״ל דפריך י ש ל י ו ותו לא ולהכי כתבו התוס׳ ד ר  א:יא הכי גרסינן וליתני אלא אם כן הרחיק מבו
י אם לא באו רו ששה טפחים ולא ליתני כותל דהא לאבי  המקשה דליתני אלא אם כן הרחיק מבו
ר גם ש ואחר כך כשבא השני לחפו מ צר מ ו הוא סומך למי ר ו ן בא מתחלה לב  בבת אחת אלא הראשו
ן ששה טפחים לכך פריך לא ליתני כותל אלא ליתני לא רו של ראשו ר צריך להרחיק מבו  ד ־א בו
רו ששה טפחים וממילא ל חבי רו ש ל חברו וכו׳ אא״כ הרחיק מבו ו ש ר ר אדם בור סמוך לבו ו פ ד  י
ר שניהם בבת אחת זה מרחיק שלשה טפחים וזה מרחיק שלשה טפחים  ה־ה ידעינן דכשבאים לחפו



 חידושי הלכות לא יחפור פדמ שני בבא בתרא ואגדות מהדש״א טו
 דף יט ע״כ

 למפליג בין לוקת אילן ללוקמ משרה אבל לשיטת ר״ח ויבינו מם לא איצטריך לן לפלוני כלל
 בהבי ורב פפא נמי דמוקי לה בלוקת גס לשיטת ר״ת ורבינו תם נמי לא מפליג בהכי והא
 פרכינן ליה אי בלוקח מאי טעמא לרבנן לר״ל למ״ש הוא מאילן ובור ועול נראה למסקנא
 נמי לשיטת רש״י למאי לקאמר ר״י אלא ללילכו כר אלא תרלל ולבורים מרוייהו מזקי ע״כ

 ללא פליג ר״י עלייהו אלא בלוקת ואיצטריך לן למלק בין אילן למשרה ולו״ק:
ט בד״ה המבריך את כו׳ והא פירוקא מצא ד״י כירושלמי בו׳ עכ׳׳ל להכי ף י  ד
 איתא שם לא יביא זרע עליה הא מן הצל מותר במה אגן קיימין אי משום זרעים
 באילן למה לי גפן אפי׳ שאר כל האילן כו׳ ע״ש ומהרש״ל הגיה בתוס׳ האי פירוקא מצא

 כו׳ ואין צורך וק״ל:
 ן״ב בד״ה מאי איריא בו׳ השתא םלקא דעתך בו׳ משום דאית ביה תרתי כו׳
 עכ״ל לישנא לאפילו לשקם לפרש לאית ברקיק תרתי לאס לא כן לא הוה ליה למימר

 דף •ט ע״א
ד יוסי אלא לקאמר ר״י מתיר  שאין כן במשרה וירק להך מלמא לא משתמע ממלתיה ל
 בתרלל להיינו לבעל התרלל לא בעי להרתיק וא״כ הך מלתא שפיר ה״מ לאשמועינן במשרה
 וירק ללא בעי בעל המשרה להרתיק וק״ל: כד״ה מכלל דםבד ד״י בו׳ וצ״ל שהמקשה
 הראשון הוה ידע כו׳ עכ״ל אין זה מוכרת להא איכא למימר רהמקשה הראשון סבר
 לפליגי בהט כמו לשיטת רש״י ומקשה השני סבר לאין סברא כלל לליפלגו בהט כמו שכתבו
 התיס׳ אלא ללית לן למימר לשני המקשנין פליגי בהך סברא כיון לאיכא למימר להמקשה
 הראשון ילע המסקנא ללבודס לא מזקו לרבנן ולו״ק: בד״ה ומבד ד״י על כוי וק״ל מה
 הוצרך לחלק בדוחק בין לוקח אילן ללוקח המשרה בו׳ עכ״ל למאי למסיק לר״י על
 הניזק להרמיק עצמו ולאי מצינן לאוקמי פלוגתייהו בחרלל ולבורים שפיר בלא לוקש ובעל
 לבורים סמך תתלה וצריך בעל החרדל להרמיק לרבנן ולר״י איצו צריך בלקאמר וזה נוטע
 בשלו מ״מ טון לעל למסיק הכי ופריך מר׳ יוסי ולא הוה קשיא ליה לרבנן מאילן ע״כ

^ חכמת שלמה 5 
 דף יט ע״כ תום׳ בד״ה רואין כל כו׳ כנדבך שהוא כר נ״ב פירוש לוח של עץ או של אבן:

 מהר״ם
ו רבנן בו ל ל היה לו לבעל הדבורים להרחיק והשי  כשבעל החרדל ורע בהיתר דהיינו בלוקח כדלעי
׳ ולפי המסקנא ד״י סבר על הניזק להרחיק את ך וסבר ר״י וכו  דדבורים לחרדל לא מזקי וכו׳ ופרי
ג אפי׳ גבי משרה לן ופלי ר ואי ן גבי בו  עצמו אפי׳ היכי דהניזק קדם בהיתר והמזיק סמיך באיסור כגו
׳ היכי דבעל הירק קדם והא דקתני ור״י מתיר בחרדל לא קאמר זה אלא לדבריהם דרבנן  וירק ואפי
רים ׳ אבל חרדל ודבו לו בלוקח תינח משרה וירק וכו ו דאמריתו על המזיק להרחיק אפי דכ י ׳ לד  דאפי
מר דבעל הדבורים חייב  דתרוייהו מזקי אהדדי היכי דזרע החרדל בהיתר דהיינו בלוקח היה לכם לו
ו כלל העולה משיטה ז רשוה התוס׳ ו י על דרך שפי  להרחיק ולא בעל החרדל. כן היא שיטת רש״
ן ר כגו לו היכי דקדם המזיק וסמיך בהיתר גמו  דלרבנן אליבא דרבא על המזיק להרחיק את עצמו אפי
 בלוקח ולר׳ יוסי בכל ענין על הניזק להרחיק אפי׳ היכי דקדם הניזק ואחר כך בא המזיק וסמיך
לו הכי על הניזק להרחיק את עצמו ולקמן בדף כ״ה איפסקא הלכתא כרבי יוסי אלא  באיסור אפי
ף כ״ב בד״ה לימא תנן סתמא דלא  דקאמר התם מודה ר׳ יוסי בגירי דיליה וכתבו התוס׳ לקמן בד
ג ר׳ יוסי לן מיקרי גירי דיליה ולא פלי ג ר׳ יוסי אכל הרחקות דמתני׳ דכו ׳ דלא פלי  כרבי יוסי וכו
ד כי אם ר ומשרה וירק וכרשים ובצלים דלא מיקרי גירי דיליה דאין ההיזק בא מי ו ב לן ו  אלא באי
אף במשרה וירק כתב הרי״ף דאף לר׳ יוסי צריך להרחיק הרחקה אר בדברי הרא״ש ו מן כמבו  לאחר ו
ן צריך הרחקה גדולה כדי שלא יסריח צר חברו אלא שאי ן בור שיח ומערה ממי  קצת כמו שמרחיקי
ן רבנן והשתא גם לפי מה דקיימא לן כר׳ יוסי קי״ל נמי כרבא דלא י בר  הירק מן המשרה כמו שסו
ל ות דלעי י ן שם דבר הניזוק דהיינו לענין הרחקות דמשנ לו כשאי ו אפי  סמיך אינש היזק למיצר חבר
י אבל ר״ת ור״ח גרסי׳ אלא אמר רבינא וכו׳ טת רש״ רוש השיטה לשי  דמודה בהו ר׳ יוסי כך היא פי
דאי בכולהו מודה רבא דכי ל דו י דלעי י  והשתא הדר ביה ממה דאוקמא בלוקח וגם הדר מכל שנו
 ליכא כותל או ירק דסמיך ולא אסר רבא לסמוך אפילו לרבנן כי אם גבי בור משום דכל מרא ומרא
ך להיות אחר ׳ צרי ר התוס׳ המתחיל מכלל וכו ו דב ו התוס׳ באריכות ו ש ר י פ , כמו ש א ע ר א  מרפית ל
ש ר״ת ו ר י מר לפ ׳ זה רוצה לו מר לפי ׳ וצריך לו ׳ והא דקאמר בד״ה מכלל וכו  סיום ד״ה וסבר וכו
יי דלעיל יא דרבינא הדר ביה מכל הני שנו ו ון דלשנ ׳ ר״ת כי מר משום דקשה להו לפי  ור״ח ורוצה לו
י הוי ניחא ליה ר ואם כן כמו דלאבי גי אלא בבו ן כולהו ולא פלי ן בדי י י שו  ואם כן השתא רבא ואבי
י המקשה שהקשה לרבא ואי דלא סמיך היכא ו בתחלה בדבר  פלוגתא דרבי יוסי ורבנן כמו שכתבנ
ש התוס׳ ואם כן מאי פריך השתא לבתר שנויא דרבינא ״ מ ״ הוה ניחא ליה כ ב א  משכחת לה אבל ל
ל דזה המקשה צ״ ״ ה״נ השתא לרבא לכך כתבו ו ב א  מכלל וכו׳ הלא כמו דהוה ניחא ליה מעיקרא ל
ר ׳ והנה הארכתי ויצאתי מכלל כוונתי בחבו  אינו אותו המקשה שהקשה בתחלה ואי דלא סמיך וכו

ן זה: הרא״ש ויתר הפוסקים בדי ד בנקלה על כונת הרי״ף ו עמו ן שי י  זה כדי להקל על המעי
אר ל ריש פרקין ותמצא מבו  דף יט ע״א גמ׳ צריכי דאי תנא אמת המים וכוי. עיין במה שכתבתי לעי
טב: תום׳ ד״ה בא בידים אין וכו׳ ויש םפרים דלא גרםי האי דיוקא וכוי.  באריכות הי
ן בא בידים י ד״י רבעי הרחקה וסידה דהפשטן לא ס״ד לחלק בי ת מדבר טו ט בפשי ש ולאותן פשי ו ר י  פ
ך ודקארי לה מאי קארי לה דהא ע״כ צריך לחלק בין בא בידים פרי י ו י בא בידים שאנ  ללא בא ומשנ
׳ ר״ל דהוה י בא בידים אצטריכא ליה וכו  ללא בא דאל״כ ל״ל לתנא למיתני כלל בא בידים ומשנ
ך למתני בא בידים כדי שלא תאמר דבא בידים בעי הרחקה טפי לכך הקשו  ס״ד דמשום הכי אצטרי
י וסד בסיד ט רבעי תרוייהו הרחקה וסידה מדקתני במלתיה דר״ ש פ מ ו דהיאך בא ל  התוס׳ לגירסא ז
 מאי אולמא לישנא דר״י מלישנא דמתני׳ וכמו דמבעיא לן אלישנא דמתני׳ אי ר״ל הרחקה או סידה
ון דהשתא לא הוה ידע שום חילוק  או ר״ל דבעי תרוייהו ה״נ צריך למבעי בלישנא דר״י גופיה כי
ש לחלק בין בא בידים י ו א״ש דהפשטן ידע ש  בין בא בידים ללא בא אבל לפי גירסת הספרים שלנ
 ללא בא ומזה הוכיח ע״כ דר״י במה דקתני וסד בסיד ר״ל דבעי הרחקה וסירה דאל״כ למה נקט בא
׳ל: ד״ה משום ן דדוקא בא בידים בעי תרוייהו אבל לא בא בידים לא וק׳ נ עי דאי לאשמו  בידים אלא ו
 דמשתכי וכוי. וה׳׳ד מדרכי הביא ראיה מהירושלמי דנדםי׳ התם הכא אתמר שהםלעים מרתיחין והתם
ר״ל דהכא ס״ל לתנא דמתני׳ שהסלעים מרתיחין מדקתני סלעים גבי ל ו  אתמר אין מדתיחין ובו׳ כצ״
ן מדלא ן הבל והתם בשבת ס״ל לתנא דאין מרתיחי פי ך להרחיק מן הכותל משום שמוסי  הדברים שצרי
ן מטמינים בהם: דייה המבריך את הגפן וכוי אע״ג ן הבל שאי פי  קתני סלעים בהדי הדברים שמוסי
 שאינו דחוק ג׳ טפחים ויונק עם הגפן וכו׳ דמ־ירי בשוורע הצדדים ברחוק מג׳ טפחים מגפן היוצא וכוי.
ן כסותרים זה את זה אבל כלל דבריהם הוא שמתחת הקרקע אע״ג שאינם רחוקים  דברי התוס׳ נראי
ן ן יתקי ן שאי ו ן והגפן מהקרקע המפסקת ביניהם אפ״ה מותר כי  מהגפן ג׳ טפחים ויונקים הזרעי
 הזרעים מהגפן עצמה אבל מ״מ צריך שלמעלה מהקרקע יהיה הזרעים מעט רחוקים מהגפן שלשה
ך הגפן ומכסה באמצע בעפר אם כן י ב למעלה ומשכחת לה ע״י שמבר  טפחים כדי שלא יהא ערבו
רע באמצע ו לכך כשז ן למעלה מהקרקע הן רחוקין זה מזה כמה טפחים ו ל הגפן היוצאי  ב׳ הקצוות ש
 שניהם מן הצד אבל חלק הגפן המכוסה בארץ יכול להיות שיהיה נראה למעלה מן הקרקע רחוק
 מכל קצה הגפן היוצא למעלה מן הקרקע ג׳ טפחים אבל הוא בתוך ג׳ טפחים לחלק הגפן המכוסה
ו ויונק עם הגפן מחלק קרקע המפסיק קצת ביניהם ואפ״ה רע הזרעים בשדה קרוב אצל  בארץ שז
ע על גבי חלק הגפן המכוסה בארץ על רו ש מהגפן עצמה אבל אם בא לז מ ן יונקין מ ון שאי  מותר כי
ב הזרע בתוך רכי י ש בתוך הגפן עצמה ו מ ש צ״ל על גבה עפר ג׳ טפחים דאל״כ יכנס הזרע מ מ  גבה מ
׳ ותני עלה אבל ן קא משתרשי והא תנן וכו י ׳ לצדד לכך פריך המקשה למימרא דורעי ש ו מ  הגפן מ
י ש ר רוע את הצדדים הא יכנסו ש ן קא משתרשי היאך מותר לז י  זורע את הצדדים וכו׳ ואי ם״ד דלצדד

: ק״ל ש ו מ ירכיב הזרע בתוך הגפן מ ן ביניהם ג׳ טפחים ו  הזרעים לתוך הגפן שבצדה ממש שאי
ם דם״ד וכו׳ כצ״ל י ן וכו׳ אע״ג דתני ליה אמת המים קתני מי תל פכי  דף יט ע״כ ד״ה התם כשו
רצו התוס׳  ואין להקשות בין לפי מה דם״ד דמשום צניעותא לישתרי בין לפי מה שתי
ו קשיא דס״ד ן ז ש אמת המים דאי ״ כ  דס״ד דמשום דמי רגלים כלים כרגע אם כן ליתני מי רגלים ו
: דייה ל ק״ ך להרחיק אבל שאר מים לא ו לכך צרי  דמי רגלים מקלקלים טפי הכותל יותר משאר מים ו

בעל הדבורים לבעל י ר׳ יוסי דשניהם מזיקים זה את זה בעל החרדל לבעל הדבורים ו  דנשמע מדבר
לו קדם אחד מהם וסמך חייב  החרדל ולא משכחת ליה לרבא דלסמוך אחד מהן בהיתר וא״כ אפי
טל להרחיק כל אחד חצי ההרחקה כמו גבי על שניהם מו לו באו שניהם בבת אחת ו  לסלקו והוי כאי
ן קדם אחד מהם חייב כל אחד להרחיק שלשה ן חילוק בין באו שניהם בבת אחת ובי  בור לרבא דאי
ר דאיירי שסמך בעל דבורים תחלה ן סמיך אתי שפי ״ דאמר אם קדם הראשו ב א  טפחים דבשלמא ל
לי עלמא מ״מ סבירא להו לרבנן  ואע״ג דסבירא ליה השתא דבעל דבורים נמי מזיק לבעל החרדל לכו
י דאע״ג דשניהם י דהיינו בעל החרדל להרחיק את כל ההרחקה כמו גבי בור לאבי  דעל המזיק השנ
ן דדבורים ו ן על המיצר השני מרחיק כל הששה טפחים ור׳ יוסי סבר כי  מזקי אהדדי ואם סמך הראשו
רוע החרדל  מזקי נמי לחרדל ועשה בעל הדבורים קצת שלא כהוגן שסמך על המיצר שזה עתיד לז
גן עשה בעל הדבורים ולכך נעו שלא יסמוך מכל מקום קצת שלא כהו ן אינו יכול למו י  אע״פ שבד
 גם בעל החרדל יכול לסמוך משום דאמר ליה בעל החרדל לא דייך שסמכת אצל מיצר שלי אלא
ת ולכך גם אני לא גן עשי  שתכפני להרחיק ונהי שלא הייתי יכול לעכב על ידך מכל מקום שלא כהו
ר דהתם משום ש הרא״ש ולא דמי לבו ר פ מ ל הזיקך וגם אתה תסבול הזיקי כמו ש  ארחיק אלא אסבו
ן ולכך על השני להרחיק כל ההרחקה רו של ראשו  דמרפיה לה לארעיה ומזיק השני בידים לכותל בו
 אבל הכא לא אלא לרבא דאמר לא סמיך קשיא היכי משכחת לה דלרבנן מרחיק בעל החרדל כל
לרבי יוסי לא ירחיק כלל דכיון דתרוייהו מזקי אהדדי על כל אחד ואחד להרחיק חצי  ההרחקה ו
מר אני לא ארחיק אלא אסבול ך לו י ׳ סמך בעל הדבורים תחלה כנזכר לעיל דלא שי  ההרחקה ואפי
ף את בעל הדבורים לסלק היזקו אבל ן בעל החרדל יכול לכו  היזקך וגם אתה תסבול אלא היכא שאי
ר בחרדל אלא חייב כל אחד פו לסלק אע״פ שקדם לא היה ליה למיתני רבי יוסי מתי  לרבא דיכול לכו
זהו פי׳ המקשן אלא  להרחיק חצי ההרחקה וכן לרבנן אין על בעל החרדל להרחיק כל ההרחקה ו
ר דעל הניזק בו ן לדקדק מה סלקא דעתיה דמקשן דפריך מר׳ יוסי הא ר״י ס״ל גבי אילן ו י ש עדי י  ש
ב להרחיק אע״פ שהאילן מזיק ״ לן אין בעל האילן ח ר קודם לאי  להרחיק את עצמו ואפי׳ היכא שהבו
ן בעל החרדל חייב לן כל שכן הכא שגם הדבורים מזיקים לחרדל שאי ר והבור אין מזיק לאי  לבו
״ל דסבירא ליה השתא שגם רבי יוסי סבירא ליה דעל המזיק י ך מרבי יוסי ו  להרחיק ואם כן מאי פרי
 להרחיק מדלא פליג אלא אדבורים וחרדל ולא פליג אמשרה וירק ש״מ דגבי משרה וירק מודה רבי
 יוסי דבעל המשרה דהוא המזיק חייב להרחיק ולא פליג אלא בחרדל ומטעם דגם הדבורים מזקי
לן כמו דפריך ר ואי ך דברי רבי יוסי אהדדי דמאי שנא משרה וירק מבו  לחרדל ובאמת היה יכול לפרו
לן ר קודם לאי  בסמוך וסבר רבי יוסי על המזיק להרחיק את עצמו והתנן ר׳ יוסי אומר אע״פ שהבו
י וכו׳ אבל מ״מ י ל על מקומה הוה ליה לאקשו ״  וכו׳ וכמו שכתבו התוס׳ בסמוך אהא דפריך וסבר ת
י על הניזק להרחיק את עצמו ד י  גם לפי המסקנא דמסיק דר׳ יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להו לד
דכו דאמריתו על המזיק תינח משרה וירק וכו׳ אפי׳ י לו משרה וירק לא בעי להרחיק אלא לד  ואפי
ן דלא סמיך היכי משכחת לה משום דהיאך קאמר רבי יוסי לרבנן ו ר לרבא דכי  הכי פריך השתא שפי
ן דתרוייהו מוקי אהדדי לא ירחיק בעל ו דכו דאמריתו על המזיק להרחיק דגבי חרדל ודבורים דכי י  לד
ב ״ ן דלרבא לא משכחת דסמיך אחד מהן בהיתר אם כן אע״ג דקדם חד מינייהו ח ו  החרדל הא כי
ן דאמרי על המזיק להרחיק ן דתרוייהו מזקי אהדדי על כל אחד להרחיק חצי ההרחקה לרבנ ו  לסלק וכי
י בלוקח דלאחר לכך קושית המקשה קושיא עכ״פ ומשנ רבי יוסי מתיר בחרדל ו  ולא הוה ליה למיתני ו
רע שם חרדל מכר חצי שדהו והלוקח העמיד שם אח״כ דבורים הלכך כיון דבעל החרדל זרע  שז
לפי  החרדל בהיתר ואח״כ בא בעל הדבורים להזיקו לכך קאמר ד״י דצריך בעל הדבורים להרחיק ו
מר דבעל החרדל א״צ להרחיק אלא בעל הדבורים ש רבי יוסי מתיר בחרדל דרוצה לו ר פ  זה צריך ל
ד מר דאם היה איפכא שאם המוכר העמי  שבא אחריו הוא צריך להרחיק כל ההרחקה וגם צריך לו
יב  דבורים ואחר כך מכר חצי שדהו והלוקח זרע חרדל שאז היה ר׳ יוסי מתיר בדבורים והיה מחי
ון דבעל החרדל זרע בהיתר מאי  לבעל החרדל להרחיק כל ההרחקה ופריך אי בלוקח מ״ט דרבנן כי
יבי ליה להרחיק כל ההרחקה הא אדרבה לבעל הדבורים הוה ליה לחייביה להרחיק דאיהו  טעמא מחי
ג בכי האי גוונא דהיינו ד מאי טעמא דרבי יוסי דמשמע דלא פלי עו  סמיך באיסור ומזיק לחרדל ו
 בלוקח אלא גבי דבורים וחרדל מטעם דתרוייהו מזקי אהדדי אפי׳ משרה וירק נמי כשהוא בכי האי
צטרך בעל המשרה להרחיק  גונא דעשה משרה בהיתר ואח״כ מכר חצי שדהו והלוקח זרע ירק לא י
י רבינא קא סברי רבנן על המזיק להרחיק וכו׳ ר״ל דס״ל דדבורים ון דנעשית המשרה בהיתר ומשנ  כי
 לא מזקי לחרדל אלא החרדל הוא מזיק לדבורים ועל המזיק להרחיק את עצמו אע״פ שסמך בהיתר
 לגמרי דהיינו שנעשה קודם שמכר שדהו ולהכי ס״ל לרבנן רעל בעל החרדל להרחיק שהוא המזיק
 וכן בעל המשרה שהוא המזיק חייב להרחיק אע״פ שנעשית בהיתר ואע״ג רגבי אילן היכא דנטע
 בהיתר כגון בלוקח כדאוקמי לעיל לרבא קאמר דלא יקוץ אפי׳ לרבנן אילן שאני דאיכא הפסד מרובה
ון  כמו שכתבו התוס׳ מכלל דר׳ יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו וכוי השתא ס״ד דמקשה כי
ון ׳ הכי קאמר דכי ן ואפי יקי  דרבנן סכרי דדבורים לא מזקי לד׳ יוסי נמי הדבורים ניזוקים ולא מז
יך לר׳ יוסי ורבנן  דבעל החרדל סמך בהיתר דהיינו בלוקח אינו חייב להרחיק דהיה סבר דלא שי
י בזה אי דבורים מזקי אי לא דאם כן במאי קמפלגי אלא ודאי בהא פליגי דר׳ יוסי סבר על ג  לפלו
י רבנן גבי ך אי הכי אפי׳ משרה וירק נמי והיה לו לחלק ג״כ לדבר  הניזק להרחיק את עצמו לכך פרי
רים מזקי ג״כ לחרדל דקתני י רבי יוסי שהדבו  משרה וירק והיה יכול להקשות דהא בהדיא קתני בדבר
גי חרדלאי והוא הדין דלרבנן הדבורים מזקי לחרדל דלא פליגי בהא אלא דניחא ליה גלו  ואוכלות לי
י אלא לעולם ד״י ורבנן לא  למנקט הקושיא דאפי׳ משרה וירק נמי דהתחיל כבר להקשותה ומשנ
גי דר״י סבר דהדבורים ג״כ מזיקים לחרדל גי אי על הניזק או על המזיק להרחיק אלא דבהא פלי  פלי
ן תינח משרה וירק וכו׳  ורבנן סברי דהדבורים הן ניזוקין ואינן מזיקין והכי קאמר להו ר״י לרבנ
 דהירק לא מזיק למשרה לכן בעל המשרה חייב להרחיק אפי׳ בלוקח דהיינו שעשה המוכר המשרה
לכך ייהו מזקי להדדי ו  קודם שמכר חצי השדה ואח״כ זרע הלוקח ירק אלא חרדל ודבורים דתרו



 חידושי הלכות לא יחפור פרה שני בנא בתיא ואגדות מהדש״א
 דף כא ע״א

 התם מירות כולה שלא ישאר בו שום נקב לאם ק תקשי ליה אכל הנהו משלות דסגיא להו
 בשיתמעט הטפת אפי׳ במשהו וההיא גופה תקשי ליה ללא קאמר לבעי מירות אלא בזמורה
 שפקק בה אבל ברישא בתבית שסתמוה שמרים לא קאמר שימרת אומו ומאי קשיא ליה
 ממבימ להכא אבל ר״ל לולאי איירי המם בצמיל פתיל כפי׳ המוס׳ שם אלא דמלמה הך
 להכא ללהמם כיון לבעי מירות התם בזמורה הסותם הנקב שלא יכול לעמול הזמורה יפה
 שם בלא מירות ה״נ אימ לן למימר הכא בתציצת אהל ללבר המוצץ וממעטו מטפמ יהיה
 מירוח לבלא מירוח לא יכול לעמול שם יפה ותירץ ליש לחלק בין צמיל פתיל לבעי טפי
 שיוכל לעמול יפה מבמציצמ אהל וכ״כ המרלכי וצריך שיוכל לעמול במלון בלא סמיכת ל״א
 ואם לאו איצו מוצץ מיהו מירוש אינו צריך וכו׳ ע״ש ולו״ק: בד״ה כיון דאיכא כו׳ ולא
 נקט בהמה גופה דאי חד לטיולי שקיל כו׳ עכ״ל לבשלון לא חזיא ליה לטיולי בבהמה
 כו׳ ושקיל לה מהתם לטייל עמה אבל בעוף ששכן כולה במלון י״ל למיירי ללא חזיא לטיולי
 ביה ומיהו לא מזיא נמי לכלבים דמיירי כעין קלניתא ללית ביה כזית בשר כלאמרינן 3פ׳

 ג״ה וק״ל:
 ^״ב בד״ה תנור דידן ככירה דנחתומין בו׳ של נחתומין היו כולן שוות כו׳ ונ״מ
 למקח כו׳ עכ״ל מלתלה תנור לילן בכירה לנתתומין ולא קאמר תנור לילן וכירה
 לנשמומין שרן למלו לומר כן לתנור כ״א כו׳ אבל בכירה לנתתומין פסיקא ליה היאך היה

 גלול ותלה בו מנור לילן וק״ל:
 דף כא בד״ה ולמדתם אותם ולמדתם אתם י״ס דל״ג כו׳ משמע מעצמכם
 עב״ל נראה מלבריהם לפי גירסמם ללא במצות האב קמיירי כפי׳ רש״י להך
 מלמא מפורש בקרא ולמלתס אותם את בניכם בלאמרינן בפ״ק לקדושין האב חייב ללמלו
 תורה לכתיב ולמלתם אותם אמ בניכם אלא באין לו אב קמיירי למייב ללמול אמ עצמו
 כלאמרינן נמי המם למישייב איהו למגמר נפשיה לכתיב ולמלתס ופי׳ רש״י שס קרא
 אמרינא הוא ולמלתס אותם ושמרתם וגו׳ ע״ש וה״ק הכא לאין לו אב לא היה למל תורה
 שלא היו מלמלין אותו אמרים מאי לרוש ולמלתס אמס שכ״א חייב ללמול עצמו ולא אתרים
 וכן י״ל לגירסת לולמלתם משמע מעצמכם וק״ל: בד״ה וגרדי וא״ת ומ״ש כו׳ וא״ת
 הא אמרינן בסמוך כו׳ ולקמן נמי תניא עושה אדם חנות כו׳ עב״ל יש ללקלק למאי
 לס״ל השתא לההיא לעושה אלם תנות מיירי נמי באותו תצר תקשי להו בפשיטומ ממתצי׳
 לתנות שבמצר יכול למתות כו׳ ונראה שהתוס׳ כבר אסקי אלעתייהו במתני׳ לתלק בין תנות
 שבחצר כו׳ לרישא למיידי שבאין לקנות מן החנות ליש נכנסין ויוצאין טובא ובין פטיש וריחיס
 לאין שס נכנסין ויוצאין למי שיש לו כו׳ כמ״ש התוס׳ לעיל במתני׳ אבל לא אסקי אכתי
 אלעתייהו לתלק הכא בין אומן זה לאומן אשר ולכך הקשו הכא מעיקרא מריחים ופטיש
 אגרלי והשתא מההיא ללקמן עושה אלם תנומ בצל כו׳ לא קשיא להו נמי אתנות למתני׳
 להכא לאיכא לאוקמא נמי בכה״ג ללא איירי התם בתנות שבאין לקנות ממנה לאיכא נכנסין
 ויוצאין אלא לאיירי נמי בתנומ של איזו אומנות שעושה בה אומן מלאכתו למקרי נמי תנומ
 כלאמרינן לעיל לא יפתת אלם תנות של נתמומין וצבעין כר אבל אגרלי ורימים לבעושה
 לאחרים איכא נכנסין ויוצאין שפיר קשיא להו מהך לעושה אלם חנות כו׳ למיירי נמי ולאי

 טז
 דף כ ע״א ־

 אלא מאי איריא רקיק עבה נמי וק״ק לאימא לקושטא הוא לנקיט רקיק לוקא משום לאיח
 ביה מרמי אבל עבה ממעט והשתא לא מקשי לשמואל הנך תיובתי למייתי מקופה ומעשנים
 ואס נאמר להנן תיובמי לא קאי אלשמואל אלא אתלמולא לקאמר אפי׳ עבה נמי כו׳
 ופסיקא ליה למילי למזי לא ממעט ניתא והוא לתוק גם רש״י לא פירש כן וע״כ נראה
 לסובר התלמול למכה הך סברא לפי שהוא רך ועשוי ליפול לחול ולאי לית לן למימר לאינו
 ממעט וא״כ אף אם נצרף לזה לאינו מבטלו לימ לן למימר לאינו ממעט אי אינו ממעט
 בלחול אלא ע״כ משוס הך סברא לאינו מבטלו לחול אמריצן לאינו ממעט ושפיר פריך
 אמאי נקט מלתא לאית ביה תרתי הא אפילו עבה ללית ביה אלא חלא להיינו לאינו מבטלו

 אינו ממעט ולו״ק:
 דף כ בד״ה היא גופה כו׳ אבל היכא הסותם כל החלון כי הכא דקתני חוצצין
 כו׳ עכ״ל ובמסכת אהלות פי׳ הר״ש ובתבן וגרוגרות לבעי ביטול משוס לאין
 סותמין הכל להא איבא מקום קופה ותבית עכ״ל מלבד התוס׳ להכא נראה ללימ להו האי
 סברא להא תוצצים לקתני בתבן וגרוגרות משמע להו סומס לגמרי וצ״ל לשיטת התוס׳ להכא
 לתלק ללא קאמרינן הבי אלא בכלים היכא לסותמין הכל לא בעי ביטול אבל באוכלין אף
 בסותמין הכל בעי ביטול וק״ל: בא״ד ועוד אומד הר״ש דבלי עץ נמי שאינו מקבל
 טומאה כו׳ לא בעי ביטול כו׳ עכ׳׳ל איירי נמי בסותם כל הפתמ כמו שאמר הר״ש
 בפירוש המשנה שם אבל אינו סותס כל הפתת אינו מוצץ ובעי ביטול להא אפי׳ המעמיל
 לבר החוצץ כגון במפתח כתבו התוס׳ לעיל לאינו מועיל לרבנן לר״א כיון שהוא כלי אע״פ
 שאינו מקבל טומאה ולו״ק: כד״ה בחבית כו׳ שהגרוגרות בולטות חוץ לפי חבית כו׳
 ומכסות אותו לגמרי שאין נראה כלל ודייק ר״ת כו׳ עב׳׳ל נראה לליכא לפרושי
 שהמבימ מונת על צלו ושוליו בלפי הבית שהמת מונח בו ופומיה לבר פיו שלמעלה על צלו
 כלפי הבית הטהור לזה הוא רתוק מן השכל שיהיו הגרוגרות בולטות למעלה ומתעקמומ
 למטה נגל לופני התבית לכסותן מבחוץ ועול קשה לקתני תבית מלאה גרוגרות ואי התבית
 מונת על צלו אי אפשר שלא יפלו הפירות ממצו קצת ואם נאמר בזה לאיירי בלרוסות
 מלובקות ימל ולא במסורלות א״כ לא הוה צריך רביכו תם להביא ראיה לפירושו וללייק
 פירושו מפרק תבית לגרוגרומ משמע לרוסות ולא מפורלומ כיון לבלאי הכי ע״כ צריך
 להיות כן אם התבית מונת על צלו ונראה לי לפרש שלרך התניות שלהן היה פתות מלמעלה
 קצת ולא כולו רק מצל אשל ופומיה לגאו ולבר לקאמר לא שהיה מונת על צלו אלא אותו
 צל שהפה כו׳ והשתא כמתכת ופומיה לבר להיינו בבית הטהור והגרוגרות מלובקות בולטות
 ומכסות למעלה שפת פה התבית ואין תבית מאהיל עליו אבל במפורלות היו נופלות ולא היו
 מכסות אותו לגמרי מלמעלה ותו לא מילי וק״ל: כד״ה שעלו מאיליהן תימה כו׳ אלו
 לא מביאץ ולא חוצצין הזרעים כו׳ עכ״ל וה״ה לאיכא לאקשויי ממלת לקחני המס לא
 מביא ולא תוצץ והכא קתני לתוצץ במלת וי״ל לה״מ לאוקמא הך להמס במלת אסתרוקנית
 כללקמן וק״ל: כא״ד הקשה ד״י כו׳ לא בעינן מירוח כו׳ חבית שניקבה כו׳ פקקה
 בזמורה עד שימרח כו׳ עכ׳׳ל נראה לליכא לפרושי לפי קושייתו שהבין להמם נמי איירי
 בתוצץ באהל שלא להביא הטומאה למקום אתר וכפי׳ רש״י בפרק הגוזל ומשמע ליה רבעי

^ חכמת שלמה ) 
א ע״א רש״י בד״ה סיפא כר מאי הס״ד: תום׳ בד״ה כי מציון כו׳ בעבודה גס הוא  דף כ ע״א תוס׳ בד״ה היא גופיה כו׳ כגון העשוי לנוח כו׳ נ״ב פירוש שאינו עשוי ליטלטל דף כ

 מחמת כובדו כגון שפינה ותיבה גדולה והדומה לו: היה מכרן כו׳ כצ״ל:

 מהר״ם
י ד י ״ דאין שיעור לחםפא למעט שפותח טפח וכוי. ר״ל שמי  דף כ ע״ב ד״ה דלית ביה שיעודא פ
ד שאף אחר סתימת חרס נשאר ב נו מספיק בסתימת החרס ל ל שאי ו ד ן כ״כ ג  שהיה החלו
ך לצרף המלח שיסתום גם הוא עם החרס: בא״ד אלא ובדתנן בוי״ו וה״פ ואמאי  פותח טפח ולכך צרי
 מלח ממעט וכוי. ר״ל הא דהוצרכה הגמרא להביא מתניתין דשבת משום דהוקשה לה אמאי מלח
ד ג׳ וכו׳ וכן הרחיים הבנין עשו• כמין כסא וכו׳ ורגליו מתוחות למטה : דייה ושל חמו ל ק״  ממעט וכו׳ ו
ל רחיים ר ש  וכו׳ בדתנן במם׳ זבים פ״ד על חמור של רחיים של יד כצ״ל ומייתי ראיה מדקתני חמו
בל וכו׳ ר ג׳ מן האצטרו ל חמו ש ׳ ו ד והא דקתני בתוס׳ וכו ר טוחן בי ל חמו ד ש״מ דגם רחיים ש ל י  ש
ר של חמו ך למתני תו ו ד דאל״כ למה אצטרי ל י ר אינה ש ע דשל חמו מ ש ר מ  ר״ל ומדקתני של חמו
ד היא עומדת ל י ד אלא דסתם ש ן ביד נקיט הני דתרוייהו טוחנין בי ר אין טוחני  לא משום דבשל חמו
ר וכו׳ ל חמו ש ר נקראת העומדת על הבנין ולכך תני בתר הכי ו ל חמו ש  על גבי קרקע ולא ע״ג בנין ו
ך וכוי. אין להקשות מנ״ל ש ורחיים לא פרי פ״ש סיפא וכו׳ אבל טפטי : ד״ה מאי שנא רישא ו ק״ל  ו
ש וריחיים זה ש סיפא פריך מכל הסיפא גם מפטי ״ מ ש רישא ו ״  להתוס׳ דלמא אה״נ דהא דפריך מ
י כי אם תינוקות אלמא דלא היתה קושית יא דרבא דלא משנ י שנו די לפ  אינו דא״כ לא מיתרצא מי
כר בשוק ואינו יכול מו יוצא ו ע דגריס במתני׳ אבל עושה כלים ו מ ש י מ ״ באשר  המקשה כ״א מתינוקת ו
רושא דמתניתין הכא ו הוי פי ׳ ולגירסא ז ש וכו שן לא מקול הפטי ל לי כו מר איני י לו ו ו ד  למחות בי
ן אבל עושה וצאי י ו נכנסים ו כר בחצר לאחרים דהו ׳ ר״ל בחנות שמו ר יכול למחות וכו  חנות שבחצ
ן יוצא לשוק אע״פ שהכלים והמלאכה שהוא עושה בחצר היא משמעת קול כגו  כלים ר״ל בחצר ו
ו מוכר בחצר כ״א בשוק וליכא נכנסים נ ן ברחיים כיון שאי ש או לטחו ך להכות בפטי  שהוא צרי
ש וריחיים י ט פ שן וכו׳ ולפי פי׳ זה א״ש דלא פריך מ מר איני יכול לי ו לו ד י ן אינו יכול למחות ב וצאי י  ו
 דשם ליכא נכנסים ויוצאים אבל מהא דקתני ולא מקול התינוקות הוה ס״ד דר״ל תינוקות הבאים

: ׳ כו ש סיפא ו ״ מ ש רישא ו ״ ר מ ך שפי  לתוך החצר לקנות מן החנות לכך פרי
פלך ומכניםין אותן כבן ט״ז וכוי. ר״ל מחמת  דף כא ע״א גמ׳ התקינו שיהיו מושיבי! בכל פלך ו
ל והיה ז או יותר והואי  שהיה הדרך רב ורחוק לא מכניסין אותו עד שהיה בן ט״
יוצא ובא יהושע בן גמלא ו היה מבעט ברבו ו ד שהיה רבו כועס עלי מי ו ו ל לא היה ציית לרב ו ד  ג
רו היו מכניסין אותו ון שהיה הב״ה בעי לכך כי י תינוקות בכל עיר ועיר ו ן מלמד בי שי ו מו  והתקין שיהי
ש בהרא״ש די ״ף ו ן מותביני׳ תרי ואי איכא מ׳ עיין ברי אי איכא חמשי ׳ ו ז ׳ ו דו קטן כבן ו  אפי׳ בעו
י ד רשו התוס׳ מי ש לדקדק שלא פי י נים: תוס׳ ד״ה כבן ו׳ וכבן ו׳ כבן ו׳ בבריא וכוי. ו רושים שו  בו פי
ו מאחרים להכניס הבנים מר שהי נ״ל דלעיל א״ש דבא לו ״ז ו ז כבן י ל מיניה כבן ט״  על מה דקתני לעי
״ז והוי בלא זו אף זו אבל הכא ו בני י ו וקצתם לא מכניסים עד שהי ״ ו כבן י  לבית המדרש עד שהי
ן אותן כבן ך ומכניסי מר בהפו ו לו ן קטנים היה ל י ן להכניס אותן כשהן עדי ו מקדימי מר שהי  דכא לו

 ז׳ וקצתן מכניםין אותן אפי׳ כשהוא רק בן ו׳ וק״ל:

ש להקשות לפי זה  מאי איריא רקיק וכו׳ השתא ם״ד דנקיט דקיק דוקא משום דאית ביה תרתי וכוי. י
ל שהוא רך י  מנא ליה להמקשה דנקיט רקיק משום דאית ביה תרתי דלמא לא נקיט ליה אלא בשב
ו וא״כ לא תקשי ליה נו מבטל ל שאי ד אינו ממעט ולא בשבי ל ומשום האי טעמא לחו פו י לי עשו  ו
ו ך והא חז לו עבה נמי וכן נמי כל הני תיובתות דמותיב עליה מקופה מלאה תבן ומכל הני דפרי  אפי
ל ליה והשתא דטעמא ט ב ל דס״ל דטעמיה דרב טוביא משום דלא מ ך עליה אלא בשבי  ליה לא פרי
שב משום דס״ל לגמרא דע״כ הא דנקיט רקיק יש לי די ו ל לא תקשי עליה מי פו י לי  הוא משום דעשו
ד א״כ מאי איריא רקיק הא איכא ל לחו פו ל שהוא רך וסופו לי  משום דאית ביה תרתי הוא דאי בשבי
ל וצא דמייתי לקמן אלא ודאי בשבי פול כמו השלג והברד וכי  מיני טובא שהן דקין ונימוקין וסופן לי
י לא מבעיא ר מאי אירי׳ רקיק וכו׳ ומשנ ד טעמא דלא מבטל ליה נקט ליה ולכך פריך שפי ש בו עו י  ש
לכך אינו ממעט ועיקר ו ו י ואינו מבטל לו רקיק דס״ד דלא חזי ליה קמ״ל דאפילו רקיק חז ׳ אפי  וכו
ב ליה וגם אין להקשות ך נמי עליה כל הני תיובתות דמותי  טעמו הוא משום דלא מבטל ליה ולכך פרי
׳ ומאי פריך דלמא אין  על מה דפריך הגמרא ותיפוק ליה משום דהוה ליה דבר שמקבל טומאה וכו
 הכי נמי דטעמו משום דהוי דבר שמקבל טומאה והא דמשני נמי לא מבעיא קאמר הכי קאמר לא
לי בטליה קמ״ל דאפ״ה אינו י ליה דממאס אימא ביטו י ליה וכו׳ אבל רקיק דלא חז  מבעיא עבה דחז
י לא מבעיא ׳ אי נימא דלישנא דמשנ ) [שהוא] מקבל טומאה ואפי נו  ממעט מטעם דהוי דבר (שאי
ש להקשות דהכל קשיא דמנ״ל לגמרא דלא הוי טעמא דרב טוביא  קאמר וכו׳ לא משמע הכי מ״מ י
 משום דה״ל דבר המקבל טומאה ולא יצטרך לאוקמי בדוחק שנילושה במי פירות וגם לא תקשי
י משום  עליה הני תיובתות דמותיב דאין זה קושיא דס״ל לגמרא דע״כ טעמיה דרב טוביא לא הו
אר במשנה שם דכל המקבל ׳ זה מבו עי  דה״ל דבר המקבל טומאה משום דאם כן מה אתא לאשמו
ד למה נקיט רקיק איכא מילי טובא דמקבלי טומאה וק״ל: ד״ה עו צץ בפני הטומאה ו  טומאה אינו חו
ל התבן והגרוגרות ל יטו טו פן לי ון שסו  רואין כל שאלו ינטל וכו׳ משום דסופו ליטול חבית וכוי. ר״ל וכי
ך ך וכו׳ תקשה אמאי צרי צץ דא״כ למאי דפרי ו שם אינו חו ל ואין מבטל טו ו לי פ  עמהם וכל שסו

צץ וק״ל: ל אינו חו טו פו לי ד. ר״ל דהא מיניה גופא מוכח שכל שסו ן לעמו לי כו  שי
ן בכד קטן של רוש שסתמו את החלו  דף כ ןן״א ד״ה היא גופא תיחוץ וכו׳ שפקקו את המאור. פי
׳ ץ מפני הטומאה וליכא למימר דביטלו הטפיח דא״כ היה בונה בשבת פי  חרס כדי לחו
נו כלי ן בשבת: בא״ד כגון העשוי לנוח. ר״ל שאי לו הוסיפו בנין בכותל וסחמו החלו  משום דהוי כאי
: באייר ואסור לשנותם מו ד תמיד במקו עמו י שי ו אלא עשו בד ן אותו מפני כו י ן מטלטל  המיטלטל שאי
ון שהיה מתחלה כלי לס״ת ואם היו מבטלים אותה ש אחר כי  וכוי. ור״ל התיבה אסור לשנות לתשמי
ו ממנה כותל ומחיצה בפני הפתח: ד״ה בחבית של מתכת וכו׳ ונראה לד״ת דהבא איירי ש  הוי כאלו ע
ן נראות כלל לתוך הבית אינו טמא משום אהל דלא ון שאי  כגון שהגרוגרות בולטות וכוי. ר״ל וכי

:  מאהיל על המתכת כלל



r חידושי הלבות לא יחפור פרה שני בבא בתרא ואגדות מהרש״א 
 דף כג ע״ב

 לא הוה ליה למימר אלא א״כ הרתיק שתי אמות דהיינו ממיצר שלו כלקתני גבי בור שלשה
 טפשיס דהיינו ממיצר שלו וק״ל:

 בד״ה והא אנן תנן ד׳ כו׳ אלא משום חלונות עכ״ל ומעיקרא נמי ממתניתין
 למוד הוי מצי למפרך דמשמע ארבע אמומ משום תלונות ולא משום דושא אלא

 דנימא ליה למפרך מדתני עלה דמפורש בה בהדיא מכנגדן שלא יאפיל וק״ל:
 ת״א דף כב ?{״א אנא דבר ודכא דכה דרבר כוי. לכאורה הוא סוחר דבריו במה שאמר כגר
 לשמעיה ררבא דאנא עדיפנא מיניה והכא הא קאמר שרבא הוא רבו כמ״ש ורבא רבה לרבך ונראה
 לפרש ללפי מה שהבינו ממנו לאמר לאנא עריפנא ארבא גופיה קאמר ודאי דליכא לפרושי ורבא רבה לרבן
 על עצמו קאמר ולכך בא רב לימי לקמיה לרב יוסף שהיה הרב של כולם לגם אדי ורבא חלמידיס של רב יוסף
 הוו ואמר שזלזל רב אלא גס בכבול רב יוסף לכיון למחשיב לעצמו טפי מרבא כלקאמר לשמעיה אנא עדיפנא
 ע״כ הא לקאמר ורבא רבה דרבך על רב יוסף קאמר שהוא היה רבו של רב לימי שהוא היה הראש בזמן
 ההוא וכ״ש לזלזל גם בכבוד אביי שהרי רבא היה חשוב בעיניו טפי מאביי כלקאמר אלגרמיתו גרמי כוי והוא
 היה מחשיב עצמו אפילו טפי מרבא והשיב לו רב יוסף לא נשהייה לאוניחך כר ללא זלזל אלא בבבולך ליש
 ללוגו לכף זכוח ראיכא לפרושי הא לקאמר לשמעיה לרבא אנא עליפנא לא זלזל בכבול רבא ולא ארבא קאמר
 אלא אשמעיה לרבא קאמר שהוא עדיף שאני עצמי בכאן ואחה שמש ויוחר ראר שימחין שמש לרבא כאן
 משאחעכב אני בכאן בשביל הבשר והשחא יתפרש ורבא רבה לרבך כפשוטו לעל עצמו קאמר ורבא חשוב ממנו
 דהשתא גס לא זלזל בכבוד רב יוסף כלל וגס בכבול אביי י״ל להשתא לא זלזל כ״כ אלא משום לבהלכות מועטוח
 הלכה כאביי לגבי דרבא ביע״ל קג״ס אמר כן אלגרמיחו גרמי בי כר וחושבניה דדין כחושבניה דדין וק״ל:
 מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא דאדום כוי. בהרבה מקומוח כחיב כה״ג לעיל מיניה שס שאמר
 לעונשן על שעשו מעשה אכזר באחרים ע״ש היינו אונייחא באומה אחרח בכללה אבל אונייחא ליחיד כהך לרב
 דימי הכא שיחבע הקב״ה לא מצינו אלא במלך אדוס שעשה גו מואב מעשה אכזר לשרפו באש ובבזיון גלול
 לערבב עפרו בסיל לטמותו בקיר הבית כפרש״י שס והיינו כי הכא שרבא לא אמר אלא דלא לנקטי ליה שוקא
 והוא הוסיף לו בזיון גלול במעשה וברבור שטפת ליה בסנדליה ואמר ליה אנא רבך כר וק״ל: דלא הוו
 בסיומא א״ל אימא לן הנ״ שמעתא דמעשר בהמה כוי. על פי פרש״י בלשון שני נראה לפי׳ לר״ל
 ללא הוו בסעולת סיום מס׳ של בכורות דהיא המס׳ הנוהגת בזמן הזה תוץ מפ׳ אתרון דהיינו פרק מעשר
 בהמה אבל רבא הוסיף בו בסוף פ׳ מעשר בהמה כמה מימרות מליני מעשר בהמה ע״ש והס לא היו שם

 ולכך שאלו עליהם וק״ל:

 כג בד״ה בת ארכע כורין כו׳ ור״י ורכנן לא פליני כשגר כו׳ רבנן סכרי
 כיון דבחמשים כו׳ עכ״ל נראה דודאי לדברי המקשה ללא אסיק אלעמיה
 דבשמשים אמה כרסייהו מליא ע״כ דפליגי בשגר ולתנא קמא לא שייטי כלל טפי מממשים
 אמה וממשים אמה הוה שגר לתנא קמא אלא למסקנא דע״כ לת״ק נמי שייטי טפי וא״כ
 אין שילוק נשגר כלל דהא שייטי טפי אלא בכמה דמליא כרסייהו מליא מלמא ודו״ק: בד״ה
 וצדיכי וא״ת כו׳ וי״ל דאשמועינן בלוקח וה״ה ביורש עכ״ל פירוש ודאי אי לא
 אשמעינן כלל ביורש לא הוה שמעינן יורש מלוקח מדאצטריך מתני׳ דלקמן אלא לבתר
 דשמעינן לקמן ביורש במדא שמעינן שפיר יורש מלוקת דניהוי ביורש בתרתי והשתא רב זביד
 נמי מצינן למימר להא מלתא אשמועינן לניהוי ביורש בתרתי כמו בלוקש אלא למכל מקום
 ע״כ אמתנימין דלקמן סמיך להא אי לא שמעינן מהך ממני׳ ללקמן במלא לא הוה ילפינן
 בלל יורש מלוקמ ולו״ק: גמ׳ הדי הוא בחזקתו והא אמר רב נחמן כו׳ אין חזקה
 לניזקין וכו׳ ולוקמ נמי אע״ג לטענינן ללוקמ מ״מ לא עליף מכת גברא לאמיא מיניה לאי
 טעין נמי איהו גופיה ליש לו מזקה ובטענה לא יועיל לו אלא בראיה כמו שכתבו התוס׳

 לעיל וק״ל:
 ן״ב תום׳ בד״ה חוץ לחמשים אמה כו׳ בתר רובא דעלמא כו׳ עכ״ל לאו לוקא
 רובא לעלמא להא למאי למסיק ומוקי לה במללה מצי איירי שפיר אפי׳ באיכא
 אשרינא לנפיש מיניה וק״ל: בד״ה רוב וקרוב כו׳ תקשי ליה אמתני׳ התשע חנויות
 כו׳ הא טעמא דבעינן תדי רובי כו׳ עכ״ל אבל אי הוו תרי רובי להתם מלאורייתא לא
 הוה תקשי להר למקשי ליה לר׳ זירא אמתני׳ להתס להא הכא בלאיכא אתרינא לנפיש מינה
 ורובא לעלמא הוו תרי רובי ואזלינן בתר קורבא לי״ל לתרי רובי להתס עליפן רוב בעיר
 ורוב סביבות המלינה טבמי ישראל ועול י״ל לאיכא למימר כיון לאיכא לשנויי הכא בלליכא
 ותו ליכא לאקשויי ניזל בתר רובא לעלמא ללא הוה אלא תל רובא להכי לא פריך לה אמתני׳

 דף כא ע״ב
 לכל הפתות בעושה בה לאתרים להא אפסקת לתיותי מיימי לה לקמן להיינו מי שבא שס

 לטתון והיה נותן לראשון עכשיו אפשר שנותן לשני ותו לא מילי וק״ל:
 {{"'ב בד״ה שתלא וא״ת מאי פסידא איכא אי יפסיד ישלם וי״ל כו׳ עכ״ל ומטבת
 נימא להו למסלקינן ליה לאיכא פסילא לאינו משלם בעביל במנס וכן בסופר מתא
 לאינו אלא גרמא בניזקין ועיין בנ״י וק״ל: בד״ה מרחיקין כו׳ קנה ממנו בשטר בו׳
 ואח״כ נתן מעות עכ״ל אבל מעות ואמ״כ שטר לא מהני ועיין בטור מ״מ סימן קצ״ל
 וק״ל: בד״ה כופין בני כו׳ דבמלמדי תינוקות תכריס איירי ולא יתכן אי גרסינן
 לעיל אחד מבני מבוי כו׳ עכ״ל ולא קשיא להו בפשיטות לאומו גירסא ארופא אומן וגרלי
 לקמט לעיל למעכבין והבא קאמר במייט ובורסקי וא׳ מבעלי אומניות ללשכנו אין כופהו
 ללפי מה שפירשו התוס׳ לעיל ליש לתלק בין גרלי לאית ביה טפי נכנסין ויוצאין מבריחים
 ופטיש ה״נ איכא למימר לכל הני אומניות לקתני הכא מייד נמי בלית בהו נכנסין ויוצאין

 כ״כ וק״ל:
 ח״ א דף כא ע״א שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל כוי. ולר״ש לאמר פרק חולין ת״ו
 שתשתכת תורה מישראל שנאמר ט לא תשכח מפי זרעו צ״ל הכא שתשתכח תורה ממי שאין לו אב
ש כי מציון תצא כוי. לאי לאו להושיב טרושלים מלמדי תינוקות מאי רבותיה ד  קאמר וק״ל: מאי ד
 דציון וירושלים משאר מקומות רא״י וק״ל: ליחד צוותא לחבריה פרש״׳ אינך זקוק לייסרו אלא
 ישב עם אחרים וסופו לתת לב עכ״ל ולישנא לא משמע הט אלא ההוא ללא קרי יהיה צוותא לתבריה
 רקד שיותר יתן ההוא לקד לבו ע״י צוותא ואם לא יהיה ההוא ללא קרי עמו שם ישיס גס ההיא לקד ללבו
 להיוח הולך ובטל כמו חטרו וק״ל: שיהיו מושיבץ בכל פלך ופלך כו׳ כבן ט״ז וי״ו כוי. נראה להא
 בהא תליא לטון ללא היו מושיטן אלא בכל פלך ופלך לא היו מכניסין הקטנים פתוחים מבן ט״ז וי״ז מפני
 סכנה בדרך לקטנים כללקמן לא ממטינין ינוקא ממתא למתא אבל מתקנת יהושע בן גמלא להיו מושיטן בכל
 עיר ועיר היו מכניסין גס הקטנים מבן ו׳ וז׳ וק״ל: ואספי ליה כתורא הכא סרש״י כשור לעול וקרוב
 יותר לענינו פרש״י 3פ׳ נערה כתורא כשור שאתה מלעיטו כר ע״ש ונראה עוד דקאמר דססי ליה כר שילמוד
 עמו בנחמ כמו שמאטלין השור טדיס ולא יכנו וירדנו נכח ללמול כמי שאובסין הגמל ומאמירין העגלים
 שמאטלין אותן בעל כרתס בדאמדנן פרק מי שהחשיך והכי מסיק שס פרק נערה כבר שיח וזי ספי ליה
 כחורא מיהו אינו יודל עמו לחייו על י״כ שנין דהיינו לרלוחו נכח ברצועה ובחוסר לחם כפי׳ רש״י שס ואהא
 מייחי הכא ט מחיח לינוקא כר דהיינו לבר ו׳ ז׳ לא מחיח בכח אלא ברצועה קטנה בערקחא דמסאנא ולא
 יכנו בכח כמו לבן י״כ ועיין מ״ש בזה בפרק נערה וק״ל: סד מקרי דרדקי ב״ה ינוקי כוי. וסימנך כ״ה
 חברכו אח בני ישראל אמור להם: דקנאת סופרים תרבה כוי. לא אמר קנאח חכמים חרבה חכמה כי
 המגיע כבר למעלח החכם לא יחקנא בחטרו והחכמה ניספח בו ממילא כמ״ש ישמע חכס ויוסיף לקח אבל
 הסופדם דנקט הס שעדין לא הגיעו למעלח החכמים כמו המקרי דרדקי קנאחס בחבריהם תרבה להס
ת כל ובר באדום יש לדקדק אם ד כ  החכמה להגיען למעלת חכם וק״ל: ישב יואב ובל ישראל עד ה
 יואב הטעהו רגו כל ישראל שהיו עמו במאי טעו ועוד וט לא ידע אחד מישראל מעשה שאול שלא השאיר
 רק מיטב הצאן ונענש גס דוד אחד זאח שהיה לו ממשלה באדום והושיב בהס נציטס כאמור שם ולמה לא
 החדמם כמו שנצטווה שאול מאיש ועד אשה וגו׳ משור ועל שה וגו׳ ונראה לסי ענינו שלא נצטוו בהקיס
 להם מלך בעוה״ז אלא על הכרחח של עמלק כראמדנן פרק כ״ג אבל על של אומוח אלום לא נצטוו בעוה״ז
 על טאח המשיח בב״י שנאמר ולא יהיה שריל לטח עשו ונאמר ועלו מושיעים וא״כ זאמ המלחמה שהיה לו
 באלום לא היה אלא מלחמת רשוח ולכך לא חשו כל ישראל להרוג גם הנקבוח אבל לול שאל ליואב שהיה שר
 הצבא מאיזה טעם הקפיד הוא להרוג רק הזכדס והשיב חמחה אח זכר עמלק כחיב ואס במלחמה מצוה
 בעמלק הקפיד קרא על הזכדם ק״ו לעשוח כן במלחמה רשוח בעוה״ז בארוס שלא להרוג רק הזכרים והשיב
 דוד אנן זכר קדנן ואין חילוק גס בעמלק טן זכר וטן נקבה וק״ל: א״ל חיכי אקריתון א״ל תמחה כוי.
 בפי׳ הרשב״א אמר ליה זכר בסגול כוי ע״ש מיהו האי לישנא להיט אקריחון משמע דבכיונחו היה קורהו כך
 ומה שקשיא להו לאי בללא גמיר מאי ה״ל למעבל י״ל לבהא פשע כיון ללא גמיר שפיר לא ה״ל לקבל על
 עצמו להיוח מקד דרלקי ומקרי מלאכה ה׳ רמיה שהד הוא היה יולע בעצמו ללא הוה גמיר שפיר ולו״ק:
 א״ל כתיב וארור מונע חרכו מדם וקטל". טלקוט פרשה כי חצא ובס׳ מלכים ל״ג וקטליה ויש לפרש
 לה״ק ליה יואב כי עוד אתה קם בארור שני לכתיב וארור מונע כו׳ ואתה מנעת חרט מלס שלא להרוג גם

 הנקבות וק״ל:

 f\1 בב בד״ה וקמא היכי כו׳ וא״ת לדכא כו׳ דאםר לסמוך קמא היכא סמך
 כו׳ עכ״ל דאין לומר דהראשון הרתיק שתי אמות מגבולו וכן השני לא״כ לא
 אצטריך ליה לאשמועינן בנפל אלא לאשמועיצן בראשון שצריך להרמיק ב׳ אמומ ועוד אלא
 א״כ הרשיק ממנו ארבע אמומ דקאמר משמע מגבולו ואס תבירו ג״כ הרתיק כבר ב׳ אמות

 חכמת שלמה
 במרדד את כותלו כו׳ כצ״ל: רש״י בד״ה את כותל כו׳ על פני כל אורכה ברי כו׳ בו לתקן
 מזתילתו כר כצ״ל: בד״ה מרתיקין כו׳ ד׳ אמות כצ״ל והס״ד: תוס׳ בד״ה לעיל במרדד אמ

 ט׳ כצ״ל:
 דף כג ע״א תוס׳ בד״ה והתניא את כו׳ את הברייתא דהא קשה רישא לסיפא דדשא קתני
 שלשים ריס מן היישוב פורסין ובסיפא קתני אפילו מאה מיל לא יפרוס דהכא
 תניא במוס׳ כן הוא בס״א: בא״ד פי׳ שאין זרעים כו׳ נ״ב ומייד טישוב עיר וקרי ליה מדבר

 משוס דליכא טה זרעים:

 דף כא ע״ב גמ׳ בעלי אומניות ולא מלמד תינוקות ולשכנו כו׳ כצ״ל: רש״י בד״ה שיק״י
 שקדם אבל כו׳ הד״א:

 דף כב ע״א גמ׳ ענישחיה דט הוה אזיל לט טבחא למישקל אומצא הוה אמר להר לטבחי אנא
 כו׳ אדהכי נגה ליה רב נחמן בר יצחק אתו רבנן א״ל לרב נחמן בר יצחק כו׳
 כצ״ל: תוס׳ בד״ה וקמא היכי כו׳ קמא היכי סמך כוי נ״ב פי׳ קמא ממש ולא כמו קמא דאיתא

 בגמ׳ דקאי אכומל ודו״ק:
 דף כב ע״ב גם׳ החלונות טן מלמעלן טן מלמטן טן מכגגדן ד׳ אמות כו׳ אמר רב זטל

 נ^י מהר״ם
י דם״ל י רש״ ע מדבר מ ש  וכמה טפח: רש״י דייה וכמה שלא יאפיל לתנא דברייתא דלא יהיב שיעודא. מ
ך  דהא דקתני בברייתא כדי שלא יאפיל לאו נתינת טעם הוא אלא שיעורא הוא ור׳׳ל כנגדן צרי

ל: ר שלא יאפי עו  להרחיק כשי
מר מרחיקין את בך וכוי. רוצה לו  דף בג ע״א מתניתין מרהיקין את השובך וכו׳ ולא יעשה אדם שו
ל ם היזק זרעים ש בך היינו בשדה ומשו בך איירי בהיזק העיר ולא יעשה אדם שו  השו
. ע״כ ם : גמ׳ אלא א״כ היה רחוק מן הישוב ל׳ ד י וכן כתבו התוס׳ ע בפרש״ מ ש מ ד ת אחרים כ ו  שד
ץ לעיר קתני מתניתין נ׳ ן בעיר דאפי׳ חו בכי ן שו שי ב אינו ר״ל העיר עצמה דהא אין עו שו י  צ״ל ד
לו שהוא נ׳ אמה מן בכי העיר כו ן בעיר עצמה אלא ר״ל כל מקום מעמד שו ן עושי ש שאי ״  אמה כ
טי ל׳ ריס ותו לא והא י שט שי מי בכי העיר ל׳ ריס ו ב והוי כאילו אמר מרחיקין מן שו שו  העיר נקרא י
ב ן וכו׳ אא״כ רחוק מן הישו שב היאך היה המקשה מפרש ההיא דקתנ־ אין פורסי י י ר צריך ל  תניא כ
שבת ו ׳ מי ׳ בד״ה והתניא וכו ע״ד התוס׳ שפי ל בלא מתני׳ דהכא ו  ל׳ ריס והכא קתני אפי׳ מאה מי
ר היונה לא קשיא עליה כלום דאיהו נמי  כל הסוגיא והא דקאמר במתני׳ ר׳׳י אומר ד׳ כורים מלא שג

: ן י ר יטי טובא אלא דריצתה מה שמרחפת בפעם א׳ הוא ד׳ כו שט שי  מצי סבר דמי

 דף כב ע״א נפי וקפא היכי סמיך וכוי. פי׳ וקמא הכותל הא׳ היכא סמך וסייד דה״פ דמתני׳ מי
ו  שהיה כותלו סמוך לכותל חברו ונפל אותו הכותל לא יסמוך כותל אחר לכותל חבר
י רבי יהודה ה׳׳ק ך והכותל הא׳ שנפל היאך היה רשאי מתחלה לסומכה ומשנ  אא״כ הרחיק לכך פרי
ל דה״פ דמתני׳ מי שבא לסמוך כותלו לכותל חברו לא יסמוך וכו׳ ולא איירי שהיה ך ר״  הבא לסמו
ק״ל: תום׳ ד״ה וקפא היכא סמיך וכו׳ וא׳׳ת לרבא  לו כותל ונפל אלא שבא עתה לסמוך מתחלה ו
צר אע״ג שלא היה ן היאך סמך כותלו סמוך למי ד וכו׳ קפא היכי סמיך וכוי. ר״ל האי הראשו  דאפ
ן אין כאן דבר הניזוק ואם כן הואיל י ך אע״ג דעדי ו הא לרבא אסור לסמו ין שום כותל לשכנ  עדי
ן ו לראשו ן ב׳ כותלי׳ היה ל ושא כדאמר בגמרא צריך הפסק ד׳ אמות בי ל דו י  ואמרו חכמים דיל שבשב
בוא שכנו לבנות גם כן כותל ירחיק ג״כ ב׳ אמות מן  להרחיק כותלו מן המיצר כ׳ אמות כדי דכשי
 המיצר ויהיה ביניהם הפסק ד׳ ולמה הטילה המשנה כל הרחקות הד׳ אמות על הב׳ דקתני לא יסמוך
ן דחרדל ד רבא לכולהו וכוי. ר״ל לפי מה דגריס ר״ת בשמעתי : בא״ד ואפי׳ לפר׳׳ת דלפםקנא ש ׳ כו  ו

: ש ״ ע ׳ ו  אלא אמר רבינא קא סכרי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו וכו

 דף בב ע״ב גט׳ הכא כפא• עסקינן מן הצד וכמה וכו׳ כמלא רוחב חלון ובהרי״ף והרא״ש גריס



 חידושי הלכות לא יחפור פרה שני כבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף כו ע״א

 השמים כוי ע״ש והוא לחוק ללא הוזכר בהאי קרא שליחות אלא בקרא דמייחי המשלח ברקים וגו׳ מראה
 לפרש דה״ק לר״א סבר שכינה מ״מ וצבא השמיס לך משתמויס דכמיב בהאי קרא לאו לוקא לסי הנראה לנו
 שהגלגל הולך ממזרמ למערב כלקאמר לעיל אלא גס הגלגלים ההולכים ממערב למזרח והנוטים לצל אמר כולס
 לך משממויס לשכינה מ״מ ובכל צל איכא והיינו לכמיב בממלמ הקרא אמה הוא ה׳ לבדך במלה זו לכל הארץ
 מקום כבודו והשכינה מ״מ ואהא מיימי נמי קרא להתשלמ ברקים וילכו וגו׳ ללענין שלימומ של מקום נמי
 כן הוא ודו״ק: יערוף במטר בו׳ זו רוח מערבית כוי. מפורש במדרש ילקוט שכשם שהעיד משה לישראל
 שמים וארץ כך העיד עליהם דומות דכתיב יערוף כמטר והס בכלל הששה קצוות כי בהם נכלל כל העולם וזכר
 כאן ברומות הללו שיש בידם להועיל ולהזיק כמ״ש בשמים וארץ שאם יזכו הארץ תתן יבולה והשמים ימנו טלס
 ואס יממייבו כמיב ועצר אמ השמים ולא וגו׳ ח״ש רוח מערבימ שבאה מעורפו וגו׳ ומסיים ביה במדרש המטר
 הבא מן המערב הוא כולו לברכה ע״ש השכינה שהיא שם שע״כ נקרא אוריה וכפירוש הערוך ובהיפוך אמר
 תזל כטל שהשמים נעצר ממטר על ידי רוח צפונית אבל הטל אינו נעצר כדאמרינן בתענית והיא מזל הזהב
 כפירוש רש״י ואמר כשעירים עלי כוי שמסערמ אמ כל עולם כולו כשעיר המזיק וע״כ אמרו ברומ מזרמית
 שדיא נשיב בפי כל הגט ע״ש הזיקו כמפורש שס והערוך בערן איסתנא פירש דשדיא הוא רוח דרומית ושומא
 הוא רומ מזרמימ אבל רש״י בפרק הערל פירש שומא הוא רומ דרומימ והכי מוכת נמי ההיא דפרק כל הגט

 רומ מזרמימ נקרא שדיא ומ״ה נמי קרא ליה הכא שעיר ע״ש ושעירים ירקדו שס דהיינו שדיס וק״ל:
 $7"ב ר״א אומר העוה״ז דומה לאכסדרה בוי. וכיון שהגיעה ממה אצל קרן מערבימ צפונימ נכפפמ
 ועולה למעלה מהרקיע ור״י אומר כמין קובה כוי וכיון שהממה מגעמ לקרן צפונית מערבימ מקפמ
 בוי. נ״ל דפלוגמייהי במאי לפליגי פרק מי שהיה טמא מנמי א״ה וחכמי ישראל מכמי א״ה אומרים לביים
 חמה מהלבמ למעלה מהרקיע ובלילה למטה מהרקיע ומ׳יי אומרים דבלילה עולה הממה למעלה מהרקיע
 והשמא ר״א נמ״י ור״י נמנמי א״ה שהודו מנמי ישראל למבמי א״ה כדאמרינן פרק מי שהיה טמא ודו״ק:
 מקפת וחוזרת אחורי כיסה שנאמר הולך אל רדום כוי. נראה דראיימו של רבי יהושע מהאי קרא
 שגס רומ צפון יש לו ממיצה אלא שתוזרמ החמה אמורי כיפה כיון דגם גבי מזרמ ומערב במיב סובב שפעמים
 סיבבמן נו׳ ביום קצר וע״כ ההוא סובב פירושו אחורי כיפה שהרי יש שם ממיצה שבו מהלכמ ביום ארון יש
 לנו לומר נמי דסובב דבמיב גבי צפון נמי מייד בכה״ג שיש בו מחיצה אלא שמקפח בו אחורי ביפה וק׳׳ל:
 והא אמר מר רוח דרומית מעלה כוי. עיין פרש״י ויותר נראה לפרש דארומ דרומימ גופה פדך דקמני
 הכא לממנה תבא סופה דהיינו רות סערה כמו סופה וסערה וגו׳ לישעיה והאמר מר למעלה רביבים דמשמע
 לנותה היא ומשני הא לאתי מטרא בניחותא מעלה רביבים וכי אתיא מטרא בשפיכותא היא באה בסופה וסערה
 וק׳׳ל: שמזלת את הזהב כוי. להיינו שע״י אומו הדמ בא הזהב שהוא זל בעיני בדית ומצוי ביל רביס
 ונקט לשון זל כדנקט בבריימא ע״ש מזל כטל וגו׳ והא למיימי וכן הוא אומר הזליס זהב וגו׳ אינו אלא לראיה
 שנמצא האי לישנא דזילומא גבי זהב וק״ל: לא הוגשמה רוח דרומית שנאמד ויגזור וגו׳ ויאכל על
 שמאל ולא שבעו. יש לפרש בזה מאשר שמעתי דרך צחות בקרא אוהב כסף לא ישבע כסף כי היה איש
 א׳ אוהב כסף ביותר ובקש מהאל ית׳ שבכל מה שיגע בו הוא בידו יהיה נעשה כסף והקב״ה מלא שאלתו
 והנה הוא כשבא לאכול למס נגע בו ידו ונעשה כסף ולא היה לו מה לאכול וז״ש לא ישבע כסף וכן תפרש
 בהאי קרא כשהקב״ה גוזר על ימין רומ דרוס שלא יבא מטר יהיה רעב וזה בעלי כיסים והעשירים באו לאכול
 על שמאל ורוח צפון שהוא הזהב שבא ע״י רוח צפון שמזלמ הזהב כדקאמדנן ולא שבעו בו וק״ל: מיום
 שחרב בהמ״ק אין הנשמים יורדים מאוצר טוב שנאמר יפתח וגוי. יש לדקדק דגבי יורלין מאוצר
 טוב מלה הדברים בשמים בעושי! רצונו של מקום ובשרוין ישראל על אדממס ובהיפך באין יורדי[ מאוצר טוב
 לא מלה הדבר אלא באממ מהן דהיינו באין שמין על אדממן וי״ל דיורדין מאוצר טוב מולה בשניהם דכתיב
 יפממ ה׳ לך ונו׳ לקאי אדשא דענינא דכמיב והיה אס שמוע משמע וגו׳ דהיינו עושי! רצונו של מקום ומסיים
 בהאי קרא לתת מטר ארצך וגו׳ להיינו כששמץ על אלממן אבל באין עושין רצונו של מקום לא ליין לאין
 יורלין מאוצר טוב אלא לאין יורדין כלל שנאמר ועצר את השמים ולא יהיה מטר וגו׳ אלא שאמר לאף אס
 עושין רצונו של מקום אם אין שריין על אדממן וממפלליס שס בארצות אויביהם על המטר והס נענין מ״מ
 אינו בא מאוצר טוב כדכמיב בהאי קרא מטר ארצך וכדאמרינן בפרק קמא דמענימ א״י שומה מי גשמים וכל
 העולם כולו מממצימ ע״ש ודו״ק: הרוצה להחכים ידרים והרוצה בוי. הכונה בו כללעיל כי הלמס אשר
 בו ימיה האדם הוא מרוח דרוס והרוצה שלא להרבות הון רק כדי חייו שימכיס במורה ימן פניו לאומו צל
 אשר הלמס בא ממנו ולא הזהב שהוא לרום אבל בהיפך הרוצה להעשיר יצפין ימן פניו לאומו צד אשר הזהב
 בא ממנו שהוא צפון כללעיל ואמר וסימנך שלחן בצפון כוי שהוא שלחן מלכים ועשירים ולא היה עליו רק
 למס הפנים רמז שלא יסמכו על ריבוי הונס כי לא ישבעו ממנו רק מן הלמס הבא מצד השני שהוא לרום
 ומנורה הימה בדרום שהיו מסמפקין בה בשמן לנר כן הרוצה להמכיס לא יבקש ממון רב רק שיסמפק במעט
 כד לקיים נפשו ונשממו הקרויה נר אלהיס נשמת אדס ודאמר ממוך שמממכס ממעשר כוי כי המכס הוא
 המסחפק במה שיש לו כמ״ש היא בעושר האמיחי שאמרו איזהו עשיר השמח בחלקו ומיימי מקרא ובשמאלה
 עושר וכבוד להאי בשמאלה קאי אדלעיל דכמיב אדם מצא מכמה וגו׳ כי טוב סמרה גו׳ ר״ל שאין העושר
 מלוי בשמאל שיעשיר ויצפין אלא שהעושר מלוי בשמאלה של מכמה שזכר לעיל והיינו המסמפק במה שיש לו
 אי נמי כדאמרינן למשמאילים במכמה דהיינו שלא לשמה זוכה לעושר וכבוד וקרוב לענינו דלעיל ראימי כמונ
 שוב במרגוס יונמן פ׳ פקוד וז״ל ומהנעל ימ פתירא לסטר צפינא מטול דמממן ממיהב עומרא דמממן זלמן
 רסיסי! כוי וחהנעל יח מנרחא בסטר דרומא מטיל למחמן שבילי כוי מחמן גנזי חכמומ דממילין לנהורא מ׳
 עכ״ל ע״ש באורך מיהו מ״ש על צד צפון דמחמן זלחן רסיסי! כוי לכאורה הוא סוחר סוגיא דשמעחין דקאמר
 הרביביס באיס מדרום יאדרבה ריח צפון מונע הרגיגיס יאפשר לומר דעל רסיסי טל קאמר דבאיס מצפון
 כללדש לעיל מזל כטל זו רוח צפוניח כי לעח השחר יעלה הטל שאז רוח צפון שולט והטל אינו נעצר לעולם

 כמו רוח צפון כללעיל ולו״ק:

 tp כן בד״ה ויקא כוי ואר״י דלא דמי לאש בו׳ אבל הכא אין עושה לבדו כל
 עיקר כו׳ עכ״ל דבריהם צריכין ביאור קצת ללא דמי נמי לאמו וסכינו כו׳ כיון
 דבכוונה נמלן ממקום אתר והניתן בראש הגג ה״ל נעשה האש ע״י האלם לבדו ואס״כ

ד ע״א  דף כ

 דהתם וכמ״ש התוס׳ לשיטת ר״י וק״ל: בד״ה והאי מההוא נפל וא״ת דלמא מעוברי
 דרכים נפל כוי עכ״ל ומיהו עוברי דרכים לא הוו רובא דעלמא דא״כ תקשי להר ברישא
 בתוך נ׳ אמה נמי יהא של מוצאו וק״ל: בד״ה מצאו בין ב׳ שובכין בו׳ ה״מ למפדך
 אמתני׳ דט׳ חנויות דהאי קורבא דלא כו׳ עכ״ל ק״ק לדבריהם דעדיפא ה״ל לאקשויי
 דהך פירכא ה״מ למפרך אמתני׳ דהכא גופה למאי דבעי לאוקמא הרישא באיכא אחרינא
 דנפיש מינה ובמוך נ׳ אמה דהר קורבא דמוכת אבל מוץ לנ׳ אמה הוי של מוצאו דתלינן
 בהפקר או בנכרים דהוי רובא אע״ג דמשמע דהאי דתוץ לממשיס אמה הוי קרוב כמו שכתבו
 המוס׳ לעיל ולמאי דמוקי לה נמי במדדה ע״כ במוץ לנ׳ אמה קם לה במורמ מפריש וניזל

 במר רובא דעלמא ולא בתר קורבא כיון דלא הוי קורבא דמוכמ ודו״ק:
 fp כד הג״ה בד״ה ש״מ דובא בו׳ דברובא ראיתיה קמן לא צריך למידק ש״מ
 כו׳ עכ״ל צ״ע לפ״ז מאי קשיא להו לעיל מאי קמ״ל ר׳ מנינא דרוב וקרוב
 כו׳ הא מתני׳ היא ט׳ תנויות כו׳ הא איכא למימר דמהך מתני׳ לא שמעינן אלא ברובא
 דאימיה קמן כדאמר בהדיא בפ״ק דתולין דהך דט׳ תנויות כו׳ הוי רובא ראיתיה קמן
 ואשמועינן ר״ת לאפי׳ ברובא דליתיה קמן הולכין אתר הרוב ולא אמר הקרוב דהכי משמע
 מתוך שמעתין לר״ת אפי׳ ברובא לליתיה קמן קאיירי ולו״ק: כד״ה בי קופאי כו׳
 ובכה״ג היה דהוה קורבא דמוכח עכ״ל אבל לפרש״י ולאי הא למצאו בין הגפנים הוא
 קורבא למוכת למישראל המצויין שס הוא ולא מרובא לעלמא עוברי לרכים רעכו״ם וכמ״ש
 המוס׳ לעיל גבי ההוא חצבא למטעס זה הוי קורבא למוכת וק״ל: בד״ה לימא רבא לית
 ליה דר״ח פי׳ והא רבא כו׳ עכ״ל משוס דלעיל פריך תלמולא בהיפך לימא משום לסבר
 לה כר״מ כו׳ הוצרכו לומר להכא לא פריך אלא משוס לרבא אית ליה לעיל הא לר״ת ולו״ק:
 ?5״כ כד״ה מרחיקין את האילן כו׳ וזרעים צהיך להרחיק כו׳ עכ״ל באו לפרש
 במתני׳ לנקט אילן ולא נקט נמי זרעים ללמאי למסיק לרבנן בזרעים בעי אלף

 אמה וק״ל:

 דף כה בד״ה וצבא השמים כו׳ וי״ל דמשמ אין ללמוד דאע״ג דשכינה בכ״מ
 א״א כוי אלא בצד אחד כו׳ עכ״ל פי׳ ומ״ל למערב ומ״ל לצל אשר וקשה
 לא״כ מצבא השמים נמי ליכא למילף מילי לאימא להשכינה היא בכ״מ וא״א להשיב מהלך
 צבא השמים והשתתויות אלא לצל אתל ומ״ל לצל מערב ומ״ל לצל אמר ויש ליישב ולו״ק:
 כד״ה דוח מזרחית כו׳ דמשמע במתני׳ שהיא נוחה מכל הרוחות כו׳ עכ״ל נקטו
 הכי לפירוש רש״י במתניתין אבל לפירושם במתני׳ משום לרות מערבית שהוא קשה ירתיק
 ויוליך הרימ מן העיר כו׳ אינו מוכרח אלא שרות מערבית קשה ותליר מכולם אבל שאר

 הרותות אפשר לנותין יותר אפי׳ מרות מזרתית ולו״ק:
 ן$"כ בד״ה עני והעשיר כו׳ וה״ה חנות של נחתומין וצבעין ואין חילוק בין דיהה
 כוי עכ״ל יראה שהוצרכו לכל זה משוס ליש לבעל לין לתלוק ולומר לרפת בקר לא
 הוה גירי ליליה ומש״ה קאמרי לה״ה תנות של נתתומין כו׳ להוה גירי ריליה ולאו לוקא
 נקט רפת בקר להא בתל בבא מתני במתני׳ וכתבו לאין מילוק בין לירה לשאר כלבעי למימר
 מעיקרא אלא דלמסקנא דהיינו לפי׳ ר״ת ור״ת בשיטת חרלל ללמסקנא רקאמר אלא אמר

 רבינא כו׳ לרבא נמי שרי לסמוך בכל דבר ולא פליגי על אביי אלא בבור וק״ל:
ף כה ע״א ד׳ דוחות מנשבות בוי. מפרש רש״י בפ״ק דברכומ דו׳ שעומ הראשונות בכל  ח״א ד
 יום מנשבמ רוח מזרחיח מהילוך חמה ו׳ אחרונוח רוח דרומיח ובחחלח הלילה רוח מערבימ ובמצומ
 הלילה רוח צפונית עכ״ל וסימנך לרוח היום כי הרומ הולך ע״פ מהלך השמש והוא שרומ דרומימ קשה מכלם
 שהוא ממילמ ירידמ השמש ורוח צפוניח יפה מכלס כי היא חחלת עליית השמש וכמ״ש אידלי יומא אידלי
 קצירא ואמדנן בפי הערל טומא דשומא שהוא רומ דרומימ כסרש״י שס לא מהצינן ביה ולא מלו ישראל
 במדבר מפני שלא נשבה רומ צפונימ והדבר מולה בגלגל ממה כמו שאמרו בנדדס פ״ק מירגא דיומא מסי
 ופי׳ הרא״ש שס שהוא בשביל האבן שהימה לאברהם אבינו ומלאה בגלגל ממה כמ״ש בזה בפ״ק ע״ש:
 שהודיעו לנו מקום תפלה דכתיב וצבא וגוי. לפי הנראה כמו שאנו רואים כי מהלך החמה ושאר
 הגלגלים ממזרח למערב והוא ע״י גלגל המקיף אין כאן השחחויה דרך מערב דעיקר מהלכם הוא ממערב
 למזרח כמ״ש החונניים וע״כ אמר נחזיק טובה כוי שאמד כי כן הוא מהלכה הנראה לנו ממזרח למערב דרך
 השתתויה הוא ולהודיע לנו מקום תפלה שהשכינה במערב אבל עיקר מהלכס של ז׳ כוכבי לכת שאינו נראה
 לנו אינו כך אלא ממערב למזרח אלא גלגל המקיף הוא מוליך אותס בכל יום ממזרח למערב שהוא מהלכם
 הנראה לנו כדי שיהיו משממוים בכל יום למערב כי שם היא השכינה וענין לרך השממויה ממזרח למערב
 משעה שפנה הגלגל למערב וחמה הולכת ויורדת למטה הוא ממש כעבד המקבל פני רבו דביומר שהוא מתקרב
 לרבו משתחוה ומודד פניו למטה והמקשה לפדך ללמא כעבד שנוטל פרס כוי אע״פ שהחמה ממזרח למערב
 הולכת ועולה כן הוא גס דרך המשחחוה וחוזר לאחוריו ביוחר שהוא מחרחק מרבו הוא מריס ראשו ועוד
 נראה לפי ע״פ מה שאמרו במדרש עושה שלום במרומיו שהמזלות כ״א סובר אני עולה ראשון לפי שאינו
 רואה מה שלפניו כוי דהשחא שפיר קאמר דמהלכם הנראה לעינינו ממזרח למערב ע״י גלגל המקיף הוא
 הולך לאמוריו כעבד הנוטל פרס כוי אבל עיקר מהלכס לפניו ממערב למזרח ואפשר שמשתחוים ממש ממערב
 למזרמ ודו״ק: מ״ד אתה הוא ה׳ לבדך כוי. פרש״י במריה וצבא השמים כי׳ ועל עסקי שליחומ צבא

̂= חכמת שלמה  >ף
ד ע״ב נמ׳ ואתי בליטה ומצוי ליה כו׳ כצ״ל ונ״ב פי׳ בערוך צוו שורף ומיבש לחלוחיתו: ד ע״א תום׳ בל״ה לכל מללה כו׳ הכרמים אז ליכא כו׳ כצ״ל: ה״ה הג״ה ושמע מיניה דף כ  דף כ
 כו׳ צ״ל ה״ג וש״מ כוי: בא״ד לבעינן תרי רוט הוי משוס כו׳ נ״ב פי׳ היכא רש״י בל״ה ואי איכא כו׳ הן וקטנים כו׳ להטאם אומר כו׳ הל״א: בד״ה ה״ג

 לאזלא איהי לגביה להוה ליה קבוע וכל קבוע וכוי: כו׳ אלף אמה הס״ל:

 מהר״ם
י דהוי ש רש״ רו רשו התום׳ כפי  מערבי שהוא קשה ירחיק ויוליך הדיח מן העיד וכוי. נראה הא דלא פי
ת טפי ר וכו׳ משום דאם כן לרוח צפונית הוה ליה לעשו  הטעם משום דאין רוח מזרחית קשה תדי

ק״ל: ן משמע שהיא נוחה טפי ו י ריהטא דשמעתי  שלפ
 דף כן ע״א ד״ה זיקא הוא דקא ממטי ליה וכו׳ והא דפדיך מגץ ולא מצי לאוקמי ההיא דגץ כרבנן
י גירי די דלא הו ן וכוי. ר׳׳ל מי  משום דלא פליני רבי יום׳ ורבנן לענ־ן חיוב תשלומי
ץ קתני דחייב אפי׳ בתשלומים א״כ אפי׳ ו דאינו חייב בתשלומים וגבי ג ד ו לו רבנן מ  דיליה אפי
ב כחו לגמרי וא״כ לרבי יוסי נמי ן ע״כ צ״ל דחשי מי ץ בתשלו יב גבי ג  כרבנן לא אתי א״ו מדחי

: ל ק״ יב ו  חי

 דף כה ע״א אילימא תדירא ברוחות והא אמר רב חנן וכו׳ ודוח דרומית קשה מכולן ובו׳. לפום
ך והא א״ר ז פרי ע״  ריהטא משמע דתדירה ברוחות ר״ל שהוא מנשב תדיר וקשה ו
לן ומשני מאי תדירה תדירה בשכינה וא׳׳כ לפי המסקנא רוח דרום  חנן וכו׳ דרוח דרומית קשה מכו
ך לפרש דלפי ס״ד  קשה מרוח מערב וכו׳ אבל בתוס׳ משמע דרוח מערבית הוא קשה וא״כ צרי
 דתדיר היינו תדירה ברוחות ר״ל שהיא מנשבת תדיר לא שהיא קשה ופריך והא רוח צפונית היא
י מאי תדירה וכו׳ וא״כ לפי זה נוכל לומר דרוח מערבית  תדירה טפי שהיא מנשבת עם כולן ומשנ
 היא קשה וחזקה משאר רוחות אלא שרוח צפונית תדירה טפי והא דקאמר דרוח דרומית קשה
: תום׳ דייה אין עושין בורסקי ובו' משוס דלוח ן ל ו לן ר״ל שהיא קשה לעולם לא שהיא חזקה מכ  מכו



 חידושי הלכות חומת הבתים פדל! שלישי בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 ־ דף בח ע״ג

 לפי׳ המוס׳ קשה למה שיש לחוש שישאר בענף אינו אלא נמי משום עובר תחת הטומאה
 וזה לא נשמע טפי מלשון הברייחא מבלשון המשנה וצ״ל לפירוש התוס׳ נמי לה״ק לקמ״ל
 בברייחא לע״י שיברח העוף כשינלנר הרוח באומן צורוח המפחילין כמ״ש הערוך בערך
 לחל יש לחוש אף באהל הטומאה רמה שישאר בענף יפול לארץ ע״י נלנול הרוח בענף ויבא

 חחח הענף ויאהיל הענף על העובר ועל הטומאה וק״ל:

 םליס פרה לא יחפור

 חזקת הבתים פרק שלישי
 לף כח כד״ה ג׳ חדשים בו׳ והא דאמרינן בגמרא דאםפפתא יחודש אחד הויא
 בו׳ עכ׳׳ל פי׳ אספסחא הגלל בחלש אחל הוי חזקה בג׳ חלשים כשעקרה בסוף
 כל חולש וזרעה אחרמ כללקמן וא״כ למה יגרע ירק לר׳ ישמעאל לגלל נמי בחלש אחל
 ולחירוצם ניחא ללא למי ירק לאספסחא למיירי ירק שבראשונה לא זרעה ובאחרונה לא
 קצרה ולו״ק: בא״ד אפי׳ זרעה הראשון או הוא בו׳ אמר כל שיבי דכרבא בו׳ כיון
 שמעכב העצים כו׳ ליכנם והא דאמר בגמרא כוי עב״ל כצ״ל: בד״ה בנם את כוי
 מיון ותמוז וחצי אב קיץ כו׳ א״נ לוקטץ אותו בו׳ ולא הוי זמן כניסתו כו׳ תני להו
 כסדר נשמי שנה כו׳ עב״ל כצ״ל פי׳ יורה בששון ומלקוש בניסן וליחני כסלר הזה כנס

 קייצו באב וכנס תבואתו בחשרי וק״ל:
 ן״כ בד״ה אלא מעתה חזקה כו׳ וי״ל דםוגיא דהכא במ״ד לאייעודי תורא
 והולכי אושא בו׳ עכ״ל הוצרכו לכל זה ורצה לומר מלאי לסוגיא דמלמודא הכא
 לנקט במלתיה לבשלשה נגיתות אתחזק אזלא למאן לאמר לאייעולי חורא ומיהו מהולכי
 אושא שהוא ר״י שהיה מגא ליכא למפשט הכי להוא לא הוה קאמר אלא לגמר משור המועל
 ולא יומר ואיכא למימר ליליף מג׳ המראומ לגברא ולא מג׳ נגיתות למג׳ התראות לגברא
 למול הוי מועל אף שלא עבר עליין המראה כלקאמר תלמולא כי לא נגת רביעית מאי לישלם
 וכתבו ועי״ל ללמ״ל נמי לייעולי גברא נמי איתתזק בג׳ נגישומ של השור לע״כ א״צ שיהיה
 מותזק לעבור כו׳ ולא צריך להתרות לו רק כלי שישמור שורו וק״ל: בד״ה אלא מעתה
 כוי חלית ליה קלא ולא תהא חזקה אע״פ ששמע כו׳ עכ״ל לכאורה אין פירושו מכוון
 כפי המובן בפשיטומ ובפי׳ רש״י לאימ לן למימר כיון להמתאה לית ליה קלא תהא תזקה
 וכמו שפר״י גופיה לקמן פירבא לאביי למיירי כשהן בעיר א׳ ופריך ללא תהא המשאה
 ותהא שזקה ונראה לומר לולאי פירכא לאביי ליכא לפרושי אלא לפריך ללא תהא המשאה
 ותהא מזקה וכשהן בעיר אממ כפר״י מלקאמר לא״ל אי ממימ באנפאי הוה מזלהרנא כוי
 להיינו שהמחזיק אומר כן אבל הכא לא קאמר הכי וליכא למימר משוס ללר׳ ישמעאל קיימינן
 הבא להתזקה בג׳ אכילות לאו משום זהירוח שטר הוא אלא לגמר משור המועל כיון לקפיל
 איניש בשלש אכילות וזה לא קפיל שהרי לא מימה א״כ ולאי מברה לו לא״כ מאיזה טעם
 קאמר אף הכא בפניו אלא לע״כ לר׳ ישמעאל נמי מתאה בפניו לשמירת שטרו היא באה
 על לאכיל שלשה פירי כמ״ש הרמב״ן בספר המלחמות וכפי׳ רש״י אלא לאימ לן למימר
 ללא קאמר תלמולא הכא כלקאמר אביי בפירכא ללקמן לרבנן משום להכא לאו המחזיק
 אומר כן ועיקר קושייתו ללא תהא מזקה שלא בפניו ומיירי הכא כשהמערער בעיר אמרמ
 ופריך כיון ללית קלא למתאה שלא בפניו לא תהא לו שזקה לולאי אינו צריך לבא בעיר אשרמ
 לבא לפני הממזיק ולמתות כמ״ש המוס׳ לקמן ומיהו ולאי לה״מ נמי הכא למפרך כשהן

 דף כו ע״ב
 הולכת ע״י רות מצויה אבל הכא אין כונתו על הרקחא להניחו שם דכל דעתו אינו אלא
 לנפץ הכמנא ממנו ואין עושה לבדו כל עיקר רק ע״י הרות ודו״ק: כא״ד וי״ל דמתני׳
 כרבנן והבא איירי אליבא דר״י הלא מחייב כו׳ עכ״ל והתוס׳ שבתבו לעיל בשם ר״ת
 דכולהו משניות אמיץ כר״י ולא פליג אלא באילן היינו למר בר רב אשי ולאמימר ודו״ק:

 $7"ב בד״ה עד דאמרי ליה כו׳ ומפרש הר״ה מנחם המכולהו כו׳ אם האילן קודם
 לא יקוץ כו׳ עכ״ל ק״ק לפירושו דהדרא קושיין לדוכמין דמאי מיימי מלא יקוץ
 דע״כ באילן עצמו קמיירי אבל בשרשיס שרי לקצוץ דאי לאו הכי קשיא מתני׳ דקמני קוצץ
 ויורד אהך מתני׳ דלא יקוץ ולפי׳ ר״ת ניתא ודו״ק: בד״ה גזלן הוא כו׳ דרבנן לא בעי
 הרחקה אלא ד׳ אמות כו׳ עכ״ל פי׳ היכא דלא קדמו תבירו בבור סגי בהרתקת ד״א
 כדקתני במתני׳ דהכא וכרבנן אתיא דלר״י זה נוטע בתוך שלו כו׳ וק״ל: בא״ד וי״ל דעולא
 הוה מוקי מתני׳ בצונמא בדמוקי לה בר״פ כו׳ עכ׳׳ל מיהו ע״כ סיפא דמתני׳ דקתני
 היו שרשין יוצאין כו׳ מיירי באין צונמא מפסיק קשה דמשמע משום כדי שלא יעכב המפרישה

 מעמיק שלשה טפתיס אבל גזלן לא הוי וי״ל למיירי מתני׳ בתוץ לט״ז אמה וק״ל:
 דף בז כד״ה במה מרובע בו׳ ולד׳ קרנות שמנה שלישים כו׳ עכ״ל פי׳ שמנה
 שלישים באורך וכל אתל מהת׳ שלישים רומב שני שלישים וק״ל: כא״ד רצועה
 אחת של קצ״ו ברוהב שליש כו׳ עכ״ל כצ״ל: כא״ד תחתוך
 החוטין ותפשטם יהיה העליון אורכו מאה כוי עכ״ל לפ״ז
 צ״ל באילן לעולא לרך קצרה תשים עיגול של ל״ג ושליש על ל״ג
 ושליש בהוטין לקים על הנקולה האמצעית כזה* ואת״כ תתתוך
 כל התוטין מן הנקולה ולמטה לשניס ותפשטס יהיה העליון ארוך
 ק׳ אמה והאתרים מתקצרים והולכים על הנקולה שהיא י״ו
 אמות וב׳ שלישים מן התוט העליון ויהיה כזה* שוב תתוך כל
 המוטין לשנים על נקולה האמצעים ושים הארוך בצל הקצר והיה
 כזה* נמצא רצועה זו אורכה נ׳ אמה ורתבה ט״ז אמות ו3׳
 שלישים והיא בעצמה שליש סאה שהיא שמשים אורך וט״ז וב׳
 שלישים רומב והוא אילן המשנה וק״ל: כא״ד עולה אלף וקי״א
 אמות ושליש בו׳ עכ״ל שהרי מרובע ל״ג על ל״ג הוא עולה
 אלף ופ״ט כללקמן שים רצועה רותב שליש לארכה של ריבוע זה וכן לרמבה יעלה כ״ב אמות
 עול תצטרך שליש רותב ושליש אורך שהוא תשיעימ אמה בקרן הרי לך אלף וקי״א ותלק ט׳
 מאמה וק״ל: כא״ד או כעין זה שליש זה כוי דרך אחרת בית סאה היא ק׳ כו׳ עכ״ל
 כצ״ל והוא מחובר למטה או כעין זה או בדרך אחרת תחשוב שליש סאה שהיא ל״ג על כ״ה
 והם ל״ג ושליש על ל״ג ושליש עגולים כו׳ וק״ל: בא״ד ל״ג ושליש מרובעים כו׳ עשה
 אותו עינול כו׳ עכ״ל כצ״ל: כא״ד ושלשה רביעי אמה ולא נרסינן פשו שבע אמה
 ושיתץ כו׳ עב״ל כצ״ל: בד״ה הא ג׳ מביא וקורא ה״מ למפרך מסיפא הקתני בההיא
 כו׳ עכ״ל ונראה צמי למאי לס״ל השתא לה״ה לה״מ למפרך מגופא לרישא בלאו ליוקא
 לקמני בב׳ אילנומ למביא ועולא קאמר לאין מביא כלל אלא לנימא ליה למפרך גם מקורא
 ולמאי למסיק לא ט״ז אמה היינו טעמא לבב׳ אילנות מביא ולא קורא משוס למספקא לן

 אי קונה קרקע אי לא כלאמרינן לקמן 3פ׳ הספינה וק״ל:
 ^"ב בד״ה ובדחלולי סגי כו׳ שמביא בפיו ונשאה שם בענף בו׳ עכ״ל לפי׳ רש״י
 נימא לממתני׳ מפני הטומאה לא הוה משמע אלא לחוש בעובר תתת הטומאה אבל
 אהל הטומאה לקתני בברייתא משמע נמי להענפיס מאהילין על העובר ועל הטומאה אבל

^ חכמת שלמה ) 
 שם קמ״ל כו׳ ג״ב לפי ר״ח צ״ל דהאי ה״א דקאמר לא קאי אמיימי עורב כו׳ אלא אמאי דסגי

 בדחלולי ודו״ק:

 סלימ פרס לא יחפור

 חזקת הבתים פרק שלישי
 דף כח ע״א רש׳׳י בד״ה בית השלחין כו׳ פירות תדיר הס״ד: תום׳ בד״ה כנס את כר
 ותמוז וחצי אב קין כוי כצ״ל: בד״ה עד נגיחה כו׳ הוחזק נגחן בג׳ פעמים

 הכי נמי הוחזק שתקן בג׳ שנים כו׳ כצ״ל:

 דף בו ע״ב נמ׳ יעקב חדייבא בר אבא כוי כצ״ל: רש״י בד״ה לבתר דנפק רב ססא הסייד:
 בד״ה חדייבא כר צ״ל הדייבא דמן הדייב: בד״ה לא נהנין מדרבנן הס״ד: בד״ה

 רבינא כו׳ וסיפא רישא דקתני במר אילן אזלינן כו׳ כצ״ל:
ף כז ע״א תום׳ בד״ה כמה מרובע כו׳ ב׳ אמות ותחתוך העודף כו׳ כצ״ל: בא״ד ולספרים  ד
 דגרסי פש להו סלגא דאמתא נמחק: כא״ד עשה אותו כו׳ צ״ל ועשה אומו:

 בה״ה ומילוי כו׳ במעשר שני שוס וידוי כו׳ כצ״ל:
 דף כז ע״ב רש״י בד״ה דמפסיק צונמא באמצע שרשים שאין שני צדלין כר כצ״ל: בה״ה אי
 אמרת כוי ולטפויי אתא מחרוב ושקמה דקאמר תנא קמא היינו דקאמר כו׳ כצ״ל:
 בד״ה ושלי התם כו׳ תחתיה ואי כו׳ להכי בלחלולי הל״א: תוס׳ בל״ה ובלחלולי כוי רשאי לישאר

 מהר״ם
ך ט׳׳ז אינו מביא כלל עכ״פ  וכו׳ אבל חוץ לט״ז פעמים מביא פעמים אינו מביא. נראה דר״ל דבתו
שי י י של ץ לשנ ז או מעט יותר מחו ץ לט״ ״ו פעמים מביא דהיינו כשהוא אמה שלמה חו ץ לי  אבל חו
ש עשרה שהוא מלתא שי אמה ולכך נקט עולא ש י  אמה ופעמים אינו מביא כשהוא בתוך ב׳ של
ו מביא אבל יתר מכאן אמה מביא על כ״פ גם בתוך אותה האמה נ ת שאי  דפסיקא באמות שלמו
ון ל כי א ופעמים אינו מביא ומה דקאמר בגמ׳ והיינו לא דק ולחומרא לא דק ר״  היתירה פעמים מבי
ש י ש מקום להחמיר ולהביא בכורים לכך לא דק ונקיט שיעורא דפסיקא ליה ש  דביתר מכן פעמים י

 בו להקל ולא להביא וק״ל:
ש לדקדק למה צריכים התום׳ י  דף כי ע״ב ד״ה בחטה ובו׳ ואייל דכל שהוא דהכא לאו דוקא וכוי. ו
ש להוכיח דדוקא קאמר ן דהכא גופא י ן דכל שהוא דוקא משמעתי שי  להכריח מסוף קדו
 דאמר דיקא נמי דקתני כל שהוא ש״מ ר״ל ואי איירי באילן הא אילן אינו יכול להיות נטוע על מקום
ש לתרץ י אי כל שהוא לאו דוקא מה דייק דלמא באילן איירי וכל שהוא לאו דוקא ו  כל שהוא ו
ן ג׳ טפחים קרי נו מגיע לאמה כגו מר דמתניתין כל שאי ן ליכא להכריח דלעולם איכא למי  דבשמעתי
ש ״  ליה כל שהוא וזה ר׳יל כמ״ש התום׳ דכל שהוא דהכא לאו דוקא ר״ל דג׳ טפחים מקרי ליה כ
לן איירי לא ה״ל למתני ר דיקא נמי דאי באי ן קאמר שפי נו מגיע לאמה שלמה ובשמעתי ן שאי ו  כי
ש ו ר י בע וכו׳ בפ  קרקע כ״ש דסתם מקום אילן הוא אמה כמו דאיתא לעיל מזה בתום׳ ד״ה כמה מרו

ק״ל: נו משולם דמקום האילן הוי אמה על אמה ו ל רבי  ש

 סליק פרק לא יחפור

ל ז  דף בו ע״כ דייה גולן הוא וכו׳ ונראה בפי׳ הקונטרס דאע״נ דמותד לםמוך וכוי. ר״ל ולא הוי ג
ש לדקדק הא י ׳ אלא ש ן ממנו בכורים משום דבעינן מארצך וכו  ואפי׳ הכי אין מביאי
שו האילן הוא ו ר י לן הוא וכו׳ ונראה דלפי זה הוי פ ז ׳ ג צר וכו  בהדיא אומר עולא אילן הסמוך למי
ן לזה לן ואי ז ל היניקה אבל אין ר״ל שבעל האילן נקרא ג ז ו ג לן כלומר שהוא יונק משדה אחר ו  גז

ך ולא בעי הרחקה כולי האי בין לרבי יוסי בין לרבנן וק״ל:  דין גזל שהרי מותר לסמו
ן ׳ ר״ח דפי׳ לעיל גולן הוא ואי  דף בז ע״א גמ׳ היינו דלא דק ולחוטרא לא דק. יש לדקדק לפי
ש במה ל על המזבח א״כ מה חומרא י ז ן ג ן ממנו בכורים משום דאין מביאי  מביאי
צר חברו בתוך ט״ז ושני שלישים הא מביא גזל על המזבח וא״כ  שמביא בכורים באילן הסמוך למי
לו לר״ח לא הוי ל דאפי צ״ ן בכורים ו ז ובי שלישים אין מביאי ך ט״ למימר דבתו  ה״ל לעולא לדקדק ו
י ד״ה לא דק וכו׳ ש״  גזל ממש ולא הוי כ״כ איסורא להביא בכורים ולכך לא דקדק עולא וק״ל: י
א: ד״ה  הואיל וקרוב לשיעור זה קאמר ולא איכפת ליה כצ״ל והא דאיתא בספרים אמה ואחת ט״ס הו
ך לזה דקתני בה רבי עקיבא קרקע א בסמו  ובוידוי לא גרםינן ליה במתניתין ובו׳. ר״ל במתניתין שמבי
: תום׳ ד״ה ה״ג וכו׳ תהיה י ו ד ו ב ש ספרים הוה כתוב בהן גם כן ו י  כל שהוא חייב בפאה ובבכורים ו
: בא״ד הדי אילן המשנה ל״ג ושליש על ל״ג ושליש כצ״ל ל  רצועה אחת של קצ״ו ב-והב שליש כצ״
רבעו משולם מפרש וכו׳ נשאר תתי״ו וג׳ רביעי אמה ולא  והשאר צריך למחוק עד דרך אחרת: בא״ד ו
: [בא׳׳ד] חפר רביעית אמה. פי׳ שהיא חצי אמה על חצי אמה  נרםינן הוא ו׳ מאה ושיתין וכו׳ כצ״ל
ש בה ד׳ חצי אמה על חצי אמה וק״ל: ד״ה לחוטרא ולא דק  משום רכל אמה אורך ואמה רוחב י



 שלישי בבא בתיא ואגדות מהרש״א
- דף לכ ע״א

 לקמן לבעובלא לילן אי הוה מיימי המחזיק סהלי לדר ביה מוכר חל יומא טענינן ללוקח
 שהיה המוכר יכול לטעון זבינמה מינך מגו לאי בעי אמר לא הימה שלך מעולם אבל ר״י
 חולק בזה כנראה מלבד המוס׳ לקמן כמ״ש במרלכי וכ״כ בהליא בהגהח אשר״י ואס לא
 החזיק בה ג׳ שנים גם המוכר אין לו שטר כו׳ אפילו באו עלים שהמזיק בה המוכר יום
 אחל אך אינם יולעים אם לקח אוחו אם לאו אינו מועיל לו כלום עכ״ל והוא לעח ר״י וא״כ
 לפ״ז במכ״ש לאס אין לו עלים אלא שהוא אומר שהמוכר היה לר בו יום א׳ לאינו מועיל

 גם שס בהגהח אשר״י כחוב בהליא לברי התוס׳ אלו בשם הרשב״א ולו״ק:
 $7״ב בד״ה מפלניא זבינתא כו׳ דפי׳ דאין לו עהים שהחרק בה המוכר אפילו
 יום אחד כו׳ עכ״ל פי׳ וגס שהוא לא אמר מעיקרא שהיה המוכר לר בו יום אחל
 לאי הוה אמר הכי מעיקרא היה נאמן במגו לאי בעי הוה אמר מינך זבינמיה ואכלחיה שגי
 חזקה אבל השחא אינו נאמן לומר הכי להוה מגו למפרע כמ״ש המוס׳ לעיל וק״ל: בא״ד
 ואין נראה לר״י דהו״ל לאםוקי כדמסיק לעיל לאו קמודית ל• בו׳ עכ״ל לפי מה
 שכתבו החוס׳ לעיל ללאו קמוליח לי משמע ללא היה למערער עלים וא״כ הכא איכא למימר
 להוה ליה עלים שהיה הקרקע שלו ולא המ״ל האי לישנא ללאו קמולימ לי אלא למ״מ כיון
 ללא ה״ל עלים שהוא גזלן לא הל״ל פלניא גזלנא ואי ה״ל סהלי להקרקע שלו היתה הל״ל

 לאו אית לי סהלי לארעא לילי הוה ואת לא זבינתה מינאי כו׳ כללעיל ולו״ק:
 דף לא בד״ה אבל אבלה בו׳ הקשה ריב״ם כו׳ יהא נאמן לומר לקחתיה קודם
 מינך במגו כו׳ עכ״ל זו קושיא לפרשב״ס לבעי עילי חזקה לשבע שנים אבל
 לפי הי״מ שכתב רשב״ם אימא לקושטא הוא מה״ט ללא בעי סהלי אלא לג׳ שנים וק״ל:
 בד״ה ואמר רבה כו׳ רבה גרסינן דאביי ורבא תרוייהו כו׳ עכ״ל לפי מה שנראה
 מפרשב״ם לרבה הכא הלר ביה לגבי אביי הכא מצינן למימר שפיר לגרסינן ה״נ רבא והמס
 לבתר להלר וק״ל: בד״ה א״ל רבא והא כו׳ של אבותי יום א׳ במגו כו׳ עב״ל אע״ג
 לשל אבומי מעולם משמע ולא שלקמוה להיינו לאנן לא טענינן ליה אבל נאמן הוא לומר כן
 ולפרש לבדו וכלאמר ומולו נהרלעי היכא ראמר של אבותי שלקמוה מאבותיך למוזר וטוען

 כמ״ש המוס׳ כל זה לעיל וק״ל:
 ן$״ב בד״ה וזו באה כו׳ ונ״ל דמנו במקום עדים לא אמרינן ועוד דמנו לא יובל
 כוי עכ״ל בפי מרובה בתוס׳ מלת ועול אינו וכל זה של מירוצא הוא ע״ש וק״ל:
 בד״ה ורב נחמן כרב הונא בו׳ והתם כעדות אחרת דמי דהא אין מכחישין אלו
 את החתומים בזאת המלוה כו׳ ואומר ד״י דכי אמרו קטנים כו׳ עב״יי הא ללא מקשי
 להו בעלמא נבאו והעידו על ב׳ עלים שהם גזלנים הא הוי עלות הגזלנים כעלומ אשרמ
 שאין מכתישים אותם בעלותם לי״ל לשאני התם ביון שיש עלים שהם גזלנים הם אינן נאמנין
 להכמיש אומן העלים ולומר שאינן גזלנים שהם אינן נאמנין על עצמן וע״כ פסולים לכל
 עלות אבל הכא אלו קטנים היו והשתא גלולים וכן קרובים היו ונתרשקו ושפיר הס נאמנים
 להכתיש העלים שלא היו קטנים וקרובים וק״ל: בד״ה ודכא כרב חסדא כו׳ ואומר ר׳׳י
 דרבא דאמר חידוש הוא לא הוי אלא לפי המםקנא כו׳ עכ״ל ולפי תל תירוצא שכתבו
 המוס׳ לעיל לקרי ליה רבא עלומ מוכתשת כיון ללא איתכתש מאבהתא להיינו לוקא ללישנא
 לחילוש הוא ע״כ למאי לבעי למימר נמי הכא לרבא כרב מסלא הוי טעמא משוס שילוש
 וצ״ל אהך קושיא שהקשו הכא וא״ת א״כ אמאי תשיב רבא כו׳ תירוצים אחרים ועיין עליהם

 בתוס׳ בפ׳ מרובה ובפ״ק לסנהלרין ולו״ק:
 דף לב בד״ה והאמר ד״י בו׳ וי״ל דהנמרא ידע דר״י מיידי כדמםיק דיצא
 עליו קול כו׳ עכ״ל ויש ללקלק אכתי מי הכרית לתלמורא לפרש לבד ר״י
 ליצא עליו קול מתתלה לאימא לערעור תל נמי הוה ערעור ומתתלה אתא תל ואמר לבן
 גרושה ובן תלוצה הוא ואתתיניה ואתא תד ואמר לכהן הוא ואסקיניה לוקמיה אהזקה
 ושוב אתא מד ואמר לב״ג וב״ת הוא ואתתיניה דהיינו אין ערעור פמומ משנים כיון
 לאיכא על אתל למכשר ושוב אתא תל ואמר לכהן הוא ואסקיניה דאוקי תרי בהדי תרי
 ואוקי גברא אתזקמיה ולמאי למסיק בלצרף עלות קמפלגי ניתא ללר״א כיון לבעלים
 הכשרים אין מצרםין אותם גס עלים הפסולים לא נצרף אותן כיון ללא העילו שניהן
 כאשל ולו״ק: בד״ה אנן מםקינן ליה כו׳ אבל נשאת ואח״ב באו עדים לא תצא
 כו׳ ושנים אומרים לא נתנרשה אמאי לא תצא בנשאת בו׳ עכ״ל לשון אמ״ו ז״ל
 משמע לעיקר קושיימם מלבד ר׳ מנתם בר סימאי לסבר אס נשאת ואש״כ באו עלים
 לא מצא וצ״ע הלא מת״ק מכ״ש קשה לסבר נשאת לא תצא אף בבאו עלים ואמ״כ נשאמ

 ובפ״ב לכתובות מקשי׳ מסתמא לברייתא עכ״ל:

 כ חידושי הלכות חזקת הבתים פרק
 דף כט ע״א
 בעיר אתת ללא מהא המתאה ותהא מזקה והוא שכמבו ובלא שור המועל ה״מ למפרך
 ללא תהא ממאה כלפריך כו׳ אלא להכא כיון ליליף ליה משור המועל ניתא ליה למיפרך
 לומיא להכא לשלא בפניו לא הוה מזקה וזהו שכמבו לאע״ג לאינו לומה ממש למתאה
 באה לבטל החזקה וההעלאה באה לקיים מ״מ פריך שפיר להמכוון מהם לומיא לבשניהס
 שלא בפניו לא הוי חזקה ומו לא מילי ולו״ק: בד״ה והלמא עצה כו׳ ודלמא בםוף
 עשר הוה קאי ומזהיר על תחלת י״א כו׳ עכ״ל כצ״ל ולאו לוקא חחלח י״א אלא או
 בחלש רביעי שהובקעה העיר או בחלש חמישי שנחרב הביח וק״ל: בא״ד ור׳׳ח פי׳ דרב
 יוסף כו׳ ויסמכו על חזקת נ׳ שנים כו׳ עכ״ל ולקאמר עצה טובה קמ״ל ה״ק לעולם
ד  חזקה בשנה אחח וניחא להו בג׳ שנים לאיכא סהלי לילעי בזו ולא ילעי בזו וק״ל: כא״
 ובן בסדר עולם שלנו תניא בשנה העשירית כו׳ עכ״ל גם מסלר המקרא מוכח
 לבשנת י׳ הוה לכחיב בשנה י׳ לצלקיהו וגו׳ ויאמר ירמיה וגו׳ היה לבר ה׳ וגו׳ בירמיה
 ל״ב וק״ל: בא״ד ועוד דלנירסתו נמ׳ קשיא מנא ליה נ׳ שנים כו׳ אלא י״ח
 [חדשים] שהדי כו׳ עכ״ל ויש לקיים גירסא זו כפי לרך פרש״י שהיו מזהירין לכתוב
 שטרות כי לא יחזיקו שלוש שנים רק י״ת מלשים ולאפוקי מר׳ ישמעאל לסגי ליה בג׳

 אכילות וכן פי׳ הרמב״ן בתילושיו וק״ל:
 דף כט בד״ה אלא מעתה כו׳ אדרבא כיון דלא הויא מחאה לא הויא חזקה
 כו׳ כדמוכח לקמן עכ״ל הכי מוכת לקמן מההיא לבשוקא בראי הואי להיכא
 ללא הויא מתאה לא הויא תזקה וע״ש פי׳ רשב״ס וכן מוכת מתוך הסוגיא ממתנימין להיה
 ביהולה כו׳ וא״כ לפוס הן סברא ללא אסיק אלעהיה השמא למימר תברך תברא אית ליה
 כר וא״כ בעיר אחרמ נמי ללא הויא מחאה לא הויא חזקה אך קשה לכאורה מ״ש להא
 אינו צריך לבוא בעיר לפני הממזיק ולמתות כר מהיכא פסיקא ליה לר״י לומר כן להא
 ׳אלרבא לפום הסברא להשחא למחאה שלא בפניו לא מיהר מחאה אימ לן למימר לצריך לבא
 לפני הממזיק להכי ס״ל לקמן תלמולא בההיא לאין מחזיקין בנכסי בורח ורבא נמי בעי
 למימר הכי אפי׳ אליבא לרבנן להוי חזקה מיהולה ליהולה משום לבעי על שיבא בפניו
 רמתה כמ״ש ר״י גופיה לקמן בל״ה ליתיב אלוכתיה כר ע״ש ורומק לומר למ״ש הכא
 בעיר אתת היינו מיהולה ליהולה ובעיר אמרמ היינו מיהולה לגליל ועול להא לפי אותה
 הסברא של רבא לא הוי טעמא למיהולה לגליל לא הויא מזקה ללא הויא המתאה ואינו צדן
 לבא לפני הממזיק אלא לטעמא משוס להתזקה אינה נשמעת מיהולה לגליל כמ״ש המוס׳
 בשם ר״י שס ונראה ליישבו לולאי לרבא לקמן בין לר״י בין לרבנן כיון לאפי׳ היכא להממאה
 נשמעמ לממזיק בעי הממאה בפני המתזיק א״כ בעיר אתרת מיהודה ליהולה נמי בעי
 המתאה בפניו אבל אביי ודאי דלית ליה האי סברא דהא למאי דמסיק תברך מברא אימ ליה
 לא בעי המשאה בפניו ואפי׳ אס ידוע לנו שלא הגיעה המהאה זו למהזיק כמ״ש המוס׳
 לקמן א״כ בעיר אמרמ נמי אפי׳ לפוס דבעי המתאה בפניו היינו בעיר אתת דוקא משוס

 שלא הגיע לממזיק המתאתו אבל לעיר אמרמ ודאי דא״צ לבא ולמתומ ודו״ק:
 ^"כ כד״ה אמר מר זוטרא כו׳ דדלמא מכחיש להו שהוא לא היה •ודע כלל
 שהיו דרים באותו בית כו׳ עכ״ל נראה מלשונם שהמערער גופיה לא יכשיש
 אותם אף בלא עדים ואפשר שהוצרך לזה לאוקמי מלמא דמר זוטרא אף לבתר דמקינו רבנן
 שבועת היסת להשתא אי הוה מכמיש להו המערער לא הוי מהימני בהאי מגו וק״ל: כא״ד
 והל״ל עדותן עדות אלא אנב דנקט ברישא דמילתא אי טעין כו׳ עכ״ל קאי גם לפי׳
 ר״ת וק״ל: בד״ה ומודה רב הונא כו׳ וטה״ט א״ש דבעינן להו שלש שנים שלימים
 ההיינו ו׳ בו׳ עכ״ל הכי משמע להו לבהך מולה רב הונא בתנותא כר היינו שש שנים
 לומיא ללעיל ומולה רב הונא באמרא למוברי באגא וק״ל: בא״ד וכה״ג איבא בסוף
 המניח גבי ומודים חכמים בו׳ עכ״ל נ״ל לכצ״ל והיינו לתנן המם המלליק הגליש כר
 ר״י אומר כו׳ ותכ״א אינו משלם אלא כו׳ היה גלי כפות כו׳ ומוליס מכמים לר״י ולו״ק:
 דף ל בד״ה לאו קמודית בו׳ פרשב״ם דאם כו׳ א״נ אם יש לו עדים שהחזיק
 בה המוכר יום אחד כו׳ עכ״ל ה״ה בלא עלים [א] אם הוא אומר שהיה
 המוכר לר בה מל יומא נאמן במגו לאי בעי אמר מינך זבינתא ואכלתיה שני תזקה אלא
 לנקט כולה מילמא לומיא לראיימו להביא מהך ללר בקשתא לא״ל ר׳ תייא אייתי סהלי
 ללר ביה אפי׳ תל יומא וקאמר רב תזיתיה כו׳ לאי הוה א״ל קמי לילי זמינה ולו״ק:
 בא״ד אי הוה טעין קמי דידי ובני מינך או דר בה חד יומא היה נאמן כו׳ במגו
 דאי בעי אמד לא היתה שלך כו׳ עכ״ל נראה שזה הוא לפי שיטת רשב״א שכתבו התוס׳

 קרני ראם [א] נ״ב יאין זה מוכרח לבלר בו חל יומא הוי מיגו למינך זבנה מגו להעזה משא״כ בפני קגאה לבין כך ובין כך מעיז אלא לרוב הפוסקים הסכימו לאמרי׳ מיגו להעזה:

 נמוקי הגרי״ב דף לא ע״א תום׳ ל״ה אבל. עיי במהרש״א. לכאורה כוונת המהרש״א לפרש קושיח ריב״ם ליהי׳ נאמן במגו שאכלה ז׳ שנים אבל היכי שטען שלקח זמן מה מקולס אינו נאמן משוס להי׳ לו
 לזהר בשטרו כיון שמיחה. ולזה בחב לקושייחס אינו רק פרשב״ם. וכן הבין הש״ך בס״מ סי׳ קמ״ו והשיג עליו ע״ש. והלין עמו כי י״ל לאחר שראה שיש לו מגו לזאפ לא נזהר בשטרי וסמך על
 נאמנוח המגו שיש לו. וכזה אשכחן בפרקין והיא סברא אחרח מסברח הש״ך. אמנם נראה שאף המהרש״א סובר כן כמ״ש הש״ך וכן משמע לשון החיס׳ בפשיטוח שלא זכרו מזי שנין כלל. אבל כוונחו י״ל לפי הי״מ
 שהביא הרשב״ם לבאמת טעמם כן. ומאי לקאמר הש״ס אבל אכל ו׳ שניס היינו שהביא עלים. לתו לא מצי טעין שלקח בחר הכי מלוקח. דא״כ הוחזק גזלן על שלה זו וחו לא מהימן. והי״מ כחבו לענין דנא ולא בפשט

 סוגית הגמי. זה נ״ל בכוונת מהרש״א וצדקו לבריו ועי רמב״ן:

 שלמה
 בד״ה עולא אמר כו׳ קצת בזה שחזר וטען והאי דאמרי כו׳ כצ״ל: בד״ה ללא מגלה כו׳ ושוב

 אינו יכול כו׳ נ״ב ונ״ל והוא דקאמר אמם עידי: בד״ה האי כו׳ צ״ל והאי:
 דף לא ע״ב ר״ש בל״ה אבל באותו כו׳ עצמו לא והלכתא כרב נסמן שהרי נססק הדין על
 פיו כדמוכח לקמן אנן אחתיניה כצ״ל והס״ד: בד״ה עירער חל איכא בינייהו

 והא דקתני כו׳ ומכחיש עד א׳ המכשירו כצ״ל והס״ד:
 דף לב ע״א גמ׳ בי תרי ואמרי דבי כו׳ כצ״ל: רש״י בד״ה ואחמיניה כר עד א׳ ואמר דכהן

 כר כצ״ל:

^ חכמ ) 
ט ע״א נמ׳ אלא אמר רבא כו׳ כצ״ל ובכל העמול צ״ל רבא: ר״ש בד״ה תרתי לא כו׳  דף כ
 למוך שרהו בלא רשותו כו׳ כצ״ל: בד״ה באתרא למוברי באגי במקום כר טעין

 אילך ואמר אני כו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה בלילה כר בלילה והוא אין כו׳ כצ״ל:
ט ע״ב ר״ש בל״ה וה״נ כר משממשין וכן עיקר הל״א: בד״ה אלא מעתה כו׳ פרותיו  דף כ

 הס״ל: דף ל ע״א ר״ש בל״ה בשוקאי כו׳ ולא ילעתי שאתה לר בביתי כו׳ כצ״ל:
 דף לא ע״א ר״ש בר״ה א״ל כו׳ שקר והלכה כו׳ ואזיל הרר כו׳ אביי אמר הס״ל והל״א:
 בד״ה לסמיך עלה כו׳ מאבותיך ובעי כו׳ לברים הראשונים הש״ל והל״א:



 בא חידושי הלכות הזמת הבתים פיל, שלישי בבא בתרא ואגדות מהדש״א
 דף לו ע״ב

 להו האי סברא למשוך שאין יכולין לישבע פטור הנשבע ולכך שפיר קאמר התם תלמולא
 לרב ושמואל פליגי אלרב נחמן אבל לאילך פירושא שכתבו לקמן רר׳ אבא ורב נחמן נמי
 סברי להתובע נמי מפסיל היכא שאינו יכול לישבע ואס כן היינו לרב ושמואל ושפיר קשיא

 להו אמאי קאמר לפליגי וק״ל:
 $"'ב בא״ד ור׳ אבא סבר כיון דעיקד שבועה על הנתבע כו׳ עכ״ל ר׳ אבא גופיה
 סבר כרב נשמן ללא אזלינן במר עיקר השבועה כמ״ש לבסוף לא״כ ר׳ אבא ורב
 נממן מצו סברי כר אבל ר״ל ר׳ מאיר למוקי ליה כד אבא צ״ל לאימ ליה כיון לעיקר שבועה
 על הנתבע כר ולו״ק: בד״ה ההיא ארבא בו׳ ומפד״ת דאוחזין שאני בו׳ צי׳ל דשאר
 נמי חשיב ליה מוחזק בו׳ בדתניא התם בפ״ק נכי שנים אוחזין בשטר בו׳ עכ״ל
 ולמאי למתלק לרבנן בין טלית לשאר המס האי מנה ולאי למל מנייהו הוא אבל טלית לאיכא
 למימר לחרוייהו הוא יחלוקו צ״ל לפר״ח נמי למ״ל לשטר יחליקו ללא למי שטר לשאר
 לאפשר נמי בשטר שפרע לו המצי ולתרוייהו הוא וכן כתבו התוספומ לפר״מ ברפ״ק לבבא
 מציעא ע״ש וק״ל: בד״ה ומ״ש משני שטרות בו׳ היו כולן יוצאות ביום אחה בו׳
 עכ״ל האי לישנא ליתא המם במתניתין אלא כולן יוצאות בשעה אתת אלא לממנימין איירי
 בירושלים לכותבין שעות וה״ה ליום אתל בלא שעות ללומין זה לזה וע״ש במהרש״ל ומה
 שתלקו התוס׳ בין שטר שיעבול לשטר מכר וממנה מבואר באשר״י 3פ׳ הכותב ע״ש וק״ל:
 fp לה בפרשב״ם בד״ה התם נכי המחליף כו׳ הלכך יחלוקו ושודא דדייני
 ליכא למימר הכא כו׳ עכ״ל לליכא למימר ללשמואל ליכא למיקם אמלתא
 משא״כ ההוא לממליף דאיכא למיקס אמלמא למשוס לאיכא למיקם אמלמא לימ לן למימר
 ישלוקו כמו בשל אבותי ללעיל וצ״ל ללבד התוספות שפירשו בהך לשולא ללייני להיינו למי
 שירצה לימן צריך לשלק בע״א וק״ל: תום׳ בד״ה ומ״ש מהא כו׳ זה כלל נדול בדין
 הוא לכי הא דהמוכר שור כו׳ עכ׳׳ל ולהאי לישנא לקאמר זה כלל גלול איצטריך ראפילו
 ניזק אומר בד כר אין ראיה לאיכא למימר לגם זה לרבריהם ללבד תכמים אמר כן אבל
 הך להמוכר שור נגמן כר מלתא לאמרה שמואל בלוכתא אתדתא הוא משמע לאליבא

 להלכמא אמרה ולריק:
 ?5"ב כד״ה דתני ר׳ חייא כו׳ ובקונטרס פירש דמיירי בחנוני שמכר כמהה כו׳
 עכ״ל ובקונטרס שלפנינו משמע לאיירי נמי שפיר בהך לשמעמין לזה אומר לשל
 אבומי כוי וכן הוא בשילושי הרמב״ן בשם רשב״ס ולשה הוא לבדו משוס ללא אמרו אי
 מפיס לא מפקינן אלא כשתפס ברשומ ב״ל כר ע״ש ונראה למה״ט פרשוה המוס׳ אליבא
 לר״ע בגזל מה׳ בני אלם ולא נישא להו לפרש בהך לשמעתין לזה אומר של אביתי כר וק״ל:
 בד״ה אי לפירי בו׳ מ׳׳ט דרבנן דבעי שלשה שנים כו׳ דהא לעולם צריך לשומרו
 פן יאמר לפיתת כו׳ עכ״ל אבל לרבי ישמעאל לבמערער מליא מלמא אס אינו מקפיל
 בשלש אכילות פירות הוי חזקה ניחא היכא לאין המערער טוען לפירוש הורלמיו ולא מימה

 הרי לא הקפיר שלשה פעמים ויש מזקה למותזק ולו״ק:
 tp ל1 7ן״כ כד״ה מאי בינייהו בו׳ דג׳ בצירות שלימות בו׳ דאיכא בינייהו
 חרפי ואפלי כוי עכ״ל ר״ל בצירות שלימות שמהיה כל שנה כל שנמ
 הבצירה דהיינו מבצירת שנה זו על בצירה שנה שאתריה (ומהא) ןואהא] קשיא להו לאימא
 לא״ב שרפי שתהיה תתילת בצירה שאשר סוף שנת בצירה שלישית בתרפי ואז לא יהיו ג׳
 שנים שלימות ואם תהיה באפלי יהיו יותר מג׳ שנים שלימות וק״ל: בד״ה היו לו שלשים
 כו׳ אבל תשעה אילנות גדולות ממטע שלשה לבית סאה בו׳ עכ״ל כצ״ל לפי הגהת
 מהרש״ל ע״פ לברי הרא״ש והטור ע״ש ואף שהלין לין אממ מכל מקום לברי התוספות
 מוכיתין שאין כאן מקום להגיה כן ממה שכתבו בסוף לבדהם והני אילנומ לא בגלולים איירי
 לגלולים לא כו׳ ולפי הגהתו וכי על השמא לא ילענו כל זה שהרי כבר כמבו אבל למשעה
 אילנות גלולות ממטע שלשה כו׳ ולעיל הוה ליה לפרושי אבל תשעה אילנות גלולות ממטע
 שלשה לבית סאה כלאמד׳ פרק לא ישפור גם לשון ואכל אתת בשנה זו ואתת כר לא משמע
 אחת מכל בית סאה אלא אשל ממש וע״כ נראה לקיים כל מסתות ישינות בתוס׳ שלפנינו
 ומשום ללענין מכירה בפרק הספינה נקט ג׳ קנה שלשה קנה קרקע משו״ה קשיא להו
 אמאי נקט הכא שלשים ממטע י׳ כו׳ להיינו לפי ערך מטע עשרה לבית סאה לקמני בעלמא
 להוה ליה שלשה בית סאה לשלשים אילנות הוה ליה למנקט ה״נ הכא שלשה אילנות כלנקט
 גבי מכר לפי ערך ממטע י׳ לבית סאה להוה ליה מש״ן אמות לשלשה אילנות ואכל אתת

 דף לב ע״ב
 כד״ה אמאי קא סמכת כו׳ ולא אמרינן מגו אלא להחזיק כוי אם יש לו
 שטר או חזקה בו׳ ואין נראה לר״י מדלא מפרש טעמא כו׳ עכ״ל כל זה

 מפורש ברא״ש ע״ש וק״ל:
 Sp לג בד״ה ה״נ לבסוף אודי כו׳ ולשון אודי דחוק הוא וכן סברת אביי כו׳
 עכ״ל ר״ל לכיון ללא נחן לו הלקל אלא בחנם ולא בשביל שהיה קרוב יותר לא
 שייך בזה לשון אולי ומטעם זה סברמ אביי ורבא נמי לחוק למה נאמר לאולי ליה שהוא

 קרוב יותר כיון ללא נתן לו רק בשנס וק״ל:
ב בפדשב״ם בהנ׳׳ה לא היא שהודה שאכל פירות אלא כדמפרש כוי אלא ״  ן
 ע״פ של זה בו׳ ממון ואי הוה נרסי׳ הא אמאי בו׳ עב״ל כן הגיה מהרש״ל
 אבל אין פי׳ הג״ה זו מובן לכאורה אס בא ללתות פר״ת וגירסתו ולקיים סרשב״ס וגרסתו
 א״כ מאי הקשה לפר״ת למי הוא זה שאמר שהולה על אכילת פירומ הלא לא הולה אלא
 על הקרקע כו׳ הא כיון לנראה לו לבעל ההג״ה לשוק כיון לאולי אולי קאי על אכילת
 פירומ כיון שלא נזכר לעיל כלום מהוראה ה״נ לא הוזכר לעיל שום הולאת קרקע לפר״ת
 ועול מאי קאמר שרב אילי היה יותר קרוב אלא ע״פ של זה כו׳ הא לפר״ש וגירסמו לא
 הוה רק עלים שהיה רב אידי קרוב אבל הוא לא הולה כלל שהיה רב אילי יומר קרוב
 ולפרשב״ס נמי לא פטרינן לרב מסלא משוס לאינו קרוב יומר אלא ע״פ של זה אלא משוס
 לה״ל כנותן לו הרקל במתנה ולא שהוא קאמר שהוא קרוב יומר ועול קשה מאי קשה ליה
 סברת רב תסלא לאלרבא סברת אביי ורבא היא לשוקה לפרשב״ס כמ״ש התוס׳ גם לפר״ת
 ולגירסתו סברת רב תסלא אינה למוקה לאיכא מגו טוב כמ״ש גם התוס׳ ונ״ל שבעל ההג״ה
 זו בא ללחות פר״ת ולקיים גירסת הספרים שלפנינו לסוף אולי ראיהו קריב טפי כמו
 שכתובה גם בד״ף ואף שהתוס׳ לתו אומה בעל ההג״ה זו מקיים אותה הגירסא ולחה
 גירסמ פר״מ והוא שאמר ללא היא כפר״מ שהורה שאכל הפירומ כלמפרש הרב רשב״ס
 לבסוף ללא גהירא ליה כו׳ וקאמר גם בעל הג״ה על פר״מ לשרא ליה מרא רהאי כיון
 לאולי אולי לקאמרי ולאי לא קאי על אכילת פירומ למי הוא זה שאומר שהולה על אכילמ
 פירות שזה לא הוזכר לעיל אבל נימא ליה כיון דאודי אולי על הקרקע לפי הגירסא לגרס
 לעיל לסוף אודי דאיהו קדב טפי ודש הלא לא הודה אלא על הקרקע אבל על אכילת פירות
 לא הודה אלא עדים היו בדבר כפי׳ רשב״ס ומ״מ אף שיש עדים על אכילת פירות לא
 מפקינן מיניה לרב תסלא כיון דליכא עדים בדבר שרב אידי היה קרוב יומר כ״א על פיו
 ונאמן לומר ללא אכל במגו לאין רב אילי קרוב יומר ואביי ורבא סברי כיון לאולי אולי שהרי
 כו׳ ולא שייך לומר נאמן במגו לה״ל מגו במקום עלים וכמב ללזו הגירסא הוה גרסינן נמי
 הכא אמאי לית ליה לרב שסלא האי סברא להיינו משום הא איהו אמר לא אכלמי ואי בעי
 אמר אנא קריבנא טפי לומיא כלמסיק באילך פלוגתא לרב תסלא ואביי ורבא לבסמוך לפליגי
 במיגו במקום עלים ותו לא מילי ולו״ק: בד״ה הא־ אייתי סהדי דאבהתיה היא בו׳
 ומעולם לא מכרו בו׳ עכ׳׳ל לקלק לפרש כן הבא ללא מקשי אמאי הוי מגו במקום עדים
 נימא של אבותי הימה יום אשל ולקשוה מאבומיך כו׳ כמו שהקשה רשב״א לעיל ומיהו לעיל
 ע״כ ליכא לפרש כפרשב״ם הכא לא״כ מאי קאמר ומולו נהרלעי היכא לאמר ליה של אבומי
 שלקתוה מאבותיך למוזר וטוען וע״כ ליכא למרוצי לעיל אלא כמו שפר״י לעיל וכן פי׳ הנ״י
 בשם הרנב״ר ההיא ללעיל והך להכא ללא בגוונא שלא קאיירו ע״ש ובהכי נישא לשפיר
 גרסי׳ לעיל נמי רבא וס״ל לעיל ללאו מגו במקום עלים מקרי משא״כ(היכא) ןהכא] להוי

 שפיר מגו במקום עלים כפרשב״ס להעילו למעולס אבומיו לא מכרו כו׳ וק״ל:
 Sp לד בתום׳ בד״ה הוי מחויב שבועה בו׳ איירי בתר דתקינו רבנן שבועת
 היםת דלא הוי השליח עד תונע כו׳ עכ׳׳ל ומה״ט נמי הא לאמדנן המס
 להשליש משלם למשלת היינו לבתר לתקינו רבנן שבועת היסת ללא הוה השלימ על והמשלמ
 מפסיד כי המלוה נאמן לומר סטראי ננהו ואז המשלת נפרע מהשלית לא״ל לתקוני שלרתיך
 כר אבל קולם לתקנו שבועת היסת הרי השליש נאמן ואין המשלה מפסיד כלום וק״ל:
 כד״ה וכל המחוייב כוי ודוקא ביתומים מסקינן דעבד כרב ושמואל עבד בו׳ עב״ל
 והיינו משוס דיש לנו להקל על היתומים שלא להוציא ממון מהן וכלאמר הבו ללא להוסיף
 עלה מיהו ר׳ אבא ורב נממן מדסממו דבריהם ולא שלקו בין ימומיס לדעלמא משמע דאפילו
 ביתומים אית להו האי סברא דמתוך שאינו יכול לישבע או תובע או נתבע משלם הנתבע וכן
 רב ושמואל מדלא מפלגי אינהו וקאמרי דלא להוסיף על היתומים משמע דבעלמא נמי אית

 חכמת שלמה
 מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו ורבי יוסי אמר א״כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל מונח כו׳:

ש בד״ה ומאי שנא כו׳ יחלוקו והא הכא כוי והד״א: ״  דף לה ע״א ר
ש בד״ה אמר רב זביד ואי טעון כו׳ כצ״ל: ״  דף לה ע״כ ר

ש בד״ה האי מאן דאחזיק כו׳ עכשיו ואס בא כו׳ כצ״ל: בד״ה תפתיחא כר ״  דף לו ע״א ר
 ונמבקעה כמו פתחי כו׳ כצ״ל: בד״ה אפיק כירא זרע כור הס״ד: בד׳׳ה והאיכא

 כו׳ הרועה הס״ד: בד״ה ניר תרישה כו׳ ניר הס״ד:
 דף לו ע״ב גמ׳ שעושה ג׳ פעמים בשנה נמחק: תום׳ בד״ה היו לו כו׳ אבל אילנות גדולים
 ממטע ט׳ ג׳ לבית סאה כצ״ל ונ״ב כאשר הגהחי הוא עיקר וכן הביאו הטור בשם

 בתדא
 הא לפריך א״ה ארעא נמי כר דמשמע לרב זביד פריך אטעמא ללא חציף כו׳ בלא תפוס תקשה ליה בתפוש

 ללפירוח ירלתי ע״כ נאמן מ״ל אמטלטלין שאין עשוין להשאיל כוי א״ה ארעא נמי כר ולו״ק:
 דף לד ןן״א גמ׳ וכיון לאמר דחטפה ה״ל כגזלן כוי. מפירוש רשב״ם נראה לגבי שבועה ללא חטפה
 פסול כגזלן אצל כל שבועות כר ע״ש והוא לחוק ללאו משום פסול גזלנומא נגעי ביה
 אלא כיון להולה ללברי העל שחטפה ולולי סירושו לה״ק ש״ס ללישחבע הך שבועה המוטלח עליו להכחיש
 העל ללא חטפה הא כבר אמר לחטפה וה״ל חוזר וטוען ואי לישתבע לחטפה וליליה חטפה ה״ל כגזלן
 לכל מה שיש ביל אלם הוא שלו ואילו הוו ב׳ עליס ה״ל גזלן ה״נ כיון להודה לדברי העל ה״ל כגזלן ואינו

 נאמן בשבועה לליליה חטף וק״ל:

 דף לב ע״ב ד״ש בל״ה גחין בעל השטר הס״ל: בד׳׳ה אבל אי כר מעות עצמן הס״ל:
 דף לג ע״א ר״ש בל״ה א״ל רב אילי לרב חשלא הס״ל:

 דף לנ ע״ב ר׳׳ש בל״ה כיון לאולי לשלא כלין החזיק על עמה כצ״ל והס״ל: בהג״ה לא
 היא שהודה שאכל הסירות אלא כדמסרש הרב כו׳ כצ״ל:

ש בד״ה היכי לדייניה כו׳ חטף היכי לדייניה דייני להאי דינא הס״ד והד״א: ״  דף לד ע״א ר
ד ע״ב נמ׳ לא תפסינן אזל ולא אשכח כו׳ אפקוהו וכל דאליס כר כצ״ל: תום׳ בד״ה ההוא  דף ל
 ארבא כו׳ למלמי ליה התם טליח לשאר כו׳ נ״ב פירוש שנים שהפקילו אצל אחל זה
 מנה וזה מאתים ואח״כ בא כל אחל ואמר מאתים שלי הוא לקאמר חנא קמא נותן לזה מנה ולזה

^ מהדורא ) 
 דף לג ^״א גמ׳ וההוא גברא אמר אנא קריבנא טפי כוי. לפי הגירשא שכתבו התוספות לעיל
 לגרסינן דשבק דיקלא לקרובים לא הוה צריך ההוא גברא למימר דאנא קריבנא טפי
 אלא דאגא קרוב כמו שהוא קרוב כר דאליס גבר וליכא למימר דא״כ ע״פ הודאתו ה״ל רב אילי ולאי קרוב
 ואיהו ספק כמו לפר״ח על ילי עלים לאס כן יש לקייס גירסת כל הספרים לסוף אולי ליה לאיהו קרוב
 טפי כסר״ח לרב אילי הוה ולאי ואיהו ספק ולכך אוקמא רב חסלא ביליה אבל לגבי פירוח קאמר ליש לו
 מגו להוה אמר כלמעיקרא לאנא קריבנא טסי ואמי ורבא לא ס״ל כר ללא מהימן במגו הואיל והקרקע

 יוצא מחחח ילו ברין כמו לפי׳ ר״ח:
 ן$״ב תוספות בל״ה ואי טעין כו׳ ויש לומר לאיצטריך טעמא כו׳ ללא חפיס כר עכ״ל. ק״ק אכתי



 חולת הבתים פדל שלישי בבא בתרא ואגדות מהדש״א
 דך מא ע״א

 לבהך מלתא דבעי ר״י המשאה בפניו לא סליגי רבנן עליה כמ״ש רשב״ס לעיל ללא חסייע
 ליה מרישא כר והשתא לרבנן לאף אס נאמר להשזקה נשמעמ באספמיא מ״מ חיישינן לשעש
 שירום ויהולה וגליל כשעת שירום למי וכ״ש מאספמיא להכא לכשעש שירום למי ולא נצריכנו
 לבא לפניו ולמשומ והמשאה שלא בפניו נמי לא הוי משאה ולומיא להכי אמרינן לעיל לר״י
 בנכסי בורמ לאין ממזיקים כיון לבעי המשאה בפניו והבורמ לא יכול לבא לפניו ולמשומ
 ולו״ק: תום׳ בד״ה ליתיב אהובתיה בו׳ ליםייעיה מרבנן דמובחין כו׳ עכ״ל לפום
 הך סברא ללסייעיה מרבנן ע״כ לאית לן למימר להשזקה נשמעת יותר מרמוק מהמשאה
 כמ״ש התוס׳ לעיל א״כ יש לתמוה נמי למאי פריך וליתיב אלוכתיה ולימתיה לאימא להתזקה
 נשמעת על אספמיא ולא המשאה וצריך לבא למלינה שהממזיק בה ומתוך קושיא זו נמי
 הוצרך ר״י לפרש בתירוצו לרבא היה טועה גס בלרבי יהולה ולו״ק: בא״ד ורבנן מברי
 אפי׳ מיהוהה לגליל אין החזקה כוי עכ״ל ובהא פליגי רבנן ור״י לרבא ולא ניתא ליה
 לפליגי אי בעי מתאה בפניו או לא לכיון ללר״י בעי בפניו אית לן למימר לרבנן נמי לבעי
 בפניו ורב נממן הנימ לו לרבא סברמו ללא פליגי אי בעי בפניו או לא אלא לקאמר אלרבא
 ללר״י נמי לא בעי בפניו ומיהו מלמולא לעיל לרב לא מש להא גבי הא לאין ממזיקין בנכסי

 נורת לע״כ פליגי רבנן ור״י אי בעי בפניו או לא ולו״ק:
 ןן״ב בד״ה לית בה משום לישנא בישא פירוש לאותו שאומר לפני ג׳ בו׳ עכ״ל
 משום ללכאורה לפום סוגיא לשמעתין לבג׳ הויא גילוי מלתא ליכא לפרושי אלא שג׳
 השומעים אין להם משוס לישנא בישא ולכך הוצרכו להביא ראייה להוא האומר לשלשה
 השומעים נמי אין בו משוס לישנא בישא וק״ל: בד״ה וצריך למחות בו׳ ולהאי טעמא
 הא דאמר לעיל אבל אבלה שית בו׳ פליגא אהך ההכא בו׳ עכ״ל אבל לטעם דלעיל
 איכא למימר ללא פליגא להכא ה״ק לצריך לטעון ולומר אחר המשאה לקשתיה ואי לא טעין
 לא טענינן ליה והתם במאי עסקינן בללא טעין להא קאמר מפלניא זבינחא ולא אמר מינך

 זבינתיה ולאתר השטר כו׳ עכ״ל בעל המאור ע״ש:
 ל[? מ בד״ה ואצ״ל כו׳ זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו השטר בו׳ והא דאמרינן
 בריש אע״פ כו׳ עכ״ל וכן בהך לזכו בשלה זו לפלוני וכתבו כו׳ בזכו בשלה זו
 לפלוני לתול בלא אמר וכתבו נמי כותבין אלא משוס תוזר בשטר נקט וכתבו לאפי׳ אמר
 וכתבו שוזר בשטר וק״ל: בד״ה אמאן דלא ציית כו׳ מ״מ הוה ליה למפרך ולשנויי
 בדפריך בסמוך בו׳ עכ״ל סי׳ לה״ל לשנויא לקושטא הוא לרבה ורב יוסף לית להו לרבא
 אבל שנויא לבסמוך כההיא מעשה לפרליסא לא ה״מ לשנויי הכא כמ״ש התוס׳ לאפילו ציית

 לינא פשיטא לכמבינן וק״ל:
 ן״ב בפרשב״ם בד״ה גלוי מלתא כו׳ ולא מהני ביה בטול דקוהם בתיבה אא״כ
 ביטלו אחר בתיבה עכ״ל פי׳ אמר כמינה ועליין הגט ממוסר נמינה רשאי לבטלו
 וכל זה איירי נלא אונס אנל ניש אונס מכטלו אף קורם כתיכת השטר כמ״ש רשנ״ס לעיל
 ומ״ש לעיל לאתר הכתיכה אין המודעא שוה כלום לאו דוקא אלא אתר מסירת השטר וכן
 מוכיתין לבריו שכתב לבסוף לא״כ כל כו׳ אשר שנעשו ונמסרו נכשרות כו׳ וק״ל: בד״ה
 לא כתבינן בו׳ ומיהו רב הונא דאמר כו׳ חזינן דאכשר מודעא אזביני בו׳ עכ״ל
 הכי אמרינן המם ראמר רב הונא מאן לממס אמורעא שפיר תתם ומאן לתתם אשקלמא
 כו׳ [ב] וק״ק לאימא לרבא נמי לאמר בשלה סמס להוי זביני זביני היינו אס לא מסר מולעא

 אבל אס מסר מולעא מהני כמו לרב הונא ועיין בספר מלממות ולו״ק:
 ל[£ מא תום׳ בד״ה שלא אמר כו׳ דכיון דלא מיחה ג׳ שנים ודאי מכר לו או
 מחל כו׳ עכ״ל מכר היינו כלמשני הכא מ״ל האי גברא מיזבן זבנה בו׳ ומתל
 היינו כמ״ש המוס׳ לעיל בריש פרקין ובשמעמין לנקט מכר ה״ה לה״מ למנקט ממילה
 ומלא מנייהו נקט מיהו התוס׳ לעיל לנקטו ממילה קשה למה שבקו מכר מקט בשמעמין
 וי״ל ללברי התוס׳ ללעיל לשאר תירוצים שכתבו המוס׳ הכא לשפיר פריך מלמולא לעיל אלא

 פב חידושי הלכות
 דך לז ע״א
 בשנה כו׳ ותרצו לבבה״ג לא הוי שזקה משוס ללא הוי בזי בזרי ושוב שכתבו והני אילנות לא
 בגדולים כר מלתא באנפי נפשיה הוא וכלברי הרא״ש והטור זה נראה לי ברור בלברי
 התוספות לקיים כל נוסחות הישנות וק״ל: בד״ה ממטע י׳ לבית כו׳ ונראה דפחות
 מכאן הקתני גבי הקדש קאי נמי אכדי שיעבור בקר בו׳ עכ״ל ר״ל לאי קאי ממטע
 י׳ לבית סאה כלמשמע בברייתא למייתי בהמוכר את הבית א״כ הלרא קושיין ללוכמין ליפה

 כת הליוט מכת הקלש לבהליוט קתגי בתוספתא בפתות מכרי שיעבור כו׳ וק״ל:
 Pp לן בא״ד ולפ״ז נמי ליכא למימר דאין חילוק בין חזקה למכר כו׳ עכ״ל
 ר״ל ללענין מזקה ליכא למימר לתליא בפלוגתא למנאי כמו במכר והקלש למ״מ
 מקשי מלאכיי להמס לסבר כרב נממן אלאביי להכא וק״ל: בד״ה לימא ליה כו׳ ואפי׳
 בשני אילנות כשיבשו יטע כוי משום דכי היכי דלדידך בעין יפה כו׳ עכ״ל ק״ק
 [א] לר׳ עקיבא ראית ליה במוכר למבירו נמי לבעין יפה מוכר אמאי לא נאמר כן בשני
 אילנומ כשיבשו שיטע אמרים במקומן כמ״ש המוס׳ לקמן בשם ר״י לאפילו רבי עקיבא מולה

 בשנים לאין לו קרקע כלל ולו״ק:
 {("ב בד׳יה דאי לא מצי בו׳ ועוד שרוצה לזרוע מקום האילן עכ״ל לבאילנות משמע
 להו לאם אין לו קרקע אס מתו נמי לא יטע אמרים במקומן כההיא לקנה ב׳ אילנות
 לאין לו קרקע מה שאין כן בבור ולות ולאי לאף אם נפלו בונה אמרים במקומן וק״ל:
 בד״ה מכר אילנות בו׳ או בשדה נדול ואומר בפירוש שכל הקרקע בו׳ עכ״ל אין
 לפרש בשלה גלול יומר מכלי צורך האילנות והג׳ אילנומ עומלין בו מפוזרין לא״כ בלאו
 הכי לא קנה קרקע כלל כמ״ש המוס׳ לעיל לבמפוזרות לא קנה קרקע כלל אלא לר״ל
 שהשלשה אילנומ נטועין כדין שדה אילן אלא שמשון להן כמלא אורה וסלו השלה גלולה
 מכלי צורך האילנות דהשתא אי לא היה אומר בפירוש שכל הקרקע משייר היה הלוקח קונה
 כלי צורך האילנות להיינו ביניהם ומוצה להן כמלא אורה וסלו והשאר לעצמו וק״ל: בא״ד
 ה״פ מני אילימא ר״ע ואליבא דרבנן דר״ש כו׳ ואלא רבנן ואליבא כו׳ וכיון דם״ל
 דבולי האי מקדיש בעין יפה ממכר דאפי׳ בור ורות כו׳ עכ״ל ר״ל דבין לר״ע ובין
 לרבנן דפליגי עליה במכר לענין דרך הרי לרבנן דר״ש יפה כש מקדיש כל כך דאפי׳ בור
 ולות גופיה מקדיש כ״ש במקדיש אפי׳ באילן א׳ שהקדיש גם הקרקע וצ״ל לפ״ז דלא הוה
 אצטריך ליה למימר לר״ע הא מוכר בעין יפה מוכר וכ״ש מקליש וכן לרבנן למולו למקליש
 לענין לרך להא מיניה לא מוכמ מילי ללא קאמרי הכי אלא לענין לרך וע״כ לא מילף מיניה
 לענין מקליש אילן א׳ למקליש גם הקרקע לאם לא כן לר׳ עקיבא במכר לסבירא ליה הכי
 לענין לרך מקני ליה נמי קרקע באילן אתל אלא עיקר ההוכתה בין לר׳ עקיבא ובין לרבנן
 מבור ולומ למקדש לרבנן לר״ש ויש לפרש ללא נקט הכי אלא משוס לאי לאו לס״ל לר״ע
 ולרבנן הכי במקדיש לענין דרך א״כ ע״כ מכ״ש ללא הוה סבירא ליה כרבנן לר״ש לענין

 בור ולות גופיה במקדיש ודו״ק:
 ל[? לח ן״ב בפרשכ״ם בד״ה א״ל פשיטא כו׳ קרא מםייע ליה למר דתן לה
 כו׳ עכ״ל פירוש למר דהיינו שמואל שהיה רבו של רב נתמן וכ״ה בהליא
 בירושלמי למסייע הוא לשמואל ויש לפרש לה״ק למשמע רע״פ המלך השיבו לה אבל מדינא
 לא היו משיבין לה למתזיקים בנכסי בורמ כשמואל וק״ל: בד״ה אפי׳ מיחה בפני ב׳ שאין
 כו׳ משוס הכי מחזיקין בנכסי בורח התיהני ליה מחאה בי חך כו׳ עכ״ל כצ״ל נראה
 לי ופירוש לאשמועינן רב ראפילו אין במקומו של בורח שיוכל למתות בפניהם אלא שגדן אס
 לא מיחה בפניהם הויא חזקה אי נמי לירא למחוח בפני שאינן שגרץ שירא שילכו לשם וילעו
 מקומו וירלפו אחריו בעל חוביו מ״מ ה״ל למחוש בפגי שגרץ ומשו״ה הויא חזקה וק״ל:

 ל(? ל ט כד״ה ויבא לשנה אחרת כו׳ אלמא מחאה שלא כו׳ והלכך חזקה כו׳
 ואע״נ דלר״י הויא חוקה בו׳ ולדכא לא נצריכנו אלא כו׳ עכ״ל נראה
 פי׳ ללבריו לולאי רבא כרבנן ס״ל להלכה בוותייהו לגבי ר״י ולא קפדך לרב נחמן אלא

 קרני ראם [א] נ״ב ולמאי למבואר לקמן לף פא לבקונה שני אילנות הטעם ללא קנה קרקע משום לספיקא הוא ואוקי ביר המוכר א״כ זה דוקא במוכר אילנות לחוליהו אבל במוכר קרקע ואילנוח לשגיס א״כ אין
 לבעל הקרקע חזקה יותר מבעל אילנית ותי מספק קנה קרקע מאילנית יכם למאי לאמרי׳ לף עא זה היה לי לפרש עי״ש ברשב״ם להלוקח היה לו לפרש א״כ בשני לוקחים זה יזה לא פירשו ותו קנה

 קרקע והבן היטב: [ב] נ״ב מפרשב״ם נראה להא לאמרינן הא לרבא לא כחבינן מולעא אזביני היא מימרא בפ״ע ששמעו ממנו ולק״מ:

5f שלמה^ 
 דף לח ע״ב גמ׳ לאמר רב ענן כו׳ נ״ב רשב״ס גרס אמר ול״נ לאמר וקאי אללעיל כפשוטו

 ולו״ק: ר״ש בל״ה ורב מאי כו׳ חזקה והא אמרה כו׳ הל״א:
 דף לט ע״א ר״ש בר״ה אמר כו׳ הכא היכא שהשיבו כר אחרי כן בעלים אחרים כצ״ל:
 בד״ה והא אמר כר הכי ומשני כו׳ הר״א: בד״ה כל מלתא של גנאי הס״ל:

 דף לט ע״ב ר״ש בל״ה לא לכ״ע כר אלא בג׳ הס״ל:
 דף מ ע״א תום׳ בל״ה וא״צ כו׳ כראמרינן לקמן בפרק המוכר אח הספיגה זכו כו׳ כצ״ל:

 דף מ ע״כ ר״ש בל״ה האי עובלא כו׳ לשטר זה כי האי גוונא כו׳ הל״א:
 דף מא ע״א גמ׳ אמ גופך מי הוה ילעת וכי היכא כו׳ כצ״ל: ר״ש בל״ה והא אחזקי כר

 לקמיה לאמא וסייע גולא כו׳ כצ״ל והל״א:

 כתרא
 דף מא ןן״א בתוספות בל״ה והא אחזיקי לי בו׳. וכיון שבמצותו עשה הוי חזקה כו׳ עכ״ל.
 פירוש משוס מחילה וק״ק היאך ס״ל לפרש ק לאם כן מאי משני כרבי יהולה
 וכר״י לאינהו לאו משוס מחילה נגעי בה בלא טענח מכר לאס כן לעיל מאי סריך םשיטא הא
 איכא רבי יהודה ור״י דס״ל דהוי מחילה בלא טענה ויש ליישב ולו״ק: בתוספות בל״ה כמאן
 כר״י כר. משמע ללא בעי מחאה בפניו והיינו ללא כר״י כר עכ״ל דלא ניחא להו למימר דרב ענן
 ס״ל לר״י עצה טובה קמ״ל כלאמר רב נחמן לעיל לרב נחמן לא השיב כן אלא לפי טענותו של
 רבא כמ״ש התוספוח לעיל אבל קושטא לר״י הוא לבעי המחאה בפניו כלמוכח כל הסוגיא לרב

 ושמואל וק״ל:

^ חכמת ) 
 ר״י בעל התוש׳ סי׳ קמ״א: בה״ה ממטע עשרה כו׳ הר חזקה שכשיעור יניקה כו׳ גבי מכר

 ולפירושו נמי כר כצ״ל:
 דף לז ע״א ר״ש בל״ה לאו מי כו׳ שלשה שנים אבל כו׳ הל״א: תוס׳ בל״ה לימא ליה כו׳

 לאילנות כיון שפירש כו׳ כצ״ל:
 דף לז ע״ב רשב׳׳ם בל״ה ה״מ ליש לו קרקעות הס״ל: תום׳ בל״ה מכר כו׳ את הקרקע
 אלמא משוס לקנה אילן אחל נמי כו׳ לשמעתין בג׳ אילנות כו׳ ואליבא לרבנן
 דר״ש לס״ל מקליש בעין יפה הוא מקליש הא אמר מוכר בעין יפה הוא מוכר וכ״ש מקליש
 ואלא רבנן ואליבא כו׳ כצ״ל ונ״ב פי׳ לומר שהקדיש אח כולה אפילו באילן א׳ שאינו במכר וק״ל:
 בא״ד לר״ש לאמר במקדיש כוי לפרש כן דקאמר אלא סשיטא ר״ש אליבא דמאן כוי בצ״ל:

 דף לח ע״א ר״ש בל״ה מ״ק כו׳ לרבי יהולה הס״ל:

^ מהדורא ) 
 דף לט ?{"ב גמ׳ מ״ד מפני שנים קשבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה כוי. פרשב״ס בפניו
 לי לו בשנים כיון לבפניו אין לך גילוי מלמא גלול מזה כוי ע״ש. ק״ת אמאי לא
 קאמר ללא פליגי אלא בפניו סגי בשנים ושלא בפניו בעי שלשה ובגילוי מלתא תליא לבפניו הוה סגי
 גילוי מלתא גס בפני ב׳ וניחא בזה קושיית החושפות ללא תקשי לרבא אלרבא לבפניו קאמר רבא

 לסגי בב׳ אבל שלא בפניו בעי ג׳ ולו״ק:
 דף מ ע״א בתוספות בל״ה אמאן ללא ציית לינא כוי. אנוס בשום ענין ליכא לבא כר עכ״ל.
 רצה לומר גם אם חבירו צייח לינא לא חבעו בלינא משום אונס שהיה להתובע שלא

 היה יכול לנא לב״ל לתובעו וגילוי מלמא בעלמא הוא:



 חידושי הלכות חזיןת הכתים פלמ שלישי כבא בתיא ואגדות מהרש״א כג
 דף מא ע״ב - דף מכ ע״ב

 7ן״ב בד״ה שותף כיורד בו׳ וא׳׳ת מנ״ל ודלמא בו׳ וכ״ת דמשמע כו׳ דלמא
 כשאר אריסי קאמד שיש בו׳ עכ״ל ובפשיטות לא קשיא להו לאימא שותף

 כיורל ברשומ ויש לו שזקה כמו שאר אריסי קאמר למהיכא פסיקא ליה בשאר אריסי

 ליש להן תזקה רתלה בהן שותף אבל אי אין לשותף חזקה שפיר תלה ליה באריס לקתני

 במתניתין לאין לו שזקה אבל הא קשיא להו לאימא לעיקר מלתא הכא לאשמועינן בשותף

 שבש מגיע לכמפיס כמו באריס אבל בשאר לברים להיינו לענין חזקה לא נתימ לאשמועינן

 ומיהו גס בזה הוא שוה לאריסי שאינן בחי אבוש ולו״ק: כד״ה שבח המגיע כו׳ וע׳׳ק

 לר״ת כו׳ הל״ל בגון פ־רות הבאות מאליהן כו׳ עכ״ל ממה שכמנו שם בשם רשב״א

 לאין מימה לפי׳ רש״י כר אמאי ששיב להו כנכסים כר הלא גס להן יש פירות כר

 משמע ללפר״מ לא קשיא להו מילי לפשיטא לאיכא למימר לקושטא הוא ללא משיב להו

 בנכסים שנפלו לו ממקום אמר ואם כן מאי קשיא להו הכא להל״ל כגון פירומ הבאוש

 מאליהם כיון רבפירות פשיטא להו לפר״ת ללא הוו כנכסים שנפלו לו ממקום אשר ויש

 ליישב לבעיקר קושייתם הכא לפר״מ סמכו עצמם לפי מה שהוביש רשב״א לקמן לאי

 בליקלא ואלים בר ששיב כנכסים שנפלו לו ממקום אשר מכ״ש בשירות לאית לן לאתשבינהו

 בנפלו לו ממקום אמר וא״כ למאי למבעיא לן לפר״מ בליקלא ואלים כר ה״ל למבעי

 הכי בפירומ ולו״ק:

 מעמה מזקה שאין עמה טענה כר להיינו בלא טענה תהא שלו ראית לן למימר להכי טען

 איהו גופיה שלא א״ל אלס לבר מעולם דהיינו שמשל לי אבל מכר לא משמע בדבריו שאמר

 לא א״ל אלם לנר מעולם אנל כשמעתין לפריך פשיטא לאיהו לא טעין ומשני לאנן טענינן

 ליה קאמר שפיר לנמכר נמי איכא למימר לאנן טענינן ליה ולו״ק:

 ן״ב בפרשב״ם בד״ה א״צ טענה כו׳ אבל האיה בעדיס שדר בה יוס אחד כו׳

 עכ״ל מפירושו נראה לכאורה כלעת המפרשים ללוקא נעי ראיה נעלים שרר נה

 יום אשל אנל היורש אינו נאמן לומר קמי לילי לר נה יום אמל נמגו לאי נעי אמר מינך

 זנינמה אנל המוספומ לעיל נל״ה לאו קמולית כר כמנו לולאי מעיקרא יש להאמינו אלא

 כיון לכנר אמר ללאו מיניה זנניה לית ליה מגו כר ע״ש נתוספומ וק״ל:

 לף מכ בד״ה מנכסים בני חורין וכגון שמודה שלא פרעו דהא קי״ל בו׳ עכ״ל

 מיהו לעיל גני מוכר שלהו כעלים כר לא ימיישנ נהכי לאף אס המוכר מולה

 נטעון ללקומומ שפרעו ולא נאמין למוכר ועיין נזה בחידושי הרמנ״ן וננ״י וק״ל: תום׳

 בה׳׳ה ואס״ד לוקח כו׳ כאן בשטר באן שלא כשטר דאין כו׳ עכ״ל אין להקשומ ומאי

 קושיא לא״נ לאיירי הכא בעלים בלא שטר מ״מ מיהר משאה ללא נעי שטר לי״ל לולאי

 מחאה בעלים מאן לילע הממאה יאמר למחזיק אבל מוכר שלהו בעלים כיון ללימ ליה קלא

 לא מקרי מחאה ללא יגיע למחזיק וכה״ג כחבו המוס׳ לעיל:

 נמוקי הגרי״ב דף מב ע״א תד״ה כמין כר. ע׳ מהרש״א מ״ש ושייס ויש לישב. והנראה בזה אחרי שהביאו בד״ה מצר כו׳ גשם ר״י מה שהקשה על הרשנ״ס נשמע מזה שדעתו לפרש ללאו מצר רק מזרח
 ומערב ולא יוחר. ובע״כ להצילו מקושיח החום׳ לא״כ לרב אשי לא יקנה רק חלם א׳ במזרח וחלם א׳ במערב. צ״ל כמ״ש הרא״ש דיוחר טוב כשלא מצר לו אלא ב׳ מצרים כר דאז ודאי קונה כל
 מה שבין ב׳ המצרים. כי נתכוון לקצר. ולא כחב מצר הצדדים. אבל היכא דמצר לו מצר אחד מן הצדדים ודאי כמכוון לשייר כוי ע״ש ולזאח בכמין גאס. מבעי שפיר אס נחכון לקצר כנ״ל או דלמא מחמה דלא מצר לו

 מן המזרח ומן מערב לבד. ש״מ דכונתו רק לתלם מן המזרת ותלם מן הדרוס ומיושב קושית המהרש״א והבן:

^ חכמת שלמה 5  כ

 אסילו הוא כו׳ צ״ל ואפילו כו׳: תום׳ בד״ה שבח כו׳ ליורד שלא ברשות כו׳ נ״ב פי׳ הרשב״ס שאס

 בשעה שירד בה שותף היה בה שבח המגיע לכתסיס כענבים העומדים ליבצר והתבואה ליקצר ונטל

 מהן לנוטל ברשות נמי נוטל מהם כיון שעליין צריכין לקרקע אבל ירל שלא ברשות אינו נוטל מהם

 כלל מסני שיכול לומר לו אינו צריך לארישומך שהרי עומלין לימלש ובשלה שאינה עשויה ליטע ונטעה

 נוטל כל השבח כאלו עשרה ליטע ואפי׳ השבח יתר על ההוצאה שהוציא ובזה יש לו לין יורל ברשות

 לאלו יורל שלא ברשות אס השבח יתר על ההוצאה אינו נוטל מן השבח אלא כנגל ההוצאה והכא שותף

 נוטל כל השבח כו׳ עכ״ל הר״ן:

ש בל״ה א״ל רב כהנא לרב יהולה הש״ל: בד״ה מצטרפים כר לקלא ויולע ראובן ״  דף מא ע״כ ר

 כו׳ כצ״ל: בה״ה וכולן בשטר כוי ולשטרו לאס יש לו שטר פשיטא שאין יכול לערער

 כצ״ל והש״ל:

ש בל״ה אכלה המחזיק הס״ל: בד׳׳ה האומנים כר בילי אין כו׳ כצ״ל והל״א: תום׳ ״  דף מב ע״א ר

 בל״ה מלוה על פה כר רבב״ק גבי אמר עולא אמר ר״א הלכה גובין מן העבליס אמר רב

 נחמן לעולא אמר ר״א אפילו מיתמי לא מיניה מיניה ואפילו מגלימא רעל כתפיה כוי שם מפורש כצ״ל:

ש בד״ה ה״ג כר חלקו דלית בה כוי הד״א: בד״ה לומר כו׳ ברשות הש״ר: בד״ה ״  דף מכ ע״ב ר

 מהד״ם
ן ן דיש בו כמה חלוקי דינים לא תני ליה במתניתי ו ן חלוקה וכי ן היכא דאין בו די בי ן חלוקה ו  די
ת וכו׳ דלמא לענ־ן שנוטל בשבח המניע לכתפים רד ברשו ו  משום דאיכא למטעי ביה: ד״ה שותף כי
אל לימא שותף  וכוי. ר״ל דמסתמא גם המקשה הזה לא נעלם ממנו הקושיא שקשיא על דברי שמו
׳ כדלקמן ואם כן קשה מאי טל בשבח המגיע לכתפים וכו ו י דקמ״ל שנ י ו  אין לו חזקה וע״כ צריך לשנ
רד ברשות ו אל שותף כי  מקשה לאו למימרא דשותף אין לו חזקה מנ״ל הא דלמא הא דקאמר שמו
טל בשבח המגיע לכתפים ו ן שנ נ עי ד אתא לאשמו  לאו למימרא דשותף אין לו חזקה אלא הא לחו
ורד אל שותף כי ן שאמר שמו ו ל דמשמע למקשה כי  וכ״ת דמשמע ליה דבכל ענין מדמה ליה לאריס ר״
ן לענין שבח המגיע לכתבים ן ארים משמע ליה בכל דיני אריס בין לענין חזקה כי ׳ דינו כדי ת כלו  ברשו
ו ש דאריס אין ל מ ו מ אל שותף הוי באריס ולא יהא דומה ל ן דחוק שיאמר שמו  דאל״כ היה הלשו
ו אל יש ל ו חזקה זה אינו דיוק דדלמא שמו תף אין ל דאי גם לשו ש לו חזקה אלא ו תף י שו  חזקה ו
ת דהיינו רד ברשו ו תף כי כשאמר שו אל לא איירי באריס בתי אבות אלא בשאר אריסי ו שמו  חזקה ס״ל ו
ורד ן שאמר כי טל בשבח המגיע לכתפים ואין הלשו ו ן דין חוקה אלא שנ נ עי  כאריס לא אתי לאשמו
ש לשאר אריסי הן בחזקה הן בשבח המגיע לכתפים דשאר אריסי נמי מ ת דחוק שהרי דומה מ  ברשו
ן העולם דלמה להו להתוס׳ להקשות מתחלה דלמא ש להם חזקה ולפי דרך זה יתורץ מה שמקשי  י
ף פריך דלמא בשאר אריסי קאמר ה״ל להקשות בקצרה  לענין שבח המגיע לכתפים איירי ולבסו
ת דמי לאו למימרא ורד ברשו תף כי אל דאמר שו  הקושיא השניה דמנ״ל להמקשה למיפרך משמו
ן נ עי ש להם חזקה ואתא לאשמו י אל איירי בשאר אריסי ד  דשותף אין לו חזקה דלמא אדרבה שמו
די ו לא קשיא מי ש לו חזקה אבל לפי הדרך שכתבנ י ת דהיינו שאר אריסים ו ורד ברשו  דשותף הוי כי
רי י מר שאי ן חזקה ע״כ צריכין אנו לו ן שום דין אחר כ״א די נ עי אל לאשמו  משום דאי לא אתא שמו
ו חזקה כדתנן במתני׳ אריסין אין ן דכמו שאריס בתי אבות אין ל נ עי  באריס בתי אבות ואתא לאשמו
מר דאיירי בשאר אריסי ואתא  להם חזקה דמוקמינן לה באריס בתי אבות ה״נ שותף אבל ליכא למי
תף בדלא תניא דאריס גופיה לא תנן בשום ש לו חזקה כמו אריס דא״כ תלי שו תף י ן דשו נ עי  לאשמו
ן חזקה כלל ן מדי נ עי אל לא אתי לאשמו ש לו חזקה ולכך מקשו התוס׳ מתחלה דדלמא שמו  מתני׳ די
וטל בשבח המגיע לכתפים וכ״ת מ״מ משמע ליה למקשה מינה נמי דאין ן שנ נ עי  אלא אתא לאשמו
ש מ ו מ ת דמי ולא יהיה דומה ל רד ברשו ו תף כי אל דחוק דאמר שו ו דשמו נ ו חוקה דאל״כ היה לשו  ל
אל ש אבל מ״מ שמו מ ש להם חזקה ואם כן הוה דומה לו מ י ע״ז מקשה דדלמא איירי בשאר אריסים ד  ו
ן נ ו חזקה לא שמעי ש ל וטל בשבח המגיע לכתפים די ן דרך חזקה אלא דין שנ נ עי  לא אתא לאשמו
פ וכו׳ ולאו ״ל: ד״ה שבח המגיע לבתפי דו״ק נ ו חזקה ו ש ל  מאריס משום דאריס גופיה לא תנן די
ש לדקדק הא הכא דכא היא וכו׳ אלא כלומר כל רבד שסופו ליתלש כגון פגי; או בוסר וכוי. אבל י  פי
ן אריס אפי׳ תף נוטל כדי ט הוא שהשו ו ש ׳ פ טל בשבח המגיע לכתפים וכו ו ן דקאמר שנ  בשמעתי
׳ פירות גמורים מקרו שבח המגיע לכתפים ונראה מ דאפי בצר א״כ ש״ רות גמורים העומדים לי  כפי
 דכל פירות מקרו שבח המגיע לכתפים ר״ל שהוא שבח הראוי לשאת אותו מן השדה בכתף אבל
דב״מ] דאיירי בב״ח דלא גבי מטלטלים  מ״מ אין ענינם שוה בכ״מ אלא הכל לפי הענין בפ״ק (דב״ק) [

 חזקת הכתים פרק שלישי
ן וכו׳ ברשב״ם דייה אין להם חזקה וכו׳ חוץ מדברים העשויין  דף מב ע״א מתניתין דהאומנין והשותפי
ר להשאיל ולהשכיר ועשו־ ש " דבר שאינו ע פ  להשאיל ולהשכיר וכו׳ וה״נ גב• אומנ־ן א
׳ נראה קצת ל וכו י להשאי ו עשו נ ץ אפיי דבר שאי מנ ן דקאמר וה״נ גבי או  לשלחו לאומן וכוי. הלשו
ר ל ולהשכי שב דה״ק דכמו דבעלמא בדברים העשוים להשאי י י שב לפום ריהטא. אבל יש ל ו  אינו מי
מר לקוח הוא בידי ר ולכך אינו יכול המחזיק בו לו ל ולהשכי  אין להם חזקה מטעם דעשוים להשאי
רות בא ר אמרינן בשאלה או בשכי ל ולהשכי י הוא להשאי ן דעשו ו  דאל״כ מאי בעו אצלי משום דכי
ר ל ולהשכי י להשאי מן הלכך אפי׳ אינו עשו י לשלח כלי כזה לאו עשו דו ה״נ גבי אומן הואיל ו  לי
ר דאמרינן דלאו ל ולהשכי י להשאי מן לתקנו אין לו חזקה כאלו היה עשו י לשלחו לאו עשו  הואיל ו
י כו׳ ן וכו׳ ובםדר משנת ר׳ גרשון ה״ג השותפי דו אלא בתורת אומנות: ד״ה שותפי  בתורת מקח בא לי
לו  והאד־סין אבל אומנין לא קתנ׳ ובו׳ דכ״ע •ש שותף שאין לו חזקה וכוי. ר״ל דמסיק לקמן דאפי
ן נחית ו חזקה כדמחלק בגמ׳ בי ן ל ש ענין שותף דאי אל דס״ל שותף יש לו חזקה אעפ״כ י  לשמו
ו חזקה ן דתני השותף אין ל ו ן וכי אל תני במתני׳ השותפי ן נחית לפלגא ואם כן אפילו שמו בי  לכולה ו
ן דלא גריס במתניתין האומנין ן וזה טעמו של ר׳ גרשו מד  כ״ש אומן ולכך לכ״ע לא תנן במתני׳ האו
אל לא תני במתני׳ האומנין הא היינו מר דלשמו ש לדקדק על סברתו של ר״ג דהיאך אפשר לו י  אלא ש
אל תני אומן אין לו חזקה אל כדאיתא בגמ׳ דאמר בהדיא שמו שמו י ו אל ולו  פלוגתייהו דאבוה דשמו
יהו ץ דשותף אין לו חזקה לא הוי פלוגתי נ ש ע אל נמי י ל דס״ל לר״ג דלמסקנא דגמרא דלשמו צ״  ו
י לו אל ו גי דאבוה דשמו אל תני אומן אלא שבזה פלי שמו י לא תני אומן ו אל ולו  בהא דאבוה דלשמו
ו חזקה בכל ענין אבל שותף אל אומר אומן אין ל שמו כ״ש אומן ו תף אין לו חזקה בכל ענין ו  תני שו
אל תני תף וכו׳ שמו י תני שו לו אל ו גי דאבוה דשמו ו חזקה והא דאיתא בגמ׳ דפלי ש ל י ש ענין ש  י
גי בהא אי אית לן למיתני  אומן אין לו חזקה היינו לפי מאי דס״ד מעיקרא אבל לפי המסקנא לא פלי
דהו ן שותף דלדי תף ולא תני אומן ולא פליגי אלא בדי תף או אומן אלא דלכ״ע תני שו  במתני׳ שו

ש לו חזקה: תף י ש ענין רשו אל י לשמו  בכל ענין אין לשותף חזקה ו
 דף מב ע״כ תום׳ ד״ה אבל שותף יש לו חוקה וכו׳ וא״ת א״כ ליתני במתני׳ שותף וכוי. התוס׳ לא
אל ו אלא דם״ל דגם לפי המסקנא לא תני שמו מ ש  ס״ל כסברת ר״ג שכתב הרשב״ם ב
תף דאין לו חזקה ש ענין לשו אל י  שותף אלא אומן ולכך הקשו כיון דגם לפי המסקנא אפילו לשמו
ש גם כן ענין י נו בכל ענין ש אל ליתני במתניתין שותף אין לו חזקה ואע״ג שאי  ואם כן גם לשמו
ו חזקה כמו ן ל ל ההוא ענין שאי ש לו חזקה אעפ״כ ה״ל למיתני שותף אין לו חזקה בשבי י  שותף ש
ן שותף ר״ל דבשלמא אריס דקתני משום ן אריס ובי ש לחלק בי ש לחלק ר״ל שי י  שתני אריס וכו׳ ו
ש בו ענין ג״כ נו בו ענין שלם דאין לו חזקה כמו אריס בתי אבות ולכן תני לה במתני׳ אע״ג די  דמצי
ן ו חזקה ופעמים שאי ש ל י ו חזקה כגון שאר אריסים אבל שותף הוא הכל ענין אחד ופעמים ש ש ל י  ד
ן היכי דנחית לפלגא וגם חילוק זה בעצמו אמרי בי ן היכי דנחית לכולה ו ש בו חילוק בי  לו חזקה די
ש בו חילוק בין היכא דיש בו לרב אשי אפילו בנחית לכולה י  לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא ו

 בתרא
 זבנה מינך לנאמן במגו רמינך זבנחא צריך לומר שהם סוברים כלברי המלחה ודלמא לא ראיה בעי
 כו׳ ואב״א שאני לוקח כוי ולא.בעי ראיה אלא לאיהו גופיה נאמן לומר קמי לילי לר ביה חל יומא
 ובהגהות אשר״י כתבו גס כן לרבינו ברוך מארץ יון פסק ללוקח לא בעי ראיה כר והיינו לאיהו

 נאמן בכך:
 דף פ1ב ן$"א בתוספות בל״ה ואש״ל לוקח כר לה״מ לשנויי כאן בשטר כו׳ עכ״ל. ויש
 לומר בהא לירע המקשה והמחרץ להני מרי מילי כאבלה האב כו׳ ונאכלה
 בפני האב כו׳ בהלרי ממניין ואי ה״ל לסלוגי בין בשטר ובין בלא שטר אם כן ברישא גבי אכלה
 האב ה״ל לפלוגי הכי ולמאי למוקי סיפא במוכר שלוחיו סתם רישא נמי איירי הכי ומכל מקום

 הוה חזקה כיון להחזיק בה הלוקח לא ה״ל לאסוקי אלעחיה שלא לקחה בין שלוחיו ולו״ק:

^ מהדורא < 

א כוותיה לרבי חייא מסתברא כוי ויש ללקלק היאך ס״ל למימר ללא בעי ראיה ללר ר מ  ע״ב ג
 ביה חל יומא והוה חזקה כאומר מסלניא זבינתה לזבנה מינך והא לייקינן ליה ממחניתין
 בפשיטות לאינה חזקה על שיאמר אתה מכרת לי כמ״ש התיש׳ לעיל ולדברי המפרשים בטוען קמי
 לילי לר ביה חל יומא [אינו] נאמן במגו למכרת כמפורש בנ״י בשם הרמב״ן למגו גרוע הוא
 ע״ש ניחא לממתניחין לא למל אלא לזבנחא מפלני׳ לזבנה מינך לא הוה חזקה היינו כשאינו אומר
 קמי לילי לר ביה חל יומא [אבל אם אומר קמי לילי לר וכוי] מולה להוה חזקה מגו למינך
 זבנחא וקאמר רבא דכר״ח מסתברא כו׳ לבעי ראיה וסהלי ללר ביה חל יומא אבל אין לו ראיה
 אלא שהוא אומר כן קמי לילי לר ביה חל יומא אינו נאמן מלקחני אין צריך טענה אבל ראיה
 בעי בעלים ולהתוספוח שכחבו לעיל גטוען קמי לילי לר ביה חל יומא הוי חזקה כמו קמי לילי



 חידושי הלבות הזלת הבתים פדל שלישי כבא בתיא ואגדות מהדש״א
 דף מד ע״א

 הנגזל אית ליה מהדי בו׳ ומעץ מיהודה זבנה כו׳ עכ״ל דבריהם סתומים לא״כ על מה

 בא שמעון להעיד אם בא לפסול עדי יהודה בגזלטמא הא איהו גופיה קכועין דמיהודה זבנה

 וע״כ הוא צריך לעדי יהודה דשל אבומיו של יהודה היה ואם נאמר שבא להעיד על יהודה

 שהודה בפניו ובפני ע״א שמכר זו הקרקע ויצמה מידו והשמא בעדומו מעמוד הקרקע ביד

 לוי ואע״ג דבהנהו סהדי דאית ליה דאכלה שני מזקה ומעין דזבנה מיהודה נמי ה״מ לאוקמה

 ביד לוי מ״מ אפשר דהנהו סהדי אינן כאן להעיד אבל מ״מ קשה מי הכרית אותן לפרש כל

 זה הא איכא לפרושי בפשיטות דהוא וע״א מעידין כן דאכלה שני מזקה וטעין דמיהודה זבנה

 והשתא בעדותו תעמוד הקרקע ביד לוי ואפשר דע״ז ודאי לא היה שמעון נאמן להעיד דה״ל

 כאלו העיד על עצמו להוציאה משזקת יהודה לתזקתו ולא שתעמוד ביד לוי וצ״ע ודו״ק:

 דף מד בפרשב״ם בד״ה ומקשינן להב ששת בו׳ והאי דקאמר ולוקמא ביורש

 כו׳ ההא קתני מכר בו׳ עכ״ל וכן הא דקאמר לעיל ולוקמא בגזלן כר ע״כ

 לאו דוקא אלא למימני גזלן ואגב שיטפא כר דבגזלן למוד לא מצי לאוקמא דהא קמני מכר

 וכן הוא בשידושי הרמב״ן וק״ל: תום׳ בד״ה אלא כדרבי! כו׳ ומיידי ברייתא דוקא

 כו׳ עכ״ל ברישא דבריימא נמי מצינן למימר דרבותא קתני שלא באתריות אלא דנישא לן

 למימר דדוקא נקט משוס סיפא וק״ל:

 כד
 דף מג ע״א

 דף מג בפרשב״ם בד׳׳ה ואין לי עסק בה כו׳ דקמשני הב״ע בשקנו מידו ולא

 קא מתרץ באומר לא יהא עכ״ל ק״ק דהשמא לפירושו נמי אמאי משני

 בשקנו מידו ולא קא ממרץ ליה דיהביה ניהליה בממנה גמורה אלא ע״כ דאימ לן למימר

 דרבותא אשמועינן דבקנין מהני אפי׳ כה״ג כמ״ש בשידושי הרמב״ן וא״כ השתא נמי איכא

 למימר דלא יהא הוי שפיר לשון מתנה ולרבומא קאמר הכא דאפי׳ אין לו עסק בה מהני

 בשקנו מידו ודו״ק: בד״ה וליסלקו כו׳ כנגד המנה של צבור ה״נ בס״ת שפי׳ תנו

 מנה בו׳ עכ״ל פי׳ דבס״ת א״א שיתן כל דיין שלקו כנגד אומה מנה שב״א צריך לכולה

 ואם יפסידו הקהל בדין לא יהיה גם לדיין ס״מ דשמא לא יתרצו לקנות אותה או אתרת וכן

 בכל דבר הצורך רבים וכל ישיד צריך לכולה כגון מרשץ דינא הכי כנראה מדברי הטור מ״מ

 ומדברי הרמב״ן ועיין בב״י וק״ל: תום׳ בד״ה ה״ג ותםברא כו׳ מיפסלי(א״ל) [אלא]

 ה״נ בס״ת כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל דהכל מדברי הממרץ ולא כפרשב״ס וק״ל:

 7ן״ב בד״ה דאמר שמור לי כו׳ וא״ת אכתי שמירה בבעלים כו׳ דבעלים כאמירה
 כו׳ עכ״ל וה״ה דה״מ לאקשויי הכי אמתני׳ דהאומנין לשמור לי ואשמור לך ש״ש

 שהביאו התוספומ הכא דמוקמינן ליה נמי ע״כ בהכי דא״ל שמור לי היום כו׳ וק״ל: בד״ה

 כנון דאית בו׳ וא״ל דמעיקרא ם״ד דאיירי כגון דאית ליה ליהודה כו׳ ולשמעון

 חכמת שלמה

 דף מג ע״א ד״ש בד״ה מפני שמעמידה כו׳ ובדלית ליה כו׳ כצ״ל: בה״ה לעולם דקיץ בו׳ דף מג ע״כ ר״ש בד״ה מכר לו כר ואזיל הס״ד: דף מד ע״א ד״ש בד״ה ומקשינן כו׳

 לעניים הס״ל ואח״כ מ״ה דכיון דרווח כוי: ללוקח ולימני כר הד״א: בד״ה אלא כדרבין כוי דאחריס אפילו כו׳ הד״א:

 מהר״ם
ב מהברייתא דתנו מנה תי ש לדקדק המקשה שמו ז אלא שלפי זה י ר ח״מ סוף סי׳ ל״ י בטו ין בב״  ועי
יא ו רש רשב״ם ומאי מקשה הא כבר תירץ לו המתרץ בשנ י  לבני עירי דהיינו לצרכי רבים כמו שפ
רץ הכא נמי בספר תורה יך סילוק והוא הדין בשאר צרכי רבים והמתרץ שתי  דבםפר תורה לא שי
ך בהו סילוק ונראה דלפי סברת הפוסקים לא סלקא אדעתא י  למה לא משני שאני צרכי רבים דלא שי
ש ר פ שו לצרכי רבים רבני העיר אלא היה מ ו ר י  דמקשה דתנו מנה לבני עירי דקתני בברייתא הוי פ
ימחלו ׳ ו ר וליסלקו בי תרי וכו לכך פריך שפי  דר״ל שיתנו מנה לבני העיר לחלק להם ביניהם לכיסם ו
שו לצרכי רו מר דהא דקתני תנו מנה לבני עירי הוי פי י הכא נמי בס״ת רוצה לו נו ומשנ י  חלקם ולדי
ידי דקתני  רבים דבני העיר ונקט ספר תורה והוא הדין שאר צרכי רבים אלא דנקיט ספר תורה אי
: דכיון דרווח ל ק״ ו בספר תורה ו  בברייתא קמייתא בני העיר שנגנב להם ספר תורה מוקי נמי ברייתא ז
 רווח. פי׳ רשב״ם דכיון דרווח שיש להם מעות רווח כלומר הרי יש להם מעות ולמה יתנו בלום בל זמן
שו דחוק מאד דמה קאמר למה יתנו כלום וכו׳ דלכך יתנו כדי רו ו פי ט ו ש ן עכ׳׳ל ולפי פ  שאין צדיכי
ש דברי ר פ ו שהוא מ י ז נראה מדבר ״ ר ח״מ סימן ל ן אבל הבית יוסף בטו ו  שיסתלקו ויהו כשרים לד
ו יסלקו הבי תרי ויתנו קצבתם אע״פ כן יהיה להם הנאה מהמנה מר דאע״ג דעכשי  הרשב״ם שרוצה לו
ל הב״י שם אחר ״  אחרי כן שכל זמן שיהיה להם להעניים מעות מאותה מנה לא יצטרכו ליתן להם ח
וח במנה זו ן דרו ו ׳ דכי ש לתת וכו רש רשב״ם או דקיץ להו כמה י פי  שהביא שם ברייתא זו כתב ו
שו ו ר י ן הרשב״ם בפ ן זה לשו ש לתמוה שאי י לו אם יתנו עתה לסוף נהנים הם עכ״ל אלא ש  רווח ואפי
ן קאמר ל מיניה בסימן ז׳ כמו שהוא בגמרא: בנמ׳ בכל שמעתי ו לעי נ  בגמ׳ וגם הב״י בעצמו הביא לשו
ן דהוי ליה למימר וליסלקו בי תלתא ו ך עי  בלשון הקושיא ואמאי ליםלקו בי תר• מינייהו ולדיינו. וצרי
ר דו הוה אתי שפי יעי ן בעינן בית דין של שלשה ואי גרםינן וליסלקו בי תרי מינייהו ו נו דלדי י  ולדי
יך למימר הרי את לעצמך וכו׳ לא משמע גב• : תום׳ ד״ה אין לי עםק בה וכו׳ אבל בשדה דלא שי  טפי
: ד״ה הכי גדםינן ד ״  שדה אין לי עסק בה אלא םילוק דין ודברים כדמוכח בכריתות עיין שם דף כ
לפי גירסת התוס׳ כן צריך לגרוס בגמ׳ ת״ש האומר וכו׳  ותםברא ובו׳ אלא הכא נמי בם״ת כצ״ל. ו
י ותסברא עניים שקלי דייני נו ומשנ י ן ראיה מאנשי אותה העיר ואמאי ליסלקי בי תרי ולדי  ואין מביאי

: י כו  מפסלי אלא הבא נמי בס״ת ואמאי קרי להו עניים ו
מר שלא באחריות ן וכו׳ ואיירי ברייתא דוקא שלא באחריות וכוי. רוצה לו  דף מה ע״א דייה כדרבי
ד ו שדה אין מעי לכך במוכר ל ן אחריות דעלמא ו בי ן אחריות דאתי מחמתיה ו  כלל בי
ע ש נגד הלוקח לא יהיה לוה ר בו שלא יהא לוה רשע ולא ישלם ו דה לפני בעל חו ו מפני שמעמי  ל
ו ו אחריות דאתי מחמתיה ולא קיבל עלי ירי שלא באחריות מכרה לו אבל אם קבל עלי  משום דמי
ד י זה ובמכר לו פרה וטלית יכול להעי ל בדף שלפנ ו להעיד עליה כדלעי  אחריות דעלמא הוה מותר ל
לכך ד הלוקח ו בו וגם לא קיבל עליו שום אחריות אם יקחנה מי  שהרי אינו מעמידה לפני בעל חו
ו עליה ד ל  אינו נוגע בעדותו כלל אבל אם מכר לו הפרה והטלית באחריות דאתי מעלמא אינו מעי
ן ו ונוגע בעדות הוא אבל במלתיה דרבי ד הלוקח יהיה המוכר חייב לשלם ל  שהרי אם יקחוה מי
ות לרבותא נקטיה דהא אם מכר ד הא דנקט שלא באחרי אל דלא קאמר אלא אינו מעי  משמיה דשמו
לי נראה די״ל הא דנקיט  לו באחריות כל שכן שלא היה לו להעיד לו עליה כן הוא כוונת התום׳ ו
ות היינו שלא באחריות דאתי מחמתיה דאי קבל עליה אחריות דאתי אל שלא באחרי  במלתיה דשמו
דה לפני ש שמעמי  מחמתיה ולא קבל עליה אחריות דעלמא יכול להעיד לו עליה דהשתא אין לחו
ד לו עליה מפני אל דאמר אין מעי ן העולם על מלתיה דשמו ן ודו״ק. מקשי ל בשמעתי  בעל חוב כדלעי
ד אינש להעיד שקר שהיא בו כדי שלא יהא לוה רשע ולא ישלם וכי חשי דה בפני בעל חו  שמעמי
ו מפורסם נ ן שעדות שקר הוא דבר שאי ל שלא יהא לוה רשע ולא ישלם ומתרצי י  עבירה חמורה בשב

ן ן פגי בצר כגו ין לי ן עדי ן עומדי ן לקרקע ואי ן צריכי י  דלוקח הוי פי׳ שבח המגיע לכתפים פירות שעדי
לו פירות שו שבח המגיע לכתפים אפי רו ל בשבח באריס הוי פי ט ו ן דאיירי בשותף ת  או בוסר ובשמעתי
בצר וק״ל: בא׳׳ד ולי־ב אלחנן נראה וכו׳ אלא משמע דשבח מגיע לכתפים נמ• הוי  גמורים העומדים לי
ו נכסים מאליהן מהו ובאיזה ח ב ש  נכסים ששיבחו מאליהם. ר״ל והכי הוי שיטת בעייתו דרבא שבח ש
י לשאת מן השדה  מאליהן קמיבעיא להו בשבח הבא מאליהן כגון שבח המגיע לכתפימ ר״ל שראו
י לשאת נו ראו  בכתף דהיינו פירות אותו מאליהן לא קמיבעיא לי כי מבעיא לי שבח הבא מאליהן שאי
רוש רש״• כו׳ אמאי חשיב להו וכו׳ : בא״ד ואומר דשכ״א דאין תימה לפי ׳ ן דיקלא ואלים וכו  בכתף כגו
ב לפירות כמו לו הן ב׳ תמיהות אחד דאמאי חשי רות בארצם וכוי. נראה דהוי כאי  הלא גם להם יש פי
שב התמיהה י ב שמי י הישו  נכסים שנפלו ממקום אחר הלא הן באים מאליהן מהקרקע כן נראה מדבר
גי ׳ כדמוכח גבי בכור דפלי  דהא מיבעיא ליה בדיקלא ואלים כ״ש פירות דאית לאחשבינהו טפי וכו
ו אחיו כפירות וכו׳ וק״ל. אלא שמה דקאמר ואע״פ טל ר שי נו למימר שפי  רבי ורבנן וכו׳ ומסיים ומצי
: בא״ד אבל לפד׳׳ת א״ש דה״פ שנוטל דוקא בשבח המגיע לכתפים וכוי.  שגם אחיו לקחו נגדם (חסר)
או התוס׳ לעיל ש נוחלין שהבי ישב סוגיא דהכא מפ׳ י ש לי י נמי י ש רש״ רו ן העולם הא לפי  מקשי
׳ דדקלא ואלים הוי שבח  משמע דפירות חשובים טפי שבח הבא מעלמא יותר מדיקלא ואלים וכו
טל דוקא בשבח המגיע לכתפים דהיינו פירות ו שב סוגיא דהכא דה״ק שנ ש לי ש וא״כ י מ ו מ  הבא מאלי
ן אריס אבל רוש הקונטרס בזה נוטל דוקא בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע כדי  כפי
ן מגיע לכתפים דהיינו דיקלא ואלים וכו׳ אינו נוטל כדין אריס אבל לי נראה דאין זו קושיא כלל  באי
ר אינו נוטל בשבח דיקלא  דאין לפרש סוגיא דהכא הכי משום דסבירא ליה לגמי דאפי׳ אריס גמו
לא וכו׳ משמע  ואלים וכן דייקא לישנא דהתוס׳ דקאמר ואע״ג דאריס נוטל בשבח דאתי מעלמא ממי

טל: ו  אבל בשבח דאתי ממילא ולא מעלמא כמו דיקלא ואלים אין אריס נ
 דף מג ע״א גמ׳ תי׳ש האומד תנו מנה לבני עיר• וכו׳ ואמאי לסלקו בי תי־י וכוי. ופירש הדשב״ם
 לבני עירי לצדכ• בני עיר• לחומת בגי העיר ולכל צרכי רבים ולסלקו ב• תר׳ מיג״הו
אר דס״ל דבכל צרכי ר עב״ל מדברי הרשב״ם מבו  שלא יהגו בו כלל דתנו מכיסם כנגד המנה של צבו
ו ע עלי ך סילוק דהיינו או שיקבל עליו שלא יהנה מאותן דברים או שיתן מכיסו מה שמגי י  רבים שי
ך י יך בה סילוק ובסילוק הא׳ דהיינו שלא יהנה א״ש דלא שי  כגגד אותה מנה לבד בס״ת דלא שי
ב י ן להם ס״ת אחרת וכל אדם מחו ן דלשמיעה קאי ע׳׳כ יהנה ממנה דהא ע״כ איירי שאי ו  בס״ת דכי
שב א״כ ע קריאת התורה אלא שהסילוק הב׳ שכתב שיתנו מכיסם כנגד אותה המנה צריך לי  לשמו
ר ר כמו בשאר צרכי צבו ו כנגד המנה של צבו ע עלי  בס׳׳ת נמי נימא הכי שיתן מכיסו חלקו מה שמגי
ש לחלק בין שאר צרכי רבים לס״ת דבס״ת כיון דאותו חלק שנותן מכיסו אינו מספיק לקנות  ונ״ל די
 בעד אותן מעות ס״ת אם כן כשיקנו הצבור ס״ת בעד אותה המנה וגם כן ישמע קריאתה ע׳׳כ יהנה
תו חלק מעות שהוא נותן מכיסו הוא משלם אותה ההנאה דהנאת ך לומר שבאו י  מאותה המנה ולא שי
יך בה סילוק אמ לא שיקנה לו ן הלכך לא שי מי  הס״ת דהיינו השמיעה אין לה ערך ואין לה תשלו
ן חומה ודומיהם אע״ג דאין באותו חלק מעות שנותן  ס״ת בפני עצמו אבל בשאר צרכי רבים כגו
 מכיסו כדי לבנות החומה או לעשות בו צרכי רבים מכל מקום כשנותן חלקו מכיסו כנגד אותה מנה
ר סילוק כן נראה ך שפי י גיע לו מאותה המנה ולכך שי ר הרי כבר שילם להם אותה הנאה שי  של צבו
ש הרשב׳׳ם אבל שאר הפוסקים סבירא להו דלאו דוקא נקטה הגמ׳ ס״ת אלא הוא הדין רו שב פי י  לי ל
ו שלא יהיה לו הנאה מהם והא דנקטה הגמרא יך בהן סילוק דאי אפשר ל  בכל שאר צרכי רבים לא שי
ף וגם  לעיל שאני ס״ת דלשמיעה קאי לרבותא נקטה דאע״ג דאינה אלא לשמיעה ואין בה הנאת הגו
יך בה סילוק וכן הברייתא תני ס״ת לרבותא  מצות לא ליהנות ניתנו אפי׳ הכי מקרי הנאה ולא שי

 בתרא ^

 בעידי חזקה ושקנאה ממנו ואין להקשות דמנלי׳ למקשה למימר דאית ליה לשמעון עדי חזקה אימא

 דליה ליה כלל עדי חזקה ולא תקשי ליה דבההוא זכותא כר ליפקה מיהודה למימר לזבנה מיניה דאיכא

 למימר דמשמע ליה למקשה דהנהו עדי גזילה דאית ליה לשמעון על ראובן ע״כ דידעו דהוה ליה

 לשמעון חזקה מקולס לאל״כ לא הוה ידעי נמי לראובן גזלה משמעון ואימא דמעולס לא היחה של

 שמעון ולדברי המתרץ ואב״א כגון ראית ליה למר סהרי ולמר סהלי כוי: נמי צריך לומר לאית ליה

 לשמעון עלי חזקה אלא לליהולה נמי אית ליה עלי חזקה ועלים המכחישים הס לבאותן שלשה שנים

 גופייהו להנהו שהרי אומרים לשמעון החזיק בו וראובן גזלה ממנו אומרים עלי אחרים שיהולה

 החזיק בו לכך אין שמעון נאמן לפסול עלי יהולה בגזלנותא אבל אס לא ליהורה רק עלי אבות היה

 שמעון נאמן לפסול עליו במגו שהיה אומר לזבנה ממנו ללההוא אוקמתא לא חיישינן להא לקאמר

 להשני נוח לי והראשון קשה ולו״ק:

 דף מד ן$״א גמרא ולוקמא בגזלן משוס כוי. ק״ק כיון להסיפא מכר לו פרה כו׳ לא מתוקמא
 בהט אלפריך ולוקמא בגזלן להיינו לליתני ליה הרישא בגזלן ה״ל למסרך ולוקמא

 הרישא במכר ממש בלא גזלן: שם ןבתוספח ל״ה] לוקא במכר ט׳ לאין שום הפשל ללר שיחזור על

 ראובן כו׳ עכ״ל. לאו לוקא על ראובן אלא על יורשיו להא לא מחוקמא אלא במח גזלן כללקמן:

 ^ מהדורא

 דף מג ע״א בפרשב״ם בל״ה מסני שמעמילה כו׳(כראית ליה אתריות) [וכללית ליה ארעא
 אתריתי] מוקמינן כו׳ עכ״ל. ק״ק ומאי פריך אלהכא ואימא לאיירי הכא בלאית

 ליה ארעא אחריתי:

 ןן״ב בתוספות בל״ה כגון לאית כו׳ ולשמעון הנגזל איח ליה סהלי לאכלה שני חזקה וטעין כו׳
 עכ״ל. כבר כחבנו במ״ק שלבריהס צ״ע והשתא נראה ליישב רבריהם ורצה לומר לשמעון וע״א
 עמו פוסלים עלי יהולה בפני הב״ל בגזלני׳ או על ילי שהולה יהולה שאין השלה שלו ולא ששמעון
 הוא מטא בפני הב״ל עלי חזקה וראובן גזלה ממנו אלא שלא בפני ב״ל אומר כן והשתא פריך למה
 לא נאמין לו לפסול בע״א עמו את עילי יהולה ואי משום לאט חוששץ לו שהוא מעמילה טל לוי
 שלקחה מראובן על ילי עלי חזקה שהיה לו וראובן גזלה ממנו ה״נ גם אם לא היה פוסל עלי יהולה
 היה יכול לזבוח על ילי עלי חזקה ובטענה למיהולה זבנא ובמגו זה היה להאמינו גם כן לפסול ערי
 יהולה ומשני דהשני לוי נות לו לזכות נגד טענח חזקה וראובן גזלה ממנו והשני יהולה קשה לו לזכוח
 נגלו בטענת חזקה ושקנאה ממנו ולכך הוא פוסל עלות יהולה כלי לזכות אתר כך נגל לוי והוה נוגע
 בעלותו ואץ להאמינו לפסול עלי יהולה והתוספות הקשו על זה הפירוש ללשון הש״ס לא משמע כן
 להא לאו בהאי זכוחא הוא למלוי מפיק ליה בעלי חזקה ושראובן גזלה ממנו ומיהולה מפיק ליה



 חידושי הלכות חומת הכתים פיס שלישי ככא בתיא ואגדות מהרש״א כה
 דף מז ע״א

 דף מו בד״ה שפיר קאמד כו׳ אבל אי הוה טעין לקוח כו׳ דידא לומד כן הואיל
 ויש עדים כו׳ עכ״ל לה״ל כעין מגו להעזה ועיין בהגהת אשר״י וק״ל:

 ן״כ בפרשב״ם בד״ה לוקח ראשון בו׳ ודוקא לוקח ראשון אינו מעיד ללוקח
 שני היבא חלית ליה ארעא אחריתא אבל לוקח שני בו׳ אבל אם מבר לו
 באחריות בו׳ עכ״ל כצ״ל ומיהו לעיל בלוקח ראשון מעיל ללוקש שני כר לא כעי לפרושי
 למכר לראשון באחריוח וחייש שמא יערערו אקרקע שלו לגזולה היא ויוציאה הנגזל ממנו
 ולא יהיה לו מה לגבוח וכפי׳ התוססומ לאי הוה מייד גאחריומ ה״ל למימני נמי בכה״ג
 לוקח שני מעיל ללוקש ראשון בו׳ ולפי׳ החוש׳ קשה ולו״ק: תום׳ בד״ה לוקח ראשון
 בו׳ ואם תאמר ומלוה וערב כו׳ כדחיישינן לחד נגזל גבי לוקח בו׳ עכ״ל אבל
 לפרשב״ס לא קשיא להו אמאי לא חיישי במלוה וערב לחל ב״ח בלחיישינן לחל ב״ח גבי
 לוקח ליש להלק לבערב ומלוה לא מייש כולי האי לשמא יפרע לו הלוה בזמנו במעומ וא״מ
 לא יפרע לו במעוח בזמנו שמא לא יהיה לו ב״ח ויהיה לו ממה לגבוח משא״כ בלוקח ראשון
 לאיכא חלא שששא לשמא יהיה לו ב״ח אע״ג לבלוקח נמי איכא למימר לשמא יפרע לו

 במעות ולא יפסיל כלום מ״מ הלוקח חפץ בקרקע ולו״ק:
 דף מ ז כפרשב״ם בד״ה ל״א כתוב בו׳ אבל הראשון נראה שאמד דבא בו׳
 עכ״ל להכי משמע לאמלתא לסליק מיניה קאי לקאמר בבן גזלן אע״ג לאולי
 לא מהימן כלרב כהנא כו׳ ועלה קאמר רבא פעמים שאפילו בן גזלן כו׳ וק״ל: תום׳ בד״ה
 פעמים שבן בו׳ והא דאמר לעיל בן בן גזלן בן אומן כו׳ עכ״ל כ״ה בכל הספרים
 ישנים בן אומן ולאי לליכא לפרושי אלא בהולה ללא שייך הכא טוענין ליורש לא״ג הוה
 טעין הלר זבינמיה אבא אומן ממך לא מהימן כיון לאביו לא היה מהימן אבל עיקר לבריהם
 אבן בן גזלן ראימ לן לפרושי ביה נמי בהולה לוקא לומיא לבן אומן ור״ל לבין לפי תמיהת
 ר״י מסברא אגירסא זו אמאי אין לו שזקה הא נווענין ליורש כר ובין לפי תירוצו משום
 למלתא ללא שביש הוא לא תקשי מבן בן גזלן לקתני בהליא לעיל ליש לו שזקה להיינו בהולה
 לומיא לבן אומן ואלרבה משם יש להוכיח כתירוץ ר״י למשמע כר וכן פי׳ הרא״ש ההיא
 לבן בן גזלן ליש לו חזקה בהולאה לומיא לבן אומן ע״ש ולאפוקי מפרשב״ם שפי׳ בבן בן
 גזלן לאחי בטענחיה לאבוה מאבי ירשחי כו׳ לא״כ לא הוה לומיא לבן אומן ולו״ק: תום׳
 בד׳׳ה ירד מאומנתו בו׳ דומיא דאריס רידד מאריסתו בו׳ עכ״ל לירל מאריסחו א״א

 דף מד ע״ב
 ןן״ב בפדשב״ם בד״ה ומשני במכיר בו׳ והודאת בעל דין בו׳ מערער בעי לאפוקי
 מיניה בעדי בו׳ עבי׳ל בערי אמת של המערער גמי לא היה חוזר על המוכר
 להולאמ בעל לין כק׳ עליס אלא לקאמר למש״ה מתזיקין ליה ביל הלוקש שהמערער לא
 בא לאפוקי אלא בעלים שקרים כפי ערומ המוכר שפוסל עלות המערער ואין הוא נוגע
 בלבר שהד הלוקש מכיר בה שהיא בת ממורו ואינו שוזר עליו גס הלוקש שאומר כן אינו
 נוגע בלבר זה שהרי גם אם היה אומר שאינה בת ממורו לא היה מפסיל כלום שהמוכר

 ע״כ היה משדר לו מה שנתן וק״ל:
 דף מה תום׳ בד״ה אבל מסר בו׳ להד״מ שבא לידו בתורת אומנות אלא
 בתורת מבד א״נ בו׳ עכ״ל פי׳ מתוך שיכול לומר שלא בא מעיקרא לילו
 במורמ אומנומ אלא שהוא מכר לו מממלה א״נ אמה כו׳ מהימן נמי למימר שבא לילו במורמ
 אומנות ואמ״כ מכרו לו וק״ל: כא״ד כדפריך (לקמן) [לעיל מיניה] אי דאיכא בו׳
 עב״ל כצ״ל: כד״ה א״ה בו׳ ומיהו קשה דלשון א״ה אפי׳ בו׳ אלא משמע א״ה דשלא
 בו׳ בעדים נמי לית ליה מנו בו׳ עכ״ל ור״ל לקשה לאינו כן להא לאביי בעלים ולא ראה
 אימ ליה מגו לתזרתיו לך כשיטת רשב״ם ועיין בזה בשילושי הרמב״ן למשוס קושיא זו לשק

 לקיים שיטת הד״ף בזה וקרוב לזה שיטת ר״ת ע״ש וק״ל:
כ בד״ה המפקיד כו׳ ה״מ אביי למפדך ליה א״ה בעדים נמי ליהמניה במגו ״  ן
 דאי בעי אמר נאנסו אלא דלא אסיק אדעתיה כו׳ עכ״ל מיהו לפי מה שכתבו
 התוס׳ לקמן להא לפדך ליה אביי נמי מראה עבלו כו׳ אע״ג לאיכא תנא לאית ליה המלוה
 בעלים לצריך לפורעו בעלים סמך עצמו למולה בפקלון משוס לאיכא מגו לנאנסו א״כ
 אכתי קשה בפשיטות ה״ל למפרך ואכמי לליהמניה במגו לאי בעי אמר נאנסו ולו״ק: בד״ה
 נתנה לו בו׳ דלא עבר בבל תלין דמ״מ חזקה דאין שכיר משהה שכרו ליכא בו׳
 עכ״ל ואנן תרתי תזקות בעינן למשום תזקה לאין בעה״ב עובר בבל תלין למור לא אמדנן
 הכי משום לאיכא תזקה כנגלה לתזקה לאין השכיר עובר בבל תגזול כלאיתא התם בפ׳
 המקבל וק״ל: בד״ה אי האיכא כו׳ ה״ל למיתני ראוהו בידו אע״פ שהטלית כו׳
 עכ״ל ויש ליישב ללרבותא נקט נתנה לו אע״פ שיכול לומר לא שכרתיך מעולם הכא נשבע
 ונוטל כמ״ש המוס׳ לקמן הך מלמא לא הוה שמעינן מראוהו בילו ללא שייך לומר לא

 שכרשין כיון שהוא ביל האומן ותקנו וק״ל:

 חכמת שלמה
 דף מה ע״כ נמ׳ מפיש ליה לא לעולם כר כצ״ל: ר״ש בד״ה א״ל כו׳ חזקה והכי הרא כו׳

 הד״א: בד״ה אי לאיכא כר השכירות הס״ל:
 דף מו ע״א ר״ש בל״ה אי לאיכא כו׳ מזקה הא כו׳ מהימן הש״ל והל״א: בד״ה והשתא
 כו׳ החזרתיו לך אס טוען שמכרו לו אתר כך או משכנו כר לא ראה מהימן מגו

 לאי בעי אמר התזרמיו כו׳ כצ״ל: בה״ה אמר ליה בעל המת הס״ל:
 דף מו ע״ב תום׳ בל״ה לוקח ראשון כר וערב והלוקח כו׳ נ״ב סי׳ ולא נצטרך לחלק מן חל

 נגזל לתרי נגזל ולו״ק
 דף מז ע״א ר״ש בל״ה אמרי לה מעיל כמו ערב הש״ל: בה״ה אבל בן כו׳ הבן אומן הש״ל:

 בה״ה אי לאו כו׳ לגזלן הס״ל:

 דף מד ע״כ נמ׳ לאמר רבה אי אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גובה מקרקעי גובה מטלטלים
 כר כצ״ל: ד״ש בל״ה לא צריכא כו׳ תירץ כוי ושיטה זו נוהגת ברוב המקומות
 ופי׳ ר״ח כר כצ״ל: בד״ה נמצאת כו׳ כלל והכא נמי כו׳ הל״א: בד״ה ומשני כו׳ בעלי שקרים
 כו׳ נ״ב ותימה אסילו בעלי אמת הא אמרינן הולאת בעל לין כו׳ ולו״ק: תום׳ בל״ה ללא הוה

 ליה כר איסור משקר הס״ל ונ״ב והשאר היא הג״ה מהרי״ח:
 דף מה ע״א ר״ש בל״ה אי לאימ ליה ט׳ שיש נכסים בני חודן כו׳ כצ״ל: בד״ה ואניס ליה
 כו׳ ממני ובלא כו׳ הימנו וכלמסרש לקמן כר רעה וימא עלים כו׳ כצ״ל והל״א:
 בה״ה ולא אמרן כו׳ לאוכף הש״ל: ה״ה אפילו כוי מפצי ליה כו׳ והכי קיימא לן משוס לאמימר

 במראה הוא הש״ל וכצ״ל:

 מהד״ם
ל ש ש ו ר י ר שהיא היתה פ ש פ א ן ו  עיין ברב אלפסי דגם הוא אית ליה שיטה אחרת בסוגיא דשמעתי
ר קאםד דלא םשוי ליה דאה וכו׳ ונראה לו לפרש : ד׳׳ה שפי ש ״ ע בשלטי הגבורים ע מ ש  ר״ת וכן מ
 וכו׳ דאי בעי אמר החזרתי או לא היו רבדים מעולם וכו׳ כצ״ל דראה דקתני בברייתא משמע ליה בכל
ל דמדקתני בברייתא סתמא ראה משמע ליה ראייה בעלמא אפי׳ ״ ׳ כצ׳׳ל ר  ענין ראייה אינו נאמן וכו

: נו ראייה גמורה אינו נאמן  באי

 דף מו ע״ב דייה שלח רב נחמן וכו׳ תדע דבכל הגמרא לא תמצא רב נחמן בר יעקב וכו׳ ועוד
י בהשולח אטד רב נחמן בר יצחק אנא אמינא וכו׳ אמדי משמיה דרב נחמן וכוי.  דאפר
ש רב ו דהא שם ג״כ י ו ושם אבי מ ך ליתן טעם דמפני מה לא נזכר שם רב נחמן בר יעקב ש  וצרי
א ז אפשר מפני ששם אמר רב נחמן בר יצחק עצמו אנא אמינא וכו׳ ורבנן אתו ממחו  נחמן אחר אצלו ו
י ל עצמו והו ו ש מ ן דלא הזכיר ש ו רב נחמן בר יצחק הזכירו סתם כי ׳ ו  אמרי משמיה דרב נחמן וכו
רו לרב נחמן כי לו לא הזכיר אצלו רב נחמן אחר אבל כשהגמרא מזכיר רב נחמן אחר אצלו מז  כאי

ק״ל: ו ו ו ובשם אבי מ ש  בר יעקב ב

ן להחזיק  דף מז ע״א ד״ה ה״ג כגון דקאמד בפנינו הודה וכו׳ ועוד כיון דאיכא עדים וכו׳ למה צדיכי
: ד״ה פעמים שבן בן גזלן י  וכוי. ר׳׳ל למה לי חזקת ג׳ שנים בלא חזקת ג׳ שנים נמי כו
ן בן ל רב  וכו׳ והא דקאמד לעיל בן בן גזלן יש לו חזקה. נ״ל דסבירא להו להתוס׳ דהא דקאמר לעי
לן דאי איירי דכא שו אפי׳ היכא דכא בטענתא דאבא דאבוה דהיינו גז רו ש לו חזקה הוי פי לן י  גז
ו חזקה ומאי קמ״ל אלא ש ל טא די לן פשי ו דהיינו בן הגז ן שירשה מאבי ע ו ר״ל שטו  בטענתא דאבי
לן ואם כן ע״כ ו דהיינו הגז ו ירשה מאבי אבי י  ע״כ איירי היכי דכא בטענתא דאבא דאבוה ר״ל שאב
ען אנא הדר זבינתה מינך ואם כן ע״כ ו קיים היה טו רש דאי הוה אבי ו י  הוי הטעם משום דטענינן ל
נו הודה ו חזקה ותירצו דהיינו דוקא משום דאמר בפני ן בן הגזלן אין ל  לא גרםינן הכא פעמים שב
ו לן שמכרה ל ז ו הג ו הודה המערער לאבי אבי י ען שבפנ לן טו מר דבן בן הגז ׳ על כרחך רוצה לו  וכו
דאי ש לו חזקה אלא ו י טא ד לן הדר קשיא פשי ו דהיינו בן הגז ו הודה לאבי י מר שבפנ ו  דאי רוצה ל
לן ש לדקדק מאי שנא דבן גז ו דהיינו הגזלן ואם כן י ו הודה לאבי אבי י ן שבפנ ע מר שטו  רוצה לו
ו ען בפני הודה לאבי אבי ן טו ל ז לן אין לו חזקה וכשהבן בן ג ו דהיינו הגז ו הודה לאבי י ען שבפנ  כשטו
ו י דה לאב ן דהודאה שהו לן יכול המערער לטעו ל דדוקא כשמערער על בן הגז צ״ ו חזקה ו ש ל  הגזלן י
ן עד שירשה ר לכך המתי ו ׳ לי׳ הוי ממטי ליה ולחמריה לשחו די לן לאו הודאה היא דאי לאו דאו  הגז
לן לן כי אם על בן בן הגז ו אבל כשהמערער לא בא לערער על בן הגז לן ובא עתה לערער עלי  בן הגז
ו לערער ו היה ל ו הודה לאבי אביו ההודאה הוי הודאה דאי מחמת פחד הודה ל י ען שבפנ  והוא טו
ן בפני הודה לכך הוי חזקה אבל אי לא טעי ד בן הבן ו לן ולמה המתין עד שבאה לי  תיכף על בן הגז
ד ולא ב מר בטענת ירושה ל ו חזקה כשבא בטענתא דאבא דאבוה רוצה לו לן אין ל לו בן בן הגז  אפי

ח: ׳ משום דלא שכי ו קיים וכו רש דאי הוה אבי ו  טענינן לי

ב ויהא לוה נו משלם לבעל חו ש לדבר אבל כשאי ש ו ודע שהוא משקר בעדותו ולכך אינו ח  כי מי י
ד שקר כדי שלא יהא לוה עי ש שי ו ח ש ל יש בדבר ולכך י די דפרהסיא ומתבי  רשע ואינו משלם הוי מי
ש ו י ד עלי ש לאדם הנאה בו ומעי י ם דבל דבר ש  רשע ולא ישלם ולי נראה דאינה קושיא כל כך משו
דאי לו ידעינן ביה בו ו דין עד הקרוב שאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול לעדות מן התורה אפי  ל

: ק״ל נו משקר בעדותו שהרי אפילו משה רבינו ע״ה פסול להעיד לאהרן אחיו מן התורה ו  שאי
 דף מד ע״ב רשב״ם ד״ה לא צריכא הא דקאמרי מעיד וכו׳ ופי׳ ר׳׳ח •דעינן ביה בהאי וכו׳ צריכין
ר ח״מ ין בטו י ר״ח ועי  לאםהודי הכי זה האיש לא נתפרש ממנו וכוי. כל זה הוא מדבר
: תום׳ ד״ה והוא דכתכ ודלא כאסמכתא מםפקא לן אי במטלטלי אגב מקרקעי דוקא או אפי׳ ז  סימן ל״
ן למלוה על כל י עבד  מקרקעי לחודיה צ״ע בדברי התוס׳ הללו דמאי מםפקא להו דהא קרקעות משו
 פנים אפי׳ אם לא כתב בשטר אחריות דקי״ל אחריות ט״ס וא״כ מאי צריך למכתב בקרקעות דלא
ד ליה הקרקעות שיקנה ן לו קרקע בשעת הלואה וכתב ליה דמשעב ן דאי שב כגו יש לי  כאסמכתא ו

״ק: דו אז יש לספק אם צריך למכתב בשטר דלא כאסמכתא ו  אחרי כן ו
ך לה. ר״ל היינו הא דפריך לקמן בסוף  דף מה ע״א ד״ה אבל מפר לו שלא כעדים וכו׳ ולקמן פרי
ש לו חזקה: בא״ד לא  הסוגיא מתיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה הא אחר י
בא עדים לחזי ך לעיל מיניה אי אי  מסתבר ליה לדכ נחמן לאוקמא בראיה כלא ידיעה דלא שכיח כדפרי
: י כו מן אומן אומר שתים קצצת לי ו ר״ל הא דפריך לעיל מזה מהנותן טליתו לאו  עדים וכו׳ כצ״ל ו
ו של אומן קיימין הכי קם״ד השתא  דף מה ע״ב דשכ׳׳ם דייה בפני אמרת לפלוני וכו׳ רבדי
פרך p ד״ח ובו׳ ותו ליכא למי ׳ : תום׳ ד״ה המפקיד אצל חברו כעדים וכו׳ ™ ל  כצ״
ך לקמן מדאה עבדו וכו׳ אי דאיכא ש וה קשה לד״ת דמאי פרי רו : בא׳׳ד ועל פי ל  מידי מנאנםו כצ״
: בא״ד דכיון דלא ל ׳ כצ״  עדים וכו׳ כצ״ל. הא מהני ראה וכו׳ דבלא ראה נאמן הוא בשבועה וכו
יאמר לו לא הפקדת ר בו ו ו בעדים כדי שלא יכפו ון דהפקיד ל מר כי  הימניה בשבועה וכוי. רוצה לו
ש זה הפקיד אצלו בעדים הוי כאלו אמר ליה אל ש שבע על זה לשקר ומשום ח י  בידי מעולם ו
מר החזרתי דאיהו הוא דאפסיד ו אינו נאמן לו ו מג ור לי אלא בעדים הלכך אפילו היכי דיש ל  תחז
מר החזרתי אא״כ ן בתנאי שלא יהא נאמן לעולם לו י כאלו קבל הפקדו ו בעדים והו  אנפשיה שקבל
י וכו׳ דסבר דא״צ להחזיר לו בעדים ך לאבי  יחזיר לו בעדים: בא׳׳ד דאי לאו הכי תקשה מא־ פרי

ל: ׳  ובו׳ כצ׳
 דף מו ע״א ד׳׳ה אלא דליבא עדים הקשה דיב׳׳ם דהיכי מצי לאוקמי וכו׳ הא אמרינן וכו׳ •כול לומר
די דחדא פלוגתא היא ך וכו׳ כצ״ל. ואומר ד״י דלא קשה מי ך ונתתי לך שכר  לו שכרתי
ץ אחד דהא דאיתא רו מר תי י טעמים ותירוצים חרא רוצה לו די משנ מר דלא קשיא מי  וכוי. רוצה לו
׳ אינו דברי הכל אלא פלוגתא הוא כל לומר וכו ו ו שלא בעדים מתוך שי ן שאם שכר  בפרק כל הנשבעי
: ד״ה אי דאיכא עדים וכו׳ ופירוש ר״ת נראה לד״י מאד דחוק ו ד תירוץ אחר דהכא ליכא האי מג  עו

א ר ת  מהדורא כ
 ן$״ב בתוספות בר״ה כגון שלקח כוי. ה״מ למפרך [אי הכי] אפילו מת ושלה כו׳ עכ״ל רליכא למימר במת ושלה לניחוש משוס לאקני הוא לאס כן מקשי ליה בהיפך ש״מ לאקני קנה כו׳ משתעבל:



 כו חידושי הלכות הזפת הבתים פיל שלישי בבא בתלא ואגדות מהרש״א
 דף נ ע״א

 הונא לרבא נמי מולה ביה למהני ביה מולעא כלאמרינן לעיל אלא לאעיקר מלתא לתלויה
 וזבין בו׳ קאי לבכל גוונא קי״ל כרב הונא לבתבינן מולעא אזביני כלפ״ה בו׳ וק״ל:

 f״y כד״ה אמר רב נחמן בו׳ וכ״ש עדים דאלימי לאהועי שטרא ההכ• אמר כו׳
 עכ״ל ומיהו רב נממן אין נראה לו לתלק בין עצמו לעלים לאל״כ מאי פריך ליה
 לרב הונא גנבי כוי אי סבירא לך כר׳ מאיר כו׳ הא שפיר מצי סבר כרבנן ושאני עלים לאלימי

 לארועי שטרא וע״ש בתוס׳ וק״ל:
 לף מט בד״ה מר בר רב אשי כו׳ אע״ג דכשכתב ידן יוצא ממקום אחר אין
 נאמן כו׳ עכ״ל הכי משמע להו לאיירי הבא לזקא באין כתב ילן יוצא ממקום
 אתר מלקאמר ניתן ליכתב כו׳ כמ״ש התוספות לעיל ורשב״ס לא פירש כן וק״ל: בד״ה
 וכדרב כהנא כו׳ וא״ת בלא רב כהנא כו׳ וי״ל שאני התם שעושה תנאי גמור כו׳
 עכ׳׳ל ק״ק לא״כ מאי מיימי נמי מלרב כהנא לאימא נמי הא לקאמר מתנה עליה כו׳ היינו
 תנאי גמור ואס נאמר כמ״ש לקמן לאלשון לין ולברים לא צריך לאתרי ראיה כו׳ א״כ הלרא
 קושיין ללוכמה למצי שפיר לאתרי נמי מהך לשאר כסות ועונה ונראה להך קושיא שהקשו
 בלא רב כהנא כו׳ מ״ל אשאר כסות ועונה כו׳ אינה לוקא לפר״י אבל היא קשה גס לפי
 הי״מ כנראה מלברי התוספות לפרק הכומב ולפי׳ הי״מ תרצו שפיר לשאני התס שעושה
 מנאי גמור אבל מלרב כהנא מיימי שפיר כמו שפי׳ הי״מ לע״כ איירי בלשון גרוע כו׳ אבל

 לפר״י הוצרכו לתרץ כתירוץ שני להכא שאומר מעצמו כו׳ ולו״ק:
 ^״ב בא״ד וא״ת רב דפסיק כו׳ וי״ל דשאני ירושה דנפלה קמיה דבעל דיודשי
 האשד. כנכרים כו׳ עב״ל ומיהו רב כהנא לאמר אלם מתנה עליה שלא ירשנה
 כו׳ משמע לאיירי נמי בבה״ג בירושה דנפלה קמיה והיורשים הוו כנכרים ואפ״ה קאמר
 ליכול להסתלק עצמו ואפשר לרב ולאי פליג אלרב כהנא אלא ללגבי פירות למוקמינן ממני׳
 בהט מולה רב לשפיר יכול להסתלק כיון שנשארו ביל מי שהן עכשיו ולו״ק: בד״ה יכולה
 אשה כו׳ ומ״מ אומר רשב״א דא״א לומר כן בו׳ משמע דלטובת האשה נתקן כו׳
 עכ״ל וצ״ע ללפ״ז מאי מייתי מלרב הונא כיון ללטובתו תקנו יכול לומר איני תפץ באותה
 טובה כמו שפירש ר״י גופיה לעיל הא כפירות לא לטובת האיש כתקן אלא לטובת אשה
 ואימא ללא יכול האיש להסתלק ולא למיא למזונות להאשה תוכל להסתלק כיון ללטובמה
 נתקן ועול לבפירות אפי׳ האשה שנתקן לטובתה לא תוכל להסתלק מפורקנא כמ״ש המוס׳

 מיהו בהא איכא למימר למה שהאיש יוכל להסתלק היינו לוקא בעולה ארוסה ולו״ק:
 לף נ בד״ה אילימא כו׳ לכך נראה לר״י לפרש כו׳ ואפילו כשלשה שהות מקחו
 קיים עד שעת טהיפה בו׳ עכ׳׳ל לא בעי למימר למשום ליזקא למקמו קייס
 נקט לרבותא ג׳ שלות להוה ס״ל בהו למקתו בטל לאלתר כיון לימלן לה הא שפיר איכא

 דף מז ע״ב
 לפרושי אלא שהשזיק בשרה אשר שירד מאריסתו אבל אם השזיק בה בשעה שהיה עליין
 אריס אם הוא ירד אמ״כ מאריסתו דהיינו שהשזיר השדה לבעלים הרי אינו מומזק בשלה
 אבל באומן אפשר לפרש שהשזיק בכלים נשעה שהיה עדיין אומן ולא המדרס לבעלים ועדיין
 מושזק בהם אלא שירד מאומנמו שכל מי שיביא לו כלים לתקן אינו מקבלם לתקן שלא רצה

 לעשות עוד מלאכה זו וק״ל:
 ^"ב בד״ה מגורשת בו׳ ובגון שייחד לה ארעא בו׳ עכ״ל לבאשמו גמורה אפי׳
 ביישל לה ארעא אתריתא אין לה שזקה כללקמן ולא נישא להו הכא כפרשב״ס לגם
 אם הוא שונא לה מייתל לה ארעא כיון שהוא תייב במזונותיה וק״ל: בד״ה אבל בשטר
 כו׳ בפ״ק דב״מ אחריות לאו ט״ס בשטרי מקח וממכר ורב סבר אחריות ט״ס כו׳
 עכ״ל וההיא לפ׳ מי שהיה נשוי כשפירשה ללא קבלה אתריות מילי כ״כ התוס׳ בפ׳ הניזקין
 ובפ׳ הכונס אבל עיקר התירוץ שסר הכא מלבריהס ונראה הבא מלקלוק לבריהס למרץ
 ללוקא בשטרי מקת וממכר סבר רב אתריות ט״ס אבל בשטרי מתנה מולה רב לאתריות

 לאו ט״ס הוא וההיא למי שהיה נשוי איירי בשטר מתנה כמ״ש התוס׳ לעיל ולו״ק:
 ל[? מח בד״ה יקריב אותו כו׳ שור שנגח ד׳ וה׳ חייבי בו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה
 אלא סברא כו׳ אמאי איצטריך קרא נבי קרבן למכתב דכופין כו׳
 עכ״ל נראה לאע״ג למסברא ראגב אונסיה גמר ומקני לא שמעינן אלא לאם כפוהו אבל
 לא שמעי׳ למצוה על הב״ל לכוף אותו י״ל לסמכו עצמן בקושימם ללשמעינן נמי למצוה
 על הב״ד לכופו לא איצטריך לכל מצות עשה נמי כופין כלאמרינן בפרק נערה כו׳ וכ״ה
 בתוס׳ פ״ק לר״ה אבל תירוצם שם קצת בע״א שכתבו דאיצטריך קרא הכא דסד״א דאין
 כופין כאן לפי שכתוב לרצונו כו׳ ע״ש בתוס׳: כד״ה גט מעושה כו׳ וי״מ דהוי פי׳
 דסיפא כיצד כבותי פסול בו׳ עכ״ל כצ״ל ועיין ברא״ש בפרק המגרש: בא״ד דישראל
 שעישו כמעשה עובדי בוכבים בשר באומר בו׳ תני רב• חייא עובדי כוכבים שעישו
 במעשה ישראל פסול ואפי׳ בו׳ עכ״ל כ״ה במוספומ וברא״ש בשמעמין אבל בירושלמי
 שלפנינו ובתוספות וברא״ש ובמרלכי פרק המגרש איכא הגירסא בהיפך זה ועיין הפי׳ שס
 במרלכי לפי גירסתם ולפי גירסת התוס׳ ורא״ש בשמעתין יש לפרש בהיפך ולשון שאמר
 ברישא באומר איני זן כו׳ ובסיפא אמר אפי׳ איני זן כו׳ מוכש כגירסא זו לברישא אמר
 ללייני ישראל שעישו על ילי מעשה עובלי כוכבים כשר לוקא באומר איני זן בו׳ דהיינו
 מעושה כלין לשלא כדן אפי׳ כולה בישראל פסול כלאמר שמואל בפרק המגרש ובסיפא
 אמר לייני עובלי כוכבים שעישו ע״י מעשה ישראלים פסול אפי׳ באומר איני זן כו׳ להוי
 כלין וק״ל: כד״ה אמר דכא כו׳ ואם מסר מודעא לא הוי וביני דקי״ל ברב הונא
 כו׳ עכ״ל לא קאי אדסמיך ליה אמעשה דפרדיסא דבהא לא איצטריך לפסוק לקי״ל כרב

 חכמת שלמה
ש בד״ה ואפילו כו׳ הוה ליה להאי לאישתמוטי כו׳ כצ״ל: בד״ה דהא אשה ״  דף מח ע״ב ר
 כר ולהתקדש לו כצ״ל והס״ד: בד״ה ואמר אמימר כו׳ הכי הש״ד: בד״ה חתם
 רבה כו׳ אמכירה ואאשקלתא כצ״ל והס״ד ואח״כ מתחיל הדבור גם על שטר המכירה חתם הס״ד:
 בד״ה רב הונא כו׳ במלוה וזבין לא אמרן אלא בשדה שתם כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה אמר רב נחמן

 כו׳ דאית ליה לרב נחמן בפ׳ שני כר וא״ת וכיון כו׳ דר׳ ורבנן ורב נממן כו׳ כצ״ל:
 דף מט ע״א תום׳ בד״ה מר בר רב אשי אמר מודעא היו דברינו נאמן דלא דמי כו׳ כצ״ל:
ש בד״ה נחלה כר כלמפרש לקמן הס״ד: בה״ה אי אפשי כר להנאחי הש״ד: ״  דף מט ע״ב ר
 בד״ה ומקשי כר שלה קנה כצ״ל והס״ד: בד״ה תימא כו׳ ואקנייה הש״ד:

 בד״ה לקת מן האיש כוי במס׳ כתובות הס״ל:
ש בד״ה והמתרץ כו׳ כל כך שהן מיוחדים לה ודאי כר כצ״ל: בד״ה הבעל ״  דף נ ע״א ר
 מוציא מיד הלקוחות כוי הלוקח אבל כצ״ל והד״א: בה״ה הראשון כר הכאה זו

 הס״ד: בד״ה קשבר כר שלשים יום הס״ד:

 דף מז ע״ב ד״ש בד״ה לקח מסיקריקון כוי ג׳ גזירות גזרו קמייתא כל דלא קטיל לקטליה
 מציעתא כל דקטיל ליית׳ ד׳ זוזי בתדימא כל דקטיל ליקטלוהו קמייתא כו׳ וזבין
 כוי כצ״ל והס״ד: תוס׳ בד״ה ראייתו כו׳ דאסילו מעות אין לו כו׳ נ״ב וא״כ בע״כ איירי שלא
 נתן לו מעות וק״ל: בא״ד דאמר לקמן גבי אשה בנכסי בעלה כו׳ דלגלרי כר כצ״ל: בד״ה ורב
 ביבי כוי אלא בהודה ולא במנה נ״ב פי׳ כפי שפירשו התוס׳ לעיל דמש״ה קאמר אין ראייתו

 ראייה ואין מעמידין כו׳ ודו״ק:
ש בד״ה בכותים פסול כו׳ לרב הונא דהיכא דליכא כר דבד חכמים הס״ד ״  דף מח ע״א ר
 וכצ״ל: בה״ה ולרב ביבי כו׳ בידו ואוסיף כו׳ הד״א: תום׳ בד״ה יקריב כו׳
 חטאות ואשמות שבאות כו׳ כצ״ל: בא״ד מקופיא מכסרמ כוי נ״ב פירוש שיהא מכפר על עשה
 תורת קבע כמו שמכפר החטאת זה אינו אלא דרך דורון הוא כלומר כשעשה תשובה ואח״כ מביא
 הדורון לרצות האל יתברך הוא מכסר וקופיא לשון רצף הברזל תרגום וקפח ברזלא כלומר דרך

 ציפות בעלמא: בד״ה אמר רבא כו׳ מעשה דפרדיסא כו׳ נ״ב לעיל דף מ:

 מהד״ם
: בא׳׳ד והא דאמר בגיטין וכו׳ לאו ש ״ שראל אומרים לך וק״ל ע הו ואמרו עשה מה שי  שהעכו׳׳ם עשו

 היינו לפני עכו״ם דלפני עכו״ם היינו כשהעישו נעשה על פי דייני עכו״ם כצי׳ל:
יש לדקדק כדרב כהנא וכו׳ וי״ל שאני התם שעושה תנאי גמור אכל הכא וכוי. ו  דף מט ע״א ו
 אם כן הדרא קושיא לדוכתה דמה מייתי מדרב כהנא דאמר נחלה הבאה לאדם
ר שהרי אמר אדם דלמא רב כהנא איירי שעושה תנאי גמו  ממקום אחר אדם מתנה עליה וכו׳ ו
רי ג״כ שהתנה אותו מאן רבעי להתנות אבל סילוק אימא אין י ר ומי  מתנה עליה דמשמע תנאי גמו
ר דא״כ מאי קא שב דעל כרחך רב כהנא לא איירי בעושה תנאי גמו י י ש ל י ל ו עי  הכי נמי דאינו מו
די דהוי ר להסתלק מדבר שלא בא לעולם מי נן דיכול להתנות בתנאי גמו ע לן בלא דידיה ידעי מ ש  מ
ר ׳ וכי תימא דדלמא לעולם אימא לך דרב כהנא איירי שעושה תנאי גמו  אשאר כסות ועונה וכו
ו ד ג ן אע״ג דאיהו לא היה ליה להתנות אלא הצד שכנ נ עי  דהיינו שאמר דרך תנאי אלא שאשמו
לי נינהו אף אנו נאמר לך יהי כן מי מי טו ל ולא אמרינן פי עי לו הכי מו  איבעיא ליה להתנות אפי
ן דאיהו לא ה״ל לאתנויי לא תנאי הוא שמע מינה לא מטעם תנאי הוא אלא ו ן כי נ  מ״מ שמעי
לו מדבר שלא לו דרך סילוק יכול אדם לסלק עצמו אפי ר דאפי י ן שפ נ  מטעם סילוק ואם כן שמעי
ן דאיהו לא הוה ליה ו רייתא דהא בדרב כהנא נמי לא מקרי תנאי כי  בא לעולם בנחלה שאינה מדאו
ך ן דין ודברים לא צרי ק״ל: בא׳׳ד אבל אלשו ל ו ש דמועי מ ן סילוק מ  לאתנויי א״כ הוא הדין בלשו

: ל ׳ ראייה וכו׳ כצ״ י  לאתו

 בתרא
 דעיקר המקנה לטובתה משוס מזונת הוה אבל מהא דרב כהנא כר מתנה עליה שלא יירשנה משמע
 שפיר דאינו חוזר אם ירצה ואהא הוצרך להביא ראיה לענין סירוח דבעל שיוכל לסלק ואינו חוזר אם

 ירצה כיון דהתנה כן בעולה ארוסה ודו״ק:
 לף נ ע״א בתוספות בד״ה המוכר עבדו כוי. הא דלא נקט המוכר עבדו לסירות כו׳ עכ״ל
 ולפי מ״ש התושפוח לקמן דקנין פירומ דבעל שלא היה לו בגוף כלום מעולס לא
 למי לקנין פירות במוכר עבדו ע״מ כוי שמתחלה היה הכל שלו כוי ע״ש לפי זה ניחא בפשיטות דלא
 נקט הכא המוכר עבלו לסירות לאם כן(לי״מ) [לר״מ] לא הוה לשניהם בדין יום או יומים ולו״ק:

 דף מי ע״ב ד״ה אבל בשטר קנה וכו׳ ומסתבר דטעמא דדב כטעמא דשמואל וכו׳ בתוס׳ דהנזקין
ר״ל ץ בפני עצמו הוא ו רו ע דהאי מסתברא תי מ ש ר קנה מ ט ש  דף נ״ח ד״ה אבל ב
ו אחריות ר סתם אמרינן אחריות טעות סופר וכמו שכתב ל ט ש ב  דטעמא דרב דאמר בשטר קנה משום ד
לו בשטר לא קנה לא איירי י דמשמע שם דאפי ש לתרץ דההיא דפרק מי שהיה נשו  דמי ואם כן י
״ל התוס׳ שם ז לו לרב לא קנה ו ש בו דלא קבילה עלה אחריות ולכך אפי ר ו פ מ ר סתם אלא ש ט ש  ב
גי הכא באחריות ט״ס וכו׳ עד וההיא דכתובות אל פלי שמו ״א דרב ו ז  ולמאי דמפרש הר״ר אליעזר משנ

: ש ״  כשפירשה דלא קבלה אחריות מיידי ע
נות הקלים מר מעו ׳ מקופיא מכפרת מקיבעא לא מכפרת. רוצה לו  דף מה ע״א ד״ה יקריב אותו וכו
ע: ׳ וקפאי מקיבעא ר״ל דבר הקבו יצף הברזל מתרגמי  כגון דבר הצף על פני המים ו
ר כוי תני ר׳ חייא ש  ד״ה גט מעושה וכו׳ וכן משמע בירושלמי וכו׳ ישראל שעשה במעשה עכו׳׳ם כ
שראל שעשה כמעשה מר י  עכו״ם שעשו כמעשה ישראל וכו׳ פסול כך הגירסא בכאן לפנינו ורוצה לו
ו ש ע שראל אומר לך ועכו״ם ש שראל כפאוהו על ידי עכו״ם והעכו״ם אמרו עשה מה שי  עכו״ם שי
שראל והישראלים אמרו עשה מה שהעכו״ם שו שהעכו״ם כפאוהו על ידי י רו שראל הוי פי  כמעשה י
ן וכו׳ דשם מייתי הגירסא בטי ן דף פ״ח ע״ב בתוס׳ ד״ה ובעכו״ם חו ן בגיטי י ל ועי  אומר לך פסו
ו כמעשה עכו״ם דפםול הוי פי׳ ש ע שראל ש ש התם י ר פ במרדכי שם ואם כן צריך ל ש ו ״  בהפוך ע
י איפכא ו כמעשה ישראל דכשר הו ש ע שראל אמרו עשה מה שהעכו״ם אומרים לך ועכו״ם ש  שי

^ מהדורא ) 
 לף מז ^״ב בתוספות בר״ה ראייתן ראיה כוי. לאי לא הוה תנא אלא אין ראייתו כו׳ הלכך
 קאמרי תרוייהו כר עכ״ל. ק״ק ומאי פריך ומאי קמ״ל חנינא לקת כו׳ הא איכא

 למימר לאשמועינן לטעמא הוי משוס לאי לאו לאיירי כו׳ רש ליישב:
 דף מט ןן״א בתוספות בד״ה וכדרב כהנא כו׳ ר״מ כו׳ מכלל דבלשון גרוע מיירי כר עכ״ל.
 ורבא דקאמר לשון אי אפשי שהוא לשון טוב לאו דוקא קאמר דלשון גרוע נמי
 מהני: בא״ד ע״ב לאטו יש לה ליטול מזונות בע״כ דכשרוצה חוזרת בו׳ עכ״ל דבאמירה בעלמא
 לילה אינו ניזונת ולאי לחוזרת בה כשרוצה ולא קמ״ל כו׳ אלא שתוכל להפקיע מעשה כו׳ ומשום



 חידושי הלכות הזמת הבתים פיר! שלישי בבא בתיא ואגדות מהרש״א כז
 ־ דף נד ע״ב

 ן״ב בד״ה דברים העשויים כו׳ ואין לומר נמי דלאו מנו הוא כר לפי שאותו
 יודע בו שהוא משקר כו׳ עכ״ל וה״ה לאין לומר להשמא מולה ששייב ליתן לו
 מעות שהוציא משום תקנת השוק וכשא״ל השאלמיו לך ממזיר לו בשנס להוה ככופר הכל
 לאיכא העזה כר כמ״ש בהג״ה אשר״י ע״ש ואפשר להיינו נועמא למה שאומר גנובים ונתן
 למיס אין זה כמולה כיון שמוציא כל המפץ הגנוב ולו״ק: כד״ה נעל ונדר כו׳ אבל סנר
 ההלת ונעל במפתח כו׳ דליכא דמםר ליה כו׳ עכ״ל משום ללא ליקני במסירמ מפממ
 קאמר לליבא למסר ליה בגר אבל ללא ליקני בנעילה אפילו במכר לאיכא למסר ליה לא קני
 להוה כמברימ ארי וק״ל: בפרשב״ם בד״ה ראיה בעדים כו׳ ראיה דטעיסתו קמץ בו׳
 עכ״ל ק״ק למה צריך ראיה למעיסמו קמץ אס הם תלוקין בעיסתן כרקאמר אימור מעיסתו
 קמץ ובפירושים אמרים מצאתי לאינו ויש ליישב לפירושו לולאי צריך ראיה לקמץ מעיסמו
 אבל א״צ ראיה לקמץ כ״כ בקרקע שקנה או ההלואה ואהא קאמר אימור למעיסמו קמץ
 כ״כ א״נ לא״צ ראיה לקרקע זו שקצה או ההלואה הוא מעיסתו שקמץ ואהא קאמר אימור
 מעיסתו כר וק״ל: תום׳ כד״ה נעל ונדר כו׳ וקתני סיפא הכנים תרננולץ כוי וקנה
 נמי בנכסי הגר כו׳ עכ״ל אבל אי לא קנה בגר איכא למימר קנין אמרינא לקונה בהכניס

 מרנגולין ולא מטעם נעילת ללת כפרשב״ם שס ועיין ברא״ש בשמעתין ולו״ק:
 דף נג בא״ד אבל קשה לרשב״א כר אלא ודאי בנעל איירי ומשמע דוקא
 שהעמיד דלתות כר עכ״ל זו הקושיא גם לפרשב״ם למשמע מפירושו לקבע
 מנעול בללת לשול להוה בנין ולא הוה כמו לאפיך לימי בעלמא ועיין ברא״ש בזה אבל מה
 שכמב מהרש״ל בשם התוספות לבסמוך לבהעמיל ללתות למול סגי אין זה מוכרת מלבריהם
 שם ולו״ק: כד״ה נעל ונדר בו׳ ואינה קשיא דאיכא למימר כו׳ ועוד דבעי רב
 במתנה היאך כו׳ עכ״ל ולא נישא להו השתא למימר למשום אחין שתלקו למול קמני בפניו
 כיון לבגר ובמתנה ליתא וק״ל: בפדשב״ם בה״ה ומה מבר בו׳ א״נ יהיב ליה בו׳
 כדתניא בקידושין מכר לו י׳ שדות בו׳ עכ״ל הך ראיה למכר לו י׳ שלות כר ה״ל
 לאתרי גם לעיל בל״ה שלא בפניו כר וכ״ה בפירושים אמרים וק״ל: כד״ה והשתא קעיילי
 כו׳ ולא בעי לתרוצי דמעיקרא לא עיילי כלל בו׳ עכ״ל היינו לפי הך גירסת ספרים
 שלנו ושהסכימו בה המוס׳ לגרסינן למעיקרא לא עיילי בה והשתא עיילי בה סובא עבל ויש
 לפרשו כך למעיקרא לא עיילי כלל והשתא עיילי לה בלושק לטובא עבל וכה״ג פרשב״ס
 לעיל גבי למעיקרא הוי סלקי לה והשתא לא סלקי לה כו׳ ואפשר לגירסמ רשב״ס הכא לא

 היה כך אלא כגירסא ראשונה שכתבו התוס׳ וק״ל:
 ן״ב בד״ה (והאי דאד״י) [מהו] כו׳ ואמרי׳ בקדושין תדע אלו מכר לו בו׳ א״ד
 האי לחודיה בו׳ כדאמרינן נמי בקדושין מי דמי התם אגהו בו׳ עב״ל מיהו
 ע״כ ללא למי ממש ללהתם להתם אי׳ שלות ט׳ מלינומ קאמר הכי בלרך לישר אבל הכא
 בהתזיק במיצר סלקא בתיקו והיינו לבי׳ שלות לכולהו מל סלנא הוא וה״ל שפיר אגלו בילו
 משא״כ הכא במיצר (לאין המיצר) בכלל שלה ולא הוה כ״כ אגלו בילו וק״ל: תום׳ בד״ה
 המציע בו׳ דהגבהה חשובה בעינן עכ״ל ובאשר״י למשמיש משוב בעינן ומצאמי מוגה
 שזקה במקום הגבהה אבל מלשון רשב״ס בל״ה הגביה העבל כו׳ נראה שפיר להמציע כר

 מטעם הגבהה הוא ע״ש:
 דף נד בד״ה אדעתא בו׳ וא״ת מצא בנל בו׳ אמאי לא קניא ליה חצירו בו׳
 עכ״ל פי׳ למצא בגל כו׳ אפי׳ אשר שמצא הוא שלו ואמאי לא קניא ליה לבעל
 הגל מטעם תצירו שלא מלעתו ועיין בתוס׳ שס וק״ל: בד״ה מוליא בו׳ דלקמן תנן
 דבהעמדת בהמה לא קני בו׳ עב״ל לקמן מוקי לה בשומפים לוקא ללא קפלי מיהו היינו
 לוקא לענין תזקת ג׳ שנים אבל לענין קניה כי הכא בנכסי גר קיימא סברא לעלמא לבהעמלמ

 בהמה לא קני וק״ל:

׳ רשב״ם בד״ה כדאזיל תיירא בו׳ ההיינו כ׳ שורות בו׳ ממזרח למערב  ן״ב כפי
 בו׳ עכ״ל ק״ק לכאורה למשמע ללא מסמבר ליה באינה מסויימת במצריה בבקעה

 דף נ ע״ב
 למימר למשוס הא גופה למקשו בטל נקט ג׳ שלוש לרבומא כלקאמר בשאר נכסים כ״ש
 להוה ליה איבה וכן פירש רשב״ס אלא לקושטא למלתא קאמר לאפילו בג׳ שלות מקמו
 קייס ער שעת טריפה ואינו בטל לאלמר לאל״כ הל״ל למעוטי שאר נכסים לאין מקשן בטל
 לאלמר ס״ל לר״י להא לאו פשיטא הוא כמו שלקלק רשב״א לקמן מכת סברת המקשה
 ולו״ק: בד״ה קםבר קנין בו׳ ומנא ליה חתחתיו דייקא טפי מכספו בו׳ עב״ל וכיוצא
 בזה איכא למימר בלר׳ יהולה לקסבר קנין פירומ לאו כקנין הגוף למי משוס ללריש כספו
 ה״נ כתיב תתמיו ומנ״ל לכספו לייקא טפי ממשמיו א״ק לר׳ יוסי אמאי איצטריך ליה למימר
 למספקא ליה בקנין פירוש הא שפיר איכא למימר לטעמיה משוס לקראי תרוייהו לייקי

 ליה כלקאמר זה מפני שהוא מממיו וזה מפני שהוא כספו ויש ליישב וק״ל:
 ^״ב כד״ה ד״א אומר בו׳ ואינו מעוכב אלא נט כו׳ דאין לו בנופו כלום בו׳
 עב״ל ר״ל להעבל אין לו בגופו של עצמו כלום להרב אין לו בפירומ אלא שהגוף

 עדין שלו וכ״ה בתוספות ביבמות בפ׳ אלמצה ע״ש:
 דף נא בפרשב״ם בה״ה שמעת בו׳ ופלוגתא היא לקמן עב״ל ליכא לפרושי
 שמעת מינה לאפוקי מלרב הונא לפליג ארב צשמן ואימ ליה דאמריגן לגלויי
 זוזי הוא לבעי להך מלמא ליכא למשמע ממתניתין לאימא לטעמא לממני׳ נמי מטעמא
 לקאמר רב הונא ללל זוזי מהכא כו׳ אלא לאיכא לפרושי לשמעמ מינה לאפוקי מרבא לאימ
 ליה לקמן לגלויי זוזי הוא מכרן במעות טמונין וממני׳ לא מפלגא מילי ולו״ק: כתום׳
 בד״ה למה כתב בלשון בו׳ מכורה או נתונה וקאמר אפילו כשכתב מכורה במתנה
 עכ״ל יש ללקלק לפ״ז לאכתי מקשה לשמואל אמאי בשטר מכר לא קנה על שימן לו למיס
 אימא לבמתנה בקש ליתנו לו כר ויש לפרש לאיירי בשילעינן לשטר מכר הוא ועליין שייב
 לו הלמים ולא קאמרינן לבממנה בקש לימנו כו׳ אלא בסמם ללא ילעינן בולאי להוה מכירה
 ואין להקשות ללבריהס כיון לע״כ הא לקאמר לבממנה בקש כו׳ לאו משוס לינא לבר מצרא
 להא כיון לאית ביה אחדות לימ ביה משוס לינא לב״מ אלא לקאמר לבממנה בקש כו׳
 שיקנה ולא בעי שימן למים א״כ בעיקר קושיימם נימא הכי לכתב לו גם שלי נתונה מה״ט
 שיקנה ולא בעי למים ללא נישא להו למימר הכי כמו שכתבו התוססות לקמן לקשה לטעם

 זה לאמאי בעי בשטר כו׳ ולו״ק:
 ן$"ב בד״ה ר״ת כו׳ וסבדי דמוכר לאשתו לא קנתה דלגלויי זוזי הוא דבעי וסברי
 כרב הונא כו׳ עכ״ל הוצרכו לזה ולא נישא להו בפשיטומ לאי לא הוי אמדנן לגלויי
 זוזי הוא לבעי לא הוה אמדנן לבממנה בקש כר אלא במכירה ממש ואפי׳ לשל פירוש שכמבו
 התוספות לעיל לאפילו בשכתב מכירה למול אמרי׳ לבמתנה בקש כו׳ היינו בסמם ללא ילעינן
 בולאי להוה מכירה אבל הכא באשה איירי להיה הקנין בתורת מכר שהד נמנה לו למיס ולא
 הוה מתנה אי לאו כרב הונא ללל זוזי וכו׳ ולפי׳ ר״ת לא בעו לפרש נמי הכא כרב הונא ללל
 זוזי והוה מתנה לאכתי מקשי לא״כ מה צדך לומר במתנה להא למ״ל לגלויי זוזי הוא לבעי
 נימא טפי להבעל אוכל הפירומ וק״ל: בא״ד דאפי׳ למ״ד קנתה במוכר לאשתו ולא אמר
 לנלויי כו׳ מ״מ אס תקף ממנה או כו׳ עכ״ל ואין להקשות לאם כן מאי פריך מלוה מן
 העבל ומן האשה כו׳ הא כיון להוציא מילה לרך ערמה הם שלו ליש לומר לאית לן למימר נמי
 התם כיון ממן לה שטר על הלואה הוי לה זוזי ממנה כי הכא במכר להוה ממנה בשטר ולו״ק:
 דף נב בד״ה קבל מן הקטן בו׳ אימוה מציאה אשכח כו׳ אבל מ״מ לכתחילה
 כו׳ עכ״ל למשבא לילו אין לו לתלות לנתנו לו אמר לה״ל אבילה מלעת אבל
 לבתמילה אינו מייב ליטלו מילו לשמא מלעמ נשנו הבעלים כו׳ עיין בהג״ה אשר״י: כד״ה
 ומודה לי אבא כו׳ ומאין פשיט לו כ״כ הא לרב יש חזקה לבן אריס בו׳ עכ״ל למאי
 למלמה השתא הך לאמין לבן אריס ולא אסקי אלעמייהו למלק להך להכא מוכת מלתא
 לשלו הן קשה לטפי תקשי להו בפשיטות לשמואל לאמר על האמין להביא ראיה ממתני׳
 לתני באריס לאין לו תזקה ואפשר לומר מלאי לשמואל אסקי אלעתייהו למימר להבא כיון
 ליוצאין על שמו מוכמא מלתא טפי אבל לרב בשמת לעל האתין להביא ראיה אין נראה להם

 מטעם זה לא״כ בלא מת נמי אמאי קאמר עליו להביא ראיה וק״ל:

 נמוקי הגרי״ב דף נג ע״א תה״ה נעל. ע׳ מהרש״א והאמח נראה בזה להנה נאחין שחלקו ל״צ למימר לך חזק וקני כמ״ש התוש׳ לעיל ג׳ א׳ ל״ה ר׳ אשי כו׳ ולק״מ ומעיקרא אמרו נגד קושיח רשנ״ם
 לבגר לא שייך בפניו ע״ז קאמרי לגאחץ שחלקו שייך שפיר בפניו. וזהו לס״ל משא״כ למסקנא. דוק היטב:

^ חכמת שלמה 5 
 בהג״ה לאשר״י כתב לוקא אינש לגריס ביה כוי:

ף נג ע״א נמ׳ צרור לצמל לה מיא כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה נעל וגלר כר אלא ולאי בנעל  ד
 אייד כו׳ נ״ב איני רואה כאן שוס קושיא לע״י העמלת ללתות קנה אפילו לא
 נעל דהרי הוא השביח הקרקע דמעתה שהעמיד הדלתות ראר לדור בה דירת קבע כמו שפירשו

 המוס׳ בסמוך:
ש בד״ה או דלמא כו׳ כצ״ל: בד״ה והמזיק במיצר כר פורתא הס״ד: בד״ה ״  דף גג ע״ב ר
 המוצא פלטרין כו׳ צ״ל קודם ד״ה גדולים לא גרשינן ונ״ב בפירוש מדוייק שייך

 הא אחר המוצא פלטריס בנויים ודו״ק:
ש בד״ה מוליא כו׳ לבדו הס״ד וכצ״ל: בד״ה בנכסי הגר כר מעשה צעצועים ״  דף נד ע״א ר

 וסרחים כר כצ״ל ונ״ב לקמן דף צ״ט:
 דף נד ע״ב ד״ש בד״ה מי אמר כר מן הכותי הס״ד: תום׳ בד״ה כותי כו׳ במשיכה וכדרבי

 יוחנן כר כצ״ל:

 דף נא ע״א גמ׳ ורב אשי משיים בה משמיה דרב נחמן ואסילו הכי ל״ג ליה כמו שסי׳ רשב״ס:
ש בד״ה כיון דאית לה מזוני מהבעל הס״ד: בד״ה אימא דוקא הכי הש״ד: ״  ר
ד זו כו׳ נתונה ואמר ליה רב נחמן כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה לוה מן כוי נכסיו הס״ד:  בד״ה ה
ד לא דק הוא רבי ולא רב ד ליה מ ש בד״ה רברבי כו׳ אמר רב כו׳ נ״ב ש ״  דף נא ע״כ ר
 וכן איתא בירושלמי להדיא במסכת ביצה והשמ״ג הטאו בהלכות חול המועד:
 תום׳ ד״ה לא ניתא כר נ״ב שייך להפוך הדף. ואת״כ מ״ה ר״ת לא גדש כוי: בא״ד וסברי

 כרב הונא כצ״ל: בד״ה קבל מן כו׳ בעי שקלה מיניה ויהבה כר כצ״ל:
ש בד״ה ושטרות של הלואה הש״ד: בד״ה מתקיף כר מודה לי אבא הש״ד: ״  דף נב ע״א ר
ש בד״ה וססק ר״ח כו׳ וכן בסי׳ ר״ת כתב מרי״ש גאון כצ״ל והד״א ונ״ב ״  דף נב ע״ב ר
 ד״ש הוא רבי ישראל גאון: בד״ה דשביחא כר על כך ומקושי גדול כו׳ קמ״ל
 הש״ד וכצ״ל: בד״ה ומתמא כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה דברים כר כליו וספריו טד אחר כר כצ״ל:
 בא״ד כיון ללא גייס טה נ״ב פי׳ אינו רגיל עמו וכן בתוש׳ לשבועות פרק כל הנשבעים אבל

א ר ת  מהדורא כ
דה ואס כן כיון שהיא חוזרת אכמי  חוזרת ולא קא משמע לן רב הוגא אלא שתוכל להפקיע מעשה י

 חקשי ליה סשיטא לאימא מזוני הוא דקאכלה ודו״ק:
 ^״ב בתוספות בל״ה במתנה קנתה כר שלא היה נותן לה הבעל מקום הגט אלא משאיל כו׳
 עכ״ל ולא דמי האי משאיל לשוכר מקום דקנה משום דהוא מושכר לזמן גס אחר מימה

 משא״כ הכא במשאיל דלא השאיל לה אלא בחייו לקנות הגט כר:

 דף נא ןן״א גמרא פשיטא כיון דאיח לה מזוני מזוני הוא דקא אכלה כוי. יש לדקדק אמאי
 לא מוקים לה בשסלקה ממזונוח ואמרה איני ניזוניח שיכולה אשה לומר כן
 כדאמדנן לעיל ודומיא דהכי מוקמינן לעיל הא דאין לאיש חזקה בנכסי אשתו כשסילק עצמו מפירותיה
 ויש לומר דלר״מ לא תוכל לסלק ממזונות דה״ל כמתנה על מה שכתוב בתורה והא דקאמדנן שיכולה
 אשה לומר איני ניזונית היינו כמ״ש התושפומ לעיל דאטו יש לה ליטול מזונות בע״כ וכשרוצה היא



 פח חידושי הלכות חזל!ת הבתים פילו שלישי בבא בתיא ואגדות מהדש״א
 דף נח ע״ב

 אלשמואל לא בעי לשנויי ולחלק בין שלה לחצר למרמי מלמייהו לשמואל משמע ליה לבשלה
 קאיירו ואין להקשוח אמאי לא חרצו הבא נמי כלמשני רבינא לעיל למלק בין יש בו לין שלוקה
 ובין אין בו לין חלוקה לי״ל הא לשריך משוחפין שנלרו מוקמינן לה אף באין בהן לין שלוקה
 ליבול לאסור עליו כמ״ש החוספוח לקמן וא״כ לרבינא ע״ב לאית לן לפלוני בין שוחפין
 שנלרו ובין קנייה שוחפין להבא להא לענין קניה לא קפיל באין בה לין הלוקה ובנלר קפיל
 והיינו כלמסיק רבינא להא מני ר״א ללענין נלריס מחמיר אפילו בויחור אבל חלמולא הבא
 ללא אסיק אלעמיה למימר לר״א היא וע״כ לא מפליג בין אין בה לין מלוקה ליש בה לין
 מלוקה לאל״כ אכמי הקשי ליה הך לשוחפין שכללו לאוסר אף באין בהן לין חלוקה ולו״ק:

 ח״א דף W ע״ב ועוצם עיניו כו׳ ה״ד א־ דאיכא דרבא אחרינא כו׳ ואגופא לקרא לא מקשי
 ליה הט לאיכא לאוקמא ראיירי ביושב ולבר ערוה הולך לפניו ואע״ג לאינו מתכוין לכך יש לו לעצום
 עיניו אבל למאי למוקי ליה בהולך על שפת הנהר מקשי שפיר אי לאיכא לרכא אחדנא הד הוא ממכרן
 לעטרה ורשע מקרי על הלוכו שם כלל ולא סגי ליה בעוצם עיניו וק״ל: כל שאין בשרו כוי פרשב״ם
 שלא יראה בשרו כשהולך יחף עכ״ל אבל אין לרך חכמים להליך יחף ואין זה מוכרח אלא לאיכא
 לפרושי מעול במנעלין אלא שיגיע חלוקו על מקום ראש המנעל וק״ל: שלחן של ת״ח כיצד ב׳ שלישי
 גדיל כוי אמר כמו שניכר הח״ח במלבושיו כך הוא ניכר גס במאכלו בנקיוח ובהסחפקוח להיינו שאינו עורך
 כל השלחן רק ב׳ שלישים ממנו ועליו קערוח שאינן מאוסין כמו הקלירומ גם עלי ירק שמסתפק לו בזה
 משא״כ שלחן של ע״ה שהקדרוח שהן מאוסין רטס מקיפין אוחו והם חמין כלי ראשון וקאמר לאינו רומה
 כלל לשלחן אלא לומה למלורה שהקלרוח רוחחין עליו ואמר כמו כן ניכר הח״ח במטמו שמקפיל על מאיסש

 אוכלין חחח המטה שרוח רעה שורה עליהן וק״ל:
א כו׳ שלפני ל א מרבה לה בנדר א  דף נח בד״ה מציין כו׳ ואפילו רבנן בו׳ ל
 הדבור כו׳ עכ״ל ומרברי החוס׳ לנזיר פ׳ כ״ג נראה לאלרבה ללפני הליבור

 עליף טפי ומטמא אפילו לר״ש וב״ה בחילושי הרמב״ן וק״ל:
 $7״ב בד״ה אנבג כר כדמשמע בפרק עשרה יוחסין בו׳ עכ״ל מרבריהם נראה לל״ג
 בפרק עשרה יוחסין כמו שהביא רשב״ם או אינטל כלקרויה רבנן אלא לגרסי אנבג
 כלקריוהו רבנן וכ״ה בנוסחאות גמרא שלנו שם ולו״ק: כד״ה מהזב כו׳ וכענין זה פה״ח
 שהם כו׳ עכ״ל היינו ללפי׳ הר״ר יוסף ולפר״ש שאין יכול לסלקו לראש השני של המזשילה

 לאפוקי מפירוש קמא שהוא פרשב״ס וק״ל:

 חי׳ א דף נח ע״א אשכחיה לאליעזר כו׳ א״ל מאי קעביד אברהם כ1׳ משוס להוה קאי
 אליעזר אבבא הוה קסבר רט בנאה לעטל אברהם מיד לצניעות ולכך העמיל לאליעזר שס ללא
 ליתי איניש התם ואפשר להוה סבר רט בנאה לאברהם היה מתפלל אז כראמדנן פרק הפועלים לאבותינו
 מתפללים על גלות ישראל ולכך קאי אליעזר שם ללא ליתי איניש התם לאפסוקיה מתפלתו מיהו קושטא הוא
 ללא היה מתפלל כלקאמר גאני כר ומשום צניעומא נמי לא היה תש למיקם לאליעזר שם כלקאמר ליצר
 בהא עלמא ליכא אלא לי״ל להעמירו לאליעזר שס ללא ליתי איניש ללא מעלי התם ללא ניתן רשות ליכנס
 בקברי צליקים אלא לאלם גלול וחשוב כסרשב״ס לעיל וענין לגנאי בכנפה כר להצדקים במיתתן קרויין
 תייס והמיתה אינה אלא כשינה לגטיהו במ״ש ומרףס אמונתו לישני עפר ולרך ארץ לעיין ברישא להישניס
 וכענין זה אמרו בפרק הפועלים בר״א בר״ש שאשתו היתה מעיינח בראשו אחר מוחו כאלו הוא חי ורמז
 0ה בכנפא לשרה שהיחה קבורה שס וע״ש שהיא עקרח הטח אף שהיו לו עור נשים אחרוח הגר וקטורה
 לא היו אלא סלגשיס וק״ל: כי מטא למעדתא דאדס בו׳ היא מערה הפנימיח למר יחחחונה למר ומה
 שלא היה שוכב ארס ג״כ במערת ג׳ אבות היינו משוס כלמסיק בליוקני עצמה אל תסתכל וע״כ החיצונה
 בעי לממד משוס ציוני אבל הפנימית לא בעי לכמלת התיצונה כך מרת הפנימית וענין בדוקני עצמה אל
 חסחכל אף שכמה בני אלם ראו אס ארס הראשון בחייו אפשר ללא הותר להסתכל בליוקני עצמה אלא לרורו
 בחייו אבל במותו אסור כענין ט קללת אלהיס חלוי גס בשאר בן אלס והבן זה: הכל בפגי שרה כקוף
 כוי משמע אפילו יעקב ולקאמר ליעקב מעין שופדה לאלם הראשון והוא למות ליוקנו י״ל להתס היינו
 לענין הצורה והתואר אבל הכא לענין זיו קלסתר סניס קאמר הכל בפני שרה כר כלכמיב בשרה כי אשה
 יפת מראה את להיינו דו וקלסתר פנים כפרש״י בחומש גט רתל וכה״ג אמדנן בפרק הפועלים ללהכי לא
 חשיב לר׳ יוחנן בהני מעין שופרי׳ משום להלרת פנים לא הוה ליה רהיינו תואר וצורה וק״ל: אמגושא
 דהוה חייט שכבי כוי פרש״י חופר מתיס להפשיט בגליהס עכ״ל ומלנקט אמגושא שהוא שם מכשף
 נראה לפרש שהיו מתטטין שכט שכן ררכן של אותן מכשפין כלרך מעשה אוב או ודורש אל המתים וכן
 יש לפרש בפרק הבע״י גט חברי אתו לבבל בו׳: חביתא דעפרא כוי פרשב״ס שאמר כן שלא יטנו הכל
 שהוא עשיר כו׳ עכ״ל וק״ק למ״ל בסנהלדן לאין אלם עשר שלא להשטע בשעת מיתה וע״ק אם אמר
 כן שלא יטני העדים השומעים צואתו א״כ גם בניו לא יטנו ולא ילעו לתלוק ואס תשב לע״י התכמיס
 יטנו הדבר א״כ מהם יותר יתפרסם המר בב״ד שהוא עשיר ויש לפרש שעשה כן שאם יעמוד יתזור בכל
 צואתו כלין ש״מ ולא ילעו גם הבנים מה ציוה לזה ומה לזה וכלי שלא יהיה קנאה ביניהם שאפשר שחלק
 א׳ יהיה טובה מחלק הבא לתטרו או אפשר לפרש כדי שלא יצטערו במיתתו רמז להם כי העוה״ז כולו
 הוא עולם ההפסד אך יש בזה שאריח ואמר לאחד חטחא דעפרא ט הכל הולך אל העפר וחטחא דגרמי
 כי כל בשר ודם יכלה ולא ישאר רק העצם לזמן החחייה שהוא עצם אחד שנקרא נסכא וחטחא דאודד
 ט גס בגד ומלבושי האדם יכלו והבסחרקי יהיו עשרי! ממוכי! אשר לזמן החחייה אמרו שיעמדו הצדיקים
 בלבושם כאלו יש אוחם מוטן לארוג בגדים אחר הריקוב ודו״ק: זרנוקא אמדה כוי. לכאורה אין כאן
 לשון חכמה כי כל דבדה מפורשים על הגוד חוץ ממה שדימה החייש לעבד ולא ידעחי על מה ויש לפרש
 כי גאתה כן דרך קובלנא לפני ט מלכא על אישה ר׳ בנאה שהיה חבוש ואמרה כן להוציאו מטח האסודן
 ואמרה עגדא תד הוה לי הוא אישה ר׳ בנאה שהיתה מתפרנסת ממנו כי כל איש תייב לעשות מלאכה
 ולהשכיר עצמו משוס מזונות אשתו לדעת ר״א ופסקו לרישיה ר״ל שפסקו אותו ע״י תפיסתו מהיות להם
 לראש ולדיין ופשטו למשכיה ואכלו לבשדה הוא כי בעת שתפסו אותו גרבו ושללו ממנו בגדיו וכל אשר
 לו כדאמרינן נמי בפ״ק רתגיגה גבי רגא לשרור ט שבור מלכא וגרבוהו בגזירות והיה לאכול וקא מלו
 טה מיא כו׳ הוא רמז ט גס בתפיסתו הבריות צדכין לו כי לומליס החבדס תורתו ע״ד שאמרו דולה
 ומשקה מתורתו לאתרים ולא יהט ליה אגדה אבל אין לו שכר מזה ואין לה במה להתפרנס ואמר דלא

 שלמה
 הר שעיר כר עליהם אף עמון ומואב שהם קרובים כו׳ כצ״ל והל״א נ״ב ולאמר מר דאיתא לעיל

 היינו לאתרי ראיה לעשו משוס עניים ודו״ק:
 דף נו ע״ב ר״ש בל״ה אלא האי כו׳ שוהה שנה שניה כו׳ ומיעוט אחל הוא לאיכא אין לך

 כר כצ״ל: תום׳ ל״ה אלא מעתה כוי כלרך מוברי באגי כו׳ כצ״ל:
 דף נז ע״ב ר״ש בל״ה והא לקמני אסורה הס״ל: בה״ה היכא לאיכא כו׳ השלתן ואי ליכא

 מי הל״א:
 דף נח ע״א ר״ש בד״ה דל אימא ליה לאברהם הס״ל: בד״ה בליוקני כו׳ לכתיב טה בצלם

 אלהיס ברא אותו כצ״ל:

 דף נה ע״א ־
 גלולה לקצות במכוש א׳ וא״כ לפירושו בב׳ שורות שרישה צמי באורן מה יועיל לרותב של
 הבקעה הגלולה ואס צקריס המאושר למוקלם בפירושו א״ש וכצ״ל ממזרת למערב כו׳ מן
 צפון ללרום מחוך כך ט׳ כל אורך השלה ועל כל רחבו כר ולו״ק: תום׳ בה״ה וישראל
 בו׳ שהיו עומדין במקום שכותבין בו׳ מעפרון בק״ו מגופו בו׳ עכ״ל משום ללא
 אימעוט שטר בעכו״ם מספר המקנה לירמיה כמ״ש לעיל אלא שטר לחול אבל לבעי שטר
 עם כסף לא אמעיט מהמם ולכך הוצרכו לק״ו מגופו ט׳ אן ק״ק כיון שכבר כמבו שהיו
 עומלין במקום שטתבין וא״כ מלינא קונה בכסף בפשיטות ה״ל לרשב״א להקשות על זה
 למאשר שהעכו״ם מסתלק למה לא יגמור בלעתו לקנות כר ומי הצריכו לקושיימו למה

 שכתב לקונה בכסף גרילא מעפרון בק״ו ויש ליישב ולו״ק:
 דף נח ן״ב בד״ה דרך היחיד ודרך כו׳ כן הוא בסלר המשנה לרך היתיל ואת״כ
 לרך הרבים ומלבריהם הכא ובפ׳ הכונס נראה רגרסי׳ נמי שביל הישיל
 ואש״כ שטל הרבים ולא כפרשב״ס וק״ל: בא״ד לא ליתני שביל הרבים ואנא בו׳ או
 איפכא כו׳ מדתנן שביל ההבים ולא תנא כו׳ עכ״ל ולפי מה שבשב הר״ש בפ״ב לפאה
 לה״א לשביל הרבים לקטע עליף להפסיק אילן מררן הרדם ללא קטע כו׳ עכ״ל ע״ש לא
 קשה מירי והתוספות הכא לא נישא להו למימר הכי לע״כ שביל הרבים אע״ג לקביע לא
 עליף מלרך הרבים לא״כ כלפריך טרושלמי אמאי מנא שטל הרבים כו׳ ה״ל לשנויי הכא
 למשוס אילן איצטרין למימני כלמשני לעיל גבי לרן הרבים ולו״ק: בד״ה ר״א מטהר בו׳
 ואע״נ התלינן אהעתא הממונא קאתי והוי ס״ס בו׳ עכ״ל צ״ע כיון ללא אסקי השתא
 אלעתייהו כפרש״י התם לרוב גנבי עט״ס הוו בפולמסא ולכן הוה שפיר ס״ס כהן גנט
 לנהררעי א״כ אמאי לא מקשי להו מאי פרין מעיקרא ספק טאה ספק מגע הוא הא שפיר
 הר ספק ביאה ספק עכו״ם על ספק ישראל על ומה״ט הוכרש רש״י לפרש התם לבפולמסא
 רוב עכו״ם הוו כמ״ש שם המוססומ ויש ליישב בלושק ולו״ק: כא״ד והדר גרים האי
 ספק ביאה בו׳ דאדרבה ספק ביאה היא כו׳ עכ״ל הוצרך לזה דלא נישא ליה כלפרש״י
 למימר לגט גנבי ספק ישראל וגט פולמסא אמר ודאי עכו״ס דא״כ ה״ל לתלמודא לפרש
 כמו שהקשו שס התוס׳ וע״כ כתבו להוסיף בגירסת ר״ת מלת האי לכלאו מלת האי משמע
 כפרש״י התם לפריך ספק ביאה קאמרת הא לאו ספק ביאה הוא לולאי עכו״ס נינהו אבל
 אי גרסינן האי ספק ביאה כר יש לפרש כפי׳ ר״ת דודאי ספק מאה הוא אס באו עכו״ס
 אם לאו אלא לפרין האי ספק מאה כיון ללא הוי ס״ס ספק מגע הוא ולא שרי ר״א בספיקא

 א׳ ולו״ק:
 דף נו בפרשב״ם בד״ה ואזדא דכא כו׳ דאמר לעיל אפילו לענין שבת עכ״ל
 בפשיטומ טפי ה״ל לפרש לענין פיסלא כמ״ש מהרש״ל וכן מוכשא הסוגיא לפ׳
 המוציא אלא לפי׳ כן למשמע ליה למייתי ליה הכא אמצר ומצב וק״ל: כד״ה וקבעי גמרא
 כו׳ דאלו רב ושמואל אמרו לעיל כדאזיל תיירא בו׳ עכ״ל אף שרשב״ם גופיה פירש
 לעיל אהא לקביע ושאינה מסויימת במיצריה על כמה היינו רוקא לרב מ״מ למאי דמסיק
 כלאזיל שיירא כו׳ מצינו למימר שפיר לאליבא לשמואל נמי סגי בהט ולא פליג בהא אלרב
 וק״ל: תום׳ בד״ה אבל פיםלא כו׳ דלא אשכחן רשות בפני עצמו שהוא חשוב
 בפחות מד׳ בו׳ עכ״ל ק״ק א״נ להוי פמומ אס הוא רשב ג׳ אמאי לא הוי רשות בפני
 עצמו להיינו מקום פטור בפרשב״ם ויש ליישב ולו״ק: בד״ה הר שעיר כו׳ נמי איירי
 בו׳ שלא טיהרו בסיחון כו׳ אלא מפרש למה מעשרין מעשר עני בו׳ עכ״ל ולאמר
 מר הרבה כרטס כבשו כו׳ והנישום כלי שיסמכו עליהם עניים אע״ג למא״י היו כו׳ כ״ש
 עמון ומואב ט׳ ע״כ ממוס׳ לפ״ק ליבמות ע״ש: בפרשב״ם בד״ה משלמין לו בו׳

 באשה זמם ולא באשה עשה בו׳ עכ״ל ולא הוי הכא כאשר עשה כמ״ש בנ״י ע״ש:
 ^"כ תום׳ בד״ה הרי אלו ג׳ עהיות שהרי העה כו׳ כמו כן אחיו כו׳ עכ״ל אין
 מלת שהרי הוכתה ונתינת טעם להוי ג׳ עליות לאלרבה אימא להוי עלומ א׳ כר׳
 עקיבא והוא עצמו יכול להעיל בשנים אבל אתיו לא יעיל אלא שבאו לומר ללהן מלתא חשיב
 להו ג׳ עליומ לס״ל כמו שהוא עצמו יכול להעיל בשנים כן אשיו יכול להעיל משא״כ אי
 הוה עלומ א׳ אשיו לא היה יכול להעיל וק״ל: בד״ה אלא מעתה בו׳ א׳ אומה אבלה
 אנ״ה ובד״ו הניחה בורה בו׳ וא׳ אומר לא בי בו׳ עכ״ל אבל בשציס אומרים אכלה
 אג״ה ובד״ו הנימה בורה ט׳ וב׳ אומרים לא כי ט׳ אע״ג דמבששי אהדדי הר שזקה ללעלומ
 א׳ עלות ב׳ הכיתות בטלות ללא ידעינן הי מינייהו דמשקרי אבל הכא אע״ג דכמ א׳ ודאי
 משקרי מתקיימת התזקה בכת השניה ולפרשב״ם יש להסתפק בזה בב׳ כמוש שאמרו בדילוג
 ולו״ק: בא״ד דהכא לא מכחשו כו׳ ודקאמר התם אשתא דקא מםהיד מר כו׳
 עכ״ל אין זה עיקר הטעם להא כשא׳ אומר אכלה אב״ג וא׳ אומר לה״ו הוי מזקה מעלייתא
 כריב״ק אע״ג לאשמא לקא מסהיל מר לא קמסהיל מר אלא לר״ל אשמא לקא מסהיל מר
 כר ובאמרא למוכרי באגי הוה הכמשה וכה״ג צ״ל לפירוש רשב״ס לאין זה עיקר הטעם

 אלא משום לאכלה בדילוג ולו״ק:
 דף נז ^"ב גמרא ואב״א הא והא דליכא ינוקא כו׳ ול״ק הא דאיכא שמעא
 בו׳ ב״ה בנוסחאות אשרים וק״ל: תום׳ בד״ה כשותפין בו׳ ועוה
 נראה היש לחלק בין שהה לחצר בו׳ עכ״ל ולעיל לקשיא ליה למלמולא לשמואל

^ חכמת ) 
 דף נה ע״א ר״ש בל״ה זטנייהו כו׳ או יתעשרו ויאמרו כר ופרלישי והילן כו׳ כצ״ל
 והל״א: בה״ה וה״מ כו׳ הבעלים הש״ר: בה״ה אקרקסתא כו׳ העיר והן

 מלתא כו׳ הל״א:
 דף נה ע״ב ר״ש בל״ה טומאה כו׳ לענין טומאה הס״ל: תום׳ בר״ה ר״א כו׳ ובולאי נגעי

 הוה שרי כו׳ כר״א לשבר ספק כוי כצ״ל:
 דף נו ע״א ר״ש בל״ה ואזלא כו׳ אפילו לענין שבת נ״ב כבולו במקומו מונח כי למה לא
 פירש כפשוטו לאמר אפילו פישלא וכן מוכח להדא בפרק המוציא יין ע״ש:
 בד״ה מאי חצובה כו׳ להחשב כמצר כצ״ל: בד״ה כל שהראה כר ועל לן הס״ל: תום׳ בל״ה



 &לישי כבא כתיא ואגדות מהדש״א כט
 דף ם ע״כ

ר מאורו (ספ״כ) [3פ״ט] למציעא ע״ש: ת״ר  ח״א דף D ע״ב התקוששו וקושו קשוט כ
 כשחרב הבית באחרונה רבו פרושין כוי רש ללקלק למה הקשה להס א״כ למס לא נאכל כר ומיס
 לא נשהה כר לאימא כיון לא״א לאלם להיומ מי זולתם לא היה אפשר להס לפרוש גם מהם משא״כ
 בבשר דין לאפשר לתיומ בזולתם להיינו בלחם ומים גס מה שפרשב״ס לאפשר בפירוש השיבו הפרושים
 שנפרוש גס מן הלמס הוא למוק שהד לא השיבו כלום ללמה לא הפדשו מתתילה רק מבשר ויין ולא
 פירשו גם מלחם וע״ק שאמר שלא להתאבל כל עיקר א״א שכבר נגזר כר ופרשב״ס גזירת חורבן והל״ל
 שכבר נחרב המח וע״ק פי׳ המקרא במארה אחם נאדם וגר לפי לרש זה וע״ק להני שיוד מעט שאמר
 הוא והטא ממה שאמר אס אשכתך וט מי שאין לו מת לסול ולעשות סעולה ותכשיטין ישכח ירושלים
 גס מי הכדתס להוציא זה הכתוב אם אשכתך וגו׳ מפשוטו שלא נאמר על כלל ישראל בגלותן רק על
 הלרס בשירן שנאמר איך נשיר את שיר וגו׳ ועלה קאמר אם אשכתן וגו׳ כמ״ש התוספות בדש ע״ז
 ונראה שהפרושים ולאי ראו לעשות זכר בכל לבר הנתסר לנו בהשגתה מאתו ית׳ ולא במקרה בעלמא
 ונטפל להם ר״י כו׳ ור״י נמי הוה ילע שפיר לבלבר שא״א בלאו הכי ולאי לא״א לפרוש וכולה מלבד
 ר״י שא״ל א״כ לתם נמי לא נאכל לאפשר כפירות ופירות לז׳ מינין נמי טון לאפשר בסירוח אחדס ומיס
 לא נשתה לאפשר נמי במי פירות ולפי שהוא פשוט לא הוצרך לאסוקי במלתא ובזה יתיישב קושית התוס׳
 וע״כ שתקו שלא יכלו להשיב על אטלמס לחם וזי מיני! ושתיית מי נהר וא״ל שלא להתאבל כל עיקר א״א
 שכבר נגזרה גזירה שהיה החורבן בגזירת שמיס ולא במקרה וראוי לתת לב לזה וליתן זברון כמ״ש ולהתאבל
 יוחר מלאי א״א כוי אא״כ רוב כו׳ לכחיב במארה אחס נאדם ואוחי וגו׳ וה״ס לקרא במארה וקללה
 שאתס גוזדס ולאי שאחס נאדס ונחקלליס טון שאין רוב הצבור יכולין לעמול בה יש מהן שעובדן על
 הארור והגזירה וטון שכן הוא הגדרה נעשית שלא כדן שלא לאכול ולשתות יין ובזה טון שאין הגזירה
 נעשית כדנה אתס קובעים אותי מן הברכה כלאמדנן בפרק טצל מברטן כל הנהנה מן העוה״ז בלא
 ברכה כאלו גוזל להקב״ה ומסיים לבעי הגד כולו שיוכלו כולם לעמול בה ורובו ככולו ואמר כן אמרו
 תכמיס סר כוי וסמן את כולם על קרא אס אשכתן וגו׳ לבס״ק לע״ז נמי לרשוהו שהשס ית׳ ב״ה אמרו
 ואין מחובר למעלה שאמרו שם אין שחוק להקב״ה כו׳ רכחיב אם אשכחן ירושלים וגוי וכתבו התוססות
 שם פשטיה לקרא כן הוא אס אשכחן ירושלם וגו׳ חשכח ימיני מלנגן בכנור חלגק לשוני וגו׳ אס ארצה
 לשורר בפה וכו׳ והלרש ימאן זה משוס לעל כאן מלבר בלשון רטס ט שם שאלונו וגו׳ אין נשיר וגר
 וכאן בחב בלשון יחיל אס אשכחן וגו׳ ומטעם זה דרשוהו נמי הבא לאינו מחובר למעלה אבל הוא מלבר
 לכל יחיל מישראל שלא ישכח החורבן לוראי ענין השיר הוא אסור נגלוחנו לכל ישראל בשוה כלאמדנן
 בגיטין בשיר לא ישחו יין אבל בדרח טח ושעולה וחכשיטי אשה אינן אמורין אלא לכ״א מישראל לפי רורו
 שיחסר מדרח טחו וסעולחו וחכשיטיו זכר להשגחחו יח׳ ב״ה ולא שהיה במקרה ואמר סל אש טחו
 אמדנן בפרק שני שעירי בהנהו לשאלו לר״א מהו לסול אח טחו א״ל מהו לסול אח קברו לא מפגי
 שהסליגן בדברים אלא שלא אמר דבר שלא שמע מרבו לעולם ופירש רש״י לא שהסליגן כארס המחכדן
 ללתות כשאינו יולע כוי אלא יורע היה אבל לא אמר לבר שלא שמע מפי רבו לעולם וקשה מ״מ חשובה
 זו אין ענין לשאלה ואין לך הפלגה גדולה מזו ונ״ל לומר לפי שיש דעות תלוקות בשמעתין שאמרו אין
 מסיילין ומטירין כו׳ ות״ר לא יסול אלס טתו כו׳ וללעת ר״י אלם סל טמו ומשייר כו׳ ור״א לא שמע
 בזה מרבו להכריע ואף שהוא בעצמו ירע לא רצה לאומרו וע״כ אמר בזה שיש להטן מלבדו כלבד זה
 וכלבד זה ללדעח מי שאמר אין מסיידן בלל א״ל מהו לסוד את קברו ראמדנן בפרק מרובה מציינין את
 הקברות בסיר מפני אהל הטומאה והשחא קא״ל כשם שאין אלס מסייל קברו שיש לו בחייו כלאמדנן
 פרק המוכר פירוס לבחייו אין שם אהל טומאה כך אין לאלם לסייל טחו בחייו ונמצא שאין הטת מסוייל
 לעולם לכשמת טתו של בגו הוא לאסור לסיילו גס הוא בחייו וכן לעולם ולמ״ל לשייר לבר מועט אמה
 על אמה כגגל הסתת דשם הוא נראה יותר לייפות כדאמדנן לעיל בנכסי הגר לבעי קני[ אמה נגל הפתמ
 גם מטעם זה ישייר אוחה אמה כאלו אין לו קנין במ״ל ואין רעתו להיות תושב רק לרך גירות וזאת
 האמה היא עיקר הקנין והנוי אבל קראו דבר מועט בערך זכר לחרבן שהיה ראוי שנגזור על עצמינו שלא
 לאכול בשר ושלא לשתוח יין כוי אלא שאין רוב הצבור בו׳ וכן בענין הסעולה אמר למשייר בה לבר מועט
 דהיינו כסא להרסנא אין זה דבר מועט לרב פפא גופיה משמע פ׳ הלר למחשיב ליה דש לו דת טוב
 אלא לגט זכר לחורבן מחשיב ליה לבר מועט כמ״ש לעיל ואמדנן פרק הרואה המאדך על שלחנו מאדכין
 לו ימיו ושנותיו ללמא אתי עניא רהיב ליה לכתיב המזבח ג׳ אמוח וכחיב וילבר אלי זה השלחן וגו׳ פחח
 במזבח וסיים בשלחן ר״י ור״ל דאמד תרוייהו כל זמן שבהמ״ק קייס מזבת מכפר על ישראל ועכשיו שלחנו
 של אלם מכפר הקושיא להך קושיא למקשה אקרא פחח במזבח וגו׳ הא איכא לאקשרי נמי אלשני וקאמר
 ועכשיו שלחנו של אלם מכפר מה טעם יהיה שלחנו מכפר במקום מזבח שהיה בזמן שבהמ״ק קייס וע״ק
 בשינר לשון לקאמר במזבח מכפר על ישראל ובשלחן מכפר על האלם וה״ל לומר נמי מכפר עליהן וע״ק
 לישנא למאדך על שלחנו כוי ולא קאמר מאדך בסעולחו דש לפרש לדעח ר״י מה שמשייר כל איש ואיש
 לפי מעלחו ועשרו ומחסר משלחני הוא חחח הקרבת המזבח כמו שגאו הפרושים לימנע מטעם זה מכל
 לבר כמ״ש ולפי שיש לבעל לין לחלוק ולומר שיצא שכרו בהפסלו למה שממעט בסעולחו ומכפר בו כמזבח
 הרי מפסיל שממעט מחנוח עניים שהיו באים אס היה מאדן בסעודה וע״כ אמר המאדך על שלחנו אף
 שלא אוכל ומחסר מסעולחו אלא שיושב בלא אטלה ומאדך טשיבה כאלו לא היה משייר רהשחא אין כאן
 הפסל העניים ואמר בחכשיטין רמשייר צילעא שהוא לבר מועט הוא כסי עשרו ופ״ק לגיטין אמדנן
 לגזרו על עטרוח חתנים בזה ע״ש ובסוף סוטה אמרו דגזרו על עטרות כלות בפולמוס של טיטיס ע״ש
 ומסיים מלכחיב אס אשכחך וגו׳ בלשון יחיל למשמע ללא אייד בשיר שהוזכר למעלה בלשון רטס אבל
 איירי בזכר לחורבן בכל עניני מעשים שזכר לכל איש ישראל לפי זמנו וערכו כמ״ש הרמב״ס החס שהאשה
 חשייר מין מחכשיטי הנשים של כסף ועורן השלחן מחסר מעט סו׳ ע״ש ופי׳ הכחוב הגס אס אשכחך
 ירושלס וגו׳ ט ילוע שאין אלם יכול לאמן ידיו רק טמין וכמ״ש וקשרחס וכחבחס מה קשירה טמין אף
 כתיבה טמין והיינו מטעם זה אלי ואנוהו לאין המעשה נאה בשמאל כמו טמין וקאמר אס אשכחן גו׳
 בכל המעשים ולא אשייר הרבר מועט להיינו האמה כנגל סתת ולבר א׳ לצורך סעולה ולבר א׳ מתכשיטי
 נשים תשבת ימיני בעשייתן ושיהיה נעשה ע״י שמאל שלא תהיה המלאכה נאה ויהיה כאן זכר לתורבן במה
 שנעשה בשמאל ואמר תרבק לשוני וגו׳ שאפשר שיזהר ארס בכל זה ואין כאן זכר שלא ירגיש האדם בזה
 דחלה בלבר אחר וע״כ אמר חדבק לשוני לחכי אס לא אזכרכי בלשוני בכל המעשים הללו שאני עושה
 ומשייר זה זכר לחורבן כו׳ ואמר מאי על ראש שמחחי והוא ענין שגזרו על עטרוח חחנים וכלוח כלאמדנן
 סוף מסכח סוטה ע״ש רהיינו ירושלים ללהבא ואמר אפר חחח פאר במקום חפילין ע״ש שהחפילין הוא
 כחר שורה כמ״ש בקדושין סרק האומר ובחורבן הטת ניטל כבול חורה כלאמדנן בסוטה ע״ש ואמר זוכה
 ורואה בשמחתה כו׳ דודאי זכות גדול הוא למי שבא גס בדור הזה לא״י גס במותו וכ״ש בחייו כדאמדנן

 סוף כתובות אבל אמר המתאבל זוכה לדבר נוסף דהיינו לראות בשמתחה דהיינו בבטנה ובכן בט״א:

 חידושי הלכות חזקת הכתים פרק
 דף גט ע״א
 ידעי כו׳ שהמשל ולאי הטנו כפשוטו אבל הנמשל ממנו לא הטנו ופירש להם ר׳ בנאה זרנוקא אמרה
 לכו כי אותי שהוא עבל שלה עשו לזרנוקא. ושא״ל ליתיב אבבא לירון יש לפרש כפי מה שהיה כתוב בשער
 כל דין למחקד לדן לא שמיה דין חשבו אף ט תכס הוא אינו ראוי להיות דין ט כבר נתבע הוא לדן
 והיה חבוש שם 3ט מלכא וע״כ הושיבו אוחו שם בפחח השער לדן ט שס יראה כחוב הלבר הזה כל
 דין כו׳ וימנע עצמו מלהיות דין להם וא״ל אלא מעתה כו׳ לפי לעת זו כל איניש מעלמא שיהיה לו
 שנאה עם הדין יפסול אותו בהזמנתו אלא כוי: כל דיין דמפקין מיגיה ממונא כוי. עיין פי׳ רש״י

 בחומש בזה בפרשה יתרו ובשאר מפרשים ובתוספות כאן ולריק:
 ע״כ בראש כל טרעין אנא דם כו׳ יש ללקלק ללפי כחבו נמי שקשי אלא מעחה לנפל מן איגרא
 כר ונעשה חולה וט למא מרעיה ונראה לומר לפי שינוי כחנו שלא נחכוין על חולי הגוף רק על
 חולי הנפש שאמר בראש כל מרעין של הנפש אנא לס כמ״ש ט הלם הוא הנפש והוא ט רוב מלוח הרעוח
 חלריס בדבר לס כמו הכעס והקנאה ושנאה וטוצא בהם שהם כולם חולי הנפש הס ואמר ובראש כל אסוון
 שהוא רפואוח הנפש אנא חמרא כמ״ש בסרק י״ה p ישמח לבב אנוש וגו׳ זכה משמחו כלאמר רבא חמרא
 ודחני פקתין או שהוא רמז על תכמת וסול התורה כמ״ש הטאני אל טח היין ואמר באחר לליח טה חמר
 ועיקר תכמת וסול התורה שנמשלה ליין לפקת התכמיס ממן מתבעי סימנין לתורה כמ״ש בפרק טצל מעבדן
 אין התורה נקנית אלא בסימנין כי אלו שאינם חדפיס ופקמים כ״כ בחכמת הפלפול עושין למורן ע״י סימנין

 שעל ידיהן יזכרו בעיקר למול[ כמ״ש בפרק עושי[ פסי[ לימל לעמ אמ העם ראגמדה בסימנין לו״ק:

 דף נט תום׳ בד״ה החוט בו׳ לבן של אחרונים כפתח היכל זה ר׳ אושעיא
 כו׳ כצ״ל וכ״ה 3פ׳ כיצד מעברין ע״ש: בד״ה למטה מד׳ בו׳ ותני עלה
 מלמטה בדי שלא יעמוד בו׳ עכ״ל כצ״ל: כד״ה עד טפח כו׳ ולא מטעם דפי׳
 כו׳ עכ״ל דמה״ט דלעיל שכתבו דבטפש יכול לתלות לברים גדולים כו׳ ויתקלקל הכותל
 כו׳ בתוך ג׳ נמי שלא התזיק היה יכול למתות בבעל השצר וק״ל: כא״ד והא דמפליג
 כין טפח לפחות הא בהא כו׳ עכ״ל אין לפרש דר״ל הא דמפליג מן טפת לפתות
 ולא קמפליג בטפת גופיה מן תוך ג׳ לאחר ג׳ להא ולאי לאו קושיא הוא דאימא לנישא
 ליה לפלוגי כולה מלתא בלאתר ג׳ ועול לא״כ לא תרצו כלום לטפת גופיה נמי כולה
 מלתא הא בהא תליא לבטפח לאתר ג׳ למהניא מה תזקה יכול למתות ובתון ג׳ ללא
 הוה חזקה אינו יכול למתות וע״כ נראה לפרש דבריהם דר״ל והא למפליג בין טפמ
 לפתות כר לבטפמ קאמר ליכול למתות ובפחומ קאמר לאינו יכול למחוח דהיינו בעל
 הגג בבעל החצר והל״ל איפכא לבטפח אינו יכול למחות ובפתות יכול למתות להיינו בעל
 החצר בבעל הגג ואהא קאמר דהא בהא חליא ר״ל להמחאה מלוי בחזקה וכיון לבטפח
 קאמר ליש חזקה לבעל הגג קאמר נמי מה ליכול למחות בבעל החצר ובפחוח דקאמר

 דאין מזקה לבעל הגג קאמר נמי מה דאינו יכול למחומ וק״ל:

 f"2 כד״ה ואפי׳ כעל כו׳ וא״ת והיאך יבול בעל הנג להשתמש בו׳ עכ״ל

 ואממני׳ לא קשיא להו הך קושיא משוס דכולה ממני׳ דיכול למחוח ואינו יכול
 למחופ איכא לפרושי כולה בעל הגג בבעל החצר וק״ל: בד״ה מאי אריא בו׳ ולפי׳
 קשה להשב״א הא״כ כו׳ הל״ל קמ״ל דבב׳ מקומות כו׳ עכ״ל ואממגי׳ לא קשיא
 הא ולאי דבר פשוט הוא דבב׳ מקומוח שייך היזק טפי כדמניא א׳ לא יעשנה שנים
 מיהו לפ׳׳ה לא קשה להל״ל לקמ״ל לבב׳ מקומוח כו׳ משום ללא קחני הט אלא בב׳
 פחחים ואשמועינן הכא מלמולא בפומה מלון נמי איכא למימר הכי להשמא אפי׳ במח
 נמי בעינא לאיצטנועי מינך אבל לפר״י כיון להמקשה נמי ילע הך סברא לב׳ מקומות
 אפי׳ במלון לא ה״ל למתרץ להשיב אלא בפשיטות לקמ״ל לבב׳ מקומות לא מצינו כר
 וק״ל: כא״ד ונראה לו דמעיקרא כו׳ לא ס״ד שיש לו שותפות בחצר עכ״ל
 וכפ ״ה לפי לעמ המקשה מזיק לשנים אמרים והמתרץ השיב למצר השומפין היינו שיש
 לו שוחפוח בו וק״ק כיון להמקשה לא הקשה אלא מכח להוה ס״ל לחצר השותפין
 שאין לו שותפות בו דניחני רבוחא טפי בשצר שמרו שאינו מזיק לשנים ה״ל למחרץ
 להשיב בפשיטות דהצר השותפין שיש לו שותפות בו דאינו מזיק נמי לב׳ דהשתא ליכא
 רבותא טפי בתצר תמרו מבשצר השומפין וי״ל דמ״מ לא ה״ל למיתני שצר השותפין אלא
 חצר חמרו ה״ל למיחני טפי וקאמר דאי חצר השומפין באין לו שומפות בו ובמזיק לשנים

 דוקא קאמר הא אינו דאפי׳ לחצר חמרו נמי דינא הכי ודו״ק:
 דף ם בפרשב״ם בה״ה ומאי עלייה בו׳ דההוא חדר שלפנים מביתו דהיינו
 נמי כו׳ ועולה דרך ארובה כו׳ עכ״ל הט משמע ולאי לישנא מאי עלייה
 אפתאי רהיינו יציע שאתורי מת ששלק המלר שאתורי המת בגובהו ועולה בו לרך ארובה
 אבל קשה מי הכרית מלמולא למימר מאי עלייה אפתאי דהיינו שתלק התדר בגובהו לימא
 בפשיטות שתלק כל המת בגובהו לאין כאן מוס׳ בנין כלל בעלייה ויש ליישב ולו״ק: תום׳
 בד״ה ראויין הללו בו׳ דבתיב ותהי עליו כוי עכ״ל וכינוי לעליו קאי על ישראל
 שראה בלעם אמ ישראל שוכן לשבטיו אמר שראוי שתהא על ישראל רות אלהיס וק״ל:
 ן"כ גמרא ואיפכא אתמר ד״י כו׳ במהרש״ל נ״ל לאינו מגיה הלבריס כו׳ אלא

 ה״פ אסברא כו׳ ור״ל אמר לאי להחזיר אסור משוס רכבר מחל כו׳ ה״ה לאסור
 להוציא כר עכ״ל והוא לחוק ונ״ל לולאי אינו מגיה הלברים אלא ה״פ אסברא לן ללא
 פליגי בלהוציא אלא בלהשזיר וה״ק ר׳ יומנן כנס מוציא לכל כנס שרי להוציא כיון לאסור
 להשזיר הכושל אבל אי הוה שרי להמזיר הכומל הרי מציגו בכה״ג שהתזיר הכותל לכנס
 אינו מוציא ור״ל אמר למצינו שפיר כנס אינו מוציא לסבר שרי להתזיר הכותל ובכה״ג

 כנס אינו מוציא ומו לא מירי וק״ל:

 סליק פרק חזקת הבתים

 שלמה
 איסכא הוא והכי קאמר רמ יותנן אמר כונס ומוציא הוא לקשרו רבנן ולא להחזיר הכתלים וריש
 לקיש אמר דאי להסדר הכתלים אשור משוס דכבר מתל לבני רשות הרמס הוא הדן לאשור להוציא
 הזיזין והא מולית לי דשד ה״נ שרי להתדר הכתלים ודו״ק: ר״ש בד״ה מיצר שמן 3׳ שדות

 שהתדקו בו כו׳ כצ״ל:

 סליק פרק חזקת הבתים

^ חכמ ) 
 דף נט ע״א ר״ש בד״ה ור׳ אלעא כו׳ במתי ור׳ זירא כו׳ הל״א:

 דף ס ע״כ נמ׳ ואיסכא אממר כו׳ נ״ב נ״ל לאינו מגיה הדברים ומשבש כל הגירסא דא״כ
 מאי אסברא לן דקאמר רמ יעקב ועול אמאי איפן ללבדהס ואין לומר משוס
 דתיקוס רמ יוחנן כר׳ יהודה כמו שפירש רשב״ס דהא דש לקיש נמי אית ליה כרב יהודה כדמשיק
 אלא הכי פירושו אשברא דלא פליגי כדקאמר דרמ יוחנן מיקל ודש לקיש הוא דמחמיר אלא



 f רביעי בבא בתרא ואגדות מהדש״א
 דף סד ע״א

 אמאי קאי הך אבעיא דבמין גא״ס בתיקו לרב אסי דאמר אפי׳ בג׳ רוחות לא קני רק
 תלם א׳ ויש ליישב ולו״ק:

 ע״ב בפרשב״ם כד״ה ה״ג וכי לא כו׳ ואמאי דקאמר דכא בהדיא חוץ ממיצר
 רביעי קאי כו׳ עכ״ל פי׳ ול״ג וכי מובלע לא אמרן אלא לליכא עליה בו׳ ללפי
 זה לא קאי האי ולא אמרן אמאי לקאמר רבא בהליא וק״ל: בד״ה מכי מר כו׳ הוה
 מוכיח בסופו כו׳ חצי השהה בכך וכך ממון ואותו שכתב בו כו׳ היה מפרש כו׳
 רביע השדה עכ״ל לקלק לפרש לבההוא היה מפורש רביע השלה אבל בההוא רחצי
 השלה אין זה מפורש ליש לפרש פלגא להוה ריבעא אלא למוכש בסופו שכמוב בכך וכך
 ממון כשיעור שצי השדה ואף שהרשב״ס כמב לעיל לבקרקע לא אמרי׳ הלמים מודעים
 שאני הכא דכמב הדמים בשטר לאודועי הדמים וק״ל: תוס׳ בה״ה איתמר להאי גיסא
 כו׳ אמר התם דפליג משום דהמע״ה דמספקא כו׳ עכ״ל פי׳ דמספקא לן הי מינייהו
 מומזק וכ״א מהם המע״ה ולכך ישלוקו דע״ב הבכור לא יאמר שהוא מומזק דא״כ ה״ל

 ראוי ואינו נוטל פי שנים וברא״ש לישנא דהמע״ה אינו ע״ש ולו״ק:
 דף 0ג בד״ה אין פחות כו׳ וי״ל דנותן רביעית הלוג או יותר אבל הגמ׳ כו׳
 עב״ל ר״ל כיון לע״כ נותן לו שיעור מה דהיינו רביעית הלוג או יותר דאל״כ
 מה מתנה היא וא״כ יבא למקבל מתנה טפי מרביעית הבור דהא רביעית הלוג יש לו ודאי
 והמותר ע״ז עד מתצית הבור יתלוקו ולהכי קאמר דהתלמוד אינו שושש להזכיר מה שיבא
 לו יומר מרביעימ הבור כיון שאיצו מגיע לרביעית הלוג ודו״ק: בד״ה ואמאי בו׳ דאפי׳

 ר״מ מוחה לדבר שאינו כו׳ והבא קתני בו׳ עכ״ל כצ״ל:
 ע״ב בפרשב״ם בה״ה האי מאן כו׳ דמםתמא לא הוי קני ליה לוקח אלא הרי
 הוא של מוכר להוצאת דזץ בו׳ עכ״ל הנהו הוצאת זיזין דנקט הכא לאו הנהו
 דקאמר רב זביד דהנהו מסתמא של לוקש הן ולא של מוכר עד דאמר ע״מ שדיוטא כו׳
 דאל״כ לקמן דפדך לרב פפא ואי ס״ד לא קני במסממא ל״ל ע״מ מקשי ליה נמי הכא

 לרב זביד וצ״ל דזיזין דנקט הכא היינו הוצאמ זיזין על הדיוטא ולא במצר ודו״ק:
 דף סד תום׳ בד׳׳ה ואי ם״ד בסתמא בו׳ וזה החקו לרבינו שמואל לפרש הלא
 קאי כו׳ עכ״ל היינו מה שפי׳ רשב״ס לעיל בלבד רב לימי לסממא לא קני
 וכשכמב לו עומקא ורומא קני ליה לגג היינו משוס לאין סברא שהגג שבאמצע לא יקנה
 אבל לעיל דקיימינן לפי מה דס״ד דמסממא קני כתבו משנס פי׳ כן דהא א״נ דקאי

 ארישא איירי בלא כתב כמו שכמבו המוס׳ לעיל ודו״ק:

 שלמה
 דף! םב ע״ב ר׳׳ש בד״ה בסירוגין מהו כו׳ ובאלכסון מצוייר כזה ט: בד׳׳ה חוץ ממצר כר
 רביע הס״ד: בד״ה ולא אמרן כו׳ על פני שניהם מצויר כזה י: בא״ד אבל
 מובלע מצריר כזה כ: בד״ה הכי גרשינן כר דלא מובלע נמי קנה מכלל דכי לעצמו וקדייק כו׳
 הד״א וכן צריך להיות: בה״ה מבי מר רבה הש״ד: בה״ה וכתוב הכי כר מכירה הש״ד: בד״ה

 פלגא דאית כוי ממון ואותו כו׳ הד״א:
 דף םג ע״א ר״ש בל״ה תנו חלק כוי בתוספתא דהך נבא אומר תנו כר כצ״ל: בד״ה לטפיחי
 כו׳ הדעת אין פחות כו׳ לרביע אין סתות כו׳ הד״א: בד״ה בן לוי כר או לזה

 או לאתר כר כצ״ל:
 בד״ה אמאי מעשר כו׳ מקנה כו׳ כרבנן נמתק כרבנן:

 דף סג ע״ב ר״ש בד״ה שאס רצה כו׳ ימורא לעצמו כמו כר כצ״ל והד״א:
 בה״ה אלא לרב פפא כוי מצמא קני פלגא והכי כו׳ כצ״ל:

 דף סד ע׳׳א גמ׳ יתיב רבינא וקא קשיא ליה כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ואי שלקא דעתיך בסתמא
 קני כי גבוה כו׳ פירוש בקונטרס אי כו׳ דבטורת בעי לקני רומא כוי ועוד דנפקא

 ליה כו׳ כצ״ל:
 ז ח ט י כ

 זבולון סשכר

 ל חידושי הלבות המוכר את הבית פר
 דף סא ע״א

 המוכר את הבית פרק רביעי
 דף םא תום׳ בד״ה והתא שש כו׳ ועוד נראה לר״י בו׳ והיתה כותל ההיכל
 מלמטה ו׳ ומחצה כו׳ עכ״ל וכותל התא למטה היה ה׳ ומשצה דהשתא
 ניחא טפי דלא נקט התתתוצה כיון שלא היה כותל היכל וכותל המא אמות שלמות ניתא
 ליה למנקט מימנה שהיו שש אמות שלימות וק״ל: בא״ד והא דתנן במסכת מדות כו׳
 ורובד שש כו׳ שורה בולטת דרובה היינו שורה כדתנן בו׳ עכ׳׳ל משום דלשון רובד
 משמע רצפה כההוא דתנן 3פ׳ טרף בקלפי על הרובד הרביעי שבהיכל וא״כ משמע דלמטה
 על רצפת התתתונה היה רשב שש ובקרא דהיציע התממונה ממש באמה רומב משמע
 דלמטה היה ממש משו״ה הוצרכו לפרש דלשון רובד הוא שורה בולטת כההיא דמסכת
 ממיד רובד למעלה על התממונה דהיינו במגרעת ודו״ק: בא״ד דבבית שני היתה יציע
 התחתונה שש והיה חלוק מבית ראשון כו׳ עכ״ל והא דתני התם התתתונה רמבה
 ממש ורובד כו׳ ע״כ בבית ראשון איירי דמיימי ליה המם מקרא דהיציע התתתונה ה׳

 באמה כו׳ ע״ש וק״ל:
 ע״ב בד״ה אלא דקרו כו׳ לבירה נמי בית היינו במו שקורין לבירה בירה
 קורין כו׳ עכ״ל מדבריהם נראה דלבית בלא בירה אין קורץ בית אבל לבירה
 בלא בית קורץ שפיר בירה אבל רשב״ס לא פירש כן שכמב דליכא דקרי לבימ בימ ולבירה
 בירה אלא כוי וקשה ליישב לדבריו לבירה נמי בית כו׳ ואפשר שהתוס׳ לא כתבו אלא על
 כל הספרים שלפניהם אבל בספרי רשב״ס לא היה כמוב לבירה נמי כו׳ אלא ללבירה קרו

 ליה בית כו׳ וק״ל:
 דף םב בפרשב״ם בד״ה היכא דאיכא כו׳ ומצר יהודה מן המערב כו׳ ולוי
 לא הזכיה בו׳ ויהוהה מצר מערב כננד שניהן כו׳ עכ״ל נקט הכי לפי
 גירסמ כל הספדם להוה כמוב מלה״ל למכתב מצר שמעון כנגל יהולה ולא כתב כו׳ כמו
 שהוא במוס׳ אבל לקמן כמב רשב״ם לאין נ״ל הך גירסא וכמ״ש גס המוס׳ וק״ל: תום׳
 בד״ה מדה״ל למכתב כו׳ אלא קאי אדיוקא דכי בו׳ אם מצד ראובן ושמעון מצה
 מזרח בו׳ ואצל לוי קרקע עולם כו׳ עכ״ל מצינן למימר הכא שפיר דמיצר ראובן למוד
 מצל מזרמ בכה״ג לפליגי לעיל ומולה רב לקנה כנגל הארון כיון שלא מצא עוד מה למצור
 מצד מערב אלא דהן מלמא דקאי אדיוקא דמודה ביה רב לקנה נגל ראש תור ע״כ לא
 מצי איירי אלא בכה״ג דראובן ושמעון מצד מזרש ודו״ק: בד״ה כמין גא״ם פר״י מזרח
 ודרום כו׳ וק׳ לפי׳ דא״כ אמאי צריך למכתב כו׳ עב״ל ק״ק רתקשי להו לפר״י

 חכמת
כר את הבית פרק רביעי  המו

 דף םא ע״א תום׳ בד״ה והתא כר כעין שורה דרובד כר כצ״ל:
ף סא ע״ב נמ׳ לא צריכא דאיכא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה כו׳ כצ״ל וג״ב אבל ברי״ף  ד
 ורא״ש גרסינן דרובא וצ״ע: שם וזביני אילן קדמאי כלום כו׳ דבי רבי חייא כו׳
 כצ״ל: ד״ש בד״ה קמ״ל כוי הכי משוס כר הד״א: בד״ה ואי אמר ליה אינש לחבריה הס״ד:

 בד״ה בוסתני גנות הס״ד: בד״ה ופרדסים כרמים הס״ל:
 תום׳ בד״ה ש״מ כו׳ ביטול מקח יש להן נ״ב פירוש בכפל מדמיו כגון ק׳ בר׳ כן

 משקנת הפוסקים:
 דף סב ע״א ר״ש בד״ה מצר לו כו׳ על המערב מצוייר ציור כזה א: כד״ה יקנה כו׳ של
 מזרח ומערב מצוייר ציור כזה ב: בד״ה היכא ראיכא כוי מצר מערבי קצר מצויר
 כזה ג: בד״ה מצר ראובן כו׳ לאמי למפלג ליה באלכסון מצריר כזה ד: והוא הלץ כזה ה: בד״ה
 סיים לו כו׳ מקרן לקרן שמי וערב מצריר ציור כזה ו: בד״ה כמין גא״ם כו׳ שמיצר תחילת כל
 דוח כזה ז: תום׳ בד״ה ומצר ראובן לרוחין מרץ כוי מצרר כזה ח: בא״ד ראובן ושמעון ומיהו

 הוה אמינא דקנה כו׳ כצ״ל:
ו  א ב ג ד ה

 יאיגן ראובן

 בתרא
 אבל כשכותב לו שדות ראובן ושדות שמעון למשמע שמצר לו ב׳ שלות של ראובן וב׳ שדוח של שמעון

 ללא מצי למימר לו שיקנה חצי שדה אלא באלכסון וק״ל:
 ?$"כ בפרשב״ם בל״ה מבי מר בו׳ בכך וכך ממון כוי. עכ״ל עיין במה שכתבנו במ״ק בזה ולא
 ניחא ליה לפרש כפשוטו ללא ראה אביי כן בשטרות וכמ״ש התוס׳ שראה שהיה מגבין סלגא
 כר לאם כן במאי ראה אביי שלא חזר רבה ושמא לכך היו מגבין לזה פלגא משום יתור לשון לואילין
 מצרנה ולזה מגבין ריבעא משום ללא הוה כתיב בו ואילץ מצרנה להאי מלתא ליתור לשון שייכא הכא

 במוש׳ לקמן:
 דף סג ןן״א בפרשב״ס בל״ה תנו חלק כו׳ ואיכא למימר לרבנן היא לפליגי כו׳ וקי״ל
 כסומטס כו׳ עכ״ל. פירושו אינו מבורר ביון לרבנן ס״ל ליורש עם הבנים ע״כ
 לאו משום ספיקא הוא לאל״כ לא היה נוטל אלא משהו להמע״ה ואס כן א״נ להלכה כסומכיס היכא

 לאיכא ספיקא ויחלקו הכא הלבה כרבנן ללאו שפיקא הוא כלל ולו״ק:
 דף סד ןן״א בתום' בל״ה ואס״ר כר ואי כי אמר בסתמא נמי קני כר לא קנה לאויר של
 מעלה כו׳ עכ״ל. לאין לומר לוראי לדברי המתרץ כיון ללא קנה לגג לא קני
 נמי אויר שלא יהא הססק בקנינו אבל המקשה חוזר לסברתו הראשונה לקני לאויר של מעלה לאס
 כן הדרא קושיא ללוכתין לאס״ל בסתמא קנה כר כי גבוה מאי הוה כו׳ ואין סברא כו׳ וכמ״ש

 התוס׳ ודו״ק:

 דף סא ;ן״א בפידשב״ם גד״ה ולא את החדר כו׳ דכיון דאין תשמישו כשל בית כוי. עכ״ל לא
 שהאמת כן דמה״ט איני מכור דהא קתני דחשמישי טח לטח וא״ה אינו מכור
 ילקאמר ש״ס השחא יציע לא מיזלבן חלר מבעיא אלא דמה״ט לא איצטריך ליה אי לאשמועינן ממשנה
 ־תרה דאסילו מצר לו מצרי כו׳ כלמסיק בגמרא ולו״ק: שם בפי׳ רשב״ס בל״ה כ״ש בלקא חלילה כו׳
 דאינו מכור לאין תשמישו לומה לתשמיש של טת כלל כר. עכ״ל נראה מכאן הא דקאמר ש״ס לקמן
 השחא יציע לא מזלבן חלר כר היינו למ״ל ליציע היינו אסחא ללמ״ל בלקא חלילה הוי חלר מבעיא:
 ?ן״ב בתום׳ בל״ה ארעתא תרתי כוי. לאין נראה לחלק להא [מייד המס רב נחמן] אפילו בא
 בסוף החולש כו׳ עכ״ל והך למוכר לחטרו שור נגחן לאזלי בתר מוחזק במעוח כר ע״כ ללא

 למי׳ ללהכא ליש לחלק ולריק:
 דף סב ע״א גמ׳ כמין גאס מהו כר. גם בפי׳ רשב״ס הכא שמצר לו ב׳ קרנוח כמין גאס יש
 ללקלק ומאי קמבעיא ליה וכי עליסא ממצר לו א׳ קצר וא׳ ארוך ומצר לו גם
 שאר הרוחות כפי׳ הרשב״ם לעיל וא״ה אינו קונה אלא מגל ראש התור וללברי הרא״ש לפי שיטת
 ד״י לעיל לגס אם לא מצר לו שאר הב׳ רוחות עליף ממצר לו ג׳ רוחוח לרב אסי ה״נ הכא נימא
 דכמין גאס מב׳ קרנות עליף ולו״ק היטב: בתום׳ בר״ה מצר ראובן ט׳ שטן שרות ראובן וטן
 שלוח שמעון כוי. עכ״ל הוסיפו על פרשב״ס שכתב בתוך שדות ראובן ושמעון כר דההוא ודאי איכא
 לפרושי שלוח לשון רבים א׳ של ראובן וא׳ של שמעון ואחי לומר שיקנה חצי שלה ממש בלא אלכסון



 המוכר את הכית פרק רביעי ככא כתרא ואגדות פהרש׳׳א לא
 דף םד ע״ב - דף עא ע״ב

 חידושי הלכות

 דף םט ^"ב בפרשב״ם בה״ה א״ל מוכר שהה כר היקלא מבא הוא כלומר
 מן הכינוניס כו׳ עכ״ל דליכא לפרש טבא ממש אבל בבינוני שייר לו
 כל הטובים ממנו לא״כ סתמא הל״ל בכל הלקליס לטבא מזה שהזכיר שייר לו אלא ע״כ

 ללא אמרינן הכי אלא בבישא ממש לשרי למקצייה ללא טעץ קבא כפרשב״ם ולו״ק:
 דף JJ תום׳ בד״ה ולימא ליה כו׳ לאו משום הליהוי מגו במקום עדים קפריך
 דא״כ מאי משני כו׳ עכ״ל ולא ניהא להו למימר כפרשב״ס ללא הוה מגו
 במקום עלים להא עביל איניש למלמיה כר לעיקר המירוץ מסר מן הספר למאי למשני
 ליה דכי אמר ליה נאנסו מי מצי כר נמי ילע המקשה אלא להוה ס״ל להך טענה דהמזרתיו
 הוה במגו במקום עדים אבל לפירוש המוס׳ נימא דלפי סברמ המקשה נמי לא הוה מגו
 במקום עדים מטעם שפרשב״ם ועוד נ״ל דמוק בפרשב״ם דמאי פריך רב עמרם לרב חסדא
 טפי דהא איהו גופיה קמבעיא ליה אי נימא מגו דאי בעי אמר נאנסו ומקשי ליה לנפשיה

 ולימא ליה שטרך בידי כו׳ וק״ל:
 7ן"ב בד״ה מ״ה נשבע כו׳ כי הכא אין מוציאין מהן כו׳ בדבר הגבוי אדם מוריש
 שבועה לבניו עכ״ל פי׳ פטורין ונשבעין שבועת יורשין דהיינו שלא פקדנו וכו׳

 ועיין בהגהת אשר״י:
 דף עא בד״ה אמר רב הונא בו׳ מאי קאמר רב הונא אע״ג דאמרי בו׳ א״כ
 מאי קאמד ואפי׳ לר׳ עקיבא כר עב״ל ק״ק בפשיטומ ה״ל לאקשויי מאי
 קאמר רב הונא אע״ג כו׳ הא ולאי אי הוה ס״ל לרבנן דקונה ב׳ אילנות קנה קרקע משום
 למוכר בעין יפה מכר טפי איצטריך ליה לאשמועינן בשייר שני אילנות לקונה קרקע ולא
 מבר בעין יפה וכן היא הקושיא במילושי הרמב״ן ותירוצם כמו שתרצו המוס׳ ויש ליישב

 לבריהס ולו״ק:
 ע״ב בפדשב״ם בד״ה ראם איתא כו׳ אבל לוקח אילנות אין לומר כו׳ עכ״ל לר׳
 עקיבא ולאי בלוקת ב׳ אילנות נמי קנה לפרשב״ם אבל לרבנן לבלוקמ אילנומ לא קנה
 קרקע איצטריך למימר הכי ללא שייך ביה לאס איתא כר לעביל איניש לזבין כו׳ לאי הוה
 שייך ביה האי טעמא הוה קונה קרקע אע״ג דאית להו לרבנן בעין רעה מכר כמו לר״ע
 לשייר ליה קרקע מהאי טעמא אע״ג דאית ליה בעין יפה מכר ודו״ק: תום׳ בה״ה לימא
 ליה בו׳ ע״כ נהאה לר״י כו׳ אבל נבי לוקח לא שייך למימר הכי מגו כו׳ עכ״ל
 ולענין דרך בור ולומ הוה לינייהו איפכא משוס עין יפה למגי לא שייך המם וק״ל: כא״ד
 ולעיל משמע דאי לאו דרב הונא בו׳ אפי׳ לרבנן בדמםיק דאי נפיל הדר בו׳ עכ״ל
 פי׳ ללפוס סברא דהשמא דאיצטריך ליה לר״ע וכן לפי המסקנא דלקמן דר״ש לדבריהם
 דרבנן קא״ל איכא למימר נמי הכי דעיקר מלמא דרב הונא לר״ע איצטריך ולא לרבנן אלא
 דלמאי דבעי למימר לקמן דרב הונא דוקא לרבנן ונ״מ דאי נפיל כו׳ קשיא להו שפיר ודו״ק:
 כד״ה מהנפשייהו בו׳ דא״כ מנופא דמתני׳ תיפשוט דר״ש דלא כו׳ עכ״ל ר״ל דלפום
 הסברא דפריך לקמן לר״ע משוס כיון דמוכר בעין יפה מוכר אימ לן למימר במקדיש דהוי
 עין יפה כמו במתנה תפשוט ליה הכי מממני׳ דע״כ דלר״ע כיון דמוכר בעין יפה מוכר

 7{"ב בפרשב״ם בד״ה אלא לאו ש״מ בו׳ והא ליבא למימר דלרבנן איצטריך בו׳
 עכ״ל וק״ק דאימא לר׳ עקיבא איצטריך למימני הך סיפא דאי לא מני ליה ה״א
 דדוקא בטענת דריסת בימ שאינה כ״כ טעצה מעולה אית ליה לר״ע דבתר דעתא דלוקמ
 אזלינן ולא בתר דעמא דמוכר אבל טענמ דוושא שהיא טענה מעולה מהני אפי׳ במוכר
 וצריך הלוקת ליקת לו דרך ולכך אשמועינן הך סיפא בשדה דסבר ר״ע א״צ ויש ליישב ודו״ק:
 דף םה תום׳ בד״ה לא מבר בו׳ ואין להקשות אמאי נקט בגמ׳ ולא את הרחיים
 ביון דאפי׳ ר״א מודה בו׳ עב״ל לפי הגירסא קמא במתני׳ דגרסינן לא את
 התנור ולא את הכיריס כו׳ לא קשיא להו אמאי נקט להו ת״ק דר״א כיון דר״א מודה
 בכולהו לכן לרך התנאים לת״ק נקט אף דברים דלא פליגי אלא להך גירסא הכי קא ק שיא
 להו כיון דנקט בברייתא ת״ק במלתיה תנור וכירים דלא מבר ור״א פליג בהו לא ה״ל למיתני

 שוב ולא אמ הרשייס דכ״ש הוא דלא מכר דבהא אפי׳ ר״א מודה דלא מכר ודו״ק:
 7{"ב בד״ה צינור שחקקו בו׳ ודוקא שמים נופלים כו׳ אבל אם נפלו מצינור
 לקרקע כו׳ אם יש כבר במקוה כ״א סאה כו׳ עכ״ל ולא נישא להו למימר
 דאיירי שפיר בנפלו מצינור לקרקע ומקרקע למקוה ע״י המשכה ואיירי באין כבר במקוה
 כ״א סאה דלישנא דסוסל אמ המקוה ואינו פוסל המקוה לא משמע הכי דכיון דבכולה ע״י
 המשכה נמי הוי דינא הכי א״כ ה״ל למשני בהאי לישנא צינור שמקקו ולבסוף קבעו פסול
 להמשכת המקוה קבעו ולבסוף שקקו כשר להמשכמ המקוה וכיוצא בזה כמב הרשב״ס לקמן
 בשמעתין ע״ש ודו״ק: בד״ה הרי היא כקרקע כו׳ ולעני! טומאה נמי מקבל הדבש
 טומאה אפי׳ בו׳ עכ״ל ולא נימא להו למימר בזה כפרשב״ס דהדבש בטל לגבי כוורמ אלא
 דאמרי׳ דלא בטיל והוה אוכל ולא בעי נמי מששבה כדאמר רב כהנא בפ׳ הספינה וסמכו
 בזה ג״כ אראייתס ללעיל לומיא לפת לגבי תנור דלא ששיב הפמ מתובר אע״ג דתנור הוא
 משובר ה״נ לא ליששיב הלבש משובר בשביל הכוורת מיהו לפרשב״א שכתבו התוססות לעיל
 לכל מנור הוא ממובר ואפ״ה טמא משוס ללא ששיב תיבורו מיבור כמו כוורת להכא לאינו
 מקבל טומאה משום להוה שיבורו שיבור גמור אין כאן ראייה כ״כ וי״ל למ״מ הלבש לא

 הוי מתובר לכוורת טפי מסת לתנור ולו״ק:
 דף סו תום׳ בד״ה ושאני פשוטי כו׳ ואי דרשה גמורה היא דת״כ אמאי תיבעי
 ת״ל בו׳ עכ״ל יש ללקלק אמאי לא הוכימו כן מללעיל מיניה לקאמר למ״ד
 מסגרמו למטה הימה כו׳ ללרשינן השלמן הטהור מכלל שהוא טמא ואי הך לרשה לת״כ
 דרשה גמורה היא ל״ל האי קרא להטהור וי״ל(כוי): בד״ה מכלל דשאיבה בו׳ ועוד
 אוה״ת כו׳ אבל במקוה שלם כל מים שאובין שבעולם אין פוסלין כו׳ עכ״ל וההיא
 דיבמות דנתן סאה ונטל סאה דכשר ומוקי לה ר״י דוקא עד רובו מפר״מ דהיינו במי פירות
 ועיין באשר״י בפ׳ מרובה וההיא דצינור דפוסל מדרבנן לפר״מ צ״ל דלא היה שס מעיקרא
 מקוה שלם מיהו רשב״ם לא פי׳ כן בשמעמין שפירש דההיא דיבמומ איירי שפיר במים וכן
 ההיא דצינור איירי שהיה כבר עשוי מקוה כהוגן וצ״ל דלא ס״ל בהא כר״ת אלא דמקוה

 שלם נמי אפשר שיפסל ברובו ודו״ק:

 נמוקי הגרי״ב דף סד ע״ב רשב״ם ל״ה אלא כר והא ל״ל כוי. ע׳ מהרש״א כונסו להקשות רק על הרשב״ס לאמאי לא הקשה ג״כ אף לר״ע. אבל לפי האמת והמי׳ של הרשב״ס. גם זה לק״מ לבזה לא פליגי
 ר׳׳ע ורבנן אס לריסת בור ושרה תשוב יותר מלריסת בית. וכמו לרבנן בלעת מוכר כמו כן לר״ע בלעת לוקת. ובעיקר קושיתו י״ל ללר״ע מוכת שפיר לשוין המה לריסת בית ולריסת שלה. לאי עליף ל״ל
 רישא לסיפא דלר״ע אתי׳ בק״ו מרישא לדשא. רק דאפשר לומר לרישא לסיפא איצטריך לרבנן לר״ע וא״כ יהי׳ עיקר הקושי׳ מרבנן לזאת הקשה הרשב״ם בפשיטות יותר. ובתירוצו יתוק הכל ולק״מ והבן בזה כי נכון הוא:

5C חכמת שלמה^ 
 דף סח ע״א ר״ש בל״ה בהמה כו׳ כצ״ל: תום׳ ל״ה אמר ת״ק כו׳ נ״ב שייך לעמול שני:

ד אלו נמכרין:  דף סח ע״ב נמ' ושל לגיס ואמרי מאי כו׳ כצ״ל ממתק ה
 דף סט ע״א ר״ש בל״ה קנים המתולקין מפוצלין הש״ל: בד״ה אמר רב פפא כו׳ כצ״ל:

 דף ע ע״א ר״ש בל״ה בשטר כר האמנתו לנפקל הם״ל:
 דף ע ע״ב ר״ש בד״ה שטר כיס כו׳ דסנהדדן נראה כר סבירא להו הס״ל והל״א: בד״ה
 דאמרי נהרדעי כו׳ נותן אסדות טפי מסלגא כו׳ כצ״ל והשאר נמסק: תום׳ בד״ה

 מאן דאמר כו׳ אין גובין אבל אם מוחזקין כוי כצ״ל:
 דף עא ע״א ר״ש בד״ה אמר רבא כר ופטורים והך דאמדנן כוי כצ״ל והד״א ונמחק כל

 הג״ה עד להחזיר לו בשטר:
 דף עא ע״כ ד״ש בד״ה וקמתמה כו׳ קל וחומר הוא ולגבי בור כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה
 ממפשייהו כו׳ דאית לן למימר טפי כשמוכר אילן כו׳ נ״ב פירוש גבי הקדש
 הלומה למכר ולו״ק: בא״ד מבתר שדה דמשוייר כו׳ נ״נ סירוש שמכר אילן ושייר שדה לשדנן

 קרקע במר האילן כגון גט הקלש ולריק:

א ר ת  כ
 בראויה לסשוטי כלי עץ נמי בחזו למלרס טמא מלאורייחא נוקמא בפשוטי כלי עץ לחזו למלרס ולא
 איצטריך ללחוקי לאוקמא בלף של מתכח: בתום׳ ושאני פשוטי כר וע״כ טהורים אפילו מדרבנן
 לכלי זכוכית כו׳ עכ״ל. ק״ק לע״כ הא למקבליהס טמאים לצללין קתני לכלי עץ טמאיס מן החורה
 וכלי זכוכית אינו טמא אלא מלרבנן וה״נ איכא למימר בסשוטיהס טהורים בכלי עץ מן החורה ובכלי

 זכוכיח אפילו מררבנן טהורים ויש ליישב ולו״ק:
 S"JJ בתום׳ בל״ה (בע׳׳א) מכלל לשאיבה כו׳ וא״ת כו׳ היינו רגזרו חכמים ג׳ לוגין כו׳ אי כולו
 שאוב מדרבנן אמאי גזרו כלל בשאיבה אלא דרצו ליישב נמי לא״נ כולו שאיבה לאורייתא אמאי
 גזרו אג׳ לוגין: בד״ה בעי רב יוסף כר לאין סברא לדמות הכשר זרעים כו׳ רצו לומר למאי דמשיק

 לעיל לבמכר איכא למימר אי משוס עין יפה אי משוס עין רעה:
 דף סז בפרשב״ם בל״ה (בדף הקודם) כי כוי א״ל טעמייהו גט מכתשת כוי. וליכא לאקשויי
 לסי מה שסרשב״ם להכא קיימינן כמ״ל ס״ק לחולין לכוחלי הטח חשיט בחלוש לענין מחובר הוה
 ליה כותל ומכחשת סברא הפוכה ללענין מכרה לכותל הבית מחובר ומכתשמ אינו מחובר ולענין הכשר
 זרעים ה״ל מכתשת מחובר וכוחל הטח אינו מחובר דש לומר לולאי כותל היה טסי חשיב כתלוש
 אלא ללעגין מכר הטח הכותל הוא גופא של טמ ובולאי נמכר אפילו אס נאמר לבעין רעה מכר

 משא״כ מכחשת דלא הוה גופו של טח ואינו נמכר משוס עין רעה:

 דף סד ע״ב ר״ש בד״ה טן חריטן כו׳ בשובך הש״ד: בה״ה אלא לאו כו׳ לרבנן דגט שדה
 כר כצ״ל:

 דף סה ע״א ד״ש בד״ה כר׳ עקיבא כוי כר״ע דאמר ליה כו׳ כצ״ל: בה״ה דאי אתמר כו׳
 חלקת הש״ד וכצ״ל: בד״ה שניהם כו׳ לעצמו אמ החיצון כו׳ נ״ב פירוש כגון

 מכר לו את הבור והלות כוי:
 דף סה ע״ב ד״ש בל״ה נגר בריח וקבוע בכותל הס״ל: בד״ה טן כך כו׳ שלא אמר הש״ד:
 דף סו ע״א ד״ש בל״ה ר״א מטהר כו׳ תיקנו אלמא לר׳ אליעזר כו׳ היה לו להכשיר ואי
 רבנן כו׳ כצ״ל: בד״ה לעולם ר׳ אליעזר ש״ל כברייתא לצינור כר כצ״ל: בד״ה

 ועול כו׳ לצינור לר׳ אליעזר כר כצ״ל:
 דף סו ע״ב ר״ש בל״ה ואליבא כר כצ״ל:

 דף סז ע״ב גמרא אבל לא העליונה ולא את העטדם ולא את הגלגל לא את הקורה ולא את שקין
 ולא את המרצוסין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכודן רט אליעזר
 אומר כר כצ״ל ונ״ב כן הוא בס״א: ר״ש בד״ה הממל ואת בתולת כו׳ מטלטלי הן ובגמרא כו׳ כצ״ל:

י מהדודא  פ^
 דף סה ן{״א בפרשב״ם בל״ה שניהם במכר כר לכי היט דלפנימי זטן ויהיב בעין יסה כר.
 עכ״ל. נראה מפירושו לאי הוה אמדנן לבעין רעה מבר לא הוה אמדנן אין להם
 לרך זה על זה אלא ליש לפנימי לרך על החיצון ולא ילענא למה לא נאמר כה״ג לכי היכי דלחיצון
 מכר בעין רעה לפנימי נמי בעין רעה מכר וכן יש ללקלק קצח לעיל באחין שחלקו לאין להם לרך
 כר למייתי ליה ש״ס אשמואל לסבר בעין יפה מוכר הא א״נ לבעין רעה הוא מוכר קשה למה יהיה

 לפנימי לרך על החיצון כיון לחיצון בעין רעה מכר לו ולו״ק:
 ע״ב בתום׳ בל״ה אילימא ר״א כר ונראה לר״י לזה לחקו כוי עכ״ל. לכאורה נראה לפרש להיינו
 שדחק לפרש דלא רבנן לאו הנהו רבנן פליגי במכתשח אבל אם כן מה יאמר לקמן גט כוורת
 דע״כ לאו היינו רבנן דכוורת אלא דרצה לומר דזה דחקו לפרש דווקא דלא רבנן לאו הנהו רבנן
ד היא כקרקע כו׳ וצריך לפרש והרי היא כקרקע לקנותה בכסף כו׳ עכ״ל נראה  דכוורת: בד״ה ה
ד היא כקרקע אלא  מדבריהם השחא דש״ד דמיירי בכוורת מחוברת לא הוה איצטריך ליה למימר ה
 לאשמעינן מלחא חדתא לקנותה בכשף כו׳ אבל למאי דמשיק דאיירי בכוורת תלושה איצטריך ליה

ד היא כקרקע לכל הני מילי דחשוב דכותטן פרוזבול כר וק״ל:  למימר לענין לינא ה
 דף סו ן$״א בפרשב״ם בל״ה האמר ר׳ יומי בר׳ חנינא כו׳ משוס לפשוטי כלי עץ לית להו
 טומאה כלל הלכך אוקמא בלף של מתכת עכ״ל. ק״ק לפי מה שכמבו התוס׳ לעיל



 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא ואגדות מדורש״א
 דף עג ע״ב

 והוא כמ״ש במדרש ילמדנו דלעיל שאין גל שני לומד מן הראשון כך הרשעים אין למדין משלפניהס ובאים
 כ״א לכלות ולשמף את העולם וישראל ואמר שוק מזי גבורחא כו׳ כדאמרינן האל הגדול הגבור הרי גבורחו
 שמציל שה אתד בין ע׳ זאבים ולזה אמר מלא תונו תלא כר הס הצדיקים שנמשלו לתול והס מצילי; את הדור
 כדאמרינן בפרק קמא אספרם מתול וגו׳ אלא הכי קאמר אספרם מעשיהם של צדיקים מרובין על אתת כמה
 וכמה שמגינים וק״ל: לדידי חד לי הורמין בר לילותא בו׳. ופרש״י והאי עובלא להודיע צלקת של
 הקב״ה שמרתס על הבריות כוי. עכ״ל ע״ש והוא דתוק דא״כ כל הסיפור מלתא דלא צריכי ללא הל״ל אלא
 דחזי ליה דן הבריות רראה שהכונה מה כלפי מ״ש שהשטן הוא היצה״ר הוא המלאך המות ואמרו בס״ק
 יורל ומתעה ועולה ומשטין רורל ונוטל נשמה וזה הורמין הוא מגונדא של שטן ומתחלה הוא מתגרה ביותר
 טובים כמ״ש כל הגדול מתבירו יצרו גדול ממנו והוא שאמר שמתתלה הוא מתגרה באומה הישראלית להתעותס
 ודש דהוה קא רהיט אקופיה דשורא כר חומה הוא רמז על התורה או על כ״י כמ״ש פרק האשה וביומא
 על פסוק אני שומה וז״ש שהיה מחגרה בשיני החומה דהיינו במקום שאינה חזקה כ״כ כי יסוד החומה היא
 יותר תזקה והיינו אי תורה קאמר שהיה מחגרה בל״מ בדבר שאין בו טעם מפורש כגון שעטנז ופרה אדומה
 שא״ה ושטן מונין כו׳ ואי פי׳ תומה כ״י היה מתגרה בבני ארס שאין תזקים הרבה באמונה ובלקי השכל ואמר
 דרהיט פרשא כר הוא רמז על צדיקי ישראל שרצו במצוח הקב׳׳ה כסוסים הללו כדאמרינן בפרק חלק שא׳׳ה
 את רגלים רצת וילאוך ואיך תתחרה את הסוסים וגו׳ וז״ש דלא יכיל ליה האי הורמין להתעות את ישראל כי
 המצומ והמורה מגינין עליהם שלא ישלוט בהן יצר הרע ואמר כיון שלא יכול הלך להתגרות בא״ה וז״ש דהוה
 מסרגין תרתי תיותא פרש״י ב׳ פרדות הוא רמז על ב׳ מלכיות ואומות שהיו מושלים ומתגרומ זו בזו ע״י
 השטן וע״ש שהפרל הוא פסול לימה האומות לפרלה במ״ש באגדות דסבי דבי אתונא וכמ״ש בדניאל לעת
 קץ יתגרה מלך הנגב ומלך הצפון זה בזה ודש שהיו מסרגין מוכנין למלתמה זה על זה וקאמר לקיימן אמרי
 גשרי דדונג כו׳ הוא רמז שמקום עמידתן לכלייה כמ״ש כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהיס
 ואמר לשוור מהאי להאי דהיינו להתגרות זה בזה ולפעמים ינצת זה ופעמים זה כמפורש בדניאל ואמר דהוה
 נקיט סד כסי דחמרא כוי הוא רמז לכוס התרעלה שישתו העובד כוכבים לעתיד כמו שהעיד ישעיה הנביא
 וכדאמדנן פ״ק דסוטה וז״ש לב׳ מלכיוח ואומוח הללו שיהיו שולטין לימוח המשיח כמו שהעיד דניאל נקיט
 השטן הזה חד כסי דחמרא של כיס החרעלה שיהיו כלי! לימוח המשיח ואמר שלא נטפו מהן לארעא הוא
 רמז על כליון ופורענות גמורה שיבא עליהן ע״ד ימצו ישחו כל רשעי ארץ דהיינו שלא ישאר בו כלום ואמר
 דאז יעלו שמיס דהיינו כמ״ש שיהיו שמיס חדשים וארץ חדשה ואמר דאז שמעו בי מלכא דשמיא מה שהוא
 מחגרה בצדקים להחעומן ולא יכיל להו וקטליניה לשטן כדאמדנן בפרק החליל שלעחיד נדמה לצדיקים כהר
 וגס בעיניו יפלא היאך היה אפשר לצדיקים לנצחו רהרוג אותו הקב״ה דהיינו שלא ישלוט בם עוד יצה״ר

 וכמ״ש ואת הצפוני ארחיק וגו׳ בב״י א״ס:
 ע״ב לדידי חזו לי אורדלא כוי. יש לפרש הרמז על יהושע שנמשל לראם וקרני ראם קרניו ואמר בר
 יומיה כי בתתלת מלכותו נתגדל לכבוש ל״א מלטס ולנגתס בקרניו ואמר כהר תבור והר תבור ארבעין
 פרסי כו׳ כך היא הגרסא הנכונה וכ״ה בזבחים פרק ולד חטאת והוא רמז על הגס הגדול הנעשה ע״י שעמדה
 התמה כיוס שמיס והיה נראה נס זה אף במקומוח רחוקוח כהר חבור שהוא נראה בכל ארץ ישראל בראש
 הריס ורמז מ׳ פרסי הר עלייתו וירידתו מצד אתר מהלך כ׳ פרסי כן היה שיעור נס זה מהלך כ׳ פרסי דהיינו
 מ״ת שעות כראמדנן פרק אין מעמילין לרשב׳׳ן ואמר ומשכיה לצואריה כו׳ צואר נאמר על העיקר והתוזק
 והוא רמז על תיל ישראל שהיה ג׳ פרסי על ג׳ פרסי או על ירושלים הנקרא צואר בישעיה עד צואר יגיע:
 במגדל דוד צוארך וכדלקמן ירושלים קמייתא ג׳ פרסי כוי. ואמר ובי מרבעתא לדשיה פרסא
 ופלגא כי׳ היא רמז על לגלי שהיה מחזיק פרסא יפלגא כי כל לגל היה מחזיק כן מראשיתו על מחנה שכינה
 שהיה באמצע וסיים רמא טפחא כי׳ הוא רמז לנס הנאמר טהושע והיה כנוח כפוח רגלי הכהניס וגו׳ ימי
 הירדן יכרחון ודו״ק: לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא כוי. יש לפרש בזה כמו שראה דניאל המלטוח
 המושלות בעולם כתיות רעות כדוגמא זו ראה רבב״ת המלכיות מטת שני עד ביאת גואלנו בב״י ואמר לחזי
 אקרוקתא רמז על מלכות יונית וע״ש תכמת יונית נקרא צפרדע וכמה הוה שיתין בתי כמו שפי׳ התרגום
 ששים המה מלכות וגו׳ הוא מלכות אלכסנלרוס מוקלון ואמר דאתא תנינא ובלעה הוא מלכות אדום שבלעה
 מלכות יון ומוקק וקראה תנין ע״ש נחש הקלמוני וע״ש כעסי עמנו שהתריבו בהמ״ק וכתיב ט חמת תנינים
 יינם: ואמר דאתא פושקנצא כוי הוא עורב נקבה והוא מלכות ישמעאל שהוא טמא מצר אמו הגר ובפרק
 החובל אמרו לא לתנם הלך זרזיר אצל עורב דהיינו ישמעאל אצל אדום ואמר דסליק לא״י וכבשה ויתיב שס
 באילנא דהיינו בזכות אברהס שהבטיחו והפרימי אומו וגו׳ ונממיו לגוי גדול שאברהם הוא אילנא דמיי ע״ש
 אס יש בה ען וע׳׳ש ויטע אשל בבאר שבע ואמר חזי כמה נפיש זכותיה ותיליה דההוא אילנא דרטע אשל
 לעוד זכוחיה והבטחתו נטרה וטדי א״י יריב הגולה עד בוא יום הגאולה בב״י א״ס: הוה קא אולינן
 בםפינתא חדנן ההוא בוורא כוי. מבואר על המעשה המן שאמר דקאזלינן ר״ל שהלכנו במקום סכנה
 כדלעיל וחדנן ההיא כוורא כו׳ המן שהפיל גורל על החלשים על מזל אדר שהוא מזל דגים שרצה לבלוע ישראל
 כדג הזה כדאמדנן בחרגוס דמגילה ואמר דאכלה טינא באוסיה הוא משל ורמז על מרדכי שהיה שפל בעיניו
 כנאמר ויבז בעיניו לשלות יל במרדכי וגו׳ וע״י תפלת מרדכי דתוהו מיא דהיינו שנדחה ממקום רטתיה וגדולחו
 על שנעשה כלה וחרוב מיניה שיחין מחוזי הן כל חיל עס ומלינה הצדס עלינו ואכול מיניה ס׳ מחוזי הן עם
 יהודים שם שנקמו במבקשי נפשם ושללם בזזו ע״ד ואכלת אח כל העמיס ונקט ס׳ כן דרך החלמול כמ״ש
 התוס׳ פרק התוכל גבי שיתין תיכלי מטו כר: ואמר ומלאו מחד גלגלא דעיגיה כוי. ר״ל כמ״ש בתרגום
 שנתן עיניו בחד גלגל המזלות למצוא לישראל מזל רע שהוא אדר אבל נהפך המזל ההוא שמלאו ממנו שלשה
 מאה גרט דמשחא הוא רמז על ריבוי השמתה אשר באדר וע״ד ליהודים היתה אורה ששון וגו׳ ואמר וט
 הדרן לבחר י״ב ירחי כוי ר״ל כי בכל שנה ושנה מנסד מגרמיי כו׳ ר״ל בגרמחו שנעשה גס זה לישראל קיימו
 וקבלו עליהם בכל שנה למבני הנך מחוזי שרצה להחריב ולשמוח בי טוס בכל שנה וק״ל: חזינן ההוא כוודא
 דיתבה ליה חלתא אגביה וקדחא בוי. יש לפרש קרוב לעני( דלעיל וכבר טארנו ט ימי הגלוח דומין
 להולך בספינה בעמקי מצולות ים הגלוח ואנו נצולין כספינה המטורפח ביס שהיא נצולח בחפלה וברחמי שמיא
 כדאמרינן הספנין רובן חסידים ואמר חזינן ההוא כוורא כו׳ הוא מזל דגים חדש אדר כי פניו לימי הגשמים
 שעברו ואחוריו לימיה החמה לימי ניסן לימי הגאולה ובדמיונו במלכוח מדי שנחו ישראל בגלוחא ויחט ליה
 חלחא אגט׳ וקדחא וכו׳ דיל דצמת לנו ההוא מזלא שהוא סמוך לגאולת ניסן אגביו וע׳׳כ הוה סברינן דיבשחא
 הוא וליכא גלות וסלקינן ואסינן כר שנתערבו ישראל טן הגויס כאלו אינן בגלות ונהנו מסעודתו של אחשוריש
 וכל חס גטה אתהפיך כו׳ כי ימי ניסן שהוא גב של אלר אתהפך לחמה עזה עד שנחחייבו ח״ו ישראל כלייה
 בו שנאמר רקראו סופרי המלך בחדש הראשון וגו׳ ואי לאו דמקרבא ספינחא כר שחזרנו לשוב לספינחא וגלוח
 ולשוב בחשובה שלימה כמו שעשו מרדט וסיעחו הוה טבעינן ח״ו אז טס הגלומ וק׳׳ל: וסגאי םפיגתא בין
 שיצא כוי. ג״ז בענין דלעיל שהיה הולכת ספינתנו בגלוח טמי המן במזל אלר שהוא דגים טן שיצא כוי
 שהוא סנפיר המכריח המיס או ע״ש כליון דשיצי הוא סרגוס של כליון להיינו טן בליין לכליין ונקט ב׳ שיצי
 אס להאבד הספינה ולהכריח חייו אס להנצל ישראל ולהכריח עמלק וזרעו ואמר שהיחה הספינה הולכה

 לב חידושי הלכות
 דף עב ע״א
 הר במקדיש עין יפה כמו במתנה דגמן את כולן ור״ש לא ס״ל הכי וק״ל: בא״ד והשתא
 לפי׳ זה בו׳ ותימה דמשמע דאי לאו מלתא דדב הונא ה״א מוכר בו׳ אין לו קרקע
 בו׳ אע״ג דבשמכר אילן לא מכר בו׳ עב״ל ק״ק דמקשי להו הט למאי דמשני ר״ש
 דאמר כר״ע דאמר דשייר שני אילנומ לפניו אין לו קרקע אלא מכר הקרקע אע״ג דכשמבר

 אילן לא מכר קרקע הצריכה לאילן ויש ליישב ודו״ק:
 דף עב בד״ה מדמוכר כעין בו׳ אדקשיא לך מדר״ש לרב הונא תקשי לך דר״ש
 אדר״ש בו׳ עב״ל אע״ג דבלאו רב הונא ה״א לאי צפלי לא הדר שמיל לה
 מ״מ בלאו רב הונא פשיטא לן לזרוע תממיהן למשייר לעצמו וא״כ לא יונקין משדה הקדש
 הן וק״ל: כא״ד אבל אי אמרת דאי נפלי לא הדד שתיל להו אע״ג דד״ש בו׳ עכ״ל
 ולפ״ז צ״ל הא לפריך לעיל מלר״ש לאמר מה טעם הואיל כר לרב הונא להוה ילע שפיר
 לאתא רב הונא לאשמועינן לאי נפל הלר כו׳ כפרשב״ם ולא כמ״ש המוס׳ מלמסיק במר

 הט לאי נפל הלר כר משמע לעל השתא ט׳ היינו לזרוע תתת האילן בו׳ ולו״ק:
 ע״כ בפרשב״ם בה״ה שהוא שהה בו׳ הוא לו שדה אחוזה ויחזור לו ביובל אבל
 הקדישה ואח״כ מת אביו ם״ל בו׳ עכ״ל וזה השילוק יש בין שלה מקנה לשלה
 אשוזה ט׳ ששלה מקנה תוזרמ לבעלים טובל ואינה מתשלקמ לכהניס אבל שלה אשוזה
 מתתלקת טובל לכהנים וכפרש״י בשומש אבל מה שפרשב״ם למלק בין שלה מקנה לשלה
 אשוזה לענין פליון ללשלה אשוזה למיו קצובין טמ זרע גו׳ ולשלה מקנה פולין בשוה רש״י

 במומש לא פירש כן ופלוגתא היא במסכת ערכין בפרק יש בערכין ע״ש:

 םליס פרק המוכר את הבית

 המוכר את הםפינה פרק חמישי
 ח״א דף עג ע״א אישתעו לי נחותי ימא האי גלא כוי. אף ט באמח אין להכחיש פשטי הדבריס
 כמ״ש יורדי הים באניוח עושי מלאכה במים רטם המה ראו מעשי ה׳ וגר וחרומס גליו יעלו וגו׳ מ״מ
 יש כאן לבדם בגו בענין צוציחא לנורא וטעם להצלמ הספינה אלו השמוח מקט וטעם לג׳ מאה פרסי גס
 רחוק מענינו שיאמר גל לחטרו למשטף לעלמא וחשובה גל השני פוק חזי גבורחא כוי שאין להן רצון ובחירה
 והנראה כלפי שאמרו בסוף יבמות לאמר רט עקיבא לף של ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענתי לו
 ראשי מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אלם ינענע לו ראשו רש לעיין מאי מכאן אמרו כו׳ מה ענין
 זה לזה וטאורו שאמר הכתוב כל משבדך וגליך עלי עברו וגו׳ לימה הכתוב הצרות והגלות שבאו עלינו
 מהרשעים לגלי היס ואמרו טלמדנו נמשלו ישראל לחול שנאמר והיה מספר בני ישראל וגו׳ ונמשלו העכו״ס
 ליס שנאמר הר עמים רטם בהמיה ימים והס מחייעצים על ישראל והקב״ה מחיש כסם וע״כ אמר ישעיה
 והרשעים טם נגרש מה הים הגל הראשון אומר אני עולה ומציף כל העולם כולו כיון שהוא בא לחול היא
 מרע לפניו ואין הגל הב׳ לומד מן הראשון כך פרעה נחגלגל על ישראל והפילו הקב״ה וכן עמלק וכן סיחון
 כו׳ ואין א׳ למד מראשון ולזה ע״פ דמיון זה אמר מכאן אמרו בו׳ לנוחנין לו לרשע דין גל להיוח האדם
 נכנע מלפניו בהכנעה ראש וע״ז אמר אישחעו לי נחומי ימא שהם יורדי הים הגלוח כמ״ש שהדמיון בגלוח
 כספינה המטורפח טם והגלים עברו עליו והיינו האי גלא הרשע שבכל דור שבא להטביע לספינה דהיינו ישראל
 המטורפין בגלוח כספינה המטורפס טס: ואמר דמתחזי בגל ההוא כי צוציתא כו׳ הוא הראש והשר
 של מעלה של אומה אומה דדמיונו כאש היסודי, שהוא לבן כמ״ש פרק הפועלים בעובדא דרט חייא דמחחזיא
 ליה מלאך כדובא דנורא ואמר מחינן ליה כו׳ דאין לנו להשען כ״א על אטנו שבשמים והיינו אלוה׳ למקיק
 כר ט זאח ההבטחה הכחובה בספר חורח משה בגל הראשון שעבר עלינו שהוא פרעה שאמר הש״י אהיה
 אשר אהיה שהבטיח לנו אהיה עמכם בצרה זו ואשר אהיה עמכם בכל צרה וי״ה הוא השם אשר עמנו בגלוח
 כמ״ש ט יד על כס י״ה שאין הכסא והשם שלם עד לעוה״ב והי צבאיח היא השם הגואל מכל צרה כמ״ש
 גואלנו ה׳ צבאות שמו וגו׳ והזכיר שם 3׳ התורמות שט דומס ובואי בחושך בה כשדס ועחה שמעי זאח עדיגה
 היושבת לבטת ואמר אמן בזכות האמונה שעמדה לנו בגלות ואמן ברכת אמן יש״ר כדאמרינן בסוטה אמאי
 קאי עלמא בו׳ ונייח לנו בזה הגלות וק״ל: אמד דבב״ח אישתעו לי נחותי ימא הס יורדי ים הגלות טן
 גלא לגלא היינו ט! צרה לצרה וכל רשע שנתגלגל על ישראל עד בוא שני אתריו נתן שיעורו כפי מזלו ששיעור
 המזל ל׳ יום שהוא ג׳ מאות פרסי מהלך אדם טנוני כל יום כמו שמצינו בגל א׳ פרעה שהיה מזלו טלה ומזל
 נ״נ אריה ואמר רומא דגלא ג׳ מאה פרסי רמז למלכות אדום שיש לו ג״כ מזל בשמים ושר של עשו ונמשכה
 מלכותם הרבה מכל הגליות ואמר תדא דמנא הוה אזילנא כו׳ ע׳׳פ מ״ש פ״ק דע״ז ל״ב קרט עבדי רומאי
 בהד יונאי ולא יכלינהו להו על דשתפינהו לישראל בהדיהו והכי אתני בהדייהו אי מינן מלכי כו׳ מנייכו אפרט
 כפו להו כ״ו שני! קמו בהימנותהו מכאן ואילך אשתעבלו בהו מעיקרא דרוש נסעה ונלכה ואלכה לנגדך ולבסוף
 לדש יעבר נא אלוני לפני עברו טאורו כי מלכות רומי שהיא אלום אין לה ממשלה כ״א לפי זכות ותובת
 ישראל כמו שנאמר והיה כאשר תדל וגוי ולאוס מלאום וגו׳ ולזה אתני בהלייהו אי מינן מלט כוי ששתיהן
 שוין במעלה א״א ולכך הוצרכו להשתתף בהלייהו ישראל לנצת היונים וע״פ מ״ש כי מעשה אבות סימן לבנים
 שאמר עשו ואלכה לנגדך בא להשתתף עם יעקב לנצת היונים אך יעקב ראה שא״א כן ואסור להשתתף עם
 העובד כוכטס אלא כ״א ישעבד בחטרו שיעבוד גמור כדכתיב ורב יעבוד צעיר שאין לו הכרע וע״כ אמר לעשו
 יעבר נא אדוני לפני עבדו לפני בזמן שיהיה עשו קודם האדון ויעקב העבד ואחייב יהיה יעקב האדון ועשו
 העבד כדאמרינן בב״ר מי חופס אחרינו א״ל ואח״כ יצא אחיו והוא שאמר דמעיקרא אזלינא באורחא בשוה
 כמ״ש ואלכה לנגדך ודלינן גלא של רומא לומר לנו אי מינייכו דהיינו כדברי עשו עד דחזינן כוי הוא כפי
 שראה יעקב הגלות ואמר לו יעבר נא אדוני לפני וגו׳ ולא רצה לשחחף עס העובד כוכבים כי מרבעחיה דכוכבא
 זוטא ט מזלו קטן שבקטנים כדכתיב הנה קטן בגויס נתחיך אבל לפי חובות ישראל ראה מלכותו נמשכת והוה
 כי מסר בו׳ לימה הצרות והגלות המפיזרין בכל לור ודור לאין מספר לפיזור מ׳ גריוי דתרדלא שהוא לבר
 מר לאכול כמו שהצדקיס זורעין צדקה כן הרשעים זורעין לבר מר בעולם כמ״ש זורע עולה יקצר ואי הוה
 דלינן טפי לישתף עמהן הוה מקלינן מהבליה ת״ו היינו כלים בגלות כמ״ש בתורבן טת שני שלא היו רוצין
 להיות נכנע ולהיוח עבדם עי״ז נחרב הטח אבל בהיוחינו אח״כ נכנע לעשו לעבד כדבד יעקב אטנו וכמ״ש
 בדב״ז והרבה מחכמי ישראל שנתרצו להיות נכנעים לטיטוס ובזה היה הצלה ודוח מעט בגלותינו זה המר:
 ואמר רמא ליה גלא קלא לחבריה כוי. כמ״ש חהוס אל חהוס קורא גו׳ בכל דור ודור עמדו עלינו כר
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 מיא כו׳ צ״ל ואדתוה מיא כו׳ ונ״ב נראה בעיני לגרוס ארתוה בד״ש והוא מלשון ריח וק״ל: בד״ה
 םליק פרק המוכר את הבית חרבו מיניה כר כל כך הש״ד: בד״ה שיצא כו׳ שיצא לשיצא שמי סנסיריס כו׳ כצ״ל:



lb חידושי הלכות המוכר את הספינה פרה חמישי כבא כתרא ואגדות מהרש״א 
 דף עד ע״א

 שהיו פניהם למעלה שכל מעשיהם אף כשתטאו ולא עמלו בעשרה נסיונות לפני ה׳ יתברך לא היה שס כפירה
 אבל פניהם היה למעלה וכההיא לפרק ראוהו ב״ל וראה אותו וחי אס ישראל מסתכלין כלפי מעלה כו׳ וכלפי
 שאמרו עול שם עלת קרת אין עתילין לעלות שנאמר ותכס עליהם הארץ בעוה״ז ויאכלו מתוך הקהל לעוה״ב
 לגרי ר״ע ר״א אומר עליהם אומר כו׳ ובזה לא פסק ר״י רבו להלכה כר״א כמו שפסק ברור המלבר ומסתמא
 הלכה כר״ע לאין להס תלק לעוה״ב ובקרת גופיה אמר ר״י ג״כ שס לקרת לא מן הבלועים ולא מן השרופים
 היה כוי שהוא סובר שאף שעדתו אין להם תלק לעוה״ג כר״ע קרח גופיה מכלל לור המלבר היה ויש לו חלק
 לעוה״ב אבל המעה אותו הנבואה שראה בו שלשלת היוחסין שמואל וכ׳׳ל משמרות מתנבאים ברות הקולש
 משא״כ עלמי שלא עשו רק מצל הקנאה וחשבו העושר לאושר של אלם כרעת המינין וכמ״ש ויקנאו למשה
 במחנה לאהרן וגו׳ שחשבו שקרח יוחד גדול בעושר וראוי למעלה יומר מהס והוא כמו בזמן הדור הזה בעו״ה
 שרואים למנוח עליהן רבנין בשביל עושר וממון שראו בהן ועל ב׳ דעוח אלו הרעוח אמר הכחוב ולא יהיה
 כקרח וכעדחו וגו׳ שלא יהיה כקרח שבא לבקש מעלה לו מצד הייחוס גס לא בעדתו שבאו לבקש המעלה מצד
 העושר כאשר לבר ה׳ ביל משה לו ר״ל למשה גופיה נאמר כן שלא רצה בבני משה להמנות ראשים תחח משה
 אף שהיו מצל הייתוס והעושר בני משה תורה וגלולה במקום אתל אבל תפץ הוא ית׳ ב״ה ביהושע וע״ז אמר
 דקרח גופיה יש לו חלק לעוה״ב דתזא למעלתו דזקיפא בירכא כרעא דאבוה כו׳ דהיינו זרעו של קרת למקרי
 הזרע ירך וכרעא דאבוה דר״ל דהיו זקוסין במעלתן ומדרגת! וכמ״ש במגילה ממאמיס צופים שעומדים ברומו
 של עולם מצד מעלח יחוס שלהן ואמר בדרך משל שההוא מכס הוה מעייל חוחי ברכים דהיינו חחח מעלמ
 ומדרגח זרעו כל הייחוסים שנאמרו במורה שמצינו שלשלס יוחסין בבני יעקב כמ״ש ויהיו בני יעקב י״ב וגו׳
 מאז שפירשו עצמן מאבי אמן לבן שהוא צד פסול שלהן וכחיב שם יישא יעקב אח בניו וגו׳ על הגמלים כשהלך
 ליפרד מאבי אמו לבן ובאו לייחסן שס במקרא 3פ׳ וישלח וכן מצינו שלשלח יוחסין בפינחס שייחסו עד אהרן
 ע״י מעשה זקיפח הרומח ואמר ד״מ אף שחעלה יחוס של פנחס במעלח הרומח בזקיפה וחשימהו על הגמל
 דהיינו במה שכבר נתייחס בפני יעקב כשנפרדו מאבי אמן עדיין לא יגיע לשלשלת יוחסין דנני קרח שאלו בני
 יעקב היה להן פסול אבי אמן לבן וכן פנתס אבי אמו שפיטם בו׳ אבל אלו על כל הדורות לא נפסק מהן

 שלשלת הייתוס וזה היה טעותו של קרח:
 דף עד ע״א פסקי חד קרנא כוי. לפי שקרח היה לובש טלית כולה תכלת והיה פוטרו מציצית וע״כ
 כשראה רבב״ת ומצא בא׳ מהס טלית שכולה תכלת חשב שהוא קרח ולטובתו היה פוסק
 לו חד קרנא דהיינו חד כנף דה״ל בגד בת ג׳ מפיס ופטור מציצית אבל אס לא יפסוק לו הכנף יעמול לעתיד
 בטלית של ד׳ מפיס והרי אינה מצוייצת כהלכתה לפי האמת לדעת מרע״ה דבעי ביה נמי תוט של תכלת וא״ל
 ההוא טייעא התכס דלמא אין זה קרת דשקלת מתד מיגייהו ושמא הוא א׳ מעדתו שהיו ג״כ לבושין תכלת
 ואותן אין להם חלק לעוה״ב ודשקל מידי מינייהו לא מסתגי ליה כו׳ והוא מטעם שבהן נתקיים אשר נשבעתי
 וגו׳ דהיינו לפי פשוטו שלא יבואו לא״י שעליהם לא נחחרט על שבועחן ובגדיה! כגופן שהרי בגדיהן נתגדלו
 במדבר כחומט הזה שהבגד כגופו ואמר למאי הלכתא שהם לא הבינו דעת רבג״ח ואמרו אי לממני חוטי!
 דודאי קרת לא היה פוטר טליתו רק מתכלת למלבן ודאי לא היה פוטרו משוס דהיה הטלית כולה תכלת וא״כ
 בההוא חל קרנא של בגד תכלח של קרח לפי דעתו שהיה בו לבן ה״ל לממני התוטין אם ג׳ של לב! כב״ה או
 ל׳ לבן כב״ש לפירוש התוס׳ שם: ואמר תא אחוי לך טורא דסיני חואי דהדדא לחו עקרכא כו׳
 הוא הרמז התורה הנתנה לנו בהר סיני אין להוסיף ואין לגרוע עליה וע״כ אמר הדרא ליה עקרבא שהן דברי
 תכמיס שעושין משמרת לתורה שעקיצתן עקיצת עקרב וקיימי בשמירתן כי ממרי תוורתא כמ״ש בעירובין
 רוכבי אחונוח צחורות אלו ת״ת שהולכין מעיר לעיר ועושי[ אותן כצהרים דהיינו שמעמידין אותם על בוריה
 והיא שמירח החורה ואמר שמעחי ב״ק שאומרח אוי כי נשבעחי ט׳ היא השבועה בעצמה דקיימינן בה הכא
 בדור המדבר שלא יהיה להס תלק לעוה״ב שאמר אשר נשבעתי באפי דהיינו בכעס וחזרני ט דהיינו חרטה
 ומי מיפר לי דאף המחחרט צריך התרה ואין כאן מקום לקושית התוס׳ לפי זה: ואמר אחר לך כלועי
 דקרח כוי. בפ׳ חלק מייסי לה אבני קרח לא מתו דמקוס נחבצר להם בגיהנס וישבו שם ואמרו שירה וא״ל
 אחוי לך אותן לבמה נצולו והראה לו תרי מעי כו׳ בקוע נאמר על דבר עטרה כמו בקעה מצא וגדר כו׳
 דהיינו ג׳ עבירוח דהיינו שנשקנאו בכבוד משה ואהרן ולא במעשיהם הטובים כמ״ש ויקנאו למשה במחנה
 לאהרן קדוש ה׳ לפי שמשה היה אהלו של חורה מחוץ למחנה כמפורש בפרשת כי תשא ושם היה תמיד ואהרן
 היה דר בתוך המתנה ורדף שלום טן איש לרעהו ובין איש לאשתו ואמר על עדח קרח לא קנאו למשה בלמוד
 חורחו שמחוץ למחנה אבל קנאוהו במעלה כבודו כשבא למחנה שהיה חשוב לכולם ובהיפך באהרן לא קנאוהו
 על הטוב שעשה במחנה ישראל עשוה שלום אבל קנאוהו על כגול שממון למחנה ישראל שהיה קלוש ה׳ במתנה
 שטנה לעבוד עבודה ה׳ שע״כ חלקו על הכהונה: ואמר שע״י זה קא מפיק קוטרא שעלה חרון אף ה׳ בהם
 אבל הס שקלי גבבא ומשייה כו׳ הוא הרמז שע״י התורה שנמשלה למים ושהרהרו חשובה בלבם שנאמר שפכי
 כמיס לבך וגו׳ לא שלט בהן אש של גיהנס כמו שלא שלט האש בגבבא השרויה במים ועומד למעלה ברומח
 כן נשארו הס שם כחורן וכנס במקום גבוה ולא שלט בהן אש של גיהנס רק שהיו אחרוט כמ״ש ביהושע בן
 יהוצדק כ״ג ואמר ששמע מכה דחן ואבירם שנשתיירו שם חיים שאמרו משה שנחקנאו בו בכבודו אמח הוא
 שראוי לכבוד הזה ובתורתו שלא נחקנאו בו הוא אמח בו׳ ואמר שכן הוא בכל ר״ח אפשר לפי שהם אמרו כי
 כל העדה כילם קדושים רצונם שראוי מכל י״ב שבטים מכ״א להיוח כ״ג בחודש א׳ שיהיה מקטב כל א׳ בחדשו
 בעין הנציבים טמי שלמה ודעחס לכהונה לי״ב שבטיס כנגד י״ב מזלוח אבל הש״י ב״ה בחר לו כהן א׳ כי
 הוא אחד אמיחי: אחר לך חיכי דנשקי ארעא כוי. הכונה בו ע׳׳ד הכהוב חסד ואמה נפגשו צדק ושלום
 נשקו וכשיטת ר״י רבו שאמר בסוף מסכת שבת דאין מזל לישראל וכחבו החוס׳ שם והא דאמר רבא במו״ק
 בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא מ״מ ע״י זכות גדול משתנה כוי ע״ש וכדאמרינן סרק מי
 שהחשיך גבי אברהם מאי דעחך דקאי צדק במערב מוקמינן ליה במזרח דכחיב מי העיר ממזרח צדק ששינה
 הקב״ה מזלו ע׳׳י מעשים טובים שלו כפרש״י שם ועיין בעיקרים מ״ד פ״ד וע״ז אמר קרא חסד הבא לאדם
 מן השמים ואמת שעושה אדם בארץ נפגשו וצלק שהוא מזל צלק בשמים ושלום שעושה אלם בארן נשקו
 שנתחברו ונדבקו ע״י מ״ט ופי׳ הדבר אמח מארץ וגו׳ ע״י שאמה מארן הצמח וצדק משמים נשקף לטוב
 דהיינו מזל הטוב גס ה׳ יחן הטוב אף שהמזל אינו מורה כן ע״י הזכות המזל משתנה וארץ החן יבולה הם
 המזונוח שחלרם במזל יע״ז אמר אחר לך היכי דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי דהיינו כמ״ש שע״י זכות שבארץ
 ינשק הרקיע למזל שבו שישחנה ע״י מ״ט וחסלה דרחמי כמ״ש ואמר רבב״ח גס אני שהיה דרכי לילך למרחוק
 במדברות וימים להשיג מזונותי ואמרתי שלא אעשה עוד כן ושקלתי לסלתאי שהוא רמז למזונות בכ״מ ואנחחיה
 ג״כ בכווחא דרקיע דהיינו בחלון הרקיע שמשם יבואו מזוני בטוח ע״י התפלה שאפשר שישתנה מזלי לטוב
 אדמצלינא שעשיתי כן ולא אשכחתיו למזונוחי בריוח אמיגא ליה איכא גנבי הכא שגנבו מה שנתנו לי מן השמיס
 או שרמז שגנבו וטרפו לתפלתי שלא עלתה לשמיס שהרי לא נעשתה בקשתי וא״ל האי גלגלא דרקיע הוא דמזל
 הרקיע הוא מעכב עד דהדר ממערב למזרת שישתנה לטובה כמו באברהם ועדיין לא הגיע זמן השינוי נטר
 עד למתר עד שישתנה בריבוי זכיות ותפלה ומשכחת לה שישתנה מזלך לטוב וק׳׳ל: חזיגן ההוא כוורא
 דאפיק רישיה בוי. נאמר על מזל אדר דאסיק רישיה ממיא שהוא סוף ימי הגשמים אבל דמיין עיניה כתרי
 סיהרי כמו שטבע הלמה להוסיף מיס כן באדר נתוספו מיס מהפשרת שלגיס כדאמרינן באבוה דשמואל דעטד
 לבנתיה מקוואות טומי ניסן מטעם זה וז״ש שנפוץ בו מיא כו׳ כי בחדש ומזל טבת ושבט אשר לפניו נקרשו

 ומטורפת בסכנה זו דרך ג׳ ימים ולילה כנאמר וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה דוס וגו׳
 איהו מקיפא רמז להמן שעלה למעלה אז ואנן טרידה וזה לסימן לרע לו לבסוף איהו מקיפא שנתלה המן על
 העץ ע״ד מאן דאית ליה זקיפא בו׳ ואנן גשיפולא ט מרדט ניצל מן הזקיפא ודו״ק: הדגן האי ציפרתא
 דקאים כוי. הבונה מה שיש לתורתנו נגלה ונסתר והתורה נקראת ציפרתא שהוא עוף טהור כמ״ש בפרק
 שתי הלתס השמר לך ושמור נפשך וגו׳ כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת תנא דט ר״י משל לאדם שמסר
 צפור לרור לעבדו אמר כמדומה את שאני נוטל איסר בדמיה נשמתך אני נוטל ממך וע״ש פטפוט קול חכמת
 התורה כמ״ש במצורע שהטא קול מן צפדס על קול מצורע לומר שיבא קול תורה ויכפר על עון לשה״ר
 ואמר שהיה עד קרסוליה במיא היא חכמת הנגלה שהיא לתחתונים שדימה אותה למיס בכ״מ ורישיה דהוא
 הנסחר מגיע לחכמה עליונה עד לשמים שהיא מעשה מרכבה ואמר דליכא מיא בהך חכמה עליונה כמ״ש בד׳
 שנכנסו לפרלס כשאחם מגיעים לאבני שיש טהור אל חאמרו מיס ואמר ובעינן ליחוח לחכמה החחחונה לאקורי
 נפשן ט היא נמשלה למיס כמ״ש ואמר שאל ההיה חכמה ההיא קלה בעיניך לנפק ב״ק ואמר אל חחוחו הכא
 בלי קבלת רב ומלמל אחכם דנפלה חצינא לבר נגרא בו׳ הח״ש הוא הנקרא נגרא ובר גגרא כלאמרינן בעלמא
 וכלאמר נמי למתו ליה מאה עוכלא ור״ל דנפלה ליה ספיקא וקושיא במלתא זה ז׳ שנין ואמר דלא מטי אכתי
 אארעא שלא יוכל להגיע על אמתת הענין לא משום נפישות מיא ר״ל טבוי הענין אלא משוס חריפות ועומק
 הענין שלא יוכל לבוא לשורש הענין האדם אשר אינו בקי בו דהיינו משוס דרליפי מיא והענין רמז על יהושע
 כמ״ש בחמורה שא״ל משה בשעה שנפטר שאל ממני כל הספיקות כו׳ ומסיק תשש נחו של יהושע ונשחכחו
 ממנו ג׳ מאות הלכות ונולדו לו ז׳ מאוח ספיקוח והוא כמו שאמרו בנדרים דפלפול של חורה לא ניחן רק
 למשה לחול אבל הוא בעין טוב נחן לישראל גם פלפול החכמה לקבל ממנו וע״כ לא יבא אדם לשורש ועומק
 הענין בלי רב המלמלו פלפול כמו משה ליהושע וק״ל: הוה קאזלינן כמדכדא וחזינן הנהו אווזי כו׳
 אין להכחיש הדבטס כפשטן דכבר ניבא יחזקאל כי לעחיד ילכו ישראל גס כן במדבר ויכלה הש״י ב״ה הפושעים
 מהם לכתיב והבאתי אתכם אל מלבר העמיס ונשפטתי אתכם וגו׳ כאשר נשסטחי אה אבוהיכס במדבר וגו׳
 וברותי מכס המודלים וגו׳ אך יש לעיין בפרטי הלבריס שפרט בעופות אווזי ומה ענין ללי לי גלפא כו׳ גס
 מה שפרש״י עתידין ליתן עליהם את הדין שבתטאתס מחעכב משיח ויש להס צער ג״ה הוא דחוק והנראה
 כלפי מ״ש פרק הרואה הרואה אווז בתלוס יצפה לתכמה שנאמר תכמות בתוץ מרונה מזה למדנו שיש לקול
 וצפצוף אווז לבר תכמה ואמדנן נמי בסוטה רב הונא בטיל זמרא קס מאה אווזי בזוזא ולא מבעי רב תסדא
 זלזל בה אי בעי אווז בזוזא ולא אשחכח תלה אווז בשיעור הזוז כמ״ש בתולין אווז מוזא ריאה לילה בל׳ כוונתו
 מה דאין לקנוח האווז יוחר משדיה וזוזא ואווזא חושבן דדין בחושבן דדין והריאה אשר שם מקום שהקול יוצא
 ממנו שוה ל׳ ט היא מקום ומקור קול החכמה והפטסוט כמ״ש ולזה אמר רב הונא בטיל זמרא שהוא קול
 האיסור כי הקול יהיה לאלם ללמול החכמה וע״כ זכה לקול החכמה לקאי מאה אווזי מחא וההיפך רב חסלא
 זלזל מה וקיים קול האיסור וע״כ נחייקר האווז יוחר מכד שוויה לאפילו מחא לא משחכח ולזה לעחיל שחרבה
 הלעת והחכמה כי כולם ילעו לעת ה׳ מקטנס ועל גלולס דלכו במדבר כמו אבותינו להשיג שם במושכלות
 ואמר שיתן להם הש״י ב״ה אווזים לאכול בהם דבר רותני ושכלי ע״ש התכמה למי שזכה כמו שניתן לצליקיס
 השליו במדבר לאבותינו שהפליגו בו בפרק י״ה בשומנן דהוי כצפורתא מותטנן לה בתנורא ותפח והוה מלא
 כוי. על שם נהרא דמשחא דתזא מתותייהו הוא רמז לתענוג נפשי ורותני כמ״ש בתענית דהראו לו לר״א בן
 פדמ י״ג נהרי דמשחא בו׳. וה״נ נהרא דמשחא של אווז הוא רמז למושכלוח וחענוג נפשי ואמר רבב״ח שהיה
 מן המכמיס איה לי זטיה נמי בגדיכו ליהנומ ולזכומ מהרומני ההוא ואמר דמד דלי לי כו׳ ר״ל דהראו לו
 לאין הדבר חלד בחכמה בלבד רק גם במעשה כמ״ש לא המדרש עיקר אלא המעשה וכלי המעשה העיקדס
 הס היליס והרגלים וע״כ חל ללי גלפא שאללה ילי במ״ט וחד דלי לי אטמא שאדלה רגלי להלוך בלרך טוטם
 ט אחא לקמיה דר״א אמר עמידס ישראל לימן עליהן הדן כמו שניבא יחזקאל ונשפטחי אסכם וגוי ט רטס
 מישראל שלא תכו למעשים טוטם והם הפושעים והמורדס שזכר והקב״ה ישפוט אוחן על אטלחן האווזים
 לתאוושן כמו ששפט את אבותינו בשליו אומן שאכלו אומו לשם חאוה יהירה וק״ל: ואתלר בהדן ההוא
 טייעא כו׳ הקושיא בכלל הענין לפי פשוטיה למה לא נמגייר זה הטייעא אמר שראה כל המעשים דדע מהן
 כבר גס שהנראה רחוק שיטעה רבב״ת מה שלא ראה הציצית גם קשה מה טעם לא הוה מסשגי ליה במה
 דשקיל מידי מינייהו וענין ספור שראה סיני בצורה זו וששמע קול כל ל׳ יום משה כוי גס מה שפי׳ רשב״ס
 שנשבעחי על הגלוח הוא לחוק שלא מצינו שבועה על הגלות שיהיה לעולם ובהאי קרא אדרבה מפורש בהיפך
 שאמר ט מי נח זאח לי אשר נשבעחי וגו׳ נשבעחי מקצוף עליך וגו׳ והחוספוח בהך מעכשיו שנשבעהי מי
 מיפר שכחבו וחימה דאמאי אין הקב״ה מיפר לעצמו בו׳ ודרשינן באפי נשבעחי וחוזרני ט אלמא שהוא מיפר
 לעצמו ואההיא קשה היאך מיפר לעצמו כו׳ עכ״ל אין מקום לממיהחס דלא קאמר באפי נשבעחי וחוזרני אלא
 שמחמרט אני ושואל אני על נדרי להמירו וכן פרש׳׳י במגיגה אההיא דהימר נדרים גם עוד פרטי הדברים
 במאמר הזה הס חמוהים ואין להאריך בהם ויבואו בטאור הענין: והכוגה שאמר רבב״ח דאזלינן במדברא
 היינו בדרך החבודדוח ואיחלד לן ההוא טייעא לפי הנמשל הוא חכם בחכמח המורה ולפי המשל הוא חכם
 במכממ הטבע כמו הטייעא: ואמר דהוה שקיל ומורח כוי. כי המעלה העליונה בחכמה הנאמר במשיחנו
 הוא שנאמר בו והריחו ביראה ה׳ ולא למראה וגו׳ ואמדנן בפרק חלק רמורח ולאין דאינו בריח ממש אבל
 מעלה יחירה יהיה בו כאלו יטן הדבדם בדמ והוא שאמרו לפי שמעלוח הדינין בז׳ מדוח שאמר יחד למשה
 ולא מצא בהן רק ג׳ שהן צדקיס חכמים וידועים אמר שיחר על הזי מדוח יהיה במשיח ה׳ מדה שמיניח
 שהיא דמורח ודאין כמ״ש נו ונחה עליו רוח ה׳ רוח חכמה וטגה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראמ ה׳ והריחו
 טראח ה׳ וגו׳ היא מדה ח׳ וסיים שם כי מלאה הארן דעה כמים ליס מכסים וע״ז אמר כי זה החכס היה
 קרוב בחכמה למעלה משיח והוה שקיל עפרא דהיינו בן אדם שמעפר וחומר הוא קרוץ והיה מורח בו מה
 טבעו וכענין שאמרו גס בשאר חכמים חהי ליה בקנקניה שדימה הגוף כחומר הקנקן והחכמה במה שיש בו
 ואמר בחחלח לימודו עמנו כמה מרחקינן ממיא שהיא המעלה העליונה מדה הח׳ דמורח ודאין גט משיח
 כמ״ש נענינו כמיס ליס מכסים ואמר ס׳ פרסי ע״ש מ׳ המדריגומ שמרומק האדם במסלח למודו עד שיבא
 למדרגה עליונה שהוא דמורמ ודאין ואמר מנינן בסדרי משנה ובמלמוד ויהטה ליה למהומ שוב בקנקנינו א״ל
 דמרחקן השחא רק ג׳ פרסי דהיינו ג׳ מדרגוש שאמרנו כי כבר הגעגו לחמשה מהם ע״י הלימוד ואמר אפכיח
 ליה מלשון הפוך בה ט׳ שהפכמי במורה ללמוד לפניו ולא יטלמ ליה לבא למדרגחו או שאמר אפכיח ליה
 הענין שלא יטן בדבד היטב ולא יכילת ליה כי גס בזה היה דן בריח: וא״ל אחוי לך מתי מדבר כו׳ הוא
 ע״פ מ״ש בפרק תלק מרגלים אין להס תלק לעוה״ב שנאמר וימותו בעוה״ז במגפה לעיה״ב דור המדבר אין
 להם חלק לעוה״ג שנאמר אשר נשבעחי באפי אם יבואון אל מנוחתי דבד ר״ע ר״א אומר הן באין לעוה״ב
 שנאמר אספו לי חסיד כורחי בדחי עלי זבח וגו׳ אלא מה אני מקיים אשר גשבעחי באפי וגו׳ נשבעהי וחוזרני
 ט ואמר רבב״ח אר״י שבקי ר״ע לחסילוחיה שנאמר וזכרחי לך חסד נעוריך וגו׳ והנה בזה אפשר דההוא
 טייעא משל לרט יוחנן רט׳ ובשיטחיה אמר לכולם ואחד לך מחי מדבר כדעח ר״י לשבקיה ר״ע לתסידותיה
 שחשב הכמוב כל מעשיהם עד מעשה מרגלים שהיה בשנה השניה ליציאח מצדם שאינו רק מעשה ולימוד
 נערים שעדין לא עמדו על דעמ רבן אז שלא למדו בחורה כ״א שנה אחח וא״א לעמוד ע״ד רבו עד מ׳ שנה
 ולזה אמר ג״כ ללמו במעשיהם אז כמאן לבסמי דהיינו כאנוסים וכשיכודם שאינן נדונים על מעשיהם כדאמד׳
 פרק הדר יכולני לפטור ט׳ וכן אמר דגנו טשן שהוא אנוס במעשיו ופטור אס הזיק ואמר בכל זה אפרקיד

 חכמת שלמה
ש בל״ה כל אבא חמרא רבה בר חנה היינו רט אבא בו׳ ונ״ב עיין לקמן בשנהלרין גבוה שהיה קרוב לשמים הא מהלך חמש מאות שנה הוא וגס איך לא נשרף מהבלא כו׳ וצ״ע: ״  דף עד ע״א ר
 לף ה׳ בתוש׳ למשמע לאבא חמרא הוא דקאי על רבה בר חנה ובר בר חנה כר תום׳ בל״ה ססקי תלא כו׳ התחילו חיות מתטישות כו׳ נ״ב פירוש נשים שהיו נלומ ומתות אותן
 קאי ארבה בר בר חנה שהוא קאי אבן בנו של חנה ע״ש ולו״ק: ד׳׳ה ט נשבעתי צ״ל שנשבעתי בגרים שהיו עליה שמוך למיתה שהוכרחו לטטלה מחמת נלה והיו נלות החיות מתטישות שנשתנו
: בד׳׳ה היכא לנשקי כוי שנושקין יחל זה לזה כר נ״ב ולא אוכל לילע איך הגיע על אותו מקום אסילו במיתתן ע״כ התקינו לטבול כל הכלים של האשה סמוך למיתה אסילו לא היתה נלה וק״ל:  כר



 לד חידושי הלכות המוכר את הספינה פילן חמישי בבא בתיא ואגדות מהדש״א
 דף עה ע״ב

 הקכ״ה לברוא העולם א״ל לשד של ים בוי. גס זה המאמר שנסמך למאמר לויתן דלעיל יש לפרשו
 כפשטיה השר של ים הוא כריה גדולה כים דוגמת לויתן והוא מגואר כי לפי הטיע שיהיו המים עוליס על
 הארץ כהיקף כ״א מהיסודות הפשוטים לחבירו וכפי אותו הטבע היה שר של ים ממונה על המימות ורצה
 הקב״ה לבטל אותו הטבע שתראה היבשה לישוב העולם וע״כ א״ל לשר של ים שיבלע כל מימות שבעולם לבטל
 הטבע והוא השיב די שאעמוד בשלי כפי טבע הבריאה ואמר דבעט בו והרגו וביטל אותו הטבע ובמאמרו ית׳
 ב״ה כינס המיס למקום א׳ היפך הטבע כדאיתא במסכת תענית אפסוק נותן באוצרות תהומות חול וגו׳ וז״ש
 בכתו ובמאמרו רגע והשקיט כל המימות תוך הים היפך הטבע ובתבונתו מחץ וביטל כת וטבע הרהב שלא
 עשה רצונו ית׳ בזה וע״ז אמר ד״י ש״מ שר של ים רהב שמו דלפי פשוטו קאי על המצריים הוא שם התואר
 מלשון מתגאה כמו שהם הרהבוני ירהבו הנער בזקן אבל לפי דרש זה אינו שם התואר אבל שרו של ים כך
 שמו ולא ע״ש הגאוה נקרא כך דמה שהשיב די שאעמוד בשלי אינו ממדת הגאוה והוא קרוב לענין ענוה
 ושאמר אין כל בדה יכולה לעמוד מריחו כי בדה גדולה כזו ודאי היה מסרית במקום מגולה ביבשה כיון שלא
 נמלח לקיום כמו הלויתן שאמרו לעיל שנמלח לקיום לעהיד לסעודה לצדיקים אבל במים אינו מסריח כדאמרינן
 בעלמא דמיא מטרשי ליה ושאמר אל תקרי ליס מכסים כו׳ דלפי פשוטו מאי כמיס ליס וגו׳ דיס היינו מים
 כפרשב״ם ולא ניחא להו למימר דיס היינו מגולה וקרקע המקוה כפי׳ הרמב״ן בפרשת בראשית ללמקוה
 המיס קרא ימים לא משמע כן אלא דכינוס המיס הס עצמם קרויס ימים ודו׳׳ק: אימתי בהמות בהדרי
 אלף בטוחות כוי. דכל זמן שהוא חי בטוחין הן כמו כן כפר״ש ויש לשאול למה תלה בטחונן בחיוח הלויתן
 ולמה הן מובטחין בראותם בחיי הלויתן טפי מבחיותן ויש לפרש דאיתא במדרשות על פסוק אחד באחד יגשו
 איש באחיו ידובקו וגו׳ כי לעתיד הלויתן ובהמות בהררי אלף ילחמו זה בזה ויהרוג זה לזה שהבהמות ינגחו
 אותו בקרניו וימיתו אוחו בזנבו והוא ישחוט אוחו בסנפיריו וע״ז אמר הכא שרמז הכחוב אימחי בהמוח בהרד
 אלף בטוחים להיוח חי כי יגיח ירדן בפיו של לויתן ולא כשהם יגיחו את הלויתן בקרניו שאז גס הס אינן
 בטוחים שישתוק אותן הלויסן בסנפידו כלאיחא במדרשוח וק״ל: כי הוא על ימים כוי. שמקיפין א״י ואלו
 הן כוי משמע ליה דהאי מזמור כי לה׳ הארץ ומלואה וגו׳ בא״י הכתוב מדבר וכמפורש בקרא דבתר הכי

 דכתיב מי יעלה בהר ה׳ ומי יקום וגו׳ וק״ל:

 דף 7{ה ע״ב בפדשב״ם בד״ה ואותיות כו׳ כמשיכה כשיכא לידו שימסור
 לו המוכר עכ״ל לישכא שימסור לו הוא מגומגם דבקנין משיכה
 קיימינן הכא וא״צ מסירה לומר לך חזק וקני [א] ויש להגיה שימכור לו המוכר ודו״ק:
 תוס׳ בד״ה קפל מגדלץ כר עמודין עשויין למגהלין כו׳ ובה״ה אחזה בטלפה כר

 אלא תא חזק וקני כר דליקני באחיזה בעלמא עכ״ל כצ״ל:
 ח״ א דף עה ע״א ואלמלא הקב״ה עוזרו כוי. שנאמר העושו יגש חרבו פר״ש בבהמות כתיב כוי
 וה״ה עם לויתן עכ״ל ק״ק דהא לעיל גבי יבטח כי יגיח ירדן אל וגו׳ פריך האי בבהמות כתיב ולא
 אמר דה״ה בלויתן וי״ל דלענין גבורת הלויתן שלא יהיה יכול לו גבריאל ודאי דיש ללמוד לויתן מבהמות במכ״ש
 שהד הלויתן יותר גדול בהפלגה בבדאתו מבהמות בהררי אלף כמ״ש לעיל שפרט הלויתן בבריאה ולא סרט
 בהמות ועוד נראה לפי המדרשים (שכתבי) [שכתבנו] שבהמות בהררי אלף יהרגו הלויתן בקרניו והוא יהרוג
 אותן בסנפידו יש לפרש שאינו סותר דרשה דהכא אלא שבהמות בהררי אלף הן עצמן חרבו של הקב״ה להמית
 הלויתן וה״פ דקרא העושו של לויתן יגיש אל חרבו דהיינו בהמוח שיגיחו בקרניו ובזנבו וכן בהיפך שהוא
 הלויחן יגיש ויהיה חרבו של הבהמות לשחוט בסנפידו וניחא השתא דכתיב בבהמות וקאי גס אלויתן ודו״ק:
 מוציא הבל מסיו ומרתיח המים כוי. נ״ל דמרחיח הכא אינו מלשון רוחח וחימום ממש אלא מלשון
 מנין שלא ירחיח כוי כדלקמן בפרקין שהוא מלשון קצף העולה כי מחוך הבל שמוציא מפיו במים מעלין המיס
 קצף והוא דמדמה לסיר המרתיח שמעלה קצף ואשקמ״א ברתיחתו ואמר עושה מלמיס כוי שנאמר אחדו
 יאיר וגו׳ נ״ל דאיר הוא מלשון ביקוע כמו מאורת צפעוני ובאודס כבדו וגו׳ שפירשו בו מלשון ביקוע והוא
 שבשתייתו הוא עושה תלמים ובקועיס ננחיב הים ושאמר אינו חוזר לאיתנו עד ע׳ שנין כוי הוא כמו שפירש
 בדש פרקי! (להפליג) [להפליא] הבריאה ע״ש מה רבו מעשיך ה׳ כי כל שנותיו של אדם אינן אלא ע׳ שנין
 והלויתן בשתיה א׳ הוא עושה רושם ביס כשיעיד הזה ואעפ״כ לא נברא רק בשביל האדס ולזה נסמך לו מאמרם
 עתיד הקב״ה לעשות סעודה לצדיקים כוי וק״ל: ואין חברים אלא ת״ח שנאמר כוי. בפרק 3׳ דדמאי
 פירש הרמב״ס חבר נקרא ח״ח בו׳ נקרא בזה השם כי חברחס זה לזה חברה נאמנת כי היא חברה לשם שמיס
 כוי ע״ש: והשאר בו׳ ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים כוי. דקדק לימר בשיקי ירושלים כי׳ כי לא
 יהיו אוכלי! בשרו רק במקום קדוש חוך חומות ירושלים כשאר קדשים קליס ורוב הקונים שם בשוקי ירושלים
 דבר מאכל היא ממעוח מעשר שני שהוא קודש שא״א להוציא רק בדבר מאכל חוך חימות ירושלים ואמר שאף
 עורו לא יבא רק לשימוש מצוה דהיינו לסוכה ואמר זכה כו׳ לסי שיש בעני! לימיד יעשיית המצית ד׳ מעלוח
 יש העושה לשמה ויש עושה שלא לשמה רק לשם גמול מאתו ית׳ ויש שלא לשמה רק גמול מאדס ויש העושה
 כדי שיהיה נקרא רב וחשוב וכדי לקנתר כמ״ש כל זה בתידושיט בסוף נדרים ולזה אמר זכה שעושה לשמה
 עושי! לו סיכה שהוא מצות סוכה לשמה לא זכה רק לשלם גמול מאתו ית׳ אין עושין לו רק לצל להגן על
 ראשו מיום הדין שלעתיד ולא סוכה לשמה ואמר עוד כשלא זכה גס לזאת המדרגה רק שעשה לשם גאוה
 ותפארת לו שיהא נקרא רב נעשה לו ענק לגרגרותיו שאינו עשוי רק לתפארח ולחשוב כסי כונתו ומחשבתו
 ואמר עוד לא זכה גם בזה רק למדריגה היותר פתותה דהייני לקבל גמול מאדם נעשה לו קמיע בעלמא שאין
 בו שום צורך רק לפי הדמיון כדאמדנן לעני! שבת ולא בקמיע כוי והאי קרא וענקים לגרגרותיך לא כתיב
 בהאי עטגא וקרא הוא בספר משלי ורישא דקרא כי לוית חן הס לראשך דריש ליה תחת ובצלצל דגיס ראשי
 אלא שהתלמוד קצר הכא ולא הזכיר רק סיפא דקרא וענקים לגרגרותיך והיא כינת הפייטן לקשור לוימ צלצל
 דגתו כוי שהרכיב שני הכתובים שנדרשו על הגנת הראש שהא׳ המדרגה שנייה ואמר אחר שהד׳ כתות שזכר
 יהיו נהנין מן האור של לויתן הנה גס הגוים יהיו נהנין ממנו כי השאר סורסו הקב״ה כו׳ שנאמר והלכו גרם
 לאורך וגו׳ כמו צעורך בעי״[ שהא׳ מתחלף בע׳ באתע״ה וכמ״ש שהם קרובים בלשון לגבי ר׳ חייא והיינו
 לעור של לייחן וק״ל: ושמתי כדכד שמשותיך אדשב״נ כוי. פירש רשב״ס שמשותיך חומוחיך ועיין עוד
 פירישיס אחדס בפרש״י בספר ישעיה ולי נראה לפרש כלפי שאמר ישעיה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומס
 אמר עוד ושמתי כלכד שהוא אבן טוב המאיר לך חחח שמשוחיך שלא תהיה צריך עוד לאור השמש יהחלינוח
 נמי אינן לאור אלא לאייר בעלמא כדאמר לקמן לטי דבי זיקא ופליגי ביה אמוראי בההוא אבן טוב אס הוא
 שוהם אי ישפה יהם 3׳ אבנים אתרונים שהם בתישן בטור הרביעי ע״ש אור בגאולה הרביעית שלעתיד שהיא
 גאולה הרביעית ו3שוהס היה מפותת שם יוסף וטשפה כטמין ע״פ כונה זו ד3גאולה הרטעית יהיה חחלה

 דף עד ע״ב -
 המיס כקרח ולא נפוץ המיס ותזינן ההוא כוורא דאפיק כוי ואית ליה קרני בו׳ ג״ז בדרך שכתבנו לעיל על
 מזל אדר שהיא בסיף ימי גשמים ואיח ליה קרני כוי ע״ש מעשיו כי בהם עמים ינגח בימי המן וחקוק עליה
 אנא בדה קלה שביס ע״ש שהוא סוף י״ב מזלוח כילם והיינן ג׳ מאוס פרסי ע״ש מהלך כל מזל שלשים יום
 שהוא מהלך ג׳ מאות פרסי כשיעיד מהלך אדם בכל יום י׳ פרסאות ואזלינא לסומיה כי׳ שזנב מזל זה הולך
 לפומיה כוי ר״ל לפומיה דראש המזלות דהיינו מזל טלה וע׳׳ש שדימה מזל אדר לדג קטן שהוא סיף המזלות
 דימה ראש המזלות לדג גדול שהוא לויתן ושניהם מזלות של הגאולה גס דימה כן ע״ש שסוף מזל דגים הוא
 מוסיף מיס בעולם כמ״ש לעיל ואמר שמוסיף כ״כ עד שהוא די לפומיה דלויתן כי גס בניסן שמתחילין ימי
 החמה גמוספי בי המיס כדלעיל בההוא דאבוה דשמואל ודו״ק: חזינן ההיא קרטליתא כוי. כדמסיק שזאת
 הקרטליתא היה שכר טוב הגנוז לצדקת זו לעתיד לבא לאשת רט חנינא בן דוסא ליתן בו תכלת וע״כ הוה
 שדיא וגנוז ביס ע״פ הטגה דפרק ג״ה תכלת דומה לים וים כוי וזכר שהיא זכתה לשכר של עוה״ב כזה ע״פ
 מ״ש בתענית שלא רצתה ליהנות משכר של עוה״ב בהך עובדא דיהט ליה לר״ח בן דוסא חד כרעא מפתורא
 לדהבא ואייל כ״ע אפתורא דמשלם ואכן אפתורא דמתסר בעי רחמי ושקלוהו והוא ענין שאמר דבעי דנישמטיה
 לאטמא לרמוז להם שזכתה לזה על שלא רצתה בעיה״ז משכר עוה״ב להיות חסר שס שלחן שלהס רגל א׳ אבל
 הס לא הטנו ברמז זה ושלא זיקא כו׳ על לנפק ב״ק והודע להם דבר זה מפורש יאמר לעתידה דשדיא
 תכלת כוי הוא המכון לצדיקים לעתיד לבא שיגיע השגתם עד כסא הכבול כמ״ש תכלת רומה ליס כמפורש

 פרק כיסוי הדס ע״ש:
 ע״כ וחזינן ההוא אבן טבא בוי. הביאור הנה אבוחינו ראו בכל דור גם אנו מיום שעמדה מלכות
 הרשעה גזרו עלינו שלא יעסקו בתורה ובמצות כדאמרינן בברכות ובמגילה ובכמה דוכתין אבל הוא
 אלהיט ית׳ ב״ה עזרנו בעצתו ובסבות רתוקים ע״י מלכיות המתגרות בהם בכל דור ידור אשר ע״י זה יתבטל
 גזרתם הרעה וכההיא דקטיעא בר שלים דלא יכלת ליה לכולהו והנה רבב״ח ראה מלכיות המתגרות זו בזו
 3כלל הס נחלקים לב׳ מחנות ואמונות על ביאת גואלנו בב״י והס מלכות הרשעה ומלכות ישמעאל וע״ז אמר
 הוה אזלינן בספינה כי׳ היא בגלות מלכוח הרשעה כמ״ש לעיל וחזינן ההוא אבן ט3א שהוא רמז לחורה
 מפנינים היא יקרה וכל חפציך לא ישוו בה והדרא ציה חנינא שהוא מלכוח הרשעה שהוא נחש הקדמיני שנקרא
 ק ע״ש אכזריותו עס אומה הישראליח כמ״ש לעיל בכוונח ההוא אקרוקיחא כוי וי״ל דהדר לההוא אבן טבא
 התנין ועשה לו גדר שלא יגע לו בן ישראל שלא יעסקו בחורה ואמר נחימ בר אמוראי הס הח״ח שהם משיטים
 ניס התורה אתא תנינא וקא בעי למבלע ספינתא שגזרו עלינו גזירות רעות על כל מי שיעסוק בתורה כדאי׳
 פרק הרואה 3עי3דא דרבי עקיבא ואמר עד דאתא פושקנצא כוי שהוא מלכות ישמעאל שנקרא ע״ש עורב
 נקבה כמ״ש ג״כ לעיל ופסקיה לרישיה כמלתמות ההם כוי והוה דמא ע״י ש״ד שנעשה 3מלתמות ההס כוי
 או רמז על ש״ד שעשי העובד כוכטס 3אומה הישראלית במלחמות בבעלי התורה במפורש בשבט יהודה ואמר
 לאמא מטנא חבריה שקליה ותלי לה וחיה כוי הוא רמז למלכי חסד שיהיו בו כמו אנטוניניס יתבידי דשקל
 לההיא אבן טוב ותליה ליה כוי שמצינו בו שהוא גופיה עסק בתורה וזכה בו לחיי עוה״ב ואמר הדר אחא תנין
 אחר שעמל מלכות אתרת ממלכי יון אתא קבעי ליטבע לספינתא דהיינו שרצה שוב לגזור גזרות רעות הדר
 אתא ההוא פושקנצא שהוא מלכות ישמעאל ופסקיה לדשיה לההוא תנין במלתמות ההם עד שנתבטל גזרתם
 הרעה עלינו ושקלה לההוא אבן טנא כמו שראינו בכל דור על הרוב במלכי ישמעאל שהיו מלכי חסד נתנה
 הרשית לנו בכל מלכותם לכל אדם לקבל עיל תורה ומצותיה ואמר דהוה ציפד מליחי בהדן כוי הס שליפי
 הגזירה וציסרי הוא רמז לת׳׳ת העוסקים ומפטפטין בתורה כמפורש לעיל בההוא דחזינן ההוא ציפרא כוי
 והוי כאלו כבר מתו בגלות ההוא המר והוו מליתי ר״ל שלא הסריתו לעבור על דת ועמדו בנסיון עד כי מהח״ח
 ההם אותבינהו שלקחו לההוא אבן טבא שהיא התורה בהדן ופרתו בכמה גרושים שעברו עלינו בארצות מלכי
 יון ובאו בארצות ישמעאל להיות לנו שם הצלה ותשועה מגזירות רעות התם והאל יעזרנו בב״י א״ס: א״ל
 מאוד גדול ראיתי אמר מאור גדול ולא אמר אור גדול יש לפרש שר׳ יהושע חשב כדעח חכמי האומות
 לאמדנן בפרק מי שהיה דביום תמה מהלכת למעלה מן הרקיע ובלילה למטה מן הרקיע ונראי! דבריהם
 שטוס מעיינות צוננות ובלילה רותתין והיה זה המעשה בלילה כלמשמע שהיה ר״א ישן והוא שאמר ר׳ יהושע
 הממה שהיא מאור הגדול ראיתי ביס שהיא מהלכת תחת המהום בלילה ור״א א״ל לפי לעתו בפרק לא יתפור
 דהעילס דומה לאכסדרה כוי וכיון שהגיעה חמה אצל קרן מערבית צפונית נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע
 והוא כדעת חכמי ישראל בפרק מי שהיה דבלילה עולה למעלה מן הרקיע ולזה אמר ליה ר״א שא״א לראות
 החמה בים אבל עיניו של לויתן ראית טס דכתיב ועיניו כעפעפי שחר וע״ש זיכוך בריאותו כעצס השמש לטוהר
 כי הוא יהיה מאכל ותענוג נפשיי לצדיקים לעוה״ב כדלקמן וק״ל: ההוא עישבא סטתרי כוי. יש לפרש
 שנקרא כן שזה סם דכעי ליה למרי לעשותו חד וק״ל: את התנינים כוי. אורזילי דימא כוי יראה לפי
 שכל מה שיש ביבשה יש ביס כלאמדנן בחולין והמין היוחר גדול הנזכר ניכשה הוא הראם כדלעיל יש לנו לומר
 שהטכר ביס בבריאה ממין היותר גדול דהיינו מטניס הגדולים הוא ג״כ מין ראם ימה שסרט אומן החורה
 בבריאת רמש המיס טפי מבריאת רמש האדמה שלא פרט בהן ראם י״ל שאלו במיס יותר גדולים בהפלגה
 ייתר מאותן שביבשה אע״ג שהפליגו ג״כ בהם הרבה לעיל בגדולתן ולמ״ד נמי שהס לויתן נחש כוי פרט בהן
 יותר בבריאה לפי שהן תענוג ומאכל נפשיי לצדיקים לעתיד ומה שלא פרט ג״כ ברמש האדמה בהמות בהררי
 אלף הכי נמי לפי שאינן גדולים כ״כ בהפלגה כמו הלויתן שמקיף כל העולם וק״ל: אף לויתן גחש בריח
 כוי. זכר ונקבה בראם כי׳ ר״ל אע״ג ללא נבראו לקיום המין כלמסיק אלמלא נזקקים כוי אפייה נבראו זכר
 ונקבה וכן ואף בהמות כוי ואפשר שניתן להם מתחלה כח ההוללה כפי טבע הבריאה כי כל הנולר מסורס
 הוא חש כח בטבע אבל המסורס את״כ הוא טוב למאכל וע״כ הוא מזומן לסעודה לעתיל לבא וסירס את הזכר
 בלויתן אינו מפורש אבל ילמול סתום רהיינו בלויחן מן המפורש להיינו מן הבהמוח ופירוש הנה נא כחו
 במחטו כי המיס הנולדים לזכר הם כחו כמו כחי וראשית אוני גס נקראים יוצאי חלציו וע״כ אמר בו כחו
 נשאר בממניו ולא יצא למוץ ורש״י באיוב פי׳ בע״א ודל במו במתטו ביציו מעוטם ונסתרים כר ע״ש: וליעבד
 איסבא כוי. לאו אקרא פריך דאימא דקושטא הכי הוא דצינן הנקבה והרג הזכר אבל אדרב יהודה שאמר
 שהרג הנקבה וסירס הזכר פריך דאימא איסכא ועוד יש לומר דאקרא נמי פריך דמדכמיב מטן בנו״ן ולא
 מניס כמו ותנים בהיכלי עונג בנוה מניס למעון מניס והרבה כמוהו משמע ליה להרג הנקבה שנו״ן תגא
 לנקבות במקום המ״ס לזכרים וק׳׳ל: ה״נ לימלחה לנקבה כוי. ופר״ש מה בצע להחיותה וק״ק דא״כ
 מאי פדך מעיקרא גט דגים ולצננה לנקבה ומסיק נמי אי לאו משוס פריצות דדגיס החיה נמי הנקבה ואפשר
 לפרש ולקיים סרשב״ס למאי דמסיק נקבה מליחה מעלי פירושו דמליחה מעלי ויותר טוב מלצננה ולהתיוס לא
 איצטדך לן טעמא לפריצות בדגים וחו לא מידי וק״ל: ודע כי יש לנו להאמין בכל הדברים האלו בפשט! ואף
 שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי כוונתם יערן שם אין הלבדס יוצאין ממשמען ודו״ק: בשעה שבקש

 נמוקי הגרי״ב [א] ל״ה ואותיות עיין במהרש״א שמגיה שצ״ל כשימכור ולא המתי לללמא ס״ל להרשב״ס כמ״ש תוס׳ ל״ה ספינה דבעינן דוקא משיכה ומסירה אף היכא דבעי כתיבה וכמו שפסקינן בת״מ סי׳
 ס״ו וכ״מ ברשב׳׳ס ד״ה בשטר שכתב אבל מסירה בלא שטר כו׳ וכי גס הכא נגיה ועי׳ מהרש״ך:

 שלמה ^
 ד״ש בד״ה התמשוך כו׳ כצ״ל: תוס׳ בד״ה חד אמר כו׳ ר״ת לא גרש לה כו׳ נ״ב פירוש ואמר
 הקב״ה כדן כו׳ אלא הס פליגי בלישנא לכלכול איזה אק ששמו כדכוד ואית דגרסי כר סכרי
ן  להט הסוגיא בחחלה מסיק למלאכי ואמוראי פליגי בלישנא לכלכול ואיכא לאמרי מאי כלכול כד
 וכדן וקאי אכתוב ללעיל א״נ שאיח גרסי סליגי בה כו׳ חל אמר חומות ירושלים יהיו מפוך ולא
ן וכדין כו׳ ולו״ק: בא״ד פוך ושפיר  משפיר וחד אמר מספיר ואמר הקב״ה כדכד כלומר כד

 דלעיל יהיו שמשותיך כר כצ״ל ונמחק והתם לא איירי:

 ^ חכמ
 דף עד ע״ב נמ׳ אתא קא בעי למבלע לספינתא כוי בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את
ש בל״ה ״  ה׳ כמיס ליס מכסים אל תקרי כר וים אספמיא וים הגלול כו׳ כצ״ל: ר
 והלרא ליה תנינא ה״ג כו׳ כצ״ל ונ״ב והיינו כגירסת הסניס רק בגירסא שלסנינו בסוף אתא
 ציפרא ולא סושקנצא שהוא עורב ואולי יש לו סול: בא״ד ושקלה ושקלינן כר כצ״ל והל״א:

 בד״ה ארזילי ימא ראמים שטס הש״ל: ור״ח פירש לויתן נמסק ונ״ב בס״א אינו:

 דף עה ע״א נמ׳ ותקשרנו לנערותיך נ״ב סירוש כמו שתולין קמיעות לנערים קטנים:



 ק חמישי כבא בתרא ואגדות מהיש״א לה
 ע״א

 ראוי למדח הכבוד שהוא מדחו של הקב״ה שנאמר וכבודי לאחר לא אחן ואמרו כל מה שברא הקנ״ה לא
 בראו אלא לכבודו כו׳ אבל יגיע לאדם כבוד מצד חורחו שהיא כבודו יח׳ ב״ה כמ״ש באבוח ואין כבוד אלא
 חורה שנאמר בבוד חכמים ינחלו וגו׳ דאין כבוד לאדם רק מצד תורחו והחורה בעצמה א״א להנחיל כי לא
 נחנה ירושה לו אבל כבוד החורה ינחלו הבנים מאביהם החכמים ואמרי׳ בס׳ א׳ ד״מ אדם הראשון בלשון
 ארמי סיפר שנאמר ולי מה יקרו רעיך והיינו דארז״ל מ״ד זה ספר חולדות אדם מלמד שהראהו הקב״ה דור
 כו׳ כיון שהגיע לרע״ק שמח בחורחו ונחעצב גמיחחו שנאמר ולי מה יקרו רעיך וגו׳ וקשה מה ענין סיפר
 בלשון ארמי במקום הזה ומה ענין ראיה מהך דר״ל אהך דסיפר בלשון ארמי והנראה כלפי מה שאמרו
 שהחרעמו המלאכים ביצירח האדס גס בנחינח המורה לו כמ״ש פרע׳׳ק ובפי א׳ ד״מ מפני שהאדם אינו
 ראוי לכבוד וז״ש מה אנוש כי מזכרנו וגו׳ וכבוד והדר מעטרהו ולפי מה שהיה לר״ע כבוד מורה כמ״ש בסוף
 סוטה משמת ד״ע בטל כבוד תורה לזה אמר כשהגיע לר״ע שמת בתורתו שהגיע מהראוי לכבוד ונמעצב
 במיתתו שנתבטל כבוד תורה כמ״ש בסוטה ולי מה יקרו רעיך אל שאמר יקר בלשון תרגוס וארמי במקום
 כבול בלשון הקולש בשביל המלאכים שלא ידנו בו שכבר התרעמו על יצירת אדם ונתינת התורה לו מפני הכבול
 כי המלאכים אינן מבינים בלשון ארמי וז״ש הכתוב ואדם ביקר וגו׳ ולא יבין וגו׳ אדם שאמר ביקר בלשון ארמי
 ולא אמר כבוד בלה״ק הוא מפני שלא יבין המלאך שהתרעם כבר בזה והוא שאמר שהצדיקים נקראים על שמו
 כו׳ לפי שכל מעשיהם אינן אלא לכבודו ית׳ ועיין בזה עוד פ׳ אד״מ וזהו כל הנקרא בשמי בכל מעשיו דהיינו
 הצדיקים לכבודי בראתיו דהיינו בעוה״ז שיפול בו לשון בריאה יש מאין דלא נברא לכבוד עצמו רק לכבודו ית׳
 בכל מעשיו ואמר אף עשיתיו ר״ל דהיינו אף שעוה״ב שהוא העשיה יש מיש כדאמרינן מאי ללא הוה הוה
 כו׳ גם אז יהיה נקרא בשמי ע״ש כל מעשיו שהיו בעוה״ז לכבודי וק״ל: ג׳ דברים נקראים על שמו של
 הקב״ה. יראה מדלא קאמר נקראו בשמו של הקב״ה אלא נקראו על שמו של הקב״ה משמע דשם של הקב״ה
 יהיה בהם שם לווי במשימ משימ ה׳ בירושלים עיר ה׳ וכן בצדיק צדיק לה׳ וכן במשימ שאמר יקראו לו ה׳
 צדקנו ר״ל שהוא צדיק לה׳ וכמ״ש לעיל בצדיקים שיקראו להן כן על שם שכל מעשיהם לשם שמים וכן הוא
 במשימ ע״ש שכל מעשיו יהיו לש״ש וכן בירושלים לעמיד שלא יהיו מזומנין לה אלא אומן שכל מעשיהם לש״ש
 כמ״ש לעיל ופירוש הכמוב ושם העיר יהיה מיום בנינה לעמיד יהיה שמה הי: עתידין צדיקים שיאמרו
 לפניהם קדוש כוי. והוא כענין שאמרו ביומא סרק א״ל הממונה והמקדשמס והיימם קדושים המקדש
 עצמו בעוה״ז מקדשין אומו בעוה״ב דהיינו שיאמרו לפניו קדוש: עתיד הקב״ה להגביה את ירושלים
 ג׳ פרסאות למעלה בו׳. כל הגבהה ודאי למעלה הוא אבל אמר שהגבהה זו לא יהיה לה לירושלים לגריעותא
 כדקאמר שמא יש צער לעלות כו׳ אלא למעלת ירושלים יהיה ההגבהה ואמר ג׳ פרסאות כתתתית דירושליס
 קמיימא ג׳ פרסאי שהוא שיעור ממנה ישראל במלבר שגס בירושלים היה קיבוץ כל מתנה ישראל בדגלים והוא
 י״ב מיל לכל שבט ושבט מיל בין באורך בין ברותב וע״ש מעלת ישראל תהיה ג״כ לעמיד הגבהה כשיעור הזה
 לכוון הגבהה מיל לכל שבט ושבט ט תתתיה דלעתיד לא יהיה לה שיעור ומדה כדמסיק לקמן ע״כ גובהה
 כשיעור הזה לעתיד על רמז זה: ירושלים ששמך בתוכה ומקדשך כוי. יש לפרש בזה ע״פ המדרש
 שירושלים ללעתיל יהיה גלול כ״כ כמו ערי כל א״י דהשתא ובהמ״ק שבתוכה יהיה גדול כ״כ כמו ירושלים
 דהשמא ולזה אמרו ירושלים שמקדשך בתוכה ר״ל עומד בתוך כל ירושלים להשתא שיהיה גלול כמוה ולזה
 אמר ג״כ שמן במוכה שהשם המפורש אסור להזכיר בפירוש רק בבהמ״ק וכיון שבהמ״ק לעמיד יהיה גדול
 כירושלים דהשמא הד לעמיד שמך נזכר מפורש במון ירושלים להשמא ועל״ז ג״כ הצדיקים במוכה כאכילמ
 קדשים בגהמ׳׳ק ולזה אמר פחות תשב ירושלים וגו׳ ולא אמר פרזה משב לשון ימיד לרמוז שירושלים בישובה
 לעתיד תהיה גדול ככל סרזות א״י דהשסא כמ״ש לעיל ואמר מרוב אדם ובהמה בתוכה וכו׳ נקט אדם ובהמה
 מרוב אדם המביאים עמהן בהמות לקדמות כמ״ש כצאן קדשיס אשר במועדיה וגו׳ וסיים בקרא ואני אהיה
 לה תומת אש וגו׳ ט מרוב גודלה א״א לה תומת בנין של אדם וק״ל: אלף טפ״ף כו׳ אלך ושני
 טטפראות בוי. עיין כל זה באורך בערוך בערך טפף וטטסראות: אם שלש ירושלים הן כל אחד וא׳
 יש בהם ל׳ מדורין כוי. אולי המשכון הזה למעלת בנין ירושלים דלעתיל וגדולתה שיהיה עיר ירושלים
 נתלקת לג׳ מקומות וכל א׳ נקראת ירושלים הא׳ נגד ירושלים דלעמיד ועוד ב׳ ירושלים נגד ב׳ ירושלים שנמרבו
 בעוה״ז ול׳ מדורין למעלה שיהיו נחשבין כמזלות דלמעלה שיש להם ל׳ מעלות כדאמרינן פרק אין עומדן
 לכל מזל בראתי ל׳ תיל ול׳ קרטון ול׳ רהטין כו׳ וכולם בראתי בשבילך ושמא תאמר בזה יש צער לעלות לשלשיס
 מדורין זה ע״ג זה לכך נאמר בסיסיה דקרא דמייתי לעיל בענינא וכיונים אל ארובותיהם שאין להס צער לעלות

 לשוב בו ולמדודן הגבוה עד כמה מעלות:

 דף עו תד״ה רבי נתן בו׳ ואותיות במסירה ובשטר כוי ניחא ליה טפי לכדתני
 מסירה כו׳ עב״ל כך פי׳ גס רשב׳׳ס דמרוייהו כעי מסירה ושטר אכל מדבריהם
 נראה דהוו גרסי הכי וק״ל: בד״ה ספינה כו׳ אי מסירה לא מהנ* בםימטא כו׳ עכ״ל
 עיקר קושייתו לפי׳ זה כיון דמסירה לא מהני בסימטא ע״כ קניית הסימטא במשיכה ומאי
 פריך לרב דאימא נמי בסימטא קאיירי אבל לפר״ת נישא דמשמע ליה דמתני׳ בין בר״ה בין
 בסימטא קאיירי ודוקא במסירה אבל משיכה אפי׳ בסימטא לא קני וקשה לרב דאמר במשיכה
 וברייתא בשמעתין דקמני במסירה ומוקי לה דוקא בר״ה היינו משוס דסמך עצמו אמה
 דקתני באידך בריימא ספינה במשיכה והיינו ע״כ בסימטא כדאמר אביי ורבא ולו״ק: בא״ד
 משום רבעי לאשמועינן דאפי׳ בםימטא רבעי משיכה אותיות בו׳ עכ״ל היינו למאי

 חידושי הלכות המוכר את הספינה פ!

 יו־ •
 אור ישראל ע״י משימ בן יוסף ואורו של ירושלים שהוא במלקו של בנימין וז״ש להוי כדין וכדין ע״פ שתי
 הכונומ שאמרנו וק״ל: עתיד הקב״ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על ל׳ וחוקק
 בהן ״ בוי. סרשב׳׳ס דמרוייהו דדש מלשון אקדמ דמשמע לשון מקדמ ומשמע נמי אבן טוב וכו׳ יש לדקדק
 אדרשה דשלשיס ומוקק בהן י׳ כו׳ ונראה לומר למאי דמיימי בסרק מלק בהך דרשה נמי רישא דקרא ושממי
 כלבד שמשומיך שאמר שאבן כדכד המאיר לך לעמיד יהיה כשמשומיך בעוה״ז כמ״ש לעיל מיניה נמי בדמיון
 השמש בעוה׳׳ז שיש לו שלשים מעלומ גם שלשים יום שלש הממה כן יהיה גוף הכלכל בעוה״ב שלשים על
 שלשים כמ״ש בפרק מלק ואמר ושעריך יהיו מקוקין ומוקלמין באמצע גוף אומו האבן טוב וצללי האבן יהיו
 מזוזומ ומשקוף יסף של אומו שער כמפורש במדרשומ ואמר שמהיה לעמיד המקיקומ י׳ רוחב ברום עשרים
 כמפורש בפרק מלק והוא כשיעור שער ההיכל שהיה במקלש בעוה״ז דהיינו שער ההיכל וע״ז רמז במקרא
 דמייתי לקמן אשר בנינו כו׳ מלשון בנין להבנין ללעתיל יהיו האבנים טובות כנטיעיס המגוללים כן בנעוריהם
 כתמיכה ועצם א׳ המזוזות והמשקוף והסף ובזויות יהיו מתוטבות ותקוק בהן כתבנית שער היכל שבעוה״ז
 שהיה רום עשרים ברותב עשר ובמדרש ילקוט אמר שעל שער המזרתי שלעתיד אמר ד״י כן והוא סותר את
 המסקנא דהכא דמוקי לה דוקא לכוד דט זיקא גם אמר שם שהיה זה התלמיד אפיקורס עד ששקעה ססינתו
 בעמקי התהום וראה שם כוי ע״ש באורך: ושאמר שנעשה גל של עצמות. פרש״י פרק ב״מ כמת
 שנרקב בשרו ונפל מזמן רב עכ״ל והוא כעני[ שאמרו בר״ס מי שממו הרשעים במייהס קרויים מתים שנאמר
 יומת המת מי הוא אלא ממ הוא דמעיקרא וע״כ נרקב בשרו מיד כאלו ממ כבר נמייו וק״ל: קוממיות כו׳
 כב׳ קומות של אדם הראשון כוי. דלפי פשוטו הל״ל קוממית בלא ד״ו המורה על הרטס דהיינו ב׳
 קומות כדדריש ב׳ קומות של אדם הראשון דלא ניתא ליה לומר על קומתו של כל אדם דהיינו ג׳ אמות ויהיה
 3׳ קומות לעתיל ו׳ אמות לטון לבריאת האלם לעתיר יהיה בריאה תלשה על ילו ימ׳ ודאי דשני קומותיו נמי
ה שהיה ע״י א ד 3 ה  יהיו כקומת אדם הראשון שהיה הבריאה בעוה׳׳ז ע״י ית׳ דה3ריאה ד3עוה״3 לא תגרע מ
 ית׳ בעוה״ז ושאמר מאה אמה כנגד היכל כו׳ במדרש ילקוט הביאו קצת בלשון אתר ק׳ אמה כאדם הראשון
 אין לי אלא אנשים נשים מנין ת״ל בנותינו וגו׳ תבנית היכל כמה הוא היכל ק׳ אמה והוא כמו שאמרנו דלאנשים
 שיהיו ק׳ אמה לא איצטדך ליה קרא דהבדאה דאדס לעתיד ודאי לא תגרע מהבריאה דאדס הראשון שבעוה׳׳ז
 ותבנית היכל ק׳ אמה פרשב״ס בטח שני שהיה רום ק׳ אמה וכן פרש״י בפרק חלק דהכי קים לן ועוד פירש
 שם פ״א שאורך כל ההיכל היה בך ובמסכת מדות תנן ההיכל ק׳ אמה על ק׳ ברום ק׳: עתיד הקב״ה
 לעשות ו׳ חופות כוי. דהחופות יהיו בזכות מצות סוכה שקיימו נעוה׳׳ז כמ״ש במדרשות ובפ׳׳ק דע׳׳ז
 וע״כ יהיו ז׳ שמצוח סוכה כל שבעה ושאמר עושה לו הקב״ה חופה לפי כבודו כר יש לפרש כינוי דכבודו על
 הקב״ה ט הת״ח הס העוסקים בעוה״ז בכבוד שמיס יח׳ כמ״ש כל הנקרא בשמי לכבודי וגו׳ ואמר כי כפי
 מה שנמגדל כבוד שמיס ע״י מ״ח בעוה״ז חהיה החופה לאוחו ח״ח לעתיד ואמר עשן בחופה למה כו׳ כי
 הענן הוא לבר המגין כמ״ש טוצאי מצרים פרש ענן למסך אגל מופה מעשן שהוא דבר המזיק למה וכן אש
 שהוא דבר המזיק למה אע״ג לאשכחן נמי במצדס ואש להאיר לילה וגו׳ הד מפולש בו שם שהיה מועיל
 להאיר בלילה אבל כאן לא כמב בלילה גס הד יש בעוה״ב בשאר חוסוח להאיר מנוגה ולהבה: וענין שבל
 א׳ נכווה מחופתו של חבירו אוי לאותו בושה כוי. הקושיא בזה לומר בכל אדם שכל א׳ נכוה מחופמו
 של חטרו גס קשה הכפל אוי לאומה בושה ואוי לאומה כלימה ונראה לומר לפי שיש לכל צדיק וצדיק שוס
 מעלה ומדרגה בשום מצוה שאין כן לחטרו דוגמא דר׳ חנינא ורבי חייא דפ׳ הפועלים וע׳׳ז אמרו לפיכך
 הרבה להן חורה ומצוח כדי לזכוחס וע״כ כל אחד מן הצדיקים אין מחבייש מחבירו לפי שכ״א יש לו שוס
 מדרגה בשום מצוה שאין בחטרו וכ״א מהן נכוה מחופחו של חבירו ר״ל נכוה בשום דבר מצוה מה שאין ט
 ויש לתבירו אבל אמר אוי לה לאותה בושה ואד לה לאותה כלימה לאותו איש שאין לו שוס מעלה ומדרגה
 וטוצא בו טהושע שא״ל מהודך ולא כל הודך דהיינו שלא היה לו מדרגת משה בתכמת התורה שהוא רמז
 לפני משה כפני ממה אבל זכה למדרגה אתרת גדולה דהיינו ליכנס לא׳׳י ולכבוש ל״א מלכים אבל מי שאין לו
 שוס מעלה ומדרגה אוי לו כו׳ ועיין קרוב לעני! זה בפרק המובל במידושינו גבי ממרא למריה וטבומי׳ וק״ל:
 י׳ חופות עשה הקב״ה לאדם הראשון בו׳. כי קודם שמטא היה אדם למטה כמלאכי אלהיס של מעלה
 שנתעלו בעשר מעלות כמ״ש במדרשות ע״כ אז נתעלה ג״כ אדם למטה בעשר חופות של כבוד ומ״ד י״א
 תופות ע״פ כונה זו שהמלאכים הס למעלה מי״א דברים אשר זה למעלה מזה והם ד׳ יסודות וז׳ רקיעים
 נתעלה גס אדס למטה ט׳׳א תופות של כבוד ולפי שתירס אמר לעשות כצורה זאת עולם עס ז׳ רקיעים והוא
 נתגאה עליהם אמר לו כן כמ״ש במדרשות וכפרש״י בס׳ יחזקאל ושאמר גרוע מכולן זהב כר להפליג הענין
 כי קודם חטאו היה הגרוע ט׳ מעלומ כבודו הזהב ומשמטא נתסר מכבודו אף הזהב כדאמרינן לא היה ראד
 העולם להשממש בזהב לולי בנין בהמ״ק והמשכן: בך נםתכלתי ובראתי נקבים כוי עיין סרשב״ם ול״נ
 דדדש סיסיה דקרא טוס הבראך כוננו ע״פ מ״ש פ׳ א׳׳ט הוא עשך ויכוננך מלמד שברא הקב״ה כונניומ
 באדם שאס נהפך א׳ מהם אינו יכול לתיות גס מה שפרשב״ם בא״ד כו׳ וקנסתי מיתה כוי והיינו מופיך הקבר
 שהוא חלול כו׳ עכ״ל הוא דחוק ויש לפרשו דה״ק בחלוליס ונקבים שברא בו הוא בעצמו קנס המיתה שהוא

 עלול מהם לקבל המימה כדאמריגן שאס יפמח אחד מהם או יסחס כר גם אס יחהפך כמ״ש וק׳׳ל:
 ע״ב לא כירושלים כו׳ ירושלים של עוה״ז כל הרוצה לעלות כוי. לא אמר לא כמו שעולין
 לירושלים בעוה״ז בו׳ אבל אמר לא כירושלים של עוה״ז כר כאלו הוא ירושלים אחר ע״פ מה שאמרו
 לקמן עתיד הקב״ה להגטה לירושלים ג׳ פרסאות כוי ולא יוכל כל הרוצה לעלות להיומ עולה מפני הגבהחס
 אלא המזומנין לה יהיו עולי! כדלקמן שמא יש להן צער לעלות ת״ל מי אלה כעב וק׳׳ל: עתידין צדיקים
 שנקראים ע״ש כוי. הקושיא היכן נזכר בקרא צדיקים והיכן נזכר כאן עתידן והוא מבואר כי האדם אינו

 פ^= חכמת שלמה
 דף עה ע״כ ד״ש בד״ה אלף ושני שילה כו׳ בחשבון גימטריא שיל״ה כצ״ל: בה״ה מלא קומתה דהיינו עקירת רגליה כצ״ל: דף עו ע״א ד״ש בד״ה ספינה כו׳ למימר היינו ח״ק כו׳ הד״א:

 בד״ה ובפלוגמא כו׳ כצ״ל:

 י״ם
״ל דלפר״ת י יך לתרוצי הכי ו ׳ ר״ת דקשה אברייתא דקתני מסירה ולא ממעט משיכה לא שי  לפי
ן דמתני׳ דקתני דיני קניינין וקתני דבהמה גסה נקנית במסירה משמע במסירה שי  דוקא התם בקדו
 דוקא דהיא חשובה לפר״ת אבל במשיכה לא קני כלל אפי׳ בסימטא דאל״כ לתני במתני׳ רבותא
גתא כ״ש במסירה אפילו ברייה אבל בברייתא זו דספינה דהכא דקתני פלו  דנקנין במשיכה בסימטא ו
גי עליה וס״ל רלא קגה עד שימשכנה  דרי וחכמים דקתגי דרבי ס״ל ספינה נקנית במסירה וחכמים פלי
מר דמדקתני ר׳ דםפינה נקנית במסירה דס״ל דוקא מסירה אבל משיכה לא קנה ך למי י  וכו׳ לא שי
ן נ עי כ״ש מסירה דהא מוכרח היה למתני מסירה לאשמו  כלל אפי׳ בסימטא דא״כ לתני משיכה ו
רש אבל מ״מ א״א לאוקמי תרוייהו גי כדפי גי במסירה ולמםקנא פלי  פלוגתא דרבי וחכמים דפלי
ן ון דקתני רבי דספינה נקנית במסירה דהיא חשובה הלשו  בסימטא ובקפידא פליגי דהא עכ״פ כי
מר דבא למעט משיכה בר״ה אבל  משמע קצת דממעט משיכה בשום אופן לכך מוקי לה בר״ה לו

כה:  בסימטא קנה משי

 סחו
 ףף ען ע׳׳א ד״ה ספינה במסירה וכו׳ ועוד קשה לד׳׳* דלפד״ת מאי דוחקיה לשנויי כאן בםימטא
ר״י דם״ל דבסימטא לא  כו׳ לוקמה תרוייהו בם־מטא וכוי. ר״ל אבל לפי רשב״ם ו
: באייר וארשכ״א וכו׳ י  קנה מסירה כי אם בר״ה דוקא לכך א״ש דלא מוקי תרוייהו בסימטא וכו
 בכל מקום ששונה במכירה הוה דוקא במסירה ולא כמשיכה הלכך לא אפשר לאוקמא לה אלא ברייה
ון דמסירה חשובה קנין אפיי ברייה א״כ בכל יש להקשות הלא גם בר״ה א״א לאוקמה דהא כי  ו
לו בסימטא דהא מהאי טעמא  מקום ששנה מסירה משמע מסירה דוקא אבל משיכה לא קני אפי
ן לרב דאמר בהמה גסה במשיכה ממתני׳ דקתני במסירה משום דמשמע ליה שי  פריך התם בקדו
ש בסימטא אבל במשיכה לא קניא אפי׳ בסימטא כמו שכתבו התוס׳ ״ כ  דוקא במסירה אפיי בר״ה ו
שו של ר״ת והכי קתני בברייתא בדברי רב דספינה נקנית במסירה ולא רו  לעיל מזה בסמוך לפי פי
גמא זו לפי׳ רשב״ם אברייתא דקתני הספינה  ממעט משיכה וכמו שהקשו התוס׳ לעיל מזה בדו
 נקנית במשיכה ולא ממעט מסירה ברייה ותירצו דנקט משיכה בסימטא דלרבותא דאותיות וכו׳ אבל

 בתרא
 ועוד מדקאמר עד שיכתוב וימסור כוי. עכ״ל הביאו מסברח רבנן לסברת רט דאס כן הוה שברחם
 הסוכה דלרט הוה קנין אותיות במסירה והשאר דברים בעי קנין חשיב טפי דהא לא מציגו בשאר
 מטלטלין חוץ מב״ח וספינה דקני במסירה ומלישנא דאמרי רבנן עד שיכתוב וימסור כו׳ משמע דבעינן

 באותיות קנין חשוב טפי וק״ל:

 מהדור
 דף ןןן ע״א גמרא ובפלוגתא כוי אותיות נקנות במסירה כר. המקשה נמי הוה ידע דהני תנאי
 דלעיל פליגי בהט כפרשב״ם והתיס׳ אלא דלא ידע למימר לגט ספינה דר״נ אמר
 לח״ק בספינה מולינא לך והמתרץ לא הוה איצדך ליה לאחרי הך פלוגתא לר׳ ורבנן לאותיות אלא
 משום הך שקלא וטריא לבמאי אוקמת כוי ספינה נמי כר ולו״ק: בתום׳ בל״ה אי כרט ספינה כו׳



 לו חידושי הלכות המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף עח ע״א

 מקת טעות ולו״ק:

ף ?HJ בד״ה ת״ש ד׳ יהוהה כו׳ ור׳ יהודה פעודן עליו מיידי דהא קתני חמורך  ד
 זו כו׳ עב״ל לפי מסתת סדר המשנה שלפנינו בהדיא קתני בדברי ר׳ יודא

 כיצד היה ממור לפניו וכליו עליו וק״ל:
 ח״א דף עח ע״כ על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם כו׳ וקשה בענץ שלרש ג׳
 הפסוקים בענין סיפור זה ושבק אחד מהם מלדרוש כו דהיינו פסוק אוי לן מואכ וגו׳ שהוא מחוכר
 דן אלו ג׳ פסוקים שדרש וע״ק שיני לשון הבנה בעוה״ז וחכונן לעוה״ב וע״ק כפל הענין בשינר לשון שלרש
 מעיר סיחון אם משים אדס אח עצמו כעיר כו׳ ומאכלה ער מואב דרש בכה״ג בשינר לשון זה המהלך אחר
 יצרו כעיר בו׳ גס מלח מואב לא יחפרש לפי הדרש וע״ק מה ענין הכפל על ליבון שיבא לין כו׳ ושחבא אש
 כוי ועל שחלאיב כוי שנראה שהכל ענין א׳ ומה ענין דעדד מאי דבעי כפירוש רשב״ס. והנראה כלפי מה
 שאמרו בפ״ה דאבוס כל מי שיש בו ג׳ דברים הללו מחלמידיו של א״א וגי דברים אחרים מחלמיליו של בלעם
 הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מחלמידיו של א״א עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מחלמידיו של
 בלעם הרשע ומה בין חלמידיו של א״א לסלמידיו של בלעם הרשע הלמידו של א״א אוכלין בעוה״ז ונוחלין
 לעוה״ב שנאמר להנחיל אוהבי יש וגו׳ אבל חלמידיו של בלעם הרשע יורשין מהנס ויורדי! לבאר שחח שנאמר
 ואחה אלהיס חורידס לבאר שחח אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בן הקושיוח שאמר כל מי
 שיש בו ג׳ דברים כו׳ וג׳ דבדס וכו׳ דמשמע באיש א׳ קא מייד שיש בו כל אלו הו׳ מדוח דזכר ג׳ הטובות
 וגי הרעוח ולכאורה אינן שייכין באיש א׳ טון שהם הפכיים והכי הל״ל וכל מי שיש בו ג׳ דברים אחרים
 מתלמידיו של בלעס כוי גס קשה לשון וגי דברים אחרים כוי וע״ק שאמר בלשון שאלה ומה בין כוי כי הוא
 פשוט וע״ק דגבי צדיקים אמר אוכלין בעוה״ז ונוחלין לעוה״ב כוי מה מטא מן הפסוק להנחיל אוהט כוי
 ומה ענין נחלה גט צדיקים בעוה״ב וירושה לרשעים בעוה״ב מאי נוחלין ומאי יורשין הוא מבואר במדוח
 האדם אלו ג׳ מדות הכוללות עין טובה היא מצד המועיל ונפש שפלה מצד הערב ורות נמוכה מצד הטוב והס
 כוללים כל מדות האדם לטוב ולרע בהיפך וא״א לאדם לילן אתד מדות הללו ולהתנהג בהם בקצה האתרון
 הזה שלא לאתוז גם מקצת בקצה האחד ט לא נתנה תורה למלאט השרת כגון במדת עין טוב שאס יתן אדם
 כל אשר לו לא יהיה לו מה לאכול וכמ״ש המבזבז אל יבזבז יותר מתומש ות״ת מקפיד כו׳ וכל תורה שאין
 עמה מלאכה כוי וכן במרת נפש שפלה למעט כת התאוה צדן ג״כ לאחוז בקצה אתר כמ״ש יצה״ר שמאל
 דוחה וימין מקרבח וכמה דברים במצוע בכח המחאוה ובמדח רוח נמוכה שאמרו בה להתרמק בה מן הקצה
 אל הקצה השני כמ״ש הרמב״ס ממה ששנינו מאד מאד הוי שפל רות מ״מ אמרו בה ת״ת צדן להיות בו
 אתד משמונה בת׳ וע״ז אמר כל מי שיש בו ג׳ דברים הללו כוי שיהיה לו ג׳ המדות הטובות בעצמות לילן
 אחריהם וגס יהיה לו ג׳ דברים אמרים ממלמידיו של בלעם הרשע שיאחז בהם האדם במקצת כמ״ש אן לא
 בעצמוח רק יהיו לו אחרים וכו׳ ר״ל שלא ילך אחריהם רק במקרה ואמר עין טובה כו׳ עין רעה כו׳ כי הגי
 אלו הס כוללים כל המלוח כמ״ש ואמר מה טן כו׳ כיון לע״כ שיש לאדם לאחוז במדוח גס בקצה הב׳ א״כ
 מה בין חלמיליו כו׳ כי מי יגיל לאלם לאחוז בעצמוח המרוח הטובוח ורק במקרה ילך קצמ לאחוז בקצה הב׳
 ושמא אדרבה ילך אדם באותן מדות הרעות ויאתוז גס בקצה השני בטובות ואמר הלא חראה חלמיליו של
 אברהם כו׳ ובהפך תלמידיו של בלעם כו׳ וא״כ ראוי לך לילך בעצמות במדות הטובות של א״א ולא תלך אחרי
 הרעות רק במקרה כמ״ש ואמר תלמידו של אברהם אוכלי( בעוה״ז כוי על אכילתם בעוה״ז אינו צריך ראיה
 ט ראינו בהם שאכלו בעוה״ז ודרך אטלה בעלמא קאמר כדי תיי הנפש ולא להשיג המותרות וכמו שמצינו
 בא״א ובתלמידו ובזה הס נוחלין עוה״ב שנאמר להנחיל גו׳ ע״פ מ״ש פרק אין דורשין גס את זה לעומת זה
 כוי ברא צדיקים ברא רשעים ברא ג״ע ברא גיהנס כ״א ואי יש לו ב׳ תלקיס א׳ בג״ע א׳ בגיהנס זכה הצדיק
 נוטל חלקו וחלק חטרו בג״ע נחחייב הרשע נוטל חלקו ותלק תטרו בגיהנס ומאי קרא גבי צדיקים כתיב לכן
 בארצם משנה ירשו וברשעים כחיב משנה שברון שברם וז״ש ונוחלין לעוה״ב דהיינו שינחלו חלק הרשעים
 שבג״ע שנאמר להנחיל אוהבי שהם חלמידיו של א״א שנאמר בו אוהבי הס ינחלו הרשעים חלק שיש להם בג״ע
 וכענין שאמרו כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב ואמר שאל חאמר בהנחילס חלק הרשע שיהיה להם חסרון
 בחלקם ועל כן אמר ואוצרותיהם אמלא רצה לומר אוצרוחיהס הגנוז להם לעולם הבא כמה שכחוב מה רב
 טובך אשר צסנח וגו׳ אמלא גס כן ולא אחסר להם כלום נמצא שמשנה וכפל ירשו על ידי חלק הרשעים שבג״ע
 ובהיפך אמר בחלמידיו של בלעם יורשין גיהנס כוי שהוא חלק הצדיקים שיש להם בגיהנס והטא שנאמר ואהה
 אלהיס תורידם לבאר שתת וגו׳ כפל הענין ע״ש כפל העונש שלהם בגיהנס כמה שכתבנו וסיים לסי שהם אנשי
 דמים בעלי אוהבי ממון בבלעם שהיה רע עין גס מרמה שהיה אוהב זמה שנתן עצה ומרמה ע״ז כמו שמפורש
 בחלק וע״כ לא יחצו ימיהם שלא יהיה להם לעתיד קצת ימים בתלק גיהנס וקצת ימים בתלק נ״ע רק כל ימיהם
 חלקם בגיהנס כמ״ש ט משנה שברון שברם וסיים ואני אבטח בך ליטול חלקם בג״ע שהם יטלו חלקי בגיהנס
 ואותיות בך הס רמז לזה שהם כפולים מאותיות שלפניהם א׳ ב׳ י׳ ך׳ ע״ש שהרשע נוטל ב׳ חלקים בגיהנס
 והצדק ונוטל עשרים חלקים בג״ע כי בפשיטוח נוטל הצדיק עשרה חלקים בעוה״ב ובעוה״ז שאינו רק עישור

 רף עו ע״כ ׳
 דמסיק לכאן בסימטא ודקמני ספינה במסירה היינו בר״ה אבל למאי דס״ד דההיא דקמני
 ספינה במסירה איירי נמי בסימטא לית לן למימר הכי דכיון דקני בסימטא אפי׳ במסירה
 לא ה״ל למימני הכא משיכה משום אומיומ ולכך פריך שפיר ודו״ק: בא״ד ובפניו וקניא
 בר׳׳ה וכ״ש בסימטא דאפי׳ משיכה קונה בםימטא כדאמר אביי ורבא כו׳ כצ״ל:
 בא״ד ומיהו י״ל דלמאי דמםיק כו׳ ומעיקרא כי הוה מ״ד בו׳ הוה ם״ד דטעמא
 דרבנן משום דמםירה לא קניא בסימטא כר אבל אין לומר דמעיקרא ם״ד כוי עכ״ל
 שיעור לבריהס כך הוא ללמאי למסיק לטעמא דרבנן משוס קפידא ניתא לפר״ת אבל
 מעיקרא ע״כ דהוה ס״ד דטעמייהו משום דמסירה לא קניא בסימטא הוא קשה לפר״מ
 להא כיון למשיכה קונה בה מכ״ש מסירה אבל אין לומר דמעיקרא נמי נישא לפר״מ דהוה
 ס״ל דפליגי דלר׳ שייכא כו׳ ולרבנן לא שייכא זה אינו לא״כ מאי כו׳ ולו״ק: בא״ד וע״ק
 לפר״ת בו׳ הא נמי במשיכה תבן בפ״ק כו׳ עכ״ל אבל לפר״י הא לקתני התם משיכה
 דחשיבא ממסירה לא תקשי ליה כלתקשי ליה לרב משום למתניתין לאו לין משיכה אתא

 לאשמועינן אלא דין אתד רוכב ואתר מנהיג כו׳ וק״ל:
 ע״ב בד״ה במאי אוקימתא בר״ה כו׳ בסימטא או לא ואביי כו׳ ולא כרבנן
 דאפילו ד׳ מוהה המשיכה קניא עכ״ל [א] להכי משמע לישנא לעד שימשכנה
ד לסבר מסירה קניא מכ״ש משיכה כשיטמ ר״י לעיל והמגיה כאן בספרים חלשים  כר ל
 הגיה ללא צורך ועיין במוס׳ בפ״ק לקלושין שהקשו כעין זה לפר״ח ללמאי למוקי לה
 בסימטא ומסירה קונה בסימטא לאביי ורבא מכ״ש למשיכה וא״כ לא אחיא מלמייהו אלא
 כר׳ לרבנן סבד על שימשכנה כו׳ ולבריהם קשיא קצח להא אס נאמר כן לרבנן לוקא משיכה
 ולא מסירה אע״ג דעדיפא א״כ נאמר ג״כ לאביי ורבא הכי ע״ש ורו״ק: בד״ה אמר רב
 פפא כו׳ אבל אי לא אמר למלותיה אלא אליבא דחכמים כו׳ עכ״ל והרא״ש כתב
 ללפי זה נמי ראייה דהלכה אין אותיות נקנומ במסירה מדלא קאמר רב פפא מלתיה אלא
 אליבא דמכמים וע״ש אבל התוס׳ ימאנו בזה והיינו משום דאי הוה גרסינן לקמן אותיות
 נקנומ במסירה הרי פסק הלכתא ללא כמכמיס וכרב פפא דס״ל כוותייהו אבל מסתמא
 למלמולא דהתס הוה שפיר ראייה להגיה ולגרוס הכא אין אותיומ כו׳ אי רב פפא אמר

 דצדך אפילו לר׳ כו׳ וק״ל:
 דף fJJ כד״ה אמר אמימר כו׳ אע״ג דלא הוחזקו דאי בהוחזקו פשיטא כו׳ ה״ל
 למיחש לנפילה ופקדון דשכיחי כר עכ״ל הכי הוא קושטא דמלמא
 לבהותזקו התם פשיטא דתיישי׳ ולנפילה ופקדון לא תיישינן אפילו בשכימי וא״כ ודאי ליכא
 לאמרי ראייה מללא שיישי׳ לנפילה ופקלון אהומזקו להמם אלא למייתי לאי אף בלא הוהזקו
 ניחוש ה״נ ניחוש לנפילה ופקלון וק״ל: בא״ד דלנבות החוב הם יודעים דאין המסירה
 כו׳ עכ״ל ולקאמר בפרק האשה שלום לכי היכי ללא מיישי׳ ללמא מסר ליה ה״נ לא חיישי׳
 לב׳ יצמק היינו נמי מה״ט לא שיישי׳ ללמא מסר ללגבוח החוב כ״ע יולעים לאין המסירה
 מועלמ ולו״ק: בד״ה אותיות מילי כר אבל כשכותב שטר בשמו בו׳ עכ״ל כמב
 מהרש״ל ולפ״ז גרסינן לעיל גבי רב אשי ואמר לי כו׳ עכ״ל ע״ש ואין צורך לללברי המוס׳
 ולאי ללא הוי מספקא ליה לרב אשי לעיל לבעי למכתב קני לאין אומיומ נקנין במסירה
 משום למילי נינהו אלא לקאמר הא אי לא כמב ליה הכי להיינו איהו וכל שיעבוליה לא קני
 וכי לצור ע״פ צלותיתו הוא צריך וכיון לכתב לו קני לחוד סגי וא״ל אין כו׳ וכה״ג אמדנן
 בפ׳ האיש מקלש לר״מ ורבגן פליגי בדר׳ פפא דלכ״ע בעי למכתב קצי אלא דפליגי אי בעי

 למכתב נמי איהו וכל שיעבוליה ולו״ק:
 ע״ב כד״ה רב פפא בו׳ דהתם איירי בהלוואת מטבע שאינו נקנה בחליפין כו׳
 עכ״ל אבל בהלוואה אתרת שאינו מטבע לא מצינו ביה שוס חילוק מן קנין חליפין
 לקנין אגב ודו״ק: בפרשב״ם כה״ה כולה זבין כו׳ ונם הדמים מודיעין כו׳ עב״ל דאם
 הלמים לא היו מודיעין שמכר שניהם ודאי דלא הוה אזליצן להא דקורין גס לצמד בקר והוי

 נמוקי הגרי״ב [א] ל״ה במאי עי׳ במהרש״א ובספר טח יהודה חמה עליו דא״כ אמאי לא קאמר הגמרא דכרט נמי לא אחיא ודבריו חמוהין דלאחר שהירץ הגמ׳ עד שימשכנה מר״ה לסמטא א״כ א״ש לשנא
 דעד שימשכנה וא״כ לרבי אחיא שפיר ולכאורה לפי דברי החוס׳ לא היה קשה בלא אביי ורבא כלל כי הוה סברח ר״י ורשב״ם דהיכא דשייך משיכה לא מקני במסירה וא״כ יקשה לל׳ הה״א מאי
 קאמר עד שימשכנה וכדבד החוס׳ דמשמע דרב מודה לזה וזה א״א דכיון דשייך משיכה לא קניא במסירה לסברחס ואולי זהו כוונה הגמ׳ דקאמר אימא סיפא וחכ״א עד שימשכנה כוי ומקשה ואי בר״ה ממאן אוגיר

 וע״ז לא הקשה אלא לקמן אבל לפ״ז שפיר מקשה דמחחלה הקשה דמאי עד שימשכנה והדר מקשה ממאן אוגיר והדר דאטי ורבא לא אחיא כחד וכדברי החוס׳ ומחורץ הכל ודו״ק:

 חכמת שלמה ^
ף עז ע״כ תום׳ בד״ה רב פפא כר שאינו נקנה בחליפין  דף עו ע״כ נמ׳ הוא צריך ואמר לי אין לצור ולצור כוי כצ״ל: דף עז ע״א תום׳ בל״ה אותיות טעמא כו׳ ואמדת ליה אין לצור ולצור: ד
 מילי כו׳ אבל כשכותב שטר בשמו כר נ״ב ולפי זה גרסינן לעיל גט רב אשי ואמר לי כר נ״ב פירוש ולא משוס דאין אדם יכול להקנות הלואתו וא״כ הכא שפיר נקנה בתורת אגב ולו״ק:

^ מהר״ם ) 
ו הש׳׳ח וגם כתב ליה קני לך השטר ולא כתב די שמסר ל י דיה כרב פפא ומי א וכוי כ״ע לית ליה דר׳ והכא כדדב פפא קמפלגי ר״ל דר׳ מאיר ס״ל צריך למכתב וכל שעבו פ  דף עו ע״כ ד״ה אמר רב פ

: י ה כו די ה דאית ביה ורבנן ס״ל וכל שעבו ד ו ב ע  דצריך למכתב ליה קני השטר אבל א״צ למכתב וכל ש

 בתרא
 דאיכא פלוגמא דאטי ורבא בזה לקמן פ׳ גט סשוט מיהו ק״ק דאס כן מאי מדקדק בשמוך אדרב
 פפא הא לא כתב הכי לא קני וכי לצור כו׳ דאימא דלא קאמר הכי אלא משום ראיה בעלמא וע״ק
 לפי מה שפירשתי במ״ק דלא פריך הכי אלא אכל שעבודא דאית טה דלא הוה צדך למכתב אבל צריך

 למכתב טה קני אם כן משום ראיה נמי לא הוה איצטדך נמי למכתב אלא קני ויש ליישב:
 דף עז ע״כ גמרא ואי אין הדמים ראיה ליהר טטול מקח וכ״ת כר. ק״ק דאמאי ל״ק ליה
 הכי גס לרט יהולה ארישא למלתא אהא לקאמר אילימא לקרו ליה לצימלא צימלא

 כו׳ פשיטא צימלא זטן ליה כוי ואי למיס ראיה ליהוי טטול מקח ויש ליישב וק״ל:
 דף עח ע״א בתוספות ל״ה אבל בכלי כו׳ אימור מחנה כר. ק״ק להא המעשה נמי קייס בסך
 שהלוה ולא למיא כלל לקלושין באחותו לאין המעשה קיים כלל ויש ליישב: שם בל״ה
 או דלמא כוי ה״נ המ״ל או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקח עכ״ל. לפוס השברא לטן בזו וטן בזו מחלוקה
 נראה דה״מ לעיל לשנויי דמחני׳ בעודן עליו ואפילו לא אמר לו חמור וכליו וברייחא באין עודן עליו

 כלאוקמא ובזמן שא״ל הוא וכל מה שראוי להיוח עליו ולכך בעי שיאמר חמור וכליו ולו״ק:

 מהדורא
 ע״כ נמ׳ משיכה ברה״ר מי קניא והא אביי כו׳ משירה קונה בר״ה כוי. ק״ק לפירוש ר״י למשיכה
 עליפא ממשירה ואפילו ר׳ מולה למשיכה קניא כמ״ש החוש׳ מאי קושיא מאטי ורבא ואימא
 דמסירה קונה ברה״ר וכ״ש משיכה רש לומר מלקאמד והגבהה קונה בכל מקום להיינו בכל הני
 מילי מקט שהם רה״ר וחצר שאינה של שניהם ובסימטא ובחצר של שניהם ואס כן מסירה קונה
 ברה״ר דווקא נקט דאל״כ משיבה נמי קונה בכל הני מקומות ולסי׳ ר״ח דבסימטא קונה טן במסירה
 טן במשיכה צ״ל הא דקאמרי הגבהה קונה בבל מקום היינו אפילו ברשות מוכר כפי׳ רשב״ם אבל
 מסירה אע״ג דקונה טן ברה״ר טן בסימטא מכל מקום ברשות מוכר לא קנו: בתוספות בד״ה
 ואי ברה״ר ממאן אגר כו׳ וי״ל דאפשר לאוקמה ברשות של שניהם כו׳ עכ״ל. ק״ק טון דהמקשה
 ידע לאוקמא הא דעד שישכיר את מקומה ברשות של שניהם אמאי לא ידע נמי לאוקמא ברשות שאינו
 של שניהם: בד״ה ומ״ס מראה מקום כו׳ משום דאיכא למדחי דפליגי במסירה אי קני בסימטא אי
 לא עכ״ל. ק״ק דהא ליבא לאוקמא פלוגחייהו הכי דא״כ חיקשי רט אדר׳ כדפרכינן מעיקרא במאי
 אוקמחא כר׳ כוי: בד״ה אמר רב פפא כר דדלמא סבר רב פפא דצדך להטא ראייה כו׳ עכ״ל



 ק חמישי נכא בתרא ואגדות מהרש״א לז
 דף פא ע״א

 למימר דהקדש גרע משום דאין לו יד וק״ל:

ת בד״ה אבל בשדה כו׳ המ״ל ד׳׳ה מועלין כו׳ למ״ד אין מעילה  ע״כ תוספו
 בגידולין ומיהו הא בו׳ לפי מה שמפרש ד״י בסמוך בו׳ עב״ל לפי מה שמפרש
 ר״י כר קאי גס למה שכתבו להמ״ל ד״ה מועלין בו ולא במה שבתוכו כר אבל בלאו פר״י
 נהי דאין מועלין בגידולין לד״ה מ״מ למה יגרע שדה ואילן מבור ושובך למ״ל אדם מקנה
 דשלב״ל ומועלין במה שבתוכו: ודע דר״ל דלא מצי למימר בזה ובזה פליגי ברישא אף בשלה
 ואילן ובאלס מקנה לשלב״ל דלפר״י אפילו למ״ד אדם מקנה דשלב״ל הא בעי שזוכה בהן
 ממלה וזה איצו בשרה ואילן מיהו מצינו למימר רפליגי שפיר נמי בשלה ואילן ובמועלין
 בגידולין דה״נ פליגי לעיל רבי יהודה ורבי יוסי אלא ללא נישא להו למימר הכי דפליגי ברישא

 במרי טעמי בשלה ואילן במועלין בגידולין ובבור ושובך באדם מקנה דשלב״ל ודו״ק:
 ח״ א דף עט ע״א בל הפורש מד״ת אש בו׳ ובמאמר שני שינה לומר כל הפורש עצמו מר״מ
 כר ונראה לומר רבמאמר קמא הוי כל הפורש פועל יוצא למיירי בשניס שכל א׳ פורש ומבטל אמ חבירו
 מל״ת ראש אוכלתן ומיימי מקרא ראיירי נמי בלשון רבים ונתמי פני בהם רהיינו שכ״א פירש את מבירו מד״מ
 כי מהאש יצאו וגו׳ כי כל זמן שעוסקים במורה וממללין זה אמ זה בפלפול מחממים זה אמ זה כאילו הס
 באש כמ״ש גאלישע וע״כ היא להם כחומח אש למגנא ומצלא ואין אש אמר שולטת בהם לאין אש אוכל אש
 ומשפירשו ויצאו מן מוממ האש הזה הד אש אחר שהוא אש של עט״ס שולטס בהס וכן ח״י על פחגמי
 אוריימא ליהבינן מגו אישמא עברו ועממי למקיפין כאשא ישיצינון אבל במאמר במרא אמר כל הפורש עצמו
 שהוא מצל עצמו ביטל מל״ח ה׳׳ז נופל בגיהנס ומיימי נמי קרא לאיירי בלשון ימיל אלם מועה מלרך השכל
 וגו׳ והוא כי שכלו של אלס חועה יסכל בכמה לבדם אבל החורה הוא לרך השכל שלא יכשל בו ואמר אף
 היחיל בעוה״ז חועה ופורש עצמו מן החורה שהוא לרך השכל הנה ישיג בגיהנס הרבה שוחפין לו כמ״ש
 בקהל רפאים ינוס ושאמר אין רפאים אלא גיהנס כר אפשר ע״ש עמק רפאים שנאמר בישעיה ובל״ה שנקרא
 הגיהנס עמק כרמייחי מקרא בעמקי שאול קרואיה ואוחו העמק שהיה מקום הפחח היה נקרא בשם רפאים
 והיה קרוב לירושלים וכה״ג מצינו פ׳ עושין פסין פחחה של גיהנס בגי בן הנם בין ב׳ חמרוח כו׳ ובמקום

 אמר (כמובומ קי״א ע״ב ע״ש) לריש מרפאים כל המרפה עצמו מל״ח בו׳:

 דף פ בפרשב״ס בד״ה במתני׳ כר ואחד כך מסרס זה נוטל א׳ הלוקח נוטל
 אחד ומניח א׳ כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה הא באמה בו׳ וברייתא נמי ה״ק
 כו׳ וה״ה שניה ושלישית כו׳ עכ׳׳ל ובנ״י בלשון התוס׳ לא כתב וה״ה שניה להא קמני
 ושניה בהליא אבל נ״ל לפי כוונת דבריהם ליישב בל נוסחות התוס׳ שלפנינו וביאור לבריהם
 לה״ק הא באמה ממנימין איירי בבריכה ראשונה של כל אס ואם ומשוס לאיכא לפרושי לוקא
 כל אם ואם שהיו שם כבר הוסיף בברייתא בברמא כלומר לאף בריכה ראשונה של הבנות
 שנולרו מפריש והיינו כל אס ואם שאף הבנות קרוין אס לגבי בריכה ראשונה שלהן ובריכה
 ראשונה ושניה לקתני בברייתא מלא מילמא היא כולה מוקמה לה בברתא לבת הבת היא
 ראשונה לבריכה שהפרימ כבר והיא שניה לאמה של בריכה ראשונה בו׳ והשמא קאמר שפיר
 ה״ה שניה ושלישימ בו׳ להיינו שניה לבריכה ראשונה שהפריש מעיקרא והיא שלישימ לאם
 הראשונה וכן שלישית ורביעית שלישית לבריכה ראשונה ורביעית לאמה וכן לעולם רביעית

 שהיא ממישית אלא ראטו כי רוכלא כו׳ ולו״ק:
 ע״כ בפרשב״ם בד״ה כדרכו אסור כדמפרש לקמיה מן הקרקע בו׳ ולת״ק איבא
 למימר כו׳ בגון מג׳ ולמעלה אסור עכ״ל ללישנא למלמול לפריך מעם הארץ
 הוא דקשי כו׳ דדוקא לר׳ יהודה פריך אבל לת״ק איכא למימר דאינו אסור על למעלה מג׳

 ומיהו לא ניחא ליה לאוקמא ברייתא דלעיל דלא כר״י אלא כת״ק וק״ל:
 ח״א דף פ ע״כ מ״ד צדיק בתמר יפרח וגוי. עיין פי׳ רשב״ס ועי״ל קרוב לענינו ע״פ מ״ש
 בפ״ק לקילושין שהצדיקים אוכלין פירוחיהן געוה״ז והקרן קיימח לעוה״ב ח״ש שעושה פירוח כחמר
 בעוה״ז וגזעו ועקרו מחליף לעוה״ב גס רמז על השארה הנפש לעוה״ב לאף לאחר שיהיה נקצץ להיינו אף
 לאחר שימוח בעוה״ז יהיה גזעו מחליף להיוח צומח וקייס בעוה״ב וק״ל: ״ מיני ארז הם שנאמר אתן
 במדבר ארז שיטה כוי. מהאי קרא אינו מוכח לכל הני מקט בקרא מיני ארדס הן דשמא כל א׳ מין בפני
 עצמו הוא אלא לכבר כל הני שמוח למפרש לה ילוע היו לו דמיני ארזים הן וקאמר להן הנה לנזכרו בהך
 קרא ולפרש קרא קאחי ונ״מ כדאמרי׳ בעלמא למקח ולממכר דמי שמוכר לחבירו ארז יכול ליחן לו מהני

 מינים וק״ל:
 דף פא תום׳ כד״ה ממאי כו׳ וב״ת איידי דנקט ר״מ ב׳ מביא וקורא נקט נמי
 נ׳ לרבנן כו׳ עכ״ל והכא לא קשיא להו לא״כ מאי קשיא ליה הכא משנה
 יחירא כו׳ כמו שהקשו לקמן לאינו לומה לאיכא למימר הכא להאי איילי ולאי אמרינן
 דהיינו מביא וקורא לרבנן בג׳ משום מביא וקורא לר״מ בב׳ אבל מביא וקורא דר״מ משוס
 מביא ואינו קורא לרבנן לא אמרינן ודו״ק: בד״ה למעוטי אדמת כו׳ ולר״י נראה
 דמתניתין נמי איירי בבני קיני ולא פליג משום דאמו בו׳ עכ״ל ר״ל דבהא לא פליג
 אמתנימין לע״כ מתניתין נמי בבני קיני קמיירי מלקחני האשה כו׳ ולא עדיף מאמו אבל
 ולאי ההיא תוספתא רבי יהולה קמני לה ופליגא אמתנימין ולא בעי אמו מישראל כמו שפר״י
 לעיל דקי״ל כר״י דאמר בירושלמי רשפיר יאמר הגר לאבותינו לאמר קרא כי אב המון גויס

 גו׳ ודו״ק:

 ליד הקדש אלא דאס ל״מ חצר צריך לדשלב״ל ועיין והבין:

 חידושי הלכות המוכר את הספינה פו
 דף עח ע״ב
 נכסים כמ׳׳ש המדרשוח וממילא בכפל בעוה״ב נוטל ך׳ חלקיס וע״פ הדבדס האלה שבארנו בענין ג׳ מדוח
 הטובות הכוללות ומיוחסות לאברהם אבינו ובהיפוך בג׳ מדוח הרעוח הכוללוח ומיוחסות לבלעם כמ״ש וע״פ
 המדרש לא הניח הקב״ה פהחון פה לאומוח לעחיד שאחה רחקחנו ולא נחח לנו נביאים וחכמים לכך נתן להם
 בלעם והוא העמיד פרצה לאבד הבדוח וע״כ נחייחסו מדוח הרשעים על שמו כי הוא נביאם ועל פיו עשו
 כל המעשים וההולך בלרטו נקרא מחלמידו וע״כ בפסוקים אלו שנחייחס לנבואה בלעם שאמר ע״כ יאמרו
 המושלים בא הדרש והרמז על זה שאמר כן בנבואה על מדח הרשעים ועונשם ועליו ועל חלמידיו אמר מ״ד
 ע״כ יאמרו המושלים וגו׳ שכל הסיפור זה מג׳ פסוקים אינו לצורך ישראל אבל כחוב הבא בחובם אר לן כמוש
 וגו׳ ואמר נתן בניו פליטים ובנותיו בשטח הוצרך להודיע שהשטוח הנמצאוח בחשבון ממוח מואב והוחרו
 בכבוש ישראל לבא בקהל שאינן מז׳ עממים וע״פ מ״ש מואט ולא מואטת ואמרו המושלים טצרס בואו ונחשוב
 הפסל מצוה כר כמ׳׳ש גם זה לעומת זה וגו׳ שמה שמפסיד הרשע במצוה שאינו עושה שמקבל תלק הצדקים
 בגיהנס הוא כנגד שכר הצדק שעושה המצוה ומקבל כנגל זה חלק הרשע בג״ע ואמר שע״י חשבון זה הצדק
 טנה לו טח בעוה״ז כד שיהיה לו מוכן בג״ע בעוה״ב חלקו וע״ד מי שטרח בע״ש יאבל בשבח אבל בעוה״ז
 עדין אין טתו מוכן ט עיקר שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ואמר במדח הרשעים שנחייחסו על בלעם עיר
 סיתון אם משים אדם עצמו כעיר בו׳ הוא בעצמו ענין מעשה בלעם שעשה עצמו כעיר לילך אתר שיתה נאה
 שא״ל בלק בקדאה ואולי שרמז זה בעיר ואתון שעיקר עון בלעם היה באתונו ובגר בארנו בדרשות בפרשת
 בלק שיש לשאול בענין בלעם אחר שא״ל הקב״ה קום לך אתם וגו׳ למה תרה לו על הליכתו שאמר ויתר אף
 ה׳ כי הולך הוא גס המלאך למה בא לשטן לו ושוב נחן לו רשוש לילך ומה הוסיף על דבר הש״י שכבר נשן
 לו ג״כ רשוח רש להשיב סה לפי שינוי לשון ענין שבס׳ זו כי בלעם בחחלה סחס דבדו מאן ה׳ לחחי להלוך
 עמכם וגו׳ לפי שבתחלה אמר הכחוב לקרוא לו לפי שידע בו שהוא בעל נפש רחבה וחאוה וע״כ אמר לקרוא
 לו שהבטיחו לו לכבלו בסעודוח גדולוח כמ״ש בראש הקרואים ויקרא להם בזבח וכמ״ש ויזבח בלק בקר וצאן
 וישלח לבלעם אבל בלעם היה בעיניו מעט הכבוד הזה של קדאה וסעודה שא״ל ט היה בלעם רע עין בממון
 אחדם ורצה בשכר ממון וע״כ הוסיף לו בשליחוה שניח כי כבד אכבדך וגו׳ כי כבד דהיינו בסעודה שאמרחי
 ועוד אכבדך במאל להיינו ממון מלשון ובכל מאלך כמפורש ואשר שכר עליך אח בלעם וגו׳ וע״כ השיב לו
 עחה אס ימן לי בלק מלא טחו כסף וזהב וגו׳ וא״ל הש״י אס לקרוא לך באו האנשים וגו׳ יש לפרש בזה שא׳׳ל
 ב׳ תנאיס אס לקרוא לך לבד דהיינו בכבוד סעודה הבטיתך באו האנשים קום לך אתם ברגליך בשוה להם ולא
 תרכוב על אתונך וא״ל הקב״ה כן שימנע מלהלוך עמהס ברגל ט כן היה דרך גס טמי תכמי התלמוד
 שהגדולים היו רוכטס על התמור ושאר העם הלכו עמהס ברגל וכדי שהוא יתטיש מלפני זקני מדין ומואב
 מלכת ברגל שהוא בעל גאוה כמ״ש בו רות גבוהה א״ל כן וא״ל הקב״ה ואשר אדבר אליך אותו תעשה לברך
 אותם ואס לא באו לקרוא לבד אלא גס להבטיתך בשכר ממון לא אתן לך רשות לילך ט לא תברך אותם בלב
 שלם ט עיקר הברכה חלה כסי לב המברך ולא יהיה לבך עמהס בברכתם כשתפסיד בברכתם את שכרך שהבטיח
 לך בלק אבל בלעם לא היה חש לכל זה ואף שכבר הובטח בשכר ממון הלך לשם גם ברכיבה על אחונו וע״כ
 אמר וימר אף ה׳ כי הולך הוא וגר והוא רוכב על אמונו וגו׳ שהוא הולך בהבטחת שכירות כמ״ש גס בעבור
 שהוא רוכב על אתונו וכבר הוזהר ע״ז ולזה אמר לו המלאך כי עתה גס אותך הרגתי שכבר נגזר עליך ההריגה
 על שעברח על דבד הש״י לילך בשטל שכר וכמ״ש ואח בלעם בן בעור הרגו על חלליהם וגו׳ וא״ל מפני
 הליכתך ירט הדרך לנגדי שלא נתחי לך רשוח רק לילך ברגל וע״כ הרגחיך ואילו לא נטמה מפגי גס עחה
 אותך הרגתי עתה על שהלכת לקבל שכר ולא הייתי ממתין הדגתך על מלתמת מדין זה שטאר לו המלאך
 אתר שנהרג אתונך קום לך אתם עם האנשים כאשר ניתן לך רשות ואפס בכל זה את הדבר אשר אדבר אותו
 תדבר ט מה שכבר א״ל הקב״ה אותו תעשה שעשיית הברכה טדך הוא על דעת זה שלא תלך ליטול שכר רק
 לקרוא לך לכבדך בסעודה אבל עתה שהלכת ע״ד ליטול שכר אין הברכות מסורות טדך רק אותו תדבר דהיינו
 הדבור בעלמא ניתן טדך לפי שלא תברך אותם בלב שלם שתפסיד על ידיהן ממון השכירות וז״ש בכאן על
 מדתו בעין הרע שרצה להזיק את ישראל בעין הרע והוא יקבל ממון רב שכירות עשה עצמו כעיר ואתון להלוך
 אחר שיחה נאה ואמר ט אש יצאה מחשבון הוא חלק אש של גיהנס שיש למתשטן בגיהנס ותאכל את שאינן
 מחשטן דהיינו בלעם וחלמידו ואמר על מדחו הרעה שניח של בלעם כי להבה חצא מקריח צדיקים ומאכל
 ער מואב זה המהלך אחר יצרו כר יצר הרע נאמר בכל מקוס על רוב החאוה וע״כ רמז בעיר ואחו! ששכב
 עם אתונו כמ״ש בחלק ומואב על שיעץ להס על תאוח הזמה ואמר על מדמו הרעה שהיא רוח גבוה בעלי
 במומ ארנון אלו גסי הרוס ואמר ונירם אמר רשע אין רם כי מתוך הגאוה הוא כאילו כסר בעיקר כמ׳׳ש
 בפ׳׳ק דסוטה אפסוק ורם לבבך ושכתת אמ ה׳ וגו׳ ואמר אומו הרשע שאבל אומו המשכון שאמרו הצדיקים
 שיטלו הרשעים מלק הצדיקים בגיהנם והס יקמו כנגד זה מלק הרשעים בג״ע כדאמדנן במגיגה: ואמר
 המתן עד כו׳ זכר כאן ג׳ דינים ברשעים והוא דין הגוף במיממו רמה ושביט הקבר ודין שעושין בנשמת
 הרשעים בגיהנס ועוד דין לעמיד שמטא הנשמה וזורקה בגוף ודן אומם כאמד כדאמרינן בפרק מלק וע״ז
 אמר הבמוב ממות נפשי מות ישדם ותהי אתרימי כמוהו פממ כרטס וסיים טתיד דר״ל תמות נפשי כאמד
 מישראל שממיס הגוף והנשמה כשפירשו א׳ מסבירו וכל אחל מקבל עונש זה בקבר וזה בגיהנס ואמר ומהי
 אחריתי שהוא בדין לעתיל שיהיו הנשמה והגוף כא׳ כמוהו לקבל שכר בגוף ונשמה טמל ולא לדן עונש טתד
 ולז״א בכאן המה! עד שיבא דין הגוף בקבר כשפירש מהנשמה ונשים על נפח שהוא לין לנשמה באש גיהנס
 שאינה צדכה נפוח ועד מידבא עד דאבון לנשמה על טענחה כדברי אנטונימס פרק חלק דאמרי ליה ועביד

 כל מה דבעי הנשמה כמו שבקשה דהיינו שאין לדון כל אחד לבד רק לדונם יחד הגוף והנשמה וק״ל:

 דף עט כפרשב״ם בד״ה שובך מלא בו׳ ועוד כל הני דקתני למזבח ולא לבדק
 בו׳ עב״ל ר״ל כיון להני ג׳ תלוקות לקתני למזבש ולא בו׳ לבדק ולא כו׳ לא
 למזבש כו׳ ע״כ לא קאי אלא אמה שכמוכן ללמזבת ולא לבלק הטת לא אשכתן במועלין בהס
 אימ לן למימר לשובך איירי לומיא לכל הני מועלין בהן דקמני דלא איירי בלא למזבמ ולא
 לבדק המת אלא לדמיו וק״ל: כד״ה ה״ק כו׳ כלומד בו׳ קמ״ל רבי דבבור ושוכך מודי
 דלא אלים רשות הקדש בו׳ עכ״ל וכ״כ המוס׳ דאין מועלין כו׳ דלא אמרינן שיקנה תצר
 בו׳ [א] ולא נישא להו למימר דטעמא משוס דאין אדם מקדיש דשלב״ל משום דרט קאמר
 הכי וקיס להו דרבי אית ליה בקדושין פרק האומר דאדם מקנה דשלב״ל ומש״ה הוצרכו

 קרני ראם [א] נ״ב אין דבריו מובנים לאס היה מועיל משוס חצר לא הר שייך בזה דשלב״ל דהקנין מ

 שלמה
 בשלשה ימים ומשעה ימים כר כצ״ל: דף פ ע״כ ד״ש בד״ה כדרכו אסור כלמפרש

 לקמיה מן הקרקע כו׳ הד״א: בד״ה אין גזעו כר לא יקום לכך נאמר כר הד״א:
 דף פא ע״א נמ׳ והא כתיב אדמתך שמי סעמיס תד למעוטי אדמת כותי וחד למעוטי

 אדמת גר והכתיב כו׳ כצ״ל:

^ חכמ ) 
 דף עח ע״כ ד״ש בד״ה אמר רבא כו׳ כמות שהוא חמורך כו׳ שאילה אמר לו כו׳ כצ״ל
 והד״א: בה״ה מאי דכתיב כו׳ הרי כתיב והוא נלחם כו׳ כצ״ל: בד״ה
 שנקראו שיחים כר וכל שית השדה וממרגמינן כר כצ״ל: דף עט ע״א ד״ש בד״ה ה״ק
 כר ושובך גמי סליג וסטרא כר כצ״ל: דף פ ע״א ד״ש בד״ה נוטל ג׳ נחילים כר

 מהדורא בתרא
 דף עט ע״א בתוספות בד״ה בשלמא נראין בו׳ דודאי נראין דבד ר״י כר שאף ר׳ יוסי לא נחלק כו׳ עכ״ל. נראה מדבריהם השחא דרבי קאמר הט נראין לי לברי רבי יהודה בבור ושובך שאף ר״י לא
 נחלק כו׳ אבל לקמן קאמר נראין לברי רט יהולה לרט יוסי גוסיה בבור ושוע שאף כר משוס לניחא ליה למימר הכי כיון לשמעינן ליה מרט יוסי גופיה לקאמר אין אני רואה כר בשדה ואילן

 דמשמע דבבור ושובך הוא רואה:



 המוכר את הספינה פרה חמישי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף פו ע״כ

 אסור לקלקלו ולכך הוצרכו לומר דלאו בר״ה רוחב ט״ז איירי ואמותר הקרקע קמנעיא
 ליה אי קני אי לא וק״ל: בד״ה לוקח יכול כו׳ ותניא כותיה דרבא דקא מייתי
 התם היינו מרבי יהודה הנשיא דאמר רצה כו׳ עכ״ל דבריהם ממוהים דאע״ג
 דאיכא למימר דרבא נמי ס״ל אם רצה וכר״י הנשיא וקאי רבא אממני׳ מ״מ אינו מוכרמ
 לומר כן ולא שייך לומר ארבא ח״כ מדר״י הנשיא כיון דרבא לישנא דרבי נתן נקט
 ודברי החוס׳ בפרק הזהב ג״כ בשם ר״מ הרגישו בזה וכחצו וח״כ מיימי משום דקחני

 בברייחא זה וזה בכדי שיראה כדרבא כר עכ״ל וע״ש ודו״ק:
 דף פד בד״ה ותנא תונא יפות כו׳ שוה כשוה איירי כו׳ ולא מוכר פשיטא כו׳
 עכ״ל אבל אי לא איירי שוה בשוה לא הוה קשיא פשיטא דשפיר אשמועינן ולא
 מוכר דסד״א דיכול אף להחזיר כיון דנחאנה הלוקח כמו בביטול מקח דהוזר אף המאנה
 וק״ל: בד״ה והוזלו כר אלא אייהי הנקט לעיל שהוקרו שנים נקט כר עכ״ל דלעיל
 אם לא הוקר רק א׳ ועמד על ז׳ לא הוי ביטול מקח אלא דקנה ומשזיר אונאה ומש״ה נקט

 רבוחא טפי בעמד על ז׳ דהוי ביטול מקח כמ״ש רשב״ם וק״ל:
 ע״כ בפדשב׳׳ם בה״ה אם היה פקח כו׳ אם ברשות בעלים הן בו׳ עכ״ל לפי מה
 שפרשב״ם כר מחניחין בסימטא וכרבי זירא לא הוה אצטריך ליה הכא נמי לפרש
 אס ברשות בעלים כר אלא דאיירי בפשיטות נמי בסימטא ודו״ק: תום׳ בה״ה מדד והניח
 כו׳ [א] אבל על גבי קרקע לא אע״ג דמשיבה מועלת כר עכ״ל האי אע״ג בו׳ שכתבו
 אין לו מקום הכא לפי ענינו ולולי שיראתי היה נראה להגיה ויש לדחות אע״ג דמשיכה כר
 ור״ל דמצינן למימר דאיירי שפיר במדד לוקש דאע״ג דמשיכה כר בלא משיכה על גבי
 סימטא גרע ולא קנה אף במדד לוקש ודו״ק: בד״ה ואי בה״ה ממאן אגד אבל בםימטא
 מצי אגר כו׳ עכ״ל ולעיל בפרקין כתבו המוס׳ בשם רשב״א דבסימטא נמי לא מצי אגר

 אלא דאסשר לאוקמא ברשות של שניהם ודו״ק:
 דף פה בד״ה כל מקום בו׳ ואר׳׳י דבעי למימר זיל קני וכיון דמדד בו׳ עב״ל
 יש לדקדק דמשמע דבלא אמר לו זיל קני לא קנה אפילו בסימטא וא״כ מאי
 קמבעיא ליה לקמן בכליו של לוקש ברשומ מוכר אי קנה אי לא והיינו אפילו בלא א״ל זיל
 קני דבא״ל זיל קני ודאי קנה כדמסיק לקמן מהך דרב ושמואל וי״ל דזיל קני דלקמן דקנה
 היינו דווקא במפרש בהדיא יקנו כליך כמ״ש הרשב״ם וק״ל: בד״ה ה״נ בתוספתא כו׳
 שינביהנה או עד שיוציאנה או ישכור כו׳ אבל לפי ספרים כו׳ עה שינביהנה בו׳

 עכ״ל כצ״ל ור״ל לאומה גירסא דלא גרסינן עד שקיבל עליו ועד שישכור כו׳ וק״ל:
 ע״כ בד״ה כנון שהיה בעלה בו׳ וא״ת נהי דנותן לה רשות ומשאילה מ״מ הא
 בעי חזקה בו׳ עב״ל ק״ק אהך דהכא כליו של לוקח ברשות מוכר דקנה בא״ל זיל
 קני כדמסיק ובלא א״ל זיל קני נמי קמבעיא ליה דשמא משאיל לו מקום ותקשי להו נמי
 מ״מ הא בעי חזקה ויש ליישב ודו״ק: בד״ה בין פסק עד בו׳ ואפילו מדד ופסק נמי
 שניהם כר עכ״ל דמדד דהכא משמע להו רלא הונשו לרשות הלוקש עדיין כפרשב״ס דא״כ
 היינו מדד עד שלא פסק כו׳ דקתני בסיפא ועוד דפריך לקמן אסיפא מכדי פריקא קמני
 מ״ל פסק כו׳ אהך דהכא דרישא מדד עד שלא פסק כו׳ נמי ה״מ למפרך הכי מ״ל לא

 פסק ומ״ל פסק ודו״ק:
 דף פו בפרשב״ם בד״ה לצדדין כו׳ דהא אפילו נסה לר״ש בהגבהה ולא בו׳

 עב״ל כצ״ל:
 ע״כ בתום׳ בה״ה ראשון האשון קנה פ״ה רלא בו׳ דאיכא לאוקמא משנתמלאת
 המדה ואין נראה לר״י בו׳ עכ״ל אין זה פ״ה שלפנינו שפירש דאיכא לאוקמא
 כשהקנה לו כל המבואה מייד לקני ליה רשותא כו׳ מיהו גס זה קצת רתוק דלא הוה דומיא

 לח חידושי הלכות
 דף פא ע״כ
 ע״כ בד״ה תהומה לכהן כו׳ א״נ שיפריש עליה ממקום אחר על כר עב״ל ר״ל
 אמר שהפריש מכרי שבמקום אמר מרומה גדולה כדינא יפריש ממנו מעשר על
 בכורים האלו ודו״ק: בד״ה דעביה להו כו׳ משמע שמביא הוא בעצמו ולא בו׳ עכ״ל
 ודמוקמי לה כרבי יוסי ב״מ לאו בבצרן ושגרן כפרשב״ם לאס כן לא הויא הבאה בעצמו
 ובמת בדרך נמי ודאי ליכא לאוקמי מילתא דר״מ דאמא לאשמועינן דין קנה אילן אשד היאך
 יעשה אלא דאיכא לפרושי רומיא דמת בדרך כגון שהשלית לא הוליכה רק מצי הדרך והבעל

 הבית גמר ההבאה וכן צ״ל לפר״ת לקמן וכ״כ מהרש״ל לפר״ת ע״ש ודו״ק:
 דף פכ כד״ה בצרן ושגרן בו׳ ללקט מה שנותן בעין יפה ולא כו׳ עכ״ל כ״ה
 לשון התוס׳ בפרק השולח ע״ש: כד״ה עה שתהא כוי אין נראה שיקראו
 בעלים בדמשמע בירושלמי עכ׳׳ל היינו לפי שיטתן דלקישה לאו היינו בצירה ולקיטה
 וא״ב מדקאמר בירושלמי בשלקטן לשלשן ביד אשר לא נראה לקריאה ואי הוה לקישה והבאה
 ע״י שלית קורץ הבעלים דשלותו של אדם כמותו הרי אף בשלקטן הבעל לשלשן ביד אמר
 דהיינו נמי הלקישה וההבאה ע״י שלית נראו להיתר קריאה מקרי וכן יש להוכיש מסיפא
 לקאמר אבל אם לקטן להביאן הוא לא ישלשנו כו׳ ואי הוה הלקיתה וההבאה ע״י שלית
 מיקרי נראו להימר קריאה אמאי לא ישלמנו ביל אמר מיהו לסרשב״ס שפי׳ שהבצירה
 והלקיטה היא הלקישה גופה ליכא לאוכושי מירי מן הירושלמי ולו״ק: בד״ה מתקיף לה
 כו׳ והיינו טעותא דא״כ אמאי קאמר רב נחמן דקל כו׳ עכ״ל ר״ל דלכל שאר
 הפירושים קשה לישנא דקאמר דסבר רב זביל למימר כו׳ למשמע לס״ל לתלמולא להא רב
 זביד טעותא היא ולפי זה ניתא דהיינו טעותא ראם בן אמאי קאמר רב נממן דקל אבל לכל
 שאר הפירושים שפיר נקט רב נממן לקל ומתניתין נמי לא קשיא ליה להא משני לה רב זביד
 וליכא טעומא ולא הל״ל סבר רב זביל בו׳ ולו״ק: בא״ד כהמובח לקמן דתניא כו׳ משמע
 נקצץ אע״פ שלא יבש עדיין וראוי להחליף בו׳ עב״ל ובלאו מתני׳ מהך בדימא בלמול
 ה״מ למפרך הכי למאי מקט לוקא לקל אלא שאין הלבר מוכרת מקט לוקא לקל אלא

 מכת מתניתין לקתני בהליא בשאר אילנות ליש לו גזע ולו״ק:
 ע״כ בד״ה וזורע כו׳ אלא כדי עבוהת הכרם כו׳ לצד אחר חשיבא כרם כו׳ עכ״ל
 כ״ה בכל מסתת התוס׳ שלפנינו ור״ל כמו שכתבו בסוף לתשיבי כרס מלרבנן הני
 ב׳ שורות ששיערום לצד אמר ולכך צדך מיהא בין 3׳ השורות הרתקה מכל צד ד׳ אמות
 כדי עבודת הכרס וזורע מ׳ אמות ביניהן ולא סגי בהרתקמ ג״ט כמו מגפן ישידי כמ״ש
 ר״ש והרע״ב בפירוש המשניומ ע״ש ובספרי גמרות דפוס תדש הגיהו הכא בתוס׳ כדעת

 הר״ש והרע״ב ולשון המוס׳ אינו מכוון רק כדברי המוס׳ הישנים שלפנינו ודו״ק:
 דף פג בפרשכ״ם בד״ה מפוזרין ה״א דהיינו לבל היותר רצופץ ד״א לכל
 הפחות עכ״ל הלשון מגומגם ויותר נכון בהיפך מפוזרין ש׳ כו׳ לכל הסשומ
 רצופין ד׳ כו׳ לכל היותר וק״ל: תום׳ בד״ה הרכובה בו׳ ועוד המנ״מ בהך הרכבה
 לענץ כלאים עכ״ל לפי מה שמפרש רשב״ס דמודד מעיקר השני היינו מפקק שני קשיא
 להו שפיר מנ״מ בהך הרכבה אבל ר״ש בפי׳ משניות נראה שמקיים פי׳ זה מלשון הרכבה
 ומפרש מעיקר השני היינו מן העיקר שהרכיב שהמשמון שהוא העיקר הראשון עב מן

 העליון ומו לא מילי ודו״ק:
 ע״כ בד״ה ד״ה מהו בו׳ לאו בהוחב ט״ז איירי כו׳ עכ״ל לכאורה לפי מה
 שפירשו המוס׳ לעיל דגבי מכר הוי עד ועד בכלל מצינן למימר שפיר דברומב
 ט״ז איירי ואפשר שהוצרכו לומר דלאו ברושב ט״ז איירי רגבי ר״ה הוי אמומ שותקות
 במו בכלאים וא״א ללא הוי יומר מט״ז אמות לגבי מבר ועי״ל בר״ה לא שייך קניה
 ונהי ללא מפסיק מה יקנה שהד הקרקע רשומ של אמרים הוא למצר שהותזקו בו רבים

 נמוקי הגרי״ב [א] ד״ה מדד והניח כוי אכל ע״ג קרקע לא כו׳ עי׳ מהרש״א מה שמגיה ויש לדחות ע״ש ודנריו נפלאו הא נמדד לוקח לא ימלט משני פנים דרכי הקנין או הגכהה כמ״ש הרמג״ס גפי׳ המשגיוח
 או׳ אמשיכה כמ״ש הטור סי׳ ר׳ והוכא כהגהוח רמ׳׳א סי׳ הנ״ל וא״כ לא א״ש הדחי׳ וכאמה הוא כי המה שני דנוריס והיא ד״ה שמא לא שמע רכי וע״ז כחנו אכל ע״ג הקרקע לא וכחכו את״כ

 אע״ג כו׳ ועי׳ רא׳׳ש וחבין וע׳ ד״ה חצר כו׳ וזה נרור ואמת:

 שלמה ^
 בד״ה אי ממתניתין כו׳ וכן סירוש הרשב״ס בשם רש״י כו׳ נ״ב אף שהקונטרס לא פירש כן
 בנוסחת סירושו דבמקוס שכותבין התושפומ טוב טוב יאמר המוכר סירש הקונטרס רע רע יאמר
 הקונה כלומר אף אני בתזקת רעות לקחתי׳ שהרי אני אמרתי רעות דלעולס רע יאמר הקונה

 ומ״מ בסגנון אחד פירשו לאפוקי סירוש השני שסירש ר״י:
ד ע״כ ר״ש בד״ה המוכר סירות כר וכך הס״ד:  דף פ

 דף פה ע״א גמ׳ אבל ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות מוכר לא קנה
 עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו ברשות הלה המופקדים כר כצ״ל: ד״ש
 בד״ה עד שלא כר מוכר שנתמלאה כו׳ וליטול בה מקחו עד שיצניענו כוי שלא הגביה הס״ד
 וכצ״ל והל״א: בד״ה אבל אס כוי של מוכר הש״ד: תום׳ בד״ה ארבע מדות כר וקשה לפירושו

 דא״כ כו׳ שידו כידו ומ״מ כוי כצ״ל:
 דף פה ע״ב ד״ש בל״ה לתרוייהו כו׳ השותפים הס״ל: בד״ה ואי בכליו כו׳ למוכר ומשני
 סיפא אמאן כר ומממהי ומאי בו׳ הל״א: בד״ה בין מלל כו׳ ללוקת ובכליו

 ללוקח כו׳ כצ״ל: תום׳ בר״ה כגון שהיה כר תימה ריב״א כר צ״ל ותירץ ריב״א כוי:
 דף פו ע״כ נמ׳ אני מוכר לך וכלאמר רב כהנא כו׳ כצ״ל: ד״ש בל״ה מצאתי גירסא כו׳
 וקשיא למרוייהו ופרקינן כו׳ כצ״ל והל״א: בה״ה והאי לקפריך כו׳ ללא מפרשי׳
 לבהכי מייד כו׳ נ״ב נ״ל כי בגירסא שלהם לא כחוב אלא הא לרב כהנא לחול לאיירי בשנתות
 וא״כ זהו םברמס שמפרשים רמסיפא פריך לבדשא בולאי לא היה מתורץ אס לא לאמר ליה להליא
 ואפשר מש״ה לא פריך ליה מרישא לילע שפיר המי׳ לא״ל כו׳ מאחר לתניא להליא ראשון ראשון
 קנה ואיירי בכל מלה ומלה לבלה שקנה לפי ערך הלמיון אבל הכא רלא קתני ראשון ראשון מסתמא
 איירי למכר סחמא ומשוס הכי בעי לאוקמי בשנתומ ולו״ק: תום׳ בל״ה ראשון ראשון כו׳ ולימני
 ברשות הרבים כו׳ נ״ב פירוש קולם שישנו הבמה לברים אמורים הראשון ולו״ק (עיין במהרש״א):

י חכמת  פ^
 דף פא ע״כ ד״ש בל״ה מעשר שני כו׳ נינהו הס״ל: תום׳ בל״ה תרומה לכהן כו׳ ואת
 מעשר שני יעלה כו׳ נ״ב פירוש הלוי א״נ הוא בעצמו ויפריש ממנו לשם מעשר

 ראשון ויתן ללוי ולו״ק:
ב ע״א ד״ש בל״ה נקטינן מרבומי הס״ל: בד״ה תחתיהן כו׳ והטפות הס״ל: תום׳  דף פ
 בל״ה בצרן ושגרן בו׳ ולא שליח משוס רבכוריס אין להם שיעור נ״ב ומת רקאמר
 הוא הלין לא מת אלא אפילו לא הביא השליח והבעל הבית עצמו גמר ההבאה אפילו הכי אינו
 קורא ולו״ק: בד״ה על שתהא כר וגו׳ ואץ נראה שיקראו כו׳ כצ״ל: בד״ה מתקיף כו׳ לקוץ

 משוס לחייש ללא לימא כו׳ ולאי לא מכר לו את הקרקע כו׳ כצ״ל:
ב ע״כ נמ׳ השתא לרך אין לו לארעא אחריתא היא כמלא אורה וסלו יש לו כוי כצ״ל:  דף פ
 ד״ש בל״ה כמלא אורה המלקט וסלו בילו כוי הל״א: בד״ה ה״ג כר במסכת
 כלאים מותר כו׳ הל״א: תוס׳ בל״ה מלבד רבינו נלמול שלשה שאין כו׳ נ״ב סירוש התוססות

 לא גרסו בספריהם לארעא אתדמא היא ומשוס הכי לקלקו התוספות ממקום אתר:
 דף פג ע״א נמ׳ ר״מ ורבי שמעון אומרים הנוטע כר כצ״ל וכן ברשב״ס: ר״ש בל״ה ואחר

 כוי ללמא קנה ואס ממצא לומר כו׳ הל״א:
 דף פג ע״ב ד״ש בל״ה עלה כוי השתא ומממה כר הל״א: בה״ה כשורה כזה והויא כר

 הר״א ומצויר כזה: I I I בד״ה כחצובה כר אויר השמים מצוייר כזה: °
o o ו 

ד ע״א גמ׳ ומתניתא הא אתא לאשמועינן ללוקח יכול לחזור בו לסל״א משום כוי נ״ב  דף פ
 זהו לפירוש התושפות ולריק אבל לפרש״י גרשינן ומתנימין היינו טעמא משוס
 לכתיב כר: ד״ש בל״ה שוה ו׳ כו׳ מעות הש״ל: בד״ה ומתנימין כו׳ מולה לך וכן פירשה רבינו
 זקיני מ״כ כצ״ל ונ״ב החילוק בין רש״י ובין נינו רשב״ם בארתי יסה בספרי סימן ל״ה: תוס׳



 חידושי הלכות המוכר את הספינה פרפ חמישי בבא בתרא ואגדות מהרש״א לט
 דף פה ע״כ ע״כ

 נ״ל להגיה פירושים הישנים וכה״ג פי׳ רשנ״ם ג״כ לקמן בשוקל שא״א שלא ישקול לו בריוח
 כו׳ ע״ש ודו״ק: תום׳ בד״ה וקללס כו׳ כמסכת מנילה דקודין קללות שבת״כ לפנ*
 עצרת עכ״ל והוא ראייה לפר״י להא אנן לא עכדינן הכי דאנן קורין במדבר לפני עצרת
 וע״כ אית לן למימר כדי להפסיק בין קללות לעצרת ה״נ אית לן למימר דקורין נצבים לפני

 ר״ה כדי להפסיק בקללות דכי תבא דכי הדדי מתניין התם וק״ל:
 ח״א דף פח ע״כ נותן לו גירומיו מה״מ אר״ל דאמר קרא וצדק צדק משלך ותן לו
 וכמה גירומיו כו׳ א׳ מעשרה בליטרא כו׳ והוא א׳ ממאה והטעם כזה כמ״ש גמדרש כפסיק
 עשר תעשר והביאו התוספות כפ״ק דמענימ היוצא שדה שנה שגה וגו׳ כלומר לא יעשה שדך אלא כפי
 המעשרות כו׳ ומעשה שם באורך בא׳ שצוה לבנו כוי א״ל קרוביו לשעבר היית בעה״ב והקב״ה כהן ועכשיו
 שלא הפרשת תלקו הקב״ה בעה״ב ואתה הכהן כר וקשה מה ענין כהן למעשר שהיא של לוי ונראה כלפי
 מ״ש ביצתק ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא מאה שערים אומד זה למעשרות היה אמר למעשרות בלשון רבים
 לפי שהפריש מהחלה מעשר ללויס ואת״כ הפריש מעשר מן המעשר לכהן שהיה בימיו דהשתא הלק הכהן
 היה ראוי לצאת מן השדה לפי האומד ונחוססו בברכה צ״ט חלקים כנגד מה שהיה ראוי להיוח גדל בשלה
 והוא ענין הנקרא עשר תעשר תן המעשר מן המעשר כי הוא היוצא מן השדה שנה בשנה והצ״ט הלקים
 הנשארים הן נתוספו בברכתו יה׳ ב״ה ודש בכאן צדק משלך ותן לו דהיינו חלק המאה שהוא הראוי להיות
 שלך והשאר היא כתוסף לך בברכחו ממנו יח׳ ב׳׳ה והראוי להיות שלך שהוא חלק הקב״ה תהא מווחר נגד
 חבירך ודש לקמן אבן שלמה וצדק יהיה לך ממון הרבה שתתברך בשביל הויתור כאלו אחה נוחן צדקה ומעשר
 שהוא ראוי להיוח שלך שחחברך בנחינחך משלך ובזה יחיישב דלא קחני במחני׳ א׳ ממאה כמו שהקשו החוס׳
 לרמוז על מעשרות אלו והוא שכוונו באמרם פרק בני העיר במה הארכת ימים א״ל מימי לא קבלתי מתנות
 ולא עמדתי על מדותי ותרן בממוני הייתי יש לדקדק בממוני ולא אמר בממון דר״ל מימי לא קבלתי מתנות
 ולא עמדתי על מדותי לפייס אותי בממון ובליטרא דדהבא כדין ת״ח ובזה ותרן בממוני הייתי דהיינו בממון
 שלי הייתי דאלו הייתי מקבל מתנות או שלא עברתי על מרותי רק בריצוי כסף אף כשהייתי ותרן לא יתרן
 בממוני הייחי רק בממון אחרים וק״ל: אד״ל קשה עונשן של מדות כוי. וזה נאמר בהן אלה ומאי משמע
 דהאי אל לשון קשה הוא כר. רמז גודל הקושי בעונש המדיח בחוספוח ה׳ כדמסיק שהחשובה היא קשה
 והיוצא בעבירה זו מן הה׳ קשה במשובה ליכנס בה ע״פ מ״ש פרק הקומץ עוה״ז נברא בה׳ מפני שלומה
 לאכסדרא שכל הרוצה לצאמ יצא ומ״ט מליא כרעיה לה׳ לאי הלר במשובה מעייל ליה ולעייליה בהך לא
 מסמייעא מלמא כדר״ל מ״ד כו׳ וק׳׳ל: אמר ר״ל קשה גזל הדיוט •ותר מגזל גבוה שזה הקדים
 חטא למעילה בוי. יראה הטעם קרוב לפשוטו דבהדיוט מיד שגזל יצא הגדלה מרשומו של נגזל ומקרי גזל
 אבל בהקדש כל זמן שהיא בעין ביד הנגזל כל היכא דאיחא בי גזא דרממנא אימא ולכך לא הוי מוטא על שנהנה
 ממנו: ואר׳׳ל בא וראה שלא כמדת הקב׳׳ה מדת ב״ו הקב״ה ב־־ך ישראל בב״ב וקללן בה׳
 בוי. יש לדקדק בהאי ענינא למה אמר משה קללות דמשנה תורה טפי מאותן שבח׳׳כ דהא ודאי כולהו מפי
 הגבורה נאמרו וע״ק מ״ט אמרן משה בלשון יחיד והנהו דת״כ נאמרו בלשון רבים כמ״ש בסוף מסכת מגילה
 וי״ל בזה דאותן שנת״כ נאמרו בלשון רבים שהס על חטא רבים שעדיין במצוח הר סיני לא נחחייבו רבים על
 חטא יחיד עד ערבות מואב בשנת מ׳ שהיה להס לעבור הירדן ומטעם דאז הוי כערב בשעת מתן מעות שכבר
 החחילו בכבוש א״י קצח ארץ סימון ועוג ולכך נאמרו בלשון יחיד דאף על חטא יחיד נחחייבו רביס וכן מפורש
 בזוהר דקללוח (שבת״כ) [שבמשנה חורה] נאמרו על גיח שגי שהיו כיחידים שלא עלו עשרח שבטים גס לא
 כל הלויס ולפי שנאמרו בלשון יחיד הוצרך משה לאמרס דאס יאמרם הקב״ה בלשון יחיד יאמרו דעס משה
 לתוד דיבר לכרות ברית כיון דכבר הס עברו ברית ראשון כשעשו אח העגל כמ״ש ואכלה אוסס וגו׳ ואעשה
 אותן לגוי גדול וגו׳ כמ״ש במדרשות וע״כ הוצרך משה לאמרן להס ודוקא בלשון יחיד משוס הערבות כמ״ש
 והשתא הא ודאי בשניהם בין בברכות ובין בקללות יש בהן כל כ״ב אותיות אבל אמר שבא הרמז באותיות
 שבתתלתן וסופן שבאו בכוון בברכות וקללית דת״כ היפך שבאו בברכות וקללות דמשנה תורה לרמז על מדתן
 דמדת הקב״ה מדה טובה מרובה על מדת פורענות ולכך בברכות מאל׳׳ף ועד תי״ו שהן כ״ב אותיות לרמז
 שברכן בכל מה שהפה יוכל לדבר בכ׳׳ב אותיות והברכות הנזכרים מאל״ף דאס בחקותי עד תי״ו לקוממיות
 אינן אלא ברכות כלליות אבל הפרטים לא נזכרו כי א״א להזכיר בפרט מה שהפה יוכל לדבר בברכות מכ״ב
 אותיות אבל הקללות אינן אלא בתי אותיות מוי״ו עד מ״ס דודאי הפה יוכל לדבר כל הקללות שבחי אותיות
 הללו אבל מדת ב״ו הוא היפך זה שמדתו רעה מרעה מטובה ולבך בקללות כ״ב אותיות מוי״ו עד ה״א כל
 מה שהפה יוכל לדבר בהן אף שלא נזכרו בקרא שא״א להזטר כל מה שהפה יוכל לדבר בכ״ב אותיות וכמ״ש
 בקללות דמ״ת גס כל תלי וכל מכה אשר לא כתובה וגר דהיינו שאין הפה יוכל לדבר אבל הברכות אינן אלא
 בח׳ מוי״ו עד מ״ם מדאי שהפה יוכל לדבר כל הנרכומ שבת׳ אותיות הללו ובא הרמז בקללומ דתי׳כ באלו
 הח׳ אותיות המבדיל,[ בין הה׳ והנו״ן שהם ב׳ אותיות מיחידיות ומעשיריומ שאין להם זוג כמ״ש במדרשות
 רש״ס ובבחיי והוא לרמז כי לא יבאו לקללות רק חצי הזוגיי׳ דהיינו ו׳׳ז ח״ט שהם זוגיי׳ לא״ב ג׳׳ד וכן חצי
 העשיריי׳ דהיינו י״כ ל״ס שהם זוגיי׳ לסייע פ״ץ אבל לברכות יבאו כל הזוגות וגם אותן שאין להם זוג כגון
 אותיות היין גס המאיוס שהם ק״ר ש״מ שגס להם אין זוג דהיינו כ״ב אותיות ובהפך בהנהו דמ״ת גס מה

 דף פז ע״א ־
 דרישא דראשון ראשון קנה דאיירי השמא לפי סברמ המקשה בכור אני מוכר לך ביתר ודו״ק:
 כא״ד בהדי בבא דםרםור וליתני בר״ה כו׳ וברשות לוקח כר עכ״ל דהא אי איירי
 דוקא מתמלא ברשות לוקש ודאי דמהני נמי כסרסור דלא גרע רשות לוקש מר״ה ורשות
 שאינו של שניהם אבל אבבא דמדה של אשד מהם דראשון כוי לא ה״מ למיתני ברשות לוקת
 דא״כ במרה של מוכר ברשות לוקש קנה מוכר ותפשוט אבעיין מרה של לוקח ברשות מוכר
 דמלמודא משוה להו ומה שכתב מהרש״ל שפירש ולימני כר שכמבו המוס׳ היינו דליתני
 בד״א בר״ה בו׳ וברשות לוקת קודם הבד״א הראשון עכ״ל שיהיה קאי וברשות לוקת אמדה
 דסרסור למוד ומיהו זהו רותק דליתני האי בד״א בר״ה כו׳ קודם הבד״א הראשון דא״כ
 במר דמדה של אשד מהם ראשון כו׳ וצריך למימני שוב בד״א בר״ה כו׳ ונ״ל דהכי פריך
 לרב ושמואל דאי בשנתמלאת איירי א״כ ליתני בר״ה כו׳ וברשות לוקש דהכי דינא במדמ
 סרסור ואי משום דמדה של אמד מהם ראשון כו׳ דקמני מקמיה לא תני בהר הכי ברשומ
 לוקת א״כ תפשוט לרב ושמואל מהך בריימא דמדה של מוכר ברשות לוקת לא קנה מוכר

 והכלי בטל לגבי רשות ודו״ק:
 דף פז בפדשב״ם בה״ה אי מהה הלוקח היא וליקני ליה כליו כו׳ עכ״ל דליכא
 למימר דאיירי ברשומ מוכר דא״כ היינו בעצמה אבעיין דלעיל ותפשוט מהכא
 דלא קנה לוקש וק״ל: תום' כד״ה מי כאן תנא דליתנייה לרב מדות כו׳ עכ״ל היינו
 כגירסת ר״ת כמו אמנייה לרב בפרק כ״ה דמשמע דהוא שנה לרב ור״ש מגיה דאמנייה רב

 בלא למ״ד דמשמע דרב שנה לו וק״ל:

 ע״כ במשנה השולה את בנו אצל חנוני ומדד לו באיסר שמן כו׳ כצ״ל וכ״ה
 ברי״ף וברא״ש וכן מוכש מפרשב״ס שכתב ואס תאמר ולתנייה לפונדיון כו׳ ועיין
 במהרש״ל: בפדשב״ם בד״ה כדשמואל כו׳ ואע״ג דתניא כוותיה דשמואל בפרק ד׳
 דנההים בהליכה חייב בה עב״ל הוא מגומגם לכאורה ובדפוס מרש משקו כל זה
 מפרשב״ס ויש לקיים פירושים הישנים דרצה לומר ואע״ג דתניא כוותיה דשמואל בעי
 תלמודא לאוקמא פלוגתא דהכא אליביה ובפי׳ אמר בדפוס הגיהו בהליכה מייב בה בשזירה
 פטור דהשחא יש לפרש דאע״ג דבחזירה דהתם פטור שהיא על ידי בן דעת הכא בתזירת
 התינוק חייב כיון שאינו בן דעח וק״ל: תום׳ בה״ה אלא צלוחית בו׳ הבי נמי ההוה
 פטור הס״ד ואמ״כ מ״ה וכגון שנטלה חנוני בו׳ כצ״ל: בד״ה אי הכי אימא בו׳ ורבה
 ורב יוסף םבר־ בזמן שצלוחית בו׳ שהביאה מבית אביו עכ״ל ותלמודא לעיל ניתא

 ליה לאוקמא בהכי משא״כ הכא לרבה ורב יוסף דלא הוי סיפא דומיא דרישא וק״ל:
 דף פח בפרשב״ס בד״ה ור״י סבר בו׳ בהמפקיה הא דאמר רבא שואל שלא
 מדעת נזלן הוי היינו לרבנן דהכא עב״ל רצה לומר דלכך ליכא לאקשויי
 הכא אהך לרבה דהתס תנאי היא כדמקשינן לעיל ודו״ק: בד״ה וה״מ דק״צ׳ בו׳ נראה
 בעיני דלאו דוקא כנושא שכר דא״כ לא כו׳ עכ״ל מהך סוגיא לפ׳ האומנין ודאי
 מוכת דמפני שהוא כנושא שכר אסיפא קאי וכמ״ש התוס׳ לעיל וכמ״ש מהרש״ל אבל בדברי
 רש״י בפרק ה׳ דנדרים משמע שהוא מפרש לה כפרשב״ס דהכא דקאי ארישא וצריך לומר
 לפירושם דמשמע להו דקאי נמי ארישא מדקאמר מפני שהוא כנושא שכר ואי לא הוה קאי
 רק אסיפא לשוד הל״ל פטור מפני שאינו אלא כנושא שכר ומו לא מידי ודו״ק: בד״ה
 סטין חיטין בלשון יון כו׳ עב״ל והוא דתוק למאי דמוקי לה בכלי הלש ובערוך פי׳ פירוש

 אתר מוכר שמן והיינו כלי הלת וק״ל:

 ע״כ בד״ה וחייב להכריע בו׳ וה״ה לי׳ לטרין ביחה להכריע טפח כו׳ ונראה
 בעיני הלפחות כו׳ עב״ל משמע מפירושו דלמעלה לעולם אינו נוהגין יותר הכרע
 מטפש אבל לקמן גבי תלויה באויר ג׳ טפשי׳ משמע דבעי הרמקה כ״כ משום הכרע ג״ט
 וצריך לומר דהיינו במשקל גדול כדמוקי לה בגרדומי אבל במשקל בעה״ב ושנוני דהכא
 שוקלין בו בשר לעולם למעלה אינו נוהגין רק טפמ וק״ל: בד״ה לא ימוד כו׳ כ״כ א״נ
 משום שמודר לו בריוח ובדקה מודד יותר וכשמודד כנסה מפסיה הקונה עכ״ל וכן

 שלמה =^0
 דקתני הכי הגונב טלה מן העדר והחזירו מת או נגנב חייב באחריותו לא ידעו בעלים כר מכלל

 דרישא בידעו איירי ע״ש:
 דף פח ע״כ נמ׳ וכמה גירומין כו׳ נ״ב נראה בעיני שהגירומין הוא דאורייתא ומש״ה לעולם
 בעי אחד למאה בין רב בין מעט אבל הכרע במשקל הוא כנגדה שיכריע המשקל
 טפח דאז כשמוותר על משקלו ושוקל בעין יסה לא החמירה עליו אסילו לא יבא לעולם בחד
 שיעורא אלא באיך שיבא יבא ודו״ק. ולישנא דבריימא לקמן היה מבקש ממנו ד׳ ליטראוח מנין
 שלא יאמר שקול לי אחת והכרע כו׳ משמע דאהכרע קפיד ודו״ק: ד״ש בד״ה אחד מעשרה כו׳
 ס״א ומדמצריך כו׳ נ״ב הוא פירוש אחר אבל אינו משמע כן מפיריש רשב״ם: בא״ד מעשרה
 בלח הלכך כר וחיסר האחל הס״ד והד״א: בד״ה בעשרים ושתים כר ומוי״ו עד מ״ס שמונה
 אותיות כצ״ל: תום׳ בל״ה התם אפשר כו׳ ללא צוה אלא לעשות כו׳ נ״ב ס״א אלא ללא צוה

 לעשות לו תשובה ולו״ק: בה״ה וקללס כו׳ באס בחקותי ובוהיה כי תבא כר כצ״ל:

 בתדא
 לא תגזול שאז לא יועיל סמיכח יליס לפרוק העונוח ממך על הקרבן מאחר שהילים עושים החטא
 ולו״ק: שם אמר רבי לוי כו׳ הקב״ה מרך את ישראל בכ״ב וקיללס בחי כר. בחילושי אגלות מביא
 המלרש רבה סרשח בחקותי חשבתי ברכוח מא׳ על חי״ו וחשבתי קללות מר על ה״א ולא עול שהן
 הפוכות אמר הקב״ה אם זכיתם הריני הופך לבם הקללות לברכה ע״ש מה שפירש וצריך ביאור וכי
 בשביל שהאוחיוח מהופכים נרמז שמהפך קללה לברכה גס למה נרמז ענין זה בשמי אוחיות אלו ולא
 בשאר אוחיות והנראה ליישב ע״פ מ״ש במדרש איכה גבי רבי יוחנן בן זכאי כששרפו הפריצים את
 כל אוצרות החבואה ואמר ר׳ יוחנן וי והלשינו אותו לראש בריוני והביאו אותו אליו ורצה להרגו והתנצל
 רבי יוחנן שאמר וה בין וי לוה ניצל רבי יוחנן כו׳ וה היא ל׳ שמחה ממילא אמר הקללות מתחילין
 בוי״ו ומסיימין בה׳ שהם וה להראוח שהקב״ה מהפך קללות לברכה ונעשה מהם שמחה ולכן כל

 מקום שנא׳ והיה ל׳ שמחה מפני שאותיות ו״ה הם חחילת התיבה.

 חכמת
 דף פז ע״א גמ׳ ואי ס״ל ראשון כר כל שהוא קני כל מה שעליה כר כצ״ל: ד״ש בל״ה
 רישא כו׳ וקמ״ל לאין שלוחו כו׳ הלוקח ממנו הס״ל והל״א וכצ״ל ונ״ב פירוש
 והכא לא איירי שהשכיר בעל הטת אלא שהשאיל להם המלה ולו״ק: תום׳ בל״ה מי כאן כוי

 איכא חנא לאחנייה רב כחל כו׳ כצ״ל:
 דף פז ע״ב ד״ש בל״ה משוס יאוש כו׳ אותו מצוי מפני שטורח כו׳ כצ״ל: בה״ה מצאתי

 הגהת כר וא״ת ללילן למנייה לפונליון במתנימין כצ״ל:
 דף פח ע״א ד״ש בל״ה וה״מ כו׳ כנושא שכר ונראה בעיני ללאו כו׳ כצ״ל ונ״ב שרי ליה
 מריה בכאן לא לק למפני שהוא כנושא שכר אשיפא קאי ולכך פטור כשנאנשו
 כדמוכח הסוגיא להדיא התם ונ״ב נ״ל (עיין במהרש״א): בד״ה קרא ללעמ שקל קרא לקנות
 כצ״ל: תום׳ בד״ה מר סבר כו׳ ואפילו מנין לא צריך כוי. נ״ב והא דקתני לא ידעו בעלים ה״ק
 לא ידעו בעלים לא בגניבה ולא בחזרתה פירוש שלא מנו או שידעו ומנו סטור ומנו ארישא קאי

 מהדורא
ב גמ׳ ואמר רט לוי קשה גזל הדיוט מגזל גבוה שזה הקדים חטא למעילה כוי.  דף פח ע״
 וסרשב״ם דמיד בהחחלח הגזל קרי ליה חוטא וקשה מה לי בהחחלח הגזל או
 בסופו וע״כ נראה ליישב עס מ״ש טלקוט צו ומה כחיב למעלה מן הענין והשיב אח הגזילה אמר
 הקב״ה אס בקשת להקריב קרבן לא תגזול לאלם כלום בו׳ ושם קשה למה מקפיד דוקא על גזל ולמה
 נמי עולה אלא הוא הדבר שאמר שזה הקלים חטא למעילה להיינו גט גזל אף חיכף כשחושב לעשות
 גזל חיכף נקרא חוטא ולכן הקדים חטא ממילא אמר במדרש אס בקשח להקריב קרבן גט עולה שבאה
 על המחשבה וכן מצינו בפרקין בסמוך על הא דאמרינן שלא ירחיח ע״ש לא תגזול כלום שגם שס
 נקרא חוטא במחשבה ואם הכוונה על כל קרבן יהיה הכוונה כמ״ש במדרש שעיקר הגזל הוא בידים
 ולכן החחיל מי יעלה בהר ה׳ וגומר נקי כפים וכן ארחץ בנקיון כפי והיינו שצריך בכל קרבן סמיכה
 לסמוך ידו על הקרבן שהכוונה הוא להניח כל עונוח שלו על הקרק ממילא אס בקשח להקריב קרבן



 מ חידושי הלכות המוכר את הספינה פדר! חמישי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף צא ע״כ

׳ והו• נר כו די ם ו נה שקלי ל חלק שמו כ ׳ ל ן כו פי  ?5"כ בפרשב״ם בד״ה וש״מ מוםי
ר עכ״ל ולא לק עול כשליש דינר לכל חלק וק״ל: נ י ד  נ״ה םלעים ו

 ח״א דף צ ע״כ אין מוציאין פירות מא״י דברים שיש בהם חיי נפש כגון יין כוי. שמנים
 םלתות ד״י בן בתירא מתיר ביין מפני בוי. בזה יש ליישב מה שנתקשו המפרשים במרגלים במה
 הוציאו דבת האיץ שהד אמרו וגס זבת חלב ודבש וזה פריה ומ״ש וכשם שפירוחיה משונים כך ט׳ הוא דרך
 דרש אבל לפי שנשתנתה א״י בז׳ מינים ארץ חטה ושעורה גפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש ספר הכתוב
 במה שהוציאו דבה ויכרתו וגו׳ מן הרמוניה ומן התאנים ואמרו וגס זבת תלב ודבש וזה פדה לדוקא שאלו
 הפירוח הס בא״י שאינן חיי נפש אגל שאר דברים שחיי נפש תלוי בהן כגון תטין וזית אין בה וכבר העיד
 הכחוב על דבחס רעה כמ״ש ארץ חטה וגו׳ ארץ זיח דקדמה תטה לארץ קמא וקדמה זית לאק בחרא כדאמר
 בברכות שהן עיקר שבתה של א״י שתיי נפש תלר בהן ולריב״ב ניתא טפי ויכרתו גם משם ימורה ואשכול
 ענבים להוציא דבה שיש בה דבר המביא תיפלה ולזה אמרו ארץ אוכלת יושביה כי אין הארץ מספיק תיי נפש
 אוכלת ליושטה אבל היא מכלה את יושביה ברעב אשר תמיד מצוי בה באברהם נאמר ויהי רעב וגו׳ וירד אברס
 מצרימה ביעקב וישב יעקב בקש לישב בשלוה כו׳ ולבסוף ע״י הרעב הורד מצדמה עם בני טתו זו הטינה היה

 בלבם כי באמת באברהם היה בנסיון גס ביעקב לקיים ברית בין הבתרים וק״ל:
י את נעמי מא ׳ הז ר כו ל העי ר ותהום כ ץ ישהאל לח״ל כ ר א  דף צא גמרא מ
׳ בד״ה ם ו ׳ כ״ה כילקוט והוא מלתא כאנשי נפשיה וק״ל: ת את נעמי כו  הז
׳ עכ״ל וה״ה לה״מ ר דברים כו א ו ש ל א ביצים אפי י י אר א״ת מא ׳ ו ר כו מ  חד א

 להקשות מאי איריא על חל חרי אפי׳ יוחר משחוח נמי וק״ל:

 פליק פרק המוכר את הספינה
 ח״א דף צא ע״א שנאמר ותהום בל העיר עליהן וגו׳. מלת שנאמר לכאורה הוא טעות דאין
 זה ראיה אדלעיל אלא ותהום כל וגו׳ הוא מלתא באפי נפשיה וכן מצאתי בקצת ספדס מתק על מלת
 שנאמר אבל יש לקיימו כפי מה שפרש״י בספר רות שפרנסי הדור היו ויצאו מא״י לח״ל שהיה עינם צרה
 בעניים כו׳ ואמרו במדרש ילקוט ושם אשתו נעמי וגו׳ מה צדך הכתוב להכריז עליו ועל אשתו ועל בניו לפי
 שלא היו מעכבין זה את זה מצרות עין שהיה בכולן כו׳ והשתא מייתי שפיר אדלעיל שנאמר ותהום כל העיר
 עליהן ותאמרנה הזאת נעמי מאי הזאת נעמי כגרסח הילקוט וכמ״ש מהרש״ל ור״ל ה׳ הזאח במקום ח׳ כמו
 חזאת תזיתס נעמי שע״י שהיתה עינה צרה ולכך יצאה לח״ל חזי מה עלתה לה שמתו אישה ובניה שאילו לא
 יצאו לא מתו וכדאמרינן פרק בתרא דכתובוח בההוא גברא דנפלה ליה יבמה ט חזאה ורצה לילך שם ליבמה
 וקאמר אחיו נשא כותית ברוך המקום שהרגו והוא מבואר שאמר שנשא כותית כי כל הדר נח״ל כאלו עע״ז
 כדאיתא התם ודו״ק: אותו היום שבאת י־ות כוי מתה אשתו של בועז כוי. וברכתי אמרו קצח בלשון
 אתר וי״א אשתו של בועז מתה ונתכנסו לג״ת ונכנסו רות עם נעמי והיתה זו יוצאת וזו נכנסת ותהום כל העיר
 ט׳ ונ״ל דלמדו לומר כן מהאי קרא ששינה לומר ותהום כל העיר עליהן בלשון רטס וסיים ותאמרנה הזאת
 נעמי וע״כ דרשו דותהום כל העיר הוא מלתא באנפי נפשיה ולא קאי על נעמי לסיפא דקרא אלא דקאי על
 אשת בועז שמתה ועל רות שכל העיר כשהיו רואים זו יוצאת וזו נכנסת היו הומים הא דאמד אינשי כו׳ וק״ל:
 ובכולן לא זימן את מנוח אמר בודניתא כוי. יש מקשים איש חסיד מפורסם כבועז היאך יאמר כן
 וי״ל דהצדיקיס דרכס שלא ליהנות משל חבריהם ובסעודת חתניס היו נהנים בדרך שושבינות כדלקמן בסרק
 מי שמת דהוה כעין הלואה כדאמרינן שס דשושטנות נגבית בב״ד ומנות אס היה זימנו בועז ודאי לא היה
 נהנה אס לא שהיה נותן לו לבועז מתנה כדרך שושבינות ולפי שלא היה לו למנות זרע ולא היה אפשר לבועז
 לשלם לו לכך לא רצה בועז לזמנו כדי שלא ליהנות ממנו בתנס וזה שאמר במאי פרע לי כלומר מאי פרע לי
 עתה טון שא״א שאתחייב לו ע״י שושטנות שאתן לו טון שאין לו זרע וק״ל: והיינו דאמר• אינשי בחייך
 דילדת שיתץ כוי. אכפל ואוליד חד כו׳ הכא לא קאמר איכפל ואוליד בתייך תד כו׳ כדאמדנן גט דילדת
 כוי ואפשר שכוונו למ״ש במדרש כי מיד שנתעברה רות ממנו מח בועז ולא נולד עובד בחייו וק״ל: אלימלך
 ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי כולן בנ* נחשון כוי. מאי קמ״ל שאפילו מ׳ שיש לו זבות אבות כוי.
 ר״ל אלימלך ואבי נעמי אתים היו ואעפ״כ לא עמדה זכות אבות שהיה בין מצד האב בין מצד האס למתלון
 וכליון וק״ל: ואהתיה נש״ץ כוי. לא הוזכר במקרא שהיה לו לשמשון אתות ואדרבה משמע שלא יללה אשת
 מנוח רק זה הבן כמו שאמר להם המלאך והמינין ודאי לא ישאלו על שמה אלא דאגב גררא דאמא נקטה
 כסרשב״ס: עשר שנים נחבש אברהם כוי. אפשר שהיה נחבש מספר י׳ שניס לפי שבן ג׳ שנים היה אברהס
 כשהכיר אח בוראו שנאמר עקב אשר שמע וגו׳ כדאמדנן בנדרים וכיון שהיה קטן חבשו אוחו ולא דנו אוחו
 למיתה עד אחר י׳ שנים שהיה נעשה בן י״ג שנים שבא לכלל איש ואז דנו אותו למיחה והפילוהו לכבשן אש
 והצילו הקב׳׳ה בדאיתא במדרש והפייטן כסילוק של ר״ה של יוס ב׳ יסד ונחבא בארץ שלש עשרה שנה ולאחר
 י״ג יצא מתוכם כו׳ אינו ע״ס הלכה דשמעתין דקאמדנן שלא היה חבוש רק עשרה שנים ויש ליישנ ע״ס
 ההלכה דה׳׳ק ונחבא היה כארץ עד שהיו לו י״ג שנים יצא כו׳ וק״ל: אותו היום שנפטר א״א בוי. ואמרו
 אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי כוי. כפל הענין ויש לפרש בזה שהיה אברהם שלם במעלות השכליות ומדות
 והיה מודע לבריות מציאותו ב״ה גס הורה להם לרך ישרה במדות כמ״ש בפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן
 והוא אשר ספרו בהספד מעלתו במעלות השכליות אוי להם לעולם להיינו הבריות שאבל מהם המורה להם
 על מנהיגו של עולם שיש לעולם מנהיג ואין עולם נוהג כמנהגו ועול ספרו במעלות מלותיו אוי לה לספינה
 כו׳ שדומה העולם הזה לספינה כמ״ש לעיל בריש הפרק וכמו שאוי לה לספינה שאבד קברניטה המלריכה

 דרך ישרה שלא תכשל כך אוי להם לבריות שאבל מהם מי שהיה מלדך להם דרך הישר במדות וק״ל:
 ע״כ והמתנשא לכל לראש וגו׳. אפילו ריש גרגותא כו׳ הא ודאי דיותר תדוש ורבותא טפי שיש טרו
 ית׳ היכולת אפי׳ מלכים גדולים מוקמי׳ משמיא אלא דלענין השגחה קאמר דמשגיח הש״י אף נשפליס
 ולא כמאמרי הרשעים עזנ ה׳ את הארץ מתוך שפלותם גס השמיענו נזה מוסר דמשמיא מוקמי להו וכל ראש

 דך פט ע״א
 שבא הרמז בכרכות לת׳׳כ האותיות כ״ב כסדרן מאל״ף ועל תי״ו ובקללות דמ׳׳ת לא באו הכ״נ אותיות כסדרן
 מוי״ו עד ה״א יש לפרש בו ט הברכות אשר ממדת הקב״ה יבואו כסדרן ולתכלית אמיתי כמו שבאו האותיות
 כ״ב כסדרן מאל׳׳ף ועד תי״ו שהוא תכלית וסוף אמיתי שלהם משא״כ הקללות ממדת ב״ו אף שהן בכ״ב
 אותיות לא יהיה להן סדר ותכלית אמיתי כמו שאין סדר ותכלית לאותיות כ״ב מוי׳׳ו ועד ה״א ושוב מצאתי
 בדקרא רבה תשבתי לרט וגו׳ ששבתי ברכות מא׳ ועל תי״ו תשבתי קללות מוי״ו ועד ה״א ולא עוד אלא שהן

 הסוכות שאם זכיתם הדני הופך לכס קללות לברכות אימתי כשתשמרו תורתי כו׳ וק״ל:

 דף פט בפרשב״ם בה״ה אלא שוקל בו׳ ובמקום שמכריע•? נותן שלשה
 רביעית באחת בו׳ עכ״ל וה״ה דנמקוס שאין מכריעין יכול לעשות כן אלא
 דלרבותא נקט כגוונא דלעיל וכ״ה ננ״י ע״ש: בד״ה ונותן הכרע א׳ לכולן משום דא״א
 לצמצם בו׳ עכ״ל לאו משום הכרע דכלא הכרע נמי איכא האי טעמא דשוקל לו כ״א
 משוס דא״א לצמצם וכמ״ש לעיל כמקום שאין מכריעין עסקינן דאי כו׳ ע״ש: כד״ה י״כ
 טפחים ד׳ טפחים הקנה כו׳ במהרש״ל ולפ״ז לא דק מה שכתב כדי שלא יגע בגג כו׳
 עכ״ל ע״ש וכן יש להקשומ גבי מ״ש וגבוה מן הארץ ג׳ טפמים שלא יגע בקרקע כו׳ וק״ל:
 ע״כ כד״ה וחצי תומן ועוכלא כו׳ תומן שמינית הלוג כו׳ עכ׳׳ל מהרש״ל מתק
 כל זה מפרשב״ס וטעמו דהא רשב״ם בפירושו הסכים לפרש דמומן שמינית הקב
 הוא והוא תצי לוג אבל נ״ל דבהך ברייתא לפירוש המוס׳ שכמב רשב״ס דגרסינן הכא
 מומן ועוכלא במדמ הלמ ע״כ דהומן לא קאי אקב דהא לא הוזכר הכא במדת הלת מדת
 הקב וע״כ תומן ועוכלא דהכא אלוג קאי ומומן דהכא היינו שמינית הלוג דקתני לקמן
 גט מדת הלח וע״כ יש לקיים כל נוסחות ישנות שבפירוש רשב״ם ודו״ק: בד״ה תומן
 איכא למימה היינו שמינית הלוג בו׳ ועוכלא מפרש לקמיה א׳ משמנה כו׳ קפריך
 לה כו׳ ואם שמינית הקב הוא האי לאו קושיא בו׳ יותר מכפלים ועוד אם
 שמינית בו׳ עכ״ל כצ״ל ר״ל דע״כ תומן לאו היינו שמינימ הלוג דא״כ מאי האי
 דקפריך לה כוי דהא שמינית הלוג היינו עוכלא והגהמ מהרש״ל בזה מגומגם מיהו כיון
 דלפום אלו הספרים גרסינן עוכלא אשד משמונה ברובע וכן נראה דכן היה גרסת הטור
 לשון רשב״ס הוא קשה שכתב שהרי התומן גדול מן העוכלא יומר מכפליס כו׳ הל״ל
 התומן גדול מן העוכלא ד׳ פעמים שהתומן הוא שמינית הקב והעוכלא הוא שמינית
 הלוג ומצאמי מוגה בפרשב״ס הכא ועוכלא לקמן מפרש א׳ משמשה ברובע כו׳ והיינו
 כגרסתנו לקמן וע״פ גרסא זו ניחא טפי הכל שהקשה אם תומן שמינית הלוג מאי האי
 דקפריך כו׳ משום דטעו אינשי בריבעא דהא הוי שפיר העוכלא גדול מחומן טפי מריבעא
 שהמומן הוא אינו אלא שמיניח הלוג והעוכלא הוא חמישיה הלוג ואס מומן שמינימ הקב
 ועוכלא ממישיח הלוג הוי שפיר החומן גדול מן העוכלא קצה יומר מכפליס ועוד כו׳
 וחו לא מילי ודו״ק: תום׳ בד״ה ובמשורה בו׳ וא״ת פשיטא דגול גמור הוא בו׳
 עכ״ל אבל לעיל מיניה גבי שלא יטמין משקלותיו כו׳ לא קשיא להו הכי לפסיקא להו
 כדמפרש התם לעבור עליו משעש עשייה אלא רגבי במשורה לא אסקי אלעמייהו למימר

 כי המם וק״ל:
 ח״ א דף פט ע״כ על כולן אריב״ו בוי. ואם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין ת״ח בקיאי* בוי.
 ר״ל שלא יאמרו שאס הס היו בקיאין גם הס היו עושין רמאות כמעשה ידינו וק״ק דל״ל אס לא אומר
 שמא יאמרו הרמאין בו׳ הא בלאו רמאים נמי מי שלא ידע באלו דברים יעשה לתבירו עול שלא מדעת וגס
 חבירו לא ידע ולא ירגיש שהוא חסר דבר מה ולכך ראוי לאומרו ואפשר דהיינו דמסיק דמהאי קרא אמרה
 כי ישרים דרכי ה׳ צדקים ילכו בס דהיינו טעמא שאמרה כדי שהצדיקים ידעו וירגישו שלא יעשו עול לחבירו

 שלא מדעח ולא קאמר דאמרה מהאי ספיקא דקאמר דשמא יאמרו הרמאין כו׳ ודו׳׳ק:

 דף צ בפרשב״ם בה״ה שלישית ההין בו׳ לקמן מפהש למה התקינו עב״ל ק״ק
 דמאי קשיא ליה כשלישית ההין דהויא דכוותיה קב במדמ היבש אבל לא בא לפרש
 לקמן למה תקנוה אלא ארביעית ההין דלא הוה דכותיה במרת היבש משום דטעו אנשי
 בריבעא ויש ליישב ודו״ק: בד״ה רביעית ההין היינו ג׳ ל וגץ והא דלא עבד נמ* חצ•
 הביעית ההין בו׳ משום דאת• כו׳ דהיינו ב׳ לוגץ כו׳ עב״ל וקשה דאכתי אמאי לא
 עבדי במדח הלח חצי שלישימ ההין דהיינו ב׳ לוגין דהויא דכוומיה במדת היבש שצי הקב
 דהא ליכא ביה למטעי ולוג ומחצה נמי לא ההר משוס דהוי איכא למטעי בגופיה וצ״ע:
 בד״ה דלא ליהוי בו׳ כ״א שתות והוא לא ידע ומכר במו כו׳ עכ״ל ר״ל שלא ימוודע
 לו לעולם שיתבע אונאתו והלוקמ נמי לא יתוודע לו לעולם שהמוכר לא ידע בהוספה אלא
 שהיה סובר שזלזל במקהו ומהרש״ל דשק בזה לאין צורך ואין להאריך וק״ל: תום׳ בה״ה
 במקהש בו׳ למדוה בלונין לחצי הין ו׳ לוגין כו׳ עב״ל שצי הין כדי נקט דבשצי הין לא
 שייך למגזר אלא אגב אינך נקט לה וק״ל: בד״ה והשקל עשרים בו׳ מה שיש לדקדק

 בדבריהם שס בפ״ק דבכורות מ״ש בשידושינו:

 חכמת שלמה
 נכנס כ״כ במדה ולכך אינו מוחק יפה ומססיד המוכר כצ״ל:

ף צ ע״א ד״ש בד״ה אבל שמינית כו׳ הלוג והיינו דקתני כו׳ רובע ומומן והתומן כו׳ טצים וחצי  ד
 תומן ביצה ומחצה ועוכלא כוי כצ״ל והד״א: בה״ה דלא ליהר כו׳ והוא לא ידע כו׳ נ״ב
 פירוש קודם שבא לכאן אבל בבואו לעיר ידע והוכרח למכור כמו שהיה רגיל עד עכשיו ודו״ק [עיין
 במהרש״א]: בה״ה ומממה כר לא ירויח זבון כר הד״א: תום׳ בד״ה והשקל כר של חול כשקלים

 שהיו כו׳ ואחת של הדיוט ואחח של רטע כר סלעין רטעיח מניא ט״ז וסלעין כולהו כו׳ כצ״ל:
ף צ ע״ב גמ׳ כגון שבתי אוצר סירות כו׳ נ״ב בסרק יום הכפודס לחושו לה ולא אילחשה  ד
 ונפק מינה שבתי אוצר סירות ורט חנינא קרי עליה זורו רשעים מרחם: ד״ש

 בד״ה לא יכניש משלו כו׳ נ״ב הוא פירוש של קב חרובין לא יאצר ועיין בטור:
ף צא ע״א גמ׳ צללפונימ כו׳ נ״ב נ״ל הצללפונית היא אמו של שמשון בלבד הימים בסוף  ד
 יחש יהורה והוא טוב מפני רוח רעה מצאתי: שם ושבע בקלרו ורב לימי כו׳

 כצ׳׳ל: ד״ש בל״ה והוא לזיל כל כך הס״ד: בה״ה עיברא זעירא כך שמו הס״ד:
ף צא ע״כ גמ׳ לאמה (שלמה) של מלכות כו׳ נ״ב וכמלרש רות לורש כסא לאס המלך זו  ד

 בת שבע ותשב לימינו זו רות ע״ש:

 םל*ק פרק המוכר את הספיגה

ף פט ע״א נמ׳ במקום שגולשין ולפחות מן הלמיס כו׳ שמעינין ולהוסיף לו כו׳ כצ״ל: ד״ש  ד
 בל״ה ח״ר כו׳ לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן כי אס אבן שלמה וצדק כצ״ל: בד״ה
 ה״ג למתקני כו׳ צ״ל קולס ל״ה מקמ״ל כוי: בד״ה א״נ כו׳ מפני שמטעין בהן כפר״ח נ״ב
 ואע״פ לבמלוח קטנות אמרי׳ לקמן ללא טעו אינשי שזה חלל מרובה מזה ואיכא היכר טובא
ד משוס לאי אפשר כו׳ נ״ב הנראה ״ א ד ונותן הכרע כוי: ב  במשקלות טעו ונ״ב גליון: מה״
 בעיני משום שלא החמירו עליו להכריע כל פעם ופעס טפח וטפח ופירוש זה שכתוב בפנים היינו
 למאן לסבר שהכרע טפח לעולם אחל ממאה א״כ הוכרח לפרש משוס צמצום ולו״ק: בד״ה י״ב
 טפחים ל׳ טסחים הקנה כו׳ נ״ב ולפ״ז לא לק מה שכתב כלי שלא יגע בגג מאחר להקנה הוא
 מארבע טפחים א״כ מן האמצע לא יגע בגג אפילו בשני טפחים רחוק מהגג אלא צריך לפרש
 הטעם לאו משוס ללא יגע בגג הוא אלא כמ״ש בפירוש אחרים כשהחבל קצר בקל יש להטות
 המאזנים אילך ואילך או לפרש הקנה י״ב טפחים והמיחנא י״ב טפחים וכ״כ הרמב״ם והטור:
 בד״ה בפירוש זה העמול כי׳ נ״ב ואני שלמה לוריא לסי טנותי בספרים הגהתי כראוי בעה״י:
ש בל״ה קנה ומיתנא כו׳ כלקתני ״ ף פט ע״כ נמ׳ מפני שהוא מיקל ולא של כו׳ כצ״ל: ר  ד
 בברייתא ללעיל כצ״ל והס״ד: בה״ה ולשאר מיני מתכות מפני שפוחתים והולבין.
 ונראה בעיני דלא זו אף זו קחני אחרון אחרון אינו פוחת כ״כ כצ״ל והס״ל ומה״ל מיקל ואינו



 חידושי הלכות המוכר פירות פרה שישי בבא בתרא ואגדות מהדש״א מא
 דף צג ע״א

 יפה למאכל משל אשמקל עכ״ל ולמ־ש מיניה נמי ישן נושן מ״מ היינו משום לשינה לכתוב נושן דה״ל למכחג
 ישן ישן וכה״ג לדש בכמה לוכחין ולו״ק: וישן מפגי חדש תוציאו מלמד כוי. והיה ישראל אומרים
 היאך נוציא זה כו׳ עכ׳׳ל וכה״ג אמרו בח״כ והרא״ס בחב ע״ז ולא הבנתי ט א״א כר לא״כ וישן מפני חלש
 נוציא מיבעי ליה לכן נ״ל שמעוח נפל כר וצ״ל במקום היאך היכן ובמקום נוציא נשים כר עכ״ל ועול האדך
 ע״ש ואולי נעלם ממנו סוגיא לשמעחין דגרסינן כהליא כהן לח״כ ומה שהקשה הרא״ס לא״כ נוציא מבעי
 ליה כגר הרגיש רש״י ז״ל בשמעחין בזה וז׳׳ל להט משמע רשן מפני חרש חוציאו בעל כרחכם כר עכ״ל ר״ל
 לאני אומר לכס שהוציאו ישן מפני חלש בעל כרחכם אף שלא יהיה רצונכם בכך מפגי שהישן מעלי שנאמר

 ואכלתם ישן נושן מ״מ תוציאו הישן מפני שהתלש ראר להתיישן טפי כר ולו״ק:

 םלייק פרק הםפינה

 המוכר פירות פרק שישי
׳ ואפילו לסומכום כו׳ הנא מודה םומכום  דף צב בפרשב״ם בה״ה לשחיטה נו
 כו׳ עכ״ל צ״ע ללא משמע כן בפרק הפרה לאמר שמואל זו לכרי סומכוס כר
 אבל מכ״א זה כלל גלול בדין המע״ה לל״ל זה כלל כו׳ אצכוריך לאפי׳ כר א״צ לכי הא
 ראתמר כר ושמואל אמר יכול לומר לשהינוה מכרתיו ע״ש למשמע מזה לסומכוס לית ליה
 הא לשמואל וכ״ב התום׳ בהליא בפרק ש״ה ע״ש ויש ליישב פרשב״ם בדוחק ולו״ק: כד״ה
 ה״ג וליחזי כו׳ וכגון שהיו מכירין זה את זה כו׳ עכ״ל וכ״כ הרא״ש והכירו המוכר
 מיהו לא נימא ליה לאוקמא פלוגמייהו באין מכירו המוכר ללוקת למסתמא מכירו ועול
 לנימא ליה למלמולא לאוקמא פלוגתייהו בכל גווני וק״ל: תום׳ כד״ה זרעוני גנה כו׳ לפי
 שלא זרעת אותה בזמן בו׳ כל זרעה זרע לה בו׳ עכ״ל לליכא לשרושי התם לכל יומי
 זריעה ליזרע וליזיל משוס לאנו שוששין לזריעה ראשונה לא היה ראוי לזריעה לא״כ בזורע
 נמי כל ימי זריעה אימא לכולה היה זרע שאינו ראוי לזריעה וכ״ה מבואר באשר״י שכתב
 אהך לכל זרעה ליזרע וליזיל למה שלא צמשה לפי שעליין לא הגיע זמן הזריעה ואמאי ואפילו
 אם זרעה קולם כל זמן זריעה לימא ליה מה שלא צמתו לפי שלא היו ראוין לזריעה כו׳
 ולו״ק: בד״ה וליחזי בו׳ קים לי בנפשא* שאני מן המיעוט כו׳ עכ״ל פי׳ ולא איירי
 בדמים מודיעים דדמי הכד קרובים לדמי מבימ אי נמי כו׳ כמ״ש המוס׳ בר״פ המנית ע״ש
 ולהכי בצמד ובקר איצטריך ליה למימר ררובא קרו לצמל צמל לאל״ה לא המ״ל המוכר שאני

 מן המיעוט כיון דהתס הדמים מודיעים ודו״ק:
 בד״ה אי דליכא כו׳ ולא דמי להלואה ההלואה להוצאה כו׳ עכ״ל ולהכי
 הוצרך לפרש למוטב לימן זוזי לב״ש מלאשה ולא בעי לפרש דמיירי באימנהו להנהו
 זוזי לבב״ת ולאי אין תילוק טן איתנהו וליתנהו להלואה להוצאה נתנה ובכל גונא לא משלם
 זוזי וק״ל: כא״ד דאצטריך לאשמועינן דלא נימא ממרי כו׳ והיינו היכא דלית ליה
 זוזי דבב״ח בו׳ עכ״ל סבירא ליה כשיטת רשב״ם ללא גרסינן בשמעתין אי לליתנהו להנהו
 זוזי כו׳ אבל לפירוש ר״י לגרס ליה ע״כ הבא באית ליה נמי זוזי אמר ממרי רשוותך כו׳
 וה״נ איכא למימר התם גבי פועל וק״ל: כד״ה ואמאי לימא בו׳ ויש לומר דאליבא

 דרב בו׳ דגט גובה עיקר כו׳ עכ״ל ור״ל לפי זה מגתגרשה להוד פריך וק״ל:
 דף צג בגמרא מ״ט לאו משום דדובא בו׳ משמע ליה דאיירי דהלוקת עדיין מותזק
 מדקשני בסיפא הרי שלך לפניך ולא קתני מקמ טעומ ועיין בשידושי רמב״ן
 וק״ל: כפרשכ״ם בד׳׳ה אין אומרים כו׳ דמאן לימא לן שזה נגחו הואיל ואיכא
 שורים אחרים ולא דמי לשוד כו׳ עכ״ל דודאי היכי דליכא לספוקי בשור אתר לכ״ע
 אמרינן בולאי רזה צגשו [א] והשתא לכאורה לא ק״מ מהך לשור שצגת את הפרה למצינן
 למימר לאיירי שפיר לליכא לספוקי בשור אמר ואפשר לומר למשמע ליה הך לשור שנגש
 את הפרה שיש עלים שזה השוד נגת את הפרה אבל אי לא ראו העלים הנגישה הוי איכא
 לספוקי באתר לאל״כ הט הל״ל שור שנמצא פרה הרוגה בצלו ועוברה בצלה בו׳ לטון לליכא
 לספוקי באתר משלם מצי נזק לפרה כלין מם ורביע נזק לוולל מספק וק״ל: בד״ה בתר
 דוכא בו׳ ואיכא למימר דרוב שוורים שבעולם בו׳ עכ״ל י״מ היאך בעי המקשה
 למימר לרב כרבי אתא לאזיל בתר התזקה לא״נ רובא ושזקה כהללי נינהו מ״מ הבא איכא
 רוב שוורים נגל המזקה וי״ל להא לבעי למימר לרובא ומזקה כהדדי נינהו דהיינו לתזקה
 שהוא מותזק ליגת אית לן למתלי ביה מטעם למלינן בעלמא ברובא ומאמר ללימ ליה בעלמא
 רובא לית ליה נמי הך שזקה מיהו הך שזקה ולאי עליפא מרובא לעלמא משום להוא גופיה
 מותזק ותו לא מילי ולו״ק: תום׳ כד׳׳ה איכא למימר מקמא כו׳ למיעוט דמכיעתותא
 הפילה ואתרע בו׳ עכ״ל לעל כרתן הספק לא הוי משוס לאיכא למימר למביעתותא הוי
 פלגא להא בממנימין קהני ואס על שלא נגהה יללה כר למשמע לבספק למסילות תלה

 דף צב ע״א
 וראש באומנוח צדך להשגיח על אנשי כחחו להרריכם לרך ישרה ולהוטחם לשם שמיס וע״ז רמז הכתוב אתם
 נצטס היום כלכס ראשיכם וגר גר שואב מימך להיינו ריש גרגושא וק״ל: שהיה להן לבקש רחמים על
ק כוי. שנאמר בזעקך יצילוך קבוציך כו׳ פרש״י ע״י שחזעק לקבן הנלחיס חנצל עכ״ל ולפי הענין נראה ו  ד
 לפרש בע״א בזעקך על צרח הקבוץ והרטס ט הרטס נקראים קבוץ בכ״מ יצילוך מן השמים ע״ל שאמרו
 המבקש רחמים על חטרו הוא נענה החלה וק״ל: נהירנא כד הוה בצע ינוקא חדובא והוי נגיד כוי
כד הוה נטיל עורבא כוי. ר״ל שאני זוכר שהיה כן בלורוח הראשונים וקרוב לזמן הטח וכלאמדנן סוף  ו
 סוטה מיום שחרב טח המקלש אין יום שאין בו קללה כו׳ וניטל שומן הפירוה ובגמרא שם אמר רבא וכל יום
 ויום קללחו מרובה משל חטרו וכן הא לאמר נהירנא כל הוה מטיילי( טליא כר ולא הוו חטאן בו׳ ר״ל
ד בחמיה וקאמר כבר ט״ז וכבר י״ז אבל בני  שנתקלקלו הלורות מימי החורבן מיום ליום וכלאמרי׳ אכשר ל
 י״ת כבר הגיעו לזמן נשואין כמו ששנינו בן י״ת לחופה וק״ל: דמודה להון נפיל בידיהון ודמתרחץ
 עליהון בוי. טאורו למולה להון למתניף להון כלאמדנן כפרק אלו נאמדן כל המתניף לרשע סופו נופל
 טלו שנאמר ראמר ירמיהו לתנניה וגו׳ ולמתרתיץ עליהון שהוא מובטת שיש לו שלום עמהן וע״י זה מראה
 עצמו בבגד חפארח ובנינים חשוטס ליליה ללהון שהם מקנאין אותו ונוטלין ממנו ממונו אבל יש לאלם להיות
 בטחונו בה׳ והוא ענין המשנה ראבוח כל שחכמחו מרובה ממעשיו כוי שנאמר והיה כערער וגו׳ וכל שענפיו
 מועטין כו׳ שנאמר והיה כעץ גו׳ ט הענין קשה לפי פשוטיה מאי מייחי מהני קראי דלפי הנראה לא איירי
 הכתוטם כ״א כבטחון ונראה שפי׳ חכמחו שזכר כאן לאו בחכמח ההורה קמשמעי כמו אל יחהלל מכם בחכמשו
 שפירשו בו דלא בתכמת התורה קמיירי אלא תכס במילי דעלמא ואמר המשתדל בגלותנו ותכמתו מרובה
 בהשחדלוחו נגד המלך והשדם ואינו בעל מעשים אך הוא בוטח על חכמחו נגדם ושהבטיחו לו לשלום ע״ז
 אמר ארור הגבר אשר יבטח באדם וגו׳ ומדמי ליה לאילן שענפיו מרוטן בו׳ ט ענפיו עצמן מחוך שהן מרוטן
 עוקדן האילן ע״י הרוח כן הדבר הזה שע״י בטחונו בעצמן מחקנאין בו ונוטלי[ ממונו ועוקדן אוחו אבל כל
 שמעשיו מרוטן כו׳ כגון נחום איש גס זו וחטדו שהיו בעלי מעשים טפי מבםכמתם בהשתדלוח ולא נסמכו
 על השחדלוח כלל רק בטחו בה׳ אמר אשד הגבר אשר יבטח בה׳ וגו׳ ודימה אוחו לאילן שענפיו מועטין
 ושרשיו מרוטן ט הוא יה׳ ב״ה הוא המקור ושורש לכל להיוה קייס כל הסומך עליו וק״ל: כתיב מחלון
 וכליון וכתיב ׳ואש ושרף כוי. יואש שנחייאשו מן הגאולה. אטהס לא היה גבלל זה אבל הס אחרי מוח
 אטהם נתיישבו שם כמ׳׳ש שנשאו להס נשים מואטות ישבו שס כעשר שנים שנתייאשו מ! הגאולה ושאמר
 שנחחייבו שריפה למקום יש לפרשה ע״פ מ״ש לעיל שהיה להן לבקש רחמים על דורן כו׳ דהיינו לבקש רתמים
 על דורן טמי שנוח הרעב שיפקוד ה׳ עמו וישן הקב״ה מי מטר כדרך שמחפלליס חסידי כל דור כדמפרש
 בפ׳ סדר תעניות אלו והס לא בקשו בזה וע״כ מדה כגגד מדה נתתייבו בשריפה אש ודו״ק: מחלון שעשו
p ארץ טמאה היא עכ״ל אבל א״כ יהיה אטהס גס בן בכלל רותר א  גופן חולין ופרשב״ם חוץ ל
 נראה לפרש שעשו גופן חולין במה שנשאו להם נשים מואטות נכריות אתד מות אטהס שעדין אף רות לא
 נסגיירה עד שהלכה לא״י עם נעמי כמפורש בהחולץ גס ע״ז אמר שנחחייבו כלייה כמ״ש ולא חחחתן בס וגו׳
 כי יסיר אח בנך וגו׳ והשמידך מהר וק״ל: מ״ד דוקים ואנשי כוזיבא כו׳ דוקים זה יהושע כוי. גס
 לפי מה שפרשב״ס דאיכא למימר דכל הני משבט יהודה היו כר קשה מה ענין זה לזה וי״ל שסיפר כל הני
 שדבקו בשכינה והיפך מתלון וכליון שהיה להס ממי ללמוד ולא למדו שהד יהושע הקים השבועה אף לאותן
 שכזבו בו והיינו משוס שבאו לידבק בשכינה והס עשו היפך זה שעברו על שבועת הר סיני ועברו על המורה
 לידבק בע״ז ונשאו להם נשים נכריות כמ״ש אשר בעלו למואב אמר מואב במקום מואטת להורות כי בגיותן
 נשאו אותן שאז המואטת כמואב לאיסור ומזה סיפר ג״כ וישט לתם זה רות ששבה לידבק באלהי ישראל היפך
 שעשו הס ועי״ז זכתה שבבר עתיק יומיא אמרן שתי בנותיך הנמצאות שהוא רמז על מלכות טת דוד שבא מב׳
 הבטת רות ממואב ונעמה מעמון כדכתיב מצאתי דוד עבדי וגו׳ היכן מצאתיו בסדום הט מפורש בב״ר וקראם
 מציאה לפי שהיו קרוטס להאבד עם אנשי סדום או ע״ש שבאו לאבדם מתוך הקהל והקב״ה מצא אותם
 להמירם בקהל מדכתיב עמוני ולא עמונית כו׳ כדאמדנן טבמות ע״ש גס נסמך לזה ענין בני יונדב בן רכב
 שהם מבני יתרו ובאו לידבק בשכינה וגס במותר נאסר להם דהיינו שמיימ יין וישיבמ במים דהיינו שנצרו שבועמ
 אביהם והיא מוכמה לעובר על מצומ ה׳ כמ״ש טרמיה כה אמר ה׳ וגו׳ הלא מקמו מוסר לשמוע אל דברי
 וגו׳ הוקם את דברי יהונדב וגו׳ וכל הענין שם ואמרו במכילתא גדול הברית שנאמר ביהונדב מהברית שנאמר
 בלוד על תנאי אס ישמרו בניך בריתי וגו׳ ועם יהונדב לא נכרת על תנאי שנאמר לא יכרת איש וגו׳ עומד
 לפני כל הימים: ואמר ״ושבי נטעים זה שלמה כוי. זכר גם זה על שזכתה רות בזה למלכות שלמה ולימה
 ליה לנטיעה ע״ש שנתמנה שלמה למלך טללותו כמ״ש שלמה בני נער ורך שלא היו לו אז רק י״ב שטס ונטיעה
 בכ״מ נאמר על אילן ילדה כמו עשר נטיעות לטת סאה וג׳ אילנות ועוד ע״פ מה שאמרו פרק הבע״י ונכרכו
 בך כל גויי וגו׳ שט בדכות טוטס יש לי להבדך בך זו רות המואטה ונעמה העמונית שהנטיעה התשובה
 מהבדכות אלו היא מלכות שלמה בגדולתו ואמר וגדרה זו סנהדדן כי במלכותו נתמנה סנהדד גדולה לישב
 בלשכת הגזית ועל ידם נגדר הפרצה שלא תאסר רות בקהל ואמר שזכתה להיות תיה כמה שטס ולראות בכבוד
 מלכות שנאמר עם המלך במלאכתו ישבו נראה מדכתיב ישבו בלשון רטס דרש לה ארות ובת שבע והכי מפורש
 במדרש ילקוט מטן אתה אומר שלא מתה רות על שראתה שלמה בן בנו של בן בנה לן דני! של זונות שנאמר
 עם המלך במלאכתו ישבו ואמר וישם כסאי לאס המלך ותשב לימינו רשם כסא לאם המלך זו בת שבע ותשב
 לימינו זו רות להט משמע ליה למדרש דלא קאי אבת שכע דכתיב בההוא קרא דא׳׳כ לא הל״ל אלא וישם לה
 כסא כמו וישתתו לה לכתיב לעיל מיניה על כן לרש לאס המלך לא קאי אבת שבע אלא על רות שהיא אס
 המלוכה שהיא בת מלטס בת גנו של עגלון מלך מואב וזכה בזה כמ״ש רקם מעל כסאו זכה שבת בנו תשב
 בכסא המלוכה של ישראל: ואכלתם מן התבואה ישן בלא םלמנטון כוי. אסיסא דקרא על בוא תבואתה
 סמיך כלמסיק יכול יהו ישראל מצפין למלש כו׳ ורש״י במומש הטא לרש דהכא אקרא דפרשת בתקותי ואכלתם
 ישן נושן שהפירומ יהו משממרין וטוטם כו׳ עכ״ל והוא ע״פ מ״כ: ואכלתם ישן נושן מלמד שכל
 המיושן כוי. כ״ה בכל הנוסחאומ גס טלקוט אבל ר׳׳ש פי׳ דה׳׳ג ואכלמס ישן מלמד כו׳ עכ״ל ור״ל דהכא
 לאו מיחורא מושן לדש ליה אלא ממשמעוח לישן להא לקמן לריש מיסורא דנושן מ״מ ונראה לקיים כל
 הנוסחאוח דמיחורא מושן דדש מלמד שכל המיושן כו׳ וכדפירש רש״י כחומש שיהא ישן הנושן של ג׳ שטס

א] נ״ב אין לדבריו טאור שהסיע פרשב׳׳ס לכוונה אחרה ועיין:  קרני ראם [

^ חכמת שלמה ) 
ב ע״ב תום׳ בל״ה ואמאי כו׳ גובה עיקר כתובה כו׳ כצ״ל: בד״ה לסטים מזוין כר הס״ל: בד״ה הכי איתנהו כר בחר רובא וקשיא לשמואל כו׳ ללוקח ומשני הד״א: בד״ה ח״נ  דף צ

 קלא אית להו פירוש ושכר וקטל כו׳ כצ״ל: דף צג ע״א ד״ש בל״ה לאו משוס לרובא עכד כוי המעשה ומשני כו׳ שור למיפטרה הש״ל וכצ״ל והל״א:

 מהר״ם
ן הזמן מר דתלינן טפי בחסרו מר דנוכל לו ו ׳ רוצה ל ד דאיגלאי מלתא למפרע וכו י י  אי נמי הכא מ
מר הא רלא צמחו לפי שלא ורע ות ולא תלינן לו ר ההיא דהמקבל והא דחייב הכא באחרי  ואתא שפי
דוע הדבר שאותה הזרע לא היתה ראויה לזריעה י ם דאיירי דאיגלאי מלתא ו מן הראוי משו  אותה בז

ריעה: דע שלא היתה ראויה לז  וגם המוכר בעצמו י
לות וכוי. נ׳׳ל דכתבו זה משום  דף צג ע״א ד״ה איכא למימר מקמא אתא וכו׳ וסמוך מיעוט דמפי
מר מקמא אתא וכו׳ דהא אם תניח סברא ר איכא למי מ א  דהוקשה להם מה תי׳ במה ש
ת ולא תתלה לומר שמא עד שלא לדו ו י ת ו ב בהמות מתעברו נן בתר רובא דרו  זו לאמת וקיים דאזלי
ר הפילה אם כן אין כאן ספק ן אזלינן בתר רובא אלא תליגן דמחמת השו  נגחה ילדה משום דבממו
ובא חדא דאימא  כלל מאי אמרת שמא מקמא אתא וכו׳ הא השתא נמי בענין זה הוי נמי רובא לחי

 המוכר פירות פרק ששי
רוש  דף צב ע״א תום' דייה זרעוני גנה וכו׳ דהכ• אמרינן בהמקבל דתנן המקבל שדה מחברו וכוי. פי
רע ז כך בורין לשנה שי כר את השדה מבעל השדה בכך ו מר שחו  האי המקבל רוצה לו
ל בשדה הן חולקין הן ד מר מנכין לו מן הדמים שכל מה שג ך לו י ש לא שי מ  אותה דאלו בקבלנות מ
ד י י : בא״ד וי״ל דהתם מ י ש ולרביע כפי המנהג המדינה ועיין שם ברש״ י ל ש  רב הן מעט למחצה או ל
ה וכוי. רוצה לומר דלעולם הסברא הוא דתלינן יותר מניעת הצמיחה בחסרון הזרע דלא נ ד  במכת מ
ר הכא דחייב באחריות והא דתליא התם י לזריעה ממה שנתלה בחסרון הזמן ולכך אתי שפי  היה חז
מר שהמניעה שלא צמחו היה בחסרון הזרע משום ל לו כו ן הזמן ולא נתן הטעם משום שי  בחסרו
י לזריעה נו ראו יך לתלות בחסרון הזרע דלית לן למימר שכל בני באגי זרעו זרע שאי  דהתם לא שי



 מב חידושי הלכות המוכר פירות פרמ שישי בבא כתרא ואגדות מהרש״א
 דף צה ע״כ

 ע״ב בד״ה אימא סיפא ולא גרסינן ת״ש כו׳ עב״ל דאין לומר דהמקשה לית ליה

 סברת המדמה לומר דמומרא בעלמא הוא מה״ט דאין סברא שיקטס ר״י דא״כ

 שיהדר הקושיא מה״ק אלא ע״כ דקושטא הוא דליכא למיגרס מ״ש דמשמע סייעתא אלא

 אימא סיפא כר להשזיק הקושיא מה״ק וק״ל:

 tp צה בד״ה חבית של יין כו׳ אבל ביין הנמכר כחנות לא אפילו כו׳ עכ״ל

 מגופה דבריימא קמיימא ה״מ להקשומ כן מסיפא לרישא דבמרמף של יין

 סתם אמאי נותן לו יין שכולו יפה ולא יין הנמכר בתנות להא מקרי ממרא אלא דאיבא למ״ד

 (למאן) [לקמן] למוקי הן רישא לבריימא קמיימא דוקא למקפה ותו לא מירי וק״ל:

 7{"ב בפדשב״ם בה״ה והא קמייתא בו׳ אבל רישא דההיא ברייתא בו׳ פלונתא

 היא לקמן כו׳ עכ״ל אבל ברישא לרב זביל לא הוי פלוגתא ולכ״ע איירי למקפה

 אלא לפליגי אי הוה ה״ה בלא א״ל למקפה כללקמן ולו״ק: תום׳ בה״ה ה״א מקבל בו׳

 לוקי מתניתין בלא א״ל למקפה כו׳ עב״ל והאלפסי כתב למ״ל מקבל ללא צריכנא

 לאוקמא מתני בלא״ל זה ולא מפקינן לה מפשטה עכ״ל מיהו התוס׳ שפיר תמהו לתקשי

 למ״ד מקבל מהן דרב זביד דברייתא היא דקתני בדרב אושעיא לאמאי מוקי למתני׳ בלא״ל

 זה וא״ל למקפה ודז״ק: בד״ה וח״א לא מקבל קשה לרשב״א א״כ אמאי נקט ר׳

 חייא בו׳ עכ׳׳ל יש לדקדק בדבריהם כיון דלא מסיק אדעתיה כפי׳ הי״מ דלרבומא נקטיה

 כפ״ה דלעיל א״כ אמאי לא הקשי להו לעיל דפרין ממבימ אמרמף של יין לפי סברה המקשה

 אמאי נקט רבי שייא שביה וי״ל דהמקשה דלעיל ודאי לא ידע כלל לפלוגי בין מבימ למרתף

 של יין אבל השהא לפי דברי המתרץ שאני תבית דכולה מד ממרא הוא ואס כן איכא סברא

 טפי בתבית רלא מקבל קשיא להו שפיר דא״כ למ״ד במרתף של יין נמי דאינו מקבל אמאי

 נקט שבית הוה ליה למנקט רבותא טפי דאפילו במרתף של יין נמי אינו מקבל וק״ל:

 כפרשב״ם בד״ה ה״ה דאע״ג כו׳ והא רלא תני לה בהדיא בו׳ משום דכולה כעין

 יפה כו׳ עכ״ל פי׳ דכולה בעין יפה ובמקפה איירי ומש״ה לא תני הן דלא איירי בעין יפה

 ולא איירי נמי במקפה אבל אי הוה איירי נמי במקפה אע״ג דלא הוה איירי בעין יפה ודאי

 דהוה תני ליה וג׳ דינין הוה אתי לאורויי וכן מוכמ מפרשב״ס שכתב לעיל והכי מוכש כדפי׳

 דמש״ה לא קתני בדרב זביד מרהף זה אני מוכר לן כו׳ דר״ל דאי הוה נמי דינא בכולה

 שומץ הגיעו ה״ל למתני בדרב זביד כיון דאיירי נמי במקפה ודו״ק:

 דף צג ע״כ

 הספק לפטור אלא ע״כ לאימ לן למימר לבתרתי הני מיעוטי תלה הפטור ועול לאי היה

 מביעמומא פלגא סמון מיעוטא דמפילומ להן פלגא והוי רובא לפטור ורו״ק:

 7ן״ב בד״ה מאן יש אומרים בו׳ קבלה היתה בידו דהאי י״א רשב״ג כוי עכ״ל ר״ל
 דקבלה היתה בידו דהאי י״א רשב״ג הוא דאמר כן בשום מקום ואהא מסיק הי רשב״ג

 ט׳ וק״ל: בד״ה חייב מפני בו׳ דם״ד דמיירי הך ברייתא בחנם למה היה לו להיות

 כנושא שבר כו׳ עכ״ל ולא נימא להו למימר דס״ד דתייב אף בשנס מטעם דאמר שמואל

 התם טבת אומן שקלקל תייב מזיק הוא פושע הוא ומסיק כר״מ דנהקל פושע הוא דלישנא

 דכשנושא שכר לא משמע הכי טון דפושע הוא וש״מ הייב ביה לא ה״ל למתני כנושא שכר וק״ל:

 ח״ א דף צג ע״כ המוליך חטין כוי. דשכ״ג אומר נותן לו דמי בושתו כוי. וקשה להא רשג״ג מחייג

 מלינא לגרמי ומאי קאמר מנהג כר למשמע אינו אלא מנהג וע״ק מלמ גלול ומה ענין מפה הפרוסה

 ויש לפרש דרשג״ג לא קאמר לינא אלא מושא שכר אכל כחנס לא משייט משום גרמא וקאמר לאעפ״כ היו

 מנהג כירושלים המוסר כר אף לחקן בחנם להיינו לנקט לחכירו היו נוהגין מנהג גלול משוס לגלולה מצוה

 זו כלאמרינן לגלולה הכנסח אורחים מהקגלח פני שכינה וק קאמר עול מנהג גלול ט׳ ע״ש גלולה מצוה

 זו ומפה פרוסה כר לכל זמן הכנסמ אורמיס היה הפממ פמוח לרוחה כמ״ש כמררשוח גט אכרהס אטנו על

 והוא יושב פממ האהל והוא היה לר כמקום שאין ט היזק ראייה ולא יהיה צרין למפה כפני הפממ אכל

 טרושליס שהיה בו היזק ראייה כל זמן שהיה סמומ כלי שיכנסו האורמיס היה מפה פרוסה נגל כל מלל בפנים

 הפממ מפני היזק ראייח בני ר״ה שמבחוץ ואפשר שהיה זה במפה ע״ש הסעולה כלאמטנן פורס מפה כר

 וקאמר כמחלקה המפה והיו נועלין הללח שלא יכנסו עול אורחים ואפשר שעשו זה ללקלק באורחים שיהיו

 מהוגנים כמו שיבואר לקמן אההיא לקל מחחן אורח ט׳ ע״ש:

 דף צד בד״ה נותן לו כו׳ ולא דמי לשורף שטרותיו של הכירו ההתם בו׳ עכ״ל

 ר״ל משום לאפלוגתא לר״ש ורבנן קאמר בסרק הגוזל אימור דאר״ש בדבר

 שעיקרו ממון בדבר שאין עיקרו ממון כגון שורף שטרומיו לא אמר הוצרכו לומר דהן דהכא

 לא דמי ליה ומקרי שפיר עיקרו ממון לכ״ע וק״ל: כד״ה סאה שיש בו׳ ואלישנא

 דקנסא פריך כו׳ עכ״ל ר״ל דרשב״ם לפי שיטמו דמפרש ליה ימעט קודם שיזרענו לא

 שיין ביה כלל קנסא אבל לפי מה שפירשו התוס׳ דע״כ מיירי אשר זריעה שפיר שיין ביה

 קנסא על שעבר וזרע כלאים וקנסינן ליה פמומ מרובע אטו רובע מיהו ק״ק ללא דמי להבא

 קנסינן משוס דעריב ומי יימר דלאו כוליה עריב משא״כ בכלאים דלא שיין למימר הכי

 יבשידושי הרמב״ן כתב דהתם נמי שיין דילמא עריב אפי׳ ברובע דפירי דזריעה פירי שפירי

 אינון ומש״ה קנסינן ליה לעקור ואפ״ה לא קנסינן אלא למעט כו׳ עכ״ל ע״ש:

 חכמת שלמה
 כו׳ הד״א: בה״ה כל סאה כר זרוע מעיקרו בהשרשה כר נ״ב פירוש שנזרע התבואה בכרס שהיה

ש בד״ה הכי ״  לו מקדם נאסר מיד כשהשריש אפילו לא הוסיף מאתים כוי: דף צד ע״כ ר

 השתא כר רובע ולעולם אימא לן מנפה אח כולה ולמאי כר לשנויי הכא הכי השמא התס כו׳

 אבל הכא דודאי כו׳ כצ״ל: דף צה ע״א ד״ש בד״ה מקבל עליו בעל השדה הס״ד: בד״ה

 קשיא ברייתא כו׳ מוכר לן הס״ד: בד״ה קשיא נמי כו׳ הנמכר בחנות אי דאמר ליה כוי והד״א:

 דף צח ע״ב ד״ש בל״ה מרתף זה כו׳ אני מוכר לן ממרתף כר כצ״ל והל״א: בה״ה א״ל
 מתניתא ילענא ביה לקמן הכי ואמרינן מאי קאמר כו׳ כצ״ל:

 ־־ף צג ע״ב נמ׳ המוכר סירות לחבירו וזרען ולא צמחו ואסילו זרע סשתן אינו תייב באחריותן

 אימא סיסא רשב״ג כוי סירות לחטרו וזרען ולא צמחו ואסילו זרע סשתן אינו

 חייב באחריותן דברי רשב״ג שרשב״ג אומר זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב באתריותן הא זרע פשתן

 אינו חייב באחריותן אלא הא רשב״ג כוי כצ״ל: ד״ש בל״ה גוחן לו כו׳ לוקחים אזלי ור׳ יוסי כו׳

 הל״א: בד״ה ותשורי כר ולא נימא יציאה איכא טנייהו כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה מאן יש אומרים

 כו׳ קבלה היתה טלן להאי כו׳ כצ״ל:

ש בל״ה תטין כו׳ לוקח כו׳ הש״ל: בד״ה אלא טעמא כוי כ״כ תפשוט מיהא ״  *ף צד ע״א ר

 מהר״ם
ן דדוקא התם דהחמץ אסור לכולי עלמא ואינו שוה לשום ארס  נראה דהכא אפילו לרבנן הוי ממו
: ן ן אפילו לרבנ ר ממו ר מקרי שפי כ ר ו רר צרו ר עצמו בו אבל הכא גבי בו לן יכול לפטו ז  אלא שהג
ן לא זרעו י י ל דהרשב״ם דאיירי נמי שעד ך וכוי. ר״  דייה סאה שיש כה רובע וכו׳ ואלישנא דקנסא פרי
ם דאחר שנזרע רש דאלישנא דדינא פריך אבל התוס׳ שמפרשי פי יך הכא קנסא לכך דחק ו  וא״כ לא שי
ך כמו ש דאלישנא דקנסא פרי ר פ זרע כלאים נראה יותר ל ר ו ב ע ר קנסא על ש יך שפי נשרש איירי שי  ו

: לך הו ש ו ר פ מ  ש
 דף צד ע״כ תום׳ ד״ה אימא םיפא ולא גדםי׳ ת״ש דלמאי שדחה דחומרא בעלמא הוא אין סברא
׳ אינו נתינת טעם אהא דלא גרסינן  וכוי. נראה מה שכתבו התום׳ דלמאי שדחה וכו
ך אהא שדחה דחומרא בעלמא הוא ר״ל שהמקשה פרי שו הוא על קושיית המקשה ו רו  ת״ש אלא פי
גי ר ואי אמרת חומרא בעלמא הוא אין סברא שיקנוס ר׳ יוסי ובמאי פלי בו  פריך מרבי יוסי דאמר י
ת ׳ כן נראה משמעו גי דרכי יוסי סבר דרובע לא שכיחא וכו רבי יוסי לא מסתבר ליה דבהא פלי  רבנן ו
רוש המקשה הוא והא דלא גרסי התוס׳ תי׳ש אפשר שטעמא הוא דלפי גירםת הגמרא ן התוס׳ דפי  לשו
ן משמע שהוא  דגרסי בה אי אמרת בשלמא ביותר מרובע לא יתיישב אגירסא דתא שמע אלא הלשו
ן ט הפשט ש  קושיא אשנויא דלעיל שדחה דחומרא בעלמא הוא וכי תימא דהכל טעמא מאי למה לא פ
 מרבי יוסי דסיפא דקניס היתרא משום איסורא וםבירא ליה כרב הונא דאמר אם בא לנפות מנפה את
דלא כרב הונא והדר דו וכו׳ דלא קניס ו י ת״ק דשנים שהפקי ט לקמן בסמוך מדבר י ש פ לו כמו ש  כו
ט מרבי יוסי ש פ מ ט מסיפא מרבי יוסי דקניס כרב הונא י״ל משום דסבירא ליה להפשטן דליכא ל י ש  פ
ר י ט שפ  דאיכא למימר דאיסורא דכלאים שאני דחמיר ולכך קניס ביה ר׳ יוסי אבל מת״ק דמיקל פשי
ל וק׳׳ל: ד״ה קונםין אותו וכו׳ והתם אינו מפסיד המלוה אלא רש הרשב״ם לעי י  מקל וחומר כמו שפ
ל ומה שמדמה התם שט״ח  דהשטר חוב פסול דהתם לפי שלא נעשית עבירה בגוף המלוח וכוי. ר״
ש בו רבית דבמה שנעשית י ב ש ר חו ט ש ב י חוב המוקדמים הכי מדמה ליה דבמו ש ש בו רבית לשטר י  ש
י חובות המוקדמים במה שנעשה בו העבירה דהיינו ד הכי נמי בשטר  בו עבירה קניס ר׳ מאיר שמפסי
ק״ל: ד״ה וחכמים אומרים גובה את הקרן וכוי וי״ל דלא תש״מון לאינשי  הש״ח מפסיד לר׳ מאיר ו
ר״ל אבל מכל מקום עוברים הם בלאו  במלוה ולוה וערב משמע להו ולא עדים ולהכי לא מיפםלו ו

׳ל:  אע״ג דלא מיפסלי וק׳
ר הן חםר הן יתר אמר רושו התם בית כו  דף צה ע״א ד״ה התם הן חםד הן •תר אמר ליה והכי פי
ת לן למימר דיותר מרובע לא הו• ר םתמא אי  ליה וכו׳ ולהכ־ היכ־ דאמר ל־ה בית כו
נו מגומגם ונראה לי דתיבות ולהכי היכי הוא ט״ס וכך י ן התוס׳ לפי הספרים שלפנ  מחילה וכוי. לשו
׳ וכונת התוס׳ הוא דהא דקאמר התם הן ן דאמר ליה בית כור מסתמא אית לן למימר וכו ו ל וכי  צ״
ר לו בית כור כי ון שהז י כי  חסר הן יתר אמר ליה ר״ל בית כור הן חסר וכו׳ אמר ליה והעיקר תלו
דאי לבית כור שלם נתכוין הלכך מסתמא אית לן למימר דיותר מרובע לא הוי מחילה אבל בסאה  ו
מר סאה מסתמא סאה עם טינופיה קאמר וק״ל: דייה כל יתר מכן וכוי. ואם נודע כל זמן שהוא  כשאו
: ד״ה נותן לו יין הנמכר בחנות וכו׳ הא מרתף ל ך ליטע היתר וכו׳ כצ״  עסוק וכו׳ כיון דבל הפחות צרי
ר י ן ברכה מקרי יין שפ מר ר׳׳י דאע״ג דהוי חלא. ר״ל לעני או ץ הוא כצ״ל ו  של יין קאמר והא לאו י
: בא״ד ואם תמצא לומר אפילו למאן דאמד חלא מקרי חמדא אם כן ן י ן בני אדם מקרי י  ר״ל בלשו

: ל  לימא דלכ״ע וכו׳ והאי שמא לחוד והא• שמא לחוד כצ״

לו היכא דמקמא  :?אחוריה אתא ואי נמי מקמא אתא איכא נמי למימר מינגח נגחה והפילה דהא אפי
מר נמי דמחמת ביעתותא קודם שנגחה הפילה ואם כן הדר  אתא אפשר נמי בנגיחה אלא דאיכא למי
ן ליה נ י ד דאיכא למימר דמקמא אתא משו  איכא רובא לחיובא ותירצו דלאו משום האי טעמא לחו
ט עו ד ילדה כך דאיכא מי  םפיקא אלא העיקר טעם הוא משום חילוק האחד דאימר בלי סבת השו
ך מיעוטא דמפילות למיעוטא דמחמת ביעתותא הפילה ואיתרע ר וסמו לות בלא שום גרמת השו  ־מפי
לדות והאי מחמת נגיחה הפילה כל זה איתרע אלא אמרינן דשמא ו י ב מתעברות ו ה רובא דנימא דרו  י
ר הפילה ולדת והאי מחמת השו י ב מתעברות ו ר הפילה מאי אמרת רו  מודם נגיחה בלא שום גרמת השו
רא דאימא מקמא אתי ר הוא ואיכא נמי דוכתא לפטו  ~א איכא נמי למימר אפילו יהא כך דמחמת השו

נן ליה ספיקא וק״ל: י  ומחמת ביעתותא הפילה ולכך משו
 ־*ף צג ע״כ תום׳ ד״ה חייב מפגי שהוא כנושא שכר וכוי. למה היה לו להיות כנושא שכר וי״ל
 דמרב־נן מפצע תחת פצע וכו׳ מכל מקום אוגם שקרוב לפשיעה כעין אבדה חשיב ליה
ש ר פ לפי זה צריך ל ר ו  ::השואל קרוב לפשיעה ואדם המזיק חייב והוה ם״ד וכו׳ והייב כמו נושא שכ
א דקאמר מפני שהוא כנושא שכר דהכי קאמר מפני שהוא כעין אבדה וחייב בה אדם המזיק כמו  י

: יב בה הנושא שכר  שחי

ן ושעורים  דף צד ע״א נמ׳ מאי לאו הוא הדין לחטין ולשעורין. ר״ל דאל״כ מאי שנא עדשים מחטי
ן  דהמקשה לא ידע שום חילוק ביניהם ולכך הוה סלקא דעתיה דהוא הדין לחטי
ו רובע עפרורית והא דלא תנא עפרורית גבי חטים ושעורים משום דגבי חטים ן דמקבל עלי י ר לשעו  ו
 ושעורים משכחת דברים טינופים אחרים כגון קטנית גבי חטים וגשבית גבי שעורים ואורחא דמלתא
ן גבי גבי עדשים לא משכח לשנות כי אם עפרורית ולכך תנא עפרורית גבי עדשים והוא הדי  י־תני ו
׳ ן לכך בתר דשני ליה שאני עדשים דמעקר עקרי להו פריך אלא טעמא דעדשים וכו י ר ן ושעו  ח טי
ן י ר ן ושעו ש חילוק בין עדשים לחטי י ט מינה וכו׳ ר״ל דבשלמא מעיקרא דלא סלקא דעתין ש ו ש פ  ו
ן דליכא שום טעם ו  ואע״ג דלא קתני עפרורית כי אם גבי עדשים אין בכך כלום דליכא למטעי כי
ט ש פ מ רים דמאי שנא והוה סלקא דעתין ל  לחלק ביניהם והוה סלקא דעתין דהוא הדין חטים ושעו
ש טעם נכון לחלק בין עדשים לחטים י נה דבכל מילי מקבל רובע עפרורית אבל השתא דאמרת ש י  נ
רים לא ט מינה אפכא דדוקא גבי עדשים מקבל עפרורית אבל גבי חטים ושעו  ו־ישעורים א״כ נפשו
ן ושעורים ולא הוה ליה למיתני גבי  נ׳ קבל כלל דאל״כ ה״ל לתנא למיתני נמי עפרורית גבי חטי
כ גבי ם כיון דאיכא למימר דדוקא גבי עדשים מקבל עפרורית משום דמיעקר עקרי להו משא״  ע־שי
דאי התנא דוקא נקט הכי וק״ל: תום׳ ד״ה גותן לו דמי חטים וכוי דמח־יב בגול רים אלא ו  דטים ושעו
י נראה וכו׳ שאינו שוה לשום אדם כלום לר״ ץ ועבר עליו הפסח ובא אחר ושרפו כן צריך להגיה. ו מ  ר
ר דריב״ם סבירא ליה דברייתא י נו חסרים והשתא אתי שפ לן ליפטר כו׳ כצ״ל והספרים שלפני ז  אלא לג
ו פ ר ש ו הפסח ובא אחר ו ן גול חמץ ועבר עלי ן כגו ן דסבירא ליה דבר הגורם לממו  ד אתא כרבי שמעו
ן דהא אסור בהנאה הוא מכל מקום אם לא נשרף לן אע״ג דהחמץ אינו ממו ז רף לשלם לג ב השו י י  ד
בו לנגזל והיה אומר לו הרי שלך לפניך כדאיתא ר עצמו בו להשי לן יכול לפטו  והיה בעין היה הגז
ל ממנו ז ן בעד החמץ שג ו מוכרח הגזלן לשלם להנגול חמץ אחר או ממו  שם במתניתין אבל עכשי
ר מתוך גורנו אע״ג רר צרו ן אחר וה״ה הכא בבו ן שגורם להגזלן לשלם להנגזל ממו ו גורם לממו נ י י ד  ו
י לר״ ו יצטרך ליתן במקומו ללוקח חטים יפים ו ן מכל מקום הבורר גורם שחבר ר אינו ממו  שהצדו



 חידושי הלכות המוכר פירות פרמ שישי בבא בתרא ואגדות מהרש״א מג
 דף צז ע״כ

 ובמצא כדי מדתו מיידי עכ״ל דהא לר״מ קיימינן הכא דהיינו אחרים רלעיל דאית להו
 ביתר דהוי יין גמור אבל לקמן בד״ה כך אמרו לענין הכשר כו׳ מסיים בו וכרבנן דאחרים
 עכ״ל ומצי איירי אפילו בישר משוס דהכי ךקי״ל] וק״ל: תום׳ בד״ה שמרים של מעשד
 כוי וי״ל דמיירי שאין כוי ומ״מ כהקדש החמירו כו׳ עכ״ל ור״ל דאיירי ברמא תלתא
 ואתא ד׳ ואע״פ שאין בו קיוהא כלל השמירו בהקדש וכן בתרומה אבל לא ניתא להו לתרץ
 דאיירי ברמא ג׳ ואתא ג׳ ופלגא ובמעשר נמי ההמירו דהא רבנן לר״י במעשר קמשמעו
 ולא מממרי וק״ל: בד״ה ונתמד מאליו בו׳ דכיון שנתערבו בשמרים אין כו׳ עכ״ל
 כיון לבטלי בשמרים מיס יפיס נמי בעי לאששובינהו להיות משקים ומיהו למאי ללא אסיק
 אכתי לאוקמי בנממד מאליו ולא בטלי מים יפין בשמרים כיון לשקיל להו ורמי להו למנא
 אששבינהו כלפריך אפילו במי גשמים דאתשבינהו בהא וק״ל: בד״ה אילימא כו׳ דא׳׳ב
 הל״ל אין מברכץ עליו בפה״ג בו׳ עכ״ל דהיינו כפרש״י ור״ש שכתבו דמברכין עליו
 שהכל דאין סברא לשלק בין קידוש ובין בפ״ה אלא לענין מיאוס כפי׳ רשב״ס לקמן וק״ל:
 ע״ב בפרשב״ם בד״ה ואי למעוטי בו׳ וקי״ל כרבנן דאפילו כו׳ עכ״ל דהכי פסיק
 לעיל בגמרא אבל לעיל גבי פלוגתא דר׳ יושנן וריב״ל לא רצה לפרש בכה״ג דלא
 מצינו מפורש בגמרא דפסיק כר״י וק״ל: תום׳ בד״ה ואם ידוע שיינו בו׳ קשה לד״י
 דאמר כו׳ והשתא מאי קמ״ל אביי מתני׳ כו׳ עכ׳׳ל ולולי דבריהם היה נראה דלק״ מ
 דהכא ודאי שהלוקש מושך התבית אצלו ואס הממיץ ה״ז מקת טעות ואין צריך לתת לו תבית
 אמרמ אלא מתזיר לו מעותיו אבל התם דצומן לו ד׳ זוזים אמבית אמד מתביומ שעומדין
 בבית המוכר ועכ״פ הוא נותן לו אתד מן המביוה שהוא יין טוב ומתזי כרבית וק״ל:

 דף צו ע״א
 דף צו גמרא ואת״ל כוי בתר דטעמיה עקר כוי כצ״ל וכ״ה בנ״י: תום׳ בה׳׳ה
 הבודק בו׳ שהרי יכול לטועמו בהיח כו׳ עכ׳׳ל דע״כ אפי׳ לר׳ יותנן
 לא איירי בריימא ברישיה שלא דא״כ לא הוי ודאי יין כל שלשה ימים הראשונים וק״ל:
 בד״ה מ״ט האי מעילאי כו׳ ולמעלה הוה ריחיה וטעמא חמרא עכ״ל כצ״ל:
 כד״ה כל ג׳ ימים בו׳ וצ״ל דמייר־ הבא כו׳ שהקנקן דמוכד הוא טוב כו׳ עכ׳׳ל
 ולקמן דמוקי לה בקנקן דלוקמ אבל דמוכר לא לאו משום דאיירי במקפה ולא מוקי לה
 דידעי׳ דקנקן דמוכר טוב דהתס ע״כ מתני׳ במקפה איירי כדלקמן והכא לא איירי

 במקפה דא״כ לאתר ג׳ נמי ודו״ק:
 ע״כ בד״ה ושמואל כוי א״נ י״ל דלקמן כיון שהוא לאחה ג׳ כו׳ שנתחמץ כדרכו
 בו׳ עכ״ל דהיינו בכלי דמוכר ודוקא דא״ל למקפה אבל הכא דלא איירי למקפה
 מודה נמי שמואל לרב דלאשר ג׳ הוה ברשוה הלוקמ משום דא״ל המוכר לא איבעי לך לשהויי
 וק״ל: בד״ה כל חמרא כו׳ וי״מ דא״ל בו׳ הראוי לנ׳ חלקים מים ההיינו מזוג דהוי
 נ׳׳ב על בו׳ בך מצאתי במוס׳ ישנים וק״ל: בד״ה וביותר מכדי בו׳ וקשה דתנן בסוף
 פ״ק כו׳ הפשיטא ליה אפי׳ בלא החמיץ אינו בו׳ עכ׳׳ל כצ״ל וכן הגיה מהרש״ל וק״ל:
 דף צו כפדשב׳׳ם בד״ה אבל יותר כו׳ ההא רבנן חומרא לית להו כו׳ עכ״ל
 וליכא למימר לר״י חומרא אית ליה בין בכלי מדתו בין ביתר מכדי מדתו ורבנן
 דלעיל כר״י דא״כ הרא סברמ דר״י ורבנן הפוכה דהא ר״י לאו מלינא קאמר ביתר ואפי׳
 הכי מממיר נמי בכדי מדתו ורבנן ראיה להו מדינא ביתר לא מחמד בכדי מדמו וק״ל:
 בד״ה שמרים של תרומה בו׳ ובד״ה אסור בו׳ חומרות בעלמא נינהו מדרבנן

 חכמת שלמה
 לעולם מותר כצ״ל והש״ד: בד׳׳ה בקדושת הגוף דחמירי יין שהוקדש לנסכים כר כצ״ל: בד״ה
 כך אמרו כו׳ דאתדס וקכעי כו׳ כצ׳׳ל והד״א: בד״ה שנתמד כו׳ מחשבה ופרכינן כר כצ״ל

 והד״א: תום׳ בד״ה לא צריכא כו׳ אשר ישתה בכל כלי כו׳ כצ״ל:
 דף צז ע״כ נמ׳ ואמר רבא שוחט אדם כו׳ סכנה היא ואי למעוטי כו׳ ואתרים היא אלא
 למעוטי כר כצ״ל: ד״ש בד״ה ואלא כו׳ צ״ל ואי למעוטי תמד של שמרים הס״ד:
 בד״ה לעולם כר סכנה הוא כגון דעבריה כר דלקידוש פסול הס״ד והד״א: בד״ה ממר כו׳
 ולא נהירא הש״ד: בה״ה תנא בו׳ והואיל ולא היו שבורין כר כצ״ל: בד״ה ואם ידוע כו׳ הרי
 היה יכול לשתותו כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ואס ידוע שיינו מתמיץ כו׳ לחבריה אתבית יין ולמימר

 הכי כו׳ הא אי מקפה הוי כוי איגלאי מלחא והוטס סוסו כו׳ כצ״ל:

 דף צו ע״א גמ׳ את״ל במר דטעימיה עקר כו׳ במר דטעימיה והוה ריחיה כו׳ כצ״ל: ד״ש
 בד״ה והאי חמרא כו׳ ולא ודאי חומץ כו׳ כצ״ל והד״א: בה״ה אמר רב וכוי

 הראשונים הס״ד:
 דף צו ע״כ ד״ש ד״ה עוכדא דיין כו׳ צ״ל עוכדא דן כוותיה כוי: בד״ה ואתרים כו׳ וכל
 שכן דתמרא ופירא מעליא הוי כצ״ל: תום׳ בד״ה כל שלשה כו׳ ולא איבעי לך

 לשהויי כצ״ל:
 דף צו ע״א ד״ש בד״ה להודיעך כחו כו׳ חידוש גדול לחומרא כו׳ נ״ב פירוש אפי׳ הוא
 לחומרא ודו״ק: בה״ה שמרים כו׳ לברכת היין וברייתא לא הוה כר כצ״ל: בד״ה
 ראשון מיס ראשונים שמכניסו והוציאו משם הש״ד וכצ״ל: בד״ה ה״ג של הקדש ט׳ ושל מעשר

 מהר״ם
מר מאי פריך י וכוי. רוצה לו : ד״ה אין הלכה כאחרים וכו׳ ומאי קושיא שאני תמד דפודצנ י כו  דתרומה ו
ש פלוגתא דאחרים ר פ מ  נימא דמתני׳ דפריך מינה איירי בתמר דפורצני והברייתא דעלה קאי רבא ו
: ד״ה כל חמרא וכו׳ אל יחסר המזנ שאם יש שם כ״ג כנגד םנהדדי ן י י י  ורבנן קתני שם בהדיא שמר
: בא״ד ויש ל ו כ״ג כצ״ ת ונפקא לן מקרא רבע ו לדיני נפשו ' כצ״ל דרביע דסנהדרין לא חז  קטנה ובו
 מפרשים דאל יחסי המזג היינו מוג יין הראו• לשבעים חלקים מים כצ״ל וכשתחלוק שבעים חלקים
: דייה וביותר ק״ל ך יין דהיינו רביע יין ו  לשלשה חלקים יגיע לחלק אחד כ״ג וכנגד חלק אחד מהן צרי
 מכדי מדתו מי פליג• וכו׳ דמצי לשנויי דרבי יהודה איגו אלא חומרא לעגין טבל וקשה דתנן בםוף פרק
״״ל ! ׳ כו לו לא החמיץ ו : בא״ד מאי קושיא נימא לעולם ד׳ יהודה ובמעשר אפי ל  קמא דחולין וכו׳ כצ״
שב ונראה דכך אי אפשר לי ן מגומגם ו  דפשיטא ליה אפילו החמיץ איגו כ• אם מחמיר עליו וכוי. הלשו
ר אם כן ספיקא הוי וכו׳ לו אינו כי אם מחמי טא ליה אפילו בלא החמיץ אפי ״ל דפשי י ך לגרוס ו  צרי
לו יהא כך דאינו כי ץ אפי מר דפשיטא ליה להמקשה דשם דרבי דאיירי אפילו בלא החמי  ורוצה לו
ר ו יין או לא ולכך הוא מחמי דאי מספקא ליה אם נחשבנ ר בלי טעם אלא ו ר לא היה מחמי  אם מחמי
ל המקוה לרבי יהודה ולכך ליכא לאוקמא ו לפסו  לענק טבל אם כן כיון דספיקא הוא לא היה ל

״ל:  מתניתין דהתם דקתני ופוסל את המקוה כר׳ יהודה וק״ל נ
ו במ־ גשמים תימה דהכא משמע שיש חילוק בין גשמים  דף צז ע״א ד״ה לא צד־כא כגון שתמד
ר משקים ומים דמים הן גם כן בכלל שאר א ש מר בין גשמים ל  לשאר משקים. רוצה לו
ש חילוק בין מי גשמים לשאר מים ומשקים י ע ש מ ש מר מדנקטא הגמרא מי גשמים מ  משקים ורוצה לו
ש רשב״ם דבמים בעינן דניחא ליה ר״ל דלרשב״ם אין כוונת הגמרא שנקטה מי גשמים ר י פ  ומה ש
ן לא צריך י ן דבמים בעינן דניחא ליה ובי י ן גשמים לשאר מים אלא החילוק הוא בין מים לי  לחלק בי
נן טא רידעי ב מן הבור פשי א ש ו במים ש ו במי גשמים דאי תמר ן שחמד ו לכך אוקמה כג  רניחא ליה ו
ו לא ידעינן בהו ו מאלי ו מעצמן וכדמסיק כגון שתמד ד ר  דהן ניחא ליה אבל כשהן מי גשמים שי
ך ן לא צרי י ר בכל אופן דבי ר ותרומה מכשי ש ע ין לענין מ  דניחא ליה אבל כל זמן שהוא נחשב לי
ו מים מפקינן הכשר לכל מאשר יבא עלי א וכו׳ ו לכך כתבו התוס׳ ואינו נראה לרשב״  דניחא ליה ו
ן דכתיב וכל משקה אשר ישתה וגו׳ הא בפ״ק ר משקי א ש  משקים ואע״ג דכתיב עוד קרא אחר ל
ן מפקינן מחד ן וא״כ כל מיני משקי לי ולא לענין הכשר דשאר משקי  דפסחים מוקי ליה לשאר מי
ן מהאי קרא וא״כ מהיכי תיתי שאר משקי ן יין ו ו מים ואתו כולהו בין מים בי  קרא מאשר יבא עלי
׳ דניחא ליה דילפינן : בא״ד ונ״ל דבגשמים בעינן תרת־ כוי. רי׳ל דלעולם דלענין דבעי ן י  לן לחלק בין מים לי
ן בעינן דניחא ליה דהא מחד קרא מפקינן לכולהו אלא ין דבכל משקי  מקרא אין חילוק בין מים לי
ו ב אותן מתחלה שיהי חשו ש חילוק בין מים לגשמים דגשמים אין קרוי משקה מן הסתם עד שי י  ש
ר א יין הוא מכשי  משקה ולכך בגשמים בעינן תרתי וכו׳ והכא גבי תמד מסתמא ניחא ליה ולכך כשהו
ו יין אע״ג דמסתמא ניחא במה שנתמד נ ן דניחא ליה והוא משקה מן הסתם אבל כל זמן שאי ו  כי
: ז ״ ד ב אותן שיהא משקה כ״נ המשך דברי התום׳ ב חשו ר עד שי  מ״מ כיון שהוא מי גשמים לא מכשי
כ ובו׳ ור״ת מפרש דח־ דהתם כו מים וכו׳ ודש״י פ־׳ שיתנו ח־ בבו  דף צז ע״כ ד׳׳ה עד שיתן לתו

ג אסור ו נו דוכתא דמז י ולר״ת דמצי ן לרש״ די ן התלמי  ה־יגו מזוג ולא מזוג וכוי. מקשי
וטרא משמיה דרב י וא״כ לישני הכא בגמרא דמר ז ו כראו ג גם בכוס אחר ולר״ת כשמז ז י כשמו ׳  לרש׳
ה וטרא משמי ן זה קושיא כלל דמר ו ג אסור ואי ו ג דהא אשכחן חלוקה דמז ו טי מז ש למעו ״  דלעיל א
י לנסך על גבי המזבח דמשמע דהפסול לגבי דוש היום אלא על היין הראו  דרב אומר אין אומרים קי
י ולר״ת דלגבי ג אפי׳ לרש״ ו טי מז מר כלל דאתו למעו ש היום וא״כ ליכא למי דו  מזבח פסול ג״כ לקי
ג פסול ו ג ולא מז ו ו בכוס זה או בכוס אחר וכן אפילו מז ג ן חילוק בין מז  מזבח פסול בכל ענין ואי
ר לר״ת ג גמו ו י או מז ו בכוס אחר לרש״ ג וטרא למעט מז ש הלכך אם בא מר ז דו ן כן גבי קי  מה שאי
ק״ל: ד״ה ואם ידוע שאינו י ו י לנסך על גבי מזבח דהא לא דמו להדד ו לתלות הענין בראו  לא היה ל
ץ מ ו ץ היינו שנעשה ח  מחמיץ וכו׳ וליכא למימר דיש חילוק בין תקפה להחמיץ דהכא וכוי. ר״ל דהחמי
יך רבית ן לא שי ב באחריות מן הדי י ך רבית דבדבר שחי י פן דהוי מקח טעות ולכך לא שי ר באו  גמו
ן לא ן הדי  אבל תקפה דהתם לאו היינו החמיץ דהכא אלא שנעשה היין קצת חזק יותר מהרגיל שמ

עמו  דף צו ע״א ד״ה בפדשב׳׳ם הבודק את החבית וכו׳ נטל הימנו מעט ובו׳. דאל״כ היאך מותר לטו
טבל מעשר דהא על כרחך האי חבית עדיין לא נתקנה ו ש ממנו תרומה ו  קודם שהפרי
ש רש דנוטל הימנה מעט ומאותו מעט הפרי  הוא עדיין דאם לא כן היאך יכול להפריש עליה לכך פי
: תום׳ דייה הבודק את החבית וכוי והא דקאמר לקמן הא עמו ושתה הימנו מעשר ואח״כ טו  תרומה ו
ל דקאמרה הגמרא י  טעמ־ה ולא עקר הזק־קו לפרש כן. ר״ל הזקיקו להרשב״ם לפרש כן כלומר דבשב
ן ו ע לישנא דטעמא וכי מ ש ש דשתה הימנו דכן מ ר פ  בסמוך הא טעמיה וכו׳ זה דחקו להרשב״ם ל
: ד״ה מא* טעמא הא־ מע־לא־ עקר ש ״ ל ע ש דנטל ממנו מעט וכו׳ כדלעי ר פ  רשתה הימנו הוזקק ל
 וכו׳ אבל א־ן לומד שכבר נעקי־ טעמו מתחת־ו שלשה ימ־ם דאין מברא לומד שיהא חומץ גמור למטה
כשטעמו למעלה ן זה ו ו ש ל  ולמעלה הו• דיחיה חלא וטעמיה חמרא כן הוא בספרים שלפניגו משמע מ
טעמו חמרא וזה אי אפשר דאי (הוי) בשעת טעימה היה ריחיה חלא  טעם בו שהיה ריחיה חלא ו
ש עליה ר וא״כ היאך סלקא דעתין להיות מפרי מץ גמו לו חו דוע הוא שאחר שלשה ימים יהא כו  בי
ר למטה ולמעלה הוי ריחיה ץ גמו מ ו מר שיהא ח ן סברא לו  תרומה והולך עכ״ל נראה לי להגיה דאי
״ק: ד״ה מא־ טעמא הא־ חמרא מתתא־ עקר וכו׳ דו  וטעמיה חמרא. ותיבת חלא הוה טעות סופר ו
בר שכך בר שכך הוא האמת וכוי. על כרחך הא דקאמרי לפי שסו  וצ־״ך לומד דנקיט הבי לפי שסו
י יהושע הכי סבירא ליה דהא הגמרא קא מפרשא טעמיה ש דר״ל שרב ר פ  הוא האמת ר״ל אין ל
ב״ל הכי אלא על כרחך צריך לומר דר״ל דהגמרא ב״ל וא״כ מנא ליה להגמרא דסבירא ליה לרי  דרי
ן דקי״ל כרבי יוחנן דריחיה חלא ד י ש לדקדק לד  סבירא לה שכך הוא האמת דמתתאי עקר וא״כ י
ן הברייתא דקתני כל שלשה ימים ודאי מכאן ואילך ספק דאין  וטעמיה חמרא חמרא היאך אנן מפרשי
ש כל שלשה ימים הראשונים ודאי יין כר׳ יוחנן כיון דסבירא ליה דכן הוא האמת דמתתאי עקר ר פ  ל
ב״ל כל שלשה ימים האחרונים ש כרי ר פ לאו אדעתיה גם אין ל  אם כן אימר כבר עקר בשעת טעימה ו
ש ר פ מר על כרחך דאי אפשר ל ך לו צרי מץ דהא קיימא לן ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא ו דאי חו  ו
ן דאשתכח חלא מץ וכגו  בענין אחר אלא בזה האופן דהיינו כל שלשה ימים האחרונים ודאי חו
לאו אדעתיה  סיפקתא כדלקמן בסמוך מכאן ואילך ספק אפי׳ מתחלת טעימה דאימר מתתאי עקר ו
״ק: כא״ד וליכא למימד האי טעמא דמתתאי עקד לחוד וקםכר דיחיה חלא וטעמ־ה חמרא חמרא דו  ו
: דייה כל שלשה ימים הראשונים וכו׳ ומיהו נראה דהיכ• דלא טעמיה בשעת לקיחה ל  דא״כ וכוי כצ״
ר״ל דלא טעמו כשעת לקיחה ואחר שלשה ימים מצאו  דאמר־נן המוציא מחב־דו עליו הראייה כצ״ל ו
ו וכו׳ כיון דלא טעמו ר כר אז אמרינן המוציא מחבי מץ והלוקח לא נתן עדיין המעות למו  שהוא חו
ן הלוקח צריך ליתן הדמים ר ואי מץ גמו  בשעת לקיחה הוי ספק דשמא קודם מכירה היה כבר חו
ל ולכך ׳ והתם לאחר שלשה ואמר ליה למקפה ר״ מר דהכא תוך שלשה וכו ישב לו יותר מתי כר ו  למו
ו של מוכר ותו ואם הוא בכלי ו של לוקח אין המוכר חייב באחרי  מחלק רבי יוסי בר חנינא ראם בכלי
ון דאמר ליה י כי י מר לו לא אבעי לך לאשהו ל לו ון רלא יכו  אומר לו הלוקח הא יינך והא קנקנך כי

: ג עליה כדלקמן  למקפה ורבי חייא בר יוסף פלי
: באייר וגראה לפרש לר׳׳ת ל ר פי׳ ד״ש כצ״ ו  דף צו ע״כ דייה ושמואל אמר חמרא אכתפ־ה דגברא שו
ך לומר דרבי יוחנן דאמר  וכו׳ הי־; כיון שנשאו בבתפים גתקלקל ע״י שנענע וכוי. וצרי
 לעיל תוך שלשה ימים ודאי יין ולא חיישינן שמא נתקלקל על ידי נענוע איירי שלא נשאו אלא הניחו
ש ר פ ׳ ר״ת צריך ל לפ־״ש קשה דבשכדא עבד עובדא כוותיה דרב וכוי. ולפי : בא״ד ו מו  מונח על מקו
אל ן מזיק לו נענוע כל כך וכוותיה דשמו בדא כוותיה דרב דבשכר לא חיישינן לנענוע דאי  עבד עו
ר תמרים וכוי. אלא אפילו דבש ק״ל: ד״ה אחד שכ  בחמרא דיין מתקלקל טפי ע״י נענוע משכרא ו
רש כהלכות גדולות דהיינו דוקא דתדו  תמרים מברך שהבל כדאמר בכיצד מבדכ־ן ובו׳ ולא כמו שפי
ן עליו שהכל בשי דתמרי מברכי לות דהא דקאמר האי דו  לה במיא כן צ״ל ורוצה לומר דהלכות גדו
 היינו דתרו לה במיא דזה אינו דהא יהיב טעמא משום דזיעה בעלמא הוא והיכי דתרו לה במיא לא
׳ אי לאו דמפיק ליה לו היוצא מן הזיתים וענבים וכו  מקרי זיעה אלא היוצא מן הפרי קרי זיעה ואפי
ין שם דק״כ: באייר ועוד ש לענין ערלה ותרומה ועי רו  בהעור והרוטב שסופג את הארבעים וכו׳. פי
בשי דתמרי מייתי ברייתא ו ד ן אההיא ד מר שם בכיצד מברכי  דמייתי עלה ברייתא דתרומה וכוי. רוצה לו



 מד חידושי הלכות המוכר פירות פרה שישי בבא בתרא ואגדות טהרש״א
 דף צט ע״כ

 מוסיף לו אורחים שאפשר שיש בהם שאינן מהוגנין ואמר קל מאורח משיב לבר כי׳ ר״ל כי מי שהוא משיב
 באממ לבר פ״א בטרם ישמע ענין השאלה והוא משיבו ומכוון אל האממ בלא מחמין כסומא בארובה הנה
 זה האיש מחברך בעצמו בלבבו כי הוא מהיר בחכמה להשיב לשואל ומשיב גס לאחדם אח״כ בטרם ישמע
 שואליו וע״ז אמר לאין זה נחשב לו לחכמה שכוון פ״א אל האמח שלא במחכוין אבל נחשב לי לאילה שהשיב
 בטרם שמע ועל שאלוח האחרוח שנבהל עי״ז להשיב לכל שואל יגיע לו מזה כלימה שלא ילע עור להשיב לשואל

 ולכוון עול אל האמח כמו שנעשה לו פ״א במקרה ולא בכוונה רק כסומא בארובה וק״ל:
 דף צט בפרשב״ם בד״ה ומשני הא קמ״ל כו׳ דהא למטה דידהו ולמעלה כוי
 עכ״ל הכי משמע ליה ככולה שמעתין לכנפי הכרובים לא היו עומלין מס וק״ל:
 בד״ה כנף הכרוכ כו׳ ודילמא כיתא מעילאי רווח וקושית אחרות כו׳ עכ״ל היינו
 לפריך וללמא זה כר וללמא באלכסונא כר אבל ודלמא בולטין כתרנגולין כר הוה פריך שפיר
 וק״ל: בד״ה מתקיף לה רב אחא כר כנגד דרומית מערבית בו׳ בקרן צפונית מזרחית
 בזה עכ״ל ולולי פירושו היה אפשר לפרש גם בן באלכסונא שכ״א מהכרוביס היה עומל
 באלכסון כזה א או כזה ב: תום׳ בד״ה מתקיף לה אביי
 בו׳ וי״ל מ״מ פריך בו׳ עכ״ל ק״ק כיון דע״כ עכ״פ
 כנפי הכרובים בנס היו עומלין משום דכ׳ בכ׳ היכי יתיב
 [א] מנ״ל לשמואל למימר כלל לגוף הכרובים בנס היו

 עומלין אימא להכל היה בכנפיס וק״ל:
 ע״ב בפירוש רשב״ם בד״ה ולא יכנום כו׳ דדמי להכנסת תגרין שזה כו׳ עב״ל ועליף
 מהכנסת תגרין להא בסיפא קתני מכניס תגרין ואפ״ה קתני שם ולא יכנס משוכה לשלה
 אתרת וק״ל: כד״ה ד׳ קבין בו׳ ובהיבוע מ׳ אמות וה׳ טפחים וגי אצבעות כו׳ עכ״ל
 מהרש״ל הגיה הפירושים ועשה רבוע כרצונו וששב האצבעומ מה׳ בטפמ ואין ריבועו מכוון ממש
 כי יש בו יתרון יותר משצי אצבע אבל זה הריבוע שבפירושים הישנים ששב האצבעות מל׳ בטפש
 להיינו בגולל והריבוע מכוון ממש כי הל״ג אמומ וב׳ טפמיס על נ׳ אמות אורך עושים אלף ותרס״ו
 אמות ול׳ טפשים אורך על רושב אמה וכן הוא הריבוע של מ׳ אמומ וד״ט וג״א וג׳ רבעי אצבעות

 ומשהו כר כמו שכתוב בפירושים והוא כי מ׳ על מ׳ הוא אלף
 ות״ר אמות ואש״כ עשה זאת ועשה מהמוסר שסביבו ס״ו אמומ
 וד׳ טפמיס אורך ברומב אמה וחתך סביט לתתיכומ אמה אשר
 כ״א תהיה אורכה אמה ורותבה ל״ט וג׳ אצבעות וג׳ רובע אצבע
 בזולת המשהו וקת לך ל׳ תתיכות כאלו וצרף אותן זו למעלה
 מזו ויהיה ג׳ אמות וטפמ אמל וג׳ אצבעות צרף בל מ׳
 התתיכות שמצל אהל כזה יהיה י״פ כששבון הזה דהיינו סך

 דף צח ע״א
 בא״ד וי״ל דאביי בו׳ אי תקף בו׳ דשינה בברזא בו׳ עכ״ל ולא ניתא להו צמי למימר
 התם ללא איירי בראוי להתקיים כי הכא אלא שהוא בכלי ללוקש ומש״ה מקבל עליה מוכר

 ולמי לרבית לנותן ל׳ זוזי אתבימא כו׳ לא משמע הכי אלא שהוא בכליו למוכר וק״ל:
 דף צח גמרא ופליגא דר׳ חייא כו׳ חמרא מזליה כו׳ דליכא למימר לר״י ב״מ
 איירי תוך ג׳ לאין סברא שיתמיץ בזמן כזה כמ״ש התוס׳ לעיל וכבר כתבו
 התוס׳ לעיל לפר״ת לר״י ב״מ איירי אשר ג׳ גס לפר״ש כמבו ליומר מתיישב בן דאין הקנקן
 גורם להשמיץ תוך ג׳ וק״ל: תום׳ בה״ה מבושם כו׳ דודאי אם נמצא חומץ מצי א״ל

 כו׳ עכ״ל וכן צ״ל גבי מיושן אבל רשב״ס לקמן גבי מיושן לא פירש כן ולו״ק:
 ע״כ כד״ה ר׳ ישמעאל בו׳ ו׳ על ח׳ ה״נ לענין חלוקת אחים בו׳ עכ״ל אבל במרלכי

 כתוב בשם ר״י לתלוקת אשים הוי ארבע על שש כבית ממנומ ע״ש:
 ח״ א דף צח ע״א חטרא מזלי׳ דמדיה גרים שנאמר ואף כי היין ונו׳. יש לנו לפרש קרוב
 לפרשב״ם והוא כי הרשע נקרא חומן והצדק נקרא יין בכמה מקימות כההיא לפרק הפועלים חומן
 בן יין וזה האיש היהיר מראה עצמו טוב כיין ומחגאה עצמו בטליח של ח״ח בו׳ כללקמן נמצא שהוא חומן
 ירע ויהיר נאמר על המראה עצמו כססיל כלאמדנן בסוטה פ׳ עגלה ערופה משרבו היהירים כר שאין לודנו
 רואים אלא לפניס בו׳ וע״כ נענש גס יינו ממש שהיה מראה טוב נמצא רע וחומץ ממש ונראה לזה נחכדן
 שמיאל לאמר במשל ממרא אכספיה למריה שיור וסבר כר׳ חייא ב״י להכא לר״ל ע״פ מ״ש בפ׳ היה נוטל
 פרוש שכמי כו׳ ומפרש בירושלמי שטוען מצוח על כחפו כמ״ש החוס׳ שם ופי׳ שמחייהר לטעון המציח על
 שכמו גרמה שיראו הכל שהוא צדק כמ״ש בעל יפה מראה בפ׳ הרואה והיינו שמראה אח עצמו פרוש והוא
 אינו פרוש וע״כ גס היין בוגר להיות חומן וק״ל: האי מאן דידדד אפילו אאינשי כיתיה לא מיקבל
 כוי. ובפ׳ עגלה ערופה אמרו משרבו היהידס התתילו בנות ישראל להנשא כו׳ ומסיק רמעיקרא קפצו עלייהו
 ילסוף מיתזל עלייהו השתא מה״ט שתנשא לו למראית עינה שהוא תסיל ואתרי שהכירה אותו שאינו ת״ת
 מיתזל עלייהו וק״ל: כל המתגאה בטלית כו׳ אין מכניםץ אותו במחיצתו כוי. הוא מלה מגל מלה
 לפי שהוא מתגאה בטלית ובמתיצה שאינו שלו רק של ת״ח ע״כ אין מכניסין אוחו במחיצתו של הקב״ה שאינו

 שלו ועיין מזה בתימשינו בס״ק לסגהלרין:
 ע״כ הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי בו׳. הקושיות מה עני( זה לזה ולמה לא נקט נוצה
 וםרשב״ם לתוק גס בקרא גופיה יש ללקלק למשמע משיב לבר באמת ולשון כפול אולת וכלימה הוא
 צדך ביאור והנראה ע״פ מ״ש ר״פ זה ממרי רשוותך פארי אפרע לאיכא למפרש לאפי׳ באיש ליה זוזי משלם
 סובין וע״ז קאמר לאין לך קל ומורה היתר ממשלם סומן שהן תשלומי מלינה וה״ז משלם רעה תתת טובה
 שעשה לו ג״ח להלוות לו מעות בשעת צרכו ואמר לקל ממנו חתן הלר בבית שמיי שהוא גוזל ממון חמיו
 ימורה לו היתר לעצמו כענין שנאמר ויברכני ה׳ בגללך והוא בעיניו צליק כיעקב שנתברך דת לבן בעבורו
 יאמר קל מחחן אורח מכניס אורח ט האורת ממיר בדת בעל דת ונתברך הבעה״ב והוא תולה הברכות בעצמו
 כענץ שאמרו גרות האיש אשר עשיחי עמו עמי אין כחיב כאן דוחר האורח עושה עם בעה״ב ממה שעושה
 הבעה״כ עס האורח והנה זה האורח מוסיף להכניס עול אורחים ה״ז קל מתתן כי זה תולה שגס האחדם
 יטאו ברכה לבעה״ב אבל הכתוב אומר בזה מברך רעהו בקול גלול קללה תתשב לו כלאמרינן בערכין שהוא

א] עיי מה שהקשה מהרש״א כזה מנ״ל לשמואל כלל לגוף הכרוטס בנס הי׳ ללמא כל הנס בכנפיה ולענ״ל ללפי לבדו בלא זה היה קשה על שמואל כמו כן ללמא הנס היה בכנסים אלא לבאמת  נמוקי הגרי״ב [
 כונס שמואל כן יהיה איך שיהיה מ״מ נס היה שם ולכך לא קאמר גוף הכרוטם בנס כו׳ רק בההוכחה לחשבון בעלמא להלא לא ילעינן מלמ גוף הכרובים וזה היה יכול שמואל להוטת בלא״ה כקושית

 החוס׳ עשרים בעשדם בו׳ אלא לעדפא לייקא מגוף לפי החשבון ואטי פדך רמגוף אין להוכיח כלום וא״כ היכי קאמר אפייהו היכי קיימי והו״ל ללחקי כהוכחח החוס׳ וזה קושייחו של אטי והבן ט זה אמח:

 חכמת שלמה
 בד״ה ופניהם לבית כו׳ על רגליהן ופניהם לבית ואינן כר כצ״ל: דף צט ע״כ ד״ש
 בל״ה מן הצל אינו נססל כ״כ לטון למלעת שניהן כו׳ כצ״ל ונ״ב ור״ש פירש לעיל בפרק
 הספינה לף פ״ב לאיירי בכי האי גוונא שנתנו להם הבית דן הלרך מן הצל ע״ש: בד״ה
 שכלו אגפיה שנסלו הס״ל: בד״ה אלא באומה שלה חזקה שנתפזר כו׳ כצ״ל: בד״ה לרך
 הקבר שנושאים המת לקוברו כצ״ל והס״ד: בד״ה אין לו כו׳ כל הלרך מאבולא על סיכרא
 כוי כצ״ל: בד״ה המעמד בגמרא מפרש הס״ל: בד״ה בית ארבעה כר רוחב על נ׳ אורך
 והנראה בעיני ריבוע מ׳ אמות וד׳ טסחיס וד׳ אצבעות ומעט יוחר כצ״ל והס״ד והשאר
 נמתק ונ״ב ככאן יש טעות [עיין כמהרש״א]: בד״ה גזירה כו׳ א״כ אמאי מה שנתן כו׳

 כצ״ל:

 *ף צח ע״א נמ׳ לחטאה אדעתא לשברי כו׳ נ״ב למכור יין בחנות כמו זולל וסובא כו׳ רש״י פרק
 השוכר בע״א על ההיא מסובתא: ד״ש בד״ה משל ג׳ כוי שלשה שנים עם שנה כו׳

 כצ״ל: ד״ה פליגא הא כו׳ צ״ל ופליגא הא לטת כר: בד״ה ולא אמרן 1 — ~
 רמפשיד בעל הטפ כו׳ כצ״ל: דף צח ע״כ נמ׳ וה״ק ליה לת״ק

j J t B S  ״איה מנין כבנין היכל כו׳ כצ״ל: •
H ן R H ־־ף צט ע״א ד״ש כד״ה ודילמא כוי והשני עומד מצד כו׳ נ״ב 

 לפירוש רשב״ס עמד הארון אצל כוחל מערכי
X  שהשכינה שם ואין דעת ריצב״א כן עיין בפרק לא יתפור דף כ״ה: .

 בד״ה מתקיף לה כו׳ בקרן צפונית מזרחית מצוייר כזה*:

 מהר״ם
ן בו ארבע אמות  עד שיהא בו ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה קאי אלא אברייתא דקתני בית שאי
ן נותנין לפתחו חלק ן בו ומוקמינן לה דר״ל שאי ן חולקי  על ארבע אמות וכו׳ ואין האחין והשותפי
נו בתוס׳ דהכא מוטעים ל שהספרים שלפני למר כדאית ליה וא״כ ע״כ צ״  בחצר למר כדאית ליה ו
ך לגרוס דהא דתנן אין חולקין את החצר עד שיהא בו ארבע אמות לזה וכו׳ דמשמע  ונראה שכך צרי
 אי איכא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה חולקין היינו דוקא חצר אבל בית לא והא דקתני בברייתא
ן דמשמע דאי אית ביה ארבע ן חולקי ן והשותפי ן האחי ן בו ארבע אמות על ארבע אמות אי  בית שאי
ן י י דו״ק נראה לי אלא שעד  אמות חולקין מוקמינן בפרק קמא דםוכה בחצר המתחלקת לפי פתחיה ו
ש על שמנה ך גם כן שיהיה בית של ש ן צרי ש לדקדק על התוס׳ דהכא דלענין חלוקת אחין ושותפי  י
י המקשה דפריך בפרק קמא דסוכה על ההיא ברייתא דלעיל טעמא ש על שמנה לזה והא מדבר ש  לזה ו
ן את החצר עד שיהא בה  דלית ביה ארבע אמות הא אית ביה ארבע אמות חולקין והא תנן אין חולקי
 ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה אם כן משמע כדברי המקשה דמדמה בית לחצר וכי אית ביה
ך מק״ו מר דהתוס׳ סבירא להו דהמקשה פרי ך לו צרי ר ו י ן שפ ד׳ אמות לוה חולקי  ארבע אמות לזה ו
ן ולכך י הברייתא משמע דאי אית ביה בכל הבית ארבע אמות על ארבע אמות חולקי  מחצר דמדבר
לו הכי בעי שיהא י לדירת קבע אפי לו חצר דאינו עשו ך והא תנן אין חולקין את החצר וכו׳ דאפי  פרי
 ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה אבל לפי האמת דמשנה המשנה אימא אין בו דין חלוקה בחצר
ש על שמנה לזה כדאיתא במתניתין ש ש על שמנה לזה ו  וכו׳ אין חולקין שום בנין עד שיהא בו ש
ן חלוקת שב סברת התוס׳ אבל יתר כל הפוסקים סבירא להו דדי י י ן תנאי בנין כן נראה לי ל  דהכא לעני
ע בפרק קמא מ ש מ ד ר בית כ ש לכל אחד ארבע על ארבע מקרי שפי ן חלוקת חצר ואם י  בית הוא כדי
ר ח״ה סימן בטו ן ו ן במרדכי דפרקי י ועי ן דין חלוקה ( בי ן דין תנאי בנין דהכא ו ן בי  דסוכה ומחלקי
ר ליה סתם עשה לי בית ולא אמר בית סתמא וגם מ א ש ש ו ר י : מתני׳ בית קטן שש על שמנה. פ ( ד ״ י  ר
ו הפחות והקטן שבבתים ת ל אז יד הבונה על העליונה לעשו רש לו כמה יהא מדת הבית ו  לא פי

׳ם: ש רשב׳ ו ר י ש זהו העולה מפ ש ו פחות מ ן תנא דמתניתין רלא יעשנ נ עי  ואשמו

ב כב על כנף כרו שו ש ו ו רוש שכנף האחד פר  דף צט ע״א נמ׳ ודלמא שלחופי הוי משלחופי. פי
: ו ו על גב ז ת ז שו ו י הכנפים פר  השני ששנ

כר לך נותן לו אמה לתוכה  דף צט ע״ב גמ׳ ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה כית הקילון אגי מו
: תום׳ דייה נותן לו שת• אמות ל  וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה כן צ״
 לתוכה וכוי ומה שהוא קרויה אמה. ר״ל אבל לפי גירםא דגדס אמה מכאן ואמה מכאן והן הן השתי

׳ ולפי ת וכו  היה המוכר חייב באחריות זה אם לא התנה כן עמו ולכך הוי רבית דהא אמרינן בברכו
ד קשה לר״י עו יותר היו הדברים מסודרים אם היו גורסים האי ו  יה אין דברי התום׳ מסודרים יפה ו
׳ ץ וכו ש חילוק בין תקפה להחמי מר די ׳ דמקשו בתר הכי קודם וליכא למי יך שם וכו  ״מה רבית שי

 וק״ל ועיין שם בפרק איזהו נשך ותמצא דשם סברת התום׳ איפכא מדהכא:
 ־*ף צח ע״א תום׳ ד״ה האי מאן רובין וכו׳ פדש״י דאין החנוני אלא שליח בעלמא. ר״ל שכן התנה
ל ותו ולא יהא החנוני (אלא) כמו שליח בעלמא ליטו  עם המוכר שיהיה היין באחרי

׳ל: ש וק׳ ו ד נן חי  שכר טרחו ולכך מקשים התוס׳ א״כ מגופה מלתא דרבא לא שמעי
 ״ף צח ע״כ ד״ה ר׳ ישמעאל אומר רפת בקר הוא וה וכו׳ נראה דכי היכי דהכא גבי תנאי בנין וכוי.

י רבי  צ״ל דהתוס׳ מסיפא דמתניתין דקתני בית קטן ו׳ על ח׳ מייתי ראייה לא מדבר
רו וסבידא ליה דהסיפא אתי אליבא דכ״ע  ישמעאל דקאמר רפת בקר הוא זה דהא קי״ל כד״ע מחבי
ך ג ר׳׳ע אלא בבית חתנות אבל בבית שבונה לעצמו צרי ש על שמנה דלא פלי  ־־אפילו לר״ע בעינן ש
ן ן ר״ל שאי ל מבית של חתנות כמו שכתב הרשב׳׳ם ה״נ לענין מחלוקת אחין או שותפי ו ד  ׳'היות ג
ן את ש על שמונה ואע״ג דתנן בפ״ק דף י״א אין חולקי ל ש  הולקין אלא א״כ יהיה לכל אחד בית ש
ד דשם עו ן בית לחצר ו ש חילוק בי ד׳ אמות לזה צ״ל דהתוס׳ ס״ל די  החצר עד שיהא ד׳ אמות לוה ו
: ש ״ ן חולקים עד שיהא ח׳ אמות לזה וח׳ אמות לזה ע ל פתחים ואי ש ץ מ ו חו  בפ״ק מסיק דד׳ שאמר
 כא׳׳ד דהא דאמדינן א• איכא ר״א לזה וד״א לוה חולקין מוקמינן בפרק קמא דםוכה בחצר המתחלקת
ן ישבן דהכי איתא בפרק קמא דסוכה תנו רבנן בית שאי י פתחיה. דברי התום׳ הללו אי אפשר לי פ * 
ן ופריך שם בגמרא ן חולקי ר מן המזוזה וכו׳ ואין האחין והשותפי  בו ארבע אמות על ארבע אמות פטו
ן והתנן אין חולקין את החצר עד שיהא בו ארבע אמות  טעמא דלית ביה ד״א הא אית ביה ד״א חולקי
ה וארבע אמות לזה אלא אימא אין בו דין חלוקה בחצר דאמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת  א
י קאי לי בית דלמבו ן בשוה והני מי  ו־־ב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקי
י הכי קאמר אין בו דין חלוקה רש רש״ פי  יהבינן ליה חצר האי דלמסתר קאי לא יהבינן ליה חצר ו
ו בתים פתוחים לה רב חסדא חצר לפי פתחיה מתחלקת חצר שהי  בחצר ומהו דין חלוקה בדר״ה ו
ל ל אם באו לחלוק אוירא ש  וחלקוה שני אחים זה נטל שלשה בתים קטנים וזה נטל כנגדן בית גדו
ר זה שנטל ג׳ בתים הקטנים נוטל שלשה חלקים כמנין שלשה פתחים וזה נוטל רביע וכו׳ ובית צ  י
ל בחצר לא לרב הונא ולא לרב חסדא עכ״ל טו  קטן זה הפחות מארבע אמות אין לפתחו דין חלוקה לי
אר דהא דמוקמינן שם בחצר המתחלקת לפי פתחיה לא אמתניתין דאין חולקין את החצר  דרי לך מבו



 חידושי הלכות המוכר פירות פרה שישי נבא בתרא ואגדות מהרש״א מה
 דף קא ע״א

 כרובים כאלו שניהם שרם כמעלה וכשנפטרים כ״א מצלל לתבירו לרך תשיכות כמו שדרך התלמיד שהוא עצמו
 מצדד את עצמו לרבו כן היה כ״א מצדד עצמו וע״כ היו בצורה זו שכ״א מהם שוה לחבירו שלא יהיה למינים

 מקום לטעות אס היה בא׳ מהם שוס שינוי צורה ושום מעלה יותר מבתבירו ודו״ק:
 דף ק בגמרא ור״א רבים במאי קנו בו׳ נ״ל השתא דלא מוקי להא דר״א כשאבדה להן
 דרך הא ללא הדר לאקשויי לר״א רבים גזלנים נמסו משוס דלמאי דמסיק טעמא
 לממנימין משום לרב יהולה מצר שהשזיקו כר למלשתק להם להתזיק בו משל להם איכא למימר
 נמי לר״א לולאי לאו גזלנים נינהו אלא מלשתק משל להם אלא לקשיא ליה לר״א במאי קנו ליה

 למאי הזקה עשו בהילוך וק״ל:
 ן$"ב שם בית הקברות בשבת מאי בעי בו׳ כתב הנ״י וא״ת אמאי לא פריך נמי יום ראשון
 בשבמ מי איכא תירץ הר״ש כר עכ״ל ע״ש והיינו מה שפרשב״ס לבאנינות הלילה הולך
 אמר יום אבל בלפוסיס שלשים הגיהו בגמרא נמי הקושיא מביוס ראשון וכמ״ש מהרש״ל וא״א
 לומר כן דא״כ עיקר התירוץ דהלילה הולך אשר היום חסר מן הספר אלא שהקושיא רק משבת
 דסתם קבריהם רובם היו רהוקיס מהעיר מוץ לממום ומש״ה פריך מעמל ומושב בבית הקברות
 בשבת מי איכא דא״כ איך יתזרו שוב לעירם בשבת ומשני בעיר הסמוכה לבה״ק ואמטויה בבין
 כר לאי אמטויה מבע״י ולאי הוה עבדי שם בבה״ק מעמד ומושב אז מבע״י וק״ל: תום׳ בד״ה
 ורומן ז׳ בו׳ אבל מדרבנן מיהא טמא בו׳ בדאמר התם דגזדו עליהן בו׳ עכ״ל מתוך
 שמעתין נמי מוכת למלרבנן מיהא טמא מהא לפריך ותו הא לתנן שצר הקבר כו׳ אלא שהוצרכו
 לאתרי מהמס למפורש טעמא לגזרו כר וק״ל: כא״ד ביב שהוא קמור בו׳ יש בו פותח
 טפח בו׳ הבית טמא בו׳ אע״פ שיש בו פותח טפח בוקעת בו׳ עכ״ל לכאורה למאי דתני
 המם גבי ביב טומאה בבימ מה שבהוכו טהור לפי שלרך טומאה לצאמ ואין לרך טומאה ליכנס
 כלקתני בההיא לשילת המגלל אלרבה יש להוכיה בהיפך לל״ל טעמא שלרן טומאה לצאת ת״ל
 שבוקעת ועולה כמי שכתבו לקמן בההיא לשילמ המגדל וי״ל לולאי כזית טומאה שבביב אף אם
 אין ביציאתה טפת אין דרך הטומאה לצאת דרך הכית רק שיורלת עם השופכים לר״ה ואין הבית
 טמא אלא משום דטומאה בוקעמ ועולה כפי׳ הר״ש שם ולא קאמר התם לפי שדרך טומאה
 לצאת כר אלא לתת טעם אסיפא דמילמא טומאה בבית מה שבתוכו טהור לפי שדרך טומאה
 לצאת כו׳ אבל בההיא לשילה המגלל ולאי דאיכא לטמא משום שדרך טומאה לצאת כו׳ והכי
 אמר בהליא בפרק העור והרוטב לארישא למילתא נמי קאי לטמא הבימ משום שלרן טומאה
 לצאת כו׳ ואהא קשיא להו שפיר לל״ל לתלמולא למימר התם הכי ת״ל מטעם דבוקעמ ועולה

 כלאמר התם אסיפא ע״ש ולו״ק:
 דף קא כא״ד ור״י נמי אמאי פליג התם ומטהר בו׳ והא טומאה בוקעת ועולה בו׳
 עכ״ל לפי הסוגיא שם לאמרינן לבתרתי פליגי בפותת טפמ לקאמר ת״ק הבית

 דף ק ע״א ־
 הכל ל״ב אמות וה׳ טפתים וב׳ אצבעות ברותב אמה וכן מ׳ התתיכות שמצל השני יהיה כזה צרף
 אותן יהיה סך הכל ס״ה אמות וה׳ טפמים אורן ואמה רושב קש לן הקרן שהוא ל׳ טפתים וג״א
 וג׳ ר״א על ל״ט וג״א וגר״א ועשה ממנו אמה באורך ומתהלה קת הל׳ טפתים על ל״ט ואחר
 כך ממוך מצד אתד ג׳ אצבעות וג׳ רביעי אצבע רותב באורך ד״ט והעמידהו מצד השני ויהיה
 אורכו ה׳ טפמיס וג״א והצי אצבע ברושב ד׳ טפסים עוד קש מהקרן ג״א על ג״א ממוך אומו
 לששה חחיכוח ויהיה כל חחיכה רוחב שצי אצבע ואורך ג״א צרף אומן רהיה באורך י״ש אצבעוה
 ורוחב מ״א והעמידהו ג״כ שם רוחבו לרוחב הד׳ טפחים יהיה מכוון אמה אורך וד״ט רוחב
 וישאר לן ב׳ אצבעות אורן וח״א ברוחב עול קח לן מהקרן ג״א אורן ברוחב ג׳ רביעי אצבע
 אשר מצל אחל והעמילהו אצל הג״א אורן ברושב גר״א אשר מצל אחר ויהיה רוחבו אצבע ותצי
 אצבע באורן ג״א תחון אוחו לג׳ חחיכוח וצרף אומן זו למעלה מזו ויהיה אורכו ט׳ אצבעומ
 רותב ת״א וצרף אותן עם הב׳ אצבעות ברוחב ש״א שכבר נשארו ויהיו בידך י״א אצבעות באורן
 ת״א רותב עוד קת לן מהקרן ג׳ רביעי אצבע על ג׳ רביעי אצבע ממון ממצו רביע אצבע ברותב
 וג׳ רביע באורך והעמיד רוחבו לאורן הג׳ רביע אצבעוח אצבע וח״א רוחב ויהיה אצבע באורן
 וח״א רוחב וישאר לך רביע אצבע על רביע אצבע וצרף מאצבע אורך ברוחב ח״א עם הי״א
 אצבעות יהיה לך י״ב אצבעות אורך ברותב ת״א תתוך אותו לשנים ויהיה באורכו כ״ד אצבעומ
 דהיינו אמה ברוחב רביע אצבע העמידהו על הד׳ טפחים ויהיה אמה אורך על ד״ט ורביע אצבע
 רוחב העמידהו על הס״ה אמוח וה׳ טפשיס שכבר בידן יהיה לן ס״ו אמוח וג׳ טפחים ורביע
 אצבע ברומב אמה הרי לן זה הששבון אינו חסר מחשבון דלעיל רק טפח בפחוח רביע אצבע ואס
 יהיה מסר טפמ יהיה המשהו מכוון תלק אתל מעשרים באצבע שוץ מהקרן אבל השתא דאינו
 חסר רק טפח פחוח רביע אצבע לא יהיה המשהו חלק אשל מעשרים באצבע גס עול ישסר
 מההוא טפש הרביע אצבע על ר״א שנשאר כבר בילן מהקרן וע״כ המשהו פתות מחלק אחל

 מעשרים באצבע וזה הוא ברור הארכתי לאינם יולעים בתכמת תשבורמ ולו״ק:
 ת״ א דף צ12 ע״א מקוס ארון אינו מן המדה כוי. ול״ג כרודם בפ״ק דיומא ובס״ק דמגילה וכן
 נראה דכרודס שמואל קאמר ליה דבנס היו עומדין הוא מבואר שהארון והכרודס בנס היו עומדן ואינן
 מן המדה לפי ששם השכינה שורה כמ״ש ודברתי אתן מעל הכפורת מבין שני הכרומס ושאינו גשם לא יכילהו
 מקום ומדה ומלא כל הארץ כבודו וק״ל: כאן בזמן שעושין רצונו של מקום כוי. ולכן באותן של משה
 כתיב ופניהם איש אל אחיו דרך תיבה דלא נפרדה השכינה מישראל כל זמן שהיה המשכן קייס אבל באותן של
 שלמה כחיב ופניהם לדח לפי שהשכינה נפרדה מהם ונחרב הדת כשתטאו ישראל ולכך פניהם לדת כאילו דעת
 השכינה לילך חוץ וליסרד משם וק״ל: כרובים מעשה צעצועים הם ומצודדים כוי. מעשה צעצועים קרא
 הוא בר״ה ואס אונקלוס בא לומר ללכך נקראו צעצועים לדרך החינוקוח להיוח מצדדים כשנסטרין מרבן כנראה
 מפרשב״ם הוא דחוק דחלמיד גדול נמי ודאי מצדד עצמו כשנפטר מרגו אבל נראה לפרש לה״ק לכמו שהמלמיל
 הנפטר מרבו מצדד עצמו כן היו אלו הכרודס כ״א מהם מצדד לחדרו ולכך היו מעשה צעצועים בצורה אתת

 חכמת שלמה
 שלשה עשר כוכין מצוייר כזה 3=3• : בד״ה הכל לסי כר לרבי שמעון נושאי המטה עוברין כר נ״ב
 סי׳ כך הוא לשון התוספתא אמרו לו אי אסשר ותו לא מילי ורשב״ס סבר מה שאמר ר׳ יהודה
 וסלע הבא ביליס כו׳ הוא נמי שבר כר״ש אלא שמחלק וסבר גט סלע הבא כילים כת״ק לאין עושין
 רק שתי מערות ומרות אחת לקאמר היינו כולן למזרח או ללרוס והיינו זו כנגל זו וסבר רשב״ם
 דהאי אמרו לו אי אפשר דקאמרי רבנן ע״כ לר״ש קאמר וה״ה לר׳ יהודה דשבר כר״ש היכא דלא
 בא טדיס שעושין ד׳ מערות ויותר נראה לפרש דר׳ יהודה חולק נמי אשתי מערות דת״ק וסבר
 דאס שלע בא טדיס דאין ראוי לעשות בנין משני צידי החצר דשמא יסלו אלא מרוח אחת ואתת
 תחזיק חבירחה ואמרו לו חכמים א״א לבא לתוכו מאחר שרותב המצר אינה אלא ששה אמות וראר
 להיות שהחצר יהיה כנגד הסתח ולא מן הצד ע״י הדחק ודו״ק. ואסשר שרשב״ס נמי סבר הכי
 ומה שפי׳ לר״ש נושאי המטה הוא ענין בפני עצמו ואינו קאי אמה שלפניו ודו״ק: בה׳׳ה אי
 לבראי הא קמתדשי ותו כו׳ וכן את״כ וכן בתוס׳ ממשיך אורה והיאך כר כצ״ל: בד׳׳ה ומו כר
 ואס אימא הרי כר כצ״ל: תום׳ כד״ה דעטד להו כר ואמה שמניח לכל קרן וקרן בו׳ מצוייר כזה
 ג: בא״ד לעולם הכוך שמימין הסתח אמה כר מצוייר כזה ד: בא״ד ברוחב המערה בשטל כך
 כו׳ נ״ב ולהררח החצי אמה באורך הכוהל לא קשה דדרך לוותר עליהם שלא יתסיל מן הקצה שהרי
 בתחילת הכותל ג״כ מניח חצי אמה אף לרבנן ודו״ק: בא׳׳ד יגייל־ יח לפרש כד מצוייר. רזה ה•

 ונ״ב וכל זרת הוא פנוי ^ ג ^
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 חצי אמה רוחב על אמה
 אורך ואס כן יהיה כל נגד
 אמה מן הכוך המונח
 מתים בשטבה ודו״ק:

 מהר״ם

 דף ק ע״א נמ׳ וטעמא מאי משום דרב יהודה כוי נ״ב ול״נ לפרש הא דפריך מ״ט לאו אמתני׳ למוד
 סריך אלא אף ארט אליעזר מאתר דלא איירי באבדה א״כ רטס גזלנים נינהו ומשני כדר׳
 יהולה דאמר מיצר כר והטעם משום דשתיק ומחיל ומש״ה שבר רבי אליעזר מה שטררו טררו ואין
 הלכה כמותו נהי דשתקי לא תשטנן הך שתיקה במחילה מאחר שטררו מעצמן אבל במתני׳ שנתן להם
 הדרך ברצונו כ״ע מודים דהך מיצר אשור לקלקלו ומשיב מחילה ממש והא דפריך אמ״כ ור״א רט׳

 במאי קנו ליה נהי לתשט׳ שתיקותייהו לבעלים במחילה ש״ש במה
 יזכו שלא יוכל זה לחזור א״נ הכי קסריך במאי קנו ליה שתאמר
 לשחקו הבעלים ומחלו וכי במה שטררו הלרך לעצמם לחול מהני
 ומה בכך מאחר שלא החזיקו לסני הבעלים ולו״ק: שם כאחרים ותנו
 לייני גולה שני גמלים ומחצה כו׳ כצ״ל: ד״ש בל״ה רב אשי בו׳

 איכא טנייהו ומקשי׳ לכולהו כיון לתקנת חכמים הוא או לין
 הוא כר כצ״ל והל״א: בד׳׳ה ומתמהין כוי משל אחרים
 הס״ל: בד״ה במאי כו׳ קנו לה הס״ל: בד״ה כלי כר

 פתחון פה לבעל מלת הטן כצ״ל:
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 כו׳ כצ״ל: בא״ד בוקע ועולה לאין מבטלן כ==,
 נ״ב פי׳ להיות שם קנים ולא תשוב קבר סמוס משא״כ בטת

 ובטב שהן מחוברים ושם קבר עלייהו וק״ל:
 דף קא ע״א ד״ש בל״ה וסותח למוכה ב׳ מערות הך
 מערה כו׳ כניסת מערה הס״ל וכצ״ל:
 בד״ה מערה לרבנן מצוייר כזה א: כה״ה ר׳ שמעון כו׳

1 ^ 

ל אדם הוא ג• אמות והוא ן התוס׳ להוכיח דעד כתיפיו ש ו ולמטה וכו׳ הוא לשו  הגמרא שם דמכתיפי
ן ר התם דהארו ו של אדם ולמטה י״ח טפחים מוכח שפי פי ר״ל דבשלמא אי הוי מכתי  י׳׳ח טפחים. ו
ג) [ג׳] אמות דהוא י״ח י ו של אדם ולמטה הוא (  למעלה מי׳ מן הארץ היו נושאים אותו שהרי מכתיפי
שי י ה טפחים ושני של ש ו אינן כ״א ש פי ן למטה מכתי י ו תלו  טפחים עד הארץ ותרי תלתא של ארון שהי
ל אדם ו ש ש א ר מ ׳ם ד ש מן הארץ הוה קאי אבל מפרשב׳ י ל ש  טפח וא״כ משתכח דהארון למעלה מי״א ו
י שיהא רש ר׳׳ש כד דופן שבעה פי ׳ל: ד״ה ו ׳ וק׳  לא הוה כ״א י״ח טפחים לא הוה קאי למעלה מי׳ וכו
צ״ל ׳ ו ן וכו ו ל וגם להיות אויר טפח בין קרקע לאר ״ ו כתוב ח נ י ן וכוי. בפרשב״ם שלפנ  פותח טפח כארו
ן המת או ן לבי יר טפח בארו ש או י  דאין חילוק בין ש
: באייר ל ק״ ן ו ו יר טפח בין קרקע לאר ש או י  ש
ן שלהם היו פתוחין מצד וכוי. ר״ל  וםפריב״ם שהכוכי
יר טפח וגם שיהא פתוח מן  שתרתי בעינן שיהא או
לו פתוח מן הצד  הצד אבל כי ליכא אויר טפח אפי
ן פתוח מן יר טפח ואי ש בו או כן אם י  בוקעת ועולה ו
אז אינן ייהו ו  הצד מטמא מן התורה עד דאיכא תרו
ן מיהא מטמא: בא״ד ן מן התורה אבל מדרבנ  מטמאי
 ואם תאמר כיון שגור בקבר אפילו יש בו פותח טפח
: בא״ד ובית אטו לו הוא פתוח מן הצד  ר׳׳ל וגם אפי
ץ את  קבר לא רצו לגזור ר״ל כשהוא פתוח ולא פר
רו ז אז ג ו מקרי קבר ו מי p את פצי פ ש ו אבל כ מי  פצי

 כי חרותא

J מעוע 

N i k 
 מגנימ

1 
 f מערה

ן רחבה של אמת ר שקרויה אמה משום שאי  אמות שהזכיר בראשונה ולתוכה ר״ל לתוך השדה אתי שפי
ון שקרויה אמה הוי גם כן ן כי ו דגם אמת בית הקילו  המים כי אם אמה אחת ולפי זה צ״ל לגירסא ז
ר ח״מ לא כתב כן ר אגפיים אבל הטו עו ן בשי ן דומי ן אע׳׳ג שאי  רחבה אמה כמו באמה בית השלחי
שי מה ו ש בחד ״ ע״ש בסימן רי׳׳ז גם ע  אלא כתב דרוחב אמה בית הקילון לא הוי כי אם חצי אמה ו

: י ׳  שכתבתי על דברי הב׳

ד קשה לדשב׳׳א דאי גיחא ליה אליבא דדב גידל  דף ק ע׳׳א תום׳ דייה בגון שאבדה להן דרך וכוי. ועו
ד רב הונא לא תיבעי דמודה הוא  טעמא דמתגית־ן משום דדמי מתניתין לאבדה לרבה ב

ן הלכה כר״א היינו  באבדה וכו׳ ר״ל דהא דאמר רבה בר רב הונא אמר רב דאי
 דאיהו לא מוקי הא דאמר ר״א באבדה להן דרך כדאמר מאן דמתני הא לא מתני
ן הוא כן  הא אבל היכא דבאמת אבדה להן דרך גם רבה בר רב הונא מודה דהדי
: ן דמדמית מתניתין לאבדה להן דרך אם כן לרבה בר ר ו ררו ביררו וכי  דמה שבי

ק״ל: דל ו ו לא הגיעו כמו לרב גי ר מתניתין דשל  הונא אמר רב נמי אתי שפי
ן צורת מערה דרבנן  דף p ע״ב מתני׳ דכובי
ן הוא  הוא כזה א וצורת מערה לרבי שמעו
 כזה ב לקמן ומתוך הציורים הללו ג יתבאר
ן ץ בנקל ואי ת ע מ ש ן שיטת םוגיא ד י  לכל מעי
ורים: רשב״ם ד״ה ושנים כנגד ובו׳  להאריך בצי
 לשני הזויות חצי חצי אמה דהיינו אמה והיינו
: תום׳ דייה והכוכין ארכן ד׳ וכו׳ ל  שש אמות כצ״
ן  ואשתכח דלמעלה מי׳ קאי ע״כ הוא לשו



 מו חידושי הלכות המוכר פירות פדל! שישי בבא בתרא ואגדות מהדש״א
 דף קב ע״א

 משוס מיון ודשה ליה לכע״כ כוך זה כר הלא יש ע״ג כר ומזה נישא לפירושו שפירש דקרן
 זרת היינו כאמורי המערה דודאי דכל היכא דמעמיק והולך כולה כאותו צד ששאר הכוכין
 הולכין הוא מקלקל משא״כ כמעמיק דד׳ המערות לר״ש דזה הולך שתי וזה הכוך הולך ערכ
 אכל לכזיון כוך תתת כוך לא שייש ודו״ק: כד״ה כמה הוי כו׳ היאך יתכן לצאת דרך
 אותו אלכסון בו׳ וז׳ אוירים בינתיים כו׳ עכ״ל ק״ק ומאי קושיא דאימא דאמה כינתייס
 דקתני שהיה כין כוך לכוך היינו צתתלתן ככותל המערה אכל אמ״כ לא היה אמה כיניהן והיה
 מקצר והולך האמה של אויר שכיניהן כאורך ד׳ אמות שלהן ובסופן לא היה אויר כין כולן רק
 ג׳ אמומ ומומש ודו״ק: בד״ה ה״נ בנפלי אותן ב׳ כוכין כו׳ כוך בחצי אמה הריקנית
 כו׳ עכ״ל נראה מפירושו לפי׳ הראשון דעושה כוך א׳ משצי אמה שבזויות לנפל אשד וא״כ
 קשה היכן הוא עושה הכוך במערה שניה ואפשר לומר דעושה אומן זה על גב זה דאפשר
 דרומו של כוך הנפל לא היה רק שצי אמה ולא מקרי זה במעמיק כיון דב׳ המכין של הנפלים
 היו בשרם לכל שאר הכוכין ולא עמוקים מהן ודו״ק: תום׳ בד״ה המוציא מת כו׳ אבל
 האי פרט כו׳ שלשם קבורה כו׳ דיש לו שכונת קברות כו׳ עב״ל השהא נמי לא הוי
 ממש דומיא לפרט להרוג ויושב דאין להן תפוסה מ״מ דומה קצת דקאמר פרט אנוטלו ואה

 תפוסתו דקתני משא״כ לפר״י דלא קאי פרט לידוע אנוטלו ואת תפוסתו ודו״ק:
ש רשב״ם כה״ה לעולם ד״ש בו׳ תרי תנאי אליבא דר״ש רו  דף קב בפי
 בו׳ והיינו ההוא תנא דלעיל אליבא דר״ש עכ״ל דליכא לאוקמי
 ממני׳ כר״ש בן יהודה אליבא דר״ש דהא מתני׳ לית ליה רואין ור״ש בן יהודה אליבא
 דר״ש איה ליה רואין ומיהו קצה קשה מאי פריך לקמן דר״ש דלית ליה רואין אר״ש
 דהכא דאית ליה רואין והא איכא למימר דמתני׳ לקמן כת״ק דברייהא דהכא דלימ
 ליה רואין אליבא דר״ש ויש ליישב ודו״ק: תום׳ בה״ה מד׳ אמות בו׳ דאיכא התם
 למ׳׳ד דלבית הלל בוהק אמה מניח שתים כו׳ עכ״ל וכצ״ל וכ״ה בתוספתא
 דאהלות פי״ז ע״ש: כא׳׳ד ומפרש ר״ת ההנך נ׳ בו׳ והשלישי ימצא בסוף אמה
 רביעית חצי בו׳ עב״ל ומיידי למוצא מרגלותיהס לצד אהד להשתא ליכא לספוקי
 רק לבדוק פ״א לרושב וס״א לאורך ולכך הוצרכו לומר דבההוא אשד שמוצא בסוף
 עשרים דמרגלוהיו הפוכין דאל״כ ליכא למיהלי אלא בהך מערה אבל מפרשב״ס שכתב
 בההוא שמצא בסוף עשרים דמי יימר דמבית הקברות זה כו׳ נראה דליכא למיקם
 עלייהו לאיזה צד שוכבים וגם לפירושו שמוצא אומן ג׳ בצד אחד בשוה וא״כ צריך
 לכלוק מכל ד׳ הצדדים עשרים אמה ודו״ק: בד׳׳ה וכגון שבהק בו׳ פ״ה דאלבסון
 כו׳ ולא יתכן שהרי בד׳ על ו׳ בו׳ עכ״ל צ״ל ללפי פי׳ ר״ה יבא האלכסון על

 נכון ה׳ על ה׳ כי כשבולק הב׳ כוכין אשר ברומב הנה
 הוא כשמוצא כוך השני ברושב והרי הוא עומל באמצע
 ההוא כוך שבדק דשם באמצע הוא עיקר הבדיקה ומשם
 הוא הולך באלכסון לבדוק כוכין של אורך המערה ומוצא
 כוך ראשון מאורך המערה חמלה של אלכסון של אמה
 על אמה מגיע באמצע כוך ההוא ואשר כך הולך באותו
 האלכסון עד כל אורך הכוכין ומסיים האלכסון באמצע
 סוף כוך הג׳ ששם עיקר הבדיקה כזה* וזה האלכסון
 הוא ממש אלכסונו של ה׳ על ה׳ דהוי נוסף באלכסון
 ב׳ אמוה דהוי כל האלכסון ז׳ אמוה ואשר כך ממקום

 דף קא ע״כ
 טמא מפני שדרך טומאה לצאת ור״י מטהר מפני שיכול כו׳ ובאין בה פותש טפס נמי פליגי
 אפילו בפממה למוץ למ״ק מטמא משוס לטומאה בוקעה ועולה ור״י מטהר דאין טומאה
 בוקעת ועולה כלל והשתא מדברי ת״ק קשיא להו שפיר לפירב״ס לטומאה בוקעת ועולה אפי׳
 בפותת טפה היכא שאין ביציאתה טפמ למה ליה למימר טעמא שדרך טומאה כו׳ ת״ל דטומאה
 בוקעת ועולה אבל צ״ע מאי קשיא להו מר״י לסריב״ס דהא ר״י בהדיא אית ליה דטומאה אינה
 בוקעח ועולה אפילו באינו פוחח טפש ויש ליישב בדוחק ודו״ק: בפרשב״ם בד״ה הכל לפי
 כו׳ ולשון התוספתא מוכיח בו׳ ד״י אומר בסלע הבא בידו פותח בו׳ עכ״ל נ״ל לפי
 מה שפירשו הרמב״ן והרע״ב וכן נראה גם מפי׳ רשב״ס דלגבי מקבל מחמירין בסלע הבא
 בידים דבעי לתפור לו יותר כיון שהוא נוח לחפור ולזה קאמר ו״י דודאי בסלע קשה אין למקבל
 לעשות רק מערה אתת מצל א׳ של שצר אבל בסלע הבא בידים צריך המקבל לעשות לו ב׳ מערות
 מצד אחד של הצר וא״ל א״א משצר א׳ שהוא רשב שש לבא מצל א׳ לב׳ המערות והמרים
 ברורים ודברי מהרש״ל דחוקים בזה ואין להאריך וק״ל: בד״ה ותו דאת״ל כו׳ כתב אי
 לגואי כתוך כו׳ עכ״ל לפי אותה גירסא ל״ג ותו הא דתנן כו׳ אלא דגרסינן ואי לבלאי הא
 שנן כו׳ וצ״ל לאותה גירסא דלא מתדשי כ״כ מבראי כמו מגוואי וק״ל: תום׳ בד״ה ודחבן
 ־׳ בו׳ שהאהם תופס בו׳ מקוה אינו אלא אמה בו׳ עב״ל ר״ל אלא אמה על אמה בצמצום
 לפי ששבון ים של שלמה ולאפוקי כל אמומ דשמעתין אין מצומצם כמ״ש המוס׳ לקמן וק״ל:
 בד״ה ותו התנן בו׳ וא״ת לר״ש היכי אזיל כיון כו׳ המת תופס ד׳ אמות כו׳ עב״ל
 ילרבנן לא הקשי להו כיון דאין בין כוך שבמערה זו לכוך שבמערה אתרה באורך המערות רק
 ״ אמות אם כן היכא דקאזיל הולך בתוך ארבע אמוה לכוך די״ל דעושה מהיצה א׳ אצל הכוך
 שבמערה א׳ והולך מצד זה אבל לר״ש א״א לעשות ב׳ מתיצוש באמה א׳ שבין ב׳ כוכין ולילך
 ביניהם וק״ל: בא״ד ופ״ה דאזיל שם בשידה בו׳ ובד׳׳ה דעביד להו כו׳ דאי לאו הכי
 א״א דלא בו׳ כצ״ל: בד״ה דעביד להו בו׳ ועוד יש ליתן טעם כו׳ ולקצר דא״כ רחבה
 ה׳ בו׳ לר״ש בו׳ ולרבנן נמי דליכא כוכ־ן כו׳ עכ״ל וכ׳ מהרש ״ל ולהרוית מצי אמה באורך
 כו׳ דדרך לוותר עכ״ל הס דברים דשוקיס מצד עצמו ואין להאריך אבל הנראה דהשתא נמי
 שכרתם זאת דלא תלקו שכמיס בשוכבין קיימת ור״ל דלגבי רושב יש ליתן טעם רבעו תצי אמה
 מן הקרן ולא שלקו שכמיס בשוכבין מלעשות בן גם באורך להנית הצי אמה בכל קרן ולו״ק:

 ע״ב בפרשב״ם בה״ה י״מ שיטה כו׳ ומשני במעמיק כו׳ עכ״ל יש מקשים לשיטה
 זו כיון דע״כ כל כוכין דד׳ המערות לר״ש איירי 3מעמיק דהיינו 33׳ אמומ וב׳
 טסתים זו ע״ג זו רכל כוך רומו שבעה וא״כ הנך ב׳ כוכין בקרן זרות דעכיד להו נמי כמעמיק
 ע״כ נמי בב׳ אמות ושני טפתים אתרים זו ע״ג זו כי היכי דלא נגעו אהדדי ולא בכל שאר
 מכין דמערה וה״ל ד״א וד״ט והלא כל המערה לא הימה גבוה רק ד״א כמו שסרשב״ס
 נעיל בשם התוס׳ ויש לומר דההיא תוספמא מתנייא למ״ק דר״ש אבל רכי שמעון דמוסיף
 באורך ורוהב המערה מוסיף נמי בגובהו ועוד יש לומר במעמיק לגבי מערות שמעמיק
 המערות אתת יותר מתברתה ומו לא מידי ודו״ק: בא״ד ומיהו ככל המעהה לא היה
 מצריך ד״ש בו׳ משום דבכאן סמוך לחצר הוי הקרקע קשה שאינו חופר בלל כו׳
 עכ״ל דבר תמוה הוא מה שייך כאן סמוך לתצר שהרי זה הכוך הולך מצדו באורך למלל מערה
 שניה ואינו נוגע בשום צד לקרקעות התצר רק קרן הכוך נוגע בקרן התצר ואדרבה כל שאר
 המכין יש להן מכל צל באורך קרקע מב׳ הצללין של אורך ואין להן תלל רק מצל הרותב כלפי
 המערה ואפשר דמה״ט לא שש הרשב״ם לתירוץ זה ושזר והקשה ועול אס כן למה אינו עושה
 כן בכל המערה כו׳ ותזר לתרץ בע״א וא״ת מפני שאינו רוצה לעשות כוך תתת כוך כו׳ להיינו

 חצר

-1r דף קב ע״א ד״ש בל״ה ובודק כו׳ (וניב ובציור 
 נמי בדיקת כ׳ אמות כו׳ המערות שמכאן ומכאן כו׳ לר״ש הס״ד וכצ״ל: בד״ה בודק

 ממנו כו׳ אדם אחר וצריך לעשות כו׳ כצ״ל:

 חכמת שלמה
 דף קא ע״כ ר״ש בד״ה יש מפרשים כו׳ מצוייר ומצוייר כזה א: בד״ה רב הונא כו׳
 כזה ו: בא״ד האחרים והא כו׳ כתריומ של דקל הש״ד ומצוייר כזה ב:
 בשוה לאחרת אלא כו׳ מימין הפחח ומשמאל הפתח כו׳ כצ״ל: בד״ה כמה כו׳ כצ״ל:
I דקתני מתני׳ כצ״ל והד״א מצוייר כזה ז: בד״ה בהייה ברותא כו׳ צ״ל כדומא כו׳: תום׳ ™ 
 ומקשינן כו׳ שני כחלים בהדי הדדי והוה להו בד״ה המוציא כוי ידועים ואחד תחילה כו׳

 כו׳ ואלכסונה ומשני במעמיק כו׳ כצ״ל והד״א ונ״ב כצ״ל:
 פי׳ תחתיהן ומה שכתב כל מה שנכנש כו׳ ה׳׳ק
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 משוס הכי ראוי להעמיק כאן שאפילו חשבינן ליה כאילו הוא בשוה עמהס אפי׳ הכי ליכא
 קפידא שהרי מרחיק כו׳ ודו״ק: בד״ה והא קנגעי כו׳ בקרן מזרחית צפונית כצ׳יל

 מהר״ם
ל יעשה בקרן זוית א מ ש ב ש ן אמה ו מי לם ירחיק הכוך שבי ש שלעו ר י פ ל הדשב״א ש ן ש רוץ הראשו  תי
ת כ״כ ויהיה קצת הפסק ביניהם והואיל ן זה לזה צריך שלא יהיה האמות מצומצמו  נוגעים הכוכי

: ק״ל ן נגר בהפסק כל דהו היה די ו ן כמי י י  והכוכין עשו
 דף קא ע״כ גמ׳ אמר רב אשי כמעמיק דא־ לא ת־מא חכ־ ד׳ מעדות לד״ש חיכי עביר לחו וכו׳ עיין
ן זה ע״ג זה רי י י ן הן מצו ירתי לך אליבא דר״ש ותראה שהכוכי ל בצורה שצי  לעי
ן והכוכין של לצד צפו ן לצד דרום ו ל מערה המזרחית ע״כ הולכי ן אחר א״א שהרי הכוכין ש י  שבענ
ויות ד להו לקרן ז ש לדקדק לפי הי״מ דמפרשי דעבי י ן ו ן על גביה וכן לצפו  המערה הדרומית הולכי
יות שאצל הפתח הפנוי חצי אמה מצד זה וחצי אמה מצד זה שבמערה המזרחית ו  דהיינו בשני הז
ו ע״ג זו וכל אחת רומה ו עושים כן א״כ ע״כ יהיו ד׳ מערות ז  ובמערה הדרומית והצפונית ג״כ הי
לו ל המערה אינו כ״א ד״א כמ״ש הרשב״ם לעיל בשם התוס׳ וא״כ אפי  ז׳ טפחים והא גובה ש
: כדאמר ל ק״ ל דמעמיק גם כן בקרקעית המערה ו צ״ ו בגובה המערה ו ת זו ע״ג ז  במעמיק א״א לעשו
ל המערה ב׳ קברים ׳ש הכוכין שהן בתוך הד״א ש לר׳  רב שישא ובו׳ בניפלי ה״ג כגיפל־ פי׳ רשב״ם ו
ן ארכן אלא חצי אמה וכו׳ והא הכוכין כל א׳ ארכו ר״א והמערה כולה אין ארכה  של נפלים הן שאי
בד״א הנשארים ך השני לא הוי עושה כ״א קברי נפלים ו ל כו ״ש כל אורך ר״א ש  כ״א ח׳ אמות לר
ן ש דהיינו י״ג כוכי ״ ר ן ל ן הכוכי ו ן גדולים וא״כ נמצא סך החשב ת כ״א ב• כוכי  לא היו אפשר לעשו
בד״א שאצל הפתח תו צד לא עשה כ״א ב׳ כוכין גדולים ארוכים ו צ״ל שבאו  ד׳ מכאן ודי מכאן וכו׳ ו
 בחצי אמה הפנויה בסוף הכותל עשה ג׳ כוכין קטנים אותו שבחצי אמה הפנויה היה ארכו חצי אמה
רך הולך לצד מערה ך ד״א היה כ״א ארכו חצי אמה שהאו  ורחבה חצי אמה והשנים הנשארים שבתו
ן כדתני מתניתין י ונמצא שבכל צד היו ד׳ כוכי רוחב הכוך הוא אמה וביניהם אמה פנו  השניה ו

ן רק״ל: י ן כל הנפלים שו ן כמו שאי י ן כי לא היו כל הכוכין הקטנים שו ו  במילתיה דרבי שמע

ן האמצעית ״ל אם נאמר רואי י ץ וכוי. ו פ ר ט צ  דף קב ע״א גמ׳ רואין את אמצעים כאילו אינן והשאר מ

: באייר ל : בא״ד ועוד יש להביא ראיה מדתנן באהלות ביב שהוא קמור וכוי כצ״  ע־1יו טומאה כמו קבר
 ונ-הו קשה לד״י מתניתץ באהלות וכו׳ תיבת המגדל שיש בה פותח טפח ואין ביציאתה פותח טפח

: ל  כצ״ל י״ל דבכלים אין דין קבר וכו׳ כצ״
 רז קא ע״א גמ׳ ותו הא תנן חצר הקבר העומד בתוכו טהור פי׳ ואם איתא דהכא כוכין לבראי
י להו הרי העומד בתוך החצר מאהיל ע״ג הכוכין ואמאי טהור ואע״ג  לחצר שד
ן ו ן ז׳ טפחים כדי להיות אויר טפח בין הקרקע לאר רש הרשב״ם לעיל שלכך רומן של הכוכי י  שפ
ן לא לו מאהיל ע״ג כוכי  ש־יא לטמא העוברים דרך המערה וא״כ מאי פריך המקשה הכא הא אפי
ר דהא כתבו ך שפי ר דקתני העומד בתוכו טהור מ״מ פרי ש אויר טפח ולכך אתא שפי  נטמא כיון שי
ן מיהא מטמא אע״ג דהוי פותח טפח ולא התירו אלא ללכת למקום מצוה וכו׳  ה־נוס׳ לעיל מדרבנ
ר: תום׳ דייה ורחבן ששה ואפילו למ״ד בסוכה שהאדם תופש ר אמאי העומד בתוכו טהו  ולכך פריך שפי
בשבת פרק המצניע דף ת ו : בא״ד דהא מקוה אינו אלא אמה על אטה ברום ג׳ אמו ל  אםה ובו׳ כצ״
פו הוא ג׳ אמות מכתפו ו ב ד״ה אשתכח דלמעלה מיי הוה קאי כתבו התוס׳ אע״ג שהאדם אורך ג  צ
בל ותירצו דכשיכניס במים יעלו המים למעלה  ולמטה מלבד ראשו וא״כ ברום ג׳ אמות היכי טו
י למפרך הא קא גגעו אהדדי וכוי ר״ל דהא אורך : ד״ה אי לבראי וכו׳ ה״ה דהוה פצ ש ״  מראשו ע

ד פתח צ מ ש וא״כ ש ש על ש  הכוכין ד׳ אמות והחצר כולה אינו כ״א ש
ד פתח המערה המערבית שפונים לצד צ מ  המערה המזרחית והכוכין ש
רך הוא ח׳ אמות והחצר אינו ך החצר זה שכנגד זה נגעי אהדדי שאו ־  או
 כ• א ו׳ אמות וכן הכוכין של פתח המערה דרומית והכוכין של פתח
 הרעדה צפונית וק״ל: ד״ה דעביד ליה כמין נגר וכו׳ ועוד יש לפרש דלכל
 הפחות הפתח רחב ב׳ אמות ומחצה ואותו שבימין רחוק אמה מקרן זוית
ור הוא כזה לפי זה נוגע הכוך האחד בתוך השני ח״א וכן לפי  וכ•׳ הצי



 חידושי הלכות בית כור פרק שביעי בבא בתרא ואגדות מהרש״א מז
 דף קב ע״כ ־ דף קד ע״א

 שעומד שס דהיינו כהצי הכוך הג׳ כסופו הולך נשוה עוד י״ג אמומ אמה אחת מזו המערה דף קד בפרשב״ם בד״ה אלא מהא כו׳ הלכך איצטריך למיתני ברישא היכא
 מהצי הכוך עד זרה המערה ושש אמומ כשצר ושש אמוח מהמערה שכנגדה וכודק כה דא״ל האי כו׳ עכ״ל מיהו ק״ק דהיכא דא״ל נמי האי או האי דאזלינן כמר
 בהילוכו בשוה כדמסיק דב׳ אלכסון לא אמרי׳ והוי בין הכל עשרים אמות כי מתני׳ ודו״ק: ההוא לישנא נמי לא איצטריך דהא קתני בסיפא דאזלינן בתר א׳ מכ׳ הלשונות אפי׳ צסמר
 ע״ב בד״ה הב״ע בנפלי בו׳ לבדוק רק למערת נפלים כו׳ עכ״ל כצ״ל: ליה מקודם מכ״ש בלא סתר להם כלל דאזליצן בתר א׳ מהם וצ״ל דלא זו אף זו קתני ועי״ל
 םליק פרמ המוכר פילות דאיצטריך למיתני ברישא בהאי או האי דאזלינן בתר ההוא לישנא בלא סהר לרבנן דפליגי
 בסיפא בסמר אבן ננס וק״ל: בד״ה כגון דהוה זולא מעיקרא הא״ל לוקח לא בעינא
 ־י»©«£־ לקנות קרקע ביוקר בו׳ עב״ל והשתא הך ברייתא דלעיל דכופין אה המוכר למכור ואמ
 בית כור פרק שביעי כו׳ איכא לאוקמי נמי בכה״ג וק״ל: תום׳ בה״ה פחות כל כו׳ וא״ת ולימא ליה
י דאדעתא כו׳ וי״ל דקאי בתוך השהה כהמפהש המתחלה כו׳ עכ״ל לכאורה כבר לעיל פ  כפרשכ׳׳ם בד״ה האומה כו׳ ולאו מקום הראוי לזרוע כור תבואה קאמר אלא ל
ן במוספומ שירצו זה על קושיא זו בעצמה ונ״ל דדבריהם דלעיל הס דברי ר״י והוא לא מהלק ו ש  חשבון כו׳ עכ״ל הא ודאי דלפי ששבון שצר המשכן נמי בית סאתיס כפי זרע קאמר ול
 כית כור נמי בית כור זרע משמע כמ״ש התוס׳ כפרק הכונס אלא דר״ל דלא נאמר כפי בין קאי בתוך השדה בין לא קאי דבכל גוונא נאמר דמתשלה היה יודע שאינו מכוון כ״כ
 מקום הראוי לזרוע קאמר דיש מקום דלא מצמימ כ״כ כמו במקום אשר דהשמא ע״כ בית כו׳ כמ״ש התוס׳ לעיל אבל הרשב״א כתב לקמן מכת קושיא א׳ דבאינו עומד בתוך השדה
 כור המאה קאמר ואהא קאמר דככל מקום משערינן בשוה דהיינו בית כור זרע כשצר המשכן מצי א״ל שפיר דאדעהא דהכי לא זבני ומזה לשיטהו הוצרכו הכא להוסיף הכא כדכריהס
 ששיערו מכמיס וק״ל: בא׳׳ד והוא בריבוע ד׳ אמות בו׳ עכ״ל כבר כמב מהרש״ל שנפל וי״ל דקאי במוך השדה כדמפרש כו׳ דהיינו כדמפרש הרשב״א לקמן ומהרש״ל הגיה
 טעוה בפירשב״ם ועיין על דבריו בקדושין בפרק האומר אבל הריבוע שכמב שם אינו מכוון כדפרישיה ואין צורך להגיה כל נוסמה המוספומ שלפנינו ודו״ק: בד״ה אלא לאו כו׳
 כל בך וכבר כשבנו בשדושיט סוף מסכת ביצה שזה הריבוע מהזיק רע״ג אמוה וה״ט ואצבע וי״ל לאשמועינן דאפי׳ הכי דוקא בית רובע אבל יתר כו׳ עכ״ל והשהא דע״כ
 קטנה על רע״ג אמות וה״ט ואצבע קטנה ע״ש ודו״ק: תום׳ בה״ה המקדיש כו׳ והתם בברייתא אימ לן למימר הכי כממני׳ נמי דקתני הן הסר והן יתר ולא קתני כית כור סממא
 נמי יליף כו׳ מי כתיב משנת היובל עכ״ל ר״ל לצ״ל נמי התם דרב משנה היובל ולשמואל נמי איכא למימר הכי דלרבותא קתני דאפ״ה דוקא בית רובע כו׳ וכ״כ בשידושי הרמב״ן
 בשנה היובל משמע שפיר שנת היום עצמה משוס ללשון תורה לשוד וק״ל: ומיהו לעיל דמקשה אימא סיפא ואם א״ל הן כו׳ הא סממא כמדה בתבל דמי לא בעי למימר
 דף קג בד״ה אין נמההין בו׳ אבל הבא שאין מקדיש בפירוש לא כו׳ עכ״ל אבל הכי למשמע ליה לעיקר מלהיה לרובע לסאה הגיעו גס המוס׳ ללעיל שכמבו מימה דמלי
 לפרשב״ס דעכ״פ ליקדשו פריך שפיר דאמאי לא ליקדשו באנפי נסשיה נמי הן שסר כו׳ משמע טפי דהגיעו כו׳ לא אסקי אדעתייהו למימר דלגבי יתר מרובע תלי הן
 בסתם בתורת שדה אתוזה ודו״ק: כד״ה אי הכי כו׳ דהשתא נמי פריך מנייהו כו׳ תסר הן יתר בבבית כור משוס דעיקר מלתיה משמע לאשמועינן דרובע לסאה הגיעו ודו״ק:
 עכ״ל ר״ל דליכא למימר דלא פריך מסלעים כלל משוס דהמקשה נמי אסיק אדעתיה למימר בא״ד וי״ל דר׳ יצחק לא קאמר אלא להצטרף לפחות מרובע לסאה כו׳ עב״ל ב״ה
 שדרא דארעא כו׳ דמדאצטריך לשנויי כו׳ וק״ל: בכל מסתת תוס׳ שלנו וכ״ה בתוס׳ ישנים ופירוש להצטרף לדין של פתוה מרובע לסאה
 ע״ב בד״ה אם היה סלע כו׳ שהכל סלע אחד אפי׳ לא יהא גדול אלא בית רובע לקתני במתני׳ להגיעו להיינו שאס שסר מן הכור ז׳ קבין ומשצה דהוי רובע לסאה ויש
 כו׳ עכ״ל ולא שש ר״מ להך פירושא מה שהקשה הרשב״ם לפירוש רבוהיו למ״ש בשלה זה טרשין ל׳ קבין שנמללין עמה הרי מצטרפין אלו הל׳ קבין לכור שאין תסר בו רק
 סלע יהיד מסלעים הרבה מכונסים כו׳ וק״ל: ז׳ קמן ומשצה והגיעו אבל אס היה בו טרשין ה׳ קבין שאין נמללין עמה ומצטרפין ה׳

 שלמה
 בד״ה ר׳ תייא כו׳ נמדדין עמה עד שיהו כו׳ כצ״ל: בד״ה כעי ר׳ חייא כוי דהיינו ט׳ רבעין
 מפוזרין במיעוטה של רוב השדה שהוא ז׳ שאין כו׳ ועיקר וה״ג רוק כמיעוטה כו׳ כצ״ל והד״א:

 תום׳ בד״ה ואמאי כו׳ פי׳ הרשב״ס במקדיש שמי שדוח כו׳ כצ״ל:
ג ע״כ ד״ש בד״ה כשיר מהו כו׳ בינתייהו שתי וערב כו׳ ויחרוש אלא עשויין כאצעדה  דף ק

 א
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 דלא מיזדרע בינתייהו שפיר
 כל כך כצ״ל ומצוייר כזה א: בד״ה
 איצטדינין כו׳ האצטדינין מצוייר כזה 3:
 בא״ד כראשון עקלתון מצוייר כזה ג:
 בד״ה אפי׳ פיחת רובע כו׳ לכל סאה כו׳

^ * * • * a  כצ״ל: והס״ד: בד״ה הגיעו כוי ולא אמר *
 ליה לא מדה כו׳ לאשמועינן אתא הס״ד וכצ״ל:

 דף קד ע״א נמ׳ רובע לשאה או הוחיר כו׳ כצ״ל: ד״ש כד״ה הן חשר כו׳ אני מוכר לך
 כצ״ל והס״ד: בד״ה ומשני כו׳ הזול הוא דעכשיו דאמרינן ליה למוכר אי אתא
 ארעא המותר יהבת ליה כו׳ שקול מאותו המותר מעוח כזולא כו׳ קרקע שלך והאי דקמני כו׳
 דמוכר דהשחא לא מסשיד הלוקח מידי כצ״ל והד״א: בד״ה אמר רב הונא ט׳ קבין שאמרו
 במתניתין כו׳ ליתנהו בתורח מחילה ולא בתורת כו׳ ליסות כחו דמוכר אלא לחזרת קרקע אפי׳

^ חכמת ) 
 דף קב ע״כ ר״ש בד״ה ה״ג וכגון כו׳ אלא ככומלים ובספרים כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה
 ומקשינן כו׳ מאחר לבראשונה לא מצא כלוס נ״ב ואני אומר משוס דשנים לא
 הוחזק ודו״ק: בד״ה רב שישא כו׳ הך סיסא נמי ר׳ שמעון היא וכגון כו׳ כצ״ל: בד״ה ומקשינן

 כו׳ י״ח הס״ד:

 םליק המוכר פירות פרק ששי

ר פרק שביעי ו  בית כ
 גמ׳ נותן לבית זרע חומר שעורים כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה האומר לחבירו כו׳ והוא בריבוע
 ד׳ אמות חסר משהו פתות משליש רוחב אצבע ויתר על רובע כל זה נמחק ונ״ב הכל
 טעות ואינו מפי׳ רשב״ם ועיין בפרק האומר בקדושין: בד״ה בית כור דשמא לבנות לו
 בית או למשטחא בה פירי כו׳ אני מוכר לך אפילו כו׳ כצ״ל: בד״ה פחוח מיכן בגובה

 או בעומק הס״ד:
 דף קג ע״א ד״ש ד״ה אמאי צ״ל ואמאי: בד״ה ליקדשו כו׳ בסני עצמו במקדיש שתי כו׳
 כצ״ל: בד״ה דלאו בני כו׳ אלא בפני עצמו לפדות בשריהו כצ״ל: בה״ה אי הכי
 בני זריעה הס״ד: בה״ה שידרא כו׳ וגבשושית הש״ל: בד״ה טרשין כו׳ לזרעי׳ ה״מ כו׳ הד״א:

 מהד״ם
ל ד׳ אמות על ו׳ הרי שמנה אמות שכן ן ש  הכל ביחד כי אם ז׳ אמות והוא כתב לעיל מזה ואלכסו
רץ קושיית המקשה שהקשה אי רבנן תמני סרי הויין וברייתא קתני תו  הוא מוכרח לפרש כדי שי

ק״ל:  עשרים אמה ו
 דף קב ע״כ ר״ש דייה אדעתא ליטלו לחזור ולפנותו משם לא מנח• הלכך לגמרי נקברו שם בולן
ר ולפנותן ו ר״ל דלא נקברו האמצעים כדי לחז  ע״• הדחק ואקראי בעלמא ובו' כצ״ל ו
ת מקום זה בית הקברות  משם אלא כולן נקברו שם ע״י הדחק באקראי ר״ל שלא נתכוונו לעשו

י׳ק: ן ליה שכונת ב״ה ודו נ ר שם יותר ולכך לא חשבי  ולקבו

 סליק המוכר פירו ת פרק ששי

 כית כור פרק שכיעי
לו ר תבואה קאמד וכוי. ר״ל אלא אפי  דף קב ע״ב מתניתין הדשב״ם ולאו מקום הראו• לזרוע בו
ש שם סלעים ונקעים מלא מדת בית ון שי ע בו כור תבואה שלם כי רו י לז  לא יהא ראו
ן ו : באייר והוא בריבוע ד׳ אמות חםר משהו ובו׳. החשב י כו ו חכמים ו ער ן ששי  כור קאמר לפי החשבו
ב בדקדוק תמצא שהוא רע״ג אמות וחצי אמה על רע״ג אמות וחצי אמה  זה הוא טעות שכשתחשו
י ן במה שהגהתי ברש״ י ד יותר והוא במעט רע״ד אמות על רע׳׳ד אמות פחות דבר מועט ועי עו  ו

: ן פרק האומר דף פי שי  במסכת קדו
 דף קג ע״א ד״ש ד״ה אמאי אין גמדדין עמה וכו׳ ויכול לפדות בל אחד ואחד בפג• עצמו במקדיש
ך כתר הכי וכו׳ ד פרי : תום׳ ד״ה אין גמדדין עמה וכו׳ ועוד מה ה ל ת וכו׳ כצ״  שתי שדו
ן להקשות השתא נמי מה פריך מהא דתניא וכו׳ דהא רוש וכוי. ואי  התם ודאי קדשי לפי שמקדישו בפי
ש לחלק ש י ו ש די״ל דדוקא לענין שיהא קד רו שו בפי י ש לדחות דשאני התם לפי שמקד  השתא נמי י
ן הכתוב בפרשה ו ן לפי חשב ו י ן פד ש אבל לענין די רו שו בפי ן מקדי ש להיכי שאי רו שו בפי  בין מקדי

ק״ל:  אין סברא לחלק בזה ו
ת עשיית החשבון ליפות כחו י ו ת ו ובו׳ ולא ב ב הונא ט׳ קבין שאמד  דף קד ע״א ד״ש ד״ה אמר ר
: תום׳ ד״ה אלא לאו ש״מ םתמא נמי כהן חםר הן יתר וכו׳ וי״ל דר׳ ל כד וכוי כצ״  דמו
ר״ל דר׳ יצחק ו ו נ י  יצחק לא קאמר אלא להצטרף לפחות מרובע לסאה כך היא גירסת הספרים שלפנ

ן פי ש כאן יותר מג׳ אלא שהן רצו י צ״ל דר״ל ש  כאלו אינן אין כאן ג׳ שיהיה שכונת בית הקברות ו
׳ל: ד״ש ד״ה ובודק ממנו ולהלן כ׳ ן ג׳ וק׳ י ו עדי ן את האמצעים כאלו אינן נשאר ו אומדי לכך כשאנ  ו
ש אמות דחצר מפני המערות הפתוחות לה מכאן ומכאן לר״ש נמי דהיינו ת וכו׳ ואח״כ בודק ש  אמו
ך י ר״ל שצר ת כנגד החצר בשביל שת• המערות שמכאן ומכאן כן צריך להגיה. ו  בדיקה עשרים אמו
ן לרוחב ד שתי מערות מכאן ומכאן לר׳ שמעו ש עו י ל ש ן עשרים אמות בשבי  ג״כ לבדוק מדרום לצפו
ן וק׳׳ל: תום׳ בד״ה המוצא מת מושכב וכו׳ ותימה לפירושו מאי אשמועינן אטו צפו  החצר בצד דרום ו
צ״ל ן הוא מגומגם ו ו יגרום שיהיה לו תפיסה כיון שידוע שהוא ישראל וכו׳ הלשו  ם״ד דמושכב כדרכ
שכב שלא כדרכו לא יהיה לו ו תפיסה וכשהוא מו שכב כדרכו יגרום שיהיה ל  דה״ק אטו סייד דמו
ע שהוא ו ד ו תפיסה כיון שי  תפיסה אפילו היכי דידוע לן שהוא ישראל זה אינו סברא שלא יהיה ל
לו שכב כדרכו אפי נו מו שראל ועכ״פ סברת התוס׳ אינו כסברת הרשב״ם שהרי הרשב״ם ס״ל דכשאי  י
ו תפיסה שהרי כתב אי נמי אם ישראל הוא באקראי בעלמא דוע שהוא ישראל אין ל  אם הוה י
 השליכוה שם וכו׳ הלכך אין להם לא תפיסה ולא שכונת בית הקברות וק״ל: בא״ד ועוד קשה דלא
טא דפרט י רומיא למעו עוטא דפרט למצו ׳ ד״י לא הוי מי  הו• דומיא דמת פרט להרוג ובו׳. ר׳׳ל דלפי
ן טי עו ו דכל הני מי ן ארכבותי עוט דכדרכו פרט לראשו בי שב ולמי ו י שכב פרט ל ט דמו עו למי  להרוג ו
י מר דכשהוא מצו י הוא בהיפך דאתי לו ו דין קבר והמיעוט של פרט למצו  אתו למעט שלא יהא ל
׳ וזה שכב כדרכו וכו ן דלא קאי עליה האי מיעוטא דמו נ עי ש לו תפיסה ולאשמו שראל י ידוע שהוא י  ו
ד קשה דלא הוי דומיא דמת פרט להרוג ולא דומיא עו  אינו שיטת הגמרא וק״ל וכך צריך להגיה ו
: בא״ד והא דאמר בנזיר דבע־א שלשתי •דועין ו שב כדרכו פרט לראשו בין ארכובותי ו י  דמושכב פרט ל
: ל  או תחלה פ״ה ובו׳ ואין נראה לד״• דלא שייך כאן הלכתא גמי-י דהו• דבר שיש בו טעם וכו׳ כצ״

: בא״ד ל ר שיש במשנתינו שהוא אמה בינתיים לכולי עלמא כצ״ עו  ד״ה מד׳ אמות ועד ח׳ וכו׳ כשי
דאי  דאיכא התם מאן דאמר דלב״ה בודק אמה ומגיח שגים כצ״ל דפלוגתא דב״ש וב״ה הוא שם אבל ו
: ד״ה וכגון שבדק באלכםונא פי׳ הקונטרס דאלכםון ל ׳ כצ״ ן וכו  קשה לפ״ה דאמר ד״ש בסמוך רואי
 ד׳ על ששה הן ב׳ אמות באלכםון של חמשה על ה׳ כצ״ל ולא יתכן וכו׳ באמת שבלא זה ג״כ דברי
ל ״ ר די ואידי חד שיעורא הוא ש  הרשב״ם תמוהים הן שהוא כתב דמ״ש ה׳ על ה׳ מד׳ על ששה דאי
לו רך ד׳ אמות על ו׳ ותניחנה ברוחב הוי כמו ה׳ על ה׳ וא״כ הוא הדין אפי  באם תקח האמה שבאו
ן של שתי אמות ה׳ על ה׳ לא יהיה ן הוא שתי אמות הלא אף כשתצטרך האלכסו  יהא כך שהאלכסו



 מח חידושי הלכות בית כור פיק שביעי בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קד ע״כ - דף קה ע״כ

 שנולל הספק ולא שיין בזה המע״ה ותלמולא למלמה ההיא לראשון קנה ללהכא והתם
 כועמא מאי משוס לתפס ה״נ כו׳ היינו לענין ספיקא ולו״ק:

 ע״כ כפרשב״ם בד״ה קמ״ל כו׳ דה״ה אי קאמר צ״ו פרוטות דליכא למימר
 פרושי קמפדש כו׳ עכ״ל היינו מההיא לגט פשוט לאס נימא ככה״ג פירושי
 קמפרש ולאי דלכ״ע ניזיל כתר פתוה שבלשונוש וכמו שהקשו התוס׳ וק״ל: בא״ד מתני׳
 איכא למימר פרושי קמפרש בדאמר לעיל וכדפרישית לבסוף כו׳ עכ״ל ר״ל כלאמר
 לעיל לאיכא למימר פרושי קמפרש ויתלוקו מה״ט ואיכא למימר פרושי קמפרש ככה״ג
 שפירש לכסוף למה״ט כולה למשכיר ואין להקשות כיון לאסיק אלעתיה פרושי קמפרש
 דאמר לעיל וישלוקו מי הכרישו לפרש לאיסמרא מאה מעי לבסוף אממר הא איכא למימר
 שפיר לההיא לכולה למשכיר לא שמעי׳ ליה מההיא לאיסתרא משום לאיכא למימר בההוא
 דמרשץ לימלוקו משום דפרושי קמפרש כלאמר לעיל וכן פירשו התוס׳ בשם ר״י לאיצטריך
 ליה לההיא לכולה למשכיר מה״ט וי״ל להן מלמא ללא נימא הן סברא לפרושי קמפרש
 כדאמר לעיל הא שמעי׳ ליה שפיר מהא דאמר רב שלוקין עליו שביריו על כן ננס לאי איה
 ליה האי סברא א״כ מנ״ל לתלוקין תביריו על בן ננס אימא דשביריו רשב״ג ור״י נמי אימ
 להו האי סברא ולא נימא ליה למימר רתלוקין עליו תביריו אתריני נינהו ולא הנהו למרהץ
 כפירוש רשב״ם לעיל גופיה גבי זי ולא ס״ל שפיר ועול לשמואל נמי קאמר אבל מכמים כו׳
 ע״ש ללא ניתא לן למימר להנהו תכמים אתריני נינהו אבל ר״י בעל התוס׳ לא שש לזה
 לולאי איכא למימר לתלוקין עליו תביריו היינו תכמים אמריני ולאו הנהו למרשץ נינהו ואי
 לאו ההיא דאיסהרא הוה מצינן למימר פרושי קמפרש כלאמר לעיל וישלוקו ורשב״ג ור״י
 לגבי מרמץ נמי למה״ט קאמרי יתלוקו ומה״ט גבי זי ולא ס״ל כו׳ לא כתבו השוס׳ אלא
 להבי משמע ליה לזו ולא ס״ל ולא משום דקאמר אבל תכמים כו׳ ולו״ק: תוס׳ כד״ה
 פרושי כו׳ ול״ג לפי זה אי אתמר בהא ולא אתמר כההיא כו׳ עכ״ל ללישנא ולא
 אתמר בההיא משמע היינו הן דמשכיר לפרין מיניה ועל זה אינו מפרש כלום כו׳ וק״ל:
 כא״ד וא״ת לפירוש רש״י כו׳ וי״ל דשאני ההיא הגט כו׳ ולא שייך כולי האי פרושי
 קמפרש עכ״ל מיהו לגבי צריכותא שכתבו התוס׳ לקמן אמלתיה דרב המ״ל לאיצטריך ההיא
 דאיסמרא משוס ללא נימא למיזל בתר פתות שבלשונות כההיא לגט פשוט וכ״כ המוס׳
 בס״פ השואל ע״ש ודו״ק: בא״ד ולר״י נראה דפרושי כו׳ ממש כההיא דלעיל כו׳

 קבין הללו לז׳ קבין ומתצה התסרין כבר והר מסר יומר מרובע לסאה ויעשה ששבון
 ומהרש״ל הגיה מה שהגיה לאין צורן מיהו ק״ק ומאי קושיא אימא דמתני׳ דלעיל
 איירי בשיש שם קרקע ימר מבימ כור דהשהא ודאי אי לאו הנהו טרשין הוה צרין ליתן

 לו בימ כור שלם ולו״ק:
 ע״ב בפדשב״ם כד״ה ה״נ וכדברי כו׳ ואפ״ה לא אמרי׳ נותן חצי רובע לבל
 חצי סאה בו׳ חצי רובע הוה מחילה לחצי סאה כי כו׳ עכ״ל ללא נישא ליה
 לפרש הקושיא בפשיטומ רלא אמרינן הרובע הוה מהילה לסאה כיון להוי שיעור גינה והיינו
 כרב הונא משום לאיכא למימר טעמא לרכ נממן לעיל משוס להרכיעימ מכל כור וכור דהיינו
 ז׳ קבין ומהצה לכל כור וכור לא הוה שיעור שלה והוי בתורה מהילה ולא אמרינן לצרפינהו
 שיהיו שיעור שלה על שיהיה משהו יומר על הרבעייס לנפקי מתורת ממילה ואז נצרף אומן
 לשיעור שלה משא״כ הכא רהאי רובע גופיה הוא שיעור גינה לאיכא למימר מולה רב נתמן
 דאינו בתורת ממילה ולהכי קאמר דה״נ אימא דנותן תצי רובע לכל שצי סאה להשהא הוי
 כל מד ומד במורמ ממילה ולא נצרף אומן שיהיו שיעור גינה על דליהוי משהו יותר על
 הרבעיים לרב נממן ולו״ק: כד״ה ואית דמפרשי ההאי כל שהו אפי׳ בו׳ דא״כ מאי
 אהני ליה הן חסד כו׳ עכ״ל מיהו מצינן לפרושי דקאי ארישא אמדה בחבל דאס הוהיר
 כל שהו לישזיר כפי מה שירצה מוכר מעות או קרקע כפרשב״ם במהני׳ ואהא קהני הכא
 אם היה סמוך כו׳ אלא לא״כ לקאי ארישא לא ה״ל למיתני הן ברייתא במר ססקא שאם

 שייר בשלה כו׳ וק״ל:
 דף Pip תוספות בד״ה ובא מעשה כו׳ לשמואל דאוקי כו׳ עכ״ל עיין בתלושינו
 ס״פ השואל: בד״ה אבל בא כו׳ וי״ל דמסתבדא ליה בו׳ אבל היכא
 האין מוחזק זה יותר היה לב״ד כו׳ עכ״ל ומיהו בלאו ההיא לסומכוס מבת הן סברא
 לא הוה פרין אלא כיון לסומטס סבר הכי אית לן למימר לרבנן לא פליגי עליה בהא וק״ל:
 בא״ד נהאה דלא שייך כ״כ אודוי אוחי על חצי החוהש ואי אוהי על הכל ומש״ה
 כו׳ עכ״ל וכ״ה בתוס׳ הישנים ושיעור דבריהם רגבי באמצע השודש דימלוקו נמי ק׳ כדלעיל
 אמאי יועיל מפיסהו על השצי שודש כיון דהמע״ה דהמס דמוק לומר כן ללא שייך כ״כ
 אודיי על התצי הודש ואם נאמר דאודי על הכל למה ימלוקו ומהרש״ל הגיה כאן לאין צורך
 ואין להאריך: ודע דאההיא דראשון קנה ודאי לא קשיא להו מידי דהתס תפס הלוקת קולס

 חכמת שלמה
 דף קה ע״א ד״ש בד״ה אבל הכא במתני׳ הש״ד: בד״ה יכול לחזור כו׳ ועד דמשיך לכוליה
 לא קני מידי נ״ב פי׳ במדידה לאסוקי משך כל הכור דלא מהני עיין בטור: תום׳
 בד״ה אבל בא כו׳ ואפילו הכי כסוף חדש כו׳ נ״ב פי׳ ולא מוקמינן ארעא בחזקת מריה וק״ל דאי
 לאו הכי דלמא המשטר קרר המוציא ודו״ק [עיין במהרש״א]: בא״ד ידענו שכתב ידן הוא זה

 כו׳ כצ״ל:
 דף קה ע״כ ד״ש בד״ה אלא לעולם כו׳ בתר חזקה הס״ד: בד״ה דהתס גט כו׳ ונמצא שדר
 על בית חטרו כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה בפרק קמא דסנהדרין אמרי ט רב רב
 הונא והאמר רב הונא אמרי ט רב כר כצ״ל: בד״ה אישתרא מאה מעי מאה מעי מאה מעי כו׳

 הד״א: בד״ה מהו דמימא כוי פירושי קמפרש בשני עניניס כדאמר לעיל כו׳ כצ״ל והל״א:

 בבקעה כו׳ כצ״ל והד״א: תום׳ בד״ה פרושי קמפרש כו׳ איזהו טת כור שהוא בכטמ כור כו׳
 הן יותר בכטמ כור דמשמע כטת כור כו׳ תלה ליה בכטת כור כו׳ כצ״ל: בד״ה אלא לאו כו׳
 אלא להצטרף לפתוח יחר מרובע לשאה כו׳ כצ״ל ונ״ב פי׳ טן שהיו כבר ז׳ קטן ומחצה בהחשר
 טן לא היו כבר בהחסר אלא ג׳ קטן ועם הטרשים שהוא ה׳ קטן יהיה שמנה קטן דאז יהא יפר

 על הרובעיס ומחזיר הכל ודו״ק [עיין במהרש״א]:
 דף קד ע״כ נמ׳ מילתא יתירא לתשעח קטן כר כצ״ל: ר״ש כד״ה ואי איכא כו׳ יחזור לו קרקע
 ולא כו׳ לא הוה לן למימר יחזיר ליכא למימר בהו ייפוי כח דמוכר כו׳ כצ״ל והד״א:
 בד״ה ומשני בו׳ דאי הוי ט׳ קטן הדרי דאיכא טפי מרובע לכל שאה כו׳ כצ״ל: בה״ה ה״ג ובגינה

 טת חצי קב כו׳ והדר ואע״ג כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה ומשני כו׳ ה״ד בחצי רובע כו׳ כצ״ל:

 מהר״ם
ו כלום דמנחה אינה באה כי אם מן החטים י ן בדבר י דאי מר הרי עלי מנחת שעורים דם׳׳ל לר״  ר״ל באו
ו וכוי. ר״ל שאמר ו בטלים: בא׳׳ד וההיא דנויר ומנחות וכו׳ דמפרש דכרי י  ולא מן השעורים ולכך דבר
: ד״ה אבל בא ש ״ ע ׳ הריני נזיר מן התמרים ו כן בנזיר אמר בפי ש הרי עלי מנחת שעורים ו רו  בפי
כר משמע דאי תפם מוציא וכוי. ר״ל דא״ל דהטעם לו לשו  בתחלת החודש וכו׳ ואפ״ה בסוף חודש כו
כר נקרא מדת ולעולם השו ר המוציא דהא קרקע בחזקת בעליה עו  הוא דבסוף החדש נקרא המשכי
אל לפי זה גם שמו דר בה ו כר שהוא המוציא כבר תפס ו דאי הטעם הוי משום שהשו  מוציא אלא ו
לו דש כו אל ס׳׳ל בבא בסוף החו  םבירא ליה כרב נחמן דקרקע בחזקת בעליה עומדת אלא דשמו
ך בה תפיסה והוי כאלו י ון דקרקע בחזקת בעליה עומדת לא שי רב נחמן ס״ל כי כר מטעם דתפם ו  לשו
: בא״ד ד״ל דמסתבדא ליה לד ו ו אלא בתחלת החדש נ לד עכשי ו  בא בתחלת החדש שהספק לא נ
ר ף פרה בחמו ן דבמחלי ו ן לומר דכי  כמחליף פרה בחמור וכוי. ר״ל דאע״ג דלפום ריהטא סלקא אדעתי
ל אבותי ן גבי זה אומר ש ו הראייה ואי תפס לא מפקינן מיניה כל שכ רו עלי  אמרינן המוציא מחבי
מר כל דאלים גבר מכל מקום לא מסתבר ן לו  וזה אומר של אבותי דאין שום אחד מהן מוחזק דהוה ל
ר וכו׳ התם דוקא אמרינן המוציא ף פרה בחמו מר כן אלא מסתברא ליה דדוקא כמחלי ו  להגמרא ל
מר ו נן מיניה אבל היכא דאין אחד מהם מוחזק לא מסתברא ל ו הראיה ואי תפס לא מפקי רו עלי  מחבי
: בא״ד אבל י כו מר להם יחלוקו ולא להניחם לתפוס ו  מתחלה דכל דאלים גבר אלא הסברא נותנת לו
יך כ״כ אודי אודויי על החצי וביון דאודי אודויי על הכל משום הכי יחלוקו כן  באמצע החודש לא שי
ן ושתק ון שהמתי די אודי על החצי כי מר דאו ך כ״כ לו י דש לא שי ר״ל אבל באמצע החו  נראה להגיה ו
נן ך כל כך ומשום הכי אמרי י די על החצי אודי על הכל זה לא שי ן דאו ו דש ונימא כי  עד אמצע החו

״ק: דו  דיחלוקו כנ״ל ו

׳ ולא גרסינן לפי זה אי אתמר בהא ולא אתמר בההיא רעל ש ובו  דף קה ע״כ ד״ה פירושי קא מפר
ל דכי גרםינן אי אתמר בהא ולא אתמר  זה אינו מפרש כלום דאמאי לא שמעינן וכוי. ר״
שו של רו ר מהא דאיסתרא ולפי פי ן ההיא דהמשכי נ לתרץ אמאי לא שמעי ש ו ר פ  בההיא משמע דבא ל
ר לכך כתבו נן ההיא דאיסתרא מההיא דהמשכי ץ דלא שמעי  הרשב״ם אינו מתרץ זה כלל אלא שמתר
רושי קא ׳ אלא הכי גרסינן מהו דתימא פי ש הרשב״ם אי אתמר בהא וכו רו  התוס׳ דלא גרסינן לפי פי
ש וכו׳ אלא צריך ליתן טעם למה לא גרסינן לפי• הרשב״ם איפכא אי אתמר בההיא ולא אתמר ר פ  מ
ר ולא מוחק כל הגירסא וגרים מהו ן האי דאיםתרא מההיא דהמשכי ג  בהא ובא לפרש דלא שמעי
נן הא דאיסתרא מההיא ש דלא שמעי ר פ ן דכא ל ו ר דר״ל רלא צריך לגרוס ליה דכי ש פ א ׳ ו  דתימא וכו
טא דמלתא דפריך על ההיא דאיסתרא מאי ׳ הכי משמע פשי ר בלא אי אתמר בההיא וכו  דהמשכי
ר דמהו י דלא נשמע מההיא דהמשכי ר ומשנ  קמ׳׳ל וכו׳ הא אמר רב חדא זימנא בההיא דהמשכי
ר ׳ל: בא״ד ולר״י נראה וכו׳ והכי פירושו אי אתמד בהא ולא אתמר בההיא דהטשכי ׳ קמ׳  דתימא וכו
י ל רש״ טתו ש ל ד״י היא כשי טתו ש שי ד וכו׳ כצ״ל ו  הוה אמינא פירושי קא מפרש ההיא דהמשכי
שי קא מפרש קאי רו ש דפי ר פ ר מהא דאיסתרא אלא שהוא מ נן ההיא דהמשכי  דאתא לתרץ דלא שמעי
שו של רו לי דרב וכו׳ דברי התוס׳ בפגי עצמן הן ולא קאי אפי ך בל תלת מי ר ואצטרי  אההיא דהמשכי

ל מיניה:  ר״י דלעי

ר ן ההוא אינו מגיע לרובע לסאה שהוא ז׳ ומחצה לכו ר אלא שהחסרו  איירי שכבר חסר מן הבית כו
ן בית ד׳ קבין אז מצטרפים עם אותו ש ג״כ באותו שדה טרשי כשי ע לסאה פחות מרובע ו י  רק שמג
ן יותר מרובע לכל סאה דהייגו ז׳ ומחצה לבית כור וי״ס גורסים גיע החסרו ן כדי שי  החסרון הראשו

 להצטרף לפחות יותר מרובע לסאה ר״ל כדי שיעלה הפחת יותר מרובע לסאה והיא היא:
ש רשב״ם וכצ״ל רו  דף קד ע״כ גמ׳ ואי איכא מלתא ׳תירא לט׳ קבין הדד כן היא הגירסא לפי
רת מחילה ליכא למימר בהו ברשב״ם: ועוד ברשב״ם בםה״ד כיון דמפיק לחו מתו  ז

: כר י כח דמו פו  יפוי כה דלוקח צ״ל י
 דף קה ע״א ד״ש ד״ה חלוקין עליו חביריו דלדידהו הוי ממון המוטל בםפק וחולקין וכוי. הא דכתכ
ן דמשמע ן המוטל בספק חולקי  הרשב״ם דטעמא דהנך רבנן משום דס״ל דממו
׳ מר מדה בחבל וכו ן הכא באו ו דרבי אבא ר״ל דלרבנן החולקים על בן ננס הוי נמי הדי י  מדבר
אל דמוקי לה בבא באמצע החדש אבל בא בתחלת  החולקים הפחת לא הוי אליבא דכ״ע דהא לשמו
רו ע״ה ון דמספקא לן אמרי׳ דכל המוציא מחבי ׳ הוי טעמייהו דהנך רבנן כי ר וכו לו למשכי  החדש כו
ן וא״כ לדידיה הכא בדינא דמדה בחבל וכו׳ לרבנן דמספקא להו  ומאן דתפיס תפיס כדלקמן בשמעתי
ת והמוכר המוחזק בקרקע ו נ ן דהולכין אחר פחות שבלשו ן הוי הדי ן או אחרו ן ראשו  אי תפוס לשו
ע מדברי הרשב״ם שחולקים אלא דלרב נחמן מ ש מ ן ולא כמו ש ך בשמעתי  ידו על העליונה כדבםמו
: ד״ה והאמר שמואל וכו׳ ך ב בסמו ן המוטל בספק כמו שאכתו  הוי טעמייהו דר״ש ור״י משום ממו
כר וכו׳ כרב וכר״נ דפליגי עלה : ד״ה כסוף החודש כולו לשו ל ן אית לן למתפם כצ״ -למא לשון ראשו
ר משום דאיהו סבר כבן ננס לו למשכי  ״ההיא משנה וכוי. ר״ל דרב אמר אי הואי התם הוה יהיבנא כו
ר י לו למשכ ש כו ד ו רב נחמן קאמר נמי אפילו בא בסוף ח ן ו ן כדאיתא לקמן בשמעתי ן אחרו  דתפוס לשו
״ב דינרין לו היכי דאפיך מיפך דאמר בדינר זהב לחדש בי ן אלא אפי ן אחרו  ילא משום דתפוס לשו
ן ן דמספקא לן אי תפיס לשו ו ר משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת וכי לו למשכי  לשנה ואפ״ה כו
דש הוי כאלו בא בתחלת לו בא בסוף החו ן אוקמיה הקרקע בחזקת בעליה ואפי ן ראשו  אחרון או לשו
ג רשב״ לד ו ו לד אלא מתחלת החדש נ ו ו נ רו ע״ה שהספק לא עכשי דש והוי השוכר המוציא מחבי  החו
ן המוטל יהו משום דס״ל כסומכוס דאמר ממו  *ד״י דמתני׳ דהתם דאמרו יחלוקו סבר רב נחמן דטעמי
: תום׳ ד״ה ר י לו למשכ גי עליה דםומכוס וס״ל המע״ה בכל ענין כו ן דפלי  בספק חולקין אבל לרבנ
ן או אחרון ן ראשו  יבא מעשה לפני דשב״ג ור״י וכו׳ משמע מהכא דפשפקא ליה לר״י אי תפוס לשו
אל והא אליבא דכולי ש לדקדק למה נקטו התוס׳ לשמו  לשמואל דאוק* לה בבא באמצע החודש. י
ן ג ור״י משום דמספקא להו אי תפיס לשו יהו דרשב״ ן לר״נ לכולהו להוי טעמי ן לרב בי  עלמא בי
רת עולה : בא״ד תמו ג ור׳ יוסי אל משום שהוא מפרש דברי רשב״ אפשר דנקטי שמו ן ו ן או אחרו -אשו
ימכר ויקנה בחצי ש וירעה עד שיסתאב ו רו ן שניהם. פי  תמורת שלמים דבריו קיימים והיינו תפוס לשו
ן שניהם דא״ל דהוי מטעם דמםפקא ו עולה ובחצי דמיו השני שלמים והיינו משום דתפוס לשו  דמי
י ש לספק דשמא כולה עולה אין ראו ו חצי לעולה וחצי לשלמים דאי י לכך סבר חולקין דמי  ליה ו
י לקנות בחצי עולה לו שהוא שלמים אין ראו ש לספק בדמי כו ו שלמים וכן אם י  לקנות בחצי דמי
ן שניהם ס״ל: בא״ד ובנזיר ובמנחות ובו׳ אית ליה לד״י בגמר דבריו אדם נתפס. דאי תפוס לשו  אלא ו



 חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהדש״א מט
 דף קז ע״כ

 בזוזי ומזה לפי׳ שני שבקונטרס לא קשיא דאימא לרב אסי נמי ודאי כיורשין הוו אלא
 למספקא ליה אי מצי לסלוקי בזוזי או לא דלפירוש שני אין סברא דפליג רב אסי עליה דרב

 בהך סברא וק״ל:
 ?5"ב כד״ה מסתייה דקא כו׳ דשנים הפחותים מדבדים תחילה עכ״ל בזה יתיישב
 דלמאי דלא אסיק אדעהיה נקיט מיהת הרי קמאי בידך כו׳ ופריך אדרבה הא ארעא
 קי״ג שויא בו׳ אמאי לא פריך בפשיטות טפי לאימא האי ארעא מאה וששה וב׳ שלישי דינר
 היה שוה האי לקאמר שלשים טעי בתליסר ומלמא לקמיה והאי לקאמר מנה קא טעי תליסר
 ותלתא לאתוריה ובדין הוא דלימא לגרועי טפי אלא סבר מסתאי דקא גרעי כולי האי משבראי
 ויתיישב נמי גס לפי המסקנא דלא נימא פ״ו ושני ושלישי הוה שוה והאי דקאמר מנה טעה
 תליסר ותלתא לקמיה והאי דקאמר פ׳ טעי תליסר ותלתא לאתורי׳ ובדין הוא דאיבעי הוא
 לגרועי טפי אלא סבר מסתאי כו׳ דכיון דהפתות מדבר בתתלה לא שייך למימר הכי ובמידושי

 רמב״ן כתב בזה דרך אשרת ע״ש:

 סלימ פרה בית כור

 יש נוחלין פרק שמיני
 תום׳ בד״ה האב את כו׳ דהאב מנחיל בנים ולא כנות ההא לא מייתר כו׳ עכ״ל
 ק״ק לאימא כיון רבני אתות ואתי האם מדא מכלל חברתה אממר כדלקמן אית ליה לתלמודא
 דלאו אגכ גררא אתמר כפרשב״ם לקמן אלא דכולה משנה לצריכה ואייהר ליה הרישא לבני
 אתות לדייק ולא בנות אשות ויש לומר דכל היכא דאייתר לן תלא בבא לא אמרינן דהרישא
 אייהר לדיוקא אלא הסיפא אייהר והכא מסיפא דאתי האם ליבא לדיוקי ולא בנות וק״ל ושוב
 מצאתי בשידושי הרמב״ן שמתרץ קושיית המוס׳ כמ״ש וע״ש: בד״ה ואחין מן האב כו׳
 אחי האב נפקא מכלל זה ע״י משמוש האם היה האב קיים כו׳ להנחיל לבנו שהוא
 אחי אביו של מת בו׳ עב״ל כ״ה לשון התוספות שלפניצו וצריכין אנו לדשוק בזה לפרש
 דהאי אם היה האב קייס כו׳ היינו אבי אביו של המה והוא מנשיל לבנו שהוא אשי אביו של
 מה גם קשה מי הכריתן לזה דכיון דאמין מן האב קתני בהדיא במתניתין הרי אתי האב
 נפקי שפיר בלא משמוש אבי אביו של מת אלא כיון דאבי המת אינו קיים ואין לו בן ליורשו
 דהיינו אתי המת הרי הוא יורשו בקבר להנשיל לאשיו שהוא אשי אביו של מת כר וכן מצאתי
 מוגה בכתיבת ידי א״מ ז״ל הרי הוא יורשו בקבר להנחיל לבנו שהוא אשיו של מת ואס אין
 אתים למת אז אביו יורשו בקבר להנשיל לאשיו שהוא אשי אכיו של מת כו׳ ותו לא מידי
 ודו״ק: בא״ד וכ״ת דמ״מ לא איצטריך למיתני השמעינן כו׳ אחין מן האב דוקא
 ולא אחין מן האם כו׳ עב״ל פירוש לדבריהם לכיון דאתין מן האב לגופיה לא איצטריך
 לשמעינן ליה ע״י משמוש א״כ ע״כ לליוקא אמא ולא אהין מן האס להשתא לא שייך למימר
 לקתני אמין מן האס אגב לקמני אמין מן האב כיון לאשין מן האב גופיה לא איצטריך אלא
 לדיוקא ולא אמין מן האס ואהא תירצו דה״א אתין מן האב לרבותא כו׳ ואע״ג ללגופיה
 לא איצטריך לא הוה ילענא לדיוקי מיציה ולא אתין מן האם ודו״ק: בא״ד וא״ת א״כ
 אחי האב נמי ליתני אנב כו׳ ועוד הלא שייך למיתני אגב אחי האם דהיא גופה
 משנה דלא כו׳ עכ״ל ק״ק לאכתי ליתני ברישא בני האת אגב בני אמומ לסיפא לההיא
 משנה לצריכה היא וי״ל למאשי האב קא קשיא ליה לליתני ליה גבי מתל ומנתיל כיון שהם
 כמובין נמי בפרשה אבל מכל שאר יורשין לא קשיא להו למתנינהו כולהו מושל ומנשיל ולהכי

 לא קמני נמי מי האמ לאינו מפורש בפרשה וק״ל:
 ע״ב בפרשב״ם בד״ה אדרבה מרבה כו׳ ואם אין לו אחים ובן אין לו כו׳ ואם
 אין לו בת ונתתם את נחלתו לשארו כו׳ עכ״ל לכאורה מלישנא לאלרבה היינו
 לרבות האש שיהא קולם לאב ולהוציא הבן שיהיה האב קולמו וכן הסלר ואס אין לו אשים
 ונתתם נתלתו לשארו ואס אין לו שאר ונתתם לבנו ואס אין לו בן וצתתס לבת כו׳ אבל ציתא
 לפרש כמו שפירש מדלא קאמר אדרבה מרבה אני האת ואוציא אה הבן והבמ משמע דלא
 קאמר אדרבה אלא לענין לרבות האש שיהיה האת קודם לבן ובת מיהו כולן קודמין לאב

 דף קו ע״א
 עכ״ל ואף שלפי פירושו נמי לא ימיישב שפיר דמשמע הכא דפרין אמאי איצטריך ההיא
 לאיסתרא וכפ״ה אין לשוש כיון דההיא דהשואל ישכן טפי כפר״י וכמ״ש לפרש״י ולו״ק:
 דף קו בא״ד פרושי קמפרש כו׳ ואיצטריך כל תלת כו׳ דאיסתרא איכא למימר
 כו׳ פרושי קמפרש בפי׳ רש״י כו׳ ולא ידע ד״י דמנ״ל כו׳ עכ״ל ר״י גופיה
 לא מפרש הא דקאמר הכא פרושי קמפרש לא כפרש״י וללא כפ״ה אלא כההיא פרושי קא
 מפרש ללעיל אלא דקאמר ללפירושיהם נישא טפי דאס נפרש בפרק השואל כפירוש רש״י
 והבא כפרשב״ס כלמשמע ממוך ההלכה כמ״ש התוספומ לעיל איצטריכו כולהו ג׳ מלתיה
 לרב אבל אם צפרש כפירוש ר״י התם לא איצטריכו כולהו למההיא לאיסתרא שפיר ילפיצן
 דתפוס לשון אהרון ולא איצטריך לן ההיא לבור בל׳ כו׳ אבל לא ילע ר״י לפי זה לא״כ מנלן
 לסבר רב כו׳ אלא ע״כ דהנך דיתויי לאו כו׳ וה״נ איכא למימר לפר״י דאינן אלא דתויי
 בעלמא ולו״ק: כא״ד וההיא הבא באמצע החודש איצטריך לאשמועינן רזו ולא ס״ל
 ולפרש המשנה כו׳ עכ״ל הוא תמוה להא מההיא לבאמצע השולש לא שמעינן לזו ולא
 ס״ל לאכתי אימא לזו וס״ל והך לבאמצע שולש כו׳ היינו טעמא משום לפרושי קמסרש
 כדאמר רבי אבא לעיל כמו שהקשו רשב״ס ותוספות לעיל ואם כתירוצס לזו משמע הכי ללא
 ס״ל א״כ בלאו הך דבאמצע שודש נמי נימא הכי ואס נאמר דלאו דוקא דאשמועינן דזו ולא
 ס״ל אלא הך מלתא דבאמצע השודש אשמועינן אס כן מהך דראשון ראשון קנה נמי לא
 קשיא דאיצטריך ליה דלא נימא זו וס״ל ומצאתי בתוספות ישנים שטעות נפל בדבריהם וכן
 צ״ל איצטריך לאשמועינן אבל תכ״א הלך אתר פתות שבלשונות וזו ולא ס״ל וההיא דבאמצע
 המודש איצטריך לאשמועינן לפרש המשנה וההיא דראשון כו׳ ותו לא מידי ודו״ק: בד״ה
 ה״נ ליטעמיך כו׳ ורב יהודה דאותיב בו׳ דהבי קתני פיחת עד שתות בו׳ דהא בשום
 הדיינים נמי כו׳ עכ״ל אבל לרב הונא ליכא לפרושי הכי דכיון דשתומ גמי הגיעו הכא לא
 ה״ל למימלי הפשומ משמוש בשום הלייניס מיהו קצת לשוק מאי קאמר וליטעמיך הא הגיעו
 קהני כו׳ הא לרב יהודה נישא בפשיטומ וצ״ל דלפי סברה המקשה דמפרש הברייתא בשתות
 גופיה קאמר וליטעמיך כו׳ ודו״ק: בפרשב״ם בד״ה ה״נ בסדר המשנה פחות שתות
 הגיעו כו׳ עכ״ל כ״ה בכל פרשב״ס בכל הספרים הישנים ומהרש״ל הגיה בפרשב״ם דה״ג
 פמומ משמוש הגיעו כו׳ ואפשר שהכרימו להגיה כן משום דלפי הגירסא כמשנה פשוה
 משתומ הגיעו כו׳ דהיינו ע״כ רב יהודה יפרש בו עד שמוה הגיעו כמ״ש התוספומ ומאי
 פריך לקמן מכריישא דפמומ שמוה כו׳ כשום הדיינין הגיעו כו׳ ולטעמיך הגיעו קמני כו׳
 וקשיא לרב יהודה כפרשב״ם הא איכא לאוקמא נמי כמתניתין רפתות משמוה היינו עד
 שתות וכמ״ש התוספות אלא ע״כ לפרשב״ס דפתות שתות בבריימא לא משמע ליה אלא
 שתות גופיה ובמתניתין גרסינן פתות משתות הגיעו מיהו אין זה מכרעת להגיה כל ספרים
 הישנים שבפרשב״ם רפתות שתות נמי משמע עד שתוה לרב יהודה במתנישין כמ״ש
 המוספומ אלא משום דברייתא קתני לגבי כשום הדיינים משמע ליה בשתות גופיה קאמר

 הכי שיהיה כשום הדיינים ודו״ק:
 ?{״ב כד״ה ולשמואל בו׳ בשיעור הראוי לו אלא יותר וה״ה לפחות כו׳ עכ״ל
 ק״ק דהל״ל כ״ש לפתות כמ״ש גבי הדר דינא היכא דנטל פתות וכ״ש היכא דנטל
 יותר כו׳: תום׳ בד״ה ושמואל אמר כו׳ ובן הני בי תלתא כו׳ כשיבא שלישי יפילו
 נורל כו׳ עב״ל העיקר מה שהוצרכו לפרש כן בהך דהני בי תלתא כו׳ היינו מההיא דאלמנה

 ניזונמ כמ״ש לקמן וע״ש בתוס׳ וק״ל:
 דף קז בד״ה ורב אםי מספקא ליה אי כלקוחות באחריות דמו או שלא
 באחריות כו׳ עב״ל לכאורה דלק״מ לפי מה שפירש רשב״ם דבג׳ אמוראי
 הא׳ רגיל לתפוס במקצת ס״ל כי האי ובמקצת ס״ל כי האי דהשמא אי הוה מספקא אי
 כלקוהומ באמריומ כו׳ לא הוה ס״ל אף במקצה סברא ללא כרב וי״ל לאין לשוש כיון דמ״מ
 בלינא סבר במקצת כרב ובמקצת כשמואל אע״ג להוה מכח סברא אהרינא בהא לסבר
 במקצת כרב להא השמא לסבר נמי במקצת כרב להוו כיורשין פליג עליה בהך סברא למצי
 לסלוקי בזוזי לרב אסי וטפי נימא לן למימר למספקא ליה אי כלקותות באתריות כו׳ להשתא
 לא איצטריך לן למימר לפליגי בהך סברא ללרב אסי נמי אי ביורשין הוו לא מצי לסלוקי

 חכמת שלמה
 דף קו ע״ב נמ׳ והוא עשרין אמר לי אמר ליה דעדיפא כעשרין כו׳ ואורים ותומיס אמר רב
 אשי כו׳ כצ״ל: שם ואזיל בי מרי מינייהו ופליג כו׳ צ״ל דאזיל מד כו׳ ונ״ב כן
 הוא בס״א וכן ברמב״ן: ד״ש בד״ה אמר רב אשי כו׳ עם הגורל כאורים והומים כו׳ כצ״ל:

 תום׳ בד״ה ושמואל אמר כר בלא מה כח ב״ד יפה חולקין כצ״ל:
 דף קז ע״א ד״ש בד״ה אמד אומר כו׳ ושנים אומרים כמאתים כו׳ במנה הס״ד וכצ״ל: בד״ה
 ואחד אומר כו׳ פחות הס״ד: דף קז ע״ב ר״ש בד״ה והאנן פו׳ דשמנין כו׳ אדאכלת כר

 הד״א: ד״ה מרגומא מרישא לסיפא אמאי משמנין כו׳ הד״א:

 דף קו ע״א נמ׳ ולטעמיך הגיעו קא תנא כשום הדיינין כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה בסימניו כו׳
 קח לך פתומ משתות הגיעו כצ״ל: בא״ד דהיינו טפי מרוכע לסאה כו׳ נ״ב
 פירוש שיעור של שתות הוא טפי משיעור של רובע ודו״ק: בד״ה שתות הגיעו בפחות משתות
 כר ובמצריו וה״ק כו׳ דקפני פחות משמות הגיעו כו׳ כצ״ל: בד״ה אמר לך כו׳ וקשיא לרב
 יהודה ואמר לך רכ יהודה כו׳ בצ״ל והד״א ונ״ב פירוש כך הוא מפרש הסוגיא שזו היא דכרי
 רב יהודה ודו״ק: בא״ד וכן עיקר דליכא הכא כו׳ כצ״ל והל״א: תום׳ בד״ה ה״ג כו׳ דגרסי׳

 פחוח שחוח הגיעו כו׳ כצ״ל:

 מהר״ם
ם דסתם ת ככלל ינכה משו  שתות ינכה לא משמע כוותיה משום הכי קאמר וכו׳ עד שתות ושתו
ש ד״י וכו׳ ולענין ר פ ן וכו׳ אלא מ : דף קו ע״כ ד״ה ושמואל אמד מקטצי ל ל כ  עד לא הוי עד ועד ב
ן לפי ן מקמצי ו ש ׳ זה היאך יתפרש ל שב לפי י י  זה לא בטלה מחלוקת שאם יפול השדה וכוי. וצריך ל
ן החלוקה בכל מה דאפשר ן ר׳׳ל ממעטי שו של מקמצי רו ש זה הוי פי רו מר דלפי ך לו  ענין זה וצרי

ע: ו ד ט וכילות הוא כי עו ן מי ן לשו ן מקמצי  דלשו
 דף קן ע״א תום׳ ד״ה ובא בעל חוב וכוי וי״ל דהכא מיידי כגון דעשאו אפותיקי ולא כאפותיקי
לכך אינו יכול ן אלא מזה ו  דהמקבל וכו׳ דבהמקבל איירי דאמר ליה לא יהא לך פרעו
ן אלא מזה ולכך ו לא יהא לך פרעו י אבל הכא איירי דעשאו אפותיקי סתם ולא אמר ל ז ו  לסלקו בז
ף כל אותה שדה ואינו צריך ו ל לטר כו ו אפותיקי אלא לענין שי א ש ע י ולא מהני מה ש ז ו  יכול לסלקו בז

: ו י ל מכל אחד חלק המגיע על טו  לי
 דף קן ע״א ד״ה אדרבה וכו׳ תימה לד״י דהשתא אי לא הוה אלא תדי וכו׳ הוה אמינא דמאה ועשרה

: ל יא וכו׳ כצ״  שו

ת הגיעו ת הגיעו וכו׳ אבל םפדים דגרםי פיחת שתו  דף קו ע״א ד״ה הכי גרםינן פחות משתו
ב יהודה ובו׳ כצ״ל וגירסת התוספות היא בהפוך מגירסת הרשב״ם  ופירש ר
 שהרשב״ם גורס פיחת שתות הגיעו והתום׳ גורסים פחות משתות הגיעו דלספרים שגורסים פחות
ת בכלל הגיעו  שתות הגיעו הקשו הא דקאמר בגמרא לרב הונא הכי קאמר פחות משתות ושתו
טה ולתרצה אליבא דרב ך להוציא מתניתין מפשו ׳ דמשמע דאצטרי  וכו׳ ומאי קאמר הכי קאמר וכו
ש לרב הונא דבהדיא אתיא רו  הונא הא אם הגירסא היא פיחת שתות הגיעו לא אצטריך שום פי
ת עד שתות ינכה וסתם  מתניתין כוותיה דקתני בהדיא פיחת שתות מהבית כור הגיעו ויתר משתו
דאי הגירםא הוא פחות ש כרב הונא אלא ו מ  עד הוא עד ולא עד בכלל ואם כן אתיא מתניתין מ
 משתות הגיעו דמשמע דוקא פחות משתות הגיעו אבל שתות ינכה כיתר משתות כרב יהודה ולהכי
ון ש דלרב הונא הכי קאמר פחות משתות ושתות בכלל הגיעו וכו׳ וכי תימא כי ר פ  צריכה הגמרא ל
ב יהודה הכי ר  שהגירסא היא פחות משתות הגיעו א״כ תקשה לך נמי בהפוך הא דקאמר בגמרא ל
ם דעד ״ל דמשו י יתץ כוותיה ו ו להדיא אתי׳ מתנ ׳ הא לפי גירסא ז ת הגיעו וכו  קאמר פחות משתו



 חידושי הלכות יש נלחלין פרק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קי ע״ב

 כמו שהיה זה ביהונתן שהיה מיתרו שפיטם עגליס לעכומ״ז נמשך גס הוא לעבוד עכומ״ז וגהיפך פנחס
 שהיה מבני טובים נמשך להיות בעל מע״ט לבטל עבודת עכומ״ז בית פעור וק׳׳ל: מבנות פוטיאל וגו׳
 מיתרו שפיטם כוי. ככמה מקומות באו ח״ל לדרוש ולתת טעם לשמות שלא נמצאו בהם טעס מפורש

 בשכבר מצאו בתורה נותנת טעם בקצת השמות יעי׳ עול בזה ברא״ס:
 דף קי בד״ה אבוה דאימיה כו׳ יתרו הנן״ד ואש״כ צ״ל הגה״ה ונראה בעיני דה׳׳ג
 אלא אי אבוה דאימא מיוסף כו׳ יותר מיהונתן הגה״ה ואח״כ מ״ה פוטיאל
 כו׳ כצ״ל ואין הגה״ה זו מפרשב״ם ור״ל לפוס הך סברא גריס אבוה לאימה בלא יו״ל והוה
 נמי ממש אבוה לאימה דהיינו אמה של אשת אליעזר והוה דור א׳ יומר רהוק מיהונתן משא״כ
 לפרשב״ס דאבוה דאימה ע״כ לאו ממש אלא דור ד׳ או ה׳ וק״ל: בד״ה ששב לאל כו׳
 שגלה מטה דן ופסלו כו׳ בגין חיי וביון שעמד דוד בו׳ הד״א כצ״ל והוא מלשון ירושלמי

 וק״ל: נמ׳ פשוט נבילתא כו׳ כצ״ל בגמרא ובפרשב״ס ובתוספות וק״ל:
 $7"ב בפדשב״ם בד״ה א״ל אבי• כו׳ והב• איבעי ליה למכתב איש כי ימות וזרע
 אין גו׳ עכ״ל דקדק לפרש בדברי אביי הכא וכן לקמן רלא ה״ל למכתב רק וזרע
 אין לו גו׳ משוס דודאי לפי סברת אביי לא איצטריך לאשמועינן רבת נמי בת ירושה היא
 כדמסיק אביי ההיא מוכל בת יורשת נשלה נפקא אבל בדברי רב פפא דקדק לפרש למכתב
 לבנו ולבתו אבל וזרע אין לו וגו׳ ולאי ללא ה״מ למכתב דא״כ לא הוה ידעינן דבת יורשת
 נשלה כלל ולא הוה מוקמינן ליה אלא בבן ומיהו מה שפירש ברבור הזה וסל״א היכא דלית
 בן ונתתם את נתלתו לאחיו לו גו׳ כו׳ ה״נ אין בתו יורשתו דאין כו׳ עכ״ל אין זה לפי סברת
 אביי דודאי בת נמי בת ירושה היא ולא איצטריך כלל האי קרא דהכא אלא להקדים בן לבת
 אלא לפי מה שהבין רב פפא בדברי אביי דליכא קרא רבת נמי בת ירושה היא פירש כן
 ודו״ק: בד״ה אמר ליה רב פפא כו׳ ומשום דאתא קרא לאשמועינן בדרבי לא הוה
 מצי למכתב לבנו ולבתו כו׳ עכ״ל לפי מה שפירש רשב״ס לעיל לירושת הבן לריש ליה
 רבי מהכא ושלא כדברי התוספומ שכמבו דרבי דמוקי והעברתם שאין לך מעביר כו׳ אין זה
 צורך שוס דרשה קשה דה״ל לרב פפא להקשות הכא בפשיטות דא״כ בת נמי בת ירושה
 היא איצטריך למכתב והעברתם כדרכי ואכיי נמי דמשני כפיי רשב״ם דבח ישנה בכלל ירושה
 וה״מ למכתב וזרע אין וגו׳ כו׳ הא איצטריך למכתב והעברתם גו׳ לכדרבי ללמוד מיניה
 ירושת הבן מן האם וי״ל דודאי אי אשמועינן הבא דבת נמי כת ירושה היא שפיר כתב לה
 בלישנא דוהעברתם למילף מיניה ג״כ ירושת הבן מן האס אבל כיון דכבר כתיב דבש נמי בת
 ירושה היא לא ה״ל למכתב הכא ונתתם את נתלתו לבתו לאשמועינן דבמ נמי יורשת היא
 אלא ה״ל למכתב דק יורש אמו וק״ל: תום׳ בד׳׳ה האיש את אמו כו׳ בין לירש בין
 להוריש דמ״ל זכרים ומ״ל נקבות כו׳ עב״ל בנקבות לירש נמי נסבח נחלה ע״י בעלה
 מ״מ בירושה גופה אס לא תנשא אש״כ לבעל שהוא משבט אחר לא תסוב הנתלה משא״כ

 בבן דבירושה גופה מוסב נתלת האם וק״ל:
 ח״ א דף קי ע״א אלא א׳ אבוה דאימיה מיוםף כו׳ עיין בחידושי הלכות גס עיין פרשב״ס בזה
 אבל קשה לפי׳ ללא הוכרח תלמולא לתרץ אלא אי אבוה לאימיה מיוסף כו׳ אלא לה״מ המחרץ להניח
 למקשה סברתו דסוטיאל אינו משמע אלא יתרו שפיטם כר ולא בא מיוסף כלל אלא שהיה פנחס דור א׳ רחוק
 מיתרו יותר מיהונתן וכן לפי׳ התוס׳ קשה כמו כן דלא הי״ל לתלמודא למימר אלא שהיה פגתס מצד האם
 ולולי דבריהם נ״ל לפרש דה״פ אי אבוה דאימיה מיוסף אימא דאימיה מיתרו כו׳ ומש״ה אף שהיה מצד האס
 מיתרו שפיטס עגלים מ״מ היה מצד אס מיוסף שהיה בעל מעשה שפטפט ביצרו וכן בהיפך וא׳׳כ ה״ל יחוסו
 מצד אס שקול ולהכי אהני ליה לפנחס צד אב שדבק אהרן בטובים בבעלי מעשים משא״כ ביהונתן כי מצד אביו
 היה שקול מיתרו שפיטם כו׳ וממשה שהיה בעל מעשים אבל מצד אמו לא מצינו יחוסו שהיה מבעלי מעשים
 מכל צד שיהנה ליה כדמהני ליה לפנחס שהיה מצד אביו מבעלי מעשים וה״ק ר״א לעולם ידבק אדס בטובים
 שהרי משה היה ודאי נעל מעשים שאין כמוהו אעפ״כ כשנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן ואהרן כיון שנשא
 במ עמינדכ אהני ליה לפנחס שיצא ממנו אע״פ דאתי נמי מיתרו והשתא ליכא לאקשויי ה״נ בלאו אבוה לאימיה
 מיוסף אף שהיה פנחס מצל האס מיתרו בלחול אהני ליה מצל האב שלבק אהרן בטובים לא״כ תקשי דה״נ
 ביהונתן מצל האב יהני ליה משה שהיה בעל מעשים שאין כמוהו ומצל האס לא מצינו לו פסול וא״כ ה״ל
 פנחס ויהונתן שקולים וע״כ הוצרך למימר גבי פנחס שהיה מצל אס ג״כ מיוסף להשתא לא הוו פנחס ויהונתן
 שקולים ולו״ק: ומ״ש הרא״ם פ׳ מטות והא דנקט הכא אבי אמו מיוסף כוי. לאי לוקא להא בסוטה
 ופרק י״נ ספוקי מספקא ליה אי אבוה דאימיה מיתרו אימא לאימיה מיוסף ואי אימא דאימיה מיתרו אבוה
 לאימיה מיוסף אלא תלא מינייהו נקט תלע כוי עכ״ל ע״ש ואין דבריו מובנים לן להא לא קאמר הכא לאבי
 אמו היה מיוסף ויוסף אבי אמו היה אלא ליוסף גופיה היה אבי אמו לביה קמשתעי הכא ופי׳ שהיה אב
 משפחתו מצד אס ובין שיהיה אבי אבי אמו ובין שיהיה אבי אס אמי אבי אמו קרי ליה וכן הוא הפי׳ ביתרו
 שאמרו אבי אמו פטם עגלים לעכומ״ז שהוא ודאי לא היה אד אמו ממש אלא אבי אבי אמו או אבי אס אמו
 ומ׳׳מ אבי אמו קרי ליה ולו״ק: ממשמע שנא׳ בת עמינדב כוי. לפי שכבר מצינו בכתוב שמייחס את
 האשה אחר אחיה כמו אחוח חובל קין נעמה והיינו כשלא הוזכרה כבר לייחסה ע״ש אביה אבל הכא שכגר
 יחסה בשם אביה בת עמינדנ קאמר וכי איני יולע שאחות נחשון היא מה ת״ל אחות נחשון וכן באחוח נביוח
 בספ״ק למגילה שכבר יחסה בת ישמעאל קאמר וכי איני יודע שאחות נביוח היא כו׳ ובאחוח אהרן שלא
 הוזכרה ליחסה שס כבר בשם אדה הוכרחו לדרוש בפ״ק לסוטה וכי אתות אהרן היא ולא אמות משה שהרי
 משה נזכר שם בשירח אז ישיר וה״ל ליחסה אחר משה או אחר שניהם כמו ואת מריס אחותם ובאתות לוטן
 תמנע שדרשו תמנע בת מלכים הואי כר כדאיתא בחלק כבר פירשנו בסרשח ויצא בפסוק וילך ראובן כימי
 קציר וגו׳ היינו משוס שלא היה לו ליחסה כלל ביחיס בני התורי כיון שלא היתה מזרע אברהם ויצחק ע״ש
 וליכא למלרש הכא כללרשיגן בספ״ק למגילה גבי אתות גביות שקלשה ישמעאל ומח והשיאה גביות לא״כ מאי
 אשמועינן הכא שקלשה עמינלב והשיאה נחשון דהתס אשמועינן קרא ליחס בהן שנותיי של יעקב שאז מת

 דף קט ע״א
 והיינו משום דלמאי דלא אסיק אכהי השתא דכתיב שארו לאקדומיה לאב שפיר קא קשיא
 ליה להקדים כולן לאב והמהרץ לא השיב לו השמא אלא דליכא למימר אדרבא ובודאי הבן
 ובח קודם לאח ומיהו אכהי איכא למימר דכולהו קודמין לאב עד למסיק ליה דע״כ בתיב
 שארו לאקדומיה לאכ וק״ל: תום׳ בד״ה •כול •הא כו׳ וא״ת אחי אביו דכתב רחמנא
 ל״ל כו׳ עכ״ל מה שהקדימו המאושר בפסוק להקשוח על אשי אביו ל״ל ואש״כ על האשין
 ל״ל משוס דהך קושיא דאחי אביו ל״ל היא קשה לכ״ע אבל אמין ל״ל אינו קשה רק למ״ר
 לאו כסדרן כתיבי אבל למ״ד כסדרן כתיבי איצטריך למכתב אשין למדרש מוהעברת במקום
 בת אתה מעביר נתלה מן האב ואי אתה כו׳ ולא נימא והעברת במקום בת אתה מעביר
 נשלה מן האהין דהשתא דכתיב אשין בקרא ממילא שמעינן לה כפרשב״ם לקמן וק״ל: בא״ד
 דאי לא כתיב אחי אביו ה״א דבסדרי כתיב• ואחי המת קודמין כו׳ עכ״ל ואין
 להקשות לסוס סברא דהשחא אחין ל״ל דהא ליכא למימר כמו שמרצו לקמן דה״א אב קודם
 לבת כו׳ דהא השתא כסדרן כתיבי ולית לן לאקדומי לאב אשד מהנך די״ל דהשתא נישא
 דכסדרן כתיבי איצטריך למכתב אמין לאקדומי לאב דאי לא הוה כתיבי אתין אע״ג דמסברא
 אחין קדמי לאב כמ״ש התוספות לקמן מ״מ כיון דאתין לא כתיבי ואב כתיב אית לן לאקדומי
 לאב טפי מאח וק״ל: בא׳׳ד וא״ת ואחין דכתב רחמנא ל״ל כו׳ וי״ל דאי לא כתיב
 כו׳ דאית לן לאקדומי אב לחד מהנך כו׳ עכ״ל וק״ק דהקרוב קרוב קודם ל״ל דע״כ

 לימ לן לאקדומי(מכולן לא3) [לאב מכולן] דא״כ לא לכתוב אחין ודו״ק:
 דף קט בפרשב״ם בד״ה מלמה שהאב כו׳ ואם אין לו שאר ונתתם נחלתו
 לאחיו כו׳ והעברתם את נחלתו לבתו כו׳ עב״ל הכי משמע לפום סברת
 המקשה דהשמא דלא להקדים לאב רק הבן כדקאמר יכול יקדים לבן ת״ל כוי ומיהו האש
 קודם לבת כיון רלא אסיק אדעתיה הא דמשני כיון דלענין ייבום כו׳ א״כ אינה קמה הבה
 כלום תתת אביה כבנו ואשיו כפרשב״ס וק״ל: בד״ה קראי שלא בסדק כו׳ דקראי
 צריכי בו׳ ובן אין לו עיין עליו בו׳ ובן כולן עב״ל בן ובת קראי דצריכי הוא להקדים
 בן לבת כדלקמן אלא משום אשין הוצרך לפרש כן מיהו התוספות לעיל כתבו דבאתין לא
 הוצרך למכתב משוס זה כיון דנחלה משמש כו׳ ולמאי דמסיק לקמן וא״א להקדים בן לבת
 מדכתיב והתנשלתס אותם לבניכם גו׳ ניתא טפי ודו״ק: בד״ה אימא כו׳ והעברתם כו׳
 אב מנלי דירית מקמי אח הס״ד ואת״כ מ״ה ואי אתה מעביר נחלה מן האב כו׳
 קרוב טפ• הם״ד ואח״כ מ״ה א״כ דלגלויי כו׳ שלא כסדרן כתיבי ואי משום
 דדייקינן כו׳ במקום הבת הס״ד ואת״כ מ״ה שארו זו אשתו בו׳ כצ״ל וכ״ה בפירושים
 ישנים ואפשר שהכרישו לפרש דהאי דיוקא דקאמר ואי אהה מעביר נשלה מן האב במקום
 בת לאו דוקא אקרא משתמע כר משוס לא״כ לא הוה משני מידי לפי פירושו למשני
 והעברת למה ליה דאתין דירתי במקום שאין בת ממילא אשממע הא איצטריך שפיר לדיוקא
 דאי אתה מעביר נחלה מן האב במקום בת מיהו התוספות לא נישא להו לפרש כן דמ״מ
 כיון דאיכא למימר האי דיוקא ואיכא למימר האי דיוקא מנליה למידק אתה מעביר נתלה
 מן האב במקום כת ומאי אולמיה האי דיוקא מהאי ומזה פירשו התוספוה דודאי האי דיוקא
 רפריך אימא ואי אתה מעביר נחלה מן האב אפילו במקום בת נמי מקרא משתמע ומשני
 ליה דוהעברתס לא משמע הכי דאין זו העברה מאת לבת א״נ כפרשב״ס דלהא לא הוה

 איצטריך והעברתם ודו״ק:
 ?$"כ בד״ה ומשני וכי כו׳ דלבך הנו״ן תלויה וגם מדקרי ליה לו• כו׳ וכדכתב
 בד״ה ובני משה נרשום כו׳ עכ״ל כל זה ראיה דהאי בן מנשה מפרש לה בן משה
 מיהו הא דגרשום בן משה הוא לא הוה איצטריך לאתרי לכאורה מקרא דד״ה דבאורייהא
 מפורש דגרשום בן משה ואפשר משום דשם מפורש בני גרשום שבואל הראש דהיינו יהונהן

 ששב לאל כדלקמן לכך מייתי האי קרא דד״ה ודו״ק:
ף קט ע״כ אי הב־ היינו דקאמר בוי. כי היה לי הלוי לכהן אף שלא נבחרו הלויס רק  ח״א ד
 לשרח לא לכהונה מ״מ בכך היה משחבח ולמאי למסיק לההוא לוי יהונחן הוה דקאחי ממשה ניחא
 טפי דכבר נתנה גס הכהונה מחמלה למשה כדאמרינן בזבחים וק״ל: והלא כן משה היה דבתיב ובני
 משה גרשם וגוי. בתורה נמי מפורש לגרשום בן משה היה ומייתי האי קרא לד״ה משוס דבהאי קרא
 דל״ה כתיב מי גרשום שבואל הראש ושביאל הוא יהונתן כללקמן בשמעמין וק״ל: מתוך שעשה מעשה
 מנשה תלאו הכתוב במנשה בוי. הנו״ן תלויה לרמז שתלאו ליהונתן נשס מנשה שהוא ע״י נו״ן
 התלויה ולא בשם משה הכתוב ולפי שמשם מנשה יוצא שם משה נקט שם מנשה ולא שם שאר מלכים
 שהיו ג״כ עובדי עכומ״ז ועי״ל שתלאו בו דכמו שעשה מנשה תשובה בכל לבו כן עשה יהונתן תשובה בכל
 לבו כללקמן ועיין עול בחידושי הלכות וק״ל: אלא מתוך שעשה מעשה אבשלום בוי. ופי׳ הכתוב
 וגס הוא טוב תואר כאבשלוס וכו׳ והיא גרמה להם שנתגאו כלאמרינן בפ״ק לסוטה באבשלום ואותו יללה
 וגו׳ מלשון גידל כלומר גדלתו אמו אחר תרבות שגיללתו אמו של אבשלום כן פרש״י במלכים וק״ל: אלא
 מתוך שעשה מעשה אבשלום בו׳ ה״נ מחוך שעשה מעשה מנשה כר יש ללקלק מאי אולמי׳ דהאי
 מהאי וי״ל לחולין הקלקלה במקולקל שלפניו כמו הך לאבשלום ואלוניה ניחא אבל לתלות הקלקלה במקולקל
 שלאחריו כהך ליהונתן ומנשה לא שייך כ״כ וק״ל: שהרי משה שנשא בת יתרו בוי. והוא שעל הרוב
 ימשך הזרע אחרי הטבע ומעשה האבות כפי הקרוב שמזה היה מטתו של יעקב שלמה בלא פסול לפי
 שכבר נשחלשל היחיס מטוביס ג׳ דורות ולא נאמרי דברים אלו על צד ההכרח ובהחלט לכמה צדיקים מצינו
 שהיו בני רשעים וכן בהיסן יעול לבני משה ולאי קריבים יותר ליתרו והיו צדיקים אלא שהוא כן על הרוב

 חכמת שלמה
 פנחס כלום ושמא אינם טובים ונ״ל שהסברא נותנת שזכות הצריק גורס שלא יתקלקלו בניו כ״כ
 ותלויה על רור שלישי ומ״ה בניו של מרע״ה בינונים היו על בני בניו שהיו אחל רשע גמור אבל

 פינחס שהיה צריק גמור מאי איכא למימר ולו״ק:
 דף ק״ ע״א ד״ש בל״ה אמר ליה רב פפא כו׳ לא האי לירוש בו ולא האי לירות בו אלא כו׳
 כצ״ל: תום׳ בד״ה טעמא כו׳ ולרשב״א נראה דכל הסוגיא כו׳ כסדרן כתיבי

 ואימא אי איכא בן למה יש לנו כו׳ ועוד דקאמר ליה אביי אצטריך כו׳ כצ״ל:
 דף קי ע״ב גמ׳ מאן כו׳ לירות אטו בר קשא כו׳ כצ״ל ונ״ב מאן בו וכן הלשון בר״ן דף ר״ט
 גבי וכל במ יורשת נחלה יורשת אינה מורשת וכן בס״א מדויקים: ד״ש בד״ה

 אמר ליה אביי כו׳ אבל לא לבתו דכי היכא כו׳ כצ״ל:

 יש נוחלין פרק שמיני
 דף קט ע״א נמ׳ ת״ל הקרוב קרוב קרוב קולס כו׳ כצ״ל: ד״ש בל״ה הכא חרתי יעילה
 ושלה אחוזה הס״ל: תום׳ בל״ה במקום בת כו׳ ובליליה מישתבר לאוקמי אפילו
 שלא נכתב בפירוש כו׳ כצ״ל ונ״ב כן הוא בס״א: בא״ד מוקי לה באב ואי אתה מעביר נחלה

 כו׳ הל״א:
 דף קט ע״ב גמ׳ כי היה לי הלוי לכהן אין לאיתרמי ליה כו׳ כצ״ל: ד״ש בל״ה ומממהינן
 כו׳ אלמא קרוב היה ליתרו כו׳ ג״ב יש מקשים א״כ למה לא פריך מבניו של
 משה גופו שהיו קרובים ליתרו יותר מיהונתן וחלילה לומר שרשעים היו ואת״ל שזכות משה גרס
 על לור שלישי שמא זכות אליעזר גס כן גרס על בניו של פנחס ומלמולא לא סריך מבניו של



 חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א נא
 דף קיג ע״כ

 דף לןיכ כד״ה אימא תפלה כו׳ תימה כו׳ הל״ל דפנחס ויאיר ירשו מאמם כו׳
 עכ״ל ר״ל לודאי מעיקרא לפריך דלמא דזבין מזק דאתא קרא להראות
 עושרם הל״ל נמי דפנחס ויאיר ירשו מאמם כר אלא דגדולה מזו יש להקשות דאיכא למימר
 דקרא לאו כירושה כלל משתעי כפרשכ״ס מיהו השתא נמי דמשני ליה דזכין מזק לא מצית
 אמרמ כו׳ מ״מ כיון דאכתי לא מימרצי מירשו מאמם ואתי קרא להראוש עושרם ל״ל לדשוק
 עצמו למפרך משלה מרמים ודו״ק: בא״ד ונראה לר״י כו׳ וה״פ דכרייתא כו׳ תקנתא
 לנחלת האם וכ״ת כו׳ ומיתורא דקרא כו׳ עכ״ל יש לדקדק דמ״מ מה השיכ אכיי לרכ
 פפא דכיון דהתנא גופיה אית ליה דמציכן למימר רלא אתא קרא למיעצד תקצתא אלא לנתלת
 האכ אע״ג דכתיכ יורשת כ׳ ממות א״כ מימורא דקרא נמי לא שמעי׳ מידי דהא איכא
 למימר כקושיה המנא לעכור 3כ׳ לאוין וקראי דפנמס ויאיר איכא למימר כקושיה דרכ פפא
 דאהי קראי להראוש עושרם וי״ל דודאי המנא סמך עיקר מלמא איורשמ כ׳ מטומ דמשמע
 דאמי קרא למעכד מקנמא נמי לנתלת האס אלא לרווהא דמלחא קאמר הכי וכ״ה כסנה
 הצן כו׳ ת״ש לא תסוכ כו׳ ולית לן לדמוקי כמלחיה כיון דאיכא נמי יתורא דקראי ודו״ק:
 ע״ב בפרשכ״ם בד״ה דמנםבינן לה כו׳ דבשלמא נחלתם מאכיה לא מיעקרא

 בו׳ ואע״ג דמעיקרא היתה משבט ראובן כו׳ עכ״ל רצה לומר דהא לא הוצרך
 לאוקמא בכה״ג דמנסבינן לה לגברא דאכוה משכטא דאכוה ואימיה משנטא דאימא אלא
 משוס נתלת האס אבל משום נתלת אביה נימא ליה בלאו הכי והיינו כפרשב״ס לבשלמא
 נתלתס מאביה לא כו׳ ודו״ק: תום׳ בה״ה ה״נ ר״ת בו׳ הלפי׳ הקונטרס לא א״ש אמאי
 קרי הך בסבת הבן והך בסבת הבעל בו׳ עכ״ל כאמת כבר הרגיש רשב״ם בזה ופי׳
 לפי גירסתו ושיטמו דבריימומ דהרוייהו מנו בין בסבה הבן ובין בסכה הכעל ולא מני מדא
 בסבת הבן ותדא בסבת הכעל ולכך לא גרס הכא פסקא תניא בסבת הבן וגרס נמי לקמן
 תניא אידך כמ״ש מהרש״ל אלא שהתוס׳ לא משמע להו הא דקאמר תניא בסבת הבן ותניא
 בסבה הבעל דאהרוייהו קאי אלא משמע למלא מינייהו איירי בסבת הבן ותדא בסבת הבעל
 ולו״ק: בא״ד ועוד דלפ״ה המ״ל נמי דכ״ע מיהת קרא קמא בסבת הבן כו׳ עב״ל
 גס בזה פי׳ רשב״ס דמוקי מסברא לקרא קמא בסבה הבן לקריב ליה טפי מבעל כו׳ מיהו
 היינו דוקא לתנא בתרייתא אבל לתנא קמייתא כיון דע״כ ליה ליה האי סברא מדקאמר
 אקרא קמא או אינו אלא בסבה הבעל כו׳ ה״ל לחלמודא נמי לפרש דלכ״ע מיהת קרא קמא
 בסכה הכן משמע כדמסרש ליה לקרא כחדה דלכ״ע בסבת הבעל משום דתנא בתרייהא לא
 ס״ל הך דרשה דאמר מיהו הרי״ף והרא״ש הכיאו תניא אידך כו׳ דהיינו ברייהא בתרייתא
 וכגירסש רשב״ס וסיימו בדבריהם רבן לאו אתר הוא והוא תמוה לכאורה דלגירסת רשב״ס
 ודאי משמע לתנא בתרייתא דמשוס דאייתר ליה קרא תנינא מוקי ליה בסבת הבעל ולא משוס
 רבן לאו אשר הוא וכפי׳ רשב״ם ויש ליישב דאי למאי דמסיק לה לתנא קמייתא משום לבן
 לאו אמר הוא ה״נ אימ לן למימר הכי לתנא בתרייתא ולרוותא דמלתא קאמר הכי דמשוס

 ימורא נמי אתי לסבת הבעל ודו״ק:
 דף לןיג גמרא וכ״ת דנפלה ליה בשדה חרמין אמר קרא בנו נחלה כו׳ ובסוגיא
 ללעיל לא בעי לשנויי הכי כיון דהך בריימא דלעיל מוקי הא לפנחס בלנסיב
 פנחס אשה ומחה דרשה ע״כ דלא דייק ליה הך דרשה דמו נחלה הראויה כו׳ למה היה
 לו לאלעזר לנתלת כלתו אשח פנמס וא״כ ה״נ איכא לאוקמא בשדה שרמין משא״כ לר״י בן
 קרחה דהכא דדייק ליה הך דרשה דמו נחלה כו׳ וליכא לאוקמא אלא משלת אשת אלעזר
 דמה״ט לא פריך נמי הבא גבי פנתס דהוי נסיב פנתס אתתא ומחה וירשה כדפריך גבי
 יאיר משוס דא״כ בנו למה ודו״ק: תום׳ בה״ה תרוייהו בו׳ ומיהו הכא תימה
 דמדאקשי ליה בו׳ ובקונטרס פי׳ יפה בו׳ וההוא דקאמר אמר קרא ידבקו לא
 משמע כו׳ עכ״ל ק״ק לפ״ה נמי כיון דאקשי ליה אדרשה דאיש הא תרוייהו איש כתיב
 בהו ומה ראית שיהא אהרון לוקא כו׳ לא היה לו לתרץ אמר קרא ידבקו כיון דתרוייהו נמי
 ילבקו כהיב בהו ומה ראיה שיהא אמרון כו׳ ואם נאמר לרב נממן ב״י לא הוה שמע הא
 למקשי תלמולא תרוייהו איש כהיב בהו אלא ללא משמע ליה מאיש מילי א״כ ה״נ איכא
 למימר לפי׳ המוס׳ דרב נשמן לא הוה בקי כפסוק קמא ולא הוה שמע הא דאקשי מלמודא
 תרוייהו איש כו׳ אלא ללא משמע ליה מאיש מילי ויש ליישב ודו״ק: בד״ה ומטו בה בו׳

 כבר היה רבי כן פ״ה שהוא יותר כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 ע״ב בפדשב״ם בד״ה ג׳ שנכנסו בו׳ דהמי לנכנסו בלילה דחשיב להו עדים בו׳
 עכ״ל וגרע אפילו מנכנסו בלילה דמצי להיוש דיין כשיש אמרים מעילים לפניו
 משא״כ כנחכוונו להעיד דאינו נעשה דיין כלל אפי׳ אחרים מעידים לפניו ועיין בתוספות
 וק״ל: תום׳ בד״ה מקיש בו׳ דא״כ מירושה שניה לא שמעי׳ דבנ• אחות כו׳ עכ״ל
 משום דמי אתות לא ירתי רק ע״י משמוש אמס ולא שמעי׳ ליה מירושח אחין דהוי נמי

 שלמה
 הבעל כלומר כולו בחל ברייחא וכן בחני אילך איפכא ולא שקרי לחלא ברייתא שבת הבן ולאידך
 שבת הבעל ולו״ק: ר׳׳ש בל״ה אי הכי כו׳ לא חיישי׳ כיון רלא שייך כו׳ כצ״ל: בד״ה ומשני כו׳

 לאימא של זה כלי כו׳ הר״א: בד״ה אחה אומר כו׳ למטה אחר כו׳ כצ״ל:
 דף קיג ע״א גמרא חניא אידך לא תשוב נחלה ממטה למטה אחר כו׳ כצ״ל ונ״ב זו גירשת
 רשב״ס ונכתב עול בצלו זו גירשת ר״ת תניא בשבת הבעל לא תסוכ נתלה לבני
 ישראל ממטה למטה בסבת הבעל הכתוב מלבר אתה אומר כו׳ כשהוא אומר לא תשוב נתלה
 ממטה למטה אתר הרי בשבת הבעל הכחוב מלבר: תום׳ בל״ה חרוייהו נמי כו׳ על שאמה שואל
 כו׳ שאיני יולע כו׳ וההוא לקאמר אמר קרא ילבקו לא משמע ליה מאיש כו׳ כצ״ל: בד״ה ומטו

 בה משמיה לרבי יהושע בן קרחה כו׳ כמו עלה קרח ובפרק בתרא כו׳ כצ״ל:
 דף קיג ע״ב ד״ש בל״ה ה״ג כו׳ וכן כולם בוי״ו מוסף כו׳ כצ״ל והל״א ומה״ל רצה עושין
 לין אס לא כתבו אבל אס כתבו שוב אין עושין לין לאין על נעשה ליין כצ״ל:
 תום׳ בד״ה מקיש ירושה כו׳ ואין נראה לר״י למשמע הכי לא״כ כי אף כאן אגב חורפיה לא

 עיין כו׳ כצ״ל:

 דף קיא ע״א •
 ישמעאל והיה יעקב אז בן ס״ג שנה כלאיחא שס ועול להחם עיקר לרשה מוילן עשו אל ישמעאל קלריש
 כרפרשנו שס והחס לא שייך למלרש כלהכא שבלק עשו באחיה ועול לוילך עשו אל ישמעאל ל״ל כלפי׳
 (רשב״ס) שס וגבי אחוח לבן הארמי שכבר הוזכר ג״כ יחוס של בח בחואל הארמי כסב הרא״ס למכ״מ ליכא
 למילרש התס כלהכא ללא שייך המס לומר שבלק בלבן ועול שלא היה צריך לכתוב לא את אביה ואת אחיה
 ואמ מקומה שכבר הוזכרו למעלה (ועכ״ל) ןוע״כ לומר] שכולם באו לררשה כלי להגיל שבמה שהיתה בת
 רשע ואמומ רשע ומקומה אנשי רשע ולא למלה ממעשיהם עכ״ל ועי״ל להמס נמי איכא למררש כלהכא לפי
 שבאו שם לספר תולדותיו של יצחק שהס עשו ויעקב אמר שהיחה אחומ לבן וע״כ נולד עשו ממנה שרוכ בניס
 אחר אחי האס וכה״ג איחא במדרשוח והענין מבואר כי האחים והאחיוח הנולדים בבטן אחד הס קרובים
 לטבע אחת והעובר הוא ירך אמו כי עיקר גופו של אדם נוצר מאמו כדאיתא פ׳ המפלח וע׳׳כ הוא על רוב
 בטבע אתי האס להרע ולהטיב: ויאמרו לו מי הביאך עד הלום וגו׳ לאו ממשה קאתית כוי. משום
 דשאלת בג׳ עניניס מי הביאך הלוס ומה אתה עושה בזה ומה לך פה קרודס לענין א׳ וע״כ אמרו שבאו כולם
 לדרשה שאמרו לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל תקרב הלום וע״ס מ״ש במדרש משה אמר הנני הנני לכהונה
 ומלכומ וא״ל אל מקרב היינו כהונה ואין הלום אלא מלכות שנאמר כי הביאתני עד הלום וכה״ג דרשו בזבתים
 ודש לו להא למשה לא נתנה הכהונה ומלכות ואמה עשימ עצמך כהן גס עשימ מעשה מלכומ של מנשה ועוד
 א״ל ומה אתה עושה בזה לאו ממשה קאחיח לכחיב ביה מה זה בילך שעשה כל מעשיו במטה בשליחותו של
 מקום כמ״ש במדרשוח ואחה מה עושה בזה להיינו עכומ״ז כמו שאמר גם הוא מה מועילה לך כו׳ לא מטיבה
 ולא מריעה כמו שכתוב בירושלמי והביאו רשב״ס ועוד א״ל ומה לך פה לאו ממשה קאתית דכתיב דה ואחה
 פה עמוד וגו׳ כי הנה משה אביך נתקרב בזה הדיבור לשכינה יותר מכל אדם שע״י דבור זה פירש מאשתו
 כדאמר פרק רע״ק ואיך אתה נתרתקת מן השכינה ונתקרבת כ״כ לעכומ״ז עד שנעשית כומר לה וע״ז אמר
 שהוא הולה לכל לבריהס לודאי אינו ראוי לכהונה ומלכות וגם אין ממש בעכומ׳׳ז ולא היה מקרב עצמו לה
 רק מפני שהוא תועלת לו כלי שלא יצטרך לבריות כפי טעותו בהבנת קבלתו מבית אד כו׳ גס מה שאמר
 שראה דוד כו׳ ומינהו על האוצרות ולא נתחייב מיתה כשעבל עכומ״ז היינו משום שלא עבלה וכמ״ש בירושלמי
 שהביא רשב״ס זיל אייתי חל פינך לסולח כו׳ וכיון דאזל להון אכיל לון כו׳ ואייל בגין חיי ושאמר דכיון דראה

 שממון תביב עליו כו׳ סי׳ ובודאי לא יבזבז אוצרותיו שכן דרך להמנות איש שדרכו לאצור ולא לבזבז וק״ל:
 דף לןיא בד״ה ק״ו לשכינה כו׳ ועוד אמר בספרי בו׳ ואמשה הבינו אמאי נקט
 י״ד ודוחק כו׳ היינו הקב״ה כו׳ עב״ל ר״ל למלך וכהן גלול משמע לכולה
 אמשה קאי ולא אקב״ה והוא סתירה לפי׳ ר״ת ומיהו לא נישא להו לפרש לנקט י״ד משום
 מלך וכ״ג ז׳ משוס כל חד דאס כן מקשי נמי אין זה ק״ו למן הלין יש להיוח כך ודו״ק:
 בד״ה מקיש מטה כו׳ והא דדרשי׳ נמי וירש בו׳ הוה מוקמינן בבן הבן דוקא כו׳
 עב״ל ר״ל אבל בח הבן וכל אינך דלקמן לא הוה ידעינן אפי׳ לירש אי לאו בן אין לו עיין
 עליו ולא הוה מקשינן ירושה שניה לראשונה לענין להקדים בן הבת לבח הבן אלא לענין
 שירש בן הבן אבל בת הבן לא תירש כלל אי לאו בין אין לו עיין עליו ודנקט לקמן גבי דרשה
 בין אין לו עיין כו׳ נמי בן הבן אגב אחריני נקט ליה לבן הבן שסיר שמעינן ליה מהיקשא
 דירושה שנייה לראשונה ובגליון תוספות מצאמי וז״ל אכמי אמאי איצטריך אין לו דבח

 למשמוש נילף לה ממשמוש רבן בהיקשא דמטות כו׳ ודו״ק:
 ע״ב בא״ד ולמאן דדריש בעל משארו איצטריך לעבור עליו בב׳ לאוין בו׳ עב״ל
 רצונם לומר דלמאן דלית ליה ירושת הבעל אלא מדאיצטריך לא תסוב שני פעמים
 כדלקמן איצטריך שפיר לא תסוב ב׳ פעמים אחד ללאו בהסבח הבן ואחד ללאו בהסבמ הבעל
 ואי לאו הכי לא הוה ידעינן כלל ירושה הבעל אבל למאן דדריש ירושח הבעל משארו ע״כ
 בלאו דלא תסוב אשד הוה ידעינן שפיר הסבמ בעל כמו בבן ולא איצטריך ב׳ לא תסוב אלא

 לעבור ב׳ לאוין בכ״א משניהם וק״ל:
 ע״ב בפרשב״ם בה״ה מםפקא קראי כו׳ והקרוב אליו שהוא מאוחה אתה עושה
 מוקדם עכ״ל בגליון אע״ג דלרבא נמי הקרוב אליו קאי אדלעיל ל״ק ליה אלא לאביי
 דצריך לאוקמא שארו אדלבהריה והקרוב אליו אדלעיל ומפסיק באמצע הציווי ושדי נמי למ״ד
 דלשארו על הקרוב עכ״ל הגליון והוא דשוק ול״נ דהקרוב אליו קאי שפיר אשארו לסמיך
 ליה לרבא דאשתו נקראה קרובה כדדרשינן כי אס לשארו הקרוב גו׳ אין שארו אלא אשמו
 ורשב״ס שפירש נמי ככרייחא והאי דכתיכ הקרוכ אליו מסקנא דההוא קרא הוא דכתיב ואס
 אין אשין כו׳ היינו לאביי אבל לרבא לא קאי אדלעיל ודו״ק: תום׳ בה״ה לו משפט
 הבכורה השתא לא שייך למפרך אפילו בלא הנך קהאי כו׳ עכ״ל דהכי משמע להו
 דלרבא לא קאי דרשה דאביי ודרב נשמן ב״י מדקאמר אלא אמר רבא כו׳ אבל לרב נחמן
 ב״י קאי דרשה דאביי ולא קאמר אלא אמר רב נשמן ב״י ובגליון הקשה ר״א כיון דמאונו
 ולא אונה ממעטינן אלמון שנשא בתולה ומהשתא מאשר ימצא לו נמעט אפי׳ בשור שנשא
 בתולה ונראה דלעולס הוה מוקמינן ליה בבשור שנשא אלמנה רלא שמעינן ליה מאלמון שנשא
 בתולה דה״א היכא דהוי אונו אע״ג רלא הוה אונה ה״א נוטל פי שנים דמגו דשקיל דידיה
 שקיל דידה עכ״ל גליון וק״ל: בד״ה הוא יורש בו׳ דמדקפיד בסבת הבעל ולא קפיד
 בו׳ עכ״ל דמאן דיליף ליה ירושה הכעל משארו ודאי דאיכא הסבה בירושה הבעל כמו בבן
 ואיכא לאוקמא לא תסוב אתרוייהו כמ״ש לעיל דתרוייהו משמע מיניה אבל הסבת האשה

 ודאי רלא משמע בהני קראי דהסבה ודו״ק:

 חכמת
 דף קיא ע״א גמרא אמר ליה דין שעודה כשק אמר ליה לבן שקודם לכת מכשי האס מנין

 אמר ליה דכתיב כצ״ל:
 דף קיא ע״ב ד״ש כד״ה אמר ליה ר׳ ינאי כו׳ אותי ואלך הס״ד: בד״ה מנין היה לו לפנחס

 כו׳ ירשה מאביו הס״ל:
 דף קיב ע״א נמ׳ ודלמא שאני התס שכבר הוסבה ודלמא שכבר הוסבה לא אמדנן כו׳ כצ״ל
 ונ״ב כך גרס רשב״ס והמוס׳ גורסים אמר ליה רב פסא לאביי ודלמא כו׳ אפילו
 לפי פירוש הקונטרס נוכל לגרוס כן ודו״ק: תום׳ בד״ה א״כ מד קראי כו׳ כו׳ כצ״ל. ואחר
 דבור זה צ״ל ד״ה אימא דנפל ליה משדה חרמים כו׳ או מאבי אמה הש״ד ואח״כ מ״ד חדש
 ונראה לר״י גירשת השפר כו׳ ואחר דבור זה צ״ל ד״ה אמר ליה רב פ פא לאביי דלמא שאגי התם

 כו׳ ואח״כ ד״ה אמר ליה רב יימר לרב אשי אי אמרת כשלמא כו׳ כצ״ל:
 דף קיב ע״כ נמ׳ תניא בשבת הבן ותניא בשבת הבעל כו׳ כצ״ל: שם אחר זה תניא בשבת
 הבן נ״ב ל״ג לרשב״ם ונכתב עול בצדו ותימה הלא משוס הכי גריס רשב״ם
 לקמן חניא אילך והכא לא גדש האי סיסקא תניא בשבח הבן אלא תני בסבת הבן ותני בשבת



 נב חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קטז ע״כ

 כמ״ש החוס׳ הכא ניחא דנקראמ גם כמ צכעון משוס למי מיס הרי הן כמים ומיהו אי
 לאו משוס ממזרוח לא ה״ל למכחכ שהיחה כת צבעון דככר ילענו למי מיס הרי הן כמיס
 וכהכי ימיישצ מה שמקשה הרא״ם לאימא שעיר צא על כלהו והוליד ממנו ענה כו׳ לא״כ
 לא הוה נקרא צן צצעון דצן אשמו אינו נקרא צנו אצל אם צא צצעון על אמו נימא דנקרא
 גס צן שעיר משוס דמי כנים הרי הן כמיס וכעיקר הפי׳ שכתצו החוספוה שכא ענה על
 אמו כו׳ כתצ מהרש״ל אשמ צצעון ואמו לאו דווקא אלא אשמ אציו כו׳ עכ״ל ע״ש והוא
 דחוק דהא רומיא דהכי דצא צכעון על אמו דהיינו אמו ממש קאמר ונראה דכא ענה על
 אמו ממש קאמר אשח שעיר ונקראח צח צצעון ע״ש מי מיס הרי הן כמים ואשמועינן
 נמי צד ממזרח שהיה כה שכא עגה על אמו וכצר צא עליה גס צצעון וכאילו יצאמ אהליצמה
 מכין שניהם והשחא ניחא דחולין הקלקלה צמקולקל כאשה שעיר שכצר צא צכעון מה עליה

 גם אליפז והוליד ממנה תמנע כדאיתא צתנתומא ותו לא מידי ודו״ק:
 ח״ א דף קטו ע״כ גמידא דלא כלה שבטא כו׳. ופרשב״ס ראיה לדבר אני ה׳ לא שניתי ואמם
 בני יעקב לא כליתס מבואר בגזירת פרעה שאמר כל הבן הילוד היאורה גו׳ שבקש להרוג הזכרים ולכלות
 מהם שמות מטות אבותס כדאמרינן בשמות רבה נמית הזכרים ונקת הנקבות לנשים כו׳ וע״פ מ״ש נדונם
 במים שכבר נשבע הקב״ה שלא יביא מבול לעולם לזה אמר אני ה׳ לא שניתי דהיינו שאמרתי ב׳ פעמים לא
 אוסיף עוד וגו׳ בשבועה שלא אביא מבול כדאמרינן במסכת שבועות ומתוך זה תשב פרעה לכלות מהם שמות
 מטות אבותס ואעפ״כ הצלתי אתכם שאתם בני יעקב לא כליתם הזכרים שהם שמות אבות וכמ״ש כאשר יענו
 וגו׳ כן ירבה וגו׳ וק״ל: מלמד שכא צכעון על אמו מפורש כמידושי הלכות ע״ש: א״ל דכי ככך
 אתה פוטרני כו׳ ולא תהא תורה שלימה שלנו כשישה בטילה כו׳ יראה לי בזה משוס דהמיניס והצדוקים
 יאמרו דהרבה דברים בתורה הס שיתה בטלה וראויים לישרף כספרי מינים שלהם וכההיא דאמרן בתלק בענין
 זה על מנשה שהיה יושב ודורש באגדות של דופי וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא אתות לוטן תמנע ותמנע
 היתה פלגש כו׳ ולפי שבפרשה זו גופיה השיב להם ריב״ז אלה בני שעיר וגו׳ דמוכת מיניה דאיצטריך למכתבה
 לאשמועיגן דגם קודס מת״מ היה דינן הט דמי בנים הד הס כבנים וא״ל המין הצדוקי רבי בכך פוטרני
 דאין כל זה ראיה לפי מינות שלהם שהם שיתה בטילה כו׳ וע״ז השיב ריב״ז להם וא״ל שוטה לא תהא תורה
 שלמה שלנו שאנו אומרים שהתורה שלמה תמימה ואין בה שיתה לבטלה כשיתה בטילה שלכם שאתם אומרים

 שיש בה שיתה בטילה ת״ו וק״ל:

 דף קטז גמרא הא היהיה הא דרכיה הא רלא חרצינן הכי אדריכ״ל משוס דסמכינן
 אמאי לא״ר יושנן משוס רשצ״י להיינו רציה. משילושי הרמכ״ן: תום׳ כה״ה
 כי על זה כו׳ כעמלו שמוליך כיהו והא הכתיכ ויתנו לו איש גו׳ כצ״ל וצגליון על לא

 ישא צילו צעמלו שמוליך צילו רישא דקרא ישוב ללכה כו׳ וק״ל:
 ח״ א דף קטז ע״א שהתנו על שבט בנימי; שלא תירש בת הבן עם האחץ כו׳ יש לדקדק
 דהיה להם לתקן כעין דאורייתא הכתוב גבי בנות צלפתד שלא ינשאו לשבט אסר ואפשר משוס ללא היה
 להם לינשא כאן כ״א לשבט מועט במספר לא רצו לתקן כן משא״כ בשבט מנשה שהיו רבים באוכלסין לינשא
 להן בנות צלפתד ומיהו היכא שלא היה להם כ״א בניס או בנות ובת הבן כי היט דלא תיעקר נתלה דאורייתא
 תקנו והיו נזהדס מלינשא לשבט אמר כפרשב״ס ודו״ק: כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב״ה מלא
 עליו עברה כוי. מבואר ט העוה״ז הוא העולם העובר ועוה״ב הוא הנצתי ח״ש בקרא דמייתי דמיירי
 בעוה״ב שאמר יום עברה וגו׳ ר״ל עובר יהיה העוה״ז ביום ההוא דלעתיד והנה עיקר בריאת האדם הוא
 הזכר שלא נברא בתתילה רק הזכר שאף שבהעוה״ז עובר הנה המצוה שמקיים בעוה״ז היא מעמיד לו לעולם
 נצחי בעוה״כ משא״כ הנקבה שעיקר בריאתה לקיום המין בעוה״ז עולם העובר וע״כ אמר כי מי שאין מנית
 בן ליורשו הקב״ה מלא עליו עברה דהיינו שמלא עליו עוה״ז שהוא העולם העובר שאינו אלא לקיום המין
 כדכתיב טרושת הנקבה והעברתם וגו׳ ולא ממלא במקומו זכר לקיים מצות בוראו להעמיד עולם הנצתי דלעמיד
 ודמייתי נמי מהאי קרא דאשר אין תליפות למו וגו׳ שעובר מעוה״ז ואין ממלא מקומו אס למ״ד בבן לקיים
 מצות געוה״ז לעמוד עולם נצתי ואס למ׳׳ד בתלמיד הממלא מקומו אבל הנקבה אינה ממלאה מקום אביה
 לפי שאינה מייבת ברוב מצות ודאמר בכו בכה להולך בלא זכר הוא עד״ז וכפל בו לשון בכו בכה שעם המספידים
 ידבר לבכות עם האבל להולך ועובר מן העולם הזה כמ״ש דהוה ריב״ל אזיל לט טמיא כו׳ ועיין בשמעמין
 בתדושי הלכות וק״ל: מ״ד כו׳ כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב כוי. דוד שהניח בן כמותו כו׳
 נסמך זה המאמר להנך דרשות דלעיל דבענין זה נמי איירי דלכך נאמר בדוד שכיבה כאילו לא מת ולא עבר
 כלל מן העולם טון שהנית בן ממלא מקומו ה״ל כאילו לא מת אלא כשוכב וישן בעלמא וכיואב נאמר מת שלא
 הנית בן ממלא מקומו שמת ממש וק״ל: קשה עניות בתור ביתו של אדם יותר מנ׳ מכות כוי. דקדק
 לומר בחוך טחו של אלם דהיינו אף שיש לו מזונוח אצל אמרים כיון שהם תלויס כאחרים ה״ל מכתן גלולה
 יוחר מנ׳ מכוח עיין פרשב״ס ובענין זה יש לפרש הקרא אמר אויב ארלוף אשיג אחלק שלל חמלאמו נפשי
 אריק חרט חורישמו ידי לסי שהיו ישראל עניים ונעשו עשירים ע״י שאלח כסף וזהב מאח העם אמר פרעה
 ארדוף אוחס ואשיג אוחס ואחלק שלל חמלאמו נפשי כינוי חמלאמו כפשוטו מה שחמלא אוחס נפשי ורצוני
 ששאלחי להם בזה חורישמו ידי ט יד ה׳ שהיה בנו בנ׳ מכוח לא היה כ״כ כמו שידי חהיה בהם שחורישס
 ואעשה אומס שוב עניים שהוא יומר מנ׳ מכוח שהיו ט ואפשר שע״ז רמז הכחוב וירא ישראל אח היד הגדולה
 וגו׳ בענין העניומ שנעשו המצריים עניים בביזמ הים ולא מפיק מזיממם שאמרו על ישראל מורישמו ידי יומר
 מיד ה׳ שהס ג׳ מכומ וק״ל: כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים
 שנאמר ואיש חכם יכפרנה פי׳ הכתוב מממ מלכו של עולם מלאכי וגוי. בלשון רבים כדאמרינן הרבה
 שלושים למקום ואיש תכם יכפרנה ממש שהוא מבקש על כפרס עון וע״ז סמך ואמר שע״י מפלמו באור פני

 המלך מלכו של עולם ניתן לתולה ההוא תייס וק״ל:

 דף קיד ע״א
 ירושה כלא משמוש כמו צן מאצ אכל מכן(הצת) [הצן] וצת הכן כו׳ שפיר שמעינן מי אמומ

 דהוי ירושה שניה כמו אלו וק״ל:
 דף Tp בד״ה אכל כלילה כו׳ ואין להקשות כי פריך כפרק ראוהו כו׳ עכ״ל
 ככר כחצו כדצרים אלו צשס רשצ״ם אכל ר״ל הכא מה שהפרישו לפרש
 דמחכוין להעיד גרע מפי מראו כלילה היינו משום דהשחא אין להקשות כי פריך כו׳ אמאי
 לא משני כשנמכוונו כו׳ ודו״ק: בא״ד דאלת׳׳ה אין כו׳ אם נתכוונו להעיד והא
 דקאמר מה יעשו כו׳ עכ״ל פי׳ אם נחכוונו להעיד אליצא דרצי ומכ״ש לר״י דפ וסל
 צראייה צעלמא ואהא קאמרי והא דקאמר לר״י מה יעשו כו׳ ומרצו מ״מ פעמים שאין האח
 זה יודע כו׳ אצל לרצי ליכא למיחש אס יצא להעיד אס לא נחכוין להעיד ורו״ק: כד״ה
 ואין עד בו׳ אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ״ק דגיטין כו׳ עכ״ל ראייחס מגיטין
 וכתוכות היינו אמה שכתצו דצדרצנן נעשה עד [דיין] אכל לשון הרא״ש אינו כן וז״ל ודוקא
 עד המעיד אכל עד הרואה נעשה דיין כדמוכש צפ״ק דגיטין כו׳ עכ״ל ע״ש ואפשר שהוצרך
 להציא ראיה משם דאף צדאורייתא דוקא עד המעיד אכל עד הרואה פירוש כגון שרואה
 כלילה נעשה דיין טוס כשהעידו אתרים לפניו כדאמרינן התם הנש לקידוש התודש דאורייתא
 להך מלתא לא שמעי׳ ליה ממוך שמעתין להא לקאמר דציוס עושין דין היינו משוס ללא

 תהא שמיעה גלולה מראייה ולו״ק:
 ע״כ בד״ה מה אשה כו׳ דמה (שפרשב״ם) [ריב״ם] דלכך פשיטא ליה בבעל
 משום השאהות כו׳ עכ״ל ק״ק אמאי לא הקשי להו נמי הכא לפירושו ללמה ליה
 למילף מפנהס דאין הצעל יורש כשהיא צקכר היפוק ליה דפקע שארומ על ידי מיחחה
 ואפשר לטפי פשיטא דליפקע שארומ על ידי מיחח הכעל מיהו שפיר קשיא להו מההיא
 דפ׳ הכע״י דע״כ לאו כפקע שארוח חליא מלמא דהא כשהיא מחה לא פקע שארוח כלאיחא
 צפרק הכע״י ואפי׳ הכי אמרינן הכא דאין הכעל יורשה כשהיא צקכר ודו״ק: בא״ד והכא
 נמי בן אע״נ דיורש אמו כו׳ מ״מ אינו יורשה כשהוא כו׳ עכ״ל יש לדקדק ואימא
 איפכא כיון דצן יורש אמו כשהיא צקצר ה״נ יורשה כשהוא צקכר להנהיל כו׳ וה״נ צצעל
 יורשה כשהוא צקכר אע״ג דאינו יורשה כשהיא צקכר והיקישא דס״פ מי שמת נמי נימא
 כיה איפכא נאמר הסצה צצן ונאמר צצעל מה הצן יורש אמו כשהוא צקצר אף הצעל כו׳
 וכפי מ״ש לעיל דטפי פקע שארומ צמימה הצעל מצמיתה האשה נישא ודו״ק: כד״ה אף
 מטה כו׳ ועוד האם כשאין האב האשה יורשת אם כן לא תהיה נחלה כו׳ עכ״ל
 ולא ניהא להו למימר דכשאין גם האשה אז נחלה משמשה לקרוכי האכ דמשמע נחלה

 משמשה לקרוכי האכ כמו שהאצ גופיה יורשה דהיינו אפי׳ לגכי אשה וק״ל:
 דף קט ו בפרשב״ם בה״ה ותנא דידן כו׳ כדקתני האיש את אמו ולא הבת
 כו׳ עב״ל הכי דייק מלמודא לעיל אמשני׳ והאיש אמ אמו כו׳ מנא ה״מ
 דח״ר כו׳ כפרשכ״ם ג״כ שם ואהא מסיק לעיל דפליג רט זכריה צן הקצצ מיהו מלמודא
 צשמעתין ניתא ליה לאתויי ממי אתומ דמפורש צצרייתא צהדיא ולא מות אתות ודו״ק:
 בד״ה לעולם דריש מטות כו׳ דאי לגופיה לאשמועינן כו׳ ולא לכתוב לא מטות
 ולא מ״ם כו׳ עכ״ל דצריו אינן מומים לי דהא ודאי איצטריך מטות להיקשא דצן קודם
 לכת מכסי אם ואכהי נימא נמי האי הקישא שהאם יורשה הצן דאין הקישא למחצה ודו״ק:
 תום׳ בד״ה בן הבת כו׳ ולר״י נראה הא הכני בנים כבנים גבי ייבום מנחלה כו׳
 עב״ל אצל לעיל גצי צת לענין ייצום כתכו התוספות לעיל איצטריך קרא היינו משום מתלה
 גופיה צצת לא שמעי׳ אלא מדלענין ייכוס כן וכת כי הדדי נינהו כדאמר לעיל וק״ל: בא״ד
 משום דה״א נילף אחוה אחוה מבני יעקב כו׳ עכ״ל דלענין ייצוס נתקצלה הג״ש דהוי
 אח מן האצ ולא מן האם כדמסיק לעיל אצל גצי נחלה ודאי דלא נילף אחוה אחוה דאין

 אדם דן ג״ש מעצמו וק״ל:
 ע״כ בפדשב״ם בד״ה הא כיצד כו׳ ונתתם נחלתו לאחי אביו דהיינו דתן דודו
 כו׳ עכ״ל מה שכתצ מהרש״ל צזה דאיירי צשאין אליאב קיים הוא דשוק דהא בתר
 הכי קאמר כלה דתן נותנין לאליאצ אצל אפשר לומר דודאי אף שהאצומ קודמין לאמין של
 מת מ״מ צאצי האצ ואמי האצ דהיינו דתן ואליאצ היינו צעיא דרמי כר ממא צאכרהס
 וישמעאל מכסי עשו ולפי דעמ רמי כר ממא סי׳ כך ודו״ק: תום׳ בד״ה מלמד שבא כו׳
 ה״נ בא ענה על אמו והוליד כו׳ עב״ל לא נחחי המוס׳ הכא אלא לומר דמהאי קרא צמ
 ענה צת צצעון אין ראייה לפר״ת דענה נקצה היה אלא דיש לפרש דצת צכעון קאי נמי על
 אהליצמה וענה צא על אמו כו׳ מיהו המוס׳ שינו פרש״י צשומש שפירש שצא צצעון על
 כלתו אשת ענה כו׳ ואפשר משוס דקשיא להו לפירושו שבשומש כמו שהקשו התוס׳ צפרק
 מקום שנהגו רלא מצינו בשום מקום שיהיה נקרא בן אשתו בנו אבל אס בא ענה על אמו

 חכמת שלמה
 שבן ובת קודמין לאחי המת אכן לעולם הבן קודם לבת הכא נמי מהני האי סברא דלענין יבוס
 כי הדדי נינהו שיהיה בן ובן הבן שניהן עדיסי מאחי המת אבל לעולם ה״א שהבן קודם לבן

 הבן ודו״ק:
 דף קטו ע״ב ד״ש בל״ה הא כיצל כו׳ להיינו לתן דודו כו׳ נ״ב בכאן משמע שהאחין קודמין
 לאכוח ואינו כן שלעולם האבוח קודמין לאחין ובודאי אס היה אליאב קייס היה
 קולס ללתן כנו אלא כוונתו בכאן כאילו האבות ולאי כולן כבר מתו ורצה לכא ע״י משמוש איך
 יפול הנחלה לאחד ממשסחתו וזהו לא יתכן אלא ע״י אסין ובניהן ולו״ק היטב(עי׳ במהרש״א):
 תום׳ בד״ה מלמד שבא צכעון על אמו כו׳ נ״ב פי׳ אשה שעיר: בא״ד הכי נמי בא ענה על
 אמו כו׳ נ״ב סירוש אשת צבעון ואמו לא דוקא אלא אשת אביו והיו העולם סוברים שהיא בת

 צבעון ואי נמי כאילו יצא מטן שניהם ודו״ק (עי׳ כמהרש״א):
ש ד״ה מלא עליו עברה כו׳ צ״ל ה״ג מלא עליו עברה כו׳: ״  דף קטז ע״א ר

 דף קטז ע״כ ד״ש כד״ה הכי נמי כו׳ האב קודם לעולם לאחי האב ואחי האב קודמין לאחות
 האב ואחי האב כו׳ כצ״ל ונ״ב כך הוא בכל הנוסתאות וראוי להיות כתוב במקום

 דף קיד ע״א ד״ש כד״ה אפילו הן כו׳ כל זמן שלא העידו אלא שהוא כו׳ אבל ראייה דידהו
 שרואין כלילה כו׳ כצ״ל וכן ככל הדכור צ״ל ראייה: בד״ה אמריתא כו׳ והקשיתו
 לו ולרב יוסף מי ניחא כו׳ וה״ג לרב כהנא כו׳ והש״ד וכצ״ל והד״א: תום׳ בד״ה ניחוש כו׳
 שכיב מרע בכולה או מצוה כו׳ ויכטל הדין לא הוי דין ואע״ג דלא חור דחיישינן שמא כו׳ כצ״ל:
 דף קיד ע״כ תום׳ כד״ה והלכחא כווחיה כו׳ והא קיימא לן הלכחא כרבה ובהא אין הלכה
 כרשב״ג ומדלא קאמר והא קי״ל כהא הלכתא כרכה כדקאמר כו׳ כצ״ל: בד״ה
 מה אשה כו׳ דאין הבעל יורש אשתו בראוי עד דיליף מפנחס כו׳ ממורישי אשה לכן צריך לפסוק

 אתר כו׳ כצ״ל:
 דף קטו ע״א ד״ש בד״ה משנתינו כו׳ הוי מצי לאקושי ולמימר כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה כן
 הבת ובת הבן ובן בת הבן מנין כו׳ דמיבס לא הוה ידעינן כו׳ נ״ב פירוש דלא
 אמרינן כיון דלענין יבום כי הדדי נינהו כו׳ אלא כדלעיל דבן ובת קודמין לאחי המת משוס
 דשניהם שרן לפטור מיבוס לאפוקי אחי המת דלא עדיף כולי האי אלא שזוקק ליבום וכן פירשו
 המוס׳ להדיא לעיל דף ק״ח כד״ה כלום יש יבוס וא״כ כי היכא דלשס לא מהני האי סברא אלא



 חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א נג
 דף קיח ע״כ

 והשני יש לו י׳ מים כשמזרה נחלמן לאביהן מולקין כשוה ואין לאומן י׳ כ״א כמו ב׳ מים
 המועטין והיינו כין ר3 למעט מ״מ פרין לאימ לן למימר לסממא כחיצ כין רצ למעמ אפי׳
 ככה״ג כנ׳ אמין כו׳ וכ׳ אשין כו׳ כפי׳ ריכ״ם מיהו ק״ק דה״ל לפרושי דהכי פרין כ3׳
 נכרייס דכשלמא למ״ד ליוצאי מצרים אי הוה איש א׳ שיש לו י׳ מים ואיש אשל יש לו כ׳
 מים אומן י׳ לא יטלו כ״א כמו כ׳ המיס המועטין והוי כין רב למעט משא״כ למ״ל לבאי
 ארץ דבבה״ג יטלו הי׳ י׳ הלקים והשנים ב׳ שלקים ויש ליישב שהכרישו לפרש הקושיא בב׳
 אשין כו׳ וב׳ אמין כו׳ משוס למשמע ליה לבין רב למעט קאי אשמומ מטוה אבוחם דבהיב

 לעיל מיניה דאיירי באשים לוקא כפריב״ם לעיל ולו״ק:
 דף לןיח בא״ד וההיא דרשה דםפרי הויא לפי המסקנא עכ״ל בתוספומ ישנים
 אינו אלא גליון ונ״ל שטעות נפל בו וצרין להיוה וההיא דרשה לכספים הויא
 לפי כו׳ ודו״ק: בגמ׳ אלא למ״ד לבאי הארץ אמאי קא צווחי כו׳ בספר ג״א הקשה
 כיון דלמ״ד לבאי ארץ נמי הזרה נתלה אצל אביהן א״כ יתום שיצא ממצרים ולא היה לו
 אכומ לא לקש כלום וקשיא א״כ מאי פרין למ״ד כו׳ אמאי צווחי הלא הרכה יש להם לצוות
 ללא לקתו אלא אותם שיש להם אבות ואוחן מי עשרים שבאו לארץ ולא היה להם אבוש כו׳
 לא נטלו וא״כ שפיר צוושו כו׳ עכ״ל ע״ש ולא משמע כן מתוך שמעתין לולאי בן עשרים
 מבאי ארץ שהיו לו אבומ מיוצאי מצרים הזרה נתלשו אצל אביו ובן ב׳ מבאי ארץ שלא היו
 לו אבומ מיוצאי מצרים נוטל מיהא כזכומ עצמו כדאמרי׳ לקמן וכ״כ המוס׳ בהדיא לעיל
 לפר״ה מ״מ לענין טפלים כו׳ ע״ש ודו״ק. עוד כמב שם והארין בו ראם נאמר אס היה
 לאש א׳ מהן בה ולשני בן דהזרה שלק נחלה ליוצאי מצרים וישלוקו האשים בשיה וחטול הבת
 שלק א׳ זה אינו דכיון שלא היה לכ״א כן שיזכה בחלוקה במקומו אין האש מיוצאי מצרים
 זכה בשוס לבר כו׳ עכ״ל אבל מתוך שמעמין מוכש לאינו כן כמ״ש התוס׳ כהליא לקמן
 בל״ה וכזכות אבי אמותיהן כו׳ ע״ש ומה שהקשה לא״כ למ״ל לבאי הארץ אמאי לא נטלו
 בנוח צלפחד הלק אביהן הא איכא למימר דנטלו שלק אביהן צלפהד דהיינו שהתזירו מי אחי
 צלפשד שלקן לאביהן ויהיה צלפשד מולק עס אשיו ואשר כן יורשים מומיו ממנו חלקו ואמאי
 לא מוקי מתני׳ נמי כמ״ד לבאי ארץ דנוטלין חלק צלפשד שבא לו ע״י שזרה מבן אשיו
 ונוטלין ג״כ ב׳ חלקים מנכסי חפר שבאו לו מבני אחיו של תפר ע״י מזרה עכ״ל ולאו קושיא
 היא כלל דלא ה״ל למיחני חלק אביהן סחס אלא חלקו בנכסי אחיו כדקאמר לבסוף וחלקו

 עס אחיו מכסי חפר ודו״ק:
 ח״א דף קיח ע״א עם רב אתה עלה לך היערה א״ל לכו והחבאו כוי. יש לפרש עלה מלשון
 עולי עין למיימי לקמן ופי׳ רש״י פרק מי שממו מלשון סילוק שמסלק עין רע ממן כשתחבא ביער
 שהוא מקוס ממבא ואותיומ היע״ר לסימן נוטריקון היע״ר יסלק עין רע וא״ל אגן מזרעא ליוסף כו׳ הוא
 ממה שאמרו לא ימצא לנו ההר כלומר כי אף כהר שהוא מקום מגולה לא ימצא לנו עין רע להזיק לכסיב בן

 פורמ גו׳ ועיין בזה בחילושי אגלומ פ׳ הפועלים:
^ מאי חיו שחיו בחלקם בוי. לפי שא״י נקראת ארץ המייס אמר שמיו במלקס של א״י כמ״ש ״ $ ? 
 אמהלן לפני ה׳ בארצומ החיים אמר בארצומ לשון רבים ארץ לעוה״ז וארץ לעוה׳׳ב אבל למרגלים

 לא היה להם מלק בא״י לא בעוה״ז ולא בעוה״ב כלאמרי׳ לאין להם מלק לעוה״ב:

 דף קיט תום׳ בד״ה הא דהוו בו׳ והא דקאמר בזכות אבי אביהן שלא היו
 אבותיהן בני עשרים בו׳ עכ״ל ק״ק הן דבזכוח אבי אביהן ה״מ לאוקמי
 בפשיטוח למ״ל ליוצאי מצרים במי מרגלים ממש ושהיו אכוחיהם מי כ׳ להבי אוקמוה
 ן באוקמתא קמייחא ולו״ק: בד״ה שנאמר מחלליה בו׳ דאי בר״י דאמר כו׳ עד
 שיודיעוהו באיזו מיתה כו׳ דהוראת שעה היתה דא״ב כו׳ עכ״ל כתב מהרש״ל ותימה
 מאי מקשה דלמא גס משה ידע שתייב מיתה לפי הוראת שעה כו׳ עכ״ל אולי נעלם מעיני
 הרב סוגיא דפרק הנשרפין דקאמר בהדיא במגדף דהוראת שעה היחה ולא ידע משה שלינו
 במיתה אבל במקושש לרבנן דלאו הוראה שעה הימה ידע משה מיתהו וא״כ לר״י דמקושש
 נמי הוראה שעה הימה לא ידע משה נמי מיחחו וע״פ אוחה הסוגיא סמכו התוס׳ דבריהם

 אלו בפשיטוח ע״ש וק״ל:
 ע״ב גמ׳ ואי ס״ד א״י מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה כו׳ ויש לדקדק לפי סברה
 המקשה ואלא מאי א״י אינה מומזקמ מאי קא מסחפקא ליה כו׳ וי״ל דודאי אי
 א״י אינה מותזקת והלק בכורה היינו ביתידוח אהלים כשמואל הוה מסתפקא בהיא גופה
 אם הבח תמול חלק בכורה חסגי לה שההיה כבן לירש שלק פשיטוה אבל לרבה דלא איצטריך
 קרא שילוש להלק בכורה אלא בשבל דהיינו קרקע קשיא ליה שפיר כיון דא״י מוחזקח היא

 דף קיז ע״א
 דף קין בד״ה ומחזירין כו׳ אדם שיצא ממצרים ולו שני בנים כו׳ והשתא
 כשמחזירין לאבי אביהם כו׳ עכ״ל ופי׳ הרא״ס בזה לאילו לא חזרה נשלה
 אלא אצל אביהם שהיה ממי כ׳ כו׳ למה ישלוקו בשוה כו׳ אבל השחא כו׳ כגון שיצא אבי
 אביהם כו׳ כשהיה בן כ׳ ומעלה ולו ב׳ בניס סמומיס מבני עשרים ולאוחן שני בניס לזה בן
 אשד ולזה שני בניס והן ממי עשרים כו׳ עכ״ל ופירושו לכאורה חמוה דאי איירי בב׳ הבנים
 פתוחים ממי כ׳ כשיצאו ממצרים א״כ למה בחב רש״י בסוף דבריו דאילו ממשילה שלקוה
 למנין יוצאי מצרים לא היו נוטלין אלו הד׳ רק שני הלקים כו׳ דהא כיון דאבותיהם של הל׳
 מים לא היו מי עשרים כשיצאו ממצרים אס כן לא היו נוטלין כלום בשבילם רק מלק אמד
 היו נוטלין אלו הד׳ בניס בשביל אבי אביהן מורישן וע״כ נראה לומר דגם אי הוו הב׳ בנים
 בני כ׳ לא חזרה נחלת הד׳ בניס רק לאבי אביהם כיון שגם הוא היה מיוצאי מצרים אבל
 מ״מ אכמי קשה דלמנין יוצאי מצרים נמי יטלו ג׳ שלקיס דהיינו שני חלקי אבוחיהן חלק
 אשל של אבי אביהן כמו בנוח צלפשל שנטלו חלק אביהן וחלק אבי אביהן שכולן היו מיוצאי
 מצרים וע״כ נראה דיש לקיים דברי הרא״ם וה״ק דלמ״ד ליוצאי מצרים איירי קרא לא איירי
 בכה״ג דאבי אביהן היו מיוצאי מצרים אלא דאיירי בכה״ג דאבומיהן היו ביוצאי מצרים בני
 כ׳ ובשבילן נוטלין הד׳ בנים שני חלקים ומה שכחב הרא״ם עוד לפי׳ רש״י שם מהבא משמע
 דס״ל לרש״י דדוקא כשהאבות שיצאו ממצרים הם אשים כו׳ אבל אם אינן אשים כו׳ אינן
 שוזרים לסלקם כשוה כו׳ וככה הוכיחו המוס׳ מכש קושיא זאה כו׳ עכ״ל גם זה ממוה דלפי׳
 רש״י ודאי באחין נמי היכא דחזרה נחלה הד׳ בניס להן ולא לאבי אביהן לא ישלוקו בשוה
 אלא ר״ל אב מוריש לבניו ולא למי אמיו כמ״ש החוס׳ בהדיא לפרש״י וכחבו גם הרא״ס
 גופיה והשוס׳ לא קשיא להו אלא לפריב״ס דבאמין נמי גזרת הכתוב בשממזירין אצל אביהן
 ששולקין כשוה כו׳ וא״ת ומנ״מ בין כו׳ דכיון דגזרת הכהוב הוא בלא טעם לא הוו אסקי
 אדעתייהו לשלק כין אהין לנכרים וזה נ״ל ברור ודו״ק: בא״ד היה הא׳ נוטל כנגד כולן
 אבל עכשיו י׳ נוטלין י׳ כו׳ לא מיידי בראובן ושמעון אחים דא״כ נס למ״ד לבאי
 הארץ היו חולקין בשוה כו׳ עכ״ל ר״ל דהאחד נמי היה נוטל כנגד כולן נאמין ומיהו
 ודאי כיון דלא מתזירין אלא באתין גם נאמין איכא נ״מ כפרשב״ס לקמן בתשעה מים
 שנוטלין חשעה למטן ואשד נוטל לחך אשד וכשהחזירה לאמין אבוהיהם הורישום לבניהם ט׳
 נוטלים כורייס וחצי והא׳ נוטל כורייס וחצי כנגד כולן אבל אי ליוצאי מצרים נחשלקה לא
 היו נוטלין אלו הט׳ רק כור א׳ והא׳ כור אהל כנגל כולן אלא להאי לישנא שכחב רשכ״ם
 דהא׳ נוטל נגד כולן אבל עכשיו כו׳ לא נ״מ אלא כנכריים ודו״ק: כא״ד וע״ק לריב״ם
 דלשמות מטות אבותס משמע אחין דוקא כו׳ עב״ל ודאי דכ״ש דמשמע אבוהס אבוהם
 ממש ולכך לא תקשי ליה לר׳ יאשיה כיון דלאבות ממש שיצאו ממצרים של באי הארץ נחחלקה
 הרי ממילא כל האבות של כל ישראל נוטלין גשוה אבל למ״ד לבאי הארץ נמשלקה ע״כ
 כששזרה נמלתן לאכיהן לאו לאכיהן ממש של כ״א מבאי ארץ קאמר לא״כ היינו כמ״ד ליוצאי
 מצרים נתשלקה אלא ע״כ כשתזרה נתלתן לאבותיהן לכל ישראל הוא לשזרה לשלק נשוה אף
 שלאב א׳ מזרו י׳ שלקיס ולאב שני לא שזרו רק שלק א׳ שולקין לפי אבוש כשוה כפי׳ ר״מ
 וע״ז קשה לריב״ם לאבותס לא משמע כן אלא באשין דוקא איכא לפרושי הכי כפריב״א
 ללעיל למצינו לאתין נמי אקרי אבות של כ״א משני בני האשים כגון לא יומתו וגו׳ ולו״ק:
 ן״ב בא״ד וצ״ל לפר״ת שאין מחזירין כו׳ דוקא לאבות שבאותו מטה כו׳ עכ״ל

 ולפי זה לפר״ת נמי ה״מ לפרש מ״מ ללמ״ל ליוצאי מצרים כל אבות ישראל תולק
 בשוה ולמ״ל לבאי ארץ כשמתזירים לאבותיהן אינו אלא לאבות שבאותו מטה אלא לע״כ
 לליכא לפרושי הכי למאי למסקינן לקמן לא״י נשלקה לשבטים להששא למ״ל ליוצאי מצרים
 לא נחלקה אלא לאבוח שכאוחו שכט ולהכי הוצרך לפרש מ״מ לטפלים כללעיל ולו״ק:
 כד״ה מכאן ומכאן כו׳ ותימה הא״ב יהושע כו׳ ומדנמנו בערבות מואב כו׳ נמנו
 כמו כן במדבר בו׳ עכ״ל ליהושע וכלב לא הוצרכו ראיה לנמנו במלבר סיני שהרי לא היו
 אז רק מי מ׳ שנה אלא דר״ל מדנמנו יהושע וכלב בערבוה מואב מבני ס׳ ולמעלה ע״כ
 דנמנו כמו כן במדכר סיני מכני ס׳ ולמעלה דהיינו יאיר ומכיר מי מנשה דכמו דלא ילפינן
 ומעלה דכחיב בערבוה מואב מערכין ה״נ לא ילפינן ומעלה דמדכר מערכין וק״ל: בא״ד
 יתירים מבני ס׳ בו׳ ויהושע בן נון רלא היו בני ס׳ כמנין ראשון עכ״ל כצ״ל: בד״ה
 בשלמא כו׳ דאם היו כ׳ אחין מיוצאי כו׳ הרי אותן י׳ לא נטלו כו׳ ב״א כמו ב׳
 בנים שהן מועטין כו׳ עכ״ל אע״ג ללמ״ל לנאי ארץ נמי נב׳ אשין ואשד יש לו שני בניס

 חכמת שלמה
 אחריו ויאמר אס שמוע משמע לקול ה׳ אלהיך והישר כעיניו תעשה וגו׳ כל המחלה אשר שמתי
 במצרים וגו׳ משמע שחביבין היו לפניו ויותר טוב היה לו לפרש התלונה שאחר כך כמיכ וילונו
 כל עלת בני ישראל על משה ואהרן וגו׳ ואותן גרועין יומר שהרי אמרו מי ימן מותנו ביל ה׳
 במצרים בשבתינו על שיר הבשר וגו׳ והקב״ה השיב שמעתי תלונות בני ישראל וכאותה תלונה
 שכסרו בטובה שהוציאם ממצרים כלי לתת להם הארץ ראויס הס להססיל חלקם יותר מתלונה
 ראשונה שצעקו למים אבל כל זאת אינו שוה לי לסוף סוף לא מצינו שחטאו להדיא אלא מחמת
 דוחק חשש רעכ אמרו כן כמו שאמרו להמית כל הקהל הזה ברעב וכן כל התלונות הכמוכיס
 כסרשח כשלח כולן מחמח רוב דוחק צעקו וחשוכין קצח כאנוסין ומש״ה לא מצינו שקצף המקום
 עליהם ולכן נ״ל לפרש שהמקשה (כוי) שבר מתלוננים של מרגלים דכתיב וילונו על משה ואהרן
 אע״פ דכתיב כל ישראל לאו דוקא כולם אלא רובם שהוא ככולם ואין סילוק כין וילונו העם וכין
 וילונו כל עדת והא ראייה שבתלונה הראשונה על המיס כתיב וילונו העה ואח״כ בתלונה שניה
 הגרוע שאמרו מי ימן מותנו כתיב וילונו כל עדת בני ישראל ואינו סברא שבתלונה הגרועה יהיה
 יומר כל ישראל מבתלונה ראשונה שאינה קשה כל כך ועוד הכא נמי כתיב ויאמר ה׳ אל משה
 עד אנה ינאצוני העם הזה והסברא נותנת דלאו כולם התלוננו אלא היו הרבה והרבה ששתקו ולא
 ענו ומעלת כלב ויהושע שהם ענו ואמרו ונשאו נסשס למות ומש״ה זכו לראות הארץ וחלע דאל״כ
 מה צריך להוציא יהושע וכלב מלאמר וכל מנאצי לא יראו את הארץ ממילא ליצאו הס שלא היו
 בכלל המנאצים אלא ש״מ לאף אותם שלא היו בכלל המנאצים מ״מ נאספו עמהס בעון הרוכ תוץ

 אחי האב אחי המת ועול פשיטא שהוא קולס לאחיו וגס הל״ל קולס לאחיו אלא הכי קאמר קולס
 לאתי המת מן האב וכאילו אמר קודם לאחין מן האב והיינו אחיו של ממ שהרי לא קאמר לאחיו
 ולו״ק: בא״ד ואט האב קולס לאחי אבי האב ואחי אבי האב ואף אחותו קודמין לאבי אבי האב

 כו׳ כצ״ל:
 דף קיץ ע״א ר״ש כל״ה ומלאמרינן כו׳ אט חפר ובמכיר אט גלער לעיל מיניה איירי

 כו׳ כצ״ל:
 דף קיץ ע״ב ד״ש כל״ה היה מבאי כו׳ כגון ראובן שהוליל בניס כו׳ כצ״ל: בד״ה ממאי
 להאי כו׳ פשוק זה כו׳ הש״ל: תום׳ כל״ה מכאן ומכאן כו׳ ומלנמנו בערבוח

 מואב כו׳ נ״ב פירוש אוחן שהיו בני ששים וק״ל:
 דף קיח ע״א תוס׳ בל״ה כשלמא למ״ל כו׳ והר להו עשרה בנים כו׳ כצ״ל: ה״ה ולמ״ל

 לבאי הארץ כו׳ נ״ב זה הלבור שייך לעמול שני:
 דף קיח ע״כ ר״ש כל״ה לכולה ארעא לישראל לאו לוקא כולה כו׳ נ״ב מה שפירש רשב״ס
 לאו דוקא כולה יפה פירש דאי דוקא כולה א״כ מרגלים ועלת קרח למה לי
 הלא הן בכלל כל ישראל אבל מה שסירש דכמיכ וילונו העם על משה לאמר מה נשמה מימה
 גדולה דא״כ איך סבר אטי למה הקדים מרגלים קודם מתאוננים אי לאו לאקושי למרגלים וא״כ
 מ״ט לאידך רלא מקיש הלא מוכח מן המקרא דאפכינא כדי לאקושי ועוד וכי מפני זה הססידו
 חלקם בארץ הלא לא מצינו להליא שקצף המקום עליהם רק שכתב ושם נסהו ואלרבה כתכ מיל



 ציני בבא בתיא ואגדות מהדש״א
ף קכא ע״א  ר

 ח״א דף קכ ע״א ויקה ויחזור מבעי ליה בו׳ מלמה שעשה בה לקוחץ שניים כו׳ כדי שלא
 תחשונ שנשאה כלא תופה וקידושין דאין קדושין תופסים מדיני כריתות שעתידה התורה לאסור דודתו
 וע״כ אמר ויקת שעשה נה לקומץ שניים הושיבה כאפיריון שהיא תופה כי עדיין לא נאסר לו אז דודתו והיו
 לו קדושין מופסין כה ואמר אהרן ומרים משוררים כו׳ כי אחרים לא ידעו מהפלא שמזרה לנערותה גס מרים
 הודיעה הדבר לאחיה אהרן שיבא גואל ע״י לקוחי[ כדאמרינן בסוטה ומ״ה אמרו אס המיס שמחה ר״ל אס
 עם המיס המרקדים גם בן הנולד לה שחזכה בהם לכהונה ולויה ולמלכוח וא״ס הוא רמז לגואלים אהר״ן
 מש״ה ולמרקדיס אהר״ן מרי״ס והוא חיכור הכחוטס מושיבי עקרת וגו׳ שהושיב והחזיר עמרם אשחו שהיסה
 עקורה מטחו שכבר גירשה וע״י זה אס הבנים שמחה דהיינו בצאח ישראל ממצדס ועיין בחידושינו ס״ק

 דסוטה וק״ל:
 דף קכא תום׳ בה״ה יום שכלו כו׳ למה נתעכב הדבור שנה ויותר כו׳ עכ״ל
 דמשמע דנמעכב הדבור מט״ב של שנח מרגלים שהיה בשנה שניה ליציאת
 מצרים עד ט״ו אב של שנת מ׳ ליציאת מצרים דאז נתמלא סיהרא דהיינו ל״ש שנה אבל אם
 לא מתו רק ער ט״ב של שנת ל״ט ליציאמם ובשנמ מ׳ לא מתו א״כ למה נתעכב הדבור
 ל״ש שנה לא היה לו להשעכב רק ל״ז שנים דהיינו משנה השנית ליציאמם עד ט״ב של שנמ
 ל״ט ולשון שנה ויוחר שכחבו ההוס׳ כשידושי הרמכ״ן שנה יותר כלא וי״ו ראשונה אכל יש
 לקיים שפיר לשון החום׳ שלפנינו וכ״ה בחום׳ ישנים דהוי שנה ויוחר דהיינו מט״ב של שנח
 ל״ט עד ט״ו באכ של שנמ מ׳ דליכא למימר דכשנה ל״ט היה שפיר מחעכב עכ״ם עד ט״ו
 באב משוס אבילוח דא״כ הוה מהפרש כפשטיה דגם בשנמ מ׳ משו וכמ״ש החום׳ ודו״ק:
 בא״ד ועוד ט״ז אלף ופרוטרוט היה כו׳ עכ״ל סי׳ שבשנה ראשונה ליציאחס גס בשניה
 שהיה גזרה מרגלים משמע רלא מחו במגפה אז רק מוציאי הדיבה ועוד דלא שייך לומר
 באוחה השנה בערכ ט״כ הכרוז יוצא כו׳ כיון שהגזרה לא נגזרה עד למחרחו ביום ט״ב וכיון
 דגם בשנת מ׳ לא מתו לסי׳ רשב״ם הרי לא מחו רק ל״ז שנה ויבא לכל שנה ושנה מל״ז
 שנה ט״ז אלף ממ״ר אלף ועוד פרוטרוט ש׳ אלפים שנשארו מת״ר אלף וכך הבין מהרש״ל
 דברי התוס׳ אבל בעל יפה מראה לא הבין דברי המיס׳ בזה והקשה עליהם מה שהקשה
 ע״ש בסוף מסכת תענית וק״ל: בא״ד צהיך לומה שט״ו אלפים כו׳ בכל שנה זה קודם
 זה כו׳ עכ״ל ק״ק מי הגיד להם שלא מתו כולן רק בני ס׳ בצמצום ולא יומר מס׳ ואימא
 בשנה ראשונה כבר היו רבים שמלאו ימיהם לס׳ שנה ולא ממו כולם רק ט״ו אלף וסרוטרוט
 וכן ככל שנה שוב מצאתי כספר יפה מראה שתירץ כן קושית התוס׳ והביא ראיה קצת לזה
 דאי לא היו מתים רק אותן שהיו כני ס׳ לא פתות ולא יותר ולא היה מהס ככל שנה רק
 ט״ו אלף ופרוטרוט אס כן כבר ידעו בעצמם אותם המתים באותה שנה ולמה נכנסו גם
 אמריס עמהס בקבורה כדמשמע דקאמר הכדלו המתים מן המיים ודו״ק: בא״ד ועוד
 שלא היתה שמחה מפני הדבור שחזר אלא שאו כי כו׳ עכ׳׳ל כצ״ל ממיס׳ ישנים ור״ל
 דלפי המדרש איכה משמע דלא הימה השממה מפני הדיבור ששזר אלא מפני ביטול הגזירה
 שראו באהמלי סיהרא וכ״כ בעל היפה מראה והגהמ מהרש״ל כזה אינן מכוררין ודו״ק:
 בא״ד ועוד מה שמחה היא שקדמו למות מאשתקד כו׳ עב״ל ר״ל דודאי ידעו שלא
 ימותו רק הה״ר אלף שהיו כיניהם כשעמ הגזירה אלא שלא ידעו כשנה הארכעים שכבר
 תמו ומתו כלס בשנת ל״ט ולא נוחר מהם עד אחד וסבורים היו שנשארו עוד ט״ו אלף
 ופרוטרוט והיו עצבים שימותו עול בשנת מ׳ וא״כ כשראו באממלי סיהרא במאי שמתו שלא
 מהו בשנה זו כמו שהיו סוכרים הס שהרי הפסידו כזה שראו שכבר ממו מאשתקד וטוב
 היה להס למות עכשיו משמשו אשמקד וק״ל: בא״ד שלא מיהרו למות אלא בשנה
 אחרונה ביטל מהן הגזירה ונשארו כו׳ עכ״ל גליון חוס׳ והא דכמיב כאשר ממו כל אנשי
 המלחמה למוח היינו אומס שמחו קודם שנחבטל הגזירה וק״ל: בא״ד א״נ בתחילה ננזר
 אפילו על בני כ׳ בצמצום ולבסוף ריחם כו׳ עב׳׳ל גליון מוס׳ וגם לפר״ח אומר ר״י
 אס נגזר על אותם שהיו בני כ׳ בשעת גזירה הרי לא היו בני ס׳ בסוף ל״ש שהוא סוף מ׳
 מצומצם עכ״ל ולפרש״י במומש בפרשת שלת לך יתיישב זה שכתב ארבעים שנה גו׳ לא מת
 א׳ מהם פחוח מבן ס׳ כו׳ שמשעשו אח העגל עלחה גזירה זו במששכה כו׳ וכשנכנסו לשנומ
 מ׳ מתו אותן של בני כ׳ עכ״ל ע״ש ותו לא קשה מידי ודו״ק: בא״ד ומיהו קשה על פי׳
 ד״ש הלמה חפרו קברים בשנה אחהונה כו׳ עב״ל דמה שהיו עצבין בשנה זו ניתא שכ״א
 מהם לא היה יודע שכבר ממו ומתו כולם בשנת ל״ט והיו סבורין שימותו עוד בשנה אהרונה
 כמ״ש המוס׳ לעיל לפ״ה אבל כיון שבאמת כבר תמו זממו כולם מאשתקד ולא היה בהם

 נד חידושי הלכות יש נוחלין פרק ע
 דף קיט ע״א
 אמאי מספפק ליה בקרקע טפי מבמטלטלים ובחידושי הרמב״ן כהב עוד כזה ע״ש ודו״ק:
 שם חכמניות הן שלפי שעה דברו דאד״ש בו׳ דרשניות שהיו אומרות אילו היה
 לו בן כו׳ ורש״י כמומש שינה לשון הגמרא שכהב הא אם היה לו בן לא כו׳ מגיד שחכמניוח
 היו עכ״ל ואיני יודע למה והל״ל בזה ררשניוח היו וק״ל: תום׳ כה״ה אלו כו׳ למה
 הוצרכו לדבר מכח פרשת •במין ונראה כו׳ לאלה תחלק את הארץ וע״ק לן דקאמר

 כו׳ שאין בן יש להם כה כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 ח׳׳א דף קיט ע״א וראויה פ׳ מקושש שתכתב ע״י משה אלא כוי. בס׳ הזורק קאמר ר״ע
 מקושש זה צלפחד כו׳ ע׳׳ש וכן אמרו במדרש שאמרו בנוחיו כי בחטאו מת הוא המקושש ר״ל חטא
 של יחיד הנזכר בדור המדבר ואפשר לומר שאמרו בנוחיו כן לחוס על זרעו וע״פ מ״ש ח״י בפרשח שלח לן
 בפסוק ויהיו בני וגו׳ קם גברא מדדת יוסף אמר בממד׳ איזיל ואתלוש קיסין כו׳ ומשה יחבע אולפן מן קדם
 ה׳ וידון יתי בכן אשתמודע קנסא לכל בית כו׳ ע״ש והשתא בנותיו התנצלו בזה בעבור אביהם ואמרו כמו
 שאתה לא ידעת באיזו מיתה ימות גס זה היה כוונתו כדי שידע באיזה מיחה דנין המחלל שבת וז״ש בתטאו
 מח לא חטא רק כדי שיהיה מח וידעו באיזה מיחה דנין המחלל שבת ויש שאלו בזה בת״י היאן תטא באיסור
 שבמ כדי לידע באיזה מימה דנין הממלל שבת וי״ל כיון שלא היה צדן למלאכה זו אלא לידע באיזו מימה כו׳
 ה״ל מלאכה שאינה צריכה לגופה כמו חופר גומא וא״צ אלא לעפרה שהוא פטור לר״ש ומיהו הוא ודאי דהיה
 חייב מיחה בדיני אדם שלא ידעו העליס שהחרו בו שהוא עשה על דעח זו ואינן אלא דברים שבלב ומין היו
 אומו למימה ע״פ העדוח וכן י״ל לפי המדרש שכחבו החוס׳ לקמן דצלפחד היינו מקושש והיה בחחלח מ׳
 שנה ולשם שמיס נסכוין שהיו אומרים כיון שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ ממעשה המרגלים שוב אין מיידם

 במצוח עמד וחילל שבמ כדי שיהרג ויראו אמרים עכ״ל דה״ל נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה וק״ל:
 ע״כ תביאנו לא נאמר אלא תביאמו מלמד שמתנבאין כוי. הכא ודאי משמע דכל ישראל אמרו
 השירה והן היו מחנבאים ואינן יודעים מאי קאמרי אגזירח מרגלים שלא יכנסו לארן וכ״ה בהדיא
 במכילתא תביאמו ותטעמו נתנבאו אבות ולא ידעו מה התנבאו מביאנו וחטענו לא נאמר אלא חביאמו המיס
 נכנסים ואין האבות נכנסים ורש״י בתומש פי׳ תביאמו נתנבא משה שלא יכנס לארן לכן לא נאמר תביאנו
 עכ״ל אין זה דברי אגדה דהכא אלא דלפי אותה אגדה משה דאמר ג״כ השירה התנבא שלא יכנס לארץ והיה
 יודע שפיר מה מתנבא והיה יודע שלא יכנס לארץ בגזירת עתה תראה וגו׳ במלתמת פרעה אתה רואה ואי
 אתה רואה במלתמות ל״א מלכים כדאיתא פ׳ תלק והרא״ס הבין מפרש״י שגס משה היה מתנבא ולא ידע
 וכתב בזה דותקיס ואין כאן מקום להאדן ועי׳ בתידושי אגדומ פ׳ מלק: פרשב״ם בהג״ה ואם לאו שאין
 כו׳ ובן היוצא מאמנו ״דש אחריו נכסי אבינו עכ״ל מזה יש ליישב מ״ש בח״י פרשח פנחס אין לית
 אק חשיבין כבר ואימן כמנטרא ליבם חיסב אימן חולק אבונן וחולק אחא אבונן עכ״ל דר״ל דבן היוצא ממנו
 לאמנו יירש אלו ב׳ חלקיס אחריו דהיינו כשימות היבס חלק צלסחד וחלק היבם להוא אחי אבונן ועי״ל דר״ל
 להיבם יירש ב׳ חלקים חלק צלפחד וחלק אחא דאבונן דחד אחא דאבא ה״ל כדאמרינן לעיל וזה הוא דוחק
 לחלק אחא לאבונן משמע כל אוחו החלק לאבונן ולו׳׳ק: בגמ׳ והתניא בת כוי. פרשב״ס והמקשה עצמו
 אינו יולע לפרשה עכ״ל והוא לחוק ונראה ליולע לפרשה אלא שאמרו לפי שהמחינו מ׳ שנה ולא יזכו למיס
 שלא היו מחזיקי[ עצמן צלקניות כדלקמן ולזה אמרו ממלת צניעות כיון שאין אנו ראוין למיס לא היינו מבקשים
 ע״כ כדי שיקפצו עלינו אנשים לינשא לנו אילו היה לאבינו בת אחרת שאין לה מ׳ שנים ראויה למיס היינו
 מעמידי[ אותה לדבר ולא דברנו ממלת צניעות ומקשה לאין זה מלרשניות אלא ממדת צניעות וק״ל: ויקח
 את בת לוי אפשר כוי. פירש רשב״ס אשה ה״ל למכתב עכ״ל דליכא למימר שבא ליחסה כאן שהיתה בת
 לוי דא״כ ה״ל להזכירה בשמה וליחסה כמו שלא יחס כאן אח עמרם וכתב וילך איש וגו׳ דכתיב בת דרשו
 מיניה שתזרה לנערותה דבח משמע נערה וילדה וע״ז יש לפרש הא דכחיב רעש להס בסיס דהיינו ליוכבל
 נעשה במ ונערה כדאמד׳ הכא וכן מרים כדאמד׳ ס״ק דסוטה חלאה ונערה במסילה תלאה ולבסוף נערה
 שתזרה לנערותה וכמו שיאמר ממס מסים ומפת פתים כן יאמר מבת במים והראב״ע טען על זה דלמה לא
 הזכיר הכתוב הפלא שנעשה עמה בהולידה את משה בת ק״ל וכבר האריך הרמב״ן להשיב על לבדו ונ״ל
 להשיב דודאי נזכר זה בקרא מדכתיב בת לוי ולא אשה גס לפי פשוטו שהיא בת לוי ממש ע״כ היה הפלא
 ממנו שהולידה בזקנותו או שהיה פלא בה שהולידה את משה בזקנותה דהא לוי גן מ״ג שנה היה בירידתו
 למצרים ואס הוא הוליד כן יהיה הפלא ממנו זקן כאברהם שהוליד בן ק׳ גם היא יוכבד הולידה את משה קצת
 בזקנותה בת צ״ג שנה ואין דרך אשה להוליד רק על ס׳ שנה כדאמרינן בפרקין ואס הולידה בת צ׳ א״כ יהיה

 לדתה יותר בזקנתה דהיינו בת צ״ג שנה ויהיה הפלא ממנה קרוב לשרה שהיתה בת צ׳ שנה:

 דף קכ ^"ב בד״ה מיכעיא להו כו׳ תימה וכי ד״י סבר בב״ש בפרק נערה
 בו׳ וי״ל דלר״י לא נפקא מקרא כו׳ עכ״ל ולי חמיה לדכריהס
 דתקשי להו בפשיטוח דחניא אידך ההם זה הדבר בעל מיפר כו׳ ח״ל זה הדבר בעל מיפר
 כו׳ נאמר כאן זה הדכר ונאמר להלן זה הדכר כו׳ הרי לך בהדיא דהאי תנא אע״ג דיליף
 ג״ש כב״ה יליף מיניה נמי זה הדבר בעל מיפר וכו׳ וע״כ אית לן למימר כתירוצס במרא
 שכתבו התוס׳ הכא וכמ״ש הרא״ש שם וצ״ע: בפרשב״ם בד״ה והפרה לדורות נפקא
 להו לב״ש מידי ההוה אשאר מצות כו׳ עכ׳׳ל וכששוטי שוץ נמי מה״ט לא הוה אצטריך

 למכמב לדורוהיכס ואפשר דאצטריך לשום דרשה וק״ל:

 שלמה
 שילע משה שסיר שחייב מיתה מאחר שעונשו מיתה ונהי ללא אתרו טה מ״מ משוה הוראה שעה
 כיו שאין חשר אלא המראה ראוי להמיתו בעונשו משוס הוראת שעה כלי ספק על כן נראה לי
 להט מקשה לולאי רבי יהולה שבר שלא ילע משה שתייב מיתה לאי אמרינן שילע מנין לו למימר
 הוראת שעה ללמא אין צריך להוליע באיזה מיתה ובהחראה סתם מיתה לחול הוא חייב מיתה
 כמו שמצינו במקושש ולא נדחוק לומר הוראה שעה אלא שבר שלא ילע משה שחייב מיתה וא״כ

 בודאי לא אתרו טה כלל ואפילו הכי המיתו וא״כ בע״כ צ״ל שהוראת שעה היתה ודו״ק:
 דף קיט ע״ב ד״ש בל״ה לכתיב כו׳ כמו למורש קפול כו׳ נ״ב הוא שס עוף במדבר: תום׳
 בל״ה אילו היה כו׳ לאלה מחלק והא לקאמר כו׳ שאין כת כן יש להוכיח מפרשת
 יבמין כצ״ל: דף קכ ע׳׳ב ד״ש בל״ה מה להלן כו׳ אהרן ובניו כאילו כתיב כהס וכל ישראל
 מה כאן כו׳ כצ״ל: בד״ה והקלש שטעותו כו׳ כצ״ל: תום׳ בל״ה לתנן כו׳ כ״ש שתבטל אמירתו
 אמ מחשבתו כו׳ נ״ב פירוש שלעולם אמירתו עיקר בפרט לגבי נלרים לאמרינן לברים שבלב אינן

 לברים וק״ל:
 דף קכא ע״א תום׳ בל״ה יוה שכלו כו׳ ועול ט״ז אלף ופרוטרוט כו׳ נ״ב שהרי נחסר שמי
 שנים ראשונות ושנה האחרונה ולא נשארו כ״א ל״ז שנים וק״ל: בא״ד ועול
 שלא היתה כו׳ ג״ב זו הקושיא וקושיא רלעיל הוא לסירוש איכה רבתי ולא בקש רטנו תס לתרץ
 אח״כ אוחן אלא הן סייעחא לפירוש שלו ולו״ק: בא״ד שמחה לסני הלבור אלא כשחזר שאף כי
 לא אתמלי כו׳ ונראה לרטנו תם לסי מלרש כו׳ כצ״ל: בא״ד ללמה חסרו קברים כו׳ נ״ב ויותר

 קשה אלי הלא הכרוז לא היה יוצא לחפור (ולא) [אלא] להבלל וק״ל (עי׳ מהרש״א):

̂= חכמת  ג
 מיהושע וכלב שקדשו השם ופתחו פיהם למחות במתלוננים ומש״ה נאמר נמי חי ה׳ וגו׳ כי כל
 האנשים הרואים אח כבולי ואת אותות, אשר עשיתי כמצרים וגו׳ אס יראו את הארץ ואת״כ אמר
 וכל מנאצי לא יראוה אלמא לכתחילה כלל כולם אף אותם שלא היו בכלל המנאצים והיינו טעמא
 שנגזרה עליהם גזירה מעת עשיית העגל כדפרש״י אלא שהמתין להם עד יוס הסקודה בשלוח
 מרגלים שהיו רובן מנאצים ונגזרה הגזירה על כולן הנראה כעיני כתכמי: בא״ד וילונו העם על
 משה לאמר מה נשתה דבשלמא כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ולמאן דאמר כו׳ וכלב מחלק מרגלים כו׳

 כצ״ל: בד״ה ולמאן כו׳ הוו להו נמי מאחוזת כו׳ כצ״ל:
 דף קיט ע״א ד״ש בד״ה הא דקתני כו׳ כשבאו לארץ הס״ד: בד״ה הא דקמני כו׳ החזירו
 אצל אטהן כו׳ אבי אביהן לבני כו׳ כצ״ל והל״א: תום׳ בל״ה הא דהוו בני
 עשרים כו׳ בניהם אי אתה כו׳ כצ״ל: בד״ה שנאמר מחלליה גו׳ להוראת שעה הימה לא״כ לא
 ילע משה שליט במיתה כצ״ל ונ״ב ותימה מאי מקשה ללמא גם משה ילע שחייב מיתה לפי
 הוראת שעה אף שלא התרו בו ואין לתרץ ראי אפשר לומר הוראת שעה אלא ע״י הקב״ה הא
 אמרינן להדיא בפרק נגמר הלין מעשה באחל שרכב על השוש בשבח בימי יונים וסקלוהו מפני
 הוראת שעה וצריך לומר לשטרא להו להתוש׳ דאי ידע משה דמשום הוראפ שעה היה לו למות
 א״כ אמאי אמר בברייתא יולע היה משה שמקושש במיתה לכתיב מחלליה מות יומח תיסוק ליה
 דהוראת שעה היתה ומש״ה ידע שראוי להיות חייב מיתה על כל פנים אפילו אין עונש מיתה
 עליו כמו ששקלוהו לזה שרכב על סוס בשבת אע״פ שאין עונשו מיתה אפילו מלקוח אלא מדאמר
 מחלליה מות יומת משמע שידע משה שחייב מימה בדין ומ״מ קשה דלמא רבותא הוא דקאמר



 חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א נה
 דף קכב ע״ב

 על העמול ואומרת לו כו׳ על אל למלכים מה לן אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים כו׳ ע״ ש ובמלרשות
 שעשתה בת פרעה שלין וקבעה בו כל מיני כוכבים ומזלות כו׳ והיה ישן על ארבע שעות ביום והן הן הל׳
 שעות שגוספת הלילה על היום בתקופת טבת בלילות הארוכין יותר מן המצוע בתקופת תשרי שהלילה והיום
 שדן אז ברוב האקלים והיה לו לשלמה ללמול אותן הל׳ שעות שהיה לו להשלים ולמלאות מה שנחסר לו מהיום
 ולא היה לו לישן וע״ז יסרמו אמו על״ז כמו שישרתו אס של שלמה תיענש אמו ותקברהו על שלא יסרתו
 וק״ל: שבעה קפלו את כל העולם בוי. והן הן ז׳ עמולי העולס שאמרו בחגיגה שהעולם עומד על ז׳
 עמורין שנאמר חצבה עמוליה שבעה כי מיום בריאח עולם ועל סופו אינו חסר מא׳ מז׳ צליקיס אלו ואין זה
 סותר למ״ש שם על עמול א׳ העולם עומל שנאמר וצדיק יסול עולם להיינו בכל א׳ בזמנו אבל העולם בכללו

 מתתלת בריאתי ועל סופו עומל על שבעה עמוליס וצליקיס אלו וק״ל:

 tp קבב גמ׳ ש״מ לשבטים איפלוג כו׳ ורש״י בחומש פ׳ ויחי כסב ואע״פ
 שנתחלקה הארץ למנין גולגלוחס כו׳ וכה״ג כשב בפ׳ פנחס ע״ש וטען
 עליו הרמכ״ן מהן מסקנא דהכא דמסיק לשכטים איסלוג ומהן סוגיא רהוריוח לנהלה
 הוקשו כו׳ ע״ש באורך גס ברברי הרא״ם שהחנצל פרש״י וכבר בארנו זה כאורך בשידושינו
 במסכת הוריוח ע״ש: בפרשב״ם כד״ה הא כיצד אס אורים בו׳ ושמא מבחישץ זה
 כו׳ עב״ל דמשמע שהגורל היה לפני אורים ותומיס בלא רוש הקודש ומש״ה קאמר דשמא
 הגורל יבשישו האורים שאשריו וקאמר דאלעזר מלובש ט׳ ששואלים תהילה ברוש הקודש
 כאורים וחומים ואח״כ בגורל נמצא גס הגורל היה ברוח הקודש כדקאמר וקלפי של כו׳
 לפניו כו׳ וק״ל: תום׳ בה״ה ואידך למאן בו׳ דלא מנו שבט יוסף אלא באחד עכ״ל
 צ״ע בספר יתזקאל שם כתיב תתנתלו את הארץ לי״ב שבטי ישראל יוסף שבלים ופרש״י יוסף

 יטול 5׳ שלקיס א׳ למנשה וא׳ לאפרים עכ״ל וזה סותר דרשה דהכא וק״ל:
 ע״כ גמרא ויתנו לכלב את הברון באשר דבר משה עבד הי. מלשון א״מ ז״ל האי
 קרא שופטים א׳ ולא נזכר שם עבד ה׳ וצריך להגיה כאן גם בפרשב״ס אך תמיה
 לי למה אינו מוכיח שנמנה לכלכ ע״פ ה׳ מדכתיכ כיהושע ט״ו ולכלכ כן יפונה נחן שלק

 בחוך בני יהודה על פי ה׳ ליהושע אח קריה ארבע אבי ענק היא חברון עכ״ל:
 ח״ א דף קככ ע״א עתידה א׳׳׳ שתתחלק לי״ג שבטים ובו׳ ולא נתחלקה אלא בגורל
 כו׳ בעוה״ז יש לו שדה לבן אין לו פרדס בו׳ לעוה״ב אין לך כל אחד ואהד וכו׳ והקב״ה
 מחלק בעצמו בוי. והוא לפי שחלוקח עוה״ז היה לבר שלא היה לו קיום נצחי היה נחלק בגורל גס לא היה
 לכל א׳ דבר שלם כל הצורך לו וע״כ לא היה גס ללויס חלק בו שהם נחלח ה׳ אבל לעוה״ב שיהיה חלוקה
 נצחית חהיה ע״פ ה׳ והוא יחלוק חלק גס לנחלחו הלויס ויהיה לכ״א כל צרכו בהר ובשפלה ובעמק ח״ש
 אתהלך לפני ה׳ בארצות הסייס אמר ארצות לשון רביס כי בעוה״ז אין לכ״א כל מיני הארצות שאמר רק
 בעוה״ב יהיו לכ״א כל מיני הארצוח ובזה יתיישב מה שהקשה הרמב״ן בפרשח פינחס במנין הלויס שס ולא
 ידעתי למה ימנה בני לוי ומה תועלח במניגס כו׳ ע״ש כי לפי דברינו יש לפרש שזכר למעלחס מצד משה
 ומשפחחם שזכר שם שנעשו בזה נחלח ה׳ וע״כ לא יהיו במסקד בני ישראל ולא ניחן להס נחלה בעוה״ז תוך
 בני ישראל שלא נחלק רק ע״פ גורל כמפורש באוחה פרשה וק״ל: לנשיא דכתיב והעובד העיר יעבדוהו
 בוי. כפרשב״ס כשהוא עובד להס ורואה בטובתם ליטול עול רביס עליי אז יעבדוהו ליחן לו נחלה לפרנסתו
 שזהו שכירות עבדות שלו ובמ״ש בפ״ב דהוריות שאמר ר״ג לר״א בן תסמא ולר״י בן גולגדא שלא היה להם
 פת לאכול ובגד ללבוש ובקש למנותם לראש ואמר לו וכי שררה אני נותן לכס עבדות אני נותן לכס ויהיה לכס
 לתם לאכול ובגל ללבוש בתורת שכירות עבדות שלכם כפועל אצל בעה׳׳ב אבל מי שאינו עובד להם רק כ״א

 להשתרר עליהם לא יעבדוהו שאין לו שכירות פעולה עמהס וק״ל:
 ע״כ כתיב סרח וכתיב ח־ס אר״א בתהלה פירותיה בהרס בוי. ורש״י בשפר יהושע פירש חרס
 ולמה נקרא שמה סרח ע״ש שפירותיהם מסריחין כו׳ עכ״ל וזה שלא כלבד שתי הלשונית לבשמעתין

 א׳ שהיה בן ששים אז בצמצום א״כ כ״א מהם יודע בעצמו שהוא לא ימוח ולמה הלך לחפור הבא
 לו קבר בשנה אחרונה ומזה לא קשיא להו על הכרוז דודאי היה גס בשנה אשרונה לפי
 טעוחם שהיו סבורים שנשארו עוד מהמ״ר אלף וימושו גם בשנה זו ודברי מהרש״ל אין

 מבוררין בזה גם דברי התוס׳ בסוף תענית אינן מבוררין בכל זה ע״ש בשידושינו וק״ל:
 ע״ב בפרשב״ם בד״ה ת״ר שבעה בו׳ קכר את אדם ואת שם וחיה אחריו נ״ד
 שנה בו׳ עב״ל כצ״ל: בד״ה ולא על •תר מבן ס׳ כו׳ ראה את עמרם ו׳ כו׳
 נ״ל שמשה שנים וק״ל: בד״ה •תר על כן ם׳ כו׳ דמוחלק פחות מבן ב׳ מן הגזירה

 בו׳ עב״ל כצ״ל:
 ח״א דף קכא ן$״א יום שהותרו השבטים לבא כוי. יש ללקלק מה שמחה היה להן כשהותר
 להם הסבח נחלה אס הוא טוב לזה השבט שחוסיף לו נחלה הוא רע לשני שחגרע נחלחו כמו שטענו
 בני יוסף ואס יהיה היובל וגו׳ ונוספה נתלתן וגו׳ ומנתלת מטה אבותינו יגרע ה״ל ללהאי טעמא ניחא לקאמר
 שבהן בנות ישראל יוצאת כו׳ ללבנומ ישראל ולאי הוא להיה להן שמתה כשהותר שהנקבות יגרעו מהזכרים
 ע״י שלא תסוב נחלה שהאיש שיש לו נחלה היה רשאי לישא אשה משבט אחר והאשה לא היה לה רשות אס
 היה לה נתלה לישא איש משבט אתר על שהותרו וכן י״ל לטעמא ליום שהותר שבט בנימין כו׳ ללכך הגנות
 היו משמחות כשהותרו שהן לא היה להן רשות לינשא לשבט בנימין כמ״ש איש ממנו לא יתן בתו וגו׳ והאנשים

 היו להן רשות גס לישא מבנות שבט בנימין שלא נשבעו על כך וק״ל:
 ע״כ יום שביטל הושע בן אלה פרוזדאות שהושיב בוי. ק״ק למאי שמתה איכא להא מתוך זה
 נענשו ישראל שגלו כדאמרינן פ״ב דגיטין כתיב בהושע ק אלה ויעש הרע בעיני ה׳ רק לא כמלכי
 ישראל וכתיב עליו עלה שלמנסר וגו׳ אמר ליה אותן פרוזדאות כו׳ ואעפ״כ לא עלו לרגל ילכו בשבי ויש ליישב
 וק״ל: יום שנתנו היוני בית־ לקבורה כוי. יש לנו לשמוח על קבורתם כמ״ש הרא״ש דאיתא בירושלמי
 כשנחרבה ביחר נגדעה קרן ישראל ואין עחיד לחזור עד שיבא בן לול ולכך סמטה אצל בונה ירושלים עכ״ל
 ואמר הטוב שלא כו׳ הטוב משמע שהוא עושה טוב והייני שלא הסריחו והמטיב משמע שהוא מטיב ע״י
 אחרים דהיינו שנחנו לקבורה ע״י אחדס שבחחלה גזרו מלכות רשעה שלא יקברו עד שעמד מלכות אחרת
 ונתן הקב׳׳ה בלבו שינתנו לקבורה ובתוספות סוף ס״ב דחעניח כחבו דמ״ה חקנו נמי יוחר על היין הטוב
 והמטיב כו׳ לפי שהיה בכרס כו׳ והוא במדרש איכה רבתי עכ״ל ע״ש: כיון שהגיע ט״ו באב תשש כה
 החמה ולא היו בודת־ן עצים כוי. זכר זמן שפסקו מלכדות ולא זכר עד אימת פסקו ושהחחילו שוב
 לכרוח ואפשר דזמנו דומיא דהכי בט״ו בשבט שזמנו שוה טמי הגשמים כמו ט״ו באב בימוח החמה אז מוסיף
 כח התמה באילנות למה״ט אמדגן ברפ״ק דר״ה דט״ו בשבט ר״ה לאילנות לב״ה ואמרינן בגמרא שס מאי
 טעמא הואיל ויצאו רוב גשמי השנה והיפך זה כאן שחשש כח החמה ומתחילין ימי הגשמים ולחלוחיח יוסיף
 בעצים אלא שלא זכר כאן רק זמן הפסיקה שהיו משמחי! על שגמרו מצוה גדולה כזאח ולכך קראו ליה יום
 חבר מגל כלומר שכבר נגמרה המצוה ואין צריכין עול אף למכשירי המצוה שהוא מגל וק״ל: מכאן ואילד
 המוסיף יוסיף בוי. תלה זה בענין עצי המערכה ללעיל ע״ש שזכר שאז חשש כח החמה שמחחלח באב לילך
 בשיפולי הרקיע והיום מקצר והולך וצריך להוסיף מן הלילה מה שמארכת על היום למלא בלמולו בלילה מה
 שיחסר לו מהיום והא דאמרינן בפרק הדר לא איבד לילה אלא לשינתא כבר כתבו תוספות שס היינו לילי
 תקופת תמוז עכ״ל והא לאמרינן נמי התם אמר רב נחמן ב״י אנן פועלי ליממא אנן רב אחא ב״י יזיף ופרע
 דמשמע שהיו לומדים טוס ולא בלילה אס לא דרך הלואה ופרעון איכא למימר להיינו נמי בתקופת תמוז
 יעי״ל לודאי עיקר הלימוד הוא טוס כדקאמר התם א״ל לרט זירא מתדדן שמעתתך א״ל דיממי נינהו ולהט
 קאמר רב נתמן ב״י הא לאנן לומלים בלילה מט״ו ואילך אק פועלי ליממי לאינו אלא למלאות בלילה שמארכת
 מה שיחסר לנו טוס שמקצר והולך אז ורב אחא ב״י בלאו החשלומין שצריך בלילה ממה שיחסר לו טוס הוה
 יזיף כשטרוד במזונותיו טוס כפירוש רש״י והיה משלים גס זה בלילה ודו״ק: מאי יסיף תני י״ב •וסף
 תקבריה אימיה והא ללא קאמר סתם יסיף הוא מלשון כליה כמו האף תספה וגו׳ והרבה כמוהו וקאמר
 לתקבריה אימיה ע״פ מ״ש ס׳ בן סורר דבד למואל וגו׳ אשר יסרתו אמו אר״י ארשב״י מלמל שכפתו אמו

 חכמת שלמה
 לא צריך שהרי חנא לקמן אלא לשחום הוא בא א״כ לי לו במה ששונה אחל הק כו׳ וזה אינו
 שהרי סתם ואח״כ מחלוקת אין הלכה כו׳ ואת״ל אין חילוק טן היכא לחני בהריא או כל היכא
 לתני כלי לסתום וחשט׳ ליה כסתמא ואחר כך מחלוקת כלומר שחזר רבי מסתמא להכא כו׳ סוף
 סוף קשה מאי אלא ולו״ק: תום׳ בל״ה שמס ואח״כ כו׳ ויכול להיות הלכה כמותו כו׳ נ״ב עיין

 בפירוש הר״ן בפ׳ החולץ סי׳ נח:

׳ ולמימר לסאה כו׳ בצ״ל והל״א:  דף קכב ע״א ד״ש בד״ה לקורבה כו׳ ולסיוע,
 דף קכב ע״ב ד״ש בל״ה ופרכינן כו׳ ועול מאי אלא דאסילו כו׳ נ״ב פירוש בשאר מקומות
 שסותם להליא בולאי לא קשה שכן לרך התושפתא לשנוח שתמא ולחזור אח״כ
 מן הסתם ושונה פלוגתא אבל הכא ללא מני שתמא להליא א״כ קשה למה לא תני בלישנא לר׳
 יוחנן בן ברוקה להליא אם אמר על מי שראוי ליורשו כו׳ אלא מאי אית לך למימר מאחר ללגופיה

 מהר״ם
ריש עדיין לא זכה _ לו חפר המו י דהא אפי ל בגמרא דף קי״ט ראם לא כן היה ראו  היא כדאיתא לעי
ו ץ לא היה נוטל חלק בכורה בנכסי חפר אבי  בארץ וא״כ אפילו היה צלפחד בחיים כשנכנסו לאר
ל פריך ממתני׳ שראל מוחזקת היא ולעי ן דארץ י נ  ובמה דתנן ושהיה בכור נוטל שני חלקים אשמועי
י כבמוחזק רוצה לומר חלק ן בראו י הכי קאמר א׳ הבן וא׳ הבת נוטלי  דצלפחד ארב נחמן דמשנ
י גבי צלפחד אביהן ׳ פי׳ הרשב״ם ואע״ג דהוי ראו ת ופריך הא נמי תנינא בנות צלפחד וכו טו  פשי
ג תנא דמתני׳ וכו׳ ולא דייק לה הרשב״ם דאיירי לו אם מת בחיי חפר קאמר וכו׳ דהא לא מפלי  דאפי
ן נ עי לו מת צלפחד בחיי חפר מטעם דאי איירי שמת חפר בחיי צלפחד לא היה צריך לאשמו  אפי
לו היכא שמת חפר קודם שמת צלפחד צריך  דנטלו בנותיו חלקו של צלפחד בנכסי חפר משום דאפי
רש לעיל הרשב״ם במתני׳ בדף קי׳׳ז י רש עם האחים כמו שפ ו דבת הבן היא כבן לי ענ ר להשמי  שפי
ו היינו אחר שכבר  ומה שכתב הרשכ״ם כאן וכשמת חפר ואח״כ צלפחד לא היה צריך להשמיענ
ל חלק בכורה ט ו טא הוא גם כן ת ת אז פשי טו רש עם האחין בחלק פשי ׳ דבת הבן היא כבן לי  ידעי
ט גם חלק בכורה  של אביו כשמת הזקן ואח״כ מת בנו הבכור אבל קודם דידעינן דין חלק הפשו
טא וא׳׳כ צריך לומר הא דמקשה הגמ׳ אשנוייא דרב פפא דמשני אחד הבן ואחד הבת  אינו פשי
ר בחיי האב רש דרוצה לומר אפילו היכא שמת הבכו ש רשב״ם דפי רו ן חלק בכורה על דרך פי  נוטלי
 הא ממתני׳ דפריך הא נמי תנינא דבנות צלפחד דנטלו חלק בכורת אביהם בנכסי חפר על כרחך צריך
די כמו שכתב ג תנא דמתני׳ מי מר דדייק דאיירי אפילו היכא שמת צלפחד בחיי חפר מדלא מפלי  לו
כשמת חפר ואח״כ צלפחד לא ך אשנוייא דרב נחמן והא דכתב הרשב״ם הבא ו ל כדפרי  הרשב״ם לעי

 יש גוחליץ פרק שמיגי
ש לדקדק קא סתם ואח״כ מחלוקת היא וכוי. י ו  דף קבב ע״כ גמ׳ יכ״ת קא סתם לן כרבי יוחנן בן בי
ך להקשות י נו בגמרא כמה וכמה סתם ואח״כ מחלוקת ומה שי  מה בכך וכי לא מצי
ו אבל דוחק הוא י אר בדבר ד מאי אלא כאשר מבו עו  זה כלל והרשב״ם רצה לכלל זה במאי דפריך ו
ישב ש לי  דהא הקושיא הראשונה שמקשה סתם ואח״כ מחלוקת לא שייכא להקשות כלל ונראה די
ן הבנים ן התנא דנקיט אחד הבן ואחד הבת וכו׳ משמע דהבן בי  דהכי קאמר דםברת המקשה דמלשו
ן הוא דבת שוה לבן וא״כ נ עי ורש הכל אלא אפי׳ בת בין הבנות דעיקר מאי דאתא לאשמו טא די  פשי
טא משום דהכי קים לן ואם איתא דהכא סתם לן כרי יוחנן ן זה משמע דבבן היא הלכתא פשו  מלשו
ק״ל: שם ב-שב״ם  בן כרוקא אין הלכה כן משום דהא הוי סתם ואח״כ מחלוקת ואין הלכה כסתם ו
ש לדקדק מפני מה מוקי לה דוקא בנכסים מועטים הא יכול  דייה והכנות ניזונות בנכסים מועטים. י
ם ונות כי אם משו ירי בין בנכסים מועטים בין בנכסים מרובים רבנים אין נוטלים משום מז ש דמי ר פ  ל
ן הר״ן והבנות נזונות וכו׳ מיידי אף בנכסים מועטים כדתנן לקמן פרק מי שמת והניח  ירושה וזה לשו
: בא״ד ולא הבנים כדתנן לקמן בתחלת מי שמת מ• שמת והניח בנים ובנות ובו׳ י  בנים ובנות וכו
ר וכו׳ ובשמת הפר ואחייב צלפחד לא היה צריך להשמיענו  כצ״ל: דיה הא נמ־ תנינא שהיה צלפחד בבו
הו בניו הן הלק פשיטות׳ הן חלק בכורתו ג״ל דהא דכתב הרשב״ם  א׳ הבן ואי הבת ובו' פש־טא !—שו
ו דנוטלין חלק בכורה לא קאי אמתניתין דבנות ך להשמיענ  וכשמת חפר ואח״כ צלפחד לא היה צרי
י מוחזקת ״ א ו ד בא השמיענ ו דטו ענ ך להקשות מה צריך להשמי י  צלפחד דאמתני׳ דבנות צלפחד לא שי

 בתדא ^
 מגליל ישועוח מלבו וגו׳ ר״ל הקב״ה יגדל ישועות מלך שלו אשר יקים על ישראל אבל מכל מקום
 יעשה חסל למשיחו שהוא עכשיו נמשח שיהיה לו ולזרעו גס כן על עולם כמש״ה ולול עבלי נשיא
 להם לעולם שיהיה גס בן על עולם שיהיה גם כן אף שאינו מלכו אז מכל מקום יהיה גס כן נמשח
 ממנו לפלגא לשליט ממילא זה כוונת הגמרא אילך למאן לנשיא להיינו ללול אחל שיהיה נשיא לאפוקי
 המלך הכל שלו אין צריך ליקח חלק ומטא ראיה מלכתיב והעובל העיר וגו׳ להיינו הנשיא עכ״פ צריך
 לעבור למלך לעסוק בצרכי העיר ולפי הפשוטו בלא גמרא רפ׳ חלק יש לחרץ ללבך קרא אוחו כאן

 נשיא ע״ש הפסוק ולול עבלי להם לעולם ורו״ק:

 מהדורא
 דף קכג ן$״א גמ׳ עחילה א״י שחחחלק לי״ג שבטים אילך למאן אמר רב חסלא לנשיא לכחיב
 והעובד העיר וגו׳ ופרשב״ס למלך הוא בן לול כוי. קשה למה קראו בשם נשיא
 הל״ל בהליא לק לול ואי משוס הפסוק שמביא אחר כך והנותר לנשיא וגו׳ גס שס קשה למה קראו
 נשיא וע״כ הנראה ע״פ מ״ש סרק חלק א״ר יהודה אמר רב עמיל הקב״ה להעמיל להם לול אחר
 שנאמר ויעבלו אח ה׳ אלהיהס ואח לול מלכם אשר אקים להם הקים לא נאמר אלא אקים א״ל רב
 פפא לאביי והכתיב ולול עבלי נשיא להם לעולם כגון שלטון ופלגא לשלטון ופרש״י לול החלש המלך
 כלכתיב אשר אקים ולול המלך שני לו כלכתיב נשיא להם ולא כחיב מלך ועפ״ז נראה לפרש הכתוב



 נו חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קכג ע״ב

 שאמרה לאה בלילמ שמעון שנואה אנכי היינו על שהיחה שנואה ליעקב קולס שראה שנפקדה בהדון והיה
 דעחו לגרשה אבל אחר שנפקדה בביאה ראשונה שניכר הריונה שוב לא היה שונאה אלא לבהאי קרא לא בעי
 סלמודא לפרש הכי משוס הך קושיא דלא דיבר הכחוב בגגות הצדיקים וזה גנוח הוא לה שיעקב שונאה טרס
 שראה בה שנפקדה וע״כ דרשו בו שהיו שנואין מעשיה כר. ובב״י בטור א״ח סימן ר״ס כחב עול חירוציס
 לזו הקושיא ע״ש אבל לפי פשט הכחוביס והחלמוד ודברי ב״ר שכחבנו אין לך אלא מה שאמרנו ודו״ק: וכי
 אחי אכיה הוא כו׳ והלא בן אחות אכיה כוי. ויש לשאול דאימא קורבא דאחוה איח ליה בהדי אבוה
 דה״נ אמרינן גפ׳ ד׳ מיתות גבי וגס אמנה אתותי בת אבי היא וגר ותסברא אחותו הואי בת אחי כר אלא
 ה״ק קורבה לאתוה אית לי בהדה וכה״ג פרש״י בתומש גבי לוט דכתיב כי אנשים אתים אנתנו וי״ל דהתס
 שסיר קא״ל אתותו משום דמי בנים הרי הן כבנים והרי היא כבת אביו כפרש״י שס וכן גבי לוט אבל הבא
 כיון דא״ל כי בן רבקה הוא לא הל״ל מעיקרא שהוא אחי אביה כאילו הוא בן בתואל משוס לבני בניס כו׳
 ועוד דאי משוס דמי בניס כו׳ א״ל יעקב שהוא אחי אביה כאילו הוא בן במואל א״כ מטעם זה ה״ל נמי
 רחל כאילו היא בח בחואל וה״ל ליעקב למימר אחיה הוא כאילו הס שניהם מי בחואל ולכך דרשו בו שא״ל
 שאף שלפי האמח אני בן רבקה מ״מ אחי אטה אני ברמאוח וגב״ר אס לרמאוח כי אחי אטה ואס לצדק וט
 בן רבקה הוא וע״פ הדברים האלה יש ליישב גם מה שאמר לבן ליעקב הכי אחי אחה ועבדחני חנם דהט
 קאמר לו הכי מה שאמרת לבתי אחי אתה ברמאות לעבדני בחנם הוא מדאי יש לך שוס רמאוח בזה ולו״ק:
 והיינו דכתיב דחי בבוקר והגה היא לאה מכלל כו׳ אלא מתוך םימגין כו׳. דליכא למימר
 שבזולת סימנין היה סבור בלילה שהיא רתל עד בבקר שראה אותה לאור היום דמסתמא היה מכירה בקול
 כשהיה מדבר עמה כדאמרינן בפרק המטא ובפרק ג״ה ללא הותרו סומים וסקתים בלילה בנשותיהם אלא
 בטביעות עינא דקלא אלא ע״כ שמסירת הסימנין שידעה לאה להומעס ליעקב הם הטעו את יעקב שלא
 להכירה בקול כמו שהטעו סימני שער הידיס אח יצחק שלא הכיר את יעקב בקול וכה״ג אמרו בב״ר בצפרא
 והנה היא לאה א״ל רמייחא במ רמאה לאו בלילה הוינא קרינא רחל ואח ענח כו׳ הרי שלא הכירה בקול
 מיהו ק״ק למה היה לו לימן לרחל הנהו סימני! לה״ל לסמוך אטביעח עינא דקלא וי״ל שהיה יעקב עושה
 כן על צר היוחר טוב שלא ירמה אומו ולו״ק: בכללן אתה מוצא שבעים ובפרטן אתה מוצא ע׳
 חסר אי. וה״ה לה״מ למיבעי בכללן של בני לאה אמה מוצא שלשים ושלש ובפרטן אמה מוצא שלשים ושנים
 ועיין פרש״י בחומש: אלא מעתה תאומה ודתה עם בנימין כוי. כמט המוספומ ובעלמא אמטנן
 סאומיס היו עם כל השבטים עכ״ל לכאורה כונמס לקשיא להו מאי פדך ללמא אה״נ שחאומה נוללה עס
 בנימין וממה קודם שבאו למצרים אבל סאומה של רינה באה בכלל השבטים למצדס וע״ז חירצו להכי פריך
 כיון לבעלמא אמרינן לתאומה נוללה עם כל השבטים ע״כ את בנימין לאו לרבות מאומה קאמי ראמאי נכמב
 דה הרבוי טפי מכל שאר השבטים וכיון דאת מימין לאו לרבות תאומה קאתי את לינה נמי לאו לרבות
 תאומה קאתי אבל עיקר הקושיא חסר מן התלמוד דה״ל לאתויי ההיא דתאומה נולדה עם כל השבטים להא
 ליתא בכל התלמוד אלא בב״ר פרשת וישב וע״כ נראה כוונתם דלפי אותו דרש דתאומה נולדה עם כל השבטים
 לא פריך מילי לאימא לכולן מחו קולס שבאו למצרים חוץ מאתת מהן והיא השלימה המנץ של שבעים מיהו
 גס בזה י״ל דה״ל לקרא לפרט אוחה אחח שנשארה כההוא מנינא כמו שסרט כל ס״ט נפש ולמאי דבעי
 למימר אס לינה לרבוח ניחא שהרי פרט אוחה בהך ענינא ואין להקשוח להכא לחי ליה ולא לרש מאס דינה
 ומאת בנימין לרבות חאומה ובפרק הבע״י מרבינן מאח אחיו אח הבל חאומה לקין וחאומה להבל לי״ל להמס
 לפי ענינו שמלבר בלילת קין והבל יש לרבות נמי מאת לילת תאומה משא״כ הבא להא ולאי את בנימין לפי
 מקומו וענינו לאו לרבות תאומה קאתי מדכתיב וירא את מימין אחיו דע״כ בנימין ראה ולא תאומתו ללמה
 באתה תאומתו עמו שהרי יוסף לא בקש רק ואמ אחיכם הקטן וכיון דאת מימן ודאי לאו לרבות תאומה

 קאמי אמ רינה גמי לאו לרבומ מאומה קאמי לאימ לן לאוקמי ריבוי שלהם במל גוונא ולו״ק:
 ע״כ אשר ילדה אותה ללר לידתה וכוי. מפרשב״ס לעיל בפרקין אשר יללה אומה ללוי קרא ימירה
 הוא דכבר כמיב במ לוי עכ״ל וא״מ א״כ מאי ידרוש בקרא דהכא אשר ילדה ליעקב בפדן ארם וכי
 היתה לידתה בפדן ארס ולא הורמה דאשר ילדה נמי קרא ימירה הוא דכבר כמיב ואלה שמומ בני ישראל
 וגו׳ וי״ל כיון דהאי קרא בהאי ענינא דהכא כתיב מתפרש שפיר דהכי קאמר דכל אשר נולדו ללאה בפדן
 ארס הן הבאים מצרימה וק״ל: ומ״ש זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות כתב הרא״ם

 דך קכג ע״א
 דדרש אמ שניהן ונראה סברא לשמעתין ללריש שניהם משוס לולאי בכמה לוכתין מציגו בב׳ שמות ללא דרשי
 רק אמד מהן והשני הוא עיקר השם היינו היכא דמוכמ כן מן הכמוב אבל הכא אינו מבורר למדרש א׳ מהן

 יומר מהשני וע״כ באו שניהם לדרשה וק״ל:
 דף קכג ע״א נתנה בכורה ליוסף ולא להתייחס בו׳. עיין פרשב״ס וכפירושו אימא בב״ר פרשמ
 וישלח ע״ש אבל רש״י והרל״ק בל׳׳ה פירשו בע״א ע״ש: ת״ש ואני נתתי לך שכם אחד כוי. פרש״י
 בחומש לפי הדרש דהכא שכס הוא מלשון חלק כמו אחלקה שכס וגו׳ ושאמר אשר לקחחי מיל האמוט יחפרש
 לפי הדרשה דהכא מיד עשו שעשה מעשה אמורי וכ״ה בב״ר וע״ש נשיו שהיו מז׳ האומומ החחי והחוי
 נקראו כל מעשיהם מקולקלים מדרכי האמורי כי הוא היה העיקר בז׳ האומומ והרמג״ן פירש בע״א ע״ש:
 חרבי זו התפלה ובקשתי וו בקשה בוי. וכן ח״א כינה הכחוב החפלה והבקשה בשרב וקשמ כי המפלה
 חועיל ליעקב במקום ברכח החרב על חרבך חחיה שניחן לעשו וכמ״ש הקול קול יעקב וגו׳ והבקשה חועיל
 לו במקום ברכמ הקשמ שנימן לישמעאל ויהי רובה קשמ או שיהיה מלמ בקשמי לפי הדרש ממש מלשון בקשה
 וב׳ בקשחי במקום שנים כמו בבקשחי ובב״ר אמרו בל״א בחרט ובקשמי במצומ ומע״ט אבל רש״י בשומש
 פירש בחרט ובקשחי היא חכמחו וחפלחו כו׳ עכ״ל ולא ידענו למה לקח לו דרך אחרח והניח דבט החלמוד
 גס הב״ר ולו״ק: מלה״ד לבעל הבית שגדל יתום כו׳ לימים העשיר היתום כר. לכאורה אין המשל
 זה לומה ממש לנמשל לכבר קולס שכלכלו יוסף בטחו היה בילו זה העשירוח רהיינו הככורה דכבר חילל
 ראובן יצועי אטו קודם ירילמם למצרים ואפשר לומר כיון דכבר קודם שידע שיוסף חי במצרים היה הבכורה
 טדו ולא נחנה בכל אוחן השנים לאחד משאר שבטים לא רצה ליחנה רק סמוך למיחחו וה״ל שפיר כאילו
 העשיר יעקב אז סמוך למיחחו אחר שכלכלו והוה שפיר דומה אל המשל ומהכא משמע דלא נחנה הבכורה
 ליוסף עד אשר שכלכלו במצרים וקשה הא דאמדנן פ״ק דברכוח ראובן ראו מה בין בני לבן חמי כו׳ אע״ג
 לע״כ שקליה לבכרותיה מיניה כו׳ אפ״ה לא אקני ביה לכתיב וישמע ראובן ויצילהו ומהכא מוכח לקודם
 מטרת יוסף ניתן לו הבכורה שנטלה מראובן ולמסקנא להכא ניתא וק״ל: ראויה בכורה לצאת מרחל
 דכתיב ואלה תולדות יעקב יוסף וגוי. מבואר בב״ר אלה תולרות יעקב ראובן וגו׳ הל״ל כר והוא
 מבואר שכל עצמו של יעקב לא עבד אלא ברחל ועיין בזה בפרש׳׳י בחומש וברא״ס באורך בזה ואין כאן
 להאריך: אפשר בגנות בהמה טמאה כו׳ הבתיב ומן הבהמה אשר אינגה טהורה כוי. מקרא
 דלעיל מיניה מן הבהמה אשר לא טהורה וגו׳ ה״מ לאחויי אלא לניחא ליה לאחרי מהאי קרא לעיקס ביה
 טפי דהתס לא עיקם רק ה׳ אותיות והבא ח׳ אוחיוח דה״נ בפ״ק דפסחיס איכא אמוראי למיישי קראי
 דעיקס ביה טפי ובפ״ק דפסתים פריך עלה ובאורייתא מי לא כתיב טמא כו׳ ומשני לה וע״ש הסוגיא: ומ״ש
 בגנות הצדיקים דיבר הכתוב כוי. כי רכות העיניס גנאי גלול לאשה כדאמדנן הנושא אשה יבדוק
 בעיניה שנאמר הנך יפה עיניך וגו׳: ומ״ש שמתגותיה כפרשב״ס גדולות וארוכות מלשון ארוך ממש וכה״ג
 לרשו בב״ר שס הקטנה רתל קטנה במתנותיה יוסף לשעה שאול לשעה שילה לשעה אבל לאה מתנותיה מלכות
 וכהונה הוא לדורות אבל קשה לסי הדרש הו״ל לומר רכות תסר אל״ף הראשונה כמ״ש אבן העזרא ונראה
 לפרש שנדרש לשון רכות הכתוב מלשון לא ריכא ולא בר דיכא דפרק השותפין שהוא מלשון גדולה ותשיבות
 שמתנותיה תשובות כהונה ולדה ומלבות וק׳׳ל: ב׳ בגים היו לרבקה כוי. בני אדם היו אומדס כן לפי
 שהיה מדרכי אבותינו אברהם דצתק לתוש שלא לישא אשה כ״א ממי משפתמם ומקרוטהס שאברהם נשא
 גח הרן גס השביע אח אליעזר שלא ישא אשה ליצחק בנו רק ממשפחחו וע״כ אמרו שגם בני יצחק וראי
 יחושו בכך שלא לישא אשה ממוח כנען רק ממשפחחם וכמו כן צוו ליעקב אטו ואמו ומסברא אמרו שלא
 ימצאו רק אלו בנוח לבן והגדולה לגדול והקטנה לקטן ובב״ר אמרו שכך היו החנאיס כו׳ ע״ש וק״ל: אילימא
 שגואה ממש כוי. יש להקשות לח״ל דא״א לומר כן דא״כ איך עבר יעקב אלאו דלא סשנא גס בלידח
 שמעון כחיב כי שנואה אנכי וה״ל ראובן ושמעון ח״ו ממי שנואה מבני ט׳ מדוח שעליהן נאמר ובריחי מכס
 הפושעים וגו׳ כדאמרינן בנדרים וכה״ג פריך התם ממי חצופה אלילת יששכר שא״ל אלי תבא וגו׳ ד״ל
 דמעיקרא קודם שראה יעקב שנפקדה בטאה ראשונה ודאי היה שונאה והוה בדעתו לגרשה כדאמרינן גב״ר
 ט שנואה היא שהכל שונאין בה כו׳ נתן דעתו לגרשה וכיון שפקדה הקב״ה אמר לאמן של אלו אני מגרש
 כו׳ ע״ש וכן משמע מתוך הכתוב שהיה שונאה מעיקרא טרם שילדה את ראובן מדכתיב כי עתה יאהבני
 אישי וגו׳ וראובן מביאה ראשונה נתעברה שאז לא היה שונאה כי לא ידע אז שהיא לאה וצ״ל לפי זה מה

^ חכמת שלמה ) 
 דף קכג ע״כ גמ׳ רועה באפר מכעיא כו׳ נ״ב פירוש לא גרע אבל בולאי אין חילוק טן איתא במהרש״א): ד״ש בל״ה לכחיב בלכרי הימיה כו׳ בעמלק הס״ל: בד״ה ככור בן כהן הס״ד:

 ברשוחא לליחא גט חלק ככורה וכן מוכח מפירוש רשכ״ס לקמן ולו״ק (עי׳ כד״ה מוקלשין כו׳ קא זכו ומשני כו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה לרבוח כו׳ גזל ממון כו׳ כצ״ל:

 מהר״ם
ו כ״א ס״ט ו במצרים א״כ לא הו י בניו שהי ש אותן שבאו למצרים ויוסף ושנ רו ש פי ש  נפש ששים ו
מר " תיומת היתה עם כל השבטים. רוצה לו ר מ  וק״ל: תום׳ ד״ה תיומת היתה עם בנימין ובעלמא א
 איכא מאן דאמר דסבירא ליה הכי והא דאינו מונה אותן משום דמתו קודם שבאו למצרים אבל ר׳
די די וגם אבא חליפא לא הוה פריך מי י מי  חייא בר אבא לא סבירא ליה הכי דא״כ לא הוה משנ

ק״ל: ן ו  מבנימי

ן למה לה להגמרא טא וכו׳ יש מקשי  דף קכג ע״כ גמ׳ הא• ורוע ולחיים היבי דמי אי דאת• לידיי פשי
רמו יהו עד שלא הו ן דאתי לידיה בטבלי ׳ לוקמא כגו  לאוקמיה במכירי כהונה וכו
די דברייתא ׳ דמתנות שלא הורמו כהורמו דמי ונ׳׳ל דלא קשה מי עי טא דאשמו  דהשתא לא קשה פשי
י ואי איירי דכבר אתי לידיה ר דנוטל מיניה פי שנים ולא מקרי ראו ׳ דין בכו עי  משמע דאתי לאשמו
י ר בו דין זה אינו תלו ו לא יוכל הנותן לחז ן ו ן אבוהו ׳ דוכי בהו עי יהו ובא לאשמו  דאביהן בטבלי
יליף ן ו לי ׳ בפרק הזרוע בחו עי יהו וכדאשמו ר אלא בשל כהן דאתו מתנות כהונה לידיה בטבלי  בבכו
: תום׳ ד״ה היתה מוחכרת וכו׳ ה״נ אי אמר וכו׳ ר״ל ש ״ ט הכהנים ע פ ש  ליה התם מפסוק דתה יהיה מ
ר להם את לם המחכיר או המשכי די רק שאחר ששי  אלא דהכא מיירי שלא אומר להם הבכור מי
ו פי י ואינו נוטל ממנ ן דמקרי ראו ל ממנו פי שנים לכך סבירא להו לרבנ טו  השכירות רוצה הבכור לי
ו פי שנים אע״ג דלא אמר להו מידי אבל אין הכי נמי דלכ׳׳ע יכול הבכור  שנים ולרבי נוטל ממנ
ל פי שנים: בא״ד בד לזה יום אחד ולוה שני ימים או אטו ד תחלוקו עמי כדי שיהא עו מר תיכף ומי  לו
ו ון שאמרנ מר כי ה היתומים ובו׳ נ״ל דהמשך דברי התוס׳ הם כך ורוצה לו ח כ ש  והא רלא נק־ט חכחה ו
ן ל פי שנים להיכא דלא אמר דאז כשבאי ר או תחלוקו או אטו ן היכא דאמר הבכו ש חילוק בי י  ש
ת לרבנן א״כ ה״ה נמי רו ר נוטל פי שנים בשכי די אין הבכו ר ולא מי  לחלוק השכירות ולא אמר הבכו
ר ולא מידי נמי אין נוטל הבכור פי שנים לרבנן הו היתומים ולא אמר להן הבכו  היכא דחכרוהו ושכרו
 כ״א אליבא דרבי אם כן למה נקט תנא דברייתא אליבא דרבי הניח להן אביהן פרה מוחכרת או
חו יתומים דהיינו בנו בתים ן דהוי רבותא טפי דהוי כמו שבח שהשבי  מושכרת ולא נקט חכרוה יתומי
ר באותו שכירות פי שנים לרבי דבשלמא בלא סברא זו הוה לו הכי נוטל הבכו ן דאפי נ עי  וכו׳ ולאשמו
ר פי שנים ן נוטל הבכו  םבירא לן הא דלא נקט חכרוה ושכרוה היתומים משום דהתם אפילו לרבנ
בד לזה יום א׳ ולזה ב׳ ימים ט שהניח להן אביהן עבד או בהמה טמאה עו ו ש פ ר ו נן בבכו  כדאמרי
ן  ולכך נקט תנא דברייתא לרבי הניח להן אביהן פרה מוחכרת דבהא אין הבכור נוטל פי שנים לרבנ
לו בהיות ר אלא דהוי קשיא לן דאפי לכך הוי אתי לן שפי ו כר׳ אתיא ו  ולר׳ נוטל פי שנים דברייתא ו
ר פי שנים אפילו לרבנן דומיא ל הבכו טו מר שי ד אחרים בחיי אביהן הוה לן למי מושכרת בי  מוחכרת ו
בד לזה יום א׳ ולזה ב׳ ימים ומחמת שלא יקשה לנו זה ד או בהמה טמאה דעו  דהניח להן אביהן עב
מר דמשום הכי אינו נוטל הבכור פי שנים בהיות מוחכרת לרבנן משום דלא אמר להן  הוכרחנו לו

מר ו אלא רוצה לו ענ מר דמתני׳ דצלפחד לא היתה צריכה להשמי ו אין רצונו לו  היה צריך להשמיענ
יא דרב פפא דמשני דמתני׳ דאחד  מתניתין דהכא אחד הבן ואחד הבת ובא הרשב״ם להוכיח משנו
מר אפילו היכא שמת הבכור בחיי הזקן כמו טלץ חלק בכורה דרוצה לו ו נ ׳ ד  הבן ואחד הבת אשמועי
מר דוקא היכא שמת הזקן בחיי הבכור זה לא היה צריך התנא דמתני׳ ש לעיל דאי רוצה לו ר י פ  ש
ל ת ש טו ׳ דנוטלין חלק פשי ן דכבר ידעי ו ו דנוטלין חלק בכורה דכי  דאחד הבן ואחד הבת להשמיענ
לו ת ומה לי חלק בכורה אבל ממתני׳ דבנות צלפחד אינו מוכרח דאפי טו  אביהן דמה לי חלק פשי
ו דנוטלין חלק בכורה אע׳׳ג דחפר בעצמו לא זכה ענ ך להשמי  בהיכא דמת חפר בחיי צלפחד צרי
ק״ל: תום׳ ד״ה סתם ואח״כ מחלוקת הוא ובו׳ אלמא ל ו שראל מוחזקת היא כדלעי  בארץ משום דארץ י
ן כרבים לגבי רבי יהודה ב ר׳ שמעו מר והתם חשי  דלכל הפחות חשיב ההוא ברבים לגבי יחיד רוצה לו
ן דסתם הכא כרבי יוחנן כן ו גי אר׳ יוחנן בן ברוקא וכי דאי הלכה כר״ש והכא דרבים פלי לכך ו  ו
ל דאי דהלכה כמותו אבל מ״מ יכו ב כרבים והוי כמו רבים כנגד רבים אם כן אינו ו ו ש  ברוקא סתם ח

: ץ הלכה כן א  להיות הלכה כמותו והגמרא קאמר ואין הלכה כסתם דמשמע דודאי הוא ש
בן ושמעון •היו לי. נראה הא דלא הביא  דף קכג ע״א גמ׳ עליך אמר קרא אפרים ומנשה כראו
׳ פי׳ דלענין ברכה  התנא מקרא זה היינו משום דמהאי קרא גופיה לא הוי ידעי
ב בתריה ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי וכו׳ דלא מיידי אלא ידי אלא מדכתי  מי
בן ל מיניה דכתיב אפרים ומנשה כראו ש דקרא דלעי ו ר י  בבכורה שלקח מעשו בתפלתו ובקשתו והוא פ
ל יוסף חלק טו מר שי ן יהיו לי דרוצה לו ו שמע שו דקרא דכראובן ו רו ן יהיו לי מזה ידעינן פי ו  ושמע
ש לדקדק דקראי סותרים י ן ועל דרך זה צריך לפרש דברי הרשב״ם ו ו בן ושמע  כשני אחים דהיינו ראו
בן נתנה ליוסף ו נתנה בכורתו לבני יוסף משמע דבכורתו של ראו ו יצועי אבי בחלל  זה את זה דבקרא ו
מר ך לו צרי וסף ו  ובקרא ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך וגו׳ משמע דבכורתו של עשו נתנה לי
צא  דזה וזה גרמה ומחמת שהיה ליעקב בכורתו של עשו בכללן אתה מוצא שבעים בפרטן אתה מו
׳ם בפרטן כשהוא מונה אותן אחד אחד למעלה בפרשה אי אתה מוצא  שבעים חסר אחת ובפרשב׳
בפרטן אי אתה מוצא ש ו ל ש ׳ ומבני לאה חסר דכתיב בכלל דידה שלשים ו  אלא ששים ותשע וכו
ן העולם למה לה להגמרא להקשות בכללן אתה מוצא שבעים וכו׳ היה  אלא שלשים ושנים מקשי
ד היה לו להקשות עו ב ו בפרטן אי אתה מוצא אלא ל״ ן כתיב ל״ג ו  לה להקשות בני לאה גופה שבכלל
ו במצרים הוי ש ואם כן אם יוסף ובניו שהי ש ׳ כל נפש ששים ו גו  דכתיב כל הנפש הבאה ליעקב ו
ך לי נראה דאדרבה הגמרא פרי  ששים ותשע וכתיב כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים ו
בפרטן כשתמנה אותן אחד  יותר בקיצור דאי הוה מקשה מבני לאה גופא דכתיב גבה בכללן ל״ג ו
ת דבכללן כתיב שבעים נפש טו  אחד תמצא ל״ב היה צריך למנותן אחד אחד אבל השתא פריך בפשי
׳ כל מר הא דכתיב כל הנפש הבאה ליעקב וכו בפרטן אינו ר״ל כשאתה מונה אותם אלא רוצה לו  ו



 חידושי הלכות יש נוחלין פיק שמיני בבא בתיא ואגדות מהדש״א נז
 דף קכד! ע״א

 לא גרע אלא כולאי אין שילוק כו׳ עכ״ל ע״ש והוא לשוק ללשון התלמוד לא משמע כן ונ״ל
 ללעיל נמי הכי קאמר ללא ברשותא לילהו כו׳ כמו רועה כאפר להוי כרשות לילהו ומוחזק
 כשכהא לממילא ממש אכל ההוא שכמא דמוהכרת אי הוה כרשומ לילהו ולאי ללא הוה נוטל
 סי שנים להוי כמו בנו בתים אלא משוס דמומכרמ לאו ברשותן משכמ אע״ג ללא הוי שכש
 ממילא ממש רק ע״י בני אלם כפרשב״ם ואס״ה נוטל פי שנים רועה באפר להוי ממש
 ממילא מבעיא ולו״ק: גמ׳ דיקלא ואלים כו׳ כ״ע לא פליגי דשקיל כו׳. ק״ק לאימא
 לרבנן הך לרשה לפי שניס מקיש תלק בכורה כו׳ להן מילתא אתא וק״ל: בפרשב״ם
 בה״ה ירשו ש״ח כו׳ ומיהו אליבא דרבנן אינו נוטל פי שנים ומסקנא כו׳ עכ״ל
 היינו אליבא לשמואל לקמן אבל למאי דשלשו מתם לרבנן מלוה בשטר נמי כמאן לגבי למיא

 אלא לניתא ליה לפרש כשמואל להלכתא בומיה וק״ל:
 ע״ב גמ׳ בבל אשר ימצא לו פרט לשבח כו׳ ששבחו נכסים לאחר כו׳ אלתת לו
 סמיך למיניה מפיק לעיל למעט שבה ששבשו ממילא לאשר מימה אבל מאשר ימצא
 לו לא הוה מפקינן למעט רק שבש שהשביתו יורשין כו׳ וכשזכיהי ללמוד לקמן ראימי שם
 בתוס׳ שהרגישו בזה בד״ה והלכתא יש לו לבכור כו׳ ע״ש וק״ל: שם אלא לדבי ואלא
 הא דתניא ירשו ש״ח כו׳ ולא נימא ליה לאוקמא מלשא דשמואל במלוה ע״פ דוקא וכרבי
 דהכי הל״ל מודה רבי במלוה על פה: בפדשב״ם בה״ה הא השלחו מתם פלינא אהך
 דרב יהודה אמר שמואל כו׳ עכ״ל ק״ק דאימא דהך דשמואל לא פליגי ולרבה איירי
 בגבו מעות ולרב נממן בגבו קרקע דליכא למימר משוס דשמואל סתמא קאמר דהא מלתא
 לשלחו מתם ודאמימר נמי סממא קאמרי ואפ״ה מפלגינן מלתייהו ויש ליישב ודו״ק: תום׳
 בה״ה מספקא ליה כו׳ ולא מחבירו שפסקו בך בהדיא עכ״ל ר״ל דפסקו נמי בהליא
 ולא כר׳ משביריו רק משכירו או ללא פסקו רק הלכה כרבי מסבירו ולא פסקו בהדיא ולא
 כרבי מהביריו להשתא מתביריו אפשר רהוה הלכה כרבי או כשבידו להשתא ניתא לרב נממן
 אית ליה כהן סברא ללא פסקו בהליא ולא כרבי מתביריו ומותר לעשות כרבי כו׳ ורבא
 קאמר נמי ללא פסקו בהריא ולא כרכי ממכיריו מיהו מטין כתביריו אממר כן נראה לפרש

 לבריהם ממוך שילושי הרמב״ן ולו״ק:
 דף fQp בפרשב״ם בד״ה לטעמייהו כו׳ אלא לדידהו בקרקע מודו לי מיהא
 דלא שקיל ההאי כו׳ כדאמרינן לקמן שלחו כו׳ עכ״ל נ״ל הא לקאמר
 לבני מערבא דבקרקע מודו לי לאו מסברא לנפשיה וכן לרבה שפרשב״ם ובגבו מעות מולו
 לי דאין לו כו׳ לאו מסכרא דנפשייהו קאמרי הכי דאדרבה מסברא הקשי להו מ״ש מעומ
 ללא כו׳ ומ״ש קרקע ללא כו׳ כלפרכינן וא״ב הוה לן למימר אליבא לבני מערבא בין בגבו
 מעוח בין בגבו קרקע ליש לו ומנא להו לפלוגי אליבא רבני מערבא אלא לרכ נשמן אית ליה
 לבקרקע מולו לי משוס למסחמא לא פליגי שלחו ממס ארבנן לאיה להו לאין לו פי שנים
 במלוה וע״כ אית להו להני לשלתו מתם שוס סברא לפלוגי בין גבו קרקע לגבו מעות וכן
 לרבה מה״ט קאמר לבגבו מעומ מולו לי למסתמא לא פליגי ארמן ולרוותא למלתא כתב
 רשב״ם ראיה לרב נממן דכקרקע מודו לי כדאמרי׳ לקמן שלמו מתם הלכתא כרב ענן כו׳
 ללרבה ולאי לליכא שוס ראיה אהא דבגבו מעות מודו לי אלא דלית לן למימר דפליג ארמן
 ה״נ איכא למימר לרב נחמן והראיה מלאמרינן לקמן ולאי אינה מכרעת כמ״ש רשב״ם

 דף קכד ע״א
 דדוקא נקט בכה״ג שהיא בכלל הבאים מצרימה משוס שנולדה בין החומוס טרם גואס למצרים עכ״ל וכן
 נראה מפרש״י פרשח פינחס שהיירתה לא היה כלל במצרים שנולדה בין החומוח אבל מפרשב״ס לעיל נראה
 לטן החומוח היינו מוך מצדם ומשום דקאמר בדרך גט הורחה קאמר נמי טן החומוח גט לידחה וקחשינ
 לה בכלל הבאים לפי שהיחה בבטן אמה אף שלא נולדה קודם שכאו למצטם וניחא טפי לפרושי דלכך לא
 חשיב לה בהדיא לסי שלא באה למצדס אלא בבטן אמה מיהו לפירושם נמי י״ל טון דנולדה טן החומוח
 שהגיע לארץ מצדם קצח לכך לא חשיב לה בהטא בכלל הבאים וק׳׳ל. ודע לפי סוגיא דשמעחין פרש׳׳י בחומש
 ומוח גניו סרח בח אשר רוכגל בח לוי עכ״ל וטען הרמב״ן ומה יפרש בבנוחיו אבל דרך הכחוב כו׳ עכ״ל
 ע״ש וכחב הרא״ס ולא זכר הרמב״ן מה שפרש״י רקומו כל בניו וכל בנוחיו לנחמו ר״י אומר אחיוח חאומוח
 כו׳ עכ״ל ע״ש ואין כל זה מספיק לחרץ קושיח הרמב״ן להא גט בני לאה כחיב כל נפש בניו ובנותיו שלשים
 ושלש ושם לא היה בכלל נפש ל״ג ממוח לאה רק טנה וכחב בנוחיו בלשון רטס ומהרא״י בטאודו טטל
 טענמ הרמב״ן לבנומיו היינו לינה וסרח בח אשר לבני בנים הט הן כבנים כו׳ עכ״ל ולפי זה נמי נישא הא
 לכחיב גט מי לאה בניו ובנוחיו שלשים ושלש היינו דנה ויוכבל בח לוי שהם מומיו מלאה למי בניס הרי
 הס כבנים ומה שהקשה מהר״( על לבט מהרא״י לא״כ גט ויקומו בל בניו ובנוחיו למה לא פירש ג״כ שהם
 דגה וסרח כו׳ עכ״ל ע״ש לאו קושיא היא להחס כיון ראיכא לפרש בנוחיו ממש כר״י ניחא ליה לפרש
 כפשוטו משא״כ הכא דא״א לפרש מוחיו ממש כר״י דכיון דלא נמנו כאן ע״כ מחו כבר כמ״ש רש״י לקמן
 ועוד דבל בניו ובנוחיו ל״ג א״א לפרש כן דהא לא חשיב ליה רק דנה כמ״ש לעיל מש״ה הוצרכנו לפרש שס
 כלבד מהרא״י גס מה שפרש״י בחומש וללבד האומר מאומוח נולדו עם השבטים צריכין אנו לומר שמחו
 לפני ידדחן למצטס שהד לא נמנו כאן עכ״ל וטען עליו הרמב״ן ואין צריך לזה שהד אמר ר״י לאחיוחיהס
 נשאו השבטים כו׳ אלה החאומוח הס נשי בניו והכחוב אמר עליהם מלבד נשי בני יעקב כו׳ עכ״ל ועוד
 האדך ע״ש וכיוצא בזה טען הרא״ם אבל הנראה דהמקראומ ודאי מוכימין כפרש״י הא דכמיב מלבד נשי
 מי יעקב לאו אומן מאומומ היו אלא נשים אמרומ שהיו להן בבאי מצדם אבל המאומומ כבר ממו מדכמיב
 סרשמ עקב בשבעים נפש ירדו אבותיך וגו׳ ואילו היו המאומומ קיימומ היו טפי משבעים נפש דהמם לא
 כמיב מלבד נשי בני יעקב והט ממפרש קרא לפרש״י כל הנפש הבאה וגו׳ והיו כולן יוצאי יריבו מלבד נשי
 גני יעקב שלא היו יוצאי ידכו היו ס״ו וע״כ הט מהפרש הקרא לר׳ נחמיה דכלוחיו אינן יוצאי יריכו וה״ק
 קרא מלבד נשי מי יעקב שלא היו יוצאי ידכו ולא היו בכלל ס״ו הבאים ועוד ראיה גמורה יש לפרש״י ממ״ש
 שלינה היחה אשח שמעון שנבעלה לכנעני וא״כ היא בכלל נשי בני יעקב ולמה פרט בה הכחוב יוסר מבשאר
 בנוחיו החאומוח להא בכלל נשי בני יעקב היא אלא ע״כ נשי בני יעקב לאו בבנוחיו קמייד גס מ״ש הרמב״ן
 לר״י מזה הכחוב אומר כן ט מה טעס מלבל נשי בני יעקב כו׳ עכ״ל אין זו הראיה מכרעח אלא מלכחיב
 ויקומו כל כניו וכל בנומיו וגו׳ משמע ליה בנוחיו ממש וחאומוח נוללו לו כיון רלא נזכר לילחן כמו שנזכר
 לידמ דינה ומדלא הוזכר ג״כ למי נשאו קאמר ר״י משאו לאמיהן וזרען הוא זרע אמיהן השבטים גס לבד
 הרמב״ן בפרשה וישב מטין כפרש״י ולו״ק עליהם וק״ל: מ״ש כי אמיליל אע״ג לקושטא למלמא לאז ממו
 י״ד השנים שעבל בנשיו כדאמרינן סוף פרק קמא למגילה שיעקב כשבא לטמ לבן היה בן ע״ז שנה ואחד
 זאח י״ד שנה נולד לו יוסף מ״מ לא ה״ל להזטר כאן לילמ יוסף אי לאו שלילמ יוסף היא הסיבה שאמר
 יעקב ללבן שלחני וגו׳ וק״ל: יעקכ לאש כוי. עיין פרש״י בחומש והוא מבואר כי בקנייחו הבכורה ונטילח
 הברכה של יעקב מעשו ניחן שיעקב יהיה מושל באחיו עשו הגדול ממנו וכל זה נחן יעקב ליוסף כדאמרינן
 בסוגיין מדכחיב ואני נחחי לך וגו׳ אשר לקחמי מיד האמורי וגו׳ ובזה נמסר טד יוסף זרעו של עשו ולא
 נמסר כן טל שאר אחיו וק״ל: ובני מנשה חפר וישעי. אין זה פסוק בשום מקום אלא כ״כ בד״ה ומי
 חצי שבט המנשה וגו׳ ואלה ראשי דה אבוחס עפר וישעי וצריך להגיה עפר במקום חפר גס החלמול קיצר

 הקרא וכן דרך החלמול כמ״ש החוספוח גט ונתן הכסף וקס לו וק״ל:

 דף קכד כפרשב״ס בד״ה אף מוחכרת כו׳ וא״ת ליתני רועה כו׳ ול״ל למיתני
 מוחכרת כו׳ עכ״ל לכאורה מאי קושיא דאיכא למימר כפשיטוח דאי רועה
 ה״א למומזק אבל מותכרת ללאו ברשותא לילהו קיימא אימא לא לכה״ג קאמר לעיל
 ומהרש״ל הרגיש בזה וכמב הא לקאמר לעיל השתא מותכרת כו׳ רועה באפר מבעיא פי׳

 חכמת שלמה
 דף קכה ע״א נמ׳ ועוד הא אמר מר מישבר טעמא כו׳ כצ״ל ונמתק את הוא דאמרת ונ״ב
 כך הגהתי שהד רבו היה ולא יכול לומר לו אמ אמרת כדאימא לקמן בשוף
 פרק מי שמת דף קנ״ט ע״ש: תום׳ כד״ה לטעמייהו כו׳ לכני מערכא וט קאמר כו׳ לאוקמא
 כלא גרושה וכרבנן וכן לפירוש הקונטרס הוי מצי טן רבה טן רב נחמן לאוקמה כלא גרושה

 וכרכנן אלא דניחא ליה כו׳ כצ״ל:

 דף קכד ע״א ד״ש כד״ה ומר סכר כו׳ והסרחיס להיות ממרים חטין ממרים כו׳ כצ״ל:
 דף קכד ע״כ תוס׳ כד״ה משפקא ליה כו׳ ולא מחטדו שפסקו כך להדיא כצ״ל ונ״כ נ״ל
 דהכי פירושא משפקא ליה אי פשקי כך להדיא שהלכה כחטריו ולא כרט או
 הט פירושו הלכה כרט מחטרו ולא מתטריו כלומר שאין הלכה כרבי בודאי אלא תוכל לפשוק אף

 כחטדו ודו״ה

 מהר״ם
ן ו אלא אמרו מטי רי ו אז לא אמרו דהלכה כחבי רי ן אתמר דכי אמרו ולא כחכי  כרבי ורבא דאמר מטי
: ד״ה י ת כדברי חכמים ולא כרבי אבל אם עשה כרבי עשו ש לעשו לכך לכתחלה י ו ו רי  אחר דברי חבי
ר שום ט ש ר נוטל פי שנים בטלוה וכו׳ דהא פש־טא דאחי שיחלוקו ובו׳ ר״ל אלא ודאי אין ב  אין הבכו
׳ל: ד״ה ר נוטל פי שנים וק׳ ן הבכו ן דאי לכך ם״ל לרבנ לו שבח דאינו אלא נייר בעלמא ו ף אלא כו ו  ג
ך ונוקמה ש דהכי פרי ר פ : בא״ד ואין ל ל ורש נזקי אשתו וכו׳ כצ״  נבו מעות יש לו וכו׳ הא דאין הבעל י
ל: בא״ד למה ליה לטנקט קרקע דגבו מעות נפי ׳ ת ולרב נחמן אף בגבו קרקע ובו׳ כצ׳  לרבה בגבו מעו
י דלרב פרש״ ב נחמן לא מצי למנקט אלא חדא וכוי. לפי המסקנא דהכא ו ־ ל י וכו׳ אלא משום ד  הו• ראו
כמו ו אם כן לרב נחמן נמי הוי מצי למנקט תרתי ו ן גבו קרקע אין ל ן גבו מעות בי  נחמן אית ליה בי
ו את׳׳ל השתא ל ר שאחר זה על פי׳ רשב״ם אלא שהשתא מקשו התום׳ שאפי ו ב  שהקשו התום׳ בד
 דהמקשה דהתם אינו רוצה להקשות לפי המסקנא דהכא לפי שלא רצה להאריך ולכך מקשה
רצו התוס׳ כמו שתי ו רבה ורב נחמן בהדיא דהיינו קרקע לרב נחמן ו ר ב ד ר ממה ש צו ת ובקי טו  בפשי
׳ רשב׳׳ם דהיינו ו כפי ש ל בו מעות י ר שאחר זה מ״מ אי הוי טעמו של רב נחמן דאמר הכא ג ו  בדב
ר רב נחמן השתא בהדיא הוי התם גבי נזקי ב ד  משום דמעות יהיב ומעות שקיל א״כ אפי׳ לפי מה ש
י א״כ לא הוי ליה להמקשה למנקט התם לרב נחמן קרקע אלא ג״כ  אשתו גם אם גבה מעות ראו
בו ן ג בו קרקע בי י ליה למנקט לרבה בין ג ת ואי ר׳׳ל התם לרב נחמן אף בגבו קרקע א״כ הו  מעו
י אלא י ראו לו גבו קרקע הו דא לאו דאורייתא אפי עבו ט דשי ו ש  מעות דלפי האמת ס״ל לרבה בגט פ
׳ ש לו לא הוי טעמו כפי ר רב נחמן השתא הכא בהדיא גבו מעות י ב ד מר דלפי מה ש  ודאי צריך לו
י מצי למנקט ך גם גבי נזקי אשתו דהוי גבה מעות מוחזק ולכך לא הו י י אלא טעמא אחרינא דשי  רש״
בו קרקע נקט נמי לרבה חדא וא״כ ר הכא בהדיא אלא חרא דהיינו בג ב ד ב נחמן לפי מה ש  התם לר
רשו התוס׳ דטעמו של רב נחמן דאמר גבו מעות ׳ם דהכא ע״כ פי ישב טעמו דפרשב׳  על כרחך לא יתי
יך ג״כ התם ׳ וזה הטעם שי ע בחובם מעות ולא קרקע וכו ם דדרך בעלי חובות לפרו ו הוי משו ש ל  י
ר דנקט התם לרב נחמן בגבו קרקע משום דלא רצה להקשות התם לכך אתי שפי  גבי נזקי אשתו ו

ר שאחר זה: ו רצו בדב ר רב נחמן בהדיא הכא כמו שתי ב ד  אלא ממה ש
ך ר שנגח ד׳ והי ה״ל למפד  דף קכה ע״א תד״ה לטעמייהו רבני מערבא קאמרינן וכוי ועוד דבפ׳ שו
ן ו ש לדקדק כי י  ולוקמה בין לרבה ובין לרב נחמן בין גבו מעות ובין גבו קרקע וכו׳ ו
ש ר״ת דלפי ר י פ  דרצו התוס׳ השתא שיקשה המקשה דהתם לפי המסקנא מדהכא א״כ לפי מה ש
שו קשה טפי מלפרשב״ם ו ר ו ואם כן לפי ש ל בו מעות י ן ג בי ן גבו קרקע ו  מסקנא אית ליה לרב נחמן בי

ון דבהא תליא מילתא א״כ גם היכא דחכרוה ר תחלוקו עמי וכו׳ והשתא כיון דאתית להכי כי  הבכו
 ושכרוה היתומין אינו נוטל פי שנים לרבנן כיון דלא אמר הבכור תחלוקו עמי כי אם לרבי נוטל פי
 שנים א״כ קשיא דהוי ליה לתנא דברייתא למנקט חכרוה ושכרוה היתומים דהוי רבותא טפי ותירצו
מושכרת הוי טפי רבותא דאע״ג דהיתה הפרה חכורה ושכורה בחיי  התוס׳ דאדרבה היתה מוחכרת ו
ל ממנה טו י ולא י תו בשעת מיתה והוה לן למימר דגם הפרה גופיה נחשבת ראו  האב ולא היתה ברשו
לו מן השבח פי שנים נוטל אפי י ו ן לה ראו נ ׳ דלא חשבי ר פי שנים ואתי תנא דברייתא לאשמעי  הבכו
ץ לפרש דכונת דברי התום׳ הוא צ ו ר ש ש  אליבא דרבי כן נראה לי לפרש המשך דברי התוס׳ אבל י
 דר״ל דקשיא להו למה ליה לתנא למנקט היתה מוחכרת או מושכרת דאינו נוטל פי שנים כ״א אליביה
לפי ענ״ד לו לרבנן ו  דרבי ולא לרבנן ולא נקט חכרוה ושכרוה היתומים דאז הוא נוטל פי שנים אפי
׳ עי לכך נקט דיגא בכה״ג לאשמו ש כן דאמ כן מאי מקשו התום׳ הא האי ברייתא כר׳ אתיא ו ר פ  א״א ל
לו הכי לרבי נוטל פי שנים דאליביה דרבי י ואפי  דאע״ג דלרכנן אינו נוטל פי שנים דס״ל דהוי ראו

ק״ל:  מיתניי׳ ברייתא זו ו

 דף קבה ע״א ד״ש ד״ה אחד פ־צרא וכו׳ ודבי איכא למיםד דהך םברא נמי דחד מיצדא נפקא ליה
לי איתקש לכל מי לף כל מילי דאין היקש למחצה ו  מהיקשא ר״ל דמהיקשא יכול למי
ט אבל לקמן בסמוך בד׳׳ה שאם אמר איני נוטל וכו׳ שכתב ורבנן נמי תרתי ו ש  חלק בכורה לחלק פ
ו דלא וכה בה בכור עד ב ל נן דמתנה קרייה רחמנא וכו׳ ומדכתי  שמעת מינה מדכתיב לתת שמעי
ד תרי מילי מחד יתורא אבל ן ללמו ן אנו יכולי דו התם איצטריך תרי לימודים משום דאי  ראתא לי

: ל ק״ ר תרי מילי ו י  מהיקשא ילפינן שפ
 דף קבד ע״ב תום׳ ד״ה מםפקא ליה אי הלכה כר׳ מחבירו וכו׳ ונראה לר״י דהכי מםפקא ליה א*
ו י ר ו ולא מחבי ר ו דאמרו הלכה כר׳ מחבי ר  הלכה וכו׳ שפסקו כהדיא ר״ל דכ״ע מו
ו סתמא ולא ו או לא אלא שאמר רי  אלא דמספקא ליה לרבה בר חנה אם בהדיא אמרו דהלכה כחבי
ו אי ר״ל שהלכה רי ו ולא מחבי ש להסתפק בפירושם א״כ מה רצו כזה שאמר ו ואם כן י רי  מחבי
כלל רו כלל ו רו בודאי הלכה כר׳ ולא כחבי ו ולא כרבי או ר״ל שבמקום שחולק ר׳ עם חבי רי  כחבי
ו ולכך אמר רבה בר חנה רי ו יכול להיות גם כן דהלכה אפי׳ כחבי רי  אכל במקום שחולק ר׳ עם חבי
ו ׳ אתמר דהלכה כחבירי רב נחמן אמר רב ס׳׳ל דבפי  עשה כדברי ר׳ עשה עשה כדברי חכמים עשה ו
רשו בהדיא ו ולא פי רי רב נחמן דידיה ס״ל דסתמא אמרו ולא כחבי ת כרבי ו  ולכך אמר דאסור לעשו
ת לכך אמר דמותר לעשו ו ו רי מר ג״כ דהלכה כחבי מר כר׳ ונוכל לו ו וא״כ נוכל לו רי  שהלכה כחבי



 נח חידושי הלכות יש נוחלין £יק שמיני בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קבה ע״ב - דף קכז ע״א

 דעדיף מלוה משבח משוס דכמאן דגביא דמי איתא נמי לפי המסקנא לרבנן אליבא דשלחו
 מהם ודו״ק:

 דף קכו כפרשב״ם בד״ה בנכסי דידיה ודפשוט •״מ בחלק בכורתו וכחלק
 פשיטותו ואין זה לשון הנמרא בו׳ עכ״ל אבל הא דקאמר אזול יממי בני
 פשוט למיכל כר מחיישכ שפיר שלא מכר הבכור ללקושומ רק ב׳ שלקיו אלא כיון שלא חלקו

 עדיין ולא הובררו ב׳ חלקיו עדיין אזול יממי בני פשוט למיכל מכל השלקיס וק״ל:
 ע״ב תוספות בד״ה לא עשה כו׳ אך תימה כו׳ מאי קמ״ל רבא ובי על חלק
 אחין הוצרכו לישאל עכ״ל אבל מאי דאחו לקמיה דרבא היחומיס והלקוחוח לא
 קשיא להו דאפשר לפרש ללא שאלו על חלק אחין דודאי אינו מכור וחלקי הבכור ודאי מכודן
 אלא דאזלי למיכל בכולה כיון רלא נברר שלקם כמ״ש לעיל אבל מה שהשיכ רכא דלא עשה
 ולא כלום משמע דאשמועינן רלא מכר כלום דהיינו חלק אחין למ״ד כפלגא ואהא ודאי לא
 שאלו ודו״ק: בד״ה והלבתא יש לבכוה כו׳ הלא מלתת לו ממעטינן כו׳ עכ״ל עיין
 על דבריהם ברא״ש כי שם מבואר יומר: בא״ד ואם אמר אינ• נוטל בו׳ לא הוי טעמא
 משום דיש לו קודם כו׳ עכ״ל רצו ליישב למ״ל דאין לו קודם שלוקה הך דאיני נוטל כו׳
 דמשמע דאחיא ככ״ע אפי׳ לרבנן כפרשב״ס אבל לא חשו ליישב למ״ד דאין לו קודם הלוקה
 לרבי אמאי בכור נוטל פי שנים במלוה ובשבש כיון דהוא רכ פפא גופיה מרא דשמעחיה

 דאית ליה אין לו קודם תלוקה פסק הלכתא דלא כרבי וק״ל:
 דף קכז בפרשב״ם בד״ה אי הבי בו׳ ולנהה כו׳ מספקא דלמא זכר הוה ואית
 לן למדרש עד שיהא זכר כו׳ עב״ל האי ספקא ודלמא לא קאי אזכר דה״ה
 בנקבה אלא דססקא ודלמא קאי אאיח לן למידרש עד שיהא זכר כו׳ וה״נ אית לן למדרש
 על שתהא נקכה כו׳ בפרשב״ם דלעיל ולא נקט רשב״ס מלחיה אזכר אלא משוס דרב שרביא
 נמי לא נקט רק זכר כמלתיה וסמך עצמו רה״ה והוא הטעם כנקכה ומהרש״ל כתב בזה
 לברים דשוקיס ואין להאריך ע״ש: בא״ד ומשנינן נ״מ שאם תהאה יום ל״ד כו׳ ואס
 תראה נ׳ ימים רצופין כו׳ או שמא זכר כו׳ עד שתשב י״ז ימים נקיים כו׳ עב״ל
ו נקיים בעי כו׳ עכ״ל ע״ש ד  וכמב מהרש״ל לפום ריהטא קאמר הכי אבל לא לייקא אלא נ
 באורך וא״א כי הרב לפום חורפיה לא דק בפרשב״ם שהרי הוא כא למרץ מאי נ״מ במומרא
 דחולין ראייה יום ל״ד בימי טוהר דזכר וכשתראה ג׳ ימים רצופין מיום מ״א ואילך איכא
 מומרא טפי כשחולין ראייח יום ל״ל כחחלח נדה דה״ל השחא זכה גדולה וליכא לאשכוחי
 מומרא בשתולין ראיית ל״ד כימי טוהר אלא כשלא מראה אשר כך רק יום אמד כיום מ״א
 דהשתא הויא לה תתלת נדה ומשב ז׳ נקיים אבל אס אנו מולין ראיימ יום ל״ר במשלמ נדה
 ה״ל השתא שומרה יום כנגד יום והכי אמד׳ בהדיא בפרק המפלה וכמ״ש לקמן בהג״ה
 רפרש״י ודברי רשב״ס נמי הכי ממפרש אם מראה ג׳ ימים רצופים כו׳ דמזה איכא שומר
 טפי בשתולין ראיית ל״ר בתתלת נדה דה״ל השתא זבה גדולה או שמא ילדה זכר כו׳ דהשהא
 בשרואה יום אמד ביום מ״א איכא מומר טפי כשתולין ראיית ל״ל בימי טוהר דה״ל השתא
 שמלת נדה ותבעי ז׳ ימים ולא תסגי לה בשומרת יום ומו לא מידי והדברים ברורים למבין:
 תום׳ בד״ה מדדרש רבא כו׳ ההלבתא שליח שוייה עכ״ל ר״ל דמסקינן בפ׳ מרובה

 דהלכחא במרשה אח שבירו דשליח שריה ולא במקנה לו וק״ל:

 לרבה ודו״ק: תום׳ בד״ה לטעמייהו כו׳ ומיהו זה י״ל שהיה צריך להאריך דלא דברו
 רבה ורב נחמן בהדיא בין כו׳ אין לו כו׳ עכ״ל לשיטה הקונטרס להכא צריפי לדחוקי
 הכי מיהו לשיטת ר״ת הבא ללרב נחמן לן בגבו קרקע ובין בגבו מעוח ליש לו לא נראה
 להם ללמוקי הכי ולכך לעיל גבי גכו מעות יש לו שפ״ה משוס למעות יהיכ כו׳ ולשו פירושו
 מכח קושיא זו בעצמה שכתבו הכא ולא נראה להס לדתוק ולהרצה כמ״ש כאן לשיטת
 הקונטרס וע״כ הוצרכו לעיל לשיטש ר״מ טעם אמר לגבו מעומ דיש לו ודו״ק: בא״ד
 ור״ת מפרש בו׳ והא דאמר בני מערבא גבי סבתא כו׳ משום שהבעל לא היה מוחזק
 כו׳ עכ״ל נ״ל שהכריחו לפרש כן ללא ניחא ליה לפרש לטעמא לבני מערבא נמי משום
 דאי קדים סבתא וזבינא כו׳ אבל נכסי דלוה כו׳ ויכול לטרוף מן הלקותות כו׳ כפרשכ״ם
 דכיון דאביי דפדך מהך לסבחא ולא אסיק אלעחיה לפלוגי בין ההיא לסבתא ובין נכסי
 דלוה א״כ לא מתרץ ליה רבא מידי אליבא דמי מערבא אכל לפר״ח ניחא דאכיי לא קשיא
 ליה אלא לרבה דאמר טעמא דנפשיה דמסחבר טעמא דמי מערבא משוס דאי קדם סבתא
 וזבינא כו׳ אבל בני מערבא גופייהו טעמא אחרינא איח להו בהך דסבחא שלא היה מוחזק
 כעולם משא״כ במלוה דהוי מוחזק כו׳ ואביי נמי אסיק אדעחיה טעמא דמי מערבא גופייהו
 ולא קשיא ליה אלא לרבה ודו״ק: בא״ד וי״ל דס״ל לרב נחמן דמפלגי כו׳ מדלא קאמר
 הבכור נוטל פי שנים נטלוה בין גבו קרקע כו׳ עכ״ל לכאורה ר״ה גופיה פירש לעיל
 היפך זה בד״ה נהרדעא כו׳ דאמימר נמי סממא קאמר מוטל פי שנים במלוה בין גבו
 קרקע בין גבו מעות כו׳ ע״ש ודברי אמימר בעצמם הם דבד שלשו ממם ולמה נאמר לדברי
 שלמו מתם דמסתמא מפלגינן מלתייהו ולדברי אמימר נאמר היפך זה דסתמא לא מפלגינן
 מלתייהו ויש ליישב דאמימר כיון דנהרדעא הוא סמיך ארב נשמן דנהרדעא נמי הוא ולא

 מפליג וככל גוונא יש לו לפר״ת ודו״ק:
 ע״כ בפרשב״ם בד״ה ואין הבכור נוטל בראוי בו׳ כגון ההוי שלופחי כו׳ עכ״ל
 לכאורה קשה מי הכרישו להוציא לשון ואין הבכור נוטל כראוי כו׳ מפשטיה לענין
 שבש לרבנן דאיכא לפרש כפשטיה רומיא דקאמר אין הכעל נוטל כראוי כו׳ קאמר נמי
 אין הבכור נוטל בראוי כשמת אביו של הככור בשיי זקינו ואשר כך מה זקינו דאין הככור
 נוטל כראוי וכן הבינו חוס׳ הא דאין הבכור נוטל כראוי כפשטיה ולא לענין שבש דוק
 בדבריהם וממצא כן ויש ליישב דכיון דהן מלחא דאינו נוטל כראוי כמשמעו משנה שלימה
 וסממא היא כפרק יש ככור לא איצטרין ליה לרב פפא למפסק הלכתא הכי ואע״ג דקהני
 נמי המם ולא בשכמ אפשר לפרש כרבי בשבמ שהשבישו יורשים שבנו כהים וזה הכרימו
 לפרש דאין הבכור נוטל בראוי כו׳ איצטרין ליה למפסק הלכתא נשבש כגון שלופמי ובו׳
 וכרבנן וק״ל: תום׳ בה״ה ואין הבכור כו׳ במלוה וכ״ש בשבח כו׳ דהא איכא
 למ״ד דאפי׳ לרבנן הוי כו׳ עב״ל מכאן נמי מוכח דהא דאין הככור נוטל בראוי משמע
 להו כפשטיה ולא לענין שבש כפרשב״ם ולא שמעינן שבש אלא מכ״ש דמלוה מיהו אע״ג
 דאיכא למימר נמי בהיפן דעדיף שבח דאיחיה כרשומא ממלוה כדפדן לעיל מ״מ הן
 סברא לא קיימא לפי האמח דליכא למ״ד לרבנן ללא שקיל במלוה ושקיל נשבש ואף שכתבו
 החוספוח לעיל הא דפסיק לעיל רב נחמן היינו דוקא נשבח ולא במלוה היינו לפ״ה ובבר
 דחה ר״ח לעיל פ״ה ויש לו לרב נממן בין בגבו קרקע בין בגבו מעוח אנל הך סנרא

 חכמת שלמה
 ולנדה שמא יקרע וימצא זכר וק״ל: בא״ד וראייה יום ל״ד היו הש״ד וכצ״ל והל״א: בד״ה ימי
 טוהר כו׳ עד שחשב י״ז ימים נקיים כו׳ נ״כ לפוס דהטא קאמר הכי אכל לא דייקא אלא ט״ו
 נקייה בעי מאחר דראמה ג׳ ימים ועם שחי ראיוח האחרונוח הוי י״ז ולא בעי י״ז נקיים אלא
 כטועה ממש כדאיחא לשם דלא ידעה כאיזה פרק היא עומדח משוס הכי בעיי י״ז נקיים דשמא
 ב׳ ראיות הראשונות הוף זיבה הן וראיה השלישית התחלח נדה היא אבל הכא הראיה ראשונה
 ממ״נ או התחלת זיכה או התחלת נדה היא הלכן לא בעי בין הכל אלא י״ז ימים חוץ מיום ראשון
 דהיינו ראיה ראשונה ולא כעי אלא ט״ו נקיים והוא הדין אי ראתה כל ז׳ ימים לא כעי אלא י״א
 נקיים ודו״ק. עוד יש להקשות כשראחה כיומ י״ח למה הוי תחלמ נדה לימא שתתלת ראיה הוי
 זיכות וא״כ שלמה י״א ימי זיכה ואח״כ ז׳ ימי נדה וא״כ כיוס ח׳ חוץ מראיה הראשונה חזרה
 זיבוח ולא קשה מידי כי לעולם אינם מחחילין ימי נדוח אחר שכלו כבר ימי זיבות אס לא שהיו
 כבר ימי נדות דלעולם אין זיבות אלא אחר ימי נדות ולשם בערכין הבאחי דברי הרמב״ן שכחב
 כן להדיא ונ״ב נ״ל: בא״ד וראחה יום ח״י הרי היא חחלת נדה כו׳ נ״כ סי׳ כשימצא ודאי זכר
 וק״ל. בהג״ה כו׳ דלא טכלה על פ״ח אי ראתה ביוה ע״ד ואי הוה פשיטא כו׳ למחר ביום פ״ב
 דראייח כו׳ חחלח נדה כן פירשה רבינו שלמה ז״ל כצ״ל והד״א ונ״ב בפרק המפלח ונ״ב עוד

 ע״כ הג״ה (עי׳ במהרש״א):

 דף קכה ע״כ ד״ש בד״ה ורב ענן כו׳ ליורשי ראשון הס״ד כצ״ל והד״א: תום׳ בד״ה ואין הככור
 כו׳ יפנהו לכושל שבהן כוי. נ״כ פירוש אשה שאין דרכה לחזר אחר נכשי המח:

 דף קכו ע״א נמ׳ בכל הנכסים כולן רב פפא משמיה דרבא אמר ויחר כאוחה שדה קא שבר
 אין לו לבכור קודם חלוקה ורב פפי אמר משמיה דרבא ויחר בכל הנכסים כולן
 קא שכר יש לו לככור קודם חלוקה מדאחיל בהא אחיל בכולה ומה דאחא לידיה אחיל אידן לא

 אחיל כו׳ מהנהו לקוחות מחינהו אמרי להו קרובים כו׳ כצ״ל:
 דף קכו ע״כ ד״ש כד״ה דכל כוכרא דאימא בוכרא שוכלא קרו ליה ולא משום שטוחו כו׳
 נ״ב ומאמ״ז קבלתי שקרוי בכור שוטה שצריטן לפדוחו ואס לא פדאו אביו צדן
 לפדות את עצמו ואינו יורש כ׳ חלקיה ומן האכ למוד קרוי כוכרא חכימא לפי שיורש שני חלקים
 ואין צריטן לפדותו ודרן מליצה הוא וק״ל: תום׳ כד״ה והלכתא יש לו לבכור קודם כו׳ דט רכ

 דמימצא לו ממעטינן כו׳ כצ״ל:
 דף קם ע״א ד״ש כד״ה אי הכי כו׳ לאתר שבועיים כו׳ דלמא זכר הוה כו׳ נ״ב ואע״פ
 שלעיל פירש שאפילו תלד כת טומטום לא מטמאה משוס לידה וכן אין לה ימי
 טוהר מ״מ לא קשה מידי נהי דשבר רשב״ס שכן הדין אליבא דרב שרטא מ״מ הכא דפדן עליה
 פירש רשכ״ס דשפיר פרין נהי דשכר דדוקא גט זכר דרשינן הכי ולא גט נקבה אפ״ה לימני

^  מהר״ם =
ו מעולם ד אבי ן דלא בא לי ו ו כלום כי ן אין לבנ ני אם מת אותו פלוני בחיי ראשו  ואחריך לפלו
 ולא אמרינן בכה״ג דקנאם השני בקבר והורישם לבנו וע״ל בתום׳ דף קל״ו ע״כ ד״ה לא קנה
ר ובו׳ משום דבעל ו ק״ל: ד״ה אמר רב פפא וכו׳ ולהבי לא חשיב בעל במתני׳ נו׳ •ש בכ  לוקח וכו׳ ו
י כבמוחזק ולהכי ן בשבח ולא בראו  יש לו שבח ובו׳ ר״ל דשם במתני׳ קתני בהדיא כלם אין נוטלי
ר נוטל פי שנים וכו׳ האפילו : ד״ה ואין הבכו ש ״  לא קתני שם בעל דהא בעל נוטל בשבח ודו׳׳ק ע
׳ל: בא״ד לנכי כתובת אשה חשובה מלוה המוחזקת וגובה אשה  לרבנן הוי מלוה מוחזק וכו׳ כצ׳
ן י מטלטל ו קרקע ו ב ו אם גבו ולר׳׳ע לאחר שג ב לו קודם שג ן אפי  כתובתה ממלוה וכוי. ר״ל לד׳ טרפו
ב שהיא ר חו ט ש לה ש ן שהאשה י ו י משום דכי  לאחר תקנת הגאונים והטעם דלא חשיבה מלוה ראו
ר מו התוס׳ בסוף דבו י כמו שמסי ד גם להאשה בחיי אביהן מדרבי נתן ו ב ע ו ש  כתובתה והלוה היה מ
על זה קאי מפרש שם בגמ׳ דהיינו כתובת אשה ו ל ו ל שבהן ר״ ש ו כ  זה כדתנן בהכותב וכו׳ ינתנו ל
י פרש״  לישנא דהתוס׳ שכתבו אלמא אפילו לרבי עקיבא אי לא דצריכה שבועה היתה גובה וכו׳ ו
י לא לכתובת אשה ולא לב״ח הכא דלאו י ריתמי לא משתעבד  שם במתני׳ אע״ג דמטלטל
ו ונותנין ן אצל ו ד שהפקד ו או מי ד ד הלוה או מי ן מי ן דמוציאי ו יהו מנחי ס״ל לר׳ טרפ  ברשותי
: בא״ד ואין לומד דההיא כדבי אתיא וכו׳ דליבא ל  לב״ח ולכתובה שנשתעבד בה המת מחיים עכ״

ל: ׳  מאן דפליג אלא כולי עלמא אית להו מלוה מוחזקת וכו׳ כצ׳

׳ ר״ת ל דאין ה״נ דגם לפי צ״ ו קרקע ו ב  דלפר׳׳ת קשה מאי פריך התם ולוקמה לרב נחמן כגון שג
י דהמקשה דהתם לא רצה רצו התום׳ בסמוך לרש״ ׳ ר״ת צריך לתרץ על דרך שתי  יקשה זה וגם לפי
יהו לפי המסקנא  להאריך וגם לא רצה לדקדק איך ס״ל רבה ורב נחמן לפי האמת אליביה דנפשי
ו ורבה רב נחמן הכא בהדיא דרב נחמן אמר קרקע אין ל ו רבה ו ר ב ד  דהכא ולא פריך אלא ממה ש
י אליביה דרב נחמן ך מיישבים התוס׳ דבמסקנא דהתם אמאי לא משנ  אמר מעות אין לו אלא שבסמו
עבד לו : בא״ד מ״מ היכא רלא מכר הוי מוחזק כיון שהיה משו ן לו לרבנ ׳ בגרושה אפי  צריך לאוקמי
ו נ י ך לאוקמיה בגרושה הספרים שלפנ  כחוכו כן צ״ל וכן בא״ד בסמוך והשתא לפר״ת לרבנן נמי צרי

ך להגיהם: צרי  חסרים הרבה חסרון הניכר ו
 דף קבה ע״ב תופ׳ ד״ה לידתי ולא לידתי ידתי וא״ת הא דאמדי׳ בפרקין וכו׳ הא אפילו לא
ן יחזרו ת שגי כחיי ראשו  היה שלישי אלא אמר נכסי לך ואחריך לפלוני ותו לא מ
רשי שני דכי היכי דאמרי׳ הכא כשאמרה ובתרא לירתאי דהיינו ברתא ו ן. ר״ל לא לי ורש ראשו  לי
י דהיינו שני אם נ  ס״ל לרב ענן דדוקא ברתא אבל לא לבן ברתא ה״נ היכי דאמר ואחריך לפלו
ני קאמר ולא לבנו. כן נראה שהוא כונת התוס׳ ן אין לבן שני כלום דלפלו  מת שני בחיי ראשו
ש לחלק דהיכא דאמר לירתאי דמשמע יותר ולא לירתי ירתאי מהיכי  אבל דבריהם אינם מוכרחים די
לו לירתי ירתאי אפ״ה היכי דאמר ד לירתי ואפי לו למ״ מר בהיפך דאפי ני או נוכל לו  דאמר לפלו



 *ש נוחלין פרק שפיני בבא בתרא ואגדות מהרש״א נט
 דף קכז ע״כ ־ דף קלב ע״א

 חידושי הלכות

 מהסיפא והנ״ל כוונהם דהאי לישנא והלא לין הוא לא נאמר בשום דוכתא רק נלשון קושיא
 לל״ל קרא והלא לין הוא כו׳ משא״כ הכא לאינו אלא שירוצא יש לגרוס שיכול ולין הוא כר

 ובהוס׳ בפרק קמא לשולין כהבו כך וק״ל:
 ע״ב כד״ה ת״ל לא יוכל לבכר וא״ת ולרבנן ל״ל לא יוכל לבכד דמהי תיתי כו׳
 עב״ל וק״ק ומאי קושיא לאימא לרבנן אי לאו לא יוכל לככר הוה דרשינן טוס
 הנשילו כר״י ב״ב ליוכל לשנומ שלק פשימומ ומב״ש תלק בכורה ליכול לשכות אבל השתא
 לגלי לן בבכור לא יוכל לבכר איש לן למימר למכ״ש שלק פשיטות שלא יוכל לשנומ ולא
 לרשינן ביום הנמילו כר״י ב״ב להק״ו מפיק ליה מהך לרשה ושוב מצאשי כדברים האלה

 בגליון מוספוה ולו״ק:
 דף קלא בד״ה וש״מ אפי׳ כו׳ או יהיה תנאי ב״ד שלא יטרוף אלא מבני חדי
 כו׳ עכ״ל ק״ק דא״כ אמאי הדר רבי ואמר אי ס״ל יסבון תנן אמאי לא
 טריף ממשעבדי אימא דמנאי ב״ד הכי הוה שלא יטרוף ממשעבדי ושוב מצאתי במילושי
ד ולעולם ר״י ב״ב לא אמר בבריא בעלמא (מ״מ)  הרמב״ן שכהב ישוב לזה ע״ש: כא״

 [וא״כ] שפיר קאמר ר׳ נתן שניתם כו׳ כצ״ל מתוס׳ ישנים:
 ע״כ [בפרשב״ם] בהנ״ה בנו כו׳ אשתו ואחר כו׳ כנו ואשתו כו׳ עכ״ל בעל
 ההג״ה מקיים כל זה כגירסה הספרים כמ״ש הרא״ש דבן הוא ברוב הספרים דלא
 כפרשב״ם ופי׳ כעל הג״ה דאשחו ואשר שהן כטתו לאו אשר ממש אלא היינו נמי כמו בן
 כנו ופשיטא ליה דרוצה שיכבדוה אבל באשה אצל אהין מבעיא ליה לקמן אם הוא רוצה נמי
 שיכבדוה ודברי מהרש״ל איצן מבוררין בזה וצ״ל נמי לסי גירסא זו לבנו ואשמו מקט עיקר
 מילתיה אבנו משום מתנה אבל אשתו משוס אפטרופוס באינה אמס לקמן מכעיא ליה
 וכשהיא אמם היינו מילתיה דשמואל ודו״ק: בפרשב״ם בד״ה ואשה אצל כו׳ ואינן
 חייבין בכבודה כ״כ אלא מיתורא דקרא כו׳ עכ״ל כמב מהרש״ל מה ככך כו׳ הלא בנו
 הגלול אתי נמי מריבויא לוי״ו ואפ״ה אמרי׳ לעיל פשיטא כנו הגלול כו׳ עכ״ל ועוד האריך
 ע״ש ואין צורן לע״כ פשיטא לן טפי לחש האלם לככול כנו יומר מכבול אשתו ואפי׳ היא
 אמס כמ״ש הרא״ש מלקאמר בבנו גלול פשיטא ואשתו הוצרך ליה לשמואל למימר ונ״ל
 להוסיף בזה להא אפי׳ בבנו קטן אמר שמואל לעשאו אפטרופוס אע״ג לליכא יתורא לכבלו
 ובאשה שאינה אמם מכעיא ליה הכא אע״ג דאיכא ימורא לבבלה אלא לע״כ לטפי שש לכבל
 אלם בנו ממול אשמו אלא להכא ק״ק למ״ש דמבעיא באשתו שאינה אמס ובאשתו שהיא
 אמס מימרא היא לעשאה אפטרופוס וקאמר להיינו טעמא משוס לאשמו שאינה אמס אינו
 רק מימורא לקרא ולעיל נמי גט הא למבעיא ליה קטן מאי נמי ה״ק למ״ה מבעיא ליה
 טפי בבנו קטן משוס לבבנו גלול פשיטא ליה משום לבנו הוא גם איה ביה ימורא דקרא
 משא״כ בבנו קטן אבל אשחו אפי׳ אמם למקרא מלא הוא לכבלה אפשר לגרע מבן להך
 מלתא שאלם רוצה לכבל בנו טפי מאשחו וק״ל: תום׳ בד״ה דילמא כו׳ ולד״י נראה
 דבבריא נמי אמר מדאמר ר׳ נתן שניתם כו׳ עכ״ל צ״ע לשיטה החוס׳ שכחבו לעיל
 וא״נ ללא קני בבריא שפיר קאמר ר׳ נתן שנישס כו׳ ליכא לאוכושי מיניה מילי ויש ליישב
 בלוהק לה״ק מדלא קאמר מלמודא בבעיין אי אמר בבריא או לא חיקו ועול לרב משרשיא
 מסיק לעיל ש״מ אפילו בבריא ש״מ וע״כ נראה לר״י דמשמע ליה לתלמודא דבתרי בי לינא
 איתקון ואמר אפילו בבריא ולא נימא ליה למלמודא למימר דבמד ט דינא אישקון כדהדר
 אמר אביי והיינו מלאמר ר׳ נתן שניתם כו׳ לצריכין ללתוקי אליבא להדר אמר אביי כמ״ש
 התוס׳ לעיל משא״כ אי אמר לבתרי בי דינא איתקון ובבריא נמי [אמר] ר״י ב״ב להשתא
 אתיא מילמא דר׳ נתן בפשיטות וקרוב לדברינו מצאחי בזה בדברי בעל המאור ע״ש ודו״ק:
 כד״ה למחצה לשליש כו׳ תימה מא* קמ״ל פשיטא ואומר ד״י כו׳
 עב״ל נראה מלבריהם שהבינו כמשמעו להאי למחצה לשליש כו׳ לקתני

 דף קלב

 ע "ב בפרשב״ם בד״ה וחזר ואמר כו׳ דעבדו הוא כדקאמר השתא והאי דקרי
 ליה כו׳ לפי שאוהבו כבנו כו׳ עכ״ל למשוס למשמשו כבנו בלמוד ודאי רלא הוי
 קרי ליה בנו אי לאו לאוהבו כבנו נמי ולכך אינו מקפיל עליו להיומ משמש לו כעבל וע״ז
 קאמר לא״ה אין דרך כו׳ וכן גט עבדי ומזר ואמר בני דאמרינן ביה למשמשו כעבלו קאמר
 ומשוס חכה קא״ל הכי שזה הבן משמשו יומר מן הראוי ולו״ק: תום׳ בד״ה בנכסים כו׳
 דלא עבידי דאתי כו׳ עכ״ל דבפירוח לקל לעבילי לאחו איח ליה לר״מ לאלם מקנה
 לשלב״ל אבל במילי ללא עביל לאחי מולה ביה ר״מ ולקמן פרשב״ם עוד דליה ליה לר״מ

 אדם מקנה כו׳ אלא כמפרש כו׳ ע״ש ה״נ ה״מ לשנויי הכא דמיירי בסממא וק״ל:
 דף קכח בפרשב״ם בד״ה באבא האבא כו׳ ההיינו נ׳ בראשון לראובן
 הראשון עב״ל בכל דוכשא אב ובן נקרא ראשון בראשון וא״כ ה״ל
 בן הבן שני בראשון אלא דלמר בר רב אשי דמכשר באבא דאכא פי׳ כן דודאי לא מכשר
 אלא בראשון בשלישי ולא בשני כראשון וכן כחב הרי״ף בפ׳ זה בורר ע״ש: תום׳ בד״ה
 ה״נ ונשבע כו׳ אם לא שנאמר בו׳ חשיב נמר דין כי כו׳ עכ״ל וההיא נמי
 לפוטרין אומו מיל ואינו יכול למזור בו כפרש״י גמי ששיב כגמר לין גס קצת קשה

 כו׳ שהקשו לעיל חוזר למקומו לפי זה וק״ל:
 דף קכט בפרשב״ם בה״ה ור״ל אמר כו׳ אבל אם אמר פלוני ופלוני ירשו
 שהה פלוני ופלוני ותנתן להם שדה פלוני ופלוני וירשום ה״א בו׳
 עכ״ל צ״ע דלמה יגרע כשאומר וחנחן להם משאומר שנחחי להם וט היכי ללשון ירושה
 נאמר לשניהם גס המהנה שבאמצע נאמר לשניהם כמ״ש הרשב״ס גבי שצחחים להם ואפשר
 לחלק ודו״ק: תום׳ בד״ה אי לאפוקי בו׳ משום שרוצה לכלול בהדיא דאין הלכה
 כמר בר רב אשי כו׳ עכ״ל לאע״ג לולאי בהא לפסיק ללא כרבא הוי נמי מוכח מכ״ש
 ללא הוי הלכחא כמר בר רב אשי מ״מ כהא לפסיק כר׳ אבא הוי בהליא טפי לאפוקי מרבא

 ומר בר רב אשי וק״ל:
 ע״כ בפרשב״ם בד״ה לא קשיא כו׳ ומיהו רב דימי ור״א כו׳ דלדידהו אפי׳
 תוך כדי דבור אמרינן לא קנה כו׳ לשמעינן דקגו וכ״ש שדה אחת כו׳
 אפי׳ לאחר כדי דבור אלא כו׳ עכ״ל ק״ק דהיאך יכול ללמוד כ״ש לאחר כלי דבור
 מחוך כדי דבור אע״ג דחוך כדי דבור איירי בב׳ שדוח וב׳ בני אדם ולאחר כדי דבור
 איירי בשלה א׳ כו׳ ועול אמאי לא נוקי מלתייהו כלנוקי מלחא לר״ל כלאחר כלי דבור

 ועיין בשידושי הרמב״ן ולו״ק:
 דף קל בפדשב״ם בד״ה וכ״ת דפלינ כו׳ וזו אין צריך לומר זו קתני כו׳ עכ״ל
 מה שהכרישו לפרש לפוס סברא דהשתא דר״י פליג אפילו באתר במקום בת
 דח״ק זו ואצ״ל זו קחני ולא נישא ליה נמי השתא כדסלקא דעתיה מעיקרא דלא ממוקמא
 הן סיפא אליבא לההוא דלעיל דקתגי גבי ריבה לאמד כו׳ כפרשב״ס במתצי׳ הייצו משום
 לא״כ השתא ה״ל תלתא מנאי במלהא ויש מקשים עול בזה לסוס הן סברא לנאמר זו ואצ״ל
 זו קתני מי הכרית תלמולא למימר איבעית אימא כולה ר״י ב״ב היא והסורי כו׳ הא איכא
 למימר כפשיטוח כלאו חסוד מחסרא דח״ק קחני זו ואצ״ל זו ור״י כ״כ פליג עליה ארישא
 בבן טן הבנים ובמ טן הבנומ אבל בסיפא באשר כמקום כה כו׳ מודה ליה למ״ק וי״ל דטון
 דר״י ב״ב לא פליג רק ארישא לא ה״ל למימני במלחיה דה״ק בזו ואצ״ל זו אלא בלא זו אף
 זו דליפלוג ר״י ב״ב אסיפא לסמיך ליה ודו״ק: תום׳ בד״ה שיכול ל״נ והלא דין הוא
 עכ״ל כחכ מהרש״ל משום ללישצא והלא דין הוא משמע דמשום דדן הוא כו׳ צריך קרא
 ללא יוכל לבכר וזהו ליתא להא אפילו כו׳ משוס דהורע כמו כמו שפירשו החוספומ לקמן
 כו׳ עכ״ל ע״ש והוא לשוק שנאמר שהתוס׳ קצרו וסחמו לכריהס הכא לסמוך אקושייתס
 ומירוצם ללקמן ואין זה אלא כלבד נביאות לומר בלכרי התוספומ לשנומ גירסש הרישא

 חכמת שלמה
 דיין שעתן כו׳ והמקשה כמה תשפה ותהא זכה כו׳ הלכה כלי לעשות כגון שבא ושאל לתכמיס

 מעשה כו׳ כצ״ל:
 דף קלא ע״א גמ׳ תנאי כ״ד והוה לזה כמתנה כו׳ כצ״ל: ד״ש כד״ה דא״ל ר׳ נתן כו׳ דבריו
 קיימים ר׳ נתן ככלי היה ששניתס ככתוכות כו׳ כצ״ל. ואמר ליה כו׳ הכל הוא
 הדר אמר כו׳ הד״א: בה״ה וש״מ כו׳ דכדו של ר׳ נתן כו׳ הד״א: בד״ה א״ל רכ פפא כו׳

 לדכד הכל וכי תנינן כו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה ש״מ כו׳ ובקונטרס פי׳ נ״כ אינו כפי׳ שלנו:
 דף קלא ע״ב ד״ש בד״ה בנו ואשתו כר לא תשש בכבודן אלא כר כצ״ל והד״א: בהג״ה
 כנו ואחר כו׳ דאינו חש שתכבדנו אשתו נ״ב פי׳ לפי משקנא דשמעתין דאפי׳
 אשה אצל אחין עשאה אפוטרופוס וה״ה נמי לאחר שהוא בטחו וק״ל: בד״ה בח אצל הכניס כו׳
 לא תש לכבודה ואשה כו׳ שוויא אשה אצל כו׳ והד״א: בא״ד אלא מימורא דקרא כו׳ נ״ב מקשין
 העולם מה ככך דאמא מרכויא הלא כנו הגדול אתא נמי מרכויא דוי״ו ואפ״ה אמדנן לעיל פשיטא
 דעשאו אפוטרופוש ונראה כעיני דלא ירדו לכוונח המחכר דאיך אמר שאני מיותרת הא אפי׳
 מיוחרח לא אחי דקרא דוקא אחיי אטו הוא דקפיד אבל אחר מוחו אינן חייטן בכבודה כדאיחא
 כהדיא כפרק הנושא אלא ה״ק מאחר שאינן חייטן כלל בכבוד אשח אטו לאחר מוחו דהא לא
 אתיא אלא מיתורא לאח לאס כן מוקמינן להאי קרא לבחיי אטו דמשחבר ולא לאחר מוחו לאפוקי
 אי הוה כחיכ להדיא לכבד אשח אטו טלאי לא הוה מחלקינן טן מחיים לאחר מיתה ומשוס הכי
 משפקא מאחר שלא נמצא צד ככוד כאשחו שאינו אמס לאחר מיחחו א״כ לא עשאה אפוטרופוס
 ואינו דומה לכנו הקטן דסוף סוף מאחר שמצינו צד ככוד כאחים א״כ השוה כנו הקטן לכנו הגדול
 אכל לא נימא מאחר שמצינו כבוד באשתו בחיים השוה לאחר מיחה לבחייס הרחוק אחר מיחה

 מכחייס ודו״ק:
 דף קלב ע״א נמ׳ דכחטנהו ניהלה להנהו נכסים אסי׳ חד יומא דאמד אינשי ניהר חד יומא
 במנא יקרא ולמחר ליחכר חנן החס כו׳ כצ״ל ונ״כ הוא לשון הרי״ף: ד״ש
 כד״ה הכותכ כמתנה הש״ד: בד״ה גוכה כל כו׳ גוכה כתוכחה מן השאר כו׳ נ״ב פי׳ מוחר
 כתובתה מה שלא תוכל לגכומ מן הפירומ כמו שפירש רשכ״ס לקמן כהיפוך הדף וכן פי׳ הר״ן
 להדיא: בד״ה ומשני כו׳ דניתא לה כהך כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה למחצה ולשליש ולרטע גובה

 דף קכז ע״ב נמ׳ רישא רבנן וסיפא ר׳ יהודה אמר ר׳ יוחנן אמר כני הוא כו׳ כצ״ל: ד״ש
 כד״ה וחכ״א כו׳ שהוא ככור וקרא משני כצריך כו׳ כצ״ל והד״א. ד״ה ואמר
 אטו על אחד שהוא בכור נאמן כר׳ יהודה ואח״כ מ״ה רישא רבנן וסיפא ר׳ יהודה כניחומא:
 תום' כד״ה כך נאמן כו׳ וא״כ עושה מיו הגדולים ממזרימ כו׳ נ״ב ומ״מ היא אינה נאסרח

 דשמא אנוסה היא כן פסק הר״ן: בא״ד כגון סייט לאדן שנשא כהן גרושה כו׳ כצ״ל:
 דף קכח ע״א ד״ש כד״ה אחה נחחו לי כו׳ או בעבד שלא ראה אוחו בעדים כו׳ כצ״ל ונ״ב
 פי׳ דמהימן במיגו דלא היו דכדס מעולם וכן סי׳ רשב״ס בסרק חזקת הבחיס
 דף מ״ה אברייחא דראה עכדו טד אומן כו׳: בד״ה וחכ״א כו׳ לחזור כו ומשני הא כו׳ הד״א:
 בה״ה באבא דאבא כו׳ דהיינו שלישי לראובן הראשון כצ״ל: תום׳ בד״ה ה״ג ונשבע אינו יכול

 לחזור כו׳ והכא גרשינן נשבע בלא ר׳יו ג״ב פי׳ וגרשי׳ נמי ואינו יכול לחזור בוי״ו וק״ל:
 דף קכח ע״ב ר״ש כד״ה כל שחחלחו ראייה המעשה הס״ד ואח״כ מה״ד או סופו שעח
 הגדת עדות הש״ד ואח״כ מה״ד כפסולות כלומר כו׳ כצ״ל ונמחק כל שחחלחו

 סוסו. וג״כ כל זה שייך להיסוך העמוד:
 דף קכט ע״כ ד״ש בד״ה ה״ג כו׳ מהני לשני יחזרו נכסים כו׳ הד״א: תום׳ כד״ה חוץ

 מע״א כר ועד שימשרנו לע״א ויאכילנו כו׳ כצ״ל. והשאר נמחק:
 דף קל ע״א גמ׳ לענין מהדר קא אמד׳ כו׳ עד מחני׳ כל זה נמחק ונ״ב כל זה אינו מל׳
 הגמ׳ אלא לשון המפרשים הוא וק״ל: תום׳ כד״ה שיכול לא גרשי׳ והלא דין
 הוא נ״ב פי׳ ל״ג והלא דין הוא אלא ודין הוא משוה דלישנא והלא דין הוא משמע משוה דדין
 הוא כלומר דהר אתי בק״ו משוס הכי צדך קרא לא יוכל לבכר וזהו ליחא דהא אפילו בלא יום
 הנחילו אח בניו ה״א שיכול לככר ולהעטר חלק ככורה משוס דהורע כמו כמו שסירשו המוש׳
 לקמן אלא הכי גרשי׳ שיכול ודין הוא כלומר שיכול משוס שהורע כחו ועוד דין הוא ומשוס הכי
 בשיפא דבריימא ראמר לא יוכל לככר כו׳ שסיר גרשינן והלא דין הוא ודו״ק (עי׳ כמהרש״א):
 דף קל ע״ב ד״ש כד״ה ולא מפי מעשה כו׳ וכמקום אחר אמד׳ כו׳ נ״ב פי׳ ולפי זה
 מפרשינן נמי הכא הא דקאמר אין למדין הלכה מפי תלמוד כלומר הלכה שכפוב
 בתלמוד עצמו דהיינו במשנה או בברייתא כלומר שהם למדו הדין ופסקו הלכה וק״ל: בא״ד



 חידושי הלכות יש מחלין פרק שמיני* בבא כתרא ואגדות מהרש״א
 דף קלו ע״כ

 עליו שכינה כמשה רבינו להוא רכן של כל ישראל אלא שהלור לא היה זכאי לכך והוא שזכה הלל לבך ממלת
 ענוה שהיתה בו כמו שמצינו במשה במלח ענוה שנאמר בו והאיש משה עניו מאל וגו׳ לא כן עכרי משה וגו׳
 ותמונת ה׳ יביט וגו׳ לר״ל שאצילומ נבואתו היה מאחו יח׳ ב״ה בזולת אמצעי כן היו ראויס אלו שחשרה עליהם
 שכינה בזולת אצילות אמצעי כמו שזכה הלל רבס ממרת ענוה שהיתה בו כמרע״ה אבל שלשים השניים לא הגיעו
 למעלת רבם הלל שהגיע למעלת רבן של ישראל אבל הגיעו למעלת התלמיל של רבן של כל ישראל להיינו יהושע
 שהיה תלמיל משה רבינו שנתן משה מאצילותו עליו כמ״ש ונתת מהורך עליו ואמדנן בפרק הספינה פני משה
 כפני תמה פני יהושע כפני הלבנה שהשיגה אור אצילות אור שלה מן התמה להיינו מרבו משה ולזה אמר
 ראויה שתעמול להם חמה שהוא פני משה להאיר עליהם כיהושע שהיה פני לבנה והשיג אורו מפני משה
 שהוא פני תמה ואמר עשרים בינוניס רהיינו שלא הגיעו למעלת רבס מיהו יצאו מתורת תלמיל כעני! תלמיל
 תבר שאמרו בכמה לוכמין וק״ל: ותקופות פרשב״ם מולד הלבנה עכ״ל אבל בכ״מ תקופות על תקופות
 החמה אמור כההיא לס״ק לר״ה שבט דתלשים או שבט לתקופה וכן בכמה לוכתין וק״ל: שיחת שדים
 ודקלים כוי. לכר גלול מעשה מרכבה לבר קטן הרות לאביי ורבא כו׳ ע׳ כל זה באורך בתירושי הרשב״א
 וריטב״א בע״י במס׳ סוכה וק״ל: לקיים מה שנאמר להגחיל אוהבי ״ש ואוצרותיהם וגוי. עיין
 פרשב״ס והריטב׳׳א שם ולפי ענינו הכא נ״ל לה״ק מה שזכר כאן בריב׳׳ז שהיו בו כל הלבריס הכוללים כל ז׳
 התכמות ואינו חסר כלום וא״ח כיון לבקטן שבכולם היו בו כל החכמומ מה היה כחו של גלול יותר ואמר
 להנחיל אוהבי יש כפי שיש בילו וכח שכלו ביותר בז׳ התכמות אוצרותיהם אמלא כלומר לפי גורל שכלו של כל
 אחל מהם הקב״ה ממלא לו שכר טוב העוה״ב ועיין בחילושינו סוף מסכה עוקצין: בשעה שיושב ועוסק

 בתורה כל עוף כו׳. עיין בחוס׳ פרק הישן ובספר שבט יהורה פירוש לזה:
 דף קלה בד״ה למאי ניחוש כו׳ שהרי אינה נפטרת בטענת יש לי בנים כו׳
 עב״ל מפירושו נראה דאי הוה סוטר אותה נטענת יש לי מיס הויא מופרת
 לכהן אנל מדנרי החוספוח לעיל אין נראה כן אלא דכיון דנטענה יש לי מיס אין להאמינו
 רק משום דכילו לגרשה אין כאן מגו רק לפוטרה מיבס אכל להמירה לכהן אין כאן מגו
 ודו״ק: תום׳ בה״ה ה״נ הא אמרי כו׳ ולא גדםי׳ והא איכא מהדי כו׳ ואי בעי למימר
 שיש לנו לחוש כו׳ עכ״ל ק״ק כיון דהאי לישנא והא איכא סהדי כר סוכל לפרש שיש לנו
 לשוש שמא יש עדים כו׳ אמאי אינו סוכל לפרש נמי שיצא קול דאיכא סהדי נמה״י כר ר״ל
 ודו״ק: בד״ה אכיי אמר כו׳ ומיהו י״ל ההמ״ל ולטעמיך וכן בריש הבית כו׳ וי״ל
 דאביי דהכא כו׳ עכ״ל מלת וכן הוא מגומגם לפי לשון התוספות לפנינו אנל כתוספות
 ישנים ראיתי להאי חירוצא ומיהו ר״ל דהמ״ל ולטעמיך עד וכן אינו מלשון התוספות והוא

 גליון מוספוש דהשמא מלת וכן נישא דקאי אקושייתם דלעיל ודו״ק:
 ע״ב בפרשב״ם בד״ה ה״ז אינו כלום שאפי׳ אס החזיק אחר מיתה באותו שטר
 כו׳ אבל בה השטר לא עדיף בצוואתו בו׳ עב״ל מהכא מוכמ דדיימקי שלא
 נמסרה משיים אינה כלום ולכאורה הך ללייתקי מכטלת דייחקי כחנ וזיכה לזה כו׳ כמ״ש
 רשנ״ם לקמן הוא סותר את זה דמשמע דדייהקי אס אינה מכטלה מהני כלא מסירה ועיין

 כזה כהוספוח נפרק מי שמש דף קנ״נ בד״ה כתב וזיכה כו׳ וק״ל:
 דף קלו בד׳׳דז ואלו היתה קבלה כו׳ לא היו מניחין הלכה ומפרשינן מנהג ועוד
 לא אמרו כי הלבה כו׳ עכ״ל זו כעצמה היא קושיא ראשונה ודומק לפרש
 כאן כ׳ קושיוש ויש להגיה ומפרשי׳ מנהג שלא אמרו כי הלכה כו׳ והכל קושיא אהמ וק״ל:
 ן״ב תוספות בד״ה לא קנה כו׳ שהרי לא הקנה לו כלום עד אחר שיזכה שני
 כו׳ עכ׳׳ל משא״כ הכא למיל שמת הנן גוף הנכסים שהיו לו נפלו לפני נן הכן
 וגס הפירוש ירשם אמ״כ כן הכן כקכר כמ״ש לעיל: בא״ד ואפילו לרב ענן דאמר כו׳
 ולא לידתי ירתיי כו׳ אם מת שני לא יחזרו ליורשי שני כו׳ עכ״ל ומהך דאשריך לשני
 ואמריך לג׳ דאס מת שני לא יהזרו ליורשי שני לא קשיא להו כפשיטות לר״ע היינו משוס
 להא ולאי ל״ל לדהכא דהא ההם אשריך לשלישי קאמר ואפילו זכה כו השני לא ימזרו ליורשיו
 אשריו וק״ל: בד״ה והתניא כו׳ ומשני כו׳ אלא אחריך תנאי היא כו׳ בדמייתי

 שלמה
 להנתיל אוהכי יש עולמות כו׳ נ״ב כמנין ש״י: תום׳ בד״ה כל מתנה שאינה שאס הקלישה כו׳
 לטון לאמר ליה מידי דסזי ליה קאמר כדקאמר לקמן כו׳ דקאמר אההיא דכל מתנה שאינה שאס
 הקדישה כו׳ רט ירמיה כו׳ וקאמר כיני מתני׳ כל ממנה שהיא כמעשה טת חורון שהיתה בהערמה

 אינה ממנה כצ״ל:
 דף קלד ע״כ נמ׳ אלא אי אתמר הכי אממר אמר שמואל מפני מה אמרו כו׳ כצ״ל: ה״ש
 בד״ה הכא אתי כו׳ אפילו הכי אי אמר כו׳ כצ״ל: בד״ה איכעיא להו כו׳ כלומר
 זה ל׳ יום שגירשתי את אשמי כו׳ כצ״ל: בד״ה ובמאי ראמר זה ל׳ יום רהיינו למפרע כו׳ כצ״ל:
 דף קלה ע״א ר״ש כד״ה חזיא לכהנא כו׳ דהא ע״י שאמר גירשתי כו׳ כצ״ל: בד״ה אמר
 ליה העיר הזאח הש״ד: בד״ה ניקול באשח איש בחמיה דאיכא אישור חנק
 כו׳ נ״ב סי׳ קודם שמת והוה כאישור תמור א״כ אף אחר שמת עדיין בחזקת אוחו איסור עד
 שיוודע לך שנפטרה מזיקת אשת איש אע״ס שאין עתה חנק אלא לאו דלא תהיה אשת המת

 החוצה ודו״ק

 ןלה ע״כ נמ׳ כפישקא נפלו לו נכסים ממקום אתר ירשו כו׳ כצ״ל: שם כגון דיקלא דף
 ואלים כו׳ נ״ב לעיל בדף קכ״ד: שם זיכה כה לאחר כו׳ נ״ב סי׳ רשב״ס אס
 זיכה כה לאחר וא״ל זכה מה שכתוב בזה השטר אע״פ שאינה כתובה על שמו שכתוב על שם
 ראוכן ואמר לשמעון זכה כמה שכתוב בה קנה דלא גרע משאר צוואתו שהיא ככתובה וכמסורה
 והראב״ד פי׳ זיכה בה לאחר שאמר לראובן זכה כשטר זה לצורך שמעון קנה אסילו אם ראובן
 הזוכה בשביל שמעון הוא יורש ולא אמרינן כיון שהוא יורשו כאלו לא יצא מחחמ ילו בו׳ ועי׳
 טור תה״מ סימן ר״ן: ר״ש בד״ה לאתר מסיים כו׳ ורכותא קחני לאחר כו׳ נ״ב ולאחר רבותא

 קתני לשון סי׳ הרי״ף: בה״ה ואיזו היא מתנה ככריא שתקנה כצ״ל והס״ד:
 דף קלו ע״א ר״ש כד״ה ואינה מתייכמה והכא נמי וכו׳ ולא קנו ומשני כו׳ הד״א:

 דף קלו ע״כ ר״ש בד״ה לא קנה כו׳ זטן דידיה זטן כצ״ל והס״ד והד״א: תום׳ כד״ה ר׳
 יוחנן כו׳ וכפירות פירומיך כו׳ ולא כתכ כו׳ כצ״ל: בד״ה מביא ואינו כו׳ משום
 לאדמתך קרינא טה כו׳ נ״כ פשוק הוא כמשפטים ראשית ככורי אדמתך אכל כרשכ״ס שלפנינו
 פי׳ אשר תטא מארצך ואינו קשה כ״כ ודו״ק: בה״ה והתניא כו׳ לא גרשי׳ אלא אחריך תנאי

 היא כר נ״ב פי׳ ברוב שפרים איתא הכי וק״ל:

 דף קלב ע״כ -
 ברישא ולכך הקשו לכלמתצה ולשליש ללא סילקה עצמה מכלום אף מהפירוש ומן השאר
 פשיטא לגובה כתובתה מהשאר ומהרש״ל צלשק לפרש שהתוס׳ הטצו אגוף הקרקע

 כפרשב״ס ואין צורך וק״ל:
 ע״ב כד״ה מכלל דת״ק כו׳ אמאי איצטריך ד״י למימר היתה שם ולא קבלה בו׳
 עכ״ל לא נישא להו למימר לר״י לא זו אף זו קתצי כיון ללא אתא ר״י בברייתא
 אלא לפרש דבד ח״ק דמחני׳ ובזה יחיישב דלא שקשי להו למאי רבעי למימר דכולה ר״י
 היא כיון לקבלה עדפא מכתיבה וקתני ברישא כשיבה בלא קבלה למשילה לא איצטריך ליה

 למימני בסיפא קבלה בלא כהיבה אלא לאיכא למימר לזו ואצ״ל זו קתני ולו״ק:
 דף קלג כפרשכ״ם בד״ה דלמא כי כו׳ ועיקר דבריך באת להשמיענו חילוק
 בין כו׳ עב״ל ר״ל להא לאשמעינן לבסמס נמי במי שראוי ליורשו נוטלו
 משום ירושה ולא משוס מתנה השמיעצו ליש שילוק מן כו׳ ומה שהוצרך ליה לרב נחמן
 לאמרי ההיא עובלא לא״ל נכסי למאן כו׳ וא״ל אלא למאן לא איצטריך ליה אלא לומר לרב

 הונא כסתם קאמר כההיא עובלא וק״ל:
 ע״ב כד״ה דייני ור״ח פי׳ חצצתא בית הקברות עכ״ל וכ״ה כערוך ונראה לפרש
 למאי דקאמר לעיל והא אפסקה ומסיק הוא סבר ההוא לשכיב היה סבר ליש לו
 הפסקה ורשמנא אמר כו׳ ואהכי קאמר רבא לרב עיליש דייני בימ הקברוה דהיינו ההוא
 מיתנא לשביב במת הקברות סבר הכי לאפסקה אבל לין תורה אינו כן לרשמנא אמר כו׳
 וק״ל: תוס׳ בה״ה בא עליו כו׳ דכתכ נכסיו ליונתן כו׳ הדיר נכסיו מבנו בחייו כו׳
 עכ״ל ולא כפרשב״ם למיידי בלא הליר אלא משוס לעבר על לברי המת ומה שיש ללקלק

 אפירושו עיין בשילושי הרמב״ן:
 דף קלד ע״כ כפדשב״ם ומשני התם כו׳ אמר יש לי בנים אחזקה כו׳ ונ״מ
 דאפילו אי אתי אח לאחר מכאן כו׳ עכ״ל כל זה גס הוא בלשון
 רש״י בפ׳ האומר אבל ק״ל ללבריהם למשמע לאי לא הוה אמר יש לי בנים היה האש נאמן
 לאוסרה ולמה יהא נאמן לאוסרה טפי מבעלה לקמני בסיפא יש לי אמין ואין לי בנים לאו
 כל כמיניה למפיק לה מתזקתה וגדולה מזו כמב הטור בא״ה אמר אני אשיו אינו נאמן
 ואפי׳ על א׳ מעיל עליו שהוא אשיו אינו נאמן להוציאה מתזקמה אבל לשון הרא״ש שם
 ממני׳ רלא מושזק לן לא באשי ולא במי אמר יש לי בניס נאמן ואפילו אתו סהד לאיה ליה
 אמ מותרת לשוק עכ״ל להשתא נישא לולאי אי לא הוה אמר בבעלה ליש לו בנים היתה
 אסורה להא איכא סהלי לאימ ליה אמ ומיהו ממתני׳ להמס לא שמעינן לנאמן להתירה
 אלא משום שזקה קמיישא קולס שבאו העלים ולכך איצטריך מתני׳ להכא לאשמועינן לאפי׳
 כמוחזק מעיקרא ראיה ליה אה נאמן לומר דיש לו כנים ומשוס הואיל דכידו לגרשה ולו״ק:
 בא״ד האהני דיבוריה לאחזוקה לחזקה עכ״ל מהרש״ל הגיה לאזוקי לחזקה ור״ל לאו
 כל כמיניה דאהני דינוריה לאזוקי לחזקה דמעיקרא אכל לא ידענא מי הכריחו להגה״ה זו
 לכפשטיה מתפרש לקאי אלינוריה לנעל לאהני לאחזוקי לחזקה קמיימא וכן מוכח כהליא
 לשון רש״י לפרק האומר ע״ש וק״ל: בד״ה הכא אתי כו׳ ומיהו סיפא בו׳ דהא ודאי
 אפילו שתק אסורה כיון כו׳ עכ״ל ואהך לר׳ נתן דאמר נאמן לאסור ניש לי אשין
 ומוקמינן ליה נמוחזק לאית ליה אתי ולא נמים ולא תקשי ליה הא נלאו הכי אפילו שתק
 אסורה דהחס אדיכוריה דשעח קידושין דאמר יש לי מיס ואין לי אחיס הוי סמכינן לאפוקי
 מתזקה קמייתא אי הוה שתק נשעת מיתה דמה״ט פליג רט התם דאין נאמן נשעח מימה

 לאוסרה וליהדר מדנוריה דשעת קידושין ע״ש ולו״ק:
 וז״א דף קלד ע״א פ׳ תלמידים כו׳ ל׳ מהם דאוים שתשרה עליהם שבינה כמשה רבינו
 כוי. ר״ל שהגיעו למעלח רבס הלל הזקן דהכי אמרינן בפ״ק לסנהדרין בהלל הזקן ראוי היה שהשרה

 נ^= חכמת
 כתובתה כו׳ פשיטא ואומר ר״י כו׳ כצ״ל ונ״ב פי׳ שהתוש׳ הטנו עכשיו שלמחצה ולשליש ולרטע
 דקאמר היינו אגוף הקרקע כמ״ש רשב״ם ומשוס הכי הקשו פשיטא לגוכה כתובתה מן השאר
 שלא נתן לה בממנה ומרישא דקאמר גובה מן הקרקע לק״מ דסד״א מאחר שנתן כל סירות
 נכסים ואם כן מסחלק שיעבודא מקרקע קמ״ל דלא ומשני הא דקאמר למחצה ולשליש ולרטע
 לפירות קאמר כלומר שנתן לה סירות מחצי נכסיו או משליש וקמ״ל שגוכה כחובה משאר שדוח

 שאין לה בהן סירות כלום וגוכה דקאמר היינו גוכה כעל כרתס של היתומים מן השאר:
 דף קלב ע״כ ד״ש כד״ה א״ר יהודה כו׳ דכד תכמים הס״ד: בד״ה שותף כו׳ שותף לחלקה
 חלק כסני עצמה כו׳ כצ״ל: בד״ה ההוא שטכ מרע הש״ד: בד״ה אלא דקל

 כו׳ אדר׳ מאיר דהא אקנו לה כגוף האילן הש״ד והד״א: בד״ה ההוא שכיכ מרע הס״ד:
 דף קלג ע״א בד״ה אלא למאן כו׳ מה לי אמר ואמרת לן עלה דמ״מ כו׳ כצ״ל והד״א:

 בד״ה אלא אמר רבא כו׳ טן מתנה לירושה הש״ד:
 דף קלג ע״ב ד״ש כד״ה הכניש אחת כו׳ שש עילית שזכות כר כצ״ל והד״א: בה״ה אדרבה
 כו׳ פליגי עליה מדכמכו וכנו הוציא כו׳ כצ״ל: בד״ה כמקלו וכחרמילו כו׳ א״כ
 לא הויא מחנה כו׳ כצ״ל וא״כ כו׳ נ״ב נ״ל ודו״ק: תום׳ בד״ה כא עליו כו׳ הדיר נכשיו מבניו
 כחייו וכמוהו כו׳ נ״ב דאי לא הדירן אף אחר מוחו א״כ אפי׳ לא חהא מחנה ומהר סקדון סוף
 סוף יזכו הבנים משוס ירושה וק״ל: בא״ד שנתן ליהונתן על מנח שיחן לבניו כו׳ נ״כ ולסי׳
 הרשב״ס אין למתנת טת סודן ענין לכאן אלא ההוא גברא מודר הנאה מבנים היה ומש״ה יהיב
 נכסיו ליונתן בן עוזיאל וכי אהדר לבניו בא עליו שמאי וא״ל ההוא מתנה דיהב לך לא מתנה היא
 אלא אדעתא דתיהדר לבדה יהיכ לך ואשור לך להתזירה כמעשה דטת תורון א״ל יונתן בן עוזיאל
 הרי הקדשחי שליש ואי אחה יכול להחזיר מה שהקדשתי לפי שלא היה שה מנאי אלא מתנה גמורה
 נתן לי ומשלי אני נותן לכניו ואמר שמאי הטית עלי יונתן כן עוזיאל כך פי׳ הרכ רט יצחק ז״ל

 בר רט ראובן אלברגלוני ז״ל וכן מוכח טרושלמי כו׳ עכ״ל הרמכ״ן:
 דף קלד ע״א נמ׳ נותן לך במתנה ואינן בפניך אלא כדי שיבא אבא כו׳ כצ״ל: שם כל מחנה
 שאינה שאס הקדישה מקודשת אינה ממנה כצ״ל ונמתק אינה ונ״ב לרשב״ס
 ל״ג: שם קטן שככולס רבן יוחנן בן זכאי כו׳ נ״ב הגדה זו מבוארח יפה כפ׳ הישן כגליון: ד״ש
 כד״ה כמקלו כו׳ דמכר יונחן והקדיש כצ״ל: בד״ה והוא סכור כו׳ ולא נהירא והס״ד: בד״ה



 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא ואגדות מהרש״א םא
 דף קלז ע״א - דף קמ ע״א

 חידושי הלכות

 דאיכא פםידא ללוה לא מהדר ליה כו׳ עכ״ל צ״ע לאהא ללא מהלר ולאי ללק״מ לאפילו
 הוי יורש לא מהרר כלאמר זמה אורחה כר וכ״ב התוספוח שם אכל מהא ללא מהלרינן ליה
 קשיא להו התם לאי הוי יורש מהלרינן ליה שהכן פולה קרקע של אביו ע״ש כתוספות ולו״ק:

ש נוחליץ ק י  פליק פר

 מי שמת פרק תשיעי
 תום׳ בד״ה אמר ד״נ כו׳ ור״ח וה״נ ורב אלפס פסקו כרבנן כו׳ ור׳׳ת אומר כו׳
 עכ״ל ר״ל לר״ה הוסיף לומר אההוא פסקא כרבנן לאלמון משוס לאלמון גופיה לא פליג

 וכלי ליישכ ההוא כללא לכמובוש לכ״מ שאמר ר״ג רואה כר הלכה כמותו ולו״ק:
 דף קמ בפרשב״ם בד״ה לא ממעטא כו׳ וכבר זכו יורשין והבנות יזונו עד
 בנר כו׳ עכ״ל לבריו תמוהין לכאורה כיון למלמה להו למסובין ונתמעטו
 וכבר זכו בו יורשין אמאי קאמר לבנות יזונו עד בגר הל״ל ליזונו שלשתן יתל בניס ובנות
 ובת אשתו כמו שפירש גופיה לעיל גבי אלמנה ללשון שני וכן יש להקשומ בפירושו גבי ב״ח
 שפי׳ וכשיטרוף אם יש מותר יזונו בנות עד בגר כו׳ עכ״ל הל״ל דיזונו בנות ובנים בישר
 כלין מרובין ונתמעטו וב״ה בהגהש אשר״י בשם ריב״א ויש ליישכ לולאי אלמנה כיון להיא
 נמי מתזנא בתקנתא דרבנן לאו על היתומים בלתודייהו רמיא וה״ל שפיר כנכסים מרוכין
 ונתמעטו ע״י זול דההפסד נמי הוה לבנות ויזונו ישד שלשתן אבל ב״ת ובת אשמו טון דמוב
 הוא ועל היתומים רמיא לשלומי כשיטרוף הב״ח לא יפסידו הבנות כלום ויזונו מהמותר על
 בגר ומיהו עד שעת טריפה ה״ל כמרובין ונתמעטו ויזונו כישר כפרשב״ם ודו״ק: תום׳
 בד״ה יתומים שקדמו כו׳ וא״ת כיון כו׳ מה חילוק יש בין נכסים מרובים למועטין
 כו׳ עכ״ל ר״ל לודאי איכא בינייהו דבמרובין יזונו בנים עם הבנות עד בגר ובמועטין הבנות
 יזונו והבנים ישאלו אלא למאי רבותיה למועטין מקט שקדמו ומכרו מה שמכרו מכרו טון
 דאין תילוק בין מרומן למועטין לבשניהס יזונו על בגר ואם מכרו מכרו ואפילו אס תפסו
 ולכתשלה אין רשאין למכור בשניהם ותרצו ליש תילוק לבמרובין יש להס תפיסת יל טפי
 למטר לכתתלה לצורך גלול כמו לסליון שברים כמ״ש המרלכי ועול למרוכין ונממעטו יזונו
 המות והמים בימל ויפסידו המות ובמועטין לא יפסילו כלום וק״ל: כד״ה מה שמכרו
 כו׳ ופי׳ בקונטרס זכו בהן יורשין של כתובה הקטנה ופלינ רב נחמן כו׳ עכ״ל המם
 ולאי נישא להו לפירושו לאזלינן בין במרומן ונתמעטו ובין במועטין ונתרבו בתר שעת מיתה
 כמ״ש הרא״ש שם אלא דהכא קשה להו במועטין ונתרבו דניזל נמי בתר שעת מיתה ומשום
 ללפירוש רש״י ק״ק התם לנימא נמי בסיפא כבר זכו כיה יורשין הוצרכו לומר דאעפ״כ
 הכריתו לפרש כן משוס לפליג רב נתמן כו׳ למשמע למי קטנה אמר לפייס כו׳ ולו״ק:
 בד״ה מי אמרינן כו׳ הנ״ה וב״כ בתוספתא ותיזון כו׳ הכל יהיה לבנות ואי כו׳
 עכ״ל צ״ל להאי פירושא הוא ממש כפירוש הראשון שפרשב״ם שיש כאן נכסים מרובין אי
 לאו מזונומ האלמנה ויש כאן לין נכסים מועטים בשביל הבנוה אבל לא שיש נכסים מועטין
 ממש בשביל המומ ומ״ש כתוס׳ אי לא ממעטא הכל לכנות כו׳ ר״ל שהם לא יפסילו כלום
 אף בנכסים מרובין והאלמנה היזון עם המים כפרשב״ם בלשון ראשון אבל אין לפרש דר״ל
 שיש נכסים מועטין ממש בשביל המות בלאו מזונות האלמנה שהרי בהג״ה שנית רוצה לפרש
 אי לא ממעטין נזונות שלשתן וזה לא שייך אלא היכא דליכא נכסים מועטין בשביל המוח
 בלמוד מיהו הך אבעיא דאלמנמו וכה איזה קודמת כו׳ ודאי איירי שפיר דאיכא נכסים
 מועטין בשביל הבנות לשוד כפרשב״ם ומהרש״ל רתק למתוק זאת האבעיא דאלמנתו ובת
 כו׳ לפי׳ התוספות ואין צורך וכתב הרמב״ן בחידושיו דלפוס דפשטינן דאלמנה קודממ פשיט
 נמי דאלמנמו ממעטה מכסים כו׳ ואע״ג דב״ח לא ממעט כו׳ התם משום מכסי קמי יתמי
 רמו כו׳ וה״ל כמרוכין ונממעטו אבל אלמנה כיון מכסי ברשוחה קיימי ודאי ממעטת כו׳
 עכ״ל ע״ש באורך: בא״ד לא תטול האלמנה כו׳ הג״ה ואומר ד״י לכאורה כו׳
 כתבתי בפנים ע״כ הגה״ה וכן משמע בירושלמי כו׳ עכ״ל כצ״ל האי וכן משמע קאי
 אללעיל ללא קאי הן אבעיא למסיק בה אלמנה ובת אלמנה קודמת אלא בשיש בניס עס
 המות שיש כאן לין נכסים מועטין והירושלמי נישא לשני הפירושים של ההגהות ט ב׳

 דפלעי רבי ורשב״נ באחריך כו׳ עכ״ל קצת קשה למאי אולמיה הא למייתי פלוגתא דרבי
 ורשב״ג לאימא נמי לפליגי בקנין פירומ ולא באמרין טון ללא מצינו פלוגתא באשרין אין
 סברא לפליגי ביה ושוב מצאתי גליון תוספות נראה למייתי שפיר תנאי לע״כ באשרין פליגי
 אפילו לר׳ יותנן ולא בקנין פירות אי הוה כקנין הגוף אי לאו להא טעמא דרשב״ג אין לו
 לשני אלא מה ששייר הראשון ע״כ משוס לאמר אמרין למשום קנין פירות גרילא פשיטא
 ללא היה יכול למכור כמו האב לאינו יכול למכור עכ״ל גי׳ וקרוב לזה כחב הרא״ש וזה
 לשונו אע״ג לקי״ל כר״ל כו׳ אשרין שאני כו׳ ולא אמר פירי לחל וגופא לחל אלא היכא
 דאמר מעכשיו כו׳ להיינו ממנימין למנן מכר האב כו׳ ולא פליג רשכ״ג והא לקאמר רב
 נחמן ב״י כו׳ פי׳ רשב״ג סבר קנין פירות דהכא כקנץ כו׳ ומשוס אחריך כו׳ עכ״ל ע״ש
 גם כרי״ף מיהו ק״ק לפי זה לאכחי מכריימא ללעיל לקחני יחזרו ליורשי ראשון נמי יש
 להוכיש לאשרין שאני לאי משוס קנין פירוח לחול אם כן במחניחין נמי במח הבן ואחר כן
 מח האב לא ישזרו ליורשי הבן כפריב״ם לעיל [א] אלא ליורשי האב לאיה ליה קנין פירוח
 אלא דאין זה מוכרח דאיכא למימר לפוס סברא להשחא לקושטא הט הוא במחניחין נמי

 ישזרו ליורשי האב וכן פירש רשב״ם לעיל ועוד יש ליישב כזה ואין להאריך ודו״ק:
 דף קלז ע״ב תוס׳ בד״ה לא החזירו כו׳ אפי׳ כי כפליה לתנאיה כו׳ עכ״ל
 הוא לשיטת ר״ת שכמג דבממון כי הכא נמי בעי מנאי כפול וכל דיני
 תנאי וה״נ מיירי הכא שנעשה התנאי כפול ותנאי קולם למעשה והן קודם ללאו והספר לא
 שש להאריך כמ״ש הרא״ש ולהט לא קשיא להו אלא מרב אלא להתס להוי הכא תנאי
 ומעשה בלבר א׳ ולא קשיא להו מרבא גופיה דהמס קאמר דמעשה קודם לשנאי התנאי
 כטל והכא באתרוג זה נמון לך כו׳ מעשה קולם הוא וקאמר רבא לתנאו קיים ולו״ק: בא״ד
 אבל דכא סבר כל האומר ע״מ כאומר מעכשיו כו׳ ויכולים המעשה והתנאי
 להתקיים ומנורשת מיד ואח״כ תקיים כו׳ עכ״ל דבריהם תמוהים לאין נראה לרבא
 ורב אדא פליגי ההם דהא רבא נמי למוקי לה כמעשה קולם לתנאי ע״כ היינו לפום הסברא
 לע״מ לאו כאומר מעכשיו דאל״כ לא הוה איצטריך ליה לאוקמא במעשה קודם לתנאי אלא
 לכמנאי קולם למעשה נמי מגורשמ משום לע״מ הר כאומר מעכשיו וכלאוקמא רב אשי
 המם וכמו שכתבו התוספות שס ולפי אותה הסברא לרבא התס לע״מ לאו כאומר מעכשיו
 שפיר קא״ל רכ אלא להוי מנאי ומעשה כלכר אשל ולא סליג רכ אדא עליה דרכא כלל ולכרי
 החוספוה כפ״ק לקילושין נכונים כזה שכמכו להמס כפרק מי שאהזו הוא לפי מה דס״ד
 דכל האומר ע״מ לאו כאומר מעכשיו אבל גכי אהרוג הכא ס״ל כרכי דאומר ע״מ כאומר
 מעכשיו ויש ליישב דבריהם שם דודאי המם רבא נמי קאמר הט למ״ד דע״מ לאו כאומר
 מעכשיו אלא להכא גבי אתרוג קאמר אליבא להלכמא כמ״ל לע״מ כאומר מעכשיו והשתא
 לסי מאי דסברו רבא להכא פליג ארכ אלא ללא הוי התם תנאי ומעשה כל״א ויכולים כו׳

 והוא דמוק ודו״ק:

 דף קלח בד״ה כאן כצווח כו׳ לפירושו הכי פריך כי היבי דבטילה היא דמהני
 אף לאחר כו׳ עכ״ל למרישא כאי אפשי ללא אמר כלום ניתא דלא פריך
 לפירושו משוס לר״ל איירי בצוומ מעיקרא ולא בא מעולם לילו ולכך הוי הפקר אבל רכ
 ששת איירי כשמק ולכסוף צווה טון לבאה המתנה לילו לא נסתלק ממצה באי אפשי אבל
 מסיפא אע״ג למיידי צמי בשתק ולבסוף צווה פריך שפיר לר״ל דט היכי דכטלה כו׳ אכל
 לפירוש התוספוש לקמן לאי אפשי דר״ל איירי בשתק ולבסוף צוות הוצרכו להפך הגירסא
 ומאי אפשי דסיפא דקתני בה דבריו קיימין פריך לר״ל ומשני ללא הלרא למרא אבל אי לא

 תהפך הגירסא אכתי תקשי לר״ל מאי אפשי דרישא דקתני לא אמר כלום ודו״ק:
 ע״כ גמרא ואם אמר בחובו נוטלן בחובו כרא״ש גרס גם כן הכא אם אמר בשובו
 ידו על העליונה רצה נוטלו רצה נוטל את תובו אכל כרי״ף גרס כתוכו אין לו אלא

 חובו ועיין בזה בחידושי הרמב״ן ועיין בטור מ״מ סי׳ רנ״ג:
 דף קלט ע״ב תוספות בד״ה גבי יובל כו׳ דירושת הבעל דאורייתא כו׳ אלא
 שויוה רבנן כו׳ הניחו אותו כו׳ עכ״ל וכצ״ל גבי משום פסילא
 דאלמנה שרה רמן כיורש דהיכא דאיכא פסידא לחרוייהו וליח כיה מפסיל אנפשיה הנימו
 אוחו כיורש כדין חורה ולכך לא חשו גט יובל לפסילא ליורשים כדששו גבי רבין לפסידא
 לאלמנה לטפי חשו אפסילא לבעל להניחו על דין תורה וק״ל: בד״ה התם אינהו כו׳ אע״ג

א] נ״ב אין הלמיון טוב למח הבן דון להיה לו קנין הגוף יחזרו נכסיו ליורשיו ול״מ קנין פירוח לבטל קני[ הגוף אבל בהן מכסי לן ואחדן לפלוני ואחדו לפלוגי הראשון סילק א״ע מהגוף והשלישי  קרני ראם [
 לא קנה רק אחר השני ומש״ה יחזרו ליורשי ראשון ועיין ברשב״ם וז״ב:

 חכמת שלמה
 הלכחא כרבנן להא קיימא לן וכו׳ כצ״ל והר״א:

 דף קלח ע״ב ד״ש כל״ה ילה על העליונה וכגון שלא מחלה לו בכן נ״ב פי׳ לאפוקי חילק
 אוחה כחון הכניס ושחקה למחלה על כהוכחה כללעיל ולו״ק: בד״ה לא אח

 הבור שבדת הס״ל:
 דף קלט ע״א ר״ש כל״ה ה״ג כו׳ שמץ לו ולעיל מיניה כצ״ל: בד״ה ומקשי׳ כר ממשעבלי
 ומשני כו׳ לא גכינן מכעל הש״ד והד״א: בד״ה אי אמרת כשלמא וכו׳ משום

 הכי קתני נשאת הכת אלמנתו נזונמ כצ״ל:
 דף קלט ע״כ ד״ש כד״ה הכא דטכא צ״ל והיכא דטכא:

 הדרן עלך יש נוחלין

 מי שמת פרק תשיעי
 דף קלט ע״כ ר״ש כד״ה עד שיכגרו וכו׳ כדאמר ככתובות הש״ד: תום׳ בד״ה אמר רבן
 גמליאל כו׳ רואה אני כו׳ נ״ב ובמקום אתר פי׳ שראה דברי אדמון ומה שיש

 לתמוה על ככה עי׳ כסמ״ג:
 דף קמ ע״א תום׳ בד״ה מי אמרי׳ וכו׳ שלא רצו לעקור דין ירושה וכו׳ נ״כ פי׳ אלא שניהם

 נזוניס יחד וכ״כ הטור להדיא אבן העזר שי׳ קי״ב:

 דף קלו ע״א נמ׳ ומי אמר אביי הכי כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה ה״ג כו׳ דמתרצינן הני תנאי היא
 וכו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה איזה רשע כו׳ הנותן הש״ד: בה״ה ה״ג כו׳ לזה השני
 אמריו מיל כו׳ כצ״ל: בד״ה ומי אמר אכיי הכי כו׳ כצ״ל: ד״ה והוציאן כו׳ נמתק והוציאן ראשון
 לחירות ומה״ל היו בהן עכליה כו׳: בד״ה תכריט המת וכו׳ ובפי נגמר הלין כו׳ כצ״ל: בד״ה

 אחרוג זה כו׳ כל ימי חיין כצ״ל והש״ל ואח״כ מה״ל ואחרין אחר מיתתן לפלוני כו׳:
 דף קלז ע״כ נמ׳ ודוקא דאיכא אחרוג כו׳ נ״ב נראה דשפיר גרשי׳ ואחא לאשמועינן אפי׳
 יכול לאוכלו כגון שהוא גדול האחים ולא קפדי עליה כמידי אפ״ה מאחר דליכא
 אתרוג אלא זה אין ראר לו לאכול ולא קרר שלו וכן פי׳ רשב״ס כחחלה ואה אין האחים מקפידים
 כו׳ ואח״כ פי׳ וכגון דאיכא אתרוגים הרבה כו׳ ומה שפי׳ רשב״ם לא גרסינן ודוקא אתרוג כו׳
 היינו משוס פריש ורימון ודו״ק: שם אבל פריש ורימון לא נמחק: שם אמר ליה רבא לרכ נחמן
 מאי אהלדה אלא אמר רב אשי ונמחק אמר ליה ומאי חשדה ונ״ב בש״א אינו. ומ״מ שפיר
 גרסי׳ ומה שאמר רכ אשי הוא כמו מאי הוה עלה ולו״ק: שם ולא פליגי כאן כו׳ כצ״ל: ד״ש
 כד״ה שמכרה כו׳ צ״ל מכרה כו׳ ומשוס דש״ד אמינא דאפי׳ כו׳ כצ״ל: בד״ה שקנו אחרוג כו׳
 רצא כו דאין כו׳ וכגון שיש אחרוגיס כו׳ ואין צריטן להם עוד כצ״ל והד״א: בד״ה ממולאי כו׳
 ועל שם מקומן נקראו בני עלי ממולאי נ״ב ואולי המקום נקרא ג״כ על שמס לפי שהם כרוחי

 ימים ודו״ק: בא״ד וגמילות חשדיס אמדחו כו׳ הד״א:
 דף קלח ע״א ד״ש כד״ה זיכה לו כו׳ כשמשרו את השטר כו׳ כצ״ל: בד״ה יורשין כלו׳ כו׳



 םב חידושי הלכות מי שמת פיק תשיעי כבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קמג ע״א

 שהיא כהנת אע״פ שאביו ואמו מכהנים ופוסל הוא עכדי אביו שהעוכר זוכה כהם כר׳ יוסי
 ופוסלם מלאכול בשביל המשפשה לשמואל ודומיא דהכי קצת מוקי רכ ששת ממניתין דיוצא

 דופן בגרושה כמ״ש ההוספוח לקמן וק״ל:
 ח״ א דף קמא י״א בת תחלה סימן יפה לבנים כו׳ ואיבא דאמרי דלא שלטא עינא כוי.
 וי״ל ללענין ככורה קאמר כשחהיה הכח חחלה לא יהיה ככור כין האחיס וחרכה חלק האחין אכל כשיהיה
 כן תחלה הוא ממעט חלק שאר כל האחין והיינו ללא שלטא עינא כישא לכשיהיה גן חחלה ונוטל סי שנים

 הכל נוחנין כו עין הרע וגם אחיו מתקנאין כו וק״ל: וה׳ גרך את אכרהם וגר. מכואר כפ״ק:
 דף קמב כפדשב״ם נה״ה לכשתלד קנה כו׳ אע״ג דפליג ד״נ כו׳ דאין אהם
 מקנה השלב״ל הכא כו׳ עכ״ל עיין כזה כהגהמ אשר״י ושכהב שם עול
 בשם ר״י דסברוח רב הונא הפוכין מדר״נ בזה וק״ל: תום׳ בה״ה כן יום אחה כו׳ ולא
 דחי ההך ברייתא כד׳ יוסי דרכנן נמ׳ לא כו׳ עכ״ל מיהו רב הונא ור״נ דס״ל כשמואל
 דלרבנן עובר ליה ליה זכייה הוו מצי לדחויי הכי דהן כרייחא כר״י אלא דכלאו הכי דמי ליה
 שפיר אביי ורבא וק״ל: בא״ד וי״ל ההתם תלינן שמא כבר כו׳ מת העובר בבטן ולית
 ליה זכייה (הכי) עכ״ל ר״ל דהמס כיון דאיכא למישש להכי שכבר מה אע״ג שאינו שביש
 סמוך ההוא מיעוטא למהצה נקבומ ולא יאכלו במרומה אבל הכא אדרכה איה לן למיזל בהר
 רובא דאינן מתין עד שמפילין ואיה להו זכייה וק״ל: בד״ה נוחל בנכסי כו׳ וכגון שלא
 היה לו אלא העובר לבד כו׳ עכ״ל ה״מ לפרושי בכה״ג אפילו ביש לו עוד בנים והקנה
 נכסיו לאחרים אם לא ירשנו זה וקחני דדוקא בן יום אחד נושל מאביו להנשיל לאחיו אבל
 עובר לא ויזכו בנכסיו האחרים אלא לניחא להו לפרושי הכי לאינו דומה שיקנה אדם נכסיו

 לאחרים אם יש לו בניס וק״ל:
 דף קמג גמרא ואמאי את וחמוה נ״ל לפרש לפרשב״ם למשום מיחוש ליש בפנימי
 של מרומה מר יותר מכאינך צריך להוסיף מהוק כמצה מקישות אשרש ומיהו
 מדשמעינן מר׳ יוסי דפנימי של קישוח מר הוא ה״ל אח ושמור שהמחוק והמר של כל מ״ט
 הקישואין אמר שיחול על מחוק ומר של קישוח זה וכיון רלא פירש שיהיה המר מל על המר
 והמהוק על הממוק אלא שאמר סחם מ״ט קישואין יחולו על קישוח זה אם כן חצי המחוק
 של מ״ט הקישואין ישול עליו שפיר שס מולין על מצי מתוק של קישות זה אבל שאר המחוק
 מן המ״ט לא מבטיל שם טכל מיניה רחצי המר של קישוח זה לא חל עליו שם תרומה וקשיא
 אף לרב נחמן דאמר אח וחמור קנה מחצה והכא הרי קנה כולו שהממוק של מ״ט כולו
 חלה עליו שם שולין שהמרומה חל על כל המחוק שבקישוח זה ולא חל על המר שבקישומ
 זה כלל שהוא כמו הממור והחוספוח שהקשו כפשיטוח למה לא יחרום מזה על זה והלא
 החיצון יפטור התיצון כו׳ אין זה סותר פי׳ רשב״ם דודאי בסחם אין השיצון של על החיצון
 כו׳ למאי דס״ד דה״ל אח וממור כמ״ש אלא שהקשו למה אמר ר׳ יוסי להוסיף על החיצון
 ה״ל לחקן הדבר בלא הוספה אלא שיפרש דבריו החיצון יפטור החיצון כו׳ ומיהו הא לא
 ניחא להו כפרשכ״ם למישש דאיכא בפנימי זה מר יוחר מבאינך וחו לא מידי ומהרש״ל הבין
 השמועה בדרך אחרה ולא ירעמי מי הכריחו לכך ואין להאריך ודו״ק: תום׳ בד״ה רב
 נחמן אמר כו׳ הוא ואת וחמור לא קנה לאו משום דהלכתא הכי בו׳ עכ״ל לפי מה
 שנראה מפרשב״ם וכמ״ש מהרש״ל דמהך דה׳ נשים מתיב תיובתא בשמעמין נמי לרב נחמן
 דאמר אמ וממור קנה ממצה והכא הג׳ נכריוה קנו כל הכלכלה לק״מ מהתם דשפיר פריך
 המם אף לרב נממן והא אמ והמור הוא ולא קנה מיהת מתצה לרב נממן והכא קחני דג׳
 נכריות קנו כולה אלא דלא משמע להתוספומ שוס דיוקא למימר הכי דקנו בולה דאימא
 דקנו שלשה מלקים מהכלכלה ושני חלקי האחיוח לא קנו והיינו כרב נממן ואס כן ע״כ לא
 פריך התם אלא לרכ המנונא ללא קנו ולא כלום ולישנא דאת והמור לא קנה סתם נמי משמע
 הכי ללא קני כלל ולו״ק: כד״ה אין לך מה כו׳ ונראה לר״י דר׳ יוסי דהכא לא איירי
 בשכל הקישואין מריס אלא אותה כו׳ עכ״ל כצ״ל ר״ל לכל הקישואין אפילו הפנימי
 אינו מר ומקרי אוכל משום לפנימי לכקישות זה שתרם הוא מר ואינו אוכל צריך להוסיף

 דף קמ ע״כ
 הפירושים הלוקים כפי׳ אי לא ממעטא האלמנה והירושלמי הולך למאי למסיק דממעטא

 ועליפא מבמ שהיא קולמח לבה ולברי מהרש״ל בזה אינן מבוררים ולו״ק:
 ע״כ בפרשב״ם בה״ה ה״נ אם כו׳ כדאמרינן בגמרא והא זכר כו׳ לא היה חפץ
 בלידת תאומים א״נ אין לידת כו׳ עכ״ל ר״ל לפירוש ראשון לאף אם לילת
 האומים הוי נמי ככלל לשון אם זכר כו׳ מכל מקום מספק לימ לן למימר אלא ללעתו אזכר
 לתור ואנקבה לתודה קאמר ולא תאומים לשמא לא היה שפץ בלילמ מאומים ולא אסיק
 אדעחיה לממ מחנה למאומים ואי נמי אין לידת תאומים ככלל אס כו׳ ולא תקשי לך מההיא
 שהביא רשב״ס לקמן אם זכר עולה אס נקבה שלמים ילדה שני זכרים אחד מהם כו׳ דהחס
 למה לא יהיה חפץ כלידה האומים להקדיש אחד ולמה יגרע כח הקדש כמאומים וכן ללשון
 שני ודאי בכלל אס זכר הוי נמי ב׳ זכרים וכן בכלל אס נקבה הוי בכלל שני נקבוח וחו לא
 מידי ודו״ק: בד״ה דכא אמר כו׳ אין קדושה חלה עליהן דבהיה הוא כו׳ לא יחול
 עליהן קהושת שלמים ועולה במעי אמן בו׳ עכ״ל לא הבנתי לבדו לכוללות קדשים אי
 הוו קלושים במעי אמן הוה הלה קלושה עלייהו אע״ג לבדה הוא למשעת התתלת יצירחן
 כל פורחא קדיש ומש״ה קאמר המם לקסבר ר׳ שמעון בן גמליאל לוולד קלשיס בהוריהן
 הן קדושין וכהווייהן הוו כעלי מומין כיון רכדה הוא ולא חלה קדושה עלייהו ויש ליישב
 דהכא כמככרח בהמח מולין קאיירי ולרבומא קאמר דאף במעי אמן לא יהול עליהן קדושה

 הפה כיון דבריה הוא ודו״ק:
 דף קמא תוספות בד״ה אלא לאבי* כו׳ אבל לרב חםדא קדושת אמו
 חלה עליו כו׳ עכ״ל ר״ל וה״ה למ״ל כהווייחן קלושים דחלה עליהן
 לרב שסדא אלא קדושה פיו לא חלה עליו והיינו בבהמח חולין דבבהמח קדשים כין
 בהוייתן בין קדושת אמו חלה עליהן וק״ל: בא״ד אכל אין לומר דלרבא בו׳ מכל
 מקום רישא דאיירי בתנאי ב״ד במזון הבנות כו׳ עב״ל ולפי זה יהיה סברא דרבא
 הפוכה מראביי דלאביי רבנן לפליגי התם מולו הכא במזון הבנות ולרבא רשב״ג דפליג

 המם מודה הכא במזון הבנות ודו״ק:
 ע״כ גמרא והא זכר ונקבה לא אמד דאמר נמי אם זכר ונקבה נמי כו׳ ותנא כי
 רוכלא לא ששיכ ואזיל כפרשב״ס ובמחניחין לא בעי רשב״ס כפירושו לומר הכי דאמר
 נמי זכר ונקכה ושנא כי רוכלא כו׳ דא״כ הוה מפרש ליה מלמולא הכי אמחני׳ כדמפרש
 ליה הכא אכריימא וק״ל: שם ולימא ליה ד״י ב״ב היא וסבר לה כר׳ יוסי כו׳ ועדיפא
 מדר׳ יוסי דר׳ יוסי שאני ליה דדווקא בירושה מאיליה סכר דזוכה העובר אבל ר״י ב״ב ע״כ
 לא שאני ליה בין ירושה מאיליה לירושה מהמה עצמו דהא סבר דמוריש אדם בן בין הבנים
 וכיון ראיה ליה כר׳ יוסי דזוכה העובר אין לחלק בין ירושה מאיליה לירושה הבאה מחמה
 עצמו וק״ל: שם ולימא ליה במבשרני כו׳ ולסוס סברא דהשחא הא דעדיפא ליה ברחא
 מברא ליכא למימר אלא במככרש ובשדושי הרמב״ן דה״ה דה״מ לשנויי נוטלמ נוטל מבעי
 ליה וק״ל: תום׳ בה״ה איתיביה רב נחמן כו׳ א״נ ד״נ איירי כעובד שאינו בנו ומוקי
 מתני׳ בבנו כו׳ כר״י לקמן בו׳ עכ״ל ורכ ששח דקאמר מנא אמינא לה מההיא דגר
 שמח כו׳ דאיירי בבנו לאפוקי מרב הונא קאמר דליח ליה מזכה לעובר אפילו ככנו ודקאמר
 נמי רכ הונא לטעמיה דאמר אף לכשחלד לא קנה אע״ג דהמם לא איירי כמו מכל מקום
 רכ הונא גופיה אימ ליה הכי אפילו הכא כמו ועול להכא כשמעחין לא גשימ לפלוגי כין כנו
 לאתר אלא דר׳ יומנן מפליג הכי לקמן ורכ נממן מוקי מתניחין הכי לר״י ומרושלמי איחא
 ללחי סייעחא לרב ששח ומוקי לה בבנו כמ״ש כחידושי הרמכ״ן וק״ל: בד״ה דתנן העובר
 בו׳ פוסל עבדי אביו אם הוא זד במעי כו׳ דהא פשיטא כו׳ כ״ש אם הוא ישראל
 כו׳ עכ׳׳ל לכאורה צ״ע דהיאך ס״ד שיאכלו במרומה עבדי אביו ישראל משום שהוא במעי
 כהנמ ומאי פוסל שייך בו דהא לאשר שיולד והוא זר מכ״ש שלא יאכלו שהם עבדי זר [א]
 ויש לומר בעבדי אביו כהן והוא זר שנמהלל כגון שנשא אמו כשהיחה גרושה ולרכוחא נקט

 קרני ראם [א] נ״ב איני מבין לפירושו השגח חוס׳ על אוחו פירוש ועיין:
 חכמת שלמה

 ילע המקשה שפיר דיש לחלק בין לדבר שישנו כעולם כו׳ וא״כ פדך שפיר ולימא מחניחין ר״מ
 היא דשבר אפילו לדבר שלא בא לעולם מקני דהא לאחר שאתגייר לבר שלא בא לעולם הוא ורב
 הונא לא פשק כוותיה אלא גבי לדכר שישנו כעולם כגון פירות דקל ומשני ר״מ גופיה נמי לא
 ס״ל אלא ללבר שישנו בעולם וכלפירש רשב״ה ודו״ק: ד״ש בד״ה המכשריני כו׳ אלא מנה ופרכינן
 כו׳ יטיל מנה למעוטי נפל כו׳ הד״א: בד״ה אימר לשמעת ליה לר״מ כלכר שישנו כו׳ כצ״ל:
 תוס׳ בד״ה ולימא ליה כו׳ והוא לא הזכיר לשון מתנה כוי נ״כ פירוש אלא אמר יטול מנה א״כ
 כעל כרחו בתורת ירושה קאמר ואפ״ה לבדו קיימים א״כ לא נוכל לאוקמי מתניתין כרבנן דפליגי
 על ר׳ יוהנן בן ברוקה ואין להקשות אס כן רב הונא כמאן אתי להא רבנן נמי ש״ל למזכה לעוכר

 להא בלשון מתנה קנה ר״ל לאחי כרבנן לר׳ יוסי וק״ל:
 דף קמב ע״א ד״ש בל״ה ת״ש כו׳ אלו האתין ומשנינן כו׳ הל״א: תוס׳ בל״ה בן יום א׳
 כו׳ עובר נמי פוסל צ״ל קמ״ל כו׳ כצ״ל בכל הרבור פוסל עובר כו׳:
 בא״ד להא בפרק אלמנה אמדנן הוי מיעוטא משוס מיעוטא למפילות כר כצ״ל ונ״כ פי׳ ואינו
 פוסל העובר עבלי אביו מלאכול בתרומה לשמא נקבה יהא ואמ״ל זכר שמא יהא נפל אלמא

 כשיהיה נפל לבסוף למפרע משבינן ליה כנפל וכאילו לא היה וק״ל:
 דף קמכ ע״ב ד״ש בל״ה במקום כנייא כו׳ אביהן אית חולק עמהם כו׳ כצ״ל והל״א: בד״ה
 לית חולק כו׳ שיהיו לי וכי היכי שנתלית מתנתו במתנת המיס כצ״ל והל״א:
 תום׳ בל״ה בכור שנולל כו׳ לריש ליה נמי גבי בכור נ״ב פירש מויללו לחול מפיק ומלו ילסינן

 היכא מולל לאתר מיתה וק״ל: בא״ד למסיק מויללו לו בנים לטומטום כו׳ כצ״ל:
 דף קמג ע״א נמ׳ אילו אמר ליה קני כחמור מי קני דאממר קני כחמור לא קנה כצ״ל: שם
 אמאי את וחמור הוא נ״כ ותימה סוף סוף איך מוכח מהכא לקנה כולה דלמא
 לא קנה אלא מתצה דמר אינו מתקן את המתוק משאר המ״ט מתוק כנגדו טכל אס לא שמוסיף
 עליו ממקום אחר כביצה ונ״ל דס״ל מה שאמר כשהוא תורם מושיף כו׳ היינו מדרכנן כדמשמע
 לישנא כשהוא תורס מוסיף על החיצון ותורם דהיינו ב׳ תרומות כעין תרומה ויחזור ויתרום

 דף קמ ע״כ גמ׳ אלמנתו ובת איזה מהן קולמת נ״נ לפי׳ התוס׳ נראה קצת ללא גרסינן
 אלמנתו וכת כו׳ ורו״ק: שם האומר אס יללה אשמי זכר יטול מנה כצ״ל ונ״ב
 נ״ל להגיה יללה כלמוכח לקמן בשוגיא לעובר לא קנה: ד״ש בר״ה בח אשתו כו׳ אי ממעטא
 אי מייחי כצ״ל: בד״ה ה״ג כו׳ לא יטלו כלום הבן כו׳ כצ״ל: בד״ה זכר נוטל מנה אס יולל
 זכר נקבה כו׳ הל״א וכצ״ל: בה״ה ה״ז יטול הטומטום ואס כו׳ אותו הטומטום הס״ל והר״א:
 תום׳ בר״ה מי אמדנן כו׳ כ״כ כתושפות כצ״ל ונ״ב הגה״ה היא על אלא על שימרו הכנות.
 ונ״ב עול כ״כ סי׳ מליון כך כתב בעל הגה״ה שמצא כך בתוספות ישנים כך הפירוש ואח״כ כתב
 ולכאורה היה נראה כו׳ והוא מן הג״ה הראשונה: בהג״ה לית לה מזוני השתא נמי לית לה כו׳
 כצ״ל: בא״ד לא תטול האלמנה כלום יותר ואומר ר״י נמתק ואומר ר״י וכצ״ל. ונ״ב זהו על
 כרחך טעות ואדרבה הרמב״ס כתב שהבת נדחת מפניה רק שר״י בכתובות סרק נערה והכא
 ודעת הרא״ש סובדס כעין הירושלמי ששוין הן כשאין כאן בן על כן נראה להגיה כלוה יותר
 מהכת נ״ל: בא״ד ולכאורה היה נראה כוי כצ״ל ונ״ב הג״ה היא עד כתבתי בסניס: בהג״ה
 כיון שאין שם עודף על מזונות אלמנה ובנות עד שיבגרו הבנות כו׳ אבל בתוספות כתוכ כאשר
 כתבתי כפנים ואומר ר״י שכן משמע בירושלמי כו׳ כצ״ל ונ״ב פירוש הראשון הוא נוטה לסרשב״ס

 דכת עדיפא מאלמנה אפילו כשיש שם ק ולא כדעת ר״י בעל התושפות ודו״ק:
 דף קפא ע״א נמ׳ כמאי אמר רכ אשי אמדמא לשמעתא כו׳ נ״כ ש״א היכא משכתת לה:
 תוס׳ כל״ה אלא לאכיי כי׳ וטעמא משום לשכר שלא נמכוין וכו׳ כצ״ל ונ״כ
 פי׳ רשב״ג: בא״ד ועול איכא למימר כו׳ נ״ב חוזר אקושיא ללעיל וק״ל: בד״ה וליטעמיך כו׳
 ר״ל ללישנא ליורש כו׳ ונ״ב ללישנא ליורש אינו משמע יורש בעל כרסו ולו״ק: בה״ה ובח היה
 לו וכו׳ ר״ל לשמא קטנה היחה וכו׳ נ״ב וסוברים במלרש לשלשה שטחיהן שווח רכקה קהה כו׳

 ולו״ק היטב. עיין ביבמות לף ס״א ע״ב כתושפות:
 דף קמא ע״ב נמ׳ ולימא ליה ר״מ היא כו׳ נ״ב יש מקשין א״כ ליקשי רב הונא אנפשיה להא
 המס פשק להדיא כר״מ ומאי זה ולימא ר׳ מאיר היא לקאמר ונראה לי לבוראי



 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא ואגדות מהרש״א סג
 דף קמג ע״כ ־ דף קמה ע״כ

 חידושי הלכות

 ע״ב כד״ה חלה ונתרפא כו׳ ותני כתוספתא בד״א כרפואה שיש כו׳ ושאין לה
 קצבה הרי היא כמזונות ובאונס דהכא אין חילוק בו׳ עכ״ל לכאורה להאי
 כל״א לקחני כחוספתא אמחניתין קאי לאיירי כשלה כפשיעה כדמוקמינן לה הכא אכל כאונס
 אין שילוק אבל הטור מ״מ סימן קע״ז לא הנין השמועה כך אלא לכאונס יש חילוק כין יש
 לו קצבה לאין לו קצכה אכל כפשיעה אין חילוק וככל גוונא נמרסא משל עצמו והב״י ממה
 עליו ללא משמע כן מלכד החוספומ להכא גם משילושי הרמב״ן ומדברי הרא״ש
 דמדבריהס משמע דאפשיעה קאי ושמעחי ליישב דברי החוס׳ דהכא ע״פ דעמ הטור ושיעור
 דבריהם כן הוא ובאונס יש לחלק כן דהכא ברישא דמוקי לה אין שילוק כו/ ובכל גוונא משל
 עצמו וצ״ל לפי זה דמחניחין בין בפשיעה בין באונס קחני נתרפא משל עצמו ומיהו אינן
 שרן דכפשיעה ככל גוונא הוא משל עצמו וכאונס יש חילוק כו׳ וה״ק בחוספחא בד״א דאפי׳
 באונס משל עצמו ברפואה שיש לו קצבה ובשמעחין ה״ק הא דסחם הנא לומר משל עצמו
 אפילו באין לו קצבה לא שנו אלא בפשיעה אבל באונס יש הילוק דבאין לו קצבה נמרפא משל
 עצמו ומו לא מידי כן נראה ליישב דברי הטור ודו״ק: בד״ה הכל כידי שמים כו׳ עשיר
 או עני חכם או טפש כדאיתא כו׳ עכ״ל כצ״ל: כד״ה חוץ מצעים פחים דהיינו קור
 וחוס כו׳ ובירושלמי אמר כו׳ א״ל הא ודאי צלותא בו׳ עכ״ל ר״ל דההיא דירושלמי
 לא משמע דפחים היינו חוס דהא בידי שמיס היא וצ״ל כפירוש הראשון שפירש רשכ״ם

 רפשים מלשון פש ומוקש ועיין נחוספוה נפרק אלו נערוח וק״ל:
 דף קמה גמרא אמד רב נחמן בכל מקום שנהנו להחזיר כו׳ כצ״ל: תום׳ צ״ל
 דבור מתחיל ולא מצי אמרה כו׳ וליכא למימר דר״י סבר היא יבולה

 כו׳ בצ״ל: בד״ה נותן לה כו׳ וקפ״ל מלמטה כו׳ ספ׳׳ל ם׳ פלני עכ״ל כצ״ל:
 ע״ב בד״ה ואין השביעית כו׳ זמן עשה בסף כו׳ ומניה זמן עשר כסף כו׳ ולא
 במשפט בחצי בו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל דאין הדין טמן שיעזכנו כמצי ימיו דאינו
 משמט כלישנא כחרא דפ״ק דמכומ ולשון מקרא הוא כס׳ ירמיה וק״ל: בד״ה ואין הבכור
 כו׳ ואפילו למ״ד כו׳ מלוה לא הד ראוי כו׳ עכ״ל ק״ק ומאי קושיא דמשמע המם
 דאפי׳ למ״ד מלוה לא הוי ראוי היינו מלוה נשטר אנל מלוה כע״פ מודה דהוי ראוי ויש
 ליישנ דשושכינוח אע״ג דע״פ הוא מ״מ דומה למלוה כשטר כיון רנגנימ ננ״ד נעונמה
 ואין נאמן עליה לומר פרעחי ודו״ק: בד״ה עשה עמו בו׳ וריב״ס פי׳ דגרסינן איפכא

 עשה כו׳ כצ״ל:

 וז״א דף קמה ע״כ עתיר נכםין עתיר פומבי זהו בעל הגדות כר. עיין פרשב״ס ובערוך
 בערך עחיר סי׳ עשיר בסחורוח שיש בהן נפוח כגון צמר כוי עכ״ל ור״ל שהוא עושר הגלד וזהו בעל
 הגדה כמו שפי׳ הרשב״ס וכן יש לפרש כל אינך עחיר סלעין כו׳ ראינו כ״כ עושר גלוי דכספיס צריכין שמירה
 במקום מוצנע אלא דבשעח חילוף שולחנו הן גלויים וזהו בעל פלפול שהפלפול נגלה בקול דברים אבל אינו
 נגלה חמיד הפלפול כמו בעל אגדה ואמר עחיר משח עחיר כמוס כו׳ שהוא דבר שאינו נגלה כלל כמו מרגליוח
 ואבנים טובות שאדם מניחן באוצר זהו בעל שמועוח שיש עמו הלכוח ושמועוח ואינו מגלן רק בעח צרכן
 כדמסייס דהכל צריכין למרי חנףא וק״ל: בל •מי עני רעים כוי. הקושיא מאי קא קשיא להו שהוציאו הכחוב
 מפשוטו דליכא למימר משום דקשיא להו והאיכא שבחוח ר״ט דהא דב״ל גופיה קאמר לקמן ליישב לפי
 סשוטו משוס דשינוי וסח כו׳ וע״ק מה ענין הדמיון מסיע אבנים לבעלי משנה ובוקע עצים לבעלי חלמוד
 ומה ענין ג׳ דברים שזכרו לימי עני רעים וגו׳ ולא שאר מדוח טובות ורעוח והנראה שדרשו כן משום דאין
 טוב לב היפך עני והל״ל ועשיר משתה תמיד וע״ב דרשו כל ימי עני רעים זה בעל חלמוד כו׳ ורבא אמר
 איפכא ונראה דלא פליגי אלא בפירוש המקרא משמעות דורשין א״ב וע״פ מה שאמרו פ׳ אלו מציאות אהא
 דקאמר דח״ח שגגות נעשו לו כזדונות דלמעלתו אמרו כן כמ״ש שס בתידושי האגדות דהיינו שגגות לסתם
 בני אדס שהוא נכשל בו לסי שלא יודע באיסורן געשו לו לח״ח כזדונוח שיודע להזהר מהם וע״ז אמר כל ימי
 עני רעים זה בעל תלמוד שהוא בדאגה תמיד שמא יעבור ואף השגגות נעשו בעיניו כזדונות וטוב לב וגו׳ זה
 בעל משנה שהוא תושב תמיד שאינו עושה עדרות ואינו דואג ורבא אמר איפכא לפי האמת שזה בעל משנה
 כל ימיו רעים שאינו נזהר אף כזדונות וטוב לב וגו׳ זה בעל תלמוד שיודע להזהר אף משגגות ואמר מסיע
 אבניס יעצב וגו׳ ע״ד שאמרו פ״ק דקדושין אס פגע בך מנוול זה משכהו לבהמ״ד אס אבן הוא נמות כו׳
 ואומר אבנים שתקו מיס וגו׳ ולזה אמר הבעל משנה אין לו תועלת בלמודו שהוא רק מסיע אבנים שהוא
 יצה״ר אגל יעצב בו מלהזהר אף משגגות אבל בוקע עצים וגו׳ ע״פ מ״ש בתענית למה נמשלו ל״ת לעץ שנא׳
 עץ תייס היא מה עץ קטן מלליק הגלול אף ת״ת הקטנים מתלליס את הגלולים והייגי ומתלמילו יותר מכלם

 מן החיצון על החיצון כדי להרוס על פנימי של שאר כל הקישואין מיהו ק״ק לישנא למוסיף
 מן השיצון על השיצון שכחנו החוספוח דהא אף אם יוסיף מפנימי של אשד מהקישואין נמי

 שפיר עכיד וק״ל:
 ע״כ כד״ה תא שמע ובני דן כו׳ ויש לומר דאצטריך שאם מצא דייתיקי כו׳
 עכ״ל ולא נישא למימר כפירוש הכחונ כספרים דסלוקי לכרחא מעישור נכסים עכיד
 הכי דלקמן גני נכסי לנניי וה״ל נרא ונר נרא כו׳ ליכא למימר הכי אלא כשירון החוספומ
 וק״ל: בד״ה והשביחו גדולים כו׳ ולא דמי ליורד כו׳ לשותף בו׳ דשותף אינו מוחל
 טורחו כו׳ עכ״ל כפי מה שפרשכ״ם וכן הסכימו החוס׳ לקמן ששכחו נכסים מממח נכסים
 היינו לא טרהו ולא הוציאו משלהם כלום כו׳ אין מקום ללמוח ליורל לחוך שלה של חנירו
 שלא כרשוח ולשוחף כו׳ דאילו הני טרמו או הוציאו משלהם וה״ל כשכחו נכסים מחמה עצמן
ד דנ״ם לשיטחו כמ״ש החוס׳ לקמן שיש לו פי׳ אשר כההיא נ  אנל לנרי החוס׳ הם ר
 מכסים ששכמו מתמת נכסים כמ״ש נהגהמ אשר״י כמו שדה נור שהעלה שירטון ע״י
 עידור וזיכול אפי׳ טרחו כגופו רק שלא הוציאו משלהן כו׳ דהשתא שפיר איכא לדמות ליורד
 שלא כרשות כו׳ ולשותף שטרחו ולא הוציאו משלהן כלום ודו״ק: נד׳׳ה בתוספתא גרסינן
ד השביחו לעצמן ואע״ג ״  אס אמרו יתומים בפני ב״ה האו מה שהניח כו׳ כצ״ל: כד
 דבהמפקיד כו׳ דשלא ברשות נחית דהא אין מודידץ קרוב לנכסי קטן כו׳ עב״ל
 לכאורה מאי קשיא להו מההיא דהמפקיד דהכא כיון דקאמר ראו כו׳ מחלי ליה משא״כ
 התם רלא אמר ראו וכן כחבו החוספומ לקמן לאוחו האח צמי היה מוצא קרובים כו׳ ר״ל
 דמ״ש החוספומ לקמן הייצו למאי דכעי רכ מסדא מעיקרא לדמוח ההיא דהמפקיד
 למחניחין דהכא ששכחו נכסים מחמה נכסים אבל למאי דמסיק טעמא דרכ שסדא המס
 משוס דאין מורידן קרוב לנכסי קטן ואהא קא קשיא להו הכא דמה יועיל לו שאמר ראו

 בפני הביח דין שהרי אין ב״ד מורידן קרוב לנכסי קטן וק״ל:
 ח״א דף קמג ע״כ ובני דן חושים כו׳ שהיו מרובים בחושים של קנה כו׳. למאי למסיק
 ובני פלוא אליאב וגו׳ דלק א׳ נמי קרו ליה בלשון רדס ובני נראה דדרש הכא כחושים של קנה מדקראו
 הכתוב כאן חושים ובמקום אחר קראו שוחס דריש ליה דשוחס שמו ונקרא חושים ע״ש חושים של קנה והוא
 מבואר כי דן לא היה לו אלא גן א׳ ושבטו היה מרובה באוכלוסין יוחר מכל השבטים חוץ משבט יהודה והכי
 אמרינן בב״ר דן נכנס בצלמוניחו אצל אדו ומחברך בשבעים אלף ובנימין נכנס בי׳ ומחברך במ׳ אלף ולע
 דבב״ר דרשו מדכחיב ובני לשון רדס כי חושים השלים המנין של ע׳ נפש שהיה נחשכ כשנים ע״ש שהיה נעשה
 מרובה באוכלוסין והחימה לפי דרשה זו דא״כ למה בחב גד בגי לאה ל״ג נפש ובבני בלהה כל נפש שבעה

 דהא לא היה כך אלא בני לאה היו רק ל״ב ובני בלהה היו ח׳ שחושיה היה נחשב לב׳ וצ״ע:

 דף קמד בד״ה אורייני כו׳ איהווני כמו הוי להכא ולהכא בו׳ עכ״ל בריש
 מסכת תמיד והוא מלשון זוזי ע״ש: בד״ה באשה יורשת פי׳ בקונטרס
 כו׳ ומת יעקב אביהם ואח״כ מתו ראובן ושמעון כו׳ עכ״ל כפי׳ הקונטרס פי׳
 בהיפך שממו ראובן ושמעון קולס ואה״ב מה יעקב וירשו בני ראובן וכה שמעון כו׳
 אכל התוספומ הפכו פירושו כדי ליישכ לישנא דראו מה הנימ לי כעלי כו׳ כמ״ש ר״י
 לקמן דכיון שהבעל אוכל פירוש כו׳ שייך שפיר ראו מה שהנית כו׳ דלפי׳ הקונטרס
 שלפנינו לא יתיישכ ודו״ק: בא״ד וק״ק לישנא דראו מה הניח לי בעלי בו׳ עכ״ל
 ומיהו מ״ש רשב״ס עוד או כגון בח בין הבנוח או בה הבן כו׳ לכאורה הוא קשה לישנא
 דראו מה הניש לי בעלי ויש ליישכ כח כין המוח כפירוש הד״ף ראובן שנשא 3ח שמעון
 ויש לשמעון עוד מומ וממ ואשר כך מה גס ראוכן כלא מים וכעין זה יש לפרש בח
 הבן בין הבנים שיש לשמעון בנים וראובן נשא בש בן שמעון ומח אוהו הבן ולא הניש
 רק אותה הבת אשת ראובן וגס שמעון מח ואח״כ מה גס ראובן נמצא בה בן שמעון
 יורשת אח ראובן בין המיס של שמעון ומיהו אם היה בוונח רשב״ם כך לא היה לו
 לסחוס לקצר דכדו ואולי כי רשב״ם לא שש להא דקמני בסיפא ראו מה הניש לי כו׳
 שהוא מפרש הסיפא לענין אלמנה דוקא ולא איירי כלל כאשה יורשח כנראה מפירושו
 נמתני׳ אנל הרישא איירי נאשה יורשת ומצי איירי ניורשת אניו ממש נת בין הבנות דלא

 מצי לאוקמא הרישא נמי כאלמנה כדפרכינן אשה מכסי יממי מאי ענידהה ודו״ק:

 חכמת שלמה
 דף קמד ע״א ד״ש ד״ה אלמנה שאמרה כו׳ צ״ל ואלמנה כו׳ הלכך אשה שמת בעלה כו׳
 נ״ב חוזר למעלה וקאי אהיכא שאין ניזונית וכן אימא להדיא באשר״י: בא״ד
 אפילו השביחה אלף ככר כו׳ וכצ״ל השביחה: בד״ה קנאו הבן לאותו הבית דתקנת חכמים הוא
 כצ״ל והד״א: בד״ה כמעמד בו׳ מקבל מתנה הס״ד: תום׳ בד״ה כהלכתא בלא טעמא כו׳

 דמפרש בכמה מקומות כצ״ל והש״ד ואח״כ מה״ד חדש הניח כנים כוי:
 דף קמד ע״כ גמ׳ לימא תנו לי שושביני צ״ל נימא: ד״ש בד״ה ה״ג כו׳ לאומנות אומנוח
 המלך כו׳ כצ״ל: בה״ה נשחלחה לאביו כו׳ וחוזרת לאמצע כצ״ל דמתניתין
 כו׳ הבן לכדו כברייחא כצ״ל והס״ד: תום׳ בד״ה האחין שעשו כו׳ מן האמצע שהיה על האב

 לפרוע כצ״ל:
 דף קמה ע״א נמ׳ ה״נ נימא חנו לי שושביני כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה והני מנאי דלקמן כי
 הני תנאי וכו׳ פירוש דק שה ליה והלא תנאי דאייתי לא מוכחי דפליגי בקדושין
 לטבועין נמנו אם לא דחמרינן דכ״ע שברי דלימא מנו לי בעלי כו׳ וא״כ איך אמר כהני תנאי
 והני מנאי גופא לא מוכחי אלא כלומר ה״ק והני תנאי נמי דאייתינא אוקי לך כהני תנאי קמאי
 דדתינא דלא פליגי בתנו לי אלא בקדושין נתנו לטבועין ה״נ אוקי הני חנאי כתדיחי ודו״ק: בד״ה
 רכי יהודה ומתזרת השאר לאורסה ר׳ יוסי כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ור׳ יהודה סבר באמת אמרו

 כו׳ וא״ל דלמא ר׳ יהודה שבר היא יכולה לומר כו׳ כצ״ל:
 דף קמה ע״ב גמ׳ איבעיא ליה למיתא שמע קול טבלא נ״כ פי׳ שהיה קרוכ לעיר: שם זוזי
 אייתי ככפיה אכליה ככרסיה כצ״ל ונ״כ ס״א איימי ככיסיה אכלי בכריסיה ולפי
 זה הוא לשון כיס ממש וק״ל: תום׳ בד״ה ואין השטעית משמטת כו׳ ומגיה זמן עשר כסף כי
 ילונו כצ״ל ונ״ב סירוש לאו שהגיה לתקן את דברי ר׳ אליה דהא ש״ל כלישנא קמא דמכות אלא

 כלומר הגיה עליו ולא במשפט כלישנא דקרא ור׳ אליה לא דק וק״ל עיין באשר״י דמכות:

 שהטאו התושפומ דהיינו מדרבנן אבל מדאורייתא א״צ להוסיף והמתוק שנשאר בקישומ מתקן
 הכל אע״פ שלא יהיה א׳ מחמשים ממש אלא פחות ודעתו היה למרום משתמא בבינוני אחד
 מחמשים שהרי אחד ממ״ט התריס אפ״ה אמריגן מאחר שאותו מעט מר שנושף בזה הקישוח
 אינו מתקן המחוק שכנגדו א״כ חל הכל על המחוק דומיא דהחם שחמור אינו קונה והשני
 קונה אף חלקו ודו״ק: שם וליקט אחד בכלכלה של תאניה כו׳ כצ״ל: שם הא נכריות מקודשוח
 ואמאי אח וחמור כו׳ נ״ב נראה בעיני לסרשב״ס ללייק מהא לקנה הכל צ״ל ללייק מהכלכלה
 שאמר כולכם מקודשוח ואפילו הכי דוקא אחיוח הוא דאין מחקדשוח הא הנכריוח מתקדשות
 כאוחה כלכלה רחלקו הכלכלה לג׳ חלקים ולא אמדנן דנחלק לה׳ חלקים וג׳ נכריוח יקנו חלקים
 דהיינו ג׳ תלקיס אלא ש״מ דקנה הכל ודו״ק. השתא מאי דקא כחט אאכולי כו׳ כצ״ל. ד״ש
 בד״ה ממיב רב זירא לרב יוסף הס״ד. בסוף העמוד כשני כלים מטא ששיה הד״א: תום׳
 כד״ה אין לך כו׳ דרט יוסי פליג אמתניתין נ״ב סי׳ וקאי עלה א״נ אייד בנמצא מרה דומיא

 דמתנימין וק״ל:
 דף קמג ע״כ נמ׳ ולשלוקי לברתא מעישור קאתי נמתק ונ״ב זה אינו מן הגמרא אלא תירוץ
 בעלמא הוא דא״כ למה הוצרך לומר למי הא כלאו הכי ירש אותה אלא דלשלוקי
 מעישור נכסים והתוספות מפרשים בענין אחר: ד״ש בד״ה ובר בראי כו׳ ובני סלוא אליאב הש״ל
 כצ״ל: בד״ה לא שנו דהשטתו לאמצע הס״ד: תום׳ בד״ה שהיו לו כניס וכו׳ כדדריש אשר שם
 שמות כו׳ נ״ב בס״ק דברכוח דף ז׳: בה״ה ואס אמר כו׳ שכר טרחו עס היציאה או שותף דהוי
 כיורד ברשות ונוטל כאדש היינו משוס שיכוליה להרויח כצ״ל ונ״כ כן הוא באשר״י:
 ד״ה בתוספתא גרסינן צ״ל בתוספות ונ״ב פי׳ כתושפומ ישניה והוא מפירוש רטנו חננאל:
 בא״ד אם אמרו יחומיס כפני כ״ד ראו מה שהניח וכו׳ ולא ידע ר״י אמאי נקט גט בנים בפני

 כו׳ כצ״ל: בה״ה השטחו כו׳ טחד ואין יכולין כוי כצ״ל:



 םד חידושי הלכות מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף קמז ע״כ

 ע״כ בד״ה נכנם אחריה כו׳ ולפי זה לא היתה תותרנית כו׳ ור״ש פי׳ שנשאה כבר
 ונמצאת תותרנית כו׳ עכ״ל ר״ל לפירוש רבינו יעקב דכארוסה איירי שדקדק לומר
 שלא נכנס אשריה אלא לבודקה ולא לשוס נישואין ע״כ דלאו תוהרניש היתה ומש״ה אס היה
 נכנס עמה גם לשם נשואין היה יורשה אכל אס היחה הוחרניח נם אם היה נכנס נמי לשם
 נשואין לא הימה נשואה לו ולא היה יורשה ללשס בדיקה ודאי נמי נכנס עמה וכיון דמצאה
 מושרנית ודאי דלא כנס אבל לפרשב״ם לנשואה היהה אדרכה ע״כ דנמצאש תוחרניח דאל״כ
 הרי כשכדקה ולא מצאה תותרניח הרי נהפייס ולא היה דעהו עוד לגרשה וכיון שמתה אש״כ
 אמאי אינו יורשה וק״ל: כא״ד לר״י כו׳ משעת נתינה ולר״ל משעת כתיבה ולמאי
 דמפרש ר״י התם אית ליה לר״ל כו׳ דאיכא בין כו׳ עכ״ל כצ״ל וע״ש דמייהי המם מימרא
 דלר״י משעת כתיכה ולר״ל משעת נתינה ומכש קושיא מפיך להו ההם וקאמר לר״י משעת
 נחינה ולר״ל משעת כתיבה והיינו דאיכא בין ר״ש לרבנן לר״ש משעת כתיבה ממש ולרבנן
 משעת בחיבה היינו משעת תתימה והלכה כרבצן וא״כ בין לר״י ומן לר״ל דאין מוציאין פירות

 משעה כהיבה אע״ג דדעמו לגרשה ומהרש״ל הגיה בדברי התיס׳ הרבה לאין צורך וק״ל:
 דף קמז בפדשב״ם בד״ה שנאמר והעברתם כו׳ ואית דמפרשי מדשני כו׳ ולא
 נהירא כו׳ ההא ונתתם נמי חשבינן מיותר כו׳ עכ״ל ויש לדקדק דהא
 מאן דדריש ליה מוהעברתס לא תשיכ ונתתם מיותר וכדמסיק אורהא לקרא הוא וא״כ שפיר
 יש לקיים פירוש אימ למפרשי למסקנא ר״ל דמשמע ליה דכמו דלמאן דדריש ליה מונממם
 היינו מיחורא ה״נ מאן ללריש ליה מוהעברחם היינו מיתורא רונתתס נמי לא איצטריך
 למכהכ אלא דקאמר אילו הוה כחיב ונחחם לא הוה דריש מיניה יחורא כיון לאורחיה לקרא
 הוא וק״ל: תום׳ בד״ה מנין למתנת ש״מ שהיא מן התורה כו׳ ההא רב נחמן גופיה
 אית ליה לקמן דאינה כשל תורה כו׳ עכ״ל מיהו מלשון גירסח הספרים שלנו דקאמר
 ורבא אמר רב נחמן ממנמ ש״מ מדרבנן כו׳ משמע דקושטא הוא דרבא משמיה דרכ נממן
 גופיה פליג אדלעיל אבל גירסה הרא״ש לקמן אמר רבא א״ר נממן כו׳ ואולי שכן היה ג״כ

 גירסח החוס׳ ומו לא מידי וק״ל:
 ע״ב בד״ה המוכר שטר בו׳ ומשמע דוקא גבי בעל כו׳ אבל לגבי אחריני לא
 תוכל למכור בו׳ עכ״ל בהדיא נמי אמרינן החם הכי דלגבי אחריני לא מוכל למכור
 מה״כו פן תמחול לבעלה אלא לאיכא לאוקמא הך מלמא כמאן ללא לאין דינא דגרמי ומש״ה
 הוצרכו להקשות מליוקא ללוקא גבי כעל כו׳ לההיא מוקמינן לה המם כר״מ ללאין לינא
 לגרמי וק״ל: בא״ד וא״ת מ״מ הפםהתם הרבה שהרי גרושה היתה בו׳ עכ״ל כ״ה
 בכל נוסתות שלפנינו גס בחוס׳ ישנים ומהרש״ל מתק ואס מאמר מלשון התוס׳ והגיה ומכל
 מקום כו׳ כוי״ו והוא מוסכ אדלעיל ולא ידענא מהיכא פסיקא דלא נאמר כן לקושייתם
 וא״ת כו׳ שצריכה להשזיר כל ההפסד שהיה להם עכשיו [א] כשהיתה גרושה מדין דינא
 דגרמי דכ״כ גרמו להפסיד ללקושוש אע״ג שלא נהנו בה רק מועט דהיינו טובח הנאה אס
 השגרש או שהמוח קודם לבעלה ובהך דמוכר שט״ח לחבירו וחזר ומשלו שאין צריך להחזיר
 ללוקמ אלא מה שנהן בו היינו נמי משום רכך הוא שוה השוכ עכשיו למכרו בשלא נגבה
 עליין והלוקש יגבנו וכן לקמן בגרושה שהפסידה הלקוחות הרבה שכך נתנו לה כמו ששוה
 עכשיו למכור וכההיא להחוכל כיון למחלה לבעלה קולם שנחגרשה אז נההייבה מלינא דגרמי
 ולא תשייב לשלם לו רק מה שנתנו לה אף אס נתגרשה אש״כ להא בשעה שמחלה לא היה
 שוה רק כפי מה שנהנו לה והשמא מכש קושיח וא״ח מ״מ כו׳ הוצרכו לומר תירוץ אתר
 ואומר ר״י דשמא קטנה כו׳ דהשהא אין ראיה מכאן(לעיל) אדלעיל וק״ל: בא״ד ומיהו

 דף קמו ע״א
 וז״ש וכוקע עציס שעושה לו עצים קטניס שהס מלמיליס יש גו תועלת שיסכן גהס מתוך פלפולו עמהס לעמול
 על אמתת הלכריס: ואמר זה שיש לו אשה כו׳ וזה איסטניס כוי. נ׳׳ל לומר כפרש׳׳י כפרק חלק כל
 שלעתו קצרה כוי הוא רגזן להשתא כל שלשה לברים שזכר הם שאמרו בהס בפרק ע״פ ת״ר ג׳ תייהס אמן
 חיים הרחמנין והרחחנין ואניני הלעם ולכך אמרו בהם כל ימיהם רעים ועני הוא שתשוב כמת כמ״ש לאין תייהס
 חיים וההיפוך וטוב לב וגו׳ ואמדנן בע״פ רבא שחי חמרא כל מעלי יומא לפסחא משוס לחמרא מגדר גריר
 ורב ששח יחיב ביה בחעניחא משוס לאיסטניס הוה וז״ש רבי ינאי כל ימי עני רעים אפי׳ בעח שהוא קצח יו״ט
 הוא ברע להתענות בו כד שיאכל מצה לתיאבון וטוב לב שהוא נפש יפה כררבא משחה חמיל גס בע״פ שיאכל
 עי״ז מצה לתיאבון לתמרא מגריר גרע־ ור״י אמר זה רתמן כמ״ש בשאול שתמל על אגג וניטל ממנו ע״י זה
 מלכותו וטוב לב וגו׳ זה אכזרי על הרשעים כמ״ש באבול רשעים רנה וריב״ל אמר זה שלעמו קצרה שהוא רגזן
 שהוא לעתו קצרה שהוא מוסיף טפשות כמ״ש בפ״ל לנלדם כל מי שהוא כועס מוסיף טפשות שנאמר כי כעס
 בתיק כסילים וגו׳ ואמרו שם כל הכועס כל מיני גיהנס שולטין בו שנאמר הסר כעס מלבך והעבר רעה וגו׳
 וההיפך שאין ממהר לכעוס ואריב״ל עול לפי פשוטו והאיכא שבתות כו׳ ואמר בן סירא אף לילות בשפל וכו׳
 ויש לפרש בו ב׳ עניניס בשפל כו׳ לענין היזק ראיה והשנית ממטר גגיס כו׳ וכן ברום כרמו שהוצרך לטרוח
 בעלייה בראש ההר כלאמדנן פרק הספינה לגד ירושלים ומעפר כרמו כו׳ ע״פ מ״ש בסוף מציעא ג׳ גנות זו
 ע״ג זו וירק דנתייס ר״מ אומר של עליון כו׳ לרואין מהיכן ירק זה תי ואר״ש כל שהעליון כו׳ והשאר של

 חחחון והלכה כוומיה וז״ש מעפר כרמו כו׳ לבר שהוא חי מעפר כרמו והוא נחשב לכרמים אתרים וק״ל:
 דף קמו בפרשב״ם בה״ה בעי דכא כו׳ אם לא כלו כו׳ שאין עשוין ליבלות
 מי הדרי עמהן כו׳ עכ״ל ר״ל לבכה׳׳ג אם יהזרו העשוין ליכלומ עם שאינן
 עשוין ליבלומ נמי קמבעיא ליה מדפשיט ליה מההיא דר׳ אשא שר הבירה דמשמע דאיירי
 שהיו שס עשוין ליבלות ואין עשוין ליבלות ודו״ק: בד״ה תא שמע םבלונות בו׳ ה״מ
 לתרוצי כשאין עשוין ליבלות או בעשוין ליבלות ובלו בו׳ עכ״ל מלת ובלו קאי נמי
 על אין עשוין ליבלות וכיון דהך סיפא בפירוש קמיירי כפרשב״ם במתנימין דין אין עשוין
 ליבלומ ועשוין ליבלומ שרן בו דבמועטיס שפירש כדי שחשחמש בהן בביח אביה אפי׳ כלא
 אכילה חתן שם וגם אין עשוין ליבלוח אין נגבין ומיהו לא עדיף דין מועטין בסיפא מדין
 עשוין ליכלוח ואכל חחן שם דכרישא אלא דדינס שוה והשחא שפיר פשיט מדין מועטין
 שפירש ובלא אכילת ממן אעשוי ליבלוש דכרישא כאכילה ממן וגם המוס׳ דלא נקטו בדכרי
 רשב״ס רק בלו נישא דקאי אעשוי ליבלות ואאין עשוי ליבלות ושייך שפיר לומר בלו אף באין
 עשוי ליכלוש ע״י תשמיש וכגון דאבדו או נגנכו או נשרפו כמו שמפורש לקמן בדברי השוס׳
 ומו לא מידי מכל מה שהקשה מהרש״ל ואין להאריך: תום׳ בד״ה סבלונות כו׳ אבל
 במרובין אפילו בבלו נמי נגבין עכ״ל כצ״ל ובספר גמרא של א״מ ז״ל נ״ב מרובין היינו
 אין עשוין ליבלזת כלומר שמתקיימין לזמן מרוכה ומועטין היינו שמתקיימין לזמן מועט
 עכ״ל והוא כשיטת הנ״י דבר המהקיים כגון כלי כסף וזהב מקרי מרובין ומאכל ומשתה
 שאינו מתקיים מקרי מועטין ע״ש ולפי זה דברי המוספומ מפורשים כן דלא נישא להו לומר
 דמרובין היינו שפירש כדי שיבואו עמה לבית כעלה וכן מועטין שפירש שתשחמש בהן בביש
 אביה כפרשב״ם ומש״ה קשיא להו דבברייתא דקתני עשוין ליבלות אין נגבין ומשמע אפי׳
 מרובין כדקתני ק׳ קרנות של כדי יין כו׳ ובממנישין הנן מרוכין כו׳ הרי אלו נגכין סתמא
 משמע אפילו בעשר ליבלומ ומירצו דפירוש מרובין לאו היינו מרובין ממש אלא דאפילו כלי
 אשד של כסף כיון דאין עשוי ליבלוח מרובין מקרי ופירוש מועטין דאפילו מאה קרנומ של
 מאכל ומשתה כיון לעשרן ליבלות מקרי מועטין ובהני מועטין למתניחין דהיינו עשוי ליבלוח
 בעינן לקמן רצה לומר לאיבעיא לן לקמן מה לינן בלא בלו אבל אמרוכין למתנימין לא איכעיא
 לן דאפילו בבלו דהיינו דאי אבדו או נגנבו או נשרפו נמי נגבין כיון דאין עשוין ליבלות ע״י
 השמיש בביה אביה והדברים ברורים למבין ומהרש״ל הגיה בדברי התוספות וכונתו לא ידענא
 ודו״ק: בד״ה איבעיא לחו כו׳ אבל פחות מדינר לא וקא אמר בו׳ עכ״ל כצ״ל:

 קרני ראם [א] ג״ב ומלבד החוס׳ בב״מ לף י״ט משמע להריא בגרושה א״צ לשלם רק למי הקניה ומ״ש החיס׳ בסמוך בגרושה שהפסילחס הרבה סי׳ לאז נחנו בעלה למיס מרובים וכמ״ש הך סברא בב״מ שם
 לא הוי הפסל מיעוט וחוס׳ בסמוך כחבו ללמחילה ולקנוניא לא חיישינן ולבד מהרש״ל ברורין ועיין וחדן היטב:

 ג=^ חכמת שלמה ^
 שייר כלום ולו״ק: בה״ה מתנתו מתנה וכו׳ ואע״ג לעמד חוזר כו׳ כצ״ל: בה״ה לא שייר קרקע
 כו׳ ודוקא שכיב מרע שכתב כו׳ נ״ב פירוש מחלקים בין כולו למקצת אבל במצוה מתממ מימה
 אפילו כמקצת דינו ככולו וק״ל: תום' כד״ה נכנש אחריה כו׳ ונכנסה עמו יורשה דתצר דידיה
 לנשואין ולפירושו זו לא היתה תותרנית וכו׳ כצ״ל ונ״ב אבל לפירוש רשב״ם אינו מוכח דשמא
 תותרנית היתה והרגישה בשכל ולא כחוש ודו״ק: בא״ד מיהו קשיא דלא הוה ליה למימר הואיל
 ולא נמש אחריה וכוי נ״ב פירוש וככל ההפריה לא גרשינן כן וק״ל: בא״ד להא איכא נמי בין
 ר׳ שמעון ורבנן פירי משעת כחיבה כו׳ כצ״ל ונ״כ פי׳ החם מפרש רמשעח כחיכה נמי קאמר
 ריש לקיש היינו משעח חמימה א״כ אין ראיה כלל ללברי רשב״ס לאף אם ממצא לומר למשעמ
 כתיבה הוה כמו שנתן לעתו לגרשה סוף סוף הא איהו גופיה ש״ל משעת חמימה ולו״ק: בא״ד
 משעת כתיכה נ״כ פירוש ורכנן שכרי משעת תתימה ומשוס הכי מוקי ריש לקיש כרמן ודו״ק:
 דף קמז ע״א גמ׳ ואמר רב יוסף כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה ונתתם את נחלתו כו׳ ואס אין לו
 בת נחלתו לאתיו וכן כולן כצ״ל והד״א: תום׳ בד״ה מנין למתנת כו׳ גד ציון

 שהיא מדרבנן כצ״ל ונ״ב פירוש שעושין על הקברות:
 דף קמז ע״ב נמ׳ והאמר רב נחמן אמר שמואל המוכר כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה ומודה שמואל
 כו׳ כמקצח הוא כדפשקינן לקמן כצ״ל והש״ד: תום׳ כד״ה המוכר כו׳ שנחנו
 כה ומכל מקום וכו׳ ואחי למטרף לקוחוח כו׳ נ״כ פירוש לאו דוקא שיטרוף אלא כלומר שיחזיק

 דף קמו ע״א ד״ש כד״ה שינוי וסת כמו עני כו׳ כצ״ל: בד״ה ה״ג חולי מעיים כצ״ל: בה״ה
 אורחא דמילתא כו׳ זוזא אכליה ככרסיה כצ״ל: בד״ה תא שמע כו׳ ומיהו הוה
 מצי לחרוצי כשעשרה ליבלוח כו׳ כצ״ל ונמחק כשאין עשוי ליבלוח ונ״כ נ״ל טעוח גמור חדא דאי
 אינה עשויה ליבלומ אמאי אין נגדן וא״מ משוס דנתן לה בפירוש כדי שתשתמש בהן בבית אביה
 א״כ חסר התירוץ מן הססר ועוד דאס אתה רוצה לחלק משום כדי שתשתמש בבית אביה א״כ
 מאי מקשה ממחניחין דהא בודאי כדי שחשחמש בדח אדה שאני במו שפירש רשב״ם כמחניחין
 שהבל תלר במה שפירש אלא צריך אחה לומר דהכי מקשה דעל כרחך מחניחין איירי בעשרה
 ליכלות ומשום הכי מהני ברישא אכל עמהן אכל אין עשוין ליכלות נגכין כמו שפרשכ״ם א״כ הוא
 הדין שיפא דמולה דוקא במה שפירש איירי בעשוין ליבלות הא אין עשרן אפילו כדי שתשתמש
 בדת אדה נגדן אס כן שפיר פשיט דקתני סממא מועטין אין נגבין אפילו לא בלו אלמא דלא
 כלו לא מהני וחשכינן כשאר עשרן ליבלות ולא חשדנן ככלל שאינה עשוייה ליבלות דנגדן אלמא
 לדוקא נעשריה ליבלות איירי ועוד נראה דהתוס׳ שהזכירו פירוש רשב״ס לא הזכירו הא וגם ר״י
 שרוצה ליישכ כענין אתר אינו מיישכ אלא מה שלא מוקי ככלו על כן נראה טעות הוא נ״ל ולו״ק:
 דף קמו ע״כ נמ׳ ובין שמח הוא והדר הוא כו׳ כצ״ל: שם כמתניתין לא כתב בה שכיכ מרע
 עד סוף המשנה הוא נמחק ונ״ב מפני שאין כאן מקוס המשנה וצריכה להיות
 בדף קנ״ג ע״א קודם ההיא מחנחא כו׳: ד״ש בד״ה אמרה ליה דרך שחוק הש״ד: בד״ה שכ״מ
 וכו׳ כאמן של כני רוכל שמחה וקיימו חכמיה אח דכריה וכגון כו׳ כצ״ל ונ״ב קאי על השיפא דלא

 מהר״ם
ך להחזיר ללוקח מה שנתן לו נ״ל דט״ס הוא חרא דהא הרשב׳׳ם לא כתב האי לישנא  הוה מוחל צרי
יר ללוקח ך להחז ד ראם איתא דהרשב״ם כתב בהדיא שצרי עו ו ו יר לו מעותי ך להחז י  אלא כתב שצר
ו וכתב דא״צ להחזיר אלא מעות שנתנו בו י ו לא יותר א״כ מה מוסיף ד״י על דבר  מה שנתן ל
יר ללוקח רש רשב״ם וכו׳ צריך להחז ך להגיה פי  הלקוחות כו׳ הלא גם רשב״ם כתב הכי ע״כ ג״ל דצרי
יר ללוקח כל ך להחז י מר שצר ש שלא תטעה בדברי רשב״ם לו ר פ ל דר״י מ מר ר״י וכוי ר״ או ו ו  מעותי
ק״ל: בא״ד והיאך ו הלוקח ו יר אלא המעות שנתן ל רש דא״צ להחז  דמי הסך הכתוב בשטר לכך פי
 תמחילנה לד״מ דאית ליה דינא דגרמי ר״ל והלא תהיה חייבת לשלם כל דמי הכתובה ללוקח וכ״ת
ל ואדרבה תשאר ון שלא תרויח כלום במה שתמחו ל מ״מ כי  לא יהא לה במה לשלם ללוקח כשתמחו

 דף קמז ע״ב כרשכ׳׳פ ד״ה ומודה שמואל שאם נתנו המלוה כו׳ אי נמ־ ע״י קנין ובו׳ ומיהו אם
 עמד חוזר אם מתנת ש״מ כמקצת היא כדפםקינן לקמן עכ״ל דברי הרשב״ם הללו
ש לה דין מתנת בריא ואם עמד מ במקצת רבעי קנין י ״  א״א לי ליישבם דהא אדרבה הוא דמתנת ש
ן ש גמרא לקמן בפרקי ר פ מ ד כ יר קרקע כל שהוא מתנה קיימת ו ר וכדתנן במתני׳ דהכא שי ז  אינו חו
 ואם הרשב״ם ר״ל בלא קנין אפילו לא עמד נמי לא קנה דמתנת ש״מ במקצת בעי קנין ואי מסירת
ב קנין ב קנין ואי חשי לו לענין לא עמד נמי לא ליחשי ב קנין לענין אם עמד א״כ אפי  השטר לא חשי
לו לענין אם עמד ל מזה א״כ אפי ו ד ו אין לך קנין ג י ו בחי ד כמ״ש הרשב״ם דכיון דמסרו לי  כשמת ו
רש דשכ״ם וכו׳ כר שטר חוכ להכירו וכו׳ פי ״ק: כתום׳ ד״ה הפו ו ד ר ו ו  ליחשב קנין ולא יהא יכול לחז



 ואגדות מהרש״א סה

 שהיו צופין לעשן המערכה שהיה עדיין עשן במוצאי יו״ט דהיינו כלילה מאכרים ופלריס שלא נתעכלו והכל
 צופץ בעשן המערכה ולא בעשן אחר דהא אץ סברא שעשן אחר לא היה נוטה לפי הרוחוח במוצאי יו״ט דחג
 לשנוח טבעו ועוד דא״כ ליחשב נמי הך מלמא בנסים שהיו במקדש כדחשיב נמי שלא נצחה הרוח עמוד העשן
 לאף שבמוצאי החג דהיה נוטה לפי הרוחוח הוה אזיל כדיקלא ולא איבדור כדאמרינן פ״ק דיומא אלא שהנראה
 לודאי בעשן אחר נמי היו יכולין להסחכל זה אלא מקט עשן המערכה דשם היה עשן מצוי חמיד בלילה במוצאי
 יו״ט של חג כמ״ש ועוד נראה רעשן אחר טון לאבלור א״א להסתכל בו שפיר לפי הרוחוח משאי׳כ עשן
 מערכה גס ט הלך לפי הרוחוח במוצאי יו״ט הוה אזיל כטקלא ולא איבדור היה טלם לכוין לפי הרוחוח: האי
 יומא קמא דריש שתא אי חמימא כולה שתא כוי. משוס דבר״ה כל באי עולם נילונץ כדאמרינן פ״ק
 דר״ה והחום והקור הם השני מקריים אשר החיים והמיחה חלוי בהם שע״כ היה הכה״ג מססלל עליהם טוה״כ

 שחהא שגה זו שחונה וגשומה כדאמרי׳ פ״ק דר״ה העולם נידון בר״ה וגזר לץ שלו טוה״כ:

 דף קמח בכרשב״ם כה׳׳ה איכעיא להו כו׳ אם נתן דקל לאדם אחה ונמלך

 וחזר ונתן כו׳ עכ״ל לכלא נמלך משמע ליה לפשיטא ללא שייר לעצמו

 מקום פירי כדלקמן גכי כיה לאשר ודיוטא לאשר רלא שייר נמי לעצמו כלום ולא מיבעיא

 ליה החם אלא אם שייר מקום לכעל הליוטא מיהו הכא לא נישא ליה לפרושי למיכעיא ליה

 אס שייר מקום לכעל הפירי דודאי עיקר המחנה לכעל דקל ואס כשנחן הלקל לא שייר

 לעצמו לבעל פירות נמי לא שייר [א] ולהכי מפרש ליה כנמלך מיכעיא ליה אס שייר לעצמו

 מקום פירי כשנחן לזה הדקל אם כן שוב אשר כך כשנחן הפירוח לאשר נמי שייר לעצמו

 מקום פירי ואם עמד אינו חוזר וה״מ לפרושי נמי הכא דלענין כשייבש האילן דיקוץ ענפיו

 מכעיא ליה כמו שמפרש לה לקמן גכי שייר לעצמו מהו אלא דנישא ליה הכא לפרושי טפי

 דאמתני׳ קאי בשביב מרע ששייר כל שהוא אי הוה מתנהו מתנה אס עמד או לא משא״כ

 לקמן גכי שייר לעצמו דע״כ ליכא לפרושי לענין אם עמד תוזר דהא עכ״פ שייר הפירות

 לעצמו ולכך פי׳ לענין ענפים ויש ללקלק לכיון לבצמלך מבעיא ליה א״כ אמ״ל ללא שייר

 לעצמו מקום פירוח מאי קא מיבעיא ליה שוב כשייר לעצמו פירומ אם שייר מקום פירי

 דהא ממלך נמי היה משייר לעצמו הפירות מעיקרא ואפ״ה קאמר באח״ל ללא שייר לעצמו

 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 דך קמח ע׳׳א

 חידושי הלכות

 חכמת שלמה

 קשה לי מכל מקום יטרוף לקוחות שלא כהין שהרי־ יחזרו עליה ממה שנתנו בה

 לכל הפחות ואומר ד״י דבדבר מועט כזה כו׳ עכ״ל צריך לומר דודאי גם אם השובר

 ניתן בניסן היא צריכה להתזיר ללקותות מה שנתנו לה אלא שאצו אומרין שעשהה קנוניא

 עם בעלה אבל למהול לבעלה נתנם לא תעשה כיון ללבל הפתות יהזרו עליה מה שנתנו לה

 אכל ק״ק לאס כן כיון ללא אמרינן במשילה שעשחה קנוניא עם בעלה הקשי להו נמי לעיל

 בההיא להמובל למה תמשול לבעלה בשנס טון שצריכה להתזיר לכל הפתות ללקותות מה

 שנתצו לה גס בלבד הרא״ש בפ״ק למציעא משמע לשייך במהילה קנוניא ולו״ק: בא״ד

 וא׳׳ת מאי האי כו׳ ניחוש דלמא כתבה ליתן בניסן כו׳ והלכה והכניםתה לבעלה

 שאז כו׳ עכ״ל סי׳ לבעלה שני וע״כ בגרושה שנשאה בעל שני טן ניסן לתשרי והכניסתם

 לו כתובתה מבעלה הראשון ולפי מה שפירשו בפ״ק לב״מ דבגרושה ליכא למיחש הט כמ״ש

 התוספומ לעיל אין מקום לקושייהם הכא אכל קושיימס לפי מה שכתבו לעיל דבגרושה נמי

 איכא למיתש הט אלא למוקמינן להך ברייתא כמאן ללא לאין לינא דגרמי ולפי זה הקשו

 הכא שפיר אכמי מגרושה ושמא הכניסחה כתובהה לבעל שני ולו״ק:
 ח״א דף קמו ע״א שלשה דברים צוה אחיתופל את כו׳ אמר אל תהיו כמחלוקת ולא
 אמר אל תחל וקו. לפי שלפעמים לא הוזהר אדס מלחלוק עם חבירו כשעבר עליו הדרך אבל אמר
 אל חהיו עושין גורמי המחלוקח ואמר אל ממרדו במלכוח טח דוד כמ״ש בפרק חלק שטעה שראה שזרחה
 צרעח על אמחו וסבר איהו מלך ולכך יען שיהרוג אבשלום אח לול ושוב ע״ס ב״ד יהרוג לאבשלום כאשר שכב
 עם אשת אטו כמ״ש במדרש אך כשראה שלא נעשתה עצתו גס הוא ראה לבת שבע היא מפיק מיניה. ואמר
 רו״ט של עצרת ברור כוי. כלאמטנן בעי שמעתתא צילותא כיומא לאיסתנא ולכך כשעצרת שהוא יום קבלת
 תורה ברור ורות צפונית מנשבת בו הוא סימן יפה להלכה דאין להקב״ה בעולמו רק ארבע אמות של הלכה
 וע״כ אמר זרעו בו שטין שהמטין מטאץ הדעת לאדם דאמרינן בסרק p סורר עץ הדעת שאכל ממנו אדם
 הראשון חטה היתה ואמרינן נמי פרק לולב הגזול יוסיף דעת יוסיף מכאוב תיגוק האוכל כזית דגן מרחיקי[
 כו׳ ואמדנן ע״ש שאין החינוק יודע לקרוח אבא ואמא על שיטעום טעם לגן מרקד ליה עץ הדעח כו׳ וק״ל:
 מוצאי יו״ט האחרון של חג כו׳. דהיינו אחר גמר דן המיס שהיה בחג כי הכל הולך אחר גמר לץ ואמר

א] נ״ב ולפירושו לק״מ קושיח החוס׳ לאף מטלטלץ הוי שיור ע״ש:  קרני ראם [

ש בל״ה אמר רכ נחמן ״  הכא נמי כיון לאמר חוץ מפירומיו מקום סירות שייר על כאן נ״ל: ר

 כו׳ לעצמו בא הס״ד: תום׳ בד״ה שכיכ מרע שאמר הלואתו לסלוני כו׳ אי גרסינן מסיק מלרכ

 פפא כו׳ נ״ב סי׳ שהלוה ממנו ואפילו הכי הקנה אגכ קרקע ומכואר לעיל דף ע״ג ע״כ:

 בא״ד כדפרישית ותימה לי כו׳ כעין שהוא בשביב מרע בלשון ממנה וקנייה והא דקאמר כר

 כצ״ל: בד״ה איכעיא להו כו׳ הוו הפירומ דבר שלא בא לעולם כו׳ ואפילו לעצמו וכן תניא

 כו׳ כצ״ל:

 הכעל כקרקע המיוחד לכתוכתה שלא כדין וכן פרש״י שם: בא״ד ומכל מקום יטרף לקוחות שלא

 כדין כו׳ אין לחוש ואין כאן טריפה וכו׳ כצ״ל:

 דף קמח ע״א נמ׳ לעצמו מהו אמר רכא אמר רכ נחמן כצ״ל ונ״כ גירשה רשכ״ה אח״ל

 לאחר לא הוי שיור חוץ מסירוחיו מהו אמר רבא אמר רב נחמן אס חמצא

 לומר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירוחיו שייר מקום סירי ואליבא

 דרכ זטד דאמר שאס רצה להוציא כה זיזין מוציא אלמא כיון דדיוטא שייר מקום זיזין נמי שייר

 מהר״ם
בת הנאה  הא צריכה לשלם ולא תרויח כלום בקנוניא ולא חיישינן אלא שמא מכרה בעודה תחתיו בטו
ל ואם היתה א ו מ ש ד י איתא ל וחת הרבה ומשנ עט ואינה צריכה לשלם אלא מעט ומרו  שהיא דבר מו
ן די  מוחלת לבעלה לא תפרע ללקוחות אלא דבר שנתנו לה ותרויח הרבה עכ״ל ר״ל ולכך אין מפסי
ל ולא היתה צריכה לשלם ר נמי היתה יכולה למחו ב בר דבלא שו ן לבעל השו רי י  הלקוחות במה שמחז
בר צריכה לשלם להם מה שנתנו לה וא״כ לפי זה גם ציא השו ו  להם אלא מה שנתנו לה וזה גם כשי
רו עליה ן שהרי יחז ף לקוחות שלא כדי  הקושיא שהקשו התוס׳ הכא לעיל מזה ומיהו קשה מ״מ יטרו
בר ציא בעל השו ו ר כשי ב ו שו ש ל י  ממה שנתנו לה לכל הפחות לא קשה כלל דהא השתא נמי ש
רש דבינו ״ק: דייה אלא א־נה כשל תודה ובו׳ מה שפי ו ד  תצטרך לשלם להלקוחות מה שנתנו לה בה ו
ע״ל בפרק הספינה ו דו״ק (  •עקב שאין להוכיח מכאן דמכר שטר הוכ אינו הל מן התורה ובו׳ כצ״ל ו

: א) ן הו  שם בתוספות ותמצא שכ
ב נחמן את״ל א אמר ר ב ור חוץ ספירותיו מהו אמר ר  דף קמח ע״א בגמ׳ את״ל לאחר לא הר שי
ר ואליבא ו ו הוי שי ור מקום פירי חוץ ספירותי  דקל לאחד ופירותיו לאחר לא הוי שי
 דדב וביד דאמד שאם רצה להוציא בה ויזין מוציא אמד ליה ר׳ אבא לרב אשי אגן אדדשב״ל מתנינן
ן יפה נו מ״ט רכל לגבי נפשיה בעי  לה ובו׳ כך היא הגירסא לפי פרשב״ם. והא דאיתא בספרים שלפני
ר ו ר הוא לפי הגירסא האחרת דכתב הרשב״ם וכך היא הגירסא האחרת את״ל לאחר לא הוי שי י  משי
ר מקום פירי דקל ו י שי ו לאחר לא הו  לעצמו מהו אמר רבא אמר רב נחמן את״ל דקל לאחד ופירותי
ר א״ל ר׳ אבא לרב אשי י ר מ״ט כל לגבי נפשיה בעין יפה משי ו ו לעצמו הוי שי ר פירותי י שי  לאחד ו
ו לעצמו מהו הא בנתן ר פירותי י ר שי ו צ״ע לפי גירסא זו מאי קאמר את״ל לאחר לא הוי שי ׳ ו  וכו
ר לעצמו הפירות י שי ן הדקל ו  דקל לאחד ופירות לאחר נמי הוי האבעיא אי אמרינן דכשנתן להראשו
ר לעצמו י ר ג״כ לעצמו מקום הפירות דהיינו הענפים וכן כשנתן להשני הפירות אי אמרינן דשי י  שי
ר ר״ל דכשנתן הדקל לאחד ו ישב בדוחק דה״ק את״ל לאחר לא הוי שי יש לי  מקום פירי אי לא. ו
ן היה ג״כ אז בדעתו דאי כשנתן מתחלה הדקל לראשו  ואחר כך נתן גם כן הפירות לשני אמרינן ו
יר מקום פירי עם הפירות אבל כשנתן ן כל הדקל ולא שי  ליתן הפירות להשני ולכך ודאי נתן להראשו
ר לעצמו י ר דהואיל ושי י ר הפירות לעצמו ולא נתנם אח״כ לשום אדם אמרינן שפ י שי  הדקל לאחד ו
ל הרשב״ם ר ודו״ק. ועל גירסתו ש י ו ג״כ מקום הפירות רכל לגבי נפשיה בעין יפה משי יר ל  הפירות שי
ץ בגתן הדקל ו מהו מה תלי האבעיא רחו רותי ץ מפי ר חו ו  נמי קשיא דגריס את״ל לאחר לא הוי שי
ר הפירות י ו מהו דר״ל דשי רותי ץ מפי ר חו ו ו לאחר רקאמר את״ל לאחר לא הוי שי רותי  לאחד ופי
ו ג״כ מקום הפירות או לא זאת האבעיא ר ל י ץ דשי  לעצמו אי אמרינן מכח לישנא יתירה דקאמר חו
רי או ר מקום פי י ר הפירות לעצמו שי י שי י באחר והכי הוי ליה למיבעיא נתן הדקל לאחד ו  אינו תלו
ד עו וטא לאחר ו י ד ו מהו וכן קשה בהאבעיא דבית לאחד ו רותי ץ מכי ר אמר חו י  לא את״ל דלא שי
וטא לאחר מי איכא להאי בעל די  קשה באותה האבעיא מאי קא מיבעיא ליה באומר בית לאחד ו
ר מקום בחצר הא אפילו ו ש לו שי זין או לא מהיכי תיתי דנימא די י ר מקום בחצר להוציא ז ו וטא שי  די
טא ו י ר מקום בחצר אלא באומר על מנת שהד ו וטא לעצמו אין לו שי ר הדי י שי  דמכר הבית סתמא ו
ש י מר ש ן וא״כ מהיכי תיתי לו ] מחמת יתור לשו ן י ז י ז ש לו מקום בחצר להוצאת ן י דאז י  העליונה של
ות ע״פ ישבתי הקושי וטא לאחר ו די מר בית לאחד ו ר מקום להוצאת זיזין כשאו ו וטא שי  לבעל הדי
ות והכי קאמר ן דלעיל הוה בעי ג׳ איבעי י ו והבעי  דרכי הישיבה ששתי הגירסות הם צודקות יחדי
ר פירות י ר שי ו ר או לא ואת״ל לא הוי שי ו  מיבעיא ליה דקל לאחד וסירות לאחד הוי מקום פרי שי
ר י ׳ שי ר או לא את״ל דאפי י ן יפה משי ר משום דכל לגבי נפשיה בעי ו  לעצמו מהו הוי מקום פירי שי
ן מהו ואליביה ו דקאמר יתור לשו רותי ץ מפי ר אמר חו ו  הפירות לעצמו לא הוי שם מקום פירי שי
ר מקום בחצר כשלא אמר ע״מ אלא ו ש לו שי ד וכו׳ דקאמר דכשאמר על מנת לישנא יתירה י בי  דרב ז
ות והכי קא מיבעיא ליה אמר וטא לאחר בעי ג׳ איבעי די ץ מהו וכן בהאי בעיא דבית לאחד ו  אמר חו
ר לאחר ובעי דהאי וטא אמכו ן בית אני מוכר לך אבל הדי וטא לאחר ר״ל שאמר לראשו די  בית לאחד ו
ש לבעל י י וטא לשנ כר אח״כ הדי כשמו וטא לאחר הוי נמי לישנא יתירה ו ר הדי ן שימכו  דקאמר לראשו

ב ללוקח גם באפשר ישאר עליה חו ל ו ב ללקוחות בכדי כל הכתובה ליכא למיחש שתמחו  עליה חו
 שתהיה לה לאחר זמן במה לשלם אלא ודאי הדין הוא שלא תצטרך לשלם ללוקח כי אם מה שנתן
ל לו כתובתה והוא יתן לה בעד הכתובה  לה בה לכך איכא למיחש שתעשה קנוניא עם בעלה ותמחו
 סך מה יותר ממה שנתן לה הלוקח וא״כ תרויח המותר וכי תימא מה יפסיד הלוקח ולמה לא יקנה
ו מה שנתן לה מ״מ ו מעותי יר ל ל לבעלה חהיה חייבת להחז  הכתובה בטובת הנאה הלא אם תמחו
ד שמא עו ו ולמה ליה לאטרוחי בכדי ו דאי תמחול ל  אין מי שיקנה אותה משום דכל לגבי בעלה ו
ן לה במה לשלם א״כ גם מה שנתן לה ו ותאמר שאי  תאמר שלא נתן לה בעלה כלום בעד שמחלה ל
 הלוקח יפסיד וק״ל: בא״ד לאו דוקא נקט שטרא מעליא שהד־ לא תחזיר אלא מה שנתנו לה הלוקח
ך רו אה״נ שצרי רף שט״ח של חבי ר ומחלו אבל בשו רף שט״ח וחז  וכו׳ צ״ל דזה לא קאי אלא אשו
רו ב של חבי ר חו ט רף ש  לשלם לו כל דמי החוב אבל שיטת התוס׳ לא משמע כן אלא דקאי גם על שו
מד לימכר בהם לפי ו שהיה עו י ו רו אין צריך לשלם אלא דמי שו רף שט״ח של חבי  או י״ל שגם בשו
ש אבל מדברי ״ ד נכסיו של לוה ולפי אלמותו וכן משמע מדברי הרא״ש שם כפרק הכותב ע ו  שעב
: ש ״ ע ר ו ט ש רו צריך לשלם כל הסך הכתוב ב רף שט״ח של חבי ו משמע דבשו  הטור ח״מ סי׳ שכ״
ן דינא לו למאן רדאי  בא״ד וא״ת מ״מ מפסדת הרבה שהרי גדושה ה־תה וכו׳ ר״ל אפילו את״ל דאפי
ן לא הגיע זמנו לגבות י י  דגרמי אין צריך המוחל לשלם כ״א מה שנתן בו היינו כשמכר לו שט״ח שעד
ן כתובתה בי  אבל הכא שאמה היתה גרושה וכבר הגיע זמנה לגבות כתובתה א״כ היו הלקוחות אז גו
ן דינא דגרמי  מבעלה וא״כ כשהבת מחלה הכתובה לאביה הפסדתם כל סך הכתובה וא״כ למאן דדאי
 היתה הבת צריכה לשלם ללקוחות כל דמי כתובתה וא״כ מה הרויחה הבת במה שמחלה הכתובה
ן לגבות ממנה כלום מה שהזיקה ו הלקוחות יכולי  לאביה ואומר ד״י דשמא הבת היתה קטנה ולא הי
ן קטנה היא ואין י ן עדי מי טות אבל לענין חיוב תשלו מ״מ מחילתה מחילה כיון שהגיעה לפעו  אותם ו
מר דלעולם ן ממנה מה שתזיק והשתא לפי זה אין ראיה מכאן לדברי ד״י דהשתא איכא למי אי צי  מו
ל ן דינא דגרמי צריך המוחל לשלם כל דמי השט״ח ואעפ״כ נתן לה ר״ג עצה שתמחו  למאן דדאי
 כתובתה לאביה משום דקטנה היתה ולא היו הלקוחות יכולים להוציא ממנה מה שהזיקתם אבל אם
ן הכתובה מאביה שכבר נתחייב הכתובה לאמה והם  לא מחלה הכתובה לאביה היו הלקוחות גובי
״ל ד״ה תזיל ותמחול לכתובתה ז ו ו אר בתוספות דכתובות שם בדף פ״  קנו אותה ממנה וכן הוא מבו
י ן דינא דגרמי מגבי דמי שטר  דאמה לגבי דאביה קשה לר״י דמה הרויחה הא אמרי׳ בסמוך מאן דדאי
׳ וי״א דקטנה כמו הפעוטות דמתנתן מתנה ולא מיחייבא מדינא ן דינא דגרמי וכו רב נחמן דאי  מעליא ו
 דגרמי ולר״י נראה מתוך כך דלא מיחייב מדינא דגרמי אלא דמים שנתנו על כתובתה ולא כל הכתובה
ש ר פ ש הי״מ אין ראיה לדברי ד״י והי״מ לא מ רו אר בהדיא דלפי פי  ונמצא שמרויחה הרבה עכ״ל מבו
מר ד״י דשמא קטנה היתה אינו או ץ ו  כדברי ד״י ומכל הלין נ״ל דהאי וא״ת דהכא והתירוץ שמתר
י ד״י ל והוי כאילו אמר שאף לדבר ג אדברי ר״י דלעי ן הוא ופלי ו  מדברי ד״י דלעיל מיניה אלא גלי
ין קשה מ״מ הפסדתם הרבה והיתה צריכה לשלם רץ מה הרויחה במחילתה שהרי עדי ין אינו מתו  עדי
 ללקוחות כל הכתובה שהפסדתם וא״כ מה הרויחה אלא ע״כ צ״ל דקטנה היתה וכוי וא״כ אין ראיה
״ק: בא״ד לא שבק לדידי ויהיב לאחר־ני וכו׳ לשלם הכל אם ימחול וכו׳ בושתה דו  ג״כ לדברי ר״י ו
: בא״ד וא״ת מ״מ •טרוף לקוחות שלא כדין שהר• יחזרו ל  לבא לב״ד לתבוע מבעלה פה שמחל כצ״
בר היו הלקוחות חוזרים  עליה מטה שנתנו בה לבל הפחות וכו׳ ר״ל דאם היחה מוחלת בלא שו
ל צ״ דו הלקוחות ו בר יפסי רו לבעל השו חז  שתשלם להם מה שנתנו לה בה לכל הפחות והשתא שי
וכלו ף מהלקוחות ר״ל שלא ישלם להם לא י טרו י בר ו וציא הבעל השו  דהשתא ס״ל לתוס׳ דכשי
ור על האשה שתשלם להם מה שנתנו לו בה וזה דבר תימה: בא״ד ומיהו לפי מה  הלקוחות לחז
ר״ל דשם בפ״ק דמציעא דף  דפרישית בפ״ק דמציעא דבגרושה ל־כא לטיחש להכי הוה א״ש כצ״ל ו
ל אל הקשו שם דליחוש שמא מכרה במעמד שלשתן דאינה יכולה למחו  כ׳ ד״ה ש״מ איתא לדשמו
ש שמא מכרה אחר ן אין לחו רושי  ותירצו דלא תקנו מעמד שלשתן בכתובה דאינו חייב עד אחר גי
ו שקדם בר א הבעל שו צי ן מסתמא מכרה בדמים יקרים וכשמו רושי ן במעמד שלשתן כי אחר גי רושי  גי



 םו חידושי הלכות מי שמת פיק תשיעי כבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קנ ע״א

 להשביע אלא דבהך הודאה רוצה להקנוח לוה המקבל ושוב מצאתי כן במ״י וז״ל ור״י
 מפרש שכ״מ פי׳ שידוע לגו שאין פקדון כידו והודה שיש לו פקדון מי אמר כגון דשכ״מ
 מקני באמירה קני וה״ה ככריא מצי כו׳ עכ״ל והחוספוה שפירשו כן על פקדון שיש
 לנותן ביד אתרים משום דהשהא הוי רומיא דעובדא דאיסור דמיימי ומה שהוצרכו לומר
 דבבריא נמי קמיבעי ליה היינו נמי משום דמעובדא דאיסור הא אפילו בבריא פשיט ליה
 דקני וק״ל: כד״ה הקא מגמרו כו׳ ד׳ מאה זוז* לד׳ אכינא כו׳ וע״ק מפרק השולח

 נכי כו׳ כצ״ל:
 ע״כ כא״ד ואע׳׳ג דפריך על רכ יוסף בסוף ההוא פרק והא קי״ל כו׳ ולא פריך
 עליה דרכ כו׳ ואע״ג דפריך כו׳ והא ק*״ל התס דשב״מ כו׳ עכ״ל ר״ל על
 רכ יוסף כס״פ פריך מהא דק״ל מלד״ה ועל רכ כתתלה הסוגיא לא פריך מהא דמלד״ה
 אבל מדש״מ כו׳ פריך נמי על רב וק״ל: בא״ד עשיתי פלונ* עכדי כו׳ אר״י וכולן
 כשטר וא״כ הא דקתני כתר הכי כו׳ דכי אומר זכה וחכמים אומרים לא זכה אלא
 כופין כו׳ עב״ל הסוגיא שלפנינו ההם כפרק השולת ליתא הכי אלא דר״י וכולן בשטר
 אכולה מלתא קאי גס לא הוזכר שם הא לכופין את היורשים כו׳ ואולי דגירסא אתרת היה
 להם שם ודו״ק: בא״ד למה לי שטר הס׳׳ה ואח״כ מ׳׳ה כן פר״ח שייר קרקע כו׳
 והתוספתא נראה דנשיכוש מתניא כו׳ ומיהו אין נראה לשכש כו׳ עכ״ל כצ״ל דכרי
 התוספהא ופירושה עיין לקמן בסמוך בחוספוח כד״ה שייר קרקע כו׳ וק״ל: בא״ד אין
 נראה לשכש התוספתא הס״ה ואחר כך מ״ה כל דאיתא כירושה איתא כו׳ וראיה
 לדבר מיש מוכר אביו דמוקי ר״י בש״מ ומש״מ שכתב כל נכסיו וכו׳ עכ״ל כצ״ל
 ר״ל ר״י בעל המוס׳ שכחכ כן בפרק נושאין על האנוסה ע״ש ובדברי מהרש״ל נפל טעוח
 בדפוס ר׳ יוחנן במקום ר״י וק״ל: בד״ה שייר קרקע כו׳ ור״ש אומר בו׳ ופי׳ ר׳
 שמואל דדלמא הוא העבד ששייר ואין נראה לד״י ההא תניא בהדיא בתוספתא
 ד״ש אומר אפי׳ אמר כו׳ עב״ל כצ״ל וכן מצאתי בתוספות ישנים ומהרש״ל האריך בזה
 לאין צורך ואין להאריך וק״ל: בא״ד להך דהכא למימר דפלגינן דיבורא כו׳

 ופלוגתייהו פ״ק גמרא גבי ד״מ אומר עכו כא״י כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 tp קנ גמרא ומטלטלא למטלטלא הויא שיור לכתובת אשה מקרקעי בו׳ כצ״ל:
 תום׳ בה״ה קרקע כל כו׳ לא יחפור פירשתי לה והס״ד ואח״כ מ״ה וכל
 היכא דתנן כו׳ ובד״ה וכמה כל כו׳ מ׳ פליגת על רב בכל הני הס״ד ואחר כך מ״ה

 מנה ופרס כו׳ מנא ליה הס״ד ואמ״כ מ״ה ואיידי כו׳ עב״ל כצ״ל:

 דף קמח ע״כ
 מקום פירי ולפי גירסח דחוץ מפירושיו נישא דמשום לישצא יחירא קמבעיא ליה מיהו לפי
 זה ה״מ למיבעיא מעיקרא בנתן דקל לאחד ושייר לעצמו פירומ ואמ״ל דלא שייר מקום
 פירי חוץ מפירוחיו מהו ודו״ק: תום׳ בד״ה ש״מ שאמד כו׳ דלא מצי להקנות דבר
 אחה עם הלואה לא כו׳ יורש נמי דירת הכית ופירות דקל היינו כו׳ כיון דליתא
 כבעין שהוא בשכ״מ כו׳ מתנה וקנייה והא דקאמר הואיל ויורש בו׳ כצ״ל: כד״ה
 איבעיא להו כו׳ ועוד הרי נתן בל האילן ואיך יש לנו לומר ששייר מקום פירי כו׳
 עכ״ל החס ודאי נמי איירי מחן כל האילן אלא דאיכא למימר מ״מ דשייר קרקע אכל מקום

 פירי אין לנו לומר דשייר בנתן כל האילן והוו הכא הפירוש דשלכ״ל וק״ל:
 ע״כ בפרשב״ם בד״ה א״ר ששת כו׳ כדאמרי׳ לעיל ידוה פלוני בבית זה לא
 אמר ולא כלום עד דאמר תנו כו׳ עכ״ל לא ידענא מה שייך ידור פלוני כו׳
 לכאן דהא אי נמי דקאמר תנו דירת בית לפלוני לא מהני מידי משום דהוה דשלב״ל

 כדאמרינן לעיל עד שיאמר תנו בימ זה לפלוני וידור כו׳ ויש ליישכ ודו״ק:
 דף קמט תוספות בה״ה שכ״מ שהוהה כו׳ ונראה לר״י כו׳ אע״פ שאנו
 מוחזקין בו שאין לו מי אמרינן דקני כמתנת ש״מ כו׳ עכ״ל ויש
 לדקדק דהדרא קושיין לדוכחא דאימא דשלא להשכיע אמר כן ואם נאמר בדוקא באנו
 מושזקין שאין לו בידו כלום איירי נישא דלא שייך ביה שלא להשביע אבל לישנא דאע״פ
 שאנו מוחזקין כו׳ לא משמע כן ונראה רלא שייך שלא להשביע [א] אלא במש אבל נעמד
 כי הבא הרי אומר דלא שלא להשביע אמר כן אלא בדרך קנייה וק״ל: כא״ד וכן משמע
 מתוך פר״ח דפירש לודי כו׳ וקני להו באודיתא בו׳ עב״ל לא ידענא מאי משמע
 להו ראיה לפירוש ר״י מתוך פר״ח טפי מחוך לשון המלמול שלפנינו והיה נ״ל לכאורה
 רלא הוו גרסינן כשמעחין מלח ולקנינהו דהשחא ניחא דממלוח וקני להו שכפר״ש משמע
 כפר״י דלפרשב״ס לא שייך לשון קנייה אבל לקמן במוס׳ בד״ה ואי אגב קרקע כו׳ מוכח
 דהוו גרסי ולקנינהו גס במרדכי נראה דפירוש ר״ח מסכים לפרשכ״ם וצ״ע: בא״ד ועוד
 י״מ שכ״מ כו׳ פי׳ שהודה שיש לו פקדון ביד אחרים והקנהו לזה כו׳ עכ״ל
 לכאורה מאי הודאה שייכא בהודה שיש לעצמו פקדון ביד אחר ומה קניה באמירה מועיל
 לאשר בזה דהא ודאי בכה״ג שיש לאדם פקדון טד אתר כעי מעמד שלשתן כדמוכח לעיל
 בכמה דוכמין ונ״ל דכינוי שיש לו לא קאי על הנוהן רק על המקבל שזה הנוחן הודה
 שיש לו למקבל פקדון ביד אחר ואף שהוא נהן הפקדון בידו אין הפקדון של עצמו ואף
 שאנו מושזקין בזה הפקדון שהוא של הנוחן ואינו של המקבל דאל״כ הוה שייך ביה שלא

 קרני ראם [א] נ״ב איגי מלן לאיסור גיורא ממ ומ״מ קט בהודאה אלא ע״כ מיידי שאין לו טדו וכמש״ל:

 חכמת שלמה
 אע״פ שאין שס אלא אותה שדה ואותה העיר זכה העבד זה בנכשיס וקנה עצמו בן חורין כו׳
 זכה בנכסים אס יש לו שאר נכשיס וקנה עצמו לחורין בכל ענין כן פירש רטנו שמשון בפרק ג׳
 רפאה ומדאמר ר׳ שמעון בחוץ מעיר פלוניח או חוץ משדה סלוניח דיצא כו לחירות מכלל דשמעי
 לרבנן לאף בכה״ג לא יצא לחירות ובהט פליגי דרי שמעון שבר כו׳ כצ״ל והשאר הוא הג״ה עד
 אין נראה לשבש התוספתא: בהג״ה בשיבוש מתניא למאי בא ר״ש להשמיע לן לאפילו היכא
 שאומר חוץ מעיר פלוני כו׳ וכי כשטל כו׳ אין נראה לשבש התישפתא אלא כמו שפירש בפנים
 כצ״ל והש״ל ואח״כ יתחיל לבור חלש כל ללימא בירושה לימא במתנת וכו׳ כצ״ל נ״ב זה הלבור
 שייך לעיל: בא״ד לאע״ג להמקבל גר וליתא בירושה כו׳ וראיה ללבר בפרק נושאין על האנושה
 שיש מוכר אח אביו למוקי ר׳ יוחנן בשכיב מרע וכן מי שכחב כל נכסיו כו׳ בעבל ואס מח ולא
 חזר קנה העבל הכל כלאיחא בפ״ק לגיטין ועבל ליתא בירושה אפילו הזכיר בהריא מה שמוציא
 מן השחרור כוי: בה״ה שייר כו׳ ומלמהרר בנכסיה כו׳ ובפ״ק רגיטין גבי ר״מ אומר עכו כארץ
 ישראל כו׳ מייתא לה נמי בהא לפלגינן ליטרא אליבא רר״ש ולא כפרש״י להתס אלא כמו שפירש
 ואליבא לתוססמא רלא שייר כלל מן העבל אלא מן הנכסים ובהא פליגי רבנן עליה כלפי׳ אבל

 אין להקשות על פירוש רטנו שמואל שפירש כו׳ כצ״ל והל״א:
 דף קנ ע״א ד״ש בל״ה אמר ליה רב יוסף כו׳ שרך כתיב כו׳ ולכתוב עליה פרוזבול כו׳ ולקנות
 עמהן נכסים שאין להס כו׳ כצ״ל: בסוף העמול כלפרישית טעמא לאנן כו׳

 מהד״ם ^
ו למי נתן מקום צימוח הפירות מי אמרינן רש בדברי  שנתן האילן לוה וחפירות לזה לא וכר ולא פי
ן יר מקום צימוח הפירות אלא כל האילן נתן לראשו ן לא שי ר ר״ל שכשנתן האילן לראשו ו  לא הוי שי
י כ״א הפירות לבדם וחפירות הוו דבר שלא בא לעולם וא״כ לא קנה השני כלום או  ולא נתן לשנ
יר מקום צימוח הפירות ולא נתנו לו וכשנתן אח״כ הפירות ן שי ר וכשנתן האילן לראשו ו  שמא הוי שי
ו אז ג״כ מקום צימוח הפירות ולא הוי דבר שלא בא לעולם כי כבר זכה במקום הפירות  לשני נתן ל
ן האילן ר ר״ל כשנתן הפירות לאחר אמרינן דכשנתן להראשו ו  שהוא בעולם ואת״ל לאחר לא הוי שי
ר הפירות לעצמו אי אמרינן וכו׳ י יר מקום הפירות לעצמו מאי פירות ששי  כל האילן נתן לו ולא שי
ר לעצמו ר״ל שלא נתנן לשום אדם מי אמרינן כשנתן י ר״ל שנתן האילן לאחר וחפירות שי  כצ״ל ו
ר לעצמו מקום הפירות עם הפירות וא״כ לא הוי הפירות דבר שלא בא לעולם או י  האילן לאחד שי
יר מקום הפירות: דייה אבן אדרבי שמעון ב״ל מתניגן לה ובו׳ ט״מ ביון  דלמא אפילו לעצמו לא שי
ש י ר״ל מיירי בעל מנת והכי קא מבעיא ליה מה יאמר ר ץ ו ידי בחו ן מי י י ובו׳. ר״ל הבעי ר  דבחוץ מ״
ץ קא מיבעיא ליה ר כדאמר ר״ל אבל בחו י טא ליה דמשי ץ דבע״מ פשי מר בחו  לקיש בזה רוצה לו

ץ קא מיבעיא ליה: כצ״ל אבל בחו לו בלעצמו והספרים מוטעים לפנינו ו  ר״ל אפי
די איסור רש לו ך פי׳ ר״ה וכו׳ ר״ל מדפי ב מדע וכו׳ וכן משמע מתו  דף קמט ע״א בתום׳ ד״ה שבי
ן ר כדי ו דר״ל קנין גמו נ  דהני דמים דרב מרי כריה וקני להו וכו׳ משמע מתוך לשו
א: בא״ד אלא אפילו בש״מ דמקנ־ באמירה בעלמא לא פשיטא לי אי קני אי לא. ואם תקשה  מתנת ברי
מ מקני באמירה בעלמא מאיזה טעם נאמר הכא ן דקי״ל דש״ ו  לך והכל טעמא מאי דמאי בעי דכי
ני או יזכה או ן נתינה כגון תנו מנה לפלו מ דעלמא אומר בלשו ״  דלא קני י״ל משום דסתם מתנת ש
ן נתינה לכך קא מיבעיא ליה אי קני באמירה ל בגמ׳ אבל הכא דלא קאמר שום לשו ל כדאיתא לעי טו  י

 בעלמא אי לא:

 דף קמח ע״ב גמ׳ ניהר כמחלק ולחד מינייהו כו׳ כצ״ל: שם הפקיר כל נכסיו מהו מי
 אמרינן כו׳ חילק כל נכסיו לעניים מהו מי כו׳ כצ״ל ונ״ב מן הקדיש כל נכםיו

 ועמל כו׳ עד ומקנו תיקו אינו מגירשח רשב״ס ונמחק הלישנא אחרינא:
 דף קמט ע״כ תום׳ בל״ה דקא מגמר כו׳ איכא דמוקי לה החס בבריא וכמעמל שלשתן נ״ב
 פירוש יס״ל לרב לאין מעמל שלשמן אלא בסקלון משוס הכי בעי צבורין ומאן
 למוקי ליה בשכיב מרע סבר לש״ל לרב לאין מועיל מתנת שכיב מרע אלא בתנו מנה זה ולא מנו
 סתם ומשוס הכי בעי צכורין וכוי: בא״ד ומשוס מציה לקייה לברי המת נ״ב פירוש ואפילו בלא
 צבולין כו׳ וק״ל: בא״ד כלאיחא התם ולהט מולה נמי איהו כצ״ל ונ״ב פי׳ שמואל: בא״ד
 ואע״ג לפריך התם עלה לרב והא קי״ל כו׳ במתנה מצוה לקיים לברי המת כו׳ וכן פירש ר״ח
 כצ״ל והש״ל ואח״כ מחחיל הליטר שייר קרקע כל שהוא וכוי: בא״ד ובמשקגא מפרש משוס
 ללאו כרות גיטא כו׳ נ״ב ולפי זה אפילו לא שייר סחם אלא אמר חוץ משלה זו אפילו הכי לא
 יצא לחורין משוס דלאו כרוח גיטא הוא וק״ל: בא״ד ממחלה היה סבור כו׳ ושם פירש ר״ח כו׳
 כצ״ל ונ״ב פירוש קולס שמסיק שס טעמא לחנא קמא משוס כרוח גיטא וק״ל: בא״ד לשון
 ר״ח ור״י פי׳ לאף מתחלה שבר לת״ק לא איירי לוקא בשייר סתם רשמא שייר בגוף העבר אלא
 אפילו שייר דבר מבורר ופירש מה ששייר אפ״ה פליג ת״ק וכן מוכח מהחוש׳ ר׳ שמעון אומר
 כל נכסי נתונים לפלוני עבלי חוץ מא׳ מריבוא שבהן לא אמר כלום חוץ מעיר פלוני משלה סלוני

 סליק מסכת בבא בתרא
יך לסוף זה הקונטרס והוא ממסכת סנהדרין מתחילת ט׳ עד סוף מסכת זו ועם הדף ס״ח השי  מכאן ו
בר במלאכת הדפוס עם דף זה הכל נאבד מבית הדפוס והוכרח לישאר י להיות מחו ׳ והיה מן הראו  וכו

: י כו ן ו י שראל אמן וחבל על דאבד ן כל עמו י  חסר והשם ימלא חסרוננו וחסרו

ר מקום ו ן לו שי י או לא ואת״ל דאי וטא של ור מקום בחצר כמו באומר על מנת שהדי  הדיוטא שי
ש וטא אחזיק לעצמי י כר הדיוטא לאחר לעצמו מהו ר״ל שאמר בית אני מוכר לך והדי  בחצר כשמו
ר מקום בחצר ו ן לו שי וטא שלי או לא ואת״ל דאי ר מקום בחצר דהוי כאומר על מנת שהדי ו ו שי  ל
וטא מהו הוי כאילו אמר ע״מ או לא ומה שלא הזכיר ץ מהדי ן תנאי אמר חו  משום דאין זה לשו
בות האבעיות השני קצוות ממ״נ כאשר רוש משום שהיא נפשטת מתוך תשו  האבעיא האמצעית בפי
ר זה ולא כתבתי זה אלא כדי להלהיב לב  הארכתי בזה ואפסיק מזה כי אין כוונתי לזה בחבו
ד הלכה: שם ברשב״ם ד״ה שייר פירות לעצמו מהו ובו׳ ו חד  התלמידים ולפתוח לפניהם פתח העיון ו
ור מקום הפ־דות או לא את״ל לא  והיינו פי׳ לשון אהרון דקל לאחד ופירותיו לאהד מהו מ־ הוה שי
ר לו למה הוזקק לומר לישנא יתירה חוץ ב ור חוץ מפירותיו מהו ביון דמעיקרא דקל לבדו מ  הוה שי
ו וכו׳ כצ״ל: בתום׳ דייה שכיב מרע וכו׳ א׳ גדםינן מפיק ו דהא אפילו לא הזכיר חוץ מפ״־ותי  כפירותי
' ר״ל בההיא עובדא דרב פפא הוה ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה  ברדב פפא ובו
ב ואי אל בר אחא אגב אסיפא דביתא דאייתי לעיל פ׳ הספינה דף ע״ז ולקמן דף ק״נ ע״  לרב שמו
נן מינה דהלואה נמי נקנית אגב קרקע דהא רב פפא אקנינהו אגב  גרסינן תריסר אלפי זוזי וכו׳ שמעי
 אסיפא דביתא וא׳׳כ איתא נמי בבריא מ״מ כיון דליתא בבריא בקנין דלא מצי להקנות אלא ע״י ד״א
ב מדע מרקנה בגר ר כנ״ל להגיה: בא״ד כדמוכח לקמן דשביב מדע שהודה קנה בלא טעם דשבי כ  ו
לו אם היה בריא הוי קני דהא בההוא עובדא דאיסור גיורא קאמר רבא היכי נקנינהו  ר״ל אלא אפי
ייה רבנן וכו׳ וכל ו מ כירושה שו  רב מרי להנהו זוזי אי בירושה לאו בר ירושה הוא אי במתנת ש״
לו  היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה ופריך עלה וליקנינהו באודיתא וכו׳ ש״מ דהודאה קנה אפי
 בלא טעמא דש״מ ר״ל שטעם ש״מ הא כבר אמר דמתנת ש״מ ליתא בגר כיון דלאו בר ירושה הוא:
 כא״ד ונראה לי דהא לא חשיב איתא בכריא ביון דליתא בעין שהוא בשכיכ מרע בלשון מתנה וקנייה
: ד״ה ש״מ שאמר הלואתי לפלוני וכו׳ ונם ל  והא דקאמד הואיל ויורש יורשה לא בעי למימר ובו׳ כצ״
ור קרקע : דיה איבעיא להו דקל לאהד וכו׳ ועוד מה יש לחוש בשי  שאין נראה פי׳ ר׳ חננאל וכו׳ כצ״ל
ר ו ר מקום צימוח הפירות מי אמרינן לא הוי שי י  וכו׳ כצ״ל. ע״כ נראה לר״י דאדלעיל קאי וכו׳ ושי
ר וכו׳ כך היא ו  או שמא נתן גם לבעל הפירות מקום צימוח הפירות וכו׳ וא״ת לאחר לא הוי שי
ר מקום צימוח הפירות ר״ל שבשעה י ישב דה״ק ושי ך לי ן מגומגם קצת וצרי  הגירסא לפנינו והלשו



 מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא ואגדות מהרש״א םז
 דף קנכ ע״א

 בריא לאס עמל אינו שוזר אבל לפי סברת המקשה לרב משרשיא ורביכא לס״ל ללא הוי
 כמחנה בריא ולא בעי קנין ה״ה נמי בהא לא הוי כמתנת בריא ואם עמל שוזר ושפיר נקט
 במתני׳ דוקא מח ורב נחמן ללעיל לאמר אינו חוזר איירי לוקא בקנין והדברים ברורים לכל
 מבין ודו״ק: בד״ה תנו נט כו׳ ול״נ תן גט דתן גט משמע שנתנו כבר כו׳ עכ״ל
 דלשון מן לא משמע כתוכ ותן דאתד לא יכתוכ גט רק הוא יכול להיות שלית לזכומ בו אבל
 חנו משמע דלשניס אומר שהם יהיו העדים ויכתבו אותו ויעשו שלית לימנו וק״ל: בא״ד
 כל האומר תן כזבי דמי היינו בשנתנו כו׳ והא דקתני תנו נט זה אשמועינן כו׳
 עכ״ל כן הגיה מהרש״ל אבל אין צורך להגיה מלח זה דלפי דברי החוס׳ דהכא משמע להו
 לתן בלמוד נמי משמע דהוי הגט בעין כמו שכמבו לעיל מיהו בחוס׳ פרק קמא דגיטין לא
 משמע להו הכי רק מזה ק״ל: בא״ד ואם תאמר מאי קמשמע לן דאין כו׳ א״ר זיהא
 בסתם חולקים בו׳ כצ״ל: בד״ה תנו מנה בו׳ אבל למאן המוקי לה התם בבריא
 ובמעמד ג׳ כו׳ עב״ל יש לדקדק למאן דמוקי לה המם בבריא הקשי ליה אמאי נקט מת
 דבלא מת נמי כמעמד שלשתן קני כמו שהקשו המוספוה לעיל לפי סברה המקשה ויש ליישב
 כיון דלא מח לא הוי רכומא טפי ממת איכא למימר שפיר דנקט ומת איידי דרישא דמנו
 גט רלא יחנו לאחר מיחה אכל לפי סכרח המקשה דאיירי כש״מ ולא מה הוי רכוחא טפי

 ממח לא ה״ל לממני ממ משום איידי דרישא ודו״ק:
 tp קנכ בא״ד דקמ״ל ברישא דאין מעמד שלשתן מועיל בשטר א״כ אף
 לדידיה תנו דמתני׳ היינו כתבו ותנו דכה״ג כו׳ עכ״ל כצ״ל מחוספומ
 ישנים ופי׳ לדכריהם דאין נראה לומר דאין מעמד שלשמן מועיל כשטר כשהוא כעין וא״כ
 ע״כ לדידיה דהיינו למאן דמוקי לה ככריא נמי חנו דמחני׳ היינו כחכו ומנו כמו למאן
 דמוקי לה בש״מ שהוכיתו התוס׳ לעיל דאיירי מתני׳ בכתבו ותנו שאין הגט בעין ובכה״ג
 לא איצטריך ליה לאשמועינן ללא מהני מעמל ג׳ לבממון כה״ג נמי לא מהני מעמד ג׳
 וכתבו שוב ועי״ל כו׳ כיון דאוקי מתגי׳ ככריא השטר הוי כו׳ ר״ל די״ל דגם אם השטר הוא
 בעין אשמעינן דאין מועיל מעמד ג׳ דאיכא לאוקמא דמיירי שאינו באותה שעה ברשות
 הנפקד כו׳ א״נ שאין הנפקד כו׳ ומהרש״ל הגיה לפי דרכו וכחב דהאי ועי״ל כו׳ אינו
 מלשון החוס׳ ואין צורך ואין להאריך: בא״ד מיהו אין נראה להעמיד רישא בפלוגתא
 כו׳ עכ״ל ר״ל כיון דלא מצינו דפליגי אמוראי ברישא אלא בסיפא ליה לן למימר דפליגי
 נמי ברישא אלא דכ״ע הרישא בכחבו וחנו כן נראה מחוס׳ דפ״ק דגיטין ומהרש״ל פי׳ כזה
 דרך אתרת ולא ידענו מי דמקו וק״ל: בד״ה מתנת ש״מ כו׳ ועוד דלשמואל כו׳ ה״ה
 נמי דאין קנין כו׳ א״כ מתני׳ כו׳ היינו בקנין איך יועיל לשמואל כו׳ עכ״ל צ״ע מאי
 קשיא להו לפרשכ״ס ממתנת ש״מ כמקצת דכעי קנין אממנמ ש״מ ככולה דלא בעי קנין
 ול״ל לאקנויי בסודר אלא דמתנת ש״מ הוא מקנה לו לאתר מיתה ואין קנין לאשר מימה
 כפרשב״ס בהדיא דבהכי מפליג בין ממנמ ש״מ בכולה ובין מתנת ש״מ במקצת דבעי קנין
 וה״ל כמחנה בריא דאין דעחו להקנומ לאשר מימה ונראה לפרש דבריהם דמסיפא קשיא
 להו דקהני לא שייר כל שהוא דאין מתנתו מתנה וחוזר אס עמד אבל אם מה קנה כדמשמע
 ככולה שמעתין ולשמואל אף לאחר מיחה לא יקנה משוס דאין קנין לאתר מיתה ומחני׳ ע״כ
 בקנין איירי כמו שהוכימו מהרישא דבמקצת מתנחו מחנה רקי״ל רבעי קנין כמ״ש השוס׳
 לעיל ובהכי ניחא לקמן בחוס׳ שכמנו בשם רבינו יעקב דרישא איירי בקנין והסיפא איירי
 בלא קנין דלפי דרכו יתיישכ קושייה החוס׳ דהכא בין לרב ובין לשמואל אבל אי הוה קשיא
 להו הכא לשמואל מרישא לא יתיישב לפי׳ רבינו יעקב קושיית המוס׳ לשמואל ודו״ק: בא״ד
 ודוחק להעמיד משנתינו במיפה כהו וכגון שאמר דבסמוך לא משמע הכי בו׳ עכ״ל
 לפי׳ רשב״ם דכקנין למוד נמי נאמר דאין קנין לאשר מימה דומק הוא להעמיד משנתינו
 דוקא כמיפה כמו עס הקטן וכגון שאמר כן בעל פה דכסמוך לא משמע הכי דליהוי בעי
 ייפוי כח עם הקנין לחוד והיינו מדפסקינן מחנמ ש״מ כמקצמ כעי קנין ולא קאמר נמי
 דבעי ייפוי כש ולשיטה המוס׳ דלקמן דמפלגי בקנין עם השטר בין שהקנין בתוך השטר בין
 שאינו בחוך השטר אמרינן דאין שטר לאחר מיחה לשמואל אבל בקנין למוד לא אמרינן הכי
 ומהני שפיר בלא ייפוי כש כפסקא דלעיל רבעי קנין ולא קאמר דבעי נמי ייפוי כש השתא
 שפיר מחני׳ איירי כיפוי כש כההיא דשמואל דלקמן כש״מ שכמכ כל נכסיו כו׳ אע״פ שקנו
 כו׳ דמתני׳ נמי דהכותב כל נכסיו כו׳ קתצי דאיירי נמי בקנין עם השטר וכ״כ התוספות
 כהדיא כפרק אע״פ לשיטמ ריכ״ם דמחני׳ דהכא איירי כקנין עם השטר וכייפוי כת כההיא
 דשמואל דלקמן ובהט נישא דססיקא להו לתוס׳ לקמן לרב בקנין עם השטר אלא שאינו בתוך
 השטר דהוי גרעון כת דאס עמד מוזר והיינו ממתני׳ דהכא דאיירי קנין עם השטר וקשני

 חידושי הלכות

 בסיפא בלא שייר דאס עמד שוזר ודו״ק:

 דף קג ע״כ
 ע״כ בד״ה ואלו הן כו׳ ר״א אומר תיקהע כתובתה כו׳ ואע״ג דשטר מבדחת
 נמי איכא פלוגתא כו׳ עכ״ל כתב מהרש״ל פי׳ וא״כ מ״ש מכרתת עד שתכתוב
 כל כו׳ פליג רשב״ג ואמר מקצת ככולו ומ״מ אינה פלוגמא ממש כו׳ עכ״ל ודבריו רתוקים
 דאס נאמר דאהא דקאמר כל נכסיה איכא פלוגתא דרשב״ג סבר רלא תליא מלתא בכל דאפי׳
 במקצמ נמי דיצא הכי א״כ מה הירצו כהא היכא דגליא דעהיה כו׳ דמכ״ש מקשי אמאי
 נקט כל נכסיה דהא כמקצת נמי מודו כ״ע היכא דגליא דעהה כו׳ ואי בלא גליא דעהה
 קאמר כל נכסיה אס כן הדרא קושיא לדוכחא הא איכא כהא פלוגחא דרשכ״ג והיה נראה
 ליישב דאיכא פלוגתא במברתח היינו רב ענן דפליג התם בכתובות וס״ל דמברחח אפי׳ בכולה
 קני והיינו המיתיט שהביא רשב״ס דהוה ס״ד לרבנן דאפי׳ בכולה מברתת קני אבל מרשב״ג
 דס״ל מברממ אפי׳ במקצמ לא קני לא קשיא להו דמ״מ שפיר קאמר דבכל נכסים כ״ע
 מודו רלא קני ואהא תירצו שפיר דבגליא דעהה כ״ע מודו בכל צכסיה ואע״ג דבגליא דעהה
 כמקצח נמי כ״ע מודו כמ״ש המוס׳ לקמן מ״מ נקט בכולה משוס דלרב נממן התם בכל
 נכסיו אף בלא גליא דעחיה לא קני וגם זה קצח דחוק ודו״ק: כד״ה מטלטלין כו׳ פי׳
 שייחהה לכתובה כו׳ ולא דמיא להא דאמר לעיל פ׳ י״נ כו׳ עכ״ל מדכריהם נראה
 דלא הוו גרסי מטלטלי דכחימ בכחוכחה כמו שהוא כגמרוח שלנו אלא מטלטלי דאיחנהו
 בעינייהו הוי כו׳ והשחא נישא דהוה קשיא להו טפי מההיא דסרק י״נ ממאי דקשיא להו
 דהא ככולה שמעמין נמי קאמרינן הכי דמטלטלין לא הוי שיור לכחובה אלא משום דהך
 דשמעחין איכא לאוקמא בליחנהו בעינייהו אכל ההיא דפרק י״נ משמע להו דמיירי באיחנהו
 הפירוח בעינייהו אלא רלא הוו מחוברין כדהוה ס״ד החס ואס כן ע״כ ליכא לפלוגי אלא

 דהתס איירי דלא ייתדם לכתובה ואמימר מייד דייחדם לכחובחה ודו״ק:
 דף קנא בפרשב״ם בה״ה מלונא בו׳ בנון שקנו מידה א״נ בלא קנין וכגון
 דלא שיירה כו׳ עכ״ל לכאורה דקנו מידו היינו אפי׳ בשיור ואס כן מאי
 קאמר טעמא משוס דדבד שכ״מ ככתובין ומסורין דמי הא בקנו מידו ושייר מידי הוה
 כמשנה כדא לגמרי כדלקמן ויש ליישב דהא שכשכ וכגון רלא שיירה קאי נמי אקנו מידה
 דאז הוי נמי כמחנה ש״מ ועוד יש ליישב בע״א ודו״ק: תום׳ בד״ה גליא העתה כו׳
 האפילו כשהיא תחת בעלה לא קננהו לוקח דפריך התם כו׳ עכ״ל כצ״ל וכ״ה

 באשר״י ע״ש:
 ע״כ בד״ה מתה וקיימו בו׳ שיחלוק רבא במה שאומר כו׳ ולא יסבור שאם עמד
 אינו חוזר אלא דבעי קניין דהא שמעינן ליה לרב נחמן כו׳ עכ״ל וכהב
 מהרש״ל והא כודאי איירי סממא כל היכא דקונה ש״מ כו׳ והיינו אף בלא קנין עכ״ל וכפי
 מה שהטן דבריהם הס ממוהיס דטפי הקשי להו בפשיטומ אמלתא דרבא דהכא דאמר רבעי
 קנין ובלא קנין ודאי דאס עמד תוזר ומרב נתמן דלעיל דסתמא איירי אף בלא קנין שמעינן
 דאינו שוזר גם קשה לדבריו למה נקטו בדבריהם רבא דרב משרשיא ורבינא ה״ל למנקט
 בדבריהם גם אס מסהבר להו כקושיימם דליכא למימר דלית ליה הא דרב נתמן דלעיל א״כ
 איך לא ששו אדבר זה בתירוצם שכתכו ועי״ל כו׳ רלא כעי קנין ה״ה נמי שסוכר שיכול למזור
 כו כו׳ הא רב נממן דלעיל לית ליה האי סברא דסממא איירי בלא קצין ואפ״ה קאמר דאם
 עמד אינו חוזר ואין זה דרך החוס׳ אבל ביאור דברי המוספומ נ״ל דמשמע להו לכאורה
 דרב משרשיא ורבינא •לא פליגי ארבא אלא בהא לקאמר רבא דממנמ ש״מ במקצמ בעי קנין
 ואינהו קאמרי דלא בעי קנין אבל בהא דמחנח ש״מ במקצמ אס עמד אס הוא מוזר או אינו
 שוזר לא סליגי עליה דרבא והשתא מדברי רב משרשיא ורבינא ליכא לאוכחי מידי דאיכא
 למימר דכלא קנין אם עמד מוזר ולהט נקט במתני׳ מת דוקא ודרב נהמן איירי דוקא בקנין
 ולכך אם עמד אינו שוזר אכל ממרי רכא הוכישו ט אין נראה שימלוק רבא כו׳ ר״ל שיהיה
 מפליג בזה שאמר רבא הרי הוא כממנמ בריא שלא יסבור כן לענין שאס עמד אינו שוזר
 כממנמ בריא אלא לענין רבעי קנין אמר דהוי כמחנה בריא אבל אם עמד שוזר אפי׳ בקנין
 דכהך מלחא לא הוי כמתנה בריא ואהא קאמרי להא שמעינן ליה לרב נחמן כו׳ וא״כ מ״מ
 כקנין ע״כ אית ליה דאינו תוזר וכיון דע״כ רבא אינו מוזר קאמר רב משרשיא ורכינא נמי
 אינו מוזר קאמרי למר כדאית ליה בקנין ולדידהו אף בלא קנין דבאינו תוזר לא פליגי עליה
 דרכא וא״כ אכמי מקשי אמאי נקט ממ כמחני׳ וה״ה ממתני׳ דהכא דקתני כשייר כל שהוא
 מתנתו קיימת כו׳ ה״מ לדתויי לכאורה דלית לן למימר לרנא דבעי קנין דאם עמד שוזר
 אלא דניחא להו לאמויי מרכ נממן דלעיל דכהדיא קאמר אם עמד אינו תוזר אכל ממני׳
 איכא לדמוקי דמתנתו קיימת דוקא במת ובסיפא דלא שייר אין מתנמו קיימת אפילו מח
 ואפילו בקנין דה״נ אמדנן לקמן לשמואל לפרשכ״ס והשתא נמי נישא שכתכו ועי״ל דסבר
 המקשה כו׳ ר״ל דודאי כן הוא לרבא דסבר דבעי קנין כמתנה בריא בהא נמי הר כמחנמ

 חכמת שלמה
 מתה כו׳ והכי ש״ל כצ״ל והד״א: תום׳ בד״ה איבעיא להו כו׳ דקנין במשיכה כו׳ כנכשיס כו׳

 קנייה הר בנכסים כו׳ כצ״ל:
 דף קנא ע״כ נמ׳ אממר ממנת שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר רב נחמן הרי היא כמתנת
 בריא ובעי קנין אמרוה רכנן כו׳ כצ״ל: רשב״ם בד״ה אמרה כששלחה כו׳
 הד״א: תום׳ בד״ה מתה וקיימו כו׳ דהא שמעינן ליה לרב נחמן כו׳ נ״ב והא בודאי איירי שתמא
 כל היכא דקונה שכיב מרע במקצת אינו יכול לחזור והיינו אף בלא קנין ודו״ק: בד״ה תנו גט
 לאשתי וכו׳ והא לקחני תן גט זה אשמועי׳ חידוש שאע״ס כו׳ הוה ממוקמא מתני׳ בשכיכ מרע
 לא הל״ל כתבו ואין נראה לומר דדייק מדהוה ליה למיתני כתבו גט לאשתי ותנו שטר שחרור זה

 לעבדי דהוה שמעינן כו׳ רבנן מודו אלא אס כן אנו קיימים כו׳ כצ״ל:
 דף קנב ע״א תום׳ בד״ה מנו מנה לפלוני כו׳ לא שייך מעמד שלשמן כו׳ כצ״ל: בא״ד ועוד
 י״ל למצי לאוקמי רישא כו׳ נ״ב זו היא הג״ה וחולקת על הא דלעיל בסניס דאין
 נראה לומר כו׳ ודו״ק: בהג״ה דאיכא דמוקי לה במעמד ג׳ ואיכא דמוקי לה ככתבו ותנו כו׳
 כצ״ל ונ״ב פירוש ולא מהני מעמד שלשתן כשטר ומר דמוקי לה בשכיב מרע ולא במעמד ג׳ סבר

 מעמל ג׳ נמי מהני כשטר ודו״ק:

 הד״א: תום׳ כד״ה קרקע כל שהוא כו׳ פירשחי לה הש״ד. מחחיל דבור חלש מנה ופרש כו׳
 מנא להו כצ״ל והש״ד ואח״כ מחחיל דבור חדש ואיידי דקאמר כו׳ איכא נמי למימר כו׳ כצ״ל:
 דף קנ ע״ב ד״ש בד״ה מברתת כו׳ לאחרינא מיתיט כו׳ לא קנה לוקח כצ״ל והס״ד והד״א
 ואח״כ מחחיל הדיבור ובכולהו הני תמשה כצ״ל והש״ד: בד״ה דמנן בקדושין
 הס״ל: בה״ה ושאין להס אחריוח כו׳ דמיתני נכסים שאין להס אחריוח הס״ד: בד״ה כי הא
 דרב ססא כו׳ אחריות אהני קנין כו׳ בקנין סודר כצ״ל והס״ל: בד״ה אס קלס כו׳ יכול לעשוח
 כן הס״ד: תום׳ בד״ה א״ל אנן משוס כרוח גיטא כו׳ כצ״ל: תד״ה ואלו הן שכ״מ כו׳ כצ״ל:
 בד״ה ואלו הן שכיב מרע כו׳ דניחא לה דתיסוק קלא עליה דכחטן ניהלה לכולהו נכסי כו׳ כצ״ל:
 בא״ד איכא פלוגתא בכתוכתה נ״כ פירוש וא״כ מה שאמר מכרחת עד שתכתוב כל נכסים כלא
 שיור פליג רשב״ג ואמר מקצת ככולהו ומ״מ אינה פלוגחא ממש מאחר דלא פליגי ככל גוונא

 אלא בחד עגיינא ודו״ק:
 דף קנא ע״א נמ׳ איכעיא להו ספר מורה מהו תיקו כצ״ל והשאר נמתק: ד״ש בד״ה כומטן
 שטר כו׳ לו השטר הש״ד: בד״ה יינות כו׳ במשכת שקלים הס״ד: בד״ה משוס
 דקא כעיא כו׳ דגליא דעתה משוס כו׳ כצ״ל: בד״ה ה״מ כו׳ רצה משתק כה כצ״ל: בד״ה והא



 סח חידושי הלכות מי שמת פרק תשיעי בבא בתיא ואגדות מהרש״א
 דף קנב ע״כ ע״ב ־ דף קנה ע״א

 ר״ל למימר איפוך ממני׳ לר״י מקשה ליה שסיר לר״י לימא ר״מ היא כו׳ ולא רבנן והשיב
 לו ר״י היפוך מחני׳ והשמא אני אומר ד״ה מודה בשטר שכמבו א״צ לקיימו כרמן דהוו
 ד״ה לגבי ר״מ והדברים ברורים למבין וק״ל: שם דאמר ר׳ ינאי מודה כשטר שכתבו
 אינו צריך לקיימו כו׳ כ״ה בנוסחת גמרוה שלנו אבל בשידושי רמב״ן ובנ״י גרסי׳ מודה
״י לא משנחינו היא זו וק״ל:  בשטר שכחבו צריך לקיימו וכן משמע קצה לשון דא״ל ו
 תום׳ בד״ה והלא משמך כו׳ עדים הס״ד ואח״כ מ״ה ברם נראין בו׳ וא״ל ד״י
 שאני אומר מוהה בשטר שכתבו א״צ לקיימו לא אמר כו׳ עכ״ל הד״א כצ״ל מה
 שכחבו הא דא״ל ל״י שאני אומר כו׳ לא אמר דכר זה מעולם הוא תמוה לפי גירסת כל
 הספרים וכפרשב״ם למשני לה תלמולא לפי המסקנא מאי ל״ה לרבנן לגבי דר״מ ד״ה
 היא ויש לפרש דבריהם דה״ק משוס דלדעח ר״ל למקשה לר״י לימא ר׳ מאיר היא כו׳
 והוה סבר ר״ל דר״י לא מפיך מחני׳ הא דהשיכ לו ר״י שאני אומר כו׳ ה״ק לא אמר
 דבר זה מעולם שיהיה ר״מ סובר מודה בשטר שכחבו אין צריך לקיימו אלא דמפכינן
 מחני׳ דהשחא רבנן ס״ל אין צריך לקיימו והיינו ד״ה דרבצן לגבי ר״מ כו׳ ושוב כהבו
 לכולה סוגיא דלעיל בתר הכי הא דפריך והא מיפלג כו׳ ור״י השיב דאי אלימי עדים בו׳
 וא״ל והלא משמך כו׳ כולה ליתא לפי המסקנא דע״כ ההיא מתני׳ נמי היפוך לה לר״י

 ורבנן ס״ל א״צ לקיימו ודו״ק:
 דף קנה בפרשב״ם כה״ה ה״ק ליה ד״י כו׳ ואפכינן נמי מתני׳ דלרבנן א״צ
 כו׳ עכ״ל ר״ל דלרבנן נישא בפשיטומ דמשכמה לה דנכסיס ביד לקומומ
 אפי׳ בלא קיימו ולר״מ בקיימו אבל לדידך דלא מיפוך מתני׳ כדמוכמ מה דהקשה לו לימא
 ר״מ היא כו׳ א״כ לרבנן דס״ל ראיה בעדים היכי משכתת להו דנתתי לקוחות שהרי צריכין
 להביא ראיה להוציא מתזקמ ממון ומהרש״ל הבין בדברי התוס׳ דלר״ל נמי אמרינן איפוך
 בממני׳ ולא ידענא מי הכריחו לזה דשמעמין לא משמע אלא כפרשב״ם גם מה שפירש בזה
 לברי התוס׳ בדרך רחוק לא ילעחי לקיימו ולהולמו אבל דברי החוס׳ הם ממש כפרשב״ם
 ופירוש לדבריהם כיון לללידך ראיה בעלים למקבל מחנה להוציא מחזקמ ממון נכסים ביל
 לקוחוח היכי משכחח לה שיצטרכו היורשים להביא עדים שהיה קטן ואף אם לא יוכלו למצוא
 עדים מה היא דקמני מערערים היורשים שצריכין להמא עדים דאדרבה הנכסים בחזקחן
 והלקוחוח צריכין להכיא ראיה כעדים שהיה גדול וזה כרור: תום׳ בד״ה אתמר כו׳ טפי
 בהכי הא דקאמר כו׳ ור״ש תירץ שם כו׳ ההיינו בת י״ב שנים כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל
 דהאי כנגדו קאי אבן י״ב דהגיע לעונה נדרים שאז כשנח י״כ היא גדולה ושפיר חולצה
 וע״ש בחוס׳ וק״ל: בא״ד דאמרינן בפרק מצות חליצה לדברי ר׳ יוסי קטנה כו׳
 דלדברי ר׳ יוסי קאמר כו׳ בצ״ל: כא״ד שהרי הוא כתוב אחר שלח נידל בו׳ עכ״ל
 ר״ל דלפי מה שמחקו הספרים דגרסינן והא דרכא לאו כו׳ כמט הך עוכדא דפמומ מכן
 כ׳ כו׳ כהר הך דגידל כר מנשיא דהוה מפרשי ליה כפרשב״ם דמיירי במכס ויודע בטיכ
 משא וממן דומיא דהך דגידל כר מנשיא ופחוח מכן כ׳ דקאמר לאו דוקא וכל שהוא בן י״ג
 עד כ׳ הוא בכלל וע״ז כחבו דאין נראה לומר כן שיהיה שכס בשביל שהיה יודע לסבור וא״כ
 כיון דע״כ לא איירי הך עובדא דפחוח מכן כ׳ כמכס א״כ אי הוה גרסינן הבא בדרכא עד
 שיי:א בן כ׳ הר קשה דרבא אדרבא אבל אי גרסינן בדרבא בן י״ח ניחא דהך עובדא לפתות
 מבן כ׳ הוי ממש כרבא דהכא ושפיר גרסינן הכא והא דרבא לאו בפירוש אחמר אלא מכללא
 אממר מהך עוכדא דפמומ מכן כ׳ ודו״ק: בד״ה מתיב ר׳ זירא כו׳ אבל למ״ד בחוקת
 יורשים הוו לא הל״ל כו׳ ולפי זה אין הוכחה גמורה דבומן בו׳ עכ״ל צ״ל דודאי
 למ״ד בחזקה יורשים איכא הוכחה גמורה דהיה ידוע לנו רכזמן מכירה מכר דאל״כ אף אס
 היה לו ב׳ שערות ליטענו היורשין דעדיין ליכא זמן המכירה אבל שיעור דבריהם כיון דמהאי
 לישנא דקאמר כי כדקי ליה מאי הויא כו׳ מוכמ דלמ״ד בחזקח הלקוחוח הוי קאמר הכי
 ולפי זה ליכא הוכחה כו׳ אלא דמסחמא קודם לכן לא מכר כמ״ש לעיל ודו״ק: בא״ד אבל
 מצאו עדים שהיה פחות מבן כ׳ כו׳ עב״ל אף שלא העידו שהיה כן י״ח כיון דלמ״ד
 בחזקח הלקוחומ קיימי קיימינן מצו למימר הלקוחוח שהיה כן י״מ מספק אכל למ״ד כחזקח
 יורשים קיימי הוצרך ריב״ס לפרש לקמן שהביא עדים שהיה בן י״ש שאם לא היו עדים
 שהעידו בפי׳ שהיה בן י״מ מצו היורשים למימר מספק שהוא פתות מבן י״ח ואף אס היה

 לו שערומ אין מכירמו מכירה וק״ל:

 שלמה
 קאמר לרווחא דמילחא מאחר ממש בימות הממה אפילו בא לישאל בימות הגשמים מה מועלה
 וק״ל: בא״ד גס על פירוש זה חמיה גדולה היא כו׳ דמייחי הך משנה ויש לומר דהא נמי לא
 קשיא היא כו׳ ונראה לפרש דחולק בענין זה כו׳ ושמא כדברי ר׳ יוחנן רוצה לומר כדאיתא
 כירושלמי כו׳ מחלוקת ר׳ מאיר וחכמים בא לישאל בימות החמה נשאלין לו כימוח החמה בימוח
 הגשמים נשאלים בימות הגשמים אמר ר׳ יוחנן וכלכד ימים השמוכים לגשמים וכן נראה לר״י

 לסרש כו׳ כצ״ל: בא״ד ובלבד ימים השמוכים וכו׳ נ״כ נ״ל סירושו כמו מלבד ודו״ק:
 דף קנד ע״א ד״ש כד״ה אין נאמנין כו׳ דכרי ר״מ ופליג אמתניתין דלא כו׳ כצ״ל: בד״ה כבני
 ברק מקום הס״ד: בד״ה ועמדו עליו בני משפחה וקא סלקא דעתך כו׳ כצ״ל:

 דף קנד ע״ב נמ׳ אתו ואמרו ליה מהו לכדקו כו׳ כצ״ל: שם תא שמע שאל ר׳ שמעון בן
 לקיש אח ר׳ יוחנן כו׳ נ״נ נ״ל שתם התלמוד אומר תא שמע עד סוף השוגיא
 שמהפך דברי ר׳ יוחנן לריש לקיש ודו״ק: שם לקיימו ומאי דברי הכל דרבנן כו׳ כצ״ל: ד״ש
 בד״ה והלא אמרו כו׳ לא מרעינן ליה והלא משמך כו׳ כצ״ל: בד״ה חיובחא נמי צ״ל נמי חיובחא

 וכו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה ואה מאמר אינו החחלת הדבור ושייך לדבור דלעיל מיניה:
 דף קנה ע״א תום׳ בד״ה אלא לדידך כו׳ דיכואו היורשים עדים כו׳ נ״כ פירוש התושפות
 שבירא להו דמפכינן חכמים לדברי הכל ודו״ק: בד״ה אהמר קטן כוי דאית
 ליה מדאסבריה ליה ושבר כו׳ ואילו בגיטין פרק התקבל גבי ג׳ מדוח בקטן כו׳ קאמר רבא כו׳
 כצ״ל: בד״ה מוכר כו׳ כמתנה יכול למכור כו׳ כצ״ל: בד״ה מהיכ כו׳ הא ליכא למימר דא״כ

 מאי קאמר אלא למ״ד כו׳ כצ״ל והד״א:

 ע״כ בא״ד ואע״ג דליכא קנין בשטר בו׳ דאית ליה דקנין בשטר כו׳ דקנין בשטר
 גדעון בה כו׳ שסובר למעלה אבל דוחק הוא לומר דשמואל כו׳ עכ״ל כצ״ל
 והד״א ור״ל דהשתא דמפלגינן בין קנין עם השטר ומן קנין להוד דמהני ביה לשמואל אפי׳
 בלא ייפוי כח כדפסקי׳ הלכתא לעיל ומתני׳ מיירי בקנין עם השטר ומיפוי כש כמ״ש התוס׳
 בפרק אע״פ אבל דוחק לומר דלא מפליג בין קנין להוד ומן קנין עם השטר וטעמא
 דמחניחין מיפוי כה דהא פסקינן לעיל בקנין לשוד בלא ייפוי כש וכמ״ש לעיל וק״ל: בד״ה
 כתב וזיבה כו׳ דאי במסירה לא היה אומר רב שאינו כו׳ שאני אומר כתובים היו
 ונמלך עליהם כו׳ עכ״ל כצ״ל מהכא ה״מ נמי לאוכמי דכלא מסירה לאו כלום היא וק״ל:
 בא״ד פםידא דבתרייתא זכי כו׳ דהא לרב נרידא הוא כו׳ ובד״ה שלחו ליה כו׳

 וההיא דכתב וזיכה היינו מסר בפי׳ ר״ח כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 דף קנג בא״ד אפי׳ לא שייר נמי כיון כו׳ ובסיפא דתני לא שייר כו׳ הליכא
 קנין על כן נראה כו׳ ונם מה שפי׳ ר״ח דמשנתינו כו׳ עכ״ל כצ״ל מה
 שהגיה מהרש״ל כאן ר״מ כמקום ר״מ א״א לומר כן דהא בשם רבינו יעקב שהוא ר״ח כבר
 כתבו החוס׳ לעיל בהליא דרישא דמחני׳ ודאי איירי בקנין ולא הוה רכ שולק על פסק ההלכה
 דמחנח ש״מ במקצה בעי קנין אבל ודאי אלו דברי ר״ח הס לכעי לפרש לכולה מתני׳ איירי
 בלא קנין וכ״ה בתוספוח ישנים ר״ח וק״ל: בא״ד וקשה אמאי דפסיק כו׳ ומתניתין

 בהקנו מיניה כו׳ ואין נראה כלל כו׳ כצ״ל:
 ע״כ בד״ה ר׳ נתן כו׳ חוששין לקיהוש שניהם וקאמר כו׳ מייתי מר׳ נתן לרבה
 כו׳ ומסיפא נמי דקתני אם ש״מ כו׳ להך ם וגיא סברא דהתם עב״ל ובד״ה
 בימות הנשמים כו׳ כהקתני בתוספתא שהביא ר״ח כו׳ משתרד רביעה שניה לאו
 כו׳ כסוף פרק מדובה מהלכים כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה אמר רבא לא שנו כו׳ ונראה
 דחולק בענין זה כו׳ א״כ כו׳ ושמא כדברי רבי ר״ל כדאיתא בירושלמי עלה כו׳
 וחכ״א בא לישאל בימות החמה בו׳ ונהאה לר״י לפרש לא כו׳ כצ״ל מתוספות ישניס
 ונ״ל לפרש דבריהם משום דר״ש בפירושו סחס דבריו לומר דלענין טומאה קאי אלא שהמוס׳
 המנו לעיל דבריו דאם עברו על הטומאה ימוח הגשמים אף אס נכנס בודאי בימות הממה
 הוי רה״י והקשו ע״ז למה יששכ רה״י כו׳ ועוד למה אמר רכא דכריו ככאן כו׳ וע״ז כחבו
 שוב רכל זה לא קשיא לפי מה שפר״ח דרבא חולק אדר״א ולא כחב יומר אלא שיש לפרש
 לבדו דמדחלק רבא בענין זה כו׳ ושמא כירושלמי ר״ל עלה כדכרי רמ דהיינו כפי שהביאו
 לקמן לפנינו בשם ר״י דאיירי בספק לו אס נכנס ממוח החמה או בימוה הגשמים ולזה
 נמכוין גם ר״ש בפירושו בסמיממ דבריו לקצר במקום שהיה לו להאריך ולזה לא כחבו החוס׳
 ולרבי נראה לפרש כו׳ בשולק על פי׳ ר״ש אלא ונראה לרבי לפרש לא כו׳ דאפשר דלזה גם

 נחכוין ר״ח ודו״ק:

 דף קנד בא״ד פי׳ על טומאתה שנודע כו׳ ימות הנשמים משעבד שם כו׳ עכ״ל
 כצ״ל: בד״ה וכן אמר רבה כו׳ דמוקי רבנן כר׳ יעקב ור״מ בה' נתן
 כו׳ כצ״ל: בד״ה ועוד סימנים כו׳ וא״ת למה יש לנו כו׳ י״ל שאחר שהיה זה נדול
 כו׳ לא היה לו סימנים כו׳ עכ״ל פירוש כבר בגדולתו קודם המכירה בדקו אוחו ולא
 היה לו סימנים להמכירה ע״כ היה סמוך למיתתו שאם היה אתר המכירה אין בדיקתו
 ללקותומ ראיה שמא אמ״כ הביא סימנים וכ״כ בתדושי הרמב״ן ולו״ק: גמ׳ א״ל אביי
 מ״ט כו׳ יש לדקדק מאי קא קשיא לאמי דהא איהו גופיה סכר לעיל רלא אזיל כתר השתא
 אלא בתר חזקה ממון וי״ל דדוקא לעיל הוה סבר רלא למיזל בחר השחא משוס דאיכא רוב

 שולין לשיים משא״כ הכא דלא שייך רוב וק״ל:
 ע״כ שם שאל רשב״ל את ד״י כו׳ בשדושי רמב״ן לא גרסינן מ״ש כו׳ ושאלה היא
 ששאל ר״ל כו׳ ע״ש אכל נ״ל לקיים שפיר כל נוסחות הגמרוח שכחוב בהן מ״ש
 שאל כו׳ ומקשה למאי דקאמר חלמודא לעיל לר״י מחני׳ ראיה כעדים ולר״ל ראיה בקיום
 השטר מ״ש ששאל ר״ל לר״י כו׳ לימא ר״מ היא וכו׳ דאמר מודה בשטר שכמבו א״צ
 לקיימו דהשחא לפום מאי דפליגי לעיל אשיא בפשיטוה לר״י ככ״ע ואדרכה לדידיה חקשי
 לימא ר״מ היא כו׳ דשכמיס דפליגי עליה דר״מ סברי דצריך לקיימו לר״ל ומשני לה א״ר
 זירא אם כו׳ ברם נראין דברי רב יוסף כו׳ דהשחא לר״י נמי היפוך מחני׳ וע״כ היפוך
 נמי פלוגחייהו דר״י ס״ל ראיה בקיום השטר ור״ל ס״ל ראיה בעדים ולפום מה דלא ידע

 חכמת
 דף קנב ע״ב רשב״ם בד״ה אבל בהך כחרייחא כו׳ יפר כח בקנין ואימא מודה לשמואל ולא
 הורעח כח כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה מתנת שכיב מרע שכחוב בה קנין כוי היה
 לו לחושבו לשמואל כו׳ נ״ב פירוש דוקא שטר עם קנין אבל קנין לבד סשיטא דקנה אס מת דלא
 שייך למימר אין קנין לאחר מיחה אלא דוקא כשטר כך דעח החוש׳ ודו״ק: בא״ד דקנין בשטר
 כו׳ ממה ששטר למעלה ק״ו לשמואל דלא גרע אבל דוחק הוא לומר כו׳ להעמידה בטוב ממנח
 שכיב מרע כו׳ וקנינא מיניה מוסיף על מתנות לא והא דכתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה כו׳ ומוקי
 לה למתניתין דשכיכ מרע יהטנן ניהליה דקאמר הא אמר תנו מתנין לית ליה פסידא דכתרייתא
 זכי כו׳ כצ״ל: בא״ד ופריך והא אפליגו בה חדא דמנא שהרי הזכר בתוך השטר במקום הקנין
 עומד כצ״ל ונ״ב חוזר לשוגיא דלעיל וק״ל: בא״ד דהא לרכ גרידא הוא דצריך לאקשויי הכי שלחו

 ליה מט רב כו׳ אפילו לעצמו נמי אינו יכול כו׳ כצ׳׳ל והד״א:
 דף קנג ע״א גמ׳ אמר רבא ואי כשב בה מחיים כו׳ עד מחיים מודה רב קא משמע לן נ״ב

 כל זה שייך קודם עובדא דרב נחמן לעיל וכאן נמחק:
 דף קנג ע״ב ד״ש כל״ה חולים לרוכ כו שהוא קייס לא כל שכן כו׳ כצ״ל: בד״ה והס אין
 מוציאין כו׳ מטאיס ראיה בעלים כו׳ כצ״ל: תום׳ כל״ה ר׳ נחן כו׳ איזו ראיה
 מייחי מר׳ נחן לרבה כו׳ כצ״ל: בד״ה אמר רכא כו׳ אלא למ״ל בס״ק לשבת נ״ב וחימה לי
 דבודאי ר״ש סי׳ משנגלרה למ״ל שיש לה מחיצוח וממילא למ״ל ללא בעיא מחיצות ממילא יש
 לפרש משעה שנעשיח בקעה דהיינו שדה וק״ל: בא״ד זו ימוה הגשמים ואז כוי טומאה זו ימומ
 הגשמים אסילו כו׳ כצ״ל: בא״ד ובא לישאל טמות החמה נ״ב נ״ל לאו דוקא ולסוס ריהטא



 חידושי הלכות מי שמת £יק תשיעי בבא בתיא ואגדות מהדש״א םט
 דף קנח ע״א

 ולר״י אף בליעכל כחול אין דכריו קיימין כלא קנין ולכך הוצרך לומר לפי׳ ר״י לה״פ לאם
 עשה כקצין עשוי לכן צ״ל כין לר״מ כין לר״י דהא לקאמרי לא יעשו קאי אכלא קנין
 ולקאמרי ואס עשה עשוי קאי אקנין ומהרש״ל כחב אהא שכחכו השוס׳ ולא יעשה כלא קנין
 ואס כו׳ גם זה הפי׳ לר״י לוקא עכ״ל דרכו לא ילעגו ללר״מ ולאי נמי הא לאם עשה עשוי
 כקנין דוקא איירי ודו״ק: כד״ה כבינתי לבתי כו׳ דהכא ופי׳ רש״י התם נושקא ולמה

 כו׳ ובה״ה קרבין מש״מ בו׳ אין מגרשין בשבת כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 דף קנן כד״ה אמר רב יוסף כו׳ דאיקני קנה והודיש מיד ואליבא דר״מ קאמר
 כו׳ עב״ל כצ״ל ר״ל דממחני׳ דהכא דנפל הכימ עליו כו׳ עדיפא ליה להכיא
 ראיה דאיקני קנה והוריש מיד ולא עכידי דאמו ודמינן לה דאליכא רר״מ קאמר אדם מקנה
 דשלכ״ל וא״כ ההיא דרב נשמן דאיירי נמי ככה״ג איכא לאוקמי נמי אליכא דר״מ ולכך לא
 הכיא מדרכ נממן ואהא ק שיא להו וא״ח אימר דאמר ר״מ כו׳ דעכידי דאתו הני דהיינו
 מחני׳ ודרכ נממן דאקני קנה והוריש רלא עכידי דאהי שיקנה נכסים ויוריש לא ר״ל כו׳ ק
 נראה לפרש דכריהם שהכל ר״א וכ״ה כהוספוח ישנים אכל מהרש״ל כחכ כאן שני דכורים
 ואין צורך וק״ל: בד״ה אלא בי בו׳ דפי׳ לעיל דהבא מבעיא ליה לרבנן כו׳ עכ״ל
 כצ״ל: בד״ה מצוה כו׳ בסמוך מדפריך מדקאמר מלוה כו׳ משמע דאי למ׳׳ד כו׳
 דגבי קטינא דארעא ההתם כו׳ והכא בדין בעי למימר דאע׳׳ג דלא משתעבד כו׳

 בצ״ל מחוספוח ישנים:
 ע״כ בא״ד ליתומים גדולים דאמרי לא ניחא כו׳ ובד״ה המוקדמים כו׳ אך י״ל
 דשאני כו׳ כצ״ל: כד״ה נובה את הקרן כו׳ ואפי׳ כתב לו האקני וקנה ומכר
 ומשתעבד בבר לקח הב״ח כל שעבודו כו׳ עכ״ל כצ״ל מחוספומ ישנים ור״ל למירוצם
 דכין המשועבדים שגוכה מהן הלוקח הקרן וכין הכני חורין שגוכה מהן הלוקח השכח ע״כ
 איירי שלא היו לו למוכר נכסים כשטורף הכע״ח המשועכדים לו מן הלוקש דאל״כ יאמר
 לו הלוקח הנחחי לך מקום לגבוה אלא שאומן המשועבדים והבני חורין שגובה מהן הלוקש
 חזר המוכר וקנה אוחן אשר שטרף הכ״מ מן הלוקח וע״ז כחכו ואפילו כחב לו דאקני כו׳
 ומשהעבד לכע״ה אוחן הנכסים המשועבדים השניים לא שייך לומר שיגכה מהן הבע״ח
 שהרי כבר לקש שעכודו מן הלוקש טרם שקנה המוכר אלו המשועבדים מיהו החוס׳ בפ״ק
 דמציעא לית להו האי תירוצא משום דאס טרף הבע״ח מהלוקח טרם שקנה המוכר
 משועבדים השניים למה לא יגבה הלוקש גם השבת מאומן משועבדים ע״ש ומהרש״ל כמב
 בזה בדרך רחוק לסי גמגום לשון המוספומ שלפנינו ואין להאריך וק״ל: בד״ה את״ל

 משתעכה לוה ולוה כו׳ והוריש לוה ולוה אפילו את״ל כו׳ עב״ל כצ״ל:
 דף קנח בד״ה וב״ה אומר נכסים כו׳ קשה לר״י מ״ש כו׳ בחזקת יורשי אשה
 ואילו כסיפא כו׳ מוחים שיחלוקו כו׳ עכ״ל הא דלא קשיא להו למ״ד
 הכא בחזקת יורשי הבעל ואילו בסיפא מודים דימלוקו וכן בנכסי מלוג ברישא קתני כ״ה
 בתזקת יורשי האב ואילו בסיפא מודים דיתלוקו בבר כתבנו בזה בשידושינו בפרק השולץ דף
 ל״ת ע״ש: בא״ד מיהו קשה לד׳ אלחנן ההא ר׳ עקיבא אייר• כו׳ וע״ק לו לטעם
 המחמת קורבא כו׳ עכ״ל פי׳ לדכריו נ״ל דרכינו אלחנן ס״ל כפרש״י בפרק המפקיד דר׳
 עקיבא שמומי הוא משל ב״ש ואומר בשאר נפילוח יחלוקו בזו אני מודה לב״ה שהנכסים
 כחזקמן והשהא הקשה הר״א דע״כ האי ישלוקו דקאמרי ב״ש ברישא ר׳ עקיבא קאמר לה
 כדמוכה מסיפא דעלה קאמר ומודה אני וכיון דישלוקו דברישא ר׳ עקיבא קאמר לה דס״ל
 ירושח הבעל דאורייחא א״כ הדרא קושיין לדוכחין דליכא לפלוגי כמ״ש בחירוצס קמא וכחכו
 שוב מיהו מצינן למימר דהרישא לאו ר״ע קחני לה אלא מאן דס״ל ירושה הבעל דרבנן קחני
 לה ודקאמר ר״ע ומודה כסיפא היינו משום דס״ל ישלוקו כדשא כב״ש אבל מ״מ איהו לא
 קחני לה אלא מאן דס״ל ירושה הבעל דרכנן וכתבו עוד ועוד קשה לו לר״א לטעס דמחמח
 קורבא למה כו׳ הלה קושייתו בטעם דמחממ קורבא משום דלמאי דמפלגינן לתירק קמא
 דירושח הבעל דרבנן איכא למימר למ״ד דבחזקחן היינו בחזקה הבן היינו טעמא כפרשב״ם
 לקמן משום דהבן היה ראוי ליורשה קודם לכל קרוביה כו׳ ע״ש וברישא רלא אמדנן הכי

 דף קנה ע״כ
 ע״כ בד״ה לאו מי בו׳ קא משני הס״ד ואח״כ מ״ה הכי נריס ר״ת כו׳ כצ״ל: בד״ה
 לא אמרו אלא במטלטלי אבל במקרקעי לא כו׳ דמ״ש למטלטלי בו׳ עכ״ל
 כצ״ל: בא״ד דמקרבא העתיה לנכי זוזא ישום אותה יותר משדה כו׳ עב״ל כ״ה ככל
 נוסחות חוס׳ שלפנינו ובחוספוה ישנים ולכאורה הוא קשה להבין דאדרבה כיון דמקרכא
 דעתיה לגבי זוזא ישוס אח הקרקע בפמומ משוויה ויש ליישב דבריהם דה״ק דישום אוחה
 היינו דישום מן הקרקע שיעור יותר גדול משיעור שוויה לפי הדמים המשל שישוס לאת
 אמד קרקע השוה מאה ועשרים זוזים בעד ק׳ זוזים נגד ק׳ זוזים מעוח שיטול אה השני
 ונמצא אוחו שנטל הקרקע נטל יוחר משווי הדמים שנטל אש השני והיינו משוס דמקרבא
 דעחיה לגבי זוזא ודו״ק: בא״ד וגס אין הפסד במטלטלי כמו במקרקעי עכ״ל כ״ה

 בתוספות ישניס והוא יותר נכון מנוסתה החוספוח בדפוס שלפנינו וק״ל:
 דף קנו בד״ה וליטעמיך בו׳ ההר ליה ביטול מקח להחזיר אונאה כו׳ עכ״ל
 ק״ק האי לישנא דביטול מקש ומהדר אונאה ב׳ דברים הן דביטול מקת הוי
 ביומר משחוח וקנה ומחזיר אונאה הוי בשחוח ונראה להגיה דה״ל ביטול מקח ומחזיר
 אונאה כו׳ ר״ל לרב כדאיח ליה ולשמואל כדאיה ליה כפרק הזהכ דהכא זבין שוה שמש
 בשיחא הוי שמומ מעוח דלרב הוי כיטול מקש ולשמואל קנה ומחזיר אונאה וחירוצא כחרא
 א״נ לא ימכטל לגמרי כו׳ היינו כשמואל דהלכתא כווחיה ובהכי ניחא נמי מה שכתבו א״נ
 דוקא וא״ש למה שמפרש ר״ה דאין אונאה כו׳ דהיינו שמפרש ר״ה בפרק הזהב דאין אונאה
 לקרקעוח עד פלגא ולמה הוצרכו לזה דהא הכא בשחוח מייד ובודאי דאין אונאה לכ״ע
 דמשנה שלימה היא אכל לדמיינו דלעיל ניחא דלרכ הוצרכו לפי׳ ר״ח דהכא שחוח מעוח
 הוי כיותר משחוח לרכ ואמרינן החס דמטול מקש יש להן מוחר משהוה לכך הוצרכו לפי׳
 ר״ת דלא אמדנן מטול מקח יש להן אלא בפלגא ודו״ק: בד״ה בוהקין כו׳ ונם מהניא
 הך בחיקה בו׳ אי משכחינן בתר הבי סימנין כו׳ וליכא למימר כו׳ וכהשמואל כו׳
 חוששין לקדושי שניהם דלשמואל ההתס לא כו׳ עכ״ל כצ״ל ופירוש לדבריהם דגם
 מהניא הך בדיקה דאם נמצאו בה סימנין אף בחר הקדושין מחזקינן לה שגדולה היחה אף
 כשעת הקלושין וליכא למימר דבכה״ג לא מהזקינן לה בגדולה ודאי בשעת קדושין וכלשמואל
 דשושש שם לקדושי שניהם דהיינו גם לקדושי אכ לשמא עחה נעשיח גלולה וה״נ הכא נישוש
 דשמא אחר קדושין הראשונים נעשיח גדולה ובאו לה ב׳ שערות ללא למי דהתם לא קאמר
 הכי אלא ביומא דמישלם שיח דהשחא נעשיח גדולה משא״כ הכא כשכבר בא לה זמן הגדלוח
 דמשזקינן לה שפיר כגדולה שהיו לה כ׳ שערומ ככר ודו״ק: כד״ה ולגרושין בו׳ בהכרת
 נומות הס״ד ואחר כך מ״ה וכי מאחר כו׳ ועוה ההל״ל האי לישנא למאי הלכתא
 בדקינן לנרושין בו׳: בד״ה ר״א אומר בו׳ ואי נרם ר׳ אליעזר הא אית ליה כסמוך
 דבשבת דבריו בו׳ עכ״ל דמסממא ר׳ לוי אמחניחין קאי דאיח ליה לר״א דכדו קיימין

 בלא קנין ולא קאי אבריימא דקאמר ר״מ אליבא דר״א דבשבת בעי קנין וק״ל:
 ע״כ בא״ד וקאמר ד״י הנשיא שאמר משוס ר׳ יעקב שאמר משום ד״מ כד״א
 הבהול צריך בו׳ בשטר ובחזקה ר״א אומר נכסים שיש להן אחריות נקנין
 בכסף ובשטר ובחזקה ושאין כו׳ עכ״ל כצ״ל: כא״ד בה״א בחול אבל בשבת לא
 יעשה כו׳ דברי ר״מ כו׳ עכ״ל נראה לפי מה שהמן דכ״ם דכד״א אמלמא דר׳ אליעזר
 קאי דבעי קנין צ״ל הגירסא בד״א בשבת אבל בתול לא יעשה כו׳ דכד ר״מ ור״י אומר ר״א
 אומר בד״א בחול אכל כשכת כו׳ ופי׳ בד״א דבעי קנין בשבת אגל בתול לא יעשה בקנין
 משוס דאין קנין לאחר מיחה ואס עשה בקנין עשוי ור״י אומר בד״א דבעי קנין בתול אבל
 בשבה לא יעשה בקנין משום דאין קונין בשבח ואם עשה הקנין עשוי אבל לפי׳ ר״י דקאי
 כד״א אמלמא דרמן דאמרי רלא כעי קנין צ״ל הגירסא כד״א כשול אכל כשכח לא כו׳ דברי
 ר״מ ור״י אומר בד״א בשבח אבל בחול לא כו׳ דהשחא לפי זה ליכא לפרושי כפשיטוה כדלעיל
 בד״א דלא בעי קנין נשול אבל בשבת לא יעשה בלא קנין ואס עשה בלא קנין עשוי וכן בדברי
 ר״י בד״א דלא בעי קנין בשבח אבל בחול לא יעשה בלא קנין ואם עשה עשוי בלא קנין שזה
 סומר מה שאמרו ר״מ ור״י בשמעמין דלר״מ אף בדיעבד בשבמ אין דבריו קיימין בלא קנין

 שלמה
 כו׳ כצ״ל: בא״ד וה״ק לא יעשה כלא קנין כו׳ כצ״ל וג״ב גס זו פירוש לר׳ יהודה דוקא וק״ל:
 בד״ה כבינתי לבחי וכו׳ ולמה אשור לצאח כו כשכח כו׳: והסגיש והרדיד כו׳ ופי׳ בערוך כו׳

 ותתעלף ומתרגם בתרגום ירושלמי גרידא כצ״ל:
 דף קגז ע״א תום׳ מחחיל דבור הדש דאיקני קנה ומכר מאי אליבא דר׳ מאיר דקאמר אדם
 מקנה כו׳ לא קמיבעיא ליה כדפירש כו׳ כצ״ל: בד״ה מצוה על היחומיס כו׳

 כי ההיא דגכי קטינא דארעא דהחס כו׳ כצ״ל ונ״כ פרק מי שהיה נשוי:
 דף קנז ע״ב ד״ש כד״ה ססולין כו׳ לקמן בגט פשוט המוקדמין כו׳ כצ״ל: בד״ה ואת״ל
 כו׳ כעיא כאסי נסשה היא הש״ד: בד״ה ומשני כו׳ מהא שמעינן כו׳ דאיקני
 קנה נ״ב פירוש אף לרמן: תום׳ כסוף ד״ה מצוה על היתומים כו׳ והיכא דאמר לא ניחא ליה
 למעבד מצוה אמד׳ בכתובות דמכין אותו עד כו׳ כגון עשה שוכה ועשה לולב כצ״ל והס״ד:
 כד״ה המוקדמים פשולים כו׳ אך י״ל דשאני המס דמשעת כתיבה הוא דעמד ליה שומא אבל
 הכא לא עבד ליה שומא כצ״ל וג״ב פירוש מי יימר דמגבי ליה מזמן ראשון: בד״ה גובה את
 הקרן כו׳ ואפילו דאיקני קנה ומכר משתעבד משתעבד ככר לוקח לכעל חוכ ונ״כ הכי פריך אע״פ
 דאיקני כו׳ משתעבד ואם כן למה המלוה אינו גובה מהנכשימ משועבדיה שיטרוף הלוקת שהרי
 הניח לו מקום כו׳ היינו משוס דהתחיל שעכודו ככר על לוקת ראשון דכע״כ איירי שלא היה
 למוכר כאוחו העח נכשים יוחר כי אס אומה שדה שמכר ללוקח ראשון ראם לא כן יאמר הלוקמ
 ראשון הנחתי לך מקום כו׳ וא״כ חל כבר השעבוד הכל על הלוקח ראשון אבל כתוספות דפ״ק
 דמציעא משמע דלעולס יכול הלוקת ראשון לסלקו בשאר משועבדים אי לאו דעשאו אפותיקי ע״ש:
 דף קנח ע״א נמ׳ נכשים כחזקחן וכחובה בחזקת יורשי כו׳ כצ״ל: שם נסל הדמ עליו ועל
 אמו כו׳ אלו ואלו מודים שיחלוקו כו׳ כצ״ל ונ״ב משנה זו שייכת לעמוד שני:
 תום׳ בד״ה נסל הדת עליו כו׳ שיש לה בניס אחרים כו׳ אלא יורשי האה היינו אחיה שאס מחה

 חכמת
 דף קנה ע״כ נמ׳ חני ר׳ חייא עד רוב שנותיו הני סימנים זימנין דאתו מתמת כחישותא
 וזימנין דאתו מחמת בריוחא כי אחו לקמיה דר׳ חייא איכחש אמר להו ליבד
 ואי אברי כו׳ אמר להו ליכחוש איבעיא להו כו׳ כצ״ל: שם מכללא אתמר דההוא חוך זמן כו׳
 אתא לקמיה דרכא כו׳ כצ״ל: שם מעשה שהיה כך היה ההוא פתות מבן עשדמ דאזיל זמן מכשי
 אבוה כגידל בר מנשיא אתא לקמיה דרכא כו׳ שכר וכיון דמשבד ליה שבר מידע ידעי כו׳ כצ״ל:
 ד״ש כד״ה והוא השריש כו׳ לא אייתי שערות כצ״ל והד״א: בד״ה אית דגרסי כו׳ במ עשרים
 ומהכא שמעינן כו׳ כצ״ל: בד״ה ה״ג וממכרה ממכר ולישלח ליה בתינוק כו׳ הס״ד והד״א:
 בד״ה כי כתכה ליה שטרא כו׳ כצ״ל: בד״ה ועמדו שני האנשים כו׳ כמשכת שטעות וכעינן

 אנשים ולא קטנים כצ״ל:
 דף קנו ע״א תום׳ בד״ה לאסוקי מדר׳ יהודה כו׳ וא״ח מנא ליה לאסוקי כו׳ איירי ר״ל כו׳

 כצ״ל: בד״ה ר׳ אליעזר כו׳ דשמע מינה בכא אתריתי כו׳ כצ״ל:
 דף קנו ע״ב נמ׳ ור׳ אליעזר לטעמיה כו׳ כצ״ל: ר׳׳ש בל״ה שהיתה חולה ואמרה תינתן כו׳
 אס מתנת שכיכ מרע כלא שיור היתה כו׳ נ״ב ומימה בעיני איך יתכן דנלא שיור
 איירי הא כטנתי לחוד קאמרה ועוד הא פריך לעיל מלמודא מינה דמתנה במקצת לא בעי קנין
 אלמא קיס ליה דכשיור אייד ודו״ק: תום׳ כד״ה ר׳ אלעזר כו׳ לימא להו דשבת הוה עד כו׳
 ככשף ובשטר ובחזקה ר׳ אלעזר אומר נכסים שיש להן אחריות נקדן ככשף ובשטר ובחזקה ושאין
 להם אחריות כו׳ אמר ר׳ אלעזר מעשה במרוד אחד כו׳ דדשא דר״א דתוססתא אלא אמלתא
 דרמן קאמר דאמרי דלא כעי קנין כו׳ כצ״ל ונ״כ פירוש כא ר׳ אלעזר לחלוק ולומר הא דלא כעי
 קנין כד״א כתול כו׳ וק״ל: בא״ד והכי פירושא דאם עשה עשר ולא אמדנן כו׳ נ״כ פירוש הא
 דר׳ יהודה שאמר כד״א כשכת כו׳ אבל דברי מ״ק שאמר כד״א כחול כו׳ אין צריך לפרש מידי
 דקמ״ל דקנין מהד בשבת אף שאסור לקנות בשכמ ודו״ק: בא״ד לאחר מיתה דכיון שאין יכול



 חידושי הלכות גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף קנח ע״ב ־ דף קםא ע״א

 שנפל הביח על ראובן ושמעון וחנוך אומר ראובן מח ראשון דהשתא מכח ראובן בא חנוך
 לירש רומיא דיורשי האב לפי שברח המקשה ודו״ק: בפרשב״פ בד׳׳ה אמר אביי כו׳
 בבעל כו׳ המקראות כו׳ הד״א כשהיא מתה בקבר הס״ל ואח״כ מ״ה אין הכן •ורשת
 אמו כשהוא בקבר כו׳ האי בקבר לא דמי כו׳ עב״ל כצ״ל ור״ל אכעל איירי כשהיא
 בקבר ולבן איירי כשהוא בקבר אבל השוס׳ פירשו חרוייהו כשהוא בקבר ודו״ק: בד״ה

 ההוא דא׳׳ל כו׳ גררא דמייר• כו׳ כצ״ל:

 פליק פרק מי שמת

 ח״ א דף קגט ע״א תחת אבותיך יהיו בניך בברכה הוא דכת־ב כו/ עיין פרשכ״ם ובע״י
 בדברי הכותב ולי נראה לפרש לפי הדקדוק שיש בהאי קרא דהל״ל תתת אביך יהיו וגו׳ אבל אמר אבותיך
 בלשון רבים דלברכה הוא דכתיב כלומר תתת אבותיך אברהם יצתק ויעקב שהובטתו על הברכה כמ״ש באברהם
 והיה ברכה ביצחק ויברך אלהים את יצחק ביעקב ויברך אותו שם יהיו בניך תחתס לקבל אותם ברכות וסיים

 תשיממו לשרים בכל הארץ שהיא ירושח הארץ שהובטחו אבוחינו לחח לבניהם וק״ל:

 פלימ פרה מי שמת

 דף קם
 גט פשוט פרק עשירי

 תוספות בד״ה גט פשוט בו׳ ובהאי מלתא שייך למיתני פ׳ הניזקין
 ולא במדד נזיקין כו׳ דאיירי בשטרות ואגב דאייר• התם כו׳ כצ״ל
 מחוססוח ישנים: בד״ה מקושר כו׳ תימה לרב ירמיה כו׳ דסתם שטר יש בו גליון
 מן הצד כו׳ עכ״ל הך קושיא כעצמה הקשו לקמן גם לרכ הונא שיכמוכ שטר למעלה מן
 העדים או מן הצד ואפשר שהקשו כן בפשיטוה טפי לרב ירמיה רכל שטר מסממא יש בו
 גליון מן הצד ויש לכמוב בו שטר גמור משא״כ לרב הונא אין לכתוכ מן הצד רק כתיכה יד
 כשיטה אחה ודו״ק: בא״ד וסהדי של אחוריו מםהדי כו׳ לצד אחד ואיכא טיוטא
 כין עדים כו׳ ויכתוב למעלה מן העהים בנליון או מן הצח בננה בו׳ וה״נ איכא
 למיחש כו׳ כצ״ל: בא״ד וגם צ״ע אם מקושר חתום ככתב ידו כו׳ דא״כ אי הוי
 מחוי אשחור כו׳ עכ״ל ר״ל דהשחא ליכא ראיה מהך דכחוכוח דא״נ דיכול להזדייף בששור
 לא ה״מ למשוי בשמור משוס דהוה עביר ליה המוצא מקושר בכחיכח ידו וק״ל: בד״ה
 פשוט כו׳ והכי מוכח מה׳ חנינא כו׳ שום חילוק אלא כו׳ כתוב בו שריר כו׳ בצ״ל:
 כד״ה מקושר שכתבו בו׳ ואם נאמר כאן שנדון כפשוט כו׳ לדברי ר׳ חנינא בן
 גמליאל כו׳ רבי לד׳ חנינא בן נמליאל כו׳ ווימנין דיזיף ביה כו׳ לא הוה קשה לרבי
 על מתני׳ כו׳ הוי מאוחר ולא כו׳ שכתוב בשטר שכיון שהיה כו׳ יעשה שובר
 מקושר תו לא כו׳ כצ״ל: בד״ה שדות בכסף כו׳ ונתנו לתורף כו׳ והעד עדים כו׳

 עכ״ל כצ״ל:
 ע״ב בד״ה לרב הונא כו׳ שאין העד אחדי השיטה כו׳ עכ״ל כצ״ל אכל אחורי
 השיטה ודאי מקרי כמ״ש לעיל וק״ל: כד׳׳ה ואם איתא בו׳ דרך אורך השיטה
 וה״ה בו׳ ואפי׳ פשוט שפםול כשעדיו מאחוריו לא היה כו׳ עכ״ל כצ״ל: בא״ד
 ההיה יודע ר׳ מתני׳ דפשוט ודמקושר ולא היה יודע דבמקושר שנה כו׳ עכ״ל ולפ״ז
 ע״כ טעם דפשוט עדיו מאהוריו לפסול לאו היינו משום שעשאו מקושר והוי מוקדם כמ״ש

 החוס׳ לעיל אלא כאידך טעמא שכחבו החוס׳ שלא נעשה כחיקון חכמים וק״ל:
 דף קסא בד״ה וליחוש דלמא כו׳ וליכא למימר המטייט לה מצד אחר דשמא
 כו׳ עכ״ל מצד אשר היינו צד שהשטר כחוכ בו ולא ינישו לטייט גס שם
 מפני האשרמא וכצד העדים פסיקא להו ללא ינימ להו לטייט מפני הנפק וקיום העדים
 שדרכו להיוח ששש עדים ולעיל שכפבו החוספוח שאפשר לטייט לצד העדים עד סוף השטר
 היינו למאי דמסיק דחחימי עדים ממטה למעלה ודו״ק: בד״ה וניחוש בו׳ וא״ת והוא
 יחתום כו׳ כי אם עד אחד חתום ואם הוא עצמו יחתום שני פסול בו׳ שלא יבא
 אדם אחר ויכתוב בו׳ ויהיה העה לוה שזהו כתב ידו עכ״ל כצ״ל ונראה דר״ל שיוסיף
 לחחום עדים כסוף השטר נגד העדים הראשונים ויכחוב בפגים מאי דכעי נגד העדים
 שמוסיף מבחוץ ואהא תירצו שלא היה בכל שיטה כ״א עד אחד דהיינו ג׳ עדים זה החח זה
 ואם יוסיף לחחוס ולהוסיף נגד כל עד עוד עד שני הרי הוא פסול דלא מכשרינן אלא באין
 ככל שיטה כ״א עד אחד אפי׳ עד ק׳ עדים כזה חחח זה ועוד חירצו שהעדים לא יניחו
 הגליון עד סוף השטר בלא טיוט משוס שלא יעשה מכל עד א׳ כמיבמ יד וכמ״ש החוס׳
 ג״כ לעיל אבל לא ידענא מאי קא קשיא להו מעיקרא בעיקר קושייהם דא״נ שהם כחוביס
 כשיטה א׳ צריכין לעשוח טיוטא עד סוף השטר שלא יעשה שטר הכא הוא ועדיו בשיטה

 שיהיה בתזקת יורשי הבעל מה״ט שהיה הבעל ראוי ליורשה כו׳ היינו משוס דהכעל איצו
 יורש כלל מדאורייחא אבל להא חירוצא בחרא דיורשי אשה קודמין היינו משום קורבא אע״ג
 לירושה הבעל הוי נמי מדאורייחא והיה ראוי נמי ליורשה קודם לכל קרוכיה אינו מועיל לו
 לגכי יורשי אשה דכאו מחמה קורכא א״כ ע״כ הך סכרא דראוי היה ליורשה ליחא כלל וא״כ
 למה יהא בסיפא יותר כתזקת הכן יוחר מיורשי האם כיון ששניהם יורשים מדאורייחא
 ושניהם באים מחמה קורבא וזה ברור ודו״ק: בד״ה וב״ה אומרים נכסים כו׳ למ״ד
 בחזקת יורשי הבעל ל״ל כו׳ אבל ר׳ יוחנן ההכא מסתמא לא פלינ ארב כו׳ עכ״ל
 ק״ק דטפי ה״ל להקשות כן בסשיטומ לרב ושמואל דאמרי אין ארס מוריש שבועה לבניו
 ל״ל טעמא דתזקתן ת״ל כו׳ וכן תקשי להו לר״ל דקאמר ישלוקו והלא אין אלם מוריש כו׳
 ומסתמא לא פליג ר״ל ארכ ושמואל ודו״ק: בא״ד האשה לא תוכל להוהיש לבניה ולא
 כו׳ מוחזקין בממון כו׳ להוריש לבניה בממון ולא אמהינן כו׳ ולב״ש נמי הואיל בו׳
 דחייש לצדדי הס״ד ואמ״כ מ״ה נכסים בחזקתן כו׳ אכל ככתובה כ״ש כו׳ פליגי
 כ״ש אפילו בכתובה כו׳ ולהכי יש כה בו׳ כתובה לגבות מחיים כו׳ דיחלוקו מטעם
 דשטר עומד לגבות כו׳ וליכא לאקשויי למאי דפרישית התם הוו כו׳ בההי נכסים
 הנכנסים ויוצאין דלא שוו כו׳ כצ״ל: בד״ה נפל הבית כו׳ שיש לה בנים אחרים
 כו׳ שאס מת הבן אחריה אין כו׳ אפי׳ יש לה כנים כו׳ מדקאמה לקמן גבי נפל כו׳
 ופי׳ רש״י בני מוהישין אחי יורשי האב אחי הבן בו׳ עכ״ל ומ״ש כניי כו׳ הוא לסי

 סברת המקשה לקמן אבל עיקר הוכשתס לקמן מלכד המתרץ ע״ש:
 ע״כ בא״ד אמר רב אסי נוטל כו׳ אז יחזור על האחין אי בלקוחות שלא
 באחריות אז לא יחזור על האחין ולכך נוטל רביע כו׳ עכ״ל כצ״ל: גמ׳
 יורשי הבעל ורא״א בחזקת יורשי האשה כו׳ כי סליק ר׳ וירא קם בשיטתיה דר׳
 אילא בו׳ כצ״ל: בפרשב״ם בד״ה ומתמה נמ׳ לוה מאי מפיק כו׳ יוציא מיד
 הלקוחות מה שמכר להן אביו או הוא עכ״ל נראה מפירושו למאי לס״ל כן שלוה כו׳
 לא מיירי בבן הבן שמוציא מיד הלקוחוח אלא הבן שלוה גופיה מוציא מיד הלקוחוח ומח
 דקאמר לא קאי אכן אלא אאכיו אכל התוס׳ הכינו גם למאי דס״ד כן שלוה כו׳ נמי הא
 דקאמר כנו מוציא כו׳ היינו בכן הכן ומקשה כיון דלא לקחו מאכיו כלום אלא לוה מהם מאי
 מפיק שייך ביה שהרי אינו בשזקמן וק״ל: תום׳ בד״ה הואיל והוחזקה כו׳ סובה כיון

 דתטלם כו׳ עב״ל כצ״ל:
 דף קנט בד״ה ולימדו ליה כו׳ היינו בנון שלא מת הבן בחיי האב אלא שנתנו
 לו בו׳ עכ״ל וכ״ה בחוספוח ישנים ודבריהם מבוארים בפשיטוש למאי
 דאמרינן פ׳ י״נ יכיר לרבנן ל״ל למיחבא לו פי שנים לא יהא אלא אחר אלו בעי למיחבא לו
 במתנה מי לא יהיב לא צריכא בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן ולר״מ לאמר אדם כר בנכסים
 שנפלו לו כשהוא גוסס ומהרש״ל הגיה ככאן לאין צורך אולי היה נעלם מעיניו הסוגיא שס
 וק״ל: בא״ד לא חשיב נמי לענין ראוי האינה כו׳ שגבו קרקע בחובת כו׳ וע״ק למה
 יש לו להיות ללקוחות שעבוד על אביו מי עדיף ממלוה על פה כו׳ עב״ל הגס
 שכהכו לעיל דקיימינן הכא כמ״ד מלוה על פה גובה מן היורשים הייצו משוס דמצוה לפרוע
 חובח אביהן בשחל השעבוד מעולם על קרקע זו שהיה של אכיהן אכל הכא מעולם לא של
 השעבוד של הלקוחוח על קרקע זו דמעולס לא באח הקרקע ליד אביהן שהיה מוכר ללקוחוח
 דקרקע זו של אבי אביהן היה מעולם והוא לא חייב כלום ללקוחוח שיהיה שעבודן על קרקע
 שלו ולא שייך כאן מצוה לפרוע חוכח אכיהן וא״כ הך דהכא אפילו למ״ד מלוה ע״פ גובה
 מן היורשין לא עדיף ממלוה ע״פ שאינו גוכה מן היורשין למאן דאיח ליה דאינו גובה
 מה״ט רלא של שעבודו של המלוה מעולם ודו״ק: בד״ה כגון שהוחזק כו׳ מי לא מצי
 למטעי בההוא גברא אי גזלן כו׳ עב״ל ר״ל דאין דרך לכמוב זמן בהנפק וא״כ אף
 שמחוך זמן השטר ניכר שכטרס היוחו גזלן נכחכ כפרשב״ם מ״מ אפשר שהיום במבו הגזלן
 והקדים זמנו ובא לפני הדיינין היום ולא ידעו כו שהוא גזלן וקיימוה היום אחר שכבר היה
 גזלן דליכא למימר לפרשב״ם שהדיינים הס בכאן והגידו שקיימוה טרם היוהו גזלן דא״כ
 הנפק ל״ל לסגי להו למימר נע״פ שראו שטר זה קודם שנעשה גזלן כמו שפירשו התוס׳
 ועוד שכחכ הני אחריני אכחכ ילן הן מעילים ולא אכמכ ילו כו׳ ואס נאמר כן הרי ולאי
 אכתב ילו מעילין שראו אותה קודם שנעשה גזלן ודו״ק: כא״ד בספ״ק דב״מ הס״ד

 ואמ״כ מ״ה ואע״פ שלא הוחזק כו׳ כצ״ל:
 ע״ב גמרא לא יוהשי האב אחיו מורישיו אחי דאבוה כו׳ כצ״ל נראה לה״ה נמי
 מצי לאוקמא לפי המסקנא מורישיו אחי כגון שנפל הבימ על ראובן ושמעון ואחיהם
 לוי אומר ראובן מח ראשון ובע״ח אומר ראובן מח אשרון וירש אח שמעון ונטל הלקו דהכא
 לוי לאו מכת ראובן קאתי לירש ולפי סברת המקשה דאמר נמי מורישיו אמי צ״ל דהיינו

 חכמת שלמה
 רשב״ם כד׳׳ה הכי גרשינן כו׳ כני מורישיו אחי כו׳ אבוה דאב ומשני כו׳ ואחרי כן ממ יעקב

 כו׳ כצ״ל והד״א:

 םליק פרק מי שמת

רי ט פרק עשי ו ש  גט פ
 דף קם ע״א ד״ש בד״ה גט פשוט כו׳ ובין בגיטין ובין בשאר שטרות כו׳ כצ״ל: בד״ה
C j מקושר עדיו כו׳ כל כפל וכפל בסני עצמו כו׳ כעין קסת השופר 

 כצ״ל ומצויר כזה: תום׳ בד״ה מקושר עדיו מאחריו תימה כו׳ והעדים מצד אתל
 ואיכא טיוטא בין העדים כו׳ כצ״ל:

 דף קם ע״כ נמ׳ שלשה למקושר ואיפוך אנא כו׳ כצ״ל: ר״ש כד״ה חרי שריר
 וקיים כוי יולע שהוא זיוף ופריך ללמא זייף ומחיק כו׳ ומשני האמר ר׳ יוחנן כו׳

 כצ״ל:

 ם

 האס אחיה אין להם כלום כו׳ כלקאמר לקמן גכי נפל כו׳ לאו יורשי האכ כו׳ ופירש רכינו שמואל
 יורשי האב אחי הבן כו׳ שאין לנו לומר כן כו׳ ישבע שאין לו פחוח מרביעי ויטלנו וזה ישכע שאין

 לו ססוח מג׳ רביעים ויטלנו אמאי לא הוי כו׳ כצ״ל:
 דף קנח ע״ב נמ׳ קם רבה בשיטחיה דר׳ זירא נ״ב לרשב״ס לא גרס אבל ברי״ף ורא״ש גריס
 שפיר: ד״ש בל״ה בחזקת מי כו׳ לקאמרי ב״ה הס״ד: בד״ה מ״ט כר באותו
 שבט של אם כצ״ל: בד״ה אלא אי אממר כו׳ ומוקי למתניתין יורש אפוה לההיא קשיא וכו׳

 והתלמוד מפרש ללא תסייעיה ממתניתין ולעולם קשה כליני ממונות כו׳ כצ״ל והד״א:
 דף קנט ע״א נמ׳ ולימדו ליה אבוך מזק ואת מפיק כו׳ אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו
 השחא איהו לא מהימן כו׳ ומאי קושיא אחריני מהימני כו׳ כצ״ל: ד״ש ד״ה
 ולימדו ליה צ״ל ולימרו ליה לקוחוח אביך מזבין כוי: בה״ה אבל אחרים כו׳ בדיני ממונות דאיהו
 לא מהימן כו׳ והל״א: בד״ה לגזירת הכתוכ כו׳ זייף וכתב כדאמרן כו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה

 ולימרו ליה כוי וסכירא להו לשלחו מתס כו׳ כצ״ל:
 דף קנט ע״כ נמ׳ מאי לאו יורשי האב בני מורישיו כו׳ לא יורשי האב אחיו כו׳ כצ״ל:
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 גט פשוט פרק עשירי בפא בתרא ואגדות מהיש״א עא
 דף קםד ע״א

 שיטין וימשוק שם שריר וקיס ויכחוב בשיטה עליונה ונם באחרונה מאי לבעי ויקיים
 המחק ואח״כ יכחוב שריר וקיס ר״ל דאף אס יהיה נמחק לפני העדוח 3׳ שורוח לא
 יועיל בו קיום ממקים כיון שבמוב במר במנא דכשר למקניא ביה כנראה מסרשב״ס לעיל
 ועוד דכיון דיש לשוש שהרשיקו ב׳ שיטין מקרי שפיר המשק במקום שריר וקיס וק״ל:
 בא״ד חובתו מיהא למדין שכתובתו כו׳ עב״ל אבל מפרשכ״ם שכחכ לעיל וצריך
 שלא יהא כחוב בסוף כו׳ שום דכר חידוש ושום חנאי כו׳ ויגבה בו שלא כדין כו׳ עכ״ל

 נראה מדכריו דלחוכמו נמי אין למדין ודו״ק:
 ע״כ בד״ה איבעיא להו כו׳ בעוכי כזה מהו כו׳ כרחוק יכתוב ב׳ שיטין ופסול
 עכ״ל הס״ד ואח״כ מ״ה אלא מיהא כו׳ ומחצה כשיטה א׳ בו׳ כשני שיטיי
 דפםול דמי עכ״ל הס״ד ואח״כ מ״ה דאמר חזקיה כו׳ אלא כשנמצאו בסוף אחרי
 עדים כשרים כו׳ ככה״ג בשר הס״ד ואח״כ מחחיל הגה״ה שיטה בו׳ מה שירצה בחצי
 השלימה כו׳ עכ״ל כצ״ל אע״ג דע״כ דליכא כ״א רוחב שיטה א׳ כין עדים לשטר
 כשמרחיקין שיטה ומוממין כאמצע שיטה כמ״ש השוס׳ לעיל מ״מ איכא למיבעיא שפיר
 שיהיו למדין מחצי השלימה שהיא שלא כנגד חחימח העדים ולכן הרשיקו העדיס חחיממ
 ראש השיטה כדי שיהיו למדין מצד השלימה ואח״כ מחצי האחרח וגם מחצי שלמטה אשר
 לפני העדים לא יהו למדין דההוא שיטה אשרונה מקרי ודו״ק: בד״ה פחות בו׳ ולר״ת
 המן הצד מיידי עכ״ל דכרחוקים מן הכחכ וחחח הכחכ הא קחני כרישא דלכ״ע כהרחיק
 כ׳ שיטין מן הכחכ דפסול אלא דמן הצד פליגי הכא ולא מן הצד ממש כגליון ימין או שמאל
 שהכחכ שחי והחחימוח ערכ דהא פסול לכ״ע כדחנן כפרק המגרש מן הצד או מאשוריו
 כגט פשוט פסול אלא מן הצד היינו שחמימחה כלפי הכחכ אלא שהם כגליון כסוף שיטה
 החחחונה ודו״ק: בד״ה שהרי אויר פוסל בג׳ לא מיידי כו׳ למה תהיה פסולה וגס

 כו׳ ובה״ה נמצא כו׳ תרם בראשונה לאו לאפוקי כו׳ דרב נחמן בו׳ כצ״ל:
 ק0ג בא׳׳ד פסול בתחלה בין בתחלה בין כסוף כו׳ לשם עדות התמו כו׳
 והזר כו ר״ת ואין מכשיר כ״א בתחלה ולא בסוף כו׳ עב״ל כצ״ל וההיא
 דהמביא חניין אי חחים קרוב בחחלה פסול לא אחי לאפוקי לבסוף דכ״ש דפסול כו׳ אלא
 היכא שחחמו כאמצע כו׳ עכ״ל הרא״ש ועיין במוס׳ שם וק״ל: נמ׳ א״ר יצחק בן אלעזד
 בגון לך לך בו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה שיטה א׳ למאי חרא א• מדיף כיה וכתב ביה כ׳
 שיטין כו׳ עכ״ל נראה מפרשכ״ס דל״ג שיטה א׳ אלא דה״ג דאס״ד הן ולא אררן למאי
 חזיא כו׳ ופריך בפשיטומ כ׳ שיטין כלא אוירן למאי שזיא והלא ניכר כו׳ ע״ש אבל ההוספוח
 גרסי ליה שפיר ופריך נמי הכי שיטה א׳ למאי שזיא כו׳ דשחי שיטין כלא אוירן הויא שפיר
 שיטה א׳ כאוירה כאוחו כחכ ממש ולמאי חזיא דע״כ אם יכתוב בו ב׳ שיטין דקוח כדי
 להיוח להן אויר יהא ניכר כו׳ ולפי׳ י״מ פריך על שיטה א׳ כלא אוירה דהא דומיא דכ׳
 שיטין בלא אוירן דססול קחני נמי שיטה א׳ בלא אויר דכשר ודו״ק: בד״ה כגון לך כו׳
 רנל כ״ף שבשיטה ראשונה או בו׳ כנגד זה לך לך דלא יתחיל כו׳ לעשותו בריוח
 עכ״ל הס״ד ואש״כ מ״ה שיטה א׳ ושני כו׳ כצ״ל ור״ל דשיטה א׳ בשני אוירין ל׳ למעלה
 וכ״ף למטה ע״כ הוי יוחר מב׳ שיטין כלא אוירין דא״כ תקשי כדפריך לעיל שיטה א׳ באוירה
 למאי שזיא שאם יכחוב בו 3׳ שיטין דקוח כו׳ כמ״ש החוס׳ לעיל לפי׳ קמא וק״ל: בד״ה

 שטה הבא כו׳ על הנייר הס״ד ואה״כ מ״ה ד״י אומר כו׳ כצ״ל:
 ע״ב בפדשב״ם בד״ה אלא בין כו׳ וחתמי סהדי הס״ד וכד״ה ודלמא בו׳ השטר
 מלמעלה הס״ד וכד״ה ומשני כל כו׳ תחת אותה שיטה עדים כו׳ כצ״ל: תום׳
 בד״ה אמר ר׳ יוחנן כו׳ א״נ שיטה א׳ בין עדים לאשרתא לרב כשר בו׳ עכ״ל פי׳
 כלא טיוט ונ״ל דה״ה ככ׳ שיטין כין אשרפא לעדים דכשר בלא טיוט לפי סכרא זו דכה״ג
 אין מקיימין אוחו מאשרחא דהא בב׳ שיטין נמי כין אשרחא לעדים לא יכול ג״כ לעשוח רק
 שטר ועדים כשיטה א׳ ואין מקיימין אומו מאשרחא כו׳ דהא לא יכול לעשומ שטר בשיטה
 א׳ ועדיו כשיטה האחרת דהוא פסול אלא לאפוקי טוכא דקאמר רב נקטו החוס׳ שיטה א׳
 דבטוכא כגון ג׳ שיטין ודאי אפילו לרכ כעי טיוט כדי שלא יעשה שטר כ׳ שיטין ועדיו 3שיטה
 הג׳ ואשרמא מקיימו ודו״ק: בד״ה שיטה א׳ בו׳ שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו
 בשיטה אחרת משום כו׳ דאמרינן חלק היה למעלה כשטר כו׳ ועשה זה שטי לפני
 העדים שיכולים להניח כו׳ אלא יש להו לחתום בו׳ ויחתוך ויודע זיופו בו׳ ולבך
 אינו צורך השטר בו׳ כצ״ל: בד״ה נופא כו׳ ועדיו על המחק דפסול כו׳ עב״ל
 ומהרש״ל הגיה דכשר אכל א״כ הויא כעצמה קושיה המלמוד דפריך ונישוש דלמא משיק
 כו׳ וע״כ נראה לקיים נוסחות ישנות שבתוס׳ ור״ל ניחוש שמא מעיקרא היה הוא על הנייר
 ועדיו על המחק דפסול אס לא היה נכחכ כו אנחנא סהדי כו׳ ואהא חירצו דלהא ליכא

 למיחש דולאי הוה כתוב בו אנחנא סהדי כו׳ דאין לחוש שמסר לו שטר פסול ודו״ק:
 לף קפד בא״ד והשטר שבתכ על הנייר שמחקו ה״ל נמחק פ״א כו׳ עב״ל
 צ״ע דשמא ימחוק נמי השטר ב׳ פעמים ואי משוס דאז יהיה ניכר הזיוף
 דהשטר יהיה ממוק כ׳ פעמים וחמימה העדים לא נמחק כ״א פ״א וכמ״ש לקמן א״כ ה״נ
 הל״ל הכא דאין לחוש שמא ימחוק אנחנא סהדי כו׳ דאם ימחקנו ה״ל נמחק כ׳ פעמים
 וחמימה העדים לא יהיה נמחק כ״א פ״א ודו״ק: בא״ד אדרבה זה ראוי להכשיר יותר

 חידושי הלכות
 דף קםא ע״כ
 אשש כמ״ש החוס׳ לעיל ודו״ק: בד״ה דכתב ראובן כו׳ כשאפרש שיעקב וראובן בחד
 דרא לאו״כו בו׳ שאם לא היה בשר בהכ״ בבן למעלה כו׳ עכ״ל נראה סי׳ לדכריהס

ה ז  שאם נפרש קושיא של ריב״ס דוקא בכה״ג בזה K בראובן ויעקכ כ
 בשד דרא דהששא כשיהחוך שיטה החשמונה מהשטר עם ראו ועם
 כן חחחיו וישאר למעלה כן יעקכ כשיטה א׳ הוי כשר אבל בבן
 למעלה ויעקכ למטה ככ׳ שיטין לא היה כשר כגון שיכחוכ למעלה
ב דהשמא כדגייז ראו שלמעלה עם כן  ראובן ולמטה כן יעקכ
 שממהיו לא ישאר בן יעקב בשיטה א׳ אלא בן למעלה ויעקב למטה
 ואינו כשר כהכי וע״ז כחבו דזה טעוה ואין להעליל אמ ריב״ס
 בלשונו בקושייתו דנקט דוקא בכה״ג שראובן ויעקב בשד דרא
 לאורכו של שטר למעלה אלא דה״ה בבן ויעקב בשד דרא למטה
 כאורכו של שטר ואס יגייז ראו עם כן שלמטה ישאר כן למעלה
 ויעקכ למטה והוא כשר ושפיר יפול גס בזה בקושיית ריכ״ס ואין
 להשיכ גם כזה אלא כלשון ריכ״א אלא שיהא כן שלמטה גדול כנגד
 כל ראובן שלמעלה כזה ג או שיהיה כן של מטה חחח כן של ראוכן
 כזה י ולפי פירוש ריב״ס לראובן ויעקב בשד דרא באורך השטר
 יהיה כן שלמטה גדול כנגד כל ראוכן שלמעלה כזה ה או שיהיה כן
 של מטה נגד כן של ראוכן כזה י ראוכן יעקכ עד כן מיהו לא ידענא
 מאי הכרע איכא כלשון קושיח ריכ״ס שכמב אי בן בראש ראוכן
 ואח״כ יעקכ כו׳ דאדרכה משמע טפי דכן ויעקכ למטה כחד דרא
 לאורך השטר מיהו מלשון ריכ״א ללקמן משמע לקושייתו לראוכן

 ויעקכ כהד דרא למעלה כאורכו של שטר ממה שכתב בתירוצו ואפי׳ ימתקנו לאותו בן שלמטה
 כו׳ ואי איירי בבן ויעקב כמד דרא למטה כאורך השטר הל״ל ואפילו ימתקנו לאותו כן של
 מעלה ודו״ק: בא״ד ולא כטועים שאינו בשר בו׳ מעולות שפירשנו ואין בו׳ אלא
 ראובן ובן ביחד ולא ישאה אלא יעקב עה והשתא ניחא הוא כו׳ וישאר בן של שם
 ראובן וגם יעקב ומתכשר בהכי אלא בן כננד כל ראובן א״נ בן תחת בן של שם
 ראובן ואי גייז לראו כו׳ זה תחת זה ויעקב אחר* בן וז״ל ריב״א בו׳ כן תחת בן של
 שם ראובן שאם בו׳ לראו של ראובן וגם בן שלמטה כו׳ העליון של ראובן ׳שאר
 בן כו׳ כצ״ל: בד״ה ומתכשה ביעקב עה כו׳ שיעקב לא חתם זה ומה סבור בו׳ יעקב
 שנשאה הוא העד שפירושו הוי לראובן בנו של יעקב זה הוחק דא״כ הל״ל כו׳ עב״ל
 כצ״ל ור״ל כיון דהמלוה ידע שיעקב לא חמם א״כ מה סכור לחחוך ראוכן כן דהא מיעקכ
 לא מהכשר ולא יחקייס ע״י יעקב כיון שהוא לא חחמו אלא ע״י ראוכן כנו שנחחך דכההיא
 דב׳ גיטין ניחא להו דהחס פריך דאימא דקושטא הוא דיעקב עד יעקב חחמו וע״י יתקיים
 כמ״ש המיס׳ לקמן ואי מיירי הכא בממימח יזניח וקושטא הוא יעקב היה העד בנו של ראובן
 והיה חחום מחשלה ראובן בן יעקב עד שפירושו הוי ראובן בנו יעקב והוא חחך ראוכן ובן

 ולא נשאר רק יעקב עד ומתכשר שפיר ביעקב וזה דוחק דא״כ הל״ל כו׳ ודו״ק:

 ע״ב בא״ד נחזור כו׳ את שהעדים ראשונים נקראים כו׳ ליתכשד האי בראובן בן
 והאי ביעקב בו׳ ועם הראשון נקרא בן יעקב עד כו׳ ויעקב עד אדבתרא כו׳
 דאכוה ופריך כו׳ הד״א והא• ביעקב עד דתנן בו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה דלא כתב כו׳
 ומבשרינן בן איש פלוני עד או בו׳ עב״ל יש לדקדק אדכריהם דמהיכא חיחי להו דלישכשר
 בבן איש פלוני עד דהא שייך בבן נמי שמא יגוז ליה כדפריך וליחוש שמא יגוז לראובן בן
 ומהכשר כיעקכ עד ויש ליישכ דר״ל דמכשרינן בבן איש פלוני היינו בן למעלה ופלוני עד
 למטה חחחיו כמ״ש החוס׳ לקמן אכל ק״ק דא״כ ככה״ג כראוכן כן יעקכ עד נמי מהכשר
 ראוכן כן למעלה ויעקכ עד חחהיו דלא שייך כיה שמא יגוז ויש ליישכ דס״ל דכראוכן כן יעקכ
 עד פסול בכה״ג דכיון דיעקב הוא חחח ראובן כשוה נראה כאילו שניהם עדיס וכן מוכח
 מדכרי החוספוח לקמן שפירשו כההיא דאין עדיו כלים כשיטה אחה פסול כלומר שיחחום
 ראוכן כו׳ וחששיו כן וחשמיו יעקכ כו׳ ולא כשבו בפשיטוש טפי שיחמוס ראובן כן כו׳ וחחמיו
 יעקב עד והיינו משוס דבכה״ג פסול מה״ט שכחבנו אבל בחידושי הרמב״ן מכשיר ליה ככה״ג
 ע״ש ודו״ק: בא״ד או בן למעלה ופלוני עה למטה תחתיו בו׳ וי״ל דהא תנן בן כו׳
 אע״ג דפלונ* בן פלוני כשר וכ״ש כו׳ זיוף פסול ויש שנותנין כו׳ הד״א כצ״ל: בד״ה
 כל מקושר כו׳ פי׳ ד״ש בו׳ אפי׳ כתב עד וא״כ כשחותמין מלמעלה כו׳ גייז בההיה
 עד של בל החתומין בו׳ עכ״ל ובפשיטות לא קשיא להו כששוממין מלמטה למעלה שיגוז
 שמוח כל הממומיס שבשיטה אחרונה דמסחמא אין שמוח הממומים שוה ולא יכול לכוין לגוז
 אוחס שלא יהיה ניכר אבל מלח עד הוא שוה בכולם לגוז כולם יחד ולא יהיה ניכר ודו״ק:

 בד״ה וצהיך כו׳ אי משום האי הוה בעי מזייף כו׳ וי״ל דודא• כן הוא וכו׳:

 tp קטב בא״ד ביון שאין •ובל לזייף מדבר דבירי מיהו מצינן למימר דאף
 לר״י פריך ולא הכשיר ר״׳ אפי׳ כו׳ עכ״ל מפוספוח ישנים כצ״ל:
 בד״ה לפי בו׳ וי״ל שחששו כו׳ וירחיקו ב׳ שיטין כו׳ וכיון דכתב שריר וקים
 למדין כו׳ עכ״ל ויש לדקדק דהשמא נמי דכמיכ שריר וקים שמא הרחיקו העדים כ׳

 חכמת שלמה
 עם ראוק לא חיישינן להט דדוקא לאסוקי ממון חיישינן והא ראיה אפילו מי שיש לו שטר אי
 אמר לו אישמבעי לי ללא סרעחיך צריך לישבע לו והוא הדין כל הנשבעין ונוטלים אבל למחשדיה
 שמא יהיה על כלי שיחלוק עמו כממון לא מצינו שהזקיקוס חכמיה לשבועה שלא עשה קנוניא
 ורו״ק: בא״ד טנחייס בזה אין רגילוח כו׳ על המחק רלמה כו׳ לעשות תקנה כשהשטר עשוי
 על המחק דאיכא למיחש כו׳ מה שהקשה ר״י על סירוס ריב״ס כו׳ למה יכחבו אנחנא סהלי

 ירחיקו העדים כו׳ כצ״ל:
 דף קפד ע״א נמ׳ ושטרא על מחקא השתא נמי מאי אמרת כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה וא״ת
 כו׳ וזייף וחתימי שהדי ומשני כו׳ כצ״ל והד״א ומה״ד השתא נמי חוזר עוד
 ומוחק ומזייף ומקשינן והא אמרח אינו דומה כו׳ ומשני הני מילי כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה ונקכל
 כו׳ ונלמייה הס״ל: בד״ה אית ספרים לגרסינן בהו ונישהי א״ר ירמיה כו׳ ללקלק כ״כ ולשהותו

 ןפא ע״ב ד״ש בל״ה לאו דיעקכ כו׳ ששמו יעקכ שיכתוכ כך כצ״ל: בד״ה רכ צייר כו׳ דף
 זה נהוג לאכול דגים וזה נהוג בתמריה נ״ב ול״נ זה לקלק ונזהר בלגים גלולים

 לכבוד שבת כדאיתא בפרק כל כתט וזה בתמרים טוטם:
 דף קםג ע״א תום׳ בד״ה שיטה אחח כו׳ זה השטר לזה אין לתוש כו׳ כצ״ל: בד״ה גופא
 כו׳ ועדיו על המחק דכשר ומחק על השטר כו׳ ואין לחוש שמשר לו שטר פסול
 וא״ח כו׳ וגס השטר שהוא על הנייר ויהיה שטר כו׳ ונמחק בזיוף אז ראר לפסול כו׳ אין כוחטן
 זה הדבור כנגד החמימה כו׳ דלמא יכתוב בשיטה מפני העד כו׳ כצ״ל ונ״ב נ״ל ושמא יש לו ככר
 שטר כעד אחד ועכשיו יצטרף עם אוחו העד ודו״ק: בא״ד ואין לומר שיחחוס בשטל אחד דלענין
 אפוקי ממון חשול ללא מהימן אלא בשבועה נ״ב כך נראה לפרש אין לומר שיעשה שטר לחטרו
 ראובן על שמעון ויהיה חתום בו על אחל והוא יבא גם כן לחתום שיהיה בו שני עלים ויחלוק



 עכ חידושי הלכות גט פשוט פרק עשירי כבא בתרא ואגדות מהרש״א
 ־ דף קסה ע״כ

 כוי. לכאורה קשה לבכמה דוכחין בתלמוד מצינו שהיו משחבחין במלוח ומעלוח החסידה והצדיקים והרמב״ם
 בפירוש המשנה פ״ק דאבוח כחב בדבור האהוב לשבח החשודס כמעלחס כדי שייטבו מנהגיהם בעיני מי אדם
 כו׳ ע״ש ואפשר כי רש״י בפרק יש בערכי[ הרגיש בזה שכחב שם בא לידי רעחו שכשהוא מספר בטובחו יוחר
 מדאי הוא עצמו אומר תוץ ממדה הרעה זו כו׳ או אתרים שומעין כו׳ עכ״ל וכן יש לדקדק קצת מפרשב״ס
 הכא שכתב מתון שמרדן בשבתו כו׳ עכ״ל אבל לפי הסוגיא דהבא דמייתי ליה הכא אהך עובדא לר״ש בר
 רד דלא היה משבתו יותר מדאי אלא דבשבתו שהוצרך לספר היה מספר דלא אנא כתביה יהודא תייטא כתדה
 לא משמע הכי וע״כ נראה לומר דה״פ שמתוך טובתו זו בעצמה שמספר הוא בא לידי רעתו דהיינו ט הך
 דהכא שמתוך שאמר שזה כתב מיושר הוא כתבו של יהודה תייטא היה מקיים לה״ר דלעיל דגם ההוא כתב
 מקושר דלעיל דחזא ביה רבי בישות ג״כ כתב יהודא תייטא דכתב אתד היה שניכר שאיש א׳ כתבם דה״ל השתא
 ההוא טובה שסיפר בחב מיושר שלו הוא בעצמו רעחו שלו בכחב המקושר דלעיל וכה״ג אין לאדם לספר
 בטובחו של חדרו אבל בגוונא אחרינא מצוה הוא לספר בטובחו של חדרו כפירוש הרמב״ס ודו״ק: ג׳ עבירות
 אץ אדם ניצול מהם בכל יום כוי. יש לדקדק דמשמע לשנא דא״א להנצל מג׳ עדרוח אלו וא״כ מאי
 עבירה שייך בהו וע״ק למ״נ אצטריך ליה למימר הכי דאין אדם ניצול כו׳ ונראה לומר שם אדם מונח על
 הממוצע דן העליונים ודן החחחוניס כדאמרינן אברא אוחו מן העליונים ומן החחחונים זכה הוא מן העליונים
 לא זכה הוא מן החחחוניס ולכך העובדי כוכדס שלא זכו הם מן החחחוניס ואינן קרויין אדם כדאמטנן אלם
 אחס כו׳ וישראל שזכו הם מן העליונים כמ״ש ונחחי לך מהלכים בין העומדים האלה ובפרק אין דורשין דרשו
 במעלח החכם ט שפחי כהן ישמרו דעח וחורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאוח הוא אס דומה הרב למלאך
 ה׳ צבאות יבקשו תורה מפיהו כו׳ כלומר שיהיה האלם נמשך במעשיו שיהיה דומה למלאך ה׳ צבאות וז״ש
 כאן אין אלם ניצול מהם כו׳ להיינו העומל בשם אלם המונת לו ואינו מלמה עצמו למלאך כי הוא נקרא אדם
 ע״ש אפר דם מרה כדאמרינן בסוטה הנה מצד שהוא מוטבע בחומר מן התתמוניס שנברא מעפר ואפר א״א
 לו לכוין ולעיין בחסלחו ומצד שהוא בעל דם רחיחח הלם שבו מדאו לילי עבירה ומצד שהוא בעל המרה הוא
 בעל לשון הרע ומדוח רעוח אבל האיש הזוכה ומדמה עצמו במעשיו למלאך ה׳ יוכל שפיר להנצל מג׳ עדרות

 אלו ושייך בהו לשון עטרה וק״ל:

 דף קםה בד״ה אמר אביי כו׳ וכבי שטרות ולא מיידי כגון כו׳ כגון שאותו
 שבכתב העיה על ההלוואה שהאה כו׳ ושבע״פ מעיד שראה בו׳
 ולהכי כשר נמי לאמימר כו׳ עכ״ל וליכא לאקשויי דא״כ מאי קא פריך לאמימר אלא
 ממני׳ קשיא אימא דמוקי לה ככה״ג כגון דליכא שני עדי מסירה אלא שהא׳ מעיד ככמב
 והשני מעיד כע״פ על ההלוואה דאפשר דפשיטא ליה למלמודא דככה״ג אינו מעיד ולא
 איצטריך ליה למימני דפסול וק״ל: בא״ד שהרי על חתימתו יש כו׳ כגון שכתוב בשטר
 כפני כו׳ א׳ שבע״פ היינו שמעיד על מסירת שטר כו׳ היינו משום שבשניהם כו׳
 אפי׳ בשטרי דלאו אקנייתא דעדיו בחתומיו בו׳ לא חשבינן עדותו כראיית בו׳ עה

 בע״פ מהו ואחד כו׳ כצ״ל:
 ע״ב בד״ה מה התם כו׳ או פסול הס״ד ואש״כ מ״ה ה״נ כו׳ דאורייתא ולאו
 דוקא כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה אימא נםכא כו׳ והכי הוה מצי בו׳ פ׳ בתרא
 אמרינן כתוב בו בבבל מנכי ממעות כו׳ כל מה שירצה לוה מנביהו כו׳ שאין רק
 שיתא פרוטות ומשמע שם שיתא פרוטות דמה בו׳ וה״נ בשמעתין כו׳ דאי לא
 נריעא טפי מאיסר ברישא כו׳ עב״ל כצ״ל ר״ל דחפסח מועט הפסח ה״ל לאקשויי

 כרישא ואימא פריטי דהיינו איסר כמ״ש המוס׳ לקמן וק״ל:
 ח׳׳א דף קםה ?{״א רובן בגזל ומיעוטן בעריות כו׳. קחשיב הכא ג׳ עדרוח הללו כוללים הא׳
 מצד ממון והאחד מצד הגוף והאחד מצד הנשמה הגזל עדרח הממון העריוח עבירח הגוף לשון הרע
 הוא הדבור מעבירח הנשמה ואמר רובן בגזל ומיעוטן בעריוח שחביב עליהן הממון יוחד מגוף כדאמר אס
 נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך יש לך אדס שחביב עליהם ממונן יוחר מגופן כו׳ ואמר הכל בלשון
 הרע כי אין לך אדס ששומר נשמתו הטהורה כמו שנחנה לו בנקיה אבל הוא מאבקה באבק לה׳׳ר כדבסמוך

 לעיל וק׳׳ל:

 דף קסד ע״ב ־
 דודאי כו׳ עכ״ל ר״ל היה להס לחקן כך שלא יועיל אנחנא סהדי כו׳ אא״כ שכהוכ על הנייר
 דודאי לא עשה שום זיוף וק״ל: בא״ד אנחנא סהדי ונמחק וזייף אז ראוי כו׳ אין בותכין
 בזה הדבוה כו׳ וי״ל הלא חיישינן שמא מחק כו׳ דלמא יכתוב ב׳ שיטות לפני העד
 ואין לומר שיחתום בשבילו הלענין אפוקי ממונא חשיד הלא מהימן אלא בשבועה
 קלה עכ״ל כצ״ל ופי׳ לדכריהס דכן משמע לקמן דכ׳ שיטומ ככל א׳ עד א׳ מצטרפין להוציא
 ממון דאין לומר כיון שאין ככל שטר רק ע״א יש לשוש שישהוס כ״א בשבילו שקר דלענין
 אפוקי ממונא ששוד עד א׳ כשהעיד ככמכ משא״כ כעדוח כע״פ שכל א׳ מעיד כולא יגיד
 ונשא עונו ואין להאמינו זה אינו דמוכמ לקמן דלא מהימן הלוה כנגד א׳ בכמב אלא בשבועה
 כמו כעדוח ע״פ כמ״ש הרא״ש לקמן ע״ש וא״כ ה״ה בב׳ שטרוח בכ״א ע״א מהני לאפוקי
 ממונא כמו ב׳ עדים כ״א כע״פ וה״נ יש לחוש הכא כדאיכא ב׳ שיטומ בין עד לעד שיעשה
 כ׳ שטרוח כ״א כע״א להוציא ממון ויש לדקדק אשירוצם דהשחא נמי שכא השטר שלפנינו
 על הנייר ועדיו על המחק ונכהב כו אנחנא סהדי כו׳ יהיה השטר פסול מהאי טעמא שמא
 ימשוק אנשנא סהדי כו׳ רגוז אומו וגם ימשוק שטר הראשון ויעשה כ׳ שטרוח כ״א כע״א
 דהיינו שטר אהד כשיטה העליונה ושטר שני כשני שיטין שלפני עד שני ויש לומר כיון שהשטר
 אינו נמשק לפנינו עדיין יהיה זה שששא רהוקה שימשוק אנשנא סהדי וגס השטר הראשון
 ואח״כ יעשה ב׳ שטרומ ושוכ מצאמי כגליון מוס׳ וז״ל מה שפי׳ כפנים דחיישינן שמא יעשה
 ב׳ שטרומ בע״א ולא אמר שכל עד ועד חחם שקר כיון דלוה בע״א צריך שבועה זה אינו
 דא״כ נישוש דלמא גייז אנשנא סהדי ואין נראה למלק משוס שהשטר אינו משוק עדיין
 מהרמ״מ עכ״ל והוא כעין דברינו אבל מהרש״ל הבין דברי החוס׳ בדרך רחוק ודשוק ואין
 להאריך לאין צורך כי מדכרי הגליון הראה ככל דכרינו: ודע דהאי חירוצא של החוס׳ הוא
 לפריב״ם ובשנכהב אנשנא סהדי כו׳ על הנייר דאז יש לשוש דלמא יכחוב בב׳ שיטין שבין עד
 לעד ויעשה כ׳ שטרוח כ״א כע״א אכל כשנכחכ אנחנא סהדי כו׳ על המשק אין כאן בימ
 מיחוש שיכתוב באוחן ב׳ שיטוח שטן עד לעד רזה יהיה ניכר דאות! שני שיטין יהיו נמשקים
 ב״פ וחמיממ עדים אין נמחק רק ס״א ודו״ק: בא״ד וקשה לפי׳ דשב״ם שפי׳ כו׳ שאס
 יש דיוח מחוק בין עד לעד פסול כו׳ למה יכתבו אנחנא סהדי ירחיקו העדים זה
 מזה שיעור כו׳ עכ״ל כצ״ל אבל לפריכ״ס לא קשיא מידי דאס לא יכחוכ אנחנא סהדי כו׳
 בדוח מחוק כין עד לעד אינו פסול אא״כ יהיה נמחק ב׳ פעמים וממימח עדים פ״א ולכך
 יכחוכ אנחנא סהדי כו׳ כאס נמחק שיהיה ניכר שנמחק ב׳ פעמים ועוד להאי חירוצא שכחבו
 לפריב״א דשיעור דיבור אנחנא סהדי כו׳ הוא כשיעור ב׳ שיטין בין עד לעד הרי ודאי לא
 יוכל להניח דוח שיעור זה כין עד לעד משוס ההוא ססולא שכחנו שיעשה ב׳ שטרופ כ״א
 נע״א ודו״ק: בא״ד וזה אינו נראה לומר שאינו מצריך אנחנא םהדי אלא כשיש
 נייר כו׳ עכ״ל ק״ק דנהי נמי כיש נייר כין עד לעד ימשקנו ויניש שלק כשיעור אנחנא סהדי

 נין עד לעד ודי ככך שאס ימחוק ויהיה הכל על המחק יהא פסול ויש ליישנ ודו״ק:
 ע״כ בד״ה הינא א׳ כו׳ ומה לי לשון כו׳ משמע בלשון הקודש כמה דינון כו׳
 ההר כלשון חכמים וחייב כו׳ עכ״ל כצ״ל וחנא על הוכן דנדהם נחידושי

 הרמנ״ן ע״ש:
 ח״א דף קםד ע״כ א״ל לאו אנא כתבתי׳ א״ל כלך מלשון הרע הזה בו׳ עב״ל. הא ודאי
 כיון לחזא דה בישות הוה הוצרך ליה למימר לאו אנא כתבתיו להנצל נפשו אבל הא דקאמר יהודה
 חייטא כתביה לא הוצרך ליה למימר וזה שדקדק לומר מלשון הרע הזה אף שבאת להנצל נפשך לא הוצרכת
 לומר דבר זה ודו״ק: אלא הכא מאי לשון הרע איכא משוס בו׳ מתוך טובתו בא ליד• רעתו

 שלמה
 דף קסה ע״א נמ׳ במתניתין מלמעלה מנה ומלמטה מאחים מלמעלה מאחים ומלמטה מנה
 כו׳ שאס תמחוק אוח אחת מן התחמון ילמד מן העליון כצ״ל ונמחק כל מתניחין
 וצ״ל כמקום המתנימין פיסקא סשוט שכחוכ כו עד אחד כו׳ כשלמא מקושר כו׳: ר״ש כד״ה ור׳
 אליעזר מכשיר דסבר מראה מקום הוא כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה אמר אדי כו׳ כגון שאותו שככמב
 מעיד על ההלואה כו׳ ולהכי נמי קשה לאמימר כצ״ל ונ״ב פי׳ ולפי פירוש זה קשה שסיר לאמימר
ד שהרי על משירתו יש שני עדים כו׳ שמשר לוה למלוה ומיהו יש לומר דהאי דלא ״ א  ודו״ק: ב
 אשכחינן צירוף בעד אחד כו׳ ובירושלמי גרשינן זעירא כעי על אחל ככתב ועד כעל פה מהו שיצטרפו

 ועד אחד ככתכ כלום הוא לכך צדכא כו׳ כצ״ל:
 דף קםה ע״כ גמ׳ בסיסקא נ״כ ככאן צ״ל מתניתין דלעיל בהיפוך הדף כתב בה זוזין כו׳: שם
 מנו רבנן כשף כו׳ מבשני דינרין זהב כסף כו׳ כצ״ל וכן בכל העמוד: ד״ש בד״ה
 כתוב בו כו׳ הרי הן כ״ה סלעיס אין למלוה אלא עשרים שלעים דיד בעל השטר כו׳ כ׳ שלעימ כצ״ל
 והס״ד: בד״ה תנו רכנן כו׳ מדינר כסף כסף לוה כו׳ כצ״ל: בד״ה אין פחות כו׳ נמחק כל הדכור:
 תום׳ בד״ה הכא נמי כו׳ דאורייתא ולאו דוקא כו׳ דאפילו אי הר כו׳ כצ״ל: בד״ה אימא נסכא
 תימה לרט מאי כו׳ כחב בו בכל כו׳ וכי נשכא פחותה מאיסר שאין בו רק מיני פרוטות כו׳ כצ״ל:

 חכמת
 רבואו להכשיר שטר כו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה וניחוש דילמא כו׳ פירשחי לעיל הש״ד ואת״כ מתחיל
 דבור חדש אי לאילעי מחיק לפירוש ריב״ס שפירש כשנמחק שתי סעמים כו׳ כצ״ל: בד״ה לישהייה

 מאן דלא גרש ליה שבר דכמו כן אינו דומה נמחק בן שני ימים לנמחק בן שלשה כצ״ל:
ש בד״ה ומקשינן ״  דף קפד ע״כ נמ׳ ת״ר הריני נזיר סומכיס אמר הינא אחת כו׳ כצ״ל: ד
 כו׳ זמן השובר ופרקינן כו׳ הד״א: בד״ה כך מנהג כו׳ דרכנן כו׳ בריש סירקין
 ומשני כו׳ הד״א ובד״ה טרגין כו׳ צ״ל דיגון לשין שנים כו׳: בד״ה ת״ר כו׳ שלנו הס הש״ד ונמחק
 או: בד״ה פונטיגין יש לו חמש סינות מצוייר כזה: בד״ה כלך מלשון כו׳ היה לך לומר אני כתבתיו

 כצ״ל: תוס׳ כד״ה הינא אחת כו׳ בלשון הקודש כמו דיגון טריגון כו׳ וכה״ג
 אמדנן כנלדס לף י׳ הריני נזיק נזיח פזיח איכא דאמרי לשון עכומ״ז שבדו

\ ח י ר ד ו  ואירא דאוורי לחוז תרתיח להיוח דו וזיר ד״>י מ״ד הירוח הההוח׳ ח

 נלדם בתוס׳ ולו״ק: בד״ה עיון תפלה הוא רע כשמהרהר בתפלתו כו׳ ועיון חפלה ומזה אין ארס
 כו׳ והכי אמר בירושלמי אמר רבי יוחנן מחזקנא טיבותא כו׳ כצ״ל:

 בתרא ^
 קאי ונותן טעם מפני שנקרא מצורע ע״ש שמוציא רע מעצמו מה שלא היה מעולם ולכן לא רצה
 לילך שס כלי שלא יראה המצורע אוחו ולא יזכור ללבר ממנו אבל אס ילך לפניו תיכף שיראה אוחו
 יוציא רע עליו ועל זה יש לכוון הפסוק סוף לכר הכל נשמע אח האלהיס ירא וגו׳ כי על כל יבא
 במשפט אס טוב וגו׳ ע״פ גמרא בערכין איחא בלשון אחר רב לימי אחוה לרב ספרא חלה עייל
 רב ססרס לשיילי ליה אמר תיחי לי דקיימחי כל מילי דרבנן א״ל מי קיימח אל יספר אלס בטובתו
 וכו׳ א״ל לא שמעחי וכו׳ ממילא אמר סוף דכר הכל נשמע מכל מה שאמרתי לך בספר זה הכל
 נשמע ממנו שחהיה ירא אלהיס וגו׳ ואפשר שכוון לאפוקי מה שאמרו בקשו לגנוז ספר קהלח וכו׳
 מחמת כמה לבריס על זה בא ואמר שאינו כן כפי פשוטו רק כל דברי שדכרתי הוא הכל יראת
 שמים א׳ ואך עול וצריך שחלע שחטא במשפט גס על כל נעלם ויש פנים לכאן ולכאן אם הוא
 טוב או רע כגון שמספר בטובה של חטרו ויוכל לבא מזה רע גס מזה תזהר שלא חבא עבור זה

 למשפט ולו״ק:
 םליק מסכת בבא בתרא

דא  ^ מהדו
 דף קפד ע״כ גמרא לעולם אל יספר אלס בטובתו של מטרו שמתוך טובתו בא לילי רעמו
 וכוי. עיין סרשב״ס ובערכין פרש״י קצת בלשון האמר ממוך שזה מספר
 בטובתו בא אחר ואומר וזו מידה רעה יש בו וכו׳ עיין בחידוש׳ שמקשי וכי לא מציגו בש״ס שכמה
 ח״ח משבחין אתדס ויש ליישב כי מה שאמר שמתוך טובתו וכו׳ אינו נחינת טעם על מה שאמר
 אל יספר רק שמפרש דבריו ואמר אל יססר בטובתו דהיינו טובה טון שיכול לבא מחוך זה לרעחו
 שאחרים יאמרו ויהפכו שאדרבה זה הוא רעה כענין זה אל תספר ויפה שתיקותך אבל טובתו ושבחו
 שא״א להכחיש אוחו סוכל לספר אז העדן אם חראה אנשים שיש לחוש כשתזכיר אוחו בטובה ידברו
 רעות ממילא מתוך טובה שלך בא לידי רעחו וכעין שפרשתי מדרש רבה פרשח מצורע קחשיב שם
 כמה ח״ח שהרחיקו את עצמם מן המצורע זה בכך וזה בכך ולבסוף אמר רבי אלעזר בר״ש בד הוי
 חמא חל מנהון הוי מטמיר מיניה ואמר שיש ב׳ מינים וכו׳ משום לכמיב זאת תהיה תורת המצורע
 המוציא שס רע וכו׳ ופירש המתנת כהונה שזה קאי אכולהו ח״ח שהרחיקו אח עצמם על זה נוחן
 טעם משוס לבחיב זאת תורת וכו׳ ללילי נראה שקאי אלסמוך ליה שלא הלך במבואות שלו ע״ז



 גט פשוט פרק עשירי בבא בחרא ואניות פהרש״א
 דף קםו ע״א - דף קםח ע״כ

 חידושי הלכות

 משמע לכומבין כן למעלה בכוונה ומלעת וא״א לפרש אמאמיס ומנה דקתצי כמחט׳ לודאי
 אם היה לעתו לכמוב מנה למטה לא היה כותב מלעמ למעלה מאחים אלא בטעות אכל אי
 קאי אתנני ותנן נישא שהיה כותב כן למעלה מלעת ולו״ק: בד״ה הגה״ה בתוספתא
 תניא לעולם התחתון כו׳ ונראה לר״י הבחזרת וקנינא מיניה מיידי כו׳ עכ״ל נראה
 לולאי בפשוט נמי ילמל החחתון מן העליון באוש א׳ כר כראמרינן בשמעחין אלא לבמקושר
 קמני ללעולס ילמל החממון מן העליון כו׳ היינו אפילו במזרמ וקנינא כו׳ להיינו בשיטה
 אתרונה ילמל התתתון מן העליון באות א׳ וניזל כתר המשמון כמ״ש התוספות לעיל
 דבמקושר למדין אף משיטה אתרונה משא״כ כפשוט דאין למדין משיטה אתרונה וא״כ אף
 באות א׳ לא ניזיל בה בתר התתתון וק״ל: בד״ה ספל וקפל כו׳ ספ״ל ס׳ פלני כמו כו׳

 קפ״ל ק׳ פלני כו׳ כצ״ל:
t בד״ה ומשוי ליה כו׳ איסתרי זוזא כו׳ מאה זוזי וזוזא כו׳ וד״ת היה D p t p 
 גרים בסוכה זוזא מלעיל כאיםתרא כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל לפר״ש שם
 סתם איסתרא היינו פלגא לזוזא כפר״ת ע״ש כתוספות וק״ל: בד״ה אע״פ שאין כו׳
 דאמדי לה כו׳ כצ״ל: בד״ה ושובר לאשה כו׳ זכין לו והא דשביק בו׳ הד״א דמיירי

 בכל ענין אין האשה כו׳ כצ״ל:
כ בד״ה כותבין בו׳ זכין לו הס״ד ואת״כ מ״ה ם״א וליחוש דלמא כתביה כו׳ ״  ע
 שאין זה שם האשה הזאת ועוד כו׳ עכ״ל כצ״ל מתוספות ישנים וזו היתה גירסת
 רשב״ם לל״ג ואזיל וממטי לאתתיה להאיך אלא ללמא לכחביה כשם אתמא ללאו דיליה
 ומגרש לה דהיינו לאשמו דיליה ומחכוין להתירה להנשא שלא כרין ולקלקלה ולזה הקשו
 כמוספומ שפיר דגם אם יכירו עדי המסירה שזו אשמו מיכעי להו למקרי הגט רראו כו׳
 שאין שם אשה הזאה אשחו אלא שס אשה אחרה ולא יוכל לקלקלה ומהרש״ל הבין דברי
 התוספות ופרשב״ם בדרך רחוק ודחוק והקשה מה שהקשה אכל אין להאריך כדחוקיו כי
 הדברים ברורים באין גמגום כמו שכתבנו וק״ל: בד״ה שם האיש כו׳ שכבר הוצרכה
 להזכירם וה״ה כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה וליחוש כו׳ לר״מ דאמר עהי חתימה כרתי
 כו׳ מאחר שכותכין לו גט בלא אשתו או לא יעשו הגרושין בפניהם כו׳ עכ״ל כצ״ל
 ור״ל ראם יעשו הגרושין בפני הסופר ועלי התתימה ולאי שהיו נותנין לב ללעת שיש עוד
 יוסף בן שמעון אחר לחחימח עלים הוא מעשה ב״ד בכמה דברים ולא היה כאן חשש טעות
 וק״ל: בא״ד כמו שפירש רבי וליחוש כו׳ האי לא הוחזקו לא הוה מבעי ליה לרב
 למימד וה״ה לשם אשה דכי מוקי לה בר״מ סבר שאין שוק כו׳ כצ״ל: כד״ה ומחזיק
 כו׳ א״נ מכידין את אשתו של יוסף בן שמעון שאומרים על פלונית שהיא אשתו
 של זה אבל לא שמעו שמו שיאמרו שפלונית היא אשת שמעון כו׳ עב״ל כצ״ל
 ממוספוח ישנים ור״ל שאיש זה הכא ומחזיק שמו יוסף כן שמעון עדים מכירין ככר אשמו
 שזאח פלוניח בשמה היא אשחו של זה אבל לא שמעו שמו היאך הוא לאם כבר קודם שהמזיק
 עצמו שמעו שסלוניח היא אשח שמעון הרי הוכשש על שמשזיק עצמו יוסף בן שמעון ולו״ק:
 t\1 קפח בד״ה אמר רכ נחמן כו׳ עד ל׳ יום ליבטלו כו׳ באיזהו נשך הדר
 אמר כו׳ ומניומי החזירני מדברי בו׳ ואני איני מבין בזה הבהא רב
 נחמן כו׳ ומה״ט נמי א״ש לרב נחמן עכ״ל הס״ל ואש״כ מ״ה ובא לפני כו׳ וכצ״ל
 ועיין במוס׳ בפרק איזהו נשך שגמגמו בזה ללרב נחמן לא א״ש להאי טעמא: בד״ה מעמיד

 כו׳ וקיום השטר עושין ב״ד ולא כפי׳ רשב״ם שהעדים כו׳ כצ״ל:
ב כפרשב״ם בה״ה בשטרי בו׳ א״נ דלמא חזר ומצאו בו׳ עכ״ל לולאי היכא ״  ע
 דאיכא עדים דנאבד השטר בשוק אין למוש שימצאהו לוקא המלוה ומכ״ש אס העילו
 שנאבד לגמרי כגון שנשרף דכוהבין לו שטר אשר אבל הכא כיון שאין לו עדים שנאבד אף

D ו כא״ד אבל הבא פריך ואימא כו׳ מעות ופונדיונים ואיסרין כו׳ שאין p f p 
 הולך מטבע של כסף הפחותים מדינר קורין פריטי כו׳ עב״ל יש להוכימ
 כן הכא מדמוקמינן ליה אדינר ולא אמעה או פונדיון או איסר דמפסח מועט חפסח ומה
 שיש לדקדק בההיא סוגיא דכחובוח דמאי פריך ואימא נסכא ואימא פריטי אימא דקושטא
 הכי הוא דמה שירצה מגביהו היינו נסכא או פריטי עי׳ במוספומ במגתות וק״ל: בא״ד
 איתא נמי במנחות הס״ד ואחר כך מ״ה א״ה כו׳ כל כמה ללא אמר כדינרין אין כו׳
 ופריך רישא נמי כסף בדינרין יהיו של כסף כו׳ ה״א טעמא דרישא לכמיב בלינרין הס של
 זהכ כו׳ עכ״ל יש לדקדק בדבריהם דפריך מעיקרא אסיפא בזהב בדינרין אימא דהבא פריכא
 דכיון שזהב דינרין ודינרין זהב הן דינרי זהב כמו כן זהב בדינרין יהא של זהכ כו׳ כמ״ש
 המוס׳ לעיל מה״ט גופיה לפרוך כרישא כיון שכסף דינרין ודינרין כסף הן דינרין כסף כמו
 כן כסף בדינרין יהא של כסף שבכסף משמעי שטר ויש ליישב דברישא הוי סבר המקשה דכי
 בדינרין מהפכו לזהכ אע״ג שככסף משהעי אכל הכא בסיפא פריך כיון אע״ג שבכסף משתעי
 כיון דבזהב נמי משמעי מכ״ש דנימא ביה דיהא של זהב כמשמעוה הב׳ של בדינרין והוא
 דוהק ודו״ק: בד״ה אמר רב אשי כו׳ דדינרי אינו משמע כו׳ לא מפליג בין בית
 ובין לא בית בין דינרי לדינרין אבל בסף דינרי ודינרים כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל דכלא
 בימ נמי ה״ל לפלוגי בין דינרי דדינרין היינו כסף אבל כסף ודינרי כסף בלא בית ודאי דלא
 משמע זהכ גס לא משמע דינרי כסף כי זה לא היה שום דיבור כו׳ ומהרש״ל הגיה באן
 ללא צורך ואין להאריך כי לא מצאחי כהגהחו כחוס׳ ישנים וק״ל: כא״ד דתפס לא מפקינן
 מיניה הס״ד ואח״כ מ״ה לד״י לפי הספרים כו׳ יאמר לעולם דינרין ולא דינרי בו׳
 שנה נכי זהב דינר• זהב כו׳ ושנה דינהין סתם כו׳ במקום זוזין בלשון משנה וכלשון
 בו׳ שלאותן קורא זוזי כו׳ עד שיהיו בדינרין של כו׳ ודינרין גבי כסף אע״פ ששניהם
 דבוקים ונראה לספרים דנרסינן כו׳ וק״ל: בד״ה נכנס כו׳ עליה חובה וכ״כ בכל
 הספרים בו׳ הבא טעמא דרשב״נ דפלינ לפי נירםא זו כמו מלאת כו׳ ור׳ עקיבא
 כו׳ אבל לתרוייהו תשאה עליה חובה ברישא כו׳ כצ״ל והיינו לפי מה שפרש״י שם
 דל״ג בדברי ר׳ עקיבא ומפטר אבל רשב״ם פי׳ בשמעחין דגרסינן בדר״ע והפטר וק״ל:

ב כא״ד דל״ג ואין דאי גרסינן ליה כו׳ כצ״ל: בד״ה דבעתים כו׳ בפרוטה מנלן ״  ע
 כו׳ ומדחס רחמנא כו׳ ואי נרסינן רבעתיס כו׳ בההוא פירקא נר בזמן בו׳
 ופ״ק דכריתות פרש״י שני כו׳ יכול לומר שלשה קינין כשלש רבעים כו׳ עכ״ל כצ״ל
 ור״ל דכיון דלטהרמ אדם לא בעי רק קן א׳ אמאי קאמר שעמדו כ״כ כזול עד שלקח כ׳
 קינין בב׳ רבעיס כך היה יכול לומר ג׳ קינין בג׳ רבעים וק״ל ושוב בחוספוה ישנים מצאחי
 כזה הלשון היה יכול לומר ג׳ או ה׳ קינין ככ׳ רכעים ולמה היה לו ליקש שימכור ביחד ב׳
 קינין בב׳ רבעים אלא נראה כו׳ ודו״ק: בא״ד אלא נראה דגרסינן רבעתים ב׳ אחת
 פי׳ כו׳ נמי קן בדינר זהב כו׳ ב׳ פדידין ד׳ זוז כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל א׳ מב׳ הפרדוח
 הוה ד׳ זוזין כפרש״י שם דשטאש שמחו בעליה היא ומהרש״ל הגיה ח׳ זוזין ואין צורך דע״כ
 לפי חירוצם דד׳ זוזי פשיטי ע״כ צ״ל דנקט שיעור דכל הקן אף שלא צריך רק כנגד פרידה
 א׳ כמ״ש מהרש״ל גופיה וק״ל: בא״ד וי״ל המצוה מן המובחר כו׳ בפרק בתרא
 דכריתות כו׳ בחטאת בת הנקא והבא סלע שהנסכים כו׳ ישלים מן הנסכים כ״ג
 חלקים כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה א״כ למה כתוב בו׳ לבהו מפני מה כותבין את העליון
 באחד מהן די עכ״ל כצ״ל ואח״כ מ״ה א״כ למה כחוב העליון שאם המחק כו׳ האי טעמא
 כו׳ היא וקאי אהא דאמר כוחכין כו׳ וכפי׳ ר״ח כחוב א״כ למה כוחבין אח העליון כו׳ ר״ל
 לפי גירסח הספרים החם דחנן א״כ למה כשוב העליון היה אפשר לבעל דין לחלוק ולומר
 דקאי אמאתיס ומנה אבל לפי פי׳ ר״ת דגריס כמתני׳ א״כ למה בוחבין כו׳ להאי לישנא

 חכמת שלמה
 כשעת כתיבח הגט וחמימה שמא יחן לאשה אחרת ודו״ק ואפשר שהתושפומ סוברים בודאי צריך
 לפתוח הגט ויראה לכל הפחות שם האשה ולא יראו אתר שם בעל הנותן ודו״ק על כן מכיאין
 ראיה שצריכין לקרות כולו ג״ל: בא״ד ויראו העדים שאין זה שם האיש ועוד בלאו הכי כו׳ כצ״ל
 ונ״ב נ״ל שהתוספות מבינים שרשב״ם סכר דמקשן לא פריך דלמא כתב גיטא ואזיל ואמטי לאיתתא
 אחריני היינו לאשת פלוני ששמו כשמו דהא אכתי לא אסיק הא דשני יוסף בן שמעון כלל דאי
 הוה שבר רשב״ס דהמקשן פריך הכי אס כן לא הוה ליה לפרש הא דמקלקל להתירה דאיכא
 דוחק ולא שכיתא אלא הוה ליה לפרש משוה כמוכה כו׳ כמו שמפרשיה התושפות לפי האמת אי
 לאו ששבר רשכ״ם לכתובה לא שייך שהרי צריכה להראות גיטה כמקום כתוכה רראו שאין כתוב
 על שה בעלה אכל להמירה איכא למיחש דקורעין הגט מיל אחר הנתינה משוה הכי הקשו
 התוספות הא צריכה לקרות כל הגט ויראו שאין זה שם בעלה ומשוס הבי התוססוח מתרצים
 שהאמת משוס כתובה והיינו שיכתוב גט לאשת פלוני ששמו כשמו ודו״ק: בא״ד לאיש אחר ששמו
 כשמו דחן הגט לאשח האיש כו׳ כצ״ל: בד׳׳ה וליחוש לשני כו׳ אי לר׳ מאיר דאמר עדי חתימה
 כרחי כו׳ כצ״ל: בא״ד הגרושין כפניהם כר נ״ב פי׳ בפני השופר ועדי חמימה: בד״ה ומחזיק

 ליה כו׳ שא״כ יודעין שאין כו׳ כצ״ל:
 דף קסח ע״א ר״ש בד״ה ור׳ שמעון שבר אין כופין ומשנינן כו׳ לא דכ״ע סכרי כופין וטעמא
 כו׳ הד״א ונ״ב סי׳ נמדח סדוס ודו״ק: בד״ה הכתב תבא עלי כו׳ טענותיי
 ונבא לידי כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה כיון דדק כו׳ זאח היא מאמן אע״ס כו׳ כצ״ל: בד״ה אמר
 רב נחמן כו׳ א״ל רכ נחמן אומר אני אסמכתא קניא כו׳ אחי שסיר לרב נחמן כצ״ל והס״ד ואח״כ
 מ״ה מעמיד עליו עדים כו׳ ואח״כ מ״ה וכא לפני כ״ד דוקא נקט כו׳ מקרעין אח השטר הס״ד

 ואח״כ מ״ה ופלוני ופלוני וכוי:
 דף קסח ע״כ ד״ש בד״ה ומפרש תלמודא כו׳ הוזקקנו כו׳ שעמדו כו׳ הד״א ונ״כ נ״ל
 ברייתא מפ׳ והיינו תלמודא ולאפוקי דלא מימא שכך נוסח הקיום אם כתוב
 כו׳ אבל אין לומר שגמרא מפי הברייתא א״כ עיקר דין הקיום שצריך לכחוב חסר מן הברייתא
 ולו״ק: בד״ה נקרע ע״י אלם הס״ל: בד״ה ערכאי ישמעאלים הש״ד: בד״ה כשטרי הלואה
 כו׳ א״נ ללמא חזר ומצאו נ״ב פי׳ מאחר לססק הוא אבל אס יש לו עלים שנאבל בולאי כותבין
 ודו״ק: תום׳ בד״ה ופלוני ופלוני כו׳ אס צריך לכותכן מאחר שאין התלמוד מזכירן וצריך כו׳

 דף קםו ע״א תום׳ כד״ה אימא נסכא כו׳ ושיעור זה לנסכא פחותה אפשר שהיו כו׳ כצ״ל
 ואח״כ מתחיל הדבור אי הכי רישא כו׳ על התתתונה ולא גרסינן נמי ברישא
 כו׳ כצ״ל ונ״כ פירוש דאי גרשינן הכי אס כן משמע דכסשוטו סריך מאי שנא רישא מסיסא כמו
 שבשיפא זהב בדינרים אין אומרים שהכל זהב קאמר אלא חד של זהב ושד של כסף אם כן הוא
 הדין זהב דינרימ או דינרין זהב לא נימא דחרריהו זהב קאמר אכל היכא דפריך מרישא דקמייחא
 דנימא כסף כדינרין יהיה הכל של כשף היינו מכח יד בעל השטר כו׳ פריך אע״פ שאינו בשוה
 ממש והיינו דגרסינן אי הכי ודו״ק: ד״ה לפי הספרים שגורסין כו׳ אס כן כלשון מלמוד אי
 אס שר שיהו דינרי של כסף שלאותם קורא זוזי בלשון הלמוד כו׳ כצ״ל ונ״כ פירוש הכרייתא קרוייה
 תלמול ולו״ק היטכ: בד״ה הכי גרסינן נכנס לכ״ל כו׳ טעמא דרשכ״ג לפליג לסי גירסא זו

 אמת שמאי כו׳ כצ״ל והשאר נמתק:
 דף קםו ע״ב תום׳ בד״ה הכי גרסינן נכנש כו׳ כתוב ואין בי׳ בכריתות כו׳ כצ״ל: בה״ה
 רכעתייס כו׳ דגרסינן רבעתי ולא רכעתייס כו׳ דגרשינן ברבעתי ופירש קן כו׳
 דהויא פלגא דזוזי ונקט שיעור דכל הקן דהיינו ב׳ פרידות אף שלא צריך אלא כנגד פרידה אחת
 דהיינו חטאת ומשוס חטאת שממו כעליה ואע״ג כו׳ בצ״ל ונ״ב נ״ל: בא״ד ר״ל דמצוה מן
 המובחר להביא כו׳ ובפ״ק דככורומ אמרינן פטרוזא כפ דנקא כו׳ כצ״ל ונ״כ פירוש שה כחוש
 ששוה רק דנקא: בד״ה א״כ למה כו׳ לבדו למה כוחבין כו׳ כצ״ל: ד״ה א״כ למה כתוב העליון
 כו׳ צריך להתחיל הדיבור שאס תמחוק כו׳ ה״ט כו׳ אחר התחמון ואין למדין כו׳ שאין לומר שכן
 רצה כו׳ כצ״ל: בה״ה אבל לא בשתי אותיות כו׳ כצ״ל: בה״ה ספל וקפל פירש רבינו תם ספל

 ש׳ פלגי כמו ל׳ תצאי כצ״ל ונ״ב פי׳ שלרך המלמול להזכיר מנין חצאים ודו״ק:
 דף קסז ע״א גמ׳ שית מאה איסתרי זוזי יל בעל השטר כו׳: ד״ש בר״ה אמר אכיי כו׳ ואין
 צריך ראובן להעיל על כתב כו׳ כצ״ל: בד״ה ואי איתרמי כו׳ בסוף שיטה הש״ל:
 בה״ה אזרנוקא כו׳ מן הכור הש״ד: בד״ה ושוכר לאשה כו׳ כשף כתובתה הש״ר: תום׳ בד״ה
 אע״פ כו׳ דאמרינן לה אייתי כו׳ כצ״ל: בה״ה ושובר לאשה כו׳ הא פדך הכי כסרק קמא כו׳

 כצ״ל והד״א:
 דף קםז ע״ב תום׳ מתחיל לבור חדש וליחוש דלמא כוי: בא״ד יקראו את הגט כו׳ נ״ב
 תימה פשיטא דצדך לקרות הגט דאי לאו הכי אפילו יכירו שם האיש והאשה



 עד חידושי הלכות גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא ואגדות מהרש״א
 דף קסט ע״א ־ דף קעא ע״א

 אם גאמר שאמת הוא כדכריו ולא ידע היכן הוא אפשר שהגיחו כאיזה מקום המשממר שטרוח אלא משוס דהתס לר״ע ככל השטרות מכשיר חותמי עכומ״ז הוצרכו למימר לרשכ״ג
 ושכשו שם וימצאהו אש״כ וק״ל: תום׳ בד״ה ופלוני כו׳ לד״י שמזכירין ה״ה נטי העדים לא קאמר אליכא דר״ע אלא אליבא דרכנן דפליגי עליה דר״ע התם וקאמרי דתותמי עכומ״ז
 שהעידו שראו אותו שטר כו׳ לפוסלן כו׳ לכותבן כו׳ מוכירין כו׳ כצ״ל ממ״י: פסולים מוץ מכגיטי נשים כו׳ ועלייהו קאי רשכ״ג ואמר אף אלו כשרים דוקא כמקום שאין

 בד״ה אבל בשטר כו׳ ותימה קצת אם לא כתב לו שטר מכירה אלא קנה לך איהו שוממי ישראל כו׳ מיהו לשון החוס׳ קצה דמוק ודו״ק:
 כו׳ עכ״ל נראה דלהא ודאי לא ניחוש שיארע כן שימכור לו הלוקש שוב הקרקע באותו יום דף קע בפרשב״ם בד״ה אלא אמר כו׳ הכתוב בשם אחר כו׳ פליגי ההא כו׳
 שקנאה הלוקש אלא שנימוש שהוא יטעון כן ומש״ה בכהב לו הלוקש שוב שטר מכירה על עכ״ל כצ״ל: בד״ה א״ל ד׳ אבא והאמר רב גידל כו׳ עכ״ל ור׳ אכא גופיה
 קרקע זו ויש בו זמן מאושר לזמן ב׳ שטרוח שביד הלוקש לא יוכל הלוקש להפסידו אבל דאמר לעיל משמיה דרב דצריך שיבואו עדים ויעידו אליבא דרבי קאמר הכי וליה לא ס״ל

 בכחב לו קנה לן איהו כו׳ דאין לרן לכהוב כיה זמן יפסידנו הלוקש שלא יהיה המוכר מושזק ודברי מהרש״ל דשוקין בזה ואין להארין:
מ ע״ב תוספות בה״ה אלא לברר כו׳ מה הין הוא זה שיפסיד בחנם כו׳ ואדרבה ו ר ט  בה יוחר מן הלוקח שיאמר הלוקש קנה לן איהו כו׳ נכשב בו ביום שנכחבו הב׳ ש
 ושמא הוא המזירה כו׳ ומה שכחכ ו״י כחירוצו לכולי האי לא שיישינן היינו שיטעון כן ללא מה כו׳ ואף רבי לא אמר אלא כו׳ פרק שבועות הדיינין דקאמר אתו כו׳
 מסיק אדעחיה טענח שקר כזו וגם אם מסיק אדעחיה לא יהא לו פנים כו׳ ודו״ק: כא״ד ואמר דכא בל כו׳ כדפסיק רב א״נ אפי׳ לרבי וכדפי׳ ר״ת כו׳ אי לא משכה להו
 אין כתוב בו זמן ואח״כ כו׳ הכא שירא הוא כו׳ מתחלת כתיבה כתבת כו׳ ועוד או אומרים להד״ס כו׳ עכ״ל כצ״ל ר״ל ר״מ לא פי׳ כן לעיל אלא לענין דלא משכח להו
י אבל אי משכח להו ויאמרו להל״ם מחייכ אכל החוס׳ הכא כדי ליישב דברי רבא אליבא דרבי  תימה לד׳ שמעון בן גמליאל בו׳ ולא תקשה לדשב״ג כל זה רשכ״ג אומה אף כ
 אבל אם נכתב לו שטר שני ללוקח אפילו כו׳ שהחזיר לו לא יועיל כו׳ חור המכר כחכו כדפירש ר״מ לענין רלא משכש להו ה״נ איכא למימר אי אמו ואמרו להד״ס לא משייב
 וא״ת אפי׳ כשיש כו׳ שמכרת לי השהה עשית שנים או כו׳ כצ״ל ממ״י: ולא אמר דצריך לברר אלא אי משבח להו צרין להביאם כדי לצאמ י״ש כמ״ש מהרש״ל א״נ
 דף קםט בא״ד ומקנה לו הנ״ה וקשה לפי פי׳ ענין בתרא זה אמאי כו׳ אלא אס יבואו ויעילו שידעו שלא פרע ששייכ לשלם וק״ל: בא״ד על זה שצריך כו׳ אפילו
 דבר ברור הנ״ה וקצת כו׳ ממ״י וכצ״ל ור״ל לפי פי׳ ענין כשרא שכמבו לפי׳ שלו ושמא היה ר״ל כו׳ ויש מיישבים דבריו כו׳ שהלכה כוותייהו ואפילו
 לעיל ובע״א יש לפרש כו׳ לאיירי שיש עלים שזה השטר שביל המוכר הוא שנתנו ללוקת כו׳ למ״ד כו׳ די״ל דלא כו׳ עכ״ל כצ״ל הני למיישבים לכריו כו׳ הוא כעצמו שכתבו לעיל
 א״נ יכררו כו׳ כמ״ש החוס׳ אלא שהלוקת טוען כיון שלא התזיר לו גם השני לא הזר המכר ר״ל לכרשכ״ג ס״ל כו׳ אלא שהוסיפו לומר כאן דאפי׳ מ״ד השם הושזק כפרן א״ש כרשב״ג
 להשתא קשה שפיר שיעשו שטר שני שאמר לנו אכל שטרי כו׳ שעכשיו יש הוכשה טוכה וק״ל: בד״ה אין הלבה בו׳ דהכי משמע יחליף כו׳ דאיהו מכשיר בעדים כו׳ דקאמר
 למוכר שמעולם לא היה לו רק אותו שטר שהמזיר לו כעדים ומעצמו עשה השני ע״י ששיקר לרב הונא כו׳ ולא הוה פליג בו׳ דרב נחמן ס״ל דרכ הוה מוקי כו׳ אע״פ שגם אם
 לעדים לומר שנאבד אבל לפי׳ קמא דלא השזיר למוכר השטר בעדים ולא יכירו שזה הוא לא נכתוב כו׳ אי לאו משום כו׳ השטר השני ללוה שאם יפרע לוה כו׳ ועי״ל דרב
 השטר שנחנו ללוקח ליכא הוכחה למוכר יומר מן הלוקח דאדרבה הלוקמ יאמר לו שאממ נחמן כו׳ אבל הכא כתבי ליה עהיס הלכך אין כח לחתום מזמן ראשון כו׳ עכ״ל
 הוא שאבד שטרו ועדים נתנו לו שטר כזה ושטר שבידן את עצמן עשית אותו ודו״ק: בא״ד כצ״ל צראה לומר מדבריהם דלתירוצס קמא למאי דס״ד דרב נחמן לרב דרבי יהודה
 וקצת קשה לפי ענין כתרא זה הא דמשמע כו׳ עכ״ל בצ״ל ור״ל נמי לפי׳ ענין במרא בממנימין בין בעלים ובין בב״ל מזמן שני דוקא קאמר ואהא הוה פליג רב וקאמר דאין
 זה שפי׳ דמיירי שיש למוכר עדים שזה הוא השטר שנהן ללוקש כו׳ יש לחוש נמי שנהן הלכה כרבי יהודה דב״ד מיהח מזמן ראשון הוא אבל בעדים מודה רב למזמן שני מיהא
 הלוקח השטר לאינש דעלמא וכיון שלא השזיר לו שטר השני יאמר שלא חזר המכר אבל לפי׳ מהני אבל לחירוץ כחרא שכחבו המוס׳ דרב נחמן ס״ד לרב אליבא דר״י החם כנמשק משום
 קמא ודאי דלא ק״מ דלאינש דעלמא לא יכחבו שטר כשם המוכר דדוקא למוכר כוחכין כו׳ לככ״ד הוה מזמן ראשון והכא כעדיס הוה מזמן שני ליכא למימר דרב נמי מודה בעדים
 וק״ל: בא״ד שטר השני אבל לחזור למוכר לא תועיל כו׳ כצ״ל מחוספומ ישנים: דמזמן שני מיהא מהני דא״כ במאי קאמר רכ דאין הלכה כר׳ יהודה דהא ככ״ד נמי ס״ל
 בד״ה לכתוב כו׳ המוכר לפנינו כו׳ כדפיהש לעיל על מלתיה דרשכ״נ וי״ל דרשב״ג לר״י דמזמן ראשון הוא כדמוכמ ממתניחין דנממק אלא ע״כ דאימ לן למימר דכהכי פליג
 והאי כשאינו לפנינו אבל הבא כו׳ ונראה הוהאי ה״ה דה״מ כו׳ אם הוא לפנינו רב עליה דר׳ יהולה למאי לס״ל דר״י בעדים מזמן שני קאמר ורב סבר בעדים אפי׳ מזמן
 הס״ד ואח״כ מ״ה לבד ממאן כו׳ כצ״ל מת״י: שני לא מהני ואהא קאמר רב נתמן לאילו ילע רב בריימא לבעלים מזמן ראשון קאמר הזה
 ע״ב כד״ה בעלמא כו׳ אמאי אין כותבין שני שטרי בו׳ ואומד ד״י דבשטרי הלר ביה שכל עצמו לא בא אלא לאפוקי ממה שהיה סכור שר״י לא היה מכשיר מזמן ראשון
 הלואה לא מצינן למכתב כו׳ ואיכא נעילת דלת כו׳ שמא יפסיד האחר בעדים לא מסחבר ליה מזמן שני אבל אי הוה שמיע ליה דאף מזמן ראשון מהני אף בעלים
 לאחר זמן ותימה למ״ד כותבין שוכר לכתוב כר כו׳ עכ״ל כצ״ל ממ״י ומהרש״ל לא הוה פליג עליה ואל חחמה בזה לומר להאי חירוצא לרב דאסילו מזמן שני לא מהני שכבר
 שהגיה לא ראה ת״י: בד״ה דמאן המסיק כו׳ למה יניחו קרקעם כו׳ השטר עדיין כתבו הגהח אשר״י בשם ר״י לפי׳ אחד לרב בעדים מזמן ראשון לא מהני ולפי׳ ב׳ דאף
 אלא שיכולין לומר כו׳ עכ״ל כצ״ל מת״י: בד״ה בחזקה כו׳ וקיימא לן דכצריך כו׳ מזמן שני לא מהני בעדים והוא ממש כדברינו ועיין עוד בזה בשידושי הרמב״ן אבל בדברי
 דבפרק ד׳ אחין קאמר כו׳ היא צרתה בעי כו׳ ההיא משנה הס״ד ואח״כ מ״ה התוספות אין לך אלא כדכרינו ודו״ק: בא״ד תדע דאמה בהגוזל קמא גבי שורף

 ורשב״ג כו׳ כגיטין וצ״ל דאליבא דרבנן דפליגי כו׳ עכ״ל בצ״ל ומהרש״ל הגיה בדברי שטרות כו׳ לכ״ע והכא קאמר ד״י כו׳ דכתיבי מדעת שניהם כו׳ כצ״ל:
 החוס׳ לכצ״ל ודוהק הוא דהא אף אלו קאמר דמשמע בשאר שטרומ צמי ס״ל הכי וצ״ל דף קעא גמ׳ אמר ר׳ פדת הכל מוחים שאם הוזקקנו כו׳ כצ״ל מפרשב״ם
 כו׳ עכ״ל אבל במ״י אינו אלא כמו שהוא בתוס׳ שלפנינו גס אין כאן קושיא מאף אלו כו׳ וחוססוח: תוס׳ בה״ה אלא עדים כו׳ כי ההיא דהתקבל דכתבי
 דקאמר התם דה״ק דאף אלו אינן כשדן אלא כמקום שאין ישראל מוממין כו׳ כפרש״י תפוותא כו׳ דאין לומר כי הלוה כו׳ על •דן כו׳ ובד״ה מזמן ראשון כו׳ שנכתב

״י לתלק בין גיטין ובין לחובה בעלמא כו׳ כצ״ל:  התם וע״כ נראה לקיים דברי המוס׳ שלפנינו דמקיימין שיווץ של ו

 שלמה
 מתנתו הס״ל: בד״ה מ״ר כו׳ ולקמן מפרש לה כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה בעלמא כותבין כו׳
 ליכתוכ כר מזימנא כו׳ כצ״ל כך נראה להגיה ולית נגר ובר נגר דיפרקיניה אי לאו כמו שהגהתי
 ודו״ק: מתחיל דבור חדש רשב״ג בר ונ״ב זה הדבור שייך לעמוד שני: בא״ד אף הן כשדם

 כו׳ נ״ב פירוש גיטי נשים ושחרורי עבדים ע״ש (עי׳ במהרש״א):
 דף קע ע״א נמ׳ הכי קאמינא לך מתנימא לא מתרצא אלא כדמתרצה מר כצ״ל ונ״כ כל זה
 לא היה כמוכ כשפדס של רשב״ם וק״ל: שם ויעידו א״ל והאמר כו׳ כצ״ל:
 ה״ש בד״ה א״ל אביי לרב דימי הס״ד: בה״ה אלא אמר אכיי כו׳ הכתוכ כשם אחר ומהרו לזה
 פליגי דהא כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה ומודה ר״א כו׳ דדוקא גט שאין כו׳ רתמנא מיהו אה כו׳
 כצ״ל: בד״ה אמר רב נחמן כו׳ דשנים אוחזין הש״ד: בד״ה אלא הכא כו׳ מזדהר ור׳ שמעון
 כו׳ הד״א: בה״ה א״ל ר׳ אבא הש״ד ונ״ב נ״ל דר׳ אבא ש״ל דהלכה כרשכ״ג דא״צ לכרר פי׳
 ואס לא בירר דבדו לא הפשיד ולאפוקי מרכי וא״כ אנא נמי לא הפשדחי אס לא אברר והא
 דקאמינא שצריך לברר בשם רב היינו לא בירור ממש אלא שצריך שיבואו ויעידו ואס לא יעידו כן

 מזקיקים אוחס לישבע ודו״ק:
 דף קע ע״ב נמ׳ הא ברייתא דתניא עדים כו׳ כצ״ל: ד״ש א״ל אנא נמי לברר קאמינא כו׳
 נ״כ פי׳ דוחה הוא דלישנא לא משמע הכי דהל״ל אנא כרבי ש״ל אלא לפי פי׳
 רשכ״ס נ״ל כפשוטו קאמר אנא לברר קאמינא ולא להפחידה ממון אלא להזקיקה שבועה כדפי׳
 כגליון מעכר לדף ודו״ק: בד״ה ולא כר׳ יושי כו׳ עדיין ורכ תנא כו׳ הד״א: תום׳ כד״ה אלא
 לברר כו׳ שיוכל ומ״מ כו׳ כצ״ל: בא״ד י״ל דלא מפסדי נ״ב והא דקאמר צריך לברר היינו לצאת
 ידי שמיס ואולי מתיירא שלא יתבייש ויתפשר עמו או יפטירנו או שמא יבאר ויעידו להיפך מדבריו
 ודו״ק: בד״ה אין הלכה כו׳ שפירש ר״י ורטט שמואל נ״ב פי׳ לטוס פלוני דהתם היינו מזמן

 ראשון וק״ל:
 דף קעא ע״א ד״ש בד״ה ומשני כר אמר רב יהודה א״ר ה״מ כו׳ כצ״ל: בד״ה ת״ר כו׳
 מאותר וכשר כצ״ל והס״ד: תום׳ בד״ה אלא עדים כו׳ דהתקבל דכתט תפוותא
 כו׳ כצ״ל: בד״ה שאם הוזקקנו כו׳ אלא ג׳ כניסן נ״ב לסי האמת צ״ל י״ז מישן ודו״ק: בא״ד

 נמצאת עונתו מכוונת כו׳ כצ״ל:

י חכמת ^  נ
 כצ״ל: בד״ה אכל כשטר כו׳ שמכרה לו השתא נמי כו׳ שנכמכ לו מתלש שהרי כתוב מאותו הזמן
 כו׳ מחחלה כתבת שכתבת כו׳ כצ״ל: בא״ד הואיל ושמעי להללי נ״כ ש״א לשמטי מהללי: בא״ד

 אפילו אמד׳ כעלמא כו׳ ולא תקשה לרשב״ג ולא תצטדך לכל זה כו׳ כצ״ל:
 דף קסט ע״א ד״ש בד״ה אמר רב שפרא כו׳ ממנו וא״ל כו׳ וכתבו לו אחר ומפיק ליה
 לשטרא קמא דכתבו כר כצ״ל וג״ב כאשר הגהתי כן מצאתי בפי׳ הד״ף וכן
 נראה דכודאי מחחלה יראה הכתכ תלש שכתכו לו ולא יראה הישן שלא ירגישו ודו״ק וגס לבסוף
 יראה הישן ולא יראה הכתב חדש דבלאו הכי איכא גמגום חשדא עליו ואס יראה כתב חדש
 יכירו בדכר ודו״ק: בד״ה ומשני כו׳ וחוזר הלוקח הזה בשטר קמא וטורף כו פעם אחרת כו׳
 כצ״ל: מה״ד לכר מדייפקון כו׳ כלומר כר: תום׳ בד״ה אבל כשטר כוי וקשה לפי פי׳ זה
 ומאי לא כו׳ ונ״כ כל זו הג״ה הוא עד אלא דכר כדר: בהג״ה לפי שאמר שנאבד השטר
 הראשון כו׳ כצ״ל: בד״ה לכחוכ לאידך כו׳ המוכר לפנינו ר״ל דבודאי אי הוה פריך על רשכ״ג
 דאמר אין כוחטן איכא למפרך הכי אכל הכא כו׳ מאחריוח שבו היינו שבשוה ענין אין כותטן
 אחריוח אפילו הוא כו׳ ה״ה אס הוא לפנינו דכוחטן ורבותא קמ״ל דאפי׳ אינו לפנינו אפ״ה
 כוחטן לו אלא דעדיפא משני ליה כצ״ל והס״ד ואח״כ מתחיל דבור חדש לבר ממאן כו׳ ויכתבו
 לו מזמן שני נ״כ ומ״מ נראה שכחוכ כשוכר ששטר זה נכחכ חחח שטר הראשון שנכחכ כזמן
 הראשון וכן משמע פירוש רשב״ס דאל״כ יססיד לוקח כשוכר זה כגון שאס ימצא שטרו שנאבד
 ודו״ק: בא״ד בברייתא היינו דכותטן שטר מקח כו׳ כצ״ל: בא״ד כדפרישיח לעיל נ״כ מאחר
 דאיירי שלא כפניו צ״ל שכותטן מזמן ראשון אכל היכא שהמוכר לפנינו ומודה לו ליכא למיתש

 למידי ודו״ק:
 דף קסט ע״כ נמ׳ והדר זבנה ניהלה באחריות נ״כ הא דקאמר הדר זכנה ניהלה לאו שיכול
 לכופה בכך שהרי היא יכולה לומר אחריומ דמוכר עדיפא מינך אלא אס היא
 רוצה ככך קאמר כן פי׳ הר״ן כפרק האיש מקדש ומ״מ נראה שאס היא רוצה שכופין אוחו בכך
 שהרי הוא הוציא מעותיה זכתה בקנין ומשוס שקלקל ועיוות כופין אוחו שיכחוכ אחריות וצ״ע:
 ד״ש כל״ה אמר להו כו׳ בעל מוב למוכר שהוא לוקה ראשון שנאבד שטרו וטורף הקרקע מיניה
 דלוקח שני וחכרא אינו כו׳ כצ״ל: בד״ה אחריוח כו׳ כשטרי הלואה הס״ל: בה״ה מ״ט חזרה



 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא ואגדות מהרש״א עה
 דף קעא ע״כ

 חידושי הלכות
 דף קעה ע״א

 החוב וסייס ואס לאו כו׳ שלא יתרצה המלוה להיות לך לאהוב ולא יתפייס בזה הרבה עליו רעיס לפייסו בזה
 כן גראה לפרש הכא הא לקאמר ואס לאו כו׳ ורשב״ס פי׳ ואס לאו כו׳ אלבריס קשים שאמר אלם לחבירו
 שצרך להרבוח עליו רעים לפייסו וכן פרש״י בס״ס המקבל לאס לאו קאי אנוקשח באמד פיך שהונימו בלבריס
 הרבה עליו רעים לבקש ממנו מחילה וכן נראה לפרשו בסוף יומא לפי ענינו עול פרש״י שם ביומא הרבה

 עליו רעים רעיך בחרא לקרא מלא בסיב שהוא בלשון רבים עכ״ל:
 דף קעד גמ׳ לנכסי דלוה מקמי דלתכעיה כו׳ כ״ה כרי״ף וכן נראה מפרשב״ם:
 תום׳ בד״ה מקמי דלודעינהו כו׳ דודאי אם אין לו נכסים כו׳ אחד
 שישכיר עצמו ויקנה נכסים מ״ל אם ידחה כו׳ עד שישכיר עצמו עכ״ל הס״ל וכצ״ל
 וכל לבריהם אלו לשיטת ר״י לקמן בתוספות לבמלוה בשטר נמי אינו יכול לגבות מיתומים
 על לגללי אבל לסרשב״ם ליכול לגבות מימומים קטנים במלוה בשטר אינו נפרע מן הערב
 להא יש נכסים ללוה להיינו לגבות מיתומים וק״ל: בד״ה ואם כתב כו כו׳ וכן גרס ר״ח
 משכחת לה כשחייב מודה ומפרש כדפדישית דאלים כו׳ עכ״ל ר״ל לגרס בששייב
 מודה כגירסמ ספרים שלנו וכפרשכ״ם ולאפוקי מסר״י שכמבו לקמן דאיירי בשכשב הלוה
 התקבלתי לל״ג לפי זה משכתת לה בששייב מולה לאי נמי אין המייכ מולה ניתא לרכ הונא
 דליכא למיחש הכא לצררי כמ״ש המוספומ לקמן והוסיפו לומר דר״ח מפרש כלפי׳ לאלים
 כו׳ ר״ל להוא מפרש נמי ללהכי אף בשייב מולה בעי נמי לכתב ליה התקבלתי כלפי׳ לאלים
 כו׳ לאי לאו שטרא הוה שיישען שמא לא גכה המלוה ממנו כמ״ש המוס׳ לעיל ולו״ק:
 כא״ד שום היתומים ל׳ יום בשלמא כו׳ עכ״ל כצ״ל: בא״ד ועוד קשיא כיון דמוקי
 מלתיה במלוה על פה כו׳ דטוענין ליורש שפרע שהאב כו׳ עכ״ל ומאי קושיא לאימא
 למוקי מלהייהו במייב מולה דליכא למימר שהאב פרע ולהכי איצטריך טעמא ללאו בני

 מיעבל מצוה ובקטנים רש ליישב ולו״ק:
 ע״כ בא״ד מיהו קשה לר״י מן כו׳ ולשק בו משמע כפי׳ ר״ח ויש לפרש קצת
 לפירוש ד״י כי כו׳ עכ״ל כ״ה בת״י ור״ל לקשה על פר״י שפירש שהלוה כתב
 לערב התקבלתי וכמוספמא קאמר ואם כתב בו ב״מ גם לשון בו דקמני נמי בשמעתין משמע
 כפירוש ר״ת דמשמע שבאותו שטר שנתן הלוה למלוה כשפרע הערב למלוה נתן אותו השטר
 לערב וכתב בו התקבלתי אבל לפר״י למעיקרא נתן הלוה לערב שטר אתר לשון בו מגומגם
 להל״ל ואם כחב לו התקבלתי וק״ל: בא״ד אבל הב״ח צוה כו׳ קבלן נמוד והא דאמד
 מצוה כו׳ במלוה על פה ובמקום שלא כו׳ ולא כייפינן כו׳ עכ״ל לבריהם צ״ע מה
 שייך והא לאמר מצוה כו׳ לענין ללעיל מיניה גס קשה בלבריהס שכחבו להיינו במלוה על
 פה במקום שלא נשארו קרקעות כו׳ הא במטלטלי ליתמי אפילו במלוה בשטר לא כייפינן
 אפילו לגלוליס למטלטלי ליממי לא משחעבלי לב״ח כלל אפי׳ במלוה בשטר ולשון המרלכי
 מיושב בכל זה וז״ל רב הונא אמר צררי אתפסיה ס״ל לנזקקין לנכסי יתומים בעולם קטנים
 כו׳ ובן פסק רבא כו׳ הרי לך פסק לרבא בערכין ושלמו מהם שרן והא לאמר בעלמא מצוה
 על היתומים לפרוע שוב אביהם וקטנים לאו בני מיעבל מצוה נינהו היינו במלוה על פה
 ובמקום שלא כו׳ נשאר מאביהם רק מטלטלין לא כייפינן כו׳ עכ״ל והשתא אפסק לשלשו
 ממם כרב הוצא בריה לר״י להיכא לליכא למישש לצררי כגון במייב מולה מלינא גובה אף
 מיתומים קטצים קשיא להו הא ראמר בעלמא מצוה על הימומים בו׳ וכיון לאינו אלא משוס
 מצוה אמאי גובה מקטנים הא ולאי ללאו בני מיעבל מצוה נינהו ואהא תירצו לפר״י להיינו
 מלוה על פה לא הוי אלא מצוה וקושטא הוא התם לאינו גובה מקטניס ללאו בני מיעבל
 מצוה נינהו והכא במלוה בשטר לגוכה אף מקטניה מלינא וכהנו שוב לכל זה בקרקע אבל
 במקום שלא נשארו קרקעות מאביהן כו׳ אפילו מצוה ליכא ולא כייפיצן אפילו לגדולים משום
 דמטלטלי דיתמי לא משמעבדי ושוב מצאתי גם בת״י ובמקום שלא נשארו כו׳ פי׳ בתוס׳
 וי״ו ובמקום להשתא דבריהם ג״כ מפורשים כדברי המרדכי דלא קאי אדלעיל אלא שהוא
 מלתא באנפי נפשיה וזה ברור ולו״ק: בד״ה בד מערב בו׳ וטלתיה דרשב״ג מיידי
 באבא לגבי ברא דמשעבה גפשיה עכ״ל ובח״י הג״ה ומימה למורי רלא פריך ממתני׳
 הג״ה עכ״ל גס ק״ק בלבד התוספות אמאי לא מוקמי מתניתין כתירוץ קמא לשמעתין

 לרשג״ג מייד להוה ליה ואישתלוף ועי׳ בתוספות בפ׳ שום הימומים בזה וק״ל:
 דף קעה כד״ה ורב ושמואל כו׳ אלא מכה מלוה כאשר בתחלה כו׳ כצ״ל
 עכ״ל: בד״ה הא דמקוים כו׳ כדמפרש כפרק שום היתומים כו׳ ר״ל

 שלמה
 דף קעג ע״כ נמ׳ ואס אמר לו על מנת כו׳ כצ״ל: ר״ש בל״ה קכלנוה כו׳ קכלן וכאמירה
 כעלמא כו׳ כצ״ל: תום׳ כל״ה מסוד מיתסרא כו׳ אי נמי אינו מזטר כו׳ כצ״ל
 והד״א: בא״ד אלא לשון סרעון נ״ב פירוש אס״ה לא מהני וק״ל: בא״ד דיברא״י להלכתא כרכא
 ולא לימא ואני קבלן וקונין ככליו כו׳ כצ״ל ונ״ב זו שברת התוהפות דרבא דוקא מן לו ואני נותן
 קאמר אבל תן לו ואני קכלן לא אכל רשכ״ס סכר דכל שכן תן לו ואני קכלן וכן שבר הרא״ש ע״ש:
 דף קעד ע״א נמ׳ לנכסי דלוה מקמיה כו׳ כצ״ל: ד״ש כד״ה ורכ ססלא אמר כולן לשון
 קכלנות הן ואפילו תן לו ואני ערנ אפילו הלוהו ואני פורע הלוהו ואני חיינ
 הלוהו ואני נותן לך כצ״ל והס״ד: תום׳ ד״ה מקמי ללודעינהו כו׳ ללוה דודאי אס אין לו נכסים
 יכול כו׳ אחר שישכיר עצמו ויקנה נכסים ומה לי כו׳ עצמו הס״ד ואה״כ מה״ד ואס כתב בו
 התקכלחי כו׳ לדוחקו ולפוטרו לשלם חוכו למלוה אף אם לא כו׳ צרד לערב לא הוה מקבל לערכ

 כדפי׳ כקונטרס הכא מיהא כו׳ כצ״ל:
 דף קעד ע״ב נמ׳ דניזיל דנשיכ עצה לרכ הונא דגיגרש לדכיתהו כו׳ ערכ הוא וקי״ל ערב
 דכתובה כו׳ והלכתא אכולהו משתעבד כר מערכ כו׳ כצ״ל: ד״ש נד״ה שלתוה
 מתם כו׳ וכמי שחייב מודה דמי נ״ב אבל רש״י פי׳ בס׳ שוס היתומים דשלתו מתם קאי על הא
 לשמתוהו וממ בשמתא ר״ל למה שהקשו מחחלה על הא לרב אשי דאמר אין נזקקין לנכסי יחומיס
 אלא אס כן רטמ אוכלת ואשכח כמה כדיתות לנזקקין אף לשאר כעל תוכ לאייד כולן שמת

 כשמתא ולא קאי אההיא להלכתא ע״ש: בד״ה והאמר אטי כפרק יש נוחלין הש״ד:
 דף קעה ע״א נמ׳ שלא להשטע אמ עצמו. נ״ב הלשון קצת קשה שהיה לו לומר שלא להשטע
 את ההקדש אבל יש לומר דהכא נקט שפיר שלא להשטע אמ עצמו שלא יאמרו

 ע״כ גמ׳ והאידנא דלא קעבדינן הכי דכתבינן שטרי מאוהדי וכתבי תברא בתר
 כו׳ כצ״ל וכ״ה ברא״ש: תום׳ בה״ה בתר דא״ל כו׳ שמא היו שוכרין לכתוב
 כו׳ עכ״ל כ״ה בתוספות ישנים ונ״ל דכצ״ל וטעות נפל בתוס׳ שלפנינו שוכהין במקום
 שוכרין ור״ל שהיו שוכרין להוסיף לסופרים שכירות לכתונ כל זה שטרא דין לא בזימניה כו׳

 ע״כ כהנו זה ר״ל סתמא כדרכ ספרא וק״ל:
ף וכרא״ש גרסי הכא כי ״ ד  דף קעב גמרא ואע״ג דמסירן לכו מילי בשילי. נ
 היכי רלא מתתזי כשיקרא ועיין נזה כמרדכי ודו״ק: במשגה עשאן
 לשכר השבר כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה אי ידעיתו כו׳ מדעת עדים דללקוחות כו׳
 עכ״ל כצ״ל מח״י ונ״ל לר״ל לאפוקי אי לא נכמכ מדעה שניהם כההיא דשנינו כוחטן
 שטר למוכר אע״פ שאין לוקמ עמו אין כאן קול למקמ וממכר אפי׳ כאקצייחא ואיכא

 פסילא ללקושות ולו״ק:
 ע״כ כד״ה מינך אפי׳ מר׳׳נ לשון שאילה הוא וכן ההיא דאמר רב הונא כו׳
 ובשנים אוחזין עכ״ל הס״ל ואש״כ מ״ה אפילו מריש כו׳ ור״ל מינך לשון
 שאילה הוא ומספקא ליה אי חיישינן לנפילה כמ״ש התוספות לקמן וכן ההיא
 דאמר ד״ה חיישינן לב׳ שוירי כו׳ לס״ל לשיישינן לנפילה וק״ל: בא״ד אפילו מריש
 נלותא שאין כו׳ נאמר אפילו כאותו כו׳ אבל פי׳ רשב״ם שתופס בו עיקר אין
 נראה כו׳ ההוא נברא תפיק כו׳ לרב הונא הוה מספקא ליה כו׳ עכ״ל כצ״ל:
 כד״ה עדי כו׳ והא דאמר היום לא כו׳ ור״א לא הוה בעי זמן כלל דם״ל עדי
 כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה אבל הכא כו׳ המ״ל נמי דמשמע מההוא כו׳ הלכך לא
 שייך למיחש כו׳ ואפילו בלא אקנייתא כו׳ תפק מידו ולא תפק לב״ד ולא הוצרך
 מהיום אלא אם כו׳ ידעינן בבירור שלא כו׳ מקנה לו מטעם דפרישית או כו׳
 משום דכר׳ אליעזר לא כו׳ כצ״ל: בד״ה לנפילה דחד בו׳ לבד כי היכי דמתדמי
 כו׳ יש לתלות בנפילה הס״ל ואה״כ מה״ד אלא הא דתניא כו׳ ולנפילה כו׳
ד התוספות נ  וברייתא דמוציאין זה כלא זה עכ״ל הס״ל כן הגיה מהרש״ל אם נפרש ד
 לר״ל לאי לאו לקאמר לנפילה לחל חיישינן ומתני׳ נכא כו׳ הרי העיקר מסר מן הספר
 ובתוספות ישנים ראיתי כלשון התוספות שלפנינו וז״ל הג״ה אלא הא לתניא כו׳ א״כ
 לנפילה לחל חיישינן וממני׳ בבא בהרשאה ומברייתא רמוציאין זה על זה ניחא ע״כ
 מהרא״ש עכ״ל ח״י ונ״ל לפרש לבדהס לקשיא להו מאי מקשה הכא למצי לאוקמא כאן
 לנפילה לחל חיישינן כלקאמר ננדיתא ומתני׳ ננא בהרשאה מיהו מכרייתא ללקמן

 דמוציאין זה ע״ז נישא דפדך שפיר ממתניחין ולו״ק:
 דף קעג בד״ה והבא בצריך כו׳ בפ׳ המוכר את הספינה כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה
 שטרו של כו׳ אע״נ דודאי לזה חיישינן כו׳ עכ״ל כצ״ל וכ״ה נת״י והגהת

 מהרש״ל אינו מנורר לן ולו״ק:
 ע״כ כד״ה חסודי כו׳ דיכול להפדע מן כו׳ כדפדישית וקבלן כו׳ הד״א תובע
 מלוה תחלה כו׳ ולא מן הלוה שאין כו׳ מדד׳ נתן דקי״ל כו׳ לשון הלואה

 ולא לשון *דעוץ כו׳ עכ״ל כצ״ל וכ״ה כמרלכי:
ף קעג ע״כ מנין לערב כו׳ האי קבלנות הוא דכתיב תנה וגוי. יש ללקלק להא האי  ח״ א ד
ד וגו׳ ראובן אמרו רהולה לא אמר אלא אנכי אערבנו וגו׳ ולא הזטר לשון קבלנוח  קרא חנה אוחו על י
 בלבדו כמו שלא הוזכר קבלנוח בקרא למייחי ט ערב זר וגו׳ וא״כ מאי פריך ליה רב חסלא מקרא לראובן
 לכחיב חנה אוחו וגו׳ ר״ל טון לראובן בקבלנות קבל ערבוחו ולא נחרצה לו יעקב אין סברא שיבקש ממנו
 יהולה בערבוח לחול אלא ע״כ שגס יהולה בא בערב קבלנוח אלא שלא הוזכר זה כאן וסמך אקרא לראובן
 שזכר בו קבלנות חנה אוחו על ילי פרש״י כלומר כאלו מקבלו טד אחדרנו לך עכ״ל לקלק לומר שפירוש
 תנה לי לאו היינו מנה לי ליד ממש לא״כ לאו היינו קבלנות אלא נשא ונתן טל ממש ומש״ה פירש לתנה לי
 הוא כאלו אתה נותן לי טלי דהיינו קבלנות וק״ל: לקח בגדו וגוי. תיבור הפסוקים הכתוב ראשון מייד מי
 שהוא נעשה ערג בעל זר אמר כי הוא ראוי לקמת בגדו ממנו עבור התשלומין שלא היה לו להיות ערב בעל
 זר שאינו אוהבו ופסוק שני מייד במי שנעשה ערב בעל רעהו ואוהבו שהוא קצמ מהראר ואמר אף אס ערבת
 לרעך שהוא הלוה וכראר עשימ נגד הלוה אבל מקעמ לזר כפך שהוא המלוה ט הוא לטובמו נעשה ערב והוא
 זר נגרך ואמר נוקשת נאמד פין להיומ ערב בעל הלוה אבל ע״י זה נלכלמ למלוה באמד פיך ואמר והנצל
 ט באמ בכף רעך ראה להנצל שימפייס המלוה רהיה לך לדע ואוהב להרצומ ליקמ ממך המוב למלקיס ולזמנים
 שלא ידמוק עליך לשלם לו כולו בפעם אתד והיינו התר לו פס יד התר לשלם לו פס ותלק מהמשאמ יד שהוא

 >ב^ חכמת
 דף קעא ע״ב נמ׳ אין כותטן שובר אבד שטרו כו׳ אי אדכרתן השתא הוא כו׳ תברא א״ל
 כתר עכדינן הכי א״ל במר וא״ל הוי זימנא כו׳ כצ״ל: ד״ש בד״ה לא גתלקו
 כו׳ אס לאו הש״ד: בד״ה ונפיק מינה כו׳ וכל זה דכתג בשטר כו׳ כצ״ל: ד״ה ור׳ יהודה כר
 צ״ל דר׳ יהודה דמכשיר כו׳ בזמנו לעולם אינו כו׳ כצ״ל: בד״ה ור׳ יוסי דפושל כר כצ״ל והד״א:
 ד״ה מסתכרא כותכן כו׳ צ״ל ומסתכרא דכותטן כו׳: בד״ה תנן התם כו׳ שטעית הס״ד: בד״ה
 אדכרתון כו׳ שאפילו כתכ את השטר כו׳ כצ״ל: תום׳ כד״ה כתר דאמר ליה האי שטרא כו׳ כצ״ל

 ונ״ב פי׳ שטרא דנן כר:
 דף קעכ ע״א ר״ש ד״ה אי נמי כו׳ שלא כדין פשק כו׳ אבל מקמי בתיבה כו׳ כצ״ל והד״א:
 דף קעב ע״כ תום׳ כד״ה מינך אפילו כו׳ אבל רשב״ס אין תופס כו עיקר ואין נראה לר״י
 ממה שמסרש כו׳ לא יגטהו או לא כצ״ל: בד״ה עד מסירה כרמי כו׳ ואין
 נראה לר״י דהא אמדנן זמן כו׳ ור׳ אליעזר לא בעי כלל זמן דש״ל עדי כו׳ כצ״ל: בד״ה אכל
 הכא כו׳ אס ידעינן בטרור שלא כו׳ כצ״ל: בד״ה לנפילה דחד פירוש שאין כו׳ יש למלוח מסילה
 כצ״ל והס״ד ואח״כ מה״ד ואלא הא דתניא כו׳ ולנפילה דחד כו׳ וכרייתא כמוציאין זה כלא זה

 כצ״ל והש״ד ואח״כ מה״ד והכא בצדך כו׳ ונ״ב זה הדבור שייך לעמוד שני:
 דף קעג ע״א ד״ש כד״ה ואכ״א כו׳ כמשירה כלא שטר מכירה אחר כדפשקנא הלכמא כו׳
 כצ״ל והד״א: קודם ד״ה כמשולשין נרשם גמרא: תום׳ כד״ה אטי אמר כו׳
 והא דמוקי לה כו׳ נ״ב לפי מה דמסיק החס דסימפון היוצא מחחח יד המלוה בכחיכח ידו לא
 מהד וכמתניחין משמע דמהני כו׳ וק״ל: בא״ד טן שטרוח פרועין כו׳ מוקי לה בשוכר היוצא

 כו׳ כצ״ל: בד״ה שטרו של כו׳ הכא לא אמדנן שמא הטרו כו׳ כצ״ל:



א ואגדות פהרש״א ר ת א ב ב י ב ר י ש ק ע ר ט פ ו ש ט פ ו חידושי הלבות ג  ע
 דף קעה ע״כ ־ דף קעו ע״א

 רבו פ״א וב׳ ושוחק זוכה להבחין בין דיני ממונוש לדיני נפשוח למק ר״י אומר הרוצה שיחכים יעסוק בדיני
 ממונות שאין לך מקצוע בחורה יוחר מהן שהן כמעין הנובע כוי רש לדקדק מה הבחנה שייך בין דיני נפשוח
 לדיני ממונות גם מה ראיה מייתי מהאי קרא דהרוצה שיתכיס יעסוק בדיני ממונות אהך הבתנה דבין דיני
 ממונות לדיני נפשוח ונראה לפרש דה״ק זוכה להבחין בין לס טמא לדם טהור ר״ל מה שהוא ביניהם דהיינו
 דם הספק לשאר בני אדם שלא יבתינו בו אס הוא טמא אס הוא טהור ומספק הוא טמא ואין שורפים עליו
 חממה וקדשים ה״ז זוכה הוא להבחין בו אס הוא טמא ודאי או הוא טהור ודאי וכן הא דקאמר זוכה
 להבחין דן דיני ממונוש לדיני נפשוח ר״ל מה שהוא ביניהם להיינו דיני גזלוח וחבלוח דפעמיס באים הגזלוח
 וחבלוח להדגח נפש ופעמים אינו רק ממון וע״פ מ״ש בריש סנהדרין דדיני ממונוח לא בעי מומחי! וגזלוח
 וחבלוח בעי מומחין להכי קאמר החלמול ומי שאינו מומחה מחחלה ולן דיני ממונוח זוכה להיוח מומחה
 מחוך דני ממונוח ולהבחין מה שהוא דן ליני ממונות לליני נפשות להיינו גזלות וחבלוח לבעי מומחה ואהא
 מייחי ראיה מהך מחניחין להכא לר״י היה מומחה למי שנקרא רד כבר נסמך ושמעון בן ננס לא היה
 נסמך עדיין אז דלא קרי ליה רבי שמעון והנה רבי ישמעאל קאמר בליני ממונוח דערב היוצא לאחר תיחום
 שטרוח גובה מנכסים גני חורין ושמעון בן ננס פליג עליה בדיני ממונוח והוסיף בדבריו הרי החונק אח א׳
 בשוק כו׳ פטור שלא כוי הד אף שלא היה מומחה מחוך דיני ממונוח זכה להבחין בדן החונק הנוגע בדיני
 חבלות דבעי מומתה ומייתי ראיה דר״י גופיה קלסיה לשמעון וקאמר הרוצה שיתתכס להיות חכם ומומחה
 יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה כו׳ שהוא נוגע בכמה שאר עניניס והן כמעין הנובע להיות
 נוכע חכמה לבא לדיני גזלוח וחבלות דבעי מומתה וע״כ הרוצה לבא למעלה זו יעסוק בדני ממונות דשמש
 אח שמעון בן ננס שעשה כן לעסוק בד״מ לבא למעלה הימנה להיוח חכם ומומחה ולזה הוא סדר המשנה
 ב״ב ואחריה סנהדרין כי מחוך ד״מ שבמסכמ ב״ב יבא למעלה היוחר ממנה דהיינו לדיני גזלוח וחבלוח דבעי
 מומתין וע״כ התתיל בה ד״מ בג׳ גזלות ותבלית בג׳ דהיינו ד״מ בג׳ הדיוטות ודני גזלות ותבלות בג׳ מומחין

 כדמסיק ריש מסכת סנהדדן וק״ל:
I בד״ה נובה מן בו׳ כפני לוין והבא מוקי הך כו׳ ואינו נובה בו׳ ויש J Jp ף  ד
 לפרש דרב פפא לא אמה אלא מלוה ע׳׳פ נובה מן כו׳ כצ״ל: בא״ד
 ובנמרא מפרש לה הכא למ״ד שעבודא לאו דאורייתא והתם כו׳ עכ״ל אינו דומה
 לגמרי דהכא לכ״ע כמ״ש המוספוה לעיל דהיינו אף למ״ד שעבולא לאו דאורייחא והחס
 למ״ד שעבולא דאורייחא מיהו לפי מה שכתבו החוספוח כפ״ק דקדושין גרסינן הכא ואינו
 גובה מן הלקומומ לשעבולא לאו דאוריימא נימא וק״ל: בד״ה משעת כתיבה שעכד
 נפשיה ול״ג כו׳ כדפי׳ בקונטרס כו׳ כצ״ל ועיין בחוספומ בפ״ק דגיטין: בד״ה הג״ה
 הכא נמי כו׳ דשאני שאילו דממה כו׳ עכ״ל כצ״ל: בד״ה והלכה כמותו כו׳ דלא
 פלינ עליה ד׳ ישמעאל כו׳ ור׳ יוחנן נופיה אפשר דס״ל בשא״ל כו׳ עב׳׳ל ר״ל דר׳
 ישמעאל לא פליג עליה דבן ננס אלא דוקא במנוק דמשעבד נפשיה ור׳ יומנן גופיה קאמר
 הכא הכי דמליק ל״י אף במנוק מטעמא דמשעבד נפשיה אבל בהודאה כי התם מודה ד
 ישמעאל דאינה הודאה ומי יאמר דאיה ליה לרכי ישמעאל אלימוח דשטרא כדסכר ר׳ יושנן
 התם כך מבוארים דבריהם בתוספות שס בפרק הנושא ע״ש ומהרש״ל הגיה כאן במוספוש
 ור״י גופיה אפשר דס״ל כו׳ ואתן לך פטור דליכא כו׳ עכ״ל אולי לא ראה החוספוח שם

 וק״ל: בא״ד מלתא דשטרא הס״ד ואה״כ מה״ד גמר ומשעבה כו׳ כצ״ל:

 דכולהו איצטריכו כו׳ דקתני כו׳ אבל נשבעין לקטן כו׳ הקדש ופריך תנינא כו׳
 הד״א כצ״ל: בד״ה הא דלא מקוים כו׳ דאי לא מקרים אמדינן שהוא מזוייף כו׳
 בהא נמי לימא שלא להשביע בו׳ עכ״ל כצ״ל ר״ל בהא באומר תנו דקיימיה האב לשטר
 נימא דפרוע הוא ושלא להשביע אמר כן ומעיקרא מהקדש ה״מ לאקשויי דנאמן במקרים
 ולא נימא דפרוע הוא ושלא להשכיע אמר כן ודו״ק: בד״ה חור ואמר כו׳ פרעתי קודם
 לכן דלאו אדכורי מדבר באותה שעה כדמוכח בסמוך דקאמר אי איתיה כו׳ עכ״ל
 כצ״ל ר״ל דפי׳ אדכורי מדכר שפרעתי קודם לכן לא שיהיה פירושו אידכר מדכר באותה
 שעה דהיינו דמש״ה לא אמרתי מעיקרא מצו משוס דהשתא באושה שעה אדכורי מדכר
 כאממ שאני מייכ לו ופרעמי אז כדמוכסא בסמוך דקאמר אי איהיה כו׳ דהיינו ע״כ אם
 איחיה דפרעיה כבר אבל דפרעיה אחרי כן היה אפשר אף שאמר ככר מנו ומהרש״ל הגיה
 ללמא אלכד מלכר ואין צורך ודו״ק: בא״ד א״ל הן למחר א״ל תנהו לי נתתיו לך
 פטור בו׳ יבולין לומר פרענו אחרי כן כו׳ לעולם שיאמר טעיתי ונם יאמר כו׳
 פרעתי אחרי כן כהאשכחן הכא כו׳ משום הקנין חשוב כתנו כו׳ במקום עדים הוא
 הכי נמי כו׳ כצ״ל: בד״ה ודברי שכ״מ כו׳ דלעיל בפרק מי שמת כו׳ ובד״ה המלוח
 את כו׳ משום הקלא אית להו הס״ד ואח״כ מה״ד שעבודא דאוהייתא הקשה הר״ר
 יעקב כו׳ יותר מבכאן הס״ד ואח״כ מה״ד נבו קרקע יש לו נבו מעות אין לו כו׳
 אע״נ דהיינו מיניה קרקע כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל אע״ג דהיינו מיניה כו׳ דדומיא דהכי
 מיניה קרקע מ״מ לאו הני קרקע שבק אבוהון ואמאי יש לו טפי מגבו מעות אי לאו משום

 לשעבולא לאורייתא וק״ל:
ב בגמרא תנא מת וקברו התם כו׳ כצ״ל: תום׳ בה״ה דבר תורה כו׳ סובין ״  ן
 ושמא עולא כו׳ דבמיניה הוא ונהאה שמא כו׳ סובין או קרקע ימכרם כו׳
 הבשעבוה הבמיניה פליגי כו׳ הבשלא בשעת הלואתו בו׳ כצ״ל: בד״ה לא מן כו׳
 לא מיניה מיניה אפילו מנלימא דעל כתפיה לא צדיכא כו׳ ותימה הפסקינן בו׳
 כדפי׳ התם אלא בנון שעשאו אפותיקי כו׳ כצ״ל ור״ל למאי למשני הב״ע שעשאו
 אפותיקי הוי כמו אלא ללא קאי הא דקאמר לעיל לא מיניה אלא דאפילו מיתומים ומלקותות
 גבי וכגון כשעשאו אפותיקי וע״ש בתוספות: בא״ד משום ההוי כמוחזק כו׳ אלא
 בכתובתה הוי טעמא כו׳ וכ״ש הלקוחות כו׳ ומשמיטין לברייתא ותניא בוותיה
 דשמואל כו׳ עכ״ל כצ״ל ור״ל דעמד כדן לא הוי כמומזק ומשמיטין אלא דהוי ככתוב
 דהיינו כשטרא בעלמא דאיה ליה קלא זק״ל: בד״ה דיתבי דיינא כו׳ רב נחמן וקבהו
 מאחר כו׳ וס״ל אינו גובה מן הלקוחות בו׳ עב״ל כצ״ל וה״ה דאינו גוכה מן היורשים

 לאליבא דרכ ושמואל קיימינן הכא ודו״ק:
ב הרוצה שיחכים יעסוק כדיני טמונות שאין לך מקצוע כר. כס״פ ף קעה ע״  ח״א ד
 הרואה מייתי לה והכי איתא שס א״ר ינאי מ״ד כי מיץ גו׳ ומין אסים יוציא ריב כל תלמיד שכועס
 עליו רבו פ״א ושוחק זוכה להבחין דן לס טהור לדם טמא ומיץ אסים יוציא ריב כל תלמיד שכועס עליו

 םליק פרק גט פשוט וסליקא לה מםכת בבא בתרא
^ חכמת שלמה < 

 נחמן אמר גבו מעוח יש לו איפוך דרבה לרב נחמן ודרב נתמן לרבה והא שמעתא לא אזלה הכי
 כדאמר ליה אמי לרכה לדידך קשיא כו׳ וכי חימא איפוך דרבה כו׳ בזבוריח רבה טעמא דמי
 מערכא קאמר כו׳ כצ״ל ונמחק אלא ונ״ב נ״ל גירסח רשכ״ס: ד״ש בד״ה הוציא עליו מלוה

 הס״ל: תום׳ כד״ה דכר מורה כו׳ בבכא מציעא משמע כו׳ כצ״ל:
 דף קעו ע״א ד״ש בד״ה בעא רבה כו׳ וקיום השטר מאי כו׳ אחריות או ללמא כו׳ הל״א:
 בד״ה ה״ג כו׳ ואית דגרסי משעת הכתיבה נ״כ נ״ל כאשר הגהתי מצאתי אח״כ
 להדיא בתוספות דגיטין דף ג׳ ע״ב בד״ה וגובה מנכסים משועכדיס כר: בד״ה הלכה כמותו
 כר׳ ישמעאל כו׳ כצ״ל: בד״ה חנוק מה כו׳ כצ״ל: תום׳ בהג״ה דשאני שאילו רדומה שסותר
 הגט כו׳ נ״ב ומ״מ ושאילו כשר אף שאינו מענינו דהא כתב להדיא שנוסף על הראשונות רק

 שאין בו צורך לגט ודו״ק: בד״ה והלכה כמותו כו׳ כר׳ ישמעאל הא לא פליג כו׳ כצ״ל.

 סליקא לה בם״ד מסבת בבא בתדא:

 העולם בולאי הוא עשיר שהד הקדש כל נכסיו וכודאי עדיין ממון דדו שהרי אוכל ושותה וק״ל:
 שם למילמא ליכא למימר דסרעוה אלא כו׳ אמס עלי אלם משטה בשעת מיתה או אין אלם
 משטה כשעת מימה צריך שיאמר כתוכו או א״צ לומר כתוכו כתר דכעיא כו׳ כצ״ל: ד״ש כד״ה
 וסרכינן כו׳ תנו א״ה ואי משום כו׳ כצ״ל והד״א: בד״ה הא דהקדש הש״ד: בד״ה מ״ט דלא
 ללמא אלכורו כו׳ כצ״ל: תום׳ בד״ה הא דמקרס כו׳ מנכסי הקדש תנינא כו׳ כצ״ל והד״א:
 כד״ה הא ללא מקרם כו׳ דבעי קיום קולם שיפרע שייך כו׳ כצ״ל: כד׳׳ה חזר ואמר כו׳ כלקאמר
 דלמא אדכוד מדכר היינו באומה שעה כו׳ כצ״ל: בד״ה המלוה את חדרו כו׳ לא גבי ממשעכלי
 מדרבנן והא דפרש״י כו׳ מככאן הס״ד ואת״כ מה״ד גבו קרקע יש לו גכו מעות כו׳ דמיניה
 הוא מ״מ כו׳ קרקע אמאי יש לו כ״ש דלמא לא הד קרקעי שבק אבוהון וגה לאו מיניה הוא

 שהרי מעות הלוהו אלא ודאי כו׳ כצ״ל והד״א:
 דף קעה ע״כ נמ׳ ומי אמר רבה הכי והאמר רבה גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו ורכ

 במהרשא הראשון דפוס בסילאה הדפים המהרש״א שיר מרבינו ברוך ממגנצא והוא שייך לב״ב בפ׳ לא יחפור דף ב״ו וב״ז וז״ל. הועתק מספר ישן

 אילן דעולא משום רבעו ברוך ממגנצא.
 במשקל יתד וב׳ תנועות

 בס״ה אמות מסודרת: תעגלם נא בבינתך.
 והמלה מחוזרת:
 נטיעה המפוזרת:
 והנה היא משוארת:
 פתוחה המסוגרת
 במו מנחה מהודרת:
 ונדבה ובקטורת:
 בראש אילן משוררת:

 ועוד תוסיף שבע מאות.
 ואין ללמוד ראיה מן.

 ולא דק בחצי אמה.
 מה אוסיף להאריך עוד.

 רצוני אל כמו קרבן.
 בארון וכפורת.

 אני ביבה מאושרת.

 אני בינה מאושרת:
 ברצפת דר וסוחרת:
 לטוב יוזכר במזכרת:
 מאוד גבר בתגבורת:
 בספר ובאיגרת:
 שתלו על מרומי קרת:
 לכבוד ולתפארת:
 בתיבתו מיושרת:
 תחברם לך במחברת:

 בראש אילן משוררת.

 רבוצים תחתיו רועים.
 והשתל שמו עולא.
 כבוד האל ותורתו.

 גבורותיו כתובים הם.
 בבינתו עלי מצר.

 בצילו יושבים רבים.
 יניקתו בשש עשרה.
 ואלף ב״ד בידך קח.
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 מהרס עףייף

 חברם הגאוןהגדול המפורסם איש אלקים ושמו נודע בשערים המצויינים בהלכה
 אב׳יד ור׳׳מ דק״ק פולדא אשר בימים ההם היתה עיר ואם בישראל מלאה חכמים

 וסופרים ה״ה כמוהר״ר מאיר שיף בן הגאון בנן של קדושים ה״ה הגאון מוהר״ר יוקב

 שיף ראש לבני ישיבה דק״ק פראנקפורט דמיין יע״א.

 הנה במעט שנים אשר חי והרביץ תורה ברבים כתב רובי תורתו בחידושים על כל

 הש״ס וארבע טורים וספרי קבלה ופשטים נחמדים והיו גנוזים כמעט מאה שנים עד

 הופיע רוח ממרום וזכותו היה מאי״ר לפקוח עינים עורות וארלאי חספא ואשכחנא

 מרגניתא דלית לה טימי על מסכתות הדל. והביטו וראו את יקר תפארת גדולת

ר תאלף שטערין כ״ץ ד ה ר מיכל בן כ ד ה  הגאון המחבר הזה מהקדמת נכדו ה״ה כ

 ז״למק״קפ״פ:

 הספר הקדוש היקר הלזה, נדפס כמה פעמים. ולא ניתן ליהנות מאורו אור צח
 ומצוחצח לאשר היה כתבי הגאון טרם נדפסו גנוזים וטמונים קרוב למאה שנים.

 עד שנחרבו ונטשטשו ונלקו בחסר ויתיר וחלוף. ובעבור זה היה הספר מונח בקרן

 זוית. כי נלאו המעיינים מצוא פתח דבריו עד שקם הרב הגאון הגדול מוהר״ר מרדכי

 מרדוש בהרב מוהר״ר הילל זלה״ה, מילידי ק״ק זאלקאיוא אשר היה רב בק״ק

 פאריצק וחד דעמיה, לפתוח פתחי חדריו אולמיו ותאיו וישרו המסילה, ופרשו

 האור לפני הדורשין, בהגהותיהם הנכונים והישרים לעיני בני ישראל, ונדפס פעם

 ראשונה ע׳יי הרב המבאר הלל.

 נוסח השער מדפו״י
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 חדושי הלכות מהגאון מהר״ם שי״ף א
 מםכת כבא כתרא

 כאמצע פשיטא הוא שלא כמקומו. אלא כיון דאמרת ה״א כמסיפס כו׳ אבל כותל אפילו רצו
 לא לטפי סכרא לריצוי קאי אמקום מאהוצאוח א״כ השמא דמני כומל דאלמא קאי הריצוי
 אפילו אהוצאומ כ״ש אמקוס וא״כ כאמצע למה לי והשרצן משני דה״א סכרא הפוכה אי
 לא אשמעי׳ כהדיא. אכל א״כ קשה מנ״ל למידק לא שמיה היזק מדנקיט רצו דוקא דלמא
 שמיה היזק ורצו נקיט לגופא דמש״ה בונין כאמצע ולא כסברה הס״ד כמשמישתא לא
 אמרצאי לך(ה) אלא משוס דהריצוי לעשומ גודא קאי ע״כ אמקוס ולא אהוצאומ כושל כיון
 דמיירי מחני׳ כיש כו דין חלוקה וס״ל היזק ראיה שמיה היזק א״כ אהוצאה לא צריך ריצוי
 אלא קאי אמקום ןוא״כ לגופא לא איצטריך אע״כ למידק רצו דוקא הא לא רצו אין כופין
 להיזק ראיה לא שמיה היזק] אכל אין להקשות לחוס׳ מאי קמ״ל ככוחל טפי הא לה״א זו
 דפי׳ מחיצה מסיפס [אף השחא דחני כוחל אכחי] י״ל שרצו לעשומ מסיפס משייכי׳ ליה
 בכוהל ולעולם שמיה היזק דהא אין למידק לא שמיה היזק אלא אי פי׳ מחיצה גודא דהיינו
 כושל דוקא קשה למה לי רצו אי שמיה היזק אלא לדיוקא דדוקא רצו כו׳ משא״כ אי רצו
 בפמוה ואפ״ה מחייבינן ליה טפי והיינו בכותל א״כ לגופא אחי דממייכינן טפי ממה שנמרצו
 וה״ט משום דהיזק ראיה שמיה היזק. הא בורכמא דאי שמיה היזק למה לי רצו בפמומ כלל
 וה״ל לשנוח רצו לחצוח אפילו אח״ל דאיירי באין בו דין הלוקה אבל ןבאממ] למ״ד גודא
 הא מיירי מחני׳ ביש בו דין חלוקה בפשוטו וא״כ רצו לגמרי למה לי אי ס״ל היזק ראיה

 שמיה היזק אע״כ לדיוקא אחי וק״ל:
 כאן חםד עד פרק יש מחלץ

י נ ץ פדל, שמי ל ח ו ש נ  י
H ן״א גמרא מ״ש כו׳ וה״ה דהו״מ למיפרך מ״ש דקחני נושלין כדשא p ף  ד
 ליחני מנחילין כדשא חדא כוי: בתום׳ כד״ה האכ את הכנים
 כו׳ תימה כו׳ ואומר ר״י דאייתר למידק מיניה כו׳ ולא כמבו למידק דמים קודמין
 לאב ולעולם בניס ולא מומ משמע כלא ייהורא דהשמא לא קשיא וא״מ שני ר״ל
 דזה אינו במשמע דממנשילין משמע בהיפך האב קודס לבן דקתני המיס מנמילין
 אה האב: בא״ד ומתוך כך צ״ל דמתני׳ איני יוהע מ• שנאה כוי. מבואר דף קט״ו
 ע״א דלרמן דדרשי מטוח וכל בח יורשח ממטוח מקיש מטה אס למטה אב לכך מי אתיות
 ולא מומ לענין לקדם כמו כנכסי האב א״כ אשה יורשה כנה כמו האכ וממני׳ קמני האשה
 אח בנה לא נוחלח ואי כר׳ זכריה דלא דריש מטוח ולכן האשה אינה נוחלמ בנה א״כ אמאי
 מי אחיוח ולא בנוח אחיוח: בא״ד לימא רבנים לאו דוקא כוי. לכאורה הא קחני האיש
 אח אמו משמע ולא 3ח אח אמו מדלא קאמר המיס אה האס ועיין לקמן דף ק״י סוף
 ע״כ והאיש אמ אמו כו׳ מנא הני מילי כו׳ ופי׳ רשב״ס דהאיש יורש אמ אמו ולא הבה אח
 אמו דבן קודם לכת וכו׳ ולקמן דנקיט מי אתיות ולא מות אחיות כו׳ משום דתני כהדיא
 ןבבדיחא] ולא בנוח וה״ה דמצי לדייק מהאיש אמ אמו וא״כ אין מקום לוא״ת כו׳: כתום׳
 בד״ה ואחין מן האב בו׳ הקשה ר״י אמאי לא קתני אחי האב כוי. לפי מ״ש לעיל
 בד״ה האב אה המיס והמיס אח האב ולא מוח יקשה נמי אמאי לא קמני נמי בה [נוחלת
 ומנחלח] שכחובה בפרשה דמי יימר לנו שמיס ולא מומ ליקדם דש״מ דיורשין מיהח דלמא
 בניס ולא בנוח כלל [ואס כן ניהני בהדיא מומ] (דממי אחיומ שמעינן דהבמ נומלמ כי
 האמומ יורשמ מהאש בקבר ע״י משמוש האב ומנמילומ לבנים. מיהו דלמא האחוח יורשה
 האש זולמ משמוש האנ והמשמוש דשמעינן מכני אחיוח שכחנו החוס׳ הוא בני אתיות ע״י
 אמס כקכר שהיא אמוה המת. כן היה כמוסגר) ואם נאמר להאכ אח הכנים כולל אף בנוה
 לנומל ומנתיל(והאב את המיס) [והמיס את האב] לאקדומי [דרק זה הככא מייתר למידק
 מניה ולא מוח וכיון דרישא האכ אח המיס כולל אף בנוח להיות נומלין ומנמילין ממילא
 משתמע דסיפא ולא בנות הייצו לאקדומי ולא אצטריך למיתני בת], מ״מ למ״ש ר״י דכולהו
 בנים דמתני׳ דוקא לא אתי שפיר: בא״ד האם היה אבי האב קיים היה יורש כו׳
 ומשמוש שמעינן מבני אחות כוי. לא כשבו מאמין מן האב דדלמא לא מכש משמוש ירמי
 רק מצד שהן אחי המח (ובסמוך בכל הסוגיא מפלפל דלמא אח הוא קודם לאב. כן היה
 במוסגר) והא ראיה דאחין מן האם היה ה״א לירומ כמ״ש אש״כ אף רלא שייך שם משמוש
 דהאס אינה יורשת מה אנל הקשו רלא ליחנו אחין מן האב ונשמיענה מכש משמוש. ויש
 לעיין לכאורה דדלמא קחני אחין מן האב להורות שיורשים מצד האח בלא ע״י משמוש
 ונפקא מניה טוכא לענין דנא עיין סוגיא דסוף מי שמח [דף קנ״ט] אנא מכח אנוה דאבא
 קאמינא. (ו) ומ״מ היכא שיש אכ האכ קודם דהכי נמי כן קודם לאכ ואכ יורש כשאין כן לא
 מכמ משמוש ואתי האנ [כאמת אינו יורש אלא מכמ משמוש. לכך] אין צדך הו למימני
 דממילא ידעינן: בא״ד וכ״ת דמ״מ כוי. דא״ל דמני אמין מן האס איידי דרישא אמין מן
 האכ דהני להורוח דוקא מן האכ ולא מן האס דכיון דאשין מן האנ אין צריך לגופיה
 דממשמוש ידעינן רק להורומ דאמין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין א״כ לא הו״ל למיחני
 עוד נסיפא אמין מן האם והוא קושיא עצומה כפני עצמה. (ז) או משוס שהוצרכו לסייס
ן למיחני אחי האס  וא״ח א״כ אחי האכ נמי ניחני משוס סיפא וחירצו דא״כ חו לא היה צד
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ב בתום׳ בד״ה ה״א במסיפס כו׳ ובקונטרס פי׳ כו׳ ותימה דהא אסיק ״ ף כ ן  ד
 המחיצה היינו גוהא האי פלוגתא לחצות מבעיא ליה ועוה כו׳ הא
 שמעינן ליה מסיפא בו׳ ועוד כו׳ הא בהדיא קתני במתני׳ גויל ונזית. ונ״ל דאפשר
 לשרץ דס״ל לרש״י דהא דאסיק לחצומ מכעיא ליה היינו דאף אם קאי רצו אחלוקה (א) כיון
 דחני כוחל כהדיא מנין אח הכוהל כו׳ וקמ״ל היזק ראיה שמיה היזק וכיון דרצו כונין כע״כ
 אז קשה לאיזה צורן אפקה לשלוקה בלשון עשיימ מחיצה ולחצומ מנעיא ליה. אכל השחא
 מייד אי לא תני כוחל אלא כונין אוחו לקאי אמחיצה הנזכר שפיר יש לפרש כפרש״י דרצו
 קאי אמלוקה ונקיט לעשומ ממיצה כמקום לשצוש כדי לקצר שוכ ולומר מנין אומו דאל״כ
 אומו אמאי קאי ומ״מ א״ש הלשון דה״ק שרצו לעשוח מחיצה כחצר כדי לחלוק התצר
 וישממש כל אתד נמלקו ומתהלה כשהקשה לפי׳ פלוגתא לתצות מנעיא ליה ה״פ למה ליה
 דנקיט נ״פ מחיצה וכוחל דהא לדידן קמ״ל תיכף כשרוצין למלוק כופין זה אה זה לסלק
 היזק ראיה ולכנומ כומל כאמצע א״כ למה ליה להזכיר נדשא לעשוח מחיצה הול״ל למצומ
 אכל אי לא חני כוחל כהדא כהכרח היה צדן למיחני לעשומ משיצה כדשא לסייס מנין
 אוחו דאל״כ אהייא קאי אותו. וע״ז הקשה ואלא מאי גודא אותו מכעיא ליה הא נקיט ככר
 מחיצה שפיר׳ לדידן גודא ר״ל כוחל והו״ל לסייס מנין אוחו דהוי קאי אמחיצה שהזכיר
 ככר ומרמי למה ליה ועל זה השיכ אי חני אוחו כו׳ וכפרש״י דרצו אחלוקה קאי כו׳ וכלומר
 אי חני אוחו ה״א כפי׳ פלוגחא דאז לא הוי קשה לחצוח מכעי ליה דאי לא נקיט לעשומ
 מחיצה היה צדן למיחני מנין הכוהל דעכ״פ מד זימנא צרין להזכיר מחיצה או כוחל וכמ״ש
ן פלוגחא ד  לעיל לכן קמ״ל כומל כלומר דחני בהדא מנין הכומל וא״כ ליכא למטעי כפי׳ ד
 דא״כ למצומ מכעיא ליה וק״ל. ותריף. וכ׳ קושיות האשרוניס של מוס׳ י״ל דרש״י נמי ס״ל
 במסיפס (בעלמא) דהכא [בסיפא דגויל וגזית] ר״ל יומר טוכ מסחם מסיפס דהכא קמ״ל
 ששייב לעשוח עמו מסיפס טוב כמנהג המקום מגזיח וגויל כו׳ אלא דס״ל לרש״י דבונין
 אוחו ה״א מסיפס כעלמא ר״ל מסיפס שאינו טוב כדמשמע לשון מסיפס בעלמא דלקמן
 ודכוליה שמעתיה וכמ״ש החוס׳ עצמן בדמר זה דלקמן כמסיפס כעלמא מייד כאינו טוב
 כו׳ רק דחני ליה הכא לאשמעי׳ דהכל כמנהג המדינה לענין גויל וגזיח לכן אינו מפרש
 דרצו קאי אמסיסס טוב כחוס׳ דהא קאמר במסיפס כעלמא ולחוס׳ הרי אינו מסיפס כעלמא
 שהוא סמם מסיפס אלא מסיסס טוב יוחר ולכן צדן [רש״י] לפרש דרצו קאי אחלוקה וק״ל:
 וא״כ שפרש״י מיושב מקושית חוס׳ קשה ממ״נ איזה פירוש עיקר אי סרש״י קשה
 למה ליה לשנויי ה״א במסיפס בעלמא אי לפי״ז רצו קאי אחלוקה ואפ״ה לא קשה
 לחצוח מבעיא ליה אי לא חני בונין כוחל א״כ הו״ל לשנויי בקיצור אי חני מנין
 אוחו ה״א בפי׳ פלוגחא (כ) ואשמעי׳ הנא היזק ראיה שמיה היזק דלא הוי קשה לן לפי״ז
 לחצומ מכעיא ליה להכי חני כושל דאז א״א לפרש פלוגמא משום קושיה לחצוח מבעיא ליה
 אלא צ״ל גודא (ג) וקמ״ל היזק ראיה לא שמיה היזק אבל לחוס׳ מיושכ זה דהא ס״ל בהדא
 דאף אי לא תני כותל אלא בונין אומו אין לפרש פלוגמא משוס קושיח לחצומ מבעיא ליה
 כמו שהקשו על פרש״י דהכא דהא אסיק דאין לומר פלוגתא דלתצות מבעיא ליה. ואי פי׳
 חוס׳ קשה מאי משני ה״א כמסיפס טוכ מייד מתני׳ וע״ז קאי רצו שנתרצו למלוק כמסיפס
 טוכ יוחר מסחס מסיפס וקמ״ל משוס דרצו מנין אוחו הא לא רצו לא משום דהיזק ראיה
 לא שמיה היזק (ד) הא למ״ד גודא השמא נמי דמני כומל קמשמע לן הא גופא וא״כ מה
 לי למיחני כוחל והקושיא כמקומה עומדח [מנין אוחו מכעיא ליה] דאלו לרש״י לא קשה
 מידי ד״ל [דה״א] דקמ״ל אם אין כו דין חלוקה ורק רצו לחלוק מולקין כמסיפס כעלמא
 ולא ככומל דמצי למימר כי אחרצאי לשלוק ולא לעשוח גודא כדמשני לקמן מש ספרים ונחוס׳
 כד״ה וכיון דרצו כו׳ דלמ״ד פלוגחא קמ״ל ממני׳ דמייד כאין כו דין חלוקה רלא מצי
 למימר הכי [ולכן אי הוי תני מנין אותו ה״א להאמת כן הוא לאף דהיזק ראיה שמיה היזק
 מ״מ יכול לומר כי אמרצאי כו׳ וסגי כמסיפס] אכל כיש כו לין חלוקה לצדן לחלוק כע״כ
 מחויכ ג״כ למוש כושל עם מכירו משום היזק ראיה [קמ״ל כותל ורצו אכוחל להיזק ראיה
 לא שמיה היזק] אכל למיס׳ מייד מחני׳ מש כו לין חלוקה ורצו קאי אמסיפס טוכ הא לא
 רצו לא אפילו כיש כו דין חלוקה אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק א״כ למה ליה כושל
 לאשמעי׳ היזק ראיה לא שמיה היזק כיון דנכונין אוחו נמי שמעי׳ הן גופא. אלא י״ל דלחוס׳
 הכי משני ה״א כמסיפס כו׳ וקמ״ל דס״ד אמינא דאף דרצו לבנומ מסיפס [טוב] וליחן מצי
 הוצאות מ״מ צריך לכנוס תוך שלו שעל חצי מקום עומ הכוחל לא נחרצה קמ״ל מנין אותו
 באמצע שצריך ליחן גם מצי המקום [והיינו במסיפס דוקא] אבל הוצאוח חצי כוחל אפילו
 רצו [לעשות כותל] לא דמצי לומר לא אחרצאי על שצי הוצאומ כושל כ״א על שצי המקום
 ודוקא כמסיםס שיש הוצאות קטנוה. דלעולם סכרא דקאי הריצוי טפי על שצי המקום מעל
 חצי הוצאוח מש״ה חני כושל וקמ״ל דריצוי קאי על שניהם מקום והוצאות. והא דפדך חו
 כאמצע למה לי אע״ג דככר ידע חי׳ שיש הפרש מן הוצאומ למקום כדמשני כאמה הכי
 (י״ל דחד מקשגים הס. כן היה כמוסגר. ואולי רצה למרץ כן לכאורה ומסיק לא קשיא
 מידי) לא קשיא מידי אדרבה מש״ה פריך עכשיו חיכף אשר הך שינויא דלכאורה קושיא זו

 כיאור
 צריכין לעשות כותל דהיזק ראיה שמיה היזק: (ג) ר״ל דרצו קאי אגודא וקמ״ל כר: (ד) אין זה מדוקדק כ״כ
 דהא גס השתא שרצו וגונין מסיפש טוג אינו מציל מהיזק ראיה כמ״ש התיש׳ להדיא. אך מ״מ נקיט רצו להורות
 דכלא רצו סגי אפילו כמסיפס געלמא דהיזק ראיה לא שמיה היזק ואף למכךפס טוכ צריך רצו דוקא: (ה) דלהיזק
 ראיה אף דשמיה היזק מ״מ א״צ רק לישן לו ההוצאה ולא חצי המקוס כמ״ש התוס׳ כד״ה מנין כו׳ דלמ״ל
 פלוגחא אצטריך סד״א דלשוס היזק ראיה יש לו לסייע כבנין הכוחל אבל אין לו לבנוח בחלקו כשביל כך. א״כ
 ללמא האמת כן הוא ומש״ה בעינן רצו: (ו) נ״מ כגון שמכר האב נכסי הבן האחד בתיי הבן ומת האג ואח״כ
 מת הכן לאתי אחי הבן ומוציא מיד הלוקח דמצי אמר אנא מכח אחי קאחינא אכל אס אינו יורש רק מכח משמוש
 האב מצי אמד ליה הלקוחות אביך מזבן ואת מפיק כדאיתא התס דף קנט ריש ע״א ע״ש: (ו) דלכאורה רהיטת

 (א) ר״ל לודאי לפרש מחיצה פלוגחא מלשון ותהי מחצת העדה כקושיח ואימא כו׳ זה ודאי נסתר מלשון לעשות
 דמשמע עשייח מחיצה ממש רק דיש מקום לומר אף למלשין לעשוח משמע עשייח מחיצה ממש מ״מ נימא
 דרצו קאי אתלוקה ואסקה כלשון עשיית מחיצה כמו לפרש״י הכא דמסרשו נמי מלשון מחיצה ממש ואפ״ה רצו
 אתלוקה קאי. וזהו קושית התוספות. לזה כחכ דלעיל שפיר מקשה לחצות מכעיא ליה דאף אס קאי רצו אתלוקה
 כיון דחני כותל כו׳ ולמה ליה כ׳ פעמים מחיצה וכותל: (כ) ר״ל דרצו קאי אמלוקה. דודאי פלוגתא ממש מלשון
 מחצת העדה כקושית ואימא פשיטא דליכא לפרושי דכיון דקחני כונין אוחו ודאי דקאי אמחיצה ממש שהזכיר
 מקודם וגס מלשון לעשות משמע מחיצה ממש וכמ׳׳ש לעיל. רק כוונחו כפי׳ פלוגחא דרצו אחלוקה קאי ול׳׳ל
 לסייס ה״א כמסיפס בעלמא. אף דמחיצה היינו כוחל מ״מ דלמא רצו קאי אחלוקה. וכיון שרצו לחלוק כע״כ



 חידושי הלכות יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא מהר״ם שי״ף
 נחלוה קאתי לסדר לפי קורבהן מה ראימ כו׳ אבל לריב״ס קודם דגלי לימוד דהקרוב למה
 נהפך אח קודם לבן: בתום׳ בד״ה יכול כו׳ וא״ת כו׳ עד •עקב כו׳ ובראש וסוף הדבור
 כתבו ראובן דלקמן אמרינן גמירי דלא כלה שככוא א״כ אי אפשר לומר לפי האמח רק
 עד ראובן דאי אפשר שבא ליעקכ אם לא שכלה שבנןא משא״כ בה״א זו לאף שיש בן ובת
 ואש אפ״ה ממשמשח למעלה א״כ אף שהשבט קיים ממשמשת ליעקב ותוזרת לכל ישראל.
 פשוט: הא דקאמר גמירי דלא כלה בוי. והא מקרא מוכה דאל״כ נמצא הסכש נחלה
 שלא ע״י בח [ככלה שבטא דממשמש עד יעקב וחוזר לכל ישראל] דמ״מ שמא משום רלא
 שכיחא משא״כ כה״א זו שכישא ושכיחא דכל נחלוח לעולם א״א שלא יהיה מוסבח: בא״ד
 כיון דדריש מקרא לקמן שאץ לך וכוי. מכה הך קושיח החוס׳ גופיה הו״מ למימר
 רלא נאמר משמוש היכא שיש בן וכח ואח וכן משמעוח הרשב״ס דהיכא דיעקב קייס יורש
 וקרא איירי כשמת לא ימשמש: בא״ד וא״ת אה• אביו כוי. לעיל [כד״ה ואמין מן האכ]
 דקדקו אמשנה [אמאי לא קחני אמי האב ומירצו דידעינן ע״י משמוש וחזרו והקשו אשין
 מן האב לא ליחני הא שמעינן לה ע״י משמוש] וכאן אקרא גופיה: בא״ד ה׳׳א דכםדוץ
 כתיבי כוי. ושארו לגופיה שיורש האב אחר האשין וע״ז הקשה הרשב״א ממנ״פ אס ר״ל
 בה״א דשארו לגופיה שיהא יורש אטו בר קשא כו׳ ואם ר״ל בה״א דשארו לגופיה שיהיה
 דוקא אחר האח ולא קודם דאלו לא נבהב כלל ה״א מסברא קודם אח א״כ לפי האמה
 שלנו דקושטא הוא דלכך כחיבא אחי האב להורוח דאכ קורס לא לכתוב רחמנא לא אב ולא
 אשי האב [ויהיה נשאר כסברא מבחוץ דאב קורס לאחין]. ובאממ אין לאומרו כלל שיכחוכ
 רחמנא אחי האב לאקדומי האב לאח משוס דאי לא כחבי׳ ה״א האב אשר אשיו ככחוב
 ואלו לא כחיכ אכ ג״כ ה״א אכ קודם לאמין ומה״א זה מחיירא החורה ולכך כחבה אב
 להורוח שהוא כחר אחיו ולכך אצטריך אחי האכ להורוח שהוא קורס אחין. דכלפי לייא
 דא״כ לא מורה ההורה יוחר באכ ואחי האכ יוחר מהה״א אלו לא ככתבו שניהם דאלו לא
 נכשכו שניהם נמי היימי אומר כן. ודברים פשוטים ודכרי מומר הס והארכמי בהסכרמו
 שלא מגמגם: שם תירוץ ריב״ם דכתבינן לאשמעינן דקרא שלא כסדרן כתיבי כוי.
 הסגנון של החירוץ הזה רשוק שיכחוכ ההורה ייחור משום הכי טפי הו״ל למיכחכ כסדרן.
 גס מפי׳ רשב״ם משמע דמהקרוב שמעינן שנסדר אותן כפי קורבתן: בא״ד ואומר ר״י
 דמאין לו כו׳. אף דכחב אחין ה״א אחין מצד את יורש לא משום משמוש (ומה שהקשו
 אש״כ ואשין דכתכ רהמנא למה לי כו׳ עד ראובן כו׳ היינו ולאי דאף אם לא השמיענו דאח
 יורש מצד אמ מ״מ נדע מכמ משמוש למעלה לבחר דכחב אחי האב זה היה במוסגר) ולעיל
 [ע״א בד״ה ואשין מן האב] שכחבו דמבני אחיוח ידעינן משמוש דאחי האב אף שנאמר
 דאחיוח יורשמ מצד שהיא אחוחה מ״מ ידעינן משמוש מבני אחיומ שיורשין אמן בקבר וזה
 נקרא משמוש למעלה הואיל שהוא ע״י אמן. מיהו לפי״ז נדע משמוש למעלה מאס אין
 לו אשין דדרשינן עיין דהיינו בני אחין וצ״ל רזה נקרא משמוש למטה כיון שאח יורש מכח
 אמיו ומוריש לבניו וכני כניו וא״כ אחי האב לא ידעינן מבני אחין. ונראה שהחוס׳ לעיל ליש
 לומר כתבו כן שיש לומר שלכך לא שנה מתני׳ אתי האב שסומך על בני אתיות דלא ס״ל
 חילוק כין משמוש למשמוש. ומ״מ החורה אפשר דכחכה ולא סומכח עצמה על אין לו אתין
 עיין שלא יטעה לשלק בין משמוש למעלה למשמוש למטה: שם המאין לו לא הוי שמעינן
 נחלה ממשמשת למעלה כוי. וא״ל ואלא מאן לירוח כיון רבן ואח אין לו אלא דה״א אבי
 האב [ולא אחי האב] וכן עד ראובן o א״כ מצינו העברח נשלה משבט לשבט דממשמש
 עד יעקכ ומוריש לכל ישראל ומ״ש הסבה נחלה ע״י בח כשיורשח כשאין בן ה״נ ע״י בן
 כשאין לו [לבן] בן ואת. וא״ל ע״י בת יש ודאי הסבת נחלה דמה ובעלה יורשה משא״כ בכן
 [כשיש לו כן או אח] דככמ נמי יכול להיוח שאמה ואחיה ודודיה נושלין. (גס כאן שסר כמו
רץ הרשב״א אוא״ת ראשון [א״כ לא ירשו בן ובח וכוי דנשלה  כן שורה שלימה)(כ): תי
 ממשמשח כוי] דבה״א נמי היחה ודאי לעולם הסבח נחלה כשכולן קיימין וכזה אמי שפיר
 קצמ דפריך (כאן נמחקים איזה חימח ונ״ל שכוון לקושיה הגמרא דף ק״ט ע״ב ואימא
 שארו זה) האם הא א״כ נמצא הסכח נחלה שלא ע״י [ירושה ו] נישואי הכח. וזה קאי
 למ״ד שלא כסדרן דמוקי והעכרמס לכדרבי. אלא משום דכאם לא פסיקא הסכה נשלה שאס
 כל היורשין קיימין מה הוא היורש הראשון ולא מוסבח הנשלה משא״כ בבח אף שבאם אס
 יש לה בן מאיש אשר נמי יורשה. ואולי באמה ר״י לא ס״ל שירוץ רשכ״א [על קושיח וא״ח
 ראשון] דמקרא לא שמעינן אין לך מעביר כו׳ רק מלמודא נקיט לשון זה מפני שהאמה
 הוא כן ואי משום דממילא שמעינן מדכחב בבח והעברחס ואינך ונחחם היינו משום
 לאורויי דין בבת דמה וכעלה יורשה וכן משמע מפי׳ רשב״ם בהדיא בסמוך דף ק״ט ע״כ
 אכל הרשכ״א לא פירש כן כמ״ש לקמן דף ק״י ע״א כחוס׳ כד״ה טעמא ור״י כתב שם
 כענין אחר. וכזה חלד הואס חאמר כאן בזה הדמר שאין כאן מקומו לכאורה גם הקדימו

 דף קח ע״ב
 לזה הוצרכו לישב דאחין מן האס צריך לשנוח אף ששנה אחין מן האב: כא״ד דקתני אחין
 מן האב דוקא כו׳ לרבותא כר. אין הסכרא דשמעינן מרישא מדלא קחני אחים סתם
 ונקיט מן האב ודאי לדיוקא והירצו דהוי מוקמינן אשים סמס על אשים מן האס ולא מן
 האב א״כ יש קיצור בדבריהם דליחרצו בקצרה הוא״ח דה״א אמין מן האס בסיפא לרבותא
 קמני וכ״ש מן האב [רלא הוי ודאין] דלא נוחלין כו׳ וכ״ח דכי האי גוונא אין לטעוח דהא
 כחיכ עכ״פ אחין בחורה רק כהיפך שייך לטעוח אמין מן האס יורשין דוקא ולא מן האכ
 (או יורשין שניהם. כן היה כמוסגר) דז״א דא״כ אמאי לא הקשו הוא״ח כפשטיה רלא ליחני
 אמין מן האכ כיון דמני כסיפא אמין מן האם לא נוחלין כו׳ וכחיכ אחין כהורה דנומלין
 [ע״כ לאתין דאורייתא אאחין מן האב קאי דנושלין] ולמה להו משמוש. אע״כ התנא אין
 סומך עצמו על החורה וכל הכחוב בחורה שנה כמהני׳. ועוד דהיאך אפשר לומר הסברא
 זו דה״א כסיפא מן האס וכ״ש מן האכ הא יורשין מיהו מצד המשמוש. (ח) אף שי״ל דכיון
 דאין ודאי א״כ גם מצד משמוש אינו יורש ראם יורש ע״י משמוש משוס שהוא כנו ודאי
 א״כ הוא אשיו של זה ודאי. וצ״ל דהא דנקיט בלשון מן האב כיון שיש בו צד רבוחא אף
 דקושטא הוא דידעינן מן האכ מכח משמוש ואין ה״א לומר אחין מן האס ירשי ולא מן
 האב מ״מ כיון שיש בו צד רממא נקטו כאלו אמר והאמין אפילו מן האב: בא״ד מכלל
 אחי האב שמעינן כוי. יש להקשוח דלמא הדיוק אחי האם לא נומלין ולא מנחילין. ואי
 משוס דמנמילין ידעינן מהאיש אמ אמו. לא נוחלין נמי ידעינן מהאשה אינה נוחלח בניה:
 בסה״ד ועוד דלא שייך למיתני אגב אחי האם כו׳. אין להקשות לימני בני אמין איידי

 בני אחיוח. דהא לא כתיב בתורה וכך כתב מהר״ש ז״ל:
 $7/,ב נמרא איידי דאתיא ליה מדרשה בו׳ ומאי דרשה כוי. לכאורה מםשטא
 דקרא דאחי האב ש״מ האב דמכח מאן קאהי [ואין צריך ע״ז דרשה דלשארו]
 ולימוד דשארו זה האב אצטריך להקדימו לאש וזה לא נשמע ממחני׳ דאב קודם לאח ואי
 משוס דאקדמיה לאמין ה״נ אקדמיה למים אה האב אף דמים קודמין. וצ״ל מ״מ כיון
 דאכ גופיה כפירוש נכחב בחורה (ואמיא) [אמיא] מדרשה [ר״ל הא דנכחב בחורה בפירוש
 הוא אמיא מדרשה דדרשינן שארו זה האב] משא״כ מאחי האב לא נשמע רק ע״י כ״ש
 וקושטא הוא שההורה בחבה בפירוש לאב [מדרשה דשארו] לזה פחח מה כי החנא אינו
 מושכ כככא זו רק מה שנכמכ כפירוש לא מה שנשמע מכלל דיוק [וכפירוש לא אחיא רק
 מדרשה ותביבא ליה]: נמ׳ ומה ראית כוי. פשטא משמע ומה ראית לרמת הבן מהקרוב
 שיהיה קודם לאב ולהוציא האש משארו מלמד שהאב קודם לאמ אדרבה מרבה אני אח האח
 מהקרוב שכן קס כו׳ ואוציא הבן משארו ויהיה הסדר אש. אב. בן. דאף דודאי בן ואש בכל
 אשד יש צד להקדים לאב שאין קם חחח כנו למאומה מ״מ כע״כ שארו מורה לן לאקדומי
 למד מנהון דלאקדומי לאמי האב לא צריך כדמסיק מכה מאן קאחי אשי האב מכש כו׳ רק
 מנ״ל לאקדומי לאח דלמא לבן. וכן משמע מהתוס׳ ומה ראית דמוקמית הקרוב לבן ושארו
 להקדים לאח אימא איפכא (כאן חסר חצי שורה מהכחמם שאכלה כהם מלממ אכל לפי
 דעחינו קל בעיני המעיין לבא בזה על כוונה המחבר ואנחנו לא נדע אם נעשה בחיקון מה
 שנראה לנו אח השוה לכל נפש לכן הנחנוהו כמוה שהוא. כן היה במוסגר)(ט) אלא מנ״ל
 שהבן קודם (שסר איזה חימש) שכן קס וכו׳. והאב מדאי לפי״ז לאחרונה יסע שאין לו
 שוס יחרון רק לא נחיח להקשומ אכהי בזה עד לבסוף ולזה כשב(הרשב״ם) ומשוס דמלחא
 דפשיטא הוא לא ששש החלמוד להקשות מה ראיה לרמה הכן כו׳ א״כ כשמקשה דלמא
 האת קודם לבן כעל כרמו האכ כהרייהו ולזה מפרש ומה ראית כו׳ כאלו אמר ומה ראית
 להקדים בן לאת שהרי אהה אומר בן קודם לאב ואב קודם לאשין כמו שהאריך לפרש וסיים
 אדרבה מרכה אני אח האח כדלקמן כו׳ ולקמיה מפרש בהדיא בד״ה אדרבה ומהפכינן
 קרא כה״ג אח בן. בח אב. ויש לראומ מאי דוחקיה. ועוד דלפי״ז דפשיטא ליה להמקשה
 דק קודם לאכ כע״כ כן קודם לאח דאי אח קודם. אכ להיכן ששליכו. אי קודם לאח או מיד
 אחר אח א״כ יהיה האב קודם לבן ואי בחר בן א״כ לא יהיה שארו מוקדם רק לאחי האב
 ולא צריך קרא ודו״ק. [עיין במהרש״א שמישבו]: ברשב״ם בד״ה דתניא ונתתם את
 נחלתו בו׳ ובה״ה מלמד שהאב של מת קודם לאחיו של מת כו׳ וכן תסדר אותם
 כו׳ ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב ואח״כ ונתתם ונו׳ לאחיו כלומר אם אין לו
 שאר כו׳. משוס דלגמ שארו לא כהיב אס אין לו שהוא האמרון במקרא לזה הוסיף כלומר
 כוי: בתום׳ בד״ה יבול יהא קודם לבן פריב׳׳ם •הא קוהם לבן ולא לאח כוי. יש
 לראוח מהי חיחי נהפוך המקראומ ונאמר לפי״ז אח אכ כן דלא כסדר המקרא דאף דשארו
 צריכא למיקלמי׳ לשארו למה לי מ״מ למה נהפך לאח ללא צורך בשלמא לפרש״י או לפי׳
 החוס׳ ניחא דבחמלה למה דלא ידע הקרוכ כו׳ פריך כיון דשארו ע״כ צריכי למיקדמיה
 נקדמיה לגמרי ויהא קורס אף לבן ח״ל הקרוב כו׳ ופו פריך כיון דהקרוב לגלויי על סדר

 מעלות מ״מ עכ״ס לאכ הו״ל לאקלומי את האת שכן קס כר והאג אין לו שוס יתרון. רק לא נמית להקשות
 אכתי בזה על לבסוף כלפריך לקמן ואימא שארו זה האב מלמל שהאג קולס לאתי האכ יכול יקליס לאחין כו׳
 וכפי׳ רשב״ס שס לאתין קרוביס יותר שקמו תחתיו לייבום אבל לאביו אין קם תחתיו לכלוס: (י) מ״ש אלא לה״א
 אבי האב כוי. נראה לצ״ל אט אבי האב שהרי אבי האב קושטא הוא לקלים לאחי האב כדפשיט רבא לרמי בר
 תמא לקמן לף קטז וע״כ ירושת אחי האב אינו אלא כשאין לו אבי האב. ומ״ש תחלה כיון לבן ואח אין לו היינו
 ק ואח ואב ואט האב אן בעיקר לבדו אינו מובן כלל במ״ש אלא רה״א אט אד האב כו׳ עד ראובן כו׳ א״כ
 מצינו העברח נחלה כו׳ דממשמש עד יעקב ומוריש לכל ישראל שהרי קיימינן בסברא רלא שמעינן משמוש למעלה
 ולא הוי ידעינן ירושת אחי האב. אלא דה״א אבי אבי האב לירות משוס דאלא מאן לירות. דמלבד שזה בעצמו
 אינו מובן אמאי נימא דאט אבי האב לירוח ולא אחי האב שהרי אחי האב קרוב יוחד ובשניהם ליכא למימר
 משמוש ומ״מ עכ״פ אי אפשר שחלך הירושה למעלה רק למי שהוא קייס דידמ הוא משוס אלא מאן לירות.
 אבל אס כלו האבות פשיטא דאחי האב ירית משוס דאלא מאן לירות. וא״כ כיון דיעקב ובניו כגר מחו כשעת
 חלוקת הארץ. אי אפשר בשום סניס שתהיה הירושה חוזרת אליהם. רק מי שהוא קיים מקרוביו הוא היורש משוס
 דאלא מאן לירוח. ולא משכחת הסבת נחלה לעולם: (כ) מה שנראה שהיה כתוב כאן ותסר מבפנים תירוץ שלס
 וזהו דשאני הסבת נחלה ע״י בת. שמסבת הנחלה אס כל יורשיה קיימין. משא״כ ע״י הבן כשכל יורשיו קיימין
 אין כאן הסבת נחלה. שבנו או אטו ואחיו יורשו. אבל לעיל שפיר תירץ הרשב״א אוא״ת ראשון דבה״א כו׳ הסבת

 כי!
 לשון החוססוח משמע קצח כאילו באו לחזק תירוצם שתירצו דנקיט אתי[ מן האב אגב אחין מן האס ולזה כתבו
 וכי חימא אחין מן האס גופיה לא צריכא וא״כ היאך שייך למיחני אחין מן האב אגב אחין מן האס דהיא משנה
 שאינה צדכה. כן נראה מלשונם לסוס ריהטא. אבל באמת זה אינו דאי גימא דאחין מן האס מרישא שמעינן
 מדנקיט אחין מן האב לדיוקא א״כ אין צורך לומר לנקיט אחין מן האב אגב רק לדיוקא אצטריך. וע״כ צ״ל
 דהוא קושיא בפני עצמה דאחר דקחני אחין מן האב נשמע מדיוקא אחין מן האס ולמה ליה למיחניי׳ עוד:
 (ח) נראה דר״ל דמחחילה מקשה אמ״ש החוס׳ דלהכי נקיט אחין מן האב דאי הוי נקיט אחין סחמא הוי אמרי׳
 דהיינו אחין מן האם אבל אחין מן האב דאין ודאין אין יורשין. לזה הקשה חחלה דאי נימא דאיכא למיטעי דאחין
 מן האס ירתי ואתין מן האב לא ירתי. ק״ו דאיכא למיטעי אחר דקחני סיפא אחין מן האס לא נוחלין ולא מנחילין
 דמכ״ש אחין מן האב דאין ודאין דלא נוחלין וא״כ הו״ל לתוספות לתרוצי בקצרה הוא״ת דה״א אחין מן האס
 כוי. וע״ז בחב ועוד דבאמח אף אחר דקחני סיפא אחין מן האם לא נוחלין מ״מ אין ה״א דנימא כ״ש דאחין
 מן האב לא נוחלין דפשיטא דירתי מצל המשמוש וא״כ ה״ה וכ״ש אי הוי קתני ברישא אחין סתמא דירתי דלא
 הר אפשר למיטעי ולומר דדוקא מן האס נוחלין אבל מן האב דאין ודאין לא. כיון דירמי מיהמ מצד המשמוש:
 (ט) אמ אשר נראה לנו לפי המשך הלשון אל מה שקדם ולאחריו היה כתוב זה אבל הרשב״ס לא מפרש כן
 דלפירושו קושיח המקש! אינו אלא מנ״ל שבן קודם לאח דלמא אח קודס שכן קס כו׳. ולזה כחכ הגאון והאג
 ודאי לסי״ז לאחרונה יסע שאין לו שוס יחרון ואף לפי שינויא לחלמולא לבן יש לו לאקדומי לאח כיון שיש לו ג׳



 חידושי הלכות יש נוחלין פרק שמיני בבא כתרא מהר״ם שי״ף
 והעברתם כו׳ ונתתם כו׳. דא״ל דלמא ה״א ונתתם לאורויי אפילו במקום אב ונתתם לבת.
 דא״כ לא לכחוב ונחסם ומסברא נמי במ קודממ כיון דלענין יבוס כו׳ אלא לאורויי דוקא
 במקום אחין ונחמם לא כמקום אכ. וכ״מ א״כ לא לכמוכ כלל כיון דמסברא נמי כח קודם
 ולא לכתוב והעברחם ולא ונחחס כו׳ י״ל להורוח דאי אחה מעביר נחלה מן האב במקום

 אמין דמסברא הוי אחין קודמין לאכ:
 דף קי ןן״א גמרא אלא אי אבוה כוי. [לפי׳ התוספות] לא קאמר בקצרה משום
 שיהונהן היה מצד אב כו׳ כמ״ש המוס׳ דמ״מ יש לעומחו הקורבה מצד
 האם באליעזר שלקח כה ימרו ממש משא״כ ביהונתן לזה הכריח מקודם דע״כ לא לקש
 אליעזר בח יחרו ממש מהכרש פוטיאל כו׳ ואשרי שפנס היחוס כשוה הו מכריע צד אב וצד
 אס. ובלא פירושם אפשר לומר רב׳ פטפוטים עושה שקול לא פגם ולא יחוס מעמה מכריע
 דבק טוב של אהרן. וכן בגרשון מסממא דיכוקו היה שקול לא פגם ולא יחוס ומכריע דיבוק
 משה [לבת יתרו] ליציאה יהונתן: מ״ש הרא״מ ריש סנשס [על מה שפרש״י שהשבטים
 מבזין כו׳ בן שפיטם אבי אמו כו׳ הקשה דמהכא משמע דפשיטא להו שאבי אמו
 מיחרו ובפרק יש נוחלין מספקא להו אי אטה דאימא מיחרו או אמא דאמא] אגב
 שיטפי׳ לא דק דודאי ימרו היה אבי אמו של פנחס רק היה אחד או שנים טנמיים
 וע״כ צריך להטיל אשד ביניהם שהרי אליעזר לא בת יתרו ממש לקש שהרי היה
 מבנומ פוטיאל [ב׳ פוטייס מיהרו ומיוסף] ומסופק מלמודא אס שדינן אכוה או
 אימא בינתיים. אבי אבוה דאמיה. או אבי אמא דאמיה וכן גבי יוסף וק״ל: גמ׳ לאו
 ממשה קאתית כוי. אס כוונחך כי עחה נעשיח כהן וחושב אחה שהכהונה ראויה לך כמו
 שאמר עחה ייטיכ כו׳ כי היה לי הלוי לכהן לאו ממשה כו׳ במ״ש הנני לכהונה הנני למלכוח
 על שם אל חקרכ הלום כו׳ שהקב״ה לא רצה למש למשה הכהונה. ואי משוס עריומ כמו
 שאמרו יודעין היו ישראל שאין ממש כו׳ [לאו ממשה קאחיח] דכחיכ ואהה פה כו׳ כמ״ש
 פירש מן האשה מדעהו והסכים עמו שנאמר שובו לכם כו׳ ואחה פה כו׳: בל הנביאים
 היה מתנכאין ככה מוסיף עליהן משה שהתנבא בזה כוי. אספקלריא המאירה כו׳
 [נראה שהוא כעין דרשה דגמ׳ על מ״ש ומה אחה עושה כזה. לאו ממשה קאחיח שהחנכא
 בזה]. ורש״י בשופטים ממשה דכהיב ביה מי שם פה לאדם: נמ׳ ישכיר אדם עצמו לע״ז.
 אפשר לומר דנקיט באמה לשון זה להורות מי שאינו מצטרך לבריומ ועושה מלאכה בזויה
 הוא כאלו עובד עכודח כוככים דקרי כיה ולמשניאי אהכו מומ כו׳. ולעולם ילמוד אדם
 אומנוח נקיה ראה חיים כו׳ דרשוהו זה אומנוח. ורמז אומנוח שהוא חיים לאפוקי ולמשניאי
 אהכו מוח. והודעה להם זה כיח חייהם: ויש לעיין על מה שאמרו שהחנה יחרו עם
 משה לחח בן הראשון לעכומ״ז ויואל משה והוא ממוה. ועיין במ״ש בספר הזוהר
 עובדא בשד גברא דאקדיש בריה לאלהי׳ שממי׳ כו׳ א״ל משוס דאקדשי׳ לעכומ״ז דכחיב
 זובח לאלהים יחרם כו׳ ע״ש. וביחרו ויבא זבחים ועולוח לאלהים. ככל פרשח הקרבנוח לא
 כחיכ לאלהיס כו׳. ימרו נמן ממש כעכומ״ז. עחה ידעחי כו׳ כי גדול ה׳ מכל אלהים [ז״ש]
 זובח לאלהיס יחרם [בלחי לה׳ לבדו] וגר לא חונה כו׳ [לא נודע למה הביא סוף הפסוק]
 (:): יש לעיין ככל זה ביקש דוד לעבוד עבומ״ז שנאמר ויהי דוד בא עד הראש
 והנה שישי הארכי לקראמו מלך שכמומו כוי. אפשר לומר שביקש לצאח שוץ לארץ
 כמ״ש כי גרשוני היום מהסחפח בנחלה ה׳ לאמר לך עבוד אלהיס אחרים הדר בשוץ לארץ
 כאלו עובד עבודח כוככים: בתום׳ כה״ה טעמא כו׳ למה יש לנו לשנות כוי. דלמ״ד
 כסדרן כוונת התורה להורות לנו סדר נחלוח זה אחר זה אס אין בן יורש בח ואם אין 3ח
 אחין כו׳ ומהי תיתי לומר שאם אין לו בן ונתתם כו׳ אינו מסדר נתלות דאף כיש כן יורשת
 בח. רק הוא כאמריני [דבקרא דמסדר הנחלה זה אחר זה. ראם אין כח. אחין. וכן אס אין
 בן אז יורשמ כמ] משא״כ למ״ד שלא כסדרן אינו מכוון על הסדר כלל וק״ל: בא״ד ועוד
 דקאמר אבי־ כו׳ הא אצטריך למידרש כוי. יש לראוה הא לפירוש הרשב״א גופיה לעיל
 כד״ה ואימא כו׳ לא שמעינן מוהעברחס דאב קודם לאמין דדלמא אב קודם לבה רק דא״כ
 לכתוב ונחחם ונדע דבח אינה יורשמ במקום אב דאל״כ ונממס למה לי כו׳ ואי להקדים כן
 לכמ מוהחנשלמם שמעי׳ כו׳ וא״כ השחא דרצה ללמוד קדימה בן לבמ מהאי קרא ולא
 כאיכעית אימא מוהתנתלתס א״כ מונתתם לא הוי שמעינן מידי רק להקדים בן לבת
 ומוהעכרמם נלמד דאכ קודם לכה. והכי הו״ל לרשכ״א לדייק דע״כ לא אזיל זה למ״ד כסדרן
 דא״כ לא ידעינן הסדר דאדרבה נימא אב קודם לבה כקושיה הגמרא לעיל. ואולי רשכ״א
 תוסס קושיחו בסגנון זה להקשות אף לשאר הפירושים [דלעיל בקושיה ואימא כוי]: בא״ד
 וליכא למימר דאב״ דייק כו׳ דא״כ מא• פריך כוי. אלא אין זה קושיא דלכתוב כן כיון
 דקרא על הסדר אתי אין לקרא לכתוב כן. ולא כתב דהו״ל למיכתב והעברתם לבנו ולבתו.
 דבא לאשמעינן שיורשה הכח כל הנחלה וכפי׳ רבותיו [של רשכ״ס] לזה כמב דמ״מ הול״ל

 והעברחם לבחו:
 ^״ב גמרא למה יגרע כו׳. קצה קשה דלמא הכי קאמרי למה יגרע בשביל שאין לו בן
 כיון דאלו הוי ליה כן היינו יורשין כשוה א״כ כשאין לו כן דין הוא שנירש הכל ולמה
 יגרע כו׳ ודו״ק: ברשב״ם בד״ה אמר ליה אב•׳ כו׳ אלא ודאי לאשמעינן אתי רכן
 קודם לבת ואצטריך לאשמעינן דאע״ג דאין הבת כו׳. מומרוה הוא. אף דודאי עדיף

 דף קט,
 אמי האכ לוא״ה אהרון כו׳ ובזה א״ש ורו״ק: בא״ד וא״ת אחין דכתב רחמנא למה לי
 כיון תחלה ממשמש עד ראובן כו׳. (עה״ג) אם יש נ״מ אס הנמלה ע״י משמוש או
 מצד עצמו וכמ״ש לעיל [כד״ה והאחין מן האכ] לא קשיא נמי על ההורה אמין דכהכ רממנא
 למה לי דנדע ממשמוש כו׳: בסה״ד וי׳׳ל האי לא כתב אחין כו׳ למ״ד כסדרן ושארו
 ר״ל אשחו אין מקום להך י״ל ואולי גס אין קושיא לדידיה הוא״ח כיון דאחי האכ
 צריך לכחוב משוס משמוש אי לא כשב אשין בהכרה ה״א אשי האב קודמין דכך
 מסודר ואף שאט האכ לא כפיב [ואס״ה קודם לאמי האכ גם למ״ד כסדרן] מ״מ

 מסברא קודס לאמי האכ ועיין:
 דף קט ן״א גמרא ואימא כו׳ קודם לבת בו׳. קשה א״כ אחים למה לי דהשמא
 אין לומר י״ל דהחוס׳ [3ד״ה יכול בסוף הדבור] ונדשוק דאי לא נכחב
 ה״א אחר כש דכלוס יש ייכוס כו׳ דכמ עדיפא דמקיימא שם לזה כמכ לאקדומי לכמ אע״ג
 דכחב אחר בה. ה״נ אב כחבי׳ רחמנא לאקדומי לאחין אע״ג דכחיב לבסוף ואולי לזה מסדר
 רשב״ם כין אכ אש כמ. אכל אמ״כ דמקשה ואימא כו׳ לאחי האכ כו׳ כה״א זה אחין למה
 לי: (ל) וכ״ח ה״נ לאקדומי לבח. דרשכ״ס לא מסדר כן ועוד שכבר חירץ כיון דלענין ייבום
 בן ובח כהדדי כו׳ אין סכרא לאוקמי אחין ככי האי גוונא: (מ) וא״כ מאי פריך חו ואימא
 לאקדומי לאחי האב ואחים לאקדומי לבח ודו״ק. לעיל כי פריך יכול יהא קודס לבן [לא קשה
 אמין למה לי דהא לא שייך י״ל דהמוססוה כסד״ה יכול] שם י״ל אמין לאקדומי לבמ (וכמו
 שתירץ בקושית ואימא כו׳ קודס לבת) ועיין: ברשב״ם בד״ה מלמד שהאב קודם לבת
 כו׳. ואס אין לו אתין והעכרתס את נמלמו לכמו כו׳. אס מקדים אמ לבמ משוס דאל״כ
 מנ״ל לאקדומי [אכ] גם לכה די אס נקדימנו לאחד מהן א״כ הו״ל לפרש דלמא לבת לחודיה
 ולא לאש דעדיף מכמ. ואי משום הלשון יכול יקדים לבן ולא קאמר יכול יקדים לכן ולאח או
 יכול יקדים לאש משמע מלבן מיעטי׳ ולא מאש מ״מ אגמרא גופא קשה. ועוד דלפי״ז מאי
 מקשה דלמא קושטא נקיט בברייחא מלמד שהאב קודם לאחין וכ״ש לבח שהאחין קודמין
 לבמ. משא״כ אלו מקשה מנ״ל קודם לאמ דלמא רק לבת לחודיה נישא: ברשב״ם בד״ה
 ומשני אחץ כו׳ מאחר שכתוב למעלה כו׳ דלקהם אחי האב כבר שמעינן לה ממאי
 דאמר כוי. אפילו לא נכחב אמי האב הוי ידעינן דאב ירימ דאלא בר קשא דממא כו׳ וק״ל:
 ברשב״ם בד״ה אימא ההאי והעברתם אאחין דקיימא קמץ בקרא כו׳ הא אין בת
 אחין •ורשין כוי. דכמקוס כח אהה מעטר נחלה מן האח ואי אחה מעכיר נחלה מן האחין
 במקום אב. ואי משוס דדייקינן ואי אהה כו׳ כדמסיק הך דיוקא כו׳ במקום הבח הסוף
 דבור. והא דסיים הגמרא ואי אחה מעביר נחלה מן האב אפילו במקום במ לאו דוקא כמ״ש
 הר״ש אח״כ בד״ה ואי אהה מעטר נחלה מן האכ כו׳. רק ר״ל דאיכא לדיוקא מקרא לאחר
 האב לאמין ועכ״פ מהאי קרא לא השמע מידי ואפ״ל שהוא קודם אפילו לכה. דאם נאמר
 דיוקא דקרא אאב נאמר הדיוק לאחרו. אלא הפסוק לא מיירי רק מאח לסדר אחין אחר בח
 ואפשר שהאב מוקדם לכל. ונכנס בדושק זה משוס סיום דואי אהה מעכיר כו׳ שאין זה
 סיומא להששלה הקושיא ועוד דבאמח אין הסיומא במשמעוח דיוקא דקרא. ועוד דאס
 הסיומא הוא הדיוקא דקרא לא משני מידי א״כ לא נכחב והעברחם דודאי צריך לכחוב וק״ל.
 והתוספות ע״כ כד״ה ואימא מיישכין התירוץ לא לכתוב לשון העברה שאין נופל העברה
 מאתין (לאב) [לבת] ורשכ״א מפרש לכתוב ונממס כו׳ מיתורא כו׳: בתום׳ בד״ה ביון
 דלענין יכום כו׳ זרע והעה פסול כוי. דודאי זרע זרעה פסול וזרע זרעה כשר אין שקולין
 אבל כה וממזר שקולין. וכ״מ זרע זרעה פסול לענין ייבום מנ״ל דפוטר דהחם כי פריך והא
 אפיקחיה לזרע זרעה משני זרע זרעה לא צריך קרא דכני כניס הרי הן ככנים וכיון דנלמוד
 הכא ממזר ממילא ה״ה זרע זרעה פסול רבני בניס כו׳ ובבה כהן שנישאה אין צריך לימוד
 לכה דהחם זרע כחיכ משא״כ בייבום כחיב בן. ועיין לקמן לף קט״ו ע״א במוס׳ ל״ה כן
 כו׳: בתום׳ בד״ה במקום בת כו׳ מיהו השתא דכתיב והעברתם כוי. ראינו שהיינו
 טועין בסברא שהיינו סוברין אב מאוחר אפילו לאח וסברח ההורה הוא שהיה ראוי לקדמו
 אפילו לבח: בתום׳ בה״ה ואי אתה כו׳ מדלא כתיב אלא והעברתם אחד כו׳. עדיפא
 הו״ל למימר דאל״כ והעברמם למה לי מסברא נמי הוי אב בחר אשין כמ״ש מקודם בד״ה
 במקום בת ואע״ג דאי לא כחיב והעברחס לא הייחי אומר שהאב קרוב כוי. ואולי כיון
 שמלשון והעכרשס שזינן שסכרח ההורה אינו כן רק הסברא הישרה הוא שהאב ראוי ליקדם
 א״כ נימא שלכך כתבה הורה והעברשס לאשרו לבסוף לזה הוצרכו אין לנו לעשות רק העברה

 אשד כו׳:
 ^"כ נמרא אימא שארו זה האם כו׳. אע״ג דא״כ נמצא הסבמ נמלה ככר כשבנו לעיל.
 ויש ליישבו בענין אחר ועיין לקמן בחוס׳ דף קי״ד בסוף ע״כ כד״ה אף חמצא
 מבוקשך: נמ׳ אלא לאו האבוה מלוי ואמיה מיהודה. רש״י בשופטים והוא לוי. מצד
 האס. ואין זה ה״א כשמעחין: נמ׳ דבתיב בנ• משה נרשם ואליעזר כו׳. דכחיב בחריה
 שבואל כו׳ [ובני גרשום שבואל כו׳ וכחיב ושבואל בן גרשום בן מנשה] ולכך לא מייחי מההורה
 [משום דאפשר דהך גרשום אמרינא הוא]: נמ׳ שתולץ את הקלקלה כו׳ כמה שאמרו
 [יומא ל״ש ע״ב] ושם רשעים ירקב צדיק מעצמו רשע ממברו וכמ״ש ככר על ושם האיש
 המוכה כו׳ [ילקוט פרשה פנשס]: בתום׳ בד״ה ואימא כו׳ א״כ לא לכתוב רחמנא

 ביאור
 די״ל שארו לאקדומי לאחי האב ואחין קדמי א״כ למה לי אחין כלל מדע מסברא דקדמי לאב: (מ) אף דמ״מ
 הרי כתבו המוס׳ לעיל דאי לאו אחין ה״א דשארו קודס לבת והיינו דמיחורא דשארו ע״כ נאמר מזירת הכחוב
 הוא לאקדומי לבת וא״כ ה״נ מהכרת יתורא דאחין נאמר דקדמי לבת מגזירת הכתוב. די״ל דלעיל שפיר חירצו
 תוססוח דאי לאו אחין נהיה מוכרחין לומר דשארו קדמי לבת כיון דאית לן לאקדומי לאב לחד מהנך דכחיבו
 בהדיא בקרא ולאחי האב הא לא אצטריך. אבל הכא מאי פריך ואימא לאחי האב קשה א״כ אחין למה לי. דא״ל
 לאקדומי לבת דהוא נגד הסברא אע״ב דאב קודס לאחין וא״כ אי לאו אחין ה״א דאחין קדמי לאב מסברא
 וכמש״ל כחב רחמנא אחין בהדיא כדי לאקדומי שארו לאמין הכתוב בפרשה בהדיא: (נ) הכוונה דהסמוכות מורה

 על יחרו להיה גר דאין להנותו: סליק

 נחלה כשכולן קיימין כו׳: (ל) אף דלפי מה דבעי השמא למימר דלא קדים האכ רק לאחי האכ אבל אחין קדמי
 לאב א״כ לא קשיא לכאורה קושית התוס׳ דלעיל אחין למה לי ונדע מכח משמוש הא צריך למיכתב בהדיא דירתי
 מצד עצמן וקודמין לאב. צ״ל טון דמכח הסברא אחין קדמי לאב א״כ אף אי לא יבחוב אחין בפירוש נאמר מצד
 הסברא דאחין קדמו לאב וכעין מ״ש התוס׳ לעיל דף קח ע״כ בד״ה יכול יהא קודס לבן ע״ש במ״ש וז״ל וליכא
 למימר אי לאו דכחיב אחי האב ה״א דאיצטדך שארו כו׳ דאי לא הוי כחיב שארו ה״א לאב קודס לאחין. הרי
 דיש מקוס לומר דאכ דלא כחיב בהדיא יהא קודס לאחין דכחיב גהדיא רק שהחוס׳ דחו שס דבכל הסיגיא משמע
 דמסברא אית לן למימר דאחין קדמי לאב. וא״כ אף אס לא יכתוב אחין נימא דקדמי לאב מסברא דהקרוב קרוב
 קודס והתוס׳ שהקשו לעיל אתין דכתב רחמנא למה לי הא נדע ע״י משמוש היינו לפי מסקנא דשארו ע״כ
 לאקדומי לאחין דלאחי האב לא צריך רק דלא נימא דלא ירתי אתין כלל כתבו דנדע ע״י משמוש אבל לס״ד השתא



 חידושי הלכות יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא מהר״ם שי״ף
 דף קיא

א גמ׳ מ״מ דיו לכא מן הדין כו׳. על שיהיה בן קודם לבת בנכסי ״ ן א ן י  לומר שמכוון המקרא להורוח על שיורשוח רכן משמעוח ונחחס כו׳ להורוח שחירש הבת דן? ק
 כשאין בן שלא מימה כיון דכמקום כן אין לה כלום ה״נ שלא במקום בן. ולאפוקי לס״ד
 דר״פ [דאי איכא כן וכח כי הדדי לירמו שפיר השיב אכיי ואצטריך כוי] שאין צריך לדידיה
 להורות שיורשומ כשאין כן והסכרא זו עדיף מלומר שמכוון החורה להורוח שאין יורשים
 כמקום (שאין) כן. מ״מ הא לקושטא דכתיכ וכל כש יורשת כו׳ א״כ צ״ל ע״כ שכוונת ההורה
 להורות שאין יורשה במקום בן: בתום׳ כד״ה האיש את אמו כו׳ כין לירש בין להוריש
 כו׳. דאינו נעשה הסבה הנשלה אף שיורשת אותו אתותו או בתו עד שתנשא לאיש משא״כ

 בבן אמ אמו ע״י ירושחו גרידא הוסב הנחלה:

 האס אין ק״ו רק במה מציצו רוצה למילף וקאמר דיו דאפילו בק״ו
 אמרי׳ דיו ומכ״ש ללמוד ממקום שבאח שלא בק״ו והוצרך להיקש דמטוח. ואף אלו כחב
 כן בפירוש לירש בנכסי אס מ״מ בלא מטוה אין להקדימו אפי׳ למ״ד דלא אמרי׳ דיו [ודבריו

 בזה צריכין תיקון ועיין]:
 (ע״כ ממה שזכינו לראות עד היום מכתב־ קדש של מםבת וו. וה׳ •ראנו כנחמה

 ובאו האובדים וגוי):
 סלימא לה מסבת בבא בתרא



ס פ ל ב א  ר
 הלכות פסוקות הנכללות בתלמוד בבלי אספן וקבצן וחגרן בלשון התלנזוד

 ובינו יצחק בר יעקב אלפסי ז״ל
ו  הלכות רמב״

 למסכת נדרים, יחד עם הלכות הרי״ף
 (שנוספו לפסי זו, אשר לא נדפסו בספרי הרי״ף דפוסים הראשונים)

 גם הלכות הרמב׳׳ן לחלה ובכורות
 שהשמיטם הרי״ף מהלכותיו.

ם  ע
 שערי שבועות

 כולל עשרים שערים בדיני שבועות

״ל  מאת רבינו יצחק בר ראובן ז
״ף)  (בןמושלהרי

 (ונקראו גם בשם שערים דרב אלפסי)

י ק ס ם פ  ע

 רב מרדכי
י ותוספות מסודרים בקצור נמרץ בסברות וחדושי דינים על סדר הלכות האלפסי ד ושיטות רש״  כוללים כל דיני התלמו

(רעום) ז״ל י ו מרדכי בר הלל אשכנז נ י ג ת ר א  מ

. ס פ ל ב א ת ר ו ר ציוני הלכ ד ל ס ת ע , וציוני ההלכו י כ ד ם הגהות מר  ע

 ועל פניהם מסביב יאירו המאורות הגדולים המה:

 י. שלטי הגבורים (על הרי״ף והמרדכי) להג״מ יהושע כעז לבית כרוך ז״ל,
 כולל תוספות הלכות וחלוקי דעות והשגות על הרי״ף מגדולי הפוסקים,

 גם חדושי הריא״ז לרבינו ישעיה די טראני האחרון ז״ל.

 יא. חדושי אנשי שם (להרי״ף והמרדכי ושערי שבועות) כוללים חדושי

 מהר״ם טיקטץ ז״ל ומהר״ן שפירא ז״ל שארית יוסף להג״מ יוסף בר מרדכי

 גרשון כ״ץ ז״ל מקראקא, ודרך תמים (מסי תמת ישרים)(כולל הגהות מהרבה

 גאונים ומכללם הגהות רכינו בצלאל אשכנזי בעל שמ״ק והאר״י ז״ל) וגדולת

 מרדכי להג״מ ברוך בר דוד גנעזן ז״ל.

 יב. הלכות יום טוב להג״מ יום טוב (מהרי״ט) אלגאזי ז״ל, כולל באור
 עמוק על הלכות חלה ובכורות להרנזב״ן ז״ל.

 יג. מעשה אילפם הגהות על הרי״ף והמרדכי להג" מ מרדכי זאב הלוי
 איטינגא ז״ל, וגיסו הג״מ יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן ז״ל אבד״ק

 לבוב(בעלי מפרשי הים).

 יד. כאור מרדכי (להלק״ט מהמרדכי) להג׳ימ מרדכי בנעט ז״ל אב״ד

 ור״מ דק״ק ניקלשבורג והמדינה.

 טו. גליון מהרש״א הגהות הג״מ שלמה איגר ז״ל אבד״ק פוזנן.

 טז, פעולת שכיר הגהות הג״מ ישכר בער בהג״מ תנחום ז״ל, זקן

 ההוראה בווילנא.

 א. פירוש רש״י ז״ל להלכות הרי״ף(לקוח מפירושו להתלמוד)

 ב. רכינו יהונתן בר דוד הכהן ז״ל מחכמי לוניל, להלכות הרי״ ף

 מסכת עירובין.

 ג. רכינו יונה (החסיד) נירונדי ז״ל, למס׳ ברבות (חברם תלמיד

 מתלמידיו המובהקים, ויש אשר יזכרוהו בשם תר״י).

 ד. רבינו נסים בר ראובן ז״ל (הרין), לסדר מועד, ולמס׳ כתובות,

 גיטץ, קדושין, שבועות, ע״ז, מכות וחולין.

, יבמות,  ה. נמוקי יוסף לרבינו יוסף בר חביבא ז״ל, למס׳ [מרק]

 ב״ק, ב״מ, ב״ב וסנהדרין, ולהלכות קטנות של הרי״ף, ולהלכות

 נדרים להרמב״ן.

 ו. ספר המאור לרבינו זרחיהו הלוי בר יצחק ז״ל (הח״ה), כולל

 השגות על הרי״ף. (ולסדר נשים ונזיקין יקרא המאור הגדול, ולסדר

 מועד יקרא המאור הקטן).

 ז. מלחמות ה׳ להרמבץ ז״ל, על השגות בעל המאור הנ״ל.

 ח. פירוש רכינו יום טוב בר אברהם אשבילי ז״ל (הריטכ״א) על

 הלכות נדרים להרמב״ן.

 ט. לקוטי הרא׳יש להלכות קטנות של הרי״ף.

 גם נלוו עליהם עין משפט, נר מצוה, ותורה אור, וציוני מראה מקומות בהר״ן ונ״י,
 וכל סימני הדינים המצוינים ברב אלפס על סדר א״ב נסדרו(בקונגרס מיוחד בחלק האחרון של הרי״ף) על סדר הלבות המיימוני ז״ל, גם הדפסנו עמו

 תוספתא
 עם הגהות הגר״א מווילנא ז״ל, ופירוש מנחת בכורים ומצפה שמואל להג״מ שמואל אביגדור ז״ל אבד״ק קרלין.

 הכל במו שנדפס באלפס שי״ל בדפוסנו בשנת תרכ״א.
 ועל כל אלה הוספנו עשרים וחמש הוספות חדשות נכבדות ומפורשות בשמותיהן מעל״ד

 כוללות פירושים חרושים והגהות מרבנן גאוני קדמאי ובתראי רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ועין הדפוס לא שזפתם עוד.
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 אשר הוספנו באלפס הזה על כל ספדי האלפסי זולתו(רובם היו גנוזים עד כה בכתבי יד ולא שזפתם עין הדפום עוד): j • י" ״ י

 א. העתקות פירוש הרי״ף לשלש הלכות חמורות במסכת כתובות והלב אוטילינג ז״ל(יקירי המציאות מאד, ולא נדפסו רק פ״א באלפס ובמרדכי ד׳ ריווא די ;
 j • •י־ ׳, ! אחת במסי שבועות, שפירשן בלשון ערבי(והזכירן הרי״ף בהלכותיו בפ״י טרינטושי״ח-שי״ט).

 j דכתובות ובפ״ז דשבועות) ונעתקו בעברית בסי תמים רעים סי׳ רי״ה רי״ט ר״כ, יב. טל אורות להג״מ יוסף ן גויא ז״ל נלקטו מטנו באורים על המרדכי. !

 י- ! ובשרת הרמ״ע מפאנו סי׳ קכ״ז קכ״ח קכ״ט. יג. [כ״י ן הגהות אלפס ישן נמצא בכ״י ישן על גליון האלפס ד׳ קושט׳ רס״ט :

 • ב. [כתב יד] ספר מאה שערים לרביגו יצחק בר אבא מרי ז״ל ממארשיליא ודי ריווא די טרינטו שי״ח והדפסנום על הגליון בשם הגא״י. \
-  \ (בעל העיטור) [ונזכר בשה״ג ח״ב אות מ' סי' ב' לכ״י קדמון ישן נושן] כולל דעוה יד. [י״י] הגהות ממרדכי ישן נגזצאו בכ״י ישן על גליון מרדכי דפוס \

 \ וסברות לרבנא אלפס ז״ל בסדר נשים נזיקין. ריווא די טרינטו שנת שי״ט והדפסנום על הגליון בשם הגהות מכרי. גם \
 j ג. [כ״י] שיטת ריכ״ב לרבינו יהודה בר ברכיה ז״ל (בן אתיו של הרז״ה בעל הצגנו בתוכן הגהות מסי גדולת מרדכי (מלבד חדושיו שמובאים בחדושי

 י המאור) פירוש על הרי״ף למסכת ברכות, ר״ת, יומא, סוכה, ביצה, מגילה, אנשי שם).
 ! מרק ותענית. טו. כאורי מרדכי להג״מ מרדכי בנעט ז״ל הנ״ל. קיצור מבאורו הרחב למרדכי [י י ־

 ; ד. השגות הראב״ד ז״ל על הרי״ף והמאור(מספר תמים דעיס ומספר כתיב מסכת ברכות ופרק ערבי פסחים.
 : שס מב״י). טז. הגהות הג״מ אפרים זלמן מרגליות ז״ל מבראדי. 1
 ה. ספר הזכות להרמכ״ן ז״ל ליישב השגות הראב״ד על הרי״ף(ויש יכנוהו יז. [כ״י] הגהות הג״מ יעקב צבי יאליש ז״ל מדינוב(בעהמ״ס מלא הרועים וכוי). ;

 * ׳־ י- ״״• : בשם מחסה ומגן). יח. חדושי מהרמ״ז לפי׳ רבינו יהונתן, מהג״מ משה זאב ב״ר אליעזר ז״ל

 ו. הגהות הרמ׳׳א ז״ל על המרדכי, נעתקו מכי״ק מעל גליון המרדכי, ונדפסו אבד״ק ביאליסטאק(בעהמ״ם מראות הצובאות וכוי).
 באלפס דפוס זיטאמיר. יט. [כ״י] קמי ראם הגהות להג״מ אהרן משה עויבש ז״ל אבד״ק יאסי(בעה׳׳מ

 ז. בגדי ישע לרבינו ישעיה ב״ר אברהכ הלוי הודורץ ז״ל (בעל השלייה) על שו״ה תועפות ראם וכוי) נוסף על הנדפס בלבוב.
 המרדכי לסדר מועד. כ. [היין מלאכת יום טוב להג״מ יום טוב ליפמאן ז״ל אבד״ק קאפולי(בעהמ״פ

 ה. [כ״י] הגהות הב״ח לרבינו ייאל ב״ר שמואל סירקש ז״ל אבד׳׳ק קראקא קדושה •ו״ט) הגהות לסדר נשים נזיקין. ו
 (בעהמ״ס בית חדש) על הרי״ף והמרדכי, גם בקצת מקומות בתוספתא. נעתקו כא. |כ״י| בן אריה להג״מ זאב בן אריה ז״ל אבד״ק גאלדינגען וטעלז.

 מבי״ק מגליון האלפס שלו אשר הקני והגיהו וחידש בו חרושים רבים, ונדפסו גם ככ. [ כ״י ] נמוקי הגרי׳יב להג״מ יהודה בכרך ז״ל אבד״ק סייני.
 • חדושיו בתוף הגהותיו הנ״ל. כג. [כ״י] חרושים והגהות מהג״מ שמואל מרובזעויץ ז״ל מ״ץ דמאהליב

 ! ט. [כ״י] הגהות חות יאיר להג״מ יאיר חיים ב״ר משה שמשון בכרך ז״ל (העתיקם הרד״ל ז״ל בעצם כי״ק). |
 • (בעה״מ שרית חות יאיר). נעתקו מכי״ק מגליון האלפס שלו, נוספות על אלה כד. כללי הרי״ף ורש״י והריץ ומרדכי להג״מ מלאכי ב״ר יעקב הכהן ז״ל |
 שנדפסו מהן באלפס דפוס זיטאמיר. מספרו T מלאכי. \

ת מחנה אפרים) להרי״ף והמרדני כה. [כ״י] גליון אלפס כולל מראה מקומות לדברי הרי״ף ונושאי כליו, ושנויים ר  ; י. חדושי הג״מ אפרים נבון ז״ל(בעה״מ ש
j סדר נזיקין. בין גירסאות הרי״ף ונו״כ לגי׳ תלמוד בבלי וירושלמי במקום שיש נ״מ גדול | -

 j יא. קצור פסקי רכינו יונה ורכינו נסים ונ״י נקרא לוח הדינים אשר ברין. ביניהן, והגהות והערות בסוף האלפס, מאת הג״מ שניאור זלמן שליט״א
 ; וקצור פסקי המרדכי נקרא לוח הדינים אשר במרדכי חוברו ע״י הנ״מ יוסף אבד״קגאלדינגען. ;

 : ולתוספת התועלת הדפסנו את ספר המאור, מלחמות ה׳, השגות הראב״ד, וספר הזכות להרגזי״ן כ״א במקומו הראוי לו על הדף.
 ואלה אשר הוספנו על התוספתא

 כו. אור העוז כולל נוסחאות שונות ע״פ תוספתא שנכתבה בישנה ד״א כה. מגן אברהם באור לתוספתות מסדר נזיקין מאת הג״מ אברהם אבלי !
 ,׳ _ תתנ״ו(ונדפס בש״סוויןתר״כ). הלוי ז״ל מקאליש(בעהמ״ם מגן אברהם על או״ח).

 . בז. נוסחאות כתבי יד הרבה נוסחאות שונות וחלופי גרסאות כט. חסדי דוד באורים וחדושים מספר חסדי דוד להג״מ דוד בר יעקב •
 מתוספתות כתבי יד עתיקים שנמצאו בבתי עקד הספרים. פארדו ז״ל.

 ולהגדיל תפארתה הדפםנוה באותיות מרובעות.
 י

 : גם הדססנוה בחוברות מיוהדות, באופן שתוכל להיות נלוה אל הש״ס לכל מסכת השייכה לה, כי זה מקומה הראוי לה.
 כל אלה נקבו בשער האלפס לחלקיו הראשונים כתוצאה הראשונה, אולם אה״כ הוספנו על כל אלה גם אלה ההוספות, ה״ה:

 ! לאלפס לתוספתא

j ל. [כ״י] נוסחאות כ״י מספר נמוקי יוסף למסכת יבמות (ע״פ כ״י שנכתב בשנת לה. [כ׳׳ין באור הגר״א ז״ל לתוספתא סדר טהרות על פי הנוסחא הישנה(נעתק 
). ע״י הרד״ל ז״ל מב״י תלמידו של הגר״א ־ג״מ בונים ז״ל משקלאוו). ן  ר׳ לאלף ־ששי
 [ לא. הגהות מהד״פ טיקטין ז״ל על המרדכי. לו. [י״י ן הגהות הגר״א ז״ל לתוספתא זבחים. 1
j .ן לב. הגהות הגאונים למרדכי סדר מועד מאת הג״מ ישראל בהג״ט שכנא ז״ל, לז. הפירוש זר זהב נדפס בשלמות כמש״נ בספר מהרת הקודש 
 ן והג״מ צבי הירש שור ז״ל. לח. [כ״י] מארי דמתניתא פירוש על תוספתא עירובין מהג״מ יעקב כהנא ז״ל י
 ! לג. [כ״י] השק שלמה להג״מ שלמה הכהן שליט״א מו״ץ דווילנא. מווילנא(בעדזמ״ס גאון יעקב). \

ץ ר  ] לד. [כ״י] מראה מקומות במרדכי (מלבד המ״מ שכתב הרמ״א ז״ל). לט. [כ״י] מראה כהן לתוספתא סדר קדשים מהג״מ בצלאל הכהן זצ״ל פ
 דווילנא (בעהמ״ס ראשית בכורים). ו

 מ. [כ״ין פירוש לתוספתא פםהים להג״מ יונה ב״ר גרשון ז״ל מווילנא.

 : ועל כל אלה נוספה בו הגהה כפולה ומכופלת מדוייקת ומזוקקת שבעתים
 ע״פ נוסחאות ישנות וע״פ ספרים מדויקים מדפוסימ היותר קדמונים ספרים יקרי המציאות, כהו: אלפס ומרדכי דפוס קושטנטינא רכ״ט(ואברכ״ם)(הוא הראשון שנדפס

 ג בעולם) ודפוס םביוניטה שי״ד(ועל גל־ונ־תיי כתב הכ״ה ז״ל בכ־״ק את הגהותיו וחדושיו הנ״ל) ודפוס ריווא די טרינטו שי״ח אשר הוגה ע״י הג״מ יוסף אומילינג הנ״ל, ודפוס קראקא שנה משי״ח, 1 .
 י ^ י אשר הוגה ע״י מהר״ם טיקטין ז״ל, ואלפס(בלי מרדכי) ד׳ אמשטרדם שנה תב״א(ועל גליונותיו כתב בעל הוה יאיר ז״ל בכי״ק את הגהותיו) ועוד הרבה ספרים כאלה יקרי המציאות מאד. י ,
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 עץ משפט נד מצוה
 תקצט

 א מיי׳ פרק ג מהל׳ שכנים סמג עשי! פנ מור מ״מ
 סי׳ קנה

 מסורת הש״ם
 א) היינו לפוס לישנא אתדנא ומ־פסק רב אלפס:

 קונץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ב הן סברא אימא בברייתא אליבא
 דרשב״ג סוף פירקין ופסק הריי׳ף

 הלנתא טתיה:
י [א] נ״נ עוני הכותל: [3] דע כי בדפוס  מא״
 ריווא די טדנטא ובאלסס ז״ס נקרא הפי׳
 הזה ע״ש ר״נ וגס הב״ח לא הגיה ע״ז כאשר עשה
 במס׳ ב״ק. אף ט מהלשון ומאופני חידושיו נראה
 כי הוא מהנ״י ולא מהרץ וגס המפרשי׳ יקראו
 אוחו נ״י: [ג] נ״ב פי׳ דאינ׳ מחיצה לנפות חבירו
 לעשות מחיצה סו דדוהא בגדל וגזית או כפיס
 דנולס גקראין גדר יכול לנופי: [ד] נ״נ שהם:
 [ה] נ״נ וכן פרשו בתוס׳: [י] נ״ב פי׳ שעומדת

 טלה בחלקך:

 נמוקי יוסף » השותפין פרק ראשון בבא בתרא (Q א

 השותפין.
 רש״י

 שיש להם חצר יחד
 כשוחפוח ונחי שניהן
 פחוחין לחוכו: נאמ$ע. כל אחד נותן
 חצי המקום נא] מחלקו: גויל גזיה כפיסים
 ולמים. כולה מפרש כגמרא: הלל למנהג
 המרעה. אס המנהג לכנוח גדל אין חכרו
 יכול לומר איני חפץ אלא כגזיח: זה טמן
 שלשה מפתים כוי. שעוני כוחל גויל
 ששה טפחים ושל גזיח חמשה טפחים ושל

- ^ ישרצו לעשות מחיצה בחצר במין את j ל ^ ^ * , « ״ * 
ל הכותל באמצע מקום שנהנו לבנות גויל מ ט  חכמים נין שניהם למוח אם יפיל ה
 אחר שנים רכים אין אחד יכול לומר כל גזית כפיסים לבנים בונין הכל כמנהג
 המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה
 נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה
 בכפיםים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה
 נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם

. פי׳ מוקמינן בגמ׳ מחני׳ לשוס הלכחא *בחצר השוחםין דאין בה כדי חלוקה דהיינו ד׳ אמוה לזה ודי אמומ לזה ומשום ץ  השותפי
 הכי קמני רצו כלומר שהסכימו ביניהם לחלק וכיון שרצו לחלוק חייבין לבכות הכוהל דהיינו כותל סמום בלי שוס חלון
 כדי שלא יראו זה לזה דהיזק ראיה שמיה היזק ונקט בשצר לאשמעינן דאפילו שוחפין בחצר שעומרח לפני הבמיס ומשממשין שם ורואין
 זה אה זה ויכולין ליזהר שלא יעשו שם מילי דצניעוהא אפילו הכי היזק ראיה יש שם וכל שכן מגג לחצר דהא לא מיזהר בעל המצר מבעל
 הגג משוס דכיון דקביע משמישהיה
 בחצר ובעל הגג לא קביע משמישהיה
 בגג זימנין דעביד בעל החצר מילי
 דצניעוהא ולא ידע דבעל הגג רואה
 אוהו הלכך דין הוא שיהא צריך לעשומ
 מעקה לגגו גבוה ד׳ אמוה כדלקמן
 נדף ב:] וכל שכן מניח לחצר
 שחשמישה יוחר קבוע בביח והיזק
 ראייה׳ יוחר ממיד וכדלקמן אבל
 מגג לגג לא וכדמפורש לקמן ןדף ו:]
 וכשב הרשכ״א ז״ל דמדלא אדכר מנא
 גבי שצר מקום שנהגו כלל כמו בגינה
 ש״מ דלמאן דאמר היזק ראיה שמיה
 היזק חמיר טפי היזק דחצר מהיזק
 לגינה וטעמא דמילחא דהיזק ראיה
 דהצר שהוא מקום משמישו של אדם
 ממיר טפי דמקפידים בו יושר מבגינה
 שהוא משוס עין רעה בלחוד הלכך
 אפילו נהגו שלא לגדור אס רצה אחד מן השומפין כופה אמ חבירו לגדור או בגויל או בגדה או ככפיסיס או בלבנים באיזה מאלו שירצה
 אבל בהוצא ודפנא w לא אלא דוקא במקום שנהגו כן כדאמרי׳ בגמ׳ ןדף ד.] הכל לאימויי מאי לאיחויי אחרא דנהיגי בהוצא ודפנא ומדאיצטריך
 לאשמעיגן דבמקוס שנהגו בהוצא ודפנא אזלינן בהר מנהגא שמעינן מינה דבמקוס שאין שם מנהג לא שגי להו בהט. ה״ר יונה ז״ל:
 מקום שנהגו לעשות הכנין נדל. דהיינו כותל אבנים 1ח בלא שוס תקון וגזית הס מהוקנוח במגרה: כפיםים. הוא אריח שיש לו טפח ומחצה
 עם השיד שסדין הכוהל שהאריה חצי לבנה ומחניחין בליבני זוטרחי דאין להס כוחל עם הסיד אלא שלשה טפהיס כדאמרן בגמרא
 נדף ג:1 וכפיסין שהיא רחבה יומר משוס שנוחנין כפיס אחד מכאן וכפיס אחד מבאן ומניחין טפח [חלק] ביניהם למלאות טיט: הכל
 כמנהג המדינה. אס יש מנהג במין יכנה הכוהל הזה כמנהג המדינה אם גויל גויל אס גזימ גזיח וכן כולן אבל שיעורי הכוחל ברחבה
 אינו מלוי במנהג אלא דדינא הכי דבציר מהכי קיס להו לרבנן רלא קאי ומשוס הכי האריך הנא למימר זה נוחן ג׳ וזה נושן ג׳ דלא
 הל״ל אלא הכל כמנהג המדינה ונחזי אנן מנהגא היכי אלא נח אשמעינן דאס נהגו להרבומ או למעט בשיעורין אלו הרי הוא מנהג טעומ
 וטעמא דבעינן שיעורים גדולים כל כך אע״פ שאינו אלא משום היזק ראיה משוס דחיישינן שמא יפול ויצטרך להמעצס עמו ככ״ד וכין
 כך ובין כך יהא מזיקו בהיזק ראיה ומינה שמעינן דאפילו רצה אהד מהם לכנוס בתוך שלו ולבכות משלו בהוצא ודפנא חברו כופהו
 שיכנו כין שניהם גויל או גזיה כפי המנהג דשמא יפול רצטרך להמעצם עמו בביח דין והרא״ה ז״ל מוסיף בה דברים דאפילו בא
 לכנוס בתוך שלו ולבנומ גויל או גזיח חברו מעכב עליו משוס דאמר ליה אם אחה עושה כן לא יהא לי רשומ לסמוך עליו ואפילו א״ל
 אנא יהיכנא לך רשוחא למסמך מצי א״ל >א< אי במכר לא בעינא ש השתא למזבן ואי כמחנה לא נימא לי דכמיכ ושונא מתנות יהיה ומינה
 שאס [קלס] וכנס ובנה כמוך שלו אינו יכול למבוע מחברו חצי הוצאוחיו ואע״ג דבבקעה אמרינן ןדף ד:] שאס הקיפו מד׳ רוחוחיו מחייבין
 אוחו לשלם החס היינו טעמא לפי שבוחל בקעה אינו עשר לסמוך עליו אלא לגדר בעלמא והרי גלרו אבל בכומל מצר יכול הוא לומר
 אין רצוני אלא כומל שאוכל לסמוך עליו וכיון שכנסת בתוך שלך איני רשאי לסמוך בו וכיון דפרישנא דהני שיעורי נאמרו כדי שיחקייס
 הכוהל נראה כפי אוחס המפרשים דאס נעשיח הכותל מסיד או מענין אתר יומר קייס עד שימקייס בבציר משיעורים אלו על פי אומנין
 בקיאין רשאי דאין לדיין אלא מה שעיניו רואוח דכוחל דממני׳ משמע שאינו אלא מטינא מדאמרינן בגמרא ןדף ג.] עלה הני מילי בטינא
 ולא אמרו סידא ומיהו יש חולקים כדכר דממני׳ אפילו בשידא נמי בעינא הני שיעורים: הכל כמנהנ המדינה. יש מפרשים שהשומפין אע״פ
 שנוהגין ביניהם בפחומ ממנהג בני העיר כל אחד בשלו אין מנהגם כלום כיון שלא המנו עליו במעמד בני העיר הלכך ינהגו כמנהג
 כני העיר כמו שנהגו כל אחד לבנוח בשלהם וכן נראה דעח הרמכ״ן ז״ל: לפיכך אם נפל הכותל וכוי. כלומר כיון שיכולין לטף זה אח
 זה מסממא משל שניהם בנאוה באבנים ובמקום הלכך אפילו נפל הכל לרשוחא דחד מינייהו אי נמי פנינהו חד האבנים לרשוחו כדאיהא
 בגמרא נלף י.] וטען שהם שלו המקום והאבנים אינו נאמן אלא חולקין בשוה ולא אמרינן בכי הא המוציא מחברו עליו הראיה דאנן סהדי
 דבין שניהם בנאוה ויש מי שכהב דאםילו היה שם מזימ מצד אחד האבנים והמקום של שניהם ואע״ג דבבקעה מהני החס הוא לפי שאין

 שלטי הגבודים
 ראיתי לבאר פה עניני מסיס השייכים נפרק זה
 ולהשמיט המחלוקות כי רונס מפורשים נטור סי׳ קנ׳׳ז
 קע״ג ע״א קנ״ג: פשוט פ׳ הגוזל בפרא גבי ההיא
 לשותף חולק שלא ללעג! חבירו דנתנ שם המרדכי בשם
 מהר״ס השר שנתן קצת עייריו לבנו ועתה הקהלומ
 תובעי! מישוניס לתת עמהס מס כבראשונה בהיותן
 עדיין תחת יל השר והס אומרים כי אין להס עוד
 שותפות יחד בזה צריך לראות אס השר נתנם מנל ובל
 לבנו שאף הריוח אין בא כי אס ליל בנו אז אין להכריח
 יושבי העיירות התם לתת מס עמהס ונמחלק השותפות
 לגמרי נמו שהאריך שם בראיות וזכרתי בהל׳ שותפין
 אמנס אס יש לשר עליי! תפיסת יל בהן שלוקח מהם
 מש לפעמים אז לא נתבטל השותפות ויתנו עמהם
 ננראשונה ע״כ. יפשוט פ׳ הגוזל בתרא מההיא
 למוכסין שמחלו המכס שהניא רנינו שם גני שיירא
 שחנתה נמלנר ימי שההגמון או השר שמחלו קצת
 מהמס בסתם מה שמחל מחל לאמצע ואס אחל מבני
 הקהל פייסו בסתם שימחול קצת מהמס ומחל בסתם
 מה שמחל מחל לאמצע להר זה התפייסו כשליח הקהל
 וכגון זה אין שותף חולק שלא ללעת חבירו אפי׳ אס
 אחל מנני הקהל פייס לשר שימחול לו חלקו שחייב מן
 המס אחר הפשרה ומחל לו אז איכא פלוגתא אס זכה
 אס לאו המרלכי שס ותשונת לס׳ מיי׳ הלי קני! סי׳
 א׳ והרא״ש שם כחנו נשס רניני שמחה לראונן הנא
 אל השר לאחר שנתפשה הקהל עבור המס ונקש ממנו
 למחול לו חלקו מן המס ומחל צי מה שמחל לו צריך
 לחליק עס הקהל וכן היה עושה רנינו קלונימוס שאחר
 שהיו הקהל מתפשרים היה נא אצל ההגמון ומבקש
 ממנו למחול לו חלקו מהמס וכאשר היה מוחל לו היה
 חוזר ונותן עס הקהל וכן הוא לעת הרא״ש שם והטיר
 ח״מ סי׳ קע״ח להא מפרשין ההיא תוספתא למובסין
 שמחלו נלנרי רנינו שמחה והריס פסק לאס כנר
 פשרו הקהל עם השר ושוב נקש אחל מהס לפוטרו
מ השר על האחרים כ  מחלקו הציל לעצמו כיון לאינו מ
 מה שפוחת לזה ולוקא נאומו פעם פטור אנל אס נקש
 ממנו לפוטרו לעולס לאו כל כמיניה למסתמא מה שיקל
 מעליו יכניל על אחרים נמו שכתנ מהר׳׳ס לכל קולס
 פשרה הט ליינינן נסתם ועול שאינו יכול לשנות המנהג
מ על האחרים מה שפוחת לזה ואפי׳ לא ילענו שמכניל עליהם כבירור אימריס כך כמ״ש שס מהרים כ  ואס השר אמר מעצמו לפלוני אני מוחל המס אז וכה נו אותו פלוני לבלו אס הוברר שאינו מכמ על האמרים מה שפותת לזה כגון לאחר הפשרה אבל אס מ
 לאו כל כמיניה לפתוח לזה ולהוסיף לוה אלא כפי מנהגם שהיו רגילין ליתן יתן דשותפין נינהו ושותף אינו חולק שלא לדעת חבירו ונראה להטעס הוא לאלעתא להכי נשתתפו מתחלה לפרוע את המס וליכא למימר לכגון זה נמקוס פסילא שותף חולק שלא ללעת
 חנירו לאלרנה אכן אמרינן אומלנא למונח לאלעחא לפרוע המס נשתתפו הלכך אינו יכול לחלק עמהס להא לאמרי׳ לנמקוס פסילא שותף חולק שלא ללעת חבירו היינו משום לאמלינן לעתייהו אומלנא למונח לאלעתא להט לא נשתחפו שימשך זמן שותפות
 שלהם אף נאותה פסילא ומש״ה חולק שלא ללעת חנירו לחשיב כאילו נשלם זמן השותפות אבל הנא אנן אומלין לעתייהו אומלנא למוכח לאלעתא להכי לפרוע מס נשתתפו כלץ נטעס הלנר הלכך לא זכה והשר או ההגמון שנא לשנות הלין אין שומעין לו
 ללא אמרי׳ נכה׳׳ג דנא לשדם לינא אלא גזילה היא שמכניל לזה מה שפוחת לזה שלא נלין וכל וה אליבא לנ״ע אס הוא גורס לשר לעשות כן ואס השר אמר מעצמו פלוני לא יחן מס ופלוני ופלוני יתני אותו שמכביל על אחרים מה שמיקל לזה מתחלה היה
מ על זה מה שמיקל לוה לא אחר כך הסטס לטון שאמר השר מעצמו [כן נין אמרן כך קולם נין אמר כך אחר הפשרה כ  סבור מהר״ס לאס קילס פשרה אמר כך ליכול השר להפרילס זה מזה אפי׳ שמכביל על אחרים מה שמיקל על זה ולאחר הפשרה אס מ
 בכל עני! לאו כל כמיניה לשר להפלילם וללנרי הדיר אביגלור כהן שהביא המרלט שם משמע להליא לאס אמר השר מעצמו פלוני יפטר מן המס ופלוני ופלוני יתנו אותו הד הוא פטור אע״פ שמכביל על האחרים מה שהוא מיקל על זה וכן אס היו נוהגין
 לפרוע המס בפירול והשר נא מעצמו לשנות מנהנס אפי׳ לאחר הפשרה ומגביל על זה ומיקל על זה כנגל מנהגם ולינס כיון שאמר כך מעצמו יכול לעשות כן שכתב להליא על מס שהטיל השר מתחלה היינו מרובין ועכשיו אין אנו יכולים לתת כמשפט הראשון
 ושלוחי השר אמרו מעצמן לחבר הכל יחל צריטן למת גס האחרים עמהס הגס שמה שיקל עליהם יכביד על אחדפ ואל תשיבני לההיא להר״ר אביגדור מייד שהיו שותפי! בפרעון המסיס שאר ישוביס עס בני פיבר״ם יכך היה מנהגם לפרוע גימל ני היה מנהג
 השר לעולס להטיל מס על כלס ניחל אלא שענשיו שינה השר להטיל מס על אלו לנל ומש״ה אס השר אמר אח׳׳כ לחברם אין זה שינוי לין ומנהג. אבל אס היה מנהגם לתת בפירול לא היה השר יכול לשנות מנהגס והיה מולה הר״ר אביגדור למהריס להוי
 גזלנותא ללינא אבל זה אינו לאע״פ לההוא נראה שהוא גך מ״מ דעת הר״ר אביגלור לומר להשר יגיל לשנות המנהג שכתנ ח״ל אף אס מתחלה היה המנהג להטיל מס על פי השר נחנור ועכשיו מעצמו שינה להטיל מס נפירול משמיא רחימו עלייהו וכוי כלומר
 לאע״פ שהיה המנהג לתת נחנור יגול להפדלן מעצמו וכמו שיכול להפרילן נך יבול לחברן אלמא לאע״פ שהיה המנהג לתת בפירול יכול השר לשנות המנהג ולעשות שימנו בחבור או בהיפך גס אין חילוק נין עיירות רבומ בין אנשי עיר אח׳ לוקא להא גמנ
 לאפי׳ עשיר הנושא ונוח! נעיר ומרדח בעיר לינו כן לאלמא אפיי אמר על א׳ מהעיר שאיני רוצה שיחן מס עמהס ה״ז נפטר אע״פ שמכביל על שאר מה שמיקל על זה כן נראה להדיא אך קשה נעיני על דנד הר״ר אביגדור דמשמע מלבריו לאפי׳ לאחר
 הפשרה יגול להקל על זה ילהנביד על זה וכו׳ משמע מדנדו לשותף חולק שלא ללעת חנירו ועול למה הניא ראיה מאצלוה אנלסקי וכו׳ ולא הניא ראיה מההיא לאכולי ואסטטדגי שהניא מהרים הלכך ג״ל לאפשר לומר ללא פליגי מהר״ס והריר אניגלור ווה
 ט ולאי יש ב׳ מיני גנייח המס הא׳ שהשר קוצנ מס על נני העיר או מלינה אחת כך וכך ואינו שולח עס גנאים שלו לגנותו אלא שאומר לבני מלינה גך ונך אני רוצה מכס ולהם הנחירה לפרוע אותם גאות נפשם או כל א׳ לעצמו לשר או גילס נשותפומ על
 זה יוצא מנהג ביניהם אס הסטמו לתת המס כל א׳ יא׳ לבלו נקבע המנהג לפרוע כל א׳ לנלו ואם הסבימו לפרוע בשותפות אז נקבע המנהג לפרוע בשותפות ועל זה אמר מהר״ס להולטן אחר המנהג ובכל מס ומס שמטיל השר אחר שנתפשרו עמו אם
 הס שותפים יעמדו בשותפות ואס לא נשתתפו מקלם פורעין כל א׳ לבלו כפי מנהגם ועל זה אפי׳ אמר השר לכלו מעצמו פלוני לא יתן מס ופלוני ופלוני יפן ורוצה לשנות את מנהגם לאו כל כמיניה כמו שכתבנו בשם מהר״ס לעיל ובזה אפשר לגם הריר
 אניגלור אינו חולק כלל ויש מין אחר מפרעון המס יהוא שהשר הגונה את המס ואינו תלוי הפרעון ננני המלינה רק תלד בלעת השר ואין גני המלינה משתתפי! ללפת בפרעו! המס וגס אינן מופרדין ללעתם כלי שנוכל לומר לבני המדינה הס הנהיגו להיות
 שותפין או מיפרלין ועלה הוא לקאי הריר אניגלור ראם השר היה נהוג לגנות המס שהיה מטיל בני פינר״ם מפיבר״ס ומכל בני היישוב ועמה הטיל מס על כל בני פיגר״ס לבלס והס אומרים אין אנו יכולי! לתת כמשפט הראשון ט היינו מרובין עס היישוב
 ועכשיו אנו מועטין והס אמרי לחנרס מעצמם ה״ו דינא דשדס בי המנהג תלד נדעת השר והיינו דקאמר ווי׳ל ואף אס מתחלה היה מנהג להטיל מס על פי השר נחנור וענשיו מעצמו שינה נפירול מן שמיא לרחימו עלייהו והניא ראיה מאצלוה אנלסקי
 דמשמע להדיא דהמנהג היה על פי השר דוקא ותלד בדעתו לא שהם נשתתפו מתחלה מדעתם אדעתא דשותפין יראיה דאגדסקי יפה בגאן דההוא מייד ג״כ ששלוחי השר יצאו לגבות המס מרצונם שהדבר תלוי בדעתם כמו שפי׳ רשנ׳׳ס פ׳ חזקת הנחיס
 והר״! שס ונמצא א״כ שלא היה שס שותפות בין בני המדינה כלל ט הס לא נשתתפו מעולם ט הגל תלוי בדעת השר וגס יפה הראיה משלוחי השר דשינו לקטול מן חד באגא וגו׳ דטון דמעצמס עשו מה שעשו ימש״ה לא חש הר״ר אביגדור לשותף חולק
 שלא ללעת חנירו ולא לגזלנותא להשר משוס לאין כאן מחלוקת כלל כי גס מהר״ס יולה להר״ר אניגלור נזה כל״ן וה׳ יצילני משגיאות ויאיר עיני במאור תורתו. והוסיף עול מהרים לבאר תשונה אחרת הונאה בתשובה למיי׳ נספר קני! סי׳ כ״ט דאפי׳ שהשר
 איני ממיל על האחדס מה שפוחת לזה אלא שיהודי זה גרס עס השר שרוצה להפלילו מ! הקהל למת מס נפני עצמו לנלו וללעת כן נכנס כעיר לגור לאו כל כמיניה לשר להפלילם זה מזה לשנות המנהג שהנהיגו היהוליס נעירו אחרי שמנהג העיר כך הוא
 להיות כל היהודים שותפי! במס והאדך בראיות וסוף דבריו וגדנדם הללו ראוי להחמיר אף בלא ראיה מהמלמוד שאס היה כל אדס יכול להפרד מחנירו כמה פעמים היה נא לידי חקלה גדולה ימשמע מדנדו דדוקא נשהוא גורס לשר להפרידו מן הקהל
 הוא ללאו גל כמיניה. ועול הוסיף מהר״ס לבאר שס בתשינה למיי' סי׳ כ״ט על אולות ראונן הפורש מ! הצבור שלא לתת למיך כיס של צלקה ושלא לימן מס עמהם שאס נהגו נעיר מימי קלס שלא לתת ביחד אלא כל א׳ נותן לבדו איגס יכוליס לכופו לשנות
 מנהגו אלא מדעתו אס נהגי לתת ביחד אינו יגול ליפרד מהם דשותף אינו חולק בלא דעת חנירו ימדנרי מהר״ס ז״ל שס מוגח דאינא ג׳ חלוקים בגדין וה הא׳ הוא עיר חדשה לאנתי לא נהגו בה מילי ובאו בני אלס הרבה ללול נה יגולין לגוף זה את זה
 להשתתף יחד לתת למוך טס של צדקה בשותפות לפי ממון וגן לפרוע המסים יחד בשותפות מחויינין הס נני העיר להשתתף יחד ואין הא׳ יכול להפרל מהאחדס בשום ענין כמ״ש שס בראיות מהר״ס להדיא. הב׳ עיר ישנה שיש בה מנהג קדמון גשגנר נהגו
 כולס לתת בשותפות ועתה נא שם מחדש איש א׳ שאינו מבני העיר מקדם אלא שבא לגור שס והוא לא היה נמנהגם מעולם אעפ״כ ה״ז הבא לגור שס חשוב כאנשי העיר ונמשך אחר מנהגם נעל כרחו והרי הוא שותף עמהס לעניני מסים ונתינת טס של
 צדקה יאינו יגול ליחלק מהס ולהפרד לעצמו נשום עני! וגופי! בני העיר אותי להשתתף עמהס אס ירצו אע״פ שלא נשתתף עמהס לעולס ואס השר מפדדו מהם כנר כתבתי לעיל מה דינו. הג׳ היא עיר ישנה שיש בה מנהג קדום מרצון כולס שכופין זה את
 וה לקיים מנהגם הקלום ואס היה א׳ מהם רוצה לשנות המנהג או אפי׳ רניס רוצים לשנות המנהג יכול היחיל לעכנ עליהן ואי! ינולי! לנופו לשנות מנהגו אלא מלעתו כמו שכתבנו לעיל לאס נהגו לתת ניחד צדטס לתת ניחד ואס נהגו שגל א׳ יתן לבלי
 נל א׳ ית! לנדי ועשיתי אלו הגי חלוקים מפני ששמעתי מי שאומר דננל ענין יכולין נני מדינה אחרת לכיף זה את וה להשתתף יחד נפרעון המסיס ואע״פ שזה שנים הרנה שעמדו כולם באותה מדינה ולא נשתתפו יחד והיה מניא ראיה מהא לתשונת מהר״ס
 שאומר לאפי׳ אס היה עיר חלשה לאכתי לא נהוג נה מילי מצי לגוף זה את זה להשתתף ואי! זה ראיה לאי אמרת לנוונת מהר׳׳ס לומר דבגל עני! צריכים להשתתף תקשי לידה אליליה להיאך פסק שם לאם נהגו שלא לתת כולם ניחל לאנ! גופי! לשנות
 מנהגו מאחר שלעולם ניפין להשתתף אלא ולאי מחוורתא לההיא לעיר חלשה מייד שנאו עתה מחלש ללור שס ללא נהוג נה שוס מנהג אלא שמעתה נאים לעשות המנהגים אנל אס היא ישנה וגשגנר יש שס מנהגים ולאי דש לנהוג נמנהג הקלוס לנל
 הלבדס שנתפשט שס עליהס מנהג אך אס ינא שוס לנר שמעולם לא היה שם אותו לבר בעני! שלא חל על אותו לנר מעולם שם מנהג אז ולאי הד נעיר חלשה אנל אס היה נטוצא נו אע״פ שלא היה אותו מעשה ממש יש ללנת אחר המנהג ט לעולם
 לא ינאו נל המעשים נחלא מתתא מלמינן מלמא למלתא נגון שנני העיר ההוא נהגו גולס למת מסיס שלהס נל א׳ ואי נפני עצמו ולא היה מעולם שותפות שס גלל אע׳׳פ שעתה הטיל עליהס השר מס א׳ נלתי מסולר שמעולם לא היה שם אותו מס טון
 שנשאר המסיס הס נלתי שותפות וגל א׳ פורע לעצמו גס עתה אין יכולין לכוף זה את זה להיות כולם שותפית דהא אדעפא שיפרע נל אחד ואחל לנדו עמלו תמיל נעיר ולא חלקו נמס שיפול נין מסולר נין שאינו מסולר לא״נ נתח המנהג לשיעורין רכן
 משמע שם מתשונת הריר אניגדור כהן שהביא המרדט דאס הס בפירוד אין יגולין לגוף זה את זה להיות נשותפית ולפי דעתי דלינא דסליג בזה דנגל עני! אין יגולין לנוף לא את היחיד ולא זה את זה לשנות מנהגם הקדום ואפי׳ שלא הונרר שיהיה



 מסורת הש״ם 2 (ב.-ג.) נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 שלי:
 מקום
 מדא.
 מלעמ
 שניהן
 ד לי
 בארץ

 יכולין לכוף זה אח זה ולפיכך אפשר שאחד מהם כנס לתוך שלו וכנה משום הכי מהני ליה חזיה אכל הכא אמרי׳ ליה כיון שאמה יכול לכופו
 לכנוח לא כנימ משלך והיינו טעמא רלא תקנו חכמים בכותל חצר חזיה מכאן ומכאן כדאמרינן גבי כוחל בקעה וכן כחכ הר״ר יהוסף הלוי
 ז״ל אבן מג״ש. ושאר מחגי׳ מפורש בגמרא: פי׳ מאי מחיצה דתני תנא פלוגתא. כלומר שהסכימו שניהם לחלוק החצר וכיון שנחרצו
 לחלוק החצר בונין אח הכומל כעל כרמן ואם אמר אחד מהם אי אפשי כהוצאה אין שומעין לו אלא עושין כוחל סחוס בלא שום חלון שזה

 נקרא כוחל דאילו בחלונוח נקרא

 וכן א בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו
בבקעה מקום שלא נהגו לגדור אין  אבל אן
 מחייבין אותו אלא אם רצה כונם בתוך שלו
 ובונה ועושה לו חזית מבחוץ לפיכך אם
 נפל הכותל המקום והאבנים הרי הן שלו
 ואם עשו מדעת שניהן בונין כותל באמצע
 ועושה לו חזית מכאן וחזית מכאן לפיכך אם
 נפל הכותל המקום והאבנים של שניהן:
 גמ' א*(הגה״ה םבריה מאי מחיצה גודא
 וטעמא דרצו הא לא רצו אץ מחייבין אותו
 אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק תא שמע
 וכן בגינה מקום שנהגו לגדור >א< גינה שאני
אבהו אמר רב הונא אמר רב (  (א) דאמר רבי נ
 אסור לאדם (ב) שיעמוד על שדה חבירו
 בשעה שעומדת בקמותיה ת״ש כותל
 חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד״א נפל
 שאני ת״ש כופץ אותו לבנות בית שער ודלת
 לחצר היזיקא דרבים שאני ת״ש החלונות
 מלמעלן ומלמטן >0 ״(עד) ארבעה ותניא
 עליה מלמעלה שלא יציץ ויראה מלמטן כדי
 שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל היזיקא
 דבית שאני ת״ש דאמר שמואל גג הסמוך
 לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ר אמות
 שאני התם דא״ל בעל החצר לבעל הגג לא
 ידענא בהי עידנא אתית דאיצטנע מינך דלדידי

 קביעי לי תשמישי לדידך לא קביעי תשמישתך ע״כ): נא] » מאי מחיצה
 פלוגתא כדכתיב גיותהי מחצת העדה וכיון דרצו לחלוק בונין את הכותל בעל
 כרחן אלמא היזק ראיה שמיה חיזק ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא
 רצו כי לא רצו נמי פלגי אמר רבי יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה אבל
 יש בה דין חלוקה אע״ג דלא בעי למפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה
 שמיה היזק ואי 7*[משנתנו בשאץ בה דין חלוקה] כי רצו מאי הוי להדרו בהו

 רש״י
 הכוחל נמס בחלקי וכל האבנים
 וכן בגינה. מחייבין שניהן לבנוחו:
' : גמ׳ מ ג  שנהגו לגהר. נש מפרש ב
 כוחל וטעמא לרצו לבנוח כוחל
 שניהם חייבום חכמים לבכות בין
 אבל לא רצי שניהם שאחר אומר
 לחולקה ביפירוח של עץ חקועיס

 נמוכים לא כפינן ליה ואין זה יכול לומר
 איני רוצה שתראה עשקי: אפור לארם
 שיעמוד טי. שלא יזיק לו בעין הרע: נפל
 שאני. שכבר נחרצו הראשונים בכותל:
 הופק אוהו. כל אחר מבני חצר לתת
 חלקו לבנוח ביח שער פחח קטן שבונין
 נגד השער משוס לבני רשוח הרבים
 מסחכלים שם: היזלונוה. אחד ממי
 שכונה שבונה כותל נגד מלונות של חבירו:
 נין מלמעלן. אס הכותל גבוה יותר מן
 החלונות צריך להגביהו למעלה מהן ארבע
 אמוח כדמפרש ואזיל: מלמנזן. אס הכוחל
 נמוך מן החלונוח צריך להשפילו מהן ד׳
 אמוח: ומננגדן. צדך להרחיק אח
 הכותל כדי שלא יאפיל: הזיקא דביח.
 שבבית אדם עושה דבר צניעות: מעקה
 גגוה ארבע אמוח. שלא יראה בחצר חבירו
 כשהוא משתמש בו: גהי עימא קא
 אהיה. להשתמש בגגן: דאיצענע מינך.
 כי עבידנא מילי דצינעא אבל חצר החלוקה
 משמיש שניהם שוה חמיד ולא עבדי בה
 מילי דצינעא: פלוגהא. חלוקמ חצר
 שהשוו רעחס לחולקה: אפילו לא רצו
 נמי. שהרי יכולין לכוף זה אח זה
 לחלוק: שאין גה דין הלוקה. רהיינו ח׳

 מסיפס ומחני׳ בונין אה הכוחל קאמר
 אלמא דהיזק ראיה שמיה היזק והכי
 קי״ל ואע״ג דגרסינן סברוה דהוה
 משמע דהכי הוה סליק אדעחיה אבל
 למסקנא לא קאי לימא דהא אשכחן
 דכווחה בפרק המוכר אח הבימ
 ובפרקא קמא דנדריס נריש דף יא.ן:
 כדחניא לא כחבהי הך בריימא אלא
 ללמוד ממנה כמו שנכחוב [לקמן] דאילו
 לענין חצר דקיימין בה לא צריך.
 כדתניא מחיצת הכרם כחבו המפרשי׳
 ז״ל להרבה משניומ נשנו במלמוד בלשון
 מחיצה שהיא גודא אלא דנקט הך
 ברייחא דחביבא ליה דמינה שמעינן
 דדיינינן דינא דגרמי: אומר לו גדור.
 משום דכרס הסמוכה לשדה חבואה
 או שדה ירק הכרס אוסר ונאסרו
 שניהם בהנאה ואפילו קש החבואה
ש גדר י ( ג  ועצים של גפנים אלא אם (
 מפסיק או שיהא ד׳ אמוש דוח
 בינמים כדי עכודה הכרם הלכך
 אומרים לבעל הכרס שהוא המזיק
 גדור וכתבו מן המפרשים ז״ל דהך
 בריימא לא אחיא כרי יוסי דאילו לר׳
 יוסי סבר נדף יח:] על הניזק להרשיק
 אמ עצמו אלא כרבנן דאמרי על
 המזיק ואע״ג דקי׳יל כר׳ יוסי [לף כה:]
 אפ״ה קי״ל כי הך כרייהא לענין
 דדיינינן דינא דגרמי אכל היא גופא
 ליחא: אומרים לו גדור. העלו
 בחוש׳ דדוקא בשהחרו בו אבל לא
 המרו בו אי נמי החרו בו ולא נחיאש
 אלא היה בדעחו לגדרה ולא הספיק
 עד שהוסיף במאחיס לא קידש שאין
 זרוע מאליו נאסר אלא ברוצה בקיומו
 וטעמא דמילמא משום דכמיב (דברים

 א) כל זה אינו מהלכות ןוכ״ה הכ״ח וכן גל״ק
 ליתא] נ) נגמ׳ אימא ר׳ אנא ג) נמלכו לא ד) גי׳

 ל״ת ה) ל״ת:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ מתייכין אומו: (3) נ״נ וממגלן:

 (ג) נ״נ כן:
 נ״א א] נמשנה נגמ׳ איתא אנל ננקעה מקוס
 שנהגו שלא לגמר אין נוי: 5] נגמ׳ ליתא
 תינמ עד ופן לקמן נמשנה (לף כב.) ליתא תינת על.
 וגס צ״ל ארנע כי ארנעה נה״א הוא טסתיס:

 ג] היינו נמתנה מלונה:
 מא״י [א] נ״נ ל״ג לישנא אחרינא סנרוה מאי
 מחיצה פלוגתא כדכתינ ותהי מחצת העדה
 וכיון דרצו כונין את הכותל נעל כרחן אלמא היזק
 ראיה שמיה היזק אימא מאי מחיצה גודא דתניא
 מחיצת הכרס שנפרצה אומרין לו גדור נפרצה אומר
 לו גדור נתיאש הימנה ולא גדרה ה״ז קידש וחייכ
 נאחריות וטעמא דרצו הא לא רצו אין מחיינין אומו
 אלמא היזק ראיה לאו שמיה היזק אלא מאי פלוגחא
 אי הט וכו׳ ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא
 רצו אפי׳ לא רצו נמי אר״י משנתנו כשאין נה דין
 חלוקה: [נ] נ״נ נאמצע: [ג] נ״נ פי׳ המלאה הוא
 זרוע ונא אח׳׳כ ונתערנ ננרס ע״י סמירת הגדר
 והזרע הוא כשיזרע מעיקרא בנרס מה זורע מעיקרא
 נכרס ניחא ליה שהרי זורעו נעצמו אף זרוע מאליו
 אינו נאסר ע״י פרצת הגדר אלא כשניחא ליה:
י] נ״נ אס זורע מעיקרא הוי כלאים בהשרשה ואס ] 
 היה זרוע ועתה נפרץ הגדר הוי כלאיס נמוססות:
 [ה] נ״נ דהא אינו רוצה בקיימו: [י] נ״נ פי׳ הא
 דקאמר דכשאמזרנו אלקטנו אס הוסיף נמאמיס
 אסור: [\] נ״נ וכ״נ נמי נרש״י נגמ׳ וכך משמע

 נגמ׳ וע״ש:
״י (א) נ״נ נגמ׳ מאי וכן ע״ש: (ב) נ״נ לעיל  ח ו
 באלפס נ״מ ס׳ המקנל אחר ממני׳ ד״ה
 המקבל שדה חבירו לזרעה שעורים כוי: (ג) נ״נ

 לישנא אחרינא והוא בגמ׳ דף ג׳ ע״א:

 שלטי הנמרים
 הפסד ממין לזה היחיד נהשתנוח המנהג ההוא להט
 מוכחי כל הנהו תשונימ דלא מיירי נמלחא דאיכא
 פסילא ליחיל ההוא ואצ׳׳ל אס יש שס חשש הפסל ליחיד
 כהשתנות המנהג ההיא לולאי לא מצי לשנות המנהג
 ואפי׳ נתרצו נלס לתקן חון מאחד נמ״ש המרדני שס
 בשם ר״ת דמה שטוען ראובן לתקן לתת משל אחרים
 מעתה והלאה ושמעון מעכב הדין עם שמעון אס הוא
 מבני היישוב דלהפקיע ממון שלא מדעת בעלים היה
 אסיר אס לא ע״י הפקר ב״ד אי צבור וקודם מעשה
 נל זה הוא נדיני ישראל היינו נטענות שביניהם דוקא
 שאילו רוצים להתחנר יאילו רוצים לעמוד נפירוד דולאי
 אינס יכילין לכיף זה את זה לשנות המנהג ונפרט
 נמקיס הפסד ממון כמו שכפנני: ופי׳ הר״ס שם
 נמרלכי נתשונתו להאי לינא לשותפין לא הר רק לגבי
 מסיס לבהו לוקא שייך שותפות אבל לעלילות וארנוניות
 לא שייך שס שותפות ואינן שותפין אלא חלוקים הן זה
 מזה ואס השר מעליל על קצתס שלא נלין לא יתנו
 האחרים עמהס. וכל עלילה שהושמה בקהל אע״פ
 ששמו מס אותי עלילה מתחלה על נלס אס ברחו קצתם
 אוחס שברחו פטורי! הס כי אינם שותסין עמהס לגני
 עלילות וארנוניות אלא לגבי מסים הוא שנשתתפו הלכך
 אין הנשארים נעיר יכולים לנוף הבורחים שיפרעו
 עמהס. אנל משמע מלנריו להנורחין צריך שיפרעו
 חלקס ולקמן נלנר נזה נס״ד. ונראה להמעשר שלוקח
 האפיפיור הוא ננלל המסיס לא ננלל עלילוח ועול ביאר
 שם המרלט בתשובה ראונן שקנל עסקא ונו׳ להשר
 ששס כל היהודים בתפישה ולאי ט לא בא רק על עסקי
 ממין ואינו זה אלא כשאר מסיס ונותנים בזה כמו בשאר
 מסיס דהנל קרוי מסים בזמן הזה טון שלא נתפש לבדו
 אלא גם שאר היהודים תפש עמו ולא נעלילה נא עליו
 יבו׳ ונ״מ לנותן מעות לחבירו בתנאי שיפרע מהס המס
 לוקא ללעת מהו נקרא מס עול כתב שס המרדני נשם
 ר״ת לראובן שיש בילו מעות של אחרים ורוצה לסייע
 ילתת בפרעון המס מהקהל גס ממעות אחרים שבידו
 או שהקהל טוענין לו שיתן נמס הזה גס ממעות אחריס
ו נראה דלא יתן ראובן נלל ממעות אחרים שנידו  שמ
 ט אי! אדם ינול להציל עצמו בממון חבירי לפי הדין
 יאף אס יאמרו כי השר ינניד עליהס המס יופר בשביל
 אותו ממון ומש״ה טועני! לראובן שיתן משל אחדס או
 שיתן הוא משלו בעד ממון אסריס שבילו זו אינה טענה
 ט ההגמון יודע ובל השריס יודעים אשר דרך נל
 היהודים לישא וליתן נשל אחרים והאריך נראיות
 לפוטרו מן הדין מיהו הכל לפי המנהג אס יש מנהג

 עושי! נמנהג ונמדינת ר״ת היו נוהגים לתת מס מ! התצי הממון שהיי נידם שכך קנלו עליהם מעיקרא נהסכמת כולס ומשל עונדי כוננים לא היו נותנים נלוס דהרא נוליה פקדו! ואס רוצים לתקן עתה מתדש ליתן נתנ ר״ת דלא מצי לתקן אס לא מדעת כולס
 ילקמן ימנאר נסייעמא דשמיא: ועוד נתנ שם המרדט נתשונה אמרמ למהר״ס דנמקוס שנוהגים להגנומ מס מן העיסקא ולאונן נמ! לשמעון י׳ זקוקיס למחצית שנר הנותן פורע מס מן החצי וע״פ תנאי זה אינו חייב הנותן לפרוע רק דנר הקריי מס לא דנר
 הקרי עלילה וטוצא נזה שוברנו לעיל מי הס הדברים הנקראים מס ואם ראובן המקנל נתפש על נל הקהל שלא נעלילה רק נתפש נגזילה ושואל מהס מעות ידחקס לכך גס זה קרוי מס נמו שימנאר ואס גמפישה זו לקח ראובן העיסקא כולה ונמנה לשר נשכיל
 פדיון נפשו דעצ פלגא שהיא מלוה ודאי מחייב ראובן לשלם לשמעון אותה פלגא דאפי׳ שקלה השר ממילא מחייג בה דפלגא שהיא מלוה מתחייב נאונסיס נ״ש השתא שנתנה לו נידו למחיינ יעל שאר פלגא להיא פקלון ראי אמרי׳ לאדעתא דפקדון סליקו עליה
 אינו חיינ נעלמא הלין הוא נך שיתן הנותן חלקו נפרעו! ממון זה לפי ממון כיון שלא נא השר רק על עיסקא דממונא ויחן מבל העיסקא לפי חשבון המגיע לו ויתלקו פרעי! המס ביניהם לפי תנאם ונראה לעל השאר יתחייב המקבל לשלם לי דנפלגא שהוא מלוה
 ילאי חיינ ונפלגא שהוא פקלון נמי אינו נפטר לאע״ג לאיכא למימר לאלעמא לפקלון באו עליו משוס שאינו אמול או אפי׳ אמול השר נותן עיניו בממון שנושא ונותן וגכה״ג אמרי׳ התם לפטור הנפקל שנושא ונותן לעובל כוכבים הכא ליכא לפוטרו מכל הפקלון
 דהא דאמר שהוא פטור מייד נש״ח דאינו מתחיינ נאונסין אנל על הפלגא דפקדון חיינ הוא נאונסין דחשינ ש״ש כדלקמן בס״ל ועיל רלא אנסוהו להראות ממון זה ולא לית! להס ממון זה נפרט כלי שיפטר נההיא לכסא לכספא לפקלון לפי לעת אתל אלא יתן
 מס המגיע אליו ע״פ התנאי והשאר יתחיינ המקבל לשלם לנותן לכל עצמה של תשובת מהר״ס שס לא באה רק לנאר שאין הנותן יכול להפטר מלפרוע חלקו מהמס המגיע לו נפרעו! זה ולחק שם לנרר לטון שהניתן משלם ננל המסיס לפי חשנון המגיע לו גס
 זה שנתפש המקבל שס עס שאר היהוליס והוצרך לשלם מעות פדון נפשו חשוב מס ונין היה לו למקנל מלידס נלי פריון נפשו וני! לא היה לו לעולס יש לניתן לפרוע תלק המגיע לו נזה ולא מצי למימר ולטעון למקנל אני צא נתתיה לך ואתה לא קנלתם אלא
ד שאפרע תלקי נמסיס ועולי! לא נתפישות ואתה נתפשמ וע״י ב״ל פרעמ אין זה מס אלא פליו! נפשך לאין זי טענה להפטר נכך כי גס זה קרר מס וילוע הוא נזמן הזה שהמסים אין להם קצנה אלא כפי שיעלה על לעמ המושל וכולם גזלנימא להשר הס  נ
 שא״א להנצל מהם ואעפ׳׳ב קבל זה הנותן עליו לפרוע חלקו ממסים אלו וקרי להו מסים אע׳׳פ ללפי האמת אינס מסיס גס נילו! זה לתפישה זו הוי בכלל מס לאע׳׳ג לפתח השר נתסישה ילוע הוא שלא נא אלא על עסקי ממון ולא מנעיא כה״ג שאי! לו משלו
 כדי פדיונו ליכול לתת מ! העיסקא אלא אפי׳ יש לו משלו מה שנותן מ! העיסקא שפיר נותן לגס וה הוי מס ונראה לנל זאמ המשונה מתנגלת לתשובת ר״ת ז״ל שכתבנו לעיל בסמוך לפוטר לתת מס ממה שיש בילו מעות משל חבירו להתס מייד במקום רליכא
 מנהג והנא מיירי נמקוס מנהג ולא נא מהר״ס לנרר אצא שוה קרר מס גס מ״ש מהרים לשר העיר נותן לעתו לגנות מנל א׳ לפי הממו! שהוא נושא ונותן בו אינו מנגל ללבד ר״ת דאומר דהשר יודע שהישלאל נישא ונותן נמעות של עונדי כוכניס ואינו מנניל
 עליהם מפני ממון אחרים שיש שם להתס מייד נעני! לאין לומר נו כך שהשר נות! עיניו בממון שנושאין ינותנין נו ונראה ללכ״ע אפי׳ במקום שאי! שס מנהג לתת מ! העיסקא ונתפשו הקהל ונתפש א׳ שאין לו משלו בלוס ושצריך לתת מס בשביל שהוא נישא ונותן
 נו דתן משל אתדס ינפטר מן הנותן כמו שהניא שס מהר׳׳ס ז״ל ראיה על זה מן הירושלמי ועוד הניא ראיה לחיינ הנותן לתת חלקו ממס מכל העיסקא היבא שאין למקבל ממון אחר אלא מה שנישא ינוח! נו מן העיסקא עש״נ עול השינ מהרים על ראובן
ו וניד אשתו מיהו נראה דוקא אס נושאת ונותנת נהס או הוא נשנילה:  ושמעון שתפשס המושל ינחפשרו ביחד לפרוע מס כך וכך ויש לאשת האתל מעות מתכשיטים שאין לבעלה רשות בה! דנעלה חייב לתת מס מה! דודאי דדעת השר ליקח מנל א׳ לפי ממון שמ

 א כתב ריא״ז גינת ירק דרך העולס לגדר׳ כמו החצר ואס היו שתי גנות סמוכות זו לזו יכול לכוף א׳ את חבירו לבנות ביניהם כותל גביה ארבע אמות:

 כב< המלאה הזרע אשר מזרע ודרשינן מינה נמ איסור יניקה וכדאמרינן נפסמיס דף כה.] זרוע מעיקרו נח בהשרשה זרוע ובא בחוספמ
 ואימקש מלאה להזרע מה זורע דניחא ליה כיון שהוא זורעו אף מלאה דניחא ליה הלכך דוקא כשהחרו בו ונחיאש הא לאו הכי לא קדש
 דשמא סבור הוא שאין עליו לגדור לבד אלא על שניהם ומשום הכי חני חזרה ונפרצה אומרים לו גדור דאס לא המרו בו בפעם שניה היה
 סבור שאין עליו לגדור אלא פעם ראשונה ולא קדש והיינו דהנן נכלאים פ״ה מ״ו] הרואה ירק בכרס ואמר לכשאגיע לשם אלקטנו נמ מומר
 לכשאחזור אלקטנו אס הוסיף במאחים אסור ומנן נמי נשם פ״ז מ״ז] הרוח שעלעלה אח הגפנים על גבי ההבואה יגדור מיד אם ארעו אונס
 מומר «[אלמא לעולם לא קידש אלא ברוצה בקיומו או שהוא ממיאש מלקיימו] ופי׳ במאחים פי׳ הרמב״ס ז״ל בפ׳ חמישי מהלכוח כלאים כיצד
 משערין ש שיעור זה רואין אס נחחך ירק זה או מין הכואה זה מן הארץ ככמה זמן יבש הגע עצמך שיבש עד שלא משאר בה לחה במאה
 שעה אם נשחהה בארץ משהגיע לו חצי שעה הרי הוסיף במאחיס ואסור ואם נשחהה פחומ מחצי שעה מומר עכ״ל: טעמו דרצו. ונידוק מינה
 דטעמא שרצו לעשומ מהיצה דהיינו גודא שהוא כומל אבנים הוא דאמרינן בונין אה הכומל באמצע הא לאו הכי אס אמר אשד מהם
 אי אפשי שהראה עסקי ש לא כייפינן לתבריה לעשומ מתיצה של כותל סמוס אלא מסיפס בעלמא משוס דהיזק ראיה לא שמיה היזק והקשה
 הרי״ף ז״ל כהשוכה מנא לן מהכא דהיזק ראיה לא שמיה היזק דילמא לעולם אימא לך שמיה היזק והכא במאי עסקינן כגון דאחזוק
 בלא מחיצה [שלש] שנים כהיזק ראיה וכיון דאחזוק מחלו ומשום הכי טעמא דרצו הא לא רצו לא וניחא ליה דאס איחא דהיזק ראיה
 שמיה היזק לא מהני כה חזקה דכיון דכל שעמא ושעמא מיחזק [הוי] ליה כקוטרא וככיח הכסא דאין להם חזקה וכדאימא לקמן
 נדף כג.] וכהב הרמב״ן ז״ל רכן נראה רלא מהניא חזקה אלא בנזקי ממון אבל בדבר שהוא בעצמו ניזק בו לא והא דחנן לקמן בפ׳ שזקמ
 הבחים נדף נח:] חלון המצרי אין לו חזקה לצורי יש לו מזקה דמשמע דמהני בה חזקה חירץ הוא ז״ל דלאו בחלון שיש כו היזק ראיה עסקינן אלא
 לומר שאם רצה חברו לבנות כנגדו אינו רשאי עד שירחיק ממנו ד׳ אמוח כדי שלא יאפיל אבל בחלון שיש בו היזק ראיה על חברו לעולם
 אין בו חזקה כחכחי כל זה משום המועלה היוצאח לענין הלכחא אבל לענין חצר הא קי״ל דמאי מחיצה פלוגהא והיזק ראיה שמיה
 היזק: נדף ג.] מאי איריא רצו אפילו לא רצו נמי יכול לכוף אח חבירו: א״ר יוחנן משנתנו. דקחני רצו אין לא רצו לא: כשאין כה דץ חלוקה.
 שהוא ד׳ אמוח לכל אחד ואחד לפרוק משא מלבד ארבע אמוה של רוחב הפחח שאס לא הודה לו לחלוק לא היה יכול להכריחו אכל
 כיון שהודה ע״כ יוציא חלקו בהוצאה הכומל ולא מצי למימר סגי לי כמחיצה שחומה דהא היזק ראיה שמיה היזק וכדפירשהי במהני׳:
 ליהדרו בהו. כלומר למה לא יכול לחזור בו דהא בדברים בעלמא ןב״מ דף מט.] ליכא משוס מחוסר אמנהמ ואמאי כייפינן ליה: ומשני



 עין משפט נר מצוה
 תר-תרא

 א במ״מ פ״נ מהל׳ שמיס ומיי׳ פ״ל מהל׳ שותפי!
 טוח״מ סי׳ קעט: ב מיי׳ פ״ב מהל׳ שמיס סמג

 עשי! פנ טור ח״מ סי׳ קנח:

 מסורת הש״ם
 א) מ״א ן נ) ג״מ ל׳ קטו: ג) ל״מ מ״ז ד) צ״ל
 ערמונים ה) ל״ת ו) ל׳ הרא״ש וכ! שנינו בתוספתא
 המחליף קרקע בקרקע או מטלטלי! בקרקע או
 קרקע במטלטלי! טון שזכה זה נתחייב זה בחליפין
 וכן העתיק הב׳׳י י) מן הגמ׳ ח) בספרים ישנים כתיב
 שופט סי׳ מחובי! ט) מהר״ס י) מהר״ס ול״ת

 [ונייח] מ״ז יא) ל״מ:

 קובץ הנחות
 ב״ח (א) צ׳׳ל א״ל: (ב) נ״נ ט: (ג) פי׳

 הכי נמתק:
 ג״א א] אבל אי! מפורש שס אץ ישניס אגל
 בתוספתא סוף פרק ב׳ למגילה איתא ואין

 ישני! בהן כוי:
 מא״י [א] נ״ב אשר׳׳י בשלמא למ״ל מתיצה גולא
 ניחא טון לקנו ושעבדו נכסיהן לבני! הכומל
 לאו קני! לבריס הוא אבל למ״ל מחיצה פלוגחא הוא
 שלא נתרצו אלא לחלוק אין כאן שעבול נכסי ולא מכל
 ומתנה ואין לו לקני! על מה שיתפוס: [5] נ״נ ל״ג
 הא גופא קשיא אמרת וכ! בגינה מקוס שנהגו לגלור
 וכו׳ הא סתם אין מתייבי! איתו והרר תני אבל בקעה
 שנהגו שלא לגרור אין מתייני! אותו הא סתמא
 מחיינין: [ג] שנתרצו כצ״ל: [ד] אמר נצ׳׳ל: [ה] שנונין
 נצ׳׳ל: [י] ל׳׳ג אמר אניי כל ניני אורני טפח וה״מ
 נטינא אנל בכספא געי טפי: [ז] נ׳׳ב וצ״ל הא
 לקאמר התלמול לאיכא ני מישתא אתריתא איכא
 נינייהו להיינו שאינו קנוע ופן משמע נחיס׳ נהג״ה
 וא״נ אין מקוס לקושיית הממנר ונ״כ מהר״ס ז״ל
 ולפני האתרוניס היה כתונ לאיכא לוכתי לצלויי ולפני
 המתבר כתוב בי כנישתא אינא נינייהו ולו״ק:
 [י1] נ״נ פי׳ למרימר ומר זיטרי: [V] נ״נ שאורחי!
 רגילין לאנול ולישן: [י] נ״נ אחר: [כ] נ״נ לפריך
 לעיל אלישנא קמא לסנר דהיוק ראיה לא שמיה היזק

 והא וכן קתני: [ל] נ״נ לא לזה ולא לזה:
 חו״י (א) נ״ב הר מצי למילק כך מגמ׳ ר״פ הבית

 והעלייה ולו״ק: (ב) נ״ב וכן לעיל שס:
 אנ״ש מהר"! שפירא [א] רב אשי אמר כגון
 שהלך זה כעצמו והחזיק וכו׳ נגמ׳ לימא
 תינמ נעצמו ונ״ל שהרי״ף הוסיף אותו נממכוין
 לנאר לנו שמשמיע לנו רנ אשי לאפי׳ שלא נפני
 חנירו ינול להחזיק בו וא״צ שיאמר לו חבירו לך חזק
 וקני כמנואר ננ״י ע״ש: ד׳׳ת [כ] חסר לשון כצ״ל.
 גמ׳ נתן שלשה ונו׳ איכעי להו הן וסידן או הן בלא
 סילן אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא הן וסילן לאי
 ס״ד בלא סידן ליתנייה והט אסיקנא הן וסידן פי׳
 הני שיעורי! של רוחב הכיתל דתנ! במתני׳ הוו בכללן
 טית הסיד או דלמא מקום האנניס נלנד אבל בטיח
 הסיד הר טפח יאסיקנא דהן וסידן והא דסנינן
 בלבינה ג׳ טפחים ואילו הלבנה בלא שוס סיד הנא
 הא אמרי׳ בגמ׳ דמתני׳ בלבנה זוטרתי שאין לה ג״ט
 ועס טיח הסיד הוו שלשה: מהר״ן שפירא [ג] הני
 שיעורי ונו׳ וקאי על אינעיא הגזברים נרי״ף ובגמ׳
 אי׳ אינעיא זו לפני דנרי רנ חסדא אחר הא דאמר
 אניי ש״מ ניני אורני טפח וע״ז קאי שפיר דנרי
 הנ׳׳י הללו בפירושו. ומסיק אנל נטיח הסיד הוי טפח
 ז״ל מהר׳׳ס צלאלש צדך להיות אבל בטיח הסיד לא
 הוי טפח וכן מוכח סוגי׳ הגמ׳ ע״ש עכ״ל ור״ל
 דנגמ׳ דכעו למיפשט דהן וסידן קתני דאי הן נלא
 סיד! קאמר ה״ל למתנייהו לשיעורא ודחי ליה טון
 דלא הוי טפח לא תני לה ואס נגיה תינת טפי נמקוס
 טפת אתי שפיר נפשיטות: טהי״ז שפירא [ד] אמר
 המחנר וצדך לי עיון ובו׳. ובתוס׳ בהג״ה מיישני!
 קושיא זו ומחלקי[ בין נהכ״נ שהוא מקום קנוע ונין
 שאינו מקום קנוע אע׳׳ג דאיכא דוכתא לצלרי ע״ש:

 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (ג.-ד.) ב
 בשקנו מידו על הודאה זו: קנין דברים בעלמא הוא. כלומר ואין מליפין קונין אלא על מכר או מתנה או שעכוד קרקעות או
 מטלטלין שמל עליו הקנין מיד אכל הכא שקיבל עליו כקנין לתלוק על איזה דכר תל הקנין הא אין כתלוקה ממש: ומשני נשקנו מידו
 בדוחות. כלומר אמר ההודאה ברר לו זה ברומ מזרתי וזה ברומ מערבי וקנו על זה ומיד שקנה נקנה מלק זה לזה ואין לאשר שלק בו
 דהא על דבר שיש בו ממש קנו זה מזה ורב אשי חירץ דבלא קנין נמי אפשר שהחזיקו אתר ההודאה והברירה כל אמד במלקו וכיון שזכו
 כענין זה יכול כל אחד לכוף חברו
ן במין חלקו י־<[וא״ח מאי קמ״ל רב ד י ן מ נ י ק כ ] ן א ן [ ד י ן מ נ ק ש ן ב נ ח ן ף י ״ י א ס ף א ״  א
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 שקנו מידו ברוחות פלוני קיבל רוח מזרחית
 ופלוני קיבל רוח מערבית [א] רב אשי אמר כגון
 שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו
 והחזיק בחלקו ומשום הכי לא מצו הדרי בהו:
 מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכוי: גויל אבני
 דלא משפיאן גזית אבני דמשפיאן כדכתיב
 א<כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות

 במגרה מבית ומחוץ: כפיםים ארחי לבנים
 לבני: בגויל זה נותן ג׳ טפחים וכוי: איבעיא
 לחו הן וסידן או הן בלא םידן ואםיקנא הן
 וסידן: הכל כמנהג המדינה: לאיתויי מאי
 לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא: לפיכך
 אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם:
 פשיטא לא צריכא דנפל לרשותיה דחד
 אי נמי דפנינהו חד לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא
מהא דמילתא דידיעא לתרי  עליו הראיה קמ״ל דלא: (א) ושמעינן א
 אע״ג דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו לא נפק מחזקה דאידך
 טעמא משום 3<דשותפין לא קפדי אהדדי הילכך לית להו חזקה אלא

 רש״י
 אמות לכל אחת ד׳ אמות: קטן דברים
 הוא. ואין חליפין קונין ט אס בדבר
 הנקנה או מכר או מחנה או שעבוד קרקע
 שהקנייה חל עליו או מטלטלין: גרוחות.
 זה בורר חלק מזרחי וזה חלק מערבי וקנו
 מידו מעחה נקנה חלק מזרחי לזה ולזה
 חלק מערבי ואין לאחר חלק בו: והחזיק.
 רפק פורחא וקרקע נקנה בחזקה אחרי
 נט שנחרצה בשעח חוקה: אריח. חצי לבינה
 והלבינה ג׳ טפחים ואריח טפח ומחצה
 ועובי הכוהל אדח מכאן ואריח מכאן
 וטפח גינחיס שנוחן שם טיט לחברו: למי.
 לביניס שלימוח לבינה לעובי הכוחל: הן
 וסידן. הנך שיעורי דמחניחין עם עובי
 הטיט חשיב להו או דילמא מקוס האבנים
 קא חשיב לבד הסיד: גהוצא. לולבי
 דקלים: ודפנא. ענפי עץ י<מרובין: פשיטא
 דהאבניס של שניהם דאפילו לא פסק לן
 דינא במחניחין דבי! שניהן עשאוהו ע״כ
 היו חולקים בשוה ט ברשוח שניהם הן

 מינייהו
 מחבירו
 שותפי

 (U מאי
בגינה מאי קאמר ה״ק וכן בגינה סתם כמקום  בראיה או לאחר חלוקה: m ג<(וכן נ

 החזיק ברוחומ ר״ל דרב אשי לא
 שמיע ליה פירוקיה דר׳ יוחנן ופריק
 לה בחזקה דרוחוח ונהי דמרמי
 פירוקי סלקי בחדא גומא בעלי הגמ׳
 סדרו לחרוייהו] ועוד כחבו אחרים
 דהא קמ״ל רב אשי שיכול כל אחד
 מן השותפין להשזיק בשלקו שלא בפני
 מבירו ואע״ג דבמכר נח אתר צריך
 למימר ליה לך מזק וקני [ב״ב דף נג.]
 היכא שבא להמזיק שלא בפניו
 בשוחפין א״צ והיינו לישנא דקאמר
 כגון שהלך זה בעצמו והחזיק והא
 דקאמר וזה כעצמו לאו דוקא אלא
 או זה קאמר דהא קי״ל י)[כמטלטלין]
 כיון שזכה זה נחחייב זה בחליפיו וכהב
 הראב״ד ז״ל דאם קנו מידם להחחייב
 כל אחד לחבירו בדמי ממציה הכוהל
 מהני נמי היאך קנין ולא הוי קנין
 דברים אלא כשקנו מידו לעשומ כותל
 דבהך גוונא לא נממייב מד מינייהו
 למבריה מידי וקנין דברים בעלמא
 הוא ואמרו בשם הגאונים ז״ל דהוא
 [הדין] האומר לחברו אחן לך מאחים
 זוז וקנו מידו דלא מהניא דקנין דברים הוא והא דאמרינן בפרק בהרא דע״ז [דף עב.] דההוא גברא דאמר ליה לחבריה ט מזבנינא לה להאי
 ארעא לדידך מזבנינא לך במאה אזל זבנא בק״כ ואסיקנא כרבי [אמא בר יעקב] מנהר פקוד ראמר האי זוזי אנסוה כלומר וקנה במרא
 משמע דאי זבנה במאה קנה קמא ואמאי קנין דברים בעלמא הוא וחרצו דההוא כדאמר ליה מעכשיו וקנו מידו דלאו קנין דברים הוא
 אלא מוכר בחנאי הוא כך העמידה הרי״ף ז״ל בהלכוחיו בסוף פרק ביח כור: פירוש גויל אבנים שאינן משופוח וחלקות ובמקומומ
 הרבה בולטות למוץ ומשוס הט מחנים לרוחב הכוהל טפח יוחר מבגזיח: אדיח. חצי לבנה וטפח יחרה שנוחנין ברוחכ הכומל לבנים
 הנדבכין נמ בונין נדבך מצד זה של כומל וכן מצד הב׳ מאריח שהוא חצי לבנה ומניחין ריוח בינמים וממלאין אוחו מטיט בין כפיס לחבירו
 נמצא שרוחב הכומל ד״ט: ש י) ש״מ כל וכר. ונ״מ למקבל עליו לכנומ כומל למכירו מכפיסין שצריך שיעשנו כן: וה״מ בטינא. שממלא אוהו
 מטיט אבל אס נומן בו אבנים דקוה ביני ירט בעי המקום ההוא שיהיה רחב טפי [ב] [לף ג:] אמר רב חםדא לא ליסחור איניש בי כנישחא עד
 רבני בי כנישמא אשרימי איכא דאמרי משוס פשיעומא ואיבא דאמרי משום דליבא דוכמא לצלויי מאי בינייהו איכא בינייהו דאיכא דוכמא לצלויי
 מרימר ומר זוטרא סחרו ובנו בי קייטא בסיחוא ובי סיחא בקייטא א״ל רבינא לרב אשי גבו זוזי ומסרגי לימי מאי א״ל דילמא ממרמי מילשא
 דמצוה רהבי להו רמו ליבני הדר הודרא קרבי כשוד מאי(א) לא דילמא ממרמי פדיון שברם ומזבני להו ויהבי להו אי הכי >0 בנייא נמי דירחא
 [דאינשי] לא מזבן והני מילי דלא חזא ביה חיוהא אבל חזא ביה שיוהא סהד ובני ט הא דרב אשי חזא ביה חיוהא בבי מישחא דממא
שופדה] (פירוש [ג] הני שיעוד רוחב הכומל דמנינן בממניהין הוה בכללן  מחסיא סהדה ובנייה ולא אפיק לפורייה מינה עד דאחקין ליה [יי)
 טיח הסיד או דילמא מקום אבנים לבד אבל בטיח הסיד הר (טפח) [טפי] ואסיקנא דהן וסידן והא דחנינן בלבינה ג׳ טפחים ואלו הלבינה בלא
׳ בגמרא אמר רנ י מ ל  שוס סיד הד (ג< הט הא אמרינן בגמ׳ דמחני׳ בליבני זוטרחי שאין להם ג׳ טפחים ועס טיח הסיד הוו ג׳: ג
 חםדא פירוש) בי םיתוא. היה להס ביה הכנסמ שמחפללין בחורף ובימ הכנסמ שמיוחד לימוח הקיץ: נכו זוזי. לצורך ביה הכנסה והם
 ביד הגבאי: מםרגי לבני. והלבנים מסודדן ורהיטי הגג משופין וממוקניס: מאי. מותר לסותרו או שיישען לפשיעוהא וכחבו
 האחרונים ז״ל דהא דחיישינן לפשיעומא היינו היכא לליכא ש מקום קבוע להמפלל דשיישינן שימרשלו מלבנוחה קצח ובימים שבינהיס
 לא יהא להם ביה הכנסה קבוע להחפלל אבל ודאי כל שיש להם ביח הכנסה א׳ קכוע לכ״ע שרי דהא ליכא משוס צלויי ולא משוס פשיעוחא
 דאילו לפשיעוחא דלא כנו לה לעולם ליכא מאן דחייש וראיה מדאמימר ומר זוטרא דלא חיישינן לפשיעוחא כיון שהיה להם ביה הכנסה
 קבוע דליבא למימר דלא חיישין אינהו לפשיעומא דמדסמבא מלמודא בעיא דרבינא דבעי אליבא דמאן דחייש לפשיעוחא נמ לעובדייהו ש״מ
 הט נמי שכירא להו וכן דעה הרשכ״א ז״ל: אמר המחבר [י] וצריך לי עיון א״כ אכמי מאי כינייהו ע״כ «<[ו3הג״ה במוס׳ מפרש
 דאיכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלרי שאינו נ״ה קבוע] הלכך כל היכא דאיכא ביה כנישתא אשדמא דקביע שד למסמר בי
 כנישמא מקמי דבני אחדחי: תיוהא. בקע שיהיה מזומן ליפול מתמת אותו ביקוע: לפוריא. לבי כנישתא לאו דוקא דהא [מגילה דף נח.]
 מאין אוכלים דשנים בבמי כנסיומ אלא נ« במקום סמוך ויש מן האחרונים ז״ל שכהבו דלצורך בהכ״נ מוהר אף בבהכ״נ: [הכל כמנהג
 המדינה]. פי׳ הכל לאימויי מאי. טון דמנא מקום שנהגו וכו׳ ידעינן שפיר דאזלינן במר מנהגא אלא ודאי אחא לאשמועינן שוס שידוש:
 הוצא ודפנא. כוחל של עצי דקלים ועצי גפנים וכמב ר״מ וכפמומ מכן לא ואפילו נהגו דמנהג שוטים הוא וככר כמכנו כמשנחנו דינא דעיר
 חדשה כזה: פשיטא אפילו לא שמעינן דינא דכפייה ידעינן שפיר דשניהם שרן בה דאיזה מהם חגכר כיון שהחצר של שניהם מסממא
 הוא הדין הכוחל: לא צריכא דפנה אחד מהם האבנים לשלקו או שנפל מעצמו לרשומים דמד מהם מהו דחימא טון דלא ידיע לן בבירור
 שיהא הכוהל של שניהם והספק נולד כשהן ברשומ אידך נימא דליהוי כהן מוחזק קמ״ל לטון דמצי כייף ליה אכן סהדי שיד שניהן שוה
 כה והלכך אע״ג דהשמא הוי ברשוה אידך לא הוי מוחזק בשביל כך וכחב הד״ף ז״ל מהא שמעינן דמילחא דידיע לחד שוחפי אע״ג דאיחא
 הששא ברשוחא דחד מינייהו לא נפקא מהזקה דאידך מ״ט לשוחפין לא קפדי אהדדי הלכך ליה להו חזקה להדדי אלא כראיה א״נ ני] שלוקה
׳ בגם׳ [דף ד.] וכן בגינה וכו׳. הא גופה קשיא אמרה וכן בגינה מקום שנהגו לגדור ממייבין אוהו הא סממא אין י פ ל  ע״כ: ג
 ממייבין אומו אימא סיפא אבל בכקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מתייכין אותו הא סתמא מחייכין אוחו השחא סחס גינה אמרה לא
 סחס בקעה מבעיא אמר רבא ה״ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי אבל בכקעה סמס כמקום שלא נהגו לגדור
 דמי: ועושה חזימ מבחוץ מאי מזימ אמר רכ הונא דטיף ליה קרנא מלבר ליטיף ליה מלגאו אזיל אידך ')(ויטיף מלגאו) רטיף ליה
 מלבר ואמר ליה דידי ודידך היא השמא נמי גייז ליה גזוזא מידע ידיע ר׳ יוחנן אמר דשיע לו באמשא מלבר ולישעייה ליה מלגאו אזיל אילך
 ושייע ליה מלבר ואמר דירי ודידך היא השמא נמי מיקפל ליה קפולא מידע ידיע: ואם עשו מדעת שניהם וכו׳ א״ל רכא מפרדקא לרב אשי
 ולא יעשו לא לזה ולא לזה א״ל דילמא קדים חד מינייהו ועכיד ואמר כולה דידי היא. פי׳ סמס גינה שהעין שולט בה (אמרה) בקעה שהיא
 שדה חבואה שאין העין שולט בו כל כך כמו בגינה שיש בה מיני ירק הרכה: כגינה סתם. כלומר שאין בה מנהג הוי כמקום שנהגו לגדור
 ומחייבין אומו וכהב הרמב״ס ז״ל במשובומיו שאין ממייבין לגדור בגינה ובכקעה אלא ממיצה י׳ כדי שיהא נמםש כגנב אבל משום היזק
 ראיה אין בהם ואע״ג דמינה מקשה מלמודא למילף נמ היזק ראיה היינו לפוס מאי דקס״ד וכן דקאי אהיזק ראיה אבל כיון דמסקינן וכן
 אגדל וגזיה קאי הדריגן דלאו משוס היזק ראיה הוא ואע״ג דהאי חירוצא אליבא דמ״ד לא שמיה היזק איממר מ״מ קושטא הט: דכייף
 ליה. שיכוף קרן הכוהל מבחוץ לצד חברו ופסק ר״מ ז״ל כר׳ יומנן ומיהו מסחברא דרב הונא ור׳ יוחנן לא פליגי אלא מר אמר חדא ומר אמר
 שדא והרוייהו איהנהו אלא שפסק כן לאפוקי משד לישנא דגמי דאמד אליבא דרב הונא דאהני מלגאו ומיהו הרשב״א ז״ל כמב אנו בברצלונ״א
 נוהגים לעשוח חזימ מבפנים: לא יעשו נל]. וגס זה הר סימן שיד שניהן שרם בה: ואמר כולה דידי היא. '*[מכאן דקדק הרשב״א דמזימ
 מגואי עבדינן ליה דאי מאבראי היט מצי עביד ליה ואינה ראיה דאע״ג דחזיח נעשה מבחוץ לצד חבירו ואינו יכול ליכנס לשם מ״מ אצטריך



 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 הוא למקוני לעשומ חזימ מכאן] ומכאן כיון שאפשר שיזדמן לו ויכנס לשם וישעייה כאמתא ואמר כולה דידי היא w תדע לאף כשתרצה
 להוטה מכאן מנהגו י<נשל הרשב״א ז״ל] למעבד מלגאו ולומר דמש״ה אמרינן הכא דילמא אזיל מד מינייהו וכו׳ משוס דהשתא הוא קל למעבד
 מ״מ מאי עביר ליכא למימר דליעבל ני] שיעור אמתא דא״כ אזיל אידך ועכיד כן וכדאמרן אלא מאי עביד דלייף נמ קרנא מלגאו כלומר שימבר
 כעין כפיפמ קרן כומל מבפנים דאילו כפיסמ קרן ממש בשעה הבנין הוא שנעשה אלא ודאי דלייף ליה [והיט מצי לייף] והא אמרינן בגמרא

 דלישנא במרא דרב הונא דאמר מלגאו
 דליפופא מידע ידיע ני] «(וע״כ הט
 צדך למימר דאי מבפנים רישא
 דקאמר תזית מבשוץ לשברו קאמר
 דהיינו מלגאו וא״כ מאי תקנמא היא
 האי חזיה ליזיל אידך ועביד הכי מלגאו
 ואמר דידי ודידך היא אלא ודאי הכי
 צ״ל דלדידיה נמי ליפופא מידע ידיע
 וא״כ למאי חיישינן) ש אלא ודאי צ״ל
 דמיישינן דילמא איכא דלייף ששיר ולא
 ידיע ועבדינן תזיח שהוא תקנתא
 מעלייא. לדידן נמי הכי הוא י<[ואע״ג
 דתזית מבתוץ הוא ואינו יכול ליכנס
 לשם שיישען שמא יזדמן לאהד לעשותו
 מבחוץ ואמר דידי הוא ולפיכך תקנו
 חזימ מכאן] וכדאמרינן: ןולענין]
 חזיח דחצר בבר כתבתי במשנחנו
 שאינה ראיה «< ומיהו היינו דוקא ער
 ד׳ אמוח שיכולים לכוף [זה אח זה
 ובין שניהם בנאוהו אבל אם הכומל
 למעלה מד׳ אמוח החזית ראיה לגובה
 הכומל מד׳ אמומ ולמעלה] ושומטן
 על התזית וכ״כ ה״ר יונה ז״ל וכתב
 עוד שאם נעץ קורות אהד מן השותפין
 בכותל ותבירו לא נעץ אינה ראיה
 לומר שיהא הכותל שלו שהרי יתכן

[שעושה  שהכומל משוחף וזה הוצרך לנעוץ וזה לא הוצרך אבל אם נהגו ח)
 בעל הכומל חלונומ מבפנים לראיה שהכוחל שלו] הכל כפי המנהג ובלבד

 שחבירו יהיה בעיר בשעח הבנין שאי אפשר שלא ידע בדבר רלכגכין (« חלון במקום שהוא חזקה שהכוחל של בעל החלון אם יש עדים שנעשה
 בשעה המין הד זו ראיה ואס לאו יכול האחר לטעון לאחר הבנין עשאה בשעה שלא היימי בביה ולא הרגשחי בדבר כיון שאין
׳ פי׳. מי שיש לו ד׳ שדוח סביב שדה חבירו וגדר בינו !ובין הניקף] אח הראשונה ואחר מכאן י  להבחין שנעשה בשעה הבכין: מתנ
 השניה וכן השלישית אין מחייבין לניקף לפרוע באומן מחיצוח שהרי בסהס בקעה קיימינן שהוא במקום שלא נהגו לגדור וטון שאין
 יכולין לכוף זה אה זה מעיקרא גס עחה אינו חייכ כלוס דליכא למימר הא מההני בהן וכיון 1ני שלא מיחה כו לומר שלא יגדור ע״מ
 שישחלס ממנו חייב מידי דהוה !נ״מ לף קא•] כיורד [לתוך שדה] חבירו שלא ברשוה ונטעה והיא שדה העשויה ליטע ולא מימה בו בעל
(שהד לא ההנהו כיון שעדיין הוא פרוץ לרוח רביעימ אבל גדר אה הרביעימ מגלגלין עליו אח הכל  השדה ששמין לו וידו על העליונה ני)
 כפי מה שגדר אפילו באבנים וביוקר כדאמר בשדה העשויה ליטע שמין לו וידו על העליונה) וה״נ אע״פ שהוא במקום שלא נהגו לגדור
 מ״מ ראויה היא וצריכה לכך וכשדה העשויה ליטע דמיא ואע״פ שהיה נמ כבר פטור מן הראשונה וכן מן השניה וכן מן השלישימ לא אמר
 ראשון ראשון הפסיד אלא כל שעמד וגדר את הרביעימ מגלגלין עליו אח הכל ולרבוחא נקט [הכי ולא קחני עמד וגדר] אח שלשחן כך העלו
 אחרונים ז״ל. אמר המחבר פירשנו בפנים שגדר המקיף בינו ובין הניקף מיהו החס בב״ק פרק כיצד הרגל [לף כ:1 מוכח דהך מחני׳
 נמי בגדר מקיף בינו ובין רה״ר מייד דאמריגן החס דא״ל מקיף לניקף אהה גרמח לי היקפא יחירחא ומייב משום דניקף נהנה ומקיף
 חסר ואי גדר בין מקיף לניקף מאי קאמר אתה גרמח לי היקפא יחירחא הא ודאי כולה היקפא איהו גרם ליה אלא ודאי ממני׳ מימוקמא
 נמי בהט ומיהו שמעינן מהא דכי מחייכ ניקף לפוס היקפא יחירחא דגריס ליה למקיף הוא דמחייכ ליה לכד הרמ״ה ז״ל ע״כ: [גמרא
 הכל לאתרי מא־ אמר רב הונא לאתרי במה שגדר]. פירוש במה שגדר כל מה שהוציא המקיף בתלקו בגזית וביוקר: רכינא הקיף לרוניא
 מד׳ רוחותיו. שהיו לו ד׳ שדות לרבינא סביב שדה אחה של רוניא ולא רצה רוניא לפרוע לו כלום מאומם גדדס שגדר רבינא סביבו
 א״ל רבינא לאריסיה איימי לי בפני רוניא בשעה שגודר הממרים שלו איימי לי אשכול של ממרים אזל וכשרצה לקחחו גער בו רוניא
 הנח הנח א״ל רבינא שבקיה די לי דגליח דעחך דניחא לך במאי דגדד לא יהא אלא עיזי ודאי הייה צריך לשכור מי שיגעור אוחס

 עין משפט נר מצוה 4 (ד.-ה.)
 תרב

 א מיי׳ פ״ג מהל׳ שכניס טור ח״מ סי׳ קנח

 רש״י
 מונחים רל מי מהם תגבר: מתני׳ המקין*
 אח תכירו משלש רוחותיו. שהיו לו שלוחיו
 סביב שרה חברו והקיפו לשלש צלליו:
 אין מחייבי! אוהו. כלום לחח לו לאכחי
 לא אהני ליה מילי שהכל יטלין ליכנס
 מרוח רביעימ: אגל גרר (נ) רביעי׳
 מחייבין אוחו אע״ג לאמרי׳ לעיל לסחס
 בקעה הוי מקום שנהגי שלא לגרור הני
 מילי שאין צריך לעשוח כוחל גבוה של
 ארבע אמוח המגין מהיזק ראיה אבל
 בשביל היזק בהמוח שלא יכנסו חון השלה
 צריך לגלור גלר גבוה י׳ טפחים המונע
 בהמוח מליכנס ואפי׳ הן מנוקבוח דאיכא
 היזק ראיה: מגלגלי! עליו אה הלל. לחח
 חלקו בשלשה ראשונות לכיון לגלר הצל
 הפחוח גלי לעחיה לניחא ליה במאי לגלר
 חבריה: נמ׳ הלל 51] למה שגדר. כל
 הוצאות שהוציא הראשון יחזיר לו מחצה:
 דמי קנים. ראמר ליה ללילי סגי בגלר של
 קניס ואיני חפץ ביציאת גלר של אבנים:
 הניא אקפיה יגמא. ארבע שלות היו לו
 לרבינ׳ סביב שדה רוניא וגדרן רבינא:
 יומא חד גדר. רוניא היה גודר (א).
 מדקל שבשדה: אמר ליה רבינא
 לאריס שלו זיל אייתי לי קיבורא דאהיגי
 אשכול של תמרים משל רוניא לפניו: רמא
 גיה קלא. גער ביה רוניא באריס: אמר
 ליה. רבינא גלית דעחן שחביבין עליך

המקיף  שנהגו לגדור דמי) נא!: מתני׳ א
 את חבירו משלש רוחותיו ועמד וגדר את
 הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין
[ניקף]  מחייבין אותו ר׳ יוםי אומר אם עמד א)
 וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:
 גמ׳ אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר׳
 יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית
 מגלגלין עליו את הכל לא שנא עמד מקיף
 ול״ש עמד ניקף: איתמר רב (א) הונא אמר
 הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר
 הכל לפי דמי קנים בזול רוניא אקפיד״ רבינא
 מארבע רוחותיו אמר ליה הב לי מה דגדרי
 א״ל לא הב לי דמי קנים בזול א״ל לא א״ל הב
 לי אגר נטוראי א״ל לא גי(יומא חרא הוה גדר
 דיקלא א״ל רבינא לאריסיה זיל אייתי לי
 קיבורא דאהיני אזל לאיתויי רמי קלא
 1*1 אמר גלית אדעתך דניחא לך בהו לא
 יהא אלא עיזא בעלמא מי לא בעי נטירותא)
 אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיל פייםיה
(במאי דפיים) ואי לא דיינינא לך כרב הונא ,  ג

 ואליבא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר
 הדקלין וניחא לך בשמירחן: ולא יהא.
 כלומר אפי אס אינך ירא מן הגנבים אמ צריך לשומרן מן העזים: במאי דפייש.

 מסורת הש״ם
 א) מהר״ס נ) כ״ז שפת יתר הוא ל״מ ג) ל״ת מ׳׳ז
 י) ל״מ ה) ל״מ מ״ז י) ל״ת ז) הרא״ש מולק ואומר
 דמהני חזימ וחצר. מהר״ס ת) גכל לפו״י הגי׳ נהגו
 שתהיה נתינת תקרה ומעזיבה נכומל לראיה שהכותל
 שלו הכל וכוי. ט) ל״ת מ״ז י) הא רגיעית מחייבין

 אותו כצ״ל:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״נ תמרס: (ג) נ״ג פי׳ חלונות מכפניס
 שקוד! נל״א שוויגנוגי״ן: (0 צ״ל נגדר:

 (ד) צ״ל לפיכך:
 מא״י [h] נ״נ אכל סמס נקעה כמקוס שנהגו שלא
 לגדור דמי: [נ] לפי מה שגרר נצ״ל: נג] נ״נ
 פי׳ שתקנו חזית מפני שהוא טונ יותר ואע״ג דחשש
 שמא אזיל חד מינייהו ועניד נו׳ הוא חשש רתוק
 דאזיל לחצר חנירו רשעיי׳ כאמתיה דהא מלנד זה
 נמי אינא חשש רחוק דנימא איכא דלייף וצא ידיע
] שיעי כאמתא כצ״ל: [ה] נ״נ י  כמו שמפורש ודו״ק: [
 ונלייף לא שייך אזיל אידך ועכיד ליפיפא מלנר
 לליפיפא המאותר מתנירו מידע ידיע מש״ה נעי׳
 לשעיה: [י] נ״נ וא״ת רכ אשי למשני הכי לרנא
 מסרזיקא ל״ס דליפיפא מידע יריע לכך מפרש ע״כ
 צריך לומר ונוי: [י] נ״נ פי׳ דצריכין לעשות חזית

 מכאן ומכאן: [ת] תי׳ כנר נמחק:
 חו״י (א) נ״נ לר״ה קשה הא קי״ל דבקעה מקוס
 שאינו עשוי לגדור ולא יספיק מ״ש הגייה לדנר
 רש״י: (כ) נ״נ כל ימי תמהתי על זה וכי ניחא ליה מה
 הוי והלא זה לצורך עצמו עשה ולא היה צריך להרנות
 נהוצאה ענורו והרי קי״ל אפי׳ בחסרון טס הוי
 כמנריח ארי אף אס אין לי הנאה מזה נ״ש ננה״ג
 ומצאתי נתוס׳ כ״ק ס׳ הכונס רף נייח דמייתי משנה
 זו ונתב דלא דמי למנרמ אר בלי טעס. ולענ״ד כ׳׳ש
 וק׳׳ו הוא וצ״ע ט הוא ודאי היזק נרור ככל יוס נהמות
 וגננים נדנגמ׳ ומ״מ אין תמיהתי רק לפי׳ ד״י שפי׳
 שהקיף מנחון משא״נ לפירש״י אפשר ללחוק ולתרץ
 וכ״ש לפי מ״ש הרמנ״ן עי׳ סי׳ רס״ד ס״ד נהג״ה
 דמיירי נשננה הנותל במי! סנינ הפנימי עי׳ נ״י סי׳

 קניית דגס הרמנ״ם ננקעה ס״ל דאין לחלק:
״ש מהר״• שפירא [א| ר״ל הוצרך לגילוי  אנ
 דעסיה דלחד לישנא נגמ׳ אין לחיינו לר׳
 יוסי דהלכתא כוותיה אלא נאס גדר ניקף אח הרביעי
 דגלי דעתיה דניתא ליה ורבינא רצה שיתחיינ לכל
 הדעות: ד״ת [נ| כאן חסר לשון וכצ״ל הא מתהנה
 נהן טון שעדיין פרוץ לריח רביעית ׳)הא מחייבי!
 אותו שהרי ההנהו שסלק ממנו רגל הרניס וא״ת כיון
 רבמקוס שלא נהגו לגדור עסקינן ט גלר רניעית למה
 מחייבין אותו וט מפני שקלס זה וגלר הפסיל הלה
 תירץ הרמג״ן ז״ל אה״נ דלכתחלה אי! מחייבין אותו
 וכ! נמי אס עמר ניקף ומיחה בו בשעה שהיה גילר
 ואמר לו שלא יגרור ע״מ להשתלם ממנו ה״נ לפטור
 אבל נל זמ! שלא מיתה נו לומר שלא יגלור וכו׳ כצ״ל:

 המאור הגדול
 מתני' המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגדר
 וכוי. פי׳ כגון שגדר החיצון שהוא המקיף בינו
 ובין הפנימי הניקף ובמקום שנהגו לגדור בבקעה
 וקמ״ל במתני׳ שאין מחייבין אותו לגדור בינו ובי!
 חבירו ער שיהא שמור מארבע רוחותיו כלומר
 שלא יהא פרוץ לרה״ר משא״כ בחצר שמחייבין
 אותו בכל ענין לבנות כותל באמצע ואע״פ שפרוץ
 לרה״ר סתם חצר עשויה היא לצניעות לבנות לה

 כותלים מארבע רוחותיה משא״כ בבקעה שיש הרבה בני ארם שאין מקפידין לסתום מכנגד רה״ ר ואע״פ שהוא מקום שנהגו לגדור ביניהם משום שאסור לאדם שיעמוד על שרה חבירו בשעה שעומדת בקמתה אפייה משום רה״ר לא איכפת
 להו כולי האי שאין דרך בני אדם שיתעכבו ברה״ר ויסתכלו בשדה חביריהם ואילו מתחלה תבעו לגדור עמו דכ״ע מורו דמחייבין אותו אלא לפי שהקדים המקיף וגדר מדעת עצמו לפיכך באה משנתנו להודיענו שאין מחייבין את הפנימי
 לתת חלק במה שגדר החיצון בינו לבינו עד שיהא שמור הפנימי מארבע רוחותיו ואם עמד וגרר את הדי מצד רה ״ר או שהקיפו מד׳ רוחותיו וגדרו מר׳ רוחותיו מגלגלין עליו את הכל בין לת״ק בין לר׳ יוסי ובגמ׳ מפרש מאי איכא בין תייק
 לר׳ יוסי ופרישנא לרב הונא איכא בינייהו דת״ק סבר דמי קנים בזול ומ״ט שמין לו בזול מפני שגדרה מדעתו ולא תבע את חבירו מתחלה לגדור עמו בשעה שגדר לפיכך יכול לומר לו אילו הודעתני מתחלה הייתי טורח להביא קנים בוול
 לפי שהזול מצוי בהם יותר משאינו מצוי בכותל אבנים וגרר של בקעה ראוי הוא בקנים ובדבר של וול כגון בוכרא וטפתא וארכבתא דאמרי׳ בפ׳ המקבל והוא טיט וצרורות ועפר תחתון ואמצעי ועליון ור׳ יוסי סבר הכל לפי מה שגדר וה״ה
 לטיט וצרורות ועפר לפי מנהג המדינה ואע״פ שלא תבע אותו לגדור עמו בתחלה בשעה שגדר אין חוששין בכך וכשגדר המקיף את הכל וכ״ש אס עמד ניקף וגדר את הרביעית דגליה אדעתיה דניחא ליה ולחייא בר רב פרישנא תלתא פירושי
 פי׳ ראשון איכא בינייהו דמי קנים בזול דת״ק סבר אגר נטורא בר ווזא דהוא פחות מן דמי קנים בזול אין דמי קנים בזול לא ולר׳ יוסי דמי קנים בזול וטעמיה דר׳ יוסי דשמין לו בזול כדפרישנא לעיל לתייק ופי׳ שני ראשונה שניה שלישית
 איכא בינייהו כגון שלא גדר מתחלה אלא הג׳ רוחות ובא עמו לדין ופטרוהו ב״ד מאחר שנשאר פרוץ מרוח רביעית אח״כ עמד וגדר את הרביעית וזימניה לדין וחייבוהו ב״ד ת״ק סבר רביעית דהשתא יהיב ליה אחריני דמעיקרא לא יהיב
 ליה שמאחר שפטרוהו ב״ד מתחלה קם דינא ור׳ יוסי סבר הדר דינא והרי הוא כמו שגדר מתחלה מד׳ רוחות ומגלגלין עליו את הכל ויהיב ליה אפי׳ אחריני דמעיקרא ופי׳ שלישי ניקף ומקיף איכא בינייהו תייק סבר טעמא דעמד ניקף מגלגלין
 עליו את הכל דגלי אדעתיה דניחא ליה אבל עמד מקיף רביעית יהיב ליה אחריני לא יהיב ליה משום טעמא דאמרי׳ לעיל קם דינא ור׳ יוסי סבר ל״ש ניקף ול׳׳ש מקיף מגלגלין עליו את הכל ויהיב ליה אפי׳ אחריני מ״ט דאמרי׳ הדר דינא
 ואע״פ שאין סוגיא זו כאותה שבבבא קמא אין אנו חוששין בכך כי הרבה מן הסוגיות מתחלפות בחלוף המסכתות ויש דומיא בשמעתא דטענו שור ושה וחמור והודה לו שמתחלפות הסוגיא שבשבועות מן הסוגיא שבכתובות במשנתינו
 דהטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן דבשבועות אוקימנא תלמוד ערוך בפיו של רבי יוחנן דבטענו חטים ושעורים והודה לו בא׳ מהם פליגי ובכתובות אוקימנא לפלוגתייהו ביש בלשון הזה לשון קנקנים וקסבר אדמון דמשתבע במיגו וכמו
 כן תמצא חלוף הסוגיא במקומות אחרים והשתא קי״ל כרב התא וכר׳ יוסי הלכך מחייבין אותו הכל לפי מה שגדר ביוקר ל״ש גדר ניקף ול״ש גדר מקיף ל״ש גדר את כולן כאחד ואח״כ זימנו לדין ל״ש שזימנו לדין בין גדר השלש רוחות

 ובין גדר הרביעית ואח׳׳כ חזר וזימנו לדין לעולם מגלגלין עליו את כולן והדר דינא וה׳׳ר אפרים ז״ל פסק בשם הגאונים ז״ל בפלוגתא דר׳ אבא ור׳ ירמיה דבפרק החולץ כר׳ ירמיה דאמר הדר דינא והדעת נוטה כדבריו:

 מלחמת ה׳
 הוה ליה כאלם אחר ואילו אחל מן השוק גדר על שניהם לשלס לו והיינו פלוגפא לאמוראי בגמ׳ מר אמר הכל לפי
 מה שגדר שסתס שדה עשויה לגדר יפה ושמין לו וידו על העליונה ואינו יכול לומר טול עציר ואמיד לודאי ניחא
 ליה ומר אמר דמי קניס בזול ולמ״ק דמי נטורא קסבר סתם שדה אינו עשוי לגדר בנין אלא לשימר מו לגלר קנים
 שגדרו כהן כשמוציא אותס בזול והוה ליה יורל לשדה שאינה עשויה ליטע שאס רצה אומר לו טול עציך ואבניך כדברי
 רבינו ז״ל הלכך אס רצה יהרוס ויטול שלו ואס לאו משלם לו זה דמי הקנים או השומר שלכך הוא עשויה ואפי׳ עמל
 ניקף וגדר אמ הרביעית כבנין לגלי אלעתיה דניחא ליה אינו משלס אצא קניס לפי שיכול לומר בהוצאה של א׳ אני
 יכול לעמוד ולא בכצן ואילו היה מקום שנהגו לגדור ביניהם היה יכול לומר למחר אני או אמה באין לגדור בינמים
 ואין גדריס החיצונים מהנין אותו כלום אבל בסתס בקעה כיון שלא נהגו אין שומעין לו לומר שמא אמלך לגדור
 בינתיס ואיני נהנה בחיצון שהרי לא נהגו וא״ת והרי שנו בתוספתא כופין בני בקעה זה אס זה לעשות ביניהם חריץ
מ  וכן חריץ ומה מועלת בגדר שבחוץ אין שמירת חריצין הללו אלא שיהא חבירו ובהמתו נתפסיס עליו כגנב ומזיק א
י אדם ועול שהם  למנוע ממנו יל הרבים ושן ורגל שלהם א״א אלא (ג) לגדר שהרי עז וחיה רובצין בהס וכ״ש מ
 נכנסים בדרך שהוא נכנס וכך שנינו ומקבל עליו מקום גלר חריץ ובן חריץ(ד) לסי זה שגדר מבחוץ יפה סלק מעליו
 רגל הרביס ונהנה פנימי ודי לו מחבירו בחריץ אס רצה שהרי נתפס עליו והיינו לאמר רבינא לאריסיה לאימרי ליה
 להדיא ואמר נמי עיזא בעלמא הוא שנשמטה מרה״ר ונכנסה מן העדר לתוך שלך ועלמה השמועה כהוגן וחל לישנא
 לחייא בר רב דמוקי פצוגתא בראשונה שניה ושלישית לאו בקם דינא והדר לינא שייכא אלא ת״ק סבר כיון דשלש
 שלו גדר ורביעית של חנירו הגיח לאו אדעמא דממהני מיניה חבריה עבד מעיקרא ולא ע״מ דלישקול מיניה כלוס
 וכי האי גוונא זה נהנה וזה חסר פטור לאמיל משוס הנאה מפשיה ולא למי ניורל לסוך של חבירו ובונה דהתס
 אדעמא דלישמלס עבד ור׳ יוסי סבר האי נמי לא מחיל מילי ואלעתא לתרוייהו בנה אלא איהי סבר למחייב לפייסיה

 מהשמא דכי חזא דלא מפצי ליה הדר גדר רביעית. וכבר תפשתי עליו ביבמות בענין הזה:

 כתוב כספר המאור מתני׳ המקיף את חבירו משלש רוחותיו וגלר וכו׳ פי׳ כגון שגלר החיצון הוא המקיף ביט
 ובין הפנימי הניקף: אמר הכותב יש לי להשיב א״כ היאך אמרי בפרק כיצד בב״ק הא רביעית מחייבין אותו ש״מ
 זה נהנה וזה אינו חסר חייב ואמרי׳ כמי התם לר׳ יוסי הא מקיף פטור ש״מ זה נהנה וזה לא חסר פטור ואס הגדר
 בינו לבינו ומשוס היזק ראיה היאך זה נהנה וזה אינו חסר והרי הוא מחסרו ומזיקו שלא גדר זה אלא מפני שהוא
 מזיקו וא״ת מפני שיכול לומר לי הואיל וקדמת וסלקמ התק ממך איני זקוק לך ואס מפני שאני נהנה בהיזק ראיתיך
 שהיית מזיק אומי גה על המזיק להרחיק את עצמו אלא משוס שהנאתו בגדר זה משן ורגל של רה״ר הוא שקראו
 אותו זה נהנה וזה לא חסר. א״כ מהו זה שאמרו את קא גרמת לי הקיפא יסירא היה לו לומר את קא גרמת לי
 והא ולאי טון שנהגו לגדור לא דמי לחצר דלא קיימא לאגרא וכי עלתה על לעת שאחד מן השותפין שעשה מחיצה
 בחצר שאין מחייבין את חבירו לשלס עד ארבע אמות שיהא נקרא זה נהנה וזה לא מסר הא ודאי נהנה וחסר הוא
 וכיון דהאי בנין אמרוייהו רמיא לסלוקי נזקא מינייהו שליחומא דידיה ענד ועול היאך אמר חייא בר רב דמי קניס
 בזול אס נהגו לגדור בכותל אבנים היאך יכול לומר לו אילו הודעתני מתחלה הייתי מביא קניס בזול כמו שסי׳ בעל
 המאור ז״ל והרי אילו הודיעו על כרתו היה מביא אמיס ואס הפסיד מפני שקדס וגדר יפסיד הכל ואס נהגו לגדור
 בגדר קניס ומתחלה לא היה יכיל לכופו אלא לגדר קניס פשיטא דגדר קניס יהיב ליה ומ״ט דרב הונא וא״מ הואיל
 ונהנה מהנה ג״כ כל שותף שרוצה לגדור בינו לנין חבירו בכותל אבנים יקדיס ויבנה כותל אבנים ויהא חייב הלה
 ליתן לו לפי מה שגדר ומאי מהנה להו המנהג שנהגו בקנים ומשנתנו שמס נשנית אשמם בקעה שהוא מקום שנהגו
 שלא לגדור וכן העמידוהו כל המפרשים ועל דרך אחרת ועיקרא שעל גדר החיצין שבין רה״ר למקיף נאמרו הדברים
 שעמל מקיף וגדר! לסלק מעליו רגל הרביס ונמצא זה נהנה בשלו והוא חסר שהלה גרס לו הקיפא ימירא טפי משאם
 היו שדות שלו זה בצד זה רצופין ולפיכך שנינו בגרר שלש אין מחייבין אותו מפני שהוא לומה ליורד לתוך שלה של
 מבירו העשויה ליטע ונטעה שלא ברשות שאומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה שטון שזה נהנה והוא חסר



 עין משפט נר מצוה
 תרג-תרד

 א מיי׳ פ״ג מהל׳ שכנים סמג עשין >פג) [פג] טור
 ח״מ סי׳ קנז: ב מיי׳ פי״א וסי״ג מהל׳ מלוה ולוה

 סמג עשי! צל טומ״מ סי׳ עח עט:

 מסורת הש״ס
 א) כל זה מוחק הל״ח ג) גס זה שפח יפר
 ונמחק. ר״ת ג) צ״ל לרנינא ד) עי׳ בלשון שכמבנו
 ותמצא לברי הרמב״ן ז״ל (לבר) ובר פלוגתיה על
 נכון ולא כמו שבלבל המפרש הזה [הוא בעל

 מהר׳ץ שפירא ל״ת]:

 קובץ הנחות
 ב״ח (א) נ״ב אלפסי ישן. משל לו משל צלא פועל
 העושה בשטרו׳ ועומר בשרב ושמש אוכל
 ארבע ככרות ובעה״ב שישן בצל ואינו עומל לא גשרנ
 ולא בשמש אינו אוכל אלא ארבע ככרות הלכך דייך
 בשלך ועזוב את השלה: (נ) נ״נ הגה״ה: (ג) נ״ב
 קרר צלא: (ד) נ״ב והיינו צללא: (ה) נ״ג הישר

 והטוב ומיהו מסתברא כצ״ל:
 ג״א א] בגמ׳ איתא א״ל רב ספרא בריה לרב ייבא
 לרבינא כו׳ כמו בנימוקי יוסף: נ] ע״ש שלא
 נזכרו כלל שס אביי ורבא רק התוס׳ הוטחו שס
 בל״ה בחזקת כו׳ ממשנה רבנורוח בחזקת שלא נפרה

 דאביי ןורנא] מולו בשטרות.־
 מא״י [א] נ״ב על שיביא ראיה שנתן: [ק נ״ב שני
 כותל אחר לאחר שבנאו זה למעלה מל׳
 אמות לתת כו׳ כצ״ל: [ג] נ״ב ראל״כ למה נקט התנא
 בכותל שנפל אלא אפי׳ שבתחלה [רצו] למותה
 למעלה מל׳ אמות אפ״ה אחר שנפל אינו יכול לכופו
 ולחזור ולבנותה למעלה מל׳ אמות: [ד] נ״ב פי׳
 ואמרו תרריהו לעגיל איניש רפרע בגו זמניה:
 [ה] נ״ב ולא דמי לאלמנה לחיישינן לאחפוסי צררי
 אפי׳ בתוך הזמן לשאני אלמנה לטון לבתנאי ב״ל
 קא אכלי חיישינן. רא״ש: [ו] נ״ב פי׳ מימרא דר״ל
 להקובע זמן כו׳ לאינו נאמן אפי׳ ביומא למשלים
 זמניה: [ז] נ״ג גס״א כתיב בגו זימניה כו׳ ןוכ״ה
 בל״ס] נראה לה״פ לה״ה בתובעו בגו זימניה פי׳
 כמו שטוען הלה פרעמיך בגו זימניה כן תבעו זה
 נמי בגו זימניה ולעולם מבעו ביומא למשלס זימניה
 הר בכלל געיא דאי בעי וכו׳ והגהת מהר״מ חי׳
 במישלס אינו מונן ודו״ק: [ה] תומרא כצ״ל: [P] נ״ב

 זהו לשון הגמ׳: [י] נ״נ וק הקשו הסוס׳:
 חןי״י (א) מן תינת אלמא עד תינת זמנו רשומים
 ונ״נ זה לשון גמ׳ לעיל מיניה על ר״ל ונאן

 צ״ל אלמא אמרי׳ מיגו נמקום תזקה:
 אנ״ש מהר״ן שפירא [א] קושיא זו איתא נגמ׳
 אהא דאמר ר״ל לעיל נסמוך. אנל נהא
 דנעי למפשט האנעיא מייתי לשון אחר. ונ״ל דמאחר
 לכל כמה ללא ידעינן לההוא תירוצא לכל יומא רומא
 זמנו הוא משמע ממתני׳ לאפי׳ תוך זמנו ממש נאמן
 לומר פרעתי א״כ לא אפשר ליה להניא הפשיטות של
 האנעיא לאז ולאי משמע לאינו נאמן לטעון פרעחי
 נתוך זמנו ממש ולכך מניא הא להקשה על דש לקיש
 לממילא נפשטה האנעיא ללא שייך כלל למנעי נעיא
 ולו״ק: טהד״ן שפירא [ב] על שיניא המונע עלים
 שמנעו ולא נמן לו נאשר״י האריך לממוה נזה ע״ש:
 מהר״פ [ג] ה״ל מוס׳ אע״פ שאין לרוניא נגופה של
 קרקע בלום מ״מ הואיל שהוא עובדן הד הוא מצרן
 נמו לאמד אינשי ל׳ לצלא נומנין ל׳ זוז על העור
 ונמו בן צדך לימן לצללא לאומן המעכל אמ העור
 ע״כ ולזה נמכר! הנ״י אף שאינו מדוקדק בלשונו:
 ר״ת [ד] לשון הרנב״ר ז״ל הקובע זמן לחבירו ואמר
 לו פרעמיך במוך זמנו וכו׳ ליכא לפרושי לבחבעו
 אחר זמנו עסקינן ואמר לו פרעמיך גו זמניה דאי
 הט היינו נעיין דלקמן דבסמוך אי אמד׳ מה לי
 לשקר כמקום חזקה או לא וליכא למימר נמי למבעו
 במוך זמנו ואמר לו פרעתיך רא״כ הט הוה ליה
 למימר ואמר לו במוך זמני פרעמיך מלקאמר
 פרעמיך במוך זמני משמע ללא בגו זמנו קאי השמא
 לפיכך פירשה הראב״ל ז״ל לכשמבעיה ביומא
 דמישלס זימניה ואמר לו פרעמיך נמוך זמני עסקינן
 דאע״ג דאסיקנא נפ׳ השואל דעניד איניש דפרפ
 ניומא דמשלס זימניה היינו אס טוען דנההוא יומא
 פרעיה מהימן אנל צא אמד׳ ניה מיגו נמקוס חזקה
 משוס דלאו מיגו מעליא הוא דמכסיף למימר עכשיו
 פרעמיך דנו כיוס לא משחלי אינשי הלכך ניחא ליה
 טפי למימר דנמוך זמנו פרעו אנל ההיא דלקמן
 נשמנעו לאמר זמנו דנההיא הוא דקא מנעיא לן אי
 אמד׳ מיגו נמקוס חזקה אי לא אנל הרמנ״ן ז״ל
 פירש דנחוך זמנו עסקיגן והט קאמר פרעמיך
 אע״פ שהוא נמוך זמנו אנל מנעו ניומא דמישלס
 זימניה טון לנאמן לומר פרעמי היינו בעיין דלקמן
 דחנעו לאחר זמנו דט היט דלאחר זמנו מהימן
 משוס מיגו ה״נ ניומא דמשלס זימניה דאס אימא
 דביומא דמשלס זימניה אייד ונעי למימר דאינו נאמן
 אע״ג דאינא מיגו הו״ל לפרושי בהדיא ע״כ:
 מוזר״ן שפירא [ה] רצה נזה דמאחר דעל כרחנו
 צדטן לאוקמי בהט מו לא איצטדך חלמודא לפרש.
 וע״ז אמר אנל הרמנ״ן במב דה״ה במבעו בגו זמניה
 מצינו לאוקמי ולפרש מהא דאמר פרעמיך א״כ
 מאחר לאפשר נהט ודאי שנפרש ליה הט א״כ מייד

 ר״ל אף נגוונא זו ודו״ק:

-ו.) נ  נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (ה
 שלא יכנסו בשדך אפילו הט לא אשגה ביה רוניא למימן ליה אגר נטירא אמא לקמיה לרבא א״ל לרוניא זיל פייסיה במאי
 דאיפייס דהיינו שכר נטירא שהוא דבר מועט בשעה שעומדמ בקמוהיה ואי לא דאיננא לך כר׳ יוסי דאמר מגלגלין עליו את הכל
 ואליבא דרב הונא דאמר כפי מה שגדר דהט קי״ל כר׳ יוסי ל״ש גדר ניקף את הרביעימ או מקיף ואליבא לרב הונא וכן פסק הדא״ף
 ז״ל והרמב״ן ז״ל הוטה מן הירושלמי דלרב הונא נמי אס עמד מקיף או ניקף וגדר את הרביעית בלבנים או בכפיסין אין מחייבין על השאר אלא
 בדמי לבנים או כפיסין אע״ג שבנה
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 דבר מצרא אמר ליה רב איםמא אמרי אינשי
 ארבעה לצלא וארבעה לצללא)(א<:
כותל חצר שנפל מחייבין אותו  מתני׳ א
 לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד
 שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות
 ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו םמך לו
 כותל אחר אע״פ שלא נתן עליו את התקרה
 מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד
 שיביא ראיה שנתן: גמ' אמר ריש לקיש
הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך 3 

 זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו
 והלכתא כריש לקיש ואפי׳ מיתמי ואע״ג
 דאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא
 יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש
 דפרע בגו זמניה איבעיא להו תבעו לאחר
 זמנו וא״ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה
 לי לשקר במקום חזקה או לא ולא איפשיטא
 וכל כה״ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך
 משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר
 w נ<(תא שמע 1א) בחזקת שנתן עד שיביא
 ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי
 בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (א)(אלמא
 עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל
 שעתא ושעתא זמניה הוא ת״ש מסיפא
 בחזקת שלא נתן נאז אימת אילימא דתבע
 לאחר זמן וא״ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר
 זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם
 דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרםינן בגמרא האומר לחברו מנה לי
 בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב

 לסלוקיה משוס דינא דבר מצרא א״ל
 רב ספרא בריה דרב ייבא לרבינא
 אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה
 לצללא. פי׳ צלא עור והט קאמר
 »(ליה רבינא) אמרי אינשי ארבעה זוזי
 שוה העור וארבעה למעבדו הד א״כ
 איך יררש הרצען בו ודאי לא ירויה
 אלא דבר מועט ורוניא היה עני רצען
 ומצוה להנימו לפרנסמ בימו לפיכך
 לא מחייבינן ליה אי לא בעי למעבד
 >ה<(ומיהו מסמברא) לטון דדינא דבר
 מצרא אינו [ב״מ לף קח.] אלא משוס
 ועשית הישר והטוב אין ישר וטוב
 גדול מזה הלכך לא מפקינן מידו ואית
 למפרשי דרוניא הוה שומף עס
 רבינא כאומה שדה המצר משום
 שהיה אדס בתי אבומ לרבינא ואריס
 בתי אבומ לא מצי׳ לאסתלוקי מאוחה
 שדה שהוא אריס הלכך הו״ל כשותף
 בו וכיון שהוא מצרן כמוהו ואם קדם
 אחד מן המצרנים וזבן קי״ל לזביניה
 זביני וה״ק צלא וצללא w שומפין
 בשמונה זוזים השוה העור ארבעה
 למוכר העור שהוא הצלא וארבעה
׳ כותל הצד. י  למעברו: מתנ
 נט שהסכימו מתחילה לבנוחו למעלה
 מד׳ אמומ ונפל משייכים אושו לבנותו
 עד ד׳ אמוה ןדבהט סגי] משוס
 היזק ראיה ואס טען אמד לשבירו
 שיחן חלקו לאחר שבנה הכוהל וזה
 אומר כבר נממי לך מלקי נאמן דטון
 דהיה יכול חברו לכופו אכן סהדי דלא

 רש״י
 כלומר טוב לן להחסייס בלבר מועט באגר
 נטירא: ארבעה לצלא וארבעה לצללא. עור(ג)
 ורוניא רצען היה ולוקח עורוח ונומנן
 לעבדן ועושה מהן מנעלים למכור וכך
 אומר לו העני זה שכרו מועט שצריך ליחן
 הרבה ארבע זוזי עבור העור וארבע זוזי
 לעבדן (ד) ולכן עשה הישר והטוב והניח לו
 השלה לפרנשח ביחי: מתני׳ מתיינין
 אוהו למומו עד ד׳ אמוה. לבהט סגי עבור
 היזק ראיה: כחזקה שנהן. [כ] אס אמר
 האחל אחר שבנאו אני עשיחי משלי שזה
 לא רצה לסייעני וחובע לו חצי הוצאה
 וזה אומר נחחיה נאמן עד שיביא החובע
 עלים שחבעו ולא נחן לו דטון דחובו
 לסייעו לא היה בוגהו משלו: סמך לו.
 [P כותל שני כוחל אחר נגל כוחל זה לחח
 עליו חקרה מכוחל לכוחל: מגלגלי! עליו
 אס הלל. לגלי לעחיה דניחא ליה בהגבהה
 דהאיך: בחזקה שלא נסן. אס בא הראשון
 וחבעו לדין לאחר שסמך כוחלו לכוחל זה
 ואמר לו חן לי חלקך כמו שהגבהחי וזה
 אמר נחחי לך חלקי אינו נאמן אלא בעדים
 שאין דין זה גלד לכל ועד שחייבוהו ב׳׳ד
 אינו עשר ליתןנ גמ׳ הקובע זמ! לחברו.
 במלוה שהלוהו: אלא לאז הזך זמנו. קודם
 שהשלמת לארבע אמות: אפילו מיחמי. אס
 מח הלוה חוך זמנו גובה חובו מן היתומים
 בלא שבועה ולא חיישינן לילמא פרע: מה
 לי לשקר. אי בעי אמר ליה פרעחיך בזמנו
 ולכך ט אמר נמי פרעתיך תוך זמני נאמן
 בשבועה: במקום חזקה. דאין אדם פורע
 חון זמנו: מסיפא. חזקה שלא נתן כר: בזמנו.
 כשגמרתי כותלי רדעתי מה שנחמייבחי
 לסייע בהגבהחך: מי יאמר דמתייבי לי רבנן.
 לכך אפילו אמר פרעסי בזמנו לא מהימן:

 יהב איהו ושיצטרך לאחר מכן לבא
 עמו לדין ואע״ג שהממיל אידך לבנומ משלו וזה מסרב [לבכות עמו] דדין זה גלד לכל הלכך הרי הוא בחזקה שנהן: אבל למעלה םד׳
 אמות אין מחייכים אותו. ואע״ג דמחחלה הסכים לכך השחא לא בעי ואנן לא טיפינן ליה אבל אם בנה כוחל כנגד כוחל זה והוא ראר
 לחח עליו חקרה אע״פ שעדיין לא נחן עליו אח החקרה מגלגלין עליו אח הכל שהד גילה דעהו דניחא ליה במאי דבנה חבריה ואם חאמר
 במה קנאו דמחייביס ליה יש לומר לטון שחצי כומל [עומד הוא על חצרו קנחה לו] חצרו ואע״פ דלא אמר ליה אידך חקנה לך חצרך ברור
 לן שעל דעה כן כנאו שיהיה שלו כל זמן שירצה וא״מ ואמאי מגלגלין עליו שמא כשיקרה אמ בימו לא יסמוך קורותיו באותו כושל יש לומר
 דמ״מ טון שנעשה כוחל זה מחיצה לביחו חייב והכי מניא במוספהא [ריש פרק י״א לב״מ] היהה סמוכה לבימו אע״פ שלא נהן אה הקורה
 לאותו רוח נוחנין לו יציאוחיו של כוחל וכו׳ ואס הבע לו חבירו חלקו וטען זה שכבר נמן אינו נאמן לחזקה שלא פרעו דמימר אמר מי יימר
 דממייבי לי רבנן הלכך הד הוא בשזקה שלא נמן וכמב הרמב״ס ז״ל פ״ג מהל׳ שכנים דהלה נשבע ונוטל אא״כ הביא זה ראיה שנתן
 אבל הרמב״ן ז״ל כחכ ולא נראה לי כן אלא הוא כפרעמיך במוך זמני וגדע מיניה והמס בלא שוס שבועה שקיל: [נמ׳ הקובע זמן לחכירו.
 פי׳] הקובע זמן לחבירו על מלוה שהלוהו שיפרענו לזמן פלוני ופירש רב האי גאון והדא״ף [בחשובה] דהיינו דוקא בקובע זמן בשעח הלואה
 או לאמר מכן אבל בסחס הלואה אע״ג לקי״ל בפ״ק למטח (לף ג:) דסחס הלואה שלשים יוס ה״מ לומר שלא נהנה ליהבע בחוך
 שלשים יוס אבל ודאי עביד איניש דפרע בגוייהו טון שלא קבע לו זמן בפירוש ומעתה אס במלוה שיש כה גמילוח חסד אמדנן דט קבע
 ליה זמן ואמר הלוה םרעמיך כגו זמניה [אינו] נאמן 1י] כ״ש בשטרומ במים שאינה משמלמח אלא לבסוף שאין [להמבייש ממנו] שאס
 אמר פרעמיך כגו זמני שאינו נאמן והכי מוכה בסוף פרק השואל [לף קב:!מ דאפילו אביי ורבא דפליגי בהלואה נח מודו בשטרומ דאינו
 נאמן וכן הדין בפדיון הבן כדמנן בבכורומ >לף מט.) מת בתוך ל׳ יום בחזקת שלא נפלה משוס לזמן הפליה לא הגיע על ל׳ ופסק
 מלמודא דהלכתא כר״ל ואפילו מיממי כיון שממ אביהם מוך זמן ההלואה מזקה לא פרע הלכך נפרע המלוה מן הימומיס אפילו שלא
 בשבועה והסכימו המפרשים ז״ל דאפילו מיחומים קטנים ולא חיישינן לומר דעכיד איניש דממפיס צרד מוך זמן דט היט דלא עביד
 איניש דפרע בגו זמניה ה״נ נמ לא עביל דאחפיס צררי וכחב הרמב״ן ז״ל לאס אמר לו מוך זמנו אשתבע לי דלא פרעתיך לא משבעינן
 ליה: תבעו לאחד זמנו. י) פירש הרמב״ן ז״ל דלאו דוקא לאשר זמנו ממש דה״ה ביומא דמשלס זמניה הוי מגו דאי בעי אמר פרעחיך
 עכשיו ואע״ג דמסמבר טעמייהו רהני דאמרי דלאו מגו הוא בלל משוס רמכסיף למימר דבר הגלוי והידוע כל כך לב״א מ״מ בחב הרב
 ז״ל ראם איתא דהך דלעיל דהקובע זמן ש מצי קאי בכה״ג חלמודא הוה ליה לפרושי בהדיא לאשמועינן מדושא דלא אמדנן האי מגו
 משוס לאיכא לבעו הך דר״ל היט מייד אי מבעו במוך זמנו היט אמר הלה פרעחיך במוך זימניה והלא בחוך הזמן הוא עומד ואי תבעו
 אחר זמנו היינו בעיא דבסמוך מש״ה מוקמינן לה דמבעו ביום משלם זימניה ובכה״ג ליה ביה מגו (במשלם). אבל הרמב״ן ז״ל בחב
 M [דהך דר״ל](דה״ה) במבעו ש נכמשלם] עסקינן וה״ק כבר פרעחיך אע״פ שהיה גו זמניה [אבל מבעו ביומא למשלם זימניה טון דנאמן לומר
 פרעחי היינו נעיין דחבעו אחר זמנו דט היט דאשר זמנו מהימן משום מגו הט נמי ביומא דמשלס זמניה] והכי פירושא דהיאך בעיא
 הוא דבעינן מי אמדנן מה לי לשקר ודאי אמח הוא טוען שפרעו בתוך זמנו דאי בעי לשקר ניחא ליה טפי למימר פרעחיך נזמניה שהוא
 טענה מעליא למהימן כה הלכך אמדנן דקושטא קאמר ומהימן או דילמא כיון דאיכא מזקה אזלינן במר מזקה ולא אמדנן מגו ואינו
 נאמן דחזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה ומלמודא לא פשטא האיך בעיא וכחב הד״ף ז״ל לכל ט האי גוונא נמ לחומרא לחובע וקולא
׳ בנמ׳ מנה לי  לנחבע הלכך משחבע שבועה היסח דפרעיה ומפטר ונראה טעמא דמילחא לזה שזה כלל גדול בדין המע״ה: נרםי
 בידך והלה אומר (אין) [הן] למחר א״ל תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב m מאי אין לך בידי דאמר לא היו דברים מעולם שכל האומר
 לא לויתי כאילו אמד לא פרעתי דמי. פי׳ דטון שלא לוה פשיטא רלא פרע: פי׳ פטור ומיהו כשכועח היסח דהכי אר״נ פ׳ שבועה הדיינים:
 (כאומר לא פרעתי פי׳ דטון שלא לוה פשיטא שלא פרעו) פירשו המפרשים ז״ל דבלאו האי ש טעמא נמי פשיטא דלא מהימן דככר הודה
 בפני עדים שאמר לו הן השתא לאו כל כמיניה לומר לא היו דברים מעולם אבל הבא אחא לאשמועינן דאפילו אחו סהדי ואמרו שלוה
 ופרע חייב ולא מחרצינן דיכוריה לומר דה״ק לא היו דכדס מעולם שלוימי ולא פרעמי כלומר אלא ודאי פרעהי והרא״ה ז״ל פי׳ דהכא
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 הט אתא לאשמועינן דאפילו אמר אין לך כילי לאמר שאמר נממיו לך מייב דל״מ כיון דמעיקרא אמר נחחיו לך דהיינו פרעחיך כשחזר
 ואמר אין לך כידי ה״ק אין לך בידי שככר פרעהיך קמ״ל דכל האומר לא לוימי כאומר לא פרעחי דמי וה״ל כחוזר וטוען לא פרעהיך
 דחייב. משוס דינים אלו היוצאים מהאי גררא כחבחיה: פי'. אמרו במחני׳ דהיכא שלא עכב אחד מן השוחפין על חברו לבנומ למעלה
 מד״א ובנה הברו הרי הוא במזקמ שלא נתן כלום באומן אמומ של מעלה עד שיביא ראיה שנמן טון שאינו מוטל עליו לבנוחו אלא

 בד״א שבנה כבר משוס היזק ראיה
 ומיהו פי׳ לעיל שחלקי של א״ו י״א תעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי
י כאומר לא פרעתי דמי) - סמן לו כותל £ £ < 
: אמר רב הונא סמך לפלגא סמך 0  י 1 ־ ־ אחר (
 לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך
 ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב
 נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא
י [קורי] לא הוי ב  דכשורי אמר רב א!נחמן נ
 חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר
 אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי
 אמר רב נחמן אחזיק להורדי א<(לא) אחזיק
 לכשורי לכשורי אחזיק להורדי נ<(ורב יוסף אמר
 אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי 1א] איכא
 דאמרי אמר רב נחמן אפי׳ אחזיק לכשורי לא
 אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי
 אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי ג)(וא״ד
 אמר ר״נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי)
 [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי׳
 צריפא דאורבני עבד רב יוסף עובדא בצריפא
 דאורבני [כשמעתיה] והלכתא כוותיה אר״נ
 אמר רבה בר אבוה 3המשכיר בית לחבירו
 בבירה גדולה משתמש בזיזיה ובכותליה עד
 ד׳ אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל
 בתרבץ אפתי לא ורב נחמן דידיה אמר אפי׳
 בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי בתים לא
 5!רבה אמר אפי׳ רחבה שאחורי בתים ואמר

 רבינא י האי כשורא דמטללתא עד תלתין

 רש״י
 סמך נלפלגא]. שלא היה כותל [החדש]
 ארוך ככותל ראשון: [אי נמי] בכוכה שלא
 הגיע לגובה ראשון: סמך לכולה. חייב
 לחח חלקו לכל הכוחל שסופו להגביה הכל:
 באפריזא. עץ שנוח! על פני אורן כל
 הכוחל לחח עליו ראשי הקורוח שלא ירקבו
 מלחלוחיח הכוחל: ואקבועי כמורי. נסרים
 קטנים שנוחניס בחורי הכוהל נא] שמניחים
 ראשי הקירות אז ודאי סוסו להגביה כשעור
 גובה עלייה וניחא ליה בכותל בגובה ראשו
 וצריך לחח חלקו: בי(קורי) [נוי] אס שמעון
 הגביה כותל חצר החולק בינו לראובן
 והגביהו יוחר מארבע אמוח ועושה בו
 נש חריץ לצד חצר ראובן להגחח ראשי
 הקורות כדפרישיח לא הוי חזקה לראובן
 לומר שהוא גילוי שראובן בנאו חציו נמ:
 הימלטא. עצים שנותנים בחורין להגין על
 הקורות: דא״ל אמינא כוי. אמרתי בלבי
 אולי ממלך לסמוך לו כותל ולתת עליו
 תקרה ותפייסני ולא אצטרך אז לקלקל
 כוחלי לנקב בו חורין: אתזיק להורדי.
 להניח ראשי רהיטין דקין על כותל חברו:
 לא אחזיק לנשורי. להניח עליו ראשי קורוח
 כברוח חחח אלו: אתזיק לנטפי. היחה לו
 חזקה בחצר חברו שגגו יטפטף מי גשמיס
 בחוכו על כל אורך גגו בלא מרזב: אתזיק
 לשופכי ואס רצה לעשות מרזב עושה
 ויקלח כל מי הגג במקום אחד דהא
 עדיפא ליה לבעל החצר: אגל צריפא
 ואורבצי. גג של צריף שמכסין בענפי ערבה
 וממוך שהטיסין סמוכין זו לזו מאד אין
 בעל החצר יכול להשתמש תתתיהן: בירה
 גדולה. כית ארון מאד וחלוק מחוכה להרבה
 קטוניות והשכיר לזה אתד מהן הרי הוא

 הרי זכה מיד מצי הכומל ואילו אמר
 לאשר מכן שנתן לו הלקו הרי הוא
 בחזקת שנמן לפי שמשפט זה גלוי לכל
 דטון שהודה שהוא רוצה בבנין נחחייב
 לשלם וכן חנן הכא במחני׳ שאס
 סמך לו כותל כנגד אותו כוחל שהעלה
 מכירו גלי דעהו שרוצה להשממש
 ממנו לחח עליו חקרה הלכך בדין
 הוא שיששייב לשלם מיד ואף על סי
 שלא נחן עליו אח החקרה ועוד
 שאס נחן עליו אח החקרה נראה
 שהוא נאמן לומר שנחן חלקו וכמו
 שנראה מדברי הרב רבי יונה
 זצ״ל הלכך בדין הוא שמגלגלים
 עליו אח הכל אף על פי שלא
 נחן עליו עדיין אח החקרה ומש״ה
 נמי הזה ס״ד דרב הונא למימר דלאו
 לוקא קודם שיחן אח החקרה אלא
 אפילו קודם שיגמור לבנוח הכוחל
 האמר כיון שנראה מדעמו שיגמרנו
 חייב אלא דר״נ פליג ואמר שאין לנו
 גילוי דעח בו אלא באפריזי ובקביעי
 דכשורי: אפריזא. נסר ארוך
 שנוחנין באמצע הכומל כדי שיקשור
 הבנין היטב אי נמי פירשו בו
 שמשימין אוחו נסר לסמוך עליו

 ארכה נח ל׳ אמות מגל ביתו:
 משחמש בכוחליה ובחורין על פני כל
 זיזי!. היוצאין מן הכתלין [ה] בראשו כגון אם
 השכיר לו עליה: אגל לא נסרגז אפמי. לרך בוגה בירה גאה להניח לה כנגל
 פחח הטרקלי׳ ש אותו החשוב בו כעין גינה קטנה לאורך ועולי! בה לשאין לשם
 אין לו רשוח לזה בכסליס כלום שאינו עשר כלי ליכנס בה: אבל ריזבה. כל היקף שהיא
 אחורי הבתים קרוי רחבה ושלפני הבתים קרוי חצר: לא. דאין הרחבה מושכרת לו

 ראשי הקורוח כדי שלא ירקבו
 מלחלוחיה הכומל ודומיא לזה הוא קיכועי דכשורי שעושין מקום ככוחל
 לראש הקורה וקובעים סביבו עצים כדי שלא ירקכו הקורומ סוף
 דבר הרבה פירושים נאמרו כו וכללא דמילחא דכל היכא שצורח הבטן
 מוכחא שדעחו להוסיף בכה״ג מודה ר״נ לסמך לפלגא סמך לכול׳
 אלא אם כן טען ואמר שלא היה בדעחו להוסיף אלא טור א׳ או שנים

 דנאמן ואין מגלגלין עליו אח הכל אלא ישלם שלקו כפי מה שיבנה כזה הא לאו הכי למאי דסמך סמך למאי דלא סמך לא סמך וקי״ל
 כר״נ: ני קודי. אם עשה ראובן השותף בכותל זה שהעלה למעלה מד״א מקום קורות לצד שמעון שוחפו אע״ג דהניח בחורין הימלטא
 שהוא חפר עץ שלא ירקבו ראשי קורוח וכדאמרן אעפ׳׳כ לא הוי הזקה לשמעון שיאמר כבר פרעחי חלקי בכוהל שלולי זה לא החקנח לי
 מקום שאוכל [להניח שם] קורומ משום דמצי א״ל לשומפו אני משבמי שמא היום או מחר ממלך לסמוך ומפייסני כממון וכדי שלא
 אצטרך לנקוב כוהלי (הכומל) ולקלקלו קדמחי להנימ לך מקום: [אמר ר״נ אחזיק להורדי וכו׳]. פי׳ דטון דמייהי לה להא עלה דמחני׳
 משמע דהאיך שזקה היא לומר שפרע חלקו [כ] בהאי כומל ולא אמרי׳ דוקא דלהורדי שהן קורומ דקוה הוא דפייסו אלא אמרינן טון
 שמקום הכוהל הוא כמזקמ שניהם כיון שסמך עליו הרי הוא במזקמ שנהן ול״ש הורדי ול״ש כשורי שהם קורומ כבדומ מצי למסמך:
 לכשורי. מועטוח: אחזיק להורדי. מרובוח ואע״פ שמכבידין על הכותל לרבויין כיון שיש לו תלק בגוף הכותל כדאמרן: אחזיק לנטפי.
 הא מיירי במי שיש לו חזקה שלש שנים ובטענוח מכירה או מחילה שהחזיק על חצר חבירו שיטפטף גגו מי גשמים למוכי על פני כל
 אורך גגו בלא מרזב: אחזיק לשופכי. אס רצה עושה מרזב ויקלח כל מי גשמים במקום אחד או איפכא דאין בזה שום היזק טפי מזה
 אבל לצריפא דאורבני שיעשה גגו צריף בשיפוע רב ושיכסנו באורבני שהם ענפי ערבה לא לפי שמהרבה ההפסד שהטיפין סמוכין מאד
 ואין בעל התצר יכול להשתמש בחצרו אפילו לאחר שיעבור הגשם מרוב הטיפין היורדין ורב יוסף עבד עובדא דאפילו לצריפא דאורבני
 יש לו מזקה שאין בזה מוספה היזק כלל אבל משמע דאי מחוסף היזקא כגון שבא להגביה השופכין שיהיו עכשיו יורדין ממקום גבוה
 ומזקי ליה וכן כל כיוצא בזה שיראה לב״ל שהוא מוסיף כהיזק אין שומעין לו וכן מי שהחזיק על ביב חכרו לשפוך שס מי כביסה אחת
 ממשין בידו שלא ישפוך בה חמש בכיסוח או אס החזיק למי גשמים לבד ממחין בידו שלא ישפוך בה מי כביסה והא דמניא במוספמא
 נדב״מ פרק י״א] העשר לכביסה אין מממין בידו לגשמים לגשמים אין ממחין כידו לכביסה ההיא לענין דיוטאוח המקלחומ מיס לביב
 הניא לטון שנשחעבד הביב לקלות הדיוטאות אין ממתין בידו לגשמים ולא לכביסה וכ״כ הרמב״ן והרשב״א והסטם לדעתם הרנב״ר ויש
 דמפרשין דהא דהורדי וכשוד הוא רומיא דנטפי ושופט שהוא מטעם חזקה ג׳ שנים וכטענמ מכירה או מחנה w וא״ת א״כ היט אמרינן
 דאמזיק להורלי אחזיק לכשוד הא אמדנן פרק הבית והעלייה (לף קיז:) עליון הבא לשנומ בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו תירץ
 הראב״ד ז״ל להחס איירי במקום שמקפידין והכא במקום שאין מקפידין תדע שהענין תלוי במנהג לשניא בחוסםמא [לב״מ ריש פרק י״א] בימ
 לאחד ועלייה לאמד ורצה כעל העלייה לכנוה דיוטא על גכה מקוס שנהגו לעשוח שחים ושלש עושה וכו׳ ואחרים חירצו דה״ק ראם הוחזק
 לעשרה הורדי הוי חזקה לחמשה כשוד שהם במשקלם ולא מצי למימשי אידך לפי שהכובד יוחר במקוס אשד מבראשונה והסטמו האחרונים
 ז״ל שאין לו חזקה אלא בחשמיש כוחל זה בעוד שהוא קייס אבל אס נפל אבד מזקמו שאין לו חלק בגוף הכוחל לא כמקום ולא כאכניס אף
 אס בא בטענת מטרה ללעולס נימא שלא מבר לו אלא לתשמיש הנעיצין בד״א בשלא המזיק במקרה ומעזיבה כדרך המשממשין בשלהם
 אבל אס החזיק בחקרה ומעזיבה ובא בטענמ מכירה או מחנה כדאמרן יש לו מזקה אף כגוף הכומל דאל״כ במה ימזיק מי שיש לו דין
 כגוף הכוהל אי בשטר הא אמדנן [ב״ב לף כט.] עד ג׳ שנין מיזדהר אינש בשטדה טפי לא מיזדהר אלא ודאי צ״ל בחזקה כדאמרן וכ״כ
 ה״ר יונה זצק״ל: ש אמר המשבר פירוש מעזיבה מן [נחמיה ג] ויעזכו אח ירושלים והס לוחומ המשימין על הקורוה או קנים וצרורוח
 כפי מנהג המקום ושמו מליטה בלשון ארמי מן [וטמנמס] במלטי) ע״כ: פי׳ נירה דירה גדולה שיש בה הרבה מרדם קטנים והשוכר
 אממ מהן יכול להשתמש בכותל שכנגד פתה הבימ בד׳ אמוה בין כזיזין היוצאים מן הכותל בין כחלונוח או חודם שיהיו שם: ואם. שכר
 עלייה יכול להשממש ברוחב עוכי הכוחל במקום שנהגו הבעלים להשחמש ואין מקםידין בו גס השוכר נמי ישממש בו בד׳ אמומ ולאו
 דוקא בכוהל בירה שהוא לפגי סחחי החדרים אלא אף בכוהל נ«מ של גן עדנו יכול להשתמש ואפילו ברחבה של אחורי הכהים כיון
 שביתו פתוה נמי שם. האי כשורא דמטללתא. פליגי בפירושה רגוותא רגני צרפה ור״ח והרשב״א ז״ל סגרי (דאין חזקה) נט] דוקא בג׳

 עין משפט נר מצוה
 תרה-תרח

 א מיי׳ פ״ג מהל׳ שכנים סמג עשין פב טוח׳׳מ סי׳
 קנ: ב מיי׳ שם סמג שם טור ח״מ סי׳ קנג:
 ג מיי׳ פ״ו מהל׳ שטרומ סמג עשין פט טור ס״מ
 סי׳ שיג: ד מיי׳ פרק ח מהל׳ שכנים סמג עשין

 פב טמז׳׳מ סי׳ קנז:

 מסורת הש״ם
 א) ל״ת מ״ז נ) ד״פ מ״ז ג) ג״ז נמחק ד) פסוק
 הוא בירמיה מ״ג ה) אולי צ״ל אחזיק לכשורי
 מועטות אתזיק להורלא מרובות וכו׳ למאחר
 לאחזיק לכשורא אחזיק להורלא וכו׳ להחזיק

 להוללות ממנות:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״נ ע״כ הג״ה: (נ) נ״נ וכוי:

 (ג) נ״נ ניה:
 ג״א א] נגמ׳ איתא אמר רנ הונא ני נוי [וכ״ה
 נל״ס]: נ] נגמ׳ איתא רנא אמר כו׳

 [ונ״ה נל״ק]:
 מא״י [א] נ״נ למעלה ולמטה ולצלליס שמניח ראשי
 הקורוח נחונס נצ״ל: [ב] צ״ל חלונות:
 [ג] ג״נ וסייעו נהגנהתו: [ד] ארכה מנחון על ל׳
 אמות אף שלא מגל ניחו כצ״ל: [ה] הכמלין הס״ל
 ואח״כ מה״ר ובעוני נותל נראשי וכצ״ל:
 [י] הטרקלין החשיב שבה וכו׳ קטנה לאדר וכו׳ לזה
 לתלות בכתלים כצ״ל: [ז] נ״ג פי׳ נ״ל לשייך לעיל:

 נח] נ״ב כר״נ: [ט] נ״ב ללכל לבר:
 אנ״ש מהד״ם [א] נספרים שלנו נתונ בגמ׳ א״ל
 אמר רנ נחמן אחזיק לכשוריה אחזיק להורלי
 אחזיק להורלי אחזיק לכשוד וכן נאשר״י והלכות
 גלולות: [כ] ר״ל ולא איירי נטוען שמכר או שנתן
 לו ונחזקח ג״ש ונ״ז קאי אלינא לר״י להלנתא
 כוותיה נזה. ונ״ל לצריטן להגיה כרי״ף איכא לאמרי
 אמר רנ נחמן אחזיק לנשורי אחזיק להורלי אחזיק
 להורלי אחזיק לכשורי ובזה מציין הנ״י נסמוך
 ה) אחזיק לכשורי מרובות נמי אחזיק ורצה לומר
 לממילא נשמע למאחר לאחזיק להורדי אחזיק לכשורי
 ומשמיענו נמי להחזיק לכשורות מרובוח ולו״ק.
 ובאמת רכמו שהגהתי ברי״ף בלברי ר׳ נחמן בלישנא
 בחרא נ״ה בגמ׳ גס ברא״ש ע״ש: [ג] וזו היא לעת
 ר״ת ואשר״י וכ״כ בסי׳ רש״י לאיירי לעני! חזקה
 וקנין ובחזקה שיש עמה טענה אלא שרש״י ורשב״ס
 מפרשים לכל הני חזקות לשמעתין תזקת שעה הן
 טון שהתזיק לפניו ולא מיחה לאלתר הוי חזקה. כענין
 שאנו אומרין גכשורא למטללתא אי חבריה נטינא
 לאלתר הוי חזקה. ולא אמרו חזקת שלש שניס אלא
 לעני! קרקעות וכתב בספר המרלט שכן פסק רבי׳

 מאיר וכן פסק המיי׳ נפ״ח מהל׳ שכניס:

 המאור הנדול
 הא דאמרי׳ בכשורא דמטללתא לבתר תלתין
 יומין הויא חוקה ובסוכה דמצוה לבתר שבעה
 יומי ואם חברה בטינא לאלתר לאו למימרא רלא
 בעינן ג׳ שנים כמו שדמו הרבה מחכמי הדור
 אלא בחשבון ג׳ שנים מן השיעור הוה ואילך ויש
 לפרשה כפשוטה ואמתני׳ קאי למעלה מד׳ אמות
 בחוקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן וקמ׳׳ל
 שאם הביא ראיה בחזקות הללו בכשורא
 דמטללתא הרי הוא בחוקת שנתן וגם זה הפירוש
 נכון ומוכיח על זה הפירוש הא ראמרי׳ לעיל בי
 קודי לא הויא חזקה ואע״ג דמנח המליטה אמינא
 לכי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי לישנא דלכי

 מפייסת לי מוכחת דאמתני׳ קאי:

 מלחמת ה׳
 ועוד הא דאמרי׳ בכשורא דמטללתא לבתר
 תצתין יומין הרא חזקה ובסוכה דמצוה לבתר
 שבעה יומי וכו׳ לאו למימרא דלא בעינן שלש

 שניס וכו׳ מן השיעור הזה ואילך:
 אמר הכותב היאך הוא תולה דבד כל הגאונים
 הראשונים והאחרונים ז״ל בחכמי דורו ודוחה
 אותם בקש שכולם אמרו כך שא״צ חזקה ג׳ שנים
 לסמיכת הקורה כמו שא״צ ג׳ שנים לזיז ולסולס
 וחלון ומרזנ ומזחילה נין בעל הגג בחצר בין כעל
 מצר במי הגג וה״ה לאמת המיס ונברכמ וסיד
 וסלעים ותנור וכיריס ורחיס וזרעים סמוך לכותלו
 של מכירו וכן לקורקור דרב יוסף ולכל חזקה
 המתקיימת מא טענה והכא בחזקה שלא מחמת
 טענה ולקיים הכשורא שלא לסלקה משם נאמרו
 הדברים ואם נפל הכותל אין לו במקומו כלום
 והפירוש שפירש הוא ז״ל אינו כלום דעד מלמין
 יומין למה לא יעלו למנין ג׳ שניס וא׳׳ת דעכידי
 אינשי למושלי ל׳ יוס כיון שהוסיף והחזיק עד
 תשלום ג׳ שנים שכבר יצאנו מתורת שאלה לחזקה
 גמורה והיה לו למחות שהד כל חזקות של ג׳
 שניס כך הס מסופן הס מתקיימין בתחלתן
 שאפי׳ היו הבעלים באתפמיא נתקיימה חזקתו
 שהיה לו למחות טון ששמע שהחזיק בשלו וכן



 עין משפט נר מצוה
 תרמ-תריא

 א מיי׳ ס״י מהל׳ שכנים מור ח״מ סי׳ קנט:
 ב מיי׳ פ״ג שם טור ח׳׳מ סי׳ קנט קס: נ מיי׳

 פ׳׳ל שס טור ס״מ סי׳ קסל:

 מסורת הש״ס
) ל״ת מ״ז  א) מהר״ס ב) ד״מ ג) ל״ת מ״ז י
 ה) ל״מ ו) נדסו׳יי הגי׳ הלכך מקציעין ממצר של

 וכו׳ t) גי׳ מהר״ס:

 קובץ הנהות
א א] נגמ׳ אימא צעולס לנמסס עליו כגגכ ״  ג
 נמסיפס מצי משממט אמר ממצורי

 קממצירנא כוי:
י ןא] מיגומ י׳ וכו׳ משממיט רשומי׳ למחוק: ״ א  מ
 [ב] נ״נ א״ל: [ג] נ״נ א״ל: נר] נ״נ פירש
 שני החצרות שוות הן אלא שקרקע הבימ נמוך
 מקרקע החצר: [ה] נ״נ תתאי כצ״ל: [ו] נ״נ בארץ:
 [\] נ״נ הרא: [ת] נ״נ סי׳ באלכסון: [ט] אומס כצ׳׳צ:
י (א) נ״נ אין וה סומר למ״ש לעיל שני נמים ״  חו
 נשני צלי רה״ר ונוי. עי׳ טור ונ״י סי׳ קנ״ט:
 (ב) אמר אימצורי הוא דקממצרנא ליה. מינומ אלו
 מוקפים. ונ״נ ל״ג נגמ׳ רק הד״ף קמפרש ליה כך
 ועיין נ״י: (ג) כלאמרי׳ נשמעמיה קמייחא מצר קניע

 משמישמיה גג לא קניעא כו׳ כצ״ל:
ש נזהר׳׳ן שפירא [א] ואס הימה חצירו אין ״ נ  א
 זקוק לו ר״ל אי! נעל החצר נחקק לסייע
 לנעל הגג לשמואל לעיל לס״ל למגג לגג אין נזקקי!
 כלל אין נעל החצר מסייע לו מאומה אלא נעל הגג
 צדך לעשומ מחיצה גנוה ר״א משפח החצר ולמעלה
 כדי שלא תיק הוא לנעל החצר לאף שהחצר גנוה מן
 הגג שייך כו התק ראיה וכמנואר נתוס׳ נשמעתי!
 נל״ה שחי חצירוס וכוי. ולרנד רכ נחמן דלעיל אפי׳
 נמגג לגג שייך נו מחיצה אף שאין נו היזק ראיה.
 משוס שלא יהא נמפס עליו כגננ ואח״נ יגניה נעל
 הגג לנלו על גונה ל״א ומ״מ מועיל לו לנעל החצר
 מה שהוא גנוה ממנו לא״צ לסייע על מחציח י׳ אלא
 שיהא גנוה י׳ מקרקעיח הגג כגון שהיה החצר גנוה
 מן הגג י׳ טפחים א״צ לסייעו כי אס נגונה ל״א על
 קרקעימ החצר וממילא יעשה נעל הגג המחיצה
 נגוכה ר׳ אמומ משפמ קרקעומ המצר ונעל החצר
 א״צ לימן ני אס נפי הוצאוח שני טפחים ונאשר״י
 מנואר ע״ש: מהר״ם [ב] בין חזקמ קרקפומ נין
 חזקמ משמישין כי הנך משמישין לשמעמין אס

 משקנה מחנירו והחזיק נעי שלש שנים:

 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (ו:-ז.) ל
 שטס וכא כטענמ מזקה כרמנן פרק מזקח הבחיס (דף מא.) כל חזקה שאין עמה טענה אינה מזקה ובחזקמ ג׳ שטס איירי ומשמע
 דכללא הוא לכל חזקוה שנעולס [ב] ופירשו הך חזקה דהכא דקאי אמחני׳ ולמימר לטון ששחק לו הלה לסמוך כאומו כומל האי כשורא לצל
דף מז.]  הרי הוא בחזקח שנחן אכל כחזקה דעלמא לא איירינן הכא וכפ׳ לא יחפור נדף מ.] נכי והא אחזיקו להו וכן כחזקה הבחיס !
 גני אלו רכריס שיש להם חזקה וכו׳ כחכו מן הגאונים שיש שזקה שאינה צריכה שלש שטס אלא כל שנגלה ההיזק ולא מיחה הוי חזקה
 וכענין זה שאין כו הפסד קרקע
 לאידך אלא נזק וטון שנחגלה ההיזק
 ולא מיחה מחל למממש זה הרא הך
 חזקה דאלו מטעם מטרה אי אפשר
 ראם כן טמא ליה אשר שטריך דאפי׳
 כל שלש שנים מזדהר איניש כשטריה
 וכל שכן שלשים יום ולפיכך אמרינן
 דלכמר מלשין דרכם של כני אדם
 להקפיד וכיון שזה לא הקפיד מחל
 והסטמו עמהס הר׳ יוסף הלוי בן
 מגש והרמב״ן ז״ל א) [וכן רש״י ורשב״ם
 ומהר״ם ז״ל ומהרי״מ והמיימון] הלכך
 נראה בעיט שהדבר שקול ונראה
 לי לומר שזה המזיק בכשורא או
 בנזק ט האי המזיק וכי שמקינן
 ושבקינן ליה בחזקחיה לא עבדינן
 ולא מידי אבל אי הוה מפקינן ליה
 מחזקחיה הרנן כמוציא מחבירו ואיך
 עבדינן הט והלא הדבר הזה עלינו
 בספק: ואי מטללתא דמצוה היא.
 דהיינו סוכה עד שבעה יומין לא ני] הר
 הזקה. שהד ידוע לו דמשום מצוה הוא
 לקא עביד ולא משוס חזקה ולאו לוקא
 שבעה דהוא הדין שמיני מג עצרמ
 שהרי אינו יכול לסתור אוחה אלא
 לישנא דקרא נקט ז׳ ימים אבל לאחר
 החג אי לא סחד לה הרא חזקה מבאן
 ואילך דאמאי מקיימא טפי מאינשי
 אחדט אי לאו מטעם מזקה דאע״ג
 לבלאו מצוה לא הויא חזקה אלא
 בל׳ יוס שאני המם דמעיקרא אדעמא
 לצל של דבר רשוה סבל לו ואורהא
 למילמא למחלו ולסבלו על מלשין
 אבל הכא כיון שנגמרה המצוה נראה
 להר מטעמא לאמרן: ואי חכרה לה
 כטינא אפילו לאלתר הויא חזקה. טון
 שלא מימה בו דהא א״א שלא הרגיש:
 אמר אכיי שני [בתים כשני צדי

 יומין לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה
 ואי סובה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי
 חזקה בתר הכי הוו חזקה ואי חבריה בטינא
בתים בצדי  לאלתר הוי חזקה אמר אביי שני א
 רה״ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה
 מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי
 אריא רשות הרבים אפילו רה״י נמי רה״ר
 אצטריכא ליה ס״ד אמינא א״ל סוף סוף הא
 בעית איצטנועי מבני רה״ר קמ״ל דא״ל בני
 ר״ה ביממא חזי לי בליליא לא חזו לי את
 בליליא נמי חזית לי בני רה״ר כי סאימנא חזו
 נמי
 לא
 נמי
ג ג  ב

 רש״י
 להשתמש: לא הוי חזקה. אס סמכה על
 כוחל חבירו ולא מיחה תוך ל׳ יוס לא הר
 חזקה לומר פייסחין כמעוח עד עולם דכל
: גסר הכי הויא לי׳  שלשים יוס לא קפדי
 תזקה. דהוה ליה למחוייה: זה שלא כנגד
 זה. זה סוחס גגו לצפון חה לדרום: ומעדיןו.
 מושך המעקה יוחר מחצי הגג כדי שיהא
 גמקצס כנגד סמיממו של זה שלא יוכל
: גבוה ד׳ אמוס.  לראוח כלל בגג של חנירו
 משוס היזק ראיה אבל בין גג לגג לא צריך
׳ בשמעמא קמייחא (ג) דגג לא  כדאמד
 קביעא משמישחיה ואמר ליה בעל החצר
 לבעל הגג לא ידענא בהי עידנא אחיח
 לאיצטנע מינך: מצי אשסמיט ליה. ולומר
 חפץ נפל מילי על גגך ונכנסתי ליטול:
 זו למעלה מזו. קרקעיח אחח גבוה משל
 חברחה: זה בונה ממגה. התחחון
 בונה מלמטה עד שמגיע לגובה של
 קרקעיח חבירו ואח״כ מחחיל זה לסייעו
 ולא יהא עליון נפסד בשפלות קרקעיח
 החחחון: ואם היסה חצרו למעלה מגגו
 של יזבייו. שהיחה קרקע החצר גבוה
 מקרקע הביח [לק אין זקוק לו בעל החצר
ן דגג לא  לעשוח מחיצה בין חצר לגג דטו
 קביעא חשמישחייהו נוח לו ליזהר בקל
 משכנו שלא יראנו: דהזו דיירי חד עילאי
 לוי. כשחלקוהו אחים נטל זה בית וזה
 עלייה: איחנס נמ ביהא. נטבעו הכחליס
 התחתונים נו] עד שהושפלה תקרת העלייה
 והחחתון לא היה יכול לכנס לביחו
 אלא אס כן ישוח: נמייה. נסתור כל
 הביח ונבנהו: אימייה אנא. משלי:

 לי כי יתיבנא לא חזי לי את כי יתיבנא
 חזית לי בני רה״ר כי מעייני חזו לי כי
 מעייני לא חזו לי את כי לא מעיינת
 חזית לי אמר רב נחמן אמר שמואל

 הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה ד׳
 אמות (א) אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה
 אמר אפילו בין גג לגג אינו זקוק לארבע
 אמות אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי
 להיזק ראיה ארבע אמות בעינן אי לנתפס
 עליו כגנב במםיפם בעלמא סגי אי משום
 גדיים בכדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש םגי
 לעולם לנתפס עליו כגנב ^ובעשרה לא מצי
 משתמיט ליה בציר מעשרה מצי משתמיט
 ליה אמר (ב) אימצורי הוא דקממצרנא ליה נא) י׳
 טפחים לא משתמיט איתמר ב׳ חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון
 בונה כנגדו ועולה ועליון בונה כנגדו ועולה ורב חסדא אמר מסייע עליון לו
 מלמטה ועולה תניא כוותיה דרב חםדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר
 העליון הריני בונה מכנגדו ועולה אלא מסייע לו מלמטה ועולה 1*1 ואם היתה
תרי דהוו דיירי חד עילאי  חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו הנהו בי נ
 וחד תתאי איחביס תתאי א״ל לעילאה תא ליבנייה א״ל אנא שפיר דאירנא
 אבנייה אנא m לית לי דוכתא דדיירנא בה אמר ליה מוגרנא לך נ״ לא

 רשות הרבים וה עושה מעקה]. פירוש הא דהכא בגגין מקורין שהן כעין ביה או בגגיס שלפני הבחים שהס עשויין לחשמיש משוס הט
 קאמר יש בהם משוס הזיק ראיה »נולא פליגא אלרב נחמן לבסמוך דבגגין ליכא היזק ראיה] וקא משמע לן אכיי דהיזק ראיה אין לו
 שיעור שהד בחיס אלו בשני צדי רשוח הרבים הם שיש לו שש עשרה אמה ואפ״ה קאמר שזה עושה מעקה לחצי גגו לצפון וזה לחצי גגו
 לדרום ומעדיף מעט יוחר כדי שלא יראו זה לזה להדיא הלכך מאן רבעי למפתח מלונוהיו לרה״ר ואיח בהו היזק ראיה לחצר חבירו אע״ג
 למפסקא רה״ר יכול לעככ עליו ולא מצי אנא לרה״ר פחחנא ואע״ג דעדיין רואיס נמ זא״ז היאך מהאי גיסא והיאך מהאי גיסא היינו משום רלא
 אפשר למעבד בגוונא אתדתי דהיט נעביד לטף נט] אותו בשתי מתיצות אין סברא טון דגאחד סגי לומר לחד ליעביד כולה מצי אמר
 מיהרע אשיתא »(אבל כט האי גוונא כופין זה אה זה) ולא מצי מל למימר לחבריה אנא עביד לך במלקך כולה ואט אמן לך מצי הוצאה כמו
 שמגיע למלקי דמצי אידך למימר ליה לא בעינא [לבנות כומל שאינו שלי ומשום הכי כל כה״ג אין כופין זא״ז לסלק ראיימו אלא בל אשד כופה
ר (רנא) מ[ד״נ אמר מ  אח שבירו לעשוח מעקה לחצי גגו ומעדיף וחו לא כדי שלא יראה את תכירו להדיא] "(להכביד כותלי) וכדאמרן: א
 שמואל גג הסמוך לחצר חכ־דו עושה לו מעקה]. הבא איירי בגג שאינו מקורה ואינו עשוי להשממש ולפי זה אין בעל החצר צדך
 לעשומ משיצה שאין מזיק בראייחו לבעל הגג אבל בעל הגג מזיק לבעל החצר שרוב משמישו שם במצר ולפיכך עושה לו מעקה גבוה
 ד׳ אמוח אבל בין גג לגג אין צריך ד׳ אמוח טון שאין בהם היזק ראיה וכדאמרן אבל זקוקים הן בעלי הגגין לעשומ מחיצה י׳ טפשים
 בין הגגים כדי שאם יעבור שוס אחל מהם לגג חבירו יהא נמסס כגנכ ולא מצי משממט ולומר אימצודה כמו אימזוד כדכמיב
 (מ״ב ל) ויזורר הנער דהיינו פישוט עצמוח והשחא לא מצי טעין הכי ולומר כעוד שהיימי פושט עצמי נפל כלי זה מידי דטון דגבוה כ״כ
 עשרה טסתיס אי אפשר אלא אם כן עבד הוא מרצון רהיה נתפס כגנב: [איתמר שתי חצרות זו למעלה מזו]. פי׳ שחי חצרוח הסמוכוה
 זו לזו וגבוה האח׳ מחברחה ואפילו ד׳ אמוח או יוחר כיון לכי קאי הר הזי ליה האי שלמטה תייב לתה חלקו בכטן עד שיסחלק ראייחו
 שלא יוכל לראוח לעליון כלל וקי״ל כרכ חסדא דמטא כווהיה י) מ״מ מקצע החחחון מחצר של עליון כדי שיכנה חצי הכוהל בחלקו של
 עליון וכיון שהיה בין שניהם ומסייע לתתשון בשצי הכותל הנבנה כנגד שצרו של תתתון דאע״פ שהעליון אינו יכול להשממש למטה כיון
 שהוא יסוד לבנין שהוא חייכ לעשוח כדי שלא יראה חצר של מטה דין שיסייע בו שאם אין יסוד אין בנין ובין שניהם יכנום עד שיסמלק
 ראיימ מממון לגמרי מן העליון ואז יבנה העליון משלו ויעלה עד שיסמלק ראיימו מן החחחון שלא יזיקנו כראייחו כי החחחון כבר
 סלק ראיימו מן העליון וא״צ לו כומל עוד ולמה יפרע בה: »[הנהו בי תרי דהוי דיירי חד עילאי וחד תתאי איחבים]. פי׳ איחביס

 מלחמת ה׳
 מתקיימת כשלשים יום וכן פירשה ר״ת ז״ל ורבינו הגלול ז״ל בתשובותיו וכן הדין נוח! שחזקה זו אינה צריכה לרבים
 אלא לרואה ושותק וכן מוכח בקודקוד דרב יוסף שהם לא היו טועני! עליו מטרה ולא כלום אלא שאביי מעצמו
 היה אומר לו כיון שראית ושתק מחלת להם כנזק זה ומכאן ואילך אסור לך לסלקם וא״ל רב יוסף שלא ממל להו
)  לפי שהם אצלו כקוטרא ובית הכסא וש״מ שחזקה זו מתקיימת להם בלא טענה לפי שאינה בגוף קרקע אלא בניזק,
 שהאומנין הללו לח היו נכנסין לתוך שלו אלא יושגין בצילן של האילן וטון שאינה צריכה טענה שלש שניס נמי אינה
ן זה יעלה בידך יפה פי׳  צריכה דליכא למימר בהו תלת שנין מזדהר איניש בשטריה וזה פי׳ נכון בשיטה זו ועל לר
 עובדא דרב ענן דגדר גודא בארעא דלאו דיליה וכולה כדאיחא בפ׳ חזקת הכתים ונאמר שלא כנס רב ענן לתוך
 של חבירו אלא מקום הגדר שהיה מתתלה באמצע ולפיכך טען שאע״פ שהיה חייב לגדור עמו משוס היזק ראיה
 טון שחזר וגדר בשלו מחל על היזקו שהחזיק במחילה שסייע היאך בגודא ואודי ליה רב נממן אלא משוס דההיא
ט גנה עד השתא ולא אודי רב  שעתא מחילה בטעות הוה והט נמי טוען מעיקרא דהחזיק משוס דשתק ליה מ
 נחמן משוס דלאלתר הוה ואין חזקה לאלתר אלא כגוף הקרקע כר׳ יהודה ולא בנזקין ושעבודין כר׳ ישמעאל בר׳
 יוסי אלא מכי שהי עד דמתגלי כל היזקא דמטי ליה מיניה לעולם כמו שפירשו הגאונים ז״ל וכבר ראינו לכל בעלי

 המחלוקח הזו פירושים משובשים במעשה הזה וכל דבריהם יגעים לא יוכל איש לדכר:

 החלונות אין חזקחן מחקיימח כשלשים יום דעביד איניש דמחיל ואם החזיק אח׳׳כ עולין למנין ועוד היאך לשון הגמ׳
 מסטס לפירושו דקאמר עד תלתין יומין לא הויא חזקה ואמרי׳ נמי ואס חברה בטינא לאלתר הרא חזקה וצא אמרי׳
 מאלתר הויא חזקה וכלשון הזה אמרו ולסתום לאלתר הדא חזקה שפירושו לאלתר נשלמה ונתקיימה חזקתו והפירוש
 האחרון גס הוא אינו נראה שאס על הכשורא עצמה שלא לסלקה משם אמרו עד תלתין יומין אמאי לא הד בחזקת
 שנתן והרי טון שסמך הוה ליה לאחר זמנו ויכול לומר פרעתיך דמידע ידע דמחייבי ליה רבנן בהט שהד יודע
 הוא בעצמו שאינו עתיד לסלקה משם ועמד ופרע בזמנו או לאחר זמנו ומעולם לא דנו בחזקה וו אלא בבא לסמוד
 אבל סמך כבר על הכותל ובעל הכותל בא לסלק משם ודאי לא כל הימנו ואס כשלא סמך אלא במקצת והוא בת
׳ ודאי פיוסי פייסיה אטליה מוך שלשים יום  לסמוך בשאר הכותל אמרו מ״ש לאחר שלשים לטון להחזיק לוו אמד
 נמי טון שאינו יכול לסלקה משם כדפרישית נימא ולאי פיוסי פייסיה לסמוך ככל הכותל ובודאי דינא הוא דמהימן
 לטון שמשעה שסמך לו הכותל אמר נתחייב בדמי כוליה והשתא נמי נתן עליו את הקורה הוה ליה לאחר זמנו
 ומהימן לטון דחיוגי מחייב והוה צדך למייתי קמיה ולפיוסי משוס כשורא אכולה כותל פייסיה כדיניה ועוד דאי
 הכי הוה ליה למימר אחזיק לכשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא אחזיק לכולה וכו׳ אבל לישנא לגמ׳ משמע דלא
 הר חזקה כלל והעיקר כדברי הגאונים שחזקת הניזקין והשעגודין מתקיימות בפחות משלש שנים ויפרשו שזו



 8 (T-.T:) נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 שנטבעו הבוחלים וירדה לירה העליון באויר הממהון ואפילו הכי לא מצי בייף מההון לעליון שיבנה משום דביח לעלייה שעבודי
 משעכד כל זמן שישאר שם שיעור רירה דהיינו י׳ טפמיס אכל מטו כשורי למטה מי׳ רשומא דמהאי הוא ולא משחעבד ליה ויכפנו
 לכנומ: חוק באחא. הפור למטה: או שוף. כפוף קומחך: איםודייתא. חכילי עצים על כמפו ויחזור סביב הבימ ולא יעכבנו הקורומ:
 אחורי כוי. אחורי חלונוחיו בלא הרחקה ד׳ אמומ והיה מאפיל עליו: אפילו בי תיבנא. כלומר לאו דוקא בכיה שהוא דר הוא דמצי למימר

 לא מצי למטרח אלא אפילו לטלטל
? מצינא דאטרח נא] לא קא מיתדר לי אמר ליה  משם הבן או עצים מצי למימי ה
L י ״ ״ י י ״ י ״ ״ . , ״ . , - L w r f t [ב] והיאך עובלא במרא מסחברא 
י א * חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול א כ מ ״ ל א י א> א ל כ ה ל  ד

 ושוף ופוק אמר רב חמא דינא קאמר ליה והני
 מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל
 מטו כשורי למטה מעשרה מצי א״ל למטה
דידי היא ולא משעבידנא (  מעשרה רשותא א
 לך והני מילי דלא אתנו אהדדי [או אבל
 אתנו אהדדי סתר ובני ועד כמה אמר רב
 התא בריה דרב יהושע כד נקיט (א< איניש
 איסורייתא דמחוזא והדר. ההוא גברא
בני אשיתא אחורי כוי דחבריה  דהויא קא א
 א״ל קא מאפילת עלי א״ל םכרינא להאי
 ועבדינא לך כוי מלעיל מרעת לה לאשיתאי
 קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך
 כוי מלעיל א״ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא
 עתיקא לא קיימא ני] א״ל סתרנא ליה לכוליה
 ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל לית
 לי דוכתא דדיירנא בה אוגרנא לך לא מצינא
 דאיטרח אמר רב חמא דינא קאמר ליה
 ואע״ג דדייר ביה לתיבני וציבי הנהו [בי] תרי
 אחי דפליגי חד מטייח אםפלידא וחד מטייה
 תרביצא אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא
 אפומא דאספלידא א״ל קא מאפילת עלי
 א״ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא דינא
 קאמר ליה א״ל 5׳רב אחא לרב אשי ומ״ש
האחין שחלקו אחד נטל שדה  מהא דתניא כ
 פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס
 ארבע אמות בשדה הלבן שע״מ כן חלקו א״ל
 התם דעלו להדדי הכא דלא עלו אהדדי אטו
 בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי
 ולא עלו באוירא ולימא ליה עד האידנא
 הוה לי אםפלידא השתא אית לי אינדרנא
 אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג
האומר בית כור ו ״ אני  ליה מי לא תניא (כ) ג
 מוכר אע״פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו

 שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור הכי השתא התם שמא בעלמא
 מזבנא ליה הכא מצי א״ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא m נהרדעי
 לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל (ג) יהאחין שחלקו אין להם דרך זה על
 זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה
שטרא דיתמי  והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ניח ורב אמר יש להן (א* ההוא ה
 דנפק תברא עליה אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה
 אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי
שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא ן  גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא ג
 הלכה מאי שלח ליה >י< הלכתא (0 כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי
 םהדי בשקרי לא מחזקינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא w הלכתא
 נמי כרב חמא דאם איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון
 ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש״מ (י) ציורי ציירי וכן הלכתא: מתני׳ יכופין
 אותו לבנות א בית שער ודלת לחצר רשב״ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית

 סולם: ולא אמת המיס. פרש״י ז״ל להביאה דרך שדהו משמע שאס היו שס ככר לא יסלקס וכן הדין בב׳ שקנו קרקע בשוחפוח וחלקו
 נוכן אם שניהם במחנה] אבל אם נחן לזה קודם שימן לשברו השאר קיימא לן מוחן בעין יפה נושן ולראשון כתן שישממש בו בענין שהיה
 הנומן משממש בו בחלונומ ובאמה המים ובסולמות ומיהו כי אמרינן אין להם חלונוח זה על זה פרש״י ז״ל דדוקא בשלא החזיק בחלונוח שלש
 שנים אחר החלוקה אבל אם החזיק מעכב עליו שלא לבנומ כנגדו וטעמא דמילמא משוס שמחל ראם לא כן היה לו למשומ ולומר איני
 מוחל לן על חלונוחיך שהחזיק עלי בהם ולפי׳ זה שכהבנו הסכימו הרמכ״ן והרשכ״א ז״ל אע״פ שלא כמב כן הרמב״ם ז״ל שהוא ז״ל כחב
 שיכול להסיר אמח המים העוברמ שס מככר וכן סוחס המלון המשקוף על חלקו": נהרדעי לטעמייהו רב חמא מנהרדעא ואזיל לטעמיה
 דשמואל דהוה מנהרדעא כדאמרינן בעלמא ןברסמ לף נמ:] אמר שמואל נהירין לי שכילי דשמיא כשכילי דנהרדעא: ורב אמד יש להן.
 וקי״ל כשמואל בדיני: [ההוא שטרא תפיק עליה תברא]. פי׳ דנפקא עליה הברא שהוציא הבע״מ שובר שכבר פרע להא קי״ל ןב״ב לף קעא:]
 כומבים שוכר: מייתי ראיה. שמזויף הוא: אימא זיופי זייף. כתב הרשב״א ז״ל שאע״פ שמקרים בחוממיו ואפילו מפי העדים אכחי
 חיישינן דכיון דזייף וכההיא דאמרינן פרק גט פשוט (לף קשז.) א״ל אין חמימה ידי היא מיהו מעולם לא מממי מקמיה דרבה בר רב הונא
 ואפילו אמרו עדיס אנו חחמנוהו ונקב יש בצד אוח פלוניח אין מקבלין מהם לסי שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ומיהו דוקא כשיש
׳ [מפין י  עדים ששבעו האב בב״ד וזה לא הוציא שוברו דבט הא איכא למימר הוה ליה לאפוקי הא לאו הכי אין שוששין לו w: מתנ
 אותו לבנות בית שער ודלת]. [פי׳] בני החצר כופין לאמל מהם שלא ירצה לפרוע שיפרע חלקו כביה שער שהוא בנין שעושין לפני הפממ שלא
 יראו העוברים אח בני החצר. וללח לסגור החצר בלילה וכן כופין לעשומ לעיר מומה דלחיס ובריח שלא ישללום אס יבואו גייסוח ומיהו
 דוקא בני המצר כופין לאשר מהס המסרב אבל במבוי לא והכי אימא במוספמא מי שיש לו פחח במבוי אין בני מבוי כופין אוחו לעשוח
 דלמ במבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי על כתפי עד פתמי ומשמע דאין הט נמי שאס באו הס לעשות דלה שיכול לעכב על

 רש״י
 qio אנריהך. שחה קומתך עד כריסך:
 נשורי. קורות העלייה: אבל אסט
 אהדדי. כשחלקו שאס חשפיל העליונה
 יסתרו הבית דבנוהו: ועד למה. חשפיל
 העליונה ויכוף אח העליון לסחור ולבנות:
 איםוריימא. חבילוח קניס ארוכות:
 והדר. ומחזיר את עצמו לכל צדלין:
 סנירנא לך הנא. אסמום לך חלונוחיך
 באבנים ואסחח לך למעלה מכוחלי בגובה
 נו] אחרים שיאירו בביחך: מרעה לאשיהאי.
 כשחפחח התלונות הנוע החומה מחמח
 המכה: סתרנא לך. הכומל מראש גבהה
 עד שיגיע אל מקום החלונות שאעשה לך:
 לא קיימא. שאין מינו החלש נלבק בטיט
 הישן שיבש כבר: ואפילו גבי מימי
 ו$יגי. ואין הוא עצמו רר בחוכו מצי
 למימר לא מצינא ראיטרח להוציא העצים
 והאבנים והתבן: איספלידא. טרקלין
 יפה: תרביצא. היא גינה שבצד הטרקלין
 שהיתה מאירה לתוכה: במפשאי עבימא.
 בשלי אני בוכה ואמה אין לך עלי חזקת
 אורה של שלש שנים דהשתא פליגנא: ד׳
 אמוה. לעבודת הכרס שהיו חורשי!
 בשוורים: דעלו אהדדי. שנתן בעל הכרם
 לבעל השדה דמים של עילוי הכרס עם
 עבודתו אבל הכא לא נחן לו יותר עבור
 האורה שום למיס: אנדרוגא. חלר אפל
 ואני ע״מ שיהא לי אספלירא העליתי למי:
 שמא בעלמא. שס אספלילא אע״ג שאינו
 כשאר אספלילא לא בטל שמה: ביה כור.
 לפי חשבון סאחים בחצר המשכן: נהרדעי
 לנועמייהו. רב חמא הוא מנהררעא ולא
 ס״ל הא 01: אדור בה כלדיירו אבהתי נח]
 לשמואל גס הוא מנהרדעי: האחין שחלקו.
 וניטל זה שלה לצפון וזה ללרוס והיה אביהן
 רגיל ליכנס דרך זה לתוך זה אין יכול לטעון
 דרך לי עליך: ולא חלומה. לערער על סתימת
 האורה: ולא סולמוה. אס זה נטל ביח וחצר וזה
 נטל עלייה אין לקבוע סולם בחצרו של זה
 לעלות לעלייתו: ולא אמת המים. להביא
 מן הנהר לרך שדהו של זה לתוך שלו:
 תברא. שובר שהוא פרוע: ומייסי ראיה.
 עדים שהשובר שקי: מתני׳ נופץ
 אוחו. את בן החצר שאינו רוצה לסייע לבני
 החצר: לבנוס ביה שער. ששומר יושב
 שם: נט] ודלה. לשער החצר לנועלו:

 דבעי מלמודא ועוד מלאמר סכרנא לך
 ועבידנא לך נראה שלא היה בימ
 לירה ולא היה סבור שיקפיד על
 הגבהח החלונומ ני] טון שמהא שם
 אורה: [הנהו בי תרי [אחי] פלגי בהדי
 הדדי לחד מטייה איםפלידא]. פי׳
 איספלידא טרקלין יפה כמו אכסדרה
 שאורה רב והיהה משמשה האיספלידא
 מאור ההרביצא שהוא גן: יש לו
 לבעל הפרדס וכוי. כלומר לצורך
 עבולח הכרס שהיו חורשים אוחה
 בשוורים אע״פ שלא נזכר בשעה
 השלוקה הבא נמי נימא שלא יהא
 רשאי למוח זה כנגד חלונוח
 האיספלידא כיון שצורך האיספלידא
 הן: התם עלו אהדדי. בעל הכרס
 נחן עילוי דמים בעבור זה: אטו
 בשופטני. כלומר שוטה היה זה שנטל
 גנה חלקה כנגד איספלידא כנויה כלא
 עילר דמים: חלו להדדי נאשיתא.
 כלומר שאמרו כן כפירוש ששמו כמה
 בנר שוה יומר מן הפנוי מפני
 דמיהן של אשיאחא והורדי אבל« (לא)
 עלו סחס נהכל] בכלל ואפילו אוירא
 והיינו טעמא לכרם משום שעלו סחס
 דאי במפרש מאי קמ״ל ממניהץ
 פשיטא: והשתא אינדרונא. כמב
 הרמב״ן ז״ל דהא דמסקינן שאם
 רצה לכנוח כנגד החלונוה בונה היינו
 י](כשמאפיל) עליו לגמרי רוכל עליין
 להשחמש לאורה כדרך הבמיס
 ואינדרונוח אבל אס היה מאפיל עליו
 לגמרי עד שאין אדם יכול להשממש
 לאורה יכול לממומ בידו [וכן מוכיח
 כתוס׳] הא דאמרי׳ הכא שמא
 בעלמא ואינו תייב לקיומא ליה
 איספלידא כחב הרנב״ר ז״ל בב״מ
 סרק המקבל !דף קד.] דהיינו דוקא
 כדאמר ליה ההוא דמטיא ליה חרביצא
 לאחוה אנא אטול חרביצא ואנח
 איספלידא אכל איפכא לא אמרינן
 שמא בעלמא אלא קפילא כאלו אמר
 ליה חוכר למשטר ושם כשבשיו
 בס״ד: לא חלונות וכוי. פרש״י ז״ל
 לערער על סמימח האורה כלומר
 שאינו יכול למחומ לו מלבנומ בשלו
 וכן נראה שאינו יכול זה לכופו לסמוס
 מלונוהיו אע״פ שיש לו היזק ראיה שלא
 שלקו ע״מ לסלק כלוס אלא שלא יהיה
 לאמד מהם שעבוד על חברו דאחין
 ששלקו הרי הן כלקומומ וכן סרש״י
 ז״ל: ולא סולמות. שאין לו לקכוע

 עץ משפט נר מצוה
ז י  תתב-תר

 א מיי׳ (פ״ו< ןס״ז] מה׳ שמי׳ סמג עשין פג
 טוח״מ פי׳ קגז: נ מיי׳ פ״נ שם טוח״מ סי׳ קעג:
 ג מיי׳ סי״מ מהל׳ מטרה טוח״מ סי׳ ריח: ד מיי׳
 פ״נ מהל׳ שכנים טור ח״מ סי׳ קעג: ה מיי׳ פי״ז
 מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד טוח״מ סי׳ קח:

 ו מיי׳ פ״ה מהל׳ שכנים טור ח״מ סי׳ קסח:

 מסורת הש״ם
 א) נד״ס וכד״ק הגי׳ דמתאי ג) מהר״ס ג) והאשר״

 פסק כלגרי הרמג״ס:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ב אלפסי ישן. פי׳ האי דינא לימיה אלא
 נאחין שמלקו שהיה הקרקע של אביהן אבל
 מי שהחזיק בחלונות על שדה חגירו אין חבירו יכול
 לסותמן ולומר לו בדידי קא ננינא נלמנן המלונומ
 כו׳ וכההוא עזבלא להוה מי אשיתא אחזרי כד
 דחגריה כו׳ והאי סירושא לה״ר יוסף הלוי אב״ן
 מאג״ש ז״ל: (נ) נ״נ בכולהו וכן הגיה חו״י: (ג) נמי

 הלנתא נצ״ל: (ל) נ״נ ס״א זיופי זייפיה:
 ג״א א] נגמ׳ לימא ל׳ מינומ אלו חוק לך
 נארעא או: 5] נגמ׳ אימא א״ל רנינא לרנ
 אשי: ג] נגמ׳ אימא א״ל רנ אמא נדה לרבא
 לרבינא: ח צ״ל כשאינו מאפיל עליו לגמד כו׳

 [וכיה נל״ס ונל״ק]:
p נ״נ א״ל סתרנא לה על  מא״י [א] נ״נ א״ל: [
 לארעא וננינא לה וענילנא לך נווי נגווה
 א״ל מלא אשימא חלמא נכוליה נימא עתיקא לא
 קיימא: ש נ״נ עפר: [ד] נל״ק הגי׳ א״ל מר קשישא
[9] נ״נ נגמ׳ : ׳  בדה דרב חסדא לרב אשי נהרדעי נו
 ורנא: נו] נ״נ מתלן מלזכות: [1] דהא אמר אדור
 וכו׳ כצ״ל והד״א: [ת] אנהחי הס״ד ואח״כ מה״ד
 נהרדעי לטעמיה דשמואל: [«] נ״נ להרחיק בני

 רה״ר מלהניט נחצר ונצ״ל: [י] צ״ל כדי:
 חו״י (א) נ״נ צ״ע מאי ענין זה לשיעור גונה
 וי״ל לר״ל על ראשו ומ״מ מ״ש והלר אינו
 ענין לזה: (ב) נ״נ נ״מ ק״ל ע״א: (ג) נ״נ לקמן
 בגמ׳ ס״ה ע״א: (ד) שלח ליה בכולהו הלבתא

 כוותיה בו׳ נצ״ל:
 אג״ש מהרין שפירא 1א] אנל אמנו אהדדי
 דסמרו וננו אע״ג דמלמא דפשיטא דמנאי
 מועיל י״ל דגקטי׳ להשמיענו עד כמה משפיל העלייה
 רהא כמ למממון לנוף את העליון לסתור ולננומ כמו
 שמסיק רמנ״ן נחדושיו: טהד״ן שפירא [כ] ר״ל
 לכל המעשה הזה לא נכמנ אלא להשמיענו חידוש זה
 וכמבואר כגמ׳ לפדך היינו הן ללעיל ומשני הא
 קמ״ל לאע״ג ללא משממש בו אלא במיבנא וכו׳
 ומסיק הנ״י מדאמר סכלנא לך וכו׳ ולא היה ובו׳
 ק״ק לעליפא הל״ל לאפי׳ חנירו נאממ לא עיכב
 נשניל האורה אלא ראמר מרעימ לאשימאי וק״ל:
 מהר״ם [נ] והאשר״י לא פסק כן אצא אפי׳ לא הגיע
 זמן בחיי האנ ולא חכעו היה לו לזה להחזיק שוכרו
 בנ״ל שהד יודע שזה יש לו שטר עליו וכ״כ בשס

 הר״ר יוסף אבן מיגש הלוי בו׳:

 שלטי הנבורים
 א כתב ריא״ז ראר לבני מצר לננומ בית שער ודלת
 למצר ונופין נל א׳ מנני חצר לננומ עמהס נין בחצר
 הסמונה לרה״ר נין שאינה סמונה ואפי׳ היחיל נופה

 אמ הרניס:



 עין משפט נר מצוה
 תריח-תרנה

 א מיי׳ פ״ו מהל׳ שמיס סמג עשין פב מויו״מ תי׳
 קסג: נ מיי׳ פ״ה שס מור ח״מ סי׳ קש3: ג מיי׳
 פ״ו שס סמג עשי! פב מור מ״מ סי׳ קנו: ד מיי׳
 פ״ה שס סמג שס מור ח״מ סי׳ קסא: ה מיי׳
 ס״ו שס סמג שס טור ת״מ סי׳ קסג: ו מיי׳ פ״ה
 וס׳׳ו שס מור ס״מ סי׳ קסנ: ז מיי׳ פי״א מהל׳
 מסלה סמג עשין פכ טור מ״מ סי׳ קסג: ח ט מיי׳
 ס״ו מהלי שכנים סמג עשין פנ טור מ״מ סי׳ קסג:

 מסורת הש״ם
 א) לנ״מ פ׳ י״א נ) (נסוספמא שם סוף סי״א)
 ג) ד״ס מ״ז י) עי׳ פי׳ במ״מ ס״ו מהל׳ שטרות
 נמיי׳ ולקמן [לף כא:] נפ׳ לא ימפור מביאו
 נגמ׳ גס רנ אלפס. מהר״ס. ה) מהר״ס ו) שייך

 לעיל ז) ע״כ:

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) (או לפי שנח ממון הן גוני[) סא״מ ונ״נ
 נאלפסי ישן אין זה: (נ) נ״ב מי חצר: (ג) רב
 חנן נר רנ חסלא רמא כרגא ארמן א״ל רננ״י נוי
 ומנא לבי ר׳ ישמעאל וקלשמו לכל לבר שנקלושה
 לפחוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון. רב
 פפא שדא כריא חרחא איממי כו׳ כצ״ל: (ד) נ״ב
 אלפס ישן. שאין דרכן של מ״מ להזדלזל בפני עמי
 האק. פי׳ כלחא המון עם: (ה) נ״נ אמר להו:
 (י) נ״נ אמר להו: (ז) >פש ההוא נונס כו׳ פקע
 כלילא) תא״מ ונ״נ ס״א פש נונס וחגר ערק כונס
 ומימ חגר ופקע כלילא. כך מצאמי נאלפסי ישן:
 (יז) צ״ל שליוה: (נו) נ״נ לעולם: (י) מינמ ע״כ

 נמחק וכאן צ״ל כמה יהיה נעיר כו׳:
 מא״י [א] נ״נ על כתפי: [5] נ״נ פי׳ אס עצמו
 רוצה להיופ בורסי: [ג] פי׳ ר״ח להסיר
 גנשושיח מרחוב העיר או לחפור ברחוב הפיר:
 נח נ״ד אמרו ליה: [ה] אמו הנך פלגי נצ״ל: [י] ג״נ
 נימ: [t] נ״נ הא דמפרש האנעיא נך שלא מקשי
 הא מהגוזל דגובין לפי ממון אבל אס נאמר כפי׳
 הרב ב״ן מיגש א״צ לפרש כן ולו״ק: [>ז] נ״ב כמו
 ויבא הלן לאיש העשיר וכ״כ הסוס׳ כפי׳ הרי״ף:
 חו״י (א) נ״נ ואפי׳ הס רוצים לבכות משלהם יחיל
 מצי מעננ. עי׳ מו״מ סי׳ קס״נ: (כ) נ״נ

 לקמן נגמ׳ נ״א ע״ב: (ג) נ״נ נ״מ ק״ח ע״א:
 אנ״ש םהר׳׳ן שפירא [א] אס קנו לנר נשומפוח
 ונו׳ והמוס׳ נפ׳ הנזקין לף נ״ט ריש ע״כ
 חולקין ע״ו הפי׳ ומפרשים כגון מעשר עני או צדקה

 אס הוא עני כחניריס המסובין נסעורה ע״ש:

 נמוקי יוסף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (ז:-ח.) ה
 ילם מפני נועם זה כן כהב הרנב״ר ז״ל וכמב הוא ז״ל ללא קיימא לן כרשב״ג במרווייהו אלא כרבנן ואע״פ שאמרו נגיטין לף לח.] כל מקום
 ששנה רשב״ג במשנמנו הלכה כמוהו לא קי״ל ט ההוא כללא לאמוראי (כחובוח לף עז.) נינהו ואליבא לרבי יומנן כלאיהמר בכמה לוכחי ואיכא
 טובא דליה הלכמא כווהיה: וזהוא סיום התוספתא. כופין בני מבד זה את זה שלא להושיב ביניהם לא חייט ולא בורסי ולא אשל מבני אומניוה
 ולשכנו "אינו כופהו רשב״ג אומר אף לשכנו כופהו מי שיש לו בית בתצר אתרת בני התצר כופין אותו לעשומ עמהס דלמ ונגר ומנעול במצר ושאר
 כל הדברים אין משעבדין « [אוחו ואם
 היה שרוי עמהס באומה מצר משעבלין
 אותו] על הכל מי שיש לו חצר בעיר
 אחרח בני העיר משעבדין אותו לתפור
 עמהס בורומ שימין ומערוח ואמת
 המים ושאר כל הלברים אין משעבלין
 אוהו ואס הי׳ שרד עמהס באומה
 העיר משעבדין אוהו על הכל כופין
 בני [מבד] זה אה זה לעשוה להם למי
 וקורה במבד כופין בני בקעה זה אמ
 זה לעשוח ביניהן חריץ ובן חריץ כופין
 בני העיר זה אח זה למוח להם בימ
 הכנסה ולכהוב להס ס״ח נביאים
 וכחוביס והריא״ף ז״ל בחבה בהלכותיו:
 גמ׳ [נעא מיניה דבי אלעזר מדני

 יוחנן כשהן נובין לפי שבח ממון
 וכו׳]. פי׳ כשהן גובים למומת העיר
 לפי הממון שיש לו לאדם גוכין ממנו
 או לפי הנפשומ שיש ככימו גוכים
 ממנו ואפילו לא יהיה עשיר יפרע
 יותר מעשיר שאין לו כל כן נפשומ
 בבימו ובעיא זו כמו שאומר אס
 גייסא באה ממממ ממון הס יגבו לפי
 שבש ממון או אס באה ממממ נפשות
 ויגבו לפי נפשוש ורבי יושנן השיב לו
 לגייסא לא אחי אלא על עסקי ממון
 הילכך לפי שבת ממון הם גובין
 אבל אס ילוע שהיחה באה על עסקי
 נפשוח מחשבין לפי נפשוח וכלחניא
 בפרק הגוזל בחרא (לף קטז:) שיירא
 שהיחה הולכת במלבר ועמל עליה
 גייס לטרפה מששבין לפי ממון ואין
 ממשבין לפי נפשוה ואם שכרו הייר
 לפניהם מחשבין אף לפי נפשומ לפי
 שהיה סכנמ נפשוה בלבר אם העו
 במרכר וא״מ מ״מ כיון לגייס משום
 ממון אמי הא איכא סכנמ נפשומ
 כלאמרינן >דף עב.) בסנהדרין גבי
 מממרמ הזקה אין אלם מעמיל עצמו
 על ממונו וחירצו במוס׳ לאעפ״כ טון

 רש״י
 לא כל החצרות כר. בגמ׳ מפרש איזה
 רארה: ויהא כאנשי העיר. לתת ולשאת
 בעול עמהס: גמ׳ כשגובין. מעות לבכות
 חומת העיר: יןגע מסמרות. הזהר ללון
 כך ולא מזוז מיניה: קירוב בתים.
 ני] הקרוב למומה צריך למוממ העיר
 יומר מן הרמוק: רמא כלגא דשורא ארמן.
 הטיל יציאת מומה על הסכמים כעל שאר
 בני העיר: כייא יזדתא. כריית באר
 מיס תייס: וילמא לא מידזיל. שמא לא
 ימצאו מיס והפסלתס תנס רתמי לאו בני
 ממילה נינהו שהם יממלו: לגלי גפא.
 לשערי העיר להציב להן ללחוח: לכריא
 פתיא. חפירה לשחומ מיס ועל שם הכלי
 המונח שם תמיל לשחומ בו הולט לרטס
 קורהו פחיא: אפילו מרמן. שהכל צריטס
 מיס: ולא >פקא בנליזא. שאין הן עצמן
 יוצאין בהכרזה לחפיר אלא שוכדן פועלין:
 דמי כלילא. עטרה למלך: אתו. עם
 הארץ לקמיה דרבי: דליוה לפצגא. מחל
 המלך דמי החצי: שדיוה אכובס. הטילוה

כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים  שער א
 ובריח רשב״ג אומר לא בל העיירות ראויות
 לחומה כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר
 שנים עשר חדש ואם קנה בה בית דירה הרי
 הוא כאנשי העיר מיד: גמ' בעא מיניה ר״א
 מרבי יוחנן כשהן גובין לפי נפשות הן גובין
 (א) או לפי שבח ממון הן גובין או לפי קרוב
 בתים הן גובין אמר ליה לפי קרוב בתים
 הן גובין ואלעזר ברי קבע בה מסמרות:
(א) אין בני י ש לו פתח במבו שי  תוםפתאא< מי ב
 מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול
 לומר רצוני שאכנס בחבילתי נא] עד פתחי
כופין בני מבוי w זה את זה שלא להושיב  נ

 בעיה לא חייט ולא בורםי ולא כל אחד
 מבעלי אומניות m ולשכנו אינו כופהו ורשב״ג
 אומר אף לשכנו כופהו מי ישיש לו בית
 בחצר אחרת & משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר
 ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה חצר
שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר משעבדין  משעבדין אותו על הכל מי ה
 אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים
 אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו
 על הכל י מפין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי כופין בני
 בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ 3׳יכופין בני העיר זה את זה
 לבנות ביניהן בהכ״נ ולקנות להן ם״ת נביאים וכתובים: ר׳ יהודה נשיאה רמא
 י׳דשורא ארבנן א״ל ריש לקיש רבנן לא צריכי נטירותא רב פפא שדא
 כריא חדתא איתמי א״ל רב ששת בדיה דרב אידי ודילמא לא מדויל אמר ליה
 מישקל שקלינא מינייהו ואי מדויל מדויל ואי לא מהדרין להו א״ר יהודה (0 הכל
 לגלי גפא אפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא הכל לכריא
הוא תיקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקו  דפתיא w ט
 בכלוזא אבל נפקו בכלוזא לא רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו יי< ״(ההוא דמי
 כלילא דרמי אטבריא אתו לקמיה דרבי א״ל לידרו רבנן בהדן אמר להר לא
 m ערקי׳ >ה< ערוקו ערקו פלגא דליוה לפלגא רמי אידך פלגא אפלגא נמ אתא
 לקמיה דרבי אמרו ליה לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקינן >י< ערוקו
 ערקו כולהו >0 פש ההוא כובס (י!< שדא אכובס שכיב כובס פקע כלילא
 אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה >ט< אלא בשביל עמי האp (0 ע״כ)

 לאין באין ברצון על הנפשומ שאם לא
 יעמדו על ממונו לא יגעו כגופו אין זה סכנת נפשות: איכא דאמרי דהכי קא מיכעי ליה לפי קרוב כתים. הקרובים יותר מן המומה הם
 גובין משוס ני] שמשממשין יומר מן המומה או לפי שבח ממון הם גוכיס ולפ״ז ידע שעל עסקי ממון הס כאין והשיכ לו רכי יומנן דלפי קרוכ
 בחיס הן גובין ובחב הרב הלוי ז״ל אבן מג״ש דלישנא בחרא לא פליג אלישנא קמא כלל אלא לטפדי קאחי לומר דהאי שבח ממון לאמרן
 לפי קרוב בחיס הוא שאילו עשיר קרוכ ועשיר כמוהו רחוק גובין מן הקרוב יוחר אבל לעולס לפי שבח ממון הס גובין שאילו עשיר רחוק
 ועני קרוב גובין מן העשיר יומר ממה שגובין מן העני: והא דמסיק׳ דלפי קרוב בחיס הן גובין לוקא בעיר אבל בחצר גובין לפי שבח
 ממון בלבל שאין רחוק וקרוב בשצר שכל החצר כביה אחד וכן בחבו ר״מ ז״ל והרב יוסף הלוי מג״ש ז״ל: ואלעזר בני קבע כה מסמרות.
 כלומר הזהר לדון בן ולא מזוז ממנה: פי׳ רמא שורא. הוצאמ מומה העיר: כרגא. מס: שאתה מחבב. שאמה מצהיב להם פנים להמשילם
 על בניך: כל קדושיו. של ישראל כידך הן לשמרן: בלשון ארמי. יחנו מרגוס של ישנו כמו ושננמם (לבדם ו) וממנינון: אם כולס.
 וכן רובם יהיו עוסקין בחורה כשיגלו בין עוברי כוכבים: עתה אקבצם. ויחלו מעט כוי. כלומר ואם הס מועטין השונים בין עכו״ס
 ימלו ממשא מלך ושרים כלומר ימבטלו כמו (במרבר ל) לא ימל דממרגמינן לא יבטל: מנדה בלו והלך. דריוש צוה אח פחוח עכר
 הנהר על אנשי כנסח הגדולה: מנת המלך. מסין: ארנונא. עשירימ מבואה ובהמה כדאמרינן בפסחים (לף ו.) בהמח ארנונא
 ועיסה ארנונא. והריא״ף ז״ל פירש השורה או ארומה שעושין למלך כשעובר עליהם והיינו לשון tw והלך: בלו. מס המוטל
 בראש איש ואיש בחבו המפרשים ז״ל למסחברא לט אמרינן הבא דרבנן פטירי מכסף גולגולמא ומעשירי מבואומיהס דוקא כגון
 שהמלך הטיל על כני העיר לימן כך וכך ממממ מעשר חבואוחיהס או מחממ מנין גולגולחם דאז יכולין מלמידי מכמים לומר לא הטיל המלך
 עלינו כלום אלא כשכילכם אכל אם אמר המלך שיחן כל אמד ואמר כסף גולגלמו ומעשר חבואמו אין עמי הארץ פורעין בשביל ח״ח והיינו
 דאשכחן דאיכא מרבנן דיהבי כרגא כדאמרינן בסנהדרין (לף מ.) דבר שמא קטל נפשא אחא רב פפא וזטיה ואחא בר חמא ונשקיה
 אכרעיה וקביל עליה כרגא דכולהו שני והיט משכחח לה דרב פפא יהיב כרגא אלא ש״מ כלכהיבנא וכן נראה לר״ח ז״ל וכ״כ הרמב״ן
 ז״ל. והרנב״ר ז״ל בחב ח״ל ובחב הרב אבן מג״ש בשם רבו הריא״ף ז״ל שלא נאמרו דברים הללו אלא במלמיד שכם שחורחו אומנתו
 כלומר שהורמו קבע ועסקו עראי אבל לא במי שעסקו קבע ואין חורחו קבע: שרו לי תגראי. החירו דיני קודם: לפתוח ראשון.
 בבית הכנסת ולברך ראשון בסעודמ מצוה דכמיב בשמואל [א׳ טי] ט הוא יברך הזבח וגו׳: וליטול מנה יפה ראשון נא] אם קנו דכר בשומפומ
 וחלקו אוחה שוה בשוה יטול הוא ראשון השלק שהוא מפץ בו: י<פי׳ רמא. השליך יציאמ כריימ באר מיס שיים לשתות במקום שלא היה
 ידוע בודאי שימצאו מים חיים מחוקים שיהיו ראריס לשמוה: ודלמא לא מדויל. מלשון דליה כלומר שלא ימצאו מים שיהיו רארם
 לדלומ נמצא שהפסדח אוחם שלא כדין רחמי לאו בני מהילה נינהו: אי מדויל. זכות הוא להס לשאוב מהם [ולהשקומ ממנו שלוחיהן
 וזטן לאדם שלא בפניו]: ואי לא מדויל מהדרנא להו. מאי דשקלי מינייהו דהוה להו חוכה ואין מכין לאדם שלא כפניו: הכל לגלי
 גפא. להציכ ללמוה העיר כמו ןברכוח לף כמ.] טרוקי גלי גסא סמימא כמו מצא אשר הגפה לאלו מציאומ (לף כה:): לכריא דפתיא.
 כלומר חיקון רחוכה של עיר שמוכרין שם מיני מאכלים וי״מ לחפור שם באר ברחובה של עיר וכל זה הוא צורך גם למלמילי חכמים:
 נכלוזא. המון עס היוצאין הס כעצמם לחפור: רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו שאין לרכן להמבזומ בפני עם הארץ וכמבו במוס׳
 למשמע לכאורה לטון שפטורין אפילו אשדס אין שוכרין במקומן:') גרסינן בגמ׳ ןלף ח.] ההוא למי כלילא לשלו אטבדא אתו כולהו
 לקמיה דרבי אמרו עמי הארץ ליחבו רבנן בהדן ואי לא ערקינן אמר להו רכי ערוקו ערקו פלגא כטלו פלגא דכלילא אמרו ליה לימבו
 רבנן בהדן ואי לא ערקינן אמר להו רבי ערוקו ערקו כולהו פש כובס שדיוה אכובס עריק כובס ובטיל כלילא אמר רבי ראימס
 שאין פורענוח באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. פירוש ערוקו לא רצה לכופם משום לניחא ליה דליערקו שהיה יודע דאי ערקי
 הוה כטל כלילא הא לאו הט ודאי לאו כל כמינייהו דליערקו דמאמר דשדא מלכא דמי כלילא נחחייבו כולם ליחן ואקרקפחא לילהו ואניכסייהו
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 רש״י
 על הכובס: שאתה מיזנג עמים. שאתה
: ן י  מצהיב להם פכים להמשילם על מ
 כל קדושיו. של ישראל יהיו בירך לשומרם:
 אם כולם. וכן רובם שוגין ועוסקין כשיגלו
 בין העובדי כוכבים: עסה אקבצם. אף אס
 מועטים הס נו] משובץ בין העוברי כוכבים:
 ויחלו ממשא מלך שרים. יהיו בטלים מלשאת
: ן ושריס יחלו כמו לא יחל דברו  משא מל
 מגדה גלו והלך. דריוש ציה אמ פחות
 עבר הנהר על אנשי מסח הגדולה: מנס
 המלך. זו מגבס מסים שמטילין ממיד
 על בני המדינה: ארנונא. עשירימ חבואה
 ובהמה מדי שנה בשנה: לאויועי נפשיה.
 להודיע מי הוא: גאהרא ללא ידעי ליה.
 שאין מכירין אומו: שרו ליה תגראי.
 פסקו לי דינא כחחלה: ולכל מילי.
 ומקמי הכי לא יהיב מידי עס בני העיר:
 שלשים יום לקופה. לחח מעוח לקופמ
 צדקה: לחמחזי. כיון ששהה שם ג׳ חדשי׳
 גובי! ממנו חמחוי מאכל לעניים: לכסוס.
ר: לקבורה. לקבור  להלביש עניי העי
 עניי העיר: כל ששהה שם שלשים יום.
 דבשלשיס יום נקרא מיושבי העיר: לשורא.
 לחיקו! חומה: ולפרשא. הרוכב סביבומ
 העיר לשומרה ולידע מה צדכה: ולנוורזינא.
 שומר כלי זיין של בני העיר ויושב בביח
 אצל השער: שהוא כדיני ממינוס. ט
 צרין לעיין ולחח לכל אחל כפי טפלים
 החלוייס בו: שגיגזיו וחילוקו שוה. הכל
 מיל מלי יום יום לפיכן אינו גובה בב׳
 שלא יהיו צריטם לחזר אחר שלישי לחלוק:
 לעשות קופה תמחוי. לחלק לעניי עולס

 רמי והכי איחא בירושלמי בריש פרק המנימ אה הכד !הלכה א] ראה אמה המיס שוטסה ובאה למוך שדהו עד שלא נכנסו המים לתוך שדהו
 רשאי לפנוחן למקום אמר כלומר [רשאי לסשוס גדר שדהו שלא יכנסו שס! אע״פ שנכנסין לשדה חברו אבל אס נכנסו המיס למוך
 שדהו אינו רשאי לפנותם למקום אמר אלמא טון שמוטל הנזק על זה לאו כל כמיניה לסלקו מעליו ולהטילו על חברו. וגרסינן הו החס
 י)ני] אהין אכסנו פרכא עד רלא יימון רומאי שרי טמשח דיניה מאן ריימון רומאי אסיר פירוש אכסנו פרכא מיל המלך מלשון !ע״ז דף ח:]

 הפרט וקאמר עד שלא הבא
כרגא ארבנן א״ל  יא) א] רבה בר רב הונא רמא א
 ר״נ בר רב יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי
 ואדכתובי אדאורייתא דכתיב א»אף חובב עמים
 כל קדושיו בידך אמר משה לפני הקב״ה רבש״ע
 אפי׳ בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו
 בידך מאי והם תכו לרגלך ישא מדברותיך תני
 רב יוסף אלו ת״ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר
 וממדינה למדינה לישא וליתן בדיבורו של
 מקום אדנביאי דכתיב ><גם כי יתנו בגוים עתה
 אקבצם ואמר עולא הפסוק הזה בלשון ארמי
 נאמר אם כולן נא] יתנו בגוים עתה אקבצם
 w ואם לאו ויחלו מעט ממשא מלך שרים
מנדה בלו והלך לא שליט (  אדכתובי דכתיב ג
 למירמא עליהון ואמר רב יהודה מנדה זו מנת
 המלך בלו זו כסף גולגלתא והלך זה ארנונא
 כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך
 כשעובר עליהן גרסינן בנדריםי< אמר רבא שרי
 ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין
ועבדך ירא את ה׳ מנעוריו והא (  ליה דכתיב ה
 כתיב י<יהללך זר ולא פיך לא קשיא הא באתרא
 דידעין לי׳ והא באתרא דלא ידעין ליה אמר רבא
 שרא ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה
 ולמימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי
 ברישא א דכתיב ״ובני דוד כהנים היו מה כהן
 נוטל חלק בראש אף ת״ח נוטל חלק בראש

 וכהן מנלן דכתיב ״•וקדשתו כי את לחם אלהיך וגו׳ ותנא דבי ר׳ ישמעאל וקדשתו
 לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון >נ<: כמה
ויהא כאנשי העיר: ולכל מילי נא] מי בעינן י״ב חדש ורמינהו נג! ל׳  יהא בעיר כ
 יום לקופה ג׳ חדשים לתמחוי ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי
 העיר א״ר אסי א״ר יוחנן כי תנן נמי מתניתין לפסי העיר חנן כ ושמעינן מינה
 דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מינייהו בעל כרחן דומיא דפסי העיר תניא
המודר הנאה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם כל ששהה שנים עשר חדש  נ

 אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם
 ל׳ יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו א״ר אסי א״ר יוחנן הכל
 י לפסי העיר ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא א״ר פפא
 לשורא ולפרשא דמתא ולטורזינא אפי׳ מיתמי כללא דמילתא כל מידי דאית
רבא רמא צדקה איתמי דבר מרירן ( נטירותא בגויה רמינן עילויהו ט [  להו ליתמי נ
אין פוםקין צדקה על היתומים אפילו  א״ל אביי והאמר רב שמואל בר יהודה ה
 לפדיון שבוים א״ל אנא לאחשובינהו קא עבידנא ת״ר י קופה נל) נגבית בשנים
 ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון בפחות
 משנים מתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה
 ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחילוקו שוה (א) ומפני מה קופה נגבית
 בשנים ותמחוי נגבית בשלשה שהקופה PJ דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד
 ואין הגבאין מוםיפין ולא גורעין אבל תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך
 שעה היא נגבת לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו ונמצא
 m כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה תמחוי נגבית בכל יום וקופה מע״ש לע״ש
 תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי

 עמד שניס עשר חדש הר כאנשי העיר ממש ואי לא ₪ לא אלא למילי דאמרינן בסמוך: ולכל מילי בעינן שנים עשר חדש ורמינהו שלשים יוס
 לקופה שלשה מדשים לממחוי ששה לכסות ט׳ לקבורה שנים עשר לפסי העיר אמר רכי יומנן כי מנן נמי ממני׳ לפסי העיר מנן ואמר ר׳ יוחנן
 הכל לפסי העיר ואפי׳ מיממי ואמר רב פפא לשורא לפרשא ולטורזינא אפי׳ מיממי כללא דמילתא כל מילי דאית להו נטירותא ליחמי
 בגויה רמיא עלייהו אבל רכנן לא צריט נטירוהא: רבא רמא צדקה איתמי דבר מדיון א״ל אביי והא תני רב שמואל בר יהודה אין פוםקין
 צדקה על יתומים ואפילו לפדיון שבוים א״ל אנא לאחשובינהו עבידנא. פי׳ עמד ל׳ יום כעיר הרי הוא כאנשי העיר לענין שחייב לימן בקופה
 של צדקה לעניי העיר: לתמחוי. מאכל לעניי עולם: לכסות. [להלביש] עניים: לקבורה. היא הוצאה יחירה לחח חכריכיס להרארם להם:
: החומהכי תנן נמי מתני׳ לפםי העיר תגן. וה״ה לכל מסין וחשמורמ אלא בא לומר שפמומ מכן אינו 1 U לפסי העיר. הס הבקעוח שסביכ 
 שייב אלא לדברים שאמרנו ובחב רבינו אלפסי ז״ל בהלכוהיו וזה לשונו ושמעינן מהא רכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מינייהו
 בעל כרחן דומיא דפסי העיר: לשורא. שומה: לפרשא. שומר העיר: לטורדנא. שומר כלי זיין של בני העיר: כללא דמילתא וכוי.
 לאפוקי מילי דמצוה משוס דימומים לאו בני מעבד מצוה נינהו אלא דוקא לאחשובינהו בעיני הקהל מומר כדעביד רבא וכן לאפיקי מהא דחניא
 כופין בני העיר זה אח זה למוח להם ביה הכנסה ולקנוח ס״ח נביאים וכמובים tw ומיהו אמסין ומשמורמ משעבדים אוחס שלא פטרו
 מהם בגמ׳ אלא חלמידי חכמים וכן כחב הרמב״ם ז״ל והסכימו עמו האמרוניס ז״ל אע״פ שלא כחב כן הרכ רכי יוסף הלוי ז״ל:
ר קופה וכו׳ נגבית כשנים. משוס דגבייה דבר קצוב על כל אחד ואין בו כפייה כלל משום הכא לא הר כדיני ממונוח להצריכו שלשה ״  ת
 אבל תממוי נגביח בג׳ שאינו דבר קצוב אלא לפי שעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוכ על כל אחד ואחל כראוי לו והוי כדיני
 ממונוח ני] ועוד דטון שכחלוקה צריך ג׳ דהוי כדיני ממונוח לדון שיחנו לזה כך ולזה כך גס בגבייה יהיו הג׳ שבכל יום הוי התלוקה [ולא
 יצטרכו] לבקש הגי בכל פעם ופעם: ודשאץ בני העיר לעשות קופה וכו׳ ולשנותן לכל מה שירצו. אפילו לדבר שאינו צורך עניים
 דאע״פ שהגכוהו לעניים וזכו בהס מ״מ הר הלואה לגבי צבור ואס יצטרכו עניים עילוייהו דידהו רמו [גז וליכא למישש שמא ירדו מנכסיהם

 האכסניא עליהם מוחר לו לחח שכר
 שלא יחן כלום באוחה אכסניא [אבל]
 אמר שבאו והוטל המס בשכילס
 אסור טון שכבר נחחייב כשפיטר
 עצמו ממנו הרי הוא כאילו גוזלו
׳ [כמה יהא בעיר י  מהס: מתנ
 וכו׳]. מוכח בגמ׳ דאפילו לא ירד
 להשחקע אלא לגור כיון שעמל שס
 י״כ חדש הרי הוא כאנשי העיר לכל
 מסין וששחורח ולפסי העיר ולכל
 ענינים כבני העיר ממש וכשלא עמד
 שם י״ב שדש אפילו ירד להשחקע לא
 הר כאנשי העיר לכל מילי אלא
 לקופה ולממתר ולכסות ולקבורה
 בזמנים ידועין כדמוכת בגמ׳: ואם
 קנה שם בית דירה. ר״ל והוא שדר
 בה [שאס אינו דר שם] לא הוי
 כאנשי העיר אלא לדברים שהם
 הועלה הכימ כדמפרש כהוססחא
 שהבאמי למעלה דכשאינו דר עמהס
 אין משעבדין אוחו אלא לבורוח שימין
 ומערומ ואמח המיס שזה ודאי הוא
 מועלמ [שממוך שיש] בעיר [בורות
 שימין ומערומ] באין לדור שס
 ושוכרין אומה ואס רצה למכרה
 מוכרה ביומר וכשלר עמהס משעבדין
 אוחו על הכל ולאו דוקא קנה שלא
 נשחעבדו אבומיו מעולם עס בני
 העיר לכל מילי הוא דפטור אלא אף
 אם היה לו כבר כיון שאינו דר שם
 פטור כדאמרן לעיל 1סי׳ מרכב]
 במוספמא וכן מי שיש לו בימ בעיר
 אחרה או ביח בחצר אחרה וכו׳ דמשמע
 שהיה לו כבר ומדאמרינן בחוספחא
 כיח כחצר משמע שאף על פי שדר
 בעיר טון שאינו דר באוחה חצר ממש
 אין משעבדין אוחו על הכל ואע״פ
 שאפשר שהיה דר הוא בה:
 ננמ׳] תניא המודר מבני העיר וכוי.
 פי׳ שלא יהנה מבני העיר לא
 נאסר אלא באומן שנשההו שם שנים
 עשר חדש שהם נקראין אז בני העיר
 אבל אס לא עמדו שם י״ב שדש אין
 נקראין בני העיר ומומר ליהנומ
 מהם אבל אי אמר בשעה נדרו שהוא
 מדיר עצמו מיושבי העיר בל׳ יום
 נקרא יושכ העיר הלכך כל מי ששהה
 שם שלשים יום אסור ליהנוה ממנו
 אבל בפחומ משלשים מומר ליהנומ
 ממנו שאינו נקרא יושב העיר
 ומדאמר שחמא דבפחוח מוהר ולא
 חלק בין אס ירד להשמקע או לגור
 ש״מ שאין הענין חלוי בין אס ירד
 להשמקע או לגור אלא בזמן שאס

 עץ משפט נר מצוה
 תרכו-תרלא

 א מיי׳ ס״ל מהל׳ מ״מ עור י״ד סי׳ למג: כ מיי׳
 פ״ו מהל׳ שכנים וסייגו מהל׳ מתנומ עניים סמג
 עשי! סב טוי״ד סי׳ דנו טור ח״מ סי׳ קסג: ג מיי׳
 ס״ס מהל׳ נדטם טר״ל סי׳ רכא: ד מיי׳ ס״י
 מהל׳ שכנים סמג עשין פנ טור ח״מ סי׳ קסג:
 ה מיי׳ פ״ו מהל׳ מתנות עניים סמג עשי! קסנ טור
 י״ד סי׳ רמת: ו מיי׳ פ׳׳ז ופ׳׳ט מהל׳ ממנות

 עניים סמג עשין קסנ טר״ל סי׳ רמח דנו:

 מסורת הש״ם
 א) לבדם לג נ) הושע ח ג) עזרא ו ד) דף סב.
 ה) מ״א יח י) משלי 0 ז) ש״ב ח ח) ויקרא כא
 P) בגמ׳ אימא רבה י) [בירושלמי שלנו הוא

 ננוסחא אמרמ]:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ג רב מנן נר רב מסלא: (ג) רב פסא
 שדיא נריא חדמא בוי אלא בשביל עמי האק
 ונ״נ אלפסי ישן ואמר רנא שט ליה לצורנא מרבנן
 למימר לא יהיכנא כרגא דכמינ מנדה נלו והלן לא
 שליט למירמא עליהן ואמר רב יהודה מנדה זו מנמ
 המלן כו׳ ואמר רבא שרי ליה לאיניש למימר עגלא

 לנורא אנא כצ״ל: (ג) נ״ב שהוא:
 ג״א א] בגמ׳ וברא״ש אימא רב נממן בר רב תסלא
 רמא כרגא כו׳ ןוכ״ה בל״ק]: ג] נגמ׳ אימא
 לאימ להו הנאה מני׳ כיי: ג] [צ״ל שט משחלוניה
 פי׳ לשחל אותו בממון. וכן הגי׳ בערוך ערך אכסנאי

 פרחא] זכ״ה בא״י:
p נ״ב בגמ׳ ואס מעט  מא״י [א] נ״נ פי׳ ילמלו: [
 מהם: [ג] נ״ב בגמ׳ שלשים יוס לממחי ג׳
 חלשים לקופה: נח נ״נ של צדקה: [ה] נ״ב לבד
 הד״ף הס וכ״ס נמוס׳ וז״ל וא״ח ומהאי טעמא
 מהא נמי נגנימ כשלשה ר״ל לסי שהיה ילוע סכום
 לכל א׳ וא׳ וכך ימן ד״מ: ני] השוני! נצ״ל: ש הלין
 נצ״ל: [ח] נ״נ לא הוי כאנשי העיר אלא למילי לאמר
 נסמוך:[V] נ״נ פי׳ שאין נופין: [י] נ״נ זה פירש״י:
 חו״י (א) ממינמ ומפני מה על מיבמ צדך שלשה
ד  הס מוקפים ונ״נ לימא נגמ׳ והס לנ
 הד״ף וכ״נ המוס׳ נשם ר״ח ונ״ל שהם מפרשים
 שמ״ש שרם ר״ל כשס שחילוקה לעניי עולם והס
 נאים לפעמים הרנה ולפעמים מעטים ה״נ הגנייה

 לפי רוב העניים:
 אנ״ש מהד״ן שפירא ]א] ואין למק לקאי אהא
 רקתני במתני׳ כופין אומו לננומ לעיר
 ללמיס ובדח דהיינו שמירמ העיר ולא אשאר עניניס
 שאין נזכדן במשנמנו להא בממני׳ קמני כמה יהא
 נעיר שיהיה כאנשי העיר ואילו קאי אללעיל ה״ל
 צמימר כמה יהא בעיר ויכוסו אומו וק״ל: מהר׳׳ם
 [ב] נראה שרוצה בו עני! מדציס ובקעים של אגמי
 מיס שכן רגילין לעשוח סביב החומה ולומה לו הביא
 הערוך בערך פס שבלשון יון ובלשון ישמעאל קוטן
 המרא שחוסדן בה פס או מלשון צרורוח אלמה כמו
 שקל פיסא שלא ביה אבל הערוך פי׳ פסין להכא
 כמו פסי ביראות קרשי p לחזק שערי העיר:
 מהר״ם [ג] ולאו לוקא שיתנו בתחנת השינוי ע״מ
 הלואה אלא אפי׳ לא יפרעו עול טון שצבור הוא יכול
 לשנות אפי׳ ללנר הרשות והגבאי שאינו צבור רומא
 לדנר מצוה והיחיד שנדר צדקה והפרישה עד שנא
 באמ ליד הגנאי מומר לשנומה אפי׳ לדנר הרשוס
 ופי׳ לשנומה במורמ הלואה דוקא ע״מ לפרוע להא
 אמד׳ בפיך זו צדקה וא״א לו לחזור בו ואפי׳ לא
 הפדשה עדיין בך פי׳ האשר״י לפי שיטמ ד״מ הי׳
 מה שאמר כאן מ״מ הר הלואה לגני צנור לרווחא
 דמלתא אמר הט כלומר שאין הפסד לעניים נשנוי
 זה להא בין כך ובין כך עניים עלווייהו דצנור רמי

 והס חייבים לפקח על ענינס:

 שלטי הצכורים
 כתב ריא״ז א מה שהתירו לת״ח שיאמר ענדא לני
 נורא אנא ולא יהיננא נרגא הוא מפני שלנו לשמים
 שנאמר ני ה׳ אלהיך אש אונלה אנל צהזניר שס ענודת

 כוכבים נפירוש נדי להציל ממונו אסור:
 כתב ריא״ז ב ואפי׳ לצרט צבור או לקנות מהם

 מחצלות לבית הכנסת:



 עין משפט נר מצוה
ו ל  תרלב-תו

 א מיי׳ פי״ר מהל׳ מכירה טוח״מ סי׳ קלא:
 ב מיי׳ ס״ס מהל׳ מתנות עניים סמג עשי! קסב
 טור י״ל סי׳ רנט: ג מיי׳ פ״ב מהל׳ ת״ת טור
 י״ד סי׳ רמה: ד מיי׳ ס״ט מהל׳ ממנות עניים
 סמג עשי[ קסנ טור י״ד סי׳ רנז: ה מיי׳ פי״א

 מהל׳ מפנה טוח״מ סי׳ קנג:

 מסורת הש״ס
 א) דף ו. נ) שמומ כמ ג) ירמיה ל ד) דניאל

 ה) שופטים ה:

 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (ח:) 1
 דאין צבור עני ולאו דוקא כשהסכימו בני העיר אלא אפילו פרנסים הממונים על הצבור משנים כרצונם כדגרסינן בירושלמי לשקלים
 ןפ״ב הלכה ה] אין ממהים כיד הפרנסים ש 1א] כיון שהסכימו בני העיר והא דשנן מ>בגמ׳ דילן) בשקלים !פרק ג משנה ה] מוהר עניים לעניים
 וכו׳ ה״מ בשלא הסטמו בני העיר לשנוהה והא למניא בערטן (דף ו.) למשבאח ליל הגבאי אינו רשאי לשנותה וכר ישיל שאני דאיכא
 למימש שמא ירד מנכסיו ומיהו מדעה הגכאי או הפרנסים רשאי כלמניא במוספמא למגילה !פרק כ] הפוסק צדקה עד שלא זכו בה
 הפרנסים רשאי לשנומ לדכר אחר
 משזכו כה הפרנסים אינו יכול
 לשנוחה לדבר אחר אלא מדעמן ואס
 החנדב נר ומנורה לביח הכנסה או
 ס״מ על דעח בני העיר החנלב
 מסממא וכמו שזכו בו הפרנסים דמי
 כדמניא בערכין (שם) ישראל שהמנדב
 נר ומנורה לבהכ״נ אם נשחקע שס
 בעליה מוהר לשנוחה אפילו לדבר
 הרשומ וטעמא משום שהמחנדבין
 על דעה צבור ההנדבו ובחב
 ה״ר יונה ז״ל דהיינו בשאין
 צריכין לאוחו נר או מנורה שיש
 בביח הכנסח נרוה ומנורוה
 ככל מה שהם צריכין להדליק.
 ולענין צדקה כחב הוא ז״ל דימידיס
 דממנדביס מעצמם אע״פ שהכיאו
 ליד הגזבר אין לבני העיר רשוח
 לשנוחה כלומר ללווחה עד שיבואו
 עניים ויפרעו להם כיון שלא נגביח
 על דעה צבור דדוקא בצרכי בהכ״נ
 הוא דאמרינן כדכחיבנא לעיל וגס
 הימידים עצמם אין להם רשומ ללווחה
 כיון שבאה ליל הגזבר אכל קודס
 שבאה ליל הגזבר מושרים ללווהה
 על שיבאו עניים ויחנו להם כההיא
 לאמרינן בחוספשא רשאי לשטחה
 שפירושו ללווחה וכן כחב הרשב״א
 ז״ל: ואס הסכימו הצכור להרכומ
 בצלקה לחלק כחעניוח וכימי החשובה
 אין רשאיס ליטול ולשנוח מעוח
 הצדקה לצרכיהס וההיא דירושלמי
 שהבאמי דאין ממחין ביד הפרנסים
 היינו כשהסכימו לשנומ מוהר עניים
 לצרכי צבור וכן כקופומ ממחר לא
 גבו אלא כלי ליהן להם כדי פרנסמן
 וכשהוחירו רשאין לשנוח כן בחב
 ה״ר יונה ז״ל: ורשאין וכו׳ על
 השערים. שלא ימכרום אלא לסך
 כן: ועל המרות. להגדילם
 ולהקטינם: ועל שכר פועלים. שלא
 ישכור אדם פועל ביום יוחר מסך
 כך: ולהסיע על קיצתן. כלומר
 להסיעו מדין חורה לקנסו על שעבר
 על קצה דבריהם: [אמר מד אין
 עושין שררה על הצבור בסחוח משנים
 מאי משמע אמר רב נממן אמר קרא
 והס יקחו אח הזהב וגו׳. פי׳] והם
 בצלאל ואהליאב: שני אחין. כיחיד
 דמו להוציא ממון על פיהם: אפילו
 צרכי עניים שעיניהם חלויומ לגבאין:
 החשד שלא יאמרו הרואים זה הגובה
 כך שזה גובה מיושבי >י< העיר וזה
 לעצמם. פן יחשדוס שפורטים כזול:

 קופה ולשנותם לכל מה שירצו
 בני העיר להתנות על השערים ועל
 ועל שכירות הפועלין ולהסיע על
אמר רב נחמן ) כ  קיצותן: א גרםי׳ בתחלת ערכין א
 אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה
 מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר לא
 שנא אמר עלי ולא שנא אמר זו ות״ר האומר
 סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי
 מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור
 לשנותה וגרםינן התם נמי א]אמר רב ישראל
 שהתנדב מנורה או נר לבית הכנםת אסור
 לשנותה סבר ר׳ חייא בר אבא למימר לא
 שנא לדבר הרשות לא שנא לדבר מצוה א״ל
 ר׳ אמי הכי אמר ר׳ יוחנן לא שנו אלא לדבר
 הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה וה״מ
 עד שלא נשחקע שם בעליה אבל לאחר
 שנשתקע שם בעליה אפילו לדבר הרשות
 מותר לשנותה אמר מר אין עושין שררה על
 הצבור בפחות משנים מנלן אמר רב נחמן
 נא] בר כהן דאמר קרא נ<והם יקחו את הזהב
 ואת התכלת ואת הארגמן וגו׳ שררה הוא דלא
 עביד הא הימוני מהימן מסייע ליה לר׳ חנינא

 ותמחוי
ורשאין 8 

 חמדות

 המדוס.
 : ועל
 ימכרום
 להסיע

 רש״י
 אס ירבו עליהם: לההמס על
 להגדיל סאת העיר או להקט
 השערים. שער מטין ויין שלא

 שנה זו יומר מכך וכך דמים:
 על קיצה!. לקנוס העובר על קצת דבריהם
 ולהסיעס מדת דין תורה: אסור לשנוסס.
 לדבר אתר: עד. שלא נשתקע שם בעליה
 כי הס מקפידים: הא הימוגי מהימן.
 ימיד להיות גזבר: שני אתי). לגבי הימנותא
 כמד תשיבי: מאי שררותא. דקופה
 דקאמר אין עושין שררה: אפי׳ ערג
 שגת. שיש לו פתחו! פה לומר טרוד אני:
 ופקדתי וגו׳. אלמא אסור למשכן:
 אמיד. עשיר: וגגאי צדקה המשטליס
 אל דל מהו צדך: ומצדיקי הרגים.
 מלמדי תינוקות נט שמצדיקים ומתנכין
 ללמוד התינוקות נח דרך טובה: ורגנן
 מאי. תלמידי מכמיס העוסקים תמיד
 בתורה מה כתוב בהן: לפרוש זה מזה.
 מפני החשד שלא יאמרו זה נמ טבה ימידי
 ולעמו לגנוב: אגל זה פורש לשער.
 לגבות מיושבי (י) העיר וזה לגנוח מיושבי
 החנוח ובלבל שיראו שניהם כאחד: לא
 יתנם לליסו. שלא יאמרו ממעוח צלקה
 גונג: פורנזין. פרוטוח שגבו מחליפין
 במעופ כסף מפני שמחלידוח ט הפרוטות
 הס של נחשמ: שנים שנים. פן יאמרו
 שנים מטיל ואינו מונה אלא אחד: אציפי.
 מחצלות של בית הכנסת לפי שקונין אותו

 דאמר מעשה היה ומינה רבי שני אחים בקופה
 מאי שררותא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ב לפי שממשכנין על הצדקה
ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק (  ואפילו בערב שבת איני והא כתיב ג
 בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא
 דלא אמיד כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה
 זוזי לצדקה ייוהמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו
 ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה >א< במתניתין תנא
 והמשכילים יזהירו בזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה
 ומצדיקי 5הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר
 שילח דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דחוה קאי בגינתיה אמר ליה
 שבקתה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא m דעתאי
 עלוייהו m רבנן מאי w אמר רבינא (י) ^ואוהביו כצאת השמש w בגבורתו
 ת״ר י גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה
 פורש לחנות וגובין מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותנן לתוך
 ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו
 מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותן לתוך ארנקי של צדקה
 ולכשיגיע לביתו יטלם תנו רבנן גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין
 לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק
 מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן תנו רבנן מעות של צדקה אין מונין שנים
 שנים אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה ״יתיב מר אציפי דבי

 כע״ש. שיש לו טענה לבעל הביח לומר טרול אני לכבול שבמ ואפ״ה אין ממחינין לו מפני
 שבקת להימנותך. שהייה רגיל ללמלס באמונה ולישב על גבן ממיל: אין רשאין לפרוש. מפני

 יחילי לעחו לגנוכ: אבל זה פורים כוי. כיון לאין בו חשד טון שאין מרמיקיס זה מזה כל
 מיושבי החנומ: פודטין. הפרוטומ שגבו כלינרי כסף לפי שהפרוטומ של נמשמ מחלילוח: ולא

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) צ׳׳ל גממניתא: (ג) נ״ג נמי: (ג) אלפסי
 יש!. כלומר מנ״ל מלמדי מינוקומ: (ד) צ״ל
 מואוהניו: (ה) נ״נ נפקא: (ו) צ״ל השער:

 (י) ס״א השער:
 ג״א א] שס דף ו: איתא ת״ר ישראל כו׳: 3] ומינומ

 כגמ׳ דיל! ט״ס הוא:
 מא״י [א] נ״ב בגמ׳ לימא בר כהן: ננ] ורבנן כצ״ל:
 [ג] נ״ב מצדיקי הרביס הן: [ד] בדרך בצ״ל:

 [ה] נ״ג הגובה: [י] נ״נ פי׳ שיעשו מה שירצו:
 אנ״ש טוזר״ן שפירא [א] ר״ל שהסטמו פעס
 אחמ לשנומ מומר עניים לצרט צבור אז אין
 מממין אח״כ ביד הפרנסים ורשאין לשנותן בכל פעס

 וק״ל וכן משמע להדיא מהנ״י שיבוא נסמוך:

 שלטי הננורים
 א כתב הטור י״ד סי׳ מ״ח וז״ל לפיכך מי שנלר צדקה
 א״א לחזיר נו וה״מ נלא שאלה אבל אס יתחרט ומצא
 פתח לנדרו י״א שישאל לחנס ומתירו לו נל זמן שלא יצא
I דהוי נמו הקדש בטעות דקי״ל שאינו הקדש T מתחת 
 דמשמע דכל שלא נא ליד ההקדש ינול לחזור נו ע״י
 פתח או חרטה אנל אס נא ליד הקדש לא מצי מתשיל
 עליה כדאיחא פ׳ הנודר מן הירק דף נ״ט גני תרומה
 דכשהיא ניל כהן לא מצו מתשיל עליה וכן אס לא שאל
 על נלרו אפי׳ לא נא ליל הקדש אין נחזרתו כלוס דתרתי
 בעינן שלא יצא מתחת ילו וגס שנשאל עליו אנל נל
 שחיסר אחל מהן אין נמורתו כלום כמו שכתנ להליא
 הרשב״א בתשובותיו סי׳ תרנ״ו ע״ש נאורך וגס נראה
 לאע״פ שלא הוציא בשפתיו הוי הקלש ואע״פ שנתב
 טור ח״מ סי׳ ד״ב בשס אביו במשובה להקונה קרקע
 אלעמא שיעשנה הקלש ולא הוציא נסיו בלוס לאין זה
 הקלש ע״ש מ״מ הרי מחלוקתו נצלו מרלט נפירקין
 ופ״ק לקלושין שנתב נשם נמה גאונים לנמחשנה
ד נ  בעלמא מחייג ומהרד״ק ז״ל הביא בתשובותיו ר
 בולס וגס לנרי הרא״ש והבדע לבמחשבה בעלמא
 מתחייב וזה שאמלנו לאין בחזרתו בלום היינו לוקא
 נשהקלישו אלעתא שיחול עליו שם הקלש מחיים אנל
 אס הקלישו אלעתא שלא יחול עליו הקלש על לאחר
 מיתה נראה למצי הלר ביה ואין נלנדו משוס נלר נלל
 ואפי׳ יהיה גדא ואמר לאחר מותי אני חפן שיהיה זה
 להקלש מצי שפיר הלל ניה נמ״ש מהר״ס ז״ל והניאו
 המרלט פרק מי שמת לף מ״ה גני אלמנה שהקלישה
 כל אשר כתיבתה ע״ש נאורך ולנר פשוט הוא לכל
 הקדש יש לו פדיון לפי מה שאמרו חנמיס נמס׳ ערטן
 ונתמורה ונמ״ש מיי׳ נהל׳ ערטן והדנר תלד נדנר
 המקליש אס הקליש מטלטלי! וברשותו(לשות) ןהושתן
 לכלותן בל ומן שירצה וכן אס הקדש שלה בזמן שאין
 היובל נוהג כמ״ש מיי׳ פ״ה ופ״מ מהל׳ ערטן אך בזמן
 הזה ליכא הקדש כלל כדאיתא פ״ק דע״ז וכן פסקו כל
 הפוסקים מיי׳ פ״ח מהל׳ ערבי! וסמג וטול ח״מ סי׳
 ד״נ ונל ההקלשוח נזמן הזה סתמן לצלקה לנהנ״נ ולא
 שייך נהו פדיון אס לא מלעת הזוטס נהס נמ״ש הר״!
 נפלקי׳ ונן משמע להליא מתשונת הלשנ״א ז״ל סי׳
 תד״ו עש״נ גס אין שוס זנית ונמ לנותן לנר להקלש
 טפי משאר בני הקהל נמ״ש נמרלט פירקין נשם
 מהר״ס על ההוא שהניח מעות להשטר מלמל ורנ אחל
 והיו רוצים בני הנותן צדקה לשמר רנ נרצונס והשינ
 מהר״ס נ״ל אחל שנתן לקהל ונבר גא ליד הגבאי אין
 לבניו ויורשיו שוס כח משאר ענייס והקהל יעשו הטוב
 והישר יכו׳ ע׳יש ונתב לנינו והניאו פסקי ריקניטי ז״ל
 סי׳ תפ״נ נמי שהקליש נליס לנהנ״נ ומת אין אלם
 בעולס רשאי להמיר אותו או למונרו חוץ מלדנר מצוה

 כגון פדיון שנרם אי לבתונ ס״ת:

 ב יפשוט פ״ל והי לפי הנראה לעייל למי שעבר עבירה ושאל כפרה על העבירה והוזקק לתת מעות לעניים או להקדש בעד כפרת נפשו אין ממשכנין עליו לתת בעל כרתו דודאי חמיר עליה וטון דלכפודה חטאיה קבעי ליה לא משהי ליה דהא כפרה זה במקוס
י מהל׳ נ״מ התס היינו טעמא לממשכנין עליו אע״ס שהוא כפרה משוס לטון ללמגדה הוא לנעי מימבא ליה ממונא ולא לגבות לא שמיר עליה ולא משלם ומשהי ליה  חטאת ואשם מקיימת ואפי׳ תימא לכופר שורו שהלג איש ממשכנין עליו כמו שפסק מיי׳ פ״
 אי נמי טון להוא לא חטא אלא ממוניה הוא למזיק לא חמיר מלתא עלויה ונעי משנוניה אנל ממון שנתחיינ להקלש נעל נפרת ענילה שעשה איהו גופיה ללגנוה נעי מיתנא ליה יגס לאזיק נעצמו ולאי לחמיר עליה ילא משהי ליה הלכך אין ממשכנין עליו בן
 נראה בעיני והעובר עבירה שחייב עליה חטאת כתב רוקא שנותן לנפרת עונו כך וכך לעני כמו שמפורש נסלר התשובות לגאונים אם אותה עבירה עשאוה שנים כאחל אפיי שזה לא היה יכול לעשות בל העבירה לבלו עתה שעשאוה שניהם שניהם צדטס נפרה
 וצריך נל אחד ואי מהם לתת לצדקה או לענייס נל מה שהיה א׳ מהן נותן לבדו לטון שהוא לגנוה דע״נ לא קנעי תלמולא שור של שותפי! טצל משלמי! ניפר אלא משוס להממון אזיל לחניכו ואי כל חל משלם נופר שלם ירויח זה נחנס אנל בשהממון אזיל
 לגבוה ודאי דנל מד וחד משלס נופר שלס. ופשוט פ׳ הגוזל קמא דף ק״י דהמקדיש או נותן דנר לצדקה או לנהנ״נ נדי שיעשו נו לנר פלוני ולא עשאוהו ה״ז ינול להוציא את שלו מקופת הצדקה ומנהנ״נ דאמר התם גני נותן גזל הגר לנהנים דיהינ להו
 אלעמא שיהיה לו נפרה ואס לא היה לו נפרה צדטן הנהנים למיהלר ומנאן הוטח נהגהת מיי׳ פ״ח מהל׳ גוילה אדס שנתנו לו אחריס סיוע ע״מ להשיא נחו ונמנע ולא השיאה שחיינ להחזיר המעות לנותנים שלא נתנו אלא על לעת להשיאה ע״נ וה״ה לבל
 טוצא נזה לנלנודה לנותן תליא מלתא כמו שנתנו שם התוס׳. ומההיא דפ׳ מלונה לגיננ קלשיס מנית נעליס יש להיטח להמידר לנר להקדש סתס מצי למענד קטן או גדול רק שיהיה שמו עליו ואפי׳ חיינ נאחדותו הפריש גדול ששוה ממון רנ ואח״נ נגננ
 לא אמד׳ מלהפדשו גלול ולאי לעתו הוא לעשותו נך ועתה שנגננ לא יצא ילי נלרו אס צא יעשנו גלול כ״כ לזה אינו רק אס ספדשו פעס אח׳ גלול מצי לעשוחו עתה קטן נמו שילצה להד אמל הד עצי עולה והפדש שור ונגננ מצי לפטור עצמו נשה וכן
 פסק סט״ז מהל׳ מעשה הקרנגות והט משמע הנא להליא גס הגננ נפטל מן תנגננ נתשלומי בנש אע״פ שגנב ממנו שור לאמר ליה עולה קא מחייבת ועולה משלימנא לך ולא אפסלתך מילי להא יוצא בה אתה ילי נלרו ולא מצי למימל ליה אילך אנא תורא
 קא בעינא לרוצה אני לעשוח מן המובחר ומכאן אחה למל להגוננ לנר מחנירו שאותו לנר היה שאול ניר הנגננ ונתפשר הנגנב עס השואל בלגר מועט ראינו חייב היננ לשלס לו רק כפי מה שנשפשר עם השואל ואפשר לאס היה אותו לנל מהעונל נוכניס
 שהשאילו לנגננ ומחל לו על אותו הדבר שגס הגננ פטור ממנו דהא לא מיד אפסידיה גננ לנגננ מיהו לעשות מעשה צ״ע דגס נהיפך אנו אימדס שאס היה הדבר שחול או משנון והעונל נוכניס רוצה ממנו לבר גלול שאין הגנב חייב לשלס לו רק למי שויו
 אס אינו בעין ולש״י פי׳ שם להא מלתא לאמד׳ לגנב שור עולה מבית נעלים פטר עצמו נננש לוקא אלינא לר״ש לאמר קדשיס שחיינ נאחדותן חיינ נלומר דלדידיה דיקא פטל עצמו נכבש משוס להחיונ הוא גני נעלים וטון דנעליס פטרי נפשייהו נננש גס
 איהו מצי מיפטר נבבש מן הנעלים אבל אס החיוב הוא לגביה הקדש הד לא הפסיד מיד להקדש דאכתי הבעלים חייבים באחדיתו אס לא נאמל שמפסיל זה להקלש שאס לא גנב היה ההקדש ממהנה בשור והשתא אולי לא יביא אלא ננש ילפי זה לדל! ללא
 קי״ל נר״ש א״כ אין הגננ נפטר עצמו נננש ואע״ג לתלמולא קאמ׳ לפשיטא ליה לרנא לפטר עצמו נננש היינו לוקא אלינא לר״ש אנל לא קי״ל נוותיה מיהו מיי׳ נראה דס״ל דהא* מלתא דסשיטא ליה לרנא לאו אגננ קאי אלא אנעליס קאי דנעליס שהפרישו
 שור ונגננ מצי פטד נפשייהו נכבש והיינו ללא נקיט מלמולא נפשיטומא לרנא לגנב פטר נפשיה כמו שעשת בנעיא ואע״ג ללשון המלמול אינו מיושב שפיר לנלאה ולאי לפשיט ליה מאי לנעי מ״מ אפשל שנספד מיי׳ היה נוסח אחר ומש״ה פסק נסט״ז מהל׳

 מעשה הקרבנית לנעלים פטד נפשייהו נכבש נשנגננ מהם השיר ולא מציגו לנר זה אלא כאן פרק מליבה ואעפ״ב כל עול שהחיוב גבי בעליס הד הלין כמו שכתבנו ושפיר אינא למשמע מנאן נל הדוקים שבמבנו לעיל בס״ל:



 12 (ח:-י.) נמוקי יוסף השותפין פרק ראשון בבא בתרא

 רש״י
 מדמי הצדקה: ואתני. התנה עס הצבור
 לחלקו לכל הבאים: רכל דאתי. לתת
 מעוח אל הקופה: ליקרעוה למשניה. עור
 הבהמה שלו: לאו נל נממייהו דאסני.
 שלא בפניו: אין מחשגין. כלומר היכן
 נחחס מעוח שגביחס: ואן* על פי שאין
 לאיה לדבר. דלאו בגבאי צדקה כחיב אלא
 בגיזברי הקדש שהיו הפועלים רבים וא״א
 לעמוד על החשבון: בודקי! למזונות. שלא
 יהא רמאי: לנסות. אס אמר כסוני:
 מננר נפונדיון. ככר הלקוח בפונדיון
 כשנוחנין ל׳ מאין בסלע ומגיע לפונליון
 חצי קב נימ בסלע שהסלע מ״ח פונדו!
 וסאה ו׳ קבין יל׳ סאין מ״ח חצאי קבין:
 לן. בלילה: בי סדיא. כר למראשוחיו:
 אין נזקקיו לו. למח לו מעוח מן הקופה
 דאחרי שלמוד לחזר על הפחחים דו
 ככך: המעשה. שטורח לעשוח ולטף
 חבירו לחח צדקה: ותפק לרעב >פשך.
 והוה פיוס ולבד נחומיס: אפילי סוס
 לרנוב עליו. אס הורגל בכן כגון אס
 היה עשיר או בן עשיר: ביגיש קצירה
 סשבמה. כשתכלה זכות שבידו ייבש
 לחלוחיח מעשה צדקה שלהן ישבר: לא
 סיימוה קמיה. דר׳ אמי דלעניי עובד
 כוכבים יהבי: ש״מ פדיון שנויים מצוה
 רבה. והא דקבלה משוס שלום מלכות

 תרי כיסי. משום שאין רשאין לשנוח מקופה למממוי ולא מממהוי לקופה אס אינו מתנה עם הצבור שיכול לשנות נדריהם לכל מה
 שירצה: מאי דכעינא עבידנא. דרצוני הוא רצונם שכל הבאים ומתנדבין לכבודי הס באים וכל כך אני תשוב בעיניהם שיודעין שלא
 אעשה מנדבומם אלא מה שראוי לעשות: התנו. שישמוט זה בהמוחיו יום פלוני וזה יום פלוני והעובר על זה שיקרעו עור בהמחו: ולהסיע
 על קיצתן. שיש להם רשומ לקנוס שלא מדין הורה: ה״מ דליכא אדם חשוב. ואע״פ דאיכא פסידא לאחריני בהנאייהו ומיקרין השער מצי

 עבדי: אבל היכא דאיכא אדם חשוב.
י כנישתא בבי מדרשא w כיון דשמעה להא ה ? מ ל כ י כ  הממונה על הצבור ?
^ דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי £ * ״ £ £ * ™ 
 1 ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה

ר מ  יתיב אמר אביי מריש הוה עביר א
 תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי
 עולם כיון דשמעה להא דא״ל שמואל לרב
 תחליפא בר אבימי עביר נא] ואתני איהו נמי
אמר רב אשי אנא אפילו [ מ ומתני א  עביד נ
 אתנויי לא צריכנא כיון רכל דאתי אדעתא
 דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה: הנהו
טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא  ב

 דחבריה ניקרעינו למשכיה אזל חד מינייהו
 עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה אתא
 לקמיה דרבא חייבינהו w איתיביה רב יימר
 בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן לא
 אהדר ליה אמר רב פפא שפיר עבד דלא
 אהדר ליה ה״מ היכא דליכא אדם חשוב אבל
 איכא אדם (א) חשוב לאו כל כמינייהו דאתנו
אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא  ת״ר ג
 בהקדש עם הגזברין ואע״פ שאין ראיה לדבר
 זכר לדבר שנא׳ א»ולא יחשבו את האנשים

 אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים אמר רב
 הונא יבודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב״א קרא סברא
הלוא פרום לרעב לחמך (  דהאי קא מיבזי והאי לא קא מימי קרא דהכא כתיב נ
כי תראה ערום וכםיתו לאלתר ורב יהודה אמר (  פרוש כתיב יא) התם כתיב ג
 בודקין לכסות ואין בודקין למזונות אבע״א סברא ואבע״א קרא סברא האי קא
 מצטער והאי לא קא מצטער קרא הכא כתיב הלוא פרום לרעב לחמך פרוס
 והב ליה לאלתר m והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים תניא
 כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:
 תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע םאין
 בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מאי
 פרנסת דינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא ואם היה עני המחזיר על הפתחים
 אין נזקקי? לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת אמר רב אםי
 לעולם אל יימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר 7׳והעמדנו עלינו
 מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה 1ה1 וגו׳ ואמר רב אםי שקולה צדקה
 כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה לא נאמר כאן אלא
 מצות אמר רב 3!אסי יותר כח י המעשה מן העושה שנאמר ה<והיה מעשה
 הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם רבי אלעזר הוה יהיב
 פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב י<אני בצדק אחזה פניך (וגו׳) מאי אשבעה
 בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה
 מעיניהם הקב״ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא כלומר משכר הקיצה
 שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב״ה & ״(אמר ר׳
 יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב ח<הלוא פרום לרעב
 לחמך (ב) א) אז יבקע כשחר אורך -) וארוכתך מהרה תצמח 0 והלך לפניך
 צדקך י) וכבוד ה׳ יאספך *< אז תקרא וה׳ יענה י) תשוע ויאמר הנני
ותפק לרעב נפשך ונפש (  ני] והמפייסו בדברים מתברך בי״א ברכות שנאמר ט
 נענה תשביע א< וזרח בחושך אורך כ) ואפלתך כצהרים נ) ונחך ה׳ תמיד
 » וגו׳ ח) ובנו ממך חרבות עולם ט) מוסדות דור ודור תקומם 0 וקרא לך גודר
 פרץ יא) משובב נתיבות לשבת m ע״כ) »<: י׳ת״ר די ׳מחסורו אתה מצווה
 עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב
 עליו ועבד לרוץ לפניו וכו׳ כדכתיבנן בפרק מציאת האשה יא<חאיפרא הורמיז
 אימיה דשבור מלכא שדרה ד׳ מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא
 קבלינהו שדריתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית
ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום שלום ( כ  ליה י
 מלכותא הוא דעביד ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא (ד) איבעי ליה
 למיתבינהו לעניי עכו״ם ורבא נמי לעניי עכו״ם יהבינהו ור׳ אמי דאיקפד לא
 סיימוה קמיה יל) איפרא הורמיז >ס< שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף א״ל
 תהוי הא למצוה רבה יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא אמר
 אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון
 שבויים א ש״מ פדיון שבויים מצוה רבה היא: (י* גרסינן בפ׳ דיני ממונות^ אמר רב

 בהנאייהו אבל היכא דליכא ססידא
 הנאייהו חנאי והיינו בדאחנו אהדדי
 כל כני אומנוה אחד דהוו כבני עיר
 (אחרמ) לגרמייהו ורשאין להסיע
 על קיצחן אבל חד או חלחא מן
 האומנומ לא ומיהו אי הני מרי אמנו
 שכל מה שישתכרו באומנותן יהא
 לאמצע קנו שנעשו שכורין זה לזה וכן
 אם התנו בכל מקח או מציאה שיבא
 לידם שיהיה לאמצע קנו עד שיתזרו
 בהם שהרי פועל ןב׳׳ק ל׳ קטז:] יכול
 למזור בו אפי׳ בהצי היום ולוקא בשיש
 עדים בדבר שמוזר בו דאינו נאמן
 לומר קודם שלקחחי זה תזרשי בי
 שאם כן אף פועל ןג׳׳מ לף יב:] שנשכר
 ללקט מציאו׳ יאמר כן וכי נאמין אומו
 אלא ודאי פועל אע״פ שיוכל לחזור
 בו כל שלא שזר בו מסממא על דעח
 מנאו הראשון הוא עושה. כן כמב
 הרנב״ר ז״ל בשס הגאון ז״ל: שאין
 ראיה לדבר. משוס דלא בגבאי
 צדקה מייד הכחוב אלא בגזברי הקדש
 הנותנין לפועלים מרוכיס ומתוך
 שטרודין שוכחין ולמי שאינו כ״כ טרוד
 לא הר w ראיה מ״מ זכר קצה
 הוי שאין ראוי לחשוב עמהס: בודקין.
 שלא יהיה רמאי שמא יש לו ואין רוצה
 להחכסוח אבל למזונוח אין בודקין
 משוס דמצטער: הכא כתיב הלוא
 פרום לרעב לחמך פרסינן לאלתר
 [והכי קי״ל] דהכי אמר רב יהודה
 והאיך כדימא אזלא כוהיה: הסלע
 שוה מ״ח פונדיונוח והסאה ששה קבין
 [נמצא י״ב פונדיונות שרם ששה קבין]
 שצי קב לפונדיון נמצא שככר לפונדיון
 הוי חצי קב שהן ב׳ לוגין שהקב ד׳
 לוגין ולוג שש ביצים שהם מזון ב׳
 סעודיה וא״כ ב׳ לוגין הר ד׳
 סעודוח ואיך יחכן זה והא אמרינן
 שכת נותנין לו מזון ג׳ סעודוח ואיך
 נשן לו בלא שבת יותר אלא ודאי צריך
< שההנוני שהוא טותן ואופה ה  לומר (
 ומוכר בשוק משמכר משצה א״כ לא
 הוי אלא לוג אהד בפונדיון שהוא מזון
 ב׳ סעודוח ני] ואס שבח מוסיפין
 לו סעודה אחה: פוריא. מטה: ובי
 סדא. כר חחמ מראשוחיו: מתנה
 מרובה. כזו מן הקופה ככר לפונדיון
 לטון שהוא למול לחזר על הפחחים
 ליו בלבר מועט: המעשה. הטורה
 ללכח אחר מברו שיעשה צלקה
 ומשדלו לזה ואין חושש על טרחו:
 שנאמר והיה וכוי. לא אמר והיה
 הצדקה אלא מעשה כלומר המעשהו:
 בשכר הקיצה. אשבעה מחמונחך:
 כיבוש קצירה. כשלא יעשו עובדי
 כוכבים צדקה משכר ממשלחן
 מיד ואפי׳ מלך קטן ומלוש כאשה
 ינצשס: לעניי עובדי כוכבים יהבינהו.
 והא דאמרי׳ בעלמא [לעיל לף ח.]
 לאיפרא הורמיז שררה ארנקי דדינד
 קמיה דרב יוסף לליהוו למצוה רבה
 וקבלה לממה לפדיון שבויים שאני
 החס ללא אפשר לחלקם לעובדי
 כוכבים ללפליון שבויים שדרחינהו

 עין משפט נר מצוה
 תרלז-תרמד

 א מיי׳ פ״ט מהל׳ ממנות עניים סמג עשי! קמב
: כ מיי׳ פ׳׳ט מהל׳ מטרה ו  טור י״ד שי׳ ת
 טוח״מ שי׳ קלא: ג מיי׳ פ״מ מהל׳ מתנומ עניים
 סמג עשין קסנ טור ח״מ סי׳ צה טר״ד סי׳ רנז:
 ד מיי׳ פ״ז שם סמג שם טר״ל סי׳ רנ רנא:
 ה מיי׳ שם סמג שם טור י״ד סי׳ רמט: ו מיי׳
 פ״י שם סמג שם: ו מיי׳ פ״ז שס סמג שם טור
 י״ד סי׳ רנ: ח מיי׳ ס״מ שם סמג שם טד״ד

 סי׳ דנב:

 מסורת הש״ם
 א) מ״ב יב כ) ישעיה נמ ג) שם ד) נחמיה י ה) ישעיה
 לב ו) מהליס ת ז) ל״ת מ״ז ח) ישעיה נח ט) שס
:  י) כמוגומ לף סז: יא) מכילמין לף י. ינ) ישעיה 0

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) פרש והלל הב ליה: (5) נ״ב הג״ה:
 (ג) ג״נ הג״ה: (ו) נ״ב הג״ה: (ה) נ״ג

 אימיה דשבור מלכא: (י) נ״ב ע״ג הג״ה:
 ג״א א] רב אשי אמר אנא כו׳ נ״ה בגמ׳: p בגמ׳
 אימא א״ר אליעזר גדול המעשה יומר מן
 העושה כו׳: ג] דף כו: בפ׳ זה בורר והט״ף קורא
 אומו פ׳ דיני ממונומ מפני שממחיל ג״כ ליני ממונו׳
 בשלשה כמו פ׳ א׳ והנ״י קורא אומו פרק ליני

 ממונומ בי:
 מא״י [א] נ״ב מל כסא: [p עביל מל כסא ואמניה
 עליה כצ״ל: [ג] נ״ב לבא לשלומי: [ד] נ״ב
 כלקטנן:[5] נ״נ לעבולמ בימ אלהיס: [י] נ״ב פירשו
 המוס׳ שמסייסו נלנדס לחוד לשם מיירי ג״כ
 כשנותן פרוטה היה לו לחשוב של רלעיל נקרא ומפק
 לרענ נפשן לא מייט שנותן צדקה אלא ה״ק ונפש
 נענה תשניע פי׳ משביענו ברנטס: [t] נ״נ וגוי:
 [ח] תינת נסלע רשום למחוק: [נ1] נ״נ והתוס׳
 פירשו לשאני התם לצדיקים גמוטס היו ולנך לא הר
 ראיה: [י] נ״ג ובתוס׳ פי׳ לנשנת מוסיפין לו ג׳
 סעולימ אמרוס במנחה אוכל סעילה אממ ואתת
 למוצ״ש ואחח למחר על הררן ע״ש: [ל] נ״ב ז״ל
 המוס׳ חן מאח המקום אפרא חן הורמיז שס מקוס

 כמו כו׳: [ל] נ״ב לילך:
 חו״י (א) נ״ב הוא רבא מרא לאמרא ולכך לא
 אהדר ליה ליקמ גלולה ונבול נ״ל:
נ) האלס״א נימ״א הס מנעל חו״י: (ג) ונחך ה׳ ) 
 ממיד. והשניע נצחצחומ נפשן. ועצמומיך יחלין.
 והיימ כגן רוה. וכמוצא מיס אשר לא ימנו מימיו.
 וכנו ממן כו׳ כצ״ל. ןוב״ה הב״חן: (ר) נ״נ צ״ע
 למה לא קיבלם ר״ל דלא חש רב אמי לכן רק על
 קפדונימו קאמר ודו״ק ר״ל רבא שהיה דר מחחיו
 היה מש נמ״ש שדדה דניה שבור מלכא וגרביהו:
 (ר) נ״נ פרק טצל משממפין אימא להליא אמר רב

 חסדא צא מחצה למנוני:
ש מהד״ש [א] איני יודע מי הבריחו לפרש ״ נ  א
 אציפי דני בנישתא בבי מדרשא דאסי׳ בני
 ננישתא היה אסור לסנרתו שהיה סונר שאין
 משנין טון שנעשין מן הקופה שמסתמא לעניים

 כדפירש״י והאשר״י:

 שלטי הגנורים
 א ופשוט נפי הכונס לף נ״ח להפודה אמ השנויס
 שלא מלעמס לא חשיב מבדח אד מנכסי חנירו הואיל
ד היזק׳ בד במט שס המפלשיס הלכך צדך נ  ו
 שהשנרס יתנו לפולה מה שהוציא נסלומס לטון שאינו
 ינול לנא אליהס לשאול להם אס יש לפלותם ללא מצי
 להתנות עמהס שיתנו לו מה שיוציא ענוד רבנן תקנסא
 שיטול מה שיוציא נמו שתקנו נרועה שקדם ברועים
 ימקלות הלכך משלמים לו נל הפסילו דנד היזק׳ וגס
 שמציל! מן ההססל ולאי נמה שפלאם שהרי היהודס
 לא היה חיינ נלין לעונל כוננים שפלאו ואין לל״ל מה
 שהעונל נונניס נופה אותו שיפלה עצמו אלא גזלנותא
 ללינא הוא מש״ה חוור וגונה מן השנר כל מה שהוציא
 כן נתב המרלט שס פרק הכונס ועול הוטח נלאיית
 בלולות ונכונות דהולי שנתפס והיה לו לי משלו
 שפודס אומו נעל כרמו ואיז״כ חוזדס ונפרעין ממנו
 וחייב הנפלה לשלס ודיכא רקושטא הוא משוס פגס
 משפחה שלא נטמע טן העונלי נונני׳ ונופים נמי האב
 לפלות את נתו משוס פגם משפחה ונראה לה״ה
 לנופין אותו לפלות נניו משוס פגם משפחה וגס שלא
 יטמעו נין העונד נונניס ללינא הנא טעמא לענל
 ענד למיישינן ניה ללמא יחזור רמנור עצמו רפסיל
 נני משפחה לולאי לא יהיה שוטה נעולס שילך ויפיל
 עצמו לעונלי כוננים שנאיס המיסדן ומטן אותו נלי
 שיגנוהו נני משפחתו למה תועלת יגיע לו נזה ואלרנה
 נזק גלול ולא למי לענל ענד שמונר עצמו ולוקח
 הדמים ואח״נ נאין בני משפחתו לפלוחו הלכך נלאה
 נעיני לולאי נופץ האנ לפלות בניו וננותיו מיל
 העובלי כוכבים ואם אין להס אב נראה לכופין בני
 המשפחה לגנוחס ולפלותס משום פגס משפחה טו!
 לליכא למיחש שמא יפסילו כל היום לנני משפחה
ד היינו נופי; לנני משפחה  כלקאמר להא ענל ענ
 לפדותו משוס פגס משפחה אי לאו מהאי טעמא
 לחיישינן שמא יססיל נל היוס לנני המשפחה ואפי׳
 שהס לא פשעו נשמירתו נמ״ש מהר״ם פרק הכונס:

 ואסור לגנוב דעה הבריוח אפי׳ דעהו
 של עובד כוכבים אבל נמעוח המשהלקומ לעניים אין כאן גניבמ דעמ דאינהו נמי ידעי דישראל רגילין לפרנס עניי עכו״ם
 כדאמדנן בגיטין (לף סא.) מפרנסין עניי עכו״ס עס עניי ישראל משוס דרכי שלום [ומיהו] לקבל צדקה מן העובדי כוכבים
 לא שד אלא משוס שלוס מלכוח הוא דקכליה: איפרא הורמיז. נמ פר״ח דאיפרא ר״ל חן כמו [3״מ דף קיט.] אפריון נמטייה
 לר״ש והורמיז שם מקום כדאמדנן כשלהי אחד דיני ממונוח נדף לנו.] מפלגא נל] ולעיל דהורמיז: לא סיימוה. כלומר לא פירשו לו הענין:



 עין משפט נר מצוה
 תרנזה-תרמו

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ שמיס סמג עשין פנ טור
 ח״מ סי׳ קעב: כ מיי׳ פ׳׳נ שס סמג שס טור

 חו״מ שס:

 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (יא.־יא:) ז

 מפורת הש״ם
 א) דף ג.:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״נ זה הכלל כל שיחלק ושמו עליו חולקין
 ואס לאו אין חולקין: (נ) והא אנן חנן כצ״ל:
 (ג) נ״נ הג׳׳ה נאלפסי ישן. פי׳ כגון שמעון שיש לו
 נ׳ נחים ולד אין לו אלא נימ א׳ והחצר נולו
 נשותפות ניניהן יקח נעל השני נחיס שני שלישיפ
 נחצר לפי פפחיו ונעל הניח הא׳ יקח שליש וה״ר
 יוסף אנ״ן מיגא״ש ז״ל נחנ זה החצר כחצר כפרים
 הוא כגון שנא ראיכן וננה על קרקע עולס ניס אחל
 ונא שמעון וננה כנגדו שני נחים ואח״כ הסטמו
 שניהס להקיף על נחים אלו שאין לא׳ מהן נחצר זו
 דכר ידוע. נשנאין לחלוק נוטל שמעון שני שלישים
 נחצר זו וראונן השליש לפי פחחים שטון שננה
 שמעון שני כחיס נמצא החזיק נשני שלישי זה המהוס
 וראובן שלא ננה אלא נית אחד לא החזיק אלא בשליש
 א׳. אנל חצירות של מדינות שהן נין נ׳ שותפים ויש
 לנל א׳ מהן חלק ידוע או שליש או רניע כשנאין
 לחלוח נל א׳ יא׳ נוטל לפי מה שיניא ראיה נמה
 שיש מ בה בין הרבה כין מעט והיא דמגיע לו נחלקו
 מה שיש בו דין תלוקה שהוא בית שיש ב׳ ד׳ אמות
 על ד״א ולפניו ד׳ על שמונה אבל אס אין מגיע לו
 נחלקו זה השיעור יש לו לענב עליו שלא לתלוק אלא
 הדד לדינא דגוד או איגוד. ע״כ: (ד) נ״ב ורוח:

 מא״י [א] נ״ב פי׳ שמצא מה לאכול: [3] נ״ב ובידו
 להשקותו כו׳ כצ״ל: ןג] לשמעון והחצר לא
 חילק ובאו לתלוק את התצר הזה כצ״ל: נח בסוף
 כצ״ל: [ה] נ״ב אוחו כצ״ל: [ו] נ׳׳ב שהיה לו להמתין:
 [י] עלה אחד נצ״ל ונ״ב עי׳ לקמן בעני! גוד או

 אגוד: [ח] וט נצ״ל:
 חו״י (א) ולא את בית הבד ולא את נית השלחין
 עד נו׳ נצ׳׳ל. ןוב׳׳א בגמ׳]: (כ) נ״ב דמה
 מזיק לו החלוקה ודו׳׳ק יב׳׳נ הרא״ש וראיה של
 הד״ף צ״ע ד״ל קני! או חזקה שאני ואדרנה יש
 לסחור ודו״ק ועוד יש חילוק דלדעת הד״ף קאי
 דוקא על נית וחצר דאיכא היוק ראיה משא״כ לטעם
 הרא״ש ועי׳ טור ושו׳׳ע נסי׳ קע״א ומ״ש הסמ׳׳ע
 שס ס״ק ד׳: (ג) נ״נ צ׳׳ע דלא מייד פה מדן

 חלוקה ושייך לעיל על דבד ר״א אמר ר׳ יותנן:

 שלטי הצבורים
 כתב דיא״ז א שדין הבית כדין החצר שאס מגיע לכל
 א׳ ד׳ אמות על ד״א שס נית עליו רש נו דן חלוקה:
 נחנ הרמ״ה שאס נאיס לחלוק נית א׳ או חצר אע׳׳פ
 שיש בו דין חלוקה אס אין נו כדי שיגיע לכל א׳ וא׳
 דרך בפני עצמו שלא יצטרך לעבור על חלק חבירו אין
ן גוד או איגוד סי׳ שאס  בו דין חלוקה אלא דני! בו ד
 א׳ יאמר לחנירו מכור לי חלקך בכך וכך או קנה אפה
 חלקי באותו סנוס שומעיס לו אפי׳ אם מעלה אוחו
 הרבה יוחר מכדי שוייה כדי שלא יקחנה שותפו שבוונתו
 להעלותו בדי שפשאר לו אפ״ה שומעין לו והרב ישעיה
 כתב שאין שומעי! לו אלא נכדי שוויה וכן כתבו
 הגאונים ששמי! אותו נג״ד והרא״ש כתב כסברא
 ראשונה ואס אין שוס א׳ מהם רוצה לקנות אלא למכור
 ימכרוהו לאחר ואס אין שוס א׳ מהס רוצה למכור אלא
 לקנות או אין שוס א׳ מהס רוצה למכור חלקו ולא
 לקנות חלק חנירו ישארו שותפי! והר דנא הכי אס
 הוא דנל שאינו ראוי לשניהם להשתמש נו יחד ישתמש
 נו כל אחד יומו או ישטרוהו ויחלקו השנר נמו ענד
 ונהמה טמאה או חנות דנל חד וחד מפסיד לחיותיה
 דחנדה וכן ניח שא״א להס לדור ביחד ונחנו הגאונים
 דאף נחצל א״א להס להשתמש ניחד משוס היזק ראיה
 ונראה דבחצר צדטן להשחמש נו בשותפות טון שאיגס
 יכולים ליכנס לביתם אלא לרך החצר היאך יכנס לביתו
 ביימו של חבירו אגל בלבד שאפשר שישחמשו ביחל כגון
 מרחץ ובית הבל צדטס להשחמש בו ביחל ואין א׳
 מתם יכול לומר לחבילו נשתמש בו לזמן שכשם שאינו
 יכול להפקיעו ממנו לגמרי כך אינו יכול להפקיעו ממנו
 אפי׳ שעה אתת טון שאפשר להם להשתמש ביחל. כתב
 הרנ יהולה נרצלוני שאס יש לשנים נית בשותפות לא׳
ן מלוקה ואותו שיש לו  נ׳ חלקיס ולב׳ שליש ואין נו ד
 שליש טוען תתן לי שליש השכירות או תשב נ׳ חלשים
 ואני חלש או שאמר גול השליש שלי אבל לא אמר גול
 או איגוד שני השלישים שלך ובעל שני שלישים אינו לוצה
 אלא שישכור ממנו אין הדין שישכור ממנו בעל שני
 השלישים נלוס וגס אין נעל השליש יכול לומר תשב נו
 נ׳ חלשים ואני חלש אלא ישב נו נעל שני חלקים הנל
 ילא נהירא לטול לא״נ לקתה מלת הדן אלא טון לאילו
 ישתמשו נו ניחל יפסיל בעל השני שלישים אס יתרצו
 שניהם להשכירו ישטרוהו ויקח כל אחל חלקו
 מהשטרות כפי חלקיי ואס ירצו להשחמש בו בעצמם
 ישתמשו בו כל א׳ יומו אס הוא לבדם שרגילים
 להשכירו לימיס ואס הוא לבר שרגילים להשכירו לחלש
 או לשנה ישתמש בו כל א׳ כפי הזמן שרגילים להשטר
 לא פחות ולא יותר ובגולל שיטילו גולל איזה ישתמש
 נו תחלה ואותו שיש לו ב׳ חלקים ישתמש בו זמן

 תשמישו רצופי! וכ״כ הרא״ש בשאלה:

 דה״ל לאתזוני בצנעא. ני] עד שילכו הרואים ולא רצה להצטער אוהה שעה מועטמ כמו כן מי שיאכילנו כרצונו יעיד שקר קודם שיצטער מעט
' כולה מתניתין מפורש בגמרא. ושיעורין אלו דשדה וגנה משוס רסכירא להו דככציר מהכי לא י  ומש״ה הוא לפסול לעדוח: מתנ
 ששיכ למיטרה עליה ואין כופין זה אה זה לשלוק וכגמרא משרש דר׳ יהודה לא פליג אח״ק אלא דהוא מיירי בארץ שמנה וראויה לשלק
 אפילו בהצאי קבין: טרקלין. ביה המרובע שיש בו עשר על עשר או ימר מיכן: ומורן. מין פלטרין: בזמן שאין שניהם רוצים. כלומר
 שהכירו מעכב עליו אבל אם אין מברו

 נחמן אוכלי דבר אחר ומאי ניהו מקבלי צדקה
 של עכו״ם פםולין לעדות ולא אמרן אלא
 בפרהסיא אבל בצינעא לא ובפרהסיא נמי לא
 אמרן אלא דחוה ליה לאיתזוני בצינעא וקא
 מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה אפשר
 ליה לאיתזוניה בצינעא לא נא! דחיותיה היא:
 מתני׳ אין אחולקין את החצר עד שיהא
 בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא
 את השדה עד שיהא בה תשעת קבין לזה
 ותשעת קבין לזה רבי יהודה אומר תשעה
 חצאי קבין לזה וכן לזה ולא את הגנה עד
 שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר׳ עקיבא
 אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את
 המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את
 המרחץ ולא את בית הבד (א) עד שיהא בהן
 כדי לזה ולזה (א) אימתי בזמן שאין שניהן
 רוצץ אבל בזמן ששניהם רוצין אפילו בפחות
 מיכן יחלוקו וכתבי הקדש אע״פ ששניהם
 רוצין לא יחלוקו: גמ' א״ר אםי א״ר יוחנן ד״א
 שאמרו חוץ משל פתחים א תניא נמי הכי אין
 חולקין את החצר עד שיהא בה שמונה אמות
 לזה ושמונה אמות לזה והא תנן >נ< ארבע
 אמות אלא לאו ש״מ כדרבי אםי אמר רבי יוחנן
 ש״מ והני מילי בשאין אחד מהן מכיר את
 חלקו שכל אחד ואחד מהן יש לו רשות
 להשתמש בבולה אבל אם כל אחד מהן
 מכיר את חלקו >u ואינו יכול להשתמש בחלקו
 של חבירו חולקין ואע״פ שאין שם שמונה
 אמות לזה ושמונה אמות לזה ממאי מדאמרי׳
 בריש פירקאא< ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי
 איריא רצו אפי׳ לא רצו נמי פלגי א״ר יוחנן
 משנתנו בשאין בה דין חלוקה ואי לית בה
 דין חלוקה כי רצו מאי הוי ליהדרו בהו ופריק
 שקנו מידן ברוחות רב אשי אמר כגון שהלך זה
 בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק ש״מ דמתני׳
 דקתני רצו בשאין כל א׳ מהם מכיר את חלקו
 הילכך כיון דקנו מידם ברוחות אי נמי אחזיק
 כל חד מינייהו במנתיה איסתליק ליה רשות
 ממנתא דחבריה ופלגי ולא מצי לעכובי אהדדי ואף על גב דלית בה
 דין חלוקה דהא ליכא לכל חד מינייהו רשותא במנתא דחבריה: אמר רב הונא
חצר לפי פתחיה w מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח  נ

 ארבע אמות והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חםדא פתחים שבחצר
 יש להן ארבע אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה
 שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל ח׳ אמות
 והשאר יחלוקו בשוה היה לו פתח א׳ רחב שמונה אמות נוטל ח׳ אמות כנגד
 הפתח ברוחב ד׳ אמות בחצר והני ד׳ אמות על ח׳ אמות דקאמר ד׳ אמות על
 ח׳ אמות דוקא ולא סגיא בבציר מארבע אמות >נ< ואע״ג דאיכא עשר אמין
 באורכא אי ליכא בפותיא ארבע אמות לית בה דין חלוקה דכיון דלית בה ד׳
 אמות לא חזיא לתשמישתא אמר אמימר האי חפירה דסופלי יש לו ד״א לכל
 רוח >י) ולא אמרן אלא דלא ייחד לה פיתחא אבל ייחד לה פיתחא אין לו
 אלא ארבע אמות לפני פתחו בלבד אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד׳ אמות
 טעמא מאי משום פירוק משאות הכא אפשר דעייל לגואי ומפריק מותיב רב ששת
 אחד שערי בתים וא׳ שערי אכסדראות יש להן ר״א כי תניא ההיא באכסדרה
 רומיתא דלא אפשר למיעל לגואי ומפרק תנו רבנן בית שער אכסדרה

 מעכב עליו יחלוקו ויחן חלקו ברוחב
 כוחל המחיצה ולא מצי למימר ןלף ב:]
 כי איחרצאי לך למעוטי באוירא אבל
 למעוטי משמישחא לא נחרציחי
 דמסממא כיון שנחרצה בכולה מילחא
 נמרצה: אבל שניהם רוצים ובו׳. הא
 לא איצטריך דפשיטא הוא אבל ננקט
 רישא] נדף ג.] אגב דבעי למימר
 בסיפא דככחבי הקדש שהם בגליון
 א׳ כמין ס״ח לא יחלוקו אף על פי
 ששניהם רוצים משוס שאם יחמכס
 אי אפשר שלא יחסר מחלק האחד
 ש על האחר והוא בזיון דכחבי
 הקדש: נמ׳ בעינן שיהא ד״א
 כנגד הפחח לפרק משאו וארבע
 אמוח ברוחב החצר במילואה לשאר
 משמישין אבל בבציר מהכי משממשין
 ישר במצר ואין כופין זה אמ זה
 לחלקה ומיהו ה״מ [כשהם] משחמשין
 בה יחד מכבר בכל החצר אבל אס
 כל א׳ משחמש לו בחלק ידוע ומיוחד
 אליו אפילו ככציר מהכי שולקין
 כדאמרינן בריש פרקין גבי אין בה
 שיעור חלוקה דחולקין היכא שהלך
 זה בעצמו והשזיק וזה בעצמו והשזיק
 למשמע דבהכי אסהלק ליה ממנהיה
 דחבריה כן פסק הרי״ף ז״ל בהלכותיו:
 הלכחא כוחיה לרב חסלא לחניא
 כוחיה הלכך מי שחלק נכסיו לכניו
 על פיו ונתן לאחל ביח עם ב׳ פחחים
 ולאחל ביח עם פחח אתל יש לבעל שני
 הפחחים ד״א לכל פחח לפרק משאו
 אכל כמילואה של חצר יחלוקו בשוה
 ל׳ אמוח לכל אחד ואחד כן פרש״י
 ז״ל. וה״ר יוסף הלוי פי׳ שאס החזיקו
 שנים ברחבה של הפקר ובנה האחד
 שם ביח עם שני פחחים יחזיק בד׳
 אמוח כנגד כל פחח ופחח והא׳ שלא
 בנה אלא ביח בפחח אמד לא יחזיק
 אלא בארבע אמוח כנגד אוחו פתח
 נראה מדבריהם דדוקא בכה״ג
 דאפשר לומר שהאב נהן להם כדרך
 שהיה הוא משממש או כשהמזיקו
 [בהפקר] החזיקו ככה״ג אכל אמיס
 או שוחפיס שחלקו הבחיס חחילה
 ואח״כ נמלכו לחלוק החצר לא יהיה
 לבעל שני פחחים טפי בששמיש משוס
 פחח יהירה אא״כ העלה אוחו
 בדמים סחמא ולא פי׳ אשיאמא
 והורדי דאז ודאי הר כבעל הכרס שיש
 לו כשדה הלכן של חכרו ד׳ אמוח
 לעבודת הכרם כדפירשתי בדש
 פירקין ומוקמינן לה בקני סממא
 נמ לכי היכי להמם אין לו קנין בגוף
 השלה אלא שקנה המשמיש ה״ה הכא
 הך ארכע אמוח ליהכינן ליה כנגל
 פחחו למשמיש לוקא ולא לקנין

 רש״י
 קבל והא ללא קבלינהו ופלגינהו לעניי
 עוברי כוכבים לאסור לגנוב לעת הבריות
 ואפילו לעס עובל כוכבים וזה היה
 גניבת לעת טון דשדדנהו למעבל בהו
 מצוה רבה אבל במעות המתחלקות לעניים
 אין כאן גניבת לעת ראינהו נמי ילעי
 שישראל רגילין לתת לעניי עובט כוכבים
 כלאמרינן בגיטין מפרנסין עניי עובד
 כוכבים עם עניי ישראל מפני לרט שלום:
 מתני" טרקלין ומור!. מיני פלטרין הן:
 ניס השלתין. מתוך שיש לו מעין [נ] וצדן
 להשקותו ממיל אס אין בו ט׳ קבין
 זורעין בו שאר זרעים לכך אפילו פחות
ן חלוקה: אבל בזמ1 ששניהם  מכאן יש בו ד
 רוצים. משוס סיפא נקט ואשמעינן
 לבכמבי הקלש אע׳׳פ ששניהם רוצים לא
 ימלוקו: נתבי הקרש. הס כ״ל ספדם
 והיו רגילין לכומבן בגליון כספר מורה
 שלנו לכך גנאי הוא הרבר לחמכן:
 גמ׳ חוץ משל פתחים. שצריך להניח ל׳
 אמוח ולפי צורך הביח לפני כל פחח לפרק
 משאו מעל החמור ומוץ מן אומס ארבע
 אמומ צריך שיהא לו ל׳ אמוח אחרוח
 למשמישו: חצר מתתלקת לפי פתחיה.
 היחה לו מצר ובה ב׳ במים אמר מהן
 פחוח לו שני פחחים לחצר ולבית השני
 אין פתוח לו ט אס פתח אחל וחילק
 נכסיו על פיו ונתן האחל לראובן בנו
 והב׳ לשמעון m ובא לחלק את החצר
 זה שיש לו ב׳ פחחים נוטל ב׳ חלקים
 בחצר ואחיו נוטל חלק אחל. נוטל לכל
 פחח ל׳ אמוח לחוץ מן הפחח מגלו
 והרוחב כפי רוחב הפחח: נוטל שמונה
 אמות ננגד הפתח. דהיינו רותב הפסח
 וד׳׳א להל! p הפתח בחצר ננגד הפסח:
 תפירה דסופלי. מי שיש לו חפירה בחצר
 שנומניס בה גרעיני ממרים למאכל בהמה:
 יש לה ד׳ אמות. במצר לכל סביבותיה
 אבל יימד לה פממ נח במוך בימו אצל
 התפירה ודרך אותו פממ הוא רגיל
 להשליך הגרעינים וליטלו אי! לו במצר
 בשביל המפירה אלא ארבע אמומ שלפני
 נמ הפממ: אנסדרה. הפמומה למצר אין לה
 ארבע אמוח בחלוקת המצר: אלא משום
 פירוק משאו. ט סחס בימ אינו פנוי
 מכלים ואי אפשר להכניס ממור בביח
 לפורקו שם: הנא באנסדרס. טון דליח
 ליה דפנוח אפשר דמעייל לגואי ומפרק:
 אנסדרה רומיסא. מוקפח מחיצות נמוכוח

 הגוף וכן בחב הרמב״ס ז״ל והכי
 גרסינן בירושלמי כפרקין !הלכה ה]
 ארבע אמוח לא שהם לו לקנין אלא
 שיהא מעמיד בהמחו לשעה ופורק
 חבילשו לשעה וכחבן בהלכוחיו הרב
 הנשיא רכי יהודה אלכרגלוני ז״ל ולפ״ז הא דאמר רכ חסדא שנוחן לכל פחח ופתה ד״א היינו כשבעל הפתח א׳ רוצה לחלק אבל בעל שני
 פחחים אינו יכול לכוף לבעל פחח אחד לחלק שהלה אומר לו עד השחא היימי משממש באומן שמנה אמוח בשעה שלא הייה אהה משממש
 כהן ואס נחלוק לא אוכל להשממש נמצאמי מפסיד כחלוקה זו וכ׳ הד״ף ז״ל דדוקא בעינן ד״א לכל אחד כמילואה של חצר אכל ככציר
 מהכי אע״ג דאיכא עשר אמין בארכה ליה כה דין חלוקה רלא חזיא למשמישחא וכחב ה״ר יוסף הלר ז״ל שאס אין בחצר אלא ד״א על
 שמונה לזה וד״א על שמונה לזה אע״פ שיש שם כמה פחחים חולקים שהרי יש כאן שיעור חצר ושיעור פירוק משא והיינו דקא פסיק ומני
 אין חולקין אח החצר עד שיהא בה ח׳ אמוח לזה וח׳ אמוח לזה ל״ש פחש אשד ל״ש כמה פחחים וכתב על סברא זו הרב ר׳ יונה זצ״ל
 שסברא מקובלה היא ונכונה: חפירה דסופלי. פי׳ גרעיני ממרים שהם למאכל בהמה: יש לו ארבע אמות לכל רוח. החפירה לזרוק שם
 הגרעינים שלא יצטרך לטרוח ולסבב עם המשא אלא חיכף שיגיע לאחד מרוחוחיה יזרקס שס והיינו כשאין לו פחח מיוחד אצל חפירה זו
 אבל אם יש לו פחח מיוחד אצל חפירה זו אין לו אלא ארכע אמוח כנגד אוחו פחח שהרי הוא מיוחד לכך: אכסדרה. שאל״א בלע״ז: הכא
 אפשר מעייל. לטון לאין לה דפנוח אין נוחנין שם כלום ויכול להכניס שס משאו ולפרק: אכסדרה רומיתא. שאין דפנוחיה מגיעוח
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 למקרה ומ״מ כיון שיש שם דפנות קצמ מכניסין שם כליס ואינו יכול להכניס שם כהמחו ולפרק הלכך יש לה ד׳ אמות כפתח כנגדו:
 מרפסת. היא שפחוחיס למוכה במים הרבה ועולים לה דרך סולם מוצכ כחצר ולפיכך אין לכל הכחים הפחוחים לחוכה אלא ארכע
 אמוח כרגלי הסולס כין כולם לפרק משאם: [בית חציו מקורה וכו׳]. סחס ביח יש שם כלים לפיכך צריך ל״א בחצר כנגד הפחח לפרק
 משאו אכל כשכימו אינו מקורה הרי אין שם כליס ויכול לפרק שם משאו ואפילו קררו כלפי חוץ שיש שס כלים ואינו יכול לפרק שס מ״מ

 טון דלצד פנים אינו מקורה יכול
: ומרפסת יש להן ד״א היו >&< חמשה בתים י א ש ח מ י פ ו ל ת מ ה ס 5 ש ש י מ ה  ל

י ^ פתוחים למרפסח׳ אין להן אלא ד אמוח גרסי׳ « א - ^ ™ 
ס בסוכהא<»בית שאין בו ד״א על ד׳ אמות פטור ו ש י מ מ ע ו מ צ ה מ ״ ש מ ר ו ״ ה ר ן ל י ד ל  צ

 מן המזוזה ומן המעקה ואין האחים והשותפים
 (א) חולקים בו דלא חזי לדירה: בית חציו
 מקורה וחציו אינו מקורה אין לו ארבע אמות
 ואפילו קרויו לבר ולא מיבעיא קרויו !א] מלגיו
 דעייל מלגואי ומפריק בעי מיניה רב הונא
אחד מבני מבוי שבקש  m מרבי אמי ב
) פתחו למבוי אחר בני מבוי נ  להחזיר (
 מעכבין עליו או אין מעכבין עליו א״ל בני
 מבוי מעכבין עליו אכםניא לפי בני אדם
 מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת א״ל
 אכסניא לפי בני אדם מתחלקת תניא נמי הכי
זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחים ואכםניא  ג

 לפי בני אדם מתחלקת יש שפירשו זבל של
 אכסניא w וגולפא (ג) (י) ושדריא שדרך
 האכםנאים להניחם חולקים אותם בעלי
 האכםניא לפי בני אדם ויש שפירשו אכםניא
 זו היא אכסניא של מלך או של עבדיו
 כשגובים אותם לפי בני אדם PI ולא לפי פתחים
 האי דאמרינן בני מבוי מעכבין עליו ה״מ
 מבוי שאינו מפולש מפני שמרבה עליהן את
 הדרך אבל מבוי מפולש אין מעכבין עליו
 דהוה ליה רשות הרבים: אמר רב הונא יאחד
 מבני מבוי שבמש לםתום כנגד פתחו בני
 מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את
 הדרך מיתיבי חמש חצרות הפתוחות למבוי
 כולן משתמשות עם החיצונה וחיצונה
 משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם

 השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית
 משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש
 להחזיר פתחו למקום אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין בני
 מבוי מעכבין עליו וחמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה
 והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר !יי משתמשות עם השניה והשניה
 משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם
 כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי ר׳ שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות
 הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי וקם ליה רב הונא כרבי שמעון בן
 אלעזר וליתא לדרב הונא דהא דרבי פליגא עליה דרבי שמעון בן אלעזר
 וקיימא לן הלכה כרבי מחברו: היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין
 עליו אמר אירבה לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני
 מבוי מעכבין עליו א״ל אביי לרבה תניא דמםייעא לך בית סתום יש לו
 ארבע אמות פרץ את פצימיו אין לו ד׳ אמות בית סתום אינו מטמא כל םביביו

 רש״•
: מרפסת. הרכה פתחי ג  שאץ מגיעוח לג
: ך סולם א׳ ר  עליות פתוחי׳ לה וכולן עולין ל
 אין להן אלא ד׳ אמות. בין כולם אצל
 רגלי הסולם: פעור ממזוזה לז׳. לבית
 כתיב בהו והאי לא איקרי בית: ואפילו
ם: י  קירויו לנר. לצל החיצון וגילויו לצל פנ
יל  אין לו ארנע אמות. לאפשר רמעי
י: ומפרק ליה. לאין ר הגילו ר ע  החמו
רה: ן לתח הכלים בצל שאינו מקו ר  ל
 מי מנוי האחר. שאינו רגיל אצלם מעכבי!
על על ן המו ל מ : אנסניא. חיל ה ו  עלי
ר לתת להן אכסניא בבחיהס: או  בני העי
 לפי כני אום. הררים בבית: לפי פתחיה.
 מחלקים אוחם לזבל שלוח לפי שררך
ל שנעשיח אשפה:  הפתחים השליכוהו ע
 שנקש לסתום נגגד פתחו. להקיף מחיצות
: ח ת ׳ אמומיו שיש לו במבוי כנגל פ  ל
 שמרכה עליהם את הדרך. שההולך מראשו
ו צריך להקיף המחיצה: חמש פ  לצל סו
ו לארכו  ח5רות הפתוחות למבוי. זו אצל ז
פו וא׳ מקצוחיו  וסחס מבוי סחוס בסו
 פתוח לרשות הרבים: נולן משתמשות
ך ר ן כי לכולן יש ל ל ג  עם החיצונה. מ
ך ראשו לר״ה וכל שיש ר  במבוי לצאת ל
ך יש לו רשות להשתמש בתשמיש ר  לו ל
ר והחיצונה משתמשת ך המב ר  שאינו מעכב ל
 לעצמה כנגדה ברוחב המבוי ולא עס
ך עליהן: קשיא לרב ר  חברותיה שאין לו ד
 הונא דאמר כולן מעכבין אפילו חיצונה:
 היה סתום. שהיה לו מקום פתח פחוח
: נולן  לו וסתמו ואחר זמן נמלך לפותחו
 משתמשות במנוי. ואפילו חיצונה על
 הפנימית: שלא פרץ פצימיז. כשנסתם
ף ומפתן  הפחח ולא סילק מזוזומיו ומשקו
 דגלי דעחיה דלא סילק נפשיה ודעתו
: בית סתום. אחד ן מ  לפותחו אחר ז
 שהיה לו פחח לחצר וסתמו יש לו ד׳ אמות
 בתלוקת החצר אס בא לחלקו: אינו מטמא
גד הפתח אס מח  נל סביביו. אלא כנ

 דמרבה עליהן אה הדרך ולהמזיק
 בפמה שלא היה אבל אס היה מפולש
 אין מעכבין עליו דהוה ליה כרה״ר
 אע״פ שאין לו שש עשרה אמה דלא
 גרע האי גכרא מכל בני רה״ר
 העוברים ושכיס ומשחמשים שס:
 כני מבוי מעכבין עליו. לא מיבעיא
 בני אומו מבוי שרוצה לפחוח פחח
 במבוי שלהם שמעכבין עליו שלא
 יחדש להם פחח אלא אף אס פייסס
 ומניחים אוחו לפחוח פחח מ״מ בני
 מבוי שלו מעכבין עליו ויאמרו לו
 השמא יעברו בני מבוי האחר במבוי
 זה וחרבה עלינו אח הדרך ונקט
 להחזיר פחמו ולא אמר לפמוח פחחו
 לרבומא רלא מיבעיא היכא שרוצה
 גם לפחוח שם פחח למבוי אחר
 שמעכבים עליו אלא אף אס ירצה
 לסחוס פחח זה של מבוי זה ולהחזיר
 פחמו למבוי אחר אפ״ה כל היכא
 שלא פרץ פצימיו מפחח זה שסחס
 בני המכר מעכבין עליו שיאמרו לו
 [לאחר] כשהחזיק בפתה האתר תפחה
 זה וחרכה עלינו הדרך ומיהו אס
 פרץ אח פצימיו אין מעכבין וראיה
 לפי׳ זה דמיירי על בני מבוי שלו
 דאי [על] בני מבוי האחר שרוצה
 לפחוח דוקא קאמר דמעכבי הט
 הוה ליה למימר בני אוחו מכר
 מעכבי וכו׳ ועוד מאי טעמא קאמר
 אחד מבני המכר מה לי אס היה
 [אומו] המכר או לא הט ה״ל למימר
 אחד שבקש לפחוח פממו למבר
 שאינו שלו וכו׳ אלא ודאי משמע
 כדאמרינן דבני מבוי שלו מעכבין:
 אכםניא. פי׳ חיל המלך המוטל על
 בני העיר לחח להם אכסניא בבחיהס
 לפי בני אדם הדרין מחלקין אוחם
 שיתאכסן כל אחד וא׳ בביחו אבל מי
 שיש לו בחים הרבה בחצרו כיון שאין
 דרין שם אחרים לא נימא שיחאכסן
 שס אכסנאי לפי הבחיס אלא דוקא
 אחד כאיש אחר דעלמא. איכא
 דמפרשי דאכסניא ר״ל זבל של בהמוח
 האכשן הלנוח כלילה כשצר שאע״פ
 שזבל שבחצר מהחלק לפי פחחי׳ שדרך

 עד שנעשיח אשפה הילכך דין הוא שכשירצו לזבל שדוחיהן שיתלקו אותו לפי פחחים אותם פתחים משליכין אוחו בחצר
 אבל של אכסניא שאינה אלא לפי מי אלס דין הוא שיחלקו מה ששיירו האכסנאיס הן שביוש או שמרים או זבל בהמוחיהס לפי
ר ט [רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו ובו׳. פי׳] נמ שחם מבר הוא סתום משלש רותותיו והפנימי מ  בני אדם: א
 העומד בסוף המבוי בקש לסתום מעט מן המבוי שהוא כנגד שתת תצרו ולערכו עם תצרו: כני מבר מעכבין עליו. שהרי עכשיו אינם
 יכולים להשחמש באומו מלק והדרך מהרבה עליהן: מיתיבי וכוי. דמשמע מהכא שיש לשיצוניס חשמיש בחלק שכנגד פחח הפנימי
 ומהך ברייחא משמע שהפנימימ משממשמ עם כולן מפני שיש לה דרך עליהם וכל שיש דרך יש השמיש ומשחמשח לעצמה דוקא כנגד
 עצמה יש לה חשמיש מיומד שאין לשאר מבני מבוי משמיש עמה דטון שאין להם דרך שם גס השמיש אין להס שם. ומוקמינן לה כרבי
 והא דרב הונא כרשכ״א דאמר כולן משממשומ במבוי כלומר אפילו החיצוניח נח כחלק שכנגד הפנימי שהרי השוה הששמיש ככולן בשוה
 הלכך לרשכ״א מעככין עליו אכל לרכי אין מעכבין עליו ופסקו הגאונים ז״ל כרבי משום דקי״ל הלכה כרבי מחברו וללא כרב הונא
 דאע״ג דמילהיה דרב הונא אזלא כרשב״א היינו משוס דבריימא לא שמיעא ליה דאי הוה שמיעא ליה הו״ל למימר הלכה כרשב״א ולא
 ה״ל למעבדה מימרא באנפי נפשיה אלא ודאי לא שמיע ליה הלכך סברא לומר דאי שמעה הוה אמר כרבי ולמיזל בתר כללא דאיח לן הלכה
 כרבי מחברו הלכך כרבי קי״ל ואין בני המבוי יכולין לעכב עליו ומיהו דוקא במבוי שהוא פחוח למוקצה או לבקעה או במקום שאין
ף יב.1 ד  הרבים מצויים [שס] אכל אס היה פמוה לרה״ר אפילו כני רה״ר יכולין לעכבו משוס לזימנין לדחקי ועיילי טובא וכדאמרי׳ כסמוך ן
 שמבואוח המפולשוח לרה״ר ובקשו בני המבוי להעמיד להם דלחוח בני רה״ר מעכבין עליהן מהאי טעמא דזימנין דדחקי בני רה״ר ועיילי
 טוכא וע״כ [ההיא] לאו במפולשין משני צדדין מיירי דא״כ היכי סליק אדעחין להעמיד בהם דלמומ ועוד אמאי קאמר דדחקי ה״ל למימר
 דחלםי בכל יום חמיד ולא לזימנין כעלמא וכן מצינו בפרק כל כחבי(לף קיז.) לרה״ר לקרי למבוי סמום מג׳ רוחוחיו מפולש משוס שהוא מפולש
 ברחנו במילואו לר״ה ומיהו אם היה שם מלבן ופצימין לעכב רגל הרבים ודאי מעמידין לו דלתוח אע״פ שפמומ לרה״ר וכן נמי אס בא
 לסתום הפנימי כנגד פחחו אין מעככין עליו משוס דהשחא לא הוי מפולש וכדאמרינן ג׳ דפנוח בלא לחי זהו מפולש זהו דעח הראב״ד ז״ל:
ם זהו סיום ברייחא דלעיל דרבי ורשב״א וכולהו מודו בהא: בית סתום. שאפילו שהיה סחוס קודם שיחלק להם האב הבחיס כל ו ת  פ
 היכא שלא פירץ האב אח הפצימין שהם המשקופוח אע״פ שפרצס הבן לאחר מיממו לא איכד זכומו שזכה כבר בד׳ אמוח בכל
 סתת וכמו שלא מתל אה המצר כן לא מתל אומן ל׳ אמומ ולענין מבר לוקא הוא דאמרינן ראם פרץ אמ פצימיו בעל הפתח איבד אח
 זכומו ולא בד׳ אמות בלבד אלא אף ככל שתופי המבוי והטעם דלאו רשומ גמורה הוא לפי שהוא מדרס אף לבני רשוח הרכים אכל
 כל שלא פרץ אמ פצימיו לא נסמלק זכומו ממצו דכפתוש הוא ששוב: בית סתום. ומת בתוכו כל שלא פרץ את פצימיו הוי כפחות

 עין משפט נר מצוה
 תרמז-תת

 א מיי׳ פ״נ מהלי שמיס ופ׳׳ה מהלכות מזוזה
 ופי״ג מהל׳ רוצח סמג עשין פב טור י״ד סי׳ קעב:
 ב מיי׳ פ״ה מהלי שכנים טור ח״מ סי׳ קסב:
 נ מיי׳ פ״ב שס טור ח״מ סי׳ קעב: ד מיי׳ שם

 סמג ופ״ה טור ח״מ סי׳ נקסב] קעב:

 מסורת הש״ם
 א) דף ג. נ) גי׳ דית:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) נ״ב ד׳ או: (ב) צ״ל מרב: (ג) נ״ג
 גר״פ בני העיר דף כ״ו ע״א אמר אביי
 שמע מינה אורח ארעא למישבק איניש גולפא
 ומשכא באושפיזיה ופירש״י גולפא קנקן של חרס
 שנשתמש גו ומשכא אס שחט בהמה ושדריא פי׳
 שמריס וקאמר הכא דהני מטלטלים שדרו
 האפסנאים להניחם גאושפיזה חולקים אותם בעני
 האכסניא לפי גני אדם: (ד) נ״ב בעלון ערן שדר
 השני. בפרק המפקיד דף מ׳ איכא גולפי ושדריא

 פי׳ שמריס עכ״ל: (ה) כולן: (י) נ״ב כולן:
 נ״א א] בגמ׳ וברא״ש איחא רבא:

 מא״י [א] נ״ג וה״פ שאינו מקורה לצד החצר
 דאין לו ד׳ אמות בחצר דהא יכול לפרק
 המשא בחצר בית שאינו מקורה דאין דרן לתתן
 כליס בחצר שאינו מקורה: [p נ״ב גובים כצ״ל:
 [ג] נ״נ דברי הר״ן משמע בפר״ח שרוצה לסתום
 ננגד פחחו נל רוחב המבוי ומרבה עליהן הדרן
 של רגל נני אדם פי׳ שינולין לומר נני המנוי כשיש
 רניס נמכוי יכולין לכנוס עד סוף המנוי וע״י
 הסתימה תרנה עלינו את הדרך ע״י נני אדם
 הדורכים עלינו במבוי ואף לחצירות יצטרכו ליכנוס

 מרוב דוחק: [ח נ״ב משתמשת:
 חו״י (א) נ״נ צ״ע אף ביש בו ד׳ אמוח נמי שצריך
 לפחות שיהיה לנ״א ד״א עי׳ ח״מ נסי׳ רי״ד
 ונשוי״ט שם פ״ו דב״ב ר״ל דאה״נ ה״ק דכל שאין
 מגיעין לנ״א ל״א אין חולקין: (כ) נ״נ צ״ע דלא
 שמיע ליה ברייתא דלקמן: (ג) וגולפא ישמריא כו׳

 כצ״ל. ונ״ב שמרים עי׳ גמ׳ ב״מ דף מ׳ ע״ב:



 עין משפט נר מצוד!
 תרנא-תתד

 א מיי׳ פ״ה מהל׳ שכנים ומיי׳ סי״ג מהל׳ נזקי
 ממון סמג עשי( סח טור ח״מ סי׳ רסב מיז:
 נ מיי׳ ס״ק מהנ׳ שכנים סמג עשין פב טור ח״מ
 סי׳ קעא: נ מיי׳ פי״ב שס סמג שם טור ח״מ
 סי׳ קעל: ד מיי׳ פ״ק שם סמג שם טור ח״מ

 סי׳ קעא:

 מסורת הש״ס
 א) בל״ק ליחא כ״ז נ) לברים כה ג) בכל לפו״י מוצב
 פה הציור של לש״י וכן הוא מ״י אך הל״ח הגיהו
 הציור של ר״ח וכ״נ [דעוין בריטב״א שכ״כ להריא]:
) צ״ל טול מלקך בשחיהן ה) צ״ל כגון ו) שייך לגמי  ו
 ז) בל״ס ובל״ק הגי׳ הרשב״א אבל הרמב״ן ז״ל כו׳:

 קובץ הנהות
 ג״א א] נגבי א׳ מבני מגוי שביקש להחזיר סממו

 למבוי אחר גלף יא:] :
 מא״י [א] בלסוס קושט׳ הסלר והנוסח ור״נ אמר
 לית לינא לגול או אגור אמר אמימר הילכחא
 כו׳ ומנ״ה כו׳ ובכמני הקלש כו׳ אס רצו למלוק
 מולקין ואי לא אימ לינא לגול או אגול ולוקא כגון
 מירה ומהליס אבל מורה ומורה מהליס ומהליס
 מולקין איכא מ״ל לא אמרינן אימ לינא לגור או אגול
 אלא היכא לכל מל מיגייהו אימ לי׳ למי למיגל ביה
 אבל היכא לחל מינייהו לימ ליה למי לא אמרינן אימ
 לינא לגול או אגוד וקא גמר לה מלמקשינן מהא
 לחנן שני אחין אחל עני כו׳ (כמו שהוא ברי״ף על)
 ופרקינן שאני החס לגול איכא אגול ליכא וקאמל
 ש״מ לליכא מימוקמ׳ לינא לגול או אגול אלא בזמן
 שיל שניהס משגמ לקנות יאכן לא ס״ל הכי אלא כו׳
 (כמו שהוא ברי״ף על) ומחני׳ לשני אחין היינו
 טעמא ללא אמר עני לעשיר גול או אגול והיינו
 לאמרינן בגמ׳ שאני המס לגול איכא אגול ליכא אבל
 א״ל עשיר לעני גול או אגול הוה איכא מן לינא
 למימר ליה לעני אי אימ לך למיגל גור ואי לא אגיל
 ליה לאחיך אלא טון לעשיל לא בעי למיגל ולא לאגילי
 ועגי להוא תובע לא יכיל למימר ליה לעשיר גול אתה
 או אגול אנא משוס ללית ליה למי למיגל בהו משו״ה
 איגטיל ליה לינא לגול או אגול ללא קיימא לינא לגול
 או אגול אלא ער לאמר תובע לנתבע נול או אגול
 אבל אמר תובע גול ולא אמר או אגוד או אמר אגול
 ולא אמר גול לא טיפינן ליה לאילך הילכך כלאמר
 מובע גול או אגול לא איכפמ לן ממבע נין אימ ליה
 בין לימ ליה דאי לימ ליה אמרינן ליה אגיד ליה
 למברך. ומסיים כאן הפרק וכן הנ״י מביא מ״ר מדבק
 כו׳ מן הגמ׳: [נ] שיהו לך שמי שדוח אחמ מכאן
] נ״ג י  ואממ מכאן ואממ בצ״ל: [ג] נ״ב בני העיר: [
 פי׳ של האחרמ: [ה] נ״ג ל״ג דא״ר זירא אמר רב
 נממן ד׳ אמוס הסמוכומ לרשומ הרבים כרה״ר דמיא
 ולא היא המס לעני( טומאה אבל הכא דזימנין דדחקי
 בני רה״ר ועיילי מובא: [ו] נ״ב וכן סי׳ ר״מ שדה
 שמזרח וצפונה נהר ומערבי ודרומה נגרי חולקין
 אותה באלכסון מקרן מזרתית צפוניח לקרן דרומית
 מערבי׳ ויהיה לכל א׳ חד צד נגר׳ ותד צד נהרא וכל
 היכא דמשיך חד גיסא נהרא ונגר׳ קרוי חד גיסא:

א) נ״ב כן גרס בגמ׳ ורש״י פי׳ האחרח ונ״ל ) י ״  חו
 שהסמ״ע סי׳ קס״ד ס״ק ג׳ לא הבין כך
 ומ״מ י״ל שהדין אמח דגס בני עיר זו מעכנין:
 (כ) נ״ב עי׳ בחוס׳ ורא״ש וקשיא לדידהו הא דפסיק

 לקמן אסושי אריסי לאו כלום הוא ויש לחלק:
 אנ״ש מהד״ן שפירא [א] בזה מיושב למה הקשה
 רב יוסף הכא מן אחי מעלינא ליה וכו׳
 ובסמוך הקשה רב יוסף דמני! דההוא מדויל וכו׳ וכן
 מבואר בתוספת אליבא דרש״י ע״ש: [כ] ובתוס׳
 דשמעחין מבואר דאס יש קבר פחוח אינו מטמא
 במגע שהביא שם ברייחא דספרי ובאהל כשהוא
 פתוח משמע שם בפ שיטוח שאינו מטמא בנגיעה
 ע״ש וצ״ע דמנ״ל להנ״י כל כך בפשיטות שמטמא
 בנגיעה ודו״ק: [ג! דא״כ הל״ל דאין כופין מטעס
 דמעלינן ליה כדלעיל ולא ס״ל כרש״י דמחלק בין בית
 השלחין ובין שדה הבעל ודברי הנ״י כסי׳ מוס׳

 נשמעתי! ישס מבואר באורך:

 שלטי הננורים
 א מההי׳ דחלוקח ננור ופשוט וינס כ׳ הרא״ש
 נקטינן מהנא שניס שקנו שלה נשותפות אחד שליש
 וא׳ שני חלקים כשחולקים נוטל שני חלקיס ניחל כיון
 שקנאוהו כאחת אבל ג׳ שקנו שלה בשיתסות ושוב
 קנה האחל חלק חבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לכוף
 אח חנירו שיתן לו שני חלקיו ניחל טון ששני החלקים
 לא היו מתחלה שלו אלא בא מכחו ומכח חבירו שקנה

 הימנו השליש:
 כתב ריא״ז ב אס קנה א׳ מן האחי! שלה סמוך לשלות
 אבותיו ואמל תנו לי חלקי סמוך לשלה שלי יכולים האחי!
 לומר לא נחן לך חלקך אלא במקום המגיעך ע״פ הגורל
 כאחל ממנו אס תרצה סמיך לשלה שלך קח אותו בלמים
 יקרים ואע״פ שכל החלקים שיים יכול כל א׳ לומר אני
 רוצה חלקי במקום שמגיע לי על פי הגורל שפעמים שזה
 ממברך יוחל מזה בענין חלקה אחת תמטר וחלקה אחח

 לא תמטר ואין אלם רוצה לשנומ מזלו:
 ג ללא אמרי׳ גול אי איגול אא״כ יי שניהם משגת
 לקנות אנל אס א׳ אין ידו משגת לא ולנינו נתב שהנל
 תלוי נתונע ונ״נ הרמנ״ן י״א דלא אמרי׳ גוד או
 איגוד אא״ב יד שניהם משגת לקנוח אבל אס אחד אין
 ידו משגת לא ורי״ף נתב שהבל תלוי בתובע ולא חיישינן
 אי לית ליה לנתכע כיון שהתונע עשיר יכול לומר לנחבע
 גיד או איגוד אפי׳ אס אין לנתנע נמה לקנות ע״נ
 ונ״נ מיי׳ י״א דלא אמרי׳ גוד או איגוד אלא ננתינת
 דמיס מיל אבל אס אמר גוד ואמתין לך המעות ל׳ יוס
 או איגוד ותמתין לי המעות ל׳ יום אין שומעי[ לי שיבול

 לומר אני ניח לך ואתה קשה ממני:

 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (יב-יג.) ח
 והוא טמא ליגע שס מבחוץ [ב] או המאהיל חחח חקרח הפתח לוקא ולא בשאר כוהלי הכית ואס פרץ אח פצימיו הכל שוה והר כקבר
 שאינו מצרין שגזרו מכמיס טומאה בכל ד׳ אמושיו סביב כדי שלא יהו עוסקי טהרוח הולכים בצדו או יאהילו ויגעו בגולל ודופק ולאו
 אדעהייהו אכל אי הוי מצרין כסימן ניכר או באבן גדולה או בחפירה סביב הקבר לא שפיש ד׳ אמוח דחנן חצר הקבר הנכנס לשוכה
 טהור: גלמי׳ בגמ׳ אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו נ« לסתמן בני אותה העיר נח מעכבים
 עליהן. ולא מיכעיא היכא דליכא
ר לדכא אמרינא דמעכבי אלא אפילו מ ן א נ ר ע ״ : א ן י ב י ב ל ם א כ מ ט ן מ י מ י צ ת פ ״ א ף  פ
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נ 4 י י  בעלי מבואות להעמיד להן דלתות בני יה״
 מעכבים עליהם חימני דדחקי בני רה״ר —

 ועיילי להתם: א<(אמר רבה בר בר חנה א״ר
 יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו
 בני מבוי לסתמן בני העיר אחרת מעכבין
 עליהם ואפילו איכא דרכא אחרינא): אמר רב
מצר שהחזיקו בו רבים אסור  יהודה אמר רב א
השדה עד שיהא בו תשעת  לקלקלו: ולא את ב
 קבין לזה וכוי: ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי
חלק א פשוט וחלק בכור  אתריה: פשיטא ג
 יהבינן ליה אחד מצרא יבם מאי אמר אביי
 היא היא ורבא אמר אמר קרא נ<והיה הבכור
 הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ב ההוא
 גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה כי קא
 פלגי אמר להו פלגו לי אמיצראי אמר רבה
 כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב
 יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר
 מריון והלכתא כרב יוסף: תרתי ארעתא חדא
 אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון
 זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף
 זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא
 כרב יוסף: תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף
 כגון זה ודאי כופין על מדת סדום מתקיף לה
 אביי בעינן לאפושי אריסי והלכתא כרב יוסף
 אפושי אריסי ולא כלום היא: חד גיסא נגרא

 וחד גיסא נהרא פלגי לה
 בקרנא זולג< (כגון זו):
 ולא י את הטרקלין ולא
 את המורן וכוי: אין בהן
 כדי לזה וכדי לזה מאי
 אמר רב יהודה ג אית
 דינא דגוד או אגוד

 ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד וא] ת״ש
 שני אחים אחד עני ואחד עשיר והניח להן

 אסור לקלקלו. הא דרכ יהודה א״ר
 מוקמינא לה כהמניח אח הכד >דף
 נח.) י»כיון שהחזיקו בו ברשומ חחלה.
 אבל אס כאין חחלה להחזיק שלא
 ברשוח מוהר למחומ ולקמן בפרק
 המוכר פירומ נדף ק.] מייחי לה ומוכח
 הכי: הא פירשנו לעילא]דלאו במפולשין
 לרה״ר משני צדדיו דוקא קאמר:
 י)כדה״ר דמיא. להא דקיי״ל דספק
 טומאה ברה״ר ספקו טהור: נמ ועיילי
 טובא. לפעמים ממלאים כל המבר
 מחממ גמלים וקרנוח: באתריה
 דמר. ארעא שמנה היא טפי ובט׳
 קבין סגי לחרוייהו: ובאתריה דמו.
 ארעא כחושה היא טפי ומש״ה בעי
 ט׳ קבין לכל חד וחד. ר״מ ה״נ
 בגנה: חלק בכור. שהוא פי שנים
 אס בא לחלוק עם אחיו הפשוט לא
 מצי א״ל הפשוט נשלוק השדה לג׳
 שלוקומ ובמקום שיפלו לך שני
 מלקים בגורל מטלס דודאי יהבינן
 ליה לככור ב׳ שלקיס אשד מצרא
 היכא שיפול הגורל אם לצפון אס
 לדרוס כדאמרי׳ ביש נוחלין (דף קכד.)
 פי שנים השוה מלק בכורה למלק
 פשיטוח ולא ששיבי שני חלקים אלה
 אלא כחלק אחד: יבם מאי. שקם החח
 אחיו לנחלה הוי כאחיו הבכור לענין
 זה או לא: רבא דהלכחא כווהיה אמר
 והיה הככור על החלק שיש לו הרה
 שמחחדש לו נקרא בכור אבל על
 ההלק שהיה ראוי לו מפשיטומו לא
 הוי כבכור הלכך יחפזרו חלקיו לפי
 הגורל: אמצרא וכר. קנה קרקע
 אצל שדוחיו של אכיו וכשהגיע עח
 חלוקה הירושה עם אחיו בקש מהם
 שיחנו חלקו אצל קרקעוחיו. אמר
 רכ יוסף דהלכחא כווחיה דאין בזה
 משוס מדה סדום שהרי דינם לחלוק

 אביהם מרחץ ובית הבד אם עשאן לשכר

 רש׳׳י
p פצימיו. הרי הוא כקבר & : ט ו ת  ב

 וחכמים עימאו סביב הקבר ארבע אמות
 כדי שלא יקרבו עושי מהרוח עד הקבר
 ויאהילו ולאו אדעחייהו: לעיר אחרת.
 לדרך עיר אחרח: (א) נ>י אותה העיר
 אחרת מעכבין. שכבר הוחזקו לקצר
 דרכם דרך אותם המבואות: פשיעא תלק
ר ותלק פשוע. שני חלקים שגומל ו  מ
 הבכור אחד מבכורה ואחד מסשימוח:
 אחד מצרא. זו אצל זו כי שני חלקים הן
 כחלק אחד: יבם. המייבס אשח אחיו
 וקס חחחיו לנחלה ונוטל שני חלקים מאי:
 דזגי! ארעא אמיצרא דגי נשיא. קנה
 קרקע אצל שדות אביו: כי מעא למיפלג.
 עס אתיו בנכסי אביו: על מדת סדום.
 זה נהנה וזה אינו חסר: אמרי אחי
 מעלינ! מכסי דגר מריו!. עילר היא
 לנו ומשובח בקרקעותיו של בר מריו!
 שהיו מעולוח [א] (ב) ומסחברא הא דרב
 יוסף בשדה בית הבעל שפעמים זו
 מתברכת יותר מזו: תרי ארעתא אסרי
 ניגרי. אס יש ביח השלחי! לשני אתים
 לחלוק שתי שדות לכל אחת יש לה יאור
 להשקותה ממנו וזה קנה שדה אצל אחה
 מהן ורוצה שיתנו לו אחין אלו הסמוטן
 לשלו: כגון זה כופין. דהא לקרקע
 השניה גס היא יש לה יאור להשקות ממנו:
 האי מדויל. דרך היאוריס ליבש כשהנהר
 נמשך מהם מתמעטין ופעמים זה יבש
 וזה אינו יבש אומרים לו ייתן לנו חלק
 בשתיהן ואין זו מדת סדום או תן לנו
 עילר בדמים: תרתי ארעתא. יש להם
 לחלוק על נגר אחד ואחד מהם קנה
 קרקע אצל אחד: כיפי! על מדת סדום.
 דכיון שהם על נגר אחד שניהם שדן:
 ניחא לאפושי אריסי. טוב לי שיהו נש שחי
 שדוח אחח מכאן ואחת באמצע כדי
 שחרבה נאריסין] וחהא שדה שלי משחמרח
 יפה: חד גיסא נהרא. שדה שיש נהר על
 פני מזרח ונגרא על פני צפונה: פלגי ליה
 גקרנזול. לפי שהנהר טוב מן הנגר וסמוך
 למיס טוב מן הרחוק לכך יחליקו לשמונה
 חלקים שיהא לשניהם בשוה סמוך לנהר
 ולנגר [וכאשר ירחק מזה] ירחק מזה:
 אית דעא וגור או אגוד. זה שרוצה לחלוק
 אומר לזה שאינו רוצה לחלוק או קוץ לי
 דמים וקנה חלקי או אני אקוץ ואקנה
 חלקך: ליח דינא. שזה יכול לומר לא
 שלך אקנה ולא שלי אמכור אלא שותפים

 כגורל וזה שרוצה שימנו לו כלא גורל מצו אמרי ליה לך שוה יוחר כך ואלו נטיל גורל וכאה לחלקנו הקנה אומו ממנו כרמים יקרים
 לפיכך אין לנו לימן לך אמ שלנו הלכך מצו מעלי לה כנכסים החשוכים של כר מדיון שהיה עשיר ולא ימכור קרקעוחיו אלא ככדי דמיהן
 מיהו אס הוא חכם פוחח ואומר להם אני אחן בהאיך קרקע כך שיעלה אומו מעט יומר מכדי שוויו או אמס ממנו כו כך ואז אין יכולין
 לכוף אוחו לחלוק בגורל דבכל מקום העלוי טוב מן הגורל וכן בחב הראב״ד ז״ל. ודעה החסיד ר״י ודעה ')הרמב״ן ז״ל והרא״ה ז״ל חלמידו
 כחכו שאין שוס עלוי משכיח הגורל שהגורל דין והעלוי אינו אלא כעין הסכמה ולא אמרוהו אלא בגוד או איגוד שאין בו דין חלוקה ולזה
 נוטה דעה הריטב״א ז״ל מלמידו: תר׳ ארעי אתרי ננרי. וכן חרי ארעי אשד נגרא: לא מיילי !u בשיש לאחד ארעא אמצרא אלא
 באחים שהאחד רוצה שיחלקו כל אחד בפני עצמה והשני הובע שיחלקו אוחן זו כנגד זו: וכתב הר״י ז״ל דבההוא דזבן אמצרא
 וכר. אס יש גס לשני ארעא אמצרא אין מעלים דמים כלל אלא נוטל כל אחד הסמוך לו כיון שהם שרם בגופן ובכל דבר
 בנגרא ובנהרא וזה עיקר ויציב דהא מדח סדום היא: אתרי נגרי. שני יאורים דהשחא בכל קרקע יש יאור להשקומו. ופסקינן
ן שיש לומר שזה ייבש ושמא זה לא ייכש הלכך יוחר טוב הוא שיחלקו בין שניהם שהיהן יחד  כרב יוסף דאין בזה משוס מדמ סדום טו
 שאס ייבש האחד יוכלו להשקומ מהשני: אחד ננרא. כלומר אבל אס אין בין שחי השדוח אלא יאור אחר והשדוש שרן ודאי בהא מודה
 רכ יוסף דכופין אומו על מרח סדום דהא זה נהנה וזה אינו חסר והלכהא כווחיה ואין טענה לומר יוחר יהיה הקרקע שלי שמור אס
ן שיש לזה אריס בקרקע שלו די לו: חרא ארעא דקיימא ני] כמזרח וצפון שלה נהר וכצד  יכא מלקך מצד זה שהצטרך אריס מכאן ומכאן דטו
 מערכימ דרומיח יאור פליג ליה וניזול אחר הקרן שיהיו החלוקוח שווה שיהיה לכל אחד חלק מהנהר ומהנגר. משוס הט לא קאמר באלכסון
 דאפשר שיכא האלכסון כדרך שהנהר כולו יהיה לאחד והנגר כולו לאחר. ומיהו אס אינו חופס כל ד׳ רוחוח השדוח נחלק השדומ כשמנה

 חלקים כדי שנשר החלקים לכל אחד כל מה שנוכל כזה*: קי״ל דיורשין או מקבלי מחנה שיש להם קרקע
 בין שניהן או כלים או עכדים שהן שרן כחשמישן אם יש כקרקע שיעור כדי לזה וכדי לזה ורצה אחד מהם
 לחלוק כוסה אח חבירו לחלוק. וכן הדין בכלים ועבדים כיון שחשמישן ושדין אחד אבל אס אין בקרקע שיעור
 לחלק כדי לכל אחד ואחד כדמפרש כמחני׳ השיעורין איח דינא דגוד או אגוד כלומר דמצי אחד לומר לחבירו או
 הקבל אהה כולו בכך וכך או אני אמן בו כך וכך וכן הדין בכלים ועבדים שמשמישן חלוק לפי שכל אחד היה
 יכול לומר אני צריך גס כן למשמישין אלו הלכך לימא ליה גוד או אגוד כלומר משוך אחה כולו או אני אמשוך
 כילו והכי חניא בברייחא דכשאין בו כדי חלוקה מעלין אומו בדמים: אמר המחבר ואומר הרא״ה ז״ל דכי
 אמרינן דינא דגוד או אגוד היינו ביורשים או מקבלי מחנה וכיוצא כו שלא נשחחפו לדעה אכל שוחפין

 שנשחשפו ללעש בלבר שאין בו דין חלוקה אין בו דינא דגול או אגוד אלא מדעה שניהם שלא נשחחפו והטילו מעוהיהס על דעמ
 שיסלק אחד מהם אח חבירו: ובכל דבר שאנו אומרים שהוא כלי לזה וכלי לזה ובלכל שיוכל להשממש בחלקו ככל מה שהיה
 משחמש ככולו כגון שאס היה ככולו כיה הכסא או פורני או מרחץ שיהא לו עחה גס כן בחלקו דאי לא מצי אמר אנא חרוייהו
 כעו לי כדאמרינן כחרמי אמהשא ואע״פ שיש לו כיוצא בו במקום אחר או שיוכל לעשוה בכאן אין זו טענה כי הוא ככאן רוצה
 להשממש בלא הוצאמ מעומ ואין צריך לומר שיש להם לחלוק כענין שיש לו דרך שלא יפרח כאדר או שיקחנו כמאה מנה אי שיצטרך



 נמוקי יוםף השותפין פרק ראשון בבא בתרא
 לבנותו והא לאמרינן אין להם לרך זה על זה בשהיה לו לרך ממקום אחר או שנתרצו לחלוק כן וכן הסכים הרא״ש ז״ל ושאר רבותינו
 ז״ל ע׳׳כ: הגאון רי״ף ז״ל פסק כרשב״ג וכן נראה לעת הרמכ״ס ז״ל כפרק א׳ מהלכות שכניס והלכך אס אמר אחל לחבירו כיון שאין
 שיעור לכל אחל ט טול אתה שיעור הראוי לך ואני אטול השאר ונחלוק אפילו הכי אינו יכול לכוסו משוס לאמר ליה אי כלמיס וכר: ואס
 היה חצר כיון שאין כה כלי לזה וכלי לזה גם לינא לגול או אגול לית בה לפי שיטעון חברו אין לי למיס וגס אין לי [מקום לקבל]

 תשמיש כיתי שהרי צריך אני לפרוק

י השכר לאמצע ואם עשאן לעצמן הרי עשיר ״ ב ה ת י P כ ח ? פ ה ל ו מ י י] א א ש  מ

ל אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ ״ ב ז ר ם ה ע י י נ ר ל ב ת ש מ ל י ״ צ ה ז נ י  י

 קח לך זיתים וענבים יבוא ועשה בבית הבד
 שמע מינה דלית דינא דגוד או אגוד וקשה
ר איכא ו  לרב יהודה ופרקינן שאני התם ת
 אגוד ליכא איכא מאן דמוכח מכאן דלא אמר
 גוד או אגוד אלא בזמן שיד שניהם משגת
 לקנות אבל בזמן שהאחד עשיר ויכול לקנות
 ואחד עני ואין ידו משגת לא אמר גוד או
 אגוד ואנן לא םבירא לן הכי אלא כי אמר
 תובע לנתבע גוד או אגוד אמרינן דינא קא״ל
 א ולא איכפת לן בנתבע בין אית ליה ובין
 לית ליה ומתני׳ דשני אחין היינו טעמא
 שהעני הוא התובע והוא אין יכול לומר
 לעשיר גוד את או אנא אגוד דהא לית ליה
 למיגד ולכן איבטל דינא דגוד או אגוד
 שהעשיר יאמר לו איני רוצה לגור גוד אתה
 וכיון דלית ליה איבטל דינא דגוד או אגוד
 אבל אם היה העשיר תובע לעני ואומר לו
 גוד או אגוד הוה אמרי׳ ליה דינא קא״ל גוד
 ואי לית לך שבקיה ואיהו לגוד כללא דמילתא
 היכא שהתובע אומר גוד או אגוד לא איכפת
 לן בנתבע אי אית ליה למיגד או לית ליה
 דאי לית ליה יניח לתובע לגוד אמר אמימר
 הלכתא אית דינא דגוד נ או אגוד ותניא נמי
 הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם
 לאו מעלין אותו בדמים תניא טול אתה
 שיעור ואני פחות שומעין לו רשב״ג אומר אין

 שומעין לו מ״ט דרשב״ג משום דאמר אי בדמי לית לי למיתן לך ואי במתנה
יושונא מתנות יחיה וקפסקי רבוותא דהלכתא כרשב״ג  לא ניחא לי דכתיב א
ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצין לא  משום דמסתבר טעמיה: א
 יחלוקו: אמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם רצו
 לחלוק חולקין ואם לאו נא] >א< אית דינא דגוד או אגוד ודוקא >׳< לחלוק כגון
 תהלים ותורה אין חולקים אא״כ [רצו] דתרוייהו צריכי להאי ותרוייהו צריכי
 להאי אבל תהלים ותהלים תורה ותורה (לא) ע״כ חולקין (א)(דמצי למימר
 ליה גוד או אגוד): הג״ה עד םוף הפרק: אמר ליה רב אשי לאמימר והא רבין
 בר חנינא ורב דימי בר חנינא הויין להו תרי אמהתא חדא הוה ידעה
 אפויי ובשולי וחדא ידעה פילכי ונוודא וביםתרקי אתו לדינא קמיה דרבא
 ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד אמר ליה שאני התם דמר ניחא ליה
מדביק אדם תורה ונביאים  בתרוייהו ומר ניחא ליה בתרוייהו: תנו רבנן m נ
 וכתובים כאחד דברי ר״מ ורבי יהודה אומר תורה בפני עצמה ונביאים בפני
 עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל m אחד ואחד בפני עצמו אמר
 רבי מעשה והביאו לפנינו ס״ת ונביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום
 m ומניח כדי לגול עמוד בתחלתו וכדי היקף בסופה ונותן בין כל חומש

 וחומש ארבע שיטין וכן בין כל נביא ונביא ובנביא של י״ב שלש שיט
 נמ ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה m שאם רצה לחתוך חותך תניא כ

הספרים נגללין מתחלתן ס״ת היא נגללת לאמצעיתה ועושה לה עמוד אילך 5 

ה 16 (יג.-יד.) ו צ  עין משפט נר מ
ז ת ת - ה נ ר  ת

מ ״ ר ח ו ב ט ! פ ג עשי מ ׳ שכנים ס ל ה נ מ ׳ ׳ ׳ פ י י  א מ
ה ! כ ג עשי מ פ ס ״ ׳ ס ל ה ז מ ״ ׳ פ י י : כ מ ג ע ׳ ק י  ס
ן ג עשי מ ם ש ט ש ״ ׳ פ י : ג מי ג ם ׳ ר י ל ס ״ ו ר י ו  ט

: ב ע ׳ ר י ל ס ״ ו ר י ו ה ט  כ

 רש״י
 נהיה בה: קח לך עבדים. ולא מצי עני
 למימר קני לך: אגוד ליכא. שאין העני
 אומר אקנה חלקך כי אין לו לכן אין יכול
 לטפו לקנות: ושמו עליז. שיש כו שיעורו
 שאס החלקנו שמו הראשון עליו: מעלי!
 אותו בדמים. היינו גוד או אגוד: טול
 אמה שיעור. כגון חצר שאין בו ח׳ אמות
 ואמר לו חלוק וטול אתה ל׳ אמות ואני
 אקח המותר: ני] הא דאמר רב יהודה.
 גוד או אגוד משמואל רבו קבלה: אלא
 בכרן א׳ שכל ספריהם היו עשויין
 כמו מגילה עליון ואס יביאוהו לבית לין
 כלי לחלקו יש בו בזיון: אבל כשתי כריכות.
 כגון תורה בכרך אחל וכתובים בכרך אי:
 דתרגייהו צייכי; להאי ולהאי. לא מצי
 לכופו לחלוק ולתת לו למי העורפיס
 ביפה ולא למכור חלקו ללא הוי גוד או
 אגול אלא אס כן לאמר ליה או קח את
 שתיהן נת! לכל אחל אין בה כלי לאחל:
 פילכא ונוולא. לטוות ולארוג: ביםתיקי.
 תכשיטים של ספסלים: לית דיגא וגוד
 או אגוד לכופו לתת למי ננו] היפים ביפה
 או למכור חלקו: מתחיל מלמעלה ומםיים
 מלמטה. אם נזדמן לו סיום ספר למטה
 כסוף הלף מתחיל ספר אתר בראש הלף
 ואין צריך להניח ריומ ביניהם: כוי
ט עמול של p שהספר נגלל  לגול. על ג
 עליו וסופו כלי לגולל! בו: כדי הקיפה.
 שאין עושי! שני עמוליס כלי לגולל! לאמצע
 כמו שעושים לס״מ אלא גוללי! מן תחלמו
 לסופו וכורך החלק על ההיקף: ומתחיל
 מלמעלה. כרפרישימ "בראש הלף ספר
 אחר וא״צ להניח ריוח חלק שאס בא לחתוך
 חותך ונמצא זה ראש הכרך וגנאי הוא
 להיות לף זה משונה מחברו על חנס:
 ועושה לה עמוד אילך ואילך. כעין ס״ת

 כיון שהחצר נגרר אחר הכתים
 ובכתים לית לינא לגול או אגול
 שכבר נחלקים לכל אחל ואחל ביתו
 גם כחצר אינו יכול לכופו: לא שנו.
 הא לאמרינן אע״פ ששניהם רוצים לא
 יחלוקו: אלא ככרך א׳. משוס לא״א
 לצמצם הקונטרסין כשיפרש החומש
 מן הנביאים או הנכיאיס מן הכתוכיס
 שלא ישאר עלה אחל מחלק האחל על
 חבירו והוי בזיון אבל אם הס שתי
 כריכות לא גזרי׳ ב׳ כריכות אמו כרך
 אחל אלא אס שניהם רוצים לזה כרך
 אחל ולזה האחר חולקין אכל אס
 האחל אינו רוצה לחלוק וגם האחר
 אינו רוצה להסתלק משניהם אלא
 שרוצה לחלק וליתן לו היפה או הגרוע
 בזה אינו יכול לכופו ולית כה לינא
 לגול או אגול אלא לוקא כשמסתלק
 מן הכל יחל אז הוא למצי למימר ליה
 גול הכל או אגול אבל לחצאין לא
 אע״פ שמעלה לו למים על היפה
 היכא להר בעל כרחיה לחל מינייהו
 ללזה ניחא ליה בחרריהו והכי אמרינן
 הכא ללרבא בר חנינא ורב לימי בר
 חנינא הוה להו תרתי אמהתא חלא
 הות יליעה למיפא ולבשולי וחלא הות
 יליעה לטוות ולארוג אתו לקמי׳ ררבא
 אמר להו לית לינא לגול או אגול
 הלכך ישתמשו ביתל כשתיה׳ וכלאמרי׳
 בשתי כריכות וכלכתיבנא לעיל אבל
 בשני אחין אחל עשיר ואחל עני מצי
 למימר העשיר לעני גול הכל או איגול
 הכל והא לאמרינן גכי הא למניא ב׳
 אחין א׳ עשיר וא׳ עני ללית בהו לינא
 לגול או אגול לגול איכא ואיגול ליכא
 התם הוא שהעני הוא התוכע ואומר
 גול ולא מצי למימר אגול ללית ליה למי
 ומ׳יה הוא לאמרי׳ ללית ליגא לגול או
 אגול לחצאים אכל אי א״ל [א] העני
 גול או אגול אע״פ ללית ליה למי
 ולאי כייפינן ליה לעשיר להא לינא
 קאמר כן פסק הרי״ף ז״ל ומיהו
 כבר פירשנו לעיל להיינו לוקא
 ביורשים או במקבלי מתנה אכל אם
 לקחו שנים טרקלין שאין בהם כלי
 לזה וכלי לזה אין אחל מהם יכול
 לומר לחכירו גול או אגול שהרי
 ללעת שיהיו שניהם שותפין כו לקחוה

 ממורת הש״ם
: ש ״ ר ע ח תא בלשון א ׳ אי מ י מ ו ב) ברש״  א) משלי ט

 קובץ הגהות
: ק ח מ ׳ לחלוק נ י ל: (נ) ת ׳  ב״ח (א) ליפ כצ׳

ל ו ל ג ו ג ו א ל א ו מר ג ו א ליכול ל ׳ ה י ב פ ״  מא״י [א] נ
ל אבל לחלוק כ ל ה ו ג ו אני א ל א כ פ ה  א
מר ר לא יכול לו ח ה א פ ג ר ו ל ע ח ס א ם א י מ ל ת ג להעלו  ו
ן להאי ולהאי אבל ט י ו צר ה י ר ר ת ן ל ו ס לא רצו ט ד א ו  ג
י קא י ו ד כו ו ג א ד נ י ה ואי לא לית ד י ג ה ה ל א ר מר נ ו  י
׳ מ ג א ג י ג ו ס ע ג מ ש כן מ ם ו י מ ד ו ג ה י י  אלתלוק מעל
ף ״ י ר הן רצין זכן ב י ׳ גששנ מ ג ש ב ״ ה ע ק ו ל ח י א א ק  ד
ש ״ מ ה כ כ ל ד לעני! ה ו ג ו א ר א ו ה בג ת י ע ד י י מ ע ל מ ש  מ
: ל ו ג ו א ל א ו מר ג י למי ן למצ ן חולקי כ אי ׳ ׳ ה אצא ע ט מ  ל
ג ״ ם ע בי ן נביאים וכתו ת א שלא י ״ א פ ש ״ ע נ א ״  [ב] נ
כוח אבל י כרי מ בנ ׳ ׳ ר ה ו ס א ע ל מ ש לה מ י במג ה ו ר ו  ת
נ ״ : [ג] נ ה ר ו נאי ת ו ג נ חל אי ס י י ק ב ו ל ׳ כשהן מ  בכרך א
י נ ם צ״ל בפ בי ר של נביאים ושל כתו פ ס ר ו פ ׳ כל ס י  פ
ס אי י נ נ ה ו ר ו תב ת א כו ו ס ה ׳ א י נ פ ״ : 1ח נ ו מ צ  ע
ה ט מ ל ם מ י י ס מ ׳ ו מ ג ״ב ב : [ה] נ ל מ א  וכתובים כ
ר מ א א א ה ״ נ ש ר ה ל מ י נ ת ״ ] נ י ] : ה ל ע מ ל ל מ מתחי  ו
ה בכרך ר ו ן ת ו ה כג ״ פ ן ו ת סולקי ו כ ר  לעיל אבל בב׳ כ
נביאים בכרך ה ו ר ו ל ת נ ע א מ ש ׳ מ ן א ר כ ׳ ונביאים ב  א
א כ ר ה מ אך א כ הי ״ א הם רוצי! ו י ׳ שנ י פ ן א ן תולקי ׳ אי  א
ת מ ח ר אלא כשחותך מ פ ס י בזיון ה ו ״ל ללא ה י ך ו פ ו ח  ל
ח ק ו א ב א ״ : [ח] נ י מ ג ב שייך ל ׳ ׳ : [1] נ ׳ ס ו ה פ ק ו ל  ת
ב ״ : [כ] נ ל ח א נ ו ״ ] נ י ] : ס י ס ל ו ע : [P] צ׳׳ל ה ן ה  שתי
ח י רוצה לטרו נ ירי כשהע : [ל] ינוכל ליישב רמי ׳ י  ס

: ר י ש ו ע מ א כ ו ת אז ה ו ע ות מ  ולהלו
׳ ו ר כ מ י מ ן ולא מצי ל ל כרחך חולקי  חו״י (א) ע
ס ל א ״ ק ר ה ולא ר י ן הכרת להג נ אי ״ נ  כצ״ל. ו
ם י מ לר ד ר בעי מ י מ ס ובכרך מצי ל ו פ ד ת ב נ ו ש ד מ ח  א
ל ו ו אג ד א ו ׳ ג י ו פ נ י פך והי ה זו ואני זו או להי ת ח א  ק

: י ״ ן נ י . ועי ע ״ נ צ ״ ש ע ״ מ מ ״ מ  ו
ל אי נ א וכן צ״ל א ו ס ה י ״ל שטי ם [א] נ ״ ר ה  אנ״ש מ
פ דלית ״ ע א ד ד ו ג י ו א ד א ו ר לעני ג ל עשי ״  א
: ל] ל [ ״ ף ז ״ י ר ק ה ס י כייפינ! ליה לעני שכן פ מ  ליה ד

 שלטי הגבורים
נ וקשיא ת ת כ ו ע ק ר ״ת בחלוקת ק ר באוח חי טו  א העי

: ס פ ל  לו על דברי רב א
ן נשותפי! שנשתתפו י ג רגינו האי בתשובה דשי ת  כ כ
ת דינא י אי מ ׳ נ ג דגשכירו מ ׳ כ י ד ומי גו ל או אי ו ג גא ל  לי
ל או איגול שכחב אחל השוכר מחבירו מקצת מצר ו ג  ל
׳ ם א ו ק  או שלה שאין בו לי! חלוקה או ב׳ ששכרו מ
ם יכול לכיף חבירו לומר או שכור ה  בשותפות כל אחל מ
אס יש בו לין חלוקה י חלקי או אשכור חלקך ו נ מ  מ
ר שאינו נ מה היאך יחלקו במחיצה ל תי כ ו ׳  תולקין ע׳
ו  שלהם אלא בשכירות תשובה לרב האי היכא שאין נ
ם והגרוליס י קטנ  לין תלוקה ויש שם יתומים גלולים ו
ס ולנין ו פ ו ר ט ו פ ן להם א ד י מ ע  צורכים לחלוק בייל מ
ד והרא״ש כתב בתשובה דלא שייך גו ו אי  להם גור א
ס רשאי למכור ו פ ו ר ט ו פ גוד שאין א ד אי אי ו  ביתומים ג

: ת ״ נ ר ׳ ׳ נ  תלקו ו

 המאור הגדול
ה י ת י א ד ד ״ ס א ק ר ק י ע ד מ ו ג י ו א ד א ו ג  דינא ד
א ת ה מ י א ת ר ן ת ו ג ה כ א ב צ ו י כ ת ו ו כ י ר י כ ת ש  ב
ם ה י נ י ק ב ו ל ח ת ל י ב ת ח ף א ו כ ד ל ח א ל ה כ ו י  ש
׳ ן י ת י א נ ו א ר ל מ א י ד ש ו ג י ו א ד א ו ג א ד נ י ח ד כ  ב
ם י מ ד ם ב ה ה מ פ י ק ה ל ח ח ה ק א ם ו י ר ש ו ע ם א י ע ל  ס
ו ש ל ו י ח ר ל כ ע ך ו כ ו ב ת ו ה א ת ך א ו ש ו מ ל ל  ה
ל ״ א ו ד נ י י ה ו ו ל ל ם ה י מ ד ך ב י ש מ ה ו ל ך א ו ש מ  ל
א י ל ה א ו מ ש ה ד ד ו ה ב י ו א ד ף ה ס ו ב י ר י ל י ב  א
ל ת ע ו כ י ר י כ ת ש ן ב י ק ל ו ר ת מ א ל ד א ו מ ש ד ד ״ ס ק  ד
ו נ ר מ א ה ש ך ז ר ל ד ע ר ו מ א ם ק ה ׳ מ ל א ו ש ח ר  כ
ן מ ל ב ש א ר מ ג ר ת ן ד ו י ה כ י א א ר כ י ל ה ד י ן ל נ י ח ד  ו
א ת כ ל א ה ק י ס פ י א ר ד ת א ב נ ק ס מ ץ ו צ ו ם ר ה י נ ש ש  כ
ה ל א ע מ ר י מ י ל ת ד א ו ג י ו א ד א ו ג א ד נ י ת ד י א  ד
י מ י ב ד ר ן ו י ב ר א ד ת ה מ י א ת ר ך ת נ ה א ד ד ב ו ע  מ
ק ו ל ח ת ל י ב ת ח ף א ו כ ה ל צ ו ם ר ה ׳ מ ה א י ה  ש
ו ם א י ע ו ד ם י י מ ד ה ב פ י ק ה ל ח ך ה ו ש מ ל ם ו ה י נ י  ב
ד ו ג א ד נ י ת ד י א ל ב ו ר ה ר ל מ א ו ו ר י ב ח ו ל כ י ש מ ה  ל
ם ה ה ל ת י א ה ל ף ו ו ת ש ם ב ה י נ י ו ב ד מ ע ד ו ו ג ו א  א

ן י ב ר א ד ד ב ו א ע ו ה ן ה י ע א כ ת ה מ ן א י ת ר ו ת ם א י ב ו ת ו כ ם א י א י ב ה נ ך ז ר כ ב ה ו ר ו ה ת ך ז ר כ ש ב ד ק י ה ב ת כ ת ב ו כ י ר י כ ת ן ש ו ג ׳ כ ר א ב ן ד י ע ן מ י ש מ ש מ ם ה י ר ב י ד נ ש ד ב ו ג י ו א ד א ו ג א ד נ י ו ד א ג ל ״ ה כ ׳ ד י ר מ א א ו ר ב י ס א ה ה ל י ן ל נ י ח ד ן ו ה ה ב ק ו ל  ח
ת ו ל ע ׳ ל א ק ה ל ח ל ב ב ך א ו ש מ ו א ך א ו ש ו מ מ צ י ע נ פ ק ב ל ח ק ו ל ל ח כ ר ב מ א י ו ש ל א כ ת ה ך א ו ש מ ו א ל א כ ת ה ך א ו ש ר מ מ א י ד ש ד ע ו ג י ו א ד א ו ג א ר נ י י ד ו א ה ם ל ל ו ע ל א ד ה א ו ה ה י א ל י ע ב י ר מ מ ל א ו ה א ו ה ה י י ל ע ב י ר מ מ ל י ד מ י ב ד ר  ו
ר מ ל ו ד מ צ ע ה ל ז ו ו מ צ ע ה ל ן ז ה י ת ת ש ך א ו ש מ א ל ל ם א ה י ת ת ש ך א י ש מ ה ם ל ה ׳ מ א א ל ם ו י צ ו ו ר י א ה י ל מ י ב ד ר ן ו י ב ן ר י פ ת ו ש ן ה ת ו א ד ו ו ג י ו א ד א ו ג א ד נ י ה ד ן ו י ו א ר י ב ח י ל נ ש ך ה ו ש מ י ו ו מ צ ע י ל א ך ה ו ש מ י י ש ד ה כ פ י ה ע ו ר ן ה י ם ב י מ ד  ב
ל ב ד א ו ג י ו א ד א ו ג א ד נ י ם ד ה ה ל י א ה ך ל כ י פ ל ר ו ח א ן ה ן מ ק י ׳ ר א ר ה א ש א י ל י ש ד ה כ פ י י ה מ י ד ו ל ע ם ב ה י נ י ק ב ו ל ח י ל ה י ב ח ם ל ה ׳ מ ע א ב ת ן ש י ד ה ה י א ה ו ה ם ו ה י נ ן ש י ן ב ה י ת ק ש ו ל ח ו ל א א ה א ו ה ה י י ל ע ב י ר מ מ ל א ו ה א ו ה ה י י ל ע ב י  מ
י א י ו נ ׳ ע ם א י ח י א נ ן ש נ ת א ד ה א ו ת ע מ ש א ד נ ק ס מ ה ב כ ל ן ה כ ן ו י צ ו ם ר ה י נ ש ש א כ ל ר א מ א ם ק ה ל א• מ ו ש ח ר ל כ ע ו ב א ן ל י ק ל ו ת ח ו כ י ר י כ ת ש ל ב א ו מ ר ש מ א ד ד ו ג י ו א ד א ו ג א ר נ י ת ד י ם א ל ו ע ל ל כ ך ה ש מ ה ל ל ו כ ך ה ו ש מ ם ל ה ׳ מ ע א ב ם ת  א

: ט ו ש ט פ ג ו ב נ ת ע ה ד ו ב נ ב ת ו כ נ ח נ א ם ו י ק ו ד ק ה ד ל ב ״ י ז ו ל ף ה ס ו ב י ר ש ל י י ו כ ר ו י ש  ע

י וחומש ארבע שיטין וכן בין כל נביא ונביא ובנביא של י״ב שלש שיטיל ״  ולא למוכרו איש אל אחיו כן כתכ ה
ל נמ ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה m שאם רצה לחתור חותר תניא כל ם ל ך מ ר י ה י נ  יונה ז״ל אכל מל

 כפ״א מהלכות שכנים נראה שאין
 חלוק כין השותפין שלקחו או שהיו

 שותסין בירושה ומתנה: גרםי׳ כגמ׳ תנו רבנן מלביק אלם תורה נכיאים וכתוכיס כאחל לברי רבי מאיר וא״ר מעשה והכיאו לפנינו תורה
 נכיאיס וכתובים והכשרנום ונותן בכל חומש וחומש ל׳ שיטין ובנביא של תרי עשר ג׳ שיטין ומסיים למטה ומתחיל למעלה שהרי אס בא
 לחתוך חותך: נח מדביק אותם וכוי. ולא חיישינן שמא יהיה נראה הכל נביא אחל: ומסיים מלמטה. בסוף הלף וכשיכא לכתוב הנביא האחר
ר פ  בתחלת הלף אינו מניח ריוח משום שכיון שיכול לחתכו בפני עצמו הוא גנאי שיהיה משונה לף זה מן האחרים ללא צורך כשנראה אותו ס
 כפני עצמו וזה לאותן שכותבים בגליון כס״ת אבל ככרך מקובץ קונלרסין כמו שאנו עושין אין לרך לחתכן בחצי קונטריס ובענין זה ולאי

 מלחמת ה׳
 לחבירו שיכול לומר אין רצוני למכור כלום או שיאמר איני רוצה ליקמ חלקן שבגרוע והיינו טעמא דשתי כריכות
 שאינן משמשין מעין לבר א׳ ורע ויפה נמי כשני רנריס למו ללמר מיבעי ליה הא והא ולמר מיבעי ציה הא
 והא שאין לעמו למכור וכל עיקר אין דיננו בגול או איגול לכוף אלם למכור מנכסיו כלום ולא ליקח כלום אלא
 או ימכור או יקח וכאן אתה כופהו למכור וליקח ולפיכך הוצרכו להעמילה לרשמואל כששניהם רוציס ולא תרגמה
ל נביאים רמסממא נמי בשרן היא שכל לשון חלוקה בשוין ג  רנ יוסף לאביי בשניהם שויס וחוצקי! תורה מ
 ובמסקנא נמי כי אקשי׳ והא כתבי הקלש לתרוייהו צריט להו ואמר שמואל וכוי לא אוקימנא בתורה ותורה
 ובשאין למיה! שוי! ואילו בתורה ומורה ולמיה! שדן ליכא לאוקומה ראי הכי פשיטא אבל שניהם רוצי! קמ״ל
 שאמן אסור משוס מוכר ס״מ אלא שיש לבעל הלין ללחות בזו ולומר לשתי כריכות לומיא לכרך א׳ למתני׳

 להיינו מורה ונביאים:

 ועוד לינא לגול או איגול מעיקרא קס״ל לאיתיה בשתי כריכות וכוי: אמר הכותב מי לא ילע בכל אלה
 אבל ברוב לברים לא ניצל מן הטעות שהרבים טועים גו שלא היה צריך לפרש שתי האמהות שאינן עושות
 מלאכה אחת ולא שתי כריכות כשאינן שוות בלמים ייש עלוי ביניהן שאפי׳ כשוות נאמרו הלבריס בגמ׳ ומעיקרא
 קס״ל שיש בהס בי לינא לגול או איגול אי לאו לינא הוא אין בהן לין חלוקה כיון שאמת מהן מורה וא׳
ל טרקלין ואפי׳ נגרא כנגל ג  מהן נביאים שאי! השותפין כופין זה את זה לחלוק טרקלין כנגל שלה ולא שלה מ
 נהרא מלי! תלוקה ומשוס לינא לגול או איגול בעיא למיתי עלה ולכסוף נלחימ ומה שכתב שאין לעשות חלוקה
 מכח לינא לגול או איגול בשני לברים המשמשין מעין לבר א׳ כגון שתי כריכות בכתבי הקלש בכרך זה מורה
 ובכרך זה נביאים וכר אבל בחלק הא׳ לעלות בדמים בין הרע והיפה אין זה דינא דגוד או איגוד על לעמי
 אפיי בכרך זה תורה ובזה מורה אין מעלי! בדמים היסה על הרע כדי למשוך א׳ מהם היפה ולהמשיך השני



 עץ משפט נר מצוה
א ס ר ת - ח ת  ת

 א מיי׳ פנו״ו מהל׳ מפלה: ג מיי׳ פ״מ מהל׳
 שמיס סמג עשי! פג טור ח״מ סי׳ קנה: ג מיי׳
 פכ״א מהל׳ מטרה טוח״מ סי׳ ריז: ד מיי׳ פרק

 ט מהל׳ שכנים סמג עשי! פג טוח״מ סי׳ קנה:

 מםורת הש״ם
ה ג) צ׳׳ל י י אפ ׳ ו י ג ק ה ׳ ׳ בד  א) ל״מ מ׳׳ז נ) כי״ס ו

: ד י ת ע  ש

 קובץ הגהות
: ה ״ כ ג ע ״  ב״ח (א) נ

א ג ר א ע ג ש ו ה ׳ י ר ר מ א א מ י . א ו ף ט ׳ ד מ ג  ג״א א] ג
׳ ו ה כ ר ו ת ג ׳ ש י ק ו ס ה פ נ ו מ ג ש ר ר מ  אייר גידל א

: ף לי ת ד ו ח נ מ א ג ו ק ה  ו
: ה ל ע מ ן ל ׳ שיטי ג ד ״ : [ב] נ ׳ מ ג ג ג ׳ ׳  מא״י [א] נ
: א י ג נ ן ג ו ת ת ר ל ת ו מ ס ד ׳ משו י ג פ ׳ ׳  [ג] נ
ע מ ש מ ג ד ״ ע ׳ א י ג פ ״ : [ה] נ א כצ״ל ר ו ק י ו א  [ח ק
ד ו מ ע ו אלא י מ קרא ע א לא שי ר ו מ ד אצל ה מ ו ן ע  שהחז
ה ר ו מ מן ה ת כדי שתג ם לקרו ה ם שיש ל ת ו קרא א י  ו
ת ח ג ו כ מ ת ור״י פירש שיקרא ע ״ כ ר ״ ר כ ו ס ר  ע״י ס
נ ״ ] נ י ] : ס נו בקול ר י ו שגי׳ הי א ר ק ׳ לא י י ר מ א א ד ה  ו
ע י ב ק ם ד ס משו י מ ת ה מ י א נ ש כן דאי ת ר פ ׳ מ מ ג  ב
ברכמ י נ א לא ואי תנ מ י ע א י ג  אבל נברכת ללא ק
ב כך ״ : [ז] נ א ס ל י מ ת ה מ ל א מי אג י י ק י ו ו ק ס ל ו ש  מ
ל ת ו כ י מ י וכו י ר אג מ ה א ל ר ע מ ת י א א ׳ ה מ ג ן ב נ י ק ס  מ
ן צריך ה שאף הראשו ו ב למדנ  בורו שגינו ופירש״י ו
׳ ס ו ת ״ל ה ג ז ״ : [ה] נ ט ״ א ג ו י כותל שה ק כד  להרתי
א לא איצטריך לרבא ת ו מ פ ך נ ה ה י נ י א מ ק פ י נ א  מ
ר מ ו ר מ ב ס ק א לאביי ד נ ך א ו מ ס ר ל ו ס א ל ד ׳ ׳ מ ק  ד
י ע ב ן ד ג עי ה אי לאשמו נ י א מ ק פ י ג א ר מ מ א ק ך ו ו מ ס  ל
׳ ו ו ר ו ק מב י ח ר כ ה ׳ ׳ ס ליתני אא י ת פ ׳ ט ה ו ק ח ר  ה
ל ך ע מ ס ט ש ״ ן ג ת ו ד א י ס פ נמצא י ג ו ״ : [ט] נ ם י ח פ  ט
: ם י ח פ ׳ ט ׳ ו י ג פ ״ : [י] נ ק כצ״ל י ז ] מ י ] : ר צ מ  ה

: ׳ ו ך כ י מ ה מצי ס ״ ס ׳ א י ג פ ״  [ל] נ
ן צריך ו ש א ר ם ה ג מ ד ״ א נ ע ה ״ ג צ ״ ) נ א י ( ״ ו  ח

: ׳ ס ו ׳ ת י ק. ע  להרתי
ק י ת ר כ ה ״ א ] ליתני א א א [ ר י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
ק לשון ו ח מ ן ל ט י ט צר ״ רו ג ו של חכי ר ו ג  מ
׳ ס י ן ת ה מלשו א ר ט וכן נ ״ ד ג ׳ ע כו ן ליתני ו ה מ  ז
ה ס לשון ז ה י ר פ ס ג כ ו ת ה כ י ת וכוי שלא ה ת ה ס ״ ד  ג
ק ח ל בח״ש מ ״ ש ר ה א ליתא] וכן מ ק א ר ס ק ו פ ד ס ג ג ו ] 
׳ כו ק ו י ת ר א [ב] שנמצא מ ר י פ ן ש ״ ד ה : ט ל ״ ק ו ו ת ו  א
ת ו ט י ש ס ע לי ג מ ש א מ ו ף ה ׳ ׳ י י הר ר ג ל ה מ  לשון ז
ר מ א א ר ן שפירשו ה י ת ע מ ש ׳ ג ס ו ׳ ת י פ ש כ ר פ מ  ש
ל ת ו כ ר אלא מ מ א ו ק ר ו תל בורו שנינו לא ממלל ג  ככו
ה ש ק ה ה ש מ רו ו ר כו ס ח ש ח כ י ן הנ  שיש לכור שהראשו
ה לי ך לללי ׳ לאכיי פרי כו ק ו י ח ר כ ה ״ א כ ולימני א ״ ח  א
ת ו ר ו ג ׳ ה ן כ י ס ג י ח פ ׳ ט ק ו י ע שצריך להרח מ ש  מ
: ס י ח פ ׳ ט ו ו ר ו ג ק מ י ח ר כ ה ״ א ה ליחני א ש ק מ  ו
ת ״ ת ר ס ר י ה לו ג י ה ה ז ש ה ר פ מ ה ה ש א ר ] נ ג ת [ ״  ד
ו מ כ שה ו רו פי ו ז״ל ו ת ס ר י א ג צ מ ת ׳ להלן ו י ע  ז׳׳ל ו
א ח ס ו י נ . שוכ מצאת כ ״ ו ע ״ל כתלושי ! ז ״ ר ה ה א י ג ה  ש
: כ ״ ד ע ו מ ע ה ב י ת נ ק כ ת ״ ע ף ו ״ א י ר ׳ ה י ת שכן ג ק י ו ד  מ

 שלטי הגבורים
ת ליה כירא ׳ גאון ראוכן דאי י  א תשוכה לרכ מתת
׳ ק ג כ והרתי ״ ה חפר כ ן ו ס שמעו ק ן ו  כצד מיצר שמעו
י להרחיק י כע ל לכירא דראוכן מ י ס פ ם ואכחי מ י ח פ  ט
י א כא״ ן לא יחפור וכו׳ תנ א לתנ ׳ ה י או לא ואמרי פ  ט
ך לכאר לכור ו מ ך לכור ולא כור ס ו מ א כור ס תנ  קאי ו
ו למתצכי מי ט לכהכי מחזקי! מי ״ ג ן וליין כ נסי ס מכו י  מ
ת יקות וו א ם ואינו נופל כותל שכיניהם ואין מז  כהרי
ל י נ ע ן ו הו ו ארעי פ ר  וו אכל כארצות אחרות ל
כ ״ ה ס מזו לזו צריך להרחיק ג י ן ושואבת מ  דמתלחלחו
ק י ה ועל המז מ ׳ א ד נ ס חייס של תגירו ע י  מבאר מ
ה ק ו י שאין מ קח  להרחיק את עצמו ואינו יכול לומר החז
ם מדלא יהבי רבנן שיעורא לכל ר מ ג ע כ ר כ״  לניזקי! ו
י עצמו הלכך נ ט אלא לכל היזק שיעור כפ ״  נזקין ג
ן ד אינשי דלא נגדי שורייני מ מ א ד ד כ ע ״ ה  ירחיק כ
ה בבורסקי מ ׳ א כ ולרווחא דמלחא ליהר נ ״ ה כ א ד מ ע  ט
רש ן המפו ם מ ו ת נים שרם כזה דילמוד ס  הרי כל הגאו
הן תי  וכל היזקות שלא נתפרשו כתלמוד שיעור הרחקו
ס ס נראה לעיניס שהמי  ככלי שלא יזיק הלכך א
ן חייכ ם לגומת ראובן עוכרים למרתף שמעו י פ ס א נ  ה

: י ק ח  ראוכן לסלק ה
TP מ ת י ס ט ג ט ו ״ מ ג ק ת ל ן ה ד ה צ י  ב ללעת הרמי

: הו י י נ י כתל מי ר סג ו ג ט ״ מ ס ׳ ו י  ולרעת מי

 נמוקיי יוסף השותפין פרק ראשון בבא בתרא (יז־.-יז:) ט

 לספריהם: ת״ר אין עושין ס״ת
 לא ארכו יתר על היקפו ולא היקפו
 יתר על ארכו שאלו את רכי שיעור
 ס״ת ככמה א״ל כגדל ו׳ טפתיס וכקלף
 איני יודע: אמד רב גידל אמר רב

 ח׳ פסוקים

 מניח וכן נראה הדין כנכיא של י״כ וכחומש שאין דרך לחתכו אפי׳ כגליון שצריך להנית נס וכן נראה מן התוספות: אמר המחבר כין חומש
 לחומש שאסור לחתוך צריך שתהא התחלה לעולס כאמצע הדף או כסופו כשטה אחרונה כענין שאפילו היה רוצה לחתוך לא יוכל לחתוך
 רש סיוע לזה מן הירושלמי דגרסי׳ התם כמגילה צריך שיהיה משייר כין ספר לספר כמלא ד׳ שטין ובנציא של י״צ ג׳ וצריך שיהא גומר
 כאמצע הדף ומתחיל כאמצעיתו 01 וכנכיא גומר כסופו ומתחיל כראשו וכתכ הריטכ״א ז״ל כן עיקר וצריך לנהוג כן. ותו גרסינן כגמ׳ ותניא
 כל הספרים נגללין למחיצתן ס״ת נגלל
ה לאמצעיתו ועושה לו שני עמודים אחד כ ר א א ת ל ״ ן ס י ש ן ן ע י ן א נ ב ן ר נ ך ת ל י ד א ן מ ע  ן

ל אילך ואחד אילך אר״א א״ר צדוק כן

 ל י ^ י 1 

 •» 1 1 י ! ! היו עושים סופרים שכירושליס
p שאלו את רבי ם״ת בכמה [אמר להן] בגדל 

 ששה טפחים בקלף איני יודע רב הונא כתב

 שבעין םפרי תורות ולא איתרמי ליה אלא

ה נ ו מ ש  חד: אזאמר רבי אבא אמר שמואל א

 פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם (א<:
 שבתורה יחיד קורא
 אותם. פי׳ צריך לצמצם הכתכ
 לפי עוכי הקלפין כדי דלכשיגמור יהא
 חוט המקיף את עכיו כמדת ארכו:
 בגדל. שהוא עכ והיקפו גדול צריך
 ששה טפחים זו היא מדתו כהיקף
 ככתכ כינוני: [ח׳ פםוק־ם]. מן
 וימת שס משה עד סוף הסדר דאי
 למ״ד יהושע כתכן א״כ צריכין שנוי
 והיינו שלא יפסיק כהן שיקרא אחד ד׳
 ואי ד׳ ואי למ״ד ששמונה פסוקים אלו
 הקכ״ה אומר ומשה כותכ כדמע
 הואיל ואשתני לכתכו כדמע אשתני
 אבל אין לפרש יחיד קורא אותם
 כלומר שאין שליח צבור קורא עמו דכל
 התורה נמי הכי הוא דתנן כמגילה
 קראה אתד קראוה שנים יצאו ואמרינן
 כגמרא [דף כא:] תנא משא׳׳כ כתורה
 ומה שאנו נוהגין עכשיו לקרות שנים
 אומר ר״ת ז״ל שלא לבייש מי שאינו
 יודע לקרות והא דאמרינן בירושלמי
 בפ״ג דמגילה [בפ׳ הי׳ קורא ה״א] רבי
 שמואל בר יצתק עאל לכי כנישתא וחזא
 חזנא קאי ני] [מתרגם] מקמי קורא
 ולא מקים בר איניש תחותיה אמר
 לזה אסור לך כשם שניתנה תורה ע״י
 סרסור כך אנו צריכים לנהוג כה ע״י
 נח סרסור לא שהחזן יקרא עמו
 אלא יעמוד שס כדי שתנתן על ידי
 סרסור ואפשר שמסייע לו קצת
 בנחת והא דאמרינן במגילה לא
 יקראו שנים היינו בשוה שניהם בקול

 רס. כך ראיתי בתוספות:

ץ פ ת ו ש ק ה ר  סליקא לה פ

א יחפור. בור. הוא עגול. שיח, הוא  ל
 ארוך וקצר. מערה. מקורה
 כקירוי והני תלת כין איכא מים כהס
 בין לית בהו מיס צדך להרחיק מכותלי חפירות אלו ג׳ טפחים
 וסתם כותל שהוא ג׳ וכדאמרי׳ בגמ׳ הרי ו׳ שצריך [להיוח] בין חלל זה
 לחלל זה: ולא אמת המיס. אע״ג דלא קוו כהו מיא ני] מ״מ כיון
 שהיא קכועה מזיקה וצריך להרחיק: נכרכת כובםץ. היא חפירה
 מרובעת בעומק אמה או יותר לשרות בה בגדים כצואת כלבים ללבנם והיא נקראת מחמצן ועושין אחרת שמנידין הבגדים בה והיא
 נקראת נדיין וצריך להרתיק ממנה ד״א כדאיתא בגמרא נדף יט.] משום דמנתזי מיא והא דמתניתין היא מחמצן וסגיא בג׳ טפחים אע״ג דלא
 קכיעא כיון דקוו בה מיא [בעי הרתקה] ובכל הני צריך עם הרתקת ג׳ שיסוד כסיד דאי לא לא קיימי: גפת. היא פסולת של זיתים מה שנשאר
 אחר שנעצר מהן השמן וסלעים הם אכניס שמוציאין מהם אש קודולס כלע״ז וכל הני מחמת חמימותה מזקי לכותל ולפיכך צריך להרחיקם
 ומיהו אינם מזיקין כל כך ולפי׳ די כהרחקת ג׳ או סד כסיד וכולה מתני׳ מפרש כגמרא: גמ׳ פתח בבור. שאמר לא יחפור אדם וכר סמוך
 לבורו וסיים בכותל תכרו דמשמע ככותל חצר דאי כותל דבור ליתני מבורו של חברו שלשה טסתיס והשתא קס״ד דראשון סמך בצד המצר
 מדלא שמעינן ביה שוס הרחקה א״כ הוה משמע לן דבין בור לבור ליכא [אלא] ג׳ טפחים נ<ומ״ה מקשה ליתני וכו׳ דמשמע שהשני צריך לעשות
 כל ההרחקה היכא שהראשון סמך הילכך נפקא לן אליכא דהלכתא דקי״ל בשדה שאינה עשויה לבורות שסומך אפילו לרבא כדאמרינן
 כסמוך שהשני צריך לעשות כל ההרחקה דהיינו ששה טסתיס ש כדתריץ אכיי דמתני׳ דאמר מכותלו של חברו לומר שגם חברו הכניס כתוך
 שלו נמי שלשה טפחים מדאמר כותל שסתם כותל הכי הוא כשיעור הפחות דמתני׳ נח והא דלא קאמר כפירוש ו׳ טפחים צריך כין כור לכור
 וקאמר האי דינא כהאי לישנא דנקט מבוחלו של חבירו לאשמועינן שכוחל בור סחס ג׳ טפחים ונפקא מינה למקח ולממכר כן דעת הרמכ״ם
ר הבא לסמוך. כלומר לחפור בור אצל שדה מ ת י  ז״ל שהשני צריך לעשוח כל ההרחקה וכ״כ הרמכ״ן וכן נראה דעת הרשכ״א ז״ל: א
 חברו שיהא לו שדה חברו כותל לכורו: אביי אמר סומך. כיון שעדיין אין לו בור לחברו. ומסקינן דבשדה בית הבעל שהיא קרקע מלוחלחת
 ואינה צריכה לבורות להשקותה אפילו רכא מודה שיכול לסמוך דהא אינה עשויה לכורוח כדי מיחוש שיחפור בור בעל השדה ואע״ג שעשר
 לאילנות נט] ומזקיקו להרחיק כ״ה אמה הא לא קשיא דהיינו אליבא דרכנן אכל אנן קי״ל כרבי יוסי דזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו
שעשה חברו לעשות בור בשדהו וא״כ (  טון דמהשתא לא מזיק ליה לא חשיב גירי דידיה אבל בשדה העשרה לבורות כגון בית השלחין ג
 הוא ני] דמזיק ליה מהשתא זה הסומך כצד שדהו משוס שהקרקע מתמסמס מחמת ההכאה דכל מרא דקא מחי קא מרפא ארעא וגיריה נינהו
 ומיהו אף לרבנן לא קשיא לרכא דלא אמר שאינו סומך אלא היכא שאפשר שמזיקו מחמת הבור אבל הכא מה שמרחיק כעל האילן אינו משום
 שלא יזיקנו בעל הבור אלא משוס שלא יזיק הוא בשרשי אילנותיו לבעל הכור א״כ כיון שבעל הבור אינו מזיק כלל אין לנו למנעו מלחפור
 ואפילו בקרקע העשרה לבורות שמשעבד קרקע חברו שצריך להרחיק כל נמ השיעור כדפרישנא לעיל נל] מצי סמיך אי לאו משוס כל
 מרא ומרא וכו׳ לפי שאינו משתמש אלא בשלו ולא דמי לפותח חלונות על חברו אע״פ שאינו מזיקו השתא בהיזק ראיה שאינו רשאי משוס

 םליקא לחו פרק השותפין
יחפור אדם בור סמוך א לבורו של  לא 3
 חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת

 המים ולא נברכת של כובסים אא״כ

 הרחיק מכותלו של חבית שלשה ב טפחים

 וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת

 המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של

 חבירו ג׳ טפחים או סד בםיד מרחימין את

 הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן

 הכותל ג׳ טפחים מרחיקים את הריחים ג׳ מן

 השכב שהן ד׳ מן הרכב ואת התנור ג׳ מן

 הכליא שהן ד׳ מן השפה: גמ' פתח בבור

 וסיים בכותל m ליתני אא״כ הרחיק

 מבורו של חברו ג׳ טפחים אמר אביי ואיתימא

 רב יהודה מכותל בורו שנינו m שנמצא

(וליתני ( ה טפחים [נ]א ש  מרחיק מחלל הבור ש

 אלא אם כן הרחיק מבורו של חבירו שלשה

 טפחים) הא קמ״ל דכותל בור שלשה טפחים

האומר  נפקא מינה (א) לממח וממכר כדתניא 5

 לחבירו בור וכתליה אני מוכר לך צריך

 שיהא הכותל שלשה טפחים איתמר י הבא

 לסמוך בצד המצר אביי אמר סומך רבא

 אמר אינו סומך בשדה שאינה עשויה

 לבורות דברי הכל סומך כי פליגי בשדה

 העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו

 לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור

 עשרים וחמש אמה התם דבעידנא דקא

 נטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא

 דקא חפר ליתיה לבור ורבא אמר אינו סומך

 ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו

 וזה נוטע בתוך שלו התם דבעידנא דקא נטע

 רש״י
 שלנו: לא אריה יהר על היקפה. צריך
 לצמצם הכתב לפי עובי הקלפים דלכשיגמור
 יהא חוט מקיף את עביו כדי מדת ארכו:
 שיעור ס״מ בכמה. ארכה: בגויל. שהוא
 עב והיקפו גדול צריך שיעשה י טפחים
 זו היא מדה להיות נגמר בו׳ טפחים
 היקף בכתב בינונית: ולא אימרמי ליה.
 ארכה כהיקפה: שמונה פשוקים. מן
 וימת משה עד לעיני כל ישראל: יחיד
 קורא אוהם. כלומר שאין מפסיקים בהם
 לסי שיהושע כתבן ואיכא למאן דאמר
 משה רבינו בדמע כתבן ונשתנו משאר

 פסוקים שבמורה:

 םליקא להו פרק השותפיץ

א יחפור אדם בור. עגול: שיח. ארוך  ל

 וקצר: מערה. מקורה כקירוי: לברכה
 הכוגסין. חופר חפירה מרובעת אמה או
 יותר ומי גשמים מתקבצים שם לכבס
 בגדים והיה להם ב׳ אחד ששורין בה
ס יום או יומים בצואת כלבים ד ג ב  ה
 והיא קרויה מחמצן נא] ואחד שמשפשסין
 בה הבגדים והיא קררה כדיין: אא״כ
 הרחיק כר. מפני שהחפירה הסמוכה
 לבור מחלשס כותלי חפירתו: גפה.
 פסולת זימים שנתעצרו בבית הבל: םלעים.
 אבנים שהאש יוצא מהם שכל אלו קשים
 לחומה שמוציאין הכל: מן הכוהל. כותל
 לביניס של טיט העשר ע״ג קרקע ולא
 בבור קאי השתא: זרעים ומחרישה קשים
 לכותל שמרפיס את יסורו שנופל: מי
 רגלים. ממסמסין את הטיט היבש:
 ריחיס. מנענעין את הכותל בגלגול
 חבטתו: מן השכב. ריחיס תחתונים:
 רכב. הוא העליון הרוכב עליו והוא קצר
 טפח מן התחתון: וכן כליא תחתונה של
 מושב התנור שמושיבין על בנין לביניס
 וטיט לבסיס שלא יצטננו שוליו מן הקרקע
 והמין רחב מלמטה וקצר מלמעלה כמלת
 התנור תחתון קרוי כליא ועליון קרוי
 שפה ולפי שהבל התנור קשה לכותל
 [צדן להרחיק]: גמ׳ פחח בבור.
 לקאמר סמוך לבורו של חברו וסיים
 בכותל אא״כ הרחיק מכותלו וכותל הוא
 במי! הבנוי על הקרקע: מכוחל בורו.
 כלומר האי כותל לקמני מכותל הבור
 קאמר שאף הוא קרוי כותל שנמצא
 מרחיק ממלל הביר ששה טפחים ט רוחב
 הכותל שלשה טפחים מן המצר וכל מלא
 הרחקת הראשון קרי ליה כותל: הא קא
 משמע לן. מלקרי כל הרחקות הראשון
 כותל לכותל בור שלשה שפמים ואפילו
 לאביי דאמר לאין הראשון צריך להרחיק
 כיון שלא היה שם בור לחכירו הא אוקימנא

 בבאי לחפור בבת אחת שאז כל אחד צריך להרחיק שלשה טפחים: הגא
 לסמוך. בורו תחלה לצד המצר ולחבירו אין שם בור: בשדה העשויה
 לבורוח. כגון בית השלחין שצריטן תמיד להשקותו: אפיי לרבלן דאמרי
 מרחיקי! כוי. שלא יזיק לבור ולית להו דזה נוטע בתוך שלו וזה חופר בשלו:
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 לשמא יבנה חברו במקום שיזיקנו (או) [אז] דהתס הוא למשתמש באויר חברו אבל הכא אינו משתמש אלא כשלו והוי כבעל האוצר שקדם
 לעשות מעלייתו אוצר שהוא רשאי אע׳יפ שמונע לכעל החנות מלעשותו חנות נחתומין וצכעין וכלמוכח כסמוך ונועמא לכיון ^למשתמש בשלו אם
 אינו מזיקו השתא אין לנו למנעו מלסמוך כ״כ הרשב״א דיל ואמרינן עלה בגמ׳ ת״ש מרתיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיל ואת
 הסלעים מן הכותל ג׳ טפחים או סל בסיל טעמא לאיכא כותל הא ליכא כותל סמיך לא לעולם כי ליכא כותל נמי לא סמיך והא קמ׳׳ל להני קשו

 לכותל האיך קושיא לא מקשה

י ליתנהו לשרשין דמזקי ליה לבור אבל הכא ס י י י ב ר א י 5 י ל א א ב ר  תלמייא ל

 מצי א״ל כל מרא ומרא דקא מחית מרפיח

 לה לארעאי וקיימא לן כרבא ואף על גב

) כר׳ יוםי דאמר זה חופר בתוך  דקיימא לןא

׳ דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא ניריה  שלו וזה נוטע בתוך שלו הא קי״לנ

 הוא (א) ג* >ל» (תא שמע מרחיקין את הזבל ואת המלח מכותל חברו שלשה

 טפחים טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל לא מרחקינן 01 הוא הדין

(מ: ולא  אף על גב m דליכא כותל וקמ״ל דהנך קשו לכותל)

 נברכת של כובםין: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו לא שנו אלא מן

 רש׳׳י
ו שיתפשטו פ ו ס (  ליחנהו לשישים. אלא י
 ויזיקו אס כותלי הגור על כי׳ה אמה:
 מרפית לארעאי. שנדה ורועלת מחמת
 המכה: מן המחמצן. נברכמ ששורה בה
 הנגלים יום או יומיס בצואת הכלבים על

 לקי״ל כוותיה ללר׳ יוסי ולאי כיון
 לליכא כותל סמיך ואע״ג לכי בני לה
 לכותל בתר הכי מזיק ליה ההיא
 שעתא לא עביל מעשה ולא מילי
 והשתא לעביל מעשה לא מזיק ולא
 מילי כיון לליכא לכותלו ולאו גיריה
 נינהו אלא לוקא כשמניתו שס בזמן
 שיש שם כותל לאז הוא להוי גיריה
 שבההוא מעשה מגיעו ההיזק תיכף
 משא״כ באילן שבשעה שנטעו אינו

 מסורת הש׳׳ם

 א) ל׳ כה: נ) שס ג) הכל ששת יפר ד׳ית ו) צ׳׳ל
 תופ! ה) נ״א לשומן• ו) צ״ל לא ז) צ״ל זה:

 קובץ הגהות
 כ״ן־ן (א) נ״נ הג״ה: (נ) ;״כ עכ״ה:

 מא״י [א] נ״נ לא: [5] נ״נ כותל: [ג] נ״נ והתוס׳
 פירשו עול תירץ אחר ע״ש:

 חןי״י (א) נ״נ נגמרא נעי ממשנה הנ״ל יטעמא
 לאיכא נור וצ״ע לפה המייל שאני הכא לכל
 מרא ומרא למחית מרפיח לי לארעאי. מצאתי בתוס׳:
 אנ״ש מהד״ן שפירא [א] והא לאמר מכותלו של
 מנירו היינו לומר מתמת כותלו של תנירו
 לשמא זה יננה את״כ כותל נרשותו ייזיקו לי הגפת
 והמלח הזה ומשמיע לנו הטעם ההרחק׳ וכן מנואר

 בחלושי הרמג״ן גבי משרה וירק בגמרא:

 מגיע לבור ממנו היזק כלל באותו
 מעשה על שיגללו שרשיו ואז האי לא עביל מילי אלא לרבא אליבא לרבנן [קא מקשה] לאמרי מרחיקין אע׳יג להשתא ליכא שרשים ה״ה
 להוה אמר בבור אע״ג לליח ליה בור לחכרו עדיין לטעמא לכל מרא וכוי אליכא לרכי יוסי הוא לאיצטריכא ליה אבל לרבנן בלאו ה״נ
ך אע״ג לאכתי ליכא נס הואיל לכשיהיה שם כותל יהיה יסמו (  לא יחפור כסמוך וכו׳ ומאי שנא מכותל ותירץ לא לעולם פי׳ לאין ה״נ לככותל נמי ו
 מזיקו גם עתה לא יסמוך לרבנן נ« ומללא תירץ לאין ה״נ [לכי ליכא כותל סמיך על שיעשה »זאת הכותל] וכשיעשה חכרו הכותל יסלק
 המזיקין למטלטלין נינהו ולא למי לבור לקביע. שמעינן ללמאן לאית ליה לסלוקי בשעת הנזק גס עתה קולס שיגיע אינו רשאי לסמוך כלי
 שלא יצטרך חכרו להתעצם עמו ככ״ל כשירצה שיסלקנו ונ״ל מינה אליכא להלכתא ללילן רקי״ל כר״י שלענין היזק ראיה להוי גיריה שאף קולם
 שיזיקנו לא יפתח חלונותיו על חורכתו של חכרו לסתם חורכה עשויה ליכנות כלפרי׳ בירושלמי בפרק חזקת הכתים [הלכה n וחורכות לא

 המאור הגדול
א ל ד א ר פ י ס ר פ ס ב ב ו ת ן כ כ ] ה״ג ו נ ״ ח ע ף י ד ] 
ת ק א י ח ר ה ק ל י ז מ ל ה ן ע י רבנ ר ב ס א ק נ י ב ר ר מ  א
ת ן א י ק י ח ר ש מ ״ ה ת ת ל ח ת ש מ ר פ י מ נ נ ו ה מ צ  ע
י כ ו ה א א ל רק ה א י כ י א א ד מ ע ק ט ר י ן ה ה מ ר ש מ  ה
י מ רק נ א י כ י י ל ם כ ל ו ע א ל א ל ב ר א ל י ש ק ך ו י מ  ס
י כ י ה ק א ר י ו ל ש י ק נ ה ל ד ״ מ א ק ה ך ו י מ א ס  ל
ה ל י ע נ א ה ל ו ד ר ח ר ב י ת י מ ס ו י י ב א ר פ י א ס מ י  א
ה י ה ל מ ך ל י מ א ס י ל א ׳ ו ו כ ו ו ר ל מ ו ל ל ו כ י י ש נ פ  מ
רק א י כ י ל ב ת ד ר מ א ך ד ד י ד ש ל ו ר י י פ כ א ה ר מ י מ  ל
ת ו א ב י ש נ פ ר מ מ א י ק כ י ׳ ה י ק ס ם ע י ר ו ב א ד כ י ל ד ב  ו
ת ו א ם ב א ה ת ש ע ה מ ש מ א ד ל ד ר י ח ג ו ל ג ת ל ו ל כ ו א  ו

ר י י ש ד ו ח א ל ל ד ר ח ר ה כ מ ה ו ז ה ל ם ז י כ ו מ ם ס י ר ו ב ד ל ו ד ר ר ח כ ו מ ו ל י ה ן ש ו ג ח כ ק ו ל א ב ל ר א י ת א ה ל ל ד ר ח י ב ס ו י י ב ר ר י ת ה ש ר כ מ ו ל ח כ ק ו ל א ב פ ר רב פ מ א א ל א א ל ד ר י ח ג ו ל ג ת ל ו ל כ ו א ת ו ו א ן ב ר ה ח מ ר ל מ ו ו ל ה ל י ת ה ו ל כ ו ן א א ה ת ש ה  ו
ו ה נ ת י ו א ה ל ו ם כ י ר ו ב ד ל ו ד ר ח ן ד נ י ע ו מ ש א ת ל ו א ב י ש נ פ ר מ מ א ק ו ד נ י י ה ך ו מ ו ו ס נ י ר א מ א א ד ב ר ם כ י ר ו ב א ד ל רק ו א י כ י י ל ו כ ל י פ א ק ו י ח ר י מ כ ו ה א א ל ח ה ק ת מ ע ש ו ב ה י י ו ר ת ו ל ה נ ה י א א ד מ ע ט ה ו ז ה ל ז ה ו ז ה ל ר ז כ מ ו ש ו א מ צ ע ם ל י ר ו ב ד  ה
י ק כ ר י ן ה ה מ ר ש מ ת ה ן א י ק י ח ר א מ ש י ר ן ב נ ה ת מ ל י א כ י ה ק א ר י ה ו ר ש מ ה ל ״ ׳ ה י ר ו ב ד ל ו ד ר ח ן ב נ י ק י ם ח ע ק ו ל י ב ו א י ל ו ע נ י ש ק ׳ ה י פ ל ן ו ג ו ה ן כ י נ ע ל ה כ ת ל ו ל ע ק ל י פ ס ו מ נ י א א ו ו ה ה י י ח א ד פ ב פ ל ר ה ש ק ז ו ר י פ ׳ ו י ק ס ח ע ק ו ל ב א ד ת ש ה  מ
י ס ו י י ב ה ר א ה ר ח מ ק ו א ל ו ה ן ש ו י ד כ ו ע ח ו ק ו א ל ו ה י ש נ פ ם מ ע ט ר ה מ ו ו ל ה ל י ׳ ה ו כ ך ו ל ד ר ק ח ח ר י ה ר ל מ ו ה א ת א ד ש ם ע ע ר ט מ ו ך ל ר צ ו ה ה מ ר ל מ ו ל י כ ס ו י י ב ר ה ד י מ ע י ט א ד מ ו ע ן ו א כ ו ה ת ש ק ז ח ו ב ח ק י ל ר ה ק ו י ח ר י מ א מ רק א א י כ י  א

: י מ רק נ י ה ו ר ש מ ו ב ל י פ ד א ו ע ן ו נ י ר מ א ו ד נ י י ה ק ו ר י ה ו ר ש מ ו ב ל י פ ק א ו ל ח ו ל ה ל י ק ה ר י ה ו ר ש מ ק ב ל א ח ל ם ו י ר ו ב ד ל ו ד ר ח ק ב ו ל ח  ל
א כ י א א ד מ ע ם ט ל ו ע ל ך ו ו מ ס ל ל ו כ י ק ו י ז א מ ר ק ה נ ן ז י א א ת ש ה ק מ ז י נ ה ל י ת י י ל ל א ב א א ב י ן ש מ ל ז ק כ ז נ ל ה ב ק ו ל י ש כ ע ן מ מ ו ז ק מ ז י נ א ה ה י ד ש ק ע י ז א מ ר ק ו נ נ י ר א מ ו ל ו כ מ צ ת ע ק א י ח ר ה ק ל י ז מ ל ה ן ע נ ב י ר ר ב ס א ק נ י ב ר ר מ  אלא א
ו ה ו ל ח ד י א ן ו א ל מ י י י ק י ב א א ד צ ו ר י ת כ י ו א ע ר א ה ל ׳ ל י פ ר א מ א ק ר מ א ו ר ל מ ל כ י א אי ה ר ד צ י מ ה ל כ ו מ ס א ה ע ר ו א נ י י ה ק ו ז נ ל ה ב ק ו ל י ש כ ע ן מ מ ו ז ק מ ז י נ א ה ב ר ה ד י ר מ י מ י ב ר ה י ש ד י א מ ל א ו ב ר א ל י ש א ק ל ך ו י מ רק ס א י כ י א ל ק ה ר  י
י ו נ ש ק ה ז י ל ה כ ה ל ״ ה א ו ה י ב ל ׳ ג י ר מ א א ל א א ק ו י י ד א ה ה ל י ת י ׳ ל י נ ת מ ן א נ ת י ד א מ ה ב ר א ש י ל כ א ה נ א ת ל ר ד ת ו ר מ צ ו א ת ל מ ד ו ר ק ק ת ב פ ה ר ת י ם ה א ׳ ד י ק י י ד א ד ק ו י ד י ו ו צ ק מ ז י נ ן ה י א ש ן כ ל ו כ ך ב מ ו ם ס ל ו ע ל ל ו י ע ל ה ד י ק ו ר ך פ נ ל ה  כ
׳ י נ ת מ א ד י ק ו ד ן א י כ מ א ס ת כ ו ל ד כ ו ב א א ל מ ל ל א א ו מ ש א כ ת כ ל ן ה א ל מ י י ק א ד ק ו י י ד א ה ה ל י ת י ל מ ו ״ ם ש י נ פ י ג ר ק י ע ב ש ם ו י ת י י ז ר ק י ע ב י ש נ ת ק י ד מ א נ ק י י ת ד ו פ י ר ו ט ל ק א ר פ ה ב ז א ב צ ו י כ ו ו י ש כ ע ו מ ן ל מ ו ו ק מ ז י נ ן ה י א ו ש נ ת נ ש מ  ב
א נ ש י ל ר ב מ א ק ד ו כ י ש כ ע י מ ו צ ק מ ז י נ ה א ש ב ר ם כ ל ו ע א ל ת כ ל ר ה ו ב ה ב ת ו כ י ד מ א נ כ ה ד א ו י ק ו א ד ו ה ה ן כ א ל מ י י א ק ל מ ו ״ ע ש ו ד ן י י א י ו נ ת א ק ל ע ו ד ו ו י נ י א י ו נ ת ק י ד מ א נ ק י ן ד נ י ר מ י א מ ה נ א י ב ן ל י ר ו ס ן מ י א ן ש י ש ו ד י ק ב ג א ו ת י י ר ב ד  ו
ק י ח ר ה ק ל ז י נ ל ה ר ע ב י ס ס ו י י ב ר ל ד ל כ ו מ י ש כ ע י מ ו צ ק מ ז י נ ה ר ש מ ו ל ו כ מ צ ת ע ק א י ח ר ה ק ל י ז מ ל ה ע רק ב ן י ה מ ר ש ת מ ק ח ר ם ה ע ה ט ל ת א ש נ י ב ל ר ק ע ד י מ ׳ ל מ ג ן ב נ י ת א י ו א ע ר א ה ל ת ל י פ ר א מ ת ק י ח א מ י ק א ד ר מ א ו ר ל מ א כ ר ת  ב
י ד ד ה י א ק ז ו מ ה י י ו ר ם ת י ר ו ב ד ל ו ד ר א ח ל י א נ י ה ק ז א מ י ל נ ה י ו נ י ה ק ז י מ נ ק ה ר י ה ו ר ש א מ מ ל ש ן ב נ ב ר ו ל ה ר ל מ א י ק כ ה ל ו ״ ק ס י ז מ ל ה י ע מ י נ ס ו י י ב ם ר ל ו ע ׳ ל י ח ד י ו מ ק נ ר י ה ו ר ש י מ כ י ה ם א י ר ו ב ד ל ו ד ר ח ר ב י ת ך ה כ י פ ל ו ו מ צ ת ע  א
א ת כ ל ה ן ד ו י כ ר ו כ ו ו ה ר ל מ א ן ק נ ב ר ם ד ה י ר ב ד ל ל ו ״ ו ס מ צ ת ע ק א י ח ר ה ק ל ז י נ ל ה י ע ס ו י י ב ר ל א ד מ א ק ר ב ס ׳ ל י ר ד ה א ו ר ב י ס א י ה מ י נ ח ד י א א נ ק ם מ ב י ו ד ד ה י מ ק ו ח ר א ה ל ׳ ב י ר מ ח א מ ל ה ו ו ב ר ו א ג ל א ו ח י כ א ש ן ל י ד ד ה י א ק ו א מ ל ן ד ו י כ  ו
ן י ק י ח ר ן מ י ם א ר ל א כ ן ב י ח ב ק ו ל ן ב י א ב ל א א ת י א ל ח ה ק ו ל ן ב י ת י נ ת מ ב ל ר א ה מ ק ו א י ד א ל מ ב ) א י ׳ ג ן ב מ י ס ש ב ״ א ר ק ה ס ן פ כ ל ו ״ ף ו ״ י ר ק ה ס ן פ כ ו ם ( י ר ו ב ד ן ה ל מ ד ר א ח ל ק ו ר י ן ה ה מ ר ש א מ ה ל א ז ן ל י ק י ח ר ן מ י י א ס ו י י ב ר  כ
ל ״ ל ז א נ נ ו ח נ י ב ׳ ר י ש ו ר י פ ך ב כ ע ב ו י ו ס נ י צ א מ נ י ב ר ׳ ד י ק ו ר י פ ו מ ה ו ל ח ד י א א ה ו ד ה נ ת י א ל ב ר א ד ב י ל א א ר מ ג ל ב י ע ן ל נ י נ ש י ד י ו נ ך ש נ ל ה כ ן ד נ י ר מ א ד ל ו ל ה כ י י ו נ ש ה ל י ת י ל א ד פ ב פ ר ד י מ ק ו פ א ן ל נ י ס ר א ג נ י ב ר ר מ א א ל ׳ א י ר מ א ו ד נ י י ה  ו
: ן ל ו כ י ב ס ו י י ב ר ק כ ס פ ל ש ״ ף ז ׳ ׳ י ר י ה ר ב ד א כ ל א א ת י א ל ם ה י ר ו ב ד ל ו ד ר ח י ב ס ו י י ב ר א כ ת כ ל ה ה י ב ל ת כ י ד א ל מ ב ה א י ש ו ר י פ ב כ י ת כ ד ה כ ל ו כ ל ו ״ י א ק ב ר ר כ ו ב ו ב ה י ו מ ה נ י א נ ת א י ח ד ו ו ה נ ת י א ל ב ו ר ה נ י נ ש י ד י ו נ י ש נ ה ג ד ״ ע א ך ו ב כ ת כ  ש

 מלחמת ה׳
 פרק טצד אלא מאי כללא ועור מתיב רב הושעיא ולא חש למרץ אלא קושיא אחרונה ולקמן בפרק מי שמת איני והא
 הוה עובלא בנהרלעא ואגבי שמואל פלגא בגהררעא ואגבי ר״י פלגא ותו כי אתא רבי יצחק ברבי יוסף וכו׳ ולא ממרד
 אלא ותו בתרא וכיוצא בה עול אחת בפרק קמא לשבועות ואחת בפ״ק רגיטין ומפרקי׳ אלא לעולם רכי יוסי על
 המזיק סבירא ליה ואפילו בלוקח כרבנן ולא כשעלה על הלעת שבעל לבורים הוא הנקרא מזיק לבלו מפני שהוא בא
 בתחומו של חבירו אלא שניהם מזיקים ושניהם כופין זה את זה להרחיק כל אחל חצי ההרחקה ורבי יוסי לאו רינא
 קאמר שיהא מותר לסמוך מעיקר הלין אלא לרבנן קאמר להו אס אין בעל הלבוריס מרחיק למה ירחיק זה והלא
 הוא הגורם הגלול בנזק זה שהם נאות ואוכלות בשלו וממני׳ בלוקח קיימא וכלרב פפא ורבינא לאי לאו בלוקח ובלליכא
 ירק ולכוריס לא היה רבי יוסי מתיר אלא על כרחו ירחיק חצי ההרחקה לא״ל אי ממליכנא וענילנא לנוריס מרחיקנא
 בלינאי ענין אחר מלבד ראשונים בהך סיומא לשמעסא ה״ק להו רבי יוסי תינח משרה וירק ללא מהני ליה מקחו
 אלא חרלל לבורים מרוייהו מזיקי אהללי וכיון להרחקה אתרוייהו רמיא ותרוייהו לוקחין נינהו אין צריטן להרחיק
 לבכל מילתא שויא לקוחות ואין להם זה על זה כלום. ולבד רבינו ז״ל במקצת נוסחי הלכותיו מטין לענין הזה אלא
 לישנא לגמרא נטיא ללילן לקאמר בהאי פירוקא הכי קאמר צהו רכי יוסי לרבנן מינח וכו׳ למשמע לא שיהא רני יוסי
 ממיר לגמרי אלא לרבנן קאמר להו ט קושיא תינח וכו׳ והלר מסקי׳ לרני יוסי לאו טעמא לנפשיה קאמר להו לרבנן
 אלא ללילהו קאמר להו ולדבריהם קאמר להו והכי קאמר ללילי אפילו משרה וירק ואפילו בלא לוקח לא בעי רחוקי
 וכ״ש חרלל אלא ללילכו מינח משרה וירק אפילו בלוקח אלא חרלל ולבודס תדייהו מזקי אהללי ורבנן לבורים לחרלל
 לא מזקי ומסתברא רהלכמא בהאי סברא כרבנן ללבוריס לחרלל לא מוקי לאי הוו מזקי צריך הרחקה כלתנן מרחיקין
 את השובך מן העיר ולא יעשה ארם שובך בתוך שלו וקיימא לן כההיא מתני׳ ולא פליג בה רבי יוסי ומה לי יונים
 מה לי לבורים ותניא נמי בתוספתא רכי יוסי ממיר בחרלל שאומר לו כלרך שעשית בתוך שלך אף אני עושה בתוך
 שלי כלומר שאף אמה מזיק וכן היה רבי יוסי אומר מרחיקי! אמ הרבודס מן העיר חמשיס אמה כלי שלא ינשכו אמ
 בני אלם ש״מ למולה רבי יוסי בט הא לעל המזיק להרחיק בהיזק של רבים וה׳׳ה ליחיל כראמרינן בעובלא לבי מדון
 ואי קנין לבוריס מורה היינו נמי שן לאמר רחמנא לתשלומי! כלאמרי׳ ובער אלא ללא קני להו אלא מפני לרט שלום
 מיהו ט שטח היזקייהו ולאי מסלק ליה להיינו נמי שובך כלאמרין ושמעינן מינה רלסבריה בעל לבורים ממקרי מזיק
 ובעל חרלל לא מממד מזיק ללאו גידה נינהו הילכך אפילו בלוקח בעל לבורים מרחיק ומיהו ללילהו קאמר להו רבי
 יוסי טון לסבירא כנו על המזיק אפילו בלא גידה והני תרוייהו מזיקים זה את זה נינהו. וכל גרמא מזקין ללידכו
 אסור הילכך תרוייהו מרחקי או תרוייהו לא מרחקי ומה שכתוב בהלכות ללילי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו
 לא בעי רחוקי לאו אלבוריס אלא אכולהו מזיקין לרבנן קאמר רהיינו משרה כרישין ומרלל ואהט פסיק נמי הלכה
 כרכי יוסי אלא לניסחא לכתב רמה נפשך אי סבירא ל! כרבנן לאמרי לבורים לחרדל לא מדחי וכו׳ כלכתיב במקצת
 הלכות משמע לס״ל ז״ל לרבי יוסי לטעמיה לנפשיה בלוקח לא רחקי כלל למרוייהו מזיקי וליכא לקלים ולסוס הכי
 אתי לה ממה נפשך ואכן הא קאמרי׳ לבעל חררל לא ממקרי מזיק ובעל לבורים מרחיק מכל מקום עלה בלברינו פי׳
 השמועה על נכון לפי דרך רבינו הגלול ז״ל וכן הפסק נסחוור כהוגן שאלו ללבד הפוסק כרבי יוסי לגמרי יש לו
 לבעל דבורים להרחיק כמו שביארנו ואפילו בלוקח גמי הוא מרחיק והנוסחא האחרת שבגמרא שכתוב בה אלא אמר
 רבינא קסבד רבנן על המזיק להרחיק את עצמו וטעמא דאיכא ירק הא ליכא ירק סמיך ופירשו דאכל הנך תיובמי
 דאקשי׳ קא מהדר דלא קשיין לרבא אין פירושו ברור אצלנו ולא לכך כוון ר״ח ז״ל ט מה טעם לומר על זה אע״ג
 דשנויי דשנינהו רבא לימנהו מיהו הנא בבור הצכתא כוומיה זה הלשון אין לו עני[ ולא מקוס שאס השנויים הראשונים
 נדחו ולא רבא שנינהו ודברי רבינא עמדו למרץ המשניומ לרבא כפשטייהי ולומר דלא קשיאן ליה כלל כ׳׳ש והיא הנותנת
 לפסוק בבור כרבא שהדחקי׳ הראשונים נדחו ורבינא דהוא במרא העמיד דבריו של רבא כהוגן ובתיקון המשניות אלא
 ודאי דעת רבינו חננאל ז׳׳ל כגרסתנו הראשונה ולפי׳ אמר דאע״ג דשני רבא להני משניומ כעי! דחיאתא ואשנויי לא
 סמטנן בעלמא הכא על כרחין בבור כרבא פסקי׳ דפלוגחא דאביי ורבא היא דליתיה מיע״ל קג״ס כמו שכתוב בפידשיו
 וכוונתו בזה להוציא מדברי מקצמ הגאונים הראשונים שהיו אומרים דהלכמא כאביי דהא אמקשו לרבא ובטילי פירוקיה
 כמו שתמצא בתשובת הגאון רב שדרא והוא ז׳׳ל שאמר נמי מודה ר׳ יוסי בכוליה פירקי ומודה במשרה וכדשין
 ודאמר בריש פירמין ר׳ יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להו בטעמא דמלתא פליג ולא בעיקר דינא ועליו השיב רבינו ז״ל
 ומדבריהם כולן כלמוד דשינויי דכולה שמעתיה לרבא איתנהו במסחנא ולא ממרצי ליה בגוונא אחריתי אלא כאיממר
 בהו בשמעמא לעיל אבל ראינו לרב רבי יהוסף הלוי דל שפירשה נגירסא זו ואמר קסנרי רבנן על המזיק להרחיק
 את עצמו לכשיזיק ואע״פ שסמך בשעה שאין שם ניזק וטון שכן יכול הוא לסמוך לכתחלה עד שיבא הניזק ויסמוך
 וההיא שעמא מרחיק את עצמו ולא ממוקמא השתא בלוקח וכל שינויי דשנינ! לעיל ליתנהו ואקשי׳ מכלל דר׳ יוסי
 סבר על הניזק להרחיק את עצמו לעולם דאי משוס דמהניא ליה הקדמה ודאי מתחלה יש לו למונעו שלא יסמוך דהבא
 לסמוך אינו סומך אלא על כרחך ר׳ יוסי לא החיר אלא משים דאפי׳ בבאי! כאחת על הניזק להרחיק ולא דייקי׳ השתא
 לגיריה ולא גידה דמינה ובה הדרינ! לקושיין אי הכי אפי׳ משרה וירק וכולה שמעתא וגס זה הדרך עולה יפה עם
 הפי׳ הנכון שפירשנו בשמועה והא דמפרקי׳ השתא אלא לעולם ר׳ יוסי על המזיק ס״ל וה׳׳ק להו לרבנן וכו׳ כלומר
 שלא המיר מן הדין אלא שאס אין זה מרחיק אף זה אינו מרחיק ה״ה דמצי לפרוקי הכי מקמי דתימי דרבינא אלא
ד רבינא לא נדחו אלא במקומן הס עומדין לפרק כל התיובתומ שהקשו נ  שלא עלה פי׳ זה על דעת עד עכשיו ומיהו ד

 על רבא למעלה בשמועה זו:

 ה״ג וכן כמונ כספרי ספרד אלא אמר רבינא וכו׳ ואי לא סמיך למה ליה למימרא הכי פירוש לדידך דאמרמ דבליכא
 ירק וכו׳: אמר הכומב אין קץ לדברי רוח דרבי יוסי אפילו בשסמך הראשון דמריס מתיר לסמוך זה חרדל מפני
 שיכול לומר לו הרחק דנורך מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי מרדלי ועוד אפילו כשתמצא לומר מילמייהו דרבנן בדליכא
 ירק נמי לא סמיך מ״מ משנתי׳ בכל ענין נשנית נין שהיו שם דנוריס נין שלא היו ולשון באות נופל עליו ואפילו לפי
 דבריו של בעל המאור ז״ל ומה צורך להשיב על דבר זה שא״א לאומרה בלשון אחרת שבעל המצר אומר לבעל החרדל
 לא מסמוך חרדל שדעתי לסמוך דבורים והוא אומר לו מפני מה ארחיק אני חרדלי מן דבורך אדרבה כשמנא לסמוך
 דבודם הרחיקם מחרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי ואילו אמר למחר הן באות היה הלשון משובש ועוד טון שלא
 הוקשה לו למה התיר רני יוסי אלא לשון הברייתא בלבד היה לו לרב פפא לומר כשהתיר רכי יוסי לא המיר אלא
 בלוקח להוציא ממה שהיינו אומרים דרכי יוסי בכל ענין המיר והיאך אפשר שרב פפא דקדק זה הדקדוק הדק בלשון

 הברייתא ופירש הכל בעני! שאין לשון הברייתא מתקיים בו כלל שלא היה לו לומר עד שאמה אומר לי וכו׳:
 ועוד כתב אלא אמר רבינא קא סגרי רבנן על המזיק וכו׳ ואין הגמרא מתפרשת בכך שהיה לו לומר אין צריך להרחיק
 עד שיזיק ואס היה מדקדק כאן בלשון הזה כמו שסבר לדקדק כלשון של מעלה היה רואה שלשון על המזיק להרחיק
 את עצמו הוא בא לרבות את הרחקה ולא למעט ועוד מאי קסברי רכנן וכי דברי חכמיס שנה ותירץ או דברי רבא
 הרי דברי חכמיס כפשוטן הס עומדים ודברי רבא הוא שפירש בפניס חדשות והל״ל קסבר רבא או לשון אחר ועוד
 הא דקאמדנן מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו מנא ל! ומאי קא קשיא ליה השתא טפי מעיקרא
 הא מעיקרא בעי לאוקומיה משוס דבא לסמוך בצד המצר סומך והשתא נמי בהט ממוקמא וא״מ משוס דאמר רנינא
 קא סנרי רננן אלמא רני יוסי לא סנר לה הט אין זה כלום ועוד שאס כ! ט אמרינ! לעולם רני יוסי על המזיק ס״ל
 ואדחי׳ לה דרנינא נהא למה ליה למימר וה״ק להו מאי פירושה נעיא השתא מילמיה דרכי יוסי דצא נעיא עד השתא
 ועוד טון שאמה מפרש שרבינא נא למעט ולומר שאין צריך להרחיק עד שיזיק והיינו דחאמר סנרי רננן על המזיק
 להרחיק את עצמו ולא על מי שאינו מזיק מעכשיו אי דייקת מכלליה שמיע לך מיניה מרבי יוסי אע״ג דאינו מזיק
 צריך להרחיק אמ עצמו והטעם עצמו שפי׳ אלא חרדל ודבוריס תרוייהו מזקי אהדדי וכיון דמזקי לא שכיחא ולא גזרינן
 נה אינו נכון ואינו עולה כלל דאטו גזרה היא זו להחמיר באיסורין שנאמר בה כן והרי בבורות שניהן מזיקין ומצרטנן
 בהו הרחקה וכן בשרשין דאמדנן זה סומך לגדר מכאן וזה מכאן דאוקימנא נמפסיק צונמא ופי׳ השמועה הוצרכנו
 להאריך בו כאן מפני שאמרו על רבינו הגדול ז״ל שהוא מעמידה בלוקח אע״פ שנוסחי ההלכות מוחלפין בכך אבל
 הגעתי בזה למסחא ראשונה מוגהת בכתב ידו הקדוש ז׳׳ל וכתוב בה כן דהא אוקימנא למתני׳ בלוקח וכו׳ וכך הוא
 פי׳ המא שמע מתחלסו דייקי׳ טעמא דאיכא ירק הא ליכא ירק סמיך ודחינן לא כי ליכא ירק נמי לא סמיך והא
 קמשמע לן דהני קשו לירק ומאי מן הירק דקתני מן הירק שזה עמיד לזרוע בשדהו למחר וליומא אחרא וכן מן
 הבצלים ומן הדבורים ואקשי׳ אי ממני׳ בדליבא ירק ודבודס אימא סיפא וכו׳ ותני עלה רכי יוסי מתיר כחרדל מפני
 שיכול לומר לו אני אין עלי להרחיק אדרכה עליך להרחיק הכל שאתה נא בגבולי ואוכל לגלוגי חרדלי ומזיק אומי
 ואע״פ שאמה נזוק נמי בכך אתה הוא שהבאת נזק על עצמך והיה לך שלא מאכל ואי נדלא סמיך דכוריס היכי משכחת
 לה שימיר אדרבה רבי יוסי יהא אוסר על בעל הדבורים לפי הטעס שלו בשלמא אי אמד׳ הנא לסמוך סומך משכמת
 לה כשכבר סמך שם דבורים וכיון שסמך סמן אלא אי אמרת בדליכא דבורים וירק היא ממני׳ היכי משכמת לה לדרבי
 יוסי והססרדיומ שאמרו שכמוב בהס למה ליה למימרא הכי עולות יפה לפי סירושינו ומפרקי׳ אלא אמר רב פפא
 בלוקח כלומר לעולם הא דקמני ממגי׳ מן הירק ומן הבצלים ומן הדבורים דוקא קתני בדאימנהו לניזקין אבל כי לימנהו
 לא מרחיק ולא משוס דכעלמא הנא לסמוך סומך אלא משוס דהכא בלוקח שלקח משרה וחרדל עסחי׳ כגון ראובן
 שמכר שדהו לשני בני אדם לזה משרה ומרדל ולזה ירק ודבודם וט ליכא ירק ודבורים לא מצי האי למימר לחבדה
 ארחיק דילמא ממליבנא ועבידנא ואקשי׳ אי בלוקח ואהני ליה מקמו דכי ליכא ירק לא מרחיק ט איכא ירק נמי אמאי
 מרחיק ותו מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה וירק גמי תהנה ליה מקחו ולא ירחיק כי היכי דאהנה לבעל דבודם
ד ועוד הכי נמי פירושא מ״ט דרכי יוסי שלא אסר בדבודס מפני  דלא מרחיק אפילו ט איכא חרדל ולמאן דגריס מ
 שהוא לוקמ וכשהמיר בחרדל הוצרך לומר מפני שבאית ואוכלות בשלו ועוד אפילו משרה וירק נמי יתיר מפני שהוא
 לוקח ומהדרינן אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ואע״פ שהוא לוקח ויש כאן שאלה היכי סברי
 רבנן בלוקח צריך להרחיק את עצמו והלא משנחנו היא שאין צריך להרחיק דמנו ואס האילן קדם לא יקוץ ואוקימנא
 בלוקח ולא היא דא ודא אחת היא המס אילן קדם כלומר שלקח הוא אילן ואין לשמו בו וכאן נמי אס לקח זה משרה
 והלה נא לעשות ירק אינו מרחיק והיינו ליכא ירק סמיך דקאמרי׳ אבל משנמנו מרחיקין מן הירק טעמא דאיכא ירק
 נשעמ מקח דוקא כגון שלקח זה משרה וזה ירק וכן אס מכר ירח ושייר משרה לפניו ואפשר שאפילו נמוכר חצי
 שדהו ונו משרה ושייר הירק לפניו נמי כך דינו וה״ק על המזיק להרחיק את עצמו אע׳׳פ שהוא לוקח כיון שהלה
 ניזוק משעה ראשונה שאף הוא ברשות עשה וכנאין לסמוך דמי ואין להם זה על זה נזקין והדרינן ודייקי׳ מדרבינא
 מכלל דרבי יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ומשוס הכי לא מרחיק דבורים טוו דלוקמ הוא אי הכי אפילו משרה
 וירק נמי אבל חרדל לא קשיא ליה משוס דאסשר דלהט אמר מפני שבאות ואוכלות לומר שאפילו בלא לוקח בעל מרדל
 מותר ואע״ג דלעיל הקשו הט למאן דגדס תרי ועוד אפילו הכי השתא לפירכא במרא חיישינן לפירכא קמא לא
 חיישינן וכיוצא בזו נמקומות רנות במלמוד שאינו חושש אלא [האחרונה] מן הקושיות שהקשה המקשה במסכת שכת
ך ישראל וניבמות י ה  סרק א׳ טריחומא למיסר המיניה וסי ליקום הכי וליצלי ומתרץ משוס שנאמר הכון לקראת אל



 מםורת הש״ם

ה ״ כ ים ו ת נ) צ״ל הלבנ ״ ף ד ״ י ר ׳ ה ל ה נו מ ׳ז אי  א) כ׳
: א ת י נ ת ט ה) צ״ל מ י ק נ ר ד) צ״ל ד מ י ה ק ג) צ״ל ו ״ ל  נ

 קובץ הגהות
: ר ק פ ב ה ״  כ״ח (א) נ

ל ב ק ו לא מ בטל ליה ת ס י ה א מ י ת ב ו ״  מא״י [א] נ
חלה ת שאור שי פ י ן כ ׳ בחולי י ר מ א ל ׳ כ א מ ו  ט
ה ש ע ת בו שינוי מ ״ל לצריך לעשו י ה ו  לישיבה בטלה ל
׳ י נ פ ״ : [ג] נ א ל ס ק ו ש י אלא מ מ ב מ ״ : [5] נ ׳ ס ו  ת
נמא : [ה] ושל צו ן ׳ שאי ו ק מ ן נ נ צ״ל שה ״ : [י] נ ו ד ג נ  כ
י ״ל רש״ נ ז ״ : [t] נ ס י ח י ׳ גלגל ר ס ו ת נ ב ״ : [ו] נ  כצ״ל
ז ת הע פ י ל ס שבתוך ק י ח י ר נ ה ש ו א מ ו  אצטרוביל ה
: ר ״ י ר י י מ ו ר ת שקורי! ט ס כ ר פ א א ה י ת ה ל  שינקא. ק

: כ ״ נ ע ״ : [ט] נ ל צ ׳ מ! ה י נ פ ״  [ח] נ
א נ ! לומר ש ] לאי א א [ ר י פ ן ש ״ ד ה  אנ״ש מ
׳ י ר מ ה ילא א א מ ו ל ט נ ק מ ו ל נ ע י  להשמ
ל ליה ט נ ס מ ף א מ א ו ט י ש ס ל למקשן נ ״ ס  לבטל ל
ו נ ע א להשמי ה ג כ מ ״ א ה ו א מ ו ל ט ב ק מ א ל ט י ש  פ
ן צ ו ו ח נ ׳ אי א מ ו ל ט ב ק מ ר ה ב ר ת שנינו ל ו י ה משנ מ כ ב  ל
ש ״ א ר ר ה נ ו ס ו ש מ כ ל ל ״ ] ר כ ] : י ת כ ר א ׳ ה מ ג  ובכתבי ג
ח ו ת פ א ל י שג מ ל חבירו ג ל יכול לעכב ע ח  שאין א
ח ו ת פ רי שבא ל י ל חג ג ע נ ע י אינו יכול ל מ ר כן נ ״ ה ר  ל
׳ י מ ס ״ ר ח בטו י ו ר באשר״ א ו ב מ ה שלו כ ב ח ל ר  חלון ע
ע״ש י ו ל י רו מ י ק לחג י ז ו מ נ ס שעליי! אי ו ש ל מ ״ נ  ק
ו נ א לאי כ י ה ת ל ו ט י ש פ ר כ ג ו ס ש ש ״ א ר  ללסברתו של ה
ל ן ע ח חלו ת ו פ נ כ ״ כ ה ״ ה א ק ז ן לו ח ת לאי ו ח מ  יכול ל
ת ו ח מ ה שהרי לא יוכל ל ק ז ן לו ח רו אי ו של חכי ח כ ר ו  ח
ת ו ח מ ת ז״ל שאינו יכול ל ״ ר ח ו ״ כ ר ״ כ א ו ״ ז ע לו ו  כי
ח כילו ו ת מ י לעיל שיכול ל ״ נ ק ה ל ק ל ו ש מ  וללא כ
ש מ ן מ תחי פ שאין רו ״ ע ל א ״ ר ] ו ג ] : ל ״ ק נ ״ י ר  ו
חת! יש ! כח רתי י ה עלי ק ס ס לא פ מ א ״ חה מ  ברתי

: ל ״ ק ס כישול ו ו ש ן מ ה  כ

 שלטי הגבורים
ה ״ מ ר רש וכ׳ ה  א שיעור גוכה שעל הכיריס אינו מפו
ו שלגבי ר במ ו ם השליש של שיעור התנ י ח פ ׳ ט  שהוא ח
ה שליש של שיעור ר ט א נ ו בה בעלייה ה י ז  שיעור המע
ן ו א בגובה של גבה והרשב״ס כתב ט ו ר בן ה ו  התנ
ן הצל ואין שלהבת ג אלא מ ״ ה ע ח י ח  שבכירה אין פ
ס בין ו ה וא״צ להרחיק אלא נשניל הח נ מ  עולה מ
נ ח ם ועל כן כ י ח פ ׳ ט נ י נ ה סג ט מ ל ן מ י ה נ ל ע מ ל  מ
ה ט מ ל ן מ י ן מלמעלה נ י ן הצל נ ר שלנו שפתחן מ מ ת  ש
ט ולא נהירא להרא״ש אלא תניריס שלנו כיון ״  שיעורו ג
לה הו ר י ״ ה ת ו י אמו ותר מל  שהם גלולים צריך להרחיק י
נ כיון שבתנור שיש עליו מחיצות ואינו ״  נרצלוני כתב ג
רה שאין י כ ש נ ״ ה נ נ ו א ג ״ ך צריך ל ל נ  יכול לעלות נ
ור של נחתומי! צריך נתנ א ו ״  עליה מחיצות שצריך ל
אס ט ו ״ ן ג רה של נחתומי י נ ט ו ״ בה ל י ז י המע נ ו  שיהא ע
׳ י נראה לאפ ר שהרחיק כשיעור חייב לשלם ו ח  הזיק א
י נ פ חו חייב להרחיק שיעורי! הללו מ ס נבי ל  כל א
ר ״ נ ה ת ה: נ ר ישעי ״ נ ה ״ נ ס עליו ו י נ נ ע מ  השכניס ש
תל כו י כותל קאי נ נ ת ששנינו ג  ישעיה רכל הנך הרחקו
ראה  של לבנים אבל של אבנים אינו ניזוק בכל אלה וכן י
׳ בכותל של אבנים י נ לאפ ת נה כ ו ר י הר״ ד רש״י ו נ ל  מ
ר ולא שיח ו חפור אלם לא נ ׳ לא י י נ מי ת מי מיירי. נ  נ
ם לי ג ו נ ס לשרות נ י מ מ נ י ר ה ולא יעשה נ ר ע  ולא מ
ל ת י נ ק מ! ה כ הרחי רו אא״ י ו של חנ חל ס נצל נ ו נ  לכ
ס או י מ ה ה ו ק ר או לכותל מ ל לנותל הכו סל כסי ט ו ״  ג
ס י מ ו ה רו כלי שלא יבלעו נ י ה מצל חנ מ ל א  לכותל ה
ם כדי י ל ג נ ה שס על ה כ ס שהכובס מ ו ק מ  ויזיק לתנירו ו
ק י שנתזין למרחו נ ת מפ ו מ ׳ א  שיתלבנו צריך להרחיק ל
י ׳ לכל הנ י ק למכותל בורו שנינו פ י ס ׳ מ מ ג ג כ ו ״  ע
רו של חבירו ולא איירי ו ן בעני! רימוקו מכותל נ י י  מתנ
ר שצריך נ ת ס מ לטור מ ״ מ א ו מ ל ע תל ל ו ו מנ ת ק ח ר ה  נ
י רגלים מ ן מ נ י מזיקו ה פ ט ירי ל ס מכותל חנ  להרחיק ג

: ט ״  שצריך להרחיקן ג

 נמוקי יוםף לא יחפור פרק שני בבא בתרא (יט.-כ:
 נתנו ליכנות כתמיה וכו׳ הילכך כשיבנה שם יהיה מזיקו והוי גיריה לפיכך גס עתה לא יפתח כדי שלא יצטרך להתרעם עמו כדין וכ״כ
 הראב״ד ז״ל בתשובה וכן הסכים הרשכ״א ז״ל וכתב ה״ר יונה וז״ל הבא לעשות גג נגד תקרת בית חבירו חבירו יכול למחות ולומר שמא
 אבנה גס אני עליה בחלונות ותזיקני בראיה הילכך עושה מעקה לחצי גגו מעתה שלא יתזיק עליו וכן אס כא לפתוח חלון כנגד כותל חברו
 אומר לו חברו שלא יפתח חלונות אלא בחצי הכותל כדי שיוכל חברו לפתוח חלונות בחצי הכותל האחר ועושה מעקה אצל סוף חלונותיו כדי
י שלא יוכל להציץ משם בחלונות שיפתח ״ ש  ר

 חברו כחצי הכותל האחר שלא כנגדו
 ואין לומר שימנענו מלפתוח חלון כלל
 בכותל שמא יפתח ra הוא למחר שא״כ
 שניהם ימנעו זה את זה ומה בצע
 להס כשלא יפתח א׳ מהם חלון בכותל
 עכ״ל ולקמן גני משרה דרק יש
 להאריך בכיוצא בזה. אמר המחבר
 מה שכתכ ז״ל. הוא כסברת רי״ף
 ורש״י ז״ל אבל הרא״ש ז״ל כתב שאין
 א׳ יכול לעכב על חבירו ולומר היוס
 או למחר אפתח ותעכב עלי שרשות
 הרכיס (א) הוא והראשון שפחח
 הוי כזוכה מן ההפקר כחו״מ כסימן
 קנ״ד ולפי סכרתו ז״ל שאין חזקה
 היכא [=f שאין יכול חברו למחות
 א״כ ה״נ אין לו חזקה וכן כתבו ר״ח
 ור״ת ז״ל שאין יכול למחות. גס ה״ר
 יונה זצוק״ל האריך כאן כענין
 הטמנה גבי מתני׳ דגפת דמייתי בגמ׳
 ןדף יט.] הכא ההיא דבמה טומנין
 אע״ג שאין כאן מקום של דברים
 הללו כתכס להרים מכשול מדרך
 העם וזה שכענין הטמנה אסורים
 להטמין בדבר המוסיף הבל גזירה
 שמא יטמין ברמץ ולאו דוקא אס
 כל ההטמנה בדברים המוסיפים הגל
 אלא אף אס הטמין הקדרה בדבר
 שאינו מוסיף הבל אס בא להניחה
 על גבי דבר המוסיף הבל אסור
 דגרסינן בפרק במה טומנין (דף מז:<
 קופה שטמן בה אסור להניחה על גכי
 גפת של זיתים ואל תתמה מ״ש
 שהחמירו בהטמנה זו שאין בה איסורא
 דאורייתא ולגזור גזירה שמא יטמין
 ברמץ והתירו לשהות על גבי כירה
 גרופה וקטומה דאתי לידי איסורא
 דאורייתא אם יחתה בגחלים על

 שמחמיצין ומסריחין: אבל מ! הלו״!.
 נכרכת שכובס ומשפשף כו והמים ניתזין
 למרחוק צריך להרחיק שם ארבע אמות:
 כותל לביצים. של טיט שנתייבש בחמה
 והס נימוקים מחמת המיס: וכמה טפח.
 מפני שמטשטש הקרקע סמוך ליסוד
 הכותל: ושל צוגמא. אס הכותל בנר על
 גני סלע דליכא למיחש לטשטוש מותר
 לסמוך ממש: רקיק. חררה דקה ורכה
 אינו ממעט החלון שבין בית לבית שיש בו
 פיתח טפח ומת מונח באחת מהן וטומאה
 בוקעת לצד השני אין רקיק זה ממעט
 שיעורו מלהוציא טומאה לטון דלאכילה
 קאי לא מבטל ליה: כשניליש במי פירוס.
 ואיו אוכל מקבל טומאה אלא אס כן
 הוכשר במשקה כגון מיס ויין ומלב:
 גרוגרוח. תאנים יבשים וכגון שלא
 הוכשרו: כל שאילו יצטלו. הקופה או
 החבית: ויכולין. התבן או הגרוגרות
 לעמוד בפני עצמן: חוצצין. בפני הטומאה
 ואם לאו אין חוצצין שאין החבית והקופה
 מוצצין מפני שמקבלים טומאה: בתיבצא
 סריא. נרקב: גשהסריפו. התליעו:
 אי פומא לגר. לצד הבית שאין המת
 בתוכו: ושל חמור. ריחיס של חמור:
 אצטרובל. הוא מושב הריחיס: מאי
 טריא איכא. שהריחיס קטנים וקליס הס
 והקרקע אינו נרעד בגלגולם: משום קלא.
 יש מפרשים משוס קול החמור בהנהגתו
׳ אלא י  ויש מפרשים קול הריחיס: מתנ
 אס כן יש על גגיו חלל גגוה ד' אמות.
 מסי התנור עד התקרה שלא תאחוז האור
 בקורה: עד שיהא החסיו מעזיבה. של
 טיח קרקע ג׳ טפחים שלא יבעיר תחתיו.
 ועל גביו גובה ד׳ אמות: ובכירה. ששוסתין
 עליה קדירות חרס ואין עושין בתוכו
 היסק גדול כמו שעושין בתנור: ואם
 הזיק. אחר שהיו שם אלו השיעורין:
ט מעכבין  משלם מה שהזיק. ואפילו ה
 עליו להרחיק כל השיעורין הללי שמא
 ידליק ואין לו מה לשלם: גמ׳ בשיטה.

 המחמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות תניא

 נמי הכי נברכת הבובםין ארבע אמות והא

 אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו שמע מינה

 כרב נחמן ש״מ: ואת מי רגלים מן הכותל

 שלשה טפחים וכו׳: תניא לא ישתין אדם

 מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק

 ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים

 בכותל לכינים אבל בכותל של אבנים בכדי

 שלא יזיק וכמה טפח ושל צונמא מותר

(הגה״ה אמר שמואל רקיק אינו ממעט 1 6 

 בחלון fa m ותיפוק ליה דמקבל טומאה

 ודבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני

 הטומאה כשנילוש במי פירות מיתיבי קופה

 מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות המונחין

 בחלון רואין כל שאילו יגטלו ויכולין התבן

 והגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם

 לאו אין חוצצין תבן הא קא חזי לבהמתו

 בתיבנא סריא גרוגרות הא קא חזי ליה

 בשהתריפו האי חבית היכי דמי אי פומיה

 לבר תיחוץ דכלי חרס אינו מטמא מגבו לא

 צריכא דפומיה לגו ואיבעית אימא בחבית

 של מתכת עד כאן): מרחיקין את הריחים

 וכו׳: מאי טעמא משום טריא והא דתניא ושל

 חמור ג׳ מן האיצטרוביל שהן ארבע מן

 הקלת התם מאי טריא איכא m משום קלא:

 מתני׳ לא (יעשה) [יעמיד] אדם תנור בתוך
 הבית אא״כ יש על גביו גובה ארבע אמות

 היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה

 ג׳ טפחים א ובכירה טפח ואם הזיק משלם

 מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמר כל

 השיעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור

 מלשלם: גמ' וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית

 האש עצמו לא גזרו וגזרו בגפח ומלח וחול אטו אש די״ל דבהטמנה דוקא החמירו מפני שמגלה דעתו דקפיד עלה שתהא רותחת למחר
ה קטומה שאסור אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל טון שהיא על האש שההטמגה היא שגורמת האיסור ר  ואצ״ל אס הטמינה על גבי ט
 כן פי׳ ר״ת ור״י וכל רבותי שוין בדבר הילכך אם כא ליתן הקדרה על גכי האש אף על פי שהכירה קטומה אסור להטמינה
 אלא מניחה מגולה וכסויה עליה כמנהגו כחול ורכים טעו כענין הטמנת החמין שמטמינין אותו על גכי כירה קטומה ומכשלה גדולה
 תחת מקצת העם שטומנין קומקום של מיס חמין ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתכשיל מצטמק ופעמים שהאחד אין היד סולדת כו והאחד
] פסקה כח רתיחתן יש בהן משוס בישול: כבר פירשנו במתני׳ ג  היס״ב ומתבשל זה עם זה ונמצאו מכשלין כשכת אע״פ נח שאין רותחין אס [
 דמחמצן היא החפירה שמשימין כה צואת כלבים ושורין שם הבגדים ללבנן ומש״ה סגי בג׳ טפחים ונדיין היא החפירה שנעין וכדין שם הבגדים
 ומנתזיס המיס רחוק ומש״ה כעו ארכע אמות: [נח צונמא מותר]. אם כותל זה של אבנים בנר על גבי סלע אין צריך להרחיק כלל אפי׳
 טפח דודאי לא יתמסמס ומיהו בכותל לביניס לא מהני צונמא שהרי נ<האבניס עצמן נימוקין והולכין והא דתנן מן הכותל ג׳ טפחים אפילו
 ככותל אכניס מיירי ולא קשיא דמתני׳ בשופטן מי רגלים אבל במשתין סגי כטפח והכי אמרינן בגמרא !דף יט:] והא אנן תנן ואת מי
 רגליס מן הכותל ג׳ טפתיס בשופכין וכתב ה״ר יונה זצ״ל שמעינן מינה דוקא שופכים דמי רגלים אבל שופט מיס אין מרחיקין אותם מן
 הכוחל שלשה טפחים ולא דמי לנכרכת הכובסין דקוו וקיימי אע״ג דבמתני׳ ןדף יחש תני ר׳ אושעיא חול באינך דבעו הרחקה אפ״ה
 לא דמי דשאני התם שאינו ממהר להתייכש והלחוח כנוס בו זמן מרובה: של חמור. מושב גלגל נח היוצרים נקרא חמור על שם שנושא המשא
 וכן העץ שהמטה מוטלת עליו נקרא חמור כדחנן [כלים פי׳׳ח מ״ג] נקליטי המטה וחמור טהורין וכן תנן [שם פי״ל מ״ג] חמור של נפחים והוא העץ
 אשר המפוח סומך עליו: ש אצטדוביל. הוא העץ אשר סביב הגלגל הנקרא צירקל״י בלע״ז: הקלת. טרמו״י בלע״ז: מאי טריא איכא.
 טריא נדנוד: משום קלא. משוס קול הוא הנדנוד כדבתיב ותבקע הארץ לקולס: כליא. שולי התנור שהוא רחב מלמטה טפח יותר מלמעלה
 וכתבו המפרשים דעובי כותלי החנור מכלל שלשה טפחים כרבנן כדאיתא בירושלמי ןבפירקן הל׳׳א] רבנן אמרי מן השפה הפנימית ולחוץ:
׳ לא יעמיד וכו׳. תנורין שלהם שפתחן למעלה צריך להרחיק פיו מן התקרה ד״א שלא תבערנו השלהבת וה״ה כעלייה שלא י  מתנ
 באנו לתת שיעור למטה אלא מפני התקרה ג׳ טפחים אבל בתנורין שלנו שפתחן מן הצד מוכח כירושלמי ששיעור מעלה כלמטה ג׳ טפחים דגרסי׳
 התם ןפירקין הל״א] היה עשוי כמין נח שובך מהו נשמעינא מן הדא ר׳ יהודה אומר עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח וטרה
 לאו כמין שובך היא עשויה "ותנור כין מלמעלה כין מלמטה טפח וכאן נמי כין מלמעלן כין מלמטן שלשה טפחים w הנה למדנו שכתנורינו
 שהס כמין שובך שפחחן מן הצד די בשלשה טפחים למעלה כלמטה: וככירה טפח בין למעלה כין למטה: [ואס הדק וכו׳]. כתב
 הרב בעל העיטור ז״ל דה״ה לכל הנך דכעי הרחקה אס הזיק אפילו אחר שהרחיק חייכ לשלם ומשום דהיזקא דנורא מינכרא לכ״ע
 הוא י^דקטינן כה וכן כתב הרא״ש ז״ל שבכלן חייכ לשלם חוץ מן היזק הנמיה !דף כ5:] על ידי סמיכת כותל והיזק !דף כו.] דמנפצי
 טתנא שלא היה ההיזק ראוי לבא מכח מעשה אלא על ידי הרוח והנמיה לפיכך לא חשיב אלא גרמא בנזקין ופטור ומיהו דעת
 הראכ״ד זכרונו לברכה אינו כן ודעת הרמב״ס ז״ל [בפרק ח׳ מהלכות שכנים] דבכל אלו לא בעי חזקה שלש אלא מטון שראה
 שעשה בלא הרחקה ושתק מחל והרא״ש זכרונו לברכה כתב [בפ״ק] דבעינן חזקת שלש ובטענה. כתב הרמב״ס ז״ל [כפרק י״א
 מהלכות שכנים] מי שהחזיק בנזק כגון שפתח חלון או אמת המים או לא הרחיק והמחזיק אומר אתה מחלת לי אתר שראית ושתקת
 ולא מחית והניזק הוא שאומר עכשיו הוא שראיתי ולא ידעתי מקודם או שאמר כשראיתי מחיתי ואתה אמרת עתה ארחיק או אסתור
 ואתה מדחה אותי יוס יום כדי שתקכע היזקך ככל אלו וכיוצא בהם על הניזק להביא ראיה ואס לאו ישכע המזיק היסת ויפטר ע״כ:
 אם הזיק משלם טה שהזיק. אף על פי שהרחיק כל השיעורין הללו והכי קיימא לן כתנא קמא דאילו ר״ש הא אוקימנא לה בפרק
 הבית והעלייה בשיטה דאמרינן התם ר׳ שמעון כן גמליאל ור׳ שמעון ור׳ יהודה כולהו סבירא להו כל שנתנו חכמים שיעור והזיק
 פטור מלשלם. ומקשינן בגמרא ןדף «:] והתניא כתנור ד׳ וככיריס ג״ט אמר אביי ט תניא ההיא בנחתומין ותנור דידן ככירה
 דנחתומין דמי: ׳)(מתנ־תץ) בתנור דנחתומין בעינן שיעורא טפי מתוך שמסיקים אותו תמיד עובר חומו למטה ושורף אבל למעלה
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׳ לא יפתח. מפני שההבל והעשן מזיק לכל מיני תבואה שבאוצר י ן נללא] אשכחן בהו חלוקה מידי: מתנ  משמע ללא מחמרינן טפי טו
 וכן ריח רע של רפת בקר אלא שלענין יין מותר שההבל אינו מזיקו אבל ריח הרפת מזיקו: חנות שבחצר. השותפין: מקול הנכנסים. לאו
 לוקא משום הקול ללישנא כעלמא הוא לנקט אלא מפני שמרכה עליהם הלרך והכי מוכח כירושלמי !בשמעתי! הל״גז ליכול למימר ליה אינון
ן לאין הניזק מזומן לקכל הנזק על לאחר זמן שרי ללא : י<משוס לטו ס  אזלין ואתו הכא בעו לך ולא משכחית לך והס מרבים עליהם את הלרך נ

 מיקרי מזיק אא״כ מזיקו מיל להוי מריה

ל והעלייה*׳: מתני׳ א לא יפתח אדם חנות של ע י י י ש / ׳ " ל 5 3 י א ס י י י ב ן כ ש ו מ  מ

* נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של * l * $ י ״ £ 
ה חברו ולא רפת בקר (א) באמת ביין התירו אבל נ ב ן ש ן א ר ׳ ו ך א ר ו צ ו ל ת » ל נ ת מ ט ו ל  ח

ן לא רפת בקר כ חנות שבחצר יכול למחות ת ו נ ל י פ א ר ו צ ו ך א ר ו צ ה ל י ל ש ע מ  מ

 בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מסול

 הנכנסין ולא מקול היוצאין נ<אבל עושה כלים

 ויוצא ומוכר בשוק m ואינו יכול למחות בידו

 ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש

 ולא מקול הרחיים ג ולא מקול התינוקות:

 נמ' תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר
 מותר תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא

 רפת בקר מפני שמסריחו א״ר יוסף האי

 חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא

ת ואםפםתא כי רפת בקר דמיא: ש  ליה א״ר ש

ת שבחצר יכול למחות בידו וכו׳ מ״ש ו נ ח  א

םיפא אתאן ] סיפא אמר רבא ב א  רישא ומ״ש !

 לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן

 גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי

 תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך

ש כבן w שבע  ומכניםין אותן כבן (m 0 ש

 א״ל רב לרב שמואל בר שילת נח עד בר

 שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה

 כי תורא וא״ל רב לרב שמואל בר שילת כי

 מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא

 דמםאנא דקארי קארי ודלא קארי ליהוי

 צוותא לחבריה אמר רבא מתקנת יהושע בן

 גמלא ואילך לא ממטען ינוקא ממתא למתא

 אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי

 מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא

 ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל

 אמר רבא !כן ד סך מקרי דרדקי עשרין

 וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי

 ארבעין מותבינן ליה ריש ui דוכאנא ומםייעינן

 ליה ממתא אמר רבא האי מקרי ינוקא דגרים

 ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן

 ליה דילמא אתי לאיתרשולי ורב דימי

 מנהרדעא אמר כ״ש m דדייק טפי דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר

 רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גרים ולא דייק וחד דייק ולא גרים מותבינן

 דגרים ולא דייק ושבישתא ממילא נפמא רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן

 דדייק ולא גרים >א< ושבישתא דעאל עאל: גרםינן בפרק כל כתבי הקדש״ אמר

 ר״ל משום ר׳ יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של

 תינוקות של בית רבז א״ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א״ל אינו דומה הבל

 שאין בו חטא להבל שיש בו חטא ואמר ר״ל משום רבי יהודה נשיאה אין

 מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה״מ ואמר ר״ל משום רבי יהודה

 נשיאה כך מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן

) דרדקי דפשע ג מיקרי (  מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה אמר רבא ג

 בינוקי (י) ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וםפר

 מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין

 הן כללא דמלתא כל פםידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא תניא

 אחד י מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות

 רש״י
 פירוש שאומר הרבה תנאיס בשיטה
 אחת וכה״ג לית הילכתא כשום חל
׳ ביי). אס היה אוצר של י  מינייהו: מתנ
 יין התירו לפתוח תחתיו חנות של נחמומין
 וצבעים שאין העשן קשה ליין: ולא רפס נקר.
 קשה ליין: ש כיבד וריבץ גגו לצורך
 אוצר ולא הספיק להכניס בו פירות תבואה
 ער שזה פתח חנותו תחתיו מי הוי כקלס
 אוצר או לא: ריבה בה חלוגומ. לגלי
 אלעתיה רלאוצר עשוי שיכנס אויר כרי
 שלא תרקב התבואה: בגה עליה. על גגו
 ורגילים לבנותו לאוצר: תמרי ורמוט.
 מי הוי התחלת האוצר בתמרים ורמוניס
 אס הכניסם שם או דוקא ביין ושמן ותבואה:
 קמורא ושמא. עשן העולה מן הנר:
׳ לא מקול התינוקות. סלקא י  מתנ
 דעתך הבאים לקנות יין ושמן וכה״ג:
 גמ׳ מאי שנא רישא. דקתני יכול למחות:

 יהושע בן גמלא. כהן גדול היה בימי בית
 שני: רב שמואל בר שילס. מלמד תינוקות
 היה: וספי ליה. האכילהו והשקהו נו]:
 כי סורא. כשור שנותנים לו עול על
 צוארו: לא המחיה אלא גערקתא דמסאצי.
 ברצועות מנעל מכה קלה שלא יזיק:
 ליהוי צוותא. אינן זקוק לייסרו יותר מדאי
 אלא ישב אצל האחרים בצוות וסופו לתת
 לב: מהקצת יהושע ב! גמלא ואילך.
 שתיקן מלמדי תינוקות בכל עיר: לא
 ממעיגן יגוקא. מעיר לעיר פן יקראנו
 אסון בדרך: תיהורא. גשר רחב: גמלא.
 לוח קצרה: סך מיקרי דרדקי. מנין
 תינוקות הראויין למלמד אחד: ריש
 הכנא. שומע עם התינוקות מן המלמל
 וחוזר ומשגירו בפי התינוקות ואותו ריש
מא נוטל שכר מבני העיר: אחי  רו
 לאימרשולי. יתפאר בלבו שאין טוב ממנו
 ולא ירא פן יעבידוהו ויתרשל בלימולו:
 דדייק עפי. נח] שדואג מאותן שסילקוהו
 m פן יבאישנו בעיני בני העיר: דגריס.
 שלומד הרבה ואינו מדקדק: שסלא.
 נוטע כרמים למחצה: אומצא. מקיז דם:
 סופר מחא. לבלר: כמוהרי! ועומדין דמו.
 שאס יקלקלו מסלקינן להו בלא התראה
 אפילו לא המרו בהן מקודם לכן: כל
 פסידא דלא הדר. כגון אלו דאחר שנתנבלה
 הבהמה או הרג המקיז או כתב ני] הסופר
 ס״ת כטעות: רופא. מוהל: אומן. מקיז

 בתוכו תמרי ורמוני ובין כך ובין כך
 עשה זה חנות תחתיו אינו יכול למתות
 בו משום לכעיא זו סלקא כתיקו
 נדף כ:] אי מיקרי זה תחלת אוצר
 או לא וטון שכן הוי חומרא לתובע
 וקולא לנתכע והכי אמרינן בגמרא
 בעי אביי טבל וריכץ לאוצר מהו
 ריבה בחלונות מהו בנה עלייה ע״ג
 ביתו מהו בעי רב הונא ריה בלרב
 יהולה תמרי ורמוני מאי תיקו
 וטעמא משוס לעיקר אוצר הוא ממין
 תבואה או יין ושמן: ה<[באמת טין
: גמ׳ תנא ביין התירו מפני י כ  ו
 שמשביחו ולא רפת בקד מפני
 שמסדיחו אמר רב יוסף וכו׳]. מפני
 שההכל משטחו: האי דדן. יין של
 בכל אפילו הכל הנר מחמיצו:
 אםפסתא. היא שחת של תבואה מחמת
 שהוא לח מתחמם ומעלה סרחון:
 חנות שבחצר וכו׳ מ״ש רישא. למצי
 למימר איני יכול לישן ומאי שנא סיפא
 ללא מצי למימר איני יכול לישן מקול
 התינוקות לקא סלקא לעתך
 לתינוקות אלו כאים לקנות יין ושמן
 בחנות: [גמ׳ אמר אכיי סיפא אתאן
 לחצר אחרת א״ל רבא אי הכי ליתני
 בחצר אחרת מוחר אלא אמר רבא
 סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן.
 פי׳] אמר אביי סיפא לאמר שאינו
 יכול למחות מייד בחצר אחרת ולענין
 לינא נפקא לן למבוי אין בו טענת
 ריבוי הלרך לכבר פירשנו לעיל לקול
 לאו לוקא אלא משום ריבוי הררך
 הוא וא״כ כיון להכא אמר אביי
 לבחצר אחרת אינו יכול למחות ש״מ
 למבוי אין בו טענת ריבוי הלרך
ה רבא 1ל£ לאוקימתיה ט ר פ  לאע״ג ל
ה אמר ט ר  לאכיי לעיקר לינא לאו פ
 המחבר זצ״ל ןצל״ע] ללעיל [בפ״ק סי׳
 תרמחז כתבנו בקש להחזיר פתחו
 למבוי אחר בני מבוי מעככין עליו
 משוס ריבוי הלרך ושמא נחלק בין
 רבוי הלרך לאתו מעלמא נמ לרבוי
 הלרך של מבוי אחר שאינן צריטן
 להם לא לקנות ולא למכור ע״כ:
 לתינוקות של בית רבן ומתקנת וכוי.
 שאע״פ שהיה יכול ללמדם בבתי
 כנסיות ובכתי מדרשות המיוחדין לכך
 אפילו הכי לא מטרחינן ליה אלא
 לסייע בהעמדת התקנה כדי שיהיו
 המלמדין מצויים: ודלא קרי אין לך
 רשות לסלקו מלפני הספר אלא ישב

 בחבורה עס חבריו וסוף אפשר שיתן
ט ת יהושע בן נמלא ואילך. שהתקין להושיב מלמדים בכל עיר ועיר: לא ממטינן ינוקא. אפילו אין בעיר כ״ה תינוקות ו  לבו: מתקנ
 אמרינן סך מקרי דרדקי היינו שדי להם במלמד אחד אבל מ״מ אס אין שם סך זה חייבין לשכור מלמד ולא להוליכם לעיר אחרת
 ללמוד לילך ולחזור תמיד פן יקראנו אסון ואפילו בעיר מבי כנישתא לבי כנישתא היכא דאיכא סכנה כגון דאיכא נהרא וליכא תיתורא
 דהיינו גשר אלא גמלא דהיינו פלאנק״א בלע״ז וכן הא דאמרינן ארבעים מותכינן ריש דוכנא וכני העיר נותנים שכרו לאו למעוטי אי הוו
ד דרדקי כ״ה נ>1 אלא לומר דאם יש יותר מארבעים מותבינן שנים והא ק  ארבעים חסר אחת דלא מותבינן ריש דוכנא דהא אמרן דסך מ
ד נס] דדי נמי בכך כן פי׳ ה״ר יונה בשם רבותיו זכר צדיקים קדושים לברכה ואפילו אס שכרוהו סתם כתב דיל  דאמרינן לחמשיס ת
ש דוכנא. איש מבין שומע מפי המלמד עם  שבני העיר נותנין שכר ריש דוכנא דמסתמא על דעת שיושיכו אצלו ריש דוכנא שכרוהו: ד
 התינוקות וחוזר ומשגיר להם עד שתהיה שגורה בפיהם: לאיתרשולי. להתפאר בלבבו לא ימצאו כמוני: קנאת סופרים. הראשון יתחזק
 בלמודו והשני יפחד פן יחזירוהו ויעסוק יותר: שבשתא דעל על. כדחזינן ביואב [לף כא:] שלמדו רבו זכר ומש״ה לא הרג הנקבות ורבו
 ידע שהיה בסגול דמשי׳ה בעי למקטליה דבכה״ג הוי מלאכת השם רמיה דהוה ידע ולא אשגח דאי לא ידע מאי הוה ליה למעבד וכל שכן
 בדלא גמיר המלמד דודאי שבשתא דעל על כן כתב הרגב״ר בשם המפרשים דיל: פםידא דלא הדר. מה שהמלמד מתכטל וכן שתלא
ח שהיה לו אס גדלו והצליחו והשוחט וניבלה אע״פ שמשלם ו ד  שהוא נוטע כרמים אע״ג שישלם הנטיעות שפשע בהן אינו משלם הפסד ה
 מ״מ הוי פסידא דלא הדר היכא שהזמין אורחים על סמך בהמה זו דלא קי״ל כרשב״ג דאמר פרק המוכר פירות (לף צג:< נותן לו דמי בשתו ודמי
 כושת אורחיו וכן אומן נע] אס הקיז וחלה אינו משלם לו צער חליו וסופר מתא שטעה לכתוב במקום מאחים מנה אין משלם הפסד דגרמא
ט0 אמר רשב״ל משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא כשטל הכל פיהם של  בעלמא הוא: גרסינץ כפרק כל כתבי הקדש (לף קי

 עין משפט נר מצוה
ה ס ר ת - ב ס ר  ת

׳ י מ ס ״ ח ו ב ט ן פ ג עשי מ ס ס י מ ׳ ש ל ה ו מ ״ ׳ פ י י  א מ
ל ״ י ו נ ט ! י ג עשי מ מ ס ״ ׳ מ ל ה ב מ ״ ׳ פ י י : כ מ ו נ  ק
׳ י ל ס ״ י ו ת ט רו ׳ שכי ל ה י מ ׳ ׳ ׳ פ י י : נ מ ה מ ׳ ר י  ס
ג ן פ ג עשי מ ס ס י מ ׳ ש ל ה ו מ ״ ׳ פ י : ד מי ה מ  ר

: ו נ ׳ ק י מ ס ״ ח ו  ט

 מםורת הש״ם
לקמן ל ו ג ׳ א י י ליתא כאן ת ״ ו ס : ב) ככל ד ח י ׳ ק  א) ד
י נ פ ר ג כו : ד) די ט י ף ק ׳ ג) ד כו ו יכול ו נ ׳ אכל אי י ג  ה
ר ק ת נ פ ה ר ת י ס ה א א נ תא ת י קאי על הכרי ו ו מ צ  ע

: ת ״ ׳ ד י ת כוי ה) ג מ ד ו  ק

 קובץ הגהות
:  ב״ח (א) צ״ל דשכשתא

א פ י ס ת ד ו ק ו נ י ת ך ד ת ע א ד ק ל ס ב ד ״  מא״י [א] נ
ש אכל ״ ך מ י ר ה פ ״ ש מ ת ו ו  מיירי שבאין לקנ
י מ ן ויוצאין ד סי כנ ן שס נ ך דאי ס לא פרי חי רי ש ו י ט פ  מ
: ׳ ס י ש. ת י ס. וכן פט תי תן לבעל הרי ו ן נ י ט  שיש לו ח
א ה ב ו ״ : [ד] נ ש ו ת כ ׳ נ י נ פ ״ א: [ג] נ ׳ כברי י ׳כ פ ׳  [ב] נ
: ׳ ס ו . ת א הייגו ככריא לגמרי ר ק מ ש ל מ ן ככן ח נ ת  ד
נ ״ כ שייך לגמי:[1] נ ׳ ׳ : [ו] נ ס י ר ג ׳ ד ח ס ו  [ה] בקצ׳ נ
: י פ והו ט כ כשחשבנ ״ : [ח] נ כ ״ ע ה כ ר ו  ת
כ ״ : [י] נ ן יביישני כצ״ל ו פ י נ פ הו מ לקו  [נו] שסי
׳ ד י ס ת ליכא ס ״ ס נ ת ד ר שטרו פ ו ס ׳ פירשו ב ס ו פ ה  ו
ת בקר פ ר אס ה ב וצ״ל ו ״ : [ל] נ ו ה י ג ה א יכול ל ה  ד
ב ״ : [ל] נ י ו ס כ ו ש ר מ ת ו מ ׳ ש מ ג ש ב ר פ ם לאוצר מ ד ו  ק
ב ״ : [מ] נ ר מ ו ת מ ר ח ה ליתני בחצר א י א אי נ ר ר מ א  ד
נ ״ : [ע] נ ן ג י ע נ לאשמו ״ : [&] נ ן מ י נ א ״ : [נ] נ ת ו נ ק  ל

: ת ו ק ו נ י ל ת ה ו י מ ״ נ ׳ ה י ע דלעיל פ ״ צ  ו
ת ביין מ א ם ב י ד ק ה ל ל ״ ה ע ד נ צל״ ״  חו״י (א) נ
ר ולא הוצרך למ״ש ק ת ב פ י ולא ר מ ק ו מ ר  התי
: א ״ ׳ ע ף נ ת ד ו נ ו ת נ כ ״ : (ב) נ ר ק ת ב פ  ולא ר
תם י מנ ס שילמדו ו ה י ל ח ע י ׳ שלא השג י נ פ ״  (ג) נ
א ק פ א נ ל י מ ש רבא לעיל שבשתא מ ״ מ ק מ ״ ל ם ו  בטלי
ה א ר ת ה ע ו ש ס ש ד ״ מ א מ ר ב ת ס הכי מ ׳ ו ס ו ת ׳ נ י  ע
ם ת ו ה א כ מ מ ש ״ י שי ״ נ נ נ ת ל נ ב ק מ ק ה ר פ ב ק ו ״ ו ד  ו
מ ״ י ג מ נ י ״ ) נ ד ) : ר ד ע פכךלא דלא ה ״ צ י ו א ל מר מ ו  י

: א ״ ט ע  ק
ל נ ה א נ ש מ ׳ ה ל י נ ״ ר ש א ׳ ה ] גי א ם [ ״ ר ה  אנ״ש מ
ק ואינו יכיל ו ש ר נ נ ו מ ו כלים ויוצא ו ה ש ו  ע
נ ת כ י ש ת רש״ ע ד ] ל ב א ן ר י פ ; ש ״ ר ה : מ ת לו  למתו
ע מ ש ׳ מ [ למלמד א י ו ת הרא ו ק ו נ י ת ן ה י א מנ ו ה ה ״ כ  ד
ע מ ש א מ ל י מ מ ׳ ו ל א מ ל מ ר ל א ו ר נ ה אי ״ ן כ ותר מ  לי
ף ל א מ ל ׳ וכיפי! לשכול מ ל א מ ל מ י להן נ ד ה ד ״ ד כ  ע
׳ צריכין ריש לוכגא ד מ ה ע ״ ן כ מ ה ו ״ כ ת מ ו ח פ  נ
׳ וכשהן ד נ ! ע י ס לשני מלמד י ע נ ר א מר מ ו  וכשהן י
י ״ נ ת ה ע ד כ ל ״ ם וזהו ג י ד מ ל ׳ מ נ י נ נו ד ׳ אי נ ותר מ  י
ל נ ה א ״ מ ׳ ק י ד ס ״ ו י ר נ א י נ מ ס כ ״ ב מ ר ת ה ע א ד ו ה  ו
! י פ ו ן נ ה אי ״ כ ת מ ו מ פ ג א ד ו ש ה ״ א ר ה ׳ ו ס ו מ ת ה ע  ד
׳ די ד מ ה ע ״ כ ! מ י פ א דכו ו ה ה ״ כ כ ד ו מ ל  לשכור מ
׳ צריכי! ריש ל נ י ע מ מ א ו נ כ ׳ גלי ריש מ ד א מ ל מ  ב
י מ ג ס ולישנא ל י ל מ ל ׳ מ י ואילך צריכין ג נ מ א ו נ כ ו  ל
כר לעיל ז ׳ הנ י ס י כ ״ נ ר שס נ א ו נ מ כ הו ו י מי ו ע כו מ ש  מ
! ״ נ מ ר ת ה ע ד י ל מ ג ש שהאריך קצת ליישנ לישנא ד ״ ע  ו
׳ י ך פ ו ר ע ] נ ג | : ק ״ ו ל י י ״ נ י ו ו של רש״ ת ע א ל  שהו
ק ועליו א א ג ט צ א ל שס ה א ע מ ש ס בלשון י נ נ ו ל ס נ י ו  הל
א שס נ ט צ א ! פירושו לאש ה א כ א נ ו ס וכן ה י ל מ ו  ע

: ל ״ כ ם ע י ר ע נ ת ה נ שי  י

 שלטי הגבוהים
ר ת ל י נ ה ח י שאס הי נ עי ז א ונראה נ ״ א י  כתב ר
ו תנות של נחתומי! ושל רו לעשות תחתי י א תנ נ יה ו  נעלי
ו כ״ש נ ו ר נזקי ממ עבו ס יכול העליון לעכנ עליו נ עי  צנ
ל נ פו וריב העשן מזיק לו וגס לבגדיו א ו ר נזקי ג י נ ע  נ

: י מ י נ ם מנשל נ ל ו כלרך שכל א ת י נ ן נ  מנשל התחתו
ת שנחצר יכולין למחות י ! חנ א מלתנ ״ נ ש ר ק ה ל ק  כ ל
׳ מ שאפי ״ ות נחצר ש ם תנ ל ר ולא יעשה א מ א י ילא ק ל י  נ
ו ל י ה יכולין למחות נ ״ פ ות שנתצר שנעשה ברשות א  חנ
ו ס היינו שיכולים אנו לקנצ יעכשיו אין אנ רי ו  ולומר סנ
' שהגאונים הורו שאס החזיק י  יכולים לקבל וכ״כ מי
ו שכניו שאין לנזק זה חו נ מן או גרלי ולא מי נעשה או  י
ה ״ מ ר כ וכחב ה ״ ה נ ע כקוטרא ו י היזק קבו קה להו  חז
ח וביוצא בהן שאין קצבה לנכנסין ו נ מ קא נעלי או ו  ל
י ע ת לכניסתן ויציאתן אנל אי נ ו ע י נ  ויוצאין ואי! ק
א ו ל ה י אנ נ נ ע ה לא מצי מ י ה אנשי לליירי נ מ נ  לאוגרי ל
ב עליו ו ואין נגי החצר יכולים לענ ת י נ תו נ  עושה מלאנ
ס חי ש ומקול הרי ל הפטי ט ינולין לישן מקו  ולומר אין א
ת י נוקות של נ ת נידו מללמול תי  וכן אין יכולים למחו
ה כגון לתלק נ לכל מיצי למצו הה״ ס ו י ס רנ ׳ ה  רבן ואפי
י שאינו מפולש ו . ומיי׳ נתן למנ ׳ י  צלקה או להתפלל נ
ש ק נ י שאינו מפולש מ ו נ מ י ה נ נ ׳ מ  לין חצר שנתב א

ם עליו: י נ נ ע ר מ נ מ י ה פא או גדלי מ  ליעשו׳ רי
ם י נ כ ו י נ ל נ ו וקות של ע נ ל תי מ ל מ ז ג ה ״ א י ן ר ו ש  ל
: ת ו נ מ ס עליו נ י נ י חצר לעכנ עליו כמו שמעכ נ  יכולין נ
ה ינוקי אין בני עיר ״ ׳ לפתות משך כ ס ו ת ו ה חב  ד נ
י נ ת  יכולים לכוף זה את זה להשכיר להם מלמד וכן כ
ת משך זה ם כפחו ג ן כתכו ל ר והרמב״ טו ' י י ת מי י ה ג  ה
ל ארכעים מושיגיס ה ע ״ כ ו יותר מ ׳ הי י  כופין כתכ מי
ס י ל ס מעמי ן יותר על ארכעי  א' לסייעו בלמודם הי
׳ כלי ק כמלמל א ספי  שניס והרא״ש כתב שעל ארבעים י
ס מושיבי! אתל לסייע ל חמשי ע ומארבעים ע ו י  שוס ס

נץ להם שניס: ם מושי  וכשהן ממשי



 קונץ הגהות

נ ״ : (ג) נ א פ א ו נ נ ח ״ : (נ) נ לא ז נ נ ״ ן (א) נ ך ״  ב
א ת מ ד כ ו ד ה א : (ד) ל ה נ י א לכו מ ק פ י נ א  מ

 כצ״ל:
א מ ל ע ד כוכבים ד כ ו ע אבל לע מ ש נ מ ״  מא״• [א] נ
ר ישראל י נ א א ה ר פ זל ב ו ן בהג נ ת א ל ה  שרי ו
ו צרא לישראל הי א אמי ע ר ם א כבי בל כו ! ליה לעו י נ  ח
ק ח ו ד י ו ת אמצרא ע נ ר א א ן ליה לאייל ארי נ י  משמת
ם כשישראל ת ה י ד ה לר״ א ר נ ת ו ו ר ט ש ר ל כ ן מ י  לחלק נ
. ר ת ו ת מ ו צה לקנ ת אכל כשאין ישראל רו ו  רוצה לקנ
ם כבי י כו ד כ ו ע ת ד ו ק ו נ י י ת ד מ ל ׳ מ י כ פ ״ : [5] נ ׳ ם ו  ת
י חצר נ ג ׳ מ ף א ״ י ר ס ה ר ף לעיל ולעיל ג ״ י ר ׳ ה י ס  כ
ר כאן מ א ה ד ש ק לכן לא ת י ו י מבו נ ד מכ מ כאן א  ו
י תצר שביקש נ כ ׳ מ ר א מ א ו ולעיל ק ה פ ו ו כ נ  ולשכנו אי
ו דכחצר ן עלי י כ כ ע י תצר מ ׳ כנ ן וכו מ ו א א פ ו ת ר  לעשו
׳ י ו ע ו יכול לעכב עלי נ ר אי ב מ כ ו ו  יכול לעככ עלי
כ ״ : [ג] נ [ מ ״ ק ליתא ולא מ ״ ד כ ו . ן ׳ כן י ׳ שפ ס ו ת  ב
י כבני א ן מ ת כבשים מלשו ו מ ה י ב ר כ ו ר לפרש מ ש פ  א
י א ר מ ס ע ר י ג ס אבל רש״ ׳ כגשי י א פ נ ר מ ן כבני א ו ר  מ
ב שנים שיושבים בחצר ״ : [ד] נ ר מ א לשון צ ו ה ן ו ״ י י ע  ג
ד מ ל מ י ו רד ג ן ו מ ו א א פ ו ן לעשות ר ה ׳ מ גיקש א  ו
י ר ג ד ס ג י י א ט ה שהו א ר נ ו ו ג עלי כ ע ו מ ר ג ת ח ו ק ו נ י  ת
ד י ח י ח ד ט ו ה ה שרוצה ל ת מ כ ו א מ מ י י ר ג ת ה א ז מ י ו ׳ ׳  הנ
: א מ י י ר ג ת ה א א ז י ג ש מ ״ א ר ד וכן ה חי ל י ג ע כ ע  יכול ל

: א ל ג א ״  [ה] נ
תי לה י ה מי נ י א מ ה פ י נ ע למא ״ נ צ ״ י (א) נ ״ ו  ח
ד מ ל כ מ ״ א ש נ מ ״ נ נ ״ ) נ ב ) : ף ״ י ר  ה
נ צ״ל ״ נ כ דכל כצ״ל ו כ ע ) הלכך מצי מ ג ) : ׳ ו ק ו נ י  ת

: א ג ר כ  דלא שייך ב
ו שיכול לכנוס נ י ] הי א א [ ר י פ ן ש ״ ר ה ש מ ״ נ  א
י שאין נ ם פ ו ק מ ב י שאין שס ישראל ו ו כ מ  נ
ו אבל נ עלי כ ע ר ל י ע י ה נ נן יכולין נ ן אז אי ורי  שס די
ר שישנו שם כ מ ס כ ו כנ נ עליו שלא י כ ע ן ל י ל ט י לאי ד  ו
! ושאר דיני! י ת ע מ ש ׳ נ ס ו מ אר ב ו כמב ן ישראלים ו ט ו י  ל

: י ״ ן מ י ה ממבאר ן ז י נ ע  נ

 נמוקי יוםף לא יחפור פרק שני בבא בתרא (כא.-כב.)
ן י ב כ ע ר פ צ י ח נ : ג ש ד ק מ ת ה י ו לבנין ב ל י פ ן א ת רב י ת של ב ו ק ו נ י ם ת י ל ט ב ן מ ה אי א י ש ה נ ד ו ה י י ם רב ו ש ל מ י ן וארשב׳ ת רב י ת של ב ו ק ו נ י  ת

ד מ ל ס מ ל א א ר ש י ת ד ו ק ו נ י ת ן ל י ד א ה ו ה א ד ק ו ם לאו ד י ב כ ו י כ ד ב ו ע ת ד ו ק ו נ י ת ך ו ר ד ת ה ם א ה י ל ה ע ב ר מ ם ש י ש ל מ י ע ו ל נ ש ר י פ ד . ב ו י ל  ע

ם ת ו ן א י ב ו מושי ו כיון שאנ י ב על כ ע ם ל י ל ו כ ר י צ י ח נ ן שאין כ כ ת ר י ת של כ ו ק ו נ י י ת ט ו ע מ א ל ל ס א י כ כ ו י כ ד ב ו ע ת ד ו ק ו נ י ט ת ק א נ ל ת ו ו נ מ ו  א

 תינוהות

ם י ס כ ת יש לו נ ו ר ט כ ש ת ו . כ ר פ ו  ס

. י כו ט ו י י א ח : ל ה ב ר ה ויוצאין ה ב ר  ה

ת ו נ מ ו י א ל ע ב ד מ ח י א ו ב מ ם יש ב  א

ם י ר ד ח ה ו י ט ר ע מ י שלא י ד ו כ  אל

א ת י מ נ ב ד מ ח א י ב ר י י מ ר ו ב מ  ב

ם י ב כ ע י מ ו ב י מ י בנ כ ם ה ו ש מ י ו ת י ר ח  א

ס י כ כ ע א מ ת י מ נ ר ב מ א א ל א ד ה ו ו י ל  ע

ר י ע ס ה מ ע ב ר ו פ י ש ר י י מ ס ד ו ש ו מ י ל  ע

א מצי א ל ג ר ב כ י ה ס י ן א נ י ר מ א ד כ  ו

א ת כ ו ה ד ע לי ב ק ר ד ת ב ו ל ה י מ ב ו כ ע  מ

ב כ ע י מ צ א מ ה ל א ו ב ר מ ׳ כ י פ א א ת מ  ב

ה א ו ב ר מ ב ה א א ו ב ר מ ה ב ה לי ו ה  ד

א ל ן ד ו כי ו ו ק י ת א ב ק ל ס א ד נ י ר ח  א

א ר מ ו ה ח י נ י ן מ נ י ט ק א נ ט י ש ס י  א

י ב כ ע ו מ צ לא מ ע ו כ ת נ א ל ל ו ק ע ו ב ו ת  ל

ה א ו ב ר מ ב ה א א ו ב ר מ : ב ה י ל  ע

. ב י ע י מ צ א מ ל א ד ט י ש ה פ י ש פ נ  ד

ת של ו נ ת בצד ח ו נ ס ח ד ה א ש ו א ע י נ ת  ד

ו ר י ב ץ של ח ח ר ץ בצד מ ח ר מ ו ו ר י ב  ח

י שיכול נ פ ו מ ד י ת ב ו ח מ ל ל כו ו י נ י א  ו

י אנ ך שלך ו ו ת ה ב ש ו ה ע ת ר לו א מ ו  ל

א כי ק ו ו ד נ י ו הי ה י מ ך שלי ו ו ת ה ב ש ו  ע

ם ה ד מ ח ע ליד א י ג א ה ן ל י י ג שעד ״  ה

ב ו ר ק ן ו י נ ה ע ז י א ם ב ד ק י ש ר שכל מ ב  ד

ו ר ב י ח א ש ו ר נ י ו א ע י ג ה ר ל ב ד  ה

א [דף י נ ת ד כ ו ו נ מ ו מ טל לי ם ו י ד ק ה  ל

ג ד ן ה ג מ ד ת ה ד ו צ ן מ י ק י ח ר  נא:] מ

י פ ה ל ס ר א פ ו ה ג ש ד א ריצת ה ו ל מ  כ

ל ו ד ג ג ד ו ב י נ י ה ע ג ז י י ן ד ת ר נ ב כ  ש

ה ד ו צ מ ת כ ו נ ו ז ן מ ת נ ו ו מ ו ק ע מ ד ו י ה ו  ז

ו ר כ א ח לו ב א ואי ו ד ה מ ו ע ד ו צו ו נ ל כאי  ו

א ו ג ה ד ה ן ש י ימנ ה אצלו ז ד ו צ ש מ ו ר פ  ל

ת ו נ ו ז ל מ ו כ א ו ויצא ל ה ז ד ו צ מ  כ

ו ל י כאי ו ה א אצלו ו ב ו ה ר ב ת ח ד ו צ מ ב  ש

א נ ו ב ה : ר ו ד י ב ה ש ו מ נ מ ל מ ט  נ

א ת ר מ ב א א ת ר מ ב ל ד י ע ר ל מ א  ד

י ר כ ו ם מ י ל כ ו ר ה כ ד ו ב מ כ ע  מצי מ

א ל ם ד ה ט ב ש ק ת ה ם ל י ש נ ם ל י מ ש  ב

. מ ״ ה : ו ר י ע י ה ל כ ו ו ר ה י י ל כ ע כ ע ו ל צ  מ

כ ״ ת א ם ו י ת ב ב ר ו י ע ת ה ו א ו ב מ ב ב ב ס  ל

ר א ש ת כ ו נ ע ח ו ב ק ל ל ב ו א ר י ע ב ל  ישו

ס י נ פ P ל I . א ת כ ל ה א כ ל : ד א ר ל י ע י ה נ  ב

: ת ו ר ו י י ר כ ו . מ י א ל ו ק י : ד ן י ד ת ה ר ו ש  מ

ר כ לו לא מ י כאי ו ה . ו ו נ ב ו י א ל מ ל ע ל  ו

א מ ל י ע נ כ ל ד ל ת כ א ז ר ה י ע  לבני ה

. י ־ ו : עמר א ק ו ש א ד מ ו י ק ב ו ש  מצויין ב

א מ ו ה י י א ה ל ו ו א ר ב מ י צ ר כ ו  מ

ל ן לעי נ י ר מ א ד . כ א ו א ה נ י : ד א ק ו ש  ד

י מצו ת י ר ת א א ת י מ נ ב א א ת י מ נ  ב

ה נ מ א ו ב נ ר כ . מ י א ר ש : א י ב כ ע  מ

ה ב ג נ ד ש ת ע ו ה ש ו ל נ  וצריכין א

י כן ״ ר ׳ ה י . פ ו כ י י ת ו י ר ח ו ע י : ש ו נ י ת ו ב ו  ח

א ל א ד כ י א ה ק ו ו ד נ י י ה ״ל ד ש ז ״ ג  מ

ו צ מ ן ד נ י ר מ י אז א פ א ט ע ר י ת ל ז ו  מ

א כ י א א י ה פ לי ט ז ל אי מו ב י א ב כ ע  מ

ר י ע י ה ר כ ו מ ר מ ת ו ט י ע יל מ ז ל להו ב ל א ו ד ל בזול ג י  ד

ר ב ר ובשביל ד ע ש ת שלא יוזל ה ו נ מ ו י א נ ב ה מ ב ר  ה

ם י ר ע ש ל ה ו ע נ ת ו י ו א ה י י ב זיל ג א דלו ת י מ ו בנ ע  ב

ה פ י ע ו ר ב ד כ ע ו ל צ א מ ל י ד ד ד ה י א ק ס י ו ע א שו  ל

: ד י ח ל י כ ע כ ע ל ל כו ד י י ח ו י ל י פ א ן ד נ י ע ו מ ש א ח ל א נ ת . א ן י פ ת ו ש ר ה צ ח ת ב י : ב ד ״ ת ב נ ק ת  מ

י ״ ש  ר

 דס: מעכבי! עליו. ט מרבה עליהן
 נכנסין ויוצאין: דאוקי ריחיא. לטחון
 נשכר: מרחיקי! מצודה וג מן הדג
 צייד שנמן עיניו בדג אחל עד שהטר
 חורו מרחיקין שאר ציידים אמ מצודתם
 משם אלמא אף על גב דלא זכו ביה
 דלא מטא לידיה מרחיקין משוס
 דא׳׳ל פסיקת לחיותאי: (שאגי דגים
 ויהני סיירא. מתנין עין בהבטה רגילים
ן  לרון למקום שראו שם מזון הילכך טו
 שהכיר זה תורו ונתן מצודה זאת ומזונותיו
 במוך מצודתו בטוח שילכדנו והד ליה
 כמאן דמטא לידיה ונמצא חברו מזיקו
 אבל הכא מי שבא אצלי יבא ומי שבא אצלך
 יבא: שמרגילו לבא אצלו. שכשאבומיהס
 שולחים אותו לחנויות לקנות להן מן
 החנונים הולטס אצלם: שיסקי. שקדים
 אבל הכא שזה העמיד תחלה והרגיל
 להשתכר בכך וזה בא אצלו לירד לאומנותו
 א״ל קא פסקת לתיותאי): שלא להושיב
 ביציהן חיינו ובורסקי. ממקוס אחר שאין
 לו בית במבוי ויש כאן בני אותו אומנות:
 ולשליט. הדר במבוי כמוהו: אינו כופהו.
 שלא לירד לאותה אומנות: מצי מעכב.
 שלא לירד לאומנותו ולהביא כאן למכור:
 ואי שייך בכרגא. שנותן מס גולגלמו אל
 מושל העיר כבר מתא הוא ולא מצי [א] בר
 מתא לעכב עליו אמ כל העיר וגס סשיטא
 לי דבר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא
 מעכב מלירד לאומנותו כדתניא לעיל אבל
 אבר מבואה אחרינא מי מצי בן המבוי
 הזה לעכב לו את בן המבוי הזה או לא
 מי הוי שטנו ואינו כופהי או דילמא בר
 מבואה דנפשיה קרוי שטנו אבל בר
 מבואה אחרינא לא מיקרי שכינו (נ) אלמא
 לא מצי מעכב דכל תיקו דממונא לקולא:
ג לבר מבואה מללמד גס נ ע  דלא מצי מ
 הוא תינוקות שמתוך כך יזהרו באומנותן
 שידאגו זה מזה דאמר מר קנאת סופרים
 תרבה חכמה: ומודה רב הוגא. דאמר
 בר מתא אבר מתא אחריתא מצי מעכב
 מולה הוא ברוכלין מוכרי בשמים הממזירין
 בעיירות להביא בשמים לנשים להתקשט
 ללא מצו לעכב עלייהו ריכלי זאת העיר:
 לאהדורי. לחזור ולסבב בעיר על הבתים
 על כל הרוצה לקנות ואחרי כן ישוב לעירו:
 דלא כהלכתא. אלא לפנים משורת הרין:
 דיקולי. מוכרי סלים ר״א מוכרי יורות:
 ולעלמא ליזב!. יומא דשוקא הוה והרבה
 באין ממקום אחר לקנות מן השוק לכך
 אין בני העיר מעכבין גס על המוכרין
 מלהביא כאן כלי אומנותו למכור: עמרויי.
 מוכרי צמר: איה ל! אשראי במסא.
 מכרנו באמנה ואנו צריטס לשהות פה עד

! t שנגבה חובותינו ואס אין אנו מוכרי! ו 

 1 1 דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא

 דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל >י< במתא לאהדורי לא הנהו
 m אימרויי ראייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו
 לקמיה דרב כהנא אמר להו דינא הוא דמעכבי עילוייכו א״ל אית לן אשראי
 אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו:

ב ר ת ה ע ה ד א ר נ י ו ב כ ע ו מ צ ] לא מ נהו ל כי א ר ש ם י א א [ ת א מ י ה ה ם ד י ח ק ו ת ל נ ק  ת

ם ר שכשיש ש ש פ י שאי א ב כ ע ו מ צ ם לא מ ל ו ע א כן ל ס ל א י ד ב כ ע ו מ צ י מ א ד  ו

י א י ד א ה ן ל ק ת י ל י ו א ה ד ל י ס פ י ל י ד ת י ר ח א א ח ר מ ב ה ל י נ י מ ל כ ו כ א ה ל ז ט כ ע ו  מ

י א ה ד ד ו ל מ ״ א ז ו ו ה ה י מ ל ו ״ ן ז ״ ב מ ר ת ה ע ה ד א ר ן כן נ ר י ע ר מ ח כו א ושי ו י  א

: ו י ש ו ד ח ל כ ״ ר ז ״ ב נ ר ם לזה ה י כ ס ה ה ש א ר נ ה ו ת ו כ ם ד א ש ת י א ל ה א ד י מ י ד ת י ר ח א א ק ס י ע א כ ר י ס ש א ד ק ס י ך ע ך ה כ ל י ו ה מ ן ד י נ י מי  כשנ

 בני חצר מעכבין עליו ודוקא
 דעובדי כוכבים אבל תינוקות של ישראל
 שרי כדכתבינן לעיל וכן מי שיש לו בית
 בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא
 לאומן ולא לגרדי ולא לםופר יהודי שכותב
 שטרות ולא לםופר נ0 ארמאי: אמר רב הונא
 האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר
 מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא
 דמעכב עליה דאמר ליה קא מפםקת לה
 לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו
 של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו
 ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו
 אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך
 שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה
 את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא
 בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא m מלמדי
 תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר״ש בן
 גמליאל אומר אף לשכנו כופהו וליתא לדרב
 הונא (א< דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה
 כםתם ועוד דהא רב הונא בדיה דרב יהושע
 דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא
 בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא
 אבר מתא אחריתי מצי מעכב א ואי שייך

 בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה
 מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב

 בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה
 אחריני מאי תיקו הלכך לא מצי מעכב אמר
 רב יוםף ומודה רב הונא (א) במקרי דרדקי דלא
 מצי מעכב דאמר מר קנאת סופרים תרבה
 חכמה אמר ר״נ בר יצחק ומודה רב הונא
 בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות
 דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן
 לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני
( נ  מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא (
 מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא
 שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה
 לאקבועי >>< דלאו כהלכתא מ״ט כיון דרבנן
 נינהו לא ניטרדו מגרםייהו הנהו דיקולאי
 ראייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא
 מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו
 >״ מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה״מ ביומא

 אבר
 הונא

 שליטי הגבורים
י בר דיקולי א דרמ י ה ה ר מ ש נ י כל ה פ ט נ ד ר מ נ ה מ  א כ
ה אלא י הג מנ ה ו נ י ד מ מרי ה ג חו ו שלא לנהו הג ס נ ש מ  ד
ר והיו נ ת לשוס ד ו נ ק ו שעושי! ת מ ס כ ו ח ח  במוך ה
ס שעובר ל ם ואס יש א ת נ ק ר על ת י שענ ם על מ מי  מחרי
ס שאין ר ת ה לא עבר על ה נ י ן לתחום המל ו ם ח ת נ ק  על ת
. ותוץ לתתוס שהוזכר ה מ ו ח ת אלא בתוך ת ג ה ו ס נ ת נ ק  ת
ר חוץ מ ר ליקולא א י נפירושו אי רמי נ נ ק פ ו ס  כאן מ
א כלי שלא יוכיחנו ק י ס פ ט מלחא ל ק  לתתוס אכלתינהו נ
פ שהיה ״ ע ן לתחום אכלתינא א ו אמר ת א ו ל ס נ ת ל ר ו  ע
ר אכלתינהו שאי! נורה של עי  אפשר לו לומר תוץ לעי
לר ו י הנ פ ר כלאיתא נ י ר של ע ו נ י ק ע ר ר י ע נ כמו ה  חשו
מה ואינו ס לתחו כנ ר נ ן העי לר מ ו ו להנ ״ ף נ רק ל  מ! הי
או י נ הנ ״ י הלכות ה ק ס ו ו כל פ ק ס ורה וכן פ נ כנס לעי  נ
ס להוכית ט ל נ א ל י ה ן ה י ר נ ע ׳ ניצל מ ם פ י ק ס ו פ  ה
ט חוץ לתחום ק ר ולא יומר. או ללמא נ נ כעי ר חשו ו נ י  רע
ל שהוא חוץ לחחוס נ ט ל י ליה נלאו ה  משוס דלא סג
ל מיל ע ת מגילה ל א ד י ק נ ר כלאשכחן ג י  חשיב כמו הע
א ו ט ולאי ה ה נראה ל : ו ו ״ ט רא נ  חשיב ככרך להיוח קו
ר ולא מחוץ בורה של עי ק עי ר ר י קרא בכלל הע  ראינו נ
ל ס ע לה קראו חכמי י את מג ה גבי קרי מ א  לעיר אלפים נ
ר לולאי נל ש מ! העי מ ך לעיר ולא שיהיה מ ו מ  מיל ס
ר וללעתי י ן הע נ מ ר אינו חשי ה של עי ר ו נ י  שהוא חוץ ע
ן ר נ נ נ רה של כרך חשו ו נ י ד ע ע ט לתלמוד ד ה פשו י  ט ה
ר שלוקא אותם שיושני! בעיבור ו נ ה ס י ה  וכלי שלא ת
ורה של נ י הברך אבל היושנים חוץ לעי נ  הכרך קורי! כנ
ס מאנשי ס ה פ שהם ג ״ ע י הכרך א נ נ ך איכן קורין כ ר  נ
אח י קרי נ ג ס לומר ל י מ נ ר לכך הצריכו ח י ה הע ח ו  א
י כרך נ ט ואסתר להיות נ ל ר מי מ י ו נ לה כשתקנ י  המג
כח ל העיבור כלמו א בני כרך ע ק ו ו לאו ל ״ ט ן נ  קורי
ל מיל כידון ינו ע ך לנרך להי ו מ ס ס ה ם אלא ג ו ק ל מ נ  נ
׳ י י ואולי לאפ י מרלכ מ י ה שעשו נ נ ק מ ך לגני ה ר נ  נ
ר מיל ולא ס הכרך אינו נידו! ככרך אלא ע ראה ע  הנ
׳ מגילה ומכאן ק מהל ׳ ׳ ׳ פ י ד מי כ ל ע מ מ ש מ ל ותר כ  י
ר ה של עי מ ו ח ל מ ת ע ט ש פ ת  למלי לכל גזירה שהיא מ
ר י ע ה י מ פ ת ט ט ש פ ת ה מ נ ק ט לגכי מגילה שהיא ת י  ט ה
ר י נ ה ומכאן למל רמ נ ק נ לכל ת ״ ל ה ל מי ה ע פ ו  ג
ה מ ו ח ל ת ע  ליקולי למימר תוץ לתתוס אכלמינהו משוס ל
ה נ ק מ י ה נ ט ללג ש פ ת ג מ ה נ מ ה ה ו נ ק ה ת ת י ר ה  של עי
ס אינו נקרא ט נ פ שלגני שאר ל ״ ע ם א ו ח ת ל ה פשת ע  תו
י ג ה ג ז ר מ ד צריך לדנ עו ה ו ר ו נ י ד ע ק ע ר ר י ע ן ה  מ
דה ו ר אג פ נ נשם ס ת שראיתי כתו ו נ קת הלואות הח  חו
׳ ת א ו ׳ ממלכ ר א עי ה שיהיה לישראל נ ק ו תה ח  דאין או
ר ת תר לישראל א ס וחוצה לו מו ו ל החח ת רק ע ט ש פ ת  מ
רה לא ו ר אג פ ס ס ל ד נ ל נראה לאותן ה  להלוות שם ו
ר י תו הע נ מאו שו ר שיש לו רשות מהי י ע ד רק נ י י  מ
ס פירש לו המלך או השר שמרשהו ל א ס אנ מ ס  נ
נ ל המלך וניתן לו הישו ם ששולט י ו ק יקהו ככל מ  ומחז
ר וכל גכולה כחוקת י א הע ר  שככל מלכוחו אז ולאי ה
ה מילין גנול א פ שיהיה לעיר מ ״ ע א  הישראל אשר שם ו
כ כ ע א לא מצי מ ג ר כ ר הכא ואי שיין נ מ א ל מ : ו ה  סכיכ ל

ס זה נתפשר ע ן ו ר ראובן והלך שמעו ו עכ ה ותפש שמעו! נ! עירו ומשכנו נ ו ל מ ס או ישראל והלך אותו ה ״ ו כ נ למלוה של ע י א לירושלמי שאס ראובן חי י ה ה א מצי מעבב מ ת ר מ נ א א ת ר מ נ א ל י ה ה ם מ ו המפרשי נ א כמ מ ע יל זה ומהאי ט ן נשנ ע שהם שותפי מ ש  מ
ח והוא ״ כ ׳ ק מ סי ״ ח ו ט יק י ח מהל׳ חובל ומז ״ י׳ פ ס לשלם לשמעון וכתבי מי מ ג ראובן שעליו חיוב ה י ס שעל ראובן ליפן דאז חי מ הו בשביל ה ו כ משכנ ״ א י לשמעו! א ש פ ה שלא כדין ת ה הז ן כלים ט המלו נ לשמעו י י משכון אין ראובן חי ף א ס ה ונח! לו כ ו  המל
י נ ק פ ו ס ק מ ן ל ד י נ א י י ח נא דמלכותא מ י די ס להו א משו כ ה ע מ מ ש נ מ י ו איני תי ה מ כ ש ם שלנך מ י ל ע ר נ נ ד רר ה י ס קצונ או שלא נ מ הו נשניל ה ו נ ל לא משנ נ ה א יל ז ו נפירוש נשנ נ מ ס שלקמו מ י ד ע רו לשלם לו לכשיתנרר נ י נ תנ י ס קצונ או חי והו בשביל מ נ  שמשנ
ד ה ק ו י ס ה מ סותי ס ארי ל ארי נ ס א מ ט נ י ליקא נעלי השלות לשי א ו נ ל מ א ל ת נ ע מ ר י לרי פ נ ן למשתכח נ ם מא ת ר ה מ א ס ל ד א ו לא לאיכא קצת ללמותו ל נ שמעו! לשלס לו א י ס חי א זו א י נ ו מ ן מהג ס שמעו א אחרח נשניל מ י נ מו  היכא שמשכנוהו לראובן שהוא מהג
הקהל ן ו כא ס נ ע מ ר י ל ואני איני פ ה ק ס ה יל מ ל שמשכנן אותי נשנ י ל אני רוצה לתסשי נשנ נ לי א י ה לך נ י ת ה מ ! ואמר א ה משמעו נ ע מ נ ת וו״ל ראונ! ת ״ כ ׳ ק מ סי ״ ח ו ט ר ומ״ש ה נ ת ס י מ הנ ס ו לו נ לו נ י ן תי ן גזלו יאנסו אין שמעו מו ן שההג ו ט ן ו ו מ ג ה א גזל כיד ה  הו
ס ה ע חובו ו ס שותפי! לפרו ׳ ואי ט ה ס מכל א ק נ פ ות על סי ה נ נ לג י י ו בחובו ט איני מתו ל יתפשנ ה ק ה ן של אחל מ ו פש ממ א חו ם הו ל א ה ק ס ה ן שמשכני אוחו בשביל מ ו ו ט מ ן ע ה שיש לך בילי הלי נ מ ס יאני רוצה לגגות מ מ י ה ע ר ו פ אחה מ ע לי י  חייבים לפרו
ן ו מ ג ה תו ה א שיל ורשות או י נ מו ה הג מ ו א ס ל ה שייך באותו מ ת הי מ א א ט ב י נ מו ה הג מ ו א ה שייך נ י ס שם לאי למימרא שלא ה מ י ה ע ר ו פ ה מ י ל והוא ראובן לא ה ה ק ן שמשכנוהו נשביל ה נ ה שזינה הרא״ש אותו ראו ל לכוונתינו כי מ ג נ ת  אחראי! זה לזה עכ״ל אין זה מ
נא תפשו ן שחפשו לאו מלי ו מ ג ה ה ! כיון ל רי ו פטו ל הי ה ק ס אולי ט ה א לארי מי י לו א להו י נ ה הגמו ת ו א ס לא שייך כלל נ א אנל א י נ מו ה הג ת ו א י אכל כולם שייכים נ ת ד ח א א ח ר מ א שהענישוהו על נ ת ר מ נ א ל מי ל והוי לו ס לאותו קה מ י ה ע ר ו פ ה מ י  עליו אלא שלא ה
[ ס שהס שותפי! אלמא ולאי [אי ע ט ל מ ה ק ל אחל ואתל מ נ ה מ נ ג י ל והוא ילך ו ה ק יל כל ה נ הרא״ש לזה נשנ י י ו מלח ג תנ ס שנ י ליישנ לסי זה לין הארי נ עי ג הלה לשלם לו חלקו וקשה נ י ס חגירו חי ס הנחפש בשגיצ מ ל א ס לרך כלל ל ת ס ם כתבו נ סקי  כל״ן אלא שהפו
ן בשביל מו ה שנממשכן לההג ז ! אבל נ נ בהגמו הו חשי ו לאי ה על פי נ ו מ מ רק] נשלוחא ליליה ו ג ללא נאמר זה ! י ו ! מח ו מ ג ה ג להטריח ללכח לכל א׳ יא׳ כמו שאין ה י ל גשכיל כולם ואינו חי ח א ע מ ר ו י פ נ ד ה מצי למימר ה ו ס שותפי! גחלק זה לא ה ה א ל מ ע  לאו האי ט
גן ל ראו י ת ג ו השטרו ס לקהל והי יג מ ם תי ה ׳ מ היה כל א מ ו ת גשותפו ו להם שטרו ן הי ח כשס אכיו ראוכ! ושמעו ״ כ ׳ ק מ סי ״ ר ח ו ט ל ה ו ג זה וכתכ ע ו ח ן ג ד ה! שופסי ה א ל מ ע ׳ ואי אי לאו ט ו לכל א ל ך שיטרח ד ד צ ן ו מו  תכירי לא ירל כזה לשוס זכות כל הג
! ו פרע ! שלי ותלק׳ ג ס כפרעו מ ס ואותם שטרות היי של שנינו עלה חלקי כ מ ן שאתה חייכ כ ו מר ט ס וראוכ! או ה ע לי חלקי מ ר פ ס שלך ת מ ס ה ה ת ואומר כיו! שפרעת כ ן השטרו ן מראובן מלקו מ מו ושואל שמעו ס שהיה חייכ וגבו או ה כשביל מ נ מ חס מ  ולקחו או
ן ס לא שיחנהו ליל שמעו [ א ו ע ר ח אינו פ ו ר ט ש ה ן שחייב לפרוע לו חלקו מ ו ה ט נ ע נה ט ס שהיא חייב אי מ ע גחלקו בשבילו ה ה שאומר לפרו מ ע חובו כשגיל חגירי וצריך לשלם לו ו ר ד פ ח ה ! אלו השטרו ו ס שלי מפרע ן שנכו לראובן מ ו ן ט ס שמעי ן ע ס שלך הלי  מ
אי או ה כילם הכח כשביל איזה חנ ס הי ה כשביל חכירו אכל א ס מז ל למשכן מ ה ק ! משוס שאין כיד ה ו ה אינו פרע ! לז א לפרעו מ ע ינו ט נראה דהי כ ו ״ א ע ו ! ה יה ולאו פרעו נ ן TO שמעו! לאו כל כמי ן למי שיש לו ממו כ של שמעו  או למקים שצוה אכל ליפני כע״

ס ראובן כדיין: ן ע ה הלי ן כשביל שמעון אז הי ג ה ביניהם למשכן ראו מ כ ס  איזה ה
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 נמ׳ וקמא ה־בי וכוי. קא סלקא דעתיה דמתני׳ איירי כסמך כותלו מתחלה ונפל וקאמר דאין יכול לכנוח כותל אחר כמקומו אלא אס כן
א דהאי כותל שני הוא לראשון שלא נפל  הרחיק וכו׳ ומשום הכי מתמה קמא היכי סמיך ולמה לא יסמוך זה כמו הראשון: אמר רנ
 הראשון אלא שרוצה לכנותו סמוך לכותל של עצמו שסמך וקמשמע לן מתניחין שצריך להרחיק כותל זה מהכותל אחר של עצמו ארכע
 אמות כדי שיהיה כו מקום לדריסת הרבים משוס שדישה דהכא שכין שני כותליס אלו מעלה לכוחל של חבירו שמחזקו כשמקשה הקרקע

 דמשום הכי מחל לו לסמוך משוס
 דישה זו ומיהו כלא רשות ודאי לא
 יכול לסמוך דדישה קרוכה מעלי לה
 מן הרחוקה ודוקא בכותל גינה או
 אפילו בכותל חצר של עיר חדשה
 משוס שהעפר לא נתחזק בדישה אבל
 ככותל חצר של עיר ישנה הקרקע
 נתחזק בדישה ויכול לסמוך בצד מצר
 שלו זהו הדרך המחוור לאחרונים
 ז״ל בגירסא ני] זו שהיא גירסת
 הגאונים ז״ל המחוורת ואתי שפיר
 לישנא דקאמר הכא והתם משא״כ
 לגירסת רש״י ז״ל ולפירושו. והסכימו
 האחרונים ז״ל וגם הרחקה זו לא הוי
 טעמא אלא משוס שככר נשתעכד
 אותו קרקע לחברו כגון שקנאו מן
 המלך ומסתמא החזיק בד׳ אמות
 שהן צריכין לו לדישה הלכך חברו
 הבא לקנוח גס הוא מן המלך אינו
 יכול להחזיק בהס שכבר נשתעבדו
 לו לחברו והיינו ההרחקה דאמרינן
 אבל אי לאו הכי ודאי אין לו להרחיק
 ולשעבד קרקע שלו לחזק כוחל חברו
 דהא תנינא [לף ב.] בבקעה אם רצה
 כונס לתוך שלו ובונה אלמא דא״צ
 להכניס כתוך שלו אלא כדי רוחכ
 הכותל נמצא שאין דין זה היוצא מדשא
 דמתני׳ מצוי תדיר כינינו כיון דלא
 איירי אלא או בקרקע של הפקר
 שמחזיק בארבע אמות סמוך לבנינו
 או בקנה מן המלך וכדאמדנן:
 מלמעלן. אס בא לבנות ברחוק ארבע
 אמות מחלונותיו של חברו ולהעלות
 בניינו צריך שיהיה ממקום שיעמדו
 בו רגליו ולמעלה ארבע אמות כדי
 שלא יוכל להביט בחלונות תברו או
 אס אינו רוצה להגביהו צדך שיעשנו
 נמוך ארבע אמות למטה מן החלונות
 כדי שלא יוכל לעמוד על הכותל ויראה
 ואף כשיעשה כזה במעלה וכמטה
 צריך בהכרח להרחיק הכותל מן
 החלונות כדי שלא יאפיל: אמר
 המחבר הרחקה כדי שלא יאפיל אינה
 נאמרה ככל מקום וכמו שמצאחי
 חשוכה להרא״ש דיל והיא כתוכה

 רש״י
׳ לא י  סחורמנו במה נתפרנס: מתנ
 יסמוך לו לותל אתר נו׳. מפרש בגמרא:
 החלונות. מי שהיו חלונות פתוחים לחצר
 חברו והחזיק בה ג׳ שנים ובא בעל החצר
 לבנות שם כותל צריך לשער ר׳ אמות:
 בין למעלה לוי. והכל מפרש בברייתא
 בגמ׳: גמ׳ והא מי שהיה לוחלו. אלמא
 כבר היה לו ונפל לו: לא יסמוך. לא
 יקרבנו לצר כותלו של חברו: דוושא
 דהלא. מה שרשים ברגל בין שני הכתלים
 תמיל מועיל לשני הכתלים להקשות
 קרקעות יסולי הכתלים שלא ימומו: אלא
 כותל געה. מתוך שאין לשין אותו מבפנים
 צריטס לישה מבחוץ: מלמעלה. צריכים
 להגביה שלא יציץ בהשענו על הכותל
 וישפיל ראשו ויראה לרך חלונות בבית
 חבירו: מלגגדן. צריך להרחיק כלי שלא
 יאפיל: נועמא שלא יאפיל. בשיש שם
 חלונות אבל משוס רוושא כשאין שם
 חלונות לא אלמא לא חייש ללוושא: מן
 הצד. שאין כותל האחרון מהלך לאורך
 כותל הראשון אלא מן הצר הוא בא לו
 אס בא זה ממזרח למערב זה בא לו מצפון
 ללרום וראש עביו כנגל החלון ומאפיל
 להכא ליכא למיחש ללוושא לההוא פורתא:
 ולמה לדי שלא יאפיל. לתנא לברייתא
 ללא יהיב שיעורא: וצריך לשפע. ראש הכותל
 לצד החלונות עד שאינו ראוי (ג) להשען
 ולא לעמוד עליו: אבל משתי רוחוה.
 שני כמלים זה כנגד זה משני צדי החלון:
׳ מרחיקי! הסולם מן השובך. אס י  מתנ
 יש לזה שובן בחצרו סמוך לכותל שבין ב׳
 חצירות וחברו בא והעמיד סולם בחצרו
 אצל כותלו ירחיקנו מן השובך ארבע אמות
 שלא תקפוץ הנמיה מן הסולם לשובך
 ותהרוג היונים: ואח הלוהל מן המזחילה.
 הוא צנור גדול כעין קני״ל שלנו ומונחת
 לאורך הכותל על הכותל ומי הגג זכין
ואפי׳ אורך כותלו (  לתוכו ומקלתתם לארץ י
 מהלך על פני מצר מבירו ימזחילה עליו
 צריך זה להרחיק ממנו אס בא לבנות
 כותלו בצדו: ארבע אמוס. על פני כל ארכה
 כדי שיהא זוקף שס סולם בשיפוע לעלות בו
 לתקן את מזחילסו ולנקותו מעפר וצרורות
 הנופלות בה ומעכבין את קילוח המים:
 נמ׳ לימא מתציחין דלא לרבי יופי.
 דפליג בריש פרקין בנוטע אילן בסמוך
 לבור וטובא מילי איכא במתני׳ דלא אחיין
 כרבי יוסי אלא לימא דאף זו דסולס ושובך
 לא אתיא כר׳ יוסי: גגירי דיליה. חצים

 _.. .. _ _ יוסי בגירי דיליה >p מ״ט זימנין
 בחושן המשפט סימן קנד: שאלה י 1 1
 להרא״ש ז״ל ילמדנו רבינו ראובן הוציא בליטת עלייתו לחוץ וברוחב הבליטים מן הצד פתח חלון והחזיק בו כמה שנים לסוף נמלך שמעון
ד חלונו כדי שלא יאפיל לו וכד. תשובה. חזקה לא ג מ  שכנו להוציא גס הוא כליטת עלייתו ועתה אמר לו ראוכן שירחיק מיינו ד׳ אמות מ
 שייכא הכא דחזקה כמקום שטר עומדת דעד שלש שנים מזדהר אינש כשטריה טפי לא מזדהר ונאמן לומר קניתי ואכד שטרי והכא ממי
 יקנה וגס אין צריך לקנות משוס אדם הפותח חלון כרה״ר וכיון שאין לראובן חזקה אין שמעון צריך להרחיק אמנם צריך לדקדק שהרי
 זכה באורה מן ההפקר ואין שום אדם יכול לסלקו ומיהו לפי שאלתך משמע שמנהג כעיר שכל אדם מוציא זיזין וגזוזטראות ואין יכולים
 למחות בו דאס לא כן הראשון היאך הוציא בליטת עלייתו וכיון שכל אחד יכול להוציא בניינו ברה״ר לא הויא אויר שלפני כיתו הפקר אלא
 הר כחצר השותפין וכשפחח ראוכן מלונותא] שלא כדין פתח כיון שגס שמעון יכול להוציא בניינו ועד הנה לא היה מקפיד כי לא היה מזיק
 לו ולא היה יכול למחות בו הילכך אין לו חזקה לראוכן ויכול שמעון לבנות לפני החלונות ומצוה לומר כן לשמעון שאינו מחויכ להרחיק
 דהשבח אכדה היא ואס לא דנו כן טעו בדבר משנה וחוזר הדין ע״כ: [ובמה כדי שלא יאפיל]. ומדלא יהיב תנא דכרייתא שיעורא
יד בכונה מן הצד כגון שכותל חלונוח חכירו הולך לארכו ממזרח למערב וזה בונה  בעי כמה הוא שיעור זה ופי׳ רב זביד דבדיתא מי
 מצפון לדרוס כיון שאינו ממש מאפיל אלא שעושה לו צל בכותל זה די כהרחקת טפח מן החלונות שהן כקרן זוית הכותל ומתני׳ דתני
 ארבע אמות מייד בבא למות מבי צדי החלונות דאז היה מאפיל לו אס לא היה מרחיק ד׳ אמות ומשוס שבנה מן הצד ש והיה יכול
 להטות ולהציץ אפי׳ הגביה ארבע אמות כדאמר מ״מ כעינא שישפע הכותל כמו מדרון וידרנו הרבה כדי שלא יכול לעמוד עליו ולא
 להשען כו להציץ והשתא לא ידיעא שיעורא כמה צריך להרחיק מכנגלו cm ממש ומיהו הסכימו האחרונים ז״ל דמסתברא דבד׳
 אמות סגי דהא דאוקימנא מתני׳ דאמר מכנגדן ר״ל מן הצד לא קאמרי אלא משוס דבכנגדן ממש צריך לארחוקי ד׳ אמות משום דוושא
 כדאשכחן ברישא לפיכך מוקמינן סיפא דמתני׳ דבה מפרש בכרייתא שהוא משום שלא יאפיל כענין שלא שייך לארחוקי משוס דוושא אלא
 משוס שלא יאפיל והיינו במן הצד דעוכי הכותל דבר מועט הוא ואין לחוש לתקזני משוס דוושא אבל אין ה״נ דכנגדן ממש צריך לארחוקי
 ד׳ אמות משוס דוושא היכא דשייך כדפרישית לעיל וסגי נמי כהאי שיעורא לכל כותל לענין שלא יאפיל ונמצא עכשיו דאמר דבכנגדן
ק ד׳ אמות ')מרובעת כך  ממש סגי בארבע אמות וכ׳ רוחות נמי סגי כד׳ אמות שיכול זה לכנות ג׳ כתלים סביב חלונוח חברו בדחו
׳ מן השובך. כלומר כותל המפסיק בין ב׳ חצרות ובעל חצר א׳ יש לו שובך סמוך לכותל המפסיק י  העלה הרנכ״ר זי׳ל כחידושיו: מתנ
 בעל חצר האחרת לא יסמוך סולם לאותו כותל אם לא ירחיק משובך חכירו ד״א: כדי שלא תקפוץ משם הנמ־ה. ותאכל היונים ומפרש
 בגמ׳ דאפי׳ ר׳ יוסי דמתיר ליטע אילן בתוך שלו אע״פ שמזיק לבורו של חברו מודה בהא שצריך להרחיק: ואת הכותל מן המזחילה. מזחילה היא
 מרזב שמקלחין דרך שם למרחוק מי הגשמים הנופלים על הגג ופעמים עושין אותה מזחילה מעץ חלול שהולך לאורך כל הכותל ויוצא לחוץ
] סתמא או החזיק בה החזיק גס בד׳ אמות בחצר המוכר הזה לזקיפת סולם כשירצה לעלות ולנקוח את ע  ובעל אותה מזחילה אס לקחה נ
 המזחילה מעפר היורד עם המטר מן הגג דכלאו הכי לא יועיל לו המזחילה לכלוס וזהו דעת הרמב״ם ז״ל אע׳׳פ שיש אחרים שפירשו ש שלא
 החזיק כלל בחצר כקנין המזחילה והרמכ״ן ז״ל [מוקי לה] כאחין שחלקו והעלה האחד כדמים מפני המזחילה שיש לו חזקה כחצר לזקיפת
 סולם כמו שהיו משתמשים כו מעיקרא דמסתמא אדעתא דהכי העלה: גמ׳ ל־־מא מתני׳ דלא כד׳ יוםי. מדאמרינן הכי גכי הרחקה

י שהיה כותלו סמוך לכותל מ  מתני׳ א
 חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן

 הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן

 ומלמטן ומכנגדן ד״א: גמ׳ וקמא היכי סמיך

 אמר רב יהודה הכי קאמר הבא לסמוך לא

 יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות

 א׳׳ל רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל

 חבירו קתני אלא אמר רבא ה״ק מי שהיה

 כותלו סמוך לכותל חבירו נא! בד׳ אמות

 ונפל לא (א) יסמוך לו כותל אחר אלא אם

 כן הרחיק ממנו ארבע אמות מאי טעמא

 דוושא דהכא מעלי להתם אמר רב לא שנו

 אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא

 לסמוך םומך ורב אושעיא אמר אחד כותל

 גינה ואחד כותל חצר אם בא לסמוך אינו

 סומך אמר ר׳ יוסי בר חנינא ולא פליגי הא

החלונות  בעיר חדשה והא בעיר ישנה: w א 5

 מלמעלן ומלמטן וכר: תאנא אימלמעלן שלא

 יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד ויראה מכנגדן

 שלא יאפיל 3<(טעמא דשלא יאפיל !או אבל

 משום דוושא לא m הכא במאי עסקינן

 בבא לו מן הצד) 1=1 וכמה כדי שלא יאפיל

 אמר רב ייבא חמוה דאשיאן בר נדבך משמיה

 דרב כמלא רוחב חלון !ל] וכמה טפח וצריך

 לשפע כותלו כדי שלא יעמוד עליו ויציץ

 בד״א נמ מן הצד ומרוח אחת אבל משתי

מרחיקין את  רוחות ארבע אמות: מתני׳ ג

 ב הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא
 תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה

 ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם:

 מרחיקי? את השובך מן העיר חמשים

 אמה לא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא

 אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי

 יהודה אומר בית ארבעה כורין מלא שגר

 היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא

 בחזקתו: גמ׳ ג<אלמא מתני׳ דלא כרבי יוםי

 יא׳ דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך

 שלו אפילו תימא ר׳ יוסי דאמר רב אשי כי

 הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי

 עין משפט נר מצוה
ח ס ר ת - ו ס ר  ת

׳ מ שי ׳ ׳ ח ו ב ט ! פ ג עשי מ י שכנים ס ל ה ט מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ד נ ׳ ק י מ ס ״ ר מ ו ג שם ט מ ס ש ז ש ״ ׳ פ י : ב מי ה נ  ק

: ה נ ׳ ק י מ ס ׳ ׳ ר ח ו ט שם ט ״ ׳ ס י י  ג מ

 מסורת הש״ם
א נ ח א ו ״ ן ד ד ג נ כ ן מ ט מ ל ן מ ל ע מ ל ת מ ו נ ו א החל נ  א) ת
י מ ת ג) מ ״ ה. ד א ז ו ר ה ת ת י פ ס 3) ש ״ ר ה . מ  עלה
אם ה) הב״י א ו ״ ) נ ק ליתא כלל.] ד ״ ל נ ו מא [ א לי מ י  א
׳ בדרישה שכתב עי ת ו ע ב ו ר ת מ ל ט מ י מ ש ד ה ״ נ ׳ ק י  בס

ה: ן לז  ישוב נכו

 קובץ הגהות
ט ״ ׳ מ י : (ב) ת ר כצ״ל מ א סי ה ו ׳ י ח (א) דאי ר ״  כ
ה ״ כ ו י כצ״ל ן ד ה ב ן ד נ זימני ״ ה ב ו ״ נ ק י ח מ  נ

ב לא: ״ : (ג) נ [ ק ״ ד  ג
ן ו ת שמע ר שלפני בי י ו גר הא  ג״א א] צ״ל חלונו כנ

: ר ו ט ה ב ׳ ׳ כ . י י ח כו ת ן פ  שלא כדי
בת : [3] תי א ״ ק ד ׳ ברחו מ ג ב ב ״  מא״י [א] נ
ק ו ח מ ס ל מי ׳ רשו כו ן ו ט מ ל מ ׳ ו כו ת ו ו נ  החלו
יחא נ נ ו ״ : [ג] נ ׳ מ ג א נ ו ב כך ה ״ נ ן ו נ כ צ״ל ת ״ ת א  ו
: י ״ א דרישא ר י מ ו ה ד ש ד ר מ רי בעי י  ליה לשנויי דמי
ב ״ : [ה] נ ו נ ׳ אי מ ג נ ב ״ נ מ ו ״ א ח ת פ ה ט מ כ ] ו ד ] 
׳ שהנ״י לא י ב פ ״ : [ו] נ תא י י י ולא בר מ ג א ד נ ק ס  מ
רי שכותל י פל אלא מי נ י ו מ ס נ ר א ולא ג ״ ק ד ס ברחו ר  ג
רו שמחל י ך לכותל חבירו ע״י רשות של חג י מ א ס מ  ק
׳ דישה זו שיכולין לילך בצד כותל שלו ך משו  לו לסמו
ס רוצה לבנות כותל שלו אלא ך כותל א ו סמ  ולכך לא י
׳ ס ו מ ה שהקשו ה ה מ ש ׳ לא ק י א ולפי פ ״ ק ד  ברחו
ק ך לכותל חבירו אלא ברחו ו מ ס  לא לימני אלא לא י
ל ולא בעי ת ו כ ר ה י ׳ במד י ׳ פ ס ו ת ל ה ״ נ ז ״ : [\] נ א ״  ד
ן ר י א ן הצד ו י מ א ק ן ד ו ס דכי ו ש א מ ״ ׳ ד י ב  לשנויי במג
ל ת ו כ ף ה ו ס ד ב ו מ ע ן יכול ל תל לרוחבו של תלו ו  הכ
׳ י נ ת מ ן ד ד ג נ א כ ה ׳ ד י נ פ ״  ולשחות ולהציץ: [ח] נ
: ס י מ ת ד א ל ע א ה ל ׳ נ י ב פ ״ : [V] נ ד צ ן ה  איירי במ
ם ל ו ס ם ה ו ק נתן מ ר ו ירי כשמכ א מי כ נ אלא ה ״  [י] ג

: ש ״ א ר כ ה ״ א כ ״ ק ל י ת ר י מ ל דבע ״ מ ק  בתצירו ו
. ע לי ק ר ק ה ה ש מ י ר נ נ פ שי״ל כ ״ ע  חו״י (א) א

: ש ״ א ר  ה
ק כן ל ק א ללא ל א [א] ה ר י פ ן ש ׳ ׳ ד ה  אנ״ש מ
ר ליה מ נות ולא א י ליה בתלו ׳ לתלו י נ ת מ  א
ס ו ש ות מ נ ט חלו ק ר נ ש פ א ׳ל ד שא לי׳ ו ו ס ל ו ש  מ
תא י י ק מבר ל ק ל א ליה ל פ י ל ה ולכך ע ט מ ל מ ה ו ל ע מ ל  מ
עורא ה שי ט מ ל א ה ו ל ע מ ל ה כן א ש ק : [ב] לא ה ק ״ ו ל  ו
ו ק א ו ח תר ר י רא לכל שכותל י עו א לתת בו שי ״ א  ל
אר כמבו ט שיעורו ו ע מ ת ו י ב צריך שיתרבה א ו ר  ק
עורא ה בהן שי נ ת נ ׳ ל י מתנ ן ו י ת ע מ ש ס־ ל פו  ברש״י ו
׳ ש ל מ ו מ ל ג נ כ ל שנתרתק מ מ ו כ ת איירי נ ו מ ׳ א ר  ל
ו ה נ ו ג א ב ו ה ר ה עו ו השי ס ראז יש נ צמצו ת נ ו מ  א

: ׳ ס ו ת י ו ״ ש ר ו נ י נ ׳ הארכת מ ג ה ובכתבי ה ט מ ל ב  ו

 שלטי הגבודים
קה ן שאין לו חז ״ זק ראיה רתלון כתב הרמב  א הי
קה המזיק בא׳ מכל הנזקים  יהרא״ש כתב שיש לו חז
י׳ שא״צ ג׳ שנים והרא״ש כתב שאף בשלו אין  כתב מי
י ׳ מ י ג מי ת ד כ ו ׳ שניס ע ג ת מ ו ח פ קה נ  חזקתן חז
ה ק מ ק כגון שפחת חלון או שלא הרחי ז נ  שהחזיק נ
ח לי לעשותו ר מ ה א מ ן א ע ו ק ט י  שהיה לו להרחיק והמחז
ה מכרת לי או אתה מחלח לי אחר שראית מ  או א
א שראיתי ולא י ו ה ת והניזק אומר ענשי י ח  ושתקת ולא מ
ת אתה דחי תי ו ס או שאמר כשראיתי מחי ל ו ק לעתי מ  י
ה א ראי י ה על הניזק להנ ז צא נ טו  אותי מיום אל ייס ו
כלעת הרא״ש שלכל פטר י י פ ו ס י ק ה י ע המז שנ אס לא י  ו
ר שהחזיק ר נ ל זמן שאינו מ קה ג׳ שנים נ ר צרין חז נ  ל

: קי ז ן להסיר הי ד צ  כראוי אינו כלום ו
ן ארס ד צ פ ש ״ ע א ז ב נראה בעיני ש ״ א י  כתב ר
ק ובאה ס לא הרחי רו א י נכו של חנ  להרחיק סולמו משו
רמא וחיוג ר שאין זה אלא לרך ג ו ט ה והזיקה פ י מ נ  ה
סו ם ולא קנ ס שקנסו חכמי נ ן הלין אלא ק א אינו מ מ ר ג  ה

: ר ו ט ן אכל שלא ככוונה פ י  אלא כממכו



 עין משפט נר מצוה
ר ע ת - ט ס ר  ת

מ ״ ר מ ו נ מ ן פ ג עשי מ ס ס י ׳ שכנ ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ת ו כ ל ה ד מ ״ י פ ׳ גזילה ו ל ה ו מ ״ ׳ פ י י : נ מ ה נ ׳ ק י  ס
נ ת ע ן ס ג עשי מ ן ס ו מ זקי מ ׳ נ ל ה ג מ ״ ק י ר פ ן ו ע ו  ט

: ז י ו ת נ ה ק נ ׳ ק י מ ס ״ ח ו  צב ט

 מסורת הש״ם
ה ק ז ת כל נזק שאין לו ת ״ ב ר ת : כ ה ״ ה ג ת נ) ה ״ ) ד  א
ת ו ע ט ן ב י נ ק ו ל ס יכול למזור נ י ד ע ה לו ב נ ק ׳ ה י פ  א
נו יכול לסבול ויש ל ואי ו א שיכיל לסנ ו ר ה ו נ ס א ל ו  ה
י אבל נ ה ן לו מ ת ו נ ר א כ מ ה ש ס יש לי ראי א ס ש י ק ל ת  מ
י ללא ה נ ׳ ל י י פ ״ ה שממל לו אבל ר י א ל ר י ע ו  אין מ
י נ ה ה שמחל לו מ י א ס יש ר ה אבל א ק ז ו מ י לה נ  אה
ת ע ל כ צריך שלא כ ״ ן ג י קנ ש ו ״ א ר ס ה י כ ס  ולזה ה
ה ל י ח מ ה ו ל י ח ן שאינו אלא מ י ם שא״צ קנ י ש ר פ מ  ה
ו ן א ת ו נ ר א כ ס מ י בין א נ ה ן ואז מ י ה צריכה קנ נ  אי
ן ע ט ה ו ק ז ק בנזק שאין לו ת י ז ח מ ׳ ה י כ מי ״ כ ל ו ח  מ
ס לא א ה ו י א א ר ק להבי י ז מ ל ה ו של ניזק ע ל י ה מ נ ק  ש
ל כך ו ע ל י ו מ נ ת שלא ק ס י ק ה ז י שבע הנ ה י י א  יביא ר

: ת ״ : ג) ל ו ק ז י ק ה ל ס  י

 קובץ הגהות
: ל ״ ב א ״ : (ג) נ ל ״ ב א ״ : (ב) נ ו כצ״ל נ ת  ב״ח (א) ד

: ס ״ ב מ ר  (ו) צ״ל ה
ך לעיל י ר ה לא פ מ ׳ ל ס ו ת ו ה ש ק נ ה ״  מא״* [א] נ
ר מ א : [ג] ה י ר מ מ נ ל ״ : [נ] נ ן ושא כ ו י ל נ  ג
מר שלא : [ה] כלו ק ו ת מ ת לי רשום ל כ י : [ד] ת  כצ״ל
ן נ מ ״ : [י] נ ן כצ״ל ע ט ש : [ו] כ ר כצ״ל ו זו כאן ע  יקי
ו שכתכ מ נ כ ״ : [נ1] נ ה ר ז : [ה] צ״ל מ ה מ ׳ א ר נ י ע  ה
ר ש פ ׳ ללא א י נ פ ״ : [י] נ ל ע ר ׳ מ י ן ס מ ק ף ל ״ י ר  ה
ימבא רו ו ה במו צ פ ח ק נ מ ] ל י ל ה נ א [ מ ש טר ל נ י  למ
כ שכל ״ ה נ ן נ י ו כן הל י ר נ ׳ שלפי ל י נ פ ״  וקפצה:[5] נ
׳ י ב פ ״ : [ל] נ י ו ע ביותר כ נו ר ה אי ל ו ג  שאינו מ
ב ״ : [>] נ י ו ה כ ש ה א ל ו כ י ר מ א ׳ ר י נ פ ״ : נמ] נ ג ״ נ ש ר  כ

: ר י ע ני ה ו א יצול י מ ש  ל
: ר ע ר ע מ ן ה ׳ מ י ב פ ״  חו״י (א) נ

א נ א [א] ז״ל הירושלמי ת ר י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
ו בל עלי א לחזור בו ומשקי ו ו יכול ה ג  לשט
ו בל עלי ף משקי ר א מ ו ג א ״ ב ש ר  אינו יכול לחזור בו ו
ן אזלין ואייתי! ו נ ר לימ אי מ י מ  יכול לחזור בו ליכול ל
ך ר ד נו ה ן עלי י נ ר מ ן לך ולא אשכחן לך ו י י ע  להכי נ
מ ״ ר ר מ על כולן א ן ו מ ן ת נ י נ ת מ ד ״ ר ג כ ״ נ ש ר א ל י ת  א
יתי רה הי ו ר סב מ א ת א ש י כולה ה ו י מ ה ע נ ת ה פ ש ״ ע  א
ו שיש ה ננ״י א י ה רצריכי! להג א ר ה נ ׳ וכל ז כו  לקבל ו
בל א יכול למזור בו ומשקי ו ה לשכינו ה ן ז פ ו א ה ב י  להג
בל ף משקי ר א מ ו ג א ״ ב ש ו יכול למזור בו ר נ ו אי  עלי
ר מ א ת ה ש ש כולה א ר י מ א מ ל ״ ר ו כ ו יכול לחזור ג  עלי
ו נ י ו יכול לחזור בו הי נ ט ש ה ל א ר ה י ! ז י ׳ ענ י פ ׳ ו ו כ  ו
תו מנ ל לאו ר ף לשכינו שלא י ת א ו ח מ מר שיכול ל  לו
ו ת ! או י פ ט ! ש י מ ס מו ל א ס יש ל י א א מ ק ״ ט ר ג ל  ו
ה ה שתקבל עלי ש א ם ה ה ע נ מ ה ס ש ג ש ט ג ג  להוציאה ג
ק י ס מ ל ו ״ ק תי ו י רה הי ו ר סב מ א ת א ש י ו יכולה ה י מ ו  מ
ו ל שהרי אנ ׳ ר״ כו ה ו ק ז ו לעני! ח נ מ למל ״ מ י ו ״ נ  ה
׳ לעיל ס ו מ ר ב א ב ת כבר נ ל ו ס שחשוב ליה גלו ד מ ו  א

: ל ״ ק א ו ק ו כ לאו ר ״ ה נ א ו ר ט ו ק  ג

 נמוקי יוםף לא יחפור פרק שני בבא בתרא (כב:-כג.) יב
 זו טפי מככל הרחקות למתני׳ וכתכו רכינו חננאל והרי״ף דיל לכולהו מתני׳ כרבי יוסי אתיא ללא דמו כולהו בבי להרחקה אילן מן הבור
 לאילו בנטיעה האילן בחוך שלו אינו מזיק לכור חכרו שהוא כשלה אחל ואי משוס שרשים לאזלי ומזקי לכור זה לאחר זמן הוא להוי
דה ממש ולא מבעיא למימר בור ושיח ומערה להוא מזיק ממש לכל מרא ומרא לקמחי י  ולאו גרמא לגיריה הוא אבל כולהו מחני׳ הוו ג
 קא מרפי לארעא אלא אף שאר מתני׳ הוו גידה וצריך להרתיק לר׳ יוסי. ואמת המיס ונברכת הכובסין במקומן מזיקין שמלחלחין אח הכוהל
 א״כ גידה נינהו ולא למי להא לפרק

 בהדי דמנח ליה קפצה ויתבא ארישא נא] והא
 גרמא הוא אמר רב טובי בר קיסנא אמר
 רב מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא בנזקין
ב יוםף הוו ליה הנהו תאלי דהוו ר  אםור א
 אתו אומני יתבי תותייהו ואתו עורבי ואכלי
 דמי וםלקי יא) יתבו בתאלי ומפסדי להו נש אמר
 להו רב יוסף אפיקו לי קור קור מהכא א״ל
 אביי והא גרמא הוא w הא אמר רב טובי בר
 קיםנא א״ד מתנה אמר רב זאת אומרת גרמא
 בנזקין אסור והא אחזוקי להו w w והאמר
 רב נחמן אמר רבה בר אבהו אין חזקה לנזקין
 לאו מי אתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא
 ורב זביד אמר בבית הכםא אמר ליה הני
 לדילי כיון דאנינא דעתאי כקוטרא וכריחא
ם לקחו אפילו א ו  דבית הכסא דאמו m לי: ב
 בית רובע הרי הוא בחזקתו: אמר רב פפא
 ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש

 וטוענין ללוקח טועני

 הבית והעלייה (לף קי!.) לעילאי משי
 יליה ומזיק לתתי ומסקינן התס
 לאליכא לרכי יוסי לקי״ל כוותיה על
ן  הניזק להרחיק את עצמו להא אמדנ
 התם למיא מיתס תיימי והלר נפלי
 שההיזק אינו כא מחמת הליחות כלי
 לנימא שמזיק במקומו אלא מיתס
 תיימי והולכים על שמוציאין איזה פתח
 והלר נפלי ומזיקין המיס לתחתון ולמי
 לשרשי אילן שאינס מזיקין מיל ולא
 חשיבי גירי א) [אכל הכא מחמת הליחות
 הוא שהכותל מתלחלח ונופל ונמצא
 שהוא מזיק במקומון גפת ומלח וסיל
 נמי מחמת חמימותן מזקי לכותלי
 כמקומן וכן כולם הוו גידה ממש חון
 מהרחקת כותל מכותלו של חבירו או
 מן המזחילה שהוא מטעם שהקרקע
 משועכל לחכרו כלפרישית והרחקת
 שובך ני] הוי נמי מטעם אחר שהוא
 משום שן ליונים ללמיא לשן לשורו

 להתחייכ על נזקיהן חשכינן להו כאילו ליורש תנינא הבא
 הוו שלו לגמרי אע״פ שאינו שלו לגמרי לחייב בהם משוס גזל מיהא
 מפני לרכי שלום איכא והרחקת אילן מן העיר משוס נויי [נגעו בהן

 דש׳׳י
 הבאים לו מיל גופו של ארס ממש:
 דגהדי ומלח ליה. בעול שאוחז בסולם
 קפצה: גרמא מזקין אסור. אפי׳ למ״ל
 פטור מלשלם מ״מ אסור הוא לגרוס
 וכשבא להעמיל גורס להזיק חבירו מעכב
 עליו: האלי. לקליס קטנים: והוי אמו
 אומצי. מקיזי לס: קורקור. עורבים:
 אפיקו לי. נה! שלא יזיקו כאן עול ט על
 לס העורבים באין: בקונויא. עשן:
 בית הכסא. שעל גבי הקרקע ונראה
 לעינים ט כן היו במי כסאות שלהן:
׳ מרחיקין אח השובך מן העיר. י  מתנ
 שהיונים מססיליס זרעוני הגנות: אלא
 א״כ יש לו כוי. שלא יפסילו היונים
 בשלה חברו: מלא שגר היוגה. מרוצת
 פריחתה פעם אחת: ואם לקחו. כמו
 שהוא עם הקרקע אפילו אין לו כל סביביו
 אלא בית רובע הקב הרי הוא בחזקתו ט
 הוחזק בו הראשון כך: גמ׳ נוועצין
 ליורש וללוקח. ב״ל פותחין פיהם יטענינן
 ללוקח וליורש שערער אלם עליהם
 ולמערער יש עריס שהיתה שלו אי של
 אבותיו וזה אמר ירשתיו מאבא או לקחתי
 מפלוני שהתזיק בו ימים רבים והביא ערים
 שהמוריש או המוכר החזיק בו ג׳ שנים

 אע״פ שלא טען שהן לקתוהו(א) ממנו או מאבותיו ב״ל טוענין ואילו אחר נ0 שטען
 המערער מה אתה עושה בחון שלי וזה אומר החזקתי בו שלש שנים ולא אמרת

 ובמקומו מזיק וגורן קבועה הר גרמא לגיריה לבתנועתו ני«] מקרב המוץ והאבק לפרח הזרעים ואע״ג לגרמא מזקין פטור מ״מ הוי
 פשיטא ליה לתלמולא ללרכי יוסי נמי חייכ להרחיק נט] כיון ללענין שכת חשיכ מלאכה להתחייכ עליה אכל כהא להכא היה מסופק להא
ד יוסי ופריק לגרמא לגיריה לאסור הוא  בעשיית הסולם אינו רואה בו שום נזק מיל והיה קרוב הלבר ללמותו לאילן שאין צדך להרחיק ל
 לבהלי למנח ליה אפשר לקפצה תיכף ושמעינן ני] מהכא לאע״ג למצי למימר אנא נטרנא ליה לסולם אפילו הכי חייב להרחיק נמצא
 שהנזקים חלוקין לג׳ רינין. לרבי יוסי להלכתא כוותיה בהני רהוו גידה ממש חייב להרחיק ואם הזיק חייב לשלם ללא פטרינן בגמ׳ אלא
 לומיא לסולם או גורן. השני שבאלו שהם גרמא חייב להרחיק אע״פ שאס הזיק פטור מלשלם. השלישי שמותר לקרב כמו אילן לבור ולא
 מיכעיא למימר [שפטור] מלשלם כשמזיקו בשרשיו להא גרמא כנזקין פטור לנהי לקי״ל ןב״ק דף ק.] כמאן ללאין לינא לגרמי היינו משוס שהוא
 עצמו מזיק כשורף שטרותיו של חברו ומוחל שטר חוב שמכר אבל גרמא כנזקין הוא ענין אחר שגורס הלכר שהנזק כא על ילו אכל
 לא שיהא הוא עצמו מזיק כלל כגון האיך לשמעתין: תאלי. לקלים: אומן. מקיז רם: קודקוד. עורכים שלומים כצועקיס קור קור
 והיה אומר שלא יקיזו שס עול כרי שלא יבאו עורבים: והא אחויקו להו. כלומר ולא כל כמינך להוציאם מחזקתם והאי חזקה למשמע
 להויא חזקה אפילו בלא שוס טענה לאי לא אמאי קאמר אכיי והא אתזיקו מנא ילעינן לטעני מילי וככר כתכתי [למעלה] נסי׳ תרח] גבי
 כשורא למטללחא כריש מסכחין אי בעינא בהאי חזקה טענה אי לא: נקוטרא. כעשן הכבשונות שהוא תליר ובהאי לוקא הוא ללא מהניא
 תזקה כלגרסינן בירושלמי ההיא איתתא להות מללקא קלין תותי רבי אלעא בעיא מימחי בילה אתא לקמיה לרבי נשא אמר ליה לא אמרו
<המחבר כתוב בחושן המשפט בסימן קנ״ה יש נזקין שאין כהן תזקה כגון קוטרא ובית הכסא ואס החזיק בהס קולס  אלא בעשן חריר אמר ב
 שהיה שם לבר הניזק כתכ ה״ר יונה ז״ל להוה חזקה אס כא כטענת שמכר לו או נתן לו רשות לעשותו והוא הלך לשיטתו שהוא פסק
 כהרי״ף ז״ל שאין המזיק רשאי לסמוך אע״פ שאין שם לכר הניזק וכיון שהיה יכול למחות ולא מיחה הויא חזקה אכל א״א ז״ל כתב שאין
 להם חזקה ל״ש אם החזיקו קולס שהיה שס לכר הניזק ל״ש אחר כן אס החזיקו קורס לכן אין להם חזקה לפי שלא היה יכול הניזק
ד ר״ת ז״ל שכל לכר רשאי לסמוך כשאין שם לבר הניזק וכיון שאין יכול למחות אין להן חזקה ואם החזיק אח״כ לא הוי חזקה כ ל  למחות כ
 טון שההיזק גלול כ״כ ולאי אין שוס אלס מוחל עליו ועל זה סמך ולא מיחה וכן כתב (י) הרמב״ן ז״ל ע״כ: והאי קוטרא שפירש
ס כי מה שפירש בו ד ו כ דן לכעשן הכבשונות לוקא בעינן בין בריבוי עשן בין בתליר ובית הכסא נמי היינו ס  בו כעשן הכבשונות היינו סכו
 בבית הכסא מגולה מפני שדתו רע ביותר לבשאר בית הכסא אע״פ שיש בו ריח וכל היכא שלא יהיה רע ביותר מהניא חזקה כמו
 שהיינו סבורים בעשן שהיה צריך ריבוי עשן ובא מעשה לפני מורי ה״ר חסלאי נ״ר בעשן הרגיל לעשות בביתו של אלם לתיקון מאכליו
 ואמר לכל עשן המזיק לאלם זהו קוטרא לגמ׳ ומה שפירש בו כעשן כבשונות לא בא למעט אלא אינו תליר לוקא וא״כ נראה לומר כן הטעם
ח כית הכסא לכשאינו מגולה אינו תליר וא״כ אינו רע כיותר לכל שריח רע תליר הוא רע ביותר ואחר שכתכתי ני] הראיתיו אל הרכ ד  כ
 עצמו נ״ר ואמר לי שעליין לא היה צלול בלין ואח״כ מצאתי בחושן המשפט בסימן קנ״ו בשס ר״ת כסברתנו וכן כתכ הרמ״ה ז״ל
 ככשונות של נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן אבל תנור שהיחיל אופה בו פיתו וכן כירה טון ללא שהי קוטדיהו רובא ליומא לאו תליר
 הוא ואיה להו חזקה ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תליר הואיל ונזקא הוי ועשן תליר לוקא היכא למטי לרשותא לחבריה
 ברוח מצויה אכל אי לא מטי ליה אלא כרוח שאינה מצויה לא מיחייכ לקלוקי ואפילו כרוח מצויה לוקא למזיק לאינשי אכל אי לא מזיק
 לאינשי אע״ג למטי לביתיה ומשחר לאשיתא היזק הגוף לא הוי אלא היזק ממון ואית ליה חזקה ומיהו הא נמי לכחחלה מצי מעכב להיזק
 ממון ולאי הוי ע״כ: בבית הכסא. כתב רש״י ז״ל בבית הכסא מגולה ונראה לעיניס שכך היו בתי כסאות שלהם וכן פר״ת ז״ל במגולה
 מפני שריחו רע ביותר וכתב הרנכ״ר ז״ל כחילושיו נראין הלכריס שכל שיש לו ריח רע שאין לרכס של בני אלם לסובלו לא מהניא ליה
 חזקה: כיון דאנינא דעתאי כקוטרא ובית הכסא דמו לי. רב יוסף הוה איסטניס כלאמרינן בערבי פסחים >דף קיג:) ג׳ חייהם אינם
 חיים הרחמנים והרתחניס ואניני הלעת ואמר רכ יוסף כולהו איתנייהו בי ומהא שמעינן שכל מי שילוע שאינו יכול לסבול נזק אחל
 מן הנזקין אע״פ שאין שאר כני אלם מקפילים עליו כ״כ אין לו חזקה ולא אמרו קוטרא וכית הכסא אלא מפני שילוע שאין הלעת סוכלתן
 והא לאמרינן הכא ומפסלי לחאלי לומר שהיו מכניסין חוטמיהם כפירות ומאיס ליה טפי אכל אין הכא נמי לבלאו הכי אי הוה מאיס ליה
 ביותר פועל ההקזה ללא הוה מהניא להו חזקה ומיהו אע״ג לחזקה לא מהניא להו לעת הרמב״ם ז״ל ולעת ר״י כעל התוספות ז״ל לראיה
 בעלים שמכר או מחל או נתן לו מהני כלאמרינן בסרק חזקת הכתים (דף מט:) אין לאיש חזקה כנכסי אשתו הא ראיה יש ומיהו צריך
ד גופו קנוי לאי לא לימא ליה ב  שיהיה קנין במחילה אע״ג למחילה לעלמא לא בעיא קנין כלמוכח בפ״ק לקלושין (לף טי.) גבי עבל ע
 באפי תרי זיל לאלמא לא בעי קנין הוא שאין לו עליו אלא שעבול בעלמא ולסלוקי שעבול בלבורא בעלמא סגי אבל הכא כעין מכירה
 היא ומש״ה בלא קנין לא מהני ואע״פ לאיבא מרבוותא ז״ל לאמרי ללא בעי קנין. ולמלגו מהירושלמי [לפירקין הלכה ג] שהיזק רבוי
 הלרך של אומן בחצר נזק גלול הוא כקוטרא ובית הכסא ללא מהני חזקה לתני תמן גבי נכנסין ויוצאין לשכנו [א] יכול הוא לחזור בו "[רשב״ג
 אומר אף משקבל עליו יכול לחזור בו] כרבי מאיר לאמר יכולה אשה שתאמר סבורה הייתי לקכל ועכשיו איני יכולה לקבל ואע״ג ללא קי״ל
 נל] כוותיה כללא קי״ל כר״מ נ«] למומין היינו לענין מחילה בפירוש אבל מ״מ למלנו הלין לענין חזקה להא משמע לכולהו חשבי ליה נזק גלול
ת השובך מן העיר נ׳ אמה לא יעשה ׳ [מרחיקין א י  כקוטרא וככית הכסא מלשקלו וטרו אי מהני ביה מחילה ואפילו בקבלה: מתנ
 אדם שובך וכו׳. פירוש] מרחיקין שובך של יונים מגנות העיר נ׳ אמה שלא יאכלו הזרעים: ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו. אע״פ שיש לו
 סביב השובך גנות הרבה שיוכלו לאכול משם: אא׳׳כ יש לו נ׳ אמה לכל רוח. כרמפרש טעמא בגמ׳: ר׳ יהולה מצריך שיעורא טפי כמלא
ה ונחה אז ת ת ד  פריחתה כפעם אחת להוי שיעור ל׳ כורים שפעמים אינה נתה כתוך פריחתה אע״פ שיש לה לאכול שס על שתגמר פ
 לאכול: ואם לקחו. השובך בענין זה שאין לו סביביו אלא שיעור בית רובע קב הרי הוא בחזקתו ואין יכולין שכניו לסתור את שוככו וטעמא
 מפרש בגמרא: גדםינן עלה בגמ׳ תמשין אמה וכו׳ ותו לא ורמינהו אין פורסין נס נשכין ליונים אא״כ הרחיק מן הישוכ ל׳ ריס אמר אביי
 מישט שייטי טובא כרסייהו בחמשין אמתא מליא מישט ל׳ ריס ותו לא והתניא ובישוב אפילו מאה מיל לא יפרוס רב יוסף אמר בישוב כרמים
 רבא אמר בישוב שובכין ותיפוק ליה משוס שובך גופיה איבעית אימא לליליה ואי בעית אימא דעובלי כוכבים ואי בעית אימא להפקר. פירוש
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 נשבץ מצולות כך תרגם יונתן נמלטה מפח: ל׳ ריס. ד׳ מילין: והתניא ובישוב וכוי• לאפ״ג ב<נדבלאו פירוקא לאביי לא מתרצא רישא
 לכדיתא אסיפא להכין תניא בתוספתא לאין פורסין נשכין ליונים אא״כ היה רחוק מן הישוב ל׳ ריס בל״א במלבר אבל בישוב אפילו מאה
 מיל לא יפרוס לא הוה קשי׳ ליה ללמלאות כריסם הולכים על ל׳ ריס וכשמוצאיס ישוב שרות שיוכלו לחפור ולאכול הולכים אפילו מאה מיל אבל
 לדבריו של אביי הוה קשיא ליה למשמע לעל נ׳ אמה מליא כרסייהו ושייטי טובא על שלשים ריס למשמע שאין הולטן יותר ופריק לאין ה״נ

 לבישוב כרמים או שוככין אולי אפילו

ה ^ מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח ז כ ' ו ש י י א ל ל 3 ב ל א י ״ ה א  מ

י איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ה י י ס ר א כ י ל מ ג ד ״ ע ס א ז ל׳ ד  ע

 ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה צריכא
 דאי אשמועינן גבי רשות הרבים הוה אמינא
 בונם לתוך שלו היה אבל גבי שובך !א! דליכא
 למימר הכי אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך
 כיון (א) דרה״י הוא אימא פיוםי פייסיה אי נמי
 אחולי אחיל גביה אבל רשות הרבים מאן
] צריכא: א  מחיל גביה דמוכר ולמאן פיים !
 הרי הוא בחזקתו: והאמר רב נחמן אמר רבה
 בר אבהו אין חזקה לנזקין רב מרי אמר
 בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכםא:
״ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה

 מתני, 
 הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה
 הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובבות
 קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על
ינא רוב חנ  מחצה שניהם יחלוקו: גמ׳ א״ר כ
 וקרוב הולכין אחר הרוב ואף על גב דרובא
 דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי דוכא
מרחיקין את  א עדיף וכן הלכתא: מתני׳ נ
 האילן ב מן העיר עשרים וחמשה אמה
 ובחרוב ובשממה חמשים אמה אבא שאול

 רש״י
 לי דנר חנן לקמן דאינה חזקה: אמו צריך
 נועצה. א״צ למעון אחה מכרת לאבי אלא
 אומר ראיתי שהתזיק בה אבי: לקח תצר
 ויש בה זיזי!. תנן לקמן אין מוציאי! זיזין
 וגזוזטראות לרה״ר מביתו ואס לקח חצר
 ובה זיזין וגזוזטראות יוצאין לרה״ר הרי הן
 בחזקתן שב״ד טוענין לו שהראשון כונס
 לתון שלו היה נש: [נוגס לסוך שלו
 היה]. שאס נמ הרבים היו מעכבים
 עליו נח לא היה יכול לעשות בזרוע:
ראש לקבל את  נה] מאן פייס. מי היה א)
 המעות: ומאן שנק. מי היה בידו למחול:
ן נ׳ ׳ גיפול. (א) הגוזל הנמצא תו י  מתנ
 אמה של שובך: נמצא בי! שני שובלי!.
 מוך נ׳ אמה לשניהם: גמ׳ רוב וקרוב.
 אס בא לפנינו דבר רש בו לילך אחר
 הרוב והוא כך ואס תלך אחר הקרוב אינו
 כן הלך אחר הרוב: אע׳׳ג דרובא הוי
 דאורייתא. דכתיב אחרי רבים להטות:
 וקורגא דאורייתא. דכתיב והיה העיר
 הקרובה אל החלל: (הגה״ה חבית. של יין:
 מההיא דקירא. שם מקום הוא והוא
 למעלה בראש נהר פרת ואין ישראל מצרין
 שס ויכולה התבית לבא משם אצלנו: רב
 ליס ליה דרי יזנינא. ואזיל בתר קרוב:
 ושמואל אית ליה דר׳ חנינא. ואזיל בתר
 רובא: עקולי. הרבה מקומות יש משס עד
 כאן שהספינות והמיס מתעקלין (ג) כגלגל
 במקום אחד מתגלגלין כיפי סלעים
 ארוכים הבאים לתוך הנהר והמיס

 מכסין עציהן והספינות מתגלגלות שם עליהן והספינות מתגלגלות
 וטובעומ: ופשורי. הפשרת שלגיס הנקויס אל הנהר וקיימי ואס תכא חבית
 שס תעמוד: חריפוחא מהרא. שמא מתחילה נפלה באמצעית הנהר במקום
 חזק וחריפות המים לא הניתוה לנטות ימין ושמאל: בפרדס. כרס:
 שריא רבינא. ולא חש שמא מכרם גנוב היה יין זה: דאי גניב מיניה איצענועי
 בגזה לא הוו מצגעי. דאין דרך גנבים להצניע הגניבה במקום שגנבוהו
 שיראים פן ימצאו אותן דורכי הענבים: זיקי. נודות: גי קופאי. טמונים בין
 הגפנים שבכרם והוא היה של ישראל: לימא ליה לדרבי חנינא. לאזיל בתר
 רובא אלא הלך אחר הקרוב וכאן ישראל מצרין יומר מעובדי כוכבים ולא אזלינן
 בתר רובא דעלמא: שפולאי. שופט יין מן החביות לנודומ למכור לעוברי דרכים
 כדמסיק: בדרגרגי. דליכא למיחש לרובא לעלמא לומר שמעוברי דרכים
 נפל: ואי אילא רגרגי בינייהו. אף הקטנים מותרים דרברבי לא הוו מעוברי
 דרטס אלא מלוקחי יין של מדינה זו וישראל הס ואותם הקטנים שאין דרך
 לוקחי יין להביאם: אימר באברוארי הוו מנחי. להשוות משא החמור כשיש שמי
 נורות וזה גדול מזה מעט ומכביד המשא מצד אחד מניחין עוד נוד קטן להשוות
׳ מרחיקי! האילן מן העיר. בגמרא מפרש משוס י : מתנ ( 1 א  המשא• עי כ
 נר העיר לפי שהוא נוי לעיר כשיש לפניה מקום פנוי: חרוב ושקמה. ענפיהם

 בחמשין אמה נמצא שאין פורסין
 נשבין אא״כ היה רחוק מן הישוב ל׳
 ריס ואם יש ישוכ שוככין או כרמים
 אפילו אחר ש כסמוך לל׳ ריס אפי׳
 מאה מיל לא יפרוס וה״מ משובכי
 ישראל אבל מעוברי כוכבים מותר
 לפרוס אבל יכול לבנות שובך ברתוק
 [חמשיס] אמה מגנות שכניו לשוב
 אין מזיקים הזרעים להא כרסייהו
 בחמשיס אמה מליא: טוענץ ליורש
 או ללוקח. ב״ל פותחין פה כשבא
 אלם לערער עליהם ששלה זו היא
 שלו או של אבותיו ומביא עלים על
 זה ב״ל טוענין אבותיו של זה היורש
 לקחו מאכותיך או המוכר הזה כיון
 שאנו יולעים שהמוריש או המוכר היה
 מוחזק כה ואע״פ שהיורש או הלוקח
 אין טוען כלום אלא שמראין שירשו
 מאכיו או לקחן מפלוני שהרי תנן
 הרי הוא בחזקתו למשמע לטענינן
 לומר אע״פ שאין לו אלא רובע קב
 שמא הבונה שובך זה קנה מכל
 סביביו שימחלו הס וזרעם מה
 שמססיליס היונים בשלות שלהן: ובה

 ויזין וכוי. כלומר שיוצאין לרשות הרבים: הד־ זו בחזקתה. שב״ל
ם הרבים: ה״א ע  טוענין לו שהראשון כנס לתוך שלו או נתפייס ש
 בונם לתוך שלו היה. שאלמלא כן היו הרבים מעככים עליו ולא היה יכול
 לעמול כנגלס אכל כנגל היחיר אימא בזרוע עשה שהיה חזק ממנו:
 מאן פייס. מי היה רשאי לקבל מעות: או מאן שביק. מי היה
 כילו למחול הלכך איצטריך לאשמועינן הבא והתם למהניא להו
 חזקה וליכא למימר והא קי״ל אין חזקה לנזקין להא אוקימנא לה בגמ׳
' ניפול. גוזל וכולה  בקוטרא ובית הכסא וכרסרשנו לעיל: מתני
 מתני׳ מפרש בגמ׳ ואמרינן להאי ניפול הוא גוזל קטן שמללה ברגליו
 ואמר מר עוקבא כל המללה אין מללה יותר מנ׳ אמה הלכך הוי של
 בעל השובך לליכא למימר נלך בתר רובא לעלמא ונימא מעוברי
ם ט ר ס נפל למתני׳ מיירי בשביל של כרמים שאין לרך עוברי ל ט ר  ל
 לשם ומש״ה נמי כשנמצא בין שני שוככים קרוב לזה שלו וקרוב לזה

 שלו משוס לליכא למיחש לרוכא לעלמא ולא לרוכא נימ לשובכים
 שהם תוך נ׳ m ומתני׳ בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כלאמרינן ש בגמ׳: חוץ מנ׳ אמה הרי הוא של מוצאו. משוס לולאי לא
ס נפל ואייאש להא אין בזה סימן שיהיה צריך להכריז והוי של ט ר  מהני שוככין ני] כיון שהמללה אינו מללה יותר מנ׳ הלכך ע״כ מעוברי ל
 מוצאו: מחצה על מחצה יחלוקו. כיון לליכא קורכא למוכח לכולם תוך נ׳ כשוה וגם ליכא למיזל בתר רוכא לשני השוככין שוין נל] כמיני
 היונים: נמ׳ א״ר חנינא וכוי. ר״ח אתא לאשמועינן לאע״ג לרוכא לאורייתא כלכתיב נשמות כג] אחרי רבים וכר וקורבא לאורייתא
 כלכחיב ןדבריס כא] והיה העיר הקרובה אל החלל אפ׳׳ה רובא עליף אפילו בקורכא למוכח כגון תוך נ׳ אמה כמללה היכא ללא נמ הוי
 שביל של כרמים א״נ בחצבא "(לאמרינן) כללקמן [דף כד.] לאילו כקורכא אחרינא הא תנינא לה [פסחים דף ט:] ט׳ תנויות וכו׳
 ומסקינן פ״ק לחולין (דף יא.) לאפילו ברובא רליתיה קמן אמרינן ניזיל בתר רובא: ונרםי׳ בגמ׳ [דף כד.] תני ר׳ חייא דם הנמצא בפרוזדור
 חייבין עליו על ביאת מקדש ושורפים עליו את התרומה אמר רבא ש״מ תלת ש״מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב וש״מ רובא לאורייתא וש״מ
 איתא ללר׳ זירא לאמר אע״פ שללתות מלינה נעולות להא אשה כי ללתות נעולות למיא ואפ״ה אזלינן בתר רובא י) [ומפרש בגמרא החלר
ם משלו באשה משל החלר והפרוזלור  מבפנים בעובי גופה לצל אחורי׳. פרוזלור מבחוץ לצל פניה. עלייה בנרה על גביהן]: לחכמי
 והעלייה וכשבא מן החלר (שהוא מצר הפרוזדור) שהוא בא מן המקור טמא וכשבא מן העלייה שהיא למעלה מן הפרוזלור טהור וכשנמצא
 בפרוזדור איני יולע מאיזה מקום בא ואפ״ה אמרינן בספק זה ולאי טמא שוראי מן המקור בא שרוב הלמיס באיס משם ואע״פ שקרוכ לכא
 מן העלייה לרך לול המפסיק בין הפרוזלור והעלייה שהיא על גביו ומלאמרינן שורפין ולא אמרינן תולין שמעינן לרובא הר דאורייתא
תו גרםינן בגמ׳ נשם] : דלתות מדינה וכוי. להשתא ליכא אלא חל רוב לחנויות ולא רובא לטבחי ישראל לעלמא: ו ו ל ג  אע״ג לאיכא קרוב מ
ל ג ל עיר שרובה עוברי כוכבים אסורה ושמואל אמר אפילו מ ג  איתמר חבית שצפה בנהר אמר רב נמצאת כנגר עיר שרוכה ישראל מותרת מ
 עיר שרוכה ישראל אסורה אימא מהאי נ>] רקירא אתאי וכ״ע אית להו לר׳ חנינא אלא בהא קא מיפלגי לרב סבר אס איתא
 למלקירא אתאי עקולי וסשוד מטבעי ליה ושמואל סכר חריפתא לנהרא נקט ואתא. פירוש רקירא שס מקום שאין ישראל מצויים שם
ן לרובא ישראל שריא: עקולי. עקלקלות הנהר או פשורי הפשרת השלגים היורליס מן ההרים היו נמ מעכבין  ושמעינן מהא לרב לטו
 אותה: ותו גרסינן כגמ׳ נשם] ההוא חצכא לחמרא לאשחבח בפרלסא לערלה שריא רבינא משום ללמגנב מיניה ולאצנועי בגויה לא
 מצנעי והני מילי חמרא אבל ענכים מצנעי: הנהו זיקי לחמרא לאשתכח בי קופאי ושרינהו רכא לרוכא לשפוכאי ישראל ניגהו והני מילי
ס נפול ואי אירא רברבי בהלייהו אימר באברוארי הוו מנחי: פירוש שרייא רבינא. ולא חיישינן למימר ט ר  ברברבי אבל בזוטרי מעוברי ל
 למפרלס לערלה הוא: אבל ענבי מצנעי. פירש הרמב״ן ז״ל לאפילו לרבי חנינא לקי״ל כוותיה לאזלינן בתר רובא אפילו כי איכא קורבא
 למוכח הכא אסרינן ענכיס לאמרינן כאן נמצאו וכאן היו כלאמרינן בכרייחא כספ״ק לקלושין נדף לח:] כרס הנטוע ירק וירק נמכר י) חוצה
 כארץ אסור וטעמא למילתא לסי שלרך הגננים למכור על פתח גנותיהן כלמוכח בסוף כ״ק וה׳׳ל נע] כמקומו ממש [וליכא מ״ל רובא עליף]:
 בי קופאי. שם מקום: דרובא דשפוכאי ישראל נינהו. שהעובד כוכבים עושין יינם במקום ההוא על ילי ישראל וישראל היו מעבירין
ם ללרובא עוכלי כוכבים נמי ליכא למיחש טון ט ר  חביוחיהס ממקום למקום כלי שיקחו ישראל מהם הלכך ליכא למיחש נמ לעוברי ל
ס לא נשאו לעולם רברבי ושפוכאי נושאין לפעמים ט ר ן לעוכרי ל  לרברבי כינהו: כאבדוארי. להכריע המשא הניחום ושדנן כולהו לטו

טד רברבי יוכיחו על הזוטרי שהם מותרים אע״ג רלענין זוטרי לחולייהו איכא רובא לאיסור: ו  ז
ד ומשוס נוי העיר כלאיתא בגמ׳ על שיהא לה מקום פנוי בלא שוס אילן: ובחרוב י ׳ הא הלכתא למשיחא למתני׳ בא״י מי י  מתנ
ת צריך חמשיס. מפני שגנאי הוא לעיר מ י  ובשקמה שענפיהם מרוכיס צריך חמשים: אבא שאול אומר אפילו בכל אילן שאינו עושה פ

 עין משפט נר מצוה
ג ע ר ת - א ע ר  ת

 א מיי׳ פט״ו מהל׳ אבידה טוח״מ סי׳ רס: ג מיי׳
 פי״ב מהל׳ מאכלו׳ אסורות ופט׳׳ו מהל׳ אבידה
 טר״ד סי׳ קכט טוח״מ סי׳ רנא: ג מיי׳ פ״י מהל׳

 שמיס (סמג עשין פב< טור ח״מ סי׳ קנה:

 ממורת הש״ם
ת ״ ) ר א ד ר מ מ ת ג) צ״ל ד ״ א רשאי ב) ל ׳ ׳  א) נ
: ר ו ס ז א י א צה לו ג ה ו) צ״ל חו ד ׳ נ ס מ ׳ ב י נ ח  ה) מ

 קובץ הגהות
ס ו ק מ ל כגלגל נ ג ל מתג : (ג) ו  כ״ח (א) גוזל כצ״ל

י כצ״ל: ס י ת ס מ ת ד מ ח  א
ה י ו ה ב א ״ ק: [ג] נ ן שבי א מ ׳ ו מ ג ג ג ״  מא״י [א] נ
: ן ׳ב לא כ : [>] נ׳ ם י ב ר ] ה ס ע ס [ י י פ ת  נ
ע רו א בז מ י ד א י ח י ד ה ג נ ב אבל כ ״ : [ה] נ  נח ולא כצ״ל
ר ח א א י ע ב ׳ לא מ י ג פ ״ : [ו] נ ו נ מ ה מ ה חז י ה ה ש ש  ע
( ת ״ ת ל ( ׳ מי ׳ ק י פ ך א ו מ ס ס ב ׳ ט ר נ ח ׳ א י פ ׳ א  נ
ל ׳ מי ד ק ם ע י מ ר ו ישוב כ ! א ט ב ו ס ישוב ש  לכל ל' ט
׳ י ב פ ״ : [ח] נ ר י ע י ה ב ו ׳ בזי ט י ב פ ״ : [ז] נ ס ו ר פ  לא י
׳ כצ״ל: י נ ת מ : [ט] ד ר ת ו ס י י נ ו  שיש בתד שובך י
: א ו ב ה ״ : [ל] נ א ״ ד ה ׳ כצ״ל ו נ ׳ שחוץ מ מ ג ] ב י ] 
ס ט ר ח עוברי ד ׳ דשכי י נ פ ״ : [מ] נ ן כצ״ל י י  [ל] במנ
י ג סירש״ ״ נ ן ו מ ק כן ל א כצ״ל ו ר ק : [>] ד ם ה פל מ נ  ו
: ס ן ש ר צ ת ואין ישראל מ ר ר פ ה ל נ א ע ו ח ה ת ם מ  ש
ס ר כ ן ה א מ ג ׳ ו י ב פ ״ : [ע] נ ן כצ״ל י ע ב ט  [D] מ
. ר י ע ה ה מ ו א בדי כוכבים ד ׳ לעו י ג פ ״ : [9] נ ר י ס א  ה

 ולעוברי כצ״ל:
ו א ר ק ה סביב נ ב ר ת ה ׳ שדו י פ ב א ״  חו״י (א) נ
ר ״ ה כ ר ״ א ש ד מ תי א י ר ק ר נ י ׳ ע י פ א דים ו  יחי

: ׳ ס י ׳ ת י . ע א מ ל ע ו מ ת א א אנשים ד נ ו חא ט  דשכי
י שובך דליכא נ א [א] אבל ג ר י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
ר מ י מ א וליכא ל מ ל ע בא ד ר רו ח ר נלך נ מ י מ  ל
ה ל ח ת ר״ל מ ׳ כצ״ל ג״ל ו כו פל ו ם נ י י דרכ ר ב ו ע א מ מ ש  ד
לך ר דהו מ י מ ט ליכא ל ה ל השובך ש ע א של נ ו ה ר ד מ  א
א של מוצאו ה א ר מ ל ע א שה[ שובכי! ד מ ל ע בא ד ר רו מ  נ
ה ליכא מ ׳ א ך נ ו מ נ ה ו מ ׳ א נ מר מ ו ה י ד ד ן מ א אי ה  ד
הא ר שי מ י מ ס ליכא ל ק ג י ס כ מ ׳  שובך אלא של זה ואחי
׳ מ ג א ב ה פל ד ס נ ט ר י ד ר ב ו ע א מ מ ש ם ד ע ט צאו מ  של מו

: ל ״ ק ׳ ו כו ס ו י מ ר ׳ איירי בשביל של כ י נ ת מ ק ד י ס  מ

 שלטי הנבורים
ק דחולין ׳ י גא כתב רש״י פ ר רו ת ל דאזלינן נ ״ י א דק  א ה
ן ואפשר לנרר מ א ק ו ס ה ׳ א א אפי נ ר רו ת  דאזלינן נ
נ ו ך על ר ה לנו לסמו י ן ה ד ן ה ה מ מ הראי ק י ד  כגון נ
ת הרא״ש ע לקס יכן ד ו נ ת שהן כשרות ואין ל ו מ ה כ  ה
׳ שחיטה א מהל ״ י ׳ פ י ט ומי ״ ה ל ״ ׳ נ ל סי ״ ר י ו הט  שם י
ר ריכא אלא היכא דלא ת ו ללא אזלינן ג נ ת ׳ נ ס התו  ו
נ ט כתו ל ר מ נ ג ו ״ ה  אפשר אבל היכא לאפשר לא וכן ג
נן לה אה בלא בליקה ללילהי אסרי ס נטלה הרי  והלכך א
ן על הרוב אלא היכא שהוברר נ ט מ לו ללא ס ע מו ב״  ו
׳ ס קה התו ן אמז נ ט מ ס הא ל א רוב ו ו ות הדבר הה  הי
לס קה שהובררה שעה אמת געו ו לכל חו נ ח  והאשר״י כ
ת ע ש א חזקת שכולאי נ י ה י שהובררה ה נ קת פ  כגון חז
ת קו ה מכל התז ז ה וכן נשואה וכיוצא ג ד נ יא פ  לילה הו
ה גי! לאיסור בין ר ת לס אזלינן ג  שהוגדרו שעה א׳ געו
ה שלא ר ה כגון פ ר ר נ ו הו חזקת שלא ה  להיתר מי
ה ר ת ה לא אזלינן נ פ י ר תה ט לס שלא הי ה מעו ר ר נ ו  ה
ת ו מ ה נ ות מ נ י נ ס עשו ג א  ומכאן לומליס הלכה למעשה ל
ה כל הגבינות אסורות פ ר ן ונמצאת ט ׳ מה נשחטה א  ו
ה פ ר ט נ א ר קתה והשחא הו ה אחז ו מ ק ו ׳ א  ילא אמרי
הו לס בשעתה ומי קת כשרות לא נתברר מעו ס לחו  משו
ה שאס היינו בקיאי! לברר נ ר י ח ס מ ח ה מ פ ר ס ט  א
ד משוס ס ת י ה לא מ ק י ל י נ ״  אפשר שהיה לו היתר ע
ה פ ר ה ואמ״ל ט פ ר ה ט נ ק אי פ ה ס ס ר ק ט פ יס ס י סי  להו
נו י מ ר״ש ירנ ע א ל י נ ן ה נ והר״ ״ ה ע פ ר ט נ נ ״ ח  אימור א
ח נ ס להאי תזקה אתיא מ ו להמירה משו מ ט ס ה נה ש ו  י
ן אחר רו ת כשרות הן וכן עשה. מי ו מ ה נ נ רו א ו נ ו  ר
ג לאסור נל ה נ מ נ ל ו ט כמ ל ר מ נ ם לזה ו  הרא״ש מסכי
׳ ת מג ו מ פ ה לא נעשית נ נ ר י ס ׳ ימים ל ך ג ה שנחלנ תו  מ
ל הגבינות א ללא נ ״ נ ש ר א כתב נשם ה ״ ל פ ״ ד ט ם ו מי  י
ס אחר ששים כמו בשאר ה רות אלא הולכים נ  אסו
ל נ א ל ״ נ ש ר נ ה ת ה נ כ ר ה בשביל ס פ ר ט אס נ ן ו ד י ס י  א
ס לעולס נאסרו בששיס ובאמת ט ה נות שנעשו מ  הגבי
נה ואינס משגיחין על ן כל הגבי ם האוסרי ע ע על ט  צ״
ס ת משו רו ג מהלי מאכלות אסו ״ ׳ ומיי׳ כתב ס ם ס ע  ט
ת רשב״ס ע ׳ מביא ל י הת מי ה ושם בהג א מ ה ט מ ה נ נ  תל

ת: ו נ י נ ס להתיר ג י מ י נ ס ג מ ״ ה  ו
ר ל עי ג נ ז חבית שצפה בנהר נמצאת נ ״ א י ב ר ת  כ
ר שרובה ישראל רה בנגל עי ם אסו י נ נ ו י כ ל נ ו ה ע נ  שרו
ר ריב ה נ פ שיש נראש ה ״ ע א ׳ בשתיה ו י תרת אפ  מו
ב ן הרו ד כוכבים אין חוששין שמא בא מ ב ו ירות של ע  עי
ת יכולה לילך ן ואין החבי  לפי שהנהר הולך עקלתו

: ת ע ב ט א נ ס רחוק אלא הי  למקו
ר לסמוך ת אסי ו ק ח ר ן ה נ ו ורש״י בכל ה נ ט מ ר ע ל  כ ל
ר ר שחנירי אסו נ ס אין שס הניווק כיין שהוא ל ׳ א י  אפ
נול ל אינו י ט ל ט מ ר ה נ א לסמוך לו ל ס נ ׳ א אפי  לעשותו ו
ה ת א א נ ת ש ך והיום או למחר נ  לומר הניחני שאסמו
ו ת ק מ ר ה ת שלי רחיישינן שמא יתעצל נ ך ארתיק א  לסמו
ך אינו יבול לסמוך נ ו לפי ת נ י מ ס ס יבא היזק לוה נ נתי י נ  ו
ר נ מכ ״ ח א ר כגון שעשאו נשלו ו ת י ה ׳ שעשאו נ אפי  ו
ן לסלק היזקו ד ק ללוקת צ י ך לדנר המז ו מ  חצי שדהו ס
ס א א להו ל ר י נ ס מ והרא״ש סליגי על וה ד ר״ ר״ח ו  ו
ס ק א ר לסמוך לו חרדל ו ת י ס מ ד ו ב י אצלו ל ה לחטר  הי
פ ״ ע ך לו ברישין א תר לסמו ה אצלו נצלים זרועים מו  הי
ל א לו מי זק נ ן שאין הנ ו  שמזיקץ לאחר זמן נשיגלילו ט
ת לחשבינן ס ללידהו יש הרחקו ו ג ה ך נלוס מי נ  אין נ

: ר ו ט ל וכמ״ש ה י א לו מ זק נ  להו כאילו הנ



 נמוקי יוםף לא יחפור פרק שני בבא בתרא (כד:-כה:) יג מסורת הש״ם
 א) דף יח::

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל נכדי:

 מא״י [א] נ״נ ומאי שנא הכא דקמני קוצץ ואין
 נומן דמים: [ג] צ״ל ומנירו: [צ] נ״נ דקאמר
 נגמ׳ סיפא אתאן לגורן שאינו קכוע ומפרש כל
 שאינו זורה ברחת ומ״ש הנ״י כשאינו קכוע אינו צריך
 כלל להרתיק אע״ג דהתני סיפא בכדי שלא קיק והיינו
 כשאינו קבוע אפשר גומר לתירוץ רנ אשי מאי טעס
 קאמר וכו׳ אתיא דשא וסיפא בגורן קבוע אבל באינו
 קבוע אינו צדך להרתיק כלל: [ד] נ״נ דקאמר לכל
 רוח עושה וסומך חוץ ממערב׳ דמרחיק נ׳ אמה או
 לכל רות מרמיק נ׳ אמה מוץ ממערבא שאינו עושה
 כל עיקר: [ה] נ״נ כמו גבי בור שיח ומערה בג״ט:
 [ו] נ״נ פי׳ אחר שעשה זה משרה מכר שדהו או זרע
 שס מרדל ומכר מחצה שדהו לאחר והלוקח עשה שס
 ירק או העמיד דגודס: [ז] נ״ב ולפ״ז לא אתי שפיר
 דקאמר לדבריהס דרבנן ואפשר לומר טעמא דמלמא
 הוא כמו שאמר לדבדהס דרבנן כשס שיש להרמיק
 על זה כן יש להרתיק על זה וגופא דדנא דר״י מה
 שסליג עס רבנן גבי אילן דס״ל על הנחק דצדך
 להרחיק: [יז] נ״ב נראה שהד״ף פי׳ בלוקח תצי שדה
 עס דבודס מן המוכר והמוכר עשה שניהס כשהיה
 ברשותו והר שפיר דלית חד מינייהו דקדס ורש׳׳י

 לא פירש ק:
 חו״י (א) נ״ב משא״כ באילן קדס סגי כמה דמיפין
 כח גני עיר שצדך לקוץ: (כ) נ״נ פי׳ דלרבנן
 ס״ל דחרדל הס מזיקי׳ ור״י ס״ל שג״כ הס כחוקי;
 וקי״ל כרבנן: (ג) נ״ג צ״ע ובעץ החיים כתכ על
 רש״י פי׳ בני עיר ונ״ל שודאי כך הוא רק שרש״י

 נותן לשון יחיד דיק:
 אנ״ש מהר״ן שפירא [א] גרש״י ונותן דמים מי
 שהעיר שלו ר״ל מי שיש חלק בהעיר
 לאפוקי הדדם שם בשכירות שאין להם במים בתוכה
 שאותן ודאי אינם נותנין לזה וק״ל וגזה א״ש מה
 שמתרץ אמ״כ נגמ׳ ונד״ף דכא[ מיקד קדירה דני
 שותפי וכו׳ וכלשון רש״י שם: טוזר״ם [ב] דסבירא
 להו דעל המזיק [י] להרתיק ואפי׳ דלאו גידה וקאמר
 איהו על הניזק להרחיק אלא משוס טעמא דגיריה
 בעי מזיק לארתוקי כי איתניהו וכל הני לפירקין עס
 מרדל ומשרה כולהו גידה ניגהו לנל מאילן להזיקו
 לאו מהשתא אלא לאחר זמן נח] וד״ף ז״ל בסניס הוא
 מרמה חרדל ומשרה לאילן וא״צ להרתיק נ׳ אמה אלא
 ג״ט בכדי שלא יזיק בנידה דליה וכפי׳ הר״ן ז״ל
 וכן פסק האשר״י ע״ש: םהר״ן שפירא [ג] ר״ל
 שעשה נמוך שדהו משרה ואח״כ מכר תצי שדה שלו
 והלוקח בא לזרוע נו ירק סמוך לו וה״ה איפכא אס
 מכר את חצי שדהו עם המשרה שגמובו והיינו כפי׳
 דנ״ס לעיל בתוס׳ בדף י״ת אלא דכאן איירי במעכנ
 את המשרה לעצמו והלוקת נא ליטע לירק בתוך
 השדה שקנה ממנו וזהו שמסית ואע״ג דלא קי״ל
 כרבנן אלא אע״פ שאינו רוצה ניקח וכו׳ ר״ל שאין
 הלוקמ מרוצה במה שיש להמוכר משרה סמוך לשדה
 שלו כי הוא רוצה ליטע ירק ורוצה שיתרחק המוכר
 אפ״ה א״צ להרחיק וכו׳ מיהו טון דמודה ר׳ יוסי
 בגיד נפקא לן לענין דינא בלוקח ביח וכו׳ וזהו

 שמסיק הג״י בדבריו:

 שלטי הגבורים
 א מהא דאמד׳ אס האילן קדס קוצץ חחלה ואח״כ
 נותן דמיס דקדקו הפיסקיס סמך וראיה ליחיד המדיין
 עס הקהלות על אודות המס גובי! ממנו המס תחלה
 ואח״כ ידין עמהס אס עשו לו שלא כדין יתזירו וכ״כ
 ר״ג נתקנות שצריך שיפרע תחלה נמעות או נמשנונות
 ואח״כ חמין לדן את הצבור ואפי׳ קודס שיפרע הטלתו
 אס ירצה שהמטיל מס עושה שלא כדין על הטלת
 המתנה יש כת בילו לבטל התפלה להיות קובל עליו
 שלא בב״ל על שיעשה לו כרין לפי ראות עיני טובי
 העיר לאל״כ היה יכול ליקמ ע״י עונל כוכבים ראמר
 כי בשביל הממנה הוא לוקח ומיהו לוקא קולס שיפרעו
 הקהל המס למלך לאז באים עליו מנח לינא למלכומא
 לינא והד הם נשלוחי המלך ושלוחי למלכא כמלכא אבל
 לאחר שפרעו כל המס אלא שעדיין לא גנו החלק שהיה
 מגיע לזה דהשחא אינם עוד שלוחי המלך לא מצו לנוף
 אותו ננה״ג ללינא תו למימר דמנמ דנא דמלכותא

 אמו עליהם שננר קנל המלך את שלו:
 ב כחב מיי׳ שצדן להרחיק משרה ונרישין וחרדל מירק
 ונצליס ולנוריס ג״ט או מעט יוחר כלי שלא יהא ההיזק
 בידם וכן הוא לעמ רנינו והטור סליג על זה לאינו

 נראה p בגמי:

 טון שאינן מוציאין פירות: ואינו נותן דמים. כיון שנטעו שלא כרין ומזיק את הרביס לין הוא שלא יתנו לו למיס ואע״ג דבאילן לבור נוטל
 למים אפילו אליבא לרכנן שאני התם לאינו אלא היזקא ליחיל וכיון שבאילנות איכא משוס ישוב העולם מקנו שיטול למים: וקוצץ ונותן דמים.
 אע׳יפ שנטעו וכלין קוצץ תחלה והלר יתנו למיו כמו שהוא שוה עכשיו לאילו מצי אמר הבו לי למי והלר אקוץ לא יקוץ אותו לעולם למי
 נותן לו למיס: קלרה לבי שותפי לא חמימא ולא קרירא: ספק זה קדם וכו׳ קוצץ. ללא עליף מולאי אילן קלם ואינו נותן למיס לאמרינן
 ליה זיל אייתי ראיה שאילנך קלם
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 קדם קוצץ ונותן א דמים ספק זה קדם וספק גלולה שאז הולכת למרחוק והמוץ

 זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים: גמ, ומ״ש

 מבור דאמר קוצץ ונותן דמים fa אמר רב

 כהנא(א)קידר׳ דבי שותפי לא המימי ולא קרירא:

 מתני׳ מרחיקין גורן הקבוע מן העיר נ׳ אמה
 ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא״כ היה

 לו נ׳ אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של

 חבירו ומנירו (א) כדי שלא יזיק: מרחיקין את

 הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר

 נ׳ אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר

 ר׳ עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ

 ממערבה ומרחיק המשים אמה לכל רוח

 מרחיקין את המשרה מן הירק ואת

 הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים

 ב ר׳ יוסי מתיר בחרדל: גמ׳ תניא רבי יוסי
 מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר

 לי הרחק חרדלך מן דבוריי הרחק דבורך

 מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי

<טעמייהו דרבנן דםברי על המזיק להרחיק  א

 את עצמו הלכך מרחיקין את המשרה מ

 הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל

 מן הדבורים ור׳ יוסי סבר על הניזק להרחיק

 את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעו לרחוקי

 והא דקתני ר׳ יוסי מתיר בחרדל לדבריהם

 דרבנן קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו לא בעו רחוקי

 אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק את עצמו תינח משרה וירק דהני

 מזקי ועי והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן

 דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת לה ואי בטרפא הדר פארי

 וקיימא לן כר׳ יוסי וחזינן בפירושא דגאון דלית הלכתא כר׳ יוסי בחרדל

 ודבורים וקאמר נמי דלענין משרה וירה מודה ר׳ יוסי דמרחיקין ובטעמא

 (נ) דמילתא בלחוד הוא דפליג רבי יוםי ולאו בגופיה דדינא ואנן קשיא לן האי
 פירושא דכד מעיינת ביה בגמרא משכחת ליה לרבי יוסי דבגופיה דדינא

 פליג דהכי קאמר לדידי אפי׳ משרה וירק נמי לא בעו רחוקי ודקאמר דמודה

 רבי יוסי בגיריה ובגרמא דגיריה אין ודאי הכין הוא אלא הכא במשרה וירק

 ליכא לא לגיריה ולא גרמא דגיריה דמיא מיתם תיימי והדר אזלי ואי מודה

 מזיק את כני העיר וכיון שהוא היזק
 חליר חששו לו על שיעור שמוליכו
 הרוח להיינו חמשיס אמה אכל כשהוא
 לכר מועט שאינו זורה אותו נמ ברחת
 אלא הרוח מנשבו משם מעצמו לא
ע היזקו שלפי שעה נסתלק ועול ט  ק
 שאינו הולך למרחוק ומשוס היזק
 מועט זה לא חששו לחייבו להרחיק
 כלל ואע״ג לאפשר לאתי לילי גרמא
 לגיריה לא חיישינן ליה וכן לא יעשה
 הגורן הקבוע הזה בחוך קרקע שלו
 ואע״פ שאינו במקום שיזיק בני ארם
 מ״מ כלי שלא יזיק הנטיעות והניר
 לא יעשה אלא כשיש לו קרקע חמשים
 אמה לכל רוח: ונרםי׳ בגמ׳ תניא
 מרחיקין גורן קכוע מן העיר חמשיס
 אמה וכשס שמרחיקין מן העיר נ׳
 אמה כך מרחיקין מן מקשאיו ומן
 מללועיו ומן נטיעותיו ומן נירו של
 חכירו נ׳ אמה כלי שלא יזיק כשלמא
 מן מקשאיו ומן מללועיו לאזיל ואתי
 בלטה וקשה ליה אלא נירו אמאי א״ר
 אבא בר זבלא ואיתימא רבי אבא בר
 ממל ואיתימא ד אבא בר זוטרתי מפני
 שעושה אותו גלל: פי׳ מקשאיו וכוי.
 ערוגות קשואין וללועין: ככדי שלא
 יזיק. משמע למתני׳ מה טעס קאמר
 מה טעם נ׳ אמה כלי שלא יזיק והא
 לפי׳ במתני׳ להכא טעם ההרחקה
 טפי מבכל בבי למתני׳ לתנינן
 מרחיקין כתב הרשב״א ז״ל למשום
 למתני׳ ללעיל משוס נוי העיר ולוקא
 בארץ ישראל קמ״ל להיאך מתני׳
 להכא משוס היזקא הוא ואפי׳ בחוץ
 לארץ ונפקא מינה נמי לאי משום נוי
 העיר אין יכולים בני העיר למחול
 כלתנן [ערכין דף לג:] אין עושין שלה
 מגרש ולא מגרש שלה ואי משום
 היזק יכולים למחול: ואתי בלכיה.
ח ת הנבילות. מרחיקין משוס ט  א
 מפני שמנשב כנחת כלכתיב [יונה ד]

 רש״י
 מרובים: ואילן סרק. גנאי הוא לעיר:
 [א] ונוסן ימים. מי שהעיר שלו (ג):
 גמ׳ מ״ש מגור. דגעי נמי הרחקה
 וקאמר אם הבור קדם קוצץ ונותן בעל
 הבור דמי האילן לבעל האילן: לא חמימא
 ולא קרירא. שזה סומך על זה אף כאן דמי
 האילן מי יתנם אם באת להטיל על בני
 העיר כל א׳ יאמר ממני לא יתחיל ונמצא
 ישאר עומד והעיר מגונה ואין זה תפארת
׳ גורן קבוע רחוק מן י  א״י: מתנ
 העיר. מפני המוץ שמזיק את בני העיר
 כשהוא זורה וגס מיבש הזרעים:
 נמ (ומביא) ניר הוא החרישה שמורשין
 בקיץ כדי שייבשו שרשי העשבים והקוצים
 ואין זורעים עד החורף כדכתיב נירו לכם
 ניר ואל תזרעו אל קוצים: נבילות גורסי
 וקברוה. כולה משום ריח רע: אלא
 לרוח מורחיס. שלפי שרוח מזרחית חמה
 ונוחה כדכתיב רוח קדים חדשית ביונה
 ואינו קשה אלא אם כן באה לפורענות
ח לעיר: חוץ ד  ולכך אינה מביאה ה
 ממערבה. שהשטנה במערב: אס
 המשרה. מיס ששורין בהן פשתן: ואס
 הנרישין. כרמי: ואס החרדל מן הדבורים.
 שאוכלים את החרדל והוא עז ומחדד את
ד כן: ח  פיהם ואוכלות את הדבש שלהן א
 גמ׳ לגלוגי. פרחים של חרדל: על
 המזיק להרחיק אח עצמו. אף על פי
 שהתחלתו ברשות: ביגתא. גרעיני הזרע:
 לא משגחס לה. הדבורה לפי שהוא
 בשרביטו: ואי בנורפא. אס יאכל העלה:
 הדר פארי. חוזר וצומח: [ובטעמא] דמילסא
 לחוד. דקאמר לדבדהס דרבנן !כ]:
 מיסם סיימי. כלים ונבלעים:

׳ מדחיקין י  בלב הפרח ומייבש ליה: נלל. שמזבל השלה יותר מלאי ומרקיב התבואה: מתנ
ח רע: אלא למזרח העיר.  רע המזיק את הרבים: בורסקי. ןמקוס] שמעבלין בו עורות ויש לו ד

 רוח קלים חרישית ולפיכך אינה מביאה הריח לעיר: ר״ע אומר וכוי. נראה להלכתא כר״ע מלשקלינן בגמ׳ ניז אליטה ומתקינן
 ללעתיה בהרחקת חמשים אמה קאמר: חוץ ממערבה. שאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תלירה בתפלה ששם כבוד השכינה שורה:
 ור׳ יוסי מתיר בחרדל. כבר מסקינן בגמ׳ [לף יח:] דר׳ יוסי לדבריהם דרבנן קאמר דיש להם להתיר בחרלל מפני שהלבוריס נמי מזיקין
דה כדקאמר גבי אילן ובור ולא צדך ליה אפילו כמשרה הרחקת נ׳ אמה י  החרדל אבל לדידיה אפילו במשרה וירק מתיר כל היכא דלא הוו ג
 כרבנן דמסתמא לרבנן הכי צריך דומיא דנכילות וכדאיתא בתוספתא נדמכלתין פ״א] בחרדל אכל לר׳ יוסי דקי״ל כותיה לא צריך כל האי
ף ז״ל כהלכותיו וכתב הרמכ״ם ז״ל כס״י מהלכות שמים דהיינו ג׳ טפחים או יותר ״ א ד  שיעןלא אלא 1מ ככדי דלא הוי גידה וכמו שכתב ה
 מעט והיינו לוקא במשרה וירק דבכה״ג הוו גידה אבל בחרדל ליכא לעולם גידה דאי בבינתא דהיינו הזרע הנזרע בארץ לא משכח לה
 הדבורה כדי שחוכל לאכלה אי בטרפא דהיינו העלין לאו גידה נינהו לאחר זמן סלקי מעצמן וטעמייהו לרבנן בהרחקת משרה וירק
 ובטלה מחני׳ משוס דעל המזיק להרחיק את עצמו ואוקימנא לה בגמ׳ אפי׳ m בלוקח w ואע״פ שסמך המשרה ברשות ואע״ג דלא קי״ל
 כרבנן בהרחקת משרה אלא אע״ס שאינו רוצה לוקח א״צ להרחיק שזה עושה בתוך שלו וזה עושה כתוך שלו מיהו טון דמודה רבי יוסי
 בגידה נפקא לן לענין דינא בלוקח בית ובו חלון פתוחה לחצרו של מוכר שיש לו לסתום החלון משוס היזק ראיה דהוי כגיריה ואע״פ
 שנעשה החלון ברשותא וקי״ל [לקמן דף סה.] דמוכר בעין יפה מוכר שאני הכא דנזקא לא מזכנינן ליה אכל הלוקח כל הני נזקין דמתני׳
 שסמכן המוכר לכותל אין הלוקח חייכ להרחיק שהוא לא סמכן ולא נחשכ מזיק אכל הלוקח חלון כל שעה מזיק לו בראייתו והני מילי בשיש
 היזק בחלון בשעת המכר אבל אס מכר לו בית שיש בו חלון על חורבה שלו אע״פ שעשויה לבנות כיון שנפתח זה החלון ברשות ולא
 נתחייכ לסלקו מתחלה אף כשיבנה זה את החורכה אין לו לסותמו וכדתנן אס אילן קדם לא יקוץ. כן כתב הרב רבי יונה זצ״ל: וגרסינן
 כגמ׳ תניא לכל רוח הוא עושה דברי ר״ע ומרחיק חמשים אמה חוץ ממערב שאין עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה מאי תדירה תדירה
 בתפלה: מרחיקין את המשרה וכוי. אמר רב פפא בלוקח אי בלוקח כי איכא ירק אמאי מרחיק ועוד מ״ט דר׳ יוסי אפילו משרה וירק נמי
ד רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ורבי יוסי על הניזק ס״ל והכי קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו ב ס  אמר רבינא ק
 משרה וירק לא בעי רחוקי אבל לדידכו דאמריתו על המזיק תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבודם
 חרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי ליה דאי בבינתא לא משכח לה ואי בטרפא הדר סארי: תדירה בתפלה כתבו בתוס׳
ד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה׳ דרך ארצם וההיא אתיא כרבי ג  דהא פלינא אההיא ברייתא דברכות >דף ל.) דקתני שתייב להתפלל מ
 ישמעאל דאמר שכינה בכל מקום ורבי חנינא דאמר לקמן לרב אשי שהיה דר בבבל כגון אתון דיתביתו לצפונה דא״י אדרימו אדרומי
 סכר לה כההיא ברייתא דכרכות: הדר פארי ורכה העלה ואין לומר הדר נמי אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא ירבה דמתוך שהוא חד



 26 (כה:-כו.) נמוקי יוםף לא יחפור פרק שני בבא בתרא

 רש״י
׳ חרוב ושקמה. שרשיהן מרובין: י  מתנ
 בי! מלמעלה. שאחל בגובה ההר
 בשיפוע והשני בשיפולי: בי! מ! הצד.
 בקרקע שוה: וגושן דמים. כיון לברשומ
 נסע שאיני מזיק על שיגלילו שרשיו לא
 חייבוהו חכמים לקוץ בלא למים כיין שהוא
א יייזיל: גמ׳ עצורי. עוצרי ק ז י ק ה  י
 שימשמין לעשומ שמן: בגירי דיליה. והכא
 נמי נמ ביריהן בא שמכח מכיחיהן היא
 מרעיד: נוצייד ננהמא. שאם יניח כל
י  על החומה וכסוי עליה ינוע הטסו
 מממח הרעלה: רקהא. הוא מה
 שמנעריס מן הסשפן: מאי שגא מזורה.
 דחייב גבי שבמ אלמא דהוי גירי דיליה:
 הייצו זורה. כי היכי דלגבי שבת חשיב
 כחו הוא הדין לענין נזקין: ני] p היוצא.
 מן הברזל כשהפטיש מכה עליו חייב והרי
 הרוח מוליכו: ניתא ליה. דליזל לחוץ
׳ שמיד י  שלא לשרוף את כימי: מתנ
 לשדה חבירו. בין שדה הלבן בין שדה
 אילן וטעם כדי עבודת הכרס שכשיחרוש
 אילנותיו שלא יצטרך להכניס מחרישתו
 לשדה של חבירו: מעמיק להם. בעל השדה
 שיצאו לתוכו: קוצץ. בעימק ג׳ טפחים:
 והעצים שלו. של [כ] בעה״ב ש הוא
 בעל השדה: נמ׳ י<אבל בבבל.
 שמחרישמן קצרה: [ח] מאי האי. אמאי
 קייצמ: אמרי ליה מכולהו ראיות
 הכאתי לו שלא יקוץ: שהחזיקו בו רבים.
 לעשות להם דרך אסור לקלקלו אפילו
 הוא של יחיד: בסר דצפק. רב פפא:
 גא! בשוך ע״ז. הוי חזקה לאילן חוץ
 לט״ז לא הוי חזקה אע״ג שמתפשטין כ״ה
 אמה אין יונקים אלא ט״ז אמה ואני

 כל שטעמו אותו פעם אתת שוכ אין אוכלים ממנו כן כתב הראבי׳ל ז״ל וכהאי סכרא קי״ל כרמן דלכוריס לחרדל לא מזקי ליה [הלכך
׳ מדח״קין וכוי. א׳׳צ י  לרבי יוסי נמי לאו גיריה הויא ואין צריך להרחיק. דעת רב אלפס בפנים] וכוליה לינא מפרש במתני׳: מתנ
 להאריך כפי׳ דמתני׳ כיון דקי״ל כרבי יוסי דמתיר לסמוך: נמ׳ ־וכנאה. נקרא כן על שס מקומו: עני היה. ואח״כ העשיר: אפדנא.
 כירה: עצורי בשכבותיה. כשכונתו עומדין עוצרי שומשמין לעשות מהן שמן: נבתמא וכוי. כסוי ע״פ החבית הא דנקט הכי עני והעשיר

 לאשמועינן דאע״ג דמסתמא יכלו

א רבי יוםי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא ה  לאחזוקי למילה שס זמן חזקה ז
י היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי א׳דלא ליתיה י ה ל י פ י א י י מ , ה " מ * ל * י ™ י א  ל

ה להיקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר כ מ ת ה מ ח א מ מ פ א ד ה י א א מ כ י  ה

 בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולענין חרדל

 ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה דהא

 אוקימנא למתני׳ בלוקח ולית חד מינייהו דקדים

 דמה נפשך אי םבירא לן כרבנן דאמרי

 דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק

 דבורים (א) אפ״ה הלכה כר׳ יוסי דלאו גידיה

 הוא דהא ליכא חד מינייהו w דקרים ועוד

 אפי׳ בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל

 נינהו(ב) דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה

 ואי לבתר דםליק לאו גידיה נינהו ולאו גרמא

 דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו והלכך

 הלכה כרבי יוםי בכולה מתניתין בין במשרה

[ א  וירק בין בחרדל ודבורים וכדקא פריש !

 רבינא דהוא בתרא אלא מיהו צריך ודאי

 לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גידיה

 נמ כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים
 וכו׳ דלא ליהוי גיריה דכולי׳ פירקין מודה ביה

 ר׳ יוסי דמודה ר׳ יוסי בגיריה דאי לא מרחיק

 כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה

 הוא: מתני׳ מרחיקין את האילן מן הבור

 עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים

 אמה בין מלמעלה w בין מלמטה בין מן

 הצד אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים ואם

 האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וםפק זה קדם לא יקוץ ר׳ יוסי אומר אע״פ

 שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו: גמ׳ אמר

 רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוםי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא

יוכנאה עני הוה והעשיר  הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דיליה רב פפי א

 בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד

 אפדניה אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה

 אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה וכמה כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא דבי

 בר מריון בדיה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא

 דכיתנא ומזקי אינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו בי אמרינן מודה

 רבי יוסי בגיריה חני מילי דקא אזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקא

) ורוח מסייעתו ג  ני) ממטי ליה מתקיף ליה מר בר רב אשי מאי שנא מזורה (
 אמרוה רבנן קמיה דמרימר אמר להו היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הלכה

 וה״מ לענין איםורא דאסור למיגרם היזקא לאינשי בדאמרינף גרמא בנזקין

 אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרםינן בפרק הכונס צאן לדירג< אמר רב

 אשי כי אמרינן זורה ורוח מםייעתו ה״מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה

 תורה אבל הבא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור: מתני׳ לא יטע

ך לשדה חברו אא״כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ו מ ס  אדם אילן כ

 ואחד כל האילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה םומך לגדר מכאן

 היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבית מעמיק ג׳ טפחים כדי שלא יעכב את

 המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו: גמ׳ תניא

 ד׳ אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ

 ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן

 סמוך לשדה חברו אא״כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד׳ אמות

 באילנות אבל בגפנים בעינן טפי הא אנן תנן אחל גפנים ואחל כל האילן הני מילי אילנות לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנוה לגפנים
 בעי טפי א״ל אנא לא קאיצנא ראמר רב ליקלא רטעין קבא אסור למקצייה ואמר רב חנינא לא שכיב שבחת ברי אלא לקץ תאינתא בלא
׳ אמות  זימנא מר נס אי ניחא ליה זיל קוץ: נמ׳ כדי עבודת הכרם. שהיו חורשין כין שדה אילן וכין כרס ומחרישתן של בני א״י היה ארוכה ל
 וכדי שלא ישתמש זה מקרקע חבירו שלא ידרוס עליו כשיסבב מחרישתו צריך שיניח ארבע אמות וכן חברו כי באותם ד׳ אמות זורעין
 ירקות ואינו בדין שחבירו ידרוס עליהן ומה ששנינו בתוספתא נסוף פרק ד לב״ב] שנים שנטעו את הכרס זה מרחיק שתי אמות ונוטע וזה
 מרחיק שתי אמות ונוטע עצה טוכה קמ״ל כדי שלא יפסידו בין שניהם אלא ד׳ אמות אבל אס רצו כופין זה את זה שירחיק כל אחד ארבע
 אמות ולפי זה אתיא מתני׳ שפיר אפילו כרבי יוסי שאין לו רשות לדרוס קרקע חברו: אבל בבבל. שאינה ארץ הריס וגבעות היה מחרישחס
 קצרה וסגי כשתי אמות וכתב הר״י זצ״ל שיש לנו ללכת אחר שיעור בבל: א]אבל א־לנות לנפנ־ם כע־ טפי. ולא משוס עבודת הכרס
 אלא משוס דהוו אילנות גרמא דגיריה לגפנים דכי סליק למגדריה לדקליה מפריח העופות על הגפנים וה״ל גיריה [וכי האי גוונא מפרש
 כאשר״י] שכן נוח להן לפרוח מן האילנות שהן גבוהין לגפנים שהם נמוכים יותר מאילנות לאילנות ולא מגפנים לגפנים ולא איתפרש בגמ׳
 כמה צריך להרחיק והעיד רב יהוסף הלוי ז׳׳ל על רכו הריא״ף ז״ל שהיה אומר שאין להרחיק אלא ד׳ אמות יותר וכן היה דן משום דטפי
 מהאי שיעורא לא הוו גיריה: אמר המחבר האי יותר וי) אינו מלשון הרב ונראה לי דמדהיה דן כן ואנן בתר בכל אזלינן הלכך כיון

: ה נ  ק

 עין משפט נד מצוה
ה ע ד ת - ד ע ד  ת

׳ י מ ס ״ ר ח ו ס ט י מ ׳ ש ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
: ס מ ש ׳ ׳ ח ו ס ט י ש ״ ׳ פ י י  כ מ

 נענוע אפילו מועכן tw כמה דנאיד
 נכתמא אפומא דחצכא גיריה הוו
 דמכחו כא וההיא חזקה לא מהניא
 להו דכל היכא שלא היה כונה שם
 לא היה יכול למחות כידס כיון שעדיין
 לא היו מזיקין לו א״כ לא מצו לטעון
 החזקנו ולא מחית בידינו ואפי׳ נימא
 דאף בנזקין דלא מזקי מיד יש לו
 למחות כדי שלא יצטרך להתעצם
 עמו כדין כשירצה לבנות אפילו הכי
 האי נזק אין לו חזקה דכקוטרא
 וכבימ הכסא דמי וכ״כ הרמכ״ס ז״ל
 בפרק אחד עשר מהלכוח שמיס:
 דקתא, הנעורת שנופל מן הפשתן
 כשמנפצין אותו: מזקי לאינש־. שהרוח
 מוליכה אותה בעיניהם: מאי שנא
 מזורה. דשבח דחייב אע״פ שהרוח
 מסייעחו וחשיכ עושה מלאכה וכתבו
 המפרשים דמר בר רב אשי ואמימר
 לא הוה סלקא אדעתן למימר שיהא
 חייב בנזקין לשלם כי היכי דחייב
 משוס מלאכה בשבת דהא אמרינן
 בפ׳ הכונס צאן לדיר (דף סא.) דשאני
 מלאכה דשבת דמלאכת מחשבת
 אסרה תורה וממונא מאיסורא לא
 ילפינן אלא הכי קאמרי מדחשיכ
 מלאכה לחייב בשכת לענין נזקין
 מסתברא דחייב להרחיק דגרמא
ל  דגיריה הוא וכן כתב הריא״ף ד
 בהלכותיו וכיון דאינהו גופייהו לא
 פליגי אדרבינא אלא לענין הרחקה
 בלבד הלכך קי״ל כוותייהו דמסלקינן
 להו אבל לא מחייבין בהיזקייהו דלא דמי
 לגץ היוצא מתחת הפטיש ני]ה<ומדתירץ
 רבינא דפטור לגמרי דלאו גיריה הוא
 שמעינן דלרכי יוסי היכא דלא הוו
 גיריה אפילו בהיזקא דרבים פטור:
׳ לא יטע ובר. טעמא י  מתנ
 נמ בגמ׳: אחד גפנים. כלומר אע״ג
 דמצינו שיעור זה בגפנים גבי כלאים
 במקום אחר גס הדין כן בשאר אילנות
 כדאיתא בגמ׳: הא דקאמר ה־ה גדר
 בינת־׳ אע״ג. [י] דפשיטא טון דלא איירי
 הכא בכלאים נל] הוא לאשמועי׳ טעמא
 מפרש לה בגמ׳ וכוליה מתני׳ מפורש
 בגמי: ונרםי׳ בגמ׳ ןדף ט.] תנא
 ד״א שאמרו כדי עבודת הכרס אמר
 שמואל ל״ ש אלא בא״י אבל בבבל שתי
 אמות רבה בר בר חנה הוה ליה הנך
 דיקלי אמצרא דפרדסא דרב יוסף אתו
 צפרי יתבי בדקלי ונחתי ומפסדי
 לפרדסא א״ל רב יוסף זיל קוץ א״ל
 והא נ«] רחיקי לי אמר ליה הני מילי

 מסורת הש״ס
ף ח 5) לעיל ד ״ ב ה ה ״ כ א ו ה ׳ ד י ג י ה ׳ י  א) בכל דפו
׳ י ג ס ה ״ ד ב ק ו י י ד ׳ ה) נ מ ג ׳ ב י ) ע ף ס. ד  ב3: ג) ד

: ׳ ו כ א י נ י נ ר ר מ א ד ו מ ה י מ א ו נ  כדמירץ רכי

 קובץ הגהות
ל נ מ לאילנות א ״ ל ה ״ . א ו ף נ  ג״א א] שייך לגמי ד
ם י נ פ ד ג ח [ א נ ן מ א אנ ה י ו פ ! ט נ י ע ם נ י נ פ  לג
ס י ם לגפג י נ פ ג מ אילן לאילן ו ״ ל ה ״ ד כל אילן א ח א  ו
א לא קייצנא נ ל א ״ י א פ ן ט נ י ע ם נ י  אבל אילן לגפנ
׳ מ ג ל ה ״ כ י ע א כו ב ן ק י ע ט קלא ד י די ר רב הא מ א  ד
ה כי ״ ס ׳ ק י בל ס י החו פ ב ג ר א ד א ה י ג ף ה ״ י ר ה  ו

: ו מ ו ק ם מ  ש
׳ י : [ב] פ ח ק ו ל א ג מ ק ו א ׳ ד י ג פ ״ י [א] ג ״ א  מ
ג ״ נ ף ו ק ו ה מ ט מ ל ן מ י ת ג ו ג י : [ג] ת ט ״  ג
י ד י ס אש מ ח וליחייג משו ״ א ב ו ״ ] נ ד ] : ו נ י ׳ א מ ג  ב
פלו ברוח נ ו ו ג ו בראש ג משא ו ו נ סכי ו ו ג ג א ר א ה  ד
יה ח מצו ו ר א איירי ג כ ה ס אש ו ו ש ג מ י י ה ח י  מצו
ם איירי ח ה עתו ד ה וריח מכרי ר ו ז ש מ ״ ך מ י ר פ ד  מ
ס ו ש ג מ י י ו ח נ י י לאש דא מ י״ל דלא ד ה ו י צ ת מ ו ר  נ
ח ו ר ע ה ו י א ס ל ו ג ד ג  אש אלא כשעשה האש ל
דו ה לג ש ו ן ע א אי כ ח אגל ה ו ר לך ע״י ה כ הו ״ ח א  ו
י ו ח לא ה ח דאי לאו רו ו ר ר אלא ע״י ה ק י  כל ע
ק כ להרחי י י לגורן דחי מ ר ולא ד ק י א אזלי כל ע ח ק  ר
גא א אלי ׳ אתי י נ ת מ ל ד ״ י ליה ד ט מ מ קא ד י ז ג ד ״ ע  א
סי דלא ו י י ר רי אלא אליבא ד י א לא מי כ ה ן ו  דרבנ
׳ י פ א ה ד י י מ נ ש מ ״ מ ת ו ״ א ה ו לי י די ר י ג ב אלא נ י  מתי
ה וי״ל ש פ י נ ט מ א מ י ה ן ד י ק  אליבא דר״י מרתי
א תג י ׳ ו ו כ ח ו נ מ י ל ן דבהד י מנ י ס דז ו ש ס מ ת ה  ד
ו ק י פ ף א ס י ר רב י מ א ק ן ד י לעורבי מ  ברישא ולא ל
ק ס ו ת פ ״ ר ל כרבינא ד ״ י לא ס מ ג י״ל ד ר ו ו ק ר ו  ק
ת י ר ר״י לבעי מ ו ד א ו ע ר ו מ י מ א כ ר רב אשי ו ר ג מ  כ
׳ י ר מ א ל ב כי כ ר ו ע ח שכוח אחר מ ו ר י מ פ ר ט י מ  ח
: ל א בא לו כצ״ ו הן ה לי : [ה] מי ׳ ס ו . ת ק ׳ ׳ ג  ג
ג שייך ״ : [ח] נ : ש שהוא כצ״ל י מ ג ב שייך ל ״  [ו] נ
ל בילו נייל כ ס ה ל ׳ כשאחז א י ב פ ״ : [נו] נ י מ ג  ל
צכ״א ׳ הרי י פ ו כ ׳ א ס ו ת ׳ ג י ט ע ע ו ר מ ג א ל מ מ ב נ  ה
ר קל ג א שהוא ל מ ת כ נ ד ה נ ד נ ת ט מ ע ו ר מ כ ד ב  ד
ג ״ : [י] ג ך ד כל כ נ ד נ ת א אינו מ נ ד פ א ה פ ש ״ ע  א
תא ליה דליזיל י ס לנ מ ג לשלם לשאגי ה י י ח ק ל י הז  ו
ג ״ : [ל] נ ש ר פ כ מ ״ : [כ] נ ה י חא ל י א לא נ כ  אכל ה
ש ר ו פ א מ מ ע ן ט נ י ה לא שמע י י ן צ״ל אפ כ ״ל ל נ  ו
ה לו י ה א ו ט י ש ה פ ש ק ג ל ״ ע מר א ׳ כלו מ ג  כ
ה כלום ז ש מ ר פ ׳ מ מ ג ה אין ה ׳ ׳ פ ל לפרש א  להמלמו
׳ ׳ ל י כ פ ״ : [מ] נ ה ל ז ש מלכ ר פ ׳ מ י נ מ  וכולה מ

: ף ס ו ל לרכ י ״ ה א כ ג ר ״ : [צ] נ ת ו מ  א
ע ״ כ צ ״ ) נ ב ) : ס י ר ו נ ל ר נ י ת מ ׳ ל י נ פ ״ י (א) נ ״ ו  ח
ס רי ו נ ל ק תרדל ל ו י ה א ד ט י ש פ ה ל ה ליה ו מ  ל
כ דבשם לא גירי לבעל ״ ח ם אוכלים א רי ה שהדבו  מ
ן מר לאי ו א ל ו תא ה י נ י נ ׳ אי כ מ ג ש כ ״ מ א ו ו ל ה ד ר  ח
׳ י נ ת מ נ ו ״ ) נ ס כלל: (ג י ר ו נ ל ן ה ל מ ל ר ת ק מ ז  הי

: ׳ ס ו . ת א כרבנן ת גורן אתי ק ח ר ה  ל
ף ״ י ר ה ט ר ו ש ה פ א ר ן שפירא [א] נ ׳ ׳ ר ה  אנ״ש מ
ה וירק ר ש ה בלוקח שלקמ מ ״ ה ש ל ר פ  מ
ם לזה ל ן שמכר שלהי לשני בגי א ג ן ראו ן כגו נ י ק ס  ע
ק י ס מ ן לעיל ו י ׳ ׳ הרמב ! שפי רק וכעי ה ולזה י ר ש  מ
ש מ ן כאתר מ יהן באי ם לשנ י ל ק הו ל י י נ ל מי  ללית ת
י ל השנ ם לאז ע י ד כ כשאתד ק ״ א ש ק מ רמי י י  ולכך מ
ן ן אליכא לרכנ קי י ר ששניהם מז ת א ק מ ה להרחי י  ה
הם באין י ון לשנ ק אבל כי ק להרתי י ז מ ל ה ל ע ״ ס  ל
ק ו ת מ ׳ וצריכין ל כו ש ו מ ל ברשות מ ח ה כל א ל ע ל ו ח א  כ
ה ״ ס נ א כצ״ א ו ו ה ה ד י ף ללאו ג ״ ב ברי ו ת כ א ל  ה
ל ו ע ם ו י ל ק הו ל י י נ ל מי א ליכא ח ה וסי ל ׳ י ר ה כ כ ל  ה
ר מ א ק ל מ הו ו נ י ל נ ל חרד ע ב ה ל ד י ס לאו ג י ד ׳ ק י פ  א
ן כלל י י זה לא הזכירו עדי ע דלפג מ ש י מ מ ׳ נ ד וכו ו ע  ו
א בעל ב שהו ״ ה ע ן שפירא |ב] של ב ״ ר ה : מ ק ״ ו ד  ו
ן י ה א של מ י ע ב א ה ה ט ש ס ׳ לא נ מ ג ת ג מ א ה ג ד ש  ה
ן ד ה ז ה ״ ך ט ו ת ג ע ד מ ש א מ נ י י רג ר ג ל ם אלא מ  העצי
אר כמבו ה ו ד ש ל ה ע ן של ג ז ה  של בעל האילן ומוץ לט״
ן לט״ז ו א ח כ ה ד רש״י ל ב ן לפרש ל י כ ד צ ף ו ״ ד ם ב  ג
׳ מ ג ק ב ר ר מ א ׳ לא ק י י במתנ מ ג ר וברש״י ל מ א  ק
א שיהא ו ם ה ע ט ה ר ל ח א מ ל ל ״ ] ר נ ם [ ״ ד ה : מ ש ר פ  מ
ה ולא יצטרך לילך על שרה חבירו ש י ר ח מ ך ה פ ה  יוכל ל
ו יכול לילך נ ס לשרי שהרי אי נתי לר בי א בג ט י ש ב פ ״  א
ס ע ו ט נ ע י א להשמ ב ר ל מ ז א ״ ו ע ר י ה חג ל של  ע
ת ל ו ג ס ע ו ש א מ ו ם ה ע ט ל ה ״ ׳ ר מ ג ש ב ר פ מ ל ׳ כ י נ ת מ  ל
א ל י מ נתיס מ לר בי ק בשיש ג ר שא״צ להרתי ת א ס מ ר כ  ה
ת ד ו ב ס ע ו ש ח מ ם שצריך להרתי ע ט ס ה נמי ד בי ל  באין ג
לה לא ליכא למי ממי ל ו ״ ] ר ר ם ן ״ ר ה : מ ק ״ ו ר . ו  הכרס
נ י ע ה קא הי י א ו ״ ל ותר מ ן י ג י ע ג ל ל ״ ס י לישנא ל א ה  מ
נו ה אי ף שלשון ז ו א ה י מ ל ו ג נ ׳ ל י נ ת מ  שיעורא ל
ן ם לכאן ולכאן מלשו י נ מ יש פ ״ ג ז״ל מ ר ד ה ג ד  מ
י ר ט י ששקיל ו מ י כ פ ם כעי ט י נ פ ר אבל לג מ א ׳ ד מ ג  ז

: ל ״ ק  יאזיל י



 עץ משפט נר מצוה
ז ע ר ת - ו ע ר  ת

! ג עשי מ נ ס י ׳ י פ ן ו ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ב שס ״ ׳ ס י י : ב מ ג מ ק א ו מ מ ק ׳ ק י מ ס ״ ח ו  צה ט

: א מ מ ק ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ג שס ט מ  ס

 מסורת הש״ם
: ה מ י כ נ א בפ ״ ה ג) ס ש ׳ מ ה ב) בלפי״י ר נ אי  א) צ״ל ו

 קונץ הגהות
: י ל  כ״ח (א) צ״ל ע

: ן ל י  ג״א א] צ״ל כל הא
ע כצ״ל ל ר א מ ל ה מ ב ו ל ג ל: [5] ע י נ לאי ״  מא״י [א] נ
ת ל ו ק ש ב מ ״ נ ד ו ״ ס ה ו כצ״ל ו ה ל : [ג] ש א ״ ל ה  ו
ת של ל ו ק ש ה מ ה ותולין ב מ ו ן שבונין ת י ט המרכל ו  ח
׳ ו ג קת ה חז : [ה] בשנ ן כ ו ן בת י י ב שהמע ״ : [י] נ  אבר
׳ י נ פ ״ ל: [י] נ ׳ ס כצ׳ ו ס אל י ו י ו צריכה מ נ  שנים ואי
ם י נ פ ג ף ב ס ו א רבעי רב י ס ה ו ש ׳ מ ס ל ה ה שלנו ש  מ
י בין ו כ ה ״ ׳ א ל צריכין ב ב ב נ ׳ ל י ר מ א ל ל נ ל י מ פ י ט  בע
ב וז״ל ׳ ׳ : [ח] נ ו ד י מ ל ת ף ו ״ י ר ׳ ה י ב פ ״ ל ששה:[1] נ כ  ה
ת ו מ ׳ א י הלוי אי ר ״ ׳ לברי ר י פ י נ ״ ק נ פ ת ס נ י י ״ נ  ה
י ו ה י ל ״ י א נ א לנ ״ ל ת לבני בבל ו ו מ ׳ א נ ר מ ר נ מ א ק  ל
: ה נ מ י שמנה:[נו] צ״ל ש ״ ני א ל ששה ולנ נ  ליה לבני נ
ג ״ : [ל] נ י ל מר מ ו י י פ י ט א ה ב ל ״ : [5] נ ל ב  [י] צ״ל ג
: ק ר לל ס ירי באי ׳ מי י נ ת מ ׳ שפירשו ל ס ו מ  ולא כ
ו כל אילני ר מ א ן ל נ ש אליבא לרב ר פ נו מ ב אי ״  [מ] נ
ן נ ע ואליבא לרב ל ר א מ ל מ תר מ ו ק אינו יכול לקוץ י ר  ס
ע אלא כאבא ר ר א מ ל ק מ ה חוצץ ר מ א ל מ ע  לית לן ט
ע אבל ל ר ת יקוץ כמלא מ רו י סי מ י א א ק ו ר ר מ א  שאול ל
ה פ ן י י ם הל ע ה ט נ ו לת ע ק כילם במשקו ר  אילני ס
: [D] צ״ל ל בו : [>] צ״ל הג ע ל ר א מ ל מ י כ  שאמר
ה י ר לא שלך ה מ י בעי א ו לא ג מ ג ג ״ : [ע] נ ת ו ע ר פ  ו
מ ״ ׳ ותירצו מ ס ו ת ו ג ש ק כ וכן ה ״ : [פ] נ ף ״ י ר ן ג מ ק  ל
: ט ע ט מ ע ן מ ט ר ו ר ה ו נ ש ן כל ה סי י ם שמכנ ל י א  יש כנ
׳ י כ פ ״ ק וכד״ס]:[p] נ ״ ל ה כ ״ כ ו א לך ן ׳ ׳ ׳כ ס ׳  [5] נ

ם: י ׳ שנ ו ו נ י  להי

 שלטי הגנורים
ד רוצה כ י מ ׳ מכנ ס א י זיז א ג ה ג ״ ה ה ו י ג הרמי ת  א כ
מל ורוככו אין יכולין לעככ עליו  להוציא זיז למעלה מג
: שאלה להרא״ש ראוכן יש ר ״ ה ר י ולא שנא כ  ל״ש כמכו
ר ורוצה לעשות כנין כ מ י כשני צילי ה ס כמכו  לו כ׳ כתי
ן י מערכי ו ה לזה וגני המכ ז י לעגור מ ו ג מ חג ה  על רו
ס ״ ע ס א ה מ ן ע י הלי ו ג מ ל עליהם ה י שמאפי נ פ  עליו מ
ג רגינו ת ג דגכי זיזי! כ ״ ע א ו ו ל ורוכג מ ג  שהוא למעלה מ
] ת נ ע ט י ו ו י המכ נ  ליכול להוציא שאני הכא שמאפיל על ג
ה ושרשיו בתוך נ א : שאלה לגאון ראיכן יש לו ת ה נ ע  ט
ח ו מלהטי מעככ ג עלייתו ו ״ ה ע ט ו ופו נ נ  כותלו של לוי ו
ו ואין מ ן ע י הלי ג כ ע מ ף ה ו ת גגו ורוצה לוי לקוץ הנ  א
ת את גגך ה נ ג ה ת היזקך ש מ ר ה ג ת  יכול לומר ללוי א
ל אותן עו ך שתגכיה את גגך לקוץ תאנתי ו נ מי  ולאו כל נ
ם שניטין לרשות לוי שלו הן ואוכל שירותיהם שכן פי ו  נ
ל על המיצר מ ו ע ר אילן ה מ א נ ל ר י מצרא כ נ ו נ הג  נ

: ה לכאן ולכאן ט ו נ ה ה לכאן ולכאן ו ט ו נ  ה

 נמוקי יוםף לא יחפור פרק שגי בבא בתרא (כג-כט.)
 דאמר דכככל שתים והא דכעי טפי ש דנו הס שהם ד׳ א״כ הוו כין הכל ו׳ דליכא למימר כין הכל הוו הר׳ ש שאמרו שהרי מקשה ליה ממתני׳
 דאיירי נא״י נמ והשיב לו הני מילי לאילנות אבל לגפנים כעי טפי אלמא דיותר מד׳ בעינן הילכך כא״י סגי ככ׳ אמות יותר שהם כין הכל
 נמ ו׳ כנ״ל ומיהו אפשר דכיון דרב יוסף היה מבכל והוא הוא דאמר טפי טפי משיעור ני] שלהם קאמר ואם כן אפשר דהוו בין הכל
ן ישראל: י  ארבע דוקא ומה שהשיב לו מאיץ ישראל ני] אינה ראיה דלההיא סכרא שאין חילוק כין גפנים לאילנות מה לי ככל מה לי א
 אנא לא קאיצנא. לאו למימר שאם
ם היה מזיק יהיה אסור לקוץ זואדרבה י צ ע ה ד ן ר ן ץ ף צ ן : ק מ ״ ל ש א ן מ ש ד  אלא כ

 שלו: ורוקא חוץ לשש עישרה אמה אבל

: לו סך סברא דרב יוסף ולדידיה ודאי ש עשרה אמה לבעל האל1  בתוך ש

 מתני׳ אילן שהוא נוטה לשדה חברו קוצץ היה אסור אבל רב יוסף ודאי הוה
 מלא מרדע על גבי המחרישה ובחרוב

 ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין איוכל

 האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר

 כל אילן םרק כנגד המשקולת אילן שהוא

 נוטה לרה״ר קוצץ א כדי שיהא הגמל עובר

 ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או

 זמורות ר׳ שמעון אומר כל האילן כנגד

 המשקולת מפני הטומאה:

 שרי ולפיכך א״ל זיל קוץ ופסקו המפרשי׳
׳ קוצץ מלא י  ז״ל כרב יוסף: מתנ
 המרדע. מפני שהענפים מכטליס אוחו
 ממלאכתו ואינו יכול לקוץ יותר כיון
 שעושה פירות נמ כאכא שאול דאמר
 כל אילן סרק כנגד חוט המשיחה
ר של זה: ב־ת ד ג ה  מראש האילן עד ש
 השלחין. היא ארץ יכשה ומשקין
 אותה תמיד וגס השמש טוכ לאותו
 לחות לפיכך קוצץ כל האילן המצל
 עליו אפילו עושה פירות ובהך סיפא
 ליכא מאן דפליג דאבא שאול ארישא
 קאי כדפרשינן והכי אמרינן בגמרא:
 מפני הטומאה. שמתוך שהענפים
 רכים וסמוכים זה לזה נחשבים הס
 כאילו הס מדוכקיס יחד וכשיעברו
 קוברי מתים תחתיו יביאו ביניהם את
 הטומא׳ כדאמרי׳ ןבפ״ח דאהלות מ״ב]
 סככות נס! ופרצות כגון אילן המסך
 על הארץ הילכך מצוה לקוץ את כל
 הענפים בחוט המשקולת בין שהוא
 עושה פירות בין שאין עושה פירות:
א יחפור ק ל ר  םליקא לה פ

ת הבתים. כשבא המערער ס  ח ו
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 םליקא לה פרק לא יחפור
ם בורות שיחין ומערות הבתי  חזקת א
 ומרחצאות ושובבות בית הבדין

 ובית השלחין ועבדים וכל שהוא עושה פירות

 תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום שדה

 הבעל חזקתה שלש שנים א<מיום ליום:

 מ׳׳ט אמר רבא שתא

 בשטרא תרתי מיזדהר

 לא מיזדהר א״ל אביי

י  דש״י
׳ קוצץ. י  מוץ לט׳׳ז קייצנא: מתנ
 ענפים על 1ס גובהן: מלא מרדע.
 שלא יעכבוהו מלהוליך שם מחרישמו:
 חרוב ושקמה. שצלן מרובה וקשה לשלה:
ו המשקולות. כל מה שמטה לסו ג  מ

 נט שלה: גיס השלחין. שהצל רע
 אפילו משאר אילנות: אגא שאול.
 ארישא קאי: קוצץ מן הענפים. התחתונות
 כרי שיהא גמל עובר ורוכבו: מפני
 מוומאה. שלא תהא טומאה תחתיו

 ויאהיל על הארס העובר תחת האילן:
ר ו פ ח א י ק ל ר ה פ א ל ק י ל  ם

 חזקת הבסיס. וניס השלחין. שמתוך
 נח שמשקין אומו ממיל עושה
 פירומ ממיל: חזקתו ג׳ שנים. אם
 החזיק בו ג׳ שנים שלימות וערערו עליו
 בעליו ראשונים וזה אומר אתה מכרמו לי
 ואבל שטרי חזקתו חזקה ואס לאו לא
 הוי חזקה לבעי שיחזיק ג׳ שניס בכל
 הראוי לצאת ממנה: שדה ביח הבעל.
ת מ י  המסתפק במי גשמים ואינו עושה פ
 ט אם פעם אחת בשנה [ה] ואינו מיום
 ליום ולקמן פליגי בה במה חזקחו:
 גמ׳ מחאה שלא בפציו. אס מיחה
ם שלא בפני המחזיקים ט  המערער בפני ע
 תוך הגי שנים לא תהא מחאה: וחברא
 דחברך חגרא איס ליה. ונודע לך שמחיתי
 והיה לך ליזהר בשטרא יוחר מג׳ שנים:
 שאכלן רצופות. זה אחר זה בלא הפסק

 גמ׳ חזקתן ג׳ שנים
 קמייתא מיזדהר איניש

 תלת נמי מיזדהר טפי

 אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה דא״ל אי מחית באנפאי הוה

 מיזדהרנא בשטרי נא] חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה
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 הזה ומכיא עדים שהיה
 קרקע זה שלו או של אבוחיו ואע״פ שלא העידו שעמדו שם ג׳ שנים שלא מצינו שני חזקה אלא לנתבע והנתבע הביא עדים שהחזיק שם ג׳ שנים
 שלמים כדרך שהכעליס משחמשיס אע״פ שאין לו שטר די לו בחזקה זו דשמא אכד השטר כדאמרינן בגמרא נדף כט.] דעד תלחא
 שנין מזדהר איניש כשטריה טפי לא מזדהר דכיון שרואה שאוכל הפירות ג׳ שנים כשופי ולא ערער אדם עליו לא חייש עוד כשמירת
 השטר שבטוח הוא שלא יכוא עליו מערער עוד ומשום הכי בעינן שבדבר שעושה פירות תדיר שהבעלים משתמשין בו תמיד באכילת
 הסירות שזה המחזיק יהנה מהס ג״כ תמיד והיינו מיום ליום וכן פי׳ הרב בעל העיטור בשם נ<ר״ת ז״ל ומיהו אם אין לו עדים למערער גס
 למחזיק א״צ עדי חזקה אלא אפילו לא החזיק ג׳ שנים נאמן לומר לקחתיה נמ ממך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר: בית הבדים. עושה
 נמי פירות תמיד שאע״פ נמ שיש זמן קכוע למסיקת זיתים מכל מקום לשמן שומשמין ולשמן אגוזים אין להם זמן קכוע: שדה הבעל. היא
 למטר השמים תשתה ויש לפירותיו זמן קכוע ולפיכך אין אכילת סירותיו תדיר והיינו דתנן ואינם מיום ליום וקי״ל כחכמים טעמא דרבי
 ישמעאל ורבי עקיבא מפרש בגמרא: גמ׳ טפ• לא מזדהר. כי סבור לא יערער עליו אדם עול כיון שאכל ג׳ שנים בשופי ולא ערערו
 בו ולפי שדעת העולם כן לא חקנו חכמים אלא ג׳ שנים: אלא מעתה. דמשום שאכלה ג׳ כשופי לא נזהר עוד א״כ כשמערער רחוק ומחה
 אמאי מועיל הא מצי למימר מה שלא נזהרתי לשמור בשטרי יותר מג׳ שנים משוס שלא מחית בי בפני: דא״ל הברך הברא אית ליה וחברא
 דהבדך ובו׳. כלומר טון שהייתי קובל עליך ג) לכמה בני אדס אי אפשר שלא שמעת שדרך שמספרין זה את זה עד שהגיע לאזניך וכיון
 שאין בידך שטר (א) עליו ודאי לא היה לך מעולס שטר קרקע זה שאס היה לך היית נזהר בו וכמכ ה״ר יונה ז״ל שאפילו נודע נצ] לזה בודאי
 שלא שמע המחזיק על המחאה כגון שהעידו עדי המחאה שלא הגידו לשוס אדם אפ״ה לא הויא חזקתו חזקה דמצי טעין מערער לא
 הוזקקתי לטרוח למחות בפניו כדי שיזהר כשטרו לפי שהיה לו לסמוך על מה שדרך כני אדם להגיד זה את זה ונראה טעמו דטון שלא זכה
 בחזקה זו אלא משוס דטון דאית ליה להאי למחויי ולא מחה אמרינן ודאי זבנה וא״כ כיון שמחה ואין לו לטרוח ולמחות בפניו לא אמרינן
 זכנה: שאכלן רצופות. שאם אכל שנה ועשאה ניר שניה לא עלתה לו חזקה ואפילו שאכלה ג׳ שנים שלמות כיון שאינם רצופוח דהא מצי
 טעין המערער כיון שלא זרעת שנה פלונית הייתי סכור שאין דעתך להחזיק כה הילכך לא היה לי למחות: ומודה רב הונא באתרא.
טם ושמנים שעלתה לו חזקה טון שאכל נמ פירות ג׳ שנים שלמים  שמנהגם להוכיר השדות שנה [ולזרוע שנה] שאז הם הפירות יותר טו
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 מלחמת ה׳
 אמה אי נמי והעצים שלו של בעל אילן קתני ונמוך שש עשרה ואף לרב רבי יעקב ז״ל יש פי׳ אחר דבתר דנפק
 רב פפא אמר אמאי לא אמרי ליה דבתוך שש עשרה אמה לבעל האילן והוא היה קוצץ ויורד ולוקח השרשין לעצמו:

ב בספר המאור אלא מעמה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה וכו׳ והכי אמרינן בשמעמין דלקמן: ו ת  כ
 אמר הכותב אני ריאה אותה הסוגיא מוכחת הפך מזה שיש שם מי שאומר חזקה שלא בפניו חזקה וממאה שלא בפניו
 אינה ממאה והיינו דאקשי ליה רבא לר״נ אס איתה דמחאה שלא בפניו הויא מחאה ליתיב התם ולימחי אלא ש״מ
 דמחאה שלא בפניו לא הויא מחאה ועל כרחיך צדך אמה לפרש דחזקה שלא בפניו לרבא גופי׳ הויא חזקה דהא קתני
 רישא שלש ארצות לחזקה דשמעה מינה דהודה ויהודה אפילו שלא בפניו הויא חזקה משוס דאמדנן איבעי ליה למימי
ס אינו יודע שזה ירד מ  ומיחויי כדאמר רבי יהודה ויבא לשנה אחרח ומיהו ביהודה וגליל לא הויא חזקה כיון דאיכא ח
 לתוך שלו ושמעמ מינה דבין לרבנן ובין לר׳ יהודה מחאה שלא בפניי לא הדא מחאה וחזקה שלא בפניו הויא חזקה דאי
 בעי ליה למיתי ומחויי למאי דקס״ד השתא אדעמיה דרבא ועוד אמרינן התם בהא קא מיסלגי מר סבר מחאה שלא
 בפניו לא הויא מחאה ובודאי חזקה שלא בפניו הויא חזקה לדברי כולם דהיינו ממני׳ להאי לישנא דאמר רב אין מחזיקין
 בנכסי בורח משוס דמחאה שלא בפניו לא הוי מחאה בודאי שחזקה שלא גפניו הויא חזקה דרב כר״י דמתני׳ ס״ל ושני׳
 מחאה מחזקה כדפרישית וכיון שכן קושימו של בעל המאור ז״ל במקומה עומדת דהוי ליה לאקשויי מחזקה ועוד שאין
 טעמו מספיק שאפילו לדבריו כיון שהחזקה דומה לשור המועד היה להם להקשות מחזקה מן הדומה לדומה דאי מחאה
 לא דמיא לשור המועד יכולין אנו לומר שמהא מחאה שלא בפניו מחאה לסי שאין זו דימה לזו ומעמה אף החזקה נמי
 חזקה היא אלא עיקר טעמי של דבר משום דחזקה שלא בפניו פשיטא ליה דלא דמיא לשור דמילמא דעבידא לאיגלויי
 היא דהא משיך זמנה ואדם עשר לישאל קרקעותיו ביד מי והן מגלים לו ולדברי הכל הויא חזקה שאס נמיאש ממנה
ק וקמה לה ברשות  ולא שאל היינו דומיא דאמרינן נפקא ליה מחזקמיה דהאי דאיהו מפיק לה מחזקתיה הא תלת ש
 לוקח דמעייל לה לחזקסיה כשור המועד אבל מחאה אין אדם שואל מי מוחה בו כשם שאינו שואל אס נגח שורו וט
 היכי דבנגיחות שהם באות ליעודי גברא שלא בפניו לא מיעד ומש״ה לא מזדהר בשורו ה״נ במחאה לא ידע ולא מזדהר
 נשטרו וכך פי׳ רבינו שלמה ז״ל וא״ת אכמי לא קיס לן טעמא דמזדהר בשטריה נהי דלא קיס לן טעמא דחזקה משוס

 דלא עביד איניש דמזדהר בשטריה טפי ממלת שנין מ״מ מחאה להתראת שמירת שטרו היא באה:

ד קוצץ ויורד העצים שלו. כתב הד״ף ז״ל דוקא חוץ לשש עשרה אמה אבל במוך שש עשרה אמה לבעל האילן כו׳: ו ע  ו
 אמר הכותב ראו דברים ישניס מפי זקן חדש ששתי לשונות אלו הגאונים ז״ל כתבום וכן ר״ח ז״ל כתב שיש מי
 שפירש דבתר דנפק אמר רב פפא אמאי לא אמדנן ליה כשאמרו קוצץ רורד לא אמרו אלא חוץ לשש עשרה אמה
 אבל מוך שש עשרה אמה אין לו לקוץ כמו שבמב בעל המאור ורביני הגדול ז״ל לא סמך על זה הפי׳ דלמה לא
 יקוץ מטון שהוא מזיקו דמעכב מחרשתו או חפירת בורו אפילו רבי יוסי נמי לא קאמר אלא שלא יקוץ האילן לפי
 שזה נוטע בתוך שלו הוא אכל שרשים שמזיקין ודאי קוצץ הוא שאין לנו בכל הפרק ניזק שלא ירחיק המזיק ממוך
 שלי וממה על עצמך מה בין אילן הסמוך לאילן הנוטה שקוצץ מלא מרדע על גגי המחדשה וכנגד המשקולומ וכ״ש
 הוא שזה דרך חסירחו הוא קוצץ ואינו גדין שלא יחפור בורו בתוך שלו מפני שרשים של אחר שנמסו כאן שלא
 ברשומ וט קנו את מקומן ועוד דאדרבה משמע סממא דמתני׳ בתוך שש עשרה אמה דאי חוץ לשש עשרה אמה
 ואין האילן ניזוק בכך היאך שנינו מעמיק ג׳ טפחים ולא יותר ודאמר ליה מר קא חפר טובא יחפור ויקוץ כל מה
 שירצה והן שלו דבמר קרקע אזלינן בהו וסמוך על הלשון האחר שכתב רב חננאל ז״ל דרב הונא אמר אמאי לא
 אמדנן ליה כשאמר רב הוגא אסור לקלקלו ה׳׳מ בתוך שש עשרה אמה אבל חוצה להס מומר לקלקלו שהד יש להם
 דרך הצריכה להם שדרך הרבים שש עשרה אמה ואע׳׳פ שראינו מי שהשיב מהא דגרסינן בשלהי פרק חזקת הבתיס
 רבי יוחנן אמר אינו מחזיר כרב יהודה ור׳׳ל אמר מחזיר המם ליכא רווחא הכא איכא רווחא אלמא לרבי יוחנן אע״ג
 דאיח להו מוחא אסור לקלקלו ופי׳ דהאי רווחא ודאי היינו שש עשרה אמה שאין דוח לדרך הרבים בפחות מיכן
 ואסור לקלקלו ואעפ״כ אין זו משובה דמאן לימא לן דרב הונא בדה רב יהושע לאו כריש לקיש ס״ל ואי נמי לא
 ס״ל לדמויי לדרב פפא הא מיכרן כדאמרינן אמד ליה טובא ולא יכלי ליה ומיהו מעצמו נמנע מלחפור ועוד שאע״פ
 שאסרו להחזיר כומלין למקומן לא אסרו לחפור בור שאין דרך הרבים צריכים ליותר משש עשרה אמה אלא לפי׳
 אסרו חזרת כותליס כדי שיהא מקום פנוי לנושאי משא להפנות לשם ולפעמים כשבני ארס ימירין בדרך עד שיעברו
 הרבים שלא יפילוס ואין בור שבדרך מונעם מלהסנות שם ולעבור אלא שצריטן לעקם מעט וגדר בנין היה גודרו
 לבור שאין בו משוס נזקין ומה שאמר רנינו הגדול דל בתוך שש עשרה אמה לבעל האילן משוס דרבינא דלקמן
 אמרה והנה סי׳ משנחינו היה חופר בור ושיח ומערה קוצץ ויורד ופעמים שהעצים שלו והיינו חוץ לשש עשרה



 28 (כט-כט:) נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 ואע״ס שאינס רצופין שהפסיק בינתיס שעשה ניר: באגי. בקעות: ןגפ׳. פשיטא לא נצרכא דאיכא דמובר ואיכא לזרע והאי גברא מוברה
 מהו לתימא כר. פשיטא]. דאל״כ לא יזכה בחזקה כאותו מקום כיון שמנהגם כן לא צריכא לאיכא לזרע באותו מקוס 1ל] וזה עשה כאותן
 שמוכרין והיה לו לחוש ולעשות כאותן שזורעין כלי להחזיק קמ״ל למצי אמר כיון ששמיי לא היו זורעין לא היה נווכ לו לזרוע ולשכור שומר לכלי
 לכל הבקעה ואס זרעו שכניו יכול לומר רציתי שתנוח ארצי שלא תכחיש ותעשה פירות יותר: תנן חזקת וכוי. וקשיא לרב הוגא לבעי רצופין לכיון

 לכליליא לא ילעי ולאי לא הוו רצופין

ג באתרא דמוברי באגי דלא בעינן רצופות ״ ע ח ? ז ו פ ת מ ר מ א * א מ ל ש ב  ל

״ ״ l ״ f n ״- ,v.s - ״ ״ •  לכעינן שיאכל פירות ג׳ שנים שלמים י
ס ואע״ג דאיכא דמובר ואיכא דזרע נא! מצי אמר נ י א א ל י א נ א ת  י, ל

 הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים

 והא בתים דביממא יריע בליליא לא יריע

 אמר אביי מאן מםהיד אבתים שיבבי שיבבי

 מידע ידעי בין ביממא בין בליליא רבא אמר

 כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה

 יא) ודרנא בה תלת שנין ביממא ובליליא

 א״ל רב יימר לרב אשי והא גוגעין בעדותן

 נינהו דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו

 ליה אגר ביתא להאי א״ל דייני דשפילי הכי

 דייני מי לא עסקינן דנקטי אגרא בידייהו

 ואמרו למאן ניתבוה אמר מר זוטרא ואי טעין

 ואמר ליםהידו לי דדיירו בה תלת שנין ביממא

 ובליליא טענתיה טענה ומודה מר זוטראא<

 ברוכלין המחזירין בעיירות דאף על גב דלא

 טעין טענינן ליה ומודה רב הוגא בחנוותא

 דמחוזא דביממא עבדי בליליא לא עבדי

זבון  רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא א

 אמתא תרוייהו מר אשתמש בה ראשונה

 ושלישית וחמישית ומר אשתמש בה שניה

 ורביעית וששית נפל, ערעור עילוה אתו

 לקמיה דרבא אמר להו מ״ט עבדיתו הכי

 כי היכי דלא תחזקו אהדדי וכי היכי דלא הוי

 חזקה לדידכו לעלמא נמי לא הוי חזקה וה״מ

 דלא כתיב עיטרא אבל כתיב עיטרא קלא

ץ ו ח  אית ליה אמר רבא אכלה כולה נ

 מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע א״ר

 הונא בדיה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר

 זריעה הוא אבל לאו בר זריעה הוא קני ליה

 אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא

צונמא במאי יקנה לאו באוקומי בה  מעתה נ

 חיותא ומשטח בה פירי הכא נמי איבעיא ליה לאוקומי בה חיותא ומשטח בה

 רש׳׳י
 בינתיס נב]: דמוברי גאגי. במקום
 שנוהגים לזרוע שנה ולהובילה שנה שלא
 להכחיש הקרקע [ג]: דהא אחזיק נדאחזיקי
 אינשי. ללי לו בחזקת ג׳ שנים מפוזרות מיהו
 שנה שהובירה אינה עולה לו מן החשבון
 לבעי אכילת פירות ג׳ שנים: נ)[ואינא דזרעי.
 והאי גברא מוברא]: דעבדא טפי. לשנה הבאה:
 ובליליא לא ידעי. אפ״ה הד חזקה בשלמא
 שלה וכל הנך אין לרכו לעשות בהן
 מלאכה בלילה וכשעליס מעילין על ימי
 ג׳ שנים הוי חזקה: שיבבי. שמיס
 שראוהו לר בתוכו: דאי לא. נח הוו אמרי
 שבית נה] של זה המשכיר: דייגי דשפילי.
 שפלים שאין בקיאין בדין: דייני הכי. לקבל
 עדות ני] אס כבר נתנו את שכר הבית
 לזה ני] דבהכי לא איירי רבא: אמר מר
 זונורא. מילתא באפי נפשיה היא וקסבר
 מר זונורא דאע״ג רבעי ג׳ שנים רצופים
 מ״מ אין מחייבים המחזיק להביא עדים
 שיעידו בפירוש על הלילות אלא כיון
 שהעידו על הימים אמרינן שתמא גס
 בלילות דר בו אבל אי מעין המערער
 ברי לי שלא דר בו בלילות ולכך לא
 מחיתי צריך המחזיק להביא עדים גס על
 הלילות: ומודה מר זוטרא. אע״ג
 דסבר דאי לא טעין לא טענינן ליה מכל
 מקום מודה הוא שאס המערער רוכל
 המחזר בעיירות שכמה פעמים הוא
 חוץ לעיר דשמא בשביל כך היה מחזיק
 בביתו וכשהיה בעיר היה יוצא מן הבית
 לכן טענינן ליה שיביא עדים שלא היה
 אפילו לילה אחת מחוץ לביתו: בחצווהא
 דמחוזא. חנויות שמוכרים בהם לחם
 ויין ואין דירתם אלא ביוס: מר אישתמש
 גו׳. עובדת לזה שנה ולזה שנה ושום
 אחד לא החזיק ג׳ רצופים נח): עינורא.
 שטר חלוקה m שתעבוד לזה שנה ולזה
 שנה: קלא איה ליה. ואיבעי ליה למחויי
 מיד נהילכך] לאלתר הוי חזקה אס לא
 מימה ני] א׳׳נ בג׳ שנים הראשונות וכן
 עיקר: חוץ מבית רובע נמ. שלא זרע ולא
 החזיק בה: ה״צ הוה לאוקמיה ביה נוי.

 אלא שנה ותצי מימי׳ מ״מ אפשר לפרש
 דממני׳ שעור ג׳ שנים קאמר אלא
 לרב הונא קשה: שיבבי. שכנים:
 מידע ידעי. פי׳ לאו למימרא דצריט
 לאסהולי ממש ללר ביה בליליא
 לכשעת שכיבה מאן ילע ומאן מסהיל
 אלא למסהלי דלא הרגישו לנפק לאי
 נפק ואפיק מאני תשמישתיה מרגישים
 היו כלכר הלכך רצופים נינהו:
 רבא אמר וכוי. לאו לאפלוגי אלאכיי
 אתי אלא לרוומא למילתא למשכחת
 לה נמי ככה״ג הלכך כאביי נמי קי״ל
 לבעלות שיבבי סגי: אנן אגרינן
 מיניה וכו׳. וכיון שעמלו שם
 כשליחותיה כמאן דדאיר איהו למי
 ועלתה לו חזקה ואע״ג ללא לר ביה
 המשכיר הזה אפילו חל יומא לאע״ג
ה  להיכא שמכרה לאחר בעינן ללר ט
 לוקח ראשון חל יומא כלאיתא לקמן
 נלף מא:] התם הוא משוס לשני לאו
 מחמת שליחותו של ראשון לר
 שס והסכים הרשכ״א ז״ל עם
ם שבשטרות זה אינה צריכה ד מ ו א  ה
 שטר שטון ששוכרין אלו דרו ג׳
 שנים אע״פ שלא שכרו כשטר היה
 לו למחות ולא דמי לג׳ לקוחות ןשס]
 שמצטרפין דוקא בשטר ומשום
 דהשתא איכא קלא דשאני התם רכל
 חד וחד לא דר כיה אלא תדא שתא
 עוד כתב הרב רבי יונה ז״ל שאס
 השכיר לשנים שנה ראשונה ולשנים
 אמרים שנה שניה ולשנים אחרים שנה
 שלישית מצטרסין לחזקה כלא שטר ולא
 דמי לשלשה לקוחות דהתס אין שם
 המוכר לעולם על הקרקע אבל הכא שם

 המשכיר לעולם על הקרקע: דא־ לא אמרינן להו וכוי. כלומר איך גאמנין בעדותם והלא נוגעים בעדות הס שאס לא יאמרו שדרו שם בשליחות
 של זה ג׳ שנים א״כ לא היה הקרקע שלו ונמצא שיצטרכו לחזור ולפרוע לזה השכר והכי אמרינן פ׳ כיצד הרגל נדף כא.] השוכר את הבית מראוכן
 ונמצא הבית לשמעון משלם השכר לשמעון אע״פ שכבר פרעו לראוכן ואע״ג דהדר עליה דמשטר ומפיק ליה לאגרא מיניה אכתי חשיב נוגע
 בעדות דלא ניחא ליה לאיניש למיקס בדינא ודיינא: דייני דשפלי. שאינם יודעים לדון הכי דייני. כלומר שמקבלים עדותן לאחר שפורעיס
 לזה אבל אנן לא דיינינן הכי אלא דוקא כשלא פרעיה עדיין: דמי לא עסקינן דנקיט• אגד ביתא כיד־הו ושואלים למ־ נתן אותו.
 וכתב הרשב״א ז״ל דדוקא בכי האי גוונא שלא פרעו עדיין השכירות אכל אם פרעוהו ככר אלא שהחזירו להס כדי לסלק נגיעתם לא
 מהני דאע״ג דבעלמא סגי בסלוק כדאמרינן השותפין מעידין זה לזה ואוקימנא לה לקמן ודף מג.] באומר דין ודברים אין לי על שדה זו
 שאני התם דליכא למיחש למילתא כלל אבל הכא שקודם סלוקו היה השוכר מתירא שמא יפסיד שכרו ועכשיו שזה מחזיר שכרו לידו מצילו לגמרי
ר מר זוטרא וכו׳. הא דאמר מ  מן ההפסד איכא למיחש דמתוך שהוא מתכייש מזה שעושה עמו לפנים משורת הדין יעזור לו: א
 אביי דבעדות שיבבי סגי דטון דלא שמעי דאפיק מאני תשמישתיה סגי היינו בדלא טעין איהו בבירור שלא היה דר שם בלילות אבל אי טעין ואמר
 ידענא שיצא משם טענתיה טענה כיון שטוען כן בברי וטעמא דמילתא דטון דמן הסתם הוא דסמכינן על שיבבי לימא מסתמא הרגישו
 השתא שטוען טענת ברי אין סומכין על הסתם וצריך להביא עדים שדרו שם כיממא וכלילא וכן דעת רטנו שמואל ורכינו יצחק ברבי
 מרדכי וה״ר יונה והרנב״ר ז״ל: ומודה מר ווטרא. דאמר אי טעין דמשמע דאנן לא טענינן ליה שאס המערערים רוכלים שאז טענינן
א וכליליא דטון שדרך הרוכלים לצאת מן העיר בימים ולחזור כלילות שמא כשהיה המערער שכ לכיתו מ מ  ליה שיביא עדים דדר ביה ט
 בלילות היה המחזיק יוצא משם ולפיכך לא ידע בו כדי שימחה: נחנוותא דמהוזא. שאין משתמשים שם אלא כימים למכור לחם ויין
ס מודה רב הונא בזה דלא בעינן רצופים וסגי בשלש שנים לכד נ״] אע״פ שאין עולין אלא לשנה וחצי לימים ו»ו וכן דעת ט ר  לעובד ד
 הרמכ״ס ז״ל פ׳ י״כ מהלכות טוען ונטען ודקדק ה״ר יונה ז״ל מהא דרב הונא דמודה ןבחנוומא דמחוזא] ומהא [בדף כט.] דמוברי באגי שעולין
 אע״ס שאינס רצופין דמי שהחזיק בטח ארכע או חמש שנים ודרכו לצאת שכוע או חודש מן העיר עלחה לו חזקה אכל אין אותם חדשים עולים
ת כגון שיושב ס מ  לו למספר שני חזקה טדכיון שהבחים עשויוח לדירת יוס ולילה צריך שיהיו הג׳ שנים שלמות [ב] וכן מקומות של בית ה
ת בכל יום כגון שהוא טרוד בעסקיו ס מ ת ואינו יושב במקוס אחר אף על פי שאינו הולך לבית ה ס מ  שס כל שעה שהולך לבית ה
 אס החזיק שם כמקצת הימים ימים מספר של שלש שנים אין הימים שלא הלך לכית הכנסת הפסק לעשות שני החזקה מפוזרים.
 ומחנוותא דמחוזא ני] נלמד בבורות שיחין ומערות שאינם מצויס לשאוב מיס אלא בעת שיצטרך שכתב הוא ז״ל דכשהחזיק הוא בהם
ו ת ד ב  לשאוכ שלש שנים כדרך הבעלים הרי זו חזקה: למי בר חמא ובו׳ נפק ערעור עלה. שהיתה במורח "שאלה בידם: מ״ט ע
 הכי. שלא החזיק כל אחד ג׳ שנים רצופות דאז הוו מדין חזקה ואע״ג דקי״ל ןדף מב:ז דאין שותפין מחזיקין בדבר שאין בו דין חלוקה
 נס] אפשר דרמי ורב עוקבא לא סלקא דעתייהו לאיפלוגי בין יש בו דין ןחלוקה] נע] כין אין לו מכל מקום אתם כוונתכם לכך שיהיו
 מפוזרות ולא ליהוי חזקה הילכך כיון שאין לכס שטר הפסדתם שאין לכס חזקה: וה״מ דלא כתבי שטר. שישתמשו כן שניהם בדילוג
 אכל אי כתבי הכי הא גלי דבתורת קנייה מחזיקין כה וטון שיש קול בדבר ה״ל למחויי ומדלא מיחה אפסיד אנפשיה: עיטרא. כמו
 ניטרא ותרגום נמלכים ב י3] הבמות לא סרו לא כומרו ומכאן נראה שכשטר זה מזכיר החלוקה לזה שנה ומסיר אותה ממנו ומניחה לתברו
 שנה ומיהו נוכל לומר כי מפני המכר שסר מרשות המוכר נקרא עיטרא ונראה דבשלש שנים סגי בין שניהם והוו להו חזקה כי הא
 דקי״ל נדף מא:] ג׳ לקוחות מצטרפים וכולן כשטר אע״פ שלא דר שס כל אחד אלא שנה וכתכ הר״ר יונה זצ״ל ולאו דוקא כדאמרן דאחר
 שלקחו כתבו שטר חלוקה שחלקו ביניהם בדילוג וכדפי׳ רטנו שמואל ז״ל דה״ה אם כתב להם המוכר שטר מכר דקלא אית ליה
ט לא מחיתי בך שלא ראיתיך מחזיק בו: צונמא.  ששותפין היו: אלא דבר זריעה הוא. וכיון שלא זרעו מצי למימר ליה משוס ה
 קרקע יבשה שאינו ראוי לזריעה: הבא נמי. אם היה רוצה להחזיק בו היה לו להעמיד שם בהמותיו לרעות או לשטוח שס פירותיו

 עין משפט נר מצוה
פ ר ת - ח ע ר  ת

: ד מ מ שי׳ ק ״ ח ו ק מ מ נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ב מ ״ י ׳ פ י י  א מ
: א מ ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ן צה ט ג עשי מ ׳ שס ס י  כ מי

: ב ן פ ג עשי מ ה ס ר י כ ׳ מ ל ה ק מ ״ ׳ ס י י  ג מ

 ממורת הש״ם
ן באשר״ י ס ג) עי ״ ד ה ב ״ א ב) כ ג ׳ ר י ג מ ה ״ ד  א) ג

: לה ז א ג ״ ) נ ח ד ״ ׳ ר י פ ק כן מ ד ק א לא ד ו  כי ה

 קובץ הגהות
: ן ג דרי  ב״ן־ן (א) צ״ל ו

ב אבל ״ : [3] נ ה ר ב ו א גברא מ ו ה ה ג ו ״  מא״י [א] נ
׳ שנים כ אכלה ג ״ מ א יה ו ה שנ ה שנ ח י נ  ה
מ י ח א דלא מ ה ה ד ש ל ה ע ל נ ״ ת מצי א י ע י רב  שלישית ו
א שהובירת שנה ו דך ה י ך דצאו ד י ת ע ד  לך רגלית א
: ת ו ר ז ו פ ק בשנים מ י ז י דאח ד ו נ מ ״ : [צ] נ ה י  שנ
נ ״ : [ו] נ ר כצ״ל י כ ש מ ה של ה : [ה] ז א ס ל א נ ש ״ ] נ ד ] 
: ו ר י נ ד ח י ס פ ה נ ל ״ : [ח] נ ר ט ש מ נ ה ״ : [t] נ ו ל  אי
ו י ג פ ה להם נ ר כ מ ו ש מ כ נ ל ״ : [י] נ ם י ד ע ב ב ו ״  [ט] נ
: ק ת ש ה ו ק ו ל ר ח ט א ולכתוב ש ם להבי ח י נ י שהרי ה מ  ד
: ר י נ ו מ ב ואיכא ד ״ : [ל] נ ה ד תו ש נ באו ״  [ל] נ
ך לעיל גבי י ר פ ו ד מ א כ ט י ש ה פ ש כ ק ״ ל א ב ד ״  [מ] נ
: ו ח ע ה ד א ר א נ ״ ב ס ״ : [ג] נ י א בבאג נ ו ה רב ה ד ו מ  ו
מ ור״י ו פ ת ו י ש ד ם ע ה ה ל י ׳ שלא ה י ב ורש״י פ ״  [D] נ
ת כ ת ש ׳ שנים כדי שלא ת ד ג ת יק א ׳ שלא רצו להחז י  פ
ה נ ו ר י ״ ב וז״ל ה ״ : [פ] נ : [ע] ולבין כצ״ל ח ו פ ת ו ש  ה
ם ה ה ל ש ע י ו נ ו ! שלקתי מפל י נ ע ו ס ט י א מ ה נ ״ ה  ד
הו ושוב נ י ן נ י מפ ו דשו ה ת נ ר קלא אי כ ר מ ט ר ש כ ו מ  ה
ה ק ז ן ח מ ק ז ת ן ד י מצטרפ ן כדרך הגזלנים ו ת ק ז ן ח  אי

: ר ע ר ע מ ה ה ז ה מ א נ ר ק כ ו מ ה ם ש ה ן ל י נ ע ו ט  י
ה מ ד מ ס ד ו ש ו מ נ י א [א) והי ־ י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
׳ שנים י להו בג ג ס ם ד י  ליה לשדות ובית הבד
׳ שנים ככל קתו כל ג חז ו ו ת כ א ל ל שעשה בו מ כ  בין ה
א כ ו ה ן כתב י ת ע מ ש ׳ ב ס ו ת . אבל ה א כ נ ה ״ ה  הצריך לו ו
ה ובין שדות ! בין ז ׳ שנים ומחלקי ! ו נ ת דבעי ו ט י ש פ  ב
ן לפרש דלא ׳ דאי ס ו תי בגליו! ת ם וראי י  ובין הבד
ן י ה ענ כ מ ״ א ת ד ו בשדו מ ל כ כ נן אלא ג״ש בין ה  בעי
׳ אלא ודאי י נ ת מ ה א י ת ל הל״ל מ א ו נ ו ה צמלתא דרב ה  ז
׳ י ר ס ו ט ה ש ו ״ א ר ת ה ע א ד ו ה ל ו ״ כ ן ע נ  שש שנים בעי
ם י כ ס מ ט ל ו ש ע פ מ ש ה מ נ ו ר י ״ ת ה ע ו ד ה י מ מ ו ״  ק
ת לדירת ו ר ש ם ע ן שהבתי ו : [ב] דכי ס ״ ב מ ר ת ה ע ד  ל
ע מ ש י שנים. מ ג ם ולילה צריך שיהיו שלימות ה ו  י
ס ה י ל גן עשוי! אלא לימים ל א דאי ז ו ח מ א ד ת ו נ ח  ד
ה א ר א נ ז י מ מ ומא ד כ ובתנ ״ ח י א ״ נ ש ה ״ מ  כשלש שנים י

: ק ״ ו ד ׳ ו ו כ ת ו ו ר ע מ ת שימין ו רו בו ו ג ת ע  ל



 משפט נר מצוה
ג פ ר ת - א פ ר  ת

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (כט:-ל.) טו ל
׳ י מ ס ״ ר ת ו ן ט ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ו מ ״ ט ׳ פ י י  א מ
: ח י ׳ ר י מ ס ׳ ׳ ח ו ה ט ר י כ ׳ מ ל ה א מ ״ י ׳ פ י י : ב מ ג מ  ק
ר ו ן צה ט ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ה א מ ״ י ׳ פ י י  ג מ

: ג מ ׳ ק י מ ס ״  ח

 מסורת הש״ס
: ה ח ו תי מ י א הי ״ מ נ) ס ״ כ ף כא. ו ת ד  א) שג

 קובץ הגהות
: א ע ר י א א ה : (ג) צ׳׳ל ד ל ״ צ ר נ מ א  כ״ח (א) ד
ת ו ב ו ת כ כ ל ״ ב פ ״ : (ד) נ ר כצ״ל ע ר ע מ  (ג) ל
ק י ר א פ ל ד מ ׳ ל י נ פ ״ : (ו) נ א פ י ג ס ״ : (ה) נ ף י״ז  ל
א לברישא מ ל י כוי א מ כי ל א הי ה קשי י א ה פ ו  לכרישא ג
ן לליכא ו ן ט מ א ה נ ״ פ א ה ו ק ז  ניחא ללא אכלה שני ח
א מ י כסירושא ק ש ר פ מ י ל נ ה ו יש ליישכ ל ה י ס מ י ל  ע
ו נ י א רי נ י ע מי ש ו ה ׳ י ה ר ל ו מ א ל י ה ה  ס״ל כפרש״י ל
ל נ ה א ק ז ׳ לא אכלה שני ח י אפ ן ו מ א ה נ ״ ש מ ו ו ע ב ו  ת
ן ו ט א ל ע ר י א א ה ת כ י ע י נ ר מא ע ר ע מ ל ה ״ א א ל כ  ה
ה פ ה שאסר ה פ ר ה מ ם לא א י ד ׳ ליכא ע י פ ו א ע נ ו ת  ל
ם לקי ׳ חו ס ו ת ה ת ל ו נ ו ת כ ב ל ״ ריש פ ״ש נ עי ר ו  שהתי
ה פ ר ה ס א ה ש פ ׳ ה י ו אמר ע נ ו ׳ ת י פ א ל פירש״י ל  ע
י ס פ ל א ת ה ע א ל ו ם וכך ה י ד ר כיון לליכא ע  שהתי

: ת א : (ח) צ״ל ל י א ו נ ה ״ : (ז) נ א כ  ה
: נ] ורות ׳ ו ל כ תא א״ י כי א ה תא נ ׳ אי מ ג  ג״א א] נ

: י ו ה כ נ י ן א  צפו
ר מ קמ א ו ׳ הל י נ פ ״ : [ג] נ תא י ׳ ב מ ג  מא״• 1א] נ׳־ג ב
ס ״ ב ש ב ר ״ : [ג] נ י מ ע נ ק ר ה ק מ ו  ליתן לו א
ה של שלש ק ז ח ה ר רוצה לפוסלו ו ב ו מ ה ׳ אחרי ש י  פ
ר כ ו מ ה ר ש ח א מ ס ו י ל מ י ס ע ר ה ט ם ש י ק מ  שנים נ
׳ י ד א ע י נ ה לה ה צריך ז ק ז נה ח ה שאי ק ז ח נ ה ר ע ע ר ע  מ
א כ י א ד נ נ ו ״ : [ד] נ ו מ ה ע ר י ה שלא ד ר ו מ קתו ג  שחז
ם ״ נ ש ר ׳ ה י ו שפ מ י כ קמ ף לאו ״ י ר י לא רצה ה מ י נ ד ה  ס
א פ ו א ג נ א ר ה ה ״ ע מ ר רבא ה מ ה א מ ה לי׳ ל ש ק  ד
ף ״ י ר ש ה ״ מ ה כ י א א ר י נ ה ח ל ק ו ל ל ה ע ר לעיל ל מ  א
א לי ה י מ ת א ל ת ל מ ש ו ״ א ר נ וכתב ה ״ : [ה] נ ׳ א ׳ ה  לפי
ן מ י ה אך מ ת הי ד מ ו ר ע ט ם ש ו ק מ ה ב ק ז ח  כיון ל
מן תו ז ר באו יתי בעי מר בלבורו לא הי ו ר ל ע ר ע מ  ה
ה ק ז א ח י נ ה ה מ י ז לא ה לפ״ ר שמכרתי לך ו מ ו  שאתה א
ם ו תו י ר באו ו בעי ה ו ם שרא י ל אך ימצא ע י  לעולם לה
ן ר מ ס ה ח ש ע מ ן של ה ת מ א י ש ר בת מ ק י ד ע ו ע  ו
א כרי מ ו א י ו ה ה ך זבנית נ נ ר מי מ י מ ל ל ״ ה ר ל פ ס  ה
ר מ ו ה א ת א ם ש ו י באותו י ה על דברי ב ו ש ח א ה ה ת  ש
ו י ר נ ף ל ו ס ׳ ו ו תי נ י יאי הי י י בשכינא ג נ מ  שלקתת מ
׳ אלא י ה לשוס ס ר י אי אינו מ י ו א ג נ ו ל ללשון נשכ ו ע  ו
ה י ה ם ו י י מ י נ י פ ת נ ר נ ה ד ס שהי י ׳ רשנ י ו ׳ רש״ י פ  כ
: ר י ת ה ה ש פ א ה ו ה שאשר ה פ ה : [ו] ד ו י ל ך ע ר כר ד ו  ע

: א ״ ל י ה ע נ א ד ט י ש ר סיסין פ נ  [1] ל
ת לה ח כ ש י אביו מ נ ק בשלמא ג י ס מ ב ו ״ ) נ א  הוי" (
ה ק ז ן לאכלה שני ח ׳ כגו י י ך למתנ  לאיצטרי
א׳ ב ו א ן שאכלה שתים בחיי ה ן כגי מ י ה ה לא מ ״ ס א  י

: א ״ ע ׳ ב י ן פ לקמ ב ו ״ ) נ ב ) : י ו כ  בתיי בני ו
ן ד א י ל מ ע ט לי ט ו ש פ ה ] ו א א [ ר י פ ; ש ״ ר ה  אנ״ש מ
׳ לא ׳ פ מ ג ׳ ב י ר מ א ם ל י ש אי מ י ו א ג ר ק ן נ מ י  ת
א ו א ה ל י מ מ ת ו כ כ ו ס ה מ נ י ן א ח צפו י ר כ ל ״ ף כ ר ל ו פ ח  י
א י נ אי ואינו כא לה ו י ם ג ו ר א ל ר ק  חיץ לעילם ילכך נ
ר וכל ל ן ח א מלשו י שהו נ ט י ליה ש ר ק ל ד ה אלא ע  ראי

: ו דושי ץ בחי ׳ ב מ ר אר נ ה מבו  ז

 ליכש והלכתא כרב ביבי בר אביי כן פסק הריא״ף ז״ל: [ההוא גברא דא״ל לחבריה מא־ בעית בהאי ארעא]. הר״ש ז״ל גריס בהאי
 ביתא ופי׳ בשכוני גואי בחדרים הפנימים והייתי עוכר דרך עליך לפי זה לא »היית מחזיק [כיון] שהייתי משתמש כו גם אני ומיהו
 האחרונים ז״ל לא הסטמו לפירושו דודאי טון שהיה דר בפני עצמו מהניא ליה חזקה אע״פ שיש לפנימי דרך עליו דאי לא תימא
 הכי מוכר קרקע ושייר בו דרך לעצמו לוקח במה יקנה אלא הפירוש הנכון דהכי קאמר ליה במקום רחוק הייתי ולא יכולתי למחות
 וקרי לארץ חימן שכוני גואי כדכתיב
 1א1 וחדרי חימן: א״ל רב נחמן
 למחזיק דל ברור אכיל תך. כלומר הבא
 ראיה שהיה במקום שהיה יכול למחות
 וכיון שלא מיחה תועיל לך אכילתך
 שאכלת שני חזקה משוס שסובר ר״נ
 שעל המחזיק להביא ראיה שהמוחה
 היה במקום שהיה יכול למחות דכיון
 דככך הוי חזקחו חזקה והוא צריך
 להביא ראיה על חזקתו גם בזה צריך
 דבהא תליא מילתא ורבא היה סבור
 שעל המערער להביא ראיה שהיה
 כמקוס רחוק שלא היה יכול למחות
 בו כמו שהיה צריך להכיא ראיה אס
 טען שמיחה וקי״ל כר״נ בהא ובהא
 דבי כר סיסין משוס דרכא ההיא
 שעתא כתלמיד היושב לפני רבו היה
 מדלא אמרינן רבא אמר אלא א״ל
 ואין הלכה כתלמיד במקום הרב כ״כ
 הריא״ף ז״ל וכן אס טען המערער ואמר
 מתי אתה אומר שקניתו ממני כיוס פלוני
 והלא באותו יום הייתי בארץ מרחקים
 כחב הריא״ף ור״ח ז״ל שעל המחזיק
 להביא ראיה שהיה באוחו יום עמו
 כמדינה דאע״ג דאיכא למימר מילי
 מסר לא עבדי אינשי דמזבני אא״כ
 הלוקח עמו בעיר אחת והכי פירש
 ז״ל הא דא״ר נחמן זיל ברור אכילתך
 ואע״ג דלענין פירוש סוגיין מחוור
 טפי כמו שפרש״י דאלו לפירושן ז״ל
 קשה דהא תנן נדף לח.] היה בגליל
 והחזיק ביהודה ביהודה והחזיק כגליל
 לא עלחה לו חזקה הא יהודה ויהודה
 עלתה לו ואע״פ שהחחיל להחזיק שלא
 בפני הבעלים כי אפשר שהלך לוקח
 לשם או המוכר בא או שניהם עשו
 שליח ומשמע דעלחה לו חזקה בלא
 ראיה מ״מ לענין דינא נראה שיש
 לחוש להני אשלי רברבי ומי יכניס
 ראשו בין ההרים הגדולים האלה
 לעשות מעשה שלא כדבריהם ועוד
 אפשר לחלק כין יהודה ויהודה
 שמצויים עוברים ושביס לארץ מרחקים:
 ורמי דרב נחמן אדדב נחמן דהכא
 אזיל כתר מוכר ובעובדא דבר סיסין
 בתר לוקח ורכא איפכא: נכס״ ״ב
 סיס•!. קנה נכסים מבר סיסין והיי לו
 ככר נכסים אחרים שנקראים כן בשם:
 קאי בנככ״. שהחזיק עדיין בנכסים אלו
 גבי הא דבר סיסין והכא הלוקח קאי
 מוחזק שהחזיק ג׳ שנים: מאי בעית
 בהאי ארעא. שהיא שלי כאשר ידוע
 לכל: אנא בשוק• בראי. כארץ מרחקים
 שאין השיירות מצויות או מפני שיש
 חירום ביניהם ואיכא דקרו לארץ צפון
 בראי כדאמרינן בגמ׳ (ב״ב דף כה:<
 מארץ צפון אינה מסובבת: דבל שתא
 הות הכא תלתץ •ום. וא״כ שהיא שלך
 אמאי לא מחית בי דבשלמא אס לא
 באת אלא בשנים הראשונים היית יכול
 לומר הייתי סבור לבא בשנה השלישית
 ולמחות אבל השתא שבאת גס בשלישית

 פירי וכן הלכה ההוא גברא דאמר ליה
] ארעא א״ל א לחבריה מאי בעית בהאי !  א

 מינך זבנת׳ ואכלתה שני חזקה א״ל אנא
 בשכוני גואי הואי אתא לדינא לקמיה דרב
 נחמן א״ל זיל ברור אכילתך א״ל רבא דינא
 הבי המוציא מחבירו עליו הראיה ורמינן
 דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דההוא
 דא״ל לחבריה כל נכםי דבי בר סיםין
מזבנינא לך הואי ההיא ארעא דמיקריא 2 

 דבי בר םיםין א״ל PJ הב לה נהילי א״ל האי
 לאו דבי בר םיסין היא ואיקרויי הוא דמיקריא
 דבי בר םיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא
 בידא דלוקח א״ל רבא דינא הכי המוציא
 מחבירו עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא
 משיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא
 לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי הכא לוקח
 קאי בנכסי דר״נ אדר״נ נמי לא קשיא כיון
 דכ״ע קרו ליה דבי בר םיםין והאי הוא דא״ל
 לאו דבי בר סיםין היא עליה רמי לגלויי דלאו
 דבי בר םיםין היא אבל הכא לא יהא אלא
 דנקיט שטרא בידיה מי לא אמרינן ליה
 w קיים שטרך קום בניכסי האי מעשה
 דשבוני גואי חזינא ביה תרי פירושי איכא
 מאן דפריש דהאי מערער לית ליה סהדי דהאי
 ארעא דיליה היא דאי אית ליה םהדי דהאי
 ארעא דיליה היא והאי אמר מינך זבינתה
 ואכלתה שני חזקה לא הוה אמר רבא בכה״ג
 המוציא מחבירו עליו הראיה דהא רבא גופיה
 הוא דאמר בכה״ג דלוקח בעי לאיתויי םהדי
 רבא [כגון] דאתו בי תרי ואמרי אנן

 רש״י
 ולא קניא ליה אגב ארעא: ואללסיה שגי
 חוקה. ואבדסי שטרי: אמר ליה.
 מערער אנא בשכוני גואי הואי בחדרים
 הפנימיס הימה עיקר דרתי והייתי עובר
 נדרך] (ב) עליך ומשממש עמך בבית החיצון
 שדרת בו ברשותי ולכך לא מחיתי: א״ל.
 לזה המחזיק: זיל ברור אנילהך. הבא
ם שדרת בבית ג׳ שנים בלא אותו שבא ד  ע
 עמך כי אס לבדך: המוציא מחבירו עליו
 הראיה. דהיינו מוכר כי הלוקח היה
 מוחזק ועל המוכר להביא ראיה שנשתמש
 עמו והאי עובדא איירי שהיו עדים
 למערער שהיה שלו הבית דאס לא כן
 אפילו לרב נחמן המחזיק היה נאמן במגו
 דאי בעי אמר לא היה שלך מעולם ני]:
 דמיקריא ובר סיסין. ואין ידוע אס
 זה קנאה מבר שיסין ולכך נקראת כך
 או כך שמה מעולם וירושה היא מאבותיו:
 קשיא. רבא ארבא ורב נתמן ארב
 נחמן דלעיל אוקמה רבא ביד הלוקח
 ורב נחמן אוקמה ביד המוכר והכא
 איפכא: ליון דכ״ע קרו ליה דבי גר
 סיסין. ונראין הדבריס שנקראת כן לפי
 שקנאה מבר סיסין והוא אמר ליה לאו
 מבר סיסין קניתיה מעולם: עליה דידיה
 רמי לגלויי. שהוא כדבריו דאקרוייה
 דבר סיסין ולא קנאה מבר סיסץ ואם
 יביא עדים כדבדו פשיטא דאוקימנא
 בידיה דהאי דאמר נכסיה דבר סיסין ש:
 פשינוא. דבעי למימר נכסים שקניתי ממנו
 ולא נכסים שלא קניתי ממנו אע׳׳פ שהם
 נקראים כך: גשוקא בראי הואי. בארץ
 מרחקים במקום שאין שם שיירות מצויות
 ומנן לקמן היה ביהודה והחזיק בגליל
 אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה או
 באומה מדינה ובשעת חירום דאל״כ לא
 הוי מצי למיטען הכי דחברא חברך חברא

 דאכלה שני חזקה דאמר
 אגרינן מיניה ודרינן בה תלת שנין ביממא ובליליא וא״כ היכי אמר
 רבא המוציא מחבית עליו הראיה אלא האי מעשה ליכא לאוקומי אלא כגון
 דהאי מערער לית ליה םהדי דידעי דהאי ארעא דיליה הות אלא האי לוקח
 הוא דאמר דיליה היא והוא >א< אמר מיניה זבינתה והוה ליה הפה שאסר הוא
 הפה שהתיר ומשום הכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה ור״נ סבר
 אע״ג דלית ליה להאי םהדי w דארעא דיליה הות כי קא מודה האי לוקח
 דדיליה הות ואמר דזבנה מיניה ואכלה שני חזקה בעי לאיתויי םהדי דאכלה
 שני חזקה וקא פסק הלכתא בהאי מעשה ובמעשה דבי סיםין כרבא ואיכא
 מאן דאמר דהאי מעשה ליכא לאוקמיה בכה״ג דהיכא דליכא םהדי דהאי
 ארעא >ג< למערער חות כ״ע לא פליגי דלא צריך לוקח לאיתויי ראיה ואע״ג
 דאמר לא אכלתה שני חזקה לא מפקינן מיניה וכ״ש כי אמר אכלתה שני
 חזקה כדאמרי׳ >י< גבי הא דתנן ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של
 אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואמרינן
 עלה וליתני ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך
 נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ומפרקינן משום דקא בעי למיתני >ה< אם
 יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה
 שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא >א) מהימן
 יי) ושמעינן מינה דהיכא דאמר שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן ואפי׳
 ליתיה בידיה שני חזקה והא מילתא מודו בה כולהו תנאי וליכא מאן דפליג
 עלה וא״כ היכי מחזקינן לרב נחמן דפליג על הא מילתא אלא האי מעשה
 נח הכין פירושא כגון דהאי ארעא ידיעא וברירא דלהאי מערער הות וא״ל
 להאי מחזיק מאי בעית בהאי ארעא וא״ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה
 אמר ליה היאך זבינתה מינאי ואנא נמ בשכוני גואי >״ ולא הוינא בהדך
 במתא בההוא עידנא «׳) ואת טעין חבינתה מינאי א״ל רב נחמן זיל ברור
 אכילתך דאכילה דקיימת בה חזקה היא ומוקמינן לה לארעא בידך כלומר

 אייתי סהדי דקיימא את והאי מוכר במתא ואפילו חד יומא כי היכי דתהוי אכילתך אכילה דאמרינן
 אפשר דזבינת׳ מיניה בהאי יומא ואי לא הויא שני חזקה שלך כחזקה שאין עמה טענה אמר ליה רבא
 דינא הכי המוציא מחבית עליו הראיה דםבר רבא תובע הוא רבעי איתויי םהדי דלא הוה במתא בההוא
 יומא דטעין האי דזבנה ביה מיניה ורב נחמן אמר לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה דזבנה מיניה ביומא
 פלן מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בניכםך וכ״ש הכא דאמרינן ליה אייתי םהדי דהוה בהדך במתא
 כי היכי דמצית למימר מיניה זבינתה וקי״ל כר״נ בתרוייהו בהאי מעשה ובמעשה דבי בר םיםין דרבא בהאי
דמעשה רב בהנך תרי עובדי (  עניינא תלמיד הוה דיתיב קמיה דר״נ ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ״ש דקי״ל א
׳ארעא א״ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה א״ל אנא בשוקא בראי הואי מאי בעית בהאי 6  ההוא דא״ל לחבריה נ
 ולא ידענא דאת נחית גו ביתאי אמר ליה והא אית לי סהדי דכל שתא ושתא אתית להכא תלתין יומין ולא



 30 (ל.-ל:) נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 אמאי לא מחית: ל׳ יומי נשוקאי הוה טרידנא. ולא שכנתי שם אלא בבית אחר שלי או הוצרכתי לעמוד עם חבורתי כמקום אחר אשר אכלנו
 בשותפות ומתוך זה לא ידעתי שהיית מחזיק כדי שאוכל למחות והכי הלכתא דלא עלתה לו חזקה ומשמע מהכא דאין צריך שיהיה המערער
 כל השלש במקום שיכול למחות אלא דוקא בסוף שלש ואפילו היה בחחלת שלש במקום הראוי למחות ולא מיחה והלך במקום שלא היה
 יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלוס דאימא דעתו היה לשוב אלא שלא נזדמן לו: א״ל מפלוני בו׳. מדקאמר הכי ולא מען ואכלתי שני

 חזקה משמע דאכתי לא דר בה תלת
 שנין מיהו אפילו היה דר בה תלת שנין
 כיון דהוא ידע דקרקע זו של מערער
 היה ולא ידע איך בא ליד מי שמכרה
 לו ה״ל ספק וודאי ואין ספק מוציא
 מידי ודאי ומיהו אס אית ליה סהדי
 דדר בה חד יומא המוכר או זכה בה

־ מצור  עיי משפט נ
ו  תרפד-תרפ

ר ו ; צה ט ג עשי מ ן ש ע ט נ ן י ע ו ׳ ט ל ה ד מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ר ו ג שם ט מ ס ש ו ש ״ ט ׳ פ י : נ מי ו מ ׳ ק י מ ס ״  מ

: ס מ ש ״ ח ו ! שס ט ״ ט ׳ פ י : נ מי ס מ ש ״  מ

 רש״י
 אימ ליה כדאמר לעיל: גשוקאי הוה נורימא.
 ולא ילעתי שאמה דר בכיתי וכגון שיש
 לו בית אחר באותה עיר שבו נתאכסן ויש
 מפרשים בשוקאי הוה טרירנא ולא היה לי
 פנאי למחות אע׳׳פ שידעתי ואין נראה:
 מפלציא זבינסיה חגגא מינך. כלומר
 שאמר לי בשעח מכירה שהוא לקחה ממך
 ומסקנא דמילתא דמזקמיק ליה ביד
 המערער והטעם כיון שמודה לו דשלו היה
 זה הקרקע מתחלה לא מיבעי היכא דלא
 החזיק בה ג׳ שנים אלא אפילו החזיק בה
 (נ) ג׳ שנים מפקינן מיניה דהא הוי חזקה
 שאין עמה טענה כי המחזיק אינו יודע
 אס היתה של המוכרה לו אס לאו אע׳׳ג
 שלא היה עדיס למערער שהיה שלו מ״מ
 המחזיק מודה שהיתה שלו וגס מודה
 שאינו יודע אם קנאה המוכרה לו מן
 המערער אם לאו דהא לא אמר קמי דידי
 זבנא מינך הודאת בעל דין כמאה עדים
 דמי וגס אין עדיס למחזיק דדר ביה
 המוכר אפילו חל יומא אבל אס החזיק
 בה זה ג׳ שנים וטען ואמר מפלוני זבינחיה
 לקמי לילי זבנה מינך כלומר שילעתי
 בבריר לזבנה מינך נאמן במגו לאי בעי
 אמר אנא זבינתיה מינך ואכלמיה שני
 חזקה א״נ אס היו ערים לזה שהמזיק בה
 המוכר יום אחל הוה מוקמינן ביל המחזיק
 כדאמרינן לקמן (ד) גבי ההוא דדר בקשתא
 בעילימיה ד׳ שנים והכא בהאי עובדא
 אפי׳ באו עדיס שהחזיק המוכר יום א׳ נג]
 לא מהניא כיון שזה לא החזיק בה ג׳ שנים
 וגס הראשון אין לו לא שטר ולא עדיס
 שקנאו מן המערער: ולא קמודית לי
 לוי. כדפרישית: זיל. מקרקע שלי ולאו
 בעל דברים דידי אמ כי אני מוחזק בה
 יומר ממך כי לא החזקת בו שלש שנים:
 דיגא קא אמר ליה. המערער אפילו החזיק
 בו שלש שנים כדפרישימ: ואידך ספק.
 שכעצמו אינו יודע אס הוא של מוכר או
 לא: וגיצתיה מפלניא. ואכלמיה שני חזקה
 ואין לו עדים שהחזיק בו המוכר אפילו
 יום א׳ דאי הוה ליה עדיס שדר בו המוכר
 חד יומא תו לא הוה טעי[ גזלנא הוא
 דטוענין ללוקח: גזלצא הוא. כשדה זו
 שגזלה (ה) ממני: דאימלכי בך. שיעצתי בך:
 זיל זבי!. לך וקני: השצי צוח לי. אתה
 נוח לי לריב עמך ולהוציא ממך בדין:
 דיצא קא״ל. ומוקי לה ביד המערער
 אע״ג דהחזיק בה ג׳ שנים ולא מימה הוי
 חזקה שאין עמה טענה כי איני יודע אס יש
 לאותו שקנאו ממנו חלק בה אס לא: והוא
 חתום עליה. המערער עצמו חמום על
 השטר שקנאו המחזיק משמעון ומערער
 ואומר ששמעון גזלו ממני: השצי צות לי.
 ולכך חממתי: זבנה ניהליה. קנהי לי ואס
 שלך היתה מה לך לקנותה היה לך להוציאה
 ממני בדין: דאמינא למיזבן דיצאי. אמרתי
 בלבי לקנות בדמים מועטים קרקע נשלין
 שלא אצטרך לירד לדין ולריב בך פעמים
 שהזכאי מתחייב בדין: עביד איציש
 למזגן דיניה. אע״פ שקרקע שלו כדפרישימ:
 וא״ל הא שטרא. שכתוב בו שמכרו לי
 וזה ארבע שנים נמצא שקדם שטרא
 לחזקתך ואת מינאי לא זבנמא והוי חזקה

 יא) ממחית אמר ליה כל תלתין יומין בשוקאי
 טרידנא ולא ידענא דאת נחית בגויה דביתאי
 אמר רבא עבדי אינשי דטרדי בשוקא כל
 תלתין יומין ולא >י< קמא עליה חזקה: האי
 מימרא דרבא אוקמיה רבינו האי גאון זצ״ל

 בשעת חירום דלא קיימא חזקה אלא עד
 שיהא עמו במדינה אבל שלא בשעת חירום
 לא בעינן שיהא עמו במדינה דקי״ל מחאה
 שלא בפניו הויא מחאה דחברך חברא אית
 ליה וחברא דחברך חברא אית ליה ומסתברא
לחבריה מאי בעית בהאי  כוותיה ההוא דא״ל א
 ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה דאמר לי
 דזבנה מינך אמר ליה ואת לאו קא מודית
 דהאי ארעא דידי היה ואת לאו מינאי
 זבינתה זיל את לאו בעל דברים דידי את אמר
 ליה רבא דינא קאמר ליה. האי מעשה נמי
 פשיטא הוא ולית ביה ספיקא והלכתא כותיה
 דכל כי האי גוונא לא מוקמינן לה לארעא
 בירא רנתבע אלא היכא דאית ליה םהדי
 דדר בה ההוא דזבנא מיניה חד יומא
 ואכלה איהו שני חזקה אי נמי דאמר קמאי
 דירי זבנה מיניה ההוא פלניא דזבינתה
 אנא מיניה ואכלחה אנא שני חזקה או אכלה
 איהו שני חזקה כדבעינן למימר קמן אבל
 היכא דלית ליה סהדי דדר בה ההוא פלניא
 חבנה מיניה אפילו 1*1 חד יומא ולא קאמר
 איהו קמאי דידי זבנא מינך ואכלתה שני
 חזקה כגון האי דינא הוא דהדרא ארעא
 לגבי מרא ואזיל האי ומשתעי דינא בהדי
 מוכר דזבנה מיניה ואע״ג דלית ליה סהדי
 למרא קמא דארעא דיליה היא אלא האי הוא
 דקא מודה דארעא דיליה היא w ולא אמרינן
 בכה״ג הפה שאםר הוא הפה שהתיר ומוקמינן
 לארעא בידיה אלא ביון w דאודי דהאי
 ארעא להאי היא הוה ליה ודאי והאי דא״ל
 א״ל פלניא דזבנה מינך הוה ליה םפק
 ואין ספק מוציא מידי ודאי הילכך דינא
 הוא דמהדר ליה לארעא להאי דאודי ליה
 דדיליה היא ואזל איהו ותבע לאידך דזבנה
 מיניה ואי אית ליה פםידא בהאי דאודי ליה
 איהו אפסיד נפשיה דלא איבעי ליה למיזבן
 ארעא 1בז הכין וחזינן לרבוותא בהאי מעשה
 שקלא וטריא ופלוגתא כפירושיה ואיכא מאן
 דאפקיה להאי מימרא דרבא מהלכתא ואנן
 לא סבירא לן הכי אלא כדכתבינא וטעמא
 תריצא הוא ולית ביה קושיא כלל ההוא דא״ל
לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א״ל אנא  נ

 מפלניא זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה
 פלניא גזלנא הוא w אמר ליה >י) אית לי םהדי

 דאתאי ואימליכי בך ואמרת לי זיל זבון א״ל משום דאמינא השני נוח לי
 והראשון קשה ממני >ה< כמאן כארמון דתנן העורר על השדה והוא חתום
 עליה בעד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכ״א איבד את
 זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן התם אלא בחיתום דקא עביד
 מעשה אבל דיבורא עביר איניש דמיקרי ואמר ההוא דא״ל לחבריה מאי בעית
דזבנה מינך ואכלתה שני חזקה א״ל  בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה א
 פלוני גזלנא הוא א״ל והא אית לי םהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי
 זבנה ניהליה !א! >י< דאמינא איזבין דינאי אמר רבא עביד איניש חבין דיניה: ההוא
לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א״ל מפלניא זבנתה ואכלתה שני חזקה  דא״ל 3
 א״ל והא נקיטי שטרא דזבנא לי ״< מארבע שנין א״ל !p מאי םברת שני חזקה

 האי לוקח כיון שאכל שני חזקה משמע
 שאין למערער עדי חזקה ומש״ה צריך
 להודאתו וכיון שכן היכא דהאי לא
 ידע מעצמו שזה הקרקע של מערער
 אלא הכי קא״ל הא דמזבנה לי אמר לי
 שלך היתה ומינך זבנה דמשמע שזה
 אינו יודע אלא מפיו של מוכר ודאי
 בכה״ג אין מוציאין אותה מידו ואפי׳
 לא דר בה שני חזקה שהרי המוכר
 היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה
 ממך דהפה שאסר הוא הפה שהתיר
 וה״ה להאי דבא מכחו דמהניא ליה
 ההיא טעמא וגדולה מזו כתב הרמב״ן
 ז״ל שאס דר בה המוכר חד יומא
 אע״פ שהלוקח לא החזיק בה שלש
 שנים זכה בה מכח המוכר שהיה
 זוכה מטעס מיגו דהכחשה דהומ״ל
 שלא היה שלו א״ג הוי הפה שאסר
 הוא הפה שהתיר ומהניא ללוקח
 אע״פ שהוא מודה כבר שידע מעצמו
 שהיתה שלו דלא שייך ביה מיגו
 דהכחשה והביא ראיה ממי שהפקיד
 לחברו כלי ומת הנפקד והכלי ביד
 יורשין והשתא האב היה נאמן לומר
 חזרתי ולקחתיו ממנו במיגו דהכחשה
 דאי בעי אמר החזרחי היכא דלא
 ראה השתא אדם ברשותו ואנן ודאי
 טענינן ליורשיו מאי דמצי טעין
 אבוהון אע״ג שהכלי בידם לפנינו
 וליכא מיגו דהכחשה ומיהו מגדולי
 אחרונים מסופקין גם בדין זה של
 יורשי נפקד. כתב הרב ד יונה ז״ל
 דהיכא שעמד המוכר הזה עם
 המערער על הקרקע זה בדין
 וזכה בו מטעם הפה שאסר הוא
 הפה שהתיר אף ע״פ שהקונה מודה
 למערער שהוא יודע שהיסה שלו ואינו
 יודע כלום בקנין מי שמכרו לו כלום
 אלא מפיו אפ״ה זכה בו כיון שזכה
 בו מיכרו בבית דין כדאמרן: מאי
 בעית בהאי ארעא. בכל הני דאמרינן
 מאי בעית הוא דאית ליה למערער
 עדים שהקרקע שלו או של אבותיו
 כדין כל מערער: א״ל פלוני גולן
 הוא. ומיירי כגון שלא דר שם המוכר
 אפילו יום אחד ואז לא מהני ליה
 הבא מכח חזקחו אי נמי דר שם
 המוכר יום אחד ומיירי דאית לן סהדי
 שהוחזק בגזלן וגזלן אין לו חזקה והוא
 הדין לזה שבא מכחו: ואימלבי.
 נתיעצתי עמך וכי היכי דאמרת לי לך
 קנה למה לא הודעתני שגזולה היא
 ממך: אמר השני נוח לי ובו׳. טוב
 היה לי יותר לריב עמך והייתי חפץ
 בקנייתך: אפילו תימא כרבנן. אחיא
 הך דהכא דהלכתא כרבנן והתם
 טעמא מאי אמרי רבנן דלא מצי טעין
 הראשון קשה דמ״מ אס איתא דהכי
 הוה שהיתה שלו לא היה לו לעשות
 מעשה כנגדו ולהעיד שהשדה הוא
 מאחר אבל הכא אינו אלא דבורא
 בעלמא דא״ל זיל קני וכן הלכתא:

 ואבלתה שני חזקה. ואית ליה סהדי שהמוכר דר בה חד יומא w :m א״ל. המערער איך אתה אומר שלא בא לידך בתורת גזילה והא
 אית לי סהדי שבקשת ממני למוכרה לך ואם היתה שלך איך אמרת לי למוכרה: איבון דיני. אמרתי לפדות את עצמי ליתן לך איזה דבר
 שלא אצטרך לריב עמך והוא הדין אס היה איפכא נמ שהמערער היה מפייסו שזה הקונה ימכרנה דמצי טעין הקונה הזה כן איך אתה
 מערער לומר שהיא שלך והלא היית מפייס לי למכרו לך ומיהו היה צריך לטעון זה היכא שאין לו עדים שדר שס המוכר אפילו חד

 קובץ הגהות
: א מ י י : (3) צ״ל ק ה גי. כצ״ל ח מ א מ  ב״ח (א) ה
נ ״ : (ה) נ א ה נ ו ״ : (ד) נ ל  (ג) לא כצ״
א כצ״ל: נ י מ : (י) א ה י ר ל מ ח א דיכא ק ג ר ר מ  א

: ה י נ י נ מ ״  (ז) נ
ך נ ה מי מ ז ת י י נ י ש ליתא מ ״ א ר נ ׳ ו מ ג  ג״א א] ג
ך ק הנ ״ ד ס נ ג א ן י ו ה ה ״ ד דכאן ט ״ ג ראה לע נ  ו

: ן תא י ת ל בו  תי
ל ג נ א ״ י כצ״ל: [ג] נ : [ג] מ ל ״ ג א ״  מא״׳ [א] ג
נ ״ י לא: [ד] נ ה א מ י ס לקח א ע א ד י י י נ  אי
ת בהאי י י בע ה מא ד ב מ א ד א״ל ל ו ה ש ה ״ א ר ל ה ״  ח
ה ק ז ה יאכלית שני ח י ת מ א ! י נ ל פ ל מ ״ ׳ א ט א י ע ר  א
ל ״ א א מ ו ד י ה ת ר בי ה ד נ נ י ח א ה י ד ד ה י ליה ס הו  י
ת לי ר מ א ת באירתא לגבאי ו י ת א י ד ד ה מ לי ס א אי ה  י
ן ע ו ה ט ת א ה ש מ א כ י נ ל פ ת כבר מ י נ ס ק א  זבנה נהלי י
׳ כי נאי ו א אזבין די נ י מ א י ד נ מ ת מ ו ה רציתה לקנ מ  ל
רסת י נ כג ״ ל פלוני גזלנא: [ה] נ ״ ׳ לפי זה א י רס  ולא ג

מרא שלגי: ג י ו  רש״
א ע ר א ר זה כ א ש ; י ד ו כ בדלא א ״ א ש ) •:״ב מ א י ( ״ י ן  ח
ם כיון י על קה י חז ה ו ׳ אין לו שים ראי י  אפ
ל ״ ה נ ו ״ ) נ כ ) : ט ו ש ן לו וזה פ כ אי ״ ר ג ע ר ע מ ה  ״
י נ י ק להאמ י ללגו ר נ ה ה ללא ת נ ע ה ט מ ה שאין ע ק ז  ח
נ ״ ) נ : (ג ך מ י לקחה מ ר בפנ מ כ אלי א ״ א ש ל מ ״ ק  י
ב לקמן ״ ) נ ר ) : ל ״ ח בידו. נ י ה מפלנ ר ט ׳ שטר מ י אפ  ו
א ת ש ק ר ב ד א גברא ד ו ה ף דייה ה ״ ד ה ב ״ ׳ מ פ  כ
ע ו ד כ י ״ א ש ה שמכרה מ מ ׳ נ ג פ־ ״ : (־־) נ א מ י ל י ע  ג
ה וכן ק ו ר ג״ש אין לי ח כ ו מ ר בו ה י ד י ם אפ י  בעד

: ן מ ק ל ׳ ד ל כוכבי ג ו ו ע מ ו כ ת כ  באים מ
י ג י מ ן נ אמ נו נ ] ואי א א [ ר י פ ז ש ״ ״ ה  אנ״ש מ
ה ־חשוב ק ז ל ח ״ ה כא ד ך זבינתא הי נ י מ  ד
ה ז ע כ ה ״ א אינו כ מ י ד י ר ביה ח ל א ד ה ה ל ז ע ה י ד ג י  מ
נך לי ובנה מי י לי מ הו ק ר אי מ א ק ולח ק י ס מ ל י ״ ק  ו
ע מלשון מ ש ה מ ק ז אכלפה שני ח י ו נ ה ה הלא מ ק ז  שני ח
ה זו נ ע י ט נ ה מ א ל י ה ה ק ז ל שני ח כ א ל א נ ק ו ל  זה ד
י נ ה ס לא אכל לא מ נך אבל א ה מי מ י לידי ו מ ק  ל
א שלו ר שהו ע ר ע מ ם ל י ן עד ס אי אף א ה וו ו נ ע  ט
ן מ א ק נ ז ח י מ א ה ה י ן ד נ ד מ ף ז״ל ולא א ״ י ר ק ה י ס מ ל כ  י
ן ברצון שלא ע ו י ט ג ם לאי ל י ע ה שלך מ מ י ו ללא ה ג י מ  נ
ה שלו ת י ה ס ש י ל א שמא יביא ע ר י ת מ ה שלו ד ת י  ה
ו נ י ן במ מ א ה נ י ך ה נ תי מי י ן אני קנ ע ו ה ט י ס ה ו א ה י מ  ו
ו נ מ אה מ ה זי שקנ נ ע ם ט ג ס ד ל י ע ה שלו מ ת י  שלא ה
ה על ם ולא ראי י ד ר שאין לו ע ח א כ מ ״ ה כ ב ו ה ט נ י  א
ך ואנא נ לי זבנה מי א לי מ ן ק ע י ט ה ש [ אבל מ י נ ק  ה
ר כ ו מ ה ר מ ט ה לאיירי בשיש לו ש ב י א ט י ו ה נ מ תי מ י  קנ
ס ״ ב ש ר ת ה ע כ ל ״ א ג י ן וכ׳׳ז ה י נ ל הק ם ע י ל ו ע ה א ו  ה
אר קצת י מבי ״ אשר נ ו י ״ מ ׳ ק ה סי י חי ר נ א י נ מ  ו
ה שיש ק מ חז ל להמו י ע ש ללא מי ״ כ מ ת שכתבתי י רו  שג
ק בו י י! לא החז א עלי הי ר ו כ ו מ ו ה ם שדר ג י ד  לו ע
ר שהוא שלו דאז ע ר ע מ ם ל י ד  ג״ש שאף שאי! לי ע
דאי א ו י ר ה ע ר ע ת ה ף ל ״ י ר י של ה מ ר נ ס ו י מ ע  שייך ט
א לשון זה י הבי ״ ג : [ב] ה ק י ר ל ק ו פ א ס ו ק ה י ז המח  י
נים! ס (נכו נ י י א ד ג ל ! ו ו כחב ע״ ״ מ ׳ ק ה שי ״ ח  ב
י ג מהל ״ י פ ל נ י ג מ סז ימצאתי שכתב הרב ה י נ כ מו ! 
ה נ ו ני י ר כרבי נ י ס ד הלכית ש ב ל ן שנראה מ ע י  ט
ר שכתב י ט ! שם ב י בזה מבוארי ״ ל ודברי ר ״ כ ר ע ק י ע  ו
ד שאס י ס פ תו ה עו כר כיון שבסשי ל מי זר ע ן חו  לאי
ר ע ר ע מ תר יכול ה ו י ולא י נ ו תי מפל י ר קנ מ ו ה א י  ה
ן שאין ו ״ ש ט ן ג י ק בו עלי י לו לא החז י אפי ד י  להיציא מ
תה ה לו שהי ד ו א לא ה י ס ה ג תה שלו י ם שהי י ד  לו ע
ה ח ר איך א ע ר ע מ ל ה ״ : 1:1 א ל ״ ק ש ו ״  שלו וכוי ע
ר כתבתי ׳ כג רמ גזילה וכו א לידך כתי ר שלא ג מ ו  א
ני ל פלי ״ ס א ר ו ה ג י י לא ה ״ ף שהנ ״ ד ד ה נ ד ה נ ו  ג

: ש ״ א ר ת ה ס ר י א ג רסתו הו י ג א י י  גזלנא ה



 עין משפט נר מצוה
תרפח - ז  תרפ

מ ׳ ׳ ח י ן צה ט ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ז מ ״ ׳ ס י י  א מ
מ ״ ח י ג שם ט מ ם ס ו ש ״ ט ׳ פ י : ב מי ׳ פ י ס ו ו מ ׳ ק י  ס

: י מ ׳ ק י  ס

 מסורת הש״ם
א רש נ י מ א 3א ק ה טו ק ז ס שני ח ״ נ ש ן ר  א) [י] מלשו
ד ללא ן ללמו י ר3א אי מדבר ה ו ק ז ח ס ככל ה י ד  לי ע
ד י ר עב מ י מ ך ל צטרי ם לשבע שנים מדאי י ד  צריך ע
י כוי. ו ן דלא ה נ י ע ך לאשמי ׳ דאיצטרי כו י ו ר ק  איניש ד

 קונץ הגהות
תי ר של אכו מ ו ד זה א ר רבא ע מ ן א מ  ב״ח (א) [
י לשטרא א ה ה ד ק ז ס ח י ד ק : (כ) ד [ ק ׳ ׳ ד  ליחא ב

ך אכל אכלה שית כצ״ל: ה  ד
ר מ ה א ״ ד ף לא.) כ ד ׳ ( ס ו ת כ ה ״ ה כ כ  ג״א א] צ״ל ר

: ן ק ״ ד ה נ ״ נ ו כרא״ש ן ׳ ו מ ג ה כ ״ כ ה ו כ  ר
: י ת ה כ א ד נ כ ״ : [ג] נ ך ׳כ כ ׳ : [3] נ ס נ א ״  מא״י [א] נ
: : [ה] צ״ל שלא: [ו] צ״ל לי ו כצ״ל נ ] אי ד ] 
ס י ד א יש לו ע ה נ ד ״ : [ח] נ ו ם נ י ל י הכל מ נ י ״  [t] נ
ל ״ נ ה ״ : [ט] נ ס ״ נ ש ר ׳ ה י ו שפ מ ע שנין נ נ  על כל ש
ף כל י ת בס ו ח מ ן יצריך ל מ ק ׳ ל י ר מ א ג ד ״ ע א ש ו ׳  הרא׳
׳ שניס ק ג ת א שאס ש מ ע ו ט נ י ס הי ת  שלש שאני ה
ן שמכרה לאחר י א ט כ ל ה נ ה א א ח מ ן ה זר מ ה כחו א ר  נ
ה ד ו ס י ׳ א י ה שאפ א ח מ ן ה י מ ר לחזיר נ ש פ  אי א
ק אין י ז ח מ ה של ה ד ש ה ן ו ה שלא כדי א ח מ תה ה  שהי
: י ו כ א ו ת פ ס ו ת א כ י ו כלום לחוכ ללוקת כדתנ  כדברי
ר י י י נ ״ ב ר ׳ שלנו כחו ס ו ת נ כ ״ : [ל] נ א ו ה  [י] צ״ל ש
: א ״ נ ש ר תא ה א אי ״ ס א זו. כ ה קושי ש ק י ה כ ד ר  מ
נ ז״ל ״ ה: [מ] נ ו לז י ת ו נ ו א ר כ א מ מ ׳ ש י כ פ ״  [ל] נ
ר מ ר א ד א דאזיל ה כ מ ה כ ו מ ד הלכתא כאכיי כ ס ו ׳ ׳  רשנ
י הוצרך י נ ו כא ת ו ן א י ד י ס ס ו מ ס שהי ו ש מ ׳ ד ו ן כ  ליה אי
ר ליה מ א א ר מ ר ג מ א ק י ד מ א נ ק י . ד ן כן ו לטע  לתזור ו
נ ״ : [D] נ י א נ ק ״ ] נ ) ] : ר מ י א י ר אנ מ א י ולא ק י נ  א
: ׳ מ ג תי נ י נ כן מי ״ : [ע] נ י ת ה נ א ה ד ל ך ע י מ ס ׳ ד י  פ
י תרא ו לנ ה נ י להמנ ה י מ י ׳ ת ס י ת נ וזה לשין ה ״  [פ] נ
ו ה י מ ותא י לנ ז י דג א מ ק הו ל נ י י ססל ע י נ א ו ד ג י מ  נ
ס ראי י ו ד ה נ י נ י להו ליכא להמ מ ז י מ ו י ה ע ו דאי נ ג י מ  נ
ם י ד ס ע ו ק מ ו נ ג י מ ה ד א ר נ ס ו ס ה מו ג ז י ן י ימן פ  להז
׳ נ תר מ ו עם י י ו לא יוכל לסי ג י מ ד ד ו ע ׳ ו י  לא אמר
י ר ת ם ד י נ אמ ם נ נ ם אי י ד ׳ ע ס ק ה מ ה ע י ׳ ה י אפ ם ו י ד  ע
ת ע ן ל י דאי ג י י ללא שייך מ ״ ר ר מ ו ל א ו ע ה ו א מ  כ
: כ ״ ן זה ע ו ע ט ן לא י ו ה שירצה זה לטע מ הם שיה ו י  שנ
ו ג י ׳ מ י ר מ א ה ל ש כ ק ״ א ׳ ו י נ פ ״ : [ק] נ ם ו י כ נ ״  [צ] נ
י ו א ולא ה נ י מ א א ק כ ו ה ט ק ז י ח ] כצ״ל לשנ ר ] : ם י ל ע  כ
ס ״ כ ש ר תא כ י יכן אי ״ נ תא כ כן אי ׳ י כו ן ו ע ו ט ר ו ז  חו
נו שייך כאן אלא ם אי ״ ר ה כ מ ת כ ס ל ״ כ ש  ילשין ר

: י ו י צריך כ נ מ לאי ״ ר י ח ה א ט מ  ל
ר ח י א פ י ס ן כ י נ מ ׳ האי מ פ ״ ף כ ״ י ר י כ י  חו"• (א) ע

: ן ן שימרי שכר ה י נ מ ׳ כל האי י נ ח ה מ ״  ל

 שלטי הגבור־ם
י ״ ק ע י א נאמן זה המחז ה ז א ילמה לא י ״ א י ן ר ו ש  ל
יתיה ך קנ מ ך שהיה יכיל לימר לשני מ ו ך שנאמר מת  מתו
אמן א נ ה ׳ שנים אחר שטרי של שני י  שהרי החזיק כה ג
וס א׳ אין ראוי לומר ׳ י י פ ס שטרו א ל ו  לומר שקנאה ק
לע משטרי של זה שיטעון י ה י  כן לפי שמתחלה לא הי

: ך ו ת ה ואין כאן מ יתי ך קנ מ  מ
יב כלין ק שהיה מתחי י ז ז ב ראה זה המח ״ א י ן ר ו ש  ל
ה ת ן א ע ט ה חזר ו נ ע ה ט מ י שבא בחזקה שאין ע נ  מפ
י השטר נאמן שהרי אינו מכחיש נ מ ת לי ינפל מ ר כ  מ
ה סבור שאינו צריך י ו הראשונה אלא שבמחלה ה ח נ ע  ט
ן ואס ע ה זי ט נ ע ט ה זי ועכשיו שראה שהוצרך ל נ ע ט  ל
ה זו איני נאמן שיש לימר נ ע ן ט ע ט  יצא מכייל יחזר י

ת שקר: נ ע הו ט ן לכ״ל למדו ו  ח

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (ל:-לא:) טז
 יומא דאז הוא דאין חזקתו חזקה ואס טען המערער אמינא אזכון דיני כדי שלא אצטרך לריב עמך היה נמי נאמן כלפוסק רפא
 דהלכתא כוותיה דעביד אינש וכר: הא ארבע שנץ. נמצא מקחו קודס לחזקה שלך: שני חוקה טובא קאמינא. אלא שלא חששתי
 לפרש אלא שני חזקה סתס כי לא ידעתי שיש לך שטר ארכע שנין: עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה. ולא הוי חוזר
 וטוען. נראה מכאן דאפילו הוה מייתי סהדא לקיים מה שחזר נמ וטען לא מהני ליה היכא דהוי חוזר וטוען [וכן פי׳ רשב״סן וכתב
 הרשב׳׳א ז״ל דאפילו לא אמר סתס
 שני חזקה אלא שפירש ואמר שלש
 שנים אמרינן עבידי אינשי דקרו לשני
 טובא שלש שנים כיון דתלת שנין הוו
 עיקר חזקה לא חשש להזכיר אלא מה
 שהיה עיקר לפי דעתו: אכל שית
 בו׳. שהרי כשמכרה לאחר כסוף
 שהחזיק זה ב׳ שנים הרי כאילו הודיע
 שאין הקרקע של מחזיק זה שאין לך
 מחאה גדולה מזו ואע״ג שהחזיק זה
 שלשה שנין בתראי ולא מיחה בו בהן
 ואמרינן לקמן ןדף לט:] צריך שימחה
 בסוף כל שלש היינו דוקא כשהמוכר
 עצמו הוא המערער ולפיכך יכול זה
 לטעון סבור הייחי שחזרח ממחאתך
 מפני שאתה בעצמך ידעח שמכרח
 לי ומשום הכי לא נזהרתי בשטרי
 נמ אבל הכא יטעון המערער שאינו
 תושש למחות לאזדהורי בשטרי
 כיון n שזה קנאה קודם שהחזיק זה
 שני חזקה [מפורש בפי׳ רשב״ם יוחר
 בדוחן ומשוס הכי בעינן שאכלה
 שבע שקדם חזקתו לשטר קנייתו של
 זה ורבינו חננאל והר״ש ז״ל כתבו
 שצריך להביא ראיה על חזקת שבע
 שנים והסכים נמ הרשב״א ז״ל
 לדעחס משום דליכא למימר שיהא
 נאמן לומר החזקתי שבע מגו דכעי
 אמר מינך זבינתיה לאחר שלקחת
 אותה והחזקת בה שני חזקה שהד
 כשאומר לו זה מאי בעית בהאי
 ארעא לא היה יודע המחזיק הזה
 שהוא לקחה כדי שיטפון לו מינך
 זבנתיה ואלו היה אומר כן היה נפסד
 עס ראוכן שמכרה לו: זה אומר
 של אבותי בו׳ מה לו לשקר. דהא לאו
 מגו כמקום עדים ממש הוא שהרי
 אע״פ שמעידין שהוא של אבותיו אינם
 מעידים שלא מכרו אותה לעולם
 ואפשר שאבותיו של זה קנו אותה מהן
 ואביי אמר דהוי במקום עדים ממש
 דודאי האי כדטעין ואמר של אבותי

 תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קא

 אמינא >א) אמר רבא עביד איניש דקרי לשני

 טובא שני חזקה והני מילי דאכלה שבע שנין

 w דקדמת חזקה להאי שטרא דהך אבל שית
 א אין לך מחאה גדולה מזו זה אומר של
 אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי מהדי

 דאבהתיה היא והאי אייתי םהדי דאבלה שני

א מה לו לשקר אי בעי א״ל ב ד  חזקה אמר א

 מנך זבינתה ואכלתיה שני חזקה (א) א״ל אביי

 מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן

 והלכתא כותיה הדר אמר ליה אין דאבהתך

 היא וזבינתה מינך והאי דאמרי לך דאבהתי

 דםמכי לי עלה כדאבהתי ב טוען וחוזר וטוען

 או אינו טוען וחוזר וטוען עולא אמר טוען

 וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו חוזר וטוען

ומודה עולא היבא דא״ל של אבותי ולא  א

 של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא

 דהוה קאי בבי דינא ולא טען ונפק לאבראי

 והדר אתא לבי דינא וטען דאינו טוען וחוזר

 וטוען מאי טעמא טענתיה אגמרוהו ומורו

 נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה

 מאבותיך דטוען וחוזר וטוען והיכא דאישתעי

 [מילי] אבראי ולא טען ואתא לבי דינא

 וטען דטוען וחוזר וטוען מאי טעמא עביר

 איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא

 אמר אמימר אנא מםבי נהרדעי אנא וםבירא

 לן דטוען וחוזר וטוען והילכתא טוען וחוזר

 וטוען והוא דיהיב אמתלא לטענתיה קמא

זה אומר של אבותי וזה  כדאמרינן לעיל ב

 אומר של אבותי האי אייתי םהדי דאבהתיה

 היא ואכלה שני חזקה והאי אייתי םהדי

 דאכלה שני חזקה אמר ר״נ אוקי אכילתא

 בהדי אכילתא ואוקי ארעא בהדי אבהתא

 א״ל רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה

 נהי דאיתכחוש באכילתא באבהתא מי

 איתכחוש הדר אייתי םהדי דאבהתיה היא

 רש״י
 שאין עמה טענה א<דלא הוי חוזר וטוען ולא
 מכחיש טענותיו ראשונות: הני מילי
 דאוקמה נידה. דאייתי סהדי דאכלה ז׳
 שני חזקה שקדמו שני חזקתו למכירה של
 זה שאז לא הימה מכירתו כלוס כיון
 שכבר החזיק בה זה ג׳ שנים אבל נא] אין
 לו עלים כ״א משית שנים הדין עס בעל
 השטר דאין לן מחאה גדולה מזי שמכרה
 לאחר לסוף כ׳ שנים ואיבעי ליה למיזדהר
 בשטריה לעולם עד שיוציא השטר מיד
 זה רקרענו ויש מפרשים דאין צריך
 עדים כי אם מג׳ שנים אחרונות ואז
 מהימנינן ליה על השאר ואין נראה
 דהחזקה קיימת במקום שטר ולא תהא
 חזקת ג׳ שנים אחרונות אלא שטר של שלש
 שנים והרי השטר של ארבע שנים
 קודמו: של אביתי היה. קרקע זה:
 מה לו לשקר. לזה המחזיק בודאי דאמר של
 אבומי הוא: במקום עדים. המעידים דשל
 אבותיי דאידך הוי מגו וגס החזקה אינה
 כלום דהא אין עמה טענה כי אם טענת
 שקר: דסמיך לי עלה. הייתי סומך ומובטח
 בה כאילו היתה של אבוחי כי החזקתי בה
 שלש שנים בשופי אחר שמאבומיך קניתיה:
 טוען וחוזר וטוען. אדם שטוען בב״ד
 [3] וכי יכול לחזור אחר כן ולטעון דברים
 אחרים לתרץ דבריו הראשונים אע׳׳פ
 שמכחישין קצת כזה שחוזר וטוען דסמיכי
 עלה כדאבהתי: חוזר וטוען. לתקן דבריו
 הראשונים: אינו חוזר וטוען. כיון שקצת
 מכחישו: דאיצו חוזר וטוען. דסמיך ליה
 עליה נג] שהרי עוקר דבריו הראשונים:
 והדר אתא. וטען לתקן דבריו הראשונים
 נח ואינו חוזר וטוען אס מכחישין קצת:
 טעגחיה אגמריה. אוהביו וקרוביו: ומורו
 צהרדעי. היכא דמחחלה טען של אבותיו
 וחזר וטען של אבותי שלקחוה מאבותיך
 לחוזר וטוען ומהימן דאינו עוקר כלל
 דבריו הראשונים אלא מוסיף עליהן וכיון
 שהחזיק בה ג׳ שנים מוקמינן ליה בידיה
 דהוי חזקה שיש עמה טענה דאי בעי
 אמר מינך זבנתיה ואכלמיה שני חזקה כי
 אמר נמי של אבותי שלקחוה מאבותיך
 מהימן: אבראי. לב״ד ולא טען מה שטוען
 עכשיו בב״ל אתא לב״ד וטען טענומ שהן
 עוקרות אמ הראשונו׳ לגמרי לחוזר וטוען:
 דלא מגלי טעצסיה אלא בב״ו. נמ לא
 ילמוד מהן מי שכנגדו ליתן לב להשיב

 עליהן קודם שיבא לב״ד: וסבירא ני] ליה
 רטוען וחוזר וטוען. תיקון לשון הראשונות אע״פ שקצת מכחישין הואיל ואינו
 עוקרו לגמרי: אללחיה שני חזקה: אומן שלש שנים עצמו שאתה טוען אני
 אכלתיה ולא אתה: והאי אייתי סהדי. כדבריו על אותם ג׳ שנים עצמן
 שהעידו הראשונים באו אלו והכחישו: אמר רב צחמן. עדות דאכלתיה אינו
 כלום כיון שמכחישין זה אמ זה אבל בעדות דאבהתא דלא איתכחוש עדותם
 קיימת ומוקמינן ליה ביליה: והא עדות מוכחשת היא. טון לאילו שתי כתי
 עלים מכחישות זו את זו אחת מהן ממה נפשך פסולה לכל העלות שבעולם
 ולא ילעינן איזו פסולה ולכך תיבטל עלותן לגמרי: באבההא מי איהלחוש.
 ואותו ערות קייס לגמרי ש: הדר אייתי סהדי. אוחו שרב נחמן הפסילו
 והרי לשניהם עלי חזקה ועלי אבות ואין כח לזה יותר מזה: דאמרינן כל
 דאלים גבר. ואכן אסיקנוה כלומר שלא נחזיק בה בזה [יותר מזה]:

 מעולם קאמר דאס לא כן מאי קא
 נל] מערער א״כ כשהשיב לו של אבומי מסתמא כטענתיה טעין וכיון
 שבאו עדים ואמרו של אכוחיו של זה היה קא מכחשי ליה וא״כ איך נאמן
ן ואף אנן לא מצינו  לומר במגו ה״ל מגו במקום עדים ממש ולא אמדנ
 למטען שמא אבותיו לקחוה מאבותיו של זה כיון דסהדי לא מסהדי שלא
 מכרו לעולם לטון דאיהו טעין של אבותי כלומר לעולם כדפי׳ הא מודי
 ללא קנו והולאת כעל לין כמאה עלים למו כן בירר הרנב״ר ז״ל
 כתלושיו נמ והלכתא כאביי כלאמרינן הכא: הדר אמ- ובו׳. לטון
 לחזא לפסקי ליה כאביי: עולא אמר חוור וטוען. שהרי אינו סותר
 דבריו אלא מתקן אותם וקי״ל כוותיה להא אמימר להוא מנהרלעא
 מודה ליה אבל כשאמר ולא של אבותיך לא הוי מתקן אלא סותר
 ולכולי עלמא אינו חוזר וטוען מיהו דקדק הרב בן מג״ש דהיינו דוקא כי הכא שבאו עדים ז״ל בינתיס כדאמר הדר אמר וכו׳
 דאז ודאי לא מצי לאפוכי טענתיה אפילו מפטור לפטור אבל היכא דלא אתו עדיס בינתיס מצי לאפוכי טענחיה מפטור לפטור כגון זאת
 וכגון שאמר מתחלה לא לויתי ואח״כ טוען לויתי ופרעתי נאמן אע״פ שמכחיש דבריו הראשונים וכן דעת הרמב״ס ז״ל בפ״ז מהלכות
ת דין חזר וטען אינו טוען וכו׳: מילי ט  טוען ונטען. והיכא דהוה נ>] בי דינא ולא טען. תיקון דבריו נמ דאמרן אלא אחר שיצא מ
 אבראי ולא טען. מה שהיה טוען עתה כטת דין דהשתא טוען הפך מה שהיה אומר אכראי דחוזר וטוען: והאי אייתי סהדי דאבלה שני
 חזקה. כלומר אותן שנים שטען חכירו: האי עדות מוכחשת היא. כלומר כיון דהני שתי כיתות מכחישות זו את זו אחת מהן פסולה
 לכל עדות שבחורה ואחרי שאין לברר איזו הפסולה תכטל עדותן לגמרי: נהי דאיתבחש ובו׳. דוקא כמאי דאיחכחש איתכחש וכמאי
 דלא איתכחש לא איתכחש וכל שכן דמכאן ולהכא לא פסלינן ליה כיון דבאותה עדות עצמה דאיתכחש לא פסלינן לה נמ כדאיממר שתי
 כחי עדיס המכחישות זו אמ זו אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה דטון דלא ידעינן הי מינייהו
 מפסלא נוקי כל חדא מינייהו בחזקחה שהיא כשרה אבל עד אחד מכת זו ועד אחד מכת זו אין מצטרפין לעדות דחד מינייהו ודאי
 פסול נמ וא״ת נתוס׳ ל״ה חי] ואמאי לא להימנינהו לבתראי מגו דאי בעי פסלי לקמאי בגזלנוחא אי נמי דמזמי להו כלומר דאמרי להו והלא
 עמנו הייתם במקום פלוני שאתם מעידים שבאותו יום ובאותו זמן ידעתם בו נל] הייתם עמנו במקום פלוני ואי אפשר שתדעו זה דהזמה
 היא בגוף העדים עצמס והכחשה היא בעדות ולא בגוף העדים י״ל דעדים לא מהימני במגו טפי ממאי דמהימני מחמת עצמם דבעדיס
 לא שייך מגו דלא שייך מגו אלא במי שאינו נאמן בדבריו ועוד דליכא מגו דשמא לא ישוו שניהם באותה טענה אף על פי שהושוו
 עכשיו והא דאמרינן בפרק האשה שנתארמלה (לף יח:) דבשאין כחב ידם יוצא ממקום אחר נאמנים לומר אנוסים היינו מגו
 דאי כעו אמרי אין זה כתב נמ ידס החס שאני דאפילו אי חד מינייהו אמר הכי מיססל שטרא הלכך טדא דכל חד מינייהו הוא
 למיפסליה וכן כתב רטנו יצחק הזקן ז״ל: הדר אייתי םהדי. אותו שהפסידו רב נחמן ואשחכח השתא דלשניהם הוו עדי אבות ועדי



 32 (לא:-לג.) נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 חזקה: אנן אחתיניה. הפסדנוהו ונתנו זכות לחבירו: אנן אםקינן ליה. כזכותו נמ !כשהיה] קודם שנפשק הדבר ושניהם שוין ולא
 חיישינן אס ילגלגו הבריות על ב״ד שסותרים דבריהם וכתב רבינו האלפסי ז״ל דהלכתא כרב [נחמן] בין כאחותיה כין כאסוקיה ושכקינן
 להו וכל דאליס גבר וכן פר״ש דיל וכל דאליס גבר נראה דסבירא להו ז״ל דאפשר נמ למיקס עלה דמילתא ודאי מי שהדין עמו יחקור אחריהם
 להוטח שקרס וקרוב הוא שנדע הדבר בבירור ע״י זה ורבינו תננאל ז״ל פי׳ יותר בריוח דאפילו לא מצינן למיקס עלה דמילתא דאז

 לא נימא בל דאליס גבר אלא יחלוקו
 כדלקמן [דף לה. אליבא דרכז אפייה
 הכא מיירי כגון שמתחלה היתה ביד
 ראוכן והכיא שמעון עדים שהיא של
 אבותיו וסלקנו ממנו ראובן והורדנו
 כה שמעון ועכשיו שמצא ראובן
 עדים מסלקינן לשמעון ומחזירין
 אותה לראוכן וכן מוכח בירושלמי
 ןבפירקין הלכה ד ע״ש] דהאי עוכדא
 הכי הוה ומכל מקוס לענין הלכה
 נראה למפסק רכל דאליס גבר כלומר
 מי מהם שיגבר תתלה ותסס לא יוכל
 חברו להוציא שוב מידו אפילו יגבר
 אח״כ אלא כראיה וכפי׳ הר״ש ז״ל
 לקמן במקומו: שטרא זייפא הוא.
 כלומר שהיה אמנה שכתב לו שטר
 מכירה זו אם מפני שצריך מעות
 ובוטח בו ומאמינו שאם לא יצטרך
 יחזיר לו השטר וכתב הריא״ף ז״ל
 פרשי רכנן דהאי שטר זייסא לא
 ציוד ציידה דככה״ג אפילו רבה
ן מגו ואפשר כדפי׳  מודה דלא אמדנ
 הר״ש דציידה יפה עד שהם סבורים
ן שפיר מגו  שהיא חתימת ידס אמדנ
 אי בעי אמר ליה שטרא מעליא
 הוא שהרי ני] קיימו א״כ ניהמניה במאי
 דאמר שטר היה לי ואירכס וחשיב
 ליה רכה כהוחזק באוחו קרקע אע״ג
 דלא דר בי׳ שני חזקה כיון דאית ליה
 שטר שראוי להאמינו ומגו לאוקומי
 ממונא הוא ורב יוסף סכר כיון שהודה
 ששטר זייסא הוא נתבטלה זכותו
 וחזקה שלו בממון זה הילכך הוי מגו
ן נכך פי׳  לאפוקי ממונא ולא אמדנ
 התוס׳] וכ׳ הר״ש ז״ל דהאי מגו לא
 דמי למגו דעלמא דהתם שתי הטענות
 אפשר שיהיו אמת אבל כאן דומה
 למגו במקום עדים כיון שהבעל דין
 מודה ונראה דלפי׳ הר״ש ז״ל אפילו
 לאוקומי ממוגא לא חשיב האי מגו
 דאע״ג דאמרינן מגו כי האי דלקמן
 [דף לו.] מגו דאי בעי אמר מינך
 זבינחה דמדאמר מפלוני משמע ולא
 מינך מ״מ האי דמי טפי למגו במקום
 עדים כיון שהודה ממש בפניו אבל
 [כ] הרב ר׳ יוסף הלוי ז״ל כתב
 דמגו חשוב הוא ככל מגו דעלמא אלא
ן מגו  דלאפוקי ממונא לא אמדנ
 ופסק תלמודא דטון דארעא קיימא
 ברשותיה דהאי אוקמי ממונא
 ברשותיה חשבינן ליה ונאמן משום
 האי מגו והוה ליה אידך כמוציא
 מחבירו דספיקא לן הילכתא כמאן
 הלכך פסקינן הכא כרבה ובזוזי כרב
 יוסף: ערבא. ערב קבלן כגון
 שאמר לו תן ואני קבלן א״נ שהתנה
 המלוה ואמר בשעת הלואה ממי

 שארצה אפרע תחלה ומש״ה נפרע ממנו: והא שטרא. ומייד כגון
 שכתב לו המלוה התקבלתי [ממך ונתן לו זכותו הא לאו הכי אע׳יפ

 ששטר החוב יוצא מתחת יד הערב אינו גובה בו כיון שהלוה] לא היה משועכד כאותו שטר לערכ אלא למלוה לאו ראיה היא כלל
 לומר הא שטרך דשמא פקדון הוא אצלו: כה״ג מאי. הוי כאילו לא נפרע כיון שלא היו לו שני שטרות אלא זה בלבד ואע״פ
ן ביה דלהימניה כמגו כדלעיל: אמר אביי. דלאטי  שפרעו הא הדר אוזפינהו או דילמא מ״מ כיון שפרעו כבר נמחל שעבודו ולא אמדנ
ן זוזי היכא דקיימי לוקמי: אבל  פשיטא ליה דכי היט דלעיל לא אמרינן מגו הוא הדין הכא וכיון דהלוה לא הודה לו דהדר אוזפיה אמדנ
 אהדרת־נהו ניהלך. אותם מעות עצמן מחמת שהיה נשוף צורתם או שהאדים נתושתם הוי כאילו לא נתנו כלל: במשכנתא. היא משכנתא
ו לי זוזי אחדיני גביה. נס ומייד כגון שהיה לו שטר מאותן זוזי דאס לא  דסורי דכתבי במישלס שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף: והו
 כן היט קא״ל אביי תא אישתעי דינא בהדייהו באיזו ראיה ידון עמהם הא אפילו הלוה לו בעדים טענינן להו ליתומים שאטהם פרע ואין
 לומר דתוך זמן הוה דא״כ היכי קאמר רבא בר שרשום דלא יפרע אלא בשבועה הא בג׳ אלו דהיינו [לעיל דף ה:] מוך זמן או [דף קעד:]
 (» בחייב מודה או דשממיה ומת בשמתיה נפרע בלא שבועה: לא יפרע אלא בשבועה. אע״ג דהשתא קטנים הוו ואפילו בשבועה [ערכין
 דף כב.] אין נזקקין לנכסי יתומים אא״כ רבית אוכלת בהן מ״מ על המתנת המעות עד שיגדילו לא היה חושש אלא על השבועה: אוכלה
 שיעור זוזאי. דוקא כשאכלה ג׳ שנים בחיי אביהם דהשתא הוא דנאמן במגו בלא שבועה דאין היתומים יכולים להשכיעו היסת שהרי אין
 להם טענת ברי שלא לקחה מאביהם אבל אס לא החזיק בחייו לא דקי״ל ןב״מ דף לט.] אין מחזיקין כנכסי קטן: אמר המחבר אוכלה שיעור
 זוזאי דוקא בשכבר נל] אכל הוא דמפטר וכדרך שאמרנו אבל מקמי שאכל לא מפטר משבועה אפי׳ במגו ואע״פ שהוא משיב נמ אבידה וכן

 רש״י
 ולזילוסא דנ״ר. שדמי לחוכא ואיטלולא על
 שסומרין דיניהן לזה לא חיישי׳: שטרא
 זייפא. שטר אמנה ולא זייפא [ממש אלא]
 כלומר שלא נכמב על מכירה זו ומיהו אי
 לא הוה מודה נג] לא הוה ילעינן כי
 העדים היו מטרים חמימה ידיהם
 ומקיימי! א״נ זייפא ממש שזייף חתימת
 העדים נח והעדים היו טועין וסבורים
 שהוא חתימת ידיהם וראשון עיקר: אמאי
 סמלה אהאי שטרא. דהא שני חזקה
 ליכא: תספא בעלמא הוא. נמ ומגו ליכא
 למימר דלא אמרינן מגו אלא היכא
 ששתי הטענות אמת אותה שטוען נו]
 ואותו שהיה יכול לטעון [א] אבל הכא
 הזי כמו מגו במקום עדים ט כל חזקתו
 על השטר זה והרי הוא הודה שפסול
 והודאת בעל דין כמאה עלים דמי: הב
 לי ק׳ זוזי לוי. כפלוגתא דלעיל: הללסא
 לרבה בארעא. באותו דין ראשון דלעיל
 ט מספקא ליה לרב אילי טעם של מי
 משניהם נראה יומר או לרבה או לרב
 יוסף ש והמע׳׳ה וגבי זוזי שהלוה מוחזק
 ובעל השטר בא להוציא עליו להביא ראיה:
 דהילא וקיימא ארעא היקום. ולא נוציא
: דפרעסינהו למלוה עילוך. ק פ ס  אומו מ
 כגון ערב קבלן א״נ שאמר המלוה ממי
 שארצה אפרע כך התנה בשעת ההלואה:
 והא שטרא. שנתתי עליך למלוה והחזירו
 לי לפי שפרעתיו חובו והרי אתה משועבל
 לי כמו שהיית משועבל לו: א״ל. לוה
 לערב וכי לא פרעמיך: ולא הדר
 שקלסיגהו מיצאי. וכמו שלא פרעתני
 למי ולוה לא הילה לו בכך: לה״ג מאי.
 ללא למי כ״כ לשטר מלוה ללעיל דפסקינן
 כרב יוסף להמס מולה היה בעל השטר
 ששטר אחר היה לו ואבל ולקח אמ זה
 להיות בידו לזכות ואותו מזויף הוא כי
 לא נכתב על מלוה זו לכך הפסיד והיכא
 דקיימי זוזי ליקום אבל הכא לא היה לו
 לערב שטר אחר מעולם כי אס זה הלכך
 אע״ג דפרעינהו כי הדר שקלינהו כאילו לא
 פרעינהו דמי וחייב לפורעו או דלמא מ״מ
 מודה שפרעו וקי״ל(3״מ דף יז.) שטר שלוה
 בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל
 שעבודו והאי שטרא חספא בעלמא הוא:
 וה״מ. דאמרינן היכא דקיימי זוזי ניקום
 ולא מחייבינן ללוה לפרוע להערב: הילא
 דטעין ערב הדרת שקלס נואוזיפתינהו]
 מינאי. ומודה ללוה דכבר פרעיה ונמחל
 שעבוד השטר אבל אי טעין ערב החזרתי
 לך אותם מעות עצמן משוס דהוו שיפי
 כלומר שכישוף צורתן וסומקי שהאדים
 נחושתן יות׳ מדאי שלא היו יוצאין בהוצאה
 נמצא שעדיין לא פרעו ואכחי איתיה
 לשעבוליה דשטרא וכאילו טען לא נפרעתי
 למי: נפיק עליה קלא. של עלות אמת
 דאכיל ארעא דיתמי כדפרשנו לקמן
 דמשכון הימה בידו עד עמה ועכשיו כלו
 שני המשכנתא: משלנפא הוה גבאי
 מאבוהון. במשכנתא דסורא דכתבי
ט במישלס שניא אילץ תיסוק ארעא  ה
 דא בלא כסף ובימי אבוהון אכלתיה
 שני חזקה: זוזי אתריני. אבוהון
 נתחייב לי מעות אחריס שלא היה לי
 עליהם משכון: אי הדרא ארעא. אי
 אחזיר הקרקע ליתומים ואשאל מהם
 מה שחייב לי אביהן אע״פ שיש לי שט״ח עליהן מחויב אני שבועה דאמור רבנן

 א״ר נחמן אנן אחתיניה אנן אסקיניה ולזילותא

 דבי דינא לא חיישינן והלכתא כרב נחמן

 בין באחותיה בין באסוקיה ושבקינן לחו

דאלים גבר: ההוא דא״ל לחבריה מאי  וכל א

 בעית בהאי ארעא א״ל מינך זבינתה והא

 א שטרא א״ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש
 ליה לרבה אין >א< זייפא הוא אלא מיהו

 שטרא מעליא הוה לי ואידכם ואמינא אינקוט

 האי בידאי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר

 אי בעי אמר שטרא מעליא הוא אמר ליה רב

 יוםף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי

לחבריה  >א< חםפא בעלמא הוא: ההוא דא״ל 3
 הב לי מאה זוזי דמםיקנא בך והא שטרא א״ל

 שטרא זייפא הוא גחי לחיש ליה לרבה אין

 שטרא זייפא הוא אלא שטרא מעליא הוה

 לי ואידכם ואמינא אינקוט האי שטרא בידי

 כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר

 שטרא מעליא הוא א״ל רב יוסף אמאי קא

] חםפא בעלמא א  סמכת אהאי שטרא האי נ

 הוא אמר רב [אידי] בר אבין הלכתא כותיה

ה דרב יוסף י ת  דרבה בארעא והילכתא מ

 בזוזי הלכתא כותיה דרבה בארעא היכא

 דקיימא תיקום והלכתא כותיה דרב יוסף

 בזוזי היכי דקיימי לוקמי וקא מפרשי רבנן

 דהאי שטרא חייפא לאו דציורי ציירי אלא

 כגון שטר אמנה הוא דאי בעי למימר שטרא

 מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומי בבי דינא

 ומש״ה מוקמינן לארעא בידיה אבל שטרא

 חייפיה בציורא אפילו רבה מודה דחםפא

 בעלמא הוא ולא אמרינן ביה מה לי לשקר:

ההוא ערבא דא״ל ללוה הב לי מאה זוזי  ג

 דפרעתינהו >>< ניהליה למלוה ב והא שטרא

 א״ל ולאו פרעתיך א״ל לאו הדרת אוזפתינהו

 מינאי שלח רב אידי בר אבין לקמיה דאביי

 כי האי גוונא מאי אמר אביי מאי תיבעי ליה

 הא איהו דאמר הלכתא כותיה דרבה

ה דרב יוסף בזוזי וה״מ י ת  בארעא והלכתא מ

 היכא דאמר ליה אהדריתינהו ניהלי והדר

 אוזפתייהו מינאי אבל אי א״ל אהדריתינהו

 ניהלך מחמת דשופי וםומקי אכתי איתיה

א בר י שרשום נפק ב ד  לשעבודא דשטרא א

 עליה קלא דקא אכיל ארעא ריתמי אתא

 לקמיה דאביי אמר ליה אימא לי איזי גופיה

 דעובדא היכי הוה אמר ליה האי ארעא

 משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי וה״ל

 זוזי אחריני גביה m ואמינא אי מהדרנא להו

 ארעא ליתמי ואמינא להו הבו לי זוזאי אמור

 רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע

 אלא בשבועה אלא איכול ארעא שיעור זוזאי

 עין משפט נר מצוה
ב צ ר ת - ט פ ר  ת

ה ו ל ׳ מ ל ה ד מ ״ י פ ן ו ע ט נ ן ו ע י ׳ ט ל ה ו מ ״ ט ׳ פ י י  א מ
ד ״ י ׳ פ י י : כ מ ו מ ׳ ק י מ ס ״ ח ו ! צה ט ג עשי מ  ולוה ס
׳ י י : ג מ ג ב פ ׳ ס י מ ס ״ ר מ ו ה ט לו ה ו ו ל ׳ מ ל ה  מ
ד ״ ׳ פ י י : ד מ ל ו נז ק ׳ נ י מ ס ״ ח ו ד ט ״ י פ ו שס ו ״ כ  ס
: נ ׳ ק י מ ס ״ ר ס ו ן צה ט ג עשי מ ! ס ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה  מ

 מסורת הש׳׳ס
: ס ס רבה בר שרשו ״ ד ב ה בל שרשו ו נ ק ר ״ ד  א) ב

 קובץ הגהות
בת תי ה עילוך כצ״ל ו : (ב) למלו א ר ט ב ש ״  כ״ח (א) נ

: (ג) בדחייב כצ״ל: ק ח מ  ניהליה נ
: א נ ו כ ש נ ואכלתי שני מ ״ : [ב] נ א ר ט נ ש ״  מא״י [א] נ
נ ״ : [ה] נ ה פ נ י ״ : [ד] נ א ו ף ה ר ז מ נ ד ״  [ג] נ
ך נ ל נ ה ״ : ש נ ה כצ״ל ת ו א : [ו] ו י ד ו י א ד ן דאי ו ט  ו
ד ו מ ע י ה לי לשקר ו ׳ מ י ר מ א ה ד כ ר ן כ ק בראשו ס ו  פ
ר ש פ י לא א א כ ד ״ : [ט] נ ה י ה : [ח] צ״ל ש ו ח ק דו מ  כי
: [י] שהרי יכול ן מ ק ל ד ן יחלוקו כ י דאי הד ס ו ק י מ  ל
: ר ט כ כרא״ש שיש לו ש ״ כ ב ו ״ מו כצ״ל: [ל] נ י  לקי
ר ט פ א ר זוזא ו עו א סבר איכול שי ו ה ׳ ו י ב פ ״  [ל] נ
׳ י ב פ ״ ה שאכלתי כבר: [מ] נ ל מ ה ע ע ו ב ש כ מ ״ ת  א

: ח ו ק ן ל ו ע ט ה יכול ל י ה  ד
ן מ א א שאינו נ כ ] אבל ה א א [ ר י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
ס י ד ס ע ו ק מ ו ב מ ו כ ג י י מ ו ה  בדבריו ד
כ ״ כ ] ו כ ] : ם הללו ש הדברי ר פ מ ה בזה ו מ י ת  באשר״
׳ מ ג ! לשון ה ה דאי ל ז ק ע י ס מ ס ו ״ ג י ש בשם ר ׳  הרא׳
ק ״ ה ק דיש ליישב ד י ס כ מ ״ ח א ה ו ׳ ז י ל פ ה ע ר ו  מ
ע ק ר ק ה ה ז ק נ ז ח ו תר מ ו ות י ת להי כ מ י ס א מ  א
א ר ט י ש א ה ך א ד י ע נ ק ר ק ד ה ו מ ע ו ל ג י מ ך נ נ  להאמי
ע ק ר ק ק ו ז מ ו נמצא שאינו מ א ו ו א ה מ ל ע א נ פ ס  ח
י ״ ו ע ד י ה בא להוציאה מ ת א ת ו ד מ ו קת בעלים ע  בחז
כ ״ ך ג ל ושם הארי ״ כ ו להוציא ע ג י ׳ מ י ר מ ו ולא א ג י  מ

: י ׳ ׳ כ בנ ״ ח הם א ה עלי מ ת ס ו ״ ב ש ר  לבאר דברי ה

 שלטי הגבורים
נ דלאתר שקיים ״ י ף ק ׳ הגוזל בפרא ד ט פ  א פשו
ו א שטרו זה תנ ן הלוה מזויף הו ע ס ט ה שטרי א  המלו
תב הרא״ש נ ס לפוסלו נותנים לו זמן ו  לי ומן שיש לי עדי
ה ׳ מלו נ מהל ״ כ מ פ ״ מ יס ו ד ל׳ י ״ ן ליה ומן נ נ י  דיהנ
׳ יניס מללא סי  ולוה כחב הכל לפי ראות עיני הלי
י נ ת עי י מרא מ לתלוי נ ו הזמן שנותנים ש״ ה ד מ  התלמו
ג עשין צ״ל ״ מ ס ׳ שם ו י כסנ מי ! ו  הלייניס צפי העני
ו ללוה י ר נ ל ש נ מ ס יראה לליין שיש מ ׳ צ״ח א מ סי ״ ט  ו
ראה לליין אס נ א עליו לפסול השטר ו י  נותני! לי זמן להנ
י פ ו ות של ל א אלא בעלילות ובתואנות ובטענ  שאינו ג
ה י ה יחזיר ה ן ראי ס יש ל נ א ״ ח א  אומרים לו שלס ו
ס יתן לו ה אלם ושמא אינו יכול להוציאו מירו א ו  המל
קגעו לו להכיא ל הזמן שי ל שליש ע י  אז מניחין אותו ג
ל נראה למאריכין לו הזמן הרבה רי התלמי מלג  ראיה ו
ן י ה גענ דא הי א דתלמו ל ג ו א ע ו ה ה ו ואולי ל  להגיא עלי
מן ללוה ל גאריכומ הז ה יכול להפסי  שהמלוה לא הי
דא ה כמו לפסי טא לכך יש לחוש לפסילא למלו  לפשי
י פושקים שינחן י הנ נ ה חק ל מ  ללוה וכלי להשוות ה
א לא לזה ולא ל י ס הא פ ן ביל שליש להשחא לא י ו מ מ  ה

: ן ״ ל  לזה כלל. כ
י נים ערכ אי קכלן שפרעו למליה כפנ  ב כתכו הגאו
ן ע טו ע הלוה ו ר ס פ לס שנולע א ו קי ע ר ס פ ם א  עלי
הו ו אינו חייכ לערכ כלום שלא הרשי ע ר  לוה שככר פ
ע ו ר ל לא כשהוא פ נ ע עליין א ו ר  לפרוע אלא כשאינו פ
ע ר פ ה שלא נ ה ראי ו ו אחר שהניא המל ע ר  אנל אס פ
ינ ן שנתחי י ה שפרע נשנילו נ  צריך הלוה ליתן לי נל מ
ה או נ לוה למלוה על פ י ן נתתי י ר נ ט ש  הלוה למלוה נ
ה ע ש  כלא עליס כלל וכתכ מיי׳ כל״א שאמר לו הלוה מ
ל ונעשה מ י י ע ס מעצמ ל א י ושלס אנ נ נ ר  שנעשה ערכ ע
י ולא הרשהו  ערב או קכלן או שאמר לו הלוה ערכנ
פרע החוב אין הלוה חייב לשלם לו כלום י  הליה שיתן ו
ן שאמר ו א ט מ ת ס ל מ ״ ס ל ז״ל השיג עליו ל הראב״  י
ה ו ל מ ה י ואין הערב גובה מ מ  לו ערבני כאילו הרשוהו ל
מן שאין לו ס שפרע בשבילו אבל כל ז י ל שיביא על  ע
ב בילו ׳ אם שטר החו ו כלום אפי נ מ ה מ נ ו ס אינו ג י  עד
י ת ע ר ו כלוס שיכול לומר פ נ מ  אינו מועיל לו לגבות מ
ו בידך ד י י ומצאתי או תפק נ מ  למלוה יהחזירי לי ונפל מ
ה ן ט אין השטר חוב שבילו ראי י ת ע ר  אי יכול לומר פ

 לעשימי מלוה בשטר:



ט ל  ק
: ז ל  ׳ ה

 עין משפט נר מצוה

ד צ ר ת - ג צ ר  ת

י מ ס ״ ח ו ן ט ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ו מ ״ ט  ־׳ פ
י מ ס ״ ר ח ו ן צה ט ג עשי מ ס ס ׳ ש י י  ב מ

 א מי
 קמו:

 נמוקי יוסף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (לג.-לג:< יז
 הסכימו הגאונים דיל כמלוה על המשכון אע״פ ששוה מנה ולא היו שס עדים ותובע עליו שםמשים אפ״ה נשבע טון שבא ליטול: דמגו דאי

 בעינא אמינא וכוי. משמע מהכא שגם לאחר דהוה אכל פירי ואע״פ שהיה שטר נידו כדפירשתי היה צריך לטעון מגו לפוטרו משכועה

 ונפקא לן מינה לענין הא דאמרינן הכא ליפרע מנכסי ימומיס לא יפרע וכו׳ דאף אם נטל כלא שבועה מחייבינן אותו לישכע מיהו אם לא כעי

ו אלפס ז״ל בהל׳ שבועות:  לאשתבועי לא נחתינן לנכסיה אלא דהיו משממינן ליה עד דמשתבע כדין מי שהוא חייב לישכע שכועת היסת וכ״כ רטנ

 לקוחה היא בידי. מפני שהחזיק בה

 וכבשינא לשטרא דמשכנתא דמיגו דבעינא

 אמינא לקוחה היא בידי מהימנינא כי אמינא

 דאית לי >א< זוזאי נא] מהימנא אמר ליה לקוחה

 היא בידי לא מצית אמרת דהא נפק עלה

 מלא דארעא דיתמי היא אלא זיל אהדרה

 לארעא ליתמי א וכי גדלי יתמי תא אישתעי

 דינא בהדייהו: קריביה דרב אידי בר אבין

ק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא ב ש ו  שכיב א

 קריביה אנא וההוא גברא אמר אנא קריביה

 טפי אזל רב אידי בר אבין אייתי םהדי דאיהו

 קרוב טפי א״ד לסוף אודי ליה דאיהו קריביה

 טפי אוקמה רב חםדא בידיה א״ל ליהדר לי

 פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר

 זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאן

 קא סמיך מר אהאי הא איהו אמר אנא

 מקרבנא טפי: אביי ורבא לא סבירא להו

 הא דרב חםדא דכיון דאודי אודי והלכתא

 כותייהו: זה אומר של אבותי וזה אומר

 של אבותי האי אייתי םהדי דאבהתיה היא

) דאכלה שני חזקה אמר רב א ) י ד ה  והאי אייתי ם

 חסדא מה לו לשקר אי בעי א״ל מינך זבינתה

 ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא ם״ל הא

 דרב חםדא מה לו לשקר במקום עדים לא

 אמרינן הילבך הדרא ארעא להאי דאייתי

 סהדי דאבהתיה היא והדר פירי >u וה״ה דאי

 לא אייתי םהדי דאכלה כלל דהדרא ארעא

 והדרי פירי דכיון דאתו םהדי דאבהתיה דהאי

 היא והאי לא קא״ל מינך זבינתה אלא קאמר

 דמחמת דאבהתיה דיליה אכלתה ממילא

 שמעינן דלאו פירי w דידיה אכל אלא דחבריה

 אכל הילכך מהדר לה לארעא ולפירי ולא

 אמרינן הואיל וליכא םהדי דאכל אמרינן מה

 לו לשקר אי בעי אמר לא אכלי אלא כיון

 דאתו םהדי דאבהתיה היא והוא קאמר אכלי

 m מיחייב לאהדורי פירי >ג< ולא אמרי׳ מה לו

לחבריה מאי  לשקר במקום עדים: ההוא דא״ל 2

 בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה

 ואכלתה שני חזקה אזל אייתי סהדי דאכלה

 תרתי שני א״ד נחמן הדרא ארעא והדרי פירי

 מסורת הש״ם

: ק ״ ד ה ב ׳ ׳ נ ס ו ״ ר ה ש כ) צ״ל לא. מ ״ ר י ה ״ ו ש ד  א) ג

 קובץ הגהות

י דיליה ר י : (ג) פ א כצ״ל נ י נ מ י ה  ב״ח (א) זוזי גבייכו מ
: א ל : (ג) צ״ל ל ל ׳ כצ״ י ר נ ח רי ד י  אכל אלא פ

ה ל ו מ מצא ש ׳ נ י נ פ ״ : [3] נ הו י ב גבי ״  מא״• [א] נ
נ ״ ׳ל: [ו] נ : [ג] וכיון כצ׳  שאבל שאינו שלו
ס י ר ע ללא ג מ ש ש מ ׳ י הר׳ ר נ ל נ מ ״ : [ה] נ א ל ס נ ח ר  ל
ז ״ י לפ פ ו ט ק ח ׳ מ ס ו מ י וכן ה פ א ט ס ר י ג  לזה ה
ר ש פ י א פ ׳ ט י רס ׳ אי ג י אפ ה ו ל ו ע נ ת נ א ו ס ר י ג  ה
נ ״ : [י] נ ס י ר י נ ס מ י ר ע ו ה תן שהי ל או י מכ ס  לפרש ט
נ ״ : [י] נ י נ ש ה ה ו של ז מי ו ו לאנ ר כ ם לא מ ל ו ע מ  ו
: ו ד ע כל ש נ ה ת י י ה ע י נ א ו ל נ י ה יש לו מ ת ע  ל
ת נ י י כצ״ל: [י] ת : [נו] וראו י פ א ט נ נ י ר נ ולא ק ״  [ח] נ
ן נ י ש ר פ ו מ ׳ אנ י נ פ ״ : [ל] נ ן י פ ק ו מ ק צ״ל ב פ א ס ו ה  ל
׳ י ע ש ו ״ ם ע ל ו ע ו מ ר כ רו שלא מ ם שהעי י ל ע  לברי ה

: ! ״ ר  לעיל ג

ה ״ ה ) ו כ ) : מ ״ ס ר ן ת מ י ׳ לעיל ס י ) ע א י ( ״ ו  ח
. ס ו ג מ ג ג ״ נ ת אלו. ו בו ל תי ו ע . רשום ק  לאי

: ׳ י פ א ל ו ״ ה  ל

 שלטי הגנורים

׳ החזיק ן ואפי ט ז א אין מחזיקין בנכסי ק ״ א י ב ר ת  כ
ר שהגריל הואיל והתחיל להחזיק בהן ח א ׳ שנים מ  בהן ג
ן שימחה ט ק ע ה ל ו אין חזקתו חזקה שלא י ת ו נ ט ק  מ
ן מיניה נ י ק פ מ א ל ר ת ׳ הגוזל ג פ ו ג ׳ כתג ס : התו ר ב ל  ג
ל שיגלילו ם ע י נ ט ם ק מי תו ן בחזקת הי ד י מ ע מ ק ו חז  למו
נס י שמכרה אבי א סהר נ ה מתי ק הז י ן המחז ע ׳ טו  ואפי
י ואי[ מקבלים מ ן שלא בפניו ל ט ק  לי אין מקבלים ל
ת מרלכי הו ן וכן כתוב שס בהג ס שלא בפני בעל לי י  על
׳א ׳ ג ג רי ת ם כ ז אמנ ת הרא״ש מא״ ו ה ג ה ן ג נ  שס״ל ו
ע שילוע ק ר ק נ ת ו י ג ק ג חז א מו ו ן ה ט ק ה א ל נ י א ה ק ו ל  ל
ס שקנאו א עלי י נ מ א אחר לערער ו נ י ו י נ  שהיה של א
ק יבא חז ס זה מו ל א ל שיגליל אנ ו אין נזקקי! ע י נ  מא
ה ע הזה הי ק ר ק ה ה שילוע ש נ ע ט ן לערערו עליו ב ט ק  ה
ו ח עלי ר מקבלין א ע ר ע מ א ה ו כיו[ שאינו הו  מאבי
ל ן ע ם ואין אומרים נמתי י ס קטנ ׳ ה י  ינזקקי! לו אפ
׳ נ מהל ״ י ׳ ס י ע בילו וכ״כ מי ק ר ק  שיגריל ומחזיקי[ ה
ם אלא י נה בחזקת קטנ ם אי א מ ל ״ ה ולוה וכמ״ש מ  מלו
ם ם תובעי י נ ט ק ץ אי! מוציאי! ITS ואס ה ׳ י  בחזקת א
ק וכן יש ללקלק מלשון י ת המחז ו ן לטענ  אותו מקבלי
ה נ י א מ ק פ נ י י ״ ׳ ק מ סי ״ ר ח ו ג עשי! צ״ל ולשון ט ״ מ  ש
ם י נ ט ס ק מי חו ס הי ׳ ל״ש א ס ו ח גתא לללברי ה  בהאי פלו
ס ם בזכותי ל״ש א י והלה יש לו עדי נ ד ח ס תובעים א  ה
ם בזכותו לעולם ם ויש לשכנגלס עלי ס נתבעי תומים ה  הי
ל ם ע י ן העד י ל ם ואי! מקנ מי תו  אי! נזקקי! לחובת הי
ם ויש קא כשהן נתבעי יעתו לו א וסי ״ נ ד ד ב ל ל ו ו דל ג  שי
א לאין מקבלי! ו תומים ה ם לחובת הי  לשכנגלס עלי
ס אחריני י ע נ ו ם ת מי תו ס הי ל א דלו אנ ג ל שי  אותם ע
ס אותם כיי! שאי! י ל נ כותס אז מק ז ס נ ד  ויש לשננגלס ע
ס ו א ה ה מי ז ל נ ״ ! עליהם ונזקקים נ ד ע ר ע מ ם ה  האחי
ן שטר שהיה לקוחה ע ו ט ק ותוציא ה חז ן מו ט ק ה ה י  ה
ח י נ ם ואביו לא החזיק בקרקע או נ י  בילו והשטר מקו
לו ל נזקקי! להוציאה מי ״ י נ ׳ שנים אחר זמן השטר הר  ג
ן ט ק ג ל ״ ע א ם ינול לקיימו ל י ח מקו ק  יאסי׳ אין השטר מ
ל ע י נ נ פ ם השטר שלא ג מי י י הרי מקי מ ו ל י נ פ  כשלא נ
א נ ג אי ״ ה ס נ ו פ ו ר ט ו פ ן לקטן א י 7 מ ע אס מ ן י  לי
ג עשין ״ מ ס ל ה ולוה י נ מהל׳ מלו ״ י ׳ פ י גתא ללמי  פלו
ן ואין ד י מ ע י אין מ ״ ׳ ק מ סי ״ ן ילטיר ח ד י מ ע  צ״ל מ
ם י ק ס ו פ ה למל ללנל ה ת קת זה ומכאן א ס מחלו ו ק  כאן מ
׳ יש שטר ס אפי מי חו ן נזקקים לנכסי י ר אי מ א א ל  ה
א למיחש לאתסושי צררי נ י ר מלוה לא ט ש א נ ק ו  היינו ל
נראה ם י י נ ט ס ק ׳ ה י ר נזקקי! אפ כ מ מ ח י ק ל כשטר מ נ  א
י ר ק ו לא מ ס ח ה ר הנכסים ה הס מכ י ל שאנ נ ס ל ע ט  ה
ני כשלה שנמצא שאינה שלי או שהיא ם וחשי מי תו  נכסי י
ס מי תי ל להוציאן 3 הי ״ י m לודאי נזקקין נ T  גזולה 1
ס של מלוה אין זה ם אכל כשהשכירות ה י ס קטנ ׳ ה י  אפ
ס מי תי י י ס נ ו נ מקר ם ו ס חוכ אשר יש על הנכסי  כי א
ל  וכל לחל עלייהו שס נכסי יתומים אין נזקקין להס ע
ם החליק כיניהס. והוקשה להר״! ע ט ן כ ״  שיגלילי כל

ה י ל אכתי אין גזקקין להגכותס שהרי אילי ה ״ ע י כ ת השטר שלא כפנ ע מקיימי! א ״ לכ ן ו נ ס כמלוה כשטר עסקי ת ה ג ל ״ ע א ח ו ״ ע י כ ם שלא כפנ י ס על א אין מקכלי י נזקקי! לנכסי יתומים לשטר שיש כו רכיח ה ו אי׳כ אמא י ן לינא לחשוב כשלא כפנ נ י הנ  כיין ללקטן י
ס כלאמר לעיל מזיק שאני ואני ראיתי ו פ ו ר ט ו פ ן לו א ד י מ ע מ ק ש י ו שעשאוהו כשור המז י נ פ ס נ י ו לקנל על מ ו ק מ ו נ ה ו ד י ס העמ ו פ ו ר ט ו פ ! לו א ד י מ ע מ ש ירי נ ה דמי ״ א ר ק נשם ה י ת ד שיגדילו ו ן להם ע ן ליה זימנא ונמתי נ י ע נ ק א ליה לשטרא מ נ ע ר יס ואמר מ ס קי ה י נ  א
אס ס ו מי תי נ הי ו אינו אלא להיטי נל עצמנ י י ״ ׳ ק מ סי ״ ר ח מ כמ״ש הטו י נ ר א ה ו מ רוצה ה ״ י ישראל מ נ ד ל עליו לדין נ נ ה ק ם המלו י נ נ ו ד כ נ ו ע ה פ ש ״ ע א ח ד י נ ר ע ה ו לפרו א יצטרנ ד שיגדלו ה ץ ע ח מ ס י ת היתומים א נ י ט ה יש ל נ ק ה ת מ א זו ו ה קושיא הי ן מ י  ולא אנ
ס מי תי י ן לנכסי ה ר דנזקקי ט ש א נ ה הי י ו דנשהמל י ר נ ע מל מ ש מ ׳ ל ל וכו ״ ע י נ ר שלא כפנ ט ש ימי! ה ע מקי ״ לכ ן ו נ ה כשטר עסקי ס כמלו ת ה ג ל ״ ע א ר ל מ א ק י ל . ותו מא ת כל אותו אורך הזמן י נ ר ן ליתומים שיפרעו ה י נ ד שיגדילו נמצינו ח ובביס שימתין ע ר נ נ ח לעו ד כ  נ

: ע צ״ ה ו א לשטרא חיישינן דצמא צררי אמפשי נ ע ר מ א ד מ ע ׳ נלא האי ט ר אין נזקקי! ליתומים נשום עני! אפי ט ש ה נ ו ׳ המל י הא קי׳׳ל דאפ א ליה לשטרא ו מרענ ו לי וימנא ו נ ה י ה ל נ ע  אי לאי ט
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 בחיי אבוהון ומהימנא בלא שבועה דהא
 אין כשבעין על קרקעות ועוד דג׳ שנים
 במקום שטר קיימי: דלפק עליה קלא
 וארעא דיהמי היא. ובתורת משככמא
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 ממתיכיס להן על לגללו שיהו בכי שלש
 עשרה והא לאמריכן בפרק מי שמת
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 הפירומ כדן ומה שמולה (על) עתה
 הוי כאילו כמן לך האילן מלעמו אע׳׳פ
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ם שזה אכל ד  ולא היה לרב אידי ע
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 ה״ה שיש להורות השחא. ואי האי

 גברא גופיה הוה טעין [ודאי] שהוא קרוב טפי אמאי הוו פליגי אביי
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 אייתי סהד׳ דאבהתיה. כלומר מעולם לא מכרוהו ולפיכך אמרו אטי ורכא דהוי מגו כמקום עדים שאם היינו מאמינים מה שטוען שהוא של אבותיו

 משום מגו א״כ חשבינן להאי מגו טפי מעדות העדים דאמרו שלא היה של אבותיו אלא מאבותיו של זה נמ מדאמרו שלא מכרוהו מעולם

 ומגו במקום עדים לא אמרינן והלכתא כאכיי ורכא הילכך הדרא ארעא והדרי פירי בין דאיכא עדים דאכל בין ליכא אלא שהודה איהו:

לה תרתין שנץ. כלומר לא מצא עדים אלא לשתי שנים: הדרא ארעא. דהא ידעינן דשל זה היתה וכן הודה הוא גוסיה: א [בו׳] דאי ו ה  ה
 והדרי סירי. שאכל בשתי שנים אלו דהא איכא סהדי ולית ליה עדי חזקה אבל מהשנה השלישית שאין עדים טלו ואפילו בכל השנים

א י ל א ך ד נ י ה מ נ ב י ז ד י י ד א מ ר ק מ א ד ד א ע מ ו ד י ה ח י ר ב ד ה ד י א ל נ י ז א ח נ ר א מ י מ ה ל י נ י מ ל כ ו כ א ן ל מ ק ל א ד י י  ח
י מ ל נ ״ א ח ל א ד ״ ת א ה א י ת ל י ז ח י ד כ י י ה כ א ד מ ו ד י ך ח מ ק א ד ו ה ה ה י ר ב ד ת ד ר מ א ק ד י כ ד ה י ם ת י י ה א י ן ל נ י ר מ  א
ה ן מ נ י ר מ א א א ל ת נ ע ן ט י ל ל ה כ ב ה ו י ל ם ע י ד א ע י ב ה א ל י ה ה ל ו ק ר ב ד ר ש ב ד ה ה י ת ה מ ם א ׳ א ם א ו ת י ו ד ע י ו נ י ר ח  א
י ר ד א ה ל א ו ע ר א א ר ד ה ר ו ק ש י ל ה ל ן מ נ י ר מ ל א ל א כ ד ה א ס כ י ל י ד מ י נ ה א ק ז י ח נ ׳ ש ג א ד ד ה ד ס ח ל ב ב ר א ק ש י ל  ל
ת ו פ ו צ ם ר י נ ש ש ל ש ה ב ק ו ת ח ו ר ע י ש פ י ל ל כ י א ד י ד י ו ל כ ן א י ר א מ י מ ל ל ו כ ם י ל ו ע י מ ל כ א א ר ל מ י א ע י ב א ו ד ג י מ ר י  פ

: ך ת כ ו ח י כ ו ת מ ו ע ו מ ש ה ת ו ו ק ז ח ל ה כ ש ל ר ו ם ש ע ט ה ה ז י ו ר י י פ ר ד א ה ל א ו ע ר א א ר ד ך ה כ ל י א ה י ב ה א ל י ה ה ש  ק

י פ ב ט ר ק ו מ ה י א ן ד נ י ס ר א ג ל ה ו י ב י ר ו ק ה י א י ד ד ה י ס ת י י ן א י ב ר א י ב ד י ל רב א ז ׳ א ו כ ן ו י ב ר א י ב ד י ב א ר  קריכיה ד
ן נ י ר מ א ד ן כ נ י ר מ א א ם ל י ד ם ע ו ק מ ר ב ק ש י ל ה ל ר מ מ י מ ה ל י ה ל ו י ה ד ו י א ד ו א ן ד ו י א כ נ ק ס מ ן ב נ י ר מ י א א מ ה א ׳ ׳ א  ד
י ד ה י ס ת י י א א א ל ר ב א ג ו ה ה ה ו י ב י ר ו ק ה י א י ד ד ה ן ס י ב ר א י ב ד י ב א י ר ת י י א ן ד ו י א כ ל ן א מ ק ן ל נ י ר מ א ד כ א ו ר מ ג ל ב י ע  ל
ר מ י מ ל ל ו כ ם י ל ו ע י מ ל כ א א ר ל מ י א ע י ב א ו ד ג ר מ ק ש י ל ה ל ן מ נ י ר מ א א ל ק ו ו ח ת ר ק ז ח א ב ר ב א ג ו ה ה ה י ם ל ל ק ל  כ
א ו ה ד ו מ ו א ע ו ק ה ו ח ת ר ק ז ח ב ר ש ח א י מ כ ר ה מ י מ ה ל י נ י מ ל כ ו כ א ל י ד פ א ט נ ב ר ק א מ נ א י ד ל כ י א ד י ד י ו ל כ ן א י ה א י  ל
י ב ר ה ד ש ע מ א כ מ ו ד י א ח מ ק א ד י ה ה ה י ר ב ד י ד ד ה ה ס י ת ל י י ל ך א נ י ה מ נ ב ו א ד ת נ ב א ז י נ ל פ ר מ מ א ן ד א מ י ב מ ן נ י ד  ה

 מלחמת ה׳

 קדושי! אף המוחזק באחים שאין לו בניס ואמר אין לי אחין נאמן משוס דמה לי לשקר כעדים דמי והרי זה מכחיש
 חזקתו בדבר שהוא עשוי להתפרסם אס יש לו אחים אס לאו וכ״ש במה לי לשקר דקריביה דרב אידי דהפה שאסר
 הוא הפה שהתיר הוא ואין לך עליו אלא הודאתו ששתיקתו בלא טענה היה פוטרתו ועוד גרסי׳ בפרק האשה
 שנתארמלה זמכין דתפשה מאתים ואמרה בתולה כשאתני ואע״פ שקל הוא להביא עדים אס כשאת בתולה שרוב הנשאות
 הבתולות יש להם קול וא״א שלא יהו עדיס בראשה פרוע או נשחקו ורקדו לפניה ובדרדיגי משחא ארישא דרבנן
 ובכמה דבדס שעושין לבתולה וגלויי מילמא בעלמא היא כדאמרינן המם בגמ׳ והאונס עצמו נמי קל הוא להביא עליו
 עדיס שכל כיוצא בו יש לו קול ודבר של פרהסיא הוא ואעפ״כ נאמנת נמגו ויש כיוצא בהן ביבמות ובמקומות אחרים
 בתלמוד ואין צריך לחפש אחריהן שאפילו במקום חזקה אמרינן מגו כ״ש בכיוצא בזה ומאי דאמר לא גרסינן דאיהו
 מקריב טפי משום דלא אמדנן הכא מה לי לשקר במקום עדיס לא אמדנן אי משוס הא לא אריא דהכא הפה שאסר
 הוא הפה שהתיר ולא דמי למה לי לשקר דלעיל לפי׳ הזכירו הודאתו שהיא המחייבמו לשלם ועוד יש לי פי׳ טוב מזה
 ואין צורך למחקה שכך היא גרסתו של רבינו ושל בעל הלכות גדולות ובאמת שהוא מחלוקת בין הנוסחאות הישנות:

ד קדביה לרב אילי וכו׳ עד קלה היא להביא עליה עדיס ובכל הלין טענמא לא אמרינן מה לי לשקר: ו ע  ו
 אמר הכותב פתוי לבדם הוא זה לאלרבה לירת יום אחל השה היא להביא עלים עליה לטון ללא משיך זמנה לא
 יליעא ואס ראו אותו שנים ושלשה בני אלם אינן קשורין ברגלו שיבאו עמנו לב״ל לאחר כמה שנים והרי אפילו נתן
 בה דירתו בלילה ולמשכי׳ הפשיט כליו ויצא הויא חזקתו של לוקח חזקה והא אביי אמר אפילו נראה וטעס לבר זה
 פשוט ואינו צריך לפנים שאם היה בא מחמת טענת עצמו היה נאמן בדין מגו אבל אנו אין טוענין לו שלקח הראשון
 אלא כשיש לו עדים בדירה דחד יומא שרגלים לדבר ועיקר הדי! שאמר ללא אמרינן מגו בדבר החל להביא עליו עדים
 אינו ויש עליו תשובות דגרסינ! לקמן בפרק יש נוחלין לרבנן יכיר למה לי בצריך הכרה למאי הלכתא למיתב ליה פי
 שנים לא יהא אלא דקא בעי למיתן ליה מתנה אס אמר בכור הוא ומת נאמן ונוטל פי שנים ואע״פ שקל הוא להניא
 עדיו אם בכור הוא שא״א שלא יהו מוחזקין בו ועוד נמי שנינו זה בני נאמן וכן יש לי בניס נאמן ואע״ג דמוחזק לן
 באחי פוטר אשמו מן היבום דאמד׳ מה לי לשקר אי בעי פטר לה בגטא ולא אמרי׳ זה בחזקת רחוק הוא עומד ואילו
 היה זה בנו או יש לו בניס קל הוא להביא עדים על הדבר והא אינו מוחזק בבנים ולפי דעת בעל החבור הזה במסכת



 עין משפט נר מצוה 34 (לג:-לד.) נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 תרצה

 אם אין עדים שאכל פטור נמ א) [הכי איתא בפי׳ רשב״ם וחייב שבועת היסת על הפירות דזבנינהו מיניה דמיגו כר] ש בשבועת היסת

 מיגו דאי בעי אמר לא אכלי אלא פורתא שהיה נאמן דלא מיגרע חזקתו שהד אפשר שכשלש שנים אלו לא הוציא אלא מעט כי אמר

 אכלי ודידי אכלי נאמן לגבי פירי אע״ג דלגבי ארעא לא מהימן אבל ליכא למימר דהשתא m [נמי אמאי] דמסהדי דאכל דלהימניה דדידיה

ן דטפי ניחא ליה למימר מינך זכינתה  אכל לגבי פירי מגו דאי בעי אמר לפירות ירדתי שהיה נאמן משום דהוי מגו לגרוע טענה ולא אמדנ

 שרוצה לזכות גם בקרקע מלטעון

 לפירות ירדתי שלא יזכה כקרקע:

 א׳ טעי; ואמר לפיחות ׳-דתי וכו׳.

 כלומר מתחלה אי לא טעין מינך

 זבינתה אלא לפירות ירדתי כדין אריס

 או שמכרת אותם לי לזמן ידוע נאמן

 בשבועת היסת ודוקא בסירות שאכל

 כבר אבל לאכול מכאן ולהבא לא

ר ו ; צה ט ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו ! מ ה ז מ ״ ט ׳ פ י י  א מ
: ט ל מ שיי ק ״  מ

 רש״י

 להוי סהדי שאכל הפירות נש לאס לא

 כן היה כאמן לומר לילי אכלי לזבינמיה

 מיכן במגו (ב) לאי בעי אמר לא אכלתי

 פירות כי אס מעט כגון אס עייל כורא

 ואפיק טפי מכורא כלאמר לקמן לבהט

 הוי חזקה: אמר רב זגיד אי טעי! פוי.

 [ג] כלומר אס ממחלה כשאמר ליה

 מערער מאי בעימ בהאי ארעא לא השיבו

 למינך זביכתיה אלא השיבו לפירות ירלמי

 כלין אריס למחצה ולשליש ולרביע או מכרת

 לי הפירות על עשר שכין כאמן במה שאכל

 למפרע בשבועת היסת כדבריו ואפילו אם

 יש עדים שאכל כדמפרש טעמא ואזיל ללא

 מציף איכיש מיהו מכאן ולהבא לא יאכל

ם שקכה ממנו הפירות דאל״כ ד  בלא ע

 כל אדס ירד לקרקע חבירו ויאכל הפירות

 נעל כרחו: מגלא וסוגילא. מגל לגדור

) חנל לעלות בלקל ג  התמרים תובילא (

 וי״מ תוכילא סל ואמר לפכיכו איזיל

 ואגרור אלקט מהימן ושבקי ליה ב״ל

 ללקט אחרי שאין ילוע אס הבעלים מוחין

 ואי אמו בעלים לאחר שליקט ואמרי לא

 היו לברים מעולם לית עליה כי אם

 שבועת היסת אבל אי אתו בעלים

 מקמיה דליגזזיה ואמרי לא היו לברים

 מעולם לא מהימן כלפי׳ ודוקא כשטוען

 תחלה לפירומ ירדתי אבל אי טעין מיכן

 זביכמיה תו לא מצי טעין לסירות ירדתי

 דהוי חוזר וטוען שמכחיש דבריו ראשונים:

 אי הכי ארעא נמי. כי טעין מיכך

 זביכתיה יהא כאמן בלא עלי חזקה דלא

 חציף איכיש: פירי נמי. לא יהא כאמן

 לומר לפירות ירדתי: היינו נסכא דרבי

 אבא. דין זה דומה לכסכא דר׳ אבא:

 היכי לידיינו דייני להאי וינא. כי אס

 היו שכיס מעידין שחטף היה מחריב לשלס

 ולא היה כאמן לומר לידי חטפי דהעמיד

 ממון על חזקת המוחזק בו וזה החוטפו

 ממנו גזלן א״נ אס לא היה כאן שוס על

 שחטף היה נאמן לומר לילי חטפי

 מגו לאי בעי אמר לא חטפתי אי נמי אם

 היה אחל מעיל שחטף וזה אמר לא חטפתי

 היה נשבע שלא חטף להכחיש העד אבל

 עמה שיש על אחל שחטף וזה אינו

 מכחישו ומודה שחטף היכי לידיינו לייני:

 לישלם. כיון שמודה שחטף לאו כל

 כמיניה לומר דידי חטפי דהעמיד ממון

 בחזקת מרא קמא: לילא הרי סהדי.

 ומהימן במיגו דאי בעי אמר לא חטפתי:

 ליפנוריה. בהאי מיגו לחל סהדא איכא

 ואי א״ל לא חטפתי הוי בעי לאישמבועי

 א״ד זביד ואם טען ואמר לפירות ירדתי נאמן

 מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא

 ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא

 א דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מ״ט לא חציף

 איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה ה״נ לא חציף

 איניש דאכיל פירי דלא דיליה אי הכי אפילו

 להכחיש העד: לישבע. שבועה שהעד

 מחייט אינו יכול דהא מודה שחטף והעד מחייבו לישבע שלא חטף דהא

 כתיב לא יקום על אחד באיש לכל עון ולכל חטאת אבל קם הוא לשבועה

 להכחיש העל ולגבי הך שבועה [ה״ל] כגזלן אצל כל השבועות וליכא למימר

 ללישמבע לליליה חטף כיון לאין זו שבועה המיטלח עליו ולפטרו בולא כלום

 אי אפשר ט הורע כח המיגו שלו: אמר רבי אבא. האי חוטף מחריב

 שבועה ואינו יכול כד והכא נמי אי הוה תרי סהלי ראכלה שני חזקה

 מוקמיכא בילא ללוקח אי ליכא נח מפקינן ארעא מיניה ועל הסירות היה נאמן

 במיגו לאי בעי אמר לא אכלי אגל השתא לאיכא ןחל] סהלא לאכלה והוא

 מודה לו אלא דאמר דידי אכלי הוה דיכא כדלעיל: לאורועי. כח החיטף קאמי:

 דאי אילא סהדא אחרינא. בזה הוה מפקינן מיניה דאפילו בשבועה לא היה נאמן

 לומר לליליה חטף וטון לשניה׳ מחייבים אומו ממון אחד מחייבו שבועה שלימה:

 אבל הלא חד סהדא לסיועי אתא. שמעיל שזה החזיק בה ג׳ שכיס וזכה בקרקע

 ואיך ימחייב שבועה והלא לא בא לאורועי כחו: לחד סהדא ולתרתי שנין. שעד

 אחל מעיד שאכל את הפירות שמי שכיס והשתא אי הוה תרי סהדי מעידים כן

 הוה צריך לשלם כל הסירות כיון דלית ליה עדי חזקה כדאמריכן לעיל הררא

 ארעא והדרי פירי ואי ליכא שום עד היה כאמן לומר דידי אכלי במיגו דאי בעי

 אמר לא אכלי ועמה לאיכא חל סהדא ואס היה טוען לא אכלי היה כשבע

 להכחיש העל אבל השתא שמולה שאכל ואומר לירי אכלי הוי מחריב

 שבועה וממוך שאיכו יכול לישבע משלם כללעיל וכן הלכתא כרבי

 ארעא נמי ארעא אמרינן ליה אחוי שטריך

 פירי נמי אמרינן ליה אחוי שטריך שטרא

לחבריה  לפירי לא עבדי אינשי ההוא דא״ל א

 מאי בעית בהאי ארעא א״ל מינך זבינתה

 ואכלתה שני חזקה אייתי חד םהדא דאכלה

 תלת שנין סבור רבנן קמיה דאביי למימר

ר אמי דההוא גברא  היינו נא] סברא ד

 (א) דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר׳

 אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אזל אייתי

 חד םהדא דמחטף חטפה מיניה א״ל אין

 חטפי ודידי חטפי אמר ר׳ אמי היכי לידיינו

 דייני להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי

 ליפטריה איכא חד םהדא לישתבע דלא חטף

 הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי א״ל רבי

 אבא הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול

 לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול

 לישבע כ משלם אמר ליה יא* מי דמי התם חד

 סהדא לאורועי קא אתי אי איבא םהדא

 אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה הכא חד

 םהדא לסיועיה קא אתי אי איכא חד סהדא

 אחרינא גביה מוקמינן לה בידיה אלא אי

 דמי ודאי הא דר׳ אבא לחד םהדא ולתרתי

 שנין ולפירי כגון ראובן דא״ל לשמעון

 האי ארעא גזלתה מינאי ואכלתה תרתי

 שנין א״ל שמעון מינך זבינתה ואכלתה שני

 חזסה אזל אייתי חד סהדא דאכל תרתי שנין

 אילו אתו תרי םהדי דאכל תרתי שנין הוה

 מחויב לאהדורי ארעא ופירי כדר״נ דאמר

 הדרא ארעא והדרי פירי והשתא דלא אתי

 אלא חד םהדא אמרינן היכי נעביד נימא

 ליה אהדר פירי נמי ליכא תרי סהדי דאכל ב׳

 שנין ליפטריה איכא חד םהדא דאכל

 דא״כ כל ארס ירד לתוך שדה חכירו

 ואומר לסירות ירדתי דהשתא ליכא

ן  למימר לא מציף איניש כדאמדנ

 בסמוך ט(דהיינו דוקא משום שאינו

 נאמן לומר כן) נמ דכיון שיכול

 להוציאו כעל השדה ועכ״ז ירד אמרי׳

 לא חציף דודאי היה ירא מלירד אם

 לא היה אמח כדבריו אכל אס היה

 נאמן לאכול מכאן ולהכא כטענה זו

 לא ישוב מפני כל: תוכילא. סל לחח

 בו התמרים או חבל לעלות: לנדור.

 גבי תמרים שייך לשון גדירה כמו

 מסיקה בזיתים בצירה בענבים:

 ואיגדדיה לד־קלא וכד. אע״ג דהכא

 אפשר דמשוס דכיון דאמר כן קודם

 שיגדור הוא דנאמן דאל״כ כדבריו היה

 ירא שלא ימנענו בעליו אבל הכא

 שכבר אכל מ״ט יהא נאמן אפייה איכא

 למימר דכיון דמשיך כל כך זמן אכילתו

 כמ״ד מתחלה דמי שהרי היה אוכל

 תמיד לעין כל: ארעא נמי. פירוש

 כשבא בטענת קרקע שאומר לקוחה

 היא בידי יהא נאמן לגבי פירי מהאי

 טעמא דלא חציף וכר נמ אבל לא

 מקשה שיהא נאמן בגוף הקרקע דהא

 דמי למכאן ולהבא ואף לגבי פירי לא

 מהימן אלא במה שככר אכל: אחו׳

 שטרך. לאו דוקא דהא טעין דאכלה

 ג׳ שנים ולא מזדהר אלא או עדים

 שהחזקת או שטרך דהוה לך לאזדהוד

 כיון שאין לך עדי חזקה:

א דא״ל לחבריה וכו/ ארעא  ההו
 ודאי הדרא למריה כיון

 דלית לה שני עדים אבל פירי מאי

 דלא ידעינן שאכל אלא בהודאת פיו

 אלא שיש בו נמי עד אחד: נסכא.

 חתיכת כסף בלא צורה: ליכא תרי

 םהדי. ועד א׳ אינו מחייכו אלא שכועה להכחישו ואין לנו בו אלא

 שישכע להכחיש העד או שישלם ומשוס הכי אינו נאמן לישבע

 דדידיה ני] חטף כי היכי דלא מצי למימר הכי אי איכא שני עדים דודאי

 היו מחייבין אותו ממון לפי שהתורה האמינה ני] לעד א׳ להאי כשנים

 לעטן ממון: נל] ה״ל גזלן. כלומר כגזלן כיון שמודה לדבד העד

 שחטפו ואינו נאמן לומר דידי חטפי לפי שנעמיד ממון בחזקת

 מי שהיה מוחזק בו: הוי מהריב שבועה שאינו יכול לישבע שהרי

 מודה שחטף וליכא למימר ניהמניה במגו דאי בעי אמר החזרתי

 והיה נאמן בשכועה כי אמר נמי דידי חטפי יהא נאמן בשבועה

 די״ל דמייד כשהנסכא יוצאה עכשיו מתחת ידו לפנינו דליכא מגו וכן

 השיב הרמ״ה ז״ל לרמב״ן ז״ל דאפילו גזלן נאמן לומר החזרתי והוכיחו

 מסוגיא דפרק האשה שנתארמלה נריש דף יח.] דמקשה וליחני ומודה

 ר׳ יהושע וכו׳ ואילו גזלן לא היה נאמן מהוה מצי לאוקמי וליתני

 באומר לחבירו מנה גזלתי והחזרתי לך שהיה נאמן שהפה שאסר

 הוא הפה שהתיר והוי אתי שפיר סיפא דליתני הכי ואס יש עדים

 שגזל והוא אומר החזרתי אינו נאמן אלא ודאי משמע שהיה נאמן

 מסורת הש״ס

: ז ״ מ מ ״ ס ג) ד ״ ר ה  א) מ

 קונץ הגהות

: י י נ ג א ״  ב״ח (א) נ
: י י וליתנ י ה מצי לאקשי ו  נ״א א] צ״ל ה

׳ י כ פ ״ : [נ] נ א נ ׳ א ר א ד כ ס ׳ נ מ ג נ ב ״ י [א] נ ״ א  מ
נ לפי פירושו ר״ל ״ י נ ״ ו ח נ ו ] : ה נ ר ת ה ו ר י  פ
: א ש פ י נ פ א א נ ת ל נ מ ״ ה אבל] [ג] נ מ ס כ י ד  דיש ע
ל ת אנ ו ר י ן פ י ד ר מ י ט ׳ פ י נ פ ״ : [ה] נ י ל ה נ ס ״  [ד] נ
: מ ״ א ו ת ג ת מ ת י ת ה ע ו נ ש : [1] נ ת ס י עת ה  חייב שבו
׳ לשירית י ב פ ״ : [ח] נ ף ק ו י צ״ל מ א מ בת א  [t] תי
י א ו ד ג י מ ׳ ג י ׳ב פ ׳ : [י] נ ׳ ס ו מ כ ה ׳ כ׳ נ י ״ : [ט] נ י ת ד ר  י
׳ לחייבו י נ פ ״ : [ל] נ ׳ ש י ת כ ה ״ י כ ת פ ט ר לא ח מ  בעי א
ר מ א א ׳ לישתבע ה מ ג ׳ ב י ג ב כך ה ״ : [ל] נ ה ע ו ב  ש
: ה ליה כגזלן ו ה ה פ ט ר ח מ א ה וכיין ד פ ט ף מ ט ח י  מ

: י לפר נ ו ״  [מ] נ
ן י ׳ כל הנשבע עות פ ף שבו ״ י ר ׳ ג י נ ע ״  הוי" (א) נ

ב ״ ) נ נ ) : ׳ ו ל כיצד כ נ ת נ ׳ ה י נ ת ה מ ״ ס ד ד ו  ק
; לא י ך יעדי מ תי מ י ן קנ ע ט ס י י ד ה באין ע ״ ז ה  לפ״
נ ת נ ס פ ע ט כ ל ״ א ש רי מ כ לא משלס פי ״ ש ג ״ ק ג י  החז
: ס כ ש במש״ ג ו י ה סי ״ מ ׳ ק י ע ס ״ ש בא ב ס הו ״ ב מ ר  ה
ה ״ ם ד ד ו ד ק ״ ף ס ו ב ס ״ ף נ ״ ן ברי מ ק נ עיין ל ״  (ג) נ

: י ו ת כ ג ר ולא ה ת הבו ׳ לא א י נ ת  מ

 שלטי הגנורים

א אלך קא שאמר בפרהסי ו ר חוקיה לאו ד ״  א כחב ה
א הלין גמי בצנעא ו  ואלקט פירוחיו של פלוני אלא ה
א ילא בתורת גניבה קא בפרהסי ה ז״ל כתב לי ״ מ ר ה  ו
 וגדלה והאומר אלך ואכרות אילנות של פלוני ולאי

: ו ד י  מוחין נ
׳ מחויב שבועה ואינו יניל לישנע משלס  ב הא דאמרי
ם באיזה עני! נאמר קצת  איכא פלוגת׳ בין המפרשי
א בפי כל הנשבעים ואולם מ וקצת הי ״  זכרניה לעיל מ
ו פשע נ רי כיס מלא והוביס ו י ד אצל חנ י ק פ  בדין מ
ל ק פ נ ה ו ו ס רינרים היו נ מר מאתי ד חו י ק פ מ ו ה ד אנ  ו
ה היו בו אבל ולאי היי בו לינרין מ לע ב ו מר איני י  או
ן ם מ ב שהניאו שם המפרשי ף ס״ נס ל ׳ הכו  לאיתא פ
; כתב ו ה מהלי פקל ״ ׳ פ י גמא מי  הירושלמי איכא סלו
אמר דה לו במקצת ו הו ם י י צטוענו מאתי מ  דלין זה ד
לע שהוא מחויב שבועה ואינו יכול ו  על השאר איני י
ל כדבריו י ק פ מ ל ויטיל ה ק פ נ נ ישלם ה ׳  לישבע ומשלם ה׳
ו ויש ל ג י מ  נלי שביעה והוא שיטעון דבר שהוא א
ר לו א ר ן ה ו יותר מ נ מ י שלוקח מ  לשימר להחרים על מ
עה יאינו ו נ שנ י ה לממו מ ו ל לאין זה ל ״ נ א ר  והשיגו ה
מו או ל לירע נ ״ ט אלא ט ה ׳ ה  יכול לישבע ללא אמרי
ם י א מער מי ק פשע ביליעתו וניכר הלבד לאערי  לבר ו
ם זח הצבך ל לילע שהיו בביס מאחי א צא ה״ נ  אבל ה
עה ואיני ו א איני נכלל מתויב שנ לענ ׳ שטוען לא י  אפי
׳ רצ״מ לליכא מ סי ״ ח ו ט כ״כ הרא״ש ו  יכול לישבע י
 לחיוניה משוס מחויב שביעת ואינו יכול לישגע ללא
א וני לענ ת כגון נ׳ י ת רמאו נ ע ט אצא כשיש ט ר ה מ  א
נ צי או לא י ה חי לענא לפי שהיה לי לידע אס הי  לא י
ה בכיס ה הי מ ה לו לנפקל לידע כ י  אגל הכא לא ה
ל אצל חגירו שקין י ק פ א שאלס מ  למלתא לשכיח הו
ס אלא ישבע נ ו ת ה יש נ מ לע כ ו ן מלאים ואינו י  וטשי
ל שתקנו י ק פ מ א שעשו נ ם הי ל שתקנת חכמי י ק פ מ  ה
ד עו כמו שתקנו בנגזל שישגע ויטיל] ו  שישבע ויטיל !
ל ת נגזל במפקי נ ק  כתב הרא״ש ללאו לכל מילי עשו ת
ל י נשבע הנגזל ינוטל אגל במפקי ר ן הגזלן נ ע ׳ ט  אפי
ד אגל אי י ק פ מ ל שמא ישגע ה ק פ נ קא כשמוען ה  לו
ן י ה ממ א ד ו ה ס ה י לא ולס״! אין חילוק גין א ר ! נ י  טע
ה לעני! להחשיבו נ ע ט ן ה ס אינה ממי ה בין א נ ע ט  ה
ל לילע ״ ב שבועה ואינו יכול לישבע משלם ללא ה ר ח  מ
ען ל נשבע ונוטל בטו י ק פ מ ס שטוען שמא אלא ה ״ ע  א
רי לא כתב הרא״ש דיל ל נ ק פ נ ן ה י ד שמא ואי טע ק פ נ  ה
׳ פטר ואפי נ סת ו ע הי שנ נ נ ד ת הג ומיי׳ נ  היאך להתנ
ו שישנע י נ עי נ הרא״ש ז״ל לקשה נ ת ן שמא נ ע ו ט  נ
ק ל ק ל ל מ ק פ נ ס ככל יום שאין ה ד ייטול כי מעשי י ק פ מ  ה
ם אצלו ולולי י ל ק פ ו מ ן ה ן ונמרצופי ה יש נשקי  צילע מ
; ואין לזוז ו ל ק פ ת נגול נ נ ק ו שעשו ת נ ת נים נ י הגאו  נ
נ ת ל כ עי עה י ו ל כשנ י ק פ מ ן ה ה מאמי ס לא הי ה י ר נ ר  מ
א נ י ה נ מיי׳ ל ת נ ן זה ש ׳ נלי י ל בהשגתו על מי ״ נ א ר  ה
ד ליטיל הלה בלא שבועה י ק פ ה ה לע מ י ל י ק פ נ  לאין ה
ה ואינו יכול ע ו נ ר וה מחייב ש נ ׳ ל י  והיאך יחשוב מי
ב ״ נ לה לו בלבר שבמלה ושבמנין ו  לישבע להרי לא הו
ם זיז מר מאתי ל אי י ק פ מ ח דאס ה ״ ג עשי! סי׳ ס ״ מ  ס
ו כיון שלא ה הי מ דעתי כ  היי בכיס והלה אומר לא י
עה ו ה ברבר שבמלה ושגמנין אינו חייב רק שנ ל ו  ה
עה ואינו יבול לישבע ו  לרבנן ולא שייך ביה מחויב שנ
ס לדידיה כל י׳ להא ג ה זו נראית גלולה על מי נ ע ט  י
עה ו נ שנ י י ן אינו ח י ה ושנמנ ל מ נ ר ש נ ל ה נ ל ו  שלא ה
ל י ע ן יאולס השגה זו מ ע ו ל מהלי ט ״ ש פ ״ מ ת נ ״ ה  מ
נ ט י ת ה ו ע ו שנ י נ ן תירצו נחלישי ״ נ מ ר ל משנה ט ה י  מג
ל ״ ה הראשונה אשר להראנ נ ע ט ה  ואני לא ידעתי ו
א נ י ל למיי׳ לודאי כל ה ״ ס ׳ נראה ל י ס מי  ולהרא״ש ע
דה ס שמו ״ ע  לליכא למיחש לרמאות כלל אז ולאי א
עה ו י מחויב שנ לע לא הו ו מר איני י  במקצת יבמקצת או
ה ר פ ת ת י כגין שיר שנגח א ט למ י ה  יאינו יכול לישבע ו
לס ס קו לע א יק ללא י  ונמצאת עוברת בצלה יאמר המז

ל ק פ נ ג שלא יעיין ה ה נ מ ׳ שיהיה ה ל אצלו כלי שיוכל צהזהר בשמירתו ואפי ר שמפקי נ ל י ה ה ה לי לנפקל ללעת מ תה אצלו בשעת לילה אבל הכא למה לא הי לע שלא הי ו ר שאינו י מ א טא דשפיר ק א הזה חשש רמאות דפשי מ ש גחה או לאחר כך אז ידאי אין נ  שיללה נ
ע בו ש פ ל אצל מכירו שק צרור ו י ק פ מ ה ׳ ל י ל כחכ מי ו כ שכועה ואינו יכיל לישכע: ע ד ח ל שפיר בכלל מ ״ ב שבועה על שהילה במקצת ה י ר זה וכיון למחו נ לע ל ו ן שאינו י ע ו ל ולעולם איכא למיחש שמא לרמאוח ט י ק פ מ ל ה פסי ן אצלו לא נשכיל כך י ה שמפקילי מ  כ
לה לו בשעורין שאינו מייכ רק הו ן ו ו חטי ל כמי שטענ ה״ ה ו נ ע ט ן ה י ה ממ א ל י ה ס מחויב שבועה ואינו יכול לישבע לאין ה ע ט ל מ ק ס נ ל ייטול אבל בלא שבועה לא יטול לפי לליכא לחייב ה י ק פ מר שמא סיגין היו בי ישבע מ מר מרגליות היי כו והלה או ל או י ק פ  מ
ה נ ע ט ן ה י מ ה לו מ ל ו ה שכתובו לא ה מ כ ן ל ו ט ו ו נ ע ו ה שכתובו ט ו השק אלא מ נ ע ו ל השק לאינו ט ה שהולה לו ע לאה מ ׳ הו י ה ללא תשיכ מי נראה בעיני לאין זו השג ה שבתוכו ו ר על מ פ ו נ ה ליה בשק י ל י ה להא מ נ ע ט ן ה י י שפיר ממ סת והראב״ל השיגו וכתב להו  הי
ה מ לע נ ו ו בו זהובים אבל אינו י ס הי ט ה יק ש ע המז ד ס י א ׳ כתב ל ג ט בסי׳ ע ״ מ ל ויטול וצ״ע על ס י ק פ מ ע ה שנ א לי ה הו נ ק ן אבל הבא בשביל ת ת נגול בנזקי ממו נ ק ם לא עשו ת ת ה ן השוורים אינה קישיא ל ל מלי ״ נ א ר ה שהקשה עציו ה גס מ ח ו ס י  איני חייב רק ה
עה לאין ו וטל בלא שנ ה לאינו נ מ לע ב ו ל איני י נ ו בו א ת הי ו ע מר מ ו בו והלה או ם זוז הי מר מאתי ל או י ק פ מ ס ה א ח כתב ל ״ ׳ פ נול לישבע ומשלם ואילו בסי עה ואינו י ו יב שנ ק מחי י ל שהרי וה המז ו ניטל אלף בלא שבועה והוא שיהיה אמו מר אלף הי ו והניזק או  הי

צ״ע: ר שבמנין י ה לו בלנ ל ו א לא ה נ ה א ו ה הרי הכ ה לו בלבר שנמנין מ״ש זה מז ל י ן שלא ה ו עה יאינו יכול לישנע ט ו נ שנ י ו  זה מח

 והכא כדתירצנו: ומחויב שבועה שאינו יבול לישבע משלם. וכתב

 הרנב״ר ז׳׳ל דכי קאמרינן דמשלס בלא שבועה שכנגדו קאמר דדוקא גבי חשוד הוא דאמר [שבועות דף מל:] שישבע כנגדו שאינו חשוד

 [דאי לא תימא הכי לא שבקת חיי לחשוד אבל הכא לא] ויש לו ראיה כפרק שכועת העדות: מוקמינן ליה בידיה. הלכך אע״פ דהדרא

 ארעא דידעינן שהיא למערער וזה המחזיק אין לו עדים לא הדרי פירי דלא ידעינן אלא מפיו שאסר והוא הפה שהמיר דהעד כמאן דליתא

 דמי כיון דלסיועי קאתי: להד סהדא ולתרתץ שנין נמ. דהשתא לאורועי ליה אתי העד שהעיד שלא החזיק שני חזקה ודמי ממש לנסכא דר׳

ד סהדי לחיוכי לשלם הפירות: למפטרי אי אפשר דאיכא חד םהדא. דאכל ולא [יכול] לישבע שלא אכל להכחיש העד שהרי  אבא דליכא ת



 עץ משפט נר מצוה
ן צ ר ת - ו צ ר  ת

מ ״ מ ו ! צה ט ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו י ט ל ה י מ ״ ׳ פ י  א מי
(5 פ״ ו ה ( ט ׳ ז ל ה ה מ י י ׳ פ י י : ב מ י מ ט ק ל ׳ ק י  ס
ע ״ ש ו ב ט ן פ ג עשי מ ה וליה ס ו ל ת מ ו כ ל ה ן מ כ ״ פ ו ] 

: מ ג קלת ר ׳ כ י מ ס ״  מ

 מסורת הש״ם
ה ד ו ה א רכ י ״ א ג) נ נ י א רב ה ״ ת נ) נ י י ה הג ״ כ  א) ו
ך ק ליתא ה ״ ד מ ה) כ ״ . ד ק ח מ נ ר ו ת ת י פ  ד) כ״ז ש
י ״ ר ש א ה ג ״ כ ת ו ״ ש׳ כתבי כשם ר התי ה י) י ״ ה ג  ה
נא י א לאו די ר ג י שקיל א א ן ד י י ה הד נ ה  ובלבד שלא י
ח ״ ט ן ש אי צי ה המו ״ ׳ כ י ג י ה ״ ו פ ס ז) ככל ד ״ ר ה א מ י  ה
ד ח דאי לכל א י י ד י ן מ ] אין מיציאי ׳ ו כ ם נ ל אחרי  ע
ס דלא ו ש ] מ י ״ א ] מ מ ת [ ו א י ה ז קא ״ ע ו ד ן ח א  ו
ת ו י א ז קא ״ ע ו ו ן ק כ ז ח י א מ ה שהו ז ן מ ו מ ן מ י ע י ק פ  מ
׳ י . ח) ג ׳ ו כ ה אלו י ב ר ד ן א א כ ה ! ל ב ק א פ ס ] מ י ״ א ] מ נ  ן

: ת ״ ת ט) ד ״  ד

 קונץ הגהות
: א ב ה ״ : (ג) נ עה כצ״ל ם לשבו ׳ ק ד א  י״ה (א) ע
י בא״ ׳ ו מ ג ב ב ״ : (ג) נ נת כצ״ל י ג  (ג) ז
ה ר ף פ י ל ח מ ן ה נ ת א ד ה ש מ ״ מ ׳ י י רס  ובאשר״י ג
ד ר ע מ ו ה א ו וילדה ז מ ח פ ר ש כ ו מ ר וילדה וכן ה ו  בחמ
ם כוי ת קו ה י יחלו ר משלקחת מ ו י יזה א ת ר כ  שלא מ
ק השיאל אבל לפי ר פ ׳ ד י נ ת מ ה מ ש ק ירשא זו מ י נ פ  דל
ני י אל והי ק השי ר פ ת׳ ד י ה מברי ש ק ס מ י נ פ ג ׳ ש ס ר י ג  ה
ת ד מ ו ע כא ל ס הי י כ מ י ס ק כ ס י ז״ל פ ס פ ל א ה א ד מ ע  ט
ש כה ר י פ יתא מ ן ברי ה ב ס ד משו א ושמא ו מ ש ג ס ו ג א  ב
כ ר ס ה ר ו ס על כן ג י כ מ ו ס קי כ שמא יתלו א י מ ש ג  ד
ל ״ י ס ק י כ מ י ש כ ה ל נ י ח מ כ ו מ יתא ד ך כרי ה ך מ י ר ס  ד
ד ״ ס ג ב ״ כ ׳ ר י מ ס ״ ח ה ג ז י ג ת כ ר א א וכבר ה ת ל ן מ ה  ב
י ת ח ק ל ש ר וכו׳ מ כ ו מ ק ה : (ד) י י מ ו ק  ואין כאן מ
: י ו קו כ י יחלי ״ ר א מ ו י יזה א ״ ד א מ י נ זה א ״ ק נ ח מ  נ
׳ מ ג ה ב ״ כ י ו ן וכו נ י ס פ ר ת מ א א נ י  ג״א א] צ״ל רב ה
] 5] ושם מ כאן ״ ב ה ה ״ כ י ו [ א ״ ג  וברא״ש (
ה כך ח זה על ז ״ ט ן ש פך כשם שאין מוציאי א להי ת י  א

: ם י ר ח ן מוציאין על א  אי
ר מ ב א ״ : [ג] נ ה ד ל נ י ״ : [3] נ ה לד י ב ו ״  מא״• [א] נ
ו שניהם לב״ד נ שאמר ״ נ א ״ : [ד] נ ר ע ר ע  ש
ד ״ ה כ מ ״ ח א ד ו ״ ס ׳ ה כי ו ו י ת ו נ נ של א ״ : [ה] נ ס ו ס ת  ל
: [ז] לכל א ע ר נ א ״ : [ו] נ י מ ג נ שייך ל ״ נ ס בא ו  א
נ ולכך בשנ־ס שאימזי! ״ : [ט] נ י ו כ נ ו ״ : [ת] נ  כצ״ל
נ כאילו י ש ו ח ם נ י ק ו ל הם א י ן לשנ י ט קו ל ת יתלו י ל ט  נ
נ ללא ״ ] נ י ] : ׳ ס י . ת ם שלשניהם יש תלק בו י ע ד ו י י  אנ
ר לזה ס מ ם שכתב י י ד ע ו ה ע ד ׳ י י פ א  כרש״־ שפירש ל
׳ נ פי ״ : [ל] נ ת י ע ש ה נ מ ל ק נ לאי! ה ר ע ר ילזה נ ק ו נ  נ
ס י א ע ל ר ה י נ ר מ ג א ״ נ ל ״ ר: [ג] נ ו ה וצריך לחז מ י  ת
ו ל י ה מ ח י ה אין מוציאי[ א ק ג י המז ק י ו ש ן ה ל מ ח א א  ג
ג אשי ה גזל! ר י מ א גזלן של רבים לאי ש י י ר׳ חי נ ת  ל
ה גזלן שלא ניתן י לא שמי א מ ה גזלן י ר לעילם שמי מ  א
ן הללו ו ף בן שמע ס ו י י א׳ משנ נ י ״ ] נ » ] : ן  להשבו
ח צריך לשלם ליה ילא יבול ״ ט ם ש ל אחרי  שהוציא ע
ף בן ס י י חייב אלא לאידך י  ללתותו לומר לא לך אנ
ר ת א א ו א ה מ ו ש ל י ר מ ט ש ן יאין מיציא־ן ה י ע מ  ש
י א מ א א נ כ ה ״ א ה י י ל מ א ה ו ן ה י ע מ ף בן ש ס  יאילך ״
ס מ ה י ד מ ס לא ל י ס לאלי השנ פ ת ר ש ת א ל ה י  מיציאין מ
ק פ ס י מ ד י ק בשטר אין מוציאי! מ ז ח ו י שזה מ ח א  מ
ם י ה אלו השנ נ ר ד א א כ ה אבל ה י ל מ א ה י א אילך ה מ  ש
ר ואילי ח א ! בה ילא האיש ה י מתעצמ ם ו י ק ז ח ו מו  הי
ן ו מ ן מ נ י ק פ נו מ י ה הי ב ר ל ר א ח א ל ה י  לא מיציאי! מ
ם לזה שאי! לו שייכות כלל: י ק ז ח ו ים שהם מ  מאלו השנ

: י ל ר בי ט ש ה ׳ ש י נ פ ״  [צ] נ
ף ״ י ר ׳ ב י ב ע ״ : (ב) נ י ״ ר ש א ן נ י נ עי ״  הו"• (א) נ
נ י ש י מ ׳ ה י נ ת ה מ ״ ס ל ל י ב ק ת ו כ ׳ ה ת פ בו  כתו

: ת י נ מ ת אשתו ח  א
ן נ ת א ל ה ש מ ״ ן עפירא [א] מ ״ ר ה  אנ״ש פ
ר מ ו ילדה זה א ר ו ו מ ח ה ב ר ף פ י ל ח מ  ה
ר כ ו מ לדה וכן ה ר ברשותי י מ ו לדה וזה א תי י  גרשו
ר מ ו י וזה א ת ר כ ד שלא מ ר ע מ ו ילדה זה א ו ו ת ח פ  ש
א ח ס ו נ ה ג נ ש מ ׳ השואל כ פ א כ ס ר י ג ה ׳ ו י וכו ח ח ק ל ש  מ
ר כ ו מ כן ה ר וילדה ו ו מ ח ה ב ר ף פ י ל ח מ ג ה ״ ה ת ו ר ת  א
׳ וכן י וכו ת ר כ ד שלא מ ר ע מ ו ה א ו וילדה ז ת ח פ  ש
ף ״ י ר א ה י אל הכ י ושם גהשו ׳ יאשר״ מ ג ה כאן ג א י כ  ה
ס י מ כ ס כאן אכל מ פ ד נ ! ש י ר כענ י ׳ מא יתא לר  כרי

: ף ״ י ר ה ש ב ״ ע ת ו י י על ג  פלי

 שלטי הגנורים
א ו  א לינא לכל לאלים גבר אותו שתגכר ילי תתלה ה
הו שכנגלו יכול להשביעו ל שיניא האחר ראיה ומי  שלי ע
 וצריך לישנע שהוא שלו יכל זמן שלא יביא האתר ראיה
ה שגברה ידי ז  אף אם תגבר ילו אין מניחין לו ליקח מ
ה שאומר שהיא שלו אין נ ה בטע פ ט ח א שלישי ו  תחלה נ
ן ע ו ט ו ו ק נ חז א מו ן שזה הו י ו כליס ט ם נ  לשנים האחרי
ה מיציאין איתו נ ע ה בלא ט פ ט ס ח  שהוא שלי אבל א
ל שיתן לכל אי וא׳ ה ע נ ק ׳ רשב״ס שאין לי ת  מילו ופי
ם נ שמחזירי למקו ת לע למי ישינ ומיי׳ כ ו  שהרי אינו י
י ׳ ר״ י הו פ  שנטל וליו והרא״ש כתב כסברא ראשונה ומי
ע ק ר א ק ס הו ל א א במטלטלי! שהס נגולין אנ ק ו  ל
ע אינה נגזלת אבל ק ר ק ף ה ו ו ג ו יאכל פירותי  והחזיק נ
ם י ח צריך לשלס לכל אחל יאחל ואס אחל מהשנ רו  הפי
ל שאניא הו ע ל לבי יתפשו ״ נ מר ל  שחלוקים עליו או
ת שניהס ע ל ל מ ״ הו נ אס תפשו  ראיה אין שומעי! לו ו
ד שיתנרר של הי אין מיציא־ן אותו ע  או שעברי ותסשי

: א ו י ה  מ

) יח לה: - לד.  נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (
 מודה שאכל אלא הוי מחויב שבועה שאינו יכול לישכע וישלם וכתב הריא״ף ז״ל בהלכותיו דאי ליכא אפילו חד סהדא דאכל והוא אמר
 מינך זכינתה ואכלתה שני חזקה והאי א״ל מגזל גזלתיה מינאי ואכילתה תרתין שני משתבע ליה מרי ארעא דלא זכינת לך מידי ומהדר
 ני] ולא מחייב לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא שהדי דאכלה תרתי שנין אלא איהו קאמר אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה דחבריה
 מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה ארעא ומפטר עכ״ל: ארבא. ספינה ולא היה שוס אחד מהם מוחזק בה: תפשוה. כדי שלא
 ימכרנה אבל לשמא יחזיק בה אחד
 מהן ליכא למיחש דכיון דערער עלה
 הלה אכן סהדי דכתורת גולה אתא
 לידיה: ומ״תי םהדא כתב רכינו
 יונתן דזמן העכבה עד חדש ימיס:
 תפשינן. עד זמן זה ואי לא מייתי
 סהדי מהדרינן ליה לדינא ני] וכל

 לישתבע רכל מקום ששנים מחייבין אותו

 ממון עד א׳ מחייב אותו שבועה כי אמרי׳ נמי

 (א< א׳ לשבועה ה״מ היכא דקא כפר במאי דקא
 מםהיד סהדא אבל האי >־< קאמר אין אכלי

 ודידי אכלי הא ודאי דמי לדרבי אבא דאמר

 דאליס גבר דהא לא יפסיד בעל
. ק ש פ  הספינה מידי בהכי: או לא ת
 משוס דאי תפשינן לא מפקינן דכיון
 שבא ממון ישראל ביד ב״ד אין רשאין
 להפקירו אלא יעכבוהו עד שידעו
 כרור למי הוא ונמצא שמפסיד בעל
 הספינה דשמא תתגבר ידו רקח שלו:
 אזל לא אשכח נח]. אירע שתפשו וזה
 לא אשכח סהדי: והלכתא לא תפשינן
 ואי תפשינן לא מפקינן. כין שתפשו
 ברשות כגון שאמרו להם שניהם
 לתופשה בין תפשוה שלא כדין לא
 מפקינן שכיון שבא ליד ב״ד אין
 ראוי שיוציאנה מרשותם עד שיתברר
 הדבר וכן דעת הרמב״ם ז״ל שבין
 שתפשו ברשות בין שלא ברשות
 איירי הואיל שכתבה סתס בפרק י׳
 מהלכות טוען ונטען וכן דעת
 הרנב״ר ז״ל בחדושיו: בל דאלים
 גבר. כל מי שחגבר ידו בפעם
 הראשונה הוא שלו עד שיוציאנה
 חבירו בראיה אבל כל זמן שלא ימצא
 ראיה אף אם תתגבר ידו לא שבקינן
 ליה ומיירי הכא בין בקרקע בין
 במטלטלין המונחים ע״ג קרקע שאין
 שוס אחד מוחזק בה אבל בדבר
 ששניהם אדוקין בו הוו להו שניהס
 נמ מוחזקים ויחלוקו: משני שטרות.
 מכר או מתנה שאפילו נתכרר שכתב
 לשמעון בבקר וללוי בערב לא זכה
 המוקדם כיון שביום אחד נכתבו ואין
 כותבין בו שעות ולא ידעי׳ שכתב
 ומסר תחלה לאחד קודם ני] שיכתוב
 וימסור לאחר אמרינן יחלוקו לרכ או
 שודא לשמואל פי׳ שודא שלכל מי
 שהדיינים רוצים נותנים אותו וכן
 מפרש כירושלמי והדיינין מחליטים
 אותו לכל מי שירצו ואמר שם
 [בכתובות פרק י הלכה ל] שחרא לדייני
 כלומר צדך ליתן שוחד י) לדיינים
 כיון שיכולים לעשות כל מה שירצו
 ואם אוהכיס זה יותר מזה מפני

 ה״ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל

 המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם

 והיכא דליכא א<[אפילו] חד סהדא דאכל והוא

 אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי

 א״ל מיגזל גזלתה ארעא מינאי ואכלתה

 תרתין שנין משתבע ליה מרי ארעא דלא

 w זביני לך מידי ומהדר ליה ארעא ולא מחויב
 לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה

 תרתי שנין אלא איהו קאמר אין אכלי ודידי

 אכלי ותלת שני חזקה אכלי משתבע שבועת

 היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי

 דאכל ומהדר ליה לארעא ומיפטר והוא הדין

 היכא דאםהיד חד סהדא דאכלה תלת שנין

 דחד םהדא הכא כמאן דליתיה דמי דלםיועיה

א ארבא דהוה קא מנצו עלה ו ה ה  קא אתי א

 בי תרי חד אמר דידי היא וחד אמר דידי היא

 אתא חד מינייהו לבי דינא אמר תפשוה עד

 דאזילנא ומייתינא םהדי רדידי היא תפשינן

ב אמר תפשינן רב יהודה ד  או לא תפשינן א

 אמר לא תפשינן אזל לא אשכח םהדי אמר

 להו אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא

ירב פפא  מפקינן רב ביהודה אמר לא מפקינן ג

 אמר מפקינן והלכתא לא תפשינן ואי תפשינן

 לא מפקינן: זה אומר של אבותי וזה אומר של

 אבותי א״ד נחמן (א) כל א דאלים גבר ומ״ש

י שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר נ ש מ  ־

 יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני התם ליכא

 למיקם עלה דמילתא הבא איכא למקם עלה

 דמילתא w ומ״ש m מהא דתנן המחליף פרה

(זה ,  בחמור נא] וכן המוכר את שפחתו וילדה ד

 אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה

 ישבע המוכר שברשותו ילדה זה אומר ברשותי

 ילדה וזה שותק זכה זה >י< וכן המוכר שפחתו

 וילדה) זה אומר עד שלא מכרתי [ילדה] וזה

מ יחלוקו (ב) התם להאי  אומר משלקחתי נ

 אית ליה דררא דממונא ולהאי אית ליה

 דררא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי

 המוציא מחבירו עליו הראיה

 רש״׳
 אבא: ארנא. ספינה: האי אמר דדי
 היא נו׳. ולא היה שום אחד מוחזק בה:
 ספשוה. שלא ימכרנה לאחרים כי אביא
 עדים שהיא שלי אבל מה שהיה מחזיק
 בה m המערער בזה לא היה קפידא טון
ת חטיפה אתא לידה: רב ר ו ת  לידעי מ
 הוצא אמר תפסיק. דסבירא ליה כרב פפא
 דאמר מפקינן מיניהו ואין מפסיד בתפיסת!
 כלום: לא תפסיק. דס״ל דלא מפקינן לכן
 לא תפסיק דשמא אין לו עדי׳ ורוצה להפסיד
 חבירו ויודע הוא דתו לא מפקינן: אמר להו
 אפקוה. ט אימרמי דספסיה כרב הונא נח:
 ולל ואלים גבר. בין בראיות בין בכמות
 >גבר): לא מפקיק. כיון שבא ממון
 ישראל בידי בית דין אין רשאין להפקירו
 אלא יעכבוהו עד שידעו למי שישיבוהו:
 מפיןיק. דעל דעת כן תפסוה ממחלה
 דאי לא מיימי סהדי דלפקוהו: זה אומר
 של אבזמי לוי. בין בספינה בין בקרקע
 כיין שאין לזה עדות יומר מלזה כל
 דאליס גבר: ב׳ שטרוה היוצאים ביום
 אחד. על שדה אחד של ראובן שכתב
 שטר ממנה לשמעון ושטר מתנה ללוי
 ביום אחד ונמצא שאין זה מוחזק יותר
 מזה שאפילו נתברר לנו שנכתב אחד
 בבקר ואחד בערב אין בכך כלום שאין
 טחבין שעות אלא בירושלים ולכך אין
 הקדמה בשעות: יחליקו. כדין ממון
 המוטל בספק: שודא ודייגי. למי
 שיראה לדיינים שהיה אוהבו או קרובו
 יומר ודאי לההוא גמר ומקני ולו ימנו
 אבל לא נאמר דיחלוקו דאז ודאי נוטל
: שודא. לשון  אחד חצי חלק שלא כדן
 השלכה ירה ביס מרגומא שדי בימא:
 החם. בשני שטרות ליכא למיקס עלה
ם ד  דמילתא לומר היוס או למחר יביא ע
 ויטול טון שהשטרות זמנם שוה שאפילו
ם שלזה נכתב ונמסר בבקר ד  יעידו ע
 ולזה בערב אין הקדמה בשעות ואין לומר
 שמא נמסר לאחד יוס או יומיס או חודש
 קודם חבירו דמסממא ביום שנכחבו
 נמסרו לכך משתדלין ב״ד ודנין אותה
 למר בחלוקה ולמר בשודא אבל בהאי
 קרקע איכא למיקם עלה דמילמא אס
 יעידו עדים של מי הוא לכך ב״ד אין
 נזקקין לאותו דין ט שמא יבאו עדים
 ויצטרכו ב״ד לסתור מה שדנו אלא מניחין
 אותו עד שיבאו עדים ויבררו הדבר
 ובמוך כך כל דאליס גבר: המחליא פרה
 בחמור. וכיון שמשך בעל הפרה את
 החמור נקנית הפרה לבעל החמור כל
 מקום שהיא כדין כל הנעשה דמים באחר
 שטון שזכה זה נתחייב זה בחליפין וכן
 המוכר שפחתו וילדה דעבד ושפחה נקנין
 בכסף בכל מקום שהן בלא משיכה אבל
 בהמה אין נקנית אלא במשיכה או בחליפין
 כדפרישימ: יחלוקו. בפרק השואל פריך

 וליחזי ברשות מאן קיימי דניהוי אידך
 ומשני כדקיימא באגס: דררא דממונא. בפרה ושפחה לתרוייהו אית להו
 דררא דממונא שהפרה והשפחה של שניהם זה אחר זה וכל אחד טוען ברשותי
 ילדה ולכך יחלוקו שודא ליכא למימר אפילו לשמואל דלא שייך שודא אלא במתנה
 דב״ד אומדים למי אוהב יותר דלדידיה גמר ומקני: אגל הלא. בזה אומר
 של אבותי כוי נמ אס בא אמד מן השוק והמזיק בזה דאמר רב נחמן כל דאליס
 גבר וזה השלישי חטפה משניהם וידענו שאין לו חלק בה אין ב״ד מוציאין מיד
הגה״ה גזלן של רבים ש״ל דבכה״ג (  החוטף הזה דשמא גס אין לשני חלק בה: ה
 איירי שזה אומר שלי וזה אומר שלי ובא הג׳ וחטפו מאלו לא שמיה גזלן

 שהוא עמיתו בתורה ובמצות יתנו
 לו כדאמרינן בפרק שבועת העדות (דף ל.) עולא חבירנו עמית
 במורה וכמצות הוא נפקא מיניה לשודא דדייני: התם ליבא למיקם
 ובו׳. דכיון שהם יודעים מי הס העדים ולא יכלו לעמוד על נכון
א י  הדכר מפני ששכחו הענין או שמתו העדים תו ליכא למיקס: ה
 א־בא למיקם. שמא יבאו העדים שראו שאבותיו של זה היו מחזיקין
ן כל  בו ואיך נפסוק הדין עתה ותתבטל אחר כך הלכך אמדנ
 דאליס גבר עד שיתברר הדבר: המחליף פרה בהטור. דמשמשך
 בעל הפרה את החמור נקניח הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיא
 כקנין חליפין לפיכך לא ראינו כשילדה דאילו קנאה במשיכה היינו רואין ברשות מי ילדה וכן המוכר שפחתו נקט מכירה גבי שפחה
 משוס דעבד נקנה בכסף כלא משיכה ומשנחן מעוח נקניח לו השפחה בכל מקום שהיא הלכך אין ידוע ברשות מי ילדה והא התם מסחמא
 איכא למיקם עלה דמילתא כי שמא יש עדים שיודעים כאיזו שעה ילדה וע״י כן יתברר הדבר ברשות מי ילדה אלא שעכשיו עדיין
ן כל דאליס גבר ולא דמיא לשני שטרות דודאי מסתמא ידעינן מי הם העדים וכיון שלא יכלו  לא ידענו מי היה שס ואפ״ה לא אמדנ
 עכשיו לכרר תו ליכא למיקם עלה דמילתא: דרדא דממונא. לכל אחד יש שייכות בממון זה לפי שהיתה בחזקתו עד עכשיו וזה לפי שהיא
 עכשיו שלו וכל אחד יכול לטעון פרתי ושפחתי היתה כשילדה אי נמי אפשר שילדה בשעת חליפין ואין לברור של מי הולד הלכך
ן הכא שודא אפילו לשמואל דהא אסיקנא פרק מי שהיה נשר (דף צד:) דתגאי היא איכא למאן דאמר שודא עדיפא  יחלוקו ולא אמדנ
 ואיכא למאן דאמר חלוקה עדיפא והאי תנא דפרה סבר חלוקה עדיפא: א• דמר בו׳. דוקא הוא של אחד בבירור ואין להס לכית דין
 נמ לפסוק וכדפי׳: 01 -ב [אשי] אמר לעולם שמיה גולן. דכיון ששניהם מתעצמים בה ובאין בטענת אבות איך יוציא זה מידם שאינו בא
 כטענה כדמשמע לישנא דאחד מן השוק דלא הוה צריך למימר מן השוק אלא כדאמרן הילכך שמיה גזלן ומוציאין אותו מידו ואע״ג [לקמן
 דף קעג.] דשני יוסף בן שמעון ז) מ[הדרים בעיר אחת נמ כשם שאין מוציאין שטר חוב מעל אחרים ןכך] אין מוציאין נשטר חוב זה על זה]
 משוס דלא מפקינן ממון מזה ני] שהוא מוחזק בו מספק אכל הכא אדרכה ט) [כיון דתפסה בפנינו מוציאין אותה מידו ונותנים אותה לאלו
 שהיו] מתעצמין בה: שלא ניתן לחשבון פי׳ הרמב״ן ז״ל דלא קאי אהאי אחד מן השוק שנטל מהם דזה ודאי ניתן להשבון הוא ויחזור למקום
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ם מיום ליום: י נ ש  א

 צנא דפירי לאלתר

 שנטל דדוקא בנתון ביד ב״ד הוא דאמרינן אי תפסי לא מפקינן וכדפירשתי לעיל והכי מפרשינן בירושלמי הא דאמרינן פרק אלו מציאות
ק הינוח לא יטול ואס נטל לא יחזיר לאחר זמן קאמר מפני שמפסידו מן הבעלים שחזרו בינתיס ולא מצאו אותו במקומו פ ס  [לף כה: ו מ
 ונתיאשו אבל ודאי מיד שנטל יכול להחזיר אותו במקומו אלא הכא בגזלן של רכים ודאי קאמר שכיון שאינו יודע למי גזל לא ניתן להשבון
ף פח:] כעוגשין של מדות ע״כ: א׳ דלי ליה. אס יש עדים שהגביה המערער סל של פירות מקרקע זו על כתפו  וכענין שאמרו [לקמן ל

 של זה הטוען שלקחה: לאלתר הר

 דמר לא דמר: חזקתן ג׳

ירבה ואי דלי ליה  אמר 6

 הוי חזקה אמר א<רבא ואם טען ואמר לפירות

 הורדתיו נאמן וה״מ בתוך שלש אבל לאחר

 שלש לא דאיבעי ליה למחויי >א< וכד לא מחי

 איהו אפסיד אנפשיה א״ד יהודה אמר רב

א מחמת עובד כוכבים הרי ב ה  ישראל א :

 הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו

 חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת

 עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר

 רבא ואי אמר ישראל קמאי דידי זבנה עובד

 כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מינו דאי

 בעי אמר אנא זבנתיה מינך א״ר יהודה אמר

מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר  רב האי ג

 בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבנה

 נהילי מהימן >׳< לא חציף איניש למימר דיקלא

 w דלא דיליה אמר רב יהודה אמר רב האי
 מאן ידאחזיק נא! בגודא דארודי ולברא לא הוי

 חזקה מאי טעמא מימר אמר מאי דזרע ארודי

 אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה

 >י< 3׳אינה חזקה תניא נמי הכי אכלה ערלה

יאינה חזקה אמר רב יוסף  שביעית וכלאים ג

 אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא ואי קאי

 שחת בצואר מחוזא הוי חזקה אמר ר״נ

 תפתיחא לא הוי חזקה וה< אפיק כורא ועייל

 כורא לא הוי חזקה דבי ריש נלותא לא מחזקי

 >״ ולא מחזקינן בהו: 1ק ועבדים יש להן

הגוררות אין לה  חזקה: והאמר ריש לקיש ה

 חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבי

 יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא

 w >״ קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה
 לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא

 רש״י
 ואין לכ׳׳ל לכופו להחזיר: לא גיהן להשגון.
 ור׳ חייא באחל שגוזל הרבים איירי כגון
ה שלא ניתן להשבון מ א (  שמולל במרה של י
 שאי אפשר במשובה שאינו יולע למי
ע ק ר ק : אי דלי צגא דפירי. מ כ ״  ישיב ע
 זו על כמיפו של המחזיק לאלתר הוי
ת רו  חזקה דמאחר שסייע לו להוליך הפי
ד ולומר לא  לביתו אין יכול לטעון עו
 מכרמי לו דלא היה מסייע אלא היה
: דה שמוכר לו דמי ה ומסייע כמו ח ו  מ
ר בתר דדלי ליה צנא: ע ר ע מ  ואי טוען. ה
 לפירוס הורדסיו. כדין אריס למחצה
 ולשליש ולרביע וחלקו דלי ליה נאמן
ד במאי דדלי ליה: וה״מ  כלומר לא הפסי
ך ג׳ נח אבל אחר ג׳ אפילו ן תו מ א  מ
 לא דלי ליה צנא דפירי אינו נאמן לומר
 לפירומ הורדתיו: ישראל הבא מן העובד
 כוכבים כגון שהיה ידוע שהימה של ישראל
 ועובד כוכבים החזיק בה ג׳ שנים או
 יותר ואומר שלקחה מבעליו וחזר ישראל
 אחר וקנאה מן העובד כוכבים והחזיק
ה מ  בה ג״כ ג׳ שנים אין חזקתו כלום ד
ס עובדי ת ס  עובד כובביס אין לו חזקה ד
ס וישראל ירא למחות לכך  כוכבים אלמים ה
 ישראל הבא מכח עובד כוכבים אין חזקתו
ה נ ע ה ט מ  חזקה כלום דהוי חזקה דאין ע
ס בל כוכבים קנאו א ס העו לוע א  שאינו י
בל כוכבים אבל ת העו מ ח  לאו ולוקא בא מ
כר ר המו ת ישראל אפילו לא ל מ ח ס בא מ  א
 אלא יוס אחד וזה החזיק בה ג׳ שנים הוי
א דדר  חזקה כדאמרי׳ לקמן גבי ההו
 בקשתא בעילימא ד׳ שנים: האי מאן דגקט
 מגלא וסובילא כר. פירשתי לעיל: האי מאן
כות  ואחזיק בגודא דארודי. בשדות הסמו
 ליער והחיות באות ואוכלות הזרעים שבקצה
ט מן ע  השדה ויש גודרין השדה ומניחין מ
מה שצומח  השדה מחוץ ומשליכין שס זרע ו
 באות החיות ואוכלות אותן ואין נכנסות
ע לחוץ ק ר  לשדה אס החזיק אדם באותו ק
ס אחת  לגדר אינו חזקה: אכלה ערלה. א
 משלש שנים היתה שנת ערלה אינה חזקה
 דלא איכפת לבעל השדה למחות בשני
 ערלה: אכלה ערלה. וכלאים אכילתו

 הזקה. ושוב אינו יכול לטעון לא
 מכרתיה לו: וה״מ בתוך ני. פירושא
 בעלמא הוא דקא מפרש תלמודא
 משום דקאמר דצנא דפירי הר חזקה
 אשמועינן דלא דמי לחזקת ג׳ דהתם
 לא היה נאמן לומר לפירות הורדתיו
 דלא שביק איניש לארעיה כולי האי
 ברש וחיה דאחריני ולא מודע לאינשי
 דלפירי אחתיה וע״כ הכי אית לן
 למימר שאס אתה אומר נאמן כטלת
 כל החזקות שלעולם יטעון ויאמר
 לפירות הורדתיו אבל בהך חזקה
 אפשר דלפירות הורידו ולפיכך סייעו
 הילכך נאמן ש ורכ אשי תמה
 כשיקרה שיהיה זה מאי תקנתיה ותירץ
 איבעי ליה למחויי ולומר לעדים דעו
 שלפירות הורדחיו לכך ולכך שנים:
 נמ א־ בביש לשטר משכנתא. כדי שיוכל
 לומר זמן המשכונא לא היתה אלא
 שתי שנים והשלש שנים שאכלתיו יותר
 היו חזקה שלקחתיו ממנו אחר
 המשכונא דכה״ג היה נאמן אע״פ
 שירד ברשות וכן כתב הרכ בעל
 העיטור בשם הריב״ן מג״ש ז״ל
 שהעיד משס רבו הרי״ף ז״ל שיש לו
 חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ״כ
 הרב בעל העיטור שהשיכ לו ר״מ
 ןז״ל] ומיהו דוקא אחר שעבר זמן
 המשכונא דבחוך זמן ליכא מ״ד
 דנאמן ומש״ה אמרינן אי כביש לשטר
 וכר וכן דעת הרשב׳יא דנאמן נע] ולא
 דמי להא דלקמן ןלף מה:] בשמעתא
 דאומנין דאי איכא עדים וראה
 כשנתן כלי זה לאומן או לאחר דלאו
 אומן בפקדון שוכ אין לו חזקה לומר
 לקחתיו ממך דהתס איירי במטלטלין

ר לכל ולכך לא ק פ ר ובשביעית ה  אסו
ד שמגדיל התבואה נמ אלא קצרה כשהיתה  מיתה: אכלה שחת. שלא המתין ע
 שחת להאכיל לבהמתו אינה חזקה דשמיט ואכיל ולא אחזיק כדאחזקי אינש
 לכך לא מיחה כי נראה הדבר שירא להחזיק כשאר בני אדם לפי שבגזל בא
 לידו: בצואר מחוזא. בבקעת מחוזא: הוי שחס חזקה. לפי שעשירים היו בהמות
ע ק ר  הרבה להן ודרכן להאכיל השדות לבהמות כשהן שחת: הפסיחא. ק
ה לא חש ת ע י ר ה מלאה בקעים ואינה מוציאה פירומ לא הוי חזקה דמפנ ח ו ת  פ
ע שנתבקעה מחום השמש ש ולא חרש אותה ק ר  למחות ור״ח פירש כגון ק
ס כור י מ ה קה: אפיק כורא ועייל כורא. זרע כור ו ר חז ם זה לא ה בקעי  וזרע נ
ר חזקה דלא חש למחות: דגי ר״ג לא מחזקי. אם ן דליכא ריוח לא ה  טו
מ יראתן מ ח מ ר חזקה וצריך ליזהר בשטרו ד נו לא ה  המזיק אחד מהן בקרקעותי
 אין מוחין בהן: ולא מחזקיצן בהן. לפי שהם עשירים ויש להן הרבה בתים
ס יטלו אותן ג  ושדות ואין חוששין ומניחין בני אדס לדור בקרקעותיהן ושותקין ו
 בזרוע כשירצו: הגוררות. גדרות צאן אין להן חזקה אין המחזיק בהן יכול
 לומר לקוחין בידי כיון שמעצמן הולכין אימר מעצמן נכנסים: אין להן חזקה.
 מיל שיוכל לומר לקוחין בילי כבשאר מטלטלים אבל יש להן חזקה לאחר ג׳
. המחזיק י נ ע  שנים לאיבעי ליה למחויי: קטן המוטל בעריסה. עבל מ
ר חזקה דיכול לומר לקוח הוא אחרי שאין יכול להלוך:  בו לאלתר ה

 וכיון דחזקתן לאלתר משעת תפיסתן
 והשתא איכא עדי פקדו! ושוב לא מצי טעין חזקח הנפקד אבל
 מקרקעות ועבדים שחזקתן ג׳ שנים ואין דרך הכעלים להניחם כ״כ
 ביד נפקד אפילו איכא עדים וראה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון
 שלא מיחה: ובי תקינו רבנן וכוי. תקנת חכמים ני] שאסור ללוות
 על השדה ולאכול סירותיו משום ריבית אבל השחא דומה למכר
 שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך דמים ואיך לא תקנו שלא יפסיד
 הממשכן הזה אלא ודאי סמכו שימחה כיון שתועיל לו מחאתו אע״פ
 דהויא מחאה לחצאין שמוחה בגוף הקרקע דוקא ולא כפירות: עוכד
 כוכבים הטוען שלקח קרקע זו הידוע שהוא של ישראל אע״פ
 שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לה חזקה דסתס עובד כוככים
 גזלנים הם ומתירא אדם למחות בידם ומיהו בשטר יש לו חזקה דלא
 כתבינן ליה שטרא מחמת יראה אלא בסקריקון ואפילו מלמחות בו
 אין ממיראין ממנו לגמרי ולפיכך הבא מחמתו אס החזיק מ׳ שנה יש
 לו חזקה אפילו בלא שטר והיינו דאמר לקמן בפרקין [דף L.W אריסא
 דפרסאי עד מ׳ שנין וכ״כ הראב״ד ז״ל ולזה נראים שהסכים הרנב״ר

י וכוי. כלומר שבאה לידו  בחדושיו: אף ני] הבא ובו׳. מפני שיכול לומר לו לא הוצרכתי למחות כיון שהיית בא מממת עובד כוכבים: ואם אמר קמאי דד
 בתורת מקח וממכר וברצונך נאמן לומר מיגר דהא החזיק הוא כה וכר ג׳ שנים בודאי והה״נ אילו אמר זה העובד כוכבים נתן לי שטר זבינא
 דזבנא מינך אלא דלא אזדהרי בו וארכס נאמן: מאן דנקט וכוי. מפורש לעיל: גודא. כותל שדה: דארודי. חיות היער שמניחין זרע סמוך לגדר אותן
 שדות הסמוכים ליער כדי שלא יכנסו החיוח בשדה אס החזיק שוס אדם באותו 1& שחוץ לגדר לא הוי חזקה דמצי אמר לא איכפת לי למחות
רקרא יט] ם אסורים דכתיב [ נ י א ש ( א  דאמינא כל מה שזרוע שם ארודי אכלי ליה ומה לי אס אכלו אלו או אחרות: אכלה ערלה. כמו חבילי זמורות ערלה (
תדן ולגכי ערלה אמרי׳ ו דעצי שביעית מו  וערלתם את פריו אכל העצים מותרים וכן בשביעית אינו מופקר אלא הפירי כדאמרי׳ פ׳ הגוזל [דף קא:
 פ׳ האשה שנפלו לה נכסים >לף פ.) עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות רכ יהודה לטעמיה דאמר אכלה ערלה נ״] הרי זו חזקה וכלאי הכרם נמי
ן דהוי חזקה 1*)(משוס) שיש היתר בחבילי זמורות דמשמע שאילו היה הכל אסור ככלאי  אע״פ בשאסורין בהנאה הוי חזקה ואע״ג דבערלה אמדנ
 הכרס לא עלתה לו חזקה משוס דערלה שאני שאין הבעלים נפסדין שום דבר טפי משוס המחזיק דערלה איסור דממילא הוא לכ״ע אבל
 כלאי הכרס האיסור בא מחמת המחזיק שזרע בו כלאים והבעלים היו יכולין לאכלה כהיתר הילכך היה להם להקפיד ומדלא הקפיד הוי
 חזקה וכן דעת הרמב״ן ז״ל אי נמי כמו שפירש י)רש״י ז״ל בפרק האשה שנפלו לה נכסים כגון שגדלו כבר הזמורות ואח״כ זרע שס חטה
ד יש צד  ושעורה והפירות גדלים אח״כ וכיון שהוסיפו באחד ומאתים נאסרו אבל הזמורות שלא הוסיפו אחד ממאתיס מותרות אס כן ה
 היתר בעצים ולפיכך הוי חזקה: אכלה שחת. דכיון שלא המתין עד שהגדיל התבואה הוי כדרך גזלן דקא שמיט ואכיל ולא הוי חזקה: צואר.
 בקעת מחוזא שדרכם להאכיל התכואה כשהיא שחפ לפי שיש להם בהמוח הרבה הר חזקה מפני שהיה לו למחות כיון שאוכל כדרך שאר
 בני העיר: תפתיחא. שדה מלאה בקעות כמו פתחי חרישה וזרע בהם לא הוי חזקה מפני שלא הקפיד מפני רעתה ומש״ה לא מיחה: וכן
א ועייל בורא. שאינו מרויח בזריעתו: דבי ריש גלותא וכו׳. אין מחזיקין בשל אחרים דמחמת יראתן אין מוחין בהם ואחרים אין י ו  אפיק נ
 מחזיקין בשלהם לפי שבוטחים בזרוע שלהם ואין חוששין למחות כי כל מי שלא יהיה לו שטר יוציאו מתחת ידו: גודדות. גדרות צאן וכל דבר
ס שם ואין לו חזקה וא״כ עבדים אמאי יש להם חזקה. יש להם חזקה לאחר שלש כעבדים. מ  המהלך מעצמו שיתכן לומר הוא נ
 m "ואתא לאשמועינן ר״ל דלא תימא דוקא עבדים שהס בני דעת איכא למיחש שמא הקניטו רבו אבל גודרות לא קמ״ל: קטן. עבד
 כנעני קטן אם החזיק בו אחר ואמר לקוח הוא כידי נאמן כיון שאינו יכול לילך הוי כשאר מטלטלין שיש להם חזקה לאלתר: פשיטא.
סחו נמ קמ״ל נ«] וכו׳ הילכך  דודאי קנו בדמים דהיאך נכנס שם: לא צריבא דאית ליה אימא. והייתי סבור שדומה לגודרות שאמו המי

 עין משפט נר מצוה
ב ש ת - ח צ ר  ת

ה ר י כ ׳ מ ל ה ק מ ״ פ ! ו ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
׳ י י : נ מ ב צ ב ק מ ׳ ק י מ ס ״ ח ו [ פ3 צה ט ג עשי מ  ש
׳ ל ה ט מ ״ ׳ פ י י : ג מ ס מ ש ״ ר ח ו ג שם ט מ  שם ושם ס
ר ו ג שם ט ״ י ׳ פ י י : ד מ ז ׳ קל י מ ס ״ ח ו ן ט ע ט נ ן ו ע ו  ט
ג מ ! ס ע ט נ ן ו ע ו י ט ל ה י מ ״ ׳ פ י י : ה מ א מ ׳ ק י מ ס ״  מ

: ה ל ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ! צה ט  עשי

 מסורת הש״ם
י ר כו מ א ן ו ע ס ט א ל ו י נ ר רב ז מ תא א ׳ אי מ ג  א) ב
׳ ם ו א גירשת רש״י אבל ת ד רבה ב) זו הי ״ ק ב ק ו ״ ד ג  ו
י זי ד) צ״ל א הר ״ ה (א) ג) נ ק ז י ח ו ס ה ר ו ח ג ״  בשס ר
ה ״ ד ׳ ב ס ו ת ז ו) pj כתבו שם ה ״ ת מ ״ . ה) ד ת י א מ  ר
ס ״ ב מ ר ה ] ז) י ו נ ף פ אי ׳ אבל ברש״י שם ד ו  אכלה כ
ה כלל: ק ז ם ת ה ן ל ת אי דרו ו ם אבל ג י א עבד ק ו ד ק ד ס  פ

 קונץ הגהות
: (ג) דלאי ט ״ ב מ ״ י כצ״ל: (ב) נ ח מללא מ  ב״ח (א) ו
י ישן ס רסת אלפ י ״ב ג ׳ל: (ו) נ ר כצ׳ מ א לה ו  די
ה אכלה ערלה ושביעית ״ נ ה ת ק ז א ח י ו ה ה ל ר  אכלה ע
ך ו ת ה מ א ר נ י כ ״ ׳ נ א גי י ׳ יכך ה כו ה ו ק ז ז ח ״  וכלאים ה
ם י נ פ ׳ ה י ג ם. ו י נ או הג ס ו ״ נ מ ר ה ח ו ׳ ׳ ר׳ י א ג י ה  פירושו ו
י ס ב אלפ ״ : (ה) נ י ״ אשר ׳ ו ס ו ת ׳ נ י ע ס ו ׳ רשב״ י א ג י  ה
ק בהן י ז ח מ ן ה י ק ה הארץ ב ע ק ב ת מ ם ש י ע ק נ ׳ ה י  ישן פ
: ו דבק י ם ו ש ג ר יבא ה ת ה כי מ ק ז י ח י ורע לא ה ז  ו

: ד נ ב ע ״ נ בן:(1) נ ״  (ו) נ
א ו : ב] והירישלמי ה א ב ר א ״ א א ח י ׳ א מ ג  ג״א א] ב
ז ׳ חש״ י ף ס ו ן ס מ ק כ ל ״ כ ג ״ : ג] כ ל ״ ל  שס ה

: ש ״ א ע ״ ב ש ר  בשם ה
ס י ל נ ע : [5] ו י ל ו ל ע א ל ל ו ג ׳ מ מ ג נ ב ״  מא״י [א] נ
ס ״ב א : [ג] נ ה כצ״ל ק ז ס יש לה ח י ל ב ׳ ע כו  ו
ל ליזהר ״ י ה י נ בנא מי ס איתא לז א ״ב ל ] ג ד ] : ה י  ה
נ ״ : [י] נ ה ש י ר י ח ת ת ן ס ם: [י] כגו י ׳ שנ : [ה] ג א ר ט ש  ג
ה י ת ת רא א א אי לפי נ ה ר ליה רב אשי לרב כ מ  ל״ ג א
ה ״ מ ל א י ל י בעי ליה למתו ל אי ״ עבל א ה ליה למי ו י ה  מא
י במשלם שניי אלין ו הכ ו בה נ ת כ א ל ר ו ס א ל ת נ כ ש  הגי מ
א ת נ כ ש יש לשטר מ ף אי כנ ס א כ ל א נ א ל ע ר ק א ו פ י  ת
י רבנן נ ק ת ן מ מ י ה מ נ ל ״ א בידי ה י תה ה ר לקו מ א י ו נ  ג
נ ״ י ה י י למחו ע נ י א אלא א ד י ס ה לילי פ י י נ ת א א ל ת ל  מ
ה יכול י ר שרשום שלא ה א נ נ ר נ ו ״ : [ת] נ י י ו י למה ע נ י  א
ר ש פ ה בחיי אביו א ק ז ג שאכל שני ח ״ ע ן לקוח א ו ע ט  ל
ה ק ז ׳ שנים ילא שהו בידיו אלא שני ח  שלא אכל אלא ג
ן לקוח ו ר לו (לב אשי) [אביין שלא יכול לטע מ  לכך א
י תמ י לא ל נ קו ״ י לילו א תא את רת משכנ א בילי לבתו ו  ה
ט ורשות ר פ ר ב מ ה לרשות א ל ש ׳ שיצא ה ח א  שאני מ
נ אבל ״ : [ט] נ ם י נ ט י ק תמ י ן לנכסי ל י שאין נזקקי מ ת י  ל
ע ו ל ה י י ר שרשוס ללא ה ׳ כתבו לעיל גבי רבא נ ס י ת  ה
ה י ע לא ה ו ל ה י י י ליליה לאי ה תא את רת משכנ  רבתי
ס ן וארי מ ו א י א י ה י ל ל א בילי מי ו ן לקות ה ו ע ט  יכול ל
׳ י ב ס ״ נ ישראל: [ל] נ ״ : [כ] נ ם ו ש נ מ ״ : [י] נ י ו כ  ו
׳ י ס כג ר י ג ״ נ נ ה ״ ו לאכול: [מ] נ ת מ ה  שהניס שם נ
ה אתי ש ק מ ׳ לפי סברת ה י נ פ ״ ] נ < ] : ה ק ז י ת ו ה ח ל ״  ר
׳ י פ ] א ה ק ז ח ן להם ! ת אי לרו ו ג ן ל נ עי  שפיר לאשמו
ה לאלתר ק ז ן לי ח ש רד.א לאי ר פ מ ה ל ת ׳ אבל ע  לאחר ג
ה ק ז ן לי ח א לאי ט י ש נ פ ״ ה א ק ז ׳ יש לו ח  אבל לאחר ג
בת : [ע] תי ו שכחת נ י ״ : [ס] נ ׳ ו כ ש ו ר פ  לאלחר לכך מ

: ק ח מ ׳ נ כי  י

י ם לפנ ס מכלאי רי מו ה שאכל הז ש ר פ נ י ״ י (א) נ ״ ו  ח
נם מאכל ס אי י ר מו ז י ל ם וצל״ע הר י ת א ף מ סי  שתו
ה ת כ ו י יש ה ר פ ס האכילם לבהמתו ולא אכל ה א ם ו ל  א
ה כלרך נ ה י נ ר הר ו ס י שהפרי א נ פ ״ל מ י  שאינה שלו ו

: ם י ת א ף מ י ס ו ע איך בג׳ שניס לא ה ״ מ צ ״ מ ו ו ת א נ  ה

 שלטי הגנורים
א ל כוכבים הרי הו נ ו ת ע מ ח א ראמר הבא מ  א ה
ת איש א׳ להרי הוא מ ח א מ ה נ ״ ס ה י נ כ י ל נ נ ו ע  נ
׳ ע פ מ ש ה מכר ראשון לשני כל זכית והכי מ מ  כמיתו ד
ר זכות וקנין נ תו ל או ר לחנירו שיש נ נ כר ל  החוכל להמי
ל זכיית אחרים באותו לבר שמכר ו  למוכר אבל יש ע
מ לעת וזמן שיגיעו ליל ״ עו לילי מ י  שעליין לא הג
ה מכר ראשון לשני כל זכית מ כר זיכה בהן הליקח ל  המי
׳ הזכות ההוא שראוי לבא ר ואפי נ  שתבא לילי באיתי ל
כר א זכות לאתי ממילא יבעול בחיים המו  באיתי לבר הו
קח: מ לכי אתי זוכה בו הלו ״ א לילו מ  לא בא הזכות ההו
ה מכר ראשון לשני ולשלישי וכו׳ ׳ מ י אמרי  יש שואלי! מ
ן פ ן לשמעון ואותו ח פ  כלומר היכא שראובן מכר ח
ע זכוח על זה החפץ שאילו י הג ן ללוי ו  עצמו מכרי שמעו
ס ״ ע ׳ א ק זוכה בי מי אמרי י א ה ר ה ביל ראובן הי  הי
י וזה הזכיס אינו ראוי להגיע על החפץ ן מכר לל  לשמעו
ע אליו י מ זיכה בי לוי כיין שמג ״ ה מצד שמעין מ  הז
כר הראשין אי ללמא כיון לבשביל  בשביל ראובן המו
ה מכר מ ס בשביל ראובן אינו זוכה ל ן אינו זוכה ג  שמעו
ה מכר ראשון לשלישי לא ׳ אבל מ  ראשין לשני אמרי
ה מכר ג מ ׳ והוכחתי לעיל נהל׳ גדלה לאמר בכה״  אמרי
 רחשו! לשני ולשלישי ע״ש באורך ואין נראה להוכיח
ק במלמול והאי בעיא לגזל הישראל ס ח ס ר זה נ נ ל  ל
׳  ומכר לעובל כוכבים וחזר ומכר לישראל לאיתא פ
ס זיכה ק בתלמוד א פ ת ס ד כאן לא נ ע  הגוזל ללמא ד
ל נ ה לעו נ ק ת  הישראל הלוקח בשבח או לא אלא משיס ל
י ט מ ן דאיכא למימר דהיינו היכא ל נ י ד  כוכניס לא ענ
ה לישראל א נ ה י ה ט ה לעיבד כוכבים אגל כי מ א נ ה  ה
נן או ללמא א בשביל הישראל וענלי ה הי נ ק ת ה  נמצא ל
א ת נ ק ל כוכביס באמצע לח עבלי׳ ת נ ו ע ן ליל ה י  בכל ענ
א ליה ק פ ס ה מ ו א אפשר ללא ה מ ע  אבל אי לאו האי ט
ה מכר ראשון א שבח גזילה משוס אי מ י ה ה  למלמולא ג
ה מכר ראשון לשלישי כל״ן י מ ׳ אי אפי קא אמרי  לשני רו
ח מ ח א מ ג ר ה מ א א ל ה התם מ ן מ נ  יתו נראה לשמעי
קא כשהעובל ו כגיס ד א עיבד כי ל כיכביס הרי הי ג ו  ע
ס  כוכבים אינו בא מכח הישראל אחר מחלה אבל א
ח הישראל גזה נשחפק נ כל כיכביס בא תחלה מ  העו
ס הרי כגי כל כו ׳ לישראל הבא מכח עי ר אי אמרי  התלמו
: ק ״ ב ק ל ״ כל כיכביס או כישראל ועיין לעיל פ א כעי  הי



 עין משפט נר מצוד!

 תשג-תשד

: א מ ׳ ק י מ ס ״ מ ו ! ט ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ב מ ״ י ׳ פ י י  א מ
׳ י מ ס ״ ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ד מ ״ כ פ ס ו נ ש ׳ ׳ י ׳ פ י י  ב מ

: ז ט א ר מ  ק

 מסורת הש״פ

ש ליתא ״ א ר ן ב כ ני ליתא ו ל אי ו ע ג י ן מ ק מ ׳ ׳ ל  א) נ
: א ״ ר ת י) אולי צ״ל ה ״ ׳ ד י ח ג) ג ״ ׳ ל  ב) גי

 קובץ הגהות

׳ ט י י : (ג) ש ל : (ב) דכרבא כצ״ י ר מ נ א ״  ב״ח (א) ג
 כצ״ל:

י א א ק פ ג ו ל א פ ג ה ״ : [5] נ י ג שי ג ו ״  מא״י [א] ג
ס ליום ו י ן מ ד ה צ נ י ל רא ע ג ת ה י ה ג ד ש  א
ד שתכלה ה ע ג ר : [ג] ה ה ת ק ז א ח ו י ה ת ד מ ש ע ר פ מ  ו
ג ״ : נח נ כ כצ״ל ״ ח א ע ו ק ר ק ה ה פ ר ת מ ו ו ת ש ר ת  מ
ת ק ז ח ד כ י י א א ד כ ה ׳ ד י נ ת מ ה א ע ג ה ק מ י ל ״ ה ר ש ק  ה
י ע ו ג ק א י ליה ל ו ת קני! ה ק ז י ח ג ן ג מ ק ׳ שניס אלא ל  ג
ד י י ף אלא א ס כ ר ו ט ש ר מ ת ו ה י ק ז ט ח ק ה נ מ ד ל ו ע  ו
ג שלקח אילנות ״ : [ה] נ ש ״ ׳ שנים ע ס ג ק ז ח א ג כ  ה
פ ״ ע א ׳ ו י נ פ ״ : [ז] נ ׳ ל מ נ מ ״ : [ו] נ ו ר י כ ה ח ד ש  ג
ס י כ לאו גשנ ״ א ע ה א ד ק ו ס לאו ד י שנ א ג ג א ר  דתלי
ס ״ ן ע ד ז ו פ מ ׳ ה י נ פ ״ : [יז] נ ׳ ו ע כ ד ׳ ת ו א כ ש תלי מ  מ
ל ו כ ת כן ד מ א ד ה נ ללאחר שיכשו ה ״ [גו] נ  השלה:
לנות ׳ אי ג ׳ ג י פ א ן ד ו פ ט ״ ר א ל פ דהשי ״ ה י ו מר כו  לו
ם שיכש ד ו ר לו ק מ א ע י ק ר ק ס ג ו נ ן לו כ ] אי ת ר מ א ] 
ה נ ק קח ב ו ד ל ח א כ מ ל ע ג ג ד ״ ע א ׳ ו ו ר אילנך נ ו ק  ע
ד לן ע ד שס האי ו מ ע מ י ״ ע מ ק ר ה ק נ  שנים דלא ק
ט י ת לך ט ה י א א ד מ ע י ט א ה י מ פ ע ט ר א ג כ ת ה מו  שי
. ׳ ס ו . ת ע ק ר ק נ לית לך כ ״ לי ליח לי כאילנות ה  ללדי
ק א לדחו ר ב ן ס ד ואי י י ׳ רלאתר שיכשו מ י ס פ ״ כ ש ר  י
ר לו כ לנות מ ׳ אי ג ן ד ו י כשיכש ט קר ד לעו י ו מ ת ו  א

: ׳ ס ו ת ו שפירשו ת מ  כ

) יט .  נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (לג-לז
ד דמיהן. של עיזי] ויהיה נאמן בשבועה בנקיטת חפץ ואע״ג לאיכא מגו למצי אמר לקוחין הם בידי  ודאי קנאו: [יכול לטעון עד כ

 מ״מ לאו מגו גמור הוא שהד השתא כשאמר דאכלי למושלי אינו מעיז ואילו אמר לקוחין הם בידי הר מעיז וממעיז לשאינו מעיז לא

ן ליה משבועה מגו דאי בעי כפר בכל כדאמרינן חזקה נ ד ט ן מגו לאיפטוד משבועה ׳)[והיינו טעמא דרבה גבי מודה מקצת לא פ  אמדנ

 אין אדם מעיז וכר ולפיכך הסכימו כאן כל בעלי הוראה ז״ל שאינו נוטל אלא בשבועה וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפרק עשיד מהלכות טוען ונטען]:

 שאני עיר דמםירן לרועה. ואין אדם

 יכול להחזיק בהם וכיון דהוו ברשותיה

 דהאי היה יכול לטעון לקוחות הן

 בידי והוי חזקה הילכך ט טעין עד

 כדי דמיהן נאמן: צפרא ופניא.

 בכוקר הולכות יחידות עד כית

 הרועה ובערב עד בית הבעלים » [ואז

 היה יכול להחזיק בהן בתורת גזלה]:

 m זו דכרי ר״ע ור׳ ישמעאל. ששוין

 שניהם בשדה אילן לומר שמשלקט

 ג׳ מיני פירות בג׳ זמנים זה אחר

 זה אפילו בשנה אתת חשיב חזקה

 אבל חכמים בעו ג׳ לקיטות מכל

ד דמסתמא הס בג׳ שנים י פ  פירי ו

 והלכתא כוותייהו ואתיא הא דרבא

 דאמר לעיל [לף כט.] דטעמא דחזקה

 משום דלא מזדהר איניש כשטדה

 טפי מג׳ שנים אליכייהו ני] דהא

 ודאי לאו כשנים ממש תליא מילתא

 אלא באכילת הסירות שכיון שאכל

 ג׳ פעמיס מסרי אחד ולא מיתה בו

 בטוח הוא ששוב לא ימחה תדע

 דבאכילת הפירות תליא הא מילחא

 דהא לא מזדהר כר דאמרינן לעיל

 נדף לו.! מפחיחא או אפיק כורא

 ועייל כורא לא הוי חזקה ואמאי לא

 אמר דכיון שעברו שלש שנים לא

 מזדהר אלא ודאי כדאמר׳ דלא

 מתייאש משמירת השטר אלא באכילת

 הסירות ששלש אכילות מסרי אחד

 הוי בסתם בשלש שנים ומיהו מדנקט

 שמואל במילתיה בלשון אכילות ולא

 בשנים משמע שאס היו האילנות

 מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע

 לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי

 חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא

 תפסעהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל

 יכול לטעון עד כדי דמיהן 6׳מיגר דאי בעי

 אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר״ל

 הגוררות אין להן חזקה שאני עיזי דמםירן

 לרועה והא איכא צפרא ופניא יא< בנהרדעא

 אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא

רבי ישמעאל אומר א

 משלמי לחו: מתני, 

 שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים

 באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה

 עשר חדש ר״ע אומר חדש אחד בראשונה

 וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש

 באמצע ארבעה עשר חדש א״ד ישמעאל

 במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה

 האילן אםף את תבואתו בתשרי ומסק את

 זיתיו בשבט וכינם את קייצו באב הרי אלו

 שלש שנים: גמ' אמר רב יהודה אמר

 שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא

 אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גרירות

 וימםוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות

 תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו

 חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא

 מימר אמר כל שיבי נא] o דכראבא ליעלו בה:

החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר  זה נ

 רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתמיף

 לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו׳

 רש״י

 אימיה. אמו הכגיסתו שס והד כגולרומ:

 תושלי. שעודם קלופים אכלו בשדה אתר

 והד שן בחצר הנתק למשלם נזק שלם

ע כמה אכלו וקא טעין בהו ד  ולא הוו י

 בעל השדה דטובא אכלו: ער לדי דמיהן.

 של העזים: והאמר ריש לקיש לוי.

 ולא מצי טעין לקוחין הן ביד וליכא מיגו:

 שאגי עיזי. ממון שהן משונות יותר

 משאר גוררות: דמסירן לרועה. לשומרן

 לכן יש להן חזקה: והא אילא צפרא

 ופגיא. שהולכין יתידות מבית בעלים:

 עייעי. ישמעאלים שגנבים הם: מידא

 לירא. משלמין מיד הבעלים ליד הרועה

 שחרית ומיל הרועה ליל הבעלים ערבית:

׳ נש שלשה חדשים אתרוגים. י  מתנ

 של שנה ראשונה ושלשה חלשים ראשונים

 של שנה אחרונה ואמצעית שלימה: ר״ע

 אומר לוי. ובתלמוד מפרש במאי קא

 מיפלגי: במה דברים אמורים. שצדך

 י״מ תדש לשדה הבעל: לשדה הלבן. שכל

 שירותיה נלקטין בפרק אחד ולכך צדך שלש

 שנים: אבל בשדה אילן. שכל פירותיה

 נלקטין לפרקים ענבים בפרק אתר

 מאנים בפרק אחד: לגס תבואתו. תבואת

 הכרס. יין: קייצין. תאנים שליקט ונתייבשו

: גמ׳ עי  הוי חזקה כאילו היתה ג׳ שניס

 שיגרור שלש גדירוח. דבעי שלש שנים:

 גרירות בתמרים מסיקות בזיתים בצירות

ט ה  בגפנים לבעי כל הפירות שלש שנים ו

א לן ללא אזלינן בתר לקיטה אלא מ ך  י

 שלש שנים שלימות מיום ליום בעינן בכל

 לבר משוס ללא מזלהר איניש בשטריה טפי

 משלש שנים: גיר. חדשה: לל שיבי. כל

 הקיסמים שבמחדשה יכנסו בו כלומר

 הלואי אס יחרוש הרבה נש אח״כ אטלנה

 ואזרענה אני: זה החזיק באילגוח. שני

 לקותומ שלקחו שלה האילן מאלס אחר

 ממהרות לבשל סירותיהן קודם

 שלש שנים הוי תזקה כיון שיש שלש אכילות וכ״כ הרמב״ס ז״ל בסרק

 שנים עשר מהלכות טוען ונטען: ניר. החרישה שחורש שדה זה

 אפילו היה חורש כל ג׳ שנים לא הוי חזקה דאמאי ימחה בו דאדרבה

 מימר אמר כל שיבי וכר הלואי שתכלה המחרישה לקסמין

 w ואח״כ אזרענה אני. מהא שמעינן שהבונה חורבתו של חכירו

 אין שני כנין עולין לחזקה דמימר אמר הלואי כל ממונו יוציא

 לבנין: זה החזיק וכוי. הכא לאו בחזקת שלש איירי אלא במוכר

 לשני בני אדם לזה הקרקע ולזה האילנות וזה החזיק בקרקע שחפר בו וזה באילנות שתקן אילנותיו: זה קנה אילנות. לבד ואס יבשו לא

 יטע אחרים במקומן: וזה קרקע. לבד: מאחד שאין לו וכוי. כיון שאין לו בקרקע כלום א״כ אפילו ג«] קודם שיבשו נמי מצי א״ל עקור

 המאור הגדול

 ביחל וכל הקרקע היה צדך לאילן כגון

 שהיו נטועין כדן שלה האילן ומכר לאחל את הקרקע ולאחל את האילנות וכל

 אחד החזיק את שלו דרפיק ביה פורתא לקרקע נקנית בחזקה ולאו בחזקת

הט מוטח סוגיא דתלמודא: זה קגה איצגוה. לפירותיהן  שלש שגיס איירי נח ו

 בלא הקרקע ואס יבשו האילנות לא יטעו אחרים במקומן: וזה קגה. כל

 הקרקע ואפילו יש כאן שלש אילנות דתנן פ׳ המוכר דקנה תחתיהן וביניהן

 וחוצה להן הקרקע כמלא אורה וסלו הני מילי בלוקח אחד נמ אבל בשני

 לקוחות שזה לקח קרקע וזה אילנות ביחד מצי א״ל בעל הקרקע אל בעל האילן

ע ק ר י ק צ ח ת ו ו נ ל י א ה ל ל פ ע ט ק ר ק ה ן ש ו י ע כ ק ר ק י ה צ ה ח נ ק ת ו ו נ ל י ׳ א ה ג נ ו ק ו מ ח ה כ פ א י ל ו א ח ע כ ר א ג י ל ת כ א ל ד ״  ס
א מ ו י ג א ה ת כ ו נ ל י ה א ד ש ע ב ק ר י ק צ ר ח מ ו ל ע כ ק ר ו ק ש ל ו י י נ פ ת ל ו נ ל י ר א י י ש ע ו ק ר ר ק כ ן מ נ י ר מ א א ד ן ה כ א ו ק ו  ד
ע ק ר ר ק י י ש ת ו ו נ ל י ר א כ ע מ ״ ר ׳ ל י פ א ד ו י ב ב ז ר ׳ ל י פ א ע ו ק ר ו ק ש ל י ׳ ד י ע מ ש א א ל ת א ה ו א ת ס י ב ה ל ר ש ע ע ט מ ן מ נ י ק ס  ע
ה ת י ם ה ת ס ר ב כ ו מ ל א ו ש י נ פ ת ל ו נ ל י ר א י י ש ע ו ק ר ר ק כ מ א ד י מ ו ו ד מ צ ע ע ל ק ר ק ש ה ר י פ ר ב כ ו מ ר ה י י ש א ש ק ו ו ד י נ פ  ל
ע ק ר ק ם ה ת ר ס כ ל מ ל כ ן ב ד ו כ ת מ ו נ ל י א ה ו ש מ ר כ מ א ד ן כ ה ה ל ל פ א ט י ה ן ש ו י ת כ ו נ ל י א ל ה ל כ ה ב ל ו ה כ ר ו כ ע מ ק ר ק ם ה  ג
ו ש ב ו ל כ ו ע ה ל ש כ ל ו ב ח ו ב ן ל י ל ו ע ל ש כ ה ו מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר ן ח ו ג ם כ י ק ר פ ו ב נ י ת ו ב ו ר ר י כ ז ה ת ש ו נ ל י א ה ץ מ ו  ח
ה י ר מ י מ א ד י מ ו ע ד ק ר י ק צ ע ח ק ר י ק א מ ע ו ק ר ח ק ק ו ל ה ל י ת ל י ע א ״ ר ו ל י נ פ ע ל ק ר ק • ה י ר בפ י י ש ת ו ו נ ל י א ר ה כ מ א ש כ י ה  ו
ו מ צ ע ר ל י י ש מ ר ו כ ו ה מ פ ן י י ע ר ב כ ו מ ת ו ו נ ל י א ה ל ל פ ע ט ק ר ק ה ן ש ו י ד כ י ב ב ו ר ו ל ל י פ א ת ו ו ח ו ק י ל נ ש א ב פ ב פ ר  ד
ו מ צ ע ה ל ר י י ש ם ו ה ה ל ל פ ה ט ת י ה ת ש ו נ ל י א ן ה ע מ ק ר ק ש ה י ר פ ה ר ש ח א א מ פ ב פ ר ׳ ל י פ א ל ו ל ע כ ק ר ה ק י ת ל י ם ל ו צ מ צ  ב
א ת ע מ ש א ד י ג ו ס ך ו ד י א ב ל ל י כ א ט ה ו ק י נ מ י י ר ק ק ע מ ל י ו ד י א מ ל ע ו ק ר ח ק ק ו ל ה ל י ת ל י ה ל ע ן ר י ע ר ב כ ו מ ה ו פ ד ע ה  ב
ר כ מ ש ע כ ק ר ק ל ה ם ב י מ ע . פ י ד י א מ ל ם ו י מ ע ע פ ק ר ק י ה צ ם ח י מ ע ע פ ק ר ק ל ה ם כ ה ש ל ם י י מ ע ה פ א ת ס י ב ת ב ו נ ל י ׳ א י  ד
ת ו ע ו מ ו ש ל א ן ו נ ב ר ע ו ״ ר י ד מ י נ א א פ ב פ ר ד ו י ב ב ו ר א ד ת ג ו ל פ י ב ד י א מ ל ם ו י מ ע ע פ ק ר י ק צ ם ח י מ ע ם פ ת ן ס ל ו  כ
ה מ ו ה ד ן ו י א ו ש מ ו ק מ ר ב ו מ א ת ה ו נ ל י ה א ש ל ש ת ו ו נ ל י י א נ ן ש י ד ן מ ה י ל ת ע ו ש ק ה ן ל י א ך ו ד כ ו מ ל ת י ה ל ע ם ב ו ל ב ק  ש
ה ד א ש ר ק ה נ ז א ו נ ת ס ו ו ב א א ס ד ר נ פ ״ ת א ו נ ל י א ה ה ד א ש ר ק ה נ ז ם ש ע ט ם מ ה י נ י ב ש ש ר פ ה ה ה ל ע מ ו ל נ ש ר י פ ו ש מ ה כ ז  ל
ר ק י ה ע ד ש ה ה ז ר ו ק י ת ע ו נ ל י א ה ה ׳ ז י פ ם ל מ ל ש י ע ו ר ה ק ד ש ל ה ן כ י ת א ו נ ל י ה א ש ל ו ש ם א י נ ו ש ש ב י פ ש ״ ע ן א ב  ל
ל ״ י א ק פ ב פ ר כ ם ו ר ש כ ז ו ה ן ש י נ ל ע כ ר ב כ ו ה מ פ ן י י ע ר ב כ ו מ א ד ב י ק י ע ב ר ל כ ״ י ק ה ו ל ז ה ע ז ת מ ו ש ק ה ן ל י ך א כ ל י  ה
ד י ע ד י א מ ל א ו ע ר א ו ב ה ת ל י ל ה ד א ת ס י ב ת ל ו נ ל י ה א ר ש ע ת ל ח כ ש א מ ך ל כ ל י ד ה י ב ב ו ר א כ ל ד ת ו ו ח ו ק י ל נ ש א ב כ  ה

: ם מ ו ק מ ם ב י ר ו ר ב ם ו י ש ר ו פ ת מ ו נ ל ה א ש ל ש ת ו ו נ ל י י א נ י ש נ י ד ל ו י ז ל ו ו ק ך ש נ ל י ר א ו ק ו ע ר ל מ א י ש ו ר פ י  ש
א פ י ד א ע נ ו ב ה ר א ד ה ת ו י ב ת ה ר א כ ו מ ק ה ר פ ק ב ס פ ה ש ל מ ב ר א ו ר ב ן ו ו כ ק נ ס ו פ י ת ו כ ל ה ל ב ״ ף ז ״ י ר ק ה ס  וכבולן פ
א כ ה ן ד נ י ר מ א א ה ן ד ו כ ו נ נ י ן א ו ש ל ה ה י ז ר ו ת ל י פ א א נ ו ב ה ל ר ׳ ׳ מ א ק י ל ר ל ת ב א א ת ל מ ת ״ א ה נ י מ ה א ו ם ה ת ה י מ א  ד

: י ד י א מ ו ל ת ן ו נ י ק ס ה ע א ת ס י ע ב ט מ ת ב ו נ ל י ה א ר ש ע  ב

ה נ ה ק א ז פ ב פ ר ר מ א א נ ק ס מ ע ו ק ר ה ק נ ה ק ז ת ו ו נ ל י ה א נ ה ק ד ז י ב ב ז ר ר מ ע א ק ר ק ק ב י ז ח ה ה ז ת ו ו נ ל י א ק ב י ז ח ה ה  ז
ם ה ר ב ד א ״ ש ה ו ר י פ ב ל ו ׳ ׳ ל ז א ו מ ד ש ״ ש ה ו ר י פ ת ב ב ב ר ו ע ו מ ה ז ע ו מ י ש ת י א : ר ע ק ר י ק צ ה ת נ ה ק ז ע ו ק ר י ק צ ח ת ו ו נ ל י  א
ו ל ס ה ו ר ו א א ל מ ם כ ה ה ל צ ו ח ן ו ה י נ י ב ן ו ה י ת ח ת ת ו נ ל י א ך ל י ר צ ה ש א מ ל א א ק ו ו ד א ע ל ק ר י ק צ ם ח ש ו ר י ל פ ל כ ל מ ״  ז
א ו ה י ר ב ם ד ה ה ל א א ו ב ו א ט ת א י י ה ם ק ת ה ה ל י ע ה ק מ ת ו י ב ת ה ר א כ ו מ ף ה ו ס ה ב ו ב ש ו ר י פ ף ב י ס ו ל ה ״ ם ז ה ר ב ר א ״ ה  ו
ת ו נ ל י י א נ י ש ן א א ל י ש א ק י ן ה נ ב ר א ו ב י ק י ע ב ר א ד ת ג ו ל ו פ י נ פ ע ל ק ר ר ק י י ש ת ו ו נ ל י ר א כ ם מ י ת ב ת ה ק ז ק ח ר פ ן ב נ י ר מ א  ד
ר כ ו מ ק ה ר פ י ב נ ת ק ׳ ד י נ ת י מ כ י ה ה א י ת ו ו ן כ א ל מ י י ק ע ו ק ר ה ק י ת ל י א א ב י ק י ע ב ר ל ן ד נ ב ר א ו ב י ק י ע ב ו ר ה י ב ג י ל פ ן ו  ה
ן א ל מ י י ק ע ו ק ר ה ק נ ה ק י ז ר ר ה מ ר א י א י מ ב ע ר ק ר ה ק נ א ק ז ל ״ ו ה ר י ב ל ח ך ש ו ת ת ב ו נ ל י י א נ ה ש נ ו ק ה ה נ י פ ס ת ה  א
א ב י ק י ע ב ר א ד ת ג ו ל פ ן ב נ ב ר ר ו י א י מ א רב מ י ו ל ת א ו ת כ ל ה א א ת כ ל א ה י ש י ק כ י ה ר א י א י מ ב ר ה ד י ל י ע ג י ל פ ן ד נ ב ר  כ
ה פ ש ו י ל י ד ג י ה נ ת ק א ד ב י ק י ע ב ר ׳ כ י נ ת א מ מ ק ו ת א מ ה ל נ י פ ס ת ה ר א כ ו מ ק ה ר פ ם ב ת ן ה נ י ר מ א ו ד ת י ו ג ל פ י א מ ן ק נ ב ר  ו
א ת ל י מ א ד נ ק ס מ ב ע ו ק ר ה ק נ א ק ו ל ״ ו ה ר י ב ל ת ך ש ו ת ת ב ו נ ל י ׳ א ה ב נ ו ק י ה נ ת ק ע ד ״ ר ׳ כ י נ ת א מ מ ק ו ת א מ א ל מ י  ל
א ל א ד ש י י ר כ י ה ׳ א ו כ ה ו ט ו נ ן ה ל י א ע ב ״ ה ר ד ו א מ י ל ן מ נ י ר מ א ע ד ״ ר ה כ פ ש ו י ל י ד ג י ה נ ת ק א ד פ י ס ה ל ן ל נ י מ ק ו  מ
ה נ י ק נ ת ק ׳ ד י נ ת א מ מ י ת נ ו נ ל י ׳ א ג ן ב נ ב ר א ו ב י ק י ע ב י ר ג י ל פ ם ו ת ה ו נ ל י ׳ א ת ג ו נ ל י ר א כ י מ א י ה א ע ו ״ ר א כ פ י ס ע ו ״ ר  כ
ל א ו מ ר ש ״ י ה ר ב ד ם מ ה ך ב י ר א ד ה ו ע ל ו ״ ב ז ר י ה ר ב ם ד ו ה ל א א י א ה ב י ק י ע ב ר ה ו י ו נ ת ש ק ו ל ח מ ע ב ק ר ה ק נ ה ק ש ל  ש
ו י ם ה א ר ש מ ו י א נ א ם ו י ש ר ו פ א מ ל ם ו י מ ו ת ם ס י ר ב ד ח ה י נ ה ו ו ש ו ר י פ ל ב כ ב ה ו ת כ ו ש מ ו כ י ר ב ר ד ת ס ו ו י ל ה ע ש ק ה  ו
י נ ר א מ ו א א ל ת א ו נ ו כ ש נ ״ ר ה ( ת ד ו י ש ו ו ק י י ה א ד ו ה ב ש ל ש ו ב ת א ו נ ל י י א נ ש ם ב י ת ב ת ה ק ו ׳ ח פ ן ב א כ ב ת ש ו ע ו מ ש  ה
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 מלחמת ה׳

 קרקע דמודו בה רב פסא ורב זביד ומה שכתב בכלל דבדו כמו שהאילנות מכודן בכלל מכר סתס הקרקע חוץ מן
 האילנות שהזטרו רבותינו בפירוש כגון חרוב המורכב וכל שעולין לו בחבל וכל שהעול כובשו אגב שטסה טעה שכל
 שעולי[ צו בחבל וכל שהעול כובשו מכורין הן בכלל השדה אלא שאם שייר ואמר חוץ מן האילנות בל שעולין לו בחבל

 הר שיור ואינך לא הוי שיור שאין שס אילן עליהם וכן כשהעול כובשו ומפורש בגמרא:
 ומה שכתב עוד ובכולן פסק הד״ף ז״ל בהלכותיו פסק נכון וברור אבל מה שכתב בפ׳ המוכר את הבית והא דרב
ד לא אף בזה היה יכול לדונו כדבריו שבודאי אס היא מנת  הונא עדיפא דאי מהמס הוה אמינא ה״מ תלתא אבל ת
 שדה קטנה שלשה אילנות וקרקען כלומר במה שצריך להן ולא יותר ושייר קרקע לפניו בפי׳ הוא הדן והוא הראיה
 ואע״פ ששמועה זו במטע עשרה לבית סאה היא מדבר הלמד מענינו אף בג׳ נמי היא דכל שלשה אילנות נמי שדה
 איל! מיקרו וקרקען טפל להן וסתם נאמרה בכל שדה אילן כלומר ככל מי שהיה הקרקע נמכר בסמס בכלל האילנות
 אס לא שייר בין בעשרה בין בשלשה וחכמי הצרפתים יוטחו שהם פרשו שמועות הללו בחבודהס על זו הדרך
 הכתובה בספר הזה בין בשלשה אילנות בין בעשרה ולפיכך אמר רבינו ז״ל אע״ג דהמס אמדנן דכל המשייר אילנות
 לפניו משייר הוא לו קרקע דהא אף במקום שמכר קרקען נמי יש לו חצי קרקע הא בעלמא קרקע הצדך אפילו
 הט דרב הונא עדיפא דאמר בשנים נמי שאינן שדה אילן משייר ועוד שהוא לא בא לומר דההיא בשלשה היא בדוקא
 אלא דאי מינה דההיא דיקי׳ הוה אמינא ט שמעת מינה דמשייר ארעא ה״מ שלשה דהוא בשדה אילן אפילו בלוקח

 אבל שנים לא ודרב הונא ודאי עדפא:

ד זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד וכו׳ ראיתי שמועה זו מעורבבת בפי׳ ה״ר שמואל ובפי׳ ו ע  ו
 ה״ר אברהם ז״ל מכלל פירושם חצי קרקע לאו דוקא וכוי:

 אמד הכותב אע״פ שבירר דרך לעצמו לא הגיעו ובאמת שזו דרך ישרה ודבד רבינו הגאון ז״ל נספר המקח מטין
 לה אלא שאס שמועה זו בשני בני ארס שלקחו לפנינו זה אילנות וזה קרקע מאי(ג) שיטה הכא בפ׳ חזקת הבתים
 ועוד היאך אמרו זה החזיק באילנות אס בחזקת נעל וגדר ופרז כל שהוא היה לו לומר זה לקח אילנות וזה לקח
 קרקע שהד כך הוא הדן בקונה בכסף או בשטר או בחליפין ולמה אמרו החזיק היה להס לומר לקח שכל הקנינין
 שרן בו והלשון נהוג וידוע בתלמוד אלא ודאי דבר הלמד מענינו הוא שבחזקת שלש שנים הדבדס אמורים וכגון
 ששניהם באיס מחמת טענה זה אומר אני לקחתי אילנות וקרקע וזה אומר לא כי אלא אני ולשון זה קנה וזה קנה
 בכאן כאומר זכה כמ״ש למעלה קנאה כולה חוץ מבית רובע וענין מחלוקת רב זביד ורב פפא צפי שהדין כך הוא
 שרואין אותן כאלו לקחו לפנינו סתס זה אילנות וזה הרקע שמאחר שהחזיק זה בקרקע אין לבעלי אילנות חזקה
 בקרקע ואע״פ שהוא בא מחמת טענה כשס שאין לבענ הקרקע חזקה באילנות שחזקתו במקום שטר עומדת להם
 לכל אחד ואחד לפי׳ אמר רנ זביד דני! אותם כלוקחין סתס ובשני לקוחות אין לבעל אילנות בקרקע כלום ורב פפא
 סבר בשני לקוחות יש לבעל אילנות נקרקע לפי׳ זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה חצי קרקע ומה שאמרו נגמ׳ כי
 היט דלדידך בעין יפה זגין לך וכו׳ לא שזה טוען כך שהד פירשנו שהוא אומר אילנות והרקע לקחתי אלא שאנו
 דנין אותו דין שני לקוחות שיכולין לומר טענות אלו וסמכו ענין לו מכר קרקע ושייר אילנות מכר אילנות ושייר
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 אילנך: וחצי קרקע. לאו דוקא אלא מה שצריך לאילנות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו וכתב הרי״ף ז״ל והלכתא כרב פפא
 משמע אפילו קנה שני אילנות דאמרינן בעלמא [לקמן דף פא.] שהקונה שני אילנות לא קנה קרקע היינו במוכר אילנות לבד אכל הכא גבי
 שני לקוחות אמר ליה כעל האילנות לכעל הקרקע ט היכי דלדידך בעין יסה מכר לסי דעתך שכל הקרקע יהיה קנוי לך גס לדידי מכר
 כעין יפה כל מה שצריך לאילנות ואפילו לרכנן דאמרי [דף סד.] מוכר כעין רעה מוכר הכא אין סברא שימכור לאחד בעין רעה ולאחד

י  דש״י
 כי היט ללדידי לימ לי כאילנות לדידך
 נמי לית לך קרקע: לימא ליה. כעל
 הקרקע כשינש האילן עקור אילנך וזיל
 אכל כל זמן שהוא טוען פירות לא מצי
 למימר ליה הכי דאילן כמו שהוא
 יונק קנאו לפירומיו: וחצי קרקע. לאו
 דוקא חצי קרקע אלא קרקע הצריך לאילן
 תחתיהן [י] וחוצה לה כמלא אורה וסלו.
 אי נמי דוקא קתני נמ וכגון שכל הקרקע
 צריך לאילנות אס לא ני] שמכר הקרקע
 לתברו ואפי׳ אי לא הוי אלא שני אילנות
 דקי׳׳ל בהמוכר דאין לו קרקע הכא דשני
 לקוחות הן שקונין יחד מצי א״ל כעל
 האילנות לבעל הקרקע ט היט דלדידך
 בעין יפה זבין מה שמכר לך מן הקרקע
 על מנת כן שיהא הקרקע והפירות שלך
 עולמית אף לדידי זבין בעין יפה שאוכל
 פירות אילנות לעולס ואס ימותו אטע
 אחרים תתתס: נ!) אבל היכא שעיכב
 הקרקע מעצמי משייר לעצמו כל מה
 שיוכל: אללן רצופים לו׳. כדמפרש: אין
 לו קרקע. דאין ראויין להתקיים אלא לעקור
׳ שלש ארצות. בארץ י  ולשרשן: מתנ
 ישראל תלוקומ זו מזו לענין חזקה כדמפרש
 ואזיל: היה. בעל הקרקע ביהודה והקרקע
 בגליל והחזיק בו אדם שלש שנים: איגה
 חזקה. כדמפרש טעמא בגמרא: עד שיהא
 עמו במדיגה. אפילו בשתי עיירות במדינה
 אחת זה מחזיק באחת ובעל הקרקע
 באחרת הוי חזקה דטון דשיירות מצויות
 מזו לזו איבעי ליה לממדי ומדלא מיחא
 הפסיד: אמר ר׳ יהודה לא אמרי שלש
 שנים לוי. דסבירא ליה לר׳ יהודה דאינן
 חלוקות לענין חזקה דאפילו היה באססמיא
ד י ה ״ א י והחזיק נ  שהוא מהלך שנה מא״
 חזקה דלכך הצריכו שלש שנים לשני חזקה
 כדי שיעור שאס היה באספמיא (א) כר
 דקסבר ר׳ יהודה דטעמא דחזקה לאו
 משום דתלמ שנין מזדהר איניש בשטריה
 טפי לא מזדהר אלא כדפירש שיהא באספמיא

) וזיל א  בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך י

 שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות

 וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא

 ברב פפא: אמרי נהרדעי מכרן רצופין בגון

 שאין בין אילן לאילן ארבע אמות אין לו קרקע

ש ארצות לחזקה ל ש  וכן הילכתא: מתני׳ א

 יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק

 בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד

] א״ד יהודה לא אמרו א  שיהא עמו במדינה !

 שלש שנים אלא כדי שיהא באםפמיא ויחזיק

 שנה וילך ויודיעו שנה ויבא לשנה אחרת:

 נמ׳ מאי קםבר אי קםבר מחאה שלא בפניו
 הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי

 קםבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה

 אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא

 בר ממל אמר רב לעולם קםבר מחאה שלא

 בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת חירום

 שנו ומאי שנא יהודה וגליל דםתם יהודה

 וגליל כשעת חירום דמי אמר רבא הלכתא

אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא  א 3

 בפניו הויא מחאה תרתי ל״ק כאן בבורח

 מחמת ממון באן בבורח מחמת מרדין ואפילו

מיחה בפני [בני] אדם שאין יכולים לומר לו  ג

 הויא כ מחאה מ״ט חברא תברך אית ליה וחברא

 דחברך חברא אית ליה היכי דמי m מחאה

 אמר רב זביד אמר פלוני גזלנא הוא לא

w הויא מחאה פלוני גזלנא הוא דאכיל ארעאי 

 ולמחר תבענא ליה בדינא הויא מחאה אמר

 להו לא תימרו ליה אמר רב זביד הא קאמר

 להו לא תימרו ליה אמר רב פפא ה״ק לדידיה

׳ ויותר ממהלך שנה אין דרך  ט
 בני אדם להרחיק מביתו ולפי ההווה תקנו וטעמא דחזקה צדידיה לפי דלא
 שביק איניש נמ דאכלה ארעא דידיה אפילו שעה אחת בלא רשותן ושתיק
 נטז והרחיקו שלש שנים כדי שאם היה גאספמיא ני] אבל אס היה עמו בעיר
 (ב) לאלתר הוי חיקה׳• גמ׳ מאי קםבר. ת״ק דמתני׳: מחאה שלא בפגיי.
 שלא בפני המחזיק הוי מחאה דחברך תברא אימ ליה ונשמע למחזיק מחאתו
 יאיבעי ליה לאיזלהורי בשטריה: אפילו יהודה ויהודה נמי לא. בשתי עיירומ:
 בשעס חירום. מגרות שבין המלינומ ואין המחאה נשמעת לכך לא היי חזקת
 המחזיק חזקה לטעמא לחזקת ג׳ שנים משום לא״ל אמאי לא מחית ולכך לא
ט למה מועיל מחאתו אחרי שלא נשמע:  נזהרתי כשטרי והכא לא מצי למימר ה
 [5] (ג) דסהם יהודה וגליל לשעת חירום דמי. לאין שיירות מצויות מזו לזו ואפילו
 כשעת שלום כשעת חירוס דשאר מלכות דמי: אין מחזיקין גגלסי בורח.
 כלומר אס החזיק אחד בנכסיו אין חזקתו חזקה: סרחי. דמדקאמר אין
 מחזיקין משמע משום דאין מחאה מועלת שלא בפניו ולכך לא הוי חזקתו
 חזקה: לאן בבורח מחמס ממון. הויא מחאה שלא בפניו מחאה דמצי למחויי
 כל היכא ראיתיה דאינו ירא למחות שלא ירדפו אחריו נל] לשס ואס ירדפו
 לא חיישינן כולי האי ואס לא מיחה לא הפסיד ולכך הוי חזקת זה חזקה:
 מחמס מרדין. מחמת רציחות נפש אז ירא למחות פן יודע מקום מחנותו
מ שם בהא קאמר אין מחזיקי(: פלגיא גזלגא הוא. לא הד  וירדפו אחריו נ
ד ליה  מחאה שאפילו יולע למחזיק לא ישמור שטרי m ולא ירע במאי ק
 גזלן: למחר סגעגא ליה בדיגא ולי׳. ואס לא אמר למחר מבענא ליה בלינא אלא
ד מחאה דהוי כנותן  אמר פלגיא גזלנא הוא דקא אכיל לארעאי בגזלנומא לא ה
 סגס לחברו ולא כמוסר עדות: אמר לעדים לא חימרו. למחזיק מחאה זו: הא
ד מחאה: ורב פפא אמר. להד מחאה וה״ק לדדיה  קאמר ולוי. ולא ה

 בעין יפה: דצופין. כגון שאין בין
 אילן לאילן ארבע אמות: אין לו קרקע.
 דעומדיס הס ליעקר הילכך בקניית
 האילנות אפילו יהיה הרבה לא קנה
 קרקע והכא לאו בשנים שהחזיקו
 יתד מיירי דהתם כשני אילנות לא
 קנה קרקע אלא מסעם דאמרן וכ״ש
 נ״] בהרבה אילנות אלא הכי קאמר
 דכיון שרצופין הס אין להם דין הקונה
 שלשה אילנות שקנה קרקע: א<ןבגמ׳
 [לף לז:] אמרי נהרדעי האי מאי
 דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משפולי
 עד תהומא [לף לח.] מתקיף לה רבא
 ולימא להו כרכומא דרישקא זבני לך
 עקור כרכומא דרישקא וזיל אלא אמר
 רבא בכא מחמת טענה. פירוש]
 קני ליה משפולי האילן עד התהום
 לזרוע באומו מקום שאילן עומד בו
י דאמרינן ה  או לתסור בו בור ודומ מ
 דהקונה אילן אחד או שני אילנות
 אין לו קרקע היינו לענין תתתיהן
 וביניהן אבל מקומו מיהו קני ופריך
 רבא דכיון דלא מכר לו אלא אילן
 אחד אמאי לא לימא ליה לכשימות
 עקור כורכמך וזיל: ברכומא.
 כרכום: דישקא. תרגום נרדים
 רישקין רישקא הוא דכר שמניחו
 המוכר בקרקע עד שיגמור ואז
 עוקרו הכא נמי לימא ליה הכי:
 בבא מחמת טענה. שאמר לו מכרת
 לי האילן עם קרקעו ואכלתיו ג׳
 שנים ולא נזהרתי בשטרי אז הוא
 דקני משפולי עד תהומא וכדפירשנו
 כיון שלא מיסה בו להודיע שלכרכומא
 זבניה אכל היכא דלא בא מחמח
 טענה מצי למימר ליה כרכומא

 רישקא זבני לך וכשיבש האילן יעקור אותו ואין לו מידי בקרקע וקי״ל
׳ י״ב מהל׳ טוען ונטען [ומה שהשמיט פ  כרבא וכן פסק הרמב״ס ז״ל 3
 הרי״ף ז״ל כתב הרמב״ן זי׳ל דרבא מדרך פשיטות קמקשה א״ל
 לנהרדעי אס שמעתם כך שמעתם וגס היא אינה צריכה דפשיטא
 ודרכו של הרב לקצר מחמת הפשיטות (קצרה) דדבר סשוט שכל
 מחזיק ובא מחמת טענה דיש לו חזקה. עכ״ל הרשב״א ז״ל]:
׳ שלש ארצות. אלו אם החזיק אחד באחד מאלו המקומות  מתני
 והמערער במקום אתר מאלו לא עלתה לו חזקה דלא יכול למחות
 לפי שאין שיירות מצרות באלו המדינות הילכך לא שמע המערער
 שזה מחזיק בקרקע שלו ואס שמא שמע למי יגיד שיודיע לו הילכך
 היה למחזיק לשמור שטרו: עד שיהא עמו במדינה. כלומר באותו
 מלכות של יהודה עצמו שהשיירות מצויות ויכול למחוח ואס לא מיחה
 הוא דאססיד אנפשיה: ר׳ יהודה בא לחלוק ולומר שעיקר חזקה
 שהיא שלש שנים לא חקנו אלא מפני שאס הוא במקום רחוק אסילו
 מהלך שנה שיכול למתות דאילו היה בסניו ולא מיחה סבירא ליה
 דהויא מחילה לאלתר אבל שלא בסניו לא תלקו ונתנו שיעור אחד
 לכל בין רחוק כין קרוכ הילכך גס מיהודה לגליל הויא חזקה: ויבא
 שנה. לאו דוקא דכולי עלמא מודו דמחאה שלא בפניו הוי מחאה
 אלא עצה טובה קמ״ל כדאמרינן כגמרא נלף לט.] שלא יאכל הלה

 הפירות ולא יוכל להוציא בעל הקרקע הפירות מידו דקשה גזל הנאכל
 ובגמרא פסיק דליח הלכה כרבי יהודה: נמ׳ שעת חירופ. מלחמה בין זו לזו ואין השיירות מצויות הילכך תזקתו לא הויא חזקה שהרי לא שמע
 אידך שיכול למחות וסתם יהודה אפילו בלא מלחמה אין השיירות מצויות מזו לזו והא דלגבי גט אמרינן שאין צריך שיאמר כפני נכתב ובפני נחתם
ל מאן דאיח ליה גיטא לבי דינא קא אזלא ואינהו דקו כמילתא כ ן  נע] משוס שעדים מצויים לקיימו שאני התם טון דאיכא כתי דינין דקכיעי נמ 0
 עד דמשכחו קצת שיירות עד שמוצאים לקיימו ע״י חקירתן אכל גכי חזקה כל מאן דאית ליה במקום אחד לא אזיל לבי דינא ולחקור אס בא אדם
 להודיעו מי עומד בקרקעו וגם המתזיק אינו תוקר אס יש מגיד אס ערער אדם עליו]: שאין יכולין לומר לו. כלומר תגרין: והלכתא כוותיה
 נצ]דרב דשייך מילמיה דרב ססא דבסמוך דאמר חברך חברא וכו׳ ואלו אומרים לאלו עד שבא לאוזן המחזיק ויש לו ליזהר בשטרו: אין מחדקין
 בנבםי בורח. מסני שאינו יכול למחות: תרתי. כלומר דסתרן אהדדי דאי מחאה שלא בפניו הויא מחאה בורח נמי היה יכול למחות במקומו ואמאי
 אין מחזיקין בנכסיו: מחמת מרדין. שמרד במלכות או עשה דבר שחייב מיחה וירא שאם ידעו מקומו איה יהרגוהו שם ולפיכן אינו מוחה ואין אדם
 יכול להחזיק כנכסיו מפני שאינו יכול למחות אבל בורח מחממ ממון יכול למחות ממקומו והויא מחאה דמחאה שלא כסניו הוי מחאה: גזלן בו׳.
 מפני שיכול לומר המתזיק שלא נזהר כשטרו כי היה סכור שלכזותו היה מתכוין וכתכו המפרשים דאפילו אמר דאכיל ארעאי כגזלנותא לא הוי
 מחאה עד שיאמר תבענא ליה בדינא דאז ודאי יש לו ליזהר בשטרו וכתב הרב רבינו יונה ז״ל דאפילו לא אמר גזלנא אלא דאכיל ארעאי
 בגזלנותא למתר מכענא ליה לדינא סגי והא דנקט פלניא גזלנא לאשמועינן דאע״ג דאמר כל זה לא הויא מחאה עד שיאמר דקא אכיל
 ארעאי דאס לא כן מנא לך דמקרקע קאמר אימא מטלטלין נק] ולפי זה יש מי שאומר דדוקא במחאה דגזלנותא [צריך לומר
 למחר תבענא ליה לדינא] אבל במחאה דמכירת סירות או דמשמתא אינו צריך לו לומר אלא שכמשכנתא עומד בקרקעו דמאי
 כזיון איכא אבל מדברי הרמב״ם ז״ל בפי״א מהלכות טוען ונטען נראה דאסילו מחאה דמשכנתא לא הויא מחאה עד דאמר למחר
 תבענא ליה בדינא: אמר. המערער ני] לא תאמרו למחזיק שאני מוחה בו אמר רב זביד דכיון דאמר הכי ודאי לא הויא מחאה:

 עין משפט נד מצוה
 תשה-תשז

ר ו ן צה ט ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ן ע ט נ ן ו ע ו י ט ל ה ד מ ״ י ׳ פ י י : ב מ ג מ ׳ ק י מ ס ׳ ׳  ח
א ״ י ׳ פ י י : ג מ ג מ ׳ ק י מ ס ״ ר מ ו ן צה ט ג עשי מ  ס

: י מ ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ן צד ט ג עשי מ ס ס  ש

 מסורת הש׳׳ם
: ת ״ פ ג) ד ״  א) ד

 קונץ הגהות
ל וזיל כצ״ל:  ב״ח (א) שקו

: ו י נ פ ׳ שלא ג י ב פ ״ : [5] נ ת ח ב א ״  מאי" [א] נ
ג ״ : [ה] נ ן ה י נ י ג ג ו ״ ] נ ד ] : תא ו נ ל ז ג ג נ ״  [ג] נ
: י מ ג ה שייך ל ג ז ״ : [י] נ י נ פ ג מ ׳ ׳ : [י] נ  חצי
ו כ ד א ] ישתיק אלא לכך ה » ה כצ״ל: [ ו  [ח] דאכל
ע שלו שנה ק ר ק ה ג ג ויחזיק ז ״ ׳ל: [י] נ  שלשה כצ׳
ה שניה נ ש ל וילכו ג ו ק נה יצא ה ה ראשו  ובתוך שנ
: ה ח מ א י ג ׳ י ה ג נ ש ג ע ו ק ר ק ו לגעל ה ה ו ע י ד ו  י
ת ע ש ד ב י י א ט כיון ד י ק נ ה וגליל ד ד ו ה ש י ״ מ כ ו ״  [ל] נ
ל ד ה יהם ו נ ס בי ר י ת שיש ח ו ט ל מ ה לכל ה ״ ס ה רו  אי
. רס קה בשעת חי ת לחז קו ת חלו י בל הארצו תנ  למי
ת ע ש ה וגליל כ ד ו ה ס י ת ס ל ד ׳ ׳ מ א ק י ה . ומשנ ס  רשב״
ד י ע ט ב דלא ברח אלא לאשתמו ״ : [ל] נ י ו רס כ  חי
ן ע אי ו ר פ ה ל ן לו מ ן דאי ו ט ע ו ר פ ר ליה [זוזי] ו ה  ד
: ו ד ח ן א י פ ד ן רו ו אי מ ו ק ע מ ד ו ס נ א ו ו ! אחרי י פ ד  רו
׳ גזל[ ו כ ע ו ד א י ו דל ר ט : [>] ש ס ד ב גואל ה ״  [מ] נ
׳ א ג מ ל ע ׳ ג י פ א ג ד ״ ] נ ס ו כצ״ל: [ ר ט ש  שיזהר ג
ה נ י ד מ ג מ ״ : [ע] ג א כ כ״ש ה ע ו ק ר ו ק נ  אילנות ק
י ג י ג א ד ו ל ד ״ ׳ ף ס ו ת ל ה ד ג ו ״ : [פ] נ י ׳ ׳ א ה ג נ ד מ  ל
ה ש א ה ה לגליל לסי ש ד ו ה י ׳ מ י פ מו א י ן לקי ט מצרי  ג
י ח ט ש א אי לאו ד כ ום אכל ה ד קי ר ע ח  רגילה לחזור א
ק רגיל י ז ח מ ו שאין ה ת א ת ע מ מ ש א לעולם לא י כ ו  ט
י ל ס לאו הלכך בשיירות דעו א ה לו ו ח ס מ  לחזר א
ה א ר י לא נ ״ ג ת ה ע ד ל ו ׳ י עכ׳ ג נין לא ס י לי כח ס ו  רגלי
ק י כ מחז ר ר מ ד א ״ כ א ״ : [צ] נ ס הללו י ך דכר ו ת  כן מ
ר לי מ אל א ה דשמו י מ א ק ת ד מ ת ט א ר ו י ג ס כ נ  ג
ל ״ מ י ק א ך ורכ מ ד ו אגי צ י נ פ ת כ ו ח מ ט ל א ו ט י ש  פ
נס ׳ שאי י כ נ פ ה ג ח ׳ מ י פ א ל ד ׳ ׳ מ א ק  וכו׳ אלא ה
ס ו ש כ מ ר א ד מ ע ש ט ר פ מ ה ו א ח ר מ מר לו ה  יכולין לו
חכרא דחכרך חכרא מ ליה ו י א א ר כ ל דחכרך ח ״ ס  ד
: ! ר כ מ ה מ י ם שלגנומו ה ע ט ה ׳ ש י כ פ ׳ ׳ : 1ק] נ ה י ת ל  אי

: ם י ל ע כ ל ״ ] ג ד ] 
ע שלו שנה ק ר ק ה כ ס יחזיק ז א ׳ב ו ׳ י (א) נ ״ ו  ח
נ ילכו בשנה ו ק נה יצא ה  ובתוך שנה ראשו
א ג ע ולשנה שלישית י ק ר ק ו לבעל ה ה ו ע י ד ו  שניה ר
ן מ ק ׳ ל י ע . ו ן ה תנ נ ק ש י ז א רמ ע ה ״ ) צ נ ) : ה ת מ  ר
ה נ ע ה ט מ ה שאין ע ק ז ה כל ח ״ ׳ ד י ג מ ר מ ח ף א ״ ד  ב
ן כל א׳יי נ י ן רחשג ׳ גיטי ס ש מ ע ד ״ ג צ ״ ) נ ג ) : י ו  כ

: ת ת ה א נ ד מ  ל

 שלטי הגנורים
ן והנטושץ והרטושיס יי אגרצלוני השגרי ג הר׳ מ  א כ
ולע אנה ס י ל י שאין א נ  אין מחזיקים בנכסיהם לטוש מפ
ם ל בשביו ונטוש שהוא במקו ו י שהוא טר נ פ א שבוי מ  הו
יק בשלו י החז ע מ ד ו י שיירא יאיגו י ק דלא שטח  רחז
ו מ ו י שיבול למחות במק  וא״צ למחות כללא למלמא כל מ
ע ו ל ל והוא להלבר י י ס פ ה ה ח י ס לא מ י שגיס א  בפנ
ל מלבר ולא ח פ  וגרור שזה החזיק בשלו והוא איני מ
א אינן יכולים או משוס שאין מ ת ס ד וכל הנך מ ר  נפיש ט

: ו ה י י י מתזיק בשלהם או לנפיש טרל ס מ לעי ו  י
יס אבל ת משנ ה בפחו א ח ן ג״ל שאין מ ״ נ מ ר  ב כתב ה
לה ׳ שמו ק ואפי י ה בפני המתז ח י י מ ל לא אפי ח א  ג
אמן לומר י נ ת ג ך שיכול לומר צא ממי ה למתו א ח מ  ב
פ שעל אחל מכחישו הכא ״ ע א ד ו י א נ מי לקוחה הי  נ
א ולא ו ע לאו נלוס ה ק ר ק ׳ נ ד א ע א ו ו ע ה ק ר ת ק נ ע  ט
ה י ו דה ג טר מי א לתז נ  נהירא להרא׳׳ש ו׳׳ל דלא שיין ה
ס יאמרו ׳ א י ה אפ ח י ו כיון שידע שזה מ  לו ליזהר נשטר
ר ה ה י ס אפי ד ו לשוס א לנ ס לא הג ה י ג פ ס שמיחה נ ד ע  ה
ן עליהם מ ס י ו א ר מה כ ן שהיא מי ו קה ט טל חז ה לנ א ח  מ
׳ שאמר ם ואחרים יאמרו לו ואפי ד ח א מו ל  שיאמרו או
ו ו לו או שהס אמר ר מ א ס אל ת ה י ג ס ה נ ח י מ ש ס נ ד ע  ל
ם ד ח א ה שהס יאמרו ל א ח ר מ ם לא נאמר לא ה מ צ ע  מ
ר זה נ ר לא נוציא ל מ ׳ אס א ס יאמרו לו ואפי ד ח א  ו
ר מ ה למלתא ללא רמי עליה ראינש א א ח י מ ו הו נ י  מפ
ר זה נ מר לא יצא ל א או ס הו ל א ה אנ  ולאו אלעמי
ה שיאמר פלוני א ח טצל לשון מ ה ו א ח ר מ ס לא ה כ י ס  מ
ת היא ו ו שטר יק כשלי כגזל או שיאמר משכונא א  מחז
גס לא ן ו ד ו ל ׳ לא סייס לומר למחר אתכענ י ו אפ ד י  נ
ן שיסיים לומר ד ר סלוני גזלנא אכל ר״א כתכ צ מ  א
׳ והרא׳׳ש כחכ כסכרא ראשונה: י כ״כ מי ן ו ד ו ל  אתכענ



 מסורת הש״ם

: מ ״ צ ר ׳ ת י י ס ״ ׳ לעיל מ י  א) ע

 קובץ הגהות
: א ר ס ר ק ס נ ו ש נ מ ״ (5) נ ח (א) צ״ל אדעמיה: ״  כ
א מ ליה ה י פ א ״ ר י ל ״ נ נ ה מ כ נ ו ״  מא״י [א] נ
ס ר י א נ י נ נ פ ה נ מ י ר לעיל מ מ א אל ר  לשמו
ירי ס מי מ ה ה ל א ח ה מ ו ן יכולין לילך לומר לו לא ה  שאי
ל נ ק שס א י ז ח מ ה ס ש י ק מ ה וזקן שלעולס לא ילך ל נ ו ח  נ
ו ר מ א ר י י ע י ה נ ו לנ ד י ג ק י י ז ח מ ס ה ו ק מ א ילכו ל נ  ה
חזר ׳ ו מ ג נ נ ״ : [ג] נ ו ה : [נ] צ״ל ל ה א ח י מ  לו ה
ל אכלה שיח שנין נ ר לעיל א מ א א ד ה נ ו ״ : [ד] נ ר ע ר ע  ו
א לצריך נ ה ך ד ה י א ג ו פלי לה מז ה גדי א ח ן לך מ  אי
׳ ף ג ו ס נ ׳ ד י נ ס ״ : [ס] נ י ס ו . ח י ל ג ף נ ו ס ת ב ו ח מ  ל
גך כצ״ל : [ז] כאי ל ם כצ״ י ד ע ן לו ה י נ ת : ש מ ת ו נ ו ר ח  א
א ה ק ד ״ ד נ י שניס. ו נ ה בפ א ח ר רבא מ מ א ב ד ״ נ  ו
ד ״ ׳ א מ ג י ב ג נ פלי ״ : [ח] נ ם י י שנ נ פ ה נ א ח ״ל מ י  קי
כתב ה ו א ח י מ י שנים ה נ פ ד נ ״ א ה ו י ח מ ׳ ל ך ג ד  צ
ם: י י שנ ג פ ה נ א ח ל מ ״ ס נך ד ל באי ״ י א ק ה י ד ״ נ  ה
ל נ נ א ״ : [י] נ ו ה ז נ ע ט ו ל ג ך מ ד צ א ל ׳ ה י נ פ ״  [V] נ
: ת ח ם א ע ה פ ח מ ש ת מ למתו צ לחזור ו ים א״ נ ׳ ראשו ג  נ
ה לו נ ק ה : [צ] ו ר ח ן א י ׳ פירשו בענ ס ו ת ה נ ו ״  [נ] נ
! י נ קנ ׳ ללא ליתשו י נ פ ״ : [מ] נ ל לאי כצ״ ל ו י ! מ י נ ק  נ

ם: י י שנ נ פ  אלא נ
נ ״ : (נ) נ ל ״ צ א נ ר פ ר ק ס נ ו ש ל מ ״ ר  חןי״י (א) א
ר מ י מ י ל נ דמצ ת ה כ ״ ו ס ״ ט ׳ ק י ע ס ״ מ ס  נ
ק א״צ לזה ר ה ו נ ו ש א ר ו ה ת א ח מ ר מ ז ח תי ד י ר הי נ  ס
ה לא ש כ ק ״ ל א ׳ שניס ד ג י מ פ ר ט ה ז מ לא מ ״ מ  ד
הר ז א לעולם י ל י מ מ ה ו ק ז י מ ׳ שנים ה ג ו רז״ל ד נ ק ת  י
ה שטרו אלא א ר פ י ״ כ ק ע ה ר א ח  בשטרו ולא יצטרך מ
כתב י ו פ ר ט ה ד ז ד שדהו לא מ י ס פ ׳ י י פ כ א ״  ע
ר מ ר ב מ י מ ס דמצי ל ו ש ם מ ע ט א ה ״ ס ד ״ נ ש ר  ה
ר ו א מ ל ה ע נ ה ו ם ז ע ט דמי ל ך ו מ ו מ תי י ה קנ א ח מ  ה
ו ג עלי ג והשי ד מ ו ר ש מ ״ ד ליה ר ק ו ו מ ש ה מ נ ז מ  כ
ן י עי ס ו ״ נ ש ר ד ה כ ס ד י י ׳ ק ת ה מ ח ל מ ס ו ע ט ם ה י י ק מ  ו

: ע ״ מ ס ס ה ע ר ט נ ו כי ז  נ
ו ר מ י ר להו לא ת מ א ד א [א] מ ר י פ ן ש ׳ ׳ ר ה  אנ״ש ט
י א ד ו אלא ו ר מ י ם לא מ ת ר להו ס מ  ליה ולא א
ה א ח מ ה נ ד ו י מ ר ה ] ד ב ] : ל ״ ק ד ו מ י א ג ד ת א א ל  ה
׳ שגיס ת ג ק ז ח ה שקר ו ת י ה ה ג ה הראשו א ח מ ה  שגיה ש
ר מ ס א ׳ א י פ ו א ה י מ ה ו א ח י מ ל ה נ מ י ת ה ו נ  הראשו
ן מ א ו נ נ י אי מ ד נ ה ה לידו בלא ס ת ו ן א ט ש כ ה ״ ח א  ש
ו מ ׳ כ כו א תשלש ליה נגזל! ו ת ש ל ה ׳ ליה ע ד מ א  ל
ה ״ ה ש ו ״ מ או ו ף הבי ״ ד מ ולעיל ב ״ נ ק ל ״ פ ו נ  שאמר
ף ״ ד ת ה ע א ל ו ׳ כן ה כו ׳ ו ך ג ו ת ת נ ו א ח ה שתי מ ת ו מ  ל

: ש ״ ז ע ״ ק ע ל ו י ח ״ ר ש א ה א ו ״ ב ש ר ה  ו

 שלטי תנורים
י שאס בתוך שלש חזר נ עי נראה נ ז א ו ״ א  כתב ד
ד נה ה ו הראשו ת נ ע פ שבטל ט ״ ע ה אחרת א נ ע ן ט ע ט  ו
: ה ל ט ך שלש וחזקתו של זה נ ו ת מת נ י ה השנית קי נ ע ט  ה

) כ מ. - לט.  נמוקי יוסף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (
 לאחריני אמרו. הלכך מחאחו מחאה שזה אומר לזה על שמגיע לאוזן המחזיק והיה לו ליזהר בשטרו: אמרו העדים אשר מיחה בפניהם לא

, ליה: א״ד פפא וכוי. פליגי בפלוגתייהו דרב זביל אמר ללא הוי מחאה ורב פפא סבר להויא מחאה: שותא. דיכור כלומר לא  אמרי

 תאמרו לשוס אלם בהא כולן שוין ללא הויא מחאה להא לא יאמרו כיון ללרך סול מסר להס אבל אס אמרו הם שלא יאמרו לבר זה לשוס אלם

 קי״ל כרב הונא בריה לרב יהושע שטון שאינו מוטל עליו באיסור שלא לגלוחו אינו נזהר עליו מלאמרו וחברא חברא אית ליה וממילא

 קי״ל באינך כרב פסא: מחה קמייהו.

 לאו לוקא שיהיו שלשתן צריכין דהא

 קי״ל ש באינך בסני שנים כללקמן

 נימ בסמוך אלא שהיו שם מזומנים:

 לשנה. [לשנה] שניה היה בא לסניהס

 למחות שהיה סבור שבכל שנה היה

 צריך למחות: וצריך למחות. הכי איתא

 ככולהו נסחי דוקגי ומסרש דהא

 לאמרינן שוב אינו צריך היינו כאותן

 ג׳ אבל בסוף כל ג׳ וג׳ צדך כלי שלא

 יאמר כיון שראיתי ששתקת ג׳ שגיס

 לא נזהרתי עול כשטרי אי נמי

 חזרתי ולקחתיו ממך אחר שמחית

 בי לנאמן מגו לאי בעי אמר לא

 נזהרתי בשטרי w וזה לסי המסרשיס

 שאמרו לכל שמתחלה לא ירל בתורת

 מקח אינו [נאמן] לומר חזרתי

 ולקתתיו כדאמדנן בשמעתא לאומנין

 ןב״ב לף מה.] גכי מטלטלין דהיכא

 לאיכא עלים וראה שוכ אין לו חזקה

 אבל א) לעת הרשב״א ז״ל לאמטלטלין

 בלחול הוא לאמרינן לשוב אין לו

ן לחזקתן הוא לאלתר  חזקה לטו

 כתפיסתן ואז אירא עלי פקלון שיב

 אין להס חזקה אכל קרקעות

 ועכליס שחזקתן שלש שנים ואין

 לא תימרו ליה לאהריני נא! אמרו ליה דחברך
 הברא אית ליה וחברא דחברך תברא אית
 ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב
 זביד הא קאמרי ליה לא אמרינן ליה רב
 פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריגי
 אמרינן נש ליה והברך הברא אית ליה וחברא
 דחברך הברא אית ליה אמר להו לא תפיקו
 לכו שותא הא מאמר להו לא תפיקו לכו
 שותא אמרי ליה לא נפקא לן שותא אמר רב
 פפא הא קא אמרי ליה לא נפקא לן שותא
 רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא
 דלא רמיא עליה דאיניש א״ל ולאו(א) אדעתא
 גידול בר מניומי הוי ליה ההיא מחייתא
 למחויי אשכחינהו לרב הונא ולרב חייא בר
 רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה
 הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת
 הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב א״צ
 למתות אמר ריש לקיש «< (א) וצריך למחות
 בםוף כל שלש ושלש תאני בר קפרא עירער
 וחזר ועירער m אם מחמת טענה הראשונה
 עירער א אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה
 אמר רבא אר״נ מחאה בפני שנים וא״צ

 רש״י
 לא תימרו לאתדני תימרו לרב פפא
ק לאמר ליה [א]: לא הפיקו לכו י  ד
ר מפיכם: אמרו  שוסא. לא יצא דבו
 לא מפקיג! (ליה) שוסא. מילמא
 באפי נפשיה הוא וקאי אהיכא למיתה
ם ענוהו לא מפקיצן ד ע ה  מחאה גמורה ו
א דנ  שותא: אמר רב פפא. הכא ולאי מו
ר מחאה למשמע לא לו ולא  ללא ה
 לאחדם: דלא רמיא. שאינו מוטל עליו
 שאינו מפסיל אס יאמר אס לאו: לשנה
 אחרה אחא פעם שציה למחות. בפניהם
 לקסבר לצדך למחות כל שנה ושנה: שוב
 אין צריך למחות. בכל שנה על כלות ג׳
 שנים: וצריך למחות נח נבםון* יל שלש].
 לעל שלש שנים אחר המחאה (כ) מזלהר
 איניש בשטריה טפי לא: ערער וחזר
 וערער. מיחה בפני עלים: אם מחמה
 נועצה ראשוצה. שמשום לאמר סלניא
 גזלנא כו׳ הר ממאה: ואם לאו. שבתחילה
 אמר גזלנא ואח״כ אמר בתורת משכנתא
 באת לידו כיון שמחאה אחרונה מכחשת
 הראשונה מולה להראשונה הר שלא כדן
ן כמאה עלים למי ובטלה  והודאת בעל ד
 קמייתא וכ״ש זו נה] האתרונה לבטלה
 להוחזק כפרן וכמי שלא מימה כלל למי:
 וא״צ לומר להוגו. אלא כותבין
 נח העלים שטר מחאה שמימה המערער
 בפניהם בתוך שלש שנים ואע״פ שלא

 דרך הבעלים להניחם כל כך ביל

 נסקר אסילו איכא עדים וראה נאמן לומר חזרתי ולקתתיס וככר כתכתי דין זה לעיל: ערער וחזר וערער. כדאמרינן בסוף

ט קי״ל כרכי שמעון כן לקיש: אם מחמת טענה הראשונה ערער. ככל סעס הוי מחאה ולא עלתה לו ה  כל ני] שלש ר

 חזקה אכל אס מתחלה טען גזילה ואמ״כ טען דבמשכנתא כידיה טון שהטענות מכחישות 1כ1 לא הוי מחאה ועלמה לו חזקה

 והוא הלין למוחה שחי מחאות כתוך שלש לטון שמכחישות לאו כלום נינהו ועלתה לו חזקה: מחאה בפני שני עדים. וא״צ לצוות להם

 שיכתכו לו שטר מחאה זו לעלות שמיחה כתוך שלש שנים לכתיבה זו זכות הוא לו וזטן לטון שמימה בסניהס כמאן לאמר כתוכו למי

 וכאילו עשאן שלוחים ני] וכתבו האחרונים ז״ל לצריך שיכתבו כלשון שליחות סלוני העלנו על עצמו לכתוב עליו שמיתה אכל כתכו שמענו

 פלוני שמיחה כה״ג לאו עדות הוא ומסיהס [יבמות לף לא:] ולא מפי כתבם אמר רחמנא ואע״ג לבעלמא בכל שטר בעינא צוואת מקנה

 דומיא לספר המקנה היינו בדבר שבינו לחבירו אבל במחאה ובמודעא אין הדבר תלוי אלא בו די שיכחבנו בלשון שליחומ וכדכתיבנא

 כ״כ הרנב״ר ז׳יל בחדושיו: קנין כתליפין לקיים כל דבר כדכתיכ שלף איש נעלו אע״ג דליכא אלא שנים כותבים ומשוס שהיה נראה דלא

 סגי בשניס דדמי שהוא חוב לו שצריך לקיים הדברים והילכך טון דלא צריך למימר כחובו היה נראה שצדך שלשה דהוו ב״ד והפקרס היה הפקר

 לסיכך אשמועינן דסגי כשנים וטעמא משום דסתם קנין לכתיבה עומד כלומר שכיון שלא המתין עד שימשוך המטלטלים והקנה נל] בקנין

« שנים דודאי אפילו  ודאי גמר ומקנה וכמי שצוה לכמוכ דמי אא״כ אמר כפירוש שלא יכתוב ולפי זה נקט בפני שנים אבל לאו למימר שצריך נ

ף ור״ח ז״ל בפרק האומר בקדושין: ״ ד  בינו לבין עצמו סגי נקלושין לף שה:] דלא איכמ סהדי אלא לשקד וכ״כ ה

 הגדול
א ו ה ו ש י ל ת ע ח כ ו ו מ ת ו ס י ר ס א י ר א ה ס ש י ר א ה ל מ ו ה ד ן ז י א ש ו ל ש ש ו ל ל ש ף כ ו ס ת ב ו ח מ ך ל י ר ן צ נ י ר מ א ו ד נ י י ה ן ו מ א  נ
ע ק ר ק ף ה ו ג ד ל ר ו י כ ף ו ת ו ש ה ל מ ו ס ד י ר א ה ד ש ו ע ה ו ק ז ו ח ש ל ו י ת ס ד א ד מ ר ר י מ ו ד ל ו מ ל א ת ה ב ד ת א י ה ב ל ו כ ס ל י ר  א
ב ר ה ה ה ז ח ד ם ש ע ט ה ה ך ז כ ל י ק ה י ז ח ה ן ל כ י ר מ ח א א ל ו ל ה ו כ ת י ו ר י פ ד ל ר ו י ל ה ב ק א י ז ח ה ל ל ו כ ו י נ י ך א כ י פ ל ת ו ו ש ר  ב
א כ י ר א ה ד ז א מ י ל פ ה ט י ר ט ש ה ב א ח מ ר ה ת ב ש ל י נ י ר א ה ד ז ן מ י נ ת ש ל ת ם ד ו ש א מ ו ׳ ה י פ ם ש ע ט ה י ו נ י ע ן ב ו כ נ א ה ו ל ה ״  ז
ת י ה ש ל כ ל א ב י א א ה א ד ר ט ש י ל א ה ה ד ק ז ם ח י ד ק ן ד י נ ] ש י ז ה ן ל כ א י ד ל י י מ נ ה ׳ ו מ ג ל ב י ע ׳ ל י ר מ א א ד י ה ה א מ י ש ה ק ל  ע
ם י י ר ק ט ש ה י ש נ פ ם מ א ה ו י ר ח ה א ק ז ש ח י ה ש א ח מ ו ה ה ו ל י ע ו ה ה ב מ ר י ה ר ב ד ם כ א ו ו ז ה מ ל ו ד ה ג א ח ך מ ן ל י ן א י ג  ש
א ה י ד ד י א מ י ש א ק ן ל ד י ד ל ל ב ו א ב ו ת ה כ ר ב מ ו ך ל י ר ן צ י ה א א ח מ ה ד ש ו ע ר ו ט ש ה ב ח י מ ן ש נ י ק ס א ע י ל ה מ א ח ו מ ט  א
ן י ע א ט ל ד ן ב נ י ק ס י ע א מ א ב כ ה ה ו י ן ל נ י נ ע א ט ן ל י ע א ט י ל א ה ו י ת ח ק ה ל א ח מ ר ה ח א ר ל מ ו ל ן ו ו ע ט ך ל ד צ ן ד נ י ר מ  א
י ר ה ו ש ת י י נ ו ק ל ל י ע ו א ת א ל י נ ל ו פ ת ו א ה מ א נ ם ק ר א ט ש ר ה ח א ל ה ו ת נ ב ך ז נ י ר מ מ א א ל ה ו ת נ ב א ז י נ ל פ ר מ מ א א א ק ה  ד

: י ה ל א ר נ ה י מ ת ב ת י כ נ ו א י ר ב ד ד י מ ע ה ו ל י ש ו ר י פ ח ב ר ל ט ״ ל ז א ו מ ׳ ש ב ר ר ה פ ש ״ ע א ר ו ט ש ל ה ע ו ב מ ד  ק

 המאור
ך נ י ה מ ת נ ב ה ז א ח ר מ ת ב א ל מ י ל ן ו ו ע ט י א ל ל ם ד ע ט י ה ה ל א ר ש נ ל ש ש ו ל ל ש ף כ ו ס ת ב ו ח מ ך ל י ר ן צ נ י ר מ א א ד  וכן ה

ה ה ז ח ל ד ״ י ז ״ ג ו ר א מ ו ל ר א ו מ ב ש ר ה ן ו ג ה א י ן ל נ י נ ע א ט א ל י ל א ה ו נ ע ו ט ת נ ע י ט כ ן ה י ע י ט א י ו ת ד ר ת י ו ר י פ א ל ר ק י ע מ  ו
ת ר ו ת כ ב ״ ח ר א מ ו ן ל מ א ו נ נ י ה א ת ב ח ה נ ר י כ ת מ ר ו ת ו ב א א ל ר ק י ע מ ה ד ד ו ו מ ח ר ל ב ע ן ד ו י כ א ד ר י ה א נ ר ל מ א ם ו ע ט  ה
א ן ה ו ג ן כ נ י ל ז א א ר ק י ע ר מ ת ה ב ק ז י ח ב ג ל ר ד ב ס י ק ה א ן ז י ל ד ״ ב ז ר ה ל י א ל נ ה מ מ י ת נ א כ ו ״ ח ה א י ב ת ק ז ח ה ה ר י כ  מ
א י ל ד י א ב י ה ה ח ו ק א ל ב ה ר י ר ל מ א ם ד ו ש ר ר ש ה ב כ ר ה ד ש ע ן מ ו ג כ ל ו ד ג י ה י פ ן א ט י ק ס כ נ ן ב י ק י ז ח ן מ י ן א נ י ר מ א  ד
ב ו ן ת מ י ה א מ י ל ד י י ל א ת א א ת נ כ ש ת מ ר ו ת א ב ר ק י ע מ ן ד ו י א כ מ ל א א י י ה מ ת י א ד ע ר א ה ד ל ה ק ל ק ע פ א נ ה ת ר ר מ ת א י צ  מ
א ת ל א מ י נ ר ש מ י מ א ל כ י ל א י ד ג ה ן ו ט ק ו ד ל ל ת ה ו י א ר ל ה כ ה ל מ ו ן ד ו ד נ ן ה י י א ת כ ן א כ י ר מ ח י א ד י א ב י ה ה ח ו ק ר ל מ י מ  ל
א ע ר א ה ד פ ו ג ה ל ת ל ח א נ ר ט ש ב ה ו י ב ה ג נ ו כ ש ן ד ו י א כ ת נ כ ש י מ מ ן נ י ד א ה ו ה ה ו ו ב א י ד ל י מ ע ב ד א י ל ם ד ו ש ן מ ט ק  ד
א ל ב י ו ת ד ר ת י ו ר י פ א ל ר ק י ע ר מ מ י א צ מ נ ד ״ א ה כ ל ה ב כ א ״ ח ה א ח ק ל ה ש י א א ר י ב י ר ש א ע ת י י מ ה ק ק ז ח ה ל ה ל מ  ק
י ת ד ר ת י ו ר י פ ר ל מ א ן ו י ע ם ט ד א י ב ב ו ר ר מ א א ה ס ד כ ר י א ה ו ק ז י ח נ ה ש ת ל כ א א ו ר ט ש ך ב נ י ה מ ת נ ב ה ז א ח ר מ ת ב א ו ר ט  ש

 מלחמת ה׳
 לבגמרא לילן והיינו לקאמר דון שמימה שנה ראשונה שוב אינו צדך למחות כלומר לעולם שלא כלבד רוב המפרשים
 ומני כן היה אוכל שלה שש שנים ועלר עמו ג׳ שנים ראשונות אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתמו לי במתנה אינה
 חזקה פי׳ היינו ברייתא לאמר חייא בר רב תנינא ושנויה היא בתוספתא היה אוכל שלה שש שנים עלר עמו ג׳
 שנים ראשונות ובאחרונה אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתמו לי במתנה אס מחמת טענה הראשונה ערער אינה
 חזקה שמע שמואל ואמר אס מזו אין אנו מניחין צגלולי א״י כלום כלומר שאינן נזהדן בשטרותיהן אלא ג׳ שנים
 אחר מחאה ואס אמה אומר שוב א״צ למחות לעולם לא שבקת חיי לכוצהו עמיד לירושלמי ואלו לטעמו של בעל
י נפסדים כ״כ שאין הכל יורדי! לסירות וחוזדן ולוקחין וגס זה מוכיח כלבד ה״ר שמואל  המאור ז״ל אין גדולי א״
 ז״ל וכן מה שחלק בין יורד במורמ משכנתא בין יורד לפירות אין בו טעם כעיקר ולא תהא חזקת הקרקעות גדולה
 מן המטלטלץ שברשותו וכל היכא דאיכא עדי פקמן וראה אפילו אמר דלאו אומן אין לו חזקה בהן לעולם כדאיתא
 לקמן כהדיא וכמו שהסטמו הגאונים ז״ל כולם וזו ראיה גמורה וכ״ש שמשנתנו האומנין האדסי! והאפוטרופין אין
 להם תזקה ודאי כולה בחזקת ג׳ שנים נשנה כענין ששנו בבדיתא ראה עבדו ביד אומן או אפילו בקרקע נהגו כן
 להיות אומן יורד ודר בבית עד שישלים בנינו ובזו אמרו בגמרא אי איכא עדים אחר אמאי יש לו מזקה הא למדנו
 שאע״פ שלא ירד לגופה של קרקע במשכונא אלא שירד לה ברשות בלבד דומיא דאומן מטון שירד בעדם אין לו
 חזקה דהא איכא עדים וראה וכן כולה שמעסא דאומן בין בחזקת ג׳ שנים כגון העבדים בין בחזקת מפיסה מיד
 כגון במטלטלין היא אמורה וכענין הברייתא דקמני ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס שהדין בשניהם שקול
 ושיה הוא וגרסינן לקמן בפירקין גבי הא דאמר רב אשת איש צדכה למחות ואוקמה רב יוסף כגון מקצת חזקה
 בחיי הבעל וג׳ שנים אחר מיתת הבעל מגו דמצי אמר מינה זבניתה ואכלת שני חזקה ט קא׳ לה נמי אנא זבניתה
 ניהליה ואנא זממה מינה מהימן וא׳׳ת שנאמן אדם לומר אחר מחאה לקחתיה ומעיקרא לפירומ ירדתי היאך אמר
 רב אשת אישה צדכה למתות דמשמע שצדכה למחות כשהיא אשת איש והלא אין מחאתה בחיי הבעל מועלת לה
 כלום בכו ועוד למה לי למימר מגו דמצי אמר וכו׳ לוקמה דהא דרב בדטעין הט מינך זבנתא ומן הבעל ירדתי
 לפירות מלא מחוורמא דשמעת׳ דאי ירד בה כשהיתה אשת איש לפירו׳ מחמת הבעל לעולם אין לו חזקה כדין קטן
 והגדיל ואכלה שלש שנים משהגדיל וכן כל היורד ברשות והכא הט קאמר ממוך שיכול לומר לאחר מיתה ירדתי בה
ד נודע הדבר  בשלא הביא עדים אלא של שלש שניס יכול לומר מחיים נמי לקחתי׳ ואילו מיהת כשהיא אשת איש ה
 שיורד בה כשהיא א״א ושוב אין לו חזקה לעולם ולהט קאמר צדפה למחות כשהיא אשת איש משוס שמא יחזיק
 עליה לאחר מימת הבעל וחהא היא צדכה להביא עדיס שמחייו ירד ואם הזמינה עליו עדים שירד בה בחיי הבענ

: ן ט  די לה בכך וזו היא מחאחה ובזה יש לרב רגינו שמואל ז״ל דרך אחרת והפי׳ שפירשנו הוא מ

ד וכן הא דאמדנן צדן למחות כסוף כל שלש ושלש כו׳ אס כדברי הרב מה הועילה זו המחאה שיש חזקה ו ע  ו
 אחריה וכד:

ד זה בא ללמד ונמצא למד שעיקר הטעם כדברי הרב רבי שמואל שאילו היה נאמן אדם לומר  אמר הכותב ה
 מעיקרא לפירומ ירדתי ואח״כ לקחתיה ממך ונאמן לומר לו ללוקח מינך !בנתה ואכלמה שני חזקה ומעיקרא לסירות
 הורידני אומו מוכר והב״ע דלא טען דהא קאמר מפלניא זבנתה ולא קאמר מינך זבניתה כמו שכתב בעל המאור
 ז״ל א״כ יהא נאמן לומר מיניה זבנתה הא שית שנין מגו דאי בעי אמר מינך זבנמה הא ארבע שנין ומעיקרא
 לפירות ירדתי אלא ש״מ כיון שעל כרמו מודה מחמת מחאתו של זה דמעיקרא ברשות ירד אינו נאמן מחמת טענה
 זו לומר אח״כ לקחתיה ולא מפני טענתו זו הצריכו למחות בסוף כל שלש ושלש אלא מפני הטענה שפי׳ ה״ר שמואל
 משוס דא״ל לא אזדהד בשטרי אלא שלש שניס אחר מחאה סוף חזקה במחלה כל שאכלה ג׳ שנים כשופי לא מזדהר
 בשטד חוב וא״מ המס נמי לימא הט טון שקודס שנגמרה חזקמו מכרה לאחר בשטר וזה שמע היה לו ליזהר
 לעולס בשטרו דכשלמא כשלא מכר אע״פ שמיתה שלש ראשונות אס לא מיחה בג׳ אחרונוח סבר טון שאינו תובע
 אותו בדין זה שלש שנים כבר חזר בו מאומה מחאה ונזכר שיש לו שטר לפיכך אינו נזהר בו אבל כשמכר רש למטרתו
 קול היה ליזהר לעולם בשטרו שאין המחאה שוב על המוכר שהד יצאה שדה מרשותו וא״א לומר בשלא מיחה
 הלוקח לא נזהר בשטרו שלא עלה מעולם על דעת שלא יתבענו הלוקח דודאי לא שדי זוזי בכדי לפיכך היה לו ליזהר
 בשטרו שהד הוא יודע שיתבענו הלוקח בדן שזהו הטעס לכל המחאות והחוקות וקרוב אני לומר שאף ביורש אס
 מיחה אביו ומת הוא הדין והוא הטעם דטון דראשון מימה וזה אינו בא אלא מכחו בטלה חזקה הראשונה ועל
 דעת מחאתו של ראשון זה שותק מה שאין ק במוכר עצמו שלא מיחה שהוא כחוזר בו ממחאתו כדאמדנן במערער
ם באטלת כל השש אבל אס ד  שלא מחמת טענה ראשונה לסי׳ אמר אכל שית אין לך מחאה גדולה מזו והוא שיש ע
 לא היו שם עדיס אלא על ג׳ נאמן לומר מיניה זביגתה הא שית שנין מגו דאי בעי אמר מינך זבנמה והר יודע
 שאינו חולק בעיקר הדין שבודאי נאמן לומר חזרתי ולקחתיה ממך ומעיקרא לסירות ירדתי אבל לא מחמת טענה
 זו עצמה אלא מגו דיכול למימר מתחלה בתורת מקח ירדתי ולא אזדהוד בשטד אלא שלש שנים אחר מחאה כדברי
 ה״ר שמואל דל והוא עצמו לא חלק בזה אלא שיאמר שמי שפירש שמפני טעם זה הצדכו למחות כל ג׳ ושלש
 טענה שאינו נאמן בטענה זו אא״כ מחמת טענה אחרת כלומר מדין מגו ולפיכך בההיא עובדא דלעיל טון שלא
 היה יכול לומר לא אזדהד נשטד לא היה נאמן אח״כ לומר חזרתי ולקחתיה כמו שפירשנו ומצינו בירושלמי צריך
 ליעור על כל ג׳ וגי שנים גדול בר מניומי ה״ל עובדא והוון דינין רבי חלקיה בר טיבי ורב הוצא וחייא בדה דרב
 אמר לון חייא בדה דרב כן אמר אבא מטון שעדר עמו ג׳ שנים ראשונות שוב אינו צדך ליעור סי׳ היינו עובדא
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 מולעא. שמוריע בפני שנים דעו שהמכירה זו שאני רוצה לכתוב לסלוני שלא ברצון נסשי אני עושה שהוא אונס אותי ומשוס זה אני מוסר מודעא זו בפניכם
 קודם שאעשה שטר המכר כדי דכשאוכל לתבוע לו בדין מרענא שטרי אפומייכו: ואצ״ל כתובו. דזכות הוא לו: הודאה. אס הודה לפבירו בפני שנים
 שחייב לו מנה [אין] כותבים לזה שטר עד שיצוה להם משום דחוב הוא לו דמסתמא לא ניחא ליה דלחייב בשטר משוס דלא מצי למימר פרעתי ועוד
 שיגבה המלוה ממשעבדי ודוקא בהודאת מטלטלין אכל כהודאת קרקע כותכין אפי׳ כלא מצותו דמאי איכפת ליה נמ והכי איתא בפרק זה בורר

 דש״
 צוה אותם לזכות הוא לו ומסתמא ניחא
 ליה: מודעא. מי שאנסוהו למכור או ליתן
ה או ר ט  משלי על כרחי ולכתוכ שטר מ
 מתצה בערים צריך להוליע ולמסור מורעא
 ולגלות אונסו בפני עלים קולס שלא יהא
 ממש כשטר שיעשה רלאחר כן צא הימה
 מורעא מועלת כלום: ואין צריך לומר
 גסובו. להא נמי זכות הוא לו:
 הודאה. שמורה לחבירו שחייב לו נא]: צריך לומר. לעלים כתובו ובלא
 רשותו לא יכתבו למוב הוא לי: קצין. סורר בפני שנים ואין צדך לומר
 כתובו לסתם קנין לכתיבה עומל לטון לממהר להקנות לו מיל ואינו מלחהו
 על שילך וימשוך במטלטלין או ילך ויחזיק בקרקעות מתכוין להקנות לו
 בעין יפה ומסתמא ניחא ליה שיכתבוהו: קיום שטרות. הנפק שכומבין

מודעא בפני שנים ואצ״ל  לומר כתובו א א

 כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו

 קנין בפני שנים וא״צ לומר כתובו דםתם

 ב קנין לכתיבה עומד קיום שטרות בשלשה
 דמעשה ב״ד הוא רבה ורב יוםף דאמרי

מודעא אלא היכא  תרווייהו לא כתבינן ב

 [לף כט:] וכתבו המפרשים ז״ל דלא
 בעינן שנים כאחד אלא [אפילו] זה
׳ זה בורר פ  אתר זה סגי והכי איתא 3
 (דף ל:) הודאה אחר הודאה מצטרסין
 והכי נמי מוכח בירושלמי דסנהלרין
 ובמחאה נמי כיון דעדות הוא כתכ
 הרא״ה ז״ל דטון שמיחה כסני זה
 וחזר ומיחה כפני זה מתאמו מחאה

 ואס ןמיחה] בו כפניו וכפני אחר כחב הרמב״ן ז״ל דלאו מחאה היא שיכול
 לומר לו מתוך שלא מחית אלא בפני w אחד והייחי יכול לכפור בך לא
 נזהרתי בשטרי [א]: קיום שטרות בשלשה. מי שיש לו שטר על חבירו
 וחושש שמא ילכו עדים למדינת הים או ימותו וכשיבא לגבות חובו

 עין משפט נר מצוה
 תשח-תשט

 א מיי׳ פ״י ופ׳׳ה מהל׳ מכירה ופי״א ופכ״ג מהל׳
 מלוה ולזה ופ״ו מהלכות עלות סמג עשין ס3 צל צה
 צז קט טוח״מ סי׳ לט מד(קטו) נקמו] רה: ב מיי׳

 ס״י מהל׳ מדרה סמג עשי פב טוח״מ סי׳ רה:

 ממורת הש״ם
ה ״ כ ׳ ו כו א ו ע ד ו ר מ ס ה אבל מ נ ס י מ ו ) 5״ל לא ה  א

: ר ו ט  ב

 קובץ הגהות
ן כאן לא י ׳ב דלא שי : [S] נ׳ ה נ ב מ ״ ] נ א י [ ״ א  ט
גבה א לי נ מ ד כ ע י ולא ט ת ע ר ת פ נ ע  ט

: ד ׳ב ע ׳ : [צ] נ י ד ב ע ש מ  מ
י ו ה מר ד או לק ו י חו האשר״ ם [א] ו ״ ־ י ה ש מ ״ נ  א
ו י ה בפנ ת י מ ה ש א ת מ ה ב ד ו א מ ו ם ה ה א א ח  מ

: ס ד ׳ בלא ע י אפ  ו

ם שבשטר שכותבין למטה מחתימת העדים במומב ד  ומקיימין תמימת ע

ן דא״כ מה בין ההנפק לשטר שלמעלה  תלחא כוי על ואסרנוהו יקיימנוהו וחוממין למטה שלשה ואין ד בשנים אפילו למאן לאמר שנים שלנו דניהן ד

ד חתימי והכא תרי חתימי ודמי לשנים שאמרו שמענו מפי עליס שהשטר שלמעלה כשר ועל מפי על פסול אבל כשהן ג׳ והן ב״ל הוי כאילו העילי על  הכא ת

 שלטי הגבורים
ס אבל ו ם שהוא אנ י ד ע ך שידעו ה ד א צ ע ד ו מ  א בענין ה
: וכתב ס ו נ ו שאומר להס שהוא א ד ב ו על ד נ מ ס  לא י

ה שכפוהו ליתן נ ת א של מ ע ד ו ר אבל מ נ א של מ ע ל ו מ א נ ״ ל א נ ע ד ו נה מ נסי אי ו או ה והכרנ נ כ ו ת א שאינה כ ע ד ו ן לו ולפיכך כל מ ת אין שומעי ק מ ס לנטל ה נ ת ו ל נס שאגסמי יצטרף ע י עדים האו כס וכשיודע על ס י נ פ א נ ע ד ו ו לי שמסרתי מ נ ת אמר נ ׳ י י נה אפ ו ר י ׳ ׳  ה
א בחמס! ע ר ו א שצדך מ ״ ד ׳ נ י נ מי ת ה ומחילה כ נ ח מ כ כ ״ א ש י מ ר ומקנ מ ת ג ו ע מ ׳ כיון שקכל ה י מכר אמרי נ קא ג לה כלום דלו ו המחי ה א נ ת מ ת אין ה ע ד ו שאינו מוחל מ וס כיון שאמר שאינו נותן א ס אינו אנ סו שאפי׳ א נ ר או ד ה ט אין צריכים ל ו על מחיצה או ג  א
׳ לאו כלום ע ד ו ס כיה דכיטול מ חמי ס ו י ר זניני שזנין נדלא אנ ט ש ׳ נ ס פי ׳ א י ל אפ טו י ד נ י דלא ה כ כחכ רכ הא ״ ח א ובטלה א ע ל ו ר מ ס אס מ א ו ע ל ו ך למסור מ ד כר צ אח״כ לקח שלה שגזל אין המו ר למכור לו שלא לרצונו אבל הגוזל והוחזק גזלן ו כ ו מ  שכופה את ה
י מ ס ל י ׳ על ל כק ״ ע לאת ב לם לכן להו א קו ע ל ו ר מ ס נסו או שהולה לו שלא מ ם שילעו בסילוק או י ל שיעילו העל ת בזניני ע ע ל ו י ביטול מ נ ה ללא מה ״ מ ר כ״כ ה ׳ ו י ׳ף ומי כ רי׳ כ״ י לבעי ו ה לאולויי ליה מא סו ה אנ י פ ו א ג ו קר זביניה ה א אוגסא לאנשיה אעי י ה ה א ל  הי
במתנה מבטל ו י ו מקנ מר ו ה ג נסי ג או ג א ס הכל בטל ל ל ו ק ה שאמר מ מ לבסוף בשכפו אותו לבטל מ ״ מ ל ל עי ה ביטול איגו מו הי ה שאנטל לא י א כל מ ע ל ו מ רת ה פ שאמר בשעת מסי ״ ע א א ע ל ו ד מ י הביטול ולא ה נ א מה ע ל ו מ הו לנטל ה ס כפו א כ ל ת ל הרא״ש נ  אנ

: כ ״ ה ע נ ת מ א נ ע ל ו ל מ טו י נ נ ת נ מ גי ל י נהי להנ ו באונס ו י הביטול כיון שלא הכרנ נ ו מה מ ע ל כ ביטלה מ אח״ נסיה ו ׳ באו דעי א י ל ב ו א * ע ל ו ר מ ס ס לא מ ׳ א א אפי ו ס ה ו ן לאנ ו ט א בטול ל י ס בטל לא מהנ ׳ א ה אפי סי נ או י נ ע ל  היכא ד
ו שיכתבו ר ו נ ל ל נ מ י ין ע ס עדי ה א י ט נ ו ן לאמל ד י ליה לא צ נ ה חתמו ו ו ו תב ר לעלים נ מ י א נ ה ג ״ ף נ פ ל ״ ע ק א ר ו וכן פירש״י פ הו יכול לחזור נ לא רשותו ומי ו יכולים לכתוב נ קא נשלא חוזר נ ו ׳ רל ס ו ת ו ה כתנ ד ואצ״ל כתובו ו מ ו ס קנין לכתיבה ע מ ׳ ס ד מ א א ד  כ ה
׳ פ ׳ ג ס ו ת ו ה נ לחזור נ י י ח ת מ ם קצת באיזה שטרות נאמר שיכול ה סקי י הפו ג ק דפלי ם ר י ק ס ו פ ת רוב ה ע ה ד ״ כ ׳ ו ס זכו בשדה לפלוני וכתבו לו את השטר וכו ׳ שטרות ה י נ נ ה ג נ י פ ס ק ה ר ה וכן פ י ר נ ד ל אלמא דמצי ה ״ כ ד ע מ ו ה ע נ י ת נ [ ל י ם קנ ת ו ס נ מ ו מ נ ק ן ד ו ט  לו ל
ר ט ש א נ ק ו ל פ ד ״ ע ׳ א ׳ פ ס ו ת ו ה נ ת א נ ״ נ נשם ד ה וצ״ע ו די ה אדי י ד נ ד ״ ן חוזר ופליג א י ל ענ נ נ ע שס ר מ ש מ ר ל ט ש ה חוזר נ נ ת מ ף נ א ׳ ל ס ו ת ו ה נ מ ס כ ״ ע א ובפי א מ ע ס ט ת ר ומפרש ה כ ה יכול לחזור בו אבל לא בשטר מ נ מ קא בשטר מ ת ללו ״ ו נשם ר נ ת ה נ נ י  ספ
ן ׳ גיטי ס מ נ פ ו י ׳ ט ח פ נ ו מ ל ס עזשין כ עלים שליחותו ה ן י ג ה נעי ג ק ר מ פ ס ם רצה חוזר ל ם א ע לא שוס ט ׳ נ נ וז״ל ול״ג שאפי ת ף נ סו לנ מ י ו ע ל ׳ ה א נ י נ ה ה ג י פ ס ר ה נ ו מ ׳ ה ן פ ״ נ מ ר ת וכן חילושי ה ו ע ׳ ל א נ י נ ה ה ׳ ׳ ח׳ י פ נ ל ר מ ן ה נ ה ו נ מ ר מ ט ש ר חוזר ולא נ נ  מ
ם חן עושה עלי ו ה רהנ נ ת ר מ ט ש ן נ נ ל ה ם שלוחים או לאו ו י א עושה העל ק ו נ ל י א שטר שהמתחי ו ס השטר ה ר תלוי א נ ד ה ראה ד ה נ ס ז ע ל ולפי ט ׳ ר עכ׳ ט ש ו חוזר נ ד ו מי ס שאפי׳ קנ ׳ ׳ ׳ הרשנ י ק פ ה נלוס ו ס לו שאין שטר ז י מנ ן שלא רצה אין כו ו ט ת אחריס ו מו במקו  ו
א ״ ג ש ר ח ה ע ה זו היא ד ע ל כ ו ״ ע לם מלכתוב ויש לעלים לכתוב ג ב לעכב על י י ה למתתי י נ ו שלוחי! לאו כל כמי ה נ ד נ ן ע ל י א ח השטר ולבטל שליחותייהו אבל בשטרות ל ג י ת כ ו מ חן לחזור ג ו א ולאי מצי הנ ה ק שלוחיס של נוח! ג ם ר י ד ע ג השטר ואין ה  שלוחיו לכתו
ם שליחיו לכתוכ י ד ע שה ה א העי ו ב הלא ה י ד והמתחי ב ע ש מ ע לעולם ד מ ש מ מ ו ה מלשין השטר נ ר ל א ולא שלומים ללוה ומוכר א ק ו ה ל ה ומלו ג ם שלוחי קז י ל ע ו ה מ והצואה הו ק ד מ ט ש ה זה נ מ ה לי ל ש ק ם האלה ל ד נ ל ל ואולס לא גתמוורו אצלי ה ׳ אלף ל״ ו סי תי ו נ  נמשו
חל רו המו י ת חנ ע א נלי ל ף הו ו נ ן י א י ה ה ימוכר י נ לקו יהו ללוה ומלוה ו י ו שלוחי דתרו ו ח ה ו ת ו שלוחי לוה ומוכר ולפתות פ ם הו י ל ע ה ע ל מ ש ג מ ו ה נ מ מלשון השטר ה ״ ה ומלוה מ נ ו שלוחי קו ס הי ד ע ה ע ר מ ש ר בעלמא במלמול מ מ א ק ד ל ס ע ת פ למלשון א ״ ע א ר ו ט ש  ה
א ״ נ ש ר נה תשובת ה ת ואפשר שהא אי ו ל תן שבשטר ע ס שלותין לכתוב אין עלו י ל ע ת ה יב בשלו אינו עושה א ת כולם כל שהמחחי ׳ אלף רי״א שכתב להליא לבכל השטרו א חזינן ליה בתשובותיו סי ה א שהבאחי ל ״ נ ש ר ה א תשובה ר י ה ה ה אילון בה נ לעתי מ ל ט לא י נ ל  מ
ן י נ אף לאחר הקנ נ מלבתו נ ע ל ו ו ת מצי לחזור נ ל השטרו נ נ ס ל ט ס ה ת י ״ ת ופליג על ר ו ע ל א כל ה י נ ה ה נ י פ ס ׳ ה פ ג ה גורר ו ׳ ז ס ש ג ״ א ר ים ה נ ה שיש לחוש ללנרי האחרו ל מ נ ל ה מ ן על ז ו מ ס ן לא ראיתי ל נ ל ה ומלוה ה נ ד בקו ל מ הגגו רואי! בעינינו דאין השליחות ת ״ מ  ו
ו ד י מר אין רציני שתהא נ ס או ר א ט ש ה זו וכו׳ חוזר נ ד ש ו נ נ מר ז י האו נ ׳ שם ג ו שפי ת מצי לחזור נ ל השטרו נ נ ת רש״י בקדושין ד ע ראה ד ו שכתנתי עכ׳׳ל. וכן נ מ ן אלא כ ר כ נ ת ס נ ולא מ ״ ע ן נ י חג ו כו נ ח נ ד וצווח אל ח מ ו ׳ ע י ף לומר וז״ל ויי׳מ דאפ י ס ו י חייה ה פ נ  ו
קא לראות ו ק ל ד ר י י ס לא מ ת ה ה ל ז ק נ ס ה אין ע י ן לימלן נ י ד ה ולוה שכתנ שלאחר שתממו השטר צריך ע ׳ מלו א מהל ״ י ה שתמצא למיי׳ פ מ ינה ו ו י נ י י ורנ ם ר״ י ק ס ו פ נ ה ו ת ר ע ה ל ט ו ד ולזה נ י י ל שטר מ נ נ ן י י ל ענ נ נ לו ראיה אלמא ל י ר שאין נ מ א ק ל נ מ ׳ ׳ ה ע  ראי
א ״ נ ש ר ת ה נ י ש ת ה שנתב נ מ ן שס צהליא י ״ ר ד ה נ ל ן נ נ ה שס ו נ ל ה כח להליא ה ו כלמי ׳ צא חזר נ ד אפי י י ו הנותן אלא מ ד נשחזר נ י י ר לא מ טו י ל הע ע נ מ ל ו ״ נ א ר ה מ מ ״ מ ס הריין ו ״ ע ׳ א א שס פ י ל אשר מג ו הנוח! וכל הפלפו י צא חזר נ ט כיה אפי ו ן לאמל ד  אין צ
א וכלוקא ! מלתא אלימחא הי י ו כשיש קני! לקנ ר ת ל ל לא מצי ה מ ע ן אותו מ ו ו ת ל שלא חזר נ ה רנ נ ו ש ת ם נ ת ן ה ו שהארי מ א נ ״ נ ש ר ס לזה ה ט ס ה ים ו נ ר והגאו ו ט י ל הע ע ם נ ש תו עני! נ או ן נ ן או כשיש קני! ועליי! שעסוקי ק כשאי! שם קני ה לא הוי ר י ר נ ל א למצי ה ה  ל
ר נ ד ם ה ו העלי נ ת נ י ש ל ל נ ס ע תי נ י ! ששהה נ ו ט ל מ מ ע ן אותו מ ו ס ולאי צא חזר ח ת ה דם למצי למחות ל י ה נ ח ו ה מ ר הל ט ש נ ה ו ת נ א ל נ ש נ ה אצלם ו ר ט ז ת נ ו ל ע ם ה י ו העל נ ת ׳ נ י ג שכתנ לאפ ״ מ ׳ ר מ סי ״ ח ו ט יא ה ת הרא״ש שהנ נ ר שלא לחזור ואינו נראה כן ממשו מ  א

ת: נ הרא״ש למצי למחו ח ה נ ״ פ א ה ו נ ר א למחוח אחר זמן ה ידי שנ ה אצא ולאי למי ז ה צעשוח זכרו! מ י ה צורן ה ל מ מ ע ן אוחו מ ו ס ח י נ ת י ט ר לאילו הי ט ש ה לכתוכ ה כ ר ם ה מי כ י ״ ס ו א ד שעמל י י א מ מ ת ס ו הלכר לזכרו! אצלם אלמא כ ד מלכחכ עו  לזכרו! אצלם ו

 המאור הגדול
א נ ו כ ה ר ד ן ל נ י ש י י א ח א ל ב ר ד א א ג י ל פ ן ד ו י כ ם ו ת ׳ ח י פ א ש ת ל ק ש א ם א ת ח ן ד א א מ ע ד ו ו מ א י ל י א ב א ט י ו פ פ א ד ד ב ו ע  ב
ו ח ן ל נ י מ ק ו ו מ נ י ר ב ו ד י א ה ע ד ו מ ו ו נ י ר ב ו ד י ה ה נ מ א י ב ש ב א ר ר ר ב מ ד ן ו מ ח ב נ ר י ד ר מ י מ ה ו א ר ת א ב ו ה ל ד ״ י א ק ב ר א כ ל  א
ד מ א י ד ש ב א ר ר ר ב מ ל כ ״ י ק א ו ב ר ל כ ״ י ק א ד ת כ ל ה א א ת כ ל י ה ש ק י א ת ל א ד ס ד ר פ ה ד ש ע ן מ ו ג י כ מ י נ ה א נ ת מ א ו ט י ג  ב
מ ״ ן ה נ ק י ר פ י ו ב ט י ל פ ה פ י ן ל י ב א ת ע ד ו מ א ב ת ב ה ל ר ן ע מ ח ב נ ר • מ י ש ק א מ ר מ ג ב ג ד ״ ע א ן ו י נ מ א ו נ נ י ר ב ו ד י א ה ע ד ו  מ
א כ י א א ת כ ל ן ה ם ל ו ק י ת י ד מ ק מ ו ו ה נ י א נ מ ת י ס ש ב א ר ר ר ב מ ן ו מ ח ב נ ר י ד ר מ י מ י ד ד י א מ ל א ו י ש א ק א ל ׳ ה ו כ ה ו ל פ  ע
ן מ ח ב נ ר ה ל נ ת ך מ ר ל ד א ע ת ב ה ל ר ם ע ה ת מ ו ש ק ה ש ל ה י נ ת מ ׳ ב י פ ו ב ר מ י א מ י נ א ה ד נ ת מ ן ב י י ב נ י ב ז ן ב י ו ב ה נ י ש ו ר פ  ל
ן י נ מ א ן נ י ו א נ י ר ב ו ד י א ה ע ד ו ם מ י ד ו ע ר מ ם א א ה ו נ ת מ א א ע ד ו ן מ נ י ב ת כ ן ד מ ח ב נ ה ר ד ו א מ י ל א מ נ ו ב ה ר י ל נ י ב ע מ מ ש  נ
י נ מ י ה י מ א מ ם א ת ר ח י פ א ש ת ל ק ש א ם א ת ח ן ד א א מ ע ד ו א מ י ל • א י א אמר ה א ד נ י ב ו א א ע ד ו ׳ מ י ב ת ר כ מ א י ד מ א נ נ ו ב ה ר  ל
ו ר מ א נ ש ש כ ״ ן כ י נ ל ע כ ו ב א ז י ש ו ק ך ל ר ש ד י א ש צ מ ׳ נ ו כ מ ו ״ א ה נ ק י ר פ ו ו נ י ר ב ו ד י א ה ע ד ו ר מ מ י מ ה ל ש ע ר מ ת ב ם ל י ד  ע
י א כ ס ד ר פ ה ד ש ע ן מ ו ג כ ב ה ו נ ח מ א ו ט י ג ו ב ה ׳ ל י מ ק ו מ ׳ ד י ק ח ר א ד ו א ה ת ש ן ה נ א ם ו ת י ס ש ב א ר ר ר ב מ ן ו מ ח ב נ ר י ד ר מ י  מ
ר מ ו ל ב כ ת כ י ן ל ת א נ ה ל נ מ א א ר מ ג ש ב ר פ י מ ש ב א ר ר ד ב מ א ד מ ע ט ל ו י ע ן ל נ י ר מ א ד א כ ת כ ל ה א א ת כ ל י ה ש ק י א ת ל י ד כ י  ה
ן ו י כ ם ו ל ו ע ו מ י א ה ו ל ל י א ם כ ה י ר ב ר ד ו ת ס ם ל י א ו ב ל י א ר ה י ו מ י ת א ח ה ל ל ו ע א א ו י ה ה ל ו י ע ה כ נ מ א ר ה ט ב ש ת כ י ן ל ת א נ  ל
א ע ד ו ד מ י ג מ ר ו ו ו ח ו כ ה ו ל ו א ה ר ט ש ה ל י י ל ר ק ע י ד א א מ מ ע ה ט נ מ א א ו ע ד ו ן מ נ י ר מ א ו ד נ י י ה ד ו י ג מ ר ו ו ו ו ח נ י ב א ו ד ש י ג ה  ש
ו מ ת ח ש א כ ו ה ה ל ו ו ע א ך ל כ ל י ו ה ס נ ו א ס מ ו נ א ל ה י צ ה י ל ד ב כ ת כ י ן ל ת י א נ ע ד ו מ ו ה י ל ה ע ר ס מ נ ר ש ט ש ש ה ו ר י ב פ ת כ י ן ל ת  נ
ו נ י ר ב ו ד י ה ה נ מ ר א מ ו ן ל י נ מ א ן נ י א ר ו ח ם א ו ק מ א מ צ ו ן י ד ב י ת כ ש ו כ ל י פ ו א נ י ר ב ו ד י א ה ע ד ו ר מ מ ו ן ל י נ מ א ה נ ״ ש מ ו ו י ל  ע
י ש ב א ר ר ר ב מ ל כ ״ י ק ר ד ח א ב מ ו ן ת נ י ג ל פ א מ ר ל ט ש ש ב ״ ל ה ו ל פ א ע נ א ש ל ר ו ח ם א ו ק מ א מ צ ו ן י ד ב י ת ן כ י א ש ו כ ל י פ  א
ן ה מ ב ר י ה ר ב ד א כ ל ש ל ו ״ ף ז ״ י ר י ה ר ב ד א כ ל א ש ו ה פ ש ״ ע א א ע ד ו מ י ה נ י ש ד ר פ ל ק ו ו ס פ י ה ל א ר ך נ א כ ו א ה ר ת ב  ד
ן י א פ ש ״ ע ד א י ג מ ר ו ז ו ו ח נ י ב א ו ד ש י ג ה ן ש ו י כ ן מ י נ מ א ן נ י א ו ש נ י ר ב ו ד י ה ה נ מ א ם ל ע ת ט ת ו ל נ כ ר צ ו ה ה ש ז ם ו י ש ו ר י פ  ה
ו ג ר ו ה ף ל ר ט צ מ ן ו מ א נ ו ש נ ו צ ר י ל נ ע ב י ר נ ו ל ר פ מ י א א כ נ י ש א ה מ י א ל י ש ק ן ד א א מ כ י א ם ד ו ש ר מ ח ם א ו ק מ א מ צ ו ן י ד ב י ת  כ
ם ו ש ; מ י נ מ א ן נ י ו א נ י ר ב ו ד י ה ה נ מ א ב ן ו ו מ ת מ מ ח ו מ י ן ה י ס ו נ א ב א ו ע י ש ה ר י ר ו ב ם ד ו פ ה ל י ש פ ה נ י י ל ו ש א מ ק ג ד ״ ע א  ו
ו ה י י ש פ נ א ד ת ו ע י ש ר ה א י נ מ י ה א מ א ל כ ה א ו כ א ה י ת ה ח א א ד א ו ו ד ה ז ל א ש ה ל ב ו ש ת ה י ו מ י ת א ת ה ל ל ו ע א א ו י ה ה ל ו ע  ד
ר ק י א ע ו ה ו ש ע ב י ר נ ו ל ר פ מ ו ן ל מ א ם נ ת ם ה י ר ח ל א ה ע י ב נ מ י ה מ א ד ת ו ד ה ר ס ק י ה ע י ר ל ת י י א ו ו מ צ ל ע צ ב א ו ר ם ק ד א  ד
ת ו ד ע ל ה ט ב ם ל ד י ח ב ן כ י א ר ו ט ש ם ה י י ק ת נ ת ו ו ד ע ר ה ק י א ע י ה ה ש א ז ו ו ה נ י ד ב י ת ר כ מ ו ן ל י נ מ א א נ כ ה ו ו ג ר ו ה ת ל ו ד ע  ה
ו נ י ב א ו ד ש י ג ה ן ש ו י ה כ י • ב י ר מ א ד ו י ג מ ר ו ז ו ח ל כ ״ ה ו ד נ י ר ב ו ד י ה ה נ מ י א מ י נ ן א ו מ ת מ מ ח ו מ נ י י ן ה י ס ו נ ר א מ ו ו ל ר י ג ה  ש
א כ ן ה נ י ס ר ג י ד א ה מ י א ל י ש ן ק י ק ו י נ ק ה ר פ ל ב ׳ ׳ ף ז ״ י ר ב ה ת כ ה ש מ מ ר ו ח ם א ו ק מ א מ צ ו ן י ד ב י ת ן כ י א ש ף ב ד א י ג מ ר ו ז ו  ח
ן נ י ש ר פ ו מ נ ן א י א ה ו י א ל י ש ק י ד א ה מ י א ל י ש י ק כ ם ה ו ש מ י ו ז ו ה ז י כ ל ה ו י מ י כ ז ו ה ז י י ל צ ר י א פ א מ ו ה ו ש י ר ב ד ה מ א ר  נ
ר כ ו מ ר רב ה מ א א ד ה י ו ד י א מ ל ן ו א ל י ש א ק ן ל ד י ד ל ת ו ו פ י ן ה ת מ ו ע ר ן ה י ח ב ה ת ל ו ע ת מ א צ ר ו ה מ א כ ל י א ו ו ה ו י י ל צ ר  א

: ל ״ ף ו ״ י ר ה ה ר י כ ז א ה ל פ ש ״ ע א א י ה ה ק ו ס ה פ כ ל ם ה י ד ב ע ו ש ם מ י ס כ נ ה מ ב ו ם ג י ד ע ו ב ה ד  ש

י ו ל ב ת ם כ י ד ע ר ל מ א א ו ב י ש ש מ ו ר י . פ א נ י ת ד י י א צ ל ן ד א מ א א ל א א ע ד ו ׳ מ י ב ת א כ ו ל ה י י ו ר י ת ר מ א ף ד ס ו ב י ר  רבה ו
ת י י א צ ל א ד מ ל א א ר ב א ג ו ה ו ש ו ב ע ד י ד ש ו ע י ל פ ו ע י ל ב ע ו ת כ ל ו ו ת ו ד א ו ש ח ם ל ה ן ל י ך א כ י ב נ ס נ ו א י ש נ ו ל ל פ א ע ע ד ו  מ
י י ב י א ר ב ׳ ד י ך פ ל ע י ו ל ו ע ל י פ ו א ה י י ו ר י ת ר מ א א ד ב ר ״ ו ב ו א י ל פ א ע ע ד ו ו מ ן ל י ב ת ו כ ו ו י ל ן ע מ א ה נ י ז ר א ה ו כ ה ״ א א ו נ י  ד
ם י ד ע ה ן ש ו י כ א ו ו א ה ע ד ו ו מ א א ל י נ ל פ א ד ס נ ו א ה ב י ן ב נ י ע ד ן י נ ה א י ב ב ת א כ ל א ד ע ד ו ל מ י כ ר מ א י ד ע ד ר ה י נ ר ב ד א כ ו  ה
א ל א ד מ ל א א ר ב א ג ו ה ו ש ן ב י ע ד ו י פ ש ״ ע ן א י ב ת ו ן כ י ו א א ם ל א ם ו ד ל א ר כ א ש א ל ב ר י ו י ב ם א ן ה ד ס ש נ א ס ה נ ו א ן ב י ע ד ו  י
ו א י ל ו א ה י י נ י ל מ י ק י ש מ ו ד א ל ן ד ו י כ א ד ו א ה מ ל ע א ב ת ל י י מ ו ל ה ג נ ת מ א ו ט י ג י ד י א א מ א ד ע ד ו ה מ ל ׳ ע י ק י י ד א ו נ י ת ד י י  צ
ל א כ ע ד ו מ ה ו נ ת מ ה ט ו ג ת ה ת ו ל ת ע ד ר ב ו מ ג י ך ש י ר ך צ כ ל י א ה ע ד ו ר מ ס מ מ ל ה ו נ ת ו מ א א ט י ב ג ה י מ ה ל י ה ל מ ס ל ו נ א  ד
ם ש ו ר י פ י ב י ת ו ב ה ר ו ש ר י פ י ו נ י ב ו א א ע ד ו ׳ מ י ב ת א כ א ל כ ר ד מ א א י ה נ י ב ז י ד ו א מ צ י ע ל פ ו ע ל י פ א ן ו ת ו ת א ל ט ב א מ י ה  ש
׳ י נ י י א ד ל י ו נ ק מ ר ו מ ה ג י ס נ ו ב א ג א ם ר ו ש א מ ת ל י מ א ד מ ע ט י ו נ י ב ה ז י נ י ב ן ז י ב ז ה ו ו ל א ת ת כ ל ר ה מ א א ד ב ר א ד ר מ י א מ ו  ה
ר ק י ד ו ב כ א נ ו ה ר ש ב ס ד נ ו א ת ב י ח פ מ י ש מ י נ א א ר נ ב א י ב פ פ א ל ל ת י ד ב א ן ט ו ג כ ן ו ו ק י ר ק י ן ס ו ג א כ פ ו ג א ד ס נ ו א א ב ל י א כ  ה
א נ א ש ם ל ה ה ב נ ק מ ר ו מ ג ח ו ו ד ו ל נ מ ל מ ב ק א מ ו ה ם ש י מ ד ב ה ש ו א ח ו ך ה כ י פ ל י ו ר מ ג ו ל ל ו ע כ ק ר ק ת ה ד ס פ ה ר מ ת ו ו י י ל  ע
י א י ה כ ו ו נ מ ת מ ו ח א פ ו ה ו ש ע ק ר ס ק נ ו א ו ב מ צ ת ע ל א י צ ה מ א ז צ מ נ א ו ס נ ו א ה ב י ד ל י ח פ מ א ד נ א ש ל א ו ס נ ו ה א י ד ל ב ע  ד
א ם ל ת ה ך ד ש ו נ ה ז י א א ב ע י צ א מ ב ב ו כ ר ק י ע א ו ס י ר ר פ ה ד ש ע ן מ ו ג ם כ י נ א א ד כ י א ה ב ה ר ד ו מ ן ו נ י ר מ א ו ד נ י י ה ה ו נ ק מ ר ו מ  ג
ב ט ו י מ ל ה י ה נ י ת ל נ ב ז י מ ל א ״ י א כ ה ו ד ו ב ד י ח פ ה מ י ה ר ש ב ד א ב ל ס א נ ו א ן ה ו מ מ צ ל ע י צ א ה י ל ר ה ה ש נ ק מ ר ו מ ן ג נ י ר מ  א
ר ס י מ ך א כ ל י ו ה ד ת י ח ת א מ צ ו ע י ק ר ק ך ה ן כ י כ ך ו ן כ י ב י ו ד י א ב י ה ה ח ו ק א ל נ י מ א א ו ת נ כ ש ר מ ט ש א ל נ ש י ב א כ י ל א  ו
ו מ צ ס ע ד ר פ ר ב מ ו ל ם כ ד ה ח ר א ב ד ה ב ל צ ה ס ו נ ו א ה ן ש ו י ה כ נ ק מ ר ו מ ן ג נ י ר מ א א ל א ו ע ד ו ה מ י ע ד ו ו מ ת ר י כ ל מ א ע ע ד ו  מ
ו ע מ ש כ ש ״ א א ו ס נ ו א ה ב י ן ב י ע ד ו ן י נ ו א ר מ א י ם ש י כ י ר ם צ י ר ע א ה ל ה א ו ס ד ר פ ה ד ש ע מ א ב ע ד ו ן מ כ ת ך י א י ל ה א ש ם ת א  ו
ו י ד א ע י ב ו י ר כ מ ך ל ר צ ו ה ה ל מ א ע ת נ כ ש ר מ ט ש א ל נ ש י ב א כ י ל א ב ו ט ו י מ ל ה י ה נ י ת ל נ ב ז י מ ר א מ א ה ש ו ל מ י ה פ ם מ י ד ע  ה
א ל ם ו י ד ע י ה נ פ ו ב י ר ב ם ד י י א ס ה ל ו ל מ ה ב ש י ש ה ש ל ו י ת ר י כ מ ס ב ו נ ה א ן ז י א א ו כ ה ״ א ו ו ח ר ל כ ע ו ב נ מ ו מ א י צ ו י ד ו ״ ב  ל
ן ו ע ט ל ל ו כ ה י י ה ו ו ו ל נ ר כ מ י ה ש ו ל מ ן ה ע מ ב ו ה ת י ה ו ש נ מ ו מ ע מ א ש ל א א ת נ כ ש ר מ ט ש א ל נ ש י ב א כ י ל ם א ה י נ פ ר ב מ  א
ם ס ר פ ת א נ נ ו כ ש מ ר ה ט ו ש ר ל י ז ח ה ו ו נ מ ה מ ו ח ק ל כ ש ״ ח ו א א ר ש כ ה ו י נ י ן ד י ב ז ש ד י נ י ד א י ב ע י ד א נ י ן ד ו ב ז א א נ י מ ר א מ ו ל  ו
א ע ד ו ה מ י ע ד ו מ ר ו כ ו מ ל ה ס ש נ ו א א ב י ה ה ר ו ר ה ב ע י ד ה י ן ז ו ג כ ו ו ת ר י כ מ ה ב י ס ה ו נ א ש ה ו ל ח ת ו מ י ל ם ע י י א ה מ י ה ס ש נ ו א  ה
ה מ ו ו י ר ב ד י ב ת ע ה ד ב ש י ת א נ ל ו ו ל ל ם ה י ר ב ד ך ב י ר א ה ר ש כ מ מ ח ו ק ר מ פ ס א מ ״ ר ל ע ש ל ב ״ ן ז ו א י ג י א ׳ ה י ב ר י ל ת י א ר  ו
ן ו י א כ ל ן א מ ק ל ן ד י ת ע מ ש ׳ ב י ר מ א ד כ י ו ט ו מ ת ש א ה ל י ה ל ו א ה ל ד ו ב ה ו ד ש א ב ב ה ר ד ו א מ מ י ל א ד ו ן ה י ד ב י ו ת ב ת ל כ ״ נ  ש
א כ ן ה נ ד מ י א כ ה ו ל ט מ א א ו ת כ ל ה א ד ב י ל א א ת ע מ י ש ק ו ס א נ ל ״ ן ה נ י ע י ב נ י ב ה ז י נ י ב ו ז ו ו ה ה ל ו כ א ב ת כ ל ה ם ו ת א ה נ ק י ס א  ד
י ע ד ר ה נ ל כ ״ י ק א ו ת כ ל ה ו מ ה ו ל ק פ ת י א י ד ר מ י ך מ נ ל ה ׳ כ י ק ב ש א ו ס ד ר פ ה ד ש ע ן מ ו ג ס כ י נ א ] ד י כ י ה ) ן א כ ה א ( ב ה ר ד ו  מ
ה נ ח מ א ו ט י ג א ב ל ה א ע ד ו • מ י ב ת א כ ך ל ב ל י י ה נ י ב ה ז י ג י ב ו ז ה ל ו כ א ב ת כ ל ה ה ו י ת ו ו א כ ד ו מ ל ק ת ס א פ ה א ד ב ר י כ מ ל נ ״ י ק  ו
ר מ א א ה ה ד י נ י ב ז א א ע ד ו ׳ מ י ב ת כ ל ד ״ ס ן ד ח כ ש א א א ה ת ע מ ש ה ד ר א מ ו ה ג ד ״ ע א א נ ו ב ה ל ר ב א א ס ד ר פ ה ד ש ע ן מ ו ג כ ב  ו

 מלחמת ה׳
 בשדה סמס וכו׳ ועוד הא אמדנן כגמ׳ כי אמר רב הוצא אי לאו מודעא מאן דחתס אאשקלתא שפיר חמס רב הונא
 לטעמיה ויש ללמול מכאן שמי שאומר סתס מלוה וזבי! זביניה זביני מולה בשמסר מולעא שהמודעא מבטלת שאס
 יש בלשון הזה סמס שאפי׳ מולעא לא מבטל הוה לן לאקשויי והא רב הונא הוא ראמר מלוה וזבין זביניה זביני
 ולפרוקי כי אמר רב הונא כשלא מסר מודעא אלא ש״מ שהכל מודים כשמסר מולעא ועול שהד גט מעושה בישראל
 נלין לכשר משוס דאגב אזנסיה גמר ומגרש והיה ליה בזביני יעדיף מזביני משוס דמצוה לשמוע דברי חכמים
 וכדאממר נשמעמין ללקמן וגלויי לעמא נמי לאו מילמא היא לכטוליה כראממר נגיטין ואפילו הכי ט מסר מולעא
 נטיל גיטא כדאמרינן כשלהי סרק האומר כערכין האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא וכו׳ ומינה שמעינן
ט מסר מודעא נטלי זביני וכן בדין דהא גלי אדעתיה דלא גמר ומקני וכן הסטמו כל בעלי הוראה ז׳׳צ  לזביני ד
 שמסירת המודעא מבטלת ואין כאן בית מיחוש ושמועתינו זו כך פירושה דהוינן בטעמייהו דנהרדעי דאמד כל
 מודעא דלא כתב בה אנן ידעינן באונסיה דפלניא לאו מודעא הוא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנמא אע״ג דלא ידעינן
 באונסיה ולא מסר מודעא נמי הדא מודעא דגלדי מילמא בעלמא היא ובמוכחא מילמא סגי ט ההיא עובדא דאסמר
 בסמוך ואי בוביני ט נמי כתיב בה הט לאו מודעא היא עד דכמיב בה מסר לנו מודעא ואכן ידעין באונסיה וציכא
 למימר נהרדעי בשמסר מודעא איירו והיא גופה קמ״ל דבעי׳ ידעי׳ באונסיה דבזגיני פשיטא שאינה מודעא ע״ס
 מוכר שאס כן אין לדבר סוף ומפרקי׳ מודה רבא בכי ההוא מעשה דפרדיסא דכתבי׳ אע״ס שלא מסר מודעא לטון
 דמעיקרא נמי היה אומר לקוחה היא כידי היה נאמן מה הוסיף לו זה ומכירתו אבל בשאר כל האונסין שאונס בדבר
 אחר ומכירה בדבר אחד מאחר דמחממ האונס רצה ומכרה לשדה זו גמר ומקני היא ואמי נהרדעי לאשמועינן שכיון
 שיודעין העדיס שמתחלה ועד סוף נאנס באונס זה כותבין לו מודעא אע״פ שלא מסר להם כלוס לפי׳ אס צא פירשו
 אצא כתבו שנאנס באונס זה כותביו לו מודעא אע״פ שלא מסר להס כלום לפי׳ אס לא פירשו אלא כתבו שנאנס
 באונס פלוני סתם חוששין ואינה כלום שמא על סי מוכר כתבו ואע״ס שלא כתבו מסר לנו מודעא חוששין שמא כך
 היה בהם מעשה ואין צדך לומר כשכתבו במסירת מודעא דמוכר ולא כתבו בה אנן ידעי׳ באונסיה שהדבר ברור
 שעל פי מוכר כתבו ולא עלה על דעת שיהא מוכר נאמן ע״י עצמו זה הפי׳ הנכון שעליו סמך רבינו הגדול ז״ל ואס
 יש מי שמשיב עליך מלשון מודעא אז» אמה אמור לו אין לשון מודעא אלא לשון יסודן כמו שכתוב ויודע בהס את
 אנשי סוכות ומן הענין הוה וידע אלמנותיו לשון הריסה כמו שכפל ועריהם החריב ואחרים יש כמקרא ויכול אתה
 לפרש מודעא כמשמעו לפי שהגאנס מודיע צערו לאחדס קראו שטר האונס מודעא בכל מקום ולא שיהא זה צריך

 למסור להס לעולם שהוא אנוס אלא צריך להודיע האונס או למסור שהוא אנוס בכל דבר ודבר כהלכתו:

ד רבה ורכ יוסף דאמרי תרדיהו לא כתבי׳ מודעא אלא אמאן דלא ציית דינא וכו׳ אביי ורבא דאמד מרדיהו ו ע  ו
ר הכותב אין לשון הגמ׳ מסטס עס פירושו דאי במודעא מ  אפי׳ עלי ועלך פי׳ דברי אביי הוא כדבד נהרדעי: א
ע לן אונסיה שא״כ אין לדבר סוף דכל דזבין איניש אי לאו ד א ולא י  דזביני פשיטא דלא כתבינו אמאן דציית דנ
 דמצטדך לא הוה מזבין וילך דמסור מודעא ולמחר יבטל מקחו מאי קמ״ל רבה ורב יוסף פשיטא ואי אתו לאשמועינן
ט כומבין מודעא אמאן דלא ציית דינא ועוד ק דאניס ה״ל למימר ת  דאמא! דלא ציית דינא כתבינן אע״ג דלא מ
 רבא דאמר אפילו עלי ועלך אדרבה ה״ל למימר אפילו אמאן דלא ציית דינא לא כמבינן כלומר עד דידעי׳ באונסיה
 וטון דידעי׳ באונסיה ודאי כתבינן אכולהו דהא רבה ורב יוסף לא פליגי בהט אלא רבה ורב יוסף אתא לאשמועינן
ד אין כותבין וכולהו נקטי צהו לישנא דאיפכא זה דבר שאינו כצום ועוד אם דברי ב  כותבין נללא ציית ואביי זרבא ס
 אביי ורבא כלבד נהרלעי היט דיקי׳ בגמרא אנהרלעי מולעא למאן וכו׳ אי לזביני האמר רבא לא כתבי׳ מולעא
ה אדליה ולאו למירמי ד  אזביני ושבקי׳ מימריה לרבא גוסיה לאיתמר מקמי מילמא רנהללעי ועליסא נמי למיסרך ד
 אנהרדעי משוס דגגרא אגברא ליכא צמירמי וכ״ש הנא דסליגי בה אמוראי דמצינו למימר נהרדעי כרב הונא סבירא
 להו ולא כרבא וליכא קושיא אדרבא דלא פליג להו בגמרא ועוד דאי מימרא דאביי ורבא כנהרדעי הוו להו למימר
ם הללו דבין בזביני בין בגיטא ומתנמא אמרי רבה ד  בגמרא אפילו עלי ועלך דאמרי נהרדעי וכו׳ ואין צורך לדבדס ק
 ורב יוסף דלא כתבי׳ מודעא אמאן דציימ ואע״ג דידעי׳ באונסא דזביני משוס דאמד׳ ליה טון דציימ לדנא זיל לבי
 דינא והוה ליה כמאן דכיל לאצולי נפשיה מההוא אונסא לעולם ללאו אונסא היא ט ההיא דאמרי׳ התם נקיטינן אין
 אנפרות בבבל טון דאיכא בידו ולא אזיל אחולי אחיל גביה אביי ורבא דאמרי תרוייהו טון שהוא ברשותו של זה אע״פ
הד זה מסור בידו על כרחם כתבינן  שהיה יכול להשמט ממנו עד שיבא לב״ד טון שאס רצה הלה צא ציית לבי דינא ו
 מולעי׳ ועול לא מסיימי אי במולעא לזביני ודדעיה באונסיה וכשמסר מודעא או בשלא מסר ואי במודעא דגיטין
 וממנה דלא ידעי׳ לפי׳ לא הקשו בה מודעא דמאי וכו׳ ואחדס פירשוה בגיטא ומתנה בלחוד ולא ילעי׳ באונסיה
 וכן מה שפירש דבד נהרדעי בשמסר מודעא וכן דברי רבא דאמר לא כמבינן מודעא אזביני אפילו במסירה מודעא
 דנרי הנאי הס שהרי לא שמענו לרכא דאמר כלום כענין מודעא אלא שאמר הלכמא מלוה וזנין זביניה זביניה והוא
 הלשון שאמר רב הונא בעצמו שבא רנא לפסוק הלכה כן וטון שרנ הונא אמרה סתס ורנא סתס ושמעי׳ ליה לרנ
 הונא דאמר מודעא מנטלמ מנא לן הא דאקשי׳ אי דזביני הא דאמר רבא לא כתבי׳ מודעא אזביני דאלמא אע״ג
 דמסר מודעא לא כלום הוא לעולם אימא לך מודעא מכטלת אשקלמא כדרב הונא שהרי רבא לא הוסיף על דברי רנ
 הונא כלום ולא עוד אצא שרבא פוחת הוא מדבד רב הונא דאיהו אמר לעולם זביניה וביני ורבא אמר לא אמרן אלא
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 אעלים התתומיס:
 חו״י (א) נ״נ צל״ע ל״ל למימר כגון מעשה
 דפרדיסי׳ לגכל אונס אפיי שלה סתס אס
 מסר מורעא המטרה נטילה והט קי״ל נטור וש״ע
 סי׳ ר״ה עי׳ לקמן נרי״ף אחר ר״ה ואמר רנא
 הלכתא סליוה וזנין זניגיה זניניה כוי. וה״ה נשלה
 זו נעי מולעא ומצאתי נרשנ״ס שסייס נגמ׳ ח״ל
 ומיהו רנ הונא לאמר לקמן תליוה וזכי! ונו׳ חזינן
 ראנשר מולעא אזגיניה לנית ליה סגרא דרגא הלשון
 משמע לר״ל אפי׳ נשלה סתס. והל״ל לאפי׳ נשלה
 זו צריך מולעא. ועול קשה ללרנא כלעמ המקשן
 לעולם לא יכתכ מולעא ועו״ק מה משני כגון מעשה
 דסרליסא ושם גופא ל״ל כחינא שמ״ש לקמן ואני
 אוציא אמ המולעא הל״ל ואני אייתי סהרי לכנר
 טען שככר קנאה זה ג׳ שנים וי״ל לאה״נ אין
 קפירא נכתיכה רק שימסור מורעא לפני המטרה.

 (עי׳ קונטרסים):
 אנ״ש מהר״ם [א] לטון שאין נ״ל יכולין להצילו
 אלא מחמת שהוא צאית דינא ואי נעי לא
 צאית אנוס הוא ולשון זה נ״ל ע״נ לשון הרמנ״ן
 ז״ל וכתכ כ״י נטור ח״מ סי׳ ר״ה שלפי סי׳ זה
 משמע שאס כ״ל של ישראל יש לו הרמנא דמלכא
 לכוף הגעלי דני! שילונו לפניו לא כתני׳ מולעא
 לה״ל כמו היכא ראיכא גי דואר וטון ללא אזיל
 אתולי מתיל ולא ראיתי כן גלכרי שוס א׳ מהפוסקים
 ולכן נ״ל שאע״פ שהפוסקים סוכרים כדגרי הפירוש
 השני שהזטר הרמכ״ן ז״ל לומר דהאי פלוגתא כזכיני
 היא מיהו לעני! טעמא דאכיי ורגא ס״ל לפוסקים
 שלא כדכרי הפי׳ ההוא אלא היינו טעמייהו דאכיי
 ורכא כדפי׳ הרשכ״ס משוס דפעמים שאין כ״ד
 מזומן מיד והשתא ככל גוונא כתכיגן מודעא:
 טהר״ן שפירא [כ] ר״ל כגון שהטמין לו עדים
 אחורי גדר וכו׳ וכפי׳ רשכ״ס כשם ר״מ מכואר
 כע״א ולפי מה שתיר; הנ״י קשה דלמה לן למכתכ
 מודעא הלא די גשיעידו העדיס על אונסו וכמו
 שהוא נעצמו תמה כקושיא שהקשה גזה. ואפשר
 דמאחר דלא אמר לו נן בפרהסיא ס״ל להנ״י דאינו
 מועיל נלא מודעא ומיהו דוקא מעשה דפרדיסא
 ללא הד אונס נולאי דשמא לא הד טעון אח״כ
 שלקחו אמר שאנסוהו על המטרה ממש נהולאה
 וכיוצא נזה פשיטא דלי לו שילענו העלים את אנסו
 וא״צ מולעא אליבא דרגא מאחר שאנס ממש ואס
 לא אנסו ממש כאונס אח״כ שהפחילו שיכתגו ליה
 מודעא ככגון מעשה דפרדיסא ודו״ק ומהתימה על
 הכ״י שהכיא שם דכרי הנ״י הללו ולא כתכ לגר
 עליהם: פוזר״ם [ג] לקמן כהאי פירקא נשמעתי!
 דגזל! אי! לו חזקה והתוס׳ והאשר״י נמנו כמ״ש

 כאן בשם רבי יונה:

 שלטי הגנורים
 S כתב הר״ר יוסף הא דמתנה טמירחא לא קניא דוקא
 נדלית נה קני! ולא מנר! לאקנרי ליה אלא נהך שטרא
 אנל אי מקני ליה נקני! או נחוקה אפי׳ לא אמר להו
 הט נתנוה נשוקא וכו׳ כיון שננר קנאו לגמד והשטר
 שמצוה לכתונ אינה אלא לראיה נעלמא לא אינפת לן
 אי לא אמר להו הט ואיכא נמי למימר דאפי׳ אס קנו
 מיניה טון דסמס קני! לנתינה עומד וכמאן דאמר ליה
 נתכו דמי ואי לא א״ל נתנו נשוקא וכו׳ נמאן דא״ל
 נתנו ולא נמנו נשוקי דלא מגטנן מיניה ולזה הסטס
 הרא״ש ז׳׳ל: נתנ הרא״ש האידנא דלא נתני׳ נשטר
 מתנה כחכוה נשוקא וחתמוה ננרא משוס דגהיגי
 למכתנ ככל שטד משנה הט הלנך כשמצוה לכתוב שטר
 מתנה סמס דעתו היה שינמנוהו כמנהג הסופד׳ הלנן
 הד כאילו אמר כתנוה נשוקא וחחמוה ננרא. מחנה
 טמירחא לא חשינא אפי׳ נמודעא לנטל ממנה גלדה
 שאחד׳ כגון אס נתן שדה אחת נמתנה טמירתא או
 נסתם שלא אמר כתנוה נשוקא ואח״כ נתן אומה שדה
 לאחר נמתנה גלויה השני קנה ולא אמד׳ הד גילה
 דעתו נמחנה ראשונה שאינו חפן נשניה אלא אס אינא
 הוכחה נשניה נההוא דאזיל לקדושי אחחא וצ״ע נדנד

 הטור מדנדו שנסי׳ רמ״נ לדנדו שנסי׳ רנ״ג:

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מ.-מ0 כא
 יטעון הלוה ט פרוע הוא או מזויף הוא ויצטרך לקיים שטרות בעלים המכירין חחימת העלים שבשטר ולא ימצא כיצד יעשה הולך לב״ד
 ומביא העלים עצמם ומעילים על תתימת יליהם בפני כ״ל והם כותבים בתוך השטר במותב תלתא כמלא הוינא ונפק שטרא לנא קלמנא
 ואפו פלוני ופלוני ואסהילו על חתימח ירייהו ואשרנוהו וקיימנוהו כלחזי וחותמים כו שלשה הלייניס והוא הנקרא הנפק ןב״מ לף ח.] וכן נקרא
 [בכתובות לף פא:] אשרתא דדייני ולכך צריך שלשה דאי שנים מה בין ההנפק לשטר שלמעלה הימנו הכא תרי חתימי והכא תרי תמימי ולומה לב׳
 שמעירים ששמעו מפי עדים להא
 ודאי אינו כלום דעד מפי עד הוא
 אבל כשהם ג׳ הוא כ״ד ודומה לפסק
 לין: דלא ציית דינא. שהוא סרבן
 ואינו שומע לב״ל שבעירו כן פירש
 הרב רבינו יונתן ז״ל לאי ציית לינא
 לימרו ליה אין אתה אנוס טון שאתה
 יכול לתובעו בלין וקי״ל כאביי ורבא
 לאמרי לאפילו עלי ועלך לצתינא לינא
 כותבים לזימנין שאין ב״ל מזומן מיל
 הלכך כותבין שיהיה לו לראיה ונראה
 לאע״ג להוי כלוכתא לאיכא ב״ר
 מזומן לא פלוג רבנן 0>כיון שאין ב״ד
 יכולין להוציאו מאונסו) אבל אמרונים
 כתבו דכיון דאי כעי צאית אי בעי
 לא צאימ אנוס הוא ולא דמי להא
 דאמרינן בגיטין ס׳ הניזקין (לף נח:)
 אין אנפרות בככל דטון דאיכא
 בי דואר ולא אזיל אחולי אחיל דהתס
 בי דואר מצי כאיף ליה בע״כ הלכך
 »(הכא) אי מסר מודעא וידעי באונסיה
 כתבינן אפילו אמאן דצאית דינא
 [א] זו היא טעמא דאביי ורבא ומיהו
 דוקא אזביני w אבל בגיטא ומתנמא
ן דגלויי מילמא בעלמא הוא  טו
 אע״פ שמלה אונסו בדבר שאינו
 לא הוי ןגיטו גט ולא מתנתו] מתנה
 וכן כתב הרשב״א ז״ל בשם רבו
 הרב רבינו יונה ז״ל וכך הס דברי
 הרמב״ם ז״ל כפ״י מהלכות מטרה
 שאין הולכין במחילה ומתנה אלא אתר גלוי דעת הנותן שאם
 אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקכל ולזה הסכים הרנב׳׳ר
 ז״ל בחדושיו אף על פי שמדברי הרמב״ן ז״ל נראה דכל שתולה
 מודעתו בדבר שאין בו אונס אין בדבריו כלום: לאו מודעא
 היא. שאין להם לסמוך על פיו דדילמא איערומי קא
ם דהשתא מחמת שהוא צדך למעות גמר ומקנה וכדי שיוכל ד ע  מ
 למזור כו כשיזדמנו לו מעות אומר להם שהוא אנוס וכתב הרשבי׳א
ן לא כתבינן מודעא ן לאו מודעא היא ולא אמדנ  ז״ל דמדקאמדנ
 אלא אמאן דידעינן באונסיה שמע מינה דאע״ג דלא ידעינן כתבינן
 סתס פלוני מסר מודעא בפנינו שסלוני אונסו בכך וכך למכור דזימנין
י ידעי באוגסיה ואי לא מסר מודעא לא מבטלי זביני  דסהדי אמדנ
 נס] ולפירושו אין מכטלין את המכר מחמת מודעא זו עד שיביא
ן חזקה לא תתמו אא״כ ידעו באונסו  ראיה שנאנס וקמ״ל לא אמדנ
 כדאמר בעלמא נכתוגות לף יט.] אין העדים תותמיס על השטר וכו׳
ן ונראה ד ט ן האי ניתן ליכתב סתם אע״פ שאין מ  אלא מימר אמדנ
 כן דעת הרנב״ר שהביא כן בחדושיו ואע״פ שאין כן דעת הרכ רבינו
 יונה ז״ל דאמר דלא כתבי עד דידעי כאונסיה שהוא נ«1 ז״ל תושש

 דלא צאית לדינא אביי ורבא דאמרי תרוייהו
 אפי׳ עלי ועלך אמרי נהרדעי בל מודעא דלא
 כתב בה אנן ידעינן (א) באונםיה דפלניא לאו
 מודעא הוא מודעא דמאי אי דגט אי דמתנה
 גלויי מילתא בעלמא הוא ואלא מודעא חביני
 הא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני נא] מודה
 רבא היכא דאנים כגון מעשה דפרדיםא
 דההוא גברא דמשכן פרדיםא לחבריה לתלת
 שנין בתר דאכלה תלת שנין m אמר ליה אי
 מזבינת לי׳ ניהלי מוטב ואי לא כבישנא
 לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי בי
י א ת  הא ודאי כתבינן אמר רב יהודה א
 א מתנתא טמירתא לא מגבינן בה היכי
 דמי מתנתא טמירתא אמר (להו) רב יוםף
 דאמר להו לםהדי דלו איטמרו וכתובו
 לי׳ ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר
 להו תיתבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה
 מאי בינייהו איכא בינייהו סתמא אמר רבא
 והויא מודעא לחברתה אמר רב פפי הא
 דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא
 איתמר דההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא
 אמרה ליה אי כתבת לי לכולהו ניכסך
 הויאנא לך m ואי לא לא הויאנא לך אזיל
 כתבינהו ניהלה לכולהו ניכםיה שמע בריה
 קשישא קם »< וצווח אמר ליה וההוא גברא

 רש״י
 חתימתן לפני ב״ל וב״ל הכשירו השטר
: ן  ותוממין שהשטר כשר ולמי לפסק ד
 דלא ציית דיצא. סרבן נמ ב״ד: דאי ציית
א א״ל אי אניס לך אמאי לא תתבעי נ  ד
 ליה לדנא: אפילו עלי ועליך. לציימינן
א כתבינן לזמנין לאין ב״ל מזומנין נ  ד
 מיד: אצן ידעיצן. אנו ממרין אונסו
 של פלוני דלעינן לאונס גמור הוא
 (י) אלא כתבו סתס פלוני אמר לנו
 שנאנס: אי דגינוא אי דמסגה. שמוסר
 מודעא על הגט או על הממנה שיתן
 נח אע״ג דלא ידעינ! אונסו הגט
 והמתנה בטליס דגילר מיצמא בעלמא
 הוא לודאי אנוס הוא דכיון דנות! הגט
 והמתנה בחנם ואי לא אניס וניחא ליה
 לממס לא ימסור מולעא ואי לא ניתא
 ליה לתתס לא ימנם אלא ולאי אנוס הוא
 ולכן אין צדך לפרש: ואי דזגיני. כלומר
 שמסר מודעא שנאנס למכור ולכך צא
ס אונסו ד ע  הוי מודעא עד שידרו ה
 משוס דשמא נמ דלא אניס אלא השתא
 צדך למעות והיום או למחר כשיזדמן לו
ה ובעי הלר ר ד  מעות יתחרט באומה מ
 ביה ולכך מוסר עתה מולעא לבטל מכירה
 זו: לא הסביצן מודעא אזגיגי. וטעמא
 דאמרינן לקמן הלכסא חליוה וזבן זביניה
ן אלא בשדה סתס  זביני ולא נח אמדנ
 שכפוהו למכור אחת משדותיו ובירר אחת
 מהן ומכרה ללא הוה אונס אבל בשדה זו
 לא ולכך לא כתבינן מולעא לאי בשלה זו
 אינו מכר ואין צריך למסור מולעא מקולס
ם (א) שאנסוהו ד  אלא לאחר כך יביא ע
 ותתבטל המטרה ואי בשרה סתם הד
 זביני טון שמעצמו בירר שלה זה ולא הד

 אונס והמולעא ני] פסולה כגון מעשה פרדיסא למתוך פחל שמפחילין אומו
 להפסיד ניז] הכל חגם מזגין ליה להמם לא גמר ומקני אלא רק שינצל מן הפחל:
ד ובזה מ ג  נט] הסס ודאי כסגיצן. להר אונס גמור לאי לא מזבן ליה ביה מפסיד ל
ם ד ם באונס של בעל הפרדס א)(אי נפצי ע ד  קא איירו צהרלעי ופר״ח לאי ידעי ע
 או המחזיק את הטענות דלקמן) אין צריך מולעא אלא יעילו ששמעו זה המחזיק
א אתא ס ד ר פ  שבא בעקיפין על בעל הפרלס דטול את שלו ני] ונראה לבעל ה
דעס כל הלבריס ואמר להז הו  לגבי סהלי ואמר להן שזה רוצה לגזלו בטענותיו ו
 אי מבעינא קמייכו ושמעו מיניה לטעין זבינתיה ממך נח (זבינתיה מינך) ולית
ה מהיום ר ט ט א״ל בחשאי מזבינא לך ואכתוב לך שטר מ ד ובתר ה י  לך עלי מ
 וקולם שכתב נל] השטר מטרה אמר לעלים הנה שמעתם שטען לקוחה היא
 ביד זה שלש שנים ואכתוב לו שטר מטרה מהיום שלא ברצון נפשי אלא
ט תבענא ליה בדנא והוא יראה השטר  מחמת אונס לכפר במשכנתא ובתר ה
ה שמהיום נמ] ולא יתן לב לטעון לקוח הוא ביד זה ג׳ שניס ואז אוציא ר ט  מ
 המולעא שלפני השטר ואבטלנו כה״ג מולה לכמיבנא: עמירסא. טמונה: לא
 מגביצן בה. לשמא כבר נתן לאחר או לעשותו מולעא לחברתה נמכוין כדלקמן:
 אינומרו. הטמינו עצמכם: בשוקא ובברייתא. בשוקים וברחובות: ססמא.
 שאמר להס כתבו סתס ולא אמר להם זילו איטמרו גס לא ציום לכתוב בשוקיס
 וברחובות ללישנא קמא כשרה וללישנא במרא פסולה: והויא הך. מתנה טמירמא:
 מודעא. לבטל שטר מתנה או מטרה גלדה וכשרה שנותן לאחר כך על שלה
 זו לאתר ללכך כתב הטמירתא ללא ליקני האי במרא: אלא מכללא איתמר.

 לזה: גלויי מילתא בעלמא הוא. כלומר בגלוי דעתו לבד סגי ואין
 צדך לפרש אונסו "דסברא הוא שאס אין לו אונס אלא מרצונו יהיב אמאי מוסר מודעא לבטל הדבר ולא דמי לזכיני כדסירשנו לעיל: והא אמר
ן לקמן תליוה וזבין זביניה זביני דמוקמינן לה ןלף מח. א]] בשאנסוהו סתם למכור שדה אתת משדותיו  דבא ובו׳. מכללא דההיא דאמדנ
 וברר ונתן אבל אנסוהו על שדה ידועה לא הוו זביני ומשוס הכי הוא דאמרינן הכא לרבא אין כומבין מודעא דאי בשדה ידועה אין כותבין
 מודעא דלא הוו זביני אלא יביא עדיס שאנסוהו ויתבטל שטר המכירה ואי כשדה סתם הוי זכיני ומודעא שיכתוב פסולה היא ולקמן
 !דף מח:] כמקומו מסורש ללא קי׳׳ל כרבא ואף בשלה זו הוי ןזביניה] זביני [אם לא מסר מולעא] ואף בשלה סתם אס מסר מודעא לא הוו
 זכיני: כ• ההיא מעשה דפרדסא. ואי קשיא היאך יכירו באונסו שאם המחזיק אומר לו זה בסני עדים פשיטא שהד בא עליו בעקיסין וא״צ
ד הגדר ושמעו שלא נתרצה למכור אלא בהכרח כגון זה מעידין על אונסו והכל לפי דעת השומעין  למודעא [ב] וי״ל כגון שהטמין לו עדיס אחו
ס הרשב״א ז״ל וכן נראה דעת הרנכ״ר וכתב רבינו חננאל דמהא דסרדסא שמעינן דמאן ןדמגזיס] ט ס  וכן כתב הראב״ד ז״ל וכן ה
ת לי כך וכך דאית לך עבידנא מ ז  לחבדה במידי דיכול למעבדיה כגון הפסדת ממון או הנאה כל שכן הנאת נפשו דאמר ליה אי לא מ
 לך כך וכך דאית להו לסהדי למכתב ליה מודעא להאי ולפרושי בה ידענא ביה באונסא דפלניא ואף על גב דלא עביד מאי דאמר ומחיל
 ליה אלא כיון דאמר עכידנא ויכול למעכד היינו אונסו דמוכר וכל ט האי גוונא כתכינן עכ״ל ז״ל והכיאו הרנכ״ר ז׳׳ל כתידושיו ועוד
ן וכו׳ פרק הניזקין ןלף נה:] וכתב הרב רבינו יונה ז״ל ואם אנסוהו עד שבטל המודעא שמסר ו ק ד ק ס  הביא ראיה מהא דתנן לקח מ
 מכרו קייס וכן הדין בגט ומתנה ואם המוכר מוסר מודעא על המכר ועל כל ביטול שיבטל המודעא כאונס כיון שאנסוהו לבטל כל המודעות
ד נתבטלו ביטוליו ואגב אונסו גמר בלבו ומבטלם ואין כח מסירת המודעא על הביטול יותר מכת מסירת מודעא על המכר שאנו דנין  ה
 כו ואומר כשמבטל המודעא מתוך האונס גמר בלבו והקנה וכן דעת רבותינו ולענין גט יש לחוש בדבר ולהחמיר עכ״ל הרב ז״ל ולקמן
ד דאס מסר מודעא על כל הבטולין שיכטל לא הוי ב  במקומו נאריך יותר בדין זה [נ] ט הרמב״ס ז״ל והרבה מן האחרונים ז״ל עמו ס
 זביניה זכיני: לא מנב־נן ביה. מדקאמר לא מגכינן כיה ולא אמר לאו כלום הוא יש ללמוד דאנן הוא דלא מגבינן משוס דאפשר דלא
 גמר ויהיב האכל החזיק הוא כנכסים או שהחזיק הוא בהן בפני הנותן ולא מיחה בו ככה״ג ודאי מהניא דאיגלאי מילתא דלאו למתנתא
ף ז״ל ואי אסשר לומר מגבא הוא דלא גבינן אבל אי תסס לא מסקינן מיניה ״ ד  טמירתא איכרן אלא דעתו היה להקנות וכן היה דן ה
 דהא קי״ל אוקי ממונא בחזקת מריה קמא ואצ״ל קרקעות דקי״ל קרקע בחזקת בעליה עומדת ה<ןאלא אסי׳ן במטלטלין כל זמן שלא תפס
ק בלא ראיה ולא מיבעיא במתנה טמירתא ודאי אלא אסילו בסתמא דאמרינן חיישינן כתב רבינו חננאל ז״ל י  ברשות [קמא] מוציא מ
 חיישינן ופסולה וכן כתב ה״ר יונה זצ״ל דאי לא אמר להו תכתבו כשוקא וכו׳ אלא שאמר סתמא כתבו מתנה לפלוני מכך וכך וכ׳׳ש אם ציום
 שלא יכתבו בשוקא וכו׳ דלאו כלום הוא ואע״פ שלא אמר להם תיטמרו: והויא מודעא לחברתה. כלומר אע״ס דלא חשיכ מחנה חשיבא
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 לבטל כל ממנה שיעשה אחר ממנה זו שהיא טמירתא כלהוה סלקא לעתיה מהאי לאזל לקלושי אתתא וכו׳ וטעות הוא ללעולס אינה מבטלת
 מתנה שהיא מפורסמת וגלויה והן עובלא לאמר רבא לא מר קנה ולא מר קנה לאו משום שהיא טמירתא ושתהיה מולעא הוה אלא משום
 לבהך מתנה גלי אלעתיה לאנוס הוה במתנת אשתו ולא ברעות נפשיה אקני לה ומכח הך מתנה לעכל לכריה ילעינן זה לכלאו הכי כיון
 שלא ראינו לו שום אונס לכתוב מתנה לאשתו דמאן אניס ליה וגם לא מסר מולעא א״כ יש לנו לומר ודאי שנתרצה ליתן לה אלא למחמת

 מה שנתן לכנו מוכחא לן מילתא
 למתנת אשתו אנוס הוה משום שלא
 נתרצית לינשא לו: ושמעינן מינה לכל
 היכא לילעינן באונסיה אע״ג ללא
 מסר מולעא גטו ומתנתו בטלין להא
 הכא לאו משוס להוי מתנה זו מולעא
 לאיבטיל מתנת אשתו אלא משוס
 לאיגלי לן אונסיה וכרפירשנו וכן
 דעת ר״ח ז״ל ולעת הרנב׳׳ר ז״ל
 בתידושיו: מה תהוי עלי. על עצמו
 אמר כן: דלו איטמרו נעבר ׳מינא
 ובתוכו ליה. תחלה כל נכסי קודם
 שתכתבו לאשה כתבו המפרשים ז״ל
 מהא שמעינן דאע״ג דמתמת טענה
 אמר להו דליטמרו כלומר כדי שלא
 יגיע הדבר לאוזן אשתו מכל מקום
 דין מתנה טמירתא יהב לה רבא
 ומיהו אפשר דדוקא הכא דלא יהיב
 מנפשיה ורצונו היה (דאמרן) יותר
 שלא לימן לא לזה ולא לזה אבל מי
 שאמר מחמת טענה איטמרו כדי
 שלא ישמע פלוני בני או קרובי בכי
 הא מסתברא דלאו מתנתא טמירתא
 היא וכתב הרי״ף בשם הגאון רבינו
 האי ז״ל דשכיב מרע שאמר לא תגלו
 האין תפקידתא עד לאחר מיתה לא
 הויא מתנמא טמירתא והרמכ״ן ז״ל
 הביא ראיה לדבר מדמניא בתוספתא
 ןדב״ב פ״ח] הכותב דייתיקי והיה מתירא
 מן היורשים נכנסין אצלו כמבקרין
 אותו ושומעים דבריו מבפנים וכותכיס
 מכחוץ וכתב ר״ח ז״ל המקנה מתנה
 כקנין צריך להזכיר בעת הקנין כי
 מתנת סרהסיא אני מקנה ואס לא
 הזכיר אלא בשעת הקנין נתן סממא
 פסולה וכתב ה״ר יונה אס צוה
 לימנו בעדי מסירה בשוקא ובבריאתא
 כשר אף על פי שלא צוה כן על
 הכתיבה ועל החתימה דהא קי״ל
 נגיטין דף פו:] כר׳ אלעזר דאמר עדי
 מסירה כרתי וכן אס צוה על התתימה

 עץ משפט נר מצוה
 תשיא

! צה ג עשי מ ן ס ע מ נ ן ו ע ו י ט ל ה ל מ ״ י ׳ פ י י  א מ
: ו מ ב ק מ ׳ ק י מ ס ״ ח ו  ט

 רש״י
: דלו איטמרו. וכמגו לבני ת ו ע  והוא ט
ם רגבה הכל: לא מר ר ק ו  ויהא שטרו מ
רתא: ה טמי נ ת  קנה. הבן משוס רהויא מ
ה משום להוי ת נ  ולא מר. האשה לא ק
א לבטלה: ולא היא. ע ר ו רמא מ  נא] הטמי
רתא כמאן ללימא למי ולא הויא  לטמי
ת מ ח מ א לבטל הכא מוכח מילמא ל ע ל ו  מ
 אונסיה שלא רצתה להנשא לו אא׳׳כ יכתוב
ת לה אלא מ ק ה ר בלבו ל מ  לה לכך לא ג
 לעתי לחזור בי אחר שישאנה אבל היכא
ס בבתרייתא לא הוי נ  לליכא שים או
א לבטלה לקמייתא ע ל ו ת מ מ ל ו ק  טמירמא ה
רמא היא לא ניחא ליה לליקני  לטמי
 בתריימא שהיא בגלוי וכראוי ניחא ליה
 רליקני וכן הלכה: ססמא מאי. משוס
ט הלכתא: י ד לישני בעי ה  רפליגי ת
 והלנסא חיישיצן. ולא קא מגבינן ביה
ת ו  הילכך הנהיגו לכתוב בכל שטרי מתנ
ה ה זו כתבוה בשוקא וחתמו נ ת ס מ  נ
ר אלא מ  בברא ולכך אף על גב ללא א
ה כמו שתקנו נ ת ס שטר מ מ  כתבי לו ס
׳ גל חזקה שאין י : מתנ י מ א  חכמים ק
בה למה ה טו נ ע  עמה טענה. שיטעו! ט
ק בין בחזקמ  מחזיק בשל חבירו כלמסי
ת ובתים ואילנות ו ע ק ר ק  שלש שנים ל
 ועבליס בין בחזקת יוס אחל כגון שהחזיק
 להורלי נג] והנך ללעיל: הבא מחמה
ח ירושת כ  ירושה. שהחזיק ג׳ שניס מ
ה נ ע תו א״צ ט  אביו שהיה שלו ביום מו
 לבאר איך בא ליל אביו ומיהו ראיה
ר בו יום א׳ הכי  בעי שראו אביו ל
: גמ׳ שקל בידקא  מפרשא בגמ׳
נכנס למוך שלהו  בארעיה. שטף מיס בא ו
: אהדר ו מ ו ק לע מ  ונטל המחיצות ולא י
ו  גודא. עשה כותל חלש בינו לבין שטנ
 והרחיב שדהו ועשה הכותל בשדה חבירו:
 והא אחזיקי. שבניתי הכותל על פיו
ו יום או ן שהחזקתי על פי  ובמצותו וטו
 יומיס ושתק ולא מיחה הוי חזקה שיש
ת נ ע : א״ל. כמאן ט ה נ ע ה (א) ט מ  ע
 והא אחזיקי דסבירא לך דמזקת יוס אחד
׳ דאמר כדי י  הוי חזקה כר׳ יהודה דמתנ
ך ר ואס היה בסמו  שיהא באספמיא כ
 לו מיד (ב) כשידע ולא מיחה הוי חזקה:
ן: ף פירקי ו ס  וכר׳ ישמעאל גר רבי יוסי. ל
 ליה הלכחא כוהייהו. אלא כרבנן דבעו
 ג׳ שנים: והא קא אחיל. כיון דסייע
 בהדאי הרי מחל לי אותו: מחילה בטעות
ת ס אמה טעי  שלא היה יודע שבנית בשלו: מי עגידהה. בממיה אלא ג

 מה תהא עליה אמר לתו דלו איטמרו בעבר

 ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא לדינא

 אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא

 םבר משום דהויא מודעא לחברתה ולא היא

 התם >א) דמוכחא מילתא דמשום אונםא הוא

 דכתב לה הבא מר ניחא ליה דליקני ומר לא

 ניחא ליה דליקני יי׳ איבעיא להו םתמא

 מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר

 חיישינן והלכתא חיישינן כתב רבינו האי

 גאון זצ״ל לא רגילינן בצוואות למיחש

 w לסתמא ומעשים בכל יום כדנפקא פקדתא
 דמצוה מחמת מיתה במתנה מקיימינן לה

 וגבינן בה ולא חיישינן למאי דלא כתיב בה

 m בפרהסיא ועוד כתב ז״ל שכ״מ דאמר לא
 תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מותי לא הויא

 מתנתא טמירתא דלכי מתקיימה לאחר

 w מיתה ההוא עידנא לאו טמירתא היא דהא
 אמר להו לםהדי לאחר מותי גליוה והא ודאי

 דבר מוכיח דעבידא לאיגלויי היא דאמר

 להו לבתר מיתה ליםתדו בצוואתו וליכא

 למיחש בה למתנתא טמירתא: מתני׳ כל

 ״חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר

 לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי

 אדם דבר אינה הזקה שמכרת לי שנתת לי

 במתנה הרי זו חזקה אביכם מכרה לי

 אביכם נתנה לי במתנה הרי זו חזקה והבא

 מתמת ירושה אינו צריך טענה: נמ, רב ענן

 שקל בידקא בארעיה אזל אהדר גודא

 בארעיה דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן א״ל

 זיל אהדר יי< א״ל והא אחזיקי לי במאן כר׳

 יהודה וכר׳ ישמעאל דאמרי כל בפניו לאלתר

 הוי חזקה לית הלכתא כותייהו w והא קא

 אתיל דאתא א וםייע אגודא בהדאי א״ל

 מחילה בטעות הואי את גופך אי הוה ידעת

 מי הוה לך למיעבד הכי כי היכי דאת לא

 שתהא כסרהסיא אף על פי שלא
 צוה על המסירה המתנה קיימת שהרי יש בזה גילוי דעת שהוא הוא.

 נותנה כנפש חפצה: לא מר קנה ולא מר קנה. כלומר לא האשה ולא
א מר ניחא ליה. כלומר למי שראינו שהיה נ  הבן לא האשה מפני שגילה שהיה אנוס כדפירשנו וכן הכן משוס דהוי מתנמא טמירתא: אכל ה
 רצונו ליתן בלא אונס כלל מתנתו מחנה כיון שהיא עשויה כחיקון חכמים ואסילו עשה קודם מתנה זו מתנה טמירתא לא מצי לבטולי להא:
 והלכתא היישינן. ככר פירשנו לעיל הילכך צריך לכתוב כתבו בשוקא וכו׳ וכן אמר הגאון ר״ח ז״ל דאהא סמכו רבנן ותקינו למכתב
 מתנת פרהסיא ומפרשי כה והכי אמר לן מתנתא דא כחבוה בשוקא וחתמוה כפרהסיא כי היכי דלא ליהר מתנתא טמירתא וכתכ ה״ר
 יונה ז״ל שאס אמר הנותן לעדים כתבו כל יפוי השטרות הרי יש ככלל שיכתבוה כראוי לכתבה בשוקא ובבריאמא מ״מ נכון הדכר
 שישאלו את פיו כפירוש וכתב הרב רבינו משה כר נחמן ז״ל דאע״ג דהנך שטרי דילן כתיב בהו בכל לשון של זכות לא מהני מידי אס
 לא פירשו בשטר כתקנת חכמים כמו ני] שפירש רבינו חננאל ז״ל וכתב הר״י ז״ל דכיון שכותבים הסוסריס כתיקון כדפי׳ והנותן רוצה
׳ כל חזקה. בין חזקת ג׳ שנים דקרקעות  שיעידו עליו נמצא שהוא נותנה בלב שלם נמ ונראה מדבריו שכן ראוי להורות בדיעבד: מתני
 ועבדים ואילנות בין חזקה דלאלמר כגון הני דמפרשינן לקמן בכולהו בעינן טענה ואז אנו מאמינים ש מכח התזקה דכיון שהמערער שמק ג׳
 שנים ניכרין דברי אמת שהדין עם המחזיק אבל בלא טענה אפילו החזיק בפניו עשרים שנה לא מהניא ש חזקתו דכיון דיש עדים שהיה
 של המערער וזה אינו טוען שמכרו או נתנו לו למה יהיה שלו. וכדאמרינן כגמ׳ פשיטא נמ: והכא משום ירושה א״צ טענה. שאפילו אינו
 יודע לטעון ברי לומר אבי קנה ממך אלא שהביא ראיה שדר בו אביו אע״פ שלא דר בו אלא יום אחד סגי כיון שיורש זה החזיק בו
 לתשלום ג׳ שנים והימים שדר בו האב יבואו במססר להשלים ג׳ שני חזקה וכדאיתא בגמ׳ ואנן טענינן ליורש וטענינן ללוקח לומר שהמערער
 מכרו לאביו או לפלוני שמכר לזה: א^ןבגמ׳ סשיטא מ״ר הא גברא מזבן זביניה ליה ושטרא ה״ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבין זביניה לי יאמרו
 לי אחוי שטרך הילכך נימא ליה אנן דילמא שטרא ה״ל ואירכס דכגון זה סתת סיך לאלם הוא קמ״ל]: נמ׳ וסבר. דלאו כולי עלמא ידעי
 דינא דחזקה במקום שטר קיימא וסבר למיטען שפיר טפי כשטוען בסניך החזקתי ולא אמרת לי דבר הילכך מהו דתימא דטענינן ליה
 אנן ששטר היה לו אלא שנאבד קמ״ל דבכה״ג כיון דאיהו לא טעין אנן לא טענינן ליה וכתב הר״ש ז״ל שאם הוא חוזר וטוען קודם שיצא מב״ד
 שטר היה לי ואירכס ולסי שיראתי שלא תאמרו לי אח וי שטרך טענתי כן טענתו טענה דקי״ל נלף לא•] טוען וחוזר וטוען ואין זה כסותר טענמו
 הראשונה ולזה נוטים דכרי ה״ר יונה זצ״ל: שקל בידקא. נכנס שטף מיס לתוך שדהו והוליך המחיצות ולא נודע מקומן: אהדר גודא.
 החזיר אומו הכותל שהיה מוטל על שניהם לגדור בגנה וכיוצא כה כאמצע החזירו כולו לצד חכירו והיה חכירו מכקש שיחזיר את הכותל
 כאמצע: נ״] והא אחזיקי לי. ודאי כיון דאפילו בתזקת ג׳ שנים בעינן שיבא בטענה כל שכן בתזקה דלאלתר כזו הילכך צ״ל דה״נ
 מחמת טענה הוה אתי והכי קאמר והא אחזיקי לי כלומר על פיו ובמצותו גדרתי וסייע כהדאי והוי כאילו אמר לי זיל חזק וקני והא
 אחזיקי ננמ במתנה זו שמחל לי חלקי במה שגררתי כדתנן !דף מכ.] גדר ופרץ וכו׳: א״ל נמאן. הא דאמרת שנתן לך מתנה או מחל לך
 והוא מכחישך שאומר שלא נתן לך ולא מחל לך כלום א״כ במה אתה רוצה לזכות בטענה זו משוס חזקה והלא לא החזקח ג׳ שנים אי משוס
 דס״ל כר׳ יהודה דמתני׳ דתלי טעמא דג׳ שנים כדי שיהא באספמיא וכו׳ דמשמע דכל שכפניו ס׳׳ל דלאלתר הוי חזקה: וכר׳ ישמעאל כד רב•
 יוסי. בשלהי פירקין באחד שפתח חלונותיו בתצר השותפין בפני שותפו ולא מיחה באותה שעה וא״ל התזקת בני דס״ל דבסניו לאלתר הוי
 חזקה לית הלכתא כוומייהו: והא קא אחיל וכוי. כלומר יש לי עדים שסייעני בגודא בפניהם והוי כאילו נתן לי או מחל בסניהם וא״צ
 לחזקת ג׳ אלא כמה שגררתי אפילו ככל שהוא זכיתי במתנה: מהילה כטעות הוא. שלא היה יודע שהיית בונה בתוך שלו כמו שאת

 מסורת הש׳׳ם
: ת ״  א) ד

 קובץ הגהות
ב ״ : (ב) נ ה ש א ה ה ת נ ט לא ק ה נ ל ״  ב״ח (א) נ
: (ג) צ״ל י ד י א מ ע ר י ישן והלכך לא מ ס פ ל  א

: ל ״ ג א ׳ ׳ : (ה) נ ה י ג ל ״ ) נ ד ) : ו ת ו  מ
ה ו נ ת ר לנז ב מ ת וכך א ו נ ח : [נ] מ ה נ ל ״  מא״י [א] נ
׳ י ב פ ׳ ׳ : 1ד] נ י ט ב ו ״  בשוקא כצ״צ: [צ] נ
ה ו ב ת א כ ת נ ת א מ ר לנו ה מ א והכי א י  לפרש בהד
ו מ פי ׳ וא׳׳צ לשאול א י ג פ ׳ ׳ : [ה] נ י ו כ קא ו  בשו
׳ שאין לו י ג פ ״ : [1] נ ה נ ע ט ׳ ל י נ פ ״ ש: [ו] נ רו  בפי
׳ לא פירשו ס ו ת ה ג ו ״ : [ח] נ ה נ ע ה כשאין לו ט ק ז  ת
ו מ ן שסייע ומתל לי כ ו קא לי ט י א אחז ה  כן שקאי ו
ן ע ו א אחיל לי אלא ט ה ך י ד כ פ ״ ח א א ה ׳ הנ״י ד י  שפ
: ה ק ז ח ח ר ו ת ן מ מ א ת לי ורוצה להיות נ ר כ ה מ ת  א
ה זו נ ת מ ה ב ק ז תי ח ה שגררתי עשי מ ׳ ב י ג פ ׳ ׳  [ט] נ

: י ק ל  שמחל לי ח
י בתר ר ע ה צ״ ה ו ל י ח ת מ נ ע ׳ ט י ב פ ״ ) נ א  חו״י (
ה י שנ ה דבע מ ב ו ״ ) נ ב ל: ( א אחי א ק ה ר ו מ  א
ד ה ע י שנ ן דבע י ימנ ס דבשדה איירי דז ו ש ה מ ל ט א  ל
ל לאו ה מחי ח א מ ל ד מ א ל ה ג ד ״ : (ג) נ מ ו ר י פ  שיאכל ה

: ל א ע מ ש ׳ י ר ד ע נ צ״ ט ו ק ה מ נ ע  ט
א ״ ע איירי ה ר נ מ י שכי נ ד ] נ א פ [ ״ ר ה ש מ ״ נ  א
: ה נ מ מ ה ו ט ׳ ז ל ה ה מ ״ י׳ פ מ למי ״ מ  כ
ה ו צ א מ ו ה ר ד ח א מר מ ] רצונו לו כ א [ ר י פ ץ ש ר ה  מ
ו ת ד ר ך ט ו מ מ ר ד ש פ א ה ד נ ח ו מ ת נ ת ה מ ת י מ מ מ מ  מ
ה ׳ ׳ י בח ו בשוקא ב״ ה ו ב ת לומר כ ך ו ו יבול להארי נ  אי

: ך י ש שהאר ״ ב ע ׳ ׳ ׳ רמ י  ס

 שלטי הגבורים
ה זו לפלוני נ מ ו מ נ מ ס נ מ ר להם ס מ ז א ״ א י כ ר ת  כ
ר להם מ ס לא א ג ס ו נ מ צ רו ע ר להם תסמי מ  ולא א
רה מו ה ג נ ח ד זו מ הו בנרא ה חתמו קא ו ו נשו ה ו נ ח  נ
קא ו נשו ה ו ר לנו כתנ מ ר א מ ש נ נ  רש להם לעליס לכתו
אס היה ת צוה להם ו נ ג ו ה ה נ ת ר מ נ ל ׳ שסתם ה י נ  ו
תרת ול״ג ה מסו ס חיששין בו למתנ ת  השטר כחוב ס
ס ואין ח ם אין להס לכתוב אלא ס ת ר להס ס מ  שאס א
ה נ ת ד וו בחזקת מ ה ר להס ו מ ה שלא א  להם לכחוג מ
ל שיצוה להם לכתיב בגלוי ד ע מ ג ת והיא בטלה ל ר ת ו ס  מ
ר א ו נ מ נ ו בשוקא ו ה חתמו אמר לנו כתבוהו ו ם ו  ויכתבו ה
א שיטת רבינו י ות בראיה ז׳ יכן ה נטרס הראי  בקו
נ בשס רב האי שאין רגילין לכתוב ת  חננאל: ור״י נ
ה ה למחנ א ואין חוששין נ י ח פרהס נ ה מ מ ת ש״ נ ת מ  נ
מ לעלים שלא יגלו צואתו ס צוה ש״ ׳ א ת ואפי ר ת ו ס  מ
ת מ י י ק ת ד אין צואתו מ ה מת ש י ד זו קי ל שימות ה  ע
ה יש צהס רשות לגלית ת י ד לאחר מ ה ה ו ת י  אלא לאחל מ
: י מ יותר מלא ן על ש״ י ח ד ט ס שאין מ ה ד נ  ונראין לי ל
ה שילע ל ו ע מ י י ס מ ן ה ונה אס שמעו ר י י ד כתנ ה  א ו
לע פ שלא י ״ ע קה א ר חז ך שלו ה תו ה ראובן נ ס י מ ה  ש
ן ם שהכניס לתוך של שמעו ו ק מ קנה ה ה ו נ ו נ  ראובן ה
קה ר חז ג לא ה ״ ה ח חלונות נ ח י ת פ שלענין פ ״ ע ל א  מי
קה א שפיר חז י ה לגני כותל הו ת ח י ח פ ׳ שסייעו נ  אפי
ה י ע לא ה ל ג גנולו ונכנס נשלו והוא י ן השי נ ן לראו ו ט  ל

: ו לו ה הקנ ר ו מ  לו לסייע אלא ולאי ג



 עין משפט נר מצוד!
ד י ש ת - נ י ש  ת

מ ״ ח ו ט מ ג עשי! ק מ פ ס ו ד ׳ ע ל ה ג מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר מ ו ן ט ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ד מ ״ י ׳ פ י י ׳ ל: ב מ י  ס
מ ״ ח ו ן צה ט ג עשי מ ס ס נ ש ״ י ׳ ס י י : ג מ ו מ ׳ ק י  ס

: מ ׳ ק י  ס

 מסורת הש״פ
ה איצטריך ״ ש מ א ו ״ : ג) נ ט ף נ ף לח. נ) ר  א) ד

: ח ״ ר ו) ל מ י מ  ל

 קובץ הגהות
נ ״ : (ג) נ א נ נ ליה א ״ : (נ) נ ל ר כצ״ ד ה  ב״ח (א) א
: י ד ה נ ס ״ : (ה) נ ק ח מ ס נ מ שו נ י ) ת ד ) : י ח מ  ד
ן כצ״ל: י פ ר ט צ ה מ קח שנ י לו נ פ נ נ שנה:(1) ו ״  (ו) נ

: ף ״ י ר  ג״א א] לשון ה
ד ח א ה ו ג ר מ מ ו נ שאחד א ״ : [נ] נ ל ״ נ א ״ י [א] נ ״ א  מ
י ליה ר מ א ם ו ״ נ ש נ ר ״ : [צ] נ ס י ת א ר מ מ ו  א
׳ ם א ו ח י י נ ו נ ה ו ם שרא י ד א ע י נ ה י צריך ל א מ י א נ י נ ח  ל
תו ר לאחר באו למכו לה ו י ליקח נלי ס עשו ד  וכי אין א
ה להאי י קמ י ליה לאו ח והו ו  לילה שנותגין לו ד
׳ מ ג נ ב ״ : 1ח נ קח ן ללו י נ ע ו א ט ה ה זו ד נ ע ט ה נ י ס כ נ  א
ת י ע נ י י א ע ה נ י ולא ראי ע ה נ נ ע א לא ט מ ל ד א ו י ה  דח
נ ״ : [8] נ י ד נ ד זוזי ב א שאני לוקח דלא ש מ י  א
ס י ד א ע י נ ה ך ל ר ט צ נ לא ת ה שו ק ז ׳ שני ת  ארעיה:[1] ג
ן י נ ע ו ט ס ד ו ש ה לך מ ד נ מ ו ש ת ו ו א י ל ע נ  שלקחה מ
: ו נ מ דאי לקחו מ ר ו כ ו מ ה ש ו ד ו מ ה נ ש ״ : ש נ  כצ״ל
׳ י נ פ ״ ] נ י ] : ה נ ר ש ט ש נ ב ״ : [V] נ ה מ נ כ ״  [P] נ
ה י ה נ ו ת א ו ש ר א נ י ן ה י א וכאילו עדי ו ה ה ו נ א ה ד י ע ר  נ
: ך ח ג א מ ״ נ ס ״ : [ל] נ י א לע ״ נ ר ״ : [ל] נ ו ת נ ו ח מ  לו ל
ר נ ו מ נ ה ר ר מ א ה ם לית להו קלא ו י ד ע ג ו ״ נ ל ״  [מ] נ
חות ם לקו ת ס ה ד נ ע ו ש ם מ י ס כ נ ה מ נ ו ם ג י ד ע ו ב ה ד  ש
ה ו ל א לא ה ה ׳ ד י ב פ ״ : [נ] נ ו ה י פשי ו אנ ד י ס ס גהו א  אי

: ס י ד ע  לו אלא ג
ר מ ו ׳ שא׳ א ת א ל כ ה נחלקו ע ל מ ב ע ״  חדי" (א) נ
ה ק ל ת ם נ י ר מ ו ש א ״ נ ם ש י ת א ר מ מ ו ׳ א א ה ו נ  מ
ף ״ ד ׳ ב י . ע ה נ ס מ י ת א א יש בכלל מ ״ ה ב ן ו ת ו ד  ע
א ו מ! שה ׳ כל ז י נ ת ה מ ״ ם ד ד ו ו ק פ ו ס ג ב ״ ! פ ד ד ה נ  ס

ר לי: מ ׳ כך א י ב פ ״ ) נ נ ) : ׳ ו ה כ י א א ר י  מב

 שלטי הגבורים
ף סי ס ישוב הו ת ה ס תי י י קנ נ ר מחחלה מפלו מ אס א  א י
ן שאין למערער ו י ט ״ ס בחב ר ד אה בפני ע  לומר שקנ
י נ ה מפלו חי י ק קנ י ! המחז ס יטעו ס שהיה שלו א ד  ע
׳ שלא החזיק י חה מידו אפ ך אין מיציאיס או מ  שקנה מ
ה שלן מעולם ח י מר לא ה ו שהיה או ג י מ ׳ שנים נ  בה ג
ר יום א׳ נ ו מ ו ה ס שדר נ י ס יש לו עד כ א ״ נ ג ת י׳ נ  ומי
ו ק נ י ס לא החז ג י ו ן בפנ מ ן שקנאה מ ע ו ׳ אינו ט  אפי
ם ד ! שאין ע ו ה מידו ט ת ו ׳ שנים אין מוציאים א  ג

ר שהיתה שלו: ע ר ע מ  ל
ן ליורש וללוקח ט אימ ליה נ י א דטענ ה ה ״ מ ר ב ה ת  כ נ
ם י ד ע ר נ ר נ מ ש א נ ק ו מא ד ו ד י ן ח ד י ר ביה א ד  שהדי ד
ם אלא ס אין לו עלי ל א ני אנ  שירשה או שלקחה מפלו
ל ה לוקח דורש אנ ד נפשי ו ש ו אינו גאמ! ל  על פי
ם שהוא י אז א״צ עדי ד י ד מ ך ק מ ה מ נ נ י ז נ ען פלו  כשטו
ם שהוא יורש נ שלעולם א״צ עדי ח ן כ ״ נ מ ר ה  לוקח ו

: ש ״ א ר ת ה ע ׳ שנים וכן ד ה ג ן שהחזיק נ ו  ולוקח ט

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מא.-מב.) כב
 גופך ודאי טעית ואף על גב דשמעינן ליה לרב נחמן 1ב״מ לף סי:] גבי פירומ דקל למחילה בטעות שמה מחילה יש לומר דהתס ידע דפירופ
 דידיה אכיל בכה״ג הר מחילה אבל הנא דהאי גברא לא ידע מידי דמיא לאונאה דאמרינן התם דמשוס דלא ידע לא הוי מחילה
 ושמעינן מהכא דאילו הוה ידע המזכה אף על גב דלא ידע רב ענן שהוא הזוכה קנה ומשום הכי ג<לא הוה סגי למימר ליה את ודאי לא
 הוה ידעת ואע״ג דאמרינן ביבמות סרק רכן גמליאל(דף נב•-) שהעורר כנכסי הגר וכסבור שהיא שלו לא קנה כיון שזוכה גופיה לא ידע תירץ
ל דשאני הכא דאיכא דעת  הראב״ד ד
ה אחרת מקנה ושמעינן נמי מהכא דכל ד ן ה י י ב ף [ ע א ד ה י ן א ה י ל מ ך נ ה י ת א ע ד ה י ן  ה

״ היכא דמסייע ליה לחכריה כמידי דהוי ״ ״ ד,״״״ ״, ״ L - , - ץ - - י ״ F ״ F T ״ - ״ - . ״  ״

ו ג ™ מזכה ליה והוה ידע הוי כאילו א״ל ר מ א א ה ל ד ו ) א י ה ז נ ת א ד י י ה א  מ

 אלא כדי שיהא באםפמיא ויחזיק שנה וילך

 ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחרת דשמעת

 מינה דבפניו לאלתר הויא חזקה ר׳ ישמעאל

 מאי היא ״דההוא דפתח חלונותיו לחצר

 השותפין בא לפני ר׳ ישמעאל בר ר׳ יוסי

 אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני ר׳

 חייא א״ל יגעת בני ופתחת יגע בני וסתום:

בידקא בארעיה אזל >א< הדר  רב כהנא שקל א

 גודא בארעא דלאו דידיה אתא לקמיה דרב

 יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת

 אציאתא עייל וחד אמר תרתי אציאתא עייל

 א״ל זיל אהדר תרי מגו תלתא fa כמאן

 כרשב״א דתניא ר׳ שמעון בן אלעזר אומר לא

ת כ  נחלקו ב״ש וב״ה על שני כתי עדים ש

 אחת אומרת מאה ואחת אומרת מאתים שיש

 בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת

 m שבית שמאי אומר נחלקה עדותן

 וב״ה אומר יש בכלל מאתים מנה (א) א״ל הא

 מייתינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא

גברא  כרשב״א אמר ליה לכי תייתי ההוא נ

 דדר בקשתא בעיליתא ארבע שגין אתא

 מאריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית

 בהאי ביתא א״ל מפלניא א זבינתיה w דזבניה

 מינך אתא לקמיה דר׳ חייא א״ל אי אית לך

 סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא

 מוקמינן ליה בידך ואי לא לא: אמר רב הוה

 יתיבנא קמיה דחביבי ואמרי w ליה ובי

 אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה

 לדעתיה דאי אמר ליה קמאי דירי זבנה מיניה

 הוה מהימן מיגו דאי בעי אמר (0 זבינתיה

 מינך מהימן אמר רבא כוותיה דר׳ חייא

 מםתברא דקתני נ והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא

 ראיה דדר בה אבוד. m בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מאי אביי אמר

 היא היא רבא אמר עביד איניש דםאיר m ולא זבין והילכתא כרבא: ג׳ לקוחות

וכולן בשטר כי היכי דליהוי להו קלא דלישמע מארי ארעא  מצטרפין אמר רב נ

 ואי לא מיחה הוי חזקה ואע״ג דלא אכלי כל >ל< שום חד מהני שלשה לקוחות

 אלא חדא שתא הרי אלו מצטרפין והויא חזקה על מארי ארעא ת״ר אכלה

 האב שנה והם שנה והלוקח שנה האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שתים

 הרי זו חזהה למימרא דלומח אית ליה מלא והא תניא אכלה בפני האב שנה

 זיל חזק וקני ודוקא בכי האי גוונא
 שמסיג גבולו ואפ״ה מסייעו אי נמי
 ככותל ממיצה שהוצאמ הבנין לאמצע
 אז ודאי לא מצי למימר ליה מתייכנא
 כך שאין אדם משחק כחכירו ומפסיד
 שלו אבל כענין אחר לא מהני מידי
 דאשכחן בירושלמי ןדפרקין הלכה י!
 תמן תני הפוחח חלון בחצר חבירו
 במעמד חבירו רבי אומר פותח
 בשמאל וסותם בימין הגע עצמך
 שהיה עומד שס יכול למימר ליה
מ לעינך היה מושיט  בעינא הדנא נ
 לו צרורות יכול למימר ליה נל! מימך
 הוינא כך: תרתי אצייתא. שתי
 שורות של גפנים הכניס רב כהנא
 בקרקע חבירו: א״ל. רכ יהודה חחזיר
 לכנות הכוחל והנח ריוח שתי שורוח
 שיש בהם שני עדים: שיש ככלל
 מאתים מנה. וחייב ליתן מנה לכ״ע:
 נחלקה עדותן. מסני שאין כאן אלא
 עד אחד ועד אחד כי אתי לשבועה
 קאתי: יש ככלל מאתים מנה. דהוי
 כאילו הוו שני עדים לענין מנה וחייב
 לשלם מנה ה״נ לגבי תרי אצייתא
 שני עדים איכא הילכך זיל אהדר
 תרי מגו תלת והלכמא כרכ יהודה
 וא״ת והא חד מינייהו שקרא הוא
 ואסילו לרב הונא דאמר [לעיל דף לא:]
 כשתי כיתי עדיס שמכחישות זו את זו
 זו כאה כפני עצמה ומעידה וזו
 באה בפני עצמה ומעידה מודה
 באמד מכת זו ואחד מכת זו שאין
 יכולין להעיד דתד מינייהו פסיל ודאי
 א״כ ה״נ נימא הכי י״ל דהכא לאו
 שקרא הוא דעבידי אינשי למטעי בין
 תרתי לתלת וכן בין מנה למאתיס
 והכי אמרי׳ בס׳ כל הנשבעין [דף מיו.]
 א׳ אומר גבוה שמי מרדעות ואמד
 אומר ג׳ עדותן קיימת א׳ אומר ג׳
 ואחד אומר ה׳ עדותן בטלה:
 כקשתא. שם מקום: דזכנא מינן*.
 לסי דבריו: אי אית לך םהדי. הא
 דבעינן ראיה שדר בו המוכר חד יומא

 רש״־
ד  שהיית שבור שנשלך בנית: תר אומר. ע
 אחד שאמר שרב כהנא עייל כותלו כשל
 חבירו: תרתי א5יאתא. שתי שורות
י כל השדה: תרתי מגו ע על פנ ק ר  ק
 הלתא. תרמי אציאתא מן ג׳ שהשני
 מעיד דמרוייהו מודו לתרתי עייל בכלל
: שיש בכלל מאתים מצה. ד  תלת ת
 ואין כת שניה מכחשת הראשונה במצה
ה ובמנה פה עליהם מנ סי  אלא היא כמו
 השני הראשונה מכחשת אמ השניה ואוקי
: צחלקה עדותן. דמאי ה ד  בחזקת מ
ד האי: י ה ס מ א משהיד האי לא ק ק  ד
 א״ל לכי חייתי. וכרב יהודה קי״ל:
: בעליסא. בעלייה: ם ו ק  גקשהא. מ
 חגצה מיצך. שהייתי שבור שלקחה
: דדר ביה ההוא. דזבנא לך חד ך מ  מ
 יומא: ואוקימצא בידן. הואיל ודרמ
ס ליורש י ענ  בו ג׳ שני חזקה ש דטו
: חביבי. ר׳ חייא היה  וללוקח ש
 דולו של רב: וחזיתיה לדעסיה. דר׳
י ד  חייא דאי טעין האי מחזיק קמאי ד
 זבנה מינך האי דזבין לי: כויתיה דרגי
ם דדר המוכרו ד ך להביא ע ד צ  חייא. ד
 לו יום אחד: הא ראיה. דדר ביה יום
 אחד בעי: צראה בו. המוכרו ללוקח זה
 צראה בו למוד [ח] ארכו ורחבו מי חשוב
ה או לא: ג' לקוחות. שראובן ר  כעדות ד
כרו לשמעון ושמעון ללוי והמזיק בו כל  מו
ר ע ר ע  אחד מאלו שנה ואמא יעקב וקא מ
 ואמר שלא מכרו לראובן: מצטרפין.
הד כאילו המזיק אמד מהן ג׳  הלקוחות ו
 שנים מדלא מיחה יעקב הפשיד: וגולן
 בשטר. אשני לקוחות אחרונים קאי
ה לנו ר מ ע ר ע מ  דראשון שלקחו מן ה
ס יש לו שטר פשיטא שאין  ולשטרו א
מת  יכול לערער: אכלה האג. שנה ו
 ואכלה הבן אחר האב שנה והלוקח
מ מצטרסין לג׳ שנים  שלקחו מן הבן נ
ש כרעיה דאבוה הוא ני]: אכלה. ר ו  ד
 המחזיק בפני האב שהיתה שלו שנה
ד ח ו ובפני הבן א נ מ  ואומר שלקחה מ
מ אביו ובפני הלוקח שלקחו מן הבן  מו
ן דזבנה הבן להאיך אין לך מחאה  מו

 לאו משום דלא מהימנינן ליה כשטוען
פס מטלטלין שאע״פ שיש עדים לזה שהם  שלקחה דודאי נאמן הוא כיון שהחזיק שני חזקה וכן הדין כפרק הגוזל ומאכיל >לף קיל:) גבי תו
 שלו וזה טוען ואומר מפלוני לקחחיס נאמן דטענינן ליה לומר שזה המערער מכרם לפלוני המוכר אלא הכא היינו טעמא משום דאי לא
 מייתי >י) מחזי כשקרא אבל גבי המחזיק הזה אדרכה כיון שהחזיק מחזי דלוקח הוא וא״צ לו ראיה אס לקחו וכ״כ הרמכ״ן ז״ל ושמעינן
 מהכא מדבעיא סהדי ולא סגי אם אמר איהו ידענא דדר כיה המוכר חד יומא משום מגו דאי בעי אמר אנא זבנתא מינך כדאמרינן גבי
 [וחזיתיה לדעתיה דאי אמר] קמאי דידי זבנה מינך דלא אמרינן מגו אלא במילתא דבמר דמהימנינן ליה משום מגו שוב ליכא ססיקא
 אבל כמילתא דאף ט נימא מגו אכתי איכא לספוקי אס לקחה המוכר מזה המערער אס לא לא אמרינן מגו דלא מסיו אנו חיין שנאמין
ק אחר מדעתנו לקיים דבריו ולמטען שהמוכר לקחה מן המערער וכן כתבו המסרשיס פ  כל כך לדבריו משוס מגו עד שנצטרך לברר ס
ע׳ הא ראיה כעי. מדלא אמר אינו צריך כלום אלמא ראיה לסחות בעי דדר כיה המוריש חד יומא אכל  ז״ל: טענה הוא דלא נ
 לא צריך למטען שאביו לקחו מן המערער והלכחא כר׳ חייא וכרבא דאמרי עביד איניש לעיין קרקע ולמדוד ארכו ורחבו לקנותו ושוב לא
 יקנה הילכך צריך ראיה שדר בו חד יומא: [ג׳ לקוחות]. שדה שיש עדים שהיתה של ראובן לעולס והחזיק בה שמעון שנה שטוען
 שקנאה ממנו ואח״כ מכרה שמעון ללוי והחזיק בה לר שנה אחרת ואח״כ מכרה לוי ליהודה והתזיק בה שנה אתרת הרי ג׳ לקותות
 אלו מצטרפין חזקתם כאילו החזיק א׳ מהם ג׳ שנים רצופות ויכול יהודה לטעון טון שהחזקנו בין שלשתנו ג׳ שנים היה לך למחוח
 בינתיס ט אין לו לשמעון ליזהר בשטרו יותר מג׳ שנים ולא מצי ראובן לטעון כיון שלא ראיתי שהחזיק שוס א׳ מכם לא חששתי למחות
 דכיון שמכרו זה לזה בשטר שטר אית לה קלא ממילא נשמע הקול בלא חקירה וכיון דשמע היה לו למחות אבל בעדים לא מתפרסם קלא כולי
 האי ולא נשמע לו אלא ע״י חקירה ואין לו לחקור דיכול לטעון לא היה לי לחוש שיקתו את שלי נמ: המוכר שדהו וכו׳ התם אינהו וכו׳. כלומר יש
 להם ללקותות לחקור קודם שיתנו דמיהן אם המוכר מחויב באחריות לשום אדם כדי שלא יגבו מהם מה שיקנו ובחקירה ידעו הדבר דמאן דזבין
 בפרהסיא זבין כי היכי דליפוק עליה קלא וירכו הקופצים וכשלא חקרו אינהו דאפסידו אנפשייהו וכתב ר״ח ז״ל דהיינו דוקא במכירה אבל מתנה
 עבידי אינשי דיהבי בצנעא הילכך הנותן שדהו בעדים וקבל עליו אחריות אינו גובה מנכסים משועבדים. ופי׳ גוכה מנכסים משועבדים דאמרי׳
 במוכר שדהו שגובה הלוקח אחריותו אם יטרסוהו מנכסים שמכר לאחרים זה המוכר לו וכתכו המפרשים ז״ל דהיינו דוקא כשטרסוהו בב״ד
 וקודס שיצא משם כתבו לו טירפא משעמ המכר דאי לא נטען ללקוחות שפרעו מוכר ללוקח דהא ני] מלוה על פה היא: הדי זו חזקה.
 ללוקח כיון שלא מיחה המערער בתוך שנים הללו דאע״ג דלא החזיק שוס אחד מהם בכל שני חזקה מ״מ הרי אמרנו דג׳ לקותומ מצטרפין
 כיון דאיכא קלא דיורש כרעיה דאכוה הוא ולוקח כשטר נמי אית ליה קלא דממילא ולא מצי מערער למימר לא שמעחי ומשוס הכי לא מחיתי:
 אכלה בפני האכ >י<. המחזיק שטוען שהאב מכרה לו ונסני הבן שנה >» ובפני לוקח שני (שנים) מצטרפץ לחזקה אע״ג דלא אכל בפני
 כל אחד אלא שנה י<[ולא מצי לוקח מן הדין לאפוקי מיניה משום דקא טעין מחזיק שטר היה לי מן האב ונזהרתי בו לשמרו ג׳ שנים ואבד
 ממני שלא ידעתי מלקיחמך מן הדין לסוף כ׳ שנים דלוקח לית ליה קלא] ואי לוקח אית ליה קלא הלא כשמכרו ללוקח זה הוי מחאה למחזיק
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 שאם היה שלו לא היה זה יכול למכור לאחר והויא ליה לאזדהורי כשטריה שלא יסלקנו לוקח זה וא״כ כיון שאין לו שטר אמאי עלמה לו חזקה
 ולא מצימ אמר דלוקח שני זה לא לקחו בשטר אלא בעדים ולא אמרינן לוקח אימ ליה קלא אלא נמ בשטר דהיינו לוקא לגבי המערער
 שהיה הקרקע שלו לעולם אין לו לחקור שיגזלו אמ שלו וצריך קלא דממילא אבל נמ לוקח כל שלא החזיק שני חזקה יש לו לחקור שלא
 יערער עליו ושיזהר בשטרו תדע שהרי מחאה כפני שנים לכד הוי מחאה וכיון דמוכר לשני אין לך מחאה גדולה מזו יסגי נמי בפני

 שנים אלא ודאי כי היכי דלוקח בעדים

ס א ובפני הבן שתים בפני האב שתים ובפני , א ג ל ח ב י ש א ח ם ל י ל ע י כ ג ה  במאי ל
 ללוקח בשטר לגכי מערער שצייר קלא הבן שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה

 הלומח

 רש״י
 גלולה מזו והיה לו ליזהר בשמרו: במוכר
יק כל ר המחז מ ר א מ י מ  שדותיו בממס. ל
ר לו כ ר לו בר מזאת אבל מ כ  שלותיו מ
 שלה זו בפני עצמה אין לן מחאה גלולה
׳ האומנים. שמתקנים י : מתנ מ א ז  מ
 כלים: אין להם חזקה. אם הן מוחזקים
ס לברים ס ה  בכלים של אחרים אפילו א
 שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר אינם
ס בילי: שוספין.  נאמנים למעון לקוחים ה
ע בשותפות ואכל אחל מהן ק ר  שיש להן ק
 כל הפירות שלש שנים: איצה חזקה.
 ללרך שותפין שאחל אוכל ג׳ ולי שנים
ק אריסי!. ן זה כמו כן: ו  ואחר כ
ע לממצה או לשליש או ק ר ק  שיוררין ל
רות שלש שנים:  לרביע ואכל כל הפי
ר ע ר ע מ  אינה חזקה. למצי אומר ה
מ הזרלתיו והפירומ היה משלם ו ס ד א  ל
 לי נא] או הנחתיו לאכול ג׳ שנים ואוכל
ן שניס אחרית: ואין לאיש. ל ג  אגי מ
ג: חזקה בצנסי כסי מלו  האוכל םירות מנ
: ילא לאשה. א ו  אשתו. לאורחיה ה
 הניזינימ משל בעלה ובגמ׳ פריך סשימא:
 ולא לאב בצכםי הבן ולא לבן בצכסי האב.
ס זה לזה נינהו: גד״א. הא פסי מרו  דכאפו
ר סזקה] ה יש מהן ד ר אינה חזקה [ מ א  ד
ה ומחלוקת שחבירו נ ע ה מ מ  במחזיק שיש ע
ר עליו: אגל גצותן מהצה. לפנינו ע ר ע  מ
ע ק ר ק  ואומר לחבירו לן חזק וקני ד
ה בחזקה: והאחי! שחלקו. וזכה כל נ ק  נ
 אחד בשלו שלא יוכלו לחזור: והמחזיק
ם ד ו ק  בצכסי הגר. שאין לו יורשין וכל ה
 להחזיק בנכסיו זכה: צעל. שעשה דלת
ו פרצה: הרי ן ג ר מה או פ  או גדר חו
 זו חזקה. ותו לא מצי מיהדר ביה:

 גמ׳ מחזיקי! זה על זה. אם אחד החזיק

 בחלקו ובחלק חבירו שלש שנים הוי חזקה כדמפרש ואזיל: בדאיח בה די! חלוקה.
קה: ת לכל אחד: וצחיה לכולה. שאכל כל הסירות ג׳ שני חז  כדי ארבע אמו
 אבל לית בה דין חלוקה. אז אורחיה שהאחד אוכל ג׳ שנים לבדו וחבירי אחריו
ל ס בא אחד מן השוק להוציא מי  לאין בו כלי לשניהם: ומעידים זה על זה. א
ע בעלות כלמפרש ואזיל במילי ג ו ל לו להעמילה בילו ולא הוי נ  חבירו מעי
ת ק בו ואינו מרויח באותו ערו ס ל מאותה שרה שאין לו ע ק האי מעי ל מ ס מ  ל
: וקצו ממצו. רבע״א אין הסילוק מועיל: ומקבל עליה כל אחריות ק י ס מ ל  כ

 ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה ואי אמרת
 לוקח (א) אית ליה קלא כיון דזבנה אין לך
 מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא להאי
 תניא במוכר שדותיו םתם ולית ליה להאי
 לוקח קלא דלא מינכר זביני דהאי ארעא
 דאיזדבנא בכלל ארעאתיה אבל >א) זבנה
 מארי קמא באנפא נפשיה כיון דאית לה קלא
האומנין  אין לך מחאה גדולה מזו: מתני׳ א
 ב והשותפין והאריםין והאפוטרופין אין להן
 חזקה ואין לאיש הזקה בנכסי אשתו ולא
 לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא
 לבן בנכסי האב בד״א במחזיק אבל בנותן
 מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר
 נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה:
 נמ׳ אמר שמואל השותפין מחזיקין זה על
 זה ומעידים זה לזה ונעשין >o שומרי שכר זה
 לזה מהזיקין זה על זה ג בדאית בה דין
 חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה
 ולא קא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית
ומעידין  בה דין תלוקת שותף אין לו חזקה נ
 זה לזה במידי דמסתליק מיניה וקנו מיניה
 וקא מקבל עליה אחריות דאתיא מחמתיה
 דאי אתי בעל חוב דידיה וטריף לההיא ארעא
 משותפיה משלם ליה מדידיה דאי לאו הכי

 דממילא לא חשיב קלא: כמוכר שדותיו
 סתם. לעולם אימא לך דאיח ליה קלא
 ומשום הכי חזקתו חזקה ואפי׳ נח כי
 חוקים להאיך סיפא כשטר דומיא
יד  דדשא ולא קשיא מידי דהכא מי
 שמכר לו שדות הרנה והיה שדה
 זו נכלל אותה מכירה והיה סבור
 המחזיק שלא היה שדה זו ככלל
 אותה מטרה שלא היה מושלו
 שימכרנה לאחר כיון שהוא לקחו
 ולסיכך לא נזהר כשטרי וכתכ הרב
 רבינו משה בר נסמן ז״ל דאף על גב
 דסיפא דאכלה בפני הבן שתים אייד
 בבן גדול דאס קטן לא עלתה לזה
 חזקה דאין מתזיקין בנכסי קטן מיהו
 רישא דאכלה הבן איירי אסי׳ בקטן
 דאע״ג דקטן לא מצי למזהר כשטריה
 וא׳יכ מחאה למה דכל היכא דמחאה
 לא עכדא מידי חזקה לא מהניא
 כדאמדנן דבשעת חירום דאין מחאה
 לא מהני חזקה מיהו לאו טעמא
 דמחאה משוס דהלה יזדהר בשטריה
 לבד כדי דנימא זה דלא מצי מזדהר
 לא צדך לממחה ביה דמ׳׳מ דרך
 העולם הוא שמערעדן כשמחזיקין
ס כנכסיהס ואמאי לא ערער ד ח  א
 זה אם אמת שלא מכרו ולא מצי

 עין משפט נד מצוד!
 תשטו-תשטז

ן צה ג עשי מ ן ש ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ג מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ת ו ל ׳ ע ל ה ו מ ׳ ׳ ט ׳ פ י י : נ מ ט ע ט ק מ ׳ ק י מ ס ׳ ׳ ח ו  ט

: ו ׳ ש י מ ס ׳ ׳ ס ו ו ט מ ג לאוי! ר מ  ס

 מסורת הש״ס
ן י ה ר ן צא חלקו ה י ן בין חלקו נ י ע לאח מ ש  א) מ

: ט ״ מ ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ט ה ב ׳ ׳ . כ ס ד ל א  כשאר נ

 קובץ הגהות
ן ״ ב מ ר ׳ ה י ה שפ ו מ ה נ ז ״ נ אי:(5) נ ״  ב״ח (א) נ
ה ה שהי ט י נ ו י נ ס ס ו ס ד נ . ן ש ״ ר רי ה ו לדנ שי ז חד  נ
: [ ל ״ ש ז ׳ ׳ הר׳ י א בנ׳׳י פ ס ר י ג ק ה ״ ד כן ב מ ו ״ ב י ה  לפנ
ן י ג עי ׳ י : [ג] נ ה ו ל מ ו ג י עלי ת פ ק ו ז ב א ״  מא״י(א] נ
י : [ח הכ ח ק ו ׳ לגבי ל י נ פ ״ : [צ] נ ׳ ס ו מ  ב
י ׳ דלעיל רבע י נ ת מ י א א לפי פירושו ק ב ו ׳ ׳ ל: [ה] נ ׳  כצ׳
ת אינן ו ק ז ח א דכל ה ״ ד ׳ נ י ס פ ״ ב ש ׳ שניס אבל ר  ג
׳ שנים ה אלא צריך ג ק ז ן ח י ר ו ן דה ה ס יש מ ג ה ו ק ז  ח
ב ״ : [י] נ ת ק ו ל ת מ ה ו ג ע ס ט ה מ ה שיש ע ק ז ח  ב
ס ה ן ל ח אי ו פ ת ו ש ל ד ״ מ י ק א ג מ ״ ב ל ״ : [ז] נ ת ק ו ל ח מ  ו
נ ר ) ן ף ס ו י ) ב ר ר מ ה א ק ז ן לו ח ף אי ת י ש ה צימא ד ק ז  ח

: ר כ ] ו ה ו נ ן בר א מ מ  נ
ס מ י ה לומר דשאנ א יש לתלק ו ע ה ״ ׳ב צ ׳ א) נ ) י ״ ו  ח
ה מ ק ו א ל ס שהו ס ר ו פ ח מ ק ו ל  לע׳׳י דאכל ה
נ ״ ) נ כ ) : י ר י י ר מ ט ש א שנא נ נ ל ה ״ נ י ״ ק א ״ ו ד  ו
ר אשמו ס ו ו י ר לי ה ר ליה שמו מ א ד י לה נ ק י ס מ ׳ ׳ ש  נ

: ז ׳ ׳ ק ט ״ ו ס ״ ע ' ק י ך ס ״ ש ע  לך למחר ו

 שלטי הגבורים
א כשידוע ק ו ן ד ט ׳ אין מחזיקין בנכסי ק הא דאמרי  א ו
גו שהיה קה במי י חז ע הו ו ד ס אינו י  שהי׳ של אביו אבל א
׳ שנים אס החזיק בה ג לס ו ן מעו תה של אבי ן לא הי ע ו  ט
ן לערער ודאי ט ק א בנו ה ח האב נ ו נ יאחרי מ א י ה  נחי
קתי מביאי! ל תז ה ע ן להניא ראי ד אס צ  אין שומעי! לו ו
ן וקי״ל אין ט ר ק ע ר ע מ פ שהיה ה ״ ע ס עדות! א י ל מקנ  י
! שהחזיק ו ן ט לי ! הכא מקנ ט י ק נ פ ת נ ן עלו לי  מקנ
׳ ק ע החז ר ג מ אס יצא קול ה קתו ו חז ה נ ת א ע הו  כראוי ו
ן י לאי ״ ׳ ר י א לילו פ ה נ נ מ ש ר׳ מ  כגון שיצא קול שנתו
ע ו ל נ ואין י א י ה ׳ שנים נחי ן שאנל ג ו  חיששין לי ט
יל ה נשנ ק ז ח א לילו אין לגרוע כח ה ׳ נ נ ו רח משנ תו  שנ
׳ י כ מי ״ קה כ ל החז ט נ ׳ שהקול מ ם סי ״ ל רשנ נ ל א  הקי
י ס שאס יצא קיל נחי ה י ר נ ת ל נה א י ׳ י ׳ הר פי נ האי ו ר  ו
ירו ה נ נ ו ׳ שניס שהיתה משנ ו ג לם שהחזיק נ נ קו א  ה
ס לא ה י נ ת א ו ם אחרי מ ה ל השגיס ה נ ת ו עו לו  לשנים י
ה לו ליזהר הי ו ו ה גלולה מז א מ ן מ י חזקה שאין ל  הו
י הקול א לילו שמפנ ה נ נ ו ! שיצא קול שנמשנ ו  בשטרו ט
׳ שנים ס החזיק בה ג זקק אביהם למחות אגל א  לא הו
קה י חז ח הו לס שיצא הקול ואחייב מ  בחיי האב קו
ת נ ק ס א מ ן הי נ ן ו ט ק י ה נ פ ׳ נ י קה אפ י החז ! על  ומקנלי
ח ע ש נ נ ו א י ה חי ׳ שנים נ ק ג י אס החזיק המחז  הרא״ש ו
׳ ה ג יק נ ל לא החז נ אנ א ת ה ק ז ח ה נ ת י ג ת א ת ה ת י  מ
! ט ן ק ח והניח ג מ יק ו ל המחז  שנים אחר שהוציאה מי
ן ט ק קת ה מו גחז ם או ד י מ ע דה נרצילוני מ הו ר י ״ נ ה ח  נ
ן ט ן ק ן שהנ ו ק להחזיקו ט י ח המחז ו ד ן ע לי  ואין מקנ
ן ט ק תו ולאחר שיגדיל ה ת מו ע ש ו נ קת אגי  ונמצא גסז
׳ שנים ה ג ם שהחזיק ג לי ס מעי ס א י ק על י גיא המחז  י
ן ונותנין אותו ט ק ל ה י ג מוציאין אותו מ א י ה  כראוי גחי
ו כיו! ת ו ג כשעת מ א ס שנמצא גרשיח ה ״ ע  למחזיק א
ד י ׳ שנים אחר שהוציאה נ ה גרשותו ג ת ה  שלא ש
ת צ ק ׳ שנים או מ ג ג א ס שתתה TO ה ק אגל א י ז  המח
ל אין מוציאי! ד ג ה ר ש ח ו א נ ׳ TO ג ׳ גילו ותשלום הג  ג
! אין ט ן בעולו ק נ ל ה י ה שהיתה נ ל מ דו אנ מו מי  או

: ו קה של אבי ׳ שני חז  מצטרף לתשלום ג
ו על קה נ ע שהוא של שומפיס אין לא׳ חז ו ד י ר ה נ  ב ל
ן נ איגו יכול לטעו ׳ נשחהה גילו זמן ר  של חגירו ואפי
ג ת נ ה ו ה אלא גראי נ ח מ ו אי שנתנו לו ג נ מ  שלקחו מ
ע לחרוייהו שוה גשוה י ל א מלתא ד י ע ג ל לא מ ״ נ א ר  ה
ן לחזו להאי ו ג ה נ ע למרוייהז שוה נשו י ד ׳ לא י י  אלא אפ
ע ד א ולא י ק ס י ו ע ה  איימי זוזי והאי אייחי זוזי וזנני נ
א ק ס י ק האי ע פ י או האי ולבתר יומי! נ ה אייתי הא מ  ב
ה לא ד ב ח י ותילתא ל ל ד תילתא ד אמר ת ל ו ח א ל ד י  מ
ה והוא דלא מצי למיטע! י לה נשו ן אלא פלג מ י ה  מ
ה ד ת י ו ח י ח ן כגון לחזו ליה סהל ו החזרתיו ל ס א  להל״
: שאלה להרא״ש יהו י א לזכני חרו ק ס י א ע י דההי ע ד  ר
י סג יק נ מ כשותפות ולד החז ן יש להם כי  ראובן ושמעו
קמו ס תועיל תז ה כעיר א ה ושמעו! לא הי ח י  ראובן ולא מ
 לגגי ראובן כחצי שלו שיאמר לא חששחי למחות הואיל
ח חפו מ עליי! גשו י הג ן י קה לגבי שמעו ל חז  ואין מועי
ס למה לא הועיל ע י ט ת ע ה לא ז ג : תשו ה ר ד  ואין ג
ר לא חששתי מ ן היאך א ג קה ללוי בחלקו של ראי  חז
ה ט בשביל ז ן ו ן שאי! מועיל תזקתו גגי שמעו ו  למחות ט
י ק ויגיח לאחר להחזיק בקרקע שלי ועול ללבריך מ  ישחו
ל ושכר חלק השותף השני לא ח א ה חלק השותף ה  שקנ
ן י ד א ע ת הו י הנ י חלקי ו ח ר נ אמר לא מ קה ט י ה לו חז הי  י
רה וצנך לא חששחי צמחוח אלא  שלי ושל שותפי ואין גרי
קה גחלק ס אלא אס יש לשותף חז י מ נ  ולאי לא חלקו ח
טא ם פשי תפי חלק אחל מהשו ק נ י ל אחל המחז רו אנ י  חנ

: י קתו נחלק השנ ס לא תועיל חז קה אף א  שיש לו חז

י נרצלוגי ״ ר נ ה ת : נ ה ה על ז יקיס ז נם כשותפים ומתז י לאחים אי נ ת ר כ ו ט י על הע נ קה והרא״ש ו מי יש לה חז נ שאף בחציה נ ח ח נ ״ ה חלקי לא אבל ר ו ו ו אמר חלקנ ק בחציה ו י ס מחז ל א מ רותא כשמחזיק נבולה אנ ״ ן חלוקה מחזיקי! זה על זה מ ו לי ר שיש נ נ  ג ל
ס כל הוצאת! ן להיוח כאכ וכ! לפיכך א י נ ן קרו ת ס י ע ס אין תולקין נ ת יש לנו ללקלק א ע ל ל משיקול ה נ ) א א ס ד ל א ן כשאר נ ד ה ה בן שחלק ואשה שנתגרשה ה ל ע נ ! ואשה ו נ נ ו א ׳ נ ד מ א ל מ ׳ ו מ ג א ליתא נ מ נ א מ ס אחל לנולן ה ט ס שאונליס על שלחן אסל ו  האחי
מי ל י מ והשכיר נ י נ ן ה ל זמן שהוא נ ת נ י נ ל ה ע ל נ ר אין מחזיקי! ע ט ש ה ת ו י נ ן ה כ נ ״ ג ת ו י נ ותל לאתיו אין יכול להתזיק באותו ה לר בבית מי ל אחיו כגון שאח אחל עשיר והשני אין לו כלוס ו ח ע א ס מוצא ה ׳ א י ל אלא אפ ו קה זה על זה ולא ע חל אין להס חז י  נ
ל שיצטרכו ו אצלו ע י ה ם י י י ח לצרכי הענ רו י ן הפ נ ק ו ל ס יאמרו העולס שירל נ ל ו שוס א רד נ ר ההקדש שאס י ו נ ע ה נ ח ו קה שאין מ ה אין להס חז ה בזמן הז ״ ים ושל ב י ש של ענ ד ק ת כגון ה יק בהקדשו ס והמחז ן ה ססי אפטרו ן ואריסין ו י י נכלל אומנ ו להנ מ ד י נ  ש
ו לך ר נ ס מ אמר לו ידאי א ו נ ת ס או מ י נת ה ר למדי י העי נ ו עה ט ן שהלכו להם שנ ע ו אס ט קה ו פ שאין לו שטר הרי וו תז ״ ע קה א ר שיש לו חז י העי נ ו ה ט ע נ ודו ש ס י ר א בי העי ה טו ע נ ש ח מ י ש ד ק ה ן ה ד נ ו מ ר כדרך ש בי העי ה טי ע נ ש ן קניחיו מ ו טע אס י ם ו י י  הענ

: ה י נ י מ ל נ ן לאו נ ע ו ה שהיא ט מ ת ולא שטר נ י ד ה הקדש ולוה אין לו לא ע ע הי ק ר ס או שטר שאותו ק ה ויש לקהל עלי ז ז נ ע י י ש ו מ ! שאי! ענשי ו ט ה ליה קלא ו ו ר ה י העי נ ו עה ט  שנ

 למימר כחנם הייתי ק וכל ומערער
 דהא אין מקבלין עדות שלא בסני בעל דין וכיון דקטן הוא שלא
פרק שום היתומים >דף כב:< בכולהו אין ן נ נ  נפניו מיקרי דהא אמד
׳ האומנץ. שנותנין י  נזקקין לנד מנמצאת שדה שאינה שלו: מתנ
 להס כלים לתקן טון שמניא ראיה שהיה שלו ונתן לו לתקן לעולם
ס זמן מרוכה דהא חזקת ה  אין להם חזקה אפילו החזיקו האומנין נ
 מטלטלים לאו כג׳ שנים תליא אלא אפילו לאלתר כל היכא שהוא
 תופש כהן הרי הן כתזקתו חוץ מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר

ה כעשויין  !לקמן דף ;3:] שאינו נאמן שוס אדם לומר לקוחין הן כידי והכא גני אומן אפילו אינם עשויים להשאיל ולהשטר הוי לגכי דדי
 להשאיל ולהשכיר לעלמא כיון שאינו יכול להחזיק לאלתר שהוא זמנו לתזקת מטלטלין שונ אין לו כהן חזקה: השותפץ. אפילו החזיק
 כל אחד נחלק חכירו ואכל כל הפירות שלש שנים אינה חזקה שכן דרך השוחפין לאכול אחד כל הסירות ג׳ או ארכע שנים ואחר כך אוכל
 אותם תכרו כן: האדיסץ. שירדו לתקן הקרקע למחצה לשליש ולרכיע ואכל כל הסירוח שלש או ארבע שנים ג״כ אינו נאמן לומר
 לקחתיו ממנו שכן דרכם לאכול זמן מרוכה ואח״כ יאכלו הכעליס כשיעור זה: והאפוטרופםים. נמי שהרי הכל בידם רוכלו לאכול
 כרצונם אינם נאמנים בעבור מה שהחזיקו לומר לקוחין הם בידי: לא לאיש וכוי. כנכסי מלוג שהבעל יש לו דין באכילת הסירות ואע״ג
 דכתב לה דין ודברים אין לי כנכסייך אין לו חזקה דמשום אימתא דבעל לא רצתה למחות בידו: ולא לאשה וכוי. מסני שמזונותיה על
 נכסיו אינה נאמנת לומר לקוחה היא כידי: ולא לאב וכו׳ ולא לבן וכר. כל היכא שלא חלקו ולא נתפרדו זה מזה אינן מקפידים זה
 על זה במה שמחזיקין זה מזה אסילו זמן מרובה הילכך אין שום אחד מהם יכול לטעון חזקה: נמ בד״א. דבעי שלש שניס בחזקה שיש
 עמה טענה ש שזה טוען לקחתי וזה טוען לא מכרמי אבל בחזקה שאין עמה טענה אלא שזה מחזיק בקרקע וזה מודה שנמנו אלא
 שעכשיו רוצה לחזור כמתנתו או אס הם אחין שחלקו ועכשיו רוצה האחד להטיל גורל פעם אחרח חיכף שנעל או גדר פרצה שהיה
ח ועכשיו אינו יכול ליכנס אלא בדוחק או סרץ אסילו מעט שיוכל ליכנס בה יותר בדוח הרי חזקתו חזקה לאלתר ושוב  יכול לימס בה כדו
ד  אין יכולין לחזור בהן: נמ׳ השותפין. שלקחו קרקע כשותסות והחזיק אחד כחלק חכרו ואכל הוא לכדו כל הסירות שלש שנים ה
יד כשדה  זו חזקה אע״פ שדרך השותפין לאכול זה בלא זה וטעמא כיון שהוא ראוי לימלק כדמסרש ואזיל ומתני׳ דקמני אין להם חזקה מי
: והוא דנחית לכולה. שאוכל כל הפירות  דלית בה דין חלוקה ט אז דרך הוא שזה אוכל כל הסירות שלש שנים או יותר וכן חבירו אחדו
 אכל אס זה אוכל פירות חצי השדה וזה פירות חצי האחר וחצי האחד יותר מעולה מהאחר אע״פ שאכלו אחד מן השופפין שני חזקה לא
 עלתה לו חזקה לומר זה בא לחלקי והחזקתי בו אפילו בשדה שיש בה דין מלוקה אלא נאמר כן דרך השותפין שזה אוכל ברוח זה וזה
 ברוח זה ואין מקפידין זה על זה וכ״ש באין כה דין חלוקה שאין להם חזקה נמצא שאין לו חזקה עד דאיכא תרתי דנתית לכולה ואית בה
 דין חלוקה דטון דאכלו ג׳ שנים ולא מיחה בו חבירו עלתה לו תזקה וכן כתב רכינו חננאל ז״ל וכן דעת הרמב״ס ז״ל [בפרק יג מהלכומ
ט קי״ל. וההיא ןדף כנו:] עובלא לרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא דזבין אמתא ה ף ז״ל וכתכ הרא״ש ז״ל ל ״ ד  טוען ונטען] וכן כתב ה
ר משתמש בה חד שלש שנים רצופות לא הוי מזקה דבאמתא לית בה דין חלוקה אלא  בשותפות ומר אשתמש בה ראשונה וכו׳ ה״ה אי ה
ס ד א אמד שמואל שותף כיורד ברשות. כלומר כאריס היורד ברשות דשותף אין לו מזקה כמו א פ 1  עשו כן כדי שלא ישתכח השותפות: נ
 שאין לו חזקה: ש שנוטל בשבח וכו׳. סי׳ (נ< הרא״ש ז״ל שאס בשעה שירד בה שותף היה בה שבת המגיע לכתפיס כענכיס העומדין
 ליבצר והתכואה ליקצר נוטל מהם דיורד כרשות נמי נוטל מהם כיון שעדיין צדטן לקרקע אבל יורד שלא ברשוח אינו נוטל מהס כלל
 מפני שיכול לומר לו איני צריך לאדסומך שהד עומדין ליתלש: וכשדה שאינה עשויה ליטע ונטעה נוטל כל השכח כאילו עשויה ליטע



 עין משפט נר מצוה
מ י ש ת - ז י ש  ת

 א טור מ״מ סי׳ קעו: כ מיי׳ ס״י מהל׳ גדלה
 סמג עשי! עג טור ח״מ סי׳ שעה: ג מיי׳ סנו״ו

 מהל׳ עדוח סמג לאדן רמי טומ״מ סי׳ לז:

 מסורת הש״פ
 א) ד״ח מ״ז [ולפי הגהתו צ״ל וג׳ להיות] נ) ד״ח:

 קונץ הגהות
ח (א) תיגמ מיניה נמחק ואח״ז צ״ל משותפיה: ״  ב

 (נ) נ״נ הוא:
 מא״י [א] נ״נ פי׳ שפטרו מאחדות: [ב] נ״ב נ״ל
 דשאני ס״מ דלשמיעה קאי: [ג] נ״נ פסול:
 1ח נ״נ וכן התוס׳ מחלקים נין פסול לגוף לנין פסול

 דממו! בקיצור:

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מם-מג:) כג
 ואפי׳ השבח יתר על ההוצאה שהוציא וכזה יש לו לין יורל כרשות לאילו יורד שלא כרשות אס השכח יתר על ההוצאה נב״מ דף קא.] אינו
ל ההוצאה והכא שותף נוטל כל השבח אבל אם ההוצאה יתירה על השבח כתב הראייה ז״ל ללאו כיורד ברשות ג  נוטל מן השכח אלא מ
ד קאמרינן לאילו יורל ברשות נוטל הוצאה אע״ס שהיא יתירה על השבח ובשבועה להא שליחותיה עבל והכא לא משמע לאית ליה מ ג  ל
ת דף ס.] דנוטל מה שהוציא בשבועה ואמדנן ו נ תו נ  אלא הוצאה שיעור שכח וכשכועה דלא עליף ממוציא הוצאות על נכסי אשמו וגרשה [
 לאינו אלא הוצאה שיעור שבח וכן

 נראה לעח הרנב״ר ז״ל:
 גדסינץ בגמ׳ ומעילין זה לזה
 נדף מג.] אמאי נוגעים
 כעלות הן הכא במאי עסקינן לכתב
 ליה לין ודכרים אין לי על שלה זו
ר והתניא האומר  וכי כתב ליה מאי ה
 לחבירו לין ולבריס אין לי על שלה
ד מסולקת ממנה י  זו ואין לי עסק בה ו
 לא אמר כלום הכא במאי עסקינן
ט קנו מילו מאי הוה  כשקנו מילו ו
 הרי מעמילה בפני בעל חוכו דאמר
 רבין בר שמואל משמיה לשמואל
 המוכר שלה לחבירו שלא באחריומ
 אין מעיל לו עליה מפני שמעמילה
 בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן
ח אחריומ למאן  לקביל עליה אמדו
 אי לאתי מעלמא כ״ש לניחא ליה
 אלא אחריות לאתי מחמתיה: [פירושן
 נוגעין בעדותן. כלומר כיון דשותפין
 הס אס יכא מערער ליקח מן אחל
 מן השותסין הלא יש לשומף זה חלק
 כו ואיך יצטרף עם על אחל להעמידו
 כיד שותסו: דבתב ליה דין וכוי.
 וקמ״ל שמואל דבלשון זה הוי מתנה
 אע״ג דלא מהני האי לישנא בדבר
 שהוא כבר בידו אלא בדבר שעדיין
 לא הגיע לידו שאני הכא דקנו מיניה
 וכדמפרש ואזיל: מפני שמעמידה
 בפני בעל חובו. דניתא ליה שישאר
 כיד הלוקח כדי שאם אין לו במה
 שיפרע לכעל חוכו שיטרוף מלוקח
 זה כדי שלא יהא לוה רשע ולא ישלם
 דאילו מזה אינו חושש דלהט זכין ליה
 שלא באחריות כדי שלא יהא לוה רשע

 הוה ליה נוגע בעדותו דאמרינן ומעידין זה לזה

 אמאי נוגעין בעדותן הן הבא במאי עסקינן

 דכתיב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי

 כתיב ליה הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו

 דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה

 וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הבא במאי

 עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי

 הרי מעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר

 שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה

 לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה

 מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי

 עסקינן דקביל עליה אחריות אחריות דמאן

 אי לימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה

 ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה

 כ״ש דהוה ליה גוגע בעדותו דניחא ליה דלא

 נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה

 ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה

 בגון דאי אתי בע״ח דידיה וטריף לה (א) מיניה

 דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי

מרי שכר שו  לאו נוגע בעדותו «<: ונעשין א

 זה לזה. אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב

 פפא דא״ל שמור לי היום ואשמור לך למחר

ף כיורד ברשות דמי למאי ת ו ש  אמר שמואל נ

 הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

 לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה

 שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע:

בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן  תניא נ

 אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה

 מאנשי אותה העיר (אמאי) [ואם איתא] ליםלקו

 נפשייהו תרי מינייהו ולדיינו שאני ס״ת

 רש״י
ד דכתב האי מעיד  גוי. כדפירש בתר ה
ס אין לי על שדה ד ב ד ן ו  להאי מחזיק ד
 זז ואפילו על חלקי שהכל שלך וה״ה
 דמצי לאוקמה כשהקנה לו חלקו אלא
ד לשון  רבותא אשמעינן דאפילו כה״ג ה
ן דכבר יש ו : לא אמר גלום. ט ה נ ת  מ
ק ס  לו חלק בשדה והוא אמר אין לי ע
 בה אין זה כלום אא״כ יאמר האי נתון
ה ואין לשון זה מועיל אלא  לך במתנ
 בדבר שעדין צא הגיע בידו כדאמרינן
 לקמן נמלה הבאה לאדס לאחר מכאן
ה עליה שלא יירשנה: שקצו מידו. נ ת  מ
: לר להמחזיק ואז מועיל התנאי  בקנין סו
ס כר אינו מצטרף ע  איצו מעיד. המו
 אחר להעיל עליה להעמילה ביר הלוקח
ם ביל קו  משוס לציחא ליה למוכר למי
 הלוקח: מפצי שמעמידה בפצי בעל חובו.
 שאס יש לו שוס שטר למוכר שהלוהו
ף מן ו ר ט ס שמכר השלה יבא ד ל ו  ק
ו יפטר ממנ  הלוקח ט היא משועבלת לו ו
ד  ולא יהא לוה רשע ולא ישלם וה״נ ה
י שמעמילה וגע האי שותף בעלות מפנ  נ
: דקגיל עליה. ו  בפני ב״ת לגבות ממנ
ה מ ת נגד חברו מ ו ד ח  האי שותף א
ף כו׳ ד ט  שהקנה לו דאי אתי בע״ח ו
יטרפנה  ולא קיבל אחריות אס יבא אחר ו
 ויאמר שלי או של אבותיו הוא דהשתא
ה בעל נ פ ר ט גע בעדות דאם י ו  לא הוי נ
 חוב יהיה נגד שותף חבירו לוה רשע
 ולא ישלס כו׳ כיון דקיבל אחריות ואס
א מ ל ע מ ת ל ו ד ח ד א ד ה ה הפסי  לא יעיל מ
 לא קיבל עליה אם יאמר אחל שלי או של
 אבותי הוא: שמירה בבעלים היא. שכל
 אחל שומר חלקו וחלק חבירו לכתיב בשואל
ו לא ישלם דלפינן מיניה שאר מ  בעליו ע
: שמור לי היום. כל השלה חלקי ס ד מ ו  ש
ן ללא שמרו אלא זה אחר זה לא טו  וחלקך ו
ד שכר מ ו ד שמירה בבעלים לכך הוו ש  ה
ס היורל ד ן א ד  זה לזה: לומר שצוטל. כ
ע לכספים כגון י  ברשומ אפילו בשבח המג
ה לקצור וענבים לבצור נוטל מהן החצי מ  ק

ס לזריעה ס: ואפילו היא שדה שאיצה עשויה ליטע. ט א  או הרביע כדין ארי
 נוטל כל דינו כאילו עשדה ליטע כדין היורד ברשות דאילו היורד שלא ברשות
ק השואל: ליםלקו בי תרי. שיכתבו ר נה כדאמרינן ס  שמין לו דדו על החחמו

 אס יטרפו ממנו הלכך אכחי נוגע
 כעדות הוא שאילו יקח המערער הטוען שכגזל כא ליד מוכר זה היאך
 יגכה ממנו כעל חוכו והלא לא היה שלו והכי נמי ניחא ליה שישאר כיד
 שותפו מקכל מתנה זה וא״כ איך אמר שמואל מעידין זה לזה: דקביל
ח  עליה אחריות. שאס יטרפוהו משומפו המקבל מתנה שיחזור עליו לפרעו מה שנטל ממנו הבע״ח והשתא לא הר נוגע בעדות דמה דו
 יש לו אס טרף ממנו הלא עליו לשלם ואם אין לו יקרא לוה רשע וכוי למקכל מתנה זה וליכא למימר אכתי נוגע בעדות הוא דניחא
 ליה שלא יכא ליד מערער כדי שלא יקרא לוה רשע למרריהו לבעל חובו שאין לו ממה יגבה ולמקבל מתנה שקיבל עליו אחדותו ואין לו
 ממה להחזיר לו דהא לא קביל עליו אחדותו דאתי מעלמא דהיינו מערער אלא מערער דבא מחמתיה דהיינו בעל חוכ כדמפרש ואזיל הלכך לא
 הר לוה רשע אם יקחנו מערער ואם תאמר אס כן מאי קמ״ל שמואל פשיטא כיון דלא הר נוגע יש לומר הא קמ״ל דלא חיישינן לקנוניא
 שיעיד לו ואחר כך יחזרו לשוחפומן אף על פי שלא נמן לו אלא עכשיו כשכא מערער דלעולס לא חיישינן להט כשמסתלק מן הממון
 אלא דוקא כשמקבל איזו הנאה כגון אס קכל עליו אחריומ דעלמא והוא סטרו דאז ודאי לא יעיד לו דטון דאיכא סרך הנאה נא] חיישינן לומר
 דכשכיל זה מעיד לו: אי דאתא מעלמא וכוי. כלומר שמקבל עליו לסרעו אם יקחנו מערער כ״ש דנישא ליה שישאר ביד מקבל מתנה כדי
ד נוגע בעדות הוא וככר פירשתי דאפילו יפטרנו מן האתריות כדי שיעיד לו אפ״ה אינו יכול להעיד לו  שלא יחזור עליו ואמאי יעיד לו ה
: [תניא בני העיד שנגנבה ם״ת שלהם בו׳]. פי׳ אין דנין וכו׳ [ : ד  דנוגע כעדות מיקרי כדפירשתי וכמו שנפרש לקמן גבי בת חמורו ןדף מ
 ואין מביאין ראיה להעיד על מי שגנב מסני שהן נוגעין בעדות דממון של ס״ת שלהם הוא: ואמאי ליסלקו תרי מינ־יהו. כקנין כדי שלא
 יהיה להם תלק בו ויעידו א)(והדיינין שהם) ג׳ להיות כ״ד דהשתא היו יכולין לדון ולהעיד שאינם נוגעין בעדות נמ וצ״ל נמי שלא יהיו קרובים
ט מסתלקי אמאי מכשרו והא כעינן חחלמו וסוסו ככשרומ כדאמרינן לקמן בס׳ יש נוחלין  לכני העיר כדי שלא יפסלו משוס קורכה וא״ת ו
 (לף קכח.) גכי היה יודע לו עדות עד שלא נעשה חתנו ואח״כ נעשה חתנו או שהיה קרוב ונתרחק נמ ומה לי קורכה נח דגופא מה לי קורבה
 דממון תירץ הרמב״ן שלא נאמר תחלתו בפסלות אלא במי שהיה קרוב ונחרחק או פסול הגוף אחר שהרי זה מעיד למי שהיה קרוכו כשעת ראיה
ס הוא ולא שלו ולאחדם הוא ד ח  אכל כאן שעכשיו נסתלק מממון זה אין זה מעיד לקרובו ולא למי שהיה קרובו בשעח ראיה שהד ממון א
 מעיל. כללו של לבר אין אלם מעיל לאותו שהיה פסול לו כשעת ראיה אכל היה פסול לזה כשעת ראיה מעיד כאותו עדוח לאחרים שהרי
 חחלמו כשר הוא אצלם וזה הטעם מספיק למי שהיה יודע עדות לקרוכו ונסמלק אומו קרוכ מאומו ממון שהוא כשר עד כאן. ונראה לי
 שהרב ז״ל סובר דלא אזלינן אלא בתר גברא משוס דהאי דמסהיד לו מסהיד ולצורך האיש ההוא מעיד שהרי אינו מעיד לצורך הממון עצמו
 אלא כל היכא שלא נסתלק שלו הוא ועל עצמו מעיד ואם נסתלק ממנו לאחרים הוא דמעיד דלא שייך גבי ממון למימר שיהיה בו פסול
 עדות שלעולם יש לו לממון כעלים הלכך כשנסתלק מממון לגבי אדס שהממון שלו כשר הוא לו וכן לגבי הממון לא שייך למימר ביה פסול:
 גלפי׳ בגמ׳ [לף מג.] האומר מנו מנה לעניי עירי אין דנין בדייני אותה העיר ואין מכיאין ראיה מהם וכו׳ וכענייס דרמו עלייהו והיט דמי
 אי דקייץ להו ליתבו מרי מינייהו מאי דקייץ להו ולידייני אלא דלא קייץ להו ואבע״א לעולם דקייץ להו וניחא להו דטון דרוומ
 רוות: פי׳ אץ דנין וכו׳ ואץ מעידן. מפני שהן נוגעין בעדות כדמסרש ואזיל ובעניים דרמו עלייהו נ)!כמב הרב בן מיג״ש דלא פסילי מטעמא
 דרמו עלייהון אלא היכא דקכילו אנסשייהו למיזן ולפרנס עניים דידהו אי נמי היכא דנהוג למיכף על הצדקה אע״ג דלא קבילו אנפשייהו
 למיזן ולסרנוסי להו אכל היכא דלא קכילי עלייהו למיזן ולפרנוסי להו ולא כייפי אצדקה כלל ולא ברירא מילתא דאינהו הוא דקדימי כמזונייהו
 ובכסותייהו ומאן דיהיב מידי בדרך צדקה יהיב להו ואי לא בעי למיתן כלל לא טיסינן להו הני ודאי לאו נוגעין כעדותן נינהו ומקכלין
 סהדותייהו דהא לא רמו עלייהו עד כאן: אי דקייץ. שיש לכל אחד מכני העיר דכר קצוכ כמה יתן ככל שנה לעניים: דלא קייץ. אלא
 הכל לפי מה שצדטן העניים ונמצא נהנה כמה שיכא לידס מן המנה: דכיון דרווח רווח. אע״פ שיש לו קצכה כמה יתן אפ״ה ניתא
ף מג:] ומלשין שומרי שכר זה לוה כוי. שמירה בבעלים היא כל היכא י ח: נ  להו שיכא המנה ליד העניים כדי שיהיה להם יותר בדו
 שבעל הבהמה עומד במלאכת של זה שעוסק במלאכתו כי הכא ששותף זה שומר חלקו של שותפו שהרי זה כאילו עשה לו מלאכה וכששותסו
 נמי שומר לו חלקו הויא שמירה ככעליס ואף על פי שכל אחד שומרו בביתו בעליו עמו קרינא ליה בפ׳ השואל (לף צו.) ושמירה בבעלים
 פטור דילפינן שומר שכר משואל: שמור ל״ היום וכוי. והשתא לא מקרי שמירה בבעלים כיון דכששומר לו זה אין חבירו עוסק כמלאכת
ף פא.] [ת״ר השאילני ואשאילך] שמור לי ואשמור ד כעליו עמו: נב״מ ל ק י  השומר לא כשמירה ולא כעשיית מלאכה אתרת וא״כ לא מ
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י א מ ל: ב י אז ש ו ר ס מ ד ה כ ד ו ה ד י  בי

 דלשמיעה קאי ולא מצו מסלקו נפשייהו אבל
 מידי דמצו לםלוקי נפשייהו מסלקי ומםהדי
ר לו בית א מכר לו כ מ  וכן הלכתא: ת״ר א
 שדה אין מעיד לו עליה מפני שאתריותו
 עליו מכר לו פרה ב מכר לו טלית מעיד לו
 עליה מפני שאין אחריותה עליו מאי שנא
ת רישא ש  רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ש
 בראובן שגזל [שדה] משמעון ומכרה ללוי
 ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון
 וליםהיד ללוי דניחא ליה דתיקום בידיה
 דהדרא ליה והוה יא< נוגע בעדותו ואקשינן
 וכיון דאסהיד ליה ללוי ואז דדיליה היא
 במאי PJ נפקא לה מיניה הא לא מצי למיהדר
 ולמימר דדילי היא וליתיה השתא נוגע בעדותו

 רש״י
 דין ודברים אין לני על פ״ת זי: מכר
 לי בית. אמד לחבירו: אינו מעיד לו
 עליה. כולה ברייתא שיןיל וטרי ומפרש
 ואזיל: ואהא יהודה. דהוא איניש מעלמא
 ומערער על זה השדה שביד לוי ואמר
 שלי הוא ומביא ראיה או שטר כדבריו
 וקאמר דלא לימי שמעון ויעיד אס יודע
 שוס עדות לפסול עדים או שטר של יהודה
 כי שמעון רוצה שתשאר ביד לוי והיום או
 למחר יביא עדיס שראובן גזלה ממנו ואין
 קרקע נגזלת ולא מהני ביה יאוש ושינוי
 רשומ ויוציאנה מלוי והכי קאמר מכר
 לו בית או שדה [ת] אין נגזל מעיד עליה
 מפני שאחריות הנגזל עליה: הא לא מ5י
 למיהדר כוי. דהודאמ בעל דין כמאה
 עדים דמי ולא הוי נוגע בעדות: דלאו
 ויהודה היא. כגון שפוסל עדי יהודה
 בגזלנות או בדבר אחר: ובההיא זכותא
 כוי. ולאו נוגע בעדות הוא דבההוא
 זכומא דידיתי סהדי (ד) דשלו הימה
 וראובן גזלו ממנו ליפקיה מיהודה: השצי.
 לוי נוח והראשון קשה בעל דין קשה ואלס
 ולכן ניחא ליה דמיקוס ביד לוי דבקל יומר

 ופרקינן דאמר ידענא דהאי ארעא לאו דיהודה
 קא מסהיד דללוי היא וכיון דהכין קא היא ולא

 מסהיד הוה ליה נוגע בעדותו דיכיל לאפוסה
 מלוי ואקשינן ובההיא זכותא דמפיק לה

 מלוי ליפקה מיהודה כלומר למה ליה לשמעון לאםהודי דלאו דיהודה היא
ת לה יהודה ומפיק לה מיניה א<בזבותא דבעי לאפוקי מלוי י ח  לישבקה עד ת
 ומפרקינן משום דאמר (א) השני נוח לי והראשון קשה ממנו כלומר כגון
 שהיה לוי נוח לו ויהודה קשה ממנו משום הכין כיון דמסהיד דלאו דיהודה
 היא נוגע בעדותו הוא ואי בעית אימא לאו משום דיהודה קשה אלא כגון
 דאית ליה w ליהודה םהדי דדיליה היא בין בקושטא בין בשקרא ואית ליה
 לשמעון נמי ני] סהדי דדיליה היא ולוי לית ליה אלא (-) חד םהדא דדיליה
 היא ואי שביק ליה ליהודה דאית ליה תרי סהדי דמפיק לה מלוי לא יכיל
 איהו לאפוקה מיניה דיהודה דאע״ג דאית ליה תרי סהדי דדיליה היא כיון
 דיהודה נמי אית ליה תרי םהדי דדיליה היא בירא דיהודה קיימא דאמור
׳הילכך צריך ליה שמעון לאסהודי ! דקיימא תיקום נ א  רבנן ארעא היכא ו
 בהדי ההוא חד םהדא דאית ליה ללוי דלאו דיהודה היא כי היכי דתיקום
 ארעא בידיה דלוי דניחא ליה דהדרא ליה למחר ״(וליומא אחרא והוה ליה
 שמעון נוגע בעדותו ולהכי אין מעיד לו עליה) ואקשינן אי בגוזל ונגזל קיימא
) אמאי קא מוקמת לה בלוקח ג  מתניתא י<(ולאו בלוקח ומוכר בעלמא נינהו) (
 מגזלן לוקמה בגזלן גופיה ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון
 ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליםהיד דלאו דיהודה היא דניחא
 ליה דתיקום w בידיה דראובן כי היכי דהדרא ליה ופרקינן האי דקא מוקמינן
 לה בלוקח מגזלן ולא קא מוקמינן בגזלן גופיה משום דקא בעי למיתנא םיפא
 מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר דהוה ליה יאוש ושינוי רשות וקנייה
 לוקח דלא הדרא למארה משום הכין מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא
 דלא הדרא ליה אבל גזלן דהדרא מיניה למרה לא לסהיד דנוגע בעדותו הוא
 >ל< כיון דלא סגי ליה רלא למיתנא סיפא מכר משום הכין תנא רישא נמי מכר
 ואקשינן וסיפא [נמי] נהי דמגופא מייאש דקני לה לוקח ביאוש בעלים ושינוי
! מדמיה דידה מי מייאש והא אית ליה מדינא [למישקל] דמי דההיא ה  רשות !
 פרה או דמי דההוא טלית מגזלן גופיה וכיון דאית ליה למישקל דמי דידה
 מגזלן אי שביק ליה ליהודה לאפוקה מלוי לא מצי שקיל דמי מראובן דכיון
 דמייתי יהודה םהדי דדיליה היא לא מצי שמעון למישקל דמי מראובן משום
 דאמר ליה האי פרה לאו דידך הות אלא דיהודה הות וכבר אהדרה מיניה דלוי
 הילכך כד מסהיד ליה שמעון ללוי דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואמאי
 מעיד לו עליה ופרקינן לא צריכא דמית גזלן דמדמי >ה< ג ה<[דידיה נמי]
! והמניח י  מייאש דאפי׳ מבניה לא מצי שקיל דמי דתנן הגוזל ומאכיל את בניו ו
 לפניהן פטורין ש מלשלם ותו אקשינן ולוקמה ביורש ולימא הכי רישא בראובן
 שגזל שדה משמעון ומת וירשה בנו ואתא יהודה וקא מערער לא ליתי
 שמעון ליםהיד לבן ראובן דניחא ליה [לשמעון] דהדרא ליה אבל גזל ממנו
 פרה וטלית ומת וירשה בנו מעיד לו עליה אמאי קא מוקמת בלוקח בשלמא
 אליבא דרבא דאמר בפרק הגוזל >0 רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי
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ר מ ו ל . כ י ו נ ד ו ה ה ס י ת ל י א ן ד ו ג ): כ  קט.

ה שלו ויש ד ש ה ה ש ד ו ה י ם ל י ד  שיש ע

ה ד ו ה י י ד ן ע ן שמכחישי ו ע מ ש ם ל י ד  ע

א מ ש ה ן ו ו ע מ א של ש ו ה ם ש י ר מ ו א  ו

ק פ בכל ס ה ו ז ר מ ת ו ה לזה י ק ז ן ח  אי

א ע ר א א מ י י ק א ד כ י ן ה נ י ר מ ע א ק ר  ק

ה ד ו ה ד י י ה ב מ י ס ה ם כן א ם א ו ק י  ת

ד י א כ י ס ה ל א ב ן א ו ע מ ש א ל ר ד  לא ה

ה זו ד ש ו ש י ד ן ע ו ע מ ביא ש  לוי כשי

ו יביא ל י פ א ה ו י א ל ר ד ו ה נ מ ה מ ל ז ג  נ

ן נ י ר מ ה זו שלו א ד ש ם ש י ד ה ע ד ו ה  י

ג ״ ע א ם ד ו ק י א ת ע ר א א מ י י ק א ד כ י  ה

ן נ י ת ח ן א נ ל נלף לא:ז א ן לעי נ י ר מ א  ד

י ו כששנ נ י ה הי ן לי נ י ק ס ה ואכן א י  ל

ן ו ן לד ן כאי ו ע מ ש ה ו ד ו ה ן י י נ י די ל ע כ  ה

ד בשביל ח א ו ה נ ק ז ח ס ה א ד ד ח י ה ב י ל  ע

ו מ ן ע י ו שהד נ ן א י ר ו ב ס ם ש י ד א ע י ב ה  ש

ן ם די י ד ו ע ר י ב ם ח א ג י ב ר כן מ ח א  ו

א כ ל ה כ ה א ל ח ת ב ר כ ב ד ר ה ו ז ח נ א ש ו  ה

א ל ו א נ י נ פ ן ל י נ ן ד נ ה אי ד ו ה י ן ו ו ע מ ש  נ

ה ד ש ו ה נ ק ז ח ה ש ] כ ך כ ל ן ולוי ה ו ע מ  ש

ו לגכי מ ן ע י ד ה ם ש ו ש ן מ ו ע מ ד ש י  כ

ר ו ס נ ן אי י ד ה ה ז ו ו ה ו נ ק ז ח ן ה  לוי כדי

ק ז ח ו א מ ו ן ה ו ע מ ן ש א שכדי צ מ ם נ ל ו ע  ל

ו ד י א מ צי א להו ה ב ד ו ה י א ש ל ה א  ב

ק ז ח ו מ ד ה י ע מ ק ר י שבא להוציא ק מ  כ

ן נ י ר מ ר א ב ד ק ה פ ס א ש כ י ה ה ד  ב

( ן נ י ע מ ש ) ( ם י ו ק י א ת ע ר א א מ י י ק א ד כ י  ה

ד י ה ס א ן ד ו ג ל כ ן לעי נ י ר מ א א ד ה מ  ו

[ א י ה ה ד ו ה י ו ד א ל א ד נ ע ד ר י מ א ו ] י ז י [ י  נ

א י ה ד ש י ע ה מ י ם ה א ש ] ( ר ט מ י מ ן ל נ י ע כ  ד

ון ה כי י ל ד ע י ע ה ל ל כו ] י ה י י ה  של לו

ל ו ס פ ] ל ן נ י ע מ ה ש לי א [ ר ד א מצי ה ל  ד

ו ל י א ה ד כ ר ו ל ק ו ס פ ו כ נ ת אי ו ד ע ע כ ג ו  נ

ו בין ת ו כ ז ד כלל בין ל י ע ו מ נ י כ א ו ר  ק

ה צד י ת ל י א ן ד א ל מ ב ו א ת ב ו ח  ל

ן י נ ע ד ב י ע א מ ו ה ל ש ת כ ו ד ת ע ע י ג  נ

ן י ל ב ק ה מ א נ ס ה ו ה ש י לי ט א מ ל  ד

ו ל י א א י^נמי ד כ א ה ה ר ד ש כ ו ו ת ו ד  ע

ע ג ו א נ י ו א ה י ה ה ד ו ה י ו ד א ל ד ד י ע  מ

ן י ל כ ק א מ י י ה ו ל ד ד י ה ס ת ואי א ו ד ע  ב

ר מ א א ד ה מ ״ל ו ר ז ״ ב ג ר ה ה י נ י  מ

ח לו ו ן נ ו ש א ר ה נן שיחשוב ש  חיישי

י א ל מ כ ת ב ו ד ת ע ע י ג י נ ב ג ן ד נ י ע מ  ש

ל ש חיישינן 'א<כדפי׳ לעי ח י מ א ל כ י א  ד

ו כ ת כ ה ש מ ר ד ״ ב נ ר כ ה ״ כ ״ל ו ש ז ״ ר  ה

 עין משפט נר מצוה
 תשכ

מ ״ ר ח ו ע מ ן ק ד א ג ל מ ת ס ו ד ׳ ע ל ה ז מ ר נ ׳ פ י י  א מ
: ה כ ׳ לז ר י  ס

 מםורת הש״ם
א בעי ליה ט ק ה ל א ו ״ תא נ) נ כו א ז י ה ה א ב ״  א) נ
ת ״ ס ו) ד ״ ר ה ז ה) מ ״ ת מ ״ ) ד ז ד ״ ת מ ״  ג) ד
י ה ׳ נ י ג י ה ״ ו פ ד ת י) ג ״ ת ט) ד ״ ז ח) ד ״ ת מ ״  t) ל
א ט נ י ר ט י וא ד ו א ורי ק א ר ׳ ק ד ב ס ו ״ ד . יא) נ  דאילו
ן נ ל כי מקשי ״ ר ז ״ ב נ ר . ינ) ה ש ״ א ר ׳ ה י פ ד ׳ כ י ג  ה
א ללרב ששת ק ו ה בגזלן לאו ד מ ק ו ל קמה ביורש ו ו ל  י
קמי בלוקת מ ליה לאו נ אי ״ נ ששת ע ר ן ד נ  מקשי
׳ ת י י ר נ א ד פ י ג ר אלא א כ י מ נ ת א ק ת י י ר נ [ ד ו  כי
י רכ ששת ק ו מ ד א כ ו ט ה ה תא ל ס אי א ן ל נ  מקשי
י ו ה ה י פ י ן ג ל ז ג ט לה בלוקח נ ק נ י מ ה ליה לתנא ל מ  ל
׳ ל״ז י מ ס ״ ׳ ש״ך מ י : יג) ע ס ״ ה. ל י י  מצי למתנ
ת לשינד רשות ו ט שכתב ללא שייך אחרי ״ ק כ ״  ס
. ר מ א ת רבותא ק ו ס בלא אחרי ״ ג ש ר ש ה ״ מ  ו

: ת ״ ) ר ד  י

 קובץ הגהות
א ר ל : (צ) ולא ה א ע ר ב א ״ ב ליה:(5) נ ״  ב״ח (א) נ
י מ ב נ ״ : (ה) נ  למרה כצ״ל: (ד) וכיו[ כצ״ל

: א ר ת ב ג ״ : (י) נ יאש כצ״ל א מי  אייאושי ק
׳ דלא ס ו ת ׳ ה ד מצי לשנויי לסי ה נ ו ״  מא״י [א] נ
ירי א אלא לאי י י לישנא דלוי ה א ה י נ ד ה ס  מ
י : [3] במא י נ ש י מ פ י ד ע ה לליי אלא ל ר כ ן מ כ  לראי
מר ה ללא שייך לו ש ב הלשון ק ״ : [ג] נ א כצ״ל ק פ  מ
ן א ולשמעו י ליה ה לה ללי הי י לי ל ה ת ליה ס י א ן ל י  כג
ן נ לעי י י מ א נ ר ק י ע א מ ה א ל י לליליה הי ל ה מ ליה ס י  א
ן ו ע מ ש י ראובן שגזל שלה מ נ ת ק ל י כ ד ה ת להן ס י א  ל
נ ״ י ע מ ה נ ל ו ה ן וכן י ו ע שהיא של שמע ו ל י ע ל מ ש  מ
הכי ר ו ע ר ע ה כח מ ז י לאייה מאי א י ל ל ה ת ליה ס י  ח
איח ן ו ו י לשמע ל ה ת ליה ס ן לאי ו מר ט ה ליה למי ו  ה
א ר ק י ע ל מ ״ ס א ל ״ נ ש ר ראה ל נ לה י הי י לי ל ה  ליה ס
י ל ה ת ליה ס י א ס ל תי מלוי משו י לאפו ע ה נ ל ו ה י  ל
ל י ע ה ן ל ו ע מ א ש נ ס ו י ל ר לי וללוי אין ע כ ן מ נ ו א ר  ל
י א ה ל ל י ה ס מ ן ל ו ך ט י ר ה פ ״ ש מ א ו י  ללוי לשל לוי ה
ך י ר א פ ת ש ה ה ו י נ ק ליה מי י פ אך מ א הי י א ללוי ה ע ר  א
ה ל ו ה י פקי מ י לי ק לה מלו י פ מ א ל ת ו נ א ז י ה ה נ ר ל  שפי
ס י ל ן ע א לשמעו י נ אס י ן ו נ ו א ת ל נ ו מ א הם נ י  לשנ
נ ״ : [ד] נ ו ה י י ו ר ת קי מ ו מצי לאפו נ מ ן גזלה מ נ ו א ר  ד
: ה ת ן ע י מנ ו ן מז ו י שמע ן עד ש דאי ״ א ר כתב ה  ו
׳ י נ פ ״ : [י] נ ה י מ א הגזל[ חייב לו ד ה ׳ ו י ב פ ״  [ה] נ
: ו ח ו ת לאחר מ מ י י ה ק ל ד ג הם ה י ח לפנ י נ ו ה  א
ר ח ח שאכלוה א מ י י די לאחר יאוש ואין גזילה ק י מי  [י] ו
בן הגזלן : [ח] או שדה ראו ח ״ ה לה ר מ ק ו י א כ ו ה מ ו  מ
׳ י י כ נ פ ח מ ק ו ל ה ללוי ה ד עלי י ע ן מ ו ע מ  אין נגזל ש
ל: א די ״ ג ש ר כ ה ״ כ ב ו ״ ׳ דלוקת כצ״ל: [גי] נ  עלי

: ׳ ו כ מר שיכול ו ן למי נ א דבעי י ה ה לי  [י] ללוי לדי
ט ק ה נ ג ש ק ללשון מ ל ר א הל״ כ פ י ב א ״  חו״י (א) נ
ר ר ו ע ה ה ״ ה ל נ ש מ ף ב ״ י ר ג ב ״ י ת פ בו ן כתו י  עי
א ל ה ד ס ח אלא ח בו ל תי ו ע ס ק ) רשו ב ) : ה ד ש ל ה  ע
ק ן ר ע תכן ט לוי לא ט ה ואיך י ע ל״ל ז ״ ב צ ״ נ  ו
ב ״ ) נ ג ) : ם י ד ע ת י ״ ט ן ויש לי על זה ש ב ה מראו א נ ק  ש
יאש א מי פ ו ג מ הי ד א נ פ י ס בף מ ת תי י מצי להקשו ו  ה
נ ״ ) נ ד ) : ה ל י ע א ק שא ד רי ק נ ד ק ל מא ליה ל י ק נ  וכוי ר
ר ה ל ק שהי ה ר ת י י לשלו ה ל ה א לית ליה ס מ ל מ ״  ק
מר ה למי ד ו ה ו ולכן מצי י נ מ בן גזלה מ י וראו  כו
ת לי י ת בו בגזלנותא שהרי א ר ה ל ת ס א ן ג  לשמעו
ע ג ו ם נ י ל ע ל ה ס ו פ ן ה ו כ שמע ״ א א ו י י ללילי ה ד ה  ס

: א ו ת ה ו  בעד
ר שיש לו ח א מ ל ד ״ מ א |א] ה ר י פ ן ש ״ ר ה  אנ״ש מ
ו דין כל דאליס ה נ י ה נ י ״ ם לזה ולזה א י ד  ע
ד י א להע א נ ו ך ה נ לפי ה בדין ו ד ו ה י  גבר ולא יוציאנה מ
א כ י ה ן ד ר ת ת מ מ א ה ס בידיה אלא ד י ק י ת ו לולי ד  עכשי
ד י א סי מ דל ״ ק ! ל ש ק מ ם ועל ה ו ק י א מ ע ר א א מ י י ק  ד
: ש ״ ן ע י ת ע מ ש ׳ נ ו ת ש ה ״ מ ה כלל אלא כ ן ז י ירי כענ  דאי

ח לו ו ה לוי נ י ה ן ש ו ג ״ל כ ף ז ״ י ר ח ו ״  ר

ס ו ס . ל [ ׳ ו כ ה [בגזלן ו מ ק ו ל ו ( נ : י ה י ן ל נ י ק ס ה ראכן א ן לי נ י מ ח ן א נ ן א נ י ר מ א א ד ו י ה מ מ י ן א נ י ע מ י ש מ ן נ כ ן ו נ י ע ד י ד א ב ק ו ו לאו ד נ מ ה מ ש ה ק ד ו ה י  ו

ר ע ר ע ו של מ נ ל שאי ז ג נ ד ה י ע ן לא י ל ז ג ] ה ד י מ ר להוציא ן ע ר ע א מ ס ב א ה ש י פ ו ה בגזלן ג מ ק ו ר ל כ מ י ב נ מ י מ י צריך ל א מ א ה בגזלן ו מ ק ו א ב ששח ד  ר

ב ג א א ל א א ת י י ר ב י לשון ה פ י ל כ ש ה ר פ ה ל כ ששת צריך לי ר ו ל ל י א א ד י ש ק א ד ו ר ה כ י מ נ ת ק א ד ת י י ר כ ל י ד תנ לי ל ו ׳ י ל הו ת ו ו ד ע ע ב ג ו י נ ו ה ם ד ו ש  מ

י יי<[לאילו] כ ׳ ה י י פ כ ה ל ״ל ד ש ז ״ א ר ה בן ה ד ו ה ר י ״ ׳ ה י פ ת ו ו י ר ח א א ל ר ב כ מ ״ל ש ש ז ״ ר ׳ ה ג)פי . י ר כ א מ ק ו ד : ו י כ ט ה ק כ ששת נ ר א ל נ ש י ר פ א ד ת ט י  ש

ן ל ז ג י ה ר . ה ש א י י י מ ׳ מ י מ ד : מ ת ו ד ע ע ב ג ו ה נ י ה ד ש י ע ה ל ל כו ה י י לא ה ה ו י א ל ר ד ה י ו ו ת גזלן ה ו ש ר א כ ו ו ה ל כאי ת ו ו ש י שינוי ר ו ת לא ה ו י ר ח א  כ

: ם ו ל ה כ כ ג לא י ן כלל ו ו ע מ ה של ש י א שלא ה צ מ ר נ ע ר ע מ ד ה י ה כ ת י ו ה ל י א ד לוי ד י ס ב ו ק י ת ח לו ד ו נ ת ד ו ד ע א ב ו ע ה ג ו ך נ כ ל י ה ה י מ ב לשלם לו ד י  חי

י נ ה א ן ד ו . כי ש ר ו י ה כ מ ק ו ל : ו ת ו ש ה ביאוש ושינוי ר י י נ ק . ד ם ל ש ל ץ מ ר ו ט : פ א י ה ו ש מ ה כ ל י ז ג ם ה ה י נ פ ח ל י נ ו מ ר א מ ו ל . כ ם ה י נ פ ה ל י נ מ  ו

ו רבנן אלא בכתיבה וכ״כ בשם רב שרירא גאון ובתבו נ ק ה דלא ת נ ק ת תמי בשביל ה י די ל ט ל ט מ ח גובה מ  בע״
ו ת ס י פ ה ת ח י ס בהן לאחר מ פ אס ח י ריתמי ו ה ממטלטל נ ו ה ג ׳ במלוה על פ ס רבינו אליהו לאפי ש נ נ ו ת ת מרלכי שס נ ו ה ג ה נ ם ו י ק ס ו פ ת רוב ה ע ק ל ו י ח תקנ ״ ע נ  .ס נ
ות נ ע ורוצים להג ק ר ס יש ליתומים ק הו א ת מי ו ע ק ר ק ן ה ן כדרך שגונין מ ה ן מ י נ גו י ו ע ק ר ק מ י תשיבי כ י כל מטלטל מ ג א ד נ י ׳ מל י ת הללו אפ רו לו א נ לנ ע להאי מ ש ט מ ״ י ׳ ת מ סי ״ ר ח טו ה ומלבדי הרא״ש ז״ל ו נ ק  ח

: י י שיחן לו מטלטל פ ט ל ואינו יכול ל י ס פ ה מ ר שאין תלי ח א ת בילס מ ע נראה להרשו ק ר  לבע׳׳ח ק

 שלטי הגבוריפ
! ובא לוי להוציאה י  א ראובן שגזל שלה אי טלית משמע
ז שיודע ששלה וו ע ן מ ו לומר שהיא שלו אס שמעו ז  מ
 או טלית זה שהוא של ראובן שימעין לו שאז איני יכיל
ס בא ן שהידה שהיא שלו אבל א ו ד ראובן ט  להוציאם מי
ז ראובן אין ז השדה והטלית ב מ ע ה י לוי כדי ל ד  לפסול ע
ו ולחזור ולהוציאם ד י דם נ ן להעמי י ט  שומעיו לו שהוא מ
ו ואפשר שנוח לו יותר להוציאם נ מ ה שגזלה מ נ ע ט דם ב  מי
ס ׳ א י נה אפ ו ר י י ר ז ליי וכ׳ ה ד ראובן משאס תבא ל  מי
י שנתרעס על ״ ס שנוגע בעדות אלא ע י ע ז ו י  אין אנ
י דבריו שיש לנו לחוש ן בב״ל יש לני לפוסלו על פ נ  ראי
׳ שמשום חשש י פי ״ א בעלות אנצ ר גע הי ו  שמא נ
ן לפוסלו לעלות ו חי נ מ ד שגולה מ ״ נ  שנתרעס עליו נ

ן: ם שינול לזנות בדי כ ילוע לנו שיש לו עלי ״ א  א
ומ או מטלטלי! ה או טליח שלא נאחרי ר ר לי ס נ ן מ לי  כ נ
ן שוו לה שמעו כ הי ז לו עליה אא״ ע ' שאין מ י  כתב מי
ילע בולאי שהן שלו א י ן של ראובן והו ה יהטליה ה ר פ  ה
ה צריו לשלס פ שמכרה לו שלא באחריות הי ״ ע  שאל״כ א
ראה ה שלו י ו שמכר לו לבר שלא הי נ מ ה מ פ ר ט ס י  לו א
קי לה למכיר בה שהיא בת חמורו סק כרבא למו  שפו
ן שמכר לו שלא ו ט ק כרב זניל שא״צ ל ס  והרא״ש פ
ה שלו א״צ לשלם לו פ י ס נמצאת שלא ה ות א  נאתרי
ניס דלית בהן י א בהנך ענ ק ו ז ד ע מ א ד ן כתב ה ״ נ מ ר ה  ו
ר זכה ע ר ע א דאי מ ע בעדות הו ג ו ת השוק דלאו נ ו  תקנ
! שלי ע מי כשהמערער טו ו אי! משלם נלוס אי נ ת נ ע ט  נ
ו לו יאיגו שלן ז ללוקח ואומר אני מנרתי ע א וזה מ  הו
ן שהמוכר גולה אלא שלקתה מגזל! ע ו ן שאינו ט גו  אי נמי נ
ע בעלות הוא ג ו ן שהמוכר גולה ולאי נ ע ו  אגל אם ט
ס י מ ל הלוקח צריך ליתן לו ל ר כשבא להוציא מי ע ר ע מ ה  ש
כר שהוא גזל!: א מו ה הלר גבי ליה מ ת השוק ו נ ק  משוס ת

, ח לא ס ר״ ש ם נ י ק ס ו פ ו ה גתא כתנ ל ובמפרשים שמה איכא פלו ״ ף י ק ל ״ נ ק ל ״ ת הגאונים לאיתא ס נ ק תמי בשביל ת ה ממטלטלי לי נ ו ח ג ס בע״  ג לי! א
נים אלא ולאי ת הגאו ת בתקנ ״ ק ר ל ק ק לב״ק כי לא ל ״ ז ימרלכי שס פ ג עשי! ס״ מ  עליי ס

ו לאחר ל מ י ע ע ק ר ק ס מ ו ק מ נ ה מעליא כיון ל ס י פ  ת



 עין משפט נר מצוד!
ב כ ש ת - א נ ש  ת

ר ו ן צל מ ג עשי מ ה ולוה ס ו ל י מ ל ה ח מ ״ י ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר מ ו ס ט ג ש מ ס ס ׳ ש י : ב מי ז י ׳ ק י מ ס ״  מ

: כ ׳ ר י  ס

 מםורת הש״ם
: א ב י ר ״ ו פ ז  א) ב

 קובץ הגהות
: ה ג ו נ ק ״ ל: (ג) נ ׳ ת גזל! כצ׳ ו ש ר  כ״ח (א) גזילה מ
א י ה ה ו ל מ ה ׳ ש י ג פ ״ : (ד) נ א ״ ף י  (ג) צ״ל ד

: ש ״ ע  בשטר ו
ת ׳ בי י פ יה א פרך אי ה מצי למי ו ה ב ו ״  מא״י [א] נ
ב לא ״ : [5] נ ך ד ה פ פ ו ג י אלא מ מ  ושדה ;
ם י ד ב ע ו ש י מ מ ת י י ד ל ט ל ט מ ו ד נ ק פ ׳ ד י ג פ ״ : [ג] ג י נ  ק
ל ׳ שייך אדלעי א בו ב ה ן מ נ י ה שמע ״ ך ד : [ו] ה ח ״ ע ב  ל
ר כ מ ״ל ש ש ז ״ ר ׳ ה י ר פ כ א מ ק ו ד ל ו י מ ת מ ר ה  אדבו
ת ו מ ע א ב ר תתי לו א נ ת ו ב בהרשאו ״ : [ה] נ ר כ  ו

: ׳ ס ו  בתצר. ת
י מ ה בית ושדה נ ״ ל א ״ מ ׳ ה ס ו מ נ ב ״ ) נ א י ( ״ ו  ח
ל ״ ק ה וביה ו י נ י ת מ תא ליה להקשו י נ  אלא ד
ל בית ״ מ ׳ ה כו ה ו ר ב י י במכ ק ו מ א ד נ ק ס מ מ ב ״  מ
י מ ה גזילה בידו נ נ ר אי כ ו א מ ו ר שה י במכי מ  ושדה נ

: ם ה ש ש נ ק ״ ה ל ב ש שם ד ״ ׳ מ י ע  ו
א א דל מ ע י ט ו ל אי ה ] ר״ א א [ ר י פ ן ש ״ ר ה ש ם ״ נ  א
ס דלא ו ש א מ ו ת ה טלי ה ו ר פ  חיישי׳ ל
: י ו כ ה ו י י א אקנ מ ל ה ליתוש ד ש כ ק ״ א ליה א ד ב ע ת ש  מ
א נ י ד ה מ ו מ אי ה ״ נ ״ל ו ם ז י נ ו א ת הג ו נ א״צ לתק ] ו ב ] 
ן א מ ו ה ש כ ן ד י ע ומטלטל ק ר ס ירשו ק א א ב ת נ ק ת ו מ  א
ן ר דאי ת א מ ! ד י ם אזי א״צ ליתן מטלטל י נ ו א ת הג ו נ ק  ת
י מ ת י י ד ל ט ל ט מ ד ד מ ו ו ע מ ו ק מ ו ב נ י ה ד ד למלו ס פ  בו ה
ן צריכין י ן הד א מ מ אבל כשהו ״ ע ב ד ל ב ע ת ש  לא מ
. ז ״ ׳ קג י מ ס ״ ח א נ י ע להד מ ש מ ו ש מ כ ן ו י  לימן מטלטל

: ל) ס לעי ד ו ב ר בשלטי ג א ו ב א מ ו כן ה ו ) 

 שלטי הגבורים
תו וח או ח לגנ ״ ע א נ נ קי ו תי ן עשה עבדו אפו  א נלי
ק ״ פ חא ב ן הלקוחות לאי ס או לטרוף אותו מ מי חו  מ! הי
גחא אי בעינן שעשאו ז איכא פלו ״ ף (ג) ט ק ל ״ ב  ל
קי בשטר או אפילו לא כתב כן בשטר אלא שאמר תי  אפו
ע להליא מ ש ק לב״ק מ ״ ד הרא״ש פ ב ל ם מ י עלי  בפנ
ף אותו ר ו ח ט ״ ע קי בשטר ואז ב חי  לצריך שיעשנו אפו
׳ מלוה ח מהל ״ י מ פ ״ מ י ו מ ח י חו מ גובה או  מלקוחות ו
׳ בעלים בלא שטר קי אפי תי ה עבלו אפו ש ע  ולוה כתב ל

: ( ד ת ( י ומלקוחו המ ו מי נ מ  גובה מ
י צריך ע ק ר ק ז ב המשעבר מטלטלי אגב מ ׳ ׳ א י ב ר ת  כ
י לשטרי לומר פס א וללא כטו ת כ מ ס א  שיכתוב לו דלא כ
פ שלא ״ ע א תר כזה ו ר י נ ל עליו ל נ ק א מ  שנכל לנ הו
ע ק ר נ ק ג ו א ס מטלטלי ת ל ס נ ע  ייחל מטלטלים אלא ש
ת ן הלקוחו טורף אותם מ ת ו ו ע ק ר ק ס נ י ל נ ע ן משו  נלן ה
ה נ י ל מ ג ה ה נ מ ל נ נ ה ה ז י שראוי לומר נ נ עי נראה נ  ו
ת ן הלקוחו ן מ ם שנוהגים שלא לטרוף המטלטלי מקו  שנ
י שכל ע ק ר ק נ מ ג פ ששענלן א ״ ע א ן אותן ו י רפ  אין טו
ט ו ש פ ג ה ה נ מ ס אינו אלא לפי ה ל י א נ ו של נ  משאי ומתנ
ג ה נ מ ה ג ו ה נ מ ל ה ן ע ן סימכי ממו ר שנ נ ל ל נ נ ן ו מ ו ק מ  נ
ק ר פ מ נ ״ נ י נ ״ ל א תלמו אר נ ו ו שמנ מ ה נ נ ל ה ל ה ט נ  מ
ע: לו י ט ו ג פשו ה נ מ ם והוא שיהיה ה עלי נר את הפו  השו

) כד  נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מד.-מד:
י ליה. דלא מציכו אחריות בתלמוד [אלא במוכר ע -  שינוי רשות וסוף סוף כמת גזלן מוקמת לה אמאי קחני מכר: מפני שחוזרת לו מ
 ולא] כמו שאתה צריך לפרשו לפירוש רכ ששת שאחריותו וזכותו של נגזל עליו דלוקח כדי להוציא הקרקע אח״כ מידו אלא סתס
 אמריומו נעליו שככל הגמרא] חוזר על המוכר: אלא בדרנץ. אע״ג דדינא הכי כרכ ששמ מ״מ כרייתא לא נישא לישנא כפירוש לאוקמוה
 בגזלן ולא מיבעיא בסתמא. דלא הדרא ליה ולא הוי נוגע בעדות שהרי אין בע״ח גובה ממנה: אפותיקי. שיחדו לו ליפרע ממנה לשון
 פה תהא קאי אס לא יפרע לו לזמן
 פלוני אפ״ה אינו טורף מן הלקותות
 דמטלטלי לבע״ח לא משמעבדי משוס
 דליח להו קלא ולא יוכלו לקוחות ליזהר

 רש״י
 יוציאנה מיד יהודה: ואין תוזרח מיבעי
כר  ליה. דאחריומ לא שייך אלא גבי מו
 ולוקח: אלא. לא איירי בגזלן אלא במוכר
ר דאס מ א ק ת איירי ו ו ד ח א  שדהו שלא ב
 בא אחד לעורפה מן הלוקח שאומר ששלו
 היא שלא יעיד המוכר ללוקח עליה להעמידה
כר ת בעל חובו דמו י שאחדו  בידו מפנ
ק:  עליה ולא יהא לוה רשע ולא ישלם כדמסי
 סתמא. שלא עשאן אפומיקי: אפותיקי.
ה תהא פ ו אמ חובו א  שיחדו לגבות ממנ
 קאי: עשה עבדו אפוסיקי. לבעל חובו:
 אית ליה קלא. ואפסידו לקוחות אנפשייהו
ה וטלית לית להו קלא ולא ידעי ר  והאי פ
 לקוחות ליזהר: דילמא מטלטלי אגב מקרקעי
 אקני. מוכר לבעל חובו להשתעבד לו
ד ב ע ת ש  והוא הדין נמי מטלטלי נמי מ
ס ם שאין להן אחריות נקנים ע י ס כ  מ
 נכסים שיש להן אחריות וגבי בע״ח אפי׳
גע בעדות: ו ד נ ה ה וטלית בכהאי גונא ו ר פ  מ
 ולא כאסמכתא. משוס דאין זה כמכר גמור
ה אלא שעבוד בעלמא ואמר להם נ ס  ולא מ
ע לזמן פלוני גבי מכאן ודמי ר פ ס לא א  א
 לאסמכתא ולכך צריך לכתוב כן: שלקח
 הך פרה וטלית בפציצו ומכרה לאלתר.
 דודאי לא לוה ולא שעבד בינמיס למלוה
ד: דילמא דאקצי אמר ליה. שמא  ולכך מעי
י ובשעת ע ק ר ק ה לו מטלטלי אגב מ נ ק  ה
 הקנין אמר לו אני משעבד לך מטלטלי
י דקניתי ודעמיד אנא למיקני: ע ק ר ק  אגב מ
 לא קצי. כלומר האומר לחבירו נכסים
ה לך ואמ״כ נ ק ד לקנות אני מ  שאני עתי
ה הראשון שכתב לו נ ה ומכר לאחר לא ק נ  ק
ה דבר שלא בא לידו: דלא נ ק  דאין אדס מ
ם ק ו מ  הוי ליה ארעא מעולם. והשתא מ

 ולא קנייה היורש לההיא גזילה דכמאן
 דלא נפקא לה (א) גזלן מרשות (גזלן) דמי
 דליכא שינוי רשות ומחייב היורש לאהדורי
 גזילה בעינה למארה ליכא לאקשויי דהא
 ליכא לאוקמה ביורש משום דלא מצי שמעון
 לאסהודי ליורש דניחא ליה דהדרא ליה הפרה
 והטלית והוי ליה נוגע בעדותו אלא אליבא
 דרמי בר חמא דאמר רשות יורש כרשות לוקח
 דמי ואישתני ליה רשות גבי יורש כדאישתני
 גבי לוקח וקנייה יורש לההיא גזילה דהוי
 ליה יאוש ושינוי רשות & כדקאני לה לוקח
 מאי איכא למימר אמאי לא קא מוקמית לה
 ביורש ועוד קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה
 עליו ומפני שאין אחריותה עליו מפני שחוזרת
 ואינה חוזרת מבעי ליה פירוש דאי בלוקח
 מגזלן עסקינן והאי דאינו מעיד בשדה ובית
 משום דניחא ליה דהדרי ליה והא דמעיד
 בפרה וטלית משום דלא הדרא ליה אי הכי
 האי דקתני (סיפא) מפני שאחריותה עליו
 ואין אחריותה עליו מפני שחוזרת לו ואינה
 חוזרת לו מבעי ליה לתנא למיתני ומדלא
 תאני תנא הכי שמעינן דלאו בלוקח מגזלן
ת ש  עסקינן ובטיל ליה פירושא דרב ש
 ופרישנא למתניתין כדרבין בר שמואל דאמר
 רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר
 שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו
 עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו אבל פרה וטלית לא מבעיא םתמא
 דלא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה דמעיד לו עליה המוכר
 שהרי אין מעמידה בפני בעל חובו אלא אפילו עשאה אפותיקי נמי לבעל חוב
 ומכרה מעיד לו עליה דהא לא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה
ה א עבדו אפותיקי ומכרו בע״ח גובה ש ע  כד מזבין לה כדרבא דאמר רבא א
 ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע״ח גובה ממנו מאי טעמא האי אית
 ליה קלא והאי לית ליה קלא ואהשינן אי לא חיישת לפרה וטלית 1א1 ואפילו
 עשאה אפותיקי לבע״ח משום דלא משתעבדא ליה ולא הדרא ליה כדרבא
 ליחוש דילמא אקנייה לההיא פרה וטלית לבע״ח דידיה אגב מקרקעי קנין
 גמור ולא ליסהיד ליה ללוקח עלה דניחא ליה משום דהדרא לבע״ח דידיה
אקני ליה מטלטלי ב אגב מקרקעי גבי מקרקעי וגבי  כדרבה דאמר א<רבה כ
 מטלטלי ואמר רב חסדא והוא דבתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי
) כגון שלקח א  ופרקינן הבא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי (
 אותה פרה או אותו טלית ומכרה לאלתר דלא שהתה (לה) גביה דליחוש
] וליחוש דילמא דאיקני א״ל לבע״ת א  דילמא אקנייה לבע״ח דידיה ואקשינן נ
 דידיה כדכתבינן תאידנא שקניתי ושעתיד אני לקנות הילכך אע״ג דלקח
 ומכר לאלתר קנייה בעל חוב מעידנא דזבנה וכיון חבין לה לאו דידיה קא
 מזבין והדרא לה לבעל חוב ולפום הכין לא יעיד לו עליה שהרי מעמידה
 בפני בעל חובו ומדלא חיישת להבי דקתני מעיד לו עליה שמעת מינה
מ דאיבעיא לן בפרק מי שמת ולא איפשיטא בהדיא לא  דאקנה וקנה ומכר נ
 ממתניתין ולא מברייתא תפשוט מהאי דתניא דלא קנה ופרקינן הכא
 במאי עסקינן כגון דקא אמרי עדים ידענא ביה בההוא דלא הות ליה
 ארעא מעולם דהא ליכא למיחש דילמא אקנייה בדאיקגי אגב ארעא
 ומשום הכין מעיד לו עליה ואקשינן והאמר רב פפא אע״ג דאמור רבנן
 המוכר שדת לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו
 נמצאת שאינו שלו חוזר עליו הכא נמי אע״ג דהאי פרה או חמור כד
 מזבין לה לא טריף לה בעל חובו ולא הדרא ליה כיון דכי נפקא האי פרה

 ואם יטרפנו בע״ח אין לך אדם שיקח
 מטלטלין מחכרו וכתבו המסרשיס
 ז״ל דמדקאמר סתס מכר לו פרה וכו׳
 מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה
 עליו משמע דאפילו עשאו אפומיקי
 כשטר אינו גוכה ממנו מטעמא
 דאמרן דלית ליה קלא. וכתכ הרשכ״א
 ז״ל דהיינו דוקא מן הלקוחות אבל
 מן היורשין דאין קול מעלה ומוריד
 לגבייהו אפילו לא עשאו אפוחיקי
 אלא שכחב לו מקרקעי ומטלטלי דינו
 לגכומ מן היורשין מן הדין 1=] ואנן
 צריכין »] לתקנת הגאונים ז״ל.
 ני] שמעינן מהכא כדפי׳ הרשכ״א
 ז״ל דהיכא שהגזלן מכרו כאתריות לא
 הוי שינוי רשות ולא קני ליה ושמעינן
 דמכל מקום !גזלן] תייב בדמיה:
 וניחוש דילמא וכו׳ מטלטלי ובו׳.
 כששעבד המוכר נכסיו
 לכעל חוכו שעכד מטלטלי אגב
 מקרקעי וכי היכי דחייל לשעבודא
 אמקרקעי חייל נמי אמטלטלי והוי
 נוגע בעדות מפני שמעמידה וכר:
ל  דלא כאסמכתא. פירש הרמב״ן ד
 דטעמא משום דאמרינן נכסוהי דבר
 איניש אינון ערבין ביה וערב אסמכתא
 הוא דהכי אמר ליה אס לא יפרע
 לך הלוה אני אפרע אומך וכל דאי
 לא קני אלא דערכ כההיא הנאה
 דמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה
 אכל מטלטלי אסמכמא היא דמלוה
 לא סמיך אלא אמקרקעי והוי כמאן
 דאמר ליה שאס לא ימצא קרקעות
ט צריך  יפרע מן המטלטלין ומשוס ה
 למכמכ דלא כאסמכמא לגלויי דעיקר
 שעכודיה אמטלטלין נמי הוא ולפי
 זה כל היכא דכמב ליה מעכשיו לא
 צריך למכמב דלא כאסמכתא דכל
 דכתכ ליה מעכשיו לית כיה משוס
 אסמכתא כדאיתא כפרק איזהו נשך
 (דף סו:): ודלא כטופסי. כתכ הוא
 ז״ל כשס הגאון רביכו סעדיה ז״ל
 שהוצרך לכתוכ כן לומר שלא יהו
 כטופסי דשטרות שמראין שיד כעל
 השטר על התחתונה אלא דכל לשון
 מסופק כו תהא ידו על העליונה:
 שלקח ומכר לאלתר. וליכא למיחש
 ששעבד אותם בינתיס שהרי לא היה
 לו סנאי ללוות לכך לא הוי נוגע
 בעדות כיון שאינו יכול להעמידה
 בפני בעל חובו: וניחוש דילמא
 כששעכד נכסיו לבעל חוכו כתב ליה
 ודעחיד אנא למקני ובכה״ג יכול
 לגבות בעל חובו והוי נוגע בעדות
 וכיון דלא חיישינן להט שמעת מינה
 וכו׳ והבעיא היא דלא איפשיטא קמן
 פרק מי שמת !דף קנז.) תפשוט לך
 מהאיך כרייתא דקתני מכר פרה
 מעיד עליה דאסילו אמר דאיקני לא קנה: דלא הויא ליה ארעא. כלומר לעולם אימר לך דמהכא לא תפשוט ולעולם קנה והא דהכא
 לא חיישיגן להט משוס דאיכא עדים דאמרי כל ימיו היה רגיל אצלנו ולא ידענו שהיה לו קרקע מעולם הילכך איך יקנה לו מטלטלי אגב
 מקרקעי אס לא היה לו קרקע מעולם ושמעינן מהכא מדאיצטריך למימר מעולם ולא אמר שלא היו לו קרקעוח כשעה שקנה מטלטלין
 אלו ששעכודא קמא חייל אמטלטלי שיקנה אפילו לאחר שמכר הקרקע ודעת הרמב״ן ז״ל לומר הטעם לפי שכל שכתב דאקני שוב
 אין יכול למזור בו אפילו קודם שקנה אלמא משעה ראשונה חייל שעכודיה אע״ג דכסירוח דקל ןב״מ דף סו:] כל שלא באו לעולם יכול
 לחזור ומיהו הרשב״א ז״ל חולק בדין זה שהוא סובר שאף הכותכ דאקני קודם שקנה יכול לחזור כו ומ״מ מודה הוא ז״ל דכל שלא חזר בו
 בשעה ראשונה חייל [שעכודיה] כדשמעינן מהכא דאיצטריך למימר מעולם. וא״ת כיון דאפשר דאין לו קרקע מפני מה נהגו לכתוב כן
 נמ ככל אדם אע״פ שאין יודעין לו קרקע. כתב הרמב״ן ז״ל דכל שיש כית הכנסת בעירו שלקחו רבים או בית הקברות של רבים סגי
 דבקרקע כל שהוא סגיא כדמוכח פ״ק לקדושין (דף כו:< וכן אמרינן הכא דלא ה״ל [ארעא] מעולם שאין במקומו אלא ביהכ״נ של יחיד
 ולכל אחד קכר ידוע לעצמו וזה אין לו: נמצא שאינה שלו חוור עליו. שהלוקח חוזר על המוכר כשטרפו מערער א״כ למה יעיד הרי נוגע



 48 (מד:-מה:) נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 הוא כעדוח דניחא ליה שמשאר כידו כדי שלא יחזור עליו: במכיר בה הלוקח. ומודה כפני עדים שפרה זו (בעינה כמ) פרתו של מוכר
 היא ולא גזלה וכתבו המסרשיס זי׳ל דוקא שהודה מעיקרא אכל אס הודה לו מעכשיו כשכא מערער עליה לא דאיכא למיחש דמש״ה מודה
 כדי שיעיד לו ומש״ה נמי לא מוקי לה שהלוקח סוטר המוכר מאתריות דהשתא לא הוי נוגע בעדות משוס דהיינו תוששין דבשכיל ההיא
פא כוי. מפני שמעמידה ו  הנאה מעיד לו ומיהו קי״ל כרב זביד דאינו חוזר עליו הלכך ככל ענין מצי מעיד כיון שאינו נוגע בעדות: ג

 בפני בעל חובו. ומש״ה ניחא ליה

? או חמור מיניה דלוקח מחמת שנמצאת י \ ב ל י א ח ? ק ל  דליקוס ארעא 3יי ה
. - _ . u L י ״ י ״ י . < י י י L י  המערער נמצא שלא היתה לעולם של ״
״ _״v ,״,״. שאינה של מוכר איכא מן דינא למיהדר ״ י ״ י * י ! י ! ! L .המוכר וחיך יגבה ממנו בענ תוכו 
 י לוקח עליה דמוכר ושקיל מיניה זוזי דשקיל
 מיניה היכי מעיד לו עליה הא נוגע בעדותו

 הוא דניחא ליה דתיקום בידיה דכד נפקא

 מיניה דלוקח הדר לוקח ושקיל מיניה דמי

 אידאמר ליה מה דאקנית לי קא אתו םהדי וקא

 מסהדי דלאו דידך הות ופרקינן הכא במאי

 עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי

) בההיא חמור שהיא בת א  במכיר בה לוקח (

 חמורו דמוכר ואינה גזולה בידו דכיון דידע

 דדיליה היא אע׳׳ג דאתו םהדי דלאו דידיה

 היא ליכא מן דינא למיהדר עליה דמוכר

 למשקל מיניה דמי דהודאת בעל דין כמאה

 עדים דמי הילכך מעיד לו עליה דלאו נוגע

 בעדותו הוא ורב זביד אמר אפילו נמצאת

 w שדה שאינו שלו אינו חוזר עליו דא״ל להכי

 זבני לך שלא באחריות ורב זביד פליג אדרב

 פפא והלכתא כוותיה גופא אמר רבין בר

 שמואל משמי׳ דשמואל המוכר שדה לחבירו

 נא] שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני
 שמעמידה בפני בעל חובו היבי דמי אי אית

) 1א1 עלה הדר ולית נ  ליה ארעא w אחריתא (

 ליה מן דינא למטרף לה להאי ואמאי אינו

 מעיד ואי דלית ליה ארעא אחריתא m מאי

 הוה ליה למעבד הא ליבא גביה דלוה מאי

 דשקיל בעל חוב ולא מאי דשקיל לוקח

 ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לעולם דלית ליה ארעא אחריתא והיינו טעמא

 דאינו מעיד דניחא ליה דתיקום ארעא בידא דלוקח כי היכי דליתי בעל

 חוב וליפקה מיניה משום דלא ניחא ליה [ב] דלהוי לוה רשע ולא ישלם

 סוף סוף ני] לגבי לוקח נמי לוה רשע ולא ישלם הוא ולא נפיק ליה מהאי

 שמא נ<[וכיון דםוף סוף לא נפיק ליה מהאי שמא] לאו נוגע בעדותו הוא

 ואמאי אינו מעיד ומפרקיגן לגבי לוקח לאו לוה רשע ולא ישלם הוא דא״ל

 להכי זבני לך שלא באחריות לפיכך אינו מעיד לו עליה מפני שמעמידה

 בפני בעל חובו הדין הוא פירושא דהאי שמעתא ודאי שמעתא דבעי צילותא

 היא וחזינא בה פירושא דלא דייק ומשום הכין קא פרישנא לה: מכריז רבא

דםלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל חבק ליה א  ואיתימא רב פפא (י)

 חמרא לישראל חבריה וקא אתי עובד כוכבים ואניס לה מיניה דינא הוא

 דמפצי ליה ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה

 שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקא אניס לה בלא אוכפא אבל אניס

 לה ולאוכפא לא מחייב לפצוייה דכמה דשקר לגבי אוכפא הכי נמי שקר לגבי

 חמור אמימר אמר אפילו אינו מכיר בה שהיא בת חמורו ואפילו בלא

 אוכפא נמי לא מחייב לפצוייה מאי טעמא מידע ידיע דםתם א עובד כוכבים

ר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר והלכתא כאמימר: ש א ,  אנס הוא דכתיב ג

ה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא ב ר  אומן אין לו חזקה אמר ב

 בעדים מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר לקוחה היא

(א״ל אביי אי הכי בעדים נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו (  בידי נאמן >:א< ד

 כי א״ל לקוחה היא בידי מהימן א״ל מי סברת המפקיד אצל חבירו בעדים אין

 צריך להחזיר לו בעדים המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים

 איתיביה אביי ב ראה (י־) עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו

 רש״י
 אפילו בלא קנה ומכר לאלתר: מכריז
 רבא. דרש לרבים: דמלקין לעילא. העולים
 מבבל לארץ ישראל: ודנתתין לתמא. מארץ
ן זה: האי בר  ישראל לבבל כולכם תדעו ד
 ישראל כוי: חמרא. חמור: ואלים לה
 מיניה. דלוקח דקנועין עובד כוכבים חמור
 זה נגנב ממני או מי שמכרו לך גזלו ממני
 ובלא עדים מאנסו הימנו וכדמפרש לקמן
 דלא אניס לה לאוכפא אלא החמור לבדו
 דמוכחא מילסא דדדיה נמ קא שקיל
דה לא בעי למישקל: דינא הוא  דלאו די
 דמפצי ליה. כמו הפוצה את דוד עבדו נח יביא
ם וידון עם העובד כוכבים אולי יוציאנו ד  ע
) צייתי דינא ו  מידו בדן דעובדי כוכבים (
 ודוקא עובד כוכבים אבל קא אניס לה
ן ד  ישראל לא מפצי ליה אלא יתבענו נ
 שאין כמ בישראל לגזול חמור מחבירו
 בלא עדים ובלא ראיה: ולא אמרן.
 דצריך מוכר לפצות לוקח אלא שאין מכיר
 בה לוקח שהיא בת ממורו של מוכר דאיכא
 למימר הדין עם העובד כוכבים: אבל
 מגיר בה וכוי. לא מיבעי ליה לפצותו דכיון
 דדבר ידוע הוא שגדלה בביתי של מוכר
 וסתם עובד כוכבים אנס הוא מסתברא
ן מאנסו העובד כוכבים (י):  דשלא כד
 ולא אמרן. דמסצי ליה היכא דאין מכיר
 ביה אלא דלא אנס העובד כוכבים אמ
 החמור ואת האוכף דכיון דהניח האוכף
 מסתברא דשלו הוא נוטל הילכך נקט חמור
 ולא סרה וטלית דליכא למימר האי חילוק
 דאוכף: לא מפצי ליה. דסתס עובד
 כוכבים אנס הוא: אפילו כולהו צמי. אינו
 מכיר שהיא בת חמורו ולא אניס לאוכפא
 אפ״ה לא מפצי ליה: מאי טעמא כוי.
 והכי קיימא לן דאמימר בתרא הוא:

 עלה הדר. אי אית ליה למוכר קרקע
 אתרת הכעל חוכ עלה הדר דהיכא
 דאיכא נכסים כני חורין אפילו הן
 זיבורית אינו גוכה ממשועכדין וא״כ
 אמאי אינו מעיד הא לא הוי נוגע
 כעדות: מאי נפקא ליה מינה. כיון
 שאפילו תיקום כיד המערער אינו
 יכול בעל חובו לחזור עליו דהא לית
 ליה ארעא אתריתי אמאי חיישינן ליה
 לנגיעת עדות דודאי אין ראוי לחוש
 שישקר בעדותו עכשיו כדי שאס
 יתעשר לא יצטרך לפרוע ש: סוף
 סוף לגבי לוקח לוה דשע ולא •שלם
 הוא. שנתן לו מעותיו והססידו אם
 המערער יוציא הקרקע מידו ומש״ה
 הר נוגע בעדות ואמאי נקט רבין בר
 שמואל טעמא מפני שמעמידה בפני
 בעל מובו: להכי וביני לך. כלומר
 הרי כמו שמודיעו מחחלה שאס
 יטרסנה בעל חוב או שוס אדם לא
 ישלמנה לו הלכך לא הוי לוה רשע
 ולא ישלם לזה: מבריז. דרש ברביס:
 דסלקין לעילא. לאותם שעולים לארץ
 ישראל ולאותם שיורדים לבבל: דמפצ־.
 והמוכר ידין עם העובד כוכבים
 אולי יוציאנה מידו ניי] כדין העוכדי
 כוככים דדילמא ציית דינא כיון שאינו
 ממכרן לגזול כדמפרש: [בלא
 אובפא]. שמניח האוכף כעכור שאינו
 שלו ודוקא עובד כוככיס אכל אם
 ישראל אנסו מידו בטענה זו שטוען
 שהוא שלו אין המוכר חייב לדון עמו
 עליו שאין כח כישראל לאנוס שוס
 דבר בלא עדיס ובלא ראיה וכשיחזור
 הלוקח על המוכר יאמר לו המוכר
 ןב״ק דף ט.! אחר טרפך ואשלם
 כלומר אחר שכדין טרפוה ממך
 ומיהו קי״ל כאמימר דכחרא הוא
 ואפילו כעוכר כוכבים לא מפצי ליה
 דמידע ידיע דסתס עוכד כוככיס
 אנס הוא ולא קבל המוכר אחריות
 אלא אס יטרפוה כדין: לא שנו. הא
 דאמרינן דאומן אין לו חזקה בכלי
 אומנות: אלא שמסר לו לתקן בפני
 עדים. דהשתא לא מצי למימר לא
 הד״מ וכגון דאיכא ראה דטון שרואים
 הכלי עכשיו בידו לא מצי למימר
 התזרתיו לך: אבל מסר לו שלא
 בעדים. אע״ג דאיכא ראה יש לו
 חזקה כי א״ל לקות הוא כידי מגו
 דאי כעי אמר להד״מ שנתת לי דכר
 למקן וזה הכלי מאתר בא לידי דס״ל
 לרכה דלא דמי לכלים העשויים להשאיל
 ולהשכיר דאמרינן דכדאיכא ראה אינו
 נאמן לומר לקוח הוא כידי משוס

 דהכא מצי למימר ליה אינך רגיל אצלי וכ״ש שיש לי חזקה כדליכא ראה אע״ג שמסרו בעדים שיהיה נאמן לומר לקוח הוא בידי מגו דאי כעי
 אמר החזרתיו לך כיון דרכה סבר דאומן נאמן מטעם מחוך: מת־ב רב נחמן. לרבה דסבר דכדאיכא ראה בלא עדי מסירה יש לו חזקה ולא דמי
 לכלים העשויים וכו׳: הא אחר. דלאו אומן נט] [מהימן]: אי דאיכא עדים. כלומר וראה: אחר אמאי יש לו חוקה. הא לא מצי למימר לא הד״מ
 דהא איכא עדים ולא החזרתיו לך דהא איכא ראה דאילו עדים כלא ראה מאי הוי קשיא ליה מאחר אמאי יש לו חזקה הא אפי׳ אומן יש לו חזקה
 מתוך שיכול לומר החזרתיו לך דלכ״ע המפקיד אצל חברו בעדים אין צריך להחזיר לו כעדים: אלא לאו בדליכא עדים. כלומר ואיכא
יד דאיכא ראה וקתני אומן אין לו חזקה אלמא דכלי אומנתו לאומן  ראה דאי ליכא עדים ולא ראה אפילו אומן יש לו חזקה אלא ודאי מי
 הוו ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל אדם דכי איכא ראה אינו נאמן לומר לקוחים הם כידי: נקטינן אליכא דהלכתא דאומן כל היכא
 דאיכא ראה אין לו תזקה דכלי אומנתו לגכי אומן ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל אדם דמי אבל היכא דליכא ראה אע״ג דאיכא עדי
 פקדון מהימן במגו דהחזרחי ואחר דלאו אומן לעולם יש לו חזקה עד דאיכא עדים וראה דאז לא מהימן לומר חזרתי ולקחתי ממך ואין
 להקשות ממשכנתא דסורא דאמרינן לעיל ןדף לה:] דאי ככיש שטר משכנחא ואמר לקוחה היא בידי מהימן דהא פירשתי לעיל דהיינו נלוקא] דאי
 ש משתכחא מילתא דבתורת משכנתא אתא לידיה הוא דאית ליה חזקה אכל כל היכא דאיכא עדים וראה ודאי אינו נאמן זו היא שיטת כל
 הגאונים ז״ל וכן פי׳ הרא״ש ז״ל ולזה הסכים הרמב״ס ז״ל בפ״ט מהל׳ טוען ונטען ואע״ס שיש להרי״ף ז״ל שיטה אחרת בהלכה זו: יאה עבדו ביד

 עין משפט נר מצוה
ד כ ש ת - ג כ ש  ת

: ה כ א ר ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ט מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ן צד ג עשי מ ן ס ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ט מ ״ ס ח ו ״ ׳ פ י י  נ מ

: ד ל ג ק ל ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו צה ט  ו

 מסורת הש״ם
מ ״ ׳ ד י ׳ 3) ג ו כ י ו ד ה י ס ת א א ק ל ה ״ א א ד ״  א) נ
ד ל ד ה ן ע א כ ז מ ״ ת מ ״ ל ד) ד מ ס ק י ל ה  ןובייח] ג) ת

: א מ י ק ל ״ ל כן ב  בי. ו

 קובץ הגהות
: א י ה ה ״ ג ה ו ו נ י ישן אי ס ס ל ס ב נ ״ ח (א) נ ״  ב

ה ו נ ה ״ : [3] נ ר ד ח א כ״ש (שלא) ב ב ו ״ י [א] נ ״ א  מ
י לאז לא ק י ת ו פ ן שעשאו א ו  מצי לשגות כג
ע ר פ ר י ע ר ע מ ל ביל ה ו ס ס ת א י י ת ד ת א א ע ר א ר א ר  ה
ת ו ל ע ע ב ג ו ג ה ל ל לו עלי י ע ו מ נ ה אי ״ ש מ ת ו ר ח  לו א
ה ״ ש מ ח גלול ל ״ ע א יש לי ג מ מי ש י נ ש ק א ולא ת ו  ה
: ו ב ו מי כלי כל מ ת ליה אתרי ך אי ד ט פ ה ז ל ע  מ
א ת ש ב ה ״ ] נ ד ] : ה נ י א ליה מ ק פ י נ א ׳ מ מ ג ב ב ״  [ג] נ
ף ו ף ס ו ך ס ד ר לכך פ כ ז מ ל ה ר ע ח קס מ ו ס ל ג ל ל ״  ס
ף ״ ד חא שפירש ה י נ ע ו ש י ליה ר ו י ה מ קמ נ  לגבי לו
: א ו נ ה ״ : [ה] נ ח ק ו י דשקיל ל א ה ולא מ ש ק מ  לעיל ב
ן ו מו ט י סי ׳ ו ס ו ח כ ה כ״ ב ו ״ : [י] נ ה ע ב ר ר ח ב מ ״  [ו] נ
ר מ י מ א לא מצי ל ה ב ו ״ : [מ] נ ד י ח מ ו רו א צא מי מ ש ה  ד
י שבדין ד ה י לי ס ל אתו ״ א ס ד נ בל כוכבים א  בשעו
ל כוכבים ב ו ן שבליני ע ו ד כג י י מ י״ל ל ה ואשלם ו פ ר  ט
ר הלכך חייב ר כוכבים ה ב ו ע ס ל ה י נ ד ב ו ו מ ן ע  ל
ב ״ : [י] נ ף ק ו ן צ״ל מ מ י ה בת מ : [ט] תי ׳ ס ו . ת  לפצותו
א ת נ כ ש ת מ ר ו ת ב ר ל ב ל ות נשכח ה ס יכול להי ׳ א י  פ
׳ י פ י א ״ נ ג ה ת ה אבל לעיל כ ק ז י לילו יש לו ח ת  א
ה מ ל כ ע ע ו ד תא שלא י דיה במשכנ ו לי ת א ן ד נ י דע  י
׳ ג ן ו ו ה לי משכ י מר ב׳ שנים ה ן יכול לו תמשכ  שניס נ

: ה ק ז תי ת  שנים עשי
ת ׳ גבי י פ א ת ו ו י ׳ גאתר י פ כ א ״ ל א ״ ג ק ״ ) נ א י ( ״ ו  ח
ק ״ ' ל״ז ס י ׳ בשייך ס י ג ע ׳ ׳ ) נ כ ) : י מ  ושדת נ
ת ליה כדי ס אי אי ק א א ר מ ו ג לאו ר ״ ) נ ג ) : ה ״  כ
ף ס ס כ ל שו ״ כ ר ״ ש לית ליה ע ״ ג וכן מ ו ת ! ה ו ע ר  פ
ה ״ ם ד ד ו י ק ״ ק פ ״ ף ג ״ ד ׳ לעיל ג י ג ע ״ ) נ ר ) : כ ״ ש  ו
ג ״ ) נ ה ) : י ו ה כ ש ת א נ מ א ה נ ק ד ן כ ׳ אר״י ג י נ ת  מ
ז ג ת ש י ל ט ס שזה ה ד ע ה ג א ׳ ר י פ . ו ת ו מנ ו או ד מ ל מ  ש
ס ׳ י כ י ע נ י ד אס לא יוציאנו ג ג ו ״ ) נ ו ) : ן שלו מ ו א  ה
: א ו נא ה ה די ״ ׳ ל ס ו ׳ ת י ע ר פיצוי ו ק י זהו ע  ישלס לו ו
ל כוכבים ב ו ע ם ה ה לא ילך ע מ מ ל ״ ע מ ״ ב צ ״ ) נ ז ) 

ש לעיל: ״ מ  בלי! אולי יוציאנו. כ
מ י א ף ל ן לומר א ] ואי א א [ ר ־ פ ן ע ״ ר ה  אנ״ש פ
ח גלול תא ניחוש לבע״ א אתרי ע ר  ליה א
ת ו ב ו ה ר כל ה ג נ א כ ת ד ח א א ע ר ת ליה א י פ אי א ״ ה  ל
ת ו ב ו ת א כלי כל ה ת ד ת א א ע ר ר ואי לית ליה א ל ה ה ל  ע
כ ״ כ ז ו ״ א רף מ ר מ ג ׳ ב ס ו ה ת נ י א ליה מ ק ס י נ א  מ
ת שקר ו ל ג ללאו שג ע ״ ע א ] ו ב ] : ו דושי ן בחי ״ ב מ ר  ה
חא ליה י ה לא נ ״ פ ד רשע א ק י י מ מ א נ ר ק י ע מ ר ו י מ  ח
י פשו ז ע ולא ישלס להוציא נ ש ה אינשי לוה ר ד ר ק ל  ד

: ו ן בחידושי ״ נ מ ת ר ו ד ב  ה

 שלטי הגבורים
אנס ן ו ס שנא על ישראל בעקיפי י נ כ ו ל נ נ ו ן ע  א נלי
ס להרוג הישראל נ א ז ה ה נ ת ילא הי י ו שלה או נ נ מ  מ
ף ס ל נ ו נ ק ה ר ס אותי השלת לאחר לאיתא פ  ומכר האנ
׳ איכא נמסרשי ירו ו י חנ ס נ נ מ אלי מ ד נ י מ נ ח ג ״  ג
׳ והרא״ש ס י ח ו ה רי או לנ י הנ גמא רש״י ז״ל פירש ו  פלו
ס צריך להחזירו לבעלים ן האנ ה מ נ ו  שם שישראל הק
ן א ן נ ן לאי י ט י כמה שנים ל ז ׳ שהתה ב  בחנם אפי
ח ו מר הישראל להקנ נס נפשיח לא ג נו או י ן דהי ו ק ד ק  ס
ס י נ נ ו ד נ נ ו ע ו ד ז ג ששהתה נ ״ ע א ם ו י נ כ ד מ נ ו  לע
ה לו שעה י  הרבה שנים לא נתיאש נשניל כך אלא שלא ה
ד כוכבים מבירה נ ו ע ת ה ר י נ  לכוסו להחזיר הלכך אין מ
׳ גוילה ק מהל ״ ת פ ו ד ז״ל נהשג ״ נ א ר ת ה ע כ״ה ל  כצל ו
ל כוכבים ג ו ס ע ה על אנ ג ק גחשו ס ג ז״ל פ ״ ר ס ה נ מ  א
ו נ מ ו של ישראל וגא ישראל אחר ולקחו מ ח י  שאנס נ
א י ע נ ק ר״י ללא מ ס ס וכן פ נ ח  שלא יחזיר לגעליס נ
ה חוזר לגעליס או ישראל לא הי ם שאס לא קנ ו ק מ  ג
ה הי ו לעוכל כוכגיס אסר ו  לעולם שהיה מוכרו או נוחנ
ן ו ח ארי ט ד כ ג מ ס לגמרי ללא חשו ן הגעלי ל מ ו  אג
ח גמקלו ם ו עי ם גרו ד ק א כמו מ ל הי ס פ ה ן ה  שמצילו מ
ה נ י פקא מ נ ס ו ה י מ י ל ל ל נ ר שנוח! שנר ע מ א ר ל נ ש  נ
לע ו ׳ י י ותא אי לטירחא יחירא אלא אפ  לנשורא לחי
ה חוזר לנעלים ר זה לקנוח הי ל ה ה מ לאי שאס לא הי ו  נ
ן ס הללו נצ שעה שירצה להשתא אין מצילו מ י מ ל  נ
ה ח ארי ונוטל מ רי כ אין לדמותו נלל למנ ״ פ ע ל א ס פ ה  ה
גל ה ארם רוצה ליתן לעו מ ינו לשמין כ הי להי  שההנ
ך יתן ללוקמ הלכך נראה נ י שיחזירנו לי ו מ ם י י נ נ ו  כ
ן ל מ נ ק פר מכלי שייו לא י ו הלוקח י ׳ הוציא ג י  לאפ
ה הי ן ו ר א אס שופטים ג הו ו ה שההנ ס רק מ  הגעלי
ל כוכגים ולא הוציא אז ולאי ג ו ע ז ה  אפשר להוציאי מ
ז הלוקח ולא יחן לגעליס ס יישאר ג  נתיאשו הגעלי

: ם י ק ס ו פ ג ה ו ת ר נ ק ס א מ ו  כליס יכן ה
ס איתו שהוא ד ט ם מ ס אין העלי ז כ א ״ א י ב ד ת  כ
מן עליי אמן האו ס נ ד ע פ שמסרו לו כ ״ ע  כלי שלו א
ז אצל חגירי ק פ מ ה ך שיכול לומר החזרתיו לך ש ו ת  מ
ו אינו ז כ ס וזה הכלי ש י ל ע ם א״צ להחזיר לו נ י ל ע  נ
ת ״ ד מז נ ד י נ ז א נ ו א ולקוח ה ו  שלך נאמן לומר שלך ה
מן ז האו ״ל שאס ראה הכלי נ ם נ ד פ ס  ולפי גירסת ה
ה ד ו ן מ מ ן אותו אצא האו י ר ט ס מ ד ע פ שאין ה ״ ע  א
י הואיל ואומן ז א נ ו  שהוא שלו אינו נאמן לומר לקוח ה
ו ונאילו יש ז א ל ע שבאימגית נ ו ך הלכר ז כ א נ ו  ה
ע לו ר הי נ ל ן להנתיש ה י ח י מ ״ ך יאי; נאמן ע כ ס נ י  על

ה: ה כראי ״ נ מ  נ



 מסורת הש״ם

ס ר ס לא ג ״ ר ה ׳ איברא נ} מ מ ג ׳ ה י ג י ו א כד ״  א) נ
: ח ״ ת ו) ד ״ ה ג) ד  ז

 קובץ הגהות
נ ״ : (ג) נ ל ר כצ״ ח ר לי׳ א מ א א ק  ב״ח (א) ו
: א ב נ ר ״ ) נ ד ) : י ו ל כ ״ א נ ד ״ : (ג) נ ה ״ כ  ע

: י ש  (ה) צ״ל א
: ת ו נ מ ו ו א ד מ ל ׳ מ י ב ס ״ : [3] נ ו מ  מא״י [א] צ״ל ע
א ו ס ה ראו א ס י ה נ ו ״ : J ח נ נ של גזלן ״  [ג] נ
: ו נ עכשי ״ : [ה] נ ל ״ צ ׳ נ כו ך והוציא ו ת דכרי מ א  שלי ו
ר ר3 אשי מ נ א ״ ] נ I ] : י ד כ ן לא שדי זוזי כ נ מלשו ״ ] נ י ] 
ת לי לאו י ס פ י ת א מ ל א ״ א ה ד א י ליה ר ס משו ט  ואי ת
נהו שקול מי י ו ושי ה נ י ק פ א א ת ש י ה א נ ת לך ג י א ס ד ו ש  מ
נ ר ה ד י ר א נ ח נ א ל ר ״ י א ד י י ד ך ואשקול אנ ד י ת ד  א
ר נ דך כ י א לשומא ד ג כ ד ל לא צ ״ א לרנ אשי מצי א י  או
ר נ ש ה ככל ה ד ו מ ׳ ש י כ ס ״ : [ת] נ ך מ ק י ד א מ ה ק ו מ  ש
א לא יוכל מ ׳ ש י נ פ ״ : [ט] נ ל כ ר ס מ ה  כדי שיראה לו א

: ם ל ש ע מ נ ש ך שאינו יכול ל ו ת מ  לשכע ו
כ ״ ) נ ב ) : ג ״ ף פ ו מ ס ״ ף כ ״ י ן ר י כ עי ״ ) נ א  חן״׳י (
ת ע ד כ ל ״ : (ג) נ ה א א ר מ ו ן ד מ ו ׳ א י פ א ל ד ״ ס  ד
כ ״ ן א מ י ה ה לא מ א ׳ לא ר י פ ן א מ ו א ף ד ״ י ר ת ה נ ק ס  מ
: ה י ת כ ו י י ת ו ה ולא ה א ס ולא ר י ד ׳ כיש ע י קי למתנ ו  נ
: י ד ה י ס פ א ו כ ר ס ׳ לא מ י פ ה א ק ז ן לו ת מן אי או כ ו ״ ) נ ד ) 
׳ פ א כ ק ס י נ לה להך פ מ ט כ ה ] ו א ם [ ׳ ׳ ר ה  אנ״ש מ
ו ״ ׳ פ י י מ ק ה ס ל וכן פ כ ק מ ׳ ה פ כ ד ו י ק פ מ  ה
ו דלא נ י ד שס והי י ג מ כ ה ר ׳ שאלה וכן פירשו ה ל ה  מ
א ר י פ ן ש ״ ר ה : מ ו ה ז כ ל ה ס כ מ ל ש ט ע ד ר מ ש ה ״ מ  כ
ו אכל ג ס מ ׳ שו י ן לא אמר מ ו א נ ק ד י ס מ א ד ו ה נ י ] הי ב ] 
ר נ ׳ ד כו י ו ד ה ס ר ליה נ ס מ ן ד י ן נ מ ו ף הלכך א ״ י ר ש ה ״  מ
ף ״ י ר ר נ א ו נ מ נ ם ו י נ ו א ת כל הג מ י ש ף נ ״ י ר ר ה מ ה א  ז
ן ׳ ׳ ר ה : מ ל ״ ק א ו ת ו ו נ ר א ד ר נ א ס ו ן ה י נ הד ת כ  שס ו
ר ליה מ א א ד ק ה י ס מ ה ש מ ל כ י אדלעי א ] ק ג א [ ר י פ  ש
ם י ר ב ד ם נ ד ק כ ו מ כ א ד ה ׳ ו כו י לך ו א אתו א ת נ ר י ל י נ  א
ש לעיל שהרי ״ מ ן כ ס אלו ה י ר נ ת ד ו ע מ ש מ ס ד ו ש  הללו מ

: ק י ס מ ד כ ה לעצמו ו ז ה מ ש ק ו מ ת ר כ  לפי ס

 מינך

 גיהלי

 דאיכא
 אמרת

 להחזיר
 מהימן
 עדים.

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מה:-מו:) כה
 אומן. שמלמלו אומנוה והאיך ראה בעליס הוא שאינו יכול לטעון להד״מ: מ״ש רישא ומ״ש סיפא. דקס״ד שהאומן הוא שאומר בפני
 אמרת לפלוני למכרו לי א״כ אמאי מהימן טפי בטענה זו מבזו כיון לאיהו גוסיה מצי למטען כך: ידי אחר. שאינו אומן אז הוא דנאמן
 מטעס מגו טון שהחזיק כעכל ג׳ שנים דאילו כטלית שהוא כלי תזקמן לאלתר שמעינן מהכא לבאומן היכא לאיכא ראה לא מהימן לומר
 לקוח הוא כילי: אפקיה דלחזיוה. הוצא אוחו ט העלים אין מטרין אומו יפה עד שיראוהו ט לא ראו אלא הצכע: ני] נדי לא מפיקנא.
 זהו הרמאוח שאמר כמי שמחכוין
ה לשם שמיס שאינו רוצה להראות ממון נ ת מ ת ^ ב ת ה נ ת י א ת ל ר כ ה מ ת ך א ל צ  א

 לא אמר כלום בפני אמרת לו למכרו וליתנו

 במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא ומאי

 שנא סיפא אמר רבא םיפא ביוצא מתחת יד

 אחר יא* דקא אמר ליה בפני אמרת לו למכרו

 וליתנו במתנה מגו דאי בעי למימר ליה מינ;

 זבינתיה כי א״ל נמי זבינת ניהליה וזבנא

 מהימן קתני מיהא רישא ראה היכי דמי אי

 דאיכא עדים למה לי ראה נייתי עדים וניפוק

 אלא לאו דליכא עדים וכי ראה מיהא תפיס

 לא לעולם דאיכא עדים והוא דראה והאמרת

 המפקיד אצל חבית בעדים צריך להחזיר לו

 בעדים הדרי בי) >ג< מותיב רב נחמן בר יצחק

 (א) אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה

 אבל אחר יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא

 עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא

 עדים וקתני אומן אין לו חזקה ותיובתא דרבה

 תיובתא הילכך אומן בין דמסר ליה בסהדי

 בין דלא מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל

 אחר אי מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא

 יכול למימר ליה הדרי זבינתיה מינך ואי לא

 אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה וכד אמר

 זבינתיה ניהלי מהימן ובשבועה וה״מ בדברים

 שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן

 בפרק המקבל והאי דאמרינן דלית ליה חזקה

 בין אומן בין אחר m הני מילי היכא דראה

 כדתניא ראה נא] בגדו ביד m אומן וטליתו

 ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אמר לו

 אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא

 אמר כלום אבל אי לא ראה אע״ג דמםריה

 ניהליה בסהדי מגו דאי בעי למימר אהדרתיה

 ניהלך ומהימן כי אמר נמי זבנתיה ניהלי

 מהימן w m אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך

 רמאי דפומבדיתא א״ל הב לי סרבלאי להד״ם

 הא אית לי סהדי דחזיוה גבך א״ל ההיא

 אחרינא הות אפקיה דלחזיוה א״ל איעכשיו

י< שפיר קאמר ליה ראה  לא מפיקנא ליה א״ל י

 תניא אמר רב יה< אםי ואי חכים משוי ליה

) דרבואתא ואנן ב  ראה ui הדין הוא סברא (

 קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מגו

 איתותב וםלקא לית בתיובתא ושמעת מינה

 אחרים ללא תועלת: שפיר קאמרי.
 אסילו הוו כשרים הדין עמהס דראה
 חניא כדלעיל ראה טליתו ביד כוכס
 אכל זה שלא ראוהו עכשיו העדים
 בידו שיכירוהו: משר ליה ראה.
 כלומר משדלו בדברים שיוציאנה
 וכשיוציאנה הוה ליה ראה ושוכ לא
 יהא נאמן לומר לקוח הוא בידי
 וההשתדלומ הוא מסני שאומר לו
 אמאי "[תפשת ליה לאו משוסן דאית
 לך גבאי שמודה לו בכל השכר שמובע
 ממנו דמסממא מפני שחולקין על
 השכר עושה האומן כן ושמעינן מהכא
 דאמר ש ואי חכים וכו׳ דכל נח] דמודה
 מחמת האונס לראוח אם יוכל לסחותו
 שיוציאנו אינו חייכ ככך: בכר שמוה
 וכר. כלומר שמוה כעליהם אבל
 אינו אומר ככר שמו טליתך דא״כ
 היה מודה שהוא שלו וכרשומו:
 גרםינץ בגמרא ןלף מה:] הנותן
 טליתו לאומן. לגמרה:
 אומן אומר כ׳ קצכת לי והלה אומר
 לא קצכתי לך אלא אחמ כל זמן
 שהטלית ביד אומן על כעל הכית
 להביא ראיה נמנו לו ביומו נשבע
 ונוטל עבר זמנו המוציא מחבירו עליו
 הראיה: פי׳ על בעל הבית וכר.
 ואס לא הביא כיון דליכא ראה והיה
 נאמן האומן לומר לקוח הוא בידי א״כ
 נאמן על הקציצה שהרי יכול לטעון
 עד כדי דמיו וכתכ הרמכ״ס ז״ל
 כפי״ט מהלכות טוען ונטען שהאומן
 נשכע כנקיטי1 תפץ ונוטל כדרך
 כל הנשבעין ונוטלין ומיהו לא היה
 נראה כן מדקתני סיפא נתנה לו
 כזמנו נשכע ונוטל משמע דכרישא
 שהטלית כיד האומן נוטל כלא שכועה
 אלא שאנו אין לנו אלא דברי הגאונים
 ז״ל וכן הסכימו כולם בטוען על
 המשכון ואומר כך וכך יש לי עליו
 אע״ג דאיכא מגו אינו נוטל אלא
 כשכועה רכל הנוטלין אין נוטלין אלא
 כשכועה ואי איכא ראה דהשמא
 אינו נאמן אומן לומר לקוח הוא בידי
 הואיל שהאומן אין לו כו חזקה כעה״כ

 רש״י
 כפלי אמרת לו. לפלוני למוכרו וליתנו לי
 במתנה: דנריו נ0 קיימין. הכי ס״ד השתא
ך מאי שנא רישא כוי: אמר ד  והיינו דקא פ
 רבא כוי. בדשא מתרץ לה והדר מפרש
 תיובתא: ביוצא. הטלית מתחת ידי אחר
 שטוען שלקמו מיד האומן וקא אמר
 ליה אחר לבעל הבית המובעו ואמר לו
 מה טיבו אצלך והלא מסרתיו לאומן לתקנו
 והוא משיב מן האומן קנימיו ובמצומך
ד  מכרו לי שבפני אמרת לו למוכרו ה
 הוא כמי שטוען ממך לקחתיו דמגו דאי
 אמר ליה האי מחזיק לבעל הבית מינך
 זבינמיה ומהימן דהא לאו אומן הוא ד
 אמר ליה יודע אני דזבינתיה ניהליה
 לאומן וזבנה אומן ניהלי מהימן: אי
 עדים. שמסרו למה לי ראה הא
 המפקיד אצל חבירו בעדים צריך
ם ואפילו לא ראה לא ד ע  לו ב
 לומר החזרתיו: אלא לאו ולילא
 וכי ראה מיהא תפיס בעה״ב
 מן האומן ולא מהימן לומר לקוח הוא בידי
 וקשה לרבה דאמר דהיכא דמסר לו שלא
 בעדים לא שנא ראה ולא שנא לא ראה
 מהימן אומן ומשני לעולם היכא דלא מסר
 בעדים אומן מהימן אפילו ראה והכא
יד כגון דאיכא עדים שראו שמסר לו  מי
 הטלית וגס ראו עתה הטליח בידו וכיון
 דאיכא תרתי עדיס וראה לא מהימן לומר
 לקוח הוא בידי דליכא מגו אבל לא ראו
 עתה הטלית בידו אע״ס שמסר לו בעדים
 מהימן אומן לומר לקוח הוא בידי במגו
 דאי בעי אמר החזרתיו דקסבר המפקיד
 אצל חבירו בעדים אין צדך להחזיר בעדים:
 הדרי בי. ממאי דאמר צדך להחזיר
ם וס״ל דוקא היכא דאיכא עדים ד ע  ב
 וראה אין לו חזקה אבל ליכא עדיס וראה
 או עדיס ולא ראה יש לו חזקה ולאביי
 היכא דראה אע׳׳ג דליכא עדיס שמסרו
 לו אין לו חזקה כדברים העשדין להשאיל
 ולהשכיר: אי דאיכא עדים. וראה
 (ג) דאי לא ראה אפילו אומן מהימן ויש
 לו חזקה כדפירשתי וכיון דאיכא עדים
 שמסרו לו וגס ראו עתה הטלית בידו
 אפילו אחר אין לו חזקה דלא מצי למימר
 החזרתי ולא לקוח הוא בידי: אלא צאו
 דליכא עדים. שמסרו לו אבל ראו עתה
 בידו ולכך אחר מהימן לומר לקוח הוא
ד כדין כל מטלטלין דנאמן המוחזק לומר  בי
ד אבל אומן לא מהימן אע״ג  לקוחין הן בי
 דליכא עדיס כיון דראה כאביי ןדאמר
 אע״ג] דמסר ליה בלא סהדי לית ליה
 חזקה: והוא וראה. ג<(אבל אחר שאינו
 נאמן בין אומן אפילו ליכא עדי מסירה
ד מסירה הכא לראה  בין אחר אי איכא ע

 המאור הגדול
ה ב ב ר ת ו ת י א ן ר ו י ו כ י ת ו כ ל ה ל ב ״ ף ז ״ י ר  כתב ה
ה י נ י ׳ מ י ע מ א ש ת ב ו י ת ה ב י א ל ק ל ס ו ו ג ה מ י ת ל י א  ד
ן י ה ב א ן ר י ך ב כ ל ו ה ג ה מ י ׳ ב י ר מ א א א ל נ י י ד א ה  ד
ם י ר ב ו ד י א ה ר ל מ י מ ן ל מ ו ל א ו כ י ג ד ״ ע ה א א א ר  ל
א כ י א ד ך ב ו ל י ת ר ז ח י ה מ י נ י א ד ה א ס כ י ל ד ם ב ל ו ע  מ
י ר ב ו ד י ך ה ן כ מ י ה א מ י ל ל ה י ה נ י ת נ ב ר ז מ י א י כ ד ה  ס
ו י ר ח ו א ד י מ ל ל ת ״ י ז ו ל ף ה ס ו ר י ״ א ה ב ף ו ״ י ר  ה
ו ת ש י פ ת ב ו ו ה ז כ ל ה ו ב ש ו ר י פ ך ב י ר א ה ו ו י ל ס ע פ ת  ו
ו י ר ב ם ד י ש ר ו פ מ ו ש מ ו כ ל ל ם ה י ר ב ד ו ב ב ל ר  ע
א ת י נ ת א מ י ה ה ף מ ״ י ר ל ה ה ע ש ק ה ב ו ״ ב ו ב ש ו ר י פ  ב
ו ת י ל ן ט ת ו נ ה ה ב ר י ל ע ו י ס י ל י ב א א ל ב ה ר י ב ת ו א  ד
י י ב ה א ק ר פ י ד ו כ י ו ת ל צ צ ם ק י נ ר ש מ ו ן א מ ו ן א מ ו א  ל
י י ב י א י פ א א מ ל א ה ד א א ר ל ם ו י ד א ע כ י ל ד א ב מ ק ו א  ו
א כ י א ה נ י י ד א ה ו ב ג ה מ י ת ל י א א ב ר ה ד י ל ג ע י ל פ  ד
ל ״ ף ז ״ ד ל ה ס ע ו פ ת ן ל י י א ר כ מ ו י א נ א ה ו א א ר ל  ד
ה ר צ ך ק ר ם ד ה ז ב ח א א ש ל ן א ם ה י נ ו כ ו נ י ר ב ד ך ו כ  ב
א ל א ו נ י א ד ה ל א א ר ל ם ו י ד א ע כ י ל ד ב ו ו ג ה נ מ  כ
ן א א מ כ י ל ה ו ק ז ה ח י ת ל י ן א מ ו ׳ א י פ א א ד נ י י  ד
א ל י א א ר ו ב א ס ל ה ו א ר ו מ א א א ל ת ל י מ א ה ג ב י ל פ  ד
ה א א ר ן ל י ה ב א ן ר י ך ב כ ל ר ה מ א ל ש ״ ב ז ר י ה ר ב  ד
ר ס מ א ש כ י ה ה א ן ר י ר ב מ ו ל ם כ י ר ו מ ם א ן ה י ד ד צ  ל
ם י ד ע ו ב ר ל ס מ א ש כ י ה ה א א ר ן ל י ם ב י ד ע א ב ל ו ש  ל
ם ל ו ע ם מ י ר ב ו ד י א ה ר ל מ י מ ן ל מ ו ל א ו כ י ג ד ״ ע  א
י ד י ך ל ד י א מ א ב ל ר ש מ ו ל ה כ א ר י ו ד ה א ס כ י ל ד  ב
א ש ל ר י א פ ו ן ה כ י ו ד י א ל ב א ש ו ר ה ח ד א י א מ ל  א
א ו י ה ר ה ו ש ה ז כ ל ה ר ב ו מ א ם ה ל ו ע ם מ י ר ב ו ד י  ה
ן ו י כ ה ו א ר י ו ד ה א ס כ י ל ד ה ב ב י ר ר ב ד ר ב ו מ  א
ן י ר ו ו ו ח נ י א ר ה ו ו ג י מ א ה ׳ ל י ר מ א א ה ל ב ב ר ת ו ת י א  ד
ר מ י מ ל ל ו כ י ג ד ״ ע י א מ י נ ל א י ף ד ״ י ר י ה ר ב ׳ ד י פ  ל
א ה ל א א ר ל י ו ד ה א ס כ י א ד ך ב ו ל י ת ר ז ח ן ה מ ו  א
ה י ת נ י ב ר ז מ י א כ ו ו ג י מ ל ן ב מ ו א ה ל י ן ל י נ מ י ה מ  ד
ל ״ ף ז ״ י ר י ה ר ב ש ד ר פ ם ל י ו א ך ר ן כ מ י ה א מ י ל ל ה י  נ
י א צ ו מ ם ל י ר ש י ן ו י ב מ ם ל י נ ו כ ם נ ל ו כ ה ו כ ל ה ו ה ז  ב
ש ו פ ת א ל ל א א א ב א ל ו ה ו ש י ר ב ד ר מ ר ב ת ן מ כ ת ו ע  ד
א ם ל ן א מ ו ׳ א י פ א ו ד ה א ל ר י ב ס י ד א מ א ק ת ו ו ב ל ר  ע
י ע י כ א ו ד ג י מ ד ה ס ה ב י ל ה י ה נ י ר ס מ ג ד ״ ע ה א א  ר
י ל ה י ה נ י ת נ ב ר ז מ י א ן כ מ י ה ך מ ל ה י ה נ י ת ר ד ה ר א מ  א
ר ו ב ס ל ל ״ ף ז ״ י ר א ה ב ה ו א א ר ל ר ש ח א ן מ מ י ה  מ
א ה ל א ר י ו ד ה א ס כ י ל ד ב י ד כ י י ה כ ו ד א ו ר ב  ס
ן נ י נ מ ה א מ י ל מ ה נ ״ ו ה ג מ ן ב מ ו א ה ל י ן ל נ י נ מ י ה  מ
י ת ש ה ש א א ר ל ם ו י ד א ע כ י א ד ו ב ג מ ן ב מ ו א ה ל י  ל
א ל ם ו י ד א ע כ י ל ד ל ב ב ן א ת ה ו ל ו ק ו ש ל ל ת ה ו ר ב ס  ה
ה ק ז ו ח ש ל ן י מ ו ׳ א י פ א י ד ג י ל א פ ע ל ״ ה כ א  ר
ן מ ו א ו ל ת י ל ן ט ת ו נ ה א ד י ה ה ״ ל ב ה א מ ק ו א ד  כ
׳ י פ א י ד ג י ל א פ ע ל ״ י כ מ ה נ א ר ם ו י ד א ע כ י א ד ב  ו
א כ י א ד י ב י ב א א ו ב י ר ג י ל י פ ה כ ק ו ו ח ן ל י ר א ח  א

א ת י ד ב מ ו פ י ד א מ ך ר י ל ו ח א א י ת י ב ה א י ר ל מ א א ד ו ה ה ה ו י ב א ר ו ה י ד נ מ ח ר נ ה ב ב ב ר ת ו ת י א א ה י ד י ב א א כ ת כ ל ה ה ו ק ו ו ח ש ל ר י ח א א ה ה ק ו ו ח ן ל י ן א מ ו י א י ב א ל ר ו ח ש א ״ כ ה ו ק ז ו ח ש ל ן י מ ו י א י פ א א ב ר ל ה ד א ר ם ו י ד א ע כ י ל ד י ב מ י נ ה א א א ר ל ם ו י ד  ע
ם י ד ע ו ב ר ל ס מ ש ה כ י ר ב ב ו ס י ש ש מ א י מ י ש ׳ כ י פ ו ש מ י כ ש ו ר פ ר ל ב א ס ת ל מ א ד ח ו ו ר א ל ל ה א ש ע א מ ו ה ׳ ה י פ ו ב מ צ ק ע ו ח ד ל ל ״ ף ז ״ י ר ך ה י ר ה צ י א ה ל ה ו ו ם ה י ד ע א ב ל ו ש ר ל ס מ ש א כ ד ב ו א ע ו ה ה ה ו י ב א ר ו ה ה ד ב א ר ל ה ו ו י ה י ב ל א ו ש ר י ב א ח ב  ר
ה י ת י א א ד נ י ר ח י א א ה ם א ל ו ע ם מ י ר ב ו ד י א ה ר ל מ א ק י ד א ה ך ו ו ל י ת ר ז ח ר ה מ א ן ק ו ג א כ נ ד י א ה ה י ב ה ג י ת י א ה ד י ה ב ד ו ם מ א ק ל א ד כ י ם ה י ד ע ו ב ר ל ם מ ש י ב י פ ה א י ז ח ל ה ד י ק פ ה א י ׳ ל י ר מ א א ה ל י א ל נ ק י פ א מ ר ל מ י א א ר ד מ ו ך ל ר צ ו ך ה כ י פ ל ה ו ש ע מ ה ה י  ה
א ת ב ת ו ׳ א י פ ה ו ש ע מ ה ה י ם ה י ד ע ו ב ר ל ס א מ ל ש ר כ מ ו י א נ י א ה כ ל ז כ ן ל י כ י ר ו צ נ ן א י ו א נ ת ע ד ל ל ב ו א ו ב נ ש ר י פ ה ש י מ פ ל ל י ף ד ״ י ר ת ה ע ד ה ל ש ע מ ה ה ז ן ב י ש ר פ ו מ נ א ה ש ל ז כ ר ו ח ל א א ש ל ך א ל ם ש ל ו ע ה מ י א ה י ל ד י ב ה ש ר ז מ ו ל ר כ מ א א ק ת ש ה ה י ב  ג
ם י ד א ע כ י ל ו ד א א ל ל ג א ״ ה כ ה ב ק ו ו ח ן ל י י א מ ר נ ח ׳ א י פ ן א מ ו א א י ר י י א א י מ כ י ה ה א ק ז ן ח מ ו א ה ל י ת ל י א א ה ד מ ב ו ל ה ל ו כ א ב ב ר ל ל ״ א ס ה ה ד א ר ם ו י ד א ע כ י א י ד י א מ י ד כ י ה ה ק ז ו ח ש ל ר י ח א א ה ה ק ו ו ח ן ל י ן א מ ו א א ו ך ה ק כ ח צ ר י ן ב מ ח ב נ ר  ד
ן מ ו א ן ל י ן א ל ו כ ם ב י ר ו ע י ׳ ש ו ד ל י א ר ה ה א א ר ל ם ו י ד א ע כ י ה ל א ר ם ו י ד א ע כ י ה ל א א ר ל ם ו י ד א ע כ י ה א א ר ם ו י ד א ע כ י ר א ב ד ם ב י ר ו ע י ׳ ש ר ד מ ו ה א ת א א צ מ א נ ת ב ו י ה ת כ ר א ד ת ב ו י ה ת ק ו ו ח ן ל י ן א מ ו י א נ ת ק ה ו א א ר ל ם ו י ד א ע כ י א א ד כ י ה ה ל ״ ה ה ו א ר  ו

: ז ו ז א ת ה ל נ י מ א ו ת כ ל ן ה כ ה ו א ר ם ו י ד א ע כ י א ד א ב ל ה א ק ז ן ח ה ׳ ב א ש ל ן י ל ו כ ב ה ו א א ר ל ם ו י ד א ע כ י ל ד א ב ל ה א ק ז ם ח ה  ב
: י נ ח ש ק ו ל ן ל ו ש א ר ח ה ק ו ו ל נ י י ה י ד ת י ר ח א א ע ר ה א י ת ל י א א ד ו ה ב ו ר ע ד ל י ע ה מ ו ל מ י ל מ ה נ ״ י ה ת י ר ח א א ע ר ה א י ת ל י א א ד ו ה י ו נ ח ש ק ו ל ד ל י ע ן מ ו ש א ח ר ק ו ׳ ל י ר מ א  הא ד

 מלחמת ה׳
ד כתב הד״ף ז״ל בהלכותיו טון דאיתותב רבה דאית ליה מגו וסלקא ליה במיובמא שמעי׳ מיניה דהאי דינא שבתלמוד וכ״ש בדבד הגאונים המפרשים ז״ל שא״כ לא תניח מקום ללשון ובדוחק אמרו כדבדם האלו במקצת ו ע  ו
 לא אמד׳ ביה מיגו וכו׳ עד היכא שמסר לו בעדים וכו׳: מקומות בתלמוד בלשון הבדיתומ שנשתבשו להס ועוד שרבינו הגדול ז״ל כתב ברמאי דסומבדמא דלא מהימן לומר
 אמר הכותב נעתרות נשיקותיו שהוא משבש דבד רטנו הגדול ז״ל בשבוש גמור שהרי רבינו אומר בפירוש דהאי זבינתא ניהלי והמס ליכא עדיס הוה כדמפורש בגמ׳ לא היו דבדם מעולם ולא עלה על דעת שפי׳ לא היו דבדס
א לא אמד׳ ביה שוס מגו ועוד שהוא הופך דבד אלהיס חיים מה שאין ראוי לעשות כן בדברי האמוראין מעולס על אחר לומר זה שבידי לא היה מעולם שלך שהרי קודס שיאמר לו הא אית לי סהדי דחזיוה גכך אמר לא  דנ

 נשבע כנקיטח חפן על הקציצה:
 ביומו. קודם שקיעת התמה כיון שתבעו בזמנו לדין נשבע האומן ונוטל
ד י  והימנוה לשכיר משום דבעל הכית טרוד כפועליו והכא לא מי
ד י  כקציצה דכקציצה שפיר נזכר כעל הכימ מה שקצץ אלא מי
 שמתעצמים על הפרעון ומתוך שבעל הבימ טרוד כפועליו עקר
 השכועה מיניה ושדיוה אשכיר וזה תקנה לבעל הבית דשמא מחמת
 שבועה נט] יפסיד אבל עבר יומו הוי ליה דין כופר או מודה מקצת
 דעלמא: ותו גרסינן בגמרא נלף מי.] חנו רבנן נתחלפו לו
 כלים בכלים בבית האומן הרי זה ישתמש בהם עד שיבא הלה
ד זה לא ישתמש  ייטול את שלו. בבית האבל או בכימ המשתה ה
 בהן עד שיבא הלה רטול את שלו מ״ש רישא מ״ש סיסא א׳׳ר חייא
ה דרב ד  וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי א״ר חייא ב
 נחמן ל״ש אלא הוא אכל אשתו וכניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דא״ל
 טלית סמס אבל אמר ליה טליתך הא לאו טליח דידיה הוא: פי׳ הרי וה ישתמש בהן. כדמסיק דלא הוי שואל שלא מדעח דטון דאדס
 עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי אימ לן למימר דשל זה מכר והטלית של חכירו שנתן לו למכור הוא שנמן לזה י)!מדעתו להשתמש בה עד

 שעדים ראוהו שעתה בידו וה״נ) דאומן
ם הד כמו אחר וה״מ ד ח  אין לו חזקה בכלים שרגיל אומו אומן לתקן אבל בכלים א
ד מסירה אע״ג דראה בדבדס שאין עשויי! להשאיל  דאמר נאמן בדליכא ע
 ולהשכיר אבל דברים העשדין להשאיל ולהשטר אפילו אחר אינו נאמן לומר
 לקוחין הן בידי אס ראה אפילו ליכא עידי מסירה כדאמר בשבועות: רמאי
 דפומבדיסא. ט רמאים היו כדאמר פומבדיתא לודך שני אושפיזך: אמר
 לו. בעל הבית לאומן המתקן סרבלו: הב לי סרנלאי. והאומן משיב להד״ס
 שנתת לי שוס סרבל לתקן: א״ל בעה״ב (ד) הא אית לי סהדי. שראו בידך
 טלית שלי באומן סימנין והוא שלי ומיהא אין העדים מטרין אותו יפה בטביעת
 עין שהוא שלו: אפקיה. הוצא אותו לחוץ אומו שאמרו העדים שראו בידך
 והס יראו נח שהוא שלי והוצא עצמך מן החשד: שפיר קא״ל. האומן דהא
 ראה תניא שראוהו [ה] בידו שהוא שלו אבל זה אין העדים מטריס שהוא שלו
ם עד שיראוהו ט  ולכן אינו חייב לו כלום: ואי חכים. שיוכל לפתותו בדברים ר
 בעדים שיכירוהו שהוא שלו עושה: (הדין הוא סברא כוי. והיינו (דלא) כפי׳



 משפט נר מצוה 50 (נזו:) גמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא
ו  תשכה-תשכ

 עיז

 הילכך בין ראה (אז(א) בין לא ראה א אע״ג
 דיכול למימר

 דליכא

 שיחזיר לו את שלון: אלא הוא. האומן עצמו דאז הוא דאיכא למימר זבמתכוין נתן לו זה ולא הוי שואל שלא מדעת: דא״ל טלית
 סתם. רלפיכך אמר לו כן כסמס: אמאי אין לו חזקה. כיון שאכלו ג׳ שנים לגמרי כל הסירות הרי כשהיה אוכל בתורת אריסות לא
ות. כלומר ממנימין ראמר דאסילו אכל כל הסירות שלש שנים  אכיל אלא פלגא ועכשיו שאכלן כולן משמע שהקרקע שלו: כאריסי כתי אנ
 לא הוי חזקה איירי כאריסי במי אכוח שהוחזקו הן ואבומיהס לשמור שדה של משפחה זו [ואין] יכולין לסלקן כל ימיהן ואע״פ שלאחר מיתה

 מסלקין את הבנים אס ירצו מ״מ

ו דהאי דינא דאומן w לא אמרינן ביה מגו י ל ט 1 י י ס 1יי] א : ס י י 1 א ז י ע ב  כיה ל
 לסלקן נוהגין שאוכלין את הסירות ג׳
 או ד׳ שנים ואח״כ יאכלום כמו כן
 הבעלים הלכך אכילתם אינה ראיה
 לחזקתס: שהוריד אריםין. כגון שלא
 היו אריסין כאותה שדה והוא הורידן
 בה הוי חזקה כיון דלא מיתה כעל
 השדה כדמסיק: שחלק לאריםין.

 לפירוש ני] הרא״ש ז״ל אע״פ שהורידן
 הוא כיון שהוא אריס עמהם אלא
 שחלק להם חלק ידוע מקום פלוני
 לפלוני נימא דכרשוחס של כעלים הוא
 הילכך אין להס חזקה וכ״ש אס היו
 שם ככר אלא שחלק להם מקום לכד
 דאין לו חזקה: הרמנא. רשוח: ארים
 מעיד. אם בא מערער על השדה
 יכול האריס להעיד להעמידו בחזקת

א שכיון שהוא אריס מ ל  כעליו: או ד
 כו הוי נוגע כעדות: דאית ליה פירי.
 שעדיין לא נטל האריס חלקו אז הוא
 דאינו מעיד דניחא ליה דתיקוס כיד
 כעל השדה דאי שקיל לה מערער
 [יטול] גס הפירוח כדין נגזל ואסילו
 יתן לו שכירות אריסוח לא יחן לו
 אלא כפי השכת שהוא עתה ויפסיד
 השכת שיהיה כשיתבשלו הפירות:
 דלית ליה פירי. מצי מעיד שאינו

 מרויח כלום במה שמשאר בידו ואע״ס שאכל נמ שנים שעכרו
 אריסותיה שקל וגס זה היה נותן לו כן ופי׳ נל] הרא״ש ז״ל ואי משום
 דכעל השדה מורידו אריס כך ימצא כמקום אחר וגס כידו לסלקו
 כשירצה משמע דאריס נמ כתי אכות לעולם אינו מעיד: ת״ר ערב
 מעיד ללוה. להעמיד הקרקע בידו אם יצא עליו מערער ולא חשבינן

 ליה נוגע בעדות לומר דניחא ליה דחיקוס ארעא בידיה כדי שלא יצטרך
 לפרוע כעדו דהא אית ליה ארעא אתריתי שיכול לגבות ממנו הבע״ח ולא חיישינן למימר שמא הלוה חייב חוב אחר שהוא מוקדם לזה של
 זה הערב ונמצא שיחזור המלוה על הערכ דאין לחוש אלא מה שהוא יודע וה״ה והוא הטעם למלוה דמהאי טעמא לא הוי נוגע בעדות:
 ש לוקח ראשון מעיד ללוקח שני. שלקח אחריו מן המוכר ואע״פ שאס המוכר חייב בברור הבע׳׳ח יגבה מן לוקח שני 0 (ויחזור לוקח
 שני) ואס יסלקנו המערער יגבה מן לוקח ראשון אפ״ה לא חשיכ נוגע כעדות כיון דאית ליה ארעא אחריתי שיכול לגבות הבע״ח ממנה
 אכל לוקח שגי יכול להעיד לעולם ללוקח ראשון היבא שלא קבל עליו המוכר אחריות נכסים י<[אע״ג דלית ליה ארעא אחריתי דמאי איכסח
 ליה כיון דראשון שלא באחריוח לקח אבל אם לקח באחריוח לא] דאז אס יסלקנו המערער יחזור על הלוקח שני מכח אחריותו וא״כ
 הוי לוקח שני נוגע בעדוח אס יעיד להעמיד הקרקע ביד לוקח ראשון ומיהו אס יש קרקע למוכר אפילו קבל עליו אחריות ללוקח ראשון
 לוקח שני יכול להעיד לו שהרי עכשיו לא נמ יחזיר עליו (אלא) אפילו יקחנו מערער מידו כיון דאיכא נכסים בני חורין למוכר:

 טוען ונטע! סמג עשי! צה
 ב מיי׳ פט״ו מהלי עלומ

 א מיי׳ פי״ג מהל׳
 טוח״מ שי׳ קמט:

 טוח״מ סי׳ לו:

 רש״י
 רשב״ס והתוספות): אריס. שיורד לשלה
 באריסות: אמאי. אין לו חזקה: עד
 האימא פצגא. הוה שקיל כדין אריס
 ועתה אכלה כולה ג׳ שנים ואיבעי ליה
 למחויי: באריסי בתי אבות. נח שאבותיהם
 מילין לעבוד שדה ני] זה באריסות
 ולא היו יכולין להחליפן באריסין אחרים
 ואותן אריסים רגילין לאכול את הפירות
 ב׳ וג׳ שנים ואחר כן יאכלו הבעלים כמו
 כך: אריס. בתי אבוס שהוריד כוי:
 מחתי אריסין. אחרים בלא רשותו [1]:
 ושתיק. שמא יקלקלו שדותיו: אריס.
 (ג) בסי אבות שחילק לאריסיו שמסר לכל
 אחד חלק העבודה לעבוד בשדה והוא
 בעצמו עובל עמהס אין ני] להן חזקה
 לכהאי גונא לא קפיל כיון שבעצמו עושה
 עמהם: איכא למימר הרמצא. שליח
 שריה שנתנו לו רשות להוריל עמו אריסין
 אס לא יכול לטרוח לבלו: אריס מעיד.
 לאותו שהורילי לשלה אס בא אחר
 להוציא מילו ואומר שהוא שלו מי הוי נוגע
 בעדות או לאו: הא דאית בה פירי בארעא.
 ועדיין לא נטל האריס חלקו אז אינו מעיד
 דנימא ליה דמיקוס ביד המורידו דאי שקיל
 ליה המערער יטול גס הסירות כדין נגזל:
 הא דליהא פירי בארעא. ולא ניז] יטרח
 בה בזו השנה לא הוי נוגע בעדות דהרבה
 שדות ימצא לירד בהן לאריסומ: ערב.
 של לוה נגד המלוה מעיד ללוה על
 קרקעות שלו להצילן מן המערער: והוא
 ראיס ליה. ללוה ארעא אחריתי שיוכל
 המלוה לגבות ממנו חובו ויפטר הערב

 לא היו דברים מעולם היכא
 םהדי אי נמי החזרתים לך בדאיכא
 סהדי כי אמר זבינתיהו ניהלי לא מהימן והאי
 דאמרינן ראה תניא לאו למימרא דאי לא
[ואמר] זבנתה ניהלי מהימן אלא (  ראה (והדר) א
 דאי אמר לא מפקינא להו m לא אמרינן
 ליה אפקינהו דלחזינהו ולהכי תנא ראה (ב):
< אין לו חזקה: אמאי עד האידנא פלגא אריסנ  א

 והשתא כולה א״ר יוחנן באריםי בתי אבות
 א״ד נחמן ארים שהוריד אריםין תחתיו יש
י אריםי ת ח  לו חזקה מ״ט לא עביר איניש ת
 לארעיה ושתיק א״ד >א< נחמן ארים שחילק
 לאריםין אין לו חזקה אימוד הרמנא שוייה
 שלח ליה רב נחמן בר רב חםדא לר״נ בר יעקב
ארים מעיד או אינו מעיד הוה  ילמדנו רבעו 3

 יתיב קמיה רב יוםף א״ל הכי
 מעיד והא תניא אינו מעיד
 דאית בה פירא בארעא והא

 בארעא ת״ר ערב כ מעיד ללוה והוא דאית ליה
 ארעא אחריתא מלוה מעיד ללוה והוא דאית
 ליה ארעא אחריתא לוקח ראשון w מעיד ללוקח

( י  אמר שמואל י
 לא קשיא הא
 דלית בה פירא

 דאס לא כן הוי נוגע בעדות והיינו טעמא דמלוה מעיד ללוה וכולי האי לא
ו ממנו פ ר ט  חיישינן שרוצים שיהיו הרבה קרקעות ללוה שאס חייב גס לאחרים י
 שישאר לו שגס זה יכול לגבות חובו כולי האי לא חיישינן: לוקח ראשון.
 כגון ראובן שמוכר שלה אחת ללוי ואחר כך מכר שלה אחרת ליהודה ואמא
 איניש אמרינא ומערער על השלה שקונה יהולה ואמר שראובן גזלו ממנו
 לוי שהוא לוקח ראשון מעיל ליהולה להעמילו בילו ולומר שאינו של המערער:

 מסורת הש״ס
 א) נ״ה בכל לפו״י ב) בד׳׳ק בכ״מ עריס בעיי! יעי׳
 ערוך ע׳ ערס לי: ג) ל״פ [נ״ל לצ״ל ל״ת מ״זן

 ד) ל׳׳ת:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) צ״ל יוחנן:(5) צ׳׳ל אריס:

 מא״י [א] נ׳׳ג ואפי׳ לא ראה וליכא סהדי נמי לא
 מהימ! לסברח הרי״ף עי׳ במלחמת ה׳
 ותמצא דעת אתרת לסברת הרי׳יף: [ב] חיבח לא
 מוקף ונ״ג ברא״ש לימא: [צ] נ׳׳ב וקשה למה לא
 אמר לוקח מעיד למוכר אס יש לו ארעא אחריתי.
 תוכף: [ד] בתי אבות שהן ואבותיה! כצ״ל: [ה] נ״ב
 של משפחה: [י] רשותו ולא עשה עמהס ושתק כצ״ל
 והד׳׳א: [י] לו כצ״ל: [ת] ולא טרח אריס בה כצ׳׳ל:
 [ט] נ״ב קיימי!: [י] הרא״ש כצ״ל ןוכ״ה בד״ס
 ובל׳׳ק]: [כ] נ״ב וא״כ מרויש במה שתשאר בידו
 שאי! צדך לשלס מה שאנל כבר זה אינו לאריסותיה
 שקיל בהיותו שכר אריסות: [ל] הר״ש כצ״ל: [מ] נ״נ
 פי׳ ואין בילו לסלקו ולכך יש לו הנאה שמשאר בילו
 ואע״ג ללית בה פירי: [(] נ״ב והא לאין לוקח א׳
 מעיל ללוקת ג׳ אע״ג ללא תייש לבעיית א׳ מיהו
 תייש שמא קרקע גזולה היא גילו ומלוה ועול
 למעמיל לליה אע״ג לאית ליה ארעא אמדתי [למוכר
 וא״ח ומלוה וערג והלוקח אמאי מעילים ללוה אע״ג
 ראית ליה אחריתי] ניחוש שמא היא קרקע גזולה וי״ל
 לגשוס מקום אין המלוה וערג והלוקת תוששין היט
 לאתריות שלהן קייס: [ס] נ״ג אגל קשה הרי הכא
 גמאי עסקינן גנכסין משועכליס כגר לגעל חוג

 כידע כמ״ש הנ״י גגי לוקח ראשון:
 חןי״י (א) נ״ב עי׳ בבעל המאור שקיים דבד הד״ף
 נגד השגות של תלמידי הר״י הלוי וכתב עליו
 הרמכ״ן בפירושו לדבד הד״ף שלצדדי! קתני שהוא
 מהפך דכד אלהיס תייס ונשיקותיו נעתרות: (נ) נ׳׳ב
 ולא אמד׳ להאומן כאמן כקגיתי מגו דהמזרתי מפני
 לחזקה מה שאצלו בעלים משל אחר של אחר הוא
 וה״ל מגו גמקוס חזקה: (ג) נ״ג אלי הייתי כלאי
 הייתי אומר לר״נ כסתם אריס מייד ט אמוראים
 לרכס לפרש וכעלמא אמר לי! זה לא על ר״י ור״ל
 אע״פ לשקיל רק פלגא וק״ל מ״מ לשון תזקה לא
 יתכן כמי שלא נהגה משל חגירו ולא מזיקו ועוד איך

 יטעו! שקנאו כולה והרי ככר אכל כל שנה חלקו:
 אנ״ש מהר״ן שפירא [א] עיקר דיוקו של הד״ף
 ודאמר ליה אכיי לדכא אי הכי וכו׳ כמכואר
 יפה בדברי הרמג׳׳ן והוא כעי! קושית תוס׳ וככר
 מסיק הרמב״ן שכן פירש ר״ת יטעמא דלא אמרי׳
 מגו באומן כלל נתבאר יפה בלבד הרמב״ן והב״י

 מניאו ח״מ סי׳ קל״ל ע״ש:

 שלטי הגבודם
 א ר״ת מסניס ללעח לנינו גני אומן לנין ראה ונין
 לא ראה וכו׳ כמו שנמונ לפנינו והרא״ש ונן מיי׳ סליגי
 על זה יש גאונים שהורו אע״פ שלא הניא נעה׳׳נ עלים
 שכלים אלו הן שלו הואיל וראה כליי ניל האומן והאומן
 מולה שהיה שלו ומכרו לו אין האומן נאמן אנל אס

 אמר להל״ס ושלי היה נלי זה האומ! נאמן ונשנע היסת יאס הניא הנעה״נ עלים שכלי זה היה שלי אין האומן נאמן ודן זה הוא פלא נעיני ע״נ: נל לנר המטלטל שהוא נילו של אלם נאמן לטעון עליו שהוא שלו אפי׳ אס יניא המערער עליס שהוא שלו
ך או השאלחיו לך נאמן המוחזק לומר מכרתו או נתתו לי נמתנה ונשנע היסח שהוא נלנריו לפיכך אס טוען המוחזק משנו! הוא נילי נאמן על נלי למיו נשנועת היסח ינתנ מיי׳ אע׳׳פ שיניל הוא לטעון לקוח הוא נילי ונאמן נהיסת  ואמר למוחזק הסקלחיי מ
 אס טוען שלך הוא אבל אתה חייב לי כך וכך נשנע ננקיטת תפן ונוטל נלין כל הנשבעים ונוטלין וכתב הרא״ש נתשוב׳ שאס טוען נתחיינת לי על כלי למיו מעסק משא ומתן שביניני שנכון הלבד לנרר מהיכן נתחיינ לו משוס לנפישי רמאי וכן נתנו הגאונים

 שצריך לברר מהיכן נתחייב לו לשמא הוא סבור שנתחייב לו וכשיגרר דבריו נמצא שאינו חייב לו ע״כ ואפי׳ אם המערער מסר החסן למחזיק בעליס:
 ב הא לאמרי׳ מלוה וערב אינן יכולין להעז כתב הטור לאפי׳ אס השלה שהעז עליו עילית או זיבורית לא מצי להעיל שמא ניחא ליה למלוה ליקת נזיביריפ טפי פורתא ושמא נוח ליה לליה לימן ליה מעירית בציר פירחא ודיל שישוו לעתן לכך ועיקר ריניס
 אלו הס פ״ק לב״ק ושס איכא פלוגתא אס מצי המלוה לומר תן לי זיבורית טפי פורתא או עילית הרא״ש ז״ל שם כתב שאס הלוה לא גילה לעתו שרצונו למבור זיבורית כלל למצי לוה לומר איני רוצה ליתן לך אלא כלינך ואין כופין אותו לתת למלוה זיבורית יכ״ב
 הטור ח״מ סי׳ ק״ב והגהת אשר״י שס בשס התוס׳ ואייו ימהרי״ח נתנו לשומעי! למלוה ונופי! הלוה לתת למלוה זיבורית טפי פורתא וכ״כ הרמייה ואס אמר המלוה תן לי עילית בציר פורתא בתב הראב׳׳ל לאין כופין אותו לתת לו אפי׳ להאילנא זילא ועמיל
 להמיקר ואמר המלוה תן לי עילית טוקרא ללקמן אין שומעין לו וכ׳ מ״מ ק״נ ד״א שגם נעילית נופי! אותו ליתנס לו ואפי׳ נזולא להשתא אס גילה הלוה לעתי שרוצה למוסרה אלא שרוצה ללוחקו שיקחו ביוקרא ללקמיה ר״א שא״צ ליחנס לו נזולא להשחא

 אנל אס ירצה ליקחנו נייקרא ללקמיה צריך ליתנס לו וכתנ הטור רהט מסתנר:

 מלחמת ה׳
 יש להשיב דמש״ה קמגי ראה משוס דאי לא ראה לא היה זה נוטל כלום לאמר ליה אין לך ביד כלום ואע״ס
 שאס הודה שיש לו אבל טען לקוחה היא בידי לא היה נאמן מ״מ אס לא הודה אין המובע נוטל כלום לפיכך
ז אומן יטלנו וילך לו שאין האומן יכול לטעון לו כלום אבל אס  שנו בבדיתא ראה כמו שאומר הרואה טליתו ב
 לא ראה מה יטול ולאו משוס טענה גופה דקמני אמה מכרתו ני נקט ראה אלא משוס דאי לא ראה לא הוה
ד נמי קאמר א בהדיה וכשאמר רבא ברמאי דפומבדיסא שפיר קאמר ליה ראה תניא ה  מצי כלל לאשמעויי דנ
 דכי לא ראה לא מצי למטען עליה כלום למימר אפקי׳ ולאימויי עליה םהדי דכלוס בעולם דאלו לענין דינא הא
 רבא כרבה ס״ל ולדידהו אע״ג דראה טון דליכא עדים נאמן לומר לקוחה היא בידי ומיהו לרבה קשיא מעיקרא
 דאמר המפקיד אצל חבירו בעדים צדך להחזיר לו בעדיס אי הכי למה לי ראה כי לא ראה נמי מפיס ואע״ג
 שזה טוען החזרמיו לך או לא היו דברים מעולם וזו המשובה רמוזה היא בהלכות רבינו הגדול ז״ל ועוד יש משובה
 דלאביי משוס סיפא נקט לה לומר שביוצא מתחת ידי אחר אע״פ שראה נאמן אבל לרבא קשיא דאמר צריך
 להחזיר לו בעדים דאי בדאיכא עדיס למה לי ברישא ראה לימי עדיס ולימפיס וכ״ש סיפא דבדאיכא עדיס בדידיה
 ליכא לאוקומה שהרי לרבה אין לאחר חזקה ואפי׳ איכא עדיס באומן וליכא עדיס בדדיה אומן מיהמ צריך הוא
 להחזיר לו בעדס וברייתא קתני בפני אמרת לו דבדו קיימים דאלמא אומן נמי פטור הא מ״מ סיפא אדוקיא
 דדשא ליכא לאוקומה ודיקא נמי כדברי רבינו ז״ל מדקאמר אביי וכי ראה מיהא מפיס מדקאמר מיהא משמע
 דה״ק ליה לדידי אפי׳ בלא ראה נמי תפיס אבל בראה אודי ליה מיהא מדאי מפיס והקושיא השניה שהקשה
 לבינו התלמיד ז״ל מבדיתא דאוקמא אביי דליכא עדיס והוא דלא ראה וקאמר דלית נגר ובר נגר דיפרוקינה
 אינה צדכה לא נגר ולא הולס להולמה וממישבה מעצמה דה״ק והוא דלא ראה ואינו נאמן במגו דמצי למימר
 לקוח הוא בידי דלעולס לא מהימן אימן לומר כן אלא מהימן הוא על קציצת שכרו מגו דיכול למימר אין לך
 בידי כלום שעל שכרו נאמן במגו והטעם מפני שדרן האומנין לקוץ ואין אנו יודעין כמה קצץ לו האומן נאמן
 דלא עבידי אומני דמשקד בקציצה טפי ששכר הכלים ידוע הוא כדאמרי׳ כבר שיימוה קמאי דקמן לפיכן לא
 רצו חכמיס להחמיר עליו והעמידוהו על דינו שיהא נאמן במגו ולא עוד אלא שראוי להקל עליו משוס כדי חייו
 אבל בלקוח הוא בידי לעולם אינו נאמן בשוס מגו ותקנה תקנו נו דאי לאו הכי לא שבקת חיי לבעלי במיס שאין
 אדם עשר להוליך עדיו עמו לאומן ועוד שאע״פ שהיה יכול לטעון לקוח הוא בידי מגו דהחזרמיו לך ושניהם
 רוצי! בתקנה זו שאס אין אמה אומר כן אף בעלי במיס לא יהו מצוין מ כך אצל האומנין לפיכך אף לאומנין יש
 להם מקנה בכך אע״ס שכשהם לוקחין צריטן ליקח בעדים או בשטר ולפ״ז משנתנו מילי מילי קמני האומנים אין
 להם חזקה לעולס והאפוטרופין והאריסין ולמאן לתני והשומפין יש להם חזקה בשלא ראה אלא לפי שהיא שנויה
ו בלא נ  בחזקת הבתים ללעולם הוא ראה ערבי! זה בזה ולא חש לחלק ביניהם בדן העבליס ובגמ׳ הוא שפירשו ד
 ראה בין בחזקת שלש כגון עבדס בין בחזקת מטלטלי! מיד ומסקנא בכולן אין להס חזקה כדפרשי׳ זהו לעת

 רבינו הגדול ז״ל והנוטה מזה תועה מדרך השכל גס רבינו שבצרפת כתבו ק בשם ר״ת ז״ל והוא האממ:

 היו דבריס מעולם ומי דחקו לרבינו הגדול ז״ל בצר׳ הזאת ולא פירשה כפשטא דבליכא עדים ולא ראה ובר מן
 דין שאין זה הפסק שפסק בעל המאור ז״ל נכון ולא ראוי לסמוך עליו שאס תמצא לומר לאביי בדאיכא עדיס
י במגו דהחזרתיו לך כי ליכא עדים ולא ראה נמי לא יהא נאמן במיגו ז  ולא ראה אינו נאמן לומר לקוחה היא ב
ה יומר ממגו דהחזרמיו לו אי מפלגי׳ בין מגו י ז  וא״ת שכיון שיכול לומר לא היו דברים מעולם עדיף מגו ר
 למגו א״כ מאי קשיא ליה לאביי עליה דרבה רביה אי הט אפי׳ בעדים נמי והיכי פשיטא ליה קושיא דקאמר אי
 הכי הא כי היט דלדידיה גופיה עדיף מגו דלא היו דברים מעולס ממש ממגו דהחזרסיו לך לרבה נמי עדיף
 מגו דלא היו דברים מעולם שבא מידך לידי ממגו דהחזרמיו לך וכן ודאי דהא רבה לא משוי ניה אומן עד שיהא
 אומן בכלי זה בעדיס הלכך לטעמיה כל בלא עדיס ראה ולא ראה שיין הס והד הוא כשאר כל אדם ואינן בכלל
 האומנין וליכא לאקשויי עליה בעדים נמי אלא ודאי לא סלגינן בין מגו למגו בכולה בין לאביי בין לרבה ולמאי
 לקאמר צריך להחזיר לו בעלים לא מהימן היה במגו לנאנסו לצדך היה להחזיר לו בעדים וכן ליקח ממנו ולית
 ליה כדרב חסדא דבפ׳ המוכר אמ הבית וכן אין נאמן לומר לו פרעמיך בפני פלוני ופלוני והלכו להס למלינמ
 היס כדקי״ל לדידן באומר אל תפרע לי אלא בעדים ומה שאמר בעל המאור ז״ל דאיכא עדים ולא ראה וליכא
י להוה ז ם וראה שקולות הן לא אמר כלום דהיכא דליכא עדיס וראה לאביי לא מהימן דלית ביה שוס מגו מ ד  ע
 אדבריס העשויס להשאיל ולהשכיר וראה שאינו נאמן שכל הדברים עשויס לימסר לאומן אבל לא ראה אע״פ שיש
 עדיס למה לא יהא נאמן לומר החזרתיו ולקחתיו ממך מגו דיכול למימר החזרתיו לך והרי זה מגו שלס ודבר
 שדרכו לכך הא למדת שאינן שקולות וזו מכרעת למוצאי דעת אלא אדרבה איכא עדים ולא ראה וליכא עדיס ולא
 ראה הס שקולות בלא גרומין כיון שאס אמר החזרתיו לך נאמן אבל יניח לנו בעל המאור במקומנו ולחזור לדברי
 רטנו הגדול ז״ל שיפה נתנבא עליו שכולם נכוחים למבין וישדס למוצאי דעת כפשטן הס דלא אמרו לעולם שום
ס ולא ראה ממאי מדאמר ליה אביי לרבה אי הט אפי׳ וכו׳ ד  מגו באומן שטוען לקוחה היא בידי ואפי׳ ליכא ע
 כלומר בשלמא לדידי לעולם אין אומרין מגו באומן שטוען לקוחה היא בידי אלא לדידך דאמרת ביה מגו אפי׳
 בעדים נמי נימא ביה מגו וזו תשובה על דברי הגאונים ז״ל הראשונים שאומדם דהיכא דאיכא עדים ולא ראה
 לאביי אומן מהימן שא״כ היאך אמר אי הכי וכו׳ דהא איהו נמי אימ ליה האי מגו לפיכך אמר רטנו ז״ל דרבה
 דאית ליה מגו אתומב ושמעינן מינה דהאי דינא לא אמד׳ ביה מגו הלכך לעולם אין אומן נאמן לומר לקוחה
 היא בידי וזה דבר קשה אף על דברי בעל המאור ז״ל שהרי דברי רבה מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם
 בלא ראה משמע ואביי נמי בעדים בלא ראה מקשי ליה והיכי מתמה עלה אי הכי דאלמא מגו דלא היו דברים
 מעולם לית ליה לאביי כלל דאי נמי שמעיה לרבו דבמסרה לו שלא בעדים אע״ג דראה מהימן טון דאיהו מודה
 במקצת הוא בלא ראה לא הו״ל למימר אי הט דמשמע דכולה מלתא לימ ליה ובעדים ובשלא בעדים לדידיה שוין
ו ז״ל מדמניא בברייתא  אלא הו״ל למימר בעדם ולא ראה נמי נימא מגו ומה שהקשה הרנ רני יוסף הלוי מלמז
 ראה ולדברי רבינו ז״ל למה לי ראה בלא ראה נמי אס אמר אתה מכרתו לי אמה נחמו לי במתנה לא אמר כלום



 משפט נר מצוה
 תשנז-תשכט

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מו:-מזז:) כו לז
 א מיי׳ פי״ג ופי״ז מהל׳ טוען ונטען סמג עשץ
 צד טור ח״מ שיי קמט קנא קנב: ב מיי׳ שס שמג
 עשין 5ה טור ח״מ סי׳ קלד קמט קנא: ג מיי׳ פ״י
 מהל׳ מכירה הל״א סמג עשי[ פב טוח׳׳מ סי׳ קנא:

 מם ודת הש״ם
 א) ד׳׳ת:

 קובץ הגהות
ח (א) דאתו כצ״ל: (ב) נ״ב רב כהנא: ״  ב

 (ג) ואמרי׳ נמי אמר רנא. כצ׳׳ל:
י [א] נ״נ לא שייך להקשות מאי נ״מ דאי טריף ״ א  מ
 בעיית את של קבלן אתי קבלן וטריף את של
 לוה כיון דאיח ליה ארעא אחריתי מ״מ לא ניחא ליה
 לטרות בדינא ונד־ינא. תוס׳: [נ] בל״ק הגי׳ לשהואן
 וסי׳ ניד רמה בלימר לבית הסוהר של שר ולשון
 שהות הוא כדרך שנקרא כלא מלשון דכלא הגשם:
 [ג] נ״נ דנרי הרי״ף: [ד] ובן אריס קושטא קאמרי
 והודאת נצ״ל: [ה] נ״נ נשוס קרקע נעולס: [ו] לגזלן
 כצ״ל: [1] נ״נ והיינו דאמר לקמן רב הונא לית ליה
 לרב ביבי: [ת] ניתא כצ״ל:[V] נ״נ פי׳ כל הגרסות:
 [י] נ״ב לשון הר״ש יאיכא למימר ביון שהיא מגורשת
 ואינה מגורשת אשתו היא יחייב במזונוחיה והניח לה
 נעל קרקע זו בזה כדי שתתו( משירותיה ולא הוי
 חזקה קמ״ל: [ל] נ״נ ולאפוקי מתוס׳ שס דאיירי
 דיקא שייחד לה קרקע אחרת כדי שתוכל לאטל
 ממגה מזונותיה לאל״כ אין זה חזקה כיון שהנעל
 חייב כמזוטמיה אמרי׳ מזונות היא לקא אכלה. תוס׳:
 [ל] נ״נ וקמ״ל כלשמואל לאמר אף נשטר נמי לא
מ] נתנו בעל  קני על שיכתונ אתריות נכסים כוי: [

 כרחו כצ״ל: [>] נ״נ פי׳ האתריות:
 חו״•(א) נ׳׳ב ר״ת גרס כגון לקאמר לאס יש עלים
 אפי׳ אומן ואריס עצמן ואפי׳ בלי תוקה:

 (ב) ולא קנסיגן לגזלן לאבל מעותיו כצ״ל:
ש מהר׳׳ן שפירא [א] ויש להקשות למה ״ נ  א
 מועיל דיש לו מרקע הא אכתי איכא למיתש
 לנוגע בעלות הוא לאס נא יעיל ויקחנו המערער מן
 לוקח ראשון ולוקח ראשון יטרוף את הקרקע מן
 המוכר ושמא יבא אחר כך בע״ח של מוכר ויטרוף
 קרקעו של שני ולכך ניחא ליה שתשאר השדה ביד
 לוקח ראשון כי היכא דאי הדר אחי בע״ח יגבה ממנו
 ולא מן לוקח שני וכמי שמההיא טעמא אין לוקח
 ראשון מעיד ללוקח שני כדלעיל וי״ל דכבר כתב
 הרשב״א בגמ׳ גבי ערב דלתרי תששות לא חיישינן
 שמא לא יפרע הלוה נזמנו ושמא יבוא נע״ח אמר
 כולי האי לא חיישי׳ ה׳ינ לינא למיחש דיעיד שקר
 דאף אס יטרפה המערער מ! הלוקח הראשון מ״מ
 שמא לא יפרע המוכר ללוקח ראשון במזומנים ואף
 אס לא יפרעני שמא יבא נע״ח אחר רגמה כולי האי

 לא מיישי׳ ודו״ק:

 שלט* הגבוהים
 א בדין ליה שיש לו בינונית וזיבורית ואין לו עידיח
 כלל כשנא נע״ח לגנוח חובו איכא פלוגתא התם פ״ק
 דב״ק דף ח׳ מאיזה קרקע יגנה או מנינונית אי
 מזינורית מלנרי הרי״ף מונח דהינא שאין לו כי אס
 בינונית וזיבורית בלבל לנע״ח גונה מן הנינונית משוס
 למראורייחא גע״ח בזיבורית ורבנן הוא לתקון ליה
 בינונית משיס נעילת ללח בפגי לוין והלכך שקיל
 מבינונית וכ״כ מיי׳ פי״ט מהל׳ מלוה ולוה וכ! מונח
 מפירש׳׳י ולא תלקו כלל נין היה לו עילית בשעת שלוה
 או לא היה לו עילית מעולם ומגיל משנה נתב בשם
 הראב׳׳ל ונעל העיטור למשום למאורייתא בע״ח
 בזיבורית ולא שקל בינונית אלא משוס תקנת תבמיס
 טון לאין באן עילית לליהוי אהאי בינונית תורת עילית
 יהלנך לא שקיל בע״ח אלא מזינורית נשאי! לו נ״א
 בינונית וזינורית בלבל וגס אינהו לא חלקו נין היה לו
 עילית בשעת שלוה אי לא והר״ן שם כתנ נשם הרמ״ת
 ליש חילוק הינא שהיה לו עילית בשעת שלוה או לא
 יזה אס היה לו ללוה עיליח נשעמ שלוה ומכר אח״נ
 אע״ג להשתא נשעת גניה אין לו עילית אלא נינוני׳
 יזינורית אזלינן נתר שענולא למעיקרא ונשתענל לו
 למלוה נינוניח זו נשעה שהיה עיליח ללוה טלו ותו לא
 פקע שענולא מיניה ומש״ה שקיל מבינונית לש״ל
 להרמ״ה לליח להא לאמר ללבד חורה בע״ח בזיבורית
 אלא מלאורייתא בע״ח לינו נעילימ ורבנן הוא דחקון
 ללא לגני אלא מנינונית משוס חששה לאקפון ואלינו
 לכיון למעיקרא קודס שמכר העידיח משתענל ליה
 הבינונית תו לא פקע שעבול מיניה אבל אס לא היה
 עילית ללוה בשעת שלוה נמצא לעילית תיא לו לבשלו
 הן שמין ונע״ח לא גני מעילית אלא היבא ללינא
 קרקע אחריתי וננה״ג לאינא זינורית אצל ניגונית אז
 שקיל מזיבורית ולא מבינונית על נאן מסקנח הרמייה
 והרא״ש והטור ננו נראה שפוסקים בעולא לאמר ל״ת

 בע״ח בזיבורית:
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 שני והוא דאית ליה למוכר ארעא אחריתא

 קבלן נא] אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד

 אמרי לה מעיד כערב דמי והוא דאית ליה

 ארעא אחריתי ואמרי לה אינו מעיד דניחא

 ליה דנוקמי בידיה תרוייהו דכי אתי בע״ח

אומן אין  מאי א דניחא ליה שקיל א״ד יוחנן א

 לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו

 חזקה בן ארים יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו

 חזקה בן בן גזלן יש לו חזקה היכי דמי אי דקא

 אתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי

 >א< אתו בטענתא דנפשייהו אפי׳ בן גזלן נמי

 יש לו חזקה לעולם דאתו בטענה דאבוהון וכגון

 (א) דאמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא

 למימר קושטא קא אמרי גזלן אע״פ דאודי

 ליה נמי לא כדרב כהנא דאמר >כ) אי לאו

 דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה !p לשחוור:

 אמר רבא פעמים שבן בנו של גזלן אין לו

 חזקה היכי דמי דקא אתי בטענתא דאבא

 דאבוה היכי דמי גזלן א״ד יוחנן כגון שהוחזק

 בגזלנות על אותה שדה ורב חםדא אמר כגון

 של בית פלוני שהורגין נפשות על עםקי ממון:

אומן אין לו חזקה ירד מאומנתו יש לו  ת״ר ב

 חזקה ארים אין לו חזקה ירד מאריםותו יש לו

 חזקה בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן

 כשאר כל אדם אמר רב נחמן אמר לי הונא

 וכולן שהביאו ראיה ראייתן ראייה ומעמידין

 שדה בידן. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו

 ראיה ואין מעמידין שדה בידו: רב ביבי מסיים

 בה משמיה דרב נתמן קרקע אין לו אבל

 מעות יש לו בד״א כשאמרו עדים בפנינו מנה

 לו אבל הודה לו לא כדרב כתנא דאמר רב

 כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה

 ולחמריה לשחוור m ודוקא בדמםר מודעא

 אזביני אבל אי לא מסר מודעא אע״ג דאנים

כדרב הונא דאמר תליוה  זביניה זביני דקי״ל ג

 תבין זביניה זביני מ״ט םברא היא דאגב אונםיה

 גמר ומקני » ואמר רבא הלכתא תליוה

 הבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה םתם
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 רש״י
 והוא דאית ליה. למוכר קרקע אחרימא
 שיוכל בע״ח דראובן לטרוף ממנו אפילו
 אס יכוול המערער שדה זו שכיד יהודה
 אבל אי לימ ליה ארעא אחריתא לא מסהיד
 דניחא ליה דמיקום ביד יהודה שיגבה
 ממנו הבע״ח של ראובן מיהודה ולא יגבה
 מקרקע שביד לוי דבע״ח גובה לעולם
 מלוקח אחרון אבל לוקח שני מעיד ללוקח
 ראשון אפילו לימ ליה ארעא אחריתא
 דבע״ח לעולם עליה הדר ולא מרויח מידי
 בעדומו וכגון שמכר ראובן ללוקח ראשון
 שלא באחריומ דאתי מעלמא דאי קביל
 עליה אחריות דאתי מעלמא א״כ גס שני
 לא יעיד לראשון: [א] אא״ל אית ליה
 ארעא אחריתא. א'(דאיח ליה< דא״כ אי
 מפיק מערער מהראשון הדר על לוקח
 שני שקנאו אחריו: קבלן. אס נעשה ערג
 קבלן למלוה היינו דממי שירצה יגבה המלוה
 מחלה ולא בערב סמס דגובה מן הלוה
 תחלה ואס אין ללוה גובה מערב: דציחא
 ליה דגיקום. תרוייהו ביד הלוה כדי שיהיו
 לו הרבה קרקעות בינונית וזיבורית דכי
 אתי בע״ח גבי ממאי דניחא ליה דאי לא
 הד ליה בינונית הד גבי מבינונית דקבלן
 והוי נוגע בעדות אבל בערב סתס צריך
 המלוה למיהדר על הלוה אפילו לית ליה
 כ״א זבורימ: בן אומן. והבן אינו אומן:
 ואי ואתו. הנך בנים בטענמא דאבוהון
 שאמרו אבינו הורישה לנו ואין אומרים
 קמי דידי זבנה אפילו בן אומן ובן אריס
 לא הוי חזקה דחזקה שאין עמה טענה
 היא כי האב אין לו חזקה גם הבן הבא
 מכחו אין חזקחו חזקה: בפציצו הודה.
 המערער לאביו של זה שמכרו לו: הצך.
 בן אומן ובן אריס נח הודאת בעל דין
 כמאה עדים דמי: אי לאו ואודי ליה.
 נגזל לגזלן היה מוסר אותו ואח חמורו:
 לשיזוור. לפקיד כדמתרגמינן לא חמרא
 חד מנהון שחרית הלכך אע״ג דאודי אין
 הודאתו כלום דמחמת פחד אודי: אגל בן
 בן גזלן יש לו תזקה. כד אתא בטענת
 אביו דאביו לא היה גזלן ואילו היה אביו
 קיים היה טוען מינך זבינתיה וטוענין
 ליורש: דאתא גטעצתא דאגוה דאגא.
 ואבי אביו גזלן היה ואימ דגרסי פעמים
 שבן גזלן יש לו חזקה והיכי דמי דאתא
 בטענמא דאבוה דאבא ואני אביו לא היה
 גזלן ומהימן במגו דאי בעי אמר מינן
 זבינמיה ושניהן אמיתים: הילי דמי. גזלן
 דאין לו חזקה: על אותו שדה. שידענו
 שבגזל באת לידו ובאותה שדה אין לו

ת ו ח מ א ל ר ם י ד כל א ן ו ו מ י מ ק ס ל ע  ע

ן מ ו ן א נ ב ו ד : תנ ו ה י י ו ר מ א לן כ מ י י ק ה ו ק ז ם ח ה ן ל ך אי כ ל ם ה ה  ב

: ם י נ ן שלש ש י כ ר ח ו א ק י ז ח ס ה . א ה ק ז ו ח ת יש ל ו ם י ר א ד מ ר ׳ י ו ב  ו

י ס כ נ ד ב ו ק ע ס ע ת ו ואין מ י כ ל שלחן א ך ע ו מ ו ס נ . שאי ק ל י ח ן ש ב  ה

ל ״ מ ה ק י ב ה ג י ל ח י א ל ו ח א א ״ ד ך ם י ר ט צ י ק א ל י ח ן ש א ב מ ל ש : [גמ׳ ב ו י ב  א

י ב ר ד כ ת ו ש ר ו ג ה מ נ י א ת ו ש ר ו ג מ צ ב ״ א ל ט י ש ה פ ש ר נ ת נ ה ש ש א א ל  א

ת ש ר ו ג ה מ נ י א ת ו ש ר ו ג ם מ י מ כ ו ח ר מ א ם ש ו ק ל מ ׳ כ ו כ א ו ר י א דא״י־ ז ר י  ו

ט ה ג ק ל ר ז מ ש ש ר ו ג ה מ נ י א ת ו ש ר ו ג מ ] ב ׳ י . פ ה י ת ו נ ו ז מ ב ב י י ה ח ל ע  ב

ן ו י כ ל ד ״ מ ק . ו ה י ת ו נ ו ז מ ב ב י י ה ח ל ע : ב ה ב ל ו ר ק ק פ ב לו ס ו ר ק ק פ  ס

ה ן ל מ ל י ו ד ח ג ר ו ט ה נכי ב כ ל י ה ה י ח ו ו ר ה ן כ נ י ר מ ה לא א ש ר ג  ני] ש

ת ו ח מ ה לו ל י ה שלה ה י ם לא ה ך א כ ל ] ה ד ״ בו ב י חי ם כשי ו צ מ צ ן כ ו ז  מ

א נ מ י ק ו א ד מ מ ו נ ו ז מ ע ל ק ר ה ק ד ל ח א י ו ל ל י פ א א נ ו ו ל ני] ג כ ד כ י י מ  ו

ת ש ר ו ג ו מ ל י א ן ד נ י ע מ רא ש י י ז כ ר ד כ ת ו ש ר ו ג ה מ נ י א ת ו ש ר ו ג מ א ב כ  ה

א ״ כ ט י ר ה ה ת ב ו ת ן כ י י ה עד ת ב פ שלא ג ״ ע ת א ו נ ו ז ה מ ן ל ה אי ר ו מ  ג

ו נ י ב ב ר ת כן כ ע ק ו מ ש פ״ק דב״מ הל׳ ה! לא מ י ן מ ל ש ו ר י ב פ ד ״ ע ״ל א  ז

ה ל ש ק כ י ז ח ם ה א א ו כן ה א ו ח י ׳ ל רושל א די ה מ נסי׳ רכז] ד ״ ב ״ל ב ס ז פ ל  א

י נ ו ה מז ב ל י ה י ן ד ו ן כי נ ד מ לא א ה ו ק ז ה לו ח ת ל ו ע ה ב ת ח י  כיון שלא מ

ר מ ו ל . כ ׳ ו ב ן ו ל ו : כ ה ת ז ה א ם ז ם ה י א נ ו ה ש ש ר ג ד א מ ל ה א ד פ  לא ק

ם י ד ו ע ר א ט ש ה כ י א ו ר א י ב ס ה ה א ק ז ם ח ה ו שאין ל נ ר מ א ו ש  כל אל

. ה י א ו ר ת י י א ץ ר : א ה ט ל ק ח נ ו ע מ ח ה נ י ח ו נ א ס לא ר ה א י א י ר ו א ה ל לן ד ז א דג פ י ס ס ו ש א מ י א ה ט י ש ס א ד מ ל י מ ג ד ״ ע א ה ו ק ז א ח י ו ה ה ר י כ מ ן ה  מ

ת ו ד ח ן א נ י ר מ א ג ד ״ ע א א נל] ו ״ ב ט י ר י ה נ ה א מ מ ל ע מ ד ו ר ט ש ל ב ב א א נ ה ב כ ר ס ד ו ש מ ת ו ו ע מ ל ה ב ק ו ש מ צ ל ע ה ע ד ו א ה ו ה ר ש ט ש ב ב ו ת ו כ ל י פ  א

. ו ד י ה ב ד ן ש ד י מ ע ן מ : ואי א ״ כ ט י ר ש ה ו ר י פ כ ל ו כ ק י ד ש ו ע ב ת כ ם ל י ד ע ן ה ן רשאי א אי כ ל ה כ ו א ש פ ן נ ר כרצו כ ו מ א כ ק ו א ד י ה א ה ו ר ה פ ו ת ס ו ע  ט

ר ט ש ף כ ל א א ו מ ר ש מ א ל ד א ו מ ש ד ה כ נ ת ק ו ד ת ר א ט ש כ כ ת ס כ ו א ה י מ . ו י ו כ א ו נ ה כ כ ר ד א כ ו ה ה א ר ת י מ ח כ לו מ ח כ ה ד מ ו ד ח כ א מ כ לא ל  ו

. ו ב מ ה כ א ר ת י מ ח מ ר ד מ י מ א ל כ י א ן ו א שלו בדי י ה ת ש ו א ר ה ר ל ט ש ד ב י פ ק ס מ נ א ה י ש פ א ל מ ע ם ט י ס כ מ נ ו ד ח כ לו א ו ת כ י ד ש ה ע נ  לא ק

ר מ ס א ם א ו ק ל מ כ מ ר ד ״ כ נ ר ב ה ת כ א ו ע ד ו ר מ ס ו כיון שלא מ ב ת ו ה ני] כ י א ה ה לו ל נ ק ה ר ו מ ג אי לאו ד ס ו נ א ד ה י פ ק ו מ נ ת אי ו י ר ח א  נ״] [אבל] ב

ו נ י נ פ ל ב ב ב ביבי א ס ר י י ס מ ד . כ ו ה ל ד ו ו ה נ י נ פ ו ב ר מ א ש א כ ק ו ד : ו ל ״ ה ז נ ו ר י ״ כ ה ״ כ ל ו ט ו ב ח ק ו מ ף ז ש א ו ר י ס ח ב ו י ר ח ב לו א ו ח כ ס ל נ ה א י  ל

ר ס מ ש ו כ נ י כ זוזי הי י ה י ג ד ״ ע ע א ק ר ה ק נ א ק ל ן ד נ י ר מ א מ ד ״ ה ל ו ז ג נ ם לו ה ר י ז ח א י ל ו א י ח ו ע ד מ ב א ה לגזלן ל י לי ס נ ח לא ק ו ע מ ה לו ה נ  מ

י מ ב ד הי י ו ו ע ז ק ר ר ק ו כ מ י ו ש ת ו ה א ו י ל . ת זבץ] ה ו ו י ל ת ] : ך ו מ ס א ב נ ו ב ה ר ד ה כ נ ק מ ר ו מ זי ג ו א דז ס נ ו ב א ג א א ע ד ו ר מ ס ל לא מ ב א א ע ד ו  מ

י ט ו מ ת ש א ל ל ״ ו [לא] ה ל י פ א ס ו ת ו ל א ב ק ו מ ח ר ל כ ע ה ד א ר נ ם ש י ע ו ר ס א י פ ם י י ז ו ז ם ה ן א י ח כ א ה ו ןדף מת:] ל ל י פ א ן ו כי מז ר ו מ א ג נ ו ו י ג א ה  כ

 חזקה אבל בשדות אחרות יש לו חזקה
 של בית פלוני. אנשים רשעים היו שהיה מכיר בהן רב חסדא וכל אדם ירא
 למחות בהן ולכך לא הד חזקה ני] וקיימא לן כמרי הנך לישני: ירד מאומצתו.
 ושוב אחר כך מחזיקה יש לו חזקה: לשתילק. כלומר שהפליג עצמו מאביו
 ונשא אשה ואינו משתדל עוד בנכסי אביו: הרי הן לשאר לל אדם. ויש
 להן חזקה: זלולן. אומן ואריס וכל הנך דאמר לעיל אין להן חזקה: ראיה.
 שטר מכירה או עדי מכירה: גזלן שהביא. עדי מכירה או עדי הודאה
 ומתן מעות לא ראו אין ראייתו ראיה דאי לא אודי ליה הוה ממטיה לשחוור
 כדאמרינן לעיל דוקא שלא נתן לו מעות אבל נתן לו הגזלן מעות בפני עדים
 ראיתו ראייה כדרב הונא דאמר לקמן תליוה וזבין זביניה זביני ואע״ג דא״ר
 ביבי דאפילו נתן המעות לא הד זביניה זביני ולא קנה הגזלן מ״מ קי״ל כרב
 הונא כדקאמר במלמודא דפליג ארב ביבי: קרקע אין לו. כדאמרינן אבל מעות
 שנתן הגזלן לנגזל בדמי קרקע זה יש לו שיחזירם הנגזל ולא קנסינן (כ) נו] לנגזל
ד זביניה  לאבד מעומיו ומהכא שמעינן דקסבר רב ביבי מליוה וזבין ני] לא ה
 זביני ולא קי״ל הכי כדפרישית: בד״א. שיש לו מעות: בפציצו מצה. הגזלן
 המעות לנגזל אבל אמרו בפנינו הודה הנגזל לגזלן שנתן לו המעות לא מיחייב
 להחזיר לגזלן המעות: וה״מ. דלא הד זביניה זביני כשנתן המעות כדאמר
 קרקע אין לו: גדמםר מודעא. שאמר ממחילה בפני עדיס דעו מה שאני מוכר
 לפלוני זהו מחמת אונס פלוני שמאנסני והנני מבטל אומה מכירה: תליוה
 וזבין זביציה זביצי. והיינו בדלא מסר מודעא ולפ״ז רב ביבי מצי סבר כרב
 הונא (ורשב״ם לא פי׳ כן כדפירש לעיל כדמוכח במלמודא): וה״מ בשדה סתם.



 52 (נזח:-מט:) נמוקי יוסף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

 רש״

 כלומר ללתותו המתן לי על למתר או שוס לימוי אחר למ״מ כיון דאמר רוצה אני גמר ומזבן ולוקא זביני אבל מתנה לא לתליוה וזבין אמריגן
 תליוה ויהיכ לא אמרינן וכתב הריטב״א ז״ל לטון לבתר לעתיה למוכר אזלינן כלאמרינן לאגב אונסיה דזוזי גמר ומזכין ליכא ללמויי לגמרי
 לאשה ולומר כי היט לאשה מתקלסת כפרוטה ה״ה אס קכל פרוטה משלה זו לליהוי מכירה לשאני אשה להרי נמן לה למיה לכל
 אשה מתקדשח בסרוטה ועול לאשה ככל להו ניחא לה «כלר״ל טב למיתב טן לו וכו׳ א״כ לין הוא לומר דאגכ אונסא נמי גמר ומקניא נפשה

 אכל הכא מי איכא למימר למשוס

 אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן

 אלא דלא ארצי נ0 ליה זוזי אבל ארצי ליה

 זוזי לא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה

 לאשתמוטי אבל אי הוה ליה לאשתמוטי לא

 והלכתא בכולהו תליוה וזבין זביניה זביני

 ואפילו בשדה זו דהא אשה כשדה זו דמיא

ש קידושיה קידושין קדי ו  ואמר אמימר תליוה א

 רב אשי אמר אשה ודאי לאו קידושיה קידושין

 הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא

 כהוגן וכן הילכתא ואמרינן >א< טאבי תלא

 לפפי בכינארא וזבין חתם רבה בר בר חנה

 אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן

 דחתם אמודעא שפיר חתם ומאן דחתם

 אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא

 לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא הכי

 קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא

 שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא

 תליוה הבין זביניה זביני ושמעינן מינה דאע״ג

 דאנים זביניה זביני ואי מםר מודעא לא הוה

 זביניה זביני ואמרינן נמי ברישא דהדין פירקאאי

 ואלא מודעא אזביני האמר רבא לא כתבינן

 מודעא אזביני ופרקינן מודה רבא היכא דאניס

! דאף ג  כגון מעשה דפרדיםא דשמעת מינה נ

 על גב דאנים בזביניה צריך מודעא לבטוליה

ה היו דברינו אינן נ מ א  וכן הילכתא א׳׳ר נחמן ב

 נאמנין מודעא היו דברינו אינן נאמנין מר בר

 רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינן נאמנין

 מודעא היו דברינו נאמנין מ״ט מודעא ניתן

 ליכתב אמנה לא ניתן ליכתב והילכתא כמר

ואין לאיש חזקה בנכםי אשתו  בר רב אשי: ג

 הא ראיה יש ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי

 מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה

 ממחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת

 שהכריחוהו למכור אתת משחתיו והוא בירר
 מעצמו את זאת דטון דבירר מדעתו גמר
 ומקני: אבל נשוה זו. אם הכרימוהו
 למכור שדה זו: דלא ה״ל לאישתמוטי.
 שלא היה יכול לדחות עצמו מן המאנס
 אותו בשום דיחוי: ואפילו בשדה זו.
 [ולא ארצי זוזי] וכגון דלא היה [ליה]
 לאישתמוטי דה״ל אונס גמור: דהא אשה.
 שהכריחה להתקדש לו כשדה זו למיא
 שאינו חפץ כי אם בה: תליוה וקדיש.
 שקיבלה קידושין דדמי לזביני שמוכרת את
 עצמה לזה: הוא עשה שלא פהוגן.
 שהכריח: עשי צו שלא כהוגן. ואפקעינהו
 לקידושין דכל דמקדש אלעמא ררבנן
 מקדש דאמר כדת משה וישראל אפקעינהו
 רבנן לקידושין מיניה אבל במוכר מודה
 דתליוה וזבין זביניה זביני: טאבי. גברא
 אלמא הוי: תלי לפפי. באילן ששמו
 כינרא וכפהו למכור שדהו: ותסס. רבה
 וחד עמו אמודעא שמסר פפי קודם שכתב
 השטר מכירה. ואאשקלתא. על שטר
 המכירה: מאן דחסיס אמודעא שפיר
 תסיס. אע״ג דתליוה וזבין זביניה זביני
 ה״מ היכא שלא נכתבה מודעא אבל
 המודעא מבטלת המטרה: ומאן דחסים
 אאשקלחא שפיר מחים. דתליוה וזבין
 זביניה זביני ואי מסר מודעא לא הוה
 זביניה זביני ואפילו תלויה וזבין ודלא
 נג] כרבה דאמר לא כתבינן מודעא
 אזביני אלא כמעשה דפרדיסא נח וכן
 הלכה: אמצה היו דבריצו. עדים החתומים
 על שטר ואמרו אמנה היו דברינו לא הלוהו
 עליו אלא כתבנו לו לכשיצטרך ללוות ילוה
 בו והאמינו בו לוה למלוה שלא יוציא המלוה
 השטר לגבות ממנו אא״כ ילוה בו או
 מודעא היו דברינו אס שטר מכר הוא
 ואמרי העדים החמומיס בו פלוני המוכר
 מסר מידעא בפנינו והראני אונסו: אין
 צאמצין. למרוייהו מולו דשטר מעליא
 הוא ואפילו אין כתב ילן יוצא ממקום
ס ט ו  אמר אין נאמנין לטין לשניהם מ
 שבשכשרות נכתב ונחתם ועלים החתומים
 על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותן
 בב״ל (למי) ועכשיו באין לבטלו למי
 לחוזרים ומגילים לטון שהגיל שוב אינו
 לכתוב להציל האנוס מאונסו ואפילו כתב

 פרוטה שנותנים לו מתרצה על קרקע
 של מאה מנה ומלע ללא למיא אשה
 לקניית קרקע שהרי אשה שאמרה
 לשלוחה צא וקבל לי קדושין סתס
 וקבל פרוטה בקלושין מקודשת ואילו
 שליח קרקעומ אס טעה חוזר על
 כאן. ונראה שרעת הרנב״ר ז״ל נוטה
 לזה אע״פ שאתרים אומרים שלשוין
 הס: הוא עשה שלא כהוגן. שהכריחה:
 אפקעינהו. ועקרינהו דלא להוי קדושי
 ט יש בח בידם לבטלם משוס דכל
 דמקדש אדעחא דרבנן קא מקדש שהרי
 אומר לה הרי את מקודשת כדח משה
 ישראל נמצא שכדעת תכמיס תלה
הט הלכתא דלענין זכיני הוו  הדבר ו
 זביני אבל לענין קדושין לא הוו קדושין:
. טאבי שם גברא אלמא.  טאבי
 ופלא לפסי על אילן ששמו כינרא
 כדי שימכור לו שדהו ומתוך האונס
ר כר חנה. ועד  זבין: חתם רבה נ
 אחד עמו אמודעא שמסר פפי קולס
 המכירה וכן נמי חחס הוא בעצמו
 כשטר [המכירה]. ומתמה מלמודא
 מה נפשך דמדרכ הונא משמע ששתי
 החתימות היו עולות לענין דינא והלא
 האחת הפך תברתה: א״ לאו מודעא
 מאן דחתם וכוי. מהא שמעינן דאע״ג
 דאמרינן תליוה וזבין זביניה זביני
 כל היכא דמסר מודעא לא הוו זביני
 ומיהו אס כטל המודעא ואסילו
 מתוך האונס מסתכרא דמודעתו
 מבוטלמ דלא עדיפא כטול מודעא
 מתוך האונס מאונס המכר עצמו
 דאמרינן דאגב אונסא דזוזי גמר
 ומקנה ה״נ גמר ומבטל לה למודעא
 ומיהו אס מסר מודעא על כל בטוליס
 שיכטל ככה״ג אין כל אותם הבטולים

 חוזר ומגיל: ציס! ליכסג למצוה
 חוזר ומגיל למילתא אחריתי קא מסהלי ילן יוצא ממקום אחר נאמנין לאי

 ולא חוזר ומגיר הוא אלא באומר אנוסים וקטנים היינו שפוסלין השטר לגמרי
 מעיקרו ואומר שבפסול נחמס: שלא גיסן ליכתב. לכתיב ואל תשכן באהלין
 עולה ועלים על עולה לא חתימי כשאומרים חתמנו [ה] אין נאמני! לאין אלס
 משיס עצמו רשע ואפילו אין כתב ילן יוצא ממקום אחר: הא ראיה יש.
 מלקתני אין לאיש חזקה לאין חזקה מועלת לו לקייס מקמו אבל אי אימ ליה
 סהלי או שטר שמכרה לו אשתו נכסי מלוג שלה קנה: וסימא צחס רוח
 עשיתי לבעלי. ולא גמרתי בלעתי להקנות לו אלא שהייתי יראה פן יכעוס עלי:
 לקח מן האיש. אחח מקרקעומיו וחזר ולקח מן האשה אומה קרקע שכל קרקעות
 הבעל משועבליס לכתובה: מקחו בטל. ואס מת הכעל או יגרשנה מטרוף למצי

 כלום לסי שכבר מסר מודעא על
 (ידי) כולן וא״א לבטל מודעמו הילכך כל היכא דמסר מודעא על כל
 הכטוליס וידעינן באונסיה לא הוו זביני וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפ״י מהל׳
 מכירה וכתב הרשב״א דתקנת דבר זה בפוסל עלי ^ בטול שיאמר
 הריני פוסל כל עדים שיאמרו שמסרתי מודעא על מכר זה דשדנהו
 לנסשיה כעדים פסולין וכענין שאמרו בנאמנומ והרנב״ר ז״ל כתכ
 שאם מסר מודעא אף על פסול עדים זה אכתי לא מהני שאף פסול וה
 מחמת אונסו הוא שפיסל אותם וככר קדס ומסר מודעא על זה ולפיכך
 נ״ל דכל היכא דידעינן באונסיה ומסר מודעא על המכר ועל כל
 הכטוליס שיעשה ואף על פסול עדיס הרי המכר כטל ואין לו [חקנה]:
 אמנה. שהעדים החתומים על שטר ההלואה אומרים אמת כתב ידנו

 הוא אבל לא נתן המלוה ללוה דבר אלא שהלוה האמינו למלוה וכמכ לו שטר זה שילונו לו כשיזדמנו לו מעות ושעבד לו נכסיו מעכשיו כדי
 שלא יהיה שטר מוקדם: אמר המחבר ומיהו מעשים בכל יום שנוטלים קנין סתם ומאמינו מן המעות אע״פ ששעבד נפשיה שהאיסור אינו
 אלא לעשות שטר הריטב״א ז״ל בשם רבותיו ומצאתי כתוב לאחר זמן בשם הריטב״א ז״ל דכל היכא שמעידים שלא ידעו ני] בדבר עד
 לאחר שחתמו נאמנים הם לעולם והרי הן כמעידין על השטר שהוא פרוע או מחול ועל זה אמרו בירושלמי ברם הכא יכולין לומר על זה חתמנו
 ועל זה לא חממנו ע״כי<: אין נאמנין. משום דעולה הוא לכתוב שלוה והוא לא לוה ועדים אעולה לא חתימי ודעחס לעקור השטר ולאו כל כמינייהו
 ואע״פ שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר לא אמרינן בכי הא ני>] הפה שאסר הוא הסה שהחיר: מודעא היו דברינו. כלומר אמח שזה כתב
 ידנו שחתמנו במכירה זו אלא שקודם לכן מסר מודעא כפנינו נאמנין דלאו עולה הוא מה שחתמו כמכירה זו אע״ג דאונס הוא דכדי להציל
 האנוס מיד אונסו ניתן ליכתכ ודוקא כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר דמצינו למימר הפה שאסר הוא הפה שהתיר אבל אי כתב ידן יוצא
: גרםי׳ בגמ׳ ( ה ד י ג מ  ממקום אחר אין נאמנין דעדיס החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ד וכיון שהגיד שוב אינו תוזר ו
 [לף מט.] אין לאיש חזקה כנכסי אשתו פשיטא כיון דמשתעכדי ליה לפירי פירי הוא דקא אכיל. לא צריכא דאמר לה דין ודכריס אין לי בנכסיך
 וכי א״ל הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום אמרי דבי
 רבי ינאי בכומכ לה ועודה ארוסה: פי׳ פשיטא. שטון שידוע לכל דאין לבעל בנכסי מלוג אלא אכילת הסירות שאין לו תזקה בגוף הקרקע
 משוס אכילת הסירות ואינה צריכה למתות אע״ג דכמשכנתא [לף לה:] דסורא צריך למחות כסוף כל ג׳ המס הוא שאינו ידוע כל כך דלסירות
 נחית וצריך גלוי דעת: דין ודברים אין לי בנכסיך. וכן צ״ל בפירותיהן וכפירי סירותיהן נמ נמי עד סוף העולם אלא דהכא רישא דמתני׳
ה לא אמד . ג  נקט דאי לא כתב לה אלא בנכסיך לחוד ה״ז אוכל פירות ולא מהני אלא שאס מכרה ונתנה קייס כדתנן כהדיא כפ׳ הכותב (לף פ
 כלום. משוס דלאו כל כמיניה לומר אין לי ני] כשלו עד שיתננו כמתנה או ימכרנו: בכותב לה ועודה ארוסה. כלומר דבכה״ג שלא הגיע
 נח עדיין לידו יכול להסתלק כדין ודכריס וכו׳: נל] כדרב כהנא. דא״ר כהנא נחלה הבאה לו לאדם נמ ממקום אמר אדם מתנה עליה שלא יירשנה
 כלומר כיון שלא תקנו אלא לתועלתו אס אמר אי אסשי בחקנה זו שומעין לו דאין זטן לו בעל כרחו אגל בירושה האכ דזכה בה ממילא
 כלא שוס מעשה אינו מתנה עליה דלא סגי כסילוק כדאמרן דדוקא בירושת אשמו שצריך מעשה הנשואין הוא דלא זכה כו עדיין וסגי
 כסילוק כדאמרן בעודה ארוסה ומיהו קודם אירוסין לא מהני סילוק דטון דלית בה שוס שייכות לא שייך כיה סילוק שככר הוא מסולק
 ועומד: הא ראיה ״ש. כלומר דמדקתני שאין לו חזקה משמע דוקא חזקה הוא דלא מהני הא ראיה כעדיס או שטר מכר מהני ואמאי תימא
 לא נתכוונתי למכור אלא נחת רוח עשיתי לבעלי: לקח מן האיש. נכסים שהם משועבדים וערבאין לכחובח אשה ואח״כ לקח מן האשה
 שהמנה עמה שלא תטרוף מאומן נכסים שלקח: מקחו בטל. והיא גוכה מהם מהאי טעמא דיכולה לומר נחח רוח וכו׳ ודוקא כשהבעל
 קבל דמי המקח ולא האשה מש״ה מקחו כטל דהוה לגכי אשה כתליוה ויהיכ דלא הוו זכיני אכל אס קכלה האשה דמים לא הוי מקמה
 בטל דהא קי״ל [לף מז:ן תליוה וזבין זכיניה זכיני כדלעיל וכן דעת הריא״ף ז״ל בהלכה פ׳ הניזקין נסי׳ תצא] ואע״פ שלא סירש כן הדיש בכאן:

 עין משפט נר מצוה
ב ל ש ת - ל ש  ת

 א מיי׳ פ״ל מהל׳ אישות טומ״מ סי׳ רה עור
 אה״ע סי׳ מג: ב מיי׳ פ״ג מהל׳ עלוס טוח״מ
 סי׳ מו: ג מיי׳ פי״ג ופי״ל מהל׳ טוען ונטען
 ופכ״ב מהל׳ אישות סמג עשין צה טוח״מ סי׳ קמט

 קנא וטור אה״ע סי׳ פז צ:

 מסורת הש״ס
 א) נדף מ: ג) [קדושין דף ז. וכ״מ] ג) נ״א מורעא
 ד) וכ׳׳כ האשר״י גפרק נ׳ דנתובות מהר״ס ה) וכ!
 מוכיח גתוס׳ וגהגהת אשר״י ובאגודה ודלא כרשג״ס

 מהר״ס:

 קובץ הגהות
 ב״ן־ן (א) נ״ג נמי:

 מא״י [א] תי׳ לי׳ רשוס למחוק ונ״ג והחוס׳
 מוחקי! תיכת ליה וקאי על המוכר: [ב] נ״ג
 הלשון דאע״ג אינו מדויק ואפשר דחסר וכצ״ל
 דאע״ג דאגיס גזגיניה זגיניה זגיני כו׳ צריך מודעא
 ועי׳ נג״י סי׳ ר״ה: [צ] כרגא כצ״ל: נח ג״ג והא
 חדנן עובדא אפי׳ גזגין ותליוה דכמנינן מודעא:
 [9] נ״ג פי׳ אעולה: [ו] נ״ג פי׳ אשה ומכר: [י] נ״ב
 פי׳ שהוא אמנה: [ת] נ״ג פי׳ מאחר דלא ניתן
 לכתוב: [ט] נ״ג וכ״כ התוס׳: [י] אין לי גשלי דע״כ
 הוא שלו כצ״ל: [כ] נ״ג פי׳ דאין לבעל סירות אלא
 משעת נישואין: [ל] נ״כ ל״ג כדרג כהנא דאמר רכ
 כהנא נמלה הכאה לו לאדם ממקום אחר אדס מתנה
 עליה שלא ירשנה וכדרכא דאמר רכא האומר א״א
 כתקנת חכמים כגון זאת שומעין לו: [מ] נ״כ כגון

 נחלה דרכנ!:



 עין משפט נר מצוה
ג ל ש  ת

ת שו ׳ אי ל ה נ מ ״ כ ס ה ולוה ו ו ל ׳ מ ל ה נ מ ״ ׳ פ י י  א מ
! צה ג עשי מ [ ס ע ט נ ן ו ע ו ת ט ו כ ל ה ל מ ׳ ׳ י פ ג ו ׳ ׳ י פ  ו

: ו ׳ פ י ע ס ״ ה ר א ו א ט נ ט ק מ ׳ ק י מ ס ״ ח ו  ט

 מםורת הש׳׳פ
׳ י ג ה ה ״ . כ ם משלו ת שכתב לה שו ח א תא ו י נ ו ל נ  א) נ
ן האיש וחזר ולקח ן לקח מ י ף צה. ג) ד ק נ) ד ״ ד  ב
׳ י מ ס ׳ ׳ ר ח ו ט ש באורך ב ר ו פ ו מ ת ק ו ל ח מ ה ו ש א ן ה  מ
) צ״ל לרדיא ׳ צו ד י ס ו ו ׳ פ י ע ס ׳ ׳ ה ר א ו ט א ו נ ק ט ו מ  ק
ו ר כ ת בלבד מ רו י ח אלו לפ ו ל שד פ נ ר ה כ א מ ״  ה) נ
ה י ג ה ס ש י ס ת פ נ ו ת ן כ י עי ז ז) [ ׳ ת מ׳ ״ ת ו) ד ״ . ד י  כו
ט ה א ד מ ע ט ׳ ד י ג ן ת) בדפו״י ה  דברי הנ״י אלו

: ן נ ישי  דחי

 קונץ הגהות
י ישן ס נ באלפ ״ : (ב) נ א ל נ לא נצרכה א ״  ב״ח (א) נ
׳ י א ג י ה ס משלו ו ס לה שו י נ ת שהכ ח א ׳ ו י רס  ג
ף ׳ ׳ י ד הר ב ד י ב ״ ס נ ר ו ה ג י ׳ וכך ה ס ו ת ש ה ״ מ ח כ ׳ ׳  ר
׳ ו י כ ט ו ע מ י ל א ה ע ד מ ש נ מ ״ : (צ) נ ך י נ פ א ל ו ו שה מ  כ
׳ ס ו מ י ה ר כ ד ר מ א ו ב כך מ ה ו ש ק מ י ה ר ב ד י מ מ ר נ  ה
ס ר ו ס ג ״ ב ש ״ו אבל ר י ר בלא ו מ י מ ר א מ א ׳ ה י רס ג  ו
ש ר פ מ י ו ר כו מ י מ ר א מ א ה ג ו ו ל כסי מ י נ ט ו ע מ  אלא ל
: ו י ל ן ע י ׳ עי ו ן כ ר ס מ י ה ה מדבר ו י ה י כו ט ו ע מ י ל א ה  ד
: א ו נ ה ״ : (ו) נ א נ י נ ב בר ח ״ : (ה) נ ר מ א  (ו) צ״ל ה

: א מ י  (1) צ״ל ת
ה ס י נ כ ה ת ש ת א גו ו ה שכתוב לפגי ב מ ״  מא״י [א] נ
ב ת ז איך כ ׳ ק דלפ׳ י ו ד ו מ נ ס משלה אי  לו שו
ו צאן נ י ם דהי י ס כ י שאר נ ט ו ע מ מא ל לי י אי  במר הכ
ה לו שום משלה ס י נ כ ה ת ש ח א ו ו ׳ ז י א לפי ג  ברזל ה
ס לה י נ ת שהכ ח א ׳ל ו י צאן ברזל אלא נצ׳ מ נו נ י  הי
ר ה לא ה ז ף ו ׳ ׳ י ר ה א ד נ י י אל ״ נ ׳ ה י פ ס משלו כ  שו
כולה ה י נ י ג א ו ל י מ כס ל כנ נ נ א ״ : ןב] נ ל ח  צאן נ
: ה ת נ ו ת נ כ ״ : [צ] נ י ל ע נ תי ל ח עשי ת רו ת מר נ  לו
ב ׳ ׳ : [י] נ ה ד נ ש ״ : [8] נ י ק י מ ו ס עשאו א נ ו ״  1ח נ
כ״ש : [ת] ו ד ח נ י ״ : [1] נ ס י מ ד ו ב ל עלי ע נ ה ה ל נ ק  ש
כ ׳ ׳ ח ן א ו ע ט נ ל ״ : [V] נ ל ״ צ  אי זבנה לבעלה נ
ד לה ח י ה ר ת ב ו ת כ ׳ שכתב לה ב י ב פ ״ : [י] נ ו י  לקחת
נ ״ : [ל] נ י ק י ת ו פ א ר ה כ מ ׳ ו י נ פ ״ : [כ] נ ה ת ב ו ת כ  ב
׳ י ר מ ה א ר כ ה מ ״ פ א ׳ ו י ג פ ״ : [מ] נ א ו ת ה מ ש ׳ ב י  פ

: ה ר כ דאי ברצון מ  ו
ס לה ולא י נ ף שהכ ״ י ר ס ה ר ג י ש ״ נ ב ב ״ ) נ א י ( ״ ו  ח
י ר מ א א ר נ ס ס ׳ מ מ ג ב ב ״ ) נ כ ) : ס ״ ב ש ר ׳ ה י פ  כ
ל ן אנ ם נראי ה י ר ב א ד נ י מ ג א ״ ה כ כ ׳ ש י ף פ ס ו ׳ י  כדר
ם ה ׳ ש מ ג ס כ ר נ ולא ג ״ ) נ ג ) : ן י נ ל ע כ י נ ג י ס פל  ה
סה י ג ת שהכ ת א ג ו ״ ס לה ל ר ג ף ד ״ י ר ל ו ח י צאן נ כס  נ

: ׳ ס ו מ נ י ו ״ ׳ ג י ע ס לה ו י נ כ ה אי ש ק ו  לו ר
ס לה משלו י נ נ ה ת ש ת א ] ו א א [ ר י פ ן ש ״ ד ה  אנ״ש ם
א ש ה ״ ה א ז נ ר בנ׳׳י ו א ו ב  כצ״ל ופירושו מ
ל ח ן שהן נכסי צאן ב י שאר נכסי ט ו ע מ לימא ל ר אי מ א  ד
ל כלל ח נן צאן נ ת אי ׳ שדו ת! ג ו ע דא מ ש א מ ל י מ מ  ו
ס משלה ה לו שו ס י מ ה ׳ ש א רס ו ס שג ״ נ ש  ואילו לגי׳ ר
׳ש ר כ׳ ה ף צ״ל ד ״ י ר ׳ ה י ק ולפי ס ״ ו ד ל ו ח ו צאן נ נ י  הי
ש מ י מ ו ה ה ו מ ו י ר ח א ד נ מ ו ל ע ע נ ע ה ק ר ה ק ת ו א ס ד  א

: י ״ נ ר נ א ו ב מ כ ס ו י כס ו שאר ג מ  כ

 שלטי הננורים
כר שדה מו ן בנכסי אשת איש ו  א ידין אין מחזיקי
א ״ נ ׳ ק מ סי ״ ר ח ו ט בה נ ארו קמס נ ר מחלו א ו נ  לאשחו מ

: ו ״ ע ס ״ ה ר א ו ע נ  ו

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (מט:-נ0 מ
 ה״נ (» נימא ובו׳. ואע׳׳ג למצי לאוקומי ממני׳ לאמרה הא ראיה יש בשקבלה היא רמי או כשכתבה אחריות מפורש ללוקח דכהאי גומא
 אסילו לא קכלה איהי למי המקח קיים כלאיתא פרק הניזקץ [לף נח.] לא ניחא ליה לאוקומי ממני׳ במילמא לפשיטא לאס כן מאי קמ״ל
 אלא אוקמוה כגוונא דלא שייך למימר נתת רות וכו׳ כדלקמן והיינו לאשמועינן הא ראיה יש ולפיכך פריך תימא נחת רוח וכר: נ׳
יד בג׳ [שדות] אחד שכתב לה כתוספת כתוכחה ואחד שייחד לה לעיקר כתוכה דהיינו מנה מאתים  שדות. כלומר הא דאמר מקחו בטל מי
ד השוס שקבל ג  ואחד שהכניס לה מ

 רוח עשיתי לבעלי הכא נמי תימא נחת רוח

 עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר

 רב הונא fa באותן שלש שדות אחת

 שכתב לה בכתובתה ואחת שייחד לה

0 ואתת fa שהכניסה לו ) ( א ) w בבתובתה (  א

 שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר

 נכסים שהן נכסי צאן ברזל כל שכן דהויא

 לה איבה דא״ל עיניך נתת בגירושין ובמיתה

) והאמר אמימר י  w ואלא למעוטי גכסי מלוג י
 איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו

 כלום לעולם למעוטי בנכסי מלוג וכי איתמר

 דאמימר כגון חבין איהו לחודיה ומת דאתיא

 איהי ומפקה אי נמי זביגתה איהי לחודה

 ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא

 כדרבי יוסי יי=< דאמר ר׳ יוסי בר חנינא באושא

 התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי

 בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות

 אבל זביני תרוייהו לעלמא לא שנא זבין

 איהו ברישא והדר זבינא היא ולא שנא

 זבינא איהי והדר זבין איהו אי נמי זבינא

 איהי לדידיה הוו זבינה זביני ולית לה למימר

 נחת רוח עשיתי לבעלי וכן הלכה: גרםינן

 בכתובות3* הלכה מי שהיה נשוי שתי נשים

 ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח

 דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד

 הלקוחות והראשונה מיד השניה וכו׳ וכי

 כתבה לו מאי הוי והא תניא האומר לחבירו

 דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה

 וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום ופרקינן

 בשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא

 נחת רוח עשיתי לבעלי וכו׳ שמעינן מינה

 דבין נכסי דידה דאינון נכסי צאן ברזל ובין

 נכסי דבעל דאית לה בהון שעבוד כתובתה

 אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה

 בכולהו יכולה היא לומר נחת רוח m עשיתי

מחזיקין  לבעלי וכן הלכתא אמר רב אין א א

 בנכםי אשת איש ודייני גולה אמרו מחזיקין

 בנכסי אשת איש אמר רב מיסתבר טעמייהו

 דדייני גולה אמרו ליה רב כהנא ורב אםי

 לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו

) כדרב יוסף ב  מיםתבר טעמייהו >י< דאמרי (

 דאמר רב יוסף אשת איש צריכה למחות

 באחר והיכי דמי כגון שאכלה מקצת חזקה

 בחיי בעלה ושלש שנים אחר מיתת הבעל

 דמנו דמצי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה

 מנכסי נדונייתה זו היא גרסת ר״ח
 ז״ל והריא״ף והריב״ן מג״ש ז״ל(וסי׳)
 ונוכל לסרש דהאי בטל רוצה לומר
 לאלמר ואסילו בחיי הבעל דהכי מניא
 בריש סרק אלמנה לכ״ג (לף סי:)
 המכנסת שום לבעלה ורצה הבעל
 למכור לא ימכור [ולא עוד אלא אסי׳
 הכניס לה שוס משלו ורצה הבעל
 למכור לא ימכור] וקי״ל דכל היכא
 דאמור רבנן לא ימכור אס מכר לא
 עשה ולא כלום הרי מסורש שאותה שדה
 שהכניס לה שוס משלו אם מכרו בטל
 לאלתר והשדות ני] האמרים שעשאן
 אסומיקי נמי בטל לאלתר [ואע״ג]
 דתניא בפרק השולח (לף מא.) העושה
 שדהו אפותיקי לכע״ח ולכתובת אשה
 נמ גוכה משאר נכסים ואפילו
 כאסומיקי מסורש כדמוכמ בס׳ המניח
לף לג:) גכי שור חס דאין  את הכד י
 לך אסותיקי מסורש ממנו שאינו
 גוכה אלא מגופו ואפ״ה אמרי׳ התם
 דאס מכרו "להדיא מכור אפ״ה מצינא
 לאוקומא הכא שייחד אומן להיות
 שלה ולא יוכל לסלקה בדמים ונתנם
 לה בממנה גמורה ומיהו אם י^מכר
 הבעל סירות של שדות אלו מכרו
 קייס כיון שהשירות שלו אבל כתבו
 המפרשים ז״ל שאם מכר גוף וסירות
 אפילו אמר הלוקח נימא לי לאכול
 הפירומ כל ימי הכעל אין ש ומעין לו
 דכי היכי דבטל המקח בגוף הקרקע
 הוא הדין שכטל לענין פירות נמצא
 לפי דרך זה שאפילו אפותיקי מפורש
 הכעל יכול למכרו עד שתתאלמן או
 תתגרש שתכא לגכות כתוכתה
 ותטרוף אלא אם כן כתכ לה שלא
 יוכל לסלקה כדמים כדסירשנו לעיל
 ומיהו דעת הראכ״ד ז״ל שהמוכר
 קרקע שייחד לה ככתובתה לאסותיקי
 מסורש כטל מיד: ולענץ נכסי מלוג
 כחבו המסרשים דאס מכר גוף
 הקרקע כטל מיד דע״כ לא איכעיא
 לן פרק האשה שנסלו לה נכסים ילף
 ס.) אלא בעל שמכר קרקע לפירוח
 מהו אבל מכר גופו של קרקע
 פשיטא לן דבטל מיד: למעוטי
(שאר נכסים דידה) כלומר אם  מאי. י)
 כאלו שלשה שדומ מקחו כטל
 באיזהו דאמרינן מקחו קייס דמצינו
 למימר הא ראיה יש. שאר נכסים
 דידה שהכניסה לו קרקע דהוי

 דש״י
ה נתת רוח עשיתי לבעלי ומיהו כל ר מ  א
ת הבעל ולא תתגרש שלא בא  ומן שלא מ
ח קיים: גאוסן ג׳ ק מ  לילי גיבר נגן ה
ח כמל שהן משיעבלית לה ק מ קא ה  שדיה. לו
ה עליהן ת ע  יומר משאר נכסים וסומכת ל
ה ר מ  יותר מעל שאר נכסיס לולאי לא ג
 להקנות ומצי אמרה נחת רות עשיתי
 לבעלי: אחת שכתב לה בכתובתה.
 ששיעבל לה אותה שרה בפירוש בשטר
 הכתובה ואחת שייחל לה לכתובתה ולא
 נכתב בתוכו אלא ייחלו לה אחר הנישואין
ח ואחת שהכניסה לו שוס משלה  נ
מ ושמוהו וכתבו  שהכניסה לו מבית אביה נ
ל ח  שורה בכתובה נו] והן נכסי צאן ב
 שכותבין ולא נלוניא להנעלת ליה כוי
סתו מבית סומכת עליו יותר לפי שהמי  ו
ס שאר נכסיו ס שבכל ענין ג ״ ע  אביה א
ת על הנך כ מ ו מ היא ס ״  משועבריס לה מ
ה ר מ  ג׳ שרות יומר מעל שאר נכסיו ולא ג
: אילימא למעוטי שאר צכסים (ג). ה נ ק מ  ו
ס אין מקמו בטל: כ״ש דה״צ איבה. ת ה  ד
ה ר מ ר שיכעוס עליה ומצי א ם לא תמכו  א
 נחת רוח עשיתי לבעלי: דא״ל עיציך צחס
ת מכתת למוכרן  בגירושין. ולכך אין א
ן שלשה שדות לא יהא לה כל כך  אבל בהנ
ם ת ר ט מ ן הוא שתערער בהן ב ד  איבה ד
חד( לה: אלא. על כרחך ו ן שהן מי ו  ט
ט לאשמועינן ק  אותן ג׳ שדות לרבותא נ
 דאפילו בהנך מצי למימר נחת רוח עשיתי
 לבעלי: אלא למעוטי צכסי מלוג דבהנהו
ח מן האשה ק ל ו  אי לקח מן האיש וחזר "
ס שלה אינה יראה ה ו קיים כיון ד ח ק  מ
 למחות בבעלה שלא ימכור ולא מצי למימלי
י אין  נחת רוח עשיתי לבעלי ומתני׳ דקתנ
א ראיה יש איירי  לאיש חזקה משמע ה
 בנכסי מלוג: איש ואשה שמכרו כוי.
ד לא עשו י ס״ד כשמכרו שניהן m אי  ו
ה נחת רוח עשיתי לבעלי ר מ  כלום דמצי א
חת רוח  וכ״ש נח] דלבעצה מצי אמרה נ
 עשיתי לו: וכי איתמר דאמימר. לא
: י  שמכרו שניהם יתד אלא או או קתנ
 דאסיא איהי ומפקא. שהבעל לא היה
רות שהיו לו בה או  יכול למכור אלא הפי
ס הגוף היה ת דירשנה אז ג ו מ ס היא מ  א
ל אמ ס הוא ימות תטו  של הלוקח אבל א
 נכסי מלוג שלה: דאתי איהו ומפיק.
ד שאין הבעל יורש הגוף ח ן א נ ד מ  ולא א
 אלא מכתה והיא מכרה הגוף יפסיד הבעל:
 כדרי יוסי גר חציגא. דאמר באושא
ו כשגלתה הסנהדרין לשם באחת נ  התקי
 מי׳ גליומ: הבעל מוציא מיד הלקוחות.
א בב״ק דאלמוה רבנן מ ע  כדמפרש ט
ה דבעל ושוייה כלוקח ראשון מיהו ד ו ב ע  ש
ת האשה שאס ימות בעלה ר ט ט אהני מ ה  ל
הו לעלמא  יטלס הלוקח אבל זבנו תררי
ת רו ה אמ הגוף והוא מכר את הסי ר כ  היא מ
 אי נמי זבנה איהי לבעלה זבינייהו זבינא
 ולא מצי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי כיון
ק ר פ ס שלה: והראשוצה מיד השליה. ב ה  ד
 מי שהיה נשוי מפורש: אין מחזיקין בצכסי
ס אחר המזיק בנכסי מלוג  אשס איש. א

 שלה אין לו חזקה ט מצי אמרה על בעלי סמכתי שהיה לו למחות ולכך לא מתימי:
 ודייצי גולה. שמואל וקרנא: מחזיקין. דהיה לה למחות: במגו דאי געי אמר
ס ד א ד מימת בעליך ואכלתי שני חזקה ומהימן ולא דמי צ ח  מיצך זגיצסיה. א
 לאין לו חזקה נט] בשירל לשלה לאריסימ משוס דאין זמן לאריסומ וכל הימים
ח והיה לה ק מ מל אבל הכא מיל שממ הבעל בטל ה  יכול להיות שבאריסומ עו

 נכסי צאן כחל כל שכן דמצי למימר
 נחת רוח עשיתי כדי שלא יהיה לה איבה דכיון שאס פיחתו סיחתו
דה ממש  לו וגוכה משאר נכסים למה מעכבת וכ״ש בנכסים די
 שאין לה עליהם אלא שעבוד דיכולה לומר נחת רות עשיתי שלא יאמר
 לי בעלי עיניך נתת בגירושין ובמיתה: דזבין איהו ומית. לאו דוקא
 ממ שהרי אפילו מעכשיו מקחו בטל בגוף הקרקע כנכסי מלוג כדפי׳
 אלא משוס סיפא דזכנה איהי וממה דדוקא הוא דכשמתה מוציא מיד הלקוחומ מתקנת אושא כדמפרש בבבא קמא נלף צ.] דאלמוה רבנן
ט סוף הלכה א] ״  לשעכודא דכעל משוס איכה ועשאוהו כלוקח ראשון ומכירתה כגוף הקרקע מהני היכא שמת הוא וכדאמרינן בירושלמי [כתובות פ
 מכרה היא ומת הוא אין האשה מוציאה מיד הלקוחות וכתב הרא״ה ז״ל דכיון דממכרה נל] קייס אס רצה הבעל לבנות או לסתור או לשנומ אותו
 קרקע ממה שהוא הלוקמ מעככ עליו: אכל זביני תרוייהו לעלמא. המכר קייס שהד היא מכרה הגוף והוא סירומ אי נמי זבנה איהי לדידיה
 זבינה זביני ולא מציח אמרה נחת רוח עשיחי לבעלי דכיין שהם נכסי מלוג שלה אין לו לכעל להקפיד אס נ«] היא מוחה כידו הלכך אס
 יש לו שטר מכר ממנה ראיימו ראיה והיינו ממני׳ דקמני אין לו חזקה אכל ראיה יש: אין מחרקין וכוי. כלומר איניש דעלמא הבא להמזיק
ט לא ממימי: ודייני גולה אמרו  בנכסי מלוג דאשה אין לו חזקה דמצי למימר היימי סכורה שלא מכר לך בעלי אלא הסירומ ומשוס ה
 מחזיקין. כדמפרש: הדר ביה מר משמעתיה. אמר להו לא אמרי אלא בכה״ג כדאמר רב יוסף דהיכא שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש
 שניס אחר מיתת הבעל אז הוא נאמן במגו דאי כעי אמר לה אנא זכנתה מינך ואכלתיה שני מזקה כי אמר ליה אנת זבנת לבעליך ואנא
 זבינתה מיניה מהימן ואע״ג דקי״ל [משנה דף מב.] דיורד ברשות אין לו חזקה והאי ירד ברשות [שהד ירד בשעה שאין לו חזקה] כחב
) נל־כאמן משוס] דחיישינן שמא ישתכח הדבר [שירד בה בתיי בעלה] ראמר מינה זבינתה שמשנמאלמנה  הרמכ״ן ז״לי) יז
 ירדתי לתוכה ןולא קודס] ואז הוי שלא כרשוח מפני שהכעל הוא שאינו יכול למכרו אבל היא יכולה למכור ולפיכך [אמר
 רכ שצריכה כל אשה] להזמין עדים לומר להם שזה אוכל קרקע שלה וזו היא מחאתה ושוכ אין לו חזקה לעולס כדין כל
 היורדין שלא בתורח חזקה אבל היכא שאכל ג׳ שנים אחר מיתת הבעל ולא מיחחה נאמן. ורב לא אמר כדרכ יוסף שהרי קדם לו דורות
 הרבה אלא לישנא נדגמרא הוא] שקצר בדברי רב לפי ששמענו פירוש דרב ממילתא דרב יוסף דאמר כן: דייני גולה. הס שמואל וקרנא:
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 לא קנתה. ליכול הבעל לומר לא נתכוונמי למכור גוף הקרקע אלא לגלות מעותיה הטמונים: כמתנה קנתה ואין הנעל אוכל פירות.
 משוס לנומן בעין יפה נומן וגם לא שייך למימר במתנה לגלויי זוזי להא אינה מוציאה זוזי מתחת ילה ומיהו אע״פ שאין הבעל אוכל פירות
 אס מתה הבעל יורשה למה״ד לאב שנתן מתנה לבנו שאע״פ שאין לאכ אכילת פירומ אס מת הבן האב יורשו ולא עול אלא אפילו מכרה
 היא או נתנה לאמר ומתה הבעל מוציא מיל הלקותות וכן כתב הנגיל רבינו שמואל הלוי בשם רבינו שרירא ורבינו האי גאונים ז״לט:

 אמר המחבר אמרינן בגמ׳ [לף נא.]

 שני חזקה כי קאמר לה נמי ואו את זבינתה

 ניהליה ואנא זבינתה מיניה מהימן: אמר רב

 המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות

 במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ור׳ אלעזר

 אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל

 פירות: אמר רבא הלכתא המוכר שדהו לאשתו

 לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא

 כאן במעות טמונים כאן במעות שאינן א טמונים

 במעות טמונים לא קנתת דאמרינן לגלויי

 זוזי הוא דעבד במעות שאינן טמונים קנתה

 והבעל אוכל פירות ובמתנה לדברי הכל

 קנתה ואין הבעל אוכל פירות ת״ר (א) אין

מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן  א

 העבדים ולא מן התינוקות קבל מ? כ האשה

 יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד

 יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו קבל מן התינוק

 יעשה לו סגולה נא] מת יחזיר לאביו מאי

 סגולה רב חסדא אמר ס״ת רבה בר רב הונא

 אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו

 בשעת מיתתן של פלוני הם יעשה כפירושן

 וא״ד יעשה ג פירוש לפירושן: דביתהו דרבה

 בר בר חנה כי הוה קא שכבה אמרה

 יא) כיפי דמרתא רבני ברתא אתא לקמיה דרב
(דברתך) עשה (  אמר ליה אי מהימנא עלך w א

 בפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא

 דאמרי הכי אמר ליה אי אמידא לך (ברתך)

 עשה בפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:

מר תנו מאתים דינר האו  w תשלום תוספתא כ
 לבית הכנסת תנו םפר תורה לבית הכנסת

 ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים

 והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו

 מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה

ולא לאב בנכםי הבן וכו׳: אמר  העיר >י<: ג

 רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא

 והלכתא ד חלקו לא תניא נמי הכי בן שחילק

 ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם

 איתמר יאחד מן האחין שהיה נושא ונותן

 בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על

 שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי

 אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו

 מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר

 האשה נאמנמ לומר ממעומ שכילה כל היכא שאינן ביל הבעל למתנה הם שנתנו לה והכי איתא בירושלמי פרק מציאמ האשה " ןגבי
 מציאת האשה לבעלה אמר רכי יוסי לא אמרו כן אלא כלי שלא מהא אשה מברתת זהובים משל בעלה ואומרת מציאה מצאתי וסריך
 המס] הגע עצמך שנתנו לה כמתנה כלומר עליין מה תקנה עשית תגנוב מכעלה ומאמר מתנה נתנו לי והר״י זי׳ל כתב שהאשה נאמנת
 לומר שנתנו לה בממנה גמורה ע״מ שאין לבעל רשות בה אפילו אסירות נמ וכן לעת הרשב״א והריטב׳׳א ז״ל וקצת ראיה איכא מהא
 לאמרי׳ הכא יחזיר לאשה [יחזיר לעבל] ואס אינה נאמנח לגמרי והבעלים יכולין להוציא מילה למה יחזיר ני] לה הפוכי מטרתא למה לי ע״כ:
 יחזיר לאשה. לשמא אחר נתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בו [ומיהו] אם מתה בעלה יורשה וכן בעבל למה שקנה עבל קנה רכו
 וגז ואע״ג לבגמרא אמרינן שהמחזיק כנכסיו זכה בהם שאני עכר דאיכא למימש שמא גנבו ומיהו בחייו יחזיר לו להיינו במקום שנטל [שלל]
ק הינוח וגבי קטן ס  שלא הססידו הבעלים כלום מסני קבלמו של זה הלכך למקום שנטל יחזיר כלמוכח בירושלמי !ס״כ לב״מ הלכה ל] גבי ס
 לאמרינן יעשה סגולה לאו למימרא שאם החזיר לתינוק ואבלו יהיה חייב לשלם אלא לצאת ילי שמיס לוקא קאמרינן ומשוס השבת אבלה ומותר
 לחח ביל אסוטרוסוס של קטן וכחכ הרשכ״א ז״ל ללוקא לקטן שלא הגיע לכלל סעוטוח דאילו הגיע יחזיר לו שהרי מקחן מקח וממכרן
ף קניו.] שהאב קולס לכל יוצאי יריכו: כפירושן. יחזיר לאוחו סלוני שאמר: פ״ ג ל ״ נ  ממכר במטלטלי: יחזיר לאכיו. ולא לאחין לסי נ
 לפירושן. כלומר שיעכב י^הפקלון לעצמו אלא אם כן יביא ראיה אותו פלוני או ישבע שהוא הפקיד אצלה וזה פי׳ לסירושן שהם מתביישין
 לומר שהיא של בעלים שגנבו מהם: כיפי. נזמים: מרתא. שם חכם אחיו של רכי חייא: רבני ברתא. של כני כתו: אי אמידא לך. פי׳
 אותם שאומרת עליהן שהסקילו לה אס מוחזקים שיהיו עשירים כל כך עשה כסירושה אי נמי אם אשתך אמילא לך שיש לה ממון על מנת שאין
ת תנו ססר תורה ס מ א דב״ק] האומר תנו מאתים לינר לבית ה ר ח ׳ ג פ  לך רשות בו נמצא שרוצה ליתנם לאלו עשה בפירושה: תוספמא [
 לבהכ״נ ינתנו לכהכ״ג הרגיל בו ואם היו שניס והיה רגיל בשניהם ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים לינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר
 כן האוכל משל אכיו ועכד האוכל משל רבו קוצץ ונותן פת לעני או לבנו של אוהבו ואינו תושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים: אפילו
 חלקו. כלומר נתפרדו האב והבן שאין סמוך על שלמן אביו ואין מתעסק בנכסי אכיו כלל וטעמא דאין מחזיקין זה על זה משום דלא
 קפדי אהדדי: והלכתא חלקו לא. אלא כיון שחלקו יש להם תזקה זה על זה: אחד מן האהין. גדול האמין הממעסק כממון אביו:
ת לשון כח ש [בראשית מנו] כחי וראשית אוני: ושטרות. כלומר ושטרי הלואות: יוצאין על שמו. כלומר שהשטר  אונות. שטרות מטרו
 אמר שהוא הלוה או לקח: אבי אימא. כגון שאינם אחין מן האס אלא מן האב: להביא ראיה. לקמן [לף נב:] מסרש רבה ראיה כעדים
 סי׳ ר״ח ז״ל ראיה שהיה לו סגולה ממקום אחר כשיעור זה: אבא. שמו רכ אלא דקרו ליה אכא משוס כבוד: על האחים להביא ראיה.

 רש׳׳י
פא  למחות: והבעל אוכל פירות. ללא עלי
 מנכסים שנפלו לה בירושה: נמהלה קלתה
ה פ  ואין הגעל אוכל פירוש. לנותן בעין י
ס סותרים ותן: הרסי. בממיה ט רבריו ה  נ
ע לא גוף ולא מ ש  זה אמ זה: לא קצתה. מ
ת ו ע : לגלויי זוזי. אומן מ ס  סירוח נ
ר מ ים שהטמינס רצה לגלותם ולא ג נ  הממו
ם י נ מ שאינם טמו  כלל להקנות לה אבל במעו
ס גלויים כבר:  לא שיין למימר הכי כי ה
 אין מקבלים פקדוצוה. לאיכא למימר
נוקות  גנבום מבעליהן ומאלוניהן וכן תי
 שמא גצבוס מבעל הבית ננ] ואסור לסייע
 ילי עוברי עבירה וכשלא יקבלוס מהן
ס שגנבוס משם: יחזיר  יחזירום למקו
 לאשה. לאין לנו להחזיקה כגנבית: מסה
ה הוא ת ה נפשך ע מ מ  יחזיר לבעלה. ל
ה שקנה עבל מ  של בעלה: יחזיר לרבו. ל
ה רבו ונראה לאפילו נשתחרר ואח״כ נ  ק
ן להיה עבל כשהפקיל ו ט ת יחזיר לרבו ל  מ
ס גזלנים אבל ם עברים (ב) ה ת ס  בילו ו
ה יחזיר ליורשיה מ  נתגרשה האשה ואח״כ מ
 ולא לבעלה רמשנתגרשה שוב אין בעלה
 יורשה: יעשה לו סגולה. אוצר שהקרן
ל שיגדל ויולע לשומרו אז  יהא קייס ע
 יחזיר לי: ס״ה. שלומל בה והקרן קייס:
 דיקלא ואכיל מיציה המרי. אבל לא יעשה
: ל ב א ה ד ל ק רה שמא יארע לי מ  בהן סחו
 ואיכא ואמרי יעשה פירוש לפירוש!. כלומר
 לא יעשה כמו שפירשו אלא יחזיר לבעלים
ם כן רב א  יאין נראה לי (ג) גירסא זו ל
ר כמאן וה״ג ואס לאו ב ע ך ל  לקמן בסמו
 שאינו מאמין להם שהיא של אותו פלוני
ל שהן אינן רוצין לומר ק פ נ  אלא נראה ל
 שהוא של בעלים ללא לימחזקו כגנבי יעשה
 פירוש אחר לפירושן ויחזיר לבעלים להיינו
״מ ואס צאו שהם לא ך (ד) ו  כרב דבסמו
מו יעשה הוא פירוש למה  פירשו בעת מו
 שהיה להס לפרש ויחזיר לבעלים: כיפי.
: דמרסא. אחיו של רבי חייא: ס  נזמים ה
: אי א ת ר  רבצי ברסא. בני במו של מ
 מהימגא לך. שלא גנבה משלך: עשה פירוש
 לפירושה. ועכב לעצמך: אי אמידה לך.
ת נ  שיש לאשתך אוהבים שנמנו לה על מ
ה נ מ מ ת זו ה ותנ  שלא יהא לך חלק בהן והיא נ
 לקרובה עשה כםירושה: עשה פירוש לפירושה.
׳ כשנתפרדו  ועכב לעצמך: אפילו חלקו. פי
ה אין מחזיקי! שאין ״ פ  זה מזה האב והבן א
 מקפידין זה על זה: אחד מן האחין.
ת האב:  כגון גדול מן האחין אחרי מו
ח ישטרות של הלואות:  אוצוס. כוחות נ
ר שנכתבו בשמו: מגיח כ  ושטרות. מ
: ם יורשים עמי ת  אבי אימא. שאין א

 המזכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרי׳
 לגלויי זוזי הוא דכעי אמר ליה פשיטא
 דל זוזי מהכא ומקני כשטרא פירוש
 מדנקיט לה סתמא משמע אפילו כמב
 לה שטר אתר נתינת המעות ומש״ה
 קאמר דל זוזי וכו׳ בלומר אסילו עבד
 לגלויי זוזי הא הדר אקני כשטרא.
 לא כתכתי זה אלא מס ני דין אחר
 היוצא מזה דאילו לענץ המוכר שדה
 לאשמו כבר מסורש בסנים האמת אלא
 מסני שמכאן דקדק הרב בעל העיטור
 ז״ל דשטרי ראיה שאדם כומכ מכרמי
 שדה סלוני לסלוני יש כהן משום קנייה
 כאילו כמב בהם שדי מכורה לך
 דאי לא מאי קושיא דילמא כשטרי
 ראיה שמכר לו אמ השדה בכך וכך
 דמאן נימא לך דשדה מכורה לך כמב
 לה ונראה שדעת הרמכ״ן ז״ל הוא
 כן אע״ס שהראייה ז״ל חלק בדבר
 וכי היכי דאמרנו כמכר לא קנתה
 דמיישינן למעות טמונים דמספיקא
 אוקי קרקע כחזקת מריה קמא
 [נ! ה״ה לענין מלוה אפילו כשטר אין
 לה עליו כלום ואפילו נתגרשה עד
 שיתפרש כשטר שהיו ממעות שאינם
 טמונין הריטכ״א ז״ל. ואע״פ שאמרנו
 דלאחר מיתתה מטרתה ומתנתה
 בטלין מיהו אם התנה בפי׳ שתוכל
 למכור ולתת התנאי קייס ויכולה למכור
 ולתת בין במתנת כריא כין כמתנת
 ש״מ. הריטב״א ז״ל: תרתי. בממיה
 כלומר שני דברים של רבא סותרים
 זה את זה דמדקאמר לא קנמה ש״מ
 דגוף וסירות של כעל הם והדר אמר
 והבעל אוכל פירות דמשמע הפירות
 לבעל אבל גוף הקרקע לאשה הוא:
 שאינן טמונים. שהיו לה מעות שנתנו
 לה ע״מ שלא יהיה לבעלה רשות בהם
 והשמא ליכא למימר דלגלויי זוזי קא
 עכיד שהרי גלויין ועומדין הס ובאלו
 אמר רבא שהבעל אוכל סירות כלומר
 שהיא קנתה הגוף והסירומ לבעל:
 אין מקבלין פקדונות. משוס דשמא
 גנבו מבית אדוניהם מה שמסקידין
 ונמצא שהנסקד מסייע ידי עוברי
 עכירה כדאמרי׳ בעלמא לאו עכברא
 גנב אלא מורא גנב: אמר הממכר

שות ת אי ו כ ל ה ג מ ״ כ פ ן ו ו ד ק ׳ פ ל ה ז מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ : כ כיור ח ו ע שי׳ פ ״ ה ר א ו ח ט ן פ ג עשי מ  ס
! ג עשי מ ן ש ע ט נ ן ו ע ו י ט ל ה ג מ ״ י ׳ ס י י : ג מ ג נ ׳ ר י  ס
ת ׳ נחלו ל ה ט מ ״ ׳ פ י י : ד מ ט מ ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו  צה ט

: ב ׳ ס י מ ס ״ ח ו ן צו ט ג עשי מ  ס

 מסורת הש״ם
י ״ ר ש א ה ׳ ו ס ו ת ו ה ג ב) וכן כתכ ״ ס ל ״ ר ה  א) מ
ן ה י על נ ר ל י ז ׳ מח י ס פ כ״ ת ו) רש ׳ ׳ ת ג) ד ״  כשס ר
רשו כלל ו ולא פי ת מ ף מ י ד ט ע ה ו ש ץ [ח] ק י ר ׳ ה לפי  ו

: ס ׳ ׳ ר ה הן מ עלי ר לנ י חז  די

 קובץ הגהות
נ ״ : (ג) נ ך ה מ י כ ) צ״ל ד נ ) : י נ כ ה ׳ ׳  ב״ח (א) נ
מ ל ת ת א מ ר ת זל כ ק הגו ר פ א כ ת פ ס ו  פירוש ת
׳ י ה ע מ ו ל ש זה ת י ו ת כו ו נ ו ד ק ן פ י ן מקכל ה אי ש א ר  כ
ר לעניי כל מ ו א א ח ׳ א כ ר ״ : (ד) נ ק ״ כ ׳ ד ת פ ס ו ת  כ
ס פ ל א ס ב ה ג ג ו י מ א וכן מצאת ת פ ס ו ת ה כ ״  ישראל כ
ה א ר נ ס ד ו ש י מ ה כך כאלסס י ן להג ה דאי א ר  ישן ולי נ
א לאורויי ח ׳ א י דכרי ר ט האלסס י מ ש ה ה נ ו ו כ  דכ
ק ״ ס דכרי מ א כי א י כ ש לא ה ״ א ר ק וכן ה ״ מ ה כ כ ל ה  ל
: ח ״ ׳ מ י ל ס ״ י כ ג ו ״ נ ׳ ר י מ ס ״ ו ח ר ב ו ט ק ה ס  וכן פ
: ו נ י ׳ א מ ג ג״ב ב מ ו ״ א ת יחזיר לאביו ת  מא״י [א] מ
ה מ ג ק ע ש מ ש ת מ ו ל י הבעל אובל פ ב ו ״ ] נ נ ] 
ת תו ו : ןד] כ ס ס ש י ר ס ד ה נ ש ״ : [ג] נ ע ק ר ק ף ה ו  ג
א ״ ד ה ת שנכתבו ו או ר ושטרות של הלו כ  ושטרי מ
ו ע י ד ו ל י ״ ל י ה ב ד ״ : [י] נ ה נ מ ׳ של מ י ב ס ״ : [ה] נ  כצ״ל
י ד י ה מ ש ב ילא ק ״ : [ת] נ ו מ ב כ ״ : [י] ג ׳ ס ו . ת ה ל ע נ  ל
ני ת דשל סלו מ א א מ ו תוששין לדבריהס ש י אנ א ד ו  ד
ד שיביא ד ע ח עכב אצלו ולא יחזיר לשוס א ס ולכך י  ה
ו שאנו חוזרין ש ר י למתו ולא פ מ ה ולא ד י א א ר ו ה  ה
י ר מ א ר שאיכא ד מ א ס נ א . ו א ו א שלהן ה מ ת ס  לבעל! מ
ף ״ י ר רס ה ו שג מ כ כ ״ ה לנ״י ג י ׳ לפירושן ה י ה פ ש ע  י

: י ז א דלא קשה ולא מ ט י ש  פ
פ ״ מ ס ״ ן נ ״ י ר א לעיל ב ב ו ב ה ״ ) ג א  חו״י (
י מ ו נ י כ בחי ״ צ״ע א נ י ״ ) ג ב ) : ד י ק ס מ  ה
א י ה ה ע ד ״ נ צ ״ : (ג) ג ו ת ו מ ו ב קמ ע תז ר ת ה א מ ל  ו
ת נ מ א נ ר ד ש פ א א ו ו ה וששלה ה ג ש ה מ מנ ט שנ י י  מ
: י ו מ כ ״ ת שניתן לה ע ר ר ב ה מ מ י ה ה י  ואילו מ
ו נ י כ הי ״ א ס ד ״ ב ש ר ה דתי ה ן ז רי ס לתי נ ג ״ ) נ ד ) 

: א ש י ר ר נ ״ ת א ל  ה
י א מ ה א ז ו נ ה מ ׳ ת ס ו ת ] ה א א [ ר י פ ן ש ׳ ׳ ד ה  אנ״ש מ
ה נ נ א ז הו ה ניהליה ו תי נ י נ ז ג ל ״ ה ט נ ק  נ
ן ״ נ מ ר ה תא ו נ י נ ך ז נ י מר למ ן לו מ א נ ל ל ״  ניהלי הל
ר אשת איש צריכה מ ה א מ ל ה ל ז ל נ ו ה ע מ ו מ שי לו חי  נ
ן ח ואי ו ח מ ה ל נ ה צרי נ י א א ״ א א י ה ש ד נ ת ה ו ח מ  ל
ת ך לפרש א ד א ה ה ו ל ע ל כלוס בחיי נ י ע ו ה מ ת א ת  מ
ת שי ר אני שיש ליישב קצת קו מ ו א א ו ״ ע א ב י ג ו ס  ה
ר אשת איש מ א ר ל מ א מ ן ל ״ נ מ ר ת ה שי י קי ״ ׳ ע ס י  ת
ח ק ו ל ן ה ע ד בשסו י י א ׳ ל מ ג ק ב י י ת ל ה למתו נ ה צרי נ י  א
ה ש ק ן מ ״ נ מ ר ו ה ה י מ ה אשת איש ו ת ו י ל ה ו ע ה ב א נ ק  ש
ס ו ש ת מ ו ח מ א צריבה ל ״ ר א מ מר ללכך א  לנוכל לו
ה ק כ י ה שהחז ק ז ח ה ה ת י ס ה ף א ו א נ ע  שכא להשמי
ש ד י א ח ו ה ת ו ו ח מ ה צריכה ל ״ פ א א ״ ה א ת י ה ל ש ו ע  כ
ת ורל שלא כרשו ן ליה לשאר י נ י מ ר  גדול ללא מ
מ גוכל ליישכ בזה ״ מ י ו ׳ וכג״ מ ג ס ב ״ נ ש ר ר נ א ו נ מ נ  ו
ה א ה נ נ ע ט ה ק ד י א ד ד ו מ ל ת ר ד ש פ א ׳ ד ס ו ת ת ה שי  קו
ד ת י נ י ת מצא נ ן נ א ד נ ק ע ״ ו ד א ו ״ ה א ת ו י ד ה ו ע  ב
נ ת ה נ מ ק ל ״ ] ק ב ם [ ״ ד ה : מ ו ת ז נ ס מ ״ל נ נ ז ר  ה
ר נ מ ד נ ״ מ ׳ ל י פ א א ל י ש ה ״ כ ע ל מ ש ׳ מ מ ג ה ט נ ״  ה
ו נ מ ה מ ו ל ל נ י נ ע א ל ו ׳ לגלויי זוזי ה ד מ ה וצא א ת נ  ק
י ללא ע כ א ל ו לאי לגלויי זוזי ה ל ו כ ע ת ש ה ללא מ ל ו  מ
׳ י אפ | ו ג ] : ה ו ל ל לוה לאיש מ כ ר ע ה ל  גימא ליה ל
ת י מ ׳ הכ י פ ר א ו כג א עכשי ו ד ה ה ל ו נ ע  נשתתרר ה

: ׳ ו כ ג ו ״ ע ו א  יחזיר לרנ

 שלטי הגבורים
א ס הי ת א ו נ ו מ ת ט ו ע ז א אף נשהיציאה מ ״ א י ב ר ת  כ
ת הואיל והיא ה נאמנ נ ת מ ס שנתנו לי נ ת שלי ה נ ע ו  ט

ת: ו י ׳ הרא ט נ ו ק אר נ ו ס כמנ ה קת נ חז  מו
ו ן האשה יחזיר לאשה שמא נתנ ל מ נ ז ב ק ״ א  כתב ד
ה יורשה ל ע ה יחזיר לנעלה שהרי נ ת ה מ נ ת מ  לה נ
ל נ ה ק ״ ז ו שניאר מ מ  נחגרשה האשה יחזיר ליורשיה נ
מ שאין ״ ה ע נ ת מ ל יחזיר לעכל שמא נתנו לו נ כ ע ן ה  מ
ל כ ע ר יחזיר לרכו נשתחרר ה כ ע ת ה ס מ ה  לרכו רשות כ
ה י ד כחייס ה כ ע ה ה י ס ה ח יחזיר ליורשיו שהרי א מ  ו

: ה ״ ז  מחזיר לו כמו שכיאר מ
יעככס לעצמו ז ג יעשה פירוש לפירוש! ו ״ א י  כתב ר
ה וצ״נ שאינו רשאי לעככס לעצמו אלא ״ ו ד מ כ ד  כ
ת כעלה ח  יתזירס לכעלים כגון לכעלה של אשה כשהיא ת
נוק כמבואר ו ולאכיו של תי ד כשהוא תחתי כ  ולרנו של ע

ת: ו ׳ הראי ט נ ו ק  נ
ן ר אז על האמי נ ר ואס חלקו נשוס ל ו ט נ ה ח  ד כ
י ת יותר מכל ס השטרו ו ואפי׳ א י ׳ נחי י א ראיה אפ י  להנ
קה ו מן החל ר שחלקו והוא שזמן השטרות אחר ז נ ד  ה
ן ל אחד שטע י אנ א כאחי! ששמעו אהדד ק ו ׳ ד י  וכתכ מי
ה כו וא״צ להביא כ  שנתנו לו או שקגאו מכעליס מ
ד השיג עליי שאין גובה כלא ראיה וכן ״ נ א ר ה ה ו  ראי

׳ל: י ז׳ ׳ ר״ י  פ



 עין משפט נר מצוה
ח ל ש  ת

מ ״ ר ח ו ן צה ט ג עשי מ ה ס ר י כ ׳ מ ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ב צ ׳ ק י  ס

 מסורת הש״ם
: ת ״ ב ג) ר ס כר ״ ר ה ׳ מ י  א) שייך לגמי 3) ג

 קובץ הגהות
׳כ ׳ : (ג) נ י מ ג ג ״ : (נ) נ ל ג כצ״ ל ג ף ע א  ב״ח (א) ו
: ש ״ ׳ ע ף ק ר פ ג ו ר י ר ס כ ו מ ׳ ה פ א כ ח י ט א  ה
ה ו עיילי ב ו : (י) ה א כ ק ״ יק: (ה) נ ל שיחז כ ע ״  (י) נ
: ק ח מ ר נ א ש ה ל כצ׳׳ל ו כ א ע ה מ י עיילי כ מ א נ ת ש ה  ו
י ר ס ח י מ ר ו ס ק ח ר רבה ר מ ׳ ליתא א מ ג  ג״א א] ב
א רב ת י ׳ א מ ג : נ] ב י ו א כ ״ ל י כ ג ת ט ק ה  ו
ע ב ר ת א ו ב חא תי ף ק. ושס לי ן ל מ ק : ג] ל ׳ ו א כ י ע ש ו  ה
: ו ת : ח צ״ל ט א לרחבה ה לארכה ו ק הלך כ ת ר ו מ  א
א ת צ י ח י מ מ י י ן אלא רס ר מ פך ולא א תא להי ׳ אי מ ג  ה] ב

: ס ״ ב ש ר ה ה ת ף ל ״ י ר רסא זו של ה י ג י ו  כו
: ף ק ו ז מ ״ ה כ תי ו ו א כ י נ ל ת ג ע ״ ע א ן ל  מא״* [א] מ
ן ה שהן שלו ליוצאי ח נ ו כ ליש כאן ה ״  pj נ
ט ן ה ע א ט ל ג ל ״ ע א כ ו ״ : [ג] ג ׳ ס ו ת ׳ כ י . ע ו ל שמ  ע
י א ו ל ג מ ן נ אמ מ נ ״ א מ מ י ת אבי א ר מבי מ ו  אלא א
א מ ס ס ו ת ג נ ״ : נח נ ׳ ס ו . ת י י קמצת ת ס י ע ר מ מ ו י א ע  ג
׳ י ע ף ו ״ י ר י ה ר ג ג ל ״ : [ה] נ ד לר ל ן שסי ׳ קדושי ס מ  ד
: ל ״ צ ן נ ו ה ו ג : [י] א ׳ ף ק ת ד רו י ר פ כ ו מ ׳ ה ׳ פ מ ג  כ
ן כצ״ל: ו ה ו ן אכ ו ע ט י דלא מצי ל ד י ן להן מ י נ ע ו  [1] ט
ו כצ״ל: ס שגוזזין כ י ד ג י כ ק ר ו ס של ס י ר ס ס  [ח] מ
ן להו נ י נ ע פ כלום ט ״ ף לה ר י ק ת ג מ ״ כ ל ״  [ט] נ
א כ א ר ה ן ו ו ה ו ן להו אכ ע ד דלא מצי ט י  ליממי מ
ו ר ק י ח א ד ו כ ד ״ ] נ י ] : א י ש י ק א כו ל כ ר ס א ד ג ו ק ז י פ  א
ת מ א א ו ו ה כ כ ו ת כ ר וכל ה ט ש ת ה ת י מ ל א ו ע ד מ ע  ו
: ס ״ כ ש . ר ה כ כשמו של ז ו מ א כ ו י ה ר ר ה ט ש ה  ו
ר לו ס מ ש ׳ כ י ר מ א כ ד ״ ל] ג ] : ף ק ו ר צ״ל מ מ ׳ א י  [ל] ת
ר מ א ן ד מ ק ל ל ג ג א ״ : [מ] נ כר ת שו ק ז ח י ג ו ח ה ת פ מ  ה
ת ו ת ל ה ד ש ע ר ו מ א א ג ר ו ג י ה ס כ ן מ י ה פלטר נ ו ג  ה
א ה ה נ י ק א מ על א י לא נ א ל ד ע נ רי ג י כ מי ״ ה ע נ  ק
ס יכול ר ן שכל א ו א ט מ ו ק מ י כ ך גלכנ פ ה י מ מ  נ
א ק ו ע ד מ ש ל מ ע דאי נ וס כשלא נעל אלא ו  לכנ
ה נ ת לא ק ו ת ל ה ד ש ה אכל לא ע נ ת ק ו ת ל ה ד ש ע ש  כ

: [נ] לעשרה כצ״ל: ד ו ח  בנעילה בל
׳ י ב ס ״ ) נ כ ן כצ״ל: ( י ע י ללא מצי ט א י (א) מ ״ ו  ח
: ל ע ג ת ה ת י ג לאתר מ ״ ) נ נ ) : ן ע ט מ ל ל ט  ללא י
ג צל״ע ״ ) ג ה ) : ׳ ס ו . ת ן מ א ה נ ו ז ג מ ג ולכן ג ״ ) נ ד ) 
: ס י ל ו הם מ י ס שנ ה א י פ ו ה ג נ ו ק ר ו כ ו מ ר ג מ ה לא א מ  ל
ט ק נ ה ד ר ש ע ג ו ״ ) נ ז ) : ׳ מ ג ו ג מ ו ק ע מ ״ ג צ ״ ) נ ו ) 

: ס ״ ג ש ׳ ר י . ע א ה ו  צאו ל

 שלטי הגבורים
ץ ג ר ו י הג ס נ נ ה ג נ ו ק ז א יש חילוק גין ה ״ א י ב ר ת  כ
ה נ ק ה חגירו מ ו שאס הי ה נ ק ח מ י ג מ ה כנכסים ש נ ו ק  ה
ן שהמזיק כאתת ו ת ט ו נ ד ׳ שרות כי׳ מ ׳ מכר לו י  ואפי
א של קדושין אכל ״ פ ו שביארנו כ מ ה כולן כ נ ן ק ה  מ
ס ה א נ ו א מעצמו ק ו י שיקנהו אלא ה ר שאין מ ג  כנכסי ה
ג שהיא ״ ע ה שדה אמרת א נ יק כשדה זו לא ק  החז
ט ״ ה י דר גכו ג שאינו ג ״ ע א ק ו י ס פ ה לה והמצר מ כ ו מ  ס

: א מ רא ק ה כמהדו ״ ז  כמו שגיאר מ

 גמוקי יוסף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (נב.-נג.) כח
 לכיון ליממי לאו בני ראיה הם ואינם יודעין לחפש זכותן על האחין שהם גלולים להביא ראיה שמן הממון המשותף היו האונות והשטרות
 לאע״ג לאביהם לא היה נאמן בלא ראיה בהא טענינן ליחמי לומר שאס היה אביהם קיים היה יכול להביא ראיה: זוגא דסרנלא. מספרים
 של סורקי בגלים שגוזזין בהם הסרבלים והוציאם מיל היחומין אע״ס שלא היו לבעלים עדים שהשאילום רק שהיו להם עלים שהיו שלהם
 ולא טען לימומים שאביהם לקחן כיון שאביהם לא היה יכול לטעון כן מפני שהם דכריס העשויין להשאיל ולהשכיר: אמר המחבר
 ודוקא משוס דאיכא ראיה אבל אי
 שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין ליכא ראיה האכ היה נאמן וטענינן

 להביא ראיה נא] יא) דאע״ג דלא טענינן להו

 ליתמי מאי דלא (א) טעין אבוהון דהא רבא

 אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי

 בדברים העשויין להשאיל ולתשכיר כי הא

 נמ מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא

 (־0 טעין אבוהון וקי״ל בהא בוותיה דרב דהא
 תניא כוותיה אחד מן האחין שהיה נושא

 ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות

 על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי

 אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה

 נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות

 יוצאות על שמה (נ) ואמרה שלי הן שנפלו לי

 מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה

 להביא ראייה אמר רב חםדא לא שנו שעליו

 להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל

 אם חלוקין בעיסתן m אימור (ח מעיםתו קימץ

 ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת

 w על האחין להביא ראיה דמודה בה רב

במחזיק  לשמואל ולית בה פלוגתא: בד״א א

 וכוי: אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה

]אמר רבה הכי קאמר בד״א בחזקה  נינהו א

 שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא

 מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן (ה) במתנה

 והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר א דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון

 שנעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה תאני רב ״שרביא בקידושין ני] דבי לוי

 נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא

 אמר רבה בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקני שלא בפניו צריך

 למימר ליה לך חזק וקני ואמר שמואל לא שנא מכר ולא שנא מתנה

 m ודוקא גדר או נעל או פרץ כל שהוא » אבל בהילוך לא קנה דתניא״
 (י) הלך בה ארבע אמות לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר׳ אליעזר

 אנן ליחמי אפילו בכלים אלו:
 ספרא דאנדתא. דוקא עשוי להשאיל
 אבל שאר ססרים יש להם חזקה
 כדמוכח בסרק הגוזל (לף קיל:) גבי
 מכיר כליו וספריו כיד אחר ע״כ:
 נמ א<קשיא וכו׳. כמכ רכינו חננאל
 ז״ל שקכלה מן הגאונים ז״ל דלא דחינן
 מימרא בקשיא אלא בתיובתא אם
 כן קיימא לן כשמואל אהא דאמר
 מודה לי אכא וכן פסק הרב אלפסי
 ז״ל אכל אי לא ממ קיימא לן&כר״מ
 [דאמר] עליו להכיא ראיה כדמפורש
 כסמוך: לא שנו. הא דאמר רב
 עליו להכיא ראיה: שאין חלוקין אפי׳
 בעיסתן. כלומר כשום דכר כעולם
 אכל אם חלוקין כשום דכר מולין
 אותו כו ואמרינן עצרן הוא ונתעשר
 מזה ופי׳ המפרש דלסי׳ רכינו תננאל
ר עליו להכיא ראיה מ א ל ]  דלעיל 0
 כנסלה לו סגולה ממקום אמר
ד דוקא כגון י  כשיעור זה] הכא מי
 שראו כ״ד שהיה יכול לקמן מעיסתו
 כשיעור אותו סך: גרםי׳ בגמרא
 [לף נכ:] ראיה במאי רב אמר ראיה
 בעדים ורב ששמ אמר בקיום השטר
 אמר ליה רבא לרב נתמן הא רב
 הא שמואל הא רבה הא רב ששמ
 מר כמאן סבירא ליה א״ל אנא
 מתני׳ ידענא דתניא אמד מן האמין
 שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו
 אונות ושטרומ יוצאין על שמו ואמר
 שלי הס שנסלו לי מבית אבי אימא
 עליו להכיא ראיה וכן האשה שהיתה
 נושאת ונותנת כתוך הכית והיו אונות
 ושטרומ יוצאין על שמה ואמרה שלי
 הן שנפלו מבימ אבי אימא או מבימ
 אבי אבא עליה להביא ראיה מאי וכן
 מהו דמימא אשה כיון דשביתא לה
 מילתא דאמרי קא טרחא קמי יתמי
 אימא לא גזלה מיתמי קמ״ל: ראיה
ד רכ ושמואל מ א  במאי. האי ראיה ד
 במאי צדך שיכיא עדים או שיקיים
 שטרו רגבה את חובו והוי כאילו
 אמר הלכה כרכ או כשמואל דאילו
 צריך להכיא עדים היינו כרכ דאמר
 עליו להכיא ראיה ואי לא צריך עדים
 אלא שיקיים שטרו רגבה את תוכו היינו

 רש״י
 מודה לי אבא. רב קרי חבא: שאם מת. ולו בניס
ן ריתמי ו ט  ליורשו: על האחין להביא ראיה. ל
 נינהו לא ידעי במילי דאבוהון ועל האחין
ס אימא  להביא ראיה אבל כשהוא עצמו קייס א
 דשלו היה יכול למצוא ראיה ואי לא מיימי
 ראיה יפסיד: מידי דלא טעי! ש לאבוהון.
ם m לאבוהון שאס היה י  שאין אנו טוענ
 אביהם קייס היה צדך להביא ראיה: זוגא
ס נח] שגווזין בו ד פ ס  דסרבלא. זוג של מ
ס סרבלים והיו לבעלים עדים ד ג  סורקי ב
ג דלא איימי ״ ע  שהיו שלהם ואפיק מיממי א
ר לאביהן כדין ט ש  ראיה שהשאיל או ה
ס העשויין להשאיל או להשטר ואמר ד ב  ד
ד שאינו נאמן ולא אמריכן י  לקוחים הן ב
ס (לא) היה אבוהון קייס היה מביא  א
: שאין חלוקין. זה מזה ו נ מ ם שלקחו מ ד  ע
 בשום דבר אפילו בעיסתו דניכר דאין לזה
 שוס דבר בלא זה: מעיסהו קימץ. בעבור
ד ם קימץ ואצר ע ד ח א  שהיה עצרן יומר מ
: ס ט  שלקח זה משלו: נד״א. דבעיא ג׳ ש
ר:  בחזקה שיש עמה טעצה. כלומר ערעו
ס בא להחזיק  שלא בפגיו צריך למימר. א
כר כגון שהמוכר בעיר  שלא בפני המו
 אחרת או באותה עיר ובא להחזיק שלא
כר ו לא הוי חזקה אא״כ יאמר לו מו ת ע ד י  מ
י: ל״ש מכר ול״ש מחצה.  ללוקח לך חזק וקנ
ן בעין נ ד מ ך לומר לו לך חזק וקני ולא א ד  צ
פה הוא נותן שלא יצטרך לומר לו לך  י
 חזק וקני: מאי קעביד. דכל בנין דלא
קה: טונא עניד. ואין זה ך לא הוי חז ד  צ

 וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום יי) ומודים חכמים לד׳ אליעזר בשביל

 של כרמים וא״ל לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להילוך נקנה

 בהילוך ייכי אתא לקמיה דר׳ יצחק בר אבא אמר להו הבו ליה כי היכי דדארי

 טונא דשבישתא והדר ולא אמרן אלא י>לא מםיימי מחיצתא אבל מםיימי

 מחיצתא כי היכי דשמיל כרעא ומנח כרעא: וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר

 שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכול ליכנס בתוכה הרי זו

 חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו קא סלקי ביה והשתא נמי

 לא ™ סלקי ביה מאי עבד ואלא מעיקרא הוו קא סלקי ביה והשתא לא סלקי

 ביה טובא עבד אלא מעיקרא הוו >ה< סלקי ביה בנייחא והשתא בדוחקא: (ז) האי

 פרצה ה״ד אילימא דמעיקרא >0 הוו סלקי ביה בדוחקא והשתא נמי עיילי ביה

 בדוחקא מאי עבד ואלא מעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד

 כשמואל לאמר על האחין להביא ראיה כלומר וזה אין צריך כלום אלא שיקיים שטרו רגבה את חובו רליכא למימר לקיום השטר הר ראיה גדולה
ן בפרק שני לייני גזירוח  אסילו לרב משוס שלא יהיו נזקקין בית דין לקיימו עד שידעו בבירור שהוא ני] משלו וכלפירש הר״ש ז״ל להא אמדנ
) חני רכי חייא כ״ד חוממין על השטר אף על פי שלא קראוהו ולסיכך הסכימו האתרוניס ז״ל דרבה כרב ורב ששמ  (דף קט:
 כשמואל ואתי שסיר הא דלא בעי חו רבא לרב נחמן לכמר דאמר ליה ממני׳ ידענא דאמיא כרכ אי ס״ל אכחי אליבא דרב כרכה או
 כרב ששת דאי איתא דתרריהו אליבא דרב פליגי וכדפירש הר״ש ז״ל הכי איבעי ליה למבעי ופסקו המסרשים ז״ל דקי״ל כרב דעליו להביא
 ראיה דהא ר״נ קאי כוותיה ותניא מומיה ואם מת קי״ל כשמואל וכדפרישית לעיל: מאי וכן. דלא ה״ל למימר אלא והאשה ומדאמר
 וכן משמע דרבותא אתא לאשמועינן: דשביחא לה מילתא. כלומר חשיבומ הוא לה דמאמינין אותה בית דין לעשותה אפוטרופא של ימומיס
 וגם משבחין אומה כני ארס על כך: לא גזלה. ואס לא היה אמת לא הימה אמרה קמ״ל דאפ״ה צריכה להביא ראיה שנפל לה ממון
 בירושה או במתנה וכן הלכה: אטו בל הני [דלקמן]. כלומר דאחין שחלקו ונוחן וכו׳ לאו בחזקה קנו דמדקאמר בד״א במחזיק מכלל דהנהו
 לאו חזקה נינהו והלא נעל וגדר ופרץ ודאי חזקה נינהו: בד״א. דבעינן ג׳ שנים לחזקה היינו בערעור מקח וממכר אבל לענין שאין
 טוענין זה כנגד זה כגון ממנה שמודה נתתי אלא שרוצה לחזור בו או באחין שאחר שחלקו רוצה אחד מהם לחזור ולחלק או המחזיק
 בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים דכל המחזיק בהם זכה אס החזיק אחד נמ [אחר] שגדר ונעל וסרץ כל שהוא הר חזקה ככל אותה
 קרקע ושוכ אין אחר יכול להחזיק בו ובמחנה נמי אינו יכול לחזור בו וכן כחלוקה ומסירת מסתח לאו כלום היא וכן פר״י ז״ל והרמב״ן
 ז״ל וההיא דפ״ק דפסחים נל! (לף ל.) [דהשכיר בית לחברו אס מסר לו המפתח עד שלא חל י״ד] היא מפורשת שם. והעלו האחרונים ז״ל
ד ל כל שהוא דאמרינן ר״ל כל שנעל את הדלמ קנה שהרי הוא נועל כפני כל אדם כדרך שאדם עושה בשלו ולא דמי למבדח א ע  מ
 דלא הוי חזקה כדלקמן ןלף נג.] דהתס המזיק מצר שס וזה נועל בסניו [כנותן] צרור כסני המיס [הכאיס לשטוף] אכל זה שנועל ולא
 מפני מזיק אלא כדרך שאדם עושה כשלו למנוע ממנו רגל בל אדם הרי זו חזקה והא דאמרינן בס׳ הזורק (לף עז:) תיחוד ותסתח דהוה
 משמע שצדך לנעול ולפחוח כדי דלא ליהוי כמבדח ארי וכמו שנראה מדברי הרמב״ם ז״ל כפ״א מהלכומ מכירה לימא דא״ה דפחיחה
ן במוכה מקסידין בנעילתה דבהכי סגי והשתא אחי ד ד  מעככת היכי תנן סתם נעל אלא התם ה״ק תיתוד ואפילו שפתח לאלתר אס ה
 שסיר הא דלא קאמר האי נעל ה״ד כי היכי דאמר גכי גדר וסרץ נמ משוס דמלישנא דמתני׳ דאמר נעל כל שהוא משמע שסיר
 דבנעילה לחודה ולאלתר סגי: בקדושין דבי לוי. ברייתא של מסכח קדושין שסדר לוי כמו שסדרו ר׳ חייא ור׳ אושעיא: נעל. אמקח
 וממכר קאי דתנן כקדושין (לף ט.) דקרקע נקניח כחזקה: בפניו אין שלא וכוי. כממיה: לא צריך וכוי. אלא כיון שנרצה לו והחזיק
 כפניו אינו יכול לחזור בו והלוקח נתחייב לו בדמי המקח: שלא כפניו וכוי. ואפילו אס נמן לו ככר המעומ לא קנה אס הוא כמקום שדרך
 לכתוב שטר עד שיכתוכ שטר או יחזיק כראר: כל שהוא. דמנן נעל וגדר וסרץ כל שהוא כמה הוא דמסחמא דכר ניכר כעינן: והשלימו
 ני] ליה. לאו דוקא אלא לפי דהשתא לא יוכלו לעלות וליכנס שס: טובא עבד. כלומר והיכי קרי ליה כל שהוא: והשתא סלקי ליה בדוחקא.
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ר חזקה: דסכר מיא. שלא יכנס שם שטף מים ולא יקלקל הזרעים או שהיו שם המים ככר ונטל צרור כלי  כשביל תיקון מועט לעכל ה
 שיצאו ולא יקלקלו: האי מבריח ארי. ואין זה לרך מחזיק אלא משיכ אכלה לכל ישראל מצורן להציל ממון חבריהם: דצמד לה. שיתתברו
ר וזורע שאינו מוטל עליו לעשות מלאכח חבירו אלא ולאי מ ו  שם המיס להשקומה שלא יצאו לשון צמיל סתיל וזה תיקון הוא בשלה ס
 לרך מזקה הוא זה [או] נטל צרור כלי שיכנסו שם המיס רשקו השלה: שתי שדות של גד שיש מצר שמפסיק בין שניהם: החזיק וכוי.

 לרסק כה סורתא כללקמן: קנה
 אותה. שהחזיק בה כיון למכרן
 לקנוחה: חברתה לא קנה. לרבי
 יוחנן סבר המצר והחצב מססיקין
: אף [  בנכסי הגר כדלקמן [לף נה.
 אותה לא קנה. משום שלא המזיק
 בה בעבורה אלא בשביל מכרתה ולא
 קנה אלא לוקא כשהחזיק באומה
 שמכרן לקנות וכתבו האחרונים ז״ל
 בשם הר״י מג״ש ז״ל להיינו לוקא
 כנכסי הגר שאין שם רעמ אחרת
 מקנה אכל כמכר ראיכא דעת אחרח
 מקנה כחזקת שדה אחת קנה הרכה
 שדוח כדאמרינן סרק קמא דקדושין
 נדף ס.] מכר לו עשר שדוח כעשר
 מדינוח טון שהחזיק באתת מהן קנה
 כולן דסדנא דארעא חד הוא [כ] ולס״ז
 האחין שחלקו ונותן מתנה לחבירו
 כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן כן
 כמב הרמב״ם ז״ל תלמידו סרק
: ואם המזיק ה ר ט  א׳ מהלכות מ
 כמצר כדי לקנות השדה שדבק עמו
 אי אמרינן מיצר אססרא דארעא הוא
 ויקנה כמו ככהמה או לא דמי לאפסר
 בהמה להמם אגלו בילו והכא לאו
 אגלו בילו בעיא ללא איסשיטא היא
 הבא בגמ׳ הילכך לא קנה לעולם
 בנכסי הגר אלא כלמסורש לעיל
 לוקא: כ׳ בתים וכר. כי היכי
 לאמרן לעיל כשלות ה״נ אמרינן
 בבתים וכך גרסמ הגאונים וכן הגי׳
 בהלכות נמ הרי״ף ז״ל וכ״כ הרמב׳׳ס
 ז׳יל בפ״א מהל׳ זטיה ומתנה וקמ״ל
 ללא אמרינן למשוס לחיצון משמעבל
 לסנימי לסי שלריסח רגל הסנימי על
 החיצון והוי טסי ממצר לשלה רכל
 שהמזיק כסנימי קנה את החיצון אע״ס
 שלענין מצר ושלה לא קנה קמ״ל לכי
 היכי דלא קנה גכי שרה ה״ה גבי
 בתים אע״פ דלא גריס כן הר״ש ז״ל:
 ליבני בעלמא הוא שהפך. לסדר זו
 על זו דכל זמן שלא העמיד דלתות
 לאו כלום עבד טון דלא תיקן דבר
 נמ כגוף הקרקע ממש ומ״מ שמין לו
 כיורד ברשות רדו על העליונה וזוכה
 בלבנים דהא על כרחין נתכוין לקנותן
 טון שבנה מהם הריטב״א ז״ל והריב״ן
 מג״ש ז״ל כתב שאם תסר יסודות בגוף
 הקרקע קנה דהר כניר את השדה
 שקנה בנכסי הגר וכן מטין דכרי
 הרמב״ס ז״ל תלמידו ס״ב מהלכות
 זטיה אבל הרמב״ן ז״ל מלק בדבר
 דדוקא בחרישה שהוא שבח השדה
 ועשר לכך אבל חפירח אושיס אין
 בה הנאה כעצמה שעשרה למלאות
 וליהנות בבניף): סיוד. שסד בסיד
 שיעור אמה: בנגד הפתח. ככותל
 שמגדו ששם נראה יומר אכל במקום
 אחר כעי טסי: כיור. ציורין מחוקקין
 על הקיר נמי כשיעור סיוד: הציע

 מצעות. ושככ או ישכ (על קרקע) נעליהם] קנה והויא חזקה דכתיב [ירמיה מ] ושבו כעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה ושכיבה
 וישיבה כאחמ היא ואף על גב שלא מיקן בגוף הקרקע כלום מכל מקום הרי נהנה גופו מגוף הקרקע ולא דמי לאכילת ני] פירות
 דלא הר חזקה דהמס לא נהנה מגוף הקרקע אלא מפירותיו: ואנהיר לן עיינין ממתניתא. דקתני הגביהו לרבו קנאו לפי שגוף
 האדון נהנה מגוף העבד אבל אס תפר לו העבד או עשה מלאכה כיוצא בזה לא קנה דכעינן שגוף האדון יהנה מגוף העכד וכן אם חקן
 האדון שער העבד או סספסו שהוא תיקן בגוסו קנאו אבל בענין אמר הוי כנהנה מן הסירות שלא קנה ויש מן האחרונים
 ז״ל דכתכו דהאי דנקט הציע מצעומ משוס דאסשר שאילו שכב ע״ג קרקע לא קנה דאין דרך הנאה ככך: כיצד בחזקה. אעבד כנעני
 קאי דתנן בקדושין (לף «:) שנקנה בחזקה: לא תהא חזקה וכו׳. וקי״ל כר״ש שהגכהה קונה אסילו כעכד: דשדא. השליך זרע לסתות
 כתוך נקעים של קרקע הגר ולא כסה אותם אתר כן כעסר: לא עשה ולא בלום. לסי שלא עשה שוס תיקון כקרקע: כולהו הני דשמואל
 אמרינן דבעינן שישביח בגוף שרוצה להחזיק בו ושיכרן בתיקונו בשעה שמשביחו: דפשח. כמו רפשחני [איכה ג] כלומר שנוטל מן הענפים:
 אדעתא דדיקלא. כדי שיגדל הדקל כזומר לכרם: אדעתא דחיותא. שנוטל הענסים למאכל בהמומיו: לא קנה. אע״פ שירצה להחזיק בו
 כאותו מעשה כיון שלא כוון לתקנתו כשעשה זה ואע״פ שאסשר שנתקן האילן כזה מ״מ הוא לא נתכוין לכך: היכי דמי. מנא ידעינן שלא
 יכול לומר להשכיחו כוונחי: מהאי גיסא ומהאי גיסא. כלומר (ואם) מכל צדדין נטל ידוע שנחכרן להשכיח שכן המנהג: כוליה מחד גיסא.

 רש״י
 ראוי לקרות כל שהוא: והשתא עיילי בה
 ברווחא. ונעל נמי איכא לפרושי כה״ג
ו קרא הו ח כל שהוא כגון רמעי ת  שסתם פ
 עיילי בה ברווחא והשתא עיילי בה בלוחקא
 אי נמי שקבע מנעול בללת להיינו בנין אבל
ר לא ח בנכסי הג ת פ מ ר רלת ונועל ב ג  סו
ג ״ ע ח ארי כדלקמן א ד ב  קני לאין זה אלא מ
ם י ח ס פ א ל מ ק ק ר פ ן ב נ ד מ ת א  לגבי שטרו
ח וה״ה במוכר הני ת פ רת מ י מסי  רמהנ
 מילי בשוכר או במוכר לחברו אבל בנכסי
ר ליה לליקני: נסן צרור. בחור ס ר מאן מ ג  ה
לד  שבגלר השרה: נטל צרור. מן הג
קה: דסכר מיא.  ועשה בו נקב ה״ז חז
קב ן הנ ר  נהר שוטף רצה ליכנס בשלה ל
ו בצרור: ואפיק מיא. שבאו מ ת ס  ובא זה ו
 מיס לשלה מצל אחל עשה נקב מצל השני
 שיצאו לחיץ: מבריח ארי. שמציל חברו מן
ן  ההיזק וכל ישראל מצווים להציל ממו
ס ולא הוי חזקה אלא כשעושה בנין ה ד ב  ח
 ועושה תיקון לשדה: וצמד לה מיא.
פהו נה] מי ס בשדה ומשקהו ו  שמעכב המי
ה דומיא דחורש: ופסח  בהשקאה זו דהו
ר ה נ  לה מיא. שהמים נכנסו מן ה
י נטילת הצרור: החזיק באחת ׳ ׳  לשדה ע
: חברתה לא א ת ר ו ק בה פ פ ר  מהן. ד
ר אבל ק ודוקא בנכסי הג י ס פ  קצה. דמצר מ
א לקדושין (ד) עשר מ ק ק ר  במכר אמר פ
ר לו כולס כ ס מ נות א  שרות בעשר מלי
 החזיק באחת מהן קצה כולם והוא
 ני] שנותן לו למי (ה) כולס כרמסרש
א לא נתכוין ה : אן» אותה לא קצה. ל ס ס  ה
: ו ת ע ל ה אלא מ נ ס קו ל  להחזיק בה לאין א
 פצימי לא קצה. שאין הפנימי משועבל כלל
: ליבצי ה ד  לחיצון לליהני ליה חזקה ד
ן לבנים בעלמא וסדרן זה ס י  בעלמא. ה
ל ללתות מאי י מ ע  על זה לכל זמן שלא ה
 קעביל מעיקרא הוי עיילי בה והשתא נמי
ה  עיילי בה: פלטרין בטיין. לאין לו מ
ל:  לחדש בהן: גדולים ל״ג: וסייד. בסי
קים בקיר: וכבגד הפחח.  כיור. ציורים מחו
ח ששם נראה יומר לנוי ת פ  בכותל שכנגד ה
י באמה: המציע ם אחר לא סג  אבל במקו
 מצעוס. ושכב שם כיון שנהנה גופו מן
ע הוי חזקה: כיצד ק ר ק ע ושימשהו ה ק ר ק  ה
: הסיר מגעלו. ן  בחזקה. בעבד כנעני תנ
 לרבו וכן כולן ששימש לרבו הוי חזקה:
 גרדו. כמו ויקח לו חרש להתגרד בו:
 מאי קאמר. מי הגביה למי: הגביה העבד
ך להגבהתו ולעלות למטה ד  לרבו. שהיה צ
 קנאו רבו שהרי שמשו: לא קצה. דלא
ס במטלטלין: קוצה  שייכא הגבהה ט א
כר משא״כ במשיכה:  בכ״מ. אפי׳ ברשות מו
 דשדא ליפתא ש בשדה. זרע לפת שזרק
 זרע: לבי פילחי. בנקעיס שבשדה הגר
ס ר ולא עשה כלוס כי א פ ע ה ב ס  ולא ט
: ממילא קא שבח. בלא ת ס ל  זריקת ה
 מעשה שלו: דפשח דיקלא. שנטל מן
ד שיגדל : אדעסא דדיקלא. כ ם י פ נ ע  ה
ים: אועסא דחיוסא.  יותר כמו זומר בגפנ
ן להנאת דקל י ט  להאכילן לבהמות ולא קא מ
ה דתרתי נ י לדקל לא ק  אע״ג דממילא מהנ
ע בידים ק ר ק  בעי בחזקה שיעשה תיקון ב
ן: ) כאותו תיקו ו גס שימין להחזיק (  ו

 אלא מעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא

 עיילי בה ברווחא: אמר רב אסי א״ר יוחנן נתן

 צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה.

 מאי נתן ומאי נטל אילימא נתן דםכר מיא

 מינה נטל דאפיק מיא מינה האי (א) מבריח

 ארי מנכסי חברו הוא אלא נתן צרור רצמד

 לה מיא נטל צרור דפתח לה מיא ואמר רב

ת בנכסי הגר ו ד ש  אסי אמר ר׳ יוחנן שתי א

 ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן לקנותה

 קנאה לקנות אותה ואת חברתה אותה קנה

 חברתה לא קנה לקנות את חברתה אף

 אותה לא קנה בעי ר׳ זירא החזיק באחת

 מהן לקנותה ואת חברתה ואת המצר מהו

 מי אמרינן האי מצר דהאי ארעא ודהאי

 ארעא הוא וקני נא] או דילמא האי לחודיה

 קאי והאי לחודיה קאי תיקו בעי ר׳ אלעזר

 החזיק במצר לקנות את שתיהן מהו מי אמרי׳

 מצר אפסירא דתרוייהו הוא וקני או דילמא

 האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו אמר

 רב נחמן אמר רבה בר אבוה שני בתים

 א זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו

 לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי

 לא קנה לקנות פנימי אף חיצון לא קנה החזיק

 בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת

[פנימי קנה חיצון לא] קנה ,  החיצון ») m יא׳ א

 לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה ואמר

נה ב פלטרין גדולים בנכסי הבו 3 0  רב נחמן (

 הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה

 מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא דהפיך

 אמר רב דימי בר יוסף אמר ר׳ אלעזר המוצא

 פלטרין בנויין בנכסי הגר !p (ובא אחר) וסד

 בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד קנאן

 וכמה אמר רב יוסף אמה ואמר רב חםדא

 וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא m מילתא

ת ואנהרינהו לעיינן ש  שמיעא לן מרב ש

 מצעות בנכסי הגר קנה

 ממתניתא דתניא כיצד

 מנעלו או שהנעיל לו

 אחריו כליו לבית המרחץ

 גרדו סכו הלבישו הפשיטו ני] הנעילו הגביהו

 קנאו אמר ר״ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה

 לפי שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר

 הכי קאמר הגביהו איהו לרבו קנה הגביהו

 רבו לו לא קנה אמר רבי שמעון לא תהא

 חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל

 מקום אמר רבי ירמיה אמר רב יהודה האי

 מאן דשדא ליפתא לבי פילחי w דגר לא קני

 מאי טעמא בעידנא דשדא ליפתא ליכא

 שבחא וכי קא שבח ממילא שבח אמר שמואל

 דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מתרי

 גיסי אדעתא דדיקלא מחד גיםא אדעתא דחיותא ואמר שמואל האי מאן

 ממתניתא המציע

 ואנהרינהו לעיינ

 בחזקה התיר

 מנעלו או שהוליך

 ג w האי מאן דפשח

 עין משפט נר מצוה
מ ש ת - ט ל ש  ת

: ה ר ׳ ע י מ ס ״ מ ו ה ט נ ת מ ה ו י ט ׳ ז ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ם מ ש ״ ר ח ו ב ט ג עשי! ס מ ס ס נ ש ״ ׳ פ י י  נ מ

 מסורת הש״ם
״ ר ש א ה ׳ ו ס ו ת ד ה ב ן ד י ט כן מ ) ו ת נ ״  א) ד

 קובץ הגהות
׳ י א ג י ב כך ה ״ ח (א) נ ״ ש כ ר ו פ י ישן וכך מ  אלפס

י וכן ס פ ל א ׳ ה י א ג י נו שזו ה י  לפנ
: ו ה ג ה בר א ב ר ר מ ב א ״ : (ב) נ י ש באשר״ ר ו פ  מ

: א ע ר א ג ל ״  (ג) נ
ת א ו ו ת ו ת א ו י לקנ י כו מ י ג פ ק ג י ז מ ס ה ר ג  ג״א א] ר

: י ו הן כ ה שתי נ  החיצון ק
ו ה א בו ה ג ל ש ג מ ל פ ו צר מ ׳ המי י נ פ ״  מא״י [א] נ
: ק ו ח מ ס ל ר רשו ח א א ג מ ו ג י : [p ת ך ו מ  נ
ל ו נעו נ י ג הי ״ : נו] נ י ו ת כ ו ע צ ע מ י צ מ ׳ ה י ג פ ״  [צ] נ
א נ מ ר ו שו חז י א להלג פ ט י ג ש ג א א ו ש ד ו ל ל ע  מנ
ו ה פ י י מ ה ו ל ש ת ה ן א ק ת מ ג ש ״ : [ה] נ ו ל י ע נ  ה
ר ס ו ח נו מ י אי מ א נ כ ה ג ל ״ ע ב א ״ : [י] נ ו ה ז א ק ש ה  ב
: י ס ו . ת ס י מ ר שנתן ל כ מ י כ ו מ לא ה ״ ם מ י מ  ד
י ק ו ׳ לאפ י נ פ ״ : [ח] נ ק ו ח מ ה רשום ל ר ש ת נ נ י  [ו] ת
נ ״ : [ט] נ ך ו מ ס ם נ ״ ר ה א מ י נ ה ש ז״ל ש ״ א ת ר ס ר י  ג
מ לא ״ ד מ ו ס ו י ה ג נ ג א ש ת ר ו ה פ י ק ג פ ר ג ד ׳ ׳ ע א  ו
ה לא לצורך ק י פ ד ה ה ע כלום ט ז ק ר ף מ ו ג ן כ ק י  ת
א ת ר ו ה פ י ק ג פ ר י ל מ ! וצא ד י נ א לצורך ג נ ע א ק ר  ק
ג ״ : [י] נ ה ש ד ח ת ל ד מ ו ע ע ה ק ר ק ו ג נ י ה הי ק ז ר ת ה  ד
ה ק ז י ת ו ר לא ה י ג ג ו ג מ ה לאלתר כ ק ז י ח ג ׳ ג י  פ
ה ש ס ק פ ל ג א ׳ ר י ג דלג ״ : [כ] נ ס ״ ג ש ת. ר רו ת פי ל ט  א
י ג ד נ ת ן ל נ י ג י סל א מ ה א י וחיצון שו מ י נ ן פ ד ן ד ו  ט
ס זו י ת ׳ נ ו ליתני נ ׳ א ו ן נ ה ד מ ת א ק נ ד ח מ  לימני ה

: ו  אצל ז

ה נעל נ ה ק מ ק ל ת ו ל נ ת ׳ נ ס ו ת נ ה ״  חו״י (א) נ
: ן ף כ ׳ ׳ ד ג נ ״ ש צ ״ א ר כ ה ״ : (כ) נ ר ד  ג
ף ״ ד כ כ ״ ) נ ד ) : א ״ פ ף ס ״ ד ק כ ״ ו מ ׳ כ י כ ע ׳ ׳ ) נ נ ) 
׳ ו ת נ ׳ שדו ר י כ ר שמואל מ מ ה א ״ א ד ״ ן פ  קדושי
כ ״ ) נ ה ) : ר ת א ס כ י מ ה ד ש ע ג ׳ כל ה י ג ת ה מ ״ ס ד ד ו  ק
ת ו ד ש ׳ ה י כ מ תן צו ד י ישראל ולא נ ס כ ל מ ״ מ כ ה ״ א  ו
. לשון ן ו ק ג לשם תי ״ ) נ ו ) : ה ק ז ח י ג נ י למק ע ג  ו

: ן ד א ה ש ש ״ ע ק ו י י להחז ס כד ״ כ ש  ר
״ל ס ז פ ל ג א ר ש ו ״ א ר ם [א] לשון ה ״ ר ה  אנ״ש ס
ת א ה ו נ י ק מ י נ ן פ ת החיצו א תו ו ו ס לקנ ד  ג
ל ת ע ט ו א מ ו ס ה ן ג ״ ר ה ופירוש ה נ ן לא ק  החיצו
ת ס ר י ג ש כ ״ א ר ע ה ד כ ה ס ו פ ל כ א ד ר כ ד ו כ א ז ס ר י  ג
ה ס כ י י ס ם מ ״ כ ש ר ו [>]: [ב] ו טעמ ו ס א] ״ כ ש ר  ה
לק י חו ״ ר ש א ה י כולן ו מ א שנתן לו ד ו ה י ו מ ג א ד מ ש  מ
י כולן מ ת[ ד ר ולא ג כ ו מ מ ר כ ה ה ד א ר ה י נ ת מ כ ז״ל ו  ו
ן ו י כולן כי מ נתן ד ר ו כ ו מ מ ר כ ן שמלקו ה י האמ  ו

: כ ״ ה ע קתו של ז וטל כחז נ כה ו ו ו ז ד ג מ ו ש ת ו א  ד

 שלטי הגבורים
יק ה החז ז ו לו כ׳ כתיס זה לפנים מ ר הי ו ט כ ה ת  א כ
ה נ י חיצון ק מ י נ אח הפ  כחיצון לקנותו קנאו לקנותו ו
ה שתיהן נ את החיצון ק מי ו י ה לקנות הפנ נ מי לא ק י נ  פ
ה ורכ אלפס נותן לפנימי מי לא קנ י נ ף פ  לקנות החיצון א
א סכרמ ׳ ז״ל וסברא ראשונה הי י כ מי כ״ ן החיצון ו  כל ד

: ש ״ א ר ס ה ט ס  רשכ״ס ולוה ה
ה ״ ה ר ו ו ט כ ה ח ר נ ס בנכסי הג ד ט ל ה פ נ ו נ ן ה ד  ב נ
א השני ונעל נ ס הדלתות ולא נעל ו ס עשה הראשון ג  א
ס ם ה ן א י ס נ י מ א ה ר ישעיה והעצים ו ״ ר נ ה ת נ ה ו נ  ק
י ליתנס נ השנ י י ה מ ה נ ג ה ר נ נ קגאס כ ר ו ו של ג  שלו א
ד לתוך ר ו ל ט ע ה״ ק ר ה ק נ ן שהראשון לא ק ו ט  לו ו
נ אם ת מ נ ״ ר ה  תורכת תכירו וכנאה שלא כרשות ו
ס א נ פ שהגכיהס ראשון לא ק ״ ע ו של גר א  הלכגים הי
ס א נ ה [לא] ק ז נ י בנין ו ״ ן לקנותם אלא ע ו ן שלא ט ו  ט
ו הלבנים משלו או ס הי ל אגל א נ ה ה נ א ק ר ת ו נ  הלכ
ה ולא זה ראשון ה לא ז נ  משנ גר וכוון לקנותם לא ק
״ל ה לקי נ מי לא ק א והשני נ נ ש ד פ ד ע כ ק ר ק ה ה נ  לא ק
ה שיכול א נ נ רי שלא נרשות ו י ת תנ נ ר ו ורד לתוך ח  הי
ן עצי י אני נוטל וא״כ יכול לומר הראשו נ  לומר עצי ואנ
י נוטל נמצא שלא הועילו ללתות השני כלום י אנ נ  ואנ
א מ ס ק ל ס ק ן עציו ואנניו הלכך א ס יטול הראשו  א
ה נ ה ק י ל ד ת מ ו ת א מ ו א ואוקי ה ר ת נ מסלק ללתות ל  ו
א ר ת נ ה ו י ל א לגנים ד מ ט לשקיל ק א ה נ  ואי לא ד
ק י מאן למחז א ו ר ק י ע מ ל ר נ ק פ י ה  ללתות. וארעא הו
י ת ליה דקנ ח נ ש נ ללא מ ת כ והרא״ש נ ״ כה ע א ז ע ר א  נ
י פועלים שהס ״ ר ע ני הג ן נלנ ה הראשו נ  שני אלא כשנ
ל ל שהעמי ר ע ק פ  לא כוונו לקנות ונמצא שנשארו ה
ה הראשון נ ס נ ל א ן אנ מ ל מ ע ה ל נ נ ה ה נ ק  השני ללתות ו
נה ן שנ י מ ה השני ה קנ ה נשלו ולאי לא י נ ס ג  געצמו א
ה נ ס ג ו יאף א י  הראשון אלא הראשון נוטל עציו ואגנ
ס ולא י נ האג מ העצים ו ה נ ג ה אם ג ד קנ ר ה  משל הג
ה השני נ ע לא ח ק ר ק ע ואותו ה ק ר ק  נשאר אלא ה
נה כן לא משכחת לה אלא כשג ת הללתות לפי ל מ ע ה  ג

: א נ ש ד פ ד פועלין מ  הראשון על י
ר שצדך שיהו ו ט ג ה ת א כ ל ק ן דפשח ד ן מא ד  ג נ
ה ״ ה ה ו ״ מ ר נ ה ת [ להקנה נ י ו ם שמנ י ח ט ו ו מ  מעשי
נ דלוקח ת ט אבל רבינו האי נ א ה נ י ד מי בלוקח דהו  נ
א למקני ת ע ד א כחה ד א הו נ ה בנל עני! ללעולס אי קנ  י
ן י ו ענ ח או ם נ קי ל זמן שעסו א נ מ ת ס ו מ י נ פ ל לאי נ נ  ע
אמר ליה ו ו י נ פ ר ואי שלא נ נ א למיקני ע ת ע ל  ולאי א
אלעתא ל ו נ ה ע נ ק מ א שליתותיה ל מ ת ס ן חזק וקני מ  ל

: ל נ י ע  למקנ



 עין משפט נר מצוה
ג מ ש ת - א ז נ ש  ת

: ה ר ׳ ע י מ ס ״ ר מ ו יה ט כי ׳ ז ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
ג מ יה ס ׳ זכי ל ה ק מ ״ פ ה ו ר ט ׳ מ ה ק מ ״ ׳ פ י י  ב מ
׳ גזיצה ל ה ה מ ״ ׳ ס י י : ג מ ר צ ׳ ק י מ ס ״ ח ו כ ט ן פ  עשי

: ט ס ׳ ש י מ ס ״ ר ח ו  ט

 ממורת הש״ם
ס בלי י פ ו ר ס ס ככי י כו ר ב ו ע ו ה  א) איירי בזמן שהי
ס ה ו אז ל ל ד מ . ו ס לחבירו ל ם שבין א י ט פ ש מ ס ו י ק ו  ת
ת ביה א ללי ר מ א מ ב ״ נ ה ן ו מ ק ר ל מ א ד כ ס ו ת ל מ  ב

: ׳ א מ כ ל מ א ל נ א מ ר ו  ה

 קובץ הגהות
ב ישראל: ״ ב כל:(3) נ ״  כ״ח (א) נ

ר רב אלא מכללא מ ׳ב לאו בפירוש א ׳  מא״י [א] נ
ה נ : נח ק ע ק ר נ ק ״ : [צ] נ ל ל כצ״ ח  דרג:[3] ו
ו ן הי ה ס ו ל ת מ ד ר מ עו ׳ כשי י ׳ פ ס ו ב מ ״ : [ה] נ  כצ״ל
לה ו ד ה ג ד ש ב ן שלו ד ר ו ה א י ה ה מ ס כ ל מ ת ה ד ן מ י דע ו  י
ן ר ו י כל א נ ל פ ה ע נ ע מ ן לחרוש ה ט י ר א ו מ י  לא ה

י כצ״ל: א : [י] ק ה ד ש  ה
ר ד ׳ ישראל מישראל מצי ה י פ כ א ״ ב א ״  חו״י (א) נ
׳ י מ ע ד א א ס י ד ג ח נ בדיקלא מ ״ ) נ ב ) : ה י  ג
ן ל רן האי . לצו ק י פ א ר ד ק ״ ה כ מ ״ ח א ד ו ״ ס א ה ת ו י ח  ד
פ ״ ע ג א ״ ) נ ג ) : ם ״ נ ש עה. ר י ליה כחורש לזרי נ ה מ  ד
ק י ז ח מ ל ה י ה מ אנ צי ׳ רו ט כ ו ד כ ג ו ע א ה ג ן י י כ ״ ע  ש
ר לו ו ס ת ללוקח א ו ע מ תן ה ו ק נ י ז ח מ ס ה כ א ״ א ש  מ
ק י ז ח מ ה TO ה ד ש ׳ יוציא ה י ג כ ו ד כ כ ו ע ה  לגרוס ש

: ל ״ ירו לו. נ  להחז

 שלטי הגבורים
י ס כ ק כשטר מנ י ט דמסז ״ ף מ ה ד ר פ ק ה ר ט פ פשו  א ו
בה כאותו שטר ששעגד ע הכתו ק ר ק ר כדי לקנות ה  הג
ע כודאי אכל ק ר ק ה ה נ ו ישראל חכירו לא ק י ח ו  לו קרקע
ס ד שס דלא איסשיטא א  השטר נראה מדכרי התלמו
ת ה ג ה כ כ ׳ ט י צלותיתו ו ה נייר השטר לצור על פ נ  ק
ה נ ו ק ק ד ס ה פ י ט ׳ כהל׳ ז י  הרא״ש שם כשס א״ז אכן מי
טא ל למיי׳ דסשי ״ ס נראה ד פ צלוחיתו ו ״  השטר לצור ע
פ צלותיתו ״ מר דלצור ע ד לאיכא למי ו ן דכל ע מ מ  לרכ נ
ה נ פ שלא ק ״ ע א י אנייר ו מ ו נ ת ע דאי ד ן לו ד א צ ו  ה
ל א לעכי נ י נ י ל ר ן ט א״ כ ל ר ה ט ש ה גייר ה נ ע ק ק ר ק  ה
י הצלוחית ל פ ל הנייר לצור ע ה ע י ח ע כ ל י ה  איניש ד
ק ס ה פ ״ ש מ כה כנייר השטר ו י ז א ל לא מ  איפשיטא ממי
ן א י ה עליו ה ר דאל״כ יש לתמו ט ש וכה כנייר ה ׳ דז י  מי
ה לכל ן ראי א כ מ ׳ ד י ת מי ו ה ג ק כן וכתכוה שם ה ס  פ
קתו כלוס לענין י חז נ ה ו דלא מ ס ג פ ו ת ק כשטר ו י  המחז
מ ״ מ ל ו ״ ס ן כ ר ו א אר ג חג ו י מ ו ק מ ג ו ו ג ג ו ת כ ן ה ו מ מ  ה
ר שהמזיק ה זה השטר של ג הי  גראה לאין חילוק כין י
ה הי ה וכין י נ ת ע או מ ק ר ח ק י י ו שטר ראיה מקנ  זה ג
ץ לא ו גכל עג תי ל לו קרקעו ׳ שעג  השטר שישראל א
ג ה שכתו מ י שיחזיק ג ג גשטר אלא מ ה שכתו מ כה כ  ו
ן ו מ ו מ ע א ק ר ר ק ט ש ג ג ו מ נ ה ה הי ן י י ר ג ט ש תו ה  גאו
ן י גמא נ נא פלו גזה לי ק ו חז ר מו ה א ל מו הו  אחר או

 רש״י למיי׳ כלל:
ר ג הס ל י נ י ם כגון שיש ג ד צ מ ת ג מ י י ס אס השלה מ  כ ו
׳ ה גמכוש א נ ו ן המצר ק ו ת ה שהוא נ ק כל מ י ס פ מ  ה
נ שאס אין ת ׳ נ י ה שהוא ומי ל מ ק נ י ס פ מ ר ה נ ו ל ה  מ
ש ו נ מ ה נ נ ה גלולה קו ע ק ק והיא נ י ס פ מ ר ה נ יהם ל נ י  נ
נ ת ר והרא״ש נ ג ל שס אותו ה ה שנקרא ע צ מ ׳ נ  א

ה: נ א הראשו ר נ ס  נ
ן י ה אלא ה ד צ מ ת נ מ ד ס נה מ אס אי ז ו ״ א י ב ר ת  כ
ן ר ו נ נשיעור א ח ו ר נ ן ו ר ו א ה נ נ ה גלולה ק ע ק ן נ  כעי

: ם ל ת ן ה ד א ה ן שהחורשיס רגילין ל ר ר ם כ ל ס  ה
א ר ח ׳ הגוזל נ ט ס ו ש נא למלכומא פ ׳ לי ד מ א א ל  ג ה
ת ו מ ו ק מ מן ה או ן שטכעו יוצא נ ל א מ ו ה ה ן הז ל מ ה  ל
ן לו ד כ ו ס ע ה יהס ו נ ו עליו שהוא אלו מ ט ס ה  והארצות ו
ל זרוע ע א כגזלן נ ו ד ה ו יוצא ה ע כ ס שאין ט ל שר אג  אג
לה ׳ מי ה מהל ״ ׳ פ י ס מי ט ס ן ה ו כ ד ג ע א ו ו ר ה ג  לכל ל
ט ולא ראיתי חילק ״ ס ׳ ש מ סי ״ ת ו ט ג ו ״ ג עשין ע ״ מ ס  ו
ה נ י מל ק ו ה לשר שגזל א א ראי י מכאן יש להג הס ו  עלי
ם לא ע ה א מושל עליהם ו ו ד וכמוזק יל ה י ג  משר ת
א מושל עליהם ו הם למלן אלא שגכמ ה  קגלוהו עלי
ו ה שאין חוקי מ ם ליהודים שיגאו ללור ש ו ק  ועשה מ
ו יוצא ע ג ר שאי! ט ח א א דמלכותא מ נ ם ט אין ד קי  חו
ן וכן לנל מ ולא קבלוהו עליהם למל ו מ ו ק מ  נאות! ה
ם ו ד ק ן ה ל מ ק ה ע ושינה ח ו ר ה שהוא שלטו! מ ו צא נ  טו
נא א די ק ו ס ולאו ד ו נלו מעשי  מאיש זה לאיש אסר אין נ
מן ר כמלכא כל ז ׳ שלוחא דמלכא ה י חא אלא אפ  דמלכו
ש מ אס אינו עושה מ ם ו ו ק מ י ה ק  שעושה השליח מחו
ה ״ ס ן א ל מ ת ה ן עליו ששינה קצת ממצו ל מ  כמצות ה
א ם הרשכ״ ש נא וכן נמצא נ ד די י שצוחא ה א ה א ד נ  ט
ן ו ד נ ו די מ ו ק מ ר ומושל כ ה כעי נ ו מ מ  לכל שלטון ושר ו
א כ״ז שעושה נ א ד מ ו נ ל מ א ל נ נלל ד רו נ א געי הו  ו
ן ד צ ראה ל הו נ מי ש ו מ ן מ ל מ א ל מי ו לו מ ו ק קי מ  מחו
ן ש לאפוקי שאס אחל מ מ ן מ ל מ ה  שיהיה שליח מ
ה ן עשה שאין ז ל מ ן ה ס רועציס מ י  החצרנים והחדרנ
ד ה ט ח מ ן לא י נ מ ה פ ש ״ ע א א ש  שלוחא דמלכא כמלנ
ו מ אין מעשי ״ ר מ נ ד חו ה  היועץ והחדר! שעשה או
הו שלוחו נ ן לא מי ל מ ה ר ש ח א ש מ מ נא דמלכוחא מ  כדי
׳ שכתנ ׳ ט ן סי ׳ נתקי ף ה ו ׳ ס י ה דמי ג תשו  וכ! מצאתי ג
ס טרו ט א ן אין לפו ר ה החד ! שהמנ  וז״ל ומכח התנאי
נן כ אלמא דלא חשגי ״ ה ע נ מ ה המלך לא ה נ ת  החדרן ה
ר והמלך שצוה ג ת ס ט מ ה  לחדרניס כשליחא דמלכא ו
ס אותו הדכר לכל מ ר כגון לגגות ה ג ו לעשות ד ד ג ע  ל
׳ ס הלכו ועשו הכל לאיש א ד ג ע ה ו ו מ י ע נ ׳ מג א ׳ ו  א
ע הגכאי למלך כל קצגה שקגל עליו ר ן שכגר פ ו  דחליף ט
א כמו שיחגאר ת ר מ ג א א ת ר מ  אלא שאיגו יכול למשכן ג
ו שלוחי גינהו ע ר ד שלא פ ה ע ן ז ו ד ה מ ״ ה ס מלכא ו י י פ מ  ד
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^ X p ^ ^ S ל יביבי יזיטיי ק  רציבי לא קני היבי רמי ש

 אדעתא דארעא שקל רברבי ושבק זוטייי שאינה!גומלח לכן אלא קלק1ל: פתח

 אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן

 דתקיל תימלא אדעתא דארעא קני אדעתא

 דבי דרי לא קני היכי דמי מוליא במוליא

 ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקיל מוליא

 ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר שמואל

 האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דארעא

 קגי אדעתא דבורי לא קני היכי דמי אי דעבד

 תרי בבי חד דמפיק וחד דמעייל אדעתא

 דבורי פתח חד בבא אדעתא דארעא ההיא

 איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא תליםר

 שנין אתא ההוא גברא קא רפיק תותיה

 פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר

 עוקבא אוקמה בידיה אתיא קא צוחה קמיה

 אמר לה מאי אעביד ליך דלא אחזקת

 כדמחזקי אינשי אמר רב הצר צורה א בנכםי

 הגר קנה 01 דרב לא קנייה לגינתא דבי רב

ימת המסו  אלא בצורתא איתמר שדה א

 במצריה אמר רב הונא אמר רב כיון שהכיש

 בה מכוש אחד קנה את כולה ושמואל אמר

 לא קנה אלא מקום מכושו בלבד והלכתא

 בהא כרב דהא ר״נ םבירא ליה הכין ועבד בה

 עובדא: ב אינה מסוימת במצריה עד כמה

 אמר רב פפא כדאזיל תיארא דתורי והדר:

כסי עובד נ  אמר רב יהודה אמר שמואל 2

) >א< המחזיק בהן זכה א  כוכבים הרי הן כמדבר

 מאי טעמא עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה

 הוא דמיסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטי

 שטרא לידיה הילכך הוו ליה כנכסי מדבר

 וכל המחזיק בהן זכה והני מילי באתרא דלית

 ביה הורמאנא דמלכא אבל באתרא דאית

 בי הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא

 אלא באיגרתא לא קני (א) דאמר שמואל

 דינא דמלכותא ג דינא שלח רב הונא בר

ה מן העובד כוכבים ד ש  אבין ישראל שלקח ג

 ובא >0 אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה

א אדעתא דארעא. שישארו נ  חד נ
 שס מיס להשקות: אדעתא דבורי.
 לצול לגיס: נתפשיחא. כלסרשנו לעיל
 אלעתא לתיותא: דפק תותיה.
 [חסר] תחמיו למהני ליה כחורש
 לזריעה: בדמחזקי אינשי. כדפירשנו
 לעיל דהיינו מהאי גיסא ומהאי גיסא:
 צורה. צורח חיה או עוף והיינו דלא
 כעינן הכא לא אמה ולא כנגד הפתח
ה ד  כדלעיל משוס דהכא צורת ב
 הן ולעיל הוו מעשה צעצועים וסרחים:
 לגנתא. גן שהיה סמוך לבית מדרשו
 של רב והיסה של גר וקנאה בכך:
 המסוימת. כלומר שיש לה מצר בדי
 רוחותיה: קנה כולה. דבהכי הלכתא
 [כרב] דרב נחמן דדיינא הוא עבד
: נמ תיארא. [ ה.  עוכדא כוותיה !בדף נ
 תרישת צמד בקר שורה אתת: והדר.
 שחוזר ואינו מאריך בתלם זה יותר
 ע״כ יש לו דין שדה אחד וכן ברוחב
 אותו שיעור עצמו שיש כאורך: נכסי
ים. שמכרן לישראל: הרי נ נ נד כו  עו
ר. שכל המחזיק כהם אחר  הן נמדנ
 שהעוכד כוכבים לקח הדמים זכה
 כהם דטון שהעוכד כוככים לא כחב
ה זו קודם ר ט  ליה לישראל שטר מ
 קכלח הדמים לא קנה ישראל הלוקח
 משום דלא סמכא דעתיה טון
 דמעובד כוככיס אמי ליה אלא כשטר
 אם כן דישראל זה לא הר ודעובד
 כוכבים נמי לא הר שהד נסתלק מהן
 משקבל הדמים ומש״ה הוו כמדכר
 והמחזיק כהס זכה בהם. ומיהו טון
 דבזוזי ני] דקאי נסתלק העובד

 רש״י
׳ ועשבים ע מקיסמי ק ר ק  דזכי זניא. מכבד ה
 רעים: אדעמא דארעא. שתהא נוח
 לחרוש: אדעחא דציגי. ללקט לשרוף
ר מכשילות  עצים: דסקיל תייןלא. מסי
: אדעסא דארעא. ע ק ר ק  [3] ותלי ה
 שתהא נוח לחרוש: אועתא דבי דרי.
ו פ ו ס  גורן לדוש שם מבואה: לא קצי. ד
 לסתור הגורן ולזרוע שס ואין זה תיקון
ן שסופו לסתור דעיקר ארעא ו  נג] ד
ע לעולם נראה  לחדשה קיימא אבל גורן קבו
 דאין לך חזקה גדולה מזו: מוציא במזליא.
מו והשפיל אותו ונתן  שהרחיב המל בממו
 מגובהו סביבותיו לצדדס שלא יהא כל כך
 זקוף: ולן צצא גצצא. שהרחיב אמ
 הגומא והשפיל [שפתיו] וגרר לאמצעיתו
ת ומו  ונעשית הגומא חלקה וחולקין הג
 והתליס כל אחד לבד: אדעתא דגי דרי.
 ראוי הוא לחבוט חטין ולא לחרישה:
ן לעיל האי מאן דפשח נ ד מ א ד  בחפשיחא. כ
א (ב): הצר צורת תיה או עוןז נצכסי ל ק  ד
ר דלעיל ו ד  הגר. בכותלי הבית ולא דמי ל
ודם בעלמא ה אלא צי ד  דלאו היינו צורת ב
 מעשה ציצים ופרחים אבל צורות תיה ועוף
ה כנגד מ  חשיבי וסגיא בחד ולא בעיא א
ה כ ו מ ס : צגיצסא דבי רכ גינה ה ח ת פ  ה
ת הגר מ  לבית המדרש והיתה של גר ו
קנאה בצורה שצר רב להחזיק בה: המסוימת  ו
׳ רוחותיה: כיון  במצריה. שיש לה מצר מד
 שהכיש בה. שחפר במרא: מכוש אתו.
רתא ק בה פו פ ע דהיינו ר ק ר ק  הכאה אחת ב
ד מד לחדשה דבבית לא ה בקרקע העו  ו
 חזקה: אלא מקום מכושו גלבד. ודוקא
דה בי׳ שדות ר אבל במכר מו ג  בנכסי ה
ן שהמזיק ו  בי׳ מדינות ונותן דמי כולן ד
ה כולן: עד כמס. צדך נ  באחת מהן ק
 להחזיק ולחפור אליבא דרב שיקנה כולה:
 כדאזיל היארא דסורי. צמד בקר אחד
 שורה אתת מקצה הגבול לקצהו ובחזרתו
ל שורה אחרת דהיינו ב׳ שורות ו  יעשה ע
 לכל אורך השלה או לרחבה וכאילו חרש
 כולו דמי וקנה כולו: צכהי עובד כוכבים
ן לא י ד ע ס ו  שמכר לישראל וקיבל הלמי
ר ק פ ד הן ה  החזיק בו הישראל הלוקח ה
לם  כמלבר כלמפרש לכל המחזיק בהן חו
ת מיהא יחזיר ללוקח ו ע מ מ ל ״  זכה בהן ר
ד הן ר ה מ א ק ר  הראשון ואין נראה כלל מ
 כמלבר מיהו אם יכול לוקח ראשון ללון
ו יעשה בל כוכבים להוציא מעותי ם (ג) העו  ע
ל מיהו נראה לשני מיקרי פסי  ואס לאו י
ך בתררה: פ ה מ ע מעני ה ר  רשע ללא ג
 מכי מטי זוזי לידיה איסתליק. ט כל קניינו

ק ״ פ ם בכסף כלאמר ב י ב כ  של עובל מ
ה ד י א שטרא ל ט מ ל ל  לקדושין ישראל לא קנה אפילו מישראל תברו אלא ע
ר ק פ ה ס ומחזיק כאילו מחזיק ב ל ו ק בל כוכבים הילכך ישראל אחל ה  כ׳׳ש מעו
ת המלך: דלא ליכול א ק קצוב מ ו : וליה ביה הרמגא דמלכא. ח ה נ ק  ו
ה נ ע אלא בשטר ולא ק ק ר ק  ארעא אלא באיגרחא. ששוס אלם לא יחזיק ב
א שטרא ט קנה ט מ א י מ בל כוכבים אלא לוקח ק  המחזיק ראי( לו שטר מן העו

 כוכבים לוקח שני תייב להתזיר הני
 זוזי ללוקח ראשון כן דעת הרמב״ן
א ״ כ ט ד  ז״ל וכ״כ הרב ר׳ יונה כשם ה
 ז״ל דראשון זוכה כשעת מתן מעות
 כשדה ממורמ משכונו הילכך השני
 אע״ס שזכה בגוף השדה נותן ללוקח
 דמים וכאותה ששנינו כפרק שור שנגח את הפרה >לף מט:< משכונו
 של גר ביד ישראל ומת הגר וכא ישראל אמר והמזיק כו [זה] קנה
 כנגד מעותיו וזה קנה את השאר וכ״כ רבינו האי גאון ז״ל בשער
ר המקח שחייב להחזיר הדמים ללוקח ראשון ומיהו אחדותו פ ס  י״ד מ
 על העובד כוכבים המוכר ולא על ישראל זה שלקח ראשון.
 ומדקא ססיק מלמודא ואמר ישראל לא קני עד דמטי שטרא לידו משמע דככל ענין קאמר לא שנא החזיק ול״ש לא החזיק דלעולם לא
 סמכא דעתיה אלא בשטר שמתיירא מפני הפסד ממוניה דסתס עובד כוכבים אנס הוא אבל השני שמחזיק כלא זוזי דעתיה למקני כהא
 חזקה מימר אמר אי אניס לה העובד כוכבים מינאי לא מססידנא מידי דאע״ס שחייכ להחזיר זוזי ללוקח ראשון כדאמרן על תנאי זה מחזיר
 דאי אניס ליה עובד כוכבים מידיה ניהדר ליה זוזי וכן כתבו הראב״ד והרשב״א ז״ל. ועוד כתבו המפרשים ז״ל שאפילו כתב לו העובד כוכבים אח
ר ולסיכך  השטר לאחר שקכל מעוח וכא אחר והחזיק כה זכה דטון דעובד כוכבים אסתלק ליה הו״ל כנוכרא וכמי שכתב שטר בשדה של הסקר ה
 לוקח מן העובד כוככיס לעולם לא קנה עד שיכתוב את השטר קודם ממן מעומ: וה״מ. דאמרן דוקא במקרקעי אבל במטלטלי טון דדבר
ד לפי שהיה לו ליקח ק י  תורה מעות קונות קונה בעובד כוכבים אע״פ שלא משך: ובמקרקעי דאמרן שהשני המשזיק זכה מיהו רשע מ
 בכסף ממקום אתר כאותה שאמרו [קדושין דף נט.] עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע: ולענין מציאה היא פלוגתא
ן נבב״מ דף י•] שאס נפל לו עליה או פירש טליתו עליה מעבירין אומה הימנה  ביני רבוותא ז״ל אי מיקרי רשע אע״ג דגבי סאה אמדנ
ן  דמשמע דלא מקרי רשע אי הר דין מציאה כדין סאה והעלו האחרונים ז״ל דבמקוס שנקרא רשע מ״מ אין מחייבין אותו ב״ד להתזיר מדאמדנ
ד ר״ת שסי׳ שמחייכין: הורמנא דמלכא. צוואמ המלך: לא קני. דאיך קנה כ ד  סרק האומר (בקדושין דף נט.< זבוני לא מזביננא וכו׳ שלא כ
הט קי״ל כשמואל דדינא דמלכותא דינא וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפרק ד נסתלק העובד כוכבים וכדפירשנו לעיל ו  זה כלא שטר ומי יכתבנו עוד ה
 א׳ מהלכות זכייה וממנה ושמעינן משמעתין דדינא דמלכותא דינא אפילו כמילי דלא שייך ליה למלכא מידי כיה ט הכא דמאי איכפת ליה
 למלכא אי קני ארעא באיגרתא או לא ולקמן נפרש בזה יומר כעזר השם: אין מוציאין אותה מידו. היכא שהעוכד כוכבים המוכר אינו
 מערער על המחזיק כי העובד כוכבים היה יכול לומר למחזיק מי הורידך בארצי א״נ בארעא דאינו ירושה לעוכד כוכבים ולא קנאה
 אלא דערקו בעליה ונתת ההוא עובד כוכבים וסרע טסקא למלכא ואכל ארעא והשתא זבנה לישראל וכיון דאתא ישראל אחר והחזיק
 כה ואמר אנא פרענא טסקא למלכא ואכילנא ארעא הדין עמו כן לשון רכינו חננאל ז״ל ואיכא דמפרשי אין מוציאין לומר דאין לו לראשון

א לפירש״י אגל שתא ה י ו א ג ג ת ה ח ס ת מ א ג ו ׳ וא׳ ט ה ה מכל נעלי שלוח מכל א ג ג א י ו ו גשגיל כולם ה ג מ א למלכותא ולא גזל לשלוחא למלכא כמלכא וזה שנטלו מ נ ז ד ״ ס גשכיל כולם ה מ  ששייך כאותו ה
א לגכותו ה שפרעו כשכילו לולאי מצי הו ס זה שפרע כשטל זה מז גכה הגכאי מ ט אין כוונת רש״י לומר שלא י ״ ס ׳ ש מ סי ״ ר ח ו ט כ״כ ה כ ו ״ ס שלו אין כח למשכן זה על חגירו ע מ ה ה ת ע מ ה שעכרה ו  משנ
ן ו מ ככרגא לשמא אכל ככרגא לחליף ט ״ זל ה ו ת המלך לא וראיה מהג ו מג ע ר פ ש ת המלך אכל מ ו מג ע ר ל שלא פ א ע ק ו ף היתיד לתת משכון לקהל היינו ל ו ה שנהגו לנ מ ר מזקיה ד י ר תה מצאחי נשם ה ו ו נ ל  ו
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ת מילי וכר] לא גרסיגן ל  להוציאה מילו ע״י העובל כוככים לא״כ באונסא הוי שקיל עוכל כוכבים מיניה: [אמד דכא הני ת
 ואריסא אלא אליסא לכל מלת מילי לינא למלכותא וכלל ופרט הס ללאחר לאמר לינא למלכותא פירשם: וה״מ לטםקא היא
 השלישית. אריסא דסרסאי מחוקי המלכות של סרס כי המחזיק בשום קרקע בין של ישראל בין של עוכל כוככים ארכעיס שנה
 שיזכה בו כאילו היה לו שטר ואע״ג לקי״ל ןדף לה:] לעוכל כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר שאני הכא דאיכא דינא דמלכותא הילכך

 ישראל שלקחו מאותו עוכר כוככיס

ת מידו וכן היה ר׳ אבין איור׳ אליעזר וכל רבותינו י כ ל מ י ה ח ו ח ה מ 1 ס ה ו א כ י ו ה ב כ  ז

ה שוין בדבר אמר *רבא הני תלת מילי אישתעי כ ז י י פ י ש ת 3 ח ה א נ ק ש י ז ח מ ה  ש

 לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה

 דשמואל דינא דמלכותא דינא ואריםאין

• הני זיאהרורי א  דפרםאי א ארבעין שנין י

 דזבני ארעא לטיסקא זבינייהו זביני וה״מ

(כרגא) מ״ט כרגא (  לטיםקא אבל לכרגא לא נ

ת כ ד ר פ  אקרקף דגברי מנח אמר רב אשי א

 מסייע מתא וה״מ דאצלוה (א) אינהו אבל

 אצלוהו אנדיםקי םייעתא דשמיא היא: אמר

ר והחצב מפסיקין צ מ ה  רב אסי אמר ר׳ יוחנן ב

 בנכסי הגר אין שם לא מצר ולא חצב מאי

 פירש רבי מרינום משמו כל שנקראת על

 שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרו לה

 בי גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר רב

 עוא קמיה דרב אסי ויתיב וקאמר משמיה דר׳

 יוסי בר חנינא חצובא מפםקת בנכסי הגר מאי

 חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו תיחם

(אבל לפאר, ( י ג י  יהושע לישראל את הארץ י

) לא פאה דתנן אלו מפםיקין ב  ולטומאה (

 לפאה הנחל והשלולית ודרך היהיר ודרך

 הרבים w שביל הרבים ושביל היחיד

 הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים

 טומאה דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים

 וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום

 הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה

) ר׳ אליעזר מטהר ג  אם לא נכנסתי (

 וחכמים מטמאין שהיה רבי אליעזר אומר

 רש״י
ים היא  ליליה: ארבעין שנין. חזקת פרסי
 מ׳ שנה ע״י לינא למלכותא [א] ואע״ג
׳ י בל טככ ) ישראל הבא מן העו  ראמרינן (י
 הרי הוא כעובל כוכבים ואין לו חזקה
 אא״כ יש לעובל כוכבים שטר שקנאו
ס החזיק ס א ר  מן ישראל ראשון בארץ פ
 ארבעים שנה א״צ שטר אי נמי בא לומר
פ רבעלמא הוי חזקה לישראל בג׳ שנים ״ ע  א
ל ארבעים שנה: ר חזקה אלא ע ס לא ה ר פ  ב
י זיהארורי. עשירים שקונים שלומ עניים  מ
ס שלהן: מכרן קיים.  מן עבלי המלך עבור מ
 ואס יתעשרו הבעלים העניים לא יוכלו
 לערער עליהן כלל: לטסקא. שמכרה עבור
ו הבעלים: אגל לנרגא. ע שלא נתנ ק ר ק ס ה  מ
ו אין ע ר ף גולגולת שלא פ ס ס מכרו עבור כ  א
 זה מכר לאין זה לינא רמלכותא לגבות
ס הראש כי אס בשביל ע בשביל מ ק ר  ק
: אקרקןז מברא. נש על ע ק ר ק ס ה  מ
ר שימן או יברח ם שיתפשהו ע ל  ראש א
ם בטל ממלאכה ל ר: פרדכס. א  מן העי
ק כלל ס ו ל ואינו ע מלרך ארץ ומתלמו  ו
 בישובו של עולם ואינו עושה שוס ריוח
ס ע לימן בעול ע י  בעיר אפילו הכי מסי
: וה״מ דמסייע. כגון דאצלוה  הקהל
ס ה ס לבלו ו  אינהו שעבלי המלך תבעו לו מ
ם מ ו נ ע י ט ״  הצילוהו והקילו ממשאו ע
ה שסיממו מזה ן ט מ  שאמרו אין לו ממו
 הכבילו על השאר ט המלך קוצב לעולם
מה ס ו מ ה יעלה ה מ ו כ ת ע מל ל  לפי או
 שפוחת מזה מטיל על השאר: אגל אצריסקי.
ס ס ה ס א מ ים של המלך גובים ה נ  ממו
ת זה או לא רצו לשאול לו  שכחו (ה) א
פ ״ ע ן א  בשביל שסבורים שאין לו ממו
ה שהיה לזה  שמכבילין על השאר כפי מ
יעתא לשמיא היא שממלו ר לסי ו ט  ליתן פ
 לו: המצר והחצב כוי. שני שלית של
 גר ומצר או חצב ביניהן החזיק באחת מהן
ע ביניהן טו ה השניה למצר או חצב הנ נ  לא ק

 באותה קרקע אס החזיק עובד
 כוכבים כן בקרקע של ישראל ומכרו
 לישראל זכה בו. הריטב״א ז״ל
 כשם רכו ז״ל: וסי׳ דינא דמלכותא
 הסכימו כל כעלי הוראה דמדאמר
 דינא דמלכותא משמע דלא אמרו אלא
 בדברים שהם תוקי המלכים שלכל
 המלכים יש חוקים ידועים אבל מה ששר
 אנס נוטל כזרוע אינו דין הלכך כל שנטל
 השר ממון יהודי שלא מחוק המלכומ
 הקכועין חמסנותא הוא וישראל שלקח
 ממנו לא זכה וכגזל הוא אצלו וכ״כ
 הריטב״א כשס רכותיו ז״ל ודעמ ה״ר
 יונה ז״ל (בעליותיו) שאם יכול ישראל
 לכוף אח חבירו כדיני ישראל ואין
 המלך כוסה אותן לדון כאותן דינין
 שלו והנהגומ שהנהיג נמצא שלא סקע
 זכותו של ישראל מחמת אותו דינא
 דמלכותא אא״כ הלך תכרו לדון כפני
 ערכאומ שלהם כיון שלא קבע המלך
 אותם דינים אלא בערכאות שלהם:
 ואריםא דפרסאי עד ארכעין. סירש
 הראב״ד ז״ל תזקה אינה אלא עד
 ארבעין שנין והאי דנקט אריסא
 משוס דדינייהו דסרסאי דכי מחתי
 אריסא לא מסלקי ליה לעולם נמצא
 דכשמפסידיס תזקתם ביד אריסיהם
 יהא עדיין ונפקא מינה לישראל הבא
ן  מחמת עוכד כוכבים דאע״ג דאמדנ
 לעיל הרי הוא כעוכד כוכבים ואין לו

: חצג. הוא אילן אי עשב ן קי  מפסי
ו ואינו יונק ד ג  כרמפרש שבו תיחם יהושע אמ ארץ ישראל לפי שיורל ויונק מ
ה בכל אחת: הכיול. א  לכאן ילכאן: אלו מפסיקין לפאה. שחייב להניח פ
ע קשה מלא אבניס וצרורות שאינו ראוי לזריעה: שלולית. קבוצת מי ק ר  w ק
:ni ת ת: דרך הרבים. רחב ט״ז אמו  גשמים: ורך היתיד. רחב ארבע אמו
ם הילוך ו ק ם הילוך ברגלים: [אבל דרך הרבים]. מ ו ק  שגיל נמ הרבים. מ
ה רשית ע ק ך כולהי: גימוס הגשמים. הוי נ ד צ  עגלות וסוסים (י) והתם מ
ן בה שלא לקלקל הזריעה: הלכתי ט ל ה  היחיד לטומאה שאין בני אדס מ
א הוא בין ק י ס ף חדא ס ף סי  למקום הלז. בבקעה זו: וחכמים מטמאים. דסו

 חזקה אלא בשטר דחזקה דארכעין
 שנין מיהא מהניא אכל אס לא אכלה עדיין ארבעין שנין רשאי ישראל
 אחר להוציאה מידו לומר אותו סרסי גזלה ממני: זהרורי. נקראין
 הממונין מן המלכות לקכל טסקא [דפרדסאי] ואי איערק מריה
 דסרדסא ולא פרע טסקא דינא דמלכומא למזכן ההוא פרדסא ומאן
 דזבין מהני זהרורי קנה כן פר״ס ז״ל: טםקא. מס קרקע: כרגא. כסף
 גולגולתא שהוא מס הראש ואסיקנא דארעא משתעבדא לטסקא וכל
 היכא דמיימ ולא יהיב טסקא בטלה ירושמ בנו הבכור מכלהו ארעי
 דכלהו ארעתי משמעכדי אטסקא והוה מלכא כמאן דמומזק בכולהו

 דהא מצי נחית ייומזכין מנפשיה ואפי׳ כשכיל דכר מועט של טסקא הן מוחזקין לו וראויין ני] אצל יורש (י) מה שאין כן כשאר שעכודין
 דעלמא דודאי שעכוד כתובת אשה ובע״ח אינו מבטל ירושמ בנו הבכור דכיון שאין בע״ח יכול ליפרע אלא בכ״ד וכשומא והכרזה וכדי
 חובו בלבד אלמא לימ ליה בגופן של נכסים כלום אלא שעבודא בעלמא הוא דאימ ליה ונכסים הם מותזקין ליתומים וכ״כ הרשכ״א ז״ל משא״כ
 בשעבודו של מלך ולסיכך מי שמת והוא חייב למלך כלום ממיני המסין והחשחורוח המוטלין על הממון אין בנו הככור נוטל פי שנים בנכסים
 וכ״כ הרמב״ן ז״ל ור״ח ז״ל כ׳ דאי איכא סירי בארעא למסרע מינייהו טסקא מוחזקין הוו וטעמא דמילתא משוס דדינא [דמלכומא] מיניה וביה
 כלומר מפירי ארעא וכי ליכא סירי הוא דמשתלס מגוסא דארעא: ולכרגא מסקנא דשמעתא דלא משמעבדן ארעאי אלא אקרקפתא דגברא מנח
 וכ״כ הרמב׳׳ם כס״ה מהלכומ גדלה: אמר הממכר וכמכ הר״י ז״ל דכמקום שנהגו שאין המלך מוכר קרקע לטסקא עד ג׳ או ד׳ שנים אלא שהוא
 משכיר הקרקע עד שיסרעוהו כמו שהוא נהוג בקטאלוניא אם מת בעל השדה בתוך הד׳ שנים בכור נוטל כה סי שנים: פרדכת. אדם בטל
 ממלאכה ומתלמוד ומדרך ארץ ואינו עוסק בישוכו של עולם כלל: מסייע מתא. כלומר תייכ ליתן כעול הקהל ואע״פ שאינו עושה ריוח כעיר:
 אמר המתבר נראה לי דהא דאמרינן [לעיל דף ח:] י״ב ש לפסי העיר וכדסירשנו דהוא הדין למסין ותשחורות היינו כשאין להם מס קכוע ושמא
 מתרבה המס בשביל זה כיון שיושכ כעיר ועושה כו אוושא: דאצלוה מתא. כגון שעבדי המלך היו תובעין אומו לבדו והס הצילוהו והקלו
 ממשאו כטענומס שאמרו עליו שאין לו ממון ומתוך כך נתרכה המס עליהם והכביד עולם יומר כגון שהיה המלך רגיל ליקח מס קצוב לשנה
יףותר מדאי] והס פטרוהו ומה שפחתו  וכאו לתכוע לכל אחד ואתד כפי אומד דעתם עד שיעלה גיברס לחשכון המס הקצוכ והיו שואלים לזה י
 מזה יגבו מהשאר מש״ה נותן כל הראוי לו לתת בעול הקהל נראה שאס לא נתרבה מס עליהם בהצלתו אין לו לסייע להם כלום י) [כן דקדק
 הריטב״א ז״ל מדכרי הר״ש ז״ל ונראין לי דכריון: אבל אנדיםקי. אס היו כני ארס שהמליצו עליו למלך ואמרו כי עני הוא ובטל ממלאכה
 ונתרצה השלטון וכחב לו נמ אנדיסקי שהניח לו המס שעליו אינו נומן לבני העיר כלום כי מן השמים הצילוהו: אנדיםקי. פירש רבינו האי
 גאון ז״ל מלשון נב״ק דף קיב:] דיסקא כלומר חומם מן המלך שיהיה בן חורין ודוקא שעשה לו המלך החותם קודם שעשה תביעתו או קודם שקכע
 המס על כלל העיר אכל אם אחר שהטיל המס על כלל בני העיר פטרו אינו נפטר מחלקו שכבר חל החיוב עליוי): מצר. שמפסיק כין שתי
 שדוח: והחצב. שהוא עשכ שכו חימם יהושע לישראל אמ הארץ לסי שהוא יורד ויונק כנגדו ואינו יונק לא מכאן ולא מכאן: אלו מפםיקין
 בנכסי הגד וכ״ש שהדברים שמפסיקין לפאה ולטומאה ולשבת ולגטין דהוי הפסק בנכסי הגר וא״כ אם החזיק באחד מהשדוח לא קנה את
 תכירו כיון שיש הססק כינתיס וכ״כ הרמב״ס ז״ל כפ״א מהלכומ זכייה שכל המפסיק בגט כגון פיסלא שהוא עמוד שאינו רחב ארכע מפסיק
ר שיעור שדה דליקני כמכוש אחד ואע״ג דלעיל [לף גל:] ה מ  בנכסי הגר: אין שם לא מצר כר. כין שדה לשדה מאי כלומר עד היכן נ
ז לרוב יבשוחה  אמרינן כדאזיל תיארא דתורי התס מיירי בשדה בית הבעל והכא מיירי בשדה ביח השלחין שמשקין אותה ממי
 ולפיכך נתנו שיעור בהשקאה והיינו דפי׳ רבי מרינוס משמיה דרבי יוחנן שכל שדולין ומשקין אותה מגרגותא תדא זה הוא כור:

: ר ו כ ל מש הגולגולת אינו מ ע ס מכרו נ ל א ד הלקוחות לעולם אנ ס מכרס קייס ואי! מוציאי! מי מ ע שלו בעבור ה ק ר ק ס ומכרו ה מ י ה א נ ו והלכו ג תי ס קרקעו ע מ ר ו י שאיני פ נא לפיכך מ  דמלכותא די

 עין משפט נר מצוה
ה מ ש ת - ד מ ש  ת

מ ׳ ׳ ר ח ו ב ט ג עשי! פ מ ס ס י ׳ שכנ ל ה ו מ ״ ׳ פ י י  א מ
ו ״ ט ס ם ו י י נ ת ע ו נ מ ׳ מ ל ה ג מ ״ ׳ ס י י : כ מ ג ס ׳ ק י  ס

: ה ר ׳ ע י מ ס ״ ר מ ו ה ט א מ ו ט ת ה ו ב ׳ שאר א ל ה  מ

 מסורת הש״ס
ז ״ ת מ ״ ג ג) ד ״ א ל ״ א ב) נ ע ל ׳ א א ר ״  א) נ
ך יכול ל מ מר ה ה כלו פשי ט אנ ז מ א ו ״ ) 1י] נ  ד
ס ״ ר ה ינא מ ר גובי ס ת י ו ולא מ מ צ י ע ״  לזכות ע
א ר ת ל נ ז ו ׳ הג פ ׳ ב י ע ס ז) ו ״ ) ל ת י ״ ׳ ד י  ה) ג
י ״ ר ש א ן נ י כס ם מו ה רה שמתצו ל  גבי בני חבו

: ס ״ ר ה ט מ ד ר מ כ  ו

 קובץ הגהות
באלפסי ישן ה ו ה ג ב ה ״ : (ב) ג י כצ״ל הנ  נ״ח (א) ו
ן חנ ו ׳ י א מדברי ר ו ה א ו י ה ה ה ג ה ה ו ן ז  אי
ר וחושב! ג כסי ה ן בנ י ק י ס פ ר והחצב מ צ מ ר ה מ א ק  ד
ה ו ה לא ה א מ ו ט ה ו א  לשמי שרות אבל לענין פ
ע כצ״ל: ו ב ק ס ה י ג ר ד ושביל ה י ח : (ג) שביל הי ק ס פ  ה

: ד ק ב מ ״ ) נ ד ) 
: ה ב תא ר ׳ אי מ ג  ג״א א] ב

י אינש אלא בשטר ג דלא קנ ״ ע א ג ו ״  מא״י [א] נ
׳ שנין ובא ס מ י ג כ ו ד נ נ ו ק ע י ז ם הח ו א ה י  מ
מר ו ר ל ח ה ולא יכול ישראל א א נ ו ק נ מ ה מ א נ ק  ישראל ו
: ח נ נ מ ״ : [5] נ י ו כ ג ו ״ ע א י ו נ מ ה גזלה מ  לישראל ז
: י ג ת ף זו ק נ ולא זו א ״ ] נ ד ] : ן ת י ל א ת נ נ נ ״  [צ] נ
: א נ נ ל ״ ] נ י ] : ד י ח י נ ה ״ נ ם ו ס רשו י נ ר ת ה נ י  [ה] ת
׳ ס ו ת נ ה ״ : [V] נ ר ט ׳ ש י נ ס ״ : [ח] נ ש ד נ ח ״  ש נ
ס ו ש ׳ מ י ס פ ״ נ ש ר ה ה ו א מ ו י לעני! ט א ק ם ד י ש ר פ  מ
ה ] מ י ] : ׳ י ׳ ליה פ י ע נ ר אחר ק ן שעו חנ ו ן לר׳ י נ י ע מ ש  ד

: ף ק ו ם צ״ל מ ״ ר ה ם מ ש ס נ פ ד נ  ש
ע לעני! ״ נ צ ״ ) נ כ ) : א ת י מ ג ׳ ג י ג פ ״  חו״י (א) נ
ף ״ ד ל ג ג ק מ ׳ ה פ ׳ ג י י ע א ר מצרא מ ג א ד ג י  ד
ת ו ט ע ו ו לשנים מ ר ט ל שדה מ נ ק מ ׳ ה י נ ת ה מ ״ ס ד ד ו  ק
י א א מ ״ ר ה ל א מ ו י ט נ ה ג א ס ! נ י ק י ס ס מ ים ד י ו  וכן השנ
נ ״ ) נ ג ) : א ״ ג ע ״ ף פ ה ד נ י פ ס ׳ ה ׳ ס מ ג ע נ ״  ע
: ן י ק י ס פ ן מצר וחצב מ ׳ דאי ד מ א א ״ ר  ואליביה ד
: ח נ ד ר י אינו פ י נ אפ ״ נ א ״ ) נ ה ) : ן י ק ר י פ ) לעיל נ ד ) 
: ת אלו ו נ י ל ת ו ע . רשום ק ( וצהו ך נ ד צ ס מ ת ה ו ) י ו ) 

 שלטי הגבוריס
ה ת ע נ רש״י ד ת נ ה ש ס מ ל ג ״ נ  אגל משפרעו צא ע
א ג ה ה ד נ דוק מי ס שלו אין לו כת למשנן לא תי מ ה  ש
א ו ד ה ת מלך ה מ ח א מ נ דאי ה ת מלך אינו כמלך דו מ ח  מ
. ר נ ו ד מ או ל להשתמש לכל זכות שהיה למלן נ ו כ  כמלך י
ץ ר נ ה ת נ ו ש מ ר נ טו א דרש״י ו מ ע א היינו ט נ הו ה  ומי
א שאס ו תא ה ו נ ד ללינא דמל י י מ ה ל ״ א ר ס ה ש  ז״ל נ
ס מ ן לגנות ה ל מ י ה ל נ ו נ ק י פ ס  עברה שגה ולא ה
ן ו ן ט ה שנה הלב ת ו א ו נ ע ר ל אותן שלא פ ן נ  שפטורי
ך ל מ ה ח שיש לו מ נ ע ה ק יס פ פי  לחליף שמא והמלך אי
ן שאין ו ט ת שיש לי ו מ ו ה ק הכת ו ר לו ל כ  להמלך לא מ
ס ט אלא לכל השנה ולא יותר ג ש פ ת ן מ ל מ  וכוח וכח ה
ף ד ותר ללא ע ט י ש פ ת ו אינו מ נ מ ה מ נ ו ק י ה א נ ח הג  נ
׳ והרא״ש דיל ס י מ ו ה נ ת נ ה ו י נ ן לאמי מי ל מ ה י מ א נ  הג
ע ק ר ק ק נ י רו והשר מחז די שנרח מעי ס ליהו נ ו ׳ הכ  ס
ע ק ר ק יח ה א והנ ק ס ׳ יש בה ט י א או אפ ק ס  שאין בה ט
ד ר קנאו מי ח א אס ישראל א ק ס ט ס לפרוע ה ל אחרי י  ג
נא ן זה לי הי לאי ה שההנ  השר מחזיר לבעלים ונוטל מ
ת וחוק לישראל הוא מ י ל א בכל מ ג הו ה ג  למלבותא ט מ
מ שירצה ולא ״ כ ס ללכת ללוד נ ט ל מ ה ס ו ד ש ס ה ״  ע
לה ג זה מי ה נ א לשנות מ נ ה נ השר משלהם כלום ו נ ע  י
ס יש א ׳ ל ס י ת ו ה נ ת נ ה ו ס שאי[ לו קצנ כ ו ו מ מ א נ  הי
ן לעצמו אין זה לינא ן ולעשות ד  שר שנא לשנות הלי
נראה לר״ל  למלכותא שהרי זה הלין אינו הגון כלל ו
ן זה שכל א׳ ר יש להן ד נ נ נ ת ש ו ט ל מ מן ה א או ק ו  ל
י ס משנה הו א א ל ו  יכול ללנה ללור נאשר יחפוץ ה
ן שס יש ללכת אחר פ י ה ק נ ח ה ה ס הי  גזצנותא אנצ א
א לפועלי! שנכנסו י ה ה כח מ א כלמו ן הו ד ה ג ו ה נ מ  ה
פ ״ ע א נ שכתנ שם הרא״ש ל ״ ה ע נ ע שכר! מ ו  לתנ
ל מפורש לאופן אחל ואנו רואים ׳ נתלמו  שנמצא לין א
מן שעחה ת אותו הז ג ה נ פ ה ׳ ׳ סל ע ו א מי ן הו  שאותו הלי
ם שיש לנו ה מים ה ג הי ה ג מ ו נוהגי! נ נו אין אנ  נומגי
י מ י ן הזה והמשל נ מ ו ג שנוהגים נ ה נ מ י ה ס ן נ ד  לשנות ה
ר ט ש ג שלא לתבוע שכירות ה ה נ ה מ י ל ה  חכמי התלמו
חו אצל חנוני אי אצל ן או י  רק גשוק לפי שהיו ממח
א איתא ו ה ג ה ה נ מ פ ה ״ ע ת ו ו ע ה לו מ י ס לא ה  שזלחגי א
על נכנס לגימו הפו ח גשוק ו ט ג ש ״ ה ע ג ל שאס ה  גמלמו
ג שזה ״ ה ע ר ג ו ט ג פ ״ ה ע  והוזק גשור או כלג של ג
א שאין י ג ה ה נ מ ה ה ש ת ל ע מ אנ ו ש ר ס שלא נ ג נ ל ג ע ו  הפ
ח ואין ו ע ע שנירוח בשוק לפי שאין מצר לו מ ר ו  אלם פ
על הולך ו תו אצל חנוני ושולחני אלא הפ  רגילות להמחו
ח ט נ ש ״ ה ע ׳ נ י ו אז הלין משתנה לאפ רע ו  לניתו והוא פ
ו ת ס י מ על נ ו זק הפ ס הו נ א ״ ה ע נ נ י קא חי נשו א ו ת מ  י
ה יש לנו לראות ז ה לנל ניוצא נ ״ ה ו ו נ ל נ נ  לביתו בשורו ו
ה שאנו ת הזמן הז ג ה נ י ה ל פ ס ע סר ג י א מי ו ס ה  הלין א
׳ ו סי מ משמ ״ ר מ ו ט כ ה ״ נ ח ו ו ו והאריך הרא״ש נראי : 
׳ ראינו נוטל ס ס התו ט וגזה נראה ררש״י פליג ע ״ פ  ש

: ס נ ח ס הלוקח כלוס אלא יחזיר ג  ע
ט ג פשו ה נ ם שיש להם מ ז א וכן גכל מקו ״ א י ב ר ת  כ
ם של כני מתנ ג שכל משאם ו ה נ מ פ ה ״ ר ללון להם ע א  ״
ג מכטל הלכה וכן ה נ מ ה א ו ג הי ה נ מ ת ה ע  אלם על ל
ם ועל י ס כ מ ם והמוקים שעשה המלך על ה י ט פ ש מ  ה
א נ ד ת ועל הגולגולת כולן קיימי! הן ו ו י  המס



 עץ משפט נר מצוה
 תשמו־-תשמזז

: ה ר ׳ ע י מ ס ״ ח ו ה ט נ ת מ ה ו י ט ׳ ז ל ה ב מ ״ ׳ פ י  א מי
: ה מ ׳ ק י מ ס ״ ר מ ו ת מ ו ד ׳ ע ה א מ ׳ ׳ כ פ ד ו ״ ׳ פ י י  ב מ

׳ ל: י מ ס ״ ח ו ס ט ד ש ׳ ׳ ׳ פ י י  ג מ

 מסורת הש״ס
ס י ר מ י : ג) צ״ל שנים א ט ף מ ת נ) ד ״ ק ד ח ו כ מ ״  א) ע
ה ״ כ סה ו ת בכרי ת ס א ד מ ו ה ושניס א נ ג ת ב ח  א
מ ״ נ ו ה) אולי צ״ל נ ״ ת מ ״ ס ו) ד ׳ ת הש׳ נ ק ס  מ

: [ ו ה ו ר י ה ז ה ׳ ש י ג ק ה ״ ד ב ו הו ן דו רי א שהו ״  ו) נ

 קובץ הגהות
ת ת ר א מ ו ת א ח : (נ) א ה ״ ה ג כ ה ״ ב ע ״ ח (א) ג ״  ב

׳ כצ״ל: ו ר כ מ ו ת א ח א בה ו  בג
׳ י ק ס ״ ה מ ע ב ״ ה דה חלק א הו ע בי ד ו ׳ ג י  ג״א א] ע

ה שלישית: ״ ג ה ב ב ״  ע
: ( תא י ו ל י לת ה י מי ״ ס ד ק ו ״ ד י ב כ ) ו י ב ה ״  מא״י [א] נ
: א ״ ע ם ב י ש ר פ ׳ מ ס י מ ס ו ״ ב ש ר נ ו ״  [3] ג
ף ״ י ר ה ה לו ל מ ש לעיין ל נ י ״ ] נ ד ] : ת ׳ נ י נ פ ״  [ג] נ
א י ש ו ק א ה ׳ ה ם א ו ק מ ת נ ׳ שערו ן נ נ  לפרש ואנ! בעי
ס כלו ת נ ו ר ע ש ת ד ו ד ד ע ת לא ה רץ בזת דלגבי שערו  מתו
ת ו ל י ע ג ה מ ו ד ג ׳ מ י ר מ ה א ק ז א אבל לגבי ח ו ר ה נ  דחצי ד
ל ו ד ר הג ו א מ ה ה ו ק ז י לעגין ח מ ת נ ו ד ד ע ת ה מ י  לעני[ פ
א מ א ט ק י פ : [ה] ס ת ו מ ח ל מ ב ש ו ״ א זו ע ה קושי ש ק  ה
ס תי נ ק מצר ותצב בי י ס פ א אי מ נ והלכך לר״ ״ נ  כצ״ל ו
ק פ ס ס ג נ ן נ ה ע באתה מ ו ד י י נ ן ואי ה ה בא׳ מ א מ ו ט  ו
ע ג ק מ פ נתיס ס נא מצר בי ר ואי לי ו ה ט א ו ו ה ה א י  נ
: א מ ט הו ו נ י ת נ ת ה א א שד ה ה ל א י ק נ פ א ולא ס נ י  א
ת אכל ו ר י ה פ מ ת כ ו ל ר ע ע ר ע מ ס יש ל ׳ א י נ פ ״  [ו] נ
ר ש פ א נ ו ״ : [יז] נ נ ללא אבלי ״ : [1] נ ל ״ ש ז ״ א ר כ ה ״ כ  ו
ע ולא ק ר ק ק ה ם ר י מ ל ש ן מ י לאי מ ל נ ״ א ס ״ נ ט י ר ה  ל
: ה ש ר ע ש א א נ ו ת ה רו י סי נ א לג כ ה ״ ל א ת ל ו ר י פ  ה
׳ שיש לה י נ פ ״ ] נ י ] : ! פי ן לשאינו רצי ן רצופי י נ נ ״  [ט] נ

: ת ו ד נ ע ״ : [3] נ ל ע  נ
ן יורשיו ס ואי י בב ו ד נ נ ו ה ע ״ נ ה ״  חו״י (א) נ
: ט ל ה ״ ם רבנן ס ג נ ד ״ ) נ נ ) : ן י ע ו ל  י
ו ב ת נ ה ו ו ז א י נ נ ה ״ ף ע ה ל נ ו ר ק מ ר ׳ פ ס י ת נ ה ״ ) נ ג ) 
ת מ ח ל מ ב ה ו ״ ל ס ו ל ג ר ה ו א מ ל נ ו ׳ ע י ע ר ו מ  תירוץ א
י שלא ת ה מ ת ׳ ו ס ו ת נ ת ״ כ נ ו ״ ) ג ד ) : ה נ מ ק מ ר  פ
ך פ ה ת ו מ נ פ לאי ״ ע נ א ״ ) נ ה ) : ף ״ י ר ם ה ש הו נ  בתבו

: ע ״ מ ש ר ״ מ ס כ י י סי י מ ה ״  מ

 דש״י
 הרבה שדומ

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (נה:-נו:) ל
א ו ה ן ש מ ל ז א כ ל ן א ו כ ש ה מ נ ו כ ק ו ל ח ע ן כ נ י ר מ לא א ו ו כ ו ח ה כ ל ח ה ת כ ה ז ו ל ה ם ש ו ש . מ ו ד י ה מ ת ו ץ א א י צ ו : מ ר ג ת ה מ ש . כ ו ק נ ד ח ה  ו

ם י נ ט ס ק י ד כ ו לו ע י ס ה ן א י ד כן ה ו ו י ל ר ע ג ה ל י ה מ ש ו ע מ ן ה ת ו ד א ג נ ו כ ל י פ ה א כ ך לא ז כ ל ן ה ן לו יורשי ה אי ר ז ל ג ב ו ליורש שלו א י א  ח

ה נ ק ת : ו ל א ר ש י ב ה ו ח ר מ מ ו ה י ה ששו ר מ א ש ד ה ג נ ה כ נ ר ק ג ת ה מ ש ן כ ו כ ש ו מ ת ו א . כ ק י ז ח ה ר ו ח ל א א ר ש א י נ : ו ן י ר ו י ח נ ן כ מ צ ן שזכו ע נ י ר מ  א

ה נ י א ר ש צ ח י כ ר י י מ ו ו ר צ ח ה כ י א ה ר ל צ ח ל ה ע כ ה א ש ל ה א י ת י א י ר מ . אי נ ן ו כ ש מ ה ל י ת י ל : ד ן ו כ ש מ ל ה כ כה כ ז י ה ו ו ל מ . לישראל ה ו ר צ ו ח  ל

ו ן שיהי נ י ע א ב י ה ה ב ת ד ר מ ת ש  מ

ק ר ׳ פ מ ג ב > ן י נ י ר מ א ד ס כ ם ש י ל ע כ  ה

. ץ מ מ ו ו ז א צ מ נ ׳ ו י : מתנ א מ  ק

ו נ מ א ע ל ה ם ו ה ו ל ר מ א ם ו י נ ו ש א ב  ש

ה ב ר י ה נ ו ל ם ס ו ק מ ן ב מ ו ז ת ו א ם ב ת י י  ה

ו ל כ ו ך ת אי ה ו ק ז ח ם ה ו ק מ ק מ ו ח  ר

: ן א ק כ י ז ח ן שזה ה מ ו ז ח ו ל א ד ע י ע ה  ל

ע ק ר ק ר ה מ ו ל . כ ל כ ת ה ו א ן ל י מ ל ש  מ

ע ק ר ק ל ה ע ע לו כ כ ו ח ח ש ו ר י ס ה  ו

ן ו כ נ ה ם ו מ ר ז ש א ם לו כ ת י ש ע כ ו י ת כ  ד

ה י ה ה ש ל מ ל כ כ מ ה ן לו א י מ ל ש  מ

ע כין ק ר ן בין ק ת ו ד ע ד ב י ס פ  מ

ף ו ס י ב נ מ י מ י ל ע ב ס ד ו ש מ ת ו ו ר י  ני] ס

י כ י לאו ה א י ד כ א ה נ הן ת י נ י ן כ  משלשי

ו א ל א כ ת ה ו ר י ס ל ה ן כ י מ ל ש י מ א מ  א

י ד י ד י ו ל כ ן א ר אי מ ו ן ל מ א ה נ י י ה כ  ה

כ לא ״ ל ני] א י ע ל ד ו כ ג ס מ ו ש י מ  אכל

. ץ מ ל ש : מ מ ו ר י ס ל ה ו לו כ ד י ס ס  ה

ם ד ו ו ק מ ז ו ה ש י אי כ מ י ד כ י ת ה ״ א  ו

׳ י א ד ם כ ו ל ס לשלם כ ה ן ל ן אי ר די מ  ג

ר ח א ס ל א ת (דף ה:< ו ו כ ת מ כ ס מ  כ

ה כ ה ז י ו ג ק כ י ז מ א מ ק ן כיון ד ר די מ  ג

ץ ר י ת ה ו ש ר ע ש א ה כ ה לי ו ה ד ו י ה מ  ב

ס ד מ ו ת שאין א פ ר י צ נ ב י ר ל ו ד ג ד מ מ  א

ה כיון ש לא ע ם ו מ ר ז ש א ן כ ו מ מ  ב

ץ ר י ל ת ״ א ז ״ ב ט י ר ה ה ו ר ז ח ר ב ש פ א  ש

ע ק ר ק ץ ל א חו ו ק ה י ז ח מ ה ש ( י * ר י י א מ ד  נ

ו מ ז ו ן ה י ד ר ה מ ג נ ר ש ח א ו ו י ן על  כשד

א ת ש ה ם ו ו ש ה ו ר י ז ח ה ש ם 0 ד ו ו ק י ד  ע

. ר כ ה ו נ ו ש א ר ם כ י נ : ש ם מ ר ז ש א א כ ו  ה

ץ ש ל ש : מ ם י נ ח לשלש ש ו ח ׳ כ ו ג נ י י ה  ד

ח ח ח א כ ן ד י מ מ ו ו ז א צ מ ס נ . א ם ה י נ י  ב

ן ן שאין נעשי ו ה כי מ ז ן ה י כי לענ  חשי

ם י ש ל ש ך מ כ ל ם ה ל ו מו כ ו ז ד שי ן ע י מ מ ו  ז

ס י ס ו צ ו ר א ג שלא ב ״ ע א ם ו ה י נ י  ב

ה י ע ו י ס ר אכן ל מ י מ ו ל לא מצ ם ו י ב י י  ח

ן נ י ת ק א י ז ח מ י ל ר י בי ס ו לחי ר ו ע ר ע מ  ל

ד ח ם י י נ ל שלש ש ו ע נ ר ע י לא ה ר ה  ש

ל >דף כד:) גבי ג ר ק כיצד ה ר ר פ מ א ד כ  ו

א ל ד א י ה ס א מ מ ל ל כ כ ר ד ו ת ש א ד ע  ה

ן י אנ ר מ ר מצי א ה ה ח י ג א נ ד ח  א

ן נ י ח א א ק ז א נ ג ל א פ ר כ ה ג י כ ו י ח  ל

: ( א ) > א  ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא )
) אמר רבא נ  גרםינן בפרק שור שנגח את הפרה
ו של ישראל ביד הגר ובא ישראל נ משכו  א

 אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו מאי טעמא
 כיון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה משכונו
 של גר א ביד ישראל ובא ישראל אחר
 והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו (א) וזה קנה
 את השאר ואקשינן ואמאי תקנה לו חצרו
 מדר׳ יוסי בר חנינא דאמר חצרו של אדם
 קונה לו שלא מדעתו ואסיקנא והלכתא
 דליתיה למשכון בחצרו אבל איתיה למשכון
 בחצרו קניא דיה חצרו ולית ליה למחזיק
מעידין אותו א] היו שנים נ  ולא מידי: מתני' נ
 שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין
 לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה
 ושנים בשלישית משלשין ביניהם שלשה
 אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש
 עדיות ב והן עדות אחת [להזמה]:
 גמ' מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר״ע הא
 אמר דבר ולא חצי דבר וכו׳ הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ״ש גבי
 שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ״ש גבי שתי שערות (כ) שאין
 מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר
 למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד
 דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא w m והדין הוא פירוקא לא רמיא חזקה
 לשתי שערות רעדות בל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא
 מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייתו כד לא אתיא כת שלישית וכד
 אתיא כת שלישית ומםהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין
 וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין
 אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ורידיה
 הוה קא אכיל (י) והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין
ת ליכא למימר שערו  פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי ־
 בהו הכי דכיון דלא מםהיד אלא בחרא חדא שערה >נ< ייאחד וי׳ן אומר אחת בגבה
 ואחד אומר אחת בכריםה m ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא
 עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה
 עובדא וכמאן דליתיה רמיא והויא ליה כג׳ שנים שאינן רצופות הילכך לא
(הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק (  מצטרפי והרי איתברר לך י

 שדה אחד בין הרבה שדומ שמא האהיל
 שמא לא האהיל: ספק כיאה טהור. (ה) דספק
ס באותה שדה מ  ספיקא הוא שמא לא נ
 ואפילו נכנס שמא לא בא עד מקוס הקבר:
 ספק מגע. היכא דליכא אלא חד ספיקא [ה]:
 פקע ליה שעגודיה. וממילא בחזקת מרא
׳ משלשין ביציהן. י  קמא איתיה: מתנ
 כל כת יתן השליש ט שלש כתות הן לשלש
 שנים: שלשה אחין. לכל שנה אח אחד
 ואחד עס האח שאוחו אחד מעיד עס כולן:
 הרי כאן שלשה עדות. דמאי דמסהיד האי
 לא מסהיד האי ולכך עדותן כשרה דאין
 שני קרובי! בעדוח אחד: והן עדוה אחה
 לעצי! הזמה. שאס הוזמו משלשין ביניהן
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 דמכשיר ג׳ כתות לג׳ שניס דלא כר״ע
 דלרבי עקיבא לא מהני עדותן הואיל ואינו
 מעיד כל אחד בחזקה שלימה ג׳ שניס ט
 אס על שליש חזקה והיינו חצי דבר שנאמר
 על פי שניס עדיס יקוס דבר משמע דבר
 שלס ולא חצי דבר: לגבי שערות. של גדלות
 ששנים מעידים שראו לה שער אחת בגבה
 ושנים אחרים מעידים שראו לה שער אחת
ס ט ו  בכריסה דבהא אפילו רבנן דר״ע מ

 שלטי הגבורים
קא ו ירי ד ע למי מ ש ג להלכה מ ״ ע י משכון גר א נ ג  א ו
ה ״ ה יה ל ׳ רעי מ סי ״ ח ו ט נ ה ח מ נ ״ ם מ  במשכון מטלטלי
ת מ ל ישראל ו י ק נ חז ע מו ק ר ס יש לו משכונות ק מי א  נ
ר ואין ע שעבוליה לג ק ס ע לבעליו ל ק ר ק ר שחוזר ה  הג
קא ו ג״ל ללו ה ע משכונא זו בלום מי ק ר ק ק ב י קת המחז  חז
ן שעבול י אז אין לגר על המשבו א ל י מ ק ל ס מ  באתרא ל
ד אתרא ללא מסלקי ה ל נ י מצי לפדותו אנ ע נ מת ל צ אי  לנ
א לא מצי ה א זימנא ל ו ל הה ד הגר ע י ע נ ק ר ק ר ה י נ  מ
ע ק ית לא פ ט מי תא ו נ ל מישלס יימי משנ ס ע י מ ל  לסלקי נ
ה ה הי ש ע מ : ו ! ״ ס זוכה כל ל י ק ה הלכך כל ה מ י נ ע  ש
מ מן י ע ן מ נ בל כוכבים שמשב! לראובן ובשתבע לאו עו  נ
ן ת תמשכ ו ע ס אי! לי מ י נ נ ו ל נ נ ו ע ר ה מ ס א י נ נ ו ל נ נ ו ע  ה
ן ן אותו לשמעו משנ תי לישראל אחר והלך ראובן ו  אי
ת ך מ ן נ י ת נ ס ו י נ נ י ל כ נ ו ע נ לי ה י ת שהיה חי ו ע מ  נ
ם פלי ה שיה נ ן הי ו המשנ ם ואין לו יורשים י י נ נ ו ל כ נ י ע  ה
! שמת ו ! ט י ל המשנ נ י נ ת ט מר אני ז ן אי נ שמעו ו ת  מ! ה
א נ ה ! של שמעו! מ ט ש מ ץ שנל ה ׳ נ א ס ולן ר י נ כ ל מ נ י ע  ה
ו וזה תי ה כנגל מעו נ ו זה ק א ישראל והחזיק נ ר נ מ א  ל
ו נשאר תי ל מעו [ שכנר נתן לו נ י ה השאר יהכא ט  קנ
ס י נ נ ו ל נ נ י ו של ע נ י ק אם משנ פ ת ס ה נ ז הו נ  לשמעון מי
לו לשמעון הסקי ן ראובן למקום אחר ו הל  TO ראובן ו
ס זכה בי שמעון בר כוכבים ואין לו יירשיס א ת העו מ  ו
אמר ל כוכבים או נ נ ו ע נ לו ה י י שנחחי י ח י  דח! לראובן מע
׳ י פ ה עב״ל המרלכ נ תי לא ק ס אי פ י ן ת נ ח ראי ן שמנ י  ט
׳ ב מהל ״ מ פ ״ הו בחב מ ׳ ומי י ח מי ו ה ג ה ס ו  חזקח הבחי
ר נעשו ג רכשמח הג ״ ע א א ל ״ נ ש ר ה ה ו ״ ע  זכייה נשם ב
ן ו ת ה לראובן חיב עליו בעלים י ס הי ר א ק פ ל נכסיו ה  נ
ם סי נ ו נ ה נ ה ע מ ק פ י של זה ג ל מ ע ר אין ש ט ש  הזמן אי נ
נ ו ח נול להחזיק נשיעור זה ה ׳ בנכסיו איני י אס החזיק א  ו
ד ר ה ק בנכסי הג י  ואפילו אין לו אלא מטלטלי! והמחז

ו ה משלפני נ ו ת החוב ג ע י ר ו כלי פ ן חחלה אין נ ן האחרו ה מ נ ג י ו ו מנ ס לגבות הי ו ק ח הגחתי לך מ ״ ע נ ח יכול הראשון שהחזיק לימר ל בע״ ר זה אחר זה דצאו עליו כחובה אשה ו ג אס החזיקו שנים בנכסי ה ס ו מי חו י י כס ן הבא ליפרע מנ עה נלי ו ן שנ ד א ליפרע צ נ ה ש ו ר ו א ט  הו
ע: צ״ א ו ו ר ה י ק פ מ ח על ה ״ ע נ ד ה ו נ ה אכחי שע נ ק מ ד ל י ח ע ח נכסים ד ״ ע נ ל ל נ ע ח ש ה ן ל ר ל ן ל ו ו שזכרנו או ללמא ט נ ו ח הח ע י ר ר לענין ס ס לזכות בהן אי לנין כמו הזוכה בנכסי הג ר כל נכסיו ובאו אחלי ן באלס שהפקי ן כ ד ס ה י א פקנ מסו ה שס ו ל משנ י ח מג ט ו  כל זה ה

לועיס הואיל ע אלא סירות אילן ישלה שאינן י לו ס וטוצא בהן שהוא י י ת נ ל יכילין לשער אותם נשכר ה ״ ס ואין נ עי לו ו י ס לא הי ת א רו ב להחזיר הסי י ל המתחי י מיי׳ שכ׳ נ ר נ ה ל ״ מ ׳ ק מ סי ״ ח ו ט א ה י נ ת ה ו ל י ן לשלם הפ ס זוממי ד ע ינין ה א לחי נ ׳ ה א לאמרי י ה נ  ב ג

י מ י נ ן א י פ ם שבאו רצו מ י ה ע ה ב ״ ש מ  ו

מ ו ד ן ע י מ י ל ש מ י ש נ י ר ח י א ד ה א ס כ י א י ד ע ד י י א ד ו כ ה ו י ש פ נ ה ל ב ו י איניש ח מ י י א מ ל א ד ר ב ת ס ו מ ה י ל ת י י מ א ד ו ק ה י ז ת מ ן ד ו א ט כ י ה נ א ש י ד ז ו מ י ר ז מ ר ד  כ

ד ולא ע ו מ ר ה ו ש מ כ ק נ ל ח ת ש ו ד ׳ ע ל ה א מ ״ כ ס ל כ ״ ם ז ״ כ מ ר י ה ר ב ד ה מ א ר ן נ כ ה ו ז י מ ר ה מ ע ר א לא ג ח כ ו מ א ד נ ד מ ו ך א ה הן ד י נ י ן כ ך משלשי כ ל ה ה ק ז  ח

ד ח ם א ה ע נ ש ח ל ה א מ צ י ע נ פ ח ב ו ד מ ע כ ת ו ל כ י כ ר ה . ש ת ו י ד י ג׳ ע ר : ה ן י ח א ן ה ד מ ח ל א ם כ ק ע ו ש ן ה ד מ ח א ר ו מ ו ל . כ ד ח א ן ו י ח : ג׳ א ה ק ז ח ק כ ל  ח

ו ה ל ו כ ן ד ו לן כי מו כו ו ז ד שי ן ע י מ מ ו ו ז ש ע ה שלא נ מ ז ה ח ל ח ח א ו ד ן ע י א ר ק כ נ ״ פ ע א . ו ח ח ח א ו ד ע ם ל י ב ו ר ם ק י ד ן שני ע א ס ואין כ י נ ׳ ש ן לג כ ק ו ו ש ן ה  מ

ו שכן ה י ל ח א א מ ל ע מ א ו י י ה ח י ר ח א א ח ל י ה מ מ ז ה ם ד ת ן ה נ י ר מ א א ו ה י ח ת א ו ד ע ם ב ל ש ה מ א ז צ מ ו נ מ ז ו ה ש כ ס ד ״ ע א ת ו ח ה א ק ז ל שני ח ם ע י ד י ע  מ

א ת ש ה א ד כ ו י ח א ד מ ע ט ו ו מ צ ת ע ו ד ע ת ב ה מ א ז צ מ נ ה ו מ ג ע ר ה ה נ י ז ר ו ה י ח ו א א א ו ה ה י ל א ע כ ב ׳ ׳ ח א א ו ״ א א י ה ח ני] ש ח ה א ש ל א ד ע י ע ן ה כ ו א  ר

י ר י ס ח ל ו ד א ע י ו ה ד מ י ו ר ק י ר מ כ א ד מ ל י א נ י ר ח י א ד ה ו ס ח י לא א ו כ ל י ס ר א ע ר ע מ י ל ר י י פ ר ו ד ה א א ל י נ ה מ מ ח ] א ח כ : ן א י י ה ח י ר ח א א ח ל י  מ

א צירוף ל כ א ו ו ח ה ו ל ד ן ג מ י מ לאו ס ח ר א ע ש י ד ד י מ ם ל ו ל ר כ ת לא ה ח ר א ע ה זו ש ש א ה כ א ר ד ש י ע מ ל ה כ א א י ל א ת ה א ב ה ה ד ק ז ח ח ל א נ ר  ה

ר מ א ן ד א א מ כ י ה א ל ו ד ה ג ן ל נ י ה אי חשכ ש י א ש נ ו ן ע י ר לענ כ ח מ ר ה מ : א י ר ק י ר מ כ ך חצי ד כ ל ר כלל ה כ י ד ו ר שני לא ה ע ל ש ן ע י ד י ע מ  ה

 הגדול
ם ו ק מ ת ב ו ר ע י ש ת ן ש נ י ע ב א ד ת ש י ה מ ל נ ״ י ק י ד א מ ן ל י ד א ה ו ה א ו י ה א ה ר ב ס ך ה ר ל ד ן ע א כ ב ו ש ה ז ע ו מ ה ש ר מ א  נ
ה ב ג ד מ ח ו א נ י א ו ר נ ת א ח ת א י כ ר מ א ן ד ו ג ר כ מ ו ל ק ו ו ח ד ן ל י כ י ר ו צ נ א א ש ל א א ר ב ס ה ה ז ד מ ו מ ל ן ל י ל ו כ ו י נ ד א ח  א
ה ב ג ת ב ח ת א ו ר ע י ש ת ש ו ב נ ר מ א ה ש ל מ כ ה ל י א ר א ה ו ה ה ו ״ ל ה א מ ש ה מ ב ג ת ב ח ו א נ י א ו ר נ ת א ר מ ו ת א ח ת א כ ן ו י מ י  מ
ך כ י פ ל ה ו ה ז א ר ה ש ה מ ה ז א א ר ל ן ש מ ד ז ך נ א י ן ה ד ה ח ם א ו ק מ ב ן ד ו י א כ ו ה ה מ ת א ו ו ק ה ח ו י ד א כ ל ה א ל א מ ש ת ב ח א  ו
ה כ ל ה א כ ל א ש י ה פ ש ״ ע ה א ב ח ר ה ה ו ט ו ש פ ך ה ר ד ל ה ם ע ה י מ ע ו ט א ר ה ן ו י נ ע ה ה ז ם ב מ צ ק ע ו ח ד א ל ר מ ג י ה ל ע ו ב א א ר  ל
ם י נ ו ש א ר ל ה ״ ף ז ״ י ר י ה ר ב ד ו ו נ ר מ א ו ש מ ה כ כ ל ה ר ה ק י ע ד ל מ ה ל ת ה א נ מ מ ת ו ע ד ל ה ב ע ש י י ת ר מ ת ו ר י ב ד א ה ה י י ש ד  כ
ו נ ן א י י א ן כ ג ו ה ו כ נ ת י י ש ו ק ק ר פ ו ל נ ם ל י ק י פ ס ם מ נ י ת א מ א ל ה ם א י ב ו ר ם ק ה פ ש ״ ע ת א ו כ ל ה ה ב ל ח ת ם מ ב ת כ ו ש מ  כ
ה ב ו ר י מ פ ק ב ״ ב ן ב נ י ס ר ג א ד י ה ן ה א ל י ש ד ק ו ע . ו ם ה ם ב ע ט ה ה נ ת נ י ש ד ש כ ו ר י פ ה ב נ ע ט ת ו ק ו ל ח ה מ כ ל ה ל ה כ ם ב י א ו  ר
ן נ ב ר א כ ל ד ע ו ״ ר א כ ל א ד ל ה ״ ף ז ״ י ר י ה ר ב ד ן כ ם כ א ׳ ו ו כ ע ו ״ ר א כ ל ׳ ד י נ ת א מ מ י ר נ כ ב ו נ ו ג נ י נ פ ם ב י ר מ ו ם א י נ  ש
א ה ל ב נ י ג ד ע ן ד ו י ה כ ש ק מ ן ד א מ ה ל י א ל מ א ק י ל ת כ א א ו י א ה ד ב ו ה ע א ב ד ב ע י ר ד י ו מ א ה ל ח י ב ת ט ו ד א ע ה א ד ו  ה
ל ע ו ב נ י נ פ ם ב י ר מ ו ם א י נ ש ש ו ד י ו ק נ י נ פ ם ב י ר מ ו ם א י נ ש א ד ב י ק י ע ב ה ר ד ו א מ י ל מ א ד ו ר ה ב ה ד ח י ב י ט ד י ע י ל כ י ר  צ
ן י ת י נ ת א מ מ י ן נ נ י ר מ ה א ו י ה כ י ן ה ם כ א א ו ר ב י ס א ה ן ל נ י ת ח א נ א ל ר ק י ע מ י ו כ א ה נ ק י ס א א ד י א ה נ ק ס א מ מ ע ן ט י ד ה  ד
י ר ב ן ד י א ר ם נ ר א ב ו א ה ד ב ו ה ע י א ב ד ב ע י ד ד י ו מ א ה ל ח י ב ת ט ו ד א ע ה א ד י י ה מ ן נ נ ב ר א כ ל א ד א ה ב י ק ׳ ע ר א כ ל  ד
ת ו ת כ ש ה ל ש ן ד ו י ה כ ק ו י ח נ י ש ב ו ג א ז י ש ו ק ק ו ר י פ ו ב נ ו ל ש ר י ם פ ה ם ו ה י פ ו מ נ ד ו מ ל ם ת י ל ב ק ו מ נ א ל ש ״ ו ז נ י ת ו ב  ר
ן י א ת ש ח א ת כ ו א ר ם ל ה ה ל י א ה ך ל כ י פ ו ל ל ז ה ש נ מ ז א כ ו ל ל ו ה ש נ מ ז ה ו ת נ ש ת ב ח א ת ו ח ל א ם כ י נ ש ש ל ש ת כ ו ד י ע  מ
י ן כ ה ת מ ל ב ק ת ת מ ו ד ע ה ה ה ז א א ר ל ה ש ה מ ה ז א ר ש ך כ כ ל ם ה י נ ש ש ל ת ש ו א ר ל ב ו כ ע ת ה ם ל י ד ע ל ה ן ע י ח י ר ט ו מ נ  א
ם ו ק מ ו ב ה ן ל נ י ע א ב ד ל ״ מ י ל י פ ת א ו ר ע י ש ת ש ל ב ב ה א ה ו א ר ה ש ה מ ת ז ו א ר ל ל ו כ ה י י א ה א ל מ ש ן ו מ ז ה ב י ו ל ן ת ת ו ד  ע
ר ב י ד צ ל ח ״ ה ה א א ר ל ה ו ה ז א ר ה ש ה מ ת ז ו א ר ל ל ו כ ה י י ה ד ו ח ן א מ ז ן ב ה י ת ש ן ש ו י כ ו ו ה ן ל נ י ע ד ב ח ן א מ ז ד ב ח  א

: ן ג ו ה ה כ ל ו ע ר ו ו ר ב ן ו ו כ ם נ ע ט ה ה ז ם ו ה ת מ ל ב ק ת ן מ ת ו ד ן ע י ך א כ י פ  ל

 המאור
ם י נ ש ה ו ב ג ת ב ח ם א י ר מ ו ם א י נ י ש ט ו ע מ א ל נ ק י ס א ׳ ו ו כ ה ו י י ל ד ב י ע א ר מ ב י ד צ א ח ל ר ו ב י ד א ף נו ע־ב1 ורבנן ה ד : 
ף ״ י ר ב ה ת א כ י ה ה נ ט י ק ת כ י א ר מ י א נ ה א ו י ה ה נ ט י ק ת כ י א ר מ י א נ י ה ק ס מ ה ד י ב ח ס ו א נ כ י א ה ו ס י ר כ ת ב ח ם א י ר מ ו  א
ש ל ל ש ם ש י ד י ע ת ׳ כ ג ג ב ״ ה ת כ ו ד ת ע מ י י ק ת מ ה ד ק ו י ח ב ש ג ״ י מ כ א ה ת ו ו ב ה ר ו ב ש ק א מ ת ע מ י ש א ו ה י ת ו כ ל ה ל ב י  ד
י נ א ש ר ד מ א ו ו א ז י ש ו ל ק ״ ב ז ר ק ה י ר פ ם ו י ד י ע ת י כ ת ש ג ב ״ ה ת כ מ י י ק ת ן מ י א ת ד ו ר ע י ש ת ת ש ו ד י ע ב ש ג ״ מ ם ו י נ  ש
ב י י ח י ה מ ו ה ה ק ז א ח מ י י ק א מ ל י ו ש י ל ת ש א כ י ת א א י ל א א ה י ד ר י ן פ י נ ע ת ל כ ת ו ל כ ת כ ו ד א ע י ו ה ו ר ג ה מ ק ז י ח ב  ג
ת י ש י ל ה ש נ ה ש ל כ א א ד ד ה ס מ ת ו י ש י ל ת ש א כ י ת י א ך כ כ ל י ה א מ ם ק י ד י ע ת י כ ת ש א ד מ ו פ ן א י נ ן ש י ת ר ת י ד ר י י פ ר ו ד ה א  ל
ה י י ת ו ד ה א ס י ו ה ו ד ג מ י ד א מ י ק ד ה א ב פ ר ט צ מ ה ו ק ו ח א ד נ י ה ד י ם ל ק ן ו י נ ת ש ל ו ת ה ו ל א ל א מ ה ו ד ה י י ד ה א ב פ ר ט צ  מ
א ד ח ם ד ו ש י מ כ ו ה ה ר ב מ י מ א ל כ י ת ל ו ר ע ׳ ש ל ב ב א א י ל א ת ה א ב ה ה ד ק ו ן ח י נ ע ת ל ו ד ה ע א ל י ו י ה ר י ן פ י נ ע א ל ת ו ד ה  ס
ל ״ ב ז ר י ה ר ב ם ד ה ה ל י א פ ר ט צ א מ ך ל כ ל ה א ו י מ א ד ת י ל ן ד א מ כ א ו ד ב ו ה ע י ב ד ב ע י ד ד י ו מ א ל א ו ו ר ה ב י ד צ ר ח ע  ש
א ק ו ר י ק פ י ר פ א ד ק ו ר י י פ א א ה י ש ו י ק א ה א ל ת י י א י א א ד ה ו ז ן ה ו ש ל ו ב ש ו ר י פ ו ב י ל ב ע ת ו כ ד י מ ל ל ת ״ י ו ו ל ף ה ס ו ר י ״ ה  ו
ו מ ל כ כ י ה פ ר ט צ א מ ה ל ״ ש מ ן ו נ י ע ד ב ח ם א ו ק מ ת ב ו ר ע י ש ת ש ל ד ״ י ק ה ד י ת י א ל ר ק י ע א מ י ש ו י ק א ד א ו ל א א ו א ה י ל ע  מ
ר ב י ד צ א ח ל ר ו ב ם ד ע ט ה מ ן ו י א ם ש ע ם ט ה ם ב י א צ ו ו מ נ ן א י א א ו ם ה ו ג י ר ב ד ם ב י נ י י ע ו מ נ א ש . כ ו ש ו ר י פ ב ב ו ת כ  ש
ת ו פ ר ט צ ת מ ו ר ע ש ן ה י ה א ס י ר כ כ ו ש ל ז ע ה ו ב ג ב ו ש ל ז ם ע י ד י ע ם מ י ד ע ם ה ה י נ ש ג ש ״ ה ת כ ו ר ע י ש ת ש ת ב ח ת א ׳ כ י פ א  ש
ל ״ ף ו ״ י ר ם ה ג ר ו ב י ד צ א ח ל ר ו ב ר ם ב ע ש ט ו ר י פ ה ה ו ן ל י א ת ו ו ר ע ש ף ה ו ר י צ א ב ל ם א י ד ע ף ה ו ר י צ י ב ו ל ה ת ן ז י ך א כ ל  ה
ו מ ע ל ט ן ע נ י ע ד ב ח ם א ו ק מ ת ב ו ר ע י ש ת ש ם ד ו ש ם מ ע ט ה ה ף ו י ס ו ה ה ו ז ת ב ו כ ל ה ח ה ס ו ן נ ק ת ה ל ו צ ו ש י ת ו ב ו ש ת ו ב נ י  רא
ו ל ל ם ה י מ ע ט י ה נ ן ש י י א ן כ ק י א ת ל ו ו י ר ב ל ד ק ל י ק נ י ע ב י ו ש כ י ר ר ת א א ת ע מ ש ה ל ב כ ר א ה ו ם ו ה ע ן ז ב ר י ע ן ו ו ש א ר  ה
ן ו ש א ר ו ה מ ע ה ט י ר ה ת ו י ב ם ו י ר ש ק א נ ל ם ו י ר ב ח ת ם מ נ י א ו ו כ ר ד ה ל נ ו ם פ ה ד מ ח א ד ו ח ל א י כ ה כ ם ז ה ע ם ז י ב ר ע ת  מ
א ל ד א ח ם א ו ק מ ת ב ו ר ע י ש ת ן ש נ י ע א ב ן ל א ל ר י ב ס ן ד נ ב ר א ד ב י ל א א ל ת א כ ל ו ה ה נ י ו א ה ז ע ו מ י ש ת כ מ א ל ה ב א ו ר  ק
ו ת ו ק א ו ח ד א ל ל ש ה ו ח ו ו ר ה ן ב י נ ע ר ה י ב ס ה ל ה ו ד ׳ נ ס מ ו ב מ ו ק מ ש ב ר ו פ מ ו ש מ ם כ י צ י ב ל ה ת ע ח א ף ו כ ל ה ת ע ח ׳ א י פ  א

 מלחמת ה׳
ב הד״ף ז״ל בהלכותיו האי שמעתא מקשה בה רבוואתא וכו׳ עד ולבד הד״ף ז״ל הראשונים כמו שכחבס בחמלה בהלכות אע״פ שהם קרובים אל האמת אינם מספיקים לפרק קושיתנו כהוגן וכו׳: ת  כ

ר הכותב כבר פירשנו בפרק מרובה שאין טענה זו כלוס ושם כתבנוה בלשון אחר טוב מזה ומזה: מ  א
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ד סימנין ומיהו לית הלכתא הכי אלא כמאן דאמר ק י  דלא כעינן שתי שערוח כמקום אחד אלא אפילו אחת כגכ היד ואחת ככדנןה מ
ה שהוא כינוי לערוה ע״כ ומיהו דוקא ככי האי גוונא שכל כת מאלו צדך לצירוף תכרתה אכל ס ד כ  דשניהם כמקום אחד בעינן דהיינו כ
 היכא שאחח אינה צריכה לחכרחה אף על פי שהאחרות צדכה לה לא מקרייא חצי דכר בדאמדנן בפרק מרוכה (דף ע:< דאפילו רבי
ד טביחה צדכי לעדי גניכה כיון דאין עידי גניכה צדכין לעדי טביחה ע  עקיבא מודה בעדי גניבה ובעדי טביחה דמצטרפי דאע״ג ד

 רש׳׳׳
 דאין מצטרפין: אחד אומר אכלה חטין
 ואחד אומר אכלה שעורים. דהיינו שש
 שנים בדילוג כך ס״ד וכן מנהג עובדי
 אדמה ששנה אחת זורעים מטין שניה
 שעורין וכן לעולם: אלא מעסה א' אומר
 ראשונה כוי. דהיינו ממש נש כרבי
 יהודה הכי נמי דמהוי חזהה הא אין שוס
 אחד מהן מעיד שאכלה שלש שניס רצופין:
 הלא תרוייהו בחד שתא קא מסהדי.
 דאיירי שזה אומר אכלה ג׳ שניס רצופין
 חטין וזה מעיד על אותן שלש שנים שאכלה
 שעורים ויש כאן עלות גמור לשלש שנים
 ואי משוס שזה אומר חיטי! וזה אומר
 שעורים בין קמת חיטין לקמת שעורים
 טעו אינשי: ההוא שטרא. והוצרך המלוה
 לקיימו ושטב חל מינייהו ואילו לא ממ
 היה כל אחל מעיל על חתימת ילו לבלו
 כחכמים בפרק שני לכתובומ לעל מנה
 שבשטר הס מעירים כלומר עליס החתומי׳
 הר כאילו מעילי[ שראו המלוה והיכא
 שמת אחל מהן אמרינן התס לצריך שנים
 מן השוק להעיל על 01 החתימות והחי
 מעיל על תמימת עצמו לבלו ולא יצטרף
 עם אחר להעיל על חתימת המת משוס
 לכשמעיל על חתימת עצמו נפקא פלגא
 דממונא על פיו דאין צריך אחר להעיל
 עמו וכי הדר מעיד על חתימת המת נפיק
 ריבעא דממונא אפומא נמצא דכולי ממונא
ט ריבעא נפיק אפומיה ואנן על פי שנים  נ
 עדיס יקום דבר בעינן חציו על פי זה
 וחציו על פי זה: הייצו מתציתין. דשלשה
 אחין ואחד מצטרף עמהן טון דאמאי
 דמסהיד האי לא מסהיד האי: הסם.
ט ריבעא דממונא  במתנימין לא נסיק נ
 אפומא לאחי אלא החצי אבל הכא גבי
ט ריבעא אפומא  שטרא נפיק ממונא נ
ד אחין חשובים כחל ונפיק כולי מ  לאחי ל
 ממונא נכי ריבעא אפומא לחל:
׳ שיש להן חזקה. אס החזיק י  מתנ
 בענין זה שלש שנים הוי חזקה וכל הני חזקות על סוף פירקין בחזקת שלש שנים
ס המטלטלין הם ולא תשמיש ד ב  אייד: היה מעמיו בהמה גוי. כל הנך ל
 קבוע ולא חשו למחות לכך לא הוי חזקה: תצור ונירים. מטלטלין וכן רחיים
ד הוא חזקה לכל הנך  ברחיא לידא: ועושה מקום. או עשה מקום לזבלו ה
 הן מילי דקביעות ואיבעי ליה למחויי: גמ׳ מאי שנא רישא. ללא הוי חזקה:
 ומאי שגא נח [סיפא]. הא ודאי גס בהעמדת בהמות ברשוחו קפדי אינשי

 קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל

ד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה ח א  א

 שעורים הרי זו חזקה מתקיף לה ר״נ א!בר

 יצחק אלא מעתה (א) אחד אומר אכלה שנה

 ראשונה שלישית וחמישית ואחד אומר שנה

 שניה רביעית וששית הכי נמי דהויא חזקה

 א״ל >א< הכי השתא fa מי דמי התם בשתא

 דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו

 בשתא חדא קא מםהדי *כ* אלא מאי איכא

 בין חיטי לשערי בין חיטי לשערי לאו

ן ואחד אחי  >ג< אדעתא דאינשי: שלשה ג
 מצטרף עמהן: ההוא שטרא דהוו חתימי

י בתרי שכיב חד מינייהו אתא ל  עליה י

 אחוהי דהאיך דקאים וא׳ מן השוק לאםהודי

 על חתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר

 היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף

 עמהם א״ל רב אשי מי דמי התם לא קא

 נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי הכא

 נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי

דברים  והלכתא כרב אשי: מתני' אלו נ

 שאין להן חזקה ואלו דברים שיש להן חזקה

 היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור

 ובידים וריחים ומגדל תרנגולין ונותן זבלו

 בחצר אינה חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו

 גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכירים

 וכן לריחים הכניס תרנגולין לתוך הבית עשה

 מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה

 הרי זו חזקה: גמ׳ מ״ש רישא ומ״ש סיפא

 עדוח היא וכן הדין גבי אשה שאמרה
 התקבל לי גיטי שצריכה שתי כמי עדים
 שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים
 שיאמרו בפנינו קבל וקרע והלא הנך
 דאמרי בפנינו אמרה לא צדכי
 לאיצטרופי דהא לא מסהדי בגירושין
 כלל אלא דמסהדי דאיהי שרתיה להאי
ט מהני ומצטרפי  גכרא שליח משוס ה
 ולא חשיכ חצי דכר: אחד אומר
 אכלה חפץ וכוי. דטעמא דרכ
 יהודה דטון דכאוחן שנים עצמן דקא
 מסהיד האי מסהיד האי אע״ג דהאי
 אמר חטין והאי אמר שעודם
 ומכחישין זה את זה לא הוי עדומ
 מוכחשח דכין חטי ושערי טעו אינשי
 דלא ידיע ורכ נחמן היה סכור לומר
 דכן נמי באתר דמוברי באגי אחד
 אומר ראשונה שלישיח חמישית ואחד
 אומר שנייה רביעיח וששיח לא הוי
 הכחשה דטעו אינשי בין נמ האכילה
 וההוכרה והשיכ לו רכ יהודה דלא
ן טעו אינשי ט האי גוונא  אמדנ
 דכשמא דקא מסהיד האי לא קא
 מסהיד האי אע״ג דשניהם מודים
 כאכילה ובהוברה אלא עדות מוכתשת
 ממש היא וכל שק אי אסהיד תד
 אכ״ג וחד דה״ו כלומר שמכחישו אבל
 אס אינו מכחישו ודאי עלחה לו
 חזקה דכולהו אמלמ שני חזקה רצוסין
 קא מסהדי ואמדנן כסרק זה כורר
ד יהושע  (דף ל:< מודים חכמים ל
 כעדי ככור וכחזקה: לאםהוד׳
 אחתימת ידא דאידך. דמיירי שהיה
 צריך המלוה לקיימו והאי מעיד על

 כתב ידו ובא עתה אחי החי להעיד עם אחד שכשוק על כתב המת
 היינו מתני׳. דה״נ שחי עדיוח הן שהחי מעיד על חתימתו ואחיו עם
 אחר על חתיממ המת: לא קא נסיק נכי וכוי. התצי הממון יוצא
 ע״פ שלשה שכשוק כמו ע״ס שלשה אחין אבל הכא שני אחין נינהו
 וליכא אלא עד אחד שבשוק והממון חסר נרביע] ע״פ האחין:
ן דאי אחר  >ה< אמר הממכר והחס כדוכחא [בכתובות דף כא.] אמדנ

 החי תמימת ידיה אחססא מצי איהו עם אחר שכשוק לקיים חתימת השני נמצא ששני אחין או אכ וכנו מצטרפי עם אחד שכשוק לקיים שטר אחד
 ומיהו אס כא א) אחד מן השוק והעיד על חמימח החי ואח״כ כא החי ומעיד על עצמו [מצטרף הוא או אחיו עס אחר שכשוק על חחימח המח
 דהשמא] ליכא אפומא דאחי אלא סלגא אכל אס העיד ראשונה החי עצמו הוה אידך יתר שהוא כנטול זו סברת הריטכ״א ז״ל כי חצי הממון יוצא
 על פי האח הממוס שמעיד על תמימתו וחצי האחר יוצא בין אחיו ואחר שבשוק נמצא דנפיק נכי ריכעא דממונא אפומא דאחי ורחמנא
׳ היה מעמיד בהמה כחצר וכו׳. י  אמר ע״פ שנים החצי ע״פ זה והחצי ע״פ זה והכא ג׳ חלקים ע״פ א׳ דשני אחין כא׳ חשבינן להו: מתנ
ס המטלטלים לא קביע ולא קפיד ד ב  בגמ׳ !דף נז:ן מוקי לה בחצר השותפין נחדאהעמדה כדי לא קפדי דכיון דכל הגי בלא מחיצה קיימי והס ד
 עלייהו דחנור וכיריים דהכא במנור וטריס של יד דמטלטליס נינהו אבל עשה מחיצה היה לו להקפיד טון שמשחמש הוא נמי באוחו חצר אם
 לא שמכרו או שנחנו לו והיה לו למחוח ומשוס הכי עלחה לו חזקה כשלש שנים: הכנים תרנגולץ. אע״ג דלא עכד מעשה מקפיד אדס
ד ומש״ה מממה מה לי עשה מחיצה מה לי לא עשה י  כהס משוס דמטנפי כל מה שבבית: גמ׳ מ״ש רישא וכו׳. דס״ד דבחצר חבירו מי

ה ה מז ע י ב ת מ מחל לו על ה ״ מ שה ד י התפי נ ב הרא״ש דלא מה ת ה נ ז ן העלייה. ואף נ ל דמשלס מ ע ו יל עצמי אי נשניל מ י או נשנ מ ס מ ת ש ה פ ס ת ד א ע ו ס וא׳ מ ס אבל נשאחד ת י מ ה על זה בהיזק ח ז  מ
ק נשבע י ד המז ל הזיק לפניך ה ע ו מ לע בולאי שזה הגלול או ה ו ה י ן הניזק את ע ׳ אי ט י ן בס״ל. ועל סברת מי טע נ ן ו ע ו ו שיתנאר נהל• ט מ ס נ י מ י לשוורים מ מ ן ולא ל פ ו ג ל אלו אין משתלמים מ נ י ל נ  אי מה
ל ת אנ צ ק מ ה נ א ד י ה ר ה ה עה אחת ו ה לו בחס חשיב הכל תבי ל ו ל וזה מ ע ו מ ען על ה א על נכסיו כיון שטו על שהחיוב הו מי ס ו ח א נ ק ו ׳ ל י עה זו למי ו נ שנ י על קאי כלומר לחי מו אחס ו ל ו ׳ ׳ נ א ר ה עליו ה י הג  ו
׳ י י מיי׳ נראה לאפ ר מלנ ר לגמרי. ו ו ט פ ס ל ד ו ע ש דה לו נ הו ם ו ו חטי נ ע ה ליה ט ו ה ה כלל ל ע ו נ כל ענין אין כאן ש ל לדעח הרא״ש נ ח כלל אנ צ ק מ ה נ ד ו ן מ א י עצמו ואין נ נ ס ה נ נ ע נ ט ס נל אחד חשי ד י ו ש  ה

ד משנה שם: י ד מג ב ל רה יכן גראה מ עת התו ו ך לישנע שנ ד לאי שזה הזיק צ ו לע נ ו ה י ת ר א מ ס א ! א  נששניהס תמי

 עין משפט נר מצוה
א נ ש ת - ט מ ש  ת

: ה מ ׳ ק י מ ס ׳ ׳ ח ו ן ט ע ט נ ן ו ע ו ׳ ט ל ה ט מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ׳ ׳ מ ו ט ט ן ק ג עשי מ ת ס ו ל ׳ ע ל ה א מ ״ כ ׳ פ י י  ב מ
נ ן פ ג עשי מ ים ס ׳ שכנ ל ה ה מ ״ ׳ ס י י : ג מ ו ׳ מ י  ס

: ע ן ק מ י ס א ו ס ׳ ק י מ ס ״ מ ו  ט

 ממורת הש״ם
ע שם ׳ ׳ ת שו ה ג ה כ ו ו ״ ׳ מ י ה ס ש י מ כ ר ל א נ ״ מ ר  א) ה

: ע ״ צ ם ו ד י ע ׳ ׳ נ ש ה ״ ק ע י ת ע  ה

 קובץ הגהות
צ״ל ם נ ת א ה ת ש י ה כ ה ה ד ו ה כ י נ ר ׳ ׳  ב״ח (א) ג
: ק ת מ ת אלא נ נ י י נמחק:(3) ת מ י ד ת מ נ י ח  ו
ר מ : (ה) א ד י ת ד) צ״ל נ ) : ו ה י י ת ע ד  (ג) צ״ל א

: ף ק ו ״ל מ א ז ״ נ ט ד ד ה ׳ ע כו ר ו כ מ מ  ה
: ס ת נ ס ״ א ר ת י ׳ א מ ג  ג״א א] נ

נ ר : [3] כ ק ו ת מ י רשום ל מ י ד ת מ נ י  מא״י [א] ת
נ ׳ ׳ ׳ל: נח ג ת כצ׳ מ ת ה מ י ת ל ח : [ג] ע  כצ״ל
ם י ל י ע ד הנ נ ס ׳ ד י כ ס ״ : [ה] נ ה נ ה ק צ י ח ת מ י  דבעשי
ר לעיל מ א א ד ה ב ו ״ : [י] נ ה ר נ ו ה  שאכל כשני ה
ד ת א ת ה י ס מנ י מ ע פ ה ד ל ז ה ע ן ז קי י ן מתז ן אי י תפ  דשו
א יש ו ש ה מ ת ש כ מ ׳ אח׳ ׳ שנים ו  להשתמש לחבירו ג
ס י ח ו ח ד שבתים אלו ס י י א א כ ה ה לחצר ד  לחלק בין שד
י כ ה הי ס לרך חצר ז כנ נ א יוצא ו ו ן שה ו ט ה ל  לחצר ז

: ה י נ י ה מ בנ י לאו לז ת לו לעשות א י ן מנ י אי ל ס ק  ל
: ת מ מ ל מ ב ל ו ו ל ר הג ן במאו י ב עי ״  חו״י (א) נ

 שלטי הגבורימ
ן י מ ד ח מ לה לו ו ה שמו ה ולאי משלם מ נ ע  ואין כאן ט
ס י שצדך להחזיר א וחר ולא ישלם וכל מ י שאכל י  על מ
ס ד כ י ש ה יק בה ו ל שהיה מחז ו ע ם נ ד ח א ס ל ר ט ש  ה
ם שניח ע ם פ ה ר מ ימים מוציאי! אומו השנ  עליי! קי
ה ר ט ש ה ! לזה ש נעי ס ותו ד ז י ח ע ו ק ר ק  יניתניס לנעל ה
ס ד ו י ן שני ש ח נלי י ׳ המנ ס י נזקין נ נ ו ג ה  לה! מי
ם ואי ׳ ת ן או א ט ס אחר אחל א׳ גלול וא׳ ק י לפ  הרו
י ן מ ן הזיק ואין יולעי ה ם שא׳ מ לי ס מעי ד ע ל ו ע ו  מ
ס מר ת ל הזיק ומזיק או ע ו מר גדול או מ ם גיזק או ה  מ
ד ע ו מר ודאי שזה מ או ד ו ן נ ע ו ק והניזק ט ד ן ה ט  או ק
נא ף ל״ה אי ח ד י ׳ המנ  או זה גלול הזיק לאיתא ס
׳ י ע לאפ מ ש מ מ ׳ ׳ ׳ נ יט מהל ׳ פי י ד מי נ גתא לפי ל  פלו
ן ו ר ט נ ל ס נ ד ו ר ם נ פ שאין עלי ׳ ׳ ד אע זק נ י ן הנ ע ו  ט
ק ז נ נ צריך לשלם נ ׳ ׳ מ מ ן הזיק ל ה ס שאחל מ י א על נ י א  ל
א לאינו נ י ר מזיק ה מ א ק ל נ הקל נ ו ם חי י י העל  זה על פ
מר ק או י פ שזה המז ׳ ׳ אע רה ו רו ה נ  מוצא הניזק ראי
מר לא ט אלא ילאי הגלול ן הזיק וזה הניזק או ט ק  ה
ק י ו המז ן שהולה נ ט ק לאח ה  הזיק לא מחל לו על הו
׳ משני שווריו ולאי א ן שיש ערים שעשה ההיזק נ ו ט  ל
מ ע ט י ל מ ם ולא ל ו עלי ל הדבר שיש נ  לא מחל לו ע
ם ד ו ע י ש מ ד ר אף מ ו ט פ ס ד ד ו ע ש דה לו כ הו ס ו י ט  ח
ח לחיינו כלל כשוס א׳ ו ד ד דלינא שוס צד ע י י ס מ ת ה  ד
ד מ ג ר ל ו ט ת שיש לו עליו והלנך ס ו ע י נ ק שהן ת ם ר ה  מ
נ הקל או ו י ח ת לחיינו נ ם לפחו א עדי נ י א דא נ נ ה ״ א ש  מ
ל ם אנ י ד ע י ה ם על פ ה נ על נזק א׳ מ י נ חי ״ מ מ ן ד ט ק  ה
ן ו ט א ד ד ה ע ל מ ש ׳ מ ׳ ת מ סי ״ ר ח הטו ד הרא״ש ו נ ד  מ
ן ע ו יק והניזק ט ס הז ה ס על איזה מ ד ו ר ם נ נא עדי  דלי
ד שלא הזיקו ח א ה על ה ל ו א מ ו ד שזה הזיקני לאז ה  נ
ה שאומר ד ואין הניזק ניטל נלוס ט מז מ ג ר ל ו פט  ו
׳ל ה לו שזה לא הזיקו וה׳ ל ו ד ה ה  שהזיקו אינו נוטל ש
ר ו ט ר והפליא ה ו ט פ דה לו נשעוריס ל הו ם ו י ט ו ח נ ע  ט
׳ הניזק נוטל לפתות י נ דלמי ״ א . ו ׳ מאד י ד מי נ  על ד
שה א ליה תפי י נ טא לאם תפש דמה ר מזיק פשי מ א ק ל  נ
! ט ק ם או ה ת ש הניזק ה פ ס ת ׳ א י נ לאפ ת  והרא״ש נ
א ו ר ה ו ט פ לו ל א ליה תפישה ומוציאי! מי י  ללא מהנ
ף ס״ל ״ ד ה ס׳ שס וי׳׳א ל ת התו ע ה ל ׳ י נ א ו נ ד  לגמרי מ
ד ר נ מ ! והניזק א ט ׳ גלול ואי ק ה א ס הי  לולאי א
ן לא ט א תפישה לתפישת ק י ר ולא מהנ ו ט  שהמזיק פ
ס למיירי ששניהם ל משו עה שיש לו על הגלו י א לתנ י  מהנ
ו היאך יועיל פ ו ם אינו משתלם אלא מג ת ן ל ו ט ם ו י מ  מ

ת הגלול שהזיק לאינו משלם ע י נ ! על ת ט ק  לו תפישת ה
ס ד ו ע ש ם ותפש ה ד ו ע ה לו ש ל ו ה ה לסליגי נ ״ ה  שתפש ו
ה כמקצת ל ו ד ה ה ד שהולה ש ה ומשלם נ ר י ת עת ה י  שנ
א על גוף נ הו ו ס שהחי י מ ! ששניהם מ ט ׳ גלול ואי ק  א

 הגדול
ד י ה ס א מ א ק י ל א ד ה י ה ס א מ ק א ד ת ש א ם ד י נ ש ה ב ת ז ה א ן ז י ש י ח כ ם מ י ד ע י ה נ ש ש א כ ת ת ע מ י ש נ ה ן מ נ י ע מ י ש ש נ י  א
א ר ל מ ו ד א ח א ג ו ״ ב ר א מ ו ד א ח ן א ו ג ת כ ו פ ו צ ר ן ב י ד י ע מ ש א כ נ א ש ו ל ל ל ם ה י ד ע י ה נ ש ת מ מ י י ק ת ת מ ו ד ע ן ה י י א א  ה
י א כ ר ל מ ו ׳ א א ה ו ׳ ׳ ג ר א מ ו ׳ א י א ג א י ב ר ב ו מ א ד ר ת א א ב ה ת ו ו פ ו צ ן ר י ע ת כ ו ר ז ו פ מ ן ב י ד י ע מ ש ש כ ״ ל ו ו ״ ה א ד ל י א  כ
א ו ה י ו ר מ ג ת ל ו ר ז ו פ מ ן ב י ד י ע מ ש ר ב מ ו צ ל ״ ה א ת ז ה א ם ו י ד ע ת ה ש ח כ ד ה צ ת מ ו ל ט ו ב ל ל ת ה ו י ד ע ל ה ו כ ״ ד א ב ל  א
ה ק ו ם ח ת ק ז ה ח ת י א ה ה ל ש ח כ א ה ל ת ב ו ר ז ו פ ת מ ח ה א ק ז ח ם ב י ד י ע ם מ ה י נ ו ש י ׳ ה י פ ם א ת ה י ד ג א י ב ר כ ו א מ ל א ד ר ת א  ב
ת מ י י ק ת ת מ ו ד ע ת ה י ב ת ח ש א י ח כ ו מ נ י א ה ו א ר ה ש מ ד ב י ע ד מ ח ל א א כ ל ה א ת ז ה א ן ז י ש י ח כ ן מ נ י ם א י ד ע י ה נ ם ש א  ו
פ ׳ ׳ ע ת א מ י י ק ת ת מ ו ד ע ם ה ה י נ י ה ב ש ח כ ן ה י א ן ש ו י כ ת ש ו פ ו צ ן ר י ע ת כ ו ר ז ו פ מ ן ב י ד י ע מ ן ש י ן ב י פ ו צ ר ן ב י ד י ע מ ן ש י  ב
ר ו כ ת ב ו ד ע ה ב ח ר ן ק ע ב ש ו ה ׳ י ר ם ל י מ כ ם ח י ד ו מ ה ו ח ר ן ק ע ב ש ו ה י י ה כר כ ל ל ה ״ י ק ה ד ה ז א א ר ה ל ה ז א ר ה ש מ  ש
ן י א ה ש ק ז י ח ב ש ג ״ ל מ ו א ש ו ל י ש כ ו ע נ ש ל י ה ו ר ז ח ה א ז ׳ ב י פ א א ל ד א ח א ם כ ה י נ ו ש א ר י י ש ע א ב ל ה ד ק ז ת ח ו ד ע ב  ו
א ה י ב ק י י א ד ל א ו ה י ב ק י י ד ש ד ״ ם מ י ר ו ע ש ה ם ו י ט ח ת ה ש ח כ ה ת ב מ י י ק ת א מ י ה ם ו י נ ש ת ה ש ח כ ה ת ב מ י י ק ת ן מ ת ו ד  ע
י א ד ה י ה ס א מ י ל א ד ה י ה ס א מ ק ה ד נ מ א ג ד ״ ע א ן ו ב ה ל נ מ ר ו ו ח ה ש נ ת מ ש ח כ ה ת ב ו ד ע ת ה מ י י ק ת מ ו ש ע צ י מ ר ד ה ו ע  ו
ת מ י י ק ת ן מ ת ו ד ה ע ת ז ה א ן ז י ש י ת כ מ ׳ ב י פ ה א ס י ר כ ם ב י נ ר ש מ ו ׳ א א ה ל ״ ה ן ו י ר ד ה נ ׳ ס ס מ ו ב מ ו ק מ ש ב ר ו פ מ ו ש מ  כ
ו א ה ר ה מ ש ח כ ה ת ב ו מ י י ק ת ו מ ל ל ת ה ו י ר ע ל ה כ ן ש ו י כ ם ו ש ש ר ו פ מ ו ש מ ל כ כ ר ה ז ע ל ן א ש ב ׳ ׳ ר ה כ כ ל ל ה ״ י ק ר ד ח א  מ
ת א ז ה ה ל א ש ת ה ב ו ש ת ת ו ו פ ו צ ן ר י ע ת כ ו ר ז ו פ מ ן ב י ת ב ו פ ו צ ר ן ב י ת ב ו ד ע ל ה ט ב ה ל ק ז י ח נ ת ש ש ח כ ה ר ב י מ ח ה ם ל י מ כ  ח
ה ב ו ש ת ל ה ה ש ר ק י ע ת ו ו ב י ר י ח ר ב ר ד פ ס ה ב י ל י ע נ ז מ ר ר ב כ ו ו נ ד ו י ד מ כ ב ח ו ן ר י ע ה מ מ ל ע נ ת ו א ל פ נ ה ו ק ו מ א ע ו  ה
י נ י ד ה ב ר ש ת כ ו ק י ד ב ו ב ת ז ו א ת ז ש ח כ מ ת ה ו ד ה ע ד ו ה ב י ר ר מ ן א י ר ד ה נ ת ס כ ס מ ם ב ת ס ה ר ג ד ו מ נ ר ל ר ב ת ת נ א ז  ה
ם ל ו ע ה ל ר ו מ ת ח ו ר י ק ח ה ן ש י ד ן ב כ ה ו ל ו ס ת פ ו ר י ק ח ל ב ב ה א ר ש כ א ד ו ת ה ו ק י ד ב א ב ת ע מ א ש ה ה ד נ י ן מ נ י ק י י ת ד ו נ ו מ  מ
ם ו ה י ז י א ש ב ד ו ח ה ב מ כ ש ב ד ו ה ח ו י א ה ב נ ה ש ז י א ע ב ו ב ה ש ז י א א ב ו ת ה ו ר י ק ח ו ו מ ו ק מ ש ב ר ו פ מ ו ש מ ת כ ו ק י ד ב ן ה  מ
א י ת ה ו ר י ק ח ו ב ת ז ו א ת ז ש ח כ מ ת ה ו ד ם ע י נ ש ת ה ו ד ע ה ב ת ז ה א ן ז י ש י ח כ ם מ י ד ע ה ש ך כ כ ל ם ה ו ק ה מ ז י א ה ב ע ו ש ז י א  ב
ת ו י ד ע ר ה א ש ן ב ן כ י א ה ש ה מ ר ו מ א ח י ך ה כ י פ ל ת ו ו ר י ק ח ה ב י ו ל ה ת מ ז ה י ש פ ק ל ד י מ ו ל ה ה ל ו ת ה ו ר י ק ח ב ה ד ל ו ס פ  ו
ן נ י ר מ א ו ד נ י י ה ה ו ר ש ן כ ת ו ד ך ע כ י פ ל ת ו ו ק י ד א ב ל ה א ל ז ן כ י א ה ד ק ז י ח נ א ש ם ד י ר ו ע ש ם ו י ט ת ח ש ח כ ה א ב ל ו ו נ ר כ ז ה  ש
ה נ ו ת ח ת א ה ט ו י ד ר ב מ ו ד א ח א ה ו נ ו י ל ע א ה ט ו י ד ר ב מ ו ד א ח ם א ת ׳ ה י ס ר ג א ד י ה ה י ו ש נ י י א ק י י א ד י ל ר ע ש י ל ט י ן ח י  ב
ת ו ר י ק ח ה ב ש ח כ ו ה ן ז י א ה ו ש ח כ ה י ב י פ ל א ״ י ן ו ת ו ד י ע ב ף ר ר י ך צ כ י פ ל ה ו ו ה ה ש ח כ א ה ל ה ב ו י ה ה כ ש ע ר מ ו מ י ׳ א ו כ  ו
י ש נ י י א ק י י א ד ה ל מ י ל ע ה ה ל נ ו ת ח ת א ה ט ו י ן ד י ב ת ו ו נ ו מ י מ נ י י ד ב ג י ל מ ם ד ו ק ד מ ח ם כ ה י נ ו ש ד י ע ד ה ח ת א י ב ב ן ש ו י  כ

: ה ט ו ו נ נ ת ע א ד ר ב ס ו ה ו ל  ו

 המאור
ן מ ח ה רב נ ף ל י ק ת ה מ ק ו ו ח י ז ר ם ה י ר ו ע ה ש ל כ ר א מ ו ד א ח א ם ו י ט ה ח ל כ ר א מ ו ד א ח ל א א ו מ ר ש מ ה א ד ו ה ב י  אמר ר
ה י י ל ש ק ט א ״ ן מ מ ח ב נ ר ו ד א ו ת פ ק ת ל א ה ע ש ק ה ל ש ״ י ז ו ל ף ה ס ו ר י ״ י ה ש ו ר י פ י ב ת י א ׳ ר ו כ ה ו ת ע א מ ל ק א ח צ ר י  ב
ד ח א ג ו ״ ב ה א ל כ ד א ח ר א מ ו ת א ו פ ו צ ר ה ב י י ל ש ק א א ל ו ו ״ ד ה ב ל כ ר א מ ו ד א ח א ה ו ״ ג ה א ל כ ר א מ ו ד א ח ת א ו ר ז ו פ מ  ב
ש ר י א פ ל ה ו ק ז י ח ו א ה י ל ד ד י ה ד ה ו ב ה י י ת ו ד ה א ס כ י ת פ י ד נ ׳ ה י פ א ל ד ״ מ א ק ת ו ו ב ר ו ד א ו י ש ו ק י ב ק ו ר י פ ו ו ״ ה ר ד מ ו  א
ן י ש י ח כ ן מ נ י א ש ו כ ה א ת ז ה א ן ז י ש י ח כ מ א ב ו ם ה ש א ר י א פ י ל ו כ י ר ב ד ן ב ג ו ה ה כ ל ו ק ע ו ר י פ ן ה י א ו ו כ ר ל צ ר כ ב ד  ה
א י ש ו י ק א ה א ל ת י י א ר א ש ב ה ש מ ר ב ש ב ת ה י ו ז נ י ב ה ר ז ן ה ו ש ל ו ב ש ו ר י פ י ב ת ה ג י ה ת ו ד ל י ב ו ו נ י ה ד א מ ו ך ה ם כ א  ו
ה ח ר ן ק ע ב ש ו ה ׳ י ר ם ל י מ כ ם ח י ד ו ל מ ״ י ק ה ד י ת י א ל ר ק י ע א מ י ש ו י ק א א ה ל א א ו א ה י ל ע א מ ק ו ר י ק פ י ר פ א ד ק ו ר י י פ א  ה
ד י ע ׳ מ ה א י ם ה א ו ו מ ו ק מ ן ב י ר ד ה נ ס ש ב ר ו פ מ ו ש מ ה כ ק ז ת ח ו ד ע ב ר ו ו כ ת ב ו ד ע ד ב ח א ם כ ה י נ ו ש א ר י ן ש נ י ע א ב ר ל מ א  ד
ם ה ם ה י מ י ם ב ע ט ה ה ז י ב ל ו ע ק ל י ח ר י ב ת ח צ ק מ ן ו י פ ו צ ר ו ב ה ל ש ק א ה ך ל כ י פ ל ה ו ק ז ה ח ו ו ה ״ ה ד ד י ע י מ א ג ו ״ ב  א
ה ו ן ה ו ש ל ו כ ש ו ר י פ ה ב ז ם ה ע ט ה ה י ג ה י ו ר ב ד ה ל ד ו ה ח ו מ ש ל ו ״ צ ם ו ה ר ב ר א ״ י ה נ פ ו ל י ל ל ע ו א ש י ל ת כ ר צ ו ה ו ש מ  כ
ת ו ר ז ו פ ם מ י נ ש ה מ ד ו ה ל רב י ת ע ו ש ק ה ן ל מ ח ב נ ת ר ע ד ה ב ל ך ע י י א ק כ ו ח ט ד ע א מ ו ם ה ע ט ה ה ו ז י ב ת י א ה ר ת ע  ו
ם י ט ח כ ב ״ א ש ה מ ק ז ה ח ת י א ה ם ל ה ו ב י ש כ ד ע י ע ן מ ה ד מ ח א ם ש ל ו ם כ י נ ש ל ה ל כ ם ע י ד י ע ו מ י ד ה ח א ם כ ה י נ ׳ ש י פ א  ש
ם י ר ו ע ת ש ח ה א נ ש ם ו י ט ת ח ח ה א נ ע ש ו ר ז ה ל מ ד י א ד ב ו ך ע ר ד ן ש ו י ו כ ש ו ר י פ ׳ ב י ל פ י י ד ג ו ר ו מ ל ר א ו מ ר ש ״ ה ם ו י ר ו ע ש  ו
ה ל ג ו ו י ר ב ת ד ו א ר ל ר י ב ד ש ו ע ת נ ש ד ב י ע ם מ ה ד מ ח א ד ו ח ל א ם כ ך ה ה כ ד ו ה ב י י ר ר ב ד ן ש מ ח ר רב נ ו ב ה ס י ך ה כ י פ  ל
ה כ ל ה ש ה ו ר י ל פ י ע ת ק ד ב י ו ת ר ק כ ח ״ ח א י ו ת ע ל ד ב ע ש י י ת ו מ נ י ה א ל ז כ י ו ד ה ס א מ ת א ש ד ח ו ב ה י י ו ר ת א ד מ ע ו ט  ל
ר מ ו ה א ה ז ת ז ה א ן ז י ש י ח כ מ ם ה י ד י ע נ ש ם ב י ר ו מ ה א ד ו ה י ר׳ י ר ב י ד י כ ה ל א ר ך נ כ ם ו י מ י ש מ ח ר א ב מ ע י ט ה ל ל ג ת נ  ו
ה ל כ ר א מ ו ד א ח א ן מ מ ח ב נ ו ר ה ל ש ק ך ה כ י פ ל ן ו מ צ ם ע י נ ן ש ת ו א ב ה ו ל כ ם א י ר ו ע א ש ל י א א כ ר ל מ ו ה א ז ם ו י ט ה ח ל כ  א
ג ״ ע א ו ד ״ ה ר ד מ ו ד א ח א ג ו ״ ב ר א מ ו ד א ח ת א ו פ ו צ ר ה מ י י ל ש ק י ת א ד ו ן ה י ד ב ו ו ״ ד א ב ל י א א כ ר ל מ ו ד א ח א ה ו ״ ג  א
ל ב ה א ת ז ה א ן ז י ש י ח כ ן מ י א ש מ כ ״ ׳ ה א ם כ ה י נ ו ש א ר י ן ש נ י ע א ב ל ה ד ק ז ת ח ו ד ע ה ב ח ר ן ק ע ב ש ו ה י י ל כר ״ י ק  ד
ר מ א ם ק י פ ו צ ן ר י ע ת כ ו ר ז ו פ ת מ ו ר ז ו פ מ ה ב ש ק ה י ש מ ן נ מ ח ב נ ר א ד י ש ו ק ת ו ו ד ן ע ת ו ד י ע ו א ה ה ל ת ז ה א ן ז י ש י ח כ מ  ב
ה י ת ע ד ק א י ל ה ס ו ה ה ד י י ל י ו ש ק א א ל ע ה ב ד ו ה ב י ר ה ד י ת ע מ ש א ל י מ ר ד כ א ו נ ו ב ה ה ר ה ב ד ו מ י ד ג א י ב ר ב ו מ א ד ר ת א  ב
ר מ ו י א א א ד י מ ו י ד ו ה י ה ח ת ר ב ח ת ב ב ר ע ת ה מ ק ז ל ח כ ו ש ל ל ם ה י ד ע י ה נ ש י מ ד ד י ה ד ה ו ב ה י י ת ו ד ה א ס כ י ת פ ן ד ו י ר כ מ י מ  ל
ף א ך ד ת ע ד ק א י ל ס ד ו כ א ה ל ד ו ה ב י ל ר י אי ה ו ק ז י ח ו ה י ת א ו ת א ש ד ח י ב ד ה ס מ ם ד י ר ו ע ה ש ל כ ר א מ ו י א א ם ו י ט ה ח ל כ  א
א ת ם ש ת ה ת ד מ י י ק ת ה מ ק ז ח ן ה י ם א י נ ש ן ב י ש י ח כ מ ל ב ב ה א ק ז ת ח מ י י ק ת ם מ י ר ו ע ש ם ו י ט ח ה ב ת ז ה א ן ז י ש י ח כ מ ג ד ״  ע
י ק י י א ד י ל ר ע ש י ל ט י ן ח י ו ב ה י י מ ד ה ס א מ א ק ת א ש ד ת ו ב ה י י ו ר א ת כ ל ה ב י א א ד ה י ה ס א מ א ק י ל א ד ה י ה ס א מ ק  ד



 עין משפט נר מצוה
ד נ ש ת - ב נ ש  ת

ר ו ו ט נ ן ק ד א ג ל מ ׳ ס א י י נ ר ו ס י ׳ א ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
ר ו מ ט ו ע ׳ ד ל ה ה מ ״ ׳ ס י י : כ מ ה ׳ מ כ י ע ס ״ ה  א
! ג עשי מ ס ס י מ ׳ ש ל ה ח מ ״ ׳ ס י י : נ מ ה ס ׳ ק י ח ס ״  א

: ג נ ׳ ק י מ ס ״ ח ו נ ט  ס

 מסורת הש״מ
: ג ה ל י ע ש ת ג) י ״ ק ר ח ו כ מ ״ ז נ) ע ׳ ת מ׳ ״  א) ד

 קובץ הגהות
ן י י ישן א ס ס ל א נ ג ״ : (נ) נ א ו כנלא ה נ ו ״  כ״ח (א) נ
ר ו ט י ה ר נ ר ר מ א ו ב כן מ א ו י ה ה ״ ה ג ה ה ו  ז
ס שאין פ ל י רב א ר ג ל ה מ א ר א שכתב י ״ ס ' ק י מ ס ״ ח  ב
א ל ל מ א ל מ ע ט ׳ ו ו צה כ ה מחי ש כ ע ״ א ע א ו ב א ק ר ק  נ
ה י נ י ע מ מ ש מ ן ל ן הראשו מ י ס ת י ט א א רב אלפס  הבי
א מ ל י בחצר א תפ י שו ל פ צה לא ק א דליכא מחי כ י  כל ה
ן ה תירוץ הראשו ח ה ל י פ ו נ ג ״ ר פ ל ״ ע א ל ו ״ י ס  רהכ
שב א מי ר ת א ב ו ה א ל פ ב פ ר ט ל ר ה ת ן ב נ י מ מרתז ״  מ
לי אי לי ו ר אי מ א ק ן ו ל תירוץ הראשו ה ע ש ק ה ש  מ
י גבי ד פ כא דלא ק אי י ו ד פ ק כא ד אי ן י י פ ת ו ש  בחצר ה
ו ת ן ו נ י ט ק ט נ מרא ה א לחו ר ו ס י י א ג א לקולא ג נ ו מ  מ
ה אלא י ש ס נ ה ד י מ ש ט מ ר ה מ א ה לא ק י פ ו נ ג ״ ר  ד
ם י נ ו הראשו י ר ג ה ד ח ו ולא ד ה ג ר א ״ ה ג ג ר ה ד י מ ש  מ
ן ו ט א ו ק ו ר י ה פ י ל א דלא אשכח ע ס קושי ו ש  אלא מ
ו ה ג ר א ה ג ג י ר ר ג רו ד ן חז ג ו מן כה ק קושי ר פ י א  ד
א ר ק י ע ה מ י פ ו נ ג ״ ר ר מ א ק ד כ ם לאיתנן ו י נ  הראשו
א ״ כ ו ן ן חנ ו א י ״ ג ס ״ : (ג) נ ה ו ג ר א ה ג ג ר ה ד י מ ש  מ
ג ח מ י ה ו מ ׳ שאס הי י י ישן. פ ס פ ל ג א ׳ ׳ ) נ ד ) : [ ׳ מ ג  ג
הו נ י מד י א לימ רשו לאי ס י י ג א ה מ א ו ס י י ג א ה ט מ פ  ש
ד י ג פל ע י נ א ה ל ק ז ו ח מ ו ק מ א ויש ל ס י ל ג ח להו ג  כו

: כ ״ . ע א ר ק י ע מ ל  ליה כ
י סדרו כו ו שי ה ה מ ״ ד : ג ד י ף ק מ ל י ׳ ג ג ) [ ״א א  נ
ו כן ג ת י כ ע כו ג מ ה מ ״ א ל ף ס ת ל ו מ כ י ך ג  א

: ( י ״ ם ר ש  ג
ג ״ : [ג] ג ה ״ ע ג ג ״ : [נ] נ ׳ ס ו מ ׳ ג י ג ע ״  מא״י [א] ג
ה ט מ ל מ ה ו ל ע מ ל ן מ ו ף החל ו ק ש א מ ו ן ה ג ל  מ
ב ״ : [ה] נ ו כצ״ל נ : J ח אי ת ת ן פ י ל כפ א מ ש מ ן ו י מ י  מ
ס ד כן א ם ו ד כ א ״ א ג ר ק ס נ ה ר ב א ׳ ד ס ו מ פירשו ה  ו
׳ י ע ו ) . ר ו י הדב ר שלפנ ג ה ק ר ז ג ק ו ג א : ש מ ן ו ש א ר  ה

: ( א ״ ד ע ר נ י ז נ  ג
י ״ ה ר ״ ׳ ד י נ מ ר מ ת ן א י ק ר י פ ג לעיל ג ״ ) נ א  חו״י (
: י ו ם כ י ש ד ׳ ח ג ה ו נ ס בראשו י ש ד ׳ ת ר ג מ ו  א
ט ולשנות אבל ה ׳ לתלק ב י ל למתג ״ ל ה ״ נ ק ״  (ב) נ
! לתוך ס תרנגולי י נ כ ! ה ט די ק . שהרי ג ש מ ר מ צ ח  נ
נ ״ ) נ ד ) : ס ״ נ ש ר ׳ ה י ס ׳ נ מ ג ׳ כ י ג ע ״ ) ג ג ) : ת י נ  ה
ר י לא ה מ ת נ י נ ם לתוך ה לי ו ג ס תרנ י מ כ ה ״ ל א ״  ק

: ס ״ ב ש ר י ג ת א צ . מ ה ק ז  ח

 שלטי הגמדים
י החצר שגיקש להשתמש נ ד מג ח ר א מ א א ד י ה ג  א ג
ס שאינו פ ל ג א ד ד ג ד ה מ א ר ר י ו ט ג ה ח ע נ ו נ  תשמיש ק
ו או לתנור ת מ ה י נ ה מחיצה לפנ ש נ ע ״ א ע א ו נ  נקרא ק
א מ ל ע ה נ ד מ ע ה ל נ נ ס ועושה לול לתרנגול א י ר ט  ו
דל או לול של ס או מג י ר ט ד ו י ה או תנ מ ה ד נ י מ ע ה  ש
י א ה ראה ד י הרא״ש י ר נ מד ע ו ו נ ו ק ר ק  תרנגיליס לא מ

: ע ט ד ק ק י מ מ  נ
נ ת נול לקצרו ב ן אין י ו ר ה א ר שאס הי מ א א ד  כ ה
נ ז ר מ ה לנעל ה נ ע א שיש לו קצת ט ק ו הו ד מי ש ו ״ א ר  ה
ה ו פ שאין לו ג ״ ע ה א ל ח ת נ ה נ פ ס מקלחים י י מ  שאין ה
ק ם ר ו ד ת ס ד ן אותו על מ י פ ו ה נ נ ע לא ט  היזק אגל נ
ג נ ע ול ל נ לה י ן נמזחי נ וני ז ר מ ן נ י נ ה ו פ ו י מי  שיקלחו מי
ה ״ מ ר נ ה ת ר תצירו נ ד א ה לעשוחו נ ל ח ת  עליו כשנא מ
ח הצנור ואין עליו אלא ח ל החצר לבנות ה ע ן שיכול נ ו  ט
ן ו נצנור הדי י א ל נ ס רצה לקבלו נ ן א נ י ס י ל מי  לקנל מי
ב עליו לפי כ ע ל החצר מ ע א להשפיל הצנור נ אס נ י ו מ  ע
ת ו מ ו וכשישפילנו אינו יכול ל  שיש לו רשות לננוש תחתי
לו י ת ג הו הרשו י נ ם רצה להג ל א ו כל כך אנ  חחתי
נ שאינו יכול ח ה נ ״ ע נ ק יותר ו ס שקלוחי חז ״ ע א  ו
י טפ ״ל אחזיק לנ ה דקי י ד הרמי ב ר מ נ ת ס מ הו ו י נ  להג
ל ע אס לאחר שהחזיק נ י ו מ ר ו א א ל פ ד צ ט אחזיק ל פ ש ל  ו
ל ע ס יכול נ ש ו רצה להסירם מ מי ג נחצר שימנל מי ג  ה
ל החצר ע נ ג נ ג ל ה ע נ עליו שנשם שהחזיק ג נ ע  החצר ל
׳ רצה י נ מי ת ג נ ג ל ה ע י נ מ י מ ל התצר נ ע ק נ י  נ! המז
ר הצמר מצל זה לצל אתר או שהיה ארוך ג לעקו ג ל ה ע  נ
ד לא ה נ עליו ש נ ע נול ל ל המצר י ע  ירוצה לקצרו אין נ
: ם ו מ ל מ נ ס עליו מ י א ד נ ה ג י ג י ה מ י מ יק אלא נ  החז

 נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (נז.-נח:) לא
 ודאי לרך הוא להקפיד אפילו בלא מחיצה ולפי האמת כן הוא לבחצר חבירו אפילו בלא מחיצה מקפיזין ואם לא מיחה הוי חזקה בג׳ שנים ומשום
ט מוקמינן מתני׳ בשותפין ומיהו [הא] דקפדי אינשי היינו בטוצא בזה דתנן במתני׳ שהוא קביעומ קצח אבל בדריסח הרגל גרידא אפי׳ אחריני  ה
 דלאו שותפי לא קפדי כדמוכח בנדרים ריש פ׳ אין בין המודר דפריך מלמודא גבי דריסת הרגל והא לא קפדי אינשי: כל שאילו כנכם• הגר וכו׳
ת ח י  ובנכס• הגר לא קנה. עד שיעשה מעשה כגוף הקרקע והוה מצי לאקשויי מסיפא דמתני׳ דתרנגולין אלא דעדיפא מינה מקשה ליה: אכילת פ
 וכו׳ כנכסי הגד לא קנה. כדאמרינן
] אדעתא דתיותא לא . ד ף נ ד י לעיל ! ם כ נ ה ב נ ף ק ג י ה ס כ נ ן ב ל י א ל ש א כ ל ן ף ע מ  א

״ קני: בכל השותפץ וכוי. כלומר ככל L ״ _ י _ . ״ . . ! , ״ , L ״ S ״ ״ ^ -

™ משמישין הקכועין כתצר כגון דומיא P א י ™ ל ס כ נ ו ב ל א ל ש כ ™ ו P ו ר י ב  ח

ם ד ט ת דהעמד^ בהמה מנור ו ש  בנכסי חבית לא קנה מתקיף לה רב ש

) והא ניר דבנכםי הגר קנה ובנכסי חבירו א  י
) לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו א ) 
 קנה ובנכסי הגר לא קנה (אלא) אמר רב נחמן

 אמר רבה בר אבהו הבא בחצר השותפין

 עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה

ה כדי לא קפדי והא אנן ד מ ע ה א ו ) ׳ m 6 קפדי 

 תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אםורין

 ליכנם בחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה

) הבתים כ  בר אבהו הכא ברחבה שאחורי (

 עסקינן דאהעמדה א כדי לא קפדי אמחיצה

) אמר רבי w יצחק משום ר׳ בנאה בכל  קפדי)נ

 השותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה

 לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות

ועוצם עיניו מראות ברע ,  על גבי הנהר: ג

ר ר׳ חייא בר אבא זה שאינו מסתכל מ א  א

 בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי

 דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי

) אנוס הוא לעולם נ  דליכא דרכא אחרינא (

 דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי איבעי ליה

 מצער נפשיה ואזיל בעא מיניה רבי יוחנן מר׳

חלוק של תלמידי חכמים כיצד כל  בנאה כ

 שאין בשרו נראה מתחתיו טלית של תלמידי

 חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתי׳

 טפח מטה של תלמידי חכמים כיצד כל

 שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה

 ומנעלים בימות הגשמים ושל עם הארץ

 דומה לאוצר בלום שולחן עם הארץ דומה

 למדורה וקרירות מהיפות זו את זו:

המרזב אין לו תזקה ויש למקומו  מתני' נ
 חזקה המזחילה יש לה חזקה סולם המצרי אין

 לו חזקה ולצורי יש לו חזקה חלון המצרית אין

 לה חזקה ולצורית יש לה חזקה איזו היא

 חלון המצרית כל שראשו של אדם אין יכול

 ליכנס בתוכה ר׳ יהודה אומר אם יש לה

 מלבן אע״פ שאין ראשו של אדם יכול ליכנם

 בתוכה הרי זו חזקה: זיז עד טפח יש לו חזקה

 ויבול למחות פתות מטפח אין לו חזקה ואין

 יכול למחות: גמ' מאי המרזב אין לו חזקה

 ויש למקומו חזקה א״ד יהודה אמר שמואל

] אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו א  המחב נ

 הזקה משתי רוחות >י< רבי חנינא אמר המרזב

 אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו כ ויש

 למקומו חזקה שאם בא לעקרו אין עוקרו רבי

 אבא בר ירמיה אמר המרזב אין לו חזקה

 שממעכרן באויר חצר אם אחד מן
 השותסין רוצה לעכב על חבירו שלא
 ישתמש כמוהו שאינו רוצה להשממש
 כה יכול לעככ: חוץ מן הכביסה
 [בו׳] להתבזות. שעומדות יחפות ופי׳
 בירושלמי כפרק קמא דמכילתין !הלכה
 הז אמר ר׳ מתנא הדא דתימא במקום
 שהנשים מכבסות אבל במקום
 שהאנשים מככסין לא והדא דמימא
 בד׳ אמות דנפשיה אבל בד״א דחברי׳
 [לא] מצי מימחי בידיה והדא דתימא
 שלא במקום מדרון אבל במקום
 מדרון אסילו בחוך ד״א [דחבריה]
 מצי מימחי בידיה דא״ל אישחפיך גו
 דידך וקא אמי גו דידי: היבי דמי
 שחושב ליה צדיק כשעוצם עיניו
 דמשמע שאס אינו עוצם לא מיקרי לא
 צדיק ולא רשע: כל שאין בשרו ובו׳.
 עיקר זה הדין נוהג בארץ ישמעאל
 שדרכם ללכח יחפים וחלוקס ארוך
 לכסות עד פיסת רגלם: טלית. הוא
 מעיל ובלשון ישמעאלים הוא כורנוס
 ומכסה כו ןכל] הבגדים שהוא לובש:
 בל שאין חלוקו וכוי. וכ״ש אס ארוך
 עד להדי חלוק דאיכא צניעות טפי:
 מטה וכוי. דאמרינן נלף קיל]
 בפסחים אוכלים חחח המטה אפילו
 מחופים ככלי ברזל רוח רעה שורה
 עליהם: בלום. כמו עיסה כלוסה
 [שבת דף עו:ן כלומר מעורכמ במינים
 הרכה וכן עם הארץ מניח תתת מטתו
 אוכלים וכלים יחד: גרסי׳ בגמרא
 [דף נח.] רבי בנאה הוה קא מציין
 אמערמא כי מטא למערתא דאברהם
 אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דקאי
 אבבא אמר ליה מאי עכיד אכרהם
 א״ל גני בכנפא דשרה וקא מעיינא
 ליה ברישיה אמר ליה זיל אימא
 ליה בנאה קאי אבבא אזל א״ל ליעול
 ולימי מידע ידע דיצר בהאי עלמא ליכא
 ציין ונפק: פי׳ דקא מציין מערתא. כדי
 לידע כמה צריכין הכהניס להרחיק
 כשכיל הטומאה וכתכו המסרשים
 דמכאן נראה א]כפר״ת ז״ל נמ דססק
 כרבנן דפליגי עליה דרשב״י וסכרי
 דקברי עובדי כוככיס מטמאין באהל
 דהא אברהם מבני נח הוה ומיהו אפשר
 דאסילו למ״ד דאין קברי עובדי כוכבי׳
 מטמאים הכא משום נגיעה הוא דציין
 וכדדרשינן בססרי ש מאי כקכר

 רש״י
 ואיבעי ליה למחרי: אמר עולא כל חזקה
ר ה שאם כא לעשותה בנכסי הג ע ו ע  ר
ע לחבירו ק ר  לקנותה מיד או נש המוכר ק
ה ע ו ע  וא׳׳ל לך חזק וקני והחזיק בחזקה ר
ת בהמות (ד) וכה״ג ד מ ע  דלא קני כגון ה
ע שיהא כעין ק ר ק  דלא עשה שוס תיקון ב
גדר: גגכסי יזבירו. כלומר  נעל פרץ ו
 לענין חזקת שלש שנים נמי שהמחזיק
ען לא מכרתיו המערער טו  אומר לקחתיו ו
: והרי אכילס ר חזקה ולא מהימן  לא ה
ן שלא  פירוס כוי וכצכסי הגר לא קנה. טו
ן לעיל נ ד מ א ד ד כ י ע מ ק ר ק  תיקן בגוף ה
א אלעתא למיותא ל ק  האי מאן לפשח ד
: גחצר השותפים. שהאחל מן ה נ  לא ק
ל שם בהמותיו שלש שנים  השותפים העמי
י שותפין זה על זה ולכך אין לו ל פ  לא ק
 חזקה במה ששותף חבירו שמק: אסורין
 ליכגס בחצר. שיש להן בשותפות ואס איתא
ר חצרו י ק פ י אמאי אסורין הא ה ל פ  ללא ק
לה אין  לכל בני החצר לעמול בו ולגבי עמי
 לו חלק בו: ברחבה. חצר שאחורי הבתים
ר כל כך אבל בחצר שלפני י פ ק  לאינו מ
ך שיהא פנוי לכניסה רציאה ד  הבתים צ
: בכל ד פ ה כלי ק ל מ ע ה  ולכך אפילו א
 השוחפין כוי. בכל תשמישין הקבועין בחצר
ן ס הממעטי ד ט ה ותנור ו מ ה ת ב ר מ ע  כגון ה
ר החצר יכול כל אחל לעכב על חבירו ד  א
 שלא לעשותו חוץ מן הכביסה כדמפרש
: רשע הוא. ואמאי משתבח ביה א מ ע  ט
א בעוצם פשיטא דצדך לרחק ולא לקרב ר  ק
 דרשע הוא אפילו עוצם: כל שאין בשרו
ת רגלו: כל ס י ל פ  נראית. שהוא ארוך ע
ס הוא ארוך  שאין חלוקו גראיס. וכ׳׳ש א
ה מ מ : הצדלים. בימות ה י פ  כמוהו דצניע ט
ד ימות הגשמים: ומצעלים.  שדרך להצניעם ע
ד ימות  בימות הגשמים כדי להצניעם ע
: לאוצר בלוס. כלומר כעיסה בלוסה ה מ ח  ה
ס הארץ מניח כל דבר ת ע ט רבת כן מ  מעו
ם ן בפסחי נ ד מ א ו אוכלים וכלים ו מ ט ת מ ח  ת
ה אפילו ט מ ת ה ח  [דף קיב.] אוכלים ת
 מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן:
ת והאש  דומה למדורה. שמוקפת קדרו
ת הקערו  באמצע אף כאן הלחם באמצע ו
ן מן ד י ס מ דר ו  סביב אבל של ת״ח מסו
׳ המרזב. י ייר מתנ 5

י  ז 3 י  השולחן דבר שא
 הוא צנור קטן ורגילין לתתו בסוף צנור
ג ורגילין להופכו י הג  גדול ההולך על פנ
 לכל צד שירצו ומרחיק הקילוח מן הכותל
 ולכך אין לו חזקה דלא הוי דבר קבוע
: ויש למקומו חזקה. בגמרא ד י פ  ולא ק
: המזחילה. הוא צנור גדול המחזיק ש ר פ  מ
ג והוי מילתא דקביעות ולכך ג  כל אורך ה
 יש לו חזקה: סולם המצרי. קטן הוא
ד מילתא דקביעומ  ולכך אין לו חזקה דלא ה
 ולא חש למחות לכך אס נתן סולמו בחצר
 חבירו לעלות לגגו ולשוננו אינו חזקה:
 חלון. מפרש בגמרא: 1מ הזיז. מי שיש
ך לחצר חבירו והוציא זיז ו מ ל ס ח ו  לו נ
ד חזקה ואין ח מבותלו לחצר חבירו ה פ  ט
 בעל החצר יכול לבנות שוס בנין לסתור
 הזיז: ויכול למחוה. כשבא בעל הכותל
 להוציא הזיז בעל החצר יכול למחות בו שלא
ד מילמא  להוציאו: פחות מטפח. לא ה

ד חזקה: ואין  דקביעות לכן לא ה
: גמ׳ מרוח אחת. ח שאינו יכול למחות במי  יכול למחות. מפרש בגמרא מי נ
נח ךבראש דרומי] שלש שניס אין לו חזקה לענין זה שבעל התצר  אס המרזב מו
ג אין ג ו לצד השני לצפון המזחילה כי בעל ה ה נ ת ו שיעקרהו מכאן ד פ ט  יכול ל
נח לעולס לצל זה: ויש למקומו חזקה ד קביעות להיותו מו ל בזה ולא ה י ס פ  מ
ס: שאם גא לעקרו איצו עוקרו. אפי׳ מצל  משחי רוחוס. או בצפון או בלרו

 זה קכר [סחוס] ומוקמינן לה לענין
 נגיעה ואליבא דמאן דסכר דאע״ג דאין מטמאין כאהל מ״מ כהן
 מוזהר [על מגען]: יצר בהאי עלמא ליכא. שמעינן מהגדה זו דרך
 ארץ שאינו ראוי להתנהג עם אשתו בכיוצא בדברים הללו בפני אחרים:
׳ מרזב. צנור שהדלף טורד דרך שם וזהו מרזב: אץ לו  מתני
 חזקה. כגמ׳ מפרש: מזחילה. הוא צנור גדול שהולך לאורך כל אומו
 צד של גג והמרזב ניתן באחד מראשיו כדי שיקלחו המיס רחוק ולא יקלקלו הכומל ויש לה חזקה שאס כא כעל החצר לעקרו אינו יכול: סולם
 המצרי. הוא קטן שאין לו ארבעה חווקים ולסי שאין לו קביעומ מקום אין לו חזקה משוס דלא קסדי למחומ בו ומיהו אם קבוע במסמר אפילו
 מצרי יש לו תזקה דתניא בתוספתא בפרק הבית והעלייה סולם הצורי יש לו ארבע אמות ולמצרי אין לו ארבע אמות ואם קבוע במסמר יש לו
 ארכע אמומ ומינה דצורי אף על סי שאינו קכוע כמסמר יש לו חזקה דכוכדו קוכעו וכדאמרינן כמסכת עירובין בפרק מלון (לף עח.<:
ד אין לו חזקה דוקא כשאינו סמוח לחצר חכירו כדאמרינן בגמרא וכן נמי שלא עשאו לאורה אלא עשאו לראוח ממנו גנותיו צ מ  חלון ה
 ופרדסיו אי נמי שהוא סחוח על גבי מקום שאינו עשוי לתשמיש כלל כגון שהוא [פתוח] על גכי תקרה של רעפים וככי האי גוונא
 הוא דאף על סי שהחזיק בה שלש שנים לא הוי תזקה דלאו מילתא דקביעוחא הוא ואינו מושש למחות בו ולפיכך אס בא תבירו לבנות אינו
 צדך להרתיק אבל לכוסו לסתום כמבו המפרשים ז״ל שאין כוסין אוחו לסחוס טון שאין מזיק לחבירו כלום ומשמע מן החוספחא דהא דאמרינן
יד דתניא התס איזו היא מלון הצורי כל שראשו של איש יכול ליכנס לתוכה דברי ר״מ ובלבד  אין לה חזקה אפילו בשיש מלבן או צורת פתח מי
 שמהא לה מלבן או צורת פתח ות״ק דמתני׳ היינו ר״מ דהא סתס מתני׳ רבי מאיר ולא מתלקינן בין צורית למצרית אלא מפני שאין ראשו יכול
 ליכנס כמוכה אלא שלפי זה צריך ליישב לישנא דר׳ יהודה דהוה ליה למימר כיון שיש לה מלבן ותירצו המפרשים ז״ל דרבי יהודה עדיף ליה
 מלבן טסי מצורח סחח והט קאמר נהי דאם יש לה צורת סחח בלא מלבן אין לה חזקה אס יש לה מלכן אף המצרית יש לה חזקה רש הפרש
 בין מלבן לצורת פתח דצורת פחח הוא שמשוה את הצדדים או משקוף למעלה ומזוזות מן הצדדים אבל אין לו משקוף למטה כדאמדנן בעלמא
ן  קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן אבל מלבן הוא שיש לה נמי משקוף מלמטה: [מאי המרזב אין לו חזקה]. אמר המחבר והא דאמדנ
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 שיכול לקצרו או לטלטלו מצל אל צל היינו בעל החצר לסוף סוף הא מקבל המיס על גגו אבל בעל הגג אינו יכול לעשות בו שוס שינוי שלא
 מרצונו של בעל החצר שמא ירבה לו בנזק וככר אמרינן אין לו חזקה כלומר על הניזק וזה ברור הריטב״א ז״ל. כבר פירשנו במשנתנו שהמרזב
 נתן באחל מראשי המזחילה ולפיכך קאמר לאע״פ שיכול לכוסו שיסירנו מרוח אחת משוס שאינו קבוע שם שהרבה סעמים מסירים אוחו מראש
 זה ונומנין אוחו לראש אחר מ״מ משתי רוחות יש לו חזקה לקבוע הוא כאחר מראשיו וכן הלין שאם היה ארוך מקצרו שאין קביעות לאורך

 רש׳׳*
 זה לצד אחר: שאם בא צגצוס סתהיו במה.
 ולא מצי בעל המרזב לומר ט היכי דהחזקתי
 במרזב החזקתי במה שתחמיו ומלמודא
ה בעל מ  פריך מזחילה נמי למה לא י
 החצר ממתיו הלא אינו מזיק כלום למזחילה
 ובעל החצר לא שיעבד החצר למזחילמו
 לדבר שאינו מזיק למזחילה ומשני דאיירי
 במזחילה נ>] של אבנים דחייש שמא מפול
 מקול המקבת והגרזן כשבונין תחתיה אבל
 גבי מרזב לא חייש כל כך אי נמי משוס
 דסחם מרזב הוא של עץ: לדידי גמי קצי
 לי מיא דאיגרן. להשקות בהס בהמותי
 ולשאר צרכי וממחלה על מנת כן נתרציתי
 לך ונתרצית לי: למעה מארבע אמות.
 מקרקע הבית קתני מתניתין דחלון צוד
 יש לו חזקה טון דאיכא תרתי שהוא גדול
 ונמוך ויכולים להסתכל ממנו לחצר יש לו
 חזקה שלא נמ מניחו לעשות אלא נח ברשות
 וכשבא נהז לפתוח חלון למטה מארבע אמות
 שכינו יכול למחות בידו ולעכבו שלא יפתח:
 למעלה מדי אמות אין לה חזקה. נו] ואין
 שטנו מקפיד [ויכול] לבנות כנגדו נמ ואין
 יכול זה לומר החזקתי ועליך להרחיק
 כדתנן החלונות מלמעלה ומלמטה נח]
 ואין שטנו יכול למחות בו שלא יפתח
 למעלה מארבע ודוקא חלון צורי אבל חלון
 מצרי בין למעלה מארבעה בין למטה מד׳
 אין לו חזקה ואין יכול למחות: שרשיפך.
 ספסל: וקא דוית בי. מסתכל: ההוא
 דאתא כוי. רצה לעשות חלון צורי למעלה
 מארבע אמות וחבירו היה מוחה בו:
 ולאורה. חלון העשוי ןלאורה] אפי׳ כל
 שהוא הוי חזקה דלאורה הוי מילתא
 דקביעומ דכל הימים צריך לאורה וכי קתני
 מתנימין דאין לו חזקה בחלון שאינו עשוי
 לאורה אלא לשמור גנות ופרדסים: מאי
 קאמר. דלא מסתבר שאס נתרצה לו
 בטפח לא נתרצה לו בעל החצר בארבעה:
 הרי יש לו גם בצדדין כוי. טון שהניח
 לו אורך מקום חשוב נתרצה לו גס ברוחב
 דאין מקום חשוב פחות מארבעה על ארבע׳

 שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש למקומו

 חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו אמר רב

 יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר

 חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר

 מעכב עליו דא״ל כי היכי דלדידך קנה לך

 חצר דידי למישדא בה מייך לדידי נמי קנה

 לי מיא דאיגרך: םולם המצרי אין לו חזקה:

 היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר׳ ינאי כל

ת אין המצרי  שאין לו ארבע fa חווקים: חלון א

 לה חזקה ולצורית יש לה חזקה: אמר ר׳ זירא

 למטה מארבע אמות יש לה חזקה ויכול

 למחות למעלה מארבע אמות אין לה חזקה

 ואינו יכול למחות ור׳ אלעא אמר אפי׳ למעלה

 מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות בו

 שלא יפתח שם חלון מ״ט דא״ל זימנין

 דמייתית שרשיפך וקיימת וקא דוית בי:

 ההוא דאתא לקמיה דרב אסי שדריה לקמי׳

 דרבי אבא בר ממל א״ל דייניה כר׳ אלעא וכן

 הלכתא אמר שמואל ולאורה אפי׳ כל שהוא

ד טפח יש לו חזקה: ע  הויא חזקה: הזיז ב

 אמר ר׳ אםי אמר ר׳ מני החזיק בטפח החזיק

 בארבעה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר

 א החזיק בטפח במשך ארבעה החזיק ברוחב

 ארבעה כגון שהוציא לחצר חבירו זיז שיש

 בו רוחב טפח ומשוך באויר ארבעה טפחים

 ולא מיחה בו חבירו הרי יש לו גם בצדדין

 רוחב ארבעה טפחים ולמטה מן הזיז ארבעה

 ונמצא שיש לו ארבעה על ארבעה במשך

 ארבעה ולפיכך כשרוצה בעל החצר לבנות

 תחת הזיז צריך להניח אויר תחת הזיז כשיעור

 הזה: פחות מטפח אין לו חזקה [ואינו] יכול

 ונראה דכשעוקרו צריך לעשות בדרך
 שלא יטפטף על הכותל ויקלקל הכנין:
 שאם רצה לבנות תחתיו. בעל החצר
 בונה דלא מצי למימר כעל הגג כי היכי
 שהחזקחי במקום המרזב כך החזקתי
 בכל מה שחחחיו: ויש למקומו חזקה.
 שאס רצה להעלות בניינו נלמעלהן
 ממקום המרזב ורוצה לעוקרו ממקומו
 אינו יכול דלמקומו מיהא יש לו חזקה
 והני תלתא אמוראי לא םליגי אלא מר
 אמר חרא ומר אמר חדא הלכך קי״ל
 ככולהו וכן נראה מלברי הרי״ף ז״ל
 שהביאן כולן בהלכות וכן דעת
 הרמכ״ס פ״ח מהל׳ שכנים. הרנב״ר
 ז״ל: [לדידי נמי קני ל׳ מיא דאיגרך].
 אמר המחבר לא שזכה זה ןכמיס]
 בחזקח חצירו ששופך שם מימיו דא״כ
 הויא חזקה שאין עמה טענה אלא
 שהוא טוען שנתן לו זכות בגגו לקבל
ל מנת כן ע ו ]  המיס שיבואו לחצירו *
 שעכדתי לך חצירי כדי ליהנות מן
 המיס היורדים לתוכו ממך] וא״כ כא
 מחמת טענה הוא וכיון דמ״מ הוא בא
 בטענת שעכוד הגג כיון שנפל הגג»
 כעל החצר מעככ וכו׳ ומיהו אם
 סתמו כעל הגג וראה זה ושתק איכד
 זכותו לאלתר כדאמרינן לקמן !דש
 דף ס.] גבי חלון דלסלק שעבוד
 מעליו וסלוקו בפניו הוראה שמחל לו
 ובכא לקנות זכות ושעבוד לכחחלה
 הוא דבעי ג׳ שנים וטענה הריטב״א
 בשם רכו ז״ל וכתב הרא״ה ז״ל שאס
 בא בעל הגג לסתור או לעשות שם
 עלייה אין כעל החצר יכול לעכב עליו
 והיינו דלא קאמר קני לי איגרך למיא
 דלא קני אלא מיא דאיגריה כל זמן

 שהגג קייס שאינו יכול לסתור צנורותיו
 ונראה שנוטה לזה דעת הרנב״ר ז״ל. נמ ולבי מגמגם בזה דרכ יהודה אמר שמואל כי היכי קאמר וא״כ משמע דכי היכי דכעל החצר אס בא
 לעוקרו בפנינו אינו יכול לעוקרו כך הדין נותן שאם בא בעל הגג לסתור גגו אינו יכול לסתור ודעת הריטב״א ז״ל נראה כן ונראה לו דהא
 דלא נקט [קני לי] איגרך למיא משום דהא בהא חליא דאס לא כן הוי חזקה שאין עמה טענה אלא דעל סתימת המיס שייך הכי מיא
 דאיגרך להשקות כהמותי או לשאר חשמישי ועמ״כ נחרציחי לך ודמי למקח וממכר: למטה מד׳ אמות. כבר פירשתי במתני׳ דלא איירי בחלון
ן הפתוח במקום שאין ו ל ח ב  שהוא פחוח לחצר חבירו דאיכא היזק ראיה והיזק ראייה לעולם אין לו חזקה כמו שנסרש בסמוך בעז״ה אלא ו
 בו היזק ראיה כלל מיירי] והכי קאמר שאס בא חבירו לבנות צריך להרחיק מכנגדו כדי שלא יאפיל ש ודוקא בחלון המצרי הוא דאיכא לאיפלוגי
 דלמעלה מד׳ אמות אין לו חזקה דלאו מילתא דקכיעותא היא ויכול חבירו לבנות בסמוך לו וא״צ להרחיק ולמטה יש לו חזקה אבל בחלון הצורי
 בין למעלה כין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחכה כל כך ויש לה צורת סתח או מלבן מילתא דקביעותא היא ויכול למחות קודם שיחזיק
 זה ג׳ שנים כדי שלא יעככנו מלכנות כסמוך ואין יכול למתות לפי מה שפירשנו דאין החלון במקום שיוכל להזיק חבירו בהיזק ראיה האי
 אין יכול למחות לא איצטריך דמאי מזיק ליה שימחה בו אלא ודאי דעתיה דר׳ זירא לומר דאפילו היה נח פתוח לחצר חבירו כיון שהוא
 מצרי מד׳ אמות ולמעלה אינו יכול למחות בו ולהכי סליג עליה ר׳ אילעא וקי״ל כוותיה דבין למעלה בין למטה בין במצרי בין בצורי אס הוא
 פחוח לחצר חכירו יכול למחות כו דחיישינן לשרשיסא שהוא ספסל או כסא והא דתנן כפ״ק נדף ה.] למעלה מד׳ אמות אין מחייכין אותו
 דמשמע דלא חיישינן לשרשיפא לא קשיא דהתס כחצר וכיון שהוא מקום פרוץ לא חיישינן דמייחי שרשיסא דמיכסיף מחבריה דחזי ליה אבל
ט אינו יכול למחוח משוס חלון שהוא פחוח על חצר חבירו הוא מוכרח ק  בביח שהוא מקום צנוע חיישינן: אמר המחבר נל] הפי׳ הזה מ
 שהרי קי״ל דהיזק ראיה אין לו חזקה ןדהא על כרחין] דמלון זה דאמרינן למטה מד׳ אמות יש לו חזקה לא מצי מיירי אלא בפחוח על תקרה של
 רעסיס וכיוצא כזה דליכא היזק ראיה היכי א״ר אילעא עלה זימנין וכו׳ וחזית לי והלא כמקום דליכא היזק ראיה מיירי לפיכך צ״ל ע״כ לא קאי אלא
 אדיוקא דאינו יכול למחומ דהאי דאינו יכול למתות לסוף מלתיה דר׳ זירא לא איצטריך אלא להיכא שהוא פתוח על גבי חצרו של חבירו
 (וקי״ל דלא) י)[וקמ״ל] דחיישינן לשרשיפא דאל״כ פשיטא דאינו יכול למחוח דמאי מזיק ליה י»(ועל זה בא ר׳ אילעא ואמר דבהא פליג עליה)
 אלא ודאי חיישינן לשרשיפא ויכול למתות. ע״כ: ולאורה אפילו כל שהוא כיון שעשוי ליכנס ממנו אור במקום אפל אפילו כל שהוא הוי חזקה
 וכן דעת ר״ת והרב אב ב״ד והראב״ד ז״ל דמיירי כגון שאין לבית אורה אלא מאותו תלון ומשוס הכי הוי מילתא דקביעותא דכל הימים
 צריך לאורה וכמב הרמב״ס ז״ל בפרק ז׳ מהלכוח שכנים דאפילו היתה קטנה כיוחר משמע והסכימו האחרונים ז״ל דהני דאמר
 יש להן חזקה דוקא בשיש להן צורת פתח או מלבן דכלאו הכי לא הוי אלא כחור שחררוהו עכברים ואפילו לאורה אין לו חזקה וכן כחב
 הרשב״א ז״ל פי׳ שיטה זו על דרך המפרשים ז״ל שהסכימו לפר״ת דהא דרבי זירא אחלון המצרי קאי והעיד על אחיו הר״ש ז״ל שחזר
׳ ויו. הוא כעין י  בו בסוף ימיו ופירש כן. וכתכ הרשכ״א ז״ל וכבר נהגו כל המקומומ הללו לסמוך על שיטה זו של ר״ת ז״ל: מתנ
 נסר או ראש קורה הבולט מן העלייה נמ חוץ וראוי לתלות בו חסציו וכשהזיז הזה בכותל הסמוך לחצר חבירו כשחולה בו חפציו מזיק בראייתו
 את כני החצר הילכך יכולים למחות בו וכשלא מיחו בו והחזיק בו ג׳ שנים יש לו חזקה לבעל הזיז שיכול לבא בטענה ולומר שברשוחו
 החזיק הילכך כעל החצר אינו יכול להעלות בניינו ולסלק תשמישו מאותו זיז ואע״ג דפסק הרי״ף ז״ל והרבה מגדולי האחרונים
 דהיזק ראיה אין לו חזקה היינו מחלון לחצר דקכיעא תשמישו אכל מגג לחצר וכל שכן בתשמיש כזה מהני חזקה תדע שיש חילוק בין
 משמיש זה לזה לענין היזק ראיה דהכא בגמ׳ גסחפקו אי היזק ראיה בענין זה הוי נזק או לא ואילו לגבי היזק ראיה דחלון משנה מפורשה
 היא [דף ס.] לא יסתח אדם אח חלונוחיו לחצר השותפין: פחות מטפח. לא חשיב דלאו מילתא דקביעותא היא ומש״ה לא מימה הילכך
, מאי קאמר. אם לא התזיק אלא בטסח מ  לא שייך למימר ביה חזקה ובעל החצר כונה למעלה כשירצה: ואין יבול למחות בגמ׳ מפרש: נ
 למה יכול להעמידו על ארבעה: במשך ד׳. דכיון שהחזיק בד׳ מסחמא החזיק כחשיכוח מקום ולא חשיכ מקום פחוח מד׳ על ד׳ א״כ צריך
 שיתרחק ממנו בעל החצר כשבא לכנוח ד׳ טפחים מכל צד אבל אס החזיק במשך ג׳ כיון דלאו מקום חשוכ הוא לא החזיק אלא דוקא במה

 עין משפט נר מצוד
ו  תשנה-תשנ

מ ״ ר ח ו ב ט ן פ ג עשי מ ׳ שכנים ס ל ה ז מ ׳ ׳ ׳ ס י י  א מ
מ ״ ר ח ו ג שם ט מ ם ם ח ש ׳ ׳ ׳ פ י י : ב מ ד נ ׳ ק י  ס

: ג נ ׳ ק י  ס

 ממורת הש״ס
ד זכותו ובעל המצר ב י ר כאן א ס ת ב) אולי ח ״  א) ד
ת ו ג א ״ נ ׳ ק י ה בב״י ס א ר ו וכן נ מ צ י ע ר בפנ ו ב א ד ו  ה
י] : בעל כו ל א ד ׳ ׳ ב ט ד . ה ג ג רס ה ו ק ג ״ ד ב ו . ן ״ז  י

: ו נ א אי ׳ ׳ י ה) ס ״ ו ס ד יה ג ) כ׳ ת ד ״ ׳ ד י  ג) ג

 קובץ הגהות
ת ״ א ׳ ו ס ו ב ת ״ ' שליבות: [5] נ י נ פ ״  מא״י [א] נ
ו בין של בנין לשל עץ מ צ לה ע ג במזמי  לפלו
ב דיש ׳ במרז י גן בממג מא ליה לאשמועי י י״ל דג  ו
] אלא ודאי ברשות ד ] : ה ה ז י ב ה ״ : [צ] נ ה ק ז ו ת מ ו ק מ  ל
ן כצ״ל: ] דאי י ] : ס ה ד מ ח ב א ״ ה בצ״ל: [ה] נ ש  ע
ן : [ט] מ ת ו מ ׳ א ן ל ד ג מ מ : [ח] י ה ה ז ג ו ב כשנ ״  ש נ
: ף ק ו ז מ ר כ״ כ מ מ ת ו ק מ ד ל ׳ ע ם וכו ג מ ג  ולבי מ
ה ק ז י יש לו ח א ה ב וצ״ל ד ״ : [כ] נ ת ״ ׳ ר י ׳ב כו פ ׳  [י] נ
רוש ׳ הפי י נ פ ״ : [צ] נ י ג ת ת לצדדין ק ו ח מ נו יכול ל  ואי
ן ו חל רי נ י ת מי ו ח מ י אינו יכול ל א ה ח ד ר כ ו א מ ו ה ה  הז
לאו נ ׳ אלעא ו ר ס ד משו רו ו ל חצר חכי ח ע ו ת פ  ש

׳ל: ן כצ׳ ו : [מ] לח ק י ד ד א ו ט י ש פ א ד  קישי

 שלטי הגבורים
׳ אינו יכול משך ג ח נ פ אס הוציאו זיו בולט ט  א ו
טתו לחוכו אלא ישאר כמו שהוא. ורי׳׳ף לי  להשלים נ
נ להשתמש ״ משך ל׳ יש לו רשות ג ח נ פ  כתב כשבולט ט
ף לומר סי דה נרצלוני הו הו ר י ״ ה ו י ' שתחתי  בל׳ במשך ל
ל ע  שיבול לחלוח בו חפציו יורלין לאויר החצר ואין נ
נוח נ עליו לפיכך אין בעל החצר יבול לנ נ ע  החצר ינול ל
נ שאינו ינוצ להשתמש ת ע שתחת הזיז והרא״ש נ ק ר ק  נ
׳ י קה ומי ג אנל נאויר שתחתיו אין לי שוס חז ״  אלא ע
קה אלא שחילק ח לאלתר הויא חז פ ו ט ׳ אין נ י נ לאפ ח  כ
ל ע ח החזיק באייר כנגלו ואס רצה נ פ ו רחב ט  כשיש נ
ג נ ע ת הזיו לנטל חשמישו בעל הזיז מ ח וח ת נ  החצר לנ
ר החצר ונל שעה י או ח לא החזיק נ פ ו ט אס אין נ  עליו ו
ו לנטל חשמישחו אין ל החצר לבנוח חחתי ע  שירצה נ
ח ו ח לה נרצלוני זיז פ הו נ י ר נ ה ת ב עליו נ כ ע  בעל הוי! מ
ן י ג נ ג קה כלל בין שקבעו בעל ה ו חו ח אין נ פ ט  מ
ל ע ו נ ת נ קה ולענין למחו ו מז ל המצר אין נ ע ו נ ע נ ק  ש
ו שאס ירצה ע נ י ג מלק ג ל ה ע נ  החצר אין ינול למחות נ
ל החצר יכול ע ס אין נ י עו ולהשחמש בו כלפי פנ נ  לקו
ס היזק ו נחוץ נסצר משו ד שלא ישתמש נ לנ נ ת ו  למחו
ל ע ל של נ ח ו נ א לקבעו נ ל החצר נ ע ן אס נ נ יה ו  ראי
ג יכול צמחוח ג ל ה ע ח אין נ פ ט ת מ ו ח ג כיון שהוא פ ג  ה
ס יתולה בו חפציו ואין ו ת סל ל ן על מ  בו וכגון זה כופי
ס ראייה לית ליה ו לאי משו ג ינול למסות נ ג ל ה ע  נ
ן שאין בו ו ט ה ל י קה נמי לית נ ג ומשוס חז ג  לנעל ה
ת היזק הכותל זק נ ע קה ואי משוס ט ו חז ן נ ח אי פ  ט
ו נול לתלות נ ח מעץ אי מלוח אינו י פ ט ת מ י ח  שהוא פ
ח פ ו היזק לנוחצ אבל נזיז ט  משא כבל כל כך שיש נ
ג בין בעל ג ם שהחזיק בין בעל ה ה  יש בו חזקה שאיזה מ
ג ג ל ה ע נ ל החצר נ ע י חזקה שאם החזיק נ  החצר הו
ה שיניל צפי ל מ ן עליו נ ה בו ומשעי נ ו נ  משחמש בו ו
על החצר ג בנ ג אס החזיק בעל ה  רוחב הויז שהחזיק ו
ל ע נ ב נ ו שיכול לענ ם שתחחי ו ק מ קה נחצר נ  יש לי חו
ת ח ו יצא ת נ ת אר ח ו נלזס לא ת ה תחחי נ נ  התצר שלא י
ר ב ת ס . ולא מ נ ״ ה ע ז חחלה זה נ  רחבו וינוליס למחות נ
ג ל ג ע ח כותל נ פ ט ת מ ו ח  כלל שנעל התצר יכניס זיז פ
ח אינו יכול למחות פ ט ח מ י ח ׳ ס א לאמרי ה  בעל כרמו י
ר שנעל החצר עי ׳ לעיל שנ ר כלפי מ א קא נשמוש ק ו  ל
ו ו מלהשתמש נ ת נ ג יכול למחו ג ל ה ע יחו שם אין נ  מנ
רו י ה לא מיילי אלא נחצר חנ נ ישעיה לכל ז ר נ ה ת כ  י
ח ולא חלון אבל בחצר של שותפין ת  שאין לו בו לא פ
ס רוצה להוציא ויו לפני ס וחלונות א י ח ח  שיש עליו ס
ה מ ז ו אה נ י שהרי מחלונו רו ת נ נול למחו  חלונות אין י
נול נוח ״נגרו בלא הויו איני י גס לנ עשה לו היזק י  י

ס הזיז: י חלונותיו הלנך ינול להוציא ג נ  לבנות מפ

 המאור הגדול
ה ק ו ו ח ש ל ת י ו מ ע א ב ר א ה מ ט מ א ל ר י י ו  אמר רב
י א י ק ר צ מ ן ה ו ל ח א ר ד י א י מ ב ר ב ב ק ע ר י ״ ׳ ה י  פ
ל ו כ י ה ו ק ז ו ח ש ל ך י ן כ י ב ך ו ן כ י י ב ר ו צ ל ה ב  א
ר ל ב א ו מ י ש ב ב ר ר ו ה ר ב ו ח ד ש י ע ה ת ו ו ח מ  ל
ן י נ ע ו ב ש ו ר י פ ב ב ת כ ה ש מ ו מ י מ ף י ו ס ל ב ״ ר ו י א  מ

: ו נ ר מ א ה ש ף מ ו ל ח ה ב  ז



 עין משפט נר מצוה
 תשנז

 א מיי׳ פ״ה מהל׳ שכנים שמג עשין פב מור ש״מ
 סי׳ קנד:

 קובץ הגהות
 ב״ן־ן (א) נ״נ שיפתחנו: (ג) צ׳׳ל חדרו:

 נ״א א] ןפי״א דכ״מ וע״ש קצת גירסא אחרת]:
 מא״י [א] תי׳ לא רשוס למחוק: [נ] נ״נ מספח:
 [ג] נ״נ ותשוח למלות דבר על הזיז:
 [ד] נ״נ משמע מתוך פירושו שהוא אינו שותף
 באותו תצר וקשה לי הא מסיק בתר הט דא״ל
 סוף סוף הא קבעית לאצטנועי מנאי בחצר דמשמע
 שיש לו בה שותפות ונ׳׳ל דמעיקרא דפרין מאי
 איריא ס״ל הט שאין לו שותפות בה: [ה] נ״ב כר׳
 יהודה: [י] נ״ב עכשיו: [t] תיבת עליה רשוס
 למתוק: [ח] תיבת עשה רשוס למחוק: [ט] נ״ב
 כלשון אחד של רשב״ס דאפי׳ בניתי נעינא
 לאצטנועי ממך שתוכל לראות דרך תלונות נמוך
 ניתי שהן גבוהים י׳ ע״ש אבל כש״ס שלפנינו פירש
 פי׳ ני: [י] אנל חלון למעלה ולמטה פתח יש לו
 וכו׳ כצ״ל: [כ] נ״נ פי׳ דקשה רישא אסיפא:

 [ל] נ״נ פי׳ דוקיא דרישא אסיפא:
 חו״י (א) נ״נ נ׳׳ל שר׳׳ל מעשה אחר מה:
) ליפול מן הגג כשתעמוד על שפת הגג כ ) 

 כצ״ל ותינת כ״ש גממק:

.) לב  גמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (נט:-ס
 שהחזיק: [לא שנו נו׳]. כעל הגג אינו יכול למחוח על כעל החצר אם רוצה למלות שם חסציו שהרי אימ מזיק לו בראיה ואי משוס להשפא
 לא מצי למיחלי כיה מילי כעל הגג כיון שמלא אוחו מחסציו כעל החצר להא לא חיישינן לכיון דאין לו חזקה לכעל הגג ויכול לעקרו כעל
 החצר כ״ש שישתמש בו כיון שהוא כאויר שלו: אבל בעל החצר ככעל הגג יכול למחות. משום שמזיק לו כראיה כשכא לחלות ולא
 מצי למימר כעל הגג כיון שאוכל להושיט זרועי ולהשתמש בלא ראיה אשממש כתזרת פנים שאם אסתכל כחצרך כיון שאסשר לי כלא
 אסתכל אהיה נמפס כגנכ דמצי אמר
ע ליה כעל המצר כיון דזימנין דכעיתת ל ה ע א ב ל ש א ״ א ל נ ן ב ה ר ר מ : א ת ן ח מ  ל

5 ? צ £ ש £  לבעל תתצר אבל בעל תתצר לבעל הגג יכיל "

 למחות בו שלא יתלה בו כלום שלא נתסס כגנכ גס כי לא כעיתת תטעו!

; ן כ י ה ן י א ק ר ז י א ה כ י ך א כ ל י ך ה  ויראה מה שבחצר חבירו בשעה שהוא תולה כ

 ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל

 הגג אינו יכול למחות דא״ל כי תלינא מהדרנא

 אפאי ותלינא ורב הונא סבר זמגין דבעית

ח אדם ת פ י לא א
 והלכתא כוותיה: מתני, 

 חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר

 אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין בנה עלייה

 על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין

 אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה

 עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:

 גמ' מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר
 חבירו נמי לא לא מיבעיא מאמר לא מיבעיא

 לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין

 דאמר ליה סוף סוף נא] לא קבעית לאיצטנועי

 מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד

 האידנא בחצר בעינא לאיצטנועי מינך בבית

 לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו

 בבית נמי בעינא לאיצטנועי מינך תנו רבנן

 מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר

 השותפין בא לפני רבי ישמעאל בר רבי

 יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני

 רבי (א) חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך

 יגע וסתום ותלכתא כוותיה אמר רב נחמן

 ולסתום לאלתר הוי חזקה לפי שאין אדם

 עשוי שםותמין אורו בפניו ושותק: לקח

 בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין:

 מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך

 אי הכי סיפא נמי דקתני אלא אם רצה בונה

 עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו

 והלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב

 הונא מאי חדר שחילק חדרו לשנים ומאי

 עלייה אפתא: מתני' לא יפתח אדם לחצר

 השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון

 היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו

 שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח

 כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה

 למתות. מכאן נראה שצריך ליזהר
 מלהסתכל בכית חכירו על שהוא
 נתסס כגנכ כהסתכלומ ההוא כיון
 שאין לו טענה וכתכ הריטכ״א ז״ל
 שאומן זיזין שמוציאין מגג של רעסיס
 מסני קיום הכומל מן המטר זה נהנה
 וזה אינו חסר ואינו יכול למתות ואין
ח זה יסלקס  לו חזקה וכשירצה למו
 לגמרי ואם הוא שותף ככוחל יטול
 חצי עוכי הכותל לתשמישו כלינו:
׳ לא יפתח אדם חלונותיו י  מתנ
 [לחצר]. שיש לו שותסות כה משוס
 היזק ראיה וכל שכן כחצר תכירו
 כלמסרש בגמ׳: לקח בית בחצר ובו׳
 לא יפתחנו לחצר השותפץ. ואע״ג
 שסותם הפתח האחר שהיה לכית זה
 ואינו עושה קסנדריא מחצר השותסין
ט שמרבה דיורים ס  אס״ה לא יסתח מ
 ונכנסים ויוצאים במצר ומדנקט חצר
 ולא מבוי דהוי רכותא טפי שמעינן
 דבמבוי לא חיישינן להכי: בנה עלייה
 וכו׳ לא יפתחנה וכוי. מהאי טעמא
 גופא שמרבה דיורין: ופותחה לתוך
 ביתו. משום דאפי׳ אם ירצה שידורו
 שם כיון שאין לדרים שם דרך אלא
 עליו אינו עשוי שישאילנו או ישכירנו
 לאחרים ולא ירבה דיורין אלא
 להרוחת תשמישו עבד ואע״פ שיזדמן
 שישבירנו הרשות בידו דלא גרע
 מהממלא כיתו אכסנאין דרשאי ולפי
 זה יכול להעלות ולכנות כנין [על
 גביו] ובלכד (א) כתוך ביתו
 וכדסרישנא וכן מוכח בתוססתא וכן
ף ז״ל והרמכ׳׳ן ז״ל ״ ד  סירשו ה
 והריטכ״א ז״ל כחכ שהדעמ
: נמ׳ בעי לאיצטנועי.  מכרעח ק
 מסני החלונוח שמוכל לראוח
 נמ ממש כתוך כיחו: שפתח
 חלונותיו. והיה טוען שכרשותו עשה:

 החזקת בני. דקסכר לאלתר הוי
: לך יגע וסתום. ומדלא שאל [  מזקה כדאי׳ כסירקין דלעיל ןלף מא.
 רבי חייא אס החזיק האי גברא שני חזקה או לא הכיא ראיה הרי״ף

 רש״י
ח במשך פ חנ ט ס החזיק ברו  והוא הדין א
ס ברוחב ארבעה אבל  עשרה לא החזיק ט א
 אס החזיק בטפח במשך שלשה לא החזיק
 ברוחב שלשה ט אם כמו שהחזיק ולא יותר:
 ל״ש. דאין יכול למחות: אלא בעל הגג.
 דהוא בעל הזיז בבעל החצר שאין יכול למחות
 בו שלא ישתמש בזיז שלו דהא יכול בעל החצר
ג היזק ג  לחותכו כשירצה וגס אין לבעל ה
 ראיה מבעל החצר: אגל בעל החצר.
׳ ג שלא יוציא זיז אפי ג  יכול למחות בבעל ה
ס לכתחלה א״נ שלא ישתמש בזיז ת נ  פחו
 שהוציא כבר: מהדרצא אפאי. ואי מסתכלנא
ס כגנב ולכך ליכא היזק פ ת  בחצרך אהיה נ
ג ג  ראיה: זמצין ובעיחס. ליפול מן ה
ג ג ) (כ״ש< כשתעמוד על שפת ה נ ) 
ר בעיתנא מ א  M ואפילו אי לא בעימת מ
ס פ ת א נ ה א אפאי ולא ת  ולכן לא מהדרנ
׳ לחצר י  כגנב ואיכא היזק ראיה: מתנ
 השוספין. לחצר שיש לו שותפות בו וכ״ש
ק בגמרא משוס היזק  לחצר חבירו כדמסי
ן ו מ ס  ראיה: לקח ביס בחצר אחרת. ה
 לחצר זה: לא יפההצו. אפילו לחצר שיש
י שמרבה עליהן דריסמ  לו שותפות בו מפנ
י אותו בית: גוצה חדר לפצים ר ו ט  הרגל מ
ף כלום אלא חולק ביתו סי  מביסו. שאינו מו
ם י ר ו ט יכול למלאות ביתו ט  לשנים דבלאו ה
ס ירצה: גמ׳ מאי אריא לחצר השותפים.  א
ח שהן רבים דחיישינן ע בשביל נ מ ש מ  ד
 להחק ראיה: אפילו ליחיד. אין להזיקו
ד  בראיה: דאמר ליה. לבעל החלונות ע
 האידנא כשהיית בחצר בעינא לאיצטנועי
ן השתא אפילו כשאתה בבית בעינא נ  מי
 לאיצטנועי מינך שלא תראני דרך חלונותיך:
 שפתח חלוצות. והיה טוען שברשות בני
: החזקת בגי. דס״ל דלאלתר ח ת  החצר פ
ח ולא מיחה ת ן דבפניו פ טו  הוי חזקה ו
קה: ר נס] כל בפניו לאלתר הוי חז ב ס ק  ד
 לך יגע וססוס. דלא הוי חזקה אא״כ
ס החזיק  החזיק שלש שניס: ולסתום. א
 בחלון שלש שנים בחצר השותפין ובא
 חבירו וסותמו שבנה כותל כנגדו ושתק זה:
ם שלא ת ו ס  לאלתר הוי חזקה. לזה ה
ו עוד חבירו כי אס ברשותו דאין  יפתחנ
 אדם רואה שסותמין אורו ושותק ומדשתק
קרא:  אודויי אודי דשלא כדין החזיק מעי
 מ״ט מפגי שמרבה עליהן הדרך. דריסת
 רגלי בנ״א היוצאין ונכנסין נו] יומר
 מבתחלה: והלא מרבה עליהן את הדרך.
 שבונה חדר ועלייה שלא היה שס תחלה:
 שחלק חדרו לשציס. שבנה מחיצה
 לאמצעיתה ולא הוסיף דבר בבני! חדש:
 אפתא. שבנה ש עלייה באמצעית גובהו

 ניז] עשה מעזיבה ונמצא עלייה בנויה מאליה
׳ לחצר השוספין. אף על גב שיש לו חלק י : מתנ ן י נ  ולא הוסיף שוס ב
 בו: חלון גצגד חלון. אלא משהו ירחיק זה שלא כנגד זה משוס צניעותא:

 ז״ל דהיזק ראיה דחלון אין לו חזקה לעולם: ולסתום לאלתר הוי חזקה. מי שהחזיק שלש שנים כחלון דהוי לו חזקה היכא שאינו מזיק
 כראיה אס סממו לו אחרים אוחו חלון ושתק שוכ אין לו רשות לסותמו דמשמע שהוא מודה שכדין סממו לו וכל שכן דאס הוא עצמו
 סתמו ונראה דהך סחימה אפי׳ בלא פריצח פצימין הוא דלמחול שיעבודו מעל חבירו לא בעינן סריצת סצימין ולשון סחימה כלא פריצח פצימין
 היא מן הסתם כדאמרינן נדף יב.] כית סתום יש לו ד׳ אמומ פרץ אמ פצימיו וכו׳ וסתימה זו אסילו כנה זה כנגדו במוך ד׳ אמות אייד
 לומר שכיון שלא מיחה איכד את זכומו כדפי׳ הר״ש והרמב״ם ז״ל וכתכ הריטכ״א ז״ל דסתימה כנסריס כעלמא לא הוי סתימה וכ״ש במטלנימ
 וכל שב״ד צוו לסותמו יש לו לסותמו סמימה גמורה כרכסא וטינא: ולסתום וכוי. לכאורה משמע דוקא לסמוס אכל לפמומ אפי׳ כמקום
 שאינו מזיק השחא בראיה לא הוי חזקה לאלחר וא״כ היה צריך חזקה בג׳ שנים וטענה כי לא מצינו חזקה בדרך אחרת אלא שהרמב״ס
 כחכ דחלון יש לו חזקה לאלמר: שמרבה הדרך. מפני הדיורין ופריך מסיפא דכיון דבונה הרי יש רבד דיורין שמרבה הדרך וחירץ
 דלאו בונה ממש אלא שמחלק (« חצרו לשנים ומאי עלייה אפתא שבנה מעזיבה באמצעיח גבהו של חדר ונמצא עלייה בנויה מאליה
 כן הוא הפי׳ לפי פשט הלשון שאין יכול לבנוח בנינים אפילו למשמישו ושפוחחה לתוך ביתו אבל מן החוספשאא] משמע כדפירשחי
 במתני׳ דאמרינן התם קנה בית דירה לפנים מביתו וקנה גנה לסניס מביתו אין לו במצר אלא ד׳ אמות ולא יפתחם לחצר השותפין
 אכל פותתו לתוך כיתו הילכך פירוש שפירשמי כמתני׳ עיקר והא דאמרינן הכא מאי חדר וכו׳ לומר שכנינים אלו חשוכים כמחלק חדרו
 או כעין אסמא דמסתמא אינו עשוי אלא לתשמישו טון שפתוחין לכיתו וזה כפירוש הרמב״ן ז״ל וכתב הריטב״א ז״ל שהדעת מכרעת כן וכ״פ
׳ פתח כנגד פתח. כלומר שאף שיהיה לו רשות לסתוח מ״מ אין לו לסתוח ממש כנגדו משוס היזק ראיה אלא חייכ להרתיק י  הרי״ף ז״ל: מתנ
 קצת כדי שלא יראהו ממש להדיא ולא חיישינן שיציץ שאס ירצה גס מן החצר יכול להציץ ומיהו כשהרחיק ןהפחח] מכנגד חצר חכירו וכן
 מחלון כנגד חלון חייכ להרחיק לגמרי [כאומה ששנינו ןדף כב.] החלונומ בין מלמעלן בין מלמטן כין מכנגדן ד׳ אמות] ואע״ג דכשני
 גגין ןדף ו:ן בשני צדי רה״ר אמרי די במעדיף פרש״י ז״ל כדי שלא יראנו להדיא גגין שאני דלא קביע תשמישתייהו וכן כחלון המצרי
 שאין לו חזקה ואינו צריך להרחיק מכנגדו ד׳ אמומ אכל ני] למעלה ולמטה יש לו להרחיק כדי שלא יציץ ויראה כן דעמ נהרבהן מן
 המפרשים ז״ל והרמב״ן ז״ל מכללם וכחב הריטב״א ז״ל דהיכא שבאו שנים לפחוח בבח אחמ יעשו פשרה ביניהם וכמקום שאחד מהם
יד  אינו חסר כוסין אוחו על מדח סדום: קטן לא יעשנו גדול. טעמא מפרש כגמ׳: אכל פותח הוא לרה״ר וכו׳ חלון כנגד חלון. הכא מי
 כחלון נמוך כעין פחח דאפשר דחזי ליה בני רה״ר להדיא אע״פ שלא פירש כן הר״ש ז״ל: ולענין מבוי שאינו מפולש לא סי׳ החנא כלום
 נמ דברישא נקט חצר משמע אבל לא מכוי ודוקיא דסיפא דרה״ר משמע איסכא ומסתכרא דהיכא שהרכים תדירים כו כאותו מכוי דיינינן
 ליה לענין זה כרה״ר ממש דלא כעינן ט״ז אמה אלא לענין שבת בלכד כן כתב הרשב״א ז״ל אבל הרמ״ה והריטב״א ז״ל מלמידיו חולקין
 כדכר ואמרו דכמכוי שאינו מפולש לא משוינן ליה לרה״ר דלעולס אין עוכרין שס תדיר וכן נראה מן הירושלמי שאמרו נל] הכא איממר פחח
 כנגד הסתת מומר והכא איתמר אסור הך דתימא מותר במבוי והך דתימא אסור בחצר והא מני כשם שכני חצר יכולין למחות כך בני
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 מבד יכולין למחות זה על זה א״ר אילא כאן שנתן רשות כאן שלא נתן רשוח פי׳ כשלא נחן לו רשוח יכולין למחות זה על זה כמו כחצר אכל
 כשנתן לו רשומ מותר ואינו יכול למחות ואם אימא אמאי לא פריק דתרווייהו בשלא נתן לו רשות והא במבר גדול והא במבוי קטן: אמר
 הממכר לשון תשן משפט כמב ר׳ יהודה ברצלוני שמכד המפולש הוא כרשומ הרכים ושאינו מפולש דינו כשצר השותפין ע״כ וזה שלא כדכרי
 הרשכ״א ז״ל נ״ל שדעת הרכ כרצלוני ז״ל הוא כפי תלמוד דידן שלא שקיל וטרי בדוקיא דמתניתין משוס דליכא למידק כה ש דחדא

 מילתא הוא אכל לא לפירוש הירושלמי

 דחירץ כאן שנתן רשות כאן שלא כת! אותו גדול אחד עושה אותו שנים: גמ' מנא
 ולא פריק כאן כמפולש^אן ^ תני מילי אמד דבי יוחנן דאמד קרא* דשא
 1 בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן

 לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכווני{

 זה כנגד זה אמר נא] ראויין הללו שתשרה

 עליהן שכינה מיד ותהי עליו רוח אלהים:

 קטן לא יעשנו גדול םבר רמי בר חמא למימר

 בר ארבעי לא לישוייה בר תמני דקא שקיל

 תמני בחצר אבל בר תרתי לישוייה בר

!רבא אמר מצי אמר ליה  ארבעי שפיר דמי א

 בפיתהא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך

 בפיתחא רבא לא מצינא לאיצטנועי מינך:

 אחד לא יעשנו שנים םבר רמי בר חמא

 למימר בר ארבעי לא לישוייה תרי בר תרתי

 תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר

 תמני לישוייה תרי בר ארבעי ארבעי שפיר

 דמי ורבא אמר מצי א״ל בחד פיתחא מצינא

 לאיצטנועי מינך בתרי פיתחי לא מצינא

 לאיצטנועי מינך: אבל פותח הוא לרשות

 הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

 דאמר ליה סוף םוף קבעית לאיצטנועי מבני

*תוספתא אבא שאול אומר לא יפתח  רה״ר. 3

 אדם חנות כנגד חצר חבירו כדי שלא יהא

 יושב ורואה מה שבחצרו של חבירו:

ן עושץ חלל תחת רה״ר בורות אי  מתני׳ א
 שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא

 עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין

 זיזין וגזוזטראות ״לרשות הרבים אלא אם

 רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה

 זיזין וגזוזטראות הרי תיא בחזקתה: גמ' ר

 אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת

 וטעונה אבנים ורבנן זימנין דמפחית ולאו

 הא דתנן אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים הני מילי למטה

 מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין רב אמי הוה ליה ההוא

 זיזא דמפיק למבוי והוה (ליה) ההוא גברא דהוה ליה זיזא דמפיק לרשות

 הרבים יא׳ אתא לקמיה דרב אמי אמר ליה זיל קוץ א״ל ומר נמי לקוץ אמר

 ליה דירי למבואה מפיק ובני מבואה מחלי גבאי דידך לרשות הרבים נפיק

 מאן מחיל גבך רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרשות הרבים והוה ההוא גברא

 דאית ליה אילן נוטה לרשות הרבים הוה קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דרבי

 ינאי א״ל זיל האידנא ותא למחר & שדר ליה רבי ינאי וקצייה לדידיה למחר

 אתא לקמיה א״ל זיל קוץ א״ל ומר נמי אית ליה א״ל זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא

 קייץ לא תיקוץ מעיקרא w סבר ניתא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה

 כיון דחזא דקא קפדי קצייה ונימא ליה w זיל קוץ דידי ודידך םבר לה כריש

 לקיש דאמר ייהתקוששו וקושו קשוט עצמך ואח״כ קשוט אחרים: אלא אם

 רצה בונם לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא

 ומםמנא כנם ולא הוציא יש לו להחזיר ולהוציא אבל להחזיר כתלים למקומן

 יי) פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר אינו מחזיר א דסבר לה כרב

 דוקא כשהחלל הוא במקום שרגלי כהמוח ועגלוח מצויין שם כגון באמצע אבל מן הצדדין ליכא למישש דמפחית כיון שנתן עליו כיסוי
 הראוי לעגלה מהלכח וטעונה אבנים והא דחיישינן במקום שמצויין לילך היינו בנזקין דרבים משוס דקדרא דבי שומפי לא קרירא
 ולא חמימא כדאיחא פרק לא יחסור נלף כל:] ומשום הכי לא אזלינן כתר השמא אכל כנזקי דיחיד כחר השמא אזלינן כדמנן
 [לף נו.] היו שרשים יונקים כתוך של חכירו מעמיק שלשה טסתיס כדי שלא יעככ את המחרישה: ויזין. ראשי קורות דקות: גזוזטראות.
 ראשי קורות גסות הבולטות תוץ לכותל וברה״ר אין מוציאין משוס שיזיק את הרבים: בונם לתוך קרקע שלו. את כותלו ומניח מקרקעו לחוץ
 כשיעור הוצאח זיזין: הדי וו כחזקתה. דטוענין ללוקח ונימא כונס לתוך שלו הוה מי שמכרה לו: נמ׳ דמפיק למבוי. שאינו מפולש ואע״ס
 שהוא מקום הלוך לכל כני החצירות מ״מ היו יכולין למתות כיון שהוא שלהם ואע״ג דר׳ אמי היה שוחף עמהס ואמרינן דשוחף אין לו חזקה
 בדבר שאין בו דין חלוקה שאני הכא שאינו ראוי להשממש כו שום יחיד. כן כמב הריטכ״א ז״ל: מחלי גבאי. שאמרו לו כסירוש [משמע] דאס
 לא כן לאו כלום הוא דהו״ל (למימר) לא אמר לי אדם דכר נדלא הויא חזקה כדחנןן לעיל: לרשות הרבים. כבר סירשנו לעיל דהוא הדין
 מבוי מפולש כיון דרבים בוקעים כו כל העולם יש כו זכות ואינו מאנשים מיוחדים שיוכלו נל] למוכרו. הך זיזין דאמרינן אין מוציאין פירשו
 דמיירי שיהיה למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מוציאין: ר׳ ינאי הוה ליה [וכו׳ ולהאי נברא] נמי אילן נוטה לרשות הרבים. ומשום
ט צוה לקוצצו תחלה: כיון דחוא דקא מעכבי. הכין דמשוס כבודו שותקין: ולימא ליה וכוי. כלומר אמאי מעכב מלהסיר נזק הרכים:  ה
 התקוששו. הסירו קש מכין עיניכם ממלה: בנם. כותליו תוך רשותו כדי להוציא זיזין כרשותו: ולא הוציא. מי אמרינן זה ויתר לכני
 רה״ר אכד כמו או לא: רבי יוחנן אמר כנס מוציא. דלא אכד זכותו ומ״מ לא יוציא אלא למעלה מגמל ורוככו דטון שמשתמשים רכים
 כאותה רווחא שהניח לא שכקינן ליה למעכד כיה תקלה דהו״ל כעושה בור כרשותו [והפקיר רשותו] ולא הפקיר כורו. ומיהו אס החזיק
 למטה מן גמל ורוככו עלתה לו תזקה כיון דבשלו עשה ואס יזיק ישלם כדינו וכתב הריטב״א ז״ל שאף כמקום שנהגו להוציא למטה אין
 לזה להוציאו בלא רשומ משוס שיש בזה ריבוי נזק ולא מצי למימר הא בעי לאנטורי מינייכו הילכך לא יוציא אלא למעלה מגמל ורוככו: להחזיר
ה כלל: אינו מחזיר. ס י  כותלים למקומן. שלאחר שכנס לחוך שלו והחזיקו הרבים באותה רוותא רוצה להתזיר כומליס למקומן דהיינו כלא שוס מ

 רש״י
 גמ׳ ראויין הללו. כלכמיכ מה טוגו
 אהלין יעקב קלייק: גר ארגעי. היה
 הפתח רוחב ארבע אמות: לא יעשנו רויזג
 שמונה. וקמפסיר לחבירו להשמא קשקיל
ר כל ש הפתח ג  שמנה אמות בחצר מ
 באורך ר׳ אמות רחוק מן הפתח כלאמרינן
 פ״ק ואילו מעיקרא לא הוי שקיל אלא
 ארבע אמות: אגל גר תרתי. לשקיל
 ארבע אמות כבר ארבעי כראמר פ״ק נותן
 לכל פתח ארבע אמות לכן מצי שוייה
 ארבעי: אגל בר תמצי. לשריה תרי בר
 ארבעי שפיר למי לסוף סוף צא שקיל אלא
 שמנה אמות באורך ארבעה ומה לי שיטול
ל פתח אחל ומה לי ג  שמנה אמות מ
 שיטלנו לשני פתחים בשני מקומות מ״מ יש
 לו שמונה אמות ברוחב ארבע אמות בחצר:
 ולא בתרי. [י] ואפילו כשהאחר נעול
 השני פתוח: קגעית לאיצטצועי מבצי רה״ר.
 שרואין בביתך לרך הפתח ורוכבי סוסים
 וגמלים רואים לתוך חלונותיך: מתני" אין
 עושין תלל. של בורות שימין ומערות תמת
 רשות הרבים אפילו אי מקבל עליה כל
י אלם  היזקא לאתי מחממיה שאין רצון מ
 [ה] ללון על עסק ממונם: ור״א מסיר.
 ובלבל שיניח שם טסוי חזק כלי שתהא
 עגלה מהלכת ולא חייש שמא לימים יתקלקל
 הכיסוי: זיזין. קורות קטנות: וגזוזטראות.
 קורות גלולות הבולטות מן הבית פן יכשלו
 בהן בני רשות הרבים ולימנהו ש לימחלו:
 נוגס לתוך שלו. שמניח מקרקע שלו כשיעור
 הוצאת זיזין ומוציא: הרי היא בחזקתה.
 לטוענין ללוקח לאמר אולי כונס לתון שלו
 היה אע״פ שהמוכר היה צריך להביא עלים
 כרבריו או שני חזקה כחזקה שיש עמה
 טענה מ״מ הלוקח אין צריך לטעון לבר אלא
 כך לקחתיה ואכן טענינן ליורש וללוקח:
 גמ׳ הוה מעכבי. בני רה״ר שנופין מזיקין
 לגמל ורוכבו: מעיקרא סבר. שלא קצץ:
 כיון דחזא דקא מעכבי. הבין שלכבודו
 היו שיתקין: יצימא ליה זיל קוץ. ולמה

 אדעתיה איכא מאן דאמר

 קאי [יש ומיהו הדין שכתב הרב ז״ל
 כאינו מפולש אמת הוא גס לפי פשט
 הירושלמי [מוכיח] דהא כעי רשות
 שלא כפי׳ הרשכ״א ז״ל ע״כ ומ״מ
 שמעינן מן הירושלמי דכחצר אף
 כשנתן לו רשות אסור דיכול לומר
 סבור הייתי לקבל ועכשיו אינו יכול
 לקבל אלמא דלהיזק ראיה דתלון לא
 מהני שוס ראיה ואע״ג דבקוטרא
 ובית הכסא מהני שאני הכא דטון
 דאי אפשר לו לעמוד בעצמו שלא
 יציץ מתוך שתשמישו תדיר אין מניתין
 אוחו לחטוא דהיזק ראיה איסורא
 הוא: נמ׳ [וישא בלעם את עיניו
 וגו׳]. דמחנה ישראל רה״י היא וכחצר
 ובמבד שאינו מפולש דמי: דקשקיל
 תמניא. לכל פתח ארבע כדפירש
 בפרק קמא (וטעמא דטון דשתקו
 מחלו לו אי נמי דטענינן ליורש או
 ללוקח): בחד פתחא או בפתחא זוטא
 מצי לאיצטנועי טפי שלא יראנו:
 נמ [בתרי פתחי או בפתחא רבא]
 הא בעית לאיצטנועי ני] טפי וכו׳
 כתוב בספר העיטור בעית לאיצטנועי
 הא לאו הכי לא וסירשו רבנן סבוראי
 והכי אסיקו דדוקא דליכא ני] היזק
 ראיה ולא מנכרא היזקא אכל מנכרא
 היזקא לא עכ״ל ומדטעה רמי בר
 חמא לומר שלא יהיה הטעם משוס
 צניעוח אלא שלא יקח כחצר טפי
 משמע דמחני׳ דאמר לא יעשנו גדול
 דוקא בגופו של פחח קאמר ובהא
 הוא דחייש לצניעות אבל לעשות משני
 דלתות דלת את׳ לא יכול למתות אע״פ
 שנפחח כולו תמיד מה שלא היה כן
 כשהיה ככ׳ דלתות: םוף סוף הא
 בעית לאצטנועי וכו׳. וכיון שכן הוא
 הדין לחלון פנגד סחח דשרי ואע״ג
 דלא ידע כהי עידנא אתי לאיצטנועי
 מיניה והא דאמר כתוספתא ןחנות
ד מצר] משום שהוא עומד קבוע ג  מ
 שם ובעי לאיצטנועי מיניה טוכא:
׳ אין עושין. אע״ג דקביל  מתני
 עליה היזקא דאתי מחמתיה שאין
 רצונם של בני אדם ליזוק ולירד בדין
 על עסקי ממונם ולא אזלינן בתר
 השתא דתזקמ הבנין אלא תיישינן
 שיתליע ייפול דזיק ור״א אזיל בתר
 השתא ולא חיישינן שמא יפול הכסד
 כדאיתא בב״ק (דף נב<: [רבנן וימנין
 וכו׳]. הא דחיישינן דמפחית היינו

 עין משפט נר מצוה
 תשנח

ר ו ח ט ן ס ג עשי מ ן ס ו מ ׳ נזקי מ ל ה ג מ ״ י ׳ ס י י  א מ
: ז ט ׳ ס י מ ס ״  ח

 מסורת הש״ס
׳ בכל י ג ק ה ׳ ׳ ג ג) נבד ״ ן פ י ח ל ט ד ג) מ ר כ ב ד מ  א) ב

: ה ב י ) צפנ ה בירושלמי] ד ״ כ ן וחצוצרות ו י נ ע  ה

 קובץ הגהות
: ר ״ ה ה בני ר י עלי ב כ ע א מ ו ק ו ב ה ״  כ״ח (א) נ
א י ק א : (ג) מ אי כצ״ל נ  (ב) גליליא שדר רבי י
: צ ״ צ ר נ ב א ס ר ק י ע ר מ ב א ס י ק א ר ולבסוף מ ב  ס

: א י ב ה ״ ) נ ד ) 
ר מ ס א ר י ג ״ א נ ו ל רבא ן ״ א א מ י ׳ א מ ג  ג״א א] ב

: [ א ב  ר
א ר ק א ד פ י ס מ ׳ ד ס ו ת כן פירשו ה ב ו ״  מא״י [א] נ
: ס י ה ל ת א י עליו רו ה ת ב ו ש דכתי ט ד  ק
נ ״ : [ג] נ י ל י קוץ ל ר אי ד ה ך ו ד ץ ד ׳ זיל קו מ ג נ ב ״  [p נ
ן ם ליזוק ולדו ד ׳ בצ״ל: [ה] בני א י פ א : נח ד ב מ ו  ר
ד ב ׳ מ י נ פ ״ : [ז] נ ה י נ ר ג ״ ה י ר נ נ כל נ ״ : [י] נ  כצ״ל
ר ״ ה נו ר י לש הי מפו א ו ש ד ו מצר ד נ י לש הי  שאינו מפו
׳ י וכו ר מ : [ט] נ נ אברצלוני ר ׳ ה י ב פ ״ : [ח] נ א פ י ס  ד
: ל ״ צ ׳ נ כו ר ו ״ ה י ר נ ג ועי מ : [י] לאיצטנ ף ק ו  רבא צ״ל מ
י ולא אבין היכי ת ע מ י ש אנ י ו ״ נ כתב ה ג ו ״  [כ] נ
ה ק ראי ז ה הי א ג ה ת שלא י ת ד פ ג נ ח כ ח ת לה פ ח כ ש  מ
: י ג ו ס ה ש ת מ ק ח ר ה ג ס ד ״ ג ש ר ל כ ״ ס ר ד ש פ א  ו

 [ל] למוחלו כצ״ל:

 שלטי הגבורים
י מהנ גרמא כנזקין ו א לגרמי ו נ ד ו קצת מ נ  א לעיל כחג
ס ה ם אגרר קצת מ ה ם אצא מ ר ץ ט ק ר י פ ת׳ ג  נזקין דאי
ק בדין זרק כלים של חגירו מראש ״ ג ג ד ״ ן פ  אשר עקר
ר ד א דן ג געו ת ו כסתו ם ו ד ו כ ם שאין תחתי ג במקו ג  ה
גתא ל הרגל איכא פלו צ ק ט ר חא ס ד ושברן דאי ח א א  נ
׳ ג עשי! ע ״ מ ס יק ו ל ומז נ ז מהל׳ חו ״ ׳ פ י ף ומי ״ י ר  ה
ו מ י ם הסכ י ק ס ו פ נ ה רו ו ו ׳ שפ״ מ סי ״  והרא״ש וטור ח
ה ע ש ר מ ו שנ ׳ ליה נ י ר לחשנ ר סטי המשנ נ ו י ירק חי  להז
א ״ נ ט נ נשם ד ת ן נ הר״ א אזלינן ו ר ק י ע  שזרקו לבתר מ
ר זורק ת א ליה לרנא אי נ ק ס ס מ ן ל ו ט ו ל נ נ נשם ר ס נ  ש
קו והלנך ר אזלינן יש לחוש לספי נ ש ר מ ח  אזלינן אי נ
ג להאי מלתא פשיטא ״ ע א ה ו ״ ע מ ה ם ל רי  שניהם פטו
טא ליה ן לפשי ו ט קרא ו ר מעי ת ה לאזלינן נ  ליה לרנ
א לאין נ ר ה לן למימר ללינא למיחש לספיקו ר ו ה ה  לרנ
א לאין ה א ל ״ נ ט ד נ ה ת מ כ ״ ד ולאי מ י ק מוציא מ פ  ס
ר א׳ ו ל קא נששניהן נ ו ד ודאי היינו ל י ק מוציא מ פ  ס
א ו א ה נ ר א ד נ ר אחד ט ה ו ד ס נ י מ נ מ ל כשאין שני ה נ  א
ר מ א ק היאך ק ״ ק קו ו א יש לנו לחוש לספי ר ת  נ
א שניהם נ ר ה ו נ א ר ר אחד ה דו א לאי! שניהם נ ״ נ ט ד  ה
א נ ר ו ל נ ה היינו ר נ ר ה ו ת ז ה א ו וראו ז ר אחל הי מ  נ
ו א לומר ששניהם לא הי ״ נ ט ד ס לא שנאמר לכוונת ה  א

צ״ע: חק ו ו ה יזה ל ר אחל נשו ו ל  גלולים נ



 עין משפט נר מצוה
 תשנט

 א מיי׳ פכ״ה מהל׳ מטרה שמג עשין פב טוח׳׳מ
 סי׳ ריד:

 ממורת הש״ס
: ת ״ א ו ג) ר ״ . צ) מ ף ס  א) ל

 קונץ הגהות
: ה  כ״ח (א) צ׳׳ל ב

ן ! ואי י ד י ן מסי ב אי ׳ ׳ : [ג] נ ס מ ג ס ״ י [א] נ ״ א  ט
ף ס מי ל ץ ושייך לג ת י י פ ן ואין מ י ר י ט  מ
׳ לא מ ג ׳ ג י ס ר ך וכצ״ל ג ס ו ה הו מ ג ז ״ : [צ] נ ב ״  ע
ו ן א נ רב בו מ נ עי ״ א ד א י מ ביתו בס ס א ד ל א ו ס  י
י לה אמר נ ו ״ : [ד] נ ת צ רו ק י שמשחי נ פ ׳ מ י ל פ  מו
׳ יהודהD: 1 שלא ר ׳ נ י נ פ ״ : [ה] נ ן ב  לישוע ה
: ע צ מ א נ ב ״ : [ת] נ ׳ י נ פ ״ : [י] נ ר מ א ק א ד ו י ה ט ו ע מ  ל

: ׳ מ ג א ב ״ ג כ ״  [ט] נ

 שלטי הגכוריס
י ר ג ל נראה מ ר היציע ו כ ס מ ס א מ ת ס י ר ג כ  א כדין מ
א נמכר ככלל ׳ ׳ ת מד ו ח ׳ כשהוא פ א גיציע אמרי ק ו ׳ ד י  מי
ו מ ת אינו נמכר ע ו מ ׳ א ו ד ׳ אין ג ר אפי ד ח ח אגל ג י ג  ה
ח ו מ ׳ א ו ד ס אין ג ר א ד ח ׳ ג י ג דאפ ח ׳ש כ  אכל הרא׳
׳ ד מ א כחדר א ק ו ד ׳ ד י י מי ר ג ד ד מ ו ו ייראה ע מ מכר ע  נ
ל יציע שאינו ם אג ד צ מ ץ ה מד ג פ שעו ״ ע מכר א  שאינו נ
ו והרא׳׳ש מ ס נמכר ע ד צ מ ל כין ה מ ו ס ע  חשוכ כל כך א
ה ח ו ת א פ ׳ שאם הי י ג מי מ נ שדינן שוה ובעלייה כ ת  כ
ת וי״א י נ נלל ה ת שהוא נ י נ ת ה נ י ז ע מ ה נ נ ו  לכימ כאד
יה ה עשו ה חולק שאס הי ״ מ ר ה ח ו י נ נלל ה  שאינה נ
ס ו אגל א מ ת ע ר נ מ א נ ץ אוצר אז הי ע ת כ י נ  נחלל ה
ה י׳ ו נ ג ת ו ׳ אמו ה ל ח רש ג י ג ת ה ר ק ה על ת ר ש א ע  הי
ו מ מכרת ע נה נ ת אי ה אלא לתוך הכי ח ו ת ה פ נ ׳ אי י  אפ
תא י ה לגו ג ח י ת פ א ל ק ו ת ל ה גחלל הכי ר ש א ע ׳ הי  ואפי
ס ׳ א אפי ם ו י ח פ ׳ ט ה י ו ג ג ת ו ו מ ׳ א ה ל ס יש ג ׳ א  ואפי
ה ח ו ת ס איגה פ א אגל א נ לג ׳ מז ס גצל א ח ג ח  יש לה פ
ח ליה כא לאי ח כל הי ו מ ׳ א ה (אלא) ל ׳ אין ג  לגימ אפי
פשה י נ פ נ א ה ג ג לאישחמושי ג ה נ ס מ  שיעור לחזיא לפו
מא רו א ו ק מ ו ן ע ג ח כ ל לע) [  לא מזלכנא והיכא (ללא י
ת י ם הג ר ע כ מ ג נ ג כ אין ה ״ פ ע א ה ל ״ מ ר ה י ו ״  כחכו ר
ם גכלל י ח פ ׳ ט ה י ו ג ג ג ׳ ג י ו אפ מ ר ע כ מ נ ג ל מ  ורשכ״ס כ
׳ י פי ר״ מא ו ג לו רו ת ס כ ו א מ נמכר ע א ו מא הו  רו
ה י׳ כו ג הג ה ג נ ה שלא ק ״ מ ר כ״כ ה ה ו נ א הראשו ר כ ס  נ
ה ו נ ס כשאינו ג ג רומא ו א ו ק מ ו נ לו ע ת ׳ כ ם אפי י ח פ  ט
מי י נ ה הו נ נתוכ לו ומי ד שי א ע מ ת תו ס ה או נ י ׳ אינו ק  י
א ״ א ה ו נ ת של גג ק ו ע ק ר מ ק ״ א מ מ ת או לוקח ס  שלא קנ
כא ל הי ת הרגל אנ ס י ר ד ׳ נ י פ ו א  למוכר להשתמש נ
י עצמו נ פ נותו שחשונ נ י חשי נ פ ר מ ה י׳ שאינו מכו ו נ  שג
נ צו ת נ ה ש י מ נ כ לא מה ״ ר ע י אינו מכו ת י ע ק ר ס ק  ג
ר כ ו מ י שאין ה י נ ר שעל ג ד א מא אלא לעגין ה רו א ו ק מ ו  ע
ו שאילו לא  יכול להוציא ויזין על שלו ולא לחפור תחתי
כר יכול ה המו הי ה גכלל ו רומא לא הי א ו ק מ ו ג לו ע ת  כ
ן שלא יכגיל על י ! גענ די ג עמו ״ מא ע רו  לגנות עליה ג
ג ת ה כ ״ מ ר ה ו ו קנ גלגד שלא תי ו ו ן וכן לחפור חחתי י  הכנ
ר יכול לחפור כ ו מ רומא אין ה א ו ק מ ו נ ע ח  דאפילו לא נ
ח י כר שאס יש לי נ א של מו ו ו אצא לעני! זה ה  חחמי
נ ר נ ה ח ח וכן נ רו מ קו ס נ כ ה ו נ  אצלו שיכול להשחמש נ
ח כדי שלא י נ מ ה ח ול לחפור ח נ ר י נ ו מ סף הלוי שאץ ה ו  י
רומא שאס א ו ק מ ו ל למוכר שיור ע עי ה חו א״כ מ  יזיק ו
כר ד ה! של מו ת ה ו ר ע מ ת שיחי! ו רו ו ר הלוקת נ פ  ח
ר ד א רומא אלא לענין ה א ו ק מ ו ל ע ן שאין מועי ו ט  ו
ס ד ו כ ת ומתילות להיות מ דו ר ו ו ג נ ק ולא לעני! ג מ ו ע ה  ו
ר ט ש ו נ נ נ ו ת נ ך ל ד ס מכרם לו נפירוש צ  לפיכך א
נ לו ת ס נ הו א עא ומי ס רקי ד רו א ע מ ו ה ת ת י ע ר א  מ
ר ו נ ו ו ג ה ג נ ק י ו א סג ע י ק ס ר ל רו א ע מ ו ה ת מ י ע ר א  מ

מא: רו א ו ק מ ו נ לו ע ו ת נ ת ומחילות וא״צ ל דו  ו

0 לג א ס - : ס  נמוקי יוםף חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא (
 כיון שהחזיקו בו רכים כרשותו ואע״ג דאיכא רווחא גדולה בלא רשוחו: מצר שהחזיקו. כלומר מצר שכין שחי שדוח שהחזיקו נו וברשותו
 של בעל המצר ט הכא גכי זה שכנס כוחלו מדעמו אבל כלאו הכי לא כדאמרינן וכי רבים גזלנין נינהו ושמעינן מהכא שאם הוא כמקום
 שלא החזיקו אלא יחידים מחזיר כותליס למקומן כיון שלא הפקירו בסירוש ולא דמי כניסת כומליס ממקום שהוא קנוי לו קנין גמור
 לפריצמ פצימין דאמרינן נסיף לף יא:] שאין יכול לפתוח עוד אוחו פחח שפרץ פצימיו משום שאין קנין גמור כארכע אמוח שכמכוי: הרי זו
 בחזקתה כוי. ואס נפלה תוזר וכונה
 אותה: נמאין מםיידץ. בסיד לבן משוס
 אבל בית המקדש: מכיירין. ציורין:
 מפייחץ. במיני צבעונין: [עירב בו
 חול]. מסני שמשחירו קצת ובכה״ג
 א״צ שיור אמה דלקמן דאלו בשיור
 אמה אסילו בסיד גמור מותר:
 w גרפי׳ בגמרא לא יסוד אדס
 את כימו כסיד אא״כ ערב
 בו תבן או חול: ת״ר כשחרכ הבית
 באחרונה רבו פרושין שבישראל שלא
 לאכול בשר ושלא לשתות יין נטפל
 להם ר׳ יהושע כן חנניה אמר להס
 כני מפני מה אין אתם אוכלים כשר
 ואין אתם שותים יין אמרו ליה היאך
 נאכל בשר שממנו מקריכין על גכי
 המזכמ ועכשיו כטל והיאך נשמה יין
 שממנו מנסכים ע״ג המזבח [ועכשיו
 כטל] אמר להם לחס לא נאכל שכבר
 בטלו מנחות אפשר בפירוח סירות
 לא נאכל שכבר בטלו בכורים אפשר
 בפירוח אחרים מיס לא נשתה שכבר
 בטל ניסוך המיס מיד שמקו אמר
 להם בני בואו ואומר לכס שלא
 להמאבל כל עיקר א״א שכבר נגזרה
 גזירה להתאבל יומר מדאי אי אפשר
 שאין גוזרין גזירה על הצבור אא״כ
 יכולין רוב צבור לעמוד בה אמר רב
 אדא בר אהכה מאי קרא במארה
 אתס נאריס ואותי אתם קובעים
 הגוי כולו אי איכא גוי כולו אין אי לא
 לא אלא כך אמרו חכמים סד אדם
 ביתו בסיד ומשייר בה דבר מועט
 ובמה אמר רב יוסף [אמה] אמר רב
 חסדא וכנגד הסחח עושה אדס כל
 צרט סעודה ומשייר כה דכר מועט
 מאי היא א״ר ססא כסא דהרסנא

 יהודת דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור

 לקלקלו וריש לקיש םבר מחזיר דםבר דהא

 דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הבא

 הא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח

 חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה.

 אמר רב הונא ואם נפלה חוזר ובונה אותה:

 הדרן עלך פרק חזקת הבתים
ת א לא מכר את היציע י ב ה  המוכר את א
 אע״פ שהיא פתוחה לתוכו ולא

 את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן

 שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה

 אומר אם יש לו צורת פתח אע״פ שאינו גבוה

 עשרה טפחים אינו מכור: גמ׳ מאי יציע

 הכא תרגימו אופתא פירוש אופתא כגון

 עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין

 לה פתח מבחוץ אלא עושין יא! לו ארובה

 במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה

 של אותה עלייה וממנו נכנם ויוצא וזה הוא

) בענין  פתחה ואמרינן בפרק חזקת תבתיםא

 ובוגה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליהן

 את הדרך ופרקינן מאי עלייה אופתא כלומר

 שהאופתא אין לה פתח בתוך תחצר כמו פתח העלייה שהיא עשויה לדירה

 שחוששין שמא יבואו בני אדם אחרים וידורו בה ומרבה עליהן את הדרך אלא

 פתח שלה בתוך הבית הוא ואין שם ריבוי דרך לפי שאינה עשויה לדירה ורב

 יוסף אמר מאי יציע ברקא חלילא והוא כמו חדר שעושין סביבות כתלי הבית

היציע התחתונה חמש באמה וגו׳ ויש (  מבחוץ במו שהיה במקדש כדכתיב ג

 שעושין כן בתוך עוביו של כותל מאן דאמר אופתא לא מזדבנא כל שכן ברקא

 חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אופתא מזדבנא וםוגיין כרב יוסף אמר

 מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות אבל אי לא הוי ד׳ אמות לא חשיב ומיזדבן:

 ולא את החדר שלפנים ממנו: ואע״ג דמצר ליה מצראי אבראי וכדרב נחמן

 רש״י
 אמר ליה מא למחר: הלא אינא רוותא.
 כשיחזיר הכתלים למקומם אנשי איכא
 כל רוחב רשות הרבים וסתם רשות הרבים
 מרווחא הוא: חוזר ובונה אותה. ומוציא
ם י ת ב ת ה ק ו ך ח ל ן ע ר ד  זיזין כבמחלה: ה
ר את הביס. נא] יציע. מפרש כ ו מ  ה
 בגמ׳ ואינו בכלל בית אע״פ
ד  שפתוח לבית ומשמישו לתוכו אפילו ה
 אינו מכור: ולא אח החדר שלפציס. מן
 הבית ופתוח לבית ודדסמו עליו אפ״ה
 אינו מכור עם הבית: בזמן שיש לו מעלןה.
 אז חשוב בפצי עצמו ולא הד בטל לגבי
: גמ׳ אופתא. בנין נמוך אצל הבית  הבימ
: גרקא חלילא. הוא כמו  או מאחודו
 אופתא אלא שעשוי לנוי חלונות חלונות:
 נ״ש ברקא חלילא. דאין תשמישו מיוחד
 לבית ואינו מכור עמו: אבל אופתא מזדבגא.
 בכלל הבית: אמר מר זוטרא. הא דתנן
 לא מכר את היציע והוא דהר ארבע אמות
 על ארבע אמות אז חשוב בפני עצמו:
 ואי לא לא נוי. מפרש במלמודא טעמא
 משוס דיציע ובית חד משמישא נינהו ולא
 חשיב בפני עצמו אלא אס כן איכא ארבע
 ואי ליכא ארבע מכור בכלל הבית: ואפילו
 מצר לו. מוכר ללוקח מצריס החיצונים
 שחון לחדר והחדר בתוך המצדס שמצר
ד לא מכר החדר והא דכללו בכלל  אפילו ה
 מצר הבית משוס דלא הוה ידע לפרש

 עושה אשה כל מכשיטיה ומשיירמ בה דבר מועט מאי היא אמר רב במ צידעא שנאמר אם אשכחך ירושלים וגו׳ חדכק לשוני לחט
 אס לא אזכרכי אס לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי מאי על ראש שמחמי אמר רב יצחק זה אסר מקלה שכראש חמניס א״ל רכ פפא לאביי
 היכי מנח ליה כמקום תפילין שנאמר לשוס לאכלי ציון לתת להם פאר ממת אפר וכל המתאכל על ירושלים זוכה ורואה כנחמתה
 שנאמר שמחו אח ירושלים וגילו כה כל אוהכיה שישו אמה משוש כל המחאבליס עליה חניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע מיום
 שתרכ כהמ״ק דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתוח יין אלא אין גוזרין גזירה על הצכור אא״כ יכולין רוב הצבור לעמוד
 בה ומיום שפשטו העוכדי כוככיס וגוזרין עלינו גזירות קשות ומכטלין ממנו מורה ומצות ואין מניתין אותנו ליכנס כשכוע הבן נח דין הוא
 שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולא להוליד כניס נמצא זרעו של אכרהס אכינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל
בר נגזרה גזירה. ונתחייכו להחאכל כדכמיכ שישו  יהיו מזידין: פירוש. בפירוש אחרים. שאין מביאין ככורים אלא משבעת המינים: שי
 אתה משוש וגוי: במארה וגו׳. קכלתס עליכם בגזרת ארור להביא אמ המעשר אל בית האוצר: קובעין. גוזלין: הגוי כולו. ורובו
 ככולו. כל הקהל קכלו הגזירה ומסחמא אס לא היו יכולים לעמוד כה לא היו מסכימים אלמא לא משיכה גזירה כלל אסילו גזרו אותה
 דהא הכא עכרו על חרם ואס״ה לא נענשים אלא משום דאיכא גוי כולו כדאמרן: בםא דהרםנא. [קערה] של מאכל דגיס מטוגנים
 בשמן ובסולמ: לשבוע הבן. המילה שהיא לסוף שבעה: כלה מאליו. בענין טוב ולא ע״י העובדי כוככיס ולא יכטלו מצוח: אלא הנח
 להם כוי. משום דלא יוכלו לעמוד כה יכטלו הילכך לא גזרינן: זוכה ורואה בנחמתה. שנאמר שמחו אמ ירושלים וגילו בה וגוי:

ק חזקת הבתים ר  הדרן עלך פ

. ולא את הגג. אע״פ שאינו מקורה ומגופף מדלא פירשו כגמרא אי מיירי דוקא כמקורה משמע להו דמחני׳ כסשטא כן כר  המו
 דעת הריטב״א ודעת רכומינו ז״ל דמתני׳ איירי כמוכר בית סתס ולא פירש לו עומקא ורומא ומש״ה לא מכר [אלא] את הבית
 לכדו משוס דהני משמיש אחר להם שאינו כתשמיש כימ ממש ואפי׳ הגג שקרקעיתו מכסה הכית מ״מ כיון שיש לו נמ אפי׳ צורח פחח נראה
 שרשות אחר הוא ואינו נשמע כמכירמ הכימ כיון שלא פירש אכל פירש לו עומקא ורומא מכר אמ הכל חוץ מכור ודוח כדמנינן לקמן
 נלף סד.] ואס מצר לו מצרים החיצונים נראה לי דאף הבירה מכר לו כיון שכתב לו עומקא ורומא משוס דלא דמי לבור ודות דלית להו
 תשמיש בית כלל. ואי כתב ליה ולא שיירית בזכיני אילין קדמאי כלום נראה לי דאסילו בור ודות במשמע והוא הדין אס אמר מארעיח
 תהומא עד רום רקיעא כדאיתא בגמ׳ ןדף סג:ז: אמר המחבר ומיהו יש לספק בזה ונוכל לומר דעומקא ורומא לא קאי אבירה דלאו ככלל
 עומקא ורומא הוא והא דלא ממעטינן אלא בור ודות משום שהוא כעומק של כית והוה משמע m "ןדלא כתכ עומקא ורומא אלא לעיולי כור
 ורות להט תנן לא את הבור אבל הה״נ דבירא (ככלל עומקא ורומא) אסילו אם סירש לו עומקא ורומא אינה ככלל] וה״ר יונה ז״ל
 מסוסק אס אהני ולא שיירית לכור ודות: גמ׳ יציע. אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבתוץ אלא
 עושין לה ארובה במעזיבה שעל גבי הכית שהיא קרקעיחה של אוחה עליה וממנו נכנס ויוצא ואינו עשוי לדירה אלא להניח שס חפציו
 והוא תשמיש גדול לבית אלא שאינו דומה לתשמיש בית ממש ורבינו שמואל פירש שהוא בנין נמוך אצל הבית מצדו או מאמריו ובין כך ובין
 כך נמכר הוא סתם כהדי כימ כיון שהוא משמיש גדול לבית ש [לרב יוסף דסוגיין כווחיה] אכל יציע שהוא כרקא חלילא אינו כל כך תשמיש
 לביח שאינו משחמש להניח שם חפציו אלא לנוי הוא עשוי ולהקר שם וסירוש כרקא חלילא הוא גס כן כנין שאחורי הכותל וסתתא פמוח
 לכית אלא שהוא עשוי תלונות חלונות ולהט נקרא חלילא: אמר המחכר וכן מצאנו כפירוש ר״ח ז״ל כתב מר שרירא גאון ז״ל ככתבו
 פי׳ אופתא בלשון ישמעאל אנרו״ג והוא שמקרין נמ בית תחח קירויו של מעלה וטחין אומו ומשתמשין בו ונקרא אופתא ופי׳ כרקא חלילא
 אצטכא גדולה כנוי אתורי הכותל והוא תלול וסתומה לכימ ומשתמשין כו השוכנים בבית ונראה לי שהוא תשמיש אתר בפני עצמו ולפי׳
 הר״ש ז״ל הא דאמר כפירקין לעיל ןדף ס.] מאי עלייה אוסמא אינו לומר שיהיה כנין אוסתא למעלה כמו עלייה אלא לומר שהוא בית קטן
 עשוי לחשמיש הכיח ע״כ: והוא דהוי בו׳. האי כרקא חלילא דאמרן דלא נמכר בהדי בית היינו דאית ליה ארבע אמומ משוס שהוא משוב
 בפני עצמו וכן נמי חדר אבל אי הוו פחות מארבע אמות לא תשיבי ומזדבני בהדי כית ואע״ג דחדר לא הוי תשמיש כיח כל כך כברקא
 חלילא משוס שאינו עשוי אלא להניח שם ממונו מזמן לזמן וברקא חלילא אע״פ שאינו תשמיש לבית מ״מ דמי תשמישו קצת לתשמיש בית
 שמהלכין שם להתענג ולהקר כדמפרש בסמוך הר״ש ז״ל: [השתא] נמ יציע. שתשמישו שוה לשל בית לגמרי אמרת לא מזדבן בהדי בית
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 חלר העשוי לשמירת ממונו ואין תשמישו לומה לשל כיח לא כ״ש: לא צריכא דמצר ליה מצראי בראי. כלומר אע״ג דכשמשר לו הבית
 א״ל ראוכן מהאי גיסא ושמעון מהאי גיסא וכן לצפון ולדרום מהו למימא כל מה שכתוך המצרים מכר לו קמ״ל מתניתין ולא את החלר
 שאפ״ה חדר לא מזדבן כיון שאין משמישו דומה לשל בית והא דמצר ליה מצראי «< בראי מצרים הוא שהרחיב לו אכל כרקא מלילא
 מזדכנא כיון שהוא דומה מפי לחשמיש כימ וכדאמרינן ולא אמרינן כיה מצרים הרחיכ לו וכן דעמ הרי״ף ז״ל שלא הזכיר הכא יציע

 כהלכוחיו ואף על פי דאמרינן דיציע
 מזדבן בהדי בית בסתמא כיון שמצר
 לו מצרים התיצוניס היינו דוקא יציע

 רש׳׳י
 המצרים שיהיו ידועים בע״א: בירה
 גדולה. בית גדול ופתוחים לו במים מסביב
 כולן לאותו בית גדול ואינו עשוי אלא
 להילוך וישיבת בני הבתים אס היה אחד
 עומד באחד מבתי הבירה ואמר לחבירו בית
 זה אני מוכר לן: נולה זבין. דכיון דליכא
 דקרי לבית בית ולבירה בירה אלא הכל
 ביחד מיקרי בית והא בית זבין ליה סשיטא
 דקני הכל: [3] דאיכא דקרו לבירה. m יחל
 בית: מהו דסימא. טון דמצר לו מצרים
 החיצונים כולה זבי! ליה: קמ״ל. דלא
 אמרינן הכי משוס דה״ל למוכר למיכמב
 בו נח והדמים מודיעים לא שייך הכא
 דאין אונאה לקרקעות: צריך למיפתב ליה
 ולא שייריס בר. דאס לא כן אמרינן מצרים
 הרחיב לו כדאמר רב נחמן לעיל: ארעא
 דגי תייא. כלומר שקנה מחייא: ארעא.
 לשון יחיד א״ל ייטול הלוקח הפחוס דיד
 בעל השטר על התחתונה: ואי אמר ליה
 ארעתא. מזבינצא לך: וגוסמצי. גנות
 וכרמים: זיהרא. כל הקרקעות קרוין כן:
 ואי א״ל צנסי אפילו בתי ועבדי. אבל
 במטלטלין לא עד דאמר כל נכסי: מצר
 לו מצר אתר ארוך. המוכר שדה למטרו
 בשטר מכירה וכתב בו מצר מערבי ארוך
 מאה אמה ומצר מזרחי כנגדו ארון [ימ רק
: אלא נגגד הקצר. דהיינו רק נ׳ ( ג ה מ  נ׳ א
 ומצר מערבי [שהוא] ארון אימור מצרים
 הרחיב לו למצר שלס נון רצה לכתוב: ויקצה
 כגגד הראש. ן;של] ני] נ׳ לנאמר לוקא
 בכה״ג הקנה לו במצר מערבי ק׳ אמה
 ובמזרחה נ׳ אמה וקנה כל השדה באלכסון:
 מודה רב. מקמי דשתק נח] מודה דכל
 היכא דאיכא מצר מערב ראובן ושמעון
 דהיינו מאה אמה [א] ומצר יהודה מן
 המזרח דהיינו רק נ׳ אמה מודה רב דקני
 כנגד ראש תור דאי רק כנגד הקצר בעי
 לאקנויי ציה ה״ל למיכתב נמ אלא שמעון
 במערב כנגל יהודה שבמזרח ולא הוה ליה
 למיכמב בו ראובן ומלכחבי ביה ש״מ כנגר
 ראש תור קאמר והא ראמרינן לעיל לקנה
 רק כנגל הקצר היינו כגון שמצר הארוך הכל
 של ראובן ראימור מצרים הרחיב לו לאין

 דאמר רב נחמן אמר רבה בר אכהו ״המוכר
 בית לחבירו בבירה גדולה אף על פי שמצר
 לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי
 דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה
 בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין
 ליה ואלא דקרו ליה לבירה (א) נמי בית כולה
 זבין ליה לא צריכא (ב) דרובה קרו ליה לבית
 בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה
 נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע
 לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני
 אילין קדמאי כלום ולא כתב ליה שמע מינה
 שיורי שייר א אמר רב מרי ברה דבת שמואל
 משמיה דאביי האי מאן חבק ליה מידי
 לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית
לחבריה  בזביני אילין קדמאי כלום ההוא דא״ל 3
 ארעא דבי חייא מזביננא לך הוו ליה תרתי
 ארעתא נא] דמיקריין דבי חייא אתו לקמיה
 דרב אשי א״ל חדא ארעא א״ל תרתי ארעתא
 לא אמר ליה ואי א״ל ארעתא מיעוט ארעתא
 שתים ואי א״ל כל ארעתא כל ארעתא דאית
 ליה לבר מפרדיםי ובוםתאני (א) ואי אמר ליה
 זיהראי אפילו פרדיםי ובוםתאני לבר מבתי
 ועבדי ואי א״ל נכםאי אפילו בתי ועבדי:
 מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר
 רב לא מנה ארוך אלא כנגד הקצר (3) (בגון זה)

 אמרי ליה ^ מזרה
 כהנא

 ראש קצו לרב

 ורב אםי
 >ג< ויקנה
 כנגד ראש תור
 שתיק רב ומוד׳
 רב היכא

 דאיכא מצר
 >י< מצד אחד

 מפני שהוא תשמיש מיוחד לאומם
 שבאותו בית אבל אס היה שם בירה
 לפני הבית לא מזדבן בסתמא בהדי
 בית אע״ג דמצר לו מצרים החיצונים
 כדפירש הר״ש ז״ל שאין הבירה עשויה
 להשתמש אלא לישיבה והילוך כל בני
 הבתים יתד דבירה הוא בית אתת
 שמשתמשין כה כל הבתים אשר
 סביבותיו יחד: אמר המחבר ומיהו
 א<ןהרנב״ר ז״ל] נוטה לומר דאף ביציע
 לא מזדבן אע״פ שהרחיב צו מצרים
 החיצונים וכן דעת הרשב״א ז״ל וכן
 כמב ה״ר יונה ז״ל דמיתורא דמחני׳
 שמעינן דאע״ג דמצר ליה מיצרי(מ בראי
 לא מכר את החדר והוא הדין לענין
 עלייה הבנויה תוץ לכותלי הכית ע״כ.
 וכן מי שמכר שדה לתכירו לא מכר לו
 אמ המןעה שאצל השדה אע״פ שמצר
 לו מצרים תיצוניס אמרינן מצרים
 הרחיב לו וכדאמר רכ נממן אמר
 רבה בר אכהו המוכר ביח לחבירו
 בבירה גדולה אע״פ שמצר לו מצרים
 החיצונים מצרים הרחיב לו: פי׳ כמב
 המצרים הניכרים מפני שידועים יוחר
 א״כ החדר או הכירה או הכקעה לא
 מזדבן בהדי בית ושדה עד שיכחוב
 לו ולא שיירית בזביני אילין קדמאי
 כלום וכדאמר בסמוך לכל מי שרוצה
 שלא יוכל לערער המוכר כמטרתו
 כלל לומר לא מכרמי לך הכל: איכא
 מרבוותא ז״ל דכתבי דלא מהני ולא
 שיירית בזביני אילין וכו׳ אלא בבימ
 ובירה וכיוצא כאלו דאיכא דקרו להו
 לכולהו בשם חד אבל בור ודוח וחדר
 דאיח להו שם כאנפי נפשייהו אע״ג
 דכתכ ליה ולא שייריח וכו׳ לא משממעי
 דחד שם אמר ליה מרי שמות לא א״ל

 ראובן ושמעון ׳מעיד 1
 ומצר לוי ויהודה מצד אחד

 מדהוה למיכתב ליה ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה ש״מ כנגד ראש תור
 ומשוס הכי קאמר כגמרא כמאן אזלא הא דאמר רכ מרי כמאן כרב נממן אמר רבה כר אכהו משמע דהאי לישנא לא מהני אלא כעין
 מילחיה דרב נחמן וכן משמע מדאמרינן לקמן נלף סג:] האי מאן דזבין בית לתכריה אע״ג דכתכ ליה עומקא ורומא צריך למיכתב
 ליה מארעית תהומא למיקני כור ודות ומחילות ולא אמרינן דאהני ולא שיירימ וכו׳ ומסתמא ודאי רגילין לכותכו כדאמרינן הכא מאן
 דזבין וכוי: דכי חייא. דהוו ליה קרקעות והיו נקראין ארעא דכי חייא ואמר לחכריה ארעא דכי חייא מזכיננא לך וא״ר אשי שהלוקח אינו יכול
 לומר כיון דכולהו מיקרי ארעא דבי חייא כולן שלי דאע״פ ששם ארעא כולל ג״כ הרכה קרקעות מ״מ אינו מוכרת אלא תדא ויד בעל השטר על
 התחמונה מאחר שלא כירר דכריו משמע דהכי קביל עליה: אכל אדעתא מיעוט ארעתא שתים. כהכרח הלכך המוכר צריך למימן ליה חרי אכל
 יומר לא: חדא א״ל תרי לא א״ל. ויהיב ליה גרועה שבכולן כדאמרי׳ [מנחות לף קח:] דאי א״ל כית ככימי או שור כשורי מראהו מת מראהו
 נסל ואע״ג דהוי מצי למימר דלשבחא קאמרינן כדאמרינן [ברכות דף לא: וסנהדרין דף שה:] גבר בגוברין כ״ש הכא דאמר ארעא או אס
 אמר בית סתס או שור סתס וכדתנן [ג״ב דף קז:] המוכר חצי שדהו לוקח נוטל כחוש הריטכ״א ז״ל כשם כל המסרשים ז״ל: אpתא
 מיעוט ארעתא שתים. פירוש דשם ארעתא שדות הוא והוי כאילו אמר במי או עבדי דמיעוט רבים כ׳ וקי״ל כרבנן דאמרי אפי׳ במטלטלי
 אין הדמים ראיה לעלויה מילתא שאינו במשמעות הלשון: ואי א״ל ויהרא אפילו כוס תני ופדדיםי. פי׳ שצריך לימן לו מכל מין אותן
 דברים שנקרא בעבורם שם זה ומן הגרועים אכל לא כל הקרקעות שלו עד שיאמר כל ני] אבל אי א״ל כל ארעתא כולן במשמע
 לבר מבוסתני וסרדיסי שהם גנומ ופרדסים מסני שיש להס שם בפני עצמן ואינס בכלל ארעתא: ואי א״ל זיהראי. שהוא שם למי שיש
 לו קרקעות וגנומ ופרדסים אבל לא במים ועכדיס: ואי א״ל נכס• אפילו בתי ועבדי. אכל לא קנה מטלטלי עד דאמר ליה כל נכסי וכן
 פירש הר״ס ז״ל ורכ האי ז״ל כססר המקח אכל אי אמר נכסאי לא קני מטלטלי אע״ג דאמרינן פרק מי שמת >דף קנ.) גלימא איקרי
 נכסי גבי אמר נכסי לפלוני שאני התם דמתנה הוא ועין יסה דמתנה מרובה אבל הכא מכר. והתם נב״מ דף קג.] בהשואל קרדום מחבירו למרפק
 ביה פרדיסאי דאמרי רפיק ואזיל כל סרדסי דאית ליה איכא למימר דהחם השואל מוחזק והכא הוא איפכא דהמוכר מוחזק ועי״ל כיון
 שנתן לו הכלי אית ליה לאסוקי אדעתיה דמסתמא יעדור כל הסרדסיס דאימ ליה וה״ל לפרושי הלכך כיון שלא פירש לו מרי סרדסאי
 לכל סרדסיו השאיל לו וזה נראה לי משום הכלל המסור כידינו דהמוציא מחכירו עליו הראיה וכל היכא דמצי למידחי ליה דחי ליה אע״פ
 שהרכה חירוצין נאמרו לומר נמ דארעחאי ונכסאי משמע כולהו י) וכל נכסי אמרו דמשממע אפילו מטלטלין והעלה הרמב״ן ז״ל בחדושיו שכן
 דעת ד״ף ור״ח ז״ל לפסוק כוותיה: מי שמכר שדה למכירו ואמר [לו] מצר אמד ראוכן ואומו שדה של ראוכן יש לו מאה אמה ומצר אחד של
 שמעון ולאותו שדה של שמעון אין לו אלא נ׳ אמה: לא קנה. הקונה שדה זו אלא כנגד המצר הקצר דידו על התחתונה כיון שלא כירר
 דבריו: ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדהו״ל למיכתב ראובן מגד לד ולא כתב ליה.
 וכתב ליה ראובן ושמעון מחד גיסא ולוי [מחד גיסא] ולא מצר אחר ודאי כנגד ראש תור קאמר דאי לא למה לו להזכיר מצר שמעון כלל
 וכן פירש הרמכ״ס ז״ל דלשון מור מלשון תורי זהכ וכל משולש קרד כן שכן צורת התור ההוא ואע״ס (שאס מכר) [שמצר] לו כל השלשה
 מצרים שלמים דהא דאמרינן לקמן כסמוך קנה הכל היינו משוס שלא נגע ברביעי כלל(אכל) איכא למימר דטון דכל השדה נכלל בג׳ המצרים
 שמקיפין אותו לא חששחי אכל הכא שנגע ברביעי גלי אדעחיה שלא נחן לו הכל כג׳ מצרים אלא לסחות הרוח הרכיעי הקצר כן הוא

 עין משפט נר מצות
זא  תשס-תשנ

: ד י ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ו מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: ט י ח ר ׳ רי י מ ס ״ ר ח ו ס ט א ש ״ כ ׳ פ י י  נ מ

 מסורת הש״מ
: ה ז י ג) כ ק ואפילו נכסי ״ ד ן ג) ב ׳ ׳ ב מ ר י ה ״ ו ס ד  א) ב

 קובץ הגהות
ב ״ נ ף ו ק ו ז מ י כ״ ד ב ע ר וכוי בתי ו מ  ב״ח (א) ואי א
י לבר י ובוסתנ ס ד ר לו פ ה נכסי אפי ר לי מ  ואי א
י כך עבד י ו ׳ בח י פ ל כל נכסי א ״ אי א י ו עבד י ו ת ב  מ
א ״ ׳ כ פ ד ג י ג מ ב ה ר ס ה י ישן ג א באלפס ס ר י ג א ה י  ה
ק ס ת וכך פ ו ת ההלכ ס ר י א ג י ב שכך ה ת ה כ ר ט ׳ מ ל ה  מ
: ה ב ב כז ״ ה א: (ג) ג ג כז ״ : (נ) נ ס ש ס ל ״ ג מ ר  ה

י כצ״ל: א ר ג : (ה) א ה ג ג כז ״ ) נ ד ) 

 א
ה ד ו ה  י

י  מצר מערב

 מצר
 לרום

I אריך 

 הצר

 מצר מזרח
ן ו ע מ ן ש ב ו א  ר

ן ו ע מ ן ן ש ב ו א  ר

כא כצ״ל: אי : [ב] ו ן כצ״ל י י  מא״י [א] רמתקר
ג וצא ״ : 1ח נ חל בית כצ״ל ל בי כ  [ג] ה
: צרך : [ו] צ״ל הו נ בצלו ״ ש מ : [ה] הציור כ י ו  שיירית כ
: ו ה י ד ר ת י ל ל ק או ת ש לגתר ל ג ו ״ : [ח] נ ר ו ת  [t] צ״ל ה
ב ״ : [>] נ י ס כ ג נ ״ : [י] נ ף ק ו מ אלא צ״ל מ ג י  [ט] ת
א ת ע ר א א ל ס י ל ר ן ס י ק ג ל ח ם מ ״ ג י ר ׳ ו ס ו  לשון ת
ר כל מ ר א י ה ע ק ר ק ר מ מ ה א ו י אי ה מ א נ כ ה  ו
ם גבי נכסי כין י ק נ ת ׳ מ ס ו ת ת שיש לו וכן ה ו ע ק ר  ק

: י ס כ י בין נ  נכסי
ל ב רש״ ״ ) נ ב ) : ׳ ס ו ת ׳ ב י י ע מ ג נ ״ נ ל ״ א) נ י ( ״ ו  ח

: א כ י א ס ל ר ו  ג
ח ר ז מ ן ה ה מ ל ו ה ם [א] ומצר לוי י ״ ד ה  אנ״ש מ
ס י ש מ ן ח נ ו ל רא ג נ י מצר לוי כ ה והו מ ה א א  מ
כתב לו ה ו מ ׳ א ן נ ו גל שמע ה כנ ל ו ה ה וכן מצר י מ  א
זה ׳ ו כו מצר ו ב ו ר ע מ ן ה ן מ ו בן ושמע ר מצר ראו ט ש  ב
׳ י ף אבל ג ״ י ר ש שלפנינו ב ״ ר ת ה ס ר י י ג  ציורו לפ
ח ר ז מ ן ה ן מ ו בן ושמע ב ראו ׳ שלנו כתו מ ג ס ב ״ ב ש ר  ה
ס ״ ג ש ק ר ח מ א ש ס ר י לפי ג ב ו ר ע מ ן ה ה מ ד ו ה ד ר  ל
ן ו ע מ ב ש ת כ מ ה ליה ל ו ה ד ס מ פ ל כ א ת ר ס ר י א ג  שהי

: ה ז ה הציור כ הי ה י ד ו ה ד י ג נ  כ

 מזרח
 ראובן יג1בעק

 שלטי הגבורים
כר ת גכחי אני מו י ר לחגירו ג מ ו א ז א ה ״ א י ן ר ו ש  ל
ח ויכול לומר י קרא נ ו עליה לפי שגס עליה נ ה א ר  לך מ

: ה  לו לא מכרתי לך אלא ז



 עין משפט נר מצוד!
ג ס ש ת - ב ס ש  ת

: ח י ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה א מ ׳ ׳ כ ׳ ס י י  א מ
: ג ׳ מ י מ ס ״ ח ו ה ט נ ת מ יה ו ׳ זכי ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  ב מ

 ממורת הש״ם
א ק ו ) אלא ד ה נ ב ׳ ר י ג לקמן ה ׳ רבא ו י ג י ה ״ ו ס ל  א) ב

: ה ז ׳ ג) כ ו ן כ נ י ר מ א ק א ד ו  בבור ה

 ראובן מזרי!

) לד . ג ס - . ב ס  נמוקי יוםף המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא (

 ראובן מערב

 קונץ הגהות
ג ״ : (ג) נ ו ה י ׳ב מ ׳ : (ב) נ א ל ק י ד ב ד ״  ב״ח (א) ג
כגא ה רי בלע ואיכא עלי ג לא מי ״ : (ו) נ י מ  נ
א ה א נ א ר צ : (ה) צ״ל מ ה נ ן לא ק ט ׳ ק ר ט ה קלא ו  לרי

: ן י ג ׳ ק א ט ה א נ א ר צ : (י) צ״ל מ א ג ל  פ
א כג ה רי כא עלי : [ב] אלא לאי א ג ל ״  מא״י [א] נ
ל ליכא ת כצ״צ: [ג] אג ע ש י ת הו קלא ו י  לל
׳ י : [ו] ת ה כצ״ל נ ן ק ט ה ק ע ש ר ת ׳ ולא ה ט ה ו  עלי
קלא ולא ה ריככא ללי י כי לליכא על : [ה] הי ק ח מ  לא נ
ה ע ש י ת ׳ והו כו כא ו ל אי ה כצ״ל: [\] אג ע ש י ת ו  ה
ת ג י : [P] ת י מ ג נ ״ : [t] נ ה כצ״ל נ ע לא ק ל כ י מ ג ל ״ ע  א
: ה ז ג כ ״ : [ט] הציור ג ו נ ׳ אי מ ג ג ג ״ נ ס ו י רשו א  מ

: ה ז ג כ ״ ור נ : [ל] הצי ל הם כצ״ י י שנ נ ל פ  [י] אלא הולך ע

א לא מ א ללישנא ק כ פ י ף א ״ י ר רסמ ה י לג ג ו ״  [ל] נ
ח ר ז : [צ] מ : [מ] כך כצ״ל י נ א ק ר ת י וללישנא כ  קנ
: [ס] שאותו שלה א ׳ ׳ ר ה א כצ״ל ו ג י ה פל ג י מ א ל ע ר  א
ג ״ ה כצ״ל: [9] נ נ י מ : [ע] ל ה כצ״ל נ מ ק מ ׳ חלו כו  ו

ה ג כז ״ ור נ : [5] הצי  כל
 ראובן מזרת

נ ר ע  שמעון מ
ה נ ן ה ׳ יכול ליתן לו אלכסו א י לפירוש ה ק ו פ א כ ל ״ נ  ו
ל ליתן כי ׳ לא י ג ׳ ה י ל לפ ו כזה אג ה כזה א נ ו ה  א
תן לו ו : [p] אז נ ן א ו שציירתי כ מ כ כ ״ א ן א  לו אלכסו
ג ר ע מצל מ רת ו ד מז צ ו מ מ ׳ כ י ג ס ״ ] נ ר  כצ״ל: [
: ף ק ו ן וצ״ל מ ו נכו נ רח אי מצד מז ס ו ״ ר ה ת מ ה ג ה  ו
ר ט ז ה ג ל ״ ע ש א ״ ר ה ל נו כן ד ש אי ״ ר דכרי ה ג ו ״  [C] נ
ה נ א ר צ ג אילין מ ת ס לא כ ׳ מצרים א ד א כל ה י ד ה  כ
ם י ס שאר המצר ר ג ט ז ס ה  אינו כלום ולנ״י תליא א
כ ״ ד ע ׳ ע ם וכו י נ ו א : [D] ולפירוש הג ס ו ר ד ן י  צפו
׳ י ת ה ם ו י נ ו א ה אדכרי הג ט מ ו תירוץ שייך ל ה ג ז ״  נ

: ף ק ו י צ״ל מ נ  להך יתלוקו פלו
ע צ״ ה ו נ ה לא ק ד ש ע ה י ג ר ׳ ש י ג פ ״ י (א) נ ״ ו  ה
׳ י נו לפי ג י ג הי ״ ) נ כ ) : ׳ י ׳ דלא כ י י פ  לדגרי
א ללישנא כ פ י י א ו ף ה ״ י ר ׳ ה י ל לפי ג י אג ׳ ואשר״ מ ג  ה

: ה נ א ק ר מ ה וללישנא ג נ א לא ק מ  ק

 כמוס׳: מצר ראובן מורח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום כוי. דאי לא אמר לו המוכר אלא שדה שמצרניו ראובן ושמעון היה יכול ליחכו
 מצי השדה לכד באלכסון דהא הוה שפיר מצר אחד ראוכן ומצר אחד שמעון אכל כשאמר לו רוחין חרתין על כרחו ימן לו כל השדה וכן
 הדין הוא אם מצר ראוכן מזרח ודרום ומצר שמעון מערכ וצפון שהיה יכול ליתן לו אלכסון נ*1 אחר שהם מצרנים כו: מ׳ שמבר שדהו
 ומצר לו השלשה מצרים והרביעי לא מצר לו קנה הכל חוץ ממצד רביעי. ולא אמרינן כי היכי דשייר כרוח רכיעי ה״כ שייר ככוליה שדה ושיחן
 לו תלם אמד כנגד ג׳ המצרים לכד וכל

 קאמר ליה מצר ראובן מזרח ומערב ומצר

 שמעון צפון ודרוםג< צריך למיכתב ליה מצר

 ראובן רוחק תרתין ומצר שמעון רוחין תרתין

 מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי

 ומצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה

 הכל חוץ ממצר רביעי ושמואל אמר אפילו

 מצר רביעי קנה אמר רבא הלכתא קנה

 הכל חוץ ממצד רביעי ולא אמרן אלא דלא

 מיבלע אבל מיבלע קנה וכי נא] מיבלע נמי

 לא אמרן אלא w דליכא עליה ריכבא

 דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל נג! איכא

 עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת מבין לא

 קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קנה הכל ואפילו

 מצר רביעי והני מילי דמיבלע אבל לא מיבלע

] לא מיבלע נמי לא אמרן אלא י  לא קנה וכי נ

מ דאיכא עליה ריכבא >א< והוי תשעת  היכא 1

 קבין אבל ני] ליכא עליה ריכבא דדימלא ולא

 הוי תשעת קבין אע״ג דלא מיבלע קנה

 ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה

 m לא שייר ולא מידי ושמעינן w מינה
 ני] דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא
) מיבלע ואיכא י  ולא הוי תשעת קבין קנה (

 עליה ריכבא דדיקלא לא מיבלע וליכא עליה

מ מאי איתמר להאי גיסא  ריכבא דדיקלא !

 ואיתמר להאי גיסא שודא דדייני אמר א<רבה

פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא  א

 דאית לי ריבעא אמר רבא מצר ארעא דמינת

 פליגא פלגא. מצר ארעא דמינה פםיקא

 תשעת קבין אמר רב יימר בר שלמיה

 לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא

 דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא.

 א״ל אילין >ה< מצראנהא הא פלגא. לא אמר

 ליה אילין >0 מצראנהא הא ט׳ קבין פשיטא

יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני 2 

 בנכסי מהו אמר רבא בר קיסי ת״ש דתניא

 האומר תנו חלק לפלוני בבור םומכוס

 אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות

 מח׳ לקדירה אין פחות משנים עשר לטפיח

 אין פחות מששה עשר ושמעינן מינה דמאן

 דאמר תנו חלק לפלוני בנכסי סתם דיהבינן

 רש״י
ן לכתוב חצי מצר בשטר: מצר ראובן ר  ד
 מזרח ומערב. כלומר הכותב שטר לחבירו
ו  ורוצה לכתוב המצרים ויש לראובן שטנ
 שתי שדות אחת במזרח ואחת במערב דש
 לשמעון שכינו אחת בצפון ואחת בדרום
 לא יכתוב שדה זו הרי היא בתוך שדות
 ראובן ושמעון דאתי למיפלג ליה באלכסונו
 ונמצא שנוטל אצל מצר ראובן ושמעון אבל
 כשכותב מצר ראובן תרץ רוחין ומצר
ס  שמעון תרין רוחין הוי ד׳ רוחי! וכ״ש א
 יכתוב בפירוש מצר ראובן מזרח ומערב
ה  ומצר שמעון צפון ודרום: קצה הלל. כל מ
 שמובלע במוך שלשה המצרים: יזיז ממצר
 הרביעי. (א) התלם עצמו שבמצר הרביעי
להט אהני מאי דלא כתב מצר  לא קני ו
 רביעי: אפילו מצר רביעי. והאי דלא
 כמבינהו משוס דלא צריך: ולא אמרן.
 דלא קני מצר רביעי: אלא דלא נע] מיבלע.
 במוך שני המצרים שמכאן ומכאן אלא ני]
 על פי שניהם: אבל ני] מיבלע קצה. דכל
ה שיש בין המצרים הכתובים במוך השטר  מ
: אלא דאילא עליה. הרכבמ דקליס ה נ  ק
 הנטועים שם אי נמי דהוה מצר ההוא בת
ן דחשיב  תשעת קבין כשיעור שדה דטו
 שייריה לעצמו: לא נשיית. דבגוף השדה
 שבין ג׳ המצרים לא שייר מידי לכ״ע:
 מיבלע ואילא עליה רילבא דדיקלא. דאיכא
 עליה חדא לטיבותא וחדא לריעומא וכן
 לא מיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא:
א מ  איתמר להאי גיסא. (נ) [ל] דללישנא ק
ק י ס קא פ ה וללישנא בתרא לא קנה ו נ  ק
ן  תלמודא שודא דדייני השלכת הדיינין טו
ה א לן ניעביד שודא הכל לפי מ ק פ ס מ  ד
כר אס עינו רעה ו המו ר ט  שיראו הדיינים ד
ת ו מ ו ק פה לסי אומד דעתו מיהו בשאר מ  או י
א לן בתרי לישני הלכתא כמאן לא ק פ ס מ  ד
ד שיפרש כי הכא אלא  אמרינן שודא ע
 המוציא מחבירו עליו הראיה: אמר רבה.
 ראובן ושמעון שהיה להן שדה בשותפות
 ומכר ראובן את חלקו לאיניש מעלמא וכתב
 לו בו: פלגא דאית לי בארעא. החצי שיש
 לי בשדה זו אני מוכר לך: פלגא. כלומר
ר ולא שייר לעצמו כלום אבל כ  כל החצי מ
 כתב פלגא בארעא דאית לי משמע דה׳׳ק
ע שלי נמצא מחצי ק ר ק כר מ  החצי אני מו
 השדה שיש לו מכר לו החצי דהיינו רביע
 כל השדה: מצר בארעא דמיצה פלגא פלגא.
 כלומר ראובן שהיה לו שדה ומכר מקצמו
ב וצד מזרח עיכב לעצמו ר ע  לשמעון לצד מ
ר לו וכמה שייר וכתב לו כ ה מ מ  ולא פירש כ
 נמ] כל המצרים מצד מערב (לו) [לדן מצד
ע ק ר  נצ] מזרח: ארעא דמיצה פליגא. ק
ו  שלי נס] אותו שדה שמכרתי חלוק ממנ
 הוא לצד מזרח שלו: פלגא. מכר לו

ר m מינה פליגא משמע חלוקה לחצאין: דמיצה פסיקא. משמע מ א ק ד מ  ד
ת תשעת קבין דאין חשוב ע אחר דהיינו לכל הפחו ק ר ק  שדה הראויה ליססק מ
ט מן ע ו א ןדף יא.]: פסיקא. משמע חומך מ מ ק ק ר פ ת כדמנן ב  שדה בפחו
בה: אי אמר ליה אילי! מצרגהא. ואחר כן הזכיר המצרים בפירוש מצד  המרו
נה פליגא ס פלוני מצד מזרח ארעא דמי ב פלוני מצד צפון פלוני מצד דרו ר ע  מ
ד יתור לשון והוי ליפות כחו: פשיטא. שטב ס כן אילין מצרנהא ה א א ק י ס  או פ
ע או [פ] מחלק נכסיו על פיו שאמר יחלוק פלוני בנכסי שקיל פלגא: תצו ר  מ
ו חלק ספתא תנ ה נאמר שר״ל אותו חלק ואע״ג דתניא בתו מ  חלק לפלוצי מהו. כ

 לו כן א״כ ודאי כדי לתת לו חצי השדה הוא דקאמר דאין לנו אלא או לשון פלגא שהוא חציו או שיעור שדה שהוא ט׳ קכין: אמר הממכר
. היינו דוקא בשיש לו לחלוק עמו או עם בן אחד משום שעשאו שותף אבל אס אמר יחלוק עם פלוני י ו כ  יחלוק פלוני כנכסי פלגא ו
 ופלוני אינו נראה שיטול אלא כאחד אא׳יכ אמר יחלוק עם בני שעשה מכולם כלל אחד וכן מצינו בתוספתא [מכילמין פ״ז] ששנינו גכי חנו
 חלק לסלוני כנכסי יטול כאחד מן הכניס ואילו הכא אמרינן נוטל רביע אלא ודאי הכא מיירי שכא לחלוק עמו או עם כן אחד הריטכ״א
 נמ(ולפירוש הגאונים דמוקמי לה ןלהך יחלוק פלוני] דוקא במתנה. המוספמא דנקט במכר מיירי כגון שאין הדמים ראיה דומיא דמתנה ומשכחת
 לה דאמר ואני מוכר לך חלק כדשיימי חלחא הריטב״א ז״ל ואמר שכן נראה דעח הרמב״ן ז״ל. ע״כ): םומכוס אומר לא יפחות מרביע.
 פי׳ בערוך דסומכוס לטעמיה דאמר ממון המוטל כססק חולקין הלכך מקכל מחנה טוען חצי הוא שלי וחצי הוא שלך והיורש טוען החצי
 שחודה אקחנו והחצי שאחה אומר שלך אינו כן והלה הנומן אמר אמן לך חלק כל שהוא ףהו״ל זה החצי ממון המוטל בספקן וחולקין אומו
 ונותן לו רכיע הכור וכן בכולהו [בחבית אין סחות משמינית ששתי חביות יש בבור כשנותן לו רביע החביח יבא שמיניח הבור. בקדרה אין
 פחות מי״ב לפי ששלש קדרות יש ככור וכשנוחן לו רביע הקדרה יבא אחד מי״ב ככור. כטפיח אין פחוח מט״ז לפי שד׳ טפיחיס יש
 בבור וכשגוחן לו רביע הטפימ יבא אמד מט״ז בבור וכולן שיעור אחד הוא] דיש ב׳ חביות בבור וג׳ קדרות וד׳ טפיחין משמע מהא
ס דכל היכא שאמר חלק לפלוני סתס ולא סירש כמה נוחנין לו רכיע דמשמעומ חלק סממא כך הוא בין במטלטלין בין בקרקעות ט מ ו ס  ד
 ומשמע מן המוספמא דלאו דוקא כמתנה אלא הוא הדין כמכר דהכי אימא המס סומכוס אומר המוכר חלק לחכירו וכו׳ אבל הגאונים ז״ל
 רבינו האי ור״ח ז״ל מוקמי לה דוקא במחנה וכדמשמע מפשטא דאמר חנו אבל כמכר הדמים מודיעים כיון שלא אמר לו חלק ידוע מחשכין
 ביניהם לפי הדמים דה״ק ליה חלק אחד ששוה כך וכך מעות אני מוכר לך אבל לעיל אמר סלגא כשירות שהוא סך ידוע הלכו אפשר
 דמיירי ככל גוונא וא״ת והא קי״ל כרבנן דאמרי כסרק המוכר [דף עז:] גבי צמד ובקר שאין הדמים ראיה י״ל דשאני התם לעיולי במקח
 מה שאפשר דלא מכר לא עיילי אכל הכא ידוע הוא שזה מכר לו ולא כעינן לעיולי טסי ממה שמכר אלא לכרורי מילתא שמכר היכי
 מכר וה״נ סבר חלמודא לקמן כהמוכר פירומ נדף צב.] גכי שור דאמרינן וליחד דמי היכי משום דודאי שור מכר לו והעלה הרי״ף וכל
 האחרונים ז״ל דדוקא חלק הוא דילסינן מבור אבל הנך שיעורי אחריני לא גמרינן מינייהו »דאמרינן וטעמא משוס דלא קיימינן בטעמא
 דמילמא דהני שיעורי: לחבית לקדרה לטפיח. פי׳ לצורך חביח או שיעור לצורך קדרה או לצורך שחייח בני אדם שיקחו אוחו חלק מן

 מה שכמוכה ישאר למוכר אלא אמרי׳
 כולו מכר לו חוץ ממצר רביעי דהיינו
 רכיע השדה כנגד אוחו מצר רכיעי
 והיינו כשאינו מוכלע המצר הרביעי
 בתוך השלשה מצרים שמצר אבל אס
 המצרים שמצר ארוכין יומר מן השדה
 עד שמצר הרביעי נכנס כמוכה קנה
 הכל ואפילו מצר הרביעי ובלבד שלא
 יהיה כאותו מצר משעה קכין שהוא
 שיעור שדה דאז הוא משוכ ואינו
 נמכר בסחמא כיון שלא מצר לו רוח
 רביעי א״נ שאין בו דקלין נטועין
 הרבה משום דקפיד עלייהו והשמא
 הוו תרתי לטיבותא שנבלע ואינו דבר
 חשוב: מיבלע ואיכא עליה או לא
 מיבלע וליכא עליה. דאיכא חדא
 לטיכותא וחרא לריעוחא הוי ספק
 ואמרינן שודא דדייני. שידונו הדיינים
 כסי מה שיראה כעיניהס כטעם
 וכסכרא כגון שיראו שהדמים מודיעים
 או אס מכרו המוכר כעין יסה ואמרו
 המפרשים ז״ל שזה לשון רב יהודאי
 גאון הוא שקכל הכי מרבנן סבוראי
 ולא גמירנא מיניה כעלמא אכל כל
 היכא דאיכא תרתי לישני הא קי״ל
 הלכתא כלישנא כתרא א״נ כל היכא
 דאיכא ספיקא כממונא אמרינן המוציא
 מחכירו עליו הראיה וכמכ ה״ר יונה
 זצ״ל בשס רכינו יצחק ז״ל היכא דלא
 אשכחן סוגיא בעלמא דמכרעח כחד
 יש רשומ לדיין לדון כפי מה שדעחו
 נוטה כדאמרינן כסוף כל הנשכעין
 ןדף מת:] האי דיינא דעכד כר׳ אלעזר
 עבד כרכ ושמואל עכד: אם מכר אדם
 שדה שיש לו כשוחסומ וכחב בשטר
 המכירה או המפנה פלגא דאיח לי
 כארעא אני מוכר נמ או נוחן לך כל
 חלקי שהוא חצי השדה משמע אכל
 אמר פלגא כארעא דאיח לי משמע
 חצי ממה שיש לי דהיינו רכיע וכן
 מצא אכיי כחוכ כשטרוח דנפקי מכי
 רבה כשהיה כתוכ דאית לי בארעא
 היה מפרש כשטר כל החצי וכשהיה
 כתוב בארעא דאית לי היה מפרש שס
 רכיע כלומר שהיה כתוכ שם הלשון

 עצמו וסירושו: מי שמכר או נמן
 מלק משדהו ולא סירש מלק השדה אלא שאמר הכי זה השדה מצד
 נח ראובן ומצד שמעון [ומצד מזרחן היא ארעא שלי שממנה פליגא או
 פסיקא החלק שאני מוכר לך אי לא אמר גס שאר המצרים מצפון
 ודרום א״כ לא פירש שום חלק מבורר הלכך יחן לו שיעור שדה ולא
 יומר ואס אמר לו אילין מצמא נמ דהיינו שאר המצרים יחן לו פלגא כיון
 שייחר בלשונו ודאי דעחו ליחן יומר משיעור שדה דאל״כ למה ליה
 להאריך כ״כ אי לתשעח קבין שהוא שיעור שדה כלאו הכי צריך לימן
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ן אמר ליה על מנת. בין א״ל חוץ מדיוטא העליונה דיוטא העליונה שלו ולמאי הלכמא פשיטא אפילו אס לא פירש הוי שלו י כ  הבור: ש
 כדתנן ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה י׳ טפחיס וסתם דיוטא הוא מעקה גבוה י׳ אמר רב זביד שאס רצה להוציא בה זיזין להשחמש
ד כגון שמכר לו הכיח והחצר כפירוש הלכך אס לא היה מתנה שיוכל להוציא זיזין ולהשתמש י  בהן כאויר החצר שיוכל להוציא דהכא מי
 באויר החצר ולא יהא רשאי בעל החצר להגכיה ולעקור משם הזיזין ודאי לא יוכל להוציא כיון שמכר לו הביח והחצר ואע״פ שלא אמר

 לו אלא על מנח שדיוטא ש ולא הזכיר

ס ליה ריבעא כמו הנותן בבור חלק םתם ו ק ל מ כ  לו לא חצר ולא זיזין ?
ה שנותנין ליה ריבעא וכן הלכתא פירוש בור י ך ל ט  דייקינן מדייתר כלישניה ל
ג זה בור של מים הוא אם אמר תנו חלק לפלוני ׳ ' ע א א ו ו ט ה י ה ש ל ר י פ י ש מ כ י י ת א ז  י

 בבור סתם ולא א״ל לא לתבית ולא לזולתה

] שאין דרך בני אדם לומר א  יהבינן ליה רביע נ

 חלק סתם על פחות מרביע אבל אם אמר תנו

 לו בו חלק לחבית נותנץ לו חלק >א< משמנה

 חלקים ואם אמר >>< חלק לקדרה נותנין לו

י ג  חלק משנים עשר חלקים ואם אמר תנו י

 חלק לטפיח נותנין לו חלק א׳ מששה עשר

 חלקים והני שיעורי דמיפרשי בהאי תניא

 לענין חבית וקדרה וטפיח לא קמינן על

 טעמיהון שפיר הילכך לא גמרינן מינייהו

 לדינא אחרינא אבל ודאי מאן דאמר תנו חלק

 לפלוני >י< כך וכך סתם ולא פירש כמה הוא

 החלק נותנין לו רביע כדגמרינן מהאי תניא

 ואע״ג דחזינן לרבואתא בהאי דינא טעמי

 אחריני האי טעמא דכתבינן טעמא תריצא

 הוא ולית ביה ספיקא כלל: אמר ר״ל המוכר

ת לחברו ואמר לו על מנת שדיוטא בי  א

 העליונה שלי דיוטא העליונה שלו למאי

 הלכתא אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה

 זיזין מוציא ורב פפא אמר שאם רצה לבנות

 עלייה על גבה בונה (א< m דאי נפל הדר

מ דאמר אפי׳  באני ליה והלכתא כרב זביד >

 אם רצה להוציא בה זיזין מוציא וכ״ש >ב) אם

 רצה לבנות על גבה דגרםינן בפרק מי שמת

 (י) א«אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד
 >׳< דיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא

 הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה

 להוציא בה זיזין מוציא: אמר רב דימי

 מנהרדעא האי מאן חבין ליה א ביתא לחבריה

 אע״ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב

 ליה קנה לך מארעית תהומא ועד רום רקיעא

 מאי טעמא עומקא ורומא בםתמא לא קני

 רש״י
 לפלוני בנכסי יורש עם הבנים איכא למימר
 להכא איירי בדלית ליה בניס ואע׳׳ג לאימ
 ליה יורשים אמריס לא יהיב איניש
 דעמיה נג] וחלק כל דהו קאמר או חצי
 נכסיו אי נמי הכא איירי כגון דאמר תנו
 חלק לפלוני בנכסי והשאר תנו לפלוני אי
 נמי דילמא לא שמיע ליה הן ברייתא אי
 נמי שמיע ליה ולא ס״ל כי רבנן פלילי עליה
 דסומכוס כדלקמן וההיא רבנן וקי״ל
מטס נח: בגזר. של מיס אין פחות מרביע  כסו
 דמספקא לן אי פלגא קאמר או משהו קאמר
 וממון המוטל בספק חולקין הילכן אין
 נומנין לו פחות מרביע: לחגית. כלומר
 אס אמר תנו חלק לפלוני בבור לחבית שלו:
ן לחבית ד  אין פחוס משמנה. דחצי בור צ
 וכי אמר תנו חלק מספקא לן אי רביע
 בור קאמר או משהו מחלוקי: לקדרה.
 תנו חלק בבור לצורך הקדרה אין פחות
 משנים עשר דהוא רביע שיעור הצדך
 לקדרה: לטפיח. כלי קט! לשתות גו והאי
 שיעורא זוטר מכולה (ובעמוד פירש בענין
 אחר): דיוטא העליונה. הוא גג שיש לו
 מעקה גבוה עשרה ואמר במתני׳ דמוכר
 הבית לא מכר הגג שיש לו מעקה גבוה
 עשרה ולכן בעי למאי הלכמא הא אפילו
 לא אתני היה שלו: שאם רצה להוציא.
 שאס רצה מוכר להוציא זיזין מדיוטא זו
 לחצר של לוקח שמכר לו זה הביס והחצר
 מוציא רכל תנאי שאינו לא מעלה ולא
 מוריד במאי דאתני אהני לשיור מקום כי
 הכא דלא היה צריך לתנאי זה נמ פירוש
ד הוא שנו אהני שמשייר מקום  דבלאו ה
 שבחצר להוצאת זיזין והכי קאמר על מנת
 שדיוטא העליוצה שלי לעשות בו כל חפצי
 ככמחלה קודם שמכרתי החצר ולאו דוקא
 דקאמר על מנת אלא ה״ה אס אמר חוץ
ר דינא הכי כדאמר א העליונה ה ט ו ד  מן ה
 לקמן פ׳ מי שממ ודוקא הוא אבל בנו
א לי ד ה  אינו יכול להוציא עד שיאמר ג
 ולבני כדאמדגן בבדיתא דמעשר בגמרא
 בתלמודא בהן מימרא בכל מילתא דדייקינן
 מיתורא די לנו אם אהני יתור זה לעצמו
 כמו שפי׳ ע״מ שדיוטא העליונה שלי וכן
 גבי מעשר ע״מ שמעשר ראשון שלי אבל
 לבניו לא מהני מנאי זה המיותר: רב פפא
 אמר. כולי האי לא מהני מנאי לשייר מקום

 דשמענו כבר ממתניתין דיתור לשון
 לטפויי ליה קאמי כדמנן ומודה ר״ע
 כזמן שאמר מוץ מאלו לטפויי קאמי
 וכדמפרש כממני׳ דלקמן !דף שד.ן
 וכודאי ככל ענין מטפינן ואפילו
 לשייר כמה שמכר מ״מ שאני הכא
 דאמא לשיורי ליה ולמיקני אויר מצר
 חכירו דהר כדבר שלא כא לעולם
 וידוע שאין אדם מקנה דבר שלא כא
 לעולם חדע שאויר נמי הכי הוי
 דתניא בתוספחא ומייחי לה כירושל׳
 בפרק חזקת הבתים [הלכה א]
 המוכר עוברי בהמתו לחבירו לא
 עשה כלום המוכר ולדי שפחתו
 לחכירו לא עשה כלום ניז! המוכר אויר
 חורבתו לחבירו לא עשה כלום אלא
 מוכר לו בהמה ומשייר לו עוברה
 מוכר לו שפחה ומשייר לו ולדומיה
 מוכר לו שדות ומשייר לו מעשרוח
 מוכר לו חורבה ומשייר לו אוירה
 ומהא דמעשרומ למדה ריש לקיש
 וכדתניא בברייתא תנו רבנן כן לוי
 שמכר שדה לישראל ואמר לו ע״מ
 שמעשר ראשון שלי מעשר ראשון שלו
 לי ולבני מח מחזיר לכגיו ואף על גכ
 דשדה זה עדיין אינו נחרש ואינו
 נזרע והר דבר שלא בא לעולם הא
 אמרינן בגמרא טעמא משוס דשיורי
 שייריה מקום מעשר כלומר שמשייר
 ליה מגוף הקרקע למעשר וטעמא
 רכל לגבי נפשיה כעין יפה משייר
 וכדאמר כפרק מי שממ >דף קמח.)
 המוכר דקל לאחד ושייר פירומ לפניו
 שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי
 נפשיה כי משייר כעין יפה משייר
 ומיהו נהי נמי דאמרינן דשייר מקום

 במה שמכר אלא לענין זה מהני מנאי
 המיותר שאס רצה לבנות עלייה זו אס תפול על גבי בית זה בונה לאי לא
 אתני ומכר הבית סמס הימה הליוטא שלו כל זמן שקיימת אבל אס מפול
א אישתעבל בית זה של ט ו  לא מצי הרד לבנות אמרת על בית זה ללהך ד
 הלוקח ללייטא אחרת לא אישתעבל על ראמר ליה בהריא יתור לשון ורב
 זביל סבר רלהוצאת זיזי! אהני יתור לשון ולא להלר בני לה אי נפל להוצאת
 זיזי( אסיק אלעמיה כי צדך להן מיל אבל להרר בני לה אס תפיל שהוא לעתיס
א לעצמו הד שיור ט ו ד  רחוקות לא אסיק אלעסיה: לזיז מריוטא. שמשייר ה
 לענין הוצאת זיזין כדמסיק: האי מאן דזבין ביסא לחבריה. ורוצה למכור לו
 גס את הבור יאת הדות: אע״ג דפסב ליה. בשטר: עזמקא ורומא. אני מוכר

 מעשר ומקום פירי היינו לענין שיהא
 שיורו קייס [לו] משום דאין אדס משייר דבר שלא בא לעולם אבל לענין
 שיהא משרר לכניו אחריו לא כיון שלא הזכיר מקום השדה בשיורי אלא
 המעשר וקאמר שלי על המעשר היוצא שם כחייו המנה והוי כמי
 שהתנה ליתן דינר לאדם ככל שנה דודאי לא יחננו לבניו אחר מומו אלא
 דינרי השנים שחיה אכיו אס לא נתנם לו וכדאמרינן [גיטין דף עד.]
 מהרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז נותנת לאביו או לקרוכיו
 כיון שהיה דבר שהיו ראוין לו היורשים נמ במקומו ודוקא הכא גבי
 מעשר שלא נשאר לו בגוף הקרקע כלל דגוף הקרקע ודאי דלוקח הר

 אכל הכא בדיוטא שנשארה לו וכן כדקל אס היה משייר אילנוח לפניו כיון דדכר מסרם שייר לעצמו יורש כמוהו ואף היורש יורשם אע״ג
 דקאמר לי וא״ת ואמאי לא מהני ליה בדבר שלא בא לעולם והא מתנה אדם על דשכ״ל שאם אמר שדה מכורה לך ע״מ שתתן לי סאה של
 חטין מן היוצא שנה שנה ודאי תנאו קייס ואס קייס תנאו שנתן לו כמו שהתנה נמכרו] קיים ואס לאו [מכרו] בטל וה״נ תנאה הוא דאמני בהדיה
 וי״ל דמש״ה חשבינן ליה שיורא ולא חשבינן ליה תנאה משוס דקאמר ע״מ שמעשר ראשון שלי ולא קאמר ע״מ שחחן לי מעשר ראשון ש וה״ה
 והוא הטעם כדיוטא הלכך דינא כדאמרן שמשייר לו כח לעשות זיזין ולהשממש באויר החצר מסני שיש לנו לתלות תנאו על דבר המועיל עכשיו
 אבל לא מתנה בתועלת העתיד לכא לזמן מרוכה כגון שיכנה הדיוטות אס נפלה ולסיכך אס נפלה לא מצי למהדרה ולמבנה דאל״כ מנין
 לנו הוצאת זיזין כיון שהוצרך לו תנאו שאס נפלה הדר בני לה. ני] כהאי פירש הר״ ש ז״ל דכדיוטא השיגוהו מאד כל המסרשים ז״ל ושינו כל
 הסירוש אלא לענין הלכתא כולם שרם במה שכמכמי ולענין הפירוש הסכימו כפר״ת ז״ל אחיו שפירש דיוטא בנין שבונין על שורת הכותל
ה נקרא דיוטא: אם רצה להוציא דדן וכר. נמ אס רצה המוכר להוציא זיזין ר  ופעמים בולט קצח לחוץ נל] [להושיב עליו] זיזין וכשהיא מ
 מחצרו ולסמוך אותה ע״ג שורת הכותל לבנות שם דיוטא רשאי: המוכר ביח לחבירו סחמא ולא פירש לו עומקא ורומא אע״ס שקנה כל
 אויר שבחוך הכיח או כחצר שמכר לו מ״מ באויר שעל גג הבית או חחח הקרקע נמי אין לו רשוח לכנוח או לחפור עד שיכחוכ לו
 עומקא ורומא כדאיתא בירושלמית לאיזה דכר כתב לו עומקא ורומא שאס רצה להשפיל ישפיל להגביה יגביה וכתב הרשב״א דיל
 דדוקא בבית או בחצר בסתמא [לא] קני ליה אבל ןבחורכה כיון דסחס חורכות עשויות להכנות אע״פ שלא כתכ לו עומקא ורומא
 יש לו באויר כסתם רומו של כית דהיינו כדנקיט איסורא דמחוזא והדר וכדאמרינן ריש פרק השותסין [דף ז.] וכשדה וככרס כתב ז״ל דמסתמא
 קני רומא ואס כא מוכר לבנות על גכיהן אינו יכול דשוכ אלו לא יהיו ראוין לנטיעה ולזריעות אכל עומקא לא קני עד דכתב ליה
 אכל הרא״ה ז״ל כתב דאסילו עומקא נמי כסממא כו׳ כך הס דברי הרנב״ר ז״ל ונ״א כתב הרשב״א ז״ל דדוקא בבית או בחצר אכל
 שדה בסממא קני ליה] עומקא ורומא שחם היה בונה למעלה שוב לא היה ראוי לזריעה ואס היה עושה מחילות תתת הקרקע היה מונע
 יניקת המהום ומן התהום יונקין האילנות והזרעים כדאיתא במסכת תעניח >דף 0: [צריך למיכתב ליה מארעית תהומא ועד רום רקיעא]
 ואע״ג דכמב ליה עומקא ורומא לא אהני למיקני כור ורות ומחילות מפני שאין תשמישם דומה לתשמיש כימ עד שיסרש מארעית מהומא עד
 רום רקיעא או שיכפול ויכתוב עומקא ורומא שתי פעמים ומשום ימור לשון אהני למקני כור ודוח ומחילות וכדאמר הכא דמשוס
 דמסממא לא משמע עומקא ורומא הוא דלא קני [בור ורות] כי כמב עומקא ורומא משוס שאינו מיותר הא אי סתמא הוה משמע עומקא
 ורומא כי כחב עומקא ורומא הוי מקני בור ודומ ומחילות משוס יתור לשון אבל מארעית מהומא עד רום רקיעא מהני w משמעות הלשון ולא
 מטעם יתור ולפיכך כתבו רבוותא ראם כתכ מארעית תהומא עד רום רקיעא לחוד כלא עומקא ורומא מהני לכל מילי לעומקא ורומא

 עין משפט נר מצוה
 תשסד

מ ״ ר ח ו ב ט ן פ ג עשי מ ה ס ר י כ ׳ מ ל ה ד מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: ל ׳ ד י  ס

 מסורת הש״ס
: [ ׳ ה ב כ ל ן ה רקי נ ב) [בפי ״ ר א א נ ר ר מ ק א ״ ל  א) ב

 קובץ הגהות
: ו ב ל ״ : (ג) נ ו ו ל נ נ ת ״ : (ג) נ ד מ ב א ״  כ״ח (א) נ
׳ כצ״ל: י ס בכך ובך ולא פ ת ג ס ״ ) נ ד ) 
ה ן ז א אי ״ ג ס ״ נ מ ו ״ א ) ת ה ג ל ג ׳ ע ו ר נ מ א ד  (ה) (
ס ר י דלא ג ״ ד נ ג ד ע מ מ ש י לימיה וכן מ ״ ר ש א ן ג כ  ו
ן י ׳ ח י ס א ר ד כ ו א ס ו ר שגס ה א ו ג ס מ ״ ב מ ר ל נ נ  ליה א
נ ״ ח ע ״ מ ף ק נ ד ״ : (י) נ ג ״ ת ע ו נ ס רצה לג ש א ״  כ

: ל ״ צ א נ ט י י ד ) ו 1 ) : י ״ נ ל נ ״ ע  ו
ל ״ א לא קי ה ק ד ״ ע צ ג ו ״ נ ש ר ל  ג״א א] [
ע ״ ש ו ט ה ס ו ״ נ מ ר ש ה ״ מ ה כ תי ו ו  כ

: [ ג ״ מ ׳ ק ז סי ״ ע ה  א
ק ס ף לא פ ״ ד ה ה ד א ר ן ג א נ מכ ׳ ׳  מא״י [א] ג
ק פ ס ל נ ט ו מ ן ה ו מ ר מ מ א ס ד ט מ ו ס  כ
ר מ ם א ע ף ט ״ ד ׳ ה י ה פ ״ ש מ ן ו נ נ ר ן אלא כ  תולקי
ס ד י א נ ך נ ר ס שאין ד ו ש ע מ י נ ן ליה ר נ י נ ה א ד ל ה  ע
: א פ נ פ ר ׳ ל מ ג ק נ י ס ג כן מ ״ : [3] נ י ״ כ ג ״ כ ׳ ו ו  כ
ן ו מ ר מ מ א נ ד ״ : 1ח נ ס ד ח נ ליורשים א ״  [ג] נ
נ ״ : [ו] נ ש ו ר י ס נ נ ״ : [ה] נ ן י ק ל ק תו פ ס ל ג ט ו מ  ה
ג ״ : [ח] נ נ שלו ״ : [!] נ י ו רו כ י ס לחנ י ר נ כ ו מ  ה
ם: ו ה ולא כל ש ו לחנירו לא ע ת שלה ו ר ש ע ר מ כ ו מ  ה
י ״ נ ׳ ה י פ י אלעיל ל נ קא ״ ] נ י ] : ם ד מ ו נ ע ״  [ט] ג
י כהא ש לקיש:[5] ו ה ד ל מ ת ל ו ר ש ע מ א ל ה מ ם ו ע ט  ה
א לחוץ ״ נ ס ״ א כצ׳יל: [ל] נ ט ו י י ל ג ש ג ״ ר  פירש ה
ש: רו ג פי ״ : [מ] נ ן ק ״ ל ג ס ו ״ ל ה ג ׳ ׳ כ ו ל זיזין ן  ע

ת כצ״ל: ו ע מ ש מ מ ] ו ) ] 
נ ״ ) נ נ ) : ס ״ ש ת ה נ ק ס א מ ו ה ה נ ז ״  חו״י (א) ג

: ס ״ נ ש ׳ ר י  ללא כפ

 שלטי הגבוריס
ה ס שלא קנ ת ת צחנירי ס י כר נ ן המז ״ נ מ ר נ ה ת  א נ
ת שאין הלוקח ינול י נ רומא פשיטא שאם נפל ה א ו ק מ ו  ע
א ק מ ו נ לו ע ת ס נ ׳ א  לבנות אלא נשיעור הראשון ואפי
ם כיון שלא ד י מ ע ג ה ״ תה עלייה בנויה ע הי רומא ו  ו
ס מכרה ה אבל א ת ו נה א ו ג פלה חוזר י ס נ ה לוקח א א נ  ק
נפלה אזלא ליה ואין הלוקח יבול לחוור ר לאחר ו כ ו מ  ה
תם העצים ואבנים ה קני! הגוף אלא או נ  ולבנותה שלא ק
ג בית ונפלה חוזר ״ ה עלייה בנויה ע נ ו ה אבל אין הק נ  ק
ו למה ד ב ר ואיני מבין ל ו ט כ ובאב ה ״  ובונה אותם ע
ר יכול לחזור ולבנותה כ ו מ ה  אין הלוקח שקונה העלייה מ
כר שמכרה לי שהרי ל כמו שהיה עושה המו ס תפו  א

 מכר כל הכח שהיה לו:



 עץ משפט נר מצוה
ז ס ש ת - ה ס ש  ת

מ ״ ר מ ו ב ט ן פ ג עשי מ ה ס ר ט ׳ מ ל ה ה מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
ר ו ם ט ג ש מ ם ס י נ ׳ שכ ל ה נ מ ״ ׳ פ י י : ב מ ר י ׳ ר י  ס
ר ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ה מ ״ כ ׳ ס י י : ג מ ג ע ׳ ק י מ ס ״  מ

: ל י ׳ ר י מ ס ״  ח

 קובץ הגהות
ר ו נ ר מ כ מ ) ( נ ) : ה ע ש ן ת מ י ן ס מ ק ב ל ״  ב״ח (א) נ
ס ר ו באלפסי ישן ג ב ו ״ נ מ ו ״ א ן מ ס י ר ר ט כ  מ
ס י ח ר ח ה ס ולא א י ר ט ת ה ר ולא א ו נ ת ת ה  ולא א
׳ ס ו מ ס ו ׳ ׳ ג ש ׳ ר י פ ן נ י ׳ש ועי י והרא׳ ׳ ׳ נ׳ י א ג י  וכך ה
ר ו נ ר ת כ ס מ ר ו ה ג ר ט ׳ מ ל ה ה מ ״ פ ס נ ״ נ מ ר ל ה נ  א

: ס י ר ר ט כ  מ
ס ׳ ׳ נ ש ׳ ר י לג ] [ : נ ה א פ ס ו א ת כ ׳ ר ׳ אי מ ג  ג״א א] ב
ר ו נ ת מ ה ר א כ ס לא מ ר א ג ו ה ] ל י  לא איירי כו

: ( י ״ א ס ( י ר ט ה  ו
: ו ה י ר ר י ת נ נ והלכך ת ״ : PJ נ ה ו נ ש ״ י [א] נ  מא״
׳ י ׳ש ס נ ור׳ ״ ] נ ו ] : ה כצ״ל ג ת מ הם ב י  ןג] שנ
ן ן מ ת ן או י ח ת שאין מ ו ת ת ם ע שיש מ ו ב ת ק ת פ  מ

: י ו ס כ י ר פ ן של כ ו ת כג ח ת ו פ  ה
ב ״ ) נ ב ) : י א ר בית ק כ ו מ להו א ג כו ׳ ׳ ) נ א י ( ״ ו  ח

: ם י י ר ט ת ה ר ולא א ו נ ת ת ה ׳ ולא א מ ג  ב
ס ו ש א מ י א ה ל דלאו קושי ״ א] נ ת ! ״ ש ר ״ נ  א
ה גבי פ ן י י ר ע ך ה ר ס ד ה ן ל ׳ דאי ד מ א  ד
ת ר ט ה גבי מ ע כ ר ״ נם כ אי י לתיצון ו מ י נ ת פ ר ט  מ
ס אבל ר לו לא שייר כלו כ מ ה ש מ מ ב ״ מ י ד מ י נ  חיצון לפ
ן לפי ל החיצו מי ע י ך לפנ ר א דיש לו ד כ פ י א א מ י  אי נ
ן י ר ע ך ה ר ד תן לואמ ה נ ר לו ו כ ת מ פ ן י  שהתיצון בעי
ה שמכר לחיצון י שאף מ מ י נ פ ה לגמרי אבל ה פ  י
ה ע ! ר א עי י ו לגמרי וזו ה ר כ ו בית מיצון לא מ נ י  דהי
ה ״ ש מ ר ושייר לעצמו ו כ ו ה שאדם מ מ ה שאף כ ר ו מ  ג
ם ה ל ה ש פ ן י י ! שזו ע ע״ ך ז ר ס ד ה אל שאין ל ר שמו מ  א

ם: ק חבירו כלו ל ח ם נ ה  שאין לאחד מ

 שלטי הגבורימ
ה הלוקח נ רומא ק א ו ק מ ו נ לו ע ת ז א נ ״ א י ב ר ת  כ
ה נ ק ה ולננות למעלה ו ט מ רומא ורשאי לחפור ל א ו ק מ ו  ע
ה הבורות נ ׳ אבל לא ק ה י ו נ ה ג ק ע פ שיש לו מ ״ ע ג א ג  ה
ל לו זה הלשון אלא שיהא רשאי ר שלא הועי נ ן כ רי  החפו
ן רי ת החפו ו ר ו נ ל ה נ ה למעלה א י נ להג ה ו ט מ  לחפור ל
ד רום א ע מ ו ה ת ת י נ מארע תו נ ד שי ה ע נ ר לא ק נ  נ
ב בלשון זה לא שיירית ת נראה בעיני שאס נ ע ו י ק  ר
יה שעל ף העלי ה הלוקח א נ י כלום ק מ ד  בזביני אילץ ק
א בלולה גם הי קרא בית ו יה נ  גבי ביתו שגס העלי

: א ע י ק ם ר ד רו א ע מ ו ה ת מ י ע ר א  כשכותב מ
ס ורחיס ומלבגות י ר ט ר תגור ו כ ח מ ר ט כ ׳ מ י  ב כתב מי
ה ולא ט מ ט ולא מלבני כרעי ה י ט ם ב ברי ס המחו י ת ת פ  ה
מן שהס ז ט נ י ט ס נ ד נ ו ח פ שהן מ ״ ע י חלונות א נ נ  מל
ט י ט ס נ י ר נ ו ס מח נ א ״ ׳ דשל חלונות ג י ס פ ׳ ׳  לנוי ורשנ
י רע י נ נ ץ מלנ נ ה ע א מ לענ ר ולא י ו ט : לשון ה ס י ר נ מ  נ
ה גנללח נכלל ט מ ח שאין ה י נ רת ה י מכי ה לגנ ט מ  ה
ר ולוקס נ ו מ ה אף נ ר ט ׳ מ ו מהל ״ כ ׳ פ י נ מי ת ת נ י נ  ה
ס ו ק מ רים אלא נ א נאלו אמו צ י ס הללו וכל ט י ר נ  אין כל ל
ע ״ פ ר נ נ ל ר ו נ ס לכל ל עי לו ת י ג ולא שמו ה נ  שאין שם מ
ז כר כך ה״ א מו ו כר כך ה ם שנהגו שהמו ל במקו נ  א
ן נשרה י ן נחצר נ ת ט י נ ן נ ג ט ה נ מ ס על ה ט מ ו ס ר ו  מכו
ן שגהגו כשמוכרים אחד י ג נ ה נ מ ם אחר ה ט ל ו כל ה  נ
ה ל מ ו נ מ דו או שימכרו ע מו לנ ס או ר נ ו מ  מאלו ש
ס אחר שמות ט ל ו ל ה נ ן נ י ו ופן נמטלטל חי ו נ י  שסנ
מתן ל משא ו נ ר גדול נ ק י י הכל וזה ע פ ת נ כו  הערו
ג ה ג מ ם ואחר ה ו ק ו מ מ ו א ם נ ל י א נ ס אחר לשון נ ט ל ו  ה
ר נ ס לנל ל וחלי ע ושמומ מי דו ג י ה נ ס שאין מ ו ק מ ל נ נ  א

: ס י מ נ ו שפירשו ח מ  עושין נ
ס ן ע ד נ מ ך החצר אינן נ ! שנתי ז המטלטלי ״ א י ן ר ו ש  ל
ר נ ו כה אגי מ מו ה שנ ר לו המצר וכל מ מ אס א  החצר ו
י חיים ל ע נ ן מ ו ן ח ד ו כ כה מ מו ץ שנ ל ט ל ט מ  לך הרי כל ה
ר א ו נ מ ס נ ד נ ע ח ו ו מ ה ס כגון נ ם למקו ו ק מ  שהם גדין מ

ת: ו ׳ הראי ט נ י ק  נ

 א אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא
 אהני מארעית תהומא עד רום רקיעא למיקני

 גמוקי יוםף המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא (סג:-סה.) לה
 ולכור ודומ ומחילוח וכן כמכ ר״ח ז״ל וז״ל זה ששנינו לא אמ הכור ולא אח הלוח פירושו המוכר חצרו סמס אע״פ שמכר לו עומקא ורומא
 לא מכר לו אח הדוח ולא הכור אס לא יפרש ויכחוכ לו כפירוש מכרחי לך חצר זו וכחיה וחזקמס כמו שהם מארעית מהומא עד רוס רקיעא
 ואי כתכ לו כלשון זה קנה הכל וכמב ה״ר יונה זצ״ל שלמדנו מדכרי זה הגאון שזה הלשון מפרש הוא ואע״ס שלא כתכ לו עומקא ורומא
׳ [לא את הכור פר׳]. מי שמכר כיתו וכתכ לו עומקא לא קנה כור ודות שאין תשמישם דומה למשמיש כית אלא לשאוכ י  קנה: מתנ
 מיס כלכד עשויין ולא משתמעי ככלל
 כימ עד שיכמוכ לו מארעימ שהומא
 עד רום רקיעא כדאמרן לעיל ואהני
 , , • עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא

1 ר 1 1 ו ב ה  בור ודות ומחילות: מתני׳ לא את א

 ולא את הדות אע״פ שכתב לו עומקא ורומא

 וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים

 אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי

 עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך

 ליקח לו דרך מכרן לאחר ר׳ עקיבא אומר

 אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך

 ליקח לו דרך: גמ, יתיב רבינא קא קשיא

!רבה תוספאה  ליה היינו בור היינו דות א״ל א

 תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא

 שהבור בחפירה ודות בבנין: וצריך ליקח לו

 דרך: במאי קא מיפלגי ר״ע סבר מוכר בעין

 יפה מוכר רבגן סברי מוכר בעין רעה מוכר

 איתמר א״ר הונא אמר רב הילכתא כדברי

 חכמים ושמואל אמר הלכה כר״ע א״ל רבינא

 לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר

האחין שחלקו לקותות  רב נחמן אמר שמואל כ

 הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על

 זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה

 על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב

 אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא

 הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה

 הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא
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 מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן

 דרך זה על זה וכ״ש חיצון במתנה ופנימי

 במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור

 מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי

 שנא מהא דתנן >א< במה דברים אמורים

 במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם

 אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב

 הבא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:

המוכר את הבית ב מכר את הדלת
 / י  מתנ

 אבל לא מכר את המפתח מכר את המכתשת

) הקבוע אבל לא את המטלטלת מכר את א ) 
 האצטרוביל אבל לא את הקלת >נ< (נ) מכר

 תנור מכר בידים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה

 וכיון שנשאר לו למוכר זה הכור
 והדוח צדך ליקח לו דרך ממי שלקח
 כימו דסכר ר״ע מוכר כעין יסה
 מוכר ולא שייר לעצמו כלום אסילו
 דרך וחכמים אומרים א״צ דמוכר
 כעין רעה מוכר ושייר כל אשר צריך
 לו לבורו וכן כשמכרן לאחר הבור
 והדות והשאיר לו הביח א״צ הלוקח
 ליקח דרך ללכת לבורו ולדותו דהא
 סכר ר״ע דמוכר בעין יפה מוכר
 ומכר לו כל מה שצדך לו דהיינו דרך
 ומכמיס סברי דמוכר בעין רעה מוכר
 הלכך לא מכר לו אלא דוקא כור
 ודוח נלכד הלכך צריך ליקח לו דרך
 ומ״מ מודה ר״ע אס אמר לו כשמכר
 לו הכית אני משייר לעצמי אלו דהיינו
 כור והדות א״צ ליקח לו דרך דכיון
 שהקפיד לומר כן ודאי אין דעתו
 להניח הדרך דמש״ה הוא דקאמר
 דאל״כ פשיטא דכור ודוח לא הימה
 ככלל המכר טון דלא כתכ ליה
 מארעית תהומא וכוי: גמ׳ בבנץ.
 שהקרקע רך וצריך בנין אכניס כדי
 שימקיימו בו מימיו: האהץ שחלקו.
 כיח או שדה כלקוחות הן ולמאן
 דקפיד בלוקח ואמר דבעין רעה
 מכר לו המוכר הוא הדין בעניניס
 אלו קפדי האחין אע״ג דכמקכלי מתנה
 חשכיגן להו כעלמא כדאמרן [דף עא.]
 האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן
 היינו כדכר שהוא מוך המחנה שנתן
 לו כגון כור ודות שהם כתוך השדה
 או דבר שא״צ לו לקרקע אתר אבל
 דרך שצריך לו לקרקע אחר לא נתן
 לו ומש״ה אמר הכא דלרב דאמר יש
 להם דרך זה על זה הוי טעמא משוס
 דמוכר כעין רעה מוכר ומשייר לו
 מה שצדך לו לקרקע שלו דאל״כ
 היט אזיל לטעמיה הא אפילו רבנן
 דאמרי מוכר בעין רעה מוכר
 מודו דמאן דיהיכ ממנה כעין יפה

 רש״י
 לך אכתי לא קני בור ודומ כדמפרש ואזיל:
 אהבי עומקא ורומא למייןגי עומקא.
 בגוף הקרקע לחפור תחת הקרקע אס
 ירצה דאי לא כתב ליה הד של מוכר לחפור
 תתתיו בורות שיחין ומערות תמת קרקע
 הבית ובלבד שלא יזיק לבית. וגם אהני למקני
 רומא כגון גג שיש לו מעקה גבוה עשרה
 שאינו מכור סממא עס הבית וגם לקנות
 כל האדר עד לרקיע דמסתמא הד של
ם באדר ובלבד ד ו מ  מוכר לבנות על גבי ע
 שלא יכביד על הבית שלקח זה אבל בור
 ודות לא קנה שאין תשמישו נא] לבית לכך
ד בכלל עומקא הבית: ואהגי מארעיס  לא ה
 סהומא למיקצי בור ודוס. אבל עד רום
ד דמשכמב עומקא י  רקיע לא מהני מ
 ורומא [קנה] עד רוס רקיע אפילו גג שיש
׳ אע״פ  לו מעקה גבוה עשרה: מתני
 שכחג לו עומקא ורומא. דלא מהני לגבי
י דדו! מ  בור ודות כדפי׳ בדרנ ד
 שתשמישו חלוק מן הבית שאינו עשוי אלא
 לשאוב מיס: וצריך המוכר לייןת לו דרך.
 מן הלוקח לילך לבור ודות דמוכר בעין
 יפה מוכר כלמפרש בגמ׳: בזמן שאמר
 לו חין מאלו. חוץ מבור ודות ותנאי שלא
 לצורך הוא ולטפדי דרך קאתי: מכרן הבור
 ודוס לאתר. ועיכב הבית לעצמו: ר״ע
 אומר אין הלוקח צריך ליקח לו דרך.
 מן המוכר לבור ודות דמוכר בעין יפה
 הוא מוכר: גמ׳ הייצו בור הייצו דוס.
 למה מני תרתי: בחפירה. בקרקע קשה
 שמחזיק המיס בלא בנין. דומ בעפר תחוח
 שצריך בנין להחזיק המיס [3]: אי תנא בור
 הוה אמינא [ה״מ בור שהוא בחפירה] אבל
 דומ דהוי בנין כמו בית הוי בכלל בית ואי
 תנא דוח הוה אמינא משוס דחשיב אבל
 בור דלא משיב הד בכלל בית: בעין יפה
 מוכר. ואי! משייר לעצמו כלום במה שמכר
 וגס מכר מה שצריך ללוקח במה שקונה:
 בעין רעה. ומשייר לעצמו מה שצדך לו
 ומוכר בצמצום: האחין שחלקו. שניהם
 מוכרין זה לזה אין להן דרך זה על זה אס
 זה לוקח בית פנימי וזה החיצון ואין הפנימי
 יכול ליכנס אלא דרך החיצון אין לפנימי
 דרך על החיצון דמוכר בעין יפה מוכר
 ואין משייר לעצמו כלוס והפנימי מכר בית
 החיצון ולכך לא שייר לעצמו כלום אבל
 החיצון הוא מכר שדה פנימי ובההוא לא
דה עין יפה  שייר הילכך לא שייך גבי די
 שישייר דרך לפנימי בחיצון ד בחיצון הוא
 לוקח ולא מוכר: ולא חלונות. ואס רצה
 לבנות בחצירו כותל נגד חלונות של אחיו
ד זה בונה: שהלכות קבועות הן. כלומר  ה

 שהלכה כן: ורב אמר יש להן. דמוכר בעין
 רעה מוכר ומשייר לעצמו דבר הצריך לו כגון דרך ואורה: דמקרביתו כוי. ר״נ
מ רגל הפנימי הוא על החיצון: ס ד ד  חתנא דריש גלותא הוה: זה לפצים מזה. ו
 אין להן דרך זה על זה. דאין עינו יפה על זה יומר מלזה: וכ״ש חיצון במחצה.
 דודאי אוהב יותר לזה שנותן לו במנס מלזה שמוכר לו: סבור מיצה דאין
 להן דרך. דמון דאינו מעכב לעצמו שום דבר אין עינו יפה בשל זה יומר
 מבשל זה: גד״א. דאמרי רבנן צריך ליקח לו דרך לקמן בסוף פרקין: מאן דיהיב
׳ המוכר י  בעין יפה יהיב. דאי לאו דרחיס ליה לא הוה יהיב ליה מתנמיה: מתנ
 אס הביס. סמס: מכר אס הדלת. דכל המחובר לקרקע הוי כקרקע לכן כל תשמישי
 הבית הקבועים בו הס מכודן: אגל לא אס המפתח. דמטלטל: קבוע. שקבוע
ס ודבר קבוע הוא ואינו זז: הקלח.  בקרקע: איצטרוביל. עיגול שסביב הדחי

 יהיכ כדלקמן ואמין דין מקכלי
 ממנה יש להן וכדאמרן אלא ודאי כדאמרן ושמואל אזיל לטעמיה דמוכר
ד הלכך מ ג  כעין יפה מוכר ומכר לו הפנימי לחיצון כל החלק המיצון ל
 אס הוא בית וצדך סולמות לעלוח לעלייה הבאה לחלקו צריך ליקח
 לו הרשוח מאחיו או דרך לאמת המים להשקות שדהו הסנימי הבא
 לחלקו ואם יש לחלק אחיו חלונוח שמאירים לו ואחיו רוצה לסותמן
 הרשות כידו כלוקח דעלמא ואין זה מעככ עליו ואין להקשות ט היכי
 דאמרינן נדכשמכר פנימי למיצון כעין יפה מכר ואין לפנימי] דרך
ן [איפכא דכעין  על החיצון משוס עין יפה דפנימי אמאי לא אמדנ
 יפה מכר לו חיצון לפנימי] דיהיב לו דרך עליו משוס עין יפה דחיצון
 משוס דחיצון לוקח הוא כחלק חיצון ולא שייך למימר דכשמכר המלק הפנימי ששייר לו דרך בחיצון שאינו שלו ועוד [א] דלא הוי עין יפה
 ןדחיצון] אילו היה לפנימי דרך על החיצון כיון שהיה לו דרך ככר אכל היה עין יפה דפנימי כשלא הניח לעצמו דרך שהיה לו כחלק מיצון:
 דמקרביתו לריש נלותא ובו׳. רב נחמן הוה חתנא דבי נשיאה ורגיל כמקום הדיינין הלכך קי״ל כר״ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר
 דשמואל ורכ נחמן קאי כוותיה הלכך המוכר וכ״ש הנומן לא הניחו לעצמם דרך במה שמכרו או נחנו: [שניהם במכר m וכוי].
ן דמוכר כעין יסה מוכר היינו שנומן ומוומר מחלקו אכל כשנחן ומכר הכל לשני כני אדם מה שעין יפה לזה הד עין רעה ט אמדנ  ד
 לחכירו וכ״ש כשחיצון כמחנה דרמיס ליה טפי דלא משעכד חלקו לפנימי אכל סנימי כמתנה ומיצון כמכר אע״ג דלמוכר עין יסה מ״מ עינו
ד דלמוכר עין רעה ולנותן עין יסה כדאיתא במתני׳ דלקמן כ ס  יפה טפי למתנה אפילו לר״ע הלכך דרך נתן לו כתלק המיצון וכ״ש לרכנן ד
 נדף עא.] בד״א במוכר וכו׳ נמצא דלר״ע אע״ג דהוי עין רעה ללוקמ דהשתא המוכר כעין רעה מכר [לחיצון ששייר עליו] דרך לפנימי לא קשה
ט מכר את הבור אינו צריך ליקמ לו דרך לר״ע משום דבעין יפה מוכר  ליה טון דהוי בעין רעה לנותן אי לא יהיכ ליה דרך כדמשמע כממני׳ ד
ט לחד מינהוא והאמת דלא  משמע דאי לאו הכי הוי עין רעה הלכך טפי ניחא ליה למעבד עין רעה ללוקח מלנותן כיון דא״א בלאו ה
ת הבית סתם בוי. כללא ׳ [המוכר א י  מיקרי עין רעה כיון דלא משייר לצרכו מידי אלא דעין יסה למקבל מתנה דרחיס ליה טפי: מתנ
 דמלתא] כל מה שהוא קבוע כבית מכור חוץ מן המסחח דאף על סי שהיא קבועה כדאמדנן כגמרא !דף סה:] מה דלת שהיא קכועה אף
 מסחח ןקכוע] מ״מ אינה מכורה משוס דאין קכיעותה קכיעות גמורה ומפתח זה שאינו נח קכוע כגון אומס שאנו קוראים קאדינא״ט כלע״ז
 שראויות לכל פחח ופתח אבל מכתשת הקבועה היא יותר קבועה ולפיכך היא מכורה: וא־צטרוביל. הוא קכוע נמי קכיעוח גמור והוא
 הדבר הסובב עליו הריחיס אבל הקלת שהיא טראמי״ה כלע״ז שנותנין שם חטה אינה קכועה וכן תנור וכיריס דאיירי כמתני׳י] לא
 איירי בקכועיס אלא אס אמר ליה הוא וכל מה שכמוכו הכל מכור ואף על פי שהס מטלטלין ודוקא הני שהן משמישי בית אבל שאר
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 וכל מה שכמוכו להוי כאומר עומקא

ת המפתח. כלפירשט  מטלטלין לא: גמ׳ הנגד. הוא המפתח של עץ הקכוע כמסמרים. ומנעול הוא של כרזל וקכוע כמסמרים: ולא א
 במתני׳ משוס לאינו קבוע כ״כ וריחיס להכא איירי בגלוליס שאין לרכן לזוז ממקומן: בין בך ובין בך. בין שאמר הוא וכל מה שכמוכו
ת הבור ולא את הדות ולא את היציע. משוס שהם בנינים חשובים בסט עצמם ואין נשמעים כמכירת הבית וכיון  או לאו: לא מבר לא א
 דיציע מוקמינן עם בור ולומ משמע נלהואן [לעיל דף סא.] ברקא חלילא שהוא חשוב בפני עצמו אבל אפמא מזלמא ואם מאמר מתניתין

 ןמאי] אתא לאשמועינן הא שמעינן

? שבתוכו הרי כולן מכורין: גמ׳ ת״ר המוכר צ י ת ה י א כ א מ ל ] ד ס ש ׳ נ י נ 1 ן  "מ
א את הבי׳ מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול י ר ה מ א ן ל ו י א י מ י ת י ד ה א מ ל  א

 אבל לא את המפתח מכר את האצטרובל אבל
 לא את הקלת א<[ולא את התנור ולא את הכירים]
 ובזמן שא״ל >א< הרי הוא וכל מה שבתוכו הרי
 כולן מכורין בין כך וכך לא מכר לא את הבור
צינור  ולא את הרות ולא את היציע ת״ר א
 א שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה
 קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקור.:
ר את תחצר מכר נ<[בתים] כ ו מ ה 3

 מתני, 
 בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין
 בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי
 כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את
 המרתץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי
 אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא

 רש״י
ת והיא ממלמלת: ה״ג ולא אח ס כ ר פ  א
ך מטלטלין  התנור ולא אס הפירים. דכל הנ
ור ת התנ ר א כ  הן ולספרים דגרסינן מ
 צריך לאוקומי במחוברים: הרי גולן ממרין.
י  כל הני תשמישי דמטלטלין אבל שאר מאנ
ה  תשמישי לא זבין אפילו אומר כל מ
כר לך ולא ריבה בלשון זה  שבתוכו אני מו
 אלא תשמישין המיוחלים לבית כגון הנך
ט האי גוונא: ח והקלת ו ת פ מ  הנזכרים ה
ע בכותל: מנעול.  גמ׳ צגר. בריח קבו
 קבוע בללת: בין לך ובין כך. אפילו
ה שבתוכה: לא מכר אס הבור  אמר כל מ
 כוי. לאינו מוך הבית להיינו בנינים
 בפני עצמן: ציצור. של עץ או של אגן
ה: ו למקו ם ממנ  ועשר כמו סילון ויורלין מי
: פוסל אס המקוה. ע ק ר ק  ולבסון* קבעו. ב
ן ו ט ה ל ו ק מ ת ה ס שאובין פוסלין א י מ  ל
ם שקבעו לא ל ו רת כלי עליו ק  שהיה מו
: קבעו ולבסון* חקקו. ו נ מ  נתבטל שם כלי מ
ע ואין עליו שם ק ר ק  הוי כעושה חריץ ב

חים ׳ מכר את הבתים. הפתו י  כלי: מתנ
ר כ כר את הבית לא מ  לחצר ובורות שיחין ומערות שבתון הבית אע״ג רהמו
ה לגבי חצר מיהא בטלי ונמכרין בכלל חצר: אבל לא את ר ע מ  בור שיח ו
ך לאמרינן לעיל  המטלטלין. תשמישי הבית שאין קבועין והיינו כל הנ
ן בכלל בימ וכל נא] שאר מטלטלין שאינן תשמישי הבית: הרי י ר מ  לאינן מ
 כולן מכורין. כל המטלטלין שהן תשמישי הבית לכל מילי איקרי מטלטלין
ק מי שממ: בין כך ונין כך. ר פ  בר מחיטין ושעורי! כלאמרן לקמן ב
ה שבתוכה: לא אח המרחץ. לאינו בכלל חצר: ר כל מ מ  אפילו א

 ורומא קמ״ל דלא משתמע אלא מה
 שהוא תשמיש בית ואין לו שם בפני
 עצמו וגס לא חשיב בנין בפני עצמו:
 גמ׳ (האי) צנור שחקקו בו ובו/
 האי צנור מיירי נמ כגון שתקקו אומו
 w לבית קבול לקבל צרורות שלא יעכבו
 המיס וכלתנן התם [מקואות פ״ל מ״גן
 המוטט כצנור לקכל כו צרורות כשל
 עץ ככל שהוא ןוכשל חרס רכיעימן
 ר׳ יוסי אומר אף בשל חרס בכל
 שהוא נח ירל לתוכו עםר ונכבש
 כשר. כלומר שנככש ונלחק שם
 העפר עד שאין המיס העוכרין עליו
 יכולין לשטוף העפר ומש״ה כשר
 שהרי נתכטל חללו ושוכ אינו כר

 קכלה ולסיכך כשר כדתנן כמסכת מקואות 1שס] סילון שהוא צר מכאן
 ומכאן ורחכ כאמצע אינו פוסל משום דלא נעשה לקכלה ואס חקקו
ד יש לו מורח כלי קודם שקכעו  שעשה לו כית קיכול זה כתלוש ה
 וא״כ אפילו יקבענו אח״כ לא אזל שם כלי מיניה ופסיל את המקוה
 כשהוא תסר כשלשת לוגין וג׳ לוגין מיס שאוכין סוסלין את המקוה
 המסר ולא מצינו בין המסרשיס מקוה בשאיבה בלא מתלוקת עד

 עין מש2ט נר טצוה
ט ס ש ת - ח ס ש  ת

ד ״ ד ! ט ן רמי ג עשי מ ת ס ו א ו ק ׳ מ ל ה ו מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר ח ו ה מ ר י כ ׳ מ ל ה ה מ י י נ ׳ פ י י : כ מ א ׳ ר י  ס

: ו ט ׳ ר י  ס

 מסורת הש״ס
ע שזה ״ ח ג) צ ׳ ׳ ה הב ״ נ ) ו ק לימא נ ״ ד נ ס ו ״ ל  א) נ
י כולן] ר ה ה ״ : ד ה ף ס ד ם ן ״ כ ש ר ׳ ה י פ  דלא כ
ה מ ס ה ד צ מ ה אכל ה י ג ו ה ״ ט ׳ ר י ה ס ש ט ד נ ) ן  ד

: [ ׳ ו ם כ מכרי  נ

 קובץ הגהות
: ק ח מ י נ מ הר נ י  ב״ח (א) ת

שי כלל תשמי ן שאינן נ י י נא] וכ׳׳ש שאר מטלטל  מא״
תות ׳ רו נ ץ מ ס צינור פרו ת ס נ ד ״ : [ב] נ  כצ״ל
ד י י ד כלי אלא מ ס לא ה י ח ס ׳ ט ו ד  וכל שאין נ
ה נ ש מ נ שם נ ״ ] נ ו ] : ע צ מ א : [צ] כ ע צ מ א ו נ ק ק ח  ש
ה ו ק מ ת ה ן א סלי ס בתוכו פי י ו צרורות ממתלחל י  ה
׳ י נ ס ״ : [ה] נ ר ש ו נ כ ו ת ר ונכבש נ פ כו ע ד לתו ר  י
ט ו ע י מ ר ו ש כ ב ה ו ר ע אלא ג ״ כ ה בשאיבה ל ר ש כ  ד
׳ ג ׳ ג י פ גר א י נ ״ ל ע א אג ק ו ה ד כ ש מ ה כ ד י ג ל  שאוב מ
ו ס נשמנ ׳ א י ג פ ״ : [ו] נ ן י ל ו ד פס ן לג י ג  לוגי! שאו
ש ר פ ן מ ת שנפלו שס משקי מ ת ה מ ו ק מ י ה ת מ י א ר  מ
: י ו ף כ ת כ א כ ל מ ה מ א ׳ ס ה מ ו ק מ ה ה ל ח ת ס מ  א
ט ע ו ר מ ג ד ד ו ע ה ו ל ח ם שהיו בו מ י ׳ מ י ג ס ״  [ו] נ

: י ״ ׳ לוגין. ג ג ט מ ע מ  ל
אח ׳ מצי פ ג ׳ כאן ו ס ו ת ע ג ״ ם [א] צ ׳ ׳ ר ה  אנ״ש מ
ע מ ש מ ת ו י ג נ כגון שהשכירו ה ה שכתו ש א  ה
׳ ל ה כ מ ״ ׳ פ י י ת מ ו ה ג ה כ נ ״ כ ו ו ר ט ש ה ס ש ! ה  דאתי
ר ט ש ה נ ש ו ת ה זו כ כ ל ה י כ ת אשר״ ו ה ג ה ל כ  אישות אג
׳ אישות ל ה כ מ ״ פ ד כ י ג מ ג ה ר רוש ה פי כ ג ״ כ ס ו ה י ג  א

: ג ״ י ׳ ק י ע ס ״ ה א מ ג ט ו  וכן מ

 דאיכא נמ רוכא דכשדם ומיעוט שאוכין וכהמשכה ומיהו היכא דכולן
 כשדן אפילו מילא ככתף והוסיף עליהם כל היום כולו כשרים דתנן במסכת מקוואומ ס״ז [משנה ג] ש ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן
 עד שימזרו מראיהן למראה מיס ואס נתן סאה ונטל סאה עד רובא כדאיתא ביבמומ סרק הערל (דף פב:) ומקוה שנססל בשאיכה שנינו
ה דרב ד  [בסרק ג׳ דמקואומ [משנה א]] שלעולם הוא בפסולו עד שיצא ממנו ש מלואו ועוד: נרסינן בגמ׳ [דף סו:] שלח ליה רב נממיה ב
ה דרב הונא זוטא לנהרדעא כי אחיא הך איחחא לקמך אגכייה עישור נכסי אסילו מאיצטרובלי דריחיא אמר רב אשי ד  יוסף לרבה ב
 כי הוינא בי רב כהנא הוה מגבינן מעמלא דכתי פירוש קי״ל ככתוכוח (לף סח.) לסרנסה שמין כאכ והיכא דאין אנו יודעין דעחו נוטלמ
 עישור נכסים וממקרקעי ולא מטלטלי ורבותינו הגאונים שתקנו לגבות ממטלטלין היינו דוקא לכתוכה ולמזונות שהוא תנאי כתובה אכל
 לפרנסה לא וכמקומה עומדת וא״ל רכי ירמיה שתגכה מאיצטרוכלי דדין קרקע להם כיון שממובריס לקרקע וכדר׳ אליעזר דאמר כל
 המתוכר לקרקע הרי הוא כקרקע ובן פסקו ר״ת והר״ש ז״ל ומיהו מעמלא דבמי משכירות במים ןגכיא] דשכירומ קרקע משיב קרקע
 כדאיפא פרק מציאת האשה (לף סט.) אמר הממכר והסכימו המפרשים ז״ל דהאי שכירות איירי כגון שהשכירו האב ומת קודם שהגיע
 זמנו לגכות שאין שכירומ משתלמת אלא בסוף השנה והשתא הוי כפירומ הצדכין לקרקע שהוא כקרקע וכלאו הכי אי אפשר ממה נפשך
 דאס השכירוהו יורשים לאמר מיתמ האכ א״כ ראוי הוא [א] וכמובה ועישור נכסי לא שקלי מן הראוי ואס השכירו האכ והגיע זמנו לגכומ
ד דכתצר סמס משתמע כתים שכתוכו גם בורות שיחין ומערות דדרך כ ס ׳ קי״ל כרכנן ד י ד הוא כמטלטלי ע״כ: מתנ ה  מוכה הוא ו
 התצר דאית בהו הני ועוד דהני הם תשמיש לבני המצר לבד א״כ כי היכי דמכר חצר מכר נמי הני משא״כ במוכר כית: אכל לא מכר
 מרחץ וכימ הכד ואע׳יפ שאמר כל מה שכתוכו דמשתמע אסילו מטלטלין היינו דוקא מטלטלין שהם צרכי הבית ודרך הבתים בהם כמו
 מפתחות ומכמשמ ומנור וכיריס כדלעיל ולא מאני ג<תשמישתיה וחטי ושערי דאילו אין להם שום קביעות בבית ודעתו עליהם להכיאם לחצר
 אתרת שידור כה כיון שאינו יוצא מן העיר רזה ממונו הוא אכל מרתץ וכית הכד אין דרך החצרות שיהיה להם כן ואינו תשמיש מיותד למצר
 אחת דהרכה תצרות משממשין כמרתץ אתד וכן ככית הכד א״כ לא כטילי לגכי חצר ולא משתמעי כמה שאמר כל מה שבתוכו ודעת הרשב״א
 ז״ל שאס מצר לו מצרים ואמר לו כל מה שכמוך מצדם אלו אני מוכר לך דכולהו מכור בין בור ורות בכיח או מרחץ וכיח הכד כחצר
 דטעמא דאמרן דאין נמכדן בהדייהו היינו משוס דדבריס משובים הם ואינם בטלים וטפלים להני דמכר אכל המצרים חאינס נמכרים

 שלטי הגבוריס
ס י מ ם לקגל ה י פ ע ר ת ה ח  א גדין הצמר שנותגין ת
ה צריך ו ק מ ס ומשם נופלים לארץ והולכים אל ה י פ ע ר ה  מ
ם י ע ק היה שם נ נ שלא י ט י ד ה פ ׳ ש ף א ד  שיהיה מ
ה מ י נ נ יצא סג ט י ם כלל וצריך לזכותו ה י קנ נ ם ו סדקי  ו
ט כשיש לדף לנונזין כמו ר פ נ ן ו ו ר מד ד נ מ ו  שהדף ע
ג נליס ״ ו ע ר י נ ע ה ת ד או ה דמקו ״ פ א ד ההי  הצנורות ו
י ״ ס ע י מ ת ה א נ ס משש ה ן למשו י י מע  אין ראיה למיירי נ
י ת מ א נ ה נ ן לינא למיחש ו י י מע ה לנ א מ ו ל ט נ ק מ ר ה נ  ל
ה א מ ו א למיחש משום ט נ ס אי י ס נ ו נ ה מ  גשמים למקו
ם ג ס ל נ היינו מתירים אולי משו ס שאו ג רמשו ״ ע א  ו
א ן ללמא הו ל ו שנראה נדון ד מ ן נ ו ר ד מ א נ  הכלי הו
י כשר מ ן נ ו ר מד ׳ שאינו נ ל ואפי ו נ ת ק י ס שאין לו נ  משו
ס עליו רי נ ו ס ע ס שהמי ו ק מ ל נ ו ת קנ י ת ליה נ ל ט אי נ  א
רי דנ ן י ו ר מד א נ ו ׳ ה י נ אפ סל משוס שאו ו א פ ו  דלמא ה
ד ללימ להו י י מ ע ל מ ש ת הכי מ או ח מהלי מקו ״ ׳ פ י  מי
ס ט ש מ ן שמימיו נ י נ מעי מ נ ה מכשיר ש מש״ ל ו ו ת קנ י  נ
׳ ו נ ל ו ס פ ס ל שולחן ו ו נ ג נליס שאין להם גית ק ״  ע
נ ח נ ר ש ו ח של ע ס כ ה ח הכר ו ו א ו ק מ ז ל ״  וכלאיתא פ
ס היינו ת ה ק עליה לאיכא למימר ל פ ק פ לוש יש ל פי  נ
ס י ד מ ר ו א מעלה הנלי אינו מ ד רנשהו ש א ל מ ע  ט
ו נקי ה מעלה ו ק מ ה ה שהוא מעלהו מ מ ה לכל נ  למקו
ך ל כלי על שוליו וממשי י מ ע מ ה י יימר ל ם אגל מ י מ ה  מ
ך לרך ס למקוה שלא יהיה שאוג כיון לממשי י ג מ ״  ע
ם עיקר עלייתו לרך שוליו אינו ת ל ה ו ת קגולו ע י  ג
א משוס שלא יחסר ן ליה אלא הו ר תנ נ כ ס שאיבה ל  משו
ה א ׳ ס ה שיש לה מ ו ק מ די נ י ה למי ו ק מ ה ס מ י  מ
ר ב ת ס י מ נ ה א ו ׳ ר״ ל סי ״ ר י ו ט ש ה ״ מ  מצומצמות נ
לי נ ה לנו לראות אם יש נ י ה ה נ קר משוס השאי  לאילו עי
׳ לוגין ג ת מ ו ח סל פ י ף איגי פ ע בסו ״ נ ל ס ל י ׳ לוגין מ  ג

ן י ך הלנזנז י ן פ נרי ס עו י מ ן שאין ה י נ ע ק לללמא מיירי נ פ ק פ ה יש ל ז גס נ ת בעני! שרארה לקנל ו ל מ ו ם הכשרה משוס שאינה ע ע א שנתב ט ׳ ר״ ל סי ״ ר ט רי ה ת נראה ראיה לפי לנ ו א ו ק מ ל מ ״ פ ה ל ד ה ל פ ק ז ה ל ה אך הראי ל אלה ראי נ י מ נ עי ראה נ ה נ י ך לא ה  הלנ
ס ו ק כ אין כאן מ ״ ׳ נשלא עשאה מתחלה לקנל א י ה אפ ט י ט ח ק שפוסל ה ״ ד ר ה ד מ נ ל א מ ר מ ו ח ל ולפי ה ס ו יה לקנל פ ן שאינה ראו י נ ע ת נ ל מ ו ׳ ע י פ א עשאה לקנל א א למילק ה נ י ל אינו ראיה לא י שלא עשאה לקנ נ פ ם מ ע ט נ ה ת נ ת ש או ׳ מקו ו מהל ״ ׳ פ י ד מי נ  לפי ל
נ לצנור מ נ ה ש נ ו ר ק מ ר י הרא״ש פ ר נ ה לקנל שפוסל מל ר א ן שאינה ר י ת גענ ל מ ו ׳ ע ה לקנל אפי ל ח ת ס עשאה מ א ה ד יא לאי ה להנ א ל א לפסול וקצת נ נ י ה לקנל א ד א ן שאיגה ל י ת נענ ל מ ו ׳ ע סל ואפי י הס פ י א לנשג א הי ל ה לקבל ולא עשאה ח א ש ע ׳ ל י ת מי ל נ ס  להתיר ל
א להיות ״ א לא א נ ה ! על שפתו ו ד נ ו ע ך הצמר אלא ש ו ת ם נ ן ג י נ כ ע ת ס מ י מ ס ה ת ה פ לאיכא למימר ל ״ ע א סל ו ו ן פ ל להיינו מלרו ת ך מצל א מו פ שהוא נ ״ ע ! על שפמו לאלמא א ד נ ו ס ע המי ך ו א נמו ר הו מ ד שעשוי לקנלה אלא שמצלה א י י ו מ ע נ  שחקקו ולבסוף ק
י לקבלה נ העשו ק נ נ שאינו עשוי לקנלה ל ק ד שנשוה נ ו ראה לפסול כל ע ס והלכך נ י נ ק נ ס ונכנסו נ י מ ו ה נ נ ע ת א שלא י ״ א ס ד י ם מ י קנ ה בנ י דאי ה ס דו י מ ן ה ס שהסירו מ ד ס נ ס וסשיטא שאס באנו לראות אותם ה י א שלא ימלא צדדי הנקבים מ ״ ם הבא א ג ה ד ז  חילוק נ
ם ע ך לתת ט ד ה צ ה הי י מ מ נ מ א ״ ה רוצה להתל מ ת דלנתחלה לא הי ״ א נ ו ט י ן ה ן לשופן כל כ ה צלי ה הי ס מ ד ס נ ס ויתלחלחו נ י נ שס מ נ ע ת נ שלא י ן ר ו מלר נ נ ט י ם ה פי ם משו ן הנסרי נ שהתקי ת נ ק ש ״ ד ר ה ד מ נ ל ן נראה מ נ ל ו עי ן מו ה במדרו ד מ ם ע ע  ואין ט
! מהצנור להליא ד ר ו ס י י מ ל שאין ה ו ס אין לומר לבל ע ן ג מד במדרו פ שעו ״ ע א ה ו ו ק מ קג שפוסל ה נ י סר ו ו שכתנ על ברחי! יש ללקלק לאילו יחלחלח הנ ד כ ג אין פוסלים להשתא לפי ל ״ ה כ נ ך ל נ דא נ י ן אין קפ ו ר מד ת נ ו ד מ ו ן שהם ע ו  למדרון משוס שלא יתלתלח ט
י הרא״ש ר נ ע מד י י ת ס ה מ ר ז לנ קב ו ס שעוברים על הנ י מ ק ה ר לקבל אינו עושה שאוב ר ש נ ע ק ו נ ף שיש נ ל ה ילומר ל ף לא ירלו למקו ל ת ה מ ו ך ג ה גוכל לומר שהשאונין שירלו מתו כ ש מ ו ה ן שיש נ ו ה ט ן למקו י ע נמשנ ק ר ק ה מ ה אלא שיורלין לקרקע ו ו ק מ  לחור ה
א מ ו ג ׳ אין ה י נ ודיל אפ ת נ ה ש ג ט א ק מ ו ה ג מ ו י א ״ ף נעשה כלי ע ד נ לכל ה מ א נ ״ ׳ ר ל סי ״ ל י י ט א ה ה מ ל י ף לזה א ד ס על ה לי נ ס שעו י מ א כל ה נ יס ו נ י שאו א הו מ ו ג ס על ה רי נ ו ס הע המי מא ו ו תה ג י או ״ נ נלי ע ו לחשי נ ת נ ר ש נ ו מ ׳ ה א פ ת פ ס ו ת ת ו ו א ו ק  בהל׳ מ
פ שהרא׳יש ״ ע ך כלי שנעשה לקבל הלכך א ם שיורלין באין מתו י מ סל שהרי כל ה ו כל שהוא פו ת שכתב לכשחפר נ ו א ו ק ׳ מ ו מהל ״ ׳ שכתב פ י ע להליא לשון מי מ ש כ וכ! מ ״ ס עליו חשוגי! שאובים ע ד ג ו ע ס ש י מ ה כלי וכל ה ת אלא כל שהוא נעשה כולה על ד ק ז ח  מ
ל ס ע ד ג ו ע ס ש ח ו א א ק ו גיס כולס שאוגי! אלא ל ו חשו ר לאי לאו הי ג ת ס ט מ ה ו שאוגין ו הו כתב להדיא דכולס הי ן ומי נ י מי פ י בדבריו ט ק ה נ י ר ה ו ט ה נדים על הצנור ד ס שעו י מ ו שאוני! כן כל ה א הו מ ו ג ט שהמיס שעוגריס על ה י ו לומר דכי ה מ ע ל ג ודאי ד ת  כך כ
ם שנצנזר י מ ת כן אלא כשתאמר לכל ה ר מ ר ולא מצית א ח ר א נ ל ילינא לעיין אחר ל ס ט ת ד י ט י ש פ ע נ מ ש מ סל ל ו ס פ ת ס שלש לוגי! לא ולא לימני ס ה ל ליכא נ נ ן שלש לוגי! א ה א יש נ מ י ג ס על ה ד נ ו ע ס ש א שהמי נ י י האי ה סל צגור נ א רפי ״ ל א לפלוג וליתני נ מ ו ג  ה
! ז״ל ״ נ מ ר ה על לרך חילוק ה ן למקו נ ע נשהמשי ק ר ק ם לשמא נשארו נ ע ט א! מ מ אין להכשיר נ ״ מ ה שלש לוגין ו נ ט א ק מ ו ג י לא נמשך לרך ה א ד ה לנו להכשיר ל א זו הי ר נ ו שלש לוגין ולפי ס הא נ י גשמים שלא י ד על בולו מ ו ענ נא צנור שי י לי א נ שאוכ לאז ד  חשי
ך ך נ מחו ס ו י נ רק ה נ נ ד ס מתחלתן ולסוף זמן מ י ט ו ט ת וז״ל וצנורוח שלנו שאין ח י נ כר ה ׳ המו פ ת שיטה מצאתי נ פ ס ו ת ס מ טי ס ישן שיש כו לקו ר ט נ ו ק : ג וראי ה ג ל הולך למקו הנ ע ו ק ר ק ם שא״א שינלעו נ י נ א נמשכים ה! לרך רצפת אנ כ ה ׳ ר״ל ל ו סי מי ו נ  נתשו
נ יש למוש ק ו נ לי שאיני מ נ ר שנקוהו נ ח א ס מ י מ ה ה ו ע נ נ ס ו י ק י ה נתזו הפק קי י ואחר הנ ת ע ט ו נ ק ק ן וקולם לכן פ י נ ן שנקו אותו נכליס שאינן נקו ה של מעי ו ק מ ל ו ״ נ ס ע ל י א ד ס לאו הואיל ולא נעשית נ ה א נ א חשו ה הי ט י ט ס מאליהן יש לספק אם אוחו ח י ט ט ח  נ
ן ס מ י מ ר אצלס שחורו ה רו ן שהיה לפניו שהיה נ ו ל ש מ מ ד כעין שאצחות מ ה ר השאלתות אלא היכא ל כ ל ר נ החמי ה ו ״ ר ת פ ר ס ס ל לי״ל דאכתי לא א לע״ א נ ה כך הו ״ י מ ר נ ר י מ ת נ מ ה א א ׳ ס ר מ עו שי ה מנ ו ק מ ר שנחסר ה ח ס שאונין א ׳ לוגי! מי לי ג ן הנ  שנפל מ
ס ונקושי גלול נ״ל לאפשר לו נא למאן לאסר נ י ללי מ ע א נראה לפי ל ה ה נ ו ק מ ח ה ס שאוני! שיעור שפוסל א י ׳ לוגים מ ה ג ו ק מ רר אצליגו שחזרו נ תנ ם לא ג ל א ה כמ״ש שם נשאלה. אנ ו ק מ ׳ לוגיס שיעור שפוסל ה ג ומר מ ה י א ׳ ס ה אחר שנחסר מ ו ק מ  הכלים לתוך ה
כ שהחחיל ״ א ר שיפסלו א מ ׳ כלים לא א ג ׳ או נ נ ׳ נשנפלו נ ה ואפי ו ק ס כח לפסול מ ה ׳ כלים אין נ ד ׳ לוגי! מ ה ואילו נפלו ג ותר מז ׳ ולא י ג ׳ או מ נ ׳ או מ ׳ שיפלו מכלי א ה א ז ך נ ד ה חגאיס צ מ א נ ה ה ל ו ק מ פ ה ן שיפסלו א י ענ ס שאונין נ י  למצוא שנפלו שמה מ
׳ ג תר מ ו י נ ל ל ״ מ ה לאין הלכה נ ר ו מ ת ק ל ״ ות פ י ׳ המשנ י פ נ נ ת נ ה ש ׳ לפי מ י ד מי נ ה על ל ז ע נ ״ ת ט צ מ ה א ״ ת ריש פ ו א ו ק ׳ מ הל ׳ שס נ י ק מי ס ט פ ה ג להליא ו ״ ת פ או ׳ מקו ס מ תא נ לאי ם נ ט לא מצטרפי ם ונלאו ה ק הראשון לאז מצטרפי ס ל שלא פ ׳ ע נ  ליפול ה
ק ס ה פ ר ו מ ת ק ל ״ פ נ ה ל מ צ ה ע נ ש מ ׳ ה י פ ו נ ד נ מ ל ר י ת ס מ יש לעיין נ ״ ה מ נ אחרו ר נ ה ר ל ו נ ח ק ה ס פ ׳ מיי׳ אינו מבוי! ל י פ ה נ נ ש מ ק נ ס ם פ י מ ע ה פ מ נ ל ל ״ ח ׳ א י פ ל אלא א ו ׳ כלים אינן פוסלים ולא ע ג ר מ ס ו י ק מ ס ח פ ו א ו ק ׳ מ הל ׳ נ ׳ ה  אינן פוסלים ואילו בחבורו פ
ם ע פ ׳ לוגים ב ס לא שנא׳ שנפלו ג תם א ל למצא או א ס מ ט לתנאים אלו רחוקים ה פשו א להליא ו ״ ׳ ר ל סי ״ ר י טו ת ו ו א ו ק ׳ מ הל ׳ש ז״ל נ ק הרא׳ ס ס אלו וכן פ י א מנ ל לאינן פוסלים אלא נ ״ י ס נ ׳ ה י ה מי ת וצ״ע ויהי מ או ג מהלי מקו ״ ׳ משנה פ י פ ה שפסק נ גל מ  נ
ס אחרים י ם שבתוכו ובאים מ י מ ת ה ה לנקותו שנוטלים א ו ק מ בן נראה כששואנין את ה י לפי נ י בר חו ס ו ה ט נ ל ל ה ״ נ א ר נ ה ת ם אלו וז״ל כ אי י האי מלתא לתנ נ נ ג ״ ף י ה ל ר ו מ מ ק ד ״ ׳ פ ס ו התו נ ת נ א כמו ש מ ת ס כ רחוק ואין לנו לדון כך מ ״ ה ג ו ׳ י ח מכלי א ח  א
ך חששא לפירוש ה משוס ה ק ש ח הכלי ככונס מ ׳ כליס ויש מחמירים שנוקניס א ג ׳ לוגים ג א לא נפלו ג מ ת ס מ ה אין לחוש ד ״ ס שאוגין א י ׳ לוגים מ ג ו להם שם יותר מ ן הללי לתוכו והו ג שנופל מ ״ ע א ה ו ו ק מ ן הראשונים כ ׳ ישתייר קצת מ י ם אין לחוש אפ ה י ת ח  ת
׳ א ולאי לא נפלו שם ג מ ת ס ל מ נ ע י ל ל נ נ קא לנחחלה א ו נ היינו ל ״ ר ג י מ ח מ ן וללנרי ה ק הראשו ס ל שלא פ ׳ נליס זה אחר זה השני ע ג ׳ לוגים מ ר רחוק שיפלו ג נ ד נ משום ד ק ו נ ׳ לנחחלה לנקותו נכלי שאינו מ י ׳ אפ ס ו ת ׳ אי לימא לאין לחוש ללנר ה ס ו ת ל ה ״ נ  ע
א ״ ׳ ג׳ לוגי! וזה א לי א י נפלו מנ א ד נ ר ש מ א ס נ נ אין לנו לפוסלו אלא א ״ ר שלא התחיל השני א ק הראשון ע ו ס פ א שלא י ״ ׳ א י א צ נ נ ק הראשזן ל ס ל שלא פ ׳ כליס השני ע ג י צא נפלו מ א ד א לומר ל ח הו ר נ ׳ ה ה שנקו אותו נכלי א ן ז ו ל ט מ ר פ ג ס אלו ו אי  לוגים גתנ
א ר הי ג ל ק ה א לא נפלו בענין ובתנאי שפוסלים אותו לרחו מ ת ס מ תו יש לנו לומר ל ה בתנאי שפוסלים או ו ק מ ׳ לוגים שאוגין שיעור שפוסלים ה ו גוראי שנפלו שם ג נ ע ן שלא ד ו ׳ הלכך נ״ל לאי! לפוסלו בשביל כך ט ׳ לוגים לומר שיפלו מכלי א א ג ו  לשיעור גלול ה
ן שאת״ז י נ ע ׳ לוגים שאובין נ ו שס ג ס לא הי תה א טא ולא פסלו או א לפשי י ה ן השאלה והתשובה ה ם במעי! או לא כלמוכמ להליא מ סלי ס פו ה שס רק לעיי! א י חו ולא ה י ובאופן שפוסלים או א פג ה שהחמיר ופסל היינו משוס שנתגרר לו שנפלו ג ״ ׳ ח ס א ד ההי  ו
ס אי תנ ק נפצי ג פ הא זה אצא ס ה להחמיר לא י ג ר מ ל לכי להחמיר לכל ה ״ ׳ ת י ל לאפ ו ו גגיריר נ״ל ליש להכשירו ולא ע נ ע ק הלכך כל שלא ד ס פ ׳ כלי ה ג ג ם י י ׳ לוגיס מדלי א׳ יצא משנ ס לא נפלו ג ת ס ן ה מ ׳ ר״ל ד ן סי ״ נ מ ר נ בתשובת ה ״ ב ס י ס  שפוסלים ובתנאים ה
ע שנעשה רובו ו ד ש א ולכ״ע מ ״ ׳ ר ד סי ״ ר י ו הט ן בזה ו ד א בה והרא״ש ה ׳ מרו ׳ פ ס ו ו שכתבו ת ן כמ נ ו דרג י לאורייתא א ה גבולו שאוב הו ו ק מ ם שאוגין שפוסלים ה ס מי ק א פ ס יש כאן ס ד שנתיר אותו ט ג ה ע ו ת יש להרגות ג ו ק י ה ספ מ ק לא נפלו כ פ  שפוסלים ס
מא דאיכא ׳ תי י ן לכ״ע אלא אפ י דרכנ נו כהכשר הו ן שנעשה די ד ! ד ד נ ה מ ו ה שנראה לספק ג א וצ״ע ונניח מ ט ה ס ד מ לפסק שלו לפו ר ג נ ש שהיא מ ״ א ר ה ה מ ג א משו י כ הג ״ ח ר שפסק כך גשם אכיו א ו ט ה על לגרי ה ז ו וצ״ע ג ק שאירע ג ס ס  כהכשר מקילינן ג
ס ״ ״ל ס ׳ ר״ל להו ס גתשוכות סי ״ ג מ ר ש ה ״ מ ן כ גי ן השאו ה כלל מ ו ק מ ת לומר נפלו שמא חזר והוציאם גללי ולא נשאר כ ״ א ק לא גפלז ו פ ה ס י ק מ ס שפוסלים ה אי חנ ׳ לוגים אלו ג ס גפלו ג ק א פ ם א׳ ס ת ה ו ק י פ ה ס מ ה כ א ה ר ת ע מ ק אחד י פ נ ס ״ ר א גמא ה  פלז
ת קז י ׳ ספ כ יש כאן ג ״ ׳ רל״א דגמצא א ה סי נ ו ש ת ן ג ״ ג מ ר ת כמ״ש ה מ א ה לפי ה ו ק ן לא חור גשכיל כך להיות מ י מעי קג ו נ ׳ שפקק ם ואפי ן שמא אינן פוסלי ס כמעי סלי ס שאוכין פי י ק שמא מ פ ס ל לאי ג ו ס אזלינן לקולא ולא ע ״ ס ס ג ד י מ ח מ א ל ח י ד ו א ל ׳ ג י  לאפ

: ן ח מ ל כתגתי לרך משא ו ראה לע״ ק הנ פ ״ל לאין כאן ס ע מלכל לי ן לכ״ ק מדרבנ ה אינו ר ז ק שאוגין נ פ ס י ד י סג ד הי ק ת פ ס ׳ ג י ״ל לאפ ל לי ג  חזקות ויש לסמוך עליהן ולהקל מל

 המאור הגדול
א ת ר י ת א י ת ו ע י ב ם ק ל ו ע א ל ע י ב ק ן ד ו י • כ י י אמר ו מ ל ל ם ה י ל ן כ ו ג כ ע ב ק ר ק ו כ ה ב ל י ש א ח ו ל ר ב ף ח ו ס ב ל ש ו ו ל ת א ד ה ך ד י ל ע ב י א ת א ל ״ ר א ד ב י ל ו א ה ל מ י ב ו ר ט צ א ת ה ח א י ד ה ם ל ה י ל ב ע ש ח ם ש י מ ש י ג ף מ ס ו ב י ] בעי ר נ ״ ו ע ף ס ז 1 

: ו ק י א ת נ א ש א ל מ ל ו ד ע א ק ר ק א כ ו י ה ר ה י ו מ ו ד ר ק י ע ר מ ב ו ח מ ן כ נ ב ר א ד ב י ל ך א י ל ע ב י י ח י כ א י ה ל ו א כ ע י ב א ק ל ן ד י מ ו ת ח ל נ ף ש ד ׳ ב י פ ע א ק ר ק א כ ו י ה ר ע ה ק ר ק ר ל ב ו ח מ ל ה ר כ מ  א



 עין משפט נר מצוד!
א ע ש ת - ע ש  ת

מ ״ ר ח ו ב ט ג עשי! פ מ ה ס ר ט ׳ מ ל ה ק מ ״ ׳ ס י י  א מ
מ ״ ר מ ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ה מ ״ כ ׳ פ י י : ב מ ב צ ׳ ק י  ס

: ו ט ׳ ר י  ס

 ממורת הש״ס
ס י מ ק י א בית ה ו ן ה ׳ כ מ ג נו נ ס שלסני ״ ב ש ׳ ר י ג  א) ו
ת י ג י ג ו ה עיס ב י ר שמצג ר מ ת ״ ׳ י ס ו ת ׳ ב י ס ר  ג
י מ ו נ ג י רא לי להי הי ם ולא ג י מ ס ת י ס מ ה ם ב מי  שמשי
ף ט ע מ ר ש ל ו ס ס י מ ק מ י ״ ׳ ר ס ו ת י ב נ מ ק ת ל רו ו י  בית ה
: ג ״ ס ל ״ ר ה ) מ ס נ ״ ר ה . מ ץ ח ר מ ם ה ו י ת נ פ  בו ראשו מ

 קובץ הגהות
י ה לפנ ס שהי ״ ל נ ו ׳ [ א הגצרי ״ ב ס ״  ב״ח (א) נ
ג ״ ) נ נ ) : [ ם י ר י ס א ה ס ר י ג ק ה ״ ל ב ת ו ״ ב  ה
ה ל ת א ת ת י י ר ג ן ג ה ת שכתב נ ו א ח ס ו ׳ יש נ מ ג ׳ ה י ג  ג
מן בז ג ו ת כ כ ״ ח א ׳ ו ו ס כ י ר ט ע ת ה ר א כ ל לא מ ג  א
ם ת ע מ כ ס א מ ת י י ר ג ו ה א ז ס ר י י ג לפ ׳ ו ו א כ י  שאייל ה
ס ת ע ק ל ו תא ח י י ר א שהג י ס ה ״ ג מ ר ׳ ה י ל ג ג ה א נ ש מ  ה
ש ״ א ר ה י ישן ו ס ס ל א ה ג ״ כ יתא ו ק ככרי ס פ ה ו ג ש מ  ה
׳ י א ג י ן ה כ ג ו ״ : (צ) נ י ״ ס נ ט ס ו ה מ ע ה ו ל ז ה ע מ  מ
׳ י א ג י ה ס ו י מ ק רס י ו י ישן ג ס פ ל א ל ג ש אג ׳ ׳  הרא

: נ ״ א : (ה) מ א ג ל ׳ ׳ ) נ י ) : ס ״ ג ש  ר
: [ נ ר א א] צ״ל נ ׳  ל

ו ה א ד ג כה ל ת לתו ו ת ו ת ן פ ׳ ה י ג פ ׳ ׳ י [א] נ  מא״
׳ מ ג ג ג ״ : [ב] נ ה מ ת ע ו ר כ מ  לכאן ולכאן נ
ג ״ : [צ] נ ס י ת לו מ ו ק פ ס מ ת ה ו נ ר ג ת ה  לא א
ש ״ ג ל׳ ר ״ ] נ ד ] : ו י ת ו ע ד כולן גשגיל מ ג ע ת ש י א  ד
: ה ש ד ע לה כ ו ג ע ט ו י י ן ח ה שקורי ג י ר א ע י א ה ח ס ל  ט
: ק ו ח מ רה רשום ל ת לקו ג י ] ת י ] : ד ג ת ה י ג ג ג ״  [ה] נ
ים ה לפנ ן ז ם ה י ת ׳ ג ג ו ו ר לרחוץ ג ש ע ת ש י ג ג ״  [\] נ
: ע ק ר ק ם ה ו ח ב מ ״ : [ת] נ י ו כ ן ו נ י ה כדאמר ז  מ
א ת ר י ר ד מ ה אי א נ ר ר מ ב א ״ ] נ י  [גו] למרחץ כצ״ל: [
ס ״ א מ ת ר ל ד ״ א י ד ג ע ט פלי מ ש י מ ת ג פ ד ״ ע ל ״  כ
ה כ ר ר מ ד א ״ . א ע מ ש י מ ת ס כ ״ מ ע ו מ ש צא מ י  מרג
י ג ע ט פלי מ ש י מ מ ג י ד ג ע לא פלי ״ א כ ת ר ל ד ״ א  אי ד
ס כחצר ״ מ ע ו מ ש א מ ר י ס תצר א ״ ל תצר מ ״ א  ד
ה א וכל מ י י ה נ ת ׳ ק י נ ת מ כ ג ד ״ : [כ] ג ע מ ש ן מ כ ש מ  ה
ת ר א כ כ לא מ ״ ס ע מא א י כרי ג ן ו י ר כו כולן מכו  שכמו

: י ו ן כ י ר  העכי
ס י ד ג ת ה ת א ת נ ו ו מ ג ג״ל שר״ל כ ״ ) נ א י ( ״ ו  ח
ל ו ע ) רשום ק מ ) (ולא א נ ) : ן ו ר א ת ה ו ע ג ט  ג
א מ ל א ד ט י ש ה פ ש ק ה מ כ מ ״ ג א ״ ) נ ג ) : ו ת אל בו  תי

: הן י י שנ מ ן ד ת פ דלא נ ״ ע ל א ״ מ א ק  ה

 שלטי הגבורים
נראה ׳ ריא״ז ו ר לו מרחץ וכל תשמישו וכו׳ כ מ  א א
ג לא שיירת גוגיני ת ס כ ה גי! א ו י שאין לחלק ג נ עי  ג

: ג ח ס לא נ  אילי! כלום בין א

 גמוקי יוםף המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא (סז-םזז.) לו
 ולא שייך למימר טעמא משום שהם טפלים להם הלכך ט אמר לו כל מה שכמוך המצרים הללו הכל מכור וראיתי אחרים שכתכו על זה
 שהוא הגון וממקכל: גש׳ n במוכר מצר סמם נמי מיירי לככלל חצר משממע הכחיס העומרים זו לפנים מזו לחצר כחצר המשכן משמע
 דכחיב נשמות 0] אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשיס כחמשים וכמוך זה השיעור שנקרא חצר היה קלש הקלשיס ואהל מועל וכל שכן
 אי אמר דרחא שמשמע לשון דירה וכל שכן אס אמר דירמא דלשון דירה הוא כמיס כמשמע ואפילו יהיו חשוכוח כגון ןחולסאוח והםן
י כמים של מול שעושין ממנו זכוטת ״ ש  ף

ע שעפר! חיל אוירה של תצר: גמ׳ תנו רבנן המוכר את ק ר  גמ׳ וגסי חולסאוס. ק

 החצר מכר בתים תחיצונים ובתים הפנימים

 ובתי החולסאות והחנויות נא] הפתוחות

 לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה

 אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו

 ואלו נמכרות עמה ר׳ אליעזר אומר המוכר

 את החצר לא מכר אלא מילוםה של חצר:

 אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות

 עמה והא תני רבי חייא אלו ואלו אין

 נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב

 תשמישתייהו לגיו והא דרוב תשמישתייהו

ר לו כ מ  לבר אמר רבא אמר רב נחמן א

 חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה

 החזיק מצולה קנה חולםית פשיטא דהא אמר

 שמואל המוכר עשר שדות בעשר מדינות

 כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו

 דתימא התם הוא דםדנא דארעא חד הוא

 אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא

 תשמישתא לחוד אימא לא קא משמע לן:

כר את בית הבד מבר את הים המו  מתני׳ כ
 ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את

 העבירים ולא את הגלגל־ ולא את הקורה

 ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן

 מכורין רבי אליעזר אומר המוכר את בית

 הבד מכר את הקורה: גמ׳ ים. טלפחא: ממל.

 א״ר אבא בר ממל מפרכתא: בתולות, אמר ר׳

 יוחנן כלונםות של ארז שמעמידין בהן את

 הקורה: עבירים. כבשי: גלגל. חומרתא: קורה.

 קורה: ת״ר המוכר את בית הבד מכר את

 יא) הנסרים ואת היקבים ואת המפריכות מכר

 את הריחים התחתונה אבל לא את העליונה

 ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו תרי

 כולן מכוריז בין כך w ובין כך לא מכר את

 העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא

 את השקים ולא את המרצופים רבי אליעזר

 אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה

) שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה: א ) 
 מתני׳ המוכר את המרחץ לא מכר את
 הנסרים ולא את הספסלין ולא את הוילאות

 ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי

 כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את

 המגורות של מים ולא את האוצרות של

 עצים: גמ׳ ת״ר המוכר את המרחץ מכר

 את בית הנסרים ואת בית » איהיקבים ואת

 בית הםפסלין ואת בית הוילאות אבל לא

 נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא םפםלין

 עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא

 וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין

) (?) (ולא כ  כך לא מכר >י) את הבריכות (

 את) m המספקות לו מים בין בימות החמה

 בין בימות הגשמים ולא בית כינוס העצים

 ואם א״ל מרחץ וכל תשמישיו א אני מוכר לך

 הרי כולן מכורין ההוא דאמר ליה לחבריה בית תבד וכל תשמישתו אני מוכר

 כדאמרינן בסרק קמא דשכת (לף טו:)
 זכוטמ כריימו מן החול: והחנויות
 הפתוחות לתוכה. וכגון שאין מוכרין
 אלא לכגי חצר זו: דרוב תשמישתייהו
 לגאו. נמכרומ עמה דטון דרוכ
ד כאילו לימ ליה  משמישמייהו לגאו ה
 סממ לכר כלל וה״ה איסכא: חולםית.
 קרקע של חול וכדסי׳: מצולה.
 קרקע הנהר שמוציאין כו כסף
 וזהב ואע״פ דהאי חשמישחא לחוד
 והאי חשמישתא לחוד טון שהחזיק
 באחד מהם קנה חבירו ומיירי בשנחן
 דמי שחיהן דאס לאו לא קנה אלא
 כנגד מעוחיו ואע״פ דקרקע נקנה
 ככסף מ״מ בעינן שיחזיק דהכא מיירי
 כמקום ןשכומכין אמ השטר] שמעומ
 לבדן אינם קונומ והכי אמרינן פ״ק
) כגמ׳ נכסים שיש  דקדושין (לף מ.
 להן אחריומ וכו׳ אמר א!רבא לא שנו
 אלא במקום שאין כומכין אח השטר
 אכל כמקום שכוחבין אמ השטר לא
 קנה עד שיבחוב אח השטר אי נמי
 עד שיחזיק והני מילי בנכסי חכירו
 דאיכא דעח אחרמ מקנה אכל כנכסי
 הגר לא קנה אלא אוחו שדה שהחזיק
 נלכד כדאיחא לעיל בפרק חזקח
פק מי  הכחיס >לף נג:) והייחי מסו
 שקנה שני כמיס והחזיק כאחד אס
א דארעא שייך מ ס  קנה חכירו לס״ל ל
 למימר טפי כקרקע ממש מבבחיס
 הכנוייס עליו ואח״כ ראימי לאחר
 ממחכרי ססריס שכחב ומינה למוכר
 ביח ושלה שהחזיק בשלה שקנה בית
׳ כל הני לאמרי׳ י  או איפכא: מתנ
 למכר משוס לקביעי אכל אחדני
 דאמרינן דלא מכר משום שהם
ר מקום שנעשה כ מ )  מטלטלין וסי׳ 0
 השמן ומסורשין) שמוח הללו כגמ׳:
 כולץ מכורין. מטלטלין אלו שהם
 צורך כימ הכד: נמ׳ טלפחא. היא
 כעין עריבה עגולה כעדשה ומרגומו
 של עדשים טלסמין: ממל. מפרכתא.
 היא אבן נקובה שממיסין בה עץ
 ומסרטן בה הזיתים: בתולות.
 כלונסומ קבועים הס ומש״ה נמכרים:
 כבש״. נסרים שנומניס על הזיתים
 ככימ הכד כשמורידין הקורה עליהם
 לכוכשן ומשום דמטלטלי לא מזדכני:
 חומרתא. הוא דכר שמגלגלין כה אמ
 הקורה להעלותה ולהורידה כעגולים
 העשויין כמין סולמות של אכניס
 העשויים בינינו ולא הבאתי הכרייתא
 כמות שהיא מפני שפליגא אמתניתין
 ני] וקי״ל כסתם מתני׳ וכן ססקו רכינו
 חננאל ורכינו האי גאון ז״ל. וראיתי
 כתוב שנראה כן מדברי הרי״ף ז״ל
 שכתבה סתם ומה שהכיא הכרייתא
 לאו משוס דכעי למימר דהלכה היא
 אלא ללמוד ממנה אומס שנשנו
 בברייתא ולא נשנו במשנתנו וכן פסקו

ם משוב ו כלי זכוטת ומקו  שמוציאין ממנ
 הוא בפני עצמו: והחנויות הפתוחות
 לתופה. שאין מכורין אלא לבני חצר זו:
 ושאין פסותוס לתוכה. אלא לרה״ר:
ר כ  מילוסה. אדרה אבל במים ובורות לא מ
: ר ״ ה  כלל: לגיו. לצר החצר: לבר. לצל ר
: ס ט מ ו ז נ מ  תולסית. חול שעושין מ
ף ס ה כ נ מ הר שמוציאין מ ת הנ  מצולה. קרקעי
כר ת המו ע ל ׳מ ללגים: החזיק. מ  וזהב ד׳
קי לה בנותן ם מו ת ה  לקנותו: קצה כולן. ו
ה כולן נ  (נ) דמי כולן נמ לאל״כ צא הוי ק
ו בכסף לבד אלא  ומיירי באתרא דלא קנ
 בשטר או בחזקה ולי בחזקה שמתזיק
 באחת: סדצא דארעא. כל השלות הן
ע עולם ותשמיש ק ר  אלוקין בגוף אחר של ק
 אחל להן שכול! עומלין לזריעה:
׳ גיס הגד. בית שבו הבל והבית י  מתנ
:  עשר לכך: ים וממל. כולהו מפרש בגמ׳
 כולן מכורין. ולוקא הנך לצריך לבר:
: א מ ע  מכר את הקורה. בגמרא מפרש ט
: ת ג  גמ׳ טלפחא. נח עלשה היינו ה

 מפרכסא. אבן נקובה שממיסין בו עץ
ליס : כצוצהות. עמו מ ! בו הזיתים נ ט ר ו פ  ו
 נעוצים בראש [הגת] מכאן ומכאן
 ש לקורה ונוקבין זה כנגר זה ונותנין
רה על  בריחין מזה לזה ומעמילין הקו
 הבריח: כבשי. נסרים שנותנים על הזיתים
רה  בבית הבל כשמורירין עליהם הקו
רה  לכובשן: חומרסא. שמגלגלין בו הקו
רה  להעלותה ולהורילה: קורה. קו
: ה ר ו  כמשמעה שכן בבבל קורץ לה ק
א ה  מכר אס הצסרים. לאו היינו כבשי ל
ס נסרים ן אלא ה י ר מ ׳ קמני לאינן מ י  מתנ
 שנותנין סביב הזיתים בבית הבל שלא
רה עליהם  יתפרלו אנה ואנה בהכביר הקו
ס קבועים שם לעולם: יקבים. היינו ה  ו
: מפרכסא. היינו ממל כלפירש לעיל ס  י
ע בה ו : הריחים החחסוצה קב א ת כ ר פ  מ
ן אותם ט ר פ  ונותנין בה זיתים שבתמלה מ
 במסרכת ואח״כ טוחנים אותם בריתיס
 ואח״כ עוצרין אותם בבית הבל: שקים.
 עשר מצוצות של עזיס: מרצופים. של
ר ונישאין בהן הזיתים לבית הבל:  עו
ת כ ס מ ׳ המוכר את המרחץ ש. ב י  מתנ
 שבת שבמרחץ יש שלשה בתים זה לפנים מזה
ימי לרחיצה חיצון עומלין בו מלובשין  הפנ
 אמצעי בו פושטין את בגליהם ותניא
כר את המרחץ מכר בתים א המו ת פ ס ו ת  ב
ות והחיצונות: הספסלין. שיושבין  הפנימי
ס , בהן מי ן י  עליהן וי״מ ספלים שמתנ
ע ק ר  לרחוץ: צסרים. שנותנין על ק
ו רגליה׳ ניז]: ט  המרחץ ועומרין עליהן שלא י
ח ולי נראה שהיא ת פ ן נגר ה ס  וילאות. מ
 אלונטימ שמסתסגין בו וכולן מטלטלין הן
: לא מכר את ה מ  ולכך אין נמכרין ע
ס ם ששוסטן מי  המגורות. בריכות מי
 m לרחוץ: אוצרות. של עציס שמחממין
 בו המרחץ: גמ׳ ביס הצסרים. חלר
 שבו מצניעין הנסרים: ביס היקבים
ר שמצניעין בו את הגיגיות ל  גרסיצן. ח
ת היורות וכל  ולי נראה שמצניעין בו א
ך בתיס מחוברים למרחץ: בין בימות  הנ
ן וסל״א לבטלו למרחץ:  החמה. שהן מועטי
 וצא בית כינוס העצים. ועציס עצמן לאו
: ה בית העשר לכן ״  צורך מרחץ כל כך ה
 וכל תשמישו. לטפרי בריכות ואוצרות
ם התיצונות ד צ  עצים אמי וכגון שמצר לו מ

 בההיא דלעיל דהמוכר את הכית מכר
ת המרחץ. דהס ג׳ בתים כדאמרי׳ ביציאות השבת (לף י.) ׳ המוכר א י  את הדלת וכו׳ וכן נמי כתבתי אני כסי הראוי לענין הלכתא: מתנ
 מיצון שעומדין שם מלובשים בינוני שםושטין שם בגדיהם סנימי שרומציס שם: נםרים. הס אומן שמשימין ע״ג קרקע שלא יכוו רגליהם:
 ספלים. ספל מיס ונותנין בהם מיס לרמוץ: וילאות. בגד שמסמסגין כו כשרס והני מטלטלי נינהו ולפיכך לא מכר: מגורות. הס כריכות
 מיס ששופכים מיס לרתוץ: ואוצרות של עצים. לממס המרמץ ואלו אינם נמכרים מסני שאין אלו מאני תשמישתא לצורך המרתץ כ״כ לסי
 שיכול לחמס המרחץ בלא קיבוץ גדול של עצים אלא ילך לשוק בכל יום דקנה כסי צורך היום וכן כמיס נמי הלכך ממונו הס כמו חטי ושערי
 ואינם נמכרים: גמ׳ •קבים. הוא כעין סודר שמעטסים כו ראשם מסני חוס המרמץ וכל הני במים !מחוברים] לבית המרחץ אכל לא
 המטלטלין עצמן: אית דגרסי סססליס והס שיושבים בהם בבימ המרמץ אבל כמתני׳ תני ספלים: בימות הנשמים. שיש כהם מיס הרכה
 ולא כטילי לגכי מרחץ משוס דחשיכי ואף לא כימוח החמה שהם מועטין וטעמא סרישנא כממני׳: כולן מכורין. דלטסדי אמא וכגון דא״ל
 ואילין מצרנהא והם כתוך המצרים כדמסרש ואזיל ןבלף סח.] גכי תנואמא דטון דאמר כל תשמישיו והס כתוך המצרים שמצר לו קנה אכל
 אמר כל מה שכתוכו כיון דהני מנואתא אינם כתוכו אע״פ שמצר לו מצרים תיצוניס והס כתוך המצרים לא קנה דאמרינן מצרים הרחיכ
 לו והר״ש ז״ל פי׳ דחנדות אלו עיקר משמישן למכור פמ ויין אלא דשטחי נמי בהו שומשמי לייבשן כדי לעשומ מהן שמן לכית הכד
 ואס״ה אמר דכולן מכורים סי׳ דמיוחדים לבית הכד וכדסירשנו למעלה וכ״ש הוא כמרתץ וכית הכד שהם כתוך החצר ואע״פ שאינם
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 מיוחדים לבני החצר לכד מיוחלין מיקרי כיון דאמר כל מה שכתוכו ואילין מצרנהא 1יי נקנה] וכדפי׳ [לעיל בממני׳ דמכר את החצר כן
 כתב בשם הרשב״א]: כל משניות הללו איירי כמוכר סתם וכשמכר העיר כל זה ככלל: שלחין. הס שדות הסמוכומ לעיר וכ״ש סרדסין
ן שאמר וכו׳ בולן ממרין. מ  ששמוכין לעיר שהד עשויין לטייל לבני העיר: אבל לא המטלטלין. הנך שפירשנו לעיל גבי בית וחצר: מ
 ואסילו סטין ושעודם וכריס וכסתומ וכל מטלטלי דלא ניידי דכיון שיצא מכל העיר ללכח אל עיר אחרת הוצאת המטלטלין הוי מרוכה

" בגמרא !דף סח:]  מהשבח: גרפי
 חניא המוכר אש העיר לא מכר את
 שידה ולא את כנותיה ולא החורשים
 המוקצין הימנה ולא ביברין של חיה

 רש״י
ס במוך המצר כדלקמן: חצווסא. ה  ו
ת דין: דשנות׳ נהו  חנויות למכור פ
 שומשמי. לייבשן לעשות שמן בזה בית
ת א למכור פ קר תשמישו הו  הבד אבל עי
 ויין: [אין] לולן מנורין. ט אין מיוחדין
 לבית הבד: אי א״ל ניס הבד וכל סשמישיו
ה נ  ואילץ מצרצהא. והכי בכלל המצריס ק
ן ו ט  ולא אמרינן דמצריס הרחיב לו ד
ס ה  דהנך חזו קצת לתשמיש הבד והמרחץ ו
 בתוך המצר ואומר וכל תשמישיו ודאי
ר לו כל תשמישו מ ס לא א  מכרו לו אבל א
פ שכתב לו בית הבד ואילין מצרנהא ״ ע  א
׳ מכר י  אמרינן מצרים הרמיכ לי: מתנ
 בתים. וכ״ש חצירומ שהם עיקר העיר
 דעיר משמע אויר עיר: בית השלתין.
ן לעיר ובגמרא פליגי אי איירי ט ו מ ס  ה
 בשדה בית השלחין או בגנות ופרדסים
 השייכים לעיר: אבל לא את המטלטלין.
ס וכל י ר ט ר ו ו  מאני תשמישתיה כגון תנ
ס ר וכ״ש חטי כ  הנך דאמרינן לעיל לא מ
׳ עבדים  ושעורים: הרי נולן מנורין. אפי
די כ״ש חטין י  ובהמות שהן מטלטלין מי
 ושעורי! ושאר מטלטלין דלא ניידי וכסף
 וזהב: סצטר. שומר השדות ואיכא מאן
ר היינו שדות עצמן ושלחין ט נ  דאמר ס
ם השייטס לעיר: פרדסי  ש היינו גנות ו
׳ מפר אס האבלים שהן לצרפה. י  מתנ
ת לגדור גדר לשדה ואיכא רו  שהן סדו
ד אבנים שמניחין על העומרים שלא ״  מ
ח: ואת הקצים. שקושרין בהן  יפזרס הרו
ים שלא יפלו הענבים על הארץ וממילא  הגפנ
 שמעינן שהגפניס והוא הדין לכל האילנות
ן בכלל השדה כדלקמן חוץ מחרוב י ר מ  מ
ים הרבה  וסדן ושקמה: מחיצת קצים. קנ
 גדילים בקלח אחד: שהיא פחותה. אז
כת  בטילה לגבי השדה: שומירה. סו
ע בטיט: ואת ק ר ק ברת ב  שומרי( המחו
 החרוב. בבחרותו כשעדיין לא הורכב
ן אותו יש לו שם ר ומרטבי ב ג ת  וכשמזקין מ
 בפני עצמו ולא בטיל לגבי השדה: בסולס
ה פי ס שחתכו ענ ד ו  השקמה. בבחרותה ק
ם וגדיליס פי  דכשתזקין קוצצי! את הענ
ד סדן השקמה: לא ר ק ה ו מ ו ק מ ה ב ב ר  ה
 מנר את מחיצת הקצים. שכל אלה
 חשובים כשדה בפני עצמו והוי כמוכר
 שני שדות ואיכא שדה שלישי מובלע ביניהן
ר ולא כ ן דשני שדות מ ה מ  שאינו נמכר ע
 שלש׳ הכא נמי שדה אחד מכר לו ולא
 שנים: גמ׳ דקלין. שגדלו כל צרכן:
 תאלין. דקלים בחורים: הוצין וציצין. מיני
ט ט לא כחיב ליה ה ס ואע״ג ד  דקלים ה
רכב וסדן השקמה ה הכל חוץ מחרוב המו נ  ק
 כדקמני ממניתין: שופרא דשטרא הוא.
ס יבא לפני ביח דין טועין יהיב  שאפילו א
א כתוב בשטר: אמר ליה.  דאמרי ליה ט הו
כר לך לבר כר ללוקח שדה זו אני מו  מו
 מדיקלא פלניא. אי דיקלא טבא הוא.
 כלומר הוא מן הבינוניס שטוענין קצת פירות
 איהו לחודיה שייריה דדעמיה ליהנות קצת
ס מכורים ת שדהו וכל שאר דקלים ה רו  מפי
 בכלל שדה זה: ואי דיקלא גישא הוה. כגון
: נל שנן. שאר הטובים ששייר ן  דלא טעי
ר אפילו זה הגרוע מ א ט ק ה  לעצמו ד
י פ  אני משייר מיהו אס יש בשדה בישי ט
 אינהו מזדבני בכלל השדה: ארעא ודיקלי

 אצי מונר לך. אלו הן שמי מכירות
ה משמע בדקלים שבתוכה: יהיג ליה הרי י דהו ל ק ד ר ארעא ב מ א  דהא לא ק
ס אית ביה ר  דיקלי. לבר מאותה שבשדה שהן מכורין בכלל השדה ולא ג
ה משמע שאס היו בו דקלים באומו שדה  דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי דהו
ק שציס ולא יומר ואין נראה לאי אמר ליה האי ארעא מזבנינן  שמכר יתן לו ר
ל הלוקח א וליקלי (~) יפסי ע ר ה הכל אף הלקליס וכשהוסיף לפרש א נ  לך ק
 כ״ש שייפה כמו כלאמרינן לעיל צריך למיכמב ליה וליקלי והאלי לשופרא
 לשטרא ועול להוה ליה למימר לא יהיב ליה אלא מרי ליקלי אלא ולאי
 לקלים אחרים לבר מאותם שבשלה איירי: ואי לא זגין ליה תרי דיקלי.

 לך הוו ליה הנהו חנוואתא אבראי דשטחי

 בהו שומשמי אתא לקמיה דרב יוסף א״ל

 תניא fa >א< בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר

 לך הרי כולן מכורין א״ל אביי והא תני

 ר׳ חייא אין כולם מכורין אמר רב אשי חזינן

 אי א״ל בית הבד >u וכל תשמישתו אני מוכר

 לך ואילין מצרנאהא קני ואי לא לא קני:

ת שיחין רו בו י ג )  מתני׳ ״המוכר את העיר מכר
 ומערות והמרחצאות והשובבות ובית הבדין

 ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן

 שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו

 בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רשב״ג

 אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר:

המוכר את
 וליתא לדרשב״נ: מתני, 

 השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת

 הקנים שבכרם שהן לצרכו ואת התבואה

 המחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא

 פחותה מבית רובע ואת השומירה ^העשויה

 בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת

 השקמה אבל לא מכר את האבנים שאינן

 לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו

 ואת תתבואה התלושה מן הקרקע ובזמן

 שאמר לו הוא וכל מה שבתוכה הרי כולן

 מכורין בין כך ובין כך לא מכר את 6*מחיצת

 הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה

 שאינה עשויה בטיט ולא את החרוב

 המורכב ולא םדן השקמה: גמ, א״ר חייא

 בר אבא א״ר יוחנן לא מחיצת הקנים בלבד

 אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים

 ויש לה שם בפני עצמה אין נמכר עמה היכי

 דמי אמר רב פפא והוא דקרי בי ורדי דפלניא

ן חבין ארעא א מ  אמר רב יהודה האי ב

 לחבריה צריך למיכתב ליה קנה לך דיקלין

 ותאלין w והוצין ואע״ג דכי לא כתיב הכי

 סנה אפילו הכי שופרא דשטרא הוא א״ל

 לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא

 הוא שיורי שייריה ואי דיקלא בישא הוא כ״ש

 הנך. ארעא ודיקלי א חזינן אי אית ליה דקלים

 יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא זבין ליה תרי

 דיקלי ואי משתעבדי פריק ליה תרי דיקלי

י(ואיכא מאן דשמיע ליה מהאי מימרא  (א< ג
 דמאן דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן

 אע״ג דליתיה להתוא מידי ברשותיה מיחייב

 למיזבן (י) ולמיתן ליה ואנן לא סבירא לן הכי

 דכל מידי דלאו ברשותיה דבר שלא בא לעולם

 הוא והא דאמרינן הכא זבין ליה תרי דיקלי

 לאו חיובי מחייבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי

 דדבר שלא בא לעולם הוא אלא רשותא

 יהיבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דאי א״ל

 ושל עוסות ושל דגים דנגיח קייהו
 לבר: שידיה £םקי באני. שהם שדות
 רחוקות מן העיר: בנותיה. כדסרש״י
 [כפרים] ואפילו סמוכין וכ״ש אס יש
 לה חלק אחד כיס וחלק אחד כיכשה
 והיא כים: נמ דנגיח קייהו לבר.
 שפתיחתן פתוחה לצד חוץ מן העיר
 דאז אינו נחשב עם העיר אבל
 אס סתיחחן לצד העיר או החורשים
 שהם יערות סתותין לצד העיר נמכרים
 עמה. [האכנים] דמתני׳ מסרש בגמ׳
ס ג)(או כמף) ד מ  נלף סט.] ני] אכסי. ע
 והס אכניס גדולומ שמשימים על
 העמריס שלא יפזרס הרומ ואע״ג
 דמשמישין המטלטלין הם כיון
 דמיומדין לזה המשמיש ואין מזיזין
 אותם מן השדה לעולם כמחובר חשיב
 להו. ואת הקנים אמרי דכי ר׳ ינאי
 קנים המחולקים שמעמידים ןתתת]
 הגסנים. נמ מסני שלא יחלכלכו
 האשכולומ בקרקע: ואת התבואה
 אע״ג דמטיא למחצד. כלומר ואיכא
 מאן דאמר כל העומד לקצור כקצור
 דמי הכא לא אמר: ואת מחיצת
 הקנים ואע׳׳ג דאלימי. כלומר שהם
 עכות וגסות כיון שאינה כימ רוכע
 אץ להם תשיכות וכטלות הס לגכי
 שדה: ואת השומירה ואע״ג דלא
 מיחכד בטינא. פי׳ סוכת נוצדס
 והיא קבועה בשדה ואע״ג שלא שס
 סכיכומיה טיט הרכה כמנהג העולם
 מכל מקוס כיון שמכוסה וטותה
 מלמעלה כמת וכרת דמיא: ואת חרוב
 שאינו מורכב ואע״ג דאלימי. כטל
 הוא לגכי שדה דאין לו שם עד
 שמרכיכין אותו דהיינו כשמזקין וגדל
 הרכה וכן כתולת השקמה היא
 בכמרומה וכטלה היא וממילא שמעינן
 מזו המשנה שהמוכר אמ השדה מכר
 את הכרם וכן כל שאר האילנות ככלל
 שדה הס אתד גפנים ואתד כל אילן
 מוץ ממרוכ המורככ וסדן השקמה:
 ולא את האבנים וכו׳ דלא מחתן.
 כלומר שלא נעשה כהם מעשה זה
 ואע״ג דממקנן להט: ולא את
 הקנים וכו׳ דלא מוקפי. אף על סי
 שמחוקנוח לעמוד חחמ הגפנים
 טון שלא העמידם שם לא כטילי:
 ולא את התבואה וכו׳ אע״ג דצריבא
 לארעא. שלא הגיע זמן קצירמה
 כשתלשן מכל מקום השתא אינן ככלל
 שדה: ולא את מחיצת הקנים ואע״ג
 נימדקטיני: ולא השומידה וכו׳ ואע״ג

 דמחובר נמ בטינא. כלומר הכלונסות טון שאינה טותה ומכוסה
 מלמעלה כטיט: ויש לה שם בפני עצמה ומי]. דתשיכא היא זאת
 טון שיש לה שם אע״פ שאינה כית רוכע כקנים שהיא בית רוכע:
) דקלים. הס גדולים: תאלץ. שתלים שהם כתוריס קטנים: ,  (נמ
 הוצץ וציצץ. אילנומ הם שאינן מוציאין סירומ והא דצדך למכתב ליה
ט משום כ״ד טועין הוא שלא יטעו לומר שלא מכר לו אלא הקרקע  ה
 אבל לפי האמת [אפילו לא כתכ לו] אי אתי אידך לערער אין ערעורו

 ערעור דלעולם האילנומ מכודן בכלל הקרקע נומ״מ] הוא טוב לכמוכ כן כדי [שלא יצטרך לבא לב״ד א״נ משוס חשש ב״ד טועין] והיינו
 שופרא דשטרא: [א״ל לבד מדיקלא פלניא]. אע״פ שיש אתרים דקלים טוכים ממנו לא שייר אלא אותו שפירש כיון שהוא טוכ דדעמו ליהנות
ם ^שטובים ממנו כ״ש ששייר לעצמו האתרים והוי כאילו ד ח  מן הפירוש והשאר נמכרין עם השדה אכל אי דיקלא י)[בישא] הוא אע״פ שיש א
 אמר י»[אסילו] דקל זה שהוא כישא אני משייר אכל אומס שהם רעים ממנו נמכרים הס דהטוכ שכהם כחרו ומיהו כחב הרשכ״א ז״ל דאס
ן דמסממא הכל מכור: [ארעא ן כ״ש הנך אלא מאותו המין שמשייר כסירוש טו  היו שם אילנות אתרים טוכים מהדקל שאמר לא אמדנ
יד דאין דקלים כאותו שדה ואשמועינן דכל היכא דיהיכ ליה מרי דיקלי לא מצי אידך למימר דיקלי [כהאי] ארעא  ודיקלא] כוי. הכא מי
ד דיקלי ואע״ג דלא הוו כארעא דזכין ליה מייכ אידך לקכולה דלא הוי מקח טעות טון דלא א״ל ארעא  דוקא שקילנא אלא טון דיהיכ ליה ת
 בדיקלי אבל אי לית ליה תרי דיקלי לא מצי אידך לחיובי למזבן ליה דהא אין אדם מקנה דבר שלא כא לעולם וזכיניה לאו זכיני נינהו וכתכ
 הר״ש ז״ל דאי הוו דיקלי בארעא דזבין ליה לא מיכעי למימר דקנה כולן בכלל שדה כדאמרן לעיל אלא אי [ליתנהו] בעי לקיים דבריו

 עין משפט נד מצוד!
ג ע ש ת - ב ע ש  ת

: ו מ ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ה מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: ז ט ׳ ר י מ ס ״ ר מ ו נ ט ן ס ג עשי מ ס ס ל ש ״ כ ׳ ס י י  כ מ

 מסורת הש״ס
ס שלנו מיצת ט ס ס ה ב ״ כ י ו אשר״ ס ו ״ נ ש ׳ ר י  א) ג
ת ר ח א א ס ר י ש ג ״ ע ז ו ״ ת מ ׳ ׳ ] ב) ל ס ״ ר ה מ ס [ י נ ק  ה
ת ״ ) ר ז ד ״ ת מ ״ ] ג) ד ח ״ נ ת ה ו ה ג ה ׳ ב י ע ו ] 

: ס ״ ר ה  ה) מ

 קובץ הגהות
ן א מ ן ד נ י א שמע ה ׳ אצססי ישן מ י ב ג ״  ב״ח (א) נ
ג ״ ע ן א ג ז י דשכיח למי ד ב! ליה לחבריה מ  דמז
מ! ן ולמי נ ז נ למי י י ח י ה מ י מ ו ש ר י נ ד י א מ י ה ה ה ל חי  דלי
ג שאין ״ ע א ק ו ר שנשו ע ל ש ! ע י ק ס ו י פ מ ל נ ״ קי  ליה ו
רו י ת לחנ ו ל י ר פ כ ו מ א ה ת פ ס ו ת י נ מ א נ י תנ  לו ו
ד נ א ו ל נ מ י נמצא שאי! לו לאו כל ה קת שיש לו ו  בחז
ד ״ נ א ר ס יש! ובדברי ה ס ל רסת א י כ ג ״ ה ע כותו של ז  ז
ן י י עי ס ס באלפ ר ו ה ג י ש שכך ה ר ו פ ו מ תי ו  בהשג

: ה ר ט ׳ מ ד מהל ״ כ פ  ב
׳ מ ג ה ב ״ כ ׳ כצ״ל ו ו ס בורות כ י ת ר נ כ  ג״א א] מ
׳ י : 3] ג ן ח ״ ב ה ה ״ כ ו ׳ ן ו י ש וכמשנ ״ א ר נ  ו
א פ י ס נ ט ו י ט ה נ ר ש נה ע ה שאי ר י מ ו ש ׳ ה מ ג ס נ ״ נ ש  ר
רסמ י ג ט ו י ט ה ב ר ש ע ה ה ר י מ ו ש ס ה ס ולא א ט  ג
ס ה שצ״ל שרעי א ר נ : צ] [ ל ״ ח ז ״ ת ר ס ר י א ג י ף ה ״ ט  ה

: [ ס ״ ב ש ר ה נ ״ כ ו ו נ מ  מ
׳ מ ג נ נ ״ : [3] נ ץ ח ר מ ת ה י ׳ נ מ ג נ נ ״  מא״י [א] נ
ה נ ׳ ק י ] מ ד ק כצ״ל: ן ״ ת  וציצי!: [צ] ושלחין ד
י ד ד ה יתומ א ך ברי י ר ׳ פ מ ג נ נ ד ״ : [ה] נ ף ק ו  צ״ל מ
ם ה ן ש ו התורשי ש א ר פ מ א ל ה ר ו נ ו ל ! ג י ק נ ל ת מ  ו
ס ו ש ס מ ד נ ר ל א ש ב סר מ ו ר י י ע ת לצל ה ו ח ו ת  פ
ע מ ש ה מ ן ל י קצ י חורשין המו א תג ה ך י ׳ פרי מ ג ב  ל
׳ מ ג ש ב ר פ : [ו] מ ה ג מ ! מ קצי י המו נ ה מ ן ל תי  שפתו
: ׳ י נ פ ״ : [t] נ א ״ ל ה ס כצ״ל ו י ר מ י ע פ נ א ס ד י נ נ  א
ג ״ ע א ׳ ו מ ג נ נ ״ : [ט] נ ס י ק ם ד י נ ׳ ק י ב פ ״  [ח] נ

: א ע ר א ר ב ב ו ח מ  ד
ס ״ ב ש ר ׳ נ י ע ץ ו ח ר מ ס בית ה ר ׳ ג מ ג ב ב ״ א) נ י ( ״ ו  ח
ת ו א צ ח ר מ ה ס ו י ת ב נ בכלל ה ״ ) נ ב ) : ך  שהארי
: ל ״ ח ומרחץ. ג י ר נ כ ס מ ס א ה מ מכר ע ה שנ  כל מ
ע ״ נ צ ״ ) נ ד ) : ל ׳ כצ״ ת שיחין ט ו ר ו ם נ י מ ר נ כ ) מ ג ) 
ף ״ י ר נ ה ״ : (ד!) נ ן מ ק ל א ד ו ת ה ו ע ח ט ק ך יסרשו מ  אי
ע כח ר ש ורקלי ג ״ מ נ כ ״ ה א ק ל ה ר ׳ ז י ל ס ״  לא ס

: ׳ ס ו ת כ ה ״ כ ח ו ק ו ל  ה

 שלטי הגבורים
י שאין ״ ׳ ר כר לך פי ע ולקלים אני מו ק ר ר לו ק מ  א א
ה נ ר ו לקלים ה ס ואפי׳ יש נ ׳ לקלי  נוחן לו אלא נ
ל ם נ ה כמו שהיא ע ל ש ך לימן לו כל ה ד ׳ צ ״ס סי רשנ  ו
ס יש לו ׳ לקליס א ר לו נ נ ׳ מ ל פי עו ה ו נ  הלקליס ש
ס אין לו א״צ ל א ס אחר יתנס לו אנ ו ק מ ׳ לקלים נ  נ
ר שאינו נ ה ל נ ק  לקנוחס כלי לימנס לו שאין אלם מ
ראה שאי׳צ לקנות לו ו לקליס כלל י אס אין נ  נרשומו ו
ר לי כמי שהוא ששתי נ מי ק ע נ ק ר ק ה ׳ ו  לקלים כלפי
ס ח הלקלי ר ט מ ע תלוי׳ נ ק ר ק ת ה ר ט ן שאין מ ת ה ו ר ט  מ
ס רצה לקנות ו לקלים א ו נ ׳ לא הי נ אפי ת ׳ כ י ל מי נ  א
ול לומר נ ח ואין הלוקח י ק מ ה ה נ ז ק ״  לו שני לקלים ה
ו רי ראה מרנ ו לקלים י ע שיש נ ק ר ק  איני רוצה אלא נ
ל ט ע נ ק ר ק ר ה נ  שאס אינו ניתן לו שני לקלים שגס מ

: ס ״ נ ש ד ר נ ל נ נ ת ף והרא״ש נ ״ ׳ ד י  כן ס
ס אינו יכול לקנות וליתן לו י נ ו י שלו ט ז הי ״ א י ב ר ת  כ
ם ד ח א ן ל י ו שלו ממושכנ אס ד ם אחר ו ו ק מ ם מ  פחותי
אס לא  חייב לפרוח! ולימנ! לו שלא מכר לו אלא משלו ו
ם ד ח א קר תייב לקנות שני לקלים מ י ו לו לקלים כל ע  הי

:  ולימן לו



 מסורת הש״ם

, ; ל י א ר מ נ ׳ ל י י ליתא מ ׳ ׳ ו פ ד ) נ ת נ ׳ ׳ ק ל ח ו כ מ ״  א) ע
: ׳ ו כ  ו

 קובץ הגהות
: ל ה כצ״ י ל כ נ ע א ל ו  כ״ח (א) ה

ח ף א פ ו ל כ ו ע ס ה א : [ב] ו ר מ א נ ק ׳ ׳  מא״י [א] נ
: ר ו ש ב ה כ ע לן מ ן האי נ ואי ״ : [צ] נ ן ל  האי
: י ו א כדיקלי כ י ה ג ׳ ולא סלי מ ג ש נ ר פ מ ו ש מ  [ד];״כ כ

: ש ר י נ פ ״  [ה] נ
. ״ל . נ ח ק מ ה לי יבוטל ה נ ק ס לא ת א ג ו ״  חו״י(א) נ
״ל נ ר דבר של כ ו ל מ כ א ל מ י ז נ ׳ ׳ ע ללפ ״ צ ק ד  ר
ת לו לא יוכל ו לקנ ר ו כ מ ס ה י ר לקי כ ו ס ירצה מ א  ש
ס א א ו ת ה ו ע ת ט ק ש מ ר פ קח לחזור בו וכן להלן נ  הלו
ה ״ ר ד ח א ) ן י ק ר י ס ן לעיל ב כ ב ו ״ ) נ כ ) : ר כ ו מ  ירצה ה
י א ) ה רדתי ת י רו י ר לפ מ א ן ו ע ס ט א ד ו ב ר רב ז מ  א
ה רי ז א למג נ י ע ר ג מ א לא ו י נ תו לא ו ט מג ק נ ן ד א  מ

: מ ״ י ׳ מובילא חבל ל י פ א ו י נ ל פ  לליהלא ד

 זביבנא לך תרי דיקלי לא מצי אידך למימר
) שקילנא אלא ארעא דאית בה א  ליה לא (
 תרי דיקלי אלא כד זבין ליה תרי דיקלי מיחייב
 לקבולה לההיא ארעא ואף ע״ג דלית בה
 תרי דיקלי)א< ארעא בדיקלא הזיק אי אית בה
 דיקלא קני ואי לא מקח טעות הוא יא< ארעא
 בי דיקלי לית ליה דימלי מאי טעמא ארעא
 דחזיא לדיקלי קא״ל א״ל לבר מאילני אי איכא
 דיקלי לבר מדיקלי ואי איכא גופני לבר
 מגופני ואי איכא אילני לבר מאילני דיקלי
 ואילני לבר מאילני אילני וגופני לבר מאימי
 גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב כל שעולין
 לו בחבל הוו שיור ואידך לא הוי שיור
 ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא

 הוי שיור וכל שאין
 שיור ולא פליגי הא

 רש״י
 יקנה לו שני דקלים לצרכו שלא יהא

 מחוסר אמנה או יחזיר לו מן המעות

 למי שני לקלים: ארעא בדיקלי. א״ל

 שלה עם הדקלים אני מוכר לן: מקיז

 עעוס הגא. לסבור היה שהיו בו לקלים

 ועל לעת כן לקחו: ליס ליה ללוקח

 דיקלי. ואפילו אין בו לקלים לא הוי מקת

 טעות: דחזיא לדיקלי נא]. קרקע יפה

 הראוי לגלל לקלים ומיהו [אי] אית ביה

ט קאמר ליה ה  דקלי הס של לוקח וכ״ש ר

 בי דקלי שלה שבו לקלים טובים: לבר

 מאילצי. אי א״ל מוכר ללוקח שלה זו

 נמוקי יוםף המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא (סט:-ע.) לז
ת הן ולא מליא הא כהא: [ואי א״ל ארעא בדיקלי בו׳]. משוס שכך התנה לו ד דיקלי אחריני ומ״מ השדה מכור ושתי מטרו  וצריך למזכן ליה ת

 כפירוש שהדקליס יהיו כתוכו ואם כן לא מכר לו מה שהתנה עמו והוי מקת טעות: [ני דיקלי]. שיכול לומר לו לא אמרתי אלא ארעא שראויה

ט משמע מדאמר ליה כשתי תיבות: נ)לבר מאילני בו׳. סממא לא מיקרי אילני לא גפנים ולא דקלים ואס כן אי אית כיה ה  ליטע כה דקלים ד

 שאר אילנות חוץ מאותן אילנות הוא דקאמר והדקלים והגפנים מכורים בכלל השדה אבל אס אין שם אלא או גפנים או דקלים ודאי עליהם

 הוא דאמני הלכך לא מכרם ואי אית

 ביה גופני ודיקלי טפי מיקרו הגפנים

 כסתם אילנות מדקלים הלכך הדקלים

 מכר בכלל השדה ולא התנה אלא

 על הגפנים: דרך הוא לעלות בחבל

 ללקוט פירות דקל בפני גבהו ולפיכך

 בשאין אחרים בשדה אלא דקלים

 אותן הגדולים שייר לו טון דאמר

 לכר מדיקלי שאילו דוקא נקראים

 דקלים אבל הקטנים שאין עולים לו

 בחבל לא מיקרו דקלי והוו דלוקש

 אבל בשאר אילנוח שאינם ארוכים

 כל כך לא פליג רב עם דייני גולה

 דהיינו שמואל וקרנא ני] אלא מודה

ן שהם חזקים שעול השוורים  להו לטו

 העוכריס אצלם כשחורשים אינו כופף

 אותם ואמר לכר מאילני ודאי אומס

 שייר ואע״פ שאין עולים לו במכל

 וכדאמרן וכן דייני גולה מודו לרב

 כדקלים דאפילו הוו נכפפין מפני העול

 טון שעולים להם בחבל אותם שייר: גרפי׳ בגמ׳ [לף ע.] בעא

 מיניה רב אתא בר הונא מרב ששת חוץ מחצי חרוב פלוני חוץ מחצי

 סדן פלוני מהו שאר [חרובים] ודאי לא קנה מה ששייר באותו חרוב

 נקנה] או לא קנה א״ל לא קנה מדע דאילו א״ל שדי מכורה לך

 חוץ מתצי שדה פלוני ההוא הוא דלא קנה הא אידך קנה אלא לא

ח רב הונא בר אכין המפקיד ל  קני הכא נמי לא קני: נלף ע:] ש

 אצל חכירו כשטר וא״ל החזרתיו לך נאמן ושטר כיס היוצא על הימומים

 אמר רכא הלכחא נשבע וגוכה מחצה: נמ [תדע ובו׳]. דהא המוכר

 שדה אתת לא מכר כל שדותיו ככלל וכשכיל שאמר נדרך] שטוח חוץ

 משדה פלוני או [תוך] ממצי שדה פלוני אין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור דשדה אתת נתכרן למכור ולא שמי שדומ הכא נמי המוכר את השדה

 לא מכר חרוכ וסדן השקמה דחשיכי שדה כפני עצמן והלכך בשביל ששייר ללא צורך אין לנו לומר שמכר את השאר וכן פירש הר״ש ז״ל. מזאמ

 ההלכה נסקא לן דלא דייקינן כדכריו של אדס ענין שיהיה כנגדו אס לא אמר ממש ולעולם נימא דדרך השטוח הוא שדכר ללא צורך: המפקיד

. שעשה לו הנפקד שטר הודאה שהפקיד אצלו ממון זה ולאחר זמן כששואלו המפקיד טוען הנפקד החזרתיו לך נאמן בשכועה מגו  וכי

 דאי בעי אמר נאנסו דנאמן כשכועה ולא מצי מפקיד למימר שטרך כידי מאי כעי דנסקד לא חייש לשטרא משום דהוה מצי מיפטר

 נפשיה כטענח אונס דלא דמי למלוה דליכא למיטען מידי היכא דאיכא שטר דאסילו אמר נאנסו צדך לשלם דמלוה להוצאה נימנה וא״ת

ן בפ׳ הנשבעין >דף מה:< המפקיד אצל חבירו בעדיס א״צ להחזיר לו בעדים אבל המפקיד אצל חבירו בשטר צדך להחזיר  והא אמדנ

ן דנאמן בשבועה. ופירוש  לו כשטר י״ל דהמס הכי קאמר אי בעי למיפטר נפשיה משכועה חמורה צדך להמזיר לו כשטר אכל הכא אמדנ

 כובשו הוי
 והא באילני:

 העול
 בדיסלי

 אני מוכר לך לבר מאילני אי אית ביה

 באותו שלה דקלי ולאי אותן לקלים שייר

 לעצמו המוכר אע״ג לאין מילין לקרותן

 אילנות סממא מ״מ טון לאין בו שאר

 אילנות אלא הלקליס ולאי הא רקאמר לבר

 מאילני לעמו היה על הלקליס וכן אס אין

 בו ט אס גפנים וכל שכן אס אין בו ט

 אס שאר אילנות אלא משום סיפא נקטיה:

 אם יש בשדה גופצי ואילצי. והמוכר אומר

 לבר מאילני הגפנים מכודן בכלל השלה

 ולא האילנות לגפנים אי! סממן קרויין אילנות: וכן אם יש בו אילצי וויקלי.

 לאין לקלים קריין סתמן אילני: גופצי וריקלי. שאין בשלה ט אס גפנים

דן והגפנים שייר לעצמו לגפנים  ודקלי ואיהו אמר לבר מאילני הלקליס מכו

: פל שעולין לו בחבל.  גבי דקלי נקראין אילני ובכלל אילני הס טפי מדקלי

 היכא לאמר לבר מאילני כל שגבוה כל כך שעולין לו בחבל ללקוט פירומיו

 הוי אילן אבל הקטנים לא מיקרי אילני: ודייצי גולה. היינו קרנא [ושמואל]:

 שהעול פובשי. שרגילין היו לחרוש בשוודס סביב האילן [5] ועובר השור

 כלרכו ש לא חשיב אילן ומיהו אס אין בשלה אילנות אחרים ט אם אלו הוי

 שיור כלאמריגן גבי דקלי: הא בויקלי. מילתא לרב (ב): והא באילני.

 קאמר כל שהעול כובשו ללא שייך בהו עליית חבל לבלא חבל עולין בכל האילנות

 המאוד הגדול
א ד ס ב ח ר ם מ ר מ ב ע ה ר י נ י ] בעא מ ף ע ׳ ד מ ג  נ
ך ו ל י ת ר ז ח ל ה ״ א ר ו ט ש ו ב ר י ב ל ח צ ד א י ק פ מ  ה
ן י ע ה כ ר ו מ ה ח ע ו ב ש ב ן ו מ י ה א מ נ ק ס מ י ו ו כ ו ו ה  מ
ה י ן ל נ י נ מ י ה ו מ ס נ א ו ת ג ת מ ר ו ת א ב ה א ד ת י י ר ו א  ד
ה ר ו ת ת ה ע ו ב ע ש ב ש נ ו ש ס נ א ן נ י ד ו כ נ י ך ד כ ל י  ה
ל ל כ ן מ י ע ב ש נ ל ה ק כ ר פ ת ב ע ו ב ש ׳ ב י ר מ א א ד י ה ה  ו
ם י ד ע ו ב ר י ב ל ח צ ד א י ק פ מ ו ה ה א ל ר י ב ו ס ה י י ו ר ת  ד
ר י ז ח ה ך ל י ר ר צ ט ש ם ב י ד ע ו ב ר ל י ז ח ה ך ל י ר ן צ י  א
י כ ו ה א ל ב ן ד ו מ מ ו מ ר ט פ א ל ם ל ת ם ה י ד ע ו ב  ל
ו ר ט פ א ל ל ן א מ י ה מ א ד נ ק י ס א א ה ר ד ט פ  מ
ל י ן ד ו א י ג א ו ה נ י ב ב ר ת ך כ כ ה ו ר ו מ ה ח ע ו ב ש  מ

: ה ל א ת ש ב ו ש ת  ב
ם י מ ו ת י ל ה א ע צ ו י ם ה י ר כ ט א ש ת ג ו ל פ  ליטא ב
ע ב ש ד נ ״ מ י ד ג ל פ י א מ ה ו ב א י ל א ד מ ׳ ע ו כ  ו
י א י מ ד י ך ב ר ט ה ש י ר ל מ י א צ ר מ ב ו ס ל ו ה כ ב ו ג  ו
א ג ל י פ מ י נ ב ה ג ו ל מ א ד ג ל י פ ב ג י ר כ י י ה כ י ו ע  ב
י צ מ ם ד ו ש ך מ י ל ת ר ז ח ל ה ״ י א צ א מ ל ן ו ו ד ק פ  ד
י א ה י ד כ י י ה כ י ו ע י ב א י מ ד י י ב ר ט ך ש י א ל ה ״  א
ו ה ן ל נ י נ ע א ט י ל מ ן נ ג ן א י ע י ט צ א מ ן ל ו ה ו ב א  ד
י מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ס ל ל ו ע ל ל ד ״ י ק י ד מ ת י  ל
ן ד מ ח ן א י ד ץ מ ו ן ח ו ה ו ב ן א י ע י ט צ א מ ל י ד א  מ
׳ י ר מ א ד ת כ י ב ך ה ו ת ן ב ת ו נ א ו ש ו ה נ י ה ם ש י ח א  ה
א ם ל ל ו ע א ל מ ל ע ל ב ב ם א י ת ב ת ה ק ז ק ח ר פ  ב
ן ו ה ו ב ן א י ע י ט צ א מ ל י ד א י מ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע  ט
י מ ת י ו ל ה ן ל ג י נ ע א ט ט ל ״ א מ כ ל ה י א ש א ד כ י א  ו
י צ א מ ל ן ו י ע י ט צ ה מ ו ן ה ו ה ו ב א י ד כ י י ה ו כ ס נ א  נ
ל כ י ה ר ב ד י ל ע י ב א י מ ד י א ב ר ט ך ש י א ל ה ״  א
ה י מ ע י ט א א מ ת ש ן ה י ת ע ד ק א י ל ס י ד א מ כ ל ״ א  ו
א י ש ו ק ק ו ר י פ י ב ת י א ר ו ו ל ו ה כ ב ו ג ע ו ב ש ד נ ״ מ  ד
ו נ י י ר ה מ ו ר ל ב ו ס י ש ש מ ת י ו ב ת ר ו ר ב ו ס  ז
ן ם כ א ו ד ס נ א י נ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ל א ד מ ע  ט

ו ס נ א ן נ י ע א כ י א ה ת י י ר ו א ן ד י ע ן כ נ ב ר ד מ א ו י ת א א ד י ו ה ג ת מ ר ו ת ב ך ד ם ל י ת ר ז ח ת ה ע ו ב ש ן ב ן כ י א ה ש ם מ י ר מ ו ש ת ה ע ו ב ו ש נ י י ה א ד י ה ה מ צ ה ע ר ו ת ת ה ע ו ב ו ש ס נ א ה נ ע ו ב א ש ה ם ד ל ש מ ע ו ב ש י ל ל ו כ ו י נ י א ה ו ע ו ב ב ש י ו ח ה מ י ה ל ו  ה
ר ״ ה ה ו ו ב ר ט פ י א מ ל ם ד ו ש ו מ ס נ א ת נ נ ע ט ה ל ן ל נ י ק ב ש י ו מ ת י ׳ ל י נ ע ט י ל ך ד ו ל י ת ר ז ח ת ה נ ע ט א א ר מ ג ן ב נ י ר ד ה י מ כ ל ה ו ט מ א ם ו ל ש ע מ ב ש י ל ל ו כ ו י נ י א ה ו ע ו ב ב ש י ו ח ה מ י ׳ ל י ר מ א א ך ל כ ל י ה ה ר ו ת ת ה ע ו ב ה ש נ י ה א מ צ א ע י ל ה ב  א
ע ד י ש ד ״ ה מ י ת נ ע י ט מ א נ ע י ר א ד נ ע ד א י ן ל י ש מ ח א ו נ ע ד ן י י ש מ י ח ב י ג מ י נ א א ד ש ח א ד ת ו ע ה ר ו י ל ב א ג כ י א ן ד י ד ו ש ם ח ה י נ ו ש י ן ה י נ ע א ב ל ע א ב ש י ל ל ו כ ו י נ י א ה ו ע ו ב ב ש י ו ח י מ ו ׳ ה י ר מ א א ל ר ד מ א א ו ר ב ס ו ה ה ז ח ל ד ״ ם ז ה ר ב  א
ם ע ט י ה א כ י ב ה ה ש י א ר א ל ל ר ו מ א ם ש ע ט ך ל י ר ה צ י א ה ל ל ו ״ ל ז א נ נ ו ח נ י ב י ר ר ב ד ו מ י ר ב ד ה ל י א א ר י ב ה י ו כ ׳ ה י ר מ א א ה ל י ש פ ר נ ט פ ע ו ב ת ש ה מ ו ם ה י י א ק ו ו ה ל י א א ד ת ו ע ה ר י ב ה ג ו א ה ן ל ו ה ו ב א א ד כ ל ה ב י א נ ה ע ב ד א י ל י ו נ ה  ב
ת י ן א י ש מ ר ח מ ו א ל י א א ש נ ע ד א י ן ל י ש מ ח א ו נ ע ד ן י י ש מ ל ח ״ א ך ו י ב ד א י א ב ב א ה ל נ ל מ ״ א ן ד ו ג ת כ ו ע ו ב ש ם ב ת א ה נ מ י ק ו א ן ו י ש ר ו י ן ה י א ב ל ם ו ה י נ ן ש י ה כ י ה ׳ ת ת ה ע ו ב י ש מ י א ב י ר נ ת ה ד כ ל ה ן ה מ ב ו ו ת כ ן ה ם מ ס ר ו פ ה מ י א ר ה  ו
ל ו כ ו י נ י א ה ו ע ו ב ב ש י ו ח ה מ ׳ ב י ר מ א א ל ע ו ד ו י י נ י ת א נ ע ט ה ב ר ו ת ת ה ע ו ב ם ש ל ו ע ם ל י מ ו ת י ל ה ן ע י א א ש מ ל ה א י ר ל ט פ א א נ ע ד א י ל ל ״ א ם ד ו ש מ ה ו ו ב י א ה ל א מ ו י ה ה ל מ ה ד ר ו ת ת ה ע ו ב ב ש י ו ח י מ ו ה ה י ת ל י ן ל י ש מ ח ה ו י  ל
ן י א ה ו ע ד ו ה י ו ל מ ן ה י א ה ש נ ע ה ט ו ה ם ד ו ש ר מ מ א א ו ר ה מ י ו מ ס נ א נ א ד ת י ם א ׳ א י ר מ י א א ד ה ו נ ע ט ם ה ו ש י מ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ו ל ס נ א ת נ נ ע ט ב א ד ק ו ר י פ ר ב ב ו ס י ש ש מ י ת ו ד מ ו ה ע מ ו ק מ ו כ נ ת י י ש ו ן ק י י ד ע י ו ד י א מ ו ל ת ע ו ב ש י  ל
ו ס נ א י נ ב ג ל ל ב ר א מ ו ק ל י פ ס א ה ל ה ו י ס נ ת א ו מ ך ה א ל ר מ מ י מ א ל כ י ו א ת ת י ת מ ע ש כ ו ו ת ת י ת מ ע ר ש ו ע ת ר י מ א ל ב ש ר ת מ ה ו ו ל מ ל ה ו ש ת ע י ד ל י ך ע מ ו ה ס ו ל ם ה י ת ר ז ח ת ה נ ע י ט ב ל ג ב ה א ו ל מ ל ה ו ש ת ע י ד ל י ך ע ו מ ס ל ל ו כ ה י ו ל  ה
ר ת ו ה י י ק ה ו ר י פ ה ה ז ן ו ו ה ו ב ן א י ע י ט צ מ י ד כ י י ה ו כ ה ן ל נ י נ ע ך ט ם ל י ת ר ו ח ה ל ב ב י א מ ת י י נ ה ו ל ס נ א ן נ ע ט מ א ל כ י ר ל מ א א ל ד ם מ י ד ע ר ל ב ד ע ה י ד ו ד מ י ה מ ו ל מ ל ה ו ש ת ע י ד ל י ך ע ו מ ס ל ל ו כ ו י נ י א ן ש ו י כ ו ש ת ר י מ א ל ב ש ר ת ן מ י  א
ת נ ע ט ם ב י א ם ב נ י א ן ו ו מ מ ה ה ר ז י ז ח ה א ש ב ו א נ ר ל מ ך א ם כ י ר מ ו א ן ו ה י ב ת א נ ע ט ם ב י א ם ב מ צ י ע פ ו ל א ז י ש ו ק ק ר פ י ל ד ם כ י ל ו ד ם ג י מ ו ת י ו ב ה ז ע ו מ ד ש י מ ע ה ר ל ב ס י ש ש מ י א ו י ש ו א ק י ש ו ק ה ה ת י ו ה ל ו א י ב ת ע מ ש ה ש ל מ כ ב מ ו ר  ק
א ו ה ם ש ת ם ס י מ ו ת י ר ל כ ד ז ו מ ל ת ל ה כ ן ב י א ה ש ל ו ד כ ו מ ל ת ת ה ט י ם ש ר ה ס ו ר ו ח ד י ה ב ל ע ה ם ו י ר י ד ם א י מ ל ב ל ש צ ר פ מ ה ה ו ם ו י נ ט ם ק י מ ו ת י י ס כ נ ן ל י ק ק ז ן נ י ל א ״ י א ק ן ה נ י ק ס ם ע י נ ט ם ק י מ ו ת י ד ב ״ ס ו א י ר ב ד ד ל ע א ס י ב מ ו ו ס נ א  נ
ם י מ ו ת ן י ו ש ם ל ת א ס מ ל ך א י ר ן צ י ר א מ א ק ד ם מ י נ ט ל ק ״ ן צ י א ם ו י ל ו ד ו ג ר מ א ם ש י מ ו ת א י ש י ש י ק י ב י א נ ת א ד י ה י ה ם כ י ל ו ד ג ן ה ר מ ת ו ל י פ ו א נ ו ם ה י נ ט ל ק ם ע י מ ו ת ם י א ש ת ל י מ א ד מ ת ה ס ב ר ד א ם ו י נ ט ל ק א ע ל ם ו י ל ו ד ל ג ר ע ו מ  א
ם ה ם ו י מ ו ת ם י ת ו ן א י א ד ו ו ק נ ה א ע ה ש ת ו ל א ן ע ה י ב ת א ת י ת מ ע ש ל ב ב ן א ו ע ר ת פ ע ש ם ב י נ ט ו ק י ה י ם ש י ר מ ו ו א נ ן א י א ם ש ו ל ה כ ן ז י ם א י נ ט ם ק י מ ו ת י י ס כ נ ן ל י ק ק ז ן נ י ל א ״ י ק ד ו מ י ר ב ד ך ל מ ס ך ש מ ס ה ה ז ל ו פ ו א נ ו ם ה י נ ט ק ל ה  ע
ק ד ו ב ר ו ק ו ח ן ה ו ה ו ב ן א י ע י ט צ מ י ד א ל מ י כ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע ן ט נ א ן ו י ע י ט צ ן מ ו ה ו כ א א ה ו ד ס נ א י נ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ט ל ״ ת מ ה י ה מ ל ן ע א ת א ו ד א ז י ש ו ר ק ק י ע ק ב ד ק ד מ ה ם ו י ל ו ד ו ג ה י ר ש ש פ ן א ו ע ר ת פ ע ש ב ם ו י נ ט א ק מ ת ס  מ
ר ו ס מ ל ה ל כ ו ה ה ם ו י ת ב ת ה ק ו ק ח ר פ א ב ת י א ד ׳ כ ו כ י ו ל ב ר ס א ד ג ו ק ז י פ א א ב א ר ה ן ו ו ה ו ב ן א י ע י ט צ א מ ל י ר א י מ מ ת י ו ל ה ׳ ל י נ ע י ט ו ל ל כ ״ ד ז ו מ ל ת י ה ל ע ו ב נ י ת ו ב ו ר נ ו ל ר ס מ ל ש ל כ א ה ו ך ה כ ה ש י ל א ת מ ר כ ת ש ו מ ה ו א צ מ ה י ל ז  ע
ן י א ו ש ד י ה ב י ת ה ו ע ן ט ו ה ו ב ן א י ע י ט צ מ י ד א ל מ י כ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע ט ן ד א כ ד מ מ ל י ש מ ו ו ה ן ל נ י נ ע א ט ל א ד כ י א ו ו ה ן ל נ י נ ע ט א ד כ י ן א ו ה ו ב ן א י ע י ט צ מ י ד א ל מ ב ן א ו ה ו ב ן א י ע י ט צ א מ ל י ד א י מ מ ת י ו ל ה ן ל י נ ע א ט ל ו ד נ י ד י  ב
ד י ק פ א א ד ר ב ] ג א ו ה ה ת [ ו ב ו ת כ ׳ ב י ס ר ג ן ד ו ה ו ב ן א י ע י ט צ מ ה ד ל מ י כ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ל ע ד ד ר ת ב ד ל ה כ ל ל ל ו כ נ י א ה ו ר מ א ה נ ק ז ת ח נ ע ט א ב י ה ח ה ק ו ל ן ל י נ ע ו ט ש ו ר ו י ן ל י נ ע ו א ט מ ל ע ׳ ב י ר מ א ם ד ו ש י מ א ם ו ע ן ט ת ו ן נ ו ש ל ר ה ק ח  מ
ד י ק א פ ל י ו מ י א ב ב ר י כ י ש מ י א ב י ר א ב ס כ ט ד מ י ק פ א א ד ר ב א ג ו ה ה ׳ ו ו כ ד ו י ק א פ ל א ו ש א י י מ ב ב ר י כ א ש ש א י י מ ב י ר א ב נ ד ס ן ב ר י י י צ א כ ת י נ ג ר ב מ ד ש י ק פ א א ד ר ב א ג ו ה ה ׳ ו ו כ ד ו י ק א פ ל א ו ס ב ח י כ א ש ס י ח א ב פ ס כ א ד ס  כ
ו נ ן א י ו א ת מ ו ש י ש כ ע ן ו י נ מ א ו נ י ו ה נ ל ם ש י ר מ ו ו א י ה ו ו ד י ק ו פ ל י א ל ד ל כ ד מ י ק א פ ל ׳ ו י ר מ א ו ד נ י י ה י ו ד י מ א א ל ג ד ״ ע א ם ו י נ מ א ו נ י ם ה ו ח ק ל ם ש ה י ל ן ע י נ ע ו ו ט י ה ן ו י מ י י י ק מ י א ב ר א ו ש א י י מ ב ר א ו ס ו ח י ו ה ל א ע ש ו ד ר י ב ד ה י ו ו כ  ו
א ב ב א ש ח ת ש ו נ ו ב ש ו ח נ ם א י ע ד ו ם י י מ ו ת ו י ר מ ם א ן א י ר ו ט י פ ע ד א י ל ם ד ו ש ה מ ן ב נ י ו ה ן ו י ר ו ט ך פ מ א ע ב ה א ש ע ת ש ו נ ו ב ש ם ח י ע ד ו ו י נ ן א י ם א י מ ו ת ו י ר מ ם א א א מ א ק ב ב ׳ כ י ס ר ג א ד י ה ן ה כ ם ו ד י ם מ ת ו ן א י א י צ ו מ ם ו י מ ו ת י ן ל י נ ע ו  ט
ך ר ו צ י ה ה ד ו ב נ ב ח ר ם ה ש ת ו מ י י ה ק ל ז ן ג י א ש א ב נ מ י ק ו א ק ו ״ ב ה ב ו נ ר ר י ר ב ב כ ן ו י ע י ט צ י מ ו ן ה ו ה ו ב א ג ד ״ ע א ן ו נ ו א ה ן ל נ י נ ע א ט י ל נ ע א ט ל א ד ש ה ו ר י פ י ב כ י ה נ ע ט ה ד נ ע ט ה ל נ י ׳ מ י ע מ ן ש י ר ו ט י פ ד י א מ ל ה ו י ב ך ג ש ל א פ ל ך ו מ  ע
ן ו ע ר פ ת ל ד מ ו ה ע ו ל מ ה ו ש מ ד כ מ ו ה ע ר ז ח ן ל ו ד ק ם פ ת ס ך ש ם ל י ת ר ז ח ת ה נ ע א ט ל י א מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ל ו ד נ ת י י ש ו ה ק ק ל ת ס א נ ל י מ ן מ ע ט י מ ן ל ו ה ו ב י א צ מ י ד א ל מ י כ מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ל ו ד ל ל ת ה ו ע ו מ ש ל ה כ ו מ נ ד מ ל ן ש ו י כ  ו
ו ס נ א ת נ נ ע ט י ב מ ת י ו ל ה ן ל נ י נ ע א ט ן ל נ ל א ב ן א מ י ה ה מ ו ו ה ס נ א ש נ ו ר י פ ן ב י ע ה ט ו ה ם ו י י ן ק ו ה ו ב ה א ו י ה א י ד ה ה נ פ ר ו ת ם ה ו ק מ א ב ל ע ו נ צ ו מ ם ה ו ק מ ח ב נ ו מ ר ו מ ת ש מ ת ה ק ז ח ן ב ו ה ו ב ד א י ן ב ו ד ק פ ה ה י ה ן ש ו י א כ ו ל ס נ א ל נ ב  א

: ו ס נ א א נ מ ל י ו ד ה ן ל נ י נ ע א ט ל ו ו ל ו ה כ ו ל מ ה ה ב ו ן ג ו מ מ ה ה ר ז ד ח א ה ל ה ש ת י ת מ ע ש ב ב א ה ה ד ו ה ם ש י ד ש ע ם י א ה ש נ י א מ ק פ נ ו ו י ל ק ע פ ק פ ן ל י א ר ו ו ר ב ן ו ו כ ם נ ע ט ה ה ז ו ו ת ק ו ח ר מ ב ד א ה י צ ו ה  ל

 מלחמת ה׳
ד נשבע וגובה ממצה מן היורשים פי׳ מחצה מ ס היוצא על היתומים רפליגי דיני גולה א  לאוקומה בדן שטר ט
 שהיה עליו מלוה אבל הפקלון אמד׳ (לאלמלא) אילו היו מודשס טוען שנאנסו או החזירם וטענתו טענה חה
 הלשון מוממה היאך הזטר בטענת נאנסו שטרך בדי מאי בעי לפיכך אני לומר שהמקשה זאת הקושיא טעה
 בפירוש של שמועה וכך הוא מאי לאו בהא קא מיפלגי למ״ל נשבע וגובה כולו סבר מצי אמר ליה אם איתא
ד שנאנסו היה לו לבא עמי לב״ר ולמבעני להחזיר לו שטרו ואס אין  רנאנסו או שהחזיר שטרך ביד מאי בעי מ
 אני מאמינו לישבע וליטול שטרו אין אלם עשר להניח שטר פרוע או בטל על עצמו וכ״ש על בניו ושותק וטון
ו היתומים ד ס פ  שלא עשה כן בידוע שלא נאנסו ושלא החזירם ולפיכך נשבע וגובה כולו אלמא בשביל טענה זו ה
 נאמנותם ואע״פ שהוא בדן שיהו נאמנין טון שהיה אבוהון נאמן וטון שכן מחיים נמי אע״פ שאס אמר נאנסו
 אין יכול לומר שטרך בידי מאי בעי שהד עכשיו הוא תובעו שיחזירנו לו מיהו אס אמר החזרתים לך יכול לומר
 לו שטרך בדי מאי בעי ואע״ג דאיכא מיגו ומר סבר יכולין אנו לטעון להם נאנסו ואינו יכול לומר א״כ מאי
ד בשטר כשהוא ברשותו של חגירו לפיכך לא מימה בו הלכך מחיים פ ק  בעי שטרו בידי שפעמים שאין אדם מ
ד חבירו לפי שלא  גמי אין יכול לומר אילו החזרתם לי שטרך בדי מאי בעי שאדם עשוי להגיח שטר כגון זה ב
ד אתדס  נזדמן להם ליטלו ודחי׳ לא דכ״ע לא מצי למימר ליה שטרך בדי מאי בעי שאדם עשוי להניח שטרו ג
 הלכך מחייס כשאמר החזרתיו לך נאמן והכא במאי קא מיסלגי דמר סבר אס אימא דפרעיה וכ״ש אס נאנסו
ד שידעו יורשין במה יסלקו בעה״ג מעל עצמן בטענת אמת  מימר הוה אמר בשעת מימה כשפיקד את ביתו כ
 ולא בלבדם בטלים שכן דרך כל המומתין ומר סבר אימר מלאך המות הוא דאנסיה כך נ״ל פי׳ שמועה זו דש
ו נשתפכו וכמה קולמוסים נשתברו בהלכה זו על חנם:  לי סיוע בלבד רב חננאל ז״ל והוא פי׳ נכון וכמה ד

ס היוצא על היתומים וכו׳ על אבל נאנסו לא: ב בספר המאור נימא בפלוגמא שטר ט ו ת  כ
 אמר הכותב לפי לעמי הלבר בהיפך שמכאן יש ראיה שטוענין להם טענת נאנסו שאלמלא אין דננו לטעון
 נאנסו אף טענת חזרה לא כמעון להם שהד אין נאמנות טענה וו אלא מחמת טענת נאנסו וטון שאין אנו יכולין
 לומר שנאנסו היאך נאמר החזירם לו יאע״פ שאביהם היה נאמן בטענת זו מפני שהיה לו לומר נאנסו אבל אנו
 מטון שאין אנו יכולין לומר נאנסו אין אנו נאמנין לטעון החזירם לך למאחר שהיסול הרוס היאך יתקיים הבנין
 ומה שטרח לאסוף שמועות לחנם נתחבט בהם ואין בכולם ראיה של כלוס ובבר השיבותי עליו וסירשמיס 3פ׳
 הגוזל ומה שאמר שאין טיענין ליתומים כל מאי למצי טעי! אבוהון שאין מחקר הלשון נותן כך תמה לי עליו מי
 לקלק משם כלום והלא עיקר טענתם של יורשים ולקוחות ממה שאמרו טוענין ליורש טוענין ללוקח ומה שלחה
ד בלקח חצר ובה זיזי[ וגזוזטראות שהלבר רחוק מאל מאל ה  להתס בטענת חזקה נאמרה ואינו כלל לכל לבר ו
 לפייס אמ הרבים למאן מחיל ומאן סייס ואעפ״כ טוענין דורש ולוקח שדן כלמפורש בגמ׳ ועול אס לא נאמרה
 אלא בעני! חזקה ואינו כלל לכל לבר א״כ ילמלנו היכן אמרו שטוענין ליורש בשאר הרבדס שהיה העני[ פשוט
 בתלמוד בכל דבר ועוד לאקשי׳ בשילהי סרק המקבל ורבא לימ ליה האי סברא לשלח ר׳ חנניה בר אבי לברים
 העשדן להשאיל ולהשטר ואמר למוחין הס בדי אינו נאמן והא רבא אפיק זוגא דסרבלא מיממי בדבדס העשוין
 להשאיל ולהשטר ומאי קושיא לעולם נאמן ושאני יתומים שאין טוענין להם כל מאי דמצי טעין אנוהון אלא הדבר
ד אביהם רחוק הוא ורבינו הגדול ז״ל כתב  הקרוב אבל לטעון בדבדס העשדס להשאיל ולהשטר לקוח הוא ב
 בפי המקבל נשבע וגובה מחצה דחיישי׳ שמא נאנסו ואע״פ שאין זה קושיא לבעל המאור הזה ז״ל שהוא לחלוק
 בא אבל אנו נאמנין בו ובדבר הנראה שהם שני עדים כשדס וראיתי בפי׳ ר״ח ז״ל שכתב כאן כלשון הזה ואסינן
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 שטר כיס היוצא על הימומיס. פירוש ואין העסק בעין או מילי לאמי מחמתיה שאילו היה קיים הא ולאי גובה בלא שבועה ואפילו
 מיתומים קטנים שאסילו אכיהס לא היה יכול לטעון מזרתי ולקחתי ממנו הריטב״א ז״ל כגון ראובן שנתן מעות לשמעון למחצימ שכר וכמכ לו
 שטר כמה הפקיד לו וממ שמעון והוציא ראובן אומו שטר והאי עיסקא קיי״ל דהוי פלגא מלוה ופלגא פקדון. אמר המחבר אמרינן
 בפרק המקבל >דף קה.) דאי אתי הפסד כהאי עיסקא שקיל הנותן תרי חלחי כהססד ואי איכא רווחא שקיל המקבל תרי תלמי מיניה וזהו

 רש״י
׳ לא אס הבור. י  על ענפיה!: מתנ
: דן  אע״פ שמכר לו השלה אין אלו מכו
 צריך. המוכר ליקח לו לרן מן הלוקח
 לבא לביר ולגת למוכר בעין יפה מוכר ולא
 שייר לעצמו בשלה חבירו: ותנמים אומרים
 אין צריך. לבעין רעה מוכר: מכרן. לבור
 ולגת: לאחר. ועיכב השלה לעצמו: צתן
 אח לולן. כל הני לאמר לא מכר ואפילו
 הני לאינן בכלל כל מה שבתוכו כגון חרוב
 ושקמה ובור וגת משוס לבעין יפה נותן
 יותר מלאי ואע״ג רגבי מוכר אינו בכלל
 אפילו למ״ר בעין יפה מוכר ואפילו
 [אמר] כל מה שבתוכו מ״מ הן בכלל ממנה
 הואיל וקבועין בכלל השלה ומיהו אס יש
 מעות או תבואה בשלה הא ולאי לא קנה
 המקבל ממנה בכלל השלה: זכה בכולן.
 אפילו בור וגת ושובך שבשלה לכל אחל
 זוכה בשלו ומסתלק מחברו מכל וכל: החזיק
 בכולן. אפילו בחרוב ושקמה ללא הוי כשתי
 שרות ומצר ביניהם אלא כשמי שלומ ואין
 מצר ביניהם לאם החזיק באחת קני חברתה:
: ש ד ק  הקדיש כולן. למקדש בעין יפה מ
ס שאמרו גבי מכר ד ב ל  לא הקדיש. מכל ה
 ללא מכר ללעמ מקדש כדעת מוכר ללא
 הקדש אלא מה נא] שפירשנו לבל מחרוב
 המורכב וסרן השקמה וטעמא מפורש בגמ׳
 להואיל והקדש השרה גם אלו קלושים
: גמ׳ מאי שצא מכר קי משלה הקלש נ  ד
 ומ״ש מחצה. נהי לבעין יפה נותן מ״מ
ד להוה י  מה שלא פירש לא יהא בכלל מ
 אמכר למ״ר בעין יפה מוכר: זה היה לו
 לפרש. הקונה הואיל ונותן הלמים אינו
 מתבייש ומללא הזקיק המוכר לפרש הכל
 הפסיל אבל המקבל ממנה בוש מן הנותן
 לשאול בור ולית וגת ולכן על הנותן רמי לגלויי ואס לא פירש קנה הכל: ומחזיק
 מאה גזלפי. חביות באורן ורוחב: מאה ועשרים. ולא היה לו בית אחר של
 מאה: מאה ועשרים לא א״ל. ויטול בבית ה׳ חלקים וחלק ששי להיינו כ׳ חביות
 יפסיל: בעין יפה יהיב. כל הבית כולו אלא שהיה סבור שלא היה מחזיק
 יומר: אע״ג דאמור רגלן. לקמן פרק המוכר את הספינה הקונה שני אילנות
 אין לו קרקע לענין שאס (א) יפול שיכול ליטע אחר במקומו או לענין שיהא לו
 ביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו כראמר בקונה ג׳ אילנות יש לו קרקע ליטע

ר ולא את הגת ולא ו ב ה  מתני׳ לא את א
 את השובך בין חריבין בין שלימין וצריך
 ליקה לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ״א אינו
 צריך ליקה לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן
 שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו
 דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך
 ליקח לו דרך וחכ״א צריך ליקח לו דרך במה
 דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה
 נותן את כולם האחין שחלקו זכו בשדה זכו
 בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה
 החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש
 את כולן רש״א המקדיש את השדה לא הקדיש
 את כולן אלא החרוב המורכב ואת סדן
 השקמה: גמ׳ מאי שנא מכר ומאי שנא
 מתנה פירש רבי יהודה בן נקוסא לפני רבי
א ו ה ה  זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש נ
 דאמר להו הבו לפלניא ביתא דמחזקת מאה
 גולפי ואישתכח דמחזיק מאה ועשרים אמר
 מר זוטרא מאה א״ל מאת ועשרים לא א״ל
 א״ל רב אשי מי לא תנן במה דברים אמורים
 במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא
 מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי
 מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכן הלכתא
דאמור רבנן הקונה שני  אמר רב הונא אע״ג ג
 אילנות בתוך שדה של חבירו ה״ז לא קנה

 שכר טרחו ואין כאן רכימ ע״כ: פלגא
 מלוה. משום השכר שנוטל נפקד
 וא״כ הו״ל כמלוה ואינו מועיל(טעמא)
 [טענה] דנאנסו אכל אידך פלגא הוי
 פקדון מפני שהשכר של מפקיד והוה
 מצי למטען כה (טעמא) [טענה]
 דנאנסו הילכך נשכע המפקיד דלא
 המזיר לו המעות וגוכה מחצה שהן
 המלוה אכל אידך פלגא שהס סקדון
 טענינן ליורשים כל מאי דמצי טעין
 אבוהון ואבוהון היה נאמן אילו אמר
 נאנסו ואנן נמי טענינן הכי בשביל
 היתומים ומסטרי. אמר המחכר שטר
 מלוה בעלמא שהלוה ראובן לשמעון
 וממ שמעון כ״ע מודו משבע ראובן
 וגוכה כל השטר מן היתומים דלימ
 לאכוהון שום טענה גכי מלוה שיהא
 נאמן אסי׳ בשבועה אלא טענינן משום
 היתומים מאי דמצי טעין אבוהון דאי
 טעין אשתבע לי דלא סרעתיך נשבע
 וגוכה כולו ה״נ ל״ש: וכי א^הר״ש דיל
 דמ״מ נשבעים היורשין שכועת היורשין
 שלא פקדנו אבא דכיון דבעלמא מפני
 שהיה אביהם נשבע שבועה דאורייתא
 נשבעין היורשים אע״ג דטענינן להו
 הוא הדין הכא כן דעת הראייה ז״ל
 [א] וכיתומיס גדולים איירינן הכא
 דאילו קטנים אין נזקקין לגכות אלא
 היכא דמית אכוהון גו זימניה ואז כלא
 שכועה היה גוכה הכל ואע״ג דאכוהון

 לא היה נאמן אלא כשכועה והימומים אינן יכולים לישבע נמ
 ג<ואמרינן כעלמא מתוך שאינו יכול לישבע משלם לא קשיא דלא
 אמרינן הכי כיורשין כדתניא כפרק כל הנשבעין (לף מז.) מקרא
 (כדתניא) שבועת ה׳ תהיה בין שניהם ולא כין היורשין אלמא היורשין
 אין כשבעין כלל ואסילו היסת דאין שכועת היסמ אלא כמי שיודע
 הדכר או שראוי לידע אותו וכן הסכימו גדולי האתרונים ז״ל: וכתב
 הרשב״א ז״ל דמהא דשטר כיס דאמרינן דאינו נאמן לומר סרעתי אלא

 מטעם נאנסו ואע״ג דבהאי שטר אינו גוכה מנכסים משועבדים שמעינן דמי שהוציא על חבירו כתב ידו שהוא חייב לו לא מצי אידך למימר
 פרעתי דהא כשטר חוכ ליכא טענת אונסים וכדפירשנו לעיל ושלא כדעה מקצח הגאונים ז״ל דאמרו דנאמן משום דאינו גובה בו מנכסים
 משועכדים וכל שטר שאינו גוכה מנכסים משועכדים אינו חושש אם מנימו כיד המלוה [וכן] כתב הריטב״א ז״ל פרק שבועת הדיינים גבי מאן
 דמפיק שטרא אחבריה וכו׳ מי שהוציא על חבירו כתכ ידו שהוא תייכ לו וזה טוען שסרעו דעת הגאונים ז״ל והרמכ״ם ז״ל דמשמכע ומסטר
 בדין מלוה על פה דלא אמרינן שטרך בידי מאי בעי אלא בשטר כעדים שגוכה מנכסים משועבדים ולא בכחכ ידו שאינו גוכה אלא מנכסים בני
 חורין אבל כתוספות כתבו והיא דעת רבינו ז״ל דבכתב ידו נמי משתבע אידך וגבי מכני חרי מיהת כדין מלוה בשטר והרשב״א ז״ל הביא ראיה
 משטר פקדון כעדים שאינו גוכה מנכסים משועבדים ואפ״ה אס טען החזרחיו אינו נאמן אלא היכא דיכול לטעון נאנסו ומשוס מגו
ת הבור ׳ ולא א י  וכדאמרינן פרק המוכר וכן נראה עיקר אלא שככר פשט המנהג כזה כדברי הרמב״ם ז״ל ככל גלילותינו עכ״ל: מתנ
 ובו׳. משוס דחשיכי כשדה ולא כטילי לגכי שדה ואע״ג דאמרינן מוכר בעין יסה מוכר היינו דברים שהם בכלל שדה אכל אלו לא וכדפי׳ כריש
 פרקין: ואפילו חריכין שאינם ראויים כ״כ וכ״ש כשהן יושכין מיושכין כתקנן: בד״א. דלא מכר כל הני ואע״פ שהן מוך הקרקע שגמן לו
 היינו כמוכר מטעם דאמרינן בגמרא: אבל בנותן נותן את בולן. כל הדברים העומדים בתוך הקרקע שנתן ואפילו דברים המטלטלין
 שאמרנו דלא מכר והכי אמרינן כס׳ המוכר אמ הססינה [לף עט:] דמכר בור לא מכר מימיו והקדיש בור הקדיש מימיו והרי מיס מלושין נינה ו
 והקדיש נמי כמחנה הוא ומיהו משמע דיציע וחדר שאינו ממש בקרקע הבית לא נמן ודייק לה ה״ר יהוסף הלוי אב״ן מג״ש מדקמני זכו כשדה
 זכו בכולן וכמב הר״ש ז״ל ומיהו אם יש מעות בשדה או תבואה מלושה שאינה צריכה לקרקע או כל דכר שלא הוצרך מנא דממני׳ להזכיר
 סשיטא שאינם בכלל שדה ובודאי אפילו מקבל מתנה לא קנה: האחין שחלקו וכוי. כיון שזה נוטל שדה אחת וזה אתת כנגדו מסתמא להסתלק
ן בנותן ואסילו בהרבה שדות כיון שזכה באחת ע״מ לקנות חברתה זכה ככלן  זה משל זה נתכוונו והמזיק ככל מה שבתוך השדה כדאמדנ
 וכ״ש במחזיק בנכסי הגר שאין שם דעת אחרמ שימחה כשזכה כאחת זכה ככולן. ואע״ג דאמרינן בתזקת הבמיס ןלף נג:] דאם החזיק
 באחמ לא קנה שכירו היינו כשיש מצר אחד כיניהס וכדפירשנו לעיל: נמ׳ [זה היה לו לפרש]. הלוקח שנחן מעומיו לא היה לו להחכייש
 מלשאול מה שצריך לו ומדלא פירש משמע דניחא ליה במאי דיהיצ ליה מוכר הילכך הפסיד אמ הכל אבל מקבל מחנה אין דרך לשאול יומר
 ואס כן על הנותן לפרש מאי דבעי למיתן ליה ומדלא פירש משמע דניחא ליה אי מקבל כל מה שכחוך אוחו קרקע שנחן לו: אבל בנותן
 מתנה נותן את בולם. ואע״פ שלא אמר אלא שדה ה״נ דעתו לומר מעט ויהיה הרבה כיון שאינו כקי כשיעורו תפש המעט א״נ כמו שכתוכ
 כפנים וכתכ הריטכ״א ז״ל דאין למדים מזה לדברים אחרים אפ״ה אס היה כו יומר ממאה ועשרים אין לנו כח לומר כן ואני לא ירדמי לסוף
 דעת הרכ ז״ל דהיכי דייק רכ אשי מממני׳ עד עשרים ולא טפי ומהיכן נפיק ליה האי שיעורא דוקא. והאי דלא אמרינן דליזמו ליה ביתא
 כת מאה משוס דמסתמא מדידיה קאמר תנו ומנכסיו אית ליה למימן היכא דאפשר וכן משמע פרק קמא דגיטין: בעין יפה יהיב. וכל
 הכיח ננחן] לו והא דאמר דמחזקת ק׳ גולפי סכור היה שלא יהיה מחזיק אלא מאה חכיוח ולשם חשיכומ אומר כן דמתנה גדולה נתן לו
׳ רבנן סכרי דמקדיש כנומן מה נותן כעין יפה נותן את כולן י  אכל ה״ה שדעתו שיקכל אפילו שתמצא יותר גדולה וכן הלכתא: מתנ
 אף מקדיש כעין יפה מקדיש אמ כולן ר״ש סכר מקדיש כמוכר מה מוכר בעין רעה מוכר אף מקדיש בעין רעה מקדיש והא דקאמר
 אלא חרוכ המורכב וכו׳ לאו למימרא דס״ל דהקדיש החרוכ דודאי כיון דכעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל מאי דצריך לו למרוב
 ולסדן אלא לדבריהם דרכנן קאמר להו דכיון דסכרי מוכר בעין רעה מוכר אלא דבהקדיש מקדיש טסי די הוא שיאמר בחרוכ וסדן משום
 דינקי משדה הקדש אבל בור וגח ושובך לא הכי סירשו בגמ׳ נין עכ:]: נמ׳ הקונה ב׳ אילנות. סחמא בשדה חבירו: לא קנה

 עין משפט נר מצוה
־ ש ש ת - ד ע ש  ת

מ ״ ר ח ו כ ט ן פ ג עשי מ ה ס ר ד ׳ מ ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ח ו ה ט נ ח מ יה ו ׳ זכי ל ה ז מ ׳ ׳ ט ׳ פ י י : ב מ ו ע ׳ ר י  ס
נ ן פ ג עשי מ ה ס ר י כ ׳ מ ל ה ל מ ״ כ ׳ פ י י : ג מ ג ג ׳ ר י  ס

: ר ע א ו מ ׳ ק י מ ס ״ ר ח ו  ט

 ממורת הש׳׳מ
ר מ י מ כא ל אי א ו ס ר י ג י ה ״ ו ה 5) בלפ ׳ ׳ א ר י ה ״ ו פ ד  א) ב

: י ו ך שאינם יכולים כ ו ח ו מ ה  נ

 קובץ הגהות
: ט ר י ס א ש ״ נ ס ״ נ  מא״י [א] שפירש כצ״ל ו
ז״ל נ ו ״ : [צ] נ ה ע ו נ א ש י ה ׳ ה י נ פ ״  [3] נ
ע דלא שנ י ן ל ט ד ן צ א אי נ ו א נ ד ק ף שלא פ ש א ״ א ר  ה
ן להן ה י נ ח א י נ ה ש ח יורשי! אלא נ ע ו נ ו ש ר מ א  נ
ע שלא ! צישנ ט ד תו צ ו נ ג ס ובאים ל ד ח ל א ת ע ו ר ט  ש
ם ה ן ש ו מ מ ל ב נ א א ו ע ה ו ר ה פ א ששטר ז נ ו א נ ד ק  פ
ן ד ו ט ן פ ע ה שנ ך לי ד ה צ י ס ה ה י נ א ו ו ן נ קי תז  מו

: ל ״ נ ה ע ע ו ב ש ן ה  מ
ה לא ״ מ נ ה ו ת ס ע ה פירשו ג ׳ ׳ ח נ ה ״  חו״יי (א) נ
י א י מ ע הא ״ ס צ ״ נ ש ר ל א סלא ו ו ה ו ו ג עלי י ש  ה
ל סו ס י ר א מ י מ דאי מצי ל נ אי לא שייר ו ״ ה א א ד  קושי
ף ה ד ״ נ א ו ״ ף ל״ז ע יה ד ׳ חי ׳ ס ס ו ת ׳ נ י לן זיל. ע  האי

: נ ״ א ע  ע
נ ״ כ ס ו ״ נ ש ר נ ה ת ם !א] וכן נ ׳ ׳ ר ה  אנ״ש מ
ל נ ז א ״ ש א ״ ח ע ״ ד ה י מ ׳ אשר״ ה ג ה  ב
טת א שי י ה ע ו שנ ן לי ט ד ן צ ב דאי ס ה כ י פ ו י ג ״ ר ש א  ה

: W ׳ ס ו ת  ה

 המאור הגדול
י נ ה ש נ ו ק ן ה נ ב ר ר ו מ א ג ד ״ ע א א נ ו ב ה  אמר ר
ן י ע ב ק ר ה ק נ א ק ה ל י ו ר ו ה ר ב ל ח ך ש ו ת ת ב ו נ ל י  א
ט ו י ד י ה ב ת ג ו נ ל י י א נ ש ן ד נ ב ר ן ל י א ב ב י ק י ע ב ר  ל
ו ה נ י נ י ב ש ז ר ש ל ר ו ק ע מ ל ו ו ה נ י ע נ ק ר י ק נ ו ב א  ל
ר כ ו ה מ פ ן י י ע ר ב כ ו א מ י ה כ ׳ ב י ר מ א א ל י ו ל ה י  נ
י נ ר ש י י ש ע ו ק ר ר ק כ ל מ ב א א ב י ק י ע ב ר ו ל ל י פ  א
ר מ א ע ד ״ ר ו ל ל י פ א ע ו ק ר ו ק ש ל ו י י נ פ ת ל ו נ ל י  א
י ב ל ג ב ׳ א ו כ י ו ל י י מ נ ר ה כ ו ה מ פ ן י י ע ר ב כ ו  מ
ה י א ל מ י ר ל י י ש ו ד א י ל א א ע ר א י ב ש ח כ מ ת ד ו נ ל י  א
ר י י ש ן ש ו י ר כ כ ו מ ה ל ו י ז ל ו ו ק ך ש נ ל י ר א ו ק ך ע י א  ה
ם ת ו ר א י י ה ש נ ו ש א ר ה ה ק ז ח א ב מ ת ס ם מ ת ו  א
ג ״ ה כ א ב ר ק י ע מ ד ע כ ק ר ק ם ב י ר ב ו ח ו מ ד מ ע י  ש
ר י י ש ה מ פ ן י י ע ה ב י ש פ נ ש ל י נ י ר א י י ש י מ ׳ כ י ר מ  א
ר כ ת מ מ י ש ק מ ר פ ם ב י ר מ ו ו א ג ה א ר ז ב ד א ב צ ו י כ  ו
ט ״ י מ ר י ם פ ו ק ר מ י י ו ש י נ פ ו ל י ת ו ר י ר ס י י ש ל ו ק  ד
ר ו י ש ו ה ה ז ר ו י י ש ה מ פ ן י י ע ׳ ב י ש פ י נ ב ג ל ל  כ
ו ת ק ו ח ר ב ב ד ר ה א ש י ה ש פ ן י י ע ו ב מ צ ע ר ל י י ש מ  ש
ע ק ר ו ק ה ת ל י ך א כ ל י א ה ר ק י ע מ ד ו כ ת ר ו צ ב  ו
א ל ד א ח ן א ל י א ה ל ״ ה א ו ב י ק י ע ב ר ו ל ל י פ א  ו
ע ״ ר ו ל ל י פ ן א נ י ר מ א י ד א ה ט ו ק ׳ נ י נ ת מ א ד נ ש י  ל
א נ ו ב ה ר א ד ר מ י מ ו ל א ל א ו ר מ ג י ה ל ע ב א מ ו ׳ ה י  פ

 מלחמת ה׳
ד אמר רב הונא אע״ג דאמור וכו׳ עד וכיון ו ע  ו
 שכל כד היא גדולה עין יפה דמתנה והקדש דין

 הוח שיהא להם קרקע אפי׳ לאילן אחד:
 אמר הכותב פי׳ בעל המאור הזה ז״ל בשמועה
 הללו בתחלה אפרוח ולבסוף ביצה שאין זו
 השמועה מתפרשת כלל בלבדו שאפי׳ במתנה
 אין עין יפה שלה אלא שיהא נכללה כל מה
 שבתוך מצרי הקרקע הניתן נמתנה כגון בור
 ורות וחרוב וסדן שבה אבל מאחר שאין במשמע
 שני אילנות קרקע כלל במוכר אף ממנה אינה
 בכללן ועול שפי׳ לר״ש אליבא למאן אי כר״ע
 ס״ל בהדוט הא אמר מוכר בעין יפה מוכר
 וכ״ש מקדש ללא מגרע ליה ממאי ליהבי ליה
 רבנן והא מאי קושיא הבא מן הלין כנלון ובמוכר
 אין להם קרקע ואלו מתשובת ה״ר אברהם ברבי
 לול ז״ל ומלע שהד במחלת השמועה אמרו
 ר״ש כר׳׳ע אלמא אע״ג לס״ל מזכר בעין יפה
 מוכר וכ״ש מקדש מגלע ליה ממאי ליהבי ליה
 רבנן למאמר לא הקדש אלא חרוב המורכב ואילו
 לרבנן ונדריה נמי במתנה כולן בכלל וזו תשובה
 גמורה ובודאי שדבד בעל החבור הזה בכאן לבד
 דוחק הס ואינם מספיקין לפרש בהם השמועה
 ועוד הא דאמר רב הונא מרוב המורכב וסדן
 השקמה מורת אילן עליו ותורת קרקע תורת אילן
 עליו דהיכא דאקדיש שני אילנות והוא יש לו
 בקרקע אליבא למאן אמרה אי לרבנן ור״ע אפי׳
 אילן א׳ יש לו קרקע אלא לר״ש וליכא לאוקמה
 לסמס שמעתא כר״ש וללא כהלכמא ועול להא
 שמעינן ליה ללב הונא לס״ל מקדש בעין יפת
 מקדיש במס׳ ערטן כלבעינן למכתב קמן ותו מי
 לא משתמיט תנא ותני בשום דוכתא הנותן אילן
 א׳ לחבירו קנה קרקע אבל חכמי הצרפתים
 האומרים שאין מחלוקת ר״ע ורבנן במוכר ב׳ וג׳



 נמוקי יוסף המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא(עא.-עא0 לח מסורת הש״ס

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) צ׳׳ל אמר: (3) (והוא להוי תלמא)
 תא״מ ונ״ב באלפסי ישן אין זה אבל המוס׳
 נפ׳ תזקת הבתים רף ל׳׳ז פירשו גמי למיידי בג׳

 אילנות וע״ש:
 מא״י [א] נ״נ פי׳ מרקע:

 חו״י (א) נ״ב לעיל בםירקין קודם מתני׳ ד״ה
 המוכר את הבית מכר את הדלת נו׳:

 קרקע. כדי שיכול ליטע אחרים במקומם אס ימותו אלו אבל כעולן כקרקע כחיותן פשימא דלא מצי למימר ליה עקור אילנך ושקול א) דף לז. 3) דף לז: ג) דף סה.
 וזיל דאדעתא דהכי קנאן שיחיו כמקומן משוס פירוחיו אכל ג׳ יש לו קרקע אפילו ליטע אחרים כמקומס משום דלגכי שלשה כטל
 קרקע שחחחיהס ושביניהם ושחוצה להם כמלוא אורה וסלו וכלכד שיהו עומדים כמצובא ודלא מזדרע בינתייהו: מכר קרקע ושייר
 שני אילנות לפניו יש לו קרקע. כין ששייר לו שני אילנוח או אפילו לא שייר לו אלא אחד משוס דכל דמשייר לנפשיה כעין יסה משייר
 ואע״ג דלא מצי למימר ליה עקור

 הרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש
 לו קרקע ואפילו לר״ע דאמר מוכר בעין יפה
 הוא מוכר תני מילי גבי בור ורות דלא קא
 מכתשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי
 בארעא שיורי שייר דאי לא >א< אמרינן ליה
 עקור אילנך שקול וזיל וגרםינן נמי בפרק
) פשיטא מכר קרקע ושייר  חזקת הבתיםא
 אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר״ע דאמר
 מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ורות

 דלא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא
 יא) אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם
 הוה אמינא הני מילי תלתא אבל תרי לא קמ״ל רב הונא דאפי׳ תרי יימכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא
 דרבי עקיבא ורבנן לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה נא] לרבנן לית ליה או ואיפםיקא הלכתא

 בהדיא״ כרבי עקיבא דאמר (א) מוכר בעין יפה מוכר >0 והוא דהוי תלתא:

 סליהא לה פרמ המוכר את הבית

 אילנך ושקול וזיל מ״מ הוא חושש
 שמא יאמר לו כן וכי היט דלא ליצטרך
 למיהוי עמיה כדינא ודיינא אנן סהדי
 דמשייר קרקע הצריך להס כדי שלא
 יהא ללוקח עסק עמו ואפילו לר״ע
 דאמר מוכר בעין יסה מוכר ומכר
 הכל ה״מ כור ודומ שאין צריכין לשדה
 אבל אילנומ כי ינקי משדה קא ינקי:

ת הבית ר א כ ו מ  סליהא לה פ׳ ה

 רש״י
 אחר במקומו: דלא מכתשי כארעא. ולכך
 לא חש לשייר לרך סביב הבור אבל אילנות
 שמכחישין הקרקע משייר מן הקרקע אף
 לימע אחרים במקומן אס יזקינו אלו משום
 ללא לימא לוקח עקור אילנך וזיל כשיפול
 ואכן סהלי ללשס כך עיכב האילנות
 לעצמו שיהא שלו לעולס כמו שהיו שלו על
 עתה: אבל לוקת אילצות. אין לו לומר
 ללעמ כל הימים לקתס וליטע אחרים
 במקומן לעביל איניש לזבין ארעא ליומא
 ולסירות קנאו: ושייר אילצות לפציו. כלומר

 לעצמו: והוא דהוי תלתא. ג׳ אילנות:

ת הבית  םליקא לה ©רק המוכר א

 הגדול
א ל ע ד מ ש מ ש ד ד ק ה ה ד ש ן מ י ק נ ו י ל ו י א ו א ה י ש א ק ל ה א ר ז ח ה א ז ם ב ש י ד ק ה ש ע ב ק ר ק ת ה ש א י ד ק א ה  ל
א ל י א ד ד ה ן א י י ש י ק א ד א ו ר ה מ ו ל א כ ו ן ה י י ש ו ק א ד נ ק ס מ י ו ק נ א י ו ק ה י י ש פ נ ד ר מ י י ש ה מ ו י ה א א ד ע ר ר א י י ש  מ
ש ״ ר א ו ב י ק י ע ב ר ו ל ל י פ ר א מ א א ד נ ו ב ה א ר ר ק י ע ׳ מ י ר מ א ק ד ם כ ל ו ע ר ל מ ו ל ו כ ה ר ל מ א ן ק נ ב ר ם ד ה י ר ב ד ש ל ״  ר
י כ י י ה כ א ו ע ר ר א י י ש ם מ ל ו ע ל ט ו ו י ד ן ה י ד ה ל ו ב ן ג י ה ד מ ד א מ ק ר ו כ ו ה מ ע ן ר י ע ב ן ד נ ב ר ל כ ״ ט ס ו י ד ה  ב
ר כ מ ל ה ל כ ס ב נ כ ו נ נ י א ה ש ל מ כ ש ש י ד ק מ י ב מ י נ כ ם ה ה ה מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר ר ח כ א מ ט ל ו י ד ה ב  ד
ר מ א ן ק נ ב ר ם ד ה י ר ב ד ה ל מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר א ח ל ש א י ד ק א ה ר ל מ א ש ש כ ״ ר ש ו ד ק ה ל ה ל כ ס ב נ כ ו נ נ י  א
ר י י ש מ ן ו ל ו ת כ ש א י ד ק א ה ל ש ו י ד ק ה מ ע ץ ר ע י ב מ ש נ י ד ק ר מ כ ו ה מ ע ן ר י ע ר ב כ ו מ י ד כ י י ה י כ ד י ד ו ל ה  ל
א ב י ק ׳ ע ר ה ד פ ן י י ע ש כ ד ק י ה ב ו ג כ ד י ה ד פ ן י י י ע ו ה ש ת י ד ק ה מ פ ן י י ע ש ב י ד ק ו מ ת י ר מ א ו ד כ ד י ד א ל ל א א ע ר  א
ן ל ו ת כ ש א י ד ק א ה ל ן ש ו ת י א מ י נ ו ל ד ו ן א ל ו ת כ ר א כ א מ ל ר ש כ ו מ ע ב ״ ה ר ד ו מ י ד כ י י ה כ ר ו כ ו י מ ב  ג
ן י ע ב ן ד ו י כ ן ד ת ו ש א י ד ק ה ו ש כ א ל ר י ב ס ר ד ש פ ה א מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר א ח ל ך א ב ו ש ת ו ג ר ו ו ר ב מ ו ל  כ
ע ד ה י ו א ה ש ל ״ ר ש ו ד ק ה ה ד ש ן מ י ק נ ו ו י א צ מ ן נ ש י ד ק ה מ י א ה ם ל ה א י ש פ נ א ל ע ר ר א י י ש א מ ל ש ו י ד ק ה מ פ  י
ד י י א ו ל ד ו ך א י ר א פ א ק ת ל י מ א ד ח ו ו ר ל ה ו י ש פ נ א ל ע ר ר א י י ש ע מ ״ ר ו ל ל י פ א א ת ב ה ר ר מ א א ד ר ב י ס א ה  ל
ן י ע ך ד ת ע ד ק א י ל ס ד א כ ר ל מ ו ל א כ ן ל נ ב ה ר י י ל ר מ א ה ו מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר א ח ל ש א י ד ק א ה ל א ש ה י  מ
ת ן א ת נ ה ש נ ת מ ה ד פ ן י י ע א כ י י ה ר ה א ו ב ו ה ט נ י א מ פ י ד א ע ל ע א ״ ר ר ל כ ו מ ה ד פ ן י י ע ן כ ד י ש ד ד ק ה ה ד פ  י
א ה ל ז ש ו ר פ ו ל ה ל י ה ה א ז ם ו ק ן נ ש ב י ר פ ד א כ ת ל י מ א ד מ ע ט י ו ד י א מ ל ר ו י י א ש ל ן ו ל ו ת כ ש א י ד ק ה ן ו ל ו  כ
י ל פ י נ א ע ו ״ ר ו ל ל י פ א א ו ר ק י ע מ ד א כ נ ו ב ה ר א ד ת ע מ ה ש ה ל מ א ק צ ו ר י י ת א ה ה י ם ל ק ן ד ו י כ ש ו ר פ ו ל ה ל י  ה
ב ר א ד ת ע מ ש ם ב י ת ב ת ה ק ו ׳ ח פ ו ב נ ש ר י פ ה ש ם מ ה ע ג ו ו ז י ל ד ו כ ה ז ע ו מ ש ש ר פ י ל ת כ ר צ ו ה ו ו ה ל ל י ת א ש  ל
ו נ י א ר ה ש י מ ת ל ו ו ז נ ת ע ת ד ו י נ ע ו ל נ ה ל א ר נ ה ש י מ פ א כ ת כ ל ה א ד ב י ל ה א ל ו א כ ת ע מ י ש ק ו ס א ל א ו פ ב פ ר ד ו י ב  ו

: ן מ ה א א י ג ש א ו ט ל ח כ ו מ נ ל י צ ם י ו ק מ ה . ו ר ו ד י ה מ כ ׳ ח י פ  ב

 המאור
א נ ת ה ו מ ק ש ן ה ד ס ב ו כ ר ו מ ב ה ו ר א ח ל ש א י ד ק א ה ה ל ד ש ת ה ש א י ד ק מ ר ה מ ו ן א ו ע מ י ש ב ן ר נ ש ת ו ר י פ א ב ו  ה
א מ א ש ר י ת א מ ו ה י ש פ ר ל כ מ ל ה ל כ ם ב י ס נ כ ם נ נ י א ש ו ד ק ל ה ל כ ם ב י ס נ כ ם נ ה ה מ ר ל מ ו ל ם כ ע ה ט ה מ י ל  ע
ו ה ל ו כ ו ל ה ש ל י ד ק ך מ כ ל י ש ה ד ק ה ה ד ש י מ ק נ א י י ק כ ה י ו כ ה ד א ן ו ת ר י ק ם ע ד ו ת ק ח ה א ע ע ש ק ר ק ו ב ד מ ע  י
ר י י ש מ ת ש ו נ ל י י א נ ש ן ב י א ב ע ר ר א י י ש ד מ ״ ם א א ד ע ר ר א י י ש א מ א ל מ ל ש א ד ק ת ה א נ ר ה ו ס י א ע כ ג י א ל ל  ד
ל י ע ן ל נ י ש ר פ א ד ש ו ר י פ י מ ק ו פ א ל ן ו נ ב ר א כ נ ו ב ה ק ר י ר פ י ו ק נ י י א ו ק ה י י ש פ נ ד א מ ד ה ח ן א ל י א ן ב י ו ב י נ פ  ל
י ג י ל פ ן ד נ ב ר א ד ב י ל א א ל א א נ ו ב ה ר ר מ א א ל א ד ת ש ל ה ״ מ א ק ב י ק י ע ב ר ו ל ל י פ ר א מ א א ד ת ב ה ר א ד ר מ ג  ב
ן י ד ב ח ן א ל י א ן ב י א ב ע ר ר א י י ש א מ ק ר ו כ ו ה מ פ ן י י ע ר ב כ ו ר מ מ א א ד ב י ק י ע ב ר ש כ ״ ר א ו ב י ק י ע ב ר ה ד י ל  ע
א ב י ק ׳ ע ר ש כ ״ ר א ל מ ק ו ת מ י צ י מ מ ן ו נ י ש ק ב א ו ש ת ד ק ה ה ד ש ן מ י ק נ ו י ל ו י א ו ר ה מ א ק ו ד נ י י ה ת ו ו נ ל י י א נ ש  ב
ן ל י א א ד ת ע מ ש ן מ נ י ס ר ג י ד א ם מ ו פ ן ל נ י ק ס ת ע ו ע י ט נ ב ה ו א ת ס י ב ה ל ר ש ע ע ט מ ת מ ו נ ל י ׳ א ש ג י ד ק א ה י נ ת ה  ו
ת ו נ ל י א א ב ל ן ו נ י ק ס ת ע ו ע י ט נ ב ן ד ו י כ ה ד ר ש ש ע ד ש ת ע ו מ ׳ א ד ט מ ו י ד ן ה י ד ו כ ו ב כ ל א ה ש ל ד ק י ה ב ג א ו ל ו ע  ד
ם ה י נ י ב ת ש ו נ ל י א ת ה א ע ו ק ר ק ת ה ש א י ד ק ה ה י ו ר ה ה א ת ס י ב ה ל ר ש ע ע ט מ ר מ ו ע י ם ש ה ת ב ת ם ל י מ כ ו ח א ך ר  כ
ן י ק ח ו ר כ מ ״ ר ע ת ו ו י ן א י ב ר ו ק ן מ כ י ת מ ו ח ׳ פ ו כ ע ו ר ת ז י ה ב ד ו ה פ ד ו א פ ו ה ש ם כ י ש ר ש ן ה ם מ י ל ו ע ן ה ו ג  כ
י ר מ א א ן ה נ ב א ר מ י ל י א א י ה נ ׳ מ ו כ ע ו ק ר ק ת ה א א ש ל י ד ק א ה ה ל ר ז ח ה א ז ד ב ח ד א ח ן א ש י ד ק ה ו ש  א
ת ג ך ו ב ו ש ר ו ו ה ב ס ב נ כ נ ה ש נ ת מ ה ד פ ן י י ן ע י ע ש כ י ד ק ה מ פ ן י י ע ש ב י ד ק ל מ ב ר א כ ו ה מ ע ן ר י ע ר ב כ ו  מ
א ו ן ה י ש ד ד ק ה ה ו נ ת מ ה ד פ ן י י ה ע ל ו ד א ג י כ ה ״ כ ן ש ו י כ ע ו ״ ר ו ל ל י פ ר א כ מ ל ה ל כ ס ב נ כ א נ ו ה ה ש מ ר מ ת ו  י
א ה ה ד נ ת מ ר מ י צ ש ב י ד ק ה מ ע ן ר י ע ש ב י ד ק ר מ מ א א ד י ש ה ״ ר א ל ל ד א ח ן א ל י א ו ל ל י פ ע א ק ר ם ק ה א ל ה י  ש
ר כ ו ה מ פ ן י י ע ב ר ד כ ו מ ו ב ל י פ ר א מ א א א ה ב י ק י ע ב ר ה כ י א ל ר י ב ן ס א מ ט כ ו י ד ה ב ן ו ל ו ת כ ש א י ד ק ר ה מ  א
ש ״ ר ר מ א ק ל ו ״ ן ס נ ב ר ט כ ו י ד ה ש ב ״ ר א ד ט י ש א פ ל ן א נ ה רב י י ל ב ה י י ד א מ ה מ י ע ל ר ג א מ ל ש ד י ד ק מ ש ב ״ כ  ו
י כ ם ה ו ש מ א ו ע ר ר א י י ש מ ש ו י ד ק ה מ ע ץ ר ע י ב מ ש נ י ד ק א מ ע ר ר א י י ש מ ר ו כ ו ה מ ע ן ר י ע ר ב כ ו מ ב י ד כ י י ה  כ

 מלחמת ה׳
 וחמשין שהוא מטע עשרה לבית סאה והאי פחות מצתא זוטרמי הוא וטון לאמרי רבנן בגמ׳ על שש עשרה ולא
 שש עשרה עצמן לא הוצרכו לפרש כמה הוא הפחת שילוע הוא מרין מטע עשרה לבית סאה המוזכר כמה פעמים
 במלמול פחות מיכן אפחומ מיכן קשיא וה״ר שמואל ז״ל מתרץ להך מתניתא פליגן והביא ראיה ללבטו מן התוספתא
 כמו שמפורש בפירושיו 3פ׳ המוכר את הספינה אבל אין לעמי נוחה מזה לפי שהוא מן התימה למה לא הובאה
 בגמ׳ שם בפ׳ הספינה כלל ועול שלא מצינו לאחל מן המנאין שיהא מכד! אמ השיעור בררו זה לומר פחות מיכן
 כל שהו רצופי! ימר על כן כל שהו מפוזרין וט כל ההולך ליטע שלהו אצל סנהרטן הוא הולך לכוין לו השיעור וט
 ב״ל הולט! אצל שלה או שלה מלך אצל ב״ל ועול שא״כ נתח לבטך לשיעוטן ימים שהנטיעה היוס יש לה כשיעור
 הזה ולמחר היא עבה יומר ואין ביניהן כשיעור הזה וט אומדין כמה הימה משעה ראשונה ונומנין לה ובבל מקוס
 שדברו בו חכמיס בין לענין כלאים בין לעני[ שביעית נחנו שיעור לרצופין ושיעור אחד למפוזטן יתר עליו מחצה או
 יתר על מחצה כמו שמפורש בנמרץ ובמשנה מס׳ שביעית שכתבנו למעלה ועוד שאף התוספתא שהביא ה״ר שמואל
 ו״ל קשיא עלה דהט תניא קנה שלשה הנה קרקע ואילן שביניהן נקצץ האילן או יבש קרקע לבעל אילן יכמה יהיו
 קרובי! זה לזה כדי שיהא בקר עולה בכליו וכמה יהיו רחוקין זה מזה ממטע עשרה לבית סאה פחות מיק או יתר
 על כן או שקנאן זה אחר זה או שקנה שלשתן כאחת לא קנה אמ הקרקע ולא אמ האיל! שביניהם המקדיש שלשה
 אילנות ממטע עשרה לבית סאה הקדיש את האילן ואת הקרקע שביניהם וכשהוא פודה פודה בית זרע מומר
 שעורים בנ׳ שקל כסף פחות מיכן או יתר על כן או שהקדישן זא״ז או שהקדישן שלשתן כאמת לא הקדיש לא את
 הקרקע ולא אמ האינ! שביניהם ולא עוד וכו׳ והא מתנימא אוקימנא בגמ׳ כר״ש דאמר כדין הקדש דין הדיוט דמי
 ועני! החוספמא עצמה כך נראה שלהשווס דיניהן ושיעורן שנא! ולפי משמעה בא להשוותם והפטשס הפרש גדול
 לפיכך אני אומר דהא דקתני ברייתא פחות מיכן ארישא קאי אשיעורא דמנא במוכר כדי שיהא בקר עובר בכליו
 דהיינו מד׳ אמוח עד ט״ז ולא ט״ז בכלל כמו שפירשתי ונמצאו כל דבט חכמים קיימין ועולים לדעת אחת אלא
 שנשארה כאן שאלה דהא אוקימנא להך בריימא בגמ׳ כר״ש ואילו איהו שמעינן ליה דאמר מד׳ אמומ עד שמונה
 כדאימא בפ׳ הספינה וזו הקושיא אפי׳ לדברי הרב ר׳ שמואל ז״ל אלא שאני אומר דרבא דפסק הלכמא מד׳ אמות
 עד ט״ז לא להוציא מדברי ר״ש אמר אלא לחלק ביניהם ולומר שאפי׳ לדברי הממיר בכלאים להביא זרע לשס בכרס
 הנטוע על ח׳ אמות המם היינו טעמא משוס דבהאי שיעורא ליכא עירבוב וכיון שהופך אמ השער לצד אחר נראה
 כערוגה בפני עצמה ולא יהיה זה פחות ממתיחת זמורה שמפסקס בהן כמו שאמרו במס׳ עירובין. אבל לענין מוכר
 ומקדיש כל עד ט״ז אמה אס בא מוכר ליכנס שם בשורו לחרוש ולזרוע לוקח מקפיד עליו וסלוקי סליק נפשיה
 מוכר מינה והרי אמרו טצד הן עומדין כחצובא אבל כשורא אפי׳ פחות מח׳ אין להס קרקע לא במכר ולא בהקדש
 והרי כרם שדברו בו חכמים לענין כלאים שורות שורות הוא נטוע ואעפ״כ עד ח׳ אסור להביא זרע לשם אלא ש״מ
 טעס אחר בכלאים ולהך סברא דרבא ניחא בטיתא דשילהי פירקין דהביא וכולה סוגיא דעלה דאוחמוה כר״ש ואליבא
 דרבא אקבעא בגמ׳ הט דבמרא הוא והלכתא כוומיה וצרב יוסף דגמר מדין כלאים בטיתא נא הוה קשיא ליה
 דאמר לך האי סנא סבר לה כר״ש בחדא דמקדיש בעין רעה מקדיש וסליג עליה בשיעורים כרבנן וסבר נמי רב
 יוסף דלענין פדיון פליג האי תנא עליה דר״ש דאיהו אזיל בתר פדיון והאי תנא אזיל בתר הקדש ומסמברא דהך
 בטיתא דאימא בגמ׳ 3פ׳ הספינה תניא כוותיה דרבא היא השנויה בתוספתא שכתבנו אלא שהוסיפו בה פי׳ בגמ׳
 וכן דרכן אף במשניות שבסדר זרעים וטהרות ובתוססתומ בכל מקום וזו ששנו בה או שקנאן שלשתן כאחת או
 שהקדיש שלשתן כאחת נראה שפירושו שחנאן על דעת אילן א׳ והס שלשה כגון שלשה בדין בשורש אחד כעין אומה
 שאמרו בגמ׳ שס בס׳ הספינה אלא שאינו בגזעיתן יוצאין ברואי פני חמה לפיכך אין להם קרקע ולעני! מכר אין
 לחלק בין נטיעות לאילנות שאף על דעת שיהו אילנות למחר לקחן ודאמט׳ בפ׳ חזקת הבמיס מכרן רצופין אין להן
 קרקע כדין המפורש להן במקומן קאמר וכן הא דאיממר התס היו לו ל׳ אילנות ממטע עשרה לבית סאה וכו׳
 איפריקא לה ממילא דטעמא דהתס דאס הוו מפוזטן יותר אין זו אטלת פירות לאותה שדה שהד דרכן של אכריס
 לזרוע ביניהם ואס בא לעשותה שדה אילן נמי מחזקת יומר וטון דלא אכל כדאכלי אינשי לא קנה קרקע ואין חזקת
 אלו קונה אלו שכל אילן ואילן לבדו כדאמר רבא המם קני ליה משיפוליה ועד תהומא בבא מחמת טענה. כך נ״ל

 לפרושא שמעתתא ולאסוקינהו אליבא דהצכחא ומקיימא גמטן ומסניתא הלכמא:

 אילנות כמו שכתב בספר הזה דרך אחרת ביררנו להם בשמועה זו והוצרכנו לכתבה בכאן מפני שאנו הודינו לדבדהס
ד במס׳ ערטן 3פ׳ יש בערטן אמר רב מ  מפני הפסק שפסק רטנו הגדול בשמועות הללו וזו הצעתן של דבריס ג
 הונא הקטש שדה מלאה אילנות כשהוא פודה פודה את האילנות בשודהן וחוזר ופודה בית זרע חומר שעורים בנ׳
 שקל כסף אלמא קא סבר רב הונא מקדיש בעין יפה מקדיש איתיביה הקדיש ג׳ אילנות ממטע י׳ לביס סאה ה״ז
 הקדש חת הקרקע ואת האילנות שביניהן וכשהוא פודה פודה בית זרע חומר שעודם בכי שקל כסף פחות מכן
 או יתר על כ! וכו׳ וט תימא פודה וחוזר ופודה והא מדקמני סיפא כשהוא פודה וכו׳ מכלל דדשא לא אלא הא
 מני ר״ש היא דאמר מקדיש בעין רעה מקדיש אי ר״ש אימא סיפא וכולה הלכתא כדאיתא הכא ה״נ איתא התם.
 עכשיו למדת מכאן לדרב הונא דאמר מקדש בעין יפה מקדש אית ליה דפודה אמ האילנות בשוויין וחוזר ופודה
 בית זרע חומר שעודס בנ׳ שקל כסף והיינו דאקשי׳ הכא נשמעמיה מני אי לימא ר״ע הא אמר מוכר בעין יפה
 מוכר וכ״ש מקדיש וטון שכן אמאי פודה אילנות אגב קרקע ליפרקו באפי נסשייהו יחזור ויסדה קרקע לחודיה
 בית זרע חומל שעודם כנ׳ שקל כסף ומשום לכבר איתוקמא שמעתא בלוכמא בהט לא חשו בגמר׳ הכא לארווחי
 בה ומשוס האי טעמא הוא דאוקימנא כמ״ד מקדיש בעין רעה מקדיש ולאו משוס הא דקמני או שהקדישן בזה
 אחר זה ה״ז לא הקדיש את הקרקע דהא דבד הכל היא וליכא דפליג בה כדכתבי׳ והא דאמד׳ כי היט דמוכר
 בעין רעה מוכר מקדיש נמי בעין רעה מקדיש ומשייר ארעא הט קאמר מקדיש נמי בעין רעה מקדיש לגמד
 כמכר ולרב הונא דסבר שייר שני אילנות שייר קרקע דין הוא שיהא משייר ארעא לר״ש וטון שכן אמאי אמר מפני
 שהן יונקין משדה הקדש הא שייר ארעא ומסקנא דקושיין הוא ושמעתא דהמס בערכין דוקא כי האי פירושא דאי
 לא מימא הט המס היט מקשו מהא מתנימא לרב הונא דהא מקשה גופיה חזי בהדא דרב הונא סבר מחדש בעין
ד זה לא הקדש  יפה מקדיש ואילו להך גדימא על כרמיה ט מקדש בעין רעה מקדיש כדקתני בזה אחר זה ה
 אמ הקרקע וכיון שכן היד מקשו מינה לרב הונא כלל אלא ש״מ דליכא ראיה מבדיחא דר״ש היא וסבר בעין רעה
 מקדש אלא לרב הונא משוס דאיהו אמר דכל דאית ליה מקדש בעין יפה מקדיש פודה וחוזר וסודה וזה הפי׳
 צריכה עוד תלמוד לפי שאין שיעורן בשמועמנו כשיעור המפורש להם במקומות אחדס ומה שאמר בעל המאור
 ז״ל דבנטיעומ עסקינן לסוס מאי דגרסי׳ בשמעתא דאילז דעולא וגבי הקדש לא (הלכו) [חלקו] בו כדין הדיוט מד׳
 אמות עד שש עשרה דטון דננטיעומ עסקינן ולא באילנות כך ראו חכמים לסמ להס שיעור ממטע עשרה לבית
 סאה זה אינו כלום שהד אילנות אמרו ולא נטיעות ופירושו היפך דבד חכמים ועוד שהד בנטיעות יבאילנומ עצמן
ד אלו מצטרפים  לעני[ שביעית פחות מכן שדה אילן הס דהט מנן במס׳ שביעית פ״ק ג׳ אילנות של ג׳ אנשים ה
 וחורשי[ לכל ביס סאה בשבילן כמה יהא ביניהם רשב״ג אומר כדי שיהא הבקר עובר בכליו ותכן נמי היו עשרה
 ומעשרה ולמעלה ונין עושי! ובין שאין עושי! חורשי! כל בית סאה אבל השמועות צדכוח לפנים שכול! נראות
 כסותרות זו את זו דהכא אמד׳ פחות מיכן או יתר על כן אין להם קרקע והמס אמד׳ הלכתא מד׳ אמות ועד
 ט״ז קשיא פחות אפחומ דהחס אפי׳ בשתי אמות על שמי אמות לכל אינן יש להן קרקע קשיא יתר איתר דהכא
 במטע עשרה לבית סאה לא מטי ליה אלא מאתן וחמשיס והמס שש עשרה נמי יש להן קרקע דהד להו שמונה
 לכל רוח והוו להו מאמן וממשים ישימא וכ״ש דקשיא מתני׳ דשביעית דקא יהיב בל בית סאה לג׳ אילנות גדולים
 ואילו גגי מכר ליכא סלוגתא בין נטיעות לאילנות ובפי מ״ה נמי איתמר היו לו ל׳ אילנות ממטע עשרה לבית סאה
 וכו׳ דאלמא אם היו מרוחקים יותר אין להן חזקה לכל בית סאה אבל במה שהוקשה מאילנות גדולים שנותנין להס
 שש עשרה אמה לכל רוח בהלכתיה דעולא כבר פירשו כל רבותינו המפרשים ז״ל דלא דמו דהמס ביניקה תליא
 מלמא דכל מקום שיונק משם החרישה מועלת להס ומומרת בשביעית דקים להו לרבנן דהט ינקי אגל לענין מוכר
 ולוקח וכן במקדש בתר דעתא דאינשי אזלינן וכל יומר מט״ז אמה מזדרעי בינייהו ואין הקרקע טפל לאילנות וכן
 לענין כלאים לאו ביניקה תליא מלתא כדמוכח במלמודא בכמה דוכתי וכל יתר מיכן נראין כמסוזרי! דהא מזדרע
 בינייהו ומפני זה הטעם נחלקו בשיעודן בפי המוכר את הספינה מר אימ ליה מסוזדן בשש עשרה ומר אפי׳
 בשמנה דתר על כן אימר על כן דקשיא לן איכא למימר נמי דחד שיעורא הוא דאיממר החס בפ׳ הספינה מד׳
 אמות עד ט״ז כבר סי׳ ר״ח ז״ל דעד ולא עד בכלל קאמר וכן כתבו כל המפרשים שהרי מומר להביא זרע לשס
 וטון שכן הוא איכא למימר דמארבע עד שש עשרה פחות רביעית טפח ושמין יש להס קרקע דמטי ליה מאמן

 השגות הראב״ד
ב הראב״ד ז״ל הלכך לו קרקע ואפי׳ לר״ע דאי לא אמר ליה עקור אילנך שקול וזיל. כלומר מיכף שימות יאמר לו עקרהו ולך ואין אדם ת ב רב אלפס ז״ל ואפסיקא הלכמא בהדא כר׳ עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר: כ ת  א] ב
 ב׳ אילנות יש להס קרקע לא שנא מכר קרקע ושייר אילנות לא שנא מכר אילנות ושייר קרקע לפניו. ואי נפלו נמי רוצת להתבזות בכך ועל דעת כן לא מכר. הלכך טון שיש לו רשות לשהותו שס כל זמן שיעמוד האילן. ממילא נקנה

 הדר נטע ליה. אבל אילן אחד אין לו קרקע כשמכר איל! ושייר קרקע לפניו. ואס מכר קרקע ושייר אילן לפניו יש לו מקומו לכל ימי עולם לפי שאין דרך האילן ליפול מאליו הלכך כי נפיל נמי הדר נטע ליה:



 76 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
ר את הספיגה. סתס מכר את התורן שהוא העץ הנקראת ארבור״י בלע״ז שנאמר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: נם. כ ו מ  ה
 ויל״א כלע״ז שנאמר שש m ורקמה ממצרים היה מסרשך להיות לך לנס: עוגיין אנקרי״ש כלע״ז כדתניא רבי תייא אלו עיגונין
 שלה שנאמר הלהן מעגנה וגר: המנהיגים רימו״ש בלע״ז כלאמר ר׳ אבא אלו המשוטין שלה שנאמר אלונים מכשן עשו משוטיך לכל
 הם משתמשים כה אינם נמכרין עמה ומילתא

 רש״י
: ס מ ה ס נ י ר אס הםפיצה. ני] ספ כ ו מ  ה
:  סורן. נס. עוגין. מפרש בגמ׳
: עבדים. שיש  מנהיגין. מפרש בגמ׳
ה להנהיגה ולשמור אח נ י פ ס  לבעל ה
א שבה: מרצופין. למס בהן י ט מ ק ר פ  ה
א וכל י ט מ ק ר ס רה: אלסיקי. היינו ה  סחו
ס הקדיש או נתן  הנהו דחשיב הכא א
י נה] אין אלו בכלל ולכך לא קחנ  [יח [הספי
 בפירקין דלעיל ולא דמי לבור ודוח וגת
י נינהו ובטלין קצת ע ק ר ק  [י] דכולהו מ
 לגבי הקדש וממנה אבל הני לא בטילי
ן : פרדות. המושכות אמ הקרו  כלל ש
 וכשאין אדוקין בו איירי: צמו נח] בקר.
ר השוורים יחד וכלי ב ח מ  הוא העול ה
: אין הדמים ראיה. כדמפרש ה נ ט ק  העגלה ה
ה נותן ליי• גמ׳ איסקריא.  בגמ׳ אימור במתנ
ס נ  עץ ארוך שזוקפין ומילין בו ה
 מאשטבומ״א: אדרא. בגד פשתן שפולין
ח זעגיל״א: אלו עיגוצין  בתורן נגד הרו
ס לעכב  שלה. ברזל שזורקין בעומק המי
ה שקורץ איינקי״ר: משזטות. נ י פ ס  ולעגן ה
ם שרוצה ה במקו נ י פ ס  שאוחד! להוליך ה
! שעושין ט  שקורי! רודי״ר: אספלא. כבש ק
ה: ואת גור המים. נ  לעלות בו לספי
י שמי ם שעושי! אותו לשמומ מפנ קי  מתו
ה נ י פ ם מלוחים: ביצית ודוגית. ס  הים ה
ה שקושרים בגדולה ונכנסים בה נ ט  ק
 כשרוצים לעלות ליבשה כי הגדולה אינה
י שאין ס מפנ  יכולה ליקרב אל שפת המי
: צקצית במסירה. שאוחזה ס י ק מ מ ו  שס ע
 בחבל הקשורה בו ואע״פ שאינה מזיזה
: עד שימשפצה. לרשות המיוחדת ה מ ו ק מ  מ
 לו: עד שישכור מקומה. דרשות של אדם
ס המצא ממצא בידו א ו ה לו כדילפינן מ נ  קו
ה לחבירו נ י כר ספ  הגנבה: ספיצה. המו
ה ולא יוכל לחזור בו: עד שימשוך נ  קו
ם שהיה ה במקו נ י פ ס ף ה ו ד שיהא ס  כולה. ע
: ואוסיות. שטר חוב שמכרו ד מ ו  ראשה ע
 או שנתן לחבירו כדי לקנות השטר והחוב
: במסירה. כשיבא לידו שימסרנו  הכתוב בו
: ובשטר. שיכתוב לו ותן כר או הנ  לו המו
ה על השטרות הללו נ מ ר או מ כ  שטר מ
 כדאמרינן לקמן קני לך איהו וכל שיעבודיה
ס  אבל במסירה בלא שטר לא קני לשטר כי א
ב: כאן  לצור על סי צלוחיתו ולא אמ החו
ה נקניח במשיכה נ י פ ס  בסימטא. הא ד
׳ חי ם הפתו י  היינו בסימטא כגון מבואוח קטנ
 לרשות הרבים דאינו רשות הרבים ממש
 אלא דזימנין דדחקי רביס ועיילי לגדה דש
ת  שס רשות לכל אדם לישב שס וארבע אמו
 שעומד בהן הרי הן כאילו הן רשותו לקנות
ן דאפשר במשיכה לא קניא טו  במשיכה ו
קא במשיכה והא י דו ם ולכך קתנ ת רה ה  מסי
רה היינו ברשות הרבים י נקנית במסי  דקתנ
ם א״א במשיכה דאין משיכה אלא ת ה  ד
 כשמושך לרשותו ואין רשות הרבים מיוחד

יא םפינה תנ  כותייהו ב

 דברי רבי וחכ״א לא קנה עד שימשכנה

 או עד שישבור את מקומה ואוקימנא ברשות

 הרבים והוא דאמר ליה לך משוך וקנה דרבי

 סבר מראה מקום הוא לו וקנה במסירה

 ורבנן סברי קפידא יא) ולא קני אלא במשיכה

 אבל אי אמר ליה לך חזק וקנה כ״ע לא פליני

 דקני במסירה ומאי עד שימשכנה דקאמרי

 רבנן עד שימשכנה מרשות הרבים לםימטא

 אבל משיכה ברה״ר לא קניא דאביי ורבא

 (א) דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה״ר ובחצר
 שאינה של שניהם משיכה קונת בםימטא

 ובחצר שהיא של שניהם והגבהה קונה בכל

 מקום איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל

 שהוא קנה ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך

 את כולה והלכתא כשמואל: w ״(ת״ר ספינה

 נקנית במשיכה w ואותיות במסירה ג ר׳

 נתן אומר אותיות נקנות במסירה ובשטר

) והתניא רבי אומר ספינה נקנית במסירה ב ) 
 וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנו או

 עד שישכור את מקומו לא קשיא כאן בסימטא כאן ברה״ר אי ברה״ר מי קני

 משיכה w והא אביי ורבא w תרוייהו אמרי מסירה קני ברה״ר ובחצר שאינה

 הני תשמישי ספינה דוקא נינהו אבל עבדים ומרצופין ואנמיקי אע״פ שבאין כסםינה או
 דפשיטא היא אלא דאתא לאשמועינן
 דבזמן שאמר היא וכל מה שכתוכה
 אסילו הני מכורים: העבדים הם
 קנדים לעשות צרכי הססינה. מרצופין
 הס כלים של עור לשאת כהם
 הסחורה: האנתיקי היא הסחורה:
 גמ' אםכלא. כבש והוא בלשון יון
 ועושין כעץ עכה שליכוח חקוקוח
 לעלוח כו: ונ־ת המים. הוא בור
 המיס שכחוכה שנוחנין כו מיס
 ממוקים לסי שמימי הים מלוחין ונראה
 דאלו דוקא הוא דקנה שהם לססינה
 כתורן ונס אבל הביצית שהיא הדוגית
 הקטנה שמטילין ליס להוציא הסחורה
 ליבשה לפי שאין הספינה יכולה להגיע
 לארץ שמפני כובדה היא נכנסת
 במעמקי ים אינה נמכרמ על הסמס
 דדמי לעבדים שאע״פ שהן משמיש
 לספינה ראויס הס לעצמם ולשמש
 לדברים אחרים שאינם תשמיש מיומד
 לספינה והוא הדין הדוגיח ומ״מ
 כזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה
 נראה ודאי דלא עדיפי מאנמיקי
 שנמכר עמה: [ספינה נקנית] הא
 דאמרינן דססינה כמשיכה וכן
 ככהמה לא דמו אהדדי דאילו ספינה
 דוקא בסימטא או בחצר של שניהם
 אבל ברשומ הרביס מקניא שפיר
 כמסירה כדבעינן למימר קמן אבל
 כהמה אינה נקנית אסילו ברה״ר
 אלא במשיכה וכגון שימשכנה מרה״ר
 לרשותו כדגרסינן פרק האשה נקנית
 ןדף כה:] דריש רכ כקממוניא כהמה
 גסה נקנית במשיכה סי׳ ולא כמסירה
 דקאי כרבנן דברייתא דתניא וחכ״א
 אחד זה ואתר זה כמשיכה כלומר כין
 דקה כין גסה דסליגי אמתני׳ דקחני
 בהמה גסה נקנימ במסירה וכו׳
 כדאימא המס וכ״ש שאר מטלטלין
 שאין נקנין אלא כמשיכה דמשנה
 שלימה שנינו ןדף ט.] נכסיס שאין
 להם אחריות אין נקנין אלא כמשיכה:
 םימטא. כמו מבואות קטנים הפחוחיס
 לרה״ר ורשות לאדם לשכת שם והרי
 הוא כרשות העומד שם לקנות כמשיכה
 כאילו הוא רשומו דזימנין דדתקי
 [כני] רה״ר ועיילי להמס ולסיכך אינו
 לא רה׳׳ר ולא רה״י הלכך כל הדכריס
 הנקנין במשיכה בלבד צריך שימשוך
 אותם מרה״ר לסימטא דרהי׳ר אינו
 קונה לו כיון דאינו רשותו ורבי
 ורכנן לא סליגי היכא דא״ל לך תזק

 אלא כשאמר ליה

המוכר א את הספינה מכר התורן ואת  א

 הנם ואת העוגין ואת כל המנהיגין

 אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את

 המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו

 היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין: מכר

 את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את

 הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד

 לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר

 את הצמד ר׳ יהודה אומר הדמים מודיעין

 כיצד א״ל מכור לי צמד במאתים זוז הדבר

 ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכ״א אין

 הדמים ראיה: גמ' תורן. אסקריא וכן הוא

ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: (  אומר א

<שש ברקמה ממצרים היה  נם. אדרא וכה״א ־

 מפרשך להיות לך לנס: עוגין. תאני ר׳ חייא

הלהן תעגנה: ואת (  אלו עיגונין שלה וכה״א ג

 כל המנהיגין אותה. א״ר אבא אלו המשוטות

 נא] וכה״א ליאלונים מבשן עשו משוטיך ואי
 בעית אימא מהכא היוירדו מאניותיהם כל

 תופשי משוט: ת״ר המוכר את הספינה מכר

 את האםכלא ואת ייבית המים שבתוכה ר׳

 נתן אומר מכר את הספינה מכר m הביצית

 סומכום אומר מכר את הדוגית ולית הלכתא

 ב נקנית במסירה

 עין משפט נר מצוה
ח ע ש ת - ז ע ש  ת

׳ י י : ב מ כ ׳ ר י מ ס ״ ח ו ה ט ר י כ ׳ מ ל ה ז מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: א צ ׳ ק י מ ס ״ ר ס ו ג ט ! פ ג עשי מ ס ס ג ש ״  פ

 ממורת הש״מ
חזקאל מ ה) שס ח א ד) י ו קאל כז 3) שס ג) ר חז  א) י
ת ו כ ל ה ה מ! ה נ ז אי ״ ) ז) כ י ס (א״ י מ ר ה ו ׳ ג מ ג  י) ג

: ג ״ ס ל ׳ י ר ה ת ט) מ ״ ת ת) ד ״  ד

 קובץ הגהות
ג ת י כ ״ א כ ו ה [ י ׳ ה ג ג ה ״ : (3) נ ד ג ה ״  ב״ח (א) נ
ן מ ק ד ל ה ע ״ ה ג ה שזה ה ג ו א מ ״ ס  מצאתי ב
ה ר י ס ו מ ה י י ד י ת ר מ א ] (ג) אביי ורבא ד פ ״ ר ר מ  א

ה כצ״ל: נ ו  ק
ה נ י פ שי ס ה דבכלל תשמי י א א ר מבי ב ו ״  מא״י [א] נ
׳ מ ג ב ב ״ : [3] נ ה נ י פ ס ! בכלל ה נמכרי  ה! ו
מ! בבלאי ׳ נ י אלא ר ת ומשנ י ג ו ו ד נ י ך ביצית הי י ר  פ
׳ מ ג ג ב ״ ת: [צ] נ צי י מ ג י ק ד לה גיצית נ א ק א ד ו  ה
ס ה רשו נ י ס ׳ ס י : ןד] מ י ג א ר ו ה ה ק ז ״ ת ש ש ר פ  מ
ר עי ץ ו ח ר מ ב ובית ה ״ : [ו] נ ת ב א ״ : [ה] נ ק ו ח מ  ל
ס ר רשו ק מ ב ג י : [ת] ת ס י ה ל ט ל ט מ ג ד ״ : [י] נ ה ד ש  ו

ה כצ״ל: מ ק ר : ןט] ב ק ו ת מ  ל
ה ״ ׳ ד י נ ת ר מ מ ן א רקי ן בפי מ ק ג ל ״  חו״י (א) נ
ג ״ ) נ כ לא: ( ך ו ש ת לתגירו מ ו ר י ר פ כ ו מ  ה
א י א תנ ה י ו ש ק מ תן כרבי ו ׳ נ ר ק ד ״ ת י ל ק ו ׳ מ מ ג  ב
א ״ כ א זו על מ ס קושי ס ג ״ ג ש ר ׳ ה ג לפי ״ ) נ ג ) : ׳ ו כ  ו
ר ״ ת כה ד א דבמשי ה א ד כ פ י ש א ר פ ף מ ״ י ר ה א ו פ י ס ג  ד

: א פ י א ס מ י פרש א ע איך י ״ צ ר ו ״ ה ר  איירי ב

 שלטי הגבורים
ה גקגימ נ י פ ס ב שאין ה ת ״ה כ מז ז א ו ״ א י ב ר ת  כ
י נ ה על פ ח ס לפי שאינה נ י מ גשה ולא ג י  כמשיכה אלא ג
טרס נ ו כגר כיארתי כק כתה משיכה ו ס ואין משי י מ  ה

כה: ס משיכתה משי  הראיות שאף כמי
ס פ ק למציעא גגי ת ״ פ א ד י ה ה מ ק ד ״ מ ג ס ת  כ כ
ס פ ד א ד ל ה צריך מ ר י ס רה יש ללמוד שקטן מ סי מו  ג
ע שא״צ מ ש ה מ נ ק ן לך חזק ו א גפירקי ר הכ מ א א ד ה  מ
דיקא ה ו נ ק ח אחרת מ ע ך אלא ד ד ה ואין צ ר י ס מ ד ג  ד ל
ה אכל ר י ס עלת מ כתה מו רח גמשי ה שיש טו ג י פ ס  ג
ת היינו ו תי רה דאו מסי ך משיכה ו ד ס צ ד ח ס א ד ג ד  ג
ל ה לפי שאי! מועי ר י ס י ללהכי קורהו מ ׳ ר״ פי  משיכה ו
ה לאפוקי נ ק ח מ ע י ל ״ ן משיכה שלהס אלא ע  כלוס קני
׳ מ סי ״ ר ח ו ט ׳ כמ״ש ה ס ו ר וכן כתכו המ  שטר לגכסי הג
ה כמשיכה נ י פ ס א לקנות ה ס גאורך ע״ש ואס ג מ ש ו ג ״  ס
ה למקום שהיה ראשה פ ו ך שימשוך כולה שיחזיר ס ד  צ
ן י כשאר המטלטלי מ י נ ס להכ ד מ ו ש ליש א ״ א ר בחג ה  ו
ך למשוך ד ה צ נ י א ספ ק ו ל ת כולו ונראה ל ך שימשוך א ד  צ
ך שתהלך מלא ד צ ל ל ״  כולה וכן כעלי חייס איכא מ
לא להכי א אזלא ממי ו ד משיך לה כל לה ס ל ה משו ת מ ו  ק
ג משיכה אכל משיכת ו משי ה ל א ד ו  אין משיכת כל לה
ק ש ו מ ח אלם ה כ ן שהמשיכמס מ  כל שאר המטלטלי
א ״ י ד י ר ג משיכה וכחכ ה ו חשי ה ל א ד ו ה כה כל ל  משי
נה נקנית כמשיכה אלא כלרך משיכתה כגון ה אי נ י פ ס  ל
א וכתצר ט מ י ס ס שהיא כ י ס או כרקק מ י מ  שמונחת ג
ל ה ע נ גשה אינו קו י א ג  שאינו של שניהם אבל אס הי
כה רח נמשי ה שיש בה טו נ י ׳ לספ י יהנה וכתב מי נ ג  שי
ל אס א״ ה י ז רה וכן כל ביוצא נ ו אלא מסי ה ו כ ד צ  לא ה
ל שימשכנה כולה כיון ה ע נ ה לא ק קנ כר לך משוך ו  המו
יה כ״כ הרמי כה ו קנה אלא נמשי ר שלא י כ ו מ ד ה פ ק מ  ש
רה אלא שחלק היכא ן ניקנין במסי  ז״ל שכל המטלטלי
ל חזק ו אלא א״ ד ו ל ד ה לקונה מ נ ק ר ליה מ ס  ללא מ
ש בה פ מי ת ׳ שלא בפניו אי נ ה אפי ה ואזיל ותפש נ נ ק  ו
י ד ר מ מ ג א ״ ה כר לאקגויי ליה כ ו לאחר לארצי מו י נ פ  ג
ר ס מ ה אגל היכא ל ר י ס מ ה ג קנ א אינו נ ו ר משיכה ה ג  ד
ה נ י לאקנרי ק ו מ ד ו ל ד ה לקונה מ פי ו ה ג נ ק  ליה מ
ס הרא״ש ללא ט ס ׳ רלעיל ה ס ו ח ה וללעת ה ר י ס מ ׳ נ י פ  א

ים: ה ונעלי חי נ י ה אלא ספ ר י ס מ י נ  מקנ
ו ן שנתן לשמעון נל נכסי נ ה ראו נ ו ש ת נ הרא״ש נ ת  ג נ
ג ״ ע א ן ו י י נקנ ע ק ר ק נ מ ג א מטלטלי א רי ת נ נ ת מ  נ
ת פ שהיו השטרו ״ ע ס א א נ י אינון לא ק ס נ ד נכלל נ ט ש  ל
ה לשמעון כל נכסיו ונמצא שקנה הקנ ן ו נ ס לאו י נ  נ
ר ה ה וחצרו ל נ י ת ן נ א ה רש נ כ ו ת ת שהשטרות נ י נ  ה
י נ לו קנ ת ה השטרות כיון שלא נ נ ה לא ק ״ פ רה א  כמסי
ה ר ט אס כחכ שטר מ ה. ו י לא לאית נ ו נל שענ  לך איהו ו
ו אלא ד ר ל ס מ ה ו י א לאית נ ד נ ע י לך איהו וכל ש  קנ
ו שמכר לו ד ה מצוי אצלו וקנו מ י  ששטר הנמכר לא ה
ס ו ק מ ל שקנה לחליפין הן נ י ׳ נ הראנ ת  שטר פלוני נ
פו ו ! נקני! בחליפין כן ג ה לכמו ששאר מטלטלי ר י ס  מ
ד שבו ב ע ה בחליפין והכתיבה לקנות ש נ ק  של שטר נ
פו ו ר לו ג מסו נ י ״ א ל א עי ג שאינו מו ח ן ז״ל ב ״ ג מ ר ה  ו
כגים י כו ל ג ו י כערכאוח של ע  של שטר ושטר העשו
רה ולא מסי כה ו כחי נ נ ״ יס ג ו נקנ נ ד ח  ושטר של נ
ית אלא ה שאינה נקנ ה על פ ו ל מ ה נ י ׳ ללחשנ ד מ  א
ד נ ו ל שלשתן לשטר העשוי כערכאות של ע מ ע מ  נ
נ מ נ י ו ל נ ע ש מ ׳ מ י ו אפ ן נ ני ו גו נ ס עשוי כמקו ם א י נ נ ו  כ
ו ! נ י נ ו ד ג נ ע ש מ ו מ ת נ ו נ נ נשטר לג ו גהי ללא חשי  ד
ן נ סף א ו ר י ״ גחא ה ו א פל נ נשטר משכונא אי ד ו י ח נ  מג
ן שיכול לסלקו ו ה ט ג שליט כשאר מלו מ ש כ ״ א ג  מ
ה ר י ס מ ו ל נים כתג רה והגאו מסי כה ו ת וצריך כתי ו ע מ  ג
א גלא י ה קנ ג י מ יא אגל כ ה לא קנ נ י א גלא כמ מ ל ע  ג
ה נ ׳ ק כתג לו קני לך וכו ע ו ק ר ק ן שהחזיק כ ו ט ה ל ר י ס  מ

: ן ו ג שעליו כמשיכה המשכ ו ח ה ה נ ר ק ט ש ר לו ה ס פ שלא מ ״ ע ! א ר לו המטלטלי ס מ ג ו ו ח [ כיו! שמוסר לו ה ן של מטלטלי ג שעל המשכו ו ח א כשאר מלוה אגל שטר ה ר קח ה חו קת אכל אינה מו חז א מו נ א ולוקא גמשכו נ ר לו שטר המשכו ס פ שלא מ ״ ע  א
ם שאלם י נ ט ק רה כשאר החפצים ה ת כמסי ו ו שאותיות נקנ ת השטר לתוך ד ר י ס מ ה ג נ ו ר שהוא ק מ ו ם יש א י ר פ ס ירסומ ה ג ג א ו ו קת בין גאונים ה ר זה מחלו ג ו ל ו למוך ד מסר וחו ללוי ו ן שחייכ ליתן לו כך וכך ורוצה להקנ ז ראיבן שיש לו שטר על שמעו ״ א י ב ר ת  כ
ג מ ר ולא כ ס אס מ ח כיה ו לא לאי ו ה לך האי שטלא וכל שעג נ ל שיכחוכ עליו שטר אחר ויאמר ק ה ע נ הם ולא ק ן ואינן אלא לראיה שנ פן ממו ו ה לפי שאין ג ר י ס מ ת נ ו ״א שאין אותיות נקנ י ה י ״ ז א שיטת מ ן וכן הי ת ה נ ג א ה ירו ומסירת! הי ו של חנ ם לתוך ד ל ס ו  מ
נראה בעיגי שאס כתוב כשטר ששיענל ם שהוא ו ו ק ה השטר בכל מ נ ע ק ק ר ק ע כיו! שהחזיק ב ק ר ו לו השטר אגב ק נ אס הק ות ו ט׳ הראי נ ה כמבואר בקו ט ו י נ ת ע ה ולזה ל ג עליו שטר בענין ז ר שרוצה להקנותו ויכחו ט ש ל שימסור לו ה ה ע נ ר לא ק ס  או כתב לו ולא מ
ן. א לגיטי ״ פ א לעולם כמבואר ב ו כלום שאין אלם יכול לשעגל עצמו למי שלא ג נ מ ל אינו יכול לגבות מ ה געולס בשעת השעבו י א עליו גשטל זה אלם שלא ה י שיגא עליו גשטר זה ואם ג ו כל מ נ מ י שיגא עליו כשטר זה יכול לגגות מ  הלוה עצמו למלוה ולכל מ
ו והרי השלה ל אכל אינו יכול לחזור כשלה שככר זכו ג ג ק מ ד ה ל שלא יגיע ל ז יכול לחזור כשטל ע ר להם כתבו לו שטר אתריות וכתבו לו שטר בלא קנין ה״ מ אח״כ א ה זו לצורך סלוני וזכו בי או בקנין או בחזקה ו ל ש ס זכו נ ד ע אמר ל ה לחנירו ו נ ת מ  הנותן שלהו נ

ת: ו י ׳ הרא ט נ ו ק אר ג ו ת כמג ו ד ח יה לו כלא א ו  קנ

 וקני. חצח כשאמר ליה לך משוך
 דרבנן סכרי כיון דא״ל משוך הרי הקפיד מוכר שלא יקנה אוחה אלא במשיכה כדי שיוכל לחזור בו עד שימשכנה והלכתא כוומייהו אבל היכא
 דאמר ליה לך חזק וקני כ״ע אית להו דאכיי ורכא דכרה״ר קני כמסירה וא״ת אם כן קשיא הלכתא אהלכחא דהלכמא כאביי ורבא דמסירה
 קונה כרה״ר והלכחא כדדרש רב בקמחוניא [בהמה גסה נקנית כמשיכה ולא כמסירה] דסכר כרבנן דסליגי אמתני׳ דתני כהמה גסה נקנימ
 במסירה ומסתמא מתני׳ ברשות הרכים מיירי דמסירה אינה קונה כסימטא דרשותו של מוכר מכטלת תפיסמו וסימטא כרשותו דמי כדסירשמי
י ורבא דאמרי תרווייהו מסירה קונה בר״ה י  רש לומר ולחלק כין ספינה שמשיכתה קשה ואין דרך למשכה. לכהמה שמשיכתה קלה *ףאב
 דוקא בדכריס הככדים כספינה וכיוצא בה אבל דברים הקלים ובהמה לא מקנו אלא במשיכה וכדדרש רכ ולא פליגי] ומדאמרינן דבלך
 חזק וקני כ״ע לא פליגי דקנה כמסירה כרשוח הרכים שמעינן שאין צריך שימסור אומה המוכר מיד ליד אלא יאמר לו המוכר לך חזק וקני
 והלוקח אוחז בה וקונה אוחה במצומו והא דאמרינן כס״ק דכ״מ (דף ח:ז מאי לשון מסירה כאדם המוסר דכר לחכרו וכמציאה ובנכסי
 הגר מאן מסר ליה דליקני לאו למימרא דכעינן מסירה מיד ליד אלא ה״ק כל מסירה היא במצות המקנה ט)(וכהכי ליכא מחני׳) [ובהני ליכא
 מקנה] ופשוט הוא כדאמרן מהכא מדאמרינן לך חזק ולא אמר חא חזק ומדפירש הר״ש ז״ל ססינה במסירה ברשות הרבים כגון רקק מים
 משמע שאינו קונה אוחה במסירה אלא כדרך משיכחה שהיא מונחת על המיס או כרקק מים וכן כתבו אחרים דבמשיכה אינה נקנית
 אלא ככהאי גוונא שהיא מונחת על רקק מים אבל אם הימה מונממ ביבשה אין דרך למשוך ולגרור אותה אלא צריך שיגביהנה: וקי״ל כרבנן



 עץ משפט נר מצוה
פ ש ת - מ ע ש  ת

׳ י מ ס ״ ח י ב ט ( ס ג עשי מ ה ש ר ט ׳ מ ל ה ז מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ג מ ׳ ר י מ ס ״ ר ס ו ג שס ט מ ס ס ו ש ״ ׳ ס י י : ב מ ו  ס

 ממורת הש״ס
ת ׳ ׳ א ג) ל נ ה ב כ ר ס ד ״ ר ה ׳ מ י ק 3) ג ח מ כ ל ״  א) ע
י קר י שטרי אי ג ח ג מ י ש ׳ מ ס ם ג קי מו י נ ׳ כ י ו ו) ע ״  מ
ן כולל ט ת ו ו ר ט ט ש ר ו ן פ א כי י ר ה כסי שם חילק ג  נ
׳ י ז י) ג ״ ח מ ״ : ה) ל ש ״ ס לך ע ר נ י ק ס נ ר כל נ מ ו א  כ
׳ ת י) גי ״ ׳ ר י ת ט) ג ״ ׳ ר י י ליתא ח) ג ״ ו פ ל ת ז) כ ״  ד

: ס ״ ר ה  מ

 קובץ הגהות
א גמצר שהי א ו ט מ י ס ה ג נ ו ה ק כ י ש ג מ ״ ן (א) נ ד ״  ב
ל י ע א מ : (3) ואי כצ״ל: (ג) ו הם י  של שנ
ג ״ : (ו) נ א כצ״ל ט מ י ס ר ל ״ ה ר  שימשכנו שימשוך מ

: ה ״ ג כ ה ״  ע
: ה ר י ס מ ת כ ו נ ק ת נ ו י מ ו א א ו ס ה ״ ג ש ׳ ר י  ג״א א] ג

: ק ו ח מ ׳ ל מי ל שימשכנו רשו ת ע כ י  מא״י [א] ת
׳ וכלאו י ג ק ה ״ ל : [ג] כ ה ר י ס מ נ נ ״  [3] ג
ר נ ר ל י י ת הנ ו ו לקנ ת ע ל ה נ י נ שלא ה ״ נ ה י נ ו ק ת ה ע  ל
א ו ה ה מ ם ל ע י ט הי ה ו ג ו ק ת ה ע ׳ ולאו ל י רס ו  ויש ג
א ״ נ ס ״ : [ה] ג ה נ י ת ם נ ׳ ע י נ ס ״ : [ד] נ ת ו ע ח ט ק  מ
ף צ״ל י ל ע ג ל ״ ע ת א ו נ י : [י] ת ן ו כ נ ו ו נ ק ת ן ל ו ט  ו
ר יצתק ה נ כ ר ר מ א ה ך ולא ו ׳ פרי מ ג ג ג ״ : [ו] נ ף ק ו  מ

: י ג שאנ ג י א ׳ ומשג כו ר ו ״  א
ר ת ף א ״ י ר ן כ שי ק לקלו ״ פ ן ג י ג עי ״ ) נ א ־ ( ״  הו
: ה ר י ס מ ת ג י קנ ה נ מ ה ה ג ״ ׳ ל י נ ת  מ
ה ״ ׳ ל י נ ת ר מ ח ף א ״ י ר ה ג ״ ׳ ח פ ג לעיל ג ״ ) נ כ ) 

: ה ל ו ה י  שלש ארצות ל

 המאור הגדול
ה נ ק ק ו ז ך ח ה ל י ר ל מ א א ד כ י ל ה י כ ש  אמר רב א
י ג י ל י פ ה כ ר י ס מ ׳ ב י פ ר א מ ו ל • כ ה פי נ ל ק כ י ה ר ב  ד
ר מ א ו ד י פ ר ק ב ר ס י מ נ ק ך ו ו ש ך מ ה ל י ר ל מ א  ד
א ד י פ ד ק ״ מ א כ ת כ ל ה ו ו א ל ו ם ה ו ק ה מ א ר ר מ ב  ס
ן ו ג ה כ כ י ש מ ה ב נ ק מ י ד א ל מ כ ה ל ״ י ה ת ע ד ל  ו
׳ י פ ה א נ י ק נ ק ק ו ז ך ח ל ל ״ י א ה א ק ד ה ו ס ה ג מ ה  ב
ם ה ר ב י א ב ב ר ר י ל ת י א ר ר ו ״ ה ר ׳ ב י פ א ה ו ר י ס מ  ב
א י נ א ק ה ל ר י ס מ ב ד ת ם כ ג ה ו ף ו ו ל י ח ב ב ת כ ל ש ״  ז
א ט מ י ס א ב י נ א ק ל ה ד י ת ע ד ע ל מ ש מ ר ו ״ ה ר א ב ל  א
ה נ ו ה ק ר י ס ׳ מ י ר מ י א י כ ת ע ד ל ם ו ה י נ ל ש ר ש צ ה ב  ו
ש ״ כ ר ו ״ ה ר ׳ ב י פ ר א מ ו ל ל כ ״ מ א ק ת ו ב ר ר ״ ה ר  ב
ר כ ו ת מ ו ש ר ל ב ב ם א ה י נ ל ש ר ש צ ח ב א ו ט מ י ס  ב

: א י נ א ק י ל א ד  ו
. א י נ ק א מ י ל ל י מ י ב ל י מ ו ו ה נ י י נ ל י א מ ו  סברא ה
א ל ו ו ב ה ש י א ר ו ל ה נ י י נ ל י ר מ ט ש ת ה י י נ ר ק מ ו ל  כ
ל כ א ו ו ך ה י ל נ ר ק מ ו ך ל י ר ר צ כ ו מ ה ו ו פ ו ג  ל
א צ מ ה נ ל פ ע ר ב מ ו ה א י ו ה ל י א ה ו י ב א ד ד ו ב ע  ש
י ר כ ו ס מ י ב ו ו ת כ י ך ש י ר ך צ כ ל י ה ל י ה מ נ ק ה מ  ז

: א ת מ י ל ה א י י נ י ק ו ה י ת י ד כ ־  ה

 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא(עו:-עז:)לט
א פו׳]. ואשמועינן ר״פ שצריך למכתכ לו אליכא דרכנן קני לך הוא וכל שעכודא דאית כיה כפירוש פ  דרבים הם וכדפסק מרימר כסמוך: [א״ר פ
ט בפירוש לא קנה כלל וכדמסרש רב אשי בסמוך ואי נמן לו מעומ הוי מקח טעות ומייב להמזיר לו המעות וזה יתזיר לו השטר  ואי לא כתיב ליה ה
 שהרי ודאי עיקר מקמו היה על השעכוד דאנן סהדי שלא היה כרעמו לקנומ הנייר לכדו והיינו דהוי קשיא ליה לרכ כהנא אמאי לא קנה כיון דאנן
 סהדי שלא היה כדעתו לקנות הנייר לכדו לצור ע״פ צלוחיתו וא״ל דאין לצור ולצור כלומר דאה״נ דממוך לשונו לא משמע שמכר השעבוד
 אלא הנייר כעלמא(וכוי) נמ [וכיון] דלאו
ם דעת הקונה כהכי מקח טעות הוא ן ק ל מ כ ה ב נ ן ה ק ה ב ג ה ) ו א ם ( ה ר ל ש  ש

 ואפילו הנייר לא מכר וכדאמרן: אמר
U הממכר לצור ולצור כיון דהוה ס״ד J I M '*י ״י ׳-״*׳-••• ״•׳-׳׳*יו ׳־" ׳ י " 
ו ־<דרכ זכיד (הויא) שהכוונה והלשון מ ו ק ת מ  לםימטא אימא סיפא עד שישכור א

 ואי ברשות הרבים ממאן אוגר הכי קאמר
 w אי ברשות בעלים הוא לא קנה עד שישכור
 את מקומו ואלא דאמרינן אביי ורבא דאמרי
 תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים לימא
 דסברי כרבי אמר רב אשי. לא. כל היכי דאמר
 ליה לך חזק וקני כולי עלמא לא פליגי דקני
 כי פליגי דא״ל משוך וקני רבנן םברי קפידא
 וצריך משיכה >״ מהאי טעמא נא! עד
 שימשכנו מרשות הרבים לםימטא ורבי סבר
) >י< אמר רב פפא  מראה מקום הוא לו)א
 האי מאן אדזבין ליה שטרא לחבריה צריך
 למכתב ליה קנה לך הוא וכל שעבודא
 דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא
 קמיה דרב כהנא ואמר לי ואי לא כתיב ליה
 הבי לא מני אטו לצור על פי צלוחיתו הוא
 צריך א״ל אין לצור ולצור: אמר אמימר
 הילכתא א]אין אותיות נקנות במסירה א״ל
 רב אשי לאמימר גמרא או סברא א״ל גמרא
 רב אשי אמר סברא נמי הוא מילי נינהו
 ומילי במילי לא מקניין ואע״ג דלא מיקניין
 במסירה על גב קרקע מיקניין דהא מטבע
 לא מיקגי בחליפין ועל גב ארעא מיקני כי הא
 דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי
 אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אםיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה
ת הן אמר זכו ו ר ט ש ) אמר רבה בר יצחק אמר רב שני 3 א  עד תווך (
 בשרת זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה

 היה לומר משוס שעמד השטר לסיכך
 השיכ לו דאדרכה כיון שלא הזכיר
 אלא קני לך האי שטרא לצור נתכרן
 ולצור משמע עד דיכתוכ ליה וכל
 שעבוד דאימ ביה ג<(הרשב״א ז״ל) זהו
 כפל הלשון [ומיהו] אעפ״כ אנן סהדי
 שלא נתן הלוקח מעומיו אלא על
 השעכוד והו״ל מקח טעות וחוזר
 הריטב״א ז״ל כשם כל רכוחיו ז״ל וכן
 פירשו קצת הראשונים ז״ל ועיקר [וכן]
 שכיב מרע שנחן שטר חוב צדך שיתן
 אוחו הוא וכל שעבודו כפירוש דאע״ג
 דדכרי שטב מרע ככחוכין וכמסורין
 היינו כדכר שאפשר להשמע כן אכל
 כאן הא אמרנו דלצור ולצור י)משמע
 והיינו שמצינו דשטב מרע שאמר כל
 נכסי לפלוני שזכה בשטרות ןכ״ב לף
 קנ:] דשטרי איקרי נכסי וידוע שדעת
 כעל השטר כשטרו משוס שעכוד
 הוא דחשיב ליה הלכך כיון שאפשר
 לישמע כן ושכיב מרע רוצה לקצר
 דבריו וליחן כלשון כולל נכסיו הקלו
 עליו שיהא כמסרש כמו שהקלו עליו
 כגט [למסוכן ןגיטין לף סה:] ומפרש
 כשיירא שאמר כתכו גט לאשתי
 כומכין ונומנין אע״ג ןשם דף סו.1
 דבריא שאמר כן אין כומכין כל שלא
 אמר כתבו ותנו דרוצה לשחק בה
 ה״נ כריא שאמר כל נכסי לסלוני אין

 רש״י
 לשוס ארס וטון לא״א במשיכה קני
 במסירה: והגבהה קולה בלל מקום. אפי׳
 ברשות המיוחד למוכר לבדו: כל היכא
 דא״ל. מוכר ללוקח לך חזק וקני: כ״ע לא
 פליגי דקני. במסירה ברשות הרבים:
 דרבנן סגרי קפיוא. לא גמר להקנות לו
 ט אם במשיכה ולא במסירה: מראה
 מקום הוא לו. אי בעימ לך ומשוך דהא
 נס הקנימי לך: צריך למכתב ליה ופו׳.
 ולפרש אתי דהלכתא כרבנן לרבי דאמרי
 צטך מסירה ושטר וגס בא לפרש איך יכתוב
 השטר: הא לא כסב ליה הכי. רק מסר
 ליה לא קני אמאי: וכי לצור ע״פ כוי.
 הא סברא הוא דמשום גביית החוב מסרו
 ומוכרו לו: אין לצור ולצור. ואי משוס
 אונאה יותר משתות בטל מקמ ויחזיר לו
 שערו: גמילי. במסירה בעלמא לא קני:
 בחליפין. בקנין סודר: אגב אסיפא דביחיה.
 אגב סף ביתו הקנה לו כדי שיביאם לו והיינו
 הרשאה דאל״כ לא היו נותנין אותן לו ט
 היו חייבים באחריות הדרך: נפיק לאפיה.
 מרוב שמחה שהביאם לי: עד תווך. מקום:
 שני שטרות. חלוקים זה מזה זכו בשדה זו
 לפלוני והס קני בקני! סידר לצורך אותו
 פליני כאשר ציה להס: חוזר בשטר. ואע״פ
 שאימר כתבי דכל זמן שלא בא השטר ליד
 המקבל מתנה זה יכול לבטל שליחותו דאין
 עושים שטר על כרחי של נותן דלא ניחא
 ליה דליפוק שטר עילרה דאע״ג דאמרינן
 לעיל (ב) קנין בפני שנים ואצ״ל כתובו הני
 מילי סמס כל זמן שלא מיחה דסתס קנין
 לכתיבה עומד אבל אס מיחה לא כמבינן
 על פרחו: ואיצו חוזר בשדה. שכבר זכו

 שעכוד שטרוח ככלל] מאחר דאין
 נכסי הלוה קנויין לו השעכוד אינו ככלל נכסים [של המלוה וכדקי״ל ופסחים דף לא.] אקדיש מלוה וזכין מלוה לא עשה ולא כלום]
 לפיכך לא מהני ככריא עד שיחן אוחו וכל שעבודו בפירוש ולא מקילינן ביה דליהוי במשמעוח נכסיו ולענין דינא הסכים הרשכ״א ז״ל
 דכ״ש שהאומר נמחי או שעבדחי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרומ ככלל שאין ככלל אלא מה שבפרט וצ״ל מקרקעי ושאר נכסים וכל
 שעבודן. הריטכ״א ז״ל וכל רבוחיו ז״ל: אין אותיות נקנות כמם־רה. לבד שהרי לא מסר לו הנכסים המשועכדיס אלא ניירא כעלמא
 הוא דמסר ליה ועיקר הקנין משוס השעבוד הוא הלכך אין נקנין אלא בכמיבה ובמסירה שהמוכר מוסר השטר ביד הלוקח כדקי״ל ןב״ב
 דף פי.] דברים שדרכן להגביה לא קנה אלא בהגבהה ומיהו נראה דהכא אלו מסלו נח במסירה בעלמא דהיינו אחיזח השטר בעודנו
 כקרקע קנה נמי וכ״ש שקנאו כמשיכה מפני שאין השעבוד שכו כר משיכה ובר הגבהה ואין עיקר קניימו אלא משוס השעכוד הלכך נקנה
 אף במסירה וכל שכן במשיכה והגבהה זו היא סכרח הרמכ״ן ז״ל וכחכו האחרונים ז״ל שהיא נכונה ואמימר גמרא היא בידו מרבוחיו
 ורב אשי אמר דסברא היא משום דאותיומ מילין נינהו לגבי הלוקח משוס שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה אבל
 כשיכמוכ לו כשטר קני הוא וכל שעכודא דאימ כיה לא מיקרי מילי שהרי אמרה תורה שמוכרין ומשמעבדין בשטרומ ומדאמר רב פפא
 האי מאן דזבין שטרא צריך למיכתכ ליה וכו׳ אע״פ דאיכא קנין כסף ומסירה משמע דכעינן כתיבה ואע״ג נדיכול להקנומ לו קרקעות
 המשועכדיס לו ככסף] דקרקעומ משמעבדי בכסף במקום שאין כומכין ואפילו כמקום שכותבין אם עשה לו שדהו אפומיקי א״צ שטר
(שמעינן דאין אותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה״ר יוסף הלוי דאף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא דוקא ככמיכה ומסירה ואע״ג (  ה

 דקנין עדיף משטר כגון המטלטלין דמשתעבדי בקנין ולא בשטר דלאו בני שטרא נינהו וכתכ ה״ר יונה זצ״ל כוותיה ויהיב טעמא למילתיה
 משוס דקנין מאי עכידתיה שהרי אין אדם יכול להקנוח לחבירו קרקעומ המשועבדים לו כיון דעכשיו אינו שלו דהא אינו יכול להקדישן דקי״ל
 כרבא דאמר [בפסחים דף ל:] כע״ח מכאן ולהבא הוא גובה אלא ודאי מטרמ שטרי בכמיבה ומסירה מחקנח חכמים היא שיוכל אדם למכור את
 חוכו כדמוכח כפרק מי שמת (דף קמז:< נה ותקנו דטון שצריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא דאית ביה י<[צריך שיהיו דברים נכתבים ולא
 שיאמר לו כן על פה דמילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סגיין בכסף ולא כקנין דהא אע״ס שיש שם כסף וקנין צריך הוא לומר הוא
 וכל שעבודו ואס אינו כומכ כן] הוו מילי כמילי כין ככסף כין כקנין ני] [אע״ג דעדיף] טפי מכתיכה ותדע דלאו מדינא הוא אלא
 מקנמא דהאיך כמיכה היא אף על פי שאין קרקעומ ללוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין ככתיכה ולפיכך אמרו !ב״מ דף כ. יכ״מ]
 המוכר שט״ח לחכרו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתכ הרשכ״א ז״ל דכעי מסירת הנייר מקמי כתיכת השעכוד משוס
 דשעבוד לבדו אינו נקנה קודם שיזכה בשטר החוב כיון דהשעבוד לא מהניא לגוף הנייר ׳)(וכתב הנייר) ואע״פ שמוסרה לו אח״כ כיון שלא
 קנה בשעה שמסר לו שטר הכחיבה השחא במה יקנה הלכך צריך שימסור לו שטר החוב ואח״כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו אותיות
 נקנות אגכ קרקע כלא כמיכה ומסירה כלל וכלכד שיאמר קני לך אגכ קרקע זה שטר זה וכל שעכודו וכדמוכח השחא בסמוך
 ני] ולא. תלמודא מממה עליה דרכ אשי דאמר דמילי כמילי לא מקני וכעי לאוכוחי דהשטר קנוי ללוקח כל היכא שהיה בדעמ המוכר להקנותו
 דקס״ד דמשוס שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ״מ שהוא שיקנה כשיאמר לו כמילי ותירץ תלמודא דלא מקני השטר
 אלא אגב קרקע דקניאחא אלימחא היא ולא מילי: שני שטרות הן. חלוקין זה מזה: חוזר בשטר וא־נו חוזר בשדה. ואע״ג דלכאורה
 משמע דלא נסקא ליה מידי אם יכמבו לו שטר דמה נפשו אי מחנה הוא הא אינו חייב כאחריומה ואי מכר נדף מא:] אסילו לא כחב
 לו נמי גוכה מנכסים משועכדין מ״מ אינו כן רחוב הוא לו השטר דאימ ליה בשיודעין שנכסיו משועכדיס משום דמחזילי נכסיה דאמרי
 נמן קרקעומיו או מכרן דאע״ג דכעדיס נמי איכא קלא טפי איכא בשטר ועוד דבשטר משתעבד בלא העדאת עדות ואם אין שס
 שטר צריכים להעיד בפני ב״ד ובפני המוכר כשיכא לגכומ הלכך אין להם להעיד על שעבודו יז<[בשטר] אלא במצומו וכדאמרינן בעלמא
 [ב׳׳ק דף קיב:] יבא כעל השור ויעמוד על שורו ט<[ואס עכרו וכחכו אין כשטר כלום] ועוד י״ל שחוכה היא לו שלא יהא נאמן [לטעון עיינמי
 כמושכנאי ולא פש לך גכאי ולא מידי וכי ליכא שטר שמא [לא] יזדמנו לו עדיס ויהא נאמן לטעון כך במגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי ובשטר
 שיש בו אחריוח שצוה אוחס המוכר לכחוב אח השטר ונאבד או נמחק קי״ל נדף קסת:] דאין העדיס יכולין לחזור ולכחכו] אפילו לרכ
 דאמר [לעיל דף מא:] המוכר שדהו כעדים גוכה מנכסים משועבדין דעדיס שעשו שליחותן אין חוזרין ועושים שליחוחן משום דאין ראוי להעיד
הט אמרינן בפרק זה בורר (דף כט:< מטלטלי ואיחנהו כעינייהו מר זוטרא אמר לא  בשטר שלא במצוחו על דבר העחיד לגבוח ו
 כחכינן כיון דמחסרי גוביאנא אבל בשטר מתנה או כשטר שאין כו אתריות כיון שככר זכה זה כמקחו ואין סופו לגכוח מן המוכר כלום
 י<[אס נאבד או נמחק] יש להס רשות לכתוב שטר שלא במצותו ובכה״ג הוא הא דקי״ל בפ׳ גט פשוט !דף קעא.< כוחכין עשרה שטרוח



 על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה
 ובזה ורב חייא בר אביז אמר רב הונא שלשה
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ר ט ש ת ה ב א ו ת כ י ד ש ה ע נ ר לא ק ט ש ת ה ם א י ב ת ו כ ס ש ו ק מ ב ל וקדושין רף כי-ן ד ״ י א ק ה ה ו ד ש ר ב ז ו ו ח נ י א ן ד נ י ר מ י א כ ת הי ״ א ת ו ת ה א ד ל ש  ע

י נ ק מ ר ו מ ה ג כ ו ת ו ב ק י ז ח ה ה וכיון ש ק ז ח כה כ ] כשז רי י א מי כ ה ל ן ב ף א ס כ א כ י ה נ ה ׳ ׳ א א ו ה ה י א ר ר ט א ש כ ה ן ו י נ ר ק ט ש רי ב י ס אי מ ה  וי׳יל ד

ו ק י ז ח ה ר ש ח ו א ב מ ר כ מ א ה ש מ ר מ ו ז ח דו ל ח בי ה כ י ה ך י י כ א ״ ח כו א ר ז מ א ח כיון ש ק ו ל ו ל ה ז ד ש ם כ י ד ע ה כיון שזכו ה ו מ ח ן ויש ל ו כ ה נ ז  ו

ר י ז ח ם לאו א א ב ו ט ו ר מ ט א ש ל ה בזביני ב צ ר ס ח ה א ק לי ״ ר ה כ ו מ ס ה ג ה ו צ ר ס י ו א ר כ ו ז ח י ל מ ל נ ו כ ח י ק ו ל ה ׳ ד ס ו ח ו ה כ ח כ ח כן ו ע ל ד ו ע זכו ב  ו

ה לו נ ק ו מ נ ה אי ק ז ח ך ד י ח ו ע  לך מ

ל ״ ה כ ד ״ ע ל השטר< ב ע ב ר ( ט ש  ה

ק״ל צו ה ז נ ו ר י ״ ב ה ח כ ם ו י ר ב ן ד י נ ק  כ

ס א ו כן ש נ ח אי ו י ר ח כ א ו י ן ח י נ ע ל  ד

 1 י שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך אם קדם

 המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה ששנינו
 כותבין שטר למוכר אע״פ שאין הלוקח עמו
 כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה א יא) שטר בכל
 מקום שהוא וזו היא ששנינו נכסים שאין להן
 אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות
 בבםף בשטר ובחזקה: >נ< לא את האנתיקי:
 מאי אנתיקי אמר רב פפא עסקא דבגוה >;<:
ת הצמד לא מכר את הבקר וכו׳ א  מכר ב א
 היכי דמי אילימא באתרא דקרו ליה לצמד
 צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר
 לא זבין ליה ואלא דקרו ליה >״ לצמד נמי בקר
 כוליה זבין ליה לא צריכא דקרו ליה לצמד
ו לצמד נמי י  צמד ולבקר בקר ואו וקרו ליה ו
 בקר ר׳ יהודה םבר הדמים מודיעים ורבנן
 סברי אין הדמים >ה< מודיעים ואין הדמים
 ראיה ואי אין הדמים ראיה ניהוי ביטול מקח
 וכי תימא w כי האי גוונא קא סברי רבנן
 לא הוי אונאה והא תנן ר׳ יהודה אומר
 אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין
 להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:
 מאי אין הדמים ראיה דהוי ביטול מקח 1א1 ואי
 בעית אימא כי אמור רבנן !י! כאן בכדי
 שהדעת טועה כאן בכדי שאין הדעת טועה
 אימר מתנה >י< יהיב: מתני׳ המוכר את
 החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר
 מכר את כליו ר׳ יהודה אומר פעמים מכורין
 ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו

 רש״י
 לו חכין לאדם שלא בפניו: ע״מ שסלסבו
 לו כוי. הכי קאמר לא יזכה עד שיבא השטר
 לידו: אם קדם המולר. מי שצריך למעות
 ורוצה למכור נכסיו לחברו פעמים כשמוצא
 סופר כותב לו שטר מכירה שיהא מזומן
 לו כל שעה שירצה למכור: לאותה ששציצו
 לוי. ואע״ג דמיחזי כשיקרא: ליון שהחזיק
 זה. הלוקח בקרקע נקנה שטר שנכתב לו
 מקידס: צלסיס שאין להן אחריות. היינו
 מטלטלי: יש לסן אחריות. היינו מקרקעי:
 גלסן». שימן עבור הקרקע: בקר לא ובין
 ליה. והיכי קאמר ר׳ יהודה הדמים
 מודיעין: לוליה זבן ליה. טון דכ״ע קרו
 נמי לצמד בקר וגס הדמים מוכיחים על
 המוכר רמי לגלויי דלא בקר זבין ליה:
 וקרו צמי. יש בני אדם שקורין לצמד בקר:
 הדמים מודיעים. שהוא מאומן הקורץ
 לצמד בקר: ואין הדמים ראיה. דכיון
 דאיכא דלא קרו לצמד בקר כי אס צמד
 יד הלוקח על התחתונה: ניהוי ביטול
 מקח. אי הוי יומר משתות ובשמות יחזיר
 לו אונאה: ולי סימא סברי רבצן לא הוה
 אוצאה. כלומר אין בית דין כופין להחזיר
 שוס אונאה ולא בטול מקח דלא מונו כתיב
 דאיסורא דעבד עבד: אין להן אוצאה.
 דדרך למכרן ביוקר יומר מכדי דמיהן:
 לא אמרו אלא את אלו. השמיץ ברישא
 עבדיס ישטרומ וקרקעות משמע אבל שאר
 מילי יש להן אונאה ואמאי אמר אין הדמים
ד ולא מ ג  ראיה משמע שהמכירה תתקיים ל
 יחזיר לו המוכר שוס דבר: ביטול מקח.
 שאין הדמיס ראיה לקנות הבקר אבל המקח
 בטל אי הוה יומר משתות: בלדי שהדעת
 טועה. דסבור הלוקח דשוה כ״כ כגון שוה
 חמשה בשבעה או עשרה בשמונה מקח
 טעות והמקח בטל: אבל בלדי שאין הדעת
 טועה. כגון במתני׳ דצמד שוה פשוט קונה
 במאמיס זוז אמרינן במתנה נמנו לו
 ומסתברא כזה התירוץ בתרא דקמא
׳ לליו. מפרש בגמ׳: י  דחיקא הוא: מתנ

ה ת א ה זו א)( ו ד ש י ב נ ק ק ו ז ר לו לך ח מ  א

ה כיון נ מ מ ו ב ל י פ ח א ו י ר ח א ב) ב י  חי

ה ב ז י י ח מ ה נ ד ש ת כן ב ע ל ד ק ע י ז ח ה  ש

ר מ : א ו ר ב ו ז ח ל ל כו ו י נ אי ו ו ח ו י ר ח א  ב

ל כ ם ד ו ש ב מ ר ם ה ע ל ט ״ נ ר ו ב ח מ  ה

ר ט ש ו ב מ ה כ ש ע ר מ ס ו ח מ א ש כ י  ה

א שלא כ י ל ה ו כ ב ח כ ס ל ר  שצריך א

ר ט ש ו לו ה כ ח ר כ מ לו א י כאי ו ו ה כ מ  כ

ו מ כ י ת ם כ ד ו ר בי ק ו ז ח א שלא א כ י  כל ה

א כ ו ה ש ו ר י י פ כ ה מ ד ״ ע א ד פ י ס א ל י מ ד  ו

ר ס ו ח ו מ נ ר שאי ב ד ם אבל ב י נ פ ש ב ״ מ  כ

כ לא מצי י ו ח א מ ו ר ה כ ה כ ש ע  מ

: כ ״ ב ע י א חי ו ה ה ש מ ה מ י ש פ ר נ ט פ מ  ל

ה ז ר ב ז ו ר ח ט ש ו ה ו ל ב ת כ ת מ ש ״  ע

ם כ ד י ה ב ח מ מ שלא א ״ ק ע ״ ה ה. ד בז  ו

מ ו ר י פ ו ה נ מ ן י נ י ר מ א א ל ל ד ״ מ ק  ו

מ ב י ח כ ד כ ו ה ע צ ר מ א י מ ש ד שליש ד י  כ

ם י י ק ת נ ע ש ר פ מ א ל ת ל י י מ א ל ג א ר ו ט ש  ה

ר מ ו א ל ה כ ה ר נ ו ש א ה ר ע ש ח מ ק מ  ה

א ל ל ד ״ מ י ק מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א מ כ ״  ע

מ ״ ר ע מ ו א ו ש מ א כ ל י א כ ר ה מ א  ק

ם ך א ד י א : ו ה מ י ר מ ב כ ה ו ח מ  שלא א

ם י ב ת ו ו כ נ י נ ש ה ש ת ו א ׳ ב ו ר ב כ ו ם מ ד  ק

א מ ג ו ר ד מ ו ל . כ י כו י ו נ א ב ש נ א [ ׳ א ו כ  ו

א ב ר ו ה ח י נ י ק מ י פ א נ ל ה ששנינו ד ת ו א  כ

י א ה ד ן ל נ י מ ק ו א מ ת י י נ ק י א ר ט ש כ  ד

לא ר ו ו כ מ כ ל מ א כ מ י חיישינן ש כ  לאו ה

ן י נ ק ה ב י נ י ר מ ב ו כ נ ק א ש ל א ( ר ב כ  מ

א ר ט י ש נ ק י מ ו  ואי נה1 [לא] לא ה

ד ו ע ר ו ב ה כ נ ק ע ש ק ר ב ק ג י א כ ר ה ח ב ל  ד

ר ט ש ו ב ה א א ו ל ר ה ט ש כ זכי ב ג א א ל כ  ד

[ י מ נ א ני! [ כ א ה ל ע א ק ר ת ק י י נ  ק

י נ מ ה זו מ ד ה ש נ ק י ם ו ו י א ה כ ס י א ם ו כ ד י ה ב י ה י י ו נ ו ה לסל ר ז ט ו ש ב ת ם כ י ד ע ר ל מ א ן ד ו ג כ ד ו י י א מ א ק כ ר ו ה מ י נ י ק מ י פ א נ ל א ד מ ג ו ד  כ

ם ד ק ו י מ ו א לא ה ת ש ה א ו ו ה ם ש ו ק ל מ כ ר כ ט ש ה ] ב ה כ ו ז ק כ י ז ח ה ן ש ו כי ה ו ד ש ת ה א ה [ נ ק ם ו ו י ו ב א ב ב ו ו ה ו ע ר ס לא ק א ר ו ט ש ת ה ו לו א נ  ת

א ת ע ד י א א ד ו ו ב ש ע ן נ ת ו א ס ד ו ש א מ מ ל ע ה ד א ו ל ו ה ה א י י נ ר ק ט ש י מ פ ב ט ג ם א ע ט י מ א ה י ליה ל ג ק א ד ה א ו ב ר ו ה ח י נ י ה מ ק לי י ס  ולא נ

ן נ ד מ י א כ ד ד ״ א מ כ י ר א כ ח מ ר ה מ : א א מ ל ע ת ד ו י ת ו ר א א ש ה כ י י נ כ צריך ק ״ א ה ו נ ק י ר ש ו ר י ם ב ו ו ש ה ב י א ה ב ל ת כ א כי נ כ ל ה כ י א א ה  ד

ש ״ א ר כ ה ת כן כ ה ו ר י ס א מ ל ע ב ק ר ב ק ג ה א נ ק ו נ נ ר אי ח ר א ט ל ש ב ו א מ צ ע ע ק ר ח ק ר י כ ד מ ט א ש ק ו ו ד נ י י ׳ ה ו כ ע ו ק ר ק ה ב ק ז י ז ח ה  כיון ש

[ א ו ה מ ש ״ כ ר ב ט ש ח ה ו נ ק י ל ד כ ] ע » ק ר ק ק ב י ז ח מ ש י כ נ ק ב ו ג ר לו א מ א י מ שצריך ש ״ ח ש ל ן ח נ י ע מ ן ש י ח ע מ ש מ ״ל ו ן ז ו א י ג א ו ה נ י ב ס ר ש  ב

ה ב י ת א כ ל ב ב ג א ה ב נ ק ב נ ו ר ח ט ש מ ד ״ ע ש ק ר ב ק ג ר א ט ש ה לך ה נ ר לו ק מ ו י שצריך ל פ י ל ל י במי ל ה מי ו ה ה ד ש ק מ ד ד ״ ה ס ו ה ה ״ ש מ  ד

ף ״ ד ב ה ח ן כ כ י ו ל י במי ל י מ א ד מ ע ה ט ש לא ק י ו ב שאנ ג א א ד נ ט י ש א פ ה י ו ל י במי ל ה מי נ ק ם שלא י ו ש א מ ו ה ה ב י ת ן כ נ י ע כ א ד ה ה ד ר י ס מ  ו

ד ״ ה ס ו א ה ה ע ד ק ר ב ק ג א א ב ק ו א ד ל ן א י נ ק ו ב ל י ס ר א ט ו ש ת ו ת לו א ו נ ק ה ל ל ו כ ן י ח אי ק ו ל ר ל ט כ ש ת כ ר ו כ ו ם מ ד ם ק א מ ש ״ ש ו ו י מ ו כ ל ה ״ל ב  ז

ב ג א ן ו י פ י ל ח ה ב נ ק ו נ נ י ע א ב ט א מ ה ן ד י נ ק ף מ י ד ע ב ד ג ם א ע ט א מ ל ה א ן לי נ י ח לא ד ב ו ו ר ח ט ש י ב ל י במי ל ם מי ע ט ג מ ״ ה כ ה כ נ ק ה שלא י ש ק מ  ד

ה ר י ס מ ה ו ב י ח כ א כ כ י ה ו כ ה ״ ה א ר י ס מ ף כ י ד ן ע י נ ק כ ו ו ר ח ט ש ה כ י ו ש ע ה ה ב י ת כ א ב ר ט י ש א ה ן ד ו י ר דכ מ ו ר ל ש פ ו א ה י מ י ו נ ק ע מ ק ר  ק

ו מ י כ ס ה ן ו ר מ א ד ן כ י נ ק י נ״ כ נ ק י א מ ל ר ד מ א ק א ד ו כ ה ו ר ח ט ם ש ו ש ן מ י נ ק ף מ י ד ע י ד כ שאנ ג א א כ ר ה מ י מ ך ל י ר ט צ י א א ד ה י ו נ ק ב ד ו ר ח ט ש  ד

ה ב י ת כ ס ד ו ש מ ד ובו ( מ ו ה ע ב י ת כ ן ל ט ס ק ת ו ולעיל דף מ-ו ס ר מ א ג ד ״ ע א י ו נ ה ן לא מ י נ ק ו ב ד ו ב ע כל ש ר ו ט ש ר לו ה ס ם מ א ״ל ש ם ז י ק ס ו פ  ה

א י כ ה מ י ה ה ש ח מ ש . מ ך ו ו ד ת ה ע י פ א ק ל פ א נ ת י א : כ ( ה נ ק ר מ ט ה וכלשון ש א נ ק ה ה ד ב י מ א כ כ ן ה נ י ע ן כ אנ ה ו י א ר א ל ל ו א נ ן אי י נ ר ק מ כ  ד

ס ״ כ מ ר ש ה ״ י מ פ ל ם ו י ס נ ו א ו כ כ י י ח ח י שלא י ן לו כד י נ ח ו ו נ י ס לא לא ה א ר ו ו מ ן ג י נ ה ק י ן ה י נ״] שהקצי מ ה נ י א ו לו ר נ ת נ ון ש ת וכי ו ע מ  לו ה

ת ר א כ א מ ץ ל י ק ת ה ר א כ א מ ק ם י פ ( י
 : ו י ס נ ו א ב כ י י ח ח ם לו לא י א י ב ה ם ל י ד ע ו שליח ב א ש ן אילו ע י פ ח ו ש חץ ו ח שלו ו כ ל ה ג מ ״ פ ״ל כ  ז

ן א כשאי ק ו ד ד w ו ח ם א ש ן כ י א ר ק ח נ ו ד ר פ ן ו ו ר ן ק ס אי ל ו ע ל ס ד ו ש ה מ ד ו ה י י כ ] ר ה ד ו א מ ה כ ו ם [ י ר ח ם י י מ א ד כ י ו א ל י פ א . ו ת ו ד ר פ  ה

ם י א ר ק ן נ י א כ ד ל ג ף ע ם א י ר ח ס י י מ א ד כ י א ן ד ו ו כי נ ו ו כ ת ל נ כ ל ה ע א ש ט י ש פ ר ד כ מ ל בכלל ה כ ד ה ח ן י י ק ו ד ס א ם ה ל א כ ד א ח ן י י ק ו ד  א

ת ו ר י כ ש ל כ כ ר א כ מ א ב ק ו ו ד ה י ן זי׳ל מ ״ ב ו מ נ י ב ב ר ר ה י ו ו ף הל ס ו ה ׳ י ב ר ר כ ה ״ ד כ ח ם י י ק ו ד ס א ר א ק כ ד ו מ צ ן ל י ד א ה ו ד ה ח ם א ש  כ

ם י מ כ רו ח י א אי ת ש ה . ו ר ק ב ר ה כ א מ ד ל מ צ ת ה ר א כ : מ ר ח א ח מ ו ד ר פ ד ו ח א ה מ ל ג ר ע ו כ ש ך ל ר ן ד י א ן ד י ק ו ד ן א נ ו אי ל י פ א ל בכלל ו כ  ה

א כ י א ג ד ״ ע ו א מ כלל ע ל נ ו ע ן ה נ ד מ ר ולא א ק ב א ה ל י א ת ר כ ה לא מ ר לי מ י מ א ומצי ל ת ל מי בי ת י ] דשי ן י נ א בק ל א ם [ י מ ר ני] בלא ד כ מ ] ש ן ו ג כ ] 

ה ״ פ א ם ד י ר ת ם י י מ מן ד ן שנ ו ג א כ פ י ס י ב מ י נ ג י ל ס ם ו י ד מ ר צ ש ם ע י נ ש ש ר ו א ח ו ה ב >מלדס א יט< ו י ח י כ מ א נ ר ק א ו מ ד ש ח ו ב ה ל ו כ ו ל ר ק  ד

ד ח ה כ ו לי ר א ק ל א ד ר ח א . אי ב י ג י ל י פ א מ ר ב מ ו ל . כ י מ י ד כ י : נמ' ה ׳ מ ג א כ מ י א ד כ ו ו ה נ י ה נ נ מ א מ ל ה א י א ם ר י מ ד ן אין ה נ ד מ  א

י א ן מ ם כ ד א ח ם א ש ו כ ה ל ו כ ו ל ר ק א ד ר ח א אי ב ו שלו ו נ ם שאי ש ר שיכלל ב מ ו ו ל ן לנ ם אי י מ ר ד ו מ י ס י ו ש ה מ ד ו ה ׳ י ר א ד מ ע י ט א א מ מ  ש

ו ל י פ ם א י ע י ד ו ם מ י מ ד י ה א ד י ו א י ה ם בכ ו ק ל מ כ ר מ ק ו ב ד א מ ו צ נ י י ה ד ד ח ו י מ ו ה מ ש י ב מ ה נ ו לי ר ק פ ד ״ ע א ו זבין ד ה ל ו ן כ נ כ ר ו ד ה י י מ ע  ט

ה ד ו ה ׳ י ר ר ב ס ג ק ״ ה כ ר ב ק ר ב ק ב ל ד ו מ ד צ מ צ ו ל ר ק ח ד צ ק א מ כ י א א ו מ ד ש ח ו ב ה ו ל ר ק ח ד צ ק א מ כ י א ר ד מ ו ל . כ י ו כ א ו ב י ד א צ : ל ן נ כ ר  ל

ו מצי ה נ י א נ ב ו ו ר א ל ן ד ו י י דכ ר כ ן ס נ כ ר ש ו ר פ ל ל ט ו ה מ י ר ה כ ו מ ל ה ע א ו ו ו ה ה י י נ י מ ר ד י פ ע ש מ ש מ ת ד צ ק ו מ ת ו ע א י י ס ה ל י א ס ר י מ ד ה  ד

מ ר א כ י מ ר מ א י ק א מ א ח ו ק ל מ ו ט י כ ן ליהו נ מ לרב ״ א מ ד ו מ ל ך מ י ר פ ש ו ר פ ח ל ק ו ל ל ה ע ד ו מ ד צ מ צ ו ל ר ק ת ד צ ק ו מ ת ו א א מ נ ר א מ י מ ר ל כ ו  מ

ת ״ ר ס כ ו מ ף ה ר א מ ו ה א ד ו ה ׳ י ן ר נ ת ה ה ו א נ ו א א ל ח ו ק ל מ ו ט ן כ נ כ ר ו ל ה ח ל ה לי ז ל כ ו ד ת ג ו ע ט א כ מ י כי ת ח ו ה נ ר י כ ו מ ת ר ט מ ע ד מ ש מ ד ד מ צ  ה

ת ״ א ס ת י י ר ב ם ב ת ש ה ר פ מ ה ו א נ ו ן א ו אי ן כאל י ל ט ל ט מ ף כ א ה ד ד ו ה ׳ י ר ר מ א מ ו ו ע ק ר ק ה ל א נ ו ן א י א ן ד נ י ר מ א א ד ל ה י ע א ק ם ד ו ש ׳ מ כו  ו

א ק ו ד ה ד א נ ו ו א ה א כ כ י א ן ד נ ב ה ר י ו ל ר מ י א כ ו ה ל י פ א ה ו ד ו ה ׳ י ד ר ב ה ד ע ו ד י ה ו ל ו ד ה ג א נ ו א ף ב א ה ד נ י ת מ ע מ ש ו ד י מ ד ץ ל י שאין ק פ  ל

ר ב ד ד ה מ ל צ ב ו א י מ ד ץ ל ס שאין ק ו ש ן מ נ י ר מ א ד כ ה ו ע ו ת ט ע ד ה ר ש כ א ד י ו א ה י ה ה ץ ד י ר ת ה ו א נ ו ן א י א א ד ו ת ה ו ר ט ש ס ו י ד כ ת ע ו ע ק ר ק  כ

ה כ י כ ר ר ל ו מ ס ח ח ס ם ד ו ש א מ מ א ק נ ת א ד מ ע ט א ד ר מ ג ם כ י ש ר פ / מ ו ב ר ו ו מ ח ת ה ר א כ ו מ ׳ ה : מתני ז ו ס ז י ת א מ ר ב כ מ ו נ נ ע שאי ו ד  י

ן ה כי כ י כ ר ת שצריכין בין ל ע ד ר מ ף ו כ ו י אבל א ו א ש מ ם ל י ד ח ו י ם מ י ל ם כ ה י ש פ י ל נ מ ו כ א ו י ק ס ד ק ו ס ש ה ו ד ח כלי ר א כ ך לא מ כ ל י ה ד ו מ ו  ע

ל ״ א ר ט י פ ה א ו ״ ל ג נ י צ ס נל] ה ה ק ש כ ח ה י ו ק ל י ק ה ה ״ ה ס כלי ו ו ש ש ר י ם ילא פ ת ר ס כ מ ס ש ״ ע ר א ו מ ח ת ה ר י כ מ ו ב ה ר ל כ מ ד ד ב ן ס נ ב ׳ ר י פ י א ו א ש מ  ל

ן ת ׳ נ ר מ ו ״ ר ג ו ״ ב ש ר ר ו ז ע י ל י א ן רב מ ק ר אביי ל מ א ג ד ״ ע א ן ו י ת י נ ת מ ש ב ו ר י פ ה ב י ל ו ע ג י ל פ י א א ל ד א מ מ כ ל י ה כ ה י ו נ י ה מ ה נ כ י כ י שצורך ר פ  ל

 עץ משפט נר מצוה
 תשפא

: כ ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ז מ ״ כ  ס

 ממורת הש״מ
׳ ל ה ו מ ״ מ פ ״ מ ׳ נ י ע ב ב) צ״ל ולא ו י  א) צ״ל ואתחי
י ״ ו פ ד ת ו) ב ״ ן ג) ד ״ ב מ ר ה שכתב בשם ה ה מ ר י כ  מ

׳ י נ מ תא מ  אי

 קובץ הגהות
. כצ״ל: (ב) ולא כצ״ל: ה השטר ה ז נ ק ח (א) נ ״  ב
ן ו ר ק ת ה ר א כ ה באלפסי ישן מ ״ ה ג נ ה ״  (צ) נ
ו ׳ אבה ר ה ד י מ א ק נ ר ע ר מ סא נ י רב תתלי י תנ  כו
ן א אכן מנ ה ל ו ת א״ ו ד ר פ ת ה ר א כ ן מ ו ר ק ת ה ר א כ  מ
ן קי ך בשאדו ת י נ ת ם מ ג ר ת ל ת ״ ת א ו ד ר פ ת ה ר א כ  לא מ
י ׳ א״ י ב ג ״ נ מ ו ״ א ) (לצמד גמי בקר) ת ד ) : כ ״  בת. ע
: ׳ מ ג א ב ו ך וכך ה ו מ ס כן ב י ו ד כו מ י צ מ  לבקר נ
ב הי א די ו : (ו) ה נ ״ א ם מ י מ ד ם ואין ה י ע י ד ו  (ה) מ

 ליה כצ״ל:
: א ר מ ג  נ״א א] שייך ל

י מ ר נ ק נ : [ב] ל ד ק ׳ ואיכא ד מ ג נ נ ״  מא״י [א] נ
: ג ״ ה ג כ ״ ב ר״ש ל ״  צמד כצ״ל: [ג] נ
נ ״ : [ה] נ י ו ח בכלי כ ק ה וביטול מ א נ ו נ א ״ ] נ ד ] 
י צ״ל מ ת נ נ י : [ו] ת ף ק ו ת לא צ״ל מ נ י ת א ואז ו ״  ס
נ ״ : [ח] נ ל י ע ו ח מ ״ ט ש ׳ ב י פ א ׳ ד י ב פ ״ : [1] נ ף ק ו  מ
: ׳ מ ג א ב מ י ט א נ ה ״ : [ט] נ נ ג [ של א י נ ׳ הק י  פ
׳ אין ד מ ו ס א י מ כ מ כ ל״ל ו ״ ל א ׳ ד מ ג ׳ נ י נ ע ״  [י] נ
י ״ ש ר י פ נ לא נ ״ : [ל] נ ר נ י כ ג א פלי יה ה ס ראי י מ ל  ה
ף כ י א ׳ לקשור ה י נ פ ״ : [ל] נ ג ״ ה ס כ רי י לא ג ״ ש ר  ל

: ר ו מ ח  בחבישת ה
א כאן מ י ת א י ל ואי בע א ד ״ נ ש ר ת [א| ה ״  אנ״ש ר
מר לעולם כאן ה כלו ט ו ת נ ע ל ה י ש ל כ  נ
י נ ת ר ק כ ר ולא מ כ א מ ה ר ל מ א ס ק י ח קי ק ו מ ג  במשנתי
מ ״ מ ה ק ת להו לרבנן ביטול מ א אי מ ל ע ב ג ר ״ ע א  י
ה ט ו ת נ ע ל ה אבל בכלי שאין ה ט ו ת נ ע ל ה  בכלי ש
ע ע ד ל י מ ם למחילה ל י מ כ יחרו ח ו ס ו י ח קי ק מ  ה
: ל ״ כ ו ע ח ק מ ה נתרצה ב ״ פ א ת בה י ה אי א נ י א  ל
א כ ל ה מ ו ק וצ״ל כך. לכתיבה ע י ח מ  (ב] כל זה צריך ל
י אלא ן קנ י נ ק א לאו נ כ ה ס ל ו ס י מ ל י ולא מי נ  ללא ק
ר כ מ שיש מ ״ כ ב י ו נ ק א ל ו י שטרא ה א ה נ ה ו נ י ת כ  נ
ל י ע ה א ל ו א ה מ ל ע ה נ מר ושטרא ראי ו א שג י ן ה י נ ק  ה
א ר ט ש י אלא נ נ ן אבל הבא בולאי לא ק י ה בקנ ז ו מ  שקנ
א מ ל ע ה ב ר אלא ראי ן לא ה י ת קנ מ ח מ  ושטרא ל
ה ל ע בי לא מ ם כתו ה ר ל מ א רו ו ו מי נ ׳ ק י  ולפיכך אפ
ר ט קנה ש ה שי ר ט ר מ ט ר שיכתבו לו ש ל ע ד ו  ולא מ

: ו ל מ ע  זה וכל ש

 שלטי הגבורימ
׳ ללבריו ע ואפי ק ר נ ק ג א ה נ קנ ו שהשטר נ נ ט נ ר ת  א נ
י לך ה קנ ן לומר לו על פ ד צ ה ש נ ו ש ח ׳ הרא״ש נ י  פ
ה נ י מ י אגב אלא שא״צ כ ה ולא מהג לי ז  איהי וכל שענ
ן שנקנה אגב ״ נ מ ר נ ה ״ נ פ צריך לאומרו ו ״  אבל ע
ך עלים ד ל צ ם לעני! הקני! אנ ך עלי ד ע ואין צ ק ר  ק
אמר לו מי לימא לן לבעל ע י נ ח נ ד ה ה ה ש ע י נ ת  לעני! ה
ו ״ פ ת שמסרו לך וכו׳ כמ״ש באורך נ י א ד ס ל רי  לנ
גס ה ו א ראי י ח כתב שצריך להנ י ה אבל ר ר ט  מהלכות מ
מר ״ש או ח הרא״ש ור״י אכן מג ע ן ר נ נ ו ג א ה נ נ ק  איני נ
נאמן לומר ה א״צ להניא ראיה ו נ י כחי ע נ ׳ למאן ל י  לאפ
ן שדרך לעשות י נ ט ח ד ור״י כ נ א ה צי י נ הי ו ח  שטר נ
ך להניא ראיה ואינו נאמן לימר ד  על אותיות שטר צ

: ע ק ר מי אגב ק ה נ קנ ה לי יאבל ואינו נ  שטר הי
ר את הבקר ואין נ ת הצמל לא מ ר א נ א ראמר מ  כ ה
ר ק נ ך נצא ה ס ראיה לומר אין הצמל שיה כל נ י מ ל  ה
נאה או ו או ה יש נ ע ו ה בכלי שהלעת ט ע ס ט  אלא א
ת ע ל ה נבלי שאין ה ע ן כל לוקח ואס ט ח נלי ק ל מ טי י  נ
נ ר ה י ״ מ ר ה ר״ח ו ס ו ״ ק רשנ ס ה כך פ נ ח י מ ה הו ע י  ט
י כד ה נ ע ס ט ח א ק מ ס ראיה לנטל ה  האי בחב שהלמי
ס ז״ל ״ נ כלנרי רשנ ח ה והרא״ש נ ע ו ת ט ע ד  שאין ה
מל אינן מכורי! י ׳ אם היו קשורים נ  וכתב הרשב״ס אפי
ס אבל ד ו ש קא כשאינן ק תב רו סף הלוי ג ו ר י ״  אבל ה
רץ א ואם הכל קו ר נ ת ס ס והכי מ י ר ט  אם קשורין מ
רץ לצמל לנלו צמל ס אין קו א א י ע נ י  לנקר צמל לא מ
טא ס פשי ת ר לו צמל ס נ ל שיפרשו צמל לבדי יהוא מ  ע
ס הכל ׳ א ס אלא אפי י מ ת ל ע ל ו י נלא ה ל אפי  שהכל מכו
נ ״ ן נ ן שהכל קורי ו ס ט מ נ צמל ס ״  קולין לצמל לנלי ג
ס אין הכל ׳ א ס ואפי עי לי ס מו י מ ל ׳ ה ד מ  לנקר צמל א
ר כתב ק נ קורין לצמל נ ו ר  קורי! לצמד בקר אלא ה
דעת הו ן לאיכא רוב י ו ס ט עי לי ס מי יה שהלמי  הרמי
קא ס הייני לו עי לי ס מי ׳ שאין הלמי ד מ א ס והא ל  למי
ט עו המי לנקר בקר ו ן לצמל צמל ו ט ו נ ק א שהרו נ י  ה
׳ מכר הא לאמרי א ופלגא ו קר צמל או פלג  קורין לנ
א לאיכא למימר מ ת ס ר הצמד ליקא נ נ  הבקר לא מ
ר ק נ ח ה ל אי פירש לרדיא מבר א ניה אנ נ  לשחיטה ז
ח העול מכר את נ מיי׳ המיכר א ת ת הצמל. כ  מכר א
כר עגלה מכר ר העול המו ה לא מכ ר פ ה מכר ה ר פ  ה
א היאך לה יתימא הו ר לא מכר העג ק נ ר ה נ ר מ ק נ  ה
ל ל ד ן השיג עציו הראב״ נ ל ו ה אגב העו ר  תמכר פ

ה: ן עלי י מנ פ שכתוב כן במוס׳ אין סו ״ ע  וכתב א



.) מ מסורת הש״ס  נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא (עח.-פ
: ת ״ ׳ ד י א ג) ג פ י ס נ) ס ׳ ׳ רשב׳ י פ  א) וללא כ

 קובץ הגהות
א מ ל ו ל : [נ] א ק ב ח ׳ וקילקלי ו מ ג ג ב ׳ ׳  מא״י [א] נ
׳ י רס ׳ לא ג מ ג ב ב ׳ ׳ ת נ ק ו ל ח  בין בזו בין בזו מ
ב ״ ל: [י] נ ׳ ו לי כצ׳ ת ו ר א ו כ ך מ ר ו מ ה ח : [ג] ז ה  ז
נ י ש ח ק י ל נ ג וכל ה ׳ ׳ : [ו] נ י ב אבי ״ : [ה] נ ם י ר ו כ  מ
׳ כו ג ו ״ ע א : [ח] ד ל ות כצ״ : tj] צו י ע י ג ק ט ד ה  בטילי ל
: ה נ ר וכליו לא ק ו מ ר ח מ א ל ל ״ מ א ק ה ג ו ״ ב ל ״ נ  ו

: ך ר צ ליקח לו ל ו א״ ׳ב חוץ מאל ׳  [ט] נ
) רשום ת ק ו ל ח ו מ ז ו בין ג ז ן ג י א ג מ ל  חו״י (א)(או ל
׳ י ע ג לה ו ״ ׳ ל מ ג ג ג ״ נ ת אלו. ו ו ג י ל מ ו ע  ק
ם ף שני חדשי ם לסו שי ת עו ו לל ם הו ג ) ו כ ) : ׳ ס ו ת  ג
ו ׳ א ל ה ג ר ז ח ה א ) ז ג ) : ק ח מ ׳ נ ה ל ג י ח ח כצ״ל ו ללו  ו

צר: ה קי ס ס ו ״ כ ש ר ׳ ג י ׳ב ע ׳ כצ״ל. וג׳ ו ׳ כ  בג

 שלטי הגבורימ
׳ י ו כרג ק ס י והרא״ש פ ר וכליו ר״ ו כר חמ  א גלי! מו
רים לן עליו מכו ס עו ת א ע ד ר מ כף ו ה כחכ לאו ״ מ ר ה  ו
ס ם ה ׳ א א אפי  ואס אינן עליו אינן מכורים ושק ולסקי
ה שעליו או א וכל מ ו כ א״ל ה ״ א  עליו אינן מכורים א
ם שלא פירש לו ת ס א כ ״ ל ה שראר להיות עליו ג  כל מ
נה שק ס פירש לו לרכי ס למשאוי אכל א ס לרכיכה א  א
ן עליו ואס פירש לו ׳ ה א אינן מכורי! אפי  ולסקי
ן ואם אינן ד ו כ ן עליו מ ס ה  למשאוי שק וליסקיא א
ס ת א ע ל ר מ ע וקולא לגמכע ואוכף ו ג א לתו ר מ ו  עליו ח
ע ג א לתו ר מ ו ס עליו ח אס ה ן ו ד ו כ  אינן עליו אינן מ
ע ואם פירש גין לרכיבה כין למשר כולה  וקולא צנתג
אם אינן עליו ן ו י ר מ ס הן עליו מ ל ליגא אית להו א  ח

ע וקולא לגחכע: ג א צחו ר מ ו  ח
׳ י ג הרא״ש ז״ל לאפ ח ס כ ח ה וחמור ס ר ר פ כ  ב כרין מ
ס הן כרת א ר מעו מ ס ולא א מ ר ושפחה זו ס ה וחמו ר  פ
מר לחגירו ראש ׳ האו י ג מי ח : כ ר כ ו כרת מכר הע  מעו
ר חציו ז מכו ״ כר לך ה ר זה אני מו ל זה או ראש חמו כ  ע
ל ר י מ ס א ו אכל א יה ג ר שהנשמה חלו ן ככל אג ד  וכן ה
הס וכן י נ י ! ג ר לך משמני ר זה מכו ל זה או יל חמו כ  ע
ר ראש מ אס א ו ו ה תלויה ג מ ש נ ר שאי! ה ג ן גכל א  הלי
ר אלא הראש שכן לרך כ כר לך לא מ ה זו אני מו ר  פ

 למכור הראש לכל:

 וסומכוס ונחוס המדי כולהו שמרא להו דכי מזמן איניש מידי הוא ומשמישמיה מזמן ומייתי להו כולהו כלאמרינן בממגי׳ ולא מייתי
 לרבנן דהכא ואס איחא לעולא הא מרכו רכנן חשמישין כגון אוכף ומרדעח לאו למימרא דפליג אמי עליה אלא יש לומר דטעמא דלא
 מיימי להו משוס דלא פרשי רכנן למילמייהו לא כמחניחין ולא ככריימא א״נ לא מייחי אלא הני דשיטה נינהו וליח הלכחא כווחייהו כדכחכ
מ טפי מהנא קמא דידהו: ןגמ׳ דף ר מ  רבינו אלססי ז״ל הלכך לא כעי לאיחויי רכנן דהלכמא כוותייהו [כהדייהון א״נ לא מיימי אלא הני ד
 עמ.] נח] דאע״נ דאמר חסוד וכליו
 לא קנה שק ודסקיא וגופני. ואע״ג
 דלשון מיוחר הוא דבלאו ה״נ קנה
 שאר כליס חוץ מאלו וכדסירשנו והוה
 לן למימר דליהני ליה האי יתור לשון
 דליקני כולהו וכדאמרינן כמחניחין
 נדף עא.] וכזמן שאמר לו נט] וכו׳
 לא קשיא דהחס הוא שככלל הלשון
 שאמר חוץ מאלו נכלל דרך מדינא
 דמסמברא כי היכי דדרכו של בית
ת כך הוא מן הדין דדרכו של מ ה  מ
 כור יהיה מן הכור אלא משום דאמר
 ר׳ עקיכא דמוכר בעין יסה מוכר
 הוא דאמרינן דהוי דלוקמ היכא דמוכר
 לא שירש כלום אכל כל היכא דאמר
 מידי דאסשר דמשתמע דרך דייקינן
 ליה כיון דמדינא הכי הוי אבל הכא
 איפכא הוא דשק ודסקיא וכומני לאו
 כלי חמור נינהו דסתם חמור לרכיכה
 והני למשאוי וטפי אית לן למימר
ט לסרט הדכרים כדי לסלק  דאמר ה
 כל ערעור אע״ג דכלאו הכי קני
 כדאמרינן לעיל בפרק המוכר את
ת ןדף סט:] דשופרא דשטרא הוא מ  ה
 כן נראה לי ומיהו לפירוש הרשכ״א
 דכאין עודן עליו לא קנה אוכף
 ומרדעמ עד שיאמר ממור וכליו לא
 ק שיא דלאו לשון מיומר הוא דהשתא
 אי לא יהיב ליה אוכף ומרדעת הוי
 המכר בטל וכן דעת הריטב״א ז״ל
 וכתבו רכושינו המסרשיס ז״ל דלא
 מיכעיא כעודם עליו השק והדסקיא
 ואמר כל מה שעליו דמכוריס דאפילו
 לא היו עליו ואמר הוא וכל מה שראוי
דן משום דלמשאוי  להיומ עליו נמי מכו
 נמי עומד אע״ג דסתמא לרכיכה הוא
 עומד יוחר וקילקי וחבק כאוכף

 וכליו עליו אמר לו מכור לי חמורך זה כליו

 מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין: גמ׳ אמר

 עולא מחלוקת בשק ודםקיא וכומני דתנא

 קמא סבר םתם חמור לרכיבה עומד ונחום

 המדי םבר םתם חמור למשאוי עומד אבל

 אוכף ומרדעת fa דברי הכל קנה ואיבעיא

 לן האי שק ודסקיא וכומני דאיפליגו בהו

 רבנן ונחום המדי בעודן עליו מחלוקת אבל

 בשאין עודן עליו מודה דהו נחום המרי לרבנן

 דאינן מכורין או דילמא בשאין עודן עליו

 מחלוקת אבל בשעודן עליו מודו ליה רבנן

 לנחום המרי דמכורין m (א) או דילמא בין בזו

 בין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך א בין בזו

 בין בזו אינן מכורין דכל המוציא מחבירו עליו

 הראיה מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל

 מרכבתא דנשי: אמר אביי ר׳ אליעזר ורשב״ג

 ורבי מאיר ורבי נתן וסומכום ונחום המרי

 כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו

 ותשמישתיה מזבין ר׳ אליעזר מאי היא דתנן

 רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר

 את הקורה רשב״ג דתנן רשב׳׳ג אומר המוכר

 את העיר מכר את הםנטר רבי מאיר דתנן

 רבי מאיר אומר מכר כרם מכר כל תשמישי

 כרם רבי גתן וםומבום ביצית ודוגית נחום

 המדי הא דאמרן והגי כולהו שיטה איגון

 ולית הלכתא כחד מינייהו: מתני' ב המוכר

 את החמור מכר את הםיח מכר את הפרה לא

 מכר את בנה מכר בור מכר מימיו מכר

 אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים

 מכר שובך מכר יונים: הלוקח פירות

 שובך מחבירו מפריח בריכה הראשונה פירות

 כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרם חלות דבש

 רש״י
 חמזרך זה. משמע כמו שהוא עס כליו:
 חמורך הוא. כלומר אס זה חמורך
 נמ מנהו לי הד כמוכרו חמור סתם וסבר
 ר׳ יהודה דאין כליו מכודן אע״פ שעודן
: ד מ  עליי: גמ׳ מחלוקה. דת״ק ונחוס ה
 בשק ודסקיא. שעשוי! לימן בהן משאר
 ולמת על החמור: ופומני. מרכבת נשים
 וגם הוא משאר שהאשה יושבת כמו משאוי:
 לרפיבס אגשים. ולא למשאר: אוכןז ומרדעת.
 עשוי בין לרטבה בין למשאר: אגל גשאין
 עודן עליו. אינן מכודן ואפילו אוכף
 ומרדעת. פולה( ס״ל גו׳. ולא דסבירא
ד דלמר הך מילתא ד  להו כולהו ט ה
 בטיל לגבי הך ולמר הך מילתא בטיל לגבי
 הך אלא כולהו בחד שיטה אמרו שמוסיף
 מטרת תשמישי טפי מרבנן דידהו לבד
 מן רבי מאיר דסבירא ליה דכולהו
 נח שהרי כלל כל תשמישי הכרס ולכך
 לא קאמר נמ אמרו דגר אחד: ניצית
׳ סיח. הוא בנו י  ודוגיח• ללעיל: מתנ
 של חמור ובגמרא מפרש טעמא: מפר
 אשפה. מקום גבוה ג׳ או עמוק ג׳ שרגיל
 לתח שם זבל בהמוחיו: בור. של מיס
 נו] מכונסין: אבל. מכר זבלו לא מכר
 אשפתו מיס לא מכר בור מילמא דפשיטא
 היא ולא צריך למיתניה ובסוס׳ דגרסינן
 מכר יונים מכר שובך מכר דבורים מכר
 כוורת ושמא היינו טעמא משוס דאין
 רגילות למכור יונים ודבורים כולן בלא
 שובך וכוורת וא״כ מאי דשייר במתני׳ קתני
 בבדתא: הלוקח פילות שובך. כלומר מה
 שילדו היונים כל השנה ודרך היונים להוליד
 כל חדש שתי ולדות זכר ונקבה חוץ מבאדר
 שאינן יולדות וגס הולדות עושי! לסוף שני
 חדשים (ב) ד׳ ולדות וכל שתי ולדות קרויין
 בריכה: מפריח. הלוקח בריכה ראשונה
 דניחנו למוכר כדי לפרוח עס האס שכן דרך
 המוכרים לשייר לעצמו בדכה אחח להיות
 ש לצוות לאמהות שלא יברחו: פילות נוורח.
ם הנולדים מן הכוורת זאת השנה: ד ו ב  ל
 גוטל הלוקח שלשה צחילים. ג׳ חבורות
 הנולדות ראשונה זה אחר זה (נ) או בל׳

 ומרדעח הוו דאין החמור ראוי לא
 לרכיכה ולא למשוי אלא כהני הלכך כסממא קנו להו אסילו *כאינן על החמור וכרייחא דקחני דכשאמר חמור וכליו קני הני לאו למימרא
 דכסחמא לא קנה אלא הא קמ״ל דאע״ג דאמר ליה חמור וכליו שק ודסקיא וכומני לא מכר אלא הני דוקא וכומני אע״ג שהוא מרכבחא
ד דסחם חמור לרכיכה עומד משום דרכיכת נשים משוי היא ולא לרכיכת נשים קאי ותלמודא כעי הא דפליגי מ א  לא מזדכן אפילו לרכנן ד
 רכנן ונחום כשק ודסקיא אי פליגי כעודן על החמור או כאינן על החמור והאי כעיא לא איסשיטא הלכך אסילו כעודן עליו לא קנה
 השק והדסקיא וכומני דמספיקא לא מפקינן ממונא אכל אוכף ומרדעח וקילקי וחכק אפילו כאין עודן עליו וכדסרישיח וכן דעח הרכ מג״ש
 ז״ל וכ״כ הרמכ״ס ז״ל: ד׳ יהודה אופר פעמים ובו׳ [לף עת:] מ״ש רישא ומ״ש סיפא אמר רכא רישא דידע דממרא דידיה הוא והאי
<חמורך הוא דלא •דע דחמרא דידיה הוא והאי דקאמר ליה חמורך הוא שתמכרנה ל׳ כחבחי האי ככא  דקאמר זה משוס כליו קאמר ליה: נ
 משוס דאיכא דפסיק הכא כרבי יהודה מדשקיל רבא וטרי בה לסרושה ולסי זה כשאמר חמורך זה משמע דידע דחמורו הוא מדאמר חמורך
 אס כן מאי דקאמר זה כמי שאמר כמו שהוא עכשיו עם משאו קנה וקנה כליו העומדים עליו ואיכא מאן דאמר דאין ראיה מהא דרכא
 דמשוס דקשיא רישא לסיפא הוא דפריש לה וכחב ןהרנב״ר ז״ל] דכן נראה דעח הרב אלפס ז״ל שלא המאה הלכך אע״ג דידע דחמרא
דן ולפ״ז כיון דדינא דהמוציא מחמרו עליו הראיה משמע כי הא פסקא כתרא דלית  דידיה הוא ואמר ליה חמורך זה אין שק וכומני מכו
׳ ג<[מכר את הסיח ובו׳]. מפרש בגמרא ןדאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך וטוןן י  הלכחא כוחיה דר׳ יהודה: מתנ
 דחלב החמור אינו ראוי לאכילה מאי טעמא אמר ליה חמור מניקה אלא ודאי משוס דמכר לו הסיח הוא דקאמר: נרםי׳ בגמ׳ ןדף עת:]
 א״ד שמואל בר נחמני אמר ר׳ יונתן מאי דכחיב על כן יאמרו המושלים באו חשבון המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב
 חשבונו של עולס הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עמרה כנגד הססדה תכנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן בעולם
 הכא. [פירוש] אס אתה מפסיד ממונך לימן לצדקה או איזה הפסד שיכוא לך משוס עסק המצוה הוי מחשכ אוחו כנגד השכר הרב
׳ מכר בור. סתס והוא עשוי להתקבץ מי גשמים לתוכו דומיא דאשפה מכר מימיו: י  שיהיה לך ממנה וההפך בעבירה: מתנ
 נרםי׳ בגמ׳ אמר רבא מתני׳ יחידאה היא ולית הלבתא כוותיה דתניא מכר בור לא מבד מימיו רבי נתן אומר מכר בור מכר מימיו והכי
 פסק רבינו אלפסי ז״ל דמכר בור לא מכר מימיו. מדלא קאמר הא חינח כור שוכך וכוורת מאי איכא למימר ש״מ דכי היט
 דפליגי בבור ה״ה בשובך ואשפה וכוורח אלא דחדא מינייהו נקט כממני׳ ושלא כדברי הראב״ד ז״ל ומיהו בבור פליגי אבל בבאר מיס
 סייס כ״ע מודו שמכר אמ מימיו שעל שם זה נקרא באר הריטב״א ז״ל בשם רבו הרא״ה ז״ל ואע״ג דקי״ל נלף סה.] דמוכר בעין יפה
ן דמכר וכ״ש במטלטלין ומיס מטלטלין נינהו וה״מ מכר אבל הקדיש או נתן הקדיש את כולן  מוכר הא אמרן דבדבריס המשומן לא אמדנ
 דתניא נלף עט.] הקדישן מלאים מועלים כהס וכמה שכמוכן וה״ה כמתנה כדתנן כהמוכר את הבית ןלף עא.] בד״א במוכר אכל בנותן
 מתנה נותן את כולן ותני נמי התם המקדיש את השדה הקדיש את כולן משמע שהקדש ומתנה שדן הם הלכך ילפינן מהכא דאפי׳ במטלטלי!
ת שובך. הס היונים: פירות כוורת. הס הדכורים: ואם לקח ח י ן זכה כשדה זכה ככל לענין הקדש ומתנה וכדכמיבנא לעיל: פ  אמדנ
 פירוח שיעשה השובך בכל שנה צריך לוקח להניח הבריכה ראשונה שהיא צוות לאמה שאם לא כן מלך האם ויפסיד המוכר שוככו
 והוא לא מכר אלא הפירומ ואס נטל פירות כוורת נוטל ג׳ נחילין הראשונים הנולדים בשלשה זמנים זה אחר זה ט מט׳ ימים לנר ימים
 יוצא מן הכוורת נחיל של דבורים ויושמס על ענף אילן ומכיא כוורת תדשה ומכניסין לה לתוכה ואלו הג׳ נמילין כמו שיוצאין זה אחר
 זה רצופין נוטל אותס הלוקח ומכאן ואילן מסרס כלומר נוטל כסירוס כדאמרינן כמגילה ןלף ימ:] (ירושלמי) קראה סרוסין כלומר
 שהמוכר נוטל אחד והלוקח אחרת וכן עד ו׳ או עד ז׳ פעמים וכהרכה מקומוח לא נהגו להניחם לעשות נתילין אלא ג׳ פעמיס לכד
 מפני שמכאן ואילך הס גרועים ומכל מקום יקח מהם המוכר כסירוס לצורך כוורחו כדי שלא ישאר ריקן ויססיד ולכן ישארו לו גס מן
 הטוכיס קצת ולא יטול כל הכחושים והגרועים ולסיכך נוטל כסירוס כי הנחיל היוצא אחר חברו גרוע מסבירו: חלות דבש. אס לקח
 התלות כי אחר שיצאו הנחילין לוקחים הדבש והוא עשוי תלות חלות ויש בו עשר או עשרים חלומ זו כנגד זו משעוה ודכש המעורכיס
 יתד והלוקת סירות כוורת אין החלוח ככלל אלא הדבורים העושים פירוח והלוקח החלות צריך להנית שתי חלות שהם למאכל דכוריס
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 בימומ הגשמים כדי שלא החרב מורהו שהוא לא מכר לו הכוורמ: זיתים לקוץ. כלומר שלקח לו זיחיו שיקצצס משדהו דהיו לו אינו רשאי הלוקח
 לשרש אוחס אלא מניח שגי ענפים כדי שיחזור ויצמח ומכירו בב״ר ויטע כרם א״ר אבא בר כהנא הכניס עמו זמורוח ויחוריס למאניה וגרופיומ
 לזיחיס: אמר המחבר יש מי שפי׳ כ׳ אגרופין והוא יוחר נכון הריטב״א ז״ל וצריך זה כדי שלא יחרכ שדהו כי לא היה כוונמו של מוכר לכך והא
 דאשמועינן פנא הך דשוכך וכוורמ אמי שפיר למאן דאמר נב״מ דף סי:] אדם מקנה דכר שלכ״ל ואסילו למ״ד אין אדם מקנה מ״מ היכא שאינן

 רש״י
 או בה׳ ימים כי כן לרך הכוורמ בתחלמ
 הקיץ יוצאין מן הכוורת כמה נחילים זה
 אחר זה מה שיולידו האמהות ואחרון אחרון
 גרוע הילכך לי בשלשה נחילים ראשונים
 החשובים ומשם ואילך מסרס כך מפרש
 בגמ׳: תלות דגש. הלבש עשוי חלות
 חלות מעורבין משעוה ולבש יחל: מלית
 ג׳ חלות. שמתסרנסין הלבורים בהן כל
 ימות הגשמים: גרזפיות. ענפים וחוזר
 וצומח: גמ׳ ה״ד. רבתמור מכר סיח
 ופרה לא מכר בנה: נשלמא פרה. מצי
 למימר הא לא״ל מניקה לאו צטפויי בנה
 קאמי אלא לומר שהיא חולבת ואי לא הוי
 מקח טעות אלא חמור אין צריך בחלבה
 אם כן מאי קאמר ליה מטקה: הא
 לאמה. מתני׳ לתני מפריחים בריכה
 ראשונה לאמה קאמר שמשייר לה בריכה
 אמת להיות לה לצוות ואמא ברייתא
 נמ ןלמימר] רלההיא בריכה ראשונה של
 האס משיירי! ש בריכה ראשונה שמלל
 כלי שלא תברח ואחר כך תברח גס
 האס וקרי לה שניה שהיא שניה לבריכה
 ראשונה ש שישייר ומאי ללא פירש
 במתני׳ פירש בברייתא: ואזוגא.
 היינו הזכר וכיון לאיכא כמה חבורות
 איכא צוות הרבה ני1]: צוטל הלוקח אחד
 ומניח אחד. למוכר וכן לעולם והיינו מסרס
 שנוטל מסורס לסירוגין: טפח. דהדר
 צמח ואע״ג דאין גרופיומ שם: בחולת
 השקמה. שלא נקצץ מעוצם: סדן
 השקמה. שכבר נקצץ פעס אחת ונגדל:
 לפי שאין גזעו מחלין». הואיל ונקצץ בראשו
 אינו חיזר וגדל: חגן החס. במסכת
 בכורים: ואיגו קורא. דכיון דלא קנה
 קרקע לא קרינא ביה פרי האדמה אשר
 נתתה לי: אפילו הלוקח. פירומ אומן
 שביכרו שקשר בהן גמי לידע שהן בכורים
 והא דקתני שני אילנות לרבותא דרבנן:
 משגה יתירה. הך דבכוריס: פיון דאמר
 רבי מאיר פוי. לקמן במתני׳: וחד למעוטי
 אדמת גר. דגר גופיה מביא ואינו קורא
 דאשמועין קרא דהלוקח ממנו אינו מביא
׳ הקוגה שגי אילגוח. י  ואינו קורא: מתנ
 סממא לא קנה קרקע כלל סביבותיו:
 הגדילו. הרחיבו הענפים: לא ישפה
 אותם ןט]. בעל הקרקע אע״ג שהצל רע
 לקרקע שלו דכיון דאין לו קרקע לבעל
 האילנות [הרי שעבד לו שדהו] לכל צרכן
 כל זמן שקיימין: שלו. של בעל האילן
 דמגוף האילן קא רבו: ואם מחו. שיבש
 האילן: אין לו קרקע. שיכול ליטע
 ני] אחר במקומו: קצה קרקע. דחשיבי
 שדה אילן ובגמרא מפרש כמה: הגדילו.
 חוץ מקרקע שלהם: ישפה. המוכר
 דהמוכר לא שעבד לו קרקעו כי הס
 נטועים בתוך הקרקע של הלוקח לכן

 מניח ב׳ גרופיות: מניח ב׳ חלות זיתים לסו

 גמ׳ היכי דמי אי דאי״ל היא ובנה אפילו
 פרה fa נמי ואי דלא א״ל היא ובנה מ״ש חמור

 אמר רב פפא דא״ל חמור מניקה אני מוכר

 לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה

 לחלבה עומדת אלא חמור מאי קאמר ליה

תוספתא המוכר (  ש״מ היא ובנה קאמר ליה: א

 שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה אפילו

 הן מאה אבל לא מכר לו את השירים ולא את

 הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות

 שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר

 לך אע״פ שיש עליה כלים שרן מאה מנה הרי

 כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך

 פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד

ה אני מוכר לך פרה מניקה אני ק נ  שפחה מ

 מוכר לך לא מכר את הולד: מכר א בור מכר

 מימיו כר: אמר רבא מתניתין יחידאה היא

 ולא םבירא לן כותיה דתניא מכר בור לא

 מכר מימיו ר׳ נתן אומר מכר בור מכר

ת ב שובך מחבירו מפריח רו פי  מימיו: הלוקח א

 בריכה ראשונה והא תניא מפריח בריכה

 ראשונה ושניה אמר רב כהנא ל״ק הא

P בה והא דתנן I דקתני בריכה ראשונה ושניה 

 בריכה ראשונה באמה משום דמצטוותא

 בברתא ואזוגא דשבקינן ליה: פירות כוורת

 נוטל שלשה נחילים m ומםרם במתניתא

 תנא נוטל שלשה נחילים בזה אחר זה מכאן

זיתים לקוץ  ואילך נוטל אחד ומניח אחד: נ

 מניח שתי גרופיות: ת״ר הלוקח אילן מחבירו

 לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ בתולת

 השקמה שלשה טפחים סדן השקמה שני

 טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה

 בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין

הקונה שני <(תנן התם 3 fa 3 גזען מחליף 

 אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא

 ר״מ אומר מביא וקורא אמר רב יהודה אמר

 רב היה ר׳ מאיר אומר אפילו הלוקח פירות

 מן השוק מביא וקורא מאי טעמא מדקתני

 משנה יתירא w דפשיטא כיון דאמר ר׳

 מאיר קנה קרקע >״ דמביא וקורא אלא

 הא קמשמע לן כדאמרן ני] והא תרי

 אדמתך כתיבי חד למעוטי דגר וחד

 למעוטי דעובד כוכבים ומסיק ולא מיימא

 לן הכי והך דרבי מאיר קמשמע לז למעוטי קנה אילן אחד דמביא ואינו

: מתני׳ הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה ׳ י  קורא)״ י

 קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו

 ומן השרשין של בעל אזהבית ואם מתו אין לו קרקע ג קנה שלשה קנה

 קרקע הגדילו ישפה. העולה >ה< מן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:

 (במרחק) ןכחצובא] כדמפרש כגמ׳ ולא קנה אלא האילן לפירושיו ושיקצצנו כשימות ובעודו בשדה אינו עומד בקרקע של לוקח שאין לו חלק כו
 אלא בחלקו של מוכר שהשדה שלו היא הלכך השדה שלו משועבד לקיום האילן ולמשמישו שלא סייס לו תלק מיותד לתשמיש האילן לפיכך
ק אותם כדי להשפיל ולגרוע צלו אע״פ שהצל קשה לזרעים י)ןדכיון שאין לו קרקע לבעל האילנוח הרי ד ק ד  הגדילו הענפים לא יחתוך נמ י
 שעבד לו שדהו לצורך כל האילנוח כל צרכן שע״מ כן לקחן והעולה] מן הגזע שהוא כגוף האילן הנראה על הארץ שלו אכל העולה מן
 השרשים שהוא מחחת לארץ הוא של כעל הכימ שהקרקע שלו הוא הלכך אם מח האילן אין לו קרקע כלל ליטע אחר במקומו ולא לשום
 תשמיש כעולם מפני שלא קנה קרקע: ישסה. תרגום נואפות אותו] ןדבריס ט] וששית יתיה משום שהצל עוכר [יותר] שיעור מחלק
 השדה שקנה עם שלשה אילנותיו כדמפרש כגמ׳ ואינו דין שיזיק קרקע של מוכר וזרעיו: נלםי׳ ננמ׳ נדף פא.] תנן התם הקונה שנ־
 אילנות בתוך של הכירו מביא ואינו קורא ר״מ אומר מביא וקורא כוי מכדי הא תנא ליה דיש לו קרקע פשיטא דמביא וקורא אלא ש״מ
 מחייב היה ר׳ מאיר אף כלוקח פירות מן השוק והכתיב אדמתך [חד] למעוטי אדמת עובד כוכבים וכו׳. לא כתבתי זה אלא משום דין
ד מאיר מדקתני משנה יתירה אע״ס  גר היוצא מתוך סוגיא זו אם יכול להתסלל ולברך כמונו כאשר אסרש ומשוס מה שמדקדק תלמודא ל

 קובץ הגהות
ן ו ט רה ד תי ה י נ ש : (3) מ ה ״ ה ג נ ה ״  ב״ח (א) נ
כ ״ נ ע ״ : (ו) נ א ט י ש נ פ ״ : (ג) נ ל ״ צ  נ

ל: ׳ צ׳ ׳ נ ! ט מ ע ו ז ג : (ה) מ! ה ה ״ ה ג  ה
: ע ק ר ק ל ה ע א של נ ת י ׳ א מ ג  ג״א א] נ

לם צריך ׳ ללעו י נ פ ״ : נש נ ה נ נ נ ו ״  מא״י ןא] נ
א איירי נ ה ה ו מ א נים לצוות ל ו יח שתי י  להנ
ה לכך ר ט ת מ ע ש ם נ ה ת ש כ ה ס ו א ח ה ו ר י  שמכר פ
׳ ה א כ י ר נ י לה נ ג ס ׳ ו כה א ח כרי י ט צריך להנ א ה  ל
יח להכת צריך להנ ם ו ד ק ת מ ד כ ו ר יש לה ע נ  שכ
: ה י נ ׳ נ י כ ״ ס לא ע ן לה צוותא א י ט אי נ ׳ ו כה א  כרי
׳ נחילי! טל ג ו נ ׳ ד מ ג ן נ ׳ יותנ רשה ר פי נ ו ״  [צ] נ
השאר שי ו ן ושלישי וחמי ג ראשו לו י די ״ ׳ ע י ס פ ח י ס  נ
נ ״ : [ה] נ ל ״ ש ז י ׳ ד י ג נ נ ״ ] נ ד ] : ר כ ו מ ל ה טו  י
ס ס ה י נ ו י י נ נ נ ד ״ : [ז] נ ה נ מ ס מ נ ג ״ : [ו] נ ו נ ע י מ ש ה  ל
ה לא נ ה ראשו נ ד י כ נ ׳ נ י פ א נ ו ״ ם: נח] נ י קנ  שניים לז
ם ה יח ל ס ואי! להנ מ ס א א ס ו מ א י א ת ו ו ט צ מ י ד ק ר  ע
נ ״ : [י] נ נ לא יקצצן ״ : [ט] נ ו ה י ד ה תי נ ו ס לאצטו י נ  נ

: ל ״ צ ק נ ק ד : [נ] ר לן  אי

־ — • • 

 שלטי הגבורים
י מי ר מי נ ר לא מ ו נ ת ה ר א נ י מ נ נו ג נ נרכי ת ׳ כ י  א מי
אס מכר ו וכ״כ הרא״ש ו מי ׳ שמכר מי ל סי  ורשכ״ס ד
י נ ג : ו ה פ ש א ה ר הכור ו נ ס ז״ל שלא מ ״ נ ש נ ר ת ס נ י מ  ה
ח ו נ נ ת ו ו ה מ ו א ס היו נ ׳ א י נ מי ת נך נ רות שו ת סי ר ט  מ
ה ראשינה שיולדו כ ד ח נ י מ מנ רו ת הפי ו ר ט ת מ ע  נ
ות שתי כריכות וכל ה שילדו הכנ מ ת ומניח מ ו ה מ א  ה
נה ת והכריכה הראשו ו ת של הכנ י נ י ר תן שתי נ  הנילד מאי

א שלו: ת הו ו ת מ א  של ה
ן או פירות כיורת נ ו רות ש כר פי ר המי ו ט נ ה ת  3 נ
א לעולס שאינו ר שנא נ נ ר ד נ ו ה ואין זה מ נ  למנירו ק
ר נ ו ר היונים שיולדו והדבש שינא לכוורת אלא מ נ ו  מ
ת מ ר א נ ו מ א נ ו רפ לדנשו והרי ה ו ו הנ נך לשירותיו ו  השו
ה ובמוכר ה שיצוד נ ל מ נ ה מ הנ ס לחבירי שהוא נ י מ  ה
ך נ ה נשו ח  איל! לפירוחיו והניציס והאפרוחים שהם ע
ל זמן שלא פרחו משוס לא ו נ נ ו ש ל ה ע ה אותן נ נ  לא ק
ס לפיכך הרוצה להקנות לחנירו י ס על הכנ א ח ה ק  ת
גניה נך כדי שי ח על השו פ ט  ניציס ואפרוחים שנשונך מ
ן או י קג ס לחבירו נ ח ו ה א קנ נ י ״ ח א הם ו ח מעלי ו ה מ א  ה
: ם ה ע או בשאר דברים שמטלטלי! נקני! ב ק ר  אגב ק
א לעולם ר שלא נ נ ה ל נ ק ס שאי! אדם מ ש ר נ ו ט נ ה ח  נ
ר שדה לראונן נ ל מ צ ר שלנ״צ ט נ ך אין אדס משייר ל  נ
ה נ ע לכל שנה לא ק דו ר י נ  ושייר משירותיו לשמעון ד
ת צפי ששייר לו דבר שלנ״ל רו י ן נלוס מהפ  שמעו
ס שייר ל א ל לראונן אנ נ רות ה ס הסי  והשדה ע
ץ ע ׳ לעצמו שייר נ י י משוס לאמר ת לעצמו מהנ רו  מהסי
ר שיש נ ח והוי ל ו ל י ם הפ ו ק ה ורואי! כאילו שייר לו מ פ  י
ר לוקח זה השלה לאחר חלקו של זה ׳ מכ ש ואפי מ ו מ  נ
ה ששייר ר אינו יכול למכור וצריך ליתן לו כל מ כ ו מ  ה
ר נ ך מכרה לאחר כ ד ר כל זמ! ששלה זה כ מ  ואם א
ע כמו של מוכר הראשון וכשמכרה לאחר הלוקח ק  פ
ח אס מ ו נותן למוכר ראשון כלוס ו נ אי י ו י נ מ  שקנאה מ
ד הלוקח ו נ ל ו ע ׳ נ י כר הראשון אין לבניי כלום אפ  המו
ן שאין לו אלא ו ט כ פירש יש לי וליורשי ל  הראשון אא״
י אלא לו ה שייר לא מהנ פ ץ י ע ׳ נ ד מ א  משוס ל
ס לא ח ששייר א רו ס שצריך ליתן לו הפי ״ ע ו א ש ר ו י ל ו * 
ח תלוי ק מ ך שאין קיום ה כ ל נ ט נ מ ח מ ק מ ם לו אין ה תנ  י
ך נ מ כך ו ו ר י פ ה ת שתתן לי מ נ ה על מ נ ת ס מ ל א  בכך אנ
ס לא יתן לו כמו ו א ת תלוי נ ק מ ל שנה אז קיום ה נ  נ
ר נ ה ל נ ק י לאין אלם מ ה נ ח ל ק מ ל ה ט נ ח ה י  שהתנ
ר או נ ס מ ן א נ ר שלנ״ל ו נ ות על ל  שלנ״ל יכול להתנ
ה לקל נ חן לקל לאחר ופירותיו לאחר ראשון ק  נ
י לקל ר לאי קנ מ ס א ל א ה נלוס אנ נ ו ושני לא ק  ופירוחי
ח שהם רו ם הפי ו ק ס מ ן משירותיו שייר לעצמו ג ו  זה ח

ע לכשיתיינש: ז ג ם ואין ללוקח אלא ה י פ נ ע  ה
ה נ ד ק י נ ן שלה ת ו ת ׳ אילנות נ ה ג נ ו ק ׳ ה ד מ א א ל  ג ה
ל שתילים קא נאילנית גלולים אג י דלו ׳ נ ר׳ ת נ ע ו ק ר ק  ה
ם שהעול כובש! ואין עולין להם בחבל אין להם י  קטנ
ס שמכרן לקיימו בתוך שדהו בתר שעת ״ ע ע א ק ר  ק
ת ו פ קטג עו טי ס ג ׳ ה ה אזלינן ומיי׳ כתב אפי ר ט  מ
ר מ א ע ל ׳ רשב״ס לר״ ה: וסי נ ו ל י ״ ד ה ב ל א כ ר ג ת ס מ  ו
ה שנים יש ׳ קג ה אפי תי י ו ה מוכר קי״ל נ פ ץ י ע ר נ נ י  מ
ה שנים נ ו ק נ ה ל ל ו ע מ ״ ׳ ל ׳ לאפי ל ר״י פי ע אנ ק ר  לו ק
ס אין י ג לנשנ ״ ע י א ׳ ׳ ר׳ נ הרא״ש וסי ״ נ ע ו ק ר  אין לו ק
ע שביניהם ק ר ן ולא ק מ ו ק מ ס נ ד מ טע א ע לי ק ר  לו ק
ס כלי ללקט ה י מ ח רה וסלו וכ״ש ת ו יש לו כמלא או ה  מי
׳ לרבנן כאלם ע אפי גס לרך יש לו לכ״  בהם פירות ו
ם לחבירו להניח שם תפציו ו  שמשאיל (לאלם) מק
ונה כתב שאין ד י י ה ם לילך שם ו ו ק כ מ ״  שמשאיל לו ג

ס לא הגלילו אלא ינה א ר י ״ ע שיש לו צריך לקוצצס וכמב ה ק ר ק נתפשטו חוץ משיעור ה ם ו י פ נ ע ס הגלילו ה ע א ק ר ס היינו לעני! שאינו רשאי לזרוע שס נשלשה שקנה ק ה י ח ח ה לוקח ח נ ׳ שלא ק הא לאמרי ד ללוקח ו י י פ פ נ ט מ ס ל ה י ח ח נ לזלוע ח ״ ר רשאי ג נ ו מ  ה
ס שעל הלוקח ״ נ מ ר ס כתב ה י ד נ ו ה י אלא נארנ מר לא נ ר או נ ו מ ה ה י ר י נ ה מ ע ש ם נ י פ נ ע ם ה עי י ל כאן היו מג רה וסלו חוץ לענפים ואם נחלקו לאחר זמ! שיאמר הלוקח ע ם כמלא או י פ נ ע מ ה פ ס ו י ת ״ רה וסלו צריך לקוצצס שאס לא ישפה שמא יחזיק ע ך מלא או  חו

: ה י ח ע ד ה לללמא לאו א פ ש ה מ י ו ה ל ד ג  להכיא לאיה שאס ה

 חוזרין ורוצין לקיים המקח צריך התנא
 לאשמועינן הדין והרמב״ם ז״ל כחכ
 שאין זה מוכר דבר שלא בא לעולם לפי
 שאינו מוכר יונים שיולידו או דכש
 שיבא לכוורמ אלא מכר השובך לסירות
 והכוורת לדוכשא והוי כמי שמוכר
 אילן לסירות: נמ׳ [והא תנא מפריח
מ ד פ מ  ראשונה ושניה פי׳] היכי תנן ד
 דוקא כריכה ראשונה הא ככרייתא
 חני ר׳ חייא ראשונה ושניה וקס״ד
 שיניח לאמה ב׳ בדכות ראשונה [של
 ניסן] ושניה [של אייח וחירץ רב
 כהנא דבדימא סירוש דמתני׳ דהא
 דאמר במתני׳ בריכה ראשונה היינו
 לאמה אבל ה״ה דלבתה ינימ כריכה
 ראשונה שלה שהיא שניה לאמה נמצא
 שישארו למוכר ג׳ זוגומ אמה ובמה
 וכת כחה וכל אחח עם חכרתה כי
 זוגות הס נולדים ובעי תלמודא מ״ש
 אמה י<דמשממה אכריכה שלה ואזוג
 שלה ואף על פי שנוטלין ממנה כל
 הבריכומ שעושה מכאן ולהכא כי האם
 עושה כריכה כל חדש וחדש והבת
 אינה עושה חיכף לאחר חדש ליצירחה
 אלא עד כ׳ או ג׳ חדשים וא״כ כי היכי
 דהאס מצטווחא עם הבה ועם זוגה
 הבח נמי י»חשמח עם אמה ועם זוגה
 שגס לה יש זוג ואמאי צריך להניח
 לה כדכה ומשני דרך העולם שהאם
 משמחת עם הבת אבל הבת אינה
 משמחת עם האס הלכך אס לא ינימו
 לה הבריכה הראשונה חלך מן השוכך
 ואס חלך היא חלך גס האס ונמצא
 השובך חרב וזה אס מכר לו הסירות
 לא מכר לו השובך הלכך צריך שיניח
 למוכר שלשה זוגומ וכדאמרן ואין צריך
ה ראשונה לבח הבח וכן כ ד  להניח כ
 לכולן משוס דכיון דכ״כ נינהו שהם ג׳
 זוגוח כדאמרינן מצטוומי אהדדי וכחכ
 הדטב״א ז״ל וזה לשונו ואין הלשון
 הולמו זה הפי׳ והנכון כמו שסירשו
 כחוספוח דראשונה ושניה לאו דוקא
 דהוא הדין מבני בניס עד סוף כל
 העולם מכל ולדוח יניח הראשון שבהן
 והיינו דסירש תנא דכרייתא אלא
 שלא יכול להאריך ושלישית ורכיעית
 שהרי אין לדבר קצכה: במתני׳
 [תנא] שהלוקח לוקח ג׳ נחילין זה אחר
 זה ומכאן ואילך נוטלן לסירוסין: אלו
 השיעורים לאילנומ אלו משוס שחוזרין
 לצמות ולא תססד השדה כי אם מכר
 לו עציו לא מכר לו השדה: פקק.
 הוא כמין קשר וכשמניש קשר אמד
׳ ת״ק סבר  אז חוזר לצמוח: מתני
 דלא מיקרי שדה אילן סחוח משלשה
 אילנומ ולא קנה קרקע אע״ס שהם

 עץ משפט נר מצוה
ד פ ש ת - ב פ ש  ת

: כ ר ג ו ׳ ד י מ ס ״ ר ח ו ה ט ר ט י מ ל ה ג מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: ז ט ׳ ר י מ ס ״ ר ס ו ב ט ג עשי! פ מ ׳ שס ס י י  ב מ
ג מ ם ס ד ו כ ת ב ו כ ל ה ב מ ״ ׳ פ י מי ד שס ו ״ כ ׳ פ י י  ג מ

: ז ט ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו מ ט ב ק ן ס  עשי

 ממורת הש״ס
א ״ ) נ כ ד ״ ז ג) ע ״ ת מ ״ ד ב) ד ״ ן פ י ת צ ט  א) מ
ם מזר ׳ א י ס א ס ז) ו ״ ת ו) ד ו ו ט צ א מ ״ א ה) נ ת ו ו ט צ מ  ד
ו נ מ ה מ א נ ק י ש מ השנ ק ו ל ה ה מ א נ ק ן ו ח ראשו ק ו ל  ה
: ט ״ ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ט א ב ח י ט א ׳ ה ו נ תן ו ו ו נ נ  אי

:  ח) צ״ל ולא ליורשו



 מסורת הש״ם

 א) ס״א מ״ז כ) ד״מ ג) נ״א הרשכ״ס [וכ׳׳ה הב״ח]
 ד) אולי צ״ל שכתוב:

 קובץ הגהות
י אומר  ב״ח (א) נ״ג לא: (נ) נ״כ דתני עלה ר״
 גר מגיא כר: (ג) נ״ג אלו: (ד) וכמה הוא
 שיעור תתת האילן כצ״ל והס״ר ואת״כ מה״ל אורה
 וסלו: (ה) צ״ל וביניהן כין: (ו) יותר מלאי לאס כן
 מ״ש נצ״ל והשאר נמחק ןוכ״ה בד״קן: (ז) נ״ג על

 ט״ז אמה: (ח) נ״נ אמות: (ט) נ״נ סמוך:
 ג״א א] וכ״נ הרנינו יונה שס שאינן חייבות רק
p נעי רנינא  דרבנן וצ״ע להא התם נלף [
 מרנא ולא איסשיטא ואולי הנ״י והרנינו יונה ס״ל
 להא ללחי התס ולטעמיך כו׳ אלא הכא נמ׳׳ע כגון
 שאכל שיעורא לרבנן כוי אינו לחי׳ בעלמא אלא
 מסקנא הט וכ! משמע הלשון לקושטא למלת׳ הוא
 וע״כ מוכרח לומר כן. אנל הרא״ש שם כתב ולא
 איסשיטא וכ״כ גשו״ע סי׳ קס״ו סעיף ג׳ לספיקא
 הוה אס חיינות מדאורייתא או רק דרכנן: ב] [צ״ל
 וכמה א״ר חייא נר אנא וכו׳ סי׳ מדקאמר כוי]:

 מא״י [א] נ״ג כל: [5] נ״ג סי׳ להודיע לנו הסוגיא
 שהיא דרך המלמוד: [ג] נ׳׳ג אחד: נח נ״ג
 צ״ל קנה קרקע: [ה] כשום אחד לא מכר כצ״ל ותי׳

 אחד השני צ״ל מוקף:

 שלטי הגבורימ
 א הא דאמדנן זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה
 חצי קרקע ופי׳ רשג״ס לאו דוקא חצי קרקע אלא
 געל האילנות קנה מה שתחת האילנות וגיניה׳ וחוצה
 להס כמלוא אורה וסלו ואפי׳ לא קנה אלא שנים
 השאר קנה כעל הקרקע וכ״כ מיי׳ ור״י כחג שגעל
 האילנומ אין לו כגוף הקרקע כלום אפי׳ גמה
 שחחחיהס שאין לו כח כקרקע אלא לעגין זה שאס
 יבשו יקח אחרים ייטעס גמקומו ואין חילוק כין החזיק
 גג׳ או גג׳ דאפי׳ גג׳ אין לו גגוף הקרקע כלום טון
 שמכרו לאחר ואפי׳ גג׳ אס יגשו יטע אחרים כמקומן
 וכן הטן גלא טענת חזקה אלא גג׳ שקנו יחל כסתס
 מאלס אחל זה קלקע וזה אילנוח אע׳׳פ שהקונה אילן
 אחל גשלה חגירו לא קנה קרקע ואס יכש לא יטע
 אחר כמקומו וגס המוכר יכול לתפור לו תתתיו למטה
ק לאילן אס אכלו שלש  מהשרשין רק גענין שלא ד
 שנים ונא נטענה שמכרו לו ע״מ ליטפ אסר תחתיו
 טעגתו טענה לפיכך המוכר אילן יחיד לחניכו צריך

 למחוח נו מי שלא יחזיק כקרקע:

 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא (פב.-פג:)מא
 נמ שהאתת היא לענין קרקע והאחרת מיירי לענין ככורים נ״ל שהוא [תמה]. דרך המלמול »[לממני כל חרא כלוכמיה אע״ג רחל ממכריה
 גמר] וצ״ע: הכי גרס »הרא״ש ז״ל והא כתיכ אדמתך אדמתך כ׳ פעמים חד למעוטי אדמח עוכד כוככיס וחד למעוטי אדמת גר. כלומר
 דגר מכיא ואינו קורא דמנן כמסכת ככורים ןפ״א משנה ד] הגר מכיא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשכעמ לאכומינו וכשהוא ממפלל
 עם הציפור אומר אלהי אכומיכס וכשהוא מתפלל כינו לכין עצמו אומר אלהי אכות ישראל ומיהו כירושלמי סליגי >« רכי יהודה דהוה
< אומר מכיא וקורא מה טעם כי אפ ״ ש  ר

 גמ' היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן
 השרשין אמר רבי יוחנן כל הרואה פני
 החמה זה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני
 החמה זה הוא מן השרשין א! וליחוש דילמא
 מסקא ארעא שרטון ואמר ליה תלתא
 זבנית לי ואית לי נמי ארעא אלא אמר ר׳
 יצחק יקוץ וכן אמר רבי יוחנן יקוץ: קנה
 שלשה קנה קרקע: וכמה אמר ר׳ חייא בר
 אבא אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן
 וביניהן א וחוצה להן כמלוא אורה וסלו
 תניא נמי הכי הרי זה קנה תחתיהן וביניהן
 וחוצה להן כמלוא אורה וםלו ואותו מלוא
 אורה וסלו אץ זה וזה רשאים לזרען וכמה
 יהא ביניהן רב יוסף אמר רב יהודה אמר
 שמואל מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר
ש עשרה אמר רבא  רב נהמן משמונה ועד ש
ש עשרה תניא  הלכתא מארבע אמות ועד ש
 כוותיה דרבא כמה יהו מקורבץ ארבע אמות
ש (על ש ( ש עשרה אמה א  וכמה יהו מרוחקץ ש
 עשרה אמה) ה״ז קנה את הקרקע ואת
 האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ
 הרי זה יש לו קרקע פחות מכאן או יתר ע״כ
 או שלקחן בזה אחר זה ה״ז לא קנה >א) את
 הקרקע ולא את האילנות שביניהן לפיכך
 יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע בעי רבי
 ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר הוא מודד
 או ממקום רחב הוא מודד א״ל רב גביהה מבי
 כתיל לרב אשי ת״ש הארכובה שבגפן אין
 מודדין אלא מעיקר השני: כיצד הן עומדים

 המון גויס נתתיך לשעפר היית אכ
 לארס נמ ועתה לכל העולם ר׳ יהושע
 כן לוי אמר הלכה כרכי יהודה אתא
 עוכדא קמי ר׳ אכא ואורי כר׳ יהודה
 וכשהוא ממסלל נמי אומר אלהי
 אכומינו אסילו כצכור וכן פכרכמ
 המזון וכיון דאיפסיק כירושלמי כרכי
 יהודה קי״ל כוומיה וכן ססק הרמכ״ס
 ז״ל וכחכו המסרשים דמוציאין אחרים
 ידי חוכחן אפילו כשאכלו אחרים
 שיעורא דאורייחא שהוא כדי שכיעה
 ואע״ג דאמרינן בכרכותא] דנשיס
 אינן שייכות אלא מדרפנן משוס דלאו
 כנות נחלה נינהו וא״כ גרים נמי לא
 נטלו חלק כארץ ומאי שנא י״ל דגרים
 שהם כני אכרהם ראויים לירושה
 שלהן וכני נחלה נינהו אלא שלא
 נתחלקה הארץ אלא ליוצאי מצדם
 ודמי לטסליס דאמרינן כסרק יש
 נוחלין ןדף קיז.] לאלה מחלק הארץ
 למעוטי טסלים שהם סחותיס מכן כ׳
 ולא היה להם שוס מוריש כגון אכ
 ודוד ואח שכולן מתו כמדכר שלא
 ;סלן (ג) חלק כה אפ״ה ודאי מוציאין
 אחרים ידי חוכתן בכרכח המזון
 וטעמא דכל הני כני נחלה וירושה
 נינהו אכל נשים לאו כנוח נחלה נינהו
ן בגמרא ןדף פב.ן  כלל: ותו אמדנ
 העולה מן הגזע שלו היט דמי מן
 הגזע ה״ד מן השרשיס א״ר יוחנן כל
 הרואה סני חמה הוא העולה מן הגזע
 ושאינו רואה פני חמה הוא מן
 השרשים וניחוש דילמא מסקא ארעא
 שרטון ומשכחא דמיחזי כתלחא אילני
 ואמר חלחא אילני זכני ויש לי קרקע אלא אמר רכ נחמן יקוץ וכן
 א״ר יוחנן יקוץ. סי׳ מסקא ארעא שרטון ויחסה הגזעים ויראה כג׳

 ישפה שלא יזיקנו: גמ׳ פל שרואה פלי
 התמה. היינו כל אילן חון לקרקע:
 ואיגו רואה פגי התמה. היינו שמתחת
 לקרקע: וליחוש. טון דאמרת היוצא מן
 הגזע שלו זימצין דמסקא ארעא שרטון
 ותגביה הקרקע שיתכסה האילן היוצא מן
 הגזע מקצתו בקרקע ויראו כשלשה אילנות
 וכגון שהיה רוחב בין גזע לאילן כשיעור
 המפורש לקמן ואמר ליה לוקח תלמא
: יקוץ. הא דקמני מתניתין  אילני כר
 היוצא מן הגזע שלו לא שיטחנו כן ויגדל
 אלא הרי הוא שלו רקוץ אומו רשרסנו:
 תחתיהם. תחת עיקר האילן והצופות:
 וניגיהם. קרקע מגולה שבין נופות אילן
 זה לבין מפות אילן זה וחוצה להן סביב
 האילנות מקוס שכלין צופות האילן ולתוץ
 כמלוא אורה המלקט התאנים וסלו בידו
 ללקט ןפירות] הנופות החיצונות (המאנים)
 שבהן: וזה וזה. לא בעל האילן ולא
 בעל הקרקע אינן רשאין לזרוע אותו דרך
 כמלוא אורה וסלו: ופמה יהא ביציהם.
 דאמרינן גג׳ אילנות קנה קרקע דאי
ד הן [כיער] העומד  קרובים יותר מדאי ה
 ליחלש ולא משיבי ואי רחוקים יותר מדאי
 לא מצטרפי: מארבע אמוס. לכל הפחות
 בין נא] אילן לאילן מן השלשה לבד עובי
 האילן שמהא המחדשה יכולה לחרוש
 בינתיס: ועד שמוגה אמות. ולא
 שמונה אמות בכלל: עד שש עשרה.
 ולא שש עשרה בכלל: ואס האילגוח.
 הקטנים שביניהן: ממקום קצר.
 מגובה גזע האילן הוא מודד השש עשרה
 או השמונה אמות: או ממקום רחב.
 סמוך לקרקע הוא עב: חא שמע. דמן
 הבינוני הוא מודד: הארפוגה. גפן בחור
 מרטבין אומו בגפן זקן כשהוא מודד
ד שיהא שתים כנגד  ארבע אמות בינתיס כ
 שתים ואחת יוצאת זנב: עיקר השגי. פקק
 השני דתניא בקנים ובגפנים מן הפקק

 ולמעלה ולא מן הראשון שרחב יותר מדאי
 ולא מן השלישי שקצר יותר מדאי אלא מן הבינוני והוא הדין לאילנות: כיצד
 הן עומדים. היאך נטעין הנך שלשה אילנות שהן מארבע אמות עד שש

 אילנוח ואע״ס שיחסור ויראה שעולים מאילן אחד הא קי״ל דשלשה כדי אילן המרוחקין כשיעור המסורש לקמן דיש להן קרקע ונאמן הלוקח
 לומר כך נמצא וכך היה ומיהו לענין דינא אס טוען המוכר שאחרי כן הגדילו על הלוקח להכיא ראיה שהיו גדולים כך כי הוא הכא
שכחכמי כסנים אלא דלענין דינא מכטלין דעחם  להוציא קרקע מיד המוכר כן דעח הרמכ״ן ז״ל. והרשכ״א והריטכ״א ז״ל סכרי כמו י)
ן הכא מלמא אילני זכני כלומר ומיימי ליה לידי דינא ודיינא מיהמ:  מסני דעמ הרכ הגדול ז״ל ולדכדו ז״ל צדך לומר דהא דאמדנ
 אלא אמר ר״נ יקוץ. כלומר הא דהעולה מן הגזע שלו כלומר שהוא שלו לקוץ וליטול אומו לעצמו כשיהיה קרוכ לשיעור ההרחקה המסורש
 לקמן משום שרטון וכדאמרינן וכן א״ר יוחנן יקוץ: [וכמה מא״ר חמא וכו׳]. נח סירוש מדקאמר קנה קרקע ולא אמר קנה הקרקע או
 השדה משמע דלא קנה אלא קרקע הצדך לו וכמה הוא (י). תתת האילן שיעור אורה וסלו. כלומר מלקט כמו ארימי מורי [שה׳׳ש ה]
 והוא לשון מיוחד לתאנים ככוצר לענבים ומוסק לדמים ומלקט כשאר אילנות >« וכן כין אילן לאילן כקרקע מגולה שכין נופומ אילן זה
 לנוסות אילן זה ומכאן נראה דהא דאמרינן פממני׳ הגדילו ישסה רוצה לומר הגדילו יותר ממלוא אורה עם סלו שנותן כה הסירות וחוצה
 לה סכיכ כל הג׳ אילנות דזהו המקום הצריך לו ללקיטת סירותיו: ואותה אורה וסלו שהן חוצה להן אינו רשאי לזורעו. לא כעל האילן ולא
 בעל השדה נראה דכעל האילן לא קנה כו אלא תשמישו ללקוט וטון שקנאו לכך גם כעל השדה אינו יכול לזורעו מפני שיטנפו סירותיו
 של זה כשנוסלים שם מפני שיהיו שם מיס להשקות הזרעים שהם כטיט על העפר אבל אורה וסלו שתחת האילן ושבין אילן לאילן פשיטא שאין
 זורעים אותם לסי שאין דרך לזרוע שם: [וכמה יה־ו מרוחקץ וכו׳]. מדאמרינן דכ׳ אילנות אע״ס שיהיו גדולים וככדים לא קנה קרקע דלא מפלגינן
 כהו וגי אפילו דקים קנה קרקע דלא מסלגינן כהו א״כ צ״ל דבעינן שלא יהיו מקורבין יותר מדאי יי) ולא מרוחקים יותר מדאי א״כ מ״ש תלתא
 דקין מקורכין משנים גסים וגדולים אלא ודאי משוס דמרותקיס זה מזה ומכטלין זריעת הקרקע הוא דמוכר ג׳ אילנות מכר קרקע משום
 דלא חשיב עליה כולי האי ומיהו אין סברא לומר שימכור לו כל אותו קרקע בדמי אילנומ לבד ואס הס מרוחקין יותר מדאי אין כאן בטול
 זריעה כלל בעכור האילנוח ואמאי מכר מן הקרקע ולסיכך כעי כמה יהיו רחוקים ופסיק רבא דאין סחומ מד׳ אמומ ולא יומר מט״ז אמות
 והכי חניא בבריימא עד שש עשרה ומשמע ולא עד בכלל מדחנן [כלאים פ״ד מ״ט] גכי כלאים הנוטע כרמו שש עשרה אמה >י< מוהר להביא
 כלאים לשם דלא חשכינן ליה כרס כיון דהשורות רחוקוח זו מזו שש עשרה אמה וחשבינן לכל שורה כאילו היחה נטועה כפני עצמה
ד ק י  בשדה אתת ולפיכך לא מקרי כרם דבעינן שיהיו שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב כזה ° ° או כזה ° ° וכן בשדה לא מ
 שדה אילן אס היו האילנוח רחוקים כזה השיעור ופחות מארבע אמומ נמי אינו ראר ° ° לזדעה ° ° דבעינן כדי שיעבור בקר
) שאמרו כדי עבודה הכרס ולא מיקרי שדה: ואת האילנות ° שביניהן. ° כלומר ושיהיה בין ח  וכליו דתניא נדף פג.] ד׳ (
 אילנומ אלו ארכע אמות לכל אתד מהשלשה אילנות שסיים לו כמטרתו לסתומ כדי שלא יממעט השיעור להיות בין אילן לאילן
 מהג׳ וכדאמרינן: יש לו קרקע. ליטע אילן אחר כמקומו נראה דלא קנה קרקע אלא מקום האילן דוקא אלא דמשמע לן דכי היכי דסכר
 תנא דמכר לו קרקע עם האילנות וצדך ללקוט אומס [ה״נ] מכר לו למקום תשמיש הלקיטה וכדאמרן לעיל: לקחן בזה אחר זה.
 נמ כשוק אחד [אחד]. לא מכר לו קרקע דלאו כר קרקע הוא וכדאמרן א״כ גס כשהשלשה הס שלו ככה״ג לא קנה קרקע: מקום קצר.
 הוא (ט) לעיקר האילן ומקום רחכ הוא כגכהו של אילן: הארכובה שבנפן. מפני שממעקס כמין ארכוכה כשהוא מודד הרומכ למהר כרם
 וכדאמרינן לעיל: מודד מפקק השני. משוס שהוא המקום הכינוני וכן לשיעור הזה כשימדוד הרוחכ הצריך כין אילן לאילן לא ימדוד
 ממש מעיקר האילן שהוא יוחר קצר ולא ממש מגבהו של אילן שהוא יוחר רחב אלא ממקום הבינוני: גרסי׳ בגמ׳ [דף פג.] כעי ר׳ ירמיה
עיקדהם נראין ר׳ אלעזר בר צדוק אומר אס יש ך ג׳ גסנים ו ד ב מ  מכר לו ג׳ כדי אילן מהו א״ל רכ גכיהה מכי כחיל לרב אשי ח״ש דמנן ה
 כיניהס מארכע אמומ עד שמנה מצטרסין ואס לאו אין מצטרסין: כיצד הם עומדים רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא. אבל

 השגות הראב׳׳ד
 רשקא זביני לך עקור כורכמך וזיל. ונראה ט הוא סובר בזה שאפי׳ לא בא מחמת טענה יש לו עד התהום ואפי׳
 בדקל אחד. מ״מ אין סברתו נכונה בזה ט אין לדחות סוגיא מוכחת בכלל זה ומלמא דרב נחמן דאמר נקטינן וסוגיא
 דנהרדעי יעידו נגדו. ואס יטעו! עלינו טוען כיון דאמר ר״ע מוכר בעין יפה מוכר לשני אילנות אע״ג דמזדרע
 בינייהו יש להן קרקע א״נ אפי׳ אילן אחד נמי. נשוב ונאמר ב׳ אילנות חשיבי אילן אחד לא חשיב מידי דהוה אתלמא
ט שנים יש  היגי למייאתא דאע״ג דלא מזדרע בינייהו כיון דלא חשיבי ליס להו קרקע ואשכחן נמי לר״מ דס״ל ה

 להם קרקע אחר אין צו קרקע. וכיון לאיכא תנא לס״ל הט וסוגיא נמי הט אזלא לימ לן למלחי סוגיא בכלי:

ב הרב אלפס ז״ל וליחוש ללמא מסקא ארעא שרטון וכו׳ על וכן אמר ר׳ יוחנן יקוץ: כתב הראב״ל ז״ל ת  א] כ
ד רב נחמן שאמר נקטינן לקל אין לו גזע ופטש רב פפא לפי שאין לו ב  תמה אני למה הניח הרב שלא הזטר ל
 גזע כלומר אין דרכן להוציא ענסיס אלא מראשו או משרשיו ואס ראית ענף יוצא מגזעו רע כי משרשו היה ונתגלה
 שרשו על שנראה בו בגזע והרי הוא לבעל הקרקע כאילן אחל לר״ע וכשנים לרבנן ואולי מפני שסבר הרב כי לר״ע
 אפי׳ לאילן אחל יש לו קרקע. והעל על סברתו זאת שכן הניח פ׳ ח״ה מימרא לנהרלעא לאמד האי מאן רזבין
ט מצי אמר ליה כורכמא  דקלא למבדה קני ליה משפוליה על תהומא ומיקי לה רבא בנא מחמת טענה הא לאו ה
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 כשורה לא והלכחא כר׳ יוחנן בעי רב ססא מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המיצר שניס בתוך שלו ואחד בשל חכירו או שהפסיק
 כור או אמח המיס כיניהם או רה׳׳ר מהו חיקו וקי״ל דכל חיקו דממונא חומרא לתוכע וקולא לנחכע. פירוש מאילן אחד נפפשטו שני
 ענפים ונתרמקו הרכה עד שיעור ד׳ אמות על הארץ ומתתת נשרשו נדון אותה כג׳ אילמת אע״פ שכאו מאילן אמד כדאמרינן כהכרכה
 שהשלשה גפנים שנכרכו מתחת הארץ ועיקריהן נראין כלומר שנשרשו נדונין כששה גסניס למהר כרס לחייכ כזריעה דהשתא הוו שתים כנגד

 שתים ואתת יוצאה זנכ דאילו
 בהכרכת שתים לא להר אלא ארנע רב אמר כשורה ור׳ יוחנן אמר כחצובא מאן
ס דאמר כשורה כ״ש כחצובא ומ״ד בחצובא ר י כ י א ה ל ל י ב ל < ב נ ס ( י ת 1 ש ה  ש

 אבל כשורה לא והלכתא כר׳ יוחנן מכר לו
 שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים
 בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק
 בור או אמת המים ביניהן או רה״ר הרי אלו
 כולן עלו בתיקו וקי״ל רכל תיקו דממונא
כר המו  חומרא לתובע וקולא לנתבע: מתני׳ א
 את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים
 מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את
 הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא
[אבל >א< בדקה מכר את ( (  מכר את הקנה י
 הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא
 מכר את הראש מכר את הקנה מכר את
 הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה]
ת במוכרים מכר לו חטים יפות ו ד מ  ארבע כ
 ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות
 ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות
 ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד
 מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה
 לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו
 של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין
 ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יבולין
ר לו שוה כ מ  לחזור בהן: גמ' אמר רב חםדא ג
 חמש בשש וחוקרו ועמדו על שמונה מי

 רש״י
 עשרה ניצל סלר נטיעתן לקנה קרקע:
 לשורה. זה אצל זה: כחצובא.
 כזה: o o כל שק לחצוגא. לאין הקרקע
 ראוי o לחרישה ולא שיירה לעצמה:
 מכר לו שלים. שני אילנות כתוך שלו
 בקצה שלהו וקנה אחל בשל מכירו סמוך
 לאלו: או רה״ר. שאינו רוחב שש עשרה
׳ לא מנר הרגלים. י ז: מתנ  אמה נא
 בתוספתא תניא במה לברים אמורים
 במקום שלא נהגו אבל נהגו הכל כמנהג
 המלינה: מלר אס הקצה. היא הריאה
 ונקראת על שם הקנה שלה: ארבע מדות.
 ארבעה דינים חלוקים זה מזה כלמפרש
 ואזיל: מלר לו חטין יפות. שהחנה עמו
 לימן לו חטין יפות: יפות וגמצאו רעות.
 אין זה מקח טעות שיוכלו שניהם לחזור
 כי חטין התנה לתת לו ומטין נותן לו ואי
 משום דנמצאו רעות הוי כאונאה ולכך
 יכול לחזור בו מי שנתאנה אבל המוכר
 אפילו אם הוקרו לא יוכל לחזור בו דמי
 שנתאנה ידו על העליונה כדמנן בהזהב
 רצה אומר לו מן לי מעיתי או תן לי מה
 שאוניתני ואפילו רבי נתן דפליג המס
 מודה הכא דהכא קצת הטעו דלא נתן לו
 כמה שהמנה אבל המם נתן לו כמה שהסנה
 אלא שנותן לו ביוקר ולכך קאמר קנה
 והמקח קייס ומחזיר לו אונאה וכן פסק
 רבא: מולר יכול לחזור. כי הוא נתאנה:
 אין אחד מהם ילול לחזור. אפילו הוקר
 או הוזל ואם הוזל לא מצי הלוקח לומר
 אני ליפות נתכוונתי לקנות והא לאמינא
 רעות משוס לרע רע יאמר הקונה או להפך
 מוכר יאמר אני חוזר אני לרעות נתכוונתי

 וכדאמרן: בשורה. מסודרין:
 כחצוכא. כגון מושכ קנקן שיש לו
 שלש רגלים האתד כנגד אמצעומ
 השנים וטעמא דרכי יומנן משוס
 דכשהן נטועים כענין זה אין דרך
 לזרוע שס כינמיס והוי כשדה אילן
 וקנה קרקע: [חומרא לתובע] >ג<
 ולא קנה קרקע דלא מיקרי שדה אילן
 כיון דהוו כאלו אינן יחד כשדה אחמ
ו לעיל דקנה אילגוח  ומיהו כבר פסקנ
 שביניהם ואע״ס דאסשר שמססיק כין
 האילנוח אכל אם היה שס רכבא דדקלי
 ושיירה לעצמו בפירוש ומססיק בין
 האילנוח היינו כבעיא דאממ המיס
 ורשות הרבים שעלתה בחיקו: ןגמרא
 לף פג.] הנוטע כדמו ח׳ אמות ויו׳.
 כבר שירשנו לעיל דכשאין ד׳ אמות
 בין שורה לשורה שהוא צריך לעבודת
 הכרס שהוא כדי בקר וכליו אין לו
 דין כרם ומותר לזרוע כלאים סמוך
 לששה טסתיס כדין גסן יתידית שא״צ
 להרחיק הזריעה מעיקר אלא ששה
 טפחים ואס נמ כן >י) יש כין שורה
 לשורה ח׳ אמות שלימוח לא הוי כרס
 משוס דמרוחקין השורוח טסי ונחשבח
 כל שורה ושורה בשני עצמה ואנן

 למכור והא לאמינא יפות משום טוב טוב
 יאמר המוכר: שחמתית. ארומה כחמה: וצמצאת לבנה. הן שני מינין וכן
 כל הנך למייתי לאיכא לניחא ליה בהאי ואיכא לניחא ליה בהאי הילכך הוי
 מקח טעות לשניהן: ושניהן ילולין לחזור. אבל ביפות ונמצאו רעות כ״ע ניחא
 ליה ביפות ולא ברעות: יין ונמצא חומץ. איכא לניחא ליה בחלא ואיכא לניחא
 ליה בחמרא: גמ׳ שוה חמש גשש. נתאנה לוקח שתות מעות לוקח יכול
 לחזור בו כמתניתין לפרק הזהב למי שנתאנה ילו על העליונה וללא כרבא

 בעינן כדפירשנו לעיל שחים כנגד
 שתים ואתת יוצאה זנב לפחומ ובירושלמי דכלאים פוסק כר״מ
 ור״ש ודוקא בשתי שורות אבל ג׳ שורות אפילו נטען על פחות מד׳
ר דתנן כרס הנטוע על פחות מארבע אמות אינו כרס ו ס א ] (  אמות נ
 דכרי] ר׳ שמעון וחכמים אומרים כרם ורואין אמ האמצעים כאילו
 אינם: ואסור לזרוע בינתיים עד שיהא שמונה אמוח כין שורה
 לשורה בחחלת נטיעתן אבל אם תרכו השורות האמצעיות כעינן שיהיה

 כין שורה לשורה הנשארוח שש עשרה אמה כדרבי אליעזר בן יעקב דחנן ר״א בן יעקב אומר משום רבי חנינא אפילו חרבו האמצעים
 ואין בין שורה לחברתה שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם שאילו ממחלה נטעו היה מוחר בשמנה אמוח וכחבו מגדולי המחברים ז״ל
 והלכתא כר״א כן יעקכ דמשנחו קכ ונקי ולפי זה צריך לומר דשיעורא דכלאיס ודקניה אינן שרן אלא דמכלאים שמצינו האי שיעורא
 דשש עשרה אמה מייתינן ראיה דתשיב שיעור ומשעדנן ביה בקניה: קי״ל בס״ק דקדושין (לף לז.< דכלאי הכרס אסורים מדכרי סוסריס
 בחו״ל מפני שאסורין בהנאה כארץ וקי״ל כר׳ יאשיה דאמר אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן כמפולת יד כדאמר ר״נ ןבר יצחק]
 [בברכות לף כג.] מדאמר רחמנא לא מזרע כרמך כלאים דמשמע לא הזרע כרמך דהיינו חרצן עם כלאים ואס כארץ כן כ״ש בחוצה לארץ
 שאינו נאסר כלל אלא כמפולת יד השלשה מינים ואע״פ שמוחר לזרוע הירק כצד הכרם כחוצה לארץ מיהו אסור כאכילה וכלכד שיראנו
 לוקט הלכך אם הירק סמוך לכרם ד׳ אמות אסור כמו שאסור לזרוע שם כלאים וכן אם הוא סמוך ד׳ אמות מהעריס. עריס !ריש פ״ו לכלאים]
 אלו הגפנים שאנו נוטעים בתצרות ואס הס חמשה או יותר והדלה אותם על גבי מוטות או שככה צריך להרמיק מהם ארכע אמות והירק
, בכהמה גסה אין דרך למכור אלא י נ ת  הנטוע מוך ארכע אמומ לעיקרן אסור כדאמר ככרם אבל פחומ מחמשה אין אוסרין: מ
 כל אחד מאלו בפני עצמה ומש״ה לא מכר אבל ככהמה דקה דרך למכור אמ הרגלים עס הראש דלא חשיבי כולי האי וכן נמי הככד עם
 הריאה אכל איפכא לא שהחשוב אינו נמכר עם מי שאינו חשוב ואינו דין שיהא טפל לו ומיהו תניא במוס׳ נמטלתין פ״ל] כד״א כמקום שלא
 נהגו אכל כמקום שנהגו הכל כמנהג המדינה: ד׳ מדות וכו׳. החנא שנה לנו הארכע דרכים שאפשר בענין חזרמ המקח שהן או הלוקח
 לכדו או המוכר לכדו או אין שום אחד מהם או שניהם יתד כשיש טעות כמקח כגון שמכר לו רעופ כיפומ אע״פ שאין אונאה כרמים
 לוקח יכול לחזור בו שהרי הטעהו וכן המוכר היכא שהטעהו הלוקח ואמר לו חטים הללו נחשכות רעות כעיר הזאת וכעכור זה מכרן
 ואח״כ מצא שהיו מחשיבים אומו ליפומ הרי הטעהו ומוכר יכול לחזור אכל אם אמר לו המוכר רעות הן ונמצא שהיו רעות שכרעוח לא מצי
 אמר לוקת לא קניתים אדעתא דהכי שיהיו כ״כ רעות וכן ההסך כיסות לא מצי אמר מוכר לא מכרחיס אדעפא דהכי שיהיו יפוח שכיפוח
 דהא יסות ורעות קאמר ליה והכל ככלל ואם שאל לו שתמתית שהם חטין אדומים מסני שעושים קמח מרוכה ונותן לו חטים לכנה או שאל
 לו לכנה משום שעושה הפת יותר נאה ויפה הרי אלו כשני מינין והוי כמקת טעות וכל אחד מהם יכול לשזור כו שאס זה לא קנה
 דבר של זה גס מכירתו של זה אינה מכירה: נמ' והא דרכ חסדא דאמר כין שתות מעות שנתאנה הלוקח כין שמומ מקמ שנמאנה המוכר
 הכל שוה לענין אונאה אתיא כהלכתא דקי״ל [ג״מ לף מט:] שחומ מעומ נמי שנינו וכן הא דאמר שהמחאנה יכול לחזור בו ולא המאנה
 ומטעמא דאמר הכא הוא וכדמשמע ממתני׳ דאסילו בביטול מקח דאמרינן בעלמא דשניהם חוזרים אמרינן במתני׳ דהמתאנה דוקא יכול לחזור
 כו ולא המאנה דהיכא שנחיקרו לא מצי למיהדר כיה מוכר משום דא״ל לוקח אי לאו דאוניתן וכו׳ וכ״ש באונאה שהמקמ קייס שאין שום
 אחד מהן יכול לחזור כו וקי״ל כרבא דאמר נשם דף נ:] שתומ קנה ומחזיר אונאה שהמתאנה דוקא יכול לחזור בו כלומר לתכוע אונאמו
 ולא המאנה דלא מצי למימר ליה החזר לי מקחי ולא קי״ל כרב חסדא בהא דאמר דבאונאה חוזר אע״ג דבעיקר מילתיה קי״ל כווחיה וכן
 ססק הרי״ף דכרבא קי״ל בהא והא דמייתי ראיה ממתני׳ אע״ג דממני׳ הוא ביטול מקח והא דרכ חסדא היא אונאה ככר סי׳ דלסי דין ביטול
 מקח דשניהם חוזרין מיימי דאפ״ה אמרינן דלוקח דוקא חוזר ולפיכך דין אונאה דלעולס [אינם] חוזרין דין הוא שנשמע שהמתאנה יתכע
 אונאתו והמאנה לא מצי למימר ליה המזר לי מקמי ומיהו משום דקי״ל דיתר משתות אינו שוה עם אונאה שהיא שתוח צריך לן למימר דכמתני׳
 אע״ס שהמחאנה יכול לחזור ולא המאנה היינו לומר שהמאנה אינו יכול לתזור כו מעצמו כלא שוס תכיעה אכל היכא שהמתאנה יתכע ממנו

 עין משפט נר מצוה
ז  תשפה-תשפ

׳ י י : ב מ כ ׳ ר י מ ס ׳ ׳ ח ו ה ט ר י כ ׳ מ ל ה ז מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ס ׳ ש י י : ג מ ז כ ׳ ר י מ ס ״ ר מ ו ע ט ג לאיי! ק מ ס ס  ש

: ס מ ש ״ ר ס ו ס ט ג ש מ  ס

 ממורת הש״ס
: ת ״ ] ב) ד ח ״ כ ה ה ״ כ ו ת [ ״ ׳ ד י  א) ג

 קובץ הגהות
: ס י מ ד ש ג נ נ כ ״ : (ב) נ ה ק ה ד מ ה נ  ב״ח (א) צ״ל נ
׳ י : (ה) פ ס נ א ״ ) נ ד ) : ע נ מ נ לא ל קו  (ג) צ״ל ו

: ק ח מ א נ  ה
ח נ י : [ב] ת ז ״ ד ט ת ע ו מ ׳ א ד נ אלא מ ״  מא״י [א] נ

: ק ח מ  ק נ

 המאור הגדול
ו ר ק ו ה ש ו ש ש ב מ ה ח ו ו ש ר ל כ א מ ד ס כ ח  אמר ר
ו ר ב ו ז ח ר ל כ ו ה מ צ ו ך ר כ י פ ל ה ו נ מ ל ש ו ע ד מ ע  ו
ך כ ל י ח ה ק ו ה ל נ א ת י נ מ ו ד ר ב ו ז ח ל ל ו כ ו י נ י  א
א ד ס ב ח ר א ד ה ר ו כ ו א מ ל ו ו ר ב ו ז ח ל ל ו כ ח י ק ו  ל
׳ י ע ו מ ש א א ל ל ה א כ ר צ א נ ל א ו י א ה ט י ש ה פ ר ו א כ  ל
י ת ו ע י מ ן ל א ת ר ק י ע ר מ כ ו מ ח ל ק ו ל ל ״ א ג ד ״ ע א  ד
ל ״ מ א ק ח (ה) ה ק מ ל ה ט ב ת ה נ ר י מ ת א ע ש א מ ״ ד  ס
ל ב א ק ל ז ש ״ כ ו ו י ת ו ע ל מ ב ק י ד ש ל ע ט ב ת א נ ל  ד
ה א נ ו ר א ת ן ב נ י ל ז א ח ו ק מ ם ה י י ק ת ו נ י ת ו ע  מ
ל ט ו ה י ש ן מ י ד ה כ נ ו י ל ע ל ה ח ע ק ו ד ל י א ו ר ק י ע מ  ד
א ד ם ב ח ר ה ל י א ל כ י ר ט צ י א א ד ו א ה ה ו ו י ל  ע
ש ה ש ו ו ש ר ל כ מ ש ב ר פ ה מ ת ן א כ ן ו נ י ע ו מ ש א  ל
א ר ק י ע ח מ ק ו ל ר ל כ ו ל מ ״ א ן ד ו ג ו כ ל ז ו ה ש ו מ ח  ב
ת ו ע א ר נ ו א ת נ ת ד ש ב ר פ ה מ ת ן א כ י ו ח ק י מ ן ל  ת
י א מ ן מ נ י ח ד ה ו ך ז ר ל ד ה ע ל ו ת כ ו פ ו י א צ מ נ  ו
ם ו ש ו מ ה י ב ר ד י ה צ ו מ ה י י ו ר א ת ד ס ב ח ר א ד מ ל י  ד
ה מ ו כ ע ד א י ל ו ו ע א ט ע ט י א מ ר ק י ע ו מ ה י י ו ר ת  ד
ם י א ח ק י מ ן ל ה ת ו ו א ת מ ל ה ״ י א כ ך מ כ ל י ה ה ו  ש
א י ה ה ח מ ק ו א ל ו ם ה י א ת ו ע י מ ן ל ו ת ר א כ ו א מ ו  ה
א ל א ד מ ע ו ט נ י י ׳ ה י נ ת מ ח ו ק מ ל ה ט ב ת א נ ת ע  ש
א ת ו ע א ט כ י ל ם ד ו ש ו מ ה ר ב ד ה י מ ו ל ה י י ו ר י ת צ  מ
ע ד י ן מ נ י ר מ ת א ו ע ו ר א צ מ נ ת ו ו פ י ד ד ד צ ח א מ ל  א
ת ו פ ר י מ א ק י ד א ה ו ו ה נ י ת נ ו ע ר ר ד כ ו מ ע ה ד ה י ו  ה
ל ו כ ח י ק ו ך ל כ י פ ל ל ו ל ה ת ו י ו א ל ל ז א ם ד ו ש  מ
ע ד י ת מ ו פ ו י א צ מ ת ת ו ע ק ד ר ו כ ו א מ ל ו ו ר ב ו ז ח  ל
ר מ א ע י ע ר ר ם ד ו ש ו מ ה נ י ת א ו פ י ח ד ק ו ע ל ד ה י ו  ה
א ת ו ע א ט כ י ל ן ד ו י ך כ כ ל י ת ה ו ע ר ר מ ה א ו ה ה נ ו ק  ה
א ת כ ל ה ד ו צ ו ה ת ו א ה מ ר ז ח ן ה י ד א• א צ א מ ל  א
ו מ ל כ כ ח ה ק ל מ ו ט ן ב י ד א ב ד ס ב ח ר ה ד י ת ו ו  כ

: ו י ת ו כ ל ה ל ב ״ ף ז ״ י ד ׳ ה י פ  ש

 מלחמת ה׳
ב בספר המאור אמר רב חסדא מכר לו ו ת  כ
 שוה ה׳ בו׳ וכו׳ והא דרב חסדא לכאורה פשיטא
 היא ולא נצרכה אלא לאשמועי׳ דאע״ג דאמר ליה
 לוקח למוכר מעיקרא תן לי מעותי סד״א משעת
 אמירת נתבטל המקח קמ״ל דלא נתבטל וכו׳.

 אמר הכותב לכאורה ודאי סשיטא וט מעיינת
 בה שפיר צטכה ויש לנו בה פי׳ נכון על דעת
 רבינו הגדול ז״ל והפי׳ שכתוב בכאן אינו שא״כ
 היה לו לרב חסדא לפרש ואין דרך התלמוד
 לומר מימרא סתומה כגון זו שלא באו לסתום
 ולסמוך על פירושו של בעל המאור הזה ז״ל
 ועוד דאי הט מנא ליה הא ממתני׳ וא״ת דאי
 לא להכי אתיא מאי חמ״ל לאו מלתא דממני׳
 מקח טעומ כעין בטול מקח הוא וקמ״ל שמי
 שנתאנה חוזר ולא האחר אבל לעולם אימא לך
 אפי׳ באונאה מטון שאמר הלה תן לי מעותי
 נתבטל המקח לגמרי שאין זו קניה שיהא צטך

 משיכה וכך הוא באמת:



 עין משפט נר מצוה
ט פ ש ת - ח פ ש  ת

מ ״ ר ח ו ג ט ץ פ ש ג ע מ ה ש ר י כ ׳ מ ל ה ג מ ״ ׳ ס י  א מי
מ ״ ח ו ס ט ג ש מ ס ס ד ש ״ ׳ פ י : ב מי ׳ קצה ר י  ס

: ׳ ר י  ס

 מסורת הש״ס
ה ו ן ה ו כ מ ת כ ו ל י ׳ מ ד ה כ ז ש ה ר פ מ ׳ ה י ה שפ  א) מ
א ״ ע ׳ כ י יס פ ! ז״ל ירשכ׳ ״ ר ה א ז״ל ו ״ ג ש ר ׳ של ה י  פ

: ס ״ . ד ש ״  ע

 קונץ הגהות
א ק : (ג) ד ו ה י י ו ר ת ג ג ״ : (ב) נ א ת י ג א ״  ב״ח (א) נ

: ה כ י ש ך מ ה ) צ׳׳ל ד ד א כצ״ל: ( ק מ ו  ס
ל ט כ ל ד ׳ ׳ ת דקי ו ת ש תר מ ת כי ״ א ג ו ״ י [א] נ ״ א  מ
י לא א מ ו א ה יכול לחזור ב נ א מ ׳ ה י אפ ח ו ק  מ
א ל לפי שהו ״ ׳ ר ו חן כ י נ ס אי לאו דאו ח י ה מ ר נ מ  א
ר כלל: כ י וכאילו לא מ א ד ר מ ח ו ח י ק מ ן ה ק מ ו ח  ר
ור: ר לחז כ ו מ א ה ם ג ג א ״ : [ג] נ ר ׳ ׳ ה ן ר ו ג כג ״  [נ] נ
ג ׳ ׳ ] נ י ] : ׳ י פ ג א ״ ] שהיא של שניהן כצ״ל: [ה] נ ד ] 
כה ה כמשי נ ט לא ק י מ ח ש י מ [t] ד : נו שליפי זוטרי י  והי
ן מ ק ר ל מ א ד כ כ ״ : [ח] נ א ״ ד ה ו כצ״ל ו ד שיטלטלנ  ע
ג ״ ] נ P J : ׳ י ה כ ה ב ג ה ן ב ם שאין דרכ י ר ב ל  ל״ש אלא נ

: ׳ י נ פ ״ ] נ י ] : י נ ק ל זיל ו ״ א ן ל ו כג  ו
ס ל ג ״ ף פ ס ל ׳ ׳ ורשב׳ מ ג ׳ נ י ב ע ״  חו״, (א) נ

: ה ״ מ ב ל ו י ד ג ר ה ו א מ  ב

 שלטי הגבודים
ר ח אסו ח משחו ו ח ׳ פ י ג הרא״ש ויראה דאפ ת  א כ
י ח ק ן שיולע שאין מ ו ה ט ט ו ר ו שוה פ ס יש ג  להונות א
ן ו ו שווי ממ ל שיש נ נ ו נ נ ה אל תו ר מ א א נ מ ח ך ר  שיה נ
רו אלא שחכמים אמרי י ח חנ נה א ו רה שלא י  הזהירה תו
ר נ מ מ ח ו ק א לרך מ ן הו ר מחילה לפי שנ ל שתות ה  ע
ח נצמצוס ק מ י ה מ ן ל כר יכולים לטי המו  שאין הלוקח ו
כר ס המו ל שתות אכל א ת ע ו ע  ודרך העולם למחול ט
ס הלוקה י כל כך או א ק ו ואין הלוקח נ ר נ מ ך מ ר ע י נ ק  נ
ר אל יינו זה את כ ו מ ה וחר מ ח י ק מ ך ה ר ע י נ ק נ ר ו  חג
ע י ע שכל זמן שלא הג נ ט מ ס לא שפירש חיץ מ  זה א
ה שגס אמר ס י תר לנתחלה צהוציא נ נאה מו  לכלי או
ן ללרך ו ל כלל או שמא ט ס פ ו ה לו ואץ נ ו מי  יקנלנ
ף סי מו ח ו ק מ ם הלוקח חפץ נ י מ ע פ ך ו כ ר נ נ מ מ ח ו ק  מ
ר מזלזל נ ו מ ה ם ש י מ ע פ ס יותר מכלי שרו ו י מ  עליו ל
ק נ עליי או שהוא לחו ל  כממכרו לפי שאין חפץ זה ע
נאה ח ואין כאן או ק י נכלל מ ר שתות הו ת הלכך ע  למעו
י הזתכ פ ו נ נ ט נ ר ת נ יהס: ו ס יוצא ילי שנ  נלל וירא שמי
נאתי אץ ו ואינו שואל או ח ק מ ה חפץ נ נ א ח מ  לאס ה
׳ נ אפי ת ונה נ ו י נ י ל לנ ׳כ מיי׳ אנ ה יכול לבטלו יכ׳ נ א מ  ה
ה לנטלו שכל נ א מ נול ה נאתו י ע או נ ו ה ת נ א ת מ ס אין ה  א
ן ו ט נ לחזור ל ׳ ׳ ה יכיל ג נ א מ ה יכול לחזיר ה ג א ח מ ה  זמן ש
ס והוי י ח ראוי להחקי ק מ חר על שחות אין ה נאה י  שהאו
ה נ א ח מ אס ה ס כלא משיכה ו ד נ ל ן נ ח ט ו נושא י מ  נ
ה חאנ ס נ כ וכן א ״ ח ח אין יכול לחזור כו א ק מ  נחרצה כ
ר על שחוח ושהה ככלי שיראה לחגר או ה ו  לוקח ט
כר לעולם חוזר הכא אינו ו רבנן מו פ לאמר ״ ע  לקרובו א
ט ה ח גבי לוקח שנחאנה ו ק מ ן שגתקייס ה ו  יבול לחזור ט
אס נחעצל ולא נ הרא״ש ו ת : נ ל ר להרא״ש ד נ ח ס  מ
נאתי חל או ס מו נ נ או ט ה נלא ע חאג ס נ  חקר לידע א
ס ינול נ ו שאירעו או ר ט נ ייש לדקדק נלשיני שאס מ ״  ע
דו ויכול י ו נ ח ק ד מ ה א נלוקח ש ״ ל ן נ י ד  לחזור בו ע
ולע כר שנחאנה חוזר לעולם שאינו י  להראוחו אבל מו
לע ו נ ו שמכר ו מ ו א ח נ ק ל שיזדמן לו מ ו ע ר נ מ  ערך מ
ו ר שאין נ נ ח ל ק מ ה ה י נך ה נ מיי׳ לסי ח נ ה ו ע ט  לו ש
ז איני ״ ו ה צא נ טו ן פלפלים ו ו ג  שינוי והוא כולו שוה נ
: כ ״ ל ע נ ל י שישאל נשער שנשיק נ ל ל נ  חוזר אלא ע
י ח ל מ ר לעולם חוזר ע נ ו ׳ מ י א לאמר  שאלה להרא׳׳ש ה
מכר שוה ק לפי שעה ו ו ל שאפשר שאלם לח עו ה זה ו הי  י
ת יחזול וכן ו ע ו וכשיזלמנו לו מ ת לחק מ ח ר מ נ י ל ע נ ל  ס
י שינר נ ע שמפ ה. ל נ ם שהשעל משתנה. תשו י מ ע  פ
ד נ ו יותר מ ח ר ט מ ס זלזל נ גס א  השער אינו יכיל לחזור ו
ו הוצרך לזלזל אינו י לחק ה שנינר שמפנ ע ו ח ט ע ל ה  ש

ע ומחיל:  יכול לחזור ט ד
ח בחצירו של לוקה רו י י הפ ז כ הי ״ א  כתב ד
כר במבואר פ שהיו כליו של מו ׳ ה לי ואע׳  חצירו קנ

ת: ו ט׳ הראי נ  בקו

) מב . ה פ - : ג פ  נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא (
 אונאמו אף המאנה יכול לחזור בו ולומר או יתזיר לי מקתי או ישתוק מאונאתו אבל לענין אונאת שתות לא מצי מאנה למטען בשום צד אלא
 יתזיר לו אונאתו ומטעמא דרכ תסדא דא״ל אי לאו דאוניתן לא וכו׳ והשמא דאונימן וכו׳ א״כ מצינו מוטא נשכר ואע״פ שנתאנה המוכר
 כשהוקרו מ״מ מי נחאנה מעיקרא לוקח א״כ לוקח יכול לחזור כו דוקא כדין אונאה כדפי׳ וכדין כיטול מקח וכדפי׳: גרסינן כירושלמי
 מכר לו שוה חמש בשש ולא הספיק לישא וליחן עד שהוקרו ונעשה בשבע רכי יעקכ כר אמי רכי אכהו כשם רכי יוחנן כשם שהמקח

 רש״־
 דפסק כרבי נתן דאמר קנה ומחזיר אונאה: נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר

 מאי טעמא נא] דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא

 מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת

 בך ותנא תונא יפות ונמצאו רעות לוקח

ש בחמש  יכול לחזור בו מכר לו שוה ש

 והוזלו ועמדו על שלש מי נתאנה מוכר מוכר

 יכול לחזור בו ולא לוקח משום דאמר ליה אי

 לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא

 דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא רעות

 ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו או חזינן

 לגאון דקא מוקמי להא דרב חםדא לענין

 לקבולי מי שפרע וכד מעיינת בתא שמעתא לא

 םלקא בהאי םברא כל עיקר ומםתברא לן אנן

 דלא קיימא דרב חםדא אלא אליבא דמאן

 דאמר מי שהוטל עליו ידו על העליונה והא

 דרב חסדא ליתא דהא קא פםק רבא הילכתא

 א שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי
 ליתיה לדרב חסדא בשתות הוא דליתיה

 אבל בביטול מקח fa כגון שמכר לו שוה

 ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר

 או לקרובו עד שהוקרו ועמדו בשבע לוקח

 יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח

 למוכר אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך

 השתא דאוניתן מצית הדרת בך וכן המוכר

 שמכר שוה חמש בארבע והוזל ועמד על

 שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא״ל

 אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא

 דאוניתן מצית הדרת בך דאע״ג דדחינן

 ואמרינן ממאי דילמא הא דרב חםדא תרוייהו

 מצי הדרי בהו ומתניתץ היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה

 הא דרב חסדא >׳< דלא דחינן מימרא בדילמא וטעמא דרב חסדא טעמא

פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד  דמיםתבר הוא: מתני' המוכר א

 ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתז מחבירו ה״ז

 לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה:

 גמ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות
 הרבים ר׳ יוחנן ורשב״ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא

 ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בםימטא ואמאי קרו לה רשות הרבים לפי

ו כלי  שאינה רשות היחיד והכי נמי מיםתברא דאמר ר׳ אבהו אמר ר׳ יוחנן כ

 של אדם נ כל ממום שיש לו רשות להניחו קנה יש לו רשות להניחו אין

 אין לו רשות w להניחו לא שמע מינה והא דתניא ארבע מדות במוכרין

 עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המרה ללוקח בד״א

 הלוקח כשמדדו המוכר ע״ג סמטא או ככיח המוכר וירא שמא יחזור מן המקח ישכור לו מקום הסירוח ואז יהיה רשוחו ולא יוכל המוכר
 לחזור כו: הלוקה פשתן. מסורש כגמ׳: נמ׳ [חוץ מרה״ר וכו׳]. הלכך אם מדד המוכר סירוחיו לחוך קוסחו של לוקח כעוד שהיא כסמטא
 או בחצר של שניהם קנה לוקח אכל כרה״ר וכחצר שאינה של שניהן וכ״ש ברשוח מוכר לא קנה משוס דאין לו רשוח כו והכלי בטל אגכ הרשוח
 ואינו קונה עד שיתן לו רשות בעל הקרקע וטעמא משוס דהוי קנין זה מטעם משיכה אבל מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר [שאינה]
 של שניהם וכדפירשנו בחחלת פירקין והגכהה עדיף מינייהו דאילו הגבהה פירשנו התם דקונה ככל מקום כלומר אסילו ברשות מוכר
 ומשיכה ומסירה אפילו אמר ליה מוכר זיל חזק וקנה לא קנה לוקח כיון דכרשוח מוכר הוא אא״כ יש לו ללוקח כלי כרשומ מוכר וא״ל
 זיל קנה כדאמרינן הכא כסמוך משוס דכיון דא״ל הכי הוי כאילו משאיל לו מקום כליו ומש״ה קנה ומיהו הני מילי אחר שססק דמים אכל
 כלאו הכי לא וכדאיתא כסמוך מדתניא לקמן פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור כהס. כיון שעשו סכום המקח: מדד עד שלא
 פסק שניהם יבולץ לחזור בהם. ואע״ג דפרקו משאם. וכעי הכי כלומר כיון שפרקו המשא כרשות לוקמ מה לי אס ססק ערך הדמים
 או לא הא קנאם רשותו וחירץ דלא סמכה דעמא על מקח זה לא המוכר ולא הלוקח דשמא ישאל המוכר יותר ממה שיתן כהס הלוקח
<ארבע דינים חלוקים יש כמוכרים [מדה ראשונה] אס  וכל היכא דקייצי דמיס הרי הוא פסק כדאיחא בגמי: [ארבע מדות במוכרים. סי׳] א
 מודד המוכר במדה שאינה של שניהם עד שלא נתמלאת המדה עומדת בחזקת המוכר ואי בעי למיהדר מצי למיהדר מן המכירה או אם נשפך
 היין או השמן נשפך לו דלדעת כן השאילוה לו שתהיה כרשותו למדוד אכל לאחר שנתמלאת המדה היא כרשות לוקח דאדעתא דהכי נשאלה
 לו שתהיה כרשותו הכלי כשהוא מלא כדי שיצניע שם שמנו עד שישפוך אותו ככליו והלכך אין המוכר יכול לחזור בו ואם נשפך נשפך ללוקח
 וכגון שלא מהיה המדה ביד המוכר אלא שהניחה כסימטא או כתצר של שניהם משוס דהוי ככליו ולא מימא דהיינו דוקא כשמכר לו המוכר
 הין כשנים עשר סלעים אכל אס אמר לו לוג כסלע הוי כאילו מכר לו לוג לוג כסני עצמו ואם הניתו כקרקע סימטא שוכ לא הוי כרשות מוכר
 דזה אינו דכיון שהכלי מושאל אדעמא דהכי מושאל שמהיה כרשומ מוכר עד שמממלא המדה [הרי כאן מדה א׳. מדה שניה]. אם היתה

 השגות הראב״ד

 כטל מאצל זה [כטל מאצל זה]
 ואקשינן ממן תנינן יפות ונמצאו
 רעוה לוקח חוזר כו ולא מוכר ואת
 אמרח הכין פי׳ דקס״ד דההיא דרכי
 יוחנן כדאיכא כסף ומאי לא הספיק
 לישא וליחן שלא משך וקאמר שניהן
 חוזרים ואינם מקבלים מי שפרע
 ולהט אקשינן ליה ממתני׳ דקחני
 דהיכא דמשך דמחאנה חוזר כו ואינו
 מקבל מי שסרע אבל מאנה אינו חוזר
 בו בלא מי שפרע וסריק אתיא כמ״ד
 הנושא ונותן בדברים אין מוסרין אותו
 למי שסרע כלומר דההיא דר׳ יוחנן
 שלא הספיק לישא המקח ולא לימן
 המעוח ואין כאן מי שפרע והא קמ״ל
 דיכולין לחזור בהן לגמרי ואפילו
 משוס מחוסרי אמנה אין כו כיון
 שנשמנה השער: נדםינן בגמ׳ ןדף סד.]
 שחמתימ ונמצאת וכו׳ אמר רכ ססא ש״מ
) דסמקא ג  שמשא סומקא היא חדע (
 צפרא ופניא והא דלא חזיא ליה כוליה
 יומא נהורין הוא דלא כריאן: ני]
 טון דלימ כיה אלא כ׳ מינים א׳ אדום
 ואחד לכן וקרי לשון חמה לאדום ש״מ
 שמש אדום ונפקא מינה לנודר מן
 האדום שיהא אסור כאורו של שמש:
׳ משך ובו׳. כסימטא או י  מתנ
 במצר של שניהם מיירי משוס דכרשומו
 הוא קונה דסימטא הוא בליטה סמוכה
 לרה״ר ויש רשוח לכל אדס להניח שם
 כליו וא״כ הוי כחצר של שניהם שיש
 לו חלק כה אכל כרשוח מוכר פשיטא
 דמשיכה לא מהניא וכרשוח לוקח ממש
) דמשיכה י )  פשיטא דקנה ומוכח כגמ׳
 מהני אפילו בכליו דמוכר: ולא מדד.
 דאע״ס שלא מדד קנה משוס דמדידה
 לא הוי אלא גלוי מילחא כעלמא ומיהו
 מוקמינן לקמן ממגי׳ כשפסק סכום
 המקח דאס לא כן לא סמכא דעחייהו
 ואז המשיכה לא הוי מהניא: מדד
 ולא משך. כלומר אפילו כשפסק
 דמי המקח כיון שלא מדד לתוך כליו
 של לוקח אכל אס מדד למוך כליו
 של לוקח קנה כיון שהמוכר נחנו
 כרשוחו של לוקח וכן אס מדד הלוקח
I במדידה אפילו המרה של T והגביה 
 מוכר קנאו בהגבהה ואפילו ברה״ר
 דהגכהה קונה ככ״מ: ואם היה פקח.

 ולא מוכר. אע׳׳ג דהוקרו ועמדו על שמונה
 דהר ביטול מקח: דא״ל אי לאו דאוליתן.
 בשעת המקח היה המקח קיים ולא מצית
 הדרת בך השתא הדרת בך א״כ הוי חוטא
 נשכר: ותנא סוצא. תנא דמתניתין מסייע
 ליה: לוקח יכול לחזור גו. ולא מוכר אפילו
 הוקלו דלהך רבותא צריך למימנייה: לעצין
 קגולי מי שפרע. לענין זה קאמר ולא מוכר
 דאי בעי מוכר למיהדר ביה בעי לקבולי מי
 שפרע: משום דרע רע יאמר הקונה.
 כלומר ביפות ונמצאו רעות (א) אס הוקרו
 נמ מצי לוקח למימר לא נתאניתי כי בחזקת
 רעות לקחתי דרע רע יאמר הקונה:
׳ המופר פירוח לחגירו. משך י  מתנ
 בסימטא או בחצר נח שאינה של שניהן
 קנה אע״פ שלא מדד וכגון שפיסק לו תחלה
 הדמים בכך יתן המדה דאין המדידה כי
 אס גילי מילמא בעלמא לידע כמה מכר
 לו אבל לא פסק לי הדמיס נס] מודד ומושך
 לא קנה דלא סמכי דעתייהו דהמוכר יכול
 להעלות הדמיס כמה שרוצה וזה יכול לומר
 לא אקנה כי אס בזיל: אם היה פקח.
 הלוקח שוכר אמ מקומו אס ברשות בעליס
 ובשליפי רברבי איירי דאין דרכו להגביה
 לכך קני במשיכה: פשתן. אין דרכו
 נו] למשוך כדמפרש בגמרא משוס
 דמישתמיט ש: עד שיטלטלצו. דהיינו
 הגבהה ואורחא דמילתא נקט דדרך מגביה
 לימנו במקוס אחר ואפי׳ מידי נח] דאורחי׳
 במשיכה אס דרכו להגביה אינו נקנה כ״א
 בהגבהה: גמ׳ כליו של אום. של לוקח
 אס פסק הדמים קונה לו בכל מקום אפילו
 ברשות מוכר וכגון דא״ל בהדא יקנה לך
 כליך כדאמדנן לקמן: שיש לו רשות. כגון
 בסימטא יחצר השיתפין ורשות מוכר ןט]:
 עד שלא צתמלאת המדה למופר. דמוכר
 יכול לחזור בו וטעמא כדמוקי לה:

ד  ונמצאו רעומ דון דאיכא שנוי השס כביטול מקח דמי ואיכא דין חזרה אפי׳ בסחימ משתות ואפי׳ ה
 לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר מאי טעמא לא משוס דאמר ליה אי לא אוניתן לא מצית הדרת כך ש״מ.
 ואס מאמר רב חסדא אטו לית ליה ביטול מקח שניהס חוזדס אימ ליה. מיהו דוקא היכא דאמר ליה
 הנ לי אוניחאי מצי האיך למימר ליה לא יהיבנא אלא הדרנא בי אבל אי מקבל עליה אונימיה והאיך בעי
 למהדר ביה לא מצי למהדר ביה מהאי טעמא דרב חסדא. ואקשו עליה דרב חסדא ממאי דלמא דרב
ד בהו. כלומר כל היכא דאיכא דין חזרה בלא מי שפרע דון דדמי לביטול מקח ד  חסדא מרוייהו מצי ה
 תרוייהו הדרי בהו ומתני׳ לאו כנטול מקח דמי דליכא שנוי השס דאורחיה דמוכר למימר יפות אני מוכר
 לך והלוקח אורחיה למימר רעות הן אלא מתני׳ משוס כדי אונאה וקסבר מי שהוטל עליו ידו על העליונה
 ויש אצלי בשמועה זו פירוש מרווח ובפי׳ המשנה לדעת רב חסדא ולדעת המקשה. וקי״ל כרב חסדא:

ב הרב אלפס ז״ל חזינן לגאון דקא מוקיס להא דרב חסדא לענין וכו׳ עד מי שהוטל עליו ידו ת  א] כ
כ הראב׳׳ד ז׳׳ל הטעם הזה לא יועיל ולא יציל. ומה יעשה הרב ז״ל נמה שהקשו על ת  על העליונה: כ
 רב חסדא דלמא דרב חסדא מרריהו מצי הדרו בהו וממני׳ היינו טעמא כו׳ והיאך יקשו דבר שאיני לשוס
 אדס. אלא ודאי עיקר וברור כמו שפי׳ גאון ז״ל דבד רב חסדא בנתינת מעות בלבד בלא משיכה וגני
 מי שנתאנה אין עליו אפי׳ מי שפרע ויכול לחזור בו שלא אמרו מי שפרע אלא בזמן שהמקח שוה וחזר
 בו אחד מהם. וקא נגעי הא מלמא במה שאמרו פ׳ איזהו נשך ומהר נמי ר׳ שמעון אימר דאמר ר׳
 שמעון בחד תרעא בחד תרעא מי אמר כוי. ואשמעי׳ רב חסדא דאע״ג דדמיא הא מלמא לבטול מקח
 דאיכא צד חזרה ה״מ לגבי מי שנתאנה. אבל לגבי המאנה ליכא דין חזרה ואס חוזר בו מקבל מי שפרע
 כדין כל מכר בעלמא מהאי טעמא דאמר ליה אי לאו אוניתן כוי. ומסתייע רב חסדא ממתני׳ שהד יפוח



 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא
 המדה של אהד מהם. כלומר של לוקח אע״פ שאמר לו הין בשנים עשר סלעיס ש כיון שאמר לו ןבסירוש] לוג בסלע ראשון ראשון קנה

 וכלכל שיהו סימנים כהין לכל לוג ולוג וכדאמר רכ כהנא נדף פי:] שנתות היו כהין הלכך קנה דכליו קונה לו כל מקום שיש לו רשוח להניחו כי

 הכא כסימטא ואל תתמה על הלשון שאמר של אחד מהם כיון שאינו רוצה לומר אלא לוקח דאגכ שאמר שאינה של שניהם נקט נמי של אחד

 מהם ובט האי גוונא איכא ביבמות !דף יט: לר״שן כיאחה או חליצחה של אחה מהן פוטרח צרחה ומוכח החס דדוקא כמיוחדת מהן קאמר הרי

 כאן שתי מדות: [מדה שלישית] רשות

ם א במרה שאינה של שניהם אבל אם היתה י א מ ו ל • כ י ! 5 ' ? . ת ו ש ו י א . ד כ 1  מ

״ ״ . ״ ״ ״ ״ L י  כליו של מוכר שם לא קנה עד שיוציאנה ״
 א א מרה של אחר מהם ראשון ראשון הנה בד א

 ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם

 אבל ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה

 לוקח. ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנו

 או עד שיוציאנו מרשותו. ברשות המופקדין

 אצלו לא קנה עד שיקבל או עד שישכור

 מקומו דשמעת מינה דכליו של לוהח קונה לו

 ברה״ר לאו רה״ר ממש היא אלא סימטא

 והאי דקתני ואם היתה של אחד מהם ראשון

 ראשון קנה ואע״פ שלא נתמלאת המדה

 אוקימנא כשהיו שנתות במדה וכן הלכה:

 אביי ורבא דאמרי תרוייהו מםירה קונה

 ברה״ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה

 קונה בםימטא ובחצר של שניהם נ והגבהה

ת מרב ש  קונה בכל מקום: בעא מיניה רב ש

 הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה יא• או

 לא קנה א״ל לא קנה והני מילי בדלא א״ל קני

׳ איכא דאמרי כ  בהכי אבל א״ל קני בהכי קני .

 א״ל רבינא לרב אשי תא שמע דרב ושמואל

 דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונים לו בכל

 מקום חוץ מרה״ר כל לאיתויי מאי לאו לאיתויי

 בין ברשות מוכר בין ברשות לוקח לא שאני

 התם דא״ל זיל קני !א! [תניא] משך m חמרין

 ופועלץ והכניסן לתוך ביתו בין מדד עד שלא

פ 84 (פה.-פה:) ״ ש ת ה ר ו ם  מ

׳ ה הרי כאן ד נ ׳ ק י ג ש ה ״ ל ת ג) כ ״ ת כ) ד ״  א) ד
: ת ״ ת כיון ד) ר ו ל  מ

 כשכירות מקום ולפי שהם שרן

 בעניניס אלו תרריהו אין נמנין אלא

 כמדה אחת והרי כאן שלש מדות ומיהו

 יש חילוק כיניהס כענין קכלה שאס

 המוכר קכל עליו להקנות ואמר לו

 תזכה בסירות אלו שהם בכיתי לא

 קנה לוקח משום דחצרו כידו וכודאי

 אס היה כלי כידו של מוכר ואמר

 ללוקח תזכה בכלי זה לא זכה בו לוקח

 כעוד שהוא כידו של מוכר דא״כ

 כטלת משיכה והגבהה ומשנה שלימה

 היא (כתרומות) ןכמע״ש פ״ה מ״ט1

 עישור שאני עמיד למוד נתון לו ליהושע

 ומקומו מושכר לו דאלמא כעי שכירות

 מקום וכפ״ק דקדושין >לף ט.) תנן

 נכסים שאין להם אחריות נקנים עם

 נכסים שיש להס אחריוח בכסף

 וכשטר וכחזקה אלמא אינו זוכה

 כמטלטלין אלא כאחת מן הקניוח וכן

 בעירוב נמי כעי [עירובי! דף עט:ן

 שיזכה ע׳׳י בנו ובתו ואילו נפקד אס

 קבל עליו להקנותו ללוקח מדעת

 המוכר קנה לוקח אפילו בלא שוס

 קניה אחרה וטעמא משוס דכי היט

 דאי אמר ליה מוכר זכה לפלוני בזה

 קובץ הגהות
׳ כצ״ל י ר מ א י ל י מנ כ ה : (נ) נ ח ק ו ב ל ׳ ׳  ב״ח (א) נ
: [ א ת פ י ר א ח ל ו ס ל פ א נ ״ כ ו ק [ ח מ כא נ ׳ אי תי  ו

: ל צ״ נ נ ׳ ׳ ה ה ה נ ת לו ק ט ו  (ג) ל
ן ו בזה הלשו ד צ ה ב ג ו ה ש ו ״ ׳ ת י ג ק ה ״ ל  מא״י [א] כ
: ש ״ א ולא ת י ף תנ ״ י ר ד ה ב א ל י מבי  ב״
ו ד מ ן בגון ולא מ ד מ ׳ ח ס ו ת ן ה רסי ו כ כן ג ״  [ג] נ
ה של ל ה מ מ י ס ה ׳ א מ ג א ב מ י ב כן א ״ : [ג] נ ח ק ו ל  ל
ת א ל מ ת ג ללא נ ״ ע א ה ו נ ן ק ן ראשו ן ראשו ה ל מ ח  א
ע ל ס ג ב ם לו י ע ל ב ס ״ י ן נ ר ליה הי מ א ן ל ו ה כג ר מ  ה

: ן ר ל כ ו י מ  אנ
א לה נ מ י ק ו א א ע ה ״ כ צ ״ ) נ נ ) : ע ״ נ צ ״  חו״י (א) נ
: ס ״ ב ש ׳ ר י ס ש נ ״ ע ה ו ל מ ח נ יש שגחו א נ ח ו  ל
׳ י ע . ו ר מיירי כ ו ה של מ ל מ ף שס נ ״ ד ה נ ל ״ ) נ ג ) 

: ל ו ל ג ר ה ו א מ נ ׳ ו ח ה מ ח ל מ  נ

 שלטי הגבורים
ה ס הי ם א י ר שאינו מסו נ ה לחנירו ל נ ק מ ׳ ה י נ מי ת  א נ
ה ואס נ ס שאין מלתו ומשקלו ילוע ק ״ ע ע א לו  מניינו י
ס אני י ט ה זו של ח מ ד ל ע צ ה ט נ ע לא ק ו ד נו י י  אין מני
י מוכר לך בכך ף זה של יין אנ ת ר ך וכך מ כ ר לך נ נ ו  מ
ם י קנ ע ולא מנין הקנ די ה י מ ר ע ת ה ל פ שאי! מ ״ ע ך א נ  ו
ן מד ר או יתר על האו ס פ שנמצא ח ״ ע יס א ן קי ר נ ע מ דו  י
ס ויש להס אונאה בפי שער שבשוק אבל ח ע ד  שהיה נ
ה נ י ח נ ה ש ח זה או כל מ י נ ת שנ מר לחנירו כל מ  האו
ן בכך וכך ורצה הלוקח ומשך אין באן קני! כר ל  אני מי
ה דע מ ו ד אינו י ה ח הליקח ש ע א ד כ מ  כלום לפי שלא ס
א י נ ס זהב ואין זה אלא כמשחק בקו ס תבן א  שיש בו א
ה מ ! ולא פירש כ ס חטי ד נ י ׳ ד נ ר לחנירו נ כ י מ  וכן ה
ה וכל ר ט מ ח ה ע ש ר לו נותן לו כשער שבשוק נ ה מכ א  ס
ס ולא רצה נשער שבשוק נת למי ו אחר נתי  החוזר נ
י שפרע. ששאלת על ת מקבל עליו מ ו ע ן מ ת  בשעת מ
ן לראובן לקנות ולא היי ן של שמעי פ א ח י ר שהנ  סרסו
ן ו שמעו מ מת החפץ נ שו ן נ אי ר שהיו נקי עי ס נ ד ג  ת
ו ליועצו נ מ ניקש מ ן ו לע ראובן שהיה של שמעו  ולא י
ס י נ הו נ ו ״ ק חו נ ח או אמר לו שמעון ק א שוה ו ה הו מ  נ
קר אחזיר ו י יך שהוא נ נ ה שיאמר! קרו  שהוא נזול ינל מ
ן היריל ן החפץ ושלחו לעירי מ נ ת ולקח לאו ו ע מ  לך ה
ו יותר משליש ס אומרים שנתאנה נ ה  והראהו לקרוניו ו
ו וגס מ ו שהתנה ע מ ו נ ן שיחזיר מעותי י ע משמע נ ה  ו
ן ח ת מ ע ש ת לי נ נ ר ע ת ן אתה נ ע ו גס ט ץ שלו ו פ ח  ה
מר לא ן אי ך ושמעי מי ח שאמרח לי אחזיר לך מעו י ע  מ
ד ה החפץ שלי ט לא הייתי אלא סרשיר שנשלח על י  הי
ם חנאי ע ט גס לא מ נאה ו ס אי ע ט ל ואיני חייב לך מ ד י  ל
ר ס י יראה כיון ששמעון מ א חנ ל נ  ט איני רוצה לעמו
אי ל החפץ יאסי• נלא מנ ע ו לסרסור נקרא נ ד ן מ פ ח  ה
כלי נאה נ אה וצריך להחזיר האי נ ן או  יש במקח זה ד
: שאלה רן  שיראה לחגר או לקרוביו יכו׳ ע״ש באו
ר י׳ חג־יח יא״ל אגי מוכר נ  להרא״ש ששאלח ראיבן מ
ן קצח ך יכך ולאחר שלקח שמעי ה בנ ל מ  חביות אלי ה
ס יבול וחר א ו ולא רצה ליקח י ת חור נ ח ת א י נ ח ן מ י  מהי
ה ולאי משאר נ ח שפחח: תשו י נ ח ס מ ו ג  לחזור נ
ח י ע אס לא נתן מ ן שלא משך ו ו ו ט ול לחוור נ נ ת י י י נ  הח
טא ח שסחח מלחא לפשי י נ י שפרע ליכא ואיחי ח  אף מ
ך ליקח ד ן וחפקלקל לפיכך צ י מ ח ן מ א שאס יניחנה כ  הו
ם יכול לומר למוכר אני ן אמנ ש ס שלא מ ״ ע  כולה א
פ ב״ל מ ו ש ה היי! שנחביח נ ח ח וטול א ו ד ח א יב ב  מחו
ה י החבית כפי מ מ אפרע ל ל ויחסר אשלם ו ס פ אס י  ו
ח ברשוחי ושכר ק מ : יהיכא שאין ה ו  שהיה שוה כשקניתי
׳ נלבור י ה יבקנין אי אפ נ הי לי במפ י ו אי נתנ מ ו ק  מ
ה לו ופי׳ נ י רשותו וחצירי קו ו רהשתא הו ה  בעלמא קנ
בר אבל הרא״ש א ברשות המו ס הו מי א ה נ ״ ה ס ר ״ נ ש  ר
על החצר אמר נ נח נרשוח אחר ו קא כשהיא מו נ לו ת  נ
׳ ה ואפי נ י קו נ ח שקנה מפלו ק מ ד לפלוני נ צ נה ח ז  י
א יכיל לזכות לחנירו ו ו והרי ה ל ה לחול לחצרי ט ר י מ א  נ
ר ואמר נ ו מ ח ברשות ה נ א מי ס הו ס אבל א ד ח  נשל א
ה לי שאין י לא קנ ה חצרי ללוקח במקח שקנה ממנ נ ז  י
נול לזנוח נשל עצמו לחבירו שלא ע״י אחרים  אלם י
ף אי ס כ ה לו נ נ ק ס י ו ק מ ן שיגניה או ישטר ה ד  אלא צ
ה לאחר •שפסק נ ס ק ט ר ל ׳ מאלו ה א נ ה ו ק ז ח ר או נ ט ש  נ
ה ר פ ׳ ה ט ס פשו : ו ל ל פ שלא מ ״ ע ס א י מ ל ם ה  סכו
ר נ תו ל או ה להחזיק נ נ ו ר לחנירו ובא הק נ ר ל נ ו מ ה  ל
א ו ס ה ל א ״ ס ה לו כמו שיתנאר לקמן נ ד א ר קה ה  חז
ל קה כלום ע י המוכר אין החז  רוצה להחזיק שלא כפנ
כר לן חזק וקני והמוכר בור לחנירו  שיאמר לו המי
ן חזק וקני ר ל מ ז כאילי א י הבור ה״ ס ר לו כ ס מ  ו
׳ י ן זה נשמט ממי ד פ ל ״ ע ע ט א ל ה י קנ  וכשהחזיק י
י א ל מ ר ו פ ו ח ס ו ע א ט ס הו ה בלפי ל ט ק להל׳ מ ״  פ

ח מהלי ״ י ומיי׳ פ ס גתא לפי התי ה פלו נ י פ שלא החזיק בה א ״ ע ח א ח פ מ רת ה ד במסי מ ג ה ל נ ז כמי שאומר לו לן חוק וקני ואי ק ״ ח ה ת פ מ מ ה כר בית לחבירו ומשר לו א ה וכן ראיתי במיי׳ כתיבת יל יהמי ד משנ ג מ ו כמו שמוכח מלברי ה או בססקי י ׳ הנ י  למי
ת ק י ל י נ נ קא ג י קה אחרת כאילי החזיק אלא צריך שיחזיק לל ח נלי חו י נ ה ה קנ ח י ח פ מ רמ ה ר לו לך חוק וקני אבל אינו מועיל למבין שנמסי מ כר לקונה מועיל שיכול להחזיק כבית שלא בפניו כאילי א ח שמסר המו ת פ מ רת ה נ מסי ׳ קצ״ מ סי ״ רה והרא״ש וטור מ  מכי
א ח י י נ א ה ת נ י ע ה מאי נ ד ב מ ר ל מ א י מאן ל נ ת ג ח ה א נ ו ש ת ה נ ״ ׳ ח י פ מרלכ לי שיעשה עור לנית חזקה אחרת יכן מצאתי נ ח החזיק הלה בנית לגמרי מנ ת פ מ ׳ רבמשירת ה ס פי ״ נ ש ר ו עליו לבדיק אבל ה ד מ נ ח פ מ ה י ש מ ח משוס ד ח פ ת מ ר י ס מ י נ א לקנ ן הו מ  ח
ם י וטים ליש פנ לאי להיכן נ ו י נ ת ע כ לא ד ״ ו ע מ ו ק ת כאילו שכר את מ י נ ה או ה ר ו ח ס ח ה י ח נקנ ת פ מ ר לו ה ס מ ר ו נ שו חת בנית או נ נ ו רה המ ה במוכר סחי ״ ה ״ה ו ה שכחב יו״ל כתב ראבי ר ט ׳ מ ק מהל ״ י׳ פ ח מי הו הג ה י ר פ י ה פ ט נ ל ר מ ״ה שהביא ה ד ראבי נ ל  ו
ה ר ו ח ס ה שלגילימ נל ה ר ו ח ס ה ה והחזיק בלנר אחל מ ן שקנ י ס להדיא לש״ל לנכל מילי ט ״ נ ש ם לדנרי ר י נ ס מ ״א נראה ל ׳ י ׳ סי י ת מי נ ו תשי ה ה לגמרי מי נ ל ללא ק ל אלמא לס״ ״ נ רי ד ת על לנ ו ה ג ה ן ה נ י י נ ל ר מ ס ה א י נ ה ל נא למימר מ ו לכאן ולכאן אלא לאי ד כ ל  נ
ס משך שלא ה א נ י ש י מ ע נ י לבר ל נ ג י י ע ה לי נ י ה הראי ק ז ח הו נראה ל מי ו ו מ ו ק ח מ ח כאילו שכר א י נ ו ה ה א ר ו ח ס ח נקנית ה ת פ מ ר לו ה ס מ ת או בשוכר ו י חת בנ נ ו רה המ כר סחו מי ה נ ״ ה ״ה ו קה אחרח וכתב ראבי ה הכל לגמרי מבלי שיחזיק חז נ ה ק ד ח  למשוך א
ן במוכר שחורה ונתן לי לבר לעל ילו רגילים ד ״ה וכן ה ׳ שלא בפניו וכתב ראבי ה אפי נ קי י ו מ ה אצ״ל לו משוך וקני לכמאן דא״ל ל ס אחרי ט ל ו ר יהכל ה ל ע ה ההולכת בראש ה מ ה ב ת והיא ה ט י כ ש ר לו מ ס ל שיאמר לו משוך יקני ואם מ ה ע נ כר לא ק  בפני המי
א ה קה אחרת וקשה ל ה כולה בלא חז ה אחריו קנ ר ו ח ס ר שרגילין למשוך כל ה ב ל ן שהחזיק נ ו ט ׳ לנראה ל י ד אותה תשיבה למי ב י׳ שי׳ י״ח והוקשה בעיני ל וח מי נ רה וחשי נ מהל׳ מכי ״ ת מיי׳ פ הו הג ט ו ל ר מ ם וכ״כ ה ג הסוחרי ה ד במנ ל רה שהכל ח  לקנוח כל הסחו
ח ובמסירת ח פ מ רת ה ה לגמרי במסי נ א הזאת אי ק ב נ גתא בכל ה י פלו ה יא״כ הי ז ה לכל לבר כייצא נ ״ קה אחרת ה ה הבית לגמרי מבלי חז נ ח ק ת פ מ ת ה ר י ס מ נ ס ו״ל שכתב ד ״ נ ש טה ללעת ר י א נ ל שיחזיק ואולי להו ר ע ל ע ה שאר ה נ ח לא ק ט ו כ ש מ ח ה  הכא ט משך א

כיח: ת המשכו ר י ס מ נ י הבור י ס  כ
ה א ה אלא כל ס נ ׳ לא ק ף לומר לאפי סי נ יינה הי ר ה ה י נ א ברשיח לוקח או שהגביה כל הבור ק ל שימללו אבל אם הי ת שניהם ע ע ן שגלה לעתו שאינו ריצה למכיר אלא הכור ביחל לא שמכא ל ו ט ל ל ל כ מ נה אא״ א אינו קו ט מ י ס קא נ ו ו לד נ ט ד ר ב ל ה כ׳ כ י - הרמי
ס כלה ל א ה ונשארו כולם בתוך הכלי ע א קא שמלל לו כל ס ה כל הכור לו נ נה ק ה אמרי א ד לו ס י כשמד ונה לכי אמרי נ י ר ל ה ו ת הרא״ש וכתב ע ע נ שמללו יכן ד ״ א ה א נ ו לא ק ה נ ג ר או ה ׳ משך כל הכי ה במשיכה ילא נהירא אלא כלפרישית לאפי א נ ה לבלה ק א ס  י
ה א ר לו ביר נשלשיס ס מ ה שנמלרה א ע ש ע מ ר פ מ ה ישאה ל א לת כל הכור איגלאי מלתא שקנה כל ס י ן שגמר מל ו ה ואין נראה להרא״ש אלא ט נ ס לבסוף לא ק ה ג ד י ל ה בשעת מ נ א כיון שלא ק ט מ י נ ס נתנה על ג סאה ו ה ו א לל בל ס ס מו ל א  למלול כל הכור אנ
ף א ה ל י נ הרמי ת בת ו ע מ אס לא נתן ה ניה ו ן מי נ י ק מ לא מפק חז א מו הי ה שבא לילו י ן מ א לן אי חפיש לשון ראשון או לשון אחרי! הלב ק פ ס מ א משוס ל מ ע ט א או בחצר של שניהם ו ט מ י ס י צקגית כגון נ ם הראו א במקו ה אס הו נ ן ראשון ראשון ק  בסלע אני מובר ל

: ה י ר א בחזקת ה נ קי ממו ח או ו ע מ ו כיי[ שהוא מוחזק עליי! נ ס יכול לחזור נ י פ  במה שהוא ת

 רש״י
 במרה שאינה של שציהס. שאחר השאילו
 לשניהם הילכך כל זמן שלא נתמלאת המדה
ד היא ברשות מוכר ומשנתמלאת המדה  ה
ד היא ברשות לוקח ליטול בו מקמו  ה
 ולהצניע דלדעת כן השאילו להם לזה
 למדדה ולזה להצניע וכל זמן שעוסק
 במדידה הוי כליו דמוכר ואין הלוקח קונה
 אא״כ הגביה או משך ומשנתמלאת הר
 כליו דלוקמ כדפרישית: גמדה [שאיצה]
 של שציהם. כדפרישית: אגל אס היסה
 מדה של אחד מהן. או של לוקח או של
 (א) מוכר: ראשון ראשון. שנותן במדה
 קנה שאס המדה של מוכר אפילו נתמלאת
 הד של מוכר ואפילו היא ברשות לוקח
 כדמסיק ואס המדה של לוקח אע״פ שלא
 נממלאת ראשון ראשון קנה דדמי למשך
 (כ) אע׳׳פ שלא מדד וקני כדמתני מתניסין
 ודוקא בסימטא או ברשות לוקח ולא ברשות
 הרביס או ברשות מוכר: בד״א ברה״ר.
 כלומר בסימטא כדמסיק: ובחצר שאיצה
 של שציהם. כלומר שאינו של שוס אחד
 לבדו אלא של שניהם דאי אינו של שוס א׳
 מהם הוה כרה״ר: עד שיגביהנה. דהגבהה
 קונה בכל מקום אפילו ברה״ר או ברשות
 מוכר או עד שיוציאנה במשיכה מרה״ר או
 מרשות מוכר לסימטא או לרשומ לוקח או
 שצירף ידו ברה׳׳ר למטה משלש סמוך
 לאסקופת הבית של מוכר וקבלה דקני
 כדאמרינן במסכת כתובות (דף לא:):
 ברשוח לוקח. שהביא המוכר את תבואתו
 לבית הלוקח טון שקיבל עליו מוכר
 שנתרצה לו ואומר לו כל התבואות קצרות
 לך כל סאה וסאה בכך וכך קונה לוקת
 אפילו לא מדד דרשותו קונה לו ודוקא
 בכליו של לוקח מוקי לה כגמרא ולא חש לפרש משום דבבימ לוקח שטחי מאני
 דלוקח: ברשות הלה המופקדים אצלו. שהמוכר הפקיד שס סירוחיו והשאילו
ס עד שיקבל עליו נפקד במצות מפקיד לייחד ד ק פ נ  מקוס לשירותיו כדרך כל ה
 לו רשות ללוקח לקנות הפירומ באשר הס שס או עד שישכיר וה״ה גבי רשות
ד נמי שייך הוצאה והגבהה אלא אורחא ק פ מ  מוכר שייך קבלה ושכירות ו
 דמילתא נקט דבנפקד שייך קבלה ושטרות דכי היט שהיה נפקד של מוכר כן
 יהיה נפקד של לוקח: ושמעת מינה דכליו של לוקח קונה ברה״ר. מדקמני
 בד״א ברה״ר ולעיל אמרינן דלא קני אלא סימטא וקרי ליה רה״ר כדאמרינן לעיל
י ורשות שאינו של שניהם דקתני לא למימר שאין לשוס אחד להס ׳  לפי שאינו רה׳
 חלק בו דא״כ היינו רה״ר כדפירשנו אלא שיש לשניהם שותפות: שנחות. שהיו
 סימנים במרה עד כאן סאה ועד כאן סאתיס ועד כאן שלש סאין כמין בליטות
 בולטות מדופני הכלי לתוכו וכשמגיע לבליטה יודעין כמה היא סאה או סאתיס
 ובט האי גיונא כיון שמגיע לבליטה הוי כנתמלאת המדה ידמי לכור בשלשיס
 סאה בסלע אני מוכר לך דאמר לקמן דכל סאה וסאה קני הכי נמי כשמגיע
 לכל סימן וסימן קני ואפ״ה קמני רישא לא נתמלאת המדה לא קנה אע״ס שהגיע
 לסימן טון שאין המדה של שניהם והוא רוצה למדוד ולמלאות כולה להט היא
 שאולה עד שימלאנה דע״מ כן השאילה לו ודוקא דאית ביה שנתות דאל״כ
 אפילו במדת לוקח לא היה קונה כשלא היה נתמלאת דהואיל ואין ידוע כמה
 יש יהוא מוכר לו מלח מדה והיא חסרה לא קני דדמי לכור (ג) בשלשיס אני
 מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה והך דסיפא ברשות לוקח קני
 אייד אפילו בלא שנמות דאיירי בקנה כל התבואה יחד וקני ליה רשותו בלא
 מדידה כדקתני מתניתין משך ולא מדד קני: מסירה קצי ברה״ר. ולא משיכה:
 משילה קונה בסימטא. וכל שכן מסירה: אבל אמר ליה. מוכר ללוקח קני:
 משך חמרין ופועלין. והתבואה על גביהן והכניסם כך לביתו והך משיכה לא

 שיש בה שנתות] ונ״ל דאפילו בסימטא אם פסקו דמי השירות ונתן אותם המוכר בכליו של לוקח אפילו בלא מדידה קצה לוקח [טון שאינם

 מחוסרים] מדידה אלא לידע ולגלויי כמה ןדמיס ימן בו]: משך ההמי״ם או הפועלים והכניסם. עם המשאוי שעל כתסס ככיתו כיון שהלוקח

 לא משך הפירוש אין כאן שום מקח מפני שהפירוח עומדים על כחף המוכר הלכך שניהם יכולים לחזור בהס אבל אס פרקן הלוקח לתוך

 כימו קודם שיפסוק הדמים א״כ מה שמשך לאו כלוס הוא קודס פיסוק ואם בעודם שס בקרקע כימו פסק הדמיס קנה לחצרו קונה לו

 דברשותו הס ומיהו כגון ששפכו הפירות בקרקע הביח או כגון אגודוח שומים ובצלים שאין דרך למכרם בכלי אכל אס היה ככלי של מוכר

 לא קנאס לוקח דכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה לוקח י)[וכן! אס כליו של לוקח כרשוח מוכר ג״כ לא קנה לוקח אלא דהתס כיון שהכלי

 ורצה לזכות לן >u ן זכה לו] הה״נ

 דאף חצרו יזכה לו מדעתו וא״מ אם כשאמר לו מוכר לנפקד מן לו

 קנה לוקח א״כ למה הצריכו חכמים מעמד שלשתן כדאיתא כגיטין

 >דף יד.) דכי א״ל תן לו וקבל עליו נפקד קנה וי״ל דהתס איירי
 בפקדון דליתיה ברשותיה דנפקד כגון פרה שהיא באגס או דבר שהוא

 במצר שאינה משממרת שאינה קונה ואע״פ שאמר לו זכה וקבל עליו

 לא קנה ומדין מעמד שלשתן קנה טון שהוא בעין ויש ספרים דגרסי

 ברשות הלה המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל עליו כו׳ ולפי דבי מוכר

 מאני דמוכר שטחי נקט הכי דאילו כלי לוקח כרשומ מוכר פשיטא

 דכי א״ל מוכר זיל קנה קנה וכדכחיבנא לעיל ולא הוה צריך הגבהה

 או הוצאה מרשוחו: [מדה רביעית] רשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר

 קנה לוקח משוס דכי לוקח מאני לוקח שטחי אחא לאשמועינן האי ככא

 שאס יש פירות מוכר מוסקדין בכית לוקח וככליו של לוקח ואח״כ

 נתרצה למכרם לו ופסקו הדמים והוא מכר לו סאה בתוך סאתים

 קנה לוקח אפילו בלא מדידה ואע״ג שלא א״ל קנה דרשות לוקח

 כמשיכה דמי ומנן משך ולא מדד קנה והיינו חדושה דהך בבא דאילו

 מדלעיל איןדאמרינן במדח לוקח] דקנה ואפילו בסימטא ןואצ״ל ברשוח

 לוקח עצמו לא שמעינן לה] דשאני התם שהמוכר היה מודד לתוך

 הכלי או הסרסור ומדעח המוכר אכל הכא ממילא קנה »[לוקח] ובלא

) כיון שקבל עליו מוכר [קנה לוקח] כלומר כלא  מדידה והיינו דאמרג

 מדידה [רעד הכא איירי בדין מדידה דקתני במדת סרסור משנתמלאת

 המדה ללוקח וקתני במדה דלוקח ראשון ראשון קנה ומחוקמא במדה



 מםורת הש״ם

: ן ת ״ ג ה ה ״ כ ו ס [ ״ ר ה ׳ מ י ז 5) ג ״ ת מ ״  א) ד

 קובץ הגהות
ק ולא ס פ א ל כ י א ה ק ו ו ד נ י י ה דה א ר נ נ ״  ב״ח (א) נ
ר כ ו ו של מ י ל נ ף נ ד א ד מ ק ו ס פ ל ג נ ד א ד  מ
אל ב ושמו ר ך ד חא ה י א נ ת ש ה ה ו נ י ק מ קח נ ת לו  כרשו
קח וכליו ו ת ל י כרשו מ י לה נ ק ו מ ׳ ד כו ר כשלשים ו ו כ  ד
ת קח ברשו ו ה בכליו של ל ״ פ א ד ו ד מ ה נ נ ק ר ד כ ו  של מ
ל לך תזק ״ ן דלא א ו ד ט ד מ ק ו ס ס ג ד ״ ע י א נ ר לא ק כ ו  מ
ת ו ש ר ר נ כ ו ו של מ י כל תו אבל נ י לא השאיל לו רשו קנ  ו
קח ו מ ל ו ש ר ה נ ו ה ן ד ו י ט נ ק ק ו ן לך חז נ קח לא בעי  לו
ה נ ר לא ק נ ו ו של מ י ל נ ן נ י שה ה ברשותו אלא דלפ ״  ה
קח ן בכליו של לו ד תשבינן להו כאילו ה ד מ ן ד ו ט  לוקת ו
ה נ ו ק ת א א ס ל מ ת ת : (ג) ראשון ש ס ק ו ג ל ״ : (ב) נ ה נ ק  ו
מא כצ״ל: י : (ה) אל ק ח מ קח נ ו ה דל ד מ ׳ ג י ) ת ד ) : ל  כצ״
: ה נ ג ק ״ : (ז) נ ל ן שיכול כצ״ ו ד לכליו ט ד מ  (ו) ש
ר ולא כ ו ) מ » ) : ל ״ צ א כ ל מ ת ת ד ש ר ע כ ו א כשל מ ו  (יז) ה
ו כצ״ל: ה י ר ר א ת מ ל ו ד ) א » : ה ג ז ״ ) נ י ) : ל קח כצ״ ו  ל

: א ר ט ו ר ז מ א בריה ד נ ו א ה מ י ׳ א מ ג  ג״א א] ב
ר ברשות לוקח כ ו ו של מ ׳ ומדכלי מ ג ג ״  מא״י [א] נ
י לא מ ר נ כ ו ת מ קח גרשו י כליו של לו נ  לא ק
י נ קח לא ק ת לו ר ברשו כ ו ו של מ י ומדכלי ״ ש ר . פ ה נ  ק
ח ק ו ל ת ה ל רשו ט ג ר מ כ ו מר שאין כלי של מ ר כלו כ ו  מ
ת י רשו נ ק ה ד נ ק ק ס ס ן ו רקי י סי ח כדמנ ק ו ל ת ה ו  לקנ
ן של ך שקי ת במו ו ר י ס ן ה י פ שעדי ״ ע א ה ו ד ד ם מ ד ו  ק
ר כ ו קח לבטל כליו של מ ח לו י רשו נ ה מ ן ד ו ט ר ו כ ו  מ
ת קח כרשו כ״ש כליו דלו ש ו ׳ ר ט כ ו ת מ ו ש ר  להוציאן מ
ת הכלי של לוקח שלא להוציאן ת א ו ש ר בטל ה ר י כ ו  מ

: ה ת ד ע ן ע ה ק ב תז ר שמו כ ו מ ת ה ק ז ת  מ

מג  נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא(פה:-פו:)
זכה כה) כאמירת מוכר יזכה הלה כגון שיאמר לו זיל קני דהוה כאילו משאיל לו מקום ןהמקחן כדפי׳ לעיל אבל ו  עומד כרשותו של מוכר *(

 כשכלי המוכר ככיתו של לוקמ כמה יקנה לוקמ כלא משיכה ומסירה והא אפילו אמר לו תזכה כאלו לא קנה אלא כאחמ מדרכי הקנייה

 כדפירשנו לעיל אבל [אם כלו של לוקת כרשומ מוכר ואמר לו זיל קני] המקום מושכר לו כאמירה כעלמא הלכך אס פסק הדמים ואחר כך

 סרקן אין שניהם יכולץ לחזור בהם שהרי קנאס במשיכת כלי המוכר דהא משיכה ככליו של מוכר מהני כדאמרינן לעיל גבי כרשות

 מוכר וכן מוכיח כמסכח ע״ז כסרק

 השוכר (דף עא:) גכי משיכת עוכד

 כוככיס דקאמר מדמשטה עוכד

׳ ס״ק דב״מ ד מ א  כוכבים קנייה והא ד

 >דף ט:) גכי משוך כהמה זו וקנה כלים

 שעליה דלא קנה משוס שהיא חצר

 מהלכמ ולא קנה ולא אמרינן דליקני

 מטעם משיכה הא מסרשי לה רבוותא

 כדקסיד דלא ליקני הכלים אלא אגכ

 כהמה דהוי מטעם חצר אכל אה״נ

 דאי לא קסיד אלא דאמר ליה קנה

 כלים שעל כהמה זו קנה כמשיכח

[כור כשלשים אני מוכר לך (  הבהמה: נ

 יכול לחזור ואפילו בםאה אחרונה]

י י  רש״
 מהניא לקנות דהא את האדם הוא מושך
ר משיכה עד שימשוך הפירומ עצמן  ולא ה
 וגס רשותו לא קני ליה דעולן על צואריו
 ולא פירקן: פירקן. בין מוכר בין לוקח
 והכניסם לבית הלוקח: פסק אפילו לא
 מדו. קני ליה רשותו: אבל לא פסק לא
 קצי. רכל זמן שלא פסק לא סמכא
 דעמייהו שהמוכר יכול לעלות דמיו כמה
 שירצה והלוקח אומר לא אקנה כ״א בזול:
 במספלי דסומי. חבילוח שומין שאינן
 בשקי! שהשקים הס כליו של מוכר: פור
 גשלשים. משמע שרוצה למטר בצמצום לא

 פסק ובין פסק עד שלא מדד שניהם יכולץ
 לחזור בהן פירקן א והכניסן לתוך ביתו פסק
 עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן
 מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור
 בהן fa ואוקמה מר בר רב אשי במסכלי
 דתומי דליתינון בכלי אבל כליו יא) של
 מוכר ברשות לוקח לא קנה w א״ל אזתנין בר
 מר זוטרא לרבינא מכדי פירקן והכניסן לתוך
 ביתו קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א״ל
 פסק סמבא דעתיה לא פסק לא סמכא
 דעתיה: רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור כשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו

 הכא מיירי כגון דקסיד אמכירת כל הכור משום שצריך המוכר למעומ ואין מקנה לו סתומ מכור ולא יתר על כור ומש״ה לא קנה עד שימדוד

 כולו ומייד שימדוד במוך כליו של לוקמ ומדאיצטדך מדידה צדך לומר דאייד בסימטא או ברשות של שניהם דאי בכלים דלוקח וכרשות

 דלוקח לא צריך מדידה דכיון שקכל עליו מוכר קנה לוקח ואי כרה״ר הא קי״ל דכליו של לוקש אינו קונה אלא כמקום שיש לו רשות להניחו

 ולא קנה נמי ברשות מוכר אסילו מדד מוכר כתוכו עד דא״ל זיל קני ואי ברשוח לוקח ובכליו של מוכר נמי לא קנה לוקח אלא כמשיכח הכלי

 אלא ודאי כדאמרן שמודד המוכר לתוך כליו של לוקמ העומד כסימטא או כרשות של שניהס וכיון דקסיד אמדידת כולו לא קנה עד שיגמור למדוד

א ז״ל אע״ג דלא קנה כל סאה וסאה כשני עצמה ״ כ ט ד  סאה אחרונה וכן הדין ללוקח מטלטלי הרבה במקח אחד כדפרישימ בסרק הזהכ ה

 מ״מ כיון שגמרן למדוד מכרן כולן דגלי מוכר דעחיה כשנומן בכליו של לוקח שהוא חפן שיקנה לו כליו של לוקח ולא דמי לאומר לחכרו משוך

 סרה זו ולא חקנה לך עד שלשים יום דלאחר שלשים לא קנה דהחס ליכא גלוי דעמ דליקני כיון שלא קנה כשעמ משיכה והא דאמרינן
 שלטי הגבודים

ג ריא״ז וכן מ יסן לתוך כיתו כ י סירקן והכנ ג  א ג
ו אלא לך ע זה לא אמכרנ ק ר ר למטרו כשאמכור ק מ ו א  ה
גאו שלשה אחרים מת אלו אלא י ם איני חפץ גשו ה ׳ מ אמר א גאו שלשה ושמו ו ה שישימו שלשה ו י מ ניהס כפ ו כי ד התנ ס וכו׳ ע י כג ח כו ד ו ג ע א ד ר ח ק ג ר פ ר נ א ו נ מ ו נ מ ק ע ס ה הואיל ולא פ נ א ולא ק י שירצה הו נרו לנל מ ו למו ד נרו הרשות נ ו יהוצרן למו ד ה מ קנ  ו

: ר מ ו א ׳ ה ף פ אלפסי בסו ׳ נ ו ועי י ק ס פ ה נ ״ ז ו שביאר מ מ ת שניהם נ ע ד ו שינררו להם שלשה מ ד ס הרשות נ ד ח א אמר איני חפץ באלו אלא נ ס שישומו ו ל ו ח מחחלה ק אס בא למחו  רשומי אין שומעים לו ו

 המאור הגדול
א ט מ י ס ר ב ו ס ר ת ס ד מ ב א ש ל ח א ק ו ת ל ד ך מ ו ת ו ל ר א ו ס ר ת ס ד ך מ ו ת ר ל כ ו ל מ ו ש י ל ך כ ו ת ד מ ד ו מ ו כ ל י פ א ם ו ה י נ ל ש  ש
ח ק ו ת ל ו ש ר י ב מ י נ ם א ה י נ ל ש ר ש צ ח ב א ו ט מ י ס ח ב ק ו ל ה ד ר מ ל ב ב ה א י ד פ ה ע א ס ה ה א ל מ ת ת ך ש י ר ם צ ה י נ ל ש ר ש צ ח ב  ו
ל כ ר ו נ י ד ב ב ם ק י ר נ י ה ד ש ש ה ב א ו ס ר ל מ א ן ש ו ג כ ת ו ו ת נ ש ע ל י ג ה א ש ו ה ן ו ו ש א ב ר ק ב ו ל ק ה כ נ ר ק ו ס ר ת ס ד מ ו ב ל י פ  א
ו ל ל ת ה ו ר י ל ס ״ ם א ל א ב ה א ר י כ מ ר ה ק י ע ה מ ד ם מ ו כ ס א ב ל ו א ר ל כ א מ ל ה ש ד י ד מ ו ב ת ר י כ ר מ ק י ה ע ל ת ש ן כ נ י ר מ א מ ד ״  ה
ה א ם ס י ש ל ש ר כ ו ר כ ע ש ו מ ם א י ש ל ש ר כ ו ר כ ע ש ר מ מ ו ל ה כ ר ם מ ו כ ס ח ו ק ם מ ו כ ו ס ר ל י כ ז ה פ ש ״ ע ן א ל ך כ ר ל כ ו י מ נ  א
ד ד א מ ל ך ו ש ן מ נ ת ׳ ד י נ ת ו מ נ י י ה ל ו ל ד כ ד א מ ל פ ש ״ ע א ד ו י ה מ נ ח ק ק ו ת ל ו ש ר ה ב י ם ה ן א כ ה ו נ ך ק ש מ ן ש ו י ע כ ל ס  ב
ן י ל ו כ ם י ה י נ ן ש י ד א ד א מ ל ד ש ק ע ס ו פ ת י ך ב ו ת ן ל ס י נ כ ה ן ו ק ר י פ מ א נ ת י י ר ב א ב י נ ת ו ו מ ו ק ת מ ר א כ ו ח ש ק ה פ י ם ה א ה ו נ  ק
ה נ ד ק ד א מ ל ך ו ש י מ נ ת ק ׳ ד י נ ת מ ו מ ה ה ל י ב ת ו א א ל א ו ת י י ר ב ל מ א ו מ ש ב ו ר ו ל ה ה ל י ב ת ו א א ד מ ע ו ט נ י י ה ן ו ה ר ב ו ז ח  ל
ה ל א ת ל ר ש כ ו מ ע ב מ ש ה מ נ ו א ק ו ה ה ש ד י ד ן מ י ה ד ש ב ר י א פ ל ה ו נ ו א ק ו ה ה ש כ י ש ן מ י ה ד ש ב ר י פ ן ש ו י ׳ כ י נ ת מ ם ד ו ש  מ
א ל ד ש י ע נ ת ק ד ה כ ד י ד י מ נ י ד ח ב ת פ ו ו י ר ב ת ד ל ח ת ה ב כ י ש ן מ י ר ד י כ ז א ה ל א ש ת י י ר ב א ד נ ל ת ב ה א ד י ד מ ו ב ת ר י כ ר מ ק י  ע
א ק ס ל פ ן ע מ ק א ל י ש ק א י ד א מ ה ו ד י ד מ ו ב ת ר י כ ר מ ק י ה ע ל ת ר ש כ ו מ ף ב ע א מ ש ה מ ד מ ת ה א ל מ ת נ ש מ ה ו ר מ ת ה א ל מ ת  נ
׳ י א פ י ח ה ק ו ל ה ד ר א מ ר ה כ ו מ ה ל ד מ ת ח א ל מ ת א נ ל ד ש ח ע ק ו ת ל ד א מ מ י ל י י א ת מ ד ן מ מ ש ן ו י ר י כ ו מ ה ן ד י ת י נ ת מ  ר
ן י ח ב ק ו ת ל ו ש ר ן כ י ה ב י ד פ ה ע ד מ ת ה א ל מ ת א נ ל פ ש ״ ע א ת ו ו ת נ ש ה ב נ ק י א ש ו ן ה י א ד י ח ה ק ו ל ה ד ד מ ן ד ו י כ ר ו מ ו ל  כ
ר כ ו ה מ י ר ל מ א א ד ו ה ח ו ק ו ל ל ו ש י ל כ ו ב ה א ה ב ג ה א ב ל ה א נ א ק ם ל ל ו ע ר ל כ ו ת מ ו ש ר ל ב ב ם א ה י נ ל ש ר ש צ ח ב א ו ט מ י ס  כ
א מ י י נ ) א ה ) ן מ ש ן ו י ר י כ ו מ ה א ד ק ס ן פ י ד ל ה ם ע י ח מ ת א מ ק ד ה מ נ א ק ם ל ל ו ע י ל מ ר נ כ ו מ ה ד ד מ ן ב כ ה ו י ה ב נ ל ק י  ו

: ח ק ו ה ל נ א ק ם ל ל ו ע ר ל כ ו ת מ ד מ א ב מ ל א א י ר ה כ ו מ ה ד ד א מ ח ה ק ו ל י ל א מ ה א ד מ ת ה א ל מ ת נ ש ר מ כ ו ת מ ד  מ
א ע ב א ד י ע ו ב נ י י ר ה כ ו ת מ ו ש ר ח ב ק ו ל ש ד ״ ל ח ו ק ו ת ל ו ש ר ר ב כ ו מ ש ד ״ ה ל ד ל מ ו ש נ י א י ש ל ן כ י ב ה ו ד ל מ י ש ל  ובין כ
ר ת ו ב ן א נ י ל ז י א ל ר כ ת ר ב מ ו ל ח כ ק ו ה ל נ א ק ו ל ח א ק ו ה ל נ ר ק כ ו ת מ ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל א כ נ ו ב ה ר ת מ ש ב ש ה ר י נ י  מ
א ל ] ו א מ ק ) ן א מ י י ק ) ׳ י ר מ ה ר י ת ו ש ר ח ב ק מ ה ל י ן ל נ י מ ק ו ט מ י ש פ י א א ל ן ר ו י כ א ו ר מ ג ן ב י ע ט ב י ש פ י א א ל ן ו נ י ל ז ת א ו ש  ר
ן א ל ר ב ת ס ׳ מ י ח מ ק ו ת ל ו ש ר ר ב כ ו ל מ ו ש י ל א כ נ א ש ל ר ו כ ו ת מ ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל א כ נ א ש א ל ק י פ ס ח מ ק ו ה ל נ  ק
ו י ל ד כ ח ר ו כ ו ת מ ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל ד כ ה ח י פ ו ר ג כ ו א מ ו ה ה ל ה ו י פ ו ח ג ק ו א ל ו ה ה י ל ד ד ה י כ נ י ב ן ז י ר ו ת ה ו ל ו י ה א  ד
ת ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל כ י ד א ן ה נ י ל ו י א ל ר כ ת י ב ך א ש פ ה נ מ ם מ ה ד מ ח ח א ק ו ה ל נ י ק א ד א ו ח ה ק ו ת ל ו ש ר ר ב כ ו ל מ  ש
י נ ש ת מ ו ח פ ח ה ק ו ל ה ל י ן ל נ י ב ה ך י כ ל י ר ה ו כ ח מ ק ו ת ל ו ש ר ר ב כ ו ל מ ו ש י ל כ י ד א ן ה נ י ל ז ת א ו ש ר ר ת י ב א ר ו ו כ ר מ כ ו  מ
ת ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל ת כ ש ב ש ר א ל נ ו ב ה ה ר י ט ל י ש א פ ק א ד צ מ ת נ ו א ח ס ו נ ת ה צ ק מ ב ך ו ש פ ה נ מ ו מ ה ב כ ו ז ת ו ו ח ק מ  ה

: ן א כ צ מ א נ ם ל י ר פ ב ס ו ר ל ב ב ח א ק ו ה ל נ א ק ר ל כ ו  מ

ה ת ל ח כ ש ו מ י ת ו כ ל ה ל ב ״ ף ו ״ י ר ב ה ת י כ ו כ ך ו ר ל כ ו י מ נ ע א ל ס ה ב א ם ס י ש ל ש ר כ ו ו כ ה י י ו ר י ת ר מ א ל ד א ו מ ש  רב ו
ו י ל ל כ ״ י א ק יה ה י ברי א ר ד כ ו ל מ ו ש י ל כ ו ב ה נ ת י א א ד ו ה ח ו ק ו ת ל ו ש ר י ב מ י נ ח א ק ו ל ל ו ש י ל כ ו ב ה נ ת י א א ד ו ה א ו ט מ י ס  ב
ת ו ש ר ח ב ק ו ל ל ו ש י ל ל כ ״ י א ק י ה מ ר נ כ ו ת מ ו ש ר י ב א ו ו ח י נ ה ת ל ו ש ו ר ש ל י ם ש ו ק מ א ב ל ו א ם ל י נ ו ם ק נ י ם א ד ל א  ש
ה נ ר ק כ ו ו מ י ל ל ע ב ק ן ש ו י ח כ ק ו ת ל ו ש ר ל ב ״ י א ק ר ה כ ו ל מ ו ש י ל כ ו ב ה נ ת י ל ח ו ק ו ת ל ו ש ר י ב א ח ו ק ו ה ל נ א ק ר ל כ ו  מ
ן נ י ר מ א א ן ל א ד כ ע ר ד מ ו י א נ א : ו ל י ב ד ר י ה ר ב ם ד ו ה ל ן א נ י ר מ א ד א כ ל ה א ת ל ח כ ש א מ ך ל כ ל י ר ה ד א מ ל פ ש ״ ע א ח ו ק ו  ל
ן ו ג ה כ ד ם מ ו כ ו ס ר ל י כ ז ה פ ש ״ ע ן א ל ו ת כ ו ר י פ ל ה ו כ ר ל כ מ ש א כ ל ח א ק ו ה ל נ ר ק כ ו ו מ י ל ל ע ב ק ן ש ו י ח כ ק ו ת ל ו ש ר  ב
ד ד א מ ל פ ש ״ ע א ק ו ס פ ר ש ח א ח מ ק ו ל ת ה ו ש ר ל ב כ ה ה נ ה ק ד מ ך ל כ ך ו ר כ ע ש ך מ ר ל כ ו י מ נ ו א ל ל ת ה ו ר י פ ל ה ל כ ״ א  ש
ה ל ת א ש כ י ל ה ב . א ם ה ר ב ו ז ח ן ל י ל ו כ ם י ה י נ ן ש י ד א ד א מ ל ד ש ק ע ס ת פ י ב ל ח ך ש ו ת ן ל ס י נ כ ה ן ו ק ר א פ ת י י ר ב י ב נ ת ד  כ
ר י כ ז ה ה ש ד מ ו ב ת ר י כ מ ה ל ב צ ה ק ל ח ת ן מ ת נ ן ש ו י ך כ ר ל כ ו י מ נ ם א י ש ל ש ר כ ו ל כ ״ א ן ש ו ג ה כ ד מ ם ה ו כ ס ו ב ת ר י כ ר מ ק י  ע
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 מלחמת ה׳
ב עוד ובין כלי של מדה ובין כלי שאינו של מדה לא שנא דמוכר ברשות לוקח ולא שנא דלוקח ברשות מוכר ת כ  ו
 היינו בעיא דבעיא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקת או לא קנה לוקח כלומר במר
 כלי אזלינן או בתר רשות אזלינן ולא איפשיט בעיין בגמ׳ והווקק לזה מפני שאמרו בגמ׳ הא מדכליו של מוכר ברשות
 לוקח חנה לוקח כליו דצוקח ברשומ מוכר נמי לא קנה לוקח ולא כוון יפה דאנן מק״ו הוא דאקשי׳ לומר שאס
 תמצא לומר כליו של מוכר ברשות לוקח קנה לוקח דבתר רשות אזלינן וקני כ״ש שהוא בטן דניזיל בתר רשוח שלא
 ליקנו כליו של לוקח ברשות מוכר (ט) לא קנה שמרובה מדת שלא לקנות ממדת לקנוס בכל מקום שאפי׳ בשבח
 שניהם שוה אינו קונה אבל לעולם אימא לך לא קנה עד שיהו שניהם ללוקח ואילו היה הבעיא אמת לגמט הוה
 ליה למימר והא מדכליו של מוכר ברשות לוקח קנה לוקח ש״מ בתר רשות אזלינן וזה הדרך נהוג בלשון הגמ׳ אלא
 ש״מ שאפשר שאין אחת משמי מדות אילו קונה ואינן תלרות זו בזו לגמט ובעיא גופה דכליו של לוקח ברשות מוכר
 איסשיטא ברוב הנוסחאות המדוקדקות ובנוסחת רבינו הגדול ז״ל וע״כ אמת אומר כן שהד א״ר ינאי א״ר חצר
 של שוחפין קונין בה מקח זה מזה ואוקימנא במודד לתוך קופתו מכלל(י) אתה למד דבחצר של מוכר אפי׳ במודד
 לתוך קופתו לא קנה ותו מדאמר ר׳ יוחנן כליו של אדס כל מקום שיש לו רשות להניח קונה יש לו רשות להנימ
 אין אין לו רשות להניח לא וברשות מוכר אין לו רשות להניח דומיא דרה״ר וחצר של שניהם שאל ונתן לו רשות
ד על מקום קלתה ומהני פ ק  להניח כלל ודאי קנה כדאמט׳ התם דא״ל זיל קני וגדולה מזו אמרו לפי שאין אדם מ
 מילי איפשיטא לן געיא דרב ששת דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה ואפי׳ לאומן מקצת הנוסחאות דלא סשיט
 ליה רב תונא ואס ישאלך בנך א״כ היאך לא פשטו כן בגמ׳ אף אמה אמור לו משוס דבההיא דר׳ ינאי ציכא למיפשט
 דר׳ אסי מוקי לה ע״ג קרקע ומדברי יוחנן נמי ליכא למיסשט דהא ר׳ יוחנן וריש לקיש דאמט מרריהו אפי׳
 ברה״ר והוה אמינא רה״ר ממש ולימ לן הא דאמר ר׳ אבהו כל מקום שיש לו רשות וכו׳ ורבי אסי נמי הכי ס״צ
 דטון דאמר רבי אסי קרקע סימטא קני היאך א״ר יוחנן כליו קונה אפי׳ ברה״ר כלומר סימטא בלא כלי נמי הלכך
 ליכא למיסשט מהנך מילי ומיהו אנן מיהא דחזינן לאמוראי במראי ולסוגיא דגמ׳ דאסשיטו הנהו מילי דרבי ינאי
 ודרבי יוחנן ממילא אפשיט לן דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה ומדפטקו לה רב יהודה ושמואל ור״ל ורב
 משרשיא ור׳ יוחנן למימרא דלא קני ואע״ג דלמדחי דלא תיפשט איתמר כיון דאכפול כל הנך אשלי רברבי לפרוקה
 דממני׳ ש״מ דלא קני ובס׳ הזורק מסיימי עלה דר׳ יוחנן תניא נמי הכי זרקו למוך קלתה או לכל דבר שהוא בקלמה
 לאיתויי טסקא דאכלי ביה ממט מגורשת והיינו כר׳ יוחנן דאמר אין אדם מקפיד על מקום קלתה הא בשאר כלים
ד דעל בודיא מ מ  קפיד ולא קני ומבדיתא תפשוט ובפי איזהו נשן נמי הט משמע דגרסי׳ המס מסלקין ליה מ
 ונמאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר קני אצמא לדדן פשוט לן דלא קנו מדמסלקין ליה אבל היה נראה לו
 דכליו של מוכר ברשות לוקח לא פשיטא אלא ספק הוא אף לפי מה שפירשנו דמקנה ודאי איכא לאוכוחי מקני
 דכליס מוכחים לא קנה דרשות ומקנה דרשות מוכחינן לא קנה דכלי דקל וחומר הוא כדפרשי׳ ומיהו מלא קנה
 ליכא למיגמר מידי דאי נמי לא קנה רשות דלמא רשות עיקר ןודלמא כלי עיחרן(כ) דדלמא תרוייהו בעי׳ ותמיהני
 על רבינו הגדול ז״ל שכתב לא קנה סתס וכ״כ לקמן אמתני׳ אי נמי ברשות לוקח לומר דמדה דסרסור לאחר מלר
 ברשות לוקח לא קנה והיינו כליו דמוכר ברשות לוקח ואפשר שהוא משוה כת קנייתו של כלי לקניתו של רשות וכל
 א׳ משניהם מעכב ולא קנה עד שיהו כלי ורשות שרן ללוקח כלומר שלא יהו של מוכר ולפ״ז מה שהקשו בגמ׳ ואי
 בכליו של מוכר אמאי קנה לוקח לא דבטו של מקשה אלא לדבט הכל ואפשר שהוא ספק דינו של קני ומפני כן
 כתב רבינו הגדול ז״ל זה ויש בעיות במלמוד שכתבן רבינו ז״ל כאילו נפשטו לפטור משוס שאמרו המע״ה ואחת

 מהן בשילהי סרק הפועלים בב״מ וצענין הגט אחרת בתחלת פ׳ התקבל ורבות אחרות:

 ועוד רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור כשלשים סאת כסלע אני מוכר לך וכו׳ כתב הרי״ף ז״ל בהלכותיו משכחת
 לה נסימטא וכו׳ אי נמי ברשות לוקח והוא דאימנהו בכליו דמוכר וכו׳ ראשון ראשון קנה:

ט כשאמרו כור בשלשיס יכול לחזור בו אפי׳ בסאה אחרונה לא אמרו אלא מפני שכשם שהוא ר הכותב ה מ  א
 יכול לחזור בו מן הסאה האחרונה שלא קנאה יכול לחזור בסאה ראשונה דכור זבין ליה ולא חצי כור וכדמפורש
 נפ׳ בית כור וטון שכן היכא שהפירות ברשות לוקח היאך יהא יכול לחזור בו והא קנה לוקמ אומו כור כל
הד אמר כור אחד  מקום שהוא וט מפני שהסירומ מעורבין לא יקנה נו חצירו והיאך מטרתו מלרה במדדה ו
 מן הפירומ הללו אני מוכר לך ונמצא שמעכשיו מכור באומו מקום שהוא וחצירי של לוקח קונה לו וכן שנינו
ד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו אלא מעתה האומר לחבירו בימ כור עפר מדה בחבל מ  עשור שאני ע
 אני מוכר לך וקנה בכסף בשטר ובחזקה נאמן שיהא יכול לחזור בו עד שימדוד. אבל דבד רטנו הגדול ז״ל
 הס עיקר דלא משכחת לה אלא כשהשירות מונחין בסימטא או בכלי דמוכר ברשות לוקח והוא מודד מכליו
 לכלי דלוקח דראשון ראשון קנה וקודם שתתמלא שנתו יכול לחזור בו אפי׳ במת שמדד (ו) כליו שיכול לחזור
 בו במה שנשאר דאי ברת״ר או רשות מוכר לא קנה ראשון ראשון שאין כליו קונה לו ואס הפירות כולן מונחי!
 ברשות לוקמ וליתנהו בכליו דמוכר קנה באותו כדי כור או סאה ואע״פ שלא מדד שחצירו קונה לו ואין צדו
 לסניס ואס קנה גרה״ר אי נמי ברשוח מוכר בהגבהה שהגביה ראשון ראשון הוא הדין והוא הטעם והגירסח
 שבעל המאור גורס ת״ש ברשות לוקח וכו׳ ואע״פ שלא נתמלאת המרה גרמה לו לומר זה אבל מי שגורס
 אומה מפרש בשמכר לו כור כשלשים ומקצת סירות ברשותו של לוקח ומקצמן חוץ לרשותו וקתני קנה ואוקימנא
ר דינר לשנה שאע״פ ששאר הפירומ חוץ לרשותו  כשהיו שנמות במדה ואמר לו כור בשלשיס אני מוכר לך מדנ
 קנה אבל הגירסא אינה מחוורת שהמקשה למה לא הקשה מדשא דקתני בהדא ראשוו ראשון(t) והקשה בסיפא
 ובכל מקום ראשון ראשון קודס וכל שכן שהיתה הקושיא יותר נכונה דבההיא בבא בדיני מדדה קא עסיק
 וסיפא נשנית סתם ואלמלא דשא אפשר להעמידה במוכר כל סירותיו סמס אף לדבד בעל המאור ז״ל וכ״ש
ה היא וניחא הוה ליה לאוקומה דומיא דמתני׳ ולאשמועינן ד ד מ  דליכא מינה ראיה ולא משמעותא דגתולה מקחו נ
 דיני כלים ורשרימ אתא וסיפא קמני משיכה כדקמני עד שיוציאנו מרשותו ועוד היאך אסשר לאוקומה לסיפא
 בשנתומ דהא דשא קתני ראשון ראשון קנה היינו בשנתופ ועלה קתני בד״א אבל ברשות לוקח טון שקבל עליו
 קנה רש במשמע שקנה אפי׳ בלא מדידה של שנתות כלל וכן הוא משוס דבדימא במוכר הפירות שברשות
 לוקח היא שנויה ולא במוכר יותר ותו דהא הך מציעא דקתני ברשות לוקח טון שקבל מוכר קנה אוקימנא
 לעיל בגמ׳ בכליו דלוקמ ואס לא קנה אלא בשנתומ למה חלקן הברייתא דקמני בד״א ברה״ר וכו׳ אלא ודאי
 אין זו הגירסא צכונה אבל מי שגורס אומה כך הוא מפרשה כמו שכתבנו ונמצאו שתיהן עולות לדעת אחת גס
 רבינו הגדול היה יכול להעמדה ברשות לוקח ומקצתן ברשות מוכר אלא שלא הוצרך לכך דודאי בשכל הפירומ
 ברשות אחת נאמרו הדבדס גגמ׳ ובברייתא והוא מודד למוך כליו של לוקח ראשון ראשון וכן מה שאמר בעל
 המאור ז״ל דברשומ לוקח קנה נשנתומ ראשון ראשון ואפי׳ במדמ סרסור אינו כן דמדת סרסור לעולם היא
 (ת) בשל מוכר משתתמלא ומשנתמלאת היא של לוקח שעל מנת כן השאילן ואין זה חילוק ברשויות ולפיכך לא
 העמידו הבדימא למעלה נמדת סרסור וזה דעת רטנו ז״ל שכתב לקמן בפיסקא דהמוכר יין ושמן ממני׳ במדמ
 סרסור ומשכחת לה בסימטא א״נ ברשות לוקת דאלמא במדת סרסור ברשות לוקח לא קנה בשנתומ עד שתתמלא
 המרה כולה וגס זה בטול הגירסא האחרת שאס ברשות לוקח בעי שנתות בין במדמ לוקח בין במדת סרסור

 אין חילוק כלל בבדיתא זו בין רשות לוקח לסימטא ולחצר של שניהם ולמה חלקן:
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 הכא דא״ל כור כשלשים לא שפירש לו שאין רוצה להקנות אלא הכור יחד אלא שאנו אומדים דעתו מלקאמר ליה כור כשלשים לקפיד וא״כ
 לא אמרינן הכי אלא כשמודד המוכר לתוך כליו של לוקח המונח כסיממא אכל אי משך הלוקח כל סאה וסאה כשמדד המוכר כיון שמשכו
ף דף נב:] נכי חזקה וסשיטא דאי אמר  כסניו ושמיק מוכר נראה הדכריס דקנה לוקח דכל כסניו לא צריך למימר ליה לך משוך כדקי״ל [לעיל סו
 ליה לך משוך בסירוש דקנה לוקח כל מה שמשך ולא אמרינן הא לא אמר ליה אלא כור כשלשים דאדרכה אימא איפכא הא א״ל לך משוך

 רש״י
ל ח קייס ע ק מ ת ולא יותר ולכן אין ה ו ח  פ
ט ״ ל כל כ ל ר ולכך אפילו מ  שימלול כל הכו
נה: ראשון  סאין יכול לחזור בסאה אחרו
סאה מכירה בפני ה ו א  ראשון קלה. שכל ס
כר  עצמה היא: והוא דאיהיגהו. בכליו למו
: ברשות מוכר ע ק ר ל והניחו על גבי ק ל מ  ו
: וליסציהו ה נ  לא קצה. וכ״ש ברה׳׳ר ללא ק
 מליו של מוכר. אלא בכליו ללוקח או על
: [שאין] להן אתריות. להיינו ע ק ר  גבי ק
 מטלטלי: אלא במשיכה. וכ׳׳ש בהגבהה:
 לא שצו אלא גדגרים שאין דרכן להגביה.
 כגון שכבליס: שדרכן להו ביה. כגון
ס: דמסרכא. משתרכת ברגליה  לקלי
ע ולא אפשר בהגבהה כ״א בקושי ק ר ק  ב
: במסירה. בעלים א ו  ואורחא במשיכה ה
ם ללוקח באפסר או בשערה אבל ד ס ו  מ
יא במשיכה לאין ררכו להוליכו  לא מקנ
 בפניו: בהגבהה. ולא במשיכה: שיש להן
ת שאתריות כל מלוה ו ע ק ר  אחריוס. ק
ס: בתזקה. עומלי ך עליהן לפי שקיימין ו ו מ  ס
 נעל פרץ וגלר כלפירשנו לעיל: גקגין עם
ע כיון ק ר ק ר מטלטלין ו כ  גכסיס. אם מ
ע באחר משלשה הקניניס ק ר ק  שקנה לוקח ה
: וזוקקין כוי. ס ה מ  נקנים המטלטלים ע
ת לבלן ו ע ק ר ק ג לאין נשבעין על ה  אע״
ת ו ע ק ר ק ו מטלטלים ו נ ע ט מ היכא ל ״  מ
 ונתחייב שבועה אמטלטלין המטלטלין
ה ק ת לשבועה: זו וזו. ל ו ע ק ר ק  זוקקין ה
ר פ ס גסה: ובשטר. לכתיב בקרא וכתוב ב  ו
א גופיה לשלות ר ן ק ה  וחתום והוא ב
: הייצו לראיה. ולא שיצטרך ו  בכסף יקנ
ו בכסף לבר נ ף ושטר: לא שגו. לק ס  כ
ם שאין רגילין לכתוב שטר  אלא במקו
ן לרגילין בשטר לא ו : לא קגי. ט ה ר ט  מ
ס רצוני ה: ואי פריש. א א לעתי כ מ  ס
: ק י ס מ ל ה לי כספי או יקנה לי שטרי כ קנ  י
 דאי בעי מוכר למיהדר. אס יוקירו לא מצי
: י פ ס מר רצוני שיקנה לי כ ר לאז אני או ל  ה
 דאי געיגא למיהדר. אם יוזלו אמינא
ד והררנא בעול שלא ט  שרצוני שיקנה ש
ר פ  נכתב: ספר המקצה. אלמא יש קנין ס
כר מר מו  לבל: עד שיתן ומיס. ללא ג

 ואפילו בסאה אחרונה כור כשלשים םאה

 בםלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה

 משכחת לה בסימטא יא) אי נמי ברשות

 לוקח והוא דאיתינהו בכליו דמוכר דאי

) ברה״ר הא קי״ל דאין כליו של לוקח קונה א ) 
 ברה״ר ואי ברשות מוכר הא קי״ל נמי דבליו

 של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי

 ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא

 קאמר ברשות לומח כיון שקיבל עליו מוכר

 קנה לוקח ואף על פי שלא מדד הילכך לא

נכסי׳  משכתת לה אלא כדאמרינן: תנן התם א

 שיש להם אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה

 ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה

 אמר א<רבה לא שנו אלא בדברים שאין דרכן

 להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה

 אין במשיכה לא וכן הלכתא ואי קשיא לך

 הא דתניא בהמה גםה נקנית במסירה

 והדקה בהגבהה א דברי ר״מ ור׳ אלעזר

 וחכ״א זו וזו נקנית במשיכה דהא בהמה דקה

 דבת הגבהה היא וקאני לה במשיכה שאני

 בהמה דמסרכא תניא 3*כיצד במשיבה קורא

 לה והיא באה או שהכישה במקל ורצה

 לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה ר׳ (» אםי

 ואמרי לה ר׳ אחא אומר עד שתהלך מלא

 קומתה והלכתא כתנא קמא: תנן התם

 בקידושיף בהמה גםה נקנית במסירה

 והדקה בהגבהה דברי ר״מ ור׳ אלעזר וחכ״א

 בהמה דקה נקנית במשיכה ״נכסים שיש

 להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה

 ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה

 נכסים ב שאין להן אחריות נקנין עם נכסים

 שיש לחן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה

דרש רב בקמחוניא בהמה (  וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן ה

 גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידייהו דרב אמר דהו מאי אמר

 רב בבהמה גסה אמרו ליה הכי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן

 י״ תנן במסירה ורב נמי כי אמר במסירה אמר והדר ביה רב והוא דאמר כי

ם  האי תנא דתניא וחכמים אומרים זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא לנכסי

 שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה בכםף מנא לן אמר חזקיה

 דאמר קרא ״שדות בכסף יקנו בכסף הוא דקנו ושטר לראיה בעלמא אמר רב

 לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר

 לא קנה עד שיכתוב את השטר ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין כי

 הוה זבין ארעא אמר אי בעינא בכםפא איקני אי בעינא בשטרא איקני אי

 בעינא בכםפא איקני דאי בעי למיהדר לא מצו הדרי ואי בעינא בשטר איקני

בשטר מנא לן דכתיב ח<ואקח את ספר המקנה  דאי בעינא למיהדר הדרנא בי: 3

 אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים
 כאוחס שפירשו דשכירוח פועל שיכול

 לחזור כו משמע דאסור משוס דכשחוזר המעוח הלואה נינהו וגס השחא כשאינו עושה מהיום עמו הוו מעוח אלו כהלואה אצלו אכל אס
א נלף פז.] הלוקח ק ס י  שעכד עצמו כענין שלא יוכל לחזור כו הרי הוא כמוכר כלי או כשכירוח קרקע. הריטכ״א ז״ל כשם רבו ז״ל: פ
 פשמן מחבירו וכו׳ וחלש כל שהוא וכו׳ משוס שחלש ממנו כל שהוא קנה אמר רכ ששמ כאומר לו לך ויפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה
 w כמתני׳ נדף פל:] תנן דהלוקח פשתן ממכרו לא קנה עד שיטלטלנו דהיינו הגבהה דמשוס דמשתמיט שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו
 משאוח גדולוח בעי הגכהה דדכריס שדרכן להגכיה כהגכהה קנו ולא כמשיכה ואס היו במחוכר לקרקע ותלש ממנו כל שהוא קנה
 ומש״ה ממהו בגמ׳ דאי דין תלוש יהבינא ליה ודאי בהגכהת מקצמו לא קנה כולו ואי דין מחוכר יש לו מה עשה כשאר כדי שיזכה בו ותירץ
 רב ששח בין שיהיה לו דין מחובר בין שיהיה לו דין חלוש אם יש לו דין מחובר לקרקע דינו כקרקע וא״כ במזקה זו קונה כשס שיהיה קונה כזטיה
 זו לגוף הקרקע כולן ני] [כשהוא] זוכה במקצתו דהיינו הסשמן וכדאמרי׳ [בח״ה] [דף נד.] האי מאן חכי זכייא אדעחא דארעא קני ואי דין תלוש
 יהכינא ליה משוס דעומד ליתלש כתלוש דמי מ״מ כיסוי זה יקנה הקרקע ולקנות הסשמן שהוא המטלטלין אגכ הקרקע מדין שכירומ כסף שהיה
 צריך לשכור מי שייסה לו קרקעו] והכי קא״ל קנה קרקע זה ביסוי לקנות הסשתן אגבו: אמר המחבר ומיהו נ״ל דאי נמ א״צ לקרקע כיון שלא קנה
 אלא מדין שכירוח קרקע יש לו להזכיר בפי׳ מקום הקרקע שעומד בו הפשמן מושכר לך ביפר זה שהרי בעלמא הכי אשכחן כדאמרינן [מעשר
ה מ״ט] גכי עשור וכו׳ ומקומו מושכר לו וכמחני׳ דלעיל [דף פד:] אם היה פקח שוכר את מקומו ועוד דכיון דאם הפשתן צריך לקרקע ״  שני פ
 זוכה בו מדין חזקה בגוף הקרקע ואם לא היה צריך לקרקע לא היה נקנה כאותה חזקה שאינה קונה מה שאין לו דין קרקע כדין קרקע כיון
 שלפי האמת אין הקרקע קנוי לו אלא שהוא רוצה שיקנה לו משוס הסשתן וא״כ איך יקנה משום שאמר לו קנה דאפשר שלא אמר לו אלא משוס
 מזקה ובצריך לקרקע אבל מה שאינו צריך לקרקע שאינו נקנה בהט לא: נכסים שיש להם אחריות. כגון קרקעות: נקנין ככסף. כדכתיכ
] לא פירש אי בעינא בכססא אקנה אי בעינא כשטרא אקנה דהכי הוה מתני רב אידי א  שדות ככסף יקנו דשטר אינה אלא ראיה בעלמא אס
 כר אכין כי הוה זכין ארעא כי היט [שלא יוכל] לחזור בו המוכר הוה אמר ליה קניתי בכססי שנתתי לך ואס הוא היה רוצה לחזור הוה מצי למיהדר
 שיאמר עדיין לא כתבנו השטר דמש״ה הוה מתנה ומיהו היינו דוקא במקום שאין כומבין אבל במקום שכוחבין אח השטר לא קנה עד
 שיכחוב אמ השטר דהכי אמר רכ המם: בשטר. הוא נקנה נמי כשטר לחודיה דכתיכ ואקת את ססר המקנה ומיהו דוקא כמתנה אי נמי

 ופשיטא דאיירינן בשפסק הדמים
 דכלאו הכי לא הוה קנין כלל וכדלעיל:
 [כור כשלשים סאה בסלע וכו׳].
 טעמא איתא התם כסרק השואל >לף
 קב:) משוס דמססקא לן אי אמרינן
 מסוש לשון ראשון או אמרינן תסוש
 לשון אחרון דאמר סאה כסלע משמע
 דמוכר ליה כל סאה וסאה בסני עצמה
 הלכך מססיקא לא מסקינן מיניה
 דלוקש כיון דתפיש תפיש שהרי
 הפירות כתוך כליו ואע״ג דגבי תקפו
 כהן ןב״מ דף ו:] אמריגן אוקי ממונא
 כחזקת מריה ומוציאין אותה מידו
 שאני הכא דתפס ברשות שהמוכר
 עצמו מדד לתוך כלי הלוקח אכל
 המקכל יכול לחזור כדפירשנו כפרק
 המקכל. הריטכ״א ז״ל: גרפי׳ בגם׳
ש דף פז.] השוכר את הפועל ד ] 
 לעשות עמו בגורן נא] היוס כדינר
 ולגורן יסה סלע אסור ליהנות ממנו
 מהיום בדינר ולגורן יסה סלע מותר
 רישא שמשטרו עכשיו לזמן הגורן
 ואינו עושה עמו עד ימומ הגורן
 וטון דאוזיל גביה אסור ליהנומ ממנו
 דמתזי כאגר נטר לי טון דלא עכיד
 בהדיה מהשתא אלא דוקא לאותו זמן
 אבל אס מהיוס מתמיל כמלאכה אע״ג
 דשוה יותר לגורן משכרו דהשמא מותר
 דלא מתזי כאגר נטר לי אלא זלזולי
 כשכירות הוא וזלזולי כשכירות מומר.
 ומיהו לענין שטרות קרקעות לא
 מפלגינן בהט כדתנן כמציעא [דף סה.]
 דמותר בין ידור השתא בין לא ידור
 דלא מפלגינן כהכי אלא גבי פועל
 ואפשר דטעמא דמילתיה כיון דמדינא
 הוא דשרי כדאמרינן הכא ומסכרא
 זלזולי כשכירות מי נמ אסיר אלא
 רבנן הוא לאסרו בכה״ג משוס דמחזי
 כאגר נטר שאסור משוס רבימ ונראה
 להו לרבנן דדמי רביח ונשך טפי
 כשיהיה משוס דוחק חבירו שראוי
 לרחם עליו ולסייעו אכל כעל הקרקעומ
 א״א לומר שיהיה משוס דוחק כיון שיש
 לו קרקעות אלא שמא יררח עם
 המעות טפי מהשתא מאס ירכה לו
 כשכירות הקרקע לאומו זמן ומיהו
 קשה שהרי מוכר כלי שכרשותו ודאי
 דחוק הוא ואפ״ה אם אמדו מול
 וקבל דמיס עכשיו ופסקו שלא ליחנו
 לו עד לאחר שלשים יוס פשיטא להו
 למפרשים ז״ל דמותר דאוזולי קא
 מוזיל גביה מממוניה אלא נראה טעמא

 עץ משפט נר מצוה
ב צ ש ת - צ ש  ת

נ ! פ ג עשי מ ה ש ר י כ ׳ מ ל ה כ מ ״ פ ג ו ״ ׳ פ י י  א מ
ס ג ש מ ק שס ס ״ ׳ פ י : נ מי קצז ׳ קצ ו י מ ס ״ מ ו  ט
ר ו ג שס ט מ ס ס ׳ ש י י : ג מ א צ ׳ קצ ק י מ ס ׳ ׳ ר ח ו  ט

: א צ ׳ ק י מ ס ״  ח

 ממורת הש״מ
ו נ מ א מ ר ו ס תא נ ׳ אי מ ג ה אגל ב ג ש ר ״ א ר ה ג ״ כ  א) ו
ה י מ ש א מייל מ ת ד כ מ ו פ א ג ד ס ג ח ר ה ד י מ ש  לה מ
ף ׳ נ) ד ו א לא שנו כ ג ר ה ד י מ ש ד לה מ מ א כ ו ״ ר  ד
: ה ף כ ן ל : ה) קידושי ו ף כ ) ד : ד ה ף כ : ג) ד ה  ע

: ס ה לכ יז) ש י מ ר . ז) י ף כו  ו) ד

 קובץ הגהות
: ח ק ו ו בכליו של ל ה נ ת י א א ד ו ה ג ו ״ ח (א) נ ״  כ
ה ר י ס מ : (ג) ג [ ק ״ ד ה ג ״ כ ו י ן  (ב) צ״ל אח

ן כצ״ל: נ  ח
י ר ג ך כל ד פ ה מ ס ש י ס ת פ נ ר כתו פ ס ן כ י  נ״א א] נעי
בת ק תי ר ר ס ראה שאין ח ד נ ״ נ ע ל י אלו ו ״  נ
ס לא פירש ׳ א י ס ה א י א ה אלא ר נ י ר א ט ש ׳ וצ״ל ד י פ  א
ס שאין ו ק מ א ג ק ו ו ל נ י ו הי ה י מ יס ו זהו שסי י ו  כו
ם לא ׳ א י ס ה א די ף לחו ס כ ה כ נ ו א ק ק ו ן [אז ד י ג ח ו  כ
ה ד ו ת ף ל ס כ ה כ נ ן לא ק י חג ם שכו ו ק מ ל כ ג  פירש] א

: [ ר ט ש מ ה ד שיכתוג א ס לא פירש ע  א
מי ר לל׳ י נ י ו ל׳ ד תן לו עכשי נ ׳ ו י ג ס ״  מא״י [א] נ
ט ע ו ר מ ג ם ל ד ח א ק ו ל ׳ ל י ג פ ״ : [ב] נ ן ר ו ג  ה
א צ״ל ׳ כשהו י ] ת ד ] : ׳ י ג פ ״ : [ג] נ אכל ה י  כשאין לו מ

: ן ת ש פ ׳ ה י ג פ ״ : [ה] נ ף ק ו  מ
: ח ק ו ל ׳ וכליו ד י ג פ ״  חו״י (א) נ

 שלטי הגבוריס
׳ ה ג גגי ן שי ד צ ג פירש״י ש ״ מ ג ס פ ה כ ה כ ג ה  א ג
ת ה ג ג ה ד ג ג ש ק ע רת לגול ורגינו י ס שיצא מתו י ח פ  ט
ר שלרכו ג מ לרכנן כל ל או ו ף מג ו שמצינו גשתו ח כמ פ  ט
ה או שנמסר לו י ג ג ן או ה ש מ ש ן מ ה או למשו י ג  להג
ג ״ פ ס ס ג ״ ג מ ר ׳ ה פי מ ו ו ע מ פ שלא נתן ה ״ ע ה א נ  ק
ה שאפי׳ משיי גלול של פשתן או של עציס ל ט ׳ מ  מהל
ר שררן צהגגיהו שאפשר ג קרא ל  שאינו יכול להגביהו נ
ל ולהגכיהו כל עץ ועץ לגלי ואינו נקרא  להתיר האג
ר של פלפלי! או ש ו מ  לכר שאין לרכו להגכיה אלא כמ
ם ה ׳ מ א גלול שאין א הו ס ו ה צא ג טו  אגוזים ושקלים ו
רח גלול ויראה ה ט טו הי אס יתירוהו י הו ו י ג  יכול להג
ו ה ו כ ד צ ן שהוא משוי ככל נקנה כמשיכה שלא ה ו  ט

: ל ח ל א ח  להגביהו ולהחילו א
י לא מ א כמטלטלי ל ל כ ע ג ל ״ ע א ק ל ״ כ ק ל ״ ט פ  ב פשו
׳ (לאון י ל א עג מ י ד ו א י ל ל מי ן לג ׳ כ ד מ  לכל מילי א
ע ק ל ה ק ס קג קה א ן חו י ו הלכך לעני! קנ מ י ל ע ק ר ק מ  כ
ס החזיק ס וכן א ד כ ה ע נ ע לא ק ק ר ק ם והחזיק ג י ל עג  ו
ס י ל ג ע נן שיהיו ה אס געי ת ו ו ע ק ר ק ה ה נ ס לא ק י ל ג ע  ג
ס ד ג ע ה ה נ ע ק ק ר ק ע ואז החזיק ג ק ר ן ק ו ת ס ג י ל מ ו  ע
ע איכא ק ר ב ק ס אג פ ו י ליה במאי שהקגה א  או סג
ת ה כחב החזיק בקרקעו ר י נ ג מהלי מ ״ י׳ ס גתא מי  פלו
ן ו ת ס ג י ל מ ו ס ע ד ג ע ל שיהיו ה ם ע י ל ה עג נ  לא ק
ה נ ע לא ק ק ל ג ק ״ ם ע לי ה עג פ שא״ל קג ״ ע א ע ו ק ר ק  ה
כ כ״ ן ללעת עצמו ו ל ה ל מ ג ע ה ל שיהיו כתוכה ש  ע
ט כתכו אלא ׳ נמי ה ס המי כ יהאשר״י ו ״ ג עשין פ ״ מ  ס
ן ו ת ס ג ד מ ו ס ע ד כ ע ס ה א ע ל מ ש ׳ מ י ד מי ג ל מ  ש
יק ע החז ק ר ג ק ג ס א י ל ס לא א״ל קני עג ע א ק ר ק  ה
ג שם ״ מ י ס ר ראה מלג ס וכן נ ד כ ע ה ה נ ע ק ק ר ק  ג
ן שם ו מ ס ג ׳ לשיטתו ל י ש ואזיל מי מ י׳ מ ש לשון מי פ ת  ל
ד הלא״ש ב ל מ ג ו ״ מ י שאר מטלטלי! וכן ס נ ט ג ג ה ת  נ
ן ו ת ס נ י ל מ ו ס ע ד נ ע ׳ ה י א לאפ ד ה ע ל מ ש ק מ ״ נ ק ל ״  פ
נ ואזיל ג א ר לו לליקנינהו נ מ כ א ״ א ס א א נ ע לא ק ק ר ק  ה
א י הכי ובודאי דכן הו מ ל נ ט מטלטלי! ס״ ג  לשיטתו ד
ם הביא לשון בצורתו ד נ י ע פ שגג ״ ע א ר ו ו ט פ ה ע  ל
ן נ ו לגעי פ ע י מטלטלי! גילה ל ג ׳ עצמו ג א סי ו ה ה מ ג ״  מ
י מטלטלים ג ל ז״ל ג ״ ג א ר פ ה ע א ר הו וכ! הו  תררי
ע ק ר ק ם ה ע אינן נקני! ע ק ר ק ן ה ו ת ס הן כ ׳ א י  לאפ
ל ׳ למ״ י מ אפ ״ מ ע ו ק ר ג ק ג ל לליקנינהו א כ א״ ״ א  א
ע ק ר כ אין ק ״ פ ע כ א אג ה ג נקנ ע ו ק ר ק נ כ ל חשו נ ע  ל
ך לתהום ו מ ס ע ה ק ר י ק ר קנ מ ׳ א ע ואפי ק ר נ ק ג ה א קנ  נ
פ שהוא ״ ע א ה ו נ ג לא ק ע העליון שע״ ק ר י ק ו קנ נ אג  ו
ע לענין קני! ק ר ק פ שחשונ נ ׳ ׳ ל אע נ ע ו ל נ ו ח  צנור נ
ע ק ר ק ו ונין ה נ י א יחיציק יש נ ר הו ע גמו ק ר ק  לאי כ
ה והיכא שהקנה ר ט ג מהל׳ מ ״ מ פ ״ ש וכ״כ מ מ  מ
׳ מ סי ״ ר ח טו ׳ והרא״ש ו ס ס ומטלטלי! כאחר תתי י ל נ  ע
ן ׳ ה י ן אפ ה המטלטלי נ ס לא ק י ל נ ע יק נ ו החז נ מ נ נ ״  ר
גס ישן שאז ח ו ו פ ל נ נ ע ה ה נ הי ״ א ל א ג ע י ה ג ל ג  ע
י׳ ו להו נאילו הן גחצירו ומי פ חצר רהו ר ו ת ה מ נ ו  ק
ס י א ו לסג נ פ נ כ ״ ג עשי! פ ״ מ ס ה י ר ט ׳ מ ג מהל ״  פ
ת הרא״ש ה ג ה נ נ ״ כ פ שהוא ניעור ו ״ ע ת א ו א כפ ו  ה
י ג ס ע ל מ ש י קני! מ נ א ג נ ה ׳ ל י מי ח וצ״ע נ ״ י  נשס מהר
׳ קדושין ה מהל ״ ף פ ו ט ס י ג נ ג ה חצר ו ד ש ת ל ו  ככפ
ח מלשונו ט ו ת וישן וכן ה ן כפו נ י ע ע מלשונו מ מ ש  מ
מ ״ מ גס ישן ועיין נ ת ו ו ׳ כפ י ע נ ט ד ״ ל ׳ ק ע סי ״ ה ר א ו  ט

: ה ר ט ׳ מ ג מהל ״  פ



 עין משפט נר מצוה
ז צ ש ת - ג צ ש  ת

 א מיי׳ פ״ק מהל׳ מטרה סמג עשין פב טוח״מ
 סי׳ קצב: כ מיי׳ פ׳׳ג שם שמג שם טור ח״מ שי׳
 קיר קצח: נ מיי׳ שס סמג שס טור ס״מ סי׳ רכ:
 ד מיי׳ פ׳׳ר שס וס״ב מהל׳ שלוחי! ושותפי; טוח״מ
 סי׳ ר: ה מיי׳ ס״ח מהל׳ גניבה טוח׳׳מ סי׳ רלא:

 ממורת הש״מ
 א) ירמיה מ נ) דבריס יא ג) דה״ב כא ד) קדושין
 דף כו: ה) דף כז: י) עד כא! שס בקדושי!
 ו) מטלמין דף סז. ח) צ״ל ונתונה מ) צ״ל בכורות
 י״ג ועיין באלפס נ״מ ס׳ הזהב סי׳ שסייד ובנ׳׳י
 שס. (חו״י) וע״ש בב״מ י) צ״ל לאחד יא) ד״ת מ״ז
 וגרס כך והרטנה הטה המדה על צדה ומיצה וכו׳:

 קונץ הגהות
 כ״ח (א) שדי מכורה לך שדי נתונה לן. כצ׳׳ל:
 (ג) וטון דקני לה כו׳ קני נמי. כצ״ל:
 (ג) נ״ב אחר: (ד) יסה כצ״ל: (ה) נ״ב באגרך:

 (י) צי״ל ומיצת:
 ג״א א] דרנ יוסף:

 מא״י [א] אמר שמואל וכו׳ קנה כולן כ״ז מוקף
 ונ״ב גס״א נמחק מימרא זו דשמואל ונכון:

 ןנ] הרטנה היינו מה וכו׳ כצ״ל:
 חו״י (א) נ״נ נכה״ג בסנהדרין המערה בעצמו
 מאי. ופי׳ רש״י צערתיה: (ב) נ״ב בס׳

 חזקת הבתים:

 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא (ש.) מד
 כמוכר שלה רעה שרוצה להסתלק ממנו אפילו כרכר מועט וכתכ ליה על הנייר או על החרס שאין כו שוה פרוטה שלי מכורה לך או
 נחונה לך אכל כמוכר שדה יסה שאינו מוכרה אלא משוס שצריך לזוזי אין המוכר מסלק זכומו ממנה כסחות מכסף ושטר להכי אמר
 שמואל התם: כחזקה. נמי נקנה כדכתיב וירשתם אותה רשבחם בה כמה ירשחם כישיכה או שגדר ופרץ כפניו: ושאין להם אחריות
 כגון מטלטלין אין נקני; אלא במשיכה. ומחקנחא דרכנן כדאמרינן כמציעאט) >דף מז.) אמר רכי יוחנן דכר מורה מעות קונות מטעם
ד ככסף דכחיכ בעכד  ק״ו אס גופו קנ
 עכרי מכסף מקנמו ממונו לא כל שכן
 ומה טעס אמרו שאינו נקנה אלא
 במשיכה גזירה שמא יאמר לו נשרפו
 חטיך בעלייה שאם נפלה דליקה
 באונס לא טרח ומציל טון דלאו דידיה
 נינהו ולסיכך אוקמוה רבנן ברשוה
 מוכר עד דמשיך לוקח ופירשו משמיה
 דרבא דדוקא בדכריס שאין דרכם
 להגביה כלומר אין דרכס להגביהם
 כלל אכל דרכם להגביה כשליפי
 מציעאי לא קנה אלא בהגכהה ומשוס
 הכי אוקימנא הא דמס׳ שבח [דף צא:]
ס במשיכה כגון שמגרר  דהגונב ט
 ויוצא עד שיוציאנו מרשוח בעליס
 לרשותו דחייב במידי דצריך חבל
 למושכו כלומר שאינו ראד כלל
 להגביהו ואע״ג דהתס באלו נערומ
 [דף לא:] מוקי לה במציעא הך עיקר
 וכן העלו רבוותא ובבהמה דססיקנא
 כרבנן דברייתא דאמרי כין דקה בין
 גסה במשיכה הא פירשו בגמרא נכאן
 דף פו:] שאני כהמה דמסרכא כלומר
 שנועצמ צפרניה כקרקע ואינה לרכה
 להגכיה כלל. הרי״ף כהלכותיו הכיא
 נמי הא דאמרינן בקדושין ןלף כו.]
 דמטלטלין אף על פי שאין נקנין
 אלא כמשיכה או בהגבהה וכדאמרן
 מ״מ אגב קרקע מיקנו כקניית קרקע
 כדתנן התם נכסים שאין להם אחריומ
 נקנין עם נכסים שיש להם אחריות
 ככסף בשטר וכחזקה מנה״מ אמר
 קרא וימן להם אכיהם ממנוח רכומ
 לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי
 מצורות אשר כיהודה. איכעיא להו
 מי בעינן צבורין ואסיקנא צנודין לא
 בעי אגב וקני בעי. סי׳ לא בעינן
 שיהו המטלטלין צבורין במוך הקרקע
 ממש ומ״מ צריך המקנה לומר לקונה
 נקנה לך] האי ארעא וקני לן אגבה
 הך מטלטלי דאית לי במקום סלוני וטון
 דקנה לההיא ארעא קנה נמי להנהו
 מטלטלי כל היכא דאימנהו: עישור
 שאני עתיד למוד בו. כשמגיע שנה
 שלישית תייכ אדם לקרוא שם למעשר
 ראשון לתתו ללוי ולמעשר עני לתתו
 למי שיזכה כו לעניים ואע״ס שאינו
 מושרש עדיין מן החולין והתם דשא
ט הוא דר״ג וזקנים היו  דמילחא ה
 כאים כססינה והגיע שנה שלישית
 ואמר ר״ג עשור שאני עחיד למוד
 נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מושכר
 לו והרי זה היה שדה כמכר
 ומטלטלין כממנה אכל שדה י) כמכר
 ומטלטלי לאמד הוא כעיא דלא
ן דקנה  איסשיטא: הא דאמדנ
 מטלטלין אגכ ארעא היינו היכא
 דנתן דמי כולן א״נ היכא דקנה שדות
 הרבה דבתזקה באתד קנה אתריני
ף ״ ד ה  ה״מ כשנתן דמי כולן. ע״כ מ
׳ עד שלא נתמלאת י  ז״ל: מתנ
 המדה וכו׳ ומוקמינן לה בגמ׳ במרת
 סרסור ולסיכך עד שלא נתמלאת
 המדה למוכר דברשות מוכר קיימא
 למדוד ולמכור ומשנתמלאמ היא ללוקת
 עד שיערה המדה למוך כליו ושייבין

 רש״
 ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו

 על הנייר או על התרם ואע״פ שאין בו שוה

 פרוטה (א* שדה מכורה לך שדה נתונה לך

 הרי זו מכורה ונתונה דאלמא בשטר מכר נמי

 קנה התם במוכר שדהו מפני רעתה ורב אשי

 אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולא כתב לו

בחזקה  לשון מכר אלא כדי ליפות את בחו: א

 מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא א*ושבו בעריכם

 אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי

 ישמעאל תנא 3*וירשתם אותה וישבתם בה

ושאין להן אחריות  במה ירשתם בישיבה: ב

 אין נקנין אלא במשיכה תקנתא דרבנן היא

 דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות

 אם גופו קונה ממונו לא כל שכן ומה טעם

 אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו

נכסים שאין להן ך בעליה: 3 י ט ו ח פ י ש  נ

 אתריות נקנץ עם נכסים שיש להן אחריות

 בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר

 חזקיה אמר קרא ג*ויתן להם אביהם מתנות

 רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות

 אשר ביהודה איבעיא להו מי בעיגן צבורים

 בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר״ע אומר

 קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים

 ובוידוי המעשר 7*ולכתוב עליה פרוזבול

 ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי

 אמרת בעינן צבורין בה קרקע כל שהוא למאי

 חזיא תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה א1דרב

 בגון שנעץ בה מחט א״ל רב יוסף (א) קבסתן

 כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל

 תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא

 לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי

 ואםיקנאה* והלכתא צבורין לא בעינן אגב

 וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה

 קגה לך הא ארעא וקגה לך אגבה הנך

 מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון

 w דאקני לה לההיא ארעא אקני נמי להנהו

 מטלטלי כל היכא דאיתינהו: איבעיא להו

 שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע

 עישור שאני עתיד למוד נתת ליהושע ומקומו מושכר לו ש״מ דקאני

 איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד

 למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אלמא

 שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי

 בעית אימא שאני ר״ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט: נא) אמר

 שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באתת מהן קנה

 כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא

 קנה אלא כנגד מעותיו תניא בוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות

 כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד״א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו

 דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל

 מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן*:

 וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו׳ [כבר כתבתי במסכת

 שבועות]: ׳*ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל

ת הבא במאי עסקינן דא״ל >י< יפה לי קרקע כל ש  שהוא קנה אמר רב ש

*: מתני׳ י המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או  שהוא וקנה כל מה שעליה יה

 שהוזלו עד שלא נתמלאת המרת למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה

וחייב להטיף לו שלשה טיפין  סרסור ביניהן ונשברה המדה נשברה לסרסור ה

 הרכינה >י< ומיצת המדה הרי זה של מוכר החנוני [אינו] חייב להטיף

 לו שלשה טיפין רבי יהודה אומר אם היה ערב שבת עם חשיכה פטור:

 עליה אס נשכרה שלא מתמת מלאכה ושלא כאונס ואס אינה של סרסור אלא שהוא מודד שנומנין לו שכר על המדידה נעשה כשומר שכר
 על החביח וחייב בשמירחה ואס נשברה נשברה לו ובלכד שלא יהיה נמי כאונס גמור אלא כעין גניבה ואכידה ואם החכימ של סרסור והיא
ט שהסרסור נשכר להס למדוד וכן אס ס  מושאלח למוכר או ללוקח ונשברה אע״ג שאינו אונס גמור נשברה לו מסני שהיא שאלה בכעליס מ
ן שליחותיה דלוקח קא עביד אלא ודאי כרשוח  הסרסור קנאה מהמוכר למכור חכף ללוקח ומרויח בה ומדד אותה ברשותיה קיימא ולא אמדנ
 סרסור קיימא לגמרי ואס נשכרה נשכרה לו עד שיגמר מדידחה: וחייב להטיף אחר שעירה הכלי ג׳ טיפין מפני מה שנדבק כדופני המדה
 וכשוליו: נמ והרכינה '*(והיינו מה שנשאר עדיין כדוסני הכלי) ומיצה מה שנשאר עדיין כשולי הכלי שגממצה שם הרי הוא של מוכר מפני
 שהלוקח ממיאש ממנו כדאיחא בגמרא: וחנוני אין חייב להטיף מסני רבוי הלוקחים ממנו שלא יתעככו שם כל כך: נרסינץ כגמרא האי
 מדה דמאן אילימא מדה דלוקח עד שלא נתמלאת המדה למוכר מדה דלוקח היא ואלא מדה דמוכר משנתמלאה המדה ללוקמ מדה דמוכר

ד דמקבל דמים: מפגי רעסה. ה ע נ ק מ  ו
ח מיד שלא ק מ  דניחא למוכר שיתקיים ה
 יחזור בו הלוקח: גמתגה ביקש לסת לו.
רה  ולאו או קתני אלא כך כתב שדי מכו
ו בע׳׳ח נה: ליפות פתו. שאס יטרפנ *או נתו  ח

: ׳  של נותן שיחזור עליו ליטול דמים המפורשי
ס ק ף ו ס כ  מעות יןוצוס. כדילפינן מונתן ה
 לו: מי נעיגן צבורים. שיהו המטלטלין
נן: : ובוידוי לא גרסי ע ק ר  מונחים באותה ק
 ולכתוב עליה פרוזבול. אפילו החוב גדול
ו עוד שביעית: איכפל תנא  ולא תשמטנ
: מושכר. היינו ט ח  לאשמעיגן. קנין מ
ר שדה לאחר ואומר קני שדה זו לעצמך כ  מ
 ואגבן יקנו מטלטלין לפלוני: רבי עקיבא.
 היה גבאי: לא שגו. דמטלטלין נקנין
ע אלא שנמן לו דמי כולן ק ר ק  בחזקת ה
ן בעשר שדות: לך ויפה לי קרקע. ד  והיא ה
בר בו ע לקנות פשתן המחו ק ר ק  לך והחזק ב
ע ק ר ק ע נקנית בחזקה וכל המחובר ל ק ר ק  ד
י ע ואשמעינן דחזקה מהנ ק ר ק ד הוא כ  ה
 לפשתן אע״ג דלא זבין ליה ארעא והיפוי
) האי כ ) ל י ע ר חזקה כדאמרינן ל  שבקרקע ה
י: ד ארעא אדעתא דארעא קנ  מאן ח
׳ יין ושמן. וה״ה שאר פירות אלא י  מתנ
ה: והוקרו קטי פא נ  משוס שלשה טיפין דסי
ט דאין דרך ק  או הוזלו. אורחא למילתא נ
 לחזור בחנס: עד שלא גסמלאס המדה
 למוכר. ובמדה שאינה של שניהם ובסימטא
ד כדפרישית לעיל: משגהמלאה המדה. י י  א
 הוי כליו של לוקח כדפירשנו לעיל וקונה
 לוקח: היה סרסור ביגיהן. והמדה שלו:
ר ודרך  ה״ג נשברה החבית נשברה לסרסו
ר לקנות מן געה״ב ומוכר לאחרים ו ס ר  ס
ח וקני ליה כליו הואיל ולעצמו בכליו ר ר מ  ו
ר ולא דד והילכן נשברה לסרסו  הוא מו
ה שלוחו של לוקח ונשברה ן להו נ ד מ  א
ר: ותיינ להטין».  ללוקח אלא נשברה לסרסו
דבק כר שלשה טיפין ללוקח מן הנ  המו
ה לאחר שעירה אומו היין ד מ  ללופני ה
ה על צדה ל מ ה אח ה ט  והשמן: הרכיגה. ה
 לאחר שעירה אומה והטיף שלשה טיפין
ה לשולי ל מ ד ה צ  ללוקח ומיצה שנתאסף מ
ד הוא של מוכר ולא ס אחל ה  הכלי למקו
ל הוא ו ר ו והחנוני ט  של לוקח למתייאש ממנ
 שמוכר כל שעה ולא הזקיקוהו להטיף
 שלשה טיפין לאין לו פנאי: ר׳ יהודה
 אומר אם ערג שגת כוי. ר׳ יהודה
פא קאי ולאחמורי ולומר דחנוני אינו  אסי
ם חשיכה: ר אלא (על) ערב שבת ע ו ט  פ
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 היא אמר רכי אלעא אמר רכ כמדה סרסור ורישא מרה כלא סרסור וסיפא מלה כתרסור עצמו הרכינה ומיצמ הרי היא של מוכר א״ר
 אכהו א״ר יוחנן משוס יאוש כעלים נגעו כה: פי׳ מלה ללוקח היא ואפילו קולם שמממלא היא כרשות לוקח כגון שיש כה שנתות ומתני׳
 סתמא קתני שהיא כרשות מוכר ואסילו אית כה שנתות: במרת סרסור כלומר וכסימטא או כרשומ של שניהם אכל מרח סרסור כרשוח
 מוכר לא עליף מכליו של לוקח כרשות מוכר כדאמרינן לעיל דלא קנה ומיהו כרשות לוקח אתי שסיר דקודם שנתמלאת הר ככליו של מוכר

 כרשות לוקח ללא קנה: [וחמיצת]
 מלינא של לוקח הוא אלא שנתנו אותה
 למוכר משום יאוש הלוקח ללא קסיל
 כיה ומכל מקום אם [המוכר] כעה״כ
 או המוכר הוא סיטון חייכ להטיף
 בה שלשה טיפין ככל זמן אפילו כערכ
 שבת ושנוני פטור לעולם שלא חלק
 בו תנא קמא ולענין משקה של תרומה
 כיון למלינא הכל של לוקח הוא [אלא
 למשוס יאוש נגעו כה] אס כן מחרומה
 הוא ועולה הרכינה והמיצת ומ״מ מותר
 לבטלה ברוכ של חולין אס הוא כצונן
 ואס הוא בחמין 1ה ובמעשר לרבנן
 דיו בהגעלה שלש פעמים אסילו
 כקדרה של חרס והכי איתא בירושלמי
 רכי יוסי כר שונס כעא קומי טיונא
 ממן איתמר י) ונותן שלשה טיפין
 לתוכה חולין והכא איתמר צריך
 להגעילה שלש סעמים אמר ליה
 *כצונן כרם הכא ע״י האור וכתב
 הרמכ״ס ז׳׳ל וז״ל ואני אומר שאין
 למדים ממנה אפילו לשאר איסורין
 דרבנן ואחרים הביאו ראיה לדבריו
 מסנכא דר׳ אמי דאמלח בה בשרא
 י^וחכנא ומלח שמלחו כה לאו איסור
 תורה אס״ה לא הגעילה אלא חכרא
 והרשכ״א ז״ל כתב דאסילו בדכר שאין
 לו עיקר מן התורה לא התירו אלא
 כתרומה דרכנן שהוא איסור שאינו
׳ מי שנמן י  שוה בכל מקום: מתנ
 לבנו פונדיון שוה שני איסרין שיקח לו
 באיסר שמן ויחזיר איסר והתינוק
 בחזרתו שבר אח הצלוחית ואבד אמ
 האיסר והשמן שנתן לו החנוני חנווני
 מייב לשלם וטעמא מפרש בגמרא
 בשלמא באיסר ושמן שנתן התגוני
 לתינוק אית להו טעמא לאיפלוגי.
 רבנן סברי לאודועי שדריה שישלמ לו
 השמן ביד סקת. ור׳ יהודה סבר

 רש׳׳י
 גמ׳ נמדס סרסור. שאינה של שניהן

׳ השולת את בגו י  וכלפרישית: מתנ
 אצל החגוגי. ובידו פונליון שהן שני איסרין
 להביא לו באיסר שמן ואיסר ימן לו חנוני
ט ו  וכן עשה ומדד באיסר שמן ונתן החנ
ת השמן סר להביא לאביו א ת האי  לתינוק א
 והאיסר ושבר התינוק את הצלוחית ונשפך
ני:  השמן ואבד את האיסר שנתן לו המנו
 החגוגי חייב לשלם לו השמן והצלוחית
 והאיסר: שעל מגת פן שלחו. האב לבן אל
סר והשמן  המנוני שימסור המנוני לבן האי
 ולא פשע המנוני מידי: ומדו לתוכו
 החגיגי פעור. מן הצלוחית לבד אבל האיסר
 והשמן חייכ: גכן׳ לאודועי. לחנוני שצרין
 לשמן: שדריה. האב לבנו ש שישלח לו
: ורבי ח ק י שלוחו פ ״ ה שישלח לו ע  המנוני מ
 יהודה סבר לשדורי ליה. ביד בנו
 שדריה: אלא צלוחית אמאי. חייב חנוני
 לשלם: אבדה מרעת היא. כשמסרה לבנו
ס ר היה ולא חש א ק פ  שא״י לשומרה ה
 יחזירנה ביד בנו ריקנית או שישלח לו
י פיקח הן ׳ ׳ ה שישלח לו [משלו] ע  (ג) מ
ל (ד) בנו ט ו  איסר הן שמן. ופונדיון מ
ת ע ד ד אבדה מ  בהולכה נהי דבהליכה ה
מ בחזרה חייב לחכמים ןדהא] לאירועי ״  מ
ק: ו נ  שדריה: כגון שגיטל החגוגי. מן התי
נוק וה״ל  למוד לאחרים. שלא לצורך התי
ת בעל הצלוחית: עד ע ד  שואל שלא מ
 דמהדר ליה למריה. דבעי׳ השבה מעליא
ת הגזלה ואין זו השבה  כדכתיב והשיב א
:  אלא איבוד: ע״מ לבקרו. לבודקו ילקנותו
 וגאגס מיה. שנפל ונשבר חייב: וה״מ
ה לקנותו אחרי ה דעתי  דקייצי דמיה. דסמכי
מ לבודקו ״ ד דאגביה ע מ ו ו סק דמי  שפו
ר ט פ י ו לא מ ת ו ד ח א  ולקנותו הוא דמיחייב ב
ד שיחזירנו לבעליו ובמסכת נדרים  תו ע
את לוקח ח דאיירי בזבינא חריפא דהנ ד ו  מ
ס היא א לראותו א מ ט : אגגהה. להך א א ו  ה
: ת ע ל  שמנה והיה בה הרבה בשר: קרי. ד
ות: קם אקדשיגהו.  אחי כל חד ושקל. לקנ
ו ני]: אין אדם  שלא ידע ממי ישאל מעותי
 מקדיש כוי. דכתיב איש ט יקדיש את ביתו
ה ביתו ברשותו אף כל ברשותו: דקייצי  מ
 דמיהן. אז זכה בהן מיד כדשמזאל:
׳ הסיטון. חנוני גדול שקונה הרבה י  מתנ

 פירומ יחד ומוכר להרבה חנונים: מקגח
: ובעל הביס. שאינו ת ט ע מ ת ה מ ד מ ה  מתחיו. (ה) בשביל שיין ושמן נקרש בתוכו ו
כר ן דמו ם אחת לשנה: חילון* הדברים. דסיטון טו ע פ כר תדיר כסיטון די ב  מו
ם אחת לשנה: פעמים בשבח. שהחנוני ע פ  תדיר אינו מתייבש כל כך די ב
 איני חייג להטיף ג׳ טיפין והוא משתייר בכלי ונדבק אבל סיטון ובעה״ב שחייב
: אגגי משקלותיו. ששוקל בהן ח נ ק : וממחה. מ ט ע ק מ  להטיף ג׳ טיפין אינו נשאר ר
ן לקנח: בלח. יין ושמן ובשר: גיגש. ד ם ששוקל צ ע  דבר לח: על פל משקל. על כל פ

 גמ׳ אמר &רב רישא במרת סרסור ומשכתת
 לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח:

) ומדד א ) ( א ) י נ ו נ ח ה  מתני׳ השולח א בנו אצל א
 לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שיבר את

 הצלוחית ואבד את האיםר חנוני חייב ורבי

 יהודה פוטר שע״מ כן שלחו ומודים חכמים

 לד׳ יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד

 החנוני לתוכה החנוני פטור: גמ׳ בשלמא

 באיםר ושמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה

 שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי ליה שדריה

 אלא צלוחית אבדה מדעת היא תרגמא רבא

 ורבי זירא כגון שנטלה חנוני ס למוד בה

 לאחרים וקא סברי רבנן שואל שלא מדעת

) הילכך קיימא לה ברשותיה ואע״ג נ  גזלן הוי (

 דאהדרה לתינוק לא מיפטר מינה עד דמהדר

 לה למריה אמר שמואל הנוטל ג כלי מן האומן

 על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי

 דקיצי דמיה וכולה כדכתבינן בפרק השואלא<

<(ההוא גברא דעל לבי טבחא אגבה לההוא  נ

 אטמא בידית אתא ההוא פרשא ואנסי׳ מידיה

 אתא לקמיה דרב יימר וחייביה נא] והני מילי

 הוא דבעי לכוליה אבל לא בעי לה כולי׳ מאי

א ההו  דבעי מיניה הוא דקמיחייב לשלומי) כ

 גברא דאייתי קרי לפומבדיתא אתא כל חד

 וחד ושקל חרא מם אקדשינהו אתא לקמיה

 דרב כהנא אמר ליה אין אדם מקדיש דבר

 שאינו שלו וה״מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי

 דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי: מתני׳ הםיטון

מקנח את מדותיו אחת לשלשים יום ובעה״ב  ג

 אחת לשנים עשר חדש רשב״ג אומר חילוף

 הדברים החנוני מקנח את מדותיו פעמיים

 בשבת נש וממחה משקלותיו פעם אחת

 בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל

 ארשב״ג בד״א בלח אבל ביבש אינו צריך
 לשדוד ליה שדדה ממש שישלש לו

 השמן ביד התינוק עצמו ומשוס הכי פטור. אלא צלותית אבידה מדעת
 היא ואמאי שייב המנוני דאי משוס שנטלה מיד התינוק והוי כשומר
 אכידה וחייכ (וכ״ש) בסשיעה וזו סשיעה היא בשנותנו לתינוק היינו
 בדבר שנאבד מן הבעלים שלא מדעתם אבל זו אכידה מדעת היא
 ולא נחחייב המנוני בשמירתה דבשלמא במיוב פונדיון אע״ג דהר נמי
 אבידה מדעת משנתנו בעליו בידו מ״מ כיון שלא נאבד ביד החינוק

 ועכבו התנוני בידו נתתייב ש בתליסיו וכתשלומין גמורים וכשהשיבו ביד המינוק לאו השבץ גמור הוא דלאודועי ליה שדדה ולא מצי
 פטר נפשיה ממה שנחחייב: מר סבר שואל הוי. וכיון שהחזירה למקום שנטלו משם דיו: ורבנן סכרי שואל שלא מדעת גזלן הוי.
 וחייב בהשבה מעליא ובידו של תינוק לאו השבה מעליא היא והכי חנן בהגוזל ומאכיל >דף קיח.) הגונב טלה מן העדר והחזירו ממ או נגנב
 חייב באחדוחו כיון שלא החזירו בידיעת הבעלים ה״נ בעינן דעת בעלים וקי״ל כרכנן דאמרי גזלן הוי: אמר המחכר וכיון דקי״ל כרבנן
ד גזלן הר היה נראה שאסור לאדם להניח תפילין של מבירו או להתעטף בטליתו שלא מדעתו אבל מורי נר״ו אומר דבדבר מצוה שאני מ א  ד
ן סוף פ׳ אלו  דניתא ליה לאיניש דליעבדו מצוה כממוניה עכ״ל הריטב״א ז״ל י^ותמיהני אני על ססק זה של רבותי ז״ל דבהדיא אמדנ
 מציאות ןדף כט:] מצא תסילין שם דמיהם ומניחן ואס לא ששם אוחס וקנאם לא היו מחידן אוחו להניחם כשאר גוף אבידה שאסור
 להשתמש בה ולא התירו משוס מצוה (גבי) ס״ח נמי גבי אין השואל רשאי להשאיל >שס כט:< דאמרינן סד״א דניחא ליה לאיניש וכו׳
 קמ״ל ואילו היה לרכושי ז״ל שום ראיה היימי דומק עצמי ליישכ זה אכל עכשיו תמיהני ע״כ: ומודים חכמים לר״י שאם לא נטלה ע״מ
ד היא כאילו הצלוחית ביד התינוק בשעת מדידה: מדאמרינן ה  למוד כה לאתרים אע״פ שנטלה למוד כה לתינוק לא הוציאה מרשות כעלים ו
 דכר שדמיו קצוכיס ועומד לימכר כיון שהחזיק כו אחר על מנח לקנוחו חו לא הוי כרשומ מוכר לאקדושי ש״מ דהלוקח הוי כאילו לקמו
 לגמרי ואין רשומ למוכר להחזיר בו משוס דלוקח ממש הוא דאילו שואל הא קי״ל במס׳ ערכין [דף כא.] דמשטר מקדיש וכ״ש משאיל
 ומיהו אי נקטיה ע״מ לכקרו יכול לחזור כו אם ירצה דאדעחא דהכי נסכיה אלא דככל זמן שלא החזירו הרי הוא כאילו שלו: אמר
 הממכר ונ״ל טעמא דמילתא משום שלא יוכל המוכר ליטלו ממנו ולמכרו לאחר שאס זה אמר טוב הוא בעיני מאי חו איכא כיון שהוא בידו
ד אכל כדכר שדרכו לחלק ככשר וככוקא ק  ודמיו קצובין ועומד לימכר ע״כ: וה״מ בדרכו למכרו שלם כמו שהוא כגון כלי או כעובדא ד
 דאטמא דיל ירך אינו מייכ אלא כסי השיעור שהיה דעתו לקנות דאותו השיעור הוא דוקא כאילו הוא ברשותו ולא יותר והוא שיהיו דמיו
ד הוא קדוש  קצוכין כבשר דבין למשקל בין לחמיכומ דמיו קצובין וכ״ש אס המוכר ססק דמיו אכל אס אין דמיו קצוכין והקדישו המוכר ה
: וכ״מ] גזל ולא נחיאשו ח  אע״פ שאינו כרשותו לפי שהוא כפקדון כיד זה שהרי לא נתכוין לגוזלו אלא לקנותו לרצונו של זה אבל [ב״ק דף ס
׳ תבואה היא סיטון כלשון יוני וע״ש זה נקרא כל י  הבעלים שניהן אין יכולין להקדיש זה לסי שאינו שלו וזה לסי שאינו ברשותו: מתנ
 מוכר תבואה הרבה סיטון (ועש״ז נקרא כל תגר גדול הן מיכש הן מלח סיטון והוא שם יוני למוכר סירוח הרבה יחד): מקנח מדות״ו. בשביל
ה ומיצית וממעט המדה: ובעל הבית. שאינו מוכר תדיר דיו בפעם אתמ כשנה: חלוף הדבדם.  שנקרש בתוכו מה שנשאר מהרטנ
 דהסיטון דיו כפעם אחמ כשנה שאין לו פנאי להיומ נקרש מפני שמוכר יותר מדיר מכעה״כ אכל כלי בעה״ב נקרשין מפני שאינו מוכר תדיר
 הלכך יקנח אחמ לשלשיס יום: חנוני. שאינו מטיף ג׳ טיסין מתאסף כתוך כלי יותר מככלי סימון וכעה״כ לסיכך צדך שיקנת מדותיו ב׳
 סעמים בשבוע כדי שלא יתקרש כתוכו וימעט המדה וכלהו מודו כהאי וכן ממתה שהוא לשון קמת כדכתיכ ןישעיה כה] ומחה ה׳
ט שנדכק כו מהלכלוך ומכביד ס  אלהיס דמעה מעל כל סנים: פעם אחת בשבוע. כשמוכר לפריס למים ככשר ושמן ודכש או דג מלית מ

 עין משפט נר מצוה
ת ת - ח צ ש  ת

׳ ל ה ד מ ״ פ ן ו י תפ שו ׳ שלוחי! ו ל ה ח מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ח פ ו ק פ מ שי׳ ק ׳ ׳ ר ח ו ב ט ג עשי! פ מ ה ש ר ט  מ
ח ״ ׳ פ י י : ג מ [ 3 ה י כ ל ה ן [ ט ר ׳ ע ל ה ז מ ״ ׳ פ י י  ב מ

: א ל ׳ ר י מ ס ״ ח ו ב ט ג עשי! ע מ בה ס י נ ׳ ג ל ה  מ

 ממורת הש״מ
א צ״ל] נ ׳ מ ר ז ג) [ ״ ס מ ״ ט ב) ד י ק ׳ מ י  א) ס
ך ״ ׳ ש י ) ע א ז ר ב ת ) צ״ל ו ] ו ס ח ה ף צ״ל] ה) [ ט ו נ ו ] (  ד

: ח ״ ק נ ס ״ ׳ ע י מ ס ״  ח

 קובץ הגהות
ה נ ש מ ס ב ר ו ה ג י ג לא ה ר ה ע ד מ ש ב מ ״  כ״ח (א) נ
ש דלא שלח ר ס ה מ י ה ראה ד נ . ו ן בידו ו ד נ ו ס  ו
ע ב ט ם מ ק אלא בצלוחית שלו בלא שו ו נ י ת מ ה  א
ד לו ד מ ׳ ו י פ ה ו ד ד ה ש י ע ו ד נ לרבנן דלאו ״ ה ס ״ ש מ  ו
ר ס י א ת ה נתן לו א ׳ ו י ס ה לו שמן ו ן כשהי סר שמ  באי
ת ו ק לקנ ו נ ר לתי ס י א ת ה ני א ן חנו ת ו שמן נ ן נ ו כשאי  א
ת ד א ג א ת הצלוחית ו ׳ שיגר א י ס ולתו ו ן מז ו שמ  ג
מר י חייב כלו נ ו ׳ חנ י ס ר ו ס י א ת ה ד א ב ו א ר א ס י א  ה
ק ו נ י ת ד ה ו ב נ ו מ ר מ ס מ ן ש י ק ז א בעצמו חייב מ ו  ה
ג אי נטלו י ל הצלוחית ד ס ע ג א לו ו י ת ה ע ד ה מ ד ג א  ו
ת ע ד ם דשואל שלא מ ד ח א ה ל ד ג ו מ ק ל ו נ י ת ד ה  מ
׳ י ס ס ג ״ ג מ ר ׳ ה י ׳ וכך פ מ ג א כ נ ק י ס א ד א כ ו  גזלן ה
ו ד ן כ ו ד נ ו ס ה ו נ ש מ י כ רססו דלא תנ י ת לסי ג ו י נ ש מ  ה
ת ע א ד ו ג משלוחי! וכך ה ״ ו פ ר ו ג ת ו ג ת ע א ד י  וכך ה
ה נ ש מ י כ א תג נ י ד ס ס ל א י שכתכ כלשון ה ״ ר ש א  ה
: שו רו פי י ו ת רש״ ס ר י ג ה דלא כ ו וכל ז ד ק כ ד נ ו פ  ו

: א ע ל ׳ א א ר ת י ׳ א מ ג  ג״א א] ג
: ח נ ק ׳ מ י ג פ ״ ב] נ : ן ו נ י ׳ א מ ג ג ג ״  מא״י [א] נ
סרן ה רוצה לאו י ג ה ״ ] נ ד ] : י ד ג כ ״  [צ] נ

: ׳ ס ו ת ׳ ג י ג ע ״ ] נ ו ה כצ״ל: [ מ ו ר ת ב : [>ז] ו ס ה  ל
ג ״ ) נ ב ו כצ״ל: ( ד ן ב ו ד נ ו ס י ו נ ו  חו״י (א) אצל המנ
מ כן ״ ע ש ש ״ נו מ י ד והי ל לגזלן ה ״ י לא ס ר״  ו
י מ כן קא ״ ע נ ש ״ ם א ד ח א ס ל ה ג ד ג מ ל ל  שלחו ר״
י ״ ה ר ד ו מ ׳ ו י ס ס ״ ג ש ר ׳ ג עי סר ושמן ג״ל. ו ל אי  ע
נ ״ ) נ ד ) : ו ה משל י ה ס הצלוחית י ׳ ג י ג ס ״ ) נ ג ) : י ו כ  ו
ס וכל י ח מ י ק נ ם מי ג ג יש לפרש ד ״ ) נ ה ) : ׳ ס ו ת ׳ ג י  ע
ח ולכן ו נ י קי ע ג ן ו י ק ג ד נ ל ד אי ו הו נ י ן ענ ג ד מ  מילי ד
ק ״ ס כ ר ו ד ת ס ד ו ש ת מ ג ש ס ג י מ ע י ס נ ו נ ס דח ע כ ט ״  ע
ה דלא י וכל ז ת לחוד קא ל ו ק ש ל מ א ע פ י ס ג ד ״ ג ש ר  ו

: ל ״ . ג ש ״ ׳ ע מ ג ס ג ״ ג ש ר  כ

 שלטי הגבורימ
נתנם ס ו י נ כ גל מ ת לעו ו ע נ מ י ה חי גן שהי ן ראו  א גדי
ם ע ג כד כוכגיס ולא מ  לשמעון להוליכם לו ושכח עו
גתא ס ואין לו יורשים] איכא פלו ״ ו כ ע מ ה מ ו לס ן  מעו
׳ ר סי ו ט ת אם צאו והזכירו ה ו ע כה השליח כהני מ ס ז  א
ן ו ס לא מצי שמעו! לומר לראוגן ט ״ ר ה ג ולדעת מ ״ פ  ק
י ת ט י אני ז מ ט ל ז ד כוככיס ותן כ נ ן לעו ת ת ר מ א  ל
ל כוככיס ג ו ע ט שכמו ה חן ו ס ויצאו מרשו י כג ל כו ג  לעו
״ל אין א קי ה ה ל ר ח ק פ ה ן ה י מ ד ג ה ש מ י ג ח ט י ז  אנ
ל כוכגיס ג ה לעו נ ר ז מ ו א ׳ ה ה לעוכל כוכגים ואפי י ט  ז
ל ג ו י ע ג קא ג ו ט ולאו ל ו א תן כ י נ ש ללא מה כה ד  צא ז
ן כך כמ״ש ד ר ה י ישראל ה נ ם ג ׳ הכי רג ד מ ס א י כנ  כו
י ג ן ג ק לגיטי ״ פ י נ ג פ לפלי ״ ע א ס ל ״ ר ה ס מ ש ט נ ל ר מ  ה
נקשו וצא מצאו נ לו והלך ו י ה לפלוני שאני חי ג  הולך מ
י ל ינחגו ליורשי מ ״ נא מ ן יחזרו למשלח ואי  לאמר
ס השליח ט לא נ נ ע י ל ש מ ליכא למ״ ״  שנשתלחו לו מ
ט לגני מלוה ז ר נ פ להולך ה ״ ע א ין המשלח ו  גתנו
א לכיצל מ ע י ט ן מהא ה ה לא מצי השליח לזנית נ ״ פ  א
ש ד י פ ו נ ת ע ס ל ג ת חנירו ו ו ע מ ה נ ר ו ח  הלה עושה ס
אמר הלה אי ה לחגירו ו נ ת ח להכותן מ ו ח ד כ א ד  ההי
ר אי מ ל לא א נ ק מ ה ל ש ם זכה דר״ ד ק  אפשי כה כל ה
ימה ו שנתקי ד ה ל נ מ מ ד לאתר שכאמ ה  אפשי כה ע
ה מש״ ה שעה אחת ונעשה מחשכתו של נותן ו נ ת מ  ה
ד ן ל י ד ה ע נ ת מ ת ה א נ אגל אס לא נ ״ ח ה א ר ק ס  מצי א
ם ד ו ק ה ה ה לא וכה נ פ שאמר אי אסשי נ ״ ע ל א נ ק מ  ה
ת ו ת ד נ תה ל י או פ ו נ ו ם ה ד פ ו א נ ט ת ר ע ל ד  לזנוח אנ
ל אלא נ ק מ ד ה ה ל נ ת מ ע ה י ן לא הג י ד ע פ ש ״ ע ד א י י מ  ד
ה ודאי י ד ד ל י שליח ו ״ ת ד הנותן ע ח ת  שיצאת מ
ט ולא רצה ז ר נ ה ר לשמעון תן או הולך ללוי ד מ ו א ה  ד
ר מ ר ומצי א ק פ ה נ כ ן השליח לחשי ה שמעו ה זכה נ  לר נ
ס ל ו ר ואני ק ק פ ז ה ״ ן שלד לא רצה ה ו ט י ללוי ו ת ט  אני ז
ס ולין זה אינו נכנס ד נ ד י ה נ עי ו ק נראה נ  לזנות נ
ה י נ ג ם בחשבון לשליח לפלי י נ נ ו ל כ כ ו ע ה ה ע ! ט ד  נ
ט ד נ מ י עצמו כמ״ש שם ה סנ א לי! נ  רבוותא רק הו

ס ז״ל: ״ ר ה  נשם מ
ל הצלוחית על שמירחה ע ס צא חשש נ ז ב א ״ א י ב ר ת  כ
נ לחוש עליה י ט חי ו נ ח ן אי! ה ט ק ד ה ה נ ר ס ד מ ה  ש
פ שלא חשש השולח על שמירת ״ ע סר א האי ל השמן ו נ  א
ני על שמירח שמן נ המנו י ן חי ט ק ד ה ! שמסרו ל ו ד נ ו פ  ה
ן כ פ ש ׳ ׳ אע ו ו נ ו סר שלו שהוא ממ  שלו ועל שמירת האי

: ! ו ד נ ו פ ה שמירח האיסר כמו שמירת ה מ ו א ר ו  ה
ד וגלה כלעתו שאינו ק נ מן ל ת האו י נ  ג והלוקח כלי מ
א שהוא חשוב ״ ס שיחזירו י ל ו ו ק ד ס נ נ א ו מ  חפץ נ
נ שאינו ת ה נ ״ מ ר ה ה ו ד נ א ה ו נ י נ ג נ נ י  כשומר שנר וחי
ר שיחזירנו וכן ן ע נסי ׳ שחיינ נאו ס סי ״ רשנ  אלא ש״ח ו
ה נ ר ים ה נ ר שיש לו קו נ ת הרא״ש והוא שיהיה ל ע  ל
י שאינו מצוי לו נ פ ו ומחזר צמוכלו מ ן נ ר ק נ ו מ  ואין ה
ו ה נ ק ו מ ל שיפסוק למי א ע ו ר ה נ ו מ ח ה נים נרשו  קו

: ת ו א נ ק ה ט ה ר ר ל מ ח א  הלוקח נ



 משפט נר מצוה
ב ת ת - א ת  ת

 עין

ר ו ב ט נ ן ק ד א ג ל מ ה ס נ י נ ׳ ג ל ה ז מ ״ ׳ פ י י  א מ
נ ן ע ג עשי מ ס מ מ ש ״ ׳ ס י י : ב מ א ל ׳ ר י מ ס ״  מ

: ס מ ש ״ ח ו  ט

 ממורת הש״ט
ע א להכרי ו ד ה ׳ כ י ג ס ה ״ ד כ ק ו ״ ד ם כא נ) נ י ר נ  א) ד
ל ג) צ״ל ד נשקו ״ ה כ מ ״ ח א ו ו הג ם שנ ו ק מ ח כ פ  ט

: ה ר ש ע  ל

 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי ב״ב (פח:-פט:) מה
)במקום שנהגו לשקול עין בעין. כלומר כלא הכרע: יתן גרומיו. כלומר הכרעותיו שהם  המשקל וככל פעם שישקול יקנמ המאזנים מטעם זה: 3
 עשירית ליטרא לעשרה ליטרין ללח ואמר מעשדם לעשרים ליטרא ליכש שהוא חלק מר׳ מאות מפני שאינו נלכק מהפירוש ככלי כיבש כמו
 שנעשה כלח וכולה ממני׳ מפורש כגמ׳: נח היה שוקל עין בעין וכוי: גמ׳ מנה״מ ארשכ״ל לאמר קרא וצדק צרק משלך ותן לו: אחד מי׳ בלח
 ואחד מכ׳ ביבש איבעיא להו היכי קאמר אחד מי׳ כלח לי׳ דלח ואחד מכ׳ כיכש לכ׳ דיבש או דילמא אחד מי׳ בלח ולעשרים דלח ואחד מי׳
 ביבש לעשרים דיבש תיקו בעו בגמ׳
 אי תנא מתני׳ בלשון קצרה וה״ק אשד
 מעשרה בלח לעשרה דלת ואתד מי׳
 ביבש לעשרים דיבש אלא שהתנא לא
 רצה לכפול בלשונו עשרה אלא אמר
 אחד לכ׳ דיכש כלומר ואחד כמו
 שאמר כלח שהוא אחד מעשרה ונמצא
 שצריך לימן בלח חלק אחד מעשרה
 מלקים שבליטרא לי׳ ליטראות שהוא
 תלק אמד ממאה וליבש זה החלק
 עצמו לכ׳ ליטראות והוי תלק אתד
 ממאשים או דילמא כמשמעו מלק א׳
 מעשרים מלקים כליטרא לכ׳ ליטרין
 והוי חלק אחד לד׳ מאות ועלה בתיקו
 והילכך נוקי בחזקמ מריה ולא יתן
 ליבש אלא חלק אחד לד׳ מאות: גזל
 הדיוט קשה. וכ״ש של מדות מפני
 שאי אפשר להשיכו לנגזל שאינו יודע
 מי הוא הנגזל להשיכ אליו: כמשני׳
 אמרינן דאם נהגו למוד כמדה קטנה
 לא ימדוד כשימכור הוא כגסה מפני
 שמפסידו ללוקח שאין לו עכשיו אלא
 הכרעה אחת אפילו לא ימכור
 במשקל אלא כמדה מ״מ אכתי מססידו
 שאי אסשר למחוק כל המדומ כל כך
 כצמצום כמו שיעשה באמד לבד ואם
 נהגו למדוד כמדה גדולה כדי שיקח
 הוא מאחרים לא ימוד כקטנה כדי
 להרכוח לה מדידומ ומטעמא דאמרן
 דהשחא יססיד מוכר: מקום שנהגו
 למחוק. המדה להעביר ממנו הגודש
 לא יגדוש ואסילו להוסיף לו דמים
 כשוד הגודש דהיינו שליש דקיימא לן
 [עירוכין דף יד: ושבת דף לה.] גודשא

ד וטעמא משום דכתיכ איפה  תילמא ה
 שלימה כמות שהיא בעיר יהיה לך
 דאל״כ יטעו השומעים שזה מכר
 שליש יותר ולא ידעו שמשום הגודש
 שהוסיף לו דהיינו שליש המדה מכר
 לו כ״כ כיון שלא נהגו למכור הכי
 ושמא ייקרו השומעים השער וכן נמי
 ההסך כשימתוק כמקום שנהגו לגדוש
 ואפילו יסמומ מן הדמים להט אתא
 וצדק כלומר שלא יגרום לשנות השער
 כשישמעו הזול ולא ידעו דמשוס שנתן
 לו ממוק הוא דממזיל: אגרדמים.
 ממונים על המדות להלקות מעוותי
 המדות: ולשערים. שלא ימכרו
 ביוקר: מפני הרמאים. שאומדס
 שנתייקר מסני שהוסיפו במדה או
 משימים הסירות היסיס למעלה כדי
 לרמומ ולומר שמסני זה הס יקרים
 יותר: אבל לא יעשה משקל שיהיה
 שליש ליטרא דשמא ירמה שישקול
 עמו כשיקמ מאשרים רביע ליטרא וכן
 לא יעשה משקל חמישי כליטרא דילמא

 וחייב להכריע לו טפח שקל לו עין בעין נותן

 לו גירומין אחד מעשרה בלח ואחד מעשרים

 ביבש: גמ׳ הא דתנן וחייב להכריע לו טפח

 במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין

 נותן לו גירומין אחד מעשרה בליטרא לעשר

 ליטרין דלח דהוי חד ליטרא למאה ליטרין

 ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש

 דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין

) מדאורייתא דאמר ר״ש בן לקיש אמר א ) 
 קרא א<אבן שלמה וצדק יהיה לך אמרה תורה

 צדק משלך ותן לו אמר רבי לוי קשה גזילו

 של הדיוט יותר משל הקדש שזה הקדים

 חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא

ה עוגשין של מדות ש ק  רבי לוי א

 משל עריות שזה נאמר בהן אל וזה

 בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל

 עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא

ם שנהגו מקו  בתשובה: מתני׳ כ

 ואמר

 יותר

 נאמר

 ומאי

 אפשר

 בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד למוד

 בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק:

 גמ׳ ת״ר מגין שאין גודשין במקום שמוחקי׳
 ואין מוחקים במקום שגודשים ת״ל איפה

 שלמה וצדק ומניין שאם אמר הריני גודש

 במקום שמוחקים ומוסיף לי בדמים הריני

 מוחק במקום שגודשים ומפחית לי בדמים

 שאין שומעין לו ת״ל איפה שלמה נא] וצדק

 קובץ הגהות
: ר ש נ נ ״ : (נ) נ ן כצ״ל ל ׳ מנ מ י י ר מדאו  כ״ח (א) ו

ר יצחק ״ א א מ ר מ י נ מ תא ר ׳ אי מ ג  ג״א א] נ
ל: ׳ צ׳ ר נ ש כ ם ה : 5] ע ר נ ן ו י ד י מ פ  מ

מד י שלו ר ס ת ס ס ר י ג ף כ ״ י ר ׳ ה נ גי ״ י [א] נ ״ א  מ
׳ מ ג כ כ ״ : [נ] נ ש ״ ר ׳ נ י ע ק ו ד צ ו ו מ ה י ד ר  ת
ה י ר ה ״ ט ת ד ה א ע צ ק ת ן מ נ י נ ק מ מ ל ד ״ מ י ק א  מ
: ן נ כל כ ״ : נח נ ל כו נ שאינו י ״ : [ג] נ י ו כ ש ו ק נ  מ
: [ז] כא! צ״ל ם כצ״ל י מ ר ד ג : [י] א ה מ י ל נ ש ״  [ה] נ

: ק ח מ ן נ מ ח ל ׳ ו מ ון ג  הצי
' ׳ ב עי ״ נ ד ו ג נ ת כ נ י ל ת ו ע ס ק  חו״י (א) רשו
ס דברי ה ד ו ״ ף י י ע ד ס ״ נ ׳ ר י ע ס ״ ו  ש
׳ י ת ע ח ת א ת נ א ״ ) ג ב ) : ו ד מ ל ד ת מ ל ס ת ״ נ מ ר  ה

: ׳ מ ג ס נ ״ נ ש ר  נ

 שלטי הגבורימ
ד ״ נ ח דיש ל ט ו ה ס יש ל רדמי ן אג י ד מ ע מ א ד י ה ה  א מ
ן וכל ר י הצו פ ת כ ו נ ק ל ולתקן ת ה ק י ה ק ס ל ע ח ע ק פ  ל
ה נ ק ת א ד ת ע ד ה א נ ק ת ו ה ס שיש נ ו ק מ ק נ ס ע ח מ  ה
א לרבנן ח ע ד ש א ד ק מ א דכל ה י ה ה א ד מי ו ק ד ס ע ת  מ
נראה א ו נ ו ה לעני! גיטין וקדושין ט נ פקא מי נ ש ו ד ק  מ
! , ו לאחר שהקדוש נ ה שאס חק נ ק ת  דהכל הולך אחר ה
ס ט כפי אשר יסדרו ה י ג ׳ גן שיתנטלו ע׳  נעשו כהו
י ן כע ל הקדושי טו י ר נ ! ה ד א ד ת ת ע מ ש א ד י ה ה  נ
ן א דרבנ ת ע ד א ש ד ד ק מ ה ד  שיסדרו דדיינינ! ליה לדעתי
ת רבנן וכ״ש ע ד ן וניטול! ב ם הקדושי ו ש ותלה קי ד  ק
ת ד ת לי כ ש ד ק ת מ ד א ת קדושין ה ע ש ר להדיא נ מ א ש  נ
מ רבנן ע ד ו מלוין נ יאר להדיא לקדושי שראל שנ ה י ש  מ
ט לגרור ג ת ה נ י ת ת נ ר ד ס ו נ ת שנהג ו מ ו ק מ  והלכך נ
ק אמר אין לסמור ס ו פ ד ולא עושי! כ ח ק א ס י  אחר פ
א המגרש תלה ה ם עני! ד ג ואי! לשנותו נשו ה נ מ תו ה  או
ה ולא ו שיתבטלו באופן ז נ ק ס ת ה ת רבנן ו ע ד  קדושיו נ
ר ד ס ט ה ג ה נ ט שאומר דהמשג ע מ נ ן אחר ו פ ו א  נ
ם לעשות ד מ ו א ם ש י ק ס ו פ שיש פ ״ ע ם א ו ק מו מ או  שנ
ן ו ש ט מ ט מ מו ג או ן נ נד ששינה זה דאי י השי  כפ
מן ו ת רבנן קי ע ד ן נ י ל ו ח א הו ר ק י ע ה מ  שהקדושין של ז
לן טו י נ כ נ ׳ ׳ א׳ ד ת א ן ד נ ת רנ ע ד ו נ טל תנ  וניטול! ולא נ
א כל מקדש מ ת ס מ ש ו מ ם מ ו ק ג מ ה ג ו מ ט ששינו נ י ג ״  ע
״ל שיש לו לילך אחר ש דקי ד ק ה מ ד ח א ן ד ג נ א דר ת ע ד  א
ס ן ג נ י ע נ ד ן נ ד ו ס י ס בא ם ג ו ק תו מ ן לאו ג ותיקו ה נ  מ
ם לא עשה ולא ג ה נ מ ה מ נ ש מ ל ה  לסלש לקמן והלכך נ
ם ותשובו׳ י ק ס ו פ ד ה כ ל ל מ א ע מ י י ח ס ר זה מ נ  כלום ד
ק ׳ ׳ ר ו ס ש נ ג ד נ ן ו ס כ י ג ה ס מ ׳ ׳ ו נ י ד ם נ י ׳ לפעמ ד מ ו א  ש
ג ה נ מ א יש לילך אחר ה ת נ ו ל ד נ נ ע ד מ ש מ ך ד והגים נ  נ
נ ת נ נ ט ש ג ס לפסול ה ו ק מו מ או ט נ ג ת ה נ י ת נ גו כ  שהנהי
ס ו איזה שינוי שצ״ע א ט שיש נ י זה ג נ מפ ן אחר ו י עג  נ
ן מו שיגר אי ם על או י ד פ ק ט מ ג ם שניחן ה ו ק תו מ או  נ
ת ו נ תשו נ ס ו י ק ס ו ס י שנמצא נ נ ה להקל מפ א ראי י  להנ
ס ו י ק ו נ ת ע ש תלה ד ד ק מ ה ד ד ס פ ה ל ם להקל ו ו ק  מ
ה יש לנו ה ולפי ז ד ת א ן ד נ ת רנ ע ד ן ונטול! כ  הקדושי
ת קדושין ע ש אס נ ם הקדושין ו ו ק ד ללנת אחר מ מ  מ
ן באופן ל הקדושי ו ט י נ ס פלוני שנוהגים נ ו ק מ ה נ י  ה
ם אחר שאין גוהגין ו ק מ ה נ ת הגירושין הי ע ש נ  אחר ו
ם הקדישי! יש ו ק מ פ! שגוהגיס נ או ן נ ל הקדישי ו ט י נ  נ
ם הקדישי! ששם קדש ותלה ו ק ג מ ה נ  לנו ללנמ אחר מ
ם ולא ו ק מו מ או לס בדעת רבנן שנ טו נ ! ו ום הקדושי  קי
ן ם נותני ם למקו ו ק מ ׳ דההולך מ ד מ א ס ד ד נ ד י ל מ  ד
ס ט י י ש ם שיצא ושהלן וכל החלוקים ה ו ק מ מרי ה  עליו חו
ס לא תלה ת ה ם כאן ד ו ק ס אין להס מ ה ם ה י נ ד  נ
ם ת ס ס אלא נ ד ת שום א ע ד ה נ ש ע ת מ ע ש א נ ר מ ו ח  ה
ה ש ע מ ה ה ו אנל זה חל מ ו ק לא נגרר אחר מ  וממי
מם ו קי ו ו מ ו ק מ ן ל נ ן בדעת פלוני ופלוני לנ  מהקדושי
ש ד ק מ ם שילן ה ו ק ל מ נ ן נ כ ל ס ה ה י ל פ ו ע  ונטול! הו
ה ע ש ס שמלה איהו נ י מ נ ח ת ה ע ד ד תלר! קדושיו נ  ה
ם שיהיה ו ק פל מ ן נ ס הקדושי ד ר ג ס נ ה ד ח א ש ו ד ק  ש
ע נ ש נ ר ו ד ג ר להקדש או ל נ ש ד ד ק מ י זה ל מ  וקצח ד
ת פלוני ופלוני ע ד ה והגדר נ ע ו נ ש ה ש ו ד ק ה  שתלה ה
לה תלוי טו נ א ו י ה ה ה ע ו נ ש ה הגדר ו ש ו ד ק ה  שקיוס ה
ן ש מ ס ג ה ד ח א ו ו ת ע א ד ו ת האנשים שמלה ה ע ד  לעולם נ
א על ה הי נ ק ת אס ה ם שיהיה. ו ו ק ה מ ז אי  ונגרר נ
ר מלתא שלא ד ג ס מ ו רבנן משו ן שתקנ ו ג ן נ  הקלושי
ה מ א ה ו י נ ל א מ ע מ ס לא נ ס שיקלש אשה א ל היה א  י
ה וזה נ ק ת ן ה י ן לראות ענ ד ה אז צ ז צא נ טו עשרה ו נ  ו
ס ׳ ׳ ה למהר נ ו ש ת ן נ ג לקדושי י ט סי ל ר מ י שמצינו נ נ פ  מ
ו קדושין י ש ו ד ו ק ה הו נ ק מ ל ה ר ע נ ו ע ה ל ד ״ ס  דנראה ד
י לאדן נ י י ח ן נ א מצינו קדושין תוסשי ה ט ד ה ג נ ד צ  ו
ם כגון י נ ו האחרו ק ס ה פ נ מי ן ו ה צא נ טו  ונשניות ו
ו קדושיו קדושין ן הו ר ד ר על ה נ ו ע ה ק ד ״ ד ר ה  מ
ה אין נ ק ת ר על ה נ ו ע ה כח ד א מו ׳ ׳ ת הרשנ נ מתשו  ו
ן י נ ד י אהד ג א דפלי ט ה ס ד ה לפו א ר נ  קדושיו קדושין ד
ר מ ן א ל ו ן שהכל ה פ ו ה הא ז נ ם ו ה ד נ ש לישנ ד  נ״ל ד
ר עיר נ ח ו נ נ ק ם ת י נ ק ת מ ה וזה שאס ה נ ק מ  ניסח ה
א ל לא עשרה או נ י שיקדש אשה נ ס על מ ר  שגוזרים ח

ן לא נ נ ר ר ו מ א ג ד ״ ע א ן ל נ ס לאשנחי ד נ ה ל מ ן ושניות וטוצא בהן ובכלל נ י א ט ל י י ה אמקלש ח ו ה י ד ד ו קדושין מ ו ו ה מ קדושי ״ ל מ ה ק ת ה תקנ ס ו ר ח ר על ה נ פ שזה ע ״ ע ס א ד י ע נ פ ד נ ח י קדשה נ ה ו נ ק ח ר על ה נ ע א איש א׳ ו נ ה ו ז ה וטוצא נ י נ ה וקרו מ א ו ו י  אנ
ה מ א ה ו י נ לא רשות א ו נ ה א ר ש ע ש שלא נ ד ק מ ל ה נ ר עיר ד נ ח ו נ ן שחקנ פ ו ה הא ז ה נ נ ק ת אס ה ד ו י י ג מ ״ ה נ נ ק ל ׳ ׳ ד ר ה ד מ נ ד ע מ מ ש ק מ ו קדושין ו ד הגולה דקדושי ו א ן מ נ נ ר ת ד ו ר אתקנ נ ע ג ד ״ ע א ן ד ג דקדושי ״ ט פ ל ר מ י ועל זה אימא נ ד מהג נ ד אי ע ב ע  ת
ה נ ת ת מ ו ע מ ו ה ו ש ה מ ו נקרושין שלו מ הי ג לא י ׳ ו שהמקדש בכה׳ תקנ ו ו ר מ ס א ה ם ו ת ע ן לפי ד נטלי מץ ו י י ן ק ש שיהיו הקרושי ד ק ן מ א דרבנ מ ע ד ש א ד ק מ ה ן ד ו ט ו אינן קדושין ד לם אז נראה דקדושי ש כאילו לא קדשה מעו מ ו בקדושין שלו מ ה שלא יהי ז צא נ טו  ו

: ן ד ט אינו צ ס ג ג ש נלל ו מ ס מ ה קרם ואין נ ן מעי ן נטלי ר והקדושי ק פ ה  ו
ד הנושא ונותן ח ׳ א י נ מי ח ד נ ע ! ולפ״ז אין לחלק ו ד ס ח ת מ ה ו ד ל י שמעלין ח נ ר מפ ם לדנ ע ׳ נח! ט י ל מי נ ת א כ ת מ תר לעשותה מ ש ינש מו נ ל משקלות של בסף וזהב ד ד אנ נ נ מ ינש ו ם ומתי ה ק נ ו נ ו נשר שומ! לפי שהלחות ד קא משקלות ששוקלין נ ת לו ״ ר  ב פ

נ להחזיר: י חי ה ו ש ע לא ת ר נ נ ו ר ע ס ח ל או שקל נ ל ס מ י נ נ ו ל נ נ ו ס ע ו ע ס ישראל א  ע

 אמר א^רמי בר אבא אמר רבי יוחנן מעמידין

 א אגרדמים בין למדות בין לשערים מפני

 הרמאין ת״ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל

 לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא

 רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא m היה

 מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא אל יאמר

 לו שקול לי w (א) כנגד שלשה רבעי ליטרא

 »< אלא שוקל ליטרא ונותן רביע ליטרא עם

 הבשר ת״ר היה מבקש ממנו לשקול עשרה

 ליטרץ לא יאמר לו שקול לי אחת ואחת

 ותבריע אלא שוקל לו י׳ בבת אחת והכרעה

 אחת לכולן ת״ר נפש מאזנים תלויה באויר

 שלשה טפחים וגבוה מן הארץ שלשה טפחי׳

 קנה ומיתנה שלה י״ב טפחים של צמרים ושל

 זגגים תלויה באויר שני טפחים וגובהה מן

 הארץ ב׳ טפחים קנה ומיתנה שלה תשעה

 טפחים של חנוני ושל בעל הבית תלויה

 באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח קנה ומיתנה

 שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוה מן הארץ

 שלש אצבעות קנה ומיתנה שלה איני יודע והך קמייתא דמאי היא אמר רב

 פפא דגרומני תנו רבנן אין עושין משקולת לא של בעץ ולא של אבר ולא של

 גסטרון ולא של שאר מיני ב מתכות אבל עושהו של צונמא ושל זכוכית ת״ר אץ

 אמי לשקול כו כמקום רכיע ליטרא משום דהני משקולות לא מנכר להו לאינשי ולפיכך תקינו משקלי עד הכי. כלומר על הסדר הזה שאין לטעות
 כיון שכל אמד מרובה מחברמה מחצה ואע״ס שכמדוח לא טעו אלא ריכעא כדלקמן החם חללן מוטש עליהן אבל כמשקולות טועין תלתא. כן פי׳
 הרא״ה בשס הרב אלפסי ז״ל: שלא ישקול לו כל רביע ורביע כסני עצמו כדי שישן לו הכרעה בכל רביע אלא ישקול ליטרא «(של כשר) וימן
ט לרבומא. הריטב״א ט ה ק  רביעימ ליטרא עמה ויהיו ג׳ רביעיות: ומניח רביע ליטרא עם הבשר. וה״ה דשקיל במצי ליטרא וברביע אלא מ
ד כגרומני שהם מוכרי ככרומ י  ז״ל: ואידך מאי היא. כיון דשני של שנוני ושל כולהו אמדני אס כן ראשונים מאי היא ותירץ דההיא מי
 כחתיכות גדולומ של מיני מתכות ולפי המשקל הככר צדך שתהיה הנפש תלויה כאויר יומר כדי שלא יגע למעלה או למטה רעככ ההטיה
 הראוי לה: הנפש. הוא הכרזל האמצעי שכל המשקל הולך אחריו למקום שהוא נוטה והוא נקוב וזקוף בחוך הענין הנאחז כידים: של
ד כלי זכוכית ואין שוקלין הרבה יחד לפיכך די שיהיה שלוי באדר שני טפחים וי״מ זגגים עושי כלי כ ו ד צמר: של זגגין. מ כ ו  צמרים. מ
 כסף: טורטני. הוא מצרף כסף וזהב ושוקל דבר מועט: קנה. הוא הזרוע שהנפש כאמצע ומיתנה הם המכלים שכף המאזנים תלויה בהם
 ולפי כובד המשקל צדך שיהיה ארוך שאז הוא מכריע יותר כקל למקום הראד להכדעו: של טורטני. פירש רמב״ס ז״ל מוכרי זהכ ומוכרי
 ארגמן טוב. ופי׳ איני יודע כפי מה שהוא רוצה: אבר. עוסרמ: גםטרון. מיני ממכומ מעורכין וטעמא משום שפוחתין והולטן: צונטא.

 רש״י
 פירות ופלפלין: וחייב להפריע טפח.
ן יחד מד י  לכל ליטרא ואפילו שוקל י׳ ל
ת ו ח ס הכרעה אחת אבל פ  אינו ניתן ט א
: היה ח פ  מליטרא לא בעיא הכרעה ט
 שוקל לו בצמצום עין בעין. כגון במקום
ה נותן לו לבד המשקל: ע ר כ  שלא נהגו למת ה
 גירומיו. הכרעותיו: אחו מעשרה פוי.
 מפרש בגמרא אחד מעשרה בליטדן
: ה א מ  מעשרה ליטרא שהוא חלק אחד מ
 גמ׳ גזל הדיוט הקדים חטא למעילה.
 כדכמיב נפש ט מחטא ומעלה מעל בה׳
טא ד ליה חו  וטחש בעמיתו ובתחלת הגזל ק
ל מעל וחטאה בשגגה  ובהקדש כתיב ט תמעו
ד שכבר ד חוטא ע ק י  מקדשי ה׳ ולא מ
ת נאמר ט כל התועבות ו ד ע ה: אל. ב הנ  נ
 האל במדות כל עושה אלה לשון רבים:
ה בהן ר ו  מאי עודפייהו. למה החמירה ת
 יותר: א״א בתשובה. שא׳׳י למי ישיב
' בדקה. י לה: מתנ  וכתיב והשיב את המי
ה  בקב: לא ימדוד נגסה. בסאה דהו
ע ר כ ס ה  פסידא דלוקמ ט לא יהיה לו ט א
ת ואפי׳  אחד לששה קביס ויפסיד ה׳ הכרעו
ם שמוחקיס שא״א למחוק כ״כ  במקו
ד למוכר י ס פ  בצמצום: לא ימוד בדקה. ט מ
ס ׳ א : לא יגדוש. אפי ח ה נ ד מ  נמ למחוק את ה
ש תילתא ד ג  יוסיף לו שליש עבור הגדיש ד
ס : לא ימחוק. אפילו א ח בגמ׳ ט ו  וכן מ
: גמ׳ ס״ל איפה ם  פיחת לו מן הדמי
 שלמה וצדק. נה] היינו כמו שמוללין בעיר
ס  וצדק לטפויי אתא: ני] ואגרדמין. ה
: ת ו ד מ ת לענוש מעוותי ה ו ד מ ים על ה נ  ממו
 בין לשערים. שלא ימכרו ביוקר: מפגי
ס שהוסיפו ד מ ו א ׳ ביוקר ו ד כ ו מ  הרמאים. ש
פות למעלה ורעות  במדה או שמתנין י
ת: גפש מאזגים.  למטה וכמה מיני רמאו
 הוא הברזל חלול שבמאזניס שהלשון זקוף
 בתוכו: סלויה נאויר ג׳ טפחים. במאזנים
ד ששוקלין בו ברזל ונחשת י י  גדולים מ
ד: וצריך ס קבועים ביתד או בעמו ה  ו
 שתהא. המיתנה שהיא תלדה בו: ארופה
ה באדר ג׳ ד ל ס ןעד] שהיא ת י ח פ  ג׳ ט
ם אבל כשהחבל קצר [אין] יכול י ח פ  ט
גע בגג  להטות המאזנים אילך ואילך ושלא י
: וגבוה מן [ ע ד כ  שלמעלה ןכשהוא מ
ת המאזנים: ג׳ טפחים. פן יגעו  הארץ. כפו
ה שהמאזניס גדולים ע והכל לפי מ ק ר ק  ב
ן ה ימירה לפי שמכדעי ק ח ר ס ה ט ד  צ
 יותר: ומיסגה. שהכף תלד בו י״ב אבל אי
ת אין מכריע המאזנים בקל לפי ו ת  הוי פ
ד צמר: זגגי!. כ ו  שהמשא כבד: צמרים. מ
ם ששוקלים בו טמ: טורטצי. ה כו  מוכרי כלי ז
י צורף: והך קמייסא דמאי. ף וזהב. טורטנ ס  כ
 כיון דחשיב צמרים וכסף וזהב הך קמיימא
: ה שוקלים בו א נפש מאזנים מ מ מ י ס  דקתנ
 גרומגי. צורפי נחשת וברזל שמוכרין חתיכות
: גיסטרון. ת ר פ ו : אבר. ע ל ד  גדולות יחד: בעץ. ב
ת מעורבין: צוגמא. של אבן:  מיני מתכו
י שמיני  [ולא של שאר מספוח]. מפנ
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 אכן סלע שאינה פוחתת וגם זכוכית קשה מאד ואינו פוחת: כשהוא קל יומר מדאי אינו יכול למחוק המדה כעומק הראוי ויהיה הפסד המוכר
 וכשהוא כבד יוחר מדאי מוחק טפי בעומק והוא הפסד הלוקח לפיכך ימחוק כעצים אלו שאינם קלים ולא ככדין יומר מדאי: אשכרוע.
 כויי״ש כלע׳יז: העבה. אינו מוחק כל כך כעומק כמו הצד הקצר נמצא כשהוא לוקח ימחוק עם העכה וכשימכור ימחוק עם הקצר וכן
ט טסח אחד הוי ססידא: ע  כשמותק במהרה בכת אממ או כשמומק מעט מעט. כלומר שמוחק מעט ומגכיה אמ המחק וחוזר וכוכש ומוחק מ

 רש׳,
 עושין את המחק לא של דלעת מפני שהוא

 מקיל ולא של מתכת מפני שהוא מכביד

 אבל עושה הוא של זית ושל אגוזים ושל

 שקמה ושל א<אשכרוע ת״ר אין עושין את

 המחק צדו אחד עבה וצדו אחד קצר ולא

׳ למוכר ולא  ימחוק מעט מעט מפני שמפחיתו3

 ימתוק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח ועל

 כולן א״ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי

 לי אם לא אומר אוי לי אם אומר שמא ילמדו

 הרמאין אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו

 הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה

 ידינו סוף אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל

כי ישרים (  בר יצחק אמרה וסמך אהאי קרא ג

 דרכי ה׳ צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם

א תעשו עול במרה במשקל ל (  (א) תנו רבנן י

 ובמשורה במדה זו מדידת קרקע שלא ימוד

 לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים

 במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח

 ובמשורה שלא ירתיח והלא דברים קל וחומר

 ומה משורה שהיא אחת משלשים וג׳ בלוג

 הקפידה עליו התורה הין וחצי הין ושלישית

 ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית אזלוג

ב ר  על אחת כמה וכמה אמר רב יהודה אמר א

 לא ישהה אדם מדה הסרה או יתירה בתוך

 ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אמר רב

 פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתמי אבל

 באתרא דחתמי עד דחזי חתמה לא שקיל

 תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה חסרה

 ויתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי

 רגלים אבל עושה הוא סאה תרקב וחצי

 תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן

 וחצי תומן ועוכלא וכמה עוכלא אחד מחמשה

 ברובע ובמדת הלח עושה אדם הין וחצי הין

 ושלישית ההין ורביעית ההין לוג ותצי לוג

 רביעית ושמינית ואחד משמונה בשמינית וזו

ן מוסיפין על אי  היא קורטוב אמר שמואל ב

 המרות יתר משתות ולא על המטבע יתר

 משתות והמשתכר אל ישתכר יתר משתות

וםוחרי שביעית ומפקיעי ( ר אוצרי פירות ה ״ ת  ג

 שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית עליהם

 הכתוב אומר יילאמר מתי יעבור החדש

 ונשבירה שבר >א< מאי כתיב אחריו נשבע ה׳ בגאון יעקב אם אשכח לנצח

 את fa מעשיהם אמר רב עושה אדם את קבו אוצר תניא נמי הכי אין אוצרין

 פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אבל

 תבלין כמון ופלפלץ אוצר בד״א בלוקח מן השוק אבל במכנים משלו מותר

 ומותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ובשני

 בצורות אפי׳ קב חרובין לא יאצור מפני שמכנים מארה בשערים תנו רבנן אין

 מוציאין פירות מא״י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וםלתות רבי

 מנה של הקדש כפול היה ושמע מינה מוסיסין על המדומ ואין מוסיפין יותר משתות וש״מ שתות מלכר: אע״פ שלענין דינא לא הוה צריך
 הא דרב מסדא מכל מקום כמבמיה משוס התועלת היוצא ממנה דשמעינן מינה מלמ אין מוסישין על המדות יתר משתות המדה
 אומה שרוצין להוסיף כה: והמשתכר. כמו תמני שקונה יין וסירות מהסיטון כדי למכור מעט מעט אל ישתכר יותר משתומ וכגון שלא
 הוקר השער וכל זה כדי שלא יוקירו הסירוח יומר מדאי אכל אס לקח כשעת הגורן ועכשיו הוקיר ישתכר אסילו כסלים ונלכד שיהיה כסי
 השער שהולך: עשרים גדה. כך היה המשקל כימי משה אכל ככית שני הוסיסו כשקל שתות דהיינו כ״ד גרה והגרה מעה והמעה שני
 פונדיון והפונדיון שני איסרים והאיסר שמונה פרוטות והפרוטה שצי שעורה משקלה כסי הקכלה ונמצא שהאיסר ד׳ שעורות והסונדיון שמונה
 והמעה שהיא הגרה שש עשרה שעורות והשקל שהוא עשרים וארבעה מעות שלש מאות ושמונים וארבעה גרגירי שעורות בינוניות והוא
 הנקרא שקל כלשון מורה וסלע כלשון משנה והוא ד׳ דינרים וכשאמרו ככל מקום במלמוד מאמיס ר״ל דינרין וכן מנה מאה דינרים שהוא כ״ה
 סלעים נמצא כסף דעבד שהוא ל׳ שקלים עולה ק״ך דינרין וחמשיס דאונס ומסתה עולה מאתים דינרין והדינר צ׳׳ו שעורות מפני שהדינר
 ו׳ מעומ והמעה שהיא גרה ט״ז שעורות כמו שאמרנו ושקלתיו ומצאחיו שהדינר חצי רכיע אוקיא של כסף: המנה יהיה לכם. משמע שנוכל
 לעשומ מנה מכל אלו השקלים שהם ס׳ שקלים והשקל ד׳ דינרים כמו שאמרנו ועל זה מתמה תלמודא מנה מאמיס וארכעים הוי. כלומר והלא
 המנה אינו אלא חצי מאמיס כדאמרינן ככתובות (לף י.) נותנים לבתולה מאתים ולאלמנה מנה: כפול היה. של תולין היה כ״ה ושל הקדש היה
 כפול שהוא נ׳ והוסיפו שתות חלק שוה לאמד מה׳ חלקים ונמצא שהחלק הוא עשרה והיינו ששים וש״מ שחומ מלבר דאילו מלגאו דהיינו למלק
 הנ׳ לו׳ חלקים לא היה עולה המלק אלא שמונה נשקלים] ושליש נשקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלכר כלומר בר מה׳ תלקיס
 מוסיפין חלק ששי כחלק א׳ מהחמשה: אוצרי פירות. שקונים כשוק לאצרם ולמכרם כיוקר כמקום שרוכן ישראל: מפקיעי שערים.
 שמוסיסין על השער ליקר אומו ומשמע שאינו אסור לאצור אלא כלוקח מן השוק משני שגורס יוקר לעולם: קבו אוצר. כלומר מה שמלקט
 משירותיו ולישנא מעליא נקט כלומר אומו המעט שנמן לו המקום: משמע מהכא שאף כמקום שמומר לאצור וליקח מן השוק כמו כג׳ שנים

ת פוחתין והולכין: מחק. שמוחקין ו  מתכ
ק כל כך ח ו : צדו א׳ ענה. אינו מ ה ר מ  בו ה
 שאינו נכנס בדוחק וצדו הקצר נכנש בדוחק
ק ח ו ק בצדו העבה וכשמוכר מ ח ו  וכשלוקח מ
 בצד הקצר אלא יעשה שניהן עבה או קצר
ם אחת ע פ ה: בגת אחת. ב נ הג המדי  כמנ
: מענו מענו. ה פ ק י ח ו ה אינו מ ד מ  כל ה
ח ומגביה וחוזר ומוחק פ י שמוחק ט  מפנ
ד חצי ת או ע ת מ : אלא פעם אחת. ו ח פ  ט
: על פולן. על כל מיני ק ח ו מ ה וחוזר ו ד מ  ה
 עוולות אלי: שלא ימדוד. לשני אחים או
ע שחולקין לאחד בימות ק ר  לשני שיתסין ק
ה ולאחר באותו חבל עצמו בימות מ ח  ה
 הגשמים שבימות הגשמים החבל לח
ה הוא יבש ונכווץ מ ח מתפשט ובימות ה  ו
ע (ב) כווץ ק ר ק ה ה מ ח  ור״ח פירש בימות ה
חתה: ע בתפי ק ב ת ע מ ק ר ק  ובימות הגשמי׳ ה
 במלח. שמכבידו: שלא ירחיח. שלא ישפוך
 היין בחוזק מגיבה לכלי שיעלה הקצף
ן שוימ׳׳א ויתמלא הכלי: ומה משורה. ד ו ק  ש
ו רה ברתיחתה ק״ ה תו ד י פ ק ה ה נ ט  שהיא ק
 לרתיחת כלי גדול כגון הין וחצי ההין
 ורביעית לוג וחצי הלוג וכוי: ואפילו עשאו
 עביט של מימי רגלים. איכא למיחש שמא
ם רוחצו וימדוד בו: דלא חתמי.  לפעמי
ת ואתי ו ד מ ם ה ת ו ה המלך ח נ ו מ  שאין מ
ד שיראה הלוקח  לרמאות: עד וחזי. ע
תם לא שקיל ומותר לשהות: תרקב.  החו
: וחצי ה א  תרי וקב היינו ג׳ קבין חצי ס
 הרקב. קב ומחצה: וחצי רובע. זהו שמינית
: סומן. שמינית הלוג. הין. י׳׳ב לוגין ב ק  ה
ב ק ר ב והחצי הין היינו חצי ת ק ר  דהיינו ת
 ושלישית ההין תיקנוה משוס שהיתה במקדש
 [וכן] רביעית והא דלא עביד נמי חצי
 רביעית דהיינו לוג ומחצה משוס דאתי
 למימעי בחצי קב דיבש דהוא 3׳ לוגין
ש בגמרא בריבעא טעו ביה אינשי ר פ מ  מ
ר נמי דלא עבדי קביים דאתי מ א  ולהכי ק
ב דהוא קב ומחצה אבל ק ר  למיטעי בחצי ת
ו אינשי: אין מוסיפי! על ע  בתילתא לא ט
ס  המדוה. אם אנשי העיר באו להוסיף א
 רוצים לשבר הראשונים: פי אם שחות.
ס יוסיפו יומר משמות אז  (כ) ייתר כי א
: מ ׳ המביאי׳ פירות לכאן לא ידעו נ  החמרי
 ואיגם רשאין להשתכר יותר משתות ויפסידו
א מקראי ת כ מ ס גס א  מן הקרן שלהם ו
נים  מיימי בגמרא: והמשספר. החנונים הקו
ן הרבה פירומ ביחד כדי למכור  מן הסימו
ט לא ישתכר ייתר משתומ כגון ע ט מ ע  מ
ס לקחו בעת ר השער אבל א ק ו  שלא ה
ר אפילו בכפלי כפלים ק ו  הזול ואחרי כן ה
 יכולין למכור כפי השער: מפקיעין מיסיפין
ה שהוא  על השער: עושה אדם את קבו. מ
ק שלא יקח מן ט משדותיו יכול לאצור ר ק ל  מ

 אין בקיאין במעשה •דינו. ונוכל לרמות
 כרצונם: כי ישרים וכוי. הצדיקים ילכו
 בס. שיזהרו כהס וסושעיס יכשלו כס
 שילמדו תכמה וערמימומ וירמו הבריות
 ונמצא נכשלו כס: שלא ימדוד בחבל.
 עצמו שמודד לחכירו כימומ הגשמים
 לא ימדוד לשותסו זה כימומ החמה
 מפני שהחכל משייכש ומחקצר ונמצא
 שזה נמאנה: שלא יטמון משקלותיו
 במלח. מפני שהמלמ שואב לחומ
 המשקלות ומקילין. הכי איתא בירושל׳:
 משורה. היא מדה קטנה כדכתיב
 מיס במשורה תשתה: שלא ירתיח.
 שלא ישפוך היין בחזקה וממקום גבוה
 מפני שעולה קצף אשקומ״ה בלע״ז
 ונראה הכלי מלא: שאפי׳ יחדה לעביט
 של מי רגלים. שמא ימוד כה
 לסעמיס: אכל כשאינה חחומה הוא
 ירגיש כה וגם הלוקחים ולא שקלי
 ומותר להשהותה דהא לא יחדה למדוד:
 משוס הא דתניא בססרי דקרא דכמיב
 גדולה וקטנה ר״ל גדולה שמכחשמ את
 הקטנה מסקינן הכא אלו הן המדוח
 שיכול להמקיים שאין לטעומ בהם לחח
 אשמ כעכור האמרמ כי אלו ניכרות
 הן: סאה. היא ששמ קכין ולפיכך לא
 קמני חצי סאה משוס דהיינו מרקכ
 שהוא שלשה ןקכין]: חצי קב רובע קב
 תומן נמ שמיניח קכ שהס ג׳ כיעין
 וחצי מומן כיצה וממצה: עוכלא.
 היא כיצה וחומש כיצה משני שהלוג
 הוא רובע קב ולוג ששה ביצים ואפילו
 שהשיעורין אלו קרובים זה לזה
ופ בקיאין  מסקינן דבמדוח קטנ
 האנשים להטר בין אחת לחברמה זה
 הוא במרת היבש. ובמדת הלח הין
 שהוא י״ב לוגין כתרקב ביבש מצי הין
 הוא חצי תרקב שלישית הין הוא קב
 רביעיח הין הוא ג׳ לוגין ואע״ג דאיכא
 למיטעי בין שלישיח לרביעיח מ״מ
 טון דהוו הכי במקדש כדאמרי׳ שנתומ
 היו כהין הניתו אומן מדומ גם
 להדיוטות טון שהם נמי היו משממשין
 כמדומ אלו לענין שמן שהיו נותנין
 למנמומ וליכא למיחש שיטעו הס
 לכהניס דכהנים זריזין הן להטר בין
 שלישיח לרכיעיח לפיכך לא ראו למעט
 מדות אלו: גרפי׳ כגמ׳ אמר שמואל
 אין מוסיפין על המרות יומר משתות
 ולא על המטכע יומר משתות והמשתכר
 לא ישמכר יומר משתומ מ״ט דשמואל
 א״ר חסדא שמואל קרא אשכש ודרש
 והשקל עשרים גרה עשרים שקלים
 חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה
 שקל המנה יהיה לכס מגה מאחים
 וארכעיס הוי אלא ש״מ תלח ש״מ

 עין משפט גר מצוה
ה ת ת - ג ת  ת

׳ י מ ס ״ ח ו נ ע נ ן ק ד א ג ל מ ה ס ב י נ ׳ ג ל ה ו מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר ס ו ב ט ן פ ג עשי מ ח שס ס ״ ׳ פ י י : כ מ א ל  ר
בה י נ ת ג ו כ ל ה ז מ ״ ס ה ו ר ט ׳ מ ל ה ד מ ״ י ׳ ס י י : ג מ ס  ש

: ס מ ש ״ ר ס ו ע ט ג לאוין ק מ  ס

 ממורת הש״מ
ן ט ר ו ס מ ו ג ר ) ת א ר (ישעיה מ ר ותאשו ה ד  א) ת
ת גדולות ת הלכו ס ר י א ג י ך ב) זו ה ו ר ן ע  ואשכרעי
ס ר כן ג ו א [ כ ס י ס א ר ו י ג ״ אשר נ ס שלנו ו י ר פ ס נ  ו
חרי סו ת ו ו נ י ט ה) ת יקרא י ) ו ד ד ע י ש ו ] ג) ה ח ״ נ  ה

: ס ת ו מ ) ע ש ו ״ א ר נ ׳ ו מ ג  שביעית לימא ב

 קובץ הגהות
ה פ י ן א י ט ק ה ר ל ה נ ח ת פ נ מ ו נ ש ה נ ו ״  כ״ח (א) נ
: ׳ ו ה נ מ ר י מ נ ז ת מא לעו  ולהגדיל שקל ו
ם י מ ש ג ׳ ה ו מ י נ א ו ת ח י מ פ ח ב ו ר ת מ ע ו ק ב ת נ מ ״  (נ) נ
ה ד מ ג ה ׳ ׳ ה י ז שנמצא נ ר ט ם י י נ ג ד ׳ ה י ק נ ד מ  מ

: ק ח מ השאר ג ת כצ״ל ו פ ס ו  מ
ל לא ע נ ו ע ן ו מ ו ת וחצי ת עי תא ורבי ׳ אי מ ג  ג״א א] נ

: י ו ה כ מ ת נ ת  א
נם אי ו ו פ י ס ו ו שה ע : [3] ולא ד ל נ כ ״  מא״י [א] נ
ס חצי ר י לא ג ״ נ נ ה ״ : [צ] נ א ״ ד ה צ״ל ו ׳ נ ו נ  ו
ת י נ ו שמי נ י ן הי מ ו ׳ ס י ן לפירושו שפ מ ו ו ת נ י ע דהי נ ו  ר

: ש ״ ר ׳ ה י פ ׳ נ י ׳ ליתא ע מ ג ן נ כ . ו כ ק  ה
) ט נ ) : ׳ מ ג נ נ ״ א ע ״ ף ס מ ד ״ נ ב ״ ) נ א  חו״י (

תר בצ״ל: ו ת ולא י ס שמו  א



 עין משפט נר מצוה
ח ת ת - ו ת  ת

: ו ע ק ׳ ת י מ ס ׳ ׳ ר א ו ת ט י נ ע ׳ ת ל ה ב מ ״ ׳ פ י י  א מ
׳ ל ה ז מ ״ ט ׳ פ י י : ג מ ס ט ל ׳ מ ל ה ה מ ׳ ׳ ׳ ס י י  ב מ

: ׳ רלב י מ ס ׳ ׳ ר ח ו ע ט ( ק , ג לאו מ ה ם ר ט  מ

 ממורת הש״מ
: ׳ ו נ ח ו ק ו ל ה לו ה ש ע ׳ ש י ג ס ה ״ ד י נ) ב ״ ו פ ל  א) מ

 קובץ הגהות
: י ״ א ג מ ״  ב״ח (א) נ

ש ״ ף צג. ע : p ד י ר ד ת ל ח א ע מ י ׳ א מ ג  נ״א א] ג
: ף ״ י ר : ג] לשון ה ס י ר נ ה שי ג ר  ה

ג ״ : [5] נ ק ו ח מ ס ל ם רשו י תנ ו ת נ ג י  מא״י [א] ת
ג ״ ] ג ד ] : ד א ג מ ו א ט ו ג שה ״ : [ג] נ ם ת ו ל  ג
י נ רעו ל ז ה אג ל ט א י ל ס דחז ו ש ן מ ח ש ע ס ר א ז ק ו ד  ו
ג י י ו נאכל כלל ח נ י ט דא ו ל ס ק ג ו ו ר רע כ ן ז ה כגו נ י  ג
: ל ס ו כ ד ה ר ע ק ו : [ה] צ״ל י י ט ג ו ״ ג ש ר ת ש ו י אתר  ג
ן ו ן לטח י ט ך ח לי א המו י נ ת ג ד ״ ג ש א ר ג אלא ה ״  [ו] נ
ח ג ט ה ל מ ה ׳ ג ו ן כ י ס ר ו ו מ  ולא לתת! יעשאן שיבין א
ג ״ ב ש ׳ ר ו א כנושא שכר כ ו י שה נ פ  ונכלה חייכ מ

: י ו כ ר ו מ  א

 שלטי הגבורימ
ם ה ם שיש נ רי רג י ג א״ ן ג ד כ מ ש ז א אין מ ״ א י כ ר ת  כ
ג ו ם שמצר ר כמקו ס וסלתות ו י  חיי נפש כגון יינות שמנ
׳ ט נ ר להשתכר כיין ושמן כמכואר כקו ת ו  יין ושמן מ
ר דאל יררח אלא שתות מ א א ד ה ה ״ מ ר ג ה ח ח: כ ו  הראי
ן לזגוני ד דפרשי לכלהו מוכרי ״ י מילי היכא דאיכא כ  הנ
ג י י ל לא מח ט ה ד חד מזגין ככל מ ד י ט אכל אי כל ח  ה
י נ ג ה מז י ד ט ד י ט שלמי פ  האי לחודיה לזגוני גזול ד

: ן נ י ד ס ס דים לא מ י לחורי׳ גי ה ו ד ס פ א ני ביוקר ו  אחרי
ימי חייב ן דכולהו לזריעה קי ו ט ר הכא ד מ א א ד ה מ  ב י
עו די מו ו ו ר י נ ח מח ק י שלקח מ מ ׳ ל י ק מי ל ק וחו ד  גאחרי
ה פלונית למוכרו שם ואחר שהוליכו שס ג ד מ  שמוליכו ל
י כאן אלא ח ק ר לי מ ס אינו יכול לומר החז ו ו מ  מצא ג
ו להגיאו או למוכרו ל ג פ ט כר מ המו ם ו י מ ד  מחזיר לו ה
א ו ד ה ד שהודיעו ה ח ד א אג ו נ ג א נ ג ׳ נ  שם ואפי
עו שרוצה להוליכו שם י ד ס לא הו כר אכל א  כרשוח מו
א כרשות הלוקח ס הרי הו ו ו שוס מ  והוליכו שס ומצא ג
ח ונמצא ק ו למוכר והלוקח מ מ ו מ ח ג ק מ ל שיחזיר ה  ע
ת לוקח א גרשו ד הו כ ה ״ ת ל או נגנכ א אג ס ו ו ו מ  ג
א גרשות ד הו ס ה ו מ ת ה מ ח ל מ ס פ ע או נ אס התלי  ו
א ו ד ה עו ה לי ה לו להוליעו למוכר ולא הו י ר ה כ ו  מ
ע שהיה כו כר ד אס המי ג ו ת ה כ ״ מ ר ה  גרשוח לוקח ו
ס ף כהוצאה שהוציא הלוקח להוליכו למקו יג א ס חי ו  מ
ר ט כר מ ה מו ס לא הי א לגרמי אכל א נ  סלוני משוס ד
ה ע ש ס אז ההוצאה שצריך להוציא עליו להכיאו מ ו מ  ג
א ר הו כ ו מ ן ללצורך ה ו ר ט כ ו מ א על ה ס הו ו מ  שנגלה ה
א אגל כהוצאה מ ל ע רחא ג טי ג אלא ג י  ואין הלוקח חי
ר לכל שאר הזרעים מ א א ל ה א. ו  דהולכה אלוקמ הו
ן כחכ ת ו ד ח א יג כ ה זגני אינו חי ע ד ז פ לרובן ל ״ ע  א
ו ד ח אין מוציאי! מ ו ע מ ע ה ר א שכבר פ ק ו ה ל י  הרמי
ן ו ד הלוקח ט ן נ י ד ח ע ו ע מ ס ה ג אבל א ו ר  גשגיל ה
אס פילש ו ו ד ! לו אין מוציאין מ יעי חזקה מסי ה ו ג ו ר  ל

: ן טי חי ׳ ג י ן אפ ת ו ד ח א ג ג י  לזריעה אז חי

 נמוקי יוסף המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא(צ:-צג:) מו
 אלו מסני שאינו נמצא בשדומ בשלש שנים אלו לאכול מהם אס״ה כשנמ בצורמ אסור מפני שגורם יוקר [גדול] בשערים: מפני שממעט את
 התפלה. כדאמרינן כעלמא [עירובי! לף סה.] נכנס יין יצא סוד: לסודיא. היא שככש דוד וקסכר ככוש דיחיד לאו שמיה כבוש ואין לה דין
ק ליה אכל אי טרח למעכד ז  א״י: [אין משתברין בא״י]. היינו לקנוח מכעה״כ כדי למכור כשוק אכל משלו מומר וטעמא דכעה״כ מצי מ
 מיניה מילתא אחריחי כגון שקנה חטים ועביד מיניה פח נראה דמותר: הא דמחירין [בביצים] להרויח כ״כ עד הכסל דלא אסרינן אלא
 על אחד מרין אי נמי שלא ימכור

 יהודה בן בתירה מתיר ביין מפני שממעט

 את התיפלה וכשם שאין מוציאין מא״י לחו״ל

 כך אין מוציאץ >א< לםוריא ור׳ מתיר מאפרכיא

 לאפרכיא ת״ר אין משתכרין בארץ ישראל

 בדברים שיש בהן חיי נפש א כגון יינות שמנים

 וסלתות אמרו עליו על ר׳ אלעזר בן עזריה

 שהיה משתכר ביין ובשמן בארץ ישראל ביין

 כר׳ יהודה בן בתירה דםבר כיון דממעט את

 התיפלה מותר שמן באתריה דרבי אלעזר בן

 עזריה שכיח משחא טובא: ת״ר אין משתכרין

 פעמים בביצים פליגי בה רב ושמואל חד אמר

 תגרא לתגרא וחד אמר א^זוזא אחבריה: ת״ר

מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. אמר ר׳  א

 יוחגן אי[כגון] כלי פשתן בבבל ושמן ויין בא״י

 משום דמינייהו רובא דחיותייהו א״ר יוםף והוא

ק יוצאין מארץ א ל וקם עשרה בשיתא: ת״ר -  ח

 לחוצה לארץ אא״כ עמדו סאתים חטים בםלע

ח אבל ק  אר״ש אימתי בזמן שאינו מוצא ל

 בזמן שמוצא ליקח אפילו עמדו סאת בסלע

 לא יצא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי

 יוחנן לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר

 אבל מעות ביוקר ופירות בזול אפילו עמדו ד׳

 םאין בסלע יצא וא״ר יוחנן נהירנא כדהוו ד׳

 סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא

 מדלית איסר וא״ר יוחנן נהירנא כדלא הוו

 מיתגרין פעליא למידנח קרתא מריח פיתא

 [מייתין] ואמר ר׳ יוחנן נהירנא כדהוה בצע

 ינוקא חרובא והוו גגידי חוטי דדובשא על

 תרץ דרעוהי:

 תגר ראשון לחגר אחר אלא לצריכים
 שאינם תגרין כדי שלא יוקירו יותר
 מדאי אבל נמ יומר [משתות] על הכסל
 להרוימ בדינר קרוב לדינר אחר
 ממירינן משום דאין בהם מיי נפש
 וטרחינהו מרובה: מתריעין. במפלה
 כעננו דהמרעה כשכח ליכא בשופר
 כדאימא כמסכח חעניח [דף יד.].
ת שחייכ  הריטכ״א ז״ל: אפי׳ בשנ
 לשמוח [יכולים] להחשלל שיחיקר
 סחורה זו שהוזלה יומר מדאי שהוא
 קרוכ למחצה דכיון שאין כזה חועלח
 גדול לעניים ככל כך זול והוא נזק
 גדול והססד לרוכ אנשי העיר כדכמכ
 הרי״ף דמינייהו רוכא דחיומא:
ת הםפינה ר א כ ו מ  םליקא לה ה

ר פידות בו׳. כולה מחני׳ כ ו מ  ה
 רשכ״ג היא ומחלק כין
 זרעוני גנה שהיא זרע כרוכ וקסלוט
 וכיוצא בו שאין ראוי לאכילה כלל
 לזרע סשמן דאיכא דאכלי כדאמרינן
 [נדריס דף מט.] לוליבא דכיחנא
 לכותחא דכהני דראויין לאכילה לא
 מיכעי פירומ דקיימי לאכילה כמו
 לזריעה דהיכא שלקמן סממא דלא
 שירש שלזריעה לוקחן דלא הוי מקש
 טעוח כשלא צמחו דמצי א״ל לאכילה
 מכרפיו לך אלא אפילו זרע פשחן
 שעיקרו לזריעה כיון דאיכא מעוטא
 דאכלו מיניה לא הוי מקח טעוח
 דמצי אמר ליה לאכילה מכרתיו לך
 וטעמא משוס דקי״ל כשמואל דאמר
 לא אזלינן בממון אתר הרוב כיון דאית
 לן כלל גדול המוציא מחבירו עליו
 הראיה חשכינן לרוכא כאילו לא הוי
 אלא פלגא וכיון דפלגא ופלגא הוה
 הלוקח היה לו לפרש שרוצה להיוח
 משלגא דזבני לרדיא וכיון שלא פירש
 איהו הוא דאססיד אנפשיה אבל
 במלמא דסשיטא וברירא דלזריעה
 כעי להו בזרעוני גנה לא צריך ליה
 לסרש והוי כאילו שירש לזריעה כעי
 להו וכיון דאין ראוין לזריעה דהא
 לא צמחו מקמ טעומ הוא ומהדר ליה
 זוזי כדמסרש כגמ׳ ומיהו היינו היכא
 דאין לחלוח הדכר כרוע הזמן או
 הקרקע אלא דוקא כזרעיס אכל בזמן
 ששאר זרעים לוקין או שקרקע זה
 ידוע שהוא גרוע הוא סטור מלשלם:
 גמ׳ מוכח מהך כרייחא כדסירשנו
 כממני׳ דכשראויין לאכילה אינו חייכ

 רש״י
ס נ כ  השוק לאוצר: מפגי שממעט התהלה. מ
 יין יצא סוד: לסוריא. דדבוש יחיד לא
 שמיה כיביש: מאפרפיא. אחרונה שבארץ
 ישראל: לאפרכיא. ראשונה דבסוריא כיין
 דסמוטן מותר: אין משספרין. לקנוס
 מבעל הבית למכור בשוק: אבל געה״ב.
 בעצמו יכול למכור לצדדם מיהו לקנות
 חמין לעשות פת מומר טון דאיכא טירחא
 שד אבל למכור הדבר בעין כמו שקונהו
 מן בעל הבית אסור: בגילים. לפי שאין
 בהן כל כך חיי נפש וגס הטורח מרובה
ח מועט לעני המחזר בעיירות לקנותו  והדו
 ולכך התירו להשתכר בה! יתר משמות:
ח שני פעמים  תגרא לתגרא. ט יש כאן דו
דס יותר קי  מגר הראשון ומגר השני מו
ס מומר ט אס יוקיר ד ב  מדאי אבל בשאר ד
כדס אמריס: זוזא  זה ימצא כמה מו
 אחגריה. כפלים ממה שקנה אוחס:
 מתריעים. במפלה: על פרקמטיא. בגדים
 טובי׳ שהוזלו ואין הפסד לעניי׳ אס יוקירו:
 והוא חל. כל כך דקס שיה עשרה נא] מתנין
 בששה קרוב למחצה: אין יוצאין מארץ. לפי
 שמפקיע עצמו מן המצות: אבל מעות. שאין
 להס מעות מפני שזלה הפרקמטיא:
 גהירגא. דטרנא: מדליס איסר. לקנות ןג1:
 מריח פיחא. ט רוח מערבית מביא ריח
 הפת 1ג] למזרח העיר ומתים מתאות

 רעבון: גגידי. נמשך:
ה נ י פ ס ת ה ר א כ ו מ ק ה ר ה פ א ל ק י ל  ס
ר פירוח לחגית. סתס ולא פירש כ ו מ  ה
 אס לזדעה מכרן או לאטלה:
 וזרען. הלוקח ולא צמחו ואפילו פשתן
 דרובו נקנה לזדעה מ״מ טון דאיכא נמי
 דזבין לאטלה אינו חייב באחדות דמצי
 למימר לאכילה מכרתיו כדאמר שמואל
 בגמרא אין הולטן בממון אחר הרוב:
 נח שרשב״ג אומר זרעוגי גיצה פוי. הכי
 מפרש בגמי: חייג גאחריותן. דהר מקח
 טעות דהר כמו עציס של זית ונמצאו של
 שקמה יין ונמצא חומץ טון דלאטלה לא
 חזיא ואפילו דמי עציס לא ישלם לו לוקח
 דהא לא נהנה בהס כלום וגס לא שלח
 בהן יד וכמו שאומר לו המוכר זרע אותם
 דמי דודאי לזדעה זבנינהו: גמ׳ ונמצא
 צגחן. שהיה נגחן קודם מכירה ואין ראוי
 אלא לשחיטה: הרי זה מקח טעוח. טין
 ונמצא חומץ: יפול לומר לשחיטה מפלחיו
 לך. דאין הולטן בממון אחר הרוב ולא
 הוה לו למוכר לפרש אלא הלוקח הוה ליה
א קא בעינא ומדלא פירש ד ד  למימר ל
 הפסיד ולא דמי ליין ונמצא חומץ דפירש
 בהדיא יין קבעינא: וליחזי האי גברא. איך
 רגיל לקנות אס הוא עובד אדמה שרגיל
 לקנות לחדשה או טבח הקונה לשחיטה:
 הבין להא ולהא. טבח ועיבד אדמה: וגיחזי.

 םליקא לה המוכר את הספינה
פירות לחבירו ולא צימחו אפי׳  המוכר ג
 זרע פשתן אינו חייב באחריותן

 רשב״ג אומר זרעוני גנה שאינן נאבלין חייב

 באחריותן: גמ' ״ת״ר המוכר זרעוני ב גנה

 לחבירו זרעים שאינן נאכלין זרען ולא צימחו

 חייב באחריותן זרעים הנאכלים זרען ולא

 צימחו אינו חייב באחריותן ואם התנה עמו

 מתחלה לזרע חייב באחריותן מה הוא נותן

 לו דמי זרע וי״א אף הוצאה והלכתא כת״ק.

 גיוהני מילי דלא צימחו מחמת עצמן אבל

 מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או כיוצא

 בו אינו חייב באחריותן: איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה״ז

 מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך וליחזי האי גברא

 אי לשחיטה אי לרדיא זבין בגברא חבין להא ולהא וליחזי דמי היכי יהיב לא

 כאחריוחן וטעמא אימא כסמוך משום
 דקי״ל כשמואל: זרעים שאינם נאכל־ס. ר״ל שאינם נאכלים כלל כזרע כרוכ וכדפירשנו: וחייב כאמריומן דקמני היינו דמי זרע שנתן לו ואינו
 מנכה לו כלום מסני הזרעים ואפילו כדמי עציס דעלמא ואצ״ל שאין יכול לומר לו לא אמן לך מעותיך עד שממן לי כשיעור הזרעים שלי
 דכיון שעל דעח זריעה מכרן לו ולכך מסרן לו ויש לו מקח טעומ כדכר ולא סשע הלוקמ ככלום אינו מייכ לשלם לו כלום וכן ככל מקח
שידוע שהלוקח הדבר שבשבילו לקחו כגון כגד וחתכו כהמה ונמצאת טרפה וכן אמרו בבכורות פרק כל פסולי המוקדשין (  טעות שבעולם ג
 [דף לו.] השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ומחזיר להם אמ הדמים ומה שלא אכלו יחזירו ויתזיר להם את הדמים
 מכרוהו לעוכד כוככיס או הטילוהו לכלכיס ישלמו דמי הטרסה ותנו רכנן המוכר כשר לחכירו ונמצא ככור סירוח ונמצאו טכלים יין ונמצא
 נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להם אמ הדמיס ע״כ ולמדנו מכאן כי הלוקח סרקמטיא משכירו להוליכה למקוס ידוע והוליכה ונמצא שס
 מוס שאין לו ללוקח לעשוח כה הוצאה כדי להחזירה אלא מניחה כיד שומר חנם והולך זה ויטול אמ שלו אס ירצה וחייכ מוכר להחזיר לו
 דמיו אבל אינו נומן לו מה שהוציא דליח הלכחא כר׳ שמעון כן גמליאל דאמר כגמרא נומן לו הוצאה וכן כל כיוצא כזה וכן כחכ
: נבדיתא דף צג:] ש המוליך הטין. משמע מהכא דמחני׳ לא איירי בהוצאה והלכך על כרחין מחני׳ כולה ל  הרמכ״ס ז״ל. עכ״ל הריטכ״א ד
 רשב״ג היא והכי קאמר שרשב״ג אומר וכו׳ דאס לא כן כמאי סליגי מ״ק ורשכ״ג והלא כמחניחין לא נזכרה הוצאה וכדמשמע הכא אלא
 ודאי הכי הוא דמתני׳ רשכ״ג היא והלכתא כוותיה אלא בהוצאה דאיירי ככרייחא קי״ל כמ״ק דפליג עליה שאסילו רשב״ג לאו דינא קאמר אלא
 קנסא ואינו נותן לו אלא דמי זרע ואם פועל הוא וזרע כמה שאינו ראוי ישלם דמי הזרע אם הוא נוטל שכר כדאמרינן ככ״ק פרק הגוזל
 עציס >דף צט:ז א״ר יוחנן טבח אומן שקלקל חייב לשלם והוא דעביד כשכר כי הא דא״ר זירא הרוצה שיחחייכ לו טכח יקדים לו דינר אכל
 אומן דעכיד בחנם פטור כדאמרינן נעיין דף צג: בתוס׳ ד״ה חייב! לענין גניכה לפי שאין דרכם של בני אדם להחבונן בכל ענין: ולא לתתן.
 כמיס דעליו ללחוח אומן כמיס ולכמוש כמכחש להסיר הקליסה החיצונה כדי שחהא סולח נקיה הכי מזי טעמא דמחניחא דאינו חייכ כאתריותן
 דהוי מטעמא דשמואל דכיון דאיכא למימר לאכילה מכרחיו לך אע״ג דרוכא לאו לאכילה קאי אינו חייכ דכממונא לא אזלינן כמר רוכא
 וכדפירשנו כמחני׳ דכלל גדול בידינו דהמע״ה הלכך הוי כפלגא ופלגא והו״ל ללוקח לפרושי: וליחד א׳ גברא וכוי. משמע דהיכא שמטרו שהוא
 לוקח להט או להט הר כאילו פירשו בהדיא וחייכ המוכר לחח לו דוקא ההוא שיודע כו שדרכו ליקח ממנו ואי לא הוי מקח טעומ וכן נמי אמרינן
 דהדמיס ראיה לפי הדמים שנחן לו יוכל להכיר דעח הלוקח ואע״ג שלא פירש לו כלום הוי כאילו פירש ואי לא יהיכ ליה הכי הוה מקח



) גמוקי יוםף המוכר את הפירות פרק שישי בבא בתרא  92 (צב.-צד.

 טעומ ומיהו היינו דוקא בכיוצא בזה ששאל ממנו שור ושור קא תבע ליה אלא שמגלה דעמו השמא דלרדיא הר בעי ליה אבל שאל לו צמד
 ואחר כך אמר דבקר נמי הוה בעי מיניה המס אמרינן דאין הדמיס ראיה לחייב לו ענין שלא שאל לו דשני גופין נינהו ואיכא נמי דקרו
 לכל חד שם באסיה נסשיה לצמד צמד ולבקר בקר: ni לטרחא יתירתא. משמע דאע״ג דלא הר בטול מקמ כשכיל דמים דהא שוה כדמיס
. משמע מהכא דהיכא דלימ ליה זוזי למוכר לא מצי ,  דיהיכ עליה מ״מ מצי למימר ליה דלא כעי למטרמ הכא למזכן ליה: אי דליכא לאשתלומ

 למימר ליה הרי שלך לפניך טרמ
 וזכין אלא יפרע ממטלטלי אכל אי
 איח ליה זוזי כעי למיחן ליה זוזי
ט היט דאמרינן הכא כלוקח ה״ה  ו
 מכעל חוכ דהא מקח דהוה כטל הוו
 הדמים חוכ עליה דמוכר ונראה
 דהיכא דלימ ליה למוכר זוזי ואימ ליה
 קרקעות ומטלטלין מטלטלין יהיכ
 ליה קרקעות לא יהיב ליה דטון דאי
 הו״ל זוזי יהיב זוזי מטלטלים דתשיבי
 בתר כססא טסי יהיב ליה ודעת
 הגאונים ז״ל שמקבל חרם סתם שאין
 לו מעוח או מטלטלין קודם שיסרענו
 בקרקע [או כל היכא] דפרע
 במטלטלין ע״פ שומת כ״ד וכשב ר״מ
 ז״ל דבשטרומ פועל אפילו לימ ליה
 זוזי בעי ליה למטרח ולמזבן ולפרוע
 הפועל דתנן בפרק הבית והעליה
 [לף קיח.] השוכר את הפועל לעשות
 עמו בתבן וכקש ואמר לו טול מה
 שעשית כשכרך אין שומעין לו ואמרי׳
 כגמ׳ מהו דמימא טון דאית ליה אגרא
 גכיה שמעינן ליה דאמרי אינשי ממארי
 רשומך פארי אפרע קמ״ל וכשוס
 דוכמא לא איממר האי טעמא אלא
 היכא דלית ליה זוזי ופירושא דמילתא
 מבעל מובך סובין תפרע. כלומר
 לפחות כיון שאין לו יותר לא מהיה לו
 כנושה מתרגמינן כרשיא ולענין נזקין
 העלו הרבה מן המסרשים דמצי למימן
 ליה אסילו קרקעות ואסילו ה״ל זוזי
 י< ובלבד שיהיה הקרקע עידית דמיטב
 אמר רממנא אבל מדברי הרמב״ס ז״ל
 נראה דטון דאימ ליה מטלטלין מטלטלין
 יהיכ ליה: כשאינו אלא מצד האמד הצד
 השני מגין עליו וכשרה: נמצא עליה
 קורט דם. דוקא היכא דאיכא ממט
 שיכול הדם להתעכב ולהסתבך כו הוא
ט אבל בנקבים כלא ה  דמחלקינן כ
 מחט לא הלכך ט ליכא דם [ואיכא
 מחט] כידוע שלאחר שחיטה נחחכ כו
 המחט וכשרה: הונלד פי המכה.
 כלומר שעלה עליה קרוס. ולפיכך
 כעי מאי נשקא מינה טון דאסילו
 הוגלד טרסה: ופירוש למקח וממכר.

 דאס מכרן אחמול או שלשום חייב להחזיר לו הדמים דטרסה מכר ואס לא הוגלד כיון שלקחה מוך ג׳ ימים אינו ידוע אס נטרפה קודם
 שלקחה או אחר שלקחה הלכך המוציא מחכירו עליו הראיה אם הלוקח לא נחן לו דמים עדיין יטעון שכהמה טרסה מכר לו ואס נמן ככר
 המעומ לא יוכל להוציאה מתתת ידו בטענה זו שהמוציא מחברו עליו הראיה: בכור כזמן הזה אסור כאכילה אסילו לכהן עד שיהיה בו מוס
 קכוע לראייה מומחה לסי שהוא כקדשים כחוץ ואס זה הכהן מכרו בחזקח מום קודם שיראה חכם אמ מומו קנסינן ליה לכהן אע״פ שאכלו
 הלוקחין מן הכשר שיחזיר להם הדמיס ומה שיוחר מן הכשר יקכר כדין פסולי המוקדשין דכעי קכורה ויחזיר להם הדמים: וכן הדין כקצכ
 שמכר טרסה לישראל כמזיד דקנסינן ליה אכל לא קנסינן ליה כמה שהוא של עצמו ולפיכך מה שלא אכל יחזיר לו הכשר ואע״ג דהיכא דלא
 סר סכיניה קמי מכם ונמצאמ פגומה [חולץ דף ייו.] מכריזין אכשריה שהיא נכילה דאסילו לעוכר כוככיס לא מזדכן אסשר דטעמא דמילחא
 משוס דאיכא מרמי איסורא וכזיונא דח״ח הלכך קנסינן ליה טפי: דמי טריפה. הלכך המוכר מחזיר להם המוהר שנמנו לו על דמי כשר
ר עכדו להכירו. כל העכדיס כסחם הס כמזקמ גנכיס ומשחקי קוכיא והלוקח [יודע ככר]: ונמצא כ ו מ  בזיל שהוא דמי טריפה: ה
 שהוא ננב או קוביוסטוס. לא מצי לומר ליה הרי שלך לסניך ט הטעימני. אכל לסטים מזויין או שככר הוא מוכמב למלכומ על שהרג
 ולסטס א״כ גברא קטילא ודאי הוא שהלוקת אינו נותן דמיו בעבד כזה הלכך אומר לו הרי שלך לפניך והב לי זוזאי אע״ס דכשעמ לקימה לא
 פירש לו הלוקש ולא מידי. והא דאמרינן כגיטין [לף פו•] שהמקין רכ יהודה כשטר מכר של עכדים שצריך למכמכ המוכר האי עכדא דנן
 עטיר וסטיר מעדורי מלכא ומלכחא ההיא לשוסרא דשטרא דכלאו הכי נמי מדינא חייב כאחריומו והא דסירשנו הכא טעמא משוס דכל
ט אימנהו משוס דאי לא הר הכי כולהו אלא רובא לבד טון דקי״ל כשמואל דאמר דאין הולטן כממון אחר הרוכ א״כ הוו כסלגא  העכדיס ה
 ופלגא והיכי אמרינן הגיעו אדרבה לימא ליה הרי שלך לפניך דהכא לא מצי למימר מוכר ללוקח היה לך לפרש דפשיטא דאס נמצא
 כעל מוס דהוי מקח טעוח דמום מכטל מקח היכא דלא נודע ללוקח וכדאמרינן לקמן [לף צל.] איהו אפירי שפירי יהיכ זוזי ואין לך
 מוס גדול מזה: מייתינא הבא בגמ׳ נלף 1.35 הא דסרק שור שנגח אמ הסרה ונמצא עוברה כצדה ואינו ידוע אס עד שלא נגחה
 ילדה ופטור מלשלם חצי נזק על העוכר אס משנגחה ילדה וחייכ לשלם חצי נזק על העוכר ומסקינן דקי״ל כרבנן דאמרי
 המוציא מחכירו עליו הראיה וכן בענץ אומדנא לא אזלינן בממונא בחר אומדנא לחייב אלא בכולהו אמרינן המע״ה כדמניא [שסו
 שור שהיה רועה ע״ג הנהר ונמצא שור הרוג כצדו אף על פי שזה מנוגמ וזה מועד ליגח זה מנושך וזה העומד כצדו מועד לישך
ט וסחס לוקח מחיל עליה ה ׳ הלוקח יש לו לקכל סירות עס גרעון זה משוס דאורחא דסירוח אלו כ י  אין אומרים זה נגחו וזה נשכו: מתנ
 הלכך באתרא דליכא מנהגא בדברים אלו יקבל רוכע הקכ מקטנית לסאה תטין וכדאיתא כגמרא וכן למאה מאניס עשר מאנים סחוחוח
 וכן כשימכור לו מרחף של יין ואמר לו סחס מרחף של יין אני מוכר לך יקכל למאה קנקנים יין חשוכ עשר מיין קוסס שהוא יין גרוע:
 בשרון. שם מקום שלא היה כו מנהג אכל היכא דאיכא מנהג הכל כמנהג המדינה. כך העלה רי״ף וגדולי המפרשים: פטםאות. הס

 רש״י
 אי למי ריליא יתירים על למי ניכסתא
 וניחזי כלמיס אי למי ריליא יהיג או למי
 ניכסתא: ואי דליפא. מעות מזומנים
 למוכר לאישתלומי מיניה לוקח אמאי אמר
 רכ ה׳׳ז מקח [מעות] ויחזיר השור לעככ
 תורא לעצמו בזוזי: ממארי רשוסא. מבעל
 חובן תרגום לא תהיה לו כנושה מתרגמי׳
 כרשיא: פארי. סובין בשווייהו: גאיסורא.
 כגון ט׳ חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת
 מוכרת בשר נבלה: לא אזליגן בתר רובא.
 אלא אתר המותזק אס יש לו טענה טובה:
 בעובי בית הפושות. מקום יש בראש הכרס
 סמוך להמסס והוא עב כפול שני כסלים
 רובלי׳׳ט בלע״ז ונמצאת מחט מחובה באותו
 עב: מצד אתד. שאין המחט אלא בפנים
 כשירה שאין זה נקב: שהיא קודם שחיטה.
 וטריפה: [שהוא] לאחר השחיטה. וכשירה:
 ג׳ ימים קודם שחיטה. ואס לקחה טבח זה
 תוך ג׳ ימים מקח טעות הוא מחזיר הדמים
 ללוקח דמקח טעות הוא כי מכר לו טריפה:
 לא הוגלד פי המפה. זה אמר עד שלא
 לקחתי ניקב וזה אומר משמכרמי המע״ה:
 למקח וממפר. כדפרישימ: צודע שלא
 הראהו. לחכם: אם צמצא שהיה גצב.
 מקולס: קוביוסטוס. גונב נפשות: הגיעו.
 ללוקח ואין כאן מקח טעות: ליסטים
 מזויין. הורג נפשות וסופו ליהרג: או
 גכתב. ליהרג: הרי שלך [לפגיך]. לגברא
 קטילא זבין ליה ורישא מפרש בגמ׳ טעמא
 ללכך הגיעו רכולהו אימנהו הכי ואין כאן
 מקח טעות וכלהו הני אית בהו:
׳ המקבל פירות. שקנה מבואה י  מתנ
 מחבירו הלוקח מקבל עליו רובע טינופת
 לסאה ללרך תבואה בכך ולא יומר: י׳
 מסליעוס לקי. וה״ה אחל לעשרה: קוססות.
 יין רע כמו פריו יקוסס נמ: בשרון.
 כלומר באותו מלכות: פיטסוס. ג<יין רע:
 נמ׳ חטין. אס מוכר לו מטין מקבל עליו
 לוקח רובע קטנית ללרך קטניוח לגלל בחטין
 ונישובת בשעורין ועפרוריות בעלשיס:

 צריכא דאייקר בישרא וקם כרידיא נא! ואי

 ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזיזיה

pi דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע 

 דאיכא לאישתלומי מיניה רב אמר הרי זה

 מקח טעות זיל בתר רובא א ורובא לרידיא זבני

 ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא

 אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והלכתא

 כשמואל ומדמקשינן ואי ליכא לאישתלומי

 מיניה לשקול תורא מוזיר, ומפרקי׳ דאיכא

דהיכא דאית ליה  לאישתלומי מיניה שמעיק ב א

 לאיניש זוזי גבי חבריה ואמר ליה שקול מינאי

 מטלטלא או מידי אחריני בזוזך ואיכא גביה

 זוזי לאו כל כמיניה דיהיב ליה מטלטלי

 בזוזיה אלא יהיב ליה זוזי כדאית ליה גביה

 גרסינן בפרק אלו טריפותא* ת״ר ג =מחט

 שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה

 משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם

 בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה

 קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד

 פי המכה בידוע שהיא ג׳ ימים קודם שחיטה

 לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו

 הראיה אילמאי נפקא מיניה למקח וממכר

 להודיע כי מקח טעות הוא ושנינו בבכורות
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 הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו

 אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו

 יקבר ויחזיר להן את הדמים השוחט את הפרה

 ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו

 ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יחזיר

 את הבשר ויחזיר להן את הדמים מכרוהו

 לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו

 לו דמי טריפה ות״ר המוכר ה בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ונמצאו

 טבלים יין ונמצא יין נםך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים וכו׳ י תניא

 המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או י קוביוסטוס הגיעו ליסטים מזויין או מוכתב

כר פירות לחבירו הרי זה המו  למלכות אומר לו הרי שלך לפניך: מתני׳ ה

 מקבל עליו רובע טינופת לםאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה

 מרתף של יין מקבל עליו עשר קוםםות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר

 פוטםות למאה: נמ׳ תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע

 עין משפט נר מצוה
ג י ת ת - ט ת  ת

ר ו [ צל ט ג עשי מ ה ולוה ס ו ל ׳ מ ל ה ט מ ״ י ׳ פ י י  א מ
נ ״ פ ה ו ט י ח ׳ ש ל ה ז מ ״ ׳ פ י י : כ מ ט י ׳ ק י מ ס ״  ח
׳ י מ ס ״ ר ס ו ב ט ג ס ! ס ג עשי מ ה ס ר ט ס מ ו כ ל ה  מ
ה ר ט ׳ מ ל ה ז מ ״ ט ׳ ס י : ג מי א ׳ מ י ל ס ״ ר י ו ט ג ו ל  ר
ו ״ ט ׳ ס י : ד מי ל ל ׳ ר י מ ס ״ ר ס ו ע ט ן ק י א ג ל מ  ס
׳ י י : ה מ ג ל ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ח ט ס ן ק י א ג ל מ  שם ס

: כ ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו ע ט ן ק י א ג ל מ ס ס ח ש ״ י  ס

 ממורת הש״מ
ם י ע ם ר ף לז. ג) צ׳׳ל כדי : ג) ד ף נ  א) ד

: ה ר פ ת ה גח א ׳ שור שנ פ ׳ ג ס ו ח כ ה ״ ) כ  ד

 קובץ הגהות
מ ״ י ג ס למא י ר ף גא.ן לא ג ד י כחולין (  ג״א א] רש״

: מ ״ ו מ  ל
מ ״ ה ג נ י א מ ק ס י ג א ט מ כ אי ה ״  מא״י נא] נ
ד לשוחטו ת השו ר ט ח מ ר ו ׳ ט י  לנףרסא. פ
ב רכש ״ נ לא צריכא: [מ נ ״ : [ב] נ ר ש נ ר ה  ולמכו

: י מ ג נ שייך ל ״ ] נ ד ] : קאל חז י  ד

 שלט־ הגבורימ
א נ י א א לרדיא זנני ד נ ו א אס ר י ע נ ה לא מ ״ מ ר נ ה מ  א כ
׳ י ה אלא אפ ״ ע מ ר ה מ א ן ד ו מ מ ע לתזקת ה י י ס מ  רוכא ד
א י אם ה ה ו ״ ע מ ה א ו פ י ד א ע ג קת ממו י גינהו חז ד  ט הד
ח ק י מ ו הו ר ט כר מ המו רא דלא זנין אלא לרדיא ו נ  ג
ר ט פירש ה י נישרא ד מ נ אלא ד י ה ׳ לא י י ת אפ ו ע  ט
א מ ת ס ץ אלא לשחיטה מ נ א דלא ז ר נ  לרדיא ואי ג
ל טו נ אה ו נ או ודיניה כשאר זניני לענין או  לשחיטה קנ
ם י מ ד ה נ ח נ ו ח ואי וכין לרדיא ושחיטה ואיכא ה ק  מ
ם ראיה י מ ד ן שאין ה מ ר ״ל כ ג דקי ״ ע א ן ו עי ם מודי י מ ד  ה
ר הלשון ק י ת ע ר שהדמים מכחישין א ק י צמד נ נ מ ג ״  ה
ר צמד אבל ק ! לעול בלא נ ד ו י אדם ק נ קר לשון נ י ע  ד
לטן הו ע ו ״ נ ן לרליא נקרא שור ל י ן לשחיטה נ י א נ נ  ה

: ם י מ ת ד ע ד ו  אחר ה
ל ע נ ליה זוזי נ י ה ׳ וכי איח ליה זוזי י א דאמרי  ב ה
א היכא שיש לו זוזי אכל אי לית ליה ה ו ה היינו ד  כרחי
ת נותן ו ע ן ולא מ  זוזי נותן לו מטלטלי! אין לו מטלטלי
א י ת ולשוני שהנ ״ פ שמדנרי ר ״ ע א ס יש לו ו ע א ק ר  לו ק
ש לו מטלטלי! ת י ו ע ן לו מ ק דנשאי ״ נ ק ד ״ ט פ ד ר מ  ה
ד ן ע ן המטלטלי ע ולא מ ק ר ק ן ה ע שיש לו ליתן מ ק ר ק  ו
ר נ נ קא ו ו א ד ו ה מ אין הלשון ה ״ ע מ ק ר ס ק  שיהיה לו ג
ס נ דמטלטלי ת נ ת י ״ ד ר נ ג עשי! צ״ג ד ״ מ א ס י נ  ה
ע ק ר ס ק ׳ יש לו ג ח אפי ״ ע נ ם ל ה ם להגבות מ דמי  קו
ן בשם ״ ר נ ה הי י ם ו י ק ס ו פ ו כל ה נ ר וכן כח ב ת ס ט מ ה  ו
ן דמי ן קו ה דמטלטלי נ א ר מ ע ק ט ״ נ ק ד ״ ה שם ס ״ מ ר  ה
ר נ אס ראובן מ ה ו ח נ וחר בנקל נלא ה ם מציין י ה י מ  ט ד
ן ה ח מ ח ר שלה א נ מ ן ו  נל שדותיו לשמעון וחזר שמעו
ות נ ח לג ״ ע ן לגנוח רצה נ נ ח של ראו ״ ע א נ נ  ללר ו
גתא נין א פלו נ ה אי נ ו ובה רצה לגנות מלר ג ן ג ו  משמע
ט ״ י מ פ ״ א דבריו מ י ר שהנ טו ל העי ע נ  רש״י והרא״ש ו
ג עשין צ״ד ״ מ ט וכן ס ״ י ׳ ק מ סי ״ טור ח  מהל׳ מלוה ו

: י י׳ כשם ר״ ת מי הו הג  ו
: נ ה ז ׳ ה ס ׳ נ י ת ע ו ס מ ת ה י ט נ ו ע ט שנמצאת נ מ  ג דין מ
ידע ר שי נ ד ת נ ו ע ה׳ דהנותן מ ׳ ו ק ד ר פ ט נ  ד פשו
ן לעשות קני! אינו ינול ס ימלי י מ תס ד  בודאי שאין או
ם ד ו ה ק ז לע נ ו ה י י א ה ו להו תי ן שיחזיר לו מעו  לטעו
ר לן ו ד נ א ל מ ל ו מ ה ה מי נ ת ר ונתן לשם מ מ ק יבילאי ג  ל
ש ל ק מ ן כגון ה ה יכול לטעו י לע בו ולא ה ו ה י י  שהוא ה
מר ונתן ג ן בה ו ססי לאי שאין קלושין תו ו  אחותו שיולע נ
א לומר נ י ן לא י ל י נ ל ר שהוא ת נ ל ל נ ה א נ ת  לשם מ
נ ו ה ט י ה שהיה סבור שהקני! ה ע ת ט ו ע מ  שהנותן ה
ה נ ת נ צשס מ הי י ר ו מ ג ׳ ל ך אז לא אמרי פ י ה  ונמצא נ
א גמירי ומש״ת נ ע ט ״ ם ללאי נ ע ט א לומר ה נ י  לא
ח ק ד מ ו ה נ ה שור שנגמר ד נ ו ק ה א ל ח פ ס ו ח ׳ ב ד מ  א
גמר לינו לפי לאיכא למימר נ ע שגגח ו ל ׳ ד י ח אפ ו ע  ט
ה סבור הי ל ו ק ס נ ה לשור ה ן ז י נלי ק ה נ  שהוא לא הי
׳ לשוחטו תו או אפי ו מלאנ ל להשהותו לעשות נ ו נ  ד

: ה ז צא נ ה לנל טו ״ ה ד ונראה ל ש  סבור ד
ס ו ה שהוא מ נ ד מ ו עליו בני ה מ ט ס ה ׳ כל ש י  ה כתב מי
י עליו שאינו מ ט ס ה ן וכל ש ד י ז ת ח מ ק מ ו ה ן נ ד י ז ח מ  ו
נ פירש שכל הנושא ונותן ״ א ן עליו א ד י ז ח ס אין מ ו  מ
ס ח ך יכל הלוקח ס מ ו א ס ה הו נ י ד מ ג ה ה נ ס על מ ח  ס
ס פירש ׳ א ס ואפי ו ו אלא דבר שלם בלי מ ת ע  אין ד
ד זה תוור ס ה ה חוזר עלי במו ח מ שאין א ״ כר ע  המו
ד שיאמר י יימחול הלוקח או ע ר נ מ מ ס כ ו מ ד שיפרש ה  ע
ד כך וכך ו ע י ה שיפחת דמ ח ז ק מ ס שימצא נ ו  לו כל מ
ר שמוחל ויפרש נ ד לתי אותו שהמוחל צריך לידע ה  קנ
ה נ ק ם מ ד נ שאי! א ת נ טה לצל דבריו ש ו כ וזה נ ״  אותו ע
 לחבירו לבר שאין לו קצבה ואני כתכתי למעלה שללעת

ה שיכול למחול: ״ ה  הרא״ש יכיל להקנותו ו
ו ״ ט ׳ פ י ס גונב נפשות וכ״כ מי סטו ו בי  ו פירש״י קו
ו מוכתב מ נב נפשוח חשוב כ מ לגו ״ ה י ר ט ׳ מ  מהל
׳ י א משחק בקוביא וכן פ וסטוס הו בי ׳ קו  למלכות וסי
כר ה וכן כל מו ר ט ז מהל׳ מ ״ ט פ : כתב מיי׳ נ ת ״  ר
ו כין שהוא נ א ד ו ח כך ה ״ ה  כל לכר שאסיר לאכול מ
ר לאכול א אסו ס הו ! שהוא ככרת אכל א י  נלאו נ
ת רו יר הסי ימים מחז ת קי רו ס הסי ס א ד פ ו ד ס נ ל  מ
ד ו ס י ר לו כלוס וכל א ד ח כר מ אס אוכלן אין המו  ו
ס י מ ל ס מתזיר לו ה ה ד נ ל ן מ י ה נ ר ו מ ן ה ן מ י ה נ א נ  ה

: ה ר ט  ואין להם לין מ



 עין משפט נר מצוה
 תתיד

: ל ׳ ר י מ ס ״ ח ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה ז מ ׳ ׳ י ׳ פ י י  א מ

 ממורת הש״מ
ע ד כ ה ש ש ״ א ר ל ה א ע ת ס ד ר סלסלא ח ס ס ן נ י  א) עי

: [ . ו ף צ ל ש ג) [ ״ ע ו ו מ ׳ כ י ג  ה

 קובץ הגהות
י ת נ ו ו תכ גראה שצ״ל לא נ : 3] ן ף ״ ד  ג״א א] לשון ה
ס י ס ס ס ג ו ת כ י ו ר אזלי׳ כו כ ו מ ה לקולא ל ״ ס א  ו
א ה ה ד ו ה א רכ י : ג] ה [ ק ח ו ד ת ו ר ח ה א ט י ב שזה ש ת  כ

׳ כצ״ל: ו ל כ ״ א ס נ י ר ה א מ ד ס נ ת  ר
נ אלא ׳ ׳ : [3] ג ר אשלס לך ת ו מ ה נ ו ״  מא״י [א] נ
ט ע ו ר מ נ ת בשניל ד פו א לנ ו רת ה י שטו נ פ  מ
ח ר ט ן ד ו ט ת ו ו פ נ קת ל ת הלו ר ו תר ט ו א י כ  אלא ט אי
ע ב ו ר תר מ ו ת י ט ע ש ב ו ׳ ר ד מ א ב ד ׳ ׳ : [ג] נ י ו ת כ ו פ נ  ל
ל שזה ״ ב נ ״ ] נ ד ] : י ו ב נ י א דער ו הו ה אי ח ו ט  לא ש
ן מ ק י ל א ר אזלינן ק ב ו מ ו לקולא ד ס א ״ י ט ו ל נ נ א  ה
[ ע נ מ נ א ל ל ו ק ק ס ס ל ד ״ קי ׳ ו י ר ת ח א ף [ ת ר ל מ  ע
א מ ׳ ש י נ ס ״ : [ו] נ ה ק י ד נ ך ל ו מ ׳ ס י נ ס ״ : ןה] נ ק ׳ ׳ ו ד  ו
ץ ל להחמי י ח מ א לא ה מ ׳ ש י נ ס ״ : [ז] ג ן מ ו מצא ח  לא נ
ת ע ש א ב ת ש ה ץ ו מ ו ס שנמצא ח ד ו ס ק י מ ׳ י ד ג  ע
ק ס ס ה מ מ ו ר ר ת ן הלכך ה מ ו ת מ י ש ע נ א ד ו אה ה  מצי
׳ י ב פ ״ : [מ] נ ק פ ם ס י י נ אמצע ״ : [ת] נ ס ו ר ת ר ר ו ז  רמ
׳ ע שזה ו ו ד ר י נ ד ה י ש א ד מר מ ו ק י ן מז מ ו ח מ נ ח ש מ  ד
׳ ג נ ץ ו מ ו ה ח ש ע ׳ נ ף ג לבסו ץ ו ל להחמי ם שהתחי י מ  י
נ ״ : [י] נ ה ק ז א ח ק ת ס ו ה ס ש ע נ ד ו א ק מ תתז ס נ י נ ו  אתר

: ׳ י נ ס ״ : [ל] נ ן נ ח ו ׳ י ר ׳ נ י נ פ ״ : [ל] נ ׳ י  פ

 שלטי הגבורימ
ל עליו נ ק מ שלא הוזכרו כאן מ רו ׳ ונשאר פי י נ מי ח  א נ
רות ל פי קא דא״ ו ה ד י נ הרמי ת נ ה ו א ת לכל ס פ ו נ ע ט נ ו  ר
ס ל א נ ת אלו א ו פ ת י רו ל אלו או שאמר פי ם ולא א״ ת  ס
ת עו ׳ נולן מתלי י פ ת א ו פ ר י מ רומ אלו ולא א ר לי פי מ  א
ק לאכילה שו ס נ י ר מנ ן נ ה צא נ עו והוא שיהיה טו י  הג
רות ר אלו גופן פי מ ת ולא א ו ס ת י רו ר ליה סי מ  ואי א

: ת ו פ  שכולן י
ו הלוקח ס שנה נ ר א מ א ת ד ו חנ ר נ ו  ב הלוקח יין למנ
ר לו מ א דלא א נ י ה ה ״ נ האי ה נ ר ת ר נ נ ו מ ר ה ו ט ס  ד
׳ל ס דא׳ ת משו ו ד ח נ א י ס שאינו חי ד מ ו ה שאנו א פ ק מ  ל
י א מ י מ פ א לשהה ט נ י מ ה ״ ד ה ה ש ו ל עי ל נ  לא אי
י א ה ה ד ומי לאורחי ס שיעור י ד לפו ה ש ר ליה ל א ר  ל
ה י נ א לשתי מי נ י א ה ר מ ן ח ד ו שיעור ה ה  לוקח למשחי נ
י שיעורא א ה י מ פ מא ט אורחיה אבל לא שהה ט ו  נל י
א פ ק מ ל ל ג ללא א״ ״ ע ס לאחמוצי א ד ג ה ל י  ולא שני נ
ל נ ק מ ה . ו כ ״ ו ע ח ו ד ח א נ נ י א חי ו ר ה נ ו מ י ל נ ק נ ק  אי נ
ת על ו ד ח ץ א ר הוזל או החמי מ א א ל ק ס י ע ו נ ר י  יין מחנ
פ ״ ע ו א ר י ל הלוקח יין מחנ ונה אנ ו י נ י נ לנ ח ר נ נ ו מ  ה
ס שיגיע ל ו ס פלוני והוזל ק י להולינו למקו ח ע  שאמר ל
פ ״ ע ר א ו מ ח ג ק ו מ ח ק ס שהרי מ י ח קי ק מ  לשס ה
ק ישראל ולא יכול לעלות א ת לעלות ל ע  שהמוכר על ל
א ו ס ה נ ך או י שהמוכר מתו ד מ ר כלכל א נ ו מ ל נ ט ו נ ר נ  מ
י שעלה נ ה אלא מס ר ז נ ר שלא מ נ ל ע ה ד ו ד נ ה כר ו  מו
נ שאין ת ת נ ״ צ ר ך לומר שמכר אנ ד ו לכר שיהא צ ת ע ל  כ
א ק ו ה אלא שחלק ל ״ מ ל כ ה כ״ כר ללוקח ו ן מו י  חילוק נ
ן ו י ט נ ם פלו ל שיוליננו למקו ס ע י מ ל ה שלא יתן ה  שהתנ
ל שיוליננו לאותו ס ע י מ ל ת שלא ליתן ה ע  שקנהו על ל
ע לשס הוזל יכול י לם שהג קו קר ו י י ס שגמנר שם נ ו ק  מ
ת שימצא שס השער ג ה על מ י ו ה ת ע א ד מ מ ס מ  להחזירו ד
ר ע שס ה י דם שהג ן שהוזל קו ו ט ו שהורגל ו מ קר נ ו י  נ

: נ ״ י ע א ה על שוס תנאי ולא נתקיים החנ נ ת  נאילו ה

 נמוקי יוםף המוכר את חפירות פרק שישי בבא בתרא ™-era מז
 כדים שאין ממקייס כהס היין זמן מרוכה מפני שהם רעועין קצמ אכל מ״מ אינן שכורים ורעועיס ממש לא״כ אפילו אחת לא מקכל והכי
פרק ו דב״ב] וכן כפר״ח  אמרינן כגמ׳ נלף צז:] פמסאות נאומ ומגופרות. כלומר שהגפרית סותם השכר וממכרו קצמ: ואימא כמוספמא [
 ז״ל חנא ימר על כן מחזיר אח השאר ונוטל אח הלמים ממנו. ור״ל ליתר מי׳ פטסאומ משדר לוקא זה השאר אכל לא העשר לליכא למימר
 ערוכי עריכ כלי לקנסינן w כמו גכי טנופומ [בדף צל.] והא רמנן עשר מתליעות למאה ועשר פטסאות למאה משום לאכתי שם חאנים
 ושם קנקנים עליהם ומזו למלתייהו
 קצת לאפוקי היכא ללא חזו למלמייהו
 קצת ללא מקכל ליה אפילו חלא
ט ה״ה לפי חשכון ק  ועשרה למאה מ
 זה כשלוקח יותר או פחות. הריטכ״א
 ז״ל: נישובת. שס !פסולת] כמו קש
 שהרוש מנשכן לשעורין: רובע
 עפרורית לעדשים. דרך עלשיס להיות
 כהס עפרורימ משוס לעוקרן כשרשיו
 ולרך !שאר] מינים אלו שמעורכיס
 ממינים אלו ולא מעסרורית הילכך
 לא מחיל לוקח אם יש כהס רוכע
 עסרורית לסאה אכל סתות מרוכע
 אסשר שמעורכ כו ומחיל: הלכך
 הנוטל צרור מגורן שכירו אף על סי
 שלא גזל מירי מ״מ גורס לו נזק שהיה
 יכול למכרו בחמין כיון שהיה מעורכ
 כו מעצמו ואסור להחזירו כידיס וכל
 כה״ג קי״ל ככ״ק (לף ק.) כר״מ
 דדאין דינא דגרמי משום דהשחא
 גורס ליה ומזיק ליה אכל הא דקי״ל
 נב״ב סוף לף «:] דגרמא כניזקין

 דש״י
ח: ולא מוקים ליה  גישובס. קש שמנשב הרו
 אהאי שיעורא. שיאמר הרובע כבר מחלמ [א]:
ופת נ  אפירי שפירי יהיכ ולא מחיל טי
ל ק ס ופיון דטרח טרח בפולו. ל  כלל: נ
מ היכא ״ מ ר ולא ממיל ו פ י נ  הוא לגמור ה
: ו ת ע  דליכא אלא רובע ובא לנפות בטלה ד
פקא מיניה דאי נ כר ו  ואיהו דעריג המו
בע הוי י מרו פ ב אפילו ט ד ס לא ע  ילעינן א
: צוסן לו דמי ת ד ו ר פ  מחילה: צרור. ע
ס  חמין. ט הזיק לו דאיהו היה מוכרו ע
ת ולחזור ולערב אינו יכול ט הוא ד ו ר פ ע  ה
ס וכתיב לא תעשו עול אבל ד י  עושה עול ב
ס החטין כר ע ה שנתערב כבר היה מו  מ
 נמצא שאותן צרורות הוו שרן למכור כמו
ן: אגל למקפה. לימן לתבשיל  החמי
ים ב ומתקי ך להיות יין טו ד ה לזה צ ר ד ק  ל
: ו נ מ ן מ י ק פ ת ס ט מ ע  הרבה שמעט מ

 סטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נישובת
 לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית א
 לסאה א^הני שיעורי כולה באתרא דליבא
 מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן
 כמנהגא דקיימא לן בכל כהאי גוונא הכל
 כמנהג המדינה א״ר הונא אם בא לנפות מנפה
 את כולן דהיכא דאיכא עפרא טפי מהאי
 שיעורא הואיל ונתחייב לנפות מנפה ליה
 לכוליה עפרא ולא מוקים ליה אהאי שיעורא
 דמתני׳ אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי
 לה דינא מאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב
 ורובע לא טרח איניש יתיר מרובע טרח איניש
 וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה קנםא
 רובע שכיח יתיר מרובע לא שכיח ואיהו הוא
 דעריב וכיון דעריב קנסוה רבנן בכוליה: אמר רבה בר חייא קטפםאה משמי׳
 דרב הבורר צרור מתוך גרנו של חבית נותן לו דמי חטץ דאי שביק להו הוו
ף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני ת ר מ  מזדבני אגב חיטייהו: א
 מילי בדלא ב א״ל למקפה אבל א״ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב

 פטור היינו כגון שולח הכערה כיד חרש שוטה וקטן דהשחא לא מזק ליה ממש כענין זה כמוח שהוא ופעולה אחרמ היא אע״ס דקיימא
 לן ןב״ק דף צח:] דדבר הגורם לממון לאו ממון הוא היינו גבי חמץ שעבר עליו הססח שאינו שוה סרוטה לשוס אדם ואינו נמכר כממון אלא
 שהגזלן שגזלו קודם הפשח מיפטר מפני שלא עשה כו שוס שנוי ואומר לו הרי שלך לפניך אכל הכא כיון שהדין נוחן שאין לו לגפוחו ונמכר
 כמקום מטין הרי שוה ממון ועפר הנמכר כממון כגון עפרומ זהכ הוא והיזק ניכר הוא ואפילו למאן דלא דאין דינא דגרמי מודה כהא:
ר רב הונא. טעמא דמקכל לוקח רוכע קטנימ או פשומ מרוכע עפרורימ היינו משוס שאין דרך שיטרח מוכר להסיר דכר מועט מ  א
 כזה דיצא שכרו בהססדו והיינו דשמיק מיניה לוקש אכל כשיש כו יומר מרוכע דרך הוא להקפיד כו ויש למוכר לטרוח ולהתירן
 וטון שיש לו לטרומ כאומו מותר ינסה אמ כולו דלא הוי טרמא כולי האי לגמור כיון שהתמיל כו ככר: ואמרי לה קנםא. כלומר
 דאי לאו דליכא למימש שמא עירבו בידים טון דאימ ביה מושר שאינו נהוג ודאי היה מקבלו אותו רובע אכל השתא שעשה עול שערכ אותו כידים
 קנסינן ליה אפילו באותו רובע ומיהו להאי לישנא היכא דכריר לן שלא עירכ כו ולא מידי יש לו ללוקת לקכל אותו רוכע דליתא להאי קנסא
ה בבכל ומו נסקא לן אי קנסא הוא דלא ילפינן מיניה לעלמא וכי האי לישנא כתרא קי״ל טון דלא אתכרר  ונפקא מינה נמי דלא קנסינן *בי
 בגמרא כחד מינייהו משוס שהוא קולא לנתכע וכססיקא דממונא הכי הוא דינא להקל על הנתכע שהוא מותזק ואס נתן כבר לוקש דמיס אס
 כן המוכר הוא הנמבע ני] אבל אס לא נמן הדמים עדיין לוקח הוי נחכע דמצי אמר למקח כזה לא נתכוונתימ: לקולא דמוכר אזלינן דאיח
 ליה מזקה דממונא ט על הלוקש לברר מה שמכר לו ואפילו לא פרע עדיין מעומ אם עשה משיכה מוציאין ממנו הריטכ״א ז״ל ונ״ל שלא אמר
 הרכ ז״ל אלא כמרמף וטוצא כו שיש לו ללוקמ לכרר אכל במוכר שירות שאין דרך שיהיה בהם תערובת יותר מן השיעור אין עליו לברר
 כלוס הלכך כל היכא שלא נמן דמים מצי למימר למקמ כזה לא נמכוונמי: מיימי הכא כגמ׳ [דף צד:] הא דאמרינן שנים שהפקידו אצל
 אחד זה מנה וזה מאמיס זה אומר מאשים שלי וזה אומר מאשים שלי נומן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיכא אליהו ואוקמוה
ס שלו ומש״ה ישאר ט  כמקומה [בב״מ דף ל׳.] שהסקידו לו המעוח שניהם יחד ככרך אחד לסי שעשה לא הוי סושע שיכחוכ שס כל אמד כ
 המנה בידו עד שיודה אחד מהם או עד שיבא אליהו: מרתף יין למקפה. ר״ל לצורך מכשיל מסני שמסחסקין ממנו מעט מעט צריך
 שיהיה משוכ מאד כדי שלא יחקלקל ויחמיץ אכל אי לא אמר למקפה אלא מרחף יין סממא משמע יין חשוכ כדרכו שיש עשר קוססומ לק׳
 חביוח של יין חשוב וכשאמר יין זה למקפה איכא חדא לטיכומא שאמר למקפה וחדא לריעומא שאמר זה משמע גרוע כמוש שהוא הלכך הר
 טין סממא שאמרן שצריך שיהיה כולו חשוכ מלכד עשר קוססומ למאה וכשאמר יין זה ולא למקפה נוחן לו יין גרוע שאינו נמכר אלא בחנות
 שרגילין ללכח שם הקונים ולא אמר יין אלא למעט שומץ. ונראים לי דברי רשב״ס ז״ל דכל שהזכיר למקפה אינו אלא יין יפה ואסילו אמר
 מרתף זה הריטב״א ז״ל וכשלא הזטר לו יין !ולא מקסה] כלל אלא אמר מרמף זה לכד אז אסילו מומץ כמשמע ומשוס דקי״ל [פסחים דף עד:]
 דכל דסליגי רכ אתא ורכינא הלכה כדכרי המיקל וקי״ל דספק ממונא קולא לנתכע לא כמבמי אלא טעמא דמאן דמיקל ואמר דביין סתמא
 מקכל עשר קוססות למאה שהוא מועלמ למוכר שהוא נשכע ורישא דכרייחא חסורי מחסרא וכדכתיכנא: גרפי' בגמ׳ [ב״ב דף צה:] אמר
 רב יהודה (אמר שמואל) יין הנמבר בחנות מברבין עליו ב״פ הגפן אמר רב זביד !מודה] רכ יהודה כסרצימין דמזדכן אקרנמא שמברך
 עליו שהכל כדתניא על הפת שעיפשה ועל היין שהקרים ועל תכשיל שעכרה צורתו אומר שהכל נהיה בדברו א״ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה
 «מר היכא סכירא ליה א״ל אנא מחני׳ ידענא דהניא הכודק אח החכימ להיומ מפריש עליה חרומה ואמ״כ נמצאה חומץ כל ג׳ ימים נח ודאי
 מכאן ואילך ססק m מאי קאמר א״ל ר׳ יוחנן ה״ק כל ג׳ ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ססק ני] מ״ט חמרא מעלרה עקר והאי
 אטעמיה ולא עקר ואמ״ל כהר דאטעמיה עקר הוה ליה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא דרומאי ממנו
ד יהושע ב״ל ראשונים ולאי יין נימ אחרונים ודאי חומץ כר הא גוסא קשיא אמרח ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה  משמיה ד
 ממרא חמרא והדר אמרח אחרונים ודאי מומץ אלמא ריחיה מלא וטעמיה חמרא חלא הכא כמ״ע כגון דאישחכח שלא M סוסמקא דאי
 לאו דעקר מלמא יומין לא היה משחכח שלא סופחקא. ני] סשיטא להו דכל יין אינו מחמיץ עד שיעכור עליו שלשה ימים דכמוך ג׳ ימים
 ממשזק והולך עד שהוא חומץ הלכך כשטועמו והוא שמרא ודאי כל שלשה ימים הוא יין אס כן צדך לומר דריחיה חלא וטעמיה ממרא חמרא
 דאס לא כן טון דכחוך ג׳ אסשר היה ריחיה חלא אמאי קאמר שהוא ודאי יין וכן הדין אם ג׳ ימים אחרונים הם ודאי חומץ שהיה צ״ל
 שדחיה חלא וטעמיה חמרא מלא דאל״כ מגא לך שהיה חומץ אימא השחא הוא דגמר ונעשה חומץ וקי״ל כרכ יהודה דמכרך איין שכתנות
 כ״ס הגסן לכד מסרצימין שמכרך שהכל משוס שהקרים טפי ונראה דדחיה חלא וטעמיה חמרא הוא יין שכמנוח וריחיה חלא וטעמיה שלא
ט משמיה  הוא פרצימא והיינו רמיא להא דר׳ יוחנן דאמר ריחיה מלא וטעמיה חמרא חמרא וקיימא לן כוומיה שהאי רומאי אמרו נמ ה
ה וטעמיה ממרא חמרא ופליג עליה אכיי  דדב״ל ועוד דבע״ז (לף סו:) סליגי אביי ורבא גבי חלא בגו חמרא דרבא סבר דחי
ן ג׳ ימיס יש שהוא ודאי חומץ אלא ודאי כסוסחקא כלומר שהוא חזק מאד ונסקא מינה דאי נגע בו  וקי״ל כרבא הלכך כשנמצא חומץ לא אמדנ
ד המובר חבית של ״ן מ ת י א {  עוכד כוככים מוך ג׳ ימים שאין נסך ממממ נגיעה זו ואינו אוסר דודאי שומץ הוה למסרע ג׳ ימים: ג
 לחבירו והחמיצה אמר רב שלשה ימים הראשונים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אבתפא דגברא שוור עבד רב
 יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב בחמרא כוותיה דשמואל. נלז הלוקח חכיח יין ולא אמר דכעי ליה למקפה אם החמיצה מוך ג׳ ימים שקנאה
 ודאי כרשוח מוכר השמיצה דא״א שיהיה מומץ גמור אס לא החחיל כבר שמוצו ג׳ ימים ואסילו שטעמו לוקח כשלקחו ולא הרגיש כו שום חמוץ
 אינה ראיה וכודאי כרשוח מוכר הממיצה הלכך במקום יין נחן לו חומץ והוי מקח טעומ אבל אס החמיץ מג׳ ימים ואילך ברשומ לוקש הוא
 דאינו ידוע בודאי כרשות מי החמיץ והמוציא משכירו עליו הראיה ושמואל אמר כיון שהיין מחנועע כטלטול הכמסים כשמכיאים אוחו מרשוח
 מוכר לרשוח לוקח הלכך אימא דכטלטול זה נמקלקלה ואפילו החמיץ מוך ג׳ כרשוח לוקח הוא ואע״פ שהוא כקנקנו דמוכר דאילו בקנקנו
 דלוקמ אפילו א״ל למקפה הר כרשוח לוקח דמצי א״ל מוכר קנקנך החמיצה אבל אמר לו למקפה והיין בקנקנו של מוכר כהא לא אמר שמואל
 שהטלטול גורס דיין המשקיים בטלטול היה צריך שימן לו כיון דא״ל למקפה והלכמא כעוכדא דרכ יוסף דשכר אינו ממקלקל כל כך ע״י
ו רבנן אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי ״ן מברך עליהם  טלטול טין הלכך כשכר קי״ל כרכ וכחמרא כשמואל: נלף צו:] תנ
ס שמרים שיש בהס טעם יין מברך עליהם בסה״ג רבה ורב יוסף אמרי חרריהו אין הלכה כאחרים ד מ ו ס א ד מ  שהכל נהיה בדברו וכו׳ א
 אמר רכא רמא תלתא ואייתי תלתא כ״ע לאו כלום הוא רמא תלתא ואייתי ארכעה חמרא מעליא הוא דרכא לטעמיה דאמר רכא כל חמרא
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 דלא דרי על חד תלתא מיא לאו חמרא הוא ט סליגי דרמא תלתא ואייתי שלפא ופלגא רבנן סברי שלתא עייל שלתא אפיק פש ליה פלגא
א ופלגא נפיק פש ליה חד כוזא וחד כוזא בתרתי וסלגא מיא ת ל ת  ופלגא כשיתא פלגי מיא לאו כלום הוא ואחרים שצרי תלתא עייל נ« *
 כ״ש דחמרא מעליא הוא. כולה סוגיא בשמרים שנתעצרו כבר בגת וכיוצא בו וה״ה לתרצניס שנתעצרו וכדמוכח כפסמים (רף מב:) אכל
 בשמרים וחרצנים שלא נמעצרו אלא ברגלי אדם אין הולכין בשיעור זה כי פעמים רמו בה חלחא ואחא חרשי בלבד ויהא בו טעם יין מפני

 שהשמרים והחרצנים עצמם בולעים

 זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך

 נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני

 מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו

 עשר קוםסות למאה וזה הוא אוצר ששנו

 תכמים (א) ותניא בברייתא מרתף של יין אני

 מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של

 יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות

 מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ

 הגיעו וקשיאן אהדדי ומשנינן דרב זביד

 דא׳׳ל למקפה וברייתא דלא א״ל למקפה הלכך

 מרתף של א יין וא״ל למספה נותן לו יין שכולו

 יפה מרתף זה (נ) של יין וא״ל למקפה

 נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר

 קוםםות למאה מרתף זה של יין ולא אמר ליה

 למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה

 יא) סתם ולא אמר ליה של יין אפילו כולו

 חומץ הגיעו ואיבעיא לן מרתף של יין סתם

 ולא אמר ליה זה ולא אמר ליה למקפה מאי

 פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל

 וח״א אינו מקבל מ״ד מקבל דייק מדרב זביד

 ומ״ד אינו מקבל דייק מברייתא ואקשינן

 ולמאן דדייק מדרב זביד קשיא ברייתא ופריק

 חםורי מחםרא והכי קתני בד״א דא״ל למקפה

 הא לא א״ל למקפה מקבל וקיי״ל דכל היכא

 דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל

 וקי״ל נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן

ל על המוכר שהוא הנתבע ולא וא] צריכנא לאוקומי ק מ  למתני׳ כדברי ה

קנקנין בשרון מקבל עליו  מתניתץ בדאמר ליה זה ולא מפקינן לה מפשטא: א

כר המו  עשר פוטםאות למאה: תאנא פוטסאות נאות ומגופרות: מתני׳ 2

 יין ב לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקת

 טעות אמר לו יץ מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו w עד העצרת

 רש״י
 נותן לו יין. הנמכר כחנות היינו כולו קוסס
 דלהכי אהני דקאמר מרתף זה משמע כמו
 שהוא אך צריך להיות יין כיון שהזכיר יין: דרג
 זביד דא״ל למקפה. הילכך אהני לאמר של
 יין שצריך להיות טוב ומתקיים ואהני ראמר
 זה שמקבל עליו עשר קוססומ: וברייתא
 דלא א״ל למקפה. הילכך אהני של יין לאמר
 למעוטי של חומץ ואהני זה דאסילו כולו
 קוסס הגיעו: מרתןו של יין. ולא אמר ליה
 למקפה לאיכא חל לטיבותא וחל לריעותא
 ולכך קא מיבעי ליה מי הויא כמו מרחף
 זה של יין ואמר ליה למקפה ראיכא חל
 לטיבותא לאמר זה ואיכא חל לריעומא
 דאמר ליה למקפה והכא הוי איפכא:
 דייק מדרב זביד. ראמר מרתף של יין אני
 מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ואוקימנא
 בדאמר ליה מקפה הא לאו הכי מקבל:
 דייק מברייתא. דקמני בה מרתף של יין
 אני מוכר לך. נותן לו יין שכולו יפה
 ואוקימנא דלא א״ל למקפה: בד״א. הא
תן לו יין שכולו יפה ומאן דדייק מבריי׳  מו
 לא קשיא ליה דרב זביד כדמפרש בגמרא
 דאיכא למימר דמילמיה דרב זביד ברישא
 אפילו לא א״ל למקפה והא דאוקימנא
 גדא״ל למקפה כדי ליישב הך מימרא [5]:
 תצא. הנך פוטסאומ דמקבל אין ר״ל שבורות
 דא״כ אפילו אחת לא מקבל אלא נאות הן
 ושבורות קצמ: ומגופרות. כלומר שסתם
׳ איצו חייב י  השבר בגפרימ: מתנ
 באחריותו. המוכר כי בשעמ מכירה יין
 הוה: הרי זה מקח טעוח. מפרש בגמ׳:
 עד העצרת. כי עד שס דרך מבושם
 להתקיים מכאן ואילך אפילו יין מבושם

 את המיס ויוצא מן היין שהיה בו ויש
 בו יומר מעל חד מלמא מיא הלכך
 הכל כפי מה שהוא וכמו שכחבחי בע״ז
 כשם רכותי שיחיו וכן לענין מזיגה
 אין הולכים כיינומ שלנו למזיגה של
 רבא ני] אלא כל שאין דרך כני אדם
 לשתות כלל בתורת יין אין עליו תורת
 יין לענין כרכה ולא לענין מגע יין נסך.
 עכ״ל הריטב״א ז״ל: נח תרי ופלגא
 נפיק. דסבירא להו ט היכי דנסיק
 טסי ממאי דעייל הכי נמי אפשר
 לומר דנסיק חמרא טשי ונשאר שם מן
 המים פלגא לכוס נמצא רכוס אחד של
 יין יצא ולא הוי אלא יותר מעל חד
 מרין מיא וכ״ש דממרא מעליא הוא
 וכבר פסקו רבה ורב יוסף כרמן
 דאין לברך ב״פ הגפן אלא א״כ רמא
 מלמא ואיימי ארבעה משוס דהשמא
 הוי הרביע יין ממש ודאי משמע
 דסחומ מכן אין ראוי לברך עליו
 בסה״ג וכדאמרי׳ כס׳ המוציא >דף עו:<
 כמה שיעור כרכה רובע רביעית כדי
 שימזגנו ויעמוד על רכיעית הלוג וזו
 היא המזיגה הגדולה אלא שעדיין יש
 לו טעם יין והיינו דאמרינן כנדרים
 (דף נה.) וכסרק (המוציא תסלין)
 [ובפרק כיצד מעבד! דף נד.] דמי האי
 למזיגה דרבא כריה דרכ יוסף כר
 שמא משמע דלאו מזיגה דרובא
 דאינשי היא ואין לומר דבפחוח
 מרביעיח הוי חמרא מדאמרינן הבא
 לרבנן ופלגא בשימא פלגי מיא לאו
 חמרא הוא ני! מדלא נקט רבא לענין
 בפה״ג אלא ברמא תלתא ואתא ד׳
 משמע דכפחות מכן לאו כלום הוא

 ומשוס אחרים דמחשבי כרמא תלתא
 ונפיק תלתא ופלגא הוא דנקטי. מהכא דאמרינן דברמא תלתא ואיתי מלמא לאו כלום הוא משמע דאי רמא מיא במוך שמרי יין ולא
 נסיק אלא כמה דרמא כיה דהני שמרים פסולת גמור נינהו ואין להם דין יין כלל ואסילו יש כהס טעם יין קיוהא כעלמא הוא הלכך אס
 נגע בהם עובד כוכבים לית בהס איסור וכן לגבי טבל אין בפסולת איסור משוס טבל דאפילו בסירוש של מרומה שנינו !פרק יא דמרומומ מ״הן
 המורסן מותר וכר כתוסשות כתכו שמכאן הורה ר״ת להתיר על עוכד כוככיס שהיה רוחץ חכיח של שמרי יין ומיהו לכחחלה אין
 לעשומ כן ועוד אמרו בגמ׳ ןדף צז.1 אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין הראוי לנסך ע״ג המזכח למעוטי מאי
 למעוטי נדף 5!:] יין שריחו רע ואי בעיח אימא למעוטי מגולה ואע״ג דעבריה במסננח כר׳ נחמיה אפ״ה הקריכהו נא לסחחך הירצך
 וגו׳. אע״ג דמברכינן עליה בפה״ג דודאי כמגולה דעכריה כמסננת כר׳ נחמיה דאמר שארס הנחש שששה בו נשאר בחוץ ומומר לשחומ
 אומו יין המסוכן ליכא מאן דפליג שאס נהנה בו שצריך לברך עליו כפה״ג דע״כ לא ממעטינן ליה מקדוש אלא משוס דרך כבוד של מעלה
 ומשום הקריבהו נא לסחמך וגו׳ וה״ק רכ זוטרא אמר אין אומר קדושת היום על יין שאין ראוי לנסך משוס גריעומא שכו כגון שרימו
 רע ומגונה והיינו דלא ממעטינן יין כושי יין בורק יין הליסטון ושל ני] מרמף ושל צמוקים נח ותוסס ומזוג של שמרים לכל הני ליח להו גריעות
 כגופן שיהיה כהם שוס כזיון כקרכחן אלא דממעטינן להו [לנסכים] מטעם קרא נסך שכר מידי דמשכר וכן יין מכושל אינו פסול [לנסכים]
 משוס גריעושא דאדרכה אשתני לעילויא כדמנן פ״ב דמרומות דרבי [יהודה] התיר לנשל יין של תרומה מפני שמשכיחו אלא טעמא דמילחא
 מפני שנשמנימ ואנן כעינן כככש שלא נשמנה מכריימו הלכך ככל הני שכמבנו מקדשין כו ועוד מפורש כירושלמי דערכי פסחים יוצאין ביין
 מבושל ש״מ שמקדשים עליו קדושמ היום ואין צ״ל כפה״ג וכן מפורש כירושלמי שיוצאים כיין שיש כו דכש דאמרינן התם מהו לצאח ביין
 קונדיטון מהא דפני בר קפרא קונדיטון ביין הדא אמרה יוצאין בקונדיטון וקונדיטון מפורש בהגדה שיש בו דבש דאמרינן התם למה
ד המחבר מ  נמשלו דברי מורה לקונדיטון וכו׳ מה קונדיטון יש בו יין ודבש ופלפלים אף דברי מורה וכו׳ והיינו נמי דלא ממעט הני הכא: א
 יין בורק ר״ל לבן מלשון ברק: הליםטוץ. מתוק יותר מדאי: של מרתף. סמס מרמף יש בו יין גרוע של צמוקים בארץ ישמעאל עושים
 אותו כמו שכתוב בתשובת הגאונים ז״ל ואין אנו רגילים לעשומו בארץ הזאמ וכן יוצאין ביין מגשו דאמר רכא סומט אדם אשכול של
 ענכים ואומר עליו קדוש היום וא״ח יין מכושל אס הוא חשוכ יין לעמן כרכה וקדוש למה אין כו משוס יין נסך זו אינה קושיא כלל דמה
ו בחנומא דעובד כוכבים וכל שאין רגילין לשמומו ונשחנה לא גזרו ר ס א (  ענין זה לזה שאיסור סמס יינם משוס כנוחיהס הוא ואפילו כשכר 5
 עליו ויין מזוג שהוא פסול לנסכים אסור לענין מגע עובד כוכניס מן הטעם הזה וזה ברור מאד וכן דעת רכומי והנוטה מזה תועה מדרך
 השכל והוצרכנו לבאר ולפרש מפני ששגגו בו רכים וגדולים. עכ״ל הריטב״א ז״ל. ואמרינן כגמ׳ [שם] בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב
 משרשיא מדכא חמר חיווריין מהו א״ל אל תרא יין כי יתאדם. גדולי הקדמונים פירשוה לנסכים מהו כיין לכן וא״ל אל תרא יין לשתומו
 ט יתאדם משוס דמשכר [נח הלכך גבי נסכים עיקרו כאדום משוס דכמיכ נסך שכר אכל לענין קדוש פשיטא להו דמקדשינן על יין לכן ומיהו
 גדולי האחרונים כשכו דכין לקדוש כין לנסכים קא מיכעיא ליה ראם לא כן הו״ל לפרושי להדיא לנסכים מהו וא״ל אל תרא יין כי יתאדם
 כלומר אינו נקרא יין אלא האדום וכרבי יהודה דאמר בערבי פסחים (דף קח:) דחזוחא בעינן ולסי דבריהם אין מקדשין ביין לבן וגס לנסכים
 פסול: והא דמניא בבריימא יין בורק לא יביא ואס הכיא כשר לא גרסינן לסי דבריהם אלא בודק ש דבורק ר״ל לבן ובורק ר״ל שקשה
 ובודק כל הגוף והס מסמייעין לומר דאי גרסינן בורק הוה קשיא בריימא למ״ד לפסול ואני אומר דאפשר לומר ברייתא לא שמיעא ליה
 ולא חייש לאומוכי ליה מינה כדחזינן ככמה דוכמין דמצו לאקשויי ולא מקשו ומיהו לדידהו קשה אמאי לא הוה ממעט ליה מלמודא הכא
 כיון דמהדר אכל הני לפסול לכחחלה ופסול דיעכד הו״ל למימר נמי אילימא למעוטי חמר חיווריין ומ״מ לענין פסקא דמילתא מסחכרא
 דלא לקדש על יין לבן אלא כשעח הדחק שאין להם אדום וכדאמרינן בעלמא [ברכות דף ט. וכ״מ] כדאי הוא לסמוך עליו כשעמ הדחק.
 חיווריין. הוא לבן כשלג ויין כורק כיין לכן שלנו ולסיכך אס הכיא כשר הריטכ״א ז״ל וכן נמי על יין מבושל יש ליזהר שלא לקדש עליו
 אלא כשעת הדחק משוס שכתב רש״י ז״ל בחשובה שאין מכרטן עליו אפילו כסה״ג וכן אמרו משמיה דרב צמח גאון ז״ל ואגו הוכחנו
 למעלה שמקדשין עליו וכן הדין ליין שיש בו דבש יש לחוש לדברי האומרים שאין מקדשין עליו וככר הוכתנו היתרו הלכך כשעת
׳ יין מבושם אני מוכר לך ח״ב להעמיד לו עד עצרת. אפילו כקנקניס דלוקח דומיא דרישא כיון דמכושם א״ל לא  הדחק שרי: מתני
 היה לו להחקלקל ולוקא כשהיו קנקנים ללוקח נמ בדוקים ודלא שני בברזא וכיוצא בו וכן פירשו כמוס׳ ועוד אומר שם שאס ידוע שיינו
 טוכ וחזק להמקייס עד עצרמ כשמכרו לו ואח״כ נפסד פטור דמאי הוה ליה למעכד הא אסשר שאירע לו שום מקרה מחמח הסטה וכיוצא

 עין משפט נר מצוה
ז מ ת ת - ו מ ת  ת

׳ י י : כ מ ל ׳ ר י מ ס ״ ח ו ה ט ר י כ ׳ מ ל ה ס מ ״ י ׳ ס י י  א מ
: ס מ ס ״ ר ח ו ע ט ן ק י א ג ל מ ס ס ז ש ״ י  ס

 ממורת הש״מ
ח כ ו מ ת ד ו ע ט ו נ ר א התי ״ א ב) נ ג ל ס י ו ר א ת ״  א) ס

: [ א ו  ה

 קובץ הגהות
: ק ת מ ס נ ת ׳ ס י ח (א) ת ״  ב

ר מ ו ד א ה ת ״ ׳ ד ס ו ת נ וכן הקשו ה ״  מא״י [א] נ
ד י נ נ ז י ר ק ו י א א מ דיה א ה לדי מ י ל ת נ ק  מ
ר לך נ ו י מ ף וה של יין אנ ת ר ר ליה מ מ א ד ׳ נ י נ ת  מ
ר ליה מ א א ל ד ׳ נ י נ ת ה לוקי מ ס ק מ ר ליה ל מ א  ו
א ס י ס נ ד ״ : [3] נ ס ת ף יין ס ת ר ר ליה מ מ א ה ו פ ק מ  ל
י ה אנ א איין ז ר לך דהשי נ ו י מ ה אנ ר יין ז מ א ד  נ
׳ י נ ס ״ ] נ ד ] : א ג ל פ י ו ר : [צ] צ״ל ת א ת י י ר נ ר ד נ ו  מ
נ ״ ] נ י ] : ׳ י נ פ ״ : [ה] נ ׳ ו א דלא דרי נ ר מ ל ת ר נ מ א  ד
ס יין ת נ כלוי ס ״ : [t] נ י ו ט כ ק א נ ל ד ו מ נ ׳ זה אי י  ס
ת של י נ א בהן ת נ י א ס ד משו ק ו ד נ ף שלא נ ת ר  של מ
: י א ד תר מ ו נ י ״ : [ט] נ ל ״ צ ס נ ס ו : נח] ק ת ס ס ו  יין ק
ק לתיור ר ו ן נ י ש לחילוק יש נ ר פ י מ ״ ר נ ו ״ ] נ י ] 
ק י ה נ נו אלא מ ק אי ר ו ל נ נ י א א ד תר מ ו א לבן י ו  שה
נ לימא ״ ל א נ ד ״ : [ל] נ ס ו ד ה קצת ליין א מ ו ד  קצת ו

: ם י ר ם ג י נ ק נ  ק
: ל צ״ ו נ נ תי ס במשנ י מ נ  חו״י (א) ששנו ת
נ ״ ) נ : (ג ׳ י נ ת י מ ק ו י מ כ ה נ נ ו ״ ) נ כ ) 

: ן י ט י ג ג ד ״ ס ס ע מ ״  צ

 שלטי הגנורימ
ה שדינו כמרתף של יין ״ מ ר ות של יין כתב ה נחכי  א ו
ת ו תנ ר נ נ מ נ ה נותן לו מיין ה פ ק מ ר לו ל מ  אי לא א
ה פיון דחל פ ה נותן לו יין שנולו י פ ק מ  ואי א״ל ל

: א ו א ה ר מ  ח
נראה נ ריא״ז ו ת ר יין לחנירו והחמיץ נ נ ו י מ נ  ב ג
׳ אחר ו עליי! הלוקח למוכר אפי ע ר  בעיני שאס לא פ
ץ ועל ול לומר לו הלוקח שמא נרשוחך החמי נ ׳ ימים י  ג
ר א ו נ מ רו לו נ מ שמנ ע ש ה נ י יא ראיה שיין ה ר להנ נ ו מ  ה

ת: ו ׳ הראי ט נ ז ק  נ
נרו מ למו ״ ח של יין לחנירו ע י נ ר ח נ ו מ ; ה ״ א י כ ר ת  כ
ר נ מ ש ס שפסק לו והחמיץ נ י מ ל ט וליחן לו ה ו ר ט ו ר פ  נ
ה שהחמיץ ו מ נ מ ל מ נ ק ר מ נ ו מ  החצי או השליש הרי ה
י כגון שינה נ ו ו החנ ע נ ש  לפי שברשותו החמיץ ואם פ
ס ר ר שיש לומר שזה ג ח א במקום א רז א ועשה הנ רז  הנ
ו נ ק יהיה יכול להוליכו ולא הולי ע ימי השי י  לו או שהג
ת להוליכו י ב ח ת של יין מ י נ ל ח נ ק מ נ עליו. ה י י חי נ ו  החנ
ו נזללזל היין נ ל שהיה מולי עי נ ע ו לו ס י ו ק מ  ולמכרו נ
ס שיאלע נ נל או כר ו וח המו ן הרי זה נאחרי י מ ח  או ה

א למוכר: ל שיוליכנו שס הו  ע



 מסורת הש״ס

ן א י מ א ו ד) ה פ ט ו מ ק ג נ) שס ג) ש ו ק ב  א) ח
י ט מ א ל ת ע ל ה למחציח שכר א י ר ב ח א מ ר מ ל ח ב ק מ  ל
: ס ׳ ׳ ר ה פ רבינו שמואל. מ ״ לשפט כ תא לבי ו ו  ליה לפר

 נמוקי יוםף המוכר את הפירות פרק שישי בבא בתרא (צח.) מח
 בו שהפסידו והוא לא קיבל עליה וכן נראין הדברים: [המוכר יין להכירו והחמיץ אינו חייב באחריותי]. מוקמינן לה בגמ׳ אפילו בדאמר
 ליה למקסה ובקנקניס דלוקח ומש״ה הוא דאינו חייב באשריותו דמצי א״ל קנקנך גרים דאי בקנקנים דמוכר לימא הא חמרך והא
 קנקנך כיון דא״ל למקפה היה לו להחקייס אע״ס ro שטלטלו מביח מוכר לביח לוקח ואי לא א״ל למקפה אסילו בקנקנו דמוכר לא הוי
 מקח טעומ דמצי אמר ליה חמרא אכשסא דגברא שוור כדשמואל לעיל וכ״ש דמצי א״ל אי עברו עליו שלשה ימים דלא איבעי ליה לשהויי
 ואסילו ידוע שיינו מחמיץ אינו מקח
 טעומ כדאמרינן בגמ׳: ואם אמר
 לו ״ן מבושם וכר עד העצרת.
 דהיינו שג השבועוח אבל יוחר לא
 דמקופמ ממוז מקלקל אפילו יין
 מבושם: וישן. ר״ל של שנה שעברה
 ואם אינו כן הוי מקש טעומ: ומיושן.
 של 3׳ שנים לבד משנה זו שהוא עומד
 בה ואמרינן בגמרא מנא מחיישן
 והולך עד החג הוא מג הסוכות ואס
 אינו ממקייס כ״כ המוכר חייב באחריוחו
 דמי שמוכר מיושן צריך שיהיה מחקייס
 שלש שנים שלימות: גמ׳ כמשנה
 משורש ופסק הרי״ף ז״ל כר״י בר
 מנינא וכשמואל לעיל: טלית ת״ח.
 כדאמרינן כחזקמ הכמיס (לף «:)
 שאין חלוקו נראימ מחחמיו טפח
 וצניעות יתירה הוא וגסות למי שאינו
 ח״ח. א]פי׳ הר״ש ז״ל דאין לו תלק
 (למוכר) [לחנוני] כחכיח אלא שנוחן לו
 כעל היין למכור דחן לו שכר טרחו
 והוא בקנקנו הילכך דינא הוא דמקבל
 ליה מיניה שהיין אינו של חנוני כדי
 דנימא מזלו גרס ולא כקנקנו שיוכל
 לטעון קנקנך קלקלו והמסרשים פירשו
 שהמנוני קנה היין כדמשמע הל׳ דאמר
 דזכין וא״מ א״כ אמאי יקכל אומו המוכר
 אפילו יהיה כקנקנו הא מצי למימר
 ליה לא איכעי לך לשהויי או שמרך
 אכמפיה דגכרא שורר ש דמסממא
 הלוקח הכיאו לכיחו והטלטול קלקלו
 י״ל דכיון דלקחו אדעתא דסכויי למכור
 אוחו כחנוח הוי כאילו א״ל למקפה
 כעינן ליה וה״ל למיחן ליה חמרא
 דממקייס דכל היכא דגלי לו דעתו
 כאילו מפרש כהדיא הוא ומ״מ כקנקן
. ק מ  דמוכר איירי וכדלעיל: ולא א
 כלומר וכלכד שלא יהיה פושע כשנוי
 כרזא או שלא התעצל כמכירתו כיומא
 דשומא כללא דמילתא כל היכא שיהיה

 ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:

 גט׳ אמר רבי יוםי בר חנינא לא שנו אלא
 בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א״ל

 הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנים דמוכר מאי

 הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא

 דאמר ליה למקפה ממאי מדקתני אם ידוע

 שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמאי לימא

 ליה לא איבעי לך (א) לשהויי אלא ש״מ מתני׳

 בדאמר ליה נא] למקפה ש״מ ופליגא דר׳ חייא

 בר יוסף דאמר רבי חייא בר יוסף חמרא מזלא

 דמריה גרים דכתיב א<ואף כי היין בוגד גבר

 יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר׳ חנינא

 אמר רב יהודה אמר רב כל המתגאה בטלית

 תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם אין מבניםין

לא (  אותו למחיצתו של הקב״ה כתיב הכא נ

אל נוה קדשך: א] איתמר (  ינוה וכתיב התם ג

 המוכר תבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב

 כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך

 ברשות לוקח ושמואל אמר m חמרא

 אכתפא דגברי שוור עבד רב יוסף עובדא

 בשכרא כותיה דרב בחמרא כותיה דשמואל

 הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא

 אמר ליה למקפה היא ואי בקנקנים דלוקח

 קאמר אע״ג דא״ל למקפה כי היכי דלא תקשי

 אדרבי יוסי בר׳ חנינא דתרוייהו הלכתא

 נינהו ולא קשיאן אהדדי: אמר רבא האי מאן

 חבין ליה חביתא דחמרא לחבריה m אדעתא

 דליזבנהו ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא

 דמקבל לה מיניה ולא אמרן אלא דלא שני

 לה בברזא אבל שני לה בברזא לא ולא אמרן

 אלא דלא מטי יומא דשוקא אבל מטי יומא

 דשוקא לא ואמר רבא האי מאן דמקבל

 חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה

 אפרואתא דבילשפט ואדמטי התם זל דינא

 הוא דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא

 קובץ הגהות
׳ י ׳ פ ו י כ ר מ ח תא ל ן לזבין ליה חבי א י מ א  ג״א א] ה

: ל י כצ״ ן לו חלק כו ש ז״ל לאי ׳  הר׳
ט ע ו מ נ מ ק מ פ ת ת ה ה ל פ ק מ ס ל ״ כ ש ב ר ״  מא״י [א] נ
ר ב ף ס ״ י ר ב ה ״ : [ג] נ ה ר ה ש ו ל נ י ט והי ע  מ
א ת ע ל ׳ א מ ג ב ג ״ : [ג] נ ל י לעי ״ נ ׳ ה ו שסי מ  פירושו כ
׳ מ ג א ב מ י ן א י כ ׳ ב רש׳ ת ׳ב כאשר כ ] נ׳ ד  לשבויי: [
א לא ה ב ג ל ״ : [י] נ ר כ ו מ ס ל י נ ק נ ק ה ב ו ״ : [ה] נ א י ל ה  נ
ל: י לעי ״ נ ו שכתב ה מ ם כ י ר ל נ ו ר שמואל שהטלט מ  א
ג לא: ״ : [יז] נ ה ס ק מ ר ל מ א לא א ה ׳ ל י ג פ ״  [י] נ
ש ״ מ ס כ ״ ג מ ר ׳ ה י ר וכן פ מ ן א מ ק ג זה שייך ל ״  [ט] נ

: ן מ ק ס ל ״ ר ה  מ
א ו שהי מ ר ך ג נ ק נ ע לימא ליה ק ״ ג צ ״  חו״י (א) נ
ת לא ר ג ס י מ ס ה ט ר ו ר ג מתא ו י א אל ר ג  ס

: י י ל לשהו ״  ה
׳ ג לעיל ולסי ו ס ה שכ פ [א] כאן שייך מ ״ ר ה  אנ״ש ט
ת ע כן ל ל ו ׳ ע כו ק ו ס ע ת מ א כ ק ו ״ל ל ש ז ״ ר  ה

: ל ״ א ז ״ כ ש ר ו ה ג ר א ו ״ ג ט י ר  ה

 המאור הגדול
ר מ ה א צ י מ ח ה ו ו ר י ב ח ן ל י ת י י ב ר ח כ ו מ ר ה מ ת י  א
ת ו ש ר ך ב ל י א ן ו א כ ר מ כ ו ת מ ו ש ר ם ב י מ ל ג׳ י ב כ  ר
ר ו ו י ש ר ב ג א ד פ ת כ א א ר מ ר ח מ ל א א ו מ ש ח ו ק ו  ל
א נ י ז א ח ר מ ח ל ב א ו מ ש כ א ו ר כ י ש ב ב ר א כ ת כ ל ה  ו
א ק ו ס א ח ל ר א ט ק ו ד י ת ו כ ל ה ל ב ״ ף ז ״ י ר ה ל י  ל
׳ ר י ב ס ו ׳ י ר ל כ א ו מ ש ם ד ו ק י ת א ד א ד ת ע מ ש  ל
י כ ם ה ו פ ל ו ו ה נ י א נ ת כ ל ו ה ה י י ו ר ת ם ד ו ש א מ נ י נ  ת
א ל ר ו כ ו מ ם ד י נ ק נ ק ו ב ל א א ו מ ש א ד ה ה ל ם ל י ק ו  מ
ל ״ א ג ד ״ ע א ח ו ק ו ל ם ד י נ ק נ ק ו ב ה א פ ק מ ל ל ״  א
ם י נ ק נ ק י ב א א ד ק ס י פ א ן ה א ל י ש ן ק נ א ה ו פ ק מ  ל
ם ו ש א מ ת ל מ א ד מ ע ה ט פ ק מ ל ל ״ א א ל ד ב ר ו כ ו מ  ד
א ר מ ח ם ד ו ש ו מ א ל א ו ו י ה י ו ה ש ך ל י ל ע ב י א א ל  ד
א י ה מ ח נ ק ו ל ן ד י נ ק נ ק י ב א ר ו ו ו י ש ר ב ג א ד ם ת כ  א
ם י נ ק נ ם ק ו ש א מ ל א א ו י ה ר ב ג א ד פ ת ם כ ו ש ו מ א  ל
ה א ר א נ ת ת ע מ ן ש י ת ר ן ת י ל ה ר ב י פ ן ש י נ י י ע מ ד כ  ו
ו ז ו ב ת ו ו ע ג ו ן נ נ י א ו ו ו ו מ ת ו ו ק ו ח ר ש ש ו ר י פ ו ב נ  ל
א ר מ ר ח מ א ף ד ס ו ר י א ב י י ב ח ר ו ד ה ת ל י ע ל ״ כ ד  ו
׳ י פ א ך ג׳ ו ו ׳ ת י פ ה א י ד י ד ל ם ד י ר ה ג י ר מ א ד ל ו  מ
ב י י ו ח נ י ם א מ ו ק מ ו מ ז א ז ל ר ש כ ו מ ם ד י נ ק נ ק  ב
ה ה ל מ ף ק ס ו ר י א ב י י ב ח ר ך ל כ ל ו ה ת ו י ר ח א  ב
ה י ת י י א ך ג׳ א ו ת ב א ו נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר א כ ת כ ל  ה
ב ר ן ל י ע ב ״ כ ן ד מ ו ק מ ו מ ו א ז ל ר ש כ ו מ ם ד י נ ק נ ק  ב
א ר מ ש ח ״ א ל נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר ן ל י ל ב א ו מ ש ן ל י  ב
ר מ א א ל ג ד ״ ע א ו ו ת ו י ר ח א ב ב י י א ח ר כ ש ש ״ ל  ו
ך י ל ע ב י א א ר ל מ י מ א ל כ י ך ג׳ ל ו ת ב ה ד פ ק מ ה ל י  ל
׳ ך ג ו ת א ב ו ה ר ש ח א ה מ י י ה ו ש ן ז י א ה ש י ו ה ש  ל
י ר ב ג א ד פ ת כ א א ר מ י ח מ ר נ מ י מ א ל כ י ל ם ו י מ  י
ר ק ע י ם ש ו ק מ ם ל ו ק מ ו מ ל ט ל א ט י ל ר ה ר ש ו ו  ש
ו ת ו ה א ר י א ע ם ל ג ם ו י פ ת כ ת ה ו פ ת ב כ ל ג ן ע י י  ה
י ו ר י ע ל ה י ב ש י ב ר כ מ ו ל ל כ ו י ה ש ק ו ל ם ד י נ ק נ ק  ב
ב ר ד א ו נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר א ד ר מ י מ ה כ ו ז ע ל ר י  א
א מ ע א ט נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר ד ד ו ו ח א ל מ ע ל ט א ו מ  ש
י ״ ת ע י ב ח ל ה ו ט ל ט י ב ר י י ל מ א ו מ ש ב ו ר ד ד ו ח  ל
י ר י י א מ נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו י ודר• י ו ר י א ע ל ב ף ו ת כ  ה
ל כ ת ד ד מ א ל ל ה ו ט ל א ט ל ב ם ו י נ ק נ ק י ה ו ר י ע  ב
ן ע ג א נ א ק ל ד ו ו ח א ל מ ע ו ט ה י י נ י א מ ת ע מ ש א ב ד  ח
ה ת ר י ב ל ח א ע ד ׳ ח י מ ר א מ ל י ו ד ד ה א א ת ת ע מ  ש
א ר מ ח ד ל ב א ו מ ש ד א ל ת י א א ו ר כ י ש ד ב ב ר א ד ת י א  ו
א ת י א י ו ו ר י א ע ל ב ף ו ת י כ ׳ ׳ ת ע י ב ל ח ו ט ל ט מ ב ״ ה  ו
ש ״ ל ל ו ט ל א ט ל י ב ו ר י ע א ב נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר ד  ל
י ס ו ׳ י ר א ד ר מ י • מ פי א ו ר כ י ש ד ש ב ״ ל א ו ר מ ח ד  ב
ש ״ א ל נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ר ר׳ י מ א א י ך ה א כ נ י נ ׳ ח ר  ב
ן ו ג ח כ ק ו ל ם ד י נ ק נ ק א ב ל ו א ת ו י ר ח א ב ב י י ן ח י א  ש
ל ם ש י נ ק נ ק ר ל כ ו ל מ ם ש י נ ק נ ק ו מ ת ו ה א ר י ע  ש
ך כ י פ ן ל י י ר ה ק ע ל ו ק ל ק ת י נ ו ר י י ע ״ ע י ש פ ח ל ק ו  ל
א ל פ ש ״ ע א ך ג׳ ו ו ת ׳ ל י פ ו א ת ו י ר ח א ב ב י י ן ח י  א
י ס ו ׳ י ר ד א ל ת י א ר ד ש פ א ם ו ו ק מ ם ל ו ק מ ו מ ל ט ל  ט
ל ו ט ל ט ן ה י א פ ש ״ ע א א ש ר כ י ש ד ׳ ב י פ א א נ י נ ׳ ח ר  ב
ב ו ת כ ן ה כ ו ו ק ל י ז י מ ו ר י ע ה ר ש ש פ ר א כ ש ק ל י ז  מ
א ה ל ל ו ג ב י ו ל ל כ י א ל כ ק מ ר ו א ה י ל ל ד ע י ע  מ
ה ר י א ע ל ר ש מ ו ל ר כ כ ו מ ם ד י נ ק נ ק ל ב ב ׳ א ו ג ך ו ל  ה
א ה ך ו ר מ א ח ה ה י ר ל מ י א צ י מ ל ל כ י א ל כ ו מ ת ו  א
ו מ ו ק ת מ ר א כ ש פ ש ״ ע א ר ג׳ ו ח א ׳ ל י פ א ך ו נ ק נ  ק
י ו י ה א י מ מ ר נ כ ו מ ם ד י נ ק נ י ק כ ה ו ל ן ע נ י ש ק א  ו
י א י ד א י ה ל ו ה כ י ו ה ש ך ל י ל ע ב י א א ה ל י א ל מ י  ל
ה י ר ל מ א א ד נ מ י ק ו א ר גי ו ח א ׳ ל י פ ה א י ת ל י ה  ש
ה ה ש ה מ פ ק מ ן ל י ח י ק ו ל ה ע ש ו ד ר י ב ד ה ה ש פ ק מ  ל
ט ע ט מ ע א מ ל א א י צ ו ן מ י א י ש פ ם ל י ב ם ר י מ ו י ת ו  א
י צ ו מ ת ו ל א ט ל א ט ל ו ו ת ו ה א ר י א ע ל ן ש ו י ך כ כ ל  ה

: ל ״ ף ז ״ י ר ה ה ט י מ ש ה פ ש ״ ע א א י ה ה כ ל ה ה פ ו י ל ו כ ן ש י ו י ן ל ת ו ו נ ר י ב ח ן ל י ת י י ב ר ח כ ו מ א ה י י ׳ ח י ר נ ת א ד ה ר ו י פ ו ש ה ל ו א כ ת ת ע מ ן ש ק ל א ס ש ו ר י י פ א ה ב ׳ ו ר ג ח א ׳ ל י פ א ך ו נ ק נ א ק ה ך ו ר מ א ח ה ה י ר ל מ  א

 מלחמת ה׳
א ו ך ה ו כ ש ו ר י ר פ ק י ע ן ו ת ב ו י ח ד ם י י ב ל שיצאו ר מ ת ל א צ מ נ ך ו י פ א ב י צ ו ה מ ת א ה ש ך מ י נ ע לאז י מ ש ב ה ת ו כ א אמר ה ק ו ס א ח ל ר א ט ק ת ד ו כ ל ה ל ב ״ י ז ס פ ל ה לרב א י א ל נ י ז ׳ ח ו כ ו ו ר י ן לחב י ת של י י ב ר ח כ ו מ ר ה מ ת י ר א ו א מ ר ה פ ס ב ב ו ת  כ
כא י ב שי ר א ד מ ע מ א ש ל ל א ״ ר ז ו א מ ל ה ע י ב ר ב ד ם כ ת ו ה א ל ע נ ו אבל לא ש ק ל ח בו נ י ו ר י י ת מ י ב ח ל ה ו ט ל ט ל ב א ו מ ש ב ו ר ב ד ר ד י ו י ו י לך לשה ע ב י ר לא א מ י מ כא ל י ם ל י מ ׳ י ך ג ו מ ב ד ד ׳ ע ו כ א ו נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר ל כ א ו מ ש ס ד ו ק י מ א ד א ד ת ע מ ש  ל
א מ ש ה ן ד ו ט ר ל כ ו מ מ ו ש ר ם ב י מ ׳ י ׳ כל ג ד מ א ו ל נ י י ה ׳ ו מ ג ה ב ן ל י נ ה ע ט מ ך ס כ י פ י ל א ל ם ו י מ ׳ י ל ג ן כ נ פ ׳ ל י נ ת מ ה ב : ל י ו ר י ף בלא ע מ י כ ״ ת ע י ב ח ל ה ו ט ל ט י ב ר י י ל מ א ו מ ש  ו

 השגות הראב״ד

 רש״י
 חוס הקיץ מקלקל אומו: וישן. אס מכר
 לו יין ישן ימן לו יין משל אשתקל שנה
 הקולמת לזו שאנו עומלין בה: ומיושן
 משל שלש שצים. שנה לפני אשמקל להיינו
 שלש שטס: גמ׳ לא שצו. הא לאינו חייב
 באחריותן: אלא נקגקגין דליקת. שקבל
 הלוקח יין בכליו איכא למימר כליו גרמו:
 הא חמרך והא קצקצך. ולאי יינך וכליך
 גרמו ומיום שלקחתיו היה יינך מקולקל
 אלא שלא היה ניכר על עתה אפילו היה
 זמן מרובה שלקחו ולרב לאמר לעיל כל
 שלשה ימים ברשות מוכר איכא לאוקומי
 מתניתין בקנקנים ללוקח אפילו תוך שלשה
 ובקנקניס למוכר לאחר שלשה הילכך מוכר
 פטור: לא איבעי לך לשהוייה. בקנקניו
 ומלשהה יפסיל לוקח: ממאי. כלומר אמאי
 מוקי לה דא״ל נח למקפה ולוקא בקנקני׳
 דלוקח לוקמיה דלא אמר ליה למקפה ואפי׳
 בקנקנים דמוכר ומשוס דלא איבעי ליה
 לשהוייה: ופליגא דרבי חייא. הא דאמר
 אבל בקנקנים דמוכר מצי א״ל הא חמרך
 והא קנקנך פליגא דר׳ חייא ברבי יוסף
 ללרבי חייא לאו קנקיס דמוכר גורמים
 להחמיץ אלא מזל ללוקח שהוא בעל היין:
 אן! כי היין בוגר. למה משוס לגבר יהיר
 שמגיס לעמו ברבר שאין בו בוגל היין ונעשה
 חומץ מה שהיו סוברים שהוא יין מלה
 כנגל מלה: בטלית ת״ת. שעושה לו טלית
 כת״ח כלמפרש בחזקת הבתים בגמ׳ טלית
 מ״מ טצל: והחמיצה. בבית של מוכר
 בחבית של לוקח: פל שלשה ימים הראשוגי'
 הוי ברשות מופר. שהלבר ילוע שאין היין
 מחמיץ בפחומ משלשה ימים ולאי כבר
 נתקלקל ברשות מוכר יכמוכר לו חומץ
 למי והא לאמרינן במתניתין אינו חייב
 באחריותו רב מוקי ליה לאחר שלשה ימיס
 א״נ בקנקני׳ ללוקח כרבי יוסי ברבי חנינא:
 אפספא דגברא שמר. מללג כלומר מזלך
 גורס כלכתיב אף ט היין בוגל וגו׳ כר׳
 חייא ברבי יוסף: בדלא א״ל למקפה.
 ומשוס דלא איבעי ליה לשהוייה: האי מאן
 דזבין חניחא דחמרא לחגוגי. שמסר לו
ט למכור היין בחנות והחנוני  חביח לחנוני כ
 משתכר קצת ומקבל המעות ונומנן לבעל
 היין והיין ברשומיה דמריה קאי והמנוני
 אינו אלא שליח בעלמא ליטול שכר טרחו

 הילכך אס החמיץ היין אחר שיצא שליש
 היין או חציו דינא הוא שמקבל עליו בעל הבית כל ההפסד דיין בוגד לא שייך
 בחנוני ט אין לו חלק בו והקנקן אינו שלו וא״כ אכתי ברשומיה דמריה
 קאי: ולא אמרן. דמפסיד בעה״ב: אלא דלא שצי. חנוני בברזא לעשות נקב
 אחר בחבית: אגל שגי. איכא למימר זה גרס: מטי יומא דשוקא. ונתעצל
 במכירתו: האי מאן דמקבל חמרא מחבריה. למחצית שכר נמ ומקבל בדמים
 כשער של עכשיו בעיר הזאח והריוח יחלוקו וכל מקבל ממון למחצית שכר הוי
 פלגא מלוה ופלגא פקדון: אפרווסא ובילשפט. שבאותו מקום מוכרין ביוקר
 וקודס שהגיע לשס זל היין: דיצא הוא. דאפילו אס הוא הוקיר לא היה רשאי
 למוכרו עד שיגיע לשס לעני[ זולא נמי ברשומ בעל היין קאי מיהו לענין גניבה
 ואכילה באחדות שניהם קאי כלפרישית לפלגא מלוה ופלגא פקלון הוא: חלא
 מאי. אי הוה חלא קולס שיגיע לשם מי מקבל עליה בעל היין כל ההפסל משוס
 ראמר ליה הא חמרך והא קנקנך ולא מצי אמר ליה לא איבעי לשהויי להא
 שהית להוליכו לבילשפט או לילמא מצי א״ל מזלך נמי גריס וקבל חצי ההפסל:

 הוא פושע אין המוכר מייכ כאתריומו
 כין לפירוש הר״ש כין לפירוש שאר המסרשיס ז״ל עולה לענין ססק:
 אמר המשבר נראה דהא דלא אוקמא הר״ש ז״ל שנתנה לו בתורמ עסקא
 שהוא סלגא מלוה וחייב המתעסק באחריומ משוס דלאו אדעתא דהכי
 קבלה מפני שהוא ז״ל סובר דבחורח עסקא חייב בסלגא ואפילו
וי״א שאסי׳ אמר כן הממעסק לבדו הכי הוא  כאונסיס דרמו עליה י)
 כאילו החנה בעל העסק דאדעחא דהכי יהיכ ליה ואינו יכול למכרה
 בכאן ולחרוייהו פירושי אונסא וזולא לא קביל עליה אכל בגניכה
 ואכידה חייכ דכשומר שכר הוא עליה כיון שהיה לו להשחכר בה
 והיינו דלא פטרינן ליה אלא היכא דהוי חלא נט] ולפי׳ הר״ש ז״ל דוקא
 כממעסק דשייכא קסידא דבעל העסק שלא למכרה אלא ככילשפט
 כיון שיש לו חלקו כריוח אכל המוכר סחורה למכרו על דעמ להוליכה
 למקום היוקר אס הוזלה או נאנסה ללוקח דכאחריומו קיימא ואילו
 רצה למכרה ככאן או להשליכה ליס הרשוח כידו ואפילו החנה עמו שיפרענו מן המעומ שיקכל ממנו ככילשסט אינו אלא כקובע זמן בלבד שלא
 יוכל לכופו לפרעו קודם לכן הא אילו מכרה כאן היה לו לפרוע מיד וכן אם הוזל או נאנסה עליה רמיא והאי פירושא אחרינא דמיירי במכר
 מיירי כשהמנה כן עם המוכר כמנאי גמור א״נ שא״ל כדרך קפידא דאדעשא דהכי זכין ליה להשתכר שם ככילשפט והשמא דמיא לההיא
 לקידושין ןלף נ.] אבל אס לקשו אדעתא שלא יפרענו עד שיוליכנו לכילשפט ויסרענו מן המעות שיקכל שם לא וכדאמרינן כן דעת הריטכ״א
 ז״ל ורבו הרשב״א ז״ל. הר״ש ז״ל פירש שהוא למחציש שכר ודמי לעסקא שהוא פלגא מלוה ופלגא פקדון שהפסד הוא לתרריהו אלא דהכא
 כיון דא״ל שלא ימכור יינו אלא אפרוושא דבילשפט שיש שם יוקר גדול ואפילו היה מרויח כו כזה המקום אין לו רשוח למכרו הילכך דינא הוא
 שלא יססיד בהפסדו וי״מ שקונה אוחו אדעחא לממטי אוחו אפרוומא דכילשסט למכרו שם ובין כך זל שם היין ואינו יכול להביאו שם דינא הוא
 דמקכל ליה מוכר דהא לא קנאו אלא אדעחא לממטייה לאומו מקום ודמי להא דאמרי׳ בקדושין(לף נ.) האי מאן דזבין ארעא למיסק לא״י דמסקינן
 התם דכיון שאינו עולה שם המכירה אינו כלום כיון שלא מכר אלא אדעשא דהכי ה״נ ל״ש ואסילו אם הוא מממיץ מסקינן כלישנא כחרא דהוא
 הלכמא דמקכל מיניה כיון שהוא עדיין כמכישו של מוכר ואי משוס הטלטול ככר פירשנו דהוי כאילו א״ל למקפה ככה״ג שיש לו להשהותו זמן וכ״ש
 לפי׳ הר״ש ז״ל שהיין והמבימ אינו שלו אלא שקבלה להוליכה כמקום פלוני וכן פירש הרמכ״ס ז״ל [א] וכיון דאיכא דאמרי כר׳ יוסי כר׳ חנינא

 כשהחמיץ באוצר. אי נמי ראמטיות במרי באגלא ללא משמוור. ושמעמיה ררבא נמי כיון למקבל ליה אלעתא לממטי
 ליה אפטמא לבלשפט אלעמא להט זבניה ניהליה לכל גוונא למתרמי ליה נמטייה בין אכמפא בין אכלא רכיון
 לאורחא רחקא הוא לא מחרמי ליה אגרא כל שעחא הלכך כי החמיץ החמיץ למוכר. ושמעחא לחנוואה נמי כגון

 לאמטייה במוט לאחוריו אי נמי במרי באגלא מש״ה כי מקף אפלגא מקבל עליה מוכר:

ב הראב״ל ת ב הרב אלפס ז״ל איתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה ט׳ ער כי לא אמר ליה למקפה: כ ת  א] כ
 ז״ל לא מחוורא לי הא מלתא. חלא לשמואל מוך ג׳ ימיס פליג לליכא למימר ליה ללוקח לא איבעי לך לשהויי. ועול
 דטון דטעמיה דשמואל משוס דחמרא אכתפא דגברא שמר. כלומר נדנוד היין בהולכת הכמף גרס לו להחמיץ אע״ג
 דא״ל למקסה מצי למימר ליה הולכת הכחף גרמה לו ואין המוכר חייב באחריותו. ומלמיה דר׳ יוסי בר׳ חנינא



) נמוקי יוםף המוכר את חפירות פרק שישי בבא בתרא  96 (צח.-צט:

 ס״ל יש ראיה לססק הרי״ף ז״ל דאמר דהלכתא כוותיה: הלכתא בר׳ יוסי בר׳ חנינא. והוא שלא עשו בו דבר המפסיד כגון עירוי יתירה אבל

 משום דעירה אומו לקנקנים אשריס אינו חייב וכ״ש משוס טלטול דכיון דלאמטייה לבילשפט נבין] קבליה או זבניה על דעת טלטול ועירוי

 מכרו לו. הריטב״א ז״ל: 1« מדא״ל ר׳ ישמעאל לר״ע רפמ בקר היא זו משמע דברפת בקר היה מודה ר״ע שהוא ד׳ אמות על שש כבימ

 תתנות אבל אמר לו בית סמס עושה לו כשיעור ביח קטן דהיינו שש על ח׳ והא דאמרינן במס׳ סוכה (רף ג.) כל בימ שאין בו ד״א על

 ארבע אמות אינו בית אלמא דבד׳

7 ?^ מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן ג ס מ מ ה י י ב י ת ה י מ  א
״ L ״ L -,*•״ י . . ״ .  אשץ ושומפין דע״כ ראוי למלק אע״פ .

י ל בי רב כהנא אמר לן הלא לא כמאן א ב ל 3 ב ה א ח ו ר ס

1

ה ר א ד י ה  ש

 כרבי חייא בר יוסף איכא דאמרי אפילו הלא

ר חנינא w מהא שמעינן  כמאן כר״י ב

 דהלכתא כרבי יוסי בר׳ חנינא: ישן משל

 אשתקד וכו׳: תנא מתישן והולך עד החג:

ר מקום לחבית לעשות לו כ ו מ ה  מתני׳ א
 בית (א) וכן המקבל מחבית לעשות לו בית

 חתנות לבנו או בית אלמנות לבתו עושה

ש דברי רבי עקיבא רבי  ארבע אמות על ש

 ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה

 לעשות רפת בקר עושה אותה ד׳ אמות על ו׳

ש על שמונה גדול שמונה על  בית קטן ש

 עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו

 וחצי רחבו ראיה לדבר רשב״ג אומר כבנין

 ההיכל: גמ׳ מאי טרקלין בי ורדי תנא וקנתינר

 שנים עשר על שנים עשר מאי קנתינר תרבץ

י שיש לו בור לפנים מביתו מ  אפדני: מתני׳ :

 של חבירו נכנם בשעה שדרך בני אדם

 נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין

 ואין מכנים בתמתו ומשקה מבורו אלא ממלא

 ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה

 לו פותחת: נמ׳ פותחת להיכא אמר רבי

 יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי

 לאישתמורי במיא דבוריה אלא בעל הבית

 למה לי אמר רבי אלעזר משום חשד אשתו:

 מתני׳ מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של
 חבירו נכנם בשעה שדרך בני אדם נכנסין

 ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ולא יכניס

 לתוכה תגרין ולא יכנום מתוכה לתוך שדה

 אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו (0 דרך

 מן הצד מדעת שניהם נכנם בשעה שהוא

 רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכנים לתוכה

 תגרץ ולא יכניס מתוכה לתוך שדה אחרת

 וזה וזה אינן רשאין לזורעת: נמ׳ אמר רב

ת בית השלחין אני מ א  יהודה אמר שמואל ג

 מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה ואמה

 רש״י
 הלא לא. [א] מקבל בעל היין כל ההפסד דמזל
 שניהם גרס כרי חייא: הנא. היכא דא״ל
 מיושן צריך שיתקיים שלש שנים ויתקיים
 ויתיישן עד גמר שנה שלישית דהיינו עד
 החג דהיא עת הבציר ואס יתמיץ קודם
׳ כימ י  הוי באחריות המוכר: מתנ
 חסגוס לבצו. שדרך האב לבנות לבנו
 כשצושא אשה בית יציע קטן סמוך לביתו
 אבל לבתו אינו רגיל לעשות כית חתנות
 שאין לרך חמן לדור עם חמיו משוס חשד
 חמותו וכן מפרש במלמול: בית אלמנות
 לבתו. כשמת בעלה ושבה אל בית אביה
 שבחיי בעלה הימה אצל בעלה כרפירשמי:
 רפס בקר הוא זה. וצריך לעשות גלול
 יומר: בית קטן. כלומר הפחות שבבתים
 הוא שש על שמונה והמקבל עליו לעשות בית
 בסתם או מכר מקום לחבירו לבית צריך
 להיות שש על שמונה אבל בית מתנות לא
 פירש לו שיעור: גדול. אמר לו עשה לי
 בית גלול: טרקלין. עשוי למושב שריס:
 רומו פחצי ארפו ופתצי רחבו. אכולהו קאי
 להיינו בבית קטן רומו שבע ובית גלול
 תשע וטרקלין עשי: גמ׳ וורדי. מקום
 שמתנין בו וורלין לנוי להסתכל בהן:
 תרכז אפדגי. חצר גלול שעושין השרים
׳ מי שיש לו י  בצל אפלט שלהם: מתנ
 גור פוי. ע״י חלוקה או שלקחו מבעה״ב
 ולקח גס זה הדרך: בשעה שבגי אדם
 יוצאין. ביום שע׳׳מ כן חלקו ולא כדי
 שיטריחוהו לעמוד בלילה לפחוח לו: ואיגו
 מכגיס בהמתו. דרך ביתו של זה דאין
 זה צורך הבור: זה עושה לו פותחת.
 שלא יגנוב לו בעל הבית מימי בורו ובעל
 הבית עושה לו פותחת אחרת באותו פסח
 עצמו שלא יוכל לשאוב בלא דעת בעה״ב
 משום חשל אשתו כדמפרש בגמרא אבל
 משום חשל גניבה שלא יגנוב משל בעה׳׳ב
׳ מי י  לא חיישינן לאשתו משמרתו: מתנ
 שיש לו גיגה. ע״י חלוקה ונתרצה חיצון
 לתת לפנימי לרך באמצע שרהו: לא יפגום
 מחופו. [5] כשאין צורך הכניסה לגינה זו
 אלא ליכנס בשלה אחרת לטון להיזק
 גלול עושה לו שנכנס לרך אמצע שלהו לא
 נתרצה לו אלא ללבר שהוא צורך גינה זו
 לבד: והחיצון זורע הדרך. לטון לבאמצע
 שלהו הוא אצן סהדי דלא מחל לו הדרך
 לגמרי (א) שיהא מיוחל להליכה ולא
 לזריעה: וזה וזה אין רשאים לזורעה.
 לטון למן הצל הוא יחלוהו לגמרי להילוך
ט  גרייא: נמ׳ אמס המים. גלולה כ
 להשקות בה בית השלחין אני מוכר לך אס
 היא קצרה צריך לחפור בקרקע להרחיבה על שתי אמות שיבואו לכאן
 מיס רביס וגס נותן לו אמה מכאן לשלהו ואמה מכאן לשתי גרותיו לתקן

מ בבציר מד׳ על שש וקי״ל ד  לא ט

 כוותיה משכירו ובשאר שיעורין

 שכסיפא נמי לא פליגי: ושיעור רומו

 כבנין ההיכל שהיה על פני כל הדביר

 ארכו מ׳ ורחכו כ׳ וקומתו ל׳: גרסי׳

 בגמ׳ ל״ל למתני בית מתנומ לכנו ובית

 אלמנות לבתו ליתני בית תתנות לבנו

 ולבתו בית אלמנות לבנו ולבתו מילתא

 אגב אורמא קא משמע לן דלאו דרכיה

 דממנא למידר ככי שמוה כמו שכמוב

 בססר כן סירא הכל שקלמי ככף

 מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וקל

 מסובין מחן הדר בביח חמיו וקל

 מחחן הדר בביח חמיו אורמ מכניס

 אורח וקל מאורמ מכניס אורח משיב

 דבר כטרם ישמע נח. כספר כן סירא

 אע״ס שקראוהו בסנהדרין בחלק

 נלף ק:] ספרים המיצונים שמעינן מינה

 שלא אסרו שם אלא שלא לעשומו קבע

 אבל מ״מ ראוי הוא להגות בו בעחומ

 ללמוד ממנו חכמה ומוסר משא״כ

 כספרים חיצונים הריטכ״א ז״ל:

 אס מכר לחבירו לעשומ לו קנמינר

ק אפדני דהיינו חצר ר  עושה לו מ

 שעושין שדם כצד אפדני שלהם ועל

 שם שמרביצים אושו נקרא תרבץ:

 כיון שיש הפרש כין העשוי כבר לבא

 לעשותו לכתתלה הא דתנן [לעיל לף יא.]

 (התם) אין חולקין את הטרקלין עד

 שיהא בו כדי לזה וכדי לזה אין מצריכין

 שיהיה בו עשר על עשר לכל אתד

 מהם כשיעור דנקיט הבא הריטב״א

 ז״ל: מתני׳ מי שיש לו בור.
 דוקא נקט כור דאילו תדר דרכו

 ליכנס שם בין כיום כין כלילה

 הריטכ״א ז״ל שידוע שלא מכר לו

 בביתו על מנת כן שיטדמנו בדברים

 אלו אע״פ שמכר לו דרך מ״מ קמ״ל

 דאינו נכנס כל שעה שירצה וכן לא

 יכנס כלא רשות כעל הכית כדאישא

 כגמ׳ כסמוך אפילו ככור שאין לכעל הכית כו כלום התירו שיעשה לו

 פומחמ כדי שלא יכנס שם כלא רשומו ממיד והרואים אפשר יוציאו

 לעז על אשמו ויבואו לחשדה: וכיון שהדרך באמצע שדהו ולא ביררו מדעת שניהם דרך מן הצד שאינו מזיק לו כ״כ אכן סהדי שלא מחל לו

 לזרעה ולא להכניס שם מגרים אלא דוקא יכנס הוא לצורך גנשו דוקא וכשעה הראויה ליכנס: ואינו מכניס לתוכה תגרים. וה״ה למי שיש

ן  לו בימ לסניס מבישו של שכירו שאפילו כשצר יש כו משום רכוי הנכנסים והיוצאים וכ״ש ביתו הריטכ״א ז״ל ומן המשרשיס ז״ל והא דאמדנ

 שלא יכניס משוכה לשדה אחרת היינו כשעה שאין לו שום צורך לגנתו אכל אם יש לו צורך לגנתו ילך משם לכל מקום שירצה. הריטב״א

 ז״ל: נמ׳ המוכר לתברו בתוך שדהו אמח המיס להשקומ בימ השלחין של חבירו צריך רוחב שמי אמוש במקום שיעכרו שם המים דבציר

 מהכי לא יוכלו המיס להשקות יפה ועוד ימן לו אמה מכאן ואמה מכאן לצדדי אמש המיס כדי שיהא לו רשות לתקן שם אגפי המים כשיצטרך

 למקן ואס מוכר לו בית הקילון שהוא אממ המים להשקומ בהמומיו ולכבס בגדים די כשיעור אמה כרמכה ומצי אמה לצדדין ומ״מ כעל השדה

 עץ משפט נר מצוד!
-תתיט ז  תתי

 א מיי׳ פכ״א מהל׳ מטרה סמג עשין פב טור מ״מ
 סי׳ ריד: ב מיי׳ פ״ו מהל׳ שכנים טור ח״מ שס:

 ג מיי׳ סכ״א מהל׳ מטרה טוח״מ סי׳ ריז:

 קובץ הגהות
: ו ת לכת ו נ מ ל ת לבנו ובית א ו נ ת ב מ ״  ב״ח (א) נ

: ו נ ל ״  (נ) נ
ה לשדה כ ו ת ס מ י נ כ : [p לא י א כ ל ״  מא״י [א] נ
: ׳ י נ ת ת כצי׳ל: [צ] כאן צ״ל הציון מ ר ח  א
א י לת ה ע או מ ש ם י ר ט ב דבר ב אמר משי ג שנ ׳ ׳ ] נ ד ] 

: מה י כל  לו ו
ד להליכה ולא מ ו י ת שיהא מ ו כ י ל ת  ךןן״י (א) ע

: ו  לזריעה רשום ק
כ ת ק כ ׳ ׳ ג א ד מ ק ק ר ס ם [א] ג ״ ר ה  אנ״ש מ
ם ו ק ס גכל מ ס ל ג א ק ר ס ו ש שכן ס ״ א ר  ה

: י ר מ א כא ד  כאי

 מלחמת ה׳
 לו יין חזק המתקיים שלא ישתנה בטלטול אבל היכא דלא אמר ליה למקפה יכול לומר לו כיון שדרך היינות שהן
 משנין טעמן בטלטול מיד אכחפא דגבט לא היה לך לעכבו והיינו נמי דוחקיה דר׳ יוסי בר׳ חנינא לאוקומה ממני׳
 בקנקנים דלוקח ולא אוקומה בקנקנים דמוכר ודאמר ליה למקפה ואפ״ה אינו חייב באחריותה בשטלטל אומו לביתו
 אנא ש״מ דאי אמר ליה למקפה אפי׳ בשטצטלו ה״ז מקח טעוח אבל בעירוי אין לך יין שהוא ידוע שלא ישתנה בו
 והכתוב צווח כן לסיכך אפי׳ אמר לו למקפה אינו חייב באחריותו שהרי לא מכר לו יין מבושם וכן הדברים משמלשלין
 יפה זה אחר זה מכר לו יי! סמס וטלטלו אינו חייב באחריותו מ׳׳ט לא הוה ליה לשהויה אלא ימזוג וישתה מיד
 אמר לו למקפה חייב באחטות טלטול ואינו חייב באחריות עירוי אמר לו יין מבושם חייב אף באחריות העירוי זהו
 לשון ראשון שפי׳ נו רבינז הגדול ז״ל. ועול אמר לשון אחר כלשמואל והעמילה בקנקנים ללוקח וה״ק על כתפם
 של מעטן שיור ומיד הוא מחמיץ מפני העירוי שהוא קשה לו ביותר הלכך אפי׳ אמר לו למקפה נמי ברשות ליקח
 הוא ואתיא כר׳ יוסי בר׳ חנינא ולא מסתפק רבי׳ ז״ל בהאי כמפא דגבד אס במעטם או במטלטצין ופירש אמ
 שתיהן הכטע בא׳ מב׳ הלשונות ששניהם עולין אלא שהראשון יומר מחוור ודברי רבינו הגאון הכמובין בספר המקח

 נראין כן וכן נמי לשון מוכר חבית של יין כשמכר חבית בידה משמע דלא קאמר המוכר יין במתני׳:

 ריחיה וטעמיה חלא בידוע שהי׳ מקולקלת ג׳ ימים הודס בדיקה מכאן ואילך ברשות לוקח דלא איבעי ליה לשהויה
 ושמואל אמר חמרא אכספא דגבט שוור שאילו לא טלטלו אומו היה כדבטך דהיינו מחני׳ אבל מטון שטלטלו אותה
 מרשות מוכר לרשות לוקח לא איבעי לשהויה כלל ואפי׳ לא שהה אלא כדי לשתותו אינו חייב באחריותו מטון דלא
 אמר ליה למקפה אפי׳ אמר ליה למקפה נמי כיון שהטלטול הוא הגורס ליין שיחמיץ בדין הוא שיהא פטור לעולם
 כדעת נעל המאור ז״ל שכתב בסוף דבטו הלכך טון שלא עירה אומו ולא טלטל אותו מצי אמר ליה הא חמרך והא
 קנקנך יקבלו הרובין את תשובתם דודאי בדאמר ליה למקפה חייב להעמיד לו יין יפה אע״ס שטלטלו כשם שהאומר
 יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד עצרת ואע״פ שעירה אותו לקנקנים דלוקח ומנא תימרא מדאמרי׳
 לקמן האי מאן דזגין ליה מביתא דממרא לחנונאה וכו׳ דינא הוא דממבל ליה מיניה ואמאי הא איכא כמה טלטולי
 אנא היינו טעמא דכיון דאדעמא דמזבנא בחנות זבין ניהליה וא״א שנא לטלטל כמה טלטולין חייב להעמיד לו יין
 יפה המתקיים עד שימכר שיש מקום שהיין יפה ומתקיים ואינו מתקלקל בטלטול ויש שיינן יפה אבל הוא רפה
 ומתקלקל בטלטול והדבר ידוע לפיכך המוכר חבית לחנוני וכ״ש לחבירו ואמר לו למקפה שהוא יודע שיטלטל אומה
 על כרחו מרשותו של מוכר לרשותו של לוקח וטלטולין אחטם ממקום למקום עליה דידיה רמיא לגלויי או שיעמיד



 מכאן
 הקילון
 לתוכה

 לאגפיה
 יהודה

 נמוקי יוםף המוכר את הפירות פרק שישי בבא בתרא(צט:-ק:) מט
 יש לו רשות לנטוע שם כאומן צדדין אילנומיו שלא מכר לו כשוך שדהו אומו קרקע אלא כדי שימקן ממנו אממ המיס שלקמ ומיהו אין לו
 רשות לזרען מסני שהזרעין אינם נשרשיס כעומק כמו האילנות ואמי להזיק ולקלקל צדדי המיס: אותן השפתים. אס כלה העסר מהם יתקנם
׳ מי שכשוך שדהו יש דרך עוכרת לרכיס ורוצה לשנות י  כעשר השדה של מוכר דאדעמא דהכי זצין דמהיכא יכיא לו עשר אלא משם: מתנ
 להם הדרך מן הצד ונתן אותו דרך לרכיס אדעמא שיחזרו לו אומו דרך: מה שנתן. יהיה להם דרך לרכיס וגס הדרך הקדום שהיה כצר להם
 שהיה כבראשונה וטעמא מסרש צגמ׳:
 דרך היחיד. מסרשינן כגמ׳ השיעור
 דשיעורא דמתני׳ ליכא: שש עשרה
 אמה. כך הוא שיעור רשומ הרכים
לף צמ.):  כדמסרש כמסכת שכש (
 ארבעה קבין. נלמוד השיעור ממצר
 המשכן שהיא סאמיס והיא מאה אמומ

 רב נחמן אמר שמואל בעל השדה נוטען
 מאן דאמר זורען כל שכן נוטען ומאן
 דאמר נוטען אבל זורען [לא] חלחולי מחלחלי
 ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים
 שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מ״ט אמר
 רב פפא שעל מנת כן קיבל עליו בעל השדה:
ך הרבים עוברת ר ד  מתני׳ מי שהיתה א
 בתוך שדהו נטלה ונתן להן מן הצד מה שנתן
ד ארבע אמות היחי  נתן ושלו לא הגיעו דרך ־
ש עשרה אמה דרך המלך אין  ודרך הרבים ש
 לה שיעור דרך הקבר אין לו שיעור (א) דרך
 המעמד דייני ציפורי אמרו בית ארבעת קבין:
 נמ׳ דרך היחיד ד׳ אמות תניא אחרים אומרים
 כדי שיעבור חמור במשאו אמר רב הונא
 הלכה כאחרים (א) ודייני גולה אמרו שני
] גמדין ומחצה ואידי ואידי חד שיעורא א  נ
 הוא: דרך הקבר אין לה שיעור: תנו רבנן המוכר קברו ודרך קברו
 מקום מעמדו א ובית הםפדו באין בני משפחה וקוברין אותו על ברחו

 עין משפט נר מצוה
א כ ת ת - כ ת  ת

ר ו ח ט ן ס ג עשי מ ן ס ו מ קי מ ז ׳ נ ל ה ג מ ״ י ׳ ס י י  א מ
ר ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה א מ ״ כ ׳ ס י י : נ מ ז י ׳ ר י מ ס ״  ס

 ממורת הש״מ
: ש ״ ר ׳ ה י ג י ה ״ ו ס ד ) ב י נ ״ ס ה נ ״  א) נ

 קובץ הגהות
: ק ח מ ך נ ר ת ל ב י  ב״ח (א) ת

: ס י מ ת ה מ ב של א ״ : [נ] נ ת ו מ ׳ א י ב ס ״  מא״י [א] נ
׳ ה ו א ס ה ׳ ו ל נ ׳ ע ה נ א ת ס ב נמצא בי ״  [צ] נ
ם י ח ס ב׳ ט ת ו ו מ ג א ״ א ל ו ע ה ב ו מצא בית ר  קבין נ
ס ל י א ב לקצת בנ ״ : ןה] נ ׳ י ב פ ״ [p נ : ׳  רותב באורך נ
ס ה ת ל עשי ן ו ך הראשו ר ר מצל ל ס בעי י ל מ ו ע  לאותם ה
א נ ו ס ט ׳ ע י ב ס ״ : [ו] נ ן ו ת ל ק ך ע ר ו ל  עכשי
ב ״ : [יו] נ ה ח ס ש ם מ ג ס פ ו ש נ מ ״ : 1י] נ שתא  לשבי
ב ״ : [מ] נ ׳ ו כ א ו ס ר פ י ב מ א ר ה ל י ת ת ׳ א מ ג ׳ ב י ר מ א ל  כ
ו ל מ ה ע נ ו מ מ ם ה ה ר ל מ ט א ע י לאחר שישבו מ ״ ש ר  פ
הא ׳ שי י : [p מ א ה ב ל ׳ ׳ : [י] נ ר ח ם א ו ק  ולכו אל מ

: [ א ת י ס ל ״ ל ן נ כ ו ] . ק ח מ  נ
י א ברש״ ״ א ע ״ ף נ ׳ לעיל ל מ ג ׳ ב י ג ע ״ ״י (א) נ  חו

: ה ל ו ה לייגי ג ״ ל ל ו מ ע  ריש ה
ת לררך ו מ ׳ א י ד ע ׳ הלכך ג י ם [א] ס ״ ר ה  אנ״ש ט
י אשביל של מ ׳ אי נ י נ מ מ א ל ט ש ס ל כ י ח י  ה
ס שלהם אבל י ר ס ס ב ב ה כתו י א לא ה מ ש י ו א ם ק י מ ר  כ
: א ע ר ח כ נ מ א ו ע ר ל כ כי לשקי צתא ט הי י מתי מ י י ס  מ

 שלטי הגבורים
ן לענין חיובו ״ ר ר כאן ה ט ז ה נות ש י  א לענין האנ
ג ״ מ ס ׳ ו י ף ומי ״ הרי ג ו ״ גתא ה א פלו נ י רו בשבת א פטו  ו
ו כשהוא ת ט ם לאין לו לשמש מ י ק ס ו פ  ואשר״י ולוב ה
ת בילו ק להרשו ס ר פ ל סף ה ו ר י ״ ה ט ו ״  אונן נשבח ד
נה הביא ו ו י נ י י נא משמש ורנ ע י משמש אי לא נ ע  אי נ
ו ת ט א לשמש מ ו נ ה י י ג לח ״ נ ש ר ק כ ס פ ו ל ת רג ע  ל
ל אג קל ג ט להלכה כלגלי המי ״ י  כשהוא אונן גשכמ י
ג סכרי ללא ״ ה ת ו לו י קר האג י פ שעליין לא חל ע ״ ע א  ו
ן ו ל ט ג א קל ג ה כלגרי המי כ ל ה א ל מ ע א ט נ  שייך ה
ג ה ו נות נ  לאכתי לא חל עליה אכילות כלל: גלין אי אני
ח במפרשים ״ ף י ח ל ג רגרכו ״ חא שם פ ט לאי ״ י  כלל ג
ל שלנו מולק י להתלמו ק ס פ ׳ ל ג עשין כ ״ מ ס י ו ד ר״ ג  ל
כ אין לרך למצוא לעולס שיהא אנינומ ״ ם הירושלמי א  ע
ת וללגרי רכינו חננאל ג ש מ וכ״ש ג ״ ה ו ת ט ולא כ ״ י  ג
ד ללא פליגי ג ס א ל ״ מ ׳ ש ל סי ״ י ו ט ן ואשר״י ג ״ ג מ ר ה  ו
ן פ ו ה הא ז ג ת ו גשג ט ו ׳ ׳ י נות ג י י יש לרך למצוא אנ  אהלל
ת מ ק גצרכי ה ם כלי לעסו ו ח ת ך להחשיך על ה ד  שאס צ
ה שמחשיך ואי ע ש נות לאסור ככולן מ  חל עליו לין אני
ה ע ש נזדמן לו לעשות מ ה כיוס ו ל המצו ג ע מ  לא יכול ל
ה ש ע ה מ ש ן ע ״ ג מ ר ה ה ו ת ד י ג ע מ ו לא מצי ל  שהחשיך ת
ע ה וגשחריח צוה לתקו ״ ט הראשון של ר ״ י  שמתו גניו ג
ס י כג ד כו ג ו י ע ״ ט ראשון ע ״ י  לו ואס רוצה לקוגרו ג
טל לפניו ה חשוכ כמו ר ו ג ט ק ר ן שצריך להמציא לו צ י  ט
׳ שהוא כעצמו יכול לקוגרו ט ג ״ י ר ככולן וכ״ש ג  ואסו
ח ג דכרכו ״ ה והאשר״י ס נ ו ן אנינות ורכינו י  שתל עליו די
ת ו מ ׳ א א ד ו ר ה כ ק ס ה ו ק מ ד ד מ א הא ד ה ו ז  האריכו ג
ת דאין רו ! לענין הקכו י נ ה ד מ ו כ נ מ ׳ יש ללמוד מ  וכו
׳ אינן ת ואפי ג מ ״ ת ע ס מ ד כ ו ס אין ק ד ג מ ו ע ן מ ד ג ו  ק
פש ת תו מ ה ר ז ה וזה ג ו ג זה אלא שנוגעין זה ג ״  זה ע
ר ג ק ם ה ג ׳ ונראה ד ס ו מאה כמו שכתגו הת ת לטו ׳ אמו  ל

: ת ו מ ׳ א פש ל  תו

 המאור הגדול
ך ו ת ת ב ר ב ו ם ע י ב ר ך ה ר ה ד ת י ה י ש  מתני' מ
ר צ ה מ ל ע ׳ ד מ ג מ ׳ ו י נ ת מ ן מ נ י ט י ק ׳ נ ו כ ו ו ה ד  ש
ה ד ו ה ב י ר ד ו כ ל ק ל ק ר ל ו ס ם א י ב ו ר ו ב ק י ז ח ה  ש
ל ב ה א ר ו מ ה ג ל י ח מ ו ב ה א ר ו מ ה ג נ ת מ מ ב ״ ה  ו
י כ י ה י ר מ א א ו ל נ ת נ ש ן מ י ע ת כ ו ע ט ה ב ל י ח מ  ב
ל ״ ס ם ד ו ש ו מ ת ו מ ה כ כ ל ן ה י א א ו י א ה ״ ׳ ר י נ ת מ  ו
ן ו י ך כ כ ל ת ה ו ע ט ה ב ל י ח מ ׳ ב י פ ה א ד ו ה ב י ר  כ
ם י כ ר ן ו ת א נ ן ל ת נ ה ש ר מ ז ע ל ׳ א ר ד א ל ת י ל  ד
ך ר ו ד ם ב ה ה ל ד ב א ה ש ד ש ן ב מ צ ע ך ל ר ו ד ר ר י ב  ש
ל י י ד ס פ ל ב א ר ה א ו י ה ה כ ל ו ה רר י ו ב ר ר י ב ה ש  מ

: ן ׳ כ י א פ  ל

 שאבדה להם בו דרו מה שביררו ביררו לפי שהוא למוד ממשנסינו כמו שהקשו בגמ׳ וה״ר יעקב ז״ל בירר לו דרך
 בעצמו בפירושה שנ שמועה וזהו משנתינו כשאבדה להן דרך בשדהו וביררו להם אחרת ונטלה ונתן להם מן הצד
 מה שנתן נתן ואותו דרך שלו שביררו לעצמן לא הגיעו ואקשי׳ אמאי לא הגיעו כיון שהוא שלו כל כמינייהו שיגררו
 לעצמן כיון שהוא נותן להם דרך ומפרקינן גזירה שמא ימן להם דרך עקלתון בידוע יומר מן הראשון שאין מי
 שיערער עליו דקדרה דבי שותפי לא חמימא ולא קדרא ואקשינן וצימא להו שקולו מה שביררמס והבו לי מה שנתתי
ט רבים גזלנים נינהו ומהדדנן אלא שנויא דשצינן  לכס ומפרקינן טון שנתן נתן כר״א ואקשינן והיאו אפשר כן ו
 לאו שגויא הוא דר״א נאבדה לה דרך קאמר שיש נהם כח לברור כדאמרן לעיל ואכמי מה שנתן אמאי נתן וקאמר
 אלמא אמר רבא אין הלכה כר״א ואי בשאבדה להס דרך הלכה רווחת היא שמה שביררו ביררו ומהדדנן לא ממני
 לה אלא אף בשלא אבדה להם דרך קאמר ומתני׳ אתיא כוומיה ובעי׳ וטעמא מאי למאן דממני כשאבדה במשנמינו
 אמאי מה שנתן נתן משוס דרב יהודה וכו׳ שזה ברשות החזיקו בו אבל אותו דרך שביררו לעצמן שלא מדעת בעה״ב
 לאו מצר שהחזיקו בו רבים מיקרי אלא משוס שיפה כחן של רבים לברור דרך לעצמן והמוציא מידן עליו הראיה
 ובעי׳ ואותו דרך שביררו להם לר״א במה קנאוהו שיהא זה נקרא מוציא ומהדדנן בהלוכה כדתניא וכו׳ ומודים
 חכמים לר״א בכיוצא בזו וכן אמה מפרש ללשון הראשון שכתבנו והוא נכון ומחוור ומ״מ למדת שמשנתינו הלכה

 פסוקה היא כדקי״ל בכל מקוס כגון זה הלכה כסתם משנה:

 רש״י
ס בית הקילון: . מ א ו ל פ  אגפיה 1P אס י
דס ואינה גדולה  להשקות בהמות ולכבס בג
 כל כך: יזלתולי מהלחלי. הזרעים ממפשטי׳
 מיד בתוך שלש ומחלחלים הקרקע ומקלקלי׳
 האגפים אבל בנטיעה השרשיס מעמיקים
 הרבה ואין מזיקין לשפמו: שפלו אגפיה
 שנפלו: מן השדה הסמופה לה. באומה
 שדה עצמה יביא עפר לתקנם: שע״מ פן
 קיבל עליו. שאס יתקלקלו יתקנם מעפר
׳ מי שהיסה דרך י : מתנ  אומה שלה
 רה״ר עוברה תוך שדהו. שהחזיקו לעבור
 שם מעולם: ושלו לא הגיעו. רש להם
 שני הדרטס דכל מצר שהחזיקו רבים אסור
 לקלקלו: דרך היתיד. המוכר לחבירו דרך
 תוך שדהו צדך ליתן לו ד׳ אמות כרוחב
 עגלה: דרך המלך אין לו שיעור שהמלך
 פורץ לפניו גדר לעשות לו דרך: דרך הקבר.
 שנומנין בו המת לקוברו אין לו שיעור
 תקנת חכמים היא זו משוס יקרא רמת
 מיהו לא תמיר כדרך המלך לפרוץ לו גדר או
 בית לפניו אלא שכל מלר המת יכולין לעבור
 ע״ג הזרעים ותבואה ולא יטו ימין ושמאל:
 ביה ארבעה קבין. והוא ל״ג אמות
 [ישליש] רוחב באורך חמשיס אמה לפי
 חשבון סאתיס בחצר משכן שהיה מאה על
 חמשיס נג]: מקים מעמדו. מקום
 מעמדות היו עושי! בני המשפחה שעומדס

 ואמה מכאן לאגפיה אמת בית
 אני מוכר לך נותן לו אמה אחת
 וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן
 ואותם אגפים מי זורען אמר רב
 אמר שמואל בעל השדה זורען

 ארכה וכי רחצה נמצא שהסאה ממשים
 כשמשים והסאה ששח קכין אס כן צא
 וחשוצ ד׳ קצין כמה וכולה משני׳
 משרש צגמ׳: נמ׳ גרםינן בגמ׳
 אמאי ושלו לא הגיעו לינקוט פיזרא
 וליתיב דהא עכיד איניש דינא
 לנסשיה כמקום דאיכא ססידא ןדף ק.]
 רב אשי אמר משום שנתן להם דרך
 עקלתון דבל מן הצד עקלתון הוא
 קרובה לזה ורחוקה לוה נח ס״ל
 למקשה דמדינא הוה לן למימר דשלו
 הגיעו משוס דזה נהנה וזה אינו חסר
 כוסין אותו על מדח סדום אלא
 טעמא דאמרינן לא הגיעו משוס דאי
 אסשר לדון עם רצים ולסיכך קאמר
 יקח מקל וישצ לראות מי יעצור צשלו
 על כרחו דקי״ל צפרק המניח אח
 הכד (דף כז:) דעכיד איניש דינא
 לנסשיה כמקום דאיכא פסידא וקי״ל
 המס דאסילו כמקום דליכא פסידא
 עכיד איניש דינא לנפשיה והמס נמי
 מפרש דמה שנתן נתן אעפ״כ שלו לא הגיעו משוס דקי״ל כרכ יהודה דאמר מצר שהחזיקו כו רכים אסור לקלקלו וכחכ רמ״ה ז״ל דדוקא
 צהתזיקו צו מדעת נעליו ואפילו כטעות כי הכא שהוא נתן להס דרך מן הצד ותירץ רצ אשי דמדינא הוא דשלו לא הגיעו דאי אפשר שלא
 יעקס להם הדרך לקצתם נמ כעצרס מן הצד והיה מזיק להם ומש״ה קנסו ליה רצנן דקפדי אהיזק דרציס ואמרו דמה שנתן נתן ושלו לא
 הגיעו דאילו הדרך שהחזיקו כה מהחלה אע״פ שא״א נמי שלא שהיה רשוקה לאלו שכאין מן הצד שכנגדו הרחוקין מ״מ מה שהשזיקו הס
 מעצמם החזיקו אצל זה שמדעשו כלא רשומס מזיקן דין הוא דקנסינן ליה: מייחינן הכא כגמ׳ דרכים שאכדה להס דרך כשדה שאחר שהיה
 להם דרך נזרע השדה ולא הכירו דרכם וצררו להם אחרש כלא רשוש כ״ד וכלא רשוש כעל השדה מה שכררו כררו כיון שצררו צאומה שדה
 אכל ימיד לא מצי למעכד כלא רשומ כ״ד: [הלכה כאחרים], משמע דאע״ג דממני׳ סממא היא לא קי״ל כווחיה דכעינן ד׳ אמוח אלא כדססק
 רכ הונא שהוא שיעור שמי אמוח וממצה ומיהו הר״ש ז״ל סי׳ דאשכיל של כרמים דאיירינן צגמ׳ לעיל(הוה) [מזה]א< קאי דאילו דרך היחיד הרי
 אמרו כמשנמנו ד׳ אמוח והריטכ״א ז״ל כחכ שזהו נכון: אידי ואידי חד שיעורא הוא. כמכ הרכ כן מג״ש ז״ל ה״מ היכא דלא מסיימי
 ממיצמא דאין כאן דכר שיעכצ צהלוך אצל מסיימי משיצמא ממור צמשאו ככ׳ גומדיס ומשצה. לא מסמגי ליה וכ״ש דלא ני] הדר [א]: [דרך
 הקבר אין לו שיעור]. משוס כצוד הממ הוא דאמרינן דאין לו שיעור אלא יכולים לעכור על גכי מכואה כדי שילוו לו כולם אכל מ״מ להרוס
 ככנין כמפני המלך לא מצינו שהפסד מרוצה הוא והססד מועט הוא דשרי: [וקוברין אותו בעל ברחו] ני]. ה״ה למי שכא לישא אשה שאינה
 מהוגנמ שיכולין לממומ כידו לכששלה מפי מורי רכינו הריטכ״א ז״ל. רגילין היו לקכור כל כני משסחה צמערה אממ ואס אמד מכני המשפחה
 מכר שלקו לאשר נכרי או שמכר לו דרך שלו שיוכל הוא לעצור עליו דרך המערה צאין צני משפחה וקוצרין אוחו כעל כרמו של לוקש שפגם
 הוא להם שיקצר שם מי שאינו ממשפשמס ונומנין לו דמיו: אמר המחבר מקום מעמדו מכאן נראה לי ראיה שהמעמד והמושכ לא היו
 עושין אותו אלא הקרוצין ומש״ה היה להם מקום מעמד לסי חשיצוחס והשחא אמי שפיר דאמרי׳ צגמ׳ נדף ק:] שטעה מי שעשה מעמד
 צרמוקין כלומר שטעה צפי׳ הצריימא דמדמניא מקום מעמדו ויש כמ כיד כני משסמה למשומ משמע כן וההיא עוכדא נימ כאשה היה
 נראה שאין חלוק צין אשה לאיש כדינין אלו ע״כ: גרסינן כגמ׳ מ״ר אין סושמין מז׳ מעמדומ ומושכומ לממ כנגד הכל הכלים וכו׳ א״ר אחא
ה דרכא לרכ אשי היכי עכדו כדשניא א״ר יהודה צראשונה לא היו פושמין מז׳ מעמדומ ומושצומ למש נ«] עמדו יקרים עמדו ושצו ד  כ
 יקריס שכו א״ל א״כ אפילו כשכש מושר לעשוש כן כשכת ככית הקכרות מאי כעי כעיר הסמוכה לכית הקכרומ ודאמטיוה כין השמשות.
 הבל הבלים. כקרא כחיכ שחי סעמיס הכלים וגי שעמים הכל הס ז׳ כדי שיחנו לצס לאצל שחיי אדם הכל ושי׳ ג<הרא״ש ז״ל שאלו המעמדומ
 עושין לאשר שקצרו אמ הממ צמקום הסמוך לציח הקכרוח לנשס אמ האכל או להרכומ צצטה ועיקר המעמד והמושכ עושים
 הקרוכין שאינם שייכים כאכלומ שהיו יושכים שס לככוד המש ומש״ה קאמר דכשכת מותר לעשומ כן מאשר שלא היו עושין כי אס מעמדומ
 ומושכות וכגון שאירע להם לקצור סמוך לצין השמשות וכששזרו שהיה שצמ מותר להם לעשות המעמדות והמושכוש: אמר המחבר
ם שהעולם נפסקין כהם כדכחיצ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישצוחו ויום ולילה נחשציס אשמ ד כ  הנכון שהוא כנגד ז׳ ד
 כדכתיכ ויהי ערכ וגו׳ יום אמד לומר כי החי ימן אל לכו כי העולם וכל ענייניו הכל ואשרי מי שעמלו כמורה וכמעשיס טוכיס:
 דאמטיוה בשבת. ואס מאמר אמאי לא פריך ליה דאס אישא שאין עושין אלא ציוס ראשון יום ראשון צשצמ היכי משכמת לה תירץ הר״ש
 ז״ל דליל שכמ שהוא ליל שני מיום ראשון הוא משוכ ני] לענין אנינות ליאסר כקדשים ני] שיהא יום ראשון תוסס לילו כדאיתא פרק טצול
פס לילו צחול אס חזרו אתר צין השמשוש אצל צשצש אין הצראה  יום >דף ק.) וכתצ הדטצ״א ז״ל נראה דהוא הדין לענין הצראה פו
 דמדצריס שכסרהסיא הוא. מכאן נראה לי פשוט שצאותן מקומוש שנהגו לישצ צמקומס צשצת והס אכלים ואינם רוצים לשנות

 מלחמת ה
 ועוד מתני׳ מי שהיתה דרך הרבים עוברת במוך שדהו וכו׳ והרי״ף ז״ל לא פי׳ כן:

 אמר הכותב אין זה נכון שאס כן למאן דמוקי לה לר״א בכגון שאבדה להן דרך באותו שדה ממני׳ אמאן מרמייה
 ולא עוד אלא שעל כרמך הלכה כמשנתינו שכיון שלא מצינו מחלוקת בדבר משנתינו דבד הכל היא וצא ובקש לה
 טעם ואס אמה מעמידה כר״א לומר שהוא דומה לאבדה להן דרך א״כ אמה אומר שהיא הלכה ועוד דבפרק המניח
 את הנד פירשו סתס טעמא דמתני׳ משוס דרב יהודה ולא העמידוה כר״א ולא כדברי יחיד אחר אלמא דברי הכל
 היא וטעמא דממני׳ ודרב יהודה שרן ועוד מאי האי רבעי׳ הכא ולר״א רבים במאי קנו לה הא טעמיה דר״א
 משוס דסבר דמחילה בטעות לגבי רבים מחילה היא דהא תלמוד בלא מחילה כלל מותר לקלקלו הלכך כשס שקנה
 לרבנן במחילה גמורה כך קנה לר״א במחילה של טעות זו אלא הא דאמד׳ וטעמא מאי הט פירוש נהי נמי דמוקממ
 ליה נדר״א בבאים מחממ טענה כגון שאבדה להם דרך ה״ה לחליפי טעות דמתני׳ טעמא מאי וכי הכל מן הרבים
 להחזיק לעצמן ולברור להן ומהדדנן משוס דרב יהודה דאמר מצר הסמוך לרה״ר והחזיקו בו מעצמן אסור לקלקלו
 שדרך הרבים להסתלק כך לצדדן וטון דאחזוק אחזוק ואף כאן בהני דר״א ברשות ירדו ואסור לקלקלו עליהם ועוד
 נ״ל דהא דאמד׳ כשאבדה להן דרך באומה שדה הכי נמי קאמר שאס אבדה להן בו דרך וביררו לעצמן אע״פ
ד אנדה מהן דרכן ומה שביררו  שנמצאת דרכן לאחר זמן מה שביררו ביררו והיינו ממני׳ דכשנטלה וגדר לפניהם ה
 ביררו ורבינו הגדול ז״ל כתבה למשנמינו סמס שהיא הלכה ססוקה ומה שלא פירש דרבים שביררו דרך לעצמן בשדה
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 מקומם כשכש מפני שאומרים שאסור לנהוג אכלוה וכחול לוקא משנים מקומם לככול שזה מנהג טעות הוא שהרי התירו כאן מעמלות
 ומושבות בבית הקברות בשבמ ופי׳ הר״ש ז״ל הטעם מאמר שלא היו עושין אבלומ אלא מעמלות ומושבות כלכל משמע שנישיבה לככול
 האבל אין בה משוס חששא: ומסקינן הבא שטעומ הוא לנהוג אלא במקום שנהגו וכן נמי טעומ לעשומ מעמדומ ומושבות אלו אלא
 בבית הקכרומ א״כ נוכל ללמוד מכאן שכאומן מקומות שנהגו כשמוזרין מבית הקברות ונכנסים לעיר או בבהכ׳׳נ ועומדין ממקום למקום

 ויושבין כאן מעט וכאן מעט שבע

1 משום פגם משפחה: מתני׳ המוכר מקום נ י ן כ ר ג
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\ - להכירו לעשות לו קכר וכן המקבל מחבית % ^ ר ^ % * £ % 
 לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה
ש >ל» ופותח לתוכה וכו׳  ארבע אמות על ש

 וכן הלכתא:

 םלימא לה פרה המוכר פירות

 רש״•
ת והיו  שם ויושבים שם שמוך לכית הקברו

ם כנגד י מ ע ל שבע פ  עומלי! ויושבי! ע

: ת ל ה ם הבל הבלים שאמר ק י מ ע  שבע פ

 משום פגם משפחה. גנאי הוא להם שאין

ו רבנן ם לקוברו הילכך אמר ו ק  לקרובים מ

 ללישקל לוקח למי וליהלר:

 םליקא לה פרק המוכר פידות

מר בית פור עפר אלי מופר לן.  האו
ס בחצר  והיינו לפי חשבון סאתי
 המשכן שהיה מאה על חמשיס וכור הוא
ם הראוי לזרוע בו ו ק  שלשים סאין ולאו מ
ר אלא לפי חשבון ששיעורו מ א ר ק  כו
ד לזריעה א ר ר ה פ  כלפירשמי לבית כור ע
ר אלא בית כור פ ר ע מ ר אבל לא א מ א  ק
ע אפילו היו כולן ק ר ס או ביח כור ק מ  ס
 סלעים הגיעו לשמא לבנות בית או למישטח
 בו פירי זבנה: צקעים. חריצים ובקעים:
 אין נמדדין עמה. אלא נותן לו ביס כור
ו עמוקין או ע חלק וכגון להו ק ר ק  שלם מ
ן עשרה ורחבין ארבע על ארבע  גמהי
ם בפני עצמו אפילי לענין שבת ו ק  לחשוב מ
: פחוס מיפן. בגובה  יטעמא מפרש בגמ׳
ה לאין שלה בלא מ  או בעומק נמללין ע
א ובטלים: פגיה פור. ת ר ו  טרשי! ובקעים פ
ה שהוא: נמודין עמה נג] (א). מ  משמע כ
ר מ א  ומיהו ראוי לזריעה בעי ולהכי אהני ל
: גמ׳ פשגים ושלשה מקומות. (כ) כל ר פ  ע
 אחל חשוב שלה בפני עצמו ואיכא טירח
ת בה: טרשים שאמרו. במתניתין פחו  מרו
ה ה הני מילי כגון ללא הו מ  מיכן נמללין ע
 אלא בית ארבעת קבין [בין] כולה כי
 מצרפת להו בההוא בית כור וה׳יה לקביים
׳ קבין לא מקבל י מל פ  בחצי כור אבל ט

ת בית כור עפר אני מוכר י ב ח ל  האומר א
 לך והיו שם נקעים עמוקין א עשרה
 טפחים או םלעים גבוהים עשרה טפחים אין
 נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם
 א״ל כבית כור נא] אפילו היו שם נקעים
 עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים
 עשרה טפחים נמדדין עמה: נמ׳ היו שם
 נקעים עמוקין עשרה טפחים אין נמדדין עמה
 מאי טעמא אמר רב פפא אין אדם רוצה
 שיתן מעותיו במקום אחד ב ויראה לו כשנים
 וג׳ מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו
 בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא
 שמובלעין בחמשה קבין w אמר רבי חייא
 בר אבא א״ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה
 של שדה תאנא אם ג היה סלע יחידי אפילו
 כל שהוא אין נמדד עמה אם היה סמוך למיצר
בית

 אפי׳ כל שהוא אין נמדד עמה: מתני, 
 ד כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל

 לה ז׳ מעמלות ומושבומ אמר רב
 יוסף טעה בשרשי טעה שאין עושין
 אלא בקרובים והוא עבל אפילו
 ברתוקיס וטעה שאין עושין אלא ביום
 ראשון והוא עבר ביום שני אביי אמר
 בהא נמי טעה שאין עושין אלא בבית
 הקברות והוא עשה אפי׳ בעיר ורבא
 אמר אפילו בהא נמי טעה שאין
 עושין אלא במקום שנהגו והתם לא
׳ המוכר מקום לשברו  נהוג: מתני
 לעשות לו קכר וכן המקכל מקום
 מחכרו עושה מוכה של מערה ל׳
 אמוח על שש ופוחח לחוכה ח׳ כוכין
 ג׳ מכאן וג׳ מכאן ושנים מכנגדן
 והכוכין [ארכן] ל׳ אמומ ורומן ז׳
 ורחכן שש ר״ש אומר עושה תוכה
 של מערה שש על ח׳ וסוחח לחוכה
 י״ג כוכין ד׳ מכאן ניד׳ מכאן] וג׳
 מכנגדן וכ׳ אחד מימין הפחח ואחד
 משמאל עושה חצר על פחח המערה
 שש על שש כמלוא המטה וקובריה
 ופוחח לתוכה שתי מערות אתת מכאן
 ואחח מכאן רש׳׳א ד׳ לד׳ רותותיה
 רשכ״ג אומר הכל לפי הסלע:
 נמ׳ הני תרת• לה״כא שדי להו אי
 לכדאי הא קא משתרשי אמר ר״י כר

: ח  עליה לוקח לכולי האי לא מחיל איניש נ
 יהיא שמיגלעים. הנהו ארבעת קבין בה׳ קבין שמפוזרים בכל ה׳ קבין וכ״ש
נסיס למיין ילא בטילי: יהיא שמזבלעין  ביותר לבטילי אבל בפחות כמכו
 בריבה פוי. כלומר אפילו מובלעים בחמשה קבין חשיבי רצופין ואין נמדדין
ל שיהיו מובלעים ברובה של שלה כגון בית כור שהוא שלשים סאין ה ע מ  ע
ב שהן ק קאמר שיהיו מובלעים הששה עשר [רבעי ה  וששה עשר הוי רובא ו
סאה: יאם היה סלע ה ו א  ארבעה קבין בששה עשר שאין] רהיינו רובע לכל ס
ם ר א מ א ה יעלה ק מ ת מיכן נמללין ע י פחו  יחידי. אממניתין קיימא לקתנ
ת מיכ! לא בטיל אגב השלה ו ח ך לשלה אפילו פ ו מ  היה יחילי חוץ מן השלה ס
ך למיצר אין ו מ ה שבתוך השרה ואפילו (נ) היה ס ה [אלא] מ מ ל ע ל מ  ואין נ
׳ מדה בחבל. כלומר בצימצום י ה אא״כ היה באמצע השרה: מתנ מ ל ע ל מ  נ

 חנ־נא דעכיד להו כמין נגר מתקיף לה
 ר״פ קבורת חמורים היא וו אמר ר״, דעבד להו בקרן זוית והא קא
 נגעו בוכין אהדד• אמר ר״א במעמיק ופי׳ מתני׳ לא ראיחי לפרש משנה
 זו לפי שפירושה ארוך ואינו נוהג כינינו דינא ומכל מקום נלמוד שיעור
 הקבר מאורך ומרוחב ומעומק אע״ס שאין שוס חשש בבנינו וגס שמענו
 שאין ראוי לקכור המח ולשום אומו כמסירה מעומד כדמקשה דקבורת
 חמורים היא זו כלומר כשמשליכין אומו לבור ונגר נמי כמין בור
 עמוק ארבע אמות ורחב שש על שש וגס שמענו שאין ראוי שיגעו
 הנקכריס זה עס זה מדקא מתמה הא נגעו כוכין אהדדי ויש עניניס
 הרכה דומין לאלו שאין ידוע מקומן ואס תחששם ומשמרם כמטמונים

רות ר פי כ ו מ ק ה ר  ייטכ לך והארכש ימים: סליקא לה פ
. ודאי אין משנמנו מייד כמוכר כית כור מסוים לעצמו דא״כ הא קי״ל נלף קל.] דבית כור סתם כאומר הן שסר הן ימיר הגיעו  האומר
 ואס כן נקעים אלו היו כפשש רהיה הכל שלו והמקח קייס ולא איירי נמי כאומר כימ כור זה דא״כ הא סבר וקביל כמות
יד כמוכר כית כור אחד משדה גדולה שיש לו כמקום סלוני והוא יכול להשלים ולהכי קחני אין נמדדין  שהוא ואפילו פיתמ אלא ודאי מי
 עמה וכיון שאין כטליס כהדי שדה דלא דמי לכית דהתס לא מכר שיעור ידוע אלא הביש וכל שהוא בטל לגבה בכלל נראה לי שצריך
 שיחן לו כשדה אחר זה הכור כדי שיהיה אחד שוה או יהיה בטל מקח. ביח כור משמע כסמם כימ כור שהוא שוה במקום אחד ולא
 כשנים וג׳ שדומ הלכך אס היו שס כקעיס עמוקים עשרה ורחכן ד׳ שהם רשות כשני עצמן לענין שכח וכן סלעים גכוהיס כשיעור זה
 היה נראה כשנים וג׳ שדומ וכזה קפדי אינשי כדאמרינן כגמרא אין נמדדין ככלל השיעור ונוחן לו מדחו בקרקע אחר ולפיכך נראה מה
 שסירש הראכ״ד ז״ל שנקעיס וסלעים אלו יהיו למוכר ולא דמי ליציע סשומ מארבע אמוש [לף שא.] שבטל בהדי הבית דהתס הכית אינו נמכר
 כמדה: אכל אס אמר לו ככימ כור משמע דלאו דוקא קרקע שוה ככור ממש הלכך היו שם כקעיס וסלעים כשיעור זה או יותר
 ואפילו אין ראויס לזריעה נמדדין עמה דדוקא גבי הקדש דאמר בימ זרע הוא דמלוי בזריעה ודוקא מה שאינו נמדד ככור הוא מה
 שנמדד כככיח כור אבל אי הוי יומר מארבעה קבין אפילו מובלעין ברובה של שדה אין הלוקח מקבל דהא ככור נמי בנקעיס פחומיס
 מעשרה לא מקכל להו וכדאימא בגמ׳ [לף קג.] ועפר דנקט בממנימין לאו למימרא דאי לא אמר לו כימ כור עפר שיקכל אפילו סלעים דזו
 אינה סברא דקרקע לצורך זריעה קנה אלא משוס חדושא דסיפא נקט לאשמועינן דפחוח מיכן נמדדין עמה אף על גב דאמר עפר:
 נמ׳ הא דאמרינן כמחניחין סחוח מיכן נמדדין עמה כגון שלא יהיו יומר מארכעה קכין לכור אבל אס יומר לא מקבל לוקח ולא ממיל ליה
ן דאפילו פיחת רוכע לסאה הגיעו מסחברא  והני מילי כגון שיש לו קרקע להשלים או שאמר לו מדה כחכל אכל כהני אחריני דאמדנ
 נמי דמקבל טרשים אלו דלא גריעי מפחח ובלבד שלא יהיו משוזריס בכל הקרקע דאז ודאי גדעי דמקלקל לחדשמ כל השדה:
 וארכעה קכין אלו דמקכל דוקא כשהן מפוזרין כרוכ השדה דאז הוא דכטיל אכל אס מכונסין לא מקבל להו דלא בטילי בשדה ומססקא
 לן בגמ׳ אי בעינן שיהיו ממש מפוזרין ברוב השדה שהם ט״ז סאה ששה עשר חלקים של טרשין אלו או לא חיישינן להכי לדקדק כל
 כך כיון שהם מפוזרים ככל השדה וא״כ נראה דמקבל להו לוקח אס הוא תובע בדין המוציא מחבירו והא דאמרינן במחנימין דשחות
 מיכן נמדדין מיהו אס היה הכקע או הסלע חוץ למצר אפילו היו מאד פחומין מעשרה אין נמדד עם השדה כיון דלאו כמוך השדה
 נינהו: ולא זו כלכד אלא אשילו יהיה מוך השדה אם הוא סמוך למצר אינו נמדד עמה דלא מיקרי שדה גכשושיח דארעא אלא כאמצע
 הקרקע ומספקא לן כגמ׳ אס יש עפר מפסיק כין סלע העומד סמוך למצר והמצר אס נדון כאילו היה מוך השדה ממש או לא אם יש
 עפר החח הסלע כיון שאפשר לעקור הסלע ולחרוש חחתיו אס כבלע כתוך השדה או לא או אס יש לו עפר מלמעלה כיון שאפשר
 לזרוע שס מעט אע״פ שאינו עומד בעומק המחרישה מאי ופסק בכל אלו ר״ח ז״ל והרמב״ס ז״ל דהמוציא מחכירו עליו הראיה ולוקח הוא
׳ כיון דאמר ליה מדה כחכל משמע כצמצום ואס סיחש כל שהוא ינכה דהא דאמר רבא י  מוציא מחכירו הלכך נמדדין עמה: מתנ
 [לף צ.] כל דבר שבמדה ושבמשקל ושכמנין אסילו סחוח מכדי אונאה חוזר לאו למימרא דוקא חוזר שיהיה בטל המקש ככל ענין דיש דברים
 שאי אפשר להשלים כגון מכר לו כימ ונמצא חסר מן המדה הרכה וכן הענין ככלים ומטלטלים [אז ודאי המקש כטל] אכל מכר כיח בן
 כ׳ ונמצאת כ״א או איפכא דלית כה אלא י״ט ליכא קפידא כ״כ לכטל מקח אלא חוזר האונאה וכ״ש בדבר שיכול להחזיר האונאה כגון פירוח
 דודאי פירושה הכי הוא דאין סברא לבטל המקח בעבור זה וה״ה הכא כיון דכיח כור שמיה וביה כור זבין ליה אין סברא לכטל המקח משוס

 עין משפט נד מצוה
ב כ ת  ת

: ח י ׳ ר י מ ס ״ ר ס ו ה ט ר ט ׳ מ ל ה א מ ״ כ ׳ פ י י  א מ

 קובץ הגהות
׳ י ס . כצ״ל ו י ן כו ט ה מ נ ו מ כה ש ח למו ת ו פ  ב״ן־ן(א) ו
ט י מ ש ס ה י ס ד מ ב ה ״ נ ק ו ח מ א נ ת כ ל  וכן ה
ה ס ו ד ס ה ע נ ס מ כה כל ה ה ובאלססי ישן כחו נ ש מ  ה

: י י וכן באשר״ ״ ה נ ק י ת ע ה ו ש מ כ  ו
ר ליתא מ בת א ב תי ״ : [ב] נ ר פ נ ע ׳ ׳ י [א] נ ״ א  מ
ן ׳ קבין אי ד מר מ ו י י ו ב ואי ה ״ : [צ] נ ׳ מ ג  נ
י ליה נ ת ר א פ ר ע ו א בית כ ה ׳ב ד ׳ : [ד] נ ל ב ק קח מ  הלו

קח: ר ללו כ ו  מ
ב ״ : (ב) נ י מ ס מ ״ ב ש ׳ ר י ׳ בפ י ג ע ׳ ׳  חו״י (א) נ
ה פ ר י ת כו י תן לו כ ו ׳ נ י פ ס זה א ע ע לפי ט ״  צ
ת ו מ ו ק ׳ מ ג ל כ ׳ ! וה׳ י ק י ס פ מ מ ״ ס מ י ע ק נ ם ו י ע ל  גלי ס
׳ י אפ ) ו : (ג עה רי ן לז י ס ראו נ י ס סא ע ל ליתן ט ״ ק ה  ר

׳ כצ״ל: ה ט י ה אלא ה ד ש ך ה ה כתו ו  ה

 שלטי הגנורימ
ה מ ן ע ׳ אין נמלדי ם י י ק ס עמו י ע ק נ ׳ ד א דאמרי  א ה
׳ ס ד י א כשהם רמג ק ו ׳ רשכ׳׳ס ד י ד לזריעה פ א ׳ ר  אפי
ן ״ כ מ ר ג ה ח כ י עצמן ו ס כפנ ו ק ס דאז חשוגין מ י ח פ  ט
ס י ע ק ג ה ם ו ה אלא לוקח אלו הסלעי מ ץ ע ד ל מ  אין נ
יה דשקיל להו ס וכ׳׳כ הרמי ת כור כלא למי י  ככלל ג
כה י אג מ ל ז מ ס לנכי שדה ו י ס דטפל י מ  לוקמ גלא ל
ל מינייהו ח ה ג י ג אגל אי אית ג ק ע ה ג ו ר ר מ ע ״ ה  ו
׳ שישארו למוכר כן וכן י י ורשכ״ס פ נ ע לא מזרג ג ו  ר
ה אלא מ ן ע י הרא״ש שכתג אין מוללי ר נ  נראה מל
ע המישור שביניהם וצריך לקבלן ואינו יכול לומר ק ר  ק
קו פסי ת בסלעים ובלבל שלא י ק ס פ ו  איני רוצה שלה מ
ן שיוכל להעביר הממרישה י ה גענ  ככל אורך השל
ה ואינו יכול להעביר המפרישה ק י ס פ ס מ יהם אבל א נ י  נ
ת הלוקח נ שכופין א ת ל כ ׳ ׳ : והראנ נ ׳ ׳ הם לא ע י נ י  נ
ל י ס נ י ל ו ס אנ רי י שהן כלנ נ הן מפ תם בלמי  ליקח או
ע מ ש מ ר ל פ קא לא״ל בית כור ע ו ס ל ״ ׳ רשג ר סי כ ו מ  ה
׳ כילו סלע י ר אפ פ ר ע מ י לזריעה אגל אי לא א  הראו
ר מ ה פירי א י ח או למשטח ג י ו לשמא לגנוח ג ע י  הג
ת כור י ר לו ג ת י א ׳ אפי ה אגל ר״י פי ״ מ ר כ״כ ה  ליה י
ר לזה מ א א לזריעה ק מ ח ר כית כור ס ט ו ה ם כיו! ש ת  ס
׳ ותר מל ש בהן י ׳ י : וכשאינן גגוהיס י ש ״ א ר ם ה  הסכי
קא מר הרא״ש לו ה או ה הי מ ן ע נן נמללי  קכין לאי
ס ׳ א אפי ׳ ו ן ג ס אינן גגוהי ם אגל א י ח פ ׳ ט ן ג  כשגגוהי
ן ׳ קכין כיו! שראוין לזריעה נמללי ל  יש בהן יותר מ
ה כשאין בהן יותר מ ן ע א לנמללי ה וכתב מיי׳ ה מ  ע
ת אבל ו מ ׳ א ל י ׳ אי נמי ע ל י ט ע ״ ל ׳ קבין כשהן מ ל  מ
ר מ י עצמן ואס א נ פ ן לא שהרי יש להם שפ ג  ביותר מכ
ן י׳ הי י נ ו ג ׳ הי ר אני מוכר לך אפי פ  לו בית כור ע
עי ס להבא גמי ג ׳ ׳ ׳ רשנ פי ו ו מ ן ע ׳ נמללי ן י קי  ועמו
א שצריך נ ק ו נ ע ר ר מ א ק ן ו י ׳ קנ ל י מ פ ם ט ה  שלא יהא נ
ס ל א נ ׳ קבין א ! יהיו מפיורין בתוך ח י ׳ קנ  שאותם ל
ן נ א נ ה ל מ ן ע ה אין נמללי ש מ ח נ מ מ ו ח פ ם נ נסי  מכו
ת י ח ל פ נ ן א י ׳ קנ א ל ק ו ס הייני ל ״ נ ש ׳ ר פי ו ו מ  אחל ל
ל ל מ ׳ נ ו סלע א ׳ הי ׳ אפי ן י ! כיו! שאינן גנוהי י נ ׳ ק ל  מ
נה של זרים ברו ר שצרך שיהיו מפו מ ה ור׳ יוחנן א מ  ע
ז ״ ת כור ט י נ נ ו ר ה ל א ת ס י נ נ ל ק ע ה נ ו  שלה להיינו ר
נ לנית ק ע ה נ ו א ר נ ן י ז סאי ׳ ׳ ט ן נ י ׳ קנ  סאין ונשנחלק ל
ה של שלה חשונין נ ו ר ס אינן נגלעיס ג ה אגל א א  ס
א נ ק ו ס ללי יוחנן סליג אלרג ע ״ ׳ רשג ע יחיל ופי ל ס  נ
׳ ללא פליג עליה ל פי ׳ ׳ ד והראנ ל סף ה ו ר י ״ ׳ ה ן פי נ  ו
ה כגון שאילו חמשה י ׳ הרמי ן פי נ ו ו רי ל לנ ף ע סי מו  ו
ל ה וקצרה ע נ ו ר א רצועה אחת א י ה ה ן נ ן שמונלעי י  קנ

: ס ״ נ ש ׳ ר ר פי נ ת ס מ ה של שלה ו נ ו  שמחזקת ר
ל ע אנ ק ר ק ז כ ול״נ שאיני גוטלן כשאר ה ״ א י ב ר ת  כ

ח: ו טרס הראי נ ר כקו א ו נ מ  נוטלן נשוייהן נ
ך השרה אלא ו ח ע יחילי שאינו מובלע נ ל א ס  ג ואם הי
ך ל בחיבה אלא שהוא סמו מ ו ׳ ע ל אצלו או אפי מ ו  ע
מלל ׳ אינו נ ה י ו נ ׳ אינו ג ס אפי י ח פ ׳ ט ך ג ו ח  למצל נ
ר אז ו ת נ י נ ר לו נ מ ס א ס א ׳ ׳ נ מ ר י ה ר נ ה מל א ר ה ר מ  ע
א ראשונה: ר נ ס נ נ ת ה והרא׳יש נ מ מלל ע ן נ י  בכל ענ

מר בית ה וזה או ת ו ל בתוך שלה ורואה א מ ו  ד אס ע
ן חשיר ר לו ה מ ה ליה כאילו א כר לך הו ר אני מו פ  כור ע
ה״ר עו ו י עה קבין ומחצה הג ר שג ס ׳ ח  הן יחיר ואפי
ר זה אני מוכר פ ח כור ע י קא כשאמר נ ׳ לו סף הלוי פי ו  י
ר שכעה ס ס ח  לך וסיים לו השלה אז אמריי שאפי׳ א
ל מ ו ׳ ע א לא אפי מ ח ת כור ס י ל נ עו אנ י ! ומחצה תג י  קנ

נה: רא ראשו נ כסנ פ ׳ש נ ו והרא׳ נ ו ת  נ



) 1 מסורת הש״ם -קה. :  נמוקי יוסף האומר פרק שביעי בבא בתרא (קג
: ג ״ ס ל ״ ר ה  א) מ

 קובץ הגהות
ר י ת ו ו ה : (ג) א א ו נ ה ״ : (ב) נ ר י ת ו  ב״ן־ן (א) צ״ל ה

: ל ״ צ  נ
א נ י ה ן ו ה חשבו ש ע ן י ר מ א א ד נ י נ ה ״  מא״י [א] נ
ו פ ס י י לך א ל נ ל ״ : [5] נ ע ק ר ן יחזיר ק ר מ א  ל
רת ז ו תו ח א ו ע מ ר נ ת ו מ ר ה נ ך מ ס לתלות נ י מ כ  לך ת
זה ה ו נ ה ל זה נ ״ ו ה ל ללוקת ל ס פ א ה נ י ל א ל נ י ע ה ק ר  ק
ר ק ו י ת ה ע ש ת הזול כ ע ש ת לוקת נ ו ל לקנ נ ר א ס נו ח  אי
ן לו כזול: ו ת ע שלך א ק ר ל ק ו ו ט י אלא א ר מ  לא א
נ ולא ״ : [ה] ג ק ח מ ע ג נ ו ת ר נ י : [ו] ת ל ״ צ ׳ נ י פ  [צ] א

: ׳ ו ל כ נ ל ע נ נ ו ר ת ה  א

 שלטי הגבודים
ל נ ח ה נ ל ר לך מ נ ו ר אגי מ פ ר ע ו מ נ י ר לו נ מ  א א
ס לשין ראשון אי פ א לן אי ת ק פ ס  הן חסיר הן יתיר מ
ס לאין ״ נ מ ר נ ה ח כ ת שנלשונוח ו  אחרון ונלך אחר פחו
ס פירש ״ הרשנ ן הן חסיר הן יהיר ו  לו אלא נלי
ו של לוקח שהוא ח ח נ  שהולטן אחר הלשון שמסחי
ל שהוא יחזירם להלך אחר לשון אס הותיר נ  המוציא ו
ר ח ה להלך א נ נ ח נל שהוא לא י ח י אס פ ל ו נ ח ה נ ל  מ
ר הן יתיר ור״ל שהלוקח חשוב לעולס  לשין הן תסי
נ ת ל כ ״ נ א ר ה ת ו ל מ ו ס ע עלי קת נ חז  מוציא שקרקע נ
ח ו ע מ ע ה נ ו ק והמוכר ח חז ח והוא מו ו ע מ  נתן הלוקח ה
ו תי ע ואס לא נחן הליקמ מעו נ ו ת א ת  היתרים אז הו
א ת היתרים אז הו ו ע מ ע ה נ ו ר ת נ ו מ ה ק ו חז  והוא מו
מרא למוכר ם שהחסר קולא או חו י מ ע פ ע ו נ ו ת  ה

ר: חי ן הי נ ם ללוקח ו י מ ע פ  ו

יר ו יחז ל א י ח א מ ר ל ו כ ה ל צ ח מ ן ו י ב ׳ ק ז י מ פ ט ר ד כ ו מ ת ל ו ע ח מ ק ו ל ר ה י חז י . ו ן ו ב ש ה ח ש ע : י ע כ ו ר ר מ ת ו א י ו ה ר ש מ ו ל . כ ן ל כ ר ע ת : י ט ע ו ר מ כ  ד

ח ק ל מ ט כ ן ד נ י ר מ לא א ה ו כ נ ה י ר ז ו ע י ש ר מ מ ו י י מ ת נ ח י ו פ ל י פ א ע ד מ ש ן מ ו ה חשב ש ע א י ל ר א י חז ל כן י ר ע ח ר י מ א א ל ד ו מ ר א כ ו מ מ ה ע ל ע כ ק ר  לו ק

: א ו ב ה ו ש א ח ה ה ד ז ט כ ע ו ע מ ק ר ק ה כ ש ע ה א ר מ מ ו ר ל כ ו מ א ד ד י ס י פ ו לא ה ה ו א ז ו כ ה ו ש ר ח כ ד ס ד ו ש ע מ ק ר ק ח ה ר לו א י ז ח ה מ י ל ר ע ו ס כ י ש ש כ א  ד

יה ׳ לישנ י נ ש ט מ ק א נ ל א ד ה ר ו ש ן י ר ה ס ן ח ה ׳ ד י נ ח מ ן כ נ י ר מ א ד ן כ ו ו משכ ש ע ן י כ ר מ מ י ע ד מ ש כ מ ״ ו א ת אל ו נ ו ש ל ד מ ח ר לו א מ א ש . כ ו ע י נ ׳ ה מ  ג

ל ״ ו א ל י ס א א ד מ ו ב ן ר נ י ע ו מ ש א א ל מ מ  ס

ר מ י ן ב ו ב ש ה ח ש ע ר י ח ן י ר ה ס ן ח  ה

ש ז״ל ״ ג ר בן מ ל ב ה ר ב ה ח כ ן ו כ  מ

׳ י י ס מ א כ ל ה א מ ל ח כ ש א לא מ נ י י ד א ה  ד

ר פ ר ע ו מ כ י ר לו כ מ א ה ו ד ש ח ה  לו א

ר ו ת כ י ל כ ״ ס א ל א כ ר לך א כ ו י מ נ ה א  ז

 שהוא ינכה >א< יתיר כל שהוא יחזיר א ואם
 אמר לו הן חםר הן יתר אפילו פיחת רובע
 לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על
 כן יעשה חשבון: נמ' איבעיא להו בית

ר כלי ו מ כ י ן לו כ מ ו ו נ י ת ו ד ל ש כ ר מ פ  ע

ן מ ק ל ע ד מ ש ז מ ״ פ מ ל פ ס ו  ששת וכלי ת

ו ל י פ א ו w ו י ר צ מ ו ו י נ מ י י ס כ  נדף קו.] ג

ו צריך ה ו א ר פ ש ״ ע ה א ר ז ו ל כיש כ ״  א

. ן כ ר מ ת • : ו י ר צ מ ו ו י נ מ י ס ה ב ר לי מ י מ  ל

ר מ ו ש ל ק ו א ל ם ב א ה ו ל י ח י מ ו  לא ה

ר מ ו נ ק ה ל ו ח ת ו ר א כ ו מ ר לו ה ו כ מ י  ש

ן י פ ו ו כ נ מ ר מ מ ש ה ך ל ר ט צ י שלא י ד  כ

ר כ ו מ ה ה צ ר ס י כן א ר ו ו כ מ ר ל כ ו מ  ל

ק ל א ח ו ה ס ש ו ש ח מ ק ו ל ו ה נ ח ק י  ש

ח ק י ו ל ח ו ן א י פ ו ה כ י לא חזי ל ט ו ע ו  מ

: ר כ ו ח מ כ ח כ ק ו ח ל י כ ו פ י א ד מ ל  א

ו נ מ ק י ה ש צ ו ר ר כ ו מ ה . ו א ת ש ל ה ז  ו

ח ק ו ל א ד ד י ס ה פ י ה י א ו ר ק י ע מ ר ד ק ו י  ב

א ל ח א ק י ח ל ק ו ל ן ה נ י פ י י א כ  אז ל

ת ו ע מ מ נ י מ נ ן ד ו י כ א ד מ ש ה לומא ד י  בז

ר שלא כ ו מ א ד מ נ ק א מ ל א א ו ן ה  לאו בדי

ר אבל ס ו ח נ ה אי ז ה ו נ ה י נ א ה ד ד י ס ס  י

: ׳ י ר מ ח לא א ק ו ל א ד ד י ס ם ס ו ק מ  ב

ר ליה מ י מ י ל צ מ . ד א ת ש ה ה י א ל ר ק ו י  ו

א ל ך א מ ה מ י ח ח ק י לא ל מ א נ ר ק י ע  מ

׳ ר ט ו ת כ ס שייר לבי : א ל ו ז ד ה ע  ב

א ו י ה ו א ע ר ק ר ק ר ד כ ו מ ו ה נ ל ב ק ן י י ב  ק

ן י ב ר ז׳ ק ו כ ר ו ו ל כ כ י ל מ ה א ו  ואי ה

י ו ] ה ר ו כ ו שלשים ן ל י פ ם א ו צ מ צ ה ב צ ח מ  ו

ע ב צ א ו כ ל י פ ר א א ש ס י ל א ב ה א ל י ח  מ

א שיעלו צ מ ס נ ע א ק ר ק ל ה ר כ י ז ח  מ

ן לא י כ ה ק ע ש מ מ ל ו ר מ ו מ ל ה ס כ  ע

ת ר לו א י מז א י ל מ א ו ע ן מ ו ו למשכ א ו כ  י

ק ל ח ר נ ו ר לו כ כ ס מ כן א ע ו ק ר ק  ה

ל ט ע ע ו ח מ פ ס י ו ת ם ז׳ ויש כ י ק ל ח  ל

ח ו ר ת ו מ ל ה ד שיעלו כ כ ע ] ק ע ב ו ר  ני] ן

: ר ד ן ה י ב ׳ ק ם ט י א ל מ מ ה ש צ ש מ ב ו ק  ל

י ש ו ר ס י ל א א ק מ י י ר ך ב א י ] ה א נ מ ] 

ר ת ו י ן ו י ב ׳ ק ט מ מ ו ש ש א ד י נ ש ׳ ד י נ ש  מ

ל ב ק ן ר ו ב ש ה ח ש ע ה י צ ש מ ה ו ע ב ש  מ

ן נ י ע ו מ ש א ו ו ח ר ל כ ע ע כ ק ר ח ק ק ו ל  ה

ר כ ו מ ן ל א כשאי ק ו ו ד נ י י ה א ד ח י י ר  ב

ם יש ל א ב ו א מ ה ע ע שיצרף ז ק ר ם ק ו  ש

ר לו זה י א משז ו ה ע אשילו כל ש ק ר  לו ק

ר ח ע א ק ר ר יש לו ק כ כ ון ד ה כי י ד ב י ב ע י א א ר מ מ י מ א לא מצי ל ה ר ד ח ו מ  ה

[ ע ק ר ק ד ן ן ו כי א ו ט י ש פ י א א ל א נבלף קל:] ו י ע ק ב י ס פ ן מ י נ ס יש ע א ס ו  ש

ו ר י ב ח א מ י צ ו מ ה ע ו ק ר ר לו ק י ז ח מ ם ד י נ ו ש א ר ו ה ב ש ה כ נ ק מ ש ו ע מ א ו נ י  ד

ו ה ס מ י מ מ ה מ ק א י ס פ מ ו ש ה ר מ ו א כ ״ י ר ע ׳ כ מ ג ׳ כ י ר מ א ה ו י א ר ו ה י ל  ע

׳ ןש0] מ נ : ב ו ק י ק מ י ס פ מ ו ש ה י מ ל ק ד א ד כ כ ק ר י ס ס מ ו ש ה ר מ ״ ה ק ר י ס פ מ  ש

ה א י כ ״ל ה ף ז ״ י ר ה ו ו ק י י ת א ה מ ד ת ש י ש ע נ ה ו נ ה ג נ ת נ י ש ע נ ה ו ד א ש ״ י ר ע  ב

ה נ ג ה ל ד ן כין ש נ י ג ל פ ׳ מ י נ ח מ ר כ מ ו ל א כ ח י כ א ש ל א ד ש ל א מ י ה ם ד ו ש  מ

ח ק ל ש א כ מ ש ה ן ו י כ ׳ ק ד ט ה ע ד ש כ ר ו כ ו מ ו ל נ ר י חז ב י ו חצי ק ע א ב ו ה ר נ ג ב  ד

ו ש ע ו י נ ר מ א ה ש צ ח מ ן ו י ב ׳ ק ז ר מ מ ו ר י מ ו ה מ ה יש ב ד ר ש ו ה כיש כ  ז

א מ ש ר ה מ ן כ נ י ר מ י א ה מ נ ה ג ד ש מ ה י ש ע ה נ ד י ד מ ה ל ר י כ ן מ ן וכי ו כ ש  ח

ת ר ז ח כ כ י י ח ח נ ן ו נ א אזלי ר ק י ע ר מ ח א כ מ ל י ו ד ע א ק ר ר לו ק י ז ח מ  אזלינן ו

ש ״ ר ו ה כ מ כ ע ו כ מ נ א ל ל ו ק ע ו כ ו ח א ל ר מ ו א ח ד ה ט ו י ש פ י א א ל ש ו ו ע  מ

ס לא ל א כ ה א ל י ח י מ ו א ה ל ג ד ״ ה כ א כ ק ו ד ל ד ״ ש ז ״ ג י כן מ ו י הל ״ ר ה  ו

ם י א ע כ י מ כא ל י ר ל ו כ ו ל נ ר מ א ה ש צ מ מ ן ו י כ א ז׳ ק ל א א ר ק י ע ר מ י מ ו  ה

ה מ מ א מ ו מ ה : נ ן י ר ז ו ן מ כ אי ו שו ל ח מ א נ ר ק י ע מ ן ד ו י כ ן לו ד י ר י ז ח  מ

י נ א ך מ כ י ס מ ל ו י ע י כ ר א ה ל ן שלו א נ א אי ה ר ד ש ו מ ל ה ו ע נ ש אי ו ד ש ה  ד

ר ב ׳ כ י נ ת : מ י ד י ל מ כ לא משי ״ א כ כ י א ן ד ו י כ א ד מ ע ט א ו כ פ י ן א י  רכ

ד ל ע ר משי י מ ן י ר ה ס ן ח ה ם ו ו צ מ צ ל ב ״ ל ר ב ח ה ב ד מ ל ד י לעי מ ב מ  כ

ר לשון ח ך א ל ס ה ל ו ע ל ס ד נ ן נ ן כ נ י ע ו מ ש א א ל מ א א מ ש ה ה ו א ס ע ל כ ו  ר

ה מ ו מ ר כ ז ו א מ מ י נ א ד כ ן כי ה י ר מ ו ח ס ו נ ו ש י ל ח ר ש מ ו א ש ן כ ו  אשר

ל ״ . א ו י ר צ מ ב ו ו י נ מ י ס : ב ׳ מ ג א כ מ י א ד ן כ לקי ם ח ו י מ כ ח ה ו ל ח ר ח מ א  ש

. ת ו ת ד ש : ע ר כ ם מ י ר צ מ ך ה ו מ כ ה ש ל מ ו כ י ר צ מ ו ו י נ מ י ו ס אל ה ו ר ז ו  כ

ת ו ת ש ר מ ת י ו כ י א מ ת ד ו ת ש מ מ ו מ ס ו אי כ מ צ מ ע ו ת ש ש ר פ ׳ מ מ ג כ  ו

ן י פ ו כ ת שהן ת ו נ ׳ לשו כ א כ ל ס א ר ס א ו ק ש ל ת ע שלא נ ד ו י י ו ה : ו י מ  ד

י״ל ה ו ר ז א ש ה ן שלא י י כ ו מ י לשוכות ס מ ש ר כ מ ו ר ל ש פ ך א א י ל ה ״ ק ל ו כ י ה ר כ ד א ל י ה ם ש י ש א ה מ ט מ ל ה ו נ ה מ ל ע מ ל א נלף קשה:] ד י ה י ה ק ו פ א ל  ו

ת ו ח ר פ ח ך א ל י ה מ : ל ל ״ א ז ״ כ ט י ר . ה ן ו ש א ר ן ה ה כלשו צ ו ר ן ו ו ר מ א ל ה ם ע ח י נ ר ו ז י ח ר כ ח ו ר י ר א כ ל ן ו ו ר ח א ן ה ר הלשו מ א ון ד ן כי נ  דחיישי
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 כור סתמא מאי ופשט רב אשי דםתמא נמי
 כהן חסר והן יתיר דמי: מתני׳ מה הוא
 מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע
 ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות
 כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת
 קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי 'ר״ע בית
 רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע
 בלבד «< מחזיר לו אלא את כל המותר:
 נמ׳ ליפות כחו של מוכר אמרי׳ ליפות כחו
 של לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה
ר שבעה קבין י ת ו ה ) ׳ w 6 קבין ומחצה לכור 
 ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את
ח התם כגון ק  המוכר למכור ואת הלוקח ל
 דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה
 אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא
 והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה
 שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא
 ויקירא לה השתא: שאם שייר בשדה בית
 תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין
 שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור״נ אמר נותן
 שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא
 יתירא למליותא דתשעה קביז הדרי וכן
 הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו
 כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד
 הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא
 תאני רבץ בר רב נחמן לא המותר בלבד הוא
 מחזיר לו אלא את הרבעץ כולן: מתני׳ מדה
 בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתיר ביטל הן
 חםר הן יתיר את מרה בחבל הן חסר הן יתיר
 מדה בחבל ביטל מרה בחבל את הן חסר
 ואת הן יתיר דברי בן ננס בסימניו ובמצריו
 פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה:
 נמ׳ אמר ר׳ יהודה אמר שמואל זו דברי
 בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר
 פחות שבלשונות זו ולא םבירא ליה מ״ט

 רש״י
 בימ כור כמו שמוללין בחבל לא פחות ולא
 יותר: פיתה כל שהוא. שלא היה בית כור
 שלס ינכה מוכר כפי הפחמ והמקמ קייס
 ואע״ג לאמר רבא כל לבר שבמלה ובמשקל
 ובמנין אפילו סמומ מכלי אונאה חוזר
 והוי מקח טעות הני מילי במטלטלי אבל
 במקרקעי לא לקים להו לרבנן לניחא ליה
 לקנות מה שימצא הן חסר הן ימיר: הותיר
 קרקע פל שהוא יחזיר למוכר. לקמן מפרש
 מה יחזיר לו: אס א״ל בית פור עפר אצי
 מופר לך הן חסר הן יסיר. ולא א׳׳ל מלה
 בחבל: אפילו פיחת רובע. הקב לכל סאה
 או הותיר רובע הקב לכל סאה הגיעו
ט הוי מחילה כיון לאמר הן חסר הן ה ב  ל
 יתיר אבל טובא לא: יתר מיפן. הומיר
 יומר מרובע לכל סאה יעשה חשבון יחשב
 כמה עולה לפי החשבון שקונה הבית כור
 וכגון שלא הוזלו הקרקעוח שאס הוזלו לא
 נכוף הלוקח ליקח ביוקר כמו שהיה בשעת
 היוקר ואס הוקר יכול לטעון איני רוצה
 לקנות ביוקר אבל אס כלקיימי קיימי אז
 הלוקח צריך ליקח ברצון המוכר אס ירצה
 למה יעשה המוכר בקרקע מועט בפני עצמו
: גמ׳ בית פור. סממא ה ל  שאינו חשוב ש
 ולא א״ל הן חסר הן יתיר ולא א״ל נמי
 מרה בחבל: כהן חסר הן יסיר דמי.
ט הן חסר הן יתיר בממניתין ק  והא מ
 ה״ה סתמא אלא לאשמועינן דאפילו א״ל
 הן חסר הן יתיר אפ״ה יתר על כן יעשה
 חשבי!: מתני׳ מה הוא מחזיר לו.
 לוקח למוכר אס הותיר מעות: ואס רוצה
 מופר יחזיר לו קרקע. היתר בעין ט מן
 הדין לא קנה אלא בית כור ולא המוסר
 ומפני מה אמרו אס ירצה מוכר שצריך
 לוקח למח מעות עבור המומר: ליפוח פח
 המוכר. שלא יהיה נפסד באומו מעט
 דלא חזי ליה: שאס שייר בשדה בית תשעת
 קבין. כלומר הא דצטך לוקח לתת מעות
 להמוכר היינו משוס כדפירשתי דלא חזי הך
ט למוכר לבדי שאס היה באומו  פורתא מי
 מותר שיעור שדה כגון ששייר קב ומחצה
 עודף על השלשיס רבעיס לבית כור שהן ז׳
 קבין ומחצה דהר בין הכל תשע קבין אז א״צ
 לוקח למת לו מעות אלא קרקע דמשעה
 קבין חשוב שדה כדתנן ולא אמ השדה עד
 שיהא בו חשעה קבין לזה ומשעה קבין לזה
 ולא אמ הגנה עד שיהא בו חצי קב לזה וחצי
 קב לזה ר״ע אמר בית רובע: ילא את
 הרובע פוי. כלומר היכא דאיכא ימר
 מרובע לכל סאה ולא את המותר על
 הרבעים לבד הוא מחזיר נא] אלא גס
 כל הרבעים הכי מתרץ בגמרא המתנימין
 כיון דאיכא דבר חשוב בין הכל לא מחיל:

 נמ׳ ליפוח פחו של לוקח לא אמריגן. בחמיה: שבעה קבין ומחצה לפור.
 היינו ןריבע] לכל סאה: פופין המוכר למפזר. אס רוצה לקנות לוקח דעבוד
 נמי רבנן תקנה ללוקח שלא יזיקנו מוכר באומה מועט בדריסה ושיצטרך
 לשמור ממנו כיון שהמוכר אינו נפסד בהך סורמא לא הוי חזי למידי: התם
 פגון דהות יקירא פוי. כלומר אין כופין את המוכר למכור על כרחו אלא
 הכא איירי שהמוכר חפץ למכור והלוקח צטך ליקח ומיידי דמעיקרא אייקור
 הך ארעא חל השתא ורוצה לכוף הלוקח להחזיר לו דמי המומר ביוקר: אי
 ארעא יהבת ליה. ותרצה ליקח הדמים אז תקמ מאומן מעות מולא דהשתא נש:
 ויקירא ליה השתא. דא׳׳ל אם לא שמצאתי בתחלה בזול לא הייתי קונה דכל
 היכא דאית ליה טענה מעליימא ללוקח אין כופין אותו ליקח: אפילו בבקעה
 גדולה. שיש בי עשרה כודן קאמר דיחזיר קרקע אע״פ דלא הותיר בין הכל
 אלא תשעה קבין מ״מ הואיל דש לו במותר חשיבות שדה מחזיר קרקע וא״צ
 לימן מעות דכל כך משעה קבין ביחד לא מחיל איניש מיהו כל זמן דלא מטי
 לתשעה קבין מודה רב הוגא דרובע לכל סאה הוי מחילה כגון אס מכר ל״ה
 סאין [ימצא] שלשיס וחמשה רבעין [מותר הוי] מחילה דהוי תשעה קבין חסר
 רובע: צוחן שבעה קבין ומחצה. דהיינו רובע לסאה אפילו היו אלף סיאין:
 ואי איפא יחירא דמילסא. שיש אפילו משהו יתר על הרבעים דהשמא ליכא
 כאן תורת מחילה אפילו ברבעים אס יש אז בין הרבעים והכל משעה קבין
 טון דאיכא חשיבוח קרקע יחזיר קרקע ולא מעות כיון דאין כאן תורת
 מחילה: כלפי צייא. כלומר היכן הסברא נוטה איפכא מסמברא המומר לא
 הוי מחילה ט אס הרבעים ואיפכא הוי ליה למיתני כדמשני רבי אבין:
 מתני׳ מדה בחבל אצי מופר לך הן חסר הן יסיר. אם אמר ליה שני
ס לשון תטס זה את זה ביטל אחרון את הראשון דקסבר תפו  לשונות אלו הסו
 אחרון וכן איפכא אס אמר הן חסר הן יתיר מדה בחבל: גסימציו. לקמן מפרש:
 נמ׳ הלך אחר הפחות שבלשוצות. אחר אומו לשון שמפחיח אמ כח הלוקח
 דמספקא להו אי מפיס לשון ראשון או אחרון ולכך יד המוכר שהוא מוחזק
 בקרקע ידו על העליונה והיכא דאמר ליה מדה בחבל הן חסר הן ימיר או
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 הן ימיר אס שמא יחסר מהמלה בשכל שלא ינכה כלום והכי הוא הלכמא כאיסתירא ומעי וכשכירומ כימ לשנה ומ״ש דינר למדש כלומר אס
 מעובר ד״ב זהובים לשנה אס אינו מעוכר א״נ שלא מטעון אין שכירומ משמלממ אלא לכסוף לכד אומר לינר לחלש לומר מסרעני לסי ששכון
 וכן באיסמירא ששוה צ״ו סרוטומ ומאה מעי נמצא שימרים ד׳ שרוטומ וטעמא משום לבעל הקרקע לעולם הוא מוחזק שהקרקע שלו
 והדר על של חכירו צריך להעלוח לו שכר: •נכה. דאע״ג דאין אונאה לקרקעוח הכא משוס טעוח מדה אחינן והטעס משוס שאמר כימ

 כור וגס הראה לו סימניו ומצריו
 םפיקא היא ולא מפקינן ממונא מםפיקא ורב

 סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון דא״ר

 הונא אמרי בי רב (א) אםתירא מאה מעי מאה

 מעי. מאה מעי אםתירא אסתירא וקיימא לן

 כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני הלכתא

 כוותיה דשמואל והא דפליג רב נחמן עליה

דצפורי בא׳ ששכר י במעשה א  דשמואל התםא

 מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה

 בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני ר״ג ולפני

 רבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר

) בבא באמצע החדש עסקינן אבל נ  שמואל (

 בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף

 החדש כולו לשוכר ור״נ אמר אפי׳ בא בסוף

 החדש כולו למשכיר לאו טעמיה דרב נחמן

 דתפשינן לשון אחרון הוא דהא אפי׳ איפך

 מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר

 זהובים לשנה קאמר ר״נ דיהבינן בוליה

 למשכיר אלא היינו טעמיה דר״נ דקרקע

 בחזקת בעליה קיימא ולא מפקינן ממונא

 מחזקיה מםפיהא אלא מוקמינן ממונא בחזהת

 מאריה והוה ליה אידך המוציא מחבירו עליו

עבדינן גבי מדה בחבל הן  הראיה והכי נמי 2

 חסר הן יתיר וגבי מאה מעי אסתירא אמרינן

 הלך אחר הפחות שבלשונות כי היכי דלוקמו

 נכסי בחזסת מרייהו וליהוי אידך המוציא

 מחבירו עליו הראיה ור״נ ושמואל בהא לא

ובמצריו  פליגי והלכתא כוותייהו: בסימניו ג

 פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה איתמר

 רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו

 ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה

 והילכתא כרב הונא דתניא כותיה פיחת

 שתות או שהותיר שתות הרי הוא כשום

 הדיינין והגיעו ואע״ג דקא פםק גאון בםפר

 מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא

 מהאי טעמא דכתבינן: רב פפא זבן ארעא

 מההוא גברא א״ל הויא עשרין גריוי משחא

 ולא הויא אלא חמיסר אתו לקמיה דאביי א״ל

 סברת וקבילת אמר ליה והא אנן תנן פחות

 משתות הגיעו עד שתות ינכה א״ל ה״מ דלא

 קים ליה בגויה ומר כיון דקים ליה בגויה סבר

 וקבל והא עשרין אמר לי דעדיפא כעשרין

 אמר לך: תניא רבי יוםי אומר האחין

 י שחלקו א כיון שעלה הגורל לאחד מהן קנו

 רש״י
 איפכא אס הותיר כל שהוא יחזיר ולכן א״ל
 מלה בחבל ואס פיחת כל שהוא הגיעו
 ולכן א״ל הן חסר הן יתיר: ספיקא הוא.
 כלפירשתי והיינו כרבנן: איסתירא מאה
 מעי. אס אמר אלס לחבירו בכמה אתה
 נותן לי חפץ זה א״ל איסתירא מאה מעי
 ונתרצה מאה מעי חייב לו לתפוס לשון
 אחרון כבן ננס. איסתירא הוא סלע
 מרינה שמינית שבסלע צורי והוא חצי רינר
 שהוא שלש מעות כסף שהן ו׳ סונליונומ
 שהן י״ב איסרין וכל איסר שמנה פרוטות
 שהן צ״ו פרוטות נמצא מאה מעי שהן מאה
 פרוטות יתירים מאיסתירא ארבע פרוטות:
 באחד ששפר מרחץ. וכן אמר ליה אני
 משכיר לן זה המרחץ בי״ב זהובים לשנה
 בדינר זהב לחדש והיה עיבור אותה שנה
 ואי תפישנא לשון ראשון נתעברה לשוכר
 ולא יתן לו אלא שנים עשר זהובים: יחלוקו.
 יתן לו שכר חצי החדש העיבור דממון
 המוטל בספק חולקים דמספקא לן אי
 אמרינן תפוס לשון ראשון או אחרון: ואמר
 שמואל. עלה הא דאמרינן יחלוקו בבא
 לב״ד באמצע החדש כי מספקא לן [א]
 אמרינן העמד ממון על תזקמו ומה שדר
 בו כבר לא מפקינן מיניה ומה שלא דר בו
 עדיין או יצא או יפרע השוכר דקרקע בחזקת
 בעליה עומדת: פולו למשפיר. דהעמד
 קרקע בתזקמ בעלים: פילו לשופר. דהעמד
 מעות על חזקתן: טעמא דרב לחמן דקרקע
 בחזקת בעלים עימדת. כלומר לא עתה
 נולד הספק אלא בתחלת החדש והעמד
 קרקע בחזקת בעליה ונמצא שדר על של
 חבירו וצריך ליתן לו שכר: הלך אחר הפחוס.
 הלך אחר הפחות שבלשונות וה״ה במתני׳
: מתני׳ בסימציו ובמצריו. ס נ  דלא כבן נ
 האומר לחברו בימ כור עפר אני מוכר לך
 במוך הסימנין והמצרים האלו: פיחת שתות
 הגיעו. כיון דהראה לו הסימנין והמצרים
 כמאן דזבין ליה שדה זו כמו שהוא בין
 גדול בין קטן ואהני מאי דאמר בית כור
 שיהא קרוב לבית כור שלא יהא חסר יתר
 משמומ וכן נמי דלא ליהוי מותר יתר
 משתות ולכך קאמר עד שמות ינכה ובגמ׳
 סליגי בשמות עצמי: נמ׳ פפחוס משתות.
 וה״ק אי פיחת נש שתות וכ״ש פחות משתות
 הגיעו אבל יתר על שתות עד שתות ולא
 שתות בכלל ינכה: כיתר משתות. והכי
 קאמר פחומ משתוח הגיעו יתר על שתות
 עד שתות בכלל ינכה: פיחח שחות או
 הותיר שסוס. בתוספתא ה״ג בסימנין
 ובמצרי! פיחת שתות או הותיר שתות הרי
 הוא כשוס הדיינים ב״ד ששמו נכסי יתומי׳
 למזון האשה והבנות דאמר רשב״ג המס
 דאס פיחתו או הותירו שמומ מכרן קייס
 דאל״כ מה כח ב״ד יפה: א״ל. ההוא מוכר
 לרב פפא הך קרקע דמזבנינן הד עשרין

 הידועים לו ויש לשניהם טענה המוכר
 יכול לומר ככר הראימיך סימניו
 ומצריו הרי לא הטעימיך כאילו אמרחי
 לך כיח כור זה והלוקח יכול לומר מ״מ
 כימ כור אמרמ לי ומשוס דאיכא
א לחרוייהו אמור רכנן הכי ח ו ע ט (  ג

 וכל היכא דאמור רכנן ינכה ינכה אח
 הכל ואס הוחיר שיומיר את הכל
 הרא״ש ז״ל ורב הונא מפרש מלמעלה
 למטה וה״ק פיחח שליש ינכה ורובע
 ינכה וחומש ינכה עד שמומ ינכה ולא
 עד בכלל וברייחא מסייע ליה דקאמר
 הגיעו דמשמע מחילה גמורה בלא
 ניכוי ואע״ג דקאמר כשוס הדיינים
 וכשוס הדיינים שמומ כימר משתות
 ראם מכרו נכסי ימומיס וטעו כשתות
 מכרן כטל ה״ק כשום הדיינים דשתות
 ממש הוא ולא פחומ דהוי מצימ
 אמרח כי היכי כדא״ל הן חסר הן
 יתיר מנן פיחמ רוכע לסאה ולא בעי
 למימר אלא רובע הקכ הכי נמי כי
 קאמר ליה בסימניו ובמצריו רצה לומר
 שחוח הקב ולא שחוח מקח ממש מש״ה
 קאמר כשום הדיינין ולא כשום הדיינין
 דאילו החס כטל מקח והכא הגיעו
 דהויא מחילה וכן פסק הרי״ף ז״ל משוס
 דמסייעא ליה כריימא נח עד שתומ
 ינכה וכל שכן הכא שהו רכיע מכר:
 כיון דקים ל־ה בנויה סביר וקביל.
 איכא דמפרשי דדוקא דידע לה דהכי
 הויא ולא סגיא כשמכירה והורגל בה
 ושנאמר דמסממא ידע ליה ומיהו אס
 א״ל כית כור עפר שיש לי כמקוס
 פלוני ואין שס שיעור שיקרא בית כור
 אע״פ דקאי בגווה וחזי ליה כר לא
 קני עד דא״ל בסמנים ומצרים וזה
 אי אפשר דאי ידע לה מאי קאמר והא
 עשרים אמר לי ומיהו אפשר דה״ק
 הייחי סבור שלחשבון עשרים גריוי
 מכרה לי והדר ליה אדרבה איהו אמר
 לך דעדיפא כעשרים אמר לך והיינו
 ככל ענין שא״א לנשקו לענין הלשון
 שהזכיר נא] וכגון נמי אס הראה
 לשכירו כוס של עץ וא״ל קנה לך כוס
 זה של זהכ(א) דחזי ליה מצי למימר ליה
 דעדיף ליה כשל זהכ אמרי לך אכל
 גבי פרדס אמרינן דכעינן דממקרי
 פרדס ואע״ג דקאי בגויה דהוי כעין

 פרדס זה וטעמא דשאני המס דמצי
 למימר לוקח הייחי סכור כי אמר לי פרדס דבעי למימר שיעשה שם
 פרדס הריטכ״א ז״ל: חניא אס נפל הגורל ככל חלק לאחד ואחד לא
 מיכעי למימר דקגו כולם אלא אפילו לא עלה הגורל אלא לאחד מהם
 קנו כולם ואע״פ שלא החזיק כשום ענין דין חורה שהגורל קנה וכגון
 שהם שני אשים דודאי כיון שעלה הגורל לאחד מהם החלק האחר של
 חכרו הוא ואפילו כשלשה אחים אפשר לומר כגון שכררו כיניהם
 החלקים ואמרו אס חלק זה יעלה לראוכן חלק זה יהיה לשמעון

 וזה ללוי או איפכא או אס זה יעלה לשמעון או זה ללוי יהיה זה של ראובן כה״ג כיון שעלה גורל לאחד מהם קנו כולן וכן אס נפל הגורל לאחד
 מהם קנו כולן זה בחלקו שעלה הגורל והשנים בשני החלקים הנשארים שיוכלו לחלקו כיניהס הן כשומא ועילוי דמים הן כגורל ואין רשאין
 לכוף לזה שנפל לו חלקו כגורל לומר כיון שעדיין לא עלה גורלנו נחזור ונמלק כולנו בשומא ובעילד דמים או כדרך אחרח ופירש טעמא
 משוס דכיון דאשכחן כחלוקת הארץ דגורל עדיף הוא הדין הכא ואע״פ שאין שם אורים וחומים וכל ישראל והגורל היה חולק כמשפט האורים
 מכל מקום הכא איכא נמי טעמא דבההיא הנאה שגמרו בעצמם שיהיה שלק זה של זה וזה של זה ונמרצו זה לזה בההיא הנאה גמרי ומקני

 גריוין משחא עשרין סאין מדתה וא״ל
 סימנין ומצרין: ה״מ. ממניחי! היכא דלא קיס ליה ללוקח במדס השדה אבל
 מר קיים ליה שהיית מכיר השדה והיית יודע שאין בה אלא חמשה עשר
 וכיון שידעת סברת וקבילת: והא עשרין אמר לי. ולדעת כן אמר לי שישלים
 לי הסחת משדה אחר או ינכה לי מן הדמים: דעדיפא בעשרים. של שדה
 אחר ולהשביח מקמו אמר כן: האחין שחלקו. שבררו שנים או שלשה חלקים
 שדן ולאח״כ יפילו הגורל והוא הדין שוחפין: פיון שעלה הגורל לאחד מהן.
 והוברר [ג] מחלקו: קגו כולן. כלומר זה קנה לגמרי בגורל והנותרים גס

 עין משפט נר מצוה
ו כ ח ת - ג כ ת  ת

 א מיי׳ פ״ו מהל׳ שטרות סמג עשי! פט טור ח״מ
 סי׳ שיב: נ מיי׳ פכ״ו מהל׳ מלוה ולוה טור ח״מ
 סי׳ מג: נ מיי׳ פכ״ח מהל׳ מטרה טור ח״מ סי׳
 ריח: ד מיי׳ ס״ג מהל׳ שמיס סמג עשי! סג טור

 ח׳׳מ סי׳ קעד קעה:

 ממורת הש״ם
: [ ל ׳ צ״ ת נ ע ט ] ( : נ ג ף ק מ ד ׳ ׳ ג  א) ג

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) וחזי כצ״ל:

ת י ג ת מ ת י : נש אי ס ס ס ת ה לשון נ ז ג אי ״ י [א] נ ״ א  מ
ת ת י ס ס ר י ג ״ ש ר ה ד נ ש מ ג ג ״ נ ר כצ״ל ו ו  כ
א ה ת ו ו ת ש ת מ ו ת ׳ פ ס ו ת ף וכ! ה ״ י ר ׳ ה י ת אכל ג  שתו
ס ע ת לית! ט ו ת ש ת מ ו ח ׳ פ י נ פ מ א כ נ ו ט לרג ה ק ג  ד
א ל י מ ר מ מ א ת ו ו ת ש ת מ ו ת פ א ג ו ט ה ו ש ר פ ג ד ר ד ג  לד
] צ״ל ד : [ג] חלקו כצ״ל: [ ת ו ת ש ת מ ו ח פ ת כ ו ת ש  ד

: א כ י כה וכ״ש ה נ ת י ד שתו ׳ ע ו ן תכן כ האנ  ו
ר ח ף א ״ י ר אל כ ׳ השו פ ד ג ו ׳ ע י ג ע ״ א) נ י ( ״ ו  ח
ת לחגירו לשנה י ר ג ט ש מ ה ה ״ ׳ ד י נ ת  מ
ר כ ו י מ ג ל ג ״ ס ס ד ״ ע ג א ״ ) נ כ ) : ׳ ו ה כ נ ש ה ה ר ב ע ת נ  ו
ר ל כאן שהשוכר ד ״ מ ס ״ ק מ ז ח ו ר מ כ ו מ ה ה ש נ ש מ  כ

: ל ״ ! שאני נ ו מ מ ל ה ו דני! ע ו כאן אנ  ג
ו וכיון שהוא י ראה ר קח ה הלו ם [א1 ו ״ ד ה ״ש פ  אנ
ה נ ע ט ר וקכיל ו י ג דאי ס ת ו ו ע ט ר ל ש נו ע  אי
ן שאסשר לנתקו ו נו כן ט ס אי ד ר גכי פ תא ו ר אי כ ו י מ ג  ג
תא דמצי י לוקח אי ג ה ג ג ע ר ט ט ז ה  לעגין הלשון ש
: ס ד ר ר שיעשה שס פ מ י מ י ל ע ג חי ד י ר הי ו ג ר ס מ י מ  ל

 שלטי הגבורימ
ן שלה ה  א אחין שגאו לחלוק או שוחפין והיו לא׳ מ
ו לי חלקי אצל שלה שלי גלא אמל חנ  אצל שלה שלו ו
ליח או זיגוריח שימעין ס כולו שוה עי ׳ א י  גורל כתכ מי
פ שאין חלק אחר ״ ע ק שאין שומעי! לו א ס  לו והרא״ש פ
ה כ ר חה עליו ה ן להעלו  שוה על חגירו כלוס אלא יטלי
ס שאינה שוה כל כך לאלס אמר יאמרו געיגינו ״ ע  א
קח יכול לפחות מעליו א פי ס הו הו א מי כ ו ״ א שוה כ ו  ה
ס חקחו מ  ולומר אני אתן כה כך וכך יותר משרה או א
ה ותשאר לו באותו ס לא ירצו ג ה כך וכך ו ה ג ת ו  א
ג ו ט ג אצל שלהו ושמו ה ו ט ס ואצ״ל שאס התלק ה ו כ ס  ה
׳ י ע שאין שומעי! לו ליטול כלא גורל וכתכ מי ר גל ה  נ
ה ת ל ו לי מחצי מ ע אצל שלהו ואומר חנ ר ס חלק ה  אבל א
ב כלי שיהא ו ט ם חצי ה ת ע בלא שומא וטלו א ר  מצל ה

נים ששומעין לו: ך לשלי הורו הגאו  חלקי סמו

 המאור הגדול
ה ד ו ה ת רב י ו ת ש ת מ ו ח פ ת כ ו ת ר ש מ א א נ ו  רב ה
א נ ש י ל י ב ג ל פ י א מ ק ת ו ו ת ל ש ר ע ת י ת כ ו ת ר ש מ  א
ה ל ע מ ל ע מ ״ כ ד ה ו כ נ ת י ו ת ד ש ן ע נ ת ׳ ד י נ ת מ  ד
ת ו ת ד ש ת ע ו ת ש ה מ ל ע מ ר ל מ ו ל ב כ י ש א ח ה ק ט מ  ל
ה ד ו ה ב י ר ל ו ל כ ד ב א ע ל ד ו ל ע ״ א ס ת ב ה ר א ד ל  א
ר פ ס ק ב ס ל פ ״ ן ז ו א י ג א ׳ ה י ב ר ל ו ל כ ד ב ע ד ו ל ע ״  ס
ב ר ק כ ס ל פ ״ ף ז ״ י ר ה ה ו ד ו ה ב י ר ר כ כ מ מ ח ו ק  מ
ה י ת ו ו א כ י נ ת ם ד ו ש א מ מ ע ה ט י ת ל מ ב ל י ה י א ו נ ו  ה
ל י י ד א ׳ ה י ב ר א ד ק ס פ ן כ א ל ר ב ת ם ן מ נ א א ו נ ו ב ה ר  ד
א ל ת ו ע ר כ ה מ ד ו ה ב י ר א כ ת י י ר ב ל ו א ר ש ר י ה נ י ה  ש
ן י כ ה א ו נ ו ב ה ר ה ל נ י ה מ י ב ת ו א א ר ק י ע מ א ו נ ו ב ה ר  כ
י ר ת ה ו ת ר ש י ת ו ו ה ת א ו ת ת ש ח י י פ ב י ת ה מ ש ו ר י  פ
ת ו ת ן ש י נ י י ד ם ה ו א ש ה ו ד ע י ג ה ן ו י נ י י ד ם ה ו ש א כ ו  ה
ב ר א ל י ש ל ק ט ן ב ר כ י מ ר ה א ש ו ת ה ו ת ש ר מ ת י  כ
י נ ת ו ק ע י ג ך ה י מ ע ט י ל א ו נ ו ך רב ה ר ל מ א א נ ו  ה
א ת י י ר ך ב ה א ד ל ל א ט ן ב ר כ ם מ י נ י י ד ם ה ו ש  ו
ה ן ל נ י צ ר ת ה ו נ י ה מ י א א ר כ י ל א ו י א ה ת ש ב ש  מ
ם ו ש א כ ל ן ו י נ י י ד ם ה ו ש ה כ ד ו ה ב י ר א ד ב י ל  א
ם י ר פ ס ה ב י ת י ל ן ו י נ י י ד ם ה ו ש א כ ל ג א ״ ל ן ו י נ י י ד  ה
ה י ס ל י ר ג ן ד א מ ׳ ל י פ א ד ו ר פ ס ם מ י א ב ם ה י ק ד ק ו ד  מ
ן י מ י י ה ק ד ו ה י י א דר ב י ל א א ו י ת ה ח א א ד א ו  ד
ה ש ו ר פ ל ה ו צ ו ר ת ה ל י י ל ע ב י י מ א ד א ו ל ר א מ ו ל  כ
ם ו ש א כ צ ר ת י ן מ י כ ה א ו ת ש ב ש י מ ו ה י א ת ל י ד כ  ה
ת ו ת ש ן ב י נ י י ד ם ה ו ש ן כ י נ י י ם הד ו ש א כ ל ן ו י נ י י ד  ה
ם ו ש א כ ל ת ו ו ת ש ה מ ל ע מ ל א כ י ה ר ש מ ו ל ה כ מ צ  ע
ן נ ת ד י כ ר מ ג י ל ל ו ח כ ק ל מ ט ם ב ת ו ה ל י א ן ד י נ י י ד  ה
ר ק י א ע כ ו ה ל י א ׳ ו ו כ ת ו ו ת ו ש ת ח פ ן ש י נ י י ד ם ה ו  ש
א ו ה א ש ל ו א ר ק י ע ח מ ק מ ל ה ט א ב ל ו ו ע י ג ח ה ק מ  ה
י כ ם ו י י ח ק ק מ ר ה א ש ה ת ו ו ת ש ד ה ת ע ו כ נ ב ל י י  ח
ר מ א ק ד מ מ ״ י מ א ח ק ק מ ר ה ק י ע ו א ע י ג י ה נ ת  ק
ת ע ר כ ה מ ד ו ה ה כרי י מ צ ת ע ו ת ש ן כ י נ י י ד ם ה ו ש  ב
י א ו ה נ י ב ר א ד ר ב א ס ו ן ה י ד ה א ו נ ו ב ה ר ד י מ ק ו פ א ל  ו

: א י א ה י ל ע א מ ר ב ס ל ו ״  ו

 מלחמת ה׳
 ראשונה של ההלכות מוגהות בכתב ידו של רביצו הגדול ז״ל והיה כתוב בה ופסק רבי׳ האי הלכמא כרב
 יהודה ומסתברא כויתיה משוס דדיקא ממני׳ כוותיה ואע״ג לברייתא דיקא כוומיה דרב הונא לא דחינן
 מתני׳ מקמי ברייחא וחזר ומחק זה וכן בדי! דהא מימרצא בגמ׳ ממצי׳ לרב הוצא והנה בעל המאור
 מלמל זכות על הגאון שלא כלעמו ולבדו בספר המקח אינם כן ובדקתי אחר הברייתא הזו ומצאמיה
 מפורשת בתוספתא בסימניו ובמצדו סחות שתות או הותיר שתות כשום הליינין הגיעו פחות מיכן או

 יתר על כן מחזירין זה לזה מהו מחזיר לו מעות כדרך שלקח הימנו ואס רצה מחזיר לו קרקע:

 רב הונא אמר שמות כסחומ משתות וכו׳ ורביגו האי גאון ז״ל ססק בססר מקח וממכר כרב יהודה:
ר הכותב אבל לשון הגיעו הגיעו לרבי׳ אלפסי לומר כן שהוא אמור בכל מקוס על מחילה וכן לשון מ  א
 הגמ׳ עוד מוכיח כן מדקא מהדד׳ לחרוצי כשיס הדיינים ולא כשוס הדיינים שאילו לרב יהודה כשיס
 הדינים ניחא והל״ל מאי הגיעו דלא בטיל מקח והגי׳ בנוסחאות מדוקדקות ובהלכות אין בה הרי זה
ד מתרץ רב יהודה  כשום הדיינין והגיעו אלא סחתו שמות או הותיר שתות בשום הדיינין הגיעו ולסוס ה
 דה״ק סחות שתות בשום הדיינין או הותיר שתות הגיעו ילסימנא בעלמא נקט ליה יכבר ראיתי נוסחא



 עין משפט נד מצודז
ח כ ת ת - ז כ ת  ת

 א מיי׳ פ״י מהל׳ גמלות סמג עשין צו טור ח׳׳מ
 סי׳ קעה: ב מיי׳ סכ״ב מהל׳ מלוה ולוה טור ת״מ

 סי׳ קג:

 מסורת הש״ס
: י א מ זהו נשך גבי ט י אלא באי  א) לימא שס הכ

 קובץ הגהות
: (צ) ואי ר ת ר ר מ ׳כ א : (נ) ג׳ א ב  ב״ח (א) ל״ל ר

: ע ל נ ס ״ : (ה) ג ה י ת נ א מ נ ד ״ : (ו) נ  כצ״ל
ל ס ע ש ש ״ מ ׳ ו ׳ ט י ק ס ״ ק ס ״ י נ ״ ׳ נ י  ג״א א] ע

: ן ו י ל  הג
ב שני ״ : [ג] נ ף ו ס ב נ ל ״ : [5] נ י  מא״י [א] 5״ל שנ

: ר נ ן ו  אמי
א ״ ה ל ל ״ מ ק ״ל ד נ ג שלשה ו ״ ׳ ל מ ג ב ב ״  חו״י (א) ג
רושה ד הי צ מ ל ל אי ץ הו צ מ ק ל לרב מ ״ ׳ ס מ ג  נ
ס ה ל מ ת א פ ש ״ ע ל א ״ מ נ ק ״ ה א ת י ן ה י ל ה נ ק ו ל ח  ה
ש ״ ׳ מ י ע ה לאח השלישי. ו צ ס רל ר ו ס הג ו י ק צה נ ו  מר
׳ י נ ס ״ ) נ ב ) : ב ״ ׳ ע ף ר ק ל ״ ש ס ל ד ו ׳ ע עי . ו א  רש״
ו שוה ע ק ר ו ק נ מ ן שנלקח מ ו ו כג י ח א יך לו ליטול מ  השי
׳ נ ע ו ק ר ק ׳ זהובים כ ס ג י ח ן לו שני א ם גותני בי הו ׳ ז  ר
׳ל ״ב ר׳ ג ת כרב ו ב י ל ת ו ע : (ג) רשום ק ת ו ע מ  זהובים ב
: נ ו י בעל ת ת א א ל כ י תר ה י ר ו מ א ל ל א ו מ ש קי מ ו  לאפ

 נמוקי יוסף האומר פרק שביעי בבא בתרא (קו:-קז .) נא
ר [כוי] בטלה מ ת י  ורעת המוס׳ והרכ רכינו שלמה ז״ל ללאו לוקא כקרקעות אלא הוא הלין כמטלטלין לההיא הנאה ;מי משוכ כאילו משך: א
 מחלוקת. ואפילו מלקו ככ״ל כין קרקע כין מטלטלין ואע״ג ראמרינן כאלו מציאות (דף לא:< ללא הלר לינא היכא שמלק אשל מן השותסין קמי
ן מגו מלמא היינו טעמא משוס למעיקרא אלעחא דכולהו נחיח לחלוק ולכרר לכל אחל חלק חכרו אצל הכא תלוקה ד  שלשה הליוטומ או ןכי מ
 כטעוח הישה והדרא וממעשה לאיסור ורב סשרא כאלו מציאומ (שם) ששלק אשד כלא רשומ מכרו עסקא להוו להו כהלי הללי ומהא לאמרינן כהאיש
 מקדש ןמנ.] גכי ימומים שכאו לחלוק
 קרקעומ כ״ד מעמידין להן אפוטרופוס
 וכוררין להם חלק יפה משמע דאין
 מלוק כין עיסקא למקרקעי דכל היכא
 דפליג חכריה כאפי מלמ וכדסי׳ קס
 דינא אכל מעומ דלא צריכי שומא כ״ע
 מודו דלא צריך צ״ד והא דאמרינן
ר ורב ספרא מאן פלג לך ו ס אי (  גצי א
 אע״ג דהוה ככ״ד משוס דקיימי כולהו
 כממא כדאמרינן הני מלמא דקיימי
 אין מעשיהם כלום הא כל היכא דלא
 הוה כממא וסלג ככי דינא ודאי חלוקחן
 קייממ אסי׳ לגכי השלישי היכא דליכא
 טעוחא כהשואח החלקים וצדמי:
ר נ« הוצרר הדצר שזכה מ ת י  א
 כל א׳ צחלק הראוי לו
 ונמצא שלא לקחו זה מזה כלום וכיון
ק על כולם לפרוע שוכ אכיה׳ ומשום  ד
 חלוקה לא אסתלק מקרקעי מכע״ח
 הלכך חוזרין וחולקין הנשאר כין כולם
 כשוה: י״א מכאן שהמוכר שדה
 לשצירו וצא [נגזל] והוציא מידו
 מקצחה המקש קייס צשאר דהא הכא
 שני אחין שחלקו ואמרינן מקמציס
 וקסצר שמואל לקושוש הן ואפילו
 כלוקמ ומוכר דעלמא מדאקשינן עלה
 מהאי דכור כשלשים ואסילו רכ לא
 פליג אלא מטעם יורשים הוו אלמא
 אע״ג שנחמעט חלקו וא״א להשלים
 לו אינו יכול לומר כטלה ממלוקח
 וכ״ש כשטרפה כע״ח למקצחה שהמקש
 קייס כשאר והוי כאילו שטפה נהר
 דהא כע״ח [פסחיס דף ל:] מכאן ולהכא
 הוא גובה אבל הריטכ״א ז״ל סוכר
 שהגוזל שאי אפשר לסלק במעוח
 איגלאי מילחא למפרע שלא חל המכר
 על הגזול כלל והר דינו כאילו נמצא
 חסר ממש וכן דעמ רכו הרא״ה ז״ל:
 וטרף חלק אחד מהם. מכאן נראה
 ראיה להרמכ״ס ז״ל שכחכ המלוה
 לשכרו על ידי שני ערכים שגוכה
 מאיזה מהם שירצה הכל דהא הכא
 נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה
 ומדין ערבות גובה מאיזה מהם שירצה
 כן הוא בתוספות בדברי רבומינו ז״ל
 ואע״ג דקי״ל דכדאורייתא אין כרירה
 כדאמרי׳ במס׳ כיצה (דף לח.) דבדרבנן
 דוקא הוא דאמר יש כרירה והכא אפי׳
 כירושה דאוריי׳ אמרי׳ יש כרירה מירץ

 שלטי הגבורימ
ם ואותו ס לא היו כאן כל האחי א ׳ ד ד מ א הא ד  א ו
נ רביגו ישעיה ת ׳ נ י ג נ פ ש לחלוק חולק נ ק נ  שלפנינו מ
פ ע לא ד ול לחלוק נ נ י אינו י ע ק ר ק ל מ נ ן א קא מטלטלי ו  ד
י למטלטלי ע ק ר ק ן מ י נ שאין חילוק נ ת רי הרא״ש נ י  חנ
ס וחלקום ה י נ א מ מ ו ע ק ר ס שירשו ק ק דהאחי ״ ט פ  פשו
קי חי ו ה שם שדה שהיה לו אפ ס הי ח לטרוף א ״ ע א נ נ  ו
א ה קי מפורש שאמר לו לא י חי פ שאינו אפו ״ ע ח א ״ ע נ  ל
ן וסיים לו סי נ ל נ ל לו נ ו אלא ששענ ! אלא מז  לך פרעו
ס ירצה ן א א תחלה לפרעו ו להיות הו ׳ נמצרי ע א ק ר  ק
י ד מ י ח לטריף אותו שלה מ ״ ע נ נול ה ח אז י ״ ע נ  ה
ן וחוזרי! קה שנין האחי ה החלו ל ט נ לו ו י  שהוא נ
ה שוס שלה אפושיקי לו י ס לא ה ל א ה אנ  וחולקים נשו
ם אלא יטיל י ח א ה ׳ מ ד א נ מי ו ח ל ה ת נ ו נ נול לג  אינו י
א י נ ה נ הרא״ש שם ו ת נ ו ו נ ו ל כרי ח ן ע ה ל א׳ וא׳ מ נ  מ
ס אותו ליטול י ח י ר נ מ א ל ה ז ד ׳ ק״ מ סי ״ ר מ ו ט  דבריו ה
ת שלה ו נ כא שיכול לג א הי ק ו ן האחי! ל ׳ וא׳ מ  מכל א
׳ נטל שחים ׳ שלוח וכל א ׳ כגון שירשו ל  שלימה מכל א
ס לא ירשו אלא ה שלה ומזה שלה אנצ א ז  אז יטול מ
ח ח ת ולזה שלה א ת ע לזה שלה א י ל שהג נ ל  שתי שלות נ
ה ט ז ה ותצי שלה מ ז ח חצי שלה מ ״ ע נ  לא יטול ה
וח נ א לג ה נ ן לאילו הי ו ט ס ה! ו ה י נ ס א ו ק מ ס נ מי מו  הי
ל שלוח שלי חלק נ נול לומר טול מ ה י י ה! לא ה י  מאנ
י ג פ נ נעלת ללח נ ״ א ה זה ל ל ש ה זה וחלק א׳ מ ל ש ׳ מ  א
ן לו י נ ג ו מ ל הי ״ א אלא נ ה הו פ ן י רעו  לורן ללא פי
ם נוטל מי תו א לגנות שלה מהי  חובו משלה א׳ כך כשנ
ע ר ו ס שחלקו לא ה ! שירצה למשו זה מהאחי ׳ מאי  שלה א
׳ נחלוח נשם מ פ״י מהל ״ נ מ ת ה נ ת ו ט ל  שעבודו י
ס והרשב׳יא שאס חלקו שתי שדות בינונית ״ נ מ ר  ה
ה נ ו ה ג ז ה רצה מ נ ו ה ג ז ן רצה מ ה ת מ ו נ א לג נ ח ה ״ ע  נ
נ ״ נ ס חצי שדה ו ה ות מכל א׳ מ נ ן אותו לג חי  ואין מנרי
ל דשני לקוחוח שלקחו נ יהודאי גאון ד  הרא״ש בשס ר
ם ה ח מ ח א ף מ ר ו ף ט ח לטרו א בע״ נ  ב׳ שדוח באחח ו
כ ״ רו בלום ע י ׳ על חנ י שירצה ואין ללוקח הא מ  מ
ול לומר נ ה י ו השד נ מ מר שאין הלוקח שטרף מ לו  נ
ות חצי שדה זה שלי וחצי נ ה לו לג ח הי ״ ע נ  לחבירי ה
ה תשלם לו החצי משלך ת ה שטרף כולו שלי א ת ע  שלך ו
ן ו ט ם ו י ל ע נ ת ה ח אמר לו אידך אנחנו נכנסנו ת  ט י
ר כ ו מ ך ה ד ה צ י ד ה ח ה א ד ש ן נ ס ח ח ״ ע נ ה ה י ם ה א  ד
ך אין לך עלי ו הלנ נ מ א לטרוף מ ה שנ מ ך ע  ליחנו לו נ
׳ שדוח דיש ׳ לקוחות ד ס קנאו נ א נראה ד ס ו לי  נ
ה ואינו ח מז ח ה ושדה א מ מז ח ח לגנות שלה א ״ ע נ  ל
א מי ס לו י ל מ ו ן ע ס נעלים ה ו ק מ נ ן ל ו ׳ ט א ל מ נ ף ה ר ו  ט
ח ״ ׳ ק מ סי ״ ר ח י נ ט ח נ ש ליורשים שזכרנו ו מ  מ
ח נ ק ח ם מטלטלי כ מי תו ח מהי ״ ע א לשקיל נ לנ  להאי
ל ל ח נ ם שקיל מ ח אי מטלטלי ו ע ס יחלקו מ  גאונים א
ן א שכולן מצרן לפנינו בעי ״ ל ה נ י ל ה ט י ס נ י מ פ חל נ  ו
קח ס אין נולן לפנינו א״צ לחזור אחריהם אלא י ל א  אנ
ר ח א יחזר א הו ו שהוא לפנינו בעין ו נ מ ו מ נ י  כל ח
ע נשכיל ר להן לפרו א ה שהוא ר ן מ ה ה מ נ ג י ם ו  האחרי
נל ו ס שלא י ׳ למשו ט מ ה! וצ״ע קצת להכא א י ת אנ נ ו  ח
ול נ ה י פ [ י ו ה לומר שאין הלוה עושה לו פרע ו  המל
ל שלה  לשרב מלקחת קצת שלה זו וקצה שלה זו אלא נ
ה ט ו ר ע למנירו פ ר ו פ ה ׳ ל ד מ מ א ״ ב קח ואילו נ  שלס י
ן ו מ ואמאי ט מ ו ע ר א אלא שיש עליו ח ! הו ה פרעו ט ו ר  פ
ן פ ה לו למלוה לומר איני ח י ה ה פ ! י ו  שאינו פרע
ר ו ט ל ה ו נ ע ח נ חל ו י י כולם נ ל שחפרענ ן זה ע  כפרעו
ח ו ע ק ר ם ק ו שאס ירשו האחי י ז נשם אנ ׳ ק״ מ סי ״  ח
א נ ה ו נ ת מ ו נ ו נותנ ם חלקו א ה ׳ מ ר א נ מ  יחלקוס ו
ה מהיורש ואומר קח שקנ ס לטרוף מהלו ה י נ ח א ״ ע  נ
ם ה ח מ ו נ ׳ לג ל היורש הא ! ט ט ו י ח נ  הלוקח הנחתי לך נ
ח ״ ע נ ם ה מ הלי! ע ״ א מ ו ה ה ו נ א ה ל י ע ר ש נ ר ו פ ט ״ ע  א
ס שיש ו ק מ ס נ י ל נ ע ו ש ם מ כסי ! מנ י נ ו ׳ אין ג  ללא אמרי
י נ ל ג נ ל הלוה עצמו נכסיו א נ ע ש ש ! אלא נ ט ו י ח נ  נ
ט ואין הלוקח ׳ ה ד מ  יורש או לוקח ששענלו לא א
י נ נול לומר הנחחי לך נ קח י  מהיורש או לוקח מהלו
ס של י ס נ נ ה ן אצל יורש אחר או לוקח ראשון מ ד ו  ח
נ ו ח ך ינוול חצי ה נ הל ם ו ה וח מ נ ך לג נ ו ל ח ע  ראובן נ

ורש: נ מהי ו ח קח וחצי ה  מהלו

: ח ו י ס הרא ל ט ג ו ק ר נ א ו נ מ ו כ ד כ ל ן ל ן ושומעי ו ממוצעי ט נ ד ל ט ה י ע מ מ ף על ה סי הו ה ו נ ר מ ן ה חת מ פי ה הואיל ו א מ ה או שהוסיף על ה א מ ן ה י מ  •חח האמצע

 כולן מאי טעמא אמר רב אשי בההיא הנאה

 דקא צייתי להדדי גמרי ומקני להדדי איתמר

 א שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת
 הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר

 מקמצין: א״ל >א< רבה לר״נ ולרב דאמר בטלה

 מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי

 תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי

 נמי בטלת מחלוקת א״ל הכי השתא התם

 נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הבא לא

 נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא מהא

דתרי אחי או תרי שותפי דאזל חד  שמעינן א

 מינייהו ואיצטריך אידך למנתא רירית דפלגינן

 בינייהו ויהבינן ליה מנאתיה ולא נטרינן ליה

 להאיך עד דאתי איתמר (א) נא] שלשה

 אחין שחלקו ובא בע״ח ונטל הלקו של אחד

 מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר

 ויתר ורב אםי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע

 במעות רב אמר בטלת מחלוקת קסבר האחין

 שחלקו יורשץ הוו ושמואל & סבר האחין

 שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות

 דאמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו

 ובטלה מחלוקת (״ אי לקוחות הוו וויתר ועוד

 מספקא ליה אי כלקוחות הוו כלוקח שלא

 באחריות דאמו ולית ליה ולא מידי ואי כלוקח

 באחריות דאמו ואית ליה דמי אבל ארעא

 לית ליה וכיון דאילו יורשין הוו אית ליה

 למישקל ארעא כחד מינייהו ואי כלוקח שלא

 באחריות דאמו לית ליה למישקל ולא מידי

 הוה ליה ממון תמוטל בספק וחולקין וכיון

 דמספקא ליה נמי אי כלוקח באחריות דאמו

 ולוקח באחריות לית ליה אלא דמי אבל ארעא

) כוליה קרקע ל  לית ליה לא שקיל להאי פלגא י

 אלא שקיל w רביע מנתיה קרקע ורביע

 מנתיה מעות דהוי הכל פלגא מנתיה אמר

 רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין

 ואמימר אמר בטלה מחלוקת והלכתא בטלה

ה שירדו לשום אחד אומר ש ל ש  מתלוקת ת״ר 3

 במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר

 במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד

 במיעוטו ב א׳ אומר במנה וא׳ אומר בעשרים

 יה< ואחד אומר כשלשים םלע נידון במנה רבי
 אליעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים

 אומרים עושין שומא ביניהם ומשלשין

 ר״ת ז״ל דשאני הכא דלאו מטעם כרירה
 ממש הוא דקאמר ולאו יורשין ממש הוו דהא ס״ל לרכ דלקוחות הן
 כדאמרינן לעיל כפ׳ המוכר אמ הכימ !דף סה.] דיש להם דרך זע״ז משום
 דמוכר ס״ל דכעין רעה מוכר אלמא דלקוחות הן אלא משוס דשמא
ף חלק אחד מהם שממבטל  על דעח כן חלקו שאס יכא כע״ח יטרו
 חלוקחן רדוע הוא דכע״ח יטרוף א]מאיזה מהס שירצה כדאיתא
 כירושלמי סרק מי שהיה נשוי [הלכה ל] כשם ששני שטרוח היוצאים
 על שדה אחח שודא דדייני כך שטר אחד היוצא על כ׳ שדוש
 שודא דדייני: ושמואל אמר ויתר. הססיד חלקו ואינו שוזר על
 אחיו: כולן לקוחות הן. כלקוחות דמו ולא אמרינן כרירה ואמרינן
 שכל אחד חלק שהגיעו היה ראר למכירו וכאילו קנאו ממנו הוא
 כלא אמריומ כאילו פירש כל אשד לשכרו שאינו מקכל עליו אחריוח
 ואע״ג דקי״ל גבי מוכר סמס שמקכל עליו אחריומ הני מילי גכי מוכר
 דלא שדי איניש זוזי ככדי אכל הכא נישא לכל שד מיגייהו שלא יהא
 אשריות על שכירו: והלכתא בבל חני שמעתתא. דכא להם אח
 או כעל חוכ כטלה מחלוקמ כרכ (ימקמצין כיניהם) ותולקים כגורל
 והוא הדין נמי אם טעו ושלקו שדה שגזל אכיהס דוצאה מחחח ידם
 דהא נמי חלוקה כטעוש הואי ושמעינן מהא דאחין שמלקו יורשים הם ואין משזירין זה לזה כיוכל: עשרים סלעים. הס פ׳ דינרין
 ושלשים סלעים הס מאה ועשרים דינרים נמצא דמנה היא מילתא מציעתא והכי מסמכרא למדין האי קרקע הא דנקט ג׳ משוס שהם
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 רש״׳
 יפילו גורל ולא יוכלו לחזור בזה שנפל לו
ן גורל  הגורל מיד הנושדס שלא הפילו עדי
 ביניהן: מ״גו. כלומר במאי קנה הא
 עדיין לא החזיק: וצייתי להדדי. שנשמעים
 זה לזה לחלוק בגורל עד שימול כל אחד
 חלקו ואינם חפצים בשותפות עוד: גמרי
 ומקגי אהדדי. שאינם רוצים עוד עיכוב
 בדבר: בטלה המחלוקת. ויחלוקו כבתחלה
 לג׳ חלקים יפילו גורל דהא חלוקה קמייתא
 בטעות הימה והדרא: מקמצין. כל אחד
 נוטל שליש מתלקו ונותן לזה כגון אס ירש
 כל אחד שלש שדות כל אתד יתן לו לזה
 שדה אחת אז יבא לכל אחד שתי שדות:
ד  הצי בי חלסא. אחין או שותפי! דקיימי ת
 מינייהו וחלקו בלא דעת השלישי בפני שלשה
ת כדאמדנן פ״ב דב״מ: הכי טו  ב״ד הדו
 גמי דבטלה מחלוקת. כשיבא שלישי בתמיה:
 אדעסא דבי חלסא. שחלקו לשלשה חלקים
 ומטי לכל אחד חלקו הראי לו הילכך לא
 חיישינן לדעתו דאפילו היה כאן הוה פליג
 בגורל אבל הכא דאיגלאי מילתא נש שנוטל
 יומר מן הראי לו ליטול טעות הוא ובטלה
 אותה חלוקה: דפלגיגן ביגייהו. פי׳ בפני
 ב״ד כדאמדנן פ״ב דבבא מציעא ותתקיים
 החלוקה אבל חילק שלא בב״ד לאו כלום
 הוא ומה שהשביחו הנכסים השביחו
 לאמצע פדמוכח בעובדא דרב ספרא
ד ד ד ה ה  ואיסור גיורא דעבוד עיסקא ב
 בפרק אלו מציאות. וה״מ במיד דצדך
 שומא אבל חלוקת מעות דלא צדך שומא
 אין צריך לחלק בב״ד: רב אמר בטלה
 מחלוקת. וחחרין וחולקין חלק הנשאר
 בשוה: ויסר. הפסיד ואינו חוזר על אחיו:
 גוטל רביע בקרקע ורביע במעות. כלומר
 או רביע במעות וה״פ יחזיר לו רביע דהיינו
 חצי חלקו או בקרקעות או במעות וטעמא
 דכולהו מפרש בגמ׳ ואזיל: יורשי! הוו.
 ועל כולן לפרוע חובת אביהן דיש ברירה
 והוברר הדבר שכל אחד זכה בחלק
 הראוי לו ונמצא דלא לקחו זה מזה כלום:
 כלקוחות ומי. דאין בדרה ונמצא שכל
 אחד שמא נטל חלק האחר וכאילו החליפו
 זה עם זה דמו והיינו לקוחות וטון דלקוחומ
ת עליו של  הן כל אחד אינו מקבל אחדו
 חברו ט רוצים להסתלק זה מזה: מספקא
 ליה פו׳. כדמסיק ליה ואזיל ולכך נותן לו
 רביע או בקרקע או במעות ל״א נותן
 לו רביע בקרקע ורביע במעות ממש
 דמספקא ליה אי טורשין דמו וצדך לתת
 לו כל חלקו בקרקע ולא יוכל לסלקו במעות
 או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח באחדות
 ויכול לסלקו במעות הילכך נותן רביע
 בקרקע טורש ורביע במעות כלוקמ
י זקיני וראשון עיקר ׳  באתדומ כך פרש׳
 מלרשב׳׳א נראה לשון שני עיקר): גפל
 הצי שמעחסא מקמצין. בשני אחין שמלקו
 ובא להן אח ובשני אחין שחלקו ובא בעל

 חוב ונטל חלקו של אחד מהן יקמוץ מחלקו כל אחד ייתן לזה (ג) כרב דטורשיס
 דמו ומיהו אין צריך לחזור ולחלק עמו בגורל אלא בלא גורל יחזיר לו חצי
 השדה באיזה צד שירצה ובלבד שיהא שוה כחצי האחר: הלפסא בטלה מחלוקת.
 בין באחין שחלקו ובא להן אח אחר ובין היכא שחלקו ובא בע״ח או נגזל ונטל
 חלקו של אחד מהן ואין חילוק בין אס נטל מקצתו או כולו וש״מ האחין שחלקו
 טורשיס דמו ולא כלקוחות: ג׳ שירוו לשום. נכסי יתומים למזון האשה והבנומ
 דשומס ב׳׳ד בגי: אחד אומר גמאה. דהיינו מאה זוזי: בטל יחיד במיעוטו.
ד היחיד והולטם אחר הרבים: א׳ אומר במגה. דהיינו כ״ה ב  כלומר בטלו ד
 סלעים ואחד אומר בעשדס סלעים דהיינו ה׳ פחות ואחד כשלשים סלעים
 דהיינו ה׳ סלעים יתר: לדון במגה. דתרוייהו האי דאמר שלשים והאי דאמר
 מנה מודו דמנה שוה נמצא הן דאמר עשרים הד ימיד ובטל במיעוטו: גרון
 נסשעים דיגרים. שהס כ׳׳ב סלעים וחצי וכל אחד טעה מעט האומר עשדס
 טועה ב׳ ומחצה לקמיה והאומר מנה טועה ב׳ וחצי לאחודה ונימא דכ״ב וחצי
 שיה ואחר שנים המפחיתין אזלינן ולא אחר האומר ל׳ דתפשת מרובה לא
ד האומר מנה לבד ולומר ששנים האחרים טעו: ב  תפשת וגס אין לנו לקיים ד
 עושין שומא ביציהן. כלומר חושבי! כמה יש בין האומר ל׳ המרבה להאומר כ׳
ן ושליש דינר יותר ד נ  הממעיט דהיינו מ׳ דינדן ומדון בשליש דהיינו י״ג ד
 על שמנים ובהא פליגי !מר] סבר לא טעו אינשי כלל הילכך תפוש האמצע
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 והלכתא

 הלכתא

 דחי לה

 דאחרים

 מתני׳

 קיימא

 לחזור

׳ משמנין ב\גיהן. מפרש כגמ׳ שהוא מלשון שומא ששמין חצי שדה כמה שרה דתן ת: מתני  ג״ל הכאיס לשום קרקע למזון האשה והמו

 השווי כחלק הכחוש דשאר למוכר השלק השומן ואע״פ שכשומא ;ומנין לו חלק גדול מכחוש טפי מכשומן מ״מ נימא לאינש טפי מעט קרקע

 מעידית ממרוכה מזיכורימ והכא מאחר שהמוכר הוא שאמר לו חצי שדה אני מוכר לך ידו על העליו;ה ליחן לו הכחוש דעל דעח זה קכלו כיון

 שלא פירש לו החלק והוא הדין ;מי כשאמר לו המוכר חצי כדרום שדרכו לומר כפי ערכו של אוחו חצי אס שוה יותר מהחצי האחר ימן לו

 קרקע כשיודו מהחלק שירצה מוכר

A כת״ק ואע״ג דאמר רב הונא  י "

 כאחרים לית הלכתא כותייהו דהא

 רב אשי דהוא בחרא ואמר טעמא

 לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:

ר לחבירו חצי שדי אני מוכר מ ו א ה  א

 לך משמנין ביניהן ונותן לו חצי שדהו חציה

 א בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן

 לו חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ

ה טפחים ובן ש  ובן חריץ וכמה הוא חריץ ש

 חריץ ג״ט: נמ׳ אמר רב חייא בר אבא אמר

 רבי יוחנן ולוקח נוטל כחוש א״ל ר׳ חייא בר

 אבא לר׳ יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן

 א״ל אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנה

 מםיפא דקתני חציה בדרום אני מוכר לך

 משמנים ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי

 משמנים ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא

 לדמי ה״נ לדמי: ומקבל עליו מקום גדר וכו׳:

 תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה

 אחורי גדר מבחוץ כדי שלא תהא חיה קופצת

 וכמה בין חריץ לחריץ טפח: גרםינן בםוף

א גברא דא״ל לחבריה ו ה ה  עבודת כוכבים ב

 אי מזביננא להאי ארעא לדידך מזביננא לה

 אזל וזבנה לאיניש אחרינא אמר רב יוםף קנה

 קמא א״ל אביי והא לא פסק ומנא תימרא

 דהיכא דלא פסק לא קנה דתנן המוכר יינו

 לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו

 מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין מאי

 הוי עלה מאי הוי עלה כדאמרינן ודילמא

א בר אבין י י ח ז  חומרא דיין נסך שאני א״ר א

 עובדא הוה בי רב חסדא ורב חםדא בי רב

 הונא ופשטוה מהא משך fa חמריו ופועליו

 והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד

 בין מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור

 בהן פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא

 מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד

 שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן הילכך לא

 קנה קמא בלום ההוא דא״ל לחבריה אי

 מזביננא להאי ב ארעא לדידך מזביננא לה

 במאה זוזי אזל וזבנה לאיניש אחרינא

 במאה ועשרין אמר רב כהנא קנה קמא מתקיף לה רב אחא בר יעקב

 מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו דאי לאו דיהיב ליה מאה ועשרים לא הוה מזבץ

 לה והלכתא כרב אחא בר יעקב מנהר פקוד. א״ל כדשיימי בי תלתא אפילו

 תרי מגו תלתא כדאמרי תלתא עד דאמרי תלתא כדשיימי בי ארבעה עד

 דשיימי בי ארבעה כולהו וכ״ש היכא דא״ל כדאמרי ארבעה: כדשיימי בי

 תלתא ואתו תלתא ושמוה וא״ל ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי מהני אמר

 רב פפא דינא הוא דמעכב עליה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי

 דהני קים להו טפי דילמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב

 יהושע וקיימא לן דהני שמעתתא כולהו בדא״ל מעכשיו וקנו מיניה:

 םליהא לה פרס האומר

 רש׳׳•

 והשאר שמא טעו וצר׳ אלעזר כן צדוק
 טעו איגשי כעשרה לזלזלו או להוקיר
 ואזליק אחר שנים המפחימיס כדפירשתי.
 ואחרים סכרי טעו אינשי בי״ג ושליש
 וטעמייהו מאריך בגמ׳: לא ידעיגן. כלומר
 דלא מסמברא הלכמא עכדינן בממיה:
 מתני׳ משמגין ביניהן. בגמ׳ מפרש:
 וגומל חצי שדהו חציה בוהס. כולהו מפרש
 בגמרא: מקבל עליו. מוכר למת מחצי
 שדהו מכל צד: מקום הגדר. מפני החיות
 שלא יכנסו לתוכו ושתם מוכר חצי שדה
 את כל צרכי השדה מכר לו: וב! חריץ.
 חריץ [א] שבין הגדר לחריץ הגדול שלא
 תוכל חיה לקפוץ כלל לשדה: נמ' יליקיז
 גוטל כחוש. דיד לוקח בתחתונה הילכך
 נותן לו מוכר מקום הגרוע שבאותה השדה
 והיינו משמנין כלומר שומן יש ביניהן שנותן
 לו הכחוש: והאגן משמגין ביגיהן תגן.
 דמשמע ששניהם יטלו בשומן שכל א׳ יטול
 מן השומן ומן הכחוש: נפגיאתא בבבל.
 ממרים שעדנת עצמך ולא עסקת בתורה:
 תרגימגה. מוכיח מסיפא: והא חציה
 בדרום קאמר. ואס כדבריך משמנין רוצה
 לומר דחצי שדהו ממש מכר לו למה
 משמני! ביניהן ימתחו קו המדה ייטול
 לוקח חציה בדרום הן כחוש ה! יפה כי
 כך פירש לו חציה בדרום: אלא. מדקתני
 אף בסיפא משמני! שמע מינה האי משמנין
 דקתני לדמי כלומר מה ששוה חצי שדה
 שבדרום מכרתי לך מן הקרקע שלי ובאיזה
 מקום שארצה אמן לך מיהו רישא דממני׳
 שמין כל השדה אס דמיה הן ק׳ דינרים
 נותן מוכר ללוקח שוה נ׳ דינרים במקום
 כחוש אס ירצה והיינו משמנין ביניהם
 והיינו ריוח דמוכר דניחא ליה לאדם מעט
 עידית טפי מהרבה זיבוריח חציה דקמני
 סיפא שמין מה ששוה תציה בדרוס הן רב
 הן מעט כך נותן לו במקוס כחוש אס
 ירצה והיינו משמנין דסיפא ולא חצי שדהו
 בדרום ממש מכר לו אלא שומת חציה
 קאמר: לדידך מזביגגא. וקנו מיניה
 בקטן: והא לא פסק. דמים ולא סמכא
 רעמיה אקנין: דמיו אסורין. דלא קנייה
 עובד כוכבים במשיכה טון דלא פסק קודם:
 מאי הוי עלה. ופריך מאי הוה עלה
 כדאמדנן: ומשני טלמא הכא משוס
 חומרא טין נסך החמירו דלא קני בלא
 פסק אבל בעלמא קני: משך חמריו פוי.
 לעיל פי׳ פרק המוכר מ׳׳מ שמע מיניה
 דמשך בלא פסק [לא] קני: קגס קמא. ט
 פסק וקנו מיניה: זוזי אפפוהו. שזה נותן
 לו ק״ך זוזי ראם לא כן לא הוי מזבין
 דאיהו אי מזביננא בשויה קא׳׳ל: א״ל אחד
 לחברו פדשיימי גי חלחא. מזביננא לך
 כיון דנקט לישנא דשומא ונקט ג׳ שהן ב״ד
 סתמא לתורת דינא נחיס: אפילו תרי
 מגו תלתא. שמין אותו תלתא ואס השלישי
 חלוק על השנים אזלינן בתר רובא:
א נחית נ  פדאמרי סלתא. האי לאו לתורת ט
 ולאמירת שלשה נתכוין וצריך שיהיו כולן
 שוין: פדשיימי בי ארגעה. כיון דנחימ
 לדעות להרבות יומר מן כדי ב׳׳ד ודאי
 לאו לתורת דינא נחית ולא אזלינן במר
 רובא עד דאמרי כולהו דאי חלוקי דעות
ר מ ו א ק ה ר ה פ א ל ק י ל  מאי אהני ליה: ם
 יש גוחלין. יש קרובים שמחלץ את
 קרוביהם [5] וגס אס הס ממו
 מנחילין לקרובים את ממונם: ויש גוחלין.
 W שאס ממו הן אין מנחילין לאומן קרובי׳
 שהם מורישיהן: מגחילין ולא גוחלין. הן
 הן אותם בעצמם דאמרינן נוחלין ולא

 מנחילין נד] דאומס מורישין מיקרו מנתילין ולא נותלין: האב צוחל את הגצים. וכגון שאין לבנים זרע אבל היו לבנים זרע אז הס קודמים לזקנים כדמפרש
סף בני יעקב אע״פ שאינן אחין מן האס: האיש. נוחל את אמו אבל אינו מנחיל דמשפחת אס אינה קררה משפחה ו  בגמי: והאחים מן האג. כגון ראובן י
 וקריבי האב יירשין אותי: ובצי אחיוס. בני אחית ראיבן בני דינה ניחלין את ראובן שהרי דינה יירשמ ראיבן ימיה באים מצדה אבל לא מנחילין לראובן כי

 זה פירש הדיש ז״ל ואינו נכון דהא

 כדרום א״ל ואי האי לישכא לא מהציא

 ליה מאי לישנא מהני ליה והנכון כמו

 שפירש ה״ר יצחק כרכי כרוך ז״ל

 ונומן לו כדמי שציה לרוש דרום כין

 שהוא כחוש או שומן כהשואת חלקים

 כעלויא וגרעון קרקע וכן פי׳ הראכ״ד

 וכן הרמכ״ס ז״ל: ומקבל עליו. המוכר

 שימן ללוקמ מקוס גדר וחריץ וכן

 מריץ כדי שלא יקפצו שם החיוח

 ויחננו מכחוץ כדי שלא יצטרך למעט

 מחלקו של לוקח ויהיה כולו ראוי

 לזריעה דסמם מוכר חצי שדה כל

 צרכי השדה מכר לו: נמ׳ והתנן

 משמנין. דס״ד משמנין לשון שומן

 כלומר שנושנין לו שלקו כשומן: אמר

 ליה כעוד שעדנת לאכול ממרים ולא

 עסקת כתורה והוא לשון קנתור:

 בגויה וקפצה. שיש ריוח

 אחור מעט ולקפוץ וככר

 מפורש כמחניחין:

 םליקא לה פרק האומר
 יש נוחלין. זה אמ זה הוה ליה

 למימר אלא משוס סיפא דאמר

 ולא מנשילין הוא דלא מצי למימר הכי:

 מנחילין ולא נוחלין. הוא ככלל נומלין

 ולא מנחילין כדמסרש כגמ׳: האב

 לבנים. היכא דאין להס זרע וכדאימא

 כגמ׳: והבנים לאב. לא איצטריך

 דככלל האכ לכנים נינהו דנומלין

 ומנחילין האכומ לכנים אלא

 לאשמועינן דהיכא דיש כנים וכנוח

 הכנים קודמין לענין מנשילין אע״ג

 דלענין נוחלין הכנות שווח למיס

 שהאכ נומל אומן לא מימא נמי שיהיו

 ש וין גם לענין מנשילין: ואחין מן האב

 כדאימא כגמ׳ דמשפחמ אכ קרויה

 משפחה: בני אחיות. כגון כני דינה

 אחומ ראוכן נומלין ראוכן מצד אמן

 וראוכן אינו נוחל אוחן דמשפחח אכ

 דוקא היא המשפחה והאיך טעמא

 כממני׳ דאמר לא מנחילין ולא נוחלין

 (ומנחילין) דאחיס מצד האס לא יגיע

 עין משפט נר מצוה

א ל ת ת - ט כ ת  ת

: ת י ׳ ר י מ ס ״ ר ס י ה ס ר י כ ׳ מ ל ה א מ ״ כ ׳ פ י י  א מ
: ז ׳ ר י מ ס ״ ת י ב ט ן ס ג עשי מ ס ס מ ס ״ ׳ ס י י  כ מ
מ ״ ר ס ו ן צו ט ג עשי מ ׳ נחלות ס ל ה ק מ ״ ׳ ס י י  נ מ

: ו ע ׳ ר י  ס

 קובץ הגהות
ן ן וסועלי ט מ ס ח ר י יש! ג ס ס ל א נ נ ׳ ׳  ב״ח (א) ג
ה ״ ף ס ה ד ג י פ ס י ה פ ׳ נ ס ו ת נ ה ״ כ ן י ״ ו ג  נ

: נ ״ ף ע ו  ס
: ן י נ ר א ר אידי נ ״ א א מ י ׳ א מ ג  ג״א א] נ

ת נ א ״ : [צ] ג נ בשמשו ״ : [נ] ג ן ט נ ק ״ י [א] ג  מא״
: נד] מגמילין ל ״ צ ו נ ת ס מ ל א נ ס א ה י נ ו ר  ק
י מנחילי! שאלו גומלין ולא ר ק ן מ י ש ט ו ס מ מ ו א  מכלל ד

 מנחילין כצ״ל:

 שלטי הגבורימ
ה שוה מ כר לך רואי! כ ר לו חציה כדריס אני מו מ  א א
ע רו ס הג ו ק מ ה יחן לו מ ס וכשיעור הז  חציה שנדרו
ה נשיעור חצי שדה ולא מ ו ר ד נ שניתן נ ח י׳ נ ה ומי נ  ש
ס ו ק מ ס שיש לי נ ד ר ר לו כרס או פ מ  נהירא לטור א
גיס ס ולא רמו ר נ ס נ י נ ׳ אין עג ן אפי ר ל נ ו י מ  פלוגי אנ
נ ח נ ס ו פרד ס ו ר חו נ עו והוא שקורץ או י ס הג ד ר פ  נ
ס שיש ו ק מ ל נ ג אנ ה נ ס מ ו ק מ ס נשאי! נ י ר נ ד ל ה ׳ נ י  מי
ע ו ד לס הי ג ואחר ריב אנשי העו ה נ מ ג הלך אחר ה ה נ  מ
ר לך נ ו י מ י פלניא אנ ר לחבירו ארפא דג מ ו א : ה ס ה  ל
ל שס פלגיא אינו ׳ שנקראים ע  ויש לי שני שדות אי ג
א ח ע ר ר לו א מ ה שבהס ואס א ת ו ח פ ה  נוח! לו אלא א׳ מ
ר משה תכהן ״ ׳ וכתב ה ׳ ונותן לו נ א נ ח ע ר ט א ו ע י  מ
א דילי שאינו מ ע ר ר לו ארעפאי או א מ מי א ה נ ״ ה  ו
א אין נכלל מ ע ר אס אמר לו כל א  נותן לו אלא שתים ו
א ת ע ר ם צפי שלשון א חי ״ש נ נ ם ו פרדסי ה גנות ו  ז
ט לא לכתיס ר  כלשון ארצות ואין קורין ארצות בלשון פ
ם ובוסתנים ת שהן מיושכיס כגון פרדסי ו מ ו ק  ולא מ
י אגי מוכר ת ו ע ק ר ר לו כל ק מ ס א  אלא לשדות אבל א
׳ בתיס ואס ם ואפי פרדסי ׳ בוסתנים ו י  לך הכל בכלל אפ
ר כתיס ם נ רי ו ם מנ פרדסי ף גנות ו ר לו זיהרא א מ  א
׳ ם ופי י ד נ ע ס ו י ת ׳ נ י י אפ ס נ ר לו נ מ אס א ס ו י ד נ ע  ו
ונה ר י ״ ה י ו ס נ ל נ ר נ מ א ל מטלטלי לא ער ל נ ״ם א  רשנ
ר מ ׳ לא א ר לך אפי נ ו סי אני מ נ ר נ מ ס א נ ודאי א ת  כ
׳ מטלטלים אכל כשאומר נכסי ר אפי ו נ  כל נכסי הכל מ
ו נ מ ם שקנה מ ר כל אין המטלטלי מ ׳ א י פלניא אפי נ  ד
ר נ ו מ ם נקראים על שם ה ם לסי שאין המטלטלי רי ו  מנ

: ס י ד נ ע ת י ו א קרקע ק ו  אלא ד
י מר לחנירו שדה זו לנשאמנרנ ׳ דהאו י הא דאמר  ב ו
ה נ מ דו ומכרו לאחר נ ה וקנו מי נ מ ו נ ן מענשי ו ל נ ר  אמנ
ד שאס הראשון רוצה ״ נ א ר נ ה ת ה נ נ  וחמשיס דהשני ק
׳ י ד אלא אפ ו  לימן לו כמו השני שצריך ליתנה לו ולא ע
ן רוצה ליתן לו נ אם הראשו ״ ק ר לשני נ נ ה נ ר נ ס מ  א
ס ירצה ׳ א נ שאפי ת דו יהרא״ש נ י השני מוציאי! מי מ  נ
ר נ מ נ זכה השט כיין שנשעת ה ״ כ ליתן לי ק ״  הראשון ג
׳ ם של זה ואפי י מ ת ד פ ס ו ל נשניל ת ט נ ת ה השני לא י נ  ק
ה נ אמר ת נ ו ״ ה ק ס המכר שרצו ליתן נ ל ו ע הראשון ק ד  י
ה התנאי ה השני שלא הי נ ה ק ״ ס מכרה לשני א נ ו ״ ק  לי נ
ה וכיון שנתנה נ ינו מ ו לאחר נשווייה דהי ס ימכרנ  אלא א
׳ לא ק ה לאחר נ ר כ ס מ ל א ג אין כאן תנאי אנ ״ ק  לו נ
ס אלא ו נ ס לא הזכיר לו ס אה אלא הראשין אכל א  קנ
ר כשאמכרנה לא אמכרנה אלא לך ומכרה לאחר מ  א

: ס י מ נ לי ד צ ה השני כיון שלא ק א נ  ק

 המאור הגדול
ת מ כ ש ס ׳ י ו כ ה ו ד י ש צ ת ח י ב ח ר ל מ ו א ׳ ה י נ ת  מ
י ר ה ה ו י ל ע א ש ר מ ג ו ו ה ו נ ש מ ם ב י ב ם ר י ש ו ר י פ  ו
י ר ק י ם ע י ד ק ה י ל ת י א ר ל ו ״ נ ה ש ב מ ת ו י כ נ  א
ר כ ו י מ נ ה א ד י ש צ ו ח ר י כ ה ר ל מ ו א י ה ע כ ה ד כ ל ה  ה
ל ט ו א נ ו ם ה ל ו ע ם ל ו ר ד ׳ ב י צ ו ח ר ל מ א ו ש ך א  ל
ו ר ב ס ו ש מ י כ ו ל ע ב ׳ ו מ ו ש א ב ל ה ו ד מ ה ב ד ש י ה צ  ח
א ל א א מ ו ן ש ו ש ל ם מ ה י נ י ן ב י נ מ ש ׳ מ י ן פ י א ׳ ו י  רב
ם י נ י פ נ ם ש ה י נ י ׳ ב י פ ש ב ל י ב ן א מ ו ן ש ו ש ל  מ
ו מ ב כ ר ע מ ף ו ת ש ן מ י ש ב ש י ד ק ן ה ו ש ר ל ק י ע  מ
ם ה י נ י ב ב י ש ו ה א ל ל ה ש ת ז ה א י ז ו ב י מ נ ן ב י פ ו  כ
ל ו ע נ י ת ו נ י ה ב ל א א י נ ה ב ת ו ת כ ו ב ה ל מ ו ד  ו
ן י ש ב י ק ו ו פ ש ו י נ י נ י ם ב ת ו נ י ר ב ש ׳ א י ת י ע ו ב  ש
ה י מ ז א ח ך ת ל י ו ן ל י ה ב ו מ מ ק כ ל ו ח ש ו י ר פ  מ
ב ו ת כ ו ב ה ל מ ו ר י ו א ר ת י ב נ ת ו נ ע י ל א מ י ק פ י ק ן ת י  ב
ר י ק ה ה ו א מ ט ה ל ר ו ה ט ה ה מ ה ב ן ה י ם ב ת ל ד ב ה  ו
ה נ ש ל מ ה ע ר ו מ א ה ה ע ו מ ש א ה י ו ה ז ם ו ה י נ י ב י ו נ י  ב
ר מ ו ל ש כ ו ח ל כ ט ו ח נ ק ו ל ן ו נ ח ו י י ב ר ר מ ו א  ז
ה ד מ ם ב י ו ם ש י ק ל י ח נ ש ה ל ד ש ת ה ם א י ק ל ו  ח
ח ק ו ל ה ש ו ו ח ר כ ח א ק ה ל ח ה ן ו מ ו ד ש ח א ק ה ל ח  ה
ו ר י ב ח א מ י צ ו מ ן ה א ל מ י י ק ם ד ו ש ש מ ו ח ל כ ט ו  נ
ה נ ו ת ח ת ל ה ר ע ט ש ל ה ע ד ב י ה ו י א ר ו ה י ל  ע
ר א ב י י ׳ ח ה ר י ר ל מ ר א כ ו מ ל ה צ ר א א ש ן נ מ ו ש ה  ו
ר ב ה ס י ה י ש פ ן ל נ ם ת ה י נ י ן ב י נ מ ש ן מ נ א א ה א ו ב  א
ף ת ו ן ש ו ש ל ם מ ה י נ י ׳ ב י י פ א כ ב ר א א ב י י י ח  רב
ד ר י מ ו ל ם כ ה י נ י ף ב ת ו ש ן מ מ ו ש ה ה י ה י א ש ו  ה
ל ב ב א ב ת י נ פ ת כ ל כ א ד ה א י ר ל מ ו א ה ב ו ם ש ה י נ  ש

י נ ם א ו ר ד ה ב י צ ל ח ״ א ש ה ב ת ז ו י ה ר ל ש פ ך א א י ה ו ו ה ב ו ם ש ה י נ ד ש ר י מ ו ל ן כ מ ש ן ב י פ ת ו ם ש ה י נ ש ת ש ר מ א ק ד א כ ת י ם א ם א ה י נ י ן ב י נ מ ש י מ א מ ם א ו ר ד ה ב י צ ל ח ט ו נ ן ו ה י נ י ן ב י נ מ ש ך מ ר ל כ ו י מ נ ם א ו ר ד ה ב י צ א ח פ י י ס נ ת ק א ד פ י ס א מ ם י ג ר  ת
ש ר פ ה א ה צ מ נ ד ו ח ד א צ ו ל ל ו ן כ מ ו ש ן ה י נ ת ו ר נ מ ו ל ה כ ק ו ל ח ש ו ר פ ן ה ו ש ל א מ ל ד א ח ם י ה י נ ת ש ו כ ז ף ו ת ו ן ש ו ש ל ן מ ה י נ י ן ב י נ מ ש ן מ י ר א מ ו ל י כ מ ד י ל מ א נ כ י ה מ ד א ל ל ש א ו ח ו כ ל ו ו כ ן א מ ו ו ש ל ו ם כ ו ר ד ב י ש צ ח ה ה י ה י ר ש ש פ א א ה ך ו ר ל כ ו  מ
ק ל ח ת ה ׳ א ל ע מ ם ו ה י נ י ש ב י ר פ א מ ו ה ד ו ח א ד ה צ א ל ו ה ו ש ל ו ן כ מ ו ש א ה ל ם א ה י נ י ש ב ר פ ן ה י א ה ו ד מ ה ב ד ה מ י ז צ ר ח ו ע י ל ש ב ם א ה י נ י ש ב י ר פ א מ י ה ן ש מ ו ש י ה נ פ ו מ ר י ב ח , מ ד ר שו ת ו ׳ י א ק ה ל ח ה ם ש י מ ד ׳ ה ב ק ה ל ח ן ה י ב י ו א ק ה ל ח ן ה י ב  ש
ש י ר פ ן מ מ ו ש י ה ל ו ע א ל צ מ ש נ ו ח א כ ו ה ן ש י ן ב מ ו א ש ו ה ן ש י א ב ו ה ת ש ו מ ם כ ו ר ד ה ב י צ ל ח ט ו ך נ ר ל כ ו י מ נ ם א ו ר ד ה ב י צ ה ח י ר ל מ א ש כ ר ו כ ו מ ל ה צ ר א א ש ן נ מ ו ש ה ש ו ו ח כ ח ה ק ו ל ל ה ט ו ך נ ר ל כ ו י מ נ ם א ת ה ס ד י ש צ ל ח ״ א ש כ ם ו י מ ד ד ב ח א  ה
ן י נ ע ת ב ו ר ו כ ב ב ה ש ע ו מ ה ש ת ו ת א כ ל ו ה ה ך ז ר ל ד ע י ו נ י ע ו ב ה ז ע ו מ ׳ ש י ך פ ה כ ת ו ד ך מ ה כ ת ז ד מ ה כ ד מ ה ב ד א מ ל א א מ ו ש ם ב ל ו ע ן ל י ק ל ו ן ח י א י ש ק ו פ א ל א ו ש י י ר י ו ל ג א ל פ י א ס י נ ת ׳ ו ב ק ה ל ח ל ה ד ע ח א ק ה ל ח י ה מ ן ד ו ר ת א י ו ה ם ו ה י נ י  ב
ד ו מ ל ת ן ה ת מ ו ב ת ר ו נ ו ש ן ל י ש ב ר פ א ה צ מ נ ד ו ח ם א ע ט ה ל ל ו ל ע כ ה ם ו ה י נ י ה ב י ה ן י מ ו ר ש מ ו א א ו ן ה ל ה ל ן ו א ר כ ו מ א א ו ה י ש מ ד ן ל ו ש ל ש ב ר פ ט ה ע ם מ ה י נ י ש ב י י ש ל פ ף ע ו א ל ו א ש ת ק י ת ב א ב י ה י ד ו כ ם ו י ר כ י ז נ ה ש ד ל י ה ו ר כ א ב ל ה ש ל ח  ר

: ש ו ר י ו פ ו ב פ י ס ו ך ה כ י פ ל ך ו ל כ ל כ י ג ו ר נ י א ם ש י ש ד ר ק ד ס ן ב כ ל ש ד כ ח ם א ע ט ת ל ו ל ו ה ע ל ו כ  ו

 גיש נוחלין ומנחילץ נוחלץ ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלץ ולא

 מנחילין אלו נוחלץ ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב ואחץ מן

 האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלץ ולא



 מסורת הש״ס

 א) נמדנר כז נ) שס ג) רקרא כה ד) נמלכו כז
 ה) שם צו ו) לנריס כא ו) נמלנר לו:

 קובץ הגהות
 ג״א א] נגמ׳ איתא רני יהודה נשיאה ע״ש:
 p [צ״ל דלפי׳ דק יורש האס נק״ו מנת

 ומדאמר כוי]:
 מא״* [א] מי׳ מן נמחק: [5] נ״נ לתת: [צ] מטות
 כגון שמתו האנ מראונן והאס משמעון
 נצ״ל: [ד] נ״נ מכסי האס: נה] נ״נ לאחד: [י] נ״נ

 רבי ולא כנותיכס נו׳: [ז] נ״נ סי׳:

 אין

 בת

) נב . ג י ק - . ח ק  נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (
 להם מזה לזה ירושה וכגמ׳ מפרש ממני׳: גמ׳ ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו. מדשני קרא בדבוריה ולא אמר ונתתם את נחלתו
 כדאמר בכל הפרשה גכי האשים שמע מינה דאמא לאשמועינן שיש אחד הראוי לירש פיכף אחר הבן ומאן ניהו אב דאילו אמין הא כתיבי
 וטעמא דבש קודמש לאב משוס דבן ובח כי הדדי נינהו לענץ פטור יבום ה״ה לענין נחלה והא דאמרינן דכת פוטרח ככן מענין יבום
 אי בעימ אימא מהכא מדאיצטריך לאשמועינן דשוין הס לענין נמלה ומי שקם ליכוס קם לנחלה. ואי כעיח אימא מדכחיב ביבוס ולא ימחה
 שמו סרט למי שיש לו בח דאין שמו
 ממר: נח ואע״ג דכתיב למען ירבו
 ימיכם וימי כניכם ולא כעי למימר ולא
 בנותיכם דהמס ברכה שאני ובודאי
 לבנים ובנומ קא מברך אכל הכא אי
 בעי ליה למימר בנומ ה״ל לסרושי:
 מדתנן האיש לאמו משמע שגם בנחלת
 האם הבן קודם רלסינן שדהבמ יורשת
 האם בקל ותומר מבן ומדאמר רחמנא
 מטות בני ישראל שהאמד מן האב
 והאמד מן האס והשוום לתרדיהו ש״מ
 דכי היכי דמצד האב הבן קודם ה״ה
 בנשלמ האם מטעם היקש כדאמרינן
 ומיהו לענין סי שנים אינו נוטל אלא
 בנכסי האב דדרשינן לו משפט
 הבכורה לאיש שהוא האב: שארו זו
ט  אשתו. אף על גב דקראי לאו ה
 כמיבי דאדרבה משמע דהיא יורשת
 אומו דהכי אמר קרא ואס אין אחיס
 לאכיו ונתתם את נתלתו לשארו אפ״ה
 כיון דכתיב וירש אותה דמשמע הט.
 הכי דרשינן ליה גורעין ומוסיפין
 ודורשין גורעין וא״ו דנחלתו ולמ״ד
 דלשארו ומוסיסין זו על זו ודורשין
 הכי ונתתם את נחלח שארו לו: ולא
 תסוב נחלה. גבי בת יורשת שני מטות
 מטה אביה ומטה אמה קאמר קרא
 למטה אביה תהיה לאשה ולא מסוב
 נתלה ממטה שלה למטה של בעלה
 אם היה ממטה אמר הלכך לא תנשא
 אלא לאמד ממטה אכיה אלמא בעל
 יורש אש אשמו ומש״ה איכא הסכמ
 נחלה דלא מצית אמרת דבעל לא
 יריח ולהסבמ דבן הוא דקפיד קרא
 דאם הבעל ממטה אחר נמצא הבן
 מתיחס למטה אביו ירית לאימיה והא
 איכא הסבמ נמלה הא לימא דמדנקט
 קרא לשון אחר ודאי מבעל הוא

 דקאמר דבן לאו אחר הוא:
 גרפי׳ בגמ׳ !דף קיג.] א״ר אבהו
 א״ר יוחנן א״ר ינאי אמר
 רב ומטו בה משמיה דר׳ יהושע בן
 קרשה מנין לבעל שאינו נוטל בראוי
 כבמוחזק שנאמר ואלעזר בן אהרן מת
 ויקברו אותו בגבעמ סנחס כנו מנין
 היה לו לסנתס שלא היה לאלעזר אלא
 מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי
 מורישיה וממו מורישיה דרשה שנמס
ב י ס  [יפריך ואימא] סנמס הוא מ

 מנחילין האשה את בנה והאשה את בעלה

 ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן

 האם לא נוחלין ולא מנחילין: גמ' האב את

 הבנים מנא ק דתניא את זו דרש

איש כי ימות ובן ,  ישמעאל ברבי יוסי א

 לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום

 אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר

 נחלה מן האב במקום אחין: והבנים את

 האב מנ״ל דכתיב נ<איש כי ימות וגו׳ טעמא

 דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם ואי בעית

ם אותם לבניכם ת ל ח נ ת ה  אימא מהכא ו

 אחריכם בניכם ולא בנותיכם והאחין מן האב

 נוחלין ומנחילין מנ״ל דא״ק ״ממשפחתו וירש

 אותה משפחת אב קרויה משפחה ומשפתת

 אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם

 לבית אבותם והאיש את אמו נוחלין ולא

 מנחילין מנ״ל דת״ר ה<וכל בת יורשת נחלה

 ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני

 מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה

 משבט אחר ומתו וירשתם ואין לי אלא

 בת בן מנין אמרת ק״ו ומה בת שהורע כחה

 בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה

 כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי

 האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת

ב יהודה ד  אף כאן בן קודם לבת בעא מיניה א

 מר׳ ינאי מנין לבן שיקדם לבת בנכסי האם

 דכתיב למטות מקיש מטה האם למטה האב

 מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם

 בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל

 פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים

 אמר קרא י)לו משפט הבכורה משפט

 הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה:

 והאיש את אשתו נוחלין ולא מנחילין מנ״ל

 דת״ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש

 את אשתו יכול אף היא תירשנו תלמוד לומר

 וירש אותה הוא יורש אותה והיא אינה יורשת

 אותו: תניא אידך ״ולא תםוב נחלה ממטה

 למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר

 אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא

 בסיבת הבן כשהוא אומר ולא תםוב נחלה

 לבני ישראל ממטה אל מטה הרי הסבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא

 תםוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא:

 אממא ומחה וירשה או דנסלה ליה בשדה חרמים מ״ש אמר קרא ויקברו אוחו בגבעה סנחס בנו בנמלה הראויה לו וירשה בנו: שבראוי. מה שהי׳
ד מיתת אשתו ובזה אינו נוטל אלא בנו נוטלו ולא דמי למוחזק בירושה שנסל בחיי אשמו מחמיו שהוא מ  ראוי לירש מצד אשמו כגון שמת ממיו א
ט לא ידעינן דסנחס כנו דאלעזר הוא ואמאי איצטריך למימר כנו אלא  מוחזק כה והוא קודם לכל אדס וילפינן לה מדקאמר בגכעח פנחס כנו ו
 כלומר שהימה ראויה לו דרשה כנו כמקומו והיינו כראוי דכלאו הכי הוא קודם לכנו: שדה חרמים. הוא לכהניס ונקט הכי משוס
 דאינה חוזרמ ביובל לבעלים ונמצא שהיה הצדיק אלעזר קבור בשלו דאס היה שדה אשר התוזרת לכעליס לא היה ככוד לאותו צדיק שיהיה

 רש׳׳י
 ראובן כא מכח דינה אחותו ודינה עצמה
 אינה יורשת את בניה ט קרובי אביהם בעל
ה יורשים אותם דהאס אינה יורשת נ  ד
 בניה כדפי׳ וי״מ בני אחיות בני דינה
ת ס ולא מנתילין א מ  יירשין את אתית א
ת ם אינה יורשת א א ס שאפילו ה מ  אחות א
ס א  בנה כדפרישית כ״ש אתות נא] מן ה
 ובאחיות מן האב איירי אז בני האחיות
: האשה ס מ ס אחות א ה  יורשים אותה ד
 אה גצה והאשה אס בעלה. ההיא בגא היינו
 הך דנוחלין ולא מנחילין כי מההיא שמעינן
 הך בבא: האחין מן האם לא צוחלין ולא
 מצתילין. אלא קרובי אביו של זה וקרובי
 אביו של זה יורשים אומו. והקרוב קרוב
ת אביו יורש בין זכר בין נקבה ח פ ש מ  מ
 כגון בתו או אחותי: גמ׳ והעברתם אס
ם ו ק מ  צתלסו לבתו. משמע והעברתם מ
 שהיה לו מן הדין לבא כלומר והעברת מן
 האב נש לבת וכ״ש לבן אם היה שם בן
ם לאח: והגלים אס ד ו  אבל לא לאח שהאב ק
ר מ א  האג משמע בניס ולא בנות מדלא ק
 הבנים והבנות את האב כדכמיב ובן אין לו
 ולא כתיב בן ובת אין לו: וכל בס יורשת
 נתלה ממעות. משמע שבת אתת מקבלת
ת נמ שמתו האב והאס ו ט  נתלה משני מ
 ולא היה להן כ״א בת זו וירשתן ונמצאת
: גן מנין. שיורש את ת ו ט  יורשת שני מ
ס ד ו : שהורע לחה בגפסי האג דבן ק ו מ  א
ח שיורש כמו  לבת: איגו דין שיפה לתו. נ
 הבת: מה להלן גצפסי האב הבן קודם
 לבת. אף כאן בנכסי האס ולא שייך לומר
א ך ק ת דמיימי בסמו ו ט מ ו דאהיקישא ד  ט
: אן» למטה האם. בכור נוטל סי ך י מ  ס
: והאיש אס אשסו. ס א  שנים בנכסי ה
ם לכל ד ו  ואפילו היכא דאיכא גן שהאיש ק
רבה: ת קו מ ח  הקרובים ט אין ירושתו מ
נתתם אח נחלתו לשארי שארו זו  שארו. ו
 אשתו דכתיב שאר בשר וכתיב לבשר אחד
 ולא אלעיל מינית קאי אואס אין אחיס
ב יורש אלא מילתא באנםי  לאביו שאז קרו
ב אליו קאי  נפשה היא והך דכתיב הקרו
ט ואס  על ואם אין אחים לאביו ודרוש ה
נתתם את נחלתו להקריב  אין אחים לאביו ו
דם. שארו וירש אותה ב קו ב קרו  אליו קרו
 מילתא אחריתי היא שהבעל יורש אשתו:
 ס״ל וירש אותה. מללא כתיב דרש לבל
מה: גסיגה הגעל. שע״י הבעל  ולא או
ב הנחלה למטה אחר בזה ו ס  שירש אשתו ת
ר הכתוב שתהיה לאשה נ>ח מחלק י פ ק  ה
 משפחת אביה: גסיבס הבן שיורש אה
א ר  אמו. לבן לאי אחר היא ומוקי ק
 בתרא בסיבת הבעל יאיהו מגלה אקרא
א לאיירי בסיבת הבן ולא בנות אתיות מ  ק

 הגדול
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ה י ר ל מ א י ו ש ב א י ר נ פ ל ם מ ת ו ל א א ש ו ו ל ל ם ה י ר ב ד ר ה ק ר ח מ י ב י י ר ו כ נ ע י ד ו ה ד ל ו מ ל ת א ה ך ב ר ו צ ל ה ם כ י ש ר ו פ  מ
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 המאור
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א ה ל ב ו א י ה ח א א ל ל ם א ד ו ב ק א ן ה י ן א ם כ א ם ש ה ר ב א ן ל י מ ד ו ק ק ח צ י י ס כ נ ל ב א ע מ ש י ב ו ק ע ן י ו ג ב כ א ן ל י מ ד ו ח ק א ה  ו
ח א ם ל ד ו ב ק ך א י ח ר ל כ י ע א ד א ו ל א א ר י ק כ י ר א צ ב ל א י ה ח ן א מ ק ר ל מ א ד א כ י א ה ט י ש א פ ת ל י מ ו ד ר א ך ש י ר ט צ י א א  ל
ת ב ר ו ר ק מ ו ל ת כ ו ו ו ש ל ל ת ה ו ב ו ר ק י ה ת י ש ר ה ן ש ב ם ל ו ר ק ך י ח כ א ם ל ד ו ב ק א ה ם ש ש א כ מ י א א ו ר ך ק י ר ט צ י י א כ ה ל  ד
ב א ן ב ן כ י א ה ש י מ ד ע י ר ל י כ ת א ח ם ת ן ק ב ה ם ש ש כ ב ש א ל ה ו ז ם ל ד ו ה ק ז ם ש ו ק ה מ ש ל ת י ח א ת ו ח ל א ח כ א ה ן ו ב  ה
ם ח ק א ה ם ש ו ב ת י ו צ מ ו ב נ י צ י מ ר ן ה ש ב י ם ש ו ק מ ם ב ו ב ה י י ו ה ל י א ב ו א ן ב י א ה ש ם מ ו ב י ו ל י ב ת א ח ם ת ח ק א ך ה  כ
ם ו ב י ו ל י ח ת א ח ם ת א ק ו י ה ר מ ה ״ מ ן ו ש ב י ם ש ו ק מ ם ב ו ב ה י י ו ה ל י ו א נ ב ף ל ו א ת ל ח נ ם ל ד ו ק ה ו ל ח נ ו ל י ח ת א ח  ת
ו י ח א ם ל י ק ה א ל ל ם א ו כ ת י ו צ ה מ ר ו ה ת ר מ א א ל ם ש ו ב י ן י י ן א ש ב א י ן ה ן ב י א ם ש ו ק מ א ב ל ם א ו ב י ש ל ם י ו ל ׳ כ י ר ד ה מ  ו
ה ד ע י ו ל י ב ת א ח ם ת ן ק ב ה ח ש ל א ש ה מ ל ו ד ן ג ב ת ה ב ר ו ת ק א צ מ ן נ כ ן ש ו י כ ה ו ו צ מ ר ה ק י ן ע ב א ה צ מ ל נ א ר ש י ם ב  ש
ו ל י א ן כ ב ת ה ה א א ו א ר ה ת ה ש ל ח נ ו ל י ת ח ם ת ך ק א כ ה י א ש ו ן ה י ה ד ד ע י ו ל י ב ת א ח ם ת א ק ו ה ם ש ש כ ח ו א כ ב ״ א ש  מ
ש ד י ו ע . ו ם י י א ק ו ו ה ל י א ק כ ח צ ת י ם א י א ו ו ר נ ב א ק ע י י ב ר ה ק ש ח צ י י ס כ נ ם ב ה ר ב א ם ל ד ו ב ק ק ע ך י כ י פ ל ם ו י י ו ק י ח  א
ה י ה ל ש ק ן מ י כ ם ה ו פ ל י ו ב י ת ן כ ר ד ס א כ ל י ש א ר ׳ ק נ ק י ס א ן ד נ י כ מ א ס א ק ת כ מ ס א ו ד נ י ש ק ה א ש י ש ו ק ק ה ו ר י פ ר ב מ ו  ל
א נ ק ס מ ן ו ו כ נ ב ו ו ר ר ק ת ו ק י ו ר י פ ה ה ז י ו ב י ת ן כ ר ד ס א כ ל י ש א ר ן ק א ל מ י י ק ר ד ח א א מ נ ך א ו פ י ר א מ ו ל ת כ י א ה ר מ  ו
י ת כ ל א א ש ם ת א א ו נ ת ה ל י ר ל מ א ק א ר ו א ה מ ע י ט א ה י מ מ ה נ ו ו ח ה א ד א ש ד א ח כ ה י ו ת ר א ת כ ה ה ר י ק ל ו פ י א ת ת ע מ ש  ד
ו ל י א ה ש ל ע מ ך ל ו ל נ מ ד ק ה א ש י ו ה ׳ ז ת ב ו ש ה ת ל ח נ ח ב א ם ל ד ו ק ם ו ו ב י ו ל י ב ת א ח ם ת ן ק ב י ש ת ר א ת כ ה י ד ק ל ו פ י  ת
ם ו ק מ ם ב ו כ ש י ם י ו ל ה כ ז י ב ו ל ו ת ל ו ם כ ע ט א ה צ מ ו נ י ח ת א ל ח נ ן ב ב ם ל ד ו ח ק ו א נ י צ י מ ר ן ה ש ב י ם ש ו ק מ ם ב ו ב ה י י  ה
א פ ב פ ר א ד י ש י ק ק ו ר פ י ל י ב ש א ו ר י . פ י ו כ ל ו ע ב ת ה ב ס ה ד ב ״ מ ן ל י ן ב ב ת ה ב ס ה ד ב ״ מ ן ל י י ב י ב ה א י ר ל מ . א ן ש ב י  ש
ל ע ׳ ד י ה ל י י ו ל ג י ל י ב א א ת א ן ו נ י נ ש ד ן כ ב ת ה ב ס ה ו ב ה ל ו י כ א ר ק ת ו י ר א י ל ל ע ך ב א ל מ י ם א ל ו ע א ל מ ל י ל ד ״ א א ד ת  א
ן י ך ב ת ע ל ד ה ע ל ע ך ת א י ה ר ו מ ו ל ה כ ל א ש ך ה ר ד ו ב י ל א ע ׳ ב י פ ל ת ו י ר ל י ע ב ל ו ע ב ת ה ב ס ה ר ב מ י מ ה ל י ת ל י ה א י ח ר  כ
ט ב ש מ ה ו י ב ט א ב ש ר מ מ ו ל ת כ ו ט י מ נ ת ש ש ר ו ת י ב ה ל נ ק ה ת ר ו ה ת נ ת נ ל ש ע ב ת ה ב ס ה ד ב ״ מ ן ל י ן ב ב ת ה ב ס ה ד ב ״ מ  ל
ת א ש נ ש א כ ל ה ה ו ל ח ב נ ו ס א ת ל ה ו י ל ב ע ו ת כ ר ה מ א ו ש ה ז ה ו ל ח ת נ ב ס ם ה א ש ה א ת ל י ש ד ה כ י ב ה א ט מ א ל ש נ ת ה ש מ  א
ט ב ש ם מ ה ה ש ל ע ב ה ו נ ה כ ו ש ר י ם י א ב ש א ט ה ב ש ם ל א ט ה ב ש ה מ ד י ב ם ש א ת ה ל ח ה נ ר ק ע י נ ר ף ה ו ף ס ו ה ס י ב ה א ט מ  ל
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 נקבר בקבר שאינו שלו: [למאי הלכתא]. כיון דתזינא דבנומ ירשי היכא דלית בן א״נ הנא נמי אמאי לא ירמי דודיהן הבא להן מכח אמן
ק ובת ואמין ואחי האכ הוקשו להדדי דככולהו איכא ואייו דכמיב ואס שהוא״ו מוסיף על ענין  ותירץ רב ששת דהכא נמי במקום אמין קאמרינן ד
 ראשון לומר דמה הכן שהוא ירושה ראשונה w כדמשמע מקרא דאמר ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו אף בשאר ירושות דאיכא בן
ט וירש אומה משום שהוא מיושר ק ט תנא דרש אותה משום שהיא ירושה אשרונה וה״ה האשרומ אי נמי מצי למימר מ ק  וכת הכן קודם והאי מ

 אליכא דמאן דנסקא ליה כעל יורש
 את אשתו מולא מסוב נחלה הלכך
 האי וירש אותה אייתר להכי למילף
 ולהקיש כל הירושות לירושה נראשונהן:
 כיום. הוא מיותר לדרשא דמצי למימר
 כהנשילו אלא אתא לאשמועינן דעושין
 דין מענין נתלה כגון שאם צוה כסני
 ג׳ אע״פ שלא קכלם לשם דייני׳ סתמא
 נעשים דיינים וכל מה שיאמרו טול אתה
 זה ככך ואשה זה בכך יטול ואין א׳ מן
 היורשין יכול לערער ולומר לב״ד הגדול
 קאזלינא או לב״ד משוכ שכעיד וכזה
 הוא דאורעה השרשה למישי לדין
 נחלומ כדין ממון בין לענין שצריך
 שלשה בין לענין שצריך לדון ביום ולא
 בלילה כדכתיב דינו לבקר משפט
 וטעמא מדאיצטריכי תרי קראי ביום
 וחקמ משפט משמע שצריך כיום וממש
 כמשפט דעלמא כשלשה דאי לאו
ט הוה סברא לדמויי ענין נשלה  ה
 לענין חלוקמ השומפין שאין צריך
 כל זה והא דכשיב ושפטו אמ העם
 ככל עת דדרשינן אפילו כלילה
 היינו לגמר דין אבל לעולם חחלת
 דין דוקא ביום: שלשה שנכנסו.
 דוקא נכנסו אבל זמנו אוחס להעיד
 כאילו העידו ואין עד נעשה דיין
 דומיא דכא כלילה דאמרינן דאין
 עושין דין כיון שאין ראויים אז לדון
 אלא להעיד וכדמשמע סרק קמא

 דמכומ (דף ו.) דשיילינן להו לעדים כשבאו לב״ד למתזי אתיתו או
 לאסהודי אמימו וכשאומרים שכאו כדי להעיד אז ששכינן להו כעדים
 גמורים שאס נמצא אשד מכל העדים קרוב או פסול עדות כולן בטלה
 וא״מ ובהא בעינן הגדה בשאר ממון תוץ מקדוש כ״ד דבמיב ראה
 וקדש וחוץ מקיום שטרות דרכנן כדאיתא בכתובות (לף כא:) ויש לומר
 כי מה שצוה בסניהם ששוכ כהגדת עדים דהודאת כעל דין כמאה
 עדים ולא איתמר דבעינן הגדה אלא לאסוקי מה שראו מעצמן או
 שיודעין שלא מפי בעל דבר וזה ברור הריטכ״א ז״ל ומכל מקום לא
 חיישינן למימר שמא כיוונו להעיד דבכך לא מפסלי כדמשמע בר״ה
 (דף כה:) גבי ראוהו שלשה והם כ׳׳ד יעמדו שניס ויושיכו מחכריהס
 אצל היחיד וידון ולא מיישינן שמא הוא כוון להעיד ופסול לדון ומעשים
 ככל יום שמקדשין ונושאין אע״פ שיש שם כמה קרוכים ופסולין ואין
 אנו שוששין שמא הקרובים נתכוונו להעיד לכטל עדות הרחוקים אלא
 דוקא כדאמרן כשהעיד או כשמתכוין ומזומן להעיד וככה״ג דוקא
 הוא דאין נעשין דיינים וכדאמרינן בראש השנה יושיבו מחבריהם
 אצל היחיד ואמאי ליחיב חד וליקוס חד וליחוב חד וליקוס שד אלא ודאי
 משוס דאין עד נעשה דיין והכי נמי דייק לה בירושלמי: אבל שנים

י  רש״
ט ע מ ק ואזיל: למאי הלפחא. מ  כדמסי
ה מ  בנות אחיות הלא 3מ יורשמ אמ א
ה או מ ת לירש אמות א ד מ ו ה ע מ  ובמקום א
: לקדם. שיקדמו בני אחות ה מ  אמי א
ה מצי נ הו ת: וירש אותה. ה״  לבנות אחו
נתתם את נחלתו ט ואס אין לו נא] בן ו ק נ מ  ל
א פ י  לאחיו דהיינו ירושה שנייה אלא ס
ט וכ״ש שנייה ושלישית: ירושה ק  דכולהו נ
 ראשונה. היינו הבן שקודם לכל היורשים:
ם בן:  הבן קודם לגת. שאינה יורשת במקו
ת ד י ש ע ד ה  אן* שצייה. וה״ה שלישית ע
דם לבת והאח . הבן קו ס ל ו  שלעולם זכר ק
ת לאח והאחות מ ר ו ס לאחות והבת ק ל ו  ק
ת לאחי האב ןשל מת] ואחי האב מ ל ו  ק
ן לאחות האב ובני אחי האב קולמין  קולמי
ס יש שני  לבנות אחי האב אחיותיהן אבל א
ס אחים לזה בניס ולזה בנות אלו  נ
 יורשין חלק אביהן ואלו יורשין חלק אביהן
 וכן הלכה: ביום אהה מפיל בתלוש. כלומר
 שאין לנין לין נחלות אלא ביום כשאר ליני
: ק י ס מ ל ט כ פ ש ט לבקר מ י ת כלכתיב ל ו נ  ממי
 לחוקה משפט. כלכתיב בפרשת נחלות
ה ר ק  בסיף הפרשה: אורעה. לשון מ
ק ביים ן ר רע: להיות דין. שמי  ימאו
ס זה  כדסירשתי: ופדרג יהודה. ג
ן שלשה: שלשה שצפגס נ י ע  אשמיעי׳ מ
ט שנכנסו לבקר ק  לבקר. דוקא נ
י פ ת מ ו ת העל ן א י  הלכך רצו טתב
 החילה כמו שמחלק נכסיו רצי עושין לין
ק לין ס  להא שלשה נינהי יכימביס להס פ
 ששוב לא ייכלו לערער זה על זה ואע״ג
מ לא ״ ם כאן שמעיל בפניהם מ ל  לאין א
הם רואים א שמיעה גלולה מראיה ו ה  ת

 ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין >א) תניא בני
 אחיות ולא בנות אחיות למאי הלכתא אמר
ת לקדם רכל היכא דכי הדדי נינתו ש  רב ש
 קדמי בנים לבנות תני רב שמואל בר רב
 יצתק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש
 ירושה שניה לירושה ראשונה w מה ירושה
 ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן
ץהיה ביום הנחילו את בניו  קודם לבת אזתניא א
 ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל
׳והיתה  דין נחלות בלילה ותניא אתריתא נמי 5
 לבני ישראל לחקת משפט אורעה כל הפרשה
 כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב
 יהודה (א) שלשה ״שנכנסו לבקר את החולה
 רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין
 עושין דין «< מאי טעמא דהוו להו עדים ואין
 א עד נעשה דייז א״ר חםדא לא שנו אלא
 ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין
 איתמר -קבין אימתי חוזר רבה אמר כל זמן
 יוסף אמר כל זמן שעסוקין
 והלכתא כוותיה דרב יוסף
 ומחצה. שדה בפרק השותפין״
 ניגרא אמר רב יוסף כגון דא
 מדת סדום. קנין הא דאמרן.

 לה

 שיושבין ורב
 באותו ענין

 (י) בשדה קני־
 תרוייהו אחד

 ודאי כופין על

לאת לברי החולה והולאמ בע״ל כמאה  הו
ו לבקר אבל נכנסו להעיל שזימן אותן שיבאו וישמעו ס מ נ ס למי ורוקא ש י ל  ע
י לנכנסו בלילה וכן מוכח מ ל ל נעשה ליין ל  ויעירו הרי הן כמעילין ואין ע
ס רצו א מ ל ״ ה ת לכל היכא לזימנוס לבא להעיל אין עושין לין ו ו כ מ ק ל ״ פ  ב
ת שכיב נ ת ן כגון שהחולה נותן בענין זה שלא יוכל לתזור בו כגון מ  עושין ד
ר ביה ר ר ביה אבל בלא קנין למצי ה ל ע במקצת ולאיכא קצין ללא מצי ה ר  מ
ל שימות ו ע ן לא קנ י ד ע  לא לכל היכא ליכול הרבר להתבטל אין עושין לין ל
ן כגון שלא כתבו אבל אס כתבו כבר אין ר ביה יהא רעושין ד ל א ה א ק מ ל ד  ל
ן י מ ו לבקר החולה ןביוס ל ס מ נ ל נעשה ריין: אלא ביום. ש  עושין לין לאין ע
ן כמאה לאת בעל ד י החולה הרי הועל] בפניהם כלפירשתי להו פ  לשמעו מ
על ם הרי הי י נ י ס ללין וריציס להיות ד ר א ן לבאומה שעה הן ר ו ד ם למי י  עלי
ן שבאיתה שעה  בפני ב״ל ויכולין ללון היוס או למחר כשירצו אבל בלילה טי
פ אומה שמיעה ״ י החולה אין יכולין ללון ע  אין ראיין ללון ונמצא כששמעי מפ
 ט לא נתקבל בב״ל כיון שלא היו ראוין ללון באותה שעה לכן כיתבין יאין
ם לפני בייל רעילי ללא שיין  עושין דין: ואין עד געשה דיין. ולכן יבאו ה
א שמיעה גדילה מראיה אלא כשריאה בשעת שראוי לדון ומיהו ה  לומר לא ת
רה היא ויכולין לדון למחר ביום אך ת גמו יהם בלילה עדו  ב״ד שהעידו בפנ
ר כשמיעה שייכלי ללון על פי אותה ראיה: ה״ג קגין עד  ראיה שלהן לא ה
א בין במתנת ש״מ במקצת רבעינן קנין: פל ד ת ב  אימהי חוזר. בין במתנ
ת נ ט אקני ליה לעל מ ה א ל ת ע ל א ה ל נ ת מ  זמן שעסוקים באותו עגין. של ה
א מ ק ק ר פ וסף ב ר רב י מ א ל שיבטל: אחד גיגרא. ר מ ע  שאס יחזיר בו באותו מ

) ההוא דאמר י ת מ  מחצה בפרק מי ש
 לדביתהו נכםאי ליך ולבניך אמר רב יוסף

. לעולם דטון דאינס אלא שנים דלא חזו להיות  כותבין ואין עושין דן
 דיינים בתורת עדומ מסר להם הדברים והוו כנזדמנו להעיד דשוכ אינם נעשים דיינים לאותו עדוח: אמר המחבר יש שואלין מנא לן
 דאין עד נעשה דיין יש אומרים משוס דהוה ליה עדות דאין אתה יכול להזימה דהזמה בגמר דין תליא ונמצא מת על פי עצמו ואחרים
 אומרים משוס דכתיכ ועמדו וכו׳ דהיינו עדים לפני ה׳ היינו דיינים אלמא כעינן עדים ודיינין וכן סירש הר״ש ז״ל וכזה יש לגמגם דאס
 כן לא יגמרו שוס דין אלא בעדים ממש ולא בהודאמ בעל דבר ע״כ. ומיהו נראים הדברים דלעדומ שיעידו אמרים מעניניס [אלו]
 דשפיר נעשו אלו דיינין עליהם כיון שלא העידו הם כאומו ענין: רצו כותבין רצו עושין דין. כלומר אס ירצו יהיו עדים אס ירצו יהיו
 דיינין על פי ראייתן בלא העדת אתרים וכדסירשתי לעיל כגליון דאיכא הגדת בעל דין שהיא כמאה עדים שהוראה ככימ דין הודאה היא:
 לא שנו אלא ביום אבל בלילה. אפי׳ שלשה כושכין ואין עושין דין לעולם כבר פירשנו הטעם לעיל בתוך דברינו עוד יש טעם נכון דהבא לדון על
 פי ראייתן ןהוי] כקכלת עדומ ואין קכלמ עדומ כלילה מפני שקכלת עדות היא כתתלת דין ואפילו בדיעכד אותה קכלה לאו כלום היא
לף יא:) אין מקדשין אח החדש אלא ביום ואם קדשוהו כלילה אינו מקודש וגמר ליה מהא מה משפט ביום  כדאמרינן בפ״ק דסנהדרין (
 אף קדוש השדש כיוס אלמא דאס דנו כלילה או קכלו עדוח כלילה לא עשו ולא כלום [וכן] כמכ הרמכ״ם ז״ל פ״ג מהלכומ סנהדרין אין
לף קד.) חלצה בלילה חליצתה כשרה ור״א פוסל ומסרש בגמ׳ עלה דמר  מקבלין עדומ ואין מקיימין שטרות בלילה ועוד ראיה מדתנן ביבמות (
 סבר חליצה כתחלת דין רמיא ומר סכר דכגמר דין דין דמיא אלמא דאין משלש דין בלילה אשילו בדיעבד ומינה לקבלת עדומ בלילה שאינה
 כלום דהא כחחלמ דין היא: קנין. הכא דוקא נמלקו כיון דלימא כה משיכה ולא שטר כעדים ולא קנה ככסף אלא בקנין סודר דעלמא
 ולשי שאין כדכר שוס מסיסה צקונה ולמקנה וכל אשד עומד כשלו דעת כל אחד שיוכל להמלך דחסיסמ סודר זה לא יגמור ויקנה מיד
 עד שיתישב בדעמו וימן הדבר על לבו הלכך בין בריא בין שטב מרע שנתן מקצת נכסיו טון דסליקו מאותו ענין ומדברים כענין אמר
 שאינו מענין אותה מחנה אינו יכול לחזור כו אכל אס עסוקים כאותו ענין יכול למזור בו ומיהו כשטב מרע שנתן כל נכסיו אמרינן
 לקמן דיכול לחזור בו כל זמן שירצה ובשאר מיני קניומ לא מצי למהדר אפילו עסוקין באומו ענין כדאמרינן לעיל ןדף פו:] כור כשלשים
 סאה אני מוכר לך סאה בסלע ראשון ראשון קנה משמע להדיא דטון שמשך אע״ג דעסוקין באומו ענין לא מצי למהדר כדפירש ומיהו
 בקנין שטר וכסף מצי למהדר מוך כדי דיבור מדאמרינן לקמן בפירקין ןדף קמו:] הלכתא מוך כדי דכור כדבור דמי בר מעבודת כוכבים
 וקדושין וכמסכח נדרים (דף פז.) אמרינן חוץ מעבודח כוכבים ומקדש ומגדף דמשמע דדוקא באלו משום דחמירי. אמר המחבר בגמרא
 אמרינן וליחוש דילמא הדר ביה מהכא שמעינן דהא דאמרינן רצו עושין דין אפילו בשיי המצוה הוא ובדכר שאין יכול לחזור בו [אפילו]
 בשעמד כגון דאיכא קנין ומעכשיו בין בכולה בין במקצמ וכן כמב ר״י ז״ל והרב החסיד ז״ל זה לשון הריטב״א ז״ל ונראה דאי מצי למהדר
 אין זו ישיבת ב״ד ואפילו לא חזר דהוי כמו שידון קודם גמר טענה וכ״ס הרא״ה ז״ל [והרשב״ס] ונראה דטון שכן אפילו כמשיכה ומזקה היה

 עין משפט נר מצוה
ג ל ת ת - ב ל ת  ת

 א מיי׳ פ״ג מהל׳ סנהדדן סמג עשין צז טור יו״מ
: נ מיי׳ פ״ה מהל׳ מטרה סמג עשין פג ג  סי׳ מ

 טור ח״מ סי׳ קצה מג:

 מסורת הש״ס
 א) דנדס כא נ) במדבר כו ג) דף יב: ד) ד׳ קמג.:

 קובץ הגהות
ה מאלסשי ישן ״ ג ב ה ״ : (נ) נ א נ  ב״ח (א) צ״ל ת
ם ד ו ק ו ה מ אבי ן א נה הב רושה ראשו ׳ י י  פ
׳ ן לו בן כו א דאי מ ע ט ׳ ד ו ת ג ו מ ק דאיש ט י ו ס פ  ב
ש ר ר ק מ י פ נ ל לאשמו ד ע ב א ירושת ה י ה שנייה ה ש ו ר  ד
ת אשה ירושה שנייה כ ה מ א ב ה וכל דבר ירושה ה ת ו  א
ר רב מ : (ג) א ה י י ג כ ה ״ ת. ע ו ן בני אחי ו ה כג ן ל נ ד  ק
ן ׳ כומבי ׳ ג י פ וס אבל בלילה א א לא שנו אלא בי ד ס  מ
ד ן ע ם ואי ד ו להו ע ו ה א ד מ ע י ט א ן מ  ואין עושי( ד
ם ו ד ס ס כ ר י ישן ג ס פ ל נ א ״ ) ג ד ) : ל . כצ״ ן י ה ד ש ע  נ

: י ו ק כ ר פ ם ב ו ד ס י ב  כו
נ ״ ר ה ד י מ גא ק י ר חנ י רבה ג נ תא ת ׳ אי מ ג  נ״א א] ב

: י ו לו נ ה ביום הנחי י ה  ו
ג צ״ל ״ : ןג] נ כ כצ״ל א ד ה  טא״י [א] צ׳׳ל גת:[5] א

: ס ד ו א ק ו  ה
׳ שלישי: ף ס ו ף ס ״ ד ן ג ד ד ה נ ס ן ג מ ק ג ל ׳ ׳  חו״י(א) נ

 שלטי הגבורימ
ן ״ כתג הר ן ו י ד אינו נעשה ד ע ׳ החוכל ד פ ט ג ו ש  א פ
. ס ט ר ׳ ד א על ג ד נעשה דיין הו ה דאין ע ״ א ר  שס גשם ה
ר איגו געשה ג ל שהעיד כ ע דכצ ע ״ כ ט אליגא ל ׳ פשו א  ה
ל ם להעי ד ס באין ע ׳ א ז ואפי ע ה ר ש ח א לם מ ן מעו י  ד
א אבל בדרבנן ת י ד ו א ל ו לא מצי להיות ליין ב  בפניו ת
׳ אין נ . ה ד ״ ס ן וכדלקמן נ י ז נעשה ד ע מ ד ה ׳ ע י  אפ
ם שיעידו לפניו י ראייתו בלא עדי  הדיין רשאי לדון על פ
א ה ׳ בליל׳ דנלילה לא שיין למימר לא ת ש ע מ ס ראו ה  א
ס ס איכא סלוגתא א ו י אס ראה נ ה ו עה גלולה מראי  שמי
ה ולא ש ע ׳ ליין שראה מ י ראייתו. הג  יופל ללון על פ
ת ר ו ס ס לא ראהו נ ם לפניו א לי ׳ מעי ד ת א ז כלל ו ע  ה
ני ת ולא נלי ו נ ו י ממ נ דוקא נלי נול להיות ליין ו ת אז י ו  על
העושה ה ו ש ע מ ת ה הו לכ״ע ליין הרואה א מי ח ו  נפשו
פ לאייתו ״ ה אז יוכל ללון ע ה לו בשעת הראי ל ז מו ה  או
ס זבר ללגר ד ע ת ה ל ג ה נ כ ל לין חשו ע נ לאמ ה  להו
ד הריין נ ל ץ מ נ ה ק יש ל י ר מ ס ל י עלי ק ל נ ״ ע ת נ א ל ו  ה
לה וכל ת החו קר א ׳ שנכנסו לנ י ג נ י יש נוחצין ג פ נ ן ו א  נ
ל רה אנ ן התו ן לרון מ ד צ ר ש נ ל ן נ י ל נעשה ד ץ ע א ה ל  ז
׳ י ש מי ״ מ ל נעשה ליין נ ן ע נ ו מררנ ן ללון נ ד צ ר ש נ ל  נ
ן לאין ו ט ת ו ו נ ו ת נ כ ל ״ ׳ פ ס ו ח ח וכן ה ו ל ׳ ע ל מהל ״  פ
ן ד ל ה נ ׳ ס ל מהל ״ כ ׳ פ י ת מי הו ג כהג ל נעשה ליין כתו  ע
ל ן ע ע דאי ג ו מ ת ל ו ד דע לו ע ו י רד דיין ה י ע ג נ מ נ ם ה  א
ן ד א צ ו ן אוחו לנרור דיין אחר ט ה  נעשה ליין לוחקי
׳ שילון ד מ א ללא א ה נראה ד : ו ת ו י רא ן נ ד א ה ז ו ע ה  ל
ע ד ו ר אינו י ר ו נ מ ירו ה ס דאולי חנ פ ראייתו היינו משו ״  ע
גתא ס קאי אפלו ״ ר ה מ ה ד א נ ו ה ואין מכאן ה ת ז ו  כעד
אה ה לדיין הרו ״ א ר ס ה ש ג נ ת ן שס כ ״ ר  אשר זכרנו: ה
ו ז ע י ס ש י י ראייתו גלא עד ה אינו יכול לדון על פ ש ע מ  ה
עה גדולה א שמי ה ׳ לא ת ת ולא אמרי ו נ ו י ממ נ ד  בפניו כ
ז ג ס לא י נ א י ת נ א ל נ י מ ה נ ל ג מ ה ו ג ו י ממ נ לי ה לנ  מראי
פ ע א ל ו ן ה נ ה ו ל ג לא ה י ליה נ ן לא סג גו הלב  ונשא עו
ת ׳ שנכנסו לנקר א ׳ יש נותלין ג פ ׳ נ ד מ א הא ל  רש״י ו
ת אחרים לאלמא ל ג לא ה ׳ נ י ן אפ  החולה רצו עושין לי
ה עה גלולה מראי א שמי ה ה געשה ליין ללא ת א ו ל ל ה  ע
ם ה י נ ס ה שיצוה נ א ט מ מ ע ם היינו ט מ ה  תירץ שם ל
י ולא מ ם ל ׳ עלי ק ל נ ״ ע לאת נ ם להו ת עלי ל ג ה נ נ  חשו
ה שראו ס אלא לאסוקי מ ד ח י א ס ה מ ל ג ן ה נ י ע נ תמר ל  אי
ה ג גפקא מי ר ו נ ל ל ה ע י נ פ  מעצמן או שיולעיס שלא מ
ן ד י צ ח נ ם א י עלי מת ז ס חתי ד י ב מ ם ה י נ י ה שד ס מז  ג
ל ״ ס ר ב ט ש ום ה הס ולקמן יתבאר לין זה לקי י ז בפג ע ה  ל
ת ו נ ו י ממ ג ד נ ם ל י ח ט ו נ לכתובות מ ״ פ ׳ שס ו ס ל התו נ  א
ן י ד ה רכול ה עה גלולה מראי א שמי ה ׳ לא ת ד מ מי א  נ
ת ו ה ג ו ה כ ח ן נ נ ס ו ו י ר נ נ ל ה ה א ס ר י ראייתו א  ללון על פ
נ רו ׳ ו ׳ ז מ סי ״ ר ח הטו ן ו ד ל ה נ ׳ ס ג מהל ״ י׳ פ  מי
ל ט האי מצי להיות ליין ס לזה: אי ע י מ ט ס ס מ י ק ס י פ  ה
ז געשה ע ה ס נתכוונו ל א ׳ ל ם פי ״ נ ש ר ו ל נ ת ׳ שס נ ס ו ת  ה
ל לאינו געשה נלל ע י נ ת הו ו ל ע ז ה ג ׳ לא ה ד ואפי  ע
׳ א דאמרי ה ו ד ח ט ו ת ה ו מ ו ק ה מ מ נ נ ס׳ שס ו התו  דיין ו
ל ו אנ י ז מס ע ה ן ל ד צ ד ש ע א נ ק ו ן ל י ד געשה ד  אין ע
ו מצי שפיר י פ ת נ ו ל ע ז ה ג ז ולא ה ע ה רן ל י שנתנ  מ
ר הטו ט והרא״ש ו ״ ׳ ק ג עשין סי ״ מ כ ס ״ נ  להיות ליין ו
: ו מ י נ ס ן ה ם כ י ק ס ו פ ה ולוכ ה ״ א ר ׳ ז׳ נשם ה מ סי ״  מ
ה הי ׳ ו א כשהיו ג ז כל״ ״ א נ ד ת ׳ נ ו וכו ס מ נ ׳ ש י ג נ  ג
׳ או שהיה החילוק ו נ ס הי ל א וס אנ י א ג ו ה  התילוק ה
ח שאין ו ׳ אין בותנין אלא בלשון על י ג ג ס ׳ נ י אפ  נלילה ו
ן נלילה שגאמר ׳ וכן אין עושין ד ג ת מ ו ח פ  עושי! לין נ
ס עושין חילוק גחלות ולא ו י ׳ נ ו נ ס הנחילו ו ו י ה נ הי  ו
ם ואינם ינולין להיוח ו הלילה עלי קבע  בלילה והרי הו
ל נעשה ו שאין ע ן ולא אמר י ר נעשה ט ! שאין ע י נ י  ד
ם ס יש עלי ז ולרון אבל א ע ה א צריך ל ן אלא נשהו י  ד
ם י נ י ד ם ה ל לצרפו ע ע לא לו והוצרנגו לזה ה ס נ ד ח  א
ר הואיל נ ז נ ע ה פ ש ״ ע ס א ה מ ז ינול להיוח ליין ע ״  ה
ו מ ן לעלותו נ י נ ד לא לו ואין אגו צ ס נ ד ח ם א ד  ויש לנו ע
ס נלא לו ד ח ס א י ה ול״נ שאפי׳ אס יש על ״ ז  שניאר מ
ר לזנות זה ז רשאי להיות ליין שמא מחז ע ה ל ש  אין ע
ינ ם ויזימוהו ויחחי או עלי נ ז עליו שהוא ירא שמא י ע ה  ש

ת: ו נטרס הראי  בהזמתו במבואר בקו

 המאוד הגדול
א ל ה א י ר ב ד א ה מ ל ש ד ו ח י א נ ח י י נ ף מ ס ו  ולרב י

ר ק י ע ם ש ה י ל ם ע י נ י י ת ד ר ו ה ת נ ו ש א ה ר ב י ש י ן מ י ד ן ל י ו א ו ר ה ו ל ו ו ה ה י י ת כ ו ד ו מ מ א ק ל ן ד ו י כ ו ו ה י י ת כ ו ד ו ב מ א ק י ל ת כ א א ו נ י נ ע א ל נ י נ ע ו מ ק י ל ס ד ה ב מ ו ק א ה ל י א ל ח י ה נ י ל ד א א ק ף ד ס ו ב י ר ׳ ו י י פ ו כ א ו נ י נ ע א ל נ י נ ע ו מ ק י ל ס ר ד מ י מ ך ל ת ל י י א א  מ
ו ז א ח ל ן ד ו י כ ו ד ב י ת ר י ד ה ו ו מ ק ד ה ב מ ו ק ו א ף ל ס ו ב י ר ה ל י א ל ח י א נ ל ו ו צ ם ר ן א י ת ד ו ש ע ן ל י ו א ם ר ך ה כ י פ ל ם ו ע ת ה ט א ו פ ש ה ל ש ב מ ש י ב ו ת כ ן ו י ב ש ו ד י ״ ב ן ש מ ל ז י כ מ ׳ נ י ר מ א ה ו ט ו ר ן פ י נ י י ת ד ב י ש א י מ ל ע ׳ ב י ר מ א ד ה כ ב י ש י י ב ו ל ן ת י ד  ה

: ם ה י ל ן ע י נ י י ת ד ר ו ו ת ב י ת ד י ד ה ו ו מ ק ג ד ״ ע ם א ל ו ע ל א ו נ א ש ל א ו ו א ה מ ו ד י א ח ת ל ה מ ל ו א כ ב ר ל . ו ם י נ י י א ד ל ם ו י ד ם ע ל ו ע ם ל ה ה ש ל י ל ה ב ל ו ח ת ה ר א ק ב ו ל ס נ כ נ י ש מ ו כ ה ו ל ו ה ה י ר ב ד א ה מ ל ׳ ד י ש י י ח ם ד ו ש ה מ נ ו ש א ה ר ב י ש י ן מ י ד  ל



 עין משפט נר מצוה
ד ל ת  ת

מ ״ ו ר י ו ן צו מ ג עשי מ ת ס חלו ׳ נ ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
: ו ע ׳ ר י  ס

 ממורת הש״ס
ת מ א ל ״ ו ד) נ נ א אי ״ ם ג) ס ר לו נ) ש נ ל מ  א) נ

: [ ב ק ע ] ז) [צ״ל י ס ו) [צ״ל בת ״ ר ה ׳ מ י  ס) ג

 קובץ הגהות
׳ י מ : (ג) ללי א ב ר ר מ ב א ״ (6 נ : י ו ג ב ו ״ ח (א) נ ״  ב

׳ל: . בצ׳ א ת נ ל כן ה מ ו ״ . ש ס ר ו נ ק ק ע  ליצחק י
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 שלטי הגבוריס
נ א ה א ש ו ר ירושות ה ל ס ר ל מ א א ל ו ה נ נ מ ר נ נ  א נ
ו נ יתו על נ י ר הנ ס נ א א ה א ש נ י ע ה ס צ״ י ת הכנ  מנחיל א
נראה ל ליורשו ו נ ו ן י א י ו ה ת ו מ ן נ י ו נ י ן נחי י ׳ נ י פ  ו
ל ״ ף ק א ר מ ׳ הגוזל ק חא פ א לאי י ה ה א מ ת ג ו ל פ ר נ  לתל
ן נ ה ה נ לז ת ה נ נ ש מ ׳ ה י פ ׳ נררים שם נ ה מהל ״ ׳ פ י  מי
ו לאחיו או י ס נתן ירושת אנ ו א י ירושת אנ ר נ ו  האס
ת אשתו נ ו ת כ ו או נ נ ו ח ע נ ר ס פ ר וכן א ת ו ז מ ״  לכניו ה
ר לו ת ו ה כו חכירו מ הנ ע שלא י שנ י שהנ מ  שסיר ל
ה ׳ לההיא משנ י וה לפי פירושא למי ו ו נ ו ח ח ע א  לפרו
ן נ ס׳ זה ה חו ל ולפירש״י ו ״ ס ׳ גזילה נ ל ה ו נ נ נ ח ו שנ מ  נ
ס י נ ס יש לו נ את לאחיו או לבניו א  יכול ליתן הירושה הז
תן ו ראה לנ ה יאכל י ס רש לו מ ס או אחי י נ אס אין לו נ  ו
אס אין  לארנקי של צלקה כשאינו מוצא יורשיס לאניו ו
ן ס מ פרעי נ ס ו י א ח נ ״ ע נ ל ו נ ה יאנל לוה ואו  לו מ
יח ס מנ ׳ אחי ס יש לו נ ן א ו ג ח חלקו נ  הירושה א
ח ״ ע ס נ י א ע לו נ י ג ה מ הס ומחלקו שהי י נ י  הירושה נ
ו ה מי ג ו ״ נ ׳ ר ל סי ״ ר י ו ט מ ה ע ראה ל ק נ ם ו נפרעי  ו
א שנותן נ י ר ה טו ׳ ו י גי מי י גזילה פלי נ ג ג ל ״ ע א לאה ל  נ
א ולאי נ כ כלי חלקו אי לא ה כ ע  הגזילה לאחיו אי מצי מ
ה עליו ן הז ו מ מ ר ה ס א א ו ה נ כלי חלקו ל כ ע  לא מצי מ
ן ו ! חשנ ה מ ה ע ש ע ת ר הלכי ׳ נ י ן מי א ר נ מ ז ה לא ה ׳  ומש׳

׳ גזילה: הל נ נ ו שכח  כמ

 המאוד הגדול
ת ב ם ל י ר ק ן ד ת ב ו ט ש מ י ר א ד ן אי ל א ״ ו ע מ ף ק ד  ו
׳ מ ג ל ב י ע ׳ ל י ר מ א ג ר ״ ע א ה ד י א ל נ ם מ א י ה ס כ נ  ב
ה נ ו ש א ה ר ש ו ר י ה ל י נ ה ש ש ו ר ש י י ק ה מ ת ו ש א ר י  ו
ה ש ר ה פ ת ו א ת ב ו ר כ ז נ ת ה ו ש ו ר ן י ת ו א י ל ל י י מ נ  ה
ם ד ו ן ק ן ב ל ו כ ב ו ש ז ו ל ן ו ל ו ו כ ש ק ו ה ר ש מ ו ל  כ
ה ת ו א ת ב ר כ ז ה נ נ י א ס ש א ת ה ש ו ר י ל ב ב ת א ב  ל
ן י ת א ו ט מ ה מ ל ח ת נ ש ר ו ת י ל ב כ ו א מ ל ה א ש ר  פ
ת ו ט ת מ ש ק ה א ב ל ת א ב ן ל ה ב ם ב ו ר ק י ו ש נ  ל
ו ן ל י ל א ׳ ׳ ם ת א ה ה ט מ ב ל א ה ה ט ש מ י ק ר מ מ ו ל  כ
ד ת ע כ ל ו ה ת ו ש מ ש מ ה מ ל ח ד נ צ י א כ ו ה י ל ן ע י י  ע
ך ה כ ט מ ן ל י י ע ה מ ת א ם ש ש ׳ כ י ש ר פ ש מ . י ן ב ו א  ר
ת ש מ ש מ ה מ ל ח נ ת ה א צ מ נ ה ו ל ע מ ל ן מ י י ע ך ל ש ל  י
ך א כ ל ן א ו כ ו נ נ י ש א ו ר י פ ה ה ז . ו ן ב ו א ד ר  ע
י א א ק ת ש ר ה פ ל ו כ א י ו א ׳ ק ר ק ד א צ י א כ ה ה ש ו ר י  פ
ה ש ר פ ת ב ו ב ו ת כ ת ה ו ל ח נ א ה צ ו ה מ ת א  ש
ו ן ל י ם א א ב ו י ת כ ה ד ל ע מ ת ל ו כ ל ו ה ת ו ו ש מ ש מ  מ
ם י ח ו א ן ל י ם א א ו ו י ח א ו ל ת ל ח ת נ ם א ת ת נ ת ו  ב
ם י ח ו א ן ל י ם א א ו ו י ב י א ח א ו ל ת ל ח ת נ ם א ת ת נ  ו
ר ו ר ד ח ר א ו ה ד ל ע מ ת ל ו ש מ ש מ ה ה ׳ ז ו כ ו ו י ב א  ל
ד מ ל ה ל נ ו ש א ר ה ה ל ח נ ן ה ה מ ל ח ת א ה ת י י ר ב ה  ו
י א צ ו ל י כ ן ו ב ת ה ב ן ו ב ן ה ל ב ן ע י י ע ך ל ש ל י  ש
ם א ב ו י ת ן כ ל ו כ ב ם ש ל ו כ ד ל מ ה ל ת ם א ש מ ו ו כ ר  י
ו ש ל ם י ו א י ל ן ע י י ש ע ר פ ה מ ת ן א ל ו כ ב ו ו ן ל י  א
ל ו ש כ ר י י א צ ו ל י ד כ מ ו ה א ת ת א א צ מ ך נ ר א י צ ו  י
ן י מ ד ו ת ק ל ב ו ש כ ר י י א צ ו ל י כ ת ו ב ם ל י מ ד ו ן ק  ב
י ח א ן ל י מ ד ו ן ק י ח ל א ם ש כ ר י י א צ ו ל י כ ם ו י ח א  ל
י ח א ן ל י מ ד ו ב ק א י ה ח ל א ם ש כ ר י י א צ ו ל י כ ב ו א  ה
י ב י א ב י א ח ד א ך ע ל ת ש ו מ ש מ ן ת כ ב ו א י ה ב  א

: ן ב ו א ר ע ל י ג ת ר ש ב ע א  ה

0 נג טז ק - ד: קי  נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (
 הדין כן שיכול לשזור תוך כדי דבור אלא שיש לבעל דין המשזיק בקנייה לחלוק דמקדש ומגרש איצמריכא ליה לאשמועינן דלא מצי למהדר
 ולאשמועינן אע״ג דבהקנאמ ממון טוצא בו כגון שטר וכסף יכול למזור מוך כדי דבור באלו לא מצי למהדר אבל הוא הדין דכיון
 שמשך או השזיק כקרקע לא מצי למהדר ע״כ: וססק מלמודא הלכמא כרב יוסף לגבי רבה בשדה קנין ומשצה שדה הוא בס״ק ןדף ע:]
 גבי ההוא גברא דזבן ארעא אמצרא דכי נשא. כלומר אצל קרקע אכיו ואושו קרקע של אכיו היה חצי כור עדימ וכשכא לשלוק עס אחיו
 בית כור זבורית ומצי כית כור זה
ת היה מניח לו הכית כור בעבור ה א ש א ה ה ן נ ת ב ה א ש א ה : א א ג ל י פ א נ  ק

 בעלה ואתי האם מנחילין ולא נותלין: קמ״ל

 דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה

 אשה את בעלה (א) אין הבעל יורש את אשתו

 בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את

 אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אשה נמי

וכל בת יורשת יורשת (  תירש את בנה א״ק א

 ואינה מורשת >ב<: מתני׳ סדר נחלות כך הוא

 א איש כי ימות ובן אין לו >אי בן קודם לבת וכל

 יוצאי יריבו של בן קודמין לבת בת קודמת

 לאחין וכל יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין

 אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי יריק של

 אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם

 בנחלה יוצאי יריכו קודמין והאב קודם לכל

 יוצאי יריבו: נמ׳ ת״ר בן אין לי אלא בן בן

 הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין ת״ל נ<ובן אין לו

 עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת

 הבת ובת בן הבת מנין תלמוד לומר אין לו

 עיין עליו הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת

 עד ראובן ואימא עד יעקב גמירי דלא כלה

 שיבטא: זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי

 יריכו קודמין: בעי רמי בר חמא אבי האב

 ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזה

 מהן קודם w תא שמע האב קודם לכל יוצאי

 יריבו ורמי בר חמא יוצאי יריבו שלו ולא

 מצי כור זה שהיה במצר שלו ואמר
 רכה כגון זה ודאי כוסין אוחו על
 מדת סדום דזה נהנה וזה אינו חסר
 דהא שוה זה כזה ורב יוסף סליג ואמר
 דשסרון יש בדבר כיון דאינם ממש
 שוין מענין אשד דזמנין שיהיה השנה
 ששונה או גשומה וילקו כל זיבורית
 שבעולם וזו שהיא עדית לא תלקה
 כלל. קנין הא דהבא. מתצה דאמרי׳
 סרק מי שמת (לף קמג.) ההוא דא״ל
 לדכימהו נכסי ליך ולכניך אמר רכ
 יוסף קנה סלגא דכמיב והימה לאהרן
 ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו: רש
 מרבוומא דססקי דדוקא בהאי מסכמ
 הוא דססקינן כרבה לגבי רב יוסף
 בר מהני מלמ דנינהו כהאי מס׳ אכל
 בשאר מסכמין קי״ל כרב יוסף בהרבה
 מקומות ואיכא דמסרשי דבכ״מ הלכה
 כרבה בר מאותן מקומומ שמוכימ
 להדיא כוותיה דרכ יוסף כמו כשומר
 אבדה דקי״ל כרכ יוסף דאמר שומר
 שכר הוי כדאמרינן בנדרים [דף לג:]
 הא איכא משוס פרוטה דרב יוסף
 משמע דהלכמא היא: הא תנן האיש
 לאמו ולאשתו נוחלין ולא מנחילין א״ב
 תו למה לי הא דאשה לכנה ולכעלה
 מנשילין ולא נושלין ושירן הא קמשמע
 לן דאשה לכנה דומיא לדין אשה
 לבעלה מה אשה שמשה ואשר כך
 בא לה ירושה בעודה בקבר אינה
 מורישה אומה לבעלה כדפי׳ לעיל
 שאין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אף
 אשה לבנה אס מת בנה ואחר כך
 מתה היא אינו יורש אמ אמה כיון שהיא בקכר כדי שיירשו אותה
 ירושח אחיו מן האב אלא קרוכי האס הם יורשים אותה אי נמי מה
 אשה לבעלה אם ממ הוא קודם שמתה היא אע״ג שלא נשאת לאחר
 בינתים ואש״כ מתה אין בעלה בקבר יורשה כדי להנשיל אומה ירושה
 לקרוכיו דמיד שמת הותרה ממנו לגמרי אף הכן וכר: כתיב וכל
 בת יורשת נחלה ממטות וגו׳ ועכדינן היקשא ממטה האכ למטה האס
 כדאמרינן לעיל מה מטה האב אכ יורש לכנו אף מטה האם אשה
 יורשש לבנה ושירן בעלמא דדש מטות כדמשמע מדמניא בממני׳ האיש
 אמ אמו ולא הכת את אמה ומיהו שאני הכא דכשיב קרא יורשת נשלה
 דלא איצטריך ליה למכמכ יורשמ אלא נושלמ ומדאיצטריך למימר
 יורשת נשלה ודאי הא קמ״ל היא יורשת שני מטומ אבל אינה מורשת
 לשני מטוח אלא לאחד מהם דהיינו אב דמסתבר טסי דליכא למימר דאינה
 מורשת לאמד מהן דמאן ירית לה [לעיל דף קי:] בר קשא דמחא לירות:
׳ יעקב שממ ראובן בנו הוא קודם לדינה במו וכל יוצאי ירכו י  מתנ
 של ראוכן קודמין לעולם כראוכן ואם אין לו זרע כלל אפילו ןמבמ
 דינה קודמת לאמי יעקכ וכל יוצאי יריכה כמומה ואס מתו ראובן ודינה

 וה״נ מסתברא דקתני

 הקודם בנחלה יוצאי

 איתיה ליצחק יצחק

 יעקב קודם שמע מינה:

 יריכו של בנו

 זה הכלל כל

 קודמין ואילו

 השתא נמי (״

 יוצאי

 סיפא

 יריכו

 קודם

 רש״י
ן (אמר  מצי א״ל מעלינא כניכסי דכר מדו
 רב יוסף) כוי: קנאי פלגא. לדרש והימה
 לאהרן ולבניו לאהרן מחצה ולבניו מחצה:
 הא קמ״ל. בהך בבא ימירא ללא איצטדך
 להא מדשא שמעינן לה לנוחלין ולא
 מנחילין כלפדשימ: אין הבעל יורש אס
 אשסו. בנחלה הבא לה ממודשיה כשהיו
 בקבר לאין בעל יורש את אשמו בראד אלא
 בנה או אחל מקרובי משפחת אביה יורשה
 להא ילפינן במלמול מקראי: אין הבן יורש
 את אמו. כגון אס ממ הבן ואחר כך ממה
 אמו אין זה הבן המת הנתון בקבר קולס
 מיתת אמו יורש עתה את אמו להנחיל לאחיו
 מאביו אלא קרוביה ממשפחת אביה יורשין
 אומה: אשה גמי תירש אס גצה. כמו
: מתני׳ גן קודם י מ  שהבן יורש את א
 לבס. ראובן קורס לדנה אחותו לירש
 יעקב: ופן [א] יוצאי יריפו של גן. נש בנו
 חנוך בן ראובן בנו [של חנוך] ובן בנו
ה  על אלף לור אס מת ראובן קולמין לדנ
 לירש אמ יעקב: בה קודמה לאתין. והוא
ן שקולמת לאב ^(ובן קולס לדנה אחותו ד  ה
 לירש אמ יעקב): אחין קודמין לאתי האג
 וה״ה לאחות שקורמת לאחי האב [וכן] כל
דכה של אמות קולמין לאחי האב:  יוצאי י
 פל הקודם גצחלה. למת: יוצאי יריפו.
 עומליס במקומו לירש אומה נחלה ולא
 שאר קרובי המת אע״פ שקרובים י) ליורש
 יותר מיוצאי ידכו של זה: והאב קודם.
 לירש אמ בנו או אמ בתו וכל יוצאי יריכו
 רהיינו אתי המת ושאר בני האב אבל יוצאי
 ירך הבן קולמין לכל ארם: נמ׳ וימ
 הבן. במקום שאין שס בן: וגן גת הבן.
 וה״ה בת בת הבן: אין לו. יו״ר ימירה
 לדש למצי למכתב בלא יו״ר כמו מאן
 בלעם: עיין עליו. אס יש לו או לבא
 מכחו זרע: ממשמשת והולכת עד ראובן.
ד נמי עיין ד לעיין עליו למטה ה י ד ה  ל
 עליו למעלה שאס אין לו זרע תנוהו

 ליורשים של מעלה כגון אביו ואבי אביו או
 אחי אביו אס מת אביו ואבי m אבי אביו נד] ואין להן לאביו ולא לאבי אבי
 אביו לא בנים ולא בני בניס בודקין אחר אחי אביו או אחר אחי אבי אבי אביו
 אבל האבות קודמים לעולם לאחי האבות וכן לעולם יבדוק דור אחד למעלה רבדוק
 תחלה באבות ואח״כ באחיהן ובאתיותיהן וכן לעולם עד ראובן כגון ובני
 [ראובן] חנוך ופלוא בני פלוא אליאב ובני אליאב נמואל ולמן ואבירם מת בנו
 של נמואל בלא זרע נמואל אביו יורשו ואס אין נמואל קייס בני נמואל האחרים
 יורשי[ ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לרתן אחי אביו או לזרע לתן כלה
 לתן וזרעו נותנין לאליאב אבי אביו או לאחי אליאב או לאחות אליאב ולבניהן
 ולבני בניהן כלה אליאב ואחיו וזרעם נותנין לפלוא כלה פלוא וזרעו נותנים
 לחנוך או לבניו להיינו בני אחי אבי אבי המת כללא למילמא אבי המת חולם
 לאחי המת אחי המת קולס לאבי אבי המת וכן אבי אבי המת קולס לאחי
 אבי המת וכן אחי אבי המת קודם לאבי אבי אבי המת כלמסיק: ולימא עד
 יעקג. אס כלה ראובן וכל זרעו חוזרי! אצל יעקב ואם מת יעקב שאר השבמיס
 ובניהן יורשין אותו: דלא פלה שיבטא. דכתיב אני ה׳ לא שניתי ואתם בצי
ר ] ה [עשו (  יעקב לא כליתס: איזה מהם קודמים. טון דצחק קדס לירש ה
 כאילו יורשו כבר דבא יעקב ררש יצחק אביו שהבן קולס לאביו: או דילמא
 בצי בצים הרי הם פבצים. ונמצא כאילו עשו בן אברהס והאב קולס לאח ולכך
 אברהם קולס ליעקב ולכל יוצאי יריכו רעקב יוצא ירך אברהם הוא: הפי גמי
 מססגרא. ליעקב קורם לאברהם: השתא צמי יעקב קודם. ט ירש בכח

 כלא זרע כלל אז זוכין כירושח יעקכ אחיו של יעקכ או זרע זרען
 קודם האחיות ואס אין לו אחין האחיות או זרען זוכומ ואס אין להם זרע אשי אביו של יעקב [יורשים] בזה הדרך והזכרים קודמים לנקבומ
 לעולם אם יצחק קייס יצחק קודם לאמי יעקב כדתנן האב קודם וכו׳ ומפרשינן בגמ׳ דהאכ קודם לכל יוצאי יריכו של עצמו אכל לא ליוצאי
 ירכו של בנו: למי אין לי. שיהיה קודם לכת: אלא הכן בן בנו או בת בנו מניין. שיהיו קודמין לדינה שהיא י)אתות המת ת״ל אין לו
 כחיב ביו״ד והוה מצי למכחכ אן חסר דמשמע נמי לא כמו מאן יבמי אלא ודאי לדרשה אתא למימר עיין עליו באושו בן אס יש לו שוס
 יוצאי ירכו קודם שחעבור הנחלה לכמ: בן. משמע מכל מקום ואסילו ממזר וזרע משמע דוקא כשר ר״י ז״ל וכן דרשינן ואס אין [לון
 בת ונתתם את נחלחו לאחיו עיין עליה אס יש לה בת או בת הכת עד עשרה דורות ואם אין לה זרע כלל ונתתם אח נחלחו לאחיו וכן בזה
 הדרך לאחיו ואחר כך לאחיומיו וכי היכי דאמרינן עיין עליו למטה הוא הדין נמי למעלה לאחי אכיו ואחריהם לכל יוצאי ירכו ואחדהס
 לאחוח אכיו ולזרעה הא כיצד נחלה ממשמשמ והולכמ למעלה עד ראובן לאבי אבי אביו ולזרעו כזה הדרך: גמירי דלא כלה שבטא. הלכך
 עד ראוכן אששר שמתו כלא זרע שי אכל למעלה מראש השכט אי אפשר כדאיתא כמלאכי (ג) כי אני ה׳ לא שניתי ואתם כני י)ישראל לא
 כליתם: נרםי׳ בגמ׳ [לף קטז.] דרש רבי פנחס כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר !משלי מז]
 חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זו הביא בגמרא אגב גררא כמכמיה דמנהג זה כצרסמ כל מי שיש לו שולה מבקש סני הרב
ל האומר תירש בת עם בת הבן אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינו אלא מעשה צדוקין.  התופס ישיבה שיברך אותו: [לף קטי:] כ
 כל כ״ד שאומר כן דרך תקנה וגדר אפילו נשיא שכישראל שהיה לו כת להפקיר ממון אין שומעין לו מפני שהוא עושה מעשה צדוקין
 ושושבין שאנו עושין כן מדין תורה וכי אנו מודין לדבריהם והוא הפירוש הנכון דאין לפרש כל דיין שפוסק כן דפשיטא דטועה בדבר
 משנה הוא וגס אין לפרש כל ש״מ שמצוה כן דאפילו רבי יותנן בן ברוקא לא אמר נלף קל.] אלא על מי שראר ליורשו. נראה מכאן
 שאס לא מפני מעשה צדוקים אע״פ שמדין תורה אינו כן היו רשאין לתקן זה: אברהם ישמעאל לא אמרינן דפשיטא דאברהס קודם
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 לישמעאל כנכסי יצחק כנו וירושמ עשו מכח יצחק קא אמיא והאב קודם לכל יוצאי יריכו מנן אלא הכי מיבעי אברהם ויעקכ בנכסי עשו מאי
ס ואברהם קודם כדמנן במחני׳ האב קורם וכו׳ או דלמא כיון דיצחק קורס לירש עשו הר כאילו ירשו  מי נימא בני כניס הרי הם כמי
 ואחי יעקב מכחו שהבן קודם לאב ומסקינן דהכי נמי מסחכרא דהאכ קודם ליוצאי יריכו שלו דוקא ולא של כנו דהכי משמע מתני׳ כל הקודם
 כנמלה אילו היה קייס יוצאי יריכו קודמין: ממחני׳ דהכא שמעינן דהיכא דליח ליה בן הבח במקומו עומדש לירש כדחזינא בבנוח צלפחד:

 וחלק הראוי לאביו אע״ס שמח האב
 קודם שיבא ליל בנו או בחו היכא
 דליכא בן זוכין כו כדחזינן שזכו בנומ
של מח (  צלסחד כחלק חפר אכי אכיהן ג
 וחלקו נכסיו עס שאר אחיו של מת
 חלק כחלק כאילו היה צלפחד קייס
 שהיה מולק עמהס כודאי ואס הוא
 בכור וממ קודם לכן קודם שיגיע לידו
 חלק ככורתו כצלסחד שממ במיי תסר
 ולא כא לארץ ולא זכה כה אפ״ה כנוחיו
 נמלו חלק בכורתו כאילו היה הוא
 קייס. ואע״ג דכחכ קרא ככל אשר
 ימצא לו ודרשינן דוקא כמה שהוא
 מוחזק ולא שהוא ראר וחלק הארץ לא
 זכה כה חסר אפ״ה הא אמרינן כגמ׳
 [לף קיט.] דארץ ישראל מותזקת היא
 כיון דאמר רחמנא ונתמי אושה לכם
 מורשה כמי שהיו מוחזקין בה רמיא
 וכיון שכן כי היכי שהיה זוכה בה
 צלסשד אילו היה קייס ה״ה כניו וכן
 שנינו במוסממא. וכירושלמי כיצד אין
 נוטל בראוי כבמומזק ממ אביו בשיי
 אכי אכיו נוטל פי שנים מנכסי אביו
 ואינו נוטל פי שנים בנכסי אכי אכיו
 ואס היה אביו בכור נוטל פי שנים
 מנכסי אבי אביו הרי משורש שהבן
 נוטל חלק ככורמ אביו מנכסי אכי
 אביו אע״ג שמח אכיו קודס שיזכה
 כה אכל כשהבן בכור ולא האב אינו
 נוטל פי שנים מנכסי אכי אביו אפילו
 מאומו שלק הראר להגיע לאכיו מפני
 שהוא ראר ואין הככור נוטל כראוי
 אבל כשאכיו ככור הוא עומד במקומו
 והוי באילו האב נוטל בכורשו מאביו
 שהיה מוחזק בה ומעמה אפילו הוא
 ככור בן ככור אינו נוטל פי שנים
 כשכא לשלוק הירושה עם אחיו הכאה
 להם מאבי אכיהס משני שאמרנו שאין
 זוכה אלא כככורמ אכיו כשהוא מולק
 עם אחי אביו משום שהוא כאכיו
 וכמקומו הוא קם וכאוחה ככורה שבא
 מצד האכ כל הכניס שרן כה ואינו
 דין שיקח הוא אע״פ שהוא ככור טפי
ן דמשוס בכורתו אינו  משאר אחיו טו
 זוכה כנכסי אבי אביו דראוי הוא לגבי
 דידיה וכדאמרן וכן דעמ הרב כן
 מג״ש ז״ל והסטמו האחרונים לפירושו
 אע״פ שלא כמב כן כה״ג ז״ל וכרור
 הוא: אמר המחבר ושמעינן ממשנתנו
 דהא דאמרינן אין הככור נוטל בראר
 היינו כשהוא ראוי למוריש אכל אם
 הוא מוחזק למוריש אע״ס שהוא ראוי

ן דחלקו של חפר מוחזק הוא לו דא״י מוחזקח היא אע״ס שהיה ראוי בחייו לגבי צלשחד בנו ומח כחייו  ליורש יש כו חלק ככורה ולפיכך טו
 כשמזר ומח חפר נטלו בנושיו שלק בכורמו ושמעינן נמי שאס היה לאכיו קרקע שהוא כיד גזלן יש לו לככור כה חלוקה דקרקע אינה נגזלח.
 וכן אס נתנו לאביהם קרקע מהיום ולאחר מיתמ הנומן ומח אביהם בחיי הנומן בכור נוטל פי שנים דגופא דארעא דאכוהון הוה ואע״ג
 דלא אכל פירי דומיא דא״י לחפר ויש לנו לומר דסבר האי מנא ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ דאילו למ״ד נלף קח.] לבאי הארץ טון דנקכות
 היו אינן נוטלוח חלק כארץ ע״כ: גרפינן בגמ׳ [לף קכא:] תניא ר״א הגדול אומר כיון שהגיע ט״ו באב תשש בחח של חמה ולא היו כורמים
 עצים למערכה מסני שאינם יבשים אמר רב אשי וקרו ליה יום מכר מגל מכאן ואילך מאן דמוסיף מוסיף ודלא מוסיף יסיף חאני רכ יוסף
 מאן דלא מוסיף אוריימא מקכריה אמיה. דמכאן ואילך מחרכה כו לחלותית ומעלים עשן וגס מגדל מולעמ וכל עץ שנמצא כו תולעת פסול
 לגבי מזבח: יום תבר מגל. שנשברו הקרדומוח שאין צורך בהם לחטוב עוד עציס ומשני שבאומו יוס היו משלימין ומסיימין המצוה היו עושין
 שמחה גדולה: מכאן ואילך שהימים ממקצרים צריך לעסוק בתלמודו גם בלילה: מאן דמוםיף. מן הלילה .על היום לשנות מוסיף ימים
 כדכחיב [לברים ל] ט הוא חייך ואורך ימיך וכמיכ נמשלי ג] ט אורך ימים ושנוח חיים ושלום יוסיפו לך: מאן דלא מוסיף יםיף. שימוח בחצי
 ימיו כמו [אסמל ט] וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לשני תועלות היוצאים להיות זריז להתמיל ולקבוע מלמודו בלילות אלו להכיא עליו
׳ בנכסי האב (י). כדכמיכ לו י  כרכה ולא קללה וגס שהוא מנהג לשמומ כענין מצוה עד שכשהשלימה עושין שמחה ומשמה וי״ט: מתנ
 משפט הככורה ודרשינן נדף קיא:] משסט הככורה לאיש ולא לאשה: והבנות ניזונות. מיירי אף מכסים מועטים כדתנן לקמן [לף קלט:] (פרק)
ס [יירשו] והבנות יזונו נכסים מועטים הכנות יזונו והכניס ישאלו על הסתתים ולעולם י מ ת כזמן שהנכסים מרובים ה  מי שמת והניח בניס ומו
 אינן ניזונומ מנכסי האם שכן כשב לאשתו בנן נוקבן די יהוון ליכי מינאי תהויין מתזנן מנכסי עד דתלקמן לגוכרין כמב הריטב״א ז״ל בשם
 רכינו מאיר הלוי ז״ל דטון דלא קתני הכא אלא מזונות ש״מ דפרנסמ נשואין אף מנכסי האס היא דבשלמא מזונומ שהם מנאי כמוכה אינם
 מנכסי האס אבל פרנסת נשואין שאינה מתנאי כמובה שוה היא מכסי האס כנכסי האכ ולא כמכמי זה כפנים: נמ׳ w< שהבן והבת
 במקום שאין בן שוין בנכםי האס. לירש (י) חלקן כמו שדינן בנכסי האב שאין חלוק בין נכסי האכ לנכסי האס אלא כשתים אלו שסירשנו כמתני׳
 שהכן נוטל ככורה מנכסי האב ולא הבת דכתיב וילדו לו בניס ולא בכות ועוד לענין מזונות כדשירשנו כמשני׳ שניזונומ מנכסי האכ משוס
 תנאי ג״ל אבל בנכסי האם אין למות ליטול כלום אפילו שוה פרוטה והבנים יירשו והבנות ישאלו על הפחחים: פי שנים כאחד. שאם הם ה׳
ף קכג.] m ואומר.  אחין יחלקו הנכסים לששה שלקים הבכור יטול שני חלקים והארכעה אחד אחד נמצא שאין לו אלא סי שנים כאתל: [עיין גמ׳ ל

 רש״י
ן לאבי ת קולמי מ יס בגי ה  יצחק אביו להכנ
: מתני׳ בצהלה. בנחלת ארץ ת מ  ה
 ישראל: תלק אביהן. צלסחר שהיה בן
 עשרים כשיצא ממצרים ואע׳׳פ שמת במלבר
ר ליוצאי מצרים ב ס ק  נטלו בצותיו חלקו ר
תחלקה: נגפםי תפר. אבי צלפחל שגס  נ
 הוא היה מיוצאי מצרים ובניו נטלו חלקו
ם אביהם לבת הבן הס נטלו במקו  בארץ ו
: ושהיה צלפחד גפור וגטל פי שגים.  כגן
ר ואע״ג] לאין הבכור נוטל פי פ  ןבנכסי ח
ק ומפרש לקמן א״י  שנים בראוי כרמסי
 מוחזקת היא ליוצאי מצרים. והוי כמו
: נמ׳ מס אביו ר בחלקו דמי ס  שהחזיק ח
 בחיי [אבי] אגיז. כגון יעקב שמת
 בחיי יצחק ראובן בכור יעקב נוטל פי שנים
 בנכסי יעקב אביו ולא בנכסי יצחק זקנו
 שהרי אפילו היה יעקב קייס כשמת יצחק
 לא היה נוטל פי שניס בנכסיו ט היה
 פשוט לכן ראובן הבא מכחו לא יטול אלא
 חלק פשיטות אביו: ליטול חלק בפורסו.
 שהיה יעקב בכור והיינו עושין כאילו הוא
פ שממ ״ ע  קייס שראובן נוטל בכורתו ה״נ א
 צלפחר אנו עישין כאילו הוא קייס שבנותיו
: מתני׳ אחד ר פ  נוטלות פי שנים בנכסי ח
: הבגוס  הנן ואחד הגס פו׳. מפרש בגמ׳
 גיזוגוס. כדתנן מי שמת והניח בניס
ת מכדי ן פחו  ובנות והניח נכסים מועטי
ח שנים עשר חדש הבנות ניזונות ס נ ר  פ
: נמ׳ אילימא ם י ח ת פ  והבנים ישאלו על ה
ס זה: מאי אלא.  דירתי בהדי הדדי. זה ע
ב על הרישא: אחד הבן ואחד ס ו  היאך מ
ם שאין בן שרן שאין חילוק ביניהם  הבס. במקו
ס אלא לעני! א  בין בנכסי האב בין בנכסי ה
 בכורה יש חילוק: פאחד. כנגל אחל מן
גד  האמין נוטל סי שניס: בגפסיס. כנ
 כולן אפילו היו הרבה אחין: ודין הוא.
 שלא יטול אלא פי שנים כאחד: חלקי עם
 אחד. כשאין שם אלא בכור ופשוט:
 ירשו שטר חוג. הוי כשהשביחו בחיי
ק: יצא חז  אביהם דמלוה בשטר הוי כמו
 עליהן שטר חוב. שהיה אביהן חייב
ט י ט ה  לאחרים: בפור גוחן פי שגים. ד
וטל צריך לימן: ואם אמר איגי גוטל.  לנ
 אני מוחל חלק ירושת בכורתי: רשאי.
 ולא ישלם למלוה פי שנים וצריך לירד לדין
ס א מינה אי ליתנהו נ ק פ נ ם אחיו (א) ו  ע
ן ד שיבאו ואין בית ט  שצריטן להמתין ע
 יורדין לנכסיה!: ולא זפי ליה רחמצא.
א ליריה ט מ ד ד  חלק בכורה על כרחיה ע
ה דבר שלא בא לעולם: אחד נ ק  דאי! אדם מ
 מיצרא. שיתנו לו שני חלקים על מצר אחד

 נותן פי שנים כ ואם אמר איני נותן ואיני 1

 נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה

 מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי fa אמר קרא

 פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע״ג דלא מטא לידיה

 אף חלק בכורה אע״ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא

 למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני

 מתני׳ בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים
 בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים

ר בכו  וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה א

 א (א) ונטל שני חלקים: נמ׳ אמאי ראוי הוא
 ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רבה

 ארץ ישראל מוחזקת היא שמעינן מהא מתני׳

 לא שנא בן ולא שנא בת כד הוי אבוהון

 בוכרא שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון

 ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי

 אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא

 בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי

 שנים גם מנכסי אבי אביו ריש לקיש משום

 אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה

 ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור

 לענץ פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים

 ליטול פשיטותו אף משפט האמור לענץ

 בפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים

ד הבן ואתר הבת ח א  ליטול בכורתו: מתני׳ נ

 בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב

 ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות

 מנכסי האב ואינן נזונות מנכםי האם: נמ׳ מאי

 אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי

 והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן

 קודם לבת ועוד מאי אלא ואםיקנא אלא אמר

 מר בר רב אשי ה״ק אחד הבן ואחד הבת שוין

 בנכסי האם ובנכסי האב >׳< אלא שהבן נוטל

 פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי

רבנן א<לתת לו פי שנים פי שנים  האם תנו ג

 כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא

 פי שנים בנכסים ודין הוא חלקו עם אחד וחלקו

 עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד

 אף חלקו עם חמשה פי שנים כאחד: תניא

 אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים

 לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור

 נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר

 מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו

 היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט״ח בכור

 נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בבור

 עץ משפט נר מצוד!
ז ל ת ת - ה ל ת  ת

מ ׳ ׳ ח ו ן צו ט ג עשי מ ׳ נתלות ש ל ה ג מ ״ פ ב ו ״ ׳ ס י י  א מ
: ו ע מ ר ״ ר מ ו ם ט ג ש מ ק שס ס ״ ׳ פ י י : ב מ ז ע ׳ ר י  ס
מ ״ ס ו ׳ צו ט י ס ב ו ן ס ג עשי מ ס ס ג ש ״ ס ב ו ״ ׳ פ י י  ג מ

: ג ס ס ק ׳ ק י ע ס ״ ה ר א ו ט ח ו ע ר ז ו ׳ רע י  ס

 מסורת הש״ס
: [ ת מ א ב) [צ״צ ש  א) דברים כ

 קובץ הגהות
י יש! ס ׳ אלפ י ב ג ״ ל: (ב) נ ׳ ל כצ׳ ט  כ״ח (א) נ
י ס כ ף נ ם לבת א ד ו ב בן ק א כסי ה ה נ  מ
ב ״ ) נ ד ) : א ו ה נ ה ״ : (ג) נ י ו ת כ ג ם ל ד ו ן ק ס ג א  ה
: (ו) צ״ל ר ן כ ג ד ה ס ר א מ א י ק פ ג ה ׳ ׳ : (ה) נ י ו  כ

: ק ל ת ק כ  חל
ג ״ ג ל ״ : [ג] נ ! ג לאחי ״ : [5] נ ר מ ו ג א ״  מא״י [א] נ
ם חלקו ע ׳ ו ס א ן לדרך זו חלקי ע ל ו כ  א
ף חלתו ם א י ס נ נ י שנים ככל ה ׳ ס ס א ו ע ה חלק ׳ מ  ה
ס הנחילו ו י ה כ י ה ל ו ״ ם ת י ס כ נ ל ה כ י שנים ג ׳ ס ס ה  ע
א אין ! ה ה נחלה אצל האחי ת ג ה ר ר ו ת ו ה י נ ת ג  א
ר מ ו א ! ו ן אלא כלשון הראשו ו ן לדון כלשון האחר י ל  ע
ר וכחללו יצועי ו כ ג א ה ו ר ישראל ט ה ן ככו ג ו א  וכני ר
ף כן ישראל ולא ס ו ו לגני י מ ר ו כ ה נ נ מ ו נ י נ  א
ד י ג ו לנ י ח א ר נ נ ה ג ד ו ה ר ט י מ ו א ה ו ר ו נ נ חס ל י  להתי
ה ר מ א נ וסף ו ה לי ר ט ה נ ר מ א וסף נ ה לי ר ו כ ג ה ו ו נ מ  מ

ת: רו ו ה לד ר ו כ  ג
: ה ו ל י מ ג ׳ לג י ג ס ״  חו״י (א) נ

 שלטי הגבורימ
ם י מד ג יורשיו עו א י ה ר גמי כו ת הג ר מ ו ט ג ה ת  א כ
ו ליטול חלק בכורתו כדרך שנוטלין חלק מ ו  כמק
ט פשו ם גכור ו י נ ו לו שני ג ט גן ש  פשיטותו כגון ראו
ן ן כשימוח ראובן יטול ג ן ולזה ג מתו גחייו ולזה ג  ו
ר קייס וגן ו כ ה הג י שניס כנכסיו כאילו הי  הככור פ
י אחים נ ג ן ג ׳ וכן הדי י ט יטול השליש לשון מי ו ש פ  ה
׳ מן ה אכי א ס הי כ וככל היורשים א א י אחי ה מ כ  ו
ו ת מ ח ה שלו זה היורש מ ר ו ם ככור ניטל חלק מ  האחי
ן היורש ג ו דלא שיין ככורה אלא ג ט ג ן ד י נ נ ואיני מ ״  ע

 ולא נשאר היורשין:
ר מ נ דמצי נ ו ס יצא עליהם שטר ח א ׳ ד ד מ א א ד  כ ה
מ שאס שאר ״ נ ע ו ר ו י שניס ואינו פ  לומר אינו נוטל פ
ח יכול ״ ע ! שאין נ ס אינס נאי ס או א י נ ט  היורשים ק
א ק ו ר ד ל סף ה ו ר י ״ נ ה ת י פשיטותו נ פ וח אלא נ נ  לג
ת אינו טו ל נחלק הפשי נ ה א נ ת ה שהיא מ ר ו נ נ מלק ה  נ
ס נ י ם לפנ ה הנכסי נ ח ה ״ ע נ ול לסלק עצמו ולומר ל נ  י
תו ! או פי ו ע נלוס אלא נ  איני רוצה צירש כלום ולא לפרו
ותן או לשומן שהוא נ ור אותן ולהג ר ולמנ נ ד ל נ  להטפ
ש אינו יכול לסלק את ט ו מ ה כמו ש ו ו ש ט ו ס מ ו ק מ  נ
ר מ ו אפשר שלא א ט נ א ו״ל על ד ״ ג ש ר ג ה ת נ  עצמו ו

ה: ח מצו ״ ע ח נ ע ט ר פ מ א נא ד  אלא לרנ הו
׳ כורחו אפי ר יש לו רשות נחלק נ ו נ נ ז ה ״ א י ן ר ו ש  ל
ס ט ח א א למכור ל ס נ ן א נ י ו לס ס אחי ד שלא חלק ע  ע
ם ד שלא חלק ע ׳ ע ו אפי רח ו נ  או למחול לאחיו חלק נ
ו מ חו נ טו ק פשי ל ח ט נ ״ש הפשו נ ו ו ד י ח נ  אחיו הרשו
ד נשוה ח ר א נ ם אחיו ד ר שחלק ע ו נ ה נ ״ ז  שניאר מ
ז ה ה״ ר ו נ נ ו חלק ה טל ג ע גין מטלטלי! ולא נ ק ר ץ ק  ג
ה מחל ז ם הואיל ומחל ג סי נ נ  איבד חלק בכורתו ככל ה
אמר כן אלא בשחלק שתם אבל מר שלא נ ה או ״ ז מ  הכל ו
י גילה וחר חלק בכורה הר אמר בזה אני מו ס פירש ו  א
ו לוותר מלק בכורה אלא בזה בלבד ת ע ו שאין ד ת ע  ד
י שנים ה נשאר כשס שבכור נוטל פ ר ו נ  וליטול חלק נ
אס י שנים ו ו פ ט ח היוצאין על נכסי א ו נ ו ח ן משלם ג  כ
וחר ר איני נוטל חלק בכורה ואיני נוח( בחוב י מ  א
מר שאס רצה להניח ה או ״ מז  משאר האחים שומעין לו ו
יב  הככור חלק בבורחו לפני בעל חובו אינו מתחי
ן שאס נ נשאר האחי ״ א ש טותו מ ח מחלק פשי ו ט ח א  נ
ח ״ ע ׳ לפני נ ו והניח א י ט יורש שמי שדוח מאנ ו ש פ  ה
ח חוזר על היורש ״ ע נ ד ה ן ה ד ח נ ״ ע נ ה מ פ ר ט נ  ד
ר מ נ ו ול״נ שאף ה נ ה אחרת בחו ד ש ו ה נ מ ף מ ר ט  ו
ת בע״ח שבל נכסי הלוה משועבדים ו ד ח א נ ב י י ח ח  מ
א חוזר ו ן הלקוחות ה ׳ מ ו ואפי נ ו גנה ח ד שי ח ע ״ ע נ  ל

ת: ו י ס הרא ר ט נ ו ק ר נ א ו נ מ ה נ נ י ג  ו



 מסורת הש״ס

ת ו תי ק בלי או ״ ל ג ס ו ״ ד ה ב ״ א ב) כ ס כ י  א) לכר
ת ו ע ס ו) ט ״ ר ה ׳ מ י ף גכ. ס) ג : ד) ל א ף נ ת ג) ל לו  גלו

: תא א לי ״ ו ו י ו ק ו בר״ ס ו ״ ל נ א ו ו  ה

 קונץ הגהות
א נ ו מ ר מ ק י ע ס כ ת ׳ ה ו א לך כ אי קשי ו  ב״ח (א) (
׳ אלפשי ישן י כ ג ״ נ מ ו ״ א ) ת א ח נ ש א נ כ  ה
א ריש י ד ה א כ ת כ ל א ה ק ש פ י א א ה א ל כ ר  וליתא להא ל
: ש ״ א ר י ה ק ס פ כ כ . וכך כתו קה ו ס תל ל ו  לו לככור ק
ר ו כ כ ן ה ק ואי ז ת ו מ נ ר כ א ר טל כ ו ל ג ע כ ן ה כ אי ״  (נ) נ
ה ר ח פ י נ : (ג) צ׳׳ל אכל ה ש] ׳ ברא׳ ׳ ו מ ג ה כ ״ כ ו  כצ״ל ן
ה ת י ה ו ש ׳ א ו ר נ ו כ נ ר ה ״ ׳ ת מ ג נ נ ׳ ׳ נ ת ו ו נ ו ע  מ
י נ י ר נ . מ י י שנים כו ל פ ט ו ו נ ו כ ה נ ל ל ו ר פ א ה נ ע ו  ר
י שגיס. מ פ ו ל ל ו ן איגו גוטל נ ג נ א ללר מ ל ׳ א ו א כ י  ה
י ל פ ט ו נ ק ל ס ׳ גחלומ פ ל ה ג מ ״ י פ ס נ ״ נ מ ר ו ה ה י מ  ו
: ש ״ ו ע רי ס ללנ ע ר ט י ג מ נ ה ר ר גמן ה ב נ  שגיס ו
ר ו נ נ טל נ ו ו נ נ י ר לא מ : (ה) ללא א א ת נ ו נ ל ״  (ד) נ
: ל ״ צ ר נ מ א א ליה ל ר י נ : (ו) ס י ו ס כ ו ש ל אלא מ ו ת ל  נ
ה ש ע מ ה מוציא. ו ו ל מ ה : (יז) ש ה כצ״ל י ש ס נ  (ז) ל

: ק ת מ ׳ כי נ תי  כצ״ל ו
ר נ ל ר ר ס ד למלרש של ס ד ק ס  מא״י [א] ס
: ל ט ו ל נ ע נ ן ה נ אי ״ ] נ ג ו כצ״ל: [ מ ל ש י  מ

: ר א ו ל נ ט ו נ ׳ ל י ב ס ״  [ל] נ
׳ י ס ו ו ג ו ק סל ׳ ליתא ו מ ג ע ב ״ נ צ ״  חו״י (א) נ
ק ש ללחו ט י ו ה מ ף נ ״ ד ש ה ״ מ ם נ ״ נ ש  ו
ם ל שחולקי ״ ו י ו ג ג סלי ״ י נ ל ״ נר ג א שי ו ה לומר ל  ו

: ס י י שנ ל ס ט ו ר נ ט כ ם ש ל ו  כלרך ע

 שלטי הגבוריס
קא ה לו י שניס כמלו ׳ אין הכפור נוטל פ ד מ א א ל  א ה
ס שנוטל ״ נ ש ׳ ר י ! פ ו ם משנ ל ע לא משכון אנ ה נ ו ל מ  נ
ת הלואתו ואס ע ש ו נ נ ׳ משנ י י אפ מ ק ל ז מ ו מ נ י שניס ל  פ
י שקיל א ללא מסלק ר ת א ע נ ק ר א של ק נ ו  הלוה על משנ
סף י ר י ״ ׳ ה פי י לא שקל ו א למסלק ר מ א נ י שנים ו ה פ  נ
א ט ללא מ קא נ ו י ל א ללא מסלק ר ח א א לשקיל נ ר ה ל  ה
י כיון ללא מצי מ ע ל ק ר ק ן לאז כ ו ה ו י אנ חי  זימנא נ
א ״ לשנ ן לא שקל ו ו ה ו י אנ חי א זימנא נ ט ל מ  לסלוקי אנ
א ר ת א י היינו נ אתרא למסלק א ללא שקיל נ ׳ ה  סי
א שתא נ ו ס משנ ח ס ח ל ו מ ו ק מ ם ה ת ס ל נ נ ל א  למסלקי מי
ה ל ו ן פ נשהמשנ ן ו מ ו י כמפר לעולס ואפילו לאחר ה  הו
׳ י י אפ ק ל ס  חשנינן ליה כחוזר ולוקח וכ״ש כאמרא ללא מ
י ק ל ס מ א ל ר ח א טל נ ו הא לאינו נ נ ו ״ ע זמני ע י  אחל שהג
ל ן אנ שכ רה נראה לאפילו כגוף השלה הממו או  לנ
ד י פ ר אלא א מ א א ק ת נ נ ש מ א ל פ ו ג ׳ ללאו א י ל פ ״ נ א ר  ה
ת ואין ו שנ ר כמ ה א משכנתא כנכייתא ל ו ה ה ל מ ט א  ל
א ע ר י א ו מהא נ ל ט ג נ ח א נ ש י שניס נ ר נוטל פ ו נ נ  ה
י ה פ ח לא שקיל נ ו ע י מ נ ס ג הו א מי י שגיס ו  שקיצ פ
א ללא מסלקי ל ת א ל נ קי נינהו אנ חז י לא מו ת  שנים ח
פא ו ה ליה ג נ ק ן ל א מ א לסירי נ ע ר ה להו א נ ק ן ל ו  ט

: נ ״ . ע א למי ע ר א  ל

 נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא

 ואלים ארעא ואםיק שירטון כ״ע לא פליגי

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קכד.-קכו:) נד
 הא לקאמר ואומר משוס לכי תימא והיה ביום הנחילו וכר לרבי יוחנן בן ברוקא הוא לאתא לדריש ליה לקמן לזרשא אחריתא ת״ש והככורה
 ליוסף וגמרינן ככורה ללורוח דהיינו לו משפט הככורה מככורה ליוסף לכמיכ כלכרי הימים ואינו אלא גלר מלמא כעלמא ללכרי מורה
 מלברי קבלה לא ילפינן סלוגחייהו לרבי ורכנן הוא משוס לכמיכ ככל אשר ימצא לו לדרשינן מיניה שאין הבכור נוטל בראר ככמוחזק:
ד לפי שעליין שמו עליו אי נמי ארעא ק י  ובדקל קטן שהניח להם אביהן ואלים. כלומר נמעבה אסילו רבנן מולו לשקיל ביה שנים למוחזק מ
 ואסקה שירטון שהביא הנהר חכן וקש
 ממקום אחר כשעבר על אוחו שדה
 ונעשה זכל ונמעלה השדה והשביחה
 , - , - , , בכך: ש הניח פרה. מעוכרמ

 דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי 1

 ותוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר

 אשתני: תאני רמי בר חמא בשאר םיפרי דבי

בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו (  רב א

 נכסים לאחר מיתת אביהן וכ״ש שהשביחו

 יורשץ לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני

 רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא

 אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון

 חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי:

הבכור נוטל פי שנים ( מתני׳ בבכורות ג (  ב

 בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי תאם

 ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק ייולא

 האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא

 היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא בראוי

 כבמוחזק: ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה

 בכתובתה איני והאמר שמואל בע״ח גובה

 את השבח א״ר אבא מקולי כתובה שאנו

 כאן: ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר

 אביי לא שאנו אלא שבח ששבחו נכסים

 בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה

 שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי

 קם רבא אמר אפילו דבין יבום לחלוקה לא

 שקיל מ״ט כבכור מה בכור אין לו קודם

 חלוקה אף האי נמי אין לו קודם חלוקה:

 יא) ואי קשיא לך הא דאיפםיקא הלכתא

 לקמן דיש לו לבכור קודם חלוקה התם בעיקר ממונא הבא בשבחא: א״ר

 פפא הלכתא >נ< אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ואץ הבכור נוטל פי שנים

 במלוה א בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ובמלוה שעמו פלגי (א) כלומר

 אף על פי שהוכר העוכר כחפירה
 והוו שיבולי הוו לרכנן ואין נוטל בולדומ
 סי שנים: חפ־דה. שחמ שלא הביא שליש
 ונעשיח שבלים אי נמי דקלים שהסריחו
 ואשר מישש אביהם נעשו ממרים רבי
 סבר בהאי שבמא דממילא שבח בלא
 טורש הישומיס ובלא הוצאה כבמוחזק
 בחיי אביהן הוא והככור נוטל פי שנים
 ורבנן סכרי [כיון] דאישחנו שמס
 דמעיקרא לא שבלים מיקרו ולא שמרי
 מיקרו ולא מיקרי מוחזק בחיי אביהן
 אלא ראוי והיינו נמי דמני רמי בר
 חמא דככה״ג הוי שבח ששבחו נכסים
 לאחר מיחח אביהן: בשאר ספרי דבי
 רב. קרי למדרש של וישלחו מן
 המחנה עד סוף ואלה הדברים.
 ססרא דבי רב היינו מורת כהנים
 כריימא של ססר ויקרא. מכילמא קרי
 למדרש של ואלה שמומ מהחדש הזה
 עד סוף הסדר: נראה לי דסרה רועה
 כאפר ונמפטמה כדיקלא ואלים היא
 ונוטל בה בכור סי שנים והא דפליגי
 רכנן עליה לעיל היינו כשילדה דוקא
 דאין לך שבח דאישחני גדול מזה:
 גרסי׳ בגמ׳ נלף קכל:] אמר דבא
 אסור לעשות בדברי רבי ואם עשה
 עשוי סבר מטין איתמר. מטין בני
 הישיכה לדעמ רכנן וכיון דלא איפסיקא
 הלכמא כוומייה כהדיא אס עשה
 כרכי עשה אי נמי מטין לדעח רכי
 וכיון דרכים פליגי עליה ולא איפסיקא
 הלכתא כוותייהו להדיא אסור לעשומ
 הדין כמוחו לכחחלה ואס עשה הדין כמומו עשוי ומדלא הכיאה הרכ ז״ל כהלכומיו משמע דהכא לענין חפירה ושלופסי לא קי״ל כוותיה וכ״כ
 ר׳ שמואל ז״ל דלא סמכינן אהאי ססקא אלא אפסקא במרא דגמרא שהכיאו הא דרכ פסא דכסמוך דלא כרכי כענין מלוה ונראה לי דהוא
 הדין בשלפופי וחפורי דבחרוייהו בשוה פליגי רבנן עליה דרבי וכי היכי דכמלוה לא אמרינן אם עשה עשוי אלא אינו נוטל אמרינן כשום צד
 ה״ה הכא ומיהו משוס דההוא פסקא דרכא לאו אהא כלחוד אמרה אלא כללא הוא ככוליה חלמודא חזו רבווחא למפסקא י)(ו)להך דרב פפא): ואע״ג
 דאיכא (י) חדא דנפקא מכללא לא מסריך מש״ה כללין דה״נ איססקו בכמה דוכמין דלא כרכי אפי׳ ממכירו ולא מסריך מש״ה כללא דקי״ל הלכתא
 כר׳ מחכירו וה״ה הכא גבי מכריו פסקינן הכא כרכא דאמר מטין ואס עשה כרכי עשה היכא דלא איססקא הלכתא דלא כוותיה כי הכא
 דפסקינן דלא כוומיה משוס פסקא דרב ססא דבסמוך וכן פסק ר״ח ז״ל: נמ בראוי. גמור כגון שמחה היא כחיי אכיה ואח״כ ממ אכיה אין
 הכעל יורש נכסים מחמח אשמו מסני שנכסים אלו לא הוחזקו לאשתו אלא ראויים היו לה אכל נכסים שהיו כרשותה והשכיחו אחר כך זה
 כרור שהכעל נוטל אותו שכח לכ״ע אפילו חפורי והוו שכולי שלפופי והוו ממרי ואשילו היכא שנפלו לשאר יורשין עמה נכסים מאכיה או
 מאבי אביה ולא הספיקו לחלוק עד שמחה. הבעל נוטל נשכח שהשכיח את״כ כמו שהיתה היא נוטלת (י< דכככור כלחוד משוס דמתנה קרייה
 רחמנא ואינה זוכה כשכח עד לאחר חלוקה אכל אשה זו יורשח היא חלקה כחלק אחד מן הפשוטים שנוטלים כשכח כך היא נוטלת בשבח
 ואף הכעל כמוהו וזה פשוט. כך העלו כל המפרשים: ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה. לאו למימרא הא כעל נוטל מדלא ערכינהו
ד ועוד דהא דמלוה גבי בכור מחטיא מ  וחנינהו לכעל וכבור בהדי הדדי דהא לא מצי לערבינהו שהד חלקנו בדיניהם לענין שלופפי והוא ח
 לעיל ולענין שאינו נוטל כראוי לא צריך למימר דמשנה שלימה היא כככורות (לף נא:) דאינו נוטל כראר ככמוחזק אכל גכי כעל לא מצינו
 משנה ולא כריימא אלא מימרא דר׳ אכהו נמ לעיל ולפיכך נקטיה רכ פפא הכי אבל מ״מ דינייהו שוה כמלוה והכי מוכח כהדיא כפ׳ שור שנגח
 ארבעה וממשה (לף מב:) דתניא המם הכה אש האשה ויצאו ילדיה נושן נזק וצער לאשה אין אשה נוחנס ליורשיה ולא לבעל והחס מקשה ומחרץ
 מלמודא [3דף מג.] לאוקומי כי הכא בין בגבו קרקע בין בגבו מעומ דאינו נוטל כעל משום דראוי הוא כי הכא דלאו הני מעות שבק
 אבוהון ולא האי קרקע שבק ומדמקשו התס לאוקומי פלוגמייהו בכעל כסלוגמייהו הכא כככור ש״מ דלא שני להו דאי הויא מלוה מוחזקמ
ן בככור שאני גבי בעל דמושזקמ היא אלא ודאי לענין מלוה ראוי הוא בין כככור בין בבעל וכן כתב  לענין כעל היכי מקשו ממאי דאמדנ

 רש״י
 כל מקום שיפול לו הגורל ולא בב׳ מקומות:
 ויקלא. דקל קטן הניח להן אכיהן: ואלים.
 שנתעבה את״כ או קרקע הניח להן ואסקה
 אח״כ שירטון שהעלה זבל ונתיפה בכך:
 דפ״ע. בין רבי בין רבנן מולו לשקיל
 לעדין שמו עליו: בחפירה. שהניח להן
 שחת ונעשה אח״כ שיבולים: שלופפי.
ד לנשתנה ב  לקלים: אישסלי. רבנן ס
 העשב לחמין וכן הפרחים לתמרים להר
 שם אחר ולבר אחר: בשאר סיפרי. שיפד
 [לבי רב] היינו ת״כ כל שפר ויקרא קרר
 ספרי. שאר שיפד נא] מוירבר וישלחו
 מן המחנה על סוף הספר: מקולי פחובה.
 שהקילו בכתובת אשה יותר מבע״ח: בפור
 קרייה רחמלא. לכתיב והיה הבכור משמע
 לקאי על יבמה יבא עליה ללעיל מיניה:
 אין הגעל צוטל בראוי. כגון נחלה שנפלה
 לאשתו לאחר מיתתה אבל ראוי רלעיל
 כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו
 ממרי פשיטא לשקיל להא מיל כשמתה
ד אשבחו ברשותיה  אשמו זכה בנכסים ו
 אשבחו: ואין הבפור נוטל פי שנים בראוי.
 כגון חפירה והר שיבולי כו׳ לאישתני
 כרבנן לרבי. אבל לא אישתני כגון ליקלא
 ואלים וכו׳ אפילו רבנן מולו לשקיל אבל
 השביחו יתומים אפילו לא אישתני בכור
 אינו נוטל בו והיכא רמיח בכור בחיי אביו
 בני הבכור יורשי! חלק בכורתו עם האחין:
 ולא במלוה. ואפילו בשטר בי! שגבו קרקע
 באומה מלוה בין שגבו מעות ללאו הנהו
 מעות ולא האי קרקע שבק להו אבוהון
 והוו ראוי (מיל) מיהו אי שקיל עליה משכון
 פשיטא לשקיל בה בכור פי שנים לבע״ח
 קונה משכון: וגמלוה שעמו. שנתחייב
 הבכור לאביו: פלגי. חלק בכורה יחלוקו

 הגדול
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 המאור
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ד ו ב ע ש י ש נ פ ת מ ו ע מ א ה ל ק ו ז ח ו ע מ ק ר ק ה ל ש ״ א ס ב ר ע י מ נ ב א ר ב י ל ׳ א ב ר ל ת ד י ב ר ה ל ו ל ן מ י ן ב נ י ג ל פ מ י ד כ י י ה ת כ ו ע  מ

 מלחמת ה׳
 אמר ליה לא ללילי קשיא ולא לרב גחמן קשיא לטעמייהו לבני מערבא קא אמד׳ ול! לא ס״ל וכו׳ על ואי קשיא טעמייהו לבני מערבא במלוה שהיה מוחזקת משוס לסבירא להו שעבולא לאודיתא ולבר תורה גובה מ! המשועבד!
 לך שנראו לו לבד בני מערבא וכו׳: הלכך ציכא למימל אי קלס וזבין זביניה וביני שהמלוה מוציא (ת) כי מעשה לסבתא להתס אי קלמה וזבינה הוו

 אמר הכותב השיב ה״ר אברהם ברבי לול ז״ל ואמר בכאן הפסיל לבדו רצא מן הלרך והפליג היה לו לומר זביני לגמרי ואינה יכולה להוציא מיל הלקוחות כר׳ שמעון בן גמליאל:



 עין משפט נר מצוד! 108 (קכת-קכו.) נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא
ח ל ת  ת

: רב אמא משנשא גאון ז״ל בשאלמומ פרשת וירא בלק להמס שאיל בעל אי ירימ מלוה ואמר מ״ש לא״ר פפא הלכחא אין הצמר נוטל ח מ ר ׳ י ס מ ״ ח ו ט ה נ ת מ ו ה י ט ז ׳ ל ה מ ב ״ י ס ׳ י י מ  א

 שי שנים במלוה ואין הבעל נוטל במלוה בין שגבו קרקע בין שגכו מעות הנה מפורש דס״ל לאף כמלוה ראוי לגכי כעל וכן עיקר וכן לעת

 הרי׳י אלפסי ז״ל ואף ר״מ ז״ל כן כתב המס פרק שור שנגח אליכא לרכ פפא רהכא נזקיה ליורשיה ולא לבעל בין שגבו קרקע בין שגבו

 מעומ ולענין כמובמ אשה וכע״ח [כתכו] האחרונים כולם וגס הרבה מן הראשונים למלוה מותזקת היא אצלם וכתוכמ אשה גוכין ממנה

 ואע״ג לככל לבר בעלמא קרינא למלוה

 ראוי בהני שאני וטעמא משוס לקי״ל

ד כמן לאמר [פסחים לף לא.] מניין  כ

 רש״י

 ביניהן: איהו מעפג פלגא. ויהיה לאחיו
 פלגא: דהוי ממון המוטל בספק. לאין
 ילוע אי הוי מוחזקת אס לאו כלמסיק
 ואזיל: לסבתא. צזקינמי אני נותן כל
 נכסי: ונסרה ליורשי. אחרי מות זקינתי
 לא יירשו יורשיה כגון בנה ובתה ואחיה
 אלא יורשים שלי כגון בני ובתי: ה״ל לההזא
 גברא ברסא. בת אחת: שפיבא ההיא
 גרסא. בחיי בעלה ובחיי סבתא ואחר כך
 שטבא סבתא: בסר דשפיבא סבהא אסא
 בעל וקא תבע. לפי שבשעת הצוואה היתה

 יא) הואיל וישנה תחת ידו יש לו בה חלק

 בבודה דמותזקת היא ואיכא מ״ד מלוה שעמו

 פלגי לה אחוד. בהדיה דשקיל איהו פלגא

 חלק בכורה ואידך פלגא פלגי לה אחוה

 בשוה דמספקא לן אי הויא לה מוחזקת אי לא

 דאיכא למימר כיון דישנה תחת ידו הויא

 לה כמוחזקת ושקיל ליה כוליה ואיכא למימר

 כיון דלא מטי לידיה דאבוה כמלוה דעלמא

 דמיא ולית ליה ולא מידי הילכך שקיל

נכסאי לםבתא ובתרה לירתיה w הויא ליה ברתא  פלגא: ההוא דאמר א

יבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע  דהות נסיבא *ושנ

 במראי למגבא ממטלטלי ליממי גביא נמי ממלוה בין גבו קרקע בין גבו מעות וה״ה בע״ש וכ״ש הוא לעליף טפי משוס נעילת ללת טפי מאשה

ן [יבמות דף קיג.] יומר משהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא וכן כתכ ר״י אלפסי ז״ל ככתוכות גכי לא אשכמן מנא למתמיר תרי תומרי  כלאמדנ

 בכתוכה ומלוה שיש עליה משכון מותזקת היא דכע״ת קונה משכון וככור נוטל כה פי שנים וה״ה למשכנומ קרקע באמרא ללא מסלקי וכלאימא

 כפרק איזהו נשך (לף סז:ז: וכמלוה שעמו פלגי. שהכן ככור חייב לאביו והא הוא מוחזק בה וגס אפשר לומר לאביו נמי מוחזק בה שהרי

 הככור רוצה לשעבל נכסיו לאביו כלי ללשקול איהו סי שנים או רילמא ל״ש מלוה שעמו משאר מלוה והוי ממון המוטל כספק וחולק עס

 אחיו חלק הככורה אבל אין לפרש סלגי ככשאר נכסים שיטול הככור כהך מלוה סי שנים [א] לא״כ הכי הוה ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל:

 גדםינץ בגמ׳ [לף קפל.] יצא עליהם שטר חוב נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. אע״פ לבירשו שטר חוב אינו נוטל
 סי שנים כלאמרן משום להו״ל ראר מיהו לענין סריעח חוב אביהם שנפרע מהנכסים הנשארים לאביו הוא יתן פי שנים כי

 היט שנוטל מן הנכסים פי שנים שהרי הנכסים משועבליס לשוב: אם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. כלומר אע״ג ליש לו [לף קכו:]

 לככור קולס חלוקה לין וכח כככורמו הן למכור הן למחול כללקמן לא חימא זכות גלול זכמה לו רחמנא כירושה לעלמא שאע״פ שאמר אי

 אפשי כה יכול לחזור בו א<ואפילו פרעו אתיו במעות זהו לעת התוס׳ ולעת הראכ״ל ז״ל [ב] לא היא להכא גבי בכורה מתנה קרייא רחמנא

 דאמר לממ לו ומחילה קלילא סגי כה וכיון שאמר איני נוטל לי ולשיכך רשאי הוא לומר כן ולא חיישינן שמא ימזור כו לתו לא מצי למהלר

ל סשיטומו ומיהו גס מסלק הסשיטוש נראין הלכריס שאס אמר איני רוצה ליטפל כו הורילוהו כנכסים ועשו לו שומא ג  הלכך לא ימן אלא מ

 רשאי והוא הדין לכל לוה שאמר הרי נכסי לפניכם עשו לו שומא והורילוהו בהם אין כופין אומו ליטסל כהם ומיהו יקכל חרס שאין לו

 מעות לפרוע לו וכן דעת הגאונים ז״ל וכן דעת הרמב״ס ז״ל: שהניח נכסיו לזקנה ואחריה ליורש שלה והוה לה לאותה זקנה בת דהוה נסיבא

 המאור הגדול

 לנושה בחבירו מנה וחבית בחכירו

 מניין שמוציאין מזה ונושנין לזה שנאמר

 ונתן לאשר אשם לו וכתירץ רבא אליבא

 דר״נ פרק כל שעה (שם) אסילו

 לטעמיה דרבא דאמר כעל מוכ מכאן

 ולהבא הוא גובה דכי היכי דמשועבד

 האי קרקע לזה ה״נ הוא משועבד

 לבע״ח שזה חייב לו וטון שזה גובהו

 חשכינן ליה כאילו הוא מוחזק בידו

 מעיקרא טון דשעבודיה מעיקרא על

 אותו קרקע א״כ השתא דתקון רכנן

 ממורת הש״ס
א ק ו ל ם ד ש ז מ מ ו מ ת ד ו מ ו ר ת ר ובבעל ה ו ט ׳ ב י  א) ע
ם ע ט ט ״ ק כ ״ ח ס ״ ע ע ר ״ מ ס ׳ נ עי ת ו ו ע מ ו ב ע ר פ  ש

ה:  לז

 קובץ הגהות
ע מ ש נ מ ״ : (ב) נ ׳ י ו פ מ ע ש ש ״ ב מ ״  ב״ח (א) נ
ו הי א י ת ב ס ר ה מ א ן ש ת ו נ ר ה מ א ה ש ן ז  מלשו
י מ ׳ נ י ס ר ם שלנו ג י ר פ ס ב תן ו ו ם ליורשיו של נ י ס כ נ  ה
י ישן ש אבל באלפס ׳ י הרא׳ ק ס פ א ב ו  לירתאי וכן ה
רס ו ן ג כ ׳ ו ו א כ ת ר ה ב א ל ר בתרא לירתה ה ס ו ר ו  ג
ם י נ ו א ׳ הג י א ג ו ה ה ו ׳ ז ף פ ו ף ס ״ ט ן בדברי ה מ ק  ל
: י ״ ׳ בדברי נ י ע ׳ זכייה ו ל ה ג מ ״ י ד ס י ג מ ב ה ר ש ה ״ מ  כ

: ל י שנא כצ״ א ד) מ ׳ל: ( רבה כצ׳  (ג) ו
א ת ב ה ובחיי ס ל ע א ושכיבא בחיי ב מ י ׳ א מ ג ] ב  ג״א א

: ׳ ו ר כ ת  ב
: ס פ ל נ א ר א ד מ ] וכלישנא ק א ם [ ״ ר ז ו ״ש ט  אנ
טל ואיני ו ני נ ר אי מ ס א  [כ] והלכך א
א יחזיר ויזכה מ ו לו ש מעי ן שו א דאי ״ תן ה ו  נ

: ר כ ל לא ו ״ מ  ק

ן ו ש ל ת כ ע ר כ י מ ת ע ד י ו ש י ל ל ש ל כ ם ב נ י א י ש ש י ל י ש ש ר ו י ן ב ן כ י א ה ש ן מ ן ה י ש ר ו י ל ה ל כ ן ב ל ו ן כ י ש ר ו י י ש ר ו י י ש נ פ  מ
י ש ר ו י ו ל ר ז ח ת י ם מ א ת ו ו ר י ל פ כ ו י א נ ש י ה נ ש ת ה א מ ל ד ש י ע ש י ל ש ת ה א מ ת פ ס ו ת ע ב ו י ו ס ו ל נ א צ מ י ש נ פ ן מ ו ר ח א ה ה ז  ה
׳ י נ ת מ ש מ ״ ן מ ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח ר י מ א ׳ ד ד ת ל ״ א י ו נ י ש ש ר ו י ו ל ר ז ח ג י ״ ב ש ר א ד ב י ל ל א ב י א ב ר א ד ב י ל ה א י ו נ ו ש ז ן ו ת ו  נ
ר ״ ׳ ה י ן פ כ ג ו י ל א פ ש ל י ר ו ה ש ל כ ב ן א ב ר ה כ מ ש א כ ל ן א נ ח ו י י ב ג ר י ל א פ ל א ד נ ש י ר פ ה ד ת י ר מ ח א ו ל נ ב ו ל י ס כ ב נ ת ו כ ה  ד
ן ב ה ת ו ו ר י ת פ ל י כ א א ל ם א ה ן ל י ם א ה י נ ש י ש ב י ר ר ב ד א ל ת י י ר ב ן ב ו ש א ר ו ה מ ו כ נ י ת נ ש מ ב ב א א ה ל ה ג ו ״ ו ר מ ר ל מ א ו מ  ש
ו י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה ם כ י ר מ ו ו א נ א ר ש ח א ף מ ו ג ן ה י נ ם ק ה ש ל ם י ה י נ ש א ש ת י י ר ב י ב ש י ל ש ו ה מ ו כ נ י ת נ ש מ  ב
ר מ ו א ל ה כ פ ש ״ ע ב א י ש ה ו ל נ ש ל . י ו י ש ר ו י ש ל י ר ו ו מ ג י י א ש י ל ש ה ו ו י ש ר ו י ש ל י ר ו א מ ו ה ן ש ב ש ה ״ כ מ ״ א ל ו כ י ה ר ב ד י ל מ  ד
י ר ב ד י ו ב י ר ר ב ן ד ק ת ו ל נ ח ר ט ה ש ל ז כ ש ו ו ר י פ ר ב מ א א ל א ד כ י ה ש מ ו ר י פ ר כ מ א א ד כ י י ה נ א י ש מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח  א
ש ו ר י פ ר ב מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה א כ ת כ ל ה א ד ב י ל ל א ב ל א ״ ל ז א ו מ ב ש ר ׳ ה י ד פ י מ ע ה ל ן ו ת ו מ ה כ כ ל ן ה י א ן ש נ ח ו ׳ י  ר
א ס ר י ג ר ה ק י ע א ו י י ה א נ א ת ל י א ס ר א ג ל א ו י י ה א נ ך ת י ר ח א א ל ם א י ר פ ס ן ה ן מ י ק ח ו מ ש ש י י ו נ א ך ש י ר ח א י ו מ ו ד י ש כ ע  מ
א י י ה א נ ך ת י ר ח ש א י ק ש ל י ר ן ל י ן ב נ ח ו ׳ י ד ן ל י ר ב מ ו ל א כ י י ה א נ י ת מ ך נ י ר ח א א ל ם א י ר פ ס ב ה ו ר ב כ ת כ נ ו ש מ א כ י  ה
ו ר ז ח ה י י א ל ר י ב י ס א ד ו ו ב ה י א ד ו ב ל ן ב ו ש א ר ר ה י י ש ה ש א מ ל י א נ ש ן ל י ה א ״ ש מ י ו נ א ך ש י ר ח ה א י א ל ר י ב ג ס ״ ב ש ר ל  ד
ן י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ ל ק ״ ס ם ד ו ש מ ן ו ו ש א י ר ש ר ו י ו ל ר ז ח ר י מ א א ד נ א ת ו ה ה ל כ ״ ס ר ד ש פ י א מ י נ ב ר ן ו ו ש א י ר ש ר ו י ם ל י ס כ  נ
ג ״ ב ש ר א כ ל י ד א ד ו א ב ו ה ן ה ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח ר י מ א א ד נ ך ת ל ה ב י א נ א ך ש י ר ח ל א ״ א ס ל ג ד ״ ע א ן ו נ ח ו ׳ י ר י כ מ ף ד ו ג  ה
ל ״ ס י ד מ ר נ מ י מ א ל כ י א י ו נ א ך ש י ר ח ה א ר מ א א ל א ד ר ב י ס א ה ה י ת ל י א י ד ב ר ה כ מ ק ו א א ל כ י א י ו נ א ך ש י ר ח ל א ״ א ס א ל ה  ד
י נ ת ק א ד י ה ה א ד י י ה א נ י ת א ד ן ו נ ח ו ׳ י ר ר ל מ ו ה א ת ת א א צ מ ן נ ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח ה י ״ ש מ י ו מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ו כ א ת ל מ י ן פ י נ  ק
י נ א ך ש י ר ח א ב ת ו ו ר י ן פ י נ ק ה ב י מ ע ט ו ב ה י י ו ר ת ו ל ה ץ ל ר ת ש מ י ק ש ל י ר ה ו י ד י א ד ב י ל ם א ל ו ע א ל י ת א א ן ל ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ו ח  י
ה י ה ל ו י ה נ א ך ש י ר ח א א ד מ ע ם ט ו ש מ י ד כ י י ה ר כ ב ן ס נ ח ו י ר׳ י ג י ל א פ ה ש ב י ק ש ל י ר ן ו נ ח ו ׳ י ו ר ה י ג מ ״ ב ש ר י ו ב ר י כ ג י ל  פ
א ק פ י נ נ א ך ש י ר ח א א ד מ ע י ט א ה ה ל י ת י ל ג ד ״ ע י א מ ו נ ת ו ר מ ח א ו ל נ ב ו ל י ס כ ב נ ת ו כ י ה ב ף ג ו ג ן ה י נ ק ן כ ו ש א ר ת ד ו ר י ן פ י נ  ק
י י ח ן ב ב ר ה כ ם מ א י ש מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ • ק י ם אמר ל ו ע ל ל ב ת א ו מ י ד ש א ע ל ן א י ר ו כ ן מ נ י ב א א ר ה כ ם מ א ה ש נ י  מ
א כ י א ה ל י א מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ ׳ ק י ר מ א א ם ל ל ו ע ר ל ב ש ס י ק ש ל י ר . ו ח ק ו ה ל נ א ק ב ל א י ה י ח ן ב ב ת ה מ ב ו א  ה
א מ ע ן ט י ד ם ה ו ש מ . ו ח ק ו ה ל נ ק י ו מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ו כ א ת ל ו ר י ן פ י נ ך ק י ר ח א א כ י י ל ל כ ב י א נ א ך ש י ר ח א א ד מ ע ט א ל ת י א  ד
י מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה ׳ כ י ר מ א א מ ע י ט א מ . ו י ד ד ה א א ת כ ל א ה י ש א ק ל ש ו י ק ש ל י ר ל כ ״ י ק ג ו ״ ב ש ר ל כ ״ י  ק
ך י ר ח א ך ו י ל ס כ ם נ ה ר ל מ ך א י כ ר ה ו ש י ש כ ע י מ נ ש ת ה נ ת ך מ ו כ י ש כ ע ן מ ו ש א ר ת ה נ ת מ ם ש ש ו כ ן ל י נ ו ע כ מ ס י ש נ פ  מ
ך י ר ח א ה ו י ר ל מ א ש נ כ ״ א ה ר ט ש א ד ד ו ב ע ש ך ב י י ש ם ד י ד ב ע ו ש ם מ י ס כ נ ה מ ב ו ב ג ר י ע נ ו ל פ ט ו ו ש ט פ ג ׳ ב י ר מ א ד י כ נ ו ל פ  ל
ל ״ י ק ן ד ו י ת כ ר מ י א א . ו ד ב ל ן ב ו ש א ר ר י י ש ה ש א מ ל י א נ ש ן ל י ם א ל ו ע ל ו ו י ש כ ע ל מ כ ה ן ש ו ש א ן ר י נ ל ע ף ע ס ו י מ נ ו ל פ  ל
ר מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה א כ ת ש ן ה ך ל י ר ט צ י ר א י כ א מ י ל נ י ב ה ו נ י ב ה ז נ ב ז א ו ת ב ה ס מ ד י ק א ם ר ת ו מ ח ל ש ד כ ג ו ״ ב ש ר  כ
ק ז ח ו ה מ י ה ל ו ל ה כ א י ן ו ו ש א ר ר ה ו כ מ א י ל ת ש נ ל מ ר ע מ א ש ו ר י ם פ א ה ש נ י ן מ א ל ק פ . נ ה נ י ן מ א ל ק פ י נ א מ י ו מ ו ד י ש כ ע  מ
א י ה כ ־ ב י ר מ א . ו י מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה כ ס ד ו ש ו מ י ש כ ע ש מ ו ר י פ ה ב י ד ל מ א א ל ג ד ״ ע א ה ו י ת ל י ר ל י ע ב  ו
• א גרסי ן ל נ א י ו ת ר י א ל ר ת ב א ו ת ב ס ה ד ש ע מ ס ב י ר ל ג ״ ג ו ״ ו ר מ ר ל מ א ו מ ר ש ״ ה . ו ל ע ב ׳ ב י פ א ה ו ת ר י י ת ר י ׳ ל י פ א ה ו ת ר י  ל
ה ש ע מ ר ב מ א ד י כ נ י ב ה ז נ י ב ה ז נ ב א ת ת ב ה ס מ ד י ק א א ד י ה כ ׳ ב י ר מ א א י ל א ת ר י א ל ר ת ב ר ו מ י א א ל ד ״ נ ה ו ת ד י ה ל ר ת ב א ו ל  א
ס י ר ג ן ד א מ ת ל ״ א . ו א ו ה ה ו ב א ה ד י ע ר י כ מ ש נ ר ו י ר ו מ א א ו ל מ צ ע ל ל ב ר א ח א א ל ל ר א מ א א ג ל ״ ב ש י ר י פ י א ב י ב ב ר  ד
ה נ י א מ ק פ ר ג מ ו ש ל י ה ו ת ר י ה ל ר ת ב א ד נ ע ד א י נ א ה ו נ י ק מ ו ת ש י י נ כ ר ה מ י מ ה ל י א ל כ י ר ט צ י ר א י כ א מ ה ל ת ר י ה ל ר ת ב  ו

: ה ל ח ת כ א ל נ מ י ק ו א ד ו ב ל ת ב ו ר י ת פ ל י כ א א ל ן א ו ש א ר ן ל י ר א מ ו ג א ״ ב ש י ר נ ת ק ד ר כ ו כ מ א ת ה ל ל ח ת כ ל  ד
ל כ ו י א נ ש י ה נ ש ו ל נ ת נ ת י ם מ א ת ו ו ר י ל פ כ ו ן א ו ש א י ר נ ו ל פ י ל נ ו ל ת פ ם מ א י ו נ ו ל פ י ל נ ו ל ה פ ד ו ש נ ר ת מ ו א  תוספתא ה
ת י מ ש י ל ש ו ל נ ת נ ת י ם מ א ת ו ו ר י פ ל ה כ ו ן א ו ש א ר ן ה ו ש א ר ת ה ו מ א י ל ד ש י ע נ ש ת ה י מ ש י ל ש ו ל נ ת נ ת י ם מ א ת ו ו ר י  פ
י ר ב ע ד ק ר ר ק כ ו מ ת ו ו ר י ל פ כ ו ן א ו ש א ר ן ה ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח ת י ם מ א ת ו ו ר י ל פ כ ו י א נ ש י ה נ ש ת ה ו מ א י ל ד ש י ע ש י ל ש  ה

: א ת פ ס ו ת ו ב נ א צ ך מ ד כ ב ל ת ב ו ר י ת פ ל י כ א א ל ן א ו ש א ר ן ל י ר א מ ו ג א ״ ב ש י ר ב  ר

ה נ י ׳ מ י ק י י ד י ו מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה ר כ מ א א ד נ ו ב ה ר א כ ת כ ל ת ה י ל ל ד ״ ף ז ״ י ר ב ה ת א כ ת ב ס  ובמעשה ד
א ן ל א ד כ ע ב ד ר ר ה מ א י ד א ן מ א ל ר ב ת ס א מ ן ל ד י ד ל ה ו י ת ל י ר ל י ע ב א ו ו ק ה ז ח ו ו מ י ש כ ע ר מ מ א א ך ה י ר ח ר א מ א א ד מ ע  ט
ר מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה כ ל ב ב . א א ו י ה ו א י ר נ י ב ה ז נ י ב א ז נ ב ז א ו ת ב א ס מ ד י ק א ן ד ו י כ ם ד ו ש א מ ל א א נ ו ב ה ר א ד י ח ד  א
א ר ו מ ן א ח כ ש א א י ל נ י ב ה ז נ י ב ה ו נ ב ז א ו ת ב א ס מ ד י ק א י ד א ה ג א י ל א פ י ל מ ב נ ר א ו ת ב ה ר ה ד א ל י ח ד א א י ל מ ו ד י ש כ ע  מ
ה נ ב ו א ו ת ב ה ס מ ד י ק א א ד ת ב ה ר ר ב ם א ק ל ג א ״ ב ש ר ה כ כ ל ן ה א ל מ י י ש ק י ק ש ל י ר ן ל י ן ב ג ח ו ׳ י ד ן ל י א ב ה ה ד י ל ג ע י ל פ  ד
ת י ר ל י ע ב י ו ו א א ר ל א ו ו ק ה ז ח ו י מ מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה כ ה ו נ י ב א ז א ל א ה ה י א מ ת ש ה ן ד ו י י כ נ י ב ה ו נ י ב  ז
א ו ק ה ז ח ו ו מ א י ל נ י ב ה ז נ י ב ן ז ב ז ם ו י ד י ק א א ד כ י ל ה ל כ ״ ה ס י ש פ נ א ד ב י ל א א ב ר ע י מ נ ב ו ד ה י י מ ע ש ט ר פ מ א ד כ ר . (ג) ו ה  ל
פ ״ ע א ה ו נ ת מ ל ה ט ב ת ת ר ש ש פ א ם ש י ר מ ו ו א נ ם א ה א מ ת ל ת א . ו א ו י ה ו א י ר מ ו נ י ש כ ע ר מ מ א ג ד ״ ע ך א כ ל י י ה ו א א ר ל  א
ן נ ח ו ד י ה ל י א ל ר י ב ה ס ת י ר מ ח א ל ם ו ו י ה ו מ ב ל ת ו א כ ו ה ו ש ת ו ר מ ח א ו ל נ ב ו ל י ס כ ב נ ת ו כ י ה ב א ג ה ו ד י ש כ ע ר מ מ א  ש
א ל ר ש ח א ח מ ק ו ה ל נ א ק ל ה ו נ ת מ ה ה ל ט ב ת נ ב ש א י ה י ח ן ב ב ת ה מ ב ו א י ה י ח ן ב ב ר ה כ ן מ ו ג ה כ נ ת מ ל ה ט ב ת ת ר ש ש פ א  ש
י מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה ם כ י ר מ ו ו א נ א ה ש ל ז ה ע מ ת ל ת ה א ת ף א ו א י ב ם א ו ק מ ד ב מ ו א ע ו ה ן ש ב ם ה ה ש י  ה
א נ א ש ל ם ו ת ך ס י ר ח ה א ר ל מ א א נ א ש ך ל כ ל י י ה נ י ב ה ז נ י ב ה ז נ ב ז א ו ת ב ה ס מ ד י ק א ה ד נ ת מ ל ה ט ב ת ת ר ש ש פ י א כ ו ה ל י פ א  ו
ת (ד) ״ א . ו ו ה י י מ ע ה ט י ר ל ב ת ס א ה ד ב ר ה ד י מ ע ט כ א ו ב ר ע י מ נ ב ן כ א ל מ י י ק ר ד ח א א מ ו י ה ו א ו ר י ש כ ע ש מ ו ר י פ ה ב ר ל מ  א
ו נ ב ו ל י ס כ ׳ נ ת ו י כ ב ש ג ״ מ . ו י נ י ב ׳ ז נ י ב ה ז נ ב ז א ו ת ב ה ס מ ד י ק ו א י ש כ ע ה מ ר ל מ א ג ד ״ ע ׳ א י ר מ א א ד ה א ב כ ר ה מ א ה ש  מ
ו ת : ו י נ א ׳ ש י ר ח • א ת ע מ א ש ו ה ה ן ב נ י ר מ א ם ד ו ש ך מ ת ב ו ש : ת א ו ל ת ת ו ו מ י ד ש ן ע י ר ו כ ב מ א ר ה כ ן מ נ י ר מ א ו ד ת ו ר מ ח א  ל
ר ש פ ו א י ש כ ע ה מ י ר ל מ ׳ א י פ א י ו נ א ך ש י ר ח ש א י ק ש ל י ר ן ל י ן ב נ ח ו ׳ י ר ן ל י ר ב מ ו ל א כ י י ה א נ י ת מ ך נ י ר ח א א ל ן א נ י ר מ  א
ן ת ו נ ׳ ל י י ו נ ו ק י ה ם ש ש ו כ ה ל נ ק ׳ ה ו ר י פ ף ו ו ך ג י ל ס כ ן נ ו ש א ר ר ל מ א ן ש ו י כ ם ש ו ל י כ נ ש ן ל י א ן ו ו ש א ר ל ה כ א י ׳ ו ו כ מ י  ש
י מ א כ ו י ה ר ה ן ו ו ש א ר ר י י ש ה ש א מ ל י א נ ש ן ל י י א נ ו ל פ ו ל י ש כ ע ך מ י ר ח א ה ו י ר ל מ א ב ד ל ג ף ע א ך ו י ל ס כ ו נ ר ל מ ו א  ה
ב א י ה י ח ן ב ב ר ה כ ן מ נ ח ו ׳ י ר ר מ א ק א ד ה ש ב ר פ ה מ ת ן א כ : ו ם ו י ה ם מ נ ן ק ו ש א ר ך ה ר ל י י ש י ם ש י ס כ נ ד ב ר ת ש ו כ ר ל מ א  ש
ך ה ל נ ה ק ת י ר מ ח א ת ל ו ר י פ ה ח נ ק ת ש ו כ ר ל מ ו א ה כ ש ע ם נ ו י ה ל מ ״ א ב ד ל ג ף ע א : ו ח ק ו ה ל נ א ק ב ל א י ה י ח ן ב ב ת ה מ  ו
ג ״ ב ש ר י ל נ א ך ש י ר ח א א ד ר ב א ס ה . ו ה א ז ל ה ו א ז ה ל נ א ק ן ל ח ב י נ א ה ל ב ו א י ה י ח ת ב ם מ א . ו ן מ ו ז ת ו א ל ם ו ו י ה ף מ ו ג ם ה  ג
ן י ג ק ת כ ו ר י ן פ י נ ר ק ב ר ס מ א ד ל ג א ״ ב ש ר י ו ב י ר ג י ל א פ ן ל א ד כ ק ע ח צ ר י ן ב מ ח ב נ ר ר מ א ג ד ״ ע א . ו ה י ת ל י י ל ב ר ה ל י ת ל י  א
ך י ר ח א ם ד ו ש י מ מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ ק א ד מ ע ו ט נ י י ג ה ״ ב ש ר ם ל ע ט ר ה ק י . ע י מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ו כ א ר ל ב ר ס מ י ו מ ף ד ו ג  ה
ל כ א י ן ו ו ש א ר ר ה ו כ מ י י ש מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ ם ק ע ט ח ב ן כ י י א נ א ך ש י ר ח ם א י ר מ ו ו א נ א ם ש ע ט ה ה א ז ל מ ל א י ש נ א  ש
ו ת ת ו ו מ י ד ש ן ע י ר ו כ ב מ א ר ה כ ן מ נ ת ׳ ד י נ ת מ ׳ א ג י ל א פ א ל ר ב י ס א ה ה י ת ל י א ן ד נ ח ו ׳ י ר ׳ ל י פ א ם ד י ס כ נ ן ה י מ נ ש ק ה ל ס י  ו
ו י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה ע כ ״ כ ל ׳ ד י ר מ א א ם ה ו י ה ה מ י ר ל מ א א ה ׳ ד י נ ת מ ם ב ת י ה נ א א ש מ ל י א ד מ י י ת ב . ו א  ל
ת ו ר י פ ף ו ו ג ך ו י ל ס כ ן נ ו ש א ר ר ל מ א ן ש ו י כ י ש נ א ך ש י ר ח ש א י ק ש ל י ר ן ל י ן ב נ ח ו י י ב ר ן ל י ר ב מ י מ ך ל ת ל י י א א א מ ל י א מ  ד
ג ״ ב ש י ר ר ב ד ן ל א ר כ ו מ א י ה מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ת כ ו ר י ן פ י נ ם ק ע ו ט ה ז ג ו ״ ב ש ר א ד ב י ל ן א ד ו כ ן מ ר כ ם מ א ר ש מ ו ו ל ה ל נ ק  ה
ם ל ו ע א ל צ ר ת א מ ל ן ו ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח י י נ ת ק א ד ת י נ ת א מ י ה ה א כ ת כ ל ] ה ת י ל ג [ ״ ב ש ר א כ ת כ ל ה ן ד ו י כ י ו נ א ך ש י ר ח א ם ד ו ש  מ
ן נ י ר מ א א ל י ד מ ה נ י א ל ר י ב ס י ו מ ף ד ו ג ן ה י נ ק ו כ א ל ת ו ו ר י ן פ י נ א ק נ א ת ו ה ה ה ל י א ל ר י ב ש ס י ק ש ל י ר א כ ל ן א נ ח ו ׳ י ר  כ
א ל ר ד מ ו א י ש ש מ י : ו ן ו ש א י ר ש ר ו י ו ל ר ז ח י י נ ת ק א ד ו ה ה א כ ל ׳ א י נ ת א מ י ה ה ן כ א ל מ י י א ק י ל כ ם ה ו ש מ י ו נ א ך ש י ר ח  א
י נ ן ש י ש ב ש י ר פ ה י ש פ ל י ו ש י ל י ש ש ר ו י ו ל ר ז ח י י נ י ש י ח י ב ש י ל ת ש ם מ ל א ב ן א ו ש א י ר י ח י ב נ ת ש מ ש א כ ל י א כ ן ה נ י ר מ  א
ר מ א ש ו כ ת נ ת מ ה מ י ק ס פ א א ה ו ד י ש ר ו י ו ל ח י נ ה א ל ל ו ו ת ת י ת מ ע ש י ב ר מ ג ם ל י ס כ נ ן ה ק מ ל ת ס ה ו ל פ ו י ס נ ש ה י ש ש י ל ש  ל
ן י נ ק ך ו י ל ס כ ל נ ״ א ן ש ו ש א י ר ש ר ו י ם ל י ס כ ו נ ר ז ח ן י ו ש א י ר י ח ת ב מ ש י כ כ ם ה ו ש מ : ו י ש י ל ש א ה ו ה י ש נ ו ל פ ך ל י ר ח א ה ו י  ל
י ש י ל י ש ש ר ו י ם ל י ס כ ו נ ר ז ח י י נ י ש י ח ת ב ם מ ו א ת נ ת מ ו מ ק י ס פ א ה ל י ש ש י ל ש ל ה ב י א נ א ך ש י ר ח ם א ע ט ף מ ו ן ג י נ ק ו כ י ת ו ר י  פ
ו ל י פ א י ו ש י ל ש י ל מ א נ כ ה ה ת ר י י ת ר י ׳ ל י פ א ה ו ת ר י ר ל מ א ת ו י ר א י ת ר ב א ל ר ה ב י ה ל ו ו ה ל י א א ד ת ב ס ה ד ש ע מ ן ב נ י ר מ א ד  כ
ם י ס כ נ ה ן ש ו ש א י ר י ח י ב נ ת ש ן מ י ד י כ נ י ש ש ר ו י ם ל י ס כ ו נ ר ז ח י י נ י ש י ח י ב ש י ל ת ש ם מ א ם ש י ר מ ו א י ש ש מ י . ו י ש י ל י ש ש ר ו י  ל
א ל ה א ת ר י י ת ר י א ל ל ה ו ת ד י ן ל נ י ר מ א א ק ן ל א ד כ ע ם ד ה י נ י ש ב י ר פ ה ן ל י א ה ו ן ז י ד ה כ ן ז י ד י ש פ ן ל ו ש א י ר ש ר ו י ם ל י ר ז ו  ח

 מלחמת ה׳
 קונה מעכשיו וטון שקונה מעכשיו אין כאן הפסק ירושה שלא חלה עליו שם יורש קודם לאחרון אלא האחרון
 קונה מעכשיו והראשון אינו יורש אלא ש״מ שהאומר אחטך לאו כאומר מעכשיו דמי ולאו כולי עלמא סבירא
 נהו כרב הונא ואע״ג דאליבא דידה איתמר לעיל אלא אמר רבא כדשלח רב אחא בר עוא לאו למימרא דאיהו
 סבר בלשון אחריך אין לשני במקום ראשון כלום אלא לומר שהדין דין אמת כשאין בו לשון מעכשיו ומה שכתוב
 כאן ולא תתמה אם אנו אומדס שאפשר שמתבטל הממנה ואע׳׳פ שאמר מעכשיו דהא גבי הכותב נכסיו לבנו
 לאחר מותו שהוא כותב לו מהיוס ולאחר מיתה וס״ל צר׳ יוחנן שאפשר שתתבטל הממנה כגון מכר הבן בחיי
 האב ומת הבן בחיי האב שנתבטלה המתנה ולא קנה לוקח דבדס כטציס הס שאעפ׳׳כ צא נתבטלה הממנה וכל
 היורש מכחו של בן הוא יורש ואע״פ שלא קנה לוקח משוס דקנין הסירות של אב מנעו מ״מ בן הבן יורש כמו
 שהורה בעל החבור הזה ז״ל ומעמה אף כשאין לו בן כל היורש אינו יורש אלא מכחו ונמצאת הממנה קיימח
 אע״פ שהאחין יורשין אימה ועוד שאין אחדך דומה למשנמי׳ דמכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב משוס
 דליתיה לבן הוא ובמכר הראשון ואיתיה לשני אמאי אינו מוציא אלא עיקר טעמו משוס דאחדך שאני כמ״ש
 את״כ ואעפ״כ ברח ממה שהקשינו אנו עליו מ״ש אחריך מאחריך ומה שפירש במשנמינו שנעשה כאומר לו
 כשתקנה הפירות לאחר מיתה קנה לך גס הגוף מהיום ולאותו זמן אינו כלום דהא בפ׳ החובל גבי אימיה דרב
 שמואל בר אנא מוכח שהאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיל הלקוחות מן הדין לר׳
ד כל זה אינו מן הטעס ו ע  יוחנן ראמר קנין הסירות כקנין הגוף למי אלמא לאו משוס שנעשה כאומר לו הוא: ו
 שכתנמי שטון שהבאין מכתו של בן יורשין אותה הרי הולימ שמתנתו קיימת ואפי׳ בקבר קנה במיתת האב וטון

 שכן איגלי מלמא שקנה מהיום ולמה אין מקחו של לוקח קייס וצדך הוא לחזר אחר טעס אחר:

ד ובמעשה לסבתא כתב הד״ף ללית הלכמא כרב הונא לאמר כל האומר אמריך כאומר וכו׳ אלמיא לה לרב ו ע  ו
ר הכותב וממה על עצמך מ׳׳ט אין לשני אלא מה ששייר ראשון הואיל מ  הונא ורב הונא נמי לא פליג אהאי: א
 ואמר מעכשיו יקנה ואס יש בלשון אחריך שמה ששייר הראשון יקנה מעכשיו א״כ במשנמינו למכר האב מכודן
 על שימות למה אין במשמע שאם משייר כלום יקנה מעכשיו מ״ש אחדך לשאני ומ״ש אחד ללא שאני ליה
ט משוס לנפשיה עליה ועול משוס ליל בעל השטר על התחתונה  ואררנא כל לגביה נסשיה הוה לן למימר ה
 ועול למה אין הבעל יורשה מטון שמתה סבתא ולא מכרה איגלי מצתא למשעת מתנה קנתה ומוחזק הוא ואע״פ
 שהיתה יכולה למכור שאפי׳ פי׳ לו בלבדך ואמר כשמרל בנכסים ששייר לך ראשון קנה מהיום מוחזק הוא ולא
 מצינו מנאי במעכשיו שיבטל כלום מן המעשה והוא שיתקיים ואפי׳ לענין גיטין מגורשת משעת נתינה לגמד
 טון שנתקיים מנאי רמעכשיו ואע״פ שנתקרע הגט או שאבל אי נמי שמת הוא או שממה היא ועול ט כל האומר
 אחדך כאומר מעכשיו למי ללבד הכל היאך אמר רב נחמן בל יצחק לרבי ס״ל קנין פירות לאו כקנין הגוף למי
 הא מטון שכל האומר אחריך כאומר מעכשיו ולימ ליה אחדך שאני פשיטא שהשני מוציא מיל הלקוחות שהד
ד קנאו האחרון מעכשיו והראשון אין לו בו כלוס ואע״פ ה  קנה מעכשיו ועול גבי אתרוג למה יצא אליבא לרבי ו
 שהוא נתנו לו לצאת בו טון שאס מכרו אינו מכור ואס מכרו האחרון מכור צא קרינא ביה לכם אלא ש״מ שהאומר
 אחדך לאו כאומר מעכשיו למי והאחרון לא קנה אלא לאחר שיצא בו ראשון וקנינו קנין כלאמרן לעיל אבא לגבי
 ברא אחולי אחיל הכא נמי אחולי אחיל נותן זכותו לגבי ראשון ט היט לליפוק ביה ללמא ט יהביה ניהליה וקדנא
 ביה לכס אע״פ שאינו יכול למוכרו ועול הא לשלח רב אחא בר רב עוא ללבט ר׳ יוחנן בן ברוקא נכסי לך
ד אין כאן ירושה שהשני ה  ואחדך לפלוני והראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון שירושה אין לה הפסק ו



ם ף ע ת ה ר ו ם  נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קמ:) נה מ
: ס ״ ר ה ׳ מ י  ומתה הכת כתיי כעלה וכתיי הזקנה ואת״כ מתה הזקנה אמי בעל ומבע הירושה מפני שהיא היורשמ מאותן נכסים והוא בעלה וראוי א) ג

 ליורשה שלחו ממערבא ראם יש לה [לבת] בן או בת או שאר יורשין וכגון אחי האכ או אחין שהם יורשין אותה כיון שאמר ולירתה משמע שמוריש
 לה לאחר מיתת הזקנה ואסילו מתה הכת קודם והר ראר ללא אשכחן דין ראר דלא יריח אלא בכעל וככור ומיהו אם לא אמר ולירחה
ד הזקנה קרובי הבח מצד האב משום שאין הבן יורש אמ אמו בקכר להנחיל לאחיו מן האכ כדלעיל ודף קיל:] ח  קובץ הגהות לא היו יורשים הנכסים א

ריח א י ׳ ׳ נ ס ׳ ׳ ל: [p ג ׳ י אירן לה כצ׳ א  מא״י [א] ל
: [ ס ״ ל ה ב ״ כ ו  נ

ת כצ״ל: רי ת י תה ג ת לה ברא לאו י א  הוי" (א) ל
ל ״ נ ה ״ א ה ל ל לשון ז י ע ת ה מ ג ת ״ ) נ ב ) 
׳ לירתי י פ ל לפרש ל ״ ל ט ה ק ה ע ר ״ ר ה ל י מ ע ט  מ
ה י אחר ר ו מ ו א א ולא ליורשיה א ת ג ת ק ל ר ר מ  כאילו א
א ליה נ ע מ ״ מ צ ״ מ ק ו ״ ו ל ן ו י ל פ ה ״ י לו ע  למי שראו
ק ה ר ג לירמי ״ אפשר ט ל ל כך. ו ״ ע לא ס ״ ר ס ל ״ ש ה  ל
ה תי ו ו ל כ ״ י א לא ק ה כ ע ו ״ ר ר  לירתי ולא לירתי ירתי כ
ו מ צ כ מצל ע ״ רתי ג ק צ״ל י ׳ ירתי ירתי ר י פ ק א  ר
ה רתי רתי י ק י רתי ר ר כלל י ל ללא ה ע כ ג ״ א ש  מ
ל ללא צורך ״ נ ת ה כו תי שהארי י ראי נ ח ו ר כ ח . א ק ״ ו ר  ו
ח כ ם מ י א נ א ולא ה ק ו ש ר מ ל ירתי מ ״ ע ס ״ ר ק ל  ר
מ ״ מ רתי ו ח י כ רחי מ ׳ י י פ ק א ט ר ל ה ״ י  ירתי ולא ק
ן ו ט ס ו ״ נ ש נ ר ת נ ו ש נ י י והי רת נ י ״ ו ג מ צ  נ״ל מצל ע
: ו ה י י ג י כא נ י אי ת ר ו ירתי ט ה נ י י לא רת רתי י  רליכא י
ף קלז.] ד ן ן מ ק ר ל מ א ר ס [א] כ ״ ר ה  אנ״ש מ
ה למכור צ א ע י ש מ ה ה ם ז ו ר ע ע ש הו ר ז  אי

: ג ״ נ ש ר ם כ י ס כ  מ

 שלט• הגבוהים
נ ת ה נ ״ ז מ נ ריא״ז ו ת ר נ א ר ל נוטל נ ע נ י אי[ ה נ  א ג
ם כדרך ט ח ל א י ה שהיתה לאשתו נ ל יורש מלי ע נ  שאין ה
ר כנ ה ו ו ל מ י שגיס נ ר שאינו נוטל פ ו כ נ  שביארנו נ
ה שיש ל מלו ל יורש נ ע נ ה ות ש ׳ הראי ט נ ו ק יארתי נ  נ
ה ה על פ ן מלו י  לאשתו גיל אחרים גי[ מלוה גשטר נ
א לזנוח ל ג ע ג ה לפי שאין ה ת ג ה יליה שלא ג ש ע ׳ מ  ואפי
ן ואס ה ה ג נ ו א ז ו ה ה י ה אלא מחי ת ת י  בהן לאחל מ
ח: חו ל הלקו י ל מוציא מ ע נ ה ה ת מ ה ו י חי  מכרה האשה נ

 ומש ״ה איצטדך למימר ולירמה אע״פ
 שהניח הנכסים לזקנה של כמ אמר
 רבה מסמכרא מעמא דמי מערבא
מ ואפילו נימא דכי אמר ד  דבעל לא י
 וכחרה לירחה כמי שאמר מעכשיו
 דאס לא כן מהיכי נמ ירחי לה ו יורשים
 מן האכ לאחר מיחח הזקנה אס״ה
 הוי ראוי דקי״ל כרשכ״ג דאמר [לף
 קל!.] דמי שאמר נכסי לך ואמריך
 לפלוני ואפילו ראוי ליורשו אס קדס
 הראשון ומכר מה שמכר מכר ואע״ג
 דהוי כאילו אמר מעכשיו דאס לא כן
 מהיכא יריח ליה לאחר מיחחו של זה
 והנועם דהוי כאילו אמר מעכשיו מה
 שתשייר אשריך יהיה לזה אס כן יש כח

 אמר רב הונא לירתיה ואפילו לירתי ירתיה
 ורב ענן אמר לירתיה ולא לירתי ירתיח שלחו
 מתם הלכתא כרב ענן ולאו מטעמיה הילכתא
 כוותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי
 אית לה ברא ירית א<[ובעל היינו טעמא דלא
 ירית] משום דהוי ליה ראוי ואין א הבעל נוטל
 בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל
 נוטל בראוי כבמוחזק א״ר אלעזר דבר זה
 נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר
 אחריך כאומר מעכשיו דאמי ולית הילכתא
 כוותיה ודייקינן מינה טעמא דאמר אחריך הוא
 דהוי ראוי הא אמר מעכשיו מוחזק תוי וידית

 רש״י
 הבת קיימת והוא רוצה לירש אשמו:
 אמר רב הוצא. האי ובתרה ליורשי דקאמר
 ההוא גברא היינו אפי׳ יורשי יורשי דהיינו
 הבעל יורש הבת שהיא אשמו: נא] דאית
ת הואיל ד  לה ברא (א) ירית. לאומה בת י
 ובן הבת ראר לירש את הנותן מדאורייתא
 להא בן או בת וכל יוצאי יריכס קודמין
 לאביו ולאחיו יורשין קרינא ביה אבל הבעל
 שאינו ראר לירש את הנותן דהא האי
 ממון הוא ראר לאשה ולא מוחזק טון
 שעדיין לא בא לידה ואין הבעל נוטל (פי
 שניס) בראר אלא מכח אשמו רוצה לירש
 נמצא (נ) שהוא ירתי טרמיה ואיהו אמר
ד מות ח  לירמיה וטון דליכא ירמיה א
 הזקינה נשארו הנכסים ליורשי הזקינה
ן נכסי לן ואמדך לפלוני ומת  כדאמדנ
 השני בחיי ראשון יירשו יורשי ראשון:
 גפהת בגדולים. רב הונא: בקטנים. אמ

 עצמו קורא קמנים נגד רב הונא: פאומר מעכשיו דמי. כיון דאמר בתרה
 לירתי דהיינו הבת דהר כמו האומר מיד אני נותן גוף הקרקע לבתי מעכשיו
 אלא שזקינתי תאכל הסירות בחייה הילכך זאת הבת מוחזקת בתייה בנכסים
ת להר מוחזקת: טעמא ואמר אתריך. דלאו ד ט קא ירית בעל שפיר י  ו

 מעכשיו לא הר ראר: אמר המחבר ואי קשיא להאי גרסא

 כיד הראשון למכור כרצונו וה״ה הכא
 לסכשא כיון שאס מרצה היא לא משאיר כלום לכמ אינו אלא ראוי
 שאין לבח שוס חזקה בנכסים אלו ומיהו רכינו אלפסי ז״ל כשב
 דמאן דס״ל מעכשיו אין הראשון יכול למכור וכן אס אמר נכסי
 לסבחא ובחרה לבחה מעכשיו בעל ירימ לה כיון דאמר לה
 למה ליה לנומן למימר ובתרה לירשה פשיטא דיורשיה יורשין
 אושה הא לא ק שיא כלל שאילו לא אמר ליורשיה האי סכמא הימה יכולה למכור ולתת ואפילו לכתשלה והשתא אסילו לרשב״ג אסור לה
 למכור ואינה רשאה לכחחלה [א] ועוד ט כעלי שוכושיה של זקנה היו גוכין מיורשיה ועכשיו אינם גובים שאינם יורשים אלא מכת הנותן
ך כדאימא  דשעכוד אינו מכר לענין זה וגס אילו נתנה לה סתס ונתנה כמחנמ שכיכ מרע מחנחה משנה ועכשיו אינה משנה שכבר קדמו אח ד
 לקמן נשמ וזה כרור ומיהו גם המסרשיס שפירשו דמעכשיו הוא כדפירש׳ דמסממא ט אמר וכמרה לירחה או ואחריך לסלוני ר״ל מעכשיו
 דאי בלאחר מימה זה היט ירימ לה ואפילו [הכי] הר ראוי לדידהו הס נמי מודיס דכשאמר כסירוש מעכשיו כלשון הרכ ז״ל שירימ בעל
 ולא מטעם הרכ אלא משוס יתורא דלא צדך ליה למימר מעכשיו דכלאו הכי נמי משמע הכי אלא ודאי להט אשא לומר שיהיה כמהיוס
 כדי שיזכה כו כעל דהא קי״ל כר׳ עקיבא דדריש יתור לשון לעיל בסרק המוכר את הבימ נלף סל.] גבי בור ודומ ואע״ג דאמרינן לעיל
 נלף סט:] דאם מכר שדה משמע כל האילנומ ואם כמכ דקלין ומאלין הוצין וציצין שופרא דשטרא הוא דמשמע דלא דרשי יתורא נראה לי
 לשלק דהכא מה שפירש ממש היה נשמע בלא פירוש לא פחומ ולא יומר וכן הוא בבור ודומ אבל גבי שדה אינו מוכרח שישמע כמטרת השדה כל
 האילנוש אלא בשדה זה אבניס ועניניס אחרים שפירש לעיל נלף סח:] ואע״פ שמדינא נמי נכלל בו כל האילנומ מ׳׳מ אפשר לערער כו על כן הר
 שופרא דשטרא והיאך גירסא שכתכנו נכסי לסבתא ובתרה לירתה היא הנכונה ולא גרסינן ובחרה לירמאי דלירמאי הוי כאילו שייר לעצמו ואז
ן דאס זכנה זכיניה זכיני כדאמדנן כסוף פירקין נלף קל׳:] דעד כאן לא קאמר רשכ״ג דאם קדם ראשון ומכר מה שמכר מכר אלא  לא אמדנ
ן הכי דלא ירית:  לאחר אכל לעצמו לא דלעולס מניח לעצמו גוף הקרקע ואינו נותן אלא הסירות וא״כ לא הר ראוי והוה ירית כעל ואנן אמדנ
 גרםינן בגמ׳ [לף קט.] אמר רב הונא אמר רב אסי בכור שמימה מיסה אמר רכה מסמכרא טעמיה דרכ אסי כענכיס שכצרוס זימים
 ומסקוס אבל דרכוס לא ורב יוסף אמר אסילו דרכוס מעיקרא ענבי והשחא חמרא כדאמר רב עוקבא לימן לו דמי היזק ענביו הכא נמי
 לימן לו דמי היזק ענביו: שמיחה. ואמר לאחיו חנו לי חלקי בנכסים ואני אשביח חלקי וגחעצלו אחיו ולא חלקו ושבחו כגון שבצרו ענבים
 ומסקו זימים השכישו כשלקו כעכורו כיון שאין כו שינר אלא שנומן להם הוצאה כדין יורד למוך שדה חברו שלא ברשומ הא דרכום כיון
 דמעיקרא ענכיס והשתא יין טון דאישחני והשכיח משמש הימומיס אינו נוטל כו פי שנים ומשמע טעמא דמילמא דטון דאינו נוטל מדינא
 במה שהשביחו הימומיס אלא משני שמיחה די אם נוטל משום מחאמו במה שהיה נמצא בידו ומוחזק בו קודם לכן אכל יין שלא היה נמצא

 המאור הגדול
ן ל ׳ ד מ ג ר ב מ א א ד ה ה י א ל י ש ק ן ד א  וא״כא מ
ם א . ו י ו כ ך ו י ל ס כ ש נ י ק ש ל י ר ן ל נ ח ו ׳ י ה ר י ב י ת י  א
א ת פ ס ו ת ב ה ו י י ל ע ב י ן מ ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח א י ת י  א
ב י ש ה ו ל נ ש ל י . ו י ש י ל ש ו ל נ ת י ע נ ש ת ה ו מ ר מ  א
ן י נ ק א ד ת י ם א א ן ו נ ח ו י ר׳ י ר ב ם ד י ש ר פ ו מ נ ך א  כ
ם ל ו ע א ל צ ו ה מ ת י א י א מ ף ר ו ג ן ה י נ ק ו כ א ת ל ו ר י  פ
ם ה ן ש מ ל ו א כ ל ן א ו ש א י ר ש ר ו י ם ל י ס כ נ ו ה ר ז ח י  ש
י ש י ל ש ת ה מ ש ו כ ה ז ן ו ת ו י נ ש ר ו י ן ל י ר ז ו ן ח י ר ו ו  ח
ו י א ה ל ן ו ו ש א י ר י ח י ב נ ש ת ה מ ש ו כ י א נ י ש י ח  ב
א י נ א ת ה ׳ ו מ ג ו ב ש ק ה ה ש ז . ו ם י נ א ש ל ה א ל ח ת  מ
ה מ צ ע ו ב ז א ה ת פ ס ו ת א ה י ו ה ן ז ת ו י נ ש ר ו י ו ל ר ז ח  י
י י ח י ב ש י ל ש ת ה מ ש א כ ל ה א ר ז ח ן ה י א ו ו נ ב ת כ  ש
א ת פ ס ו ת א ה י ב ה ׳ ל מ ג י ה ל ע ו ב ש א ח ל ל ב י א נ ש  ה
י ד ׳ כ מ ג י ה ר ב ש ד ר פ ו ל נ ה ל א ר ך נ . כ ה ר ד ס ה כ ל ו  כ
ו י ז ע כ ד ו י י ו ה א ו ת פ ס ו ת י ה ר ב ו ד נ י ל ו ע ש ק א י ל  ש
ה ר כ ז ו ה ה ש י ו נ ש א ה ת י י ר ב א ה י א ה ת פ ס ו ת  ה
א י א ה י ה ג ו ״ ב ש ר י ו ב ת ר ק ו ל ח מ ד ב ו מ ל ת  ב
ה ל ח ת כ ג ל ״ ב ש ר ל א ו ר י פ י ל ב ר ׳ ל מ ג א ב נ מ י ק ו א  ד
ן ו ש א ר א ה ת פ ס ו ת י ה ר ב ש ד ר פ ו ל נ י ל ש ע ך י כ י פ ל  ו

: ן ו ש א ר ו ה ר ל י י א ש ל י ש פ ם ל ו ל י כ נ ש ן ל י א ר ו ו כ ל מ כ ם ה ת ס ר ב כ ם מ א ת ש ו ר י ת פ ל י כ א ש ל ו ר י פ א ב ל ם א ת ס ע ב ק ר ק ה ה ל ח ת כ ר ל ו כ מ א י ר ל מ ו ג א ״ ב ש ת ר ו ר י פ ת ה ל י כ א ע ל ק ר ק ר ה כ ו ר מ מ ו ל י כ ב י ר ר ב ע ד ק ר ר ק כ ו מ ת ו ו ר י ל פ כ ו  א
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 מיתת ראשון ורשב״ג סבר ראשון קנה גוף וסירות שנסתלק הנותן לגמרי ללאיק לשון אחריך ואחרון לא קנה על
 לאחר מימה לפיכך אין לשני אלא מה ששייר ראשון ואילו לר׳ יוחנן טעמא לרשב״ג משוס לקסבר קנין סירות כקנין
 הגוף למי ומטו[ שקנה זה הפירות כאילו קנה הגוף וכיון שהאחרון אינו זוכה מעכשיו מה שמכר הראשון מכור
 והיינו לרב נחמן בר יצחק לסבר לה כר׳ יוחנן ורב הוצא ראמר האומר אחריך כאומר מעכשיו למי סבר בהא פליגי
 רבי סבר אומר אחריך כאומר מעכשיו לפיכך שני מוציא מיל הלקוחות שהד קנה מעכשיו ואע״פ שקטן סירות
 כקנין הגוף רמי היינו מתני׳ ורב הונא גופיה [סבר] ליה כוומיה והיינו לקאמר מוחזק הוי ורשב״ג סבר אומר
 אחדך לאו כאומר מעכשיו למי וראשון קצה הגון! אי מלר׳ יומנו אי מלדש לקיש לסיכך מה שעשה עשוי והיינו
 לקאמר רבה עלה מסתברא טעמייהו רבני מערבח וכו׳ כלומר ללא סימא בני מערבא נמי כרבי סבירא להו לאמר
 השני מוציא מיל הלקוחומ ואטעמא בלחול הוא לסליג עליה לרב הונא לומר ללאו טעמיה לרבי משוס לאומר אחדך
 כאומר מעכשיו למי לליהוי מוחזק אלא היינו טעמיה לרבי משום לקגין סירות לראשון לאו כקנין הגוף למי ולפום
 הכי ולאי הוי אלא מסתברא טעמייהו לבני מערבא לסברי לה כרשב״ג לאי קרים וזבין זביניה זביני והלכך נמי ראר
 הוא בולאי ומטון לקי״ל כמעשה לסבמא לאי קלמה וזבנה זבינה זביני לרשב״ג איגלי לן לאומר אחריך לאו כאומר
 מעכשיו למי לאילו אמר מעכשיו אי קלמה וזבנה לאו זבינה זביני וזהו שכמב לבינו הגלול ז״ל ולא אמט׳ סילא
 למול וגופא למול אלא היכא לאמר מעכשיו ובהא מולה רשב״ג להיינו ממני׳ וכו׳ וליכא מאן לפציג לא תנא ולא
 אמורא כלומר לצמאי לאומימנא טעמא לרשב״ג משוס אחדך שאני וראשון קנה גוף וסירות ואחרון לא קנה מהשתא
 כלוס לא נשאר לו מקום ממר פירא לחול וגופא לחול אלא היכא לאמר מעכשיו ובהא מולה רשב״ג להיינו ממני׳
 ואישמכח ללא סבירא לן השחא כרב נחמן בר יצחק ומטו! לקי״ל הלכמא כרשב״ג ממעשה לסבמא ממילא אילחיא
 להו נמי לרבי יוחנן ולרב נחמן בר יצחק ראמר טעמיה לרשב״ג משוס לקני! סירות כקצין הגוף למי וכלפרישית
 לאי הט לית הלכמא כרשב״ג להא קי״ל כדש לקיש ראמר לאו כקנין הגוף למי אלא ולאי לחויא היא ממעשה
 לסבתא לאיפסיקא בה הלכתא כרשב״ג וכן נססקה עול הלכה כמותו בשמעתמא לאביי בס׳ מי שהיה נשוי וכמו
 שנכתבו בכאן בהלכות וזו היא שכתב רבינו הגלונ ז״ל ולקא מוקי רב נחמן בר יצחק לרבי ולרשב״ג בקנין פירומ
 כקנין הגוף למי פליגי לא עליו) וכו׳ כלומר לאלחיא לרב נחמן לסבר קנין ראשון פירומ הוא ממעשה לסבתא
 למפרש בה להלכה כרשב״ג ואילו לדליה לית הלכמא כרשב״ג לקי״ל כדש לקיש כשם שאלמיא לה לרב הונא לאמר
 נמי קנין ראשון לסירות הוא ושני קנה מעכשיו וסבר נמי ללימ הלכתא כרשב״ג וכרסדשנא ואומר אני לרב נחמן
 בר יצחק לפרושה לדרב נחמן בר רב חסלא אחא וחלא מסרתי מלת סבלי נקט אליבא לר׳ יוחנן לאיירי בבולה
 שמעתין והכי נמי הוה ליה צמימר אליבא דריש לקיש אי נמי עד כאן לא סליגי אלא דמר סבר קני! פירות לאו
 כקנין הגוף דמי ומר סבר אחריך שאני אלא דלא חשש לארווחי בהו נקט חדא מינייהו דלא אתא אלא צפרוכה לדרב
׳ יהביה ניהליה ולא מכרעא דאיהו כר׳ יוחנן ס״ל כלל וכשתאמר  נחמן בר רב חסדא דאי מיפק לח נפיק ביה למאי ט
 דלר׳ יוחנן אמר כוותיה סבר לה כטעמא דרשב״ג כבר נפסקה הלכה כריש לקיש וכרשב״ג וזהו שאמור בהלכומ
 וחס ליה ליבינו ז״ל לומר דרב נחמן בר יצחק ס״ל כמו שעלה על דעת תלמידו רב יהוסף הלוי ז״ל שהד הוא כחב

 מפורש דהיכא דאמר מעכשיו היינו מחני׳ וליכא מאן דפליג והמקום ידן אותנו לזכות:

 מלחמת ה׳
ב עוד ואיכא דקשיא ליה הא דאמר בגמ׳ דלן אימיביה ר׳ יוחנן לר׳׳ל נכסי לך ואס מח יחזרו ליורשי נותן ת כ  ו
ד ר׳ יוחנן ואס אימא דקנין ב  מיבעי ליה ובתוספתא אמרו מת שני יתנו לשלישי דש לנו להשיכ כך אנו מפרשים ד
 פירומ לאו כקנין הגוף דמי אי אתה מוצא לעולם שיחזרו הנכסים ליורשי ראשון אלא כל זמן שהן חוזרין חוזדן
 ליורשי נותן וזהו כשמת שלישי בחיי השני וגס זה אינו כלום דמ״מ ברייתא גופא קחני מח שני בחיי ראשון יחזרו
 נכסים ליורשי ראשון ולא קמני ינמנו לשלישי ובין כדבד האומר יחזרו ליורשי ראשון ובין כדברי האומר ליורשי נותן
 הדין שוה הוא בחזרה ואין חילוק ביניהן כלל הלכך מהך ברייתא שמעי׳ לכ״ע שאין מדלגין מן הראשון לשלישי וליכא
 לאוקומה בשמח אף שלישי דא״כ ה״ל למימני ממו בחיי ראשון אבל הקושיא אינה מפני שלא אמרו יחזרו ליורשי
 ראשון ויורשי נותן אלא באומר אחדך שיש במשמע שאחר הראשון יקנה שני ואחר שני שלישי אבל לא אחר ראשון
 שלישי אבל בתוספתא דקמני אס ממ מדלגין מן הראשון לשלישי בשמת שני ומצינו זה מפורש בירושלמי בפ׳ הכותב
 מני האומר תמנו כל נכסי לפלוני מת פלוני לפלוני ממ הראשון יתננו לשני מת השני ימננו לשלישי מת השני בחיי
 ראשון מטון שלא זכה בהם שני לא זכה בהן שלישי אמר ליה כך פירשה ר׳ אושעיא אבי המשנה אתריו לפלוני
 ואחטו לפלוני אילו אמר מס השלישי בחיי שני מטון שלא זכה בהן השני צא זכו היורשין יאומ משכחת אחריו לפלוני
 ואחדו לפלוני ופירושו כך פי׳ ר׳ הושעיא אבי המשנה שאין אומדס מטון שלא זכה שני לא זכה שלישי אלא באומר
 אחדו אבל אילו אמר מת אין דינו כששלישי קייס אלא כך היה לו לתנא לשנות שאס מת אף השלישי בחיי שני מטון
 שלא זכה שני לא זכו היורשין לא יורשי שני ונא יורשי שלישי יאות משכחמ פי׳ יפה נמצאמ למד שהיא שניה בלשון
 אחדו לפלוני מכאן בטלו דבד נעל המאור ז״ל גס זו משובה על דבריו הראשונים שהוא אומר כל האומר אחדך
 כאומר מעכשיו דמי נין לרבי בין לרשנ״ג לדבד הכל ולמה אמרו מכרו קייס משום דאחריך שאני ובלשון אס ממ
 ששנר בתוספתא לא שייך למימר הכי דכל היכא דאמר מהיום אס ממ מנאה דמיתה בלחוד הר בין בגיטין וקדושין
 בין בטני ממונות כלומר שאס מת יקנה מעכשיו ואס לא מח בחייו לא יקנה אבל לא מעכב עלה קטן הגוף מהשתא
 ועכשיו אני חוזר להתיר קשד השמועה בדבד רבינו הגדול ז״ל דכ״ע אומר אחדך לאו כאומר מעכשיו דמי ומיהו
ד כשנתן הנותן לראשון קנין פירות כקנין הגוף דמי ונסתלק הוא  לר׳ יוחנן דאמר קצין פירות כקנין הגוף דמי ה
 לגמד מנכסים הללי לפיכך אם אפשר לאחרונים לקנות יקנו ואס אינס קונים ישארו נכסיס ברשותו של זה שמתחלה
 קנין הגוף יש לו בנכסים והד הוא כאומר קנה גוף וסירוס ולאחר זמן אם ישנו לשני יקנה מאוחו יוס ואילך וטון
ו לא כאומר מעכשיו למי והיינו למקשי ר׳ יוחנן לדש לקיש אלא ללילך  שאינו באותו יום לא קנה שהאומר אחד
 ליורשי נותן מיבעי ליה שטון שהראשון לא קנה הגוף אע״פ שמת אחרון בחייו ולא קנה מעולם כלוס לא נתרוקנה
ט היכי בשני קני גוף ה״נ ראשון שהנותן סלק עצמו פדק לאחדן שאני ל  רשות לראשון שהד לא המנה לו הגוף ו
 לגמד הואיל ואמר נכסי לך ולא שייר לעצמו כלום חלא אמר אחדך לפלוני ואקשינן אלדש לקיש ואחדך מי שני
 והתניא ליורשי נותן ואילו לר׳ יוחנן לא קשיא לאפשר ליורשי נותן לפי שלא נתן אצא על מנח כן אע״ס שקנין סירות
 כקנין הגוף למי אבל לדש לקיש ללאיק לשון אחדך לומר שיש במשמעו לשון סלוק שהנותן מסלק עצמו מן הנכסים
פדק מנאי היא לרבי לאמר שני מוציא משוס לקסבר אחריך לא שאני ולא קנה  לגמד אמאי יחזרו ליורשי נותן ו
 ראשון אלא פירות ולאו כקנין הגוף למי ולפיכך אין ממכרו כלוס ואמרון מוציא מילו אע״פ שלא קנה אלא לאחר



ר שנטל חלק בכו  ליה בעל אמר רב אסי א

) נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא . מ ק - מ ק  no ן
 כידו כן אינו נוטל אסילו אס מיפה אלא דוקא דמי היזק ענבים כגון שאס נשפך היין יפרעו לו ענביו בצורין ולא מחוברי; או אפילו אינו נשפך

 יכול לטעון שיפרעו לו דמי ענביו שהיה רוצה אוחס לעשוח מהם צמוקים שישוו יומר כיון שדרכו אוחם כלא מצומו לאו כל כמינייהו דליפסדו ליה

ר רב אסי "כיון שנוטל הלק כפשוט ולא מימה לשני שנים לומר זה שאני נוטל כפשוט לא מפני שמחלתי א׳׳כ מחל וכי היכי שמחל מ  בידים: א

 בנכסים מועטים אלו כן הויא לכל הנכסים שאינו נוטל שוב חלק בכורה כלל ככל הנכסים הנשארים לחלוק דככור מחנה קרייה רחמנא וכמי

 שמוחל במחנה הוא וכל הבכורה חדא

 משנה היא וכיון שמחל במקצשה מחל

£ £ בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה ררבא *  י

ה אמר ויתר בכל הנכסים לא) קםבר א יש לו ל י ח א מ י ו ' ה ה ל י ה א מ י ה ן ^ י ל פ ל ל פ  ש

ץ לבכור קודם חלוקה ומדאהיל בהא אחיל י ד ו ע ג מ ג לא ה  אף לשאר נכסים ש

 בכולהו רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר

 באותה שדה קסבר אין לו לבכור קודם

 חלוקה וממאי דאתא לידיה אחיל ואידך לא

 אחיל ושלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה

 לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור מודם

 חלוקה והילכתא יש לו לבכור קודם חלוקה

 מר זוטרא מדרישבא פליג בהדי אחוה בצנא

 דפלפלי w אתו לקמיה דרב אשי א״ל הואיל

 וויתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים כולן:

 חזינן מאן דפםק הילכתא כרבי דאמר בכור

 נוטל פי שנים במלוה ואייתי ליה ראיה מהא

 דאיפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם

 חלוקה & שמעינן דאע״ג דלא מטא לידיה

 כמאן דמטא לידיה דמי הילכך הילכתא כרבי

 דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה והאי

 סברא לאו דסמכא הוא דלא איפםיקא הילכתא

 דיש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתא

 לידי אבוה ואיתיה השתא ברשותיה אבל

 מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהא

 מילתא כלל וכן כתב רבינו האי גאון זצ״ל כי

 האי סברא: מתני' - האומר איש פלוני בני

 בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא

 יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה

 שכתוב בתורה: נמ׳ >י< לימא מתני׳ דלא

 כר׳ יהודה דאי כרבי יהודה האמר בדבר

 שבממון תנאו קיים גבי הרי את מקודשת ע״מ

 שאין לך עלי שאר כסות ועונה אפילו תימא

 ר׳ יהודה ע״כ לא קאמר רבי יהודה התם אלא

 משום דידעה ומחלה אבל הכא לא מחיל >ה):

ש פלוני בני בבודי הוא אי  א״ר יוםף אמר ג

 נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי

 שנים דילמא בוכרא דאימא קאמר ההוא

 דאתא לקמיה דר׳ חנינא א״ל מוחזק אני בזה

 שהוא בכור א״ל מנא ידעת דבכור הוא דכי

 הוה אתו לקמיה דאבוה אמר להו זילי >א) לגבי

 שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודילמא בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא

 דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקיה: אמר רבי אמי בכור

 שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא א<והיה הבן הבכור לשניאה

 עד שיהא בן משעת הויה אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר

 3׳וילדו לו בנים עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול

אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול עד (  לשמונה שנאמר ג

 שיהא זכר משעת לידה אמר רבה תניא כוותיה דרבי אמי בן ולא טומטום

 בכור ולא ספק. בן ולא טומטום כדרבי אמי בכור ולא ספק לאפוקי מדדרש רבא

 אמרה שיחן לככור פי שנים ושינחיל את בניו ומיהו אס סיים בדכריו ואמר אלא שאר כני יירשו כל הנכסים דבריו קיימין לרבי יוחנן כן

 ברוקא דאמר אפילו בלשון ירושה מהני אלא שהככור אינו מסולק מחלק בבורחו דאפילו רבי יוחנן ב״ב מודה שלשון ירושה אינו מסלק אלא

 חלק פשיטות מדכמיכ לא יוכל לבכר וכלשון מתנה אם נתן נכסיו לאחד מן האחין לכ״ע דכריו קיימין שהרי כחייו אין לכניו כנכסים כלום

 ואפילו חלק בכורה הססיד הבכור כיון דאמר לשון מחנה א״כ מצי יהיב למאן דבעי וכיון שנחן לאחר מיחה לא נשאר כלום כדי שיצטרך

 להנחילם ואסילו ר׳ יהודה דאמר כדכר שכממון תנאו קיים אמרינן הכא דלא מצי ממני משום דהכא לא מצי מחיל דבר שלא בא לידו

 של כן אינו יכול למוכרו ולא למוהלו ואפילו הוי מצי מחיל ודאי לן דלא מחל ואע״פ ששומק כדי שלא יכעיס אביו הוא דעביד ודאמר על

 אחד מן הפשוטין שיטול פי שנים נוטל הככור פי שנים כדינו ומן השאר נוטל הפשוט פי שנים גס כן ויש אומרים שאינו נוטל החלק הימר

 אלא כמוחזק כדין הככור טון דאפקיה בהאי לישנא וזה דעמ מורי נר״ו רש חולקין על זה. הריטכ״א ז״ל: כשאמר בכורי הוא נאמן

 וכדמפרש לקמן דאפילו ידעינן כיה שנולד אחר כניס אחרים אפ״ה לאכ הימניה רחמנא דאמר יכיר ואי׳כ הראשונים ממזרין הס אכל

 כשאמר ככור הוא אינו נוטל פי שנים אם ממ האב כיון שלא בירר לומר בכורי דדילמא כוכרא דאימיה קאמר ואפילו ממון המוטל בספק

 לא הוי כיון שהממון בחזקח הבנים האחרים הוה הוא מוציא מחבירו ועליו הראיה: מםי דוקיה. מרפא רוקו למי שחושש בעיניו: דכי

 אתו. אוחן החוששין בעיניהם לקמי אביו וכו׳ ואס קורהו אביו ככור גמור כמסיח לפי מומו ככור הוא ונוטל פי שנים. הריטב״א ז״ל: נמ כיון

 דמשעה שנולד לא ידעינן אס זכר הוא שהרי סימניו היו מכיסין בכשר ורחמנא אמר שיהיה ניכר שהוא בן בצאתו מרחם אמו ולפיכך

 אס פשוט הוא הטומטום אינו ממעט בחלק בכורה כיצד אס הם ג׳ אחין ככור ובי פשוטין ואחד מהפשוטין טומטום והניח אביהם ו׳ מנין

 יסמלק הטומטום מהם כאילו אינו רחלקו הככור והפשוט הששה מנין נמצא שיגיע לחלק הבכור ד׳ מנין שהוא פי שנים יקח לעצמו ב׳ מנין

 שהם חלק ככורתו וב׳ המגין הנשארים יערבו אוחם עם 3׳ המנין שהגיעו לחלק הפשוט ואומן ד׳ מנין יחלוקו בין שלשמם בשוה עם הטומטום

 נמצא שיגיע לחלק כל אחד מנה ושליש מנה נמצאו ביד הככור ג׳ מנין ושליש נמצא שמרויח זה השליש משוס סלוק הטומטום: וביום השמיני.

 רש״י
 כאומר מעכשיו: נפור. שנטל באחת מן
 השמת חלק כאחד מן הפשוטים: ויתר.
 כלומר מחל חלק בכורתו כלאמרינן לעיל
 מתנה קרייה רחמנא ואיהו לא קא בעי
 לה לא יזכה בה עול: באותה שדה.
 שנוטל בו חלק: יש לו לבכור קודם חלוקה.
 מתי שירצה זוכה בחלק בכורתו ויכול למחול
 מתי שירצה להוי דבר שבא לעילם ואנן
 שהלי לכי היכי לאחיל בשלה זו אחיל
 בכולהו: אין לו לבכור. בחלק בכורה
 קולס חלוקה לכתיב לתת לו על לאמי לילי׳
 הילכך האי שלה לאתי ליליה יטל למחול
 אבל בשאר נכסים אין יכול למחול לאין
 אלס מקנה לבר שלא בא לעולם וכל שכן
 חלק פשיטות ללא קני קולס חלוקה לאין
 יכול למכור ולמחול מיהו אס מת קולם
 חלוקה בנו יורש חלקו: והילנסא דיש לבכור
 כוי. ויכול למכור ולמחול: M. סל:
 מתני׳ לא אמר כצום. שהרי ממנה
 לעקור מה שכתוב בתורה ובעל כרמו(שלא)
 יירש עס האחין ואין יכול לסלקו מן הירושה
 אלא ע״י שיתן במתנה נכסיו לשאר בניו:
 גמ׳ לימא מתגי/ לתנן אין ארם מתנה
 ללא כר׳ יהולה ואנן קי״ל כרבי יהולה
 לגבי ר׳׳מ: בדבר שבממון. כגון שאר
 וכסות: תגאו קיים. אבל תשמיש הויא
 צערא לגופא ולא מחלה: בגי בפורי גוטל
 פי שגיס. רמהימן האב אפי׳ לרבנן רפליגי
 אלרבי יהולה ואמרי לאינו נאמן ה״מ
 היכא למוחזק לן ללאו בכור הוא אבל היכא
 ללא מוחזק לן מי הבכור מולו לנאמן:
 אבל אמר פלוגי בגי בפור. ולא אמר בכורי
 נא] ללילמא בוכרא ראימיה קאמר ובכור
 לכהן קאמר ומספקא לא יהבינן ליה פי
 שניס ואפילו אס מפס מפקינן מיניה ללא
 קרינן ביה יכיר לאכתי מספקא לן:
 מותזק אני פו׳. ועל אחר היה עמו:
 דפי הוה אתו. החוששין בעיניהן: שכחת.
 כך שמו: ומסי רוקיה. לעין: בפור.
 טומטום שאינו ניכר גו זכרות ולא נקבות
 ואחר זמן נקרע ונמצא זכר: איגו ממעט.
 רבותא נקט דאפילו ממעט אינו כגון אס
 יש שס ששה מנה ויש שס בכור יפשוט
 וטומטום שמי מכאן טומטום הרי הבכור
 נוטל ארבע מנים והפשוט שנים נמצא חלק
 בכורה שני מניס וחוזרים וחולקים ארבע
 מנים בין שלשמן ונמצא הבכור נוטל ג׳ מני׳
 ושליש והפשוט והטומטום כל אחד נוטל
 מנה ישליש: שצאמר וילדו לו גנים. והיה
 הבן הבכור מי שהוא בן בשעת לידה חולק
 הבכור כנגדו וממעט בחלק בכורתו אבל

 לידו. דהלכמא נדף קט:] יש לבכור

 קודם מלוקה דכשעה שממ האכ זכה

 כחלק הככורה הילכך אם מחלה או

 מכרה הויא מחילה ומכירה טון שמת

 האכ ואע״פ שעדיין אינה הככורה

 כידו ומיהו לענין מחילה ומטרה שהוא

 כמי שאינו רוצה לקכל הממנה שייך

 למימר כן דיש כח בידו למחול ולמכור

 קודם שיקכלנה כמי שאינו רוצה

 לקבלה אכל לזכומ בשכח שהשביח

 קודם שהגיע לידו כגון שלסושי והוו

 ממרי לא דעד דמטיא לידיה לא הויא

L.wp מתנה: נדםי׳ כגמרא !דף 

 ההוא ככור דאזל וזכין כנכסי דידיה

 והפשוט מקמי דליפלוג בהדי פשוט

 אזול יממי כני פשוט למיכל ממרי

 מחונהו לקוחות אמרו ליה קריכיה

 דיממי לא מסמייה דזכנחין לנכסייהו

 אלא מימחי נמי מחיחו להו אמו לקמי׳

 דרכא אמר להו לא עשה לא כלום רכ

 פפא סכר לא עשה ולא כלום בכולהו

 ורב פסי סבר דוקא בפלגא אבל חלק

 בכורה מכורה והלכמא כרב פפי

 דסכר יש לו לככור קודם חלוקה:

 הבכור מכר כל הנכסים חלקו ומלק

 אחיו הפשוט בלא רשומו לדעמ שיתן

 לו המעוח ופסק רבא דחלק אחיו אין

 לו למכור ולאו כלום הוא אבל חלק

 בכורמו מכורה כמו שאמרנו דיש לו

 לבכור קודם מלוקה וכל שכן חלק

 פשיטומו שיכול למכור אף על פי שלא

 הוברר עדיין חלקו מ״מ ידוע הוא שיש

 לו חלק אומו חלק איך שיעלה יכול

 למכור וכן דעמ כל המפרשים ז״ל ולא

 כן פירש הר״ש ז״ל והלכחא יש לו

 לככור קודם חלוקה והא דפסקינן

 בבכורות (דף נב.) אין לו לבכור קודם

 חלוקה התם לענין שבח שהשביחו

 נכסים אחרי כן אבל הכא לענין הגוף

 המוחזק כן כחב הריטב״א בשם הר״י

׳ אע״ג דכי קאמר : מתני M ז״ל 

 לא יטול זה או לא יירש זה ודאי

 ממילא היה השאר לאשיו והיה כדין

 שיהיו דבריו קיימין דקי״ל כר׳ יוחנן

 בן ברוקא נדף קל.] דאס אמר על

 מי שראוי ליורשו זה יירש כל נכסי

 דכריו קיימין מ״מ כיון שאמר כלשון

 לא יירש או לא יטול משמע כממנה

 על מה שכתוב בחורה ט המורה

 עין משפט נד מצוד
א מ ת ת - ט ל ת  ת

מ ״ ר ס ו ן צו ט ג עשי מ ׳ נחלות ס ל ה ג מ ״ ׳ ס י  א מי
׳ י מ ס ״ ר ס ו ג שס ט מ י שס ס ״ ׳ ס י : נ מי ה ר ׳ ע י  ס
: ז ע ׳ ר י מ ס ״ ר ס ו ג שס ט מ ס ס ב ש ״ ׳ ס י : נ מי א פ  ר

 מסורת הש״ם
נ ד) אולי צ״ל בכור א י ר ק ם כא ב) שס ג) ר  א) דברי

: ה ק ו ל ח טל ה) צ״ל ה  שנ

 קובץ הגהות
ר מ א ב ו ״ : (ג) נ ה ו ש כ נ ״ : (נ) נ ס נ ו נ כ ״ ח (א) נ ״  ב
ם ד ו ר ק ו כ א הלכחא דיש לו לנ ק י ס פ י א  כיון ד

: ה ״ כ נ ע ״ : (ה) נ ה ״ ה ג נ ה ״ ) נ ד ) : ה ק ו ל  ח
ט תלק ע מ נו מ : [ב] אי ל טו נ לא י ״  מא״י [א] נ

: ׳ ו ן כ ו רה. כי  ככו
׳ י ג כל שם ה פ התו ״ ף ס ״ י ר ׳ נ י נ ע ״ י (א) נ ״ ו  ח

: י ר ח נ ח נ  ש
ס פ ל נ א י ר ר פ י ס נ לעיל נ ח ם [א] וכן כ ״ ר ה  אנ״ש ט
ב ה כתו י ש לא ה ״ א ר ראה שגס לפגי ה נ  שלנו ו
א ר מ י ה מ ת ו ה א ח ס שהרי ד פ ל ר רב א פ ס ה נ  תירוץ ז

: א ת נ ל ך ה ס ה ו ש  של רבא דבבורוח מ

 שלטי הגבורים
אס נטל ם חלוקה ו ד ו ר ק ט נ ׳ יש לו צ א דאמרי  א ה
ס ה אבל א ח י א שלא מ ״ ד ט ויחר כחב מיי׳ נ  כחלק פשו
י שניס עניניס אלי שאני מחלק ה באחיו ואמר בפנ ח י  מ
ה הרי ר ו חלק מ י שאני מוחל נ נ פ ם אחי בשוה לא מ  ע
חל בענבים ׳ מו ם ואפי ה ולא ויחר בשאר הנכסי א ח  זה מ
 כשהס מחוברים ובצרום וחלקום בשוה לא ויתר בשאר
ס בשיה ביין ולא ה מ ס וחלק ע ס דרכו ם אבל א י ס נ נ  ה
א למה ם ה סי נ נ ם משנעשה יין ויתר נשאר ה ה ה נ ח י  מ
יתיס ז ה נ ם נשו ה מ ס ומלק ע י נ נ ע ה למי שמחל נ מ ו  זה ד
ס ״ נ ש נ ר כמ כ ו ״ ה ע ז  שהרי ויחר בכל. וכן כל כיוצא נ
ת טו דם ה) הפשי ו כח קו ת אין לו נ טו נחלק הפשי  ו
ר ו נ ד ו נ נ מ הו אינו יכול להסתלק מ  למכרו או לימנו ומי
ת או נ ת  כדרך שמסתלק מחלק נבירה אם לא כלשון מ
ס ואלמנה י נ ק שמח והניח נ ו א : שאלה להרא״ש ר ר ק פ  ה
ס יש ה א ת נ ו ח דם שנשנעה על נ ה קו ח  והאלמנה מ
י ס נ ם קרוי! נ ס הנכסי א לן א ק ס ס מ י שניס ו  לבכור פ
בתה: משובה כל זמן ס כיון שלא נשבעה על כתו א  ה
ן את י  שלא נשבעה על כתובתה ולא הגבוהי בית ז
ס כלום ה בחה כל הנכסים בחזקת בעלה ולא זכתה נ  כתי

: ה ר ו כ ס דין נ ה ח אביהם רש כ  והבנים יורשים א



 עין משפט נר מצוה
ג מ ת ת - ב מ ת  ת

מ ״ ר מ ו ! צו מ ג עשי מ ת ש חלו ׳ נ ל ה ק מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר ח ו ג שס ט מ ס ש 3 ש ״ ׳ פ י י : ב מ ו ע ׳ ר י  ס

: ז ע ׳ ר י  ס

 מסורת הש״ם
: ב מ ף ק ן ד . ג) כא ל ף מ ה ד ד . נ) מ ב מ ף ק  א) ל

: . ו ף מ ) ל  ד

 קונץ הגהות
: נ ״ א ו ת ג ר ע ת ף נ לכסו : (נ) ו ג לרכא ׳ ׳ ח (א) נ ״  כ
כ ״ ג ע ״ : (ה) נ ה ה ג ג ה ״ ) ג ד ) : ן  (ג) צ״ל ה

: ר מ א : (ז) צ״ל ד ו ג ל ׳ ׳ : (ו) נ ה ה ג  ה
ג ״ נ ק ו ו ת מ ס ל ו רשו ג ר ע ת ת ולבסוף נ ג י  מא״י [א] ת
: א ״ ד ד ה ח ם א ו רה שגן י ו : [ג] ככ ו נ ׳ אי מ ג  ג
ה נ י ה א ס ו נ א ג ד ״ : [ה] נ ׳ י ג פ ״ ] נ ד ] : ׳ י ג פ ״  [ג] נ

: ה ל ע ת על ג ר ס א  נ
ם י מ ו א ת שילדה ת ח ה אשת א ״ ג ה ״ ) נ א  חו״י (
ג ״ ה ג כ ״ ) נ כ ) : ן י יצא ראשו ר מ י כ ה מ נ אי  ו

: ן לי ף חו ו  ס

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא ™-TO נו
 דדרשינן אפילו כשכח הלכך לא ידחה שבש כיון שאינו בן משעמ לידה והיינו דאמר רב שיזצי אינו נימול לשמונה: שת־ נשים. מאיש אחד.
 וילדו שמיהן במחבואה שהיו נסחרים שם כמשך ולא נודע מי יצא ראשונה כיון שלא הוכרו אין כושבין הרשאה זה לזה אבל אס הוכרו מחחלה
 ונחערבו לבסוף ולא נודע מי הבכור אז כוחכיס הרשאה זה לזה וממה נפשך יחנו לו חלק הככורה אם בשבילו אס בשביל אחיו דאי משוס
 קרא דאמר ככור ולא שפק דרשינן ליה לססק ככור משעח הויה דהכי משמע טסי אכל מי שהיה ככור בשעמ הויה מנא לן למעוטי הלכך
 כומכין. ודקדקו המפרשים מדאמר
 רכ פפא דככור מצי מרשה על ככורה
 שלא הגיעה לידו ולעיל נדף קט•] סבר

) ב׳ זכרים במחבואה א  שתי נשים שילדו (

 כותבין הרשאה זה לזה א״ל רב פפא (אי והא

 שלח רבין באיגרתיה דבר זה שאלתי את

 רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום

 ר׳ ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה

 זה לזה לא הוכרו w נא] ולבסוף נתערבו

) הדר אומי דכא נ  אין כותבין הרשאה זה לזה (

 אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם

 טעות w הוא בידי ברם כך אמרו משום ר׳

 ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבץ הרשאה

 זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

נוק בן יום אחד תי י א  גרסינן בפרק מי שמתא

ת נוחל בנכסי האם ש  נוחל ומנחיל אמר רב ש

 להנחיל לאחץ מן האב ודוקא בן יום אחד

 אבל עובר לא מ״ט דהוא מיית ברישא ואין

 הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן

 האב איני והא הוה עובדא ופרכיס תלתא

 פרכוסי אמר מר כריה דרב אשי מידי דהוה

 אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף

 משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק

 בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא

 מאי טעמא וילדו אמר רחמנא (י) ואוקמינא

 נמיכי להאי דקתני ופוםל מן התרומה בכהן

 שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת כשרה

 ומת ויש לו בנים מן הכשרה ויש לו עבדים

 ויש לו בן יום אחד מן הפסולה דפוםל את

 העבדים מן התרומה מפני שחלקו מעורב

 בהן ואי אפשר לברר ולאפוקי מדרבי יוסי

 דא״ר יוסי עובר נמי פוסל קמ״ל בן יום אחד

 אין עובר לא וכן הלכתא יה<: ״אמר מר בדיה

ן שנולד לאחר ב  דרב יוסף משמיה דרבא :

 מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ״ט

 וילדו >0 אמר רחמנא בסורא מתנו הכי

 בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בדיה דרב

 יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר

 מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ״ט יכיר אמר

 רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל תני

 לישני >׳< כדאמר מר בריה דרב יוסף משמיה

 דרבא: מתני׳ בבכורותיי יש בכור לנחלה

 ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור

 לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא

 לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע״פ

 שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי

 ר״מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם והמפלת סנדל או שליא

 ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:

 תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור

 וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה זה בן חלוצה

 וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כר׳ יהודה ואפילו היו מוחזקין בזה

 נאמן לפסול אמ בניך ופירש ר״נ בר יצחק דהכי קאמר ליה ר׳ יהודה לדבריך עובד כוכבים אמה ואין עדומ לעובד כוככים ופסיק תלמודא הלכמא
 כר״נ בר יצחק אלמא דטעמא משוס דאין עדוח לעובד כוככיס הא לאו הכי נאמן היה לפסול אמ כניו וכן נראה דעמ הריא״ף ז״ל דהלכמא כר׳
 יהודה וכ׳׳ש הכא שאע״פ שידענו שזה הוא קטן בשנים שנאמן עליו לומר זהו בני בכור והכי אמרינן כסמוך כר׳ יהודה דאם אמר על חינוק בין
 הבנים בכור הוא נאמן אבל אס אמר הוא על זה שהוא ככור וחזר ואמר על אחר שהוא ככור אינו נאמן דכיון שהכירו פעם אחמ שוכ
 לא נמנה לו מורה הכרה אשר הכרה וכיון שהגיד שוכ אינו שוזר ומגיד ואפילו מוך כדי דיבור אינו יכול לסמור דבריו וכדאמרינן בסמוך
 אמר כני זה הוא וחזר ואמר עכדי אינו נאמן דכיון שהכירו שוכ אינו יכול לעקור ירושה ממנו אלא אס כן נוחן נכסיו לאחר כשירוש אבל
 לא כזה הדרך ואם מאמר מהיכא מישי שיהא נאמן לענין בן גרושה ובן שלוצה דקרא דיכיר לא מיירי בהו ורכינו אליהו הקדוש מסרי״ש ז״ל
 פי׳ דמקרא זה נסקא דהא דרשינן ביכמוש >דף מ.) שנואה שהיא שנואה כנישואין שיש כה הויה אלא שאסור לקיימה כגון אלמנה לכהן גדול
 גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הלכך דרשינן הכי אהוכה יכיר שנואה יכיר לומר זה בן שנואה וכן אמרו בירושלמי דקדושין אמר רבי חזקיה
 הא דמשנישא ככור יכיר כן שנואה יכיר ואס מאמר היאך נאמן לשוס עצמו רשע שנשא גרושה או מלוצה יש לומר כגון שאמר שוגג הייתי
 וכאומר על כנו ממזר אין אשתו נאסרת שיפסלו הכנים שיהיו אחר כך משום כני זונה דאמר שוגגש הוה נמ ואינה נאסרש כאשמ ישראל
ס שילדה אחר כך לפסלם לכהונה. הריטב״א ז״ל. והכא כעי  ואפילו אמר שהיא מזידה אינו נאמן עליה להפסידה כמובחה ולא על המי
 מלמודא לרכנן דאמרי אינו נאמן כיון דאיכא חזקה דהאי לאו בכור הוא א״כ יכיר למה לי אי כצריך היכרא כלומר שבאו ממדש ואין
ד מאיר ם אצלם מישוק לי דנאמן מגו דאי כעי יהיכ ליה נכסיה ומתרץ לא צדכא לנכסים שנסלו לו כשהוא גוסס כלומר דאפילו ל ד כ  נ
 דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ה״מ בדבר שיכול להקנותו כשיבא להקנוחו אבל בדכר שגס כשיכא אינו יכול להקנוחו כגון כשהוא
ן  גוסס ואינו יכול לדכר כ״ש דלא מצי מקנה כשלא בא לעולם עדיין והשחא מדכשיב יכיר ימול סי שנים כאומן הנכסים דהא אמדנ
ו ומקרי מוחזק ולא אוקמינן כנכסים שנשלו לו לאשר שממ דהוה ליה ראוי ד כ  במסכש שמחוח ןר״ס א] דגוסס הרי הוא כחי לכל ד
 ואין הככור נוטל בראוי: אמר המהגר השמא דקי״ל כר׳ יהודה לא קי״ל האי דרשא דרכנן דיכיר הלכך ככור אינו נוטל פי שניס בנכסים

 דאין לו לבכור קודם חלוקה כלום
 ואיך מצי מקנה מה שלא הגיע לידו
 ומלמודא לא מקשה ולא ממרץ עלה
 מידי דלכאורה משמע דהרשאה
 הקנאה היא משמע דסשיטא ליה
 לחלמודא דיש לחלק בין הרשאה
 שאינו אלא שליחוח להקנאה ממש
 והלכך מלוה על סה שא״א להקנוחה
 כומבין עליה הרשאה והכי מוכח
 כדוכמיה כסרק מרוכה (דף ע.)
 דבמטלטלי דכפריה כמכינן הרשאה
 אי לאו משוס דמחזי כשיקרא ואע״פ
 שאינו יכול להקנומן והכי מוכמ בסרק
 שכועמ העדוש (דף לג:< כך העלו
 האחרונים ז״ל וכן כחבו כחוס׳ וכן
 דעח הרמכ״ם ז״ל ואחרים עמו כחנו
 דמלוה על םה כיון דאינו יכול להקנוחה
 אלא כמעמד שלשמן אין כומכין
 עליו הרשאה: תנן w נפל זה אינו
 מתאבל עליו. ורחמנא אמר
 ראשימ אונו מי שלכו דוה עליו יצא זה
 שאין לכו דוה עליו שהרי לא יצא חי
 לאויר העולם וכמכו המפרשים שאס
 יצא כל הולד מי לאדר העולם ראשית
ן ליה: ני] [ואין הכא אחריו נ ד  אונו ק
 ככור לנחלה] אבל אינו בכור לכהן זה
 הנולד אחרי כן דכפטר רחם חליא
 רחמנא וכבר הוה פטר רחם ביציאת
 ראשון אע״פ שהי׳ נפל ומ״מ לגבי
 ככורה דאב אינו חלד בפטר רחם אלא
 כראשיש אונו וכיון שהראשון היה נפל
 לא הפסיד דינו הנולד אחריו: וחכמים
 אומרים שאס אין לו לראשון צורת
 אדם אינו מפסיד הכהן בשבילו דינו
 מזה הנולד אשריו: ושליה משוס
 דקי״ל דאין שליה כלא ולד וצורת אדם
 היה לה אלא שנימומ: [מכאן אמר ר״י
 נאמן אדם לומר זה בני בכור]. אפי׳
 יש עדים שזה ככור שנולד ראשון מזה
 שאביו אומר עליו ככור הוא אפ״ה
 האב נאמן דרחמנא הימניה כדכתיב
 יכיר וממילא האחר הוא ממזר וכתבו
 האחרונים דלרבי יהודה נמי נאמן
 האב לומר בני זה ממזר אשילו בלא
 גררה דככור כדאמר הכא שנאמן
 לומר זה כן גרושה או חלוצה כלומר
 ומלל ומנן נמי כקדושין אפילו אמרו
 שניהם על העובר שבמעיה ממזר הוא
 אין נאמנים ר׳ יהודה אומר נאמנים
 וכן איחא בהחולץ >דף מז.) ההוא
 דאחא לקמיה דר׳ יהודה ואמר ליה
 נמגיירמי ביני לבין עצמי אמר ליה
 נאמן אתה לפסול את עצמך ואין אחה

 רש״י
 בחלק פשיטות ממעט מכולם: שתי נשים.
 של אלם אמד שילדו במחבוא ואין ידוע
 אחה קודם להיומ ראשיח אונו: פוחגין
 הרשאה זה לזה. ואחד מהם תובע חלק
 בכורה מן האחין ואומר אס בכור אני
 מני לי בשביל עצמי ואס לאו מנו בשביל
 אחי וקמ״ל ברייתא אע״ג דמן הדין כך הי׳
 גזירת הכתוב מיעטיה שלא ימנו לשוס אחד
 מספק: הוכרו. משעת לידה. מי שהיה
 הבכור ולבסוף נתערבו כותבין כו׳ וכן
 הלכה: דהוא מיית ברישא. קודם האס:
 בקבר. כשהבן נקבר אינו יורש את אמו:
 אזנב הלטאה. שמפרכסת אחר שחתכוהו
 מן הלטאה אע״פ שאין בו חיות: שממעט
 בתלק בכורה. כלומר הא דקמני נוחל
 ומנחיל לא בעי למעוטי עובר מדין ירושה
 אלא למעוטי דאינו ממעט נחלק [ג] בכורה:
 שגן יום אחד ממעט בחלק בנורה. כגון
 יעקב שממ והניח י״ב מנים אז ראובן
 ראוי ליטול פי שניס משמעון שהן שמצה
 מניס ושמעון ארבעה מניס ואס נולד לוי
ד מות יעקב ח  בחיי יעקב וממ יוס אחד א
 אז לוי נוטל שלשה מניס ונוטל הבכור ששה
 מניס ושמעון שלשה מניס וגי של לוי חולקין
 ראובן ושמעון ובהא לא יטול ראובן חלק
 בכורה דמכח לוי הם יורשים נמצא חלק
 ראובן ז׳ מניס וחצי וחלק שמעון ד׳ מניס
 וחצי: ודוקא בן יום אי. אגל אס לוי עובר
 כשמת יעקב אימ ממעט בחלק בכורה כי
 אס בחלק פשיטות כיצד ראובן נוטל ארבעה
 מנים של חלק בכורה כאילו אין העובר
 בעולם ושמנה מניס הנוחרים יחלוקו בין
 שלשתן ראובן ישמעון ולוי וכשממ לוי
 ראובן ושמעון חולקי! חלק לוי ביניהם
 בשוה נמצא ראובן נוטל ד׳ מניס מחלק
 בכורה ושלשת מניס חסר שליש חלק
 פשיטומ ומחציח חלק לוי דהיינו מנה
 ושליש סך הכל שמנה מניס וכן לעולם:
 [גייר] שצולד לאחר מיסת אביו.
 כגון שילדה תאימיס אי שהיו לו הרבה
 נשים רלדי אחר מיתתי: בכור לכהן
 פו׳. מפרש התם בגמרא: הבא אחר
 הנפלים. דהנפל אינו בכור לנחלה ןדגבי
 נחלה כתיב] ט הוא ראשית אונו מי שלב
 אביו דוה עליו אבל לענין כהן בפטר רחם
 תליא מילמא: סצדל. ולד שנתמעך צורתו
 ונעשה ולד כסנדל: או שליא ושפיר.
 דאינו בלא ולד אלא שנימוח ואינו ניכר:
 יפיר. קרא כתיב אס הבכור בן השנואה
 יטר: צאמן אדם לומר פוי. אף על פי
 שמוחזקין באחר שהוא בכור כדמסיק: גן
 גרושה. וחלל הוא: גן חלולה. מדרבנן
 הוא גזירה אטו בן גרושה: וחפ״א איצו
 צאמן. לא בבכור ולא בחלל וכגון שמוחזקי׳
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 דש״י
 באחר שהוא בכור: דליהא ממ. בהנהו
 נכסי דאין אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם: כשהוא גוסס. הרי הוא כחי לכל
 דבריו ובהני נכסים ליכא מיגו דאפילו
 לרבי מאיר דאמר אדם מקנה לשלב״ל
 הני מילי בנכסים שנפלו לו בשע׳ שיש בו
 כח באדם לימנס לאחדם אבל גוסס אין
 לו כח לדבר ואין לו כח לימנס וכלאחר
 מימה ליכא לשנויי דאין בכור נוטל בראוי:
 כל שבעה. אין אביו מכיר בו שלא יצא
ד אמו ליכנס לברית מכאן ואילך  מתחת י
 מוטל על אביו להכירו כדכתיב יכיר:
ד הוא דבמאי ב  איגו גאמן. במאי דאמר ע
 דאמר מחלה בני הוא האמינתי תורה
 כדכמיב יכיר וכיון שהגיד שוב אינו חוזר
 ומגיד בדבר שמכחיש דבדו הראשונים:
 [עבדי הוא וחזר ואמר בגי הוא גאמן.
 שמה שאמר בני הוא אינו מכמיש דבריו
 הראשונים] אלא מפרש דהאי דאמר עבדי
 היינו פי׳ בני הוא אלא דמפרש דמשמש ליה

 בדשא ליכא למימר
 בנו עבדו הוא אלא

 שכפלו לו כשהוא גוסס אכל חלק סשיטומ יטול מכסים שנסלו לו כשהוא גוסס כדאמרינן הגוסס נוחל ומכחיל והפשיטות מדין ירושה זכי כיה ע״כ:
 גרסינן כסרק עשרה יוחסין >דף עד.) אמר ר״נ שלשה נאמנים על הבכור ואלו הס חיה ואכיו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אכיו לעולם. פי׳
 דלכולן איכא למיחש שמא החליפוהו אמר זמן זה מפני שיד הכל בו אכל תוך זמן זה דרך שהאם תוזרת על כנה תמיד להניקו מפני רוכ חלכ
ר ד׳ יוחנן [כוי] אינו נאמן. שאינו יכול לעקור מ  שכה וליכא למיחש לחלוף. אכיו לעולם שהתורה הימניה לאכ כדכתיב יכיר כדפירשנו: א

 ממנו נחלה כיון שהכירו ואמר בני

י שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור ח ה א נ ז ? ה ה ר ו ת י ה ז ל ת א נ ל ש א י  ה

ד יהורה * ונרסינן בננו בשלמא ל ™ נאמן א * . ״ J 5 ״ ™ ^ ™ 

) דאבא כ  היינו דצריך יכיר לאשמועינן (

 מהימן אע״פ דמוחזק באחר דבכור הוא ע״י

 מול מ״מ נאמן על זה לומר בכור הוא אלא

 לרבנן מאי יכיר לא צריכא בצריך הכרה שבא

 מחדש לכאן ולא ידעינן אי בכור הוא אי לא

 ולמה ליה קרא תיפוק לי דמהימן מיגו דאי בעי

 הוה יהיב לי פי שנים אבל לד׳ יהודה איצטריך

 דלא נימא מגו במקום עדים הוא לא צריכא

 w נכסים שנפלו לאחר שאמר דבכור הוא

 דליכא מיגו בהנהו נכסים m ולר״מ דאמר

 אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מאי איכא

 למימר יכיר למה לי לא צריכא אלא לנכסים

 שנפלו לו כשהוא גוסס >י< וגרסינן בפרק

 עשרה יוחסיןא< אמר ר״נ שלשה נאמנין על

 הבכור ואלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר

 אמו כל שבעה אביו לעולם: אמר ר׳ יוחנן

י w וחזר ואמר עבדי הוא ב אינו בנ  אמר א

 נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן

 דמשמש לי כי עבדא קא אמר וחילופא

 אבית המכס דתניא היה עובר על המכס ואמר

 בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא

 וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה

 משמשו כבן ובא ואמר בני הוא וחזר ואמר

 עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד ובא

 ואמר עבדי יי< וחזר ואמר בני אין נאמן אמר

 ר״נ בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מצר מאה

 דאמרי אינשי מצר עבדא מאה זוזי: שלח

גנבת  ליה ר׳ אבא לרב יוםף בר חמא עבדי כ

 והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה

 מכרתו לי אתת נתתו לי במתנה רצונך

 השבע וטול m ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי

 קמ״ל תנינא ג א״ל נאמן עלי אבא נאמן עלי

 אביך נאמנץ עלי שלשה רועי בקר ר״מ אומר

 יכול לחזור בו וחכ״א אינו יכול לחזו׳ בו הא קמ״ל

 באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים:

הלכה  שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר חמא ג

 w גובין מן העבדים (א) ור״נ אמר אין גובין
 שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר חמא הלכה

 י שלישי ד בשני כשר רבא אמר אף בראשון
 «v מר בר רב אשי אבשר באבא דאבא ולית
 הלכתא במר בר רב אשי פירוש קםבר

 מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי

 בראשון הוא ומשום הכי קא מכשר ביה ולית

 הילכתא כותיה דאבא ובנו ראשון בראשון

 הוא כמו אח ואחיו שהוא ראשון בראשון

 והוה ליה אבא דאבא שני בראשון: שלח ליה

 כעבדא קאמר אבל
 הא דאמר מעיקרא

 שאוהבו כבנו דאין דרך לאהוב עבד כבן:
 ותילופא אביס המכס. דלשס רגיל לקרוס
 בנו את עבדו להבריח מן המכס אבל את
 בנו לא יקרא עבדו לעולם כי היה גורס לו
 הפסד חנס: מיסיגי היה משמשו כבן.
 מלבישו ומנעילו ואמר בנו וחזר ואמר עבדו
 אינו נאמן וכן בסיפא גרסינן נמי אינו
 נאמן וקשיא סיפא: והיה משמשו. לרבותא
 (ב) נקט דאפילו הכי אינו נאמן: התם.
 בברייתא כגון דא״ל עבדא מצר מאה
 כלומר עבד גמור הוא לי ט סמוכים לי
 עליו מאה דינרים במצר שלו כלומר עבד
 שהוא שוה מאה דינר ולכך חזר ואמר בני
 אינו נאמן דאילו היה בנו לא היה קורא
 לו מצר מאה: מצר עבדא מאה זוזי. כלומר
 שוה מאה זוזי הוא: שלח ליה. כל הנך
 שלח ליה נקט משוס דססק הכי בסוף
 שמעתין ככולהו נח: אסה מפרתו לי פו/
 ונאמן הוא בטענה זו ואע׳׳ג דהגודרות אין
 להן תזקה הנ״מ לאלתר אבל עד ג׳ שנים
 יש להן חזקה והכא איירי בהחזיק בו שלש
ה דלאלתר הוי ס ד ע  שניס או בקטן המוטל ב
 חזקה או בשלא ראוהו ולא ידעו שהי׳ עבדו
 של זה כי אם על פי הנתבע: איגו יכול
 לחזור בו. ולא מצי אמר משטה הייחי בך
 כי הייחי פטור דאין נשבעין על עבדים
 וקרקעות ועוד דאין ארס נשבע ונוטל ולא
 היה קנין בדבר אלא כיון דעל פי צוואתו
 נשבע צריך ליתן לי העבד נמ אי נמי דון
 שהטיל עליו שבועה כמאן דאודי ליה שהוא
 עבדו של הנשבע דמי ונקט עבדים לרבותא
 וכ״ש שאר מטלטלין שנשבעים עליהם מן
 המורה: צאמן עלי אבא. לדין לזכות
 וחובה: או ג׳ רועי בקר. אע״פ שאינן
 בקיאין בדין: יפול לחזור. כיון שלא קבל
 קנין: אינו יפול לחזור בו. וה״ה בהשבע
 וטול: הא קמ״ל דגאחן לך. כגון שאמר
 הנתבע נאמן עלי שאס יחייבוני אתן לך דהר
 דומיא דהשבע וטול ואפייה אינו יכול לחזור
 בו ולאפוקי ממ״ד דדוקא במחול לך אינו
 יכול לחזור ולא באתן לך: וקמ״ל דהלפה
 פחפמיס. אע״ג למסתבר טעמא לרבי
 מאיר: שלישי. כגון בן חנוך בן ראובן
 כשר להעיל בקרובו שני נמואל בן שמעון אבל שני בשני כגון חנוך
 ונמואל פסולים זה לזה להעיר: אן» בראשון. כגון בן חנוך מעיר
ד הלכתא כרבא: באבא ואבא. כגון בן חנוך יעיר לראובן: ה  לשמעון ו

 ככן קראמיו כני דנהירא לן שאס היה
י בשוס  עכדו לא היה קורא אוחו מ
 אהבה כעולם שאין דרך לקרוא לעבד
 בשם כן א״כ היה רוצה עמה לסחור
 דכריו ולאו כל כמיניה ופירש הר״ש
 ז״ל דאפילו מוך כדי דבור אינו יכול
 לחזור בו: אבל אס קראו עכדו נאמן
 כשאומר אח״כ שהוא בנו מפני שאינו
 סותר דבריו אלא מפרש שדרך הוא
 לקרוא לבנו בשם עבד: ומקשינן ליה
 מהבריימא שאע״ג שמשמש לו משמיש
 העכדיס והיה יכול לומר משוס זה
 קראמיו בשם עבד אס״ה אינו נאמן
 כשאומר את״כ בני הוא ואע״ג דהשמא
 אית ליה מגו דאי בעי יהיב ליה
 לכולהו נכסי אין אדם נאמן לסתור
 הודאשו כשום מגו כך פירש מורי
 נר״ו הריטב״א ז״ל וכן נראה לי אפילו
 לסי המסקנא והיינו דיהיכ טעמא ר׳
 יוחנן למילמיה ולא קאמר טעמא
 משוס מגו אלא אמר שאינו סוחר
 דכריו דמשחמש ליה וכו׳ מדע
 דכשאומר למוכס עכדי הוא שוכ אינו
 נאמן לומר כני הוא משום דהר
 סמירמ דכריו דהשמא ליכא למימר
 טעמא כלל כיון דאיכא פסידא ואע״ג
 דאיכא מגו לא מהימן עד כאן ומשני
 טעמא [דכרייחא] הר משוס דקרי
 ליה עכרא מצר מאה. כלומר
 שסמוכין עליו מאה דינרין וכל כך לא
 היה מגנה אס היה בנו אבל לעולס
 כר׳ יומנן קי״ל היכ׳ דלא קרי ליה אלא
 עבדי: במכם. שאינו חק המלך הס
 כמו גזלנים ומומר להבריש מהם
 המכס ומנהג הוא שלא יפרעו המכס
 בעד בניהם ולסיכך נאמן כשאמר
 אחר שעכר המוכס שהוא עבדו אבל
 כשאמר למוכס שהוא עבדו אס לא
 היי^ אמח מדוע היה משקר לנזקו:
ר א לרב יוסף נ נ  שלח ליה ר׳ א
 חמא כל הטוען לחנרו טענה
 כזו נ)[זהן גנכמ לי נאמן הלה לומר
 אמה מכרחו לי או נתחו לי כממנה
 ואע״ג דהכא מיירי בעבד דאסשר
 שנכנס מאליו בביחו של זה וחנן
 בחזקת הבתים >דף לו.) הגודרוח אין
 להם חזקה היינו לאלחר דוקא אבל
 הכא מיירי שהחזיק בו ג׳ שנים א״נ
 בעבד קטן המוטל כעריסה או שאין
 לשובע עדים שהיה שלו ומ״מ אס
 אמר הנשבע למערער רצונך השבע

 וטול אס לא אמר ליה לפני ב״ד יכול
 לחזור בו קורס שישבע הלה דלאחר שישבע אינו יכול לחזור בו ולומר
 משטה היישי בך בשום טענה בעולם דהוה כאילו א״ל אני מאמין
 לך שהדין עמך אם חשכע וכיון שהאמינו שוב אינו חוזר ומגיד ואס

 א״ל בפני כ״ד רצונך חשכע וטול וקכלה הלה הוי כאילו צוו כן הב״ד ואע״פ שלא נשבע זה עדיין אינו יכול הלה לחזור בו וה״ג נשכע כלומר
 מחי שירצה שזה אינו יכול לחזור בו מעתה כיון שקיבל עליו הלה בפני ב״ד. אי נמי גרסינן ונשבע בשלא קיבל בפני ב״ד כלומר כשאמר לו
 רצונו משכע ומטול ונשכע אינו יכול למזור כו כיון שנשבע וכן כמבו האחרונים דכפרק המפקיד (דף לד.) מוכח שאס קבל כפני ב״ד
 אפילו שעדיין לא נשבע אינו יכול למזור בו הלה וכן אם א״ל נאמן עלי אבא או אביך אע״ג דפסולין לו לעדות ולדון כדילפינן מלא יוממו
 אבות על בנים ואפילו שלשה רועי בקר שססולין לכולי עלמא משוס שסתמא גזלנין נינהו שרועין בהמומיהן בשדוש אפרים ולא מבעיא
 כענין מחילה שהוא משול כשהאמין לאחד מאלו ואינו יכול למזור ממאמרם אלא אפילו באשן לך שהוא מוחזק בו ולא אידך צריך ליתן לו
 כדאמרינן הכא נשבע ונוטל הרי המס טון שאמר ליה אבא או אכיך הדין הנראה להם יהיה דין או השלשה רועי כקר צריך ליתן ולקיים
 מאמרם אשר שגמרו דינס ופסקו לימן אבל קודם גמר דין יכול לחזור בו שהרי לא קבל כפני כ״ד וגס אין כזה שכועה: [ורב נחמן אמר
 "נע״ח גובה מהם] היכא דאין ליחומיס נכסים שיגבה מהם בע״ח גס לא יגבה מן העכדיס אף על גכ דאיחקש לקרקעוח כדנפקא לן
 מוהחנחלחס אומם וטעמא משוס דדוקא בקרקעוח שהוא דבר קיים הוא דבע״ח סמיך עלייהו אבל לא במטלטלי ועבדי מיהו ככר
 כחבנו דחקנחא דבחראי היא שיהא בע״ח גובה אף ממטלטלי ריתמי: מקרא דלא יוממו אבומ על בנים נשקא לן דאבומ להדדי ןא״נ

 עין משפט נר מצוה
ז מ ת ת - ד מ ת  ת

 א מיי׳ פ״ג ופ״ד מהל׳ נחלות נווח״מ תי׳ רעט:
 כ מיי׳ (פי״ז) [פ״ז] מהל׳ סנהדדן סמג עשי! צז
 נווח״מ סי׳ (נב) [ק1]: ג מיי׳ פי״ח מהל׳ מלוה
: ד מיי׳ פי׳׳ג  ולוה סמג עשי! צה טור ח״מ שי׳ מ

 מהל׳ עדוח סמג לאדן רטו טוס׳׳מ סי׳ לג:

 מסורת הש׳׳ס
: ן י י צ) צ׳׳ל א ״ ו . ב) בדס ד ף ע  א) ד

 קובץ הגהות
כסים : (ג) בנ ו י ג א : (ב) צ״ל ד ה ה ג ב ה ״  ב״ח (א) נ
ב ״ : (ה) נ ה ״ כ ב ע ״ ) נ ד  שנפלו לו כצ״ל: (
: (ז) נשבע א כצ״ל ו ר בני ה מ א א וחזר ו ו : (ו) ה א ו  ה
ף ר א מ י ישן. רבא א סס נ״ב אצ : (ח) צ״ל כשר. ו  כצ״ל
י ן אח ו ע מ ש ן בן בן ראובן ו ו ׳ כג י  בראשון כשר. ס
י דאכשר א ה נ ד ״ ן ז או ן ג ר ה ר רב א ק מ ס פ ק  ראובן ו
ן ו מ ת מ ו ד ע ט אבל ל ה ג כ ד צ ה ן ל  רבא לענין קידושי

: כ ״ ל. ע  פסו
ז ס כ״ ס ו א ג ד כשהו ׳ ע כו ׳ ו מ ג ׳ כ י רס ג  מא״י [א] ו
ו נ י ה הי ד ו ה י י ם דרב י מ כ ׳ ח י נ פ ״ : נב] נ ף ק ו  מ
ב ״ : נח נ ם י מ ו ת י ן ה ׳ מ י נ ס ״ : [ג] נ ס ״ ב ש ר ר י א ׳ מ  ר
: ה ד ו ה ׳ י ר א כ ת כ נ ק ה ס ס הו ד י י נ ד מי ח  לבד מ

: ו נ י א א ר מ ג נ ברש״י ב ״ נ ס ו ג רשו ״ ת א נ י  [ה] ת
: ן י י מ י ד ע ק ר ק כ י ד מ ת י ד ד נ ׳ ע י נ פ ״  חו״י (א) נ

: ר מ א ד ק נ ע ש לי נ מ ש מ א ד ״ ה ׳ ד י נ פ ״ ) נ ב ) 

 שלטי הגבורים
ל שהוא בנור ח א ן נ ו מוחזקי ס ד ז א א ״ א י ן ר ו ש  ל
ר י נ נ ל ה ׳ נאמנים ע ג ר נאמן ו מ אמר אביו שאינו נ  ו
ו לעולם י ה אנ ע נ ל ש ו נ מ ה לאלתר א אמו חי ו ו י אנ ה ו  חי
ן מאלו ו ׳ ח ל א י עשרה יוחסין ואין ע פ אר נ ו ו שמנ מ  נ
ם כשרים שאין מוציאי! ל שיהי שני עלי אמן עליו ע  נ

: ה ״ ו ל אחל כמו שניאר מ י ע ן על פ ו  ממ
אמר י וחזר ו ר זה מ מ ס א כ מ בר על ה  ב וכשהוא עו
ס אי כ מ ח ה י ר בנ ב ע אמן נ ה האי לנ ״ מ ל נ ה ת ד נ נ  ע
ת ישראל נ ה נ מי מ ללא איחחזק אי ״ ד ה נ אמר ע  חזר ו
יה לומר נ ת ישראל לאו כל כמי כ ה נ מי ל אימחזק אי נ  א
י נ ר נ מ א א אבריה כגון ל ה רתמנ י מנ ד מהי ד ל נ  עליה ע
ת ו מ ד י כ נ י א לאיכא למימר אולליה ממי ר הו ז מ  זה מ
אמר עליה ללאו א ו ה הו ע לכר אמתי י ל נ כגון ד  א״
א לא מ ל ע ל מ ר ממילא אנ ה ליה ממז י ה א ו ו ה ה ד  נ
ת ישראל לאו נל נ ה נ מי ן לאיתשזק אי ו ן ולאי מ מ י ה  מ
י שהיה ל מ ׳ נ י נ מי ת כ נ ״ ניה לאחזוקה כשפמה ע  כמי
ן או ג נ ה נ ו מ ג נ ה ו ה נ הי ן ו ה נ נ מ  לו שפחה והוליד מ
א ח הו ״ ס ת ו א מ א א ה ומשוחררת הי א ז  שאמר בני הו
ז ירשנו ״  או אדם בשר שהוחזק בדקדוקי מצוה ה
ל שיביא ראיה נ אינו נושא ישראליח ע ׳ ׳ פ ע א  ו
קה שפחה חז ד הו ה נ יללה ש ״ ח א ו ו  שנשתחררה אמ
ס הוא א ואצ״ל א ת הו ו ט ו ד אס משאר ה ו ו נ י  נפנ
ו רי ד לנל לנ נ ת ע ק ו ח ם עצמן לנך ה״ז נ ד י ק פ מ ה  מ
ו נ מ ן מ ו אס אין לאניו ק ח מו ו ן או ד נ ו ו מ י נ  ואמיו מא
ת וזה הלין נראה לי שהוא על עיקרי מ נ י י ת ו מ י  אשת אנ
ם אלא ע ן נשרים לשאל ה י י שלא חילק נ ה רש מ ל נ ק  ה
י שהורה ל ויש מ נ ל  לענין שלא ימכרו אוחו אחיו נ
׳ ליורשו לא נחלוק כישראל ואין לאיי לסמוך על  שאפי
טר ו פ ר ו נ נ שהוא כנו לכל ל ח נ גטרוניא כ ר ר זה ו נ  ל
א שהוא ״ ט חירות ר ׳ אין לה ג ס אפי ו נ י ה ח אשמו מ  א
ט ך ג ד צ ח ו מ נ י ת ו לחומרא שאשתו חולצת ואינה מ נ  נ
ט שיחרור  שחרור לישא בת ישראל ואס קילש בלא ג
ן ו חו לישאנה ולעני! ממ חה או י ו יאין מנ נ מ ט מ ה ג כ ד  צ
ה לא מזכני פי ו ן לחומרא ולא יריח אכל איהו ג נ  נקטי
ב ח נ ניא ו ד רב נטרו נ ר ס ל מ ס ה והרא״ש ה  ליה ירמי
: כ ״ ו נראין ע ד ב ׳ לא נראו לי לברי הגאונים ואי! ל י  מי
ל לליין אם ס קבל עליו קרוב או פסו ׳ א ד מ א הא ל  ג ו
ן גמר הלי ׳ נ י ג מי ח נו יכול לחזור בו כ לו לאי ו מי  קנ
ל הזה אינו יכול לחזור כו וכל ן בלין הפסו ו  והוציא ממ
נראה ן על ידו יכול לחזור בו ו  זמן שלא הוציא ממו
מר קרא ג ן רק שאמר פלוני חייב נ ו מ ׳ לא הוציא מ י  אפ
ו לחי פר ואומר לא קנ ו ואס כו ן ואינו יכול לחוור נ  די
י ו עליו אפי ל ע שלא קנ שנ ר י נ ל ם נ ד  עלי לדון ואין ע
ת ל נ י ק נ א דמה ה אמר שקנלו עליו י ן מנחישו ו י ד  אם ה
א ד ׳ דלינא אלא ח ס א ו ק מ קא שקנלו נ ו ל ד  פסו
ס שניס ו ק מ ל כשר אחד נ ס קנ מי א ה נ ״ ה  לריעותא ו
ם ד ש ס שנים כ ו ק מ ד נ ח ל א ל עליו פסו נ ס ק ל א  אנ
ו יכול ל פי גמר הדין ע ׳ נ י א תרתי לריעוחא אפ נ  לאי
׳ שקנל ו אפי ו אינו יכיל לחזיר נ ל ו מי ו ואס קנ  לחזור נ
ר לחנריה מ א א ל ההו ס שנים ו ו ק מ ל נ  עליו הפסו
נ ח א נ י א למהנ נ ע ר ה לא פ ר מ א מח ל ל אי ח לי נ נ מ י ה  מ
א מ ע ל א ת הלואה ל ע ש י נ נ ר ליה ה מ א קא ל ה לו י  הרמי
ניה ו מי ט חייל עליה שעבולא או לאחר הלואה וקנ ה  ל
ד ל כבי ח ניה לא כיון שקבל עליו פסו ו מי  אבל לא קנ
י קני! ע ג ללא ג ת כ אצל עצמו והרא״ש כ ס קרו ל א  ל
ע ר פ ה נאמן שלא נ ו ן לקכיל עציו הלוה שיהיה המל ו ט  ל
ו עליו נ ד האמי ם עליו שפרעו ה לי ם מעי ד ׳ ע  ואפי
ן אי שגממו ו וכל תנ ד כ ם המכחישים ל י פסל כל העל  ו
י פלוני ופלוני נ פ י אלא ג נ מר אל תפרע יס כאלם האו  קי

 ללא צריך קני! אלא קכלה:
סל ראשון ת לפו ״ ג ליש לחוש ללגרי ר ״ מ ג ס ח  ד כ
ה או בת ג ס וזה בח נ א  בשלישי שנים שנשואים זה ה
׳ אבל י ת מי ע ף וכן ל ״ ד ם זה לזה ללעת ה  בתה מותרי

: ל ו ק לקמן ראשון בשלישי פס ס ו ת פ ״  ר



 עין משפט נר מצוה
ט מ ת ת - ז ד מ ת  ת

ב ן ס ג עשי מ ה ס נ מ מ ה ו י ט ׳ ז ל ה א מ ״ י ׳ פ י י  א מ
: ח ׳ ק י ע ס ״ ה ר א ו ט ] ו ו מ ר ] ( ז מ ר ׳ ( י מ ס ׳ ׳ ח ו  ט
ר ו ! צל ט ג עשי מ לוה ס ה ו ו ל ׳ מ ל ה ל מ ״ י ׳ פ י י  ב מ

: ב ׳ פ י מ ס ׳ ׳  ח

 ממורת הש״מ
: ל] ׳ א צ׳ מ ת ס נ ש ס ד) ן ״ ר ה ת ג) מ ״ ס נ) ל י ל א ע ״  א) נ

 קובץ הנהות
ה ע ר ס ה ש נ לו ״ : (ב) נ ם כצ״ל כסי בנ ח (א) ו ״  כ

: ה צ ח  מ
׳ ו נ נ ״ ר א לרב אשי ר נ י נ ל ר ״ א א ת י ׳ א מ ג  ג״א א] נ
י ר נ ק ז׳ לתרץ ל ״ ג ס ״ ׳ ל י ס ס י מ ו ׳ ת י  נ] ע

: ו י אל ״ נ  ה
ו ס ו ו ס ׳ כל שחחלתו א מ ג א ב מ י ב בן א ״  מא״י [א] נ
ו בכשרות פ ו ס ל כל שתחלתו ו ו ס ל פ ו ס פ  ב
׳ מ ג : [ל] נ א ק ו ר ן בן ב ותנ ׳ י ׳ כר מ ג ב ב ״ : [כ] נ  כשר
: ! י פ ק ו ׳ לרכא צ״ל מ י וכו ו ה : [5] ל : נח לבל ס י ד  ע
׳ י נ ס ״ : ש נ ר כ ת ו ו ל ש כ ו נ ס ו ס ל שתחלתו ו נ נ ״  [1] נ
ת ע ש ׳ ב י נ פ ״ : [ח] נ ה נ י ת נ ט נ ף של ג י ס ה ו ל ס  ת
י וליתא לר׳ ״ נ נ ת ן נ י ר ל ה נ ס נ ע ל ״ צ נ ו ״ : נט] נ ה נ י ת  נ
ז ״ ה ה נ מ ס מ י נ ו ויש לה נ מ ה נ ת ׳ מ י ס ר א מ א ה ל ל ו ה  י
נ אי! ״ ר ר מ א א ר א ה י נ מ י שס ו ״ נ ב ה ת ס נ נ ג ו ר  ק

: ג ״ ר א ל נ ה ת ף כ ״ י ר ס ה ה ג ל ו ה ׳ י ר ה כ כ ל  ה
ל ״ רסא זו ר י ל לג ״ ) נ ב ) : ע ״ נ צ ״ ) נ א י ( ״ י ן  ח
ר ביד ט נ ש ״ א ע כלו ל ר פ מר ש ת לו ת ר מ  ל
׳ י ׳ פ י ע ם ו י ל א ע נ י ל ׳ ל מ ס ג ר ג י ו ע ה נ ה מ י ל  מ
ך ו ת לו מ ו לא זזה י ר מ א ם י י ד ע ה ס וצ״ל שירא ש ״ נ ש  ר
ס ״ נ ש ר נ ב ״ ) נ ג ) : א ו ק ה ח ו נ ד ס בלה״ ג ג ״ ה ב נ  ידיגו ו
ט ק א ג ק ו . וצ״ל דלאו ד נ ״ ס נ ״ ר ש ו ר״ ׳ שמואל ו מ ג  נ
י ר נ ד נ ע ד ״ מ צ ״ מ ש ו ״ א ר נ ה ״ כ ע ו ק ר א ק כ  רכ א
ש ״ א ר ש ה ״ מ ע כן ו מ ש פ לא מ ״ ר ש ו ״  שמואל ר
ק גדול שהרי שלח ליה ח ו ע ד ק ר ט ק ק אל ג ס שמו ו ש מ  ד

: ל ״ ק א ו ר מ י ס מ ת ׳ ואינו ס ט  ו

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קכח.-קכט.) נז
 כניס להדדי] שהס שני כשני מפסלי כין לדון כין להעיד ופסק רכי אכא דשלישי שהוא כן מלוך שהוא כן כן ראוכן כשר לכן שמעון שהוא
 שני ורכא אמר אף לשמעון שהוא ראשון וה״ל שלישי בראשון אע״ג שהיה נראה ששקולים עם שני כשני והכי הלכה דלא אמרינן ליש
 הלכה אלא כמר כר רכ אשי דאכשר בן בן מנוך לראובן משום שהוא שלישי בראשון ואכן ס״ל דאסילו כאכא דאכא עד כמה דורומ
 פסול דרכנן תקנו ככל יוצאי יריכו רבן ירך אביו הוא ואין לך שיעור עד אברהם אבינו ע״כ. ג<ןזו היא שיטת רשב״ס. ותוספומ לא
 כשכו כן גס האשר״י] וקי״ל התם כפי
, כמ:) דכן תורגו שהוא ל ן זה כירן ( ע ל ד ן ה י י א ה מ ר ח ף ב ס ו ב י ר א ל ב י א ב  ר

I f £ * UI בערות קרקע ער שלא נסתמא ונסתמא פסול 

א טסי שלישי כראשון מכ אחי אשתי ה ת צ  ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוץ מ

ת אמר אפילו גלימא ש  אבל גלימא לא ורב ש

 אפשר דמיכוין מדת ארכו ורחבו אבל נםכא

 לא ורב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוין

 מדת משקלותיו מיתיבי היה יודע לו בעדות

 עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח

 ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול

 אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה

 יטעמא דאב וכן או אם וכן הוו ראשון
 ושני אבל שני אחין הוו ראשון בראשון
 אע״פ שגדולי המסרשים כחבו שהאב
 וכן ה״ה דלהוו ראשון כראשון כשני
 אשים והוו מכשרי כאכא דאכא דאבא
 נמג)[דהוי רביעי בראשון וחשיכ שלישי
 בראשון אף לרבא] ולפי זה הא
 דאמרינן הכא ליח הלכחא כמר בר
 רכ אשי אינו משוס חקנמא אלא משום
 דהוו שני כראשון כיון שהגאונים
 סברי דאב וכן כשני אמין אס כן
 הוו ראשון בראשון: ש במסכח
 ערכין בפ׳ השיג יד >דף יז:) מפרש
 לה מדכחיב והוא עד או ראה או
 ידע אס לא יגיד כעינן ראיה והגדה
 ככשרומ והא דבמביא גט ןלף כג.]
 ש הכשיר כל שחחלמו וסופו כדעש
שנשחנה החס קיום (  ואע״פ [יה ד
 שטרוח דרכנן והקילו כה רכנן משוס
 עגונא: בעינן שיהא תחלתו וסופו
 בכשרות. כגון משמחה כחו ולא
 נשמייר בניס ממנה הא איכא בן
 או כת נמ אכמי בפסולו עומד וכולהו
 הני מססלי אפי׳ לעדומ קרקע דמודו
 כולה ו דכיון דיכול לכוין המצרים וכ״ש
 כגלימא ונסכא דפליגי אי מדה הוי
 סימן ואי משקל הוי סימן ומיהו נסקא
 לן מהא דפסלינן למדה ולמשקל משוס
 דכעינן חחלפו וסופו ככשרומ משמע
 דבכה״ג שהוא כשר נאמן ומפקינן
 מיניה הגלימא או השמיכה של כסף
 וה״נ מסקינן כאלו מציאות (לף כח.)
 דמדה ומשקל הוי סימן ומממהי
 רבוותא שהרי יש לשוש לרמאים
 כהרכה צדדים שיתן אדם סימני כלי
 חכירו ככליו הדומה לו ואח״כ ישבע
 כלי חכרו כעדי סימנין שראו כידו גלימא
 זו קודם לאוחו זמן שעדי החוכע
 מעידין עליו ולהוציא ממון היה ראוי
 לחוש לכל זה לכך נראה להם דאיירי
 כגון שהנחכע טוען חזרחי לו אומו
 כלי שהעדים מעידין עליו הסימנין וכיון

 חתנו ונעשה חתנו ומתת בתו פיקח ונתחרש

 וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה

 פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר נא! זה הכלל

 כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר

 ותיובתא דכולהו תיובתא: שלה ליה ר׳

 אבא לר״י בר חמא האומר על תינוק בין

 הבנים בכור הוא נאמן כר׳ m יהודה ור׳ יוחנן

 אמר אינו נאמן כרבנן: שלח ליה רבי אבא

ל אשתי ו ט ת  לרב יוסף בר חמא האומר א

 כא׳ מן הבנים נוטלת כא׳ מן הבנים אמר דכא

 >א< בנכסים של עכשיו ובבנים הבאים לאחר
 מיכן: שלח ליה ר׳ אבא לרב יוסף בר חמא

 המוציא שטר =חוב על חבירו מלוה אומר לא

 נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה

 והעדים מעידץ שפרעו כולו. נשבע >נ< וגובה

 מחצה מנכסים בני חורין אבל מנכסים

 משועבדים לא מאי טעמא אמרי לקוחות

 אנן אעדים סמכינן ואפילו לרבי עקיבא

) דאמר משיב אבדה הוה הני מילי היכא א ) 
) אבל היכא דאיכא ב  דליכא m שטרא (

שטרא אירתותי מירתת מתקיף לה מר בר (  א

 רב אשי אדרבה אפילו לר״ש בן אלעזר

 דאמר מודה במקצת הטענה הוה הניי מילי

 היכא דליכא עדים דקא מסייעי ליה אבל

 היכא דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ודאי

 משיב אבדה הוה דרש מר זוטרא משמיה

 דרב שימי בר אשי הילכתא ככל הני

 שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף

ל רבינא למר זוטרא דרב נחמן ״ א 1  בר חמא א

 מאי א״ל אין גובין מתנינן לה וכן אמר ר״נ

 אין גובין ואלא הילכתא לאפוקי מאי אי

 רש׳׳י
 סיה יודע לו עדוה גיןריןע לחבירו. על
 היכן הוא שלו: שגסתמא. שנעשה סומא:
 פסול להעיד. שאינו נאמן להעיל באומל
 הדעת: דמיפוין מצרצהא. שמטין המצרים
 שיש לו בד׳ רוחותיו: אגל גלימא. בגד
 או טלית: אין יכול להעיד. שיש טליתות
 שמדתן שוה: צספא. חתיכות של כסף או של
 זהב: לא. דשוין בו: שפוי. חכם: ומסה בסו.
 דהר קרוב ונתרחק כגון שאין לו בניס
 כדאמרינן בזה בורר: פל שתחלסו. ראיית
 המעשה וסופו הגדת העדות: ותיוגתא
 (ג) דפולהו. דכולן מכשירין בעדות קרקע:
 פיסת וצסתמא. יהכא פסול ליה לכל
 עדית: צאמן פרגי יהודה. אע׳׳ג דמוחזק
 לן באחר דבכור הוא יכר׳ אבא קי״ל דססק
 ןהט] לקמן והיכא דאס הוחזק לן באחד
 מן הבנים שהוא בכור אפילו לא אמר
 אביו זה בכור נוטל פי שנים דהא אפילו
 ר׳ יהורה לא קאמר אלא דהאב נאמן
 (לו< לבטל החזקה אבל לא אמר אביו
 כלוס אפילו ר׳ יהולה מולה שהחזקה
 קיימת: תטול אשתי פאתד מן הגצים.
 וקבלה ונתרצימ א״נ לבד מכתובתה נתן
 לה תלק בנכסיו ובש״מ מיירי דדבריו
 ככתובין וכמסורין דמו א״נ בבריא ובקנין:
 נובנפסים] של עפשיו. אבל אם נתרבו
 הנכסים אינה נוטלת דאין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולס ואפילו לרבי מאיר ה״מ
 במפרש התם אדם מקנה אבל בסתם אין
 דעתו של אדם אלא בדבר הרארין לו עתה
 שמוחזק בו עתה ולא על הבא לאחר כך:
 וגגצים הגאים לאחר מיפן. כלומר לא לפי
 הבנים של עכשיו נח ןתחלוק] לאחר מותו
 ואם נתרבו הבנים לא מתמעט חלקה אלא
 אף לפי חשבון הגנים הנולטס לאחר כן
 ונראה דהוא הדין אס היו עכשיו הבנים
 רביס ונתמעטו לשקלה חלק גלול כאחד
 הבניס של שעמ חלוקה להא תטול כאחל
ס על שעת חלוקה קאמר לא שנא י מ  ה
 נתרבו ולא שנא נתמעטו: פרעתי מחצה.
 ומחצה אני חייב להוי מורה מקצת הטענה
 ישבע: והעדים מעידים. אחר שהולה
 דלא הוי משיב אגידה: צשגע. ככל מודה
 מקצת וגובה המצוה המחצה שהודה לוה
ם דמי: ט  דהודאת בעל דין כמאה ע
 ואפילו לר״ע. דאמר בשטר שכתב בו סלעיס
 או דינרים מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש
 דר״ע אומר אינו אלא כמשיב אבדה ופטור
 מגו דאי בעי אמר שתים והשטר מסייעו
 דסתס סלעיס ששים וקאמר שלש פטור:
 סלי מילי. לחשבינן ליה משיב אבידה:
 דליפא עדים. שעלי המלוה לא ילעו
 כמה היה: אגל היפא דאיפא עדים.
 שרוצים להעיד כאחד מהן איכא למימר שזה

 הלוה היה יודע שהיו באין להעיד [כאחד]
 מהן ומירתמ כי ירא שיסייעו למלוה לפיכך הודה מקצת: לר״ש גן אלעזר.
 דפליג אדר׳ עקיבא המס ודאי משיב אבידה הוי אע״ג דאתו במר הכי וכרבי
 אבא קיימא לן כדמסיק: דר״ג. דאמר אין גובין מעבטס: מאי. והא קי״ל כר״נ
ן דלא פליג פשיטא דהכי הילכתא] דבאתרינא ליכא ו ט ]  בטני: לאפוקי מאי. "

 שאנו רואין בכלי שהוא עחה בידו אוחס
 הסימנים לאו כל הימנו לומר המזרמיו לך ומוציאין אומה מידו מסורש
 לעיל: קמ״ל ר׳ אכא דלישנא שמטול מחנה הוא ואע״ג דאמר לה
 כאמד מן הבנים שהמלוקה להם כירושה ה״ק שמטול היא כממני;
 כאשד מן הבנים בירושה ואיירי בין בבריא בין כשכיב מרע אלא
 שבבריא לא סגיא כאמירה כעלמא אלא כקנין גמור וכשכיב מרע באמירה בעלמא ואשמועינן ר׳ אכא דלא אכדה כחוכחה כשכיל זו דממנה
 היא לטסויי לה דאע״ג דנראה שעשאה שומף בין הבנים ואמר ר״נ לקמן דכיון שעשאה שומף בין הבנים אבדה כמוכמה ה״מ כמשלק כל נכסיו
ס  אבל זה אינו מחלק כל נכסיו אלא מחנה בעלמא הוא דיהיכ לה לטפויי לה לפיכך אמר רבא דבנכסיס של עכשיו דוקא מטול ולפי המי
 שימצאו כעח החלוקה שהיא אחר מיחחו שלפיהם נחלוק שיעור נכסיו של עכשיו מטול היא כאשד מהם ולא שמטול מנכסים אלו כפי
 חלק שיטלו הס מהנכסים שימצאו לאתר מיכן נמצא שאס ירכו הכניס ממעט מלקה מסני שאין דעתו ליתן לה אלא כסי הכניס שיהיו
 כעת השלוקה ואין להקשות כיון שנומן לה כפי הכניס שיולדו הוה ליה כשמור דאמרינן פרק מי שמת [דף קמג.] דלא קנה דשאני הכא
 שמקנה להם כדין מכח ירוששה שיירשו אז ולאו כשמור נינהו וכן תירץ הגאון ר׳ מתתיה ז״ל. ולפי הסברא היה נראה ג״כ שאס ימעטו
 הבנים שירבה חלקה דהא לא איכרן איהו אלא שאם יש לו כנים יומר שלא יפסידו כשכילה אכל כשנממעטו ששלוק היא עם הבנים שלק
 כחלק מאומן הנכסים של עכשיו וכן כמכ רשכ״ס ומיהו הרשכ״א ז״ל כמכ דהם מוחזקין כירושה הנשארמ מהאמין שמחו הלכך הוה
 היא מוציאה והמוציא מתכירו עליו הראיה ואינה נוטלת דשמא כך אמר לה תטול אחר מומו כמו שרארם עכשיו ליטול אחד מהכניס וכן
 דעת הרא״ה ז״ל דלעולם ידה על החחמונה ואס יש ממלוקש בשעמ מיסה אס היו לו נכסים אלו בשעמ ממנה על המקבל ממנה להביא
 ראיה כי הנכסים כחזקת יורשין הם וכן כל כיוצא בזה הריטב״א ורכו ז״ל: אפילו לד״ע דאמר. גכי סלעים או דינרין הכתוב בשטר
 המלוה והמלוה אומר שהם חמש והלוה אומר שלש ואמר ר׳ עקיכא המס דלוה לא הר מודה מקצמ אלא פטור הוא משכועה משוס דמשיב
 אבדה הוא הני מילי שהשטר והעדים לא מוכחין טסי משני סלעים דשפשמ מועט חפשח והוה כעי למימר שנים הוו הלכך כשאומר שלש
 משיב אכדה הר אכל הכא דאיכא שטרא מכל החוב וגם העדים ראו שלא פרעו כולו רתותי מרתת למימר שפרעו שמא יכמישוהו
 העדים כשיכואו להעיד הלכך לא הוי משיב אבדה וחייכ לישכע כדין כל מודה מקצח ואע״ג דכאו העדים אחר כן להעיד שפרע כולו
 הודאתו טפי היא דכמאה עדים דמי ואם תאמר מכל מקום כיון שמעידין שפרע לפחוח חציה אמאי ישבע הא איכא עדים כדכר ויש
 לומר טעם שהוכחשו העדיס מסיו שהרי הודה כמקצח והס העידו שסרע הכל ומכל מקום לא חשבינן להו כמאן דליתנהו כדי שלא
 נאמינהו אף בשבועה כדין כל שוב שהוא בשטר שהרי אששר לומר שהם זכורין מן הענין יומר ממנו וכיון דהכחשה ולאו הכחשה הוא
 אין סומטן לא על העדומ לגמרי ולא על השטר לגמרי אלא מספיקא נדון כאילו לא היו לא עדים ולא שטר ומודה מקצמ הטענה ישבע:
 הלכה לאפוקי מאי. דאי ליכא מאן דפליג פשיטא דהלכמא היא: אי לאפוק׳ מדרבא. דאמר לעיל דשלישי כשר להעיד אף לראשון מוסיף
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 הוא על דברי רבי אבא ורבי אבא לא פליג עליה בהא אלא כך שאלוהו ועל מה ששאלוהו השיב ולאפוקי ממאן דפסיל בפרק זה בורר
ר דכ אש• דמכשיר  (דף כמ.) שלישי כשני אכל אין ה״נ דהוה מכשיר אף כראשון כרבא מהא משמע דהלכתא כרבא: אי לאפוקי מדמד נ
 כאכא דאכא דששיכ ליה שלישי כראשון הא פסיק דלימ הלכמא כוימיה ואמאי איצטריך למפסק הכא לאפוקי מדידיה: לאפוקי מדר׳
 יוחנן דאמר לעיל על מינוק כין הכניס דאינו נאמן אכיו לומר עליו שהוא ככור משוס הכי ססק הכא כרבי אבא דאמר לעיל נאמן

 רש״י
 פלוגמא: מוסיף הוא. על לברי רבי אכא
 דגס ר׳ אבא מולה לשלישי בראשון כשר
 ומעשה שהיה בשלישי בשני היה: אי
 מדמר גר רב אשי. לאכשר באבא לאבא
 הא כבר איפסיקא לעיל רלימ הלכתא כמר
 בר רב אשי וה״ה להוה מצי למיפרך
 מוסיף הוא אלא לעריף מינה פריך:
 ומדאתקפסא למר בר רב אשי. ררוצה
 לומר ילאי משיב אבילה הוא [א]:
 מתני׳ המחלק צפסיו על פיו. לצוואות
 שכיב מרע אין צריכין קנין אלא רק בליבורו
 קני: דבריו קיימים. לאין זה מתנה על
 מה שכתוב בתורה דאדס יכול לימן נכסיו
 למי שירצה: ואם אמר משוס ירושה. בלשון
 ירושה שאמר פלוני יירש זה ופלוני יירש
 זה וריבה לאחד ומיעט לאחד: לא אמר
 פלום. דהוה מתנה על מה שכתוב במורה
 ידלא כרבי יוחנן בן ברוקא (א) כדלקמן:
 דבריו קיימין. טון דאמר בלשון מתנה
 בהדה ולשון ירושה כמאן דליתיה כמי שלא
 אמרה דמי דהוה מתנה במה שכמוב
 בתורה ולשון ממנה קני לחוד: גמ׳ אנל
 אדם אחד ושסי שדות. כגון יירש פלוני
 שדה שבמזרח ומנתן לו שדה שבמערב
 ההיא דלשון ממנה קני אבל דלשון ירושה
 לא קני ולשון מתנה דהאי לא מסייע
 לאידך וכן בשדה אחת ישני בני אדם כגון
 יירש ראובן חצי שדה סלוני ומנתן חציה
 לשמעון שמעון קנה ראובן לא קנה וכ״ש
 בשתי שדות ושני בני אדם: אפילו אדם
 אחד ושחי שדוח. דכי היט דנתכוין לזה
 (ליתן במתנה ן ה״נ מתכוין לאידך ליתן
 במתנה הואיל ובדיבור אחד נתן לשניהן
 אבל שתי שדות ושני בני אדם דהוו אנשים
 מחולקים ושדות מחולקוח לא מהני מתנה
 דהאי גברא והאי שדה לאידך גברא ואידך
 שדה: יירש פלוצי שדה פלוגי. היינו שמי
 שדות ושני בני אדם ומילתא באנפי נפשה
 היא ולא איתמר אממני׳ ומ״מ ממני׳ נש
 מיפרשא בהט: לא קני. ההוא דירושה:
 לעולם לא קצה. בשתי שדות ושני בני

 אדס כיון דגופין מחולקין הס עד שיאמר
 ירושה במחלה וירושה בסיף ומתנה באמצע דהשמא יליף לשון ממנה מלשון ירושה
 לכי היכי ללשון ירושה נאמר לשניהם גס הממנה שבאמצע נאמר לשניהם דלמאן
 תרמיהו ועל כרחך ירושה קמא וירושה במרא חרא נאמר לראובן ומלא לשמעון
 הילכך לשון מתנה נמי לשניהם [ג] טון לאיכא מרי לשון ירושה אבל אמר
 ראובן ושמעון יירשו שלה פלוני ופלוני ותנמן להס הייתי מחלק והייתי אומר
 לראשון לשון ירושה ולשני בלשון ממנה וכן אס אמר תנתן שרה פלוני ופלוני
 להם ויירשום יהא לראשון במתנה ולשני לשון ירושה: גפסי לך ואחריך יירש פלוני.

 לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי לאפוקי מדמר
 בר רב אשי לית הילכתא כמר בר רב אשי
ת ורב פפא ש  ואי לאפוקי מדשמואל ורב ש
 הא איתותבו יא* אמר ליה לאפוקי מדר׳ יוחנן
 דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא
 אינו נאמן ולאפוקי נמי מהאי אתקפתא דמר
 בר רב אשי דאתקיף על ר׳ אבא «< במוציא
ו לבניו נכסי  שטר חוב: מתני׳ המחלק א
 »< ריבה א לאחד ומיעט לאחד והשוה להן
 את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום
 ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין
 באמצע בין בסוף כ משום מתנה דבריו קיימין:
 נמ׳ היכי דמי מתנה בתחלה והיכי דמי
 מתנה באמצע והיבי דמי מתנה בסוף כי
 אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני
 לפלוני ויירשה זו היא מתנה בתחלה. יירשה
 ותנתן לו זו היא מתנה בסוף. יירשה ותנתן
 לו ויירשה זו היא מתנה באמצע ודוקא אדם
 אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות
 שדה אחת ושני בני אדם לא ורבי אלעזר
 אמר אפילו אדם אחד ושתי שדות שדה אחת
 ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם
 לא כי אתא רבין אמר יירש פלוני שדה
 פלונית ותנתן שדה פלונית לפלוני ר׳ יוחנן
 אמר מנה ורבי אלעזר אמר לא קנה ורשב״ל
 אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני
 יירשו שדה פלונית ופלונית שנתחים להן
 במתנה ויירשום ואותיב רב אשי לכולהו
 מהא דתניא נכסי לך ואחריך יירש פלוני
 ואחרי אחריך יירש פלוני מת ראשון קנה
ת שני קנה שלישי ואם מת שני בחיי  שני מ

 כרכי יהודה משמע דהכי הלכמא:
׳ ע״י שריבה לאחד מיעט י  מתנ
 לאחד והשוה להם את הנכור שחלק
 להם כן או שצוה שיחלקו כשוה דהוי
 כאילו חלק הוא ונחן לכל אחד חלקו
 וכלשון מחנה מצי עכיד כדפירשחיו
 לעיל דאין לככור דין בכורה אלא
 לאחר מיתת אביו ואז לא נשאר כלום
 אבל אס אמר פלוני בני שהוא בכור
 יטול שדה סלוני ולא יושר וששק ולא
 נחן לאשים כלום נח אלא שהניח הדבר
 בסמס ואם לא יטול יומר א) כמו שאמר
 יעלה חלק כל אחד ואחד מן האחין
 כחלק הככור או יומר לא אמר כלום
 כיון שלא נתן שאר הנכסים לאחין
 דכלשון לא יטול יותר אי אפשר לו
 למעט מחלקו הלכך רצה שדה זו
 נוטל רצה יחלוק עס האחין ויטול
 ככורמו בנכסים אבל אין לומר שיטול
 שדה זו כיון שנמנו לו ועם כל זה
 יחלוק עם אחיו וימול בכורתו דלאו
 אדעחא דהכי יהכ ליה כיון שאמר
 ולא יוחר: ואם אמר נלשו; ירושה.
 סלוני בני יירש שדה סלוני וריבה
 ומיעמ: לא אמר כלום. מפני
 שמתנה על מה שכמוב בחורה.
 להעכיר מנחלה של זה לזה והא רכנן
 הוא דפליגי עליה דר׳ יוחנן בן ברוקא
 ולית הלכתא כוותייהו אלא כר״י בן
 ברוקא כדלקמן ולף קל.] דאפילו
 בלשון ירושה יכול להנמיל כל נכסיו
 לאחד מבניו אלא דוקא לגבי בכור
 דאינו יכול להעבירו ממנו או לסלקו
 מחלק ככורחו מדכחיב לא יוכל לבכר
 כדלקמן ומיהו דוקא כלשון ירושה אכל
 בלשון מחנה הא מנינא אליבא דכ״ע

 דאס השוה להם הבכור דבריו קיימים
 ומש״ה שקלו ומרו בגמ׳ בשירוש דהאי ממנימין דאס אמר בין
 בחחלה בין באמצע וכו׳ משום דנסקא לן לבכור אי נמי לענין
 מחנה לאחר דאי כחב כין כחחלה וכו׳ דבריו קיימין: לא אמר
 כלום בלשון ירושה. ולגבי בכור שהוא לענין הלכתא וכדשרישית
 צריך לברר דאע״פ שלא אמר כלום לגבי הככור מכל מקום לגבי
 הפשומין דבריו קיימין והלכך מקמצין מחלקם ומשלימים לבכור
 עד שיהיה לו סי שנים כראוי להיוח אס סיים לכל אחד חלק

 ידוע ואס לא סיים חולקים כדכריו ונוטל הככור פי שניס כחד מצרא וכן הסכימו האחרונים אף על פי שמגדולי הראשונים אמרו
 דכיון דצוואחו לגכי ככור בטלה אף לגבי הסשוטיס בטלה וחוזרין לחלק ושמא יחחלפו החלקים ועוד שיבא חלק הבכור כולו כמצר אחד:
 נמ׳ רבי יוחנן אליבא דרב דימי אמר דהא דמנן דבריו קיימין כשיש בה לשון מחנה היינו בשדה אחח ואדם אמד שאמר יירש פלוני שדה
 סלוני ותנתן לו דאז משמע דמה שאמר יירש ר״ל כמתנה נמצא שיש כו ירושה ומחנה וירושה כמאן דלישא אס כן נשארח המחנה
 ודבריו קיימץ אבל בשדה אממ ושני בני אדם שאמר חצי שדה פלוני יירש פלוני וחציו האחר תנמן לפלוני נימא דכאותה דמתנה הוא
 דדבריו קיימים אבל כחצי של ירושה לא אמר כלום והוא הדין בשחי שדוח ואדס אחד שאמר יירש פלוני שדה פלוני ומנמן לו שדה סלוני
 דנימא דהאחד הר במשנה והשני בלשון ירושה ואסיקנא דלא מיבעיא בכהאי גוונא דנימא לשון ממנה מהני ללשון ירושה והויא כאילו אמר
 ככולן לשון מחנה וקנה כיון דלא הוי אלא שדה אחח דנימא דכי היכי דחצי האחד נמכוין לממ במחנה ה״ה חצי השני וקנה אלא אפילו
 כשחי שדוח לשני כני אדם דהוו גופין מחולקין ושדומ מחולקומ היכא דאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלוני ופלוני שנממי להם כמחנה
 ויירשום קנו וטעמא דאע״ג דהוה מצינן למימר שהשדה האחח היא לאדם אחד לו לבדו נמן במחנה והשני לשני בירושה מ״מ הכא לא
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 עין משפט נר מצוה
 תתנ

י מ ת ס ת נחלו ו כ ל ה ו מ ״ ס ה ו י ט ׳ ז ל ה נ מ ״ י ׳ ס י י  א מ
: א ס ׳ ר י מ ס ״ ר ת ו ן צי ט  עשי

 מסורת הש״ם
: ע צ מ א ים. [ה] ב) צ״ל כין ב ו שסי מ ס כ י ׳ ר ה ׳ מ י  א) ג

 קובץ הגהות
ל חבירו מ ע ׳ א שט׳ צי : (ג) בתמו ו ה ב ל ״  ב״ח (א) נ

: ו י ל ס ב ע ״ ׳ל: (ג) נ  כצ׳
י ן דאבת ו ה ט תי ו א כו ת כ ל  מא״י [א] נ׳יכ לית ה
י מ ב נ ״ : [ב] נ ס י ד ע ו ה ד י ע ה לא ה ד ו ה ש  כ
׳ י : [ה] ג ׳ מ ג תא כ ב כן אי ״ ] נ ד ] : ר מ א נ ק ״ : [צ] נ י ו  ה

: ף ק ו ס צ׳׳ל מ ׳ ׳ ר ה  מ
ה ט י ו וכל ש ה ז נ ש כ מ ״ א ע ד ״ נ צ ״  חו״י (א) נ
ן מ ק נ ל ״ נ י ר ל כ ״ י ק ה ללא כהלכתה ד ר ת ב  ד

: ע ״ נ צ ״ ך ג ו מ ס ף ב ״ י ר  ודברי ה

 שלטי הגבוריס
ט לא׳ ע י מ ה לאמל ו נ רי ׳ למחלק נכסיו ו א לאמרי  א ה
ו קיימין לוקא כשאמר כלשון ירושה שאמר פלוני ט נ  ל
ר פלוני מ ס א ל א  כני יירש הכל או יירש ככך וכך אנ
ר מ מי א ה אי נ ״ מ ר כתנ ה ר הלום ו מ  כני לא יירש לא א
י נ ן נ נ ר ראו מ מי א ך אי נ נ ך ו י לא יירש אלא נ נ  סלוני נ
ת י נ מי ל נ ר נלוס ללאו נ מ ן לא א  יירש חלקו וחלק שמעו
ן ר לא יירש שמעו מ א ן ל מא נ  לאורוחי חלקיה לאחריני ו
ן בלא ירושה נ א לחליא לירושה לראו נ י י יכן ה מ  ל
ן אלא ראוכן לאו ן כגון שאמר לא יירש שמעו  לשמעו
ת נתלת ר כ ע ה מ לתליא ליה נחלת מאופן נ ״ ה א י  נלוס הי
י יירשנה או נ ן נ נ ר ראו מ ל אם א ׳ אנ ט מ א ל ן כ  שמעו
ן כלום כיון ללא חליא ל נכסיו ולא יירש שמעו  יירש נ
ן ו ט ו קיימין ל ט ב ן ל  לירושת ראובן בלא ילש לשמעו
ן לא יירש לקאמר שמעו ה ו ר ראובן בני יירש קנ מ א  ל
כ בל״א ״ י ע מ א וכמאן לליתיה ל  מלחא באפי נפשיה הו
 בפשוטי! אבל בבכור אינו יכול להעביר מחלק בכורתו
ם ואין ן האחי ׳ לא׳ מ אפי ס ו ל  כלום להוריש לשיס א
ח אבל ע ללעח ר״ ר  חילוק בכל זה בין כריא לשכיכ מ
ע יכול לשנוחה ר קא בשביב מ ו לדי ק ס ף פ ׳ הר״  רב האי י
ה נ י ס ר א לפיכך א י  בלשון ירושה אבל בריא לא מהנ
ס ותשאר י טל ט לשני בלשון ירושה לבריו נ ע י מ  לאחל ו

ס הרא״ש: ט ס  הירושה בחזקתה ולזה ה
ר ט פ ס א  ב שאלה צהרא״ש ראובן הי׳ מציה ואמר א
רה בכל נכסי מו תה יורשת ג ס לאשתי עשיתי או ל ו  אני ק
ום ם ומהי ה ׳ מ ׳ זהוכיס לכל א ט ה מ  והנחתי ליורשי א
קה ה שיש לי בעולם חו  תלך אשתי ותחזיק כנכסי בכל מ
ו תירש ותוריש יחנחיל ם ולעולם ומעכשי ו רה מהי  גמו
לס ולקחה קנין [על] עו ה שיש לי נ חעשה חפצה בכל מ  ו
ס ה שנתן לאשתו בלשון ירושה לאו נלו : חשובה מ ה  ז
ח ח ה א נ י ך ח ו ח ה אני לקיים צוואה זו מ ל ו ם מ א אמנ  הו
א לס ומחזיק הו עו ה שיש לי נ ה ותחזיק ככל מ נ נ ו ח נ  ש
ן י ) נ ה נ ל ח ת ה בין נ נ ת ה ותנן כתב בלשון מ נ ת  לשון מ

ו קיימי!: ט נ  בסוף ל

—  ״ < ״*- ו

 המאור הגדול
י ר׳ ר ב ד א ל י ו ב ע ר י ד ר א ב ח ח רב א ל ש  והא ד
ן ו ש א ר י ו נ ו ל פ ך ל י ר ח א ך ו י ל ס כ א נ ק ו ר ן ב ן ב נ ח ו  י
ן י א ם ש ו ל ן כ ו ש א ם ר ו ק מ י ב נ ש ן ל י ו א ש ר ו י י ל ו א  ר
ה ן ל י ה א ש ו ר י ה ו ש ו ר ן י ו ש א ל ל ה א נ ת ן מ ו ש  ל
א ת י נ ת מ ן ב נ ת ם ד ו ש ה מ י א ל י ש ק א ד כ י ק א ס פ  ה
ם ו ש ף מ ו ס ן ב י ע ב צ מ א ן ב י ה ב ל ח ת ן ב י ב ו ת  כ
י נ ה ה א נ ת ן מ ו ש ל א ד מ ל ן א י מ י י ו ק י ר ב ה ד נ ת  מ
ו נ ר ת מ ו א י ה מ א נ י נ ת ה ו מ ו ק מ ה מ ש ו ר י ר ה י ב ע ה  ל
ו ת ם מ ר א מ ם א א ד ו ׳ ע ו כ ת ו ב ש י ב נ ב ל ל ק  ש
ם י נ ו ש א ר א ד כ א ה ה ׳ ו ו כ ם ו ה י ת ח ם ת י ר ח ו א ש ר י  י
ם י ר ח ו א ש ר י ו י ת ם מ ה א י י פ א ו ו ש ר ו י ם ל י ו א  ר
א מ ל ק א ס פ ה ה ן ל י ה א ש ו ר ׳ י י ר מ א א ל ם ו ה י ת ח  ת
א י ש ו ק ם ב י ש ר פ מ ת ה צ ק מ ש ל י י ו נ ה ה מ נ ת ן מ ו ש  ל
א ל ן ד ו כ נ ק ה ו ר י פ ה ם ו י ק ו ח ר ם ו י ק ו ח ם ד י ש ו ר ו פ  ז
א ל ך ש י ל ס כ ר נ מ ו א א ב ל א א י ו ר ע א ב ת ב א ר ר מ  א
ן ו ש ן ל י א ר ש מ א ה ש ז ה ו נ ת ן מ ו ש ש ל ו ר י פ ר ב י כ ז  ה
ז ״ ׳ ע ם מ ו ב ה ל מ ו ד ה ו ש ו ר ן י ו ש א ל ל ה א נ ת  מ

ו מ א כ ו ה ן ו ו מ ח כ י א ר ל ן א ו מ ם כ ע ן ט י א  ש

 r ה׳
 הואיל ואמרה תורה הנחילו שכל מתנת שכיב מרע לראוי ליורשו ירושה קראה הכתוב והשיבו בתחלת זו השאלה
 דאילו אמר נכסי לבני ותנו להן שקל בשבת ואס מחו יירשו אחרים חחתיהן אין לה הפסק ואין אחרים יורשין אלא
 מטין שאמר תנו להן שקל בשבח הרי לא הורישן אלא שקל בכל שבת ושבת כל ימי חייהם ואין לו הפסק אבל
 שאר נכסים של האמטס הס ולא של היורשין מעתה וזה הסירוק פשוט ואינו דחוק ירחיק אלא קריב דכריע כל
 מודה על האמת להודות בשבילו שאין הקושיא קושיא ודעת הגאונים ז״ל כן שאף לשון מתנה מפורש בראוי ליורשו
 איני אלא לשון ירושה וטעס לדבר משוס דכל מה שאדס זוכה בו בירושה אין יכול לשנותו למתנה דירישה דנסשיה
 יהינ ליה ולא שייך בה מתנה וירושה דהאי נמי תירה היא כיון שריצה לזכיתו לאחר מימה דרחמנא אמרה ינחיל
 לכל מי שירצה ירושה דידיה דבר תורה וממנה מן המורה לא כלום היא הלכך כל דקני מדין ירושה קני ולזה כיונו
 רטנו יצחק אלפסי ורבינו האי גאון ז״ל בס׳ מי שממ במעשה דאיסור ורב מארי גס בחבורי גאונים אחטס תמצא
 כן זכר כונס לברכה ולחיי העוה״ב משכתבתי זה אחר זמן זכיתי בהלכה זו לניסחא ראשונה של ההלכוח מוגהח
 נכתב ידו של הקדוש זצ״ל וראימי בגליו! שכתב בלשי! הזה ודוקא בדאמר נכסי לך הוא דאמרי׳ שאינו לשון ממנה
 אלא לשון ירושה אבל אם אמר בלשון מתנה מפורשת כגון שאמר ינתן כך וכך לפלוני במחנה ואחריו לפלוני אע״ג
 שהראשון ראוי ליורשו יש לה הפסק הלא תראה שאמר שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה טעמא דשאי! לשון ממנה
 הא אמר בלשון מתנה ודאי יש לה הפסק ועוד מדאקשי׳ לענין שני בני אדס ושמי שדות מהא דתניא האומר מנו
 שקל לבני בשבת עד בראוי ליירשו ור׳ יוחנן בן ברוקא היא ואהדרי׳ ואמרי׳ מ״ש נכסי לך וכו׳ מדאקשי׳ בהא
 מדשלח רב אחא בר רב עויא ולא אקשינא בהך קמייתא מדשלח רב אחא בר רב עויא אלא קאמר לה כר׳ יוחנן
 בן ברוקא שמעיק מיניה דלא א״ר יוחנן בן בריקא שאין לה הפסק אלא בנכסי לך אבל במתנה מפורשת כגון מנו
 לבני שקל דהיא לשון ממנה מפורשת לא א״ר יוחנן בן ברוקא ע״כ היה כתוב בניסחא הזו. ראתה עינו של רטנו
 ז״ל כל מה שאחרונים מסלסלין וחזר ומחק זה והגיה בפ׳ מי שממ בניסחא הזו הא דאמר רבא ממנת שכיב מרע
 כירושה שדיה רבנן וכו׳ כמו שכחוב בנוסחי ההלכות הסכימה דעתו לומר שאסי׳ בלשון מחנה מסורש בראוי ליורשו

 לשון יטשה הוא וכן עיקר:

 ועוד והא דשלח רב אחא בר עויא לדברי ר׳ יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך וכו׳:
 אמר הכוחב במלמא מותנ תיובמא דלשון ממנה ודאי מהני למקבל מתנה ובמקום שאין לו משוס ירושה יש לו
 משוס ממנה שהרי זה כמתנת שטב מרע לסי שאינו ראד לירש כלל וט תעלה על דעתך שאין ממצח שטב מרע
 כלום ולר׳ יוחנן בן ברוקא אף שנבטל אמ זי אלא אף מזה לזה מקנו שאע״ס שאין לו משום ירושה שלו מקנה לו
 לשון מתנה שבחבירו לשון ירושה נמי מהנה אס מקבל ראוי ליורשו ודרב אחא בר עויא היא דאיהו איירי במוריש
 לבניו וחוזר ומפסיק ירושתו מהם שכיון שבאת׳ ירושת תורה שנתנה לו רשות להנחיל אין לה הפסק שכשם שאין
 לנחלה הבאה מאיליה הפסק משעה שחלקו כך אין לנחלה הבאה מעצמו הפסק שזו וזו מורה וזו אינו דומה
 למשנתינו ואין בהס צד שוה כלל אבל המפרשים ז״ל הקשו מהא דתניא תנו שקל לבני בשבת וכו׳ דקמני ואס אמר
 אס מתו יירשו אחטס תחתיהן ולא אמרי׳ אין לה הפסק אי הט השיא הא דרנ אחא בר עדא דקאמר שאין לשון
 מתנה בראוי ליורשו אלא לשון ירושה ואין לה הפסק ואינו נראה ונא נכון להפריש בין תנו שקל לבני שהזטר לשון
 נמינה ובין האומר נכסי לך דקאמט׳ שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה דמשמע שאין לשון מתנה בראד ליורשו
 אלא כולן לשון ירושה הן דרושה אין לה הפסק שאילו היה שוס לשון מספיק להפסקה אף נכסי לך היה מפסיקה
 כמו שאמר נותן ואס ססלנו לשונות סתומין בכאן אע״פ שמשמעו לשון מתנה והוצרמו שיאמר לשון ממנה מפורש
 ובזה הוא שיש לה הפסק אף תנו שקל לבני בשבת אינו מסורש במתנה אלא שמא תנו בירושת! קאמר דלדידהו
 לא מפרש מידי ולאחריני הוא דקאמר להו חנו אלא בין נכסי לך נין חנו שקל כולן לשון מתנה הס ואעפ״כ בראוי
 ליורשו אין להס הפסק מדע דהא אליבא דרבנן דלא מהני לשון ירושה מהני נכסי לך סתס בין לו בין לאחטס
 שכתב להס לשון ירושה אלמא לשון זה לשון ממנה הוא ואמט׳ ללשון ממנה נתכוין כדי לקיים דבריו של מת אף
 לדברי ר׳ יוחנן בן ברוקא נמי תוה לן למימר ללשון ממנה טון כדי שיקיים דבריו של ממ וכדאמט׳ המס אס מתי
 שתי לשונות משמע גני גט לישנא דמהני בה קאמר אף כאן נמי לישנא דמתנה דמהני בה קאמר שהרי אמר
 להססיקה ומשמע לשון זה לשה ממנה ועוד שהט השני סין ראוי ליורשו ובלשון מתנה נתן לו ומיהד כמתנה בסוף
 דמתני׳ דהוי כמי שנתב אף נזה לשון מתנה לפיכך אמרו שאין שוס לשון מפסיקה לעולס דירושה גמורה היא



 עץ משפט נר מצוה
ב נ ת ת - א נ ת  ת

ג מ ת ס שו ת אי ו כ ל ה ז מ ״ פ ז ו ״ ׳ ע ל ה ב מ ״ ׳ פ י י  א מ
׳ ל ה ב מ ״ י ׳ פ י י : ב מ ו נ ׳ מ י ע ס ״ ה ר א ו ס ט ן מ  עשי
מ ׳ ׳ ר ח ו ג ט ן ס ג עשי מ ת נתלות ס ו כ ל ה ו מ ״ פ יה י  זכי

: א ס ׳ ר י  ס

 ממורת הש׳׳מ
: א ל  א) אולי צ״ל א

 קובץ הגהות
: י מ כ נ ״ ח (א) נ ״  כ

ף ׳ ד מ ג א ב ו ז ה כ״ : נ] נ [ י ו ׳ להני פ מ מ  ג״א א] [
ש שינוי קצתק: ״ : ע ט כ  ק

׳ ו א כ מ י ׳ וכי ת מ ג ך כ  מא״י [א] נ׳יכ זה פרי
י מלי א הכ מ י ב זכי ת ׳ ׳ : [נ] נ ן מ ק י ל ת נ ת  כ
ת י מ כ א אי ה י א ה ק ו ר ן ב ן כ וחנ ר׳ י י ליורשו ו  כראו
א י ו נ ע ר ה ד י ר א שלח רכ אחי כ ה שלישי ה נ  שני ק
ך לפלוני כסי לך ואחרי א נ ק ו ר ן כן כ וחנ י י נ  לדכרי ר
ס ו ל ן נ ס ראשו ו ק מ ן לשני נ י ליורשו אי ן ראו  וראשו
ן רושה וירושה אי ה אלא לשון י נ ח ה לשון מ  שאין ז
ס כצ״ל : [צ] ע א ת נ ו י להו ת כתא דכו ו ק תי ס פ  לה ה

: ן ס ״ ד ה נ ׳ ׳ כ ו  ן
׳ י נ ת ר מ ת ד א ״ ח ס עו ו ף שכ ״ י ר ׳ כ י נ ע ״ ) נ א י ( ״ ו  ח
ע ״ נ צ ״ ) נ כ ) : ן י נ י י הם ח י ת שנ ח א ו נ ר פ ה כ ״  ל
ר מ כ א ״ א י א נ ל לא ק ״ י להל כ א ה מ י י נ מ ל נ ״ י ר ר נ ד נ  ד
נ ״ ) נ י ) : ל ״ צ ד נ ״ נ ו ת ענ ס לא כן ישמי א : (ג) ד ד ״ כ  ת
ן לפליני שדה ח תנ ת ו י נ ני שדה פלו  שהרי ירש פלו
ה נ מ ס לשון מ פ ת י ד נ ק ל לר״ל ד ״ ד ם ״ כ ת ת כ י נ  פלו
ק לשון י ס פ י לך ואחריך ירש פלוני ת ס כ י מ ע הר צ״  ו

: ק ״ ו ד ן ו  ראשו
ת נ ו ש ש ת ״ י ע כ ד ר מ נ כ ו ת ] וכן כ א ם | ״ ר ה ש ם ״ נ  א
ון שם כי לכאורה ס אלא שצריך עי ״ ר ה  מ
ת נ ו ש ת ס נ ה ג ת ז ן זה א י תר ר שם סי פ ס  דכרי ה
ע דלית מ ש ז מ ״ מ ׳ ר מ שי ״ ח נ ׳ ו ׳ כ י ד ס ״ י כלל כ  אשר״
ר כפירוש לשון מ ׳ א י פ א ס ד ״ ר ה מ א ד ר כ ן ס  ליה ה
ר ו נ ח נ ש ו ״ ע א ו י רושה ה י ליורשו י ה למי שראו נ ח  מ
ל ״ א ן ד ו מ נ ז״ל ד ח כ י למאן ש י נכסי נ ן ג מ ק י ל ״ ר ש א  ה
י ליורשו ו ס דרא ו ש ה אלא מ נ ת י לשון מ ו ה י לך ד  נכסי
ת כמו פו א לי ק ו ו ד נ י רישה הי ן ליה כלשון י נ  מפרשי
פ שנתן לו כלשון ״ ע ה שראוי לירש א מ ל נ נ ד א י ע ו  נ
שמא רוצה לחלק כ י ״ י כשאר יורשין ע נ ד די ה ה נ ת  מ
ה אלא נ ת י לשון מ מ י נ ו ה כסי לך ד ה כפירוש נ נ ת ן מ י  נ
ר י נ ו שמתלק ח מ רושה כ ס לשון י  שיכול לסבול נ
׳ ל ה נ מ ״ י ה פ נ ש ד מ י ג מ ת נ מ ו ף וכן מ י ס מ ב ד ר מ  ה
ם דיל פירשו י נ ו א נ כי הג ת כ ׳ ש י ה למי נ ת מ ה ו י מ  ז
ה כפירוש נ ת י לירשו כלשון מ פ שנתן למי שראי ״ ע א  ש
׳ י י ת המ ע ק יזה ד ס ס שה ואין לה ה רי י ו נ נ י די ו  ה
ר לשון מ א ש ם כ לקי ס חו י ג י ר ח א ן ה ״ל ויש מ ס ז ״ ר ה מ  ו

: ל ״ כ ק ע ס פ ה כפירוש שיש לה ה ג ת  מ

 שלטי הגבורים
ה שיחנו נכסיו ת י ת מ מ ח  א שאלה להרא״ש ראיכן צוה מ
חו לגי אחיוחיו לכל א׳  לפלוני כך וכך והשאר יחלקי או
ה ודאי משהיריש לאחיוחיו נ . תשו ת תה לו נ הי  שליש ו
ס כיון שאמר שיתנו נ מ א א ת לאו כלום הי ס נ ו ק מ  נ
ות ה ללשון הירושה דאחי נ ת י לשון מ נ ה  לפלוני כך וכך מ
ה נ ת ׳ ליכא הכא מ י  ועוד אי! אנו צריכין לכל זה דאפ
ו ד נ ד א ו ה הי נ ת ח ד־חלקי לשו! מ י י האחי  דאחר קנ
ח כליס פ שלא שייר לנ ״ ע ח א ם נ ׳ במקו י ימים אפ  קי
א שמח אלא דבריו נ י ע ה ר כ מ ט ה ש נ ח מ י שיור נ ע  דלא נ
: שאלה להרא״ש ו מ ם וכמסורים ד י נ ו ת נ נ  קיימי! י
ו נול להנחיל נכסי ס יש שוס צד שאדס י ו א נ ט  ילמדנו ר
ח רי ף הדו ו ד ס מ הגדול ע נ ו הגדיל ל נ נ ל י י הגדו מ  ל
ות לשאר יורשים שאני חזרתי למצוא ילא נ הא ז  שלא י
סי לך יאחריך לפלוני אלא למי נ  מצאחי שלא אמרו נ
ס אומרים שיכול אדס לעשות י רנ ס י ל ו ע ו נ  שהוא ענשי
ן נ ל ו ו הגדו נ ם נ ה מ שאס ימן נ ״ י שיקדיש נכסיו ע ״  ע
רותיהס ואני ל פי ה ידור בהן ראנ  בנו הגדול סלע נשנ
א ליפות כחו א״ ש ומשייר ו ד ה מ מ ״ מר שהמקדיש ע  או
ח ה לו נ י שלו לגמרי יכחחלה לא הי וחר משהי  נשיירו י
ה ששאלת ללכת נ ש: תשו נל שנן נשהקדי דרך זה ו  ליתן נ
ם להעכיר הנחלה מכל זרעו י נ נ ו י כ ד נ ו ע י ה ק חו  נ
ת להעלית ד ן נ ר לכל נ ד כנו הגדול אסו י דה נ להעמי  ו
ו י נ ו בדחנן הכותב נכסיי לאחרים והניח נ ר זה על לנ נ  ד
הג ו ר זה להיות נ נ ד ״ש נ נ ו ו מנ וחה הי ס נ י מ נ  אין רוח ח
ר נ ד ל נ פ ט מ נל ה ת לדירות ו ו נ ר עו ט ו מ הס ל  שמצה לקמי
ה לדנר נ ק גס אין מ ה ו ר י נ ד ע נ ו ק ידי ע י א מחז ו  זה ה
ה שאלה זי יראה לי נ ו ש ת נ נ  זה כמי שכתבת ישיב השי
י כמו נכסי לך ה זי בתנאי זה דהו נ ת  שלא תועיל מ
ה ג שאין לשני אלא מ ״ל נרשב״  ואחריך לפלוני דקי
ס לא נולד ד א עו ר ו ו נ ר ראשון מ נ  ששייר הראשון ואס מ
! שלא ו ה אינו יכול להקנות לו ט נ ת מ ח ה ע ש  בן בנו נ
, שבנו הגדיל א ן בתנ ו מ מ א לעולס ואף אם יקדיש ה  נ
ד ו ע ן מ חי הקדש יכן נ  ימן כך וכך לשנה ייהנה מאו
ל לזכות למי שלא אי מועי  לעולם אינו מועיל ט אי! תנ
מ אלא כעני! זה יכול אדם לעשות ״ ע ׳ נ י א לעילם אפ  נ
! לבנו הגדול כתנאי זה כאשר יולד ו  שיתן אותו הממ
אס לא יזכה ם י כסי ד הנ  לבנו הגדול כן שיוכה לו מי
׳ שיולד שתתבטל ך חדש א תס לבנו שיולד לי תו  או
ן ט ק מ שאחיו ה ״ ע ו ו נ מ ן מ ט ק ה ותחזור לאחיי ה נ ת מ  ה
ה כ אס לא ח מ הגדול כשיילד לו ו נ ם ל י ס נ נ ס ה ת ו ה א נ ז  י
ס ה י נ  לי שתשוב הנחלה למי שקרוב להם לידש אחרי נ
! לבנו הגדול שיולד לא יתנהו לו י מ מ כה ה  וכשהוא מז

ו וכן לעולם:  על אותו תנאי שקבלו מאבי

 נמוקי יוסף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קכט:-קל.) נח
ן לך אי ע ו צ מ א ר ב ה ה נ ת מ ד שלשון ה ו ע ר יירשו ו מ א ה ש מ י ל א ק ם ש י ת ת נ ר ש מ א ה ש נ ת מ ה בלשון ה ש ו ר י י שכללן לשון ה מ ר ס מ ו ש ר מ ש פ  א

ם ו ש ה מ נ י א י ש מ ה כ ש ו ר י ק לשון ה ל ס ד ת ש א ד ו ח ל א כ ה ל ש ו ר י ל לשון ה י ע א ה ק נ מ ן מ א דלשו מ י ך נ כ ל י ה ה י ר כ ח כ י מ ס ד ט ח י ב מ ו ק ו א ע ל ר כ  ה

ן י פ ו ג ה ב ש ו ר ה ללשון י נ מ מ י לשון ה נ ה א מ ל ן ד נ י ר מ א ן א]להני ד י ש ק מ ם ו י מ י י ו ק י ר כ ד ה ו נ ח מ ה לשון ה ר א ש נ ה ו ר ו ח כ כ ו ח כ ה ש ל מ ה ע נ ח מ  ש

י כ ג ל ן ד ה דלשו נ מ א לשון מ י ה י לך ש ס כ א נ י נ א מ ה ן ד ר מ א א ד נ ו ו י ג א ה א כ ל י א נ ה א מ ל ר ד מ א ס לריש לקיש ד ג מ ו ו ק ל ו ח מ מ ו ד ש ם ו י ק ל ו ח  מ

 ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא
 רכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני
 דקני תיובתא דכולהו תיובתא ואמרינן לימא
 >א< תתוי תיובתיה דרשב״ל דאמר לא קנה עד
 שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדת פלונית
 ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום
 ותסברא והא אמר רבא הילכתא כוותיה
ך ו ת ב  דרשב״ל בהני תלת לא קשיא ברייתא א
 כדי דבור ודרשב״ל לאחר כדי דבור והלכתא
) לבר מעבודת א  תוך כדי דבור כדבור דמי (
האומר איש פלוני

 כוכבים וקידושין: מתני, 
י א במקום בת בתי תירשני במקום בן יירשנ  ־

 לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה

 רש״
 דהינו לזה בממנה ולזה בירושה: יחזרו
 נכסים ליורשי ראשין. דהא מכמ שני
 נתן לשלישי אחריו וטון דשני לא קני שלישי
 מנא ליה: דנשחי שדות דמי. שאין לשני
 בחיי ראשון כלום והוו ממונות מחולקים
 וגופים מחולקין וקתני דקני שני אלמא
 לשון מתנה דראשון מקנה לשני: תיוגתא
 דכולהו. בר מרטן אליבא דר׳ יוחנן
 ורב ששת: והאמר רבא. פרק החולץ
 הלכמא כו׳ וזו אחת מהן יאס אימא דזו
 הברייתא סיובמא לא הוי פסקינן כוומיה:
 חיץ כדי דיבור. דאמר נכסי לך ואמר
 אחריך יירש פלוני הילכך מהני לשון ממנה
 גס לשני והך דריש לקיש לאחר כדי דבור
י ור״א איחותבו מדאמרי׳ לא מ  אבל רב ד
 קנה אלא באדם אחד ושדה אחד ולא בשתי
 שדות ושני בני אדם משמע אפי׳ חוכ״ד לא
 קני (נ) דאל״כ ישמיענו (נ) בכדי דיבור קני

 בב׳ בני אדס ובבי שדות וכ״ש באדס אחד
 ובשדה אחת. והכי הלכתא דתוכ״ד דהיינו כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי
 כדיבור דמי וכל שצי הדבדס שאדם מוציא מפיו זה אחר זה בכדי דיבור שסיים
 הראשון התחיל האחרון לא חשבינן ליה נמלך אלא הר כאילו אמר שני דברים
 יחד ואם שניהם יכולין לתסוס כגון הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים ימכור
 ויביא בדמי חציה עולה וחציה שלמים ואס האחד אינו יכול לתסוס כגון לשון
 ירושה [ומתנה] (ד) נתפס השני ואס סותרים זה את זה כההיא דמפרש בפ׳
 בית כור מי״ב לשנה מדינר לחדש י״א תפוס לשון ראשון ר״א לשון אחרון
 ד״א יחלוקי ושם פירשתי והיכא דתוך כדי דבור אמר בפירוש חוזרני בי הכל
ם דהויא חזרה: לבר מעבודת כוננים. אס הקצה או התפיס דבר לעבודת ד ו  מ

ה ש ו ר ן י י ד י מ י ו נ ק א ם לא שייך ל י ר ח  א

ס ג ס לשני ו י ג נ ה ה מ נ מ י לשון מ א ה  ו

ן ס כלשו ה ר ל מ א ס ש ״ ע  לשלישי א

ס י ר ש י לגכי א נ ק מ י ל נ ה א מ ל ה ד ש ו ר  י

כ ״ ע ה שלישי ו נ ה שני ק נ ן ק נ י ר מ א  ד

ן ו ש א ה של ר נ מ מ ס לשון ה ו ש א מ ו  ה

ן י ק ל ו ח ן מ י פ ו ג ב א ד מ ל ו א ה א ל י נ ה מ  ד

ן ו ש א ו ר ה נ י ם נ י ק ל ו ח ן מ י פ ו י ג נ ה  ד

ת ו ד ש י ב מ מ נ ו נ ו מ י מ נ ה  ושני ושלישי ו

ן ו מ מ ה ד ש ו ע א כ ה ו ד ה נ י מ נ ו ק ל ו ח  מ

א כ ה ם נא] ו ו ל ו כ ן לשני כ ן אי ו ש א ר  ל

ן י י ה ראו ש ל ש ל ה כ ש ר ר מ ח א י צ א מ ל  מ

ן ת ו נ מן ש א שבז ל ס א ו ה י ורשו שבנ  לי

דו מ בי ו ש ר ה ר ש ח א ן ל מ ו ט נ ד אי מ א  ל

ם כן א א ו ק ו ר ן בן ב נ ח ו י י ב ר א ד ב י ל  א

ם ה ר ל מ א ה ש ש ו ר ח י כ א ירשי מ  ה

ן י י ו א ר ב ה ד נ מ ס מ ו ש  יירש ולא מ

ה ש ו ר י א ה ב ס כן לא ח א ח ד ר מ מ א י צ א לא מ ו ה ה י ב נ ה ה מ ש ו ר ורשו י  לי

ר ליורשו א ן ר ו ש א ר ן ד ו ט ח השלישי ד ו ש ר לא ב י ו נ ש מ ה ו ש ר ם ב ל ו ע  ל

ה ש ו ר י א כ ל ה א נ מ ן מ ר לו בלשו מ א ס ש ״ ע א א ו א ה מ ל ע ה ד נ מ מ  לאו כ

ר מ ו א י ל ן ע י ד ועי מ ו ש ע י ר ו מ ס ה ו ק מ כ ק ד ס פ ה ה ן ל ה אי ש ו ר י ה ו ר ו מ  ג

כ ״ ורשו א ן לי י י י בראו ר י י י לא מ א ד א ו ל ו א ח ו ן א ו יורשי י ו ה י בנ א ו נ מ ח  ר

ח לא ו ק ל ו ח ת מ ו ד ש ן ו י ק ל ו ח ן מ י פ ו ג ב ל ד י לעי ר מ א י ד נ א לכל ה מ ב ו י  ח

. ל ״ ר ה ד י ת ב ו י י ת ו ה א ת ט י : ל ה ש ו ר י ה ללשון ה נ ח מ י לשון ה נ ה  מ

ה נ ח מ ר ה מ א ל ש ו לעי נ ש ר י פ ג ש ״ ה כ א כ ל י א נ ה א מ ל ר ד ב י ס מ ו נ ה י א  ד

ה ד י ש נ ו ל ס ן ל מ נ ר מ מ ס א א א ד ט י ש ל פ ב ה א נ מ ן מ ה כלשו ו ה ה ש ו ר ן י ר כלשו מ א ה ש ס מ ג ללמ ש ם שכו י ח ת נ ת וכלשון ש ו ש ו ר י י ה ת  כין ש

ה נ ת א לשון מ ו ה ורשו ש י לי ו א ן ר י שאי מ י לך ל ס כ ר נ מ א ש י כ נ ה מ ן ד נ י ר מ י א כ ר ה מ ו א ל י ס א א א ה כ ו ה אל י לא ו נ ו ל ה ס ד ] ש י נ ו סל ש ! ר י י ר נ ו ל  ס

ו נ ר שאי ח א כ ה ד ש ו ר ה ולשני י נ ח ן מ ו ש א ר ל ג ד ״ ע ה שני א נ ן ק ו ש א ח ר מ ן ד נ י ר מ ) א י הו י ( כ י ה מ י נ נ ו ל ך יירש ס י ר ח א ק ו ל ו ח ן מ ו מ מ ה ק ו ל ו ח ף מ ו ג ה  ש

ו ואי ה י י נ י א מ ד א ח י ך ה ה ת ו ל י ת נ ה ש כ י ק ש ל י ר ה ד י ת ו ו ן ב נ י ק ם א פ ה א ו ר ב ם ת : ו ן ו ש א ר ר ל מ א ה ש נ ת מ ח ה כ א מ ל א א י נ ה ורשו לא מ י לי ו א  ר

ך ו מ י ד ר י י ה מ נ י ק נ מ ק א ד מ י י ר . כ ר ו ב י ד ד ך ב ו ן ת א א כ י ש א ק ) ל י א ד ו א ( ל : א ה י ח ו ו ח כ ו ט י ש פ ן ב א כל כ כ ק ר י ס ה פ ו ה לא ה י ח כ ו י י ח ו א ה ח י י ר  ב

ר ו ב י ד ד ר כ ח א ל רי ד י ל אי ״ ר א ד ה ה. ו ס לז ה ג נ ת מ ר לשון ה מ ו ו א ל י א ה כ ה לז ה של ז נ מ מ י לשון ה נ ה ך מ כ י ס ל ה ו ז ה יירש ל ז ן ל מ נ ר ש ו ב י ד ד  כ

י מ ר ל מ ו א ל י פ ק א ס פ ה ה ן ל ה אי ש ו ר ן י נ י ר מ א א ד ה ״ל ד ם ז י נ ו א ג ו ה ק ס פ י ו נ ה ך לא מ כ ל ק ה ס פ י ה ו ר ה ו ב י ד ד ר כ ח א ה ו ה יירש לז ז ן ל ח נ  ש

ה נ ת ה לשון מ ן ז י א ר ד מ א מ ד צ ן ק ע י י ס ן מ ה שהלשו א ר נ ר ו ב ח מ ד ה מ ק 1א1: א ס פ ה ה א ואין ל י ה ה ש ו ר ש י ו ר י פ ה כ נ ת ן מ ורשו כלשו ר לי א ר  ש

ק ס ס ה ה ן ל י א א ד מ ל ע ה ד ש ו ר ן י א די ל ק א ס פ ה ה א שיש ל מ ל ע ה ד נ מ ן מ ה די א שאין ל ל א א י ה ה נ ת ר מ מ ו ל א כ ל מ א ה נ נ מ ו לשון מ נ ר שאי מ א לא ק  ו

י ר י י מ ל ד ״ נ ל ו ״ א ז ״ ב ט י ר ו ה ״ ר י נ ר ו ת מ ע ן ד כ ק ו ס פ ה ה ן ל ה אי ש ו ר ם י י ר מ ו ן א י אי ו א ר ן כ י נ ק י ב נ ו ל פ ך ל י ר ח א ם ו י י ח י לך מ ס כ ר נ מ ו א מ ה ״ מ  ו

א צ מ ך נ א י כ ה ״ ל א ״ ן ז ״ כ מ ר ה ה ש ק ה כ ו ״ ך ע ל כ ׳ כ י פ ן ש ו ה כי מ ז ה א ן ז י ר מ ו ו ס י ר כ ד ן ש נ י ר מ לא א ש ו מ ה מ ש ו ר ן י ן כלשו ו ש א ר ר ל מ ו א ל י ס  א

ר ת ל א ה ל ל ה ח נ י א ל ש כ ם ו ד ו י ק א נ ח ם ה י קי ה שצריך שי מ י ר מ מ ד ג ה M ע נ מ מ ר ה ח ל א ה ל ל ה ח נ י א א ל ה י ו א נ ח א כ י ה מ ש ״ ח ש נ ח מ ו כ נ י ל ג ר ו ו נ י ד  י

ן מ ר ז ח א ן ל ח ו נ מ ש ״ ש ם ב ו ל י כ ם ב י ש ע מ ק ו ס פ ה ה ר אין ל מ ] א א ר י ו ע ב ן ר ורש ו ה של י ר ו מ מ ש ו ר ו י י ל ה ע ל ח ס ד ו ש ה מ נ ו ה ק נ י ן א מ ר ז ח א א ל ל  א

ר י ב ע ה ל י שירצה ו ה לכל מ מ ע ל מ י ח נ ה כ ל א ח ל ו ש ה ר נ ח ה נ ר ו ה ן ה נ י ר מ א א ל י א א לי ה ה כו י ב ק י י א ד ל ר ד מ ו ר ל ש פ ן ז״ל א ״ ב מ ר רץ ה חי י ו א נ ה ב  ו

ש י ר ו מ ה ש ר [ מ א א ק ק ו י לך ד ס כ נ א כ ו ר ע א ב ח ב א ר ש ו ר ו י ה מ מ ק ס פ נ מ ו ר ב ו ה ע ש ו ר י ן ו מ ר ז ח א ל ל י ח נ ה ה ל ו ש ה ר נ ה ה נ ן בכלל ז כ ש ו ר ו י ן ה  מ

ם ה ה ב כ י ז נ ו ל ו יירש פ י נ ו כ מ ס מ ס א מ ר ס מ ו א ק ו ח ו ש ך כ כ ל ו ה נ מ ה מ ק ס פ ה נ נ י כ א ה שו ר ו ח ה ד ש ו ר י ל ב י ח ח א ן ד ו י ] דכ ש ו ר י פ ה ב ל ח נ ו ל ד י ר ו  ה

ם י ס כ נ ל ה כ ה זוכין כ ל ח נ ן ל י ד ר ו ו י ח ע ד מ ן ש ו ם כי י ס כ נ ש ב ו ר י פ ם ב ד י ר ו פ שלא ה ״ ע א י ד ר ב ״ל ס ם ז י ש ר פ מ י ה ל ו ד ג ו מ ה י מ . ו ל ״ כ ע ע ״ צ  ו

א ל ו א ורשי ה י ו ב רד ה שי ש שירצה ז מ ח ׳ מ ח א ה ה ד י ר ה י ב כ ן שאין ע ו י י דכ אי שאנ ה בשנ נ ח ן מ י נ ע ל א ד ל ק א ס פ ה ה ן ל ה ושוב אי ש ו ר ן י י ד  מ

ה ליה ל א ח מ ל ע י ב א נ ח ב ון ד ו כי י ש כ ע ר מ מ פ שלא א ״ ע מ א ״ י ש כ ג ל ו ד ח ח י ה מ ע ש ע מ ר פ מ ס ל ה ה כ כ י ז א נ ח ם ה י י ק ש ו כ א נ ם ש ו י מ ק מ ח  מ

א לן מ י י א ק י ה מ ו ד י ש כ ע ר מ מ ו א ך כ י ר ח ר א מ ו א ל ה כ ן ד נ י ר מ א ך ו י ר ח א ר ו מ א ג ד ״ ע א א ו ר ע א ב ח ב א ר א ד ה ע ו מ ש ו מ י ש כ ע ה מ י ח ל י מ  ל

ם כן ל א ׳ לעי י ס ד כ ר ו מ א ך ק י ר ח ר א י ה שחשי ך מ י ר ח ר א מ א ה ש מ ר ו כ ר מ כ מ ה ש ר מ כ מ ן ו ו ש א ר ם ה ד ס ק א ר !דף קלז.] ד מ א ג ד ״ ב ש ר  כ

ן לה ה אי ש ו ר י ם ד ו ל ן כ ו ש א ם ר ו ק מ ן לשני כ ורשו אי ר לי א ר ן ש ו ש א ר ה ה כ ז ג כיון ש ״ ה כ כ ו ד נ ר מ ר א ב כ ד ו ח א ח ה כ כ ר ע ל ורש ח א י ו ה ה ש  בז

ה נ י ס לאו א א ן ו י מ י י ו ק י ר ב י ד א נ ה מ ס יש ב א ס לאו ד י א א נ ח א ב י ס ה ן א מ ר ז ח א ה ל נ ח ן מ ח נ ש מ כ ״ י ש ר ב ד ק ב ד ק ד לכך צריך ל ק ו ס פ  ה

ן ו כ נ ה ר ו ב ח מ ר ה מ : א ה נ ח ה מ נ י ה א ל ח ל ליורש ה י ח נ ה ק ל ד ק ס ד י א מ י נ א נ ח ו ב ל י ס ל א ״ ן ז ״ ב מ ר י ה ר ב י ד פ ל ק ו ס פ ה ה ה אין ל ש ו ר י ה ד נ ת  מ

ר מ ו א ם כ י ס כ נ ו כ ק י ז ח מ ו ש ש י ר ו מ מ ל מ מ נ כ ה מ כ ו ש ז ר ו י ה ש א כ ל א א ו ר ע א ב ש ב א י ר ר ב ו ד ר מ א ״ל שלא נ ל ז ו ד ג ו ה נ י ב ה ששירץ ר ה מ ז  ב

ד ז״ל י ה מ כ ו א ז ו א ה ל ש א מ ה מ ש ו ר י ה כ נ י א ש מ ו ״ ח ש נ ה י מ נ ה ח א ד י ל ה ״ ם ז י מ כ ח ה ה נ ק ה ה ש ו ר א א<מכח י ש כ ר ו י ל שאין ה ל כ כ י לך א ס כ  נ

י נ ו ל ר יירש פ מ ו א ש ו כ נ י ך הי ד י א ה ד ש ו ר י ד ל ח ה ד נ ח י מ נ ה ר מ ו כ י י ד ד ך כ ו ח כ ו ד נ י ל ע ה ה ש מ : ו ל ״ ן ז ״ כ מ ר ה ה ע ש ד ר ו פ מ ״ל כ א ז ״ כ ט י ר  ה

ר יירש מ ס א ע א ״ כ י ל נ ה ה אשש [לא] מ ד ש כ ד ו ח ס א ד א ו ב ל י ס ן א ח נ ר ה מ ס א ל א ב ו א ״ א ו י ב נ ו ל ה ס ד י ש ג ו ל פ ן ל מ נ מ י ו נ ו ל ה פ ד  ש

ס ו פ א ח ה ן ב נ י ר מ א א ל ה א ש ו ר י ה ללשון ה נ מ מ י לשון ה נ ה ן לא מ ו ש א ן ר י נ ל ע ש ע פ ס ו ו מ ״ א ו ה ן ש מ נ מ ר ו מ ן שלא א ו ן לו ט מ נ י ח נ ו ל ה ס ד י ש נ ו ל  פ

ר ו ב ד ר ב ו ב י ד ד ך כ ו א ת ת כ ל ה : ו ד ח ס א ד א ד ו ח ה א ד ״ל גבי ש א ז ״ ב ש ר ק ה ס ל כן פ ו לעי נ כ ח כ ו ש מ ן כ ו ר ח ס לשון א ו פ ו ה ן א ו ש א  לשון ר

א ״ ן ר ו ש א ס לשון ר ו פ ם ח י ר מ ו ה יש א מ ז ה א ס ז י ר מ ו ם ס י ר ב ר שני ד מ ס א ל א ב ך א ל ו ה ] ו ו י דבר ש [ ר ש מ י ש מ א כ ל ק א ס פ י ה ו א ה ל . ו י מ  ד

ף ם א ג ן ד ו ט ״ל ד ד ז ״ כ א ר ם ה ש ם כ ע ט ׳ ה י ס ה ו ר ז א ח י ו ה ם ד י ד ו ל מ כ י כי ה נ ר ז ו ש ח ו ר י פ ר כ מ ם א א ן ו י ד ש ה ר ו פ ה מ ל ע מ ל ן ו ו ר ח ס לשון א ו פ  ח

י נ פ אל מ ן שו נ י ר מ א א ד ה ו ד י ר ב ד ה מ א ר ק נ ס ש א ה ה ו שלא י נ ק ר מ ב ל ד כ ף ב ה א א ר י י ה נ ס אל מ ן שו נ י ר מ א ד ק כ ס פ ו ה נ י ע א מ ש ש א י ר  לגבי ק

ך י ל ם ע ו ל ר ש מ ו י ל ד א כ ל ך א י ר א ד שלא י כ ל כ ו ו כ ן ר ו ג ס כ י מ ד ש ו כ כ כ ל י י שחי ף מ א א ל ה א נ כ ד ס מ ס פ ו ו ש ר שיש כ כ ד א כ ק ו ו ד א ה ל א ר י  ה

ת ת ר וצריך ל כ ו ו ע כ ס ר י ר כ ד ך ה ו ח ב ה ו נ ו ו ק ר א כ ו מ ם ש י מ ע ד פ י מ ל מ ה י ש נ פ ם מ ע ט ש ה ר י ח פ ״ ר ם ו ו ק ל מ כ ר ב מ א נ ר ה ו ב י ד ד ך כ ו א מ ו ה י ש ב  ר

א ח ו ו ש ר ק ב י לא ש כ זיר (דף כ:< אי ה מ נ כ ס מ ן ב נ י ר מ א ו ד נ י הי ך ו כ ד ב י ס ס ה י ק ז ס פ ס ה ו ש ו מ י ר ב ש ד ר פ ל ר ו ד ה מ אי לא מצי ל ס ו ו ל  לו ש

ם י ב כ ו ש כ ד ו ב ע ד מ ב י ל מ ר ד ו ב ד ר כ ו כ י ד ד ך כ ו ל ח א כ ח כ ל ה ם שאין לשוש ו ו ק מ ף כ ס א ה י ח ו ד ס מ י מ כ ו ח ו ש ה ק ו ו ש ה ה נ ק ו ה א ויש כ ד י מ ל מ  ל

ר מ ם א א ׳ ש י ן ס י ק ל ו ש ח ״ל ר א ז ״ ב ט י ר ש ה ע ה ד ה ב ג ו ה ה א כ י ש מ ה כ ו ג ק ב י ז מ ו ה ל י פ ׳ א ו כ ר ו ו ב י ד ד ך כ ו ר כל מ ב ח מ ר ה מ : א ן י ש ו ד י ק  ו

ם (דף פז.) חוץ י ר ד נ א ד ר מ ק ב ר פ ה ב ם ב י י ס מ ו ד נ י הי ב ו י חי א ו י ה ה ר ז ו לאו ח ר ב ז ו ר ח ו ב י ד ד ך כ ו ח ב ה ו ח ם אלי א י ב כ ו ה כ ד ו כ ע  ל

לי ל מי כ ל א ד ו ן ה י ש ו ד ל ק ל כ ב ה ד ב ל י ש א לא ח כ ה ש ו ר ג מ ץ מ ה חו ם כ י י ס ן מ כ א ו י ם ה י ב כ ו מ כ ד ו ב ל ע ל כ ב ה ד ב ל א לא חשי כ ה ף ו ד ג מ  מ

ל ״ ם ר י ב כ ו ת כ ד ו ב ע ש ד ר י ל פ ״ ל ז א ו מ ו ש נ י ב ר ט ו א ג י ע ה ב ״ פ י בי א מ ח ש מ ו ר י פ ר ב ו ב י ד ד ך כ ו ר ת מ ן אילו א י ש ו ד ק ב ה ו ר ה ש יציאה ל ק ת  א

ב שקץ י ת כ ם ד י ב כ ו ת כ ד ו כ ע א ד ר מ ו ם ח ו ש ר מ ס א ה נ ״ פ ו א ר ב ז ו ר ח ו ב י ד ד ך כ ו ח כ ם ו י ב כ ו ח כ ד ו כ ע ר ל ב ה ד צ ק ו ה ס א י פ ח ם ה א י ש מ  נ

א ה ה ו ר ו ח ן ה ן מ ו ש א ר ה א ש ל . א ט י ג נ ש ן ה ס מ ה ג כ י ר ט צ ג ם ה ד ו ה ק ש ד י ק ר ו ח א א ם ב א ה איש ו ש א א ר ר מ ו ס ח ו ש ט מ ה ג כ י ר כן צ ו ו  ששקצנ

י י שראו מ ה מ ל ח נ ר ה ו ק ע . ל ה ר ו ת ב ב ו ת כ ה ש ל מ ה ע נ ת ה ׳ ש י : מתנ ׳ ס ו ח א כ ח י א ד ה כ נ י ס א י כ כ ו ח כ ד ו כ ע א ד ה ״ל כ ש ז ״ ר ש ה ר י פ  ש
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 תתנג
ז  ל

 רש׳׳י

 אם אמר על מי כו תוך כלי

 ועל מי שאין ראוי

 אומר

 קיימי?

 ר׳ יוחנן בן ברוקא

 שראוי ליורשו דבריו

 ליורשו אין דבריו קיימין: גמ׳ תניא אמר ר׳

ז לא נחלקו אבא וחכמים על אחר א  ישמעאל !

 במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום

 על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין

 הבנות שאבא אומר יירש וחב״א לא יירש

 אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי

ה הלכה כרבי ב ד  יוהנן בן ברוקא וכן אמר א

 יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה

והיה ביום ן  דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא א

 הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב

ו ודוקא היכא ) א א  להנחיל לכל מי שירצה (

 דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר

 בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה

 לאחד והשוה להן את הבכור

 ואם אמר משום ירושה לא

) ועוד תניא אבא חנן אומר ב ) 

 ומיעט

 קיימין

 כלום א

 לאחד

 דבריו

 אמר

 ליורשו שהכת ראויה יומר מאחרים וכן בן קודם לבמ בגמ׳ מפרש ממני׳ מני ומשמע דרבי יותנן בן כרוקא לא אמר שיכול ליתן בתורת ירושה

 כל נכסיו לאחר אלא כשהוא ראוי ליורשו אכל לאחר ג)(וכדפירשנ0 הוה ממנה על מה שכתוב כתורה לא אמר כלום וכן אמר תלמודא לעיל

 1לף rap:] האומר על מינוק בין הבנים יירש כל נכסי נאמן כרבי יוחנן בן ברוקא [ולא אמרן אפילו באחר אלא ודאי כדאמרן ומחני׳

 כולה ר׳ יוחנן היא וה״ק שר׳ יוחנן בן ברוקא וכוי: גמ׳ התורה נתנה ובו׳. פי׳ בפשוטין דבדידהו משמעי רישא דקרא ונראין

 הדברים דדוקא כמחלק כל נכסיו

 אכל לא כמקצת שאס לא כן מצינו

 ממנה כמקצת שאינה צריכה קנין

 כשאמר בלשון ירושה במי שראר

 ליורשו ואפילו באומר לו מצי נכסי

 לך וזו לא שמענו ככל התלמוד אלא

 ודאי כדאמרן כנ׳יל הרינוכ״א: שנוטל

 בראי בבמוחזק. דהיינו בנכסים

 הראויין לבא לאביו אע״פ שלא החזיק

 אביו בהם כחייו משוס דלא כחיב גבי

 פשוט אשר ימצא לו כמו גבי ככור

 דדרשיגן ליה פרט לשאינו מצר דהיינו

 ראוי ואם פשוט דדינו חמור שנוטל

 בכל ענין אמר קרא שיכול האב

 להעביר ממנו הנחלה. [בכור לא

 כ״שן ת״ל לא יוכל לבכר. משמע

 מהכא דאע״ג דמנן כמתני׳ [לף קמ:]

 ריבה לאחד ומיעט לאחד דכריו

 קיימין אפי׳ בחורח ירושה כדפירשנו

 לעיל דקי״ל כר׳ יוחנן בן ברוקא וכ״ש

 בלשון מחנה דאפילו רבנן מודו מיהו

 לענין חלק בכורה יש לחלק דר׳ יוחנן

 בן ברוקא מודה דבלשון ירושה אינו

 יכול למעט חלק הבכור מדכחיב לא

 יוכל לככר אבל בלשון מחנה שהיא

 מחיים ועדיין אין לו לבכור חלק כה

 יכול לסלקו ממנה והיינו דחנן נשםן

 והשוה להם אמ הבכור דכריו קיימין:

 ני] מה ל׳ הורה מה לי הלכה מ״מ

 כולהו ס״ל דהלכה כר׳ יוחנן אס כן

 במאי קא מיסלגי: הלכה עדיפא.

 דאילו הורה אפשר שהשומע או

 הרואה טעה כי שמא מה שססק

 הפוסק משוס טעס אחר הוה:

 נמ הלכה עדיפא. פי׳ דמשמע הלכה

 לדורומ דאילו הורה יש לומר שהיחה

 הוראח שעה ומר סבר מעשה עדיף

 דמעשה כהלכה משמע מן הסחם עד

 שיאמר כפירוש הוראמ שעה: מעשה

 רב. דהיינו הורה שראה שעשו מעשה

 כמוהו: לא מפי תלמוד. כמו שכחוב

 במקצח משניוח דחנן והלכה כדבריו

 דשמא דברי יחיד הן עד שיפסקוהו

 האמוראים בגמ׳: לא מפי מעשה.

 הכמוב במתנימין ובבריימא ואחרים

 חולקים כו עד שיאמר כגמ׳ הלכה

 למעשה: ואם שאל ואמרו לו הלכה נ»]

 ילך רעשה. כל ימיו כענין זה וא״צ

 לשאול בכל פעם ופעם באוחו ענין

 עצמו ואפי׳ בדדמי כדאמר בערובין

 (לף כא:< ואסברא בדדמי להו לפי

 שאי אפשר לדינין המאורעין שימצאו

 כוכבים וחוזר בו תוך כלי לבור נאסר
 משוס חומרא לעבורת כוכבים וכן אס
 קידש אשה וחזר בו צריכה גט:
 מתני׳ על מי שראוי. כגון על בן בין
ס שראוי לירש במקצת ואמר יירש י מ  ה
 הכל לבריו קיימים: גמ׳ הלכה כרבי
 יוחצן בן גרוקא. הילכך [ל״ש אס] אמר
 בני סלוני יירש כל נכסי לא שנא אס אמר
 יירש חצי נכסי לבריו קיימי! ול״ש כתב
 ול״ש אמר והא לאמרינן הכותב כל נכסיו
 לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס וה״ה
רו  לבנו ה״מ בלשון ממנה ראיכא למימר למו
 נתכוין ותנתן לו להיות אפוטרופוס קאמר
ט  אבל בלשון ירושה לא שייך למימר ה
 אלא מקנה לו בקנין גמור וקני ולוקא
 בבן בין הבנים ולא באחר או בבת בין
ס שאין ראר לירש כלל: לא אמר  המי
 פלוס. להנחיל חלק הבכור לאחר כלילפינן
 מלא יוכל לבכר: שיפול. אי לאו קרא
 הוה ילפינן מק״ו ליכול להפקיע גס חלק
 בכורה: הורה איתמר. הורה רבי כר׳
 יוחנן ב׳׳ב: הלפה עדיפא. שפוסק בפירוש
 ששמע ממנו שפסק לעשות אבל הורה
 ראה שהורה ושמא טעה הרואה בגוף
 המעשה איך היה: מעשה רב. בעושה
 מעשה כרבריו יש לסמוך עליו יומר:
 אין למידין. מעשה לעשוח כן: לא מפי
 תלמוד. שכתוב במשנה הלכה כפלוני אא׳׳כ
 נאמר בגמ׳ בפירוש שהתנאים לא לקלקו
 כל כך: עד שיאמרו הלפה למעשה.
 כלומר לך עשה כן א״נ ששאל על מעשה
 שבא לידו ואמרו לו הלכה כפלוני יעשה
 כן כל ימיו: שלא ידמה. לדון דבר מתוך
 דבר: בטריפות. ללמוד טריפות הכבל
 מטריפומ הריאה שאין חיות האיברים
 דומה זה לזה כדאמרן וחילופא בכבדא:
 שהרי חוספה מכאן. מעט למעלה מן
 הארכובה במקום צומת הגידין ומתה
 ולמעלה מצומת הגידין חותכה וחיה ומק״ו
: עד ואמיגא לפו ה פ ד  היה לו להיות ט
 הלפה למעשה. על מעשה שבא לידכם
 [ה] דבשעמ מעשה ירא לדון ומכרן לבו יומר:
 דאי הואי אצא פו׳. ני] דאולי !גם אמס]
 היום או למחר תמצאו תירוץ לקושיא: ומעמר
 צא סגמרון. לדון כן דאין לדיין בדין
 התלוי בסברא אלא מה שלבו למה וכ״ש
 בדין התלוי במראיח העין: בבריא היאך.
 וכי בבריא נמי אמר רבי יוחנן ב״ב שמנחיל

 וחיתה וחותכה מכאן ומתה א״ל רבי אםי

0 ניעביד מעשה א״ל 5יעד דאמינא לכו הלכה  יוחנן כי אמר לן מר הלכה (

 למעשה אמר להו דכא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי

 פיםקא >״ דירי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תיקרעוניה עד דאתיתו לגבאי

 דאי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא בי לאחר מיתה לא מיקרע

 תיקרעוניה ולא מיגמר תגמרון מיניה לא מיקרע תיקרעוניה דאי תואי דילמא

 הוה אמינא לכו טעמא ומיגמר לא תגמרון מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו

בבריא היאך כי קאמר ר׳ יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע !לז אבל  רואות בעי רבא א

 בבריא לא או דילמא ל״ש ולא איפשיטא הילכך לא עבדינן בה עובדא בבריא:

 משום ר״א מה ת״ל 3׳לא יוכל לבכר לפי

 שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה

 נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה

 שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו

 שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות

 לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע

 כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ״ש

 תלמוד לומר לא יוכל לבכר אמר רב זריקא

 אמר רבי אמי אמר רבי חנינא וכ1 הלכה כר׳

 יוחנן בן ברוקא א״ל ר׳ אבא הורה איתמר

 במאי קא מיפלגי מר סבר ב הלבה עדיפא

 ומר סבר מעשה רב ת״ר אין לומדים הלכה

 לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו

 לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה

 למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה

 מאי ובלבד שלא ידמה m א״ר אשי ובלבד

 שלא ידמה בטרפות דתניא אין אומרין

 בטרפות זו דומה לזו (אי שהרי חותכה מכאן

 א״ל רבי אםי לר׳

ר ו ב ט ג עשי! פ מ ה ת נ מ מ ׳ וכיה ו ל ה ב מ ״ י  ו
: א פ ג ר  מ

׳ י י  א מ
י מ ס ״  ח

 ממורת הש״מ
: ג ״ א ל ״ ס כא ב) שס ג) ס י ר נ  א) ד

ב ״ : (ג) נ י כ  ׳3 ה
 קובץ הגהות
״ : (ב) נ ה מ ת נ ואל מ ״  ב״ח (א) נ

: א נ י ד  ד

 בכחב. ובטריפוח בלבד הוא שלא

 ידמה: עד דאמינא לכו הלבה למעשה. דכשיבא מעשה לאדם ירא לדון ומכרן אח לבו יוחר: לא מפי תלמוד. ומיהו באמור במחני׳ לא זזו

 משם עד דקבעו הלכה כמותו אין לך פסק גדול ממנו כדאיתא פרק קמא דססתים ןדף יג.] וכתבו המסרשיס ודוקא ר׳ יוחנן הוא דקאמר הכי

 לתלמידיו כדי שילמדו ממנו ויהיו כולם יראי הוראה ועוד דשמא יתבונן בו יותר ויתחדש הדין אבל אנו אין לנו אלא מה שפסקו לנו

 האמוראים כדאמרי׳ בב״מ >דף פו.) רבינא ורב אשי סוף הוראה ועל מי נסמוך עוד אס לא נסמוך עליהם: פידכא. שהיה נראה להם כטועה

 בדבר משנה דקי״ל דהדר דינא והיינו דקאמר ואי לית לי טעמא הדרנא בי דאילו בטועה כשיקול הדעמ הא קי״ל וסנהדרין דף ו.1 דקס

 דינא ואפילו לא אשכח ביה טעמא לא הדר ביה למקרעיה: אחר מיתה לא תקרעוניה. שמא אס הייתי קיים אמרמי בו טעם או שמא

 גס אחס ממצאו כו היום או מחר איזה טעם ולאו מדינא היה אומר להם כן אלא משוס כבודו שזהו כבודו שהמלמיד חייב לרב שלא יסחור אח

 דבריו וכיון שכן לא חגמרו מינה במעשה אחר אפילו כאוחו ממש: דאין לדיין לדו; אלא מה שעיניו דואות. וכדילפינן כסנהדרין >לף י:< מקרא

 דכחיב ועמכם בדבר המשפט: בריא שהנחיל נכסיו ריבה לאחד ומיעט לאחד יהיו דבריו קיימין לר׳ יוחנן כן כרוקא כדין ש״מ דאילו

ה ואפייה שריג! ד ו ע ף צרכי ס חטו ס יכא י  ששר צכא א
די דא ומי איכא מי ה חלמו ש ק ן מ תנ י ! ו נ ג ע מ י תקלח צנועות ד נ ס ג ת א ה ה ת תקלה לא מקלינן ד מ ח מ די דאירייתא אפשר ד ל כמי ד אנ י ס פ ל לא ה ק מ ה ומקלה ואונס ה נ נ ת חשש ס מ ח מ א ד ו ן ה נ נ די דר קא כמי ו הו נראה דד ס דמצוה ומי נ ה או ״ ה ה ו נ ק ת ד על ת ו נ  ליה לע
א דאורייתא ת ע ד ו קדושיו א ס הי א א ! ויכולין להקל כרצונם ה נ ת רנ ע י על ד ט הו ג ס ה ת רבנן ג ע י על ד ס דקדישיו הו ע משו מ ש מ ! מקדש יכו׳ ד נ א דרנ ס ע ד ש א ד ק מ ט ומשוס צנועות ומשוס פרוצות שרינן אשת איש לעלמא ומשני אין כל ד יתא לא ליהוי ג רי  דמדאו
מד ר שעו נ ר דאו אין לך ד נ ה איכא מ ג נ ס ד שיהיו רגילין לדנר וברור מלתא ד ת ע ״ ד ה נמי נראה דאי! להקל נ נ יתא ומשים חשש סכ דבר שהוא מדאורי ׳ משוס תקלה ברורה נראה דאין להקל נ תה בגט זה משוס חשש מקלה ואפי ס להתיר או ח ביד חכמי י נ  לא הי

ם יעשה: י ק א נ ת נפשוח כך נ״ ל ובסרט כשהקולא הו ד שהאונס אינו סכנ ו נס כל ע ׳ ברור האו ח ואפי מי נראה דאי! להקל בד״ נס נ ח נפש ומשוס או ו  בפני פק

 המאור הגדול

׳ ס ו ת ת רבא וכן ה ו מ ו ק מ י ה תא נשנ ׳ אי מ ג  ג״א א] נ
א נ נ ר ״ ׳ ג י ס ר ל ג אר״ ה ו ״ : ד ו ף ל ת ד במו  בי
: ׳ מ ג ה נ ״ ׳ נ ו א לכו כ ג י מ א ד ד ו ע ד י נ ע : נ] לא ת ש ״  ע
א ק ו ר ן נ ׳ יותגן נ י בנו של ר ״ א ר י  מא״י [א] תנ
. י נ ר ר מ נ א ״ : [ב] נ [ מ ״ נ ה ה ״ ב ו . ן ר מ ו  א
! נ י מ י מד י ו ה דמ ר ו ת א כל ה ה נ ו ״ : [ג] נ [ ת ״ נ ה ה ״ נ ו  ן
: נ שתשאלו לי ״ : [ה] נ א ו י ה ת מ ו ר א נ נ ד ״ : נח נ ה  ל
: נ ״ נ א ״ : [יז] נ י ג י ל פ מ י ק א מ נ נ ״ : [ו] נ ל  [ו] אולי כצ״

: ה ש ע מ נ ל ״  [ט] נ
: ה י ד י י נחלה ד נ ו של נ י ג נ די נ י מי נ ו ״  חו״י (א) נ
״ל א הג י ג ו ש כל ס ר ס ף מ ״ י ר ה נ צ״ל ד ״ ) ג ב ) 
ט ו ע ס מ ו ש מ ר ו ט ו כשיש נ ק נכסי ל ח מ ה ה ג ש ל מ ע  ד
נ ״ ה א ש ק ד ד ו ע נ ו ק ר ח ו א ד ו ה ו ו ר עשו נ ו נ ק נ  חל
ר ו ט ע נ צ״ ק ו ״ ו ד י לך ו ס כ ׳ מ ת י ט כ ה מ ש ק ה מ  מ

: א ״ ס ׳ ר י ע ס ״ ש ב  ו

 שלטי הגבוריס
נה לא׳ בלשי! ירושה או רי יר ו  א היכא שיש לו בנ
סף הלוי כשס שדבריו ו ר י ״  שהשוה להס הבכור כתב ה
ם אלא טי ס בטלים אצל הפשו  בטלים אצל הבכור כך ה
ט אותן ה ה כאילו לא אמר כלום ש  מולקין הכל נשו
תן י שנים מאו ן למלאות לבכור פ ט ד  שרינה להם צ
פחת ה להם נמצא שנטלה הצואה שהרי נ נ ט ר ש נ ר  ה
ן שנטלה מכללו חזרה הירושה ו ט ה שצוה ו מ  להם מ
י שנים והשאר יחלקו נשוה ר פ כו  לעיקר הדין שיטול הנ
לם ו ס מנ צי מת ומקנ י ם קי טי ״א שחלוקת הפשו נ י ׳ ׳  ע
ם ס האחי ר ע ו נ נור לפי שהנ  כפי החשבון ומשלימים לנ
ה שנותן להס י חשנו! מ פ ם נ ה ח שניטל מ ״ ע ה כדין נ ז  נ

ת הרא״ש: ע ס וכן ד ה י נ  א
נ ״ ה ה נ רה ונין הל ט דאיכא חילוק בין הו י ׳ כי ה  ב פי
ן כשמציני כתלמוד י ח דיש חילוק נ ו נ ק דכתו ״  מוכח פ
׳ ס ו ת ׳ ה י תר לעשות כן לפי פ ן מו י ו לעשות כן נ הג  נ
ו אורויי לא לא נהג ע דממי מ ש ו מ ג ה נ א זה ד ו  דחילוק ה
תר ע דלכתחלה מי מ ש ת ומותר מ י א דתענ ק כההי רי  מו
ו דר״ל ד נהג ם מ ס מציגו בערכי פסחי פ  לעשות הן א
״ט שחל להיות אחר י י ללה ד הנ י קדוש י נ  לנתחלה ג
ס כב״ה לומר ע ו ה הג ס נ ח ג ראמר ה ף ק ת ל נ ש  ה
י הנ י לנחחלה ו ו הו ג ה נ א ל ר וההי נ מאו ״ ח א ס ו  נשמי
י כהאי ו לא הו הג האי נ ם׳ להריא חייל י ו שם התו נ ת  נ
י שר״ל לכתחלה הג מי נ א אלמא לאיבא נ ר ח ׳ נ פ  ל
ע מ ש ו ומותר מ ם נהג נ ו ע ד מ ש ׳ נהגו מ  ילפירש״י לסי
ו הג ל לנ ל יתירו לי נראה לס״ ״ ט בנ י ח ן איש י מל ס י  א
ם ע ר לגמרי אי שרונ ה נ ל מר ה ס הו פרסו ר שנ נ א ל ו  ה
ל ר לגמרי אנ נ ל ל התירו ה ״ ן ממילא או שנ ו כ הג  נ
א איש נ חר בלל אלא שאס י ר לא הי ע שהלנ מ ש ל מ ת ו  מ
ר אינו ר״ל ללכתחלה מ ו ל יתירו לו ללשון מ ״ נ  לימלן נ
תר ל״ל שאס יארע שיצטרן שום ך אלא לשין מי  יעשה נ
ו לי אבל לכתחלה לא ר י ת א יבא לב״ל י ס ללבר ההו ל  א
תר אינו ר״ל מ להיכא לאשכחן מו ״ נ  יעשה כך י
א וצ״ע ו חר בלבר הה ע וינהגו הי ״  שלכחחלה יעשו כ
תר היכי נפרש אומי לאולי אין כתי אמריני לאיכא מו  נרו
ף ק לכתובות ל ״ ט שס פ  זה בלל בכולי תלמולא וכן פשו
ד ימשני משוס נס ש ר ולדרוש להי לאו מ א א ד י ה ה ׳ מ  ג
ר היכא לאיכא א היתר גמו פ שהדבר הי ״ ע א  פרוצות ד
א והיכא ו תר הה  למיחש לסרצח גדר אין לפרסם ההי
כ למצוא ו תר יותר ט י ה לכן לפרסם הה כ ט ה צ ע ש ה  ד
תר דאיכא ה שנפרסם ההי מ פן מ  דרך אחרת באיזה או
ו יבא לידי חקלה ופרצת גדר וכן היכא מ פרסי  למיחש שנ
דס דבר י מחו נ ס י ד א מ ג  לאיבא למיחש לסריצוח גלר ל
ן א לרבנן ואין מוחי ח ל מ ם להקל נ ע ח ה  פלוני מניחין א
׳ והיכא לאיכא למיחש לאיזו ס ו מ ע שס נ מ ש מ ל דם כ י  נ
רא סנ ס ומנין ללא אניס י ח א ראמר ה מ כההו ״  חקלה נ
א נ י ל ואצ״ל ה י ס פ א המיקל לא ה נ פ י א ו נ ג ע מ ס י י  לאנ
ה כל כך ברורה נ כ ס פ שאין ה ׳  לאיכא למיחש לסכנה אע׳
ס חשש צגועיח ס למשו ח ל כלאמר ה י ס ס קל לא ה  להמי
ס באיזה יוס שירצה י מ ק ל ד  למסר! נסשייהו לקטלא ש
נס ס לאיכא איוה או ו א וכן כמק  לולי לשעח גזירה הו
ד שר מ א ס איי׳ס ל ס למשו ת ל לחזינן ה י ס פ קל לא ה  המי
׳ מל נס לאו ה ומשום או ל ו ע יחטוף צרכי ס א לעיר ו  צנא נ
לא מאי ר חלמו מ א ק ן ל נ נ ס לל ח נ ק ח מי שרינן לעבור מ  נ
ס נ ׳ אין האו י ע לאפ מ ש א לעיר מ ס לאמרי שר צנא נ נ  או
א לעיר לאכתי ליכא מי ללא אתי שר צנ  ולאי לאפשר נ
ל ק מ ה ה ״ פ א לעיר א א לאמרי שר צבא נ מ ל ע  אלא קול נ
ן ו נס ממ י או מא אינס נפשות אלא אפי ל ילא מי י ס פ  לא ה
ן ו נס ממ א ליכא אלא או ל להא הכ ל לא החסי ק מ מי ה  נ

א י ר ב ׳ ב י פ א א ק ו ר ן ב ן ב נ ח ו ׳ י י ר רב מ א ה ד י ע ל י מ ש ו ד א י ל א א ו ק ו ר ן ב ן ב נ ח ו ׳ י ר ם כ כ ת נ ש ם מ ת י נ ר ש מ א ק א ו ו  ה
א ו י ה כ א ה ל א א ו י ה כ ו ה א א ל מ ל ך ד ר ד א ב ת א י ח ד י ו י ש ו ק י ו י ו ו ה א ב נ ת א ד ר מ י א מ י ח ד א מ ל י ו כ ר ה מ י א ו א ה  ל

׳ מ ג ן ב נ י ז א ח י ד ה ן ב נ א א ו י ר ב א ב ד ב ו א ע ה ן ב נ י ד ב א ע ל א ו ט י ש פ י א א ל ל ״ ף ו ״ ד ב ה ת ך כ א י א ה י ר ב א ב ב  בעי ר

א נ ן ת ת מ ר׳ נ ״ מ ט ד ו ש פ י א י ד א ה מ י ח ד י מ ו ל ה נ ת י י ל י ב א א ו פ ב פ ר א ד י ש ו ק ׳ ו י י ו ה מ ו ״ א ש י ר ב ׳ ב י פ ׳ א י ר מ מ א ״  ש

 מלחמת ה׳
ד בעי רבא בבדא היאך כמג הד״ף ז״ל לא איפשיט ולא עבדינן בה עובדא גבדא כי׳: ישנה היא שר׳ חננאל ז״ל אמר דאפשיטא מדר׳ נתן ולנינו האי גאון ז״ל אמר דלא אפשיטא ולימ לן למעבל בה ו ע  ו
 אמר הכותב עד מחי הוא מגבב ומביא עלינו מחלוקתם של ראשונים כאלו לא הרגיש בו אדם אלא הוא וזו מחלוקת עובדא והסכים בה רבינו יצחק אלפסי ו״ל ובאמת תמהני עליהם עד שנתיישבגו בדבר וראינו שיש לגרוס הא דא״ר

 השגות הראב״ד
 א| כתב הרב אלפס ז״ל ודוקא היכא דליכא בכור וט׳ עד לא אמר כלום כדמגן ריבה לאחד כוי: כתב הראב״ד פשוט אינו יכול למעט בלשון ירושה. ועל כרמך הא מני רבנן היא אלא מבריימא ימקושיא דאביי איכא למשמע

 ז״ל זו אינה ראיה כלל דהאי ממני׳ רבנן קחני לה דהא קתגי בגיוה דבה לא׳ ומיעט לא׳ דמשמע אפי׳ חלק להא מלתא:



 עץ משפט נר מצוה
ד נ ת  ת

 א מיי׳ ס״י מהל׳ זטה ומתנה סמג עשי! פנ נרו
 ס״מ סי׳ רמ וטור אה״ע סי׳ קו קז:

 ממורת הש״ס
מ סי• ״ ר ח ו ט ה ג ״ ת כ ו נ ב ס בין בין ה י נ  א) בין בין הב

: ו ״ מ  ר

 קובץ הגהות
מ ״ א ) ת ס ו פ ו ר ט ו פ ה אלא א א ש  כ״ה (א) (לבנו לא ע
ג לה ״ י ישן ל כן באלפס ג לה ו ״ ׳ ל מ ג ב ב ״ נ  ו

: ש ״ א ר י ה ק ס פ כן ב  ו
׳ פ כ ן ו י ט י א כג מ י א ל ת יצ״ל כ בו ו בכתו נ  ג״א א] [אי

: [ . ל מ ף ק ת ל מ י ש  מ
׳ י : [נ] ת ה ש י ר ט כלשון י י י מ ׳ ל י ב פ ״  מא״• [א] נ
ג ״ : [ג] נ ק ו ת מ ס ל ר רשו ט ש ת ה ו לי א תנ  ו

ה כצ״ל: נ ת מ : [ד] ל ל  מ
י להשתלל פ ל למצי ט ״ ל ה ע ל ״ נ צ ״  חו״• (א) נ

: ן ט כ ק ״ א ש י מ י ס כ נ  נ

 שלטי הגבוריט
ב כל נכסיו לבנו לא עשאו אלא ת ט ׳ ה ט מ א א ל  א ה
ן הבניס י א לכותב [לבן] נ ק ו ו ל נ ט ס צלעת ר י פ ו ל ט י פ  א
ו לבתו בין יש לו בניס בין שאין ס כותכ כל נכסי  אבל א
ס כתב לאמ בין ה יכן א נ ת י מ ת הו ו ס אלא מ י נ  לו נ
ה אנל ללעת תרא״ש נ ס או לאי משאר היירשיס ק  האמי
ל ק ו נ ע ת כ ה ו י כ״כ הרמי ה י ת נ ס לא ק י מ ן ה י מ א) נ  נ
ת היכא לתזיין למשקל מזוני וכתכ כל נכסיו ו נ נ ן ה י  נ
ה נ ה אי לא ק נ ע אי ק מ ש ן לא מ י ת ע מ ש מ ג ל ״ ע י א מ  ל
ו ה ל ן לננית מזוגיה ט ע ק פ ו לא מ ג לקנ ״ ע א א ר נ ת ס  מ
ו ל נכסי נ נ מ ו נ ׳ נ ד מ א ל תא ל ״ ר יונה איכא מ ״ נ ה ת נ  ו
נ לי ת א שלא נ ק ו ס ל ו פ ו ר ט ו פ  לבנו שלא עשאו אלא א
ו בקני! מ ן שיפה נ ו י ה נ נ ן ק י קנ נ לו נ מ ל אי כ ן אנ י קנ  נ
ר מ א פה במו ל י ר ונראה לאיירי במי מ א קא ק נ רי מ ו כ  ל
אס ה י נ ה לא ק ״ פ א ו כל נכסי לפלמי ואף כתבי ו  תנ
׳ י ת כמו אפ ה א פ י ו לו כל נכסי ואינו מ ר כמבו ימנ מ  א
ס ו פ ו ר ט ו פ ס לא עשאו שהרי זה כא לעשיתו א ו פ ו ר ט ו פ  א
מר לעשותו ה ימיישי׳ שמא לא ג א נ ק  כלרך ה
׳ ה ואפי ת י פיש אלא בשטר ואין שטר לאחר מ טרו  אפי
ד ילך יזכה יחזיק ט ש ו שופרא ל ר ל  האריך בלשון כ
ס לכל יפוי ו פ ו ר ט ו פ ׳ הכי לא עשאו אלא א ה אפי נ  במח
הו י ומי פ ן מליה ט י אלא כלי ללשתמעו  כח שכתב לא הי
ח ר י ח רה ילא נ ה גמו א נ ק ה לו ה ס פירש בשטר שמקנ  א
ס או שפירש בשטר ויהא רשאי למכיר ולחח ו פ ו ר ט ו פ  א

: כ ״ ה ע נ ס ק ט ח א  ל

 המאור הגדול
ה ל מ ן ע ת ׳ נ ר ה ד י ל ׳ ע מ ג ה ב ו ב ו ה ג ד ״ ע א  ו
א ק ו ר ן ב ן ב נ ח ו י י ם כר כ ת נ ש ם מ ת י נ ר ש מ א  ש
ה י ה ל ו ה ם ד ו ש י מ מ י נ י א נ א ד ש ״ י ב א נ א ת מ ל  ד
ן נ י רב י פ ג א ״ ה כ ה ו ש ו ר י ה ב ז ל ה ו נ ת מ ה ב ז  ל
א נ י י ד י ב ר ת ב א ד נ ק י ם א א ף ה ו ף ס ו ו ס ד ו  מ
א מ א ק נ י י ד ב ן כ י ק א ת ר ת א ב נ י י ד ב ן ו י ק ת  א
ט י ש פ א ה ו י ר מ י ן מ י ר ת מ ן ו ת י נ ד י ד א לי מ ך ק כ ל  ה
ל ב כ ת ו כ ׳ ה י ר מ א ד : ו ה י ר מ י מ א מ ב ר א ד י ע  ב
ן כ א ו י פ ו ר ט פ א א ל ה א א ש א ע ו ל ת ש א ו ל י ס כ  נ
ו ם א י נ ט ם ק י ש ר ו י ל ב ״ ו נ נ ב ו ל י ס כ ל נ ב כ ת ו כ  ה
א י ה א ד י פ ו ר ט פ א ן ל י כ י ר צ ם ש י ת ה נ י ד מ ם ב ה  ש
א ת כ ל ה ן כ נ ו רב ה נ י ו ש י ד ל י ת מ ל ת א מ ד א ח י  ה
י י פ ׳ א י ר מ א ד ה ו י ב ח ו ו ר א י ל ת ל י ל א ו מ ע א ט ל  ב
ן ט ו ק מ א כ ו י ה מ ג נ ״ ה ה כ ס י ר ע ל ב ט ו מ ן ה ט  ק
ן י י ו ע מ ם ו י ל ו ד ם ג י ש ר ו י ם ה ל א ב ם א י נ ט ק ן ה י  ב
ו ז ב ת ו ו ס פ ו ר ט פ ו א ה ה ל מ ם ל ה י ס כ נ ק ב י ז ח ה  ל
ך ר ן ד א ן כ י א י ש פ ה ל ר ו מ ה ג נ ת א מ ו ה ל ש ״  נ
א ו ה ה א ל מ ו ק ו א ן ל נ י צ מ א ד ו ן ה י ד ב א ו י פ ו ר ט פ א  ל
א ל ג א ״ ה ו כ ת ש א ו ל י ס כ ת נ ו ד י ב פ ת ו כ ה א ד ת י י ר  ב
ר מ ת י א י ד א מ א כ נ מ י ק ו א א ד ו א ה ת ל מ א ד ח ו ו ר  ל
א נ י ב ר ל ה ו י ת ל י א ד א כ ר י ו ב ע ־ ׳ ל מ ג א ב י ד ה  ב
ם י ש ר ו ן י י ק ב ו ל ח ל ק ו ו ח ד א ל ל ה ש י ת ל י א ד  כ

: ם י נ ט ק ם ל י ל ו ד  ג

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קלא:) נט
 לרבנן ליכא למבעי דאפילו בש״מ אין לו רשומ אלא בלשון מתנה ואילו בלשון מתנה ליכא למיבעיא בבריא היאך דאי במקנה באמירה
 אין דכריו כלום שלא תקני אלא כש״מ כדי שלא תטרף דעתו עליו ואס כשהוא נומן מחיים בקנין ושטר כראוי פשיטא דמהני אבל לרבי
 יוחנן ב״ב שיש גזירח הכחוב שיכול להנחיל לכל מי שירצה בלשון ירושה קא מיבעיא לן אי דריש קרא אפילו בבריא שיחלק נכסיו בלשון ירושה
 כמו שירצה ויהיו דבריו קיימין כל זמן שלא חזר כו וכן נראה מכולה סוגיא נא] דשקלינן וטרינן בלשון יירחון וכדר׳ יוחנן בן ברוקא דאמר ר׳

 יושנן בן כרוקא שיכול לשש כל נכסיו
ל בלשון ירושה באומר פלוני בני יירש ב א כ ת ן כ ל ה א ן מ ר ש מ ה א ד ו ה ב י ר ר מ  א

ם כל נכסי אכל לא ככושב כדלקמן אי ו פ ן ר ט ן פ א א ל ו א א ש א ע ן ל נ ב ) ל א ן ( י ם כ נ  א

״ נמי יכול לרבומ לזה ולמעט לזה - ״ _ u . / 1 -  ״
 לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס פשיטא בנו
 גדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו קטן מאי
 אמר רב חנילאי בר אידי משמיה דשמואל
 אפילו קטן המוטל בעריסה. ומפרשי רבנן

 מרע כל נכסיו לאחר דבריו
 הגדול לכבודו נמכוץ שיחלקו
 קען המועל בעריסה. לא קני

 רש״־
 לבניו כל מה שירצה או דוקא בשכיב
 מרע: הפוסב כל צפסיו. כלומר הנומן
 במחנה ובש״מ איירי ולקמן בעי היאך
 בבריא: לא עשאה אלא אפוטרופוס. דמון
 דלא שייר לבניו מידי איכא למימי
 דלכבודה כוון שמהא אפוטרופוס ולקמן
 פרק מי שממ [אמר דהר] הילכמא בלא
 טעמא ודוקא כל נכסיו שלא שייר מידי
 לא במקרקעי ולא במטלטלי אבל איכא שיור
 קנתה ודוקא אשמי אבל כתב שכיב

 קיימי!: פשיטא. כתב נכסיו לבנו (א)
 לו אחיו כבוד ט הוא הגדול: אפילו

 אפילו בלשון ירושה ואפילו בכותב
 וכגון דלא יהיכ כל נכסיו וכדאמרי׳
 כשרק מי שמת נדף קנ:] ממשה עד
 שיכמכו כל נכסיהם א״נ בלשון ירושה
 מכורר ואסילו כל נכסיו דמסמבר
 טעמיה כיון דבלשון ירושה ממש נמן לו כל נכסיו וכדלקמן ומשמע
 ליה אפילו בכומב: כ• אמר ר׳ יוחנן. בכל זה דכריו קיימין אמרינן
 דוקא כש״מ משוס דקרא הכי משמע ביום הנחילו דהיינו סמוך
 למיחחו אבל בבריא לא או דילמא אף בבריא דשמא המורה נמנה לו רשומ אף בבריאומו והני מילי כשלא חזר כו וכלשון ירושה
 דוקא אבל בלשון ממנה לא דאין מחנה לאחר מיחה אלא בשביב מרע דוקא אי מדאוריימא אי מדרבנן כדי שלא חטרף דעחו עליו
 והכא נמי הכי קאמר יירש פלוני כני כל נכסי אחר מיחחו הלכך דוקא כלשון ירושה הוא דכעי אי מהני אי לא היכא שלא חזר בו
 אכל אם חזר כו פשיטא כשם שיכול לחזור בשטב מרע יכול לחזור בבריא וכתב ה״ר יצחק אלפסי ז״ל דהאיך בעיא לא איפשיטא
 הילכך לא עבדינן עובדא בבריא וכן כשב רבינו האי דלא איפשיטא והר״ש ז״ל כחב כן כפירוש הלכך בבריא עבדינן כרכנן
 שאין יכול להעביר נחלה מזה לזה בלשון ירושה ואפילו מפס מפקינן מיניה דלאו דידיה שקל דכיון דדבריו בטלים נמצא שהיורשים
 אחרים מוחזקים כנכסיהם: לא עשאה אלא אפוטרופא. דלככודה נמכוין כדי שיהיו כפופין לה והאיך מילמא ממלמא מילי שהם הלכחא
 בלא טעמא כדאיתא (בכתובותא]) וגיטין (לף יל.) שדברי נבואה הן שאנו סותרים המתנה מדעמנו והא דמשמע מהכא דבכל ענין
 עשאה אפוטרופא אפילו יכחכו לה לאחר מיחחו ואף על פי דאין שטר לאחר מיתה ופירש ה״ר יונה ז״ל דהכא מיירי כגון שאמר מנו
 כל נכסי לאשחי ואחר כך שאלו ממנו אס יכחבו לה אח השטר והודה שיכחבו לה דודאי ליפוח כחה נמכוין אי נמי שפירש ואמר מנו
 לה כל נכסי וכחכו לה שטר לזכרון כעלמא אי נמי מנו לה כל נכסי ואף כמובו דמשמע דלא אמר כחוכו אלא ליפוח אח כחה אי נמי
 אסילו לא אמר אלא תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר דדוקא ככמכו וחנו הוא דכעינן שייפה כחו כההיא דחניא [דף קלה:] הכריא שאמר
 כתבו ותנו מנה לפלוט ני] ותנו לו אמ השטר ומת אין כוחבין ונומנין אלא אם כן מיפה את כחו כגון דאמר אף כחובו משוס דחיישינן דשמא
 לא גמר להקנוחו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אבל כשכיב מרע שמתנמו קונה בלא שטר וגס לא אמר כתכו ותנו [אלא תנו וכתבו]
 אימא לא הזכיר אח השטר אלא לזכרון דברים בעלמא ומיהו צריך עיון דשמעמין לקמן נדף קלו.] לא קרי יפר כח אלא בשאמר אף
 כחבו וכן כמב לקמן הר״ש ז״ל גבי הא דאמרינן כחכו וחנו דלאו דוקא אלא הוא הדין אם אמר חנו וכחבו לא ששיב יפר כח עד שיאמר
 אף כחבו. ושכיב מרע שאמר מנו מנה לפלוני ולאחר כדי דבור אמר כתבו ותנו לו את השטר מסחמא לא לחזור בו ממתנה ראשונה
 נפכוין אלא ליפוח כחו שיהא לו לראיה הלכך העדים כותבים מה שצוה כפניהם ואין כותבין ואמר לנו כמבו ומנו לפי שנמצאו מבטלין
 בכך אמ המחנה וכחב הוא ז״ל וז״ל נראה בעיני שאם אמר כמבו וחנו כל נכסי לאשמי ואינו מיפה אח כחה אפילו אפוטרופא לא עשאה
 שהרי זה כדרך הקנאה בה לעשומה אפוטרופא ושמא לא גמר להקנוחה אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ומסחברא דאע״ג שהאריך לשון השטר
 בדרך שופרא דשטרא וכחב מעכשיו ולאחר מימה מלך והחזיק ומזכה בממנה זו אפילו הכי לא עשאה אלא אפוטרופא שהרי זה משכרן
 לעשוחה אפוטרופא בלשון מהנה ליפוח אח כחה דליסוק לה קלא שהנכסים שלה ולישחמעון מילה הלכך מהאי טעמא נמי הוא כוחב שטר זה
 בכל שופרא דשטרא וכדרך שטר מעליא. אמר המחבר וכל היכא שלא עשאה לאשמו אלא אפטרופא הדבר פשוט שלא מחלה כהוכחה ולא
 אמרו [ברי״ף סיף סי׳ תמנדז דאמרה שחינא נ« יומא במאני יקרא אלא בנומן לה ממנה גמורה וכן מוכיח לקמן בשמועחנו ולזה הדעה נוטה
 וכן פירשו בפוספוח וכן כשבו משמו של רבינו האי גאון ז״ל ואין לחוש לדברי החולקים על זה וכן נראה דעמ מורי [הרא״הן עכ״ל הריטב״א
 ז״ל עד כאן. מיהו אס פירש בשטר שהוא מקנה לה הקנאה גמורה ולא בהורה אפוטרופסוח אי נמי שפירש בשטר שחהא רשאה למכור
 ולחה כמחנה לאחדם ודאי קנתה ולפי שלא היו רגילים לכתוב לשונות הללו בטופסי דשטרי לפיכך תקנו חכמים כסתם כותב שלא עשאה
 אלא אפוטרופא עכ״ל: פשיטא כנו נדול לא עשאו אלא אפטדופא. כדי שיהיו אחיו כפופין לו ולא אמרינן מחנה הוא דיהיב ליה ושיעכיר הנחלה
 משאר בניו ואע״ג דמנן לעיל נדף קל. ע״שן האומר יירשני בני נאמן דקי״ל כר׳ יוחנן בן ברוקא בבן בין הבנים וכ״ש במחנה דהא רבנן
 דפליגי בירושה מודו במחנה חירצו ר״ח ז״ל ורבינו האי גאון ז״ל והרב אלפסי ז״ל דמחני׳ באומר והכא בכוחב כלומר דכיון דהלכה בלא
 טעמא היא נקטינן מילהא כדאיהא. עוד פר״ח ז״ל דכיון דכוחב אימ ליה קלא משום שטרא ואפוטרופוס ניחא ליה דליפוק עליה קלא
 כי היכי דלישתמעון מיליה היינו טעמא דאמרינן ודאי דבכותכ לאפוטרופסות נמכוין והא דאמרינן לקמן הכוהכ כל נכסיו לאחרים אס ראוי
 ליורשו נוטלן משוס ירושה משמע דאפילו כשכותב כל נכסיו לאחר אס הוא ראוי ליורשו אע״פ שיש גס כן אחרים הראויים ליורשו זה
 נוטלן משמע דבכותב נמי קנה תירץ הרב אלפסי ז״ל דהתס באח בין האחים או במ בין הבנומ דלא אמרו שלא עשאו אלא אפטרופא אלא
 בבן בין הבנים וכן באשה דקפיד טפי ביקרייהו אבל בכולהו אידך אע״פ שראויים ליורשו קנו כיון דלית לן למימר בהו טעמא דקפיד ביקרייהו
 אי נמי מצינן למימר כיון דמחני׳ כולה ר׳ יוחנן היא כדאוקימנא לעיל ומיירי בלשון ירושה א״כ דוקא כשנתן בל׳ ירושה או שלא פירש לשון מתנה
 מפורש אלא אמר כל נכסי לבני לפלוני לבדו דכיון שאמר על מי שראוי ליורשו לשון ירושה משמע ואז הוא דקנה כולן אבל בלשון ממנה
 מפורש לא חזינן לרבי יוחנן בן ברוקא דאיירי כה וגם רכנן דפליגי כירושה ומודו כמחנה לא חזינן דאיירי ככל הנכסים אלא בריבה לאחד
 ומיעט לאחד הילכך היכא דאמר כל נכסיו אין לנו לומר שיהיו דבריו קיימין והיא ממנה אלא דוקא בלשון ירושה (ועוד) דלא משחמע
 ביה לשון אפטרופסומ דיורש לא מקרי אפטרופסומ אלא יורש גמור אבל בלשון מחנה מפורש אפטרוססוח ני£ מחנה מועטה מיקרי וכן
 בכוחב דיקא הוא דאמרי לא עשאו אלא אפוטרופא ובלשון ממנה וכדמשמע ובכל נכסיו דוקא אבל אס שייר בין קרקע בין מטלטלין קנחה
 היא או בנו קטן גמור כדאמרינן כפ׳ מי שמח !דף קנ:] חמשה עד שיכחבו כל נכסיהן וכו׳ ואמרינן נמי המם הלכמא מטלטלין הוי שיור
 ומיהו אס כהב כל נכסיו אפי׳ כחב קנין בשטר לא אמרינן דקנייה גמורה היא דהכומב כל נכסיו סממא קאמרינן ל״ש בקנין ול״ש בלא קנין
 דהא קאמרינן שהיא מיפה כחה בדרך הקנאה דלישחמעון מיליה הלכך מהאי טעמא נמי ה״ה בקנין: אפילו קטן המוטל בעריסה. אע״ג
 דהשחא לאו בר הכי הוא אימא לכשיגדל דבעי דלישחמעון מיליה ויהיו כפופין לו כיון דאפשר דעביד להכי ולא נימא לעולם שרוצה להעביר

 ; ה׳
 בן ברוקא היא דלמא מנאי נ״ד שאני ואמר ליה משוס דקא מפיק לה בלשו! ירחון כלומר בודאי שר׳ יוחנן בן נרוקא
 לא אמרה אלא לדבר שישנו בעולס אבל להט קס״ד דר׳ נמן דר׳ יוחנן בן גרוקא היא משוס דקא מפיק לה בלשון
 ירחון דאי אמרת נשלמא האי לישנא בעלמא מהני בשוס מקום מקינו רבנן הכא כעין דאורייחא אע״פ שהוא דבר
 שלא בא לעולם והוא בריא אלא אי אמרת רבנן טון דלשון ירתין לא מהני בשוס מקום שאין במקוס הזה אלא ירושמ
 תורה היאד מקינו רבנן שיהנה כאן בלשון הבאי שאינו כלום ואין לי עיקר במקוס בעולס אלא ודאי ר׳ יוחנן בן
 ברוקא הית ומעמה אין אנו יודעי! אס אמרה בבריא ותנאי ב״ד לדבר שלא בא לעולם בלבד או שמא לא אמרה
 בבריא והכא משוס תנאי ב״ד ט היכי דמהני לדבר שלא בא לעולם ושנו ירמון כדי שיהא במשמע שלא מטרוף מן
 המשועבדין ולישנא דגמ׳ דקאמר דקא מפיק לה בלשון ירחון דיקא כדפרישימ ומה שאמרו מדמסקי בגמ׳ ש״מ
 בבריא נמי אמרי׳ ש״מ מצאמי במקצח נוסחאות דלא מסקי בסוף ש״מ ולפיהן דבר ברור הוא דלא מיפשטא להו
 בגמ׳ בעיא מדר׳ נחן ולשאר נוסחאות נמי דמסקי ש״מ בבריא אמר ש״מ מקמי דמיקוס ליה האי מסקנא איתמר
 ולא סמכינן עליה דאפי׳ בדמויא בעלמא אשכח! נפ׳ הספינה דאסיקנא בש״מ כדאמרי׳ ומתני׳ היינו טעמא משוס
 דרע רע יאמר הקונה ש״מ ולא קי״ל הכי ובפי לולב וערבה בריש שמעתא אמרי׳ אינהו דידעי בקביעא דירחא
 לידחי ימהדרינ! אין ה״נ דמני חדא יכו׳ אלא לאו ש״מ באן בזמן שבהמ״ק קייס כאן בזמ! שאין בהמ״ק קייס
 ואקיקנא ש״מ ובמסקנא אחריתי דבתר קמייחא אמרי׳ כיין דאנן לא דחינן אינהו נמי לא דחו ובפי נגמר הדין אחר׳
 ואיממר בה דיקא נמי דקמני יש״מ ורב אשי אסקא בסמוו לה בעני! אחר ורבות הבאות בתלמוד מסקגא אחר
 מסקנא אחרת זה נ״ל לקייס דברי עמודי עולס רטנו האי גחון ז״ל ותינו יצחק אלפסי ז״ל ויש ללשון ראשון משחי

 הלשונות שכתבנו ידים מוכיחוח בירושלמי בפ׳ נערה שנחפחמה ודבר נאה ומתקבל הוא:

 נחן שניתם משנתכם כר׳ יוחנן בן ברוקא במחמיה דרך שאלה ועל כרחינו כן הוא שהרי הוצרכנו בגמ׳ לדקדק מאן
 שמעת לי ראית ליה הן סברא דר׳ יוחנן בן ברוקא וש״מ אפי׳ בבריא נמי אמר וא״מ שר׳ נתן בודאי אמרה דר׳
 יוחנן בן ברוקא היא למה הוצרכו לכר הא סשיטא דר׳ יוחנן בן ברוקא היא כדאסהיד עלי׳ ר׳ נתן והוה ליה למימר
 ש״מ ר׳ ייחנ! בן ברוקא בבריא נמי חמר ש״מ ותו לא אלא ש״מ שאין לדקדק מדברי ר׳ נתן כלום שאין לשון סברא
 אלא לשו! שאלה וה״ק שניחס משנמכס לדברי ר׳ יוחנן בן בריקא ואמס שבוטס שבבריא נמי אמר ובין בלשון שאלה
 או בסברא אין עיקר דבריי של ר׳ נת! אלא מפני שהיה שואל או סגור דממני׳ בלשון ירושה ולא אתיא כרבנן ועל
 ברחו היה צריך להעמידה כרי יוחנן ב! ברוקא ולומר דאיהו בבריא נמי אמרה כדאמט׳ בעלמא אלא מתני׳ אמאן
 מרמייה ור׳ נתן מטעא קא טעי היא סבר מתני׳ ר׳ יוחנ! ב! ברוקא היא וכיו! שכן על כרתנו אסי׳ בבריא אמר
 ידלמא לא היא אלא מתני׳ רננן אבל בלשון ירושה בבריא אין לנו ועיקר פשטא וממאי דא״ר ירחון חנן ור׳ יוחנן
 בן גריקא לא אמרה אלא בבריא מתני׳ מני והשתא איבטיל ההוא דיוקא דדלמא אסי׳ רבנן מודו משוס דלשון מתנה
 הוא וכי הדר ביה רבי יאמר ילדוח הימה בי כשאמרתי יסבו! מנן שלא שנינו אלא ירחון לא פשט ליה כלוס וטון
 שכן איכא למימר מחני׳ דברי הכל דבנריא לא אמר ימדאמר ליה רב חנינא לאביי לאו פשטא היא דהא איכא למימר
 הכי ונדרך דלמא אתינן ליה לתרוצי מימריה דר׳ נתן שלדברי אביי טעה וא״ל רב חנניא שלא טעה אלא כך היתה
 שאלה בתרי בי דיני אתקין ור׳ יוחנ! בן ברוקא היא או דלמא בחד בי דינא אתקין ורבנן דייקו נמי דאמר אניי לאו
 מלתא היא דאמרי משוס דאסקא בשאלתות של ר׳ נתן ואי רבי ור׳ נתן אמרוה לא הוה אביי קרי לה בשמא דנפשיה
 ולא הוה דחי לה בלאו מלמא היא דאמרי אלא הוה ליה למימר אי קשיא לי הא קשיא לי אלא ש״מ כדפטשית ועוד
 אני דן שכך סירושה של שמועה כדעת רבותינו ז״ל דאקשי ליה רב פפא לאביי מנא ליה לר׳ נתן דמחני׳ ר׳ יוחנן
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 הנחלה מאחרים אלא דוקא בהני אחריני שאי אפשר לחלוח בהם טעם אפוטרופסוח: כנו ואחד. שהניח להם כל נכסיו לבנו הטח משום
 אפטרופסוש כיון דאפשר למימר הכי וכדאמרן: ולאחר כמתנה. דלגבי אחר אין לומר שהוא מטעם שיהיו כפוסין לו בניו דמטעס מה
 יהיה קפיד ככן לא הוא ולא האחר ואילו משוס שבניו קטנים ואין יודעין בטיב משא וממן היה לו לומר בפי׳ שיהיה זה האחד אפוטרופוס
 והא דאמר דמו נמ [ואחר כנו] משוס אפטרופוס אע״ג דלא הניח לו כל נכסיו דהא לאחר נתן מחצה משום דהשחא מחצה שנשאר לו הוא

 כל נכסיו וכל אוחו חלק נחן לבנו

 דוקא הכותב אבל אמר (א) יירשני בני שפיר

 דאמי וירית ליה דקיימא לן כר׳ יוחנן בן ברוקא

 ואי קשיא לן ההיא דאמרינן לקמןא< אמר רב

 הונא שכיב מרע שכתב כל נכםיו לאחר אם

 ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו

 נוטלן משום מתנה וא׳׳ל רב נחמן גנבא עובי

 למה לך אי םבירא לך כר׳ יוחנן בן ברוקא

 אימא הלכה כר׳ יוחנן בן ברוקא >א< דשמעתין

 כר׳ יוחנן בן ברוקא אזלא דשמעת מינה

 דא״ר יוחנן בן ברוקא אפי׳ בכתיבה נמי למי

 שראוי ליורשו דבריו קיימין ההוא בשאר

 יורשין כגון בת בין הבנות ואח בין האחים

 אבל בן בין הבנים בכתיבה לא עשאו אלא

 אפוטרופוס כדקאמר שמואל והא דרב הונא

 לא פליגא עליה ולא פליגא נמי אדר׳ יוחנן

 בן ברוקא אלא כל חדא וחרא קיימא באנפי

 נפשה ולא פליגי אהדדי ואי אמרת בנו מ״ט

 לא קני בכתיבה אלא אמרינן אפוטרופוס

 הוא דשווייה ובולהו יורשים קני הא מילתא

י דהלכתא בלא  כבר אמרינן עלה בגמראנ

 טעמא היא ולית לן אלא מאי דאמור

 רבנן: פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו

 משום אפוטרופוס אשתו ואחר לאחר במתנה

 ואשתו אפוטרופיא אשתו ארוסה ואשתו

 גרושה דברי הכל קנו איבעיא להו אשה

יובת אצל הבנים ואשה אצל  אצל האחים א ג

 בני הבעל מהו א״ר >מ אבינא משמיה דרבא

 בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו

 גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו
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 הבעל והלכתא כרבינא בעי רבא בבריא

 היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון

 מיליה אבל בבריא הא קאי הוא או דילמא

 בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה

 מהשתא ת״ש הכותב פירות נכםיו לאשתו

 גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש

 ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל

 נכסיו לאשתו ויצא עלי׳ שטר חוב ר׳ אליעזר

 אומר תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה

 וחכ״א תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה

 ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר רבי יהודה הנתתום מעשה ואירע הדבר

) כלה ואמרו חכמים תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת נ ) י ת ו ח  בבת א

 קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב

 הניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופיא אלא

(וה״ה >ס< דלא יצא עליו שט״ח (י) דלית (  לאו בבריא לעולם בשכיב מרע >י< ה

 לה גוף נכסים ולא הפסידה בע״ח אלא לעוקרה מהיות אפוטרופיא) ורב עוירא

 מוקים לה בכולהו לבר מאשה אצל הבנים ואצל בני הבעל ורבינא מוקים

 לה באשתו [ארוסה ואשתו] גרושה ולא איפשיטא בעיין ולקולא עבדינן ולא

ה תיקרע כ ל ה  עשאה אלא אפוטרופיא אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן א

 כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן מאי טעמא אומדן

 דעתא הוא דניחא לה דליפוק עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו ניכסיה אפילו

י שהלך ר ה  חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקרא וליתבר ותניא w נ

ת בנו ועמד [וכתב] כל נכסיו לאחר ואח״כ בא מ  בנו למדינת הים ושמע ש

 רש״׳
 לשריה אפוטרופוס: פשיטא. לי (י) הכומב
 כל נכסיו לכנו או הכומכ כל נכסיו לאחר
 שאינו בנו ולא חייש לכבודו כהני הוא
 פשיטא לי ללאחר במתנה ולא לשריה
 אפוטרופוס נתכוין ובנו במקום בניס
 [אפוטרופוס! כיון ראמר שמואל
 בהליא: אשסו ארוסה או גרושה קני.
 ללא חש בכבולה ולא נתכוין לאפוטרופוס:
 אשה אצל אחין. שאין לו בניס או
 אב (ה) שיירשוהו כי אם אחיו או בח
 אצל בנים או אשה אצל בני הבעל שיש
 לו בניס מאשה אחרת ולא הימנה שאין
 חייבים בכבולה [כל כך] ולכך דילמא
 לא חייש שיכבלוה ללממנה נסכוין:
 בכולהו. הנך ממש נא] נשים קנו כוי ובסברא
 בעלמא פליגא וליכא ביניהן אלא בת אצל
 בנים לרבינא לא קני ולרב עררא קני:
 בבריא. שכמב כל נכסיו לאשמו מהו וכן
 לכל הני מהו מי אמרינן לממנה גמורה
 היא להכא לא שייך משוס כבולן להא קאי
 הוא רכבלוה מאימתי: ולישתמעון מיליה.
 מעתה שיולעין שעתיליס להיות כפופין לה:
 הפותב פירוס נכסיו. שעכשיו הן בעין או
 שכיתב קרקע לפיריתיה: גובה כתובתה.
 שלה כולה מן הקרקע ובשביל ממנה זו לא
 מחלה שעבול כתובתה שעל הקרקע [ואס]
 כתב לה קרקע ושירותיה לגמרי מחציתן
 או שליש או רביע גובה כתובחה משלס
 מן השאר ולא זו אף זו קתני: כתב כל
 צכסיו לאשתו. וס׳׳ל לאפילו במקום בניס
 איירי: ויצא עליו שטר חוב. שקלם למתנה
 זי: תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובחה.
 ולא יגבה בע״ח דליפות כחה לזכות במותר
 נכסיו נמנם לה והיא לא מחלה על שעבוד
 כתובתה: תיקרע כתובתה. לאו דיקא דהא
 אס קנה בעל שאר נכסים גובה כתובתה
 מהן אלא לענין שלא מגבה מהנך נכסי!
 קאמר דודאי מחלה על כתובתה לענין
 שלא תגבה מהנך נכסים כיון דבמחנה
 נמנס לה דלא מסקא אדעמא שיטרפס
 בעל חוב וכשתבטל הממנה לא תגבה
 כתובתה מהנך נכסי: ונמצאת קרחת
 מכאן ומכאן. מיהו כמחיצה בטעות לימה
 דממנה גמורה היתה בההיא שעמא דאי
 בעי בעל הר מסלק לבע״ח בזוזי: מוקי
 לה בכולהו. לאו דוקא דהא אשמו קתני
 וליכא לאוקומי אלא באשתו ארוסה או
 גרושה כלמוקי רבינא אלא נקט לישנא
 ראמר רב עוירא כולהו קנו ואיירי אפילו
 בשכיב מרע: דציחא לה. בהך מתנה
 דמיפוק עלה קלא דמהימנא ושחשובה גבי
 בעלה ובההיא הנאה מחלה לכתובתה:

 וכ״ש כשהניח לאחר כל נכסיו או לכנו
 כל נכסיו דנימא לאחר כמחנה ולכנו
 אפוטרוסא ומיהו אס כחכ חצי נכסי
 למי וחצי נכסי לפלוני מדהוה ליה
 למכחכ כל נכסי לבני ולפלוני ולא
 עשה כן אלא הקדים כנו כממנמו
 ודאי לבנו נמי כמשנה דהוה כנוחן
 לבנו מקצח נכסיו מחלה ואח״כ נותן
 השאר לאחר ואם כחב שני שלישים
 בנכסי למי ושליש לפלוני ודאי לאחר
 במחנה ובנו אפוטרוסיס דכבח אחח
 דמי כיון שנומן לשניהם י<מוך כדי
 דכור ואס כחב כל נכסיו לשני בניו
 שניהן אפוטרופין אלא שכעל הלכומ
 ז״ל כחב דדוקא כומכ כל נכסיו לכנו
 אכל אס כחב כל נכסיו לשני בניס
 במקום שיש בניס אמרים או לשמי
 בנומיו במקום שיש בנוח קנו ולא
 אמרינן דאפוטרוסוס שוינהו ואפשר
 דכיון דהלכמא בלא טעמא הוא אין לנו
 אלא מה שהוזכר כפירוש כן כמכ אחד
 מחכמי הדור. ומ׳׳ש בשנים הוא מהר״ר
 יונה זצוק״ל ואס כחב חצי נכסיו לבנו
 ואח״כ כחכ שאר נכסיו לכנו אחר
 הראשון כמחנה והשני אפוטרופוס
 על הכניס האחרים שהרי הוא נחשב
 כוחב כל נכסיו לגכי הכן השני רש
 לדון דכיזן דמי שני לא עשאו אלא
 אסוטרוסוס רירשו אחיו עמו גם
 הראשון יירש עמהס דהוה ליה ככוחב
 מנו מאמיס זוז לפלוני בני ולא חלק
 שאר נכסיו דאמרינן נוטל ונוטל את
 ירושמו כדאימא בסוף פרקין ןדף
 קלח.] וכתב הר״ש דל שאס כתב כל
 נכסיו לכנו ולא לאשתו אס יש לו בניס
 אחרים לא עשאו אלא אפוטרופוס
 כדי שיכבדוהו אחיו ואס אין לו אחין
 ודאי משוס מחנה כשב לו דליכא
 למימר משום אפוטרופא דאינו רוצה
 שמככד האס אמ הכן: אשתו ארוסה
 ואשתו גרושה דברי הכל קנו. ולאו
 אפוטרופא נינהו דמאיזה טעם נאמר
 שלא נמן להם אלא מתנת אפוטרופסות
 והלא הס אינן קפידומ ככבוד הבנים
 וגס הוא לא קפיד כיון דלא גס לבו
 כהן אלא ודאי ממנה גמורה היא
 אכל כמ אצל הכניס ואשה אצל האחין
 שאין לבעלה בנים ולא אב ויורשיו הס
 אחיו ואשה אצל מי הבעל מאשה
 אחרח בכלהו לא קנו אלא דוקא
 מחנח אפוטרופא היא כדי שיהיו
 כפופין להם. דין אשה אצל שאר
 היורשין כאשה אצל שאר האחין
 ובלשון ההוא כולל כל היורשין ולאו
 דוקא הריטב״א ז״ל: בריא שכתב
 כל נכסיו. בקטן ובשטר לאמד מכל
 אלו ולא בירר לו בשעש הקטן ולא
 בלשון השטר אס מחנה גמורה היא:
 דניחא ליה דלישתמעון מיליה. ומשום
 הט אמרינן דעשאו אפוטרופוס אבל

 בבריא נמ אחר שהוא קייס ע״כ יהיו
 כפופין לה ואם כן לאו משוס אפטרוסא יהיכ לה אלא מחנה גמורה היא: סירות נכסיו. שהס עכשיו בעין או מקנה לה דקל לפירוח
 כדי דלא ליהוי דבר שלא בא לעולם: גובה כתובתה. כלומר מוחר כחוכחה דלעולס מחלה כמוכמה כנגד מה שמקכלמ כמשנה לרכנן דקי״ל
דף קלח :L מנו מאתים זוז לסלונימ אשמי כראר לה נוטלמן ואש כמוכתה מפרשינן  כוומייהו דאמרינן תקרע כתובמה וכו׳ וה״נ אמדנן לקמן נ
 התם דמשוס לישנא יתירא דקאמר כראוי לה נוטלתן לכד כמובמה אכל לא אמר כראוי לה ידה על העליונה שאס אומס מאמיס הוי יותר
 מכתובמה נוטלמן מכתוכתה ואס כתובתה יתירה נוטלת כמובמה כין הכל: ויצא עליו שטר הוב. הקודם למתנה: רבי אליעזר אומר
 תקרע מתנתה. שלעולם לא מחלה הכחובה אלא היחה דעחה שאס יבא בע״ח ויטרוף המתנה שתעמוד על כתובמה אם היא קודממ
 לבע״ח: וחכמים אומרים תקרע כתובתה. שמשעה שנחן לה מחנה זו מחלה כמובמה מנכסים אלו אע״פ דלא מחלה מנכסים העמידין לבוא
 לבעלה שהוא משועבד לה כדכמיכ כמנאי כחובה ודעחיד אנא למקני מכל מקום מאלו מחלה אס כן מעמוד על ממנחה ובע״ח הוא
 קודם לממנה נמצאח קרחח מכאן ומכאן: טעמא דיצא עליו שטר חוב. משום הכי לימ לה הנכסים משמע דאילו לא יצא עליו שטר חוב
 קניא אי משום דהט משמע דהא לא אמר עשאה אפטרופא אי משוס דאי לא קניא אמאי מקרע כמוכמה ואמאי מחלה לה והלא ליכא
 למימר יומא חד שחי במאני יקרא ולמחר מחבר כיון דלא קניא להו אפילו שעה אחמ: אמד המחבר או נדושה. דעמ הפרשנים דגרושה

 עין משפט נר מצוה
ט ח ת - ה נ ת  ת

ר ו ב ט ! פ ג עשי מ ה ש נ ת מ ה ו ׳ זכי ל ה ז מ ״ ׳ פ י י  א מ
מ ״ ר ת ו ג שס ט מ ו שס ש ״ ׳ פ י י : ב מ ו ׳ ק י ע ס ״ ה  א

: ו מ ׳ ר י  ס

 מסורת הש״ס
י ג באשר״ ת . ג) ב ד מ ף ק ן ד מ ק . ב) ל ג  א) בדף קל
א להי ס באיבעי י ס בת אצל הבנ פ ל ס רב א רי  ללא ג
י ס ל״ ״ ר ה י ה) מ ׳ באשר״ ס ד) עי ״ ר ה ש מ ״  ע

: י ש באשר״ ר ו ס  ו) מ

 קובץ הגהות
: א נ י ג : (ב) צ״ל ר ך כצ״ל י מ ע מ ש  ב״ח (א) ל

ן י ישן אי ס פ ל א ג ג ״ ס כצ״ל: (ד) נ י מ  (צ) ה
ת: : (ה) צ״ל בלא: (ו) צ״ל לי א י ה ה ״ ה ג ה  זה י

: [ ס ״ ל ה ב ״ כ י ש כשיקנו כצ״ל. [ מ  מא״י [א] ת
: ן י ס ק ו אחר בנו צ״ל מ ׳ ו  [ב] תי

ר כצ״ל: ח א  [צ] מ
ו נ נ״ל כתב לו יירש בני סלוני כל נכסי ״  חו״י (א) נ
: ך ש שהארי ״ א ר ה ׳ נ עי ע ו מ ש  רירש לחלוטין מ
ח מ י ש י מ פ ן נ מ ק ׳ ל י נ ע ״ ) נ ג ) : ׳ כלתי י כ פ ״ ) נ כ ) 
: ׳ ו ם כ ו לאחרי כסי כ כל נ ת נ מ ש ״ ה ש ״ ׳ ל י נ מ ר מ ח  א
׳ שלחה ס כסי י ר נ ל ׳ ה י נ פ ח ש כ ״ א ר נ ה ״ ) נ ר ) 
נ ״ ) נ ה ) : ש ״ חל ע נ לשניהם י ח נ ס ור״ל ש ״ נ ש ר  ה

: ס י ס י ר ט פ ׳ לא שייך א  ללגבי

 שלטי הגבוריס
ה ואמר מ י ת מ מ ח  א שאלה להרא״ש ראובן שלה וציה מ
ה ואני נותן כל ח י ת מ מ ח ס שאני מצוה מ י ו עלי על  הו
ן לתת ם שיהיו כולם משועבלי ה אמנ נ ת  נכסי לאשתי מ
ל עולם בל החלק משלם שיש ם בכל שנה ע ה  ולפריע מ
ע לנו ואני משייר כח לו ל הי ״ מ ה  עלי לחח לצורך נ
ו ר נפשי ונכלל רנרי ו נ ע ה שארצה נ  לעצמי שאונל לחח מ
י לאשחי שאני ס נ ר אל תחשכו לי לשטות שנחחי כל נ מ  א
על לעולם והיורשים אומרים ה שלא יהיה לה נ לע נ ו  י
ס שהרי נתן לה כל נכסיו סו טרי  שלא עשאה אלא אפו
ר נפשו אינו ע ס להניח נ ג ל ו ״ מ ה ה ששייר לצורן נ מ  ו
ם סי נ נ ל והיו ה ״ מ ה נ ה חייב בראשונה ל  שיור כי בבר הי
ט ה ן ללבר ואינו משייר בלום מחלש ועול ש לי ענ  משו
׳ ששייר הואיל ולא ל נפשו ואפי ע  לא צוה לתת כלוס נ
ו של פלוני י י אנ י ועול נ מ י שלא שייר ל מ ר נלוס נ מ  א
ס ד ה ה א ו ו ל הה ״ מ ה נ ו ל ר צוה לתת מנכסי ט פ נ  ה
ף י ף ס ו מרח ס ן והאשה אי ן ועומלי לי ענ  הנכסים משו
ל פ שנתחייב בראשינ׳ לכהמ״ ״ ע ו א  הרי שייר מנכסי
נ עכשיו בכל הלורות ועול כי י י א מחח  ללכריהס הרי הו
ס או ל ו ק ר להביא ראיה שנתחייב מ ט פ נ  על יורשי ה
חו מורישיו ועול ששייר לתת בעל נפשו  שחיינו או
ף ו ף ס י חן כלום ס פ שלא נ ״ ע ה א נ ח ה שנח! לה מ ע ש  נ
ה שנח! לאשמו נ ת מ נה ה ה שנתן לה שייר: תשו ע ש  נ
ה שצוה מ ס ו לי תה נלא שיור ט לא הניח ליורשיו נ  הי
ר נ כנ י ך לשון הצואה שהיה חי ח מתו ט ו ל מ ״ מ ה נ  לחח ל
ל החלק משלם שיש לי לחח ולפרוע אלמא ר נ מ א ק ל  מ
ה אין כאן שיור כיין נ ח ה מ י ס ה א ואף א ן הי ו  סרע
ע ר נ מ י י שמת שנ ׳ מ פ ר נ מ א ו מ סי נ ה א׳ חלק נ ע ש נ  ל
ל מ י כולם ע ח קנ  שכחכ כל נכסיו לאחרים אס כמחלק מ
ל אינו חוזר מ י כולם ע מ קנ נמלך מ לס אס נ ו נ  חוזר נ
ם אשתו ואחר לאחר ת ׳ נמי ה  אלא באחרון ואמרי
ה ששייר לתת בעד נפשו מ ס ו ו פ ו ר ט ו פ ה ואשתי א נ ת מ  נ
ה של האשה לא נ ת מ ס נתן הרבה ה י שיור אף א  לא הו
תה שעה לא שייר הלכך או נ תה ו  חיילה אלא לאחר מי
ן זה צריך שילע ק ט ס ו פ ה ס ו ו פ טרו  לא עשאה אלא אפו
ל או אחי ע נ י ה נ ה או נ י נ ס נ ס ה ס היורשים א י ה  מ
ל ע נ ס בני אחי ה ס ה ס אבל א י פ ו ר ט ו פ א א  הבעל אז הי
ו נסי ל נ נ נ ח ו נ א ל מ ע ט ת ל י מתנ ן יותל אז הו  או רחוקי
י של ן רעח ו אומלי ה משיס לאנ נ ח  לאשחו לא הויא מ
יח בנו וכותב כל נכסיו לאשתו אלא  אלם לאין אלס מנ
ו כלי י ת מ ס א ס על נכסיו לפרנ ו פ ו ר ט ו פ ה א  שמנ
י נ א לתלמולא אשה אצל אחין ואצל נ י ע נ מ ה ו לו נ נ  שי
ה או אינו לו נ נ ה שי צ ׳ אף באלו ח ד מ ו מי א ה  הבעל מ
יא ק לאף נאלו הו מסי ה ו נ ת י מ ם יכבלוה והו  חושש א
יא טא להו ס אבל ביורשים רחוקים מאלו פשי ו פ ו טר ו  אפ

ה וכו׳ ע״ש באורך: נ ח  מ
ה נ ת מ ע שכתב כל נכסיו נ ר נ מ ט ז ש ״ א י ן ר ו ש  ל
א על היירשיס ס ו ר ט פ  לאשתו ה׳יז לא עשאה אלא א
ו של אלם להניח נ ל  היאיל ולא שייל ליורשים נלוס אין ל
ה על היילשין ל נ נ ה כיונתי אלא ל  הכל לאשתו ולא הי
ה נין י נ א עליהן נין שהיו היילשין נ פ ו ר ט פ  שחהא א
עלה ן שהיו אחי נ י ה מאשה אחרח נ ל ע י נ נ  שהיו נ
נ בלשון ח נ ן ש י ה נ נ ח נ נצשון מ ת נ חה בין ש ו  יורשי! א
ל בחב ו : ע ה פ  ירושה בין שכחב נשטר ני! שאמל נ
ו אי  ריא״ן ונראה בעיני שאס בחב כל נכסיו לאי מאחי
רה מי ה ג נ ח מ ד י כ א כאיש נ ד הו  לאי משאר קרוביו ה
ס לא על בניו ו פ ו ר ט ו פ ה לו ולא נתכרן לעשוחו א נ ק  ה
ות כתב כל נכסיו ׳ הראי ט ג ו ק  ולא על יורשיו במבואר נ
ה לשניהם אלא ש  לשגי בניי או לאשמו ולבנו לא ע

: ה ״ ז ס כמי שביאר מ ו ס י טר י  אפ



 עין משפט נר מצוה
ז  תתנ

ו מ ׳ ר מ סי ״ ח ו ה ט נ ת מ ה ו ט ׳ ז ל ה ו מ ״ ׳ פ י  א מי
: ז ו ק ׳ ק ע סי ״ ה א  ו

 מסורת הש״ס
׳ ו ג נ ״ ה ע כ ״ כ ל ׳ ו י ג ס ה ״ ל ג נ) נ ״ ם ל ׳ ׳ ר ה  א) מ
ללא ם ה) ו ״ ר ה ש מ ׳ ׳ ר הרא ס ס ׳ ב י ז ד) ע ״ א מ ״  ג) נ
ו נ י ירכי מ ת י ן מ נ י ק פ ש ללא מ ״ א ר כ ה ״ כ י ו  כרכ אלסס
י ׳ ת אשר׳ ה ג ה ס ב ס ל ן כתכ כרכ א ו ך מארץ י  כרו

: ס ׳ י ר ה  מ

 קונץ הגהות
ך) כ״ש הנ אל ו ת כשמו ק ת ו ח ש י ה א ד ק ו ל ו  כ״ח (א) (

י ס ס כך באלפ ר ו ה ג י ש ה ״ א ר ס ה ב ג ״ נ מ ו ׳ ׳ א  ת
: (ג) (הלכך : (נ) צ״ל לי ו נ י  אבל באלססי ישן א
ס ״ נ ש ר ה ר מ י ג״ב ת מ ו ״ א ) ת ה ל ת מ ׳ ל ו ן כ נ י מ ק י  מ
א ה להבי ה ועלי א י צ ו מ א ה י ה ה ש א ה ך ל פ י ה ק כ ס  ס
ו ולא ק י ש ת ״ א ר כ ה ״ כ ו ו נ י י לפנ ״ כ בנ ״ כ ה ו  ראי
י לשון שכתב א א ה י נ ל ולא ה ״ כ ם ע י מ ו ת י ן מ נ י ק פ  מ
: ו ״ ׳ ק י ש ס ם ט ת ס ע כ ״ ה א ק נ ס ס וכן פ ס ל א  כאן כ

ע כצ״ל: ק ר ק : [p כ ל כצ״ל ו נ ע ש  מא״י [א] ה

 שלטי הגבוהים
ו נ י ששמע שמת נ מ ר ל מ א ט ל י ה ט ת ׳ ׳ נ הרמ ת  א נ

ת נ ת ו מ ת נ ת ו לאין מ נ א נ ס ואח״כ נ ט ח א כתנ נכסיו ל  ו
נ כל ת נ א ש ט נ מי נ ה נ ״ א ה מלנ ר או ת ס לאזלינן נ  משו
ו י נ י נעלי תו נ פ ך לנרות מ ד ת שהיה צ מ ח  נכסיו לאחר מ
ו י נ ם נעלי מו נ עשה פשרה ע ״ ת א ו ו י נ י אד נ פ  או מ
ה זו נ ת נ מ ת ר לנו שלא כ ר נ ת ס נ ו שמתו א ו א י נ אד  ו
א ד הו ה ו ו י נ ה מפ ע ש ת ק הואיל ונרתה ה מ ח  אלא מ
נ ת נ ע ש ר נ מ ט ש מה ל לו ה ו נ ת מ ה ה ל ט ך לנכסיו נ ט  צ
ל מחליו מ ר למות ואס ע נ ו ת שהוא ס מ מ  כל נכסיו מ
י למי מ א ל י ה ה ה ל ז צא נ טו א י ד נ ה גמי נ ״ ה ו ו  חוזר נ
. א ד נ ד נ י י ו לאחרים א  ששמע שמח כנו יכוחכ כל נכסי
ו נ ׳ נ י א אפ רי ל נ מ אנ ״ ש ט אלא נ י י ׳ ללא א ן פי ׳ ׳ הרמנ  ו
ה ד נ י ל נ נ לאחט י ה ק נפשיה ד י ן לשנ ו מת ט י ו קי ת נ ת  מ

: ק י מי שנ  נ

ל שהוא ע נ ק ר המחלק נכסיו לבכיו וחלק לאשתו ק  ב ו
מ ״ א ש י ס ה ן א י א נ ט א ב ו ס ה ן א ה ני ח נ ו ת  אכלה כ
׳ ד מ א ׳ לא חלק לפניה רק ששתקה כשנולע לה ל  ואפי
ר״ח ס ולאי מחלה ו י ם הכנ ל לחלוק ע ו ן שחלק לה מ ו  ט
ס אז י נ נ ן ה ל מ ח א א נשחלק לה חלק אחל נ ק ו  פי־ ל
ל מן ח א ס לא נתן לה נ ה לחולה אבל א ק י ח ש  מחלה נ
לה קנ נ לה י ח כ כ קה אא״ שחי ס אז לא מחלה נ י מ  ה
ס הרא״ש ט ס א ראשונה ולזה ה ר נ ס נ נ ח ו נ נ י  עליה ולנ
נ ח ס נ ל א ע וחלק כל נכסיו אנ ק ר קא שחלק לה ק לי  ו
ה ת נ ו ת ו שלא חלק נל נכסיו לא אכלה נ  מטלטלי א
לות נ לה אצא לקל לשירותיו או פי ת ׳ לא נ י הו אפ  ומי
ע ק ר ן לקרקע חשיב שפיר ק י ד ן ע ט ד הן צ ן ו ד נ ו ח  מ
ו י נ נ לשני נ ח ו נ א נ נ ד ט ו לשחי נשיי ה נ נכסי ת ט  ה
ד ו ה ה ד ר ת ר ישעיה ל ״ נ ה ת ו נ נ נ נ לאשתו ו ת ו נ  ו
ו נ נ ה ו נ ת י מ נ ללאשחו הו ח ס והרא׳׳ש נ ו פ ו ר ט ו פ  א
ס כל י וחנ ל הנ ׳ נ י נ מי ת ה נ ״ מ ר נ ה ״ נ ס ו ו פ ו ר ט ו פ  א
ם לנעליהן ה רחזרו כל הנכסי נ ח מ  גכסיהן כשתכטל ה
רות שאכל ה מחזיר הסי נ ח מ  הראשונים אין מקכל ה
נ מ להחזיר לזמן קצו ״ ה כפירוש ע נ ח תן מ ו ׳ הנ  שאפי

: נ ו צ ק ל זמן ה  איכל פירות ע

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קלב-קלב:) ם
 אע״פ ששונאתו ממלה כמובמה כיון דקניא וראיה מהכא דמשום הכי אמרינן תקרע כתוכמה. ומכאן ראיה גמורה למה שכתבתי בשם הרב

 למעלה דמשוס אפוטרופיא [לא] מחלה כמובשה ע״כ: אלא ודאי שמע מינה דקניא. ואי כש״מ הא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא ולא

 מקניא מידי אלא לאו בבריא ומשני דכש״מ נמי איכא קנייה כגון כאשמו ארוסה או גרושה כדפירשנו לעיל אבל ככריא לא איפשיטא

 וכחב הרי״ף ז״ל כיון דלא איפשיטא בעיין לקולא עכדינן ולא עשאה אלא אסוטרוסא: הלבה. כלומר הלכה למעשה ולכן לא שירש הלכה

 כחכמים. פסיק רב נחמן הלכה כרבנן

 בנו מתנתו א מתנה ר״ש בן מנםיא אומר אץ אע״ג דלא צריך דפשיטא דרכים

 מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים נינהו אלא לאשמעינן דט היכי דאזיל

 לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר״ש בן

 מנסיא אלמא אזלינן בתר אומדן דעתא וכן

ו לבניו וכתב נכסי  הלכה: תנן התם הכותב א

 לאשתו קרקע ב כל שהוא איבדה כתובתה

 משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה

 כתובתה אמר רב במזכה להן על ידית

 ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת

 רבי יוסי בר׳ חנינא אומר באומר לה טלי

 קרקע זה בכתובתך ומקולי כתובה שנו כאן

 א״ל רבא לר״נ הא רב והא שמואל והא ר׳

 יוםי בר׳ חנינא מר כמאן ם״ל א״ל שאני אומר

 כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה

 כתובתה >א< ודוקא דהיא שותקת כשמואל

 וכ״ש הנך: בעי רבא בבריא היאך ש״מ הוא

 דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא

(ומקני >ג< ליה) או דילמא ן  םברה הדר קני א

 השתא מיהת הא לית ליה תיקו m הלכך

 מוקמינן כתובה אחזקה ועל הבעל להביא

 ראיה דמחלה ההוא דאמר להו פלגא לברת

 ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי אקלע

 ר״נ לםורא עאל רב חסדא לגביה א״ל כה״ג

 מאי א״ל הכי אמר שמואל אפי׳ לא הקנה לה

 אלא דקל אחד לפירותיו אבדה כתובתה מי

 דמי התם אקני לה בגופא דקרקע הכא פירא

 א״ל מטלטלי קא אמרת מטלטלי ודאי לא

 קא אמינא ההוא דא״ל תילתא לברת ותילתא

 לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חד מבנתיה

 רב נממן במר אומדנא דעלמא

 בדאמרינן בהא דמי שהלך בנו ה״נ

 אזלי רבנן הכא במר אומדנא דאע״ג

 דאפשר שיצא עליו שטר שוב ומבטל

 מחנפה אפ״ה ניחא לה דליפוק שם

 עלה שכעלה הניח לה כל נכסיו ומש״ה

 ממלה כמוכמה וכדאמרי אינשי יומא

 שד וכר וכן הלכה דאזלינן במר

 אומדן רעמה לשון הרב ז״ל הא דשמע

 שמח כנו אומדנא דמוכח נ< ולכן ע״כ

 כה״ג דבדס שבלב דבריס ואסיקנא

 ולגבי ממנמ אשה לא הוי הכי אלא

 אדרכה מחלה ודעח כל הסרשניס ז״ל

 דדוקא אשה שדעמה קלה אכל לא

 בעל חוב דעלמא. עוד היה אומר

 הרא״ה בשם רבינו הגדול רבו ז״ל

 דאם הוכר הדבר שהערים והבריח

 במחכוין כדי להפסידה לא אכדה

 כחובחה דאנן סהדי דאילו ידעה כי

 דרך שנאה הוא עושה להססיד לה

 שלא משלה שאין זה מנא יקרא אלא

 גרף של רעי והיינו דקשני יצא עליה

 שטר שוכ וכן נראין הדכרים כאמש

 והכל כפי מה שעיני הדיינים רואומ

 הריטכ״א ז״ל: הבותב נבםיו לבניו

 ולאשתו נתן קרקע כל שהוא דהשחא

 היו כל נכסיו בין כולם ולא שייר לו

 מידי כיון שלא ערערה מחלה כחוכחה

 וכדמסיק רב נחמן דקאי כשיטמ

 שמואל רכיה דכיון דמשכה כל כך

 שעשאה שומף כין הכניס לשלק לה

 חלק עמהס אמי׳ הוי אומו המלק מלק מועט ודאי מחלה כמובחה דהכי

 אימ לן למימר טון שלא ערערה והיינו במחלק לפניה והיא שוחקח

 וכ״ש במזכה להם על ידה כלומר שמזכה לבניו על ידה שהיא נומנמ

 להס סודר שלה וזוכה בעבורם באומו סודר משוס דקי״ל ןב״מ דף מז:]

 קונים בכליו של קונה דטון דעכידא כ״כ כדי להקנומ להם אוחם

 נכסיס ודאי משלה ואע״ג דאמרינן בערובין ןדף עט:] דבכל אדם יכול

 לזכוח לאחרים חוץ מע״י אשמו שאני הכא דמגו דזט לנפשה כאומה

 קרקע כל שהוא זכי נמי לאחריני דהט אמרינן כשלהי נדרים ןדף

 פח:] וכדרכים אלו נמי קולי כמוכה נינהו דאע״ג דלא מחלה כהדיא

 רש״י
 מתנתו מתנה. שהרי לא פירש בשעת
 ממנה שבשביל שסבור שמת בנו נותן המתנה
 הזאת: בסר אומדן ועסא. שאומדיס
 דעתו שבשביל שסבור שמת בנו נותן מתנה
 זאת לאחר: ונתב לאשתו קרקע כל שהוא.
 ילא פירש אם לפרעון כתובה או לשם
 מתנה: איבדה נתינתה. שלא תגבה
 עוד מנכסים אלו מתרצה במתנה זו:
 ופריך משום דנתב לה נוי. בממיה:
 במזפה להן על ידה. שנתנה להי סודר
 שלה להקנות לו לבנים דמוכח מילתא
 דמשתדלת בזדית הבנים וגס נתן לה
 קרקע כל שהוא ודון דאיכא תרמי
 ודאי נתרצית בלב שלם ומחלה כל שיעבודה
 שלא תטרוף כתובתה מנכסים הללו אס
 לא שתמצא מקוס אחר לגבות: ושמואל
 אמר. אפילו לא זיכה על ידה רק ששותקת
 בשעה שחילק והיא היתה שס וגם כתב לה
 קרקע כל שהוא נתרצית אבל לא נתן לה
 כלום מימא נחה רוח עשיתי לבעלי: ור׳
 יוסי גרבי חציצא אמר. אפילו לא היתה
 שס ולא חילק בפניה אלא כשאמר לאשה
 כשכתב לה קרקע כל שהוא טלי קרקע זו
 בכתובתיך ולא ערערה ודאי מחלה
 שעבודה משאר נכסיו: ומקולי כתובה
 שצו כאן. אכולהו קאי ושאר בעלי חובים
 לא איבדו בכך עד שיאמרו בפירוש אנו
 מוחלים [א] שיעבודא על נכסים אלו אלא
 שהקילו לענין כתובה כמו דאשכחן שהקילו
 שגובה מזיבורית דאיתתא בכל דהו ניחא
 לה אבל בשאר בעל חוב לא: שותןז בין
 הבלים. שכתב נמי קרקע כל שהוא
 כדמסיק שחילק לפניה ושותקת וכן פירש
 זקיני רש״י: בבריא. שכתב נכסיו לבניו
 וכתב לאשתו קרקע כל שהוא מאי:
 בש״מ. איבדה כתובתה מנכסים אלו דהא
 ידעה דלית ליה נכסי יותר ולא יהיה לו
 עוד שהרי מת והיה לה לערער ומדשתקה
 מחלה: אנל ננריא. לכך שתקה וסברה

ס ואגבה כתובתי מהם ולמה לי להכעיסו חנם ד ח  למחר חוזר וקונה בעלי נכסים א
 לכך שתקה ולא ממלה כלל ומטרוף אפילו מהנך נכסי: השתא מיהת לית
 ליה. ולא אסקה אדעתה למימר למחר יקנה ומדשמקה מחלה שעבודה מהנך
 נכסי אבל מנכסים אחרים גביא אי הדר קני כדפי׳ דלא מחלה כתובתה מכל וכל:
 ההוא. ש״מ היו לו שתי בנות וחילק להן כל נכסיו לשתי בנותיו ותילמא
 דפירי נתן לאשמו וס״ד דהיו מחוברים: כה״ג. שלא כתב לאשמו קרקע כל
 שהוא אלא פירות: מאי. מי מחלה שעבוד כתובתה הואיל ועשאה שותף בין
 הבנות [כפירות] או דלמא הואיל ולא נתן לה בגוף הקרקע מידי לא מחלה
 ותטרוף כתובתה מנכסיו מיהו תילתא דפירי ינכו לה ולא אמרינן במתנה נתנם
 לה כדמוכח לקמן בסירקין גבי תנו מאתים זוז לאשמי כראד לה: אלא דקל
 אחד. לאכול סירותיו עד שייבש ואין לה בגוף הדקל כלוס הוי כקרקע כ׳׳ש
 היכא דאקני לה פירות מחוברים: הפא פירי. כלומר פירות תלושים היו:
 מטלטלי לא קאמינא. דפשיטא דלא איבדה דקרקע כל שהוא חנן והוא ס״ד
בדס הוו: ההוא. ש״מ דהוה אמר מילתא לבתו ותילתא לבתו שניה  דמחו
 ותילתא לאשתו דהיינו עשאה שותף ואיבדה שעבוד כתובתה מהנך נכסי אא״כ
 נפלו לו נכסים ממקום אחר וכדפדשית: שפיבא חדא מנצחיה. והאב יורש

 אמרינן דכמי שמחלה כהדיא הוי מה שאין כן בבעל חוכ דאילו

 בע״ח עד דמחיל בהדיא לא הויא מחילה וטעמא בבע״ח משוס

 דעכד ליה ניימ למימן ליה מעומיו אכל הכא יומר משהאיש רוצה

 לישא רוצה אשה להנשא וכדריש לקיש [קדושין דף ז.] טב למימב טן

 דו מלמימכ ארמלו וכן אס (ג<אמר לה) אחר ששלק לשניה וששקה אמר

 לה טלי קרקע זו ככמובומיך אי נמי אפילו לא חלק י) לשניה אלא שידעה שחלק כן ושמקה וקכלה מה שכמכ לה קרקע כל שהוא דככה״ג

 נמי אבדה כשובשה ודוקא בידעה השלוקה והכי דייק לישנא דממנימין כשב לכניו וכשכ לאשמו אז אכרה כחובה אבל אי לא ידעה החלוקה לא

 הר מחילה ולא אבדה כמובמה ומקולי כשובה קאי לכולהו שלש אע״פ שלא פירש הר״ש ז״ל כן: אמר המחבר במזכה להן על ידה שירוש

 כסנים כסודר שלה משוס דהכי מסשברא לישנא אכל טעמא דמילמא טון שהוא ככוד לה ונעשימ כעצמה מחלה ע״כ: ב?{י רבא

 בבריא. שמחלק נכסים היאך. כלומר בש״מ גמרה וממלה כנכסים של עכשיו דאין לה כמה למלומ כדי דנימא דסכרה למגבה

 מינייהו א״כ ודאי מחלה אבל בבריא אימא לא מחלה והאי דשמקה סברה הדר קני כעלי נכסים ואגכה מהם ואס לאו אערער על אלו

 שמלק ואס כן לא מחלה או דילמא מ״מ כיון דהשמא לימ ליה אין לומר שאינה מערערמ על אלו משוס נכסים שעמידין לכא אס כן ודאי

 מחלה כנכסים אלו ומיהו כנכסים שעמיד לקנומ לעולם לא מחלה כדמשמע בסמוך והאיך בעיא סלקא בחיקו הלכך אכדה כמוכמה משס

 דהיא המוציאה מיד היורשים ועליה להכיא ראיה דכל היכא דלימ ליה לשטרא שעש הכושר מיקרי כעל השטר מוציא והכי נמי היא

 המוציאה') וכן שירש הר״ש ז״ל: פלגא של קרקע לבתו ושצי הנשארת לכתו אחרש ושליש הפירוש לאשמו וכעי מי אמרינן דהיינו עשאוה

 שוחף כיון דחילק לה בפירוש עמהס או לא כיון שלא חילק לה בגופו של קרקע ומסקינן דאילו הפירוש הוו ממוברין. נש בקרקע הוו חשובין.

 ואפילו אס הקנה לה דקל לפירוש שהפירוש אינן שס הששא וגס גוף הדקל לא הקנה לה דאילו יכש לימ לה כיה מידי מ״מ הואיל דמשובר

 הוא חשיב לה אבל פירוש שלושין ט הני מטלטלי נינהו ומטלטלי לא חשיבי לה ולא מחלה והט מנן במשנימין כמב לה קרקע: שליש

 המאור הגדול
ו ת ש א ב ל ת כ ו ו י נ ב ו ל י ס כ ל נ ב כ ת ו כ ם ה ת  תנן ה
ל ם ע ה ה ל כ ז מ ב ב ר ר מ ד א י ע ו כ א ו ו ה ל ש ע כ ק ר  ק
ה י ת ל ח י א ל ו ח ם א ה ה ל ת כ ז ן ש ו י כ ה ש ד  י
ה ב ל ת א כ ׳ ל י פ א א ו ן ה י ד ב ו ו ה י י נ י ה מ ד ו ב ע ש  ל
א ל א א ק ו ו ד א ו ל ת ש א ב ל ת כ ׳ ו י נ ת מ י ב נ ת ק ד  ו
ר ו ט פ ם ל ד י א נ ך ב ר ן ד י א י ש נ ת א ק ת ל מ א ד ח ר ו  א
ה ו ו ה ם ב י מ כ ו ח ר ב ד ם ו ו ל א כ ל ם ב ה י ת ו ש  נ
ן ו י כ ת ש ק ת ו א ש י ה ה ו י נ פ ק ל ל ח מ ר ב מ ל א א ו מ ש  ו
ג ״ ע ה א ״ ה ם ו ה ה מ ד ו ב ע ה ש ל ח ך מ ה כ ת ש ע  ש
׳ ר י ב ס ו ׳ י ד ל ל ב ב א ר ת ל י ש י ר פ ד ה כ ב ל ת א כ ל  ד
ך י ת ב ו ת כ ו ב ע ז ק ר י ק ל ה ט ר ל מ ו ר א מ א א ד נ י נ  ח
ש ו ר י פ ה ב צ ר ת ת ה ש ל ב ל ק ב י א ע ה ב ב י ת י כ א ד  ו
ה ל ח ה מ ק י ת ש ב ן ש נ י ע א ב ה ל ל ע ה ב ו צ ה ש מ  ב
ר מ ו י א ס ו ׳ י ן ר נ ת ד ו מ ה ל ו כ ן ל נ י ב ת ו ן א י כ ם ה ו פ ל  ו
א מ ל ה א ב ל ת א כ ל פ ש ״ ע ה א י ל ה ע ל ב ם ק  א
ה ״ ה ן ו נ י ע א ב ק ו ה ד ב י ת ר כ מ א ק ד י ן לתי נ י ע מ  ש
ה ל ו א כ מ י י ת כ ש ו ו ר י פ ה ב י ל ל ע ב ק ן ש נ י ע י ב מ  נ
י ס ו י י ה דר י ת ב ו י י ת ו ה י א ת ל י ד כ י י ה א כ י י ה ס ו  ר׳ י
ה ב י ת א כ ל ה ב ל ב ק ב י ד כ י י ה א כ מ ל ד א ד נ י נ ׳ ח ר  ב
ה ל ח ה מ ל ב א ק ל ה ב ב י ת כ י ב מ ה נ ״ ה ה ל ח  מ
ר מ ו ל ם כ ה ש ת י ה א ש ״ ד ה ב ד ו ה ר ר׳ י מ א א י נ ת ה  ו
ה ת ל ג א ש ו ה ה ל ב ק ה ה ו י ל ה ע ל ב ק ת ו ו נ ת מ ל ה כ  ב

ה ד ב ם א י נ ב ן ה י ף ב ת ו ה ש א ש ע ן ש ו י ר כ מ י א נ א ד ש ׳ ע ו כ ן ו מ ח ב נ ר א ל ב ה ר י ר ל מ א א ת ב ו י ו ת ה ל ו כ א ד ת ב ו י ם ת י מ כ י ח ר ב ש ד ר פ א ל ל ו א נ י ה א מ ה ב ד ו ה ר ר׳ י מ א ם ש ו ק ל מ כ ד ו ב ל ה ב ק י ת ש א ב ל ה ו ל ע ה ב ו צ ה ש מ ת ב י צ ר ת נ ש ש ו ר י פ ה ב ת ע  ד
י א י ק א ר ו מ ו א ה ל ו כ א ד ר מ י מ א י ו נ א ה ש ב ו ת י כ ל ו ק א מ נ י נ ׳ ח ר י ב ס ו ׳ י ר ה ד י ר מ י מ ך ל ו מ ׳ ס י ר מ א ד א כ ו ה ה ב ו ת י כ ל ו ק ו מ ה ז ע ו מ ש ר ב ו מ א ה ה ל ז כ ש ו ו ר י פ ו ב ת ל ב ק א ב ל ו א ר י ב ם ח ף ע ת ו ה ש ש ע ם נ ד ן א י א ה ש ל ב ק ה ו ב י ת כ ו ב נ י י ה ה ו ת ב ו ת  כ
ו י ה ך ש י ת ו ע ר מ כ ש ר ב מ ו א ת ב י ב ל ר ״ ה ם ד ו ש ו מ ב ו א ח ל ו א ן ל י ו א ב ו ח ׳ ב י ר מ א ד ו ו נ מ י ה ה ש ן ק ו ש א ר ה י ו ח ל ו י נ נ ש ו ה ר ל מ ו ל ל ו כ ה י ל ב ק ה ו ב י ת כ ׳ ב י פ ו א ד ו ב ע ל ש ח א מ ג ל ״ ה ח כ ״ ע ל ב ב ו א נ ת נ ש מ י ב ו נ ש ה ש א מ ו ה ה ב ו ת י כ ל ו ק ו מ ה ל ו כ  ד
ש ו ל ן ת י ש ר ו ל י ן ש י ה ר ש ה ו ל ח ת י נ ה ה ש י מ נ ת ק ׳ ד י נ ת ל מ ן ע א ה כ נ מ ו מ נ י ש ק ה א ש י ו ה ז ו ו ן ל י מ ם ש י ר ב ו ח ת מ ו ר י ם פ ו ש י ם ה ב א א ת ה מ ב ו א י ה י ח ן ב ב ר ה כ ת מ ו ב ו ת כ א ד ת פ ס ו ת ה ב ג ל ״ ח ה ק ו ל ר ל ב ו ח מ ה ה ן א י מ א ש י נ ת ה י ו ל צ ת א ו ל ט  ב

: י ו כ ר ו ח א ן ב א ו כ נ ב ן ב א א כ י ש א ק א ל ל ו ה ע ל י ע נ ש ו ד נ י י ה א ו ר ל ב ו ח ן מ י  א

 מלחמת ה׳
 דההוא דאמר להו סלגא לברת ופלגא וכו׳ ואמר רב נחמן עלה שאבדה כתובתה אע״פ שלא קבלה עליה
 שלא אמרו כן בגמ׳ כך השיב ה״ר אברהם בר דוד ז״ל ונתקיימו דבד רבינו הגדול ז״ל שאמר במחלק לפניה
 והיא שוחקת שהוא עשאה שותף נין הגנים שאילו אמרו בגמ׳ תהא שותף לבנים היה כדבד ר״ח ז״ל אבל
 עכשיו שאמרו שעשאה מי הוטר קבלתן כאן מ״מ הוא עשאה בדבורי שותף בין הגניס וכ״כ ה״ר ר׳ שמואל
 בשס זקנו הרב הגדול דרב נממן כשמואל ס״ל אליבא דר׳ יוסי ואע״ג דאיתומבו אליבא דמ״ק והט נמי כתוב
 בהלכות גדולות דבכמב לה קרקע כל שהוא ומחלק לפניה והיא שותקת אבדה כתובתה כשמואל ורב נחמן

 וכן בתשובוח ליבינו שדרא גאון גס זה דעח רב יהוסף הלד שקבל מרבו זכר כולם לחיי עולס:

ד סנן תתס הכותב כל נכסיו לבניו וכו׳ עד וה״ה אע״ג דלא כתב כדפרישית לרב: ו ע  ו
 אמר הכותב אין צורו להשיב על זה דמתני׳ קתני וכתב לאשמו והוא אומר אפי׳ בלא כתיבה וא״כ היה
 להס לפרש וכל עיקר נא נשנית במקומה אלא משוס קרקע כל שהוא ומה שאמר כל מקוס שאמר ר׳ יהודה
 במה אינו אלא לפרש לא אמר כלום דסוגיין אימתי לפרש ובמה לחלוק. ועוד שלא אמרו כן אלא במשנמינו
 אבל בגדיסא הכל לחלוק כדאיתא בדוכמא בהדא. ומה שפי׳ כדרב נחמן דאמר טון שעשאה שותף בין המיס
 היינו בכתיבה וקבלה בפירוש אף אלו דבד ר״ח ז״ל הס אבל אינס נוחין שא״כ רב נחמן מחמיר יוחר מכולן
 והיאך אמר טון שעשאה היה לו לומר שאני אומר לא אבדה כתובתה עד שיעשה שותף בין המיס ועוד



) נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא לג.  20! (קלב:-ק

 קרקע לאשתו ושני שלישים לב׳ בנותיו שעשאה השמא אשמו שומף כין הכנומ כגוף הקרקע ודאי מחלה כנכסים של עכשיו ואח״כ מתה אחת
 מן הבנוח בחיי האב וחזרה אליו נשלמה: סבר רב פפא למימר דבנכסיס אלו לא מזכה אשמו במומר כמובמה דאע״ג דלא מחלה בנכסים
 דעמיד למקני נמ ודאי מינייהו חגכה מוהר כמובמה מיהו כהני נכסים כבר מחלה ולא שקלה בהו וא״ל רכ כהנא שהיא לעולם לא מחלה
 בנכסים הראויים לכא לכעלה מאיזה צד שיהיו מכסי הבח הוא דמחלה אבל נכסי כעלה לעולם לא מחלה וכי היכי דאילו הדר קני שקלא השתא נמי

א דפלנינהו ובו׳ ל־ת  שקלא: ההו

 לה אלא ד־קלא. דבשאר נכסי מחלה םבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא

 שהישה שיתף עס המיס ואמר ליה א״ל רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי

 לא שקלא השתא נמי שקלא פירוש שכיבא

 חדא מבנתיה בחיי האב ההוא דפלגינהו

 לנבםי לבניה ולאיתתיה שייר א דיקלא מבר

 רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה

 רב יימר לרבינא אי לית לה נבםי דיקלא נמי

 לית לה אלא מינו דנחתא לדיקלא נחתא נמי

ו ר מ א  לכולהו נכםי ההוא דהוה קא שכיב א

 ליה נכסיה למאן דילמא לפלוני אמר להו

 ואלא למאן אמר רב הונא אם ראוי ליורשו

 נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום

 מתנה םבר רב אדא בר אהבה למימר אם

 ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מנכסיו ואם

 לאו אין אלמנתו ניזונית מנכסיו א״ל רבא

 מיגרע גרעה השתא ומה בירושה דאורייתא

 אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו במתנה דרבנן

 לא כ״ש פירוש מתנת שכיב מרע דרבנן היא

ו רבא אמר רב נחמן א  דגרםינן בפרק מי שמת

 מתנת - שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזרה

 שמא תטרף דעתו עליו אלמא במתנת שכיב

 מרע נמי אלמנתו ניזונית מנכסיו ואיכא נוסחי

 אחריני דאית בתו אטו יורש מיגרע גרע ולית

א! ומיהו תרוייהו לישנא  בהו השתא ומה !

 דגמרא נינהו וחד טעמא נינהו אלא חד נוםחא

 קיטא וחד נוםחא רויחא ואי קשיא לך ההיא

ך אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח  דתנ

 קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים

 משועבדים מפני תיקון העולם והכא קאמרינן

 אלמנתו ניזונית מנכסיו ההוא במשעבדי

 מחיים כגון מתנת בריא ומכירה אבל מתנת

 שכיב מרע דלא >א< קניא אלא לאחר מיתה

 כדאמרינך מתנת שכיב מרע אימתי קונה

 אביי אמר עם גמר מיתה ורבא אמר לאחר

 גמר מיתה והלכה כרבא לא דחיא תקנתא

 דרבנן w המזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע

 תרוייהו תקנתא דרבנן נינהו ובהדי הדדי קא

 אתו לאחר גמר מיתה הילכך לא דחיא חדא

 מינייהו לחברתה ותרוייהו קנו האי סברא

 דילן וחזינן למקצת רבואתא דםמכי להו

 אהאי נוםחא דלית בה השתא ומה !נ] וקא

 מפרשי לה הכי אטו יורש מיגרע גרע אלא

 בין (א) משום ירושה בין משום מתנה אין

 אלמנתו ניזונית מנכסיו >ג< ומםייעי לה למלתא

 מדתנן אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח

 הקרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים

 משועבדים מפני תיקון העולם ואנן הא קא

 ברירנא לה ופרישנא טעמא בסייעתא דשמיא

 והא מתניתין דמםתייעי מינה איכא עלייהו

 תיובתא דאי מתניתין פליגא עליה דרב אדא בר אהבה הוה רבא מותיב עליה

 מינה ומדלא אותבה עליה מינה ש״מ דמתניתין לא הויא תיובתיה אלא טעמא

 דמתניתין לחוד ודרב אדא בר אהבה לחוד וליכא עליה דרב אדא בר אהבה

 פירכא אלא מדרבא אלא אמר רבא כדשלח >י< ליה רב אחא בר רב (?) עוא

 לדברי ר׳ יוחנן בן ב ברוקא נ נכםאי לך ואחריך לפלוני אם הראשון ראוי

 ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין >י< לשון מתנה אלא לשון

 ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפםקה

 הוא סבר יש לה הפסה ורחמנא אמר אין לה הפסה (ב) תניא י האומר

 את בתו: אלא חילה£. אומי שליש שכתב
 לה בתחלה: מי לא שקלא. בממיה
 הא לא ממלה כתובתה לגמרי כדפי׳
 לעיל ודאי שקלה אי נפלו נכסים מאחד
 ממורישיו: השתא >מי. כי נפלו לו אותן
 נכסים עצמן אימ ליה דמה לי אותם נכסים
 מה לי אחרים נהי מתרצית שתתקיים
 הממנה לבנות לבעלה מיהא לא מחלה מידי
 וכן הלכה: ושייר חד דיקלא. שלא פירש
 למי: לית לה. ממומר כתובתה אלא הן
 דיקלא תטריף בכתובתה דהא עשאה
 שותף ומחלה לה כתובה מחלק הבנים
 משוס דידעה וקא מחלה בשביל שעשאה
 שותף: דיקלא צמי לית לה. דהא מחלה
 כתובתה מכל אותן נכסים בשביל שעשאה
 שותף ומה לי אומס שחילק ומה לי אותם
 שלא חילק: אלא מגו דצחתא אדיקלא.
 שהניח לה קצת מקום לגבות הימנו כגון
 האי שלא חלק לבניו ומגו דקא נחתא [אהאי
 נחתאן נמי אחלק הבנים דהאי דלא ערערי
 לסי שהניח הדקל וסברה למחר שישומו ב״ד
 הדקל יאטרפנו אחזור ואערער על המומר
 על הבנים ולא הוי שמיקה דידה מחילה
 אלא היכא דלא שייר מידי: אמרו ליה.
 כשנוטה למות: ואלא למאן. כלומר פשיטא
 שיהיו לו ולא לאחר והוי כאילו אמר נכסי
 לן: ואס ראוי ליורשו. שקרובו היה הוי
 לשון ירושה: ואם לאו. אז אלא למאן הוי
 לשון מתנה. בנכסי לך ב׳ לשונות משמע
 בראוי ליורשי הוי לשון ירושה ובאחר לשון
 מתנה ומפרש מיד מאי נפקא מינה: סבר רב
מ דאי הוה לשון ״  אדא. לפרש הנ״מ נמ מ
 ירושה: אלמנתו. של מת הנותן: ציזוצית
 מצנסיו. שהוא הוריש לזה דאלמנה
 ניזונית מנכסי יורשין: ואם היא לשון
 מתצה אין אלמנה ציזוגית מהן. דתנן אין
 מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים
 משועבדים ומתנה ומכר משועבדים הס:
 א״ל רבא. וכי בשביל שנמנו במתנת ש״מ
 שאין בה לא קנין ולא משיכה אלא מדרבנן
ט בשביל זה גרעה  קני שלא מטרף דעתי ו
 כח אלמנה: מתנת שכיב מרע מדרבנן.
 כדסירש לכ״ש שתהא ניזונימ: אטו יורש
 מגרע גרע. יכי גרע כחי ממקבל מחנמ
 שכיב מרע דזוכה רק דרבנן והיא היא:
 קיטא. קצרה: רויחא. אריכה: נוםחא.
 לשון כלומר לשון ארוך ולשון קצר: אלא
 מדרגא. כלומר שהקשה מגרע גרע: אלא
 אמר רבא. נפקא מינה בין לשון ירושה
 בין לשון מתנה: כדשלח רב אחא. שאס
 (אמר< האי ש״מ שאמר ואלא למאן (אס<
 אמר ואחר כך לפלוני רואיס אס ראשון
 ראר ליורשו ניטלו משוס ירושה ואין לשני
 אחריו כלום כיון דעשאו יורש וזוכה בו
 מדאורייתא כדרבי יוחנן ב״ב מביום הנחילו
 דעל מי שראוי ליורשו דבריי קיימים נח ט
 אמר חי ואחריו לפלוני הר מתנה על מה
 שכתוב בתורה שאין יכול לעקיר מורת
 ירושה מאותו שירש כבר יירושה אין לה
 הפסק כדשלח רב אחא כדפי׳: והא
 אפסקא. כי על מנאי שני אחריו הוריש
 את הראשון: ורחמנא אמר אין לה הפסק.
 והיי ממנה על מה שכתוב בתירה ותנאו
 בטל יהמעשה קייס יהכי הלכמא:

 רב יימר דאי מחלה בכל הנכסים נמי
 מחלה אלא ודאי משמע שאתה מודה
 דכל היכא דאשחייר נכסי לא אמרינן
 דמחלה משום שעשאה שוחף כיון
 שהיא רואה נכסים שאפשר לגבומ
 מהם אס כן לא חימא נמי דמחלה
 בכל חוץ מדקל זה דכיון דסליק
 אדעחא למגכא לא מחלה כלל אלא
 סברה יעשו כיח דין שומא על דקל
 זה ואס אינו שוה כמומר כחובחי אז
 אערער על הנכסים ששילק דכל היכא
 דאשחייר נכסים אפיי כל שהם דעמה
 עליהם ולא מחלה: האי לישנא דאמר
 אלא למאן. הוי כאלו אמר נכסי
 לפלוני ראם ראר ליורשו נומלו משוס
 ירושה ואס אינו ראוי ליורשו הוי
 ממנה כלומר כאילו אמר לו בלשון
 ירושה או בלשון ממנה וסבר רב אדא
 בר אהבה דהא דנמקא מינה בין אס
 הוא משוס ירושה או אס הוא משוס
 מתנה הוא לענין מזונומ אלמנתו
 דקי״ל ןכמובומ דף צה:ן אלמנה ניזונימ
 מנכסי ימומים אבל אינה ניזונימ נגיטין
 דף מח:ן מנכסים משועכדיס משוס
 דמזונות הוה דבר שאין להם קצבה ולא
 יכלי לקומומ להזהר כל כך הלכך מפני
 תיקון העולם תקנו שלא תהיה ניזונית
 ממכר וממנה משני שהם נכסים
 משועבדים וסבר רב אדא בר אהבה
 דאס ראויים ליורשו היינו נכסי ימומיס
 ואם אינם ראויים ליורשו היינו משנה
 שהם נכסים משועבדים ואינה ניזונימ
 מהם וא״ל רכא דהך ממנה שאינה
 אלא מדרכנן כל שכן הוא דאלמנמו
 ניזוניח ממנה >י< דאין קנין לאחר
 מימה כיון שאין המקנה יכול להקנוח
 וממנח ש״מ אינה אלא לאחר מיתה
 וחקנחא דרבנן היא דליהוי מחנה כי
 היכי שלא הטרף דעחו עליו ומזונוח
 אלמנה הוי נמי מקנה דרבנן והך
 חקנחא לא חדחה תקנת מזונומ
 הקודמח >יי) ומכל שכן מה ירושה
 דאורייחא אינה דוחה אומה מחנה
 שהיא כירושה ני] [דרבנן] דהיינו לאחר
 מיתה ומדרבנן לא כ״ש וכיון שאין לה
 דין משועבדין מלוה על פה גובה
 ממנהי* ודעמ ר״י ז״ל דמטלטלי
 [דמתנת] שכיב מרע לא משמעבדי
 לבע״ח דלא תקנו הגאונים ז״ל אלא
 ביורשים בלבד וזה הנראה לו וכן
 דעח מורי הרשב״א ז״ל נ״ר וריטב״א
 ז״ל ומיהו אס היורשין אחר שזכו או
 מקבלי מחנה אילו מכרו או נמנו
 במתנת בריא הפסידה והיינו דאמרינן
 ככתובות נדף סט.] מכרו או משכנו
 מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות
 ברס נראין הדברים דבממנה שהימה
 מחיים אע״ג שהיא מדרבנן כיון שאינה
 כירושה יש לה דין מחנה בעלמא שהיא
 כמשועבדין ובע״ח לא יגבה ממנה
 אלא מן היורשים וכמב ה״ר יונה ז״ל
 דהיינו כשפירש המחנה ולא פירש חלק

 היורשים אבל אס אמר מנו מאתים
 זוז לפלוני בני ומאחים זוז לפלוני שאינו ראוי ליורשו ודאי בנו קודס שהקדימו ואס יצא עליו שטר חוב גובה מאותו איש נכרי דהא הוה מצי למימר
 ד׳ מאוח זוז למי ולפלוני אבל אס אין המספר שוה כגון מנה לאחד ומאחים לאחר דינן שוה וגובה מכולן כאחד ולשון הרמב״ס ז״ל גבי מזונומ
 אלמנה פי״ט מהל״א נתן כל נכסיו כמשנה לאתרים הואיל ומתנמ ש״מ אינה קונה אלא לאחר מיחה כמו שיחבאר הרי המחנה וחיוב נכסים בחנאים
 אלו באיס כאחד ולפיכך אלמנחו ובנוחיו ניזונוח מנכסיו אבל במזוטח בנוחיו מפס עליו הראב״ד ז״ל ואמר דמזונוח אלמנה כיון דמחייס תפשה
 לה לא פקע שעבודיה אבל לגבי מזון הבנוח כמשועבדין נינהו אלא אימא דנפקוחא דאס ראוי ליורשו או לא הוא להא דרב אחא שאס אמר
 האי לישנא דאלא למאן ואמר ואחריו לסלוני רואין אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שהרי הוא כמתנה על מה שכמוב

י ולעילס י נשכיל שכתנ כשטר מעכשי סתפק נ ו ילעילס ו ת מעכשי י נ י ה ס שאר מ ן ואשתו בחצירו ובבור שבחצר ע חו לשמעון ולאשמו וכתב בשטר שישמשו שמעו י ן חדר בנ ח ; ן ב י א ה ששייר ראשון: ששאלח ר  מ
טי בניהם אחריהם: ן שנא למעו ר זה יכול להתברר בלשון השטר ולפי הנראה לי מלהזכיר אשח שמעי נ ה ל נ : משו ו ח ו  אס יירשי בניו זכיתי אחרי מ

 עין משפט נר מצוה
א ס ת ת - ח נ ת  ת

: ג נ ׳ ר י מ ס ׳ ׳ ח ו ה ט נ ת מ יה ו ׳ זכי ל ה ט מ ״ ׳ פ י  א מי
׳ צג י ע ס ״ ה ר א ו נ ט ן פ ג עשי מ ח ס ״ ס ס ׳ ש י י  כ מ
ר ו ג שס ט מ ס ס נ ש ״ י ׳ פ י י : נ מ ג ׳ מ י מ ס ״ ר ס ו ט  ו
ג שם מ ב שם ס ׳ ׳ סי א ו ״ י ׳ פ י י : ד מ ג ׳ מ י מ ס ״  ח

: ם מ ש ״ ר ח ו  ט

 ממורת הש״מ
נ ״ כ ף קלז. ד) ו : ג) ל ח ף מ ן ל טי י : ב) ג ז מ ׳ ק  א) ד
א ל ח נ מ ה לבנותיו ו נ ת מ ס ה) שתשוב ה ״ ר ה . מ ש ״ א ר  ה

: ת ׳ ׳ מ ׳ ר י מ ס ״ מ ו ט ה נ ״ רע. נ  ז

 קובץ הגהות
: ן נ ב ר א ד ת נ ק ת ג ל ״ : (ב) נ א י נ ק י  ב״ח (א) צ״ל מ
ו ה שנתן נכסי ז אתא ל ל לרכו ״ ׳ ס י ״ ב ס  (צ) נ
נו ם למי שאי נ ת ו נ ע כחו מאל ר י ליורשו לא ג  למי שראו
ו לזה ולכן אין כסי לך נשמעבל ש נ ״ מ ב י ליורשו ד  ראו
ה ע י י ת ס א מ ק ם הללו והיינו ד י ס כ נ ו ניזונית מ ת  אלמנ
ם שנתנן בדבורו כסי י נ ג ל לה ״ ס א כוי ל ג ת ד  להו מ
ם לזה יאין מיציאין י עבד ן משו י ר י לך ה ר נכסי מ א  ש
ר א ן ר י ליורשו בין אי ן לאי י ׳ נ י ד נ ע ו ש ם מ י ס כ נ  מ
ס שהרי י ד נ ע ו ש ם מ כסי ו נ קרא ף נ ו ף ס י  ליורשו ס
׳ י נ ת מ כ ד ׳ ׳ ף דא ״ י ר ן השיכ ה על כ רו ו ו כלכי ל  נשתעכ
ה א עלי ת נ ו י י ת נ תו א לאו ל לרנ ״ א ה ״ א נ ״ ר ל א א ג י ל  פ
ה י ו ה ה י . מ ש כן ר ו פ י מ ״ ר ש א ׳ נ י ע ל ו ״ ק ׳ ו י נ מ מ  מ
׳ אלא י נ ת מ ע להו מ י י ת ס א לא מ ת א ו ב ר מר ל ר לו ש פ  א
ו בשם קרא י ולאי נ א ה י ליורשו ל  להיכא שאין ראי
ל ״ ה ס י ש פ נ א ל ר כ ס ס אלא שרכא מ י ל ב ע ו ש ם מ כסי  נ
מ ליכא לאותובי לרב ״ ע אבל מ ר ע ג ר ג י ו יירש מ ט א  ל
ה ולסברתו י מ ע ט ו ל ה י א ׳ ל י נ ת מ ה מ ב ה ר א א נ ל  א
ה ג ת מ ק לו נ ת ו י ליורשו מ א באין ראו ק ו ל  קאזיל ל
ן ולנך אין מוציאין י י ו ם הו י ל נ ע ו ש י מ ס כ נ א ל ו ס ה ח  ה
י ליורשו אין י א ר ל נ נ ח א ו מ ה ה ו ש א ן למזין ה ה  מ
ח ר ו ח ן נ ר נכסי ה מ ן לי כלום אלא כאילו א י מנ ו ; 
ן י ל רי ! ולא מו י אלה לא מעלי רושה לפלוני ואין לכרי  י
ה והלכך מוציאי! ר ו ר ת נ ו יורשו ל ת ר י מ א א ל ף נ א  ל
ר ליישנ אליבא ש פ ה א י ו ה ת נ ו הבנ ה ו ש א ון ה ן למז ה  מ
הו הו אי י ן רחזינן צרי״ף לאקשי עלי ו א אלא מ ח א ו ב ר  ר
עי י סתי א אילי! אי ח א ו ב ר ע בוראי ובבירור ל ל ה י ו  ה
י אי! מוצאי! מ ף בנות! למי שראר ליורשי נ א ׳ ו י נ ת מ  מ
כסי ר נ מ א ינהו בלבירו ש ס נ י ל ב ע ו ש י ואילי מ ל  לאי
: ק ח מ בת ליה נ ) תי ד ) : הו י ט אקשי עלי ה ל  לפלוני ו
ה נ ק מ ! שאין ה ו : (ז) ט ה ג ו ״ : (ו) נ א י ו  (ה) צ״ל ע

מ ״ נ ת ש נ ת מ ה ו ת י ן קני! לאתר מ ת דאי ו  יכול להקנ

: ש ״ כ מ : (ח) צ״ל ב  כצ״ל
מ ״ ׳ מ י : [צ] ת י ו כ ב ו ״ : [נ] נ י ט נ ו ״  מא״׳ [א] נ
י א ל ו ט כצ״ל: [ה] ל ] י ד ] : ק ו ח מ  רשום ל

: ף ק ו ׳ לרבנן צ״ל מ ] תי י  כצ״ל: [
ר אלא למאן מ א ה ש מ ב ל ל ״ ט ס ע ו ״ ג צ ״  הו"•(א) נ
׳ י ג ע ״ ) נ ב ) : ו מ ש בה של א אי כתו ל תנ ט ב  מ

: ו ״ ף פ ו בות ס ף כתו ״ י ר  ב

 שלטי הגנורימ
ע שכתב כל נכסיו לבנו ושייר ר ז א שניב מ ״ א י ב ר ת  כ
ם י נ נ ן ה י ע כל שהוא הואיל ונשארה שותף נ ק ר  לאשתו ק
ה ת נ ו ת ה כ ל נ י א י ת ו ל שהוא מקלקע  שנתן לה חלק נ
ס לא חלק ל א ה והיא שוחקת אנ י  והוא שהיה מחלק בפנ
ה נראה ״ ז ה כמו שביאר מ ח נ י ת  בפניה לא אבלה כ
ע ק ר ע כל שהוא אבל לא כתב לה ק ק ר  בשכתנ לה ק
 אלא מטלטלים אי שהקנה לה פיריח מחוברי! לקרקע
ה שחקני ו נ ק ו שלאחר ת ׳ה ביאר בפסקי ׳ ע ומז ק ר ק  אינן כ
ס כחכ לה ן א ה מן המטלטצי כ ו ח ים לגנות נ נ  הגאו
קר ע וכן עי ק ר כ לה ק ת א כאילו נ  מטלטלי! הרי הו

ת: ו ׳ הראי ט נ ו ק  במבואר נ
ה ך לסלינ־ אין לשני אלא מ ט ח א ר נכסי לך י מ א א ל  ב ה
א שמכר הראשון או נח! ״ ר ׳ נ י  ששייר לראשון כתב מי
ו אי לאחל מ תן ל ס מכר הראשון או ;  לאתרים אבל א
ה חילוק יש ר מבין מ אי  מיורשיו לא עשה ולא כלום י
נ ח כ רה ו מי ה ג ; ת ! אחר ליורש כיון שהוא נותן לו מ י  נ
ח אשה יבאו לב״ל נ ו ת ה חובי על הראשון או כ ל הי ו  ע
ל ״ פ שהראשון קייס אין נ ״ ע  ליסרע מנכשים אלי א
ת ת בלבל מ רו י ס אלו אלא מהפ כסי ף ; ו  מגבין אותן מג
ת מגכסיס אלו אין ט ג  הראשון יבא בעל חובי יאשתו ל
קי או שיחל! ם כלום אפיי עשאן אסוחי ה ל מגבין מ  ב״
ס  לאשתו בכתובתה ואין גובי! מנכסים אלו כלום אלא ה
ג לא כתב כ! שכתב ל ו ב נ ט ט ס מ ״ ר ה כ ו ״  של שני ע
מית ה שאס י המנ ע י ק ר ו ק מ  בחשובה על א׳ שכתב ל
ע שעבול ק ר חו ק ע מאו ) ורצו להפקי י ע ר  בני בלא ז
ו נ מ ה מ נ ו  כתיבת אלמנוחו וכחב היא שהאלמנה ג
ס ללבריו ט ס ה ס בתשובותיו ו ״ ר  והרא״ש הביא לברי ה
ים ה חל שעבול׳ מחי נ ו ה כ ס ל ם משו ע ס ט ה  ונותן נ
ן הראשון ה לאחרים והוי כשאר לוקח שלקח מ מ ל ק  ו
ך ד ח א ס לאייל ו ונה לא משו ר י ״ נ ה ח כ  שמקחו קייס ו
ס לא מכרח ן א ה שתשאיר אחרי ע מ מ ש הא מ  לפלוני לי
ה ״ ה ע ו מ ש רה מ מי ה ג נ ח ן לשון מ ס לנכסי ל  אלא משו
ר לו נכסי לך מ ס א ר נכסי לפלוני ומיהו א מ ס א מי א ; 
מכר הראשון השני מוציא ו לפלוני י אחרי  לעשר שניס ו
ה מי חייו לאו למחנ ם לו כל י תנ ן שלא נ ו  מהלקוחות ט
ס לפלוני ו ך מהי ט ח א ר נכסי לך ו מ רה נחכיין ואס א מו  ג
מ ס מ ן הלקוחוח וכן א  ימכר הראשון השני מוציא מ
אמר ם שלשה ו  ש;י בחיי ראשו! יחזרו ליורשי שני ואס ה
ם לפלוני י ם לפלוני ואחריו מהי ו ך מהי ט ח א  לראשו! ו
ח רו י ו אלא הפ ה שהראשון ושני לא קנ י נ הרמי ת  כ
ח השני ח י ם ופירי לאחר מ ו ף מהי ו ח הג ו א  והשלישי קנ
ח שני בחיי ראשון ס מ  והוא שנאו ליל שני חחלה הלכך א
ח ו נ מ : שאלה להרא״ש יעקב שנח! מ תן ו ; רשי ו י  יחזרו ל
ס ה ׳ מ מ א מו ס י ה א הת; ן י  לבניו לפלוני כך ילפלוני כ
ן  בלא זרע שיפיל חלקי לאחיי ולאחיותיו ונתן שמעו
ה שנתן נ ת מ ן אחיו לנטל ה נ ס ראו ה ק ח ע  מחלקי לגיסו ו
ה ליפול נ ת מ ס לשמעון וראויה ה י נ ן לגיסו כי אין נ  שמעו
ה ע ה ט נ ח מ ה נ״ל ל נ ן אתיי: תשו ת שמעו ו  אליו אחרי מ

״ל אין לשני אלא ל כנכסי לך ואחריך לפלוני לקי ״ ה א ל  הי



 עין משפט נר מצוה
ג ס ת ת - ב ס ת  ת

מ ״ ר ס ו ן צו ט ג עשי מ ת ס חלו ׳ נ ל ה ו מ ״ ׳ פ י  א מי
ו ן נ ג עשי מ ס ס ו נ ׳ י ל ה ג מ ״ ׳ פ י י : ב מ נ ס ׳ ר י  ס

: ו נ ׳ ק י ע ס ״ ה ר א ו  ט

 ממורת הש״מ
ה ״ כ י ו ׳ ׳ א ה נ ״ נ ו ג ן ׳ ׳ נ ש ר ף ע. נ) אולי צ׳׳ל ד  א) ל
נ ד) אילי צ״ל שלא כיון לזונן ] ג) יחזקאל ל י ״ ש ר  נ

: ס ״ ל ה נ ״ ס ו) נ ׳ ׳ ר ה ס ה) מ צמצו  נ

 קובץ הגהות
נ ליה י ה : (ג) שלכך י ן מ ק כ לשמאי ל ״  ב״ח (א) נ
ג ״ ב ש ר א ד ס ר י ג ׳ ה י ח ה ״ כ י ה ׳ל: (ג) לפנ  כצ׳
׳ ן עלי נ נ י ר ג י ה אלמא לפל י ג א ה ו ה א לפרש ו  נ

: ׳ ו כ כ שמואל ו ׳ ׳ ג לאל ׳ ׳ נ ש ר  ל
נ ״ : [נ] נ ן י ח ל שאר א נ ׳ א מ ג נ נרש״י נ ״  מא״י [א] ג

: ח ש ל ו ק גה מ נ אי ״ : [ג] נ ׳ י  פ

 שלטי הגבודימ
׳ מי שמח ונמצא לייחיקי קשורה לו על א לאמרי  א ה
ג על ל פלי ״ נ א ר ן ה ימי ו קי רי ה לאחר לנ  ירכו זיכה נ
ה לאחר שאמר לראונן וכה ס ופירש זיכה נ  הרשכ״
ה נ ו ז ס ראוכן ה ׳ א ה אפי נ ן ק ה לצירך שמעו  כשטר ז
ר כיון שהוא יורשו מ א יורש ולא א ן הו יל שמעו  נשנ
ל י אנ ע ק ר ק לוקא לחילק מ I ו T ת ח ת  נאילו לא יצא מ
ן מי נ נ מיי׳ ו ת נ  מטלטלי לא שאין שטר למטלטלי ו
ו ט נ ח על עצמו נשם אחר או נשם אחל מ  שכחנ שט״
הא זה אצלך ולא פירש אמר ליה י ל שליש ו י  ונתן אותו נ
ת מ ה ו ש ע ה ת ל שאומר לך מ ר ליה הנח ע מ  נלוס או א
ו נ י ו להי רי ה על לנ נ י ש ת נ הרא׳יש נ ת נ ז אינו כלים ו ״  ה
פ שאין מלוה ״ ע ח לפי שנותנין שטר ללוה א ׳ קא נשטי ו  ל
ן י א בקנ רי ת נ נ ת מ ל נ נ ללוח ולא לוה אנ ת י ושמא נ מ  ע

: ל נ ק מ ה ה נ ה ק נ ק ה ש  נ

 דלימטי זמן של אחרים וכן פירשתי

 אס לשון ירושה מהני לאחרים שאינם

 ראויים ליורשו אס לאו ולענין שלא

 הניח נכסיו לאחרים אחר בניו אלו

 מסקינן כפרק מציאה האשה במס׳

 כמוכומ 1לף ע.) אמר רכ חסדא אמר

 מר עוקבא הלכחא בין שאמר חנו בין

 שאמר אל ממנו נומניס להן כל צרכן

 והא קי״ל כר״מ דאמר מצוה לקיים

 דברי המה ה״מ כמילי אחרניימא

 אבל בהא ניחא ליה והא דאמר הכי

׳ הכותב י  לזרוזינהו הוא דעבד: מתנ

 נכסיו לאחרים. בלשון מחנה אע׳׳פ

 שמה שעשה עשוי שיכול לתת את שלו

 למי שירצה מ״מ אין רוח מכמיס

 נושה הימנו משוס דקא עקר נחלה

 דאוריימא להעבירה מכניו ונשן

 לאחרים והכי קי״ל כווחיה כדאסיקנא

 בגמ׳ דאע״ג דקי״ל ןדף קעד.] כל

 מקום ששנה רשב״ג במשנחנו הלכה

 כמומו היינו היכא דלא פסיקא הלכמא

 כהדיא דלא כוומיה אכל הכא פסק

 שמואל בגמ׳ כרבנן דאמרי אין רוח

 חכמים נוחה הימנו ככל ענין אפילו

 אין נוהגין כשורה מדאמר שמואל

 לא חהוי כאעכורי אחסנחא ש״מ פליט

 רבנן עליה דרשכ״ג דאי לא פליט

 יכילהו סכירא להו דכשאינו נוהג

 כשורה זכור לטוב שמואל דאמר

 רש״י
 שקל. חצי סלע: והם ראויים. שצריכים
( י ן ו  להוציא סלע: צוסצין לק סלע. שלא ט
 אלא היה סכור שיהיה להם די כשקל:
 אין צוסציס אלא שקל. שדעתו שלא למעמ
 חלק הגא אחריו: לזרוזיצהו. [שיהיו
 מצמצמים שלא יפזרו הרנה]: מתני' אי1
 רות תלמים. כלומר אין דעמ חכמים
 נוחה עליו כי כעוסים הס עליי: גמ׳ מי
 פליגי רבנן על רשב״ג. או נאמר שרשב״ג
 כא לפרש דכרי ח״ק מה שלא פירש:
 בי עבורי אחסגחא. כמעביר נחלה אלמא
 (U דרשב״ג בא לחלוק לאי [לאן פליגי
 רבנן א׳׳כ שמואל הוה דלא [כמאן]:
 מתני׳ לאמן. מפרש בגמרא למאי
 הילכמא: וזה אחי איצו גאמן. להורישו
 עם אחיו כי אין מטרין אומו כדמפרש
 בגמ׳: וצועל עמו. עם זה האומר שהוא
 אחיו בחלקו כגון אס היו שני אחין לבד
 הספק ויש להן לחלוק שלש שדות זה נוטל
 שדה ומחצה וזה נוטל שדה ומחצה ונותן זה
 האומר שהוא אחיו >נומןו לספק חצי השדה
 כי מידה לי שהיא שלו ועל החצי שביד אחיו
 האחר יביא ראיה יטיל: מת. הספק:
 יחזרו אותן צכסים. שנתן לו זה למקימס למי
 שנמנם לו נא] ואחיי לא יטלו עמו ט עיכבו
 בידם אמ חלקו: צפלו לו. לספק נכסים
 ממקום אחר ומח: יירשו אחיו עמו. דהא

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קלג.-קלת•) םא
 כשורה שהמורה אמרה שאין לנחלה הפסק כדאמרינן ובן אין לו ודרשינן עיין עליו הלכך אע״פ שהמנה כפירוש שנאו כטל אכל אס אינו

 ראוי הר לשון ממנה ודכריו קיימין: [תנו שקל לבני כו׳ ואם מתו יירשו אחרים תחתיהם]. אע״ג דירושה אין לה הפסק הכא איירי כמחנמ

 בריא כגון שהלך למדינש הים וצוה לישן להם כשיעור הזה עד שיכלה הממון א״נ בש״מ שהיא מתנה וכיון שמשנה היא ושלה הענין באחרים

 רוצה שיצמצמו טפי כי היכי דלישחייר מהנהו נכסי להנהו אחרים הלכך אין נותנים להם אלא שקל כאשר צוה וכבר פירשמי לעיל אמאי לא

 שיילא ירושה מדאוריימא מקמי

 תנו שקל לבני בשבת וראויין לתת להן
 םלע נותנים להן םלע ואם אמר אל תתנו
 להן אלא שקל אין נותנץ להן אלא שקל ואם
 אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין
 שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אץ נותנין להן
) אמר א  אלא שקל וגרםינן בפ׳ מציאת האשה
 רב חסדא אמר מר עוקבא הילכתא בין שאמר
 תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן
 והא קי״ל הלכה כר״מ דאמר מצוה לקיים
 דברי המת הני מילי במילי אחרניאתא אבל
 בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי
ב נכםיו ת ו כ ה א

 לזרוזינהו הוא דעבד: מתני, 
 לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל
 אין רוח חכמים נוחה הימנו רשבג״א אם לא
 היו בניו נוהגין בו כשורה זכור לטוב:
 גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה 13דרבן
 גמליאל או לא תא שמע דא״ל שמואל לרב
 יהודה שיננא לא תהוי בי עבורי אחםנתא
 אפילו מברא בישא לברא טבא וכ״ש מברא
 לברתא דלא ידעת מהי מינייהו נפק זרעא
 מעליא ירושלמי אמר רבי אבא בר ממל
ותהי עונותם על ,  הכותב נבםיו לאחרים והניח את בניו עליהם הכתוב אומר ג
בני נאמן וזה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו האומר זה 2

 עצמותם: מתני, 
 מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו: מי
 א שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר

 כמאן אלא ודאי רכנן אפילו כשאינו נוהג כשורה אמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו והכי איתא בירושלמי א״ר אבא בר ממל הכומב נכסיו

 לאחרים והניח אח כניו עליו הכחוב אומר ומהי עונומס על עצמומם כלומר בעבור בניהם שהס עצמומס נושאין עונומ הרבה: גרפי׳ בנמ׳

 מ״ר מעשה באדם אחד שלא היו נוהגין בניו כשורה הורידן מנכסיו עמד וכשכן ליונמן כן עוזיאל מה עשה יונמן מכר שליש והקדיש שליש

 והשזיר לבניו שליש בא עליו שמאי הזקן במקלו ובחרמילו ואמר ליה שמאי אס אמה יכול להוציא מה שמכרחי והקדשמי אמה יכול להוציא

 מה שהחזרמי אמר הטיח עלי בן עוזיאל: נמ מכר שליש איכא למימר דלהכי מכר והקדיש מעיקרא כדי להודיע על החזרה שמחזיר לבניו

 שהוא בדין כדהדר ליה (א): במקלו ובתרמילו. כדי להחווכח עמו על מה שעבר על דברי המש שנמכוין לימן לו ע״מ שלא יהנו בניו

 מנכסיו דהכי אמדינן לדעמיה >י< לכך אע״פ שלא פירש וכך אמר לו שמאי כיון שהחזרמ לבניו נמבטלה הממנה ודעמ שמאי דהוי כאילו

 פירש ובזה טעה שמאי דהכא כיון שלא פירש אלא נתן לו סתס גמר ונתן לו לעשומ בו כל מה שירצה: אי אתה ־בול להוציא ובו׳. כלומר

 דודאי אי אמה יכול להוציא דע״מ שאהנה מהם נמנס לי: אתה •בול להוציא. כלומר אי אמה יכול להוציא דאין מתנה לחצאין וכיון

 שלא פירש הנותן כלום לגמרי כדי שאעשה בה כרצוני נמנה לי: המיה. דרך גנאי כמו !ברכות דף לב.] הטית דברים כלפי מעלה נ״ל

 דאע״ג דאזלינן כתר אומדנא כדמשמע לעול גבי ההוא דשמע שמת בנו דאמרינן דמתנמו אינה מתנה כיון שבא כנו ואע״ג שלא פירש

 על מנת שלא יבא בנו שאני המס דכיון ששמע שמש בכירור עד שכשכיל זה נתן נכסיו לאחר לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה לפרש מידי

 אבל הכא אי לא כעי שימן כלום לכניו הוה ליה לפרושי וכל שכן בענין כזה שהיה ראוי לצורכא מרכנן כיונתן בן עוזיאל לרסס עליהם

[ונפרש פירושא דלאו למימרא דאס לא מכר והקדיש היינו מוששין שאינה מתנה ואס (  משלהם כי לא חטאו לו כניו לאכוחס חטאו ה

 היה נותן לבניו עביד שלא כדין לעכור על דעת הנושן דהא ודאי כיון שלא שירש שלא ימן לכניו ליכא אומדנא בכל כה״ג כדפרישימ אלא

 י< [אדרבא] מכר והקדיש להודיע שהממנה גמורה ולא היה לו למוש לאומדנא כיון דלא גלי דעמיה ולא מיקשי אמאי לא השיב לו יונמן לשמאי כן
 להדיא דע״כ מה שהשיב לו אס אחה יכול להוציא משוס האי טעמא הוא דאין לחוש לאומדנא כיון דלא גלי דעמיה כשעמ המתנה

 דאל״כ אמאי אינו יכול להוציאה והלא היא היא דמקשה לו שמאי אלא שהשיכ כן מפני ששמאי הקשה לו מכח מעשה דבית חורון לומר

 דהחס שירש לו שאינו נוחן לו כדי שיוכל להקדישס אכל הכא לא] ומיהו לפי פירוש הר״ש ז״ל משמע שסייע עצמו נמי יונמן משוס שמכר

 והקדיש ונהנה מהם וגמקיימה הממנה בזה כמקצח דעל מנח שיהנה כהס גס כן נחנם לו וכיון שכן אין מחנה לחצאין הלכך החס

 גבי מי שבא בנו אע״פ שהמקבל היה מוכר מהנכסים איפשר שהממנה לאו כלום היא ומטעמא דפרישנא !כר״ת] ואמר ליה יונמן שמאי אי

 אמה יכול וכו׳ כלומר דכיון שנתקיימה הממנה כמקצמ מה שנהנימי כמכר והקדש אמר שלא פירש לי ולא מידי נמקיימה לגמרי ולא רמיא

 למעשה דכיח שורון דכסמוך זה לשירוש הר״ש ז״ל אכל לפירוש המסרשיס שהדיר נכסיו לבניו ונשמרט ונתנם ליונמן משוס לסבור שיתנם

 לבניו מה שמכר והקדיש היה לו להודיע שהממנה מחנה גמורה הימה לעשומ כרצונו וממה שנחן לבניו אח״כ לא עביד איסורא לעבור

 בלא יחל: ותו נרםינן בגמ׳ [לף קצר.] מנן מעשה בביח חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא אמ בנו ואמר לחבירו הרי

 הסעודה והחצר נמוגים לך במתנה ואינס לפניך אלא עד שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר ליה אס שלי הן הרי מקודשות לשמים

 אמר ליה לא נחשי לך אש שלי ע״מ שמקדישס אמר ליה לא נמש לי אש שלך אלא שמהא אמה ואביך אוכלים ושומיס זה עם זה ומרצין זה

 עם זה ויהא העון מלוי בראשי מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאס הקדישה w תהא מוקדשת אינה ממנה. משוס שאמר ליה ואינם

 לשניך דמשמע דלא יהיב ליה בממנה גמורה אלא בדרך הערמה שיבא אביו ויאכל וככה״ג לא הויא ממנה לכך השיב אס שלי הס הרי הם

 מוקדשוח לשמים כלומר דבלאו הכי שיהא יכול להקדישן אינה ממנה גמורה אלא מחנה הערמה ואינה ממנה והיו עוברים בלאו דלא יחל

 דברו ויהיה העון שלר כראש המקכל שיהיו סכורין לאכול משלו. מכאן אמרו חכמים כל ממנה שאינה גמורה כזו שאם הקדישה אינה

 מוקדשמ אינה ממנה. כלומר דבשלמא במחנה ע״מ להשזיר אע״פ שאינו יכול להקדישה היינו משום המנאי אבל במשנה שאין בה מנאי כזו

 ואמרש דאינו יכול להקדישה ודאי היינו משוס דבעימ למימר דאינה ממנה כלל והכי מוכח המס בנדרים דממנה על מנח להחזיר שמה ממנה

 אע״פ שאינו יכול להקדישה ומכחה נתקיימה הגרשא דאתרוג זה ניתן לך במתנה ע״מ שתמזירהו לי דיצא ואע״פ שאינו יכול להקדישו וכירושלמי

׳ האומר זה בני נאמן. ליורשו ולפטור אשמו מן היבום דמה לו לשקר הא אי בעי י  מפורש דמתנח ביח חורון היא מחנמ הערמה: מתנ

 מגרש לה השמא דאע״ג דאי מגרש לה מססלה לכהונה מש״ה לא ריע האי מגו דמאי איכשמ ליה כשימוש הוא אס אשמו נשאמ לכהן או לאחר:

 וזה אח׳ אינו נאמן. לאחיו שיחלקו עמו בנחלחס ומשרש בגמרא דאחיו אומרים אין אנו יודעים אם אחינו הוא אם לאו הלכך זה שאומר

 שיודע בו שהוא אחיו יחלוק עמו בחלקו החלק הראוי לו מחלקו אילו היו חולקים גם אחיו עם זה הספק טצד כגון שנסל להם ג׳ שדוח

 בירושה והם ג׳ אחין עם הססק ועחה שאחיו אינו רוצה לימן לו מחלקו בעבור שאינו מכירו ויטול שדה ומחצה לשלקו והאשר ג״כ השדה

 והממצה הנשאר אלא שכיון שהוא מכיר ויודע שזה אמיו ימן לו מחלקו החצי השדה הראוי לו אילו נטל חלק עמהס שהיה נוטל שדה אשש שלם

 חצי מזה [וחצי מזה] והחצי של האח האחר אומר הבא לי ראיה שאחי אחה וטול: מת. זה הספק: יחזרו הנכסים למקומן. דהיינו לזה

 שחלק עמו שהרי יכול לומר אני חלקי הבא לי מנחלחי נטלחי וגם אמס מוחזקים בחלקכם שהיה ראוי לו ועחה אשם יורשים אוחו החלק מן

 הדין כי עד עמה בגזל היה בידכם: נפלו לו נכסים. לזה הספק ממקום אחר יירשו כל אחיו עמו אפילו אלו שאמרו שאינם מכירין בו משוס



) נמוקי יוסף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא לה: ק -. ד ! (קל 2 2 

 שזה האח המעיד עליו וראר ליורשו מעיד שאחיהם הוא וכאילו הוא אומר אין לי ליטול כל הירושה אלא חלקי ולכם השאר א״כ יירשו אחיו

 עמו: נמ׳ דמוהזק לן. דמגו כמקום האי חזקה אמרינן דעד כאן לא נחלקו רכי ורכי נתן המס כמסכמ (יכמוח< נקדושין דף סד:] אלא

 בדמוחזק באחין ואמר אין לי אחין שהמגו סוחר החזקה אבל הכא שאומר שיש לו בנים אינו סוחר החזקה וזה כרור: ליורשו מגו דאי כעי

 יהיב לה השחא כולהו נכסי מחנה כשאמר זה בני נמי נאמן וכחב הר׳׳ש ז״ל דגם כשאמר זה בני אינו זוכה על פיו בנכסים הבאין לו לאחר

 מכן כגון לאחר מיחה או כשהוא גוסס

 דהא דאמרינן לעיל ן דף קכז :L כט

 בכורי נאמן כנכסים הכאיס לאחר

 מכן היינו כשמוחזק לן שהוא בנו אלא

 רש״•
 קא מודה להו שהוא אחיהם: גמ׳ דמוחזק
 לן דאית ליה אתי. והיא זקוקה ליכס:
 ונעל שאומר גירשתי את אשתי איני נאמן.
 והא ןדלא] אמרינן דיהא נאמן במגו דאי
 געי פטר לה בגיטא שיהא נותן לה עד
 היוס גט דאס אימא דאיגרשה קלא אית
 ליה למילמא והוי מגו כמקום עדים: חולצת.
 מספק: ולא מחיינמח. כדמסיק ]ומיהון
 במחנימין באומר זה בני נאמן כדמסיק
 במגו דאי בעי פטר לה בגיטא השחא:
ו לו ו ה  ההוא דהוה שכיב. נוטה למות ו
 אחיס ולא בניס דמוחזקת לייבום: איתסיה
 למאן. זקוקה היא לייבום או לא: חזיא
 לכהנא רבה. ן לאו דוקא] דהא אלמנה
ב) ואפי׳  היא אלא כלומר מותרת לכל אדם (
י מגי (נ) דבעל ״  לכהן הדיוט אסורה דהא ע
 אמר גירשתי את אשתי נאמן מהימנינן ליה:
 גירשתי את אשתי לאמן. והאי נמי גירשתי
 קאמר וחזיא לעלמא: למפרע. אם אמר
 באחד באייר גירשתי את אשמי אחד בניסן
 אינו נאמן להחזיקה גרושה למפרע מאותו
 יוס ואס יבואו עדים ואמרו שזינמה בט׳׳ו
 בניסן מדון בחנק כאשת איש דלמפרע
 אין כאן מגו אבל להבא שאמר גירשתיה
 עכשיו א״נ גירשתיה סמס נאמן מכאן
 ולהבא דאי בעי מגרש לה בפנינו: ואשיצויי
 ציקוס וציסמוך. דילמא אמוראי פליגי
 אליבא דרבי יוחנן ואיכא למ״ד אפילו
 להבא אינו נאמן כדפי׳ דאם אי׳ דאיגרשה
 קלא אימ ליה למילמא: חיש לה. כאביי
 ותיאסר לשוק בלא חליצה ומהכא שמעינן
 דבעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן:
 הא אמרו. בני העיר וצריכין אנו לחוש
 לדבריהם !ולהמתין] עד שנשמע מה בפי
 העדיס: ומשצי השתא ליתצהו קמן. ואין
 לדיין אלא מה שעיניו ריאות: לאו הייצו.
 דפרכינן גבי בנותיו דמר שמואל דאישתביין
 ושרינהו ר׳ חנינא על פיהן שאמרו טהורות
 אנו ושרינהו לינשא לכהן משוס הפה שאסר
 ופריך המס והא איכא עדיס במדינת
 הים דידעי דאישמביין או שנטמאו ומשני
 עידיה בצד אסמן בצד צפין יחאסר בתמיה
 השתא מיהו ליתנהו קמן: דמצוולה צפשס.
 ומשתמרמ עצמה דאיסור קל הוא אס נשאת
 לכהן: צקל באשת איש. שהיא בחנק והיא
ק כיון פ ס  בחזקת איסור אין להסירה מ
 דאמרי אינשי דיש עדיס במדינת הים:
: ותו לא. בממיה ( ד  חוש לה. ותחלוץ (
 עס כל אחיי יש לו ליטול: ואמרי אין
 אנו יודעים. הילכך לא שקיל מינייהו מידי
 דאמרי ליה איימי ראיה וכשהוא מת יורשין
 אותו מכח אחיהן החי שמודה להן שאותו
 ספק אמיהן היה: בשבח המגיע לכחפים.

 בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים דבריו

: גמ' האומר זה בני נאמן למאי ,  קיימץ6

 הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו

 ולפטור את אשתו מן היבום ואע״ג דמוחזק

 לן דאית ליה אחי: ובעל שאמר גירשתי את

 אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא

 מתייבמת דאמרינן ההוא דהוה קא שכיב

 אמרו ליה איתתיה למאן אמר דהו חזיא

 לכהנא רבה אמר רבה למאי ניחוש לה

] חרא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא א ! 
יוחנן א בעל  אמר רב חייא בר אבין א״ר א

 שאמר גירשתי את אשתי נאמן א״ל אביי

 והא כי אתא רבי יצחק א״ר יוחנן בעל שאמר

׳ לא קא א  גירשתי את אשתי אינו נאמן א״ל י

 משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה

 ואשינויי ניקום וניםמוך א״ל רבא לרב נתן בר

דמוחזק לן 3״דאית  אמי זיל חוש לה ההוא ;

 ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי

 אמר רב יוםף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן

 ״דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה

 דלית ליה אחי א״ל אביי הא אמרי איכא עדי׳

 במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה

 השתא מיהא ליתנהו קמן לאו >א) היינו דר׳

 חנינא דא״ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאםר

 א״ל אביי אם 7•חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה

 לגבי >נ< שבויה נקל באשת איש א״ל רבא

אחי אינו  לרב נתן בר אמי זיל הוש לה: זה נ

 נאמן ויטול עמו בחלקו ואינך מאי קאמרי אי

 !ג< מאמרי אין דאחוהון הוא אמאי יטול עמו
 בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחוהון הוא

 נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי יירשו אחיו

 עמו לא צריכא דקא אמרי אין אנו יודעים:

 נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.

 בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו

 בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכנפלו

 לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך

 בשבח שאין מגיע לכתפים מאי כנכסים

 שנפלו לו ממקום אחר דמי או לא תיקו:

 מי י שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על

 דלא ידעינן אם בכור הוא אס לאו אבל

 הכא דלא ידעינן אם בנו הוא כלל

 אינו נאמן אלא ליורשו מכסים של

 עכשיו ואס כן נאמן משוס מגו ולא

 מחוור לי מה שכחבו הרבה מן

 המפרשים דלרבי יהודה הוה נאמן

 בנכסים הבאין לאחר מכן דכשאמר

 על חינוק בין הבניס זה בני ככורי

 נאמן אע״ג דמוחזק לן באחיו הגדול

 שהוא מו ואמרינן שזה ממזר הוא

 ואס במוחזק אמרמ דנאמן ולאשוקי

 חזקה כל שכן היכא דליכא חזקה כלל

 ואפשר שהוא בנו דנאמן דסברא הוא

 שאין אדם אומר על בנו שאינו בנו

 ושזקה גדולה הוא ואס כן בדין הוא

 דנהימניה כשאמר שאינו בנו אבל כדי

 להורישו אפשר שיאמר שהוא בנו על

 מי שאינו דהא בעכד אומר הכי משוס

 חועלח והנאה מועטש כשעובר על

 ביח המכס כדלעיל ןשסן כל שכן הכא

 שנהנה מאד שיירשנו זה טפי מאחר:

 ולפטור אשתו כוינום נמי איכא מגו

 דאי בעי מגרש לה השמא וכדפירשמי

 בממני׳: בעל שאמר גדשתי את אשתי

 אינו נאמן. משוס דאמרינן אס אימא

 דגרשה קלא איח לה למילתא: ההוא

 דהוה שביב. ושמענו מפיו דליח ליה

 בניס רש לו אחין: ואמרו לו אשתך

 [למאן]. שהיה זקוקה או. ולא אמר

 תהיה ראויה לכהן כלומר גרשתיה

 ומותרת לשוק אבל לאו דוקא לכהן

 דודאי גרושה פסולה לכהונה: אמר

 המחבר וא״מ אמאי לא אמרינן דה׳׳ק

 חזיא לכהונה לפי שיש לו בניס ויש

 לומר דכיון שאמר סחם ולא כרר אין

 לנו לומר בלשונו אלא השחוח שאפשר

 וכ׳׳ש לפי מה שפירששי בפנים דכיון

 שהגיד שוכ אינו חוזר ומגיד ע״כ:

 באן למפרע. הוא דאינו נאמן אס

 זנתה בניסן ואנחנו עומדים באייר

 דאס אמר גירשחיה כבר באחד בניסן

 אינו נאמן דשמא אירע בה מעשה

 ומכרן להצילה ממנק דהא לא מצי מגרש לה השחא משוס למפרע כגון שנתן זה לספק הקרקע ריקניח יטרח בי לחריש ולזרוע וכשמת הספק הימה
י מליאה פירות פשיטא דכולהו חולקין בזה השבח דכנפלו לו נכסים ממקום אחר ל א 3 א א ת ש ה ה ש ל ר ג י מ ע י 3 א ן ד ג ן מ מ א א ; ה י ר ש מ י מ א ל כ י ך ל כ ל  ה

ה דמי: שאיצו מגיע לפספים. (ה) שהושבחה מאליה: מתני׳ דייתיקי. צוואת שכיב י ת ש ל ל ג מ ן ן ל מ א א ? 3 ה ל ל ב ן א מ א ן נ נ י א א ל ן נ י ש א פ ת ש ה ה ש ע ע מ ל י  א

 השחא להצילה אס חזנה מכאן ולהכא מגו דאי כעי מגרש לה עכשיו. ואש־נויי נסמוך. שמא מ״ד אינו נאמן בכל ענין קאמר ומטעמא

 דאמרן דאס אישא דגרשה קלא הוה לה והודה רבא וצוה לרב נתן שלא יחירנה בלא חליצה אבל אינה מחייבמש ואס נשאש לא שצא אלא

 א!מגרש יכם ונושא כעל וכן הלכחא הריטב״א ז״ל: מוחזק. בקול בלא עדים: אם הקלנו בשבויה. דלעולס לא הוי ליה איסור חמור

ד השחא כאיסור חמור ונתיר אומה מספק ע (  ואפילו לאותו איסור אין לחוש משוס דמנטרה נפשה מזנות נקל באשת איש דהוה קיימא ה

 ונוציאנה מחזקת איסור והודה רבא וציה לרב כתן שלא ישירנה עד שנדע אס אמת הוא שיש עדים ונדע מה בפיהם ולא דמי למתניתין

 דכשאמר זה בני נאמן מגו דאי בעי מגרש לה דהתס לא ידעינן אפילו בקול דאית ליה בניס או לא אבל היכא דאיכא קלא דאיכא

 עדים דידעי [דאיח ליה אחי] איכא למיחש ולא מבטלינן קלא והכא מיירי דידעינן בבירור דאין לו בנים וכמב הרמב״ן ז״ל דהאי קלא

ן דכל קלא דלא אימחזק בכיח דין לאו קלא הוא: ואמר ליה השתא מיהא  דאיחחזק בבי דינא הוא דאי לא הא קי״ל בשלהי גיטין !דף פט:

! יצא שמה בעיר גרושה 5 !  ליתניהו. דלאפוקי מחזקה קמיימא למסרע אין חוששין לקול אשילו הוחזק בכיח דין וכאומה שאמרו !גיטין דף פט.

 אין חוששין לה חלוצה אין חוששין לה: אי דאמרי ומודו דאחיהם הוא. ומשוס הכו אמר בסיפא יירשו אחיו עמו מ״מ קשיא רישא דאינו

 נוטל עמהס בחלקם ואמאי לא כיון דמודו דאחיהס הוא ואי דאמרי דיודעיס שפיר שאינו אחיהם א״כ קשיא סיפא דיורשין בנכסים שנפלו

 לאחר מכן ואמאי כיון דיודעיס דלאו אמיהם הוא ומשני דממנימין מייד דאמרו אין אנו יודעים הלכך בלא ראיה גמורה לא יחנו לו ממונס

 ושמעינן ממשני׳ שאס אחד מן היורשים אמר שטר חוב פלוני סרוע הוא אינו נאמן אלא על חלקו בלבד אלא אס כן השטר יוצא מחחח ידו

 הריטב״א ז״ל ומיהו יורשין ממונו שהרי אח זה הראוי לירש אומר שהם אחיו של ספק שמח וכמי שאומר בנכסים אלו הראויין לי יש לכס

 חלק בהם והודאת בעל דין כמאה עדיס דמי וכדסי׳ במתני׳: נפלו לו נכסים. בשבח ששכחו נכסים וכו׳ פירוש נכסי החלק שנחן לו

 אחיו: בשבח המגיע לכתפים. הפי׳ הנכון בזה הוא המקובל בידינו מהרב אלפסי ז״ל והגאונים ז״ל ול״ג כגון דיקלא ואלים ארעא וכו׳

 אלא שבמ המגיע לכחסיס הס סירופ י) [שאינם] צריכין לקרקע וכן פרש״י ז״ל (והר״ש< והשמא מפרש מלמודא שפיר דאפילו כשכח ששבחו

 נכסים מאליהם לא מיבעיא ליה אלא בשבש שהיה צריך לקרקע ובעיין לא איפשטא והרי השבח בשזקמ האמ המודה דבארעא דידיה קאי

 והמוציא מחבירו עליו הראיה. »שבח המגיע לכתפים. שבא בסבח טרחו ועמלו כנכסים שבאו לו ממקום אחר דמו ויירשו אחיו עם זה

 האח המעיד על האמ הספק שמח: אבל בשבח הכא ממילא כדיקלא ואלים ברשוחיה או ארעא דעבר עליה נהר וזבלה ושבח דשבח זה

 נעשה ממילא(י) וגס אס היה ברשוח הראשון היה מושבמ כמו עכשיו וא״כ יאמר להם זה האח שנתן לספק החלק הזה נכסי דירי הוא דאשבח

 מעצמם ואין לכס ליטול בהם ט אם במה שהשביח אמינו הספק או דילמא יאמרו לו אחיו מ״מ הנכסים ברשומ של הספק השביחו

 וכאילו השבח שלו ונוטל. תיקו בעיא היא דלא איסשיטא ומסחברא דאוחו השבח חולקין שהרי אין אנו יודעים בחזקמ מי הוא אומו

׳ צוואמ שכיב מרע נקראח דייחיקי משום דדברי שכיב מרע ככמוכין וכמסורין דמו ועל י  השבח וממון המוטל כספק חולקין: מתנ

 כן נקראת דייתיקי שהוא נוטריקון דא מהא למיקס ולהיוח אחר מכאן. מן התוספחא !דב״ב פרק חן משמע שגס הלשון הזה כחוב

 עין משפט נר מצוה
ז ס ת ת - ד ס ת  ת

: ב צ ׳ ק י ע ס ״ ה ר א ו ׳ גירושי! ט ל ה ב מ ״ י ׳ פ י י  א מ
ע ״ ה ר א ו א ט ג עשי! נ מ ס ס מ ׳ י ל ה ג מ ״ ׳ פ י  כ מי
! צו ג עשי מ ׳ נחלות ס ל ה ד מ ״ ׳ ס י : ג מי ו נ ׳ ק י  ס
ה נ ת מ יה ו ׳ זכי ל ה ט מ ״ ׳ ס י : ד מי פ ׳ ר י מ ס ״ ח ו  ט

: כ ׳ ר י מ ס ״ ח ו  ט

 ממורת הש״ם
׳ י ד ב) ג י מ ע ף ה ו א לקמן ס צ מ ז ח ״ י ע רש״  א) פי
י ״ א ה נ ׳ ׳ כ י ו ״ י ח ה ח י י י נ ה ה ״ כ ו ת ליה ן ׳ דלי מ ג  ה
מ ׳ י נ ה ה ״ כ ו ת נ א דלי ״ ] ג) ס ס ה י נ ש י נ ה נאשר ׳ ׳ נ  ו
ת ו ה ג ] ה) עיי! ה ת ״ ב ה ה ׳ ׳ נ ו ו [ נ א הקל ״ ] ו) נ י י ׳  והתו
ס ודלא ״ נ ש ׳ ר י א פ ו ס ז) ה ״ ר ה ׳ ו) מ מ ג ת ב ״ נ  ה

ל: ש לעי ״ מ  כ

 קובץ הגהות
י ר מ א ק : (ג) ל ה א נ : (ב) צ״צ ש ל ״ צ  ב״ח (א) ולא נ

ס כצ״ל: ג ) ל ד ) : ל ״ צ  נ
: ׳ מ ג ת נ ר ח רסא א י ש ג ״ : 3] ע ס ב  נ״א א] חולץ י

ף ק י ד ב״ז מ ו ע ה ו נ ׳ ר ו נ א ו ד ׳ ח י  מא״י [א] ת
ר פ ס ׳ נ י ע ו ק [ ״ ו ד ׳ איגו ונכון ו מ ג נ כ ״ נ  ו

: [ ס י ס מ ס ג ו ת  נ
׳ י נ ת ס מ ד ו א ק ״ ף קדושי! ס ״ י ׳ ר י נ ע ״  חו״י (א) נ
: ר ט ש נ ף ו ס כ ה נ נ ק י נ ר נ ל ע נ ה ע ״  ל
נ ״ ) נ : (ג ה י ת ש ר וס מ ג נ ה לי ק ו ק נה ז אי נ ו ״ ) נ ב ) 
ס ״ נ ש נ לשון ר ״ ) ג ד ) : ה ת י מגרש לה ע ע ׳ אי נ י  פ
ר שיש לה את ר ו נ ס י ל א ״ א תליצה ר ל א נ ש נ  ולא ת
ן ו ג ׳ נ מ ג ש נ ר פ ט מ נ ה ״ : (ד!) נ ה ר ו ס י א נ י נ י ו נ י נ  ו
ן לה נ י מסרשי ת ט ח א א ת כ ו ל נ נ ״ א ש א ואלים מ  לקל
ח נ ׳ ש י פ ת ל כ ו ה מ פ ל י ״ ל ל ״ כ ו ע תנשל ן לא נ י ט ע  ש
ע צ״ ף שס ו ״ ט ה ולא כ ח נ ר ט ל ל ס ר״ י פ ח נ ע ל י ג מ  ה
ו ה הן מ ! מאלי י ס נ נ חי ה א שנ נ ר ר מ רוש א סי א נ ה  ל

: י ״ נ ׳ נ י  ע

 שלטי הגבורימ
ה כיאר שאינו נאמן להתירה אלא ״ ז מ ז ו ״ א י כ ר ת  א כ
ל לא לכהן שאינו ו אנ ט י ג  לישראל שיבול להתירה לו נ

: ו ט י ג  יונל להתירה צו נ



 עין משפט נר מצוה
ע ת ת - ח ס ת  ת

ב ! פ ג עשי מ ה ס נ ת מ ה ו י ט ׳ ז ל ה ב מ ׳ ׳ י ׳ פ י י  א מ
ג שם מ ס ס מ ש ״ י ׳ פ י י : ב מ ז ׳ מ י מ ס ״ ר מ ו  ט
ר ו ס ט ג ש מ ב שם ס ״ י ׳ פ י י : נ מ נ ׳ ר י מ ס ״ ת ו  ט

: ת נ ׳ ד י מ ס ״  מ

 ממורת הש״ם
י ן ראו ג לאי ״ ע א ס ו ״ ב ש ש ב) ל׳ ר ״ : ע ב נ ף ק  א) ד
ן ! צריכה כדי ם קני ג כ ד ת ת כ מ י ש ׳ מ ס כ  ליורשו ג) ו

: ו כ יכול לתזור ב ״ ס ע  בריא א

 קובץ הגהות
ה כל שכתוב נ ת זהו מ : (נ) ואי ו ה ת ב א ״  ב״ד! (א) נ

ה כצ״ל:  ב
: ן י תז ס שנים או ״ ף ס ״ י ר ׳ נ י ג ע ״ ) נ א י ( ״ ו  ח

 שלטי הגבורימ
ת אין מ ה לפלוני ו נ י מ י יתנ נ ת ר כ מ ׳ א א דאמרי  א ה
גמר נו ו מ שמסדר עני ״ ר ש ו ט נ ה ת ן ונותנין נ י  כותנ
ה אלא תנ י נ ותבה ודאי איני מצוה ל  ציאתו ומצוה לנ
ל נ ל וא״צ יפוי כח א ותו לו מי גמר להקנ א ו מ ל ע  לזנרון נ
א ו ה לפלוני ה נ ו וחנו מ נ ת ר נ מ א קא ל נ לו ת י נ ״ ל  ה
ת ו לו א ה לפלוני ותנ נ ו מ נ ת ע נ מ ש מ י כח ל פו ן י נ י ע  לנ
וח לי אלא ל להקנ מ  השטר ילנך חיישינן שמא לא ג
ו לו השטר נ ת נ ה לפלוני ו נ ו מ מר תנ ל נשאי ר אנ ט ש  נ
ן נצוואמ י ו ח השטר לא נתנ ר שיחנו לו א י נ  כיון שאינו מז
ות לו כשטר ם ולא להקנ ד נ ת השטר אלא לזכרון ל נ י ת  נ
ר מ ד א ו נ י ל ל ה לפלוני ולאחר נ נ י מ מ שאמר תנ ״  וכן ש
ה נ ת מ א לא לחזור כו מ מ ח ס ת השטר מ ו לו א  כתכו ותנ
ן אלא ליפות כחי שיהיה לו לראיה י ו  ראשונה נחנ
אמר ס ואין כותכין י ה י נ פ ה שצוה נ ן מ י תנ ו ם נ  והעלי
ה נ ת מ ך ה נ ! נ ו ותנו לפי שנמצאו מנטלי נ ת  לנו נ
ר להס מ ה לפלוני א נ ו מ ה שאמר להם תנ ע ש ע נ מ ש מ  ל
ה לפלוני נ ו ותנו מ נ ת נריא שאמר נ נ ו ״ י ותנו ע נ ת  כ
ל פה את כחן יכתב ר״י אנ י י במי ת אי! נותנין אפי מ  י
נא ג ללי ״ ע ו נותנין א ר בתנ מ י ולא א ר להם תנ מ ס א  א
ת ושייך מ  אלא לבור בעלמא משום מציה לקייס לברי ה
מ במקצת ה כתב לנבריא ובמתנת ש״ ״ מ ר ה  אף ככריא ו
ר כתבי ומנו מ ס א ה ל״ ש א ת י ת מ מ ח  שאינו מצויה מ
ן ונוחני! לו ל״ש ו לו לחוליה אין כוחכי ר חנ מ ס א  ל״ש א
נ ״ ה אלא במשיכה א נ ה ולא ק ת י ים ל״ש לאחר מ  מחי
ח אין מ ר בריא שאמר כתבו ותנו ו מ א הא ל א ו ע ר  אגב א
א ה ה כותבין ונותנין ל י ן וניתנין לאי למימר למחי י  כותנ
ג אלא ״ ה ה כ כ י ת נ ה ולא נ ר י מ א י נ א ולא קנ א הי ד  נ
ו נ ת ר נ מ א ך ל ה א נ ״ ל ס ת ל ׳ אס מ י ל לאפ ״ מ  רבותא ק
ד ב ל ומצוה לקייס ל ק פ ת שלימה מ ע ל נ ה ל י ת ע  גלי ל
רי ׳ מצוה לקיים לנ ד מ ן ללא א י ה אין כותנ ״ פ ת א מ  ה
ר כתבו מ א מ ל ״ ה ד שליש ו י ה נ י ס פ ת א ת אלא היכא ל מ  ה
ו ותגי שלה נ ת ר נ מ א ה לפלוני אכל היכא ל נ  ותנו מ
ים כותבי! ונותנין אי לא  לפלוני איכא לפלוגי אי מחי
תה ה למקבל לאחר מי ד י א שטרא ל ט מ י ל מ ר ביה ק ל  ה
ו וחני נ ח אמר להי כ ניה ו ו מי ן ונוחני! ואי קנ י נ ח ו  אין נ

: כ ״ ה ע ת י ף לאחר מ כל ענין כותבי! ונותנין א  נ

א) דאיתימי  יריכו הרי זו אינה כלום ובו׳: ת״ר >א<(

לה:-קלו.) םב ק  נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (
 כשטר וא״כ לישנא לסימן חיים הוא דמניא המם איזהו דיימיקי לא מהא למיקס ולהיוש ואם מתי ינפצו נכסי לפלוט. ושטר זה של צוואה שמצוה

 שיתנו לסלוני כך מנכסיו לאשר מומו אע״ס שנמצא קשור על ירכו להשמא ליכא למימר אמר כשכו כלי שיזכה כנכסיו לולאי הוא כעצמו

 כשכו כיון שקשור על ירכו אס״ה אינו כלום דכיון דלא מסר לכריו לשוס ארס דילמא לא גמר להקנומ אלא כשטר ואין שטר לאחר מישה ואפילו

 יש בה קטן בין שהיא חמומה בעדים בין שהיא בכחב ידו אבל ממנמ בריא שיש כה קטן מהיום או מחנח שכיכ מרע כמקצש שיש כה

 קטן זכה המקבל דמשעש קטן שעבד

 נפשיה כיון שנטל קטן סמס וכן דעמ

L רש״י ז״ל בכ״מ וכדפירשנו הפס ושלא - ״ י - , . ״ . ״ . ״ , L M ״ W L 

ב כדברי הריא״ף דל הריטכ״א ז״ל: ו ת כ ל ש ה כ נ ת ־ ? מ ת ו ה ל ם ו ק מ  דא תהא ל

 מהיום ולאחר מיתה אלא מעתה מהיום רבה בה לאהד. כגון שמסר דבדו

 ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא
 הויא מתנה אמר אביי ה״ק איזו היא מתנת
בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני  א

 אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום
 ולאחר מיתה יתיב רבה בר רב הונא באכםדרא
 דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן
 שכיב =מרע שאמר כתבו א ותנו מנה לפלוני
 ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו
 אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ורב
 יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין
 וכן אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כותבין
) במיפה א  ונותנין ואוקימנא בפרק מי שמת
 את כחו וחיכי דמי מיפה את כתו דאמר יטול
 מנה פלוני ואף כתבו וחתמו והבו ליה ואי
 לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו
 אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:
הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה  כ! תני' ג
 צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי
 רבי יהודה ר׳ יוסי אומר אינו צריך הכותב
 נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור
 מפני שהן כתובץ לבן והבן אינו יכול למכור
 מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד

 לשוס אדם ואמר ליה יזכה פלוני במה

 שכשוב כשטר זה כין שיהיה כחוכ

 כשמו או לא כיון שאמר מה שכחוכ

 בשטר זה ינמן לפלוני דבריו קיימין

 דדכרי ש״מ ככמוכין וכמסורין דמו וכ״ש

 אס מסר לו לאוחו אחר וא״ל זכה כשטר

 זה בשביל פלוני שינמן לו מה שכחוכ

 בו כקכלש השטר שזכה לו שזכה אפי׳

 בלא קטן מואע״פ שראוי ליורשו

 דדכרי שכיכ מרע ככחובין וכמסורין

 דמו הלכך דכריו קיימין: נמ' אלא

 מהיום ולאחד מיתה הוא דהויא

 מתנה. דמדקאמר איזו היא משמע

 ככה״ג דוקא הוא דמהניא ממנמ

 בריא דאי בלא לאחר מיתה מהניא

 למה לי למימר אלא מעכשיו [הוה ליה

 למימרן דמעכשיו עדיף טפי דמקנה

 ליה מעכשיו לגמרי ומירץ דאין ה״נ

 אלא הכא מיירי כמשנמ כריא שאינו

 רוצה שיגמור לקנוח עד לאחר מיתה

 דומיא דש״מ ולהכי צריך שיאמר

 מהיום ולאחר מימה כלומר גושא קנוי

 לך מהיום וסירי לאחר מימה ומיהו

 לא מצי למהדר כיה מהממנה כיון

 שהיא מחנמ כריא ג<דאילו כש״מ יכול

 רש״י
 מרע: על ירבו. רבותא נקט דליכא למימר
ד לזכות בנכסי  אחר כתבה ונתנה שס כ
 המת: ה״ז איצו כלום. אפילו אס החזיק
 לאחר מימה באומו שטר לא קני אע״ג
 דצוואת שדב מרע קני לאחר מימה שלא
 תטרף דעתו מ״מ כח השטר לא עדיף
 כצוואתו ד לא גמר להקנותה אלא בקבלת
 השטר ואין שטר לאחר מיתה: זיכה בה.
 שטב מרע לאחר מחיים אע״פ שלא כתב
 לשם אומו האיש אלא אמר לו נכסים
 הכתובים בשטר זה אני אקנה לך בקבלת
 השטר שמקבל ממני ה״ז קנה ולא גרע
 מצוואתו ולאחר רבותא נקט: דבריו
 קיימין. ואע״פ שאין ראר ליורשו:
 למ׳ כל שכתוב גו מהיום ולאחר מיסה.
 דמשמעו קני לך גופא מהיוס ולאחר מיתה
 הפילות אבל כתב לאחר מיתה ולא מהיום
 לא קני דאין מתנה לאחר מימה: מעכשיו.
 כלומר שכתב מהיוס ולא כתב לאחר מימה
 לא קני בממיה דהא מכ׳׳ש שיקנה: דלא
א פ ד  קצה אלא לאחר מיתה. מיהו בהא ע
 מממנת שכיב מרע שא״י לחזור בו ומתנת
 ש״מ יכול לחזור בו כדלקמן: ומס. השכיב
 מרע קודם שכתבו ונתנו השטר למקבל
 המתנה: אין כותנין כוי. והוא הדין אס
 אמר מנו וכתבו ואין חילוק בזה: אן*
 כתבו. כלומר דאמר תנו ואף כתבו ואי לא
 אמר ואף כתבו אלא כתבו ומנו או תנו
 וכתבו לא קט: מתני' הכותב. פירוש
 בריא שרוצה לישא אשה ואינו רוצה לשעבד
 נכסיו לאשתי שלא יפסידו בניו שיש לו כבר
 ורוצה לאכול סירות בחייו: מהיום ולאחר
 מיחה. דמשמע מהיוס הגוף ואחר מיתה
 הפירומ: רבי יוסי אומר כוי. וטעמיה
 מפרש בגמ׳: לבצו לאחר מוחו. שכותב

 לו מהיום ולאחר מיתה כדפרישית: מפני שכתובים לגן. הגוף מעכשיו:
 מפצי שהן ברשות האב. לאכול פירית כל ימי חייו אך שניהם יכולין למכור
 לאחר. הבן הגוף והאב הסירות: מפר האב. סממא מכודן פירותיהן ללוקח
 עד שימות האב אבל כשימות האב יטול הבן גס הפירומ או הבא מכח הבן

 לחזור כו כדלקמן: אמר המחבר זכה

 בשטר זה הכמוב בפנים אינו רוצה לומר שיזכה מדין השטר דא״כ

 ממנמ בריא היא זו ואילו בממט׳ דיימיקי מנן אלא לומר שהיא מסירש

 השטר לידו כאילו צוה עכשיו בפיו דלא גרע אמירה בכמב מאמירה

 על פה והיינו דאע״ס שזכה לו על ידי אחד מן היורשין שידס כידו

 של נוחן ומשנש שכיב מרע אינה אלא לאחר מיתה והנכסים בחזקת היורשין אפ״ה דכריו קיימין וטעמא משני שאין אלו זוכין כשטר

 אלא באמירה ולא גרעה האי אמירה כדאמרן ומעפה אפילו נשנה על ידי אשחו ועבדו הכנעני שידם כידו דבריו קיימין הריטכ״א ז״ל:

 [במיפה את בהו]. דאע״ג דבדבור בעלמא סגי בש״מ מ״מ השטר הוי ישר כח כדי שלא יוכלו לכפור מחנמו או לומר כבר פרענוך דלימא

 להו שטרא בידי מאי כעי הלכך מירממי ולאמר מיחחו בכה״ג יכחבו ויחנו כיון דאמר להו כלשון יפר כח דאמר להו אף כשובו: אמר

 המחבר [ש״מ שאמד כתבו ותנו מנה לפלוני] ומת א־ן בותבין כוי. דעמ הר״ש ז״ל והרמכ״ס ז״ל שאס כמבו ונמנו מחיים קנה ועושין

 כן לכתחלה והרכה מן האחרונים הסכימו לדעש ר״י ז״ל שסובר שאס הוא רוצה להקנוח לאחר מישה בשטר או בקטן כדין ממנמ בדא

 אינו כלוס אלא אס כן מקנה מעכשיו כבריא וחקנח חז״ל בשכיב מרע שלא מטרף דעמו עליו היכא שמקנה באמירה אבל כשרוצה

 להקנומ בשטר ככריא דינו שוה ככריא והא דנקט הכא ומח לאו דוקא אלא אורחא דמילשא שאין דרך לכתוב צוואת שכיב מרע עד לאחר

 מיחה ומכל מקום אליבא דכ״ע מיירי הכא כשצוה על כל נכסיו דמחנמ ש״מ במקצמ לא קניא אלא אם כן יש כה קטן ומעכשיו וכיוצא בו

 שקונה משיים וכדאימא כפרק מי שמת נדף קנא:! ור״מ ז״ל אומר דמחנח כריא נמי יכול לחזור בה כממנש ש״מ לגמרי כל שכחוב בה מהיום

 מהא מחנה כ״ז שלא אחזור בי עד לאחר מיתה והדין אמת הריטב״א ז״ל: נרםינן בנמ׳ נדף קלה:! בי אתא רב דימי אמר דייתיק־ מבטלת

 ו—\קי. פוספחא נמכילחין פרק חן דיישיקי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בה משזכה כה אינו יכול לחזור בה אפוטרופוס
 עד שלא החזיקו כנכסים יכולין לחזור משהחזיקו כנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי כשאמר בשירוש שמכטל ונוחן לאחר אלא אפי׳

 מצאו השניה חגורה על ירכו מבטלש הראשונה דמ״מ גלוי דעתא איכא וכהכי סגי וכן כתכו מן האשרונים ז״ל: עד שלא זכה. כצווש

 מעיקרו: משזכה. שידע וששק ומסשכרא דוקא כששחק אחר מימה אכל מחיים דאינה חלה ממנמ שכיכ מרע אפילו שמק יכול לחזור

׳ מדכחכ להו לאחר מימה שמע מינה שהוא י  בו ובריישא זו כרבנן דשליגי עליה דרי שמעון בן גמליאל לקמן בגמרא נלף קלח•]: מתנ

 רוצה הפירומ כל ימי פייו ומדאיצטריך למכמב להם מהיום אע״פ שהם בניו ובודאי היו יורשין אותו ש״מ דמיירי בבריא שרוצה ליקח

 אשה וכדי שלא ישמעבדו נכסיו שהם מועטין לכתובת האשה והעקר הנחלה מבניו כוחב להם נכסי מהיום ולאחר מימה כדי שתחול

 המחנה לאחר מימה מכמ מה שגמן להם מהיום דהוי כאילו אמר להם גוף הקרקע אגי מקנה לכס מהיום ופירוח הקרקע לאחר מיתה

 ורבי יוסי אומר דאסילו לא כחכ לו ממש כשטר לשון מהיום כמהיום דמי אם יש בו זמן כאשר נהגו לכשוב ככך וכך בשבמ אמר פלוני

 או שיש קטן כשטר וכדמשרש כגמרא אלא כדוכרן פמגמא פי׳ לאו דוקא אלא לומר שלא נחלקו אלא כשטר ממנה שאין כו קטן סודר וכל

 שנחן נכסיו מהיום ולאחר מומו רש שם מעוח או חוכומ ילקמ כהס קרקע והוא אוכל פירוש כדין בעל בנכסי אשמו אלא אס כן פירש

 שיוכל להחעסק כהם והריוח שלו ואס נססד מן הקרן נפסד ולא מששעכד ליה רוושא שלא אמרו כן אלא בשומפין ומחעסקין מסי רכינו

 נר״ו הריטכ״א ז״ל: זמנו של שטר מוכיח עליו. לא לחנם כחב זמן כשטר אלא לומר דמאומו יום מקנה ליה דאי לא מקנה ליה אלא

 לאמר מיתה למה ליה זמן לכתוב סלוני נוחן נכסיו לכניו לאחר מיממו אלא ודאי מדכמב זמן למימרא דמאומו זמן קא מקט ליה:

 נמ׳ בהקנאה אינו צריך. כלומר אס יש קטן כשטר כמו שכותכין וקנו ממני וכן כומכין וקנינא מיניה אפילו לר׳ יהודה לא צריך מהיום
 דודאי מדמקנה ליה ומיפה כחו כ״כ להקנומה לו לא צריך למכמכ מהיום דמשעמ הקטן טמא דגמר ומקני ליה: ובדוברן פתגמא.

 כלומר שאין בשטר קטן אלא יש בו זכרון עדוח שהיה כפנינו וכהא פליגי דר׳ יהודה אמר דכיון דאין בו קטן אי לא כמכ ליה מהיום לא

ד יוסי סבר אשילו בלא קטן זמנו של שטר מוכיש עליו וכדשירשנו וקי״ל כרבי יוסי כדפסק רב להדיא ואף בגיטין סבר לה רכ  מהני ו

 כי הכא כממון דהא המס נבגיטין דף עב.] מקשה מהא דרכ ולא אשכחן דהדר ביה הלכך הא דאמרינן המס בגיטין נדף פה:] אמקין רב

 כגיטין מן יומא דנן ולעלם לאסוקי מדד יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו היינו משוס דאיסורא הוא חיקן הכי לחומרא לרווחא דמילמא

ד יהודה כמקנמ רכ כגיטין ומדאסיק  ומיהו לכחחלה משמע דעבידנא כרבי יהודה אשילו בממונא מדכחב רב נחשון גאון נהיגי במשיבשא כ

 דלא שליגי אלא כלא קטן ש״מ דאי איכא קטן לא כעינן אפילו זמן דהא לא כעי ד יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו אלא בזכרון עדומ

 לבד כדאמר וקי״ל כותיה: אמר המחבר הא דקי״ל כד יוסי בזמנו של שטר היינו בצוה בעל דבר לכתוב כן ולא כשיכשכוהו עדים

 מעצמן כך היה אומרה הרא״ה ז״ל כשם אשיו ורכו ז״ל וכן אמר כשם הר״י ז״ל וכן דעש הרשב״א ז״ל ועכשיו שנהגו כל כותבי שטרות

 לכמוכ כהס זמן מיום כמיכמס וזה לא מיחה כידס הרי הוא כאילו צוה להם לכשוכ דיודע הוא שכומכין ולולי שגמר לממ מהיום מוחה

׳ הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה. הכומכ נכסיו לבניו מהיום ולאחר מיפה דהיינו גופא מהיום ושירומ  היה כפירוש ע״כ: מתני

 לאחר מימה והא דמקני ליה מהיום כדי שלא יחן לאחר מקדים ומקני להאי מיהו הסירוח רוצה שיהיו שלו כחייו אס אש״כ רוצה למוכרן

 לאחר אינו יכול שהרי כשב כן ונמן לבנו והכן נמי אינו יכול למכור השירוח והגוף משני שהפירוש הס ברשוח האכ: מכר האב. סממא
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 מכורין הפירוש עד שימות האב שהרי הפירות שלו הס: מכד הבן. סתמא אין ללוקח כלום לא כגוף הקרקע ולא כפירות עד שימות
 האב שהרי בחייו פירומ הקרקע שלו מה יעשה הלוקח בו והלא לא השליט בו בנו אלא לאחר מומו ומיהו לאחר מופו יקום השדה וכל אשר
 בו ללוקח כמו לבן מלבד פירומ מחוברי[ וכ״ש חלושין שלעולם יהיו ליורשין או [לבן] מן הכן אשר נחן המחנה ואע״פ שמכר לאחר
 וכדמפרש כמשנה האחרמ: אמר המחבר מכר האכ מכורין עד שימוח פירוש אם ירצה לוקח שאס אינו רוצה חוזר בו ומבטל המקח

 רש״י
 אפילו מפ הכן כחיי האג כי הגוף הוא של
 הבן ולא מכר האב רק הפירומ וכשמת
 הבן ואח״כ ממ האב ויש יורשים לבן הס
 יורשים אח כחו: אין ללוקח פירות עד
 שימות. שהרי הבן ןאינו! אוכל פירות
 האב אבל כשמת האב מיהו אית ליה
 ללוקח וכגון שהבן קייס אבל מת הבן
 ואח״כ מת האב פלוגמא היא בגמ׳ אס קונה
: גמ׳ גנו ואינו גע. שמא ו א  לוקח אס ל
 כן אמר מהיוס יהא גט אס ימות או שמא
 מיהדר קא הדר ביה ואין גט לאחר מיתה
 ואס קיבלה קדושין מאחר צריכה גט
 משניהם: חולצת. דילמא אינו גט: ולא
 מתייבמת. דילמא הוי גט וגרושמ אחיו
 במיתה: התם. בגט לא שייך שתי מתנות
 כי הכא דנימא מקצח הגט יחול מהיום
 ומקצתו לאחר מימה לכך מספקינן לו
 כדפרישימ אבל מסנה איכא לאוקמיה
ד לאחר סי  בתריייהו דה״ק גוף מהיום ו
 מיתה ידון דאפשר לקייס שתיהן עדיף
 טפי מדלימא מנאה אי חזרה: זמצו של
 שטר. שכתוב נו כך וכך בשבת אמר לנו
דח שמאותו ׳ מו  פלוני הוו עלי עדיס ט
 יים המחילה הממנה דאל׳׳כ זמן הנכמב
 בשטר בחנס נכתב: בהקצאה מהו. מי
ה מהיום  פליג ר׳ יהודה ומצריך למכתב ט
 או נאמר דוקא בשטר ממנה בלא קנין
 פליג כגון שכתוב בו שד נתונה לך לאחר
 מימה ומסרו לו השטר דקי״ל קרקע
 נקנה בשטר: אקצייה. שכתב בראש ואקנייה
 ובסוף השטר וקנינא היינו יסיי כח הוא
 ימשמע שני קנינים הוא הקנה וקנינו גס
י יסיי כח לקנות  ממנו וקנין ימירא ה
 מהייס אבל אס כתב במחלה וקנינא ובסוף
 ואקנייה משמע קנין אחד יפרוש, קא מפרש
 וקנינא והיאך שהרי הוא הקנה לו הילכך
 טתבין בשטרית מחלה ואמר לנו פלוני
 הוו עלי עדיס וקנו ממני כוי והיינו דאקניי׳
 לעדים בקלן סודר לזכות למקבל ואחד
 בסוף יקנינא מן פלוני שצריך לחזור
) השטר בשיטה אחרינה: בדופרן ג  מעטן (
 פתגמא. הייני שטר עדות בלא קנין לזכרון
 דבריס ולא לזכרון קנין והכי קי״ל דאפי׳
 לר׳ יהודה אינו צריך זמן בשטר שיש בו
 קנין: לא קצה לוקח. אפילו כשימות האב
ד שמעולם לא היו ראייס לבא ליד הבן ח  א
 ייחזרי לשאר יורשי האב ומיהו אס לא מכרו
 הבן בחיי האב הוה מודה ר׳ יוחנן שאע״פ
 שמת הבן ואח״כ מח האב אפייה יורשי
 הבן יורשין ממנתו ולא יורשי האב אבל
ד סילק עצמו משעת מטרה  גבי מטרה ה
 גס לא בא לידו שיוכל הלוקח לזכות מכחי
 והא דקתני ממני׳ מכר הבן אין ללוקח
 עד שימית האב הא כי מיית האב קונה
 ליקח היינו ט לא מיית הבן בחיי האב דאתי
 לידי הבן אבל ממ הבן בחיי האב דלא
 אתו לידיה ט מת אב נמי לית ליה ללוקח:
: כקצין הגון)  קצין פימת. שיש לו לאי ט
ה זני!: שדה לפלוצי. ט זבין לאו דדי  דמי. ו
 פי׳ לעיל: ומכר ואכל. כלומר שהוציא
 המעות ואורחא דמילתא נקט: השצי
 מוציא. לאחר שימות ראשון מן הלקוחות
 דרבי סבר באחריך קנין פירוח דקני
 לראשון לאו כקנין הגוף דמי ולכך שני מוציא
 מן הלקוחות והיכא דמית שני יחזלו ליירשי
 ניתן: אלא מה ששייר ראשון. ואס לא
 שייר שמכר ואכל אין לשני כלום דקסבר
 גוף ופירי אקני לראשון והיכא דמית יחזרו
ו ריש לקיש מידה ל י פ א  ליורשי ראשון ו
 באחריך כרשב״ג דגוף ופירי אקני לראשון
 כדפי׳: אין לראשון אלא אפילת פירוס.
 קס׳׳ד הפירות יכול למכור ולאכול אבל מכר
 הגוף השני מוציא מיד הלקוחות: הא
 לפירי. במריימא דקמני מוכר יאוכל
 אפילות קאי ולעיל קאמר דהגוף מיציא מן
 הלקוחות: הא לפתחלה. קאמר רשב״ג
 אין למכור לכתחלה הגוף קאמר אלא
ד שיתקיים דעת הממן דגלי  הפירות כ
 דעחיה דניחא ליה שישמייר קצת לשני
 וה׳׳ק רבי יורד ראשון ומוכר ואוכל וסממא
 דלרבי אין מכירתי מטרה כ״א לפילות
 רשג״ג אומר לא ימכיר סתס דא״כ הגיף היה מכור ילא מתקיים דעת הנותן אלא
 ימכור בפירוש לפילות: הא דיעבד. אס מכר אין לשני אלא מה ששייר ראשון:

 שימות מכר הבן אין ללוקח >א< כלום עד
 שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי
 שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים:
 גמ' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי
 הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט
ת חולצת ולא מתייבמת התם מםפקא  ואם מ
 ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמר
 גופא קני מהיום ופירא לאחר מיתה: רבי יוםי
 אומר אינו צריך קסבר א זמנו של שטר מוכיח
 עליו: בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה
 מהו פירוש שטר שיש בו קנין א״ל אינו צריך
 אמר רב פפי איכא אקניתא דצריך ואיכא
 אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא
 צריך מהיום מאי טעמא אקנייה וקנינא מיניה
 מהשתא משמע קנינא מיניה ואקנייה לא
 משמע מהשתא ולהכי צריך מהיום ואםיקנא
 אמר רבא א״ר נחמן בהקנאה אינו צריך בין
 אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה
 בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי ר׳ יוםי
 םבר אע״ג דלא כתיב ביה מהיום זמנו של
 שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום
 דמי ורבי יהודה סבר לא אמרינן זמנו של
 שטר מוכיח עליו ופםק רב הלכה כר׳ יוסי
 דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ינ< ואשכחן
ב בגיטי מן ד י דאתקין א  בגטין בפרק המגרשא
 יומא דנן לאפוקי מדרבי יוםי דאמר זמנו של
 שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב
 דהכא קא פםק הילכתא כרבי יוםי והתם
 אתקין מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוםי וחזינן
 למקצת רבואתא דשני לא דאמי מתנה
 לגט דהכא ממונא והכא איםורא וטעמא
 m דמיסתבר הוא כי היכי דלא תיקשי דרב
 אדרב ורב נחשון גאון פליג ואמר הכין נהיגי
 במתיבתא כרבי יהודה ואפילו בממון כתקנת
תב נכסיו לבנו וכו׳ אתמר הכו  רב בגטין: א
 מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב
 רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ורשב״ל אמר
 קנה לוקח ר׳ יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין
 פירות כקנין הגוף דאמי ורשב״ל אמר קנה
 לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי
 והילכתא3• כרשב״ל w בהני תלת חרא הא
 ואידך ג<דכי אתא רבין אמר (רבי) תנתן שדה
 פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ר׳
 יוחנן אמר קנה ורשב״ל אמר לא קנה עד
 שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית
 ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ואידך
 דאיתמר י׳החולץ ליבמתו מעוברת והפילה
 ר׳ יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין
 חליצת מעוברת שמה חליצה ורשב״ל אמר
 צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא
ואחריך לפלוני  שמה חליצה: תניא נכסי לך 2
 וירד הראשון ומכר ואכל שני מוציא מיד
 הלקוחות דברי רבי רשבג״א אין לשני אלא מה
 ששייר ראשון בלבד ורמינהו נכסי לך ואחריך
 לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי
 רשב״ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות
 בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב״ג
 אדרשב״ג דרבי אדרבי לא קשיא הא לגופא
 הא לפירא דרשב״ג אדרשב״ג לא קשיא הא
 לכתחלה הא דיעבד. אמר אביי איזה הוא

 דכיון דזכין ליה סמס גוף ופירומ
 משמע ליה ללוקח טון דלא ידע שאין
 לו אלא פירי והוה ליה מקח טעומ ולא
 שייך למימר הכא אין אונאה
 לקרקעוח ומיהו אם ידע לוקח שאין
 לו אלא סירוח אין זה מקח טעוח
 שהרי הכיר בה שאינה שלו ועוד
 דסחם מוכר זכומו מוכר וכן אס פירש
 לו זכותו שיש לו בשדה פלוני אט
 מוכר לך אין כאן מקח טעות ואינו
 חייב באמריומו שלא מכר לו אלא
 זכומו ונראין דברי האומר שאפילו
 חזר האב דרשה או לקחה מן הבן אין
 ללוקח כלום דלא דמי הא לחזר ןב״מ

 דף טז:ן ולקחה מבעלים הראשונים
 דהפס הוא לפי שבחחלה לא חלה מכר
 לא על הגוף ולא על הפירות וניחא
 ליה דלא לקריוה גזלנא או דליקים
 בהימנוחיה אבל הכא שכבר חל המכר
 על הפירות ודעתו שלא מכר אלא
 זכותו אין כאן לא חשש קריאת גזלן
 ולא חשש דלא ליקוס בהימנותיה.
 הריטב״א ז״צ: נמ׳ [איתמר מכי
 ובו׳]. מדלא פליגי ביירש הבן אלא
 במכר הבן ש״מ דאף רבי יוחנן דפליג
 במכר משוס דאיגלאי מילתא דלא
 היה ראוי לבא ברשומיה דבן מודה
 דיורש הבן יורשו דבן כרעא דאבוה
 הוא ובמקומו עומד וכי היט שאס
 היה הבן קייס הוי שלו ה״ה ליורשו
 ואין להאריך בזה כיון דקי״ל כר״ל
 דאפילו במכר לאחר קנה לוקח משוס
 דקנין פירוח שיש לו לאב בקרקע זו
 לאו כקטן הגוף של קרקע דמי א״כ
 כבר אמא ברשומיה רבן משעש
 המחנה וקנה לוקח ומיהו באשה ןב״ב
 דף קלט:] שמכרה בנכסי מלוג שלה
 החקינו באושא שהבעל מוציא מיד
 הלקוחוח [והואיל] ויהבי ליה דין לוקח
 הלכך לא מהדר דמי ללוקח דהו״ל
 כמלוה על פה שאינה טורפח מן
 הלקוחוח וכדאיחא לקמן ויש לדון אף
 כשאמר הבעל לאשמו דין ודברים אין
 לי בנכסיך ובפירושיהן ובפירוש
 פירוחיהן עד העולם שאחר מיממה
 הבעל מוציא מיד הלקוחומ ולא אמרי׳
 הא מחיל לה לעולס דאס עשה לה נחח
 רוח לאחר שמחה היא לא יניח זכומו
 שזכו לו חכמים לאחר ובכה״ג אמרי׳
 לעיל [דף קלב: ודף קלג.] כאשה
 שמחלה כשובשה לבעלה דאף על פי
 שמחלה בפירוש כדאמרינן שהימה
 שס וקבלה עליה למחול בפירוש כל
 כתוכחה משוס קרקע כל שהוא מ״מ
 הנ״מ בנכסים אלו אכל כנכסים
 שעחיד לקנוח הבעל לא מחלה כיון
 שיש לה זכוח בהן שמשעבד לה
 בכתובחה דכחכ ודעחיד אנא למקני
 ואפשר שדין זה מפורש במקום אחר
 אבל כחכמי כן משוס דכתבו
 המפרשים על רבי יוחנן דאמר קטן
 פירות כקטן הגוף למה לי תקנתא
 דאושא ותירצו דאיצטריך בכגון זה
 שאמר לה דין ודברים וכו׳ שהבעל
 מוציא מיד [הלקוחות] ונראה לי

 דלר״ל נמי הדין כן. ר״ת:
א נבםי לך השט מוציא מיד י  תנ
 הלקוחות. משום דס״ל

 עין משפט נר מצוה
ב ע ת ת - א ע ת  ת

ן שב ג עשי מ ה ס נ ת מ יה ו ׳ זכי ל ה ב מ ״ י ׳ פ י י  א מ
׳ י מ ס ״ ר ח ו ' שס ט י י : כ מ ז נ ׳ ר י מ ס ״ ר ח ו  ט

: [ ת מ ר  (רמה< [

 ממורת הש״מ
ג ״ ף לו. ג) נ ת ד ו מ נ י : ו ט כ ף ק ) כא! ד : נ ה ף פ  א) ד

: ה ף ל ת ד ו מ כ ) י . ד ט כ ף ק  ד

 קובץ הגהות
ן כצ״ל: : (ב) ואשכתנ ו ה ב ב ״  ב״ח (א) נ

ן טי י ס׳ שס בג בתו תא רבא ו ׳ אי מ ג  ג״א א] נ
או ׳ הבי י ר רב כ מ י א ה הכ ״ ד . כ ף עב  ד

: ת ו ס ר י  שני ג
פ ״ ׳ ר י ב ע ״ ) נ כ ) : ׳ ס ו ת נ וכן פירשו ה ״ ) נ א ) , ״ ן  ח
ה אין ה ז ע ט א מ ה ע ד ״ נ צ ״ ) נ ג  התולץ: (
ל שטרי נ ב ס ד ו ש כ מ ״ ה אלא ע נ ו ה אתר ט י ש ן מ י  למד
ם ב ג ״ ד ע ״ נ ף ק ׳ ד י ו ע ם מעבשי תבי ן כו ד ה ד נ ת  מ
ב ״ ׳ מ י ן ס ״ ש ע ב ״ ע ע ו ״ ׳ צ ק ו ״ ב ס ״ ׳ ד י ע ס ״ מ ס  ב

: ׳ ק י ״  ש

 שלטי הגבורימ
ו קני! פ שאין נ י שאומר שאע״ ז א יש מ ״ א י ב ר ת  כ
ת י נ י ד זמנו של שטר מ ה ום ש קר א״צ לכתיב מהי  כל עי
ה יא״צ נ ק מן השטר ה י נכתב השטר ומז י ד נחי ה  עליו ש
ק ילעלם מא ל ו ו מן י ום אלא בגט אשה שכותנין נ  מהי
ך לכתוב ד ן צ ו ה שאף בשטרי ממ י ן ביאר מד ק א ן [ ק י  ן
: בלי! זמני של שטר ר ק י י קני! ובן ע ם אם אי! נ י  מהי
א ק ו נ ל ת ה נ ״ מ ר ה נ ברניני י ת  מוכית עליו הרא״ש כ
ם ו ד ס אין כשטר זמן צריך מ ה זמן אנל א י נ נ י ת נ  ל
א למט־ שטרא לנ ס לא קני אלא מעי י י נ מה י פ דכת ״ ע א  י
ר זמנו של שטר מיכ־ח מ א ה הא ד י ל הרמי כתנ עי ה ו ד  ל
נ ת ו כ י אבל ה ת ו קא בכותב נכסיו לאחר מ  עליו היינו לו
ה נ ממ בתוך ל׳ לא ק  נכסיי לאחר או לבנו לאחר ל׳ יוס ו
ך ל׳ יום י ליה אלא לאחר ל׳ וכיון שמח חו נ ק א לא מ ה  ל
יס לאו אה רלאחר ל׳ י ההקנ י י חמ י י מ  נפלו נכסים ק
׳ זמנו של ג לכמב ביה ומנא לא אמרי ״ ע א א  כליס הו
ו ח י מנ נכסיי לאחר מ  שטר מיכיח עליו לנשלמא הבו
ה צריך לכתיב שוס זמן תה מבררת הומן מ  כיין שהמי
י הזמן אבל היכא ת ות לו מאי  בשטר על כרחך להקנ
מתי וס מאי מן בשטר לברר הגי ל׳ י  לצריך לברר הו
ס ה א ״ ה ח עליי ו כי  מתחילי] אין לומל זמנו של שטל מו
ך ל׳ יום לא קני מקבל בקבר להנחילו י ת ל נ נ ק ת מ  מ
ן לנכסים לאחריני ניני ח ו ; ו ה מ נ ק א ה היכא ל ״ ה  ליירשו ו
ו ה לכולהו צא אמרן אלא בשטר שאין נ נ א ק ר ח  ונ־ני נ
יה גמר נ ו מי א לקנ לנ י קני! מעי ר שיש נ ט ש  קנין אבל נ
ם: ששאלמ אלמנה שנחנה ו י  ומשעבל נפשיה ולא בעי מה
ן ט ק ה ה ה על מנאי שאס לא ימרצה מ י מ  שלה לא׳ מ
ה נ מ גדל בפשרה שעשו בין הבנים שיהיה מ  לכשי
ס ־חרצה באומה ן א ט ק ה ושאלי לבנה ה פטרה האלמנ נ  י
תה ח או עתה בא אחיו הגלול בנ  פשרה ולא אבה י
א ח כ מ ס י א ה משוס להו נ ת ה ובא לומר שאינה מ נ ת מ  ה
א ח כ מ ס ן וכל לאי א ט ק ה ה ה ברצון מ ; ת מ  שחלתה ה
ס ירצה ן א ט ק ה ה א ועול כ־ נשעה ששאלו את מ  הי
ה נמצא שעתה תל ה האלמ; ר ט פ ; ר נ ה כ נ  בפשרה ולא א
ן ואי! קנין לאחר מ־תה: תשיבה ־ראה ל־ שאין זה  הקגי
א שאלם ל הו ח שנחלמי י מ כ מ ס א כלל כי כל א ת כ מ ס  א
רד לחנירי לעשית לו לבר ואס לא יעשה שמקבל עליי ו ; 
ה מ ה ל ע מ ן אבל בנרון זה שנחנה מ כ ן ו ד כ  להפסי
ן בפשרה שעשו אין ענין ט ק ס לא נחרצה בנה ה  הגדול א
ה ו ה ה שיש בה חנאי ת נ ח כ כל מ ״ א א כלל ל ת כ מ ס  א
ה שנתן משה לראובן ולגד ארץ סימין נ ת א ובי מ ת כ מ ס  א
אי כפול ותנאי א לפיכן אם התנ ת כ מ ס ה א ח י ג ה עו  ו
ס לא לס כלאי כגון שאמרה א לס למעשה יהן קו  קו
אס מח י י ה הגלול קי נ ח ה מ ן שאז תהי ט ק ה ה  יחרצה מ
אס נחרצה אי קייס ו : או הסנ ל ט ה ב נ ח מ ה ה י ה  יחרצה ח
ס כחוב בשטר ותנאים ה בטלה או א נ ת מ ! ה  בנה הקט
ס או כתנאי בני גל מי י י ם המקו אי ן התנ ד  הללו נעשים כ
אי קייס אבל אס אין כתוב בשטר ! אז המנ נ  ובני ראי
טל ה שכמבמ לנ מ המעשה קייס ו ל ו ט אי נ ׳ אז התנ  כי
ל כ־ ״ ה אינו ; מ י ס לאין קני; לאחר מ ה משו נ ח מ  ה
ן ט ק ה ה ; ל מ;ת שאס לא יחרצה נ ע תה נ נה הי  הנתי
י מ ו ל ר מעכשי מ מ כאילי א ״ מר ע ה וקי׳׳ל כל האי ר ש פ  נ
ס לא ירצה בנה מ אלא א ״ ר ע ט ש נ נ מ כ ׳ שלא נ אפי  י
״ל י לקי ר מעכשי מ יה היי כאילו א ן כפשרה אפי ט ק  ה
ן כיון ר זמנו של שטר מוכיח עליי הלכ מ א  כר׳ ־יסי ל
ם ואין כאן ו נ בו מהי י ח  שבשטר כחיב זמן הו־ כאילו כ

: ה מ י  קני! לאחר מ

 דאף על גב דאמר אחריך לעולם אינו
 נוחן לראשון אלא הפירוח ולאחרון

 הגוף דהא לא שעבד הגוף אחריו לשום אדם הלכך הכל נתן לו ואס
 כן מה שמכר הראשון בגוף הקרקע לאו כלום הוא והשני מוציא

 מיד הלקוחוח וכ״ש אס לא אמר אחריך אלא שנמן לזה הפירוח לזמן ולאחר הקרקע לאחר אותו זמן שאין הראשון יכול למכור הגוף שהרי



לז.-קלז:) םג מסורת הש״ס ק  נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (
: ן ת א שנ ״ : נ) נ ה כ ף ק  א) ד

 קובץ הגהות
: י נ מצ ״ : (ג) נ ה נ י נ : (ג) צ״ל ת ל ״ צ ן נ  ב״ח (א) נתנ
י לה ר מ א י ו ״ ר ן א י נ א ר ת ׳ ליתא ט א מ ג  ג״א א] ב
׳ מ ג : 3] נ י ו ג כ ׳ ׳ ה כרשב כ ל י ה ״ ר ק א ׳ ר ו  נ
ס ש ו : ג] ן י ו ס כ ו ש ע מ ש ו ה נ י ר ה ד ט ה נ ״ תא ר  אי

: ן ה נ ר י ו י נ תא א  אי
: ק ת מ י לך נ נ ה ת י נ י  מא״י [א] ת

ה ״ ׳ ד י נ ת ם מ ד ו ן ק י ק ר י פ ׳ לעיל נ י נ ע ״  ךןן״י (א) נ
י שניס ל ס מו א י ט נ ו נ י נ נ ני נ ר איש סלו מ ו א  ה

ל: ׳ צ׳ ׳ נ ו ר נ ד ג מ ת אזלא ל ו ה : (ב) ד י י  כ

 שלטי הגבורימ
ה ת י ד שציוה כשעת מ מ א ה נ ש ע ז א מ ״ א י ב ר ת  כ
תה לו הי ו לזקנתי ואחריה יהיו ליורשי ו י יהי ס נ אמר נ  ו
ס אילו י מ כ ה ואמרו מ קנ ס כחיי הז נ ה ה מ מ מ נשואה ו  נ
ת נ ס ה ו ק מ ם נ י מד מ עו נ מ הרי יורשי ה ס לנ י נ ו נ  הי
תן ו ר הנ מ ט לא א ה קנה ש מ הז מ י מ ס נ כסי נ  לזכות נ
 ואמריך לכמי אלא יאמריה ליורשיו ויורשי יורשיו הרי
ס י נ ס אין לה נ ה למעלה א ״ ז ו שניאר מ מ ו נ  הן טורשי
ת ת י ס אחר מ כסי נ ה ליורשה אינו זוכה נ ל ע א נ נ ת ו  לנ
ה מ י אלא נ א ר ת אשתו ב ל יורש א ע נ ה לפי שאין ה קנ  הז
ה י תי חזקה אשתו נ ד לא הו ה ה י י חי קת נ חז  שהיחה מו
ם ונמצא שאין יורשים אחריס אלא יורשי  כאלו הנכסי
ם ו י ה יהיו לנתי מה קנ ר הגוחן אחר הז מ אס א ה ו קנ  הז
ם י ס כ ה מ כ ו ! ל ע נ י הזקנה הרי ה מ נחי נ פ שמתה ה ׳ ׳  אע
ה קנ ת הז ת י מ ם הרי נ ו אמר מהי ה הואיל ו קנ תת הז  כמי
ף ו ג קמ נ מו א מו ס והרי הי נשי נ ע נ ר פ מ מ ל נ  זכתה ה
ס מכרה ׳ א ל יורשן ואפי ע נ ט ה ה ה ו י חי  הנכסים נ
א נ ד ה ה ה לא עשאה כלום ש י חי ם נ ה הנכסי קנ  הז
ה ה הנותן אחרי ע כין שהקנ ר פ מ ה זוכה כנכסים ל  אחרי
ו לחנירו ה נכסי נ ק מ ה לאחר: ה ן שהקנה אחרי י  לבתו נ
ו לנוחן עצמו והלך אותו ו ינחנ תח מי חייו ולאחר מי  כל י
ו ת ע ה ד הי ה כלום הואיל ו ש ה ומכרן לא ע נ ת ל מ ב ק מ  ה
ף לעצמו ו  של נוחן שיחזרו אליו הרי מתחלה שייר הג
ד עשר שנים יאחר מר לחכירו נכסי נחוניס לך ע  וכן האי
ד עשר שנים ה לו ע נ ק ט לא ה  עשר שניס יהיו לפלוני ה
ם כתוך עשר ף הנכסי ו ת ואם מבר המקבל ג רו  אלא הפי

: ו י יה בפסק ׳  שטס לא עשה כלום יכן ביאר מז

 אינו שלו ורכי שמעון כן גמליאל שכר דכל האומר אמריך כאילו אמר מה שחשייר אחריך דכי היכי דיהיכ לשני כעין יפה שנותן

 לו הכל הוא הדין לראשון דנומן כעין יפה נוחן ורחיס ליה טפי שהרי נוחן אליו חחלה וממני׳ דקמני האכ אינו יכול למכור

 מפני שכחכן לכן כר אף על גכ דאחריך הוא דקאמר ליה משוס דאי לגכי נפשיה הוה משייר שהיה יכול למכור אם כן לא יהיכ

 לאמרים ט היכי שיהיכ לשני כעין אלא מה שמשייר ולא הוי עין יפה אכל כל היכא דלגכיה נפשיה לא משייר מידי אלא שנוחן

 יפה ה״ה לראשון הלכך אם קדם

 הראשון ומכר אין השני מוציא מן

 הלקוחוח אי נמי כמשני׳ מיירי דאמר

 ליה מהיום או שיש זמן או קטן דהר

 כמהיוס אליכא דרכי יוסי ןלף קלי.]

 דקי״ל כווחיה וכיון דמעכשיו מקני

 ליה אינו יכול למוכרו אח״כ והכא נמי

 אילו אמר מעכשיו יהיה הגוף קנוי

 לשני וסירי אחריך אס קדם הראשון

 ומכר השט מוציא מיד הלקוחוח

 ומיהו כיון דדעח הנושן שישאר לשני

 אין לו לראשון למכור לכחחלה והיינו

 דשנינן הא לכחחלה דאמר רכן

 שמעון כן גמליאל אין לראשון אלא

 אכילמ פירוש כלכד והא דאמרי׳

 אין השני מוציא היינו דיעכד דמה

 שמכר מכר וכדפרישית והכי הלכמא

 כרשכ״ג וכדפסקינן גכי ההיא סכתא

 וכדמשמע כסמיך: זה המשיא עצה

 כרשג״ג. משום שנתקיימה עצתו

 הססיד חכרו ולקמן נמי גכי האי

 איחחא דהוה לה דיקלא כארעא דרכ

 כיכי דשקלינן וטרינן אליכיה וככר

 פסקנו לעיל וסי׳ ממס] דאס הראשון

 ראר ליורשו אע״ג דאמר ואחריך אין

 לשני כמקום ראשון כלום דאינו לשון

 משנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה

 הפסק וכשכ הרשכ״א ז״ל דאפילו חל

 קטן דשני מחיים כגון שנחן לו כקטן

 ואמר מעכשיו נכסי קנויין לך כקטן

 זה אש״ה אין לו לשני כלוס כיון

 שהראשון ראוי ליורשו ירושה אין לה

 הפסק ומצא סיוע לדכריו כהלכוח

 ר׳ יהודה נשיאה אלכרגלוני ז״ל

 ונראה סכרמ המפרשים דכין שאמר

 נכסי לך ואחריך לפלוני או נכסי

 לך ואחר מימחך לפלוני אס קדס

 הראשון ומכר מה שמכר מכר אלא

 שמסופקים אם נמן לראשון לזמן

 ידוע ואחריו לפלוני ולא קצכ זמן אם

 מה שמכר הראשון מכר או לאו

 דמשמע דלא יהיכ לראשון כעין יפה

 כמו לשני ואינו יכול למכור כגוף

 הקרקע או אס נאמר דלאוחו ומן

 מיהח שנחן לו נחן כעין יפה כשלימוח

 ומה שמכר מכר: אמד המחבר מה

 רש״י
 המשיא עצה. לראשון למטר דאהני מעשיו
 לאין לשני אלא מה ששייר ראשון וכרשב״ג
 מיהו המוכר לא מיקט רשע דאע״ג לאסור
 לעשות כן מ״מ לא תמיר איסוריה ט הנותן
 השליטו בגוף וכפירות לעשות כרצונו אך
 המשיא עצה שגורס שלא תתקיים נחת רוח
 בחנם מיקרי רשע: ומודה רשב״ג. אע״ג
 דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון
 אס נמנו הראשון במתנת שטב מרע לאחר
 דאמר מהיום ולאחר מימה דאמר לעיל
 שהוא כמחנמ שכיב מרע או שנמנה כשהוא
 שכיב מרע שלא עשה כלום והשני מוציא
 מיד המקבל ממנה: וכבר קדמו אחריך.
 ואחריך עם גמר מימה משמע אבל מתנת
 שטב מרע לא קניא אלא אחר גמר מיתה
 ממש: דא״כ. דאין הלכה כרשב״ג:
 קשיא מעשה דההיא סבתא. דמשמע דהלכה
 כרשב״ג כדפי׳: אלא היכא דאמר מעכשיו.
 ולאחר מימה דמשמע הגוף מעכשיו והפירי
 אחר מיחה אבל באחריך הקנה הגוף ופירי
 לראשון: ואפילו היו בהן עבדים. יהוציאן
 לחירות קאמר רשב״ג דמהני: פשיטא.
 דמאי שנא: למיעבד איסורא. דהמשחרר
:  עבדו עובר בעשה דלעילס בהם מעמדו
 תפריפי המת. אסורין בהנאה: לשוויו
 איסורי הנאה לא נא] יהבי לך. אלא על מנת
 שמהנה ממנו: קא דיישת. אס דירסת
 קרקעי: אקציתיה לרב ביבי. כל ימי חייו
 ואחרי כן יחזיר לה וליירשיה: אקציה לבצו
 קטן. כרשב״ג דאמר אין לו לשני אלא
 מה ששייר ראשון אע״ג דרשב״ג לכמחלה
 אסר ה״מ כשאומר לו נותן בפירוש ואחריך
 לפלוני אבל הכא שנמנה לגמרי לו כל ימי
 חייו ולא פירשה לתתן אחריו לאדם אחר אלא
 לעצמו לקורת רוחי של רב ביבי נתכוונה
 שיכול לימנו לכל מי שירצה לכתחלה:
 בצו הקטן. לאו דוקא דהוא הדין בנו
 הגדול: ממולאי. מדבימ עלי שהם אנשים
 כריתים קצוט ימים אמטמו מילי קצורים
 וכרותיס: אפילו רשב״ג לא אמר. זה

 רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכםים

י אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי ע  כרשב״ג א

 לה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

 הלכה כרשב״ג ומודה רשב״ג שאם >א< נתנו

 במתנת שכיב מרע שלא עשה כלום מאי

 טעמא אמר אביי מתנת שכיב מרע לא קני

 אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך וגרםינן

 בהאי פירקא6׳ בענין ההוא (א) דאמר להו

 א נכסי לסבתא ובתרה לברתיה הויא ליה

 ברתא דהות נסיבא ושכיבא בחיי סבתא

 ואמרינן בסופה אמר רבה מיסתבר טעמא

 רבני מערבא דאי קדים םבתא >נ< וזבין זבינה

 זביני ושמעינן מינה דהלכתא כרשב״ג דאמר

 אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד

 ואיכא מ״ד דלית הלכתא כרשב״ג דקאי כרבי

 יוחנן דאמר קנץ פירות כקנץ הגוף דאמי

 והאי דפםק רבי יוחנן הלכתא כוותיה משום

 דס״ל קנין פירות כקנץ הגוף דאמי ואנן לא

 סבירא לן הכי דא״כ קשיא מעשה דההיא

 סבתא אלא רשב״ג היינו טעמא דסבר אחריך

 שאני דהיכא דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני

 אין לשני לא גופא ולא פירא אלא אחריו של

 ראשון ולא אמרינן פירא לחד וגופא לחד אלא

 היכא דאמר מעכשיו ובהא מודה רשב״ג

 שאם מכר הראשון שהשני מוציא מיד הלקוחו׳

 דהיינו מתניתין דתנן מכר האב מכורין עד

 שימות ולא פליג רשב״ג ודקא מוקים ר״נ בר

 יצחק לרבי ורשב״ג דבקנין פירות כקנין הגוף

 דאמי פליגי לא קשיא לן מידי דלא עדיף מהא

 דאמר רב הונא כל האומר אחריך כאומר

 מעכשיו דמי דהוה ליה פירות לזה והגוף

 לזה וכבר אידחיא לה ממעשה דההיא סבתא אמר רבי זירא א״ר יוחנן הלכה

ן א״ל ג  כרשב״ג ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא י

 מעבדא בהו איםורא לא יהבי לך קמ״ל אמר רב יוםף א״ר יוחנן הלכה כרשב״ג

 ואפילו עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא לשוינהו איסורי הנאה לא

 יהבי לך קא משמע לן ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר

 אביי כל אימת >u דהות אזלה למיגזרה קפיד עלה אמר קא דיישת לה לארעאי

 אקניתה ליה כל שני חייו אזל אקנייה לבנו קטן אמר רב ב!פפא משום דאתו

 ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפי׳ רשב״ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו

 שמכר מכר והיכא שלא מכר הראשון ולא נתן אלא ששעכד ואפי׳ כאפוחיקי ובמשכיכא וממ (יורד) [יורש] השט ואין חוכ זה גוכה ממנה כל שלא

 מכר ונמן ממש זוכה כהס אחריך אס לא החליט לו מחיים וכן דעת שט רכותי. הריטכ״א ז״ל: איזהו רשע. שמפסיד ולא לו והוא ערום

 שנהקיימה עצחו משוס דקי״ל כרשכ״ג: זה המשיא עצה. לראשון למכור כנכסים שמססיד לשני ועושה כנגד כוונה הנוחן: אמר המחבר

 המשיאו עצה נקרא רשע לפי שהוא חוטא ולא לו אכל המוכר עצמו איסורא עביד אכל רשע לא מיקרי: ואפילו עשאם תכיייכיי למת.

 פי׳ שזורקן על המח יוחר מהצריך דליכא מצוה והיינו דאמרינן לאיסורי הנאה וכו׳ והוא הדין דאס זרקן ליס דמה שעשה עשוי ואינו משלם

 כלום. הריטכ״א ז״ל: [ומודה רשכ״ג] אס נמנם הראשון מתנת כריא כדרך מתנמ שטכ מרע דהיינו כמהיום ולאחר מיתה או כמתנמ ש״מ

 לא עשה ולא כלום ולעולם יהיו לשני: בב״ קדמו אה-יך. דמעט קודם שימות הוו לשני דאומה שעה אין לראשון צורך כהם והנושן הכי

 קאמר אחריך לפלוני כלומר אחריך שלא חצטרך להס: למעבד בהון א־םורא. דהמשחרר עכדו עוכר כעשה דלעולס בהם מעכודו:

 תבריבי המת. אסורין כהנאה כדנפקא לן מקראי כפרק נגמר הדין !דף מז:ו והוא לא יהיכ ניהליה אלא כדי שיהנו כהס כני אדם דטחא

 ליה לאינש דלימהני אינשי מממונו ולא ילך לאכוד: אמר המהבר גכי הא !דף קלי:] דאתרוג שלקחוהו מחפיסה הכימ הגאונים ירכינו

 אלפסי ז״ל וכמה רמים לומדים מכאן לאחרוג של שיתפין שצריטן כל אחד ליתן זטחו לחכירו כשעת שיוצא כו ביום ראשון ומפי מורי הריטכ״א ז״ל

 שמעחי שאין זו ראיה דהכא מיירי שלקחו מתפיסה הכיח לאכלו או להריח כו או לסחורה אכל כשלקחוהו לצאח כו הא ודאי על דעמ כן

 נשחחפו כו שיכול כל אחד לצאח כו וכשהוא נוטל שלו הוא נוטל והו״ל כחצר השוחפין שאין כו דין חלוקה ןנדריס דף מה:] דאליכא דרכי

 אליעזר יש כרירה ואפילו הס מודרין הנאה מוחר ליכנס שס שיכול כל אחד מהס לומר לחוך שלי אט נכנס וזה טעם נכון וכרור ומכאן

 לאהרוג שקונין הגכאין משל צכור לכל הקהל שיוצא כו כל אחד ואחד יפה בלא שוס הקנאה ואפילו יש כו זכומ לקטנים דלאו כני אקנויי

 טנהו אין בכך כלום. הריטכ״א ז״ל: ההיא איתתא ובו׳. פירוש היא הקנתה הדקל לרכ ביכי כדי שלא חטריח לו כהליכחה למגזר

 הממרים ולכבודו עשתה זה ורב ביבי משום דקי״ל כרשכ״ג דאמר אס קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר וה״ה אס נתן בחייו אזל

 ואקטיה לכנו דאע״ג דאמר הני מילי לכחחלה כדאמרינן לעיל דלכחחלה אין לראשון אלא אכילת שירומ בלבד סבר רב ביבי למימר דהיינו

 כשאמר אחריך אכל הכא יהבה ליה לגמרי ולא פירשה לו לחח אחריו לאחר ולעשוח קורח רוח לרב ביבי נמכוונה וסכר דאפילו ליתנו

 לכחחלה לכל מי שירצה: מדאתו ממולאי אמדיתו מיל• ממוליאתא. כלומר דברים כרומין מלשון !איוב ימן ימל קצירו וקרי ליה הט משוס

 דאמו ממשפחמ בני עלי כדאמרינן בר״ה !דף יח.] מאביי ורבא מרבית עלי קא אתו דכתיב בהו וכל מרבית בימך ימושו אנשים ודרך

 גדוף אמר ליה: אבל לעצמו. כלומר מה שמשייר לעצמו כי הך איחחא לא אקנייה לך אלא לימי חייך ועל מנח שחחזירהו לה נחכוונה

 ולעולם הגוף שיירה לעצמה ולא נמנה לך אלא הסירומ בלבד כל ימי חייך ולעיל גבי ההיא סבחא כחבנו דין זה דכל לגבי נפשיה משייר

שהקנה רב ביבי לבנו לאו כלום הוא: אמר המהבד גבי על מנת שחחזירהו לי מידי דחזי ליה קאמר (  והכא בעינן למימר דמה נ

 מכאן לאומר על מנת שממן לי דבר שלוט שאס הקדישו או מכרו לאחרים או נתנו קודס לכן ואח״כ נתנו לזה שלא קייס תנאי דהא

 לא יהיב ליה מידי דחזי ליה והיכא שנחן לחבירו מתנה על מנח להחזירה לנותן לזמן ידוע ושעבדה לאחרים בעודה ברשוחו יש אומרים

 דשעבודו שעבוד ובאין בעלי חובו אשילו לאחר שהחזירה דהא מתנה גמורה היתה שלו בעודה ברשותו וכן דעח מורי רבי נר״ו אבל

 לא נראה לי דאס כן היכי מהדר ליה מידי דחזי ליה ואע״פ דאפשר לסלקו כמעות מ״מ כשבא זה וגובה ממנו איגלאי מילחא דלאו
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 מידי דחזי ליה אהדר ליה הריטכ״א ז״ל ומן הדין אי עביד ליה הקדש אינו מוקדש כלל אכל הראכ״ד ז״ל כתכ פריק ליה ומהדר ליה ואפשר
 דפריק ליה ומהדר ליה משום דר׳ אבהו דאמר גזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון כדאמרינן !ערכין דף כג:1 גבי מי שהיה עליו כמוכמ
 אשה ובעל חוכ והקדיש נכסיו: וגרסינן בפרק מי שהיה נשוי (דף צה:< וכו׳ ומאי שנא מהא דתנן וכו׳ הכא אמרינן דמי שאמר לאשה פנויה
 נכסי לך ואחריך לפלוני כשעמדה ונשאת הוי הכעל לוקח כנכסי אשתו וכי היכי דאס מכר ראשון מה שמכר מכר ואין לאותו שני כלום ה״ה השתא

 יש״י
 שמוכר ונותן דמהני אלא כשאומר הנותן
 ואחריך לאחר אכל הכא שאמרה ואחריך
 לעצמי אפילו רשב״ג מודה דלא אקנייה
 אלא לאכול הפירות ימי חייו ולא שימכור
 הגוף לאחר: נעל לוקח הוי. והוי כאילו
 מוכרה לאחר: ואין לאחריך כר. כרשכ׳׳ג
 דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון:
 כהאי תצא. כרשכ״ג כדמסיק וכדפרישית:
 צכסי לך. כך אמר לה כשהיא נשואה
 כדמסיק: נעל מוציא מיד הלקוחות. אס
 כא לדין עמהס יכול לזכות בדין כי הוא
 לוקח ראשון: ואחריך מיד הנעל. וכי
 אמר אביי לעיל אין לאחריך במקום כעל
 כלום הני מילי כשנתן לה כשהיא פנויה
 ונשאת אבל אמר לה כשהיא נשיאה הכי
 קאמר אחריך ליקני בעל לא ליקט: ולוקח
 מיד אחריך. כרשב״ג דאמר מטרת ראשון
 מטרה: ומוקמינן בידא דלוקח. ואין ב׳יד
 נזקקין עוד לבעל אס בא להוציא עוד מן
 הלוקח דממחלה כשהחזיק בה הליקח מכח
 מטרת האשה ימיד האשה יכול הבעל לומר
 אני לוקח ראשין אבל זה שהיציאי לוקח
 מיד אחריך שלא היה הבעל זוכה אצלו בדין
 אין ב״ל נזקקין לבעל: וחוזרוח חלילה.
 ראובן חייב לשמעון מאה זוז ולי שתי שדות
 כל אחת שוה נ׳ זוז ומכרו לשניס וכתב
 שמעון הבע״ח ללוקח שני דין ודברים אין
 לי עמך ילא יוכל לטריף ממנו בע׳׳ח מיציא
 מלוקח ראשון ואין יכול לומר הנחתי לך
א כנגד שניהם ו  מקוס לגבות ט חובו ה
 ולוקח ראשון מוציא מלוקח שני כי באחטות
 קנה שדהו ונלקח ממנו יבע״ח חוזר ומוציא
 אף זו מן הראשון ולוקח שני מיד בע׳׳ח
 וחוזרי! חלילה עד שיעשו פשרה וכן באשה
 שהיה לה כתובתה על בעלה ולו שתי שדוח
 השויס בכתיבתה ומכרה לשניס וכתבה
 לשני אין לי עמך דין ודברים: לוקח אית
 ליה פשידא. ואחרים מקבלי מתנה הס:
 דא״ל צכסי ליך. כשהיא נשואה כדפרישית:
 הפותב נכסיו לאחר. לא גרסינן כל: ואפי׳
 עומד וצוות. איני חפן במתנה זו פדמסיק:
 צווח מעיקרא. ממחלה כשמסר לו צווח לא
 קני דאין זוכין לאדם בעל נדחו דחוב הוא
 לו כשאינו חפץ לזכות דכתיב ושונא מתנות
 יחיה ולנותן לא מחזיר ט סלק עצמי מהן
 יהפקר הס יכל הקודם זכה כדאמר
 בכריתות: פאן בשתק תחלה. אז מיד
 זכה כשקיבל השטר בשתיקה נתרצה לזכות
 במתנה ומאחר שזכה אין מועיל כלום
 להוציא מרשותו מה שאומר אי אסשי
 במחנה זו עד שיתנם במחנה לאחר או
 שיסקירס: זיכה לו ע״י אחר ושתק.

 כשמסר לו השטר או הקנה בקנין סולר של
 אמרים לצרכו וכשבא למסור לי השטר החחיל וצווח: באנו למחלוקת. אס קנה
 אם לאו: הופיח סופו. שצווח על שתיקה שבמחלה שלא שתק מחמת שנתרצה
 אלא משוס ללא חש כדמסיק דהלכה כרבנן דלא קי״ל כרשב״ג אלא רק במתניתין
 ולא בברייתא: ת״ר שכיב מרע כוי. לכך נקט שכיב מרע לבליטה איכא לפליגי
 היכא לאמר אחריו לפלוני להיכא ללא אמר משים לרגיל לחלק כל נכסיו בליביר
 פיו נא] אבל בריא רגיל ליתן לכל אחל בפני עצמו ויליע הוא למי נותן חחלה:
 שאמר תגו מאתים כוי. וכגון שחילק בעני! זה כל נכסיו ולא שייר ןש כלום לאס

 לא וגרסינן נמי בפרק מי שהיה נשויאי אמר

ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת  אביי נכסי ליך א

 בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום

 כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך

 לפלוני וירד הראשון יא• ואכל השני מוציא

 מיד הלקוחות דברי רבי רשבג״א אין לשני

 אלא מה ששייר ראשון בלבד אמר אביי

 נכסי ליך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל

 מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח

 מיד אחריך ומוקמינן להו בירא דלוקח ומ״ש

 מהא דתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה

 ביניהן התם אית להו פםידא לכולהו הכא

 לוקח הוא דאית ליה פסידא ואי קשיא לך הא

 דאמר אביי נכםי ליך ואחריך לפלוני ועמדה

 ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום

 בעל כלום והכא קאמר ואחריך מוציא מיד

 בעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא

 דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה

 אחריך לקני בעל לא ליקני: אמר רב יהודה
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 הלה אי אפשי בהן קנה ואפילו עומד וצווח

 ורבי יוחנן אמר לא קנה אמר רבי אבא בר

 ממל ולא פליגי כאן בצווח מעיקרו כאן

 >נ< בשתק ולבסוף צווח האי דינא בשכיב
 מרע הוא דדברי שכיב מרע ככתובין וכמםוריז

 דמו וכיון ששתק כמי שנמסרו לו דמי אבל

 במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה:

זיבה לו ע״י אחר (א) ושתק  אמר ר״נ בר יצחק :

 ולבסוף צווח (ב) באנו למחלוקת >ג< רשב״ג

 ורבנן דרבנן םברי מדאשתיק קנינהו והאי

 דקא צווח מיהדר מא הדר ביה ורשב״ג סבר

 הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד

 השתא סבר כי לא מטו לידי >י< מאי אצווח

 ת״ר ש״מ ב י שאמר תנו מאתים זוז לפלוני

 וג׳ מאות לפלוני וד׳ מאות לפלוני אין אומרין

 כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר

 חוב גובה מכולן אבל אם אמר תנו ר׳ זוז

 לפלוני ואחריו ג׳ מאות זוז לפלוני ואחריו

 ד׳ מאות זוז לפלוני אומרין כל הקודם בשטר

 דכיון שהשחא פנויה לא אמרינן דמה
 שאמר לה אחריך אתא למעוטי
 הכעל דלא סליק אדעחיה אלא לשאר
 יורשיה אכל כשנחן לה כשהיא נשואה
 וא״ל ואחריך לפלוני הויא כמו שאמר
 לה ולא לבעל הלכך אס מכרה
 בחייה מה שמכרה מכרה אלא שאס
 מחה הבעל מוציא מיד הלקוחות לפי
 שהוא לוקח ראשון ולא היה להם
 ליקח מאמחא דיחבה חוחי בעלה
 ומיהו אחריך מוציא מן הבעל
 כדפירשנו דכמי שאמר הנומן לה
 אחריך ולא לבעל הלכך השמא כשהוא
 ברשוח אחריך יבא הלוקח ויוציא מידו
 משום מה שמכרה מכרה ואין לשני
 כלום ומעמוד כיד הלוקח כלומר ששוב
 לא יכא הכעל להוציאו מידא דלוקח:
 ומאי שנא מהא דחנן מי שהיה נשוי
 כ׳ נשים ומכר אח שדהו וכחבה
 הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי
 עמך השניה מוציאה מיד הלקוחוש
 והראשונה מיד השניה והלוקח מיד
 הראשונה וחוזרין חלילה עד שיעשו
 ששרה כיניהס ומירץ החס איש להו
 פסידא לכולהו הלוקח שהרי הוציא
 מעוחיו והנשים שהרי מפסידות שיעור
 כחוכחן ומש״ה הכי אין שוס אחד
 רוצה להיוח נדחה משני חכירו שיטחנו
 לירד לאוחו קרקע לעוכדו ולזורעו
 אלא הכא דוקא הלוקח שהוציא מעוחיו
 הוא דאיח ליה פסידא אכל אומו
 אחריך וכן הבעל לית להו פסידא שלא
 הוציא ממעוחיהן אלא במחנה בא
 לידם וכיון שרואים שאין זה הממון
 בא לידס אלא כטורח וכעמל שאין לו
 סוף אין רוצין לעשוח חלילה ונדחים
 הם אצל הלוקח שהוציא מעוחיו:
 כצווח מעיק-ו. לא קנה: אמ־ המחבר
 והדרה למרה ולא הויא הפקר כלל
 דאדעחא דידיה יהיב ליה ולאו
 אדעחא דעלמא וכדאמרי׳ גבי עובדא
ף ל  דחמרא דרב ספרא שכפ׳ הגוזל ו
 קטז.1 דאדעתא דאדא אפקריה אדעחא
 כ״ע לא אפקריה הריטב״א ז״ל: אבל
 אם שתק. אע״פ שצווח לבסוף קנה

 וכ׳ הגאון הריא״ף ז״ל דהאי דינא הוא
 דוקא בשכיב מרע דדכד ש״מ ככחובין וכמסורין דמו אבל כמחנח
 בריא לא קט עד דמטי שטרא לידיה מדאשחיק קנינהו וקי״ל כווחייהו
] כל מקום ששנה . לף קעל  דרבים נינהו לגבי רשכ״ג ואע״ג דאמרינן ו
 רשב״ג כמשנחנו הלכה כמוהו היינו דוקא במשנה אבל לא בברייחא
ף ס!.] רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי אמרינן ן ל  ואע״ג דמשנח נגיטי
 בין במשנה בין בברייחא מכל מקום משנמנו דוקא משנה היא: [שתק
 ולבסוף צווח] קנינהו וכל הקודם בהם זכה כהם כדאמרי׳ בכריחוח

לף כל.] אמר ריש לקיש הנוחן מחנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק כה זכה בה ואסיקנא החס כריש  בחחלח פ׳ המביא אשם ן
 לקיש וטעמא דהנומן ככר סילק עצמו מהם: אמ- המחבר וכיון דשחק זה קנאו לענין שלא חחזור לנוחן 1א] ומיהו אס באין בעלי חובוח
 של מקבל וגובין ממנו ג<(בעל חוב המקבל) נפטר הלה מחובו זה נראה דעמ הריטכ״א ז״ל: שכיב מדע שאמר. להכי נקיט ש״מ משום
 דבש״מ שמקנה נכסיו בדביר יש לחלק בין אם אמר אחריו אס לא לידע דעחו אבל בבריא הדבר ידוע למי מקנה חחלה: לזה מאתים
 ולוה שלש מאות דעתו היה ליחנם יחד שלא יהיה האחד קודם על חברו וכגון שלא שחק בינחים דהוי נמלך ומש״ה אמרינן דלא אמר
 הכי אלא שהיה מוכרח לומר כך שאי אפשר להוציא כולם בדבור אחד וכמכו המסרשיס דהיינו דוקא כשלא חלק להם הנכסים חלקים
 שרן אכל אם היה מחלק להם הנכסים חלקים שויס מאמים מאתים מתוך שהיה יכול לומר ארבע מאות בין שט אלו או לשלשה שש מאוח
 ולא אמר ודאי להקדימו חחלה אמר כך והיה גובה מן האחרון ואפילו שסש כל אחד מטלטלין מוציאין מידו שלא אמרו אין דין קדימה
 במטלטלין אלא בבעל חוב ודלא שעבדינהו באגב וזה ברור: והא דאמי״נן נובה מכולם. כלומר לפי חלקו כאילו תאמר מקבל מאתיס יחן
 שנים ושלשה מאוח שלשה וכן כולם: ואחריו. כשאמר ואחריו יש כהם דין קדימה וגוכה מן האחרון דכשנתן לראשוטס עדיין נשארו נכסים
 כדי בעל חוב אס כן מן האחרון גובה דהא לא שייר אחריו כלום דאם שייר כלום אע״ג דמית לא קנו אלא אם כן מקנה להם בקטן
: ן וכל שכן שלא שייר כדי החוב ואס לא יספיק חלק האחרון יעלה למפרע לשלפטו ואס לא יסמיק גובה גס כן א נ ף ק ל  סודר כדלקמן ן
ט חלקים שאינם שרן לאו דוקא דכיון שאמר ואחריו משמע דלהקדיס זה לזה כוון אלא רבותא אתא לאשמועינן ק  משלפני שטו והא מ
 דאע״ג שהיה נראה לומר שהאחרון חביב לו יושר שנמן לו חלק גדול אפילו הכי בעל חוב יגבה ממנו חחלה והא דאמרינן דגובה בעל חוכ
 ממקבלי מחנמ שכיב מרע היינו בשאין שם ירושה ליורשין אכל כשיש שם יורשין כולם דוחין אוחו אצל היורשין כפי מה שמספיק ירושמן
ו האומר חנו מאחים זוז לפלוני וחמש מאוח לפלוני ופלוני יירש ק ט ר ן פ י ת ל ט מ ל  דלגכי הא מכסים משועכדים הס וכן אמרו בחוספחא ן

 עין משפט נר מצוד
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ח מ ׳ י י מ ס ״ ח ו ה ט נ ת מ י זכייה י ל ה ב מ ׳ ׳ ׳ סי י י  א מ
ב ! ס ג עשי מ ט שס ס ״ ׳ ס י : ב מי א ׳ צ י ע ס ״ ה א  ו
ר ו ס ט ג ש מ ד שס ס ״ ׳ ס י : נ מי ה מ ׳ ר י מ ס ״ ר מ י  ט
ר ו ב צד ט ! ס ג עשי מ י שס ס ״ ׳ ס י י : ד מ ם מ ש ״  ס

: ג ׳ מ י מ ס ״  מ

 ממורת הש״ס
ם זח י ח א מ ג ג) צ״ל בני ו א ל״ ״ : ב) ס ף צה  א) ד

: ג ״ ׳ מ מ סי ״ ר ח ו ט ה ב ״  לפלוני כ

 קופיץ הגהות
: מ ן ר מ י ל ס ״ ב ע ״ : (נ) נ ר כ מ ב ו ״  ב״ח (א) נ
: ׳ מ ג ׳ ב י ה ע מ ו ר י לעני! ת ג ׳ דפלי י ב פ ״  (ג) נ

: י א מ  (ו) צ״ל א
: ן ה י ר ת נ א ״ : [ב] נ ך ב לזה כך ולזה כ ״  מא״• [א] נ
ב ״ : (נ) נ ן י הז פ שנים או ״ ״ף ר ׳ ברי י  חו״י (א) ע

: א ״ ח ע ״ ל ף ק ד א נ ח ג ו ל ו פ ת ו תי א י ׳ מי מ ג  ב
ל ב ק ה מ ״ מ ׳ ר י מ ס ״ ם [א] לשו! ס ״ ר ה ש ט ״ ג  א
ה ל ט ה לידו נ נ ת ה שאמר לאתר שבאת מ נ ת  מ
ד ״ נ א ר כתב ה ׳ ו ו ן כ מי י ו קי ה דברי נ ת ה מ נ א אי י  ה
ס חב לאחרים כגון ב לאחרים אבל א א שאינו ח ק ו  ד
ן ורש״י מ א ו נ נ ה אי נ מ ח מ ו נ ג ח שיש לו ל ״ ע  שיש לו נ
א ח ל מ א ד מ ע ט ח ו ״ ע ׳ יש לו נ י אפ ן י מ א א נ ׳ שהו י  פ
א ״ ח א ע ה ופן ד ת ד ע ו ע ת ק ז ח ה נ ת י ! שלא ה י  ט

: ל ״ ש ז ״ א ר  ה

 שלטי הגבוריס
ר מ ך א י ושחק ואחר נ י פנ ה ע־׳י אחר נ נ ח בה מ  א המז
ס ד ק לפיכך אס ק פ י׳ שהוא ס  אי איפשי בה כתב מי
די דשמא המקבל  אחר חכה בה! לעצמו אין מוציאי! מי
ה וזה שקדס ר י ק פ ן שאמר איני רוצה בה הרי ה טו  זכה ו
ו ואס חזרו הכעליס ראשונים ד  זכה בה ואין מוציאי! מי
ד זה יזבי בה אין מוציאי! מיד! דשמא המקבל  ותפשו מי
י וברשות הבעלים ו על מחלתו שלא זכה ג פ ו ח ס ט י  ה
כ ובדבר־ הראי׳ש יראה שזכה בה ״ מת ע י  הראשוני׳ קי
ע ק ר : שאלה להרא״ש יעקב נתן לראיבן בנו ק  המקבל
ו ופייס עקב מנכסי ה מעכשיו אחר ומן ירד י  במחנ
גס עשה ה יכן עשה ו נ ת מ ן שיחזיר לי שטר ה נ י  מרא
נקש ראובן נ ו ק ע כ נחעשר י ״ ח  לאביי שטר מחילה א
ה ככחחלה ולא רצה נ ח ו שיחזיר ייעשה לו שטר מ י נ  מא
ת ח ח ח ואמר שלא יצא מ י נ ר ראובן על ה ע ר עקב אז ע  י
ה ובמחילה שעשה לו: חשובה נ ת מ I בחזרת שטר ה T 
ה בחזרת השטר ולא נ ס ראובן ש־עקב לא ק ן ע  הדי
ד יחזיקו ס בפגי ב״ ל הדברי נ ה נ ד ו אס ־עקב מ  במחילה ו
אס ביפר ואומר שלא נח! ד ראובן ו י ע נ ק ר ק ד ה ״  נ
! על ד י ע מ ס קיימין ו ה ה נ ח מ י ה לס אס עד  לראובן מעו
עקב ס ישבע י ה הרי הבית של ראובן יאס אין עדי נ ח מ  ה

 שלא נתן לראיבן:
י ר׳ לפלוני ושי ע שאמר מנ ר ר שכיב מ מ א א ד  ב ה
ח גובה מכול! בחב  לפלוני ומי לפלוני יצא עליהן שט״
ה נ ת מ ל ה נ ק מ ר י ר יונה שאס יש שס יירש גמו  ה״
ה ודוקא נ ת מ ל ה נ ק מ דם לגנות מהיורש מ ח קי ״ ע נ  י
ה ילא פירש חלק היירש אבל נ ת מ ל ה נ ק  שפירש סלק מ
י ו ראוי ליורשו מ נ י א ש ( ו ר׳ זוז לפלוני ג ר חנ מ ס א  א
ה נ ו נ ג י מו ואס יצא עליהס שטר ח י דם שהרי הקד  קי
נ שציה ק ע : שאלה להרא״ש י כ ״ מי מאיש נכרי ע  או
׳ שלישים והשליש ״ לבתי נ ס כ נ ה שימני מ ח י ת מ מ ח  מ
 ישאר למי שראוי ליורשו ויש לו בן ויצא עליי שט״ח
ה שקבלה: מ אמר הבן שחסרע הבח 3׳ שלישים מ  ו
ע א צריך לפרו נה אין שימע־ן לי כיון שהבן יורש הו  תשו
! שראיי י א ט ה לבן ירושה הו נ י ת ; ר י כ ז ס ה ׳ א  הכל ואפי
ו ר׳ זוז לפלוני ר מנ מ  ליירשו וצריך לפרוע הכל יאם א
ם בשטר ד ו ק  ואחריי ש׳ לפליני ואחריו מ׳ לפלוני כל ה
ן ואחרון ן האחרו ה מ נ ו נך יצא עליו שט״ח ג  זכה לפי
ן אס נמן לכולם נשוה ד י וכן ה י ׳ ד ס וסי ד ו  אחרון ק
ו ר׳ לפלוני ור׳ חס זה אחר זה כגון שאמר מנ ט או ר פ  י
ו ר אחרי מ פ שלא א ״ ע דם א ן קו  לפלוני ור׳ לפלוני הראשו
ר זוז אי לכל א׳ ״ ו לכולם ח  כיון שהיה יכיל לימד תנ
ו להקדים אותו שהזכיר ן וו! ידאי לעמ ד  מאלו ר׳ !
י לינא י אחר הו ״ א שזנה להם ע י ר נ י נ מ ה ; ״ ה ם ו ד ו  ק
ת) מעצמן ו ת (המתנ ו נ ת מ ה למקבלי ה נ ק ס ה  הכי אבל א
ה תחלה יאוחו זכה תחלה. כתב נ ק  הרי ניכר למי ה
ד פלוני כך י ס נ י ס כ ; ך כ י שאמר יש לי כך ו  הרשב״א מ
ך כך צוה ה והולך אח שלו ומתו נ י והיה מו ד פלמ י  יכך נ
י לפלוני ר׳ זוז אין :ותנין לו כל הר׳ זוז אלא צפי  מנ
ה ו דלפי מ מ ע ם שהרי גילה ד ה ה שיקנלו מ  החשבון מ
ח מקצת נ א ס נ  שיש לו רוצה לימן לסי חשבון אנל א
כ גחן לו דבר ״ א ה א נ מ מ ם לא ;אבלי אצל מקבל ה  הנכסי

: כ ״ ו חביח יין ממביימי לפלוני ע ס כמי תנ י ו  מס



 עץ משפט נר מצוה
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: ג  מיי׳ פי״א מהל׳ זכ ומתנה טוח״מ סי׳ מ
 טור ח״מ סי׳ רנה:

 מסורת הש״ם
 א) נפ׳ לכתובות סי׳ שנ״ח ג) נוכ״ה הכייח!:

 לו אלא חובו אס החוב גלול יותר גונה משאר נכסים ואס הוא מועט מזה יחזרו המותר ליורשין
 רש״י

 קיימא לן מתנת

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) לעתי׳ לנותן כצ׳׳ל: (נ) והכין לינא נמי:

 מא״י [א] נ׳יב ס״א ותלתא ןוכ״ה נל״ס ובל״ק]:
 חו״י (א) נ״נ פי׳ שחילקין העזבון לט׳ חלקיס
 ונוטל נעל ל׳ נ׳ חלקיס וכו׳: (כ) נ״ב ה״ה
 לקשיא ליה נאינך: (ג) נ״נ ינמות ק״ו ע״א:
 (ד) נ״נ מפני שאמר נכורי לה״ל להזכירו נשמו או
 הל״ל נני הגלול נ״ל. ונתנו לאשתי ילא אמר כראוי
 לה צל״ע: (ה) נ״נ צ״ע טעמא מאי ועיי נאה״ע סי׳

 קנייה ושס נש״ע ס״ח:

 זכה לפיכך
 האחרון אץ

 משלפני

 נמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קלח.-קלח:) םד
 שאר נכסי יוצאת עליהם כתובח אשה ובע״ח גובה ממי שיורש שאר נכסים ע״כ ומכאן אתה אומר שאין אלמנה ניזונית ממקבלי מתנת ש״מ
 אלא באין שם נכסים אצל היורשים וכן כתב ר״י ז״ל איכא ללא גרסי גבי בעל חוב לאס אמר בחובו ילו על העליונה ללוקא בבנו ובאשתו
 למקרבא לעתיה לגביה הוא ראמרינן הכי אבל בבעל חוב הא ראמר מאתים זוז בחובי משום לסבור שכך חייב לו והא לאמרינן בחובו אין
 כי סבור היה שהיה חובו כזה הסך
 והוא הנכון לכיון לאמר בתובו אס
 נוטל יוחר מחובו הוה ליה כרבית
 מאוחרת. הריטב״א ז״ל: והא לקאמר
 בבכורחו לאו לוקא לה״ה אם אמר
 תנו מאתים זוז לפלוני בני סתם ולא
 אמר בבכורתו לילו על העליונה
 ומיהו נראה לי לאס היה בנו בעל
 תובו לאמרינן שפיר ירו על העליונה:
 הא לרבי עקיבא מפורש בתחלת
 המוכר את הבית [לף סל-1 וטעמיה
 כלאמרינן הכא בפירוש למלאמר
 לישנא ללא צריך ש״מ ללטפויי קאתי
 והכא לישנא יתירא הוא הא לקאמר
 כראוי לו ללא צריך לומר כראוי לו
 אלא מאי כראוי לו לראוי הוא לכך
 שעשה לו נחת רוח בלבריס אחרים ואין
 תולין שאמר זה משוס רבית מאוחרח
 שהוא אסור וכן הא לאמרינן בפרק
 אלמנה ניזונית >לף צו:) גבי משל לרבי
 יוסי תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי
 רצה בחובו נוטלן רצה במתנה הכי
 פירושא רצה בחובו נוטלן בשלא אמר
 יתור לשון רצה במתנה בשאמר יחור
 אלא להתם לא לק א״נ אפשר לבשלא
 אמר בחובו אע״פ שלא אמר כראוי
 לו פשיטא לן ללמתנה גמורה נתכוין
 וכן רעת הרא״ה ז״ל לאתא לאשמועינן
 לכשאמר כראוי לו לא הוי כאלו אמר
 בחובו א׳׳נ תירץ רבינו שמשון להכא
 לא גרסינן לפלוני והתם בכתובוח
 גרסינן לפלוני הלכך לא אמר התם
 בעל חובו אלא לסימן בעלמא: אץ
 חוששק לבית דץ טועין. שיגבה מנה
 זה בלא תקירת העלים להאיך עלים
 נמי לא כתבו אלא איך אמר לנו פלוני
 שכיב מרע ומה ששמענו כתבנו
 ותתמנו: ום״ט מעדים דעלמא
 לתקרינן להו לילע אם אמת היה
 הלבר הלכך לא סמכינן אעלותייהו
 לגבות על שיביאו ראיה: אין חולצץ
 אלא אם בן מבירין. שזהו היבם: ולא
 ממאנין נם• אלא אם בן מבירין.
 כלומר שלא יקבלו בית לין המיאון
 והתליצה על שיכירו וילעו בבירור
 הענין לפיכך אם אירע שלא יוכלו
 הבית לין לכתוב לה גט חליצה או
 מיאון העלים שראו שנחלצה ומיאנה
 בפני ביח לין אף על פי שלא ילעו
 בירור הרבר כותבים אנחנו עלים
 שראינו לזו שחלצו לה לפני בית
 לין או מיאנה וכשתבא היא לבית לין
 אתר כותבין לה גט ומיאון ונשאת
 על פי עלות זה ומשוס לילעינן
 שפיר ללא תלצו לה בית לין ראשון
 אלא שילעו בירור הענין הלכך לי לנו
 כשמעילין אלו שראו אח החליצה ואי
 לא חיישינן לב״ל טועין למה אנו צריכין
 לזה לומר אין חולצין אלא אס כן מכירין
 הא לעולם לא חנשא על שילעו ב״ר
 בירור הלבר אלא ולאי חיישינן לב״ל
 טועין שיתירוה להנשא על פי עלות
 זו ולא יחקרו יותר ומש״ה מצרכינן

 יצא עליו שטר חוב גובה מן
 לו גובה משלפניו אין לו גובה
 פניו: האי דקתני יצא עליו שט״ח
 גובה מכולן לפי ממון הוא גובה שנוטל מכל
 אחד ואחד לפי מה שנטל דאזלינן בתר >א< דעת
 הנותן דכיון דיהב לחד מינייהו ארבע מאה
 ולחד תלת מאה ולחד מאתים הרי אתברר
 דדעתיה דנותן למשקל בעל ארבע מאה
 חדא 0J תילתא במאי דשקיל בעל תלת
 מאה ותרתי במאי דשקיל בעל מאתים
 ושקיל בעל תלת מאה חדא ופלגא במאי
 דשקיל בעל מאתים ולהכי פלגו לפום ממונא
 דכל חד וחד דהכין הוא דעתא דנותן ובתר
 דעתא דיליה אזלינן » והכין נמי דינא כד
 לא משתכח כללא דממונא כוליה דפלגי׳ מאי
 דמשתכח לפום הדין (א< חושבנא דאזלינן בתר
 דעתיה ולפום תפקידתיה פלגינן לממוניה אבל
 בעלי חובות פלגו לפום שעבודא וכן כתובת
 ג׳ נשים של מנה ושל מאתים ושל שלש
 מאות פלגינן לפום שיעבודא ולא לפום ממונא
 כדברירנא בדין מי שהיה נשוי שלש נשיםא<:
שכ״מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני  ת״ר א
 בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל בכורתו ואם
 אמר בבכורתו ידו על העליונה רצה חלק
 בכורה נוטל רצה מאתים זוז נוטל ושכיב
 מרע שאמר תנו א מאתים זוז לפלונית אשתי
 כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובה בכתובתה
 ידה על העליונה רצת נוטלתן רצת נוטלת
 כתובתה ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז
 לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל חובו
 בחובו אין לו אלא חובו(=) משום דאמר כראוי
 לו נוטלן ונוטל חובו ודלמא כראוי לו בחובו
 קאמר אמר ר״נ אמר לי הונא הא מני ר״ע
 היא דדייק לישנא יתירא דתנן לא את הבור
 ולא את הדות אע״פ שכתב לו עומקא ורומא
 וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ״א
 אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר׳ עקיבא בזמן
 שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו
 דרך אלמא כיון דלא צריך וקאמר לטפויי
 מילתא קא אתי הכא נמי כיון דלא צריך
 וקאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא:
שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני  ת״ר ב
 העדים כותבץ כ אע״פ שאין מכירין לפיכך
 כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי
 מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא״כ
 מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא
 ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ״א
 אין כותבין pוחכמים אומרים כותבין] ואף
 ר״מ לא אמר אלא משום בית דין טועץ אמר
 רב דימי מנהרדעא הלכתא אין חוששין
 לב״ד טועץ ומ״ש מדרבא דאמר י־) אין
 חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין
 אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה
 מיאון אע״פ שאין מכירין מאי טעמא חיישינן

 שלטי הגנורים
 א אהא לאמר אס אמר תנו מאתים זח למי ננכולתו

 לילי על העליינה ס״ רשנ״ס לה״ה אס אמר למי
 סתמא לילו על העליונה והרא״ש כתנ ולאי אם אמר
 צכני בכור נוטלן ננכורתו וילו על עליונה כיון שהזכיל
 בכירי אנל אס אמר לנני סממא או לאשתו או לנעל
 חובו סתמא ממנה נתן להס חון מהנכורה יהכתונה
 והחוב וכ״כ הרמייה וי״א לפליני בחובו אין לו אלא
 תונו משוס למחזי כרנית אס הוא ניטל יותר אבל
 כשאמר כראיי לו לא מתזי כרנית כיון ללא אמר נמיבו
 וכן היכא דאמר לפלוני נעל חוני ידו על העליונה ולא
 מחד כרנית טון דנא אמר בחונו אכל כשאמר לפלוני
 בחובי מחזי כרנית יהרמ״ה כתנ דלא מחזי כרנימ:

 ב הא דאמרי׳ דכותנין צואת ש״מ אע״ס שאין מכירין

 נתנ הרמייה דיקא כמחלק נכסיו לאחרים ואמר מנתן
 שדי שלי לפלוני ימנה שיש לי ניד פלוני תנת! לפלוני
 וכותבים העדים זכרון עדות שהיה לפניני שצוה לחח
 מנה שיש לו ניד פלוני לפלוני שאין מעידין על גוף
 ההליאה אלא על הציאה וכיון דאיתא למקנל זטתה
 כנוה דאי מודי ליה אי מ־יתי ליה ראיה שקיל כותנין
 אכל ה־כא שאמר מנה שיש ל־ ניד פליני ומי לא כיון
 דלית ליורשין זכותה נגוה דהא צריכין להניא ראיה אין
 כותכין ע״כ ואין נראה לתלק אלא ככל עני! כותטן:

ז זכרו! עדות א״ י ר מתנת בריא לר ט  נוסח ש
 שהיתה נפנינו ה״מ נכך נשנת כי׳ איך סלונ־ נר׳ פליני
 אמר לנו הוו עלי עדיס וקנו ממני ככל לשין של זכות
 וכתבו וחתמו ותני לפלוני בן פלוני להיות בידי לזכות
 יניד יורשיו אחריו מחמת שרציתי ברצון נפשי בלא אונש
 רק נלנ שלס ינפש חפצה ונדעת מיושנת ינחחי לו כך
 יכך יכו׳: ואס הוא נימ אומר ומדת זה הניח באורך
 כך יכן ונרוחכ כך יכך ואלו מצר־ הכית שנתחי לזה
 פליני נמתנה כוי והניח הזה שנתתי לו נמתנה מחהוס
 ארעא ועד רוס רקיעא וכל מיצאיי ומניא־ו ועציו ואנניו
 יפתחיו יחלונ־י יקירותיי ורהיטיי ותקרתו יסיסי תקרתו
 עס כל שנח ועמל שני ועם כל חזקתו ותיזוקיו ועם כל
 חיזק שיש לי הכל כחזקתו כמות שהוא כן נחתיהו לזה
 פליני במתנת נריא ולא מתנת ש״מ מתנת פרהסיא
 מתנה גמירה מתנה חלוטה יהיבא ומושלמת שרירה
 יקיימה מתנה דלא להשנייא לו וליירשיו אחדי מן יומא
 דנן ילעלם וירש יינחל וירוסן ויקנה ויהיה לו רשית מן
 יימא דנן ילעלס לירש להיריש ולהשאיל ולהשכיר
 ילהחליף ולסתור ולכנות ולמכור וליתן כמתנה לכל מי
 שהוא רוצה ואיש לא ימחה נידו וניד יורשיו אתריו וכיד
 הנאים מכתי מן יומא דנן ולעלס יקנלתי עלי ועל יורשי
 אחרי אחריית שטר מתנת זי צשפיצא ולפצא ולשיזבא
 מכל דין יערעיר וכל מי שינא מדי ריחות העילס כן
 ובת אח ואחות רחיק יקרוב יורש וגואל יהודי וארמאי
 אוכל נכשי ופורע חוט נין שינא נרשיתי נין שלא יבא
 ברשותי ויקוס ויהיה ויטעו! ויערער ויספר דין עם
 פלוני זה או עס יירש־ו אחריי מחמת זה הבית שנתתי
 נמתנה יהיו דנדס בטלים יחשיביס כחרש הנשנר שאין
 נו ממש וכל כתנ עדות ושטר שיצא מתחת ידי אי
 מחחח יד יירשי אחרי או מתחת ידי שוס אדס שנעולס
ד ישמעאלי או כתנ של נ  כתנ יהיד רימי אדומי יוני ע
 כל לשון כדי לנטל שטר מתנה זי יהיה אותו הכתנ
 כקרוע יכפלסתר יכמויייך• יאין להשגיח עליו ולא לעשות
 ממנו לין לא ננ״ל של ישראל ולא כדיני עוכדי כוככיס
 וכל מילעי ומולעי למולעי ומילעי לנפקין מגו מילעי
 על סיף כל מולעי המסורים לומר נטלתים נפניכס ככל
 לישני לאמרו למן למנטלין כהון מולעי ותנאי וכך אמר
 לנו פלוני זה מתנה זו כחנוה בשוקא ללא תהי מתנה
 טמירתא היא וכל חשמישחה כחזקתו ולא שיירתי לעצמי
 על מתנה זו כלוס יקנלחי עלי ועל יירשי אחרי אחדית
 שטר מתנה זו כחימר כל שטרי הילאיח והלואומ ושטרי
 מחנות שנוהגים כישראל מן יומא לנן ילעלס ללא
 כאסמכתא וללא כטופסי לשטרי וקנינן מן פליני לנן
 לפלוני ככל מה רכתינ ומפורש לעיל כמנה לכשר

 לב״ל ראשון שילעו בירור הלבר אלמא למיקנייה כה שדר וקיס:
K t S ^ ^ ^ ^ m Z ! ^ 1 י א ז ו ם P ה א א ל ס א ה י נ פ ל א מ צ ו  חיישינן וחירץ ללאו משום לחיישינן אלא משוס לבי לינא בתר בי לינא לא לייקי לילוע להם לאין הלכי י
 ברור ומוחזק הלכך צריך שילקלקו אבל בחר עלים לייקינן ללא מחזיקין לן כל כך הלכך אין לתוש וכותבין אע״פ שאין מכירין. אמר המחבר כך וכך לכליאת עולס וטי על על נהר פלוני איך נכנסנו
 אצל סליני נר פלוני ולאינו אותו חולה ומוטל על המטה
 אנצ לעחו מיושנמ עליו ולשונו ימלילי מוכנים נסיו ויילע ללנר ולשמוע ולישא וליחן כשאר נני אלם המהלכים על רגליהם וציוה לפנינו מחמח מיחה וכך אמר הדני חולה ימתירא שמא אמות ננקשה מכס היו אתס עלי ציואחי והנני מציה כפניכס ורוצה אני
 להניח לפלוני כך יכך מממוני ולפלוני כך וכך ופלוני כני או אחי ירש וינחל ויחס! ויקנה ויזכה ויהיה לו כל אשר יש לי מתחוח ארעא ועד ריס רקיעא מקרקעי ומטלטלי נמנים וספרים אמנות פקדונות הלואיח וכל אשר יש לי ומתוך אותו חולי נפטר סלוני נר

 פלוני לבית עולמו ובקש ממני פלוני נר פליני לכתוב שטר ציאה דא וכחננו וחתמנו מה שראינו ישמעני וכוי:

 שייר מילי קיימא צ! מתנת שכיב מרע
 במקצת צריכה קנין ואפילו מת: יצא עליו
 שטר חוב. קולס שקבלו המעות או שהקנה

 להם שלות השוות כל כך ואפי׳ גבה כבר
 בע״ת גובה מהן למקבל מתנת שטב מרע
 קאמר לקמן הר כיירש וקרקע ליתמי קא
 מישתעבלי לבע׳׳ת: גונה מכולם. ט לטלס
 נתכוין לתת ביחל אלא שאין אלם יכול
 להוציא שני לבריס כאחל וכגון שלא שתק
 בינתיס לאל״כ היי נמלך: גובה מכולם.
 מכל א׳ לפי החשבון שקיבל כגון אס חובו
 תשעה לינריס נוטל מן המאתיס ב׳ מן
: אין לו י  הג׳ מאות ג׳ מן הל׳ מאות ל
 פדי החוב. גובה המומר משלפניו מכל א׳
 כפי מה שנטל כרפרישימ: בדלא משמלת
 לללא דממוגא. כלימר כשאין מיצאין כל
 ממוצא שחילק חולקין מה שמיצאין לפי
 חשבון זה: מי שהיה >שי'• עיין שס:
 כראוי לו. לישנא יתירה הוא ליפוי כח
 שנתן לו הני מאתים זיז לבל מבכורתו
 לכך נוטלן ואף את בכורתו יאס לא היה
 אומר כראוי היה (י) נוטלן בבכורתו:
 [וידו על העליונה. כלאמרינן נמי לקמן
 גבי היכא לאמר בבכורתו וכו׳]: רצה
 מלק בכורה. אס הוא יומר ממאמיס זוז
 נוטל ןרצה מאמיס נוטל] אם חלק בכורה
 פחות לאין יבול למעט ולגרוע חלק גמרה.
 לכחיג לא יוכל לגכר: ידה על [העליונה].
 וכגון שלא מחלה לו גכך: משוס דאמר
 לראוי לו מעלן וגועל חובו. גתמיה: לא
 את הבור ולא אה הדוה. אינן מכורין בכלל
 הבית: אע״פ שלתנ לי עומקא וחמא. של
 הבית כלפירשתי לעיל לתשמיש בפני עצמו
 הן ואהני עומקא ורומא למיקני עומקא
 ורומא לסתמא אינו מכור בכלל הבית:
 וצריך מולר ליקח דרך. לבירו ולומו ששייר
 לעצמו למוכר בעין יפה מוכר ולא שייר
 לעצמו לרך לבור ולוח טון ללא צ״ל חוץ
 מאלי כלומר הבור ולוח לבלא״ה אינן
 ממרין: לעפויי מילתא. שאין צריך ליקח
 לו לרך מיהו גס רבנן [מולי] ללישנא
 יחירא לטפויי אמי היכא לאיכא לטסויי
 אלא נקט ר׳׳ע לאמר בפירוש: העדים
 לותגים. מה ששמעו שאמר פלוני שכיב

 מרע שפלוני חייב לו מנה: אע״פ שאין
 מלירין. כלומר שאין יולעים שוס לבר

 אס הוא אמת או שקר: צריך להביא ראיה.
לעו אמיתות  לגבות מאותו פלוני לעלים לא י
 הרבר: וחל״א אין לוחכין. לחיישי׳ לג״ל
 טועין שיראו שטר שכחבו העלים רהיו
 סבורים שהעלים לא כתבו על שחקרו ררעו
 שהוא אמת: ר״מ אומר אין לוחכין אלא.
 משוס לחייש לב״ל טועין כלפי׳: והלכחא
 אין חוששין לב״ד עועין. וכומבין ואע״ס
 שאין מטרין כר״נ אליבא לרבנן: אין
 חולצין. יבס ויבמה שבאו לפנינו לחלוץ

 ואין אנו מטרי! שהיא יבמה אין בית לין
 נזקקין להן לחלוץ לחיישינן שמא תנא לב׳׳ר
 אחר ויתירוה לינשא ע״י חליצת בית לין
 ראשון ויטעו לומר לא חלצו לה ביח לין
 ראשון אא״כ הכירו שהיא יבמה: ולן. אין
 ב״ד (ה) נזקקין למיאון אא״כ מכירין:
 לפיכך. כיון שאין חולצין אא״כ מכירין
 כותכין עדם גט ערות של חליצה ושל
 מיאון ואעי׳פ שאין מכירי[ שולאי לא חלצו
 לה ג״ל ולא נשחללו גמיאון אא׳׳כ הכירו:
 מ״ט. אין חולצין אא״כ מכירין חיישינן

 לב״ל טועין כלפרישית: ומשני גחליצה
 ומיאון חיישינן ולאי לב״ל טועין משום

 אע״פ שאין מכירין וכותבין גט



 28! (קלח:-קלט.) גמוקי יוםף יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

 צריך למימר כגון שפירשנו בפנים להא פשיטא אלא הכא כגון שהם באים
 פלוני וכן כשאומר נתן פלוני לפלוני קרקע שיש לו אצל פלוני אף על פי
 לא כן לאינם באים להעיר אלא על מתנותיו וכן פירוש מורי נר״ו ועיקר
 יקי. וכיון שכן כתב הרא״ס ז״ל(נ״א הרא״ש< ט מקיימי השטר צריך שיכתבו שמות

 רש״י
 דחליצה ומיאונץ בשלשה: ביש דין כסר
 נ״ד לא דייקי. אבל ב״ד בתר עדים דייקי
 ולא ינועו ב״ד לומר לא כתבו אא״כ הכירו:
 מתני׳ האג תולש. אכותב נכסיו לבנו
 אחר מותו קאי דאקני ליה גוף מהיוס
 ופירי אחר מימה לכך מאטל האב בחייו
 פירות שתולש לכל מי שירצה אבל מה
 שהניח מתיבר בעת מותו אע׳׳פ שעומד
 לימלש הוי של בנו המקבל ממנה ודוקא
 בנו אבל כותב לאחר נכסיו אפילי כתב
 מהיוס ולאתר מימה אפילו מה שהנית
 מחובר בעת מותו אס ראוי לתלוש היי
 של יורשין דדעמ אדם קרובה אצל בנו
 יותר מאצל אחי: גמ׳ והתגיא שמין
 המתוגרין. לעיל מיניה קתני הכותב
 נכסיו לבנו צריך לכתיב מהיום ולאחר
 מיתה ואס הלך (נ) הבן ומכר נכסיו בחיי
 האב זכה הלוקת במה שמכר הבן דהיינו
 בגוף הקרקע ואס יש בנכסים פירומ
 מחוברין לא זכה הלוקח לאתר מיתת האב
 אלא בגוף הקרקע אבל הפירות אע״פ
 שמחוברין הן הרי הן של יורשין: לפיכך.
 שמין אותן ללוקח נא] ומתני! ליורשין את
 דמי הפירומ המחוברין ולא הוו כגוף
 הקרקע כלוקח מן האב: דעה אדם
 קרובה אצל בגו. לכן אקני ליה אפילו
 הפירומ המחוברים: כאן באחר. שמכרו
 הבן לאחר בחיי אביו והוא הדין אס כתבן
 האב לאחר מהייס ולאחר מיחה שאין לו
 חלק במחוברים: מתני׳ מהפתםין.
 לבוש וכסות: ניזונות. מזונות ממש לפי
 שפרנסת הגדולים מרובה מפרנסת קטנים
 ומזון הקטנים וטיפול! מרובה משל גדולים
 לכך קאמר ן הקטנים ן מעכבי! על הגדילים
 מלהתפרנס יהגדוליס מעכבי! על הקטנים
 מליזון מתפיסת הבית: אלא חולקים בשוה.
 וכל אתד יתפרנס ויזון מחלקו: >שאו
 גדולים. נשים ועשו צרכי חופה מתפיסת

 הביח: ישאו גם הקטנים. קודם חלוקה:
 ואם אמרו קטנים כוי. מפרש בגמ׳ מאי
 קאמר: גנן׳ גדול אחי. שנותן ונישא
 בנכסים: דלבש ואיכסי. מלבושין נאים
 מתפישת הבית דלישתמעון מיליה: מאי
 דעבד עבד. דלא יטלו כנגדן מיהו אין לו
 לבזבז לכמחלה ממין אחיו: מאי קאמר.
 רישא דקתני ישאו קטנים יהדר חני ואס
 אמרו משמע דלא ישאו אלא מה שנתן
 אביי בחייו נתן: מתני׳ הניח מות.
 ולא בניס אין הגדולות ט׳ כדפי׳ ברישא
 גבי בנים: נמ׳ ועמדה וניסת. והמיסה
 את כל נכסיה לבעל כדרך נשיאה: יורש
 הוי. שויוה רבנן לבעל בנכסי אשתו כיורש

 אין (א) מחובר לא
 בבנו כאן באחר
 הרובה אצל בנו

 לב״ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי
תולש ומאכיל לכל  בתר עדים דייקי: האב א
 מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של
 יורשים: תלוש אין מחובר לא והא תניא
 שמין את המחוברין ללוקח פירוש ללוקח
 ואו מן האב והנה הבן שכתבן לו אינו נוטל

 הפירות המחוברין אלא >א< לדמיהן ועל מה תנן
 ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים תלוש
 אמר עולא לא קשיא כאן
 הואיל ודעתו של אדם
 ולפיכך מוחל לו כפירות
 המחוברץ בשעת מיתתו ואין היורשין יורשין
 אותן אבל הלוקח שהוא אחר אינו מוחל
 אצל בנו של מוכר ולפיכך שמין לו:
 מתני׳ 2הניח בנים גדולים וקטנים אין
 הגדולים מתפרנםין על ידי הקטנים ולא
 הקטנים ניזונין על ידי הגדולים אלא חולקין
 בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו
 קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם
 אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:
 נמ' אמר רבא האי גדול >כ< אחי >0 שלבש
 ואיכםי מביתא מאי דעבד א עבד ואי קשיא
 לך הא דתנן ואין הגדולים מתפרנםין על
 הקטנים התם בשדכא פירוש אדם ריקן שאין
 להם הנאה ממנו ויש שפירשו שדכא מלבוש
 של משי: נשאו יי גדולים ישאו קטנים וכו׳
 מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו
 גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים
 לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי
 אביהם ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן
 הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין
 שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:
 מתני׳ הניח בנות גדולות וקטנות אין
 הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא
 הקטנות ניזונות ע״י הגדולות אלא חולקות
 בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות איזה חומר
 בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים
 ואינן ניזונות על הבנות: איפי׳ אם הבנות קטנות
 והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם

 הבנים בלי חשבון >ג< אף על פי שהקטן צריך
 הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים
 ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונ
 אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כ

 אחת ואחת לפי צרמ בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל
 אחת ניזונית משלה לפי צרכה: גמ' שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא
 ילמדנו ״רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי

 הא לקיימא לן שכותבין אף על פי שאין מכירין לא
 לכתוב בלשונם נתן פלוני לפלוני חוב כך שיש לו אצל
 שהיה נראה שהם מעילים שאותו פלוני היה חייב לו
 הריטב׳׳א ז״ל ע״כ: ואםיקנא דני דינא בתר בי דינא לא ד

 המעילים על החתימות בפירוש u או
 שיקראו שמות בעלי לבר לאס לא כן
 שמא יקיימוהו בקרובים ובי לינא
 בתרא לא לייקי וגובין בשטר זה והכי
 אפשר למתוקס הא לפרק שני לייני
 גזירות (דף קט:< שהליינין תוממין
 בשטר אע׳׳פ שלא קראוהו כלומר כולו
 אלא שמות בעלי הלבר או לא קראוהו
 כלל וםרש״י משמות המעילים: מתני׳
 מיירי גבי נותן לבנו הלכך שאר הבנים
 יירשו לוקא תלושין שהנית שכבר
 התזיק בהם אביהם אבל המחוברים
 לא ללעת האב קרובה אצל בנו וכשנתן
 לו הקרקע נתנו לגמד בשלמות גס
 כפירות כיון שהם מחוברים ושייכי
 כקרקע וכרייתא מיירי כאחר שלקת
 ממנו ולליליה לא גמר ומקני מילי
 לחזי ליה כגון פירות אף על פי שהם
 מחוכרין לניחא ליה טפי לליהוו לכניו
 הלכך אס ירצה הלוקח שמין ערכם
 ויתן למיהם ואם לא ירצה ללוקחם
 יתקיימו שס על שיהיו ראויין ליתלש
 וכל מה שישכיתו מכאן ואילך הוא
 ללוקח והיכא לאיכא תרי לקוחות לוקח
 האכ שמכר לו פירוחיו ולוקח הכן שמכר
 לו הגוף נראה ששמין לו ללוקח של כן
 אח המחוכר לטפי כעי אכ למעכל
 ניחא לנפשיה ללוקח שלו מללוקח של
 כנו. וכיון שאמרנו לכל שנוללו
 הפירות כרשוחו זכה כשכחן ואינו
 מווחר להו לאחריני למלנו למוכר
 שלהו לפירות זמן ירוע או הממשכן
 שלהו לזמן ילוע והגיע הזמן
 ויש שם פירות מחוכריס שהם ללוקת
 או למלוה ושמין אותם לכעליס להא
 ברשות אלו נוללו וזכו בהם על עכשיו
 ואינם מוותרים כלום לבעלים
 לנפשייהו עליף להו הריטב״א ז״ל:
 מתני׳ מי שמת בלא צוואה והגיח
 בניס גדולים וקטנים אין הגדולים
 מתפרנסים על הקטנים. כלומר
 לקנות לעצמם מלבושים מתפיסת
 הבית להיינו קולס שחלקו מפני
 שממעטין בחלק הקטנים שהרי צריכין
 מלבוש יותר מן הקטנים הלכך הקטנים
 יכולין לעכב על הגלולים שלא ילבשו
 על לאתר תלוקה כלי שלא ימעטו

 עין משפט נר מצוה
 תתעמ-תתפב

 א מיי׳ סי״ב מהל׳ זטיה שמג• עשין פכ טור ח״מ

 סי׳ רנז: נ מיי׳ פ״ט מהל׳ נחלות שמג עשי! צו
: ג מיי׳ פכ׳׳ו שס סמג שס טור ו פ  טור ח״מ שי׳ ר
 ח׳׳מ שס וטור אה׳׳ע סי׳ קיב וקיג: ד מיי׳ פכ״ו
 מהל׳ מלוה ולוה סמג עשי! צד טור אה׳׳ע שי׳ ע

 וסי׳ צא:

 מסורת הש״ם
 א) בזפו״ כאן הציון גמ׳ ולקמן ליתא ג) נ״א

 ושיקראו:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) למיהו כצ״ל: (5) צ״ל דאלבש:

 (ג) ואע״פ כצ׳׳ל:

 ג״א א] כמשנה איתא ואס אמרו קטנוח הרי אני
 נושאות כלרך שנשאתם אתס אין שומעין להס
 זה תומר כו׳: 5] צ״ל ופירשו שמות המעילים וכוונת
 הנ״י שטיל טתכיס כפירוש שמות המעילים על

 התמימות: צ] מה שנתן נתן:
 מא״י [א] ונותן כצ׳׳ל: [5] פי׳ נמתנה היא נתן

 כצ׳׳ל:
 חו״י (א) נ״נ ס״ל הרי״ף לפי שיטתי לאחר מות
 האנ שרס הס כח שאר נניס נכח ירושה
 או כת הלוקח אס מכר נכסיו וקושיית הש״ס היא
 רק נין הן עצמן או דמיהן וצ״ע ללמא ה״ק תלוש
 ה״ה יורשים חנם משא״כ מחונר נותנים דמים.
 אחרי שיט נחמתי על מ״ש רק הרי״ף לפי שיטתו
 מפרש שמין וכי׳ שזה הנן שנוטל עתה הקרקע
 מלוקח עם הסירות ניתן דמיהם לליקח ומ״ש
 הרי״ף אלא לדמיהן כמו נדמים ור״ל שצריך לשלס:
 (נ) נ״נ עי׳ לעיל כרי״ף כ״ק סוף ס״א. ומכאן

 משמע כל מלנושיו ואפי׳ שנת ייו״ט: (נ) נ״נ
 כעמוד סי׳ כע״א:

 אנ״ש מהר״ם [א] הרשנ״ס פי׳ נלוקח מן הנן
 זכות שיש לו נקרקע זו נמיי האנ להיינו
 גופה והרנ אלפס נראה שהוא מסרש אותה כלוקח
 מן האנ זכית שיש לו כה דהיינו אכילת פירות עי׳
 נמ״מ פי״נ מהל• זטיה ומתנה: |ב] ואס אמרו

 קטניס הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אמס:

 מחלקם. ונראה מן התוספתא לוקא
 בשמיתו אבל בסתם ניזוניס ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזוק
 ומחפמסיס ביחל לשותפין הם אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כל

 ומוחליס זה לזה וגס יפה הוא
 לקטנים כלי שלא יצא מזה סכסוך
 ומתלוקת ביניהם והא למקשינן בגמ׳
 מגלול אחי ללבש איירי בשלבש אחר

 שמיחו וכיון למתני׳ בשלכא שמעינן לאפילו שלכא כל זמן שלא מיחו לביש ומכסי מן השותף כי היכי ללא ליתזל כן שיטח הרשב״א ז״ל אבל
 התוספות כתבו שאס מיתו היתומים מיחו: וכן הגלולים יכולים לעכב שלא ליזון מתפיסת הבית מפני שהקטנים צריכין למזונות טפי שאוכלים
 תמיל פעמים רבות: נשאו גדולים. נשאו ופזרו למזונות מתפיסת הבית ישאו קטנים ג״כ: ואם אמדו הי־ אנו נושאץ. סרש״י בגמ׳ כגון
 שנשאו הגלולים בחיי האב מה שנתן להם אביהם נתן ולא מצו למימר הקטנים השתא לאחר מיתת אביהם הרי אנו נושאין מתפיסת הבית כמו
 שנשאתם אתם למה שנחן להם אביהם בחייו נתן ואינו מן התשבון וכן הלין בבנות כמו שפירשו בבנים וזה חומר בבנות שחייבין לפרנס
 הבנות שהבנות מוטלות עליהם ליזון בנכסים מתנאי כתובה ואין הבנים ניזונין על הבנים היכא שנחן כל נכסיו לאחל מן הבנים אין הבנים
 האחרים אפילו יהיו קטנים ניזונים עליו ולא הבנות קטנות ניזונות על הגלולות היכא שהוריש כל נכסיו לגלולות לא יזונו הקטנות עמהן
 לתנאי כחובה רבנן נוקבן אינו מוטל על הנקבוח א״נ חומר לבנות לאם הנכסים מועטים כללקמן בפירקין הבנות ניזונות והבנים ישאלו על
 הפתחים אבל לא אמרינן הקטנות יזונו והגלילות ישאלו אלא חולקות בשוה משוס זילותא דאתתא: נרםי׳ בגמרא !דף קלט.] אמר רבא
 האי גלול אחי ללבש ואיכסי מביתא מאי לעבל עבל והתנן אין הגלולים מתפרנסין על הקטנים מתניתין בשלכא מהו לתימא ניחא ליה ללא
 ליתזיל קא משמע לן: והתנן אין הגדולים מתפרנסים אם כן כשמחפרנסיס הוי כנוטל ממון אחרים לולאי חייב לחזור אותו: בשדנא. ר״ל
 אלם בטל שאינו עוסק בנכסים תרגום ותשקוט הארץ 1 שופטים ג! ושליכת ארעא וכיון ללית להו הנאה מיניה לא מחלי ליה יתמי אע״ג לזילא
 להו מילתא שילך ערום ואף אחיהם הבכור והא לרבא כשטורח בנכסים וכשהוא מלובש לכבולו נשמעים לבריו יותר ומרויחין הנכסים בזה ויכול
 לבזבז לכתחלה והיינו ללא פרקינן למתני׳ לכתחלה והיינו לאי עביל: ןבו פי׳ במתניתין נש^הוא) נתן ואע״פ שבשעה שהיה נותן להם האב היה
 אומר שלעתו לתח כיוצא בו לאחרים אין אומדן שעל מנת כן נתן להס. הריטב״א ז״ל: [לותה ואבלה]. ומיירי כשהתוב ברי שאין בו
 נטה הרא״ש יטור ח״מ סי׳ רפ״ח ומרדכי שס ומיי׳ פ״י מהל׳ נחלות והרי״ף וסמ״ג עשין צ״ו ומיהו אס היה אפשר לומר דגס גט מקדיש נכסיי דוקא נכגדי חול אין

 לו אנל ננגדי שנת יש לי נמצא דלא פליגי מהרמ״ה יהני פוסקים וצ״ע:

 שלטי הנבורים
 א סשוט פ״ק דנ״ק דף י־׳א האתין שנאיס לחלוק

 שמין מה שעליהן סי׳ מה שקני מנכסי אניהס מתסיסת
 הכית ועדיין לא כלה ונאבד שמין אותי כסי מה ששוה
 עחה כשעח חלוקה ועולה לו כחלקו ואס כלה לגמרי
 או נאכד אין מנכין מחלקו כנגדי דמעיקרא מחלי
 אהדדי נכה״ג שלא יקסידו זה על זה אלא כדכר הנראה
 לעיניס ואע״ס שמתחלה שתיק כל חד לחנירו לאו משוס
 דקא מחיל לגמרי כל עוד שיהיה כעין אלא היינו טעמא
 דשתיק משוס דסנר הא קאי אכמסיה למחר חסיסנא
 ליה ושיימי ליה והי כמו שאלה אנל אי שתק עד דכלה
 או נאכד לא מצי אמר דשתיק אדעתא למיתסס דהא
 שתק עד דכלה אצא ודאי לגמר מחל יכתבו הסוסקיס
 כד״א דשמין כה״ג היינו היכא שכנר קנו כסתם ועתה
 כאי! לחליק אכל מתחלה יכולים למחות שלא יקנה שים
 אחד מהם מתפיסת הניח אס לא שיחשונ אוחו מחלקו
 ואסי׳ מה שקני נסתם לנניהס ולננותיהם אין שמין
 אותן נשעח חלוקה ינטעס הדנר אינא סלוגתא ונ״מ
 אי לוקא נגדי חול או אף נגדי שנת ואס נתן מתנה
 לאחר וראו האחיס ושתקו. רש״י פי׳ הטעם לעל נניהס
 וננוחיהס אין שמין משוס שמחניישי! להביאן לנייד
 ומחלי אהדדי והוי כאילו נוחניס להס נמחנה גמורה
 וטון דהטעס היא משוס שמתניישין להניא לנייד יש
 חילוק נין נגלי חול לנגד שנת ויו״ט דדוקא נגדי חול
 אין שמין משוס שאי אפשל לשימן נע״א אס לא יניאו
 המיס והננות לנ״ל וטון שמתניישין על זה ולאי הוא
 למתלי אהללי אנל נגרי שנת ירגל שיוכלו להניא
 כגליהס לכייל שמין איתס ולפי טעס זה כיון לכגלי חול
 אין שמין אותם משוס למתלי אהללי והיי כי מתנה כתנ
 הל״! כשם ההלכוח דמהא שמעינן להיכא דיהינ חד מן
 האחיס מחנה לאיניש אחלינא מתפישת הכיח וחזי
 האחי! ושתקו למחילה הויא ט הכא שאחל מן האחיס
 נות! מלנוש־ס לבניו ולבנותיו והאחדס שחקו להיי
 מחילה אנל מנגלי שבת נלאה לאין להניא הלאיה
 נהיסך ולימל ט היט דנגדי שנח ליהינ אי מן אחין
 לבניי ולבנותיו וחזו האחליס ישחקו מ״מ לא הוי מתנה
 הכי נמי מאן ליהיב מתנה לא׳ והאחין שתקי לא היי
 מחילה לזה אינו לאיה דהתס גני בגלי שבח ויו״ט
 ליהינ האח לבניו ושתקו יש לתלות שתיקתן בלנר ולומל
י למ״מ מה שזה לוקח לוקח מחלקו ע  לשתקו משוס מ
 לנשעת חיליק ישימו אותן והוי כמו השאלה לנהשאלה
 לא קסלי אהללי אנל אס מל מינייהו יהינ מתנה לא׳
 מן השוק והאתיס שתקו אין לתלות שחיקתן נשוס לנל
 אלא לולאי מחלי והוי מחילה יהל״ן כמנ נשס הלמ״ה
 לטעמא מא־ מה שעל בניהם יכנוחיהס אין שמין אוחס
 משוס דלא מצי אמל ט שחקינן אלעתא לנתסיס נהו
 נשעח חלוקה דהא איהו גוסיה לית ליה זכותא נגוייהו
 כדאמד׳ המקדיש נכסיו אין לו ככסות אשתו ונניו נין
 ננגדי שנת נין נכגדי חול ה״נ הכא דאי! שמין לא
 נגדי שנח ולא נגדי חיל יגס אין ללמוד מכאן דאחד
 מן האחים הנותן מחנה לאחד מן השוק שקנה המקבל
 כלומר דאחיס מחלי וחו ציכא האי סברא מיהו מהר״ס
 ס״ל דודאי גני מקדיש נכסיו אין לו גכסוח אשחי ובניו
 לא ננגדי חיל ילא ננגדי שנח ומ׳׳מ ס״ל דהכא גט
 חלוקה שמין נגדי שנת ילא נגדי חול והילך לשיטח

 רש״י לסרש הטעס לאי! שמין מה שעל נניהס משוס שמתטישין לנא לטייל ולדעת זה דרש



 עין משפט נר מצוה
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 א מיי׳ פי״ט מהל׳ אישומ טור אה״ע סי׳ צ צא צג:
 ב מיי׳ שס סמג עשין מח ישי׳ צו טור אה״ע סי׳

 צג קינ:

 מםורת הש״ם
 א) דף קט. נ) גי׳ מהר״ס:

 קובץ הגהות
 ג״א א] גגמ׳ וברא״ש איתי אמר רבא:

 מא״י [א] דבנכסים מועטי׳ מוציאץ כצ״ל ישיבות
 מרובים אין לשוס למחוק:

 חו״י (א) נ״ב צ״ע דר״פ השואל הלכה פסוקה
 ללוקח הר עי׳ בגמ׳ דל״ק ומ״ש רשג׳׳ס סוף

 הסלק בשם ל״ח ללא כרי׳׳ף:
 אנ״ש מהר״ם [א] פי׳ ואפילו המעות שלומה
 עדיין הס בעין כדפי׳ לעיל ונזה היא

 חלוקה מגישואי גלולה כוי:

 שלטי הגבורים
ז וכן אס היו בנות גדולוח וקטנות ונשאו א״ י  כתב ר
 הגלילות אחל מיתת אכיה! מממון השותפות ינשאו גס
 הקטנוח מממון השוחפוח ואח״כ יחלקו וכו׳ ונראה
 בעיני שאס נשאו הגדולוח בחיי אביהן מממון אביהן
 ובאו לינשא הקטנוח אחר מיפח אביהן מממון
 השותפות אין שומעין להן שכל מה שנתן אביהן
 לגדולות בתייו מתנה הוא בידן כדרך שביארנו נבניס:
 דעת רשב״ס גס מלוה על פה גוכה ממנו וכן פסק
 ר״ת והרמ״ה והרא״ש כתבו כרגינו דאס היה עליה
 מלוה על פה אינו גיכה ממנו והשיכ הרא׳׳ש על ראובן
 ששידך לאה ושלח לה שבלונית והלכה לאה וניסת לאתר
 ומונע ראובן הסכלונות והיא אומרת שאין לה לשלם כי
 כלתה ואכלה כל השבלונית אס הכניסה לנעלה נכסי
 מלוג גובה ראובן מהן סכלונותיו דהוה ליה כמלוה

 בשטר שדרך לשלות השבלונית נפומני:

 ונשאת והביאה עמה כל אשר לה
 לבעלה לבעל לוקת הוי והמלוה לא
 יגבה כלום ממנו !א) וכ״כ הרי״ף ז״ל
 לבעיין לא איפשיטא הילכך מלוה על
 פה אינה גובה מיניה לבעל ואיהו
 לאפסיל אנפשיה ללא איבעי ליה
 לאוזפי בלא שטרא. אמר המחבר נראה
 לאס בא המלוה קולס שנשאח למחות
 בילה שתפרעהו או שתיחל לו נכסים
 כלי שלא יפסיל וכן לוה שמבזבז נכסיו
 או שרוצה ללכת מן העיר תוך זמן
 החוב מעכבין בהם וכן כתב רי״ף ז״ל
 בתשובה מבזבז נכסיו או רוצה ללכת
 יכול לעכב עליו שיניח נכסים כלי
 פרעון כלי שלא יהא כל אחל לוה
 מחבירו ומבזבז נכסיו או הולך למלינת
 הינ^ ונמצא נועל ללת בפני לוין:
 שלח רבין ונו׳ אלמנתו ניזונ־ית
 מנכסיו. מתנאי כתובה
 ואפילו נשאת הבת והביאה עמה כל
 הנכסי׳ לבעלה אלמנתו ניזונית מאותן
 נכסים אע׳׳פ שהס ברשות הבעל
 ואפילו לאחר מיתת הבת משום לשויוה
 רבנן לבעל בענין זה כיורש ומשום
 פסילא לאלמנה כלומר כלי שלא
 תפסיל מזונותיה לאי הוה יהבינן ליה
 לין לוקח כמו בעלמא לא היתה
 מוציא׳ מזונו׳ ממנו לאין ןגיטין לף מח:]
 מוציאין למזון האשה מנכסים
 משועבליס: נכסי מלוג. שהגוף שלה
 והפירות לבעלה שויוה רבנן כלוקח
 משום פסילא ליליה לאי הוי יורש אס
 כן הלקוחות קלמו לו ויפסיל הבעל
 הנכסים אבל השתא שהוא כלוקח מוציא
 מהם שהוא קולס לשאר לקוחות: אמד
 המחבר לפי מה שכתב הרי״ף לאינו
 גובה נוכל ללמול רכל נזקים והפסלות
 וחובות ומקח שנעשה בין קולס
 נש ואין בין תחח הבעל אינו גובה
 מנכסי מלוג ואפילו מן הגוף וכ״ש מן
 הפירות שהרי זכה בהם הבעל משעת
 נשואין תחת פרקונה ובזה לא הוצרך
 לתקנת אושא ותקנה זו לא הוצרכה
 אלא לענין הגוף אבל פירות בלאו הכי
 אינה יכולה למכור ומיהו אתיא שפיר

 רש״

 נמוקי יוםף יש גוחלין פרק שמיני בבא בתרא (קלט.-קמ.) םה
 תשש פרעון שכיוצא בו גובה מן היורשין הא מקט ואכלה לאו לוקא לה׳׳ה כשהמעות בעין ללין נכסי מלוג יש להם למלוה להוצאה ניתנה.
 הדטב׳׳א ז״ל: פרנםה. דהיינו מלבושין היא מילתא לאית לה קלא שיש להם פרנסה על הנכסים והר כמלוה בשטר שגובה מן הלקוחות
 להוה להו לאזרהורי אבל מזונות לעולם אימא ללא ישאו קטנוח מבעל האחות מזונות לצורך נשואין היכא שהגלולוח הביאו עמהן כל הנכסים
 לבעליהן ואין הנכסים עכשיו בעין אלא שאכלו אותם לה״ל מלוה לאילו כשהן בעין גזלה קיימת היא וכל היכא לאיתא הלרא ללברי הכל
 וזה ברור וה״ה בלותה ואתר כך עמלה

 יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או
 דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן
 הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות
 ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות
 לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש
 הוי ודחינן דילמא שאני פרנםה דאית לה
 קלא וכמלוה בשטר דמיא אבל בעל לוקח
 הוי (א) ולא איפשיטא בעיין הלכך מלוה על
 פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד אנפשיה
 דלא איבעי ליה לאוזפי בלא שטרא: שלח
שמת והניח אלמנה ובת  רבין באיגרתיה מי א
 אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו
 ניזונית מנכסיו מתה הבת א״ר יהודה בן
 אחותו של ר׳ יוסי בר חנינא ע״י היה מעשה
 ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן
 הכא כיורש משום פםידא דאלמנתו והא
 דאמר ר׳ יוסי בר חנינא באושא התקינו
 האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה
 ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן
 כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן
 לפסידא דלקוחות דאינהו אפםידו אנפשייהו
 דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה

 תותי גברא:

 םליקא לה פרק יש נוחלין

 או כלוקח: ישאו קנונית. מבעל את חלקם
 המגיעם אלמא יורש הד שמוציאים מבעלי
 גלולות מה שהכניסו להם יומר מחלקם לאי
 לוקת הוי מלוה על שה היא ולא גבי
 ממשעבלי: שאני פרנסת נישואין דאית
 לה קלא. לכך גביא ממשעבלי מלקוחות:

 ואיהי. המלוה אפסיל אנפשיה: שלת
 רבי! כוי. מהכא נפשיט ליורש הר:

 אלמנתו גיזונית. בתנאי כתובה שכך כתב
 לה את תהא יתבה בביתי ומיתזנא מנכסי
 כל ימי מיגר אלמנותיך: נשאת הכת.
 והכניסה הנכסים לבעל: מתה. וירשה
 הבעל: אמר רג יהודה. אמורא היה:
 אלמנתו (יוונית. ללעולס ניזונימ על אשר
 תנשא או על אשר תתבע את כתובתה
 כלאמר בכתובות: משוס פסידא דאלמנה.
 שקלם מנאי מזונותיה לנשואי!: נאושא
 התקינו. כשגלתה סנהררי! לאושא: שמליה
 מלתי מלוג. בחיי בעלה שאס ימות בעלה
 קולס לה יזכה בהם ואס היא תמות קורס
 יירשנה בעלה: מוציא מיד הלקוחות.
 כלמפרש לבעל משעה שנשאה הוי לוקח
 ראשו! לאינהו אפסילי אנפשייהו אבל
 לומה ואכלה ונשאמ נראה להוי כאלמנה
 ניזונימ לליכא למימר אפסיל אנפשיה

 וכיורש שדוה רבנן:
 סליקא לה פרק •ש נוחלין

 מי שמח והניח בנים ולו׳ מרובים.

 מפרש בגמרא: והגנות יזונו.
 מזונות ופרנסת נשואין על שתיבגרו או
 ער שתינסבו לגוברי! כלמנן בכתובות:
 בשביל שאני זלר הפסדתי. בממיה:
 גמ׳ לדי שיזונו. פרנסה ומזינות: אלו
 ואלו. בניס ובנות: עד שיבגרו. שכן
 המנה להן אביהן: ואינך. מועטי! ויזונו
 הבנות ער שמבגרו והשאר לבנים כרמסיק:

מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים  ב

 מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים
 מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על
 הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר״ג רואה אני את דברי
 אדמון: גמ' ולית הלכתא כארמון ואע״ג דגרםינן בפרק שני דייני גזרותא) אמר
 רב יצחק משמא דחזקיה כל מקום שאמר ר״ג רואה אני את דברי ארמון הלכה
 כמותו בהא לית הלכתא בוותיה דםוגיא דשמעתא כת״ק םלקא: וכמה מרובין
 אמר רב יהודה אמר שמואל כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו איתמר נמי
 כי אתא רבין א״ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה א״ר יוחנן כל שיזונו
 מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובים ואינך הן הן מועטין ואי ליכא לאלו
 ולאלו עד שיבגרו מאי אמר 6ירבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו
 והשאר לבנים וה״מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא
 דמיתזני אע״ג דמועטין נינהו ניזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא
 למהוי כבנים אבל למהוי יתיר מבנים ולמשקל הכל לא והכי שדר גאון

 גס לפירות היכא לכתב לה הבעל לין ולבריס אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירי סירותיהן והא לאמרי׳ הבעל מוציא וכו׳ בלא שוס למיס
 קאמרינן משוס ללוקח ראשון ולאי אינו נוחן למים ללוקח שני ומיהו אס יש ללבר שבא מחמת אותן מעות שנטלה וכל שכן אם (יש) המעות
 עצמן הס בעין חוזרים אל הלוקח או אם היו לה נכסים מיוחלים שאין לבעל רשוח בהם כלל גובה ממנה בחייה או לאחר מיתה ואס נפלו

 לה נכסי מלוג כבר בררנו בכתובוח שאינו טורף מהם. הריטב״א ז״ל:

 םליקא לה פרק יש נוחליץ

 מי שמת. בלא צוואה והניח בניס ובנות: נכםים מרובין מפרש בגמ׳ שיש להם כלי לזון הבניס והבנות על שיבגרו הבנות או שינשאו
 שמתנאי כתובה מות ניזונות מנכסי יתומים על לתבגרן או על לתנשאן לגוברין כלאיתא בכתובות ןלף צב:) ופירש הר״ש ז״ל שצריך
 שיהיה בנכסים כלי מזון ופרנסה לבנות משמע מרבריו ללוקא בכה״ג הוא שניזונית מתחח יל הבנים אבל פחות מכן הוו נכסים מועטין
 ומוציאין כלי מזון הבנות מתחת יל הבנים ואין נראה לאחרונים שהרי פרנסה עשור נכסים הראוי להם לכשינשאו ואין הלין כן שיוציאו
 הנכסים מיל היורשים ללי להם שיהיו נוטלין לכשיבואו לינשא. נכסים מועטין. שאין בהם כלי מזונות לאלו ולאלו מוציאין כלי מזונות
 הבנות מתחת יל הבנים ויעמלו ביל ב״ל או ביל שליש למזון הבנות ומה שנשאר מן הנכסים ברשות הבנים הוא להם ואע״פ שאין בהם כלי
 מזונותם ישאלו על הפתחים כשיחסר להם אבל בנכסים מרובין משמע שאין הבנות יכולין לומר הוציאו מתחת יל בניס מזונות על שיבגרו
 כלי שלא ימכרו הזכרים את הנכסים שהס לא תקנו להם מזונות אלא כך מתחת יל הבנים ואם מכרו מכרו: אדמון אומר. אע״ג לקי״ל
 לכ׳׳מ שאמר רשב״ג במשנתנו רואה אני את לברי אלמון הלכה כמותו הכא לא קי״ל כוותיה משוס לסוגיא כולה כרבנן אזלא לאילו אלמון
 אין חולק בין נכסיס מרובין לנכסים מועטין לאם מרובין הס שניזונין יחל אלו ואלו גס מועטין ס״ל לאלמון שיזונו יחל ולא ישאלו על
 הפתחים ואילו בגמ׳ שקלו וטרו הי ניהו מרובים והי ניהו מועטין ואלמנתו מהו שתמעט משמע לכרבנן קי״ל ואין למלין מן הכללות ואפילו
 במקום שנאמר בהם חוץ וכן פסקו הרי״ף וכל הגאונים ז״ל: גמ׳ בל שיזונו. אמר המחבר ובכלל המזונות אלו כסוי ומלבוש שכן תנאי
 מזון האשה והבנות כראמרינן התם !כתובות לף סה.ן גבי לביתהו לרב יוסף מלויל לאמרה פסוק לי שיראי פסק לה אבל פרנסה
 הבת שהוא עשור נכסי׳ אינו בכלל תקנה זו ואינה מענין זה ואינה נקראת אלא בשס פרנסה בשום מקום ומה שכתב הר״ש ז״ל במשנתנו
 פרנסת הבת בכלל מזונות נמי גבי נכסים מרובין כתב לאשמועינן עיקר הלין אבל לא שיהא בכלל ניזונות ולא בתקנת מזונות ואין מחשבין
 אותם בנכסים מועטין כלל וזה ברור. הריטב״א ז״ל: ואי ליכא ובו׳. תלמולא מקשה איך אפשר שיטלו הבנות המותר על המזונות משוס
 שהם מועטין כלמשמע מפשטא למתני׳ לאמר בנכסים מועטין הבנות ניזונות והבנים ישאלו ותירץ רבא ללעולס המותר לבנים והא לאמר
 ישאלו על הפתתים משוס שאין באותו מומר כרי מזונותם ומלאמרינן מוציאין משמע כלפירש במתני׳ נ< [למכסים נא] מרובים אין מוציאין
 משוס חשש הפסל] ומראמר נמי כמה מרובין וכמה מועטין שאינו כאלמון כלפרישית במתני׳ והא לאמרינן בנכסים מועטין ישאלו על הפתחים
 הני מילי במקרקעי אבל במטלטלי תקנת רבנן בתראי הוא וכתב רי״ף ז״ל כיון לבתקנת רבנן בתראי הוא למתזני אע״ג למועטין נינהו
 ניזונים מהם אלו ואלו ללא תקינו להו רבנן אלא למהר כבנים אבל למהר יתר מבנים ולמשקל הכל לא והכי שלר גאון כלכתיבנא: אמד
 המחבר מוציאין להם למזונות הבנות ובו׳. כלומר שיוציאו להן ויזונו ע״י עצמם ומכאן ראיה גמורה למכסים מועטין הס ברשות המות



! w-m גמוקי יוסף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא 3 0 
 וכשהנכסיס מרובין הם ברשות בניס ואין מוציאין מרשותם פלוס: מרובין. בשעת מיתת האב אע״פ שנתמעטו קולס שיבואו לפני ב״ל
 לעכשיו כששואלין לב״ל מזונותיהם כבר נתמעטו מ״מ כבר זכו בהן היורשים משעת מיתת האב ולא מפקינן להו מחזקתייהו לבהאי שעתא מרובין
 הוו או מחמת יוקר הנכסים או מחמת זול המזונות ונתמעטו שהיה איפכא הלכך הבנות ניזונות מתחת ילן: מוענק ונתרבו. כלומר מועטין
 בשעת מיתת האב ונתרבו קולס שיבואו לב״ל: מאי. ניזיל בתר מעיקרא וכיון להוו מועטין לא מצי למימר זכו בהם יורשין או ניזיל בתר

 בסוף שנתרבו וזכו השתא שהרי אינהו
 לא זכו על לאתא לילייהו למתנה היא כדכתבינן: פשיטא מרובין ונתמעטו כבר
 והשתא כבר מרובין נינהו בשעת היי! זכו בהם יורשין מועטין נתרבו מאי ת״ש

י ^ 1 י י ״  וילונו כמרובין שיזונו הבנות מתחת י
 1 דא״ר איאמי א״ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו

 א בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו איבעיא
 להו בע״ח מהו שימעט בנכסים >א< אלמנתו
 מהו שתמעט בנכסים מזונות בת אשתו מהו
 שתמעט בנכסים נ אלמנה ובת איזה מהן
 קודם ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי
 3!אםי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת

 כבת אצל האחים בנכסים מועטין מה בת
 אצל האחים הבת ניזונת והבנים ישאלו על
 הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת
 והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא
 איפשיטו ולקולא עבדינן ולא ממעטו תכסי
 בחזקת בנים קיימי ולא מפקינן מינייהו אלא
הניח בנים ובנות וטומטום  בראיה: מתני' א
 בזמן שהנכסים מרובין הזכרים דוחין אותו
 אצל הנקבות הנכסים מועטין הנקבות דוחין
אם ילדה אשתי  אותו אצל הזכרים האומר ג כ
 זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה אם נקבה
 מאתים ילדה נקבה נוטלת מאתים אם זכר
 מנה ואם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה הזכר

 רש״•
 פשיטא מרובים בשעת מיסה ונתמעטו.
 שהחלו או נתקלקלו הקרקעות או נתייקר
 המזונות שאין בהן כלי לזון אלו ואלו עד
 שיבגרו: לבר זנו בהן יורשין. בשעת
 מיתת אביהן והבנים ירשו חלק המגיע
 להם אומה שעה ומה שנתחסרו הנכסים
 נתחסרו לכולן בשוה: ונתרבו. שהיקרו
 או החלו המזונות: מאי. מי שקלי הבנים
 המותר או לא: שקדמו ומלרו. קורם
 שהעמילום בנות ברין אפילו בנכסים
 מוענףן נא]: מה שמלה מלרו. לאין
 מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים
 משועבליס וכ״ש מכסים מריבים כלאמרי׳
 המס וכיון לממכרס ממכר א״כ יש להן
 תפיסת יל מכסים ואס נתרבו יש להן
 חלק בהן וזכותן עומלת בהן: נע״ח מהי.
 אס אין שס נכסים אלא כלי החוב ומזון
 הבנות (והבנים): מי אמרינן דממעט. רזונו
 המות והמיס ישאלו על הפתחים או לא
 ממעט ויזוני בנים ימות ער שעת טריפת
 החוב: אלמנתו. אס אלמנתו צריכה מזונות
 מי ממעטת ולא מיקרי נכסים מרובים אם
 אין אלא כלי מזון הבנים והבנות על שיבגרו
 או לילמא כיין לאי מינסבא לית לה לא
 ממעטי וכמאן לליתא למי: בת אשתו. מי
 שקיבל עליו בעת נשואין לזין את בת אשמו
 שיש לה מאיש אחר ה׳ שנים (אי בן) ומת
 והיורשים צריכין לזונה מי אמרינן טון
 לאס מתה לא היו תייבין מירי ולא ממעטי
 או לא: אלמנה ובס. מי שמת והניח

 יל הבנים: יתומים שקדמו ומברו ונו׳.
 לוקא קולס שהוציאו להם ב׳׳ל מזונות
 לבנות אבל לאתר שבאו הנכסים
 לילס או ליל אפוטרופוס שלהן לא
 לכיון שזכו בהם ברשות ב״ל שוב אין
 מוציאין אותם מילס לאין אחר מעשה
 ב״ל כלום וכן פירש הר״ש ורש״י ז״ל
 בסרק הנושא וכן הסכימו האמרונים
 ולחו ראיות שהביאו אחרים מר׳
 ישמעאל ברבי יוסי בפרק אלמנה
 לכה״ג נלף סז:] ומכתיבות ןלף קג.ן
 מיתומים שקלמו ומכרו בנכסים
 מועטים וכו׳ למימר לאפילו לאחר
 שהוציאו ב״ל מזונות לבנוח ער שיבגרו
 קאמרינן לרוחא ליתמי ליתא וכתבו
 האחרונים ז״ל לאע״פ להשתא ניזונות
 אף מן המטלטלין מתקנתא לרבנן
 בתראי מכל מקום אס קלמו ומכרו
 מה שמכרו מכרו ולא נימא מה לי
 מטלטלין מה לי המעות ללוקא
 מטלטלין לשבק אבוהון אמרינן
 לניזונות אבל המעות לאו הני שבק

 עין משפט נר מצור!
 תתפה-תתפו

 א מיי׳ פייה מהל• נחלות שמג עשין צו טור ח׳׳מ
נ : ב מיי׳ פ״מ מהל׳ זטה סמג עשין פ  שי׳ רפו

 טור ח״מ סי׳ רי וסי׳ רגג:

 מסורת הש״פ
 א) [אולי צ׳׳ל מפגי] ב) צ׳׳ל ואס ימכרו מטלטלין אין
 חיינין לשלס שאין שענוד בע״ח על המטלטל,[ אע״פ
 שתקנו הגאונים לגבות ממטלטלי כוי. כ״ה כטור

 מ״מ סי׳ ק״ז:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) מזונות בת אשתו מה שממעט בנכסים.

 אלמנתו מהו שתמעט כנכסים. כצ״ל:
 ג״א א] נגמ׳ יברא״ש אימא דא״ר אסי אר״י:
 3] בגמ׳ איתא דאמר ר׳ אבא אייר אסי עשו
 אלמנה כוי: ג] והרא״ש אות ב׳ כתב סברא זו וע״ש

 בפלפולא חריפחא]:
 מא״י [א] מועטין מה שמכרו הד״א:[5] נ״נ מנה:

 אלמנה ובת ואין כאן אלא כלי לזון אחת
 ושתיהן תובעות מזונות בתנאי כתובה (הוו) איזו תקלוס: פשוט מיהא
 הא לאלמנה ובמ: מתני" וטומטום. שאין ירוע אס זכר או נקבה
 זלרים דוחין אוסו. ליזון ולא לירש לאמרי ליה איימי ראיה שזכר
 ימירש עמנו בשיה: האימר אם ילדה לו׳. מחלק נכסיו דמצוה לקיים

 מהן
 תדא.
 היא:
 אמה

 דברי המת א״נ בבריא ושזיכה לו ע״י אחר ודלא כרב הונא דאמר המזכה לעובר
 לא קנה דאיתותב: האומר אם ילדה. כלומר אם תלד אשמי זכר יטול מנה
 ואירע כך שילדה זכר ניטל נגז וכן בנקבה: אם זלר מגה אם נקבה מאתים.

 שלטי הגבורים
 א יורש שמכר כל הנכסים ודאי כע״ח טורף מהלקוחות
 אפי׳ יש טדי היורש נכסים משלהם לסי שהנכסים
 שלהם אינם משיענדיס לחוכ אכיהס ואס היורש רוצה
 לסלק המליה כמעות יכול לסלקו מהנכסים שמכר
 אע״ס שלא ירש המעות מאניו אא׳׳כ עשה אניו:כסיס
 אלו אפותיקי מפורש לבעל חונ אנל אס אין ליורש משל
 עצמו לא מטלטלי! ולא מעות אלא קרקע ירוצה ליתן
 למלוה כלי לסלקו מ! הלקוחות יניל המלוה לימר איני
 ריצה אלא כנכסים שהניח אטך שהס משועכדיס לי
 ואפי׳ הס פחוחיס מנכסי היורש שאין מכריחין לאדס
 ליטול נכסים שאינו חפן נהס ילא היה שעבוד! עליהם
 ואס אין כע״ח יכול לטרוף מהלקוחית כגון שמכרן או
 מלוה נשטר ולא שעבד צו מטלטלי אגב מקרקעי לדברי
 רנ האי גאון שפי׳ נההיא דימומים שקדמו ומכרו
 כנכסים מועטין מה שמכרו מכרו דנתר דמקינו מזוני
 ממטלטלי דיחמי חייכיס לזונם מן הדמים ה״נ כיון
 דנע״ח גני ממטלטלי דיתמי גני נמי מהדמיס והרא״ש
 תמה על דנרי רנ האי וכמנ כיון דהני זיזי לא
 אשתענדו אמות אלא שענולייהו אנכסי אנוהון וטון
 שמכרו ואין יכולים לטרוף הפסידו מזונותיהם למה
 הדכר דימה למלוה על פה שיצא על היתומים ומכרו
 הנכסים שאי! נע״ח גונה מן המעות שנידס ילא הני
 זוזי שנק אנוהון ע״כ נמצא לפי דנריו אי! נע׳׳ח גונה
 מהמעות שכידס ונראה לי שאס מכרו קרקע שחייבים
 לשלס ולא מטעם מוב אכיהס אלא מטעם מזיק שענודו
 של מטרו דקי״ל שהוא מייב ואי! לן מזיק גדול מזה
 שהכניסו למקום שאינו יכול לגבות! נ) ממטלטלי דיחמי
 להיינו לוקא כעול שהם טדם אכל אס מכרו נוקמיה
 אדאורייתא ואי! חייבים לשלם ומיהו הרא״ש כמכ
 נחשובה שאף אס מכרו קרקע אין חייבים לשלס שאפי׳
 מזיק שענודי של מטרו ליכא כי לא קלקלו גוף הקרקע
 כלוס ע״כ אע״פ שנראה לחלק במו שכחנחי אינו משיב
 על דכריו יצ״ע כי הטור כסי׳ ק״ד פסק דמזיק שענוד

 חנירי חייב נכה״ג:
 ב כחנ מיי׳ הניח אלמנה ינת אלמנה תזון והנת חשאל
 על הסתמיס והרי״ף כחכ הניח אלמנה וכת או אלמנה
 ובן יזונו ימד אבל הנימ אלמנה ובן וכת ואין ננכשיס
 כדי שיזונו אלו ואלו עד שמנגר הבת האלמנה תיזן והנן
 ובת ידחי כתכ מיי׳ שמזונות הבת קודמות לכתוכת בני!
 דכרין כיין שדוחין ירושת כ! שהיא דאורייתא כ״ש
 לכתובת בנין דכרין שהיא דרבנן היו הנכסים מועטין
 וקדמי הבנים ימכרום מכר! מכר ונדחו הבנות וכתב
 כיון דהאידנא תקנו הגאונים שיזונו ממטלטלי! ניזונות
 מהדמיס שקבלו בהם ולא נהירא להרא״ש שהרי אין
 שעבודן אלא על;כשי אביהן יטו! שמכרוס אינן יכולין
 לטרוף מן הלקותית גס במעות אין להם כלום יהס של
 הכניס ופילש״י לוקא שמכרוס קולם שהחזיקו ב״ד
 הבנוח בנכסים אכל מכרום אח״כ אין מבור ייש אומרים
 שאפי׳ אס מכלום אחל שהחזיקו בייל בנכסים שמכרס

 מכר והרא״ש הסכים ללעח רש״י:
 ג שאלה להרא״ש ז״ל ראובן שאשתו מעוברת וצוה
 מחמת מיתה שאס תלל אשתי זכר ינתן לי שני שלישי
 ממונו ולאחיו השליש ואס חלל נקכה שינתן לה שליש
 ממונו ולאחיו שני שלישי! ויללה אשחו זכל ונקכה מהו
 הלין: חשובה ראובן זה רצה להעביר נחלתו מקצת
 מיורשיו הקולס לירש יליתנה לאחיו על התנאי שפי׳
 שאס תלל נקבה העביר ממנה שני שלישי ונתנו לאחיי
 ואס חלל זכר העביל ממנו שליש ונתנו לאחיו על סי
 התנאים המסולשיס אם נתקיימו היתה הממנה שנחן
 לאחיו קיימת ואס נשתנה ולא נתקיים א׳ מהס נתכטלה
 המתנה כי כל מתנה שנתנה על תנאי שאס יהיה לבל
 זה אתן לסלוני כך וכך ממון אס נתקיים התנאי נתקיים
 המתנה יאס לא נתקיים התנאי המתנה כטלה ובנדון
 זה לא נתקיים א׳ מהתנאים שהתנה כי התנה על נקבה
 לנד ועל זכר לבד אכל על וכר ונקבה לא התנה הגע
 עצמך אס יללה כ׳ זכרים הרי אין עליך ללון נלין אלא
 כאשל נחנתי נתחלה שלא זכה מקנל המתנה אא״כ

 שנתקיימו התנאים והרי לא נתקיים א׳ מהתנאים כי על זכר ונקנה לא התנה נתבטלה המתנה שנתן לאחיו וחזר הלבל בלין תורה והכל לבן: יהא לאמרי׳ אין כן הכן ככלל אע״פ שאמר כלשון רטס כתכ הרמייה ומיהי אי ליח ליה כן אלא נר כרא יראי אכר נרא
 קאמר: שאלה להרא״ש ראובן חלק נכסיו מחמת מיתה והיה לו בח א׳ ואחר שכתכ מה שרצה כתב והשאר יחלקו שתי אתיותיו ויתמי אחותו יש בהן זכרים ונקבות: חשוכה נראה לי לככלל יתמי אחותו יש כהן זכרים ונקכות גלולים וקטנים שלא מצינו מלוק בתלמוד
 כלשון יתומיס שיצאו גלולים מכלל יתומים אלא שיש מקומות שחקנו חכמים תקנה ללא שייכא כגלוליס וכן נמי זכליס ונקנות נכלל כיון למתנה נתן להם אע״ג לאמרי׳ כירושלמי מי שאמר נכסי לנניי הננות נכלל ואס בשעח מיחה אין ננוחיו בכלל היינו לוקא
 היכא דאמר בניס אין המית בכלל אלא דנחייו אנו אומדין דעתו (שאין.) [שהוא] חפץ נכנוד נניתיי שתהיינה מלונשות נננוד כדי שיהא להס קופצים אכל לאחר מיתה יש להן לכנות קצכה שלהן עשול נכסים אנל הכא לאמל ליתמי אתופי אין להוציא כנות נשואות
 מכלל יתומים כתנ הרמייה אסי׳ אמר לכשיולד לא קנה אנל ר״מ כתכ ואס אמר לכשיילד קנה ולוה הסטס הרא״ש והוא שלא מת המוכה וגס שלא חזר נו קודם שנולד העונר אנל אם חזר נו המזכה או מת ינפלו נכסים קמי יתמי לא קנה שלא נגמר הקנין עד
 שיולד ומייד נמי בשלא הקנה לו בקני! סודר דא״כ לכשיולד הדר סידרא למריה וגם לא בחוקה אלא כמשיכה וישנו כרשות הזוכה כשנולד העובר אי עמד באגם או קרקע והשטר קיימת ביד הזוכה כשעה שנולד העובר יפשק ר״ח דה״ה נמי בירושתו שאין לעוכר

 וטה בה וכ׳׳כ הרמייה ל״ש הבן טרישח אניו ל״ש נשאר יירשיס והראכ״ד כחכ שיש לו זטה טרישתו כיין שבאה לו מאליה וכ״כ הרא״ש:

 להון אבוהון למה זה לומה למלוה
 על פה שהיא גובה מן היורשיןמ שאם קלמו יורשין ומכרו נכסים
 אין גובה מן הלמיס משום ללאו הני זוזי שבק אבוהון והכא הכי
 קאמרינן כיון שאס קלמו ומכרו מכירתן מכירה שמע מינה יש להם
 עליין תפיסת יל בנכסים ואס נתרבו יש להם חלק לזכותם בהם
 עומלת הלכך ניזונות תחת יל הבנים: לא גרסינן אלמנתו מהו לפוס
 לינא לאם כן כיון ללא סשיט אלא חלא הוה סלקא בתיקו ולא
 ממעטא ולא יתכן זה לאם הבת ממעטת ה״ה וכל שכן האלמנה

 לעליפא תקנתה כלאמרינן אלמנה ניזונית והבת תשאל על הפתחים אלא ולאי משערינן זמן חיי האלמנה לפי זמנה היום ונשום הנכסים
 אס יספיקו למזון הבנות על שיבגרו ולמזון האלמנה לזמן חייה יהיו נכסים מרובים ואם לאו יהיו נכסים מועטין אבל בע״ח ללא איפשיטא
 משמע ללא ממעט בנכסים ונראה טעמא למילתיה משוס ללא מפקינן יתמי מן חזקתייהו כיון למחוסר גוביינא אבל הבח והאלמנה גם הס
 מוחזקות הלכך ממעטי אבל בת אשתו שחייב הבעל לזונה זמן ילוע לינה כבע״ח: אמר המחבר בעל חוב מהו שימעט בנכסים מי אמרינן
 כיון לכי מאית נמי אית ליה ממעט להא עליף טפי מבת אשתו שאס מתה אבלה מזונות אבל בע״ח אפילו מת החוב נשאר הלכך ממעט
 או לילמא כיון למחוסר גובייאנא לא ממעט ולא מפקינן היתומים מחזקתייהו ולוקא במלוה על פה הוא למספקא לן אבל במלוה בשטר
 פשיטא לן לממעט למלוה בשטר כמאן לגביא למיא והוא הלין לאי לא מספקי נכסים לכתובת האלמנה לממעט להויא לה כבעל חוב
 ובירושלמי אמרו שפרנסת הבנות ממעטת ונראה לי לאתי שפיר לפי׳ הר״ש ז״ל לפי׳ במתניחין אע״ג רלפום גמרין אפילו בע״ח לא ממעט:
 וכשאומלים ב״ל זמן האלמנה מעמילים נכסי מזונוחיה ביל שליש ומפרנסה אחל לשלשים יום כמו שאמרו בכתובות ןדף צז.ן במוכרת
 למזונות הריטב״א ז״ל והא לאמרינן לאלמנה קולמת לבת משמע מפשט הגמרא למיירי אפילו אין שם אלא הבת לחולה וכ״ש כשיש בן ולא
 בת וק״ו הוא לאס הבת שלותה הבן נלתית מפני האלמנה הבן שנלתה מפני הבת אינו לין שילחה מפני האלמנה אבל בירושלמי משמע
 בפירוש ללוקא כשיש בן ובת אז הוא להאלמנה לוחה אותם אבל עם א׳ מהם לבל לא לגרסינן התם אלמנה ובת שתיהן שוות פעמים שהאלמנה
 לוחה את הבן ע׳׳י הבת כשם שהאלמנה לוחה את הבת ע״י הבן ופי׳ הטעם משוס שהבן לבלו או הבת לבלה שיש להם לין ירושה לאורייתא
 אינו לין שילחה מפני תקנת אלמנה שהיא לרבנן אבל כשיש שם בת ובן מאחר להבת בתורת ירושה היא תלחה הבן וכיון למ׳׳מ השתא אין
 לה ירושה חלחה מפני האלמנה סוף לבר רוב המפרשים סומכים על הירושלמי הזה כיון שלא מצינו מפורש בגמ׳ לילן שיהיו מוציאין
 הנכסים מרשות הבן י^כמו מזונות האלמנה אבל הרמב״ס ז״ל נראה שלא סמך עליו: מתני׳ דוהין. לאו למימרא שכל אחל ירחנו
 ער שיביא ראיה למה נפשך אם זכר הוא יטול כזכר ואס נקבה יטול כנקבה הלכך לעולם נוטל כפחות שבהם ובנכסים מרובין שקיל כנקבות
 ובנכסים מועטין נזון עם הזכרים וסיפא לקתני טומטום אינו נוטל רשב״ג היא לס״ל לטומטום ואנדרוגינוס בריה בפני עצמה היא ולית
 הלכתא כוותיה אלא כרבנן לסליגי עליה בברייתא וסברי לנוטלת כפחות שבהן ואע״ג ללא תנן במתני׳ אלא טומטום ה׳׳ה אנדרוגינוס להא גבי
 בכור בשניהם הוא לאמר רשב״ג וכיון לסיפא להכא אליביה א״כ בתרוייהו קא אמר לאינו נוטל וא״כ לרבנן לקי״ל לנוטל נמי בתרוייהו:
 אמר המחבר נוטל ואין בזה אסמכתא שהרי אינו קונס את עצמו כלל ורוצה שיתקיים התנאי ולוקא באומר ננדרים דף מ.] אי לא אתינן
 ליבטלן זכותאי וכיוצא בו שקוגס עצמו ואינו רוצה שיתקיים התנאי הוי אסמכתא אבל זה רוצה בקיום התנאי ובקיום המעשה הלכך אין זו
 אסמכתא אלא כתנאי בני גל וזה כפתור ופרח למלתי מפי מורי הרשב״א ומסי מורי הרא״ה ז״ל ומזה הטעם אין אסמכתא בגיטין באומר
 נגיטין דף עכ. ודף עי:] אם מתי ולא באתי ואע״ג ללא ניחא ליה בקיום התנאי כיון שאין האיש מגרש אלא לרצונו אכן סהרי כי רוצה הוא
 בלב שלם שאם יתקיים התנאי שהתא מגורשת ולא תהא עגונה ולא זקוקה ליבם. הריטב״א ז״ל: ילדה ונר ונקבה. לא בעי למימר לאס יללה
 תאומים שקיל להא אס זכר אס נקבה קאמר ולא אמר זכר ונקבה אלא אתא למימר ללוקא כשפירש זה וזה מש״ה יטול אבל אס לא פירש
 אלא אחל ויללה מה שלא פירש לא שקיל מילי וטעמא רבחאומים לא שקיל אלא אס כן פירש משוס ללא ניחא ליה בתאומים אי משוס טירחא
 אי משוס ללא אפשר בסיפוקייהו אי משום שאינם בני קיימא כל כך זהו לפי פי׳ הר״ש ז״ל ומיהו אינו נראה בעיני המפרשים משוס לחזינן
 בחוספתא ובירושלמי לאפי׳ כשלא פירש ואמר המבשר יטול המבשר שאשתו יללה תאומים נוטל מנה א״כ הכא במתני׳ לנותן מתנה זו לבנו



 מסורת הש״ם

 א) גי׳

 קובץ הגהות
 נ״א א] נלאה לצ״ל למק יללה טומטום ואנררוניגוס
 רשט׳ג אומר אין קלושה חלה ט׳ ומשנה היא
 כתמורה לף כל: [ועי׳ כנ״י] וכ״ה כאן בגמרא:
 3] צ״ל כריא וכ׳׳ה כתפר כתונת פסים [וכת״א

 הגירהא להא לא היו בעולם ואין אלם כוי]:
: [3] לשון גמ׳ וכו׳ לה ׳  מא״י [א] נ״כ פי
 כמכשרני כ״ז צ״ל מוקף: [ג] תיבת

 במכשרני צ״ל מוקף:
 הו״* (א) נ״ב עי׳ בגמ׳:

 שלטי הגבוהים
ז א יש אומרים שאס הוא מזכה לעובר א״ י  כתב ר
 שהוא בנו קנה לפי שלעתו של אלם קרובה אצל בנו
 וכבר ביאר מז״ה בפסקיו שאף אס זיכה לעובר שהוא
 כנו לא קנה וכן שיטת התלמול וכן עיקר יצא העובר
 לאויר העולס המוכה לו קנה ואע׳׳פ שמת לאלתר הלי
 הוא מוריש זכותו ליורשיו והוא שיולע שכלו לו חלשיו
 ויצא מכלל נפל אכל אס הוא ספק נפל אין מוציאין

 מספק הנכסים מחזקמן:

 נמוקי יוסף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קמ:-קמב:) םו
 הנולד לו כ״ש דאית לן למימר דיטול הלכך ודאי אפילו בתאומים יטול כל מה שאמר בין לזכר בין לנקבה אפילו בתאומים משום שדעתו של אדס
 קרובה אצל בנו ובתו ולהרווחה דידהו מתכוין ואע״ג דאין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם הא אוקמוה הגאונים דמתני׳ דוקא בשכיב מרע
 שדעתו קרובה אצל בנו תקנו שיטול כדי שלא תטרף דעתו עליו והכי איתא בירושלמי דמקשינן לד אלעזר דאמר אין זכין לעוברין ממתני׳ דהכא
 ותירץ על דעתיה דר׳ אלעזר מתני׳ בשכיב מרע ובבנו משוס דדעתו קרובה אליו אבל בבריא לא וכן הסכימו גדולי המפרשים דדוקא בשכיב מרע
 דהא משוס גריעותא דעובר הוא ולא
ה משוס גריעומא דמקנה וא״כ כי דעת ד ל ם י י ת א ת מ ל ט ן ה נ ב ק ע ך ה ו נ ל מ ט ן  נ

״ - \ י - ״ - ז ^  טומטום אינו גומל ואם אמר כל מה שתלי א
א שדעתו קרובה תששו לטירוף דעתו ל ש א י ו  אשתי יטול הרי זה יטול ואם אין י

 הוא יורש את הכל: גמ׳ מתני׳ בשביב מרע
 והא דתנן ילדה טומטום אינו נוטל אוקמא
דתניא ילדה טומטום  רבא כרשב״ג א
 ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן ולית
 הלכתא כרשב״ג אלא אם ילדה טומטום נוטל
 כפחות שבשניהם ההוא דאמר לה לדביתהו
 נכסאי להאי דמעברת אמר רב הונא הוה
 מזכה א לעובר והמזכה לעובר לא קנה
 איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה
 אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א״ל
 משנתנו איני יודע מי שנאה ורבי יצחק אמר
 רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר
 משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל
 בנו: א״ל שמואל לרב חנא בגדתאה פוק
 אייתי לי בי עשרה ואימא לך קמייהו המזכה
 לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה:
 ההוא דאמר לה לדביתהו נכםאי לבני דיהוו
 ליך מינאי אתא בריה קשישא א׳׳ל וההוא
 גברא מה תהוי עליה א״ל זיל קני כחד מינייהו
 הנהו ודאי לא קנו דהא ליתינהו האי קנה או

 וי״א דדוקא לאתר ארבעים יוס אבל
 תוך ארבעים יום מיא בעלמא הוא
 ואין דעתו קרובה אצלו דהוי כאילו לא
 היה בעולם כלל שלא תקנו בו כלום
 וטעמא דמסתברא. הדטב״א ז״ל:
 גם׳ ןדף קמ:ן דוחין אותו אמר
 אביי דותין אותו ואין לו רבא אמר
 דוחין אותו ויש לו וסיפא אתאן לרשב״ג
 דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס
 רשב״ג אומר אין קדושה חלה עליהם:
 ״טול מנה ןלף קמא:] תניא המבשרני
 במה נפטר רחמה של אשתי אס זכר
 יטול מנה [ילדה זכר נוטל מנה] אס
 נקבה יטול מנה ילדה נקבה נוטל
 מנה (אס זכר אם נקבה מנה) ילדה
 זכר ונקבה אין לו אלא מנה והא זכר
 ונקבה לא קאמר דאמר נמי אס זכר
 ונקבה יטול אלא למעוטי מאי למעוטי
 נפל: נא] תהין אותו ויש לו. ממ״נ
 דלאו בדה בפני עצמה היא ויטיל
 כפחות שבהס כדפירשנו במתני׳ הא
 דר״ש בן גמליאל ליתא ובתמורה היא:

 רש״י
 כלומר שאומר אס העובר יהיה זכר יטול
 מצה ואס תהיה נקבה יטול מאמיס וילדה
 זכר וצקבה כלומר זכר או צקבה א״נ
 שתיהן: טומטום אינו נוטל. דבריה בפני
 עצמה היא לא זכר ולא נקבה: הרי זה.
 הטומטום יטול: ואם אין יורש. אלא
 הטומטום יורש הכלי• גמ׳ מסט׳ בשניב
 מרע. ולכך אהני דבריי ומצוה לקיים

 דברי שכיב מרע: ילדה טומטום אינו
 נוטל. דבריה בפני עצמה היא לא זכר ולא
 נקבה ורישא (א) קתני דוחין אומו אצל
 הבנות אלמא דלכל הפחות כתד מיצייהו
 שקיל כבנים או כבכות: ילדה טומטום
 כוי. קאי על האומר על בהמה מעוברח

 מה שבמעיה של זו אס זכר יהיה עולה
 נקבה מהיה שלמים ואהא קאמר רשב׳׳ג
 אם ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה
 מלה עליהן דבריה הוא לא זכר ולא נקבה
 וסיפא דמתניתין אתיא כרשב״ג: כפהוס
 שבשניהם. אס הנכסים מרובים נוטל
 כנקבה ובנכסים מיעטין כזכר דודאי אי
 זכר או נקבה היא וידו על התחתונה:
 המזכה לעובר לא קנה. אף לכשמלד:
 אם ילדה נוי. דהיינו מזכה לעובר:
 איני יודע מי שנאה. כלומר אינה עיקרית:
 וא״ס משנסגו. דהאומר אס ילדה כר:
 קחנה אצל בנו. וגמר ומקנה בכל לבו
 אבל לעובר אתר לא קנה: גגדסאה.
 מבגדמ: בי עשרה. לפרסומי מילתא:
 והלכסא המזכה לעובר לא קגה. כר״י
 וכגון שאיני בנו אבל המזכה לעובר שהוא
 בצו קני כמתני׳ דדעמ אדס קרובה אצל

 בנו: נכםיי לגני דהוי ליו מינאי. לבנים שתלד לי ולא הימה מעוברת ולכך לא קנו
 כדמסיק ולא אהני טעמא דדעתו קרובה אצל בנו אלא המזכה לעובר שנתעברה
 אשמו כבר. כן פי׳ ר״ח: בריה קשישא. מאשתו ראשונה: זיל קני כחד מעייהו.
 כאתד מבנים שתלד לי אשמי זו: דהא ליסנהו. כדפרישימ: האי. הבן הקשיש

[לשון גמרא והא דתניא ילדה זכר  ננ]א)
 ונקבה אין לו אלא מנה במאי ומוקי לה במבשרני] אין לו אלא מנה.
 משמע שהייתי אומר שיטול יותר וטעמא מאי הא לא אמר אלא מנה.
 w ןבמבשרני] משוס דכיון דאמר בזכר מנה ובנקבה מנה הייתי אומר
 דכשאמר זכר ונקבה מנה מנה על כל אחד ואחד קאמר קמ״ל דאין לו
 אלא מנה ונ״ל דאף בנותן מתנה לאשר יולד לו לא יטול יוחר דהא מדינא לא קני כלל כיון שלא יצא לאויר העולם אע״ג שהוא בעולם בבטן אמו
 ולא קני אלא משוס תקנה ובשכיב מרע כדפירשנו במתני׳ הלכך די שיקנה מה שפירש ממש ואף אם אמר כן למה שילדה אשתי ואירע כן שכבר
 ילדה שהרי מועיל בו קנין אפ״ה לא מפקינן משאר הבנים היורשים המוחזקים אלא מה שפירש ממש בעינן והא דמוקי לה במבשרני שאין
 דעתו קרובה אליו היינו למעוטי דלא יהיב ליה בתאומים אס לא פירש כדאמרינן הכא דאמר נמי זכר ונקבה ממש דאילו בבניו כיון
 שדעתו של אדם קרובה אליהם יהיב נמי אפילו בתאומים לזכר כמו שאמר ולנקבה כמו שאמר כדפירשנו במתניתין: דאמר נמ־ זבד ונקבה.
 משמע מגמדן דאי לאו הט לית ליה מידי בתאומים ומיהו בתוספתא לא משמע הכי דתניא המבשרני אם ילדה אשתי זכר נוטל מאתים ואס
 נקבה נוטל מנה ילדה וכר נוטל מאתים נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה ובירושלמי נמי תני המבשרני אם ילדה אשתי זכר יטול
 מנה ילדה זכר יטול מנה אס נקבה יטול מאתים ילדה נקבה יטול מאתים אס זכר מנה אס נקבה מאתים וילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה בטלה
 צורת הנקבה שמתת הזכר ופי׳ בו הט דאע״פ שהוא היה נותן יותר בבשורת הנקבה בחאומיס לא ניחא ליה נראה מכאן דאף במבשר נוטל אלא
 שנוטל כפחות שבהן ולפי זה צריך לדחוק בפי׳ גמדן דכשאמר זכר לא הזכיר נקבה וכן ההפך משמע דאידך שלא הזכיר קשה עליו ביותר הלכך
 בתאומים לא ימול: למעוטי מאי. כלומר כיון דבכל ענין דעתו ליתן מנה בין בתאומים או בזכר לחוד או בנקבה לחודה למה לי לפרושי כולי
 האי לימא המבשרני אס ילדה אשתי יטול מנה: למעוטי נפל. דאז הוי משמע שיתן אפילו בנפל כיון שבשרו שילדה ואין דעתו אלא לולד
 בן קיימא ומשוס הכי פירש זכר ונקבה דמשמע בני קיימא: פסיקנא הלכתא דהמזכה לעובר ע״י אשתו או ע״י אתר לא קנה משום דאין
 אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם ומשמע להו לרבוותא דאפילו כשתלד לא קנה כלומר שלא יזכה עד שיבא לעולם ומ״מ לא קנה כיון
 דהשתא בשמקנה לו אינו בא לעולם ואע׳׳ג דרב נחמן אמר לכשתלד קנה לא קיימא לן בהא כוותיה והיינו דלא מתרצינן דמתני׳ איירי דאמר
 לכשתלד ומשנתנו דמזכה לו ואמרינן יטול כבר פרישנא במתני׳ דאיירי בש״מ ומתקנתא דרבנן כדי שלא תטרף דעתו עליו ומיהו דוקא
 בשכלו חדשיו רצא רוב ראשו הוא דאמרינן חכה מעתה למפרע וכדאיתא בירושלמי שמואל אמר זכין לעובדן אמר ר׳ יוסי אע״ג דאמר
 שמואל זכין לעובדן מיד והוא שיצא ראשו ורובו בחיים משמע דלא אמר אפילו מ״ד זכין אלא כשהוא בן קיימא בסוף: ובן ח׳ שנולד
 חי קתני בחוספתא במסכת שבת !פרק ט׳] שאינו נוחל ואינו מנחיל וכן מוכיח שם בגמ׳ בפרק המילה ולא עדיף טפי מבטן אמו אע״פ
 שהוא חי כיון שאין סוסו לצאת בחיים ואמרינן בירושלמי דלא זכה האי שיצא ראשו ורובו אלא מטלטלי אבל קרקעוח לא ואפשר דטעמא
 דמלתא דכיון דלאו מדינא הוא דקנה לא מוסיסין אלא דוקא במה דאשכחן והיינו דוקא במטלטלין וכדקתני מחני׳ אס ילדה
 זכר יטול מנה: גלפי׳ בגמ׳ !דף קמב.] ת״ש תינוק p יום אחד נוחל ומנחיל אמד מד בדיה דרב יוםף משמיד, דדבא לומר שממעט
 בחלק בבודה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא ואמר מר בדה דרכ יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת
 האב אינו ממעט בחלק בכורה מ״ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו אמר מר בדה דרב יוסף משמיה דרבא בכור
 שנולד לאחר מיתת האב אינו נוטל סי שנים מ״ט יכיר אמר רחמנא והשתא ליתיה דיכירו והלכתא ככל הני תלת לישני דאמר מר בדה
 דרב יוסף משמיה דרבא כוי. מקשה למאן דאמר דעובר זכה דהא אפילו בירושה שבאה מאליה אמדנן דאינו נוחל אלא דוקא
 בן יום אחד משמע אבל עובר לא ומשני דלעולס זכה בה עובר והכא דבעינן שיהיה דוקא בן יום אחד היינו דוקא לענין בכורה שאס לא
 נולד בחיי האב אינו ממעט חלק הבכורה כגון שאם הניח אביו י״ב מנין והיו ב׳ אחין הבכור נוטל ח׳ מנין נמצא שחלק בכורחו ד׳
 מנין אותם ארבעה יטול גם עתה והשמנה הנשארים יחלקו בין שלשתן ואילו היה נולד בחיי האב היה ממעט בחלק בכורה שלא היה נוטל
 הבכור אלא ששה מניס וששה הנותרים בין השנים הפשוטים: מ״ט וילדו אמד רחמנא. שיהיו נולדים לאב בחייו: יכיר אמר רחמנא.
 ופי׳ ר״ח ז״ל והיכא שנולדו בחייו אפילו לא הכירו אביו מימיו הואיל וראוי להיכירא אין הכרה מעכבת בו כדר׳ זירא ןדף פא:] כל הראוי
 לבילה אין בילה מעכבח בו: אמר המחבר בכור שנולד לאחר מיתת האב אין לתמוה אס מת האב וזה בכור אנה הס שאר אחין כדי
 דנימא שאינו נוטל פי שנים דמשכחת לה בשהנית אשתו מעוברת וילדה תאומים א״נ שיש לו נשים הרבה מעוברות ודקדקו בתוספוח
 מדנקט מטעם יכיר ולא מוילדו כדלעיל למעוטי אס נולד כשהוא גוסס דאינו בר היכירא דאלו מוילדו הא קרינן ביה וילדו לו אע״פ שהוא
 גוסס דכחי הוא לכל דבריו ומיהו מפני שרוב גוססים למיתה נקט לאחר מיתת אביו וכן כחב הראב״ד ז״ל בשם רש״י ז״ל וכיון דפסק
 תלמודא הלכתא בכל הני תלת משמיה דרבא ש״מ דזכה בה עובר דהא כל עיקרא דהך מימרא קמייתא דרבא לא אחא אלא להכי דאי לאו
 משום האוקימתא דתשבינן להו בתלתא לא הוו אלא תרי מימד למר בר רצ יוסף ואע״ג דפסקינן דאפילו במתנה זכה מיהו כבר פירשנו דדוקא
 בשכיב מרע ומשוס תקנה ובלאו הכי לא אבל הכא בכל דין ירושה הראויה לו קנה כיון דבאה מאיליה ומיהו הכא נמי אין זוכה
 בה מעתה אלא לכשיצא לאויר העולם ובשכלו חדשיו וכן כתב ד״ף ז״ל בפרק אלמנה לכה״ג: ההוא דאמר לאשתו. שניה נכסיי לבנים
 שתלד לי אתא בדה שהיה לו מאשתו ראשונה ואמר על עצמו א״כ שכל נכסיך אתה נותן להם מה אעשה א״ל זיל קני חלק אחד כאחד
 מהם. המיס שעדיין לא נולדו ודאי לא קנו דהא מ(בריי:< הוה ואין אדם מקנה למי שלא בא לעולם וכ״ש שעדיין לא נתעברה ואפילו



 32! (קמג.-קמג:) נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 לין המזכה לעובר אין לו אבל בריה קשישא שהוא בעולם מאי. לימא כיון לתלה מתנתו בממנת אלו כי היכי לאלו לא קנו כלל ה״ה הוא
 לא קנה ואסיקנא לאין ה״נ ללא קנה ללמי למי שאמר קני כחמור (לאיתמר) לכמו שהחמור לא קנה כך זה לא קנה שהרי תלאו בו: אבל את
 וחמור קנה מחצה כרב נחמן להלכתא כוותיה בליני שהרי לא תלה קנייתו בקניית החמור אלא שיקנה כל אחל מי שיכול לקנות יקנה
 ומי שאימ יכול לקנוח לא קנה הלכך החמור ללא שייך ביה קניה לא יקנה ומיהו כיון לאמר את וחמור אין רעתו שיקנה זה אלא החצי ולא

 רש׳׳י
 קנה או לא קנה: קני לחמור. כמו שלא
 קני החמור הוא נמי לא קני ה״נ כמו
 שהבנים העתידים לילד לא קנו הוא נמי לא
 קני: את וחמור. אתה וחמור זה יקנו
 נכסיי: קנה מחצה. דק א״ל אתה וחמור
 כל אחד יקנה החצי ובשביל החמור לא
 איבד האיש תלקו ולא תלאו זה בזה: לא
 קנה ולא ללום. דכיון דבקנין אחד שיתף
 שניהם לא נגמרה בדעמו להקנות לזה בלא
 זה כלום: קנה הלל. דאדס יודע שאין
 התמור קונה כלום וגומר בדעתו שמי משניהם
 שיכול לקנות שיקנה הכל: קני פלגא.
 כנגד כל המים: והיתה לאהרן וגוי.
 בלחם הסניס כתיב אהרן זה כהן גדול:
 מחצה. לכהן גדול ומחצה לשאר בני
 המשמר: פיסקי דשיראי. חתיכות מעילים
 ובסתם שלח לחלק לבני ביתו: ראוי לבנים.
 מלבושי זכר: לללחיה. שדר ולא לבנותיו:
 ההוא דאמר. בשעת מיתה נכסיי לבניי
 ולא היה לו אלא בן אתר זכר ובעי מלמודא
 מי קרו אינשי בן יחידי מיי לשון רבים ואין
 הבנות בכלל או לא ויחלוקו הבנות עמו:
 ובר ברא. בן מו מבן זה או מאתר:

 מי קרו אינשי לבר ברא בני. ויחלוק עם
 הבן מלקאמר לשון רבים או לא והא דאמר
 לשון רבים כמו ומי פלוא אליאב: מי קרו
 לתרי פלגי דיקלי דיקלא. יימנו שניהם
 או לא: ואי אינש דגייס ביה. שגס בו
 ורגיל אצלי (נ) לכך קרא לו טוביה:
 שודא רדייני. לפי מה שיראה לדיינים
 למי שהיה איהב יותר לו יתנו:
׳ השביתו הגדולים. סמס בעודן י נ ת  מ
 בתפיסת הבית: השביחו לאמצע. ויטלו
 קטנים כגדולים וכדמפרש בגמ׳: ואם
 אמרו. גדולים לקטנים בפני ב״ד אי בפני
 עדים אנו מזומנין לחלוק מה שהנית לני
 אבינו ונשביח חלקנו מה שנשביח ונתעצלו

 לא קנה ומסקנא דלא קנה מ״ט דאילו א״ל
 קני כחמור מי קני הכא נמי לא (א) קני
סני כחמור לא סני את וחמור  דאיתמר א

 דקלי
 מרדכי

 שכיב ושבק תרי פלגי
 או לא אמר ליה רב

 רב נחמן אמר מנה א מחצה ורב המנונא אמר
 לא קנה ולא כלום ורב ששת אמר קנה הכל
 וקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני ההוא דאמר
 לה לדביתהו ניכםי ליך ולבניך אמר רב יוםף
 קני פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא
 רבי אומר 6׳והיתה לאהרן ולבניו מחצה
 לאהרן ומחצה לבניו >א< והלכתא כרב יוסף.
ההוא דשדר פיםקי דשיראי לביתיה  נ

 אמר רב אמי הראויין לבנים לבנים והראויין
 לבנות לבנות ולא אמח אלא דלית ליה כלתא
 אבל אית ליה כלתא לכלתיה שדר ואי בנתי׳
 לא נסיבן לא שביק בנתיה ומשדר לכלתיה
 ירושלמי בפרק שני דייני גזלות מי ששלח
 ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבני בנותיו
 בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבני אין
 הבנות בכלל: ההוא דאמר להו נכםאי לבניי
 הוה ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא
 >נ< בני או לא אמר אביי ת״ש נ<ובני דן
 חושים רבא אמר ג<ובני פלוא אליאב רב יוםף
(נתן) עזריה ההוא דאמר להו ן  אמר ליובני א
 נכסי לבני הוה ליה ברא ובר ברא מי קארו
) או לא רב חביבא אמר ב ) י נ  אינשי לבר ברא ב
 קארו אינשי לבר ברא בני ומר בר רב אשי
 אמר לא קארו אינשי לבר ברא בני תניא
 כותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה
 מבנים מותר בבני בנים: גרםינן בסוף
) ההוא דאמר להו דיקלא לברת  כתובותה
 מי קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא

 לרב אשי הכי קאמר אבימי מהגרוניא קארו אינשי לתרי פלגי דקלי
ההוא דאמר להו נכסי לטוביה שכיב אתא  דיקלא: גרםינן בפרק הכותבי, ־
 טוביה א״ר יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר
 לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגיים ביה הא גייס ביה אתו שני טוביים שכן
 ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם. איבעיא
 להו שכן וקרוב מאי ת״ש ״טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם
 קרובין שניהם תלמידי חכמים שודא דדייני: גרםינן בפרק האומר התקבל גט
 זה לאשתי״י גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי
 לרבינא מחמרא רנהר פקוד ט<קשיא ליה לר׳ אבא חמרא לא קאמר דמי חמרא
 לא קאמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו: גרםינן בפרק
 יום טוב שחל להיות ערב שבתי׳ ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי
 לפלוני ולינםוב ברתי א״ר פפא ארבע מאה שקיל ברתיה אי בעי נסיב ואי לא
 בעי לא נםיב אבל אי אמר לינםוב ברתי והבו ליה אי נםיב אין ואי לא נםיב לא
 מאי טעמא לישנא קמא לישנא דמתנה היא בין בזוזי בין בברתא הילכך אי
 בעי תרוייהו שקיל ואי בעי חד מינייהו שקיל אבל לישנא בתרא ברתיה
 תנאה וזוזי מתנה הילכך אי מקיים ליה לתנאיה שקיל ואי לא לא שקיל:
 מתני' הניח ב י בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים השביחו
 לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח אבא הרי אנו עושין
 אבל בשעת מיתה אינו רוצה לעקור נחלה לאורייתא ובולאי לא מיירי התם בלבריס הראויים לאלו טפי מאלו לאס כן רישא לירושלמי
 הוה פליג עם תלמולנו להתס תני בנותיו בכלל ואילו הכי אמרינן הראוי לבנות לבנות ומיהו בסמוך לאמר כל נכסי אי אפשר שלא יהיה
 בהם לבר שראוי לבנות טפי ואפילו הכי קיימא לן ללבנו נתן הכל ואפשר לומר להכי קאמר בנותיו בכלל כלומר ומה שראוי
 לבנות לבנות אבל בשעת מיתה לעולם אימא לך לאפילו מה שראוי לבנות לבנים: ההוא דא״ל וכוי ובני פלוא. לאפילו לחל ברא קרי
 בניי ולית לה לבת כלוס וכתבו המפרשים להאי לינא בין בבריא בין בש״מ איתיה ואע׳׳ג לבש״מ לא הוה צריך למימר מילי אורחא למילתא
 לאמרי אינשי הכי: מ׳ קרו אינשי לנר ברא בגי. לאע״ג לאמרן לקרי לחל ברא מי מ״מ כל היכא לאפשר לתקן הלשון טפי עליף וקי״ל כמר
 בר רב אשי וכלתניא ןנדריס דף נא:1 לבנלרים הלך אחר לשון בני אלס ואין לרך לכלול בני בנים בלשון בנים הלכך לית ליה לבר ברא מילי
 והיכא שאין לו בניס ויש לו בני בניס ויש לו בנות ואמר נכסי לבני או שהליר הנאה מהבנים מספקא לן אי משום בני בנים קאמר או משום
 בנות ולעת רבותינו למשום בני בנים קאמר שהם ראויים ליורשו ועומלים במקום בניס והלבר ילוע שהאומר נכסי לבניו או לבנותיו כולם בכלל
 אפי׳ הם מאה ולא אמרי׳ בהא מיעוט רבים שנים וכן האומר לקרובי או לקרובותי יש בכלל כל הקרובים שהם פסולים לו לעלות ולבר פשוט הוא
 וכ״ה בתשובת רבותינו. עכ״ל הריטב״א ז״ל: דניים ניה. שרגיל עמו לרך העולם לקרוא לאוהבו ורעו בלשון חבה ולא לכבלו ע״כ: שודא
 דד״ני. כלומר יעיינו ב״ל באיזה היתה לעתו נוחה ולאותו אמרינן דיהיב. בפ׳ הכותב לא מסקינן הכי אלא בלא שוס עיון יתנו הלייניס
 לאשר ירצו. כך נראה לי ושם כתבתי בס״ל אלו הליניס הראוי לזה: ד׳ מאה זוזי מהמדא. זה א״א שיצאו מעות מגוף היין לאילו אמר
 למי חמרא או תמרא היה הלשון יותר מתוקן אבל השחא אמרינן רצה לשחק בו או לחה אותו ברברים: ליפות את נחו. כלומר לעתו
 לומר שיתנו ארבע מאה מהמעות הצבורים בביתו ואפי׳ יגנבו ישלמו לו מן היין: מתני׳ מי שלא הלק ננםיו והניח בנים גדולים וקטנים
 ולא מיבעי גלולים וגלולים לפשיטא למחלי אהללי לאס זה מתעסק בנכסים היוס גס זה יתעסק למחר אלא אפילו היו קטנים שאין יכולים
 להשביח הגלולים מוחלים טורח מועט כזה להכי מוקמינן בגמ׳ כגון ששבחו נכסים מחמת נכסים: השביחו לאמצע. משמע שחולקים

 כרב ששח לאמר קנה הכל אלא
 לוקא כר״נ וכלאמרן ואע״ג לפרכינן
 להליא במסכת קדושין !דף נא.) את
 וחמור הוא לא קנה אורחא לתלמולא
 למפרך כי הא בהרבה מקומות. כן
 העלו המפרשים ז״ל: והלנתא נדב
 יוסףיא) בהני תלת. משוס הכי מייתי
 לכולהו. שלה בשלהי פרק ראשון ןדף
 יב:ן גבי ההוא גברא לזבן ארעא
 אמיצרא לבי נשא. קנין ביש נוחלין
 נדף קיד.ן קנין מתי חוזר רב יוסף
 אמר כל זמן שעסוקין באותו ענין.
 מחצה הא להכא לכל היכא שאמר
 נכסי לפלוני ופלוני מחצה לזה ומחצה
 לזה ואס אמר נכסי לפלוני ופלוני
 ולבני פלוני להשתא כלל לכולהו בני
 ופרט לשנים אלו אי אמרינן לעליף
 כל פרט ככלל או לא יש לרון מפשט
 הלכה זו שנתן לפרטים כולם כמו
 לכלל ולכלל כנגל הפרטים כולם
 כלאמרינן הכא לקנתה פלגא וכן
 כתב הרמב״ס ז״ל: אמר המחבר
 ואינו מחוור להא מסוגיא לגמרא
 לאמר מחצה לאהרן ומתצה לבניו
 משמע מעלייחא לסרט וגריעותא
 לכלל ואס כלברי הר׳׳מ פעמים
 שהכלל יפה מהפרטים כשהפרטיס
 רבים ממנו לכך פי׳ רבינו ה גלול
 הרמב״ן ז״ל כי לעולם לא יטול הכלל
 אלא כאחר מן הפרטים וכן לעת
 הרא״ה והרשב״א דיל י«וכתב הריטב״א
 ז״ל שהוא מקובל מפי רבו ז״ל שאין
 זה במתנה בלבל אלא בכל לבר אפי׳
 בחוב שאס אמר לוו או הלוו פלוני
 ופלוני ובניהם הכלל נירון כאחל
 הפרטים וכן בכל תנאי והסכמת יחיל
 או צבור: ההוא גברא דשדר פיםקא
 חתיכה של מעיל שלח לאנשי ביתו
 ומיירי כגון שאין לו אשה לאי הוה
 ליה אשה פשיטא ללאשחו שלר אלא
 בנות נשואות היו לו ואמרי׳ למלבושים
 הראויים לזכרים לבנים שלר אבל צבע
 שאין ראוי לזכרים ולאי לבנות שלר
 והיינו לוקא כשאין לו כלתא אבל אי
 אית ליה כלתא לכלתא שלר המוטלות
 על בניו לפרנס ולעתו קרובה להם
 ולא על בנותיו המוטלות על האחרים
 ואי מתיה לא נסיבא אע״ג לאית
 ליה כלתא לא שביק איניש בנתיה
 מפני שרוצה להשיאן כי היכי לקפצי
 עלייהו אינשי ונסבו להו: בירושלמי
 פרק שני לייני גזילות גרסי׳ מי ששלח
 ממלינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי
 בנותיו בכלל ואס אמר בשעת מיתה
 אלו לבניי אין הבנות בכלל טעמא
 למילתא משוס לבחייו רוצה לכבל
 בנותיו כלי שיהיו חביבות על בעליהם

 עין משפט נר מצוה
-תתצ ז  תתפ

ג מור  א מיי׳ פי״א מהל׳ זכיה וממנה שמג עשי! פ
: ב מיי׳ פ״ו שס שמג שס  מ״מ סי׳ רי וסי׳ רמז
: ג מיי׳ פי״א שס שמג שס טור  טור ח״מ סי׳ רמז
 מ״מ סי׳ רנג: ד מיי׳ פ״ט מהל׳ נחלות סמג עשי!

:  צו טור ח״מ סי׳ רפז

 מסורת הש״ם
 א) ויקרא כל 5) גראשית מו ג) נמלגר כו ו) לה״א

 ג ה) דף קט: ו) דף סה: ז) משלי כו ח) לף סה:
 tf) דף סו. י) דף כ. יא) לשון הגמ׳ והלכתא כלב

 יוסף בשלה ענין ומחצה יג) והאשל׳׳י לא כתב כן:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ עייל סימן תתלג: (ג) בניי כצ״ל ככל

 הענין: (ג) נ״ב לנו:
 נ״א א] צ״ל כמו גגמ׳ ובני אימן עזריה:

 חו״י (א) נ״כ מש״כ אלו מעין' דא אמר לדביתהו
 נכסי לבני דיהד לך מינאי ולבני מאשתי
 הראשוני ה״ל קני את וחמור וקני ממצה: (ב) נ״נ
 צ״ע הא כתי׳ לגן בן נחור רעואל אביהן ול״ל לילעו
 רז״ל דבלשון בני אלס לא נקרא כלל בן הבן בן וראיה
 מלשין סמ״ע סי׳ רמ׳׳ז ס״ק ז׳ ודו״ק: (ג) נ״ב
 ומ״מ נראה דלא מהני סברא זו אס יש עוד אחל

 נקרא טוביה:

 שלטי הגבורים
ז א אס אמר לו זכה אתה והחמור קנה א״ י  כתב ר
 מחצה כדכרי מז׳׳ה ול״נ שלא קנה כלום כמכואר

 כקינט׳ הראיות:
 ב היכא שמח והניח כניס גדולים והשכיחו הנכסים
 נתנ הראנ״ד הא דפלגינן נין שנח הנכסים מחמת
 נכסים כין שהשכיחוס משלהם דוקא כשגיזוניס יחד
 מתסיסת הכית אכל אס אין ניזונים יחד אין לו רשות
 לירד ולהשניח יאפי׳ השכיח מחמת עצמו איני נוטל
 אלא כאדם שיירל שלא נלשות לילו על התחתונה ואס
 יאמר ראו מה הנימ לנו אכינו הרי אנו עושין ואוכלים
 כל השבח שהשביחו בכל הנכסים אסי׳ כמלק האחין
 הוא של עצמן יאפי׳ שהשכיחו מחמח הנכסים אע״ג
 לשאר שותף אין לו נשבח אלא כשאר אריס אפיי אמר
 לעצמי אני עושה שאני הכא לטון שהן אמין ולא
 נשתתפו תתלה ארעתא להרויח ושתקי כשאמר להס
 לעצמי אני עושה וראי מחלו ולמה לא יטול כל השבח
 ור״ח פי׳ שצליך שיאמל כפני כ״ל לעצמי אני עושה
 והלא״ש כתב שאס הם כולם גלולים א״צ שיאמר כפני
 נ״ל רק נפני עלים אבל אס יש כהן קטנים צליך
 שיאמל בפני נ״ל ואס זה שהשביח ת״ח ואין דרכו
 ליבטל מללמול ולטרוח בעבול אחליס הלי הוא כאילו
 סירש לעצמי אני עושה והרמב״ס כתב אפיי אמר
 לעצמי אני עושה השכח לאמצע אא״כ השטח מחמת
 הוצאה שהוציא משלו אכל אס שכמו מחמת ננסים
 השכמ לאמצע והרא״ש כתכ כסברא ראשונה יכן השיג
 עליו הראב״ל וי״א להאי לינא לא הוי אלא כגלוליס
 יקטניס אכל אס כולם גלולים והשבימו מקצת גלולים
 הנכסים לא השביחו לאמצע אלא נוטלים כדי! אריס
 נחלק האחרים יכן אס אמר לעצמי אני עישה אין
 מועיל ככולם גדולים אכל הרא״ש כחכ שאין חילוק נין
 גדולים וקטנים ובין כולם גדולים והשכיחו מקצת
 גדולים ל״ש לענין שבל השבח לאמצע כשהשניחו סחס

 יל״ש שיטלו כל השבח לעצמן כשסירשי:
ו היו כל האחים גדולים שראייס להשגיח א״  כתב רי
 נכסיהם והלכו מקצתן והשכימו הנכסים אע״ס שגילו
 דעתם בב״ד שלא בסני אמיהס ואמרו כל מה שאנו
 עושים לעצמנו אנו עושים הרי אלו לא השביתי לעצמן
 ואין כל הסירות שלהם שהיה להס להודיע לאמיהס והיו
 משטתיס גס הס עמהס ולפיכך אס השביחו מקצת
 הנכסים השכימו לאמצע שהרי לא מלקו ונוטלים שכרס

 ממלק אמיהס כדין היירד לתוך שדה מטרו:



 עין משפט נר מצוה
ב צ ת ת - א צ ת  ת

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קמג:-קמד.) סז
 א מיי׳ פייט מהל׳ נחלות סמג עשין צו טור מ״מ
 סי׳ רפז טור אה״ע סי׳ צה: כ מיי׳ פ״ו מהל׳

נ טור אה׳׳ע סי׳ נט:  זכייה ומתנה שמג עשין פ

 בשוה ואין לחוש להא לאמרינן !ב״מ דף לנו.] אין מורילין קרוב לנכסי קטן לההיא כשאין ניזונין ומחפרנסין יחל לאיכא למיחש שיחזיק
 בנכסיו ראמר שהם שלו אבל כל היכא שאוכלין יחל אין לחוש ואע״ג לשותפין [לעיל דף מג:] יש להס לין יורר ברשות שאני אחין למחלי
 אהללי: ואם אמת ראו סה שהניח לנו אבינו. וכל אחר יאכל ויעשה בחלקו אע״ג שנתעצלו ולא חלקו השבח לעצמם ולא מיבעיא אי
 אמרו קמי ב״ל אלא אפילו בפני עלים ללא בעינן אלא גלוי לעתא לאין כוונתם להשביח להם אלא חלקם ומסתברא למלינא אין כל השבח

ם ״ ש ת ה ר ן ס  להם למה ענין לומר שישביחו הם פ
 בנכסי אחיהם לעצמם ופי׳ ר״ת א) מהר״ס:

 א<!התוספות לקלקו כן מפי׳ רשב״םן

 ז״ל לבנכסי אחיהם יש להם לין יורל
 ברשות ליטול כאחר מאריסי העיר
 למחצה לשליש ולרביע ורב ספרא

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ פירוש:

 ג״א א] בגמ׳ פשיטא ומתק לה״א כמאן לפריש
 למיא:

 חו״י (א) נ״נ ה״ה נשאה יתומה: (כ) נ״נ ה״ה
 לא הנית ננות רק אתיס קטניס: (ג) נ״נ עי׳
 הגי׳ כסוף פ״א לגיטין: (ד) נ״נ עי׳ נהרא״ש

 שהשיג על לנרי רשנ״ס הללו:

 שלטי הגבורים
 א שאלה ראונן היו לו ג׳ נניס והשיא[ ונתן לכל אמד
 קרקע ידיע וכולן אוכלין על שולחנו ונפטר א׳ מהס
 ואלמנתו תונעת נתונה ותוכעת שליש הנכסים שנכית
 כעלה וכן שליש המעות וכן שליש הפרקמטיא שננית
 וראובן אומר ט כל המטלטלין והמעות והפרקמטיא
 שלו שלא זיכה לנניו אלא מקצת קרקעות אנל השאר
 שלו ושאר הכניס מודים שהכל של אניהס אע״פ שהם
 נושאים ונותנים כתוך הכית מפני שאכינו היה מפרנס
 אותנו והיינו מתעסקים כנכסים הודיענו הדין עם מי:
 תשונה אס היו שס אונות ושטרות יוצאות על שם אותו
 שנפטר הד הן שלו ואע״פ שהיה נושא ונותן נתון
 הנית דאימא מפירות קרקע שנתן לו אטו קימץ כדתנן
 פ׳ מ״ה אחד מן האמין שהיה נושא ונותן נתוך הנית
 והיו אונות ושטרות יוצאים על שמו ואמר שלי הן שנפלו
 מנית אט אמו עליו להניא ראיה ואמר רנ תסדא ל״ש
 אלא שאין תלוקיס נעיסתן אנל מלוקים נעיסמן אימור
 מעיסתו קימץ אכל כל שאר נכסים שהן תוך הנית הד
 הן נחזקת האנ שהכית שלו והן נחונים על שולחנו וכל
 מה שיש נתוך הנית נחזקח נעה״נ על שיביאו ראיה
 נעלים שהם שלהם ואס רצתה האלמנה להמדס תלס

 סתם היה הרשות נידה:

 ואוכלים השביחו לעצמן האשה שהשביחה
 את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה
 ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת
 השביחה לעצמה: גמ׳ אמר רב חביבא

 נמי כן שקל ואחיו היו תובעים כל
 חלקן ולא הוצרך התלמול לפרש
 לפשיטא ליה לרפ ספרא לא הוה
 שקיל טפי ולפי לעת הר״י ז״ל אפילו
 לא נתנו מותר האריסות לאחיהם אס
 השבח בילס לא מסקינן מילייהו מירי
 להא אפשר לומר לכיון לקטנים אינם
 יכולים להשביח ואינהו אית להו
 שייכות בהני נכסי כל השבח שלהן
 להא איכא למפרשי הא לרפ ספרא
 לגמרא לשקלינהו לכולהו נכסי ומשוס
 להוא גברא רבה היה כל השכמ שלו
 והוא הלין באינש אחרינא כשפירש
 ואמר ראו וכו׳ וראיה לילהו לאי לא
 שקיל אלא חלקו הא קי״ל [ב״מ דף סט.]
 לזוזי כמאן לפליגי למו ואמאי לא היה
 חולק לעצמו לאיצטריך למימר טעמא
 משוס לגברא רבה הוא ואף על גב
 לאפשר לומר להא לאמרינן זוזי כמאן
 לפליגי למי היינו לומר שאין צריך ב׳׳ל
 של שלשה לעשות שומא אבל מ״מ
 צריך לו לחלוק בפני ב׳ ללאו כל
 כמיניה לומר אני חלקתי לעצמי ומה
 שהרותתי לעצמי הרוחתי אפ״ה משום
 הא סברא לא מפקינן מיניה: ובן
 האשה וכוי. כמו שמפורש בגמרא:
 גרסינן בגמרא אמר רב חביבא בריה
 לרב יוסף משמיה לרבא לא שנו
 אלא ששבחו נכסיס מחמת נכסיס אבל
 שבחו מחמת עצמן השביחו לעצמן
 איני והא אמר ר׳ חנינא הניח להם
 אביהם אורייאני השכר לאמצע והא
 אורייאני למתמת עצמן הוא שאני
 אורייאני ללנטירותא הוא לעבילא

 בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא
 לא שאנו אלא ששבחו נכסים מחמת
 נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן
 השביחו לעצמן רב ספרא שביק אבוה
 זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוה
 תבעוה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב
 ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה
 וטרח לאחריני: האשה אשהשביחה את
 הנכסים וכוי: אשה מאי עבידתה א״ר ירמיה
 באשה יורשת (א) >א< כגון א ראובן שנשא בת
 שמעון אחיו ומת שמעון והניח בגות ומת
 ראובן בלא בנים נמצאת אשת ראובן יורשת
 בעלה עם אחיותיה בנות שמעון: א״ר חנינא
אשה לבנו גדול בבית קנאו ודומא  המשיא כ

 גדול

 רש״•
 ב״ל לחלוק אז השבח לעצמן: וק האשה.
 שהשביחה ט׳ משרש בגמרא: השביתה
 לעצמה. וכגון ללא שקלה מזונות לאי
 קא שקלה מזוני קיימא לן אלמנה ניזונית
 מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם:
 גמ׳ לא שנו. דהשגיחו לאמצע: מחמת
 >?סים. שהם לא טרחו בעצמן ולא הוציאו
 משלהם כלום אלא מנכסי אביהן שכרו
 פועלים והשביחו הנכסים: מחמת עצמן.
 שחרשו ונטעו והשטרו פועלים משלהם:
 עגיד בהו עיסקא. וחשיב שבת מחמת
 נכסים הואיל וא״צ טורח כל כן אלא
 לקנות ולמכור: לא שביק גירהיה וטרח
 לאחרעי. וכמי שאומר ראו מה שהניח לי
 אבא דמי. מהכא שמעינן דכל מה שהוא
 כהאי גוונא כרב ספרא אע״ג דלא אמר ראו
 כמי שאמר דמי והשביח לעצמו: אשה מאי
 עכידתה. או חמול כתובתה ותלך לה או
 תטרת קמי יממי ותהא ניזונית ומעשה
 ידיה שלהן: באשה יורשת. כדמסיק או
 שאומר בעלה תטול אשתי כאתד מן הבנים
 הילכך אשה שמח בעלה והניח נכסים
 מועטים שאין בהס כדי כתובתה אס
 אמרה ראו מה שהניח לי בעלי ונתעצלו
 ב״ד או יורשין להשביעה על כתובתה
 אפילו אם השביחה אלף זח השביחה לעצמה
 אבל אס השביתה הנכסים סתם (י) תטרוף
 כמובמה והמותר ליורשי! אפילו לא נשתייר
 לה מבעלה רביעית כתובתה: קנאו הבן.
 לאותו הבית ותקנת חכמים היא בלא טעס
 כדלקמ!: ודוקא גדול. דחביב ליה טסי
 וגמר ומקני ליה: ייתר האג לגנו בית.
 שיש עלייה על גביו ודר בתוכה: גית לא
 קנה. לטון דהאב משתמש בבית לא הוציאו

 מחזקתו ולא הקנהו לבנו: אציצא דהרסגא.
 כלי שבו דגים מטוגנין בשומנן: אשישא
 דמשחא. כוס מלא שמן: חדא הא דאמרן.
 המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ותקנח
 מכמיס היא לכבוד החתן שגנאי הדבר
 לשאת [אשה] ואין לה! מקום לדור: לא
 עשאה אלא אפוטרופא. דאנן סהדי דלא
 שביק בניו ויהיב לאחריני אלא נתכדן
 שיכבדוה מתוך שניזונין על ידה: במעמד
 שלשתן. נפקד ומפקיד ומקבל ממנה מקנו
 חכמים לפי שהדבר חדיר שלא יצטרך לחזר

 ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה
 ודוקא שהשיאו ראשון פשיטא ייחד לו בית
 ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכםדרה
 מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו
 מיתיבי ייחד לו אביו בית וכלי בית כלי
 בית קנה בית לא קנה אמר רב ירמיה בגון
 שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי
 אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר
 אפילו אציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה
 לבדיה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנםביה
 לבדיה ותלא ליה אשישא דמשחא: (ג) אמר מר
 זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא
 בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה
 אמר שמואל הכותב נכסיו לאשתו לא עשאה
 אלא אפוטרופא ואידך דאמר רב הונא אמר רב
 מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:

 ואפילו קטנים מצי מנטד [לה]: אמר המחבר יש שפירש שכל מלאכה שיכולים הפעוטות לעשות בגופן נמתלת ואפילו קטנים אלו מוטלים
 בעריסה וה״ק אפילו מי שהם קטנים מצו מנטרי לה. הרשב״א ז״ל: ששבחו נכסים מחמת נכסים. כלומר לממאי לעבלא ארעא אגרו
 פועלים והשביחו שלא הוציאו משלהם כלום אלא שטרחו לשכור פועלים וטורח כזה אמרינן למחלי אהללי אבל אס משלהם הוציאו
 והשביחו או בגוסס טרחו לעבוד ולזרוע השבח לעצמן לטורח כזה לא מחיל איניש: אורייאני. כסר בור כלומר שהניח להם בור וכסוי
 שצריך שמירה שלא יהיו מימיו הפקר וגם שלא יטנפו אותו וחלמולא חשיב לזה מתמת עצמם מפני שהם עצמם יושבים שם וסירן לטון
 לאפילו קטנים מצו מנטרי טורח מועט כזה מחלי: אמר המחבר וכן בכל עסק כיוצא בזה הנעשה בכלי הבית שהפעוטות יכולים לעשותו
 כמו גלולים אבל משקל זוזי ואוזופי ברבית לא הוי לבר שהקטנים יכולים לעשותו להא צריך לעת גלול להלווח במקום בטוח הריטב״א
 ז״ל ואע״ג לאמרן כעיסקא אין הפעוטות יכולים לעשותו מ״מ גס אינו חשוב כל כך כעושה מלאכה בגופו הרא״ה ז״ל. ונראה לי מ״מ
 להא לאורייאני ואפילו הגלול גברא רבה לבכל ענין משמע מימרא לרבי חנינא לאמר השכר לאמצע ע״כ: מאי עבידתא. שתמחול
 להא כאיש נכרי היא ואפילו בתוך הבית: •ורשת. כגון שנשא ראובן בת שמעון אחיו ומת [שמעון והניח בנות ומח ראובן] בלא בניס
 להשתא בנות שמעון יורשות אומו נמצא שאשת ראובן היא מן היורשות הלכך שייך בה כולי האי לינא כמו גבי אחין ולפיכך בעי אזפשיטא:
 כמאן דפירש דמיא. כלאמרינן גבי רב ספרא קא משמע לן ללין יורשין יש לה ממש: אמר המחבר הראב״ל ז״ל פי׳ לרב ספרא
 אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים הוה ונתעסק בנכסים ונטל אותו ריוח שהיה נוטל מתעסק אתר שנטל רשות מבית לין או מאבי יתומים
 דבלא רשות אין לו ליטול בלום בשבח שהשביח בנכסי יתומים ואפילו משלו ט אס הוצאתו בלבל ואע״פ שפירוש זה אינו מתחוור בעיני
 האחרונים ז״ל מ״מ למלנו ממנו ט רשאי אפוטרופוס לתת ממון היתומים לאחרים לשוס עסק או הוא בעצמו רשאי להתעסק בו וליטול השכר
 שהיה נוטל מתעסק אחר אס הוליע הלבר לב״ל והלין הזה נראה נכון. הריטב״א ז״ל: ונראה לי לעכשיו בזמנינו אין אנו ראויין וחשובים
 כרפ ספרא ולין צורבא מרבנן שוה לרין אחרים שאין עוסקין כל כך בתלמול תורה וט האי גוונא כתבו המפרשים ז״ל גבי [ברכות דף נח.]
 חתן פטור מקריאת שמע וכן בענין פטור תפלה בהרבה מקומות ע״כ: וכתב הר״ש ז״ל אלמנה שמת בעלה והניח נכסים מועטין שאין בהם
 כלי כתובה אס אמרה ראו מה שהניח לי בעלי ונתעצלו ב״ל או יורשים להשביעה על כתובתה אפילו השביחה אלף ככר השביחה
 לעצמה אבל אס השביתה הנכסים סתם תטרוף כתובתה והשאר ליורשים ואע״פ שלא נשתייר מבעלה רביע כתובתה עכ״ל כתב ר״ת
 ז״ל להא להאשה השביתה לעצמה הוא ללא שקלה מזוני אבל שקלה מזוני לא להא תנן [כתובות דף צה:] אלמנה ניזונית מנכסי יתומים
 ומעשה יליה שלהם ויש קצת מן התימה אמאי יהיה מותר ליורשין לבשלמא מתני׳ שכולן יש להן חלק ולאי בנכסים הלכך יהיה השבת
 לאמצע אבל כאן שלא נשתייר רביע כתובתה אמאי לא יהיה הכל שלה כאילו נטלה חלקה ואפשר לטון ללא השביעה חיישינן לה למימר
ץ שנותנין בה קמח ומיס צ א ע ו  לילמא תפשה הלכך ליה למשקל כל כתובתה: אמר ר׳ תנינא המשיא אשה וכוי: כסא דהרסנא• ה
 ובוללין בו את הלג ומטגנין אותו בשמן על האור ונקרא כסא להרסנא: אשישא דמשחא. פך שמן: תלא כיה. להוליע שלא היה
 מקנה אותו לבנו כי הוא היה צריך לתשמישו לאו רוקא שצריך מעשה אלא לומר שלי במעשה מועט כזה ולא מיבעי למימר אי גלי לעתיה
 בפירוש לפני עלים: הלכתא למשה מסיני. ולא ילעינן ביה טעמא: חרא הא. לטון שהוא בנו גלול ותביב לו לאגב שמתתו לאב וכל
 שיש שם תנאים אלו מקנה ליה בלא שטר ובלא קנין: וכן הכותב. לעיל [דף קלא:] : במעמד שלשתן. המלוה והלוה והמקבל או המפקיל
 והנפקל והמקבל אבל אס אפשר שלא יהיה חייב לו כלום אפילו במעמד שלשתן לא קנה וכן כתב ר״ת ז״ל לענין כתובת אשה בתיי בעל
 ללא קנתה כיון לאפשר לאינו חייב לה כלום אס מתה היא קולס הבעל מיהו כתב רי״ף ז״ל לבהא לאמרינן לקנה שוב אינו חוזר על
 המלוה וכיון שקנה הרי הוא כאילו פטרו בפירוש וכתבו המפרשים ז״ל לכן נראה עיקר ורוב המפרשים כתבו להא ראמר שמואל [לקמן
 דף קש:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול סתמא קאמר לה ואפילו מכרו במעמל שלשתן יכול למחול: ב׳ בתים זה לפנים
 מזה מהו. כלומר אפילו אס תמצי לומר לאכסלרה נמי קנה הואיל ונקנה אגב בית לתשמישו הוא שני בתים ונעשית החתונה בבית



 א שנפל אחד

 חלה ונתרפא

 שעשו מקצתן

 34! (קמד:-קמה.) נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

 הפנימי מהו מי קנה חיצון או לא מי אמרינן טון דבפנימי נשתמש ובחיצון לא נשתמש לא קנה חיצון או דילמא כיון לדרך הפנימי על
 נש התחתון אע״פ שיש לו שס בית בפני עצמו כמאן דאשממש בתרוייהו וקני להו וסלקא בתיקו הלכך לא קנה אלא אותו פית שנעשה
 בו התתונה: מתני׳ האדוק שהם שותפין. שאס אינם שותפין יחד בתפישת הבית או שותפין דעלמא שאינס אחים אין שרן בדין זה
 ומסתמא מיקרו אחין שוחפין כשעומדין יחד בלא תלוקה אפילו עד ג׳ דורות כדאיתא בב״ר [פרשה נל] אם תשקור לי ולניני ולנכדי ע״כ:

 ואתין השותסין אס נפל אמד מאלו

אהאחין השותפין
 מתני, 

 מהן לאומנות נפל לאמצע

 נתרפא משל עצמו האחין

 שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה

 לאמצע מפני שהשושבינות נגבית בבית דין

 יא< אבל שילח לו ביד חברו כדי יין וכדי שמן

 אינן נגבין בבית דין מפני שהן גמילות

 חסדים: גמ' תאנא לאומנות המלך תנו

 רבנן אחד ב מן האחין שמינוהו גבאי או

 פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם

 מחמת עצמו לעצמו: תנו רבנן אחד מן תאחין

 שנטל מאתים זוז ללמוד תורה או ללמוד

 אומנות יכולין האחין לומר לו אם את אצלנו

 יש לך מזונות ואם אין את אצלנו אין לך

 מזונות מסייעא ליה לרב הונא דאמר רב

 הונא יא) ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי

 ברכת הבית אין הכי נמי: חלה ונתרפא

 נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה

 דרבי אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה

 אבל חלה באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי

 בפשיעה כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים

צנים פחים בדרך  חוץ מצנים פחים שנאמר א)

 עקש שומר נפשו ירחק מהם: ג 2האחים

 שעשו מקצתם שושבינות בחיי האב חזרה

 השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינו׳

 נגבית בב״ד אבל השולח כדי יין וכדי שמן

 אין גגבין בב״ד מפני שהן גמילות חסדים

 והא תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא

 חוזרת חוזרת לו אמר רב אםי ל״ק מתני׳

 בסתם ברייתא במפרש כדתניא שלח לו

 אביו שושבינות !0 חוזרת לו שלח אביו

 שושבינות םתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע

 שמואל אמר מתני׳ ביבם דהוה ראוי ואין

 היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך

 משלם ולימא תנו לי שושביני ואשמח עמו

 אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון

 ששמח עמו בשבעת ימי המשתה (ב) ולא

 הספיק לפורעו עד שמת י אמר רב פפא

שמת ארוס בין שמתה  הלכתא בין ג

 עין משפט נר מצוה
 תתצג-תתצה

נ טוח״מ סי׳  א מיי׳ ס״ט מהל׳ נחלות סמג עשי! פ
: כ מיי׳ פ״ז מהל׳ וכיה ומתנה ופייט נ פ  קעו יסי׳ ר
 מהל׳ נחלות טור מ״מ סי׳ רפו וטור אה״ע סי׳ ס:
 ג מיי׳ פ״י מהל׳ זטה ומתנה טור אה״ע סי׳ נט:

 רש״י

 אחר עדים וקטן: מתני" שנפל לאומנוה
 המלך. שכן היה אז מגהג המלך מעמיל

 מטת זה מוכס חלש אחל ומטח זה חלש וכן
 מכל בתי העיר: גפל לאמצע. כל הריות מפני
 שמחמת אביהן באמה לו: יזלה. מפרש
 בגמ׳: שושבינות בחיי אביהן. ששלח האב
 אחל מבניו לשמח החתן ובילו לורונות
 שלרך שושבינות נוטל עמו סעולה ומזמן
 לחופה ואוכל עמו וזה יתזיר רעשה גס כן
 כשישא אשה: חזרה שושבינות. כשישא
 זה הבן אשה ויחזור זו שושבינות: חזרה
 לאמצע. מפני שנגבית בב״ל כמליה:

 אבל השולח לחבירו. בלא חופה אי נמי

 בחופתו ואינו הולך לאכול שס אין זה
 שושבינות כי אס מחנה בעלמא ואין נגבית
 ננ״ל'• גמ׳ לאומנית המלן. כלפירשתי

 אבל אומנות אחרמ שנפל בה מעצמו
 הרייח שלו: פולמוהטום. שוטר ורטנו
 חננאל סי׳ שר צבא המלחמה: אם מחמת
 האחין. למנהג העיר לקחת מכל בית

 שוטר אחל לחודש או לשנה: מחמת
 עצמו. מתוך חשיבותו וחריפוחו: ברכת

 הבית ברונה. אס היה עמהן היה הבית

 מתברך בגללו דתנו לו קצת מזונות ויפחתו
 לו כפי ברכמ הבית לסי חסרון הברכה
 שאין הוא רר עמהס: צנים פחים גורו
 עקש. שבילו להשתמר מצניס ופמיס:

 שלח לו אגיו שושבינות. כלומר שלח על

 ילו ולצרכו מה שיאכל וישמח עס החתן:
 חוזרת לו. ולא לאמצע: גםתם. כלומר

 ששלח בסתס ע״י א׳ מבניו ולא פי׳ לללעת
 זה הבן המוליכו שלח לכך [חוזרת] לאמצע:
 במפרש. לצרכו שלח וחחזור לזה הבן

 לכו חוזרת לו: שלח לו אביו. כלומר נתן

 לו אביו מעות ושלחו לעשות שושבינוח:
 חוזרת לבן. אבל שולח סתס ולא ייתר את

 אחל מבניו אע״פ שע׳׳י אחל מבניו שלח
 חוזרת לאמצע: מתני׳. לקתני חוזרת
 לאמצע: נא] [שמת הבן] וכיין שמת הבן
 שנשחלחה השושבינות על ירי וייבס אחיי
 אשתי ןלינו היה ליטול שושבינות במקום
 אתיו] וקמ״ל אע״ג לכתיב יקום על שס
 אתיו לנתלה מ״מ לא ירית האי שושבינות
 להוי ראוי ולכו תוזרת לאמצע: ופריו
 מכלל דהאיו משלם ולימא ליה תנו לי

 שושביני. [אותו] שנשתלח לו השושבינות

 ע״י זה הבן המת שנעשה לו שושבינו בעי
 לשלומיה בתמיה וט ישלם ליורשי השושבין:
 תנו לי שושביני ואשמח עמו. וכיון שמת

 לאומנות המלך כדאיתא בגמ׳ שנוכולין
 מכל בית פעם במודש וממנין אותו
 למוכס או לאומנות אתרת הריות
 לאמצע דהא מחמת תפיסת הבית
 מנוהו וגרסי׳ בתוספתא [מכילמין פ״י]
 דאס יש בניס מרובין לא׳ מאלו האתין
 ולאחר אין לו או שיש לזה נכסי מלוג
 מרובים ולאחר אין לו לעולם ניזונין
 יחד בנכסים לאמצע וכן אמר שם
 עשו כלים לנשיהם ולבניהם ובאין
 לחלוק הרי אלו לעצמן עשו כלים
 לעצמן מביאין לאמצע וחולקים והיינו
 דאמרינן פ״ק דב״ק >לף יא:) האחין
 שחלקו מה שעליהם שמין מה שעל
 בניהם ונשותיהם אין שמין ופירשו
 בירושלמי דכלי רגל וכלי שבת מביאין
 לאמצע וחולקין פי׳ כי כליס אלו שהם
 יקרים אינן מוחלין ומיירי ודאי שהיו
 כולם גדולים דאי גדולים וקטנים כבר
 אמרנו לעיל דאין הגדולים מתפרנסים
 על הקטנים אבל כשכולם גדולים
 מתלו אהדדי ואין מקפידין זה על זה
 משום דמרויחין בשותפותס שיש להם
 קול ומרכין להם בנדוניא לקול עשרס
 יומר משהיה כל אחד לבדו: אמר
 המחבר אס כל האחין בעלי אומנות
 ומרויחין ומביאין לבית הכל לאמצע
 אבל אס לאחד יש אומנוח והוא
 מרויח לבדו ולא האחרים הוי שלו
 דומיא דמציאה שהיא שלו כדאיתא
 בירושלמי. הריטב״א בשם רבו ז״ל:
 חלה. בפשיעה כדאיתא בגמרא:
 נתרפא משל עצמו. ואפילו נתרפא
 כבר מן האמצע יש לו לפרוע להס
 והכי משמע לישנא דתנן תלה ונתרפא
 וסברא היא כיון דלא מתלי מידי
 דפשע ביה איהו ומיהו קתני בתוספת׳
 [פרק י] אמר רבן גמליאל בד״א
 ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה
 שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע
 כלומר ואפילו חלה בפשיעה וטעמא
 דמילתא משום דרפואה דאין לה
 קצבה כמזונות היא כדאיתא בכתובות
0 וכבר פירשתי דמזונות נ  (לף נ
 ניזונין מן האמצע וכתב הרמב״ן ז״ל

 דטון דקי״ל בכתובות (שס< כרבן גמליאל דחייב הבעל ברפואה כזו לאשתו ורבן גמליאל אזיל לטעמיה בהא משמע דבהא נמי הלכתא היא
 דאע״פ דאפשר לחלק אנן לא פלגינן עליה מסברא דנפשין ודעת הרמב״ס ז״ל דדוקא כשאין רוצים לתלוק הוא דאמרינן הכי אבל אם
 רוצים לחלוק אע׳׳פ שכבר חלה אין חלוקת שותפותם מעכבת בשביל חליו וכיון שחלקו אינו מתרפא מן האמצע דקודס חלוקה הוא מטעם
 שאין מקפידין זה על זה אבל השחא ודאי מקפידין וכל זה נראה נכון בעיני האחרונים: שושבינות. הוא שהיו שולחים דורון לתתן ואוכלים
 עמו כדי לשמחו וכשעשו זה מקצת האחין בחיי האב עכשיו לאחר שמח האב נושאין אלו נשים והאחרים ןבאיס] לפרוע להם השושבינות
 דחוב הוא עליהם וכמלוה דמיא שנגביח בב״ד: חוור לאמצע. ומחלקין ביניהם שהרי מממון אביהם היה הילכך עתה כשפורעים חובו ממון
 אביהם הוא וחולקים אותו ונפקא לן מזה דלא מצי אחד לומר אין לי לפרוע כיון שלא הייחי חייב אלא לאביכם תני לי שושביני דהיינו אביכם
 ואשמח עמו שהרי הבן שאכל עמו ושמח עמו נעשה שושבינו בכך: אבל השולח לחבירו. ואינו אוכל ואינו שמת עמו אין זה שושבינות ואין
 נגבה בב״ד אלא גמילוח חסד לבד הוא: אמר המחבר ואפילו שלחם בבית המשתה והלך שם להיוח שושבין דכל שהוא דבר מאכל ומשקה
 דורון בעלמא הוא שלא עמד לחזור וכן פירש הרמב״ס ז׳׳ל. עד כאן לשון הריטב״א ז״ל: גמ׳ ברכת הבית ברובה. שהיו צדטן חמשה
 דינרים אם היו אוכלים כל אחד בפני עצמו כשאוכלין יחד די להם בד׳ הילכך לא יתנו לו אלא לפי ברכת הבית ויאמרו אם אתה אצלנו
 יש לך מזונות אבל בפני עצמך תפזר יותר ושמין כמה שוה מה שהוא מפזר להם בכל יום אס עולה לחשבון שמנה פשיטין יתנו לו כן ואיח
 דמפרשי דהיינו דוקא בלפתן ועצים ושמן לבד דהויא ודאי טענה ברורה אבל למס ויין לא שייך למימר כן ונראה לי דהאי דנקט ללמוד מורה
 וללמוד אומנות לומר דאע״ג שהוא מצוה יכולים לומר אס אחה אצלנו וכו׳: [צנים פחים]. צנה וחמה מלשון עד שיפוח היום אי נמי הצנה והקור
 פח ומוקש לאדם אבל שאר חלאים אי אפשר להשמר מהם ואונס הס: בסתם. של אמר האב לבן הילך לצורך עצמך: במפרש. שאמר לו
 הילך לצורך עצמך משוס הכי הוי שלו: אמר המחבר גבי הא דקי״ל !ב״מ לף על. ע״ש1 מנהג מבטל הלכה כתבו שהנכון שכל מנהג שהוא
 בתנאי בני העיר מבטל הלכה גמורה ככל תנאי שבממון שהוא קייס אבל מנהג שהוא סתם אינו מבטל דין גמור אלא בדבר שהוא רופף ואין
 דינו ממוור יפה. הדטב׳׳א ז״ל: ביבם. כלומר לעולם אימא לך דמתני׳ במפרש ואפ״ה חוזרת לאמצע משוס דמתני׳ איירי ביבם שבשעת נשואין

 מסורת הש״ם
 א) משלי ככ:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ב גי׳ אלפסי ישן. אבל השולח לחבירו

 כי׳:(3) נ״נ כשהיא חוזרת:
 מא״י [א] תי׳ שמת הנן וטון לשוס למחוק:

 [נ] צ״ל החיצון:

 חו״י (א) נ״נ עי׳ כרי״ף נתונות סוף פי׳׳ב קולס
 מתני׳ ל״ה כ״ז שהיא נטת אניה גונה
 כתיבתה לעולס: (כ) נ״נ דרך שושבינות אוכל עמו

 ואח״כ מגיא לו דורון. רשב״ס:

—  ד י ״•״ י

 שלטי הגנורים
 א שאצה אחת היא שאלתי לפרש לי הא דגרסי׳
 כירושלמי האחי׳ והשותפין שנפל א׳ מהס לאומנות וכו׳
 נהדא דר״ש נטה דר׳ שמואל כר נחמן נתפס לכולי
 אחא לקמיה דרנ נחמן אייל אין איחא רנ נחמן לנפל
 לנולי נוחן משלו ואס לא נותן מאמצע ועי׳ החשונה

 נאורך נש״ח לרמנ״ן סי׳ נ״א:
 ב ראובן דר במדינה אחת יהשיא לננו שמעון אשה
 במדינה אחרת ונתנו לו הוא ואשתו בתיס שהיו להס
 באותה מדנה שהשיאו ולאחר ימים נפטרה אס שמעון
 יחזר ראובן ונתן לשמעון כנו הנזכר נכסים וקרקעות
 ואת׳׳כ נשא ראובן אשה והוליד ממנה כן שמו לד ובין
 כד נתעסק שמעון בפרקמטיא והלך למסעיו ונתעשר
 וגא היה סמוך לשלמן אביו ואינו דר עמו אפי׳ נעיר
 אחת והלוה לאביו ל' ליטממ בעל פה וקודם פטירת
 אביו בא עמו לחשבון בפני אשתו ואחר ימים לחשבון
 נפטר ראובן יענשיו גדל ליי והעמיד את שמעון אחיו
 לדן ואמר כי מאשר לאניהס עשה העושר ההיא והוא
 תיינ לתלוק עמי מה שיש 0דו וכל הנשאר מאביהם
 הזקן ושמעין משינ אדרנה יש לי לחלוק עמך כנכסי
 העזנו! וליטול תחלה מ[ האמצע השלשיס ליטדס
 שנאתי לחשנו! עס אנינו כפני אמך ואי! לו שוס חלק
 נמה שהרוחמי נעצמי שלא הייתי סמוך על שלחן אני
 הודיעני הדן עס מי ואס יונל שמעון לחנוע החונ
 טון שלא תנעו וה נמה ימיס: תשונה הדין עם
 שמעון ואין לאחיו חלק עמו ככל מה שרווח שלא אמרו
 אלא כאח נושא וניחן כחוך הכיח אם היו לו נכסים
 אחדס יטא ראיה שהיו לו נכסים אחדס יהד הכל
 נמוקת שלו דתניא נפ׳ חייה נן שחלק ואשה שנחגרשה
 הד הן כשאר כל אדם זגלסי׳ התם א׳ מן האחיס
 שהיה נושא ונותן נחוך הניח והיו חונות ושטרות
 יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו מנית אמי רכ
 אמר עליו להניא ראיה ושמואל אמר על האחין להניא
 ראיה כלומר שהן של אמצע ואמר רנ חסדא ל״ש
 שעליו להניא ראיה אלא שאינן חלוקים כעיסחן אנל
 תלוקין כעיסת! אמור מעישתו קמן וכ״ש זה שהיה
 מוחלק לגמד ושיהו לו נכסיס כעצמו שנתן לו אביו
 ושלא נתעסק בעסקי העזנון ואלו דכדם פשוטים הס
 ואס ירצה שמעון לחלוק עס לד כנכסי עונון אביו
 הדין עמו אכל השלשיס לימדם אינו יכול לחכוע משוס
 דמלוה על פה היא ומלוה על פה שעכר זמנה אינו
 גוכה מן היורשין: כתכ ה״ר יוסף הלוי דקא לאומנות
 המלך אכל לא לאומנות אמרת אע״פ שמנהו מחמת
 אחיו הוא לעצמו ונתנ ה״ר יונה אפי׳ לאומנות המלך
 אותו אמ נוטל שכר פעולח כל היום כראוי לפועל
 ישאר הדוח מולקין ידוקא שוחפי! אכל חלקו אמד׳
 לא נתכרן המלכות להרוימ אלא לזה ע״כ. והא דאמר
 תלה א׳ מהם מתרפא משל עצמו כתכ ה״ר ייסף הלר
 דוהא זה שמתעסק כאומנות המלך כשכיל כל האחין
 אבל שני שותפין שמתעסקים נאימנות או כסחורה
 וחלה א׳ מהס אפי׳ באונס מתרפא בשל עצמו: שאלה
 להרא״ש ראובן ושמעון היו שותפי! ינשבה ראובן
 ופדאי שמעון ומתו ראובן ושמעון ובאו נשיהם לתלוק
 ותוכעת אלמנת שמעון כשיעור פדון ראובן שנטל מן
 האמצע והשיבה אלמנת ראובן בעליך פדאו מן האמצע
 וחיה את״כ כמה שניס ולא תכעו יעוד כשנשבה הלך
 כעסק השומפוח וראוי לפדוחו מהאמצע: תשונה
ד אלמנת שמעו! ני לא נתחיינ שמעון דנ  יראה לי נ
ן ראובן דדוקא גני רפיאה שאין לה קצנה אמרי׳ ו  נפד
 שהוא נמו מזונות אנל אונס תפיסה ושנייה אין זה
 כמו מזונות ושוחף אינו חיינ נאחריומ חנירו דשותפין
 הן שומרים שכר זה לזה כעסק הממון אכל כעסק
 שמירח גופי כל אחד שמירח גופו עליו ואינו חייכ
 נשמירת מטרו ואע״פ שלא תנע שמעון נל ימיו נשכיל
 זה לא מחל ט לצה להמתין עד שעח חלוקה ע״כ:

ז ונראה כעיני שאי מן האחין או השוחפין א״  כתב רי
 שיצא חוץ לעיר להרויח נשכיל השיתפוח כל האונס
 שיארע לי הד הוא לאמצע ונן אס חלה כאונס נתרפא
 מן האמצע שהד הוא לומה כאילו נלקה מחמח האחי!

 נמנואל נקונטלס הלאיות:

 ג בתנ מיי׳ השיא האנ את ננו משל אנ ועשה לו משתה והיחה הוצאה משל אנ ונשחלחה לזה הנן שושבינוח בחיי האכ כשהיא חיזרת לאתר מיתת האנ חוזרח מן האמצע אנל אס הוציא הנן משלו אינה חוזרת אלא משל הכן שנשחלחה לו כלכל ע״כ שלח האנ
 שישנינומ לאחל ע״י אחל מכניו אס ייחל האכ לזה כששלחו ואמר לו לך ומעשה שושבין לפלוני כשהיא חוזלח היא של אוחו הנן לבלו ואס לא ייחל לשוס א׳ אלא אמר א׳ מכס יעשה שושבינות כשהיא תוזרת תוזרת לכולס נשאר מלוות אטהס יהרמנ״ס דל כתנ כלרך
ו הכניס כולס שהרי כולם שושכינין שכשם כולם נשתלחה לפיכך אס שמח עם  אחרת ודל האנ ששלח שושביטת נשס א׳ מנניו חחזיר השישנינות לאותו הנן אגל אס שלת האב בשם בניו בסתס נשחחזור תחזור לאמצע ואין זה שנשתלחה לו חייב להחזיר עד שישמחו נ

 מקצתן מחזיר חלק זה ששמח עמו נלנד והרי הוא לאמצע והראכ״ד השיג עליו וכמכ אינו יודע למה הוא לאמצע הרי איני מחזיר לו חלקו וכשישאי האחרים נשיס יחזיר להס חלקם:
 ד כתכ מיי׳ מח מי ששלחו לו אס אמר שנשא המשלח ושלמי ימי המשחה ולא שלח נופי[ אח היירשין ומשלמין השושטנוח נכ״מ שהרי נחחיינ אטהס לשלם אס היה חיינ לשלם כולם משלמין כולם ואס היה חיינ נניכיי משלמין נניכוי ואס מת מ־ ששלחו לי ואח״?

 נשא המשלח ושלמו ימי המשתה נמקוס שנהגו לגנות השישטנות מן היורשין מפין יורשי מי ששלחו לו להחזיר כניכוי ובמקום שלא נהגו אינן משלמין כלום והשיכ עליו הראכ״ד וכתב לא ראיתי נגמ׳ מנהג לשושנינות נתנ הרמייה ז״ל נשחלח לאטהם ומת חייטן
 להחזיר לא מבעיא אס נשתלח לי בנשואי עצמו שחוזרח מן האמצע אלא אפי׳ נשתלח לו נא׳ מנשואי בניו תוזרת מן האמצע וכגון שהאכ השיא את כנו יעשה לו צרכי חופה ומשחה ומ״מ אע״פ שחוזרת מן האמצע אין להם דין שושבינות לשמימ עמו אלא אותו

 המאור הגדול
ס את האשה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה דהדר ביה איהו מדקאמרי׳ דהדר ביה איהו ולא אמרי׳ שמת הוא שמעינן מינה דאפי׳ במקום שאין כותבין כתובה לארוסה ולא כתב לה גובה כתובתה אם גרשה ר א מ  [דף קמה ע״או ה
כד דילמא דכתב לה ויש מי שמפרש שאי; אנו למדין מזה שאמדו בהולה גובה מאתים ואלמנה מנה  אבל אלמנה אם כתב לד, גובה כתובתה ואם לא כתב לה אינה גובה כדאמרי׳ התם אלמנה מן האירוסין מנא לן דאית לה כתובה ו

 אלא שהיא גובה את כולן חוץ מקדושיה שאינן נחשבין לה בכלל כתובתה לעולם בדכתב לה ואם לא כתב לה אחת אלמנה ואחת גרושה אינה גובה כתובתה והפי׳ הזה גם הוא נכון:

 ארוסה בין הדר ביה איהו



 עין משפט נר מצוה
 תתצו-תתצז

 א מיי׳ פ״ז מהל׳ זטה ומפנה טור אה״ע שי׳ ס:
 ב מיי׳ שס פ״ו טואהי׳ע סי׳ נ:

 ממורת הש״ם
 א) נ״ה גס הגי׳ טל רמה ועי׳ מ״ש על זה בדקדוקי

 סופריס נהגהו׳ אות זי:

 קובץ הגהות
(6 אבל פחות מדינר צא ואחר :  כ״ח (א) נ״נ נמי
 כד צ״ל אכל תכן שתה וכו׳ עד רישא לירקא
 הדרא וחח׳יכ צריך להיות אמר ר״ה כדר׳׳י וכו׳ עד

: (ג) נ״נ והלך: י ז  תרי תלתא חו
 ג״א א] נגמ׳ שלנו איתא עד כמה נזול עד תילתא:

 מא״• [א] שאכל כצ״ל:
 חו״י (א) נ׳׳כ ולכך גירשה: (כ) נ״כ משא׳׳כ שנשא

 אשה מקמי הט:

 שלטי הגבוהים
 שהיה שושבינו צדך לשמוח ולא האחרים כתכ מיי׳
 השולח לחטרו כדי יין ושמן ופירוח נשעת הנשואין אין
 גגטן ככ״ד שלא נאמרו דיני השושבינות אלא נמעוח
 נלנד והשיג עליי הראכ״ד וכן פי׳ הרשכ״א דל כמשנה
 אנל השולח לחטרו כדי יין וכדי שמן אין נגטן נני׳ד
 או ששלח לו שלא נשעת החופה או נעת החופה ולא
 אכל עמו כדרך השושבינות אכל אס אכל עמו אין חילוק
 נין פירות למעות: כחנ מיי׳ הורו רבותינו אס מנהג
 המדנה שיעשה כל ארוס סעודה ויאכיל לדעיו דחלוק
 מעות לשמשין וכיוצא נזה ועשה כדרך שעושי! כל העם
 וחזרה נה משלמת לו הכל שהד גרמה לו לאנד ממונו
 וכל הגולם לאנל ממון חנירו משלס לו והוא שיהיה לו
 עדם כמה הוציא שאין זה נשכע ונוטל והשיג עליו
 הראכ״ל וכתב אינו משוה עם רבותיו כזה לגלמה זו
 לומה למוכר זרעוני גינה ולא צמתו שאינו משלם לו
 הוצאה כללו של לנר איכול ממון שנעל הממון עושה

 אע״ס שזה גורס לו פטול. ע״כ:
 א שאלה להרא״ש לאונן שילך נתו לשמעון יפסק עמו

 ליתן לו סכום ילוע ומאותו הסכוס נתן לו ג׳ מאות
 והוניס ושמעון שלח למשודכת תכשיטין שעלו ק״ך
 זהובים והלך ראובן ושילך נחו לאחל ותונע משמעון
 שיתזיר לו ג׳ מאות זהובים והוא יחזיר לו נלאות
 התכשיטין ששלח ושמעון משיב אתה פסקת לימן לי
 סכוס ילוע וממנו נתת לי ג׳ מאות זהוכיס והוצרכתי
 לשלוח כשטל זה תכשיטי! והוצאות אחלות שהוצרכתי
 ואח״כ חזרת כך וביישתני ואני עומד כלבוד וטון
 שחזרח בך אין לי להחזירך הגי מאות זהוכיס ותכשיטי;
 אני אומר שיש לך להחזיר לי כסי ההוצאה שהוצאתי
 כתכשיטין והכלאות יהא שלך ט לא שלתתי לה אלא על
 דעת שתהיה אשחי וטון שהחזרת החזיר לי שלי עוד
 טוען ט שלת ג׳ טבעות ולא היו שלו והיו מכקשיס לו
 כהס סכום גדול ואומר שיחזיר לו הכל ויפסיד הגי
 מאות זהוכיס כדמי כשתי: תשובה מה שנשאר לשמעון
 מהג׳ מאות זהובים יותר מהסנלונות ששלח למשודכתו
 יתזיר לראובן שידוע שלא נתנס לו אלא אדעתא שתנשא
 לו כתו וטון שנתקדשה לאתר צדך להתזיר ודמי
 הסנלונות יהיו בתשכון התשלומין ולא מצי ראוכן למימר
 החזר מעומי משלס וקת השבלונית שלך כמו שהן שויס
 עתה דאמדינן דעתו של שמעון שלא שלת סכלונות אלא
 ע״מ שחנשא לו ולא שתנלס ותנשא לאתר והחדר לו
 הכלאות הלכך טון שחזרה נה משנינן דמי הסנלונות
 מעיהרן נתשנון וישנע שמעון כמה הוציא כקניית
 הסבמגות וכמה היו שיים הטבעות והמותר ישלם ואס

 הטבעות ישנס כעין מחדרם לו:

 רש״

) סח . מה.-קמו ק  נמוקי יוסף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (
 מת אחיו התמן קודם שהספיק לשמוח כסעודת נש ואין והיה חייכ הלה להחזיר לו דהיינו שעת עונתה דאמרינן לקמן היכם עומד כמקום
 אחיו כדכתיכ יקום על שם אחיו לנתלה והיה לו לזכות בשושבינות זו כמקומו אלא דרחמנא קרייה ככור דכתיכ והיה הככור וכו׳
 וא״כ מה שהוא זוכה בו יותר משאר אחיו הר מטעם שנקרא בכור והנה הככור אינו נוטל כראד ככמוחזק וחוכ גמור הוא הלכך הויא
 לאמצע ומקשינן מכלל דאע׳׳פ שמח זה חייב לשלם הדורון לאחיו ואמאי לימא תנו לי שושביני ואשמח עמו דאנא הא קאימנא ואין
 עכבה ממני ובכה״ג אני חייב לשלמו
ה שאשמח עמו ולא אשלם לאחר תחתיו ) ב א ה ( ר ף י ה ר ד א ה  ל
 דהכי אמרינן גבי קדושין דיכולה לומר
 היכא שמת הבעל חנו לי בעלי ואשמח
 עמו ואינה חוזרת הקדושין ופריק רב
 יוסף דהכא מייד ששמח עמו שבעת
 ימי המשחה וקודם שהספיק לשלוח לו
 הדורון מת החתן והשתא לא מצי
 למימר מנו לי שושביני ואשמח עמו
 שכבר שמח עמו הילכך חייב לפרוע
 ויהיה לאמצע וכתב הרמב״ן דהא
 דמצי למימר תנו לי שושביני היינו
 כשמת התתן אבל אס מת האתר לא
 מצו יורשים למימר לא נפרע טון
 שאינו יכול לשמוח עמו דאינו חייב
 אלא כשישמח עמו דאינו בדין שיפטר
 מפני שאינו יכול ללכת לשמוח עם
 חברו כדאמרינן לקמן דאי לא אודעיה
 ולא אתא שלומי משלם וזה נראה לי
 ברור וגס לאחרונים ז״ל: מוהרי.
 שבלונות ומשום שהיה דרכם לשלחם
 קודם קדושין מיקרו מוהר מפני
 שממהר לשולחה: אבל מה שנתן לה
 בקדושין לא הדרא ואפילו הדרא ביה
 היא שרוצה להתגרש ממנו כדאמר
 אמימר גזירה שמא יאמרו שהקדושין
 לא הוו קדושין מדחזו דהדרי ראמרו
 שיכול זה לישא אחותה או אמה או
 בתה והכי הלכתא כאמימר דקדושין
 לעולם לא הדרי. נמצא בתשובה לגאון
 ז״ל דכן הדין כקטנה היוצאה בגט
 כיון דאסור הוא בקרוכותיה ומיהו
 בממאגת אפילו קדושין הדרי דהא
 תנן [יבמות דף קת.] הממאנח באיש
 הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת
 בקרוביו אס כן טוב הוא שיחזרו
 שיאמרו קדושין תופסין באחותה:
 חוזרת בעונתה. בזמן נשואין דכמלוה
 שיש לה זמן קבוע דמיא ואינו יכול
 לגבות קודם אבל לאחר שבעת ימי
 המשתה אם לא פרעו ודאי יגבה
 ממנו דתוב הוא ואינו ניתן לטבועין
 דכמלוה דמיא כן דעת רוב המפרשים
 ז״ל: אמר המחבר וגם אס לא רצה
 לקבל ממנו קודם לק הרשות בידו
 להא נמי כמלוה הוא והוה ליה נג״ק
 דף קיח.] כהלוה לו בישוב ורוצה
 להחזיר לו במלבר. הריטב״א ז״ל: ואין
 בה משום רבית. אס חוזר לו דורון
 גלול יותר משוס ללאו אלעחא להט
 יהיב ליה וא״כ מה שמרבה לו אינו אלא
 גמילות חסל ונראה לי שאין להקל מזה
 לענין המלוה את מבירו משוס ללרך
 הלואה ברבית הוא ועול לרך הוא
 להלוות תמיל ותיישינן לגומלין אבל זה
 הוא איפכא שאינו תמיל באיש אחל
 וגם דרך לשלוח לו דורונות בכלי יין

 מוהרי הדרי קידושי לא הדרי הדרה (א) בה
 איהי אפילו קידושי יא) הדרי אמימר אמר
 קידושי לא הדרי גזירה שמא יאמרו קידושין
 תופםין באחותו וכן הלכתא: אשהשושביגות
 נגבית בב״ד: תנו רבנן חמשה דברים נאמרו
 בשושבינות נגבית בב״ד וחוזרת בעונתה ואין
 בה משום רבית ואין השביעית משמטתה
 ואין הבכור נוטל בה פי שנים. נגבית בב״ד
 וחוזרת בעונתה כי מלוה דמיא ואין בה
 משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה
 ואין השביעית משמטתה דלא קרינא בה לא
 יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהוה ליה
 ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר
 רב כהנא כללא דשושבינותא הוה במתא
 איבעי ליה למיתי שמע קל טבלא איבעי ליה
 למיתי לא שמע איבעי ליה לאודועיה לא
 אודועיה תרעומת אית ליה עליה שלומי
 משלם עד כמה אמר אביי נהוג בני גננא עד
בכריםיה אכליה עד ארבעה  זוזא אתא א,
 משלם פלגא מכאן ואילך איניש איניש כי
 חשיבותיה ת״ר עשה עמו בפומבי וביקש
 לעשות עמו בצנעא יכול לומר לו בפומבי
 אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה
 עמו בבתולה וביקש לעשות עמו באלמנה
 יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך כדרך
 שעשית עמי עשה עמו בשניה וביקש לעשות
 עמו בראשונה יכול לומר לו לכשתשא אשה
 אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת
 וביקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו
 באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:
השולח םבלונות לבית חמיו שילח  מתני' נ
 שם בק׳ מנה ואכל שם םעודת חתן אפילו
 בדינר אין אלו נגבין לא אבל שם םעודת חתן
 הרי אלו נגבין שילח םבלונות מרובין שיבואו
 עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין
 םבלונות מועטץ שתשמש בהן בבית אביה
 אין אלו נגבין: נמ' אמר רבא דוקא דינר
 w אבל פחות מדינר לא אמר רב הונא בדיה
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 קמאי האי שיעורא רכל זוזא חשבינן ליה
 ארבעה דנקי דהוה תרי תלתי דזוזא אכל
 תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן
 שיגרו לו מאי ת״ש דאמר רב יהודה אמר
 שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו
 מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל
 כלי כםף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו w ועמד על פתח בית
 חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה
 לפני חכמים באושא ואמרו א םבלונות העשויין ליבלות אינן נגבין ושאין עשויין
 ליבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שיגרו לו או שאכל שלוחו

 וכדי שמן דרך חסל [כן פי׳ ר״ת ז״ל]: דהא לא קרינן בה לא ׳גוש. דהא אין [ניתן] לגבות עד זמן נשואין ודמיא לההיא דאמרינן במס׳ מכות
 >דף ג:< המלוה את חבירו לעשר שנים אין שביעית משמטתו משוס דלאו בר נגישה הוא: עד כמה. דאין סברא שישלם טון שלא אכל שס
 כמו אס אכל: עד זוזא. אס לא היה חייב לו אלא עד זוזא טון שלא אכל שם לא ישלם כלום דודאי אס היה שם היה אוכלו: ועד ארבעה
 משלם פלגא. לדרך היה להאכילו בדוח ב׳ זוז: מבא! ואילך. אין סברא לומר שמאכילין אותו פלגא אס הביא עשרים זוז אלא איניש ואיניש
 כחשיבותיה כלומר כמו שהיה משוב בעיניהם והאטלוהו עכשיו שלא בא מנטן אותה אכילה: מתני׳ סבלונות. הס ענייני אטלה או שאר
 עניינים ששולח התתן לביח הכלה ואס שלח שם אפי׳ מאה מנה ואכל שם סעולת תתן בבית חמיו אפי׳ בלינר ולא יותר הרי מחל לו כל מה
 ששלח: אמר המחבר פי׳ לאחר קלושין לבלא קלושין ולאי לא מחיל כלום ואפי׳ אכל שם ואע״ג לאיכא שלוטן כיון למצי למהלר בהו ולהט
 נקט בית חמיו הריטב״א דיל וסי׳ ללאו בכל שבלונות קאמרי׳ לאס הס שבלונות מרובין כלומר לבדם המתקיימין זמן מרובה כגון כלי כסף
 וכלי זהב אע״ג שהיו מועטין מרובין מקרו לאילו במאכל ומשמה אע״פ שהיו מרובין מועטין מקרו טון ללא ממקיימי אלא זמן מועט וראיה
 ללבר שהרי בגמרא נדף קמו.] מייתי ההוא לשלח לבית חמיו מאה קרונות של כלי יין וכלי שמן וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת ושתה שס ומת
 ואמרו חכמים ששבלונות שעשויין ליבלות אין נגבות משמע לאע״פ שהיו שבלונות מרובין כיון לאין מתקיימין אלא זמן מועט מועטין
 מיקרו: אמד המחבר כתב רבינו יונה ז״ל למעות לין עשויין ליבלות יש להם רלהוצאה ניתנו ופי׳ המפרשים להוא הרין מלבושים וקשוד
 פשתן וטוצא בזה נקראו עשויי ליבלות ואינם גגבין טון שאכל שם והני נינהו לתני מתניתין שבלונות מועטין שתשמש בהם והיא בבית אביה

 נפטרו שכן מנהג שושבינות: מוהרי. הן
 סבלונומ ששולחין אחר הקידושין: גזירה
 שמא יאמרו קדושי טעות היו. ולכך חזרו
 ונמצא קידושין תופסי[ באתותה דתירו לו
 אתומה: ומוזרה בעונשה. כשישא זה
 אשה יחזור לו שושבינותו ולא קודס: ואין
 בה משום רגימ. אס הרבה לו זה בדורון
 יוחר: ואין שביעית משמעתה. אס עברה
 בינתיס שביעית קודס שחזר זה ונשא ג״כ
 אשה: ואין בכור נוטל בה פי שנים. היכא
 שחוזרת לאמצע כדתניא לעיל: מפני שהיא
 כמלוה. דאדעת כן הלוהו שיחזור לו
 בעונת שמתתו: דלאו אדעתא דרגית
 יהיב ליה. שאם רוצה פותת אלא מחמת
 ריעות מרבה בדורון: דלא קרינא בה לא
 יגיש. שאין יכול לנוגשו בשביעית ט לא
 (ב) הגיע זמנו אמרי שלא נשא עדיין
 כדתניא המלוה אמ חבירו לעשר שנים
 אין שביעית משמטתו: הוה גמתא.
 אותו שעליו להחזיר השושבינות אס היה
 בעיר כשנשא זה האשה ולא בא לשמחתו:
 איבעי ליה למיתי. ונגבית בבית די(:
 אתא בנריסיה. ואכל אס נתתייב לו ד׳
 זוזים משושבימסו נא] ואכל עמו: משלם
 פלגא. דטון דמביא ד׳ רגילין להאטלו
 בריות עד שני זוזים וטון דלא אכל יפתות
 ב׳ מן הדי: כתשיגותיה. לפי מה שהוא
 חשוב ומביא הרבה ורגילים לכבדו במיני
 מעדנים יפחתו לו מדמי שושבינוחו כפי מה
 שאוכל: בפומבי. בגלי ושמחה מפורסמת
 וזה כשהוא נושא בקש לעשות חופתו
 בצניעות או לפי ששעת הגזירה הוא או
 אס רוצה לצמצם ואינו רוצה להרבות
 אוכלים: בפומבי. בשמחה מרובה אני
 עושה עמך כמו שעשית עמי וכן כל הנך
 דמייתי: כשניה. כשנשא אשתו שניה:
 בשתים. שמי נשים: מתני׳ השולת
 שבלונות. מנהג חחניס לאחר קידושין למחר
 שולח לבית חמיו לכבודו מכשיטין נאים
 ומיני פירות וכדי יין ושמן ופעמים אוכל
 עמהס: אינן נגגין. אס מת הוא או
 מתה היא או רוצה לגרשה דמחמת תיבת
 שמחת אטלה מחל טון שאכל עמה! ודוקא
 סבלונוח העשרין ליבלוח כך מפרש בגמ׳:
 שילח מגלמות מהנים. ופי׳ שיבואו עמה
 לבית בעלה והוא הדין למיעטין אס שלחה
 לכך אלא אורחא דמילתא נקט מרובים רגיל
 לשלות ולפרש כדי שיבואו עמה לבית בעלה
 ומועטים כדי שמשמש בבית אביה:
 גמ׳ דוקא. אס אכל שס ממן מנר תנן
 במתני׳ אין נגבין אבל אכל פתות מדינר
 לא מחיל מידי: הוא מנן. שבעצמו אוכל
 שס: שגרו. שלחו לחמן מן הסעודה מאי:
 ורכב בשממתו. מתוך שמחתו של הון רב
 ששלת לבית תמיו ושתה על הסוס ומת
 קודס נישואין שלו: באושא. שהיתה
 סנהדדן שם: העשויין ליבלומ. קודם
 נישואין אין נגבין דהנהו מתל תתן בסעודה
 בדינר כמתני׳: ושאין עשויין ליבלות. כגון
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 אין אלו נגבין ומשתברא דאם שלח שלשה או ארבעה זוגות מלבושים שאין דרך כלל לכלותן בבית אביה דודאי יש לאלו דין שבלונות מרובין
 ונגבין וכן כתב הר״י ז״ל והא דתנן מאה מנה ואכל שם אפילו בדינר אין ;גבין איירי או בדבר מאכל או בתכשיטין מועטין שערכם מרובה.
 כן פירש ר״ת: אשיקנא דשתיה שוה דינר כאטלה שוה דינר ומחל אבל אס אכל שלוחו או שיגרו לבית המתן מאכל ומשקה ולא אכל ככית
 ממיו בעיא ללא איפשיטא היא ולימ לן בה אלא מאי דתנן במתני׳ א״כ כשאכל הוא דוקא אז הוא דמתיל וכן בבית דוקא או בפתח בית חמיו

 כדאימא בגמ׳ אבל שגרו לו לא מחל:

 לא איפשיטו איבעיא להו >א<(א) מהו שישלם
 שבח סבלונות תיקו בעי רבא אםבלונות
 העשויות ליבלות ולא בלו מהו ולא איפשיט
 יתיב רבין םבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר
 בין שמת הוא בין שמתה היא ואפי׳ הדר ביה
 איהו םבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי
 הדרא בה איהי אפילו כישא דירקא הדרא:
שכיב מרע שכתב כל נכםיו לאחרי׳  מתני' כ
 א שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר
 קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת לא כתב
 בה שכיב מרע והוא אומר שכיב מרע הייתי
 והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה
 שהיה שכיב מרע דברי ר״מ וחכ״א המוציא
 מחבירו עליו הראיה: גמ׳ מ״ט דאזלינן
 בתר אומדנא דאי הוה יודע דחי לא הוה כתב
 לכולהו ניכסי לאחריני אבל אם שייר קרקע
 כל שהוא אמרינן למיסמך עליה שיירה
 הלכך מתנתו קיימת ותניא נמי הרי שהלך
 בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב
 כל נכסיו לאחר ואח״כ בא בנו מתנתו מתנה
 ר״ש בן מנםיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו
 היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ואמר ר״נ
שהי׳  א<הלכה כרבי שמעון בן מנםיא ת״ר הרי נ

 חולה מוטל במטה ואמרו לו w נכסיו למי
 ואמר להן דומה >ג< שיש לו בן עכשיו שאין
 לו בן נכסיו לפלוני היה חולה ומוטל במטה
 ואמרו לו יי< נכסיו למי ואמר להן דומה

 w שאשתי מעוברת עכשיו שאין
 מעוברת >י< נכםיו לפלוני ונודע שיש

 או שהיתה אשתו מעוברת אין מתנתו

 רש״׳
 תכשינרן כסף וזהב: שבח הגלונוח
 מיהדרי. שבח כגון ששלח צאן ובקר וילדו

 בבית חמיו: העשויין ליבלוס. דאמרן דלא
 הדרי אס לא בלו בשעת חזרה שמחזיר
 את שאין עשויי! לבלות מי הדרי הנך ג״כ
 או לא: ואפי הדר גיה. שגרשה: םבלונוה
 הדרי. כגון סבלונית שאין עשויין לבלות
 ושלח סתם: מאכל ומשפה. ששלח לבית
 חמיו דהיינו עשויין לבלות: לא הורי.
 אס אכל שס דינר כדחנן וכגון ששלח
 סמס דאס פירש על מנס שיחזירו לו יחזירו
 לו הכל כדמנן (וכגון) הכא במתני׳:
 כישא דירקא. אגודת ירק ושמין לה
 מאכל ומשמה שמחזור בזול דהיינו שליש
 סתומ משורו כדמסיק זוזא דהוא שש מעות
 בארבע מעות: נא) תותרנית. חולי
 שאינה יכולה להריח ומיס שבסתר רוציא
 בלא כתובה: נכנס אחריה לחורבה לבודקה.
 ונטל עמו צנון בחיקו לנסותה אס תרית
 אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל לנסותה
 ממוך משובחה אס מריח והיא הבינה
 והשיבה דרך שחוק מאן יהיב לן מכותבות
 דיריחו שהן מתוקים ודרך לאכלן עס
 צנון: ומתה. ורצה הבעל ליורשה: אלא
 לבודקה. ולגרשה ומחה מון כן אינו
 יורשה דכיון דממה קודם שנחסייס עמה
 אינו זוכה בירושתה טימהכא שמעינן מי
 שמתה אשמו מתון קטטה שהיה בדעתו
 לגרשה שוב אינו יורשה כדאמרינן במס׳
 גיטין כיון שנת! עיניו לגרשה שוב אי!
 לבעל פירומ: מתני׳ שכיב מרע שכתב
 כוי. והוא הדין אס חולק על פה בלא

 כחיבה: שייר קרקע כל שהוא מתנתו
 מתנה. דממנמ ש׳׳מ במקצת קיימת ואס
 עמד אינו תחר וכגון שכתב בו קנין כדמסיק
 לקמן דמתנת שטב מרע במקצמ בעיא
 קנין: ואס לאו. שלא שייר אין ממנמו
 ממנה ואס עומד מוזר שניכר שמחמת
 מימה נתן על מנת שאס לא ימוח לא
 תתקיים כדאמרינן בגמרא אבל אס מת
 אפילו לא שייר מתנתו מתנה כדמוכח
(: גמ׳ בתר אוממא. ׳ לקמ מ ג  לקמן וכגון שלא צוה מחמת מיתה כדמוכח ב
 שאומדין דעת הנותן: דאי הוה ידע דחי [5]. ורעמו שאם לא ימות יחזור
 בו: ליסמוך. על אומו מקצת ששייר אס יחיה ואין דעתו לחזור במה שנתן:
 הלנה נר״ש גן מנשיא. דאמר דאזיל בתר אומדן דעת הנותן: דומה לי.

 אשתי
P לו 
 מתנה

 טבח שבלונות. כלומר כשבלונות
 מועטין שאינם נגכין כשאכל ואם לא
 אכל ודאי דנגכין מאי נגכין עס שבחן
 כגון שהשכיחו לאחר מכן ואח״כ כלו
 קודם חזרה מהו ןמי] לימא טון
 דבשעת נתינה היה דעתן לאכול שס
 וישארו להס לא יפרע אלא כמו שהיו
 שוות אז או לילמא דטון שלא אכל
 וברשותיה קיימי על שעת חזרה א״כ
 חייבין להחזיר השבת וסלקא בתיקו
 והד שפיקא לממונא והמוציא מחבירו
 עליו הראיה הלכך לא יחזרו השבח
 אבל בשבלונות שאין עשויין ליבלות
 מה נפשך אי איתנהו בעינייהו
 פשיטא מגבין עס השבח ואם הוציאו
 אותן שלא ברשות פשיטא למשלמין
 מה שהשביחו קולם הוצאה ואס
 השביחו אחר הוצאה לא יהא אלא
 גזלן לכל הגזלנים אין משלמין אלא
 כשעת הגזילה הלכך ולאי לא יחזירו
 השבח וגס לומר שמכרו אותן והרויחו
 במעות פשיטא לאין חייבין להחזיר
 מה שרווחו שאין מררחין לצורך
 החתן: םבלונות הדרי. אלו שאין
 עשויין ליבלות הן והא ללא חש ונקט
 להו סתמא משוס לקאי אצל מאכל
 ומשתה שילוע שעשר ליבלות הוא
 והני מילי כשאכל שס אבל לא אכל
 שם שוה לינר אפילו מאכל ומשתה
 הלרי: הדרא ביה איהי אפי׳ בישא
 דירקא הדרא. כתב הרמב״ם ז״ל
 בשס הגאונים ז״ל שמשלמת לו רמי
 שעולה שעשה למריעיו מלין גורס
 להזיק חבירו ממון אפילו אכל שם:
 אפילו אגולה של ירק הלרא לאנן

 סהלי לאלעחא רהט לא שרר כלוס ואפילו למי שעולה שאכל שם אין
 מנטן לו: ושמץ להם דמי בשר ביול. מה שאכלו או פזרו ןולא]
 כמו שקנאן אלא בזול להיינו כל זוזא להוה שיתא לנקי ארבע לנקי
 נמצא רפתתינן ליה השליש ורבץ לא אתא אלא לפרושי מתניתין

 כלפירש במתניתין והא אתא לאשמועינן ללא תימא ולאי מאכל ומשתה מרובה לא שלמי אלעתא שיוציאו הכל אפילו הכי קמשמע לן
 לכל שאכל שם מחל והוא הלין בגלים וכיוצא בהם כלפירשתי במתני׳ לכולן לין מועטין אית להו ובלא אכל כולהו הלרא ושלא
 כלברי הרב רבינו יהוסף הלר בן מג״ש ז״ל [א] כן העלו האחרונים ז״ל ופירש בטעמא לבשר בזול משוס למצי למימר אילו
 היינו יולעים שסופנו להחזיר לא היינו אוכלים כל כך מאכל ומשתה ביוקר אלא אס כן היינו מוצאץ בזול: נדסינן בגמרא
 ןדף קמו.] אמר דב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שאמדו לו אשתו תותרנית היא נבנם אחריה לחורבה לבודקה
 אמד לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה ליה מאן יהיב לנא מכותבות דיריחו ואכילנא ביה מיד נפל עליה חורבה ומתה אמרו
 חכמים הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה מתה אינו יורשה. תותרנית שלא היתה מריחה שום רימ והוי מוס שבסתר לגרש אותה
 והכניס עמו תמרים ואמר לה ריח צנון אני מריח בגליל כלומר במקום רחוק להבחינה והיא הרגישה בטוב ריח התמרים והשיבה בבליתותא
 מאן יהיב מתמרי ליריחו שהיא עיר התמדם אמרו חכמים הואיל כלומר לאע״פ שהיא ארוסה וארוסה אין לה כתובה היינו כשלא נכנס
 עמה לשם נשואין הא נכנס עמה לשם נשואין יורשה ולפיכך אי לאו שלא נכנס אחריה אלא לבודקה הוה אמינא ללשס נשואין נכנס
 אחריה טון למיירי בחורבה ליליה והוא יורשה. יש ללמול מזה לין גלול לארוסה שארוס שלה נכנס אחריה כיון שבבית החתן הוא אמרי׳
 ללשם נשואין נמס ואס מתה יורשה: מתני' ש״מ. לילעי׳ ביה שהוא שכיב מרע ג<רש אומרים מצוה מחמח מיחה שאפילו במקצח
 לא בעי קנין כללקמן ןדף קנא:] אפילו הוה ביה קצין אס עמל חוזר להא פירש למשוס מיתה יהיב: וכתב. לאו לוקא ללברי שכיב מרע
 ככחובין וכמסורין רמו: שייר קרקע כל שהוא. ה״ה שאר נכסים והכא מיירי לקנו מיניה לבלא קנץ לא מהני מילי משום למתנת
 ש״מ במקצת בעיא קנין לכמתנת בריא חשבינן ליה לאסילו עמל אינו חוזר טון למשייר כל שהוא שיחיה בו על שיררח הוא לשייר הלכך גמר
 ומקנה לגמרי: לא שייר קרקע כל שהוא. אלא שנתן הכל אמלינן לעתיה למחמת מיתה יהיב ואס עמר חוזר אפילו קנו מיניה אבל אס
 מת מתנתו מתנה לאלעתא להט יהב לוקא [ב! ובלבל להוי הקנין עס יפר כח כלאמרינן לעיל לאמר אף כתובו וחתומו לאי לא כן הוה
 אמינא ללא גמר להקנות אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה ואס אמר בפירוש שנותן בקנין מהיום ולעולם הכל כפי לשונו ואפילו הוא מצוה
 מחמת מיתה צדך שיהא מקנה כלין בריא וכמו שכתב הרמב״ם ז״ל ומיהו בלא שייר אפילו בלא קנין מצי מיירי: נלםי׳ ןבגמ׳ דף קמו: ו
 מאן תנא דאזלינן בתר אומדנא ר״ש בן מנםיא הוא לתניא הרי שהלך בנו למלינת היס ושמע שמת לו בנו ועמל וכתב כל נכסיו לאחרים
 ואח״כ בא בנו מתנתו מתנה רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאלמלי היה יולע שבנו קייס לא היה כותב כן רב ששת אמר
 ר״ש שזורי הוא לתניא בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואומר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו רחנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא
 בשיירא ר״ש שזורי אומר אף המסוכן. [פירוש] מתניתין לאמר ללא שייר קרקע כל שהוא ועמל אין מתנתו מתנה משוס לאמלינן לעתיה
 ללוקא מחמת מיתה יהיב לולאי לא יהיב לגמרי ואם יעמול שימות ברעב רבי שמעון בן מנסיא היא לאזיל בתר אומלנא וכבר פירשתי
 לעיל ביש נוחלין ופסיק רב נחמן כוותיה והט קי״ל ופירש הרמב״ן ז״ל לרבי שמעון בן מנסיא מייד לוקא בשכיב מרע לאילו בבריא כי היכי
 לשכיק נסשיה ולאי שביק בדה ומיהו בבדא נמי אס אמר מהיוס ולאחר מיתה כיון ללא שביק נפשיה בריה נמי לא שביק ואין מתנתו
 מתנה אס כא כנו: [כתבו גט לאשתו]. אע״ג ללא אמר אלא כמכו הוי כאילו אמר כתכו ותנו לאמלינן לעתיה למחוך שהוא כהול לא גמר
 לומר רעתו וכ׳ ד״ף ז״ל וכן הרמכ״ם ז״ל לכל הני ארכעה שרן להוו כמצוה מחמת מיתה וכאמירה כעלמא מקנו ולא כעו קנין ואס עמלו חוזדן
 להט משמע מלרכ הונא לאמר כפ׳ המקכל(דף סו.) גטו כמתנתו מה מתנתו אס עמל חוזר אף גטו אם עמל חוזר ומה גטו אע״ג ללא אמר תנו
 אף מתנתו וטון לאמר תנו אע״ג ללא אמר קנו וכו׳ ומיהו לא קי״ל כוותיה כגט וכלאיתא כגיטין פרק מי שאחזו ןדף עג.ן ואס חזרו אין מוזרין
 כגיטין והכיאו אמרוניס ראיה ללכדהס לאפי׳ כמפרש רוצא כשיירא הוי הלין שוה עם מסוכן ויוצא כקולר לאל״כ מאי אתא רכ הונא
 לאשמועינן אטו בלא רב הונא לא ילעינן במסוכן וביוצא בקולר לבאמירה בעלמא סגי והא בסמוך אמדנן מנין לצואת שכיב מרע באמירה
 בעלמא מאחיתופל לכתיב רצו אל ביתו ויחנק בצוואה בעלמא והא אחיתופל טוצא בקולר ומסוכן וגרוע מינייהו אלא ולאי אשמעינן רב הונא

 עץ משפט נד מצוה
 תתצח-תתק

 א מיי׳ פ״ו מהל׳ זטה וממנה טור אה״ע סי׳ נ:

 ב מיי׳ שס סמג עשין סב טור ח׳׳מ סי׳ רנ: נ מיי׳
 פ״ח שס סמג שם טור ח׳׳מ סי׳ רנג:

 מסורת הש״ם
 א) לעיל דף קלב. ג) ועי׳ נר״ן כמונות ס׳ אע״פ

 0 ס׳׳א ולא מיירי במצוה מחמת מיתה והי׳ רש

 אומדס ליתא ו) צ״ל בכל מקוס שהס ור״ח פי׳
 שא״צ לפרש שיתן לו כל נכסיו אלא וכוי. וכ״ה

 גטומ״מ סי׳ ר׳׳נ:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) (מהו שישלח שבח שבלונות) תא״מ ינ׳׳נ
 גי׳ אלפסי ישן (מהו שישלשו. שבח סנלונומ
 מהון וכך היא הגי׳ בפר״ח כמו שפי׳ רשב׳׳ס ועי׳
 פי׳ גירסא זו בפירושו ובלבד המוס׳: (נ) צ״ל
 נכסיך: (ג) ג׳׳ב הייתי שיש לי בן עכשיו שאין לי בן
 נכסי לפלוני כצי׳ל: (ד) נכסיך כצ״ל: (ה) נ״ג הייתי:

 (ו) צ״ל נכסי:

 מא״י [א] נ׳׳ב כ״ז שייך לגמ׳: [נ] נ״נ לא היה
 נותן:

 חו״י (א) נ״ב בגמ׳ מהו שישליש. עי׳ רשב׳׳ס:
 אנ״ש פהד׳׳ם [א] שפירש הא לרבין בין אכל ובין
 לא אכל וכתב לאילמיא ממני׳ מקמיה לרבי!
 והיא שיטת המיי׳ פ״ו מהל׳ זטה ומתנה כ״כ המ״מ
 משמו: [ב] לשון רשב״ס ואפי׳ לא קנו מילו קנו כל
ד נ ד  הנכסים לאחר מיתתו היכא דצא שייר מידי ל

 ש״מ כנתוני! וכמסידם למו:

 שלטי הגבורים
 א הא לאמר שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת

 אלא כקנין מיי׳ כתכ כלטנו לכל שהוא הר בין כקלקע
 נין כמטלטלי והרא׳׳ש כחכ כל זמן שלא שייר כדי
ן מתנת ש״מ משוס לאמלינן לעתיה  פרנסתו יש לו ד
 ולאי מחמת דאגת מיתה הוא נותן ללא יהינ איניש כל
 מאי דאיח ליה ומיית הוא נלענ לטי! שהוא נותן משוס
 דאגת מיתה תקנו חכמים שאין צדך קני! כלי שלא
ו ומטעם זה ד  הטרף דעהו אס יראה שאין מקיימי! דנ
 אס עומד חוזר שלא היה דעתו אלא אם ימות אנל
 כשמשייר ליחא האי טעמא הלכך כל זמן שלא שייר כדי
 פרנסתו איתא להאי טעמא דש לה דין מתנח ש׳׳מ
 וכתנ הרא״ש דראה שיעור פרנסתו אס הוא עונד
 אדמה ששייר קרקע כדי פרנסתו ובני טתו ואס הוא
 מתעסק בסחורה או ברבימ שישייר כדי שיוכל להתפרנס
 מ! הדוח ע״כ וכן לעת בעל העיטור דנעינן כדי
 פרנסתו אלא שנסחפק בשיעורו וכתכ לאיכא צמימר כלי
 פרנסתו לי׳׳ב חדשים כלאמד׳ גט נכסים מרובים.
 אע׳׳פ שנתן ש״מ כל נכסיו הידועים לנו משנינן ליה
 נמתנת נדא וצדכה קני! לפיכך אינו תוזר אס יעמוד
 משוס דתיישינן שמא יש לו עול נכסיס שאי! ידועים
 לנו ולא חשטנן ליה מתנת ש״מ נכולה אא״כ מומזק
 לנו שאין לו ננסים אחדס ופי׳ רשנ״ס שמוחזק כעדות
 גמורה שאין לו יותר ור׳׳י פי׳ שאין צריך עדוח אלא
 בחזקה כעלמא סגי אי נמי כאומר כל נכסי ופי׳ רשב״ס
 כאומר אני נותן כל נכסי לפלוני דהשמא ליכא למיחש
 למידי שהד נותן לו כל נכסיו י) אלא אומר כל נכסי
: י  אלו הס ואנו מאמינים לומר שאין לו יותר וכן פי׳ די



 משפט נר מצוה
 תתקא-תתקג

נ טור  א מיי׳ פ״י מהל׳ זפיה ומתנה שמג עשין פ

: ב מיי׳ ס׳׳ג ופ״י שם סמג שם ג  ח׳׳מ סי׳ סו מ
: ג מיי׳ ס״ח ופט״ו שם סמג ג  טור ח״מ סי׳ ת

 שס טור ח״מ סי׳ רנ רנג:

 מסורת הש״ס
 א) עיין באשר״י ט שס כתב לה״ר יונה ללא כרנ

 אלפס ס״ל בהד נ) זה שיין לקמן בנ״י על ל״ה
 גרסי׳ בגמרא אמר רבא אמר ר״נ ש״מ שאמר תנו
 הלואמי לפלוני ונו׳ ואע״ג לליתא בבריא וע״ז קאי

 אמר המחבר וכו׳ ג) מהר״ס מ׳׳ז ד) מהר״ס:

 קובץ הגהות
 ג״א א] בגמ׳ ליתח תיבות אמר רנא רק אר״נ אע״ג

 לאמר שמואל ט׳ ע׳׳ש:
 מא״י [א] תיבת מכר רשום למחוק:[p נ״נ למילי
 לא קני: [ג] ומינה שמעינן לש׳׳מ המרובעין

 צ״ל מוקסין:

 המאור הנדול
ד רב פפא הואיל ויורש יורשה מ  [דף קמח ע־א] א
 לפיכך קנאה במתנת ש״מ דשויוה רבנן כירושה
ורש  משא״כ בדירה ובאכילת פירות דקל שאין י
 יורשה בפני עצמן אלא עם הבית ועם הדקל כגון
 דאמר מורישו תנו לו בית וידור בו תנו לו דקל

 ויאכל סירותיו:

 שכיב מרע מדרבנן בעלמא גזירה
 שמא תטרף דעתו עליו: אמר רבא
 אמר רב נחמן אע״ג דאמר שמואל
 המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו
 מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל
 שאס נמנו במתנת שכיב מרע אין
 יכול למחול משום דעשאוהו כשל
 תורה: שמא תטדףז דעתו. מחוך
 צער שלא יתקיימו דבריו ולפיכך
 תקנו שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין
 ואין צריך להמתין כל כך: וחזר מחלו
 מחול. משום דלוה משועבד למלוה
 בשעבוד גופו ובשעבוד נכסיו שהן
 ערבאין כדאמרינן [לף קעד.] נכסוהי
 דבר איניש אינון ערבין ביה ושעבוד
 הגוף א״א למכרו הלכך אף על פי
 שמכר החוב עיקר השעבוד דהיינו

 איאמר רבא אמר ר״נ אמר שמואל ״המוכר

 שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפי׳
 יורש מוחל ומודה שמואל שאם נתנו במתנת

 רש״י
 כמרומה לי: המוכר שטר מוג שיש לו
 על אמר נא] מכר ומחר המוכר ומותל
 ללוה מחל רמה מכר ראשון לשני כל
 זכות שתנא לילו ולא עדיף הלוקח ממלוה
 לאתי מחממיה ומיהו מעותיו יחזיר ללוקח
 לליינינן רינא לגרמי כלאמר בשורף
 שטרוח חבירו ואכפייה רפרם לרב אשי
 ואגבייה מיניה ככשורא לצלמי: ואפילו
 יורש. של מלוה מוחל: ומודה שמואל
 שאם נסנו. המלוה לאתר במתנת שטב
 מרע לאליס טפי ממתנת בטא רככתובין
 וכמסורין למי ואין היורש יכול למתול:
 לא אמר כלום. שהטרה אינו לבר שיש
 בו ממש להקנותה ופירומ לקל נמי אין
 אלס מקנה לבר שלא בא לעולס הואיל
 ובבריא אין יכול כלל להקנותם נס גס
 בשטב מרע לא מהני: דבריו קיימין.
 הואיל ובבריא יכול להקנות במעמד
 שלשתן: אם כמחלק. שמן שעה ראשונה
 שהתחיל לחלוק לא היה בדעתו לשייר כלוס:
 אם מח קנה כולן. כדין מתנת שכ״מ
 בכולה דאין צדך קני! אס מת: ממלך.

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קמז:-קמח0 םט עי
 טפי דאפילו במפרש בים ויוצא בשיירא מקנו באמירה בעלמא ומיהו צדט טעמא דהא מפרש ביס יוצא בשיירא כבריאיס נינהו לכל דבריהם
 שדעתם לחזור שהרי עם סחורותיהם הס הולטם ומתוך דברי הרב רבינו יונה ז״ל למדתי דהרבה מהם הולטן להשתקע שם ומשוס הט
 יהבי דאפשר דמספקי אס ישתקע שס *ולפיכך כשלא נשתקע וחזרו חוזרין במתנמם אפילו במתנה במקצת ובקנין חוזר כדין כל המצוה מחמת
 מיתה וכדכתיבנא: גרסינן בירושלמי איזהו מסוכן כל שקפץ עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למשכב פתאום וקפץ עליו החולי שלשה ימים
 ולפיכך חשבינן ליה כמסוכן: אמד
 המחבר לענין מסכתין לא הייתי צדך
 לכתוב הא דרב ששת אלא ללקוט
 הפרי כוונתי: גרסינן בגמרא !דף
 . , , קמה] אמר רבא אמר רב נחמן מתנת

 שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא
 דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי
 ולאו אשכיב מרע גופיה דקי״ל בשכיב מרע
 כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו וכבר
 ברירנא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב
 לאשתו: אמר רבא אמר רב נחמן ש״מ
שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני 2 

 פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר
 תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה
 לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר״נ
 ש״מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו
 אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד
 שלשתן אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר״נ
שכיב מרע שכתב כל נכםיו לאחרים רואין  נ

 אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו
 שעבוד הגוף נשאר למלוה וכשמוחל מפקיע שעבוד הגוף וכ״ש שמפקיע שעבוד נכסים שאינם אלא ערבות ומש״ה מחול וה״ה שיורש יכול
 למחול ומיהו מחזיר מעותיו המוכר ללוקח להא הלכתא היא ןבב״ק דף ק.] לדיינינן דינא דגרמי להפסיד מעותיו כשורף שטרותיו של חבירו
 וקי״ל לחייב: אמר המחבר ואס כתב משתעבלנא לך ולכל מאן לאתי מממתך שוב אינו יכול למתול והדטב״א כתב שאס יש משכונא
 והחזיק בה ללוקח כגבוי וכתפוש למי ושוב אינו יכול למחול ואפילו באתרא למסלקי דש חולקין בלבר וכל שיכול למחול יכול לעשות שובר
 הולאה שנפרע או להאריך זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיקו ואפילו מכר או נתן לו שלא באחריות ומי שמכר שטר חוב שיש לו על
 העובל כוכבים לישראל כיון שבליניהס כל זכותו מכר לו כליניהס ריינינן ליה שאס חזר ומחלו אינו מחול וכן כל שנתן בליניהס אפילו בלא
 כתיבה ומסירה משלם דשראל שמכר לעובל כוכבים לינו כאילו מכר לישראל הריטב״א ז״ל: אבל אם נתנו במתנת שביב מרע האי שטר אין
 היורש יכול למחול. למשוס שלא תטרף לעתו עשאוהו כשל תורה ומתנת ש״מ כירושה שויוה רבנן להא אינה קונה אלא לאחר מיתה
 כירושה וכיורש חשיב המקבל וכי היכי לשני אחין יורשין לא מצי חל מינייהו לממחל מנתא לחבריה ה״ה הכא ומיהו טון לטעמא ליורש
 לא מצי מחיל הוא כלי שיתקיימו לברי השכיב מרע ולא תטרף לעתו עליו משמע רהש״מ גופיה מצי מחיל וכ״כ דא״ף ז״ל: [ש׳׳מ שאומר
 ידור פלוני בבית וה פו׳]. משוס שהלירה היא לבר שאין לה ממש והסירות נמי לבר שלא בא לעולם נינהו ואין אלם מקנה לבר שאין
 בו ממש או לבר שלא בא לעולס ומללא מתקנין לישנא למימר לבית ללירה קאמר או לקל לפירומ משמע לרוקא בבדא לייקינן לישניה
 הלכך ש״מ שאמר תנו שטר חוב לפלוני לא קנה על שיאמר הוא וכל שעבולא לאית ביה ומלוגא לשטרי נפי׳ רשב״ם כרך של שטרות]
 דאימיה דרב עמרם דלקמן [דף קנא.] הט קאמר ליהד לעמרם בני הס וכל שעבולא ואע״ג שלא האריכו לאלכוד בגמ׳ ונ״ל ללא שייך
 לאקשויי אמאי לא אזלינן בתר אומדנא הכא בש״מ כדלעיל במתני׳ וגבי מסוכן בגט דלגבי נפשיה אכן סהדי דודאי לא שביק נפשיה וגבי
 גט משוס עגונא אקילו בה כמה קולות אבל לגבי מתנת אחרים אע״ג דאי לא בעי למימר דקל לפירומ הא דאמר פירומ דקל דבד בטלה
 נינהו מ״מ אין לנו אלא מה שהוציא מפיו. כן פר״ת: »אמר המחבר אע״ג דבהגוזל קמא [דף קד:] בשמעתין דמשלמין מעות בדיוקני מוכח
 למהני הרשאה במלוה והיאך יכול להרשות הואיל ולא מהני ביה קנין מצי למימר משוס דפסקינן במרובה נלף ע.] דשליח שדוה אף על פי
 שאינו יכול ליתנו בקנין יכול להרשות שליח במקומו בקנין וא״מ הואיל ואין המרשה זוכה בו אלא מטעם שליחות אס מת המרשה קולם
 שיגיעס הנפקל ליל המורשה כבר פסקה שליחות המורשה ואס כן לימא שיכולים היתומים להוציא מיל הנפקל יש לומר לטון שאס בא
 הנפקל לפני ב״ל לישאל אס יתן הפקלון ביל המורשה היו אומדם לו ליתן שהד יש להחזיק המרשה בתזקת חי הלכך אפילו איגלאי מילתא
 לבסוף שמת קולס שבא ליל המורשה אין יכולים יורשים לתובעו כלום שהד ברשות ב״ל נתנן ואפילו נאברו הד אונס גמור כהנך שהוא
: גרםינן בגמ׳ אמר רבא א׳׳ר נחמן ש״מ שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני t :w סטור בהם. הרא״ש ז״ל בתוס׳ ריש פרק אע״פ בכתובות [לף 
 ואע״ג לליתיה בבדא רב אתא בר איקא אומר איתא נמי בבריא כלאמר רב הונא אמר רב נחמן האומר למבירו מנה לי בילך תנהו לפלוני
 במעמל שלשתן קנה. פי׳ מלוה על סה שאין קנין תוסס בה בבדא מפני שאינו בעין לבשלמא במלוה בשטר ללעיל אפשר למיכתב ליה
 קני הוא וכל שעבולא לאית ביה או אותיות נקנות במסירה ואע״ג לשעבולא הוא למכר והשעבול לבר שאין לו גוף הוא היינו לומר לולאי
 בפני עצמו אינו מכור אבל אגב הנייר מכור ג)(והוי לכמאן לעתיה בשטרא למי) והוי כאדר שאינו נמכר אלא אגב הבית אבל מלוה ע״פ
 אין קנין תופש בה מ״מ במתנת שטב מרע אלמוה רבנן ואין היורשים יכולים למזור בהם אי מת המצוה טון למצינו בה צל קנייה בבדא
 במעמל שלשתן כללעיל ולפוס האי טעמא קניית אדר בפני עצמו לליתיה בבדא בשום ענין אינו במתנת שטב מרע והט הלכתא: תו נרםינן
 בנמ׳ ןלף קמח.] אמר רבא אמר ר״נ את״ל לקל לאחל ופירותיו לאתר לא הוי שיור לקל לאתל ושייר סירותיו לפניו שייר מקום סירות
 לכל לגביה רנפשיה משייר בעין יפה משייר ומוץ מפירותיו נמי מקום פירי משייר 1שם ע׳׳ב] אמר רבא אר״נ אם תמצי לומר בית לאמל וליוטא
 לאחר לא הד שיור חוץ מליוטא העליונה הד שיור ואליבא לרב זביל לאמר שאס רצה להוציא בה זיזין מוציא. פי׳ ט היט לקאמר ר״נ לפירות
 לקל לא מהני על שיאמר גוף לפירות ה״נ ט יהיב לקל לאחל ופירותיו לאחר לא קנה בעל הפירות ולא אמדנן ט היט לגמר בלעתו לתת מתנה
 גמורה לבעל הלקל הוא הלין לבעל הפירות ומקום פירי שבק ליה אלא פירי לוקא יהיב כמו שהזטר בלבריו נמצא ללא קנה פירות וגס לא
 נתרוקנו לנותן להא איהו לא היה בלעתו לשיירן לעצמו הילכך הכל יהיה לבעל הלקל ראית ליה קנין הגוף כך פירשו האחרונים ז״ל אבל אי
 משייר הפירות לעצמו כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ומקום הפירי שבק לעצמו ואע״פ שלא פי׳ א״נ מצי לפרש בש״מ למתני׳ לאס שייר
 קרקע כל שהוא אס עמל אינו חזר וכל לגבי נפשיה או ליורשיו בעין יפה משייר וא״כ אפי׳ בש״מ מצי מייד אבל פשטא למילתא בבדא היא
 נטי)[ומינה שמעי׳ לש״מ] ואתא למימר לאי יהיב לקל לאחר לא שייר לעצמו מקום פירות כלי לנימא הא שייר לעצמו לבר שהוא מחובר לקרקע

 והרי הוא כקרקע אלא לווקא הפירות שהס בעין שבק בלא מקום פירי הילכך כשנותן לאחר הפירות שהם בעולם לא שייר לעצמו כלום ואס
 עמל חוזר בתרודיהו: בית לאחד על מנת שדיוטא העליונה. להיינו מעקה גבוה עשרה לאתר לא הוי שיור [כרי] שיוכל השני להוציא בה זיזין
 באדר החצר ואף על גב לאס לגבי נפשיה הד משייר הליוטא הוי שיור להוצאת זיזין כלאמדנן בדש המוכר את הבית [לף שג:] מכל מקום
 לגבי אחר לא הוה שיור: חוץ מדיוטא. לישנא לחוץ הוי שיור בגוף טפי ואפילו לאחר מהני והד שיור דכול להוציא השני זיזין לאדר החצר
 ולגבי עצמו נמי אפילו בלא ע״מ כגון שלא אמר אלא אני מוכר לך הבית חוץ מליוטא הד שיור להוצאת זיזין משוס לישנא יתירא להא
 המוכר את הבית לא מכר את היציע בזמן שיש לו מעקה גבוה י׳ טפחים דהיינו דיוטא ואמאי אצטדך למימר חוץ מליוטא אי לאו לאמנדי זיזין
 וכן גבי הנותן דקל לחבירו אם אמר תוץ מפירותיו ודאי שייר מקום פירי משוס לישנא יתירא דלא איצטדך ליה למימר דדקל הוה יהיב
 ליה פירות דקל לא הד יהיב ליה אלא ודאי לשיוד ליה מקום פירי הוא דקאמר: אם כמחלק. שאינו מפסיק בדבורו אינו מחשב בכלום
 אלא שאומר שדה פלוני לפלוני ושדה פלוני לפלוני עד שחלק כל נכסיו: מת קנו כולן עמד חוזר ככולן. דכוון ללא משייר לנפשיה מידי אמדינן
 דעתיה כדאמרינן במתני׳: אם כנמלך. כלומר דנראה מדבורו שבשעה שצוה לתת לראשון לא היה בדעתו לצוות עוד כלום אלא שנמלך לתת
 לשני: מת קנו בולן עמד אינו חוזר אלא באחרון. משום דבראשונים שייר לנפשיה מה שנמלך ונתן לאחר מכן לאתדס הלכך הד מתנת מקצת
 והד כמתנת בריא כלסדשית במתני׳ ואם עמד אינו חוזר אלא באחרון דלגבי דידיה הד כנותן כל נכסיו אבל מת קנה אפילו האחרון
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 ומלאמרינן להראשוניס קנו ללא הויא אלא מתנת מקצת צריך לומר דאיכא קנין אם כן כשמת איך קנה האחרון לימא ללא גמר להקנות
 לו אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה דמתנת שכיב מרע לא קניא אלא לאחר מיתה אלא וראי מיירי בקנין ובמיפה את כחו כלפירשנו
 לעיל אי נמי בראיה (אלא) שכתב בכתב ילו שלה פלוני נתונה לפלוני או שאמר לעלים שיכתבו לו למזכרת צוואתו וכתבו בו לשון זה שלה
 פלוני נתונה לפלוני ומתתיס עליו עלים וראוי לקנות בשטר זה כאילו אמר לו שרי נתונה לך בשטר זה ובכי האי גוונא לא מיישינן למימר

 עין משפט נר מצוה
 תתקד-תתקה

 א מיי׳ פ״ט מהל׳ זכיה ומתנה סמג עשי! סנ טור
: כ מיי׳ שם סמג שס טור [ ג מ  מ״מ סי׳ (לנה) !

: ה  ח״מ מ

 רש״׳
 שלא היה דעחו לחלק כולם אלא אחר
 שחילק מה שחילק לא רצה לחלק עול ושוב
 נמלך וחילק יומר: אלא באחרון. דלא הוה
 ביה שיור אבל קמאי קני כלתנן שייר
 קרקע כל שהוא ממנתו ממנה: ודילמא.
 הא לשמיק לאו משוס לנמלך אלא עיין
 וחשיב בלבו מה יתן לכל אתל ואמאי קנה
 כולהו: מידק דייק. עיין קולס שהתחיל
 לתלק ומלשתק נמלך הוי: שנינ מרע שנתב
 כל נכסיו. הילועיס לנו ולא נמצא שיור:
 נל ננסי אלו הן. כך גריס ר״ת ונראה
 לגרסינן כל נכסי לפלוני ופלוני כלומר באומר
 או כותב כל נכסי היכן שהם יהיו לפלוני
 ופלוני: במותזק. שהיו מותזקיס בו שאין
 לו עור נכסים אחרים: חזרה נמקצת.
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר וחוזר
 בו במקצתו ונתן אותו לאחר דכך יכול
 לעשות דדייתיקי מבטל דיימיקי: מי הוי
 חזרה. בכל הנכסים שנתן לראשון דגלי
 דעתיה שמתחרט בו מן הראשון ימה שנתן
 לשני מתנה במקצת היא דהא איכא שיור
 וממנה היא או לא ומה שנתן לשני קנה
 שני והמומר קנה ראשון ואם יעמוד מחליו
 יחזור משניהם ט לא שייר כלוס לעצמו:
 כולו לראשון. במתנת ש״מ ומקצה לשני
 שחוזר בו במקצת שני קנה מה שנתן לו
 ממה נפשך לא שנא מת ול״ש עמד כי
 מתנת ש״מ במקצת היא והוי ממנה ט
 שייר לעצמו מומר נכסים שנתן לראשון
 שהרי הדר ביה מקמא: מקצתן לראשון.
 והדר ביה ונתן כולו לשני ראשון קנה
 שהרי שייר בה דהוי מתנת ש״מ במקצת
 שני לא קני ללא שייר כלוס ואס עומד
 חוזר: נין נשמת נין כשעמד. להא הלר
 ביה מקמא וקיימא לן רייחיקי מבטלת
 דיימיקי: סיפא לא משכתת אלא נשעומד.
 ולכך ראשון קני דמתנמ שטב מרע במקצת
 אינו חוזר כדמסיק והוא לקנו מיניה לאי
 מת חרוייהו ליקנו: איבעיא להו ש״מ
 שהקדיש או חילק כוי. ואח״כ עמל מי

 חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין
 סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב
 א!אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר״נ שכיב

 מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו
 חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה
 אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע
 כל שהוא אין מתנתו קיימת חיכי משכחת לה
 אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר
 רב אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה
 במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא
 חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דתניא כולן
 לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא
 קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה
 שני לא קנה ומשכחת לה לרישא בין בשמת
 בין בשעמד וסיפא לא משכחת לה אלא
[תרוייהו לקנו]  בשעמד דאי בשמת >א< א)
 ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים לשני
 הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא
 דקנו מיניה איבעיא להו א הקדיש כל נכסיו
 מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו >ג<
יזכה יחזיק  מהו תיקו אמר רב ששת ב יטול א
 יקנה כולן לשון מתנה >ג< היא במתניתא תנא
 אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן
 ברוקא היא איבעיא להו יהנה בהן מהו יראה
 בהן מהו יעמוד בהן מהו ישען בהן מהו
 תיקו איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין
חוזר  אמר רב יהודה אמר >י< שמואל אם עמד 2
 וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי הא
 דאיתינהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו
 איבעיא להו שכיב מרע ג שהודה מהו ת״ש

 שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה אלא רוקא
 כשאמר לערים כתבו וחנו למשמע
 מתוך לבריו דהמתנה לא תהיה אלא
 בכתיבה כ״כ האמרוניס בשם הראב״ל
 ז״ל הלכך מת קנו כולם ללא אמרי׳
 שבשטר זה נתכוין להקנותו כלי
 לנימא לא יקנה מטעם אין שטר
 לאתר מיתה: שכתב כל נכסיו. כלומר
 וקנו מיניה או בשטר וכלפירשנו
 לעיל אינו חוזר אס עמר מחליו
 דחיישינן שכבר שייר לעצמו לשמא יש
 לו נכסים במרינה אחרת ואע״ג להוה
 לן לאוקמי ממונא בתזקת מריה
 לספק הוא אס יש לו נכסים במדינה
 אתרת אם לאו מ״מ כיון לאוקימנא
 מתני׳ באומר ןכל נכסיי משמע
 להכא מייד באומר שלה פלוני]
 [לפלוני] ושלה פלוני לפלוני ומלקאמר
 הכי ולא קאמר כל נכסי מוכח מילתא
 שפיר לאית ליה נכסים במקום אחר
 ואפילו כשמחלק נכסיו לשנים או לג׳
 בני אלם שאז מוכרח לומר כן שלה
 פלוני לפלוני מ״מ אורחא לש״מ
 שמגלה לעתיה מעיקרא כשמחלק כל
 נכסיו וזה טון שלא גלה ולאי אית
 ליה נכסים במקום אחר ומתני׳ דאמר
 בכותב כל נכסיו דאס עמד חוזר
 איירי דאמר בפירוש כל נכסי או
 מייד באדס שמוחזק לנו שלא הרגיל
 מימיו ללכת ולהתעסק במקומות
 אמרים דהאי ודאי אע״פ שלא פירש
 דיהיב כל נכסיו כמאן דפדש הוא:
 איבקיא להו וכוי. כבר פירשנו
 דנותן מקצת נכסיו

 מצי הדר ביה כמתנת הדיוט או נימא
 דגמר ומקדיש הכל בין יחיה בין ימות וכן מתנות עניים: אמר רב ששת. ש״מ
 שאמר יזכה סלוני בנכסי או יטיל או יחזיק סלוני בנכסי כולן לשון ממנה הס
 וקנה: בראוי לירש. אס אמר יחסין יירש על הראוי ליורשו כגון בן בין הבנים
 קנה כר׳ יוחנן ב״ב: הא דאיחמהו לזוזי בעין. חוזר דלהט שבקינהו בעין
 שיחזירם אס יעמוד ויחזור במכר: הא דפרע נתוניה. אס עמד אינו חוזר: שהודה.

 כמתנח בריא חשיבא ובעיא קנין
 ואם עמד אינו חוזר ונותן כל נכסיו לא יהיב אלא מחמת מיתה ואס
 עמד תוזר והשתא בעינן דאס נתן לאחד כל נכסיו ואח״כ חזר בו
 ונחן לאחר מקצתן דהא קיימא לן ןדף קלה:] דייתיקי מבטלת דייתיקי
 אי הויא תזרה בכולן ואין לראשון כלוס ולשני הרא כמתנת בריא
 שכבר שייר לעצמו בההוא מזרה מקצת הנכסים או לא הויא תזרה

 אלא באותו מקצת ונמצא שלא שייר לעצמו כלום ואם עמד חוזר בכולן ופשיט מדתני ברישא דברייתא דשני קנה ראשון לא קנה אלמא
 דהויא חזרה בכולן דאי לא הויא חזרה אלא במקצתן וכל הנכסים בין שניהם מה נפשך אי מת תרוייהו ניקנו אי בשעמד תרוייהו לא ליקנו
 דכל נכסיו נתן ואס עמד מצי מהדר אלא ודאי מדתניא ראשון [לא] קנה ושני קנה אלמא חזרה במקצח הויא חזרה בכולן ודשא מצי
 מייד בין שמת (דהא) לראשון אין לו כלום בין בשעמד דהא לשני מתנת מקצת היא ואינו חוזר וסיפא דקתני וכולן לשני שפירושו מקצת
 הנכסים הנשארים לא מצי מייד במת דאמאי לא ליקני שני מה שנתן לו אלא ודאי דוקא מייד בשעמד ולגבי שני הויא כנותן כל
 נכסיו דאס עמד חוזר ומיהו הא דססק תלמודא דהויא חזרה בכולהו ודאי לא משמע היכא דאמר בפירוש איני חוזר בי אלא ממקצתן דאז ודאי
 נשארו מקצתם לראשון ואע״ג דהשתא הוי מתנת מקצת ובעיא קנין אנן בתר שעתא קמייתא דיהיב להו כולהו אזלינן וההיא שעחא בדבור
 בעלמא יהיב ואס מת קנו כולן. כך מצאתי כתוב לאחד מן האחרונים ז״ל: אמר המחבר ואפילו נתן נכסיו לשני בני אדם וחזר בו באחד מהם
 הויא חזרה באידך טון שהוא בדייחיקי אחד והיכא שנחן מקצה נכסיו לאחדם והשאר ליורשיו וחזר בו מיורשיו דעת רבינו הגדול והרמב״ן
 ז״ל דלא הויא תזרה לאידך כי מה שנתן ליורשיו לא הוי אלא כירושה דעלמא וכן נראה עיקר הדטב״א ז״ל ונראה לי דהיינו כשנוחן זה
 הנשאר שחזר בו ממנו נא] [מיורשיו] לאתרים לסוף סוף כל נכסיו בעי למיתן אבל אס משייר אותו מקצת לעצמו הא גלי לעמיה דלאו מתנת ש״מ
 יהיב אלא מתנת בדא זא״כ בלא קנין אי אפשר כלל: איב^יא להו וכוי. מי אמדנן להקדש כמתנה בעלמא ואס עמל חוזר טון לכל
 נכסיו הקליש ומחמת מיתה הוא עביל או לילמא טון למצוה קא עביל גמר בלבו להקליש ואפילו עמל אינו תוזר אס תמצי לומר למשוס
 חומרא להקלש גמר ומקליש ולא מצי מהלר הפקיר מהו ללא הוי כהקלש וחוזר בו [או] לילמא שמא 3!הוא כמתנתו שהד רבים מברכים אוחו
 ואפילו עומד אינו חוזר דאדעתא דהכי הפקיר ואם תמצי לומר דהפקר לא הוי כהקדש מכול לחזור בו היינו משום שזוכין עשירים דלית
 בהו מצוה אבל חלק לעניים מהו וסלקא בתיקו הילכך בין הקדש בין עניים הס המוציאין דנכסי בתזקת נוחן קיימי ועליהם להביא ראיה הילכך
 אס עמל חוזר ואע״ג לאמרינן ן דף קלג:] לאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט היינו דלא מצי למהדר על מה שידענו בבירור דעחו אבל הכא
 מי יימר ללעתו היה להקליש אפילו אם עמל הילכך ולאי נכסים בתזקת נותן קיימי ואף ספק איסור מעילה ליכא לאיהו ילע בנפשיה ולענין
 עניים נמי אמדנן דאע״ג דאמרינן נסיף פ״ד דפאה ותורת כמיס ס׳ קדושים] ספק לקט [לקט] ספק שכחה ןשכחה] ואפילו הוה ליה כספק ליכא
 למימש דהא פדשו לה בירושל׳ דוקא במתנת עניים ומקראי ילפי לה: אמר רב ששת וכוי. אצטריך רב ששת לאשמועינן דלשונות אלו הן לשון
 מתנה אפילו בש״מ כדי דלא תימא דכיון שאין שם משיכה ולא קנין לא מהני אלא לשון מתנה והיינו דהני אחריני יעמוד יהנה ישען עלה בתיקו ולא
 קנו בהו דאילו בבריא לשון זכייה הם שהקנין מוכיח כיון שהוא אומר ישען עליהם וקנין זה דכל כי האי גוונא לא הוי קנין דברים בעלמא
 כדאמרינן [לעיל דף מג.] דבלשון דין ודברים מהני בשקנו מידו אף יחסין ויירש מצי למימר דלאשמועינן מתניתין דיחסין מועיל כמו יירש
 דלשון ירושה הוא [אי נמי] אתא לאשמועינן דהלכתא כר׳ יוחנן בן ברוקא כחב הראב״ד ז״ל דלאו כשאמר בלשון זה בלבד דא״כ הוו ליה
 כאומר ידור פלוני בבית זה שלא אמר כלום אלא באומר נכסי לפלוני שיהנה בהם שלשון זה סותר הא׳ מכסי לפלוני משמע לגמרי וכשאומר יהנה
 ישען משמע לוקא עמילה ומשענת ולא מתנה ועלה בתיקו ולא קנה: אייבןןיא להו וכוי. שמכר בקנין ומעכשיו אי נמי לקנה בכסף
 שלא תיקנו לליקני באמירה אלא לוקא במתנה ומשוס לשרה כירושה: מאי. מלמכר ועבל כולי האי ולאי גמר ומקנה ועול שהמעות חחת
 ידו והוי כמאן דשייר שהרי יכול להחיוח בהם ואס עמל אינו חוזר או לילמא כיון ללא שייר מנכסיו לעצמו לא מכר אלא מחמת מיתה ואס
 עמל חוזר ואסיקנא לאי אימנהו זוזי שעדיין המעות תחח ידו ודאי לכך הצניעס שיחזירם אס יעמוד מחולי אבל אס פרעם בחובו משמע
 שאין רעמו לחזור הילכך לא מצי מהלר: איבןןיא להו וכו׳. אמר המתבר מהא דלודי איסור כתבו חכמי פרובינצ״א והריטב״א בשם
 רבו ז״ל לכל שמחייב עצמו בלשון הולאה מהניא אע״ג לילעינן ללא היה מחויב ליה מעיקרא הוא מחייב כן כתבו פרק הנושא בכתובות.
 הדטב״א ז״ל על כאן: שהודה. לאו למימרא שמקנה בהולאה להולאה לאו קנין הוא לא בבריא ולא בשכיב מרע אלא הכי קאמר

 מסורת הש״ם
 א) ס״א:

 קובץ הנהות
 ב״ח (א) שני נמי קנה. כצ׳׳ל: (ג) נ״נ לענייס:

: (ד) תיבת שמואל מוקף. ונ״ב  (ג) צ״ל הן

 ס״א רב וכך היא גילסתנו נגמ׳ ובאשר״י:
 נ״א א] בגמ׳ איתא אמר רב אחא בר מניומי:

 ב] !שמא לא הוי כמתנתו. כן הגיה בספר

 כתונת פסיסן:
 מא״י [א] תיבת מיירשיו צ׳׳ל מוקף:

 שלטי הגבורים
 א הקליש כל נכסיי או הפקירם ללא איפשיטא מיי׳

 פייט מהל׳ זכייה ומחנה כתכ שחוזל וכן הרמייה אכל
 הרא״ש ז״ל פסק שאינו חוזר לטון ללא איפשיטא אין
 מבטלי[ ההקלש וההפקר שהד אנו כאיס לכטל מעשיו
דר נ  מכח האומלנא אין מכטלין מעשיו אלא היכא ל

 לן האימלנא:
 כ הא דאמל ליטול יקנה יחזיק יזכה כולם לשון מחנה
 הס כתב הלמ״ה ה״מ נש״מ אבל נבטא לא מהני הני
 לישני יכן יחלוק פליני בנכסי יאכל פירות לקל זה אע״ג
 לבאו לעולס וכן נכסי לך למהני בש״מ לא מהני בבריא
 על ראמר מכודן או קנויס לך יהלא״ש כתב להני לישני
 טון למהני כש״מ כ״ש בבליא שיש עמו קנין וכן כתב
 הרמב״ן וש״מ שאמר אני מניח לפלוני כתב הרא״ש
 בתשובה דהוי לשון ירושה ואס אמר יחסין או יירש על
 מי שראר ליורשו זוכה מחורת ירושה אבל אס אינו ראי
 ליורשו לא דאילו לישני ירושה הס ואס אמר לשון יטול
 פלוני כך וכך כתב כתשוכה לשון ידשה הוא ואס אמר
 יהנה פלוני מנכסי או יעמוד או יראה או ישען בהס
 מנעיא ולא איפשיטא הלכך לא קנה: כתכ מיי׳ מצוה
 מחמת מיתה אין צ״ל גלו אח המתנה אלא אע״פ שהיה
 כתוכה סתס אין חוששין לימר שמא מתנחא טמירחא
 היא וכתכ רכ האי אפי׳ אס אמר אל תגלו אלא עד
 לאתר מיתה שהד נשעה שיש לו לקנות אמר שיגלו
 אותה: ששאלת ראיבן שנתן קרקע לאשמו נמתנת ש״מ
 וכאו היורשים לכטל מפני שלא כתכ כה כתנוה נשוקא:
 תשוכה אין המתנה כטלה נכך ומה שטענו עוד שתהא
 כטלה שלא כתב בה תלט ותזכי ותירש ותודש ותמשכן
 ומעשה ממנה חפצן ורצונן שלא נתן לה אלא כחייה
 נלנד אין נדבדהס כלום שלשונות הללו שרגילים לכתוב
 נשטרות אינן אלא לשופרא דשטרא דממילא הנוחן

 מחנה לחנירו קנאה לעולס:
 ג הא דאמד׳ תנו מגה לפלוני שיש לו טדי נותנים
 אע״ס שאין טלו שטר וכן אס תנעו והודה נותנים לו
 אע״פ שלא אמר אתם עד שאין אדס משטה נשעח
 מיתה ונתנ הרא״ש כתשוכה שאס הודה ככתנ ידי שכל
 הנכסים שהיי לו שהן של פלוני הויא הודאה והא
 לאמרי׳ אדס עשוי שלא להשניע את כניו הוא נדכור
 אנל הינא שכחנ ננחנ IT או אחל כתנ יהוא חתס
 נחתימה נינרת ומקדמת כולי האי לא עניל שלא
 להשטע את כניי מיי׳ כתנ נרנינו גני גר שנתן מתנה
 שאינה קונה לוקא בנותן לנניו או למי שראד ליורשו
 אבל לאתר קונה ולא נהירא להלא״ש אלא אין חילוק
 נין ננו לאחר ונן השיג עליו הראנ״ל אבל אס הורה
 שנכסיו למי הדא הולאה ממפרש לעיל נתנ מיי׳ ש״מ
 שצוה לתת מתנה לעונל טכטס אין שומעין לו שזה
 נמו שצוה לענוד ענילה מנכסיו אנל אס הולה לו
ד נן מורי! טפי! נ  ניתנין לו אמר עשי לפלוני ע
 היורשים ומשחרדן איתי שענר חיינ נמצות אמר
 פלונית שפחתי יעשו לה קורת רות עושי( לה ואינה
 עונדת ענודה אלא עכודה שהיא רוצה כה מכל
 העטדות הידועים לענדיס נאותו מקוס ע״כ ורש״י
 סי׳ שכופין אותם לשחררה ונ״כ הרא״ש ואס אמר אל
 ישתענדו נה אי( כופין אותם לשחררה רק שלא
ת: שאלה להרא״ש גיורת  יטריחוה נמלאכות כמו
 שנתנה ננסיה בצואת ש״מ לשמעון וראובן דר נניח
 הגיירת כשכירות כמו חדש אחר פטירתה החזיק ראונן
 ננית כתורת נכסי הגר שהן הפקר ומקכל מתנה נא
 מכח מתנתו: תשובה יראה לי שראובן זכה בבית מן
 ההפקר שבמחנה אין בה ממש שאין בה כח ליתן אחר
 מיתה כמו שאין לה כח להוריש וגם מצוה לקיים דבר•
 המת לא שייך בגר כיון שאינו כר ירושה ואפי׳ אס
 תמצא לומר מצוה לקיים דברי המת אינו תלד בירושה
ד נ  ישייך נמי כגר אפ״ה לא אמרי׳ הכא מצוה לקיים ד
 המת דלא אמרי׳ ליה אלא כממון שהושלש תחלה כיד
 אדם לשם כך אנל אס לא הושלש נידו לשם כך לא:
 יששאלת שאמרה הגיולת נצואתה נכסי לשמעון ועול
 אמרה כך ונך יתן שמעון ליתומה פלונית ועתה טוען
 שמעון אס החזקה שהחדק ראובן ככית קיימת ככר
 זטתי אני בו בנכסים שהתזקתי נהם ואיני רוצה לקיים
 צואתה שאמרה ליתן ליתומה אין הלין עס שמעון
 מאתר שהיה אפוטרופוס של היתומים לשמור ממונס
 והיה כוונתו לזכות כמה שצותה הגיורת כלי ליתן לה
 אלא שעתה נתחלש אצלו דנר ונודע לו שאין נצואתה
 כליס ורוצה לתזור נו נמה שככר זכה ליתומה אינו יכול
 למזור דקי״ל המגניה מציאה לחנירו קנה חנירו ואינו
 יכול לומר אני כוונתי לזכות לה נמתנה שנתנה לה יהיא
 אינה כלום ומן ההפקר לא כוונתי לזכות לה ונמצא שלא
 זכתה היתומה מעולם לאו מלתא היא שהרי מ״מ כוון
 לזכות לה והשאיל לה טתו ורשותו שיזכה לה אס לא

 תוכל לזכות מכת מתנה מזכה מכח הפקר:



 משפט נר מצוה
 תתקו-תתקח

 א מיי׳ פ״א מהל׳ זטה וממנה הל׳ ו ופ׳׳מ הל׳ ז
 ועי׳ בהשגות ובמ״מ ופ׳׳ו מהלכות נחלות הל׳ י
 סמג שס טוש׳׳ע ח׳׳מ סי׳ רכו וסי׳ ערה סעיף א
 וסי׳ רפג סעיף א: ב מיי׳ פ״מ מהל׳ זטה ומתנה
: נ מיי׳ פ״ג ופ״ח  סמג עשין פב טור ח״מ סי׳ רנו

 שס סמג שס:

 מסורת הש׳׳ם
 א) בדף קמת: נ) דף קלג. 0 נ״א אי נמי ד) צ״ל

: ן  ני

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) נ״ב גיורא: (נ) נ״ב נמי: (ג) צ״ל דדברי:

 (ד) החקנה כצ״ל:

 ג״א א] רב אחא בר רב ערא לדברי ר׳׳י בן ברוקא
 כ״ה נגמרא וכ׳׳ב ברי״ף לעיל סוף סי׳ תתנ״ט

 [ג״א וכ״ה הנ״ח]:
 מא״י [א] נ״נ עי׳ נרא״ש מה שהקשה על הרי׳׳ף:
ד היה קודס שינואו  [5] נהס אלא של רנ מ

ד רנא בצ״ל ןוכ״ה בדייסן:  לי
 חו״י (א) נ״ב היינו לומר הלואתי שנידי לבני
 דמעמד שלשתן ממש א׳׳א דהא אמר דבנו

 לא הר גביה: א״נ י״ל שר״ל שישלת אתר בנו:

 המאור הגדול
כ הריי׳ף ז״ל במעשה דאיםור ורב מארי דלא ת  כ

 אמרי׳ כל היכא ראיתיה בירושה איתיה במתנה
ורש וכו׳ כדכתיב בהלכות  אלא במתנת י
 והדברים ההם רחוקים מדעתנו ועמוקים משכלנו
 ולא ירדנו לסוף דעתו ולא לסוף דעת רבינו האי
 גאון ז״ל שנאמרו הדברים ההם משמו וגם חכמי
 הדור שלפנינו נתקשו על דה שכתוב בהלכות
ן רבותינו כל ראיתיה  ואנו אין לנו אלא כלשו
 בירושה איתיה במתנה וכל דליתיה בירושה
 ליתיה במתנה הילכך גר דליתיה בירושה ליתיה

 במתנת ש״מ לעולם:

 מלחמת ה׳
 כתוב בספר המאור כמב הרי״ף ז״ל במעשה
 לאיסור ורב מאד ללא אמד׳ כל היכא ראיתיה
 בירושה איתיה במתנה אלא במתנת יורש וכד:
 אמר הכותב אני אפרש לעת הגאונים ז״ל יש
 שאלה היאך אמרו מתגמ ש״מ כירושה שויוה
 רבנן וכל היכא לציתיה בירושה ליתיה במתנה
 והד הוא צומן ממנה למי שאינו ראוי ליורשו
 ולבדו קיימים ואילו אמר בלשון ירושה לא אמר
 כלוס אלמא אין לשון ירושה אלא לשון ממצה
 כמשמעה ותקוני הוא לתיקון רבנן שמקנה כלי
 שלא תטרף רעתו עליו וכיון שכן אף הגר למה
 אינו יכול לימן במתנת ש״מ אע״פ שאין לו יורש
 יהיה כאחד שנותן למי שאינו ראוי ליורשו
 שאע׳׳פ שהוא מחנה גמורה קונה בלבור והשיב
 בתשובה זו השאלה שכשמקנו חכמים ואמרו
 שתקנת מתנת ש״מ לא תקצו אלא לאחר מיתה
 ואינו קונה אותה בתורת מתנה אלא בתורת
 ירושה כלרנ אחא נר רב עויא לפיכך מי שאין
 כנו ראוי ליורשו אינו יכול לימן לו מתנת ש״מ
 לפי שלא תקנו חכמים לבן שיקנה מתנת האב
 בלבור בלבל אלא מדין ירושה הוא חונה ומי
 שאינו יורש נמה יקצה הד אינו בכלל תקנת
 חכמים ויש מוסיפי[ נזה טעם אחר לומר לטון
 למתנת ש״מ טרושה היא על שאנו אומדס
 נראוי ליורשו שאינו לשון ממנה גר שאין ננו
 יורשו א״מ יקנה עשיתו כאילו יורש והמורה
 אמרה לא יירש לפיכך לא נכלל הנן נכלל תקנת
 חכמיס שתקני לשאינו יורש והיאך יהיה נכלל(ד)
 מקנה והס עשו המחזיר לו כעינר על לעמם
 ואמרו אין רוח חכמים נוחה הימנו במקצת
 הגדס אבל אס רצה איסור ליחן לאחדם נותן
 וקונים שהד תקנו חכמים שיקנו אחדס נדנור
 ואע״ג דלא קניא אלא לאחר גמר מיתה לא
 אמד׳ קדמו זוכה מן ההפקר ט היט דלא
 אמד׳ נעלמא קדמוהו יורשין אלא זה פורש
 למיתה ומקבל זוכה ואין יד זוכה מן ההפקר
 שולטת ביניהם ומעתה תמיהת הרב אנ נ״ד ז״ל
 בטל טעמן וממשן ואמח כי לבדם אחדס נזה
 נאיס לדרשן אבל הלומל חורמן של ראשונים

 כשותה יין ישן:

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קמט.-קנ:) P ד
 מהימנינן בהולאתו שמולה שנכסים אלו של פלוני הם ואם עמל אינו תוזר או לילמא עשוי אדם שלא להשביע את בניו ולאו קושמא קאמר
 הילכך אפילו מת אין לו כלום ואסיקנא ממעשה לאיסור לולאי מהימנינן ליה וקושטא הוא לקאמר ואם עמל אינו חוזר ולוקא בכי האי
 גוונא להכא שהממון בעין והוא מולה של סלוני הס הוא לאמרינן הכי אבל במי שמחזיק עצמו בעני ואומר שהוא חייב לאתרים לא מהימנינן
 ליה למימר שיפרעו בניו להני אחרים אלא אמרינן עשוי אלס שלא להשביע אח בניו והיינו ההוא מעשה לההוא גברא להוו קרו ליה עכברא
 לשכיב אדינרי התם בסנהלרין פרק
: אמר המחבר א ליני ממונות (לף כט:) ב י ר י ב ז ן י ז פ ל ר א ס י ר ה ת י ן ל ן ) ה א ף ( ן ם י א  ד

 רב מרי בדיה הורתו שלא בקדושה ולידתו
 בקדושה הוה ובי רב הוה אמר רבא
 היכי קני להו רב מרי להני זוזי אי בירושה
לאו בר ירושה הוא ואי במתנה מתנת ש׳׳מ  א

 כירושה שויוה רבנן כל היכא ראיתיה בירושה
 איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה
 ליתיה במתנה ואי במשיכה ליתינהו גביה
 ואי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין ואי אגב
 ארעא לית ליה ארעא ואי במעמד (א) שלשתן
 אי שלח לי לא אתינא לגביה מתקיף לה רב
 איקא בריה דרב אמי אמאי לא ודודי איםור
 דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא
 אדהכי נפק אודיתא מבי איסור אקפד רבא
 אמר קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי
מתנת  לי פירוש או הא דאמר רבא 2
 שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא
 ראיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא
 דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת
 יורש בלחוד הוא דקא אמר הכי ועיקרא

 דמילתא משום דקיימא לן
 לשון ירושה ולשון מתנה
 נינהו כדאמרינן6, אמר רב

 יחזיק יזכה יקנה כולן לשון

 ןומספקא] לי אי אמרינן לוקא
 בההוא לקרו ליה הכי דמשמע שהיו
 מלבריס עליו ומתזיקין עליו בעשיר
 וההוא ולאי הוא לעביל הכי אבל
 איניש לעלמא שהולה שחייב לפלוני
 נאמן וראיתי אחר כן לבכל גוונא
 מיירי וטעמא ללא משוה נפשיה עבל
 לוה לאיש מלוה. ע״כ: הורתו שלא
 כקדושה. שנתעברה בת מר שמואל
 ממנו מעובל כוכבים ששמו איסור
 ונתגייר קולס לילתו לרב מד והוה
 לילתו בקלושה וכיון שהורתו שלא
 בקלושה אין אבות לעובלי כוכבים ולאו
 בר ירושה הוא וגס איסור לא שייך
 למימר ביה לין ירושה ולא לין מתנת
 שכיב מרע למתנת ש״מ כירושה
 שויוה רבנן שהרי אינה חלה על לאחר
 מיחה כירושה: אי אגב ארעא לית
 ליה ארעא ואע׳׳ג שהיה יכול לקנות
 קרקע כל שהוא או לשכור וכלתניא
 ןב״מ לף יא:] ומקומו מושכר לו
 אפשר לרב מד בי רב הוה ואיסור
 לאו גברא רבה הוא ולא היה חושש
 רבא לליקנינהו אלא בהקנאות
 הרגילות: שלח לי לא אזילנא. כלי
 שלא יהיה במעמל שלשתן לאי הוה
 אזיל אמאי לא הוה עביל מנכסי מאי
 לאמר ליה ומיהו מסתברא לאי הוה
 אזיל ואמר אין רצוני ליתן לו לא
 היה קונה אילך למעמל שלשתן לא
 משמע אלא מרצונו של המתחייב
 כך מצאתי בנימוקי האחרונים ז״ל:
 איקפד רבא. על לאגמרו לאיסור
 ללולי שאלו מעות שהם ביד רבא אין
 לו שום זכות ני] בהם לרב מרי קולם
 שיבואו לילו ואע״ג לאמרינן במסכת
 קדושין (לף ית.) להיכא ללילתו
 בקלושה רוח חכמים נותה הימנו אס
 יחזור יש שפירשו להיינו לעשות
 לסניס משורמ הלין אבל מי שרוצה
 שיקוב הלין אח ההר אינו עובר
 כלל: שייר קרקע כל שהוא וכוי. ה׳
 ליניהס מתחלק בין כחבו כל נכסיהם
 ולא שיירו כלום ובין שיירו אפיי כל
 שהוא: שכיב מדע. לתנן כתב כל
 נכסיו לאתרים ולא שייר אלא משהו
 י) בקרקע בין מטלטלין משום הך
 מועט מתחלק לינו לעכשיו ששייר
 הרא מתנתו מתנה גמורה ואס עמל
 מחליו אינו יכול למזור בו ובלבל שקנו
 מילו כלפירש במתניתין וכלמוכח
 נסמוך להא כמתנת בריא חשבינן
 איניש ממונא לאחרים ושימות הוא
 של עצמך וזהו גופו של גט שחרור

 במתניתא תנא אף
 ליורשו ורבי יוחנן ב

 דלגבי יורש
 חד טעמא
 ששת יטול
 מתנה הן
 יחסין ויירש בראוי
 ברוקא היא ואמרינף
זעולא לדברי רבי  א

 לך ואחריך לפלוני
 אין לשני במקום
 לשון מתנה אלא
 נחמן והא אפםקה
 לה הפםק ושמעת
 יורש חדא מלתא היא ומכאן
 שויוה רבנן אבל מתנת שכיב
 דעלמא קני דקיימא לן w דברי
 שדר רבינו האי גאון זצ״ל: שייר

 רב אחא בר
 ברוקא נכסי
 ראוי ליורשו
 כלום שאין

 אמר לו רבא
 ורחמנא אמר

 לרב
 אין

 m שלח
 יוחנן בן

 וראשון
 הראשון

 הפסק
 הפסה

 רש״י
 שאמר אלו מעות של סלוני הס ואנו יולעין
 שהן של השטב מרע מי אמדנן שלא להשביע
 את בניו אמר כן או לילמא טון לאולי
 אוד: איסור. גר היה שאין לו יורשין ונכסיו
 הפקר לאחר מותו: והיכי קני לה1. הילכך
 אני זוכה בהן לנכסי הגר הפקר והקורס
 זכה: לאו בר ירושה. טון להורתו שלא
 בקלושה: דליתיה בירושה. שאינו יכול
 להודש איסור נמי אינו יכול לימן במתנת
 שכיב מרע כלומר אין מתנתו כלוס: ליתנהו
 גביה. אין המעות בביתו של איסור נשיוכל
 ליתנו לו בילו]: אין מנוגע נקנה בחליפין.
 מפרש טעמא בב״מ: אי שלח לי. אס
 ישלת אתד לא אבוא ואין כאן מעמל
ד באודתא:  שלשתן: וליקנינהו. רב מ
 נפק אודימא. יצא הקול מבית המררש

 ולמדוהו לעשות כן: במתנת יורש הוא
 דקאמר. כדמסיק שנותן לו שסבור שראד
 ליורשו ואין ראוי ובתורת ירושה נותן לו
 זה כדפי׳ לעיל: אין לה הפסק. ט נופלת
 על בנו ועל בן בנו לדורות וממשמשת
 והולכת עד ראובן: והא אפשקה. שאומר
 אחריך לפלוני: כדי פרנסתו. משוס דכי
 קאי מחליו סמיך עלייהו: חמשה. נוחני
 מתנה תשוביס נותני ממנה במקצמ: עד
 שיכתבו את כל נכסיהן. אבל אם שיירו
 אפילו מעט אפילו מטלטלין חשובין מתנה
 במקצת: ואלו הן כוי. וטלהו מפרש ואזיל
 דט שייר מיד אפילו כל שהוא אפילו
 מטלטלין: מתנתו קיימת. ואם עמד איני
 חוזר: יצא בן חורין. ועבד בכלל נכסים:
 לא יצא לתירות. דשמא העבד שייר דהוא

א״כ מדנחת לשיורי שייר (  נמי קרוי קרקע ג
 נמי העבד ולמנופי ליה קעביד: לא עשאה
 אלא אפוטרופוס. לעיל פרק יש נוחלין
 פירשתי: איבדה כתובתה. גס זה מפורש
 ביש נוחלין: מברחת. אלמנה שיש לה נכסים
 ודעתה להנשא ורוצה להבריח נכסיה מן
 בעלה שאס תתאלמן או תתגרש שיחזרו

 לשון ירושה וירושה אין לה
 אמר ליה הוא סבר יש לה

 מינה דלשון מתנה ולשון ירושה י לגבי
 אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה
 מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר !א]
 שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו והכי

קרקע כל שהוא וכו׳: וכמה כל שהוא אמר רב יהודה קרקע כדי פרנסתו  נ

 וליתיה לדרב יהודה מדרבא אמר ד״נ דאמר רבא אמר ר״נ חמשה עד שיכתבו
 כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו ומברחת. דשמעת מינה
 דשיור מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו והא דאמר רב יהודה
 חדא מינייהו שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע
 כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת.
 עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא
 לא יצא בן חורין. אשתו דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל
 נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא. בניו דתנן הכותב כל נכסיו
 לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה. מבדחת דאמר מר

 ליה ואס לא שייר חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע ואס עמל מוזר לאמלינן לעתיה לא יהיב
 ברעב: עבלו לתנן לבכלל כל נכסיו הר גוף העבל והקנהו לעצמו והר כאילו אמר לו הרי אחה

 אבל שייר קרקע כל שהוא או מטלטלין כלמסיק לא יצא לחירות לאותו גט אינו כורת לגמרי לעדין יש באותו גט זכות לאלון שממנו
 יביא ראיה ששייר לעצמו כל שהוא ולומיא לגט אשה שהוא כדתות גמור בעינן: לא עשאה אלא אפוטרופא. כלפירשתי לעיל שלא גמכוין אלא
 שיכבלוה אבל אס שייר משהו לבנים אמדנן מתנה גמורה נתן לה: בניו היכא לכתב לאשתו קרקע כל שהוא להשחא חלק כל נכסיו בין
 אשתו ובניו ואמרינן למחלה כחובה ואבלה אבל אם שייר קרקע כל שהוא או מחובר לקרקע שלא חלק לא אבלה כתובה כלאמרינן לעיל מיגו
 לנחתא אליקלא נתתא נמי לכולהו נכסי וכתב הד״ף ז׳׳ל לכי היכי למחלה כתובה בכתב לה קרקע כל שהוא הוא הלין אם כתב לה מטלטלי
 כל שהם להשתא הא תקינו רבנן בתראי למגבה כתובה ממטלטלין ואס כן אפילו לכתובת אשה הוי שיור והוא הלין שאם הניח מטלטלין

 השגות הראב״ד
 א] כתב הרנ אלפס ז״ל הא דאמר רנא מתנת ש״מ טרושה שויוה כו׳ לימא נמתנה נמתנת יורש בלחוד וכו׳: לשס ירושה היא וכן כל דעת מוריש אע׳יפ שנותן בלשון מתנה כוונתו לשם ירושה א״כ פעמיס שיש ליורש הפסד
 כתכ הראנ״ד ז״ל אלהיס יודע שאין דעתי נוחה נסי׳ הזה ואס נמתנמ יורש נלחוד הוא דקאמר הכי אנל גר נדנר זה נמקוס שיש שס ככור דנעינן לשון ממנה ומה יקשה עלינו אס נאמר שלא תקנו ממנת ש״מ אלא לאדם

 דעלמא קני הד רנ מט נדה דאיסור כגר נעלמא דמי שהרי אינו ראוי ליורשו. ואם נאמר טון שהוא ננו כוונתו שהוא נמורמ ירושה מודשו ואפי׳ הוה נכד אכל גר שאינו כן לא תקנו לו ודנד רנא כפשוטן:



 m !i^-40 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא
 כל שהן שלא חלק ללא אבלה כתובה: מבדחת. אשה שרוצה להנשא ולהבריח נכסיה מכעלה כדי שאם תתאלמן מחזור על אותן נכסים
 וכרי להבריחם נותנן לאחר והוו כנכסים שאין ילועיס לבעל ולא קנינהו בעל ולא מקבל מתנה כראמר רב נחמן בפרק האשה שנפלו לה
 וכו׳ (לף עט.) לא שביק איניש נפשיה רהיב לאחדני ואפילו במקום בדה נפשיה חביבא ליה והני מילי בכתבה כל נכסיה אז הדא שטר
 מברחת ולא קני מקבל מתנה ותוזרת היא כל היכא שתרצה אבל שיירה לעצמה כל שהוא מתנתה מתנה וזכה בה מקבל: אמר המחבר והר

 דש׳׳י
 לה ולא יזכה הבעל כהן: צריכה שהנתזנ
 לל נכסיה. לאחר בסתם לטון ללא שיירה
 מילי אכן סהרי שלא (ד) נתכוונה אלא
 להבריח מבעלה ולכשתרצה יחזרו לה אבל
 שיירה כל שהוא זכה המקבל מתנה ולא
 יחזירו לה הנכסים עולמית ובכולהו הנך
 חמשה הוו מטלטלין שיור כמו קרקע:
 אין גונין. בע״ת מן היתומים מן העבליס
 למטלטלי דיממי לא משתעבלי לבע״ת:
 אמר. שטב מרע נכסיי לפלוני או בטא

 שקנה בסורר והוא הרין אמר בלע״ז
 אזי״ר (ה) ובלשון אשכנז גוטי׳א או בכל לשון
ן ממון דינו) כאילו אמר נכסיי (שממי 0 

 לפלוני: גלימא נו׳. כלי משמיש: ושאין
 להן איזריוה. היינו מטלטלי[ ואטשא קאי
 לכמאן למני ונכסים שאין להס אחטומ וגס
 מעומ קרוי נכסים ואהא מתני׳ קאמר
 לתנן נכסים שאין להן אתטות נקנין עס
 נכסים שיש להן אחדות ומייתי ןבגמ׳] לרב
 פפא הד ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי
 ואקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא
 דבימיה: ונתנו לו את השטר מי.
 ומסיק שאם קלס מוכר וכתב השטר להיותו
 מזומן כשיצטרך למכור ואמ״כ מכר לזה
 אח השלה טון שהחזיק הלוקח את הקרקע
 נקנה השטר בכל מקום שהוא לחנן
 נכסים שאין להן אחריומ נקנין עם נכסים
 שיש להן אחריות: והיתה נהן נהמה נוי.
 ומסיק לגס היא קלושה וכן עופות שיש בהן
 קלושה יכן ביינות ושמנים ועופות לסיפא:
 מעלין לו תפליג כלומר גס התפלין הקליש
 ומעלין לו בלמים וסולן בשווייהן: ספר
 תורה מאי. מי קראוה נכסי או לא:
 אמיגא דנעיא אעמובי. כלומר כן אומרת
 בפירוש שאין נותנת לו אלא כד להבדח
 מבעלה: אתיא לקמיה ורנ ניבי. ומבעה
 את הממון מבנה: והא איגסיבא. והפסילה
 וקנה בנה ולא מהני בה גילד לעת אלא
 לכך שאס לא הימה נישאת לרב זביל לא
 תתקיים הממנה אבל טון לאינסיבא

 מברחת צריכה שתכתוב כל נכםיה ובבולהו
 מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה
 דממקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקינו
 רבנן ואמרינן נמי א<אמר רב דימי בר יוסף
 א אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל
 עבד (א) ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה
 והשתא דתקינו רבנן בתראי לגבות כתובה
 ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור
אמר ב מטלטלאי לפלוני מאני תשמישא  או א
 איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל
 מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים
 העליונה לבר מריחים התחתונה =1 כל
 המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא
 להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי
 והלכתא כמטלטלי דמי דגרםינן בפרק יש
 נוחלין5׳ >א< אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים
 ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא
 עבדא כמטלטלי דמי אמר נכםאי לפלניא
 עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכםיו לעבדו
 יצא בן חורין. ארעא איקריא נכסי דתנן
 נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר
 ובחזקה. גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן
 אחריות אין נקנין אלא במשיכה6׳. (ב) שטרי
 איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות
 הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את
 השטר וכו/ בהמה איקרי נכסי דתנן
 המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה
 לקרב ע״ג המזבת עופות איקרו נכסי דתנן
 המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויין לגבי
 המזבח. יינות שמנים ועופות. תפילין איקרו
 נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו את

אמיה דרב זוטרא בר טוביה  תפליו איבעיא להו ספר תורה מאי תיקו: כ
 כתבתינהו לניכםה לרב [זוטרא בר] טוביה ברה >נ< אמרה (נ) משום דבעינן
 אינסובי ליה לרב זביד לסוף אינסיבא ואיגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר
 אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינםיבא א״ל רב הונא בדיה דרב יהושע

 שמענו אלו לבדם שהם בכלל

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ עייל סימן מתמט: (ב) אמרה

 לנעינא כצ״ל וחיבת משוס נמחק:
 (ג) נ״ב טסי:

 ג״א א] זחא איקט נכסי לתנן ושאין להס אחטות

 נקנין עס נכסיס שיש להס אחריות בכסף
 ובשטר ונחזקה ט הא לרב פפא הוי ליה תטסר
 אלפי זוזי בי חחאי אקניניהו ניהליה לרב שמואל בר
 אחא אגב אסיפא לביתיה ט אתא נסק לאפיה עד
 תווך שטד איקרא נכסי נו׳ כ״ז בגמ׳ וברא״ש ועי׳
 פלסולא חטסת׳ על קיצור פסקי הרא״ש אות כ״ט
 שהקשה ג״כ על הטור וש״ע והרמכ״ס שהשמיטו

 זחי וכן תמה נלחם משנה על הרמב״ס ע״ש:
 מא״« [א] נ״ב מבעיא: [נ] תיבת אי צ״ל מוקף:

 [ג] נ״נ לבר:
 חו״י (א) נ״נ ק״ק למה נקט ענל ולא ש״מ ואינך:
 (ב) נ״ב עי׳ ח״מ ס״ס רמ״ת: (ג) נ״נ ל״ג
 בגמ׳ ומ״מ הרשנ״ס סי׳ כך ומתנה במקצח היה.
 עי׳ תוס׳: (ד) נ״ג ונאמרה גס במקצת כלמסיק
 לקמן: (ה) נ״נ נ״ל דהוא מלשון הני זיהלירי לזבני

 ארעא לטסקא דפ׳ מ״ה דף נ״ה ע״א:
ש מהר״ם ןא] הדבר צ״ע ט בנימוקי פ׳ ״ נ  א
 האשה הוא תוסס על לבד האומדס בטן
 מברחת שעשאוס ממש כדין הנכסיס שאינן ילועיס
 לנעל שהבעל יורש אותם גס המיי׳ ס׳ כ״ב מהל׳
 אישות והאשר״י ס׳ האשה שכפלו כתב שאס מתה
 נחיי הנעל ישאלו ביל מקבל ממנה ואין הבעל יורש
 אותה גס הלשון קצת הוא מגומגם בעצמו ט למה
 נקט היכא ללא תזרה בה בחיי בעלה ומתה הבעל
 יורשה להא ולאי כ״ש הוא כשחזרה בה מן הלוקח
 בחיי בעלה ומתה שהבעל יורשה וסבור אני שטעוח
 סופר הוא וכך צ״ל אמר המחבר והיכא רמגרתת
 חזרה בה בתיי בעלה ואשמועינן שהרשות טלה לחזור
 בו מן הלוקח אפי׳ בחיי נעלה לאפוקי ממה שדקלקי
 התוס׳ והאשר״י כאן בהלכה מדבט הרשב״ס

 וגירשתי ע״ש:

 שלטי הגבורים
 כתב ריא״ז א כנר ביארנו שמתנת ש״מ לאתר מיתה
 היא אינה מן הדן שאין מתנה לאחר מיתה אלא תקנת
 חכמים היא שעשו לש׳׳מ כדי שלא תטרף דעתו עליו
 והוא דומה לירושה שהיא לאחר מיחה ואין לחזק כח
 מחנמ ש״מ שהיא מדכד סופדס (ג) מכח הירושה
 שהיא מדאודיתא לפיכך מי שאינו ראי לזכוח כירושה
 אינו ראף לזכות כמתנת ש״מ כגון הגר שאינו יורש את
 אביו שנתגייר עמו ואפי׳ היתה הורמו שלא בקדושה
 ולידתו בקדושה שנתגייר אחר שנתעברה אשתו הואיל
 ואינו זוכה כירושה אינו זוכה במתנת ש״מ אלא אס
 יקנה לו כמתנה גמורה מהיום וכן כל ש״מ אינו יכול
 להקנות לשוס גר נמתנת ש״מ נין שהיה בנו נין שלא

 היה ננו:
 ב הא דאמד׳ האומר אני נותן לפלוני מטלטלי נתנ

 הרמ״ה דשאר מיני סחורות אינס ננלל טון דצא ענידי
 לאשתמושי נהו נטתא אינם נקני! עד שיאמר נל
 מטלטלים וענדיס אס הס נכלל נעיא ולא איסשיטא
 לרטט ולהרא״ש קנה ולהרמ״ה לא קנה וס״ת נתנ
 הטול אס תסש אין מוציאי! מילו והרמ״ה תילק נין
 ס״ס לשאר ספדס ונשאל ספדס כתנ שהם ננלל:
 שאלה להרא״ש ראוכן נתן ללינה אשתו כל נכסיו
 במתנת בדא מטלטלי אגכ מקרקעי ולא שייר ליורשיו
 אלא ה׳ זהובים והיו לראובן נטתו שטד חונות ובאו
 יחל לדן דנה והיורשים אס השטרות הס ככלל: תשונה
 ולאי שטלוח נכלל נכסים הן מיהו ה״מ כש׳׳מ שא״צ
נדא שנחנ  קנין שלכדו ככתוכיס וכמסודם למי והוו נ
 שטר על השטרות ככל יפוי לשון של שטר דהיינו קני
 לך איהו ונל שענודא דאית כיה וגס כאילו מסר
 השטרות ליד המקנל אנל נדא שאינו ינול להקנות
 שטר אלא ננתינה ומסירה אע״פ שהקנה לה השטרות
 נקני! טון שלא טה מסירה צא קנתה אע״פ שפסק
ף  רשנ״ס לאין שטר צדן כמינה דנים חולקים עליו ד״
 ר״ח ור״ת כולם פוסקים ראי! אותיות נקנות אלא
 נבתיבה ונמסירה ושיכתוב לו קני לן איהו וכל
 שעכודה וטון לאיכא סלוגתא לא מפקינ! ממונא
 ומוקמינן להו בחוקת יורשי ראובן ואע״פ שפסק ד״ף
 שנקנין אגכ קרקע היינו היכא שהקנה לו נקני! אגב
 ואמר ליה קני לן איהו וכל שעמדה הלכן לא קנחה

 אע״פ שהיו נטת והקנו לה נל נכסיו ויש נאן נתינה ומצרה שהיא נמו מסירה לא קנתה השטרות טון שלא כתב לה קני איהו וכל שעבודה לאית טה ומה שנסתפקה אס השטרות של יורשים או של הסקל לטון שלא נתן להם אצא חמשה זהוטס סצקס מכל
 נכסיו והד הס של הפקר וכל הקודם נהם זנה הא מלתא לפשיטא שלא היה בלעתו להפקירם אלא סלק היולשיס מהס אלעתא להט לתקנה האשה ואס לא קנתה נשארו בחזקתו וזכו נהם יורשים:

הד הוא ספק ואין מוציאין מיל המתזיק נו מספק:  כתב ריא״ז הענל הד הוא נקנה ככלל המטלטלין כלנד מז״ה ול״נ שלא נפשט דן זה נתלמול ו

 השגות הראב״ד
ב הראב״ל ז״ל אומר אני דוקא כל דמטלטל בעיניה כגון דחיס אבל ת ב הראכ״ל ז״ל וכ״ש יין ושמן כ] כל המטלטל אפי׳ דחיס התחתונה: כ ת : כ ד ע ש נ אלפס ז״ל אמר מטלטלי לסלניא כו׳ עד לנר מחיטי י ב הר ת  א] כ
ד רנומא קאמר אע״פ שהם נוחים לטלטל יומר משאר אוכלין. ואס כל דבר שאינו מטלטל כמי שהוא אא״כ סותרים אומו אין זה בכלל כל דמטלטל ט לא אמרו אלא למטלטל אנל ע ש  ודנש וכל שאר אוכלין והאי דנקט חיטי ו
ס ד ס נ דש שנעשים מ ד בלחוד. אבל אס אמר נכסי לפלוני יש בלשון נסתר ומטלטל לא אמרו. הלכך שידה מינה ומגדל או כגון אותם המגורות של תנואה שחורין או ע ש  אמר כל מטלטלאי לסי דעתי שאר אוכלי! אינן בכלל אלא חיטי ו

: הרבה ואין וזי! ממקומם אא״כ נסתרים אינן נכנסים בכלל זה. וזה כלל גדול בדין: י ש נכסיו והיו נהם יינות ושמנות וסלמומ ועופות כו ד ק מ  הזה כל אוכלין כדסנן ה

 יולע להא לתקון רבוותא בע״ח וכתובת
 אשה גובה ממטלטלי ליתמי הנ״מ
 כשהם בעין ברשות יתומים אבל אם
 מכרום או נתנום אינה טורפת מהם
 ללא עליפא תקנתא לרבוותא מהיכא
 לשעבל לה בפירוש מטלטלי לכל
 היכא ללא כתיב ביה אגב אינם

 גובין מן המשועבלין. ע״כ:
 אמד מטלטלאי לפלניא וכוי. בין
 במתנת בדא בין במתנת
 שכיב מרע: בד מחיטי ושעד.
 שאין שם מטלטלין להם אלא תבואה
 וכל שכן ריסים שתשמישן במקום
 קביעות וכל מטלטלי משמע כל דבר
 שצריך לטלטלו ממקום למקום
 לפעמים בר מדחיס התחתונה
 שהד במקומה מתקנין אותה: כל
 המטלטל. שאפשר לטלטל בשום ענין
 כמות שהוא משמע: מי שאומר כל
 קרקעותי לפלוני נא] אס העבדים בכלל
 נש אי משמעות הלשון שיקראו
 עבדים בכלל קרקעות אבל למימר
 אם יש להן דין קרקעות או דין
 מטלטלין הא קי״ל בפי יש נוחלין כרב
 נחמן דאמר אין גובין מן העבדים
 דדין מטלטלין יש להם ואין בע״ח
 היוצא על היתומים גובה מהם אבל
 בעיין הכא לא איפשיטא ולא פשטה
 ליה מהא לרב נממן לאפשר דלגבי
 שעבול הוא להוו כמטלטלי משוס
 לאפשר לאברוחינהו לפיכך לא סמכה
 לעתיה למלוה עלייהו ולענין נמ אחר
 נמי מצינו שיש להם דין מקרקעי כמו
 בדין תורה גבי אונאה ןכ״מ דף נו:ן
 ולענין שבועה דאין נשבעין עליהם
 [שבועות דף מכ:]: אמר המחבר
 והיכא דאמר מקרקעי ומטלטלי היה
 מסופק הרא״ה ז״ל אם יהיו עבדים
 בכלל ממה נפשך או כיון דנייד אינו
 נקרא לא מקרקעי ולא מטלטלי הלכך
 לא קנה עד שיאמר נכסי הריטב״א

 עץ משפט נר מצוה
 תתקט-תתקי

 א מיי׳ פי״א מהל׳ זטה וממנה שמג עשין סב
 טור ח״מ סי׳ רמת: ב מ״״ פ״ו שס טור אה״ע

 סי׳ צ:

 מסורת הש״ם
 א) לעיל דף קנ. נ) ל׳ קכח. ג) מהר״ס ל״ג

 ו) מהר״ס ה) צ״ל ומחלתינהו:

 ז״ל גם בהא לא איפשיטא ולא קנה עבדים דהמוציא מחבירו עליו הראיה: אמר גבם• לפלניא מכל הני
 נכסים ואס אמר נכסי לפלוני כל אלו בכלל ואפי׳ מטבע שאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע ושטרי נמי אי אמר כשמחזיק חברו קני
 אגבן שטרות דאית ליה במקום פלוני הס ושעבודן קנה ומיהו אגב וקני בעי וכדפירשנו ומהא שמעינן שהמוכר או הנותן כל נכסיו השטרות
 בשעבודס הס בכלל כיון דבכלל נכסים מקנה השעבוד מטעם נכסים שאין להם אחריות וכו׳ משמע דהשעבוד מיקרי נכסי הלכך אע״ג
 ללא פירש שטרות ושעבודן אלא כל נכסיו סתמא השעבוד בכלל וכדפירשתי ומיהו לכתחלה צריך לומר כן דאגב וקני בעינן כדמסקינן בס״ק
 דקדושין (לף כז.) וכן לעיל בפרק הספינה ןלף עו:]: אמר המחבר ותמיה לי שהרי בשני שטרות הוו הן ושעבודן וה״ה המוכר שטרותיו
 לחבירו צדך שיאמר הן ושיעבודן ואס לא אמר לא קנה אלא הנייר כדפירשתי לעיל גבי פירות דקל ומאי שנא נכסי ונראה לי לחלק בין הפורט
וכן כתב לעיל בריש פרק הספינה ע״ש ןבסי׳ משעט] ובסמוך יתבאר עוד]: מעלץ. ששמין כמה שרן ]  שטרומיו לבד ובין המוכר נכסיו: "
 רפדס לומר שהם קדושים: ס״ת מאי. מי אמדנן דדמי לתפילין או דילמא תפילין שהם מלבוש הס בכלל נכסי אבל ס״מ שהוא דבר חשוב
 יש לו שס לעצמו ולא כיילי ליה אינשי בכלל נכסי אע״ג דודאי נקנה מטעם נכסים שאין להם אחריות בין במשיכה בין באגב קרקע אבל
 בסתס נכסי לא משתמע יסלקא בתיקו: אמר המחבר תיקו ודוקא בס״ת אבל שאר כתבי הקודש הרי הס בכלל נכסים. הריטב״א ז״ל:
 אמיה דמר זוטרא בו׳ מבדחת. שרוצה לינשא וקודם לכן מברחת נכסיה ונותן לאחרים כדי שיבואו לידה כשתתאלמן או תתגרש ורב ביבי
 טעה שהיה סבור דטון דאמרה בפי׳ שממנה לבנה משום דבעיא לאינסובא שהיה דעתה לומר דטון שאנשא לא אצטרך להם
 הלכך יהיו שלך ואע״ס שעכשיו שנתגרשה היתה צריכה להם פנים תדשות הוא דבאו לכאן אבל המתנה מתנה גמורה היתה ולא סליק אדעתיה למידן
 הך מתנה כדין מברחת וא״ל רב הונא דאדרבה בכי האי גוונא שפירשה ליכא מאן דפליג דמברחת היא ואין מתנתה מתנה כלל: אמר
 המחבר והיכא דמברחת לא חזרה בה בחיי בעלה ומתה (א) הבעל יורש אותם ומיהו פירות שאכל מקבל מתנה הרי הס שלו דודאי יהבינהו
 י״ומחתינהו ניהליה וזו היא מתנה שנתנה לו אבל פירות שלא אכל אפילו הס תלושים מהרין לה עס הגוף ומי שרצה ללוות ונתן כל נכסיו
 לאחדם קודם שהלוה כתב ר״ת ז״ל שזוכה מקבל מתנה ואין בהם דין מברחת שלא אמרו חכמים ז״ל אלא גבי אשה דאפשר שחברחינהו
 מבעל מדלא זכי בהו מקבל מתנה דהוו כנכסים שאין ידועים לבעל אבל לגבי מלוה אס אתה אומר שלא זכה מקבל מתנה הד נשתעבדו

 לבעל חובו שהלוה לו אחד כן ומה הועיל במתנתו אלא ודאי ממנה גמורה היא וכן כתבו הגאונים ז״ל:

 סליקו להו השגות הראב״ד ממסכת בבא בתדא



 עין משפט נר מצוה
ג  תתקיא-תתקי

 א מיי׳ פי״א מהל׳ וכיה ומיזגה טוח״מ סי׳ רנ:
 ב מיי׳ פ״י ש0 טוח״מ שם: ג מיי׳ פ״ח שם סרג

 עשין פג טור ח״מ שם:

 מםורת הש״ם
 א) דף עג. ג) צ״ל מחקנינן:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ב והא אינסינא: (ג) אתו אחיה כצ׳׳ל:

 (ג) צ״ל הוה:
 מא״י [א] לרבנן כצ״ל: [נ] מינמ רכגן רשוס
 למחוק: 1ג] רבשלמא אי לא מתה מנן לא
 שייר קרקע כל שהוא אין מתנתה מתנה וכמו שחזרה
 מן האתד כשנתנה לזה חזרה נמי מן השני אנל עתה
ן וכו׳ כצ״ל: נח מינמ כי קונה נמחק וצ״ל שהרי  טו

 נתנה: [ס] צ״צ מיהו:
 חו״י (א) נ׳׳ג לא הי׳ בקי בטניס דהוה מ״ל הא
 לא כתב ליה קני לך אינהו וכל שעבולייהו א״נ
 י״ל לס״ל אותיות נקנות במסירה עי׳ בר״פ המוכר
 את הספיגה: (כ) נ׳׳ב צ״ע מה אפי׳ שהד בקני(
ך:  ס״ל לשמואל דלא קנה אא״כ מיפה כתו מסמו
 (ג) נ״ב צל״ע דבשייר מקצת לא מהני קנין למקני
 שטרות דה״ל כמתנת בריא ועי׳ נש״ך ס״ס רמ׳׳ת:

 (ד) דבור זה צ״ל לפני הדבור אס עמד:

 מוכיח במסכת גיטין. הריטב״א ז״ל:
 והא לא משך. לא דק בלישניה
 דשטרא לאו בר משיכה הוא אלא
 בר הגבהה ומסירה: מלוגא. כרך
 או נרתיק וכבר פירשנו לעיל דאיירי
 כגון דאמרה להוי לעמרם בד הן
 ושעבודן דהא לא »מתוקמא לישנא
 דש״מ אפיי במקום שהיה לנו לומר
 ולתקן דבורו כמו !דף קמז:ן יאכל
 פלוני פירות דקל זה בסירות שלא
 באו עדיין לעולם אע״ג דהתס ולאי
 לא אמר כלום אם לא אמר דקל
 לפירוח וכדלעיל: האי פסקא
 דפרדסא הוי כל נכסים והיינו דהוה
 צריך רב דימי אחוה לשייר מיניה
 כדי דליהד מתנת מקצת בקנין ואס
 עמד אינו חוזר ומסיק רב נחמן
 דכיון דאמרה ווי דקא מתה ההיא
 איתמא (אמר להו) א״כ הוה מצוה
 מחמה מיתה ומוכחא מילתא דמחמת
 מיתה הוה יהבה הלכך אפי׳ מתנת
 מקצת ובקנין אם עמד חוזר הלכך
 חזרתה חזרה וכיון שכן אי בעיא
 למהדר בתוך חליו וליתן לאחר מצי
 עביד וכדאמר כל שאילו עמד חוזר
 וכו׳ וכתבו רבוותא ז׳׳ל דאפילו בקנין
 וזכוי דאמרינן לקמן גבי שכיב מרע
 דלא מצי למהדר משוס דאין אחר
 קנין וזכר כלוס מכל מקום במצוה
 לאחר מיתה מצי למהדר וכ״כ בפירוש
 הרב הלוי בן מגא״ש ז״ל ונראה
 בעיני אחרונים טעמא דמסתבר:
 אמר המחבר מצי למהדר אפי׳ נקנין
 ומעכשיו ושיור שהרי אינו נותן אלא
 על מנת שימות והד הוא כאילו התנה
 בפירוש ומיהו אס המנה בפירוש
 שנותן ממנה קיימת לעולם וקנו מידו
 במעכשיו הד הוא כמתנת בריא
 לדברי הכל והא דלא עבד הכי רב
 דימי משוס דסבר דמאי דעביד הוה
 סגי ליה וזה ברור. הריטב״א ז״ל בהל׳
 הרכ ז״ל: גרסי׳ [בו׳]. מהא דהתס
 למדנו שאע״פ שלא חזר בפירוש היכא
 דעמד מתנתו לאו כלום היא ואם נתק
 מחולי לחולי כיון שלא הלך אפילו על
 משענתו כאילו חליו הראשון לעולם
 עליו חשבינן ליה וכיון שלא חזר
 בפירוש מתנתו מתנה אבל אם הלך

 משום דאתי ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא
 אפילו למ״ד מברחת סני תני מילי היכא דלא

 לרמי
 עוקבא
 לקמיה
 עוקבא
 בניכםי

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קנא.-קנא:) עא
 אמיד! דדמי בר חמא כתבתינהו. בקנין ולא מעכשיו והיינו דהוה ס״ד דרב ששת דלא יכלה למיהדר בה ןומסקנא אחרון קנה] והכי
 קי״ל [לף קצב:] לייתיקי מבטלת לייתיקי ואע״פ שלא קם ממטמו ומת דכל שאס עמד חוזר חוזר במתנתו אפילו לא עמד ונתנה
 לאחדם: אמר המחבר כל שאילו עמל חוזר אינו כלל גמור בכ״מ שהד אס נתן כל נכסיו בקנין מעכשיו והוא ש״מ או מצוה מתמת מיתה
 אס עמל חוזר לוקא אבל אינו בענין אחר וה׳׳ה למכר והקליש כל נכסיו כרלעיל אלא כלל זה בנותן סתס באמירה ואפילו בקנין סתם
 ובהליוט וכל היכא לאמרינן אם עמל
 חוזר אינו צדך שיחזור בו בפירוש
 אלא כיון שעמר בטלה מתנתו מאליה
 גליא אדעתא הבא הא גליא אדעתא משום 1 י ! ־ , לע״מ שימות נתן והד לא מת וכן

 דבעי אינסובי לרב זביד (א) ואיגרשה: אמיה
 דרמי בר חמא כתבתינהו לניכםה באורתא
 בר חמא ולצפרא כתבתינהו לרב
 בר חמא ומתה אזל רמי בר חמא
 דרב ששת אוקמיה בניכסי אזל רב
 בר חמא לקמיה דרב נחמן אוקמיה
 אזל רב ששת לקמיה דרב נחמן
 א״ל מ״ט אוקמיה מר לרב עוקבא בניכםי אי
 משום דהדרא בה הא שכיבא א״ל הכי אמר
 שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו
 אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר
 א״ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין
אמיה דרב עמרם הוה לה מלוגא  לאחר כ
 דשטרי כי קא שכבה אמרה ליהוו לעמרם
 ברי w אתי אחוה לקמיה דרב נחמן אמרו
 ליה (א) והא לא משך אמר להו א דברי ש״מ
 ככתובים וכמסורים דמו אחתיה דרב דימי בר
 יוםף הוה לה פיםקא בפרדיסא כל אימת דהוה
 חלשא הות מקניא ליה ניהליה וכי קיימא
 הדרא בה זימנא חדא חלשא שלחה ליה תא

 שלטי הגבורים
 א ומהא לאמד׳ דבר ש״מ כנתוני! וכמסורים דמו

 השיב הרא״ש ודל וששאלת שטל צואת ש״מ העולה
 בערכאות של עוגלי כוכבים אי למי למקח וממכר או
 למתנה: משוגה מתנת ש׳׳מ בכל נכסיו או אפי׳ במקצת
 ומצוה מחמת מיתי (וגס לא היה בה) [ללא געי] קני!
 בלנורא בעלמא קני ושטר ראיה בעלמא הוא וכשר אגל
 מתנת ש״מ במקצת ולא צוה מחמת מיתה וגס לא היה
 בה קני! אז נקנה הכל במסירת השטר ושטלא לילהו
 חספא בעלמא הוא אנל נראה לנזמן הזה אין רגילין
 לא בטני ישראל ולא בערכאות של עובט כוכבים לקנות
 בשטר לא כמכר ולא במתנה לשטר קנין היינו שטר
 שכתוב כי שדי מכורה לך ומוסר השטר ליל הלוקמ או
 שלי נתונה לך ומסרו ליל המקבל ומה אי! אנו רגילים
 בזמן הזה אלא מקיימין המכר נאחל מן הקניניס לשייט
 בהו וכותבים השטר לראיה הלכך כולם כשטס
ד כוכבי׳ נ״ל לשטר נלוניא אינו עומל נ ו  כערכאות של ע
 אלא לראיה בעלמא ואינו עושה שוס קנין הט מה
 שנהגו הלועזים בכל מקומות מושבותיהם שסך הנדוניא
 עושין ממנו שטל בערכאות של עוגלי כוכבים היינו
 משוס שנהגו לכתוב בכל כתובות שלהם בסופר ישראל
 מאתן ליטרין של כסף צרוף שלא לכייש העניות שאין
 להס ונזה השטר שעושין בערכאות של עונלי כוכבים
 מבארי( נאר היטכ סך כל מה שהכניסה לו בנלוניא הא
 למה זה דומה לשטר מלוה שאי! השטר אלא לראיה
 בעלמא לבאר כמה הכניסה לו ועטף טפי שטר נלוניא
 הנעשה כערכאות של עובלי כוכבים משטר הלואה ט
 דינו לגגות ממשעבלי אליכא לכ״ע ואפי׳ למ״ר גט
 שטר הרשאה ללא גט אלא מגני מד מטעם ללית ליה
 קלא כמ״ש הלאנ׳׳ל והלמ״ה הנא ולאי מולה לגבי
 ממשעבלי ט סשיטא לאית להו קלא לטון שמנהג כך
 בכל קהלות לועזים לעשות שטד נרוניא כערכאות של
 עוכלי כוכבי׳ ילוע הוא לכל ט כל הנשואות יש להס
 נלוניא בערכאות של עובד כוכבי׳ לסתמא כל כנות
 ישראל יש להן נרוניא והיה לו ללוקח ליזהר מזה ואי
 משוס ללית טה קנין אין בכך כלום וכל שטר שהוא
 נעלים אע״פ ללית ביה קנין קלא אימ ליה וגט טה
ד הפוסקים שפסקו לשטר נ ל  ממשענלי ונן תלאה נ
 מלוה הנעשה כערכאות של עובדי כוכבי׳ לגבי טה
 ממשעבדי מטעם דאית ליה קלא ואע״ג דגס המס לימ
 טה קני! דאין קנין חליפים בעובדי כוכבים וכזה הושוו
 כל הפוסקים דכל שטר הנעשה כערכאוח של עובד
 כוכבים ואין עיקר הקני! בשביל השטר דכשר הוא והט
 כתג הרא״ש בתשובותיו דלעיל ולא דמי לשטד מכר
 ומתנה שהם שטד קנין כשקונה המכר או המתנה
 נשטר כגון דכמכ ליה שדי מכורה לך ומוסר השטר ליד
 הלוקח אי שלי נתונה לך ומוסר השטר ליל המקבל
 ומסירת השטר עביד הקני! וכן שטרי מתילות הודאות
 ופשרות ומסירת השטר עטד אוחו קנין ואי לאו ההוא
 שטרא לא הוה קני ט הודאות ופשרות ומחילות דקאמר
 הטור ת״מ סי' ס׳׳ח לאפי׳ נעשו כעלכאות לפסילו הוי
 לומיא לשטר מתנה לקאמר לעיל מיניה מיל והיט למי
 כגון שפלוני כתג על שטר מעצמו ומולה הייתי חייג
 לפלוני כך וכך אע״פ שלא קכלס לעולם מילו וכן
 פירש״י פ׳ החוכל לף פ״ל וטול ח״מ סי׳ מ׳ לאין כאן

 הלואת מעות שהמלוה יהיכ זוזי למולה כחוב אלא שהוא נעשה לו חייכ מסך כך וכך ואין שוס מעשה שבשבילו יהיה חייב לו אס לא יהיה זה השטר שיחיימו וכן המחילה ר״ל שהיא מוחל לו מה שהיה לו לקבל ממני ולא שקנל חיכו אלא שמוחל לו דגם בזה לינא
 שוס לבר שיקנה בו הנמחל החוב ההוא אלא השטר הלז וכן הפשלה על לרך זה לכולהו הוי השטר שעושה הקני! והלכך פסול אבל שטד הליאה ל״צ שהלוה לו מעות בולאי ומבלי השטל חייב הוא לשלס הגיאמו והשטל אינו עומל אלא לראיה ומש״ה כשל וה״ה
 שאס בפנינו נתן לו כך וכך מעות וכתב בשטר שפלוני מולה שקיכל המעות ההם מידו להט נמי לכשר השטל אפי׳ נעשה בעלכאות של עובד כוכבים ואינו נקרא שטר הולאה אלא שטר מלוה ומעשים ככל יום שכותבים נשטד הלואות יעיסקאומ פלוני מולה
ד כוכבים שאין השטר גורס לבע״ח שקנה חוכו אלא פריעת המעות הס שגרמו לו והשטר נ  שקבל מפלוני כך וכך ואעפ״כ אינו נקרא שטר הולאה אלא שטר מלוה וכן הלין אס נפנינו פרע פלוני לפלוני ונתנ לו שטר מחילה לג״כ יהיה כשל נעלנאות של עו
 אינו אלא לראיה וככה״ג נ״ל לכשדם כערכאות של עובד כוככיס כל השטרוח וא״כ שטר נלוניא שהכניסה האשה לבעלה ננסיה ומנלי השטר היה חיינ להחזירה לה אס מת או נתגרשה ואין השטר עושה קנין אלא לראיה נעלמא הוא עומל כרין שטד הלואה
ד כוככיס ואפי׳ אי אמלת לאיכא תוססת נרוניא שהוא כמו מחנה ואין שטר מתנה העולה נערכאוח של עוכלי כוכבים כשר: שחי חשונוח נלנל חלא לאינו נראה שיקרא תוספת הנלוניא מתנה להא על פי המנהג נ  ופשיטא אצלי לכשר הוא כשעלה כערכאות של עו
 הוא מוסיף ואפי׳ אס אינו רוצה להוסיף לאו כל כמיניה רע״ב צריך להוסיף כפי הערך הקצוב גלי גרעו! א״כ אין זה מתנה. ועול אפי׳ את״ל להר מתנה כבר הבאתי לבד הרא״ש לעיל שכתב בתשובה לכל שטד מתנות הנעשין בערכאות של עובד כוכבים דיינינן
ד מכניס כאותם שכתב הטור שהס נקראי! שטד פרוטי״ו נ  להו שעשה המעשה שמועיל הקני! קולס שעשה השטר ואין השטר אלא לראיה ואפי׳ את״ל שהסופר נא נתלר היהולי לעשות שטל הנלוניא לא נתנטל נשכיל זה ממנו ד! שטר הנעשה כערכאות של עו
 נלע״ו ט ילוע הוא שנל שטד נלוניא נקראים כלשונם אינשטדמינט״י והאינשטדמינט״י א״א להיות לו קיוס אס לא נעשה כערכאוח ואע״ס שכשעה שלקח הזוכה ועשה התוסס היה כבית היהולי אין בכך כלוס הא למה זה לומה למה שהשיב הרשנ״א סי׳ תתקע״נ
 שאע״ס שנער הערבי כותב השטר טון שהערבי מקיים אותו נקרא שפיר שטל הנא כעלנאומ של עיבד כוכבים למירממ הנער לזייף כ״ש הנא שהערבי עצמו היא הכותב דלא מזוייף: גט הא דאמד׳ מי הוא הנקרא ש״מ כתב הרא״ש לכל ג׳ ימים הלאשוניס
ן מצוה מחמת מיתה בל״א שלא הפן עליו החולי אכל קסן עליו החולי אסי׳ תוך ג׳ ימים כל צואתו סממא מחמת מיחה היא לשון מיי׳ המזוהם או הססח או הגידם או החושש בראשו הד הוא כנדא לכל לבדו נמקתו ן מתנת ש״מ מכאן ואילך יש לו ד  יש לו ד
 נממנרו ונמתנתו אכל החולה שחשש כתו וכשל מחמת מולי על שאינו יכול להלך על רגליו כשוק והרי הוא נופל על המטה נקרא ש״מ. וגוסס כתכ ר״ת לאי! מתנתו מתנה אפי׳ שמלבר וכן פי׳ רש״י אנל רשנ״ס ור״י פילשו שמתנתו מתנה וכך היא מסקנת
ו נמצוה מממת מימה וג׳ ימים הראשונים נקרא ש״מ ואם הוא  הרא״ש ורכינו שמואל בן חסני סי׳ מי שמזטר מיתה הוא נקרא מצוה מחמת מיתה הא לאו הט לא וכעל העיטור כתב מסוכן שתליו קשה וניכר שצואתו מחמת מימה אע״פ שלא הזטר מיתה דנ

 מזכיר מיתה אסי׳ בג׳ ימים הראשונים נקרא מצוה מחמח מיתה וזהו כרעח הרא״ש דל:

 קני א״ל לא בעינא שלחה ליה תא קני כל
 היכא דבעית אתא שייר וקנו מינה כי קיימא
 הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה
 תא לא אתא אמר מאי איתי והא שיירה וקנו
 מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בםילוא
 דלא מבעי דמא אמר להו לםהדי היכי הוה
עובדא אמרו ליה אמרה הכי ווי דקא מתה  נ

 הך איתתא אמר להו אם כן «1 האי מצוה
 מחמת מיתה ומצוה מחמת מיתה חוזר:
 גרסינן כפ׳ מי שאחזו קורדייקוסא) א״ר אלעזר
 ש״מ שניתק מחולי לתולי מתנתו מתנה
 וסוגיא דשמעתא התם בשלא עמד והלך על
 משענתו אבל עמד בין חולי לחולי והלך על
 משענתו אומדין אותו אם מחמת תולי ראשון
 מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו
 מתנה ואם הלך לשוק בלא משענת אין
 מתנתו מתנה ואינו בעי אומד: איתמר מתנת
 שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר ר״נ הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין
 איתיביה רבא לרב נחמן שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא
 קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא םיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין
 מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר לו הכי אמר שמואל
 שכיב מרע שכתב נכםיו לאחרים אף על פי (נ) שקנו מידו אם עמד חוזר

 דש״י
 נתקיים הממצה: ממולאי. מבית עלי שהן
 כרותי ימים: אפילו למאן ואמר. נא] רבנן
 דרשב״ג דפליגי נס רבנן עליה ואמט רצה
 לשחק בה ומעכב הממנה לעצמו וקנה
 ובכתובות מנן לה פרק האשה: הילא
 דלא גליא רעמה. אלא נתנה כסתם:
 הלא גליא דעתה. דלהבטח נתכוונה:
 בצפרא למגה למר עוקגא. והתם בפרק
 מי שהיה נשר מסיק דדינא הוא שודא
 לדייני דלהקדמה לא חיישינן הואיל
 ואינו מוטח בתוכו (ללהקדמה לא חיישינן)
 דהואיל וביום אחד נכתבו מיהו התם אייט
 במתנת בדא והכא בש״מ ובש׳׳מ לא שנא
 ביוס אתר ל״ש בב׳ ימים קני ןבתרא] דהא
 הלרא ביה מקמא: והא מתה. נגן וטון
 שמתה נתקיימה מתנה ראשונה ויקנה
 ראשון נח ט קונה ממנת בטא ללבטה
 ככתובים וכמסוטס רמו ולא אמטנן
 לייתיקי מבטל טיתיקי טון שמתה: לל
 שאילו עומד חוזר. וזאת האשה טון שאס
 עמלה היתה תוזרמ מהני תזרתה מן
 הראשון אע״ג לשטבה וקנה שני וכן
 הלכה: לעצמו. היכא לחוזר גו החולה
 ושייר לעצמו ולא נתן לאחדם אבל היכא
 לחזר ונתן לאחר לא הד תזרה גמורה:
י לעמרם  מלוגא. כרך של שטרות: מ
 מי. (נ) וקנו מילה או בלא קנין וכגון

 ללא שיירה מילי: והא לא משך. האי
 מלוגא רשטרא בחייה: פיםקא. תתיכת
 קרקע: ולי קיימא הדרא בה. דמניא לא
 שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה
 וחוזר: תא קנייה. בא עתה וקני בכל
 ענין שתרצה שלא אוכל לחזור בי: שיירה.
 מעט לעצמה הוי מתנה במקצת בקני! דאין
 יכולה לתזור כדלקמן וכדתנן במתניתין:
 גסילוא. קוץ מכאיב ואין יציאת דם ניכר

 בו כלומר נידד: אמרה. כששלחה אחר
 אחיה ולא בא: ווי לי מתה ההיא אימתא.
 ולא תראה את אחיה ומחמת זה מתה:
 לל מצוה מחמת מיתה חוזר. ואפילו
 במתנה במקצת ואפי׳ בקני! הואיל ומתאונן
 על מיתתו זמלאגמ מימה נותן: אס עמו
 חוזר. או אפילו לא עמד אם חזר בו או
 נתן לאתר: שניתק. שנתרפא מחולי
 ראשון ונפל לחולי אתר: מתנתו מתנה.
 ממנתו שנתן בחולי הראשון הד מתנה ולא
 הר כעמד דהר תזרה אפילו סממא שלא
 חזר בו בפירוש: אין ממנתו. שנתן בראשון
 מתנה ובעיא קנין אבל הכא דלא היה בה
 קנין אפילו מת לא קנה וכ״ש אס עומד
 אין מתנתו מתנה: אם עמד. מיד נס] אס
 מת קנה: (י) אמאי לא. אפי׳ אם יעמוד

 על משענתו איכא לספוקי כשנפל
 אחר כן למשכב ומת אם הוא חולי אחר וא״כ הוי כאילו נרפא מראשון והויא תזרה אע״פ שלא פירש הוא או לילמא מאותו חולי עצמו והרא
 מתנה כיון שלא חזר בפירוש הלכך אמלינן ליה: הד הוא במתנת בריא. לכיון שאינו מסוכן ורוב החולים עומרים מחליים וראינו ששייר
 לעצמו מקצת מן הנכסים אמלינן לעתיה שהניח קצת נכסים אלו שיסמוך עליהם כשיעמול מחליו על שירוית ומה שנותן לאחרים מנכסיו
 מתן לגמרי וא״כ הרי היא כמתנת בדא ולפיכך בעיא קנין לדוקא בהניח כל נכסיו לאחרים הוא לסגיא באמירה בעלמא משוס לאמלינן
 דעתיה דלא נתן כל נכסיו אלא אס ימות דאם קם ברור לנו שאינו רוצה להמית עצמו ברעב דכיון דמחממ מיתה קא עביד בכה״ג הוא
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 דאמרינן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והוי זה כמצוה מחמת מיתה דאע״ג דלא נתן אלא מקצת נכסיו כיון דאמר ווי דמית או
 כיוצא בזה דמשמע דמחמת מיתה יהיב סגי באמירה בעלמא ולא בעי קנין ואדרבה הקנין מגרע כח המקבל מתנה דכיון דפשיטא לן
 דלא יהיב אלא מחמת מיתה ושיהיו למקבל לאחר מיתתו של נותן איכא למיחש כיון שנעשה בו קנין ולא צריך נימא שמא לא גמר
 להקנוח אלא בשטר או בקנין ואין שטר ואין קטן לאחר מיתה ני] דכיון שיתול המתנה תלה ירושת היורשין וכשמואל דקי׳׳ל כוותיה אם לא

 שהיה מיפה את כת המתנה כגון

ע בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה מ ש " ' א ; י מ ו ת ח \ י ב ו ת י אז< כ מ א  ש

מתנת שכי^ מדע במקצת א בעיא ^ % והלבתא ״ -  שפיי ש
ת קנין ואע״ג דמת ואם עמד אינו חוזר מצוה נ ת מ ל 3 ב ן א ד ע ר ע מ ל ה ג ^ מ ע  ל

א מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמת ואם י ר מ 3 נ מ מ י כ ו ה D ד i p m מ ״  ש

 עמד חוזר ואע״ג דקנו מיניה והני ארבעה
 דתנן בגיטיןא< דאינון היוצא בקולר והמפרש
 בים והיוצא בשיירא והמסוכן בולהו בצוואה
 דידהו כש״מ דמצוה מחמת מיתה נינהו:
 יא) גרסינן בגמרא איתמר (א) מתנת שכיב
 מרע שכתוב ב בו קנין רב אומר ארכבה
 אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא שאם
 עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע
 שאם אמר הלואתי לפלוני קנה ושמואל
 אמר לא ידענא מאי אידון בה דשמא לא
 גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר לאחר
 מיתה >נ< >ג< והא דגרםינן בפרק האומר
 התקבל גט זה לאשתי. הא דאמר שמואל
 שכיב מרע שכתב כל גכסיו לאחרים אע״פ
 שקנו מידו אם עמד חוזר ג בידוע שלא היה
 קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא
 דעמד הא לא עמד קני אוקימנא במיפה את
 כחו היכי דמי מיפה את כחו א״ר חסדא דכתב
 ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי
 לא לא קני דכיון שכתוב בה קנין חיישינן
 שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר
כתב לזה וכתב לזה  לאחר מיתה: פשיטא א
 היינו דכי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת
 דייתיקי כתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה מאי
 אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה
 רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא
 ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת ש״מ
 והלכתא כשמואל בסורא מתנו הכי
 בפומבדיתא מתנו הכי א״ר ירמיה בר אבא
 שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו
 א]ש״מ שכתב ד וזיכה וקנו מידו מהו שלח

 להו אין לאחר קנין כלום ולא מצי מהדר ביה
 בין לעצמו בין לאחרים ההיא fa דכתבה

 לכולהו ניכםה וקנו מינה אתיא לקמיה דרב הונא אמר לה מאי אעביד לך

 רש׳׳*
 לא יחזור: בידוע שלא היה גו קני! אלא
 מתמס מיתה. כיון שלא שייר מידי:
 מציה מחמת מיתה. שהזכיר שמדאגת
 מימה מחלק נכסיו אין צריך קני! ואפילו
 במקצת: מתנת שכיג מרע. שכתב כל
 נכסיו מיירי (כ): שנתב בה קנין.
 הוא הדין אפילו צא כתב או אפילו אין
 כאן שוס שטר אלא שהקנה בקני! סודר
 למקבל מתנה: ארכגיה אתרי ריכשי.
 כלומר נתן לו שתי כמות על ידי שכתב
 כדקציר ורמי בערסיה וכל לשון שכיב מרע
 נתן בו כח שטב מרע כדלקמן וע״י שכתב
 קנין שלא לצורך נתן בו כח מתנת בריא
 שאס עמד אינו חוזר לכיין דדברי שכיב
 מרע ככתובים ומסורים דמו הילכך ליפות
 כח המתנה הקנה הקנין שלא יוכל לחזור
 בו אם יעמוד: שאם אמר הלואתי. שחייב
 לי סלוני אני נותנה גס במחנה זו לפלוני
 אע׳׳ג דליכא (ג) מעמד שלשתן קני אע׳׳ג
 דבגריא לא קני אלא במעמד שלשתן:
 לא ידענא מאי אידו; ביה. דדילמא לא קני
 כלל אפילו מת דשמא לא גמר להקנות לו
 באמירה זו אלא בקנין סודר ומהו מקנה
 לו בהאי קנין מתנת שכיב מרע הוא מקנה
 לו דהיינו לאחר מימה: ואין שטר לאחר
 מיתה. אא״כ הקנה לו מחיים ואפי׳ ליכא
 שטר אלא קנין סידר אין קני! חופס שלא
 נתכוין להקנותו אלא לאחר מיתה ומיד
 כשמת נפלו הנכסים קמי יורשים ושוב לא
 חיילא מתנתו דפסק כחו: כתג לזה וכתב
 לזה. שכיב מרע שחילק כל נכסיו במתנת

 שכיב מרע לראובן בין בכתב בין בע״פ ושוב
 נתנם לשמעון: דייתיקי. שני מבטל הראשון
 דשטב מרע יכול לחזור בו לכך שני קנה
 דהא הדר ביה מקמא: דייסיקי. צוואת
 שכיב מרע דא תהא למיקס ולהיות דדברי
 שכ״מ ככמובין וכמסורין דמו: [כתג
 וזיכה וכו׳]. כתב כל נכסיו לראובן וזיכה
 לו שמסר לו השטר לראיית זכותו: רב
 אמר ראשו; קנה. וזכוי חשוב כקנין והוי
 כמתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דאמר
 ארכביה אמרי ריכשי ואס עמד אינו חוזר:
 גפורא מתנו. לפלוגמא דרב ושמואל
 בכתב חיכה לזה כדאמרינן: אין לאתר
 קנין כלום. וכיון שזיכה לו וקנו ממנו קנה
 ואין יכול לחזור ממתנתו ןוכ״ש] שלא יוכל
 להקנותו לאחר נס דכולי האי לא הוי אלא
 ליפות כחו נמ וקט [ההוא דקנה מיניהן כתב

 וכדאמרן אי הומ בקנין אפילו בלא
 יפוי כח לא שייך למימר שמא לא גמר
 להקנות אלא בשטר ואין שטר וכו׳
 שהרי מחיים נקנה דמשום דאיכא
 שטר אין סברא שיגרע כחו כללא
 דמילתא מצוה מחת מיתה ואפילו
 במתנת מקצת וש״מ ובמתנת כל נכסיו
 ומסוכן שקפץ עליו החולי וכדפרישנא
 לעיל שוין דמקבל מתנתם זוכה בה
 לאחר מיתתם בלא קנין ואס יש קנין
 צריך ליפות את כחו וכדפרישנא ואס
 לא [לא] קנה דנימא שמא לא גמר וכו׳
 וכדפרישנא ואם עמדו תוזרין ואפילו
 כי איכא קנין אלא שדעת רבוותא ז״ל
 דמצוה מחמת מיתה ומסוכן נחלקים
 מצד מה משכיב מרע שכתב כל
 נכסיו היכא דאיכא קנין וזכר דאילו
 שכיב מרע שכתב כל נכסיו אסיקנא
 לקמן לקנה המקבל לכולי עלמא
 מעתה משוס דאין אחר קנין וזכר
 כלום ואין יכול לחזור בו בין לעצמו
 בין לאחר ובמסוכן ומצוה מחמת מיתה
 לעולם חוזר כמ״ש הרב הלר בן
 מגא״ש ז״ל ונ״ל טעמא דמסתבר
 דש״מ הזכר הוא גלוי דבמתנת בריא
 יהיב אבל אלו שידוע לנו שאינו לעולם
 אלא מתמת מיתה הזכר אי אפשר
 לגלות מה שאינו והחילוק שיש בין
 המסוכן למצוה מחמת מיתה דמצוה
 מחמת מיתה הוא כי שמענו דאמר
 ווי דמית ומסוכן אפילו לא אמר מידי
 הר דינו כמצוה מחמת מיתה כדמשמע
 בירושלמי דמסכת סאה דהמס
 ^מקשינן להא דמסוכן ממתני׳ דקפץ
 עליו החולי והתם בשקפן משמע
 דמדמינן ליה להא דלא אמר ווי דקא
 מית ועוד דאי אמר היינו מצוה מחמת
 מיתה ואע״פ שלא קפץ עליו החולי
 דלב יודע מרת נפשו וכן העלו

 האחרונים ז״ל: גרסי׳ בגמ׳ איתמר מתנת ש״מ שכתוב בה קנין שמואל אמר לא ידענא מה אדון בה שמא לא גמר להקנותו אלא
 בשטר ואין שטר לאחר מימה: כבר פירשנו דטעמא דשמואל משוס דכיון דלא צריך קנין דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו מה
 שכתב בשטר קנין משמע דמפקיה מדין מתנת שכיב מרע והויא לה כדין מתנת בריא דבעיא קנין והואיל ולא יהבא עד לאחר מיתה
 דפשיטא לן הכי כדאמרן הילכך לא קנה כדשמואל דשמא לא גמר ומיהו הא דאמרינן דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין ולא בעי קנין
 היינו היכא ללא כתב בשטר מהיום אבל אי כתב בה מהיום או מהיום ולאחר מיתה בעי קנין דכל שממייס מקנה לא קנה בדיבור ולא
 אמרינן דסימנא לחיים קאמר וזה ברור בעיני המפרשים ז׳׳ל ואם כן קנה המקבל מתנה אס מת הנותן ואם עמד הנותן יכול לחזור בו"
 אבל אס לא כתב בו מהיום בסירוש אע״ג דכתב לו שטר רש בו זמן ואע״ג דקי״ל [דף קלי.] כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוטח
 עליו לא אמריגן דהוה כאילו כתב בו מהיום אע״ג דבעלמא אמרינן הכי משוס דהכא איכא למימר דזמן לא כתבו כדי להקנות לו
 מהיוס אלא אדרבה כדי לגרוע כחו דאי כתב לאחר בתרא ליקני והוא לא ליקני ומשוס הכי כתב בו זמן כדי שנדע שזה היה ראשון
 דהא קי״ל [דף קצב:] דייתיקי מבטלת דייחיקי הלכך אם לא כחב לאחר ואין בו קנין [קונה] לאחר מיחה ואם יש בו קנין לא קנה כדשמואל
 והא דאמרינן הכא שכתב בו קנין לאו דוקא שאפילו לא כתב בו קנין ואפילו לא כתב בו שטר כלל אלא שצוה וקנו מיניה הר הכי
 לשמואל דכולה מילתא חד טעמא היא שהרי במתנת שטב מרע לא צריך קנין וטון שקנאו בקנין איכא למימר שמא לא גמר להקנותו
 אלא בקנין ואין קנין סודר לאחר מיתה וכטעמא דשטר וכדפרישית וכן הסכימו כל המפרשים ז״ל: אמר המחיר והא דלא קאמר אין
 קטן לאחר מיתה לרבוחא ללא מיבעיא קנין בלא שטר ללא קנה דהא כל שלא חל הקנין להקנות מעכשיו אינו קונה לאחר זמן כדאמרינן
 בנדרים פרק השותפין (דף מת:) דהא הדר סודריה למריה וכן דעת ר״ת ז״ל דכל קנין בלא מעכשיו אינו כלום אלא אפילו קנו מירו
 וכתבו לו את השטר דבבריא קני הכא לא קני בשכיב מרע וכו׳ ורש״י ז״ל כתב בכתובות ןדף נה:]« כיון דמית תו לא מצינא למכתב
 שטרא בשמיה וכתב הריטב״א ז׳׳ל נראה מדבריו ז״ל שאס כתבוהו מחיים שהיה קונה וכן כתב הרשב״ס והרמב״ם ז״ל ואינו נכון עד שיקנה
 ויאמר בפירוש מעכשיו כדין בריא עכ״ל ומה שנטל קנין כמ״ש הרמב״ס ז״ל בהלכות זכייה ומתנה דכמה דברים שאינס צריכין קנין אלא
 להוכיח שעשה בלב שלם ע״כ: ןדף קנפ-] אמר רב יהודה אמר שמואל וכוי. מפורש כבר שאם עמד תוזר ואס מת קנה המקבל
 משוס יפר כח רוקא: כתכ לזה. אבל לא מסר לו שטר המתנה אלא שאמר בפני עלים נכסי לראובן וכחבו השטר ולא מסרו וכן לשמעון
 פשיטא דבכה״ג אמרינן דייתיקי מבטל׳ דייתיקי כמפורש לעיל: כתב וזיכה. לו השטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים אלו שנתתי
 לך בשטר זה ואף בזו אמר שמואל דאינו נוחן אלא לאחר מיחה והא דקאמר שני קנה היינו במיפה אח כחו דאי לא הא אמרינן לעיל דשמא לא
 גמר וכו׳ וכן לשמעון וקי״ל כשמואל דאמר דכמתנמ שכיב מרע הוא שאס רצה לחזור חוור הלכך שני קנה: שכתב לו כל נכסיו. בקנין או
 מקצתן ונתן לו השטר אסיקנא דהוי כמתנת בריא ואינו יכול לחזור בו ואסילו לעצמו וכבר כתבנו לעיל בשס הרב ז׳יל דאי הוה מצוה
 מחמת מיתה חוזר אפילו בקנין וזכר: אמר המחבר דלהט טרח ועבד כולי האי מפני שדעתו להקנותה מתנה גמורה מהיוס אבל במצוה
 מחמת מיחה חוזר ונראה מדברי הרא״ס ז״ל דמחייס אפילו לא עמד חוזר אלא שזה אינו נראה בעיני הרא״ה ז״ל והריטב״א תלמידו ז״ל:

 עין משפט נר מצוה
ד  תתקי

 א מיי׳ פייט מהלי זכיה וממנה שמג עשין פנ טור
 ח״מ סי׳ רנ:

 מסורת הש״ם
 א) רף סה: ג) הלשון צ״ע ועי׳ ירושלמי יאשר״י
 ג) והיינו ההיא ליש נומלין [קלה:] איזהו מתנת נריא
ו מהיום ולאחר  שהיא כמתנת ש״מ בל שכתונ נ

 מיתה. מהר״ס:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ב הגהה: (ב) נ״נ ע״כ הגה״ה:
 (ג) כלגרסי׳ בפי האומר התקבל גט זה
 לאשתי: והוא סה״ל ואס״כ מתתיל הא לאמר שמואל

 ותיבת והא נמחק וכ״ה בל״ק:
 ג״א א] נגמ׳ איתא ש״מ שכתכ כל נכסיי
 לאחרים וקנו מילו מהו כוי: 5] אנל איני

 נפי׳ רש״י שלנו:
 מא״י [א] נ״נ בגמ׳ ההוא לקנו מיניה: [5] נ״נ
 ואין אומרין נזה שמא לא גמל להקנותו
 אלא בשטר להא זיכה לו וקנו מיניה: [ג] ליפות
 כחו הס״ל ואח״כ צצה״ל וקנו מיניה כתב וכצ״ל:

 [י] צ״ל לקולם:
 חו״י (א) נ״נ כתובית ל״פ אע״פ: (נ) נ״נ הכי
 משמע גס ממ״ש הרי״ף עלה והא לגרם וכוי
 וי״ל לאיירי במקצת רק לסירש שנותן במתנת ש״מ
 כלקציר וכי׳ ולינו כמצוה מחמת מימה וכן הלין גס
 נמתנה בכולה מטעם לה״ל כמחמת מיתה וכ״כ
 הפוסקים לין מיפה כח על נתן מקצת נכסיו בםירש
 מתנח ש״מ עי׳ ש״ע סי׳ ר״נ ס״ט ומ״מ לינייהו
 שמיס לבעינן מיפה כחו: (ג) נ״ב עיי לעיל בגמ׳ לף

 קמח ע״א:

 שלטי הגבוריס
 א כתב מיי׳ הא למתנת ש׳־מ במקצת געיא קנין ובנותן
 הבל א״צ קני! היינו בסתם אבל אס נתן מקצת נכסיו
 בפילוש במתנת ש״מ שאינו קונה אלא לאחל מיתה א״צ
 קנין ואס עומל חוור ואס לא עמל קונה זה המקצת
 ואף אס יש בה קני; אינו קונה אלא במיפה את כחו
 וק אם כתב כל נכסיו ומפרש שנותן הכל מעכשיו
 ומקנה לו מחיים הוא כשאר מתנת בריא שאס הגיע
 השטר ליל המקכל או שקנה מיל הניתן קנה הכל ואין

 יכול לחזור נו ע״כ:
 ג פי׳ רשנ״ם לש״מ שנתן כל נכסיו ובחנו לו שטר
 ומפר לו כילו יעוד לקח כקנין לאינו יכול למזיר בו.
 ור״י כתב אפי׳ כתב לו שטר ימסרו לילו וגם לקח לו
 בקנין אפ״ה יכול לחזור בי יכן נמי אם כתב לו שטר
 ומסרו לילו וזכה לי המתנה על יל אחר כגון אם הס
 מטלטלי! ונחנו ליל אחל שיזכה בהן למקבל יאס הוא
 קרקע יאמר לאחר לך חזק וקני לפלוני אס״ה יכול
 לחזור בו אס אין כו קנין כל ומן שלא הגיעה הממנה
 ליל המקבל וכן היא מסקנת הרא״ש לפיכך אס שנים
 הוציאו כל אחל שמרו אפי׳ אס כתב השטל ומסרו
 חיכה לזה על יל אחר וכתב ומסר וזיכה לזה השני קונה
 שהרי חוזר בו מהראשון ולוקא במיפה כחו לשני
 נללקמן דאי לאו הכי לא קנה לאי! שטר לאחר מיתה
 וכתב הלמנ״ם לה״ה נמחנת ש״מ במקצת ול״נ למתנת
 ש״מ במקצת דיני כמתנת כליא לכל לגר ואינו יבול
 לחזיר נו אבל אס כתב לו שטל ומסל לידו וגס זיכה
 לו המתנה ע״י אחר ולקח נקני! ולאי קנה ואין יכול
 לחזור ני בין לעצמו בין לאחר ני! בכולה בי! במקצתה
 וכתב ה״ר מאיר הלוי למצוה מחמת מיתה גמי יש לי
 דין ככותב כל נכסיו ואס זיכה לו וגס קנה מילו אין
 יכיל לחוור בי אס עמל ומיהו ה״מ בסתם מצוה מממת
 מיתה כגון לאמל ווי לקא מיית אבל אס פירש בהליא
 למתמת מיתה היא נותן אפי׳ הקנה כל מיני הקנאות

 תיור בו:
 ג ש״מ שכתכ כל נכסיו לעבדו ועמל חוזר בנכסים ואין
 חוזר בענל לסי שיצא עליו קול שהוא כן חולין: שאלה
 להרא״ש ראינן יאשתו שהתנו ביניהם שאס ימות נחייה
 שירשו אחיו שני שלישי הממון יהיא תטיל שליש הממון
 ונכתב ינחתס והגיע השטר ליל האחי! וחלה ראיב! וצוה
 לימן משני שלישי הממון גס לאתרים ומת ובאין אתיו
 לבטל הצואה ואומרים שזכו הס בשני שלישי הממון
 בקני! שהקנה להם ונא השטל לילס נחייו ולא היה לו
 כח למעט חלקם וליתן לאחרים שננר קלמו הס לזנות
 בשני שלישי הממין אחר מותו: תשובה לא זכו האחין
 בחייו של ראובן כלום כי לא זיכה להם במייי כלום אלא
 החנאי היה עם האשה שלא חטול כתובחה אלא שליש
 נכסיי ישני שלישים ישארו ליורשי׳ ומה שצוה ליתן

 לאחרים קיים:
ז ד כתב וזיכה לראשון יעוד קנו מידו הרי א״ י  כתב ר
 זו כמתנת בריא גמורה שהוא מקנה מיד ואינו יכול
 לחוור נו שהרי הואיל יהקנה לו בשטר לא היה צריך
 לעשות לו קני! אלא שדעתו להקנות לו מיד כמבואר

 בקונטרס הראיות בראיה טי:



 עץ משפט נר מצוה
 תתקמו-תתקטז

 א מיי׳ ס״כ מהל׳ זטה ומתנה שמג עשי! סנ מור

: כ מיי׳ פייט ופ״י שס שמג שס א  ח׳׳מ סי׳ ת
 טול ח״מ שס:

 מםורת הש״ם
 א) גס׳ אימא מחייס:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ג קאמר: (ב) צ״ל עליהן:

 מא״י [א] נ״ג והלא אין שטר לאתר מימה: [ב] נ״ג
 הנכתגות לאתר מיתה: [ג] צ״ל אנו רואין
 שהוא מת: [י] נ״ג גגמ׳ מטגעיה: [ה] נ״ג ורשג״ס
 פי׳ אל תהא גרכת הליוט קלה געיניך: [י] נ״ג ומת:
 חו״י (א) נ״נ רא״ש גרס רגה: (כ) נ״ג גמתני׳
 לף קנ״ר ע׳׳א: (ג) נ״נ עי׳ לעיל גגמ׳
: (ד) נ״נ צ״ע הא ר״מ מפלש  לף קל״ה ע״נ

 לאיה ליליה:

 שלט• הגבורים
ז א מתנת ש״מ שכמונ נה כלקציר ולמי א״ י  כתב ר
 נערסיה ואין כתונ נה ומגו מרעיה אפטל לט עלמיה
 וטוענין היורשין ואומדן כנר נתרפא מאותו החולי
 וכטל מתנתו ואח״כ מת מחולי אחר ה״ז לנין אופו
 כמות שהוא הואיל ואנו רואיס אותו עמה שכנר מת
 אומדן מאותו התולי מת אף על פי שהנכסים ניר
ן ער שיכיאו היורשין ראיה ז  היורשין המקנל מוציא מ

 שנמרפא מאוחו החולי ואחר כן מת:

 נמוקי יוסף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קנג-קנד.) עב
 ההוא דהוה נתיב נו נחיים ונו׳ כיון שנתב נח נמות לאחד מיתה קאמר. והוה ליה כמתנת שכיב מרע ובכל נכסיו בין בקנין בין בלא
 קנין קנה לאחר מיתה ואס עמד חוזר דהא מתנת שכיב מרע היא וגלה דעתו דמחמת מיתה יהיב אלא דאי איכא קנין צריך
 יסד כח דאל״כ לא קנה דאין קנין לאחר מיתה. אמר המחבר וכבר כתבנו לעיל בשם הריטב״א ז״ל דאם כתוב בו מעחה ועד עולם וכיוצא בזה
 דמשמע מתנה גמורה אפילו מחיים זכה ושוב אינו יכול לחזור בו ע״כ: גרפי׳ בגמ׳ [דף קנג.] ההיא דאתאי לקמיה דרבא עבד לה
 כשמעתיה הוה טרדה ליה א״ל לרב
 פפא בר רב חנן ספריה זיל כתוב לה
 [וכתוב בה] שוכר עליהון או מטען
 אמרה ליה ליטבע ארביה אטעויי
 מטעי ליה אמטינהו למניה דרבא
 במיא ואפ׳׳ה לא איפרק נח מחולשיה.
 לא כתב ש״מ [והוא אומר ש״מ] הייחי
 והס אומרים בריא היה צריך להביא
 ראיה דברי רבי מאיר וחכ״א המוציא
 מחבירו עליו הראיה: ענד כשמעתיה.
 שכתוב במתנתו בחיים ובמות וכי
 קיימא בעי למהדר ורבא פסק לה
 דלא מצי למהדר בה: אמר המחנר לא
 כתבתי זה לענין פסק דכבר מפורש
 הוא אלא לפי דרכי ללמוד תועלת
 הנמשך שהרי דבקה קללתה בו משום
 דהוי דאין לה שלא כדין w ששגגת חכם
 עולה זדון ומש״ה אע״פ שאירע לו כן
 לא איפרק מחולשיה: (מתני,) לא
 נתנ נשטר המתנה לשון שנינ מרע.
 דהיינו כדקציר ורמי בערסיה וגס
 לשון בריא לא כתב דהיינו כדמהלך
 ברגליה בשוקא אלא סתמא וכתבו
 וקנו מיניה והיינו דטעין מקבל בריא
 היית ואם כן אין אתה יכול לחזור
 והנותן טוען מצוה מחמת מיתה
 הייתי ויכולני לחזור אף על פי שקנו
 מידו: וחכ״א אורן ממונא נחזקת
 מריה דהיינו הנותן דהא ספיקא הוא
 דאיכא למימר הכי ןואיכא למימר
 הכי] כדאמרינן בגמ׳ הילכך המקבל
 יביא ראיה בעדים שבריא היה
 וכדאיתא בגמי: נמ׳ ההוא שט-
 מתנה שהיה כתוב נו כדקציר ורמי
 נערםיה. כלומר חולה כדאמרי׳ פ״ק
 דראש השנה (דף טז.) כמאן מצלינן
 האידנא אקצירי ואמריעי: ולא הוה
 בתונ ניה ומתוך אותו חולי נפטר.
 דהא כתיבנא לעיל שאס עמד מאותו
 חולי אף על פי שלא חזר מן המתנה
 בפירוש אין המתנה כלום ולפיכך היו רגילים לכתוב במתנת שכיב מרע
 הנכתבת לאתר מיתתו ומגו מרעיה אתפטר וכר: אמר רנא. דמקבלי
 מתנה זכו במתנתס דאזלינן בתר השתא ונימא כי היכי דהשתא מת
 הכי דיינינן ליה ונימא שמת מאותו חולי ואזלא שמעתיה כרבי נתן
 דאמר אס בריא הוא הנותן כשטוען ש״מ הייתי כדתנן במתני׳ עליו
 להביא ראיה ששכיב מרע היה דכיון דהשתא הוא בריא הכי נמי נימא
 שהיה בריא בשעת המתנה וא״כ צ״ל דמיירי בשכתב קנין במתנה דאי
 באמירה בעלמא הא בריא לא מקנה באמירה ורבי יעקב ס״ל כרבנן
 דממני׳ שלא יזכה לעולם המקבל ממנה עד שיביא ראיה שבריא
 היה משוס דנוקי ממונא בחזקת מריה והלכתא כרבנן לגבי ר״מ
 וה״ה דהכי הלכתא כר׳ יעקב דקאי כוותייהו וליתא לר׳ נתן ולא
 כרבא דסבר כוותיה הלכך כל היכא דלא כתיב ביה ומגו מרעיה
 אחפטר נוקי ממונא בחזקת יורשין עד שיביא המקבל ראיה דמגו
 מרעיה אחסטר: אמר המחנר ומ״מ יכולים העדים לסמוך על
 רפואתו על פי נשים ועבדים המשמשין אותו ואין צריטן לעמוד עמו
 שלא לזוז מביתו אלא כיון ששואלים לבני ביתו ובני אדם הרגילין אצלו
 והס אומרים הכביד פלוני הכביד פלוני ונפטר מתוך כך הרי הוא
 בחזקת שמת מאותו חולי ויכולין העדים להעיד עליו שנפטר מתוך

 רש״׳
 חיכה וקנו ורצה לחזור בו כשעומד מחליו:
 כדקנו אינשי. כשאר שכ״מ הטמן לאחר
 מימה לדעת שיחזור בו אס יעמוד מחליו
 שכותב או מקנה אבל אתה כתבת וקנית וגס
 זטמ ולא מצית הדר בך והשתא מארבע
 מילי לשמואל דקי״ל כוומיה בטני [שמעי׳]
 מתנת שכיב מרע בלא שיור שיש בה קנין
 ולא זיכה לו בשטר לא ידענא מאי אידון
 ביה ולא קני המקבל ממנה ואפילו מת
 הנותן דשמא לא גמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה אבל אס ייפו כחו
 בכתיבת השטר או בצוואה שכתב בה
 וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא קני
 והוא שמת הנותן אבל אם עמד חוזר
 דבידוע שלא היה הקנין אלא מחמת מיתה
 מדרב יהודה אמר שמואל דאוקימנא במיפה
 את כמו שמעינן זה ושטב מרע שאמר
 כתבו ומנו מנה לפלוני ימת (:) כותבין
 ונותנין לאחר מימה כדאוקימנא לשמואל
 במיפה אפ כחו אבל בלא יפר כח לא
 קנה דאין שטר לאחר מיתה ואס כתב
 וזיכה לזה את השטר שמוסרו לזה לראיה
 וכתב וזיכה לזה שני קני דהא הדר ביה
 מקמא והוא שמת ואס עמד חוזר דכל
 מתצת שטב מרע בכל הנכסים בלא יפוי
 כח בשטר אם עמד חוזר הילכך שני [צמי]
 קני דהא הדר ביה מקמא אבל אס כתב
 וזיכה והקנה קאמר שמואל דקמא קני
 לגמרי: גין לעצמו בין לאתר. ואפי׳ עמד
 אינו מוזר: ההוא ממנמ שכיב מרע במקצמ
 שהיה בו קנין וקנה לדבט הכל ואפילו אס
 עמד: דהוה נתיב בה נחיים ובמות. אני
 מקנה לך מתנה זו וליכא לאוקומי במתנת
 בריא דהיט לימא רב הט היא כמתנמ
 שכיב מרע למיקני לאתר מיתה [א]: רב
 אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע. וקנה
 לאתר מיתה ואס עמד חוזר וכ״ש אס
 מתנת שכיב מרע הוא בלא שיור ואם
 עומד חוזר: שימנא לחיים. כלומר במות
 דוקא הוא ובחיים לאו דוקא אלא סימן
 טוב לפי שהזכיר מימחו שלא רצה לפתוח
 פיו להשט! כלומר המקום יחייני ממולי
 זה ולא אמות: כמתנת בריא. ואס עמד
 אינו מוזר ואפילו בלא שיור דהכא אין
 שייך לומר אין שטר לאתר מיתה דהא כתיב
 בה מחיים דמשמע מעתה תתחיל לקנות:

 דהא אמרי נהרדעי הילכתא כרב. גבי בתיים ובמות וה״ה דכמיב מחיים:
 קמ״ל. דלא שני לרב גי! בחיים למחיים דלעולס הוי סימנא לתייס:
 מתני׳ לא כתב בה לשון שניב מרע. כדקציר ורמי בערסיה וגס לשון
 מתנת בריא לא כתב ביה כדמהלך על רגלוהי בשוקא שזהו לשון ממנח בריא
 ולא שייר כלום ונתן כל נכסיו במתנה זו: הוא אומר שניב מרע הייתי. וחוזרני
 בי: בריא היית. ולא תחזור: עליז. על הנותן להביא ראיה ששטב מרע
 היה ואס לא הביא ראיה זכה המקבל מתנה: המע״ה. דהיינו המקבל
 מתנה דהנותן מוחזק ובגמ׳ מפרש פלוגתייהו: גמ׳ ולא כתב בה ומגו
 מרעיה כוי. כך היו רגילין לכתוב במתנת שכיב מרע נש לדעת שמת מאותו
 מולי ולא עמד במתים: הרי m מת. כבר ובתר השתא אזלינן דיש להעמידו
 על תזקמ מיתמו ולומר ט ממוך אומו חולי מת וקנה המקבל ממנה: א״ל
 אביי. מאן לימא לן דמאיתו תולי נפטר: והא רוב חולים לחיים. ותוזר בו
 ואח״כ חלה ומת: ומה הפינה. הטובעת שרובן מי שבספינה לאיבוד אפ״ה
 נותנים לבני אדס שבהן חומרי חיים וחומרי מתים כדתנן פרק כל הגט בת
 כהן לישראל ובת ישראל לכהן שתיהן אין אוכלות בתרומה: חולין שרובן לחיים.
 דמנן המביא גט ממדינח הים והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קייס
 לא כ״ש. דתיישינן דילמא עומד: מי מוציא מיד מי. מתנה שאין כתוב בה לא
 לשון מתנת בריא ולא לשון מתנת שטב מרע: הוא. הנותן מוציא מידן דהוה
 מוחזק בנכסים: והם אין מוציאין. המקבלי מתנות אין מוציאין אלא בראיה
 בעטם דאזלינן במר המוחזק דיד בעל השטר על החחמונה ולא אזלינן בתר
 השתא כאביי: אם בריא הוא נר. דאזלינן בתר השתא כרבא: ראיה במאי. (ד) בין

 חליו דכל כה״ג דמילתא דמגליא סומכין על החזקה בדיני ממונות וכן
 דעת אדונינו הרב הגדול הרמב״ן ז״ל עכ״ל הריטב״א ז״ל ומכאן נפקא לן דעדיס שלא העידו כל עדותן אלא כתבו סחס לאו שקרא הוא
 אע״ג דאית פסידא למקבל אס לא ימצאו עדים שהיה בריא וטעמא משוס דמה שאומרים ומפרשים דבריהם בתר הכי אינו עקירת השטר
 כלל דהא סממא נכתב והס עצמם יכולין לברר הענין אס היה בריא או שכיב מרע ואע״פ שכתב ידן יוצא ממקום אחר והא דאמרינן
 בכתובות [דף יט: ע״שן דעדיס שאמרו תנאי היו דברינו אין נאמנין בשכתב ידן יוצא ממקום אחר היינו משום דעדותן דהשתא עוקר
 השטר דאילו מכח השטר נתחייב בין יקיים דבר זה או לא יקיים ומכח התנאי כשלא קייס אין השטר כלום וכיון שהגירו שוב אין תוזרין
 ומגידין ומחזי כשקרא אבל הכא ליכא למימר דמכח המתנה סתמא יזכה המקבל בין היה הנותן בריא בין היה ש״מ דודאי בלאו הכי א״א
 או היה בריא וזכה או היה ש״מ ולא זכה בה הלכך ודאי בעי פירוש ולא מיחזי כשקרא ולא שייך למימר טון שהגיד שוב אינו חוזר
 ומגיד דהא לא הגיד עדיין לגמרי והשתא הוא דגמרן ומיהו פשיטא ודאי דלכתחלה צריכים לברר עדוחן: קי״ל כרב הונא ורבא דאמרי
 ראיה בעדים וכן כתבו המפרשים דטעמא דהשיב רבא לאביי איכא למימר הכי ואוקי ממונא בחזקת מריה טעמא הוא ואמרינן רבי יעקב
 כרבנן וא״כ הלכתא כר׳ יעקב דלא אמרינן ניזיל בתר השתא שהוא בריא אלא נוקי ממונא בחזקת מריה עד שיביא המקבל ראיה בעדים
 שבריא היה הנותן בשעת המתנה: גלפי׳ בגמ׳ נדף קנל. וע״ש סוף עמוד בן ר׳ יותנן אמר ראיה בקיום השטר ור״ל אמר בעדים איתיביה
 רבי יוחנן לר״ל מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו ני] ובאו מי משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה ובאו ושאלו
 את רע״ק מהו לבודקו אמר להם אין אתם רשאין לנוולו ועוד דסימניס עשויין להשתנות לאחר מיתה ואישתיק נדף קנה.] בשלמא לדידי
 דאמינא בקיום השטר היינו דמשכחת לה דנחתי לקוחות לנכסי אלא לדידך דאמרת בעדים נכסי בידי לקוחות היכי משכחת לה אמר ליה

 דלא אקנית בדקנו אינשי הא קא מפרשי
 לה רבנז דע״י זכוי וקנץ הות ומשום הכץ לא
כתיב בה  מציא למהדר בה ההוא דהוה א
 א)בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת

 שכיב מרע מדכתב בה במות לאחר מיתה
 הוא דקאמר וההוא דכתב בה בחיים םימנא
 לחיים יא) ושמואל אמר הרי היא כמתנת
 בריא מדכתב בה בחיים מהיום הוא דקאמר
 ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי
 נהרדעי הילכתא כותיה דרב אמר רבא אי
 כתיב בה מחיים קני אמר אמימר לית הלכתא
 כרבא א״ל רב אשי לאמימר פשיטא דהא
 אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב מהו
א ל  דתימא מחיים מודה רב קא משמע לן: נ
 כתב בה שכיב מרע ובו׳: ההיא [מתנתא]
 דהוה כתיב בה כדקציר א ורמי בערםיה ולא
 כתיב בה ומיגו מרעיה איתפטר לבית עלמיה
 אמר (א) רבא הרי מת והרי קברו מוכיח עליו
 א״ל אביי השתא ומה םפינה שרובן לאיבוד
 נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים
 שרובן לחיים לא כ״ש אמר רב הונא בריה
 דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתא דרבא
 כרבי נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא
 מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו בלא
 ראיה דברי ר׳ יעקב רבי נתן אומר אם
 בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב
 מרע ואם ש״מ הוא & עליו להביא ראיה
 שבריא היה ולית הילכתא כרבא דהא
 אוקימנא להא דרבי נתן כרבי מאיר (נ) ודר׳
 יעקב כרבנן דתנן וחכ״א המוציא מחבירו
 עליו הראיה ואמרינן ראיה במאי רב הונא
 אמר ראיה בעדים ורב חםדא ורבה בר רב
 הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר
 ראיה בעדים קא מיפלגי ר״מ ורבנן בפלוגתא
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 מולינא לן בערעור למשפחה ללאו ערעור הוא למאי קאמרי לילמא קטן היה חזקה אין העלים חותמים על השטר אא״כ נעשה נגלול:
 בקיום השטר. שיקיים כלי ללא לימרו ליה מזוייף הוא רלך ויחזיק בנכסי: וד״ל אמר עד שיביא ראיה בעדים. וכלפסקינן לעיל ואף רבי
 יוחנן לא אמר בקיום השטר אלא לוקא הכא וכלמוכח בסמוך: נא] וערערו לומר קטן היה. כדאמרינן בסמוך שאינו יכול למכור בנכסי
 אביו אלא דוקא בן עשרים ושהביא שתי שערות שיהא בהן גומא לאפוקי שומא: עשויין להשתנות. או שנושרומ או ע״י נפיחה אינו נראה

 רש״י
 לר״מ בין לרבנן קבעי: ר״מ כרבי נהן.
 לאזל בתר השתא ואיירי שהוא בריא עתה
 ואמר ר״מ שעליו להביא ראיה ששכיב
 מרע היה לאזלינן בתר עתה לבריא הוא:
 ורמן כר׳ יעקב. דלא אזלינן בתר השתא
 אלא הן המקבלי מתנות עליהן להביא
 ראיה כי הס המוציאים: ראיה בקיום
 שטר. מה שאמרו רבנן המוציא מתבירו

 עליו הראיה ראיה בקיום שטר קאמרי
 שצריך המקבל לקיים שטר הממנה שלא
 יוכל הנותן לטעון מזוייף הוא וטון שנתקיים
 בעלים שלא ע׳׳פ הנותן לליכא מגו יוכה
 בעל השטר במתנה אבל אס לא קיימו שטרו
 בעלים אחרים אע״פ שנתקיים ע״פ הנותן
 נאמן לומר שטב מרע היימי מגו לאי בעי
 אמר מזוייף הוא לקסברי מודה בשטר
 שכתבו צריך לקיימו ור״מ סבר אין צטך
 לקיימו שסתם שטרות כשרים הס ולא
 אמרינן בהו מיגו ולכך כיון דנותן מולה
 שכתבו אין נאמן לומר שטב מרע הייתי
 במיגו ועליו להביא ראיה: ודנולי עלמא
 נר׳ נסן. דאזיל בתר השתא: וליחא
 לדרבא. רשב״ס פסק כרבא וכדאמר דכולי
 עלמא כרבי נתן דדיינא הוא ונחית לעומקא
 דטנא ומסקנא דשמעמין דמודה בשטר
 שכתבו א״צ לקיימו לא שנא היכא דמרע
 ליה לשטרי לומר שטר פסים או שטר אמנה
 הוא ול״ש דמרעי ליה עדיס לומר אנוסים
 היינו: איתמר קטן היורש ננהי אניו שמס
 מאימתי מונר נננסי אניו. בקרקעית
 ותהיה מכירה לאילו גבי מטלטלי תגן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר
 וקאמר המם כבר שיח כבר שבע כל חד לפוס חורפיה ומשום כלי חייו
 מקינו ליה רבנן במטלטלי דתיהוי מכירה למזונותיו אבל לא במקרקעי:
 מבן [שממה] עשרה שנה ויום אחד. גרסינן דפסקינן לקמן מון הזמן
 כלפני הזמן ואף על פי שאינו יידע (א) בטיב משא ומתן כדמוכח לקמן
 דבת י״ל שיודעת בטיב משא ומתן מוכרת כגון שהביאה שמי שערות
 כדמוכח לקמן: בודקין לגיטין ולקדושין. אף על פי שהוא בן שלש עשרה
 דוס אתד והאשה בת שתים עשרה שנה ויום אחד לא סמטנן אשניס
 להחזיקן כגלולים ובני שערות להיית הקלושין ולאי אף להקל שאם קדשה
 אחריו שני שמצא הימנו בלא גט אלא בולקין אס הביא שתי שערות אז
 הקלישין ולאין: לחליצה. שלא תחלץ עד שתגטל יתביא שתי שערוח: ולמיאונין.

 דר׳ יעקב ורבי נתן דר״מ כרבי נתן ורבנן כרבי
 יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים א״ל אביי
 מ״ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה
 מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה
 הכי ש״מ שכיב מרע הוה אדרבה מדכולהו
 כתיב בהו כדקציר ורמי בערםיה והא לא
 כתיב בה הכי ש״מ בריא הוה איכא למימר
 הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת
 מריה והאי טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב
 חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה
 בקיום השטר הילכך לדברי רב הונא ורבה
(א) ראיה בעדים קם ליה רבי נתן כרבי  דאמרי
 מאיר ורבי יעקב כרבנן וקי״ל הילכתא כרבנן
 הילכך ליתא לדרבא דאמר הרי מת וקברו
 מוכיח עליו דשמעתא כר׳ נתן אזלא דלית
 הילכתא כותיה: איתמר א בן מאימתי
מוכר בנכםי אביו רבא אמר ר״נ מבן שמונה  א

 עשרה שנה ורב הונא בר חיננא אמר ר״נ
 מבן עשרים שנה והילכתא כותיה אמר ר״נ
 אמר שמואל כבודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה
 ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן
 כ׳ שנה וכיון דבדקיניה לקדושין למה לי

 בהם גומות או שמתמסמס הבשר
 ונראה שיהיו בהם גומות: בשלמא
 לדידי. למסתברא לי לנכסי בחזקת
 לקוחות ואתו בני משסחה ומערערים
 והיינו לאישתיקו כלי ללא לנוול
 קרובם היינו למשכחת לנחתי לקוחות
 לנכסי שיקיימו השטר ויחזיקו בנכסים
 אלא ללילך לאמרמ בעלים א״כ לא
 יחזיקו על שיביאו ראיה שגלול היה
 ועליהם הראיה והא ליכא עלים
 כלאמרן שצריך שנים וסימנין וא״א
 עכשיו שמת לבלקו: א״ל ר״ל מודינא
 לך. להכא סגי בקיום השטר לחזקה
 אין העלים חותמים על השטר אא״כ
 ילעו שהנותן והמקבל והעלים גלולים
 וכשרים ופסקו ר׳׳ח והרי״ף ז״ל כר״ל
 לחזקה אין העלים וכו׳ למשמע נמי
 לר׳ יוחנן קבלה כן אס כן כיון לרבי
 יוחנן ור״ל ס׳׳ל הכי הכי קי״ל. כך
 העלו האחרונים ז״ל: אמר רבי
 ינאי אמר רב מודה ני] ובו׳. שמולה
 הלוה ואמר אמת שאני כתבחי שטר
 זה אבל פרעתיו או אמנה הוא כלומר
 האמנתי למסור אותו לך קולם
 שקבלתי הלמיס צריך המלוה לקיימו
 ואפילו קיימו אח״כ גובה חובו בשטר
 זה וכ״ש אס קיימו קולס שיטעון זה

 לומר אמנה ללוקא כשאינו מקיימו נאמן הלוה לומר טענה זו ונאמן
 מגו לאי בעי אמר לא מכרתי לך לבר או לא לויתי והרי שטר מזוייף
 הוא ואע״פ שהטענה בלמים והמגו במכירה וקי״לא] לאין אלס נאמן
 על דבר אחל משום מגו למצי טעין לבר אחר מ״מ איכא למימר
 דכל כי האי מלתא שמחמת השדה הוא חובע הדמים כדבר אחד חשוב
 ודקדקו האחרונים ז״ל דכיון דסבירא לן דמודה בשטר שכתבו צריך
 לקיימו וכדרב נחמן דסבירא ליה הט במסכת כתובות (לף יט.) הא
 דאמרן חזקה אין העדים חותמים על השטר אא״כ נעשה בגדול ה״מ
 בשטר מקוייס אבל בשטר שאינו מקוייס נאמן לומר קטן היה
 מגו דיכול למימר איני מטר בשטר זה מעולם ושטר זה מזוייף

 הוא ואף על גב דמיבעי לן בעלמא [בב״ב לף ה:] אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא הכא ודאי אמרינן מגו או משוס שאין
 כל החזקות שוות או משוס דנוקי ממונא בתזקת מריה ומביאין ראיה מדמקשינן לרבי יוחנן לפום מאי דהוה סליק אדעתיה דרבי
 יוחנן דמודה בשטר שכחבו אין צריך לקיימו ומקשו ליה והלא משמך אמרו יפה ערערו בני משפחה כלומר ואס אין צריך לקיימו
 האיך יכולין לערער והך לאו קושיא היא אלא משוס דסמיך אמסקנא דחזקה אין העדים וכו׳ ולפיכך אמרינן למאן דאמר ראיה
 בעדים הכא אין צריך להביא עדים דאס לא כן מאי מקשה הא קיימא לן גבי מתנה דשכיב מרע דמאן דאית ליה אין צריך לקיימו
 אית ליה דצריך ראיה בעדים ובגמרא מדמו לה לההיא אלמא דאי הוה סבירא ליה צריך לקיימו הוה אתי שפיר הא דאמר יפה
 ערערו אף על גב דאית לן האי חזקה משמע שהיו נאמנים לומר קטן היה משוס מגו דמצי למימר השטר לאו כלום הוא עד
 שיקיימו את השטר: איתמר בוי. העלו המפרשים ז״ל בשס הגאונים דמדנקט בנכסי אביו דוקא בנכסי אביו הוא דבעינן בן
 עשרים ושיהיו לו סימנין ומיהו אף על פי שאינו יודע בטיב משא ומתן כיון שהוא בן דעת סגי אבל בנכסי עצמו אפילו בן שלש
 עשרה שנה ויוס אחד שהוא גדול ובלבד שיהיו לו סימנין ושיודע בטיב משא ומתן או דמסברו ליה וסבר כדאמרינן בסמוך: אמר
 המחבר נבם־ עצמו בגון נכםים שנתנו לו אחרים או שנתן לו אביו בחייו עד כאן. ואפשר לומר דטעמא דמילתא משום שחששו
 לקרקעוח שירש דילמא מוזיל וזבין טון שלא טרח ולא עמל בהם ולקרקעוח דוקא חששו שהססדן מרובה: אמר המחבר דוקא
 בנכסי אביו תקנו שהיא ירושה מצויה אבל בשאר ירושות אסילו ירושת אמו דינם כנכסים דידיה דדבר שאינו מצוי הניחוהו על הדין

 עין משפט נר מצוה
ז-תתקיח  תתקי

 א מיי׳ פכ״ט מהל׳ מכירה שמג עשי! פכ טור ח״מ
 סי׳ רלה: ב מיי׳ פ״ג ופ״ה מהל׳ אישות ופ״ח
 מהל׳ יביס סמג עשי[ מח נ נא נב טור אה״ע סי׳

 קנה קסז:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ג תרוייהו:

 נ״א א] כ״כ ר״ת טש ב״מ והובא שס בהגהת
 מנדט בשם הרבה ראשונים וכ״כ הנ״י ריש
 נ״מ ללכך א״ג לומר חציה שלי נמיגו דאי בעי אמר

 כולה שלי:
: [נ] נ״ב בשטר שכתבו וכו׳: ׳  מא״י [א] נ״ג פי

 חןי״י (א) נ״נ בל זה שיטת רשב״ס ללא כרי״ף
 כלמסיק:

 שלטי הגבורים
 א גט קטן שמנל ילאה מלנט הלא׳׳ש לנמקלקעי
 אין מקחו מקח ואין ממכלו ממכל על שיגליל
 ומשהגליל להיינו משהטא שתי שערות אחר שטה נן
 י׳׳ג שניס אס מטף ופקח ויולע נטינ משא ומתן אז
 לינו כגלול לכל לנר ומקחו מקמ וממנרו ממנר נין
 במקרקעי נין נמטלטלי אפי׳ שירש מאטו אנל אס לאו
 חטף הוא אז לא הוי ממכרו ממבר בקרקע שירש
 מאביו אע״פ שאינו שוטה על שיהיה בן כ׳ שנים
 שלמיס ויביא ב׳ שעלות ואפי׳ אס הביא תוך שנת כ׳
 עליין אינו יכול למכול ומיהו אס קנה קלקע מקחו
 מקח ואס הוא נן כ׳ ולא הניא נ׳ שערות עליין חשוב
 קטן ואינו יכול למכור על שיהיה נן ל״ו שגיס נל״א
 כשלא היו לו סימני סריס אכל אס היו לו סימני סריס
 מיל כשהוא כן כ׳ חשוב גלול ויכול למכור אכל אס
 קנה קרקע או ניתן לו במתנה יכול למוכרו מיל לאחר
 שהגליל אפי׳ אינו יולע בטיב משא ומתן וד״ף כתב
 לאפי׳ כנכסים שקנה אינו יכול למכור על שיגדל אא״כ
 יולע בטיב משא ומתן וכנכסי אביו אפי׳ יולע כטיכ
 משא ומתן אינו יכול למבול על שיהיה בן כ׳ והלא״ש
 לא הסכים לדבריו אלא לסברא ראשונה וכתב הרמייה
 איכא מרנוומא דאמד דוקא בנכסי אביו לשכיחא עכלי
 רננן תקנתא שלא ימנור עד שיהיה נן כ׳ ולאו בנכסי
 שאר מודשיו וכחב הוא שאין חילוק כין נכסי אניי
 לשאר מורישיו וכן נמי אס נתנו לו אביו כמתנח ש׳׳מ
ו כירושה אבל אס נתנו לו במחנת  שהוא בירושה דנ
 בדא דינו כשאר נכסים שקנה או נתנו לו כמתנה וכתנ
 לו אע״ג דמכר קודם שנתנרר שהוא גדול כגון קודס
 כ׳ ולא הטא שתי שערות ולא נולדו לו סימני סריס
 ולאחר ומן הביא שתי שערות שעתה נתברר שעכשיי
 הגדיל אין מטרתו כלוס עד עמה שקטן היה מ״מ אס
 נתברר שהוא סריס כגון בן עשדס שלא הביא כ׳
 שערות ונוללו בו סימני סדס בין הגיא אחייב ב׳
 שערות נין לא הניא א״נ עברו רוב שנותיו וצא הניא
 שתי שערות אע״פ שלא כילדו נו סימני סדס נין הניא
 אחר כך בין לא הביא ב׳ שערות אגלאי מלתא למפרע
 שהיה סדס כמעי אמו הלכך כל שאילו הטא כ׳ שערוח
 קודם שמכר היה ממכרו ממכר עחה שנחמד שהוא
 סריס הרי מכר למפרע על כאן כתכ מיי׳ פחות מבן
 עשדס שמכל בנכסי אביו חוזל ומוציא מיל הלקוחות
 בין קולס לעשרים כין לאחר עשרים ומוציא כל פירות
 שאכל אס הוציא הוצאות ונטען או זרע שמין לו ומחזיר
 השאר וכזה הורו רכותי ואני אומר שאפי׳ קטן שמכר
 קרקע כנכסי אביו ונעשה בן עשרים ולא מיתה אינו
 יכול להתזיר טון שלקת המעות ונשתמש הלוקמ כקרקע
 זו לפניו כשהיה כן עשרים ולא מיתה נתקיימה ביל

 הלוקח שהד רצה בממכרו:

 הגדול
 שערות עכ׳׳ל) לפי שנשאל מלפניו בשאלה על מה שכתב בספר מקח וממכר והיו דברי אותה שאלה כעין דברי
 הרב אות באות תיבה בתיבה ועל כל דבר ודבר השיב רבינו האי גאון ו״ל ברוחב תבונתו ועומק חכמתו ואעפ״כ
 דברי הרי״ף ו״ל יותר נכונים וברורים בעיני אבל קרוב אני בעיני לדעת שלישית לומר שאין לחלוק בין נכסיו ובין
 נכסי אביו אבל יש לחלוק בין יודע בטיב משא ומתן לשאינו יודע שאם הגיע לעשרים אינו צריך לידע בטיב משא
 ומתן ואם הוא פחות מבן עשרים צריך לידע בטיב משא ומתן כגידל בר מנשי׳ וכולן כשהביאו שתי שערות ובדרך
 זה מתישבות כל השמועות כולן והא דאמר בגמ׳ והא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא פחות
 מבן עשרים דאזל וזבין נכסי אההיא דרבא קמייתא קיימיה דאמר רבא אמר רב נחמן מבן י״דו וההוא נמי בן י״ח
 הוה ולא הוה יודע בטיב משא ומתן ולעולם אין הפרש בין נכסיו לנכסי אביו אי קשיא לך הבא אמר רבא אמר רב
ש לומר הא דידיה הא דרכיה  נחמן מבן י״ח והתם אמר רבא שלש מדות בקטן וכוי דאלמא צריך שיהא בן עשרים י

 אי נמי חדא מינייהו רבה אמרה ולא רבא:

 המאור
 דאיתי בתשובה לרבינו האי גאון ז״ל שהשיב על כל דבר ודבר ממ״ש הרי״ף ז״ל בהלכותיו בשמעתא דבודקים
 לגיטין ולקדושין וכו׳ (וז״ל דהיינו האי מימרא דאר״נ א״ש ולמכור בנכסי אביו כוי הא מלתא באפי נפשיה ולא
 כי״מ דס״ל אכולהו קאי דבודקין לכולהו מכי מטי זמן בוגרת עד רמטי כ׳ שנה ומסייע ליה להאי סברא מהא דשלח
 גידל בר מנשיא לרבא וקאמר דהאי דקאמר לאפוקי למ״ד דבן י״ח לאו אהני דאיפלגו אליבא דר״נ קיימי דש״מ
 דהלכתא כמ״ד מבן כ׳ שנה אלא אהאי מתני׳ דתנן בנדה בת כ׳ שנה שלא הביאה שתי שערות וכו׳ אבל האי מימרא
 דר״נ לית הלכתא כוותיה דהא איפסקא הלכתא כרב גידל בר מנשיא והאי סברא איכא עליה כמה פירכי. חדא דא״כ
 לא איבעיא ליה למימר עד שיהא בן עשרים אלא עד עשרים ועוד אי ליכא הפרש בין נכסיו לנכסי אביו ל״ל למימר
 ולמכור בנכסי אביו לימא סתם ולמכור בנכסים אלא ש״מ ולמכור בנכסי אביו דוקא וכו׳ וההיא דשלח גידל לא
 מסייעי להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה וא״ל אם יודעת בטיב
 משא ומתן וכו׳ אבל בנכסי אביו אפי• יודע בטיב משא ומתן אינו יכול למכור עד שיהא בן עשרים ואיתי שתי

 מלחמת ה׳
 פחות מבן כ׳ דזבין נכסיה ואמר רבא סתם שפיר זבין ולא בדק ליה כלל ולא אמר כיון ליידע בטיב מו״מ שפיר
 זבין ולא ידע ליה כלל ומה שפירש בעל המאור ונדחק בה לומר דהא דאמט׳ בגמ׳ והא דרבא לאו בפירוש
 איתמר אלא מכללא איתמר דההיא קמיימא דרבא קיימינן דאמר רבא אמר רב נחמן מבן י״ח וההוא נמי בן
 י״ח הוה ולא היה יודע בטיב מו״מ אין פירושו כלום מלא דלאו לישנא לגמי הוא למימר במר אשוקי שמעתמא
 אחטני ובמר מילי אחריני דרבא למימר אקמייחא והא דרבא לאו בפירוש איחמר ומה ראה לאחר כל כך. ועוד
 לרבא שמס אמר זביניה זביצי ולא משמיה דרב נחמן ומנא ליה למאן דחזא למימרא משמיה דרב נחמן ואדרבה
 הוה לן למימר דלאו דרב נחמן הוא ט היט דלא תפלוג דרב נחמן אדרב הונא בר חיננא משמיה לרב נחמן
 ועוד דטון דרגא אמר זביניה זביני מנא ליה למאן דחזא דמגן י״ח דלמא אפי׳ בן י״ג שנה ויום א׳ וא״מ בן
 י״ח היה אי הט הוה לן למימר בגמ׳ דההוא בן י׳׳ח ועוד דאי נמי בן י״ח היה דלמא אי הוה נמי בן י״ג
 הוה דינן דזביציה זביגי אלא ודאי אהא קיימי! דגידול בר מנשיא דלא שמעינן ליה לרבא דלשלח ליה מפורש אם
 יודע בטיב משא ומתן ממכרו ממכר בנכסיו אלא משוס מעשה דחזא מאן דהוא אהדר ליה הט אמר רבא והיינו
 דפסקי׳ לקמן והלכמא כגידול בר מנשיא כלומר דסליק אדעמיה שממכרו ממכר בנכסי עצמו ואע״ג דלא פשט
 מימר אמרת וכיוצא בפי שנים אוחזין קבלה מיניה ר׳ אבא במתנה אע״פ שרץ אחריהן ואין מגיען ואע״ג דר׳
 ירמיה לא אמרה בפשיטא אלא בעיא אמרי׳ קבלה מיניה כאילו פשטה שעל כיוצא בה מחלי ממליא שאלת החכם
 חצי התשובה ואילו פשטא רבא כרבה הוה פסקי׳ בגמ׳ ודאיתמר פחוח מבן כ׳ משוס דרבא דידיה סבר עד
 שיהא בן כ׳ בפ׳ המקבל לפיכך למדו בן י״ג שנה ויוס א׳ מכל פחות מבן כ׳ שאס נכסיו ונכסי אביו שויס

 לעולם לא יהא ממכרו ממכר עד עשרים:

 ועוד ראיחי בחשובה לרבינו האי גאון ז״ל וכו׳ אבל קרוב אני בעיני לדעת שלישיח לומר שאין לחלוק בין נכסיו
 ובין נכסי אביו אבל יש לחלוק בין יודע בטיב מו״מ וכו׳ ואם הוא פחות מבן כ׳ צטך לידע:

 אמר הכותב אין הכרעה זו מכרעת שכבר עמד עליה רטנו ז״ל מדברי בעל הלכות גדולות שכתב כן והיא
 דחויה אצלו מפני שהוא דקדק בלשון שאמרו כגמ׳ בנכסי אביו ובדגידול בר מנשה אמרו סתס מהו כלומר מהו
 שתשא ותתן בנכסים ואמרו נמי מקמה מקח וממכרה ממכר ובההוא ינוקא אמר נמי לזבין נכסי וזו ראיה ועול
 אמרת שאס כלבט בעל הלכות גלולות ז״ל הא לאקשינן בגמ׳ למ״ל מבן כ׳ ממעשה לבני ברק מאי קושיא
 דלמא יודע בטיב מו״מ היה והיה ממכרו ממכר ואס לא הביא ב׳ שערות אין מעשיו כלום ואע״ג דמטף טפי
 ולפיכך היו בודקי! אותו אלא ש״מ לעולם אין מעשיו כלוס עד שיהא בן כ׳ תדע שהרי ודאי אילו היה ממכרו
 ממכר בנכסי אביו ביודע בטיב מו״מ לא היו אומרים סתס עד שיהא בן כ׳ שרוב קטניס בני י״ג אי משבר
 שברי להו בכל ט הא מלתא ועוד דא״כ היט אמר רבא במס׳ גיטין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ׳ ולא
 פירש שהם נבדקין אס יודעין בטיב מו״מ דהא איהו בנבדקין בדעתו אייט דקאמר צרור וזורקו אגוז ונוטלו
 וקאמר כמי הגיעו לעונת הנדטס נדריהן נדר והקדשן הקדש דהיינו בנבדקין שאס אמרו יודעי! אנו לשם מי
 נדרנו ולשם מי הקדשנו נדטה! נדר והקדשן הקדש וכן פי׳ רבינו שלמה ז״ל שס בגיטין ותכן בפ׳ מציאת האשה
 א״ר יוסי וט אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הט היא מכורה מעכשיו בד״א בגדולה אבל בקטנה אין מעשה
 קטנה כלוס ואי אמרת נכסיו ונכסי אביו שיין הן והלא אס הימה שדה ורוצה למוכרה אינה מכורה עד כ׳ וא״מ
 משכחת לה כיודעת בטיב מו״מ אי הבי ליפלוג וליתני בד״א ביודעמ בטיב משא וכו׳ דהא תלמוד אין סתס
 קטנים בכל השמועות הללו יודעין בטיב מו״מ עד שיפרשו ובסחמן עד שיהו בן כ׳ שנינו בהם. ועוד דההוא



 עין משפט נר מצוה
 תתקיט

נ מור ח״מ  א מיי׳ פכ״ט מהל׳ מטרה סמג עשין פ

 שי׳ רלה:

 מסורת הש״ם
 א) כנדה דף מז: נ) כלפו״י ליתא לתיבת נוגרמ וכן

 גגלה שס ליתא ג) דף שה. ד) כיכמופ דף צו:
 ה) כנדה דף מז: י) שם:

 קונץ הגהות
 ב״ן־ן (א) נ׳׳ב צא נצרכה אלא ליגוס דתנן כן ט׳
 וכוי. וסיכה טכס נמחק: (נ) להני ה׳ כולהו
 כצ״ל: (ג) צ״ל אההיא: (ד) צ״ל כמרריהו: (ה) חי׳
 כן נמחק: (י) צ׳׳ל וקי״ל: (ז) נ״נ אמא לקמיה דרכא
 א״ל זכיניה זכיני אייל קרוביה זיל אכול ממרא ושט
 קשייתא כי רבא אזל עבד הט א״ל ר3א זכינוהי לאו
 זכיני ט קא כתבו ליה שטרא א״ל לקוחות זיל אימא
 ליה מגילת אסתר בזוזא שטרא דמר כזווא הדר אזל
 א״ל. א׳׳ל רבא זכיניה זכיני. א״ל קרובים לקוחות
 אגמרוה. א״ל טון למסברא ליה וסבר מידע ידע
 והאי לקא עבל הט מוצסא יתירא הוא להוה כיה

P) ולית כצ׳יל: ) : י  וזניניה זטני דשמעת כו
 מא״י [א] לבט כצ׳׳ל: [p נ״כ ר״ת גטס זימנין
 לאתי מחמת בטאות׳ וזימנין לאתי מממת
 כחישותא עי׳ נתוס׳: [ג] ג״ג עי׳ בגמ׳ לף קנ״ג:
 נח נ׳׳ב ההוא פחות מבן כ׳ אזיל וזבין גכסיה אתי

 לקמיה לרבא אמרו ליה קרוביה זיל אכול תמט
 ושלי קשייתא בי רבא עבל הט אמר להו זביניה
 לאו זטגי כו׳ אמרו ליה קרוביה לקוחות אגמרוהו
ן למסברי לי וסבר  אמר להו מסבט ליה סבר טו

 מילע ילע יכו׳:
 וןןי״י (א) נ״ב רשום קו על תיבות ולמכור מכסי
 אביו: (כ) נ״ב עי׳ בגמ׳: (ג) נ״ב צ״ע להא
 קמן לקאי על לבט ר׳׳נ גס הא אמט׳ בפירוש
 ולמכור בנכסי אביו לאפיקי וי״ל לס״ל להנך רבוותא
 דגרסי עד שיהא בן כ׳ לאפוקי וכו׳ ופירשו דקאי על
 מ״ש צמיאוגים ומ״מ דבט הד״ף מגומגמים בלשון:

 שלטי הגנורימ
 א שאלה מה שאמר ולמכור כנכסי אביו עד שיהא בן
 כ׳ מי צטך להביא ראיה על הדבר הלוקח או המוכר
 שנא להוציא: חשובה שורת הלין כל זמן שנתקיים שטר
 המקח הלוקח נאמן לפי שאמרו ונולקין לקלושין
 ולגירושין ולחליצה ולמיאוניס ולמנור מנסי אניו על
 שיהא בן כ׳ שנים ילפיכך אין העלים רשאים לחחוס על
 שטר ממכרו על שילעו שהוא בן כ׳ שניס ושהביא
 שערות הלכך נשתתמו חזקה נתברר שהוא כ! כ׳
 ושהביא נ׳ שעלות לאל״כ לא היו חוחמין כלטש לקיש
 לאמל חזקה אין העליס חותמי! על השטל אא״כ נעשה
 נגלול והיינו לאמלי׳ נס׳ מי שמת גני עוכלא לנני
 נרק שנאו נני משסחה לערער ולומל קטן היה נאוחה
 שעה ואסיקנא התם נל׳ יוחנן לאמר לערעור רנני
 משסחה לאו ערעור הוא ונקיום השמל סגי ומלקאמד׳
 קטן היה חזקה אין העלים חותמים על השטר אא׳׳נ
 נעשה כגליל זו היא שולת הלין לסי ההלכה אלא שאני
 מסקסק עכשיו שהיו יילעיס זה אס נסמוך על תתימתן
 דומה למה שאמרו נפ׳ זה נורר גני אוליתא ומי איכא
 מדי דאנן לא ידעי׳ וספרי דני רנ דעי שאלו לספט
 דאניי ולא דעי שאלי לספט דרנא ודעי אלמא כל
 היכא דאיכא לספוקי אי דעי אי לא מססקינן נ״ש
 עכשיו שהוא קרוב לודאי ללא דעי אלא שיש לומד לכל
 ט האי מסתמא לא חיישי׳ מללא אשכחן למשו לה כשוס
 לוכחא וככל מקום אמרו חזקה אין העלים חוממין על
 השטר אא״כ נעשה בגדול וכ״ש כשהקרקע כיל
 הלקוחות: שאלה מי שנתן קרקעותיו נמחנח ש״מ
 ואגבן כל נכסיו היליענו אס זכה במטלטלי[ ונשטרוח
 ט יש בינינו אומרים שלא קנה מטלטלין ושטרוח לפי
 שכתב לו אגכ ולא אמר כמיפה נחו: תשובה לא קנה
 ולא מן הטעס שאמרו המוטס אלא מפני שלא קנה
 כקרקעות אצא לאחר גמר מיתה וכלאסק׳ למתנת ש״מ
 אינה קונה אלא לאחר גמר מיתה והרי זה כמקנה
 מטלטלין אגב קרקע של עצמו ולא קנה ואסי׳ אמר
 כמתנה המטלטלין והריני נותן לו מטלטלי אגב מקרקעי
 במיסה את כתו אא״כ יאמר והריני נותן לו במתנת
 ש״מ ועול מוסיף ליתן לו אגב קרקע רכשאתה אומר

 שהקנאת כאגכ כטלה יקנה מצל ממנת ש״מ:

 דהיינו שלשים וששה כי ימי שנותינו
 שבעים: בי אתא. כי האי שאין לו
 סימנין והוא בן כ׳ אס היה כחוש מצווה
 להשמינו או אם היה שמן יותר מדאי
 מצווה להכחישו: תוך ומן. כלומר
 תוך עשריס כלפני עשריס ואין

 ממכרו ממכר בנכסי אביו:
ח ליה (רב) גידל ובר. ה״ג ל  ש
 בנכסים כלומר נכסי עצמו
 דבנכסי סתמא נכסי עצמו נינהו
 ולפיכך סגי בסימני גדול דהיינו לזכר
 שלש עשרה שגה ויום אחד ולנקבה
 שתים עשרה שנה ויום אחד ושהביאו
 שתי שערות שיהיה ראשן כפוף
 לעיקרן והא דאמרינן ההוא פחות מבן
 עשרים ולא פירש כמה שנים היו
 לו כיון שבא להוכיח וללמוד על שתים
 עשרה שגה ויום אחד משוס דכיון
 דיצא מכלל עשרים אין קפידא כיון
 שהוא גדול בין רב למעט והיינו
 דמקשינן ולישלח בתינוקת בת שתים
 עשר שנה רום אחד כלומר דכיון
 דגדולה היא אין סברא לחלק בין בת
 שתים עשרה לארבע עשרה: נח ביון
 דמסברו ליה וסבר. משמע מהכא
 מדלא בדקיה רבא לדעת אס יודע
 בטיב משא ומתן מסתמא אמרינן כל
 שהוא גדול יודע הוא ומכירחו
 מכירה עד דידעו בבירור דאינו
 יודע כי האי דמעיקרא היה מתנהג
 כשוטה שהיה אוכל תמרים וזורק
 הגרעינים לסני רבא כדי שיחשבוהו
 לשוטה הוא דעבד הכי שהשליך

 רש״י
 אס הביאה שתי שערות שלא תמאן: עד
 שירבה השתור. כלומר שירבו השערות
 רהיו שוכבות ונראה כאילו טבה השמור
 ולא גרסינן על הלבן: אכל האי קאי.
 כלומר גס על למכור מכסי אביו קאי
 כדמסיק דאס הביא שערות קודם עשרים
 מבן שלש עשרה שנה ואילך יכול למכור
 בנכסי אביו: דשליז (רב) גידל. לקמן
 מייתי ליה דשלמ בת שתים עשרה שנה
 היודעת בטיב משא ומתן מקתה מקמ
 וממכרה ממכר והוא הדין בן י״ג שנה
 (והמפרשים כן אינן מחלקין בין נכסיס
 שירש לשאר נכסים ולכן אינן מפרשים
 דהא דשלמ רב גידל אייט בשאר מילי
 ושלא ירש יסברא זו ליתא כדאיתא באלפס
 ותו דלא הו״ל למימר עד שיהא בן עשטס
 אלא עד עשטס שנה דהא אנקבות נמי
 קאי אחליצה ומיאונין ועוד מכמה פירכות
 כלאימא באלפס זרשב״ס חולק ופירש דרב
 גידל אפילו במקרקעי בנכסי אביו
 כדפטשימ בסוף שמעתין ועיין): איבעיא
 להו הזך הזמן. כגון שנת י׳׳ת למר ושנת
 כ׳ למר והביאו שתי שערות: תינוקת בס
 י״ד. שיודעת בטיב משא ומתן מהו למכור

 בנכסי אביה אע״ג דלא הדא בת [עשריםן
 (ומהכא שמעינן דעד השתא מיירי כשאינו
 יודע כל כך בטיב משא ומתן אפ״ה מבן
 כ׳ הוא מוכר בנכסי אביו הואיל ואינו
 שוטה ממש אבל סתות מבן כ׳ בעי חכמה
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 והיינו טעמא דמתנתו מתנה נ» אפילו בנכסי אביו זה דעת הרא״ה והרנב״ר ז״ל ע״כ: יביא ראיה שהוא בן כ׳. כלומר וחשבינן ליה לגדול
 ואמדנן כיון שלא הניא סימנין סריס הוא ולא מיבם דלאו בר הקמת שס הוא ולא חולץ דכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה והכא
 נמי אי בעינן בן עשרים למה להו למכדק הא ודאי גדול הוא ומהכא נפקא להו דאסילו הוה חריף טונא דודע נטיכ משא ומתן בעינן
 שיהא בן עשרים למכור בנכסי אביו דאי לא כן מאי מקשה למה להו למבדק תאמר דמיירי ביודע בטיב משא ומתן ובפחות מבן כ׳ שצריך
 למבדק אלא ודאי בכל ענין בעינן
ם שיהא בן עשרים: והוא שנולדו לו ו ם ף י נ ׳ ש ן ט ם ב ב י ) ב א ן ( י ט י ג ה ל י ק ד ב מ  ל
״ מימני סרים. כלומר דתרתי בעינן שיהא ״ ״ , . י ״ - L ״ ״ « .  ״
ט בן עשרים ושיהיו לו סימני סריס אבל ז נ ת ו ו נ א נ ה ו א נ ו ק , ת מ י ב \ ? ב ד ש ח  א

י אין לו סימני סריס אע״פ שהוא בן  עד שיגדיל לחליצה לאפוקי מדר׳ יוסי דאמ
 איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין כ׳ אינו חשוב גדול עד רוב שנותיו

 קטנה קמ״ל דמקשינן אשה לאיש ולמיאונץ
 לאפוקי מדר׳ יהודה דאמר עד שירבה השחור
 על הלבן ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ׳
 שנה לאפוקי ממ״ד מבן י״ח שנה והילכתא
 כרב נחמן אמר שמואל בכולהו. מהא שמעינן
 דהילכתא כמ״ד מבן כ׳ וחזינן ביני רבוותא
 פלוגתא בהני מילי דכתבינן איכא מאן דם״ל
 כדכתבינן ואיכא מאן דם״ל דהאי דאמר
 רב נתמן אמר שמואל (א) ולמכור בנכסי אביו
 עד שיהא בן כ׳ אכולהו קאי דבדקינן
 m לכולהו מכי מטי זמן בגרות עד דמטו כ׳
 שנה ומםייעי להאי סברא מהא דשלה גידל
 בר (נ) מנשה לרבא וקאמר דהאי דקאמר
 לאפוקי ממ״ד מבן י״ח לאו אהני דאיפליגו
 אליבא דר״נ קיימי דש״מ דהילכחא כמ״ד מבן
 כ׳ שנה אלא w אהאי מתני׳ קיימינן דתנן׳י
 3׳(בוגרת) בת כ׳ שנה שלא הביאה ב׳ שערות

 תביא ראיה שהיא בת כ׳ שנה והיא אילונית
 לא חולצת ולא מתיבמת ובן כ׳ שנה שלא
 הביא ב׳ שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים
 והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם [א] כדברי ב״ה ב״ש אומרים זה וזה בן י״ח רבי
 אליעזר אומר הזכר כדברי ב״ה והנקבה כדברי ב״ש שהאשה ממהרת לבוא
 לפני האיש ועלה קא אמרינן הכא (ג) לאפוקי ממ״ד מבן י״ח אבל האי מימרא
 דאיתמר משמית דר״נ מבן י״ח ומבן כ׳ לית הילכתא (י) כוותייהו דהא איפםיקא
 הילכתא כגידול בר מנשה והאי סברא איכא עליה כמה פירכי חדא דא״כ לא
 איבעי ליה למימר עד שיהא בן כ׳ אלא הכי איבעי ליה למימר עד עשרים שגה
 ועוד אי ליכא הפרש בין נכסיו לנכסי אביו למה ליה למימר ולמכור בנכסי אביו
 לימא ולמכור בנכסים סתם אי נמי ולמכור בקרקעות מ״ט קאמר ולמכור בנכסי
 אביו אלא ש״מ ולמכור בנכסי אביו דוקא ועוד כדהדרינן אכל חדא מינייהו
 ואמרי׳ לחליצה לאפוקי מדר׳ יוסי למיאונין לאפוקי מדר׳ יהודה הוה מיבעי ליה

 למימר עד כ׳ שנה לאפוקי ממ״ד מבן י״ח שנה ולא לימא ולמכור בנכסי אביו ולא לימא מבן י״ח אלא >«< בן
 שמונה עשרה לחוד ועוד דלא צריך לאפוקי מההיא מתני׳ כל עיקר דמחלוקת בית שמאי ובית הלל
 היא ר< דקיימא לן דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה והאי דשלח גידול בר מנשה לרבא לא מסייעא
 להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה דהכי אמרינן שלח
 ליה אתינוקת בת י״ד שנה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו כלומר מהו שתשא ותתן בנכסים
 שלה שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ואמרינן עלה והא דרבא לאו
 בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא פחות מבן עשרים דאזיל זבין ניכםיה י׳י דשמעת מינה
 דהאי דשלח ליה גידול בר מנשה לרבא לאו לזבוני בנכסי אביו שלח ליה אלא לזבוני בנכסי דידיה הוא
 דשלח ליה כגון דזבין ליה אפוטרופא דיליה כדהוה קטן נכסי ובעא איהו השתא לזבונינהו ואמר ליה אם
 יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ומדאמרינן אהא דשלח גידול בר מנשה דההוא פחות
 מבן עשרים דאזל זבין נכסיה ולא קאמרינן זבין בנכסי אבוה הוה להו תיובתא ולא הוה להו סייעתא
 ועוד דגרסינן בהדיא בפרק האומר התקבל גט זה לאשתיג< אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגוז
 ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. הפעוטות מקהן מקח
 וממכרן ממכר במטלטלי וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון. הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן
 הקדש וכנגדו בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה והא רבא גופיה הוא
 דאמר הכא דתינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן מקחו
 מקח וממכרו ממכר והוא דאמר התם א ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואי אמרת הא
 דשלח גידול בר מנשה לרבא למכור בנכסי אביו הוא אם כן קשיא דרבא אדרבא וכללא דמילתא
 דסברא פריכא הוא וליכא למיםמך עליה אבל סברא קמא דכתבינן סברא תריצא היא ועליה םמכינן
 וכותיה עבדינן >י׳< דלית ליה לינוקא לזבוני בנכסי דאבוה אלא עד דהוי בר עשרין שנין והוא דאייתי שתי
 שערות ואי הוי בר עשרין ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנף אחד בן תשע שנים ויום
 אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו ואי נולדו בו סימני
 סריס כדהוי בר עשרים אע״ג דלא אייתי שתי שערות גדול הוא והוי זביניה זביני דתנף בן כ׳ שנה
 שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסרים לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר
 רב שמואל בר רב יצהק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סרים ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסרים שמע
 מינה ואמרינך וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתי לקמיה דרבי
 חייא אי כחוש הוה אמר להו זילו אבריוה ואי בריא הוה אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין
 m דנתרי מחמת בחישותא וזימנין תתרי מחמת בריותא איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או
 כלאחר זמן רבא אמר רב נחמן תוך זמן כלפני זמן רבה בר רב שילא אמר רב נחמן תוך זמן
 כלאחר זמן שלח ליה גידול בר מנשה לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י״ד שנה ויודעת בטיב משא
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 הגרעינים: עדותו עדות. גדול זה שהוא בן י״ג שנה ויום אמד ואינו יודע בטיב משא ומתן שאין מכירתו מכירה כקרקעות מיהו כיון
 שמטרתו מטרה במטלטלין עדותו נמי עדות אס יבוא להעיד אמטלטלי דלא תימא לענין עדות בעינן דעת צלול טפי קא משמע לן
 ודוקא שיהיו גדולים דבעינן אנשים אבל פעוטות לא אע״ג דבמטלטלי מקחן מקח וממכרו ממכר כדי חייו למזונות: מתנתו מתנה. אף על גב
 דלענין מכירת קרקעות כיון שאינו יודע בטיב משא ומתן לא הוי זביניה זביני מ״מ לענין מתנה מתנתו מתנה ט[ואפי׳] בנכסי אביו

 דכי היכי דבנכסי עצמו חשבינן ליה

ו ומתן מהו שלח ליה אם יודעת בטיב משא י ב י א ס כ 1 מ י ל א ה ו ׳ ה ט ע ו י י ל י ו ר ג  כ
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ד ליה תינוק מעשה שהיה כך היה ולישלח ליה ם י ה ' ו ל נ י צ א מ ת ל ו ט ו ע פ  ה

 תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד
 מעשה שהיה כך היה אמר רב הונא בריה
עדותו עדות כלומר בן  דרב יהושע ולעדות א
 שלש עשרה שנה דום אחד שהביא שתי
 שערות ואינו יודע בטיב מקח וממכר אע״פ
 שאין מקחו מקח וממכרו ממכר לענין עדות
 עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא
 למטלטלי אבל למקרקעי לא א״ל רב אשי
 למר זוטרא מאי שנא מטלטלין דזביניה זביני
 אלא מעתה הא דתנן הפעוטות א מקחן מקח
 וממכרן ממכר במטלטלין הכי נמי דעדותן
 עדות א׳׳ל התם בעינן ועמדו שני האנשים
מתנה א״ל רב  וליכא אמר אמימר מתנתו ב
 אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דילמא
 א<מוזיל ומזבין כ״ש מתנה דלא מטי ליה ולא

 מידי ולטעמיך זבין שוה חמשא בשיתא ה״נ
 חביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא
 מקרבא דעתיה גבי זוזי ואי אמרת זביניה
 זביני מזבין לכולהו נכםיה איגבי מתנה אי לאו
 דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה
 מתנה אמור רבנן תהוי מתנתו מתנה
 יא< דליעבדו ליה מילי והלכתא תוך זמן
 כלפני זמן והלכתא כגידול בר מנשה והלכתא
 במר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כר״נ
המחלק נכסיו  אמר שמואל בכולהו: מתני' ג
 על פיו ר׳ אליעזר אומר אחד בריא ואחד מםוכן
 נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר
 ובחזקה ושאין להן אחריות אינן נקנין אלא
 במשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני
 רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי
 לבתי והוא בי״ב מנה ומתה וקיימו חכמים
 את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם:
 גמ׳ תניא אמר להם ר׳ אליעזר לחכמים
 מעשה במדוני אחד שהיה בירושלים והיו לו
 מטלטלי? הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו
 לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע הלך
 ולקח בית סאה סלע םמוך לירושלים ואמר
 צפונו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות
 דרומו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות
 אמרו לו משם ראיה מרוני בריא היה אמר
 רבי לוי קונץ ב משכיב מרע ואפילו בשבת
 ולא לחוש לדברי ר״א אלא שמא תטרף דעתו
 עליו: מתני׳ ר׳ אליעזר אומר בשבת דבריו
 קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול
 רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר
 בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול
 דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן
 אמרו קל וחומר לגדול י נפל הבית עליו
 ועל אביו (או) עליו ועל מוחשיו והיתה עליו

 רש״י
 יתירה למכור בנכסי אביו לשון רטנו
 שמואל): עדותו עהה. נאמן להעיד מה
 ששמע וראה מבן י״ג ואילך והביא שמי
 שערות הואיל ואינו שוטה: אלא מעלעלי.
 עדות מטלטלי דזביניה זטני במטלטלי:
 אלא הא דתנן ההעוטוח מ׳. ואוקימנא

 ליה כבר שית וכבר שבע: אנשים. ולא
 קטנים: מתנתו. של בן י״ג היי מתנה
 אע׳׳פ שאינו יודע בטיב משא ומתן ואין
 מכירתו מטרה: ואי אמרת זגיגיה זביני
 כוי. לכך תיקני ששים אתת ממכירתו לא

 יועילו: ואי לאו דאית ליה הנאה. גדולה
 מיניה [לא הוה יהיב ליה]: דליעבדו
 מיליה. לגמול לו תסד ולהיטיב לו בכל

 עניניו: והלכסא כגידל בר מנשה. דבן
 י״ג שנה היולע בטיב משא ומתן מוכר
 בנכסי אביו אפי׳ במקרקעי דאילו מטלטלין
 אפילו פעוטות כבר שית כבר שבע מוכרין:
 והללהא גמר זמורא. דעדומ מטלטלי

 מעיד בן י״ג אפילו אינו יידע בטיב משא
 ומתן: והלכסא כאמימר. בן י״ ג דמתנתו
 ממנה אע׳׳ג דאין מכירתו מכירה: בכולן.
 בגיטין בקדושין בחליצה ומיאונין דלא
 סמכינן אשניס עד שנבדוק בסימנים
 ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשטס
 ויביא סימנים אס אינו יודע בטיב משא
 ומתן ואס לא הביא שערות בעשרים
 נחזיקנו כקטן עד רוב שנותיו אס לא
 נמצאו בו סימני סריס ףאיכא למימר דוקא
 מכסי אביו אבל בנכסים שנמנו לו במתנה
 או שקנה שאינה ירושה לו מאבותיו הנהו
 מוכר פחות מבן ט כדין מטלטלים עד כאן
 ל׳ רשב״ס (א) יהיא כדבט רבוותא ופליט
 על רב אלפס. עד כאן פי׳): מתני׳ ר״א
 אומר נוי. ר״א סבירא ליה דדברי שטב

 מרע לאו ככתובין וכמסורין דמו כלל אלא
 כבטא בעלמא וצריך קנין ואפי׳ מת לא
 קנה המקבל ממנה בלא קנין ואפי׳ מצוה
 מחמת מימה בעי קני[ דמעשה דבני רוכל
 היה במצוה מחמת מימה ואפ״ה פליג רבי
 אלעזר והוא הדין אס עמד אינו חוזר
 אפילו לא שייר מידי אם קנו מידו במתנת
 בריא דלא מפליג: בני רוכל. אביהם היה
 שמו רוכל: כבינתי. תכשיט: תקברם
 אמן. כלומר אין מביאין ראיה מהן

 דרשעיס היו יהלואי שתקברס אמן וקנסו
 רבנן הבנים לקיים לבת מתנת אמס בלא
ת •י נמ׳ במרוצי. על שם מקומו:  ק

 וביקש ליתנם. שכיב מרע היה לדברי ר״א

 ולא היו המקבלי מתנה גביה כדמפרש
 בקדושין והמס פריך עליה טובא: אמרו
 לו. אין להן תקנה לזכות בהן המקבלי

 מתנה דלא סמכא דעתיה עד שיקנה לו כך
 מפרש בקדושין ועשה ולקת בית סאה
 סלע שאין ראוי לזרוע יקנאי בזול לשם
 כך: בריא היה. בשעת ממנה ואח״כ
 מת: קונין מש״מ אפילו בשבת. לא שנא
 היכא דבעי קני! ל״ש במחלק כל נכסיו
 אע״ג דקנין דמי למקח וממכר ט קונה
 בכליו של קונה שמקנה סודרו כדי להקנות
 לו המתנה: ואפילו בשבת. להפיס דעתו
 שלא תטרף: [ולא] לחוש לדר״א. מה
 שקונין לא שצטך קטן כדרבי אלעזר אלא
 שלא מטרף דעמו דלא סמכא דעתיה
 שתתקיים צוואתו בלא PP: מתני׳ נפל
 הבית עליי ועל אביו. על ראובן ועל יעקב

 אביו או על ראובן ועל אחד משאר מורישיו
 כגון אחי אביו וכהאי גוונא ואין להן קרוב
 יותר מראובן וראובן ראד ליורשן: והיתה.

 במקרקעי ואילו במטלטלי ובמתנה
 לא צריך למימר דקל וחומר הוא
 כיון דמצי מזבן להו: ואי אמרת
 זביניד! זביני. פירוש כיון דעל הרוב
 מוזיל ומזבין לא פלוג רבנן ואפילו כי
 מזבין ביוקר זביניה לאו זביני ויכול
 לוקח למהדר ביה ומחילה של קטן
 כמתנתו כן דעת רבותי הריטב״א ז״ל
 ומסתברא דמתנה שיש בה אחריות
 אס יש בה חשש הערמה דינו כמכר
 ואם לאו הרי היא קיימת והכל לפי
 ראות הדיינים. וכן אמה אומר לענין
 דינא דבר מצרא דאמריגן דמתנה
 דאית בה אחריות אית בה משום
 דינא דבר מצרא והכי מוכח מלישנא
 דהחס בב״מ !דף קח:]. הריטב״א ז״ל:
 דליעבדן מיליה. שיגמלו לו חסל
 להיטיב לו בכל עניניו:
 נדף קני•] אמר דג נחמן אמר
 שמואל בודקין לקדושין. בולקין אס
 יש לו שתי שערות אע״ס שיש לו י״ג
 שנה ויוס אחד והא דבדקינן לקלושין
 לאו למימרא שלא יוכל לקדש עד
 דבדקינן ליה אלא שאין קדושין גמורין
 אבל לגטין ןולחליצה] לא מצי לחלוץ
 ולגרש עד דבדקינן ליה בחליצה
 דמקשינן אשה לאיש אף על גב דאיש
 דוקא כתיב בפרשה אס לא יחפוץ
 האיש אבל לגט בבדיקה דידיה סגיא:
 ופעינץ לגט למה לי. דאי הקדושין
 לאו קדושין גמורין נינהו א״כ אמאי
 בעי בדיקה לגט ואי גמורין נינהו
 א״כ גס הגט ראוי וגמור הוא דודאי
 אפילו נשרו לו הסימנים אין בכך
 כלום: ולמיאונץ. דלא מציא למאן
 אם הביאה שתי שערות להא גדולה
 היא לענין חליצה והוא הלין למיאון
 וללא כרבי יהולה לבעי ריבוי שערות:
 עד שיהא בן עשרים. לאו למימרא
 ללא צריך בליקה אלא על עשרים
 דהא בעינן עד רוב שנותיו אלא
 לאפוקי ממאן דאמר דבן שמנה עשרה
 הוי גדול ובבדיקה סגי למכור בנכסי
 אביו קמ׳יל ג<דבחנס בודקין אותו
 למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן כ׳
 ואז הוי ממכרו ממכר אם הביא שתי
 שערות או סימני סירוס ואם אין לו
 סימני סירוס אין ממכרו ממכר עד
 שיגיע לרוב שנותיו שהם שלשים ושש
 שנה וכבר פסק מלמודא בכולהו הני
 וכמו שפירשנו: אמר המחבר ודעת
 הרא״ס ז״ל דכל שיש לו עשרים
 וסימנים אע״ג שאינו יודע בטיב משא
 ומתן ממכרו ממכר אבל הריטב״א ז״ל
 כ׳ בשם רבו הרא״ה ז״ל רכל נא] שכן

 עין משפט נר מצוד•
ג  תתקכ-תתקנ

 א מיי׳ פ״ט מהל׳ עדות שמג לאוין רד מוח״מ
 סי׳ לה: ב מיי׳ פכ״ט מהל׳ מטרה שמג עשי! פנ
 טור ח״מ סי׳ רצה: ג מיי׳ פ״ג ופ״ת מהל׳ זטה
 ומתנה סמג עשי[ פג טוח״מ סי׳ רנג רנד רנה:

 ד מיי׳ פ״ה מהל׳ נחלות טוח״מ סי׳ רפ:

 מסורת הש׳ים
 א) גס׳׳י אזיל 3) ז״ת ג) אולי צ״ל לט״ח נונס״א

 איתא לאין בודקץ!:

 קונץ הגהות
 ב״ח (א) נ״ג כי היט:

 ג״א א] גגמ׳ איתא אגל גגי מתנה:
 מא״י [א] תי׳ שכן לשוס למחוק:

 חו״י (א)(והוא כלנט ט׳ ע״כ פי׳) מא״מ:

 שלטי הגנורים
 א קטן שלוה מאחלים כתג הלמ״ה שמייכ לשלם

 כשיגדיל וה״ל יונה כתכ שאינו חייכ לשלס שאס נפלעין
 ממנו לכשינליל יגזכז כל ממונו כקטנותו והלא״ש חילק
ע שלוה לצורך מזונותיי נפרעין ו  כלכר וכתכ שאס ד
 ממנו אפי׳ כשהוא קטן כמו גפעוטומ שמקחן מקח
 וממכרן ממכר גמטלטלין משיס כלי חייו גס הליאתו
 הלואה ונפלעין ממנו כלי שימצא מי שילונו גשעמ לחקו
ע שלוה להו לצורך מזונוחיו אין מעשיו ו  אגל אס אין ד

 כלוס ואין נסרעין ממנו לכשיגליל:
 ב רשכ״ס כמג שקונין מש״מ אפי׳ גשכמ שזה הקני!
 אינו צריך משמע מלגריו אכל אס יש נפקותא גקנין
 כגון שכחנ כל נכסיו ומפרש שלא יחזול גו אף אס
 יעמול שאז מועיל הקני! אין קונין גשנת אכל הלא״ש
 כחכ לאפייה קונין ממנו כשכח (שנת!) לכיון שכמג כל
 נכסיו מלאגח מיחה הוא נותן ואיכא למיחש לטירוף
 לעת אס לא יעשו כלנטו אכל אס מקצת נכסיו הוא
 נותן אין קונין ממנו גשגת ללאו ממממ לאגת מיתה
 הוא נותן כיון שהוא [אינו] נותן הכל וליכא למימש

 לטירון) הלעת:

 המאור הגדול
 קרבין מש״מ ואפי׳ בשבת שאין לחוש לדברי
 ר״א שאלו היינו חוששין לדברי ר״א היינו
ן לדברי ר״מ שאמר משמו בחול דבריו  חוששי
 קיימין אבל לא בשבת וכיון שקמין ממנו נמצא
 שאין הקנין מועיל כלום דבאמירה בעלמא
 מיקניה כדאמר רבא אמר רב נחמן מתנת ש״מ
 מדרבנן בעלמא היא שמא תטרף דעתו עליו
 שאילו היה הקנין מועיל היה דרך מקח וממכר
 ואסור לקנות ממנו בשבת עכשיו שאינו מועיל
 כלום אלא הקנין נגמר באמירה בלבד נמצא
 הקנין כמי שאינו ומותר בשבת וי״מ שמא תטרף
 רעתו עליו שאם אמר השכיב מרע אני רוצה
 שתקנו ממנו קונין ממנו להפיס דעתו שלא תטרף

 עליו שהרי אין הקנין מעלה ולא מוריד:

 שאס לא היה יודע וכו׳ שהוא שוטה
 ואין מקחו וממכרו כלוס ויותר נכון בעיני דעת הרא״ם ז״ל שלא תיקנו על דבר שאינו מצוי כמו שכתבו הכי לעיל גבי ירושה והניחוה על
 הדין שהרי לענין קדושין וגיטין וחליצה לא חשבינן ליה כשוטה מפני שהוא אינו יודע בטיב משא ומתן. כך נראה לי עד כאן:
 מתני׳ סבירא ליה לרבי אלעזר דלעולס לא קנינן באמירה בעלמא ואפילו בשכיב מרע ורבנן סברי דבאמירה בעלמא סגי בש״מ והביאו
 ראיה מאמן של בני רוכל שהימה מצוה מחמת מיתה וצותה לתת תכשיט של כלי מילת לבתה ששוה אלף ור׳ דינרין וקיימו חכמים את דבריה
 אלמא דבלא קנין מהני באמירה בעלמא ור׳ אליעזר אומר דמשוס שהיו רשעים שהיו מקיימי קוצים בכרס שהוא כלאים לדעת ר׳ אליעזר משוס
 דמחשב לו אוכל משום שיש מקום שמאכילים אותם לגמליהם קנסו אותם חכמים שמותר לאבד ממונם בידים וטעמא דרבנן כל שאין כמוהו
 מקיימים אינו בר זריעה ואינו אסור וקי״ל כרבנן כדאיתא בגמ׳: גמ׳ קונין. באמירה בעלמא ולא חיישינן לר״א רבעי קצין והטעם שלא תטרף
 דעתו ביני ביני ויש דמפרשיס דאס ירצה השטב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין אפילו בשבת אע״ג דדמיא קצת למקח ולממכר בקנין
 סודר מכל מקום התירו כן כדי שלא תטרף דעת החולה אס לא יקיימו דבריו אי נמי היכא דהוי מתנת מקצת דבעיא קנין אבל לא משום
 דחיישינן לדברי ר״א דאמר בעי קנין דודאי לא חיישינן לדבריו: מתני׳ נפל הבית על ראובן ועל יעקב או על ראובן ועל מורישיו
 דודיו אחי אביו וראובן היה חייב או לאשתו כתובתה או לבעל חוב וטוען הבעל תוב כי יעקב או מורישי ראובן מתו ראשונים ואחר כך
 מת ראובן ואס כן מה שזכה אף על סי שלא בא לידו באותה שעה ודאי שלו היה כיון דכתב לו נכסי דקנאי ודעתיד אנא למקנא דין



 עין משפט נר מצוה
ד-תתקמ  תתקנ

 א מיי׳ סי״ח מהל׳ נחלות סמג עשין צד טוח״מ סיי

 ס וסי׳ קסל: ב מיי׳ ס״נ מהלי מלוה ילוה סמו.
 עשי! צד טור ח״מ סי' ס: ג מיי׳ פכ׳׳ג מהל׳
 מכירה סמג עשין צד טור מ״מ סי׳ ריא: ד מיי׳
 פ״ה מהל׳ נתלות סמג עשין צו טור ח״מ שי׳ ער:

 מסורת הש״ם
 א) כס׳• ויורשי הכן ג) מהר״ס ג) צ״ל טעותא:

 קובץ הגהות
, [א] נ״כ אחי ראובן:[ג] וללוקח דאקני הוא  מא״

: ׳  הד״א: [ג] נ״כ פי
י (א) נ״כ עי׳ נרשנ״ס: ״ ו  ח

 שלטי הגנודים
 א כדין לוה ולוה ואח״כ קנה כתכ מיי׳ שאין כהס דין

 קדימה ומי שקדס וגגה מהס אפי׳ קרקע אין מוציאי!
 מדי וכ״כ היד יונה וכחכ ומיהו דוקא שנכה בכ׳׳ד
 כגון שהגביהוהו ב״ד קודס שידעו שהיה שס חינ אחר
 אכל אס מעצמו גנה אפי׳ ע״י שומא דליכא למימר
 מאן שם לך מה שגנה לא גנה יכתנ הרא״ש נראין
 דכריו כמקרקעי אכל נמטלטלי מה שגנה גנה אפי׳
 שגכה מעצמו יהיכא שנחנ לו דקנינא ודעחיד אנא
 למקני וקנה ומכר ושענד לו מטלטלי אגכ מקרקעי כתכ
 הרא״ש נמשוכה על ששאלוהו כדיין שדן דין קדימה
 נמטלטלי שמנר או משכן הלוה מדינא דגמי וגס מכח
 המנהג כי כיררו שהדיין שהיה דן נעיר הוציא פעמים
 מטלטלין שמכר הלוה ונחנס למלוה נחונו יהשינ ודאי
 מדינא דגמי יש למטלטלין דין המקרקעי לכל דנר
ן קדימה ואף אס היו  לגנותם מן הלקוחות ויש כהן ד
 לציה שמרוח על האחרים ינתנס או מכרס לאחר המלוה
 גונה אוחס דשטד ננלל מטלטלי! הן ומשענדי אגנ
 מקרקעי נמו שאר מטלטלי! אמנם מיוס נואי לארז
 הזאח חמהחי על כי ראיחי שכוחני! נשטרות שענוד
 מטלטלי אגנ מקרקעי שא״כ אין לך אדם שקונה חסן
 מחכירו ורציתי לכטלו ואמרו אע״ס שכותני; כן
 כשטרות כנר נהגו כארן הואת שאין מגבין לנע״ח
 ממטלטלי שמכר אי שנתן הלוה מפני תקנח השוק על
 כן לכי נוקפי ט מאחר שידוע היא שפשט המנהג נכל
 הארן שאין מגני! לכע״ח ממטלטלי! של לוקח שאס היה
 מקום שלא פשט נו המנהג ראוי היה שבאותו מקום
 לא יקנה אדם ממנירו שוס מפן כ״א נשטר ונאחריות
נ זה היה נמצא  נמו קרקע והיה הרגש גדול נדנר ט ד
 ככל יוס כמה פעמים והיה הדבר יזוע לכל נני העיר
 גס מתוך דבד הדיינים מוכח שידוע להס שפשט
 המנהג בכל הארן אלא שראו לומר אחר שעשה מעשה
ד הלוקח ונמנו  הדיין המוקדם והוציא מטלטלי! מ
 למלויס זו היא ראיה שלא פשט המנהג נעיר ההיא ואני
 אומר שזו אינה ראיה שמא הדיין ההוא דן דין תורה
 ילא שס אל לנו המנהג ההוא שאילו לא פשט המנהג
ע לנל נני העיר על כן אני אימר שאין ו  היה המנהג ד
 להיציא המטלטלין מיד הלוקח עד שיתנרר נודאי ניריר
 גמור שלא סשט המנהג שמה שאס לא פשט שם רבו
ד בתשובה אמרח  דינין בכל יום בנידון זה וביאר ע
 אע״ס שהדן כשאר מטלטלין כן אס היה ללוה שט״ח
 על א׳ ומכרו בע״ח גונה ממנו דטעמא שאין גוני[
 ממטלטלי! שמכר משום תקנת השוק אכל כשטיות לא
 שייך תקנח השיק דלא שכיח ועיד שלא יצא השטר
 מרשותו לגמד שעדיין נשאר בדו כח למחול השטר
 הלכך חשינ שפיר ממונו לגנות בו הימנו בע״ח חזר
 השואל ואמר לו שא״א לו לכרר המנהג כיצד נהגו ועל
 זה השיכ לו סכור הייתי שא׳׳א שלא תוכלו לעמוד על
ד הלוקח עד שיתנרר  המנהג לכן כתבתי שאין להוציא מ
 המנהג וכיון שכתבת שא״א לברר אס פשט המנהג שם
 שלא להגנימ לבע״ח ממטלטלין משיעבדיס אלא אדרבה
 אירע מעשה פעמים שהגנה הדיין ממטלטלי
 משוענדיס אומר אני כיון שאין נירור למנהג יעמוד
 הדנר על ד״ח ויגנו לנע״ח ממטלטלי הידועים שקדמו

 ללוה קודס החונ שלוה ע״כ:

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קמ.-קנח.) עד
 הוא שיזכה בחובו בנכסים אלו ויורשי ראובן טוענין שאס היה כן הדין עמהס אלא אדרבה ראובן מת ראשון ולא זכה בשום נכסים
 הלכך אין לו במה יגבה: בית הלל אומר נכסים בחזקת יורשי האב שהנכסים תחת ידם הס ואין לבעלי חובות לגבות אלא בראיה
 ברורה: גמ׳ לקמן בגט פשוט נדף קעה.] חנן דהמלוה בשטר כיון שיש קול בדבר גובה חובו מנכסים שמכר הלוה לאחר מכן מפני שכבר
 היו אותן נכסים משועבדים למלוה ואית קלא למילחא והיה לו ללוקח לחקור וא״כ הוא דאססיד אנפשיה אבל בלא שטר אין לו קול כ״כ
 הלכך אית לן למימר שהלוקח בקש
 ולא מצא מי שיאמר לו שיש לו עליו
 חוב ולפיכך קנה ואינו גובה אלא
 מנכסים שהם ברשות הלוה: דאקנה
 מהו. אס כתב ושעבד למלוה כל
 נכסי דקנאי ודעמיד אנא למקני מהו
 מי הוי דבר שלא בא לעולם כפירות
 דקל שאין מכירתו מכירה לרבנן או
 דילמא הני נכסי בעולם נינהו אלא
 דעדיין לא זכה היאך בהם אי נמי
 כדי שלא תנעול דלת בפני לוין
 עבדינן תקנתא דליקני: אמד המחבר
 והיכא דלא כתב דאקנה ולא מצא
 אלא נכסים משועבדים ואינו יודע
 אס קנה לוה קודם שלוה או אחר כך
 כתב הרא״ה ז״ל בשם רבו הרמב״ן
 ז״ל דעל בעל חוב להביא ראיה ולברר
 שעבודו והכי מוכח מההיא דיתומיס
 אומרים אנו השבחנו בסרק המקבל
 נדף קי.] ולוה וחזר ולוה דאמרינן
 יחלוקו אס קדם ותפס אפילו הראשון
 טפי מפלגא מפקינן מיניה דמדינא
 חולקין כן דעת הר״ש ז״ל והריטב״א
 ז״ל בשם האחרונים אבל הרמב״ס
 ז״ל פירש דמספיקא הוא הלכך אי
 תפס קמא דוקא לא מפקינן מיניה
 וכן כתב הרא״ס ז״ל ומיהו אי לא
טענתא (  כתב אחריות כלל מוקמינן ג
 אפילו באקנה ואחריות טעות סופר
 הוא והיינו דפסיק ותני המאוחרים
 כשרים דממה נפשך או כתב אחריות
 כראוי או לא כתב כלל אבל בשכתב
 אחריות נכסים שקנה ולא כתב
 דאקנה אין לנו אלא מה שפירש וזה
 דעת הריטב״א ז״ל ורבותיו ז״ל
 ע״כ: ומיניה לא קא מיבעיא לן.
 כלומר מנכסים שהוא ברשותו ואפי׳
 קנאס לאתר מכן לא קא מיבעיא לן
 דודאי אפילו מגלימא דעל כתפיה
 יגבה אלא כי קא מיבעיא לן דקנה ואחר כך מכר או הורישו לאחר
 זה שהוא משועבד לו יגבה מיניה או לא ומשמע מדססקינן בלוט
 וחזר ולוה דיחלוקו בין שניהן נכסי שקנה אחר ששעבד נכסיו העתיד
 לקנות להם אף על פי שמכרם ש״מ דבעל חוב גובה מהם: חזר
 ולוה. שאמר שלוה מראובן ושעבד נכסים דקנאי ודעתיד אנא למקני
 לוה משמעון ושעבד לו כן מי אמרינן דראשון דוקא קנה או דילמא גס
 אחרון זכה עמו שהד עדיין לא קנאס וכשקנאס כבר היה משועבד
 לשניהם ופסקינן דיחלוקו ומשמע שצריך שיפרש ויאמר דאקנה אבל
 מסתמא לא אמרינן דאקנה א״ל דהא אמרינן לעיל בתזקת הבתים ןדף
 מד:] וניחוש דילמא דאקנה א״ל משמע דסתמא לא משמע הכי: מהדורא
 קמא. אמר המחבר פירוש בשם רבינו האי גאון ז״ל דרב אשי היה
 ששים שנה ראש גולה ולמד לתלמידיו כל התלמוד בשלשיס שנה וזהו
 מהדורא קמא וכשחזר כשלשים שנה אחרים הוא מהדורא בתרא:

 כתובת אשה ובעלי חובות יורשי תאב
 אומרים הבן מת ראשון ואח״כ מת האב
ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואח״כ (  א

 מת הבן ב״ש אומרים יחלוקו ובית הלל
 אומרים נכםים בחזקתן: גמ׳ תנן התם
המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים  א

 א משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני

 חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דרבי
 מאיר דאמר אדם מקנה לחברו דבר שלא
 בא לעולם לא תיבעי לך דודאי קנה כי תיבעי
 לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה
 לחבירו דבר שלא ב״ל ומיניה לא תיבעי לך
 דאפילו מגלימא דעל כתפיה אלא כי קא
 מיבעיא לן דאיקני וקנה ומכר וקנה והוריש
לוה ולוה  מאי ומסקנא את״ל משתעבד כ
 וחזר וקנה מהו לקמא משתעבד או לבתרא
 משתעבד אמר רבינא מהדורא קמא דרב
 אשי אמר לן ראשון קנה מהדורא בתרא אמר
 לן יחלוקו וכן הלכתא יחלוקו והא דתנן
 לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו
 והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה
 גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת
 השבח מנכסים בני חורץ חצי שבח הוא גובה
 משום דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי
 שבח דהאי שבח דאיקני הוא והוה ליה בעל
 חוב ולוקח לגבי האי שבח כלוה ולוה וחזר
 וקנה דקי״ל יחלוקו וכן הלכתא: שלחו מתם
בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן  נ

 בחיי האב ואח״כ מת האב בן הבן מוציא מיד
 הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה
 מזבין ואיהו מפיק: מתני׳ י נפל הבית עליו
 ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה
 ראשון ואח״ב מת הבעל ויורשי האשה

 רש״־
 על ראובן כמוכת אשה ובע״ח דאין לו
 מה לפרוע: יורשי האג אמרו הבן מת
 ראשון. אנפל הבית עליו ועל אביו קאי
 שיורשי יעקב כגון בני יעקב שמעון ולוי [א]
 ואפי׳ חנוך בן ראובן שגס הוא יורש יעקב:
 אמר הגן. דהיינו ראובן מח ראשון

 ומכח אבי אבינו דהיינו יעקב קאתינן
 כדמפרש בגמ׳ ולא זכה ראובן בהנך
 נכסים כלל ואנו יורשים כל נכסי יעקב
 ולענין נפל הבית עליו ועל מורישיו שיין
 למימני יורשי מורישיו אמרו הבן מת ראשון:
 נש״א יחלוקו. כדמפרש טעמא בפרק
 החולץ דאע״ג דיורשי האב ודאי ובע״מ
 ספק קסברי בית שמאי שטר העומד לגבות
 כגבוי דמי ותרוייהו ודאי חשיבי: וג״ה
 אומרים הנכסים בחזקתן. בתזקמ יורשי
 האב שהן ודאי יורשי[ או מיעקב או
 מראובן וכמומזק דמי וגע״ח ספק ואין
 ספק מוציא מידי ודאי: גמ׳ תנן. לקמן
 בפרק גט פשוט: גובה מנכשים משועבדים.
 ואפילו לא נכתב בו אחריוש דאחריומ
 טעות סופר הוא: דאיקני. אס כתב לו
 משעבדני לך כל נכסים שאקנה: מהו. והיינו
 מה שכותבין בשטרו׳ דקגאי ודעמיד אנא
 למקני מי טריף מלקוחות נכסים שקנה
 הלוה אחר כתיבמ זה השטר ומוכרו לאלו
 או לא: אליבא דר״מ. דאומר גבי האומר
 לאשה הרי אמ מקודשת לי לאחר שימות
 אישך כו׳ דאדס מקנה דבר שלב״ל לא
 סיבעי לך: כי תיגעי לך לרבנן. מהי
 דקסברי דאי[ אדם מקנה דבר שלב״ל
 היינו כגון פירומ דקל דלא באו לעולם
 אבל משעבד ליה שפיר קרקעות דאיתינהו
 בעולס אלא שעדיין לא קנא[ או דילמא לא:
 מיניה. פשיטא דגני אפילו מגלימא דעל
 כתפיה אלא דקמיבעיא לן דכמב ליה
 דאיקני וקנה לאחר כתיבת השטר נכסים
 וחזר ומכר אי משתעבד או לא: לוה וחזר
 ולוה וקנה מהו. אס כתבו לשניהם דאיקני
 וקנה ומכר או מת: לקמא משתעבד.
 מפני שקדם בשטר או לבמרא משתעבד
 «[דלא אלים דאיקני לתפוס] הקטן עד
 שיבואו הנכסים לעולם וכי קנה אח׳׳כ
 הנך הדר בה מקמא ויקנה בתרא: מהחרא
 בסרא. כשחזר מלמודו (א) בשניה: יתלוקו

 כל אחד יכוול לסי מעותיו דבבת אחת נשתעבדו להן שהרי אחרי שתי הלואות
 קנאס ומיד כשקנאס נשתעבדו לשניהם שאין קדימה לאחד מהם: לשגת
 קרקעות. בגיטין דמנן אין מיציאין לשבח קרקעוש מנכסים משועבדים.

 ומפרש כיצד: והשביתה. הלוקח: כשהוא גוגה. הלוקח מנכסי המוכר:
 שמעינן מהא. הא דאמר שמואל בעל תוב גובה אמ השבח לא סבירא לן
 כויתיה אלא חצי השבח הוא גובה דהא אתריות שכתב לו עליו הלוה למלוה
 וללוקח [5] דאיקני הוא דהוה ליה בע״ח ולוקח שניהם נושים בלוה ומה שהשבית
 לאתר כתיבת השטרות הד האי שבח כלוה וחזר ולוה וקנה: וכן הלכה. ואי
 קשיא דהכא בעיא שמואל דאיקני מהו והמס קאמר בע״ח גובה את השבח
 דהיינו דאיקני יש לומר דאליבא דר״מ קאמר אי נמי מיגעיא ליה לרבנן מאי
 ואיהו פשיט מדנפשיה דאיקני קנה וסברא דנפשיה קאמר: גן שמכר. מלקו
 הראוי לו לירש בנכסי אביו וכן בכור שמוכר חלק בכורחו בחיי אביו וממ
 הבן בתיי אביו בן הבן נוטל בכורתו: וזו היא שקשה כוי. כלומר וכן הלכה
 אכן קשיא דבלא טעם הוא אבוה זבי! ואיהו מפיק דס״ד דמכח אבוה קאתי
 ומלמודא משני דמזכותא מפשיה קירית מכח אבא דאבוה ואינו קשה
 בדיני ממונות: מתני" נפל הבית עליו ועל אשתו. ואין לו בניס הימנה:

 תניא שבה קרקעות כיצד בו׳ כשהוא גובה. כשהלוקח חוזר על
 המוכר לגבות ממנו הדמים שלקח ממנו גובה הקרן מנכסים שמכר לאחר מכאן שמכר לו והשבח שגבה הבע״ח ממנו יגבה אותו מנכסים בני
 חורין שהם ברשות המוכר משוס שהבע״ח זוכה אפילו בשבח שהשביח הלוקח לאחר מכן כדאמרינן פ״ק דמציעא (דף כוו.) אמר שמואל
 בע״ח גובה את השבת ואמר רבא עלה תדע שכן כוחב לו מוכר ללוקח אנא איקום כוי זביני אילין אימן ועמליהון ושבחיהון ואי לאו דבע״ח
 גובה את השבח אמאי איצטריך למכחב ליה דאיהו מעמיד לו אח השבח וא״ת ומאי טעמא בשלמא מה שקנה הוא שהרי כתב ודעתיד
 אנא למיקני אבל השבח לא קנאו מעולם המוכר שהרי הלוקח אחר שלקחו הוא שהשביתו בעדור וזבול ונראה לאתרוגים ז״ל דכיון שמציגו
 שבע״ח זוכה בשבח היכא דשריה ניהליה אפותיקי מפורש כמפורש פ״ק דמציעא נלף כוו:] הורגלו בכל המכירות לכתוב שהוא מקבל
 אחריות שבח עליו ולא נהגו לחלק בין שבח לשבח אלא בכולהו כחבינן עמליהון ושבחיהון וכיון שנהגו לכתוב כן אמרו שיהא בע״ח גובה
 אותו דכיון דמוכר מקבל עליו אחריות כל שבח כדידיה הוא ודינא הוא שיגבה אותו בע״ח וכיון שהשבח הזה ברשות לוקח ואמרן דזכה בו
 מוכר חשבינן ליה כאילו קנאו מוכר וחזר ומכרו ללוקח ובודאי הלוקח זוכה בו וגס המלוה כיון שחשוב כאילו קנאו מוכר וכתב לו ודעתיד
 אנא למקני א״כ הוו לגביה כלוה וחזר ולוה שיחלוקו ולא יגבה המלוה אלא חצי השבח הלכך כשיגבה הלוקח מהמוכר השבח לא יגבה אלא
 החצי שהרי החצי האחר כבר נשאר בידו: גרסי׳ בגמרא שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בתיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח״כ מת
 האב הבן מוציא מיד הלקותות וזו היא שקשה בדיני ממונות דאבוה מזבין ואיהו מפיק: w בן הבן מוציא מיד הלקוחות. משוס דמצי למימר אנא
 מכח אבא דאבא קא אתינא דאילו אבא מעולם לא זכה בנכסים אלו ואין אדם מקנה מה שלא בא לעולם לידו ומ״מ קשה הוא בדיני ממונות
 שיוציא מידם בלא דמים שהרי אילו היה אביו קיים ורוצה לחזור בו היה צריך לחזור הדמים וזה שבא במקומו וקס תחחיו היה נראה שיהיה
 חייב לעשות כן אלא שכך פסקו במערבא שמכח אבא דאבא אתי והכי הלכתא: מתני׳ יורשי האשה אומרים וכוי. צדך למימר

 מלחמת ה׳
 ועוד מתני׳ נפל הבית עליו יעל אשתו וכו׳ פי׳ הרי״ף ז״ל בהלכות הני נכסי וכו׳: שאפי׳ כשיורשי הבעל יורשין אותם אינן נקראין יורשי אשה שלא אותה הס יורשין אלא הבעל שבאו נכסים לרשותו
 אמר הכותב אין מקום למחלוקת זו שספרי הגאוציס יותר נאמנים מספריו וכל היום הוא מחבב ומשבח ספרי וחזר והורישן להס ומחמתו הן באים ולא מחמתה ועוד אס יש בלשון יורשי אשה ספק מה פי׳ ר׳ יוחנן ומה שהשיג
 ספרד בפני אחרים ועכשיו דוחה אומס בלא כלום ועוד שאפי׳ ימצא ספר שאין בו וא״ו אין פי׳ הגאונים ז״ל זז שהוא מתברר מדברי שאר האמוראים מה אמול׳ ואת המשונה לשאלה הגדולה והלא במשנתיצו שטני יורשי הבעל
 ממקומו ואם נמצא בוא״ו סי׳ בעל הספר הזה נעקר לגמרי וכ״ש שלא נמצא אלא בוא״ו וזה לא ניתן ליכתג אבל ויורשי אשה נחרתי ואעפ״כ לא הכריעו חכמים אס יורשי אשה בניה או בצי הבעל כ״ש שלא יתברר מדברי אמורא
 החיים יראו ויאמינו והפי׳ עצמו אינו כלום שמאחר ששנינו במשנתינו בחזקת יורשי אשה לא נשאר מקום ספק בדבר אחר ועוד שהיה לי לישאל בגמ׳ מאן יורשי אשה ולא בחזקת מי שמשמע לשון זה על לשו! בחזקתן הסתום במשנה

 המאור הגדול
 מתני׳ נפל הכית עליו ועל אשתו וכר פי׳ וזרי״ף
 ו״ל בהלכות הני נכסי דאמרי ב״ה נכסים בחזקתן
 נכסי צאן ברול אינון וכתובה מאי דקביל בעל על
 נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא
 מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה אינק
 נכסי מלוג אלו הן דברי הרב ז׳׳ל ונראה מדבריו
 כי ג׳ מיני נכסים הם השניים במשנתינו ודיניהם
 חלוקים זה מזה ונראה מדבריו שהוא גורס
 בלשון משנתינו וכתובה ואנו לא ראינו מעולם
 בכל הספרים הישנים אלא כתובה אבל בספרים
 חדשים מקרוב באו מחקו לוא״ו ־וכתובה
ן יאהימן  והכניסוה בוא״ו דמלת ראובן ושמעו
 הפי׳ הזה שראו כתוב בהלכות וכל הדוחק הזה
 דחקם מה שראו בגמרא בחזקת מי ר״א אמר
 בחזקת יורשי אשה כי הוקשה להם אם אין
 במשנתינו אלא שני מיני נכסים ודיניהם
 מפורשים במשנתנו על מה הוצרכני לשאול בגמ׳
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 למתני׳ מיירי כגון שהאשה הזאת אילו מתה אחרונה היתה יכולה לגבות מן היורשין בלא שבועה כגון שפטרה משכועה כמתל׳ לפרק
 הכותב >דף פו:) אי נמי ייחל לה ארעא או מטלטלי ואיתנהו בעינייהו וגובה בלא שבועה כלאיתא בריש אע״פ נלף נה.] שאם לא כן
 הא אין אלם מוריש שבועה לבניו [שבועות לף מיז.] וללברי הכל אין ליורשיה בכתובה כלום לא בכתובה ולא בתנאי כתובה להיינו תוספת
 ונלוניא. הריטב״א ז״ל: נש״א יחלוקו. שהד שניהן טוענין מחמת ירושה יורשי הבעל אומדם מתה האשה ראשונה ובעלה יורשה ויורשי

 מסורת הש״ם

 א) 5״ל והס:

 רש״י
 יורשי הגעל. אביו או אחיו או בניס שיש

 לו מאשה אחרת אומדס האשה ממה
 ראשונה ואין ליורשי האשה כלוס בכל
 הנכסים שהרי הבעל מת אחרון ליורש
 אמ אשמו לפני מומו: ויורשי האשה.
 קרוביה ממשפחת אביה אומרים הבעל מת
 ואח״כ מתה היא וירשנו כל נכסיה: נלםי
 צאן ברזל. [להיא] נלוניא רהנעלמ ליה

 וכתב בכתובתה ומנה מאתיס ותוספת
 ונכסי מלוג: גש״א •חלוקו. לממון המועל
 בספק חולקין וי״מ בהחולץ לאכתובה לא
 פליג בית שמאי אלא אשארא: וגימ הלל
 אומרים נלסים בחזקתן. בגמרא מפרש

 בחזקת מי הילכך נכסים בחזקתן רקאמר
 לאו לקמיה קאי אלא ה׳׳ג נכסים בתוקתן
 וכחובה בחזקת יורשי הבעל. והט פירושו
 נכסים נכסי צאן בחל בחזקתן כלמפרש
 בגמ׳: ולחובת האשה. מנה ומאתים
 ותוספת שממון הבעל נותנין לה לא נוציאן
 מספק מחזקת יורשי הבעל: נלפיס
 הנלגםין ויוצאין עמה. היינו נכסי מלוג

 שנפלו לה מבית אביה ואתטומ עליה:
 בחזקת יורשי האשה. שמאביה באו לה:

 גמ׳ בחזקת מי. נכסי צאן בחל לקאמרי
 נ״ה נכסים בחזקתן בחזקת מי הם: גחזקת
 יורשי האשה. להיא להנעלת ליה מבית

 אביה: גחזקת יורשי הגעל. שהן באחריותו
 לאס פיחתו פיחתו לו ואס הותירו הותירו
 לו ויכול היה למוכרן לכך לא למו לנכסי
 מלוג: הללו באין לירש הלל. וכן אלו ויש
 לשניהם טענה חזקה כלפי׳ היא להנעלת
 ליה מבית אביה והוא מתוך שקיבל עליו

 אומרים הבעל מת ראשון ואח״כ מתה האשת
 ב״ש אומרים יחלוקו וב״ה אומרים הנכסים
 בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל
 ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי
 אשהז גמ׳ בחזקת מי ר׳ אלעזר אומר
 בחזקת יורשי אשה ור׳ יוחמ אמר בחזקת יורשי
 הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש
 והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא
 דקאמרי ב״ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי
 גאון ז״ל דאינון נכסי איתתא דלא ידיעי אי
 מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון
 נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון
 איפליגו רבי אלעזר ור׳ יוחנן ובר קפרא וקא
 פסק הילכתא כבר קפרא חרא דהוה מסקנא
 דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי״ל
 דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ״ד
 הני נכסי דקאמרי ב״ה בחזקתן נכסי צאן
 ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על
 גפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה
 דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין
 אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי
 פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא
 קמא: מתני, נפל הבית עליו ועל אמו

 אשה אומרים הבעל מת ראשון וטון
 שאין לה בנים ממנו אנחנו נירש
 אותה א״כ הוי ממון המוטל בספק
 וחולקין: וב״ה אומרים נכסים.
 שהכניסה עמה בנלוניחה וקבלס
 הבעל על עצמו ואחריותן עליו הם
 בחזקתן פרש״י בגמ׳ בחזקת שניהם
 דתלוקו אותם מפני ששניהם שוין בהם
 שהד עקרן מן האשה ואחריותן על
 הבעל: וכתובה. רהיינו עיקר
 כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל
 מפני שהוא ממון הנוטל מן הבעל
 והמוציא ממבירו עליו הראיה:
 ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה.
 שהם נכסי מלוג א) ואס ממון האשה
 שאין לבעל בגופן כלום בחזקת יורשי
 האשה והרוצה להוציא מילה עליו
 להביא הראיה: נמ׳ וכיון שכל אחד
 יש לו לין להחזיק בהם הלכך יחלוקו
 כלפי׳ במתני׳ והכי הלכתא כבר
 קפרא וכן כתב רבינו אלפסי ז״ל:
 מתני׳ וכו׳ נפל הבית על רחל
 ובנימין ואין לרחל בן אחר לא
 מיעקב ולא מאחר ואס היה ברור
 שמתה היא ראשונה היה בנימין יורש
 ואחי בנימין מלאה לבנימין אבל אם
 מת בנימין ראשון כיון שהיתה כבר

 ובחזקתן
 נפל

 לכן יתלוקו
 מתני׳

 כממונו
 וימלוקו

 ו׳• אחריות קנאס והוי
 היינו בחזקת שניהם

 אלמנה היה אביה זוכה בחלקה
 וה״ה שאר יורשיה שהן יורשים במקום בן ובזה חולקין ולפיכך
 בין בית שמאי ובין בית הלל מולים ליתלוקו וכתב רבינו שמואל
 ז״ל לאס היה לה בן אחר מאיש אחר שיורש במקום בן זה נמי
 לא אמדנן יחלוקו משום ליוסף [3נה מאיש אחר] טוען ולאי בחצי
 הנכסים דאפילו מתה היא חחלה לא יירש בנימין אלא חצי
 הנכסים אס כן יוסף טוען שכל הנכסים שלו שבנימין מת ראשון

 והוי ולאי יורש במקצתן ואחי בנימין אינן טוענין אלא בעבור חציין. ואותו חצי ספק הוא ולא אתי ספק ומוציא מילי ולאי ומיימי
 ראיה מפרק החולץ נדף לח.] מיבם יבמתו תוך שלשה חלשים שמת בעלה ויללה לסוף שבעה חלשים שהוא ספק שמא בן תשעה
 לראשון שמא בן שבעה לאחרון ואחר כן מת אבא כשהספק טוען אנא בדה למיתנא ויש לי חצי הנכסים והיבם טוען אמ ברי וכולן

 שלי אמדנן התם שהלין עם היבם משוס שטוען בצל מה ולאי להיינו בחצי והוא הלין הכא והלכתא לנכסים בחזקתן:
 המאור הגדול

 לקא אמט בית הלל
 הבית עליו ועל אמו. כגון

 על רחל שהיתה אלמנה ועל בנה יוסף מיעקב ולא היה לה שוס בן אחר
 ועתה טענותיהן שוות שיורשי האס אחיה מן האב אומרים הבן מת ראשון
 ואחר כך מתה היא ולנו לירש כל נכסיה ויורשי הבן כגון ראובן בן יעקב
 מלאה אומרים רתל מתה תתלה ויירש יוסף כל נכסיה ואני יורש את יוסף:

 יורשי הבעל מנכסין הנכנסים והיוצאים עמה וזכו בניה בה או יורשי אביה אם אין לה בנים אבל אם לא כתב לה
 דין ודברים כולן בחוקת יורשי הבעל הם לדברי ר׳ יוחנן מיהו קי״ל הלכתא כדתני בר קפרא וליתא לדר׳ אלעזר
 ולדר׳ יוחנן וראיה לדברי דלא קתני במתני׳ אלא שני מיני נכסים ההיא דתנן ביבמות ובכתובות שומרת יבם שנפלו
 לה נכסים וכו׳ מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאין עמה ב״ש אומרים יחלוקו וב״ה אומרים נכסים
 בחזקתן וכו׳ ואם איתא דשלשה מיני נכסים הם הוה ליה למיתני מה יעשו בכתובה ובנכסי צאן ברזל ובנכסין
 הנכנסין והיוצאין עמה אלא לאו ש״מ שני מיני נכסים הם ותו לא מידי ועוד מדקא מיבעיא לן הכא בחזקת מי
 והתם לא מיבעיא לן ומדקתני הכא בחוקת יורשי אשה והתם קתני בחזקת יורשי האב בכל זה ימצא המדקדק סיוע
 לדברינו וא״ת אי הכי קשיא לר״א אפשר לדחוק ולמימר אליבא דר״א כיון דיורשי אשה דהכא אסשר שיהיו בניה
 מאותו הבעל דהא שומרת יבם היא מש״ה קתני הכא יורשי אשה והתם קתני יורשי האב ומסתברא לן שכל מה
 שכתב הבעל על עצמו מנכסי האשה בשטר הכתובה כגון כספים ומטלטלין שאינן בעין וקבל עליו אחריות הם נכסי
 צ״ב שדינם כדין הכתובה הואיל ועמה נכתבו ושאר הנכסים שלא נכתבו בשטר הכתובה בין שקבל עליו אחריות
 שהם נכסי צ״ב בין שלא קבל עליו אחריות שהם נכסי מלוג או קרקעות ומטלטלים שהם בעולם אע״פ שנכתבו

 בשטר הכתובה כולן הם נכסים הנכנסין והיוצאין עמה:
 נ£ל הבית על אביו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו וכו׳ הרי״ף ז״ל לא פסק אם הלכה כת״ק או כר״ע אבל

ו שהיא כולה לפרש דברי ר״ע ואנו נראה לנו שהלכה כת״ק כדקי״ל הלכה כר״ע  כתב פיסקת הגמ׳ שעל משנתנו ז
 מחבירו ולא מחביריו ועוד דשייך טעמיה דת״ק דאמר יחלוקו וכההיא דתנא בר קפרא הואיל והללו באין לירש
 והללו באין לירש יחליקו דקי״ל הלכה היא ואף הכא נמי איתיה לההוא טעמא הואיל והללו באין לירש והללו
 באין לירש יחלוקו אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבע וכו׳ וא׳׳ת רב ששת דקא שמע ליה מברייתא מאי
ש לומר משום דקא פליג עלה ר״ע ואיכא למימר בחוקת יורשי ל הבית עליו ועל אמו י פ  טעמא שביק מתני׳ ת
 הבן כסברא דסבר בה ר׳ זירא מעיקרא ומשום דבן יורש את אמו בקבר מש״ה שבקה למתני׳ ושמע לה מברייתא

 דליכא פלוגתא:

 בחזקת מי והיאך חלקו האמוראץ לשנות ממה ששנינו במשנתינו מפורש זהו שהכניס הספק הזה בלבות חכמינו
 הקדומים דיל ובכללם רבינו האי גאון ו״ל כפי מה שהזכיר מדברי הרי׳׳ף ז״ל בהלכות ואנו לא כך קבלנו מרבותינו
 ו״ל ואין לנו אלא כלשון משנתינו נכסים בחזקתן כתובה בחוקת יורשי הבעל ופרושי הוא דקא מפרש למאי דתנא
 נכסים בחזקתן ואין במשנתינו אלא שני מיני נכסים והם כתובה ונכסים הנכנסים ויוצאים עמה ששנינו במשנתינו
 בחזקת יורשי אשה עליו שאלנו בגמ׳ בחזקת מי כלומר הלא אף היא ירושת האשה נפלה לנו בספק ואין אנו יודעין
 מי יורשה עד שנדע אם מתה ראשונה או אחרונה ואפשר לומר שיורשי הבעל הם יורשיה ואפשר לומר שבניה או
יד כלם שוה בירושתה ועל שלש סברות הללו  יורשי אביה הם יורשיה ואפשר לומר שכולם כאחת הם יורשיה ו
 הסכימו דעת בעלי הגמ׳ והם ג׳ אמוראין כל א׳ ואי ראה בדעתו לברור לו אחת מג׳ סברות הללו זה ברר לו אחת
 וזה ברר לו אחת וזהו שאמר ר״א בחזקת יורשי אשה כלומר יורשיה שהם יורשים אותה בלא בעל והם בניה או
 יורשי אביה ולא חשש התלמוד לפרש דברי ר״א מפני שהם מתבררים ממחלוקת שחלקו שאר האמוראין עליו ר׳
 יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל וריש לקיש אמר משום בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו
 ונמצאו אלו ואלו נקראים בשם יורשי אשה וטעמיהם של ר״א וריש לקיש ברורים אבל יש לנו לתת טעם לדברי
יש לנו לומר טעמו של ר׳ יוחנן משום דבחיי הבעל אי למאן  ר׳ יוחנן שאמר בחזקת יורשי הבעל מאי טעמא ו
 דאמר ידו כידה אי למאן דאמר ידו עדיסא מידה בחזקת הבעל היו עכשיו שמת הבעל ומתה האשה מוקמינן להו
 אחזקה דמרא קמא וא״ת הא ניחא לר״א וריש לקיש היינו דקתני במתני• בחזקת יורשי אשה והיינו דקא מפליג להו
 לנכסים במתני׳ בתרין בבי חדא כתובתה בחוקת יורשי הבעל שהם לבדם יורשים בלא שתוף זולתם ובבא תנינא
 נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחוקת יורשי אשה אי למאן דאמר יורשי אשה לבד אי למ״ד אלו ואלו יורשי אשה
 הם אלא לר׳ יוחנן דאמר בחוקת יורשי הבעל למאי קא מפליג להו לנכסים במתני׳ בתרין בבי ליתני חדא הכל בין
 כתובה בין נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי הבעל יש לומר לטעמיה דר׳ יוחנן היינו טעמא דקא מפליג
 להו למתני• לסי שזו הירושה שהיא הכתובה באה מכח הבעל וזו הירושה שהיא נכסים הנכנסין והיוצאין עמה באה
 מכח האשה אמטו להכי מפליג לה ונפקא מינה שאם כתב לה דין ודברים אין לי בירושתך למ״ד תנאו קיים נסתלקו

 מלחמת ה׳
 וכו׳ ותקנו קבורתה ממת כתובתה וכאן אמרו יורשיה יורשי כתובה חייבין בקבורתה שהיא נכסי צ״ב כלמוכח בהטא
 בכתובות וכשבאו ב״ה לפרש חלקום זה מזה וקראו כל א׳ וא׳ בשמו המיוחל לו ולפיכך שנינו נכסים בחזקתן כלומר
 הנכסים שבכתובה שהן נכסי צ״ב הנשומין בה בחזקתן הראשונה הן עומטן כשם שאם מחה בחיי בעלה אין לה
 כלום אף כשמתה בחיי יבם אין לה בהם אלא קבורה שלא נתנו לגבות ממש מחיים וליתן טעס ללבר לא שנו בחזקת
 יורשי בעל וכתובה כלומר מוהר כתובה שהיא מנה מאתים ותוספת בחזקת יורשי הבעל וזהו שלא נחלקו שם בתזקת
 מי וזה הפי׳ הוא הנכון במשנה זו בין שיהא הלין בנכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו לבעל בחזקת יורשי האב או
 בחזקת יורשי הבעל ור״ש פי׳ לכי היט דפליגי הכא בחזקת מי ה״נ דפליגי המס ומה ששנה כאן יורשי אשה ושם
 שנו יורשי האב הטעס ילוע להכא בשקרובי הבעל באים לירש לא מחמתה הס באיס לפיכן לא נקראו יורשי אשה
 ושם הלבר הספק מי הם יורשי של אשה זו לפיכן שנה בפירוש יורשי האב ואין צורן לכתוב זה עכשיו בטלו מכאן
 טענותיו של בעל המאור ז״ל ונתקיימו לברי הגאונים ז״ל ולעולם כאן וכאן ג׳ מיני נכסים נשנו במשנתינו וכמו

 שפירשום וחלקום הגאונים ולא כלבט בעל המאור ז״ל:
 ועוד נפל הטמ על אביו ועל אמו אלו ואלו מוליס וכו׳ ואנו נראה לנו שהלכה כמ״ק וכו׳:

 אמר הכותב אף אלו לברי הבאי לטעמיה דבר קפרא משוס שאף בחזקת יורשי הבעל הנכסים עומליס שמשעת
 שנשאת יצאו נכסים מחזקת אומו השבט ואפי׳ לפי פי׳ בעל המאור ז״ל שהט ידו כילה אף בנכסי מלוג משא״כ
 בנכסי האס שאין לבן בהס שוס זכות מעתה אלא שהוא ראוי לירש מדע דהא ר״ע כדברי ב״ה אמר שהנכסים
 בחזקתן והיינו יחלוקו כדפריש בר קפרא ואפ״ה אמר כאן נכסים בחזקתן וכ״ש לפי האמת דאי איכא לדמויה
 לנכסי מלוג למיא שהס בחזקת יורשי אשה אלא עיקר פיסקא מלאכיי כדגט רבי׳ הגדול ז״ל וראיתי גניסחא
 הראשונה מוגהת בהדושמ יליו של המחבר זצ״ל שהיה כתוב בה ומסתברא לן להלכמא יחלוקו כאלו ואלו מודים
 ור׳ אלעא ור׳ זירא לפרושי טעמא דר״ע בעלמא הוא דאחו וחזר ומחק זה והגיה כמ״ש בהלכוח שהסכימה דעתו

 לדבט ר״ע וכן עיקר:

 והרי עדה בצדה ששאלו בחזקת מי על נכסים בחזקתן שאמר ר״ע סתס וזה שלא פי׳ במשנה בחזקת מי לפי שבא
 לימן טעם בדבר שמעמיטן את הנכסים שבכתובה בחזקתם הראשונה וכן אתה מפרש בדברי ר״ע לדברי הכל אבל
 לבר קסרא הטעם בזה שלא הוצרך לפרש לפי שב״ש וב״ה מוטס באלו שהנכסים בחזקתן ויחלוקו והראיה שאמר
 מדמנן ביבמות ובכתובות שומרת יבס וכו׳ מתה מה יעשו בכמובמה ובנכסים הנכנסין והיוצאים עמה ב״ש אומרים
 וכו׳ ואם איתא דג׳ מיני נכסים הס ה״ל למימר מה יעשה בכתובתה ובנכסי צ״ב ובנכסין הנכנסין והיוצאים עמה
 הרבה דעות נאמרו באומה משנה לפי׳ הגמ׳ שעליה במס׳ יבמות יש מן הראשונים שדנו בנכסי מלוג אפי׳ נפלו
 לה כשהיא תחת בעלה מתה בחזקת יורשי האב ונכסי צ״ב בחזקתן וקי״ל כדקמני בר קפרא הואיל והללו באים לירש
 והללו באים לירש יחלוקו לדבט ב״ה נמצאו ב״ש וב״ה שוין בדבר ואלו ואלו מודים שיחלוקו לפיכך התנא כשבא
 לשאול לא שאל אלא מה יעשו בכתובתה ובנכסי מלוג צפי שיש לו בהם ספק כמו שנחלקו בו ב״ש וב׳׳ה אבל בנכסי
 צאן ברזל אין לו בהם ספק שבודאי יחלוקו והתם גמי סגר אביי דלא פליגי ב״ש וב״ה בכתובתה ומנא מה יעשו
 בכתובתה ושבקה וכשבאו נ״ה לפרש הדבר פירשו הכל ואמרו נכסיס בחזקתה שהס נכסי צ״ג ואפי׳ למאן דפליג
 הכא ואמר בחזקת יורשי הבעל המס טון שהבעל מת נתרוקנה רשות לאשה ויצאו נכסים מרשותו של בעל ולא נכנסו
 לרשות האשה ישניהס באים לירש וכן למ״ד הכא בחזקת יורשי אשה היינו טעמא משוס שהיורשין הללו באין לירש
 אותה מחמת הבעל הס באיס ולא מחממה ונכסים שלא היו ובחזקח הגאים מכחה הס עומדין לפיכך הס של יורשי
 אשה אבל החס יבם מחמתה הוא בא לירש כדאמט׳ בפ׳ האשה שנפלו דלא יכול למימר אח אני יורש אשמו אין
 אני קובר אלא אשתו הוא יורש בזכות עצמו הלכך לדבט הכל יחלוקו ולפיכך לא שנה שס מה יעשו בנכסי צ״ב לפי
 שאין בהס מחלוקת ולא ספק ויש סבורין שאם נפלו לה כשהיא תחתיו דגעל אף נכסי מלוג כולן בחזקת יורשי הבעל
 טדו עדיפא מידה וכ״ש נכסי צ״ב וכששנינו שם מה יעשו בכתובתה הכל בכלל בין מנה מאתים ותוספת בין נדוניא
 וכן סי׳ הר״ש ז״צ וכן מצינו בכל מקום נכסי צ״ב בכלל כתובה כאותה שאמרו מקוס שנהגו לעשות כתובה מלוה
 ואיתמר המס הבו לה ארבע מאה זוזי לכתובתה דברתא ועוד אמרו אע״פ שכתובתה בבית בעלה ממה אביה יורשה



 עין משפט נר מצוה
 תתקכח

 א מיי׳ פכ׳׳ז מהל׳ מלוה ולוה סמג עשי( צד טור
 ח״מ סי׳ מד:

 מסורת הש״ם
 א) [יק מחקו הב״ח! ג) נס״י מאי [יכ״ה הנ״ח]

 ג) הג״ה ןונ״ה הנייח! י) ע״כ [וב״כ הנ״ח]

 ה) מהר״ס ל״ג:

 קופיץ הגהות
 ב״ח (א) דאדהכי נצ״ל: (3) נ״נ מכאן עד נגד
 הכחכ לא נמצא נאלפסי ישן ונראה שכל זה
 היא הגה״ה: (ג) זייף וכתינ: (ו) נ״נ אחרינא:

 (ה) נ״נ ליה: (ו) צ״ל היה: (ז) צ״ל אדעתי׳:

 ג״א א] ובן בתו שנשנה ומת אני אמו נמדינה ולא

 ידעינן הי מינייהו מית ברישא יורשי האב
:  רירשי הנן יחלוק ו. נ״ה נגמ׳

 יןא״י [א] תי׳ דאנוה רשוס למחוק: [3] וספק
 כצ״ל: [ג] נ״ב הכתובה:

 הו״י (א) ןתנן התס ט׳ עד כשרו תא״מ:

 שלטי הגבורים
 א נעניני קיוס המחקים כתב ר״ת צריך לכתוב קיוס
 המחקים יהתלייות קודם שינחונ וקנינא לפני שיטה
 אחרונה דאל׳׳כ אין למדים מהס והרא״ש כתנ האדנא
 נהגי לכתונ קייס מחקין ותלויות אחר וקנינא לפי
 שהורנלו עתה לכתיב בכל השטרות שריר וקים וא״א
 לזייף ולמטן משיטה אחרונה וא״צ להחזיר מענינו של
 שטר מש״ה שטר שאין ט שריר יקים פסול שאס יחתמי
 כלא שטר יקים ימחקו למעלה חובתי ויכתוב על המחק
 מה שירצה ויקיימנו בשיטה אחרונה ולפי זה היה נראה
 לפסיל אס כתנ ני ב׳ פעמים שריר יקיס דשמא אחר
 קיוס הראשון זייף פעס וקיימי שנית אבל הרב ר׳
 יהודה ברצליני כתב פשוט טון שעדיו מתוכי כתנינ!
 שפיר שריר יקים טונא יאס לא החזיר מעין השטר
 נשיטה אחרונה נתנ הטור שהוא פסול שכל שטר שאינו
 עשוי כתיקון חכמים פסיל אפ״ אין ט חשש זיוף וכן
 הרא״ש פוסל כל השטר והרמנ״ן נתנ דאינו פסול רק
 שיטה אחרינה לנד שאין למדין הימנה ולא כל השטר:
 שאלה שטר שיש ני מחק ישכחו העדיס ולא קיימוהו
 בסוף השטר ונמנו שריר וקיס יחתס הא׳ וקודס
 שיחמוס העד השני מצאו שלא קיימי המחקים הודיעני
 מה תקנה יש נו ט שמעתי שיכולין לכתיב אחר חחימח
 העד הראשון אנחנא סהדי חתימנא על שטרא דנא
 דנתינ טה מחקא כך וכך ואחר יתתוס העד השני ולא
 ידעתי ראיה לזה הידיע;־ הלכה למעשה: תשונה תחלת
 כל דבר אודיעכם תקנתו של שטר זה הלכה למעשה אם
 יצטרכי לכך •כתבו אנחנא סהלי לכתר דחתיס תד מיננא
 עד שלא קיימנו כך יכך מחקים דאיח טה קיימנוה
 כדחזי והכל שריר יקים ייחזרו ייחתמי שניהס אבל מה
 ששמעת שאע״פ שלא חזר הראשון לחחוס כשר והוא
 שיכתבו בי! סהדא לשהדא נשמי שמעתם שאמרתי על
 מעשה שהיה שחתס האי ונמצא שלא קיימו גרדי! יביני
 חיטין דאיח טה ובעל השטר על הדרך ולא יכול
 להתמהמה עד שיכתבו שטר אחר ואמרחי אני שיכולים
 לכחונ ילקייס הכל ושיחחמו העדים אחר כן ושיוכירו
 קידס תתימתן מה שאירע והגרדיס וכיני חיטי שיש
 בשטר פלוני ובשטר פלוני ואח״כ יחתמו וכמו שכתנתי
 לכם למעלה: עוד שאפי׳ לא יחזיר השני לחתום כשר
 וכיצד יעשו יכתני בין סהדא לסהדא אנחנא סהט
 חתימנא לתחא על שטרא דנא דאית כיה גרד כך וכך
 כשיטה פלונית ייחחיס השני אחר כן ודייקנא לה
 מדגרסי׳ נטש פ׳ גט סשיט הוא על הנייר ועדיי על
 המחק כשר ואמאי ליחוש דלמא מפיק ליה לעילא וכתינ
 מאי דנעי והיה ליה הוא ועדיו על המחק ואידי ואדי
 נמחק סעס אחד דקא מכשרא יסרקינן דנתט הכי
 אנחנא שהדי חתימנא על מחקא ישטרא על ניירא
 יאקשי׳ דכחני היכא אי חתאי גאיז ליה אי עילאי מחיק
 ליה דכתט׳ ני! סהדא לסהדא ואקשי׳ תו אי הט אימא
 סיסא הוא על המחק ועדיו על הנייר ססיל אמאי נכתוב
 הכי אנחנא שהדי חתימנא על ניירא ושטרא על מחקא
 סיף סיף מחיק ליה שטרא יכתיב מאן דבעי אלמא הוא
 על הנייר ועדיו על המחק כי כחט בין סהדא לסהדא
 אע״ג דלא חמיס ליה אלא חד לכסוף כשר ולא חיישי׳
 למימר דלא מסהיד על כך אלא חד שהדא וחד שהדא
 לאו כלום הוא דהא קא מסהיד האי בתרא מיהא
 דתטייהי הוזקקו לכך יכתבו כן ולולי שהיה כן לא היה
 הוא מעיד כ; יחותס דלא חימא דחל סהדא הוא ולא
 מהימן דחד סהדא ידאי מהימן דכר תורה דקס הוא
 לשבועה מיהא וממונא נמי מסקינן אפומיה לסעמיס
 כענין נשכא דבי ר׳ אנא יאסי׳ בעריה החמורה הא
 אמרה חורה עד אחד לאחר קניי יסחירה ולא אמרן
 חל סהדא שקורי משקר וטון שכן אף הנדון לסניני
 שפיר דמי דכותב יא״ת אינו דומה דהוא על הנייר
 יעדיו על המחק ני כתני הט הט היא כאילי הראשון
 נמי מעיד כן דכיין דחתס הוא על המתק סתמא דמלתא
 לא חחס אלא על דעח שכחונ הוא וחנירו השני כן ני!
 שיטה לשיטה דאי לא היאך חחס הוא על המחק שלא
 כדין אנל כאן מאן לימא לן שהיו מחקין וחלויין אלו
 נשעה שחחס הוא דלמא לא יסהדא נחרא לחודיה הוא
 דמעיד כן ימשיי ליה שטרא ולא מהימן הא ליחא דאי
 משים הא היכי מקשי׳ מסיפא דהיא על המחק ועדיי
 על הנייר פסול אמאי נכתוב אנחנא סהדי תתימנא על

 הכא דלמא כשחתם הוא אניירא שטרא נמי היי אניירא
 יראיה אלא שהיה הדבר חדש בעיניהם:

 נמוקי יוםף מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא (קנח:-קסא:) עה
 (גטי) ונו׳ להייט לשבט האס לטון שנתארמלה ברשותה ובחזקתה הוה ומילתא בחזקת יורשיה כבר מפורש זה ביש ;ומלין:

 םליקא לה פרק מי שמת
 גט פשוט. כל השטרות קיויין גט וכלאמרינן בעלמא !כתובות דף נא:ן וגט חוב שאין בו אחריות ומשנתנו זו בין בגיטין בין בשאר שטרות
 מיירי: פשוט. נקרא כעין שלנו כתוב וחתום מתוכו: מקושר. עושין בו לפחות שלשה קשרים: מאחוריו. כנגד תורף הגט וזה
 שכותבים שיטה ומנימים שיטה חלק
ה ותופרים הכחב על החלק וכזה ג׳ ד ן א מ ב י - ר ע ״ ו א ק ן ל ח י ם ש י ד ן ך מ ל א ך ן ל  א

י ח!חמיס » (שהרי?)/שה בשלשה א ? 3J אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו 
ק קשרים כשרים וכל זה היה תקנח ו ל , ח  על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת ל

 עלינו את השוים: גמ' בחזקת מי רבי אלעא
 אמר בחזקת יורשי האם ור׳ זירא אמר
 בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם
 בשיטתיה דר׳ אלעא וקם רבה בשיטתיה
 דרבי זירא א״ר זירא ש״מ אוירא דא״י מחכים
 וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה
 באותו השבט: בעו מיניה מרב ששת בן
 מהו שיירש את אמו בקבר להנחיל לאחין
 מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב
 שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת
 אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו
 היכי דאמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב
 והיינו יורשי הבן אלא לאו ה״ק אב שנשבה
 ומת בן בתו במדינה איובן שנשבה ומת אבי
 אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו
 ואם איתא נהי רבן מת ברישא לירתיה
 לאבוה [א] (דאבוה) דאמיה בקבריה
 וליירתינהו לאחוה מן אבוה א״ל רב אחא
 בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל
 הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו
 ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה
 לאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה
 אלא לאו ש״מ אין הבן יורש את אמו בקבר

 להנחיל לאחים מן האב ש״מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה
 סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף

 סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב:

 סלייזא לה פרה מי שמת

 תכמיס כדאמרינן בגמרא [דף קש:]
 משוס אתרא דכהניס שהיו כעסנים
 ומגרשי נשייהו ואסור לכהן להחזיר
 גרושתו ומש״ה חקינו רבנן מקושר
 שיש טורח בעשייתו דאדהכי והכי
 מיתבא דעתיה: פשוט שנתנו [נו׳].
 באתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר
 וכותב לו פשוט כהוגן ועדיו בתוכו
 וכתב נמי עדים מאחוריו כמו
 במקושר פסול הוא שהרי ואס צוה לו
 פשוט הא לאו פשוט הוא אס צוה לו
 מקושר לאו מקושר הוא הלכך קפיד
 עליה דהא לא עבד כדבעי ליה ואם
 גט אשה הוא פסול לגרש בו וקי״ל
 כוותיה דהא דרבן שמעון ב״ג שיטה
 היא כדמשמע בגמ׳ נדף קסה.ן ולאו
 הלכתא כוותיה ונראה דהשתא דלא
 נהגו במקושר ולא ידעינן ליה
 «< והיה נראה שלא לפסול אותו דלא
 שייך קפידא במאי דלא סליקא
 ש דעתיה כלל כיון דכל דין פשוט יש
 לו מ״מ נראה לפסלו מדפירש הר״ש
 ז״ל דטעמא דפסולין משוס שלא נעשו
 כתיקון חכמים ואס כן זה שחתמו בו
 מבחוץ כבמקושר אינו כתיקון חכמים:

 רש״י
 אלו ואלו מודים שייזלוקו. כיון ששניהם

 באין מכת ירושה וכל אחד תובע את כל
 הנכסים הוי ספק וספק ותולקין ולא דמי
 לנפל הבית עליי ועל אשתו דהתם יש שני
 מיני נכסים יש שהבעל מוחזק בהן ויש
 שהאשה מוחזקמ בהן אבל הכא הכל
 בתזקת האשה טון שהימה אלמנה ושניהם
 באין מכח ירושה לירש הכל ויחלוקו הילכך
 לא מיתוקס מתני׳ אלא כגון שלא היה לרחל
 שום זרע אמר אבל אס היו לה עוד בניס
 כגון שהיה בנימין מאיש אתר וראובן בן
 יעקב אומר רחל ממה ראשונה ויירש יוסף
 אחי חצי נכסים ואתה החצי ואני אטול
 חלק יוסף חצי נכסי רחל ט הוא אחי מן
 האב ובנימין אמר יוסף מת ראשון ואני
 אטול הכל בזה נראה לי כי אין לראובן
 בנכסים כלום דהוי בצימין ודאי יורש
 במקצת נכסים ממה נפשך וראיבן ספק
 שמא אינו יורש כלל ואין ספק מוציא מיט
 ודאי דכל מקום ששניהם באין מכח ירושה
 וידועים מכח מי הס באים לירש וכל א׳
 מובע כל הנכסים יחלוקו כדפי׳ שאין
 לרחל שוס זרע אחר וכל היכא שאתד
 תובע הכל והאחר תובע החצי כדסירשחי
 זה שתובע הכל הוה ודאי ואידך ספק ואין
 ספק מוציא מידי ודאי ודומה לסבא ויבם
 שבאים לחלוק מכסי ספק בפרק החולץ
 אי סבא וספק בנכסי יבם דחילקיס אבל

 ספק ויבם בנכסי סבא אמרינן התם הר
 יבם ודאי ננז יסבא ספק יאין ספק מוציא
 מידי ודאי: אמר רבי עקיבא מורה אני
 כוי. משוס מקט תנא קמא לישנא דמידיס

 אמר איהו נמי מודה כלומר אני מודה
 וחולק עליך דלדברי בית הלל נמי אמרינן
 הכא נכסיס בחזקמן ובגמ׳ מפרש בחזקת
 מי: א״ל בן עזאי. על מחלוקת דלעיל
 דב״ש וב״ה אנו מצטעטן שלא הושוו
 דעתם יחד ואתה אומר שגס בזה חלוקים
 ובאמ לחלק על חברינו שאמר שהן שוין:
 גמ׳ גחזקת מי. אדרבי עקיבא קאי:
 בחזקת יורשי האם. הואיל יכל ימי

 האשה בתייה משמת בעלה היה ממונם
 בתזקתה לכך אחרי מותה היא בחזקת
 יורשיה מן האב שלאחר שבטי אביה
 מחייחסח ובחייה היא בחזקת שבטי אביה:
 בחזקת יורשי הבן. דכשמתה היה הנן

 ראוי ליורשה קודם לכל קרוביה מצד
 האב: קם רבה בשיטמיה דרבי זירא ל׳יג
 וגס ר״ח ל״ג ליה: אוירא דא״י מחכים.
 דמשעליתי לא״י נתתי על לבי לעמוד על
 אמיתת הדבר: הואיל והוחזקה נחלה.
 בחיי האס באותו שבט של האס כדפירשנו:
 בן מהו כוי. כלומר יוסף בן רחל שמת

 בחיי אמו ואחר כך מחה רחל אמו: מהו
 שיירש את אמו בקבר. כאילי הוא חי

 כדי להנחיל לאחיו מאביו כגון לבני יעקב
 מלאה שהם אחיי מאטי: במדינה. בארץ
 מולדתו: היינו יורשי האב כוי. הלא
 אי[ בגיס לא לאב ולא לב[ קרובי האב
 יורשים את שניהם או יש בניס לבן הרי
 הן יורשים את האב כשמת הבן: ומת בן
 בתו במדינה. ויורשי הבן הס קרובי

 אביו שהוא בעל אמי: ואם איתא. דבן
 יורש אח אמו בקבר נהי נמי דק מיימ ברישא אמאי יחלוקו יורשי האב ויורשי הבן י»(לירשו יורשי הבן הכל ט יירש הבן את אבי אמו תתת אמו אע״פ
ג שהן יורשי הבן ואמאי יחלוקו עמהן יורשי האב: נאמרה שיבה בבעל. לא חסוב נחלה וגו׳ המקראות א  שהוא בקבר): זלירתינהו לאחיו מן ה

ת מ ק מ׳ ש ר ה פ א ל ק י ל  מפורשות בפרק י׳׳נ: ם
 גט פשוט. שטר פשוט כעין שלנו שאין תפור ומקושר וכל השטרות הס קרויין גט כדאמר בעלמא גט חוב שאין בו אחריות ובין בגיטין ובין בשאר שטרות
 איירי: עדיו מתוכו. במוך השטר כמו שאנו עושין: מקושר עדיו מאחוריו. טחב שיטה ומניחה חלק כמו שיעור שיטה נגן וטפלה על החלק ותופר
 ואח״כ כותב שיטה ומניח שיטה חלק וטפלה וכן הרבה כדי מקום חורף השטר והעדים חמימים מבחוץ כמו שמפורש בגמרא ובלבד שלא יהיו הקשרים
 מריבין מעידיו כדחנן במס׳ גיטין דה״ל גט קרח וטופס של שטר מקושר כמוב כולו כעין פשוט וזהו הנקרא לפנינו פשוט שבמקושר: שניהם פסולים.
 שלא נעשה כתיקון חכמים: שיכול לעשותו פשוט. יקרע התפירות ויפתח השטר ויהיה פשוט: הכל כמנהג המדינה. בגמרא מפרש לה: גמ׳ ומגרשי
 נשייהו. מתוך כעסם בעודם כעוסים מחוך שהגט נכמב מהר וכשנחים מכעסס אין יכולין להחזיר גרושוחיהן: מבחוץ. כנגד החלק היינו כדפירשנו: ודילמא

 כתג בסון) השער מאי רבעי. שהרי עדים תוממיס בראש השטה בין הקשורים ולא ןבסוףן: דכסיג גםון* השטר שריר יקים. אז אינו יכול להוסיף עוד אתריו:

 וניחוש דילמא כתב מאי דבעי. אחר שריר וקיס ראשון וחזר וכתב שריר וקיס אחר: תרי שריר וקים לא כתגינן. והרואה יודע שהוא מזויף: תלויה מקויימת.

 אם הגיה הסופר ותלה מינה או שחים בין שיטה לשיטה ואח״כ קיימה בסוף תיבה סלונית דביני שיטי והכל שריר וקיס וכשר: מתק. פסול מה שמונה עליו אע״פ
 שקיימיה כדמסרש ואזיל שאותו מחק שבסוף השטר יש לחוש שמא היה כתוב בו שריר וקיס ומחקו והגיה מה שרצה וכותב אתריו שריר וקיס אבל באמצע השטר אין
 לחוש ט הדבר ניכר שקודם שנכתב שריר יקים נמחק ונתקיים: כשיעור שריר וקים. וכ״ש יומר: גן איש פלוני עד נשר. ובמטרין שהוא כתב ידו: מלמטה למעלה.

 נייר ושטרא על מחק ימאי קישיא דשאני החס דסהדא קמא מעד וחמים אמחקא יא׳ לאו דעתיד למיכחב ילאסהידה דחרוייהו חחמי אמחקא ושטרא אניירא אף היא לא היה חותם אמחקא יכדאמר! אנל
ד סה ובלי נתינת טעם דנ  יסהדא נחרא היא דקא משהיד על כך והאי סהדא שקורא משקר אלא נראה ידאי דל״ש זו שאמרח־ להלכה אנל לא למעשה וננר נחלקו עלי קצת מתנמי הדיר נ

 גט ״פשוט עדיו מתוכו מקושר מאחוריו פשוט. שכתבו עדיו מאחוריו
 ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנניה בן גמליאל
 אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ר׳ שמעון
 בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה: גמ' וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר
 אתרא דכהני הוה והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו להו רבנן
<(אמר רב יצחק בר יוםף) !0 והיכן  מקושר >א< אדהכי והכי מיתבא דעתייהו א
 עדים חותמים בגט מקושר אמר רב הונא מבחוץ כנגד החלק שבין
 קשר לקשר וליחוש דילמא ^ כתב בסוף השטר מאי דבעי והרי עדיו
 חתומים מבחוץ דכתיב בסוף השטר שריר וקים וניחוש דילמא כתב מאי
 רבעי והדר כתב שריר וקים >ל< חד שריר וקים כתבינן תרי שריר וקים
 לא כתבינן וניחוש דילמא מחק >ה< לשריר וקים וכתיב 13מילי דבעי
 (ומקיים) והדר כתיב שריר וקים הא״ר יוחנן תלויה א מקויימת כשרה מחק
 אף על פי שמקוים פסול ולא אמרן דפםול אלא כשעור שריר וקים
 ובמקום שריר וקים >א) גיתנן התם איש פלוני עד בן איש פלוני עד
 כשרי׳: רב ירמיה בר אבא אמר אחורי כתב היה חתום מלמטה
 למעלה שהכתב נכתב שיהו חותמים נגד הכתב א״ר יצחק בר יוסף



סג:) גמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא ! (קסא:-ק 5 0 

3 בו עד אחד בגמרא פריך סשיטא: גמ' >י) כל מחק שהגיה עליו צריך לקיימו בסוף השטר לפני שריר וקייס שאם אינם ו ח כ ש (  א

 מקויימיס איכא למימר שמא זייף ומחק כרצונו והגיה לאחר שנכתב השטר וחתמו יי< וצריך נמ שיכתוב ענינו כמי כמו שאט כותבין
 ומה שהיה בפנינו ושקנינו מפלוני ב״פ וכו׳ וטעמא דחוזר דבר שלא לצורך משוס דקי״ל ן דף קסב.ז דאין למדין משטה אחרונה ואם היה
 בו שוס חידוש היה בחנם נכתב וטעמא דאין למדין ממנו כדי שלא יכתב בין השטר לעדים מפני שאינם יכולים לצמצס כ״כ שלא

 יניתו איזה ריות בין תתימתן לכתיבת
 (א) כל המתקין כולן צריך לכתוב קיומיהון וצריך
 שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה
 מאי טעמא אמר רב עמרם לפי שאין למדין
 משיטה אחרונה >נ< דתניא אהרחיק את

 ז , רש

 מתחילים לחמוס מאחוריו כנגד שיטה
 אחרונה והולכים וחותמין לאורך השטר
 אם השטר כתוב שתי הן חותמין ערב וכן
 מפרש בירושלמי: ה״ג בפי׳ ר״ח כל
 המתקין כולן צריך לכתוב קיומיהון ולא
 גרסינן ודן והכי פירושו כל המתקין
 שאינן במקום שריר יקים כדלעיל צריך
 לקיימן גס בסוף השטר לפני שריר וקיס
 שאס אין מקיימין איכא למימר שזייף
 ומחק והגיה כרצונו לאתר שנכתב
 השטר ואחר שחממוהו העדים: וצריך
 שיחזור כוי. וזהו מה שאנו כותבים בסוף

 השטר וקנינא מן פלוני ככל מה דכתוב
 ומפורש לעיל: שאין למדין משיטה
 אחרונה. ולכך צריך שלא יהא כתוב שוס

 דבר חידוש או תנאי שהשטר תלוי בו
 בשיטה אחרונה ולכך יכתוב בשיטה אחרונה
 דברים שאין לנו צורך בהן ללמוד ממנו
 מה שכבר מפורש למעל׳ והטעם שאין למדין
 משיטה אחרונה זהו מפני שאין העדים
 יכולין לקרב חתימחן כל כך בסמוך בסיף
 השטר ומניחין ריוח בין שטר לחתימה
 ויכול אדס לזייף להוסיף בינתים שיטה אחת
 לכך סקט רבנן לחזור מענינו של שטר
 בשיטה אתרונה שלא יוסיף ויזייף שם דבר
 תדש ואף אס ייסיף שלא יפסיד בזה שלא
 ילמוד משיטה אחרונה וכשאין כתוב בו
 שריר וקיס >כן נראה לי עיקר אבל ראב״ן
 כתב דכיון דזימנין לא כתבי שריר יקים
 יש לחוש וכ״כ ריצב״א וראבי״ה כתב כיון
 דבזמן הזה דנהיגין דבכולהו כתבינן שריר
 וקיס נראה דדי בזה ונראה לי דכשר
 אס לא חזר (ב) מענינו של שטר בשיטה
 אחרונה): הרחיק שני שימין. מן השטר
 פסול אס אין כמוב בו שריר יקים ואפי׳
 יש עדים שלא נוסף בו שוס דבר חידוש
 מ״מ הך שטרא חספא בעלמא הוא שלא
 נעשה כתיקון חכמים כמלוה על פה דמיא
 (וראבי״ה ז״ל פסל אפילו אס כתב בשטר
 שדר וקיס משוס דחיישינן דילמא כתב
 בשיטה אחת ומהדר בשנייה וגייז לעיל דהא
 חתימי סהדי וראב״ן כתב כרשב״ס):
 היו ארבעה וחמשה לו׳. פי׳ אס היה חלק
 בין כתב לעדים כשיעור שני שיטין ומילאו
 אח מקום החלק בקרובין כשר השטר
 ומקיימי! זה השטר משאר עדים שבו ואל
 תחמה על זה שהחלק פסול ואס מילאוהו
 בקרובין כשר שהרי אויר פוסל בשלשה
 אס היה בסכך סוכה אויר שלשה טפחים
 פסולה ואם מילא אותו אויר בסכך פסול

 העדים שני שיטין מן הכתב פסול פחות מכן
 כשר היו ארבעה וחמשה עדים חתומים על

 השטר
 פםולין

 לחזהיה

 ונמצאו 16הראשונים קרובים או
 יתקיים העדות בשאר מסייע ליה
 דאמר חזקיה מילאהו בקרובים כשר
 ואל י תתמה שהרי אויר ואו פוסל בשלשה
 סכך פסול פוסל בארבעה פירוש מילאהו
 א בקרובים כגון שחתמו אלו הקרובין במלוי

 שני השיטין רב שבתאי משמיה דחזקיה
 אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים
 ולא ,בכתב ידי סופר מ״ט דבל מאן דמזייף
 לאו לגבי ספרא אזיל איבעיא להו שני שיטין
 שאמרו הן ואוירן או הן בלא אוירן אמר ר״נ
 בר יצחק מםתברא הן ואוירן 3׳רב יצחק
 <״ אמר כגון לך לך זה ע״ג זה אלמא קסבר
 שני שיטין וארבעה אוירין ר׳ אבהו אמר כגון
 ברוך בן לוי בשיטה אחת אלמא קסבר
תמא  שיטה אחת ושני אוירין רב חייא בר ;
 משמא דעולא אמר כגון למד וכף בשתי
 שיטין אלמא קסבר שתי שיטין ושלשה אוירין
 אמר רב לא שאגו אלא בין עדים לשטר אבל
 בין עדים לאשרתא אפילו טובא נמי כשר
 יי) מאי שנא בין העדים לשטר דילמא מזייף
 w בין עדים לאשרתא נמי דילמא מזייף וכתיב
 דמטייט ליה בין העדים לשטר נמי לטייט
 ליה אמרי סהדי אטיוטא הוא דחתמי אבל בי
 דינא לא חתמי אטיוטא ורבי יוחנן אמר לא
 שאנו אלא בין העדים לכתב אבל בין
 העדים לאשרתא אפילו שיטה אחת פםול
 מאי שנא בין העדים לאשרתא דילמא גייז
 הוא לעילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת
 (א) וקסבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת
w כשר אי הכי בין העדים לכתב נמי דילמא 

 השטר ואתי לכתוב ולזייף באותו דוח
 ובשטר דלא כתיב ביה שריר וקייס
 איירינן הכא: אמר המחבר אמרו
 בירושלמי כל מה שאתה יכול לתלות
 במחק תלה ומשום הכי נקט הכא
 מחקין שכולל מחקין וגרדין ולא נקט
 תלויות משום דבתלויות אין הצורך
 כ׳׳כ דהתס כי לא מקיים להו כל
 השטר כשר אלא שאין למדין מאותה
 תלויה אבל בממקין או גרדין שאינם
 מקויימיס כל השטר נפסל דחיישינן
 שמא היה שם איזה תנאי ותלינן כל
 מה שאפשר לתלות בו כ״כ בתוס׳ וכן
 דעת הריטב״א ז״ל ורבו הרא״ה ז״ל.
 ודעת הרמב״ן ז״ל הא דאמרי׳ שצריך
 לכתוב שריר וקיים ותרי שריר וקייס
 לא כתבינן היינו דוקא במקושר
 שתקנו כן משוס חשש זיוף שלא
 להוסיף עליו ושלא לגרוע ממנו אבל
 בגט פשוט לא תקנו מכל זה כלום
 ואע״פ שלא כתב שריר וקייס או שיש בו
 שריר וקיים תרי זימני אין בכך כלום
 וכן המנהג לכתוב ב׳ ג׳ פעמים וכן
 הדין במחק במקום שריר וקייס
 ושיעור שדר וקיים אם הוא מקדים
 כשר בפשוט הריטב״א ז״ל אלא שאנו
 נהגנו בו פיסול אפילו בפשוט וכן
 בהפך שנהגנו הכשר ללמוד משיטה
 אחרונה מה שפוסל בחלמוד בפירוש
 וכבר טרח הרמב״ן ז״ל לתת טעם
 בדבר וכן מה שאמרו בגמ׳ ן דף
 קסא:] צריך לחזור מעניינו של שטר
 אס לא עשה כן אינו נפסל השטר
 בכך אלא שאין למדין מאותה שיטה כי
 לא חקנו חכמים כן בחיוב אלא עצה
 טובה כן דעת ר״י הזקן והריטב״א
 ז״ל: תניא הרחיק העדים. פר״י
 [אף על ג3] דאין למדין משיטה
 אחרונה מ״מ יכתוב על האחת
 שלמעלה ממנו ויזייף מאי דבעי
 ןומהדר בשנייה] לפיכך פסול:
 ש פחות מבן בשר. אמר המחבר

 כגון בדבר המקבל טומאה הוכשרה הסוכה
 שאין סכך פסול פוסל אלא בד׳ טפחים: במילוי שני שיטין. כלומר שמילא
 בקרובים אותן שני שיטין שהרחיק: שני שיעץ שאמרו. כשיעור כתב ידי
 העדים שהוא יותר מכתב יד הסופר: מאי טעמא. מאן דמזייף לגבי ספרא
 לא אזיל כי אולי לא יאבה הסופר ולא ישמע אליו והוא בעצמו מזייף בצינעא
 ואינו יודע לטין הכמיבה דקה כמו הסופר: הן ואררן. השיטות ואדר
 חלק בינתיס אז נפסל אבל בפחות מכאן אינו נפסל: מססברא הן ואוירן. דאי
 בלא אויר! לא היה יכול לזייף שלא יהא הזיוף ניכר ט היה צריך לכתוב אותיות
 דקות יומר משאר השטר כדי לתת ריוח בין שיטה לשיטה ואס יכתוב כתיבה
 ןגסה! גס עתה ניכר הזיוף שאין תלק בינתיס כגון שאר שיטות בשטר: לגון
 לן לך. זה על גב זה לאו לפלוגי אתזקיה אתי דודאי לא בכתב יד הסופר

 משערינן ועדיין צריך אויר בין שיטה לשיטה מלבד הכתיבה כט שיהא שני
 לן בשני שיטין זה בעליון וזה בתתתון וצריך שלא יגע גובה הלמ״ד מן
 נח התתתון במשן של ן׳ מלן העליון דהא זימנין דמיתרמי אהדדי ן׳ של
 שיטה העליונה ולי של שיטה התחתונה: שני שימין וארבע אוירין. ב׳ אוירין
 בין ב׳ השיטין משוס ן׳ העליונה ול׳ התמתונה ואויר למעלה משיטה עליונה
׳ שבה: ברוך בן לוי.  בשביל ל׳ שבה ואדר למטה משיטה מחתונה בשביל ן
 ב׳ איירין חל למעלה בשביל ל׳ ללוי וחל למטה בשביל ן׳ לברוך: ושלשה
 אוירין. שבין שני שיטין לי באדר אחל שיכול לאמן את ילו להרחיק ראש

 הל׳ התחתונה מך׳ העליונה: לא שאנו. לשני שיטי! פסול אלא (זהי) בין
 הערים לשטר אבל אם הס בין עלים לקיום רהיינו הנפק הנקרא אשרתא אפי׳
 הרתיק יומר משני שיטי( כשר כלמסיק ואזיל: במטייט ליה. במטשטש בליו
 שאינו יכול לכתוב בו שוס זיוף !אבלן אס בא לפנינו הנפק דש בינו לערים ב׳
 שיטין תלק בלא טייט פסול: אטיועא חחימי. ולא אעיקרי של שטר כלומר
 שמעילין שנמחק בליו ולא יתשרו בעל השטר אבל ב״ל אטיוטא לא חמימי
 אבל עלים הכל מצויץ אצל עלות אפילו עמי הארץ וחתימי אטיוטא אע״פ
 שאין יולעיס לבר מעיקר השטר: אפיי שיעה אחס פסול. ואפילו במטייט
 וטעמא דרבי יוחנן לקא סבר שטר הבא הוא ועליו בשיטה אחת כשר ויכול
 לחתוך את העליון ויכתוב שטר דזייף עדים באותה שיטה ונסמוך על האשרתא
 לקיימו וקא סבר שטר הבא הוא ועטו בשיטה אחת כשר דמה לי שטר גדול או
 שטר קטן אבל הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרמ פסול !והיינו טעמאן משוס
 דאמרינן לעיל הרחיק שיטה אחת בין שטר לעטס כשר ועתה יש לחוש דילמא
 גייז כל השטר וכותב באותה שיטה מאי דבעי ולכן פסול ופריך וליחוש שיכתוב
 באותה שיטה מלק בין עדים לשטר מאי דבעי ומתתיס נמי סהט באומה שיטה
 ונמצא הוא ועליו בשיטה אחת והעדים שלמטה בשיטה שניה יאמר לתיססת

 ומיהו אס מילא אותה שיטה בדיו
 אע״פ שחתמו העדיס בשניה פסול דאמרינן ןלף קסג.1 עדים אטיוטא
 הוא דחתימי. כלומר בפנינו נמחק בדיו כדי שלא יחשדו על בעל
 השטר שמחק לאיזה דבר חיוב שהיה כחוב בו ונמצא שלא באו להעיד
 אעיקרו של שטר או אפילו היה מלא נקודות שאין בו מחק כלל והלובן
 נראה בין נקודה לנקודה חיישינן דשמא מעידין בו הילכך פסול וכבר
 אמרנו דאיירי בשטר דלא כתיב ביה שריר וקיים אלא דאינו נראה
 בעיני האחרונים דכל היכא שיכול להזדייף ע׳׳י גזיזה פסול ואפילו
 באו עדים והעידו שלא נוסף בו כלום פסול. הריטב״א ז״ל:
 הראשונים. כגון בשיטה ראשונה מהשנים יתקיים העדות באוחס
 שנחתמו בשטה השנייה שהם כשרים ונימא שהראשונים לכבוד
 בעלמא והא דאמר נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן פסולה
 מייד שנחחמו אחרונים בשטה שניה או כולם יחד בשטה אחח דאז
 ודאי נימא דלשס עדות גמור נתכוונו: מלאוהו בקרובי, בשר.
 כתב ה״ר יונה ז״ל דדוקא כשבאו כך מיד הלוה או המוכר ליד
 המלוה או הלוקח הא מלאהו המלוה או הלוקח לאתר שבא לידס
 פסול דשטר שנמסר להם פסול היה וכמי שאינו דמי וכן אס לאחר
 שבא לידם נטלו הלוה או המוכר ומלאהו בקרובין כשר דעכשיו
 הוא שנעשה שטר אבל הראב״ד ז״ל כתב אס היה פקח ממלא
 אותו קודם שיבא לב״ד: שני שטין שאמרו שהוא פסול שיהיה התלק
 שיעור כתיבת העדיס שהד הסופר אינו שומע אליו לזייף ומי
 שאינו סופר ואינו כותב תדיר אינו יודע לטין בכתיבה דקה ומיושרת
 כמו הסופר והיה ניכר הזיוף אס לא היו השני שטין נ<(אלא כשני
 שטין) מכתב הסופר ממש: כגון י![לך]. ןבב׳ שטין] כזהג) שזה הכף
 הוא עצמו אויר הלמ״ד נמצא שאין בו אלא אויר [אחד] בין שיטה
 לשיטה ואויר ל״ך מלמעלה ולמטה הרי שלשה אדיין: אמד רב
 לא שאנו. פירוש לא שנו הא דאמדנן דשני שטין פסול: לאשרתא.
 זהו קיום בית דין ועל שם דכתבי אשרנוהי וקיימנוהי כדחזי נקראח
 אשרתא: (י" איהו ועדיו. [ויזייף] מה שרוצה לכתוב בשטר ועדים:
 בץ העדים לכתב נמי. כלומר בשטר חתוס דמכשרינן בשיטה אחת

 עין משפט נר מצוה
 תתקכט

 א מיי׳ סכ״ז מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד מור

 ח״מ סי׳ מה:

 מסורת הש״ם
 א) שייך לממני׳ לקמן דף עו ע״א ב) מהר״ס ל״ג

 ג) כזה:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״נ א״ר ייתכן: (ב) תניא. כצ״ל: (ג) נ״כ

 נ! אלעזר: (ד) >מאי שנא נין העדיס לשטר
 כוי לא תתמי אטיוטא) כל זה מוקף ונ״נ נאלפסי
 ישן אין זה: (ה) נ״נ כל המחקים וכוי. כל מחק
 כצ״ל: (ו) וצריך שיחזור מענינו וכו׳ כמו. כצ״ל:

 (ז) נ״נ אנל יהד״א עס תניא: (ח) צ״ל הוא:

 נ״א א] נגמ׳ גרס ונמצא א׳ מהן קרוכ או פסול

 ועי׳ נרא״ש סי׳ ג׳: ב] נגמ׳ איתא וכמה אמר
נ יצחק בן אלעזר כגון כוי: ג] כר אמי כ״ה נגמ׳  ר
 ונרא״ש ןוכ׳יה הנ״ח]: ח צ״ל כגון לך לך ןונס״י

 הגי׳ כגון ל׳ וך׳ בשמי שיטי(]:
י [א] נ״ב סוכה: [ב] מזייף וכתב מאי דבעי ״ א  מ
 נין עדים לכתנ נין עטם לאשרתא נמי
 כצ״ל: [ג] דלמא גייז ליה לעילאי וכתיב כצ״ל: 1ח נ״נ

 לך: [ה! שיחזיר כצ״ל:
 חו״י (א) נ״ב ואין להקשות מאי ראית דלתקנו
 לפסול שטר הנא עם עדיו בשיטה אתת
 וליתכשר קיוס רחוק שיטה אי. ויכשרו שטר הבא
 בשיטה א׳ ועטי בא׳ ולפסלו טחוק עדיו משטר
 אפילו שיטה א׳ די״ל דעדיס ע״ה כינהו ואינס יודעים
 לאמן ידיהס סמוך משא״כ טיניס: (כ) נ״נ ומ״מ
 אין למידין משיטה אחרונה ואס עדיין רווח כדי

 שיטה אז אפשר למדי! א״נ י״ל לא פלוג:

 שלטי הגבורים
 א וטכא שמילא השטר נקטניס כחכ הר״ר יונה

 מלאהו נקרוט! אפי׳ אחר שכא לד המלוה כשר ודוקא
 שמלאהו מדעת הלוה אנל אס המלוה מלאהו מדעת
 עצמו לא מתכשר כהט דכיון דפסליה רבנן האי שטרא
 כהרחתת שיטין נמצא שהלוה שטר פטל נתן לו וט
 משוו ליה מלוה שטר כשר כלא דעח הלוה לא נשתעבד
 הלוה מאוחו שטר ודוקא שמלאהו בקרוביס כיון שנכתב
 ונחחס אבל אס מלאהו למחר וליומא איחרא אפי׳
 כמצוח הלוה פסול דהא לא אחכשר להשתענד ני אלא
 משעה שמלאהו נקרוכיס וה״ל מוקדס ופסול וי״א
 שאס הונא לפני נ״ד נעיד שיש נו חשש זייף שוב אין
 לו תקנה ומלתא כלא טעמא הוא ע״כ והרא״ש השטס
 לזו הסנרא דטון שנראה ססולו ננ״ד שונ אין לו תקנה
 וכתב עוד אכל הוכשר ע״י מלוי קרובים קודס שנא

 לכ״ד אפי׳ עשאו מלוה מדעתו כשר:
 שטר מכירת תורה או ספר לריא״ז זכרון עדות
 וכו׳ עד ובנפש חפצה בדעת מיושבת ונטלתי יקכלתי
 מידו כך וכך ומכרתי לי נאצי המעות ספר פלוני
 כמטרה עולמית מכירה פרהסיא מכירה גמורה תתוכה
 וחלוטה שטרא וקיימא יהיכיה ומושלמת מכירה דלא
 להשנייא לו וליורשיו אחריו מן יומא דנן ולעלם על מנח
 שאין לי עליו חורח אונאה ואע״פ ששוה כך דינטס ומן
 יומא דנן ולעלם לא יהיה לי רשות ולא ליורשי אחד
 ולא להנאיס מנחי ילא לנצ אדם נעולס לערער כלוס
 ערער עס זה פלוני או עס יורשיו מחמת זה הספר
 שמכרתי לו וקנלתי עלי ועל יורשי אחרי לשפאה
 ולשפצה ולשזכה ולהצלה מכל דין וערעור יכל מי שיכא

 מד׳ רוחות וכו׳ וקנינא וטי:



 משפט נר מצוה
 תתקל-תתקלא

 א מיי׳ פ״ד מהל׳ עדות טור ח״מ סי׳ ל יסי׳

:  ב מיי׳ שס טור ח״מ סי׳ מו

 מסורת הש״ם
 א) לף נא.:

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) נ״נ לשון הדיש נ״ר צמת נתשובה

 הועתקה ככסף משנה ס״ל להלכות ערות
ן אתר ר ר  לין ו׳ להרי״ף ז״צ פי׳ להן לעל וליין נ
ו  משאר מפרשים שהס פירשו אותה נשטר שיש נ
 קיום ולא הטרו כ״א ע״א וחתימת ליין אחל שאין
 לצרף עלותן וע״פ זה למלו מכאן לקיום שטרות
 צטך קייס אכל פי׳ כגון שיש על נהלואה זו וליין
ד שנמושנ נ״ל של ג׳ נאו שני עטם ע  אחל מ
 והעידו שזה חיינ לזה מנה שאין לצרף עלותן למאי
 למסהיל סהלא לא מסהיל ליינא משמע מפירושו
 ז״ל ללוקא נעלוח על פה היא זו ולא נקיוס השטר
 אנל אס היה השטר מקוים שונ א״צ קיוס
 והרמנ״ס כחכה ע״ס לרכו של הט״ף א״כ הט
 גילה לעתו כאן הרמנ״ס שט! קיום נ״ל צטך קיום
 לסי שהוא כשיטת הט״ף רנו אמלה ומ״מ כתנ
 ללענין מעשה טון של״ת והרמב״ן והרשנ״א
 סונטס למעשה נ״ל צטך קיום הט נקטינן לענין
 ממון להקל על הנתנע לכל היכא לטנא פלוגתא
 ררנוותא נקטינן הט להקל על הנתכע כמ״ש
 המסרשיס נס׳׳ק לע״ז וכ״כ הרמנ״ן והר״ן נפא״ט

 עכ״ל: (ג) נל״א נשטרות כצ״ל:
י [א] אחרת כצ״ל ןוכ״ה נד״ס]: [p עצמו ״ א  מ
 כצ״ל: [ג] נ״נ סי׳ משוס לאיהו לאססיל
 אנפשיה: נח נ״נ לשון גמ׳ אמר אניי קסנר רכ אין
 עטס חותמין על המחק אא״נ נמחק נפניהס:
 [ה] נ״נ פי׳ נמקוס חתימתן: ני] המחק כצ״ל:[1] ולא

 חל כצ״ל ונ׳׳נ ס״א ולא:
 חו״י (א) נ״כ ואין לחוש לגס זה ימחוק לא״כ ה״ל
 נמחק ב״פ א״נ כשיש טוח כין על לעל
 כשיעור זה פסול שטר הנא על הנייל ועטו על
 המחק לאפשר לזייפו. ג״נ ק״ל לתקנו לשטר הוא
 ועליו על המתק פסול וליתכשר הוא על הנייר ועליו
ד לי כוי פשוט נ  על המתק כלי תיקה: (ב)(וא״ל ע
: (ג) נ״נ צ״ע שלא  און תא״מ ינ״נ נ״ג נגמ׳
 כפניהם נמי ניכר וע׳׳כ לא ניכר אא׳׳כ כשנכתנ א״נ
 עטם לא לייקו נזה וכ״כ התוס׳ וי״ל לה״ק אא״כ
 נממק כפניהם משעה שהיה נ״ר לנן וכשיראו שמותק
 העליון פ״א וחלק התחתון נ״פ משים אל לנו ורואה
 השתנות ומכין הערמה: (ד) נ״נ בקדושין פ״ג

 משנה ל״ה התקלשי לי ככוס זה כו׳:

 שלט־ הגנוריס
 שטר מכירה לריא׳׳ז זכרון עלות וכו׳ על ונטלתי
 וקכלתי מדו כך וכך ליטטס טוניס ממטנע סלוני
 ושקולים בטוב ומנרתי לו נאלו טת פלוני או כרס פלוני
 שדה פלוני ומדת הבית הזה כד באורך וכך נרומנ ואלו
 מצרי הכית הזה שמכרתי לפלוני בצד מזרת סלוני
 ובמערב פלוני ובצפון פלוני יבדרוס פלוני והדרך והבית
 הזה שמכרתי לו מתמות ארעא ועד רום רקיעא עד
 מוצאיו ומונאיו וכו׳ על ומדעם לנפשי לא שייטת בגו
 זטנין אלין שוס מלעס שהכל נשתלמתי ממנו על גמילא
 ומטרה זי שמכרתי לפלוני זי מטרת עלמין מטרת
 פלהסיא וכו׳ על ולשיזנא מכל לין וערער ולהעמדה
 נחזקחו ונחזקח יילשיי אחליו וכד הכאיס מכחו וכל
 צערא וחסרונא טשזני לו וחייתי עליה או ליורשיו
 אחטו מחמת זה הכית שמכרתי לו וקבלתי עלי ועל
 יורשי אחט נקני! גמור לשלם לו וליורשיו אחריו כל
 אומו ההפסל משוה פרוטה ולמעלה ונררחי לו להעמד
ד הנאים מכחו ולית לי נ  לו הנית הזה נתזקת יורשיו ו
 לשות למיהלל ולא למהפך לין זטנא לזננית ליה וכל
 מי שיכא מל׳ רותות העולס וכוי על ייספל טן עם
 פלוני זה מחמת נית זה שמכרתי לו יהיו לנטו נטליס
 ובו׳ ואקום אני דורשי אחרי ונפצי ונשוינ ונציל ונוקיס
ד יורשיו אחטי נחיי ונמוחי נ ד זה פלוני ו  זניני אלין נ
 מן יומא דנן ולעלם וכל כתנ ועלות וכל מולעי ומולעי
 ונו׳ ואתטות שטר מכילה זה קכלתי עלי וכו׳ וכן קנל
 פלוני זה עליו יאמר נית זה שמנרתי לסליני נאילו סך
 ליטטן אע״פ שיידע אני ט שיה ייתר ועל יותר אני
 מוכר אותו נפנינס על מנת שלא יהיה לי אונאה של
 כלום ולא טרח טטול מקח ולא שוס ערעור נעולס
 והנני ממאן נפנינס נכולס היום כלי נכלה וערמה ואנו

 ונו׳ וקנינא ונוי:
 כתב ריא״ז א העל החותם נשטר אע״פ שלא תתס
 שמו אלא הסימן שהוא נוהג כי כשר ונך היו נוהגים
 מקצת גלולי חכמי התלמול שלא היו נותנין שמותיהם
 נשטלות אלא כל אחל הסימן שהוא לגיל נו רש מי
 שמצייר כעין רג ויש מי שמצייר כתטות של לקל ויש
 מי שמצייר כעין וילון של ספינה יש מי שהיה עושה
 אות גלולה משמו וסימניהן דועין (ג) כלאיתא
 נשטרות אנל נגט אשה צטטן העטס לפלש שמותיהם

 נמנואר נפרק המגרש:

י  נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קסג:-קסה0 עו ע
 דילמא גייז לעילאי והא חתימי סהלי תחת אותה שיטה ובאותה שיטה יכתוב מאי לכעי: אלא מן העדים שלמעלה. כלומר אין מקיימים
 אלא מהם לידע אס הס מזרפיס: אמר המהנר ובשטרי כתובות בכל מקום כשרים ותתקיים העדוח בשנים כשרים כי הדבר ידוע ומפורסם
 שחותמים הרבה בערבוביא לכבוד ואפילו אין השנים הכשרים רצופים וכה״ג מידק דייקי בית דין ולא מקיימי ליה אלא בכשרים ולענין גט שכיח
 להרבות בעדים ואפילו בשנים אחרונים כשר דמלינן לומר דלתנאי חממו דאי לא מידק הוו דייקי משוס חומרא דעריות וכן נראה בירושל׳ ועכ״ז
 ראוי לחוש להממיר. הריטב״א ז׳׳ל
 והלכתא כר׳ יוחנן דרביה דרב הוא
 ומדקי״ל בשטר הבא הוא ועדיו
 בשיטה אחת כשר דקדקו בתוס׳ שאין
 לעדים להניח חצי שיטה חלק ואס
 אירע כן שלא חחס האחד בראש
 הקלף יחתום השני תחתיו והשתא
 ליכא למיחש לזיוף שלא הכשירו אלא
 שטר הבא הוא ושני עדיו בשיטה
 אחח ולא שטר הבא הוא באחח ועדיו
 באחת ואומר ר״ת דמ״מ ראוי למנוע
 לכחחלה מלחתום אפילו אחד לבדו
 באמצע הקלף דילמא גייז לעילאי
 ויכתוב באותו חלק חוב על העד
 ותכן ןדף קעה:] הוציא עליו כתב ידו
 שהוא חייב לו גובה מבני חרי ומיהו
 הוא ז״ל מסופק אס נפסל בהכי וכתב
 הריטב״א ז״ל עם הסכמת רבוחיו
 ז״ל דכיון שאין זיוף על בע״ח אלא
 על עצמו אינו w ן נפסל בכך] ומיהו
 לא אמרו שלא יחתמו העדים כן אלא
 כשהניח חלק לכמוב לוה פלוני
 מפלוני כך אבל פחות מכן לא:
 אמר רב שטר הבא כן׳ נח פ*׳
 נמחק בפניהם. כלומר
 שלא היה שם מחק מעיקרא ואס
 יראו נמ בו שינוי במחיקה מן העליון
 אין רשאין לחתום: [הוא על המחק
 ועדיו על הנייר]. כיון דמסהדי
 בשטרא על ש מחקן אס כן יחזור
 דמחוק ומי יוכיח אס נמחק פעס
 אתת או שתי פעמים דהא דאמרינן
 אינו דומה נמחק כו׳ הני מילי היכא
 דחתימי סהדי נמי על מחקא אבל
 הכא טון רעל ניירא חתמי לא ידיע
 ועוד יש ןפניס] אחרים בגמ׳ כדי
 להכשיר ולא עלו כלל: קפידא.
 טון ששנה לו ממה שאמר לו אינו
 רוצה שיהיה שלוחו כלל בזה ואס גט
 אשה הוא פסול לגרש בו: מראה
 מקום הוא לו. כלומר עשה לו פשוט
 ואם עושה מקושר שיש טורח יעשה
 אלא שהראה לו שאס ירצה לא יטרח
 בו יותר מדאי ולית הלכתא כחד
 מינייהו דכולהו שיטה נינהו וכן פסק
 הרב דל: פי׳. עד אחד בכתב. שלא
 מצינו קיום אלא לחתימת עד אחד
 אבל יש עד אחד על פה היודע
 שחייב מנה כמו שמעיד השטר אבל
 אינו מעיד על אוחו מנה עצמו
 ואפ״ה מצטרפי ומשלם בעל כרמיה
 ולא אמרינן אמנה דקא מסהיד האי
 לא קא מסהיד האי ולהאי מנה ליכא
 אלא עד אחד רשבע ויפטר אלא
 משלם וטריף ממשעבדי דקלא אית
 לה למילתא טון שיש עד אחד בכחב
 ועד אחד על פה: מהו שיבא ב״ד
 אצל ב״ד. לצרף עדוח ששמעו לפי
 מה ששמעו ישפטו הדין. וכתב הרב
 בהלכותיו הא דפ׳ האשה שנתארמלה
 (דף נא.} דעד ודיין לא מצטרפי.
 כלומר לא מצינן קיום אלא לאחד מן
 העדים ש ולאחד מן הדיינין שבהנפק

 וטעמא דהאי מסהיד אמנה דשטרא והדיין אינו מעיד אלא על תתימת ידן נמצא שאין על המנה אלא עד אחד ומשתבע ומפטר.
 אמר המחבר דעת הגאונים ז״ל והרמב״ס ז״ל והרשב״א ז״ל דט היט שהכשירו לצרף הוא הדין לחייב בשבועה לומר שעד אחד בכתב

 כתיב מאי דבעי והא תתימי עדים קסבר שטר
 הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה
 נא] אחת פסול וליחוש דילמא כתיב הוא ועדיו
 בשיטת אתת ואמר אנא לרבות בעדים הוא
 דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימין
 אותו מן העדים של מטה אלא מן העדים
 של מעלה אמר רב שטר הבא הוא
 ועדיו על המחק כשר ואם תאמר מוחק
 וחוזר ומוחק אינו דומה מי שנמחק פעם
 אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש דילמא שדי
 דיותא אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה ותדר
 כתב כוליה שטרא ומחיק ליה דכי הדר מחיק
 ליה להאי שטרא הוה ליה אידי ואידי נמחק
 שתי פעמים אמר אביי קםבר רב אין העדים
 חותמין על שטר מחוק אלא אם כן נמחק
 בפניהם ואותבינן עליה דרב מהא דתניא
 הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואי
 ם״ד דשטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר
 ליחוש דילמא מחיק ליה לנייר וכתיב ליה
 מאי רבעי וה״ל שטר הבא הוא ועדיו על
 המתק ואמאי קתני בברייתא הוא על הנייר
 ועדיו על המחק כשר הא אפשר דמזייף
 ליה ומשוי ליה שטר הבא הוא ועדיו על
 המחק אלא מדקתני בברייתא כשר שמעינן
 דשטר הבא הוא ועדיו על המחק פסול ופריק
 רב כי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על
 המחק כשר בדכתבי הכי אנחנא םהדי
 (א) חתימנא על מחקא ושטר אניירא וכתבי

 ליה בין סהדא לםהדא דאי לא חיישינן דילמא
 מחק ליה לשטרא וכתיב מאי רבעי והוד, ליה
 שטר הבא הוא ועדיו על המחק דכשר וכן
 הילכתא הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול
 ואע״ג דכתבי סהדי אנחנא סהדי תתימנא
 אניירא ושטרא אמחקא פסול דסוף סוף מחיק
 ליה לשטרא וכתיב מאי רבעי: רבן שמעון
 בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:
 כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר (ב< וא״ל
 עביד לי מקושר ועבד ליה פשוט או אמר לו
 עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר תנא
 קמא סבר קפידא ורשב״ג סבר מראה מקום
 הוא לו אמר אביי רשב״ג ור״ש ורבי אלעזר
 כולהו םבירא להו מראה מקום הוא לו רשב״ג הא דאמרן ר״ש דתנן ר״ש
 אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה
 התקבל לי גטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור״א מכשיר
 והני כולהו שיטה אינון ולית הילכתא כחד מינייהו: מתני׳ גט פשוט
 עדיו שנים מקושר שלשה פשוט שכתוב בו עד אהד ומקושר שכתוב
אכשר בעד א אחד בכתב ועד  בו שני עדים שניהם פסולין: גמ׳ אמימר א
 אחד על פה שלחו ליה חבריה לר׳ ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד על פה
 מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו
 שיבא בית דין אצל ב״ד ויצטרפו. שנים שהעידו בבית דין זה וחזרו והעידו
 בב״ד זה מהו שיבא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרפו שלח להו אני איני
 כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הילכתא
 >א< אבל עד ודיין אין 3מצטרפין דהכי גרםינן בפרק האשה שנתארמלהא) דמאי
 דמסהיד סהדא לא קא מםהיד דייגא ומאי דקא מםהיד דייגא לא קא מסהיד

 רש״י
 על הראשונים חממתי לפרסם הדבר יומר
 ומשני כל ט האי גוונא כלומר כשבא
 לפנינו שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אתת
 ויש עוד חחת אותה שיטה עטם אתרים
 אין מקיימין אומו אלא מן העדים
P עמו: וא״ה I החתומים באותה שיטה 
 חוזר ומוחק. שנייה ומזייף וסהדי תמימי:

 אינו דומה. תתימת עדים שנכתב על

 הנמחק פעס אתת לשטר שנכתב על
 הנמחק ב׳ פעמיס דהא הזיוף ניכר:
 דילמא שדי דיוהא. במקוס חתימת העדים

 קודס שחממו על המחק וחממי עדים
 בקלף שנמחק שסי פעמים והשטר נכתב
 על המחק פעם אחת וט הדר מחיק ומזייף
 אז איט ואידי נמחק שחי פעמים: אא׳׳ל
 נמחק בפניהם. ואז יראו (נ) מקום
 ממימתס משונה במחיקה ממקום השטר
 ולא יתתמו: ועדיו על המחק כשר. אס
 יש מטטס חתימתן: סון» סוןו מחיק ליה.
 עוד פעם אתרת וכתיב מאי דבעי ולא
 יהא ניכר בין נמחק פעם אתת לשתי פעמי׳
 טון שהעדים תתומיס על הנייר ולא דמי
 לעטו גם על המחק שאז ניכר בין נמחק
 פעם אחת לשני פעמים: מראה מקום הוא
 לו. שאס טורת לו לכתוב מקושר יכתוב

 פשוט ומיהו אס יכמוב מקושר טסי ניחא
 ליה טון שמנהג המקוס הוא בשניהם:
 קפידא. הוא מקפיד ואין רוצה בע״א:

 ומה שאמר לשבח. מפורש בקדושין (ד)
 התקדשי לי בטנר של כסף ונמצא של זהב
 מקודשת דטון דהתרצית בשל כסף כ״ש
 בשל זהב אלמא דמראה מקום הוא לו ולא
 אמרינן קפידא הוי דדוקא רוצה בשל כסף:
 פסול. שאינו רוצה להחבייש במקום אחר:

 מכשיר. דקסבר מראה מקום הוא טרח

 בשבילו עד מקום סלוני ואס תטרח יומר
 ללכח עבורי עד מקום אחר מבא עליו
 ברכה: מתני׳ שניהם פסולים. ובגמ׳
 פריך פשיטא תשיט שכתוב בו עד אחד
 דפסול ומשני הא קמ״ל אפילו היכא
 דמסייע ליה עד אחד על פה דפסול השטר
 דאינו אלא כמלוה על פה: גמ׳ אכשיר
 בעד א' (אומר) בכמב. ומטרין כמב ידו
 שיוצא ממקוס אחר: ועד אחד מעיד על
 פה. על אותו מלוה נראה דלגמרי

 מכשיר אפילו לטרוף מנכסים משועבטס
 כאילו נחממו ב׳ עדיס דעד אחד בכתב
 ועד אחד על פה מפקי לקלא דאכשר
 לגמט משמע: מהו שיצטרפו. דנימא כמאן
 דתתימי תרוייהו דמי: מהו שיבא נ״ד אצל
 ב״ד. לצרף עדותן ששמעו: לא משהיד

 דיינא. שהעד מעיד על גוף המלוה

 והדיין מעיד רק על חתימת העדים:
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 שהרי בגמרא דילן לא חלקו בדבר: רבינא אמר וכוי. לקיום שטרות תלתא בעינן אפילו למ״ד
 וחד ליתוהי הוה מחזי כשיקרא דאמר במומב מלמא ולא נחתמו בו אלא שנים: אמר המחבר כתב
 דכיון דאמר במותב תלתא כחדא הרנא וחד ליחוהי לא מעכב ולרווחא לומר קושטא דמילתא נקט
 תרי מגו תלתא אינו אלא לברר אבל אינו צריך ואין מעכב כלל תדע דבפרק האשה שנתארמלה

 רש״•

 פריכא
 להדיא
 להדיא
 חשוב

 מחייב שבועה כמו עד אחד על פה
 שנים שדנו דיניהן דין ואי לא כתב
 הריטב״א ז״ל בשם רבו הרא״ה ז״ל
 ליה וכן מה שנהגו לכתוב וחתימנא
 (לף ככ.) מוכת דכל היכא דכתיב ביה
 בי דינא תו לא צדך ט כתב אמר
 לנא רבנא אשי לסלק תשש דבית דין
 חצוף: מתני׳ ובו׳ אין לו אלא
 כי. משוס דיד בעל השטר על
 התחחונה וכיון דאפשר לומר שהזוזין
 היו פתותין ומאה מהס לא שוו אלא
 כ׳ סלעין נאמר כן ואן על פי דמנה
 סתמא הוא כ״ה סלעים. וכשכתוב
 בו תלתין נאמר שהסלעיס הס
 גרועים ואינם שוין יותר ממנה:
 דרבונות. הם זהובים וכיון שנמחק
 המנין לשון רביס אין פחות משנים
 ויחר נמי לא משוס דיד בעל השטר
 על התחתונה: אמר המחב- כתב
 הרשב״א ז״ל דמי שכתב מטבע
 סתס במקום שיוצאין שתים או שלש
 מטבעות אי כולה ו סגי כחדא נותן לו
 מן הגרוע שבהן מדאמרינן אימר
 פריטי אימר נסכא אימר דהבא
 אבל אס האחד מהם יוצא
 ולא האחרים מאותו שיוצא
 נותן לו ואפילו הוא יותר
 כדאמרינן הכא באתרא דלא
 סגי פריטי (» וכתב הריטב״א ז״ל
 תלמידו דלא חשיב סגי אלא כשנושאין
 ונותנין בהס במיני מאכל וסחורה
 ולא משוס שמחחלפיס בשולחנות והא
 שכחב הרב ז״ל להדיא לאו דוקא דלא
 סגי פריטי כלל משמע וכן דעח
 הריטב״א ז״ל ורבו הרא״ה ז״ל.
 ושובר שיצא והיה כתוב בו שנחפרע
 ממנו דינדן יש אומרים דגבי שובר
 נדון הלשון על העליונה והמוציא
 ממבירו עליו הראיה ודיינין הכי
 דטובא קאמר ולזה נוטה דעת הרא״ה
 ז״ל אף על פי שאינו נראה בעיני

 הריטב״א ז״ל תלמידו ע״כ:
 תנו רבנן בםף ובו׳. כיון שכתב
 בו בשטר מטבע כשכתב כסף
 סתמא דינר כסף הוא והוא הדין
 כשכתב זהב סתמא וכשאמר כסף

 דינרין או דינרין כסף מיעוט רבים שנים וה״ה בזהב אבל אמר כסף בדינרין משמע שמכר כסף שוה שני דינד ומדכתב דינרי ולא כתב דינרין
 משמע של זהב וכשכתב דינרין משמע של כסף ויש ראיה בגמ׳ מדתניא מעשה ועמדו קינין בירושלים בדינרי אמר רשב״ג המעון הזה אס אלין
 הלילה עד שיעמדו בדינדן כלומר שהיו יקרים בדינרי זהב נח ורשב״ג לימד אותם שאינם צריכים נמ לכל כך קינין שהם תורין שהיולדת מביאה
 לקרבן ומשוס כך הוזלו לדינרין של כסף ומשום האי טעמא הא דאמרי׳ בגמ׳ דברישא דאמרי׳ בשני דינרי זהב מדנקט דינרי הא לאו הכי
 כל היכא דאיכא למימר כסף או זהב אמרינן כסף דיד בעל השטר על התחתונה: מתני׳ [כתב בו למעלה מנה בו׳]. פירוש דרך
 הוא שכופלין בשטר הדברים כגון ואחריוח ממון זה כו׳ ולעולם נלך אחר החחתון משום דאפשר דחזר מן הראשון ואע״ג דלעיל גבי סלעים
 תלתין לא פלגינן ביה אס כתב תחתון או עליון דבכל גוונא אמרי׳ דלא יגבה אלא מנה שאני התם דאפשר לומר הסלעין תלחין היינו מנה
 אלא שהם גרועים אבל מנה ומאתים ודאי שני דברים הס ויש לנו לילך אחר הראשון או אחר האמרון ומסתבר להלוך אחר האחרון דאיכא
 למימר חזר בו מן הראשון: למה בותבץ את העליון. טון דלא אזלינן אלא בתר התתתון: שאם נמחקה אות אחת מן התחתון. כיון שנממקה
 אוח אחת מן התחתון שכחוב למטה חנן לא יוכל לטעון (חנני) ש אני הוא אלא מאיש אחר ששמו כך נפל ואתה מצאתו ששמו חנני הוא
 דהא נוכל ללמוד מעליון שכחוב חנני: אמר המחבר מה ששנינו הכל הולך אחר התחתון אס התחמון מנה שהוא לחובתו למדין אפילו משטה
 אחרונה כיון שמוציאו מתחת ידו או יורשיו אבל אס הוא מאתים שהוא לזכותו אין למדים אס הוא בשיטה אחרונה. הדטב״א בשם רבו
 הרא״ה ז״ליי: גמ׳ שת• אותיות אין למדים מן העליון משוס דזימנין איתרמי ליה שס בן שלש אותיות וקילף רובא דשמא אם נלמוד

 מתני׳ נמוב. כשטר זחין מאה לאיטן
 סלעין עשרים לוה סלוני מפלוני אע״פ
 למאה זוזי! הן כ״ה סלעים אין למלוה
 אלא עשרים סלעים ליד בעל השטר על
 המחמונה לשמא כן פירש מאה זוזין
 גרועץ לאינו! כ׳ סלעים: אין לו אלא
 מנה. שהיא ק׳ זיזי[ שכך יש לפרש וחין

 מאה לאיטן מלתי[ סלעים קלים שאינן
 שרן אלא כ״ה סלעים: ונמחקו. שנמחק
 המנץ הנכחב אחר דאינין: דרכונוה. הן
 דרכמונוח שבספר עזרא: גמ׳ לס!*•
 כמב פלוני לוה מפלוני כסף: להב לוה
 לסן» דינרין. או דינרין כסף: אין פתוה
 משני דינרין לסן*. דהכי משמע כסף שני
 דינרין לוה פלוני מפלוני: לסן) בדיגרין.
 משמע כסף לוה פלוני מפלוני שוה שני
 דינרין זהב כדמפרש לקמן שכתב כסף
 בלינרי למשמע בדינרי זהב אבל בדינרים
 משמע בדינרי כסף ולכך קאמר זהב בלינרץ
 אין פחות משני דינרץ כסף שיה ב׳ דינרין
 כסף אומו זהב שלוה כדמפרש לקמן:
 מתני׳ ומלמטה מאהים. כשטפל אח
 דבריו בשטר: הלל הולך אחר החתסון.
 ובלבד שלא יהא כחוב בשיטה אחרונה:
 למה לוהבין אח העליון. הואיל ובסוף
 השטר תוזר וטפל ןכעיןן שכותבין ושוני!
 אחריות ממון זה כך וכך קבלתי עלי כר:
 גמ׳ ילמד חחמון מן העליון כוי. באות
 אחת שחשד מן התחתון כגון חנן מחנני
 ענן מענני: אבל לא בב׳ [גן. כגון חן
 מתנני ען מענני ששתי אומיומ לא חסר
 השופר ונותנין הממון למי ששמו כך כמו

 השטר על התחתונה (י׳ אי הכי

 םהדא: רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה
 שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין
 למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד
 ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדאי שאתם
 שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה
 שצריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא
כתוב  וחד ליתוהי וכן הילכתא: מתני׳ א
 בו זוזין מאה דאינון םלעים עשרין אין לו אלא
 עשרין. זוזי מאה דאינון סלעין תלתין אין לו
 אלא מנה. כסף זוזי דאינון ונמחקו אין פחות
 משנים. >א< דרכונות דאינון ונמחקו אין פחות
 [משנים] א<(כםף) איכםף דינרין ודינרין כםף
 אין פתות משני דינרין כסף. כםף בדינרין
 אין פחות משני דינרין דהב כסף: גמ׳ ת״ר
 כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין
 כםף אין פחות >3< משנים דינרין כסף. כסף
. ז בדינרין אין פחות >ג< משני דינרין זהב יא) א  ו
 אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא
 נםכא א״ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא
 פריטי אמר רב 3!נחמן באתרא דלא סגו פריטי
 דכםפא ת״ר 3׳[רהב] אין פחות מדינר זהב.
 רהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין

׳ משני י  זהב. דהב בדינרין אין פחות י
 כסף דהב: אמר מר דהב בדינרין אין
 >ה< משני דינרין כסף דהב (ב) ודילמא
 דינרי דהבא פריכא סאמר אמר אביי י

 עין משפט נר מצוה
 תתקלב-תתקלד

 א מיי׳ פכ״ו מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד טור
 ח״מ סי׳ מב: ב מיי׳ פי״ז שס שמג שס טור ח׳׳מ
:  שס: נ מיי׳ פכ״ז שס סמג שס טור מ״מ סי׳ מנ

 מסורת הש״ם
 א) ס״א וטייס הוא ב) ןוכ״ה הב״חן ג) דף קי:

 ד) וכ״כ למעלה נשס ר״י בל״ה לפי שאין למטן

 משיטה אחרונה. מהר״ס:

 דינרין
 פחות
 בתרי
 יד בעל

 של
 כז

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״כ כסף סנעין לאיטן ונמחקו אין פחית

 משתים. לרכונות לאינו[ ונמחקו אין פחות
 משנים: גמ׳ ת״ר כצ״ל: (ב) משני לינטן כסף כצ״ל:
 (ג) מכשני לינרין זהב כסף כצ״ל: (ד) צ״ל מכשני:

 (ה) צ״ל מכשני: (ו) ואי הט רישא נמי מ׳ שכתב

 בו מטבע כוי! כל זה מוקף ונ״ב באלפסי ישן אינו
 והגה״ה היא וכ״כ הרב המגיל כסוף הלכות מלוה

 שאין מכל זה כהלכות: (1) נ״ב לכספא:
 נ״א א] מכאן על סוף המשנה אינו לא בגמ׳ ולא

 במשנייח רק בברייתא: ב] בגמ׳ איתא רב פפא
 ףכ״ה הב״מ]:

 מא״• [א] נלינט כצ״ל:[3] כלינרי אי! פחות מבי
 לינר זהוב כסף כצ״ל: [ג] נ״נ אותיות:
 [ד] נ״ב האשה שיש עליה ה׳ לילות ולאית ה׳ זיבות

 ולאית מביאה קרבן אחד יאוכלת נזבתיס כי׳: [ה] כל
 כצ״ל: [1] נ״ב לאו:

״י (א) אין פחות משני לינטן זהב כסף כצ״ל: ו  ח

 (כ) וללמא להבא פטכא בתרי טנרי להבא
 קאמל כצ״ל:

 שלטי הגבוהים
 א פשוט פ׳ הגיזל קמא לף צ״ז להמלוה את מנילי

 מעות סתס או מנר לו פרקמטיא ונתחיינ לו זה מעות
 סתס שלא פירש שיתחיינ לשלס לו מטנע כלומר שישלם
 לו מעות הניתנים בהוצאה אי שיהיה להס הצורה
 מהמלך שהכריז עליה להוציא! הרי זה משלם למלוה
 המעות שהלוה צי אפי׳ נפסלו מההוצאה שהמלך הכריז
 עליהן שלא ייציאי אימן מ״מ יוכל לשלם לו מאות!
 המעות שנפסלו כיי! שלא התנה כלל ואפי׳ אינם יוצאין
 כשום מקוס למה שהלוהו משלם לו קצת נראה מלנט
 מ״מ פ״ל מהל׳ גזילה לס״ל ללעת מיי׳ הוא לנסתס
 נמי צטך לשלם מטנע הייצא ולייק לה מלנקט הליה
 על המטכע כלומל שהלוט על סמך המטבע להיינו
 הצורה והגס ני לנליי מגומגמים נלסוס וללעתי כי אין
 זה דקדוק דהא דנקט מטנע הוא להודיענו שלא הלוהי
 לי דינר זהב נטנר זהב דהיינו פילות אלא הלוהו טינעא
 בטיבעא ולפי זה הכל שוי! כדי! זה דכשהלוהו סתס מה
 שהלוהו משלם לו ואם נפסל הצורה שאין יוצאין עוד
 אותם המעות שיש עליהן אותה צורה נשוס מקום מיהו
 אס המטנע הראשון נפסל כאן ויוצא כמלכות אתרת
 אס יש למלוה דרך נמקוס שיוצא המטנע הראשון צריך
 לקנל מטנע הנפסל דמאחר שיש לו דרך שם יולינהו
 לשס יכ״ש אס סותט אומה מדינה מצרין נכאן ולוקמין
 מאותה מטכע לודאי ניתן לו מטכע היוצא בראשונה
 ליכול ליתנס לשוחרי איתה מלינה ואס אין סוחרי אותה
 מלינה המציין לכאן לוצין לקמת מטנע הייצא נמלינתה
 או שאין לו לרך לשם או אפיי יש לו לרך שם וקפלי
 המלטות שמחפשין על כל מי שיש לו מטכע הנפסל
 צטך ליתן לי מטנע החלש ואס אין המלטות מקפדו׳
 כלל שאפי׳ במקומו יכול להוציא צטך לקנל מטנע
 הנפסל אס אין לו לרך לשס. ופסק זה נלאה בעיני
 לאתיא גס ללברי רש״י וכן מוכח לשון רש״י מלבט
 סמ״ג לאוין קצ״ג ומה שכתוב בהגהות הרא״ש לרש״י
 ז״ל פשק כרב לא ראיחי הוכחה לזה כי אס בהיפך
 ונראה לעיני להא לאמט׳ לכשהתנה עמי לשלס מטבע
 מצי מיהב ליה מטכע הראשון אס יש לו לרך למלוה
 נמקיס שיוצאים נו כאמיר היינו כה״ג להתנה לשלם
 מטנע לאז אנו ריאין כל הצלטן שאסשר שיהיה מטנע
 ונשיש שוס צל יצא י״ח אנל אס התנה נסילוש ואמר
 שישלם לו כן וכך מעית טוניס היוצאים נהוצאה נראה
 לאפי׳ יש לו לרך ללכת נמקום ליוצאין שם המטכע
 הראשון איני חיינ לקנלס אלא נותן לו מעט מטכע
 חלש למללחק להתנות שיתן לו מעות היוצאין נהוצאה
 ולאי ללאוחו מטנע שיצא אז נשעמ הסרעון נחנוין
 ואצ״ל אס התנה בסירוש שיתן לו מטבע שיצא ככל
 מקום או באותו מקום להכל לסי התנאי ועול נראה

 לאס התנה בפירוש שיתחייב לשלם לו מטבע הניחן להוצאה בשעח הפרעין יקבע ומן לסרעין יאירע שלא סרעו בזמן הקבוע בשטר והנה בזמן הסרעון היה מטנע אחל ועתה נומן שסרעי שכנר ענר יהלך לו [צריך לשלם לו מטבע של אימין הזמן הכתיב בשטר
 שקבע הזמ! לפורעו וראיה ללבר מה שכתב המרלכי שס נשם מהר״ס לאוב! שנלל לתת לאשחו ב׳ זקוקים כסף על חנוכה מכסף הניתן אז ועתה אומר שביום ראשי[ של חנוכה נפסל המטבע לין הוא שיתן לו כסף הראשין שהיה יוצא נערב חנוכה הנא נמי לא
 שנא ולא אמריי רשעת פרעו! הכחונ נשטר קאי ארגע ואשעה גופה שישלם לו אלא קאי אזמן קנוע להזמן קנוע כשטר הוא קרוי שעח סרעו! לא כל זמ! שהוא עושה הסלעון כי התם נעונלא למהר״ס: וכתנ עול המרלכי נשם ר״י לכשנפסל המטבע הוי לינא
 דמלכומא טנא תראה דבעי למימר להלוה צטך לעולס לשלם מטבע החלש ילא שהמלוה צריך לקבל מטכע הראשי! ומ״מ כל הני תלוקין לא הוי רק לוקא כשהתנה עמי שישלם לו מעות ולא לנר אחר אנל הלוהו מעות או סאה חטי! יא״ל תחזיר לי כך וכך
 פרקמטיא או כך יכך מעית כיי! שלא זקף עליו במלוה גמירה שיכול לפרוע לו חטי! בפרקמטיא אס ירצה אז צריך לימ! לו מטבע שיוצא כאיתה שעה כך כתנ דיי שס נתוס׳ ינראה דכל הליאות שלני ה! ע״מ לשלם מעית אע״פ שמשעבד לו כל נכסיי ואם לא
 ימצא מעות יגנה נבשיס מ״מ דנסתס הר ע״מ לשלם מעוח דהא ט איח ליה מעיח לא מצי לסלקי נדבר אחר ט לא אתני עמיה בפירוש יהא דאמר דמשלם לי מטנע הייצא נאותה שעה הייני דוקא נששויס החדשים והישנים במשקלם יאע״ג חיל פירי טפי
 בחדשים הואיל ומחמח חטפוחס הוא דוילי אין בנך כליס דאין כאן רניח נלל אנל אס הוסיף על משקל המטבע בזה איכא חיליק וזה דאם המטבע החדש גדול יותר וכבד מן הראשון במשקל אס היולי הפירות בשביל התיספת יותר במטבע החדש ממה שהיו
 ניחנין בישן אז לא יפרע לו אלא לסי חשבון הישן אסי׳ לא הוסיסי עליי אלא כל שהוא דאם היה משלם מן החדש כמו מן הישן היה כאן רנימ ואם לא החלו הפירית מחמת התוספת הזה אלא שהחדש שוה ייתר מהישן להתיכו אז אס אין ביניהם אלא החימש
 שארבעה מן האחרית שוה כמו ה׳ מן הראשון נותן לו ה׳ ואינו מנכה לו בשכיל התוססת שעל השעיר הזה אין קסדה ודעמ הלוה לכך מחהצה אס ישתנה המטבע ואס הוסיפי עליו יוחד מחימש יפרע לו ממטבע החדש כפי משקל מטבע הישן ולא לפי המנין
 אע״פ שלא הוזלו הפילוח ואס פחתו המטבע ממשקלו הלאשון עי׳ ס׳ הזהב ונ״ל לאס הלוהו הייס מטנע ולמחר נפסל ונעול שהוא בילו בא להחויר לו המטנע שהלוט יהלה אומר איני חפן בי אס יש זמן לפרעון ללא מצי לכוסו שיקבלם על הזמן שקבע לו
 ואפי׳ ליכא זמן אפשר לטי! לשתס הצואה ל׳ יוס לא מצי לכוסו שיקנלס ונסקא מינה לאילי נזה הזמן לא יהיה ללוה חי אוחם המעוח שנפסלו טלו ט לא יוכל להחזיקם שכוחים וגנוזין כל כך וכשלא יהיה לו זה המטבע יחן לי ממטבע ה־יצא וגס נפקא שיהיה
 נאחריוח הלוה על זמן הסרעון ואע״פ לקי״ל ללוה מצי לכיף המלוה שיקנל חונו תוך זמנו כי ליכא שם רק טענח אחריוח כמ״ש הטור ח״מ שיי עייל נשס נעל התלומית שקניעות הזמן אינו אלא לתקנת הלוה היינו לוקא היכא שאין הסכנה מצויה וגלייה אנל
 מטכע שנפסל שהשכנה מצויה וגלויה שאס ימצאו בילו זה המטנע יקפירו עליו המלבות וגס שדוע היא שצריך להשהות המעות האלו אצלו ימיס רבים שלא יובל להוציאם גשום עני[ אז נלאה למצי המלוה לשלב מלקבלם על ומן שקנע לו כן נ״ל ואס יש לו ללוה
 אימן המעות גופייהו שהלוה המליה איכא סלוגחא אי מצי להחזירם כשנפסלו אפי׳ המנה לימן לי מטבע או לא המרלט שם ס׳ הגוזל קמא כחב לאפי׳ נפסל המטבע יהראשיניס והחלשים שרם במשקל אס לא הוציא המטבע שהלוה לי אלא שהוא בעין לא ירע
 מגזל! שאומר לו הלי שלך לפניך ומשלם לי מעותיו ממש אפי׳ שנפסלו נינתיס אבל מרנט סמ״ג לאיי! קצ״ג מוכח להליא לאסי׳ אס מחזיר לו אות! מעות שהלוה לי אין זה פרעי! כיין שנפסלו עד שישלם לו ממטנע החלש שהיא קבל עליו לסירעי ואין כאן פרעו!
 אלא במטבע היוצא ומ״מ אפשר דלכ״ע אע״פ לקי״ל מלוה להוצאה ניתנה לאו למימרא שלא ימצא לעולם שאותם המעות שהלוהו יהיו בעין לאסשר שפיר שיהיי בעין אע״פ ללהיצאה נימנה יק מינח לנרי סמ״ג: שאלה מי שהלוה אמ חנירו מנה יהחליף המלך
 המטבע במטבע אחרח ונפחת השני מן הראשון הרבה שהמאה דינרין מן הראשונים שיין ק״ל מן אחרונים והלוה טיען שאי! עליו לפריע אלא מן המטבע היוצא אחר שצוה המלך יהמליה טוען שחייכ לית! לו כפ• המטבע הראשון כמו שכתוב בשטרו יעוד שאינן
 שיים כל כך הידעני ככתנ הדין עם מי. תשיבה גרשי׳ נפי הגוזל עציס נעא מיניה רנא מרב חסדא המלוה את חבירי על המטבע והוסיפי עליו מהו אמר ליה נותן לי מטבע היוצא נאיתה שעה יאשיקנא דרנ פפא ורב הונא בדיה דרנ יהישע עבדי עיבדא בזוזא
 לאגללמא טייעא על עשרה נתמניא כחב הלב אלפסי לה״ה לפיחחו לכל שנשחתו יותל מהסך זה נותן לו למי שייו המטבע הראשון שהלוהו לי אבל הראנ״ל כתב רלענין פחח ליכא למיחש להאי שיעירא דקי״ל ברב דנות! לו מטבע הייצא נאיתה שעה אפי׳ פחת
ט הלנ ולעתי ניטה ללנט הט״ף ימ״מ אס יש מאמר המלך נזה שיגוור כמה יתן לו למלוה בהתחלף המטכע נראה שהל־! כפי מה שיגוור המלך שכבר שאלתי חכמי  כמה יפטור שלא הקפילו נחותפח אלא משום אישיר רכית אכל כסתת אין נו הפרש ע״כ לנ

 האימוח שזה מחוקי המלכוח הוא שיכיל לומר המטנע הזה יתחלף כן יכן יטון שכן קי״ל ללינא למלכיתא טנא:

 נמי גבי כסף !3׳ בדינר רישא דאמר דינרי סתם דינרי זהב קאמר סיפא
ו = המוציא  דינרין םתמייהו של כםף: גרםינן בפרק שני דייני גזרותג
 חוב על חבירו וכתב בו בבבל גובה מעות בבל. ארץ ישראל גובה
 ארץ ישראל א כתב בו כסף סתם מאיזה שירצה לוה מגבהו מה
 בכתובה ואמרינן ודילמא נסכא אר״א שכתב בו מטבע כוי:
כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים  ג

 מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון

 רישא
 דאמר
 שטר

 מעות
 שאין

 מתני,
 שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון: גמ׳ ת״ר ילמד התחתון ומלמטה

 מן העליון אות אחת אבל לא שתי אותיות כגון חנן מחנני וענן מענני א״ר פפא



 עין משפט נר מצוד!
 תתקלה-תתקלו

 א מיי׳ פי״א ופכ״ז מהלי מלוה ולוה ופ״ז מהלכות
 עלות סמג עשץ צל קט טוח״מ סי׳ מכ מי סט:
 נ מיי׳ פכ׳׳ל מהל׳ מנוה ולוה סמג עשין צל טור

 אה״ע סי׳ קי קכ:

 מסורת הש״ם
 א) כ״ה כלפו״י:

 קונץ הגהות
: כ] מענרנא  ג״א א] סנינא לאתא כוי כ״ה נגמ׳

:  להו כלא מכסא כ״ה נגמ׳
 מא״• [א] נ״נ או שית מאה זוזי ותל זחא:
 [נ] וכתונ ניה כצ״ל: [ג] ולארכע ארכעין

 וכן על עשר עשריס כצ״ל: [ד] נ״נ לחוק: [ה] הלוקח
 מנת לתלת נניס זכנת כצ״ל: [ו] נ״נ וכוי: ש נ״נ
׳:  ועונריס: [ה] מינת ונשמא מוקף: [ט] נ״נ פי

 [י] מנכסי מלוג כצ״ל:

 נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קסו:-קסז.) עז
 שתי אותיות וא״כ העליון הר עיקר הלכך לא ילםינן אלא אות אתת [וממחק שם און שתי אותיות מן העליון נימא שהאיש הזה ששמו כך הוא
 אבל לא האיש ששמו כשם העליון דלעולס ניזל אחר התתתון: אמר המחנר לא שייכא הכא פלוגתא דתםוס ןב״מ רף קב: ינ״נ לף קה:1
 לשון ראשון או לשון אחרון דהתס בבח אחת הס סותרין אהדדי אבל הכא שזה למעלה וזה למטה לדברי הכל חזר בו מן הראשון דדייק בחושבנא
 ניח ןובשמא] א<[ואשכחן שהוא כן: םפל מלמעלה וקפל למטה ניזל נתר התחתון. ממה נפשך אס זבוב חסר מל הקוף שלמעלה א״כ הד הוא
 כלמטה ואס לאו הרי הן כשתי שמות
 והולכין אתר התתתון אבל ספל
 מלמטה וקסל מלמעלה נימא ילמוד
 תחתון מעליון והוא קפל אלא שזבוב
 חסר הרגל או דילמא שהוא שם אתר
 וניזיל [בתר] בתרא ועלה בתיקו
 לחומרא והמוציא מתבירו עליו
 הראיה ואע״ג דבעלמא אמדנן ממון
 המוטל בספק חולקין היינו בדבר
ף קנז.] ל  שאי אפשר להתברר כגון ן
 נפל הבית עליו ועל אביו דלא אפשר
 למידע מי מיית ברישא אבל ןהכא]
 אגן הוא דלא ידעינן בירור הדבר
 כמו שידוע לבעלי השטר שהם יודעין
 אי ספל או קפל וכיון שאין הדיינים
 יודעין לפסוק הדין שותקים והממזיק
 יחזיק במה שבידו: םפל. כלי
 שתחצין וקפל כמו מקפל טליתות:
 ההוא דהוה בתוב ביה וכוי. אסוכי.
 סך עושין מהם כמה עולים בזוזי
 וכותבין זוזי: יד בעל השטר על
 התחתונה. ואס הס איסתרי פשיטי
 שהם פלגא דזוזא יהבי ליה איסתד
 מכאן אתה למד כי שטר שכתוב
 בו מאה וחמשה דינרין וכיוצא בו
 שאף המאה דינרין ואין אומר שהן
 מעות דאם כן אסוכי מסכי להו וזהו
 ברור הריטב׳׳א ז״ל. גרסינן בגמרא
 אמר אביי לא ליחוי איניש תתימת
 ידיה בסופא דמגילתא דילמא אזלי
 וכתבי עליה מאי דבעי ותנן הוציא
 עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה
 מנכסים בני חודן. נ»1 אביי לימד עצה
 שלא יוכלו רמאים לרמות כשיחמוס
 אדם שמו אס יש מלק מלמעלה שמא
 ימצאנו אדם רע יכתוב בתלק
 שלמעלה אני החתום למטה לדתי
 מפלוני כך וכך ממון הילכך לא
 ליחתוס אלא בריש מגילתא: דתני
 הוציא עליו ובו׳. לאו לשון דכתב דוקא
 קאמר אלא מחמימת ידו ר״ל כדתנן
ן כחב סופר ועד ואמר : ף עא  ן מטין ד
 רבי ירמיה חתם סופר שנינו. אמר
 המתבר ותנן הוציא עליו כתב וכו׳
 ושמעינן מהכא דכל שהוא תתוס
 למטה א׳׳צ שיהיה השטר מכתב ידו
 אבל אס אין שמו כתוב אלא בתחלה
 פסול עד שיהא הכל מכתב ידו וא״ת
 ומה חששא יש בזה כשיוציא זה כתב
 ידו יטעון זה פרעתי לדעת הרמב״ס
 והגאון ז״ל י״ל דמאן דמפקי עליה

 פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל
 הולך אחר התחתון פי׳ ספל סאה ופלגא קפל
 קבא ופלגא בעי רב פפא קפל מלמעלה
 וספל מלמטה מאי מי חיישינן לזבוב או לא
 תיקו פירוש דילמא זבוב מחקיה ברגליה
 דקו״ף ושריה םמ׳׳ך או לא ההוא שטרא דהוה
 כתיב ביה שית מאה וזוזא שלחה רב שרביא
 לקמיה דאביי שית מאה אםתירי וזוזא או
 דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דילמא
 שית מאה פריטי וזוזא אמר ליה דל
 פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא אםוכי
 מסכי להו ומשוו להו זוזי מאי אמרת שית
 מאה אסתירי וזוזא !א! יד בעל השטר על
 התחתונה אמר אביי מתלת ועד עשר לא
 ליכתוב איניש בסוף שיטה דילמא מזייף
 וכתיב ואי איתרמי ליה נהדרי לדיבוריה תרי
 ותלתא זימני א״א דלא מתרמי ליה באמצע
 שיטה: ההוא דהוה כתיב ביה תילתא
 בפרדיםא אזל מחקיה לגגיה דבי״ת ושוייה
 ופרדיסא אתא לממיה דאביי אמר ליה מ״ט
 רווח ליה עלמא להאי וא״ו כולי האי כפתיה
 ואודי: ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן
 ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי
 אזל כתיב ליה וא״ו שוייה ואחי אתא לממיה
 דאביי א״ל מאי טעמא דחק ליה עלמא להאי
 וא״ו כולי האי כפתיה ואודי ליה אמר אביי
האי מאן דמחוי חתימת ידיה בי דינא לא  א

 ליחוי בסוף מגילתא דילמא משכח לה איניש
 דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא
 עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני
 חורין ההוא איכוזבנא דאתא לקמיה דאביי א״ל
 נחוי לן מר חתימת ידיה דכי אתו רבנן מחוו
 לי 3!מעברנא להו אחוי ליה בריש מגילתא
 הוה קא נגיד בה א״ל כבר קדמוך רבנן ההוא
 שטרא דהוה חתום עליה רבא ורב אחא בר
 אדא אתא לקמיה דרבא א״ל אין חתימת ידאי
 דידי היא ומיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא
 חתמי לי מעולם כפתיה ואודי א״ל בשלמא
 דידי זייפת אלא דרב אחא בר אדא דרתית
 ידיה היכי עבדת א״ל אנחי ידאי אמיצראי
 ואמרי לה אזרנוקא וכתבי: מתני, כותבין
ט לאיש ואף על פי שאין אשתו עמו ג  ב

 ושובר לאשה ואף על פי שאין בעלה עמה
 ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן שכר

 שטר מזוייף אין דרך שיטעון סרעתי אדרבה צווח ואומר לא היו דברים מעולם ושוב אינו יכול לומר פרעתי רכל [לעיל דף י. ו האומר לא
 ליתי כאומר לא פרעתי דמי ועוד דדילמא כתב ביה אידך נאמנות והיכא דלא כתב ביה נאמנות כתב בעה׳׳ת וכן בחו״מ אס אומר ברי לי
 שלא לויתי אלא שחתמחי בסוף מגילה זו והנחתיה ביד בעל דיני והוא כתב מה שרצה עליה או שטוען שאמנה היה בינו לביני הודאה זו
 בכל אלו וכיוצא בהן הואיל ולא עקר ולא כפר כתיבת ידו התתום כאן מגו דיכול למימר פרעמי כי אמר הט והט הוה מעשה מיסטר ובשבועת
 היסת והא דאמר אביי לא ליחוי איניש היינו טעמא דחיישינן אולי ישכח הוא ענין חתימתו ויאמר לא לויתי מעולם שכן הוא האמת והחמימה
 אחר שלא באה על ההלואה ה״ל מילי דלא דטרי אינשי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי אבל אס יזכור העיקר יטעון הכי
 והכי הוה מעשה אה״נ דמשחבע ומיפטר דאמרינן מגו: אמר אביי בו׳ לא ליבתוב איניש ובו׳. אמר המחבר מתלת עד עשרה אי
 כחיב הכי ולא אהדריה באמצע שיטה ה״ל שטר שיכול להזדייף ופסול וכן כל שמניח דוח חלק בסוף שיטה במקום שיכול לזייף בו כלום
 ואי אשכחן חלחין וחמשין בסוף שיטה כשר השטר [ולא] אמדנן שמא תלת וחמש היה דחזקה על העדים שעושין כהוגן וכן דנתי לפני
 רבוחי: בפתיח ואודי. ש״מ דאי לא דאודי לא פסלינן שטרא ואומר מורי הרב דמייד שלא היה המחק ניכר דאי לא כל מה שאתה
 יכול לחלוח במחק חלה וש״מ דכופין על כי האי גונא ושמעינן מהכא דאוחיוח רווחוח או דחוקות שאינן מקיימות כשרוח ומיהו מוטב
 לקיימם כדי שלא יהא נראה כהערמה ויצטרכו ב״ד לכוף עליהם: אין חתימת ידא דדי היא ומיהו מקמיה דרב אחא לא חתמי מעולם. ש״מ
 דאי לאו דאודי השטר מקיים ואע״פ שרבא לא היה נזכר מהמעשה ושלא כדברי הרמב״ס ז״ל שכחב כי העד שמעיד על כחב ידו צריך
 שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ואס לאו אין קיומו קיום וליתא. כל זה מהריטב״א ז״ל: מתלתא עד עשרה אי כתיב להו בסוף שיטה עב־ד
 מתלת תלתי; וכן עד עשרה בכלל אבל אחד עשר אם היה עושה מעשר עשדן היה צריך לתת וא״ו בין אחד ועשרים והיתה דמוקה ויהיה ניכר
 הזיוף כדאמרינן בהני עובדי דחיק ליה עלמא: ואי איתרמי. דעבד לה כסוף שיטה יחזור הלשון בחחלת שיטה או באמצע שיטה כשאר
 לשונות השטר שדרך להזכירם פעמים הרבה ואפילו יזייף העליון לא יוכל לזייף התחמון וקי״ל דאין למדין מן העליון כדאמרינן לעיל:
 אזדנוקא. נוד מלא עמדתי עליו זרועי כשחתמתי והיו ידי רותתוח: מתני' בותבין גט לאיש. אמר המחבר וליכא למיחש שמא לא
 יחננו לה עד לאחר זמן ויבא לתפות עליה או תטרוף היא שלא כדין סירות ני] נכסים שמכר בעלה בין כתיבה לנתינה שהרי כל אשה צריכה
 להביא ראיה אימת מטא גיטא לידה הרא״ה ז״ל: כותבין גט לאיש אע״פ שאין אשתו עמו. שהד לא בעינן דעחה שאפילו בעל כרחה
 מגרשה: ושובר לאשה. כדי שיהא מזומן בידה שכשיפרע לה הבעל כתובתה תתן לו השובר שתהא לו לראיה וכיון שזכות הבעל הוי זכי! לו
 לאדם שלא בפניו: והבעל נותן שבר. הסופר שהרי זכותו הוא ורצון נפשו: ובלבד שיהו הסופר והעדים מנידים. שזהו שמו ושם אשתו
 דאי לאו הכי איכא למיחש שמא יכחבנו לצורך אחת מקרובותיה הרוצה להתגרש מאישה ובגט זה תגבה כתובתה מבעלה כדתנן ןכתובומ

 רש״•
 שכתוב בתתתון: ספל וקפל. באלפס סי׳
 פירושו (ורשב״ס פירש ספל כמו ספל
 אדירים. ספל הפקיד פלוני לפלוני קפל
 טלימומ מקופלות): מי חיישינן לזבוב.
 שמתק רגל הק׳ ונעשית ס׳ ובה נמי נלמוד
 מעליון: אסופי משכי. סוכמין אותו
 בדינרין במקום קצ״ב פרוטות כותבין
 דינרין: איסהירא. סלעין: יד בעל
 השטר על התחחונה. ולימ ליה אלא
 איסתירא דאינון כל איסמירא פלגא זוזא
 ולפיכך יש לגריס מאי אמרת בלשון בעיא
 ומסיק שית ק׳ איסתירא וזוזא (לרשב״ס
 נראה דזוזא יקבל ט איסתירא היינו סלעי!
 אבל איסתירא פשיטי הוו פלגי דזוזי דהיינו
 סלע מדינה כדאמרינן בבבא קמא בעובדא
 דתנן בישא וגרסינן מאי אמרת שית מאה
 [איסתירין וזוזי כתמיהן: דילמא מזיין*.
 נמ וכתב ביה תלת דכתוב תלתין
 [ג] ארבעין וכן עד עשר אבל אמד עשר

 לא יוכל לזייף דהיה צריך לכתוב א׳ ועשטם
 ואס יזייף ד״י בינמיס אז נראה נח ימינכר:
 דאי אפשר ולא מיחרמי באמצע שיטה.
 ואפי׳ אס יזייף למעלה אין למדין מן העליון
 אלא מן התתמין: הילסא בפרדיסא. כך
 היה כתוב בשטר זבינית לפלוני בגינמא
 דאית לי תילתא בפרדיסא אזל הלוקח
 ומחקה לגגיה דבי״ת מכאן ימכאן לכרעיה:
 ושריה ופרדיסא. וא״ל מכרת לי הגינה

 תילמא וכל הפרדס: ההוא שטרא דהוה
 כחיב ביה אנא פלוני יהבינא מנס ראובן
 ושמעון אחי. כלומר חלק הקרקע שיש לי

 מבי אחים: ואחי. וטען [ה] מנת דתלמ
 בניס: האי מאן דמחוי חחימת ידיה בבי
 דינא. כדי שיכירו ב״ד חמימתו כותב

 חתימתו על קלף ומשליכה בב״ד: לא ליחוי
 בסון! מגילחא. לא יחתום בסוף הקלף אלא

 בתחלמו שלא יהא חלק למעלה מחמימתו
 ט שמא ימצאנו אדם רע ויכתוב בתלק
 שלמעלה אני סלוני החתום מטה לדמי כך
 וכך מפלוני ותנן הוציא עליו כתב ידו
 נו) סיריש חתימתי: כוזבנא. מוכסן
 ישראל היה: כדחלפי רבנן. ומשלח לי
 כתב ידך למחול על המכס אמחול להס:
 נגיד. מושך הקלף כדי שיחתום אביי

 למטה: דמירתחי ידיה. ואותיות שלו
 פירחית: אמיצרא. על התבל הנטוי משפת
 הנהר על שפת השניה והעוברים על גשר
 צר נשענין בו ש ונע ונד כל שעה: זרנוקא.
 שדולין בו מיס מן הגור וקס אזרנוקא
 והיה כל גופו רותת וחומס: מתני׳ כותבין
 גט לאיש. וחוממין והוא יגרש מתי שירצה:

 אע״פ שאין אשתו עמו. ט לא בעינן דעחה
 שהרי הוא מגרשה על כרחה: ושובר לאשה.
 על כתובתה אע׳׳פ שאין בעלה עמה דהוי
 חוב לדידה חכות לדידיה הטן לאדס
 שלא בפניו: ובלבד שיהא מכירן. מפרש
 בגמ׳: והבעל נותן שכר. הגט ובגמרא מפרש
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 לף פח:] הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה וכן בשובר איכא נס למימר שלא חתן אותו לקרוב שלה שחייב בכתובת אשתו: כותבי;
 שטר ללוה. ודוקא בשמרי הקנאה ששעבד נפשו באומו קנין סודר שאפילו לא ףלוה] עד זמן מרובה כל קרקעותיו משועבדים מעתה משעח
 הקנין ואז לא הוי טורף שלא כדין אס יטרוף לקוחות מזמן זה אבל בלא קנין לא דשמא לא ילוה עד סוף ששה חדשים וכיון שזמן השנור הוי
 מעכשיו [אתי] לטרוף לקוחות מזמן זה שלא כדין: אע״פ שאין מלוה עמו. דהא זכוח הוא לו וכדאמרן: ואין בותבין למלוה. אע״פ שראו

 רש״יי
 טעמא וכן שכר השובר לזכותו הוא:
 כותגין שטר ללוה. להיותו מזומן בילו

 לתמו למלוה כשילוה המעומ והלוה נותן
 השכר שהרי כל ההנאה שלו היא:
 (א) שטרי אירוסין. היינו תנאים שפוסקים

 לנלוניא כן וכן וכר: מדעה שניהם. אבי
 התמן ואבי הכלה: נא] וקבלנות. שמקבל
 שדה למחצה ולשליש ולרביע וכולהו מתני׳
 מסודרות לקמן בסמוך גמ׳ ובלבד
 שיהא. הסופר והעדים מכירים האיש שכן

 שמו ושם האשה דאיכא למימר דאין גט
 זה אלא לאיש אחר ויבא לרמאות ולהגבות
 כתובה לשוס אשה כדתנן הוציאה גט
 ואין עמו כתובה גובה כתובתה וכן בשובר
 תפסיד כתובתה לאשה אחרת ששמה כן:
 וממטי לאתתיה דהאין. ששמו כשמו
 (ב) וממירה שלא כדין: אלא זה בפני זה.
 דליכא למיחש תו מידי: וניחוש דילמא
 נפיק כוי. לתנא דממנימין פרין דבעי

 מכירין למה כותבין שום גט לאיש אע״פ
 שמטרין שמו שנקרא ראובן בן יעקב שמא
 בא מעיר (ג) אחרת לכאן ושמעון היה שמו
 מתחלה ועחה הרגיל שיקראו לו ראובן
 והחזיק שמי כן לפי שרוצה לגרש אשת
 ראובן שבמקום אחר: אין חוששין לו.
 שמא מחליף שמו כל כן זמן מרובה פן
 יודע הדבר: תברא. שובר: אמרה ליה
 לאו אנא הואי. אותה האשה שחתמת על

 שוברה אלא אחרת היתה ששמה כשמי ושם
 בעלה כשס בעלי: אמר לה. אף אני
 אמרחי לעדים הם החתומים עמי אינן אותה
 אשה שתתממי על שוברה והס אמרו לי
 שטעיתי במה שנשתנימ והותלף קולן ואת
 היא: מיקש קשיא. הזקנת: ובגר. נעשה
 קולן עב: צורבא מרבנן. כגון רבה בר רב
 חנן: לאו אורחיה למידק. ולהכיר בנשים
 כל כך והגדה דאמר לאו איהי היא לאו
 כלום הוא ולא הוי חוזר ומגיד: איברא.
 באמת: כיון דדק. שאומר דקדקמי ואני
 מכירה נאמן: והאימא לא עבדינן הכי.
 אלא האשה נותנת שכר: דלא נשהייה.
 בשביל השכר שאינו רוצה לתת ואז
 תתעגן: ואפילו במוכר שדהו מפני רעתה.
 מ״מ הנאה דלוקת דאמרי אינשי זבנת קנית
 זבין אוביד וכתיב הקונה אל ישמח והמוכר
 אל יחאבל אלמא דאורחייהו בהט: מפני

 רעתה. קרקע רעה: בעיסקא
 לחצי שכר: (ד) הכא תרגמו.

 כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה
 עמו ואין כותב למלוה עד שיהיה הלוה עמו
 והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף
 על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח
 עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:
 גמ׳ מאי ובלבד שיהא מכירן אמר רב יהודה
 אמר רב ובלבד שיהא מכיר שם האיש
 והאשה בגט ושם האיש והאשה בשובר
 וליחוש לשני יוםף בן שמעון בעיר אחת
 דילמא כתב גיטא >א< ואזלו ממטי לאיתתיה
 דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר
 רב שני יוםף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין
 מגרשי׳ נשותיהן אלא זה בפני זה וליחוש
 דילמא אזל למדינתא אחריתי ומחזיק לשמיה
 ביוםף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה
 לאיתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא
 הכי א״ר כל שהוחזק שמו בעיר שלשים יום
 אין חוששין לו ההוא תברא דהוה חתים עליה
) לקמיה דאביי אמרה  א!רבה בר רב חנן אתאא

 ליה לאו אנא הואי אמר ינ< להו אנא נמי
 אמרי לםהדי w לאו איהי היא ואמרי לי מיקש
 הוא דקשה לה ובגר ליה קלא אמר אביי
 אע״ג דאמור רבגן *כיון שהגיד שוב אינו
 חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק
 ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר
 אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה
 איברא את הויא אמר אביי אע״ג דצורבא
 מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר
 אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקידושי
 איתתא נידבר עם הארץ בהדיה דילמא
 מחלפי לה מיניה: והבעל נותן שכר מ״ט
׳וכתב ונתן והאידנא דלא עבדינן  אמר קרא נ
 הכי שדיור, רבנן אאשה כי היכי דלא נשהייה:
 3והלוקח נותן שכר ואפי׳ במוכר שדהו מפני

 רעתה: 5כותבין שטר ללוה אע״פ שאין מלוה
 עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא הלוה עמו
 והלוה נותן שכר ואפי׳ בעיםקא: מתני׳ אין

 כותבין י שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם והחתן נותן שכר ואין
 כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר
 אין כותבין שטרי א בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת שניהם
 ושניהם נותנין שכר רבן שמעון בן גמליאל אומר לשניהם כותבין שנים
 לזה לעצמו ולזה לעצמו: גמ׳ מאי שטרי בירורין הכא תרגמו

 לאו אורחיה למידק. והא דאמר תחלה שהיא זאת לאו הגדה הוא

 מעוח
 בבבל:

 הקנין דשמא רצה ללוות ולא לוה:
 והלוה נותן שכר. שהרי הנאה שלו:
 כותבי; שטר למוכר אע״פ שאין
 לוקח עמו. ודוקא שכותבין בשטר
 המכר שקבל המעות מידו שאין כאן
 שוס חובה ללוקח אבל אס לא יעיד
 על עצמו שכבר קבל הדמים אין
 כותבין אלא מדעח הלוקח דשמא
 אינו רוצה לקבל אותה לקיתה:
 והלוקח ית; שבר. שהרי לעולם הוא
 נהנה יותר מן המוכר דהא אמרי
 אינשי ןב״מ דף נא.] זבנת קנית זבין
 אוביד: נמ׳ שיהא מכיר שם ובו׳.
 כלומר דלא סגי בהכרת פנים
 ושיסמוך 1מ על אמרים בשמות משוס
 דהר מילתא דעבידא לגלויי אלא צריך
 שיטר שמומיהס גס כן: אי; מגרשי;
 נשותיהן אלא זה בפני זה. והשתא
 ליכא למיחש למידי ואע״ג דאמרינן
 בגיטין >לף פו:ז שני יוסף בן שמעון
 שהלכו למדינת היס ושלחו גיטין
 לנשותיהן ונתערבו אינן מגורשות
 משמע שאם לא נתערבו נותנין
 ומתגרשות שאני התם דשניהם
 במעמד אתד נתנו גיטין לשליח והוא
 מטרן וגס מכיר נשותיהן שזו אשמו
 של זה וזו אשתו של זה וליכא למיחש
 למידי כמו שהיו בעיר אחת זה בפני
 זה או אס זה עומד בירושלים וזה
 בטבריא אס לא נתערבו לו המקומות
 אלא שידע בבירור שבעלה של זו
 עומד במקום שכתוב בגטה וכן בגטה
 של זאח אין בו שום חשש שהרי כותב
 בגט במקום פלוני נכתב גט זה:
 וליחוש. כלומר כיון דחיישינן להאי
 ניחוש נמי שמא ילך במקום שאין שם
 אלא הוא מאותו שס ויכתבו לו ואח״כ
 ילך במקום אחר שעומד שם איש
 ששמו כן דממטי גט זה לאשתו:
 הוחוק שמו בעיר שלשים יום אין
 הוששין. דודאי זה שמו דאס לא כן
 נודע היה הדבר שאין שמו כן בזמן
 רב כזה הלכך לא כתבינן ליה לשוס
 אדס תוך זמן זה עד שיהא מוחזק
 בשם זה שלשים יום: אמדה ליה
 האשה לאביי לאו אנא. האשה הזאת
 הכתובה בשובר זה אלא אשה אחרת
 היא ששמה כשמי: אמר ליה רבה בר
 רב חנן אנא נמי כך אמרתי לעדים

 אלא שאמרו לה שאת היא אלא שזקנמ ונעשה קולך עבה
 הלכך כשהודה אחר כך לדבריה לומר שאינה והטעוהו נאמן והא דאמר מעיקרא לפי שאין דרך צורבא מרבנן להכיר בנשים
 כ״כ: לאו אורחיה למידק. אמר המחבר ש״מ שיכול אדם לסמוך בזה על פי עד אחד אפילו על אשה וקרוב אף על פי שאין
 סומכין על בעל דבר עצמו דאי ס״ד שצריטן שנים שיעידו לו בתחלה היכי אמרינן לא דק הרי דק על פי עדים כשרים אלא ודאי
 כדאמרינן דהא מילתא דעבידא לגלויי היא וכן לענין חליצה סומכין על אלו שזה היבם וזו היבמה כדאיתא ביבמות (דף לט:<. כן דעת
 הרשב״א וחלמידו הריטב״א ז״ל: איברא. בבירור אח היא: נידבר. ינהג: עם הארץ. המסחכל ומכיר בנשים כדי להכיר אס חלפו לו
 באחרת כעורה יותר: וכתב ונתן. משמע שהבעל הנותנו הוא מכתיבו שפורע שכרו: והשתא שהאשה נותנת השבר. ט היכי דלא
 נשהייה. ליתן לה גט בשביל שכר הסופר ובין כך תתעגן והא דכתיב וכתב ונתן לא קשיא דצוואת כתיבה קאמר. אמר המחבר הבעל
 נומן שכר ואפילו שכר השובר כשיגיע לידו ודוקא במקוס שאין כותבין כתובה או שיש עדים שלא כתב לה שצריך השובר כדי שלא
 תגבה ממנו בעדים אבל במקום שכותבין כתובה טון שהיא לא נזהרה בכתובתה והוא פורע לה היא פורעת שכר השובר וכן אמה דן
 בשטרות דעלמא שאס אבד המלוה השטר הוא נותן שכר והא דאיצטריך למימר אין כותבין שטר ללוקת וכו׳ כתב הרמב״ן דארישא קאי
 שאם קנו מיד הלוה או מיד המוכר שלא בפני לוקח ומלוה ובא לוקח ומלוה ותובעין שיכתבו ויתנו להם אין כותבין להם כלל שלא אמרו
 סתם קנין לכתיבה עומד אלא כשהוא לפניהם אי נמי דלא ניחא ליה שיתנו לו עד שיקבל מעותיו ודעח הר״ר שלמה בן אדרח והרא״ה
 ז״ל דכל שקנו מיד המוכר והלוה סתם כותבין ונותנין למלוה וללוקח ומתני׳ פשיטא אלא דאגב רישא נקט לה: מוזיף ליה לעיםקא.
 שיתעסק אותו דתן לבעל המעות איזה ריוח אפ״ה על הלוה לימן שכר משום דרוב הנאה שלו ולא מיבעי למימר בהלואה שכל ההנאה
 שלו: מפגי רעתה. קרקע רעה ולא תימא רווחא דמוכר הוא קמ״ל דלעולס הקונה מרויח: מתני׳ [שטרי אירוסי;]. דאע״פ שהם
 דברים הנקנין באמירה מ״מ אס נכתבו גובה מנכסים נח משועבדים. שטרי אירוסין מפרש בקדושין ן דף ט:ן דבשטרי פסיקתא מיירי דהיינו
 שאומר כמה אתה נותן לבנך כך וכך ואתה לבתך כך וכך והלכך איך ימייבס אס לא מדעת שניהן יתד: והחתן נותן שבד. שהרי הוא
 קונה וגס מרויח בקבלת נדוניית האשה: והחת; נותן שכד. היינו דוקא אס כתבו הכל בשטר אחד אבל כתבו לכל אחד בפני עצמו כל
 אחד פורע שלו: אריסות. הוא שמקבל למחצה לשליש ולרביע מן הפירות שיצאו שס בכל שנה ושנה: קבלנות. הוא חכירוח דבין עבדא
 בין לא עבדא נותן לו חכירחו כך וכך כורים לשנה: שטרי בירורי;. מפרש בגמרא דהס שטרי טענחא כלומר סופרי הדיינים היו כותבין
 טענות אנשי הריב" בכדי שלא יהיו טוענין וחוזרין וטוענין ההפך ועל פי הטענות פוסקין בית דין הדין על כן אין רשאי לכתוב אותן
 טענות אלא מדעת שניהם רשב״ג אומר אין ראר לכתוב טענות של שני בעלי דינין בכתיבה אחת כדי שלא יבואו לידי ריב אלא בבי
 מגילות: נמ׳ גרסינ; בגמ׳ חת; נותן שכר פשיטא לא נצרבא אלא אפילו צורבא מרבנן. אפילו צורבא מרבנן החתן דסלקא דעתך אמינא

 עץ משפט נר מצוד,
 תתקלז-תתקמ

 א טור ח״מ שי׳ >כא) ןכט] וטור אה״ע שיי קי:
 נ מיי׳ הכ״ד מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד טור
 ח״מ סי׳ רלח: ג מיי׳ פכ״ג שם שמג שם טור
 ח״מ סי' לט וסי׳ נ: ד מיי' פכ״ד שס שמג שס

 טוח״מ סי׳ יג וטור אה״ע סי׳ לב:

 ממורת הש״ם
 א) נ״א האי איחתא וכ״ה בא״י נ) דכריס כד ג) כ״ה

 בא״י וכק׳׳ד אנשים הרכה:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) ואזיל ממטי ליה לאיתתיה כצ״ל: (ב) צ״ל

 לה: (ג)(לאו איהי היא ואמרו לי) מא״מ ונ״ג
 סי׳א להאי קלא לאו לילה הוא וא״ל כוי:

 ג״א א] בגמ׳ איתא רב ירמיה בר אבא אמא לקמיה
 ההוא אתתא א״ל כו׳:

י [א] אריסות כצ״ל: [3] למיתש כצ״ל: ״ א  מ
 [ג] נ״ב עי׳ ביאול רכטו ככ״י אה״ע

 סי׳ ק״נ: [ד] נ״ב פי׳ ולכך לא יכתבו אלא
 מדעת שניהס:

 חו״י (א) נ״ב ד״ה שטרי אירוסין שייך לקמן אחר
 ד״ה בעיסקא מעות לחצי שכר: (ב) נ״ב צ״ע
 דהל״ל להגבות כחובה כמ״ש מקמי הכי: (ג) נ״ב
 פי׳ לכן יודע ששם אחד שמו ראובן. וצ״ל שגא עם
 אשתו וג״כ מחזיק שמה כשם אשח ראובן. ועי׳

 תוס׳: (ד) כאן שייך ל״ה דלעיל שטרי אירוסין:

 שלטי הגבוהים
 כתב ריא״ז א וכן שטל־ נילזלין שהן שטלי הטענית
 שמברטס בעלי הטני[ טענותיהן אי שנורדם להס
 לייניס וכן כל מעשה ב״ל כגון שומח הנזקין ושומת
 החנלוח יהמנייש והמחנייש אין כוחנין אלא מלעח
 שניהם ושניהם ניתנין שכר הסיפר ואס אמר א׳ לחנירו
 לכתוב שניס וכל א׳ יתן שכל שלם על שלו כלי שיהא
 לכל א׳ זכותי אין שומעין לו אלא לי בשטר א׳ ויהיה
 ביל הליין על שיגמל הלין ינראה בעיני שלא נאמל כן
 אלא בשטר מעשה ב״ל העומל ביל בייל על שיגמל
 הלין אכל שטר העומל לזמן מרוכה כגון שטרי אירוסין
 ונשואין ושטט אטסות וקבלנות וכן שטט חלוקות שכין
ו שיכול ד  האחיס אס רצה כל א׳ שטר לעצמו הרשות נ
ד נאמן שמא  לומר כל א׳ איני רוצה להניח זכותי נ
 ימות ויאכל זכותי כמנואר בקונטרס הראיות ולא אמרו
 החתן נותן שכר בשטר אירוסין ונשואי! והמקנל נותן
 שנר בשטרי אריסות וקבלנות אלא כשהיה נו זכיח
 החתן וזכות המקנל נלנל אי שהיה נו זנות שניהם
ד נאמן אנל אס היה רוצה כל א׳ וכוחו  ונחרצו להניח נ

 כל א׳ נוחנ שטר לעצמו:



 נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קסח.-קםח:) עח
 חמיו שמשיא בתו לתלמיד חכס נותן השכר קמ״ל: [לשון נמ׳ אין בותניץ אריסות וקבלנות ובו׳] אפילו בבודה. כלומר שצריך להוכירה
 שנה או שנתיס שאין בו ריוח עתה למקבל אפ״ה הוא נותן השכר לפי שהוא נהנה שמוציא דבר שיוכל להתסרנס משס: שטרי טענתא וכוי.
 אמר המחבר ולאחר כתיבה אין יכול למזור ולטעון ואפילו בנומן אמתלא ואפילו לא הוכחש בעדים וכן זה בורר וכו׳ עד שלא כתבו
 יכולין לחזור בהם ולברור אחרים ומשכתבו אין יכולין לחזור בהם וכן פרש״י ז״ל בפ״ק דמציעא נלף כ.] ומיהו בירושלמי אמרו שאם טענו
 בפניהם אין יכולין לחזור בהן ולמדו
ר מכאן שאין כופין לשוס אדם שיתן מ א א ב ר א ה ב י מ ר ב י א ר ת י נ ע י ט ר ט  ש

. ....... טענתו כתובה אפילו לב״ד וכל שכן L 
־ לבעל דינו דדמי עליה כאריא ארבא: ד ח , א ו ר ל ר ו ה ב ז ד ו ח ו א י ל י * ™ 
 מתני׳ ״מי שפרע מקצת חובו והשליש אח זה בורר לו. דיין וכומבין בשטר

־ ־ ם ו  שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד י
 פלוני תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן
 רבי יוסי אומר יתן ר׳ יהודה אומר לא יתן:
 גמ' במאי קא מיפלגי רבי יוסי ורבי יהודה
 רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ורבי יהודה סבר
 אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה
 בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי
 אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר
 שר׳ יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה
 כר׳ יוםי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה
) ההוא  כרבי יוםי: גרםי׳ בפרק ארבעה נדריםא
 גברא דאתפיס א זכותא בבי דינא ואמר אי
 לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליבטלן
 הני זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא
 בטלה זכותיה אמר ליה רבה והא אונסא
 דאורייתא הוא דכתיב נ<ולנערה לא תעשה
 דבר וגו׳ וכי תימא קטלא שאני והא תנן
 נדרי אונםין הדירו חבירו שיאכל אצלו חלה
 או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו
 אונסים וכו׳ ואמרינןגי לרב הונא מכדי
 אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא
 דמיתפםן זכואתיה והא תנן מי שפרע מקצת
 חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא
 נתתי לך מכאן ועד ל׳ יום תן לו את שטרו
 והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן
 ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב
 אין הלכה כר׳ יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה
 והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי׳ חולי וכיוצא בו והוא
 דקנו מיניה בבית דין חשוב ייוקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפים
שטר חובו מעמיד  זכואתיה בלחוד ומםתברא כוותיה: מתני' מי שנמחק נ
 עליו עדים ובא לפני ב״ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני נמתק
] אנו פלוני א  שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו: גמ׳ ת״ר איזהו קיומו נ
 ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם
 כתוב בו והוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואינו צריך
נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או  להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה: ;
 נטשטש אם רשומו ניכר כשר: ה״ד נקרע והיכי דמי נתקרע אמר
 רב יהודה נקרע קרע של בית דין נתקרע קרע שלא בבית דין ב היכי

 הוא
 נדרי

 עין משפט נר מצוה
ג  תתקנזא-תתקנז

 א מיי׳ פי׳׳א מהל׳ מטרה שמג עשי[ פב טוח״מ
 סי׳ נד וסי׳ רז: ב מיי׳ סכ״ג מהל׳ מלוה ולוה
 סמג עשין צל טור ח״מ סי׳ מא: ג מיי׳ פכ״ג שס

 סמג שס טוח״מ סי׳ נב:

 מםורת הש״ם
 א) לף מ. נ) לבטס כב ג) לף כז: ד) עי׳ נלטס

 לף כ״ז בר״[ ובב״י ח״מ סי׳ נ״ל ה) [צ״ל לשברה
 ונק״ל הגי׳ לרובא]:

 קובץ הגהות
י [א] נ״ב במותג תלמא הרנא: [נ] שנטשטש ״ א  מ

 כצ״ל:
ש מה־״ם [א] והרא״ש כתב בתשובה כלל ס״ז ״ נ  א

 בית לי! מעתיקין השטר ונותנין העתקה
 גיל הנתבע וליין צלק הוא ט מי יחוש יותר מבעלי
 לבר ואין זה לומה לשטרי טענתא ואפי׳ פילש
 הסופר בפירוש בשטר שלא יטסיסני הטופס נמצא
ו ולא  העתקת הר״מ בלשון הגרי שאין תנאי מועיל נ
 נאמר כל תנאי שבממון תנאי קייס אלא על קיוס
 עלות שנתקיימת על אותו תנאי אבל מנאי שיהיה
 לקיים עלות עטם המעילים בשקר לא נפל על זה

 תנאי שבממון כלל עכ״ל:

• 

 שלטי הגבורים
 א רטנו כתב נכה״ג לאתפיס שטטה אבל בעלמא לא

 והרמ״ה כתב אע״ג לאתפיס שטריה לא מהני על
 לאתסיס ננ״ל ואמר ליבטלו זכותיה וקנו ממנו ככ״ל
 חשונ ונייר חשוכ כתנ מהר״ס שהם הנקיאים בטני
 אסמכחא והיכא לאתפיס זניחיה והגיע הזמן ולא נאו
 פירשו המפלשיס כגון לעככו אונס ואולם יש כמה מיני
 אונסים נענין גיטין ומהם נלמול לשאל לברים כמו
 שננאר נע״ה: פשוט פ״ק לכתונות לף נ׳ לפי הנ״ל
 אלינא לכ״ע נין למאן לפסק אין אונס נגיטין נגון רונ
 הפוסקים נין למייל יש אונס כגיטין כגון אומי גאון
 ז״ל שהביא המרלט פרק כל הגט והגהת אשל״י שם
 לכולהו נ״ל לס״ל להמגרש על תנאי ואירע איכס באותו
 תנאי להוי אונס ללא שטת כלל כגין שאכלו אט או
 נשכו נתש או נפל עליו הבית וככה״ג להוי אונס ללא
 שטח כלל אז מועיל טענת אונס בגיטין לחומרא ומכטל
 הגט והיא זקוקה לינס ואס האונס היה בענין אחר
 כגון להוי אונסא לשטחא או אינסא לשטחא וצא
 שטחא ננה״ג אינא פליגחא הרי״ף ז״ל שס ינגיטין
 פ״ג פסק כלישגא קמא ללנא התם לקאמר אין טענח
 אונס מועלת לנטל הגט שלא יהיה גט ונתנו המוס׳
 והרא״ש שם להט היא לעח ר״ח ינ״כ סמ״ג עשי!
 סי׳ נ׳ נשם ר״ח ומיי׳ נמי פייט מהל׳ גירושין פסק
 הט לאין טענת אונס מועלח נגיטין והט נחנ שס
 מ״מ נשם רמנ׳׳ן והרשנ״א דיל ופן הוא נחילושי
 רשכ׳׳א פ׳ כל הגט נשס ר״ח וטור אה״ע נמי הט
 פסק סי׳ קמ״ל ואילם משוס לר״ח יהרי״ף פסקו
 כסתם לאין טענת אונס מועלת כגיטין להיה משמע
 מלכטהס לליכא נעולס שוס אונס שיוכל לנטל הגט על
 שתהיה זקוקה ליבום או לתליצה או שתתזור אליו כאילו
 לא גרשה מעולם הקשו החוס׳ על לנט ר״ח יאסיקו
 לולאי לא נתטץ לומר שלא היה לעולס טענח אונס
 נגיטין אלא ג׳ מיני אונסי; הס אונסא לשטתא אונסא
 לשכיחא ולא שטחא ואונסא ללא שטחא נלל באונסא
 לשכיחא ונאונסא לשטחא ולא שטח כהני חט הוא
 לקי״ל לאין טענח אונס מועלח לנטל הגט ואפי׳ עומל
 וצווח ראו שאני אניס אין שומעין לטענת אונס אילו
 כגון שחלה או שעככי נהר וכיוצא נאלו שהס אונסין
 לשטחי ואינסין לשכיחי ולא שטחי לאיהו היא לאפסיל
 אנפשיה לה״ל להחנוח נאוגסיס כאילו ולומר חון מאס
 יקלאני אונס פלוני לשטחא או לשטח ולא שטח אנל
 כאונס ללא שטח כלל כגין אכלו ארי והטשו נחש ונפל
 הכית עליו ללא שטח כלל באלי מועיל טענח אונס לנטל
 הגט יללעת זה הסכימו כמעט כל הפיסקים אלא
 שהמרלכי בפרק כל הגט והובא ג״כ כהגהת אשר״י
 פרק כל הגט וז״ל אבל בתשובת הגאין ראיתי לחומרא
 טש אונס כלישנא בתלא לפ״ק לכתובות ואס מת חולצת
 ולא מתיכמת עכ״ל לאפי׳ נאינס לשטתא ובאונס
 לשטחא ולא שטחא מועיל טענת אונס לנטל הגט
 ונמצא א״כ דפליג ההיא גאון עם כל הפוסקים הנ״ל
 אך נזה השוו ט באונס דלא שטח כלל מועיל טענת
 אונס כמי שכחכחי יכחכ הרשנ״א נחידושיו פ׳ מי
 שאחזי נגיטין דנאמס דלא שטח כלל כאכלו ארי ובכפל
 הבית עליו ואסוקי נהרא ואיסתכר נהרא וכיוצא בהן
 יש טענת אונס לכ״ע ואסי׳ התנה בסירוש וקטל עליה
 נל אינסא דלא שטת לא הוי נכלל מסיק איניש אדעתיה
 אינסא דלא שטח כלל עכ״ל ומרדכי פ׳ מי שאחזו נתנ
 נשס ר״י ודל ור״י פ׳ השואל משמע הידשטח אונסא

 דלא שטח ענ״ל:
 ב שטר שאינו קרוע קרע נייד דכשר כתנ הרא׳׳ש
 נתשונה דכל זה טקא שאין יכולין לעמוד על הקרע
 אס הוא נסטן או ממילא אנל אס נינר שנעשה נסטן
 ולא נעשה ממילא כמו שדרך שטר ליקרע נכסליו אע״ס
 שאינו נקרע שתי וערכ פסול וכתב נעל התרומות הא דכשר נשאינו קרע של נ״ד דוקא נשהיא מעורה קצתו אל קצתו אנל אס נקרע ממש לשנים גרע טפי מקרע נייד ופסיל. נמחק או נטשטש אם רשימו נינר נשר ואס לאו פסול תניא בתוספתא הרקינ ונעשה
 כככרה כשר נמתק אי נטשטש ישללו קיימת אס יכול לקרות כשר ואס לאו פסול וגני נתינת שונר כתב הטור ושובר שננתנ סתס פלוני פרע לפלוני מנטל נל שטר שיש לו עליי שיד נעל השטר על התחתונה וכ״כ הרא״ש ז״ל אס זמן השטר והשוכר יוצאין טוס
 אחד השטר פסול ואם כתנ נו טנריס סחס מנטל נל שטר שיש לו עליו אנל אס היה נחונ כך וכך דינרים ינמחק הסניס ונשאר הדינרים או שנתונ הסכוס על המתק ולא נתקיים פסול. כתנ מיי׳ ינול הלוה להחריס סתס על מי שנונש שטרי יאמר שאנד ואס

 טוען הלוה טענת בט שהשטר אצלו ועתה הניחי בטסי הירי רבותינו שישבע המלוה שאבד השטר ויכתוב לו שוכר:

 פלוני [בירר] דיין פלוני כדי שלא
 יוכלו לחזור בהן רשב״ג אומר וכוי:
 [לשון נמ׳ דדמית עלי בי אריא ובו׳].
 דרמית עלי מריבה כשתראה טענוחי
 וקי״ל נלף קעל.ז כל מקוס ששנה
 רשב״ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ
 מערב וצידן וראיה אחרונה: אמר
 המהבד כחב הריטב״א ז״ל דעת
 מורי הרב החכם ומורי הרשב״א
 ז״ל שהטוען לחבירו שיתן לו טופס
 משטרו שמוציא עליו כולי עלמא
 מודו שיכול לומר בעל השטר אתה
 רוצה לבקש עקיפין של שקר על שטר
 שלי כדי שתפסידני וזו טענה גדולה
 היא אבל מראה לו בב״ד לקרותו
 ולראותו וכן דנתי לפני רבומי פעמים
: מתני" השליש השטר. M הרבה 
 כדי שלא יהיה להס טורח לכתוב
 שטר ממה שנשאר מחוייב נתנו
 השטר ביד שליש ומשוס שחפצו למהר
 הפרעון ממה שנשאר אמר לשליש אס
 לא נתתי לך מכאן עד יום פלוני
 הנשאר מחוייב תתזיר השטר למלוה
 כדי שיוכל לתבוע ממני כל החוב
 אס ירצה וכו׳ מפרש בגמרא:
 נמ׳ אמר המחבר חלוק בין דיני
 אסמכתא לתנאי בני גד ובני ראובן
 ושאר תנאים לא אמרינן כל דאי
 אסמכתא היא אלא במאן דגזיס
 וקניס נסשיה במידי כעין משנתנו
 ובדבר שאין הקנס מדעתו אלא לסבת
 דבר שהוא צריך ולאפוקי מנאי
 שבגיטין וגם באלו דוקא תולה בדעת
 עצמו במילתא דבידו ולא בידו לגמרי
 ולאפוקי תולה בדעת אחרים ולאפוקי
 דבר שהוא בידו לגמרי או שאין בידו
 כלל וכדמוכח בסנהדרין (לף כה.) וזה
 הכלל הגמור שכולל כל השמועות
 קבלתי מסי רבותי: אמר הריטב״א
 ז׳׳ל כל דאיתא מעכשיו אין בו
 אסמכתא פרק איזהו נשך ודף סו:1

 רש״י
 שטרי טעגיתא. טענות של בעלי הליני[

 ופוסקין על פי אותן טענות שלא יהיו
 תוזרין וטוענין: זה בורר לי אחד.
 וכותבים בכתב פלוני בירר דיי[ פלוני:
 מתני׳ והשליש שטרו. המלוה והלוה
 מסרוהו ליד שליש שטורח היה להם לכתוב
 שובר יסמכו על השליש: נמ׳ אסמכתא.
 המבטיח לחבירו דבר על מנת שיעשה לו
 דבר לעתיד וסמך בלבו בשעת התנאי
 שיוכל לקיים הדבר וכשהגיע הזמן נאנס
 ולא יוכל לקיים: לא קניא. ולא יפסיד
 בכך המסמיך ודיני אסמכתא מפורשים
 בפרק איזהו נשך: אני מה אעשה. איך
 אומר דלא קניא דכיון דכמה פעמים למדנו
 הלכה כר׳ יוסי ופסיק תלמודא אין הלכה
 כר״י ואסמכתא לא קניא אלא אם כן קנו
 מיניה בב״ד חשוב בדלא אניס >כך פסק
 רשב׳׳ס והאלפס חולק לקמן<: דאספיס
 זכוותיה. שטרי זכיותיו וראיוחיו התפיס

 לפני ב״ד ואמר אי לא אתינא מכאן ועד
 תלתין יומין יתבטלו אלו הזטות: הדירו
 חבירו שיאכל אצלו. כלומר הדירו מליהנות
 אס לא יאכל אצלו: הרי אלו נדרי אמסין.
 ובטלים: מתני׳ מי שנמחק. ויש עדיס
 שנמחק מעצמו או נש נטשטש במים:
ו עליו עדים. היודעים מאימחי  מעמי
 נכתב ומה כתוב בו והס עושים לו קיום
 בפני ב׳׳ד וכומבין לו כל מה שהיה כתוב
 באומו שטר איש פלוני בן סלוני כו׳ כל
 זה כותבים אלו המקיימים ואחר כך
 תותמין: גמ׳ ואם כתוב בו כך והוזקקנו
 לעדות. שב״ד המקיימין השטר כתבו

 חקרנו ודקדקנו בעדומ העדים: גובה.
 מזמן הכתוב בשטר: ואם לאי צריך להביא
 ראיה. על הזמן והמעות והשטר: נקרע.

 על ידי אדם. פסול: נתקרע. מאליו:

 ויש למדין שסמם קנין אינו כמעכשיו
 והרשב״א ז״ל כתב פרק איזהו נשך דכל קנין כמעכשיו הוא דאי לא היכי קני לקמיה הא הדר סודרא למדה כדאמרינן בנדרים פרק השותסין
 (דף מח:ז וכ״כ ר״ת ז״ל והא דבעינן הכא ובס׳ ד׳ נדרים ב״ד חשוב ופ׳ איזהו נשך במעכשיו לבד מפורש שם ע״כ: אסמכתא לא קניא. כלומר
 המבטיח לחבירו דבר ע״מ שיעשה דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר לזמן סלוני וכשהגיע הזמן נאנס ולא יוכל
 לקיים לא קניא ואינו נפסד בכך אע״פ שהתנה דכאכוס הוא וגם המלוה לא סמך על דבריו דספק היה לו אע״פ שהבטיחו בדברים והלכתא
 הכי אסמכתא כי האי דאתן לך כך לא קניא אפילו קנו מיניה בבית דין חשוב אלא דוקא ןבמתפיס] ומחל אותו בב״ד משוס דכשמחל
 אותו תיכף זכה בו הנתבע כההיא דגרסינן פ״ג דנדריס (דף 0.) ההוא גברא דאתסיס זכותיה בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד ל׳
 יוס ליבטלן זכותאי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלן זכותיה ומקשינן ליה מהכא דפסקינן כרבי יהודה אע״ג דבעלמא ןגיטין דף סז.]
 רבי יוסי נמוקו עמו ופריק שאני הכא ןדאמרן דליבטלן זכותיה כלומר שמחל והוציא הממון מתחת ידו ונתנו ביד ב״ד ותיכף זכו בו ב״ד בעד
 תבירו ובהא עסקינן התם: והלכתא אסמכתא קניא והוא דקנו מיניה בב״ד חשוב. ראויין לדון דיני ממונות ביחיד כדאימא עלה דהא בנדרים
 וכתב רבינו אלפסי משמיה דגאון ז״ל ודוקא במתפיס זכותיה בלתוד פסקינן הט: מתני׳ שנמחק. או נטשטש שנפלו עליו מיס:
 מעמיד עליו עדים. היודעים מאימתי נכתב ומה שכתוב בו וב״ד כותבין לו קיום וכותבין כל מה שהיה כתוב באותו השטר וסך המעות
 ובלשון הזה הכתוב כאן במתני׳ כל זה כותבין המקיימין ואח״כ כותבין את שמותם בסוף: אמר המחבר מורי נ״ר אומר דבעדים שהכירו
 החתימות סגי שאין זה עד מפי עד כי על עיקר הכתב הס מעידים ולא על המנה וזו היא עדות גמורה וקיום גמור הוא והרי זה כאילו העידו
 נתברר לנו שהיה לפלוני שטר מכר או שטר מחנה וכן עיקר. הדטב״א ז״ל: נמ׳ ופלוני ופלוני עדיו. פי׳ העדים המעידין שראוהו קיים
 והעדים החתומין בו חה צריך כשלא רצו ב״ד לטרוח ולברר שהם כשדן וכדי שיוכל הלה לפסלם אבל אם כתבו סתס שהיו עדים כשרים בהט
 סגי: הוזקקנו. שחקרנו עדים החתומים: ונמצאו דבריהם מכוונים. כלומר שלא היה השטר מזריף גובה מזמן הכתוב בשטר ואין צריך ראיה



-שי
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 אתרת אבל אס לא כתבו זה כשירצה לגבות צריך להכיא ראיה אתרת דשמא מזוייף הוא או כתג ללוות ולא לוה: ומקום התורף. או קתני
 שס הלוה והמלוה: אביי לא פליג אלא אמר בשטר הגט הר הגט פסול בכך: וגתננו לו. דליכא למיחש שמא כתב ללוות ולא לוה אפ״ה אין
 כוחבין דשמא לא נאבד ממנו שטרו ויהיו שני שטרוח בידו ויטרוף בשטר אחד ויחזור ויטרוף בשטר אחר ואפילו לא יכמוב בשטר השני
 אחריות הא אמרינן !ב״מ דף גוו: ן אחריות טעות סופר הוא ואפילו יפרט בפירוש שלא יטרוף ממשעבדי מ״מ הוי טריף מבני חרי: אבל

 בשטרי מסח וממבר. אס אמרו

 דמי קרע של ב״ד אמר רב יהודה אןאמר
 רב מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף
מי שבא ואמר  אביי אמר שתי וערב ת״ר א
 אבד שטר חובי אע״פ שאמרו עדים אנו כתבנו
 חתמנו ונתננו לו את השטר א אין כותבין
 בד״א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח
 וממכר כותבין חוץ מן האחריות שבו רשב״ג
 אומר אף בשטרי מקח וממכר אין כותבין
 וכן היה רשב״ג אומר הנותן מתנה לחבירו
 והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו וחכ״א
 מתנתו קיימת וקא מיפלגי באותיות נקנות
 במסירה רשב״ג סבר אותיות נקנות במסירה
 ורבנן םברי אץ אותיות נקנות במסירה
 והילכתא כותייהו אמר מר חוץ מן האחריות
 שבו מ״ט אמר רב ספרא מפני שאין כותבין
 שני שטרות על שדה אחת דילמא אזיל
 בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי וטריף
 לקוחות והדר א״ל לבעל חוב שוף לי פורתא
 דאיקום בהא ארעא והדר תא טרפא מינאי
 והדר אזיל טריף לקוחות וכיון דקרעיניה
 לשטר דמלוה במאי טריף ליה לא צריכא
 דקא אתי מכח אבהתיה: אמר מר חוץ מן
 האחריות שבו היכי כותבין אמר ר״נ דכתבי
 הכי שטרא דנא לא למיגבא ביה לא
 ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי
איתתא דיהבה  דתיקום ארעא בידיה ההיא ־
 ליה זוזי לההוא נברא למיזבן לה ארעא אזל
 זבן לה ארעא שלא באחריות אתאי לקמיה
 דר״נ א״ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל
 זבנא מיניה שלא באחריות והדר זבנה ניהלה
לידון בשטר ובחזקה נידון  באחריות: ת״ר בא ־
 בשטר ואין נידון בחזקה דברי רבי רשב״ג
 אומר אף בחזקה קא שקלינן וטרינן במאי קא
 מיפלגי רבי ורשב״ג ואםיקנא דבלברר קא
 מיפלגי דרבי סבר אע״פ שיש עמו חזקה צריך
 לברר את שטרו ורשב״ג סבר הואיל ויש עמו
 חזקה אין צריך לברר את שטרו אמר רב גידל
 אמר רב הלכה כרשב״ג ואו ואף רבי לא אמר
 אלא לברר כלומר כשמביא שטרו אומר לו

 אבד שטר חובי. וכתבו לי אחר כראשון ואין

 לו עדיס שאבד: בשטרי הצואה. ואפילו
 אמר כתבו לי חוץ מאחריות שבו אין
 כותבים דאתי ליטרף מבני חרי ושמא לא
 אבד הראשון אי נמי יחזור וימצאנו ויטרוף
 והדר טריף: אגל שטרי מקח וממכר.
 אס יאמרו העדים כתבנו ונתננו לו כותבין
 לו אחר: יזיז מאחריוח שבו. כדמפרש
 לקמן מאחר שהדבר אמת: רשב״ג אומר
 כר. אין כותבין דקסבר אותיות נקנות

 במסירה כדלקמן גבי מתנה ותיישינן
 דילמא לאחר שכתבו ונתנו לו אותו שטר
 מכירה הראשון החזיר הלוקח למוכר
 אומו שטר וחזר לו מקחו כדלקמן גבי
 מתנה: חזרה מסנהו. כלומר המתנה
 בטלה: מתנתי קיימת. אא״כ חזר ומכר
 אי נתן לו בקנין גמור או בשטר חדש
 כדין לוקח ומוכר אחר: מ״ט. אין כותבין
 לו אחריית: לפי שאין כותגין שני שטרות
 על שדה אתת. שאם יכתבו לו שטר אחר

 חיישינן דילמא אחי בע״ח וטריף להאי שדה
 והקונה ילך ויטרוף מלקוחות שקנו אחריו
 ע״י השטר שכתבו לי ויעשה קנוניא עם
 בע״ח שטרפה: א״ל שון< לי דאיקוס
 בארעא. שלא תערער עתה כלום: שון».
 לשון שופי שלא תערער שתתישן הדבר:
 והדר תא. ומערער עלי זימנא אחרינא

 ועביד הכי וטריף והדר ואזיל הקונה ומפיק
 לשטר (א) הראשון יהדר טריף מלקוחות
 ופריך כיון דקרענא לשטרא דבע״ח בזימנא
 קמייחא כד טריף: במאי אתי. השחא
 אזיל יטריף: מכת אבהתיה. כלומר לכך
 אין כותבין ב׳ שטרית דחיישינן דלאו
 מכת הלוקת יבא ויערער אלא יאמר זה
 השדה גזולה מאבומי והגזלן מכרה לך
 ויביא זה עדים שהיתה של אבותיו והמוכר
 גזלה והוציאוה מן הלוקח והעמידוה ביד
 המערער והלוקח חוזר יטורף מלוקח שלקח
 אחריי ויאמר הלוקח לנגזל שיף לי כדלעיל
 יאחר ד׳ יה׳ שנים יביא הנגזל שנית עדים
 ויטרפנה מלוקח ויחזור בשטר (ב) השני
 שבידו ויטרוף פעם אחרח מלקוחות שלקחו
 אחריו ולכך אין כותבין שני שטרות על
 שדה אחת: היכי כתבינן. להעיד שהשדה
 קנויה לו ולא יחזור ויגבה בו דחיישינן
 שמא שטרי הראשון עדיין בידי: זיל זבנה
 מן המוכר שלא באחריות וכתוב השטר
 כשמך ואחרי כן מכור אתה הקרקע לאשה
 באחריות: בא לירון בשטר וחזקה. נגד
 המערער שטוען קרקע זה קניתי
 ממך יהשטר בידי וגס יש לי עדים
 שאכלתיה שני חזקה: צריך לברר. ולאממ

 העדים כתבנו ונתננו לו: כותבים.
 ב״ד דאילו עדים שעשו שליחותן אינן
 חוזרין ועושין שליחותן דכיון דקנו
 מידו באחריות לא היה דעתו אלא
 לשטר אתד ולאותו בלבד עשאן שלותין
 וההיא דלקמן דאמר רב יוסף שטר
 שאין בו אחריות מייד שמתחלה שטר
 בלא אחריות הוה ובהא לא קפיד
 אפילו למאה: הרן מאחריות שבו.
 מאחר שאמת הוא הדבר שזה הקרקע
 הוא קנוי לו ולעדים נזכר העדות
 והוא ירא פן ישחכח הדבר ויערערו
 עליו שלא כדין הלכך כותבין לו שטר
 בלא אחריות כדמפרש טעמא לקמן
 ולא חיישינן להא דרשב״ג דחייש שמא
 אחר שלקחו חזר לו שטרו כדי
 שיתבטל המכר דבמסירת השטר סגי
 למיקני כל דמשעבד ביה אע״ג דלא
 כתב קני הוא וכל שעבודא דביה
 ועתה הוא מתחרט ולפיכך מבקש
 מהדיינים שיכתבו לו שטר מכר ולא
 היא דלא חיישינן להכי דכרבנן קי״ל
 דאין אותיות נקנוח במסירה אלא אס
 כן כותב לו קני הוא וכל שעבודא
 דידיה וצריך להביא ראיה על אותה
 כתיבה או יתננה לו בקנין גמור או
 בשטר חדש כדין לוקח ומוכר:
 אמר מי־ ובו׳ שוף לי. כלומר
 נש [המתן] לי מעט ומכוין
 כדי שישתכח הדבר וכשיתזור המלוה
 לקחת ולהוציא מהקרקע יטרוף זה
 מכח השטר השני מלקוחוח אחרים
 שלקחו אחריו דכיון שהיה כחוב בו
 אחריות הני קרקעות היו משועבדים
 לו ועחה כבר נשכח מה שטרף פעם
 אחרת ואתי השתא למטרף שלא
 כדין: וכיו; דקרעיניה. כלומר דודאי
 לא טדף בעל חוב מיניה דהאי פעם
 ראשונה עד דקרעי לשטריה כדאמר
 ר״נ כל טירפא דלא כחיב ביה
 דקרעיניה לשטרי דמלוה לאו טירפא
 היא כל אדרכתא דלא כתיב בה
 קרעיניה לטירפא לאו אדרכתא היא
 כל שומא דלא כתיב ביה קרעיניה

 דבריו שאמר יש לי שטר וצריך לקיים אותו
 שטר אס אינו מקוייס כדמסיק כגון שמתו עדים צריך להביא עדים המטרי!
 חתימתן: ואן! רבי לא אמר אלא לברר. כלומר מן הדין הלכה כרשב״ג שאף
 רבי לא נחלק עליו אלא דס״ל דצריך לברר מה שטען ורבי מודה שאס לא
 טען ט בחזקה לבדה נא] טין דלא פליגי אלא בלברר: הלכה לרשב״ג.

 (אמר רב נחמ; דבתב הב־ שטרא דג; לא למגבא ביה כר׳]. וכה״ג דוקא

 לאדרכתא לאו שומא היא והלכך
 השתא כשחוזר לטרוף במאי קטריף ואס ירצה הלוקח להוציא מן
 הלקוחות צריך להראות במאי טרפו מיניה וא״כ אמאי חיישינן שמא
 יטרוף שלא כדין ופריק דלא בעי ןטריף] מכח שטר כדי שיצטרך לקרעו
 אלא מערער הוא לומר שדה זו גזולה היא ממני דשל אבותי היא ויביא
 עדים רטרוף ובכה״ג מצי עביד כמה פעמים כל היכא שישתכח הדבר:

 הוא דמועיל דאילו משום דלא כתב ביה אחדות הא קי״ל דאחריות טעות סופר הוא והשתא לא גבי כלל: לתקוני שדרת־ך. ואתה קנית ממנו
 שלא באחריות שהחנה המוכר עמו בפירוש שאינו מוכר לו באחריות שאס היה בסחס הא אמרינן אחריות טעות סופר הוא והנה עוות השליח
 וצוה לו הדיין שיקנה הקרקע בשמו מן המוכר כמו שקנאו בלא אחריוח ואח״כ יחזור וימכרנו לו באחריות ואע״ג דאמרינן בכתובות נדף צט:ן
 טעה השליח לא קאמינא דאפילו בפחוח מכדי אונאה חוזר ואפילו בקרקע אע״ג דאמדנן בעלמא אין אונאה לקרקעות א״כ תימא הכא אמאי
 לא הוי בטל המכר ואפשר כמו שפירשו מן א<הדבריס דהתם מייד שיודע המוכר שאינו קונה אותו לצורך עצמו אלא לצורך אחר הלכך אס נתאנה
 אינו יכול למחול אונאח אחרים ובטל המקח אבל הכא מייד שלא הודיע זה השליח למוכר דלצורך אותה אשה קנה אלא קנאו סתם והיה
 סבור המוכר שלצורך עצמו קנאו וכיון שפירש לו בפירוש שלא יהיה עליו אחריות אינו בטל המכר כלל: ת״ר הבא לידו;. היה מוחזק בקרקע
 וא״ל חבירו מה לך כאן א״ל אתה מכרת לי ויש לי שטר והחזקתי ג׳ שנים 1מ [צדך לבררן ונידון בשטר על כרחו צריך להביא שטר ויברר דבריו
 ואם לא מצא השטר יפסיד ולא מהניא ליה חזקה כיון דאמר שיש לו שטר: לא אמר אלא לברר. כלומר שאס באו עדים ולא העידו כדבריו
 הפסיד אבל אס לא באו נאמן ולא הפסיד וגבי ממון דוקא אבל גבי חזקה אי לא מייתי שטר מיפסיל כדפרש״י והכי משמע ריש פרק זה

 המאוד הגדול

 עץ משפט נה מצוה
 תתקנזד-תתקנזו

 א מיי׳ פכ״ג מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד טיח״מ

 סי׳ מא וסי׳ רלט: ב מיי׳ פ׳׳ק מהל׳ שלימין שמג
 עשי! פג טור מ״מ סי׳ קפב: ג מיי׳ סט״ו מהל׳

 טוען ונטען סמג עשין צה טור ח״מ סי׳ קמ:

 מסורת הש״ם
 א) ס״א הרכניס ג) !טעם כצ״ל]:

 קובץ הגהות
:  ג״א א] נ׳ מימת אלו אמר רג אינו גגמ׳

" [א] וטון דלא וכו׳ בלברר הלכה ט׳ כצ״ל י א  מ

 והד״א: [ב] צ״ל תניח. [וכ״ה בדייסז:
 [ג] שניס נדון בשטר וכו׳ כצ״ל ותי׳ צטך לברר

 צ״ל מוקף:
 חו״י (א) נ״ב צ״ל להשני עיי רשב״ס במר:
 (ב) נ״ב וצ״ל דבהדר הלוקח על לקוחות
 שלאחריו צריך לקריע שטר מטרה שבידו וצ״ע דאסי׳
 כשטר מכירה אחד יש לחוש לקנוניא דלקוחות
 שאחריו יניחו שטר מטרה כידי יי״ל דצריכין ליקח
 השטר באס יהיה למוכר נכסיס יפצה אוחם אע״פ
 דעתה אין לו דאס יש לו לוקח ראשי! שקיל ממוכר

 לא מהם. ודייק:
ש מה־״ם [א] בספר רטנו אשר״י מביא דבט ״ נ  א
 האלפס בלשונו וכתב אמר רב גידל אמר רב
 הלכה כרבי ואף רבי לא אמר וכו׳ יכ״כ הרב המגיד

 למיי׳ תתלת פט״ו מהלכות טיען ונטען:

 שלטי הגנורים
 א והא דאמרי׳ דמי שנא ואמר שאבד שטר חובו אין

 חוזרי! וטחני! נחנ הרא״ש נתשונה ע״נ אין לנ״ד
 לכחונ העחקח שוס שטר אס לא שיראו שיש נו צורך
 ט ההיא דנמחק שטר חובו ואס נתנו לאדס תופס שטר
 ונא לפני נייד אין נייד דני! נו עד שיוציא גוף השטר
 אס לא כחנו נו ג<שניס למה עשו שטר אחר ט ההיא
 ממחק שטר חינו וטיצא נו כגון שידיע לעדיס שאכד
 אכל אין ידוע לעדים לא יכתבו לו ונתשונה אחרת כחב
 אפי׳ נאנד כעדים אין כותנין לי דשמא ימצאנו אלא
 א״כ העדיס מעילים שנשרף ואפי׳ לפי זה נתנ אס
 היה ניד אחר ינאבד משס בעטם כוחני[ לי אחר דליכא
 למיחש שמא ימצאנו כיון שלא היה בידו כמב מיי׳ הורו
 רכותי אסי׳ היה החיכ לזמן ועדיין לא הגיע הזמן הואיל
 וכתבו לו שטר יאין בידי השטר יהלה טוען פרעתי
 נאמן ונשבע היסח שפרעו שאנו חיששיס שמא סרעי
 ולפיכך קרע השטר וכן הורו רבוחי שאפי׳ השטר יוצא
 מתחת יד אחר והלוה טוען ממני נפל אחר שפרעתי
 אע״פ שהוא כתוך הזמן נשכע הישת ונפטר שכיון שאין
 שטר ביד המלוה אי! כאן חזקה ע״כ. כתכ כעל
 התרומות יש מהמיריס שהירי אס הליה במדינת היס
 והמלוה חושש שאס ייליו שטרי בדו שמא יאבד לו
ד  נדרך נא לב״ד וכותבי! לו אחר והוא מניח שטרי נ
 ב״ד זה שבעירו וביד שבמקיס שהלוה שם ידיעי לביד
 שנמקוס המלוה דהוא נפרע ממונו וקורע־! השטר
 הראשון שנדם ואס נאנד השטר כשהוא הולך למדינת
 הים וידוע זה נעדיס הולך לפני נ״ד ומחזירי! לי השטר
 אנל על דרך אחרח אין מטפיסי! שט״מ. פשוט פ׳
 הגוזל קמא דף צ״ח דעדיס שראו אחד ששרף שט״ח
 של חנירו וידעו נאוחו שטר כמה היה סכומי וקיומו
 אע״ס שהעדים שראו השריפה אין אלי העדים
 התתומיס כשטר מ״מ יכמנו אלי העדיס שטר א׳ למליה
 ולא שייך הכא למימר מסיהם ולא מסי כתנס דעדיס
 התתומיס על השטר נעשה כמי שנחקרה עטתן בכ״ד
 דמי ינעשה כאילו מעידים עדים האחרונים דהיינו
 העלים שראו השטסה לאינו סשק דין שנתחייכ סלוני
 לפליני כך וכך ממון יחשיכ שטר זה כאילי היא השטר
 הראשון וגובה ט מזמן הראשון. מיהו אס העלים שראי
 את השריפה לא ילעו סטמו של שטר זה וזמנו אין
 נותנין איתי רק אס העדים שראו את השריפה הן הן
 עדים שחתומים נשטר ההוא וידעי נשטפתי ירצו
 לכתוב שטר אחר וכי ליכא עדים דדע־ שנוס השטר
 וזמנו אין בעל השטר ניטל בשבועתו דלא עשו תקנת

 נגזל נכה״ג כך כתב הרא״ש:
ז ומז״ה ביאר שאס לא הספיק אדס א״  כתכ רי
 להראות שטרי בנייד עד שנמחק ואבד והעדים מעידים
 על מה שהיה כתוב כי והיו מטטן כמו כן החמימה
 על פיהם שטר זה קייס יכשר לגבות בו אבל אין רשאי!
 העדים לכתוב השטר אלא ככ״ד שאין השטר ראי
 להתרףס אלא ע״י נ״ד שקיום שטרית צדך ג׳ יאפי׳
 עדי השטר עצמן אינן רשאי! להעחיקי ולכחנו פעם
 שניה ואע״פ שקירעין הראשון לפי שהעדים שעשו
 שליחותן אין חוזטן יעישין שליחותן פעם אחרת יאין

 תקנה אלא להעתיקו בניד כמו שכחבנו:

 לא היא ולא העדים אכל הכא כמעשה דר׳ יצהק בר יוסף דאמר להו לסהדי הוו עלי סהדי דפרענא ומעיקרא
י פלוני ופלוני ואמרית להון הוו עלי סהדי דכיון דאמר להו הוו עלי סהדי ודאי פנ  טעין ואמר הכי פרעתיך י
 מילתא דרמיא עלייהו הוא הילכך אם באו ואמרו לא היו דברים מעולם נתחייב הלוה ואע״פ שאין זה מפורש
 בגמ׳ דהכין טעי[ ר• אבא ואמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני ואמרת להון הוו עלי סהדי לא הש התלמוד לפרש
 ולהכריע במעשה וה אם הלכה כרב ששת ראמרי׳ ההם הוחזק נפר; או הלכה כרבא דאמר כל מילתא דלא רמיא
 עליה דאיניש וכו׳ והניח הדבר סתום ואמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני דמשמע הכי ומשמע הכי ואנן השתא הוא
 דקא משנינא הכי מאתר דקיימא לן כיבא וקיימא לן נמי צריך לברר דלא ליקשיא הלכתא אהדדי והתם בפרק
 שבועת הדיינין אנן לא גדסינן אמר ליה ולאו אדעתיה אלא הכי נמי כל מילתא רלא רמיא עליה דאיניש לאו

 אדעתיה ואעדים קיימי:

 [דף קע ע״אן הבא בלברר קא מיפלגי כי הא דרב יצחק בר יוסף איכא ־מקשי על האי עדבדא דרב יצחק מההיא
וזי דמסיקנא בך אמר ליה ולאו פרעתיך  דבפרק שבועת הדיינים דההוא גברא דאמר ליה לחבריה הב לי מאה ו
 בפני פלוני ופלוני ואמר רבא כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש אמר ליה ולאו אדעתיה ומפרקינא עלה התם
 דאמר ולאו פרעתיך כאדם שאינו זכור בדבר היטב מי היו העדים או אם פרעו בפני עדים אבל וכור הוא שפרעו
 ולפיכך פטור אבל הכא דאמר ודאי פרעתיך בפני פלוני ופלוני הילכך צריך לברר ואם באו העדים ואמרו לא היו
ן התלמוד ובכמה דוכתא אמרי׳ לאו מי איתמר  דברים מעולם חייב ולי לא נראה פירוק זה ואין וה שיטת לשו
 עלה מי לא א״ר פלוני הכי והכי והכל נאמר ע״ד הבירור ולא ע״ד הספק הילכך אין להפריש בין שאמר פרעתיך
 בפני פלוני ופלוני בין שאמר ולאו פרעתיך בפני פלוני ופלוני אלא אי איכא לאיפלוגי הכין הוא דאיכא לאיפלוגי
 התם דלא אמר הוו עלי סהדי הילכך אפשר דאישתלי אישתילויי או הלוה או העדים דלא רמיא למילתא אנפשיה



 עץ משפט נר מצוה
 תוזקמז-תתקמח

 א מיי׳ פכ״ג מהל׳ מלוה ולוה סמג עשי! צל טור
 מ״מ סי׳ נר: ב מיי׳ שס סמג שס טור מ״מ

 סי׳ מג:

 מסורת הש״ס
 א) 3גמ׳ וגרא׳יש איתא אמר רג המנונא לא שנו כוי

 ב) נגמ׳ איתא לאייל ר׳ אכא לספריה ג)!כרכי צ״ל]:

 קובץ הגהות
 מא״י [א] וכי צ״ל: [p תיכת מכלל ללרכי מססיל
 צ״ל מוקף: [ג] תיכת ללמא רשוס למחוק:
 [ד] נ״ב הלר: [ה] נ״כ א״ל אנא בההיא כשמעמא
 למר סכירא לי לאמר ר׳ אכא אמר רנ אלא 3ר אהנה
 אמר רכ האומר לחכירו סרעתיך כפני סלוני ופלוני
נ גילל  צריך שיבואו סלוני ופלוני רעילו והא אמר ר
 אמר רב הלכה כלנרי רשב׳׳ג ואף רבי לא אמר אלא
 לברר אנא נמי לברר קאמינא: [ו] לא כצ״ל: [1] נ״נ
 לי גמ׳ לף קעא.: [ת] נ׳׳ב או בעשרה בתשרי:

 [ט] נ״ב שמונים לממה:
" (א) נ״נ כתבו התיס׳ למ״מ אניי גופיה ס״ל י ו  ה
 לכותבי! שובר ונ״ל ללא הקשה אביי רק
 לשמוע מה יענה רבא ורבא שני ליה לפי לבטו ט
 באמת ל״ק כלל ול״ל לשארית ישראל לא יעשו עולה
 ועול וכי ירע שחבירו אבל שוברו: (ב) נ״ב אפי׳
 יכתוב לו שטר מטרה לא אסיק אלעתיה ששטר
 ראשו! זמנו מאוחר: (נ) נ״כ צ״ע לאי ס״ל לאי!
 כותבי! שובר ה״נ ס״ל גבי מכר ללא מהלר ליה
 שלהו וכ״ש הכא שהרי לא נפסל מוכר לבר שהט
 יש לו למי שלהו: (ד) נ״ב וצ״ע לט״ף סוגיא

 למפ״ב לסנהלרין:
 אנ״ש מדזר״ס [א] הוא לעת הר״ז הלר הביאו
 בת״מ סי׳ ע׳ וכתכ עליו ט מלבט רש״י
 ורב אלפס והמיי׳ משמע שאין חילוק ובכל עני! א״צ

 לברר אלא לכתחלה להפטר מן השבועה:

) עט :  נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קע:-קעא
 בורר ןלף כג:ן: נמ אנא נטי לבי־־ ונו׳. לסוס מאי דא״ר יצחק בר יוסף אנא נמי לברר קאמינא משמע דהלכתא כרני ועוד הא יוי״ל
 הלכה כרבי מחברו וכדפסק רב גידל משמיה דרב הלכה "כרשב״ג והרמב״ס ז״ל כחב כרבי: לבתחלה. כלומר שאומר לו קייס שטרך אס
 נתקיים הרי טוב ואס אי אפשר לקיימו סומכים על עדי חזקה רשבע היסח שלקחה ובהא דאמרינן הכא פרעתיך פסקינן ;מי שצריך
 לברר ואם אמר לעדים הוו לי עדים שפרעתיו הר מילחא דרמיא עליה דאיניש ואס אמרו העדים לא היו דברים מעולס חייב הלוה אבל
 רש״• לא אמר לעדים הוו עלי סהדי אפשר

 ברר את שטרך ואע״פ שיש עמו חזקה ואם
 א״א לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו
 למדינת הים נידון בחזקה רשב״ג םבר אין
 צריך לברר כלל אלא נידון בחזקה לכתחלה:
שפרע מקצת חובו ר׳ יהודה אומר  מתני׳ מי א
 יחליף ר׳ יוסי אומר יכתוב שובר א״ר יהודה
 נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן
 העכברים א״ל ר׳ יוסי וכן יפה לו ואל ירע
 כוחו של זה: גמ, ומםקנא דכותבין שובר
 דאמרינן א״ר הונא בריה דרב יהושע ואפילו
 למ״ד כותבין שובר ה״מ אפלגא אבל אכולה
 לא ולא היא אפילו אכוליה נמי כותבין כי הא
 דרב יצחק בר יוםף הוי מםיק ביה זוזי בר׳
 אבא אתא לקמיה דרב חנינא בר פפי א״ל
 הב לי זוזאי א״ל הב לי שטרי ושקול זוזך א״ל
 שטרך אירכם לי אכתוב לך שובר א״ל הא
 רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר
 אמר ליה ר׳ חנינא בר פפי מאן יהיב לן מן
 עפרא דרב ושמואל ומלינא עיינין הא ר׳
 יוחנן ור״ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר !אז כי
 אתא רבין א״ר אילעא כותבין שובר ומסתברא
 דכותבין שובר דאי ם״ד אין כותבין שובר
 אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף
 לה אביי אלא מאי (א) כותבין שובר אלא
 מעתה אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי
 א״ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה: תנן
חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין  התם שטרי ב
הונא לא שאנו אלא שטרי ,  כשרין אמר רב א
 הלואה אבל שטרי מקח וממכר אפי׳ מאוחרין
 נמי פםולין מ״ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן
 וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי
 ביני ביני וזבין ליה מיניה וא״ל הב לי שטרא
(נ) מהדר  זבינאי וא״ל אירכס ויהיב ליה זוזי וכי
 ליה ארעא כי מאטי תשרי מפיק ליה לשטרא
 וא״ל הדר זבינתא מינך אי הכי אפילו שטרי
 הלואה נמי זימנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב
 ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני
 ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרי וא״ל אירכס
 לי וכתיב ליה תברא וכי מאטי זימניה מפיק
 ליה וא״ל השתא הוא דיזיפת מינאי קםבר
 האי תנא אין כותבין (ג) שובר א״ל רב יימר
 לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדפתי לרב
 כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דהא כותבין
 שובר בתר דאמר להו רב ניםפרא לספריה כי
 כתביתו שטרי מאוחרים כתובו הכי שטרא
 דנא לאו בזמניה כתבנוהו אלא אחרנוהו
 וכתבנוהו אמר ליה רב אשי לרב כהנא והא
 האידנא דלא עבדינן הכי בתר דאמר להו רב
 ספרא לספריה כי כתביתו תברא אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא
 כתובו םתמא רכל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי

 שאע׳׳פ שהיה בפניהם אשתלו אישתלי
 ואס שאלו העדים ואמרו לא היו
 דברים מעולם ישבע הלוה ויפטר
 ובהאי גונא מיירי ההיא (דכל
 הנשבעין) ןדפרק שמעת הלייגין סוף
 דף מא:] דאמר רבא עלה כל מלתא
 דלא רמיא עליה דאיניש א״ל ולאו
 אדעתיה. כך כתבו מן הראשונים
 ז״ל 1א1: מתני׳ מ־ שפרע מקצת
 חובו. ואינו רוצה המלוה לשימו ביד
 שליש: ר׳ ־הודה אומר ־הלץ!. שטר
 אחר מסכום הנשאר רקרע זה כדי
 שלא יגבה כל שטר זה כיון שפרע
 מקצת חובו ור׳ יוסי אומר נ״ שלא
 יקרענו אלא יכתוב לו שובר ממה
 שפרע ואע״פ שיצטרך לשמור שוברו מן
 העכברים זה יפה לו שיטרח בשמירת
 השובר כדי שיהיה זריז לפורעו ולא
 יאחר ואם יחליפנו בשטר אחר כפי
 הסכום הנשאר לא יהיה זריז לפרוע
 אלא זוזא זוזא והלא המלוה הלוה לו
 בבת אחת וקי״ל כר׳ יוסי כדאי׳ בגמ׳:
 גמ׳ ה״מ אפלגא. דהא טוב יותר
 מכלום שלא יוכל לגבות כל החוב
 הכתוב בשטר מכח השובר בעוד
 שישמרנו: אבל אבול־ה. כגון שרוצה
 לפורעו כל החוב ואמר לו המלוה
 אירכס לי שטרא אבל אכחוב לך
 שובר לא יפרע לו לעולס עד שיתן
 לו השטר: ולא היא. דהא אסיקנא
 שאינו בדין שאס יארע שאבד המלוה
 השטר שיאכל הלוה דמי המלוה
 וישמח בהם ואע״פ שאפשר גס כן
 שאם יכתוב לו שובר ויאבד אוחו
 יגבה המלוה ממנו כל התוב וישמח
 במקצתו שפרע לו יותר טוב הוא זה
 דהא עבד לוה לאיש מלוה ובדין הוא
 שיטרח בשמירת שוברו בשביל שיפרע
 המלוה ממה שהלוה לו בשעת דחקו
 ומיהו אע״ג דקי״ל הכי דטוב יותר
 שלא יחליף כר׳ יוסי משוס דעבד לוה
 וכו׳ מ״מ אס הסכימו שניהם להחליף
 יכתוב הזמן הראשון הכתוב כבר
 בשטר שקרע שאס היה כתבו זמן
 שגי של עכשיו שמחליפו אשתכת
 המלוה כל אותו שעבוד
 שמוכר משעת ההלואה:
 בגמרא ןדף קעא.] בשלמא
 בי דינא אלימי לאפקועי
 ממונא. ואף על פי שנקרע שטר
 הראשון ונפקע שעבודו רשאין ב״ד
 לשעבד נכסיו כדמעיקרא מן הזמן
 הראשון במה שנשאר לפרוע: אלא
 עדים שעשו שליחות; היאך חוזרי;
 ועושי; שליחותן. כלומר כי הוא
 מתחלה לא עשאן שלוחין אלא לכתוב

 דאפסיד
 קרקעות

 נדםי׳

 שאין לו להפסיד בשכיל שפת ימר ננ]!מכלל
 דלרכי מפסיד](י)(כ״ס רשכ״ס והאלפס סי׳
 בע״א לרבי צריך לברר אס העדים קיימים
 צריך להביאם אבל מתו אין צריך לברר):
 מתני׳ מי שפרע מקצת יזובו. במלוה
 בשטר איירי: יחליןז. יקרע אומו שער
 דכתבו לו אחר כפי חשבון הצשאר: גמצא.
 זה הלוה יצטרך לשמור שוברו מן העכברים
 שמא יאבד ויגבה המלוה אמ כל תובו:
 א״ר יושי יכן יפה לו. למלוה שיהא הלוה

 טורח בדאגמ שימור (השטר) ןהשיבר]
 וימהר לפרוע לו ואל ירע כח המלוה
 להחליף שטרו כדאמרי׳ שממהר לפורעו:
 גמ׳ הצי מילי אפלגא. פן יחזור מלוה
 דחגע אח כל החוב אבל אכוליה חוב
 כדמסיק בסמוך לא כתביצן דמלוה אפסיד
 אצסשיה שלא שמר שכירו ולא יפרע לו לוה
 אלא אס כן יחזיר לו את שטרו ימסחברא
 דכומבין שובר אכולה [היכא דאירכס
 שטראן: יאכל הלה וחדי. בממיה ישמח
 זה באכילת ממון אחרים בחנם: עבד לוה
 כוי. כלומר מוטב שיהא דאגת שמירת

 השובר על הלוה מעל המלוה: המוקדמין.
 שכתבוהו באחד באייר והקדימו בשטר
 וכתבו בו זמן של אתד מיסן: פסולין.
 ואפילו מזמן שני לא גבי דחיישינן דלמא
 אתי לאגבויי מזמן ראשון אבל המיקדמין
 בענק זה כגון שנכתב בניסן ונכתב בו
 זמן הכתיבה ולא לוה עד תשרי בזה נחלקו
 סרק איזהו נשך: לא שאנו. דמאוחריס
 כשריס אלא בשטרי הלואה דלא צפקא
 מיניה תורבא דקא סבר אין כומבין שובר
 כדמסיק: אבל בשטרי מכר אפיי מאוחרים
 פסולין. דזמנין דזבין ראובן ארעא בניסן

 לשמעון ע׳׳מ שאס יגיע לו דמים שיחזירנו
 לו וכשכתב שטר מקנה כתב בו ראובן
 מכר שדה לשמעון בתשרי וחוזר ראובן
 ש דילמא אי איתרמי ליה זוזי ביני וביני
 בתמוז וסודה שדהו משמעון יא״ל [שמעון]
 [י] זבינת מינך אחר שפדת מזרמי
 ולקחתי ממך יהא שטרי הנכתב בתשרי:
 אין כוחגין שוגר. לכך לא נפיק
 מיניה חורבא דהלוה לא יפרע לו כלל
 עד שיחזיר לו המלוה שטרו: והאימא
 דלא עבדינן הכי. אלא כחבינן מברא

 ואפילו הכי כחבינן שטרי מאוחרים:
 אלא אחרנוהו וכחגניהו. ומעחה לא
 נפיק מיניה חורבא דהשטר מוטח מתוכו
 שהוא מאוחר והשובר מוכיח עליו שהוא
 סריע ומה שהשוכר קודם לשטר מפני
 שהיא מאוחר: והאימא. דכתבינן שובר
 וכחבינן שטרי מאוחרים ולא כחבינן ביה
 אחרנוהו וכתמוהו ואפ״ה לא חיישינן
 לחורבה: אי ידעיתו זימנא דשטרא כחוט.
 בשובר פלוני פרע לפליני חוב של כך וכך
 של אומי שטר שכמוב בו זמן פלוני: ואי
 לא כחובו שחס. אל תכמט בשובר זמן

 הפרעון אלא סכום המעות שהיו כתובי!
 בשטר כמט בשובר דכל אימת דנפיק
 השטר שכתיב בו סכום ממון זה שעל
 השובר יפסול השטר ע״י השובר ומעתה
 צטך המלוה ליזהר שלא ילוה עוד ללוה
 סכום מעות הכתובים בשיבר דמברא מרע

 שטר אחד והשטר ההוא כבר נפקע
 כשנפרע ולפיכך אפי׳ הוא מצוה עתה לכתוב להס שטר אחר מן הנשאר מן הזמן הראשון אין להם לעשוח דשליחוחן הראשון כבר נגמר ונפקע
 והוא אינו יכול עתה לעשותן שליחות על שעבוד דלמפרע שאין בידו ואצ״ל כי בלא דעתו אינם יכולין לעשות שטר אחר ואפי׳ מזמן שני והא דאמרי׳
 בב״ק (דף צח:ו גבי שורף שטרותיו של תבירו אי דאיכא עדים ליכתבו ליה שטרא אחרינא ה״ק דאי איכא עדים שראו השטר ואמרו וכוונו מה
 שכתוב בו והכירו התמימות שבו ליכתבו ליה ב״ד שטרא אתרינא באתריות דהכא ליכא למיחש דגבי והדר גבי כיון דאיכא עדי שריפה. ושט״ח
 או שטר מכר באחריות שנחתם בו אחד מן העדיס בלבד ואבד או נמחק אומר מורי הרב שיכולין לחזור ולכתבי ולתתוס בו שניהם דכל זמן שלא
 עשו שניהם מעשה שטר אף הראשון לא עשה שליחותו וכן כתב הר״ר יצחק הלוי ז״ל בספר תורת הבית שלי: תנץ התם מוקדמ־ן. כגון שלוה
 בשנה זו וכתב השטר בשנה שעברה ואחי למטרף מן הלקוחות שלקחו בשנה שעברה וטריף שלא כדין אבל אס כתב ללות וקנו מיניה אע״ס שלא
 לוה עד שנה שניה לא טריף שלא כדין ומדינא גבי מינייהו דהא שעבודי שעבד נפשיה מיד משעת הקנין: מאוחר־ן כשד־ם. כגון שלוה בניסן וכתב
 הזמן מתשרי הבא דהשתא ליכא למיחש שיטרוף שלא כדין אדרבה הניח לו השעבוד שלא יוכל לטרוף אלא מתשרי ואילך ובכל מה שיש
 לחוש בהא מבואר בגמ׳: א־־בס. נאבד: ש [שטר שומנו בתוב בשבת 1>ז1 ובו׳. אף על גב דאיכא למימר דשמא מוקדם הוא
 דכשאנו נזקקין לאותו מנין הכתוב בשטר לט״ו ימים של חודש פלוני לחשבון העובדי כוכבים m נמצא שנכתב בשבת והלא ידוע הוא שאין
 ישראל כותבין לא בשבח ולא ביוה״כ ואפשר שהוא מוקדם ופסול ומ״מ כיון דקי״ל כריש לקיש דאמר [כתובות דף יח:] עדים החתומים על השטר
 נעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ד ש״מ שכל מי שבא לפסול השטר עליו הראיה הלכך מעמידים שטר זה בחזקת מאוחר וכשר והא דמצרכינן
 קיוס בהדיא אמרינן קיום שטרוח דרבנן: אמר המחבר שטר מאוחר הוא וכשר ולא אמרינן יד בעל השטר על התתתונה אלא בלשון הכחוב
 בשטר שיש לו שחי משמעוח אחד לזכוח ואחד לחובה אבל לפסול אח השטר ולומר שעשאה שלא כדין לא דחזקה על העדים שעושין



) נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא עב. ! (קעא:-ק 5 8 

 דבריהם כהוגן והא דקי״ל כרי יוחנן וריש לקיש דאמרי כותבין שובר כמבו הגאונים ז״ל שהיה לו לקבל חרס סתם שאינו מוצא שנורו ואינו מערים
 בדבר. הריטב״א ז״ל: אמר להו(רבא) [רבה] וכו׳ אקנייתא. שטרי מקנה שאין כתוב בהם אחריות ולא אתי למטרף לקוחות אבל שטרי הלואה
 לא יכתוב אם יש בהן אחריות מאותו זמן שנעשה ההלואה אלא מזמן שהוא עומד בשעח כחיבה כיון דעדיס החתומים על השטר אינהו נינהו
 דמפקי לקלא אס כן מה שלקחו קודס נש השטר לא משתעבד למלוה ואס היה כותב זמן המוקדם הוה ליה דין מוקדם ופסול דטריף מינייהו

 שלא כדין דלא הוי להו ללקוחומ
 למידק כיון שלא היה נכתב עדיין:
 אמר המחבר וכן נכתב ביום ונחתם

 רש״י
 ליה ואס הלוה אוחו סכוס איהו דאפסיל
 אנפשיה: והאימא לא עבדיצן הכי. אלא
 כומבין בשובר זמן הסרעון אומרין לו ללוה
ו עביר י נ  רבנן מקינו לכתוב סתמא: אי ע
 ואי לא עגיד איהו דאפסיד אנפשיה. שכתוב
 בו זמן הפרעון אס יש לזה שמר מאוחר
 עליו: כי קיימיתו בשילי. ואתם כומבין
 שס שטרי מכר או הלואה אי מתנה אז
 כתבו בשטר שם המקום שאמס יושבים בו
 בשעת כתיבתי: שילי והיני. שם מקום:
 אקנייסא. שטרי קני! של מכר או של

 מתנה או הלואה שיש בהם שעבוד נכסים:
 יומא דקיימיחו ביה. דתמימה כך סר״ח

 (ורשב״ס פי׳ דוקא שטר מכר אי מתנה
 שאין בו אחריות ולא אמי למיטרף
 מלקוחות הלכך אי ידעיתו יומא דאקניתו
 ביה מן המוכר או מן הנותן כתובו עתה
 אותו יום שנימנה בו הממנה או המכירה
 דאיכא למיחש שמא אתרי כן נתנה לאחר
 ויפסיד זה שלא כדין אבל שטרי הלואה
 ומכר שיש בהן אתריות לא יכתוב אלא יום
 שעומד עמה שאל״כ הוי מוקדם ופסול
 דאתי למיטרף מלקוחות מזמן הכתוב
 בתוך השטר שלא כדין דלעולס אין
 הלקוחות משועבדים לשוס אדם כל זמן
 שלא נכתב השטר כי עד ההיא שעתא
 מלוה על פה היא דממימת העדים קלא
 אית להו והלקוחות של אחר כן אפסידו
 אנפשייהו ואפילו ככתב ביוס ונתתם בלילה
 חשבינן ליה מוקדם ופסול): וניחא ליה
 למלוה. שישאר שלם בר מאה שאס יפרע

 לו חמשיס יכתבו ללוה על אותן חמשיס
 שפרע שובר כי בזה יכוף המלוה את הלוה
 לפרוע לו אמ המותר כי ידאג פן יפסיד
 שוברו יימהר לפרוע הכל כדי שיחזור לו
 שטרו: כי היכי דליפגוס. כשיפרענו נ׳
 אז השטר פגום יתנן הפוגמת כתובתה לא
 תפרע אלא בשבועה והוא הדין לכל שטרות:
 אמר. המלוה לסופר ולעדים כתובו לי

 חד בר חמשין מזמן הראשון וכל שכן
 מזמן זה דשמא שטר פרוע הוא זה ייש
 ללוה שובר עליו ויוציא מלוה עליו שטר
 בר חמשין ייאמר חוב אחר הוא זה:
 מתני׳ הרי העשיר אומר לעני כוי.
 ואפי׳ למאן דאמר בפרק קמא אית דינא
 דגוד או אגוד שאני הכא דגוד איכא
 אגוד ליכא כדמשני בפרק קמא: קח לך
 עבדים כוי. דבחזקה שהניח אביו יהיה לעולם

 ולא יניח להרבות ולהביא בני אדם למרחץ
 אלא מבני ביתו: אינן יכולין להוציא שטר
 חוב זה על זה. רכל אחד יאמר ייטעון

 שטר שבידך החזרתי לך כשהחזרת לי החוב
 שהלויתיך: ולא אחר יכול להוציא שטר חוב
 עליהן. דכל חד מיניה מדחי ליה אצל

 חבירי דמן השטר אין ראיה אא״כ שיש
 עדים שזה לוה ממנו: נמצא לאחד לו׳. לקמן
 מפרש: כיצד יעשו. ואם רוצים ללוות זה
 מזה או מאתר: ישלשו. יכתוב שם אבי
 אביו כגון חנוך בן ראובן בן יעקב:
 ואם היו משולשין. ששמומן ושמות אביהן

 ואבי אביהן שוה יכתבו סימן כגון פלוני בן
 פלוני שהוא לבן או גיחור או גוץ: ואס
 היו. שיין בסימנין יכתבו פלוני בן פלוני

 לה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא
 עבדינן הכי א״ל רבנן תיקוני תקיני מאן דעביד
 עביד ודלא עביד איהו אפסיד נפשיה אמר
ספרא לספריה וכן אמר רב הונא (  להו רב א
 לספריה כי קיימיתו בשילו כתובו בשילו
 ואע״נ דמסירי לכו מילי בהיני וכי קיימיתו
 בהיני כתובו בהיני ואע״ג דמסרי לכו מילי
 בשילו משום דמיתחזי כשיקרא אמר להו רבה
 בר רב שילא להנהו דכתבי שטרי אקניאתא
 כי כתביתו שטרי אקניאתא אי ידעיתו יומא
 דאקניתו ביה כתובו ואי לא א כתובו יומא
 דקיימיתו בי׳ ואי לא מיתחזי כשיקרא: אמר רבא
מאן תקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה  האי א
 ניהלי תרי בר חמשין חמשין לא משוינן ליה
 עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא
 ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף לפורעו
 וניחא ליה ללוה כי היכי דניפגום שטריה
 ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר
 חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה
 לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה
 ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי
 היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוד, כדי
 שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן
 רנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי חד
 בר חמשין לא משוינן ליה מ׳׳ט אמרינן האי
 מיפרע פרעיה וא״ל הב לי שטרי וא״ל אירכם
 לי וכתב ליה תברא אבר מאה והשתא מפיק
י שנ  ליה להאי וא״ל אחרינא הוא: מתני׳ ;
 אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם
 מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע
 עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך
 עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא
 ועשם בבית הבד: גמ' 6!איידי דתנא רישא
 מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף
ו רבי יוסי אומר יכתוב שובר וכו׳ דםבר רבי א  ו
 יהודה דלא כתבינן שובר וסבר רבי יוסי
 כתבינן שובר ואי אבד שוברו יאכל הלה
 וחדי תנא נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר
 דדמיא לה דאי לית ליה לעני עבדים ולא
 זיתים אכיל הלה וחדי וכן נמי הא מתני׳
 שנים שהיו בעיר דמיא להו בהאי עניינא:
שהיו בעיר שם אחד יוםף בן  מתני׳ שנים ;
 שמעון ושם אחד יוסף בן שמעון אינן יכולי
 להוציא שטר חוב זה ב על זה ולא אחר יבול
 להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין
 שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע
 שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו
 אם היו משולשין יכתוב סימן אם היו מסומנים

 חזקה שהניחו אבינו יהיה לעולס הלכך גס לא חשכירנו לאחר ומיהו העשיר מצי למימר ליה גוד או איגוד אבל העני לא מצי למימר גוד
 דלא אמרינן הכי אלא כשכל אחד יכול לקנותו ואומר גוד או איגוד אבל הכא שהאחד עני לא: מתני׳ שנים שהיו. (יושבין) דמיא נמי
 להאי דהלה יאכל וחדי כיון דבמקום אחד הס ואינן ניכרים לא בשם ולא במקום אס יוציא האחד שטר חוב על חבירו יאמר לו הלה אדרבה
 אחה הייח מחויב לי זה החוב ופרעת לי והחזרתי לך השטר הזה ואס מחויבים לאחרים הם כל אחד ידחה המלוה אצל חבירו לומר אין
 אני המחריב אלא חברי: נמצא לאחד בץ ששרותיו וכוי. מפורש בגמ׳: אמר המחבר ולא אחר יכול להוציא וכוי. ומיהו אס אחד מהס
 היה קטן בזמן הכחוב בשטר גובין מן האחר שהיה גדול וכדמוכח בפרק מי שמת נדף קנה.! הריטב״א ז״ל: כיצד יעשו. אם רוצים להלוות
 שימצאו מי שילוה להם: ישלשו. שמותן אס שמו של אחד יוסף בן שמעון בן יעקב והאחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי דהשתא יהיו
 ניכרים ואס שמותיהן שרם בשילוש יכתבו סימנים אס האחד ארוך והאחר גוץ או אחד לבן וחבירו שמור ואם היו שרן בסימניהם יכתבו

 בלילה חשבינן ליה מוקדם ופסול
 כדמוכח בגיטין >לף יז.) ואם ןשס דף
 יח.1 היי עוסקין באותו ענין כשר
 אע״פ שנחתם בלילה וכן כתב
 הרמב״ס ז״ל: ג<א3ל אס שטר קנין
 הוא אפילו לא חחמוהו אלא לאחר
 זמן מרובה כשר לכתוב מיום שקנו
 ממנו דסתס קנין לכתיבה עומד וקול
 יש בדבר וגובה ממשעבדי אבל כשלא
 נכתב כלל הקנין אינו גובה מנכסים
 משועבדים דהא בטיל קליה כן כתב
 ר״י ז״ל וכתב בעל העיטור ז״ל
 דבשטרי הלואה נמי לא כתבו מיומא
 דקנו מיניה אלא כשעומדין עדיין תוך
 זמן הסרעון אבל לאחר זמנו אין
 כותבין שמא פרע וכן דעת הרא״ה
 ז״ל והרשב״א ז״ל סובר דכתבינן כל
 היכא שלא מיתה בהם הלוה ע״כ:
 יומא דאקניתו. יום שנתנה בו המתנה
 או מכר המכירה דאיכא למיחש
 שמא נתנה אחר מכן לאחר והוי שלא
 כדין: כי חיכי דלא מתחזי כשיקרא.
 אס יכחוב יום אחר שלא יהיה בו
 המתנה ולא הכתיבה ומהאי טעמא
 גופא צריך להזכיר מקום שנמסרו בו
 הדברים ומקום שנכמוב בו שאס לא
 יכתוב אלא אחד מהם מימזי כשיקרא
 ומיססל כדמוכת בגיטין ודף פ.)
 שיאמרו לו איך אמרת בהיני ולא
 נכתב בהיני או הלא במקום שילו
 אמרו לכס: דליפגום שטריה.
 כשפרע מקצתו נסגם השטר ואם
 אמר זה אתר כן פרעתיו כולו
 והמלוה אומר לא פרעת אלא מקצתו
 לא יפרע אלא בשבועה כדאמרינן
 ובכתובות דף פז.] הפוגמת כתובתה
 לא תפרע אלא בשבועה וה״ה לשאר
 שטרות: דליבוןז לפורעו. שיהיה
 זריז יותר מפתדו שלא יתבע לו כל
 החוב הלכך לא יחליפו השטר אלא
 מדעת שניהם המלוה והלוה: והאי
 אחרינא הוא. שהלויתי לך חמשיס
 ומה שפרעח הוא החוב של מנה:
 מתני׳ הכא תני הא דב׳ אחין
 דדמיא להא דאמר יאכל הלה ותדי
 דהכי נמי יאכל העשיר ואין העני
 יכול לומר כיון שחציו שלי איני רוצה
 שחשחמש ממנו אלא חצי שבוע
 האחר יהיה שלי ויעמוד בטל משוס
 לזה נהנה וזה אינו חסר הוא אלא
 כך יאמר לו העשיר או קח לך
 עבדים וזיתים ותשתמש בהם או
 אשתמש אני בו כלומר דבההיא

 עץ משפט נר מצוה
 תתקמס-תתקנא

 א מיי׳ פכ״ג מהלי מלוה ולוה שמג עשין צה טור
 ח״מ סי׳ נג: נ מיי׳ פ״ק מהלי שמיס שמג עשי!
 פב טור ח״מ סי׳ קעא: נ מיי׳ פכ״ד מהל׳ מלוה

 ולוה סמג עשי! צד טור ח״מ סי׳ מט:

 מסורת הש״ם
 א) בגמ׳ א״ל רב לספריה וכ! א״ל ר״ה ט׳ ב) עי׳

 בב״י טור ח״מ סי׳ מ״ג אות י״נ:

 קונץ הגהות
 ג״א א] ל׳ הרי״ף ז״ל:

 מא״י [א] ורבי כצי׳ל: [ב] נ״ב כתיבת:

 שלט* הגבורים
ז א שטר שאין בו קני! אע״פ שהלוהו א״ י  כתב ר
 בניסן בפני עליס ואמר לו המלוה מאז לכתיב לו שטר
 ולא הספיקי לכתבו אז ואיחרי לכתבו אין לשא־ן לכתוב
 בי אלא הזמן שעומלין נו נשעה שחותמי! יאפי׳ נכתב
 זמנו ניוס ונחחס בלילה פסיל לפי שהוא מוקלס שאין
 להס לבתוב אלא זמ! החתימה שהוא היום שאחר
 הנחיבה שהלילה מהיוס הנא הוא נחשב אע״פ שהיחה
 ההלואה קולס לכן ונמסר להס לכתיב שטר מאז לא
 נשתעכלו נכסי הלוה אלא משעת חתימה כמכואל

 נקינט׳ הראיות:
׳ו כל מעשה נ״ל הרי כמי שתופס שטר  כתב ריא׳
 בילו שאס נתחייב אלס לחנירו ממין בנ״ל ע״י שוס
 תניעה נ״ל טתבין לי שטר ואפי׳ אס היתה ממה על
 פה ולא רצה הלוה לפורעו על שהזמינו ללין ינתחייב
 לי מייל נעשה עליו מלוה בשטר ואס רוצה המלוה
 שיכתבו לו שטר כותבי! לו על כרמו של ליה יאס לא
 הספיקו לכתוב לו שטר בעת ששאל מהס וכאו לכתוכ
 אתר זמ! נותנין לו מזמן ראשון ואי! בו משוס הקרמה
 שהד הוא ככחונ מאז מעח שגמרו הלין וכן אס נכתב

 ביום ונחתם בלילה כשר:
ז - ונראה כעיני שאין לברים הללו אמורי! ׳  כתב ריא׳
 אלא בשטרי קני[ אבל שטרות שאין בהס קני[ ככר
 ניארנו למעלה שאין כותנין ללוה בלא המלוה והואיל
 יאין נהס חששא זו יכולין להוציא זה על זה שטר חוב.
 ואלס אחר אינו ינול להוציא שטר אחל עליהם נין שטרי
 קנין בין שטרוח שאין נהם קני! שיכול נל א׳ ללחוחו
 ולומר לא הלויח לי אלא לחבירי הלויח ששמי כשמי ואס
 היה א׳ מהם מעיר אחרח אין חשש בלבר לפ־ שצריכין

 לכתוב שם עירי:

 המאור הגדול
 והא דתנן שני אחים אחד עני ואחד עשיר וכוי
 ה״ר יוסף הלוי דיל מקהי בה קהיאתא בפירושו
 ואסתפקא ליה מילתא ולא אסקא ואמר דצריכא
 עיונא ואנן נעיינינן בה וכך נראה לי הא דקתני
 עשאן לשכר השכר לאמצע הא קמ״ל דלא מצי
 אמר ליה עני לעשיר תא נזכניה לעלמא בחרא
 ונפלוג בדמי ועשיר נמ־ לא מצי אמר ליה תא
 נפלוג ביומי שקול את חד יומא ואנא חד יומא
 וביומא דילי מאי דבעינא עבידנא ביה אלא כיון
 דעביד לאגרא פלגי ליה באגרא ולא ביומי אלא
 מדעת שניהם ואם עשאן לעצמו הרי העשיר
 אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קמ״ל
 דלא מצי אמר ליה עני לעשיר הב ל־ אגר יומא
 דילי ולא מצי למימר ליה נמי גוד בלא איגוד
 אבל אי אייל תא נפלוג ביומי הכי נמי דמצי פליג
 ואי אמר ליה חד לחבריה גוד או איגוד ה״נ מצי
 א״ל בין שעשאן לשכר בין שעשאן לעצמו ואי
 בעי חד מינייהו לזבוניד מנתיה לעלמא בדלא
 בעי ליה שותפיה למזביניה מיניה הכי נמי דמצי
 מזבן לה לעלמא ומושל ומוכר לכל מאן רבעי

 בין שעשאי לשכר בין שעשאז לעצמו:

 מלחמת ה׳
 כתוב בספר המאור והא למנן שני אחים א׳
 עני וא׳ עשיר הרב ר׳ יוסף הלוי ז׳׳ל וכו׳ ומושל

 ימוכר לכל מאן לבעי וכוי:
 אמר הכותב א״כ למה שנינו הרי העשיר אומר
 לעני קח לך עבדים שמשמע שהעשיר מססיל על
 העני חלקו הרי איני צריך ליקח עבדיס אלא
 יחלוק בימים וישכור ויפה כחו בזה יומר ממה
 שעשאן לשכר שהט יכול להשטר חלקו לעולם
 יהשוכר ירחץ עס העשיר בכל שעה ואס רצה
 חולק בימיס ואלו ברישא אינו חולק בימים אלא
 ולאי לא אמר חולקים בימים במרחץ יביח הבל
 כיון שאפשר לעשיר להשתמש כל שעה במחצה
 שלו אין ממעטין ממנו הנאה שלו וזהו שאמר

 רבינו הגדול ו״ל דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתיס אכיל הלה ומדי ושנו בתיספמא האחי! שהניח להם אביהם מרחץ א׳ עני ואי עשיר לא יאמר עני לעשיר הריני לוקח כנגדך מן השוק ומרחיץ אלא אימר לו אס יש לך בא והרחץ
 והוצאה מן האמצע וזה ראיה לדברינו שאינו יכול להניא בני אדם מן השוק ילהרחיצס ביומו אלא אס יש לו עבדים מרחיץ אמ עצמו ואת עבדיו עס של חבירו בכל יוס והוצאה מן האמצע ואס לא נא והרחיץ וקדם הלה ינשתמש אינו

 נותן שכר אלא אכיל וחדי ובספק שנסתפק הרב ר׳ יוסף הלוי ז״ל לא הכריע בעל המאור ז״ל כלום ודעתו בלא ראיה אינה מכרעת:



 עין משפט נר מצוה
 תתקנב-תתקנד

 א מיי׳ פכ״ל מהל׳ מלוה ולוה סמג עשין צר טור
 ח׳׳מ סי׳ נ: כ מיי׳ פייט מהל׳ נחלות שמג עשין
 צו טוח״מ סי׳ סב: ג מיי׳ פכ׳׳ל מהל׳ מלוה ולוה

 סמג עשי! צד טור ח״מ סי׳ מט:

 מסורת הש״ס
 א) לף קנא. נ) נ״א כמסירה ג) צ״ל צדך:

 קובץ הגהות
 ב״ח (א) נ״כ שעליו: (ב) צ״ל רגילי: (ג) נ״נ

 להכיא ראיה:
 ג״א א] לף עז. ע״ש גירסא אחרת:

י [א] נ״נ כלומר מי שמוחזק כשטר: [5] או ״ א  מ
 כשס מליה אחר נצ״ל: [ג] נתנו לי והן אמרו
 כצ׳׳ל: [ח פרועין ואילולא זה השונר הוו מכין כצ״ל:

: [ו] אפי׳ כאחיו כצ״ל: טי  [ה] נ״נ ו
 הו״• (א) נ״כ עי׳ כגמ׳ לף קעג: (כ) נ״נ
 עי׳ נגמ׳ לדיל שע״כ הס מוציאי! על
 אחרים שטר חוב: (ג) נ״נ פי׳ שיש עליס שראו

 זה ני! שטריחיו:

 שלטי הצבורים
 כתב ריא׳׳ז א אנצ שאר נני אלם שמחזיק אחל
 נשטר חונ של חנירו ואומר אתה מכרחו לי או אחה

 נפתו לי נממנה כאמן יא״צ להניא ראיה עליו:

 המאור הגדול
 ודף קעג ע״א] אלא הא דוזניא כשם שאין
 מוציאין שטר חוב וה על זה וכוי במאי קא
 מיפלגי באותיות נקנות במסירה וכו׳ הרי״ף ז״ל
 כתב בהלכות דלית הלכתא כאביי ורבא באותיות
 נקנות במסירה ומאי דאמרי׳ בגמרא דכ״ע
 אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא
 דלאו דסמכא וקשיא לי והא בכולהו אוקמתא
 דאוקמי הכא בגמרא ס״ל לתנא דידן אותיות
 נקנות במסירה וא״כ מנ׳׳ל אוקמתא דםמכא
 למימר במאי קא מיפלגי בר מהלין אוקמתא
 דאתי קמן בגמ׳ ונ״ל דשני דין אותיות דהכא
 מדין אותיות דעלמא דבאותיות דעלמא קי״ל עד
 שיכתוב וימסור אבל אותיות דהכא קנה במסירה
 בלבד לפי שגוף השטר עומד לו במקום כתיבה
 כיון שהוא כתוב על שם יוסף בן שמעון ושם זה
 יוסף בן שמעון כשם זה לפי׳ זכה בו במסירה וה
 שנמסר לו השטר כיון שהוא כתוב בשם איש
 ששמו כשמו ואין צריך להביא ראיה במסירתו
 רקי״ל כתנא דידן דאמר הן על אחרים מוציאין
 וקי״ל נמי כרבא באותיות נקנות במסירה אינו
 צריך להביא ראיה ואביי ורבא כי פליגי באותיות
 הכי פליגי אותיות נקנות במסירה אי למ״ר כל
 אותיות אי למ״ד דפליג בשאר אותיות ומודה
 בשטר של יוסף בן שמעון שמסרו ליוסף בן
 שמעון חבית אביי אמר צריך להביא ראיה רבא
 אמר אין צריך להביא ראיה וביבמות בפרק
 האשה שלום אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו
 שטרי וכו׳ ואסיקנא מאי אמרת דילמא מסר ליה
 אותיות נקנות במסירה אביי לטעמיה דהכא כיון

 ששמיה כשמיה ורבא נמי מודה ליה בהא:

 הכהן אס
 ממך מנה.

 הוזכר שמי
 ממך נא]:
 שמא אדס
 ונפל ממנו

 נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קעב.-קעג.) פ
 כהן אס אחד כהן והאחר ישראל ואס שניהם כמיס או ישראלים אמרינן בתוספתא שיכתבו דורות שאי אפשר שיהיו כל דורותיהם שוים:
 ההוא שטדא וכו׳ אני פלוני 1מ. כך היה כתוב באותו שטר והיה מחזיק בו אדס אחד וטען פלוני לוה ממני כך וכתב לי כחב ידו אני
 סלוני בן סלוני הכתוב בזה השטר לויתי ממך כך וכך ושמי לא הוצרך לכתוב שהרי מסרו לי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה
 מנכסים בני חורין: אמר המחבר ושטר שכתוב בו שנחחייב לכל מוציא אוחו בב״ד כשר וגובה בו המוציא דהא לנפילה לא חיישינן ואי
 משום שלא נתברר כשכתבו למי

ההוא שטרא דנפק בבי  יכתוב כהן: גמ' א
 דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני
 בן פלוני לויתי ממך מנה אמר רב הונא
 ממך אפי׳ מריש גלותא ממך ואפילו משבור
 מלכא אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה
 דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק
 ואשכת דתניא גט שיש עליו שני עדים ואין
 בו זמן אבא שאול אומר אם כתוב בו היום
 גירשתיך כשר אלמא היום ההוא יומא דנפק
 ביה משמע הכא נמי ממך מההוא גברא
 דנפק מתותי ידיה משמע ולנפילה לא
 חיישינן: תניא אחד מן 2האחין ששטר חוב
 יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה שאביו
 א נתנו לו וראייה בשטר אבל לא בעדים

 דקי״ל אין אותיות נקנות במסירה ואי מתנת
 שכיב מרע היא אפילו בעדים דקי״ל דדברי
 שכיב מרע ככתובין וכמםורין דמו כדגרסי׳
 בפרק מי שמתא< אימיה דרב עמרם הוה לה
 מלוגא דשטרי וכו׳ m אע״ג דאמרי׳ הכא דכולי
 עלמא בין תנא דמתני׳ בין תנא דברייתא
 אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא תרוייהו
 אית להו אותיות נקנות במסירה לא םמכינן
 אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי איבון
 פםקו הלכה בפרק המוכר את הםפינהא! אין
 אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא
 דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא
 בעלמא היא ולאו דםמבא הוא והכין פסקו
נמצא לאחד בין  רבנן קשישי כדכתבינא: נ
 שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהז פרועין: טעמא דנמצא
 הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב
 אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן
 שמעון פרוע שטרות של שני יוסף בן שמעון (א< פרועין: כיצד יעשו ישלשו

 נתמייב וקי״ל ןכיצה דף לח.] דאין
 ברירה בדאורייתא. שאני הכא דכיון
 שהוא ראוי להתחייב בו לכל אדם
 אין כאן דין ברירה ומיהו שטר זה
 כל שהוציאו אחר ופרעו לו ועשה ממנו
 שובר נמחל שעבודו לכל אדם שיוציאו
 מכאן ואילך שלא נתחייב זה אלא
 במנה בלבד מפי רבינו הר״ס
 והריטב״א ז״ל: ממך אפילו מריש
 גלותא. כלומר דכיון דבשטר אינו
 כמוב שמך אלא לשון זה ממך אפשר
 דריש גלותא הוא שהלוה וכתב לו
 ונפל ממנו ואמה מצאת אותו הלכך
 לא גובה בשטר זה ומ״מ ליתא דרב
 הונא דהא רבה דק ואשכח דכיון
 דיוצא מתתת ידו לא חיישינן למימר
 שנפל מאחר ומצאו זה אלא אמר
 מההוא גברא דנפק מחוחי ידיה
 הוא והביא ראיה מדחניא גט שיש
 עליו עדים ואין בו זמן והוא מגי
 גטין פסולין אלא שאם נשאת הולד
 כשר ואמר אבא שאול דאס כתוב בו
 לשון זה אני היוס גרשתיך כשר וחשיב
 ליה זמן ותנשא לכחחלה כיון דהיום
 ראינו הגט יוצא מתתת ידה לא
 אמרינן שנתגרשה כבר בגט זה
 והרי אין בו זמן אלא אמרינן היום
 הוא דגרשה בו כיון דהיוס ראינוהו
 בידה וא״כ הוי כאילו כתוב בפירוש
 בגט יום זה שהוא שלישי או רביעי
 בחדש פלוני והרי הוא משוב זמן הכא
 נמי אמרינן מאותו שראינוהו בידו
 משלו הוא כאילו כתוב בו שמו
 בפירוש ולא חיישינן לומר שמא נפל
 מאחר כמו שאין אנו חוששין לומר
 דהיום מיום אחר הוא דקאמר ואיני

 רש״י
 האחר ישראל: גמ׳ ליימי
 כך היה כחוב בשטר ולא
 היה מוזכר שס המלוה והמוחזק בשטר
 היה אומר אני הוא המלוה ולכך לא
 ט מסרמ לי אומו וכחבח
 אפילו מריש גלותא. כלומר
 אחר הלוהו או טש גלוסא
 וזה מצאו: אם כתוב כוי.
 אבא שאול סבירא ליה כר״א דאמר עדי
 מסירה כרמי ולא בעינן לא עדיס ולא זמן
 אבל בעינן שיכתוב אני היוס גירשמיה דאבא
 שאול בעי יטס שהן מוכיתות דמשעה
 שקבלה גט נמגרשה מיד שאס לא נכתב
 מהיום בגט זה הוי כגט שאין בו זמן
 וליכא למימר בו כרבי יוסי דאמר זמנו
 של שטר מוטת עליו מנין לנו שיהיה גט
 דשמא אין דעתו לגרשה בגט זה עד שנה
 או שנתיים: ולא חיישינן. נמי לנפילה
 שמא נפל מיד אחר (כ) ששמו יוסף בן
 שמעון יזה מצאו: יוצא מתחת ידו. והשטר
 נכתב בשם אביהן או ןנ] בשם אתר וזה
 טוען אבי או אתי נתנו לי m והוא אומר
 אתה תטפתו: וראיה בשטר. שכתב לו
 אביו קני לך איהו וכל שעבודיה כדאמרינן
 פרק המוכר: ולא בעדים. האומרים ראינו
 שמסר לי: אפילו בעדים. שאמרו ראינו
 שאביו מסר לו סגי: אוקימסא בעלמא.
 כלומר תירוץ בעלמא להעמיד הסוגיא: אין
 אותיות נקנות במסירה. כך פסק רב יהודה
 גאון(ורשב״ס פסק אותיות נקנות במסירה*:
 שערו של יוסן! בן שמעון פרוע. דקס״ד
 נמצא (נ) ביד המלוה ולכך פריך טעמא
 כו׳ ומשני דהכי קאמר נמצא לאתד דהיינו
 הלוה שנמצא בידו שובר נין שטרומיו כו׳
 שטרות של יוסף בן שמעון שניהן פרועין
 נח ואי לא הוו גובין ממנו דהא יכולים

 יודע איזה היום הוא ואין בו זמן:
 תניא ובו׳ וראיה בשטר. שכתוב לו קני ליה וכל שעבודא דאית ביה ולא סגי ליה בראיה של עדים שראו שמסרו לו דהא קי״ל
 דאין אותיוח נקנוח נ< בכתיבה לבד אלא במסירה וכחיבה או באגב ודוקא באחין דכיון שטוען אבי או אחי נתנוהו לי חיישינן
 למימר דשמא חטפו לאחד מהס דשני אחין w עבידי דשמטי אהדדי אבל לאחר לא חיישינן אבל אס מתנת ש״מ הוא אפילו באחד סגי בעדים
 משוס דדברי ש״מ ככתובין וכמסורין דמו וכדגרסינן לעיל !דף קנא.] אמיה דרב עמרם חסידא וכוי: אמר המחבר ולענין אם צריך להביא
 ראיה על הכמיבה או על האגב כבר בררו המסרשיס ז״ל מפרקין ומיבמות ומסנהדרין דצליך ותו דסברא הוא שאין תסיסתו
 ראיה על הכתיבה ולא על האגב והוא הדין אס טען שנתנוהו לו במתנת שכיב מרע שצריך להביא ראיה וכבר ברר דברים אלו כראוי
 הרמב״ן ז״ל כספר הזכות וכן הסכימו גדולי המפרשים ז״ל וכן דעת רבותי הריטב״א ז״ל (וכוי): פיםקא. מפשט מתני׳ משמע שאס מצא
 המלוה שובר ששטר יוסף בן שמעון שהיה חייב לו פרוע שניהם סרועיס אס שני יוסף בן שמעון שהיו באותה העיר תייבין לו דכל
 אחד מצי למימר אני הוא שפרעחי ולפיכך מקשה דמשמע דדוקא משוס שמצא השובר הוא דאמרינן דשניהם סרועיס הא אס היה
 מוציא השטר חוב היה גובה והא קתני אין אחר יכול להוציא עליהן כדפירשתי במתני׳ ומשני אין הט נמי דאין אחר יכול להוציא עליהן
 אבל הכא הכי קאמר שהמלרן הס שני יוסף בן שמעון ואחד שבשוק שהיה מחריב להם מצא השובר והכי קאמר מתניחין אין אחר יכול
 להוציא עליהם ולא הס על אחר >דהא ודאי מוציאין וקמ״ל) דאס אותו אדם היה ממוייב לשני יוסף בן שמעון באותו שובר נפטר
 משניהן ומיהו אס עושין הרשאה זה לזה ודאי יפרע לאמד מהם דהשתא לא מצי למימר לשניהם יחד הלא זה השובר שעשיחם לי דשני
 שוברין היה צריך ומיהו נראה למפרשים ז״ל דאילו אמר כבר פרעתי לשניכם והשובר נכתב סתס על שניכם דטענתא מעלייתא היא:
 אמר המחבר שני יוסף בן שמעון קיימא לן דהס על אחרים יכולין להוציא דאמרינן כאן נמצאו וכאן היו כההיא דיבמות ושליש
 שהוציא שטר מידו ואמר שנתנו בעליו לאתרים בכתיבה ובמסירה יש אומר שהוא נאמן דהא הימניה עליה זה שהפקידו בידו ונראים

 מלחמת ה׳
 עלה דאיממר לומר כי היכי דסליגי אמוראי הנא פליגי תנאי ולא שוות זו לזו לגמרי וכן עיקר דאגיי ודאי לא שביק
 מתני׳ ועובדי דרבה בר אבוה ואמר כבטיתא ולפי זה הא דאמט׳ בפ׳ כל הגט בתחלמו ואמר רבה זאת אומרת
 שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת מוציאין שט״ח על אחטס ודחאה אביי לא לומר שאין מוציאין אלא לומר
 שאין זאת אומרת כן כי ההיא דאיתמר לעיל בהאי פירקא רנ אשי אמר לעולם אימא לך אחטות לאו טעות סופר
 הוא וכו׳ ונניח זה לשקול הדעות אבל מ״מ מה שהקשה בעל המאור ז״ל ונתלה בו לדחות דברי רטנו הגדול ואמר
 מנא לן אוקמתא דסמכא למימר במאי קא מיפלגי בר מהלין אוקמתא דאימוקמן נגמ׳ אינו כלום ומן הסוגיא
 שהזכרנו מחברר העני! יפה דקא אמרי החס בהדיא לרבא לטעמא משוס דליכא למיחש לתט הוא אלא האי ניהו
 מלוה ולימ לן למיחש כלל שמא של חטט היה כי היט דלא חיישי׳ לחט יצחק ריש גלותא דגמ׳ קא מדמי להו
 בהדיא וכי איצטריטנן להנך אוקמחא דהכא לאביי בלחוד הוא משום דאיהו הוא מריה דשמעתא המס דאמר חיישי׳
 והוא ניהו מריה דשמעחח הכא דאיהו איירי בה ובמר מיליה גרירא אבל לרבא טעמא ברירא הוא כאן נמצאו
 ברשות זה ושלו היו מחחלחן ולא חיישי׳ מגברא לגברא כדמפורש המס בגמ׳ ולפי דרכנו למדנו דאביי סבר אותיות
 נקנות במסירה ורב׳ סבר אין אותיות נקנות במסירה לפיכך איתמר התס אותיות נקנות במסירה אביי אמר צטך
 להביא ראיה כאילו איתמר אביי אמר אותיות נקנות במסירה ג) אין צריו להביא ראיה ואין רטנו הגדול ז״ל צטו
 לדחות אלא סברחו של אגיי אבל רגא לא ס״ל הט וזה שלא חלק עליו חס נקנות במסירה או לא משוס דפלוגחא
 לתנאי היא ולא מעייל רבא רישיה בתר אטומא למיפלג בה אלא מיהו ודאי משמע ללא ס״ל הכי דלא שביק רבנן
 ואמרי כרבי כלמא מתמה עליה דרב נחמן במס׳ סנהדרין בפ׳ זה בורר כמאן כרבי לאמר אותיות נקנות במסירה

 אצמא לא ש״ל כוומיה וכדמשמע נמי בסוגיין דהאשה שלוס כדפטשימ ומוכחין לעיל:

 ועוד אלא הא דתניא כשס שאין מוציאין שט״ח זה על זה וכו׳:
ר הכותב כל מבין עם תלמיד יבין שאין ממש בדבר זה וכי מפני ששמו כשמו יקנה שעגודא דאית ביה במילי מ  א

 והט מתתלה לא נשתעבד אלא לזה שהלוהו ובמה יקנה הלה ועוד יש ראיה דלא קני במסירה אע״פ ששמו כשמו
 מאומה שהניא מפרק האשה שלום גבי פלוגחא דאביי ורבא דאביי חייש לחט יצחק ריש גלוחא ורבא לא חייש ואמר
 רבא מנא אמינא לה דהנהו שטט דנפקי במחוזא והיה כחיב בהו נאני בר חבו וחבו בר נאני ומגני בהו רבה בר
 אבוה זוזי והא נאני בר חבו וחבו בר נאני במתוזא שטחי טובא ואביי המס למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהיר
 בה אי לפקדון כיון ששמיה כשמיה לא מפקיד ליה גביה מאי אמרת דלמא משר ליה אותיות נקנות במסירה וש״מ
 דלרבא לא קני במסירה אע״פ ששמי כשמו אלא משוס דלא חיישי׳ הוא דאי קני במסירה מאי ראיה קא מיימי לה
 התס דליכא למיחש לתט יצחק ריש גלותא אי משוס דלא חיישינן לנפילה ולפקדון המם טעמא אחטנא הוא דהא
 אפי׳ היכא דהוו אותיות דאמר בידאי נמי לא חיישי׳ דהא רבה הוא דאמר הכא אין צריך להביא ראיה אלא ודאי
 משוס ללא חיישי׳ למסירה הוא דמייתי ראיה דאלמא אמרי׳ כיון שלא הוחזק שטר זה ביד אחר אומרים כאן נמצאו
 וכאן היו אף במט יצחק צמי טון שלא הוחזק שנים אין חוששין ומיהא נמי שמעי׳ לכי אמר אביי הכא צריך להביא
 ראיה לאו באותיות ששמו כשמו אמר דבהנהו ליכא למיחש למידי דלנפילה לא חיישי׳ ואי לפקדון טון לשמיה כשמיה
 לא מפקד גביה אלא על כרחך מסר לו ואותיות נקנות במסירה ואע״פ שיש ללחוק בזה ולדחות דהתס סברא דרבה
 בר אבוה קא מתרץ יאיהו לא סגר לה הט אלא כתנא ברא לקחני הכא אין מוציאי{ על אחרים לא משמע הט ובהך
 שמעתי! גופה משמע דאביי אודיי אודי ליה לרבה דלנסילה דחד לא חיישי׳ ולא לפקדון יטו! שכן שני יוסף בן
 שמעון ודאי מוציאין הס על אחרים בלא ראיה ילא אמר אניי צריך להביא ראיה אלא בשאר אותיית יאע״ג דאמרי׳
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 לבריס שהוא כן כלפי בעל לבר להא הימניה כדאמרינן בסנהדרין 1לף לא. ו ואיכא נמי מגו לאי בעי קלייה אבל לגבותו מן הלוה ליתנהו
 להני טעמי ואינו נאמן וצריך ראיה על הכתיבה או האגב ואין לומר השליש נאמן בזה ואפילו כלפי בעליו אינו נאמן לומר שהוא לעצמו
 וכל זה ברור ונכון קבלתי מפי מורי הרב הלוי(הר״ס) ןהכ״מן ז״ל וכן קבלתי ממורי הרשב״א ז״ל וכן פסקו במוספותיהס ואע״פ שהרב רמב׳׳ם
 ז״ל כ׳ שאפי׳ לעצמו נאמן כלפי בעליו. הריטב״א דיל: מתני׳ המצוה בשעת מיתתו ואמר לבנו בין השטרות שאני מניח לך יש אמד

 שנפרעתי ממנו ואיני יודע איזהו כל
 השטרות פרועין שכל אתד יכול לומר
 אני שפרעתיו אבל נמצאו שני שטרות
 לשם בתוך השטרות שהיה חייב
 בהם אדם אחד אינו יכול לומר
 ששניהם פרועים שהרי המת לא
 אמר אלא שטר אמד הילכך
 מהאחד יכול לומר זהו שפרעתי
 ואף על גב שהסך שבו יותר גדול
 מהאתר לפי שהמוציא מסבירו עליו
 הראיה: אמר המחבר ומסתברא
 דלאו דוקא אמר בפירוש איני יודע
 אלא כל שלא בירר להם איזהו כן
 הדין ונראה דכל שמצאו שובר
 בעדים על אתד מהם ברשות אחד מן
 הלויס שגובים השאר שהרי נתברר
 איזהו שהיה פרוע ולשוכר אמנה לא
 חיישינן ומצאתי לר״מ הלוי הנשיא
 ז״ל שכחב כי מלוה שהוציא שטר
 חוב וטענו עליו שהוא פרוע ואומר
 איני יודע אינו גובה בו אבל אם
 חזר ואמר עיינחי בחשבוני וזכור
 אני בבריא שאינו פרוע דחוזר וגובה
 בו דמשוס דאמר מעיקרא איני
 יודע לא איפסיל שטרא לגמרי אלא
 שלא היה ראוי לגבותו בספק.
 הריטב״א ז״ל: נלסינץ בתוספתא
 וסוף פרק יא] עשו טבי עבדי בן
 חורין אס היו שני טבי אין דורשין
 לשון הדיוט לזה היה אוהב אלא
 שניהם בן חורין ונוטלין משניהם
 דמי אחד מהם האומר מאחים
 דינרין ליוסף בן שמעון אין דורשין
 לשון הדיוט לזה היה אוהב אלא

 רש״י
 להוציא שטר על אחרים להא אמרינן לעיל
 לנפילה לא חיישינן: יכתבו דורוה.
 מרובעים יוסף בן שמעון בן יעקב בן
 אברהם: מתני׳ האומר לבנו. שמצוה
 בשעת מיתתי: שטרות כולן פרועים.
 חוץ מאותן שיורו ויאמרו הליין לא
 פרעטהו: נמצא ללוה אתי שני שטרות.
 משתי הלואות שלוה הימנו: הקטן אינו
 פרוע. דשטר בין שטרימיו קאמר ולא

 שניס: גמ׳ חוב לך בידי. משמע מה
 שאתה חייב לי ואפילו כתוב החוב
 בשטרית הרבה: אמר ליה רביגא לרב
 אשי אלא מעתה שדי מכורה לך שדה
 גדולה מכורה לך. שדה שיש לי מנורה
 לך. אס אמר כן וכי כל שדותיו קאמר

 כמו שדה נא] אדם וכמו בהמה רבה: יד
 בעל השטר על התחתונה. דהמוציא מתבירו
 עליו הראיה דהיינו לוקח ומילמיה דרבא
 לעיל נמי משוס האי טעמא דיד בעל
 השטר על התחתונה דהיינו מלוה הילכו
 חוב לך בידי פרוע כל השטרות שיש לו
 עליו פרועים: מתני' לא יפרע מן
 הערב תחלה. עד שיתבע להלוה לדין

 ויחייבוהי אותו בית דין ואם אין לו מה
 לשלם אז יפרע מן הערב כדמפרש בגמ׳:
 הערב לאשה בכתובתה. ואין לבעל נכסים
 והיה הבעל מגרשה וצריך הערב לפרוע
 כתובתה מן כיסו ידירנה הבעל הנאה על
 דעת רבים נדר שאין לו הפרה שלא יוכל
 להחזירה דחיישינן שמא דעתו להחזירה
 ולאכול כתובתה לאתר שתגמה מן
: גמ׳ מ״ט. לא יפרע מן הערב ב י ע  ה
 דס״ד לא יפרע כלל קאמר: גברא
 אשלימת לך. העמדתי לך החייב עצמו ט

 לא נעשיתי ערב אלא ע״מ שאס ימית או
 יברח שאפרע במקומו והרי אני מחזיר
 לך ותתבענו לדין והריני פטור: לא יתבע
 ערב תתלה. דלא נעשה ערב אלא על מנת
 שאס ימות או ימאן לבא לדין או כשתייבוהו

 וכו׳: תאנא אם היו כתנים יכתבו א דורות:
האומר לבניו שטר בין שטרותי  מתני׳ א
 פרוע ואיני יודע איזה הוא שטרות כולן פרועין
 נמצא לא׳ שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו
[אמר רבא שטר לך בידי פרוע (  פרוע: גמ׳ א
 הגדול פרוע והקטן אינו פרוע] חוב לך בידי
 פרוע כל שטרות שעליו כולן פרועין אמר ליה
מעתה שדי מכורה לך שדה  רבינא אלא :
 גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל
 שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל
המלוה את  השטר על התחתונה: מתני׳ ב ג
 חבירו ע״י ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר
 על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב
 רשב״ג אומר אם יש נכםים ללוה בין כך ובין
 כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב״ג
 אף הערב לאשה (א) בכתובתה והיה בעלה
 מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על
 נכסיו של זה ויחזיר את אשתו: גמ׳ מ״ט רבה
 ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי
 גברא אשלימת לך מתקיף לה ד״נ האי כדינא
 דפרםאי הוא דלא יהבי טעמא למילתייהו
 אלא אמר ר״נ מאי לא יפרע מן הערב לא
 יתבע ג ערב תחלה תניא נמי הכי המלוה את
 חבירו ע״י ערב לא יתבע ערב תחלה ואם
 אמר ע״מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן
 הערב תחלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר׳
 יוחנן לא שאנו אלא שאין נכסים (ב) ללוד, אבל
 יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב והא

 שניהם חולקין יצאה עליו כתובת אשה ובעל חוב שניהם מתנין ב״ד ולא יהיה לו מה לפרוע אז נפרעין מן הערב: ואם א״ל על מנת נו׳.
 בשוה ע״כ ונראה לי דסיפא כעין רישא בנותן מחנה והיינו

 דשייך לומר ביה לזה אוהב אבל במודה שהוא חייב אין לאחד מהם כלום עד שיביא ראיה ויכולין היורשין לדחות לכל אחד אבל
 בנותן מתנה אמרו מסני שהמקבל כעין שותף בנכסים כנ״ל הריטב״א ז״ל: שטר. משמע אחד אבל חוב כולל שטרות הרבה. כלומר מה
 שאמה חייב לי הילכך כולן פרועין ומקשה ליה רבינא משמע שכל מה שנוכל להבין מן הלשון נבין בו אס כן כשיאמר המוכר שדות נימא
 כל שדותיו דהא אפשר להבין כן וזה אינו דלעולם אמרינן דלא מכר לו אלא שני שדות שנמעט בלשון כל מה שאפשר והוא הדין
 בשדה אחת יקח הקטנה ומשני דכולי חד טעמא הוא משוס דיד בעל השטר על התחחונה אמרינן דיד לוקח על החחתונה והוא הדין
 הכא שיד המלוה שהוא בעל השטר על התחמונה ונימא כולן פרועים: מתני׳ ביוצא בו. כלומר כמו שבהאי פלוגחא מיקל רשב״ג
 על הערב שלא יפסיד אף בזה מתקן שלא יפסיד שהעושה ערבות לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה בעלה שלא יהנה ממנה
 על דעת רבים שאין לו הפרה דשמא אם לא יעשה כן חיישינן שהחנו ביניהם שלאחר שתגבה כתובתה מן הערב יחזירנה ויפזר
 המעות ולא יהיה לערב מה שיכול לגבות ממנו. הא דאמרינן ידירנה וכו׳ היינו כשבאה לגבות מן הערב משום דמצוה עבד נש או
 !בערכי! דף כג.1 מן ההקדש משוס רווחא דהקדש אבל אם באה לגבות מן הלקוחות לא ידירנה הנאה דאינהו אפסידו אנפשייהו
 דהא ידעי דכל חד וחד איכא עליה כתובת אשה וכן הלכה: נמ׳ גברא אשלימת ונוי. הוה סלקא דעמיה דלא יפרע מן הערב
 לעולם רוצה לומר בעוד שהלוה בחיים אלא אס כן מת או ברח אבל לא בדרך אחרת והקשה לו שזהו מילתא בלא טעמא דודאי
 דעתו שאם לא נפרע מהלוה מאיזה צד שיהיה נפרע מן הערב: אלא אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב שלא יתבע לע-ב
 כל היכא שיוכל לגבות מן הלוה ופירשו המפרשים ז״ל דאפילו אין לו נכסים ידועים ללוה קאמר שתובע תחלה ללוה בדין ואם פסקו
 לו בית דין שאין ללוה במה יפרע אז יגבה מן הערב: אמר המחבר כללא דכולא שמעתא כי ארבעה דינים הס ערב סתס וערב
 שהתנה שיפרע ממי שירצה וערב קבלן וערב שנשא ונתן ביד וכן משפטיהם. ערב סתס אין גובין ממנו אלא כשאין נכסים ללוה
 ולא ליורשיו כלל ואפילו מנכסים משועבדים ושנשבע שאין לו כתקנת הגאונים ז״ל אי גמי כשהוא גברא אלמא או שנכסיו במדינת
 הים או שהוא במדינת הים ואין לו נכסים כאן או שמח והניח יתומים קטנים לדעת הרמב״ס ז״ל. וערב שהתנה בעל מנת נפרע
 ממנו כל זמן שאין ללוה נכסים ידועים אבל אם יש לו נכסים ידועים בכאן ואפילו משועבדין גובה הימנו ואין צריך לומר שגובה
 ממנו בדרכים שאמרנו שגובה מן הערב סתס. קבלן. אפילו יש כמה נכסים ללוה ואפילו מפורסמים יפרע מן הערב אם ירצה
 אלא שלדעת הרמב״ן ז״ל הוא פטור במקום ימומים קטנים. נשא ונתן ביד אין למלוה כלום על הלוה אלא דינו על הערב
 כדאיתא לקמן ומיהו אמרו בתוספות בשם ר״ת ז״ל כדלקמן ע״כ ובשם הגאונים ז׳׳ל אמרו שמשביעין את הלוה שאין לו במה יפרע
 ומיהו אס אין הלוה בעיר או נכסיו אינם בעיר או שהוא ונכסיו אינם בעיר או שהוא ונכסיו בעיר אלא שהוא גברא אלמא ולא
 צייח דינא בכי האי גוונא גובה מן הערב וקיימא לן כרב נחמן דתניא כוותיה: ואס אמר על מנת מדר׳ שמעון בן גמליאל משמע
 דחנא קמא אפילו בשיש נכסים ללוה קאמר דיפרע מן הערב ולפיכך אמרינן דחסורי מחסרא והכי קתני דלענין ערב אס לא אמר
 על מנת כבר נתברר דינו שיגבה מן הלוה תחלה אס יכול וכמו שביארנו דאס אמר על מנת יועיל לו שאין צריך לתבוע ללוה
 בדין כמו שאמרנו בשאין לו נכסים ידועים ומסורסמין אלא שיפרע מן הערב אבל אמרו בשם הגאונים ז״ל דאינו נפרע מן הערב
 אלא בשבועה שלא נפרע מן הלוה כדין הבא ליפרע מן היורשים וכן הדין בקבלן אבל אס יש ללוה נכסים ידועים לא יפרע מן
 הערב דנכסוהי דבר אינש אימן ערכין ביה טפי ואף על פי דאמר ליה על מנת. וקבלן כמו שאמר לו תן לו ואני אתן לך אפילו
 לא המנה המלוה בעל מנת ויש נכסים ידועים ללוה יגבה מן הערב אס ירצה והכי צריך לומר כדי שיהא מלוק בין ערב לקבלן
 כרבן שמעון בן גמליאל והסכימו האחרונים ז״ל דלענין ערב אפילו התנה בפירוש על מנת שתגבה מן הערב חחלה אם יש לו נכסים
 ללוה לא יגבה מן הערב וכתב הרשב״א ז״ל שאפילו בירר בתוך החנאי ואמר ואפילו יהיו נכסים ידועים ללוה אני מחנה שאגבה
 תחלה מן הערב אס ארצה דלא מהני דפטומי מילי בעלמא נינהו דע״כ לא גמר ומקני נפשיה הערב בההיא הנאה דקא מהימן ליה אלא

 עין משפט נר מצוה
 תתקנה-תתקנז

 א מיי׳ פט״ז מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צל טור

 מ״מ סי׳ שה: ב מיי׳ סכ״א מהל׳ מכירה טור ח״מ
 סי׳ טח: ג מיי׳ פכ״ה מהל׳ מלוה ולוה סמג עשין

 צל טור מ״מ סי׳ קכט:

 מםורת הש״ם
 א) גי׳ מהר״ס ב) צ״ל ולאי יכול לתבוע לערב תחצה

 ואפי׳ יש נכסים ללוה והראב״ר כתב שאפי׳ אמר
 בפירוש ממי שארצה אפרע תחלה לא יתכע כו׳ כ״ה

 בטות״מ סי׳ קכ״ט:

 קובץ הגהות
 מא״י [א] אלום כצ״ל: [ב] נ״ב ולא מדי תסטה:
 חו״י (א) נ׳יב ר׳׳ל קבלן כבמסקנא וא״כ אפי׳ יש
״ק: (נ) נ״ב פי׳ קרקעות וכן ו  לו נכסים ד

 לקמן. תיס׳:

 שלטי הגבורים
 כתב ריא׳׳ז א ואס היו שיים כשילוש יכתבו סימן
 כגון שכותכין פלוני הארוך פלוני האלום וכיוצא בהס
 ואס כתבו שטר על אותו שאינו כהן יכתבו פלוני
 הישראל יאס כחנו סתס הט זה ספיקא נדי אס יש
 לפרש הסחס על אומו שאינו כהן אי יש לומר שעל
 הכהן נתונ סתם שהרי אס לא היו שמותיהן שויס גס
 על הנהן ראיי לנתונ סתס נמניאר כקונטרס הראיות
 ינראה נעיני שראר לילך נזה אמר המנהג שאס לרך
 המקום לכתוב על הכהן שהיא כהן יזה כתינ סתס לנר
ע שעל איחו שאינו כהן נכתב ואס אין שס אחר אלא ו  ד
 זה שהוא כהן אינו יכול להשמט ולומר שלא כחכו עליו:
 ב גני ערנות נראה פשוט פ׳ הגוזל קמא לראונן שנא
 להלוות מעית לשמעון ושאל ללוי עליו אס הוא אמיל
 וראוי להלווח לי ואייל לוי שהוא טיב יאמ״נ נמצא
 ששמעון לא היו לו נכסיס ונאנלה ההלואה אס אמר
 לו ראוכן לשמעין חזי לעלך קא סמיכנא חייכ שמעין
 ככל ההפסל אכל אס לא אמר ליה חזי לעלך קא
 סמיכנא פליגי כפי מה שכתכ שס הגהח הלא״ש נשם
 רטנו יואל חיינ שמעון ככל ההפסל אפי׳ לא אמר ליה
 חזי דעלך קא סמימא וללנרי רטנו אפריס אינו חייב
 שמעון נזה ההפסל הואיל ומצי משתמיט מלהלוות לי
 אלא שנראה מלנריו לאי אמר ליה חזי לעלך קא
 סמיננא חיינ שמעין נאיחו ההפסל ונן הלין נראונן
 שנא ליקח משכון יהלאהי לשמעון וא״ל שהוא טונ כמו
 שכתונ שם נהג״ה להליא ונמצא שהוא רע ומ״מ הינא
 שהראה המשכון ולקחו פטור הלוה מן ההפסל ההוא
 שמגיע למלוה כמשכון ההוא לטון להראהו מסתמא
 כלי לפטור הלוה מן ההפסל הראהו ואין לי למלוה לין

 רק עס מי שהראהו לו:
 כתב ריא״ז נטל זה המעות כילו מיל המלוה ינתנה
 ללוה אין לו למלוה על הלוה כלוס אלא [על] זה שנטל
 המעוח מיליו ונלאה בעיני שזה לינו כנושה נחכירו
 ומנירו נהבירו יאע״פ שאמרי שמוציאין מן הלוה השני
 ונוחנן לנושה נל זמן שהנושה ינול לגנוח מן הלוה
 הראשון שלוה ממנו אין לו לנושה על הלוה השני כלום

 כמנואר כקונטרס הראיות:
 ג גבי הא לאמר לא יחנע מהערנ חחלה נתנ רנ נחשון
 גאון אמר הערב תנו לי זמן ואביאנו לב״ל אי יליע היכן
 הוא יהכינן ליה זמן כשיעור! דאייתי ואי ללא דיע
 יהבינן ליה זמן ל׳ יום ומשיניאנו לבייל יפטר הערב על
 שישבע הלוה שאין לו מה לפרוע הביאו ערב שבת נין
 השמשוח ובמוצאי שבח ברח לא נפטר הערב וכל ומן
 שלא כא הלוה יכול הערב לטעון לא אפרע לך על
 שתכיא ראיה שלא פרעך ואס התנה המלוה עס הערכ
 שיהיה נאמן לומר כל זמן שלא פרעו הכל לפי תנאו
 ואס אמר המלוה ממי שארצה אפרע כתב הרב יוסף
 הלוי שיכול ליפרע מן הערכ תחלה אפי׳ אס יש לו
 נכסיס ללוה אבל ר״ת פי׳ אע״פ שאמר ממי שארצה
 אפרע לא יפרע מן הערב תחלה כל זמן שיש קרקע
 ללוה אפי׳ היא זיבורית אלא היו כותבי! אדרכתא על
 נכסי הלוה ומורידן אותו לנכסיו אסי׳ אס היו
 משועבלי! גובה מהלקוחות קודס שיגבה מן הערב אכל
 אס אי! ללוה קרקע ילוע אז יחנע הערב וא״צ לחזר
 אמר הלוה אולי ימן מטלטלי! ללהט מהני מה שהחנה
 ממי שארצה אפרע למססיקא לא מטרחינן ליה לילך
 אחר הלוה וכן נתנ הרא״ש ואס אמר נפירוש ממי
 שארצה אפרע תתל? נ) לא יתבע לערב תחלה אס יש

 נכסים ללוה והרא״ש כתכ כסברא ראשונה:
 כתב ריא׳׳ז ונראה בעיני שאס היה כתוכ בשטרי
 שיהיה לו רשות לטלוף ולמשכן מנכסי הלוה על שיגבה
 תינו הכל לפי תנאו ויכול לטרוף מנכסי הלוה אע׳׳פ

 שלא תנע הלוה תחלה:



 עין משפט נר מצוד!
 תתקנח

 א מיי׳ פי׳׳א ופכ״ו מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צד
 מור מ״מ סי׳ קל:

 מסורת הש׳׳ם
 א) גינוי! לף על. נ) סנהררץ לף צא. ג) ס״א

 ד) נל״ס הגי׳ הרמנ״!:

 קונץ הגהות
א א] בר תנא אר״י נגמ׳ נהרנה מקומות רנה ״  ג

 בר בר מנה:
 חו״י (א) נ״ב ר״ל מתלה: (כ) נ׳׳ג אפי׳ אמר ע׳׳מ
 שאפרע ממי שארצה תתלה וצ״ע בזה כל תנאי

 שבממו! קייס. גס בתוס׳ לא אתגרר:

 שלטי הגבוהים
 א וגני ערב קכלן כתב נעל ספר התרומות שאס אמר

 תן לו ואני תיינ לית! לך להוי ערנ הואיל שאמר
 נאמצע חיינ אע״ג לאמל כסוף יאני אתן לך אין זה
 אלא סייס הלנל של יאני חייכ לך וכמנ עול שצריך
 לכתונ נשטר הקנלנות ואני אמלתי תן לו ואני אתן לך
 אנל אס נתנ נסתס ערכ קכלן יד כעל השנור על
 התחתונה אולי אמר לו הלוהו ואני קבלן שאינו אלא
 ערנ והרא״ש נתנ אע״ס שאינו מפורש נו אלא שנתנ
 נו פלוני קבלן מסתמא בלשון המועיל להיות קנלן
 קאמר והרמ׳יה כתנ תן לו ואני פורע או תן לו ואני
 חייב ה״ל קבלן והרא״ש כתב כסברא ראשונה ואס לקח
 הערב או הקבצן המעות ממלוה ונתנס ליל הלוה אז
 אין למלוה על הלוה כלוס ואין יכול לתבוע אלא הערב
 ומיהי אס אין לערב גובה מן הלוה מלר׳ נתן יהרמ״ה
 כתב להא לאמרי׳ בשנשא הערב ונתן לד הלוה שאין
 למלוה על הלוה כלוס לוקא בקבלן אבל בערב אע״פ
 שנשא ונתן ביל לא נפטר הלוה כיון שאמר לו בלשון
 ערכות ללשענליה ללוה נמי קא מכוין ולא נהילא
 להרא״ש לחלק בזה נין ערב לקבלן וכתב עול הרא״ש
 לערבות וקכלנות היינו כשתבע הלוה מהמלוה שילונו
 ונכנס הערב עמו בלגר בלשון ערבות או בלשון קבלנות
 אבל אס לא לגר הלוה עס המלוה כלוס אלא ראוכן
 אמל לשמעון הלוה ללוי מעות ואני נותן לך או הלוהו
 ואני מייב לך אין לשמעון על ליי כלום אפי׳ נתנס לו
 מידו לידו אלא על ראובן שאמל לו הלוהו ובשליחותו
 של ראובן נתנם לו כתב בעל התרומות קנלן שלא נשא
 ונתן כיד ומכר הלוה כל נכסיו אע״פ שיש נכסים לקבלן
 אס ירצה המלוה לטרוף מהלקומות של הלוה אינן
 יכולין לדחותו אצל בני חודן של הקבלן לומר אין גובים
 מהנכסים משועבדים כמקום שיש נכסים כני חורין לפי
 שרשות ניד מלוה לגנות מהלוה או מהקבלן מאיזה
 מהס שירצה והרי חל שענודי על נכסי הלוה שמכר
 להן ועל נכסי הקכלן לפיכך יכול לגנות מאיזה מהם
 שירצה וכן הדין נשנים שנעשו אחראי! זה לזה ומכר
ד אינו יכול  א׳ מהס נכסיו אבל הקבלן שנשא ונתן נ
 לגכות מהלקוחות של הלוה אא״כ אין נכסים לקבלן
 ולין זה לר׳ נחן נראה מפרק שור שנגח ל׳ וה׳ דהוי
 נין ננעל חונ נין מחק נין נשנילות נין כגוזל ונגזל
 נין ננפקל למפקינן מנע״ח למזיק ויהנינן לניזק
 ומהמשכיר מפקינן ויהבינן לנע״ח למשכיר ומנפקל
 מפקינן דהנינן לבע׳׳ח למפקיל ומגזלן מפקינן ויהבינן
 לנע׳׳ח לנגזל אנל אי מסקינן מנפקל של מסור לאנסים
 לחת לנמסר איכא פלוגחא כללעיל וה״ה למפקינן
ק נכולהו ואין הגזלן יכול  מנע׳׳ח לגזל! ויהנינ! לנגזל ו
 למחיל ללוה שלו ולהפשיל לנגזל נלי שלא יגנה ממנו
 וכ! כולהו אי! הלוה יכול למחול למי שנתחייב לו נלי
 שלא יגנה המלוה שלו אח חונו ממנו וגוני! לעולס
 מנע״ח דלוה ונלנל שיולע האמת שחיינ לו עליי! ונחנ
 נהגהת הראי׳ש נשם ראני״ה שנסתפק אס יאמר זה
 כנר פלעתי לנושה קולס שתנעתני אס יכול להשביעו
 על נך ירכינו משולם נר נתן השינ שאס החזיר זה
 נע״ח ללוה הממון ללוה אחר שמלוה ללוה קנצ עליו
 ננ״ל קולס שפסקו לו נ״ל הלין נר׳ נתן שחיינ לשלם
 גס לזה שלא היה לו לשלם ללוה כיון שהמלוה קנל
 עליו. ואס לין זה לל׳ נתן הוי לוקא כשאין ללוה לפלוע
 או ללמא הוי אפיי יש לו לפריע איכא פלוגתא ר׳
 יהולה כל׳ יצחק כתכ להא למוציאין מזה ונותנין לזה
 מלל׳ נחן לוקא היכא שאין צלוה זה כמה לפלוע אז
 כופין לזה שנחחייכ ללוה שישלם לזה אכל אם יש ללוה
 זה נמה לפרוע אי! טפי! לזה שנתחיינ ללוה שישלם
 לזה וכתיב בהגהת אשר׳׳י נשס א״ז למייד ר׳ נת!

 אפי׳ אס יש לליה נמה לפרוע:

 נמוקי יוסף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קעג:-קעד.) פא
 כל שאי אפשר לו ליפרע ממנו ללוה. אלא שיש מן האחרונים שחלקו בזה לכל שהתנה בממון כדבר שאפשר ולאי תנאו קיים ולא
 שייך למימר בכי האי גוונא פטומי מילי ומסמבר טעמייהו וצריך לעיין בין בערב ובין בקבלן אס ממ הלוה רש לו נכסים ילועיס
 אלא שיחומיו קטנים שאין נפרעין מהן עד שיגדלו אס נפרעים מן הערב ויש מן הגאונים ז״ל לאמרו לכל שאי אפשר לו ליפרע מן
 היתומים הרי הוא כגברא אלמא או כאין נכסים ללוה שיפרע מן הערב וכן דעמ הראב״ד והרשבי׳א ז׳׳ל אבל הרמב״ן ז״ל והרא״ה ז״ל
 אמרו דאף מן הקבלן אין נפרע
 מדקתני סיפא רשב״ג אומר אם יש נכסים דערבא בתר יתמי אזיל וכל
ב שהיתומים פטורין הערב או הקבלן ר ע ן ה ע מ ר פ א י ך ל » כ ב ך ו  ללוה בץ כ
י פטור וכדאמרינן בפרק כל הנשבעים ר ן ם י ח כ ש ה ״ ל י ן כ ש ה ״ ר ל ב ק ם ״ ת ל ד ל כ  מ

 מיתםרא והכי קתני תמלוה את תכירו על ידי
 ערב לא יפרע מן הערב (א) ואם אמר ע״מ
 שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד״א
 בשאין נכסים ללוה אבל יש (ב) נכסים ללוה
 לא יפרע מן הערב וקבלן אע״פ שיש נכסים
 ללוה יפרע מן הקבלן רשב״ג אומר אם יש
 גכסים ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן
 וליתא לדרשב״ג דאמר רבה א!בר אבוה א״ר
 יוחנן כל מקום ששגה רשב״ג במשנתגו הלכה
 כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה ערב
אמר רשב״ג מעשה (  תא דאמרן. צירן דתנן א
 בצידן באחד שאמר לאשתו ת״ז גיטך ע״מ
 שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו
 חכמים תתן לו את דמיה. ראיה אחרונה
 דתנן ״אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים
 הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא
 עדים ומצא ראיה הרי זו אינו כלום אמר רבן
 שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע
 שיש לו עדים ומצא ערים לא היה יודע
 שיש לו ראיה ומצא ראיה והדין כללא
 לאו דוקא הוא דלא אמרינן הילכתא כרבן
 שמעון בן גמליאל אלא עד דאיכא טעמא:
 אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני
 פורע הלוהו ואני נותן הלוהו ואני חייב כולן
 לשון ערבנות הן. תן לו ואני קבלן תן
 לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני
 נותן כולן לשון קבלנות הן א איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב
 מאי א״ר יצחק לשון ערבנות ערבנות לשון קבלנות קבלנות כלומר הלוהו ואני
 קבלן קבלן. תן לו ואני ערב ערב. רב חםדא אמר כולן לשון קבלנות הן
 חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבנות הן חוץ מתן לו ואני
 נותן א״ל מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין למלוה
 על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד
 מדאמר רבא תן לו ואני נותן קבלן הוא ואמר אמימר תן לו ואני נותן אין
 לו למלוה על הלוה כלום מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעא מלוה למתבעיה
 ללוה מצי למתבעיה ושמעינן מינה דקבלן תרי גווני נינהו איכא קבלן דגבי
 מלוה ממאן דבעי ואיכא קבלן דלית ליה למלוה גבי לוה כלום תן לו
 ואני נותן הוא ניהו קבלן דאית ליה למלוה לאפרועי ממאן דבעי. גשא ונתן
 ביד הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה על הלוה כלום. תן לו ואני פורע תז לו
 ואני קבלן תן לו ואני חייב מםתברא לן דהילכתא כרבא דאמר כולן לשון
 ערבנות הן אבל רבואתא קמאי פסקו הילכתא כרב הונא דאמר כולן לשון
 קבלנות הן: ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבעיה ללוה
 סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא
 אלא רב חנן בדיה דרב ייבא קםבר נכםוהי דבר אינש אינון ערבין ליה
[ותנן] המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב [וקי״ל] לא (  ג

ערבא דאבוהון דיתמי דפרעי למלוה  יתבע מן הערב תחלה. ההוא א
 מקמיה דלודעינהו ליתמי רב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי

 נכסים לערב מוזר על הלוה מהא דרבי נתן אלא אם כן מחל הערב ללוה בהא אין המלוה יכול לחזור עליו דאפילו במוכר שטר חוב
 אמרנו לעיל ןלף קמו:] שאם חזר ומחלו מחול וכתבו האחרונים דכשבא המלוה לגבות מן הקבלן אפילו כשלא נשא ונתן ביד שאז הוא
 שיכול למזור על מי שירצה יגבה מן הבינונית אע״ס שאין ללוה אלא זיבורית וכן דעח י<הרמב״ס ז״ל אלא שאס רצה הלוה לפורעו מן
 הזבורית שאין יכול לגבות מן הקבלן מן הבינונית וכדמוכח בריש הניזקין: ההוא דיינא. וזה היה דיין שלא כדין לגבות מנכסיו
 ולבזבזן שהם כערב והיה יכול להודיע ללוה שהיה קרוב ושמא היה מסלקו בזוזי ומשוס הכי סלקו רב חנן דסבר כמו שטעה בזה יטעה
 בדינים אחרים ונראה שהדין נמי חוזר נסנהדרין דף ו.] דטעה בדבר משנה חוזר: [האי ערנא דאנוהון]. שנכנס ערב בעבור אביהם
 בחייו ולאחר מוחו פרע זה הערב משלו קודם שיחבע ליחומיס: פריעת בעל הוב מצוה. דמלוה על פה היא דעד עכשיו שפרע לא היה

 (דף מז.) גבי מח לוה בחיי מלוה
 ואחר כך מת מלוה שאין בני המלוה
 גובים מן הערב כשם שאין גובין
 מבני הלוה משום דערבא בחר
 יתמי אזיל והטעם שאין נפרעים
 מיחומיס קטנים משוס חשש פרעון
 הוא ואם כן היאך יתחייב הערב ואס
 [אין מי] שיכול לפקח ולחפש בעסקיו
 אס פרע הלוה אס כן על כרחך
 אתה מחייב אח היחומיס שהרי
 הערב חוזר עליהס ויש מי שכתב
 כדבריהם ונראה לי עיקר וכחב
 הריטב׳יא ז״ל שראה רבו הרא״ה
 ז״ל שעשה מעשה כזה ועול צריך
 לעיין אס מכר הלוה נכסיו מאיזה
 מהם יגבה המלוה אס מן הלקוחוח
 או מן הערב והקבלן ונראה למפרשים
 ז״ל שיכול לגבות מן הלקוחות וכן
 הרין שיפרע מהם תחלה שאין
 הלקוחות יכולין לדחותו אצל הקבלן
 לומר כבר הנחתי לך מקום שתגבה
 ממנו דלא אמרינן הכי אלא כשהניח
 נכסים ללוה אבל לא אצל הקבלן
 שיכול לומר שאינו רוצה ליפרע אלא
 מנכסי לוה: רבי שמעון בן גמליאל
 אומר וכו׳. הא פסיקנא דלית
 הלכתא כוותיה בהא דערב ובהא
 דצידן דפרק מי שאחזו ובהא דראיה
 אחרונה דפרק דיני ממונות שאס
: אמד רב הונא  הביא ראיה וכי
 הלוהו ואני ערב הלוהו וכוי. ואע״פ
 שאין שם קנין אלא באמירה בעלמא
 משתעבד ליה דמצי א״ל המלוה אס
 לא היית אתה לא הייתי מלוה
 אותו כלל ואע״ג דדמיא לאסמכתא
 שהרי לא היה נעשה זה ערב אלא
 משוס שסבור שיסרע הלוה וקי״ל
 דאסמכתא לא קניא שאני הכא
 כדאמר רב אשי !בדף קעג:] בההיא
 הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד
 נפשיה לגמרי ולא הוי אסמכמא וקי״ל
 כרבא דכל לשונות אלו לשון ערבומ
 הס אלא דוקא כשאמר לו תן לו
 ואני אתן דמשמע לא תשאל לו כלום
 ונראה לאחרונים דכ״ש אס אמר לו
 תן לו ואני קבלן בפירוש שהוא לשון
 קבלנות וכן פירש הר׳׳ש ז׳יל ושני
 מיני קבלנות איכא היאך קבלנות
 דהכא רצה מזה גובה רצה
 מזה גובה והיאך קבלנות שנשא
 מן המלוה ונתן ללוה ביד שלא נטל
 הלוה מהמלוה כלום אלא מן הערב
 ומיהו אומר ר״ת ז״ל שאם אין

 רש״י
 יפרע מן הערב וכדמסיק וכגון שאין
 נכסים ללוה: וקבלן. ערב קבלן לקמן
 מפרש מהו קבלן: צידן. פ׳ מי שאחזו
 בגינוי[: ראיה אחרונה. בפרק זה בורר
 יש ב׳ משניוח בראשונה הלכה כמותו
 ובאחרונה [אין] הלכה כמותו: לילן לשון
ות הן. דהא לשון הלואה קאמר  ערנ

 הלוהו לו ואני פורע אס לא יפרע: לולן
 לשון קבלנות. דכיון דאמר תן לו שליחותא

 דהאי עביד המלוה: לשון ערנוה. כיון
 שאומר אני ערב הרי הוא ערב אע״ג דאמר
 תן לו בלשון קבלנות ואי דאמר ואני קבלן
 קבלנות ואע״ג דאמר הלוהו: לולן לשון
 קגלטת. אפילו אמר הלוהו ואני חייב או

 אפילו אמר חן ואני ערב [או הלוהו ואני
 נותן בר מהלוהו ואני ערב] דכיון מקט
 לשון הלואה ולשון ערבות אז הוא מוציא
 מכלל קבלנות: לולן לשון ערבית. אפי׳
 אס אמר הלוהו ואני קבלן או מן לו
 ואני פורע או תן לו ואני תייב דכולהו
 משמע אפרע אם לא יפרע הלוה: בר
 מסן לו ואצי (ותן. לך וכ״ש תן לו ואני

 קבלן דכיון דאמר הכל בלשון מתנה
 משמע כאילו הוא בעצמו קיבל מיד הלוה
 וכרבא קי״ל דבתרא הוא: איטן ערני!
 ליה. כדכתיב אס אין לך לשלם למה

 יקח משכבך מתחתיך וגו׳ יוציא אליך
 העבוט החוצה: לא יפרע מן הערב תתלה.
 שאין נכון להטריח את הערב חנם שמא
 יפצה אותו הלוה וה״ה לנכסי דאינש למה
 נזלזל בהן להוריד המלוה לנכסים בחנם
 שמא יסלקנו הלוה במעומ מוכנים: ההוא
 ערנא דאבוהון דיתמי. שלוה בחייו

 ונעשה זה ערב למלוה בעבורו ואחרי
 מומו פרע הערב משלו למלוה: מקמי
 לוי. וחזר על היתומים: פריעת בע״ת

 מ$וה. והערב עתה נעשה בע״ח ומלוה

 ע׳׳פ היא ומצוה לפורעה: ויתמי. פחותים

 המאור הגדול
 ההוא ערבא דפרעיה למלוה מקמי דלודעינהו ליתמי וכוי ה״ר אברהם ז״ל מוקים לה ביתומים גדולים משום דקשיא
 ליה ההיא שמעתא דערכין דאין נזקקין לנכסי יתומים והאריך בה בפירושו הרבה הכל כמו שכתוב בפירושו ומה
 שדחקו בענין הזה מה שראה בגמ׳ מקמי דלודעינהו ליתמי וסבר לדקדק מכללה דאילו לודעינהו הוו יתמי נמי
 חייבין וכ״כ בפירושו בלשון הוה שאילו לא פרעו הערב והיה תובע שטר חובו ליתומים היה גובה מן היתומים
ן יתומים האמור  בכח השטר כי יתומים גדולים הם ולי לא נראה לא כפירושו ולא כדקדוקו ואין בכל התלמוד לשו
ו השמועה בעיני כולה כיתומים קטנים דומיא דההיא דערכין דהיא בת כיקתא  בסתם להוציא הקטנים מכללה וגם ז

 מםתברא לי ססקא דפסקו רבוואתא קמאי כרב הונא ור׳׳י ורב חסדא ורבא לא פליגי אלא בהלוהו ואני קבלן תן
 לו ואני ערב וקי״ל כרבא ובספרים של ספרד ושל ישיבה ראיתי כלשון הזה רבא אמר כולן לשון ערבות הן לבד
ט דרב חסדא ק  מתן לו ואני קבלן והכין מסתברא דרישא דבבא דקבלנות נקט וכולה בבא בתריה גרירא כי היכי מ
 רישא דבבא דערבות ואמר לבד מהלוהו ואני ערב וכוליה בבא בתרא ןגרירא] דכותה וכולן דקאמר רב חםדא אבבא
 דקבלנות ואתרתי דפלוגתא וכולן דקאמר רבא אבבא דערבות ואתרתי דפלוגחא ולא גרסי׳ במימריה דרבא לבד מתן

 לו ואני נותן:

 מלחמת ה׳
ר הכותב כל אלו דברים בטליס ושנו בתוספתא מפורש שטר היוצא מידי ערב הרי זה אינו גובה ואס מ  ועוד ההוא ערבא דפרעיה למלוה וכו׳ עד ואס כתוב בו התקבלתי כלומר שכתב לו הלוה לערב התקבלתי: א

 כחב בעל חוב התקבלתי ממך הרי זה גובה:
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 רש״

 אביהם בעל מוב של זה וכיון שהם קטנים פחותים מי׳יג שנה לאו בני מעבד מצוה כיכהו וכי גדלי לישתעי המלוה דיכא בהדייהו אבל
 עכשיו כשהם קטנים הס פטורין וכי היכי דאינהו פטורין הערב נמי פטור דערב בתר יתמי גריר כדפרישית לעיל והא דקאמר מקמיה
 דליתבעינהו ליתמי לאו למימר דאי תבעינהו היו חייבין אלא דאי 3)מודעינהו היה הערב פטור כמו שהן פטורין ועכשיו שפרע
 הערב בזמן שהיו הס פטורין הססיד הערב מה שהוציא דה״ל כפורע !כתובות דף קח.1 חובו של חבירו שלא מדעתו שהפסיד מעותיו

 אבל אס היו חייבין כגון שחייב
 מודה ואף על גב דסרעיה מקמיה
 דליחבעינהו ליחמי לא הפסיד דלאו
 כפורע חובו של חבירו הוא אלא
 שעבודא דנפשיה הוא דפרע אבל
 השתא דאין חייבין כלל לא הוא ולא
 הן והוא שפרע מאליו ה״ל כאדם
 דעלמא שפרע חובו של חברו ורב
 פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לא
 פליגי בהכי דכולהו מודו שהפסיד
 הערב מה שהוציא אלא פליגי בטעמא
 מאי שהיחומים פטורין דרב פפא
 סבר שעבודא לאו דאורייתא ואין
 בפריעת בעל חוב אלא מצוה ובעודן
 קטנים אפילו אותו שעבוד דרבנן
 ליתא ורב הונא בדה דרב יהושע
 סבר דשעבודא דאורייתא והיו
 חייבין לפרוע אלא דחיישינן למימר
 שמא נתן כבר אביהם למלוה נכסים
 בשביל החוב הלכך עד שיגדילו לא
 יגבה מהס שידעו לטעון ולחזור אחר
 דינם: אמד המחבר ולענין ערב או
 קבלן שפרע קודם זמנו למלוה ולא
 אודעיה ללוה ועדיין הלוה בחיים
 אומר מורי הרב ר״מ ז״ל שגובה מן
 הלוה אס העדים מעידים שלא פרעו
 אחר כך דלא מפטר מטעמא דפ ורע
 חובו של חברו דהחס הוא משוס
 דליכא על הפורע שוס שעבוד אבל
 הכא דרמיא עליה שעבודא ליכא
 למימר הכי ואפילו היה ערב סתס
 וכ״ש אם היה קבלן וכל שאין לערב
 על הלוה שוס שטר אלא דין וחיוב
 ערבותו פשיטא דתביעח ערב ללוה
 תביעה על פה ויכול לומר פרעתי
 כדין כל מלוה על פה וכן אס אין
 עדים שהכניסו ערב ואינו מזכיר
 כן בשטר החוב וא״ל לא הכנסתיך
 ערב נפטר בשבועה כשאר חביעוח

 לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה
 דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה
 (א) מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה

 אי נמי שמתוה ומת בשמתיה לרב פפא
 דאמר פריעת בע׳׳ח מצוה ויתמי לאו בני
 מיעבד מצוה נינהו א<(לית ליה) לרב הונא
 בריה דרב יהושע דםבר מצוה על היתומים
 לפרוע חובת אבוהון אבל חיישינן לצררי כיון
 שחייב מודה אי נמי המתחייב ליה בב״ד ולא
 קיבל עליה דינא ושמתוה ומת בשמתיה הא
 ודאי ליכא למיחש לצררי הילכך אית ליה
 לערב למינבה מיתמי מאי דפרעיה לבע״ח
 דאבוהון: שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה
 הילכתא כרב הונא בדיה דרב יהושע: ההוא
 ערבא דפרעיה לעובד כוכבים מיקמי
 דליתבעינהו ליתמי א״ל רב מרדכי לרב אשי
 הכי אמר א>אביי מהגרוניא משמא דרבא אפי׳
 למ״ד חיישינן לצררי ה״מ ישראל (כ) אבל
 עובד כוכבים כיון דבתר ערבא אזיל לא
 חיישינן לצררי א״ל אדרבת אפילו למ׳׳ד
 לא חיישינן לצדדי ועי מילי ישראל אבל
 עובד כוכבים דדיניה בתר ערבא אזיל אי
 לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקביל
דכתובה דברי הכל לא  ליה: איתמר ערב א
 משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל
 משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב
 פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכםי
 ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד
 ואיכא מ״ד בין אית ליה בין לית ליה (נ) לא
 משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה

 משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אע״ג דאית ליה לא
 א משתעבד מאי טעמא מצוה עביד ולא מידי חסרית ואי ערב בכתובה דבריה
 הוא משתעבד דאבא לגבי בדיה שעבודי משעבד נפשיה: כיוצא בו
 וכמו שכתב הרמב״ס ז״ל ואס המלוה נתן לערב שטר החוב וכל שעבודו פשיטא שזוכה בו כאיניש דעלמא וגובה אפילו מן היתומים
 כמו שהיה המלוה עצמו גובה. עכ״ל הרב ריטב״א ז״ל: מאי בינייהו. כלומר דלחרוייהו ודאי הפסיד הערב ואין נזקקין לנכסי
 יתומים עד שיגדילו מה לי אי טעמא משוס האי או משוס האי: ומהדרינן איבא בינייהו כשחייב מודה. דלרב פפא אין נזקקין
 כיון דקטנים הס ולרב הונא נזקקין להם שהרי ליכא למיחש לצררי וממילא נשמע דלרב פפא הפסיד הערב מה שהוציא ולרב הונא
 לא הפסיד כיון שחייב מודה או דשמתיה משום שלא רצה לפרוע ומית בשמתיה דודאי לא פרעו ושלחו ממערבא דהלכחא כרב
 הונא בריה דרב יהושע היכא דשמתיה ומת בשמתיה והוא הדין בשחייב מודה או דמימ בגו זימניה אלא דלא שלחו מחם אלא מה
 שנשאל להם וכיון דקיימא לן כוותיה שמעינן דשעבודא דאורייתא כך העלו מן האחרונים ז״ל וכולן הסכימו דמטלטלי דיתמי אע״ג
 דקי״ל דלא משחעבדי לבעל חוב מכל מקום דינא הוא השתא דתקינו רבנן הגאונים ז״ל כתובת אשה לגבות ממטלטלי משוס
 דאסמכתייהו עלייהו כדאמרינן בכמובוח נלף שז. ע״ש] דארנקי דמחוזא אשה גובה ממנו הוא הדין נמי לבעל חוב דגבי ממטלטלי
 דיחמי וכן נהגו וכן הלכה למעשה וכדאמרינן לקמן 1לף קעו.] מלוה על פה גובה מן היתומים כדי שלא תנעול דלת בפני לווים ואי
 לא גבי ממטלטלי דשבק אבוהון אין לך נעילת דלת גדול מזה: [אי לאו דאתפס׳ צררי] וכוי. אי לאו שנחן הלוה לערב נכסים
 כפי חשבון הערבות לא היה עושה לו ערבות כי היה ידוע לו שהעובד כוכבים יחזור עליו הלכך אמרינן צררי אתפסיה ולא גביא
 מיתמי לעולם כדאמרינן דאי לאו צררי אמפסיה לא הוה מקבל ליה: [ואי ערב בכתובה] וכד. הלשון הזה אף על גב דכולהו
 בגמרא אינו מסודר כן אלא נפיק מבינייהו ולפי כך כתב הרב רבינו משה בר מיימון ז״ל דערב לכתובת בנו אם קנו מידו אז
 הוא דאמרינן דשעבודי שעבד נפשיה ומיהו בגמרא לא נזכר בזה שום קנין כלל וגס המפרשים לא הזכירו קגין וכבר השיגו הראב״ד
 ז״ל מזה אבל ערב אחר בכתובה אף על גב דאית ליה לבעל נכסים לא משעבד נפשיה דלמצוה נחכרן לזווגס ולא מידי חסריה
 דקיימא לן כריש לקיש דאמר נבקמשין לף י.] טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אבל ערב דהלואה אף על גב דלית ליה נכסים
 ללוה כיון דחסריה למלוה אמרינן דאי לא משוס ערבותיה של זה לא היה מוציא הלה מעותיו ומיהו ערב לתתן על הנידוניא צריך
 עיון כיון דלא שייך למימר כל כן לאו מידיה חסדה: וקבלן לכתובה. כיון דאמר לישנא אלימחא כל כך ודאי שעבודי שעבד
 נפשיה ואפילו לית ליה נכסי לבעל: אמר המחבר מצוה עבד ולא מידי חסדה. פירש מורי ז״ל בשם רבותיו ז״ל וכן בתוספות

 מי״ג לאו בני מיעבל מצוה נינהו: דילמא
 צררי ההפיס. אבוהון למלוה ולפטור את

 הערב הילכך כל מלוה על פה איכא למיחש
 דילמא פרע האב בחייו ואע׳׳ג לקי״ל
 לקמן מלוה על פה גובה מיורשים ה״מ
 בלשמתיה ומת בשממיה אי נמי כשתייב
 מורה בשעת מיתתו שלא פרע: וקי״ל
 הלנה כרב הונא בריה דרג יהושע. ללא
 אמרינן יממי לאו בני מיעבד מצוה נינהו
 ובכל חוב שאנו יורעין שלא פרע אבוהון
 בחייו או שאין אנו יודעים אלא שאמר
 אביהן תנו או היכא דשמתיה לאבוהון
 עבור חוב ומית בשמתיה נותנין ופורעין
 למלוה ואין מממינין על לגדלי יחמי
 וה״מ ממקרקעי דיממי ונראה לבזמן הזה
 כי היכי דתקנו הגאונים לגבות כמובה
 ממטלטלי דיתמי משוס דבזמן הזה עיקר
 אסמכתייהו עלייהו ה״ה לבע״ח וטעמא
 דמלוה על פה נגבית מיממי אמרינן
 לקמן כדי שלא תנעול דלת בפני לוין ואי
 לא גבי ממטלטלי אין לך נעילת ללת גדול
 מזה ללא שטת לן מקרקעי: ההוא ערבא.
 שהיה ערב של אבי היתומים נגל עובד
 כוכבים שהלוהו: ה״מ ישראל. כלומר
 היכא שהמלזה ישראל שטנו של לוה הוא
 לפרוע המלוה תחלה ולא יתבע מן הערב
 תחלה: אבל הנא. שהמלוה הוא עיבל כוכבים
 אין הלוה מתפיס לעובל כוכבים צררי טלע
 דעובד כוכבים הדר גביא זימנא אתטמי
 מן הערב: מעיקרא. כשנעשה הישראל
 ערב לעובד כוכבים אי לא דמפסיניה
 צררי לערב (ד) לא היה נכנס לערבית כי
 העובד כוכבים יתבע ממנו תחלה: ד״ה
 לא מישסעגד. דמצוה עביד ולא מידי

 תסטה ואי ןנמי איתן ליה נכסים לא
 משתעבד דלא גמר בלבו לשעבד עצמו
 ואינו אלא סטומי מילי ולאו מידי חסריה
 דטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלמא:
 דבריה. שהוא ערב של כלתו עבור בנו:

 עין משפט נד מצוה
 תתקנט

 א מיי׳ פכ״ה מהל׳ מלוה ולוה שמג עשין צל

 מוש״ע אה״ע שי׳ קב:

 מסורת הש״ם
 א) נ״א מ״ז ב) נ״א מנעוהו:

 קובץ הגהות
 ג״א א] אבימי מהגרוניא כ״ה בגמ׳ וברא״ש:

 חו״י (א) נ״ב צ׳׳ע להל״ל יתומים גלולים איכא
 בינייהו א״נ אס יפרעו לכשיגללו איכא
 בינייהו וק״ק לא אמר ג״נ מת תוך ז׳׳פ והוגנה
 עלות בחיי אבוהון ושמא חשש צררא איתא אפי׳ מוך
 ז״ס משא״כ תשש פרעו! וי״ל לולאי מוך הזמן לא
 פרע הערב ועל הא בצ׳׳ע י״ל לבעי למימר איכא
 גינייהו על גוונא רההוא מעשה שהיו יתומים קטנים
 ומ״מ לרב הונא שסיר עביל ולו״ק: (כ) נ״ג משוס
 לשאטת ישראל לא יעשו עולה משא״ב עובלי כוכבים
 ימינם ימין שקר אי אתפסיה צללא הדל תבע:
 (ג) נ״נ בגמ׳ גר׳ משתעבל והכי מוכח לאל״כ מתני׳
 ררשב׳יג נמה מיירי: (ד) נ״נ א״כ אפי׳ שמעו ממנו

 גחליו שעליין מייב לעובר כוכבים:

 שלטי הגנורים
ז א ואס הכניסה לו נכסים ונכנס לה עלב א״ י  כתב ר
 ה״ז נשתענל לה על הננסים שהכניסה לו שהרי על
 הסמך שלו הכניסה לו הנכסים והרי הס כשאר חונ
 שהמלוה נותן ללוה ואס נכנס ערנ נקני! משתעכל אפיי
 על הנחונה נין לאשה נין לאיש שאין אחר הקנין נלוס:

 הגדול
 תיובתא דאותביניה משטר חוב היוצא מתחת ידי ערב וזהו פירושה מיתיבי שטר חוב היוצא מתחת ידי ערב אינו
 גובה הא ודאי ביתומים היא שנויה שאלמלא היה לוה קיים אמאי אינו גובה והרי אפשר לחקור ולידע אי פרעו
 הערב למלוה אם לאו אלא ודאי מאי אינו גובה מן היתומים ואם כתוב בו התקבלתי כלומר שכתב לו הלוה לערב
 התקבלתי מידך זה הממון שכתוב בשטר חוב לפי שאתה הוצאתו עלי ופרעתו בשבילי למלוה והריני כאילו התקבלתי
 חוב זה מידך גובה מן היתומים בשלמא לרב התא בריה דרב יהושע דס״ל כשחייב מודה שגובה מן היתומים ניחא
 שהרי חייב מודה שלא פרעו למלוה ושלא התפיסו צררי וכי תימא ניחוש דילמא פרעיה לערב הא קא חזינן דלאו
 גברא פרענא הוא מדאצטריך ליה לערב למפרעא מסולתיה אלא לרב פפא דאמר לאו בני מעבד מצוה נינהו קשיא
 אמאי גובה מן היתומים הא לאו בני מעבד מצוה נינהו ומשני שאני התם להכי טרה וכתב ליה התקבלתי ממך
 שכיון שכתב לערב בלשון הזה הרי הוא כמו שהודה שעשה זה הערב חסד עמו ופרע לו את חובו כאילו צוה את
 היתומים ואמר להם תנו דבאומר תנו מודה רב פפא דנזקקין לנכסי יתומים וקי״ל כרב הונא בריה דרב יהושע בין
 שחייב מודה בין בשמתיה ומית בשמתיה והאי דשלחו מתם שמתוה ומית בשמתיה לאו למעוטי כשחייב מודה אלא
 מעשה שהיה כך היה שע״י מעשה נשאלה מהם והשיבו בלשון השאלה ואי קשיא לך כיון דקי״ל כשחייב מודה
 כרב הונא כריה דרב יהושע אלמי אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואם אמר תנו נזקקין דמשמע טעמא
 דאמר תנו הא לא אמר תנו אין נזקקין לשמעינן כשחייב מודה ובייש באומר תנו י״ל בנותן מתנה איצטריכא ליה
 אבל בב״ח כיון שהודה אע״פ שלא אמר תנו נתחייבו היתומים והוי יודע דלא חיישינן לצררי אלא מן הלוה למלוה

 אבל מן הלוה לערב לא חיישינן:

 המאור
 דהא רב פפא ורב התא כריה דרב יהושע אינהו גופייהו כי היכי דפליגי הכא פליגי נמי התם והלין תרתי שמעתתא
 חד אורחא אית להו ואיצטריך לאשמועינן ההיא דערכין ואיצטריך לאשמועי• הא דבבא בתרא דאי איתמר ההיא
 דערכין הוה אמינא ה״מ היכא דליכא ערבא אבל היכא ראיכא ערבא אימא לא ניחוש לצררי דלא עביד איניש
 דמסמיך ליה לבעל חובו אתרתי אערכא ואצררי הילכך הוה אמינא לא ניחוש לצררי קמ״ל דאפי׳ כמקום ערבא
 חיישי׳ לצררי ואי איתמר הא דבבא בתרא הוה אמינא כי לא חיישי׳ לצררי היכא דחייב מודה אי נמי דשמתיה ומית
 בשמתיה ה״מ היכא דאיכא ערבא אבל היכא דליכא ערבא אפי׳ כשחייב מודה אי נמי דשמתוהו ומית בשמתיה
 אימא ניחוש לצררי קמ״ל ההיא דערכין ותרוייהו איצטריכו ולעולם כולהו ביתומים קטנים ומה שדקדק הרב ו״ל
 מלשון מקמי דלודעינהו ליתמי אדרב׳ דייקי׳ מינה לאידך גיסא לא לחייב את היתומים אלא לפטור את הערב
 שאלמלי הודיעם הערב ליתומים ותבעם בדין כשם שהיו היתומים פטורין בעודם קטנים כך היה הערב פטור שאין
 הערב מהחייב אלא במה שמתחייב הלוה וכדתנן במתני׳ לא יפרע מן הערב וקי״ל לא יתבע ערב תחלה ואם תאמר
 אי משום הא מאי קמ״ל מתני׳ היא איכא למימר סד״א כיון שאין היתומים פטורין אלא בעודן קטנים ולאחר שיגדלו
 יהו חייבין אשתכח דבני חיוב׳ נינהו ואריא הוא ררביע עליהו ותהוי כמלוה שתבעו ללוה ונתחייב בדין ואין [לו]
 מה יפרע שגובה מן הערב מיד ה״נ ליגבי מן הערב מיד קי״ל טעמא דפרעי׳ מקמי׳ דלודעינהו ליתמי הא אודעינהו
 כי היכי דהוו יתמי פטירי כל זמן שהם קטנים היה ערב נמי פטור עד שיגדלו היתומים ויתחייבו כולן ובזה עלה
 בידינו פי׳ השמועה כהוגן ולא יצאנו מדרך שטת התלמוד לדחוק ולהעמיד ביתומים גדולים והיאך תעלה על דעת
 רב פפא לומר ביתומים גדולים לאו בני מעבד מצוה נינהו חס ליה לרב פפא למימר הכי נשאר לנו לפרש ההיא



 עין משפט נר מצוה
 תתקס-תתקסא

 א מיי׳ פ״ז מהל׳ ערכי! טור ח״מ שי׳ רנה:
 ב מיי׳ פ״י מהל׳ זכייה ומתנה שמג עשין פנ טור

 מ״מ שם:

 נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קעד:-קעה.) פב
 שהביא דהא חסריה ולאפוקי המתחייב לחכירו ונכנס זה ערב דלא עביד מצוה
 קנו מידו משתעבד. הריטב״א ז״ל: אמר המהבר בגמין ריש פרק הניזקין 1לף מט:]
 לכתובתה והיא מסרתן לאביו בתורת

 מסורת הש׳׳ם
 נ) ס״א הקדש:

 א) דף כג

 קונץ הגהות
א א] משרשיא נ״ה נגמ׳ ונרא״ש: 3] נגמ׳ אי׳  ג״
 רבה וכן מוכיח גפלפולא תריפתא דגרסי׳ רבה

 בה״א בסוף:
 הו״• (א) נ״ב עי׳ לעיל סימן חחקג: (נ) נ״ב צי׳ע
 למה הצריכי למקדיש ולמגרש שידיר הנאה
 יי״ ל דוקא ש״מ וא״כ בריא שהקדיש לא וכן ש״מ
 שגירש א״נ י״ל שאני בדיש שטר ודו״ק: (ג) נ״ב צ״ע
 הא לית ליה מדי וי״ל שר״ל שלא יחזקהו לעשיר
 מקמי דאקדיש א״נ אס יעמוד ויחזרו נכסים דהכי
 קי״ל אף דקס בתיקו לעיל ס׳ מי שמת סי׳ תתקג:

 המאור הגדול
 אמר רבא שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי
 ואמרו יתומים וכו׳ הרי״ף ז״ל מקשי על הא
 דרבא מההיא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו אמר
 תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין ומפרק ליה
 לקושיין דהתם דלא אמר בתורת הודאה הכא
 דאמר בתורת הודאה. וכתבה להא דרב ושמואל.
וו שגגה גדולה דבהדיא חזינן  בפסק הלכה ו
 בגמרא דליתיה להא דרב ושמואל דאינהו אזדו
 לטעמייהו דאמרי מלוה על פה אינה גובה מן
 היורשין ולפרס הכי אמרי׳ לא אמר תנו אין נותנין
 דלא קיימיה לשטרי׳ ואע״פ שהוד׳ בחובו הודאה
 גמורה הויא ליה מלוה ע״פ ואינה גובה מן
 היורשין ולהכי אוקימנא להא ררב ושמואל
 בגמרא כשאינו מקויים ולההיא דרב הונא רשכיב
 מרע שהקדיש כל נכסיו אוקימנא כמקויים
 ואהניא הודאתו שאמר מנה לפלוני בידי שגובה
 בלא שבועה שאלמלא הודאתו של הלוה היה
 המלוה נשבע ונוטל כדין הבא ליפרע מנכסים
 משועבדים דמה לי משעבד־ להדיוט מה לי
 משעבדי לגבוה וליתא לדרב ושמואל דהא פסק
 רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין
 הילכך אף ע״ג דלא אמר תנו נותנין ואע״ג דלא
 נקיט שטרא כלל וכ״ש היכא דנקיט שטרא ואף
 ע״ג דלא מקויים וממימרא דרבא אליבא
 דהלכתא היא הילכך ליכא למירמא מדרב
 ושמואל דהיא דלאו כהלכתא עליה דרבא דקאי
 מימרא רידיה אליבא דהלכתא וההוא טעמא
 דאיהמר בגמרא על הנך שמעתתא אדם עשוי
 שלא להשביע את עצמו ושלא להשביע את בניו
 למאי דס״ד מעיקרא איתמר דקא ס״ד דבדליכא
 שטרא איתמרן שמעתתא דרב הונא ורב ושמואל
 אבל למסקנא דשמעתא ליתא לההוא טעמא
 בכה״ג כלל ואף ע״ג דקי״ל אדם עשוי שלא
 להשביע את בניו ה״מ היכא דאמר אי הוו לי לאו
 פרעתינהו לפלוני כההוא עובדא דגרסי׳
 בסנהדרין בההוא דקא קרו ליה עכברא דשכיב
 אדינרי אבל בשכיב מרע שמצוה את בניו ליכא
 למימר הכי דהא קי׳׳ל אין אדם משטה בשעת

 לאביו
 ביד אין לה על הבעל כלום אלא על
 הקבלן כדאיתא בשלהי גט פשוט
 נדף קעד.ן ומשום הכי משתעבד
 דכיון שאמר שיפרע ממנו תחלה
 גמר ומשעבד נפשיה אבל ערב
 דאינו נפרע ממנו תתלה לא גמר
 ומשעבד נפשיה והרשב״א ז׳׳ל כתב
 ולי נראה שלא בא רש״י ז״ל לפרש
 שתשא היא ותתן ביד ממש אלא
 לומר לך דתן לו ואני קבלן צריך
 וכמו שכתב הרב אלפסי ז״ל. ואלו
 בכתובה שהיא אינה נותנת כלום
 לא שייך קבלנות בה אא״כ יתן לה
 הבעל כסף כתובתה ויחזור הקבלן
 ראמר לה תן לו ואני קבלן ומדברי
 רביגו ז״ל נלמוד למחייב עצמו ליתן
 מנה לחבירו ונתן לו קבלן עליהם
 שאין לו דין קבלן עד שיתן לו
 המחחייב ממון החיוב וחזר ואמר לו
 הקבלן תן לו ואני קבלן עכ״ל
 בחידושיו: גרפי׳ בערכין בו׳
 וגרשה לדביתהו. ולא נשאר לו במה
 יפרע כתובתה ובעי רב יוסף אי מצו
 ובמקדיש נמי תנן בס׳ שום היתומים

 ערב. מצן במתני׳ הערב לאשה בכתובתה

 וגירשה ידירנה הנאה: וכן. מצן בהקדש
 אם הקדיש נכסיו וגירש אשתו: לוקח.
 כלומר מכר נכסיו וגירש אשתו: מהו. מי
 ידירנה הנאה או לא: אעז כי רונלא כוי.
 כלומר והיא היא: דסנן. ערב והקדיש
 תנן: לוקח. דלא מנן לא צריך להדירה
 הנאה כדמפרש ואזיל: אדם עשי׳ שלא
 להשביע את בניו. שלא יחזיקוהו עשיר ולא

 דתרוייהו בעי׳ להו ולאפוקי ערבות דנדוניא
 דמשתעבד אף על גב דלא חסדה. וכולהו אס

 ותיפוק ליה דערב דכתובה לא משתעבד ותירץ בקבלן ופירש״י ז״ל שהתפיסה מבנו מטלטלין
 קבלנות ןוהחזירתן לבנו]. והקשו לו מתוך דאינו צריך לישא וליתן ביד ועוד שאם נשא ונתן

 רש׳׳י
 אמר רשב׳׳ג הערב לאשה בכתובתה וכר:
 גרסינן בערכיןא, ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה
 וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה
 דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן
 לוקח מהו א״ל אטו תנא כי רוכלא ניחשוב
 וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תבן ודלא תנן לא
 תנן א״ר א!שרביא מאי טעמייהו דנהרדעי
 בשלמא מקדיש משום רויחא דהקדש ערב
 נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי חסדיה אלא לוקח מכדי מידע ידע דכל חד
 וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבין איהו הוא דאפסיד אנפשיה וקיימא
שכיב מרע שהקדיש (א) כל נכסיו ואמר מנה לפלוני  לן כותייהו: אמר רב הונא א
 בידי נאמן חזקה אין אדם w עושה קנוניא על ההקדש ודוקא דאיכא בידיה
אמר תנו קיימיה  שטרא דמקויים אבל איכא בידיה שטרא דלא מקויים נ
 לשטרית ונותנין לא אמר תנו אין נותנין מאי טעמא אדם עשוי שלא
 להשביע את » עצמו וה״ה היכא דליכא שטרא בידיה אי אמר תנו נותנין
 רב ושמואל דאמרי תרוייהו ש״מ שאמר מנה לפלוני בידי אי אמר תנו נותנין
דבא  לא אמר תנו אין נותנין מ״ט אדם עשוי שלא להשביע את בניו אמר נ
 ש׳׳מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו נאמנין

 לקותות להכריחו שידירנה הנאה כדאמרינן גבי ערב במחני׳ כדי שלא יעשה קנוניא על הלוקח
 ןדף כג.] המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובמ אשמו רבי אליעזר אומר כשיגרשנה ידירנה הנאה ואסיקנא כנהרדעי דדוקא בהני דתנן תנן
 וטעמא משוס דליכא למימר בהו אינהו דאססידו אנסשייהו דערב מצוה עבד ולא מידי חסדה אבל הלוקח הוא דאפסיד אנפשיה הלכך
 תגבה כתובמה ממשעבדי ולא יוכלו הלקוחומ להדירה: [ש״מ שהקדיש]. אמר הממבר מפ׳ במסכת ערכין דדוקא כשאמר כן כשהוא
 שכיב מרע ועל ההקדש אבל בריא אפילו על ההקדש אינו נאמן וכן שכיב מרע על נכסי הדיוט והמס משמע דכל היכא דאפשר
 בשאלה אפילו בריא נאמן מגו דאי בעי מתשיל עלה ולא אמדנן מי יימר דמזדקיק ליה תכס או בי דינא הלכך לא אתיא הא אלא
 בדלא אפשר בשאלה כגון שהקדיש על דעת רבים או שבאו נכסים ליד הגזבר דתו ליכא שאלה כדפרקינן בנדרים ןדף נט.] במרומה
 ביד כהן והקשו הראשונים ז״ל תיפוק ליה כיון דשכיב מרע היה כשהקדיש כל נכסיו אם עמד תוזר דהא לעיל ןדף קמח:] סלקא בתיקו
 וקאי ממונא בחזקח מריה וקיימא לן ןדף קנא.] כל שאילו עמד חוזר מוזר במתנתו ותירץ הרמב״ן ז״ל דהכא כשהקדיש כשהוא בריא
 כראוי אלא שאומר מעכשיו כשהוא שכיב מרע מנה וכו׳ ומהא דבעינן מקרים שמעינן שאין נפרעים מן היתומים אלא בשטר
 מקוייס ולוה שהוא קייס והוא אינו טוען מזריף אכן לא טענינן ליה ואס טען כן בבריא ואחר כך נתקיים השטר שוב אינו נאמן
 להביא עדים שפרע דכל האומר מזוייף הוא ולא לדתי כאומר לא פרעתי והודאת בעל דין כמאה עדיס דמי כדאיתא בפ׳ קמא
 ןדף ו.ך. כל שצוה תנו אפילו יש שטר צוואה אינה אלא מלוה על פה ואם אמרו יתומים כתננו נאמנין בשבועת היסת מ״ל
 וכן הסכימו רבותינו על ידי וכן כתב הראב״ד ז״ל. הריטב״א ז״ל: ב׳ טענות הם על הודאה. טענת משטה הייתי בך וליתא אלא
 כשהודה ע״י תביעה דיכול למימר כשם שתבעת ממני שלא כדין הודיתי לך בהשטאה. וטענת שלא להשביע את עצמו וההיא ליתא אלא
 כשאומר מעצמו ולא ע״י תביעה ושתיהם מתבטלות באומר אתם עדי בין אמר לוה או מלוה כדאיתא בסנהדרין ןדף כט ע״א וע״ב]
 ואסיקנא דבהודאת ש״מ !דף קעה.] אין צ״ל כתובו ומיהו אין כותבין אלא בתייו דהא הודאתו כהודאת בריא היא ואם עמד אינו
 חוזר כדפירשנו בעובדא דאיסור !דף קמט.1 וכוי. אס מת בטל שליחותו על הכתיבה ואין כתיבתם אלא מזכרת בעלמא ומה שכותבין
 שטר צוואה לאתר מיתה ההיא כיון דלמזכרת דברים היא וצריך שיכתוב לאחר מיתה כדי שיאמרו ומגו מרעיה איחפטר לבי עלמיה
 נתנו חכמים רשות לכתוב ועשאוה כמעשה בית דין שכותבין שלא בשליתות בעל דבר מסי מוד הרב הלוי ז״ל. הריטב״א ז׳׳ל: אם לאתר
 מכן שהקדיש נכסיו אמר מנה לפלוני בידי לא חיישינן למימר לגרועי מן ההקדש נתכוין הלכך נאמן ודוקא דאית ליה להאי שטרא שהיה
 לו ביד זה מנה ואם מאמר א״כ פשיטא הא קמ׳׳ל דאע״ג דאמרינן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וה׳׳ה דנימא להקדש
 קמ״ל דיגבה בלא שבועה בין מן ההקדש בין מן היתומים אבל אינו מקוים אינו גובה בין מן היתומים בין מן ב<היורש דשמא מזוייף הוא והא
 דאמר הכי לאו משוס שיהיה חייב לו אלא אינו רוצה להחזיק עצמו בעשיר שהיה מעני עצמו כשהיה בריא ושלא יאמרו עתה שהוא מתרושש

 מיתה ודברי ש׳׳מ ככתובין וכמסורין דמי:
 ומאי דכתב הר־׳׳ף ז״ל על האי מימרא דרב הונא דאי איכא בידיה שטרא דליתיה מקויים אי אמר תנו קיימיה לשטריה ונותנין לא אמר תנו אין נותנין מ׳׳ט אדם עשוי שלא להשביע את עצמו ונראה מדבריו שאם אמר בתורת הודאה
 גמורה אף על גב דלא אמר תנו נותנין גם זו טעות הוא ואין לסמוך עליה ואפילו אמר בתורת הודאה גמורה כל היכא דלא אמר תנו ולא קיימיה לשטריה אין נותנין ווה דבר ברור הוא דה״ל כמלוה על פה ואינה גובה מן המשועבדין
 ותמה על עצמך אף כשאמר תנו היאך נותנין לגבות מן המשועבדין בלא שטר מקויים אם אמרו רב ושמואל ביורשים שהרשות בידו לצוות עליהם ולומר תנו דהא אילו בעי יהיב ליה במתנה יאמרו בנכסים משועבדין בין להדיוט בין
 לגבוה דלאו כל כמיניה לומר תנו הלכך אף באומר תנו אין הדבר נראה לנו לגבות מן ההקדש בשטר שאינו מקויים ומה שאמרו חזקה אין אדם עושה קנוניא על הקדש לא אמרו אלא בשטר מקויים ולגבות בלא שבועה אבל לגבות
 מן המשועבדין בשטר שאינו מקויים אין לנו וכל שכתב ה״ר יוסף הלוי ז״ל בענין הזה אין לסמוך עליו והוי יודע דהא דמקשי׳ בגמרא אליבא דרבא כלפי ליא איפכא מסתברא לטעמיה דרבא הוא דמקשי׳ הכי כלומר אי איכא לאפלוגי

 הכי הוא דאיכא לאיפלוגי אבל אליבא דהלכתא ל״ש אמר תנו ולי׳ש לא אמר תנו אם אמרו יתומים פרענו נאמנין:

 מלחמת ה׳
 טענה בבריא וכן מוכיח נגמ׳ במקומה במס׳ סנהדרין וכן פי׳ הוא עצמו בחבור הזה שס בס׳ זה בורר ובזו אמרו
 כאן אין אדם משטה בשעת מיתה ואע״פ שטענו משטה הי׳ בך אין שומעין להם והיינו דקאמר רב אשי ש״מ
 שהודה רב ושמואל אמד ש״מ שאמר מנה לפלוני בדי שלשון הודה למי שטענו משמע וכן יכולני למרץ שמעתא
 דרבא בדאיכא בידיה שטרא דמקויס וכדרב הונא וכמי באומר אמס עדי דמאי שנא מדרך הודאה גמורה כל ש׳׳מ
 מצוה בעדים הוא כדי שיקיימו יורשים וחוזר ונזכר ונמלך שאילו בבריא כל שהוראתו הודאה בין באומר אמס עדי

 נין נמיסר אין יכול לימלד ולומר פרעתי:
ב עוד ומאי דכמב הרי׳׳ף ז״ל על האי מימרא דרכ הונח דאי איכא נידיה שטרא דלא מקוייס וכו׳ וממה על ת כ  ו

 עצמך אף בשאמר תנו היאך נותנין לגבות מן המשוענדין בלא שטר מקוייס:
ר הכותב וממה על עצמך אף בשטר מקוייס היאך גובה בלא שבועה שמא פרוע הוא ומה ראית לחוש לזיוף מ  א

 ולא לחוש לפרעון ואדרבא איסכא מסמברא וכשם שאמרו אין נפרעין בלא קיום שטרות כך אמרו אין נפרעים מן
 המשועבדין בלא שבועה ואפי׳ התנה עליו מקורס כדאבא שאול בן אימא מריס אלא בואו ונסמוך על דברי רביגו
 הגדול ז״צ שכל מודה הודאה גמורה בחוב קייס השטר וכיון שאין לחוש לקנוניא על נכסי הקדש נאמן הוא לגמרי
 ומקיימין השטר מפיו ולא עוד אלא נאמן לומר מלוה בשטר יש לו לפלוני עלי מזמן פלוני וגובה ואינו צריך להביא
 ראיה וכן אס הודה בפקדון אמר תנו מתנין וי״מ הלכה זו נש״מ שהקדיש לאתר מימה ולא מעכשיו ומאי קנוניא
 לומר שלא יאמר שוס דבר שלא להשביע אמ עצמו שהוא חס על נכסי הקדש שלא יפסדו דומיא דהא דמקשה עלה
 רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו כדרך שסי׳ הרב ר׳ יוסף הלוי ו״ל ואין משגיחין על דברי בעל הספר הזה
 שדחאו בשתי ידיו אבל לפי דעתי אינה אלא בשכיב מרע שהקדיש מעכשיו או שהקדיש ונעשה שכיב מרע והוא
 שהקדישן נמי על דעת רבים שאס הקדיש סתס אפי׳ אדם עושה קנוניא על הקדש ואפי׳ בריא נאמן מיגו דאי בעי
 מתשיל אכוליה הקדש דקי״ל יש שאלה בהקדש נין בפתח בין בתרטה ואסיקנא לשמעמין במסכת ערכין פרק שוס
 הימומין בבריא כ״ע לא פליגי דאדם עושה קנוניא על הקדש וביש שאלה בהקדש קא מיפלגי מר סבר אין שאלה
 בהקדש כבית שמאי וחיישינן ומר סבר כיון דיש שאלה בהקדש כבית הלל ליכא למיחש לקנוניא דאי בעי מיתשיל

 עליה וקי״ל כמאן דלא חייש דקאי כנית הלל וליכא למינדא מינה:

ר רנא ש״מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים וכו׳ הרי״ף ז״ל מקשה על הא דרנא מההוא דרב ושמואל מ  א

 וכו׳ וכמוב להא דרב ושמואל בפסק הלכה וזו שגגה גדולה דבהדיא תזינן בגמ׳ דלימא להא דרב ושמואל וכו׳:
ר הטתנ ימנשר נעל המאור ז״ל במה שבשר שדבריו שגגה גדולה ודברי רבינו הגדול ז״ל נכונים וברודס מ  א

 כראר לו דאנן בגמ׳ הט קאמרינן אמר מנו קיימי׳ לשטריה שהרי הודאה גמורה היתה וכיון שהודה והוציא הלה
 אמ שטרו נתקיים השטר מפיו לא אמר תנו אין מתנין דלא קיימי׳ לשטטה דשלא להשביע אמ בניו אמר כן ולא
 שהוא חייב לו כלום ואילו הימה הולאה גמורה בודאי שהיה השטר מקוייס מפיו וגובה כדין מלוה בשטר וכן פי׳
 ה״ר שמואל ז״ל ולא ערער אדם נפי׳ זה מעולם שהרי מפורש בגמ׳ לרב נחמן מיסשט פשיטא ליה מעיקרא
 דהא דרב ושמואל נדנקיט שטרא ומפרש לא אמר תנו אין מתנין משוס דאדס עשוי שלא להשביע אח עצמו ול״ק
 ליה נמי אדרב הוצא אלא דלימא אדס עשוי שלא להשביע אמ עצמו משוס דפשיטא לן דבנקיט שטרא היא אלא
 דקס״ד דשבר רב הונא דבכל הודאה מקיימי׳ שטטה ואע״ג דלא אמר מנו ומש״ה קשיא לן עלה הא דרב ושמואל
 ומפרקי׳ נגמ׳ עלה דרב הונא שאני משוס דנקיט שטרא כדקס״ד נמי מעיקרא והיינן בה מכלל דרב ושמואל וכו׳
 דאלמא מיפשט פשיטא לן דמרוייהו בדנקיט שטרא והדר רב נחמן ופירש דרב הונא בשטר מקרים קאמר וזו
 הסוגיא פשוטה לפניך ואילו לדבט בעל המאור ז״ל הוה ליה לאחשויי אדרב הונא בהדיא דמלוה על פה אינו גונה
 אלא מבני חורין והכא משיענדיס הס דמה לי להדיוט מה לי נגנוה אלא ודאי פי׳ השמועה כמו שכחבנו והוא
 דעת כל המפרשים ור׳׳ת ז״ל כך כתב לא אמר מצו חיישי׳ דלמא משום שלא להשביע אמ בניו אמר הט ולא גבו
 עד דמקיימי שטטיהו וטעמא דמלתא משוס דתנו בכל מקוס מלמא פסיקא היא וכי לא אמר מנו היכא דאיכא
 למיחש חיישי׳ כדאמט׳ הט נשמעמיה דרבא וכי ההיא נמי דאמט׳ בס׳ שניס אוחזין גבי צא תן לו וחייב אמה
 לימן לי דלמא לא הייא מלחא פסיקא אלא בחנו ומה שטען בעל המאור הזה ז״ל שהרי אמרו אין אדם משטה
 בשעח מימה זו אינה דומה לזו ושמי דרכים יש להם וכך פירשו ראשונים שהאומר מעצמו מנה לפלוני טלי ולא
 היה הלה טוענו נזה אמרו אדם עשוי שלא להשביע אח עצמו ואע״פ שלא טען טוענין לו ופטור בבטא וה״ה
 לש״מ שאדם עשוי שלא להשביע את בניו אנל מי שטענו חנירו והודה לו אין לומר נזה אדם עשוי שלא להשביע
 אח עצמו ומחייבין אומי לפריע אלא שאס טען יאמר משטה אני בך כשם שאמה משטה בי לתבעני שקר טענחו
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 והון רכ ומיהו אס אמר תנו כיון דקא פסיק מילתיה שיתננו לו מיד ודאי קושטא הוא ולא משוס ערמה הוא כאילו קייס השטר והה״נ דבלא
 שטר נמי אילו אמר תנו הכי הוי דדכרי ש״מ ככתובין וכמסורין דמו ונותנים: אמר המחבי מהא דאמרינן אמר תנו קיימיה לשטרא הוכיחו
: ע״ש תוס׳ ל״ה הא] דאפילו מיורשין לא גבי בשטר עד דמקייס ליה ושלא כדכרי רכינו יצחק ז״ל שהיה מדקדק ג  המפרשים ז״ל פ״ק דמציעא [דף י
 שם דלא אמרו קיום שטרות אלא לגבי בעל דבר שטוען ברי כלוה ומוכר ונותן גופיה שמכחישין השטר אבל מן היורשין אין צריך קיום וליתא:

 אימר ״מא אנפשיה. שהרי מתתלה
 לא ציה בענץ שנתרצה בנתינתם מ״ט מדלא פסק למילתא סבר אידכר הוא
י תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר א ל ג י א  י
 לנו אבא פרעתיו אין נאמנין אם איתא
 דפרעיה לא הוה אמר תנו ושמעינן מהא
 דרבא דהיכא דלא אמרו חזר ואמר לנו
 פרעתי דנותנין ואף על גב דלא אמר
 תנו ואי קשיא לך הא רב ושמואל
 דאמרי תרוייהו אמר תנו נותנין לא
 אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר
 בתורת הודאה אבל הבא דאמר בתורת
 הודאה ודמיא לההיא דגרםינן בפרק דיני
 ממונות^ הרי שראו אביהן שהטמין מעות
 בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם
 של מעשר שני הם רואים אם כמוסר דבריו
 קיימין ואם כמערים לא אמר כלום: בעי רבא
 שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר אתם
 עידי או לא אדם משטה בשעת מיתה או
 לא צריך לומר כתובו או לא בתר דבעי
 הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה
 ודברי שכיב מרע ככתובין וכמםורין דמו:
המלוה את חבירו בשטר גובה  מתני׳ א

 מנכסים משועבדים ע״י עדים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו
 שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין א ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות
 גובה מנכסים בני חורין ומעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים
 בני חורין א״ל בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין
 א״ל למה א״ל הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו וא״ל הנח ואני נותן לך
 פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזה הוא ערב שהוא חייב לו א״ל הלוהו ואני
 נותן לך חייב שעל אמונתו הלוהו א״ר ישמעאל הרוצה להחכים יעסוק בדיני
 ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין נובע והרוצה לעסוק בדיני
 ממונות ישמש את בן ננס: גמ׳ המלות את חבירו בשטר גובה מנכסים
 משועבדים וכו׳ אמר עולא (א) דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר
 גובה מנכסים משועבדים מ״ט שעבודא דאורייתא ומה טעם אמרו מלוה על
 פה אינו גובה מן הלקוחות משום פםידא דלקוחות אי הכי מלוה בשטר נמי
 התם w אינהו אפםידו אנפשייהו וקי״ל הכי דהא רב פפא דהוא בתרא פסה

 רש״,
 את בניו: מדלא פםיןא אכוהון למילחיה.
 לא גמר דבריי לומר תנו: אידנרי
 מידכר. ולכן לא אמר מנו: ש״מ
 שהודה. כגון שחבעו בעל חובו ואמר לו

 מנה לי בידך וא״ל הן בכה״ג בבריא
 אמרינן פרק זה בורר דצריך לומר אמס
 עדים דאי לא מצי אמר ליה משטה אני
 בך: ודברי ש״מ כנחובין וכמסורין דמי.
: מתני׳ המלוה ו ב  ואץ צריך לומר כתו
 אה חבירו בשטר. אפילו אין כתוב בו
 אחריות גובה כי אחריות טעות סופר
 היא: משועבדין. לקוחות: הוציא.
 המלוה על הלוה כתב ידי שהוא חייב לו
 ואין לו עדות אחר: גובה מנכסים בני
 חורין. אבל לא ממשעבדי: אחר חיתום
 שטרות. שכתב בשטר אחר תתימת

 העדים אני פלוני בן הליכי ערב: גובה.
 מן הערב מבני חורין דהערבות הוא
 מלוה על פה כיון דלא חתימי סהדי על
 הערבות וה״ה לערב בלא שטר אחר ממן
 מעות: א׳׳ל בן ננס כוי. דקסבר כל ערב
 שאחר מתן מעות לא הוי ערב שלא על
 אמונתו והבטחת הערב הלוהו:
 נמ׳ שעבודא דאורייתא. דכתיב
 (ג) והאיש אשר אתה נושה בו נא] והוא הדין
 מקרקעי: משוס פסידא דלקוחות. שלא
 יוכלו ליזהר מדבר שאין ידוע לעולם

 משמע שהיה ספק בידו
 מלתא למפרע שנזכר בדבר ומש״ה
 נאמנים אבל כשאמר תנו דפסקיה
 למלתיה משמע שאין לו ספק בדבר
 ואין להאמין ליתומים דגוגעים הס
 בדבר. והקשה רבינו אלפסי ז״ל
 טעמא דאמרו יחומיס חזר ואמר
 אבא הוא דאין נותנין הא לא חזר
 לא והא רב ושמואל דאמרי תרריהו
 לא אמר תנו אין נותנין דאדס עשוי
 שלא להשביע את עצמו וכדי שלא
 יחזיקוהו בעשיר קאמר ותירץ דשאני
 הכא שאמר בלשון הודאה כגון מודה
 אני שמנה לפלוני בידי והתם דלא
 אמר בלשון הודאה ודמיא לההיא
דף ל.ו הרי  דגרסי׳ בפי [זה בורר] !
 שראו את אביהם שהטמין ממון
 בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני
 הס של מעשר שני הס רואין אס
 כמוסר כלומר שירא מן המיתה וירא
 שלא יבא הפסד לאחרים אז אמרינן
 דדבריו קיימים ואס כמערים לא
 אמר כלום כלומר שאמר אל תחשבו
 שכל זה הממון שלי אלא מפלוני
 ופלוני שהפקיד בידי ומת בלא צוואה
 אין חובה על הימומיס להתזיר
 להם הממון דכדי שלא יחזיקוהו
 בעשיר מופלג כל כך הוא דקאמר:
 ב^י רנא ש״מ שהורה. כשאומר
 לו בעל חובו מנה לי בידך
 אמר לו הן מי יהבינן ליה דין בריא
דף כט.) שאס  דאמרי׳ בפי זה בורר !
 לא אמר אתם עדים מצי למהדר ביה
 ולומר משטה היימי וכשאמר אתס
 עדיס אין כותבין לו שטר עד שיאמר
 להס כתובו כדאמרינן בחזקת הבתים
ף מ.) הודאה בפני שנים וצריך ד ! 
 שיאמר להם כתובו משום דמצי

 אמר ניחא לי דתהוי מלוה על פה ולא בשטר ואסיקכא דאין אדם משטה בשעת מיתה הלכך לא צריך למימר אתם עדי וגס אצ״ל כתובו
 דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: מתני׳ גונה מנבםים משיענדין. בשבועה וכשאין שם נכסים בני חורין ואפילו זיבורית
 במדינה זו ואחר שישבע הלוה אס הוא בעיר או קרוב מהלך יום אחד שאין לו נכסים כתקנת הגאונים ז״ל: הוציא עליו נתנ ידו. דעת
 הרמב״ס והגאונים ז״ל שהיא כמלוה ע׳׳פ שיכול לומר פרעחי ושאינו גובה מן היורשים אלא כמלוה על פה דכיון דאין כאן שטר ראוי
 לגבות מן נכסים המשועבדים לא חייש לאנוחי ביד מלוה אע״פ שפרעו ולא מצי למימר ליה אס איתא דפרעתיך שטרך בידי מאי בעי כדאמרינן
 בשטר בעדים גובה מנכסים משועבדים דאיכא תרתי שטר ועדים מפקי לקלא והוה להו ללקוחות לאזדהורי דלא למזבן מגברא לנכסיו משועבדין
י עריס בלא שטרא לית להו קלא ואין להאשים הלקוחות וה״ה בשטר בלא עדיס כגון כתב בכתב  למלוה ואינהו דאפסידו אנפשייהו אבל ע״
לנריס כד! יוציא אליך את העבוט החוצה שמע מינה לנכסיו משועבדים  ידו מודה אני החתום מטה: גמ׳ שענודא דאוי־י־תא. דכתיב ן
 למי שהלוה לו וה״ה מקרקעי הלכך כשמכרן אחרי כן דין הוא שיטרוף איתס המלוה: משום פכידא דלקוהות. דהם אינם יודעים שהיה
 חייב משוס דאין קול אלא במלוה בשטר דאיכא תרתי שטר ועדים וכדאמרן הלכך למלוה בשטר לא חיישינן להפסידם דאינהו אפסידו אנםשייהו
ו דאמר רב פפא הלכתא מלוה : ג ף י ד  וכתב רבינו אלפסי ז״ל דקי״ל כעולא דהא רב פפא דהוה בתרא פסק הלכתא הכי בפי האשה נקנית !
 על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין דשעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית להו קלא והא דיהיב
 הכא טעמא דמלוה על פה שגובה מן היורשין כדי שלא תנעול דלת בפני לוין לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קמ״ל דאוקמיה אדאורייתא
 וגובה מן היורשין כדי שלא תנעול דלת בפני לוין: אמד המחב־ כיון שמלוה ע״פ אינו גובה אלא מבני חרי כתב הריא׳׳ף ז״ל שאין למלוה על
 פה דין קדימה במקום מלוה בשטר דשטרא כנכסים משועבדים חשיבא לגבי דידיה ומלוה על פה אינו גובה ממשועבדים וכן דעת יא< הרי״ף
 ז״ל ורבינו האי גאון ז״ל כתב בתשובה שיש בה דין קדימה לגבות ממנו או מיורשיו מן הקרקעות או ממטלטלין ששעבד באגב וכן דעת
 הרשב״א ז״ל כיין דקי״ל שעבודא דאורייתא (» כתב הרא״ש ז״ל פרק האשה נקנית דהא דמלוה ע״פ גובה מן היורשין היינו דוקא היכא דידיע
 לן דלא פרע כגון שהודה וכו׳ כדאיתא פרק מי שממש אבל היכא דמספקא לן אי פרע טענינן ליתמי כל מאי דמצי טעין אבוהון ולומר פרע
ן אלא היכא שהיתומים באין להוציא כגון שיש שטר בידם והלוה ף מה.  ואפילו שבועח היורשין לא בעי דלא אשכחן שבועת היורשין ושבועות ד
 אומר להם שהוא פרוע אז נשבעין שבועת יורשין ונוטלין אבל להחזיק מה שבידם לא מצינו שתקנו שבועה לזו וכן כחב רב פלטוי גאון
ד שמעון זה הלוקח וזה א״צ לפנים. יעול כתנת כי אין ללשון ערנות רגלים כפועל שאין נו נא שים ליה ולא שום משתענל נס נ;י לא ירדתי לטף לעמך נ־ בגדין :ה הרי ־ש חייג ימשיענל היא העינד כיכנים המוכר אנא  כאילו קנלו שניהם ממש המעות מ
 שתנאי היה ביניהם ששמעון זה ימס תחחיי ויתחייב נחיונו ועול מציגו ערנית נמקוס שאין שם מחח־־נ ילא משתעכל כההיא לתן מנה לפלוני ואתקלש אני לך מקילשת מלין ערב ושם אין מתח־ינ באותו מנה שתקרא ה-א ערב ושתקנה עצמה ואף כשת״ל לה״ק
ד  מקולשמ מרין ערנ שמשתענל בממון שאיני נהנה ממני מ״מ אי איתא לערב נענין זה משתעבד אילי היה מן האפשר למצוא לו לרך בכענין זה אף ;י לא היתה מקדשת מלין ערב שהרי לא מצ־נו ערב משתעבל גכענינה וקרא :מי מסייעני אנכי אערבנו מי
 תבקשנו והוה ס״ד למילף נפ׳ גט סשיט דערנ משתעבד והחם מהו חיינ ומהו ישתעבד שיהא יהודה ערנ בשבילו יא״ת ששאר אחין הנס כבעלי חוב והוא כערב וה לנר שפתים: תשיבה לרנ אלפס ישראל שהיה ערב לחנ־רו נשניל עיכל כוננים וערנ נטל משנין
 מהעינד כונביס ונתנו למלוה וגא לי אצל הערב בע״ש ביה׳׳ש וא״ל היה ערב נשנילי לוה שאני חייג לו שיחזיר לי משכונ׳ שאני צריך לו ואמר לו הערב כנר ;כנש שנת ואיני עושה שים ערבות פייסו העובד כיכניס לערב עד שאמר למלוה הרי אני כמו שהייתי
 והחזיר המלוה לעונד כוננים משכינו לאתר זמן תכעו המלוה לערב טען כשאמרתי הריני כמי שהייתי לא היה בדעתי כקידס שנא המשכון לידך אלא כמו שהייתי לאחר שנא המשכון לידך שלא הייתי משיענד לך וראיה לדנר שכבר ראית סרבנית׳ כנגד העונד

 כוכבים מלהכנס ערב בשבילי יתליתי הדבר נאישיר שנת הדין עם הערנ שהיה לו למלוה לפרש ערנותו יאעפ״כ חייב הערב לסייע להיציא החוב מיד עונד כיכניס:

 המאור הגדול

 עץ משפט נר מצוה
 תתקסב

 א מיי׳ סי״א מהל׳ מלוה וליה סמג עשי! צד טות״מ

 סי׳ סט קח קיא:

 קובץ הגהות
 כ״ח (א) צ״ל הרמב׳׳ן: (ב) נ׳׳ב משמע דלמ״ד

 שעבילא לאו דאורייתא מלוה בשטר המאותר
 קודם למלוה ע״פ המוקדם והתוס׳ בשם רנינו אליהו
 ור״ח נתנו שהעיקר דשעבודא לאו דאורייתא וכן
 ססק במנדט נשמס ינשם אנ״י העזרי דלא כרי״ף
 והרא״ש ור״י. גס הר״נ ריש ס׳ מי שהיה נשוי
 הסטס לדבט הרי״ף דלא כרניני האי גאון והאריך

 על זה ע״ ש:
א א] דף ל. ט סרק זה בורר קורא הרי״ף ס׳ ״  נ

 דיני ממונות מסני שמחחיל ג״כ ד״מ בשלשה:
 5] !אולי כוונתו לדף קמט. ש״מ שהודה כי׳ אבל
 התם לא מיירי בהלואה כמו שפי׳ הרשב׳׳ס וש״מ
 ויותר נראה שצ״ל כפירקין דף קעד: כי שס עיקר

 מקור דין זהן:
י [א] נ״ב יוציא אליך את העבוט: ״ א  מ

 חו׳׳י (א) נ״נ צ״ע דהלי׳ל דהמ״ל ד״ת א׳ קרקע
 ואי מטלטלי גובה מננסים משוענדיס ומ״ט
 אמרו ונוי. עיי מו״מ סי׳ קי״ז סייג: (ב) נ״נ משוס
 דקלא אית ליה משא״נ נמלוה ע״פ: (ג) נ״נ לא

 ילעתי קרא זה למה אתא:

 שלטי הגבוהים
 א שאלה נעוכד כונטס שרצה ללות מישראל חמשה

 זקוקין מטנע ישן ואמר לו ישראל מטנע ישן אין לי
 אבל אמצא לך שולחני ישראל ישמו שמעון שיקחם ומידי
 יבקשם ואתנם לו ונחרצה העונד כוננים ינחן משכונות
 לראובן מכ״ה דינר יהלכו שניהם אצל השולחני ואמר
 לו ראובן לשמעון השולחני קח מן העובד כוכבים הזה
 ה׳ זקוקים בכ״נ דינר יחצי יאנ־ אחנס לך ומידי
 חבקשס: חשובה חחלה יש לחקור אס העובד כוכבים
 קונה וקונין ממני ככסף או נמשיכה לכד יי״א שאין
 העונד מכניס קינה אלא נמשיכה מדאמט׳ מטרות
 פרק הלוקת עובר פרתו בתחלה וא״ת והא אמרי׳ פ״ק
 דקדישין גני עבד נקנה בכסף אשכחן עבד עבט הנמכר
 לעונד נונניס הואיל ונל קנינו נכסף משמע דנכסף
 קונה תרגמה ר״ת דהט פי׳ חינח ענד ענרי הנמנר
 לעוכד כובביס הואיל ונל קנינו של עונד כוננים לגבי
 עבד עברי א״א לו אלא בכסף דעובד כיכביס אינו קונה
 בשטר דשטר מהיכא גמרי לה מהאמה העבריה אמה
 העכטה ליתא לעוכד כיכניס דלאו בר יעיד הוא ועיד
 דאין מיתדין לו את הערוה. וגם כתזקה אינו קונה ומה
 שאמרי גביה חוקה היינו במלחמה ינדנמינ וישב ממנו
 שני אנל בחזקת קנין כגון הנעילו יהלבישי לא וי׳׳א
 דעונד כוכבים קונה בשניהם וכמי שכתנתי פ׳ השוכר
 ולפי שברא זי שוין עובד כוכניס זה נשקנל המעימ
 מיד שמעון ונתתיינ לו בה׳ זקוקים ואע״פ שאין לי אס
 אין לזה יש לזה והרנה מינר־ן יש נשוק יכדתניא יצא
 השער פיסקיס אע״פ שאין זה יש לזה ואע׳יפ שקנל
 ממנו פחות מלמי פסק השער שנשוק אין כנך נלוס
 ללא נאמרי לנטס אלא נישראל ימשוס דנית שהרי
 למקנה ממש אפיי לישראל קני היכא לליכא משוס אגר
 נטר לי כלאמט׳ האי מאן ליהינ זוזי אקירא וקא אזלי
 ל׳ בזיזא נשוקא יאמר ליה אנא יהיננא ה׳ והמתן על
 שיבא בני או ער שאמצא מפתח שרי אבל אס ליח ליה
 אסר משוס לאגר נטר לי אבל נעונל כוכבים שרי מטון
 שנתחייב עוכל כוכבים בקבלת המעות נתחייב ישראל
 הערב אי הקבלן כשעת מתן מעות כמוהי ואפי׳ לסברא
 ראשונה לאמרי׳ לעובל כוכבים איני קונה ככסף אלא
 במשיכה נלאין הלבריס טון לבליניהס בומן הזה קונין
 זה מוה בכסף אף אכן מינייהו נמי קוטן בכסף כליניהס
 ולא תהא אלא שנהגו הנהגה מלתא ואסי׳ ישראל
 בישראל יכלאיתא פ׳ איזהו נשך האי סימומת׳ קניא
 ינאתרא דנהיגי למקנה ממש קני יכ״ש בנדון שבפניני
 שהרי אמרי אס אתה יכיל לתייבו בדיניהם תיענו
 ואפשר נמי דאמר רב אשי רמות רומא היא דנקיטא
 נהו תלה הענין נגסות הרות ולא נמנהג משמע שאס
 היה מנהג קנוע יראי לא היה מצריך רנ להנהי שבוית׳
 להקדיש וליטול דמיס ואיתס שאמרו שם ישראל שנתן
 מעות לעונד כוננים ננהמתו נדיניהס דמשמע דנתר
 טנא דאורייתא שדינן להו דלמא התם נמקוס שאין שם
 מנהג ידיע ומה שנתכת דדמי כתוספת שנתוספו על
 הכ״ד דינר וחצי אין לחיינ את הקנלן עליהם מאתר
 שלא קנו מדו דמי התוספת כערב דלאחר מחן מעות
 דמי ובעי קני! ולהט קרו ליה רבית שהיא דנר נוסף
 ומחודש ולאחר מתן מעות קרינן ביה לא ירדתי לסוף
 דעתך נזה כי נקנלח המעוח של מובר זה נתחיינו
 המוכר והערנ ככל שאס אין אתה אומר כן אף הממד
 לא יחחיינ נתישפמ אלא ידאי המינר מחחייכ היי
 נקנלת המעית ואף הקבלן מתחיינ נאותה נחינה ככל
 מה שנתחיינ המוכר שעל אמונתו נתן לו והרי הס

 כמיניה נ״ל כי כלל הוא כין בשטר חוב בין בכתב יד וכן נראה מלשון משנתנו ששנינו סתם גובה מנכסים בני
 חורין ואילו היי בדברי הרב ז״ל היה לו לתנא דמתנ׳׳ לפרש ולומר אם טען ואמר פרעתי נאמן:

 סליקו להו המאור הגדול ממסכת בבא בתרא

 מתני' הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין כתב הרי״ף דייל בהלכות דאי טעין לוה על
 כתב ידו ואמר פרעתי נאמן מפני שדינו כדין מלוה ע״פ ולא נתברר לי וה הדבר כי נראה לי רלעולם יכול למימר
 ליה האיך שטרך בידי מאי בעי ודאמר רב פפא האי מאן דמפיק שטרא אחבריה ואייל אידך פדיעא הוא לאו כל

 מלחמת ה׳
 ולא פי׳ התנא אם מען יאמר פרעתי נאמן וזו כעין ראיה לדברי לבינו הגדול ז״ל ששנאן בלשון אחל ואע״פ שלא
 נתברר הלבד לבעל המאור ז״ל הגאונים הראשונים אמרוה יהגאוניס האחרונים וכל רבני ספרד ז״ל הסכימו בה
ע ואי[ נוהגי[  והטעם שטו[ שאינה גיבה מן המשועבדים אין מקסילין עליו ומניחין אותו ביד מלוה אע״פ שהוא פרו

 כן נכתב יד־ עלים מפני שיש לו קול יזילי נכסי דלוה שהרי גיבה מן המשועבדים:
 םליקו לחו מלחמת ה׳ ממסכת בבא בתרא כע״ה

ף ז״ל בהלכות לאי טעין לוה ״ ט  ועוד מתני׳ הוציא עליו כמג ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים גט חורין כתב ה
 על כתב ידו ואמר פרעתי נאמן מפני שטני כלין מלוה על פה ולא נתברר לי זה הלכד כי נ״ל דלעולס יכול למימר
י וכן נראה מלשון משנתנו ששנינו סתס גובה מנכסים כני חורין ואילו היה כדגט ט  ליה האי שטרך גידי מאי בעי ו

 הרג ז״ל היה לי לתנא דמתני׳ לפרש ולומר אס טען ואמר פרעתי נאמן:
ר הכותכ והרי כרישה כי[ שיניה ששנינו ע״י עדים גונה מנכסים גני חורין וקי״ ל אינו צריך לפורעו געליס מ  א



 עץ משפט נר מצויה
 תתקסג

 א מיי׳ פכ״ו מהל׳ מלוה ולוה סמג עשץ צד טור

 ח״מ סי׳ קכט:

 מסורת הש׳׳מ
 א) רף יג: נ) לעיל דף ו. וכ׳׳מ:

 קובץ הגהות
 ג״א א] נגמ׳ ונרא׳יש איפא רנה 3ר נתן:

 חו״« (א) נ״נ כה״ג ריש גיטין: (ב) נ״נ עי׳ לשון
:  רשנ״ס נגמ׳

 שלט• הגנורים
 א נתנ הטור וערנ דנ״ל לא נעי קני! ולכאורה נראה

 ערנ לנייד היינו שנעשה ערנ נפני נ״ר והרמנ״ן כתנ
 אע״ג לאמרי׳ נפני נ״ל אני ערנ לא משתענל אא״נ
 היי רוציס נ״ל לגנות מהלוה ואמר להס הניחוהי ואני
 אתנס אי ערנ להס הואיל ויש לו הנאה להימנוהו נ״ל
 נאותה הנאה משתענל עצמו וערנ היוצא לאתר חיתוס
 שטרוח שי׳ לאחר שתתמו העליס נשטר נתנ ואני עלנ
ו הוא וה אי שהעלים מעילים עליו נחנ  ונינר שנחנ ד
 הראנ׳יל שהיא משחענל נלא קנין לגניח ממט מנני
 חודן לה״ל נמו מנה אני חיינ לך נשטר שהוא
 משחעכל לו וכ״כ הרמנ״ן וה״ר משה הנהן כתנ
 שאינו משחענל והני מסחנר. אע״פ שמלוה ע״פ אינו
 גונה מן הלקיחוח גונה מיורשי הלוה נין גלילים נין
 קטנים והוא שילוע שלא פרע הלוה חונ זה אנל אס
 אינו ילוע אם פרע אס לאו חוששין שמא פרעו. ואע״פ
 שהליה לו נעלים הרי אמרו המלוה את חנילו נעלים
 א״צ לפירעי נעליס. ואף נשילוע שלא פרעו לא אמלו
 זה אלא נמלוה ע״פ כלי שלא תנעול ללת כפני לוין
 אנל אס נתתיינ לו נערן אתר תינ על פה אינו גונה

 מן היורשין:
 סליק בס״ ד

 נמוקי יוםף גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא (קעג-קעו:) פג
 בתשובה אבל מחרימים סתס אס שוס אלם יולע שאביהם לא פרע ע״כ: הוהזק נתב ידו נב״ד. כגון שהולה שזהו כתב ילו וב״ל כתבו
 עליו הנפק: מהו. מי חשבינן ליה כשטר שחחמו בו עלים וגובה ממשעבלי או אמרינן לב״ל מחזיקין השטר כלי שלא יוכל לטעון מזויף הוא
 אבל כיון שההלואה אינה ;עשית בשטר ועלים אע״ג להשתא מתמינן עליה ב״ר לאו כמלוה בשטר הוי ולא גבי ממשעבלי ואסיקנא
 לכמלוה על סה הויא לכל תנאי ולא גבי ממשעבדי: ערנ היוצא לאהד היתום שטרות. לאחר שנכחב ונחתם השטר בעלים כתב למטה אני
 פלוני בן סלוני ערב מוקמינן לה בגמ׳

 הלכתא הכין בפרק האשת נקניתא< דאמר רב
 פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין
 שעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות
 דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא
 ואמר דהלכתא מלוה על פה גובה מן
 היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן
 היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואינו

 גובה מן הלקוחות דלית ליה
 דפליגא דידיה אדידיה אלא הא
 לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן
 וגובה מן היורשין שלא תנעול

 לוין: הוציא עליו כתב
 גובה מנכסים בני חורי

 לאי קנו מיניה הוא ראמרינן הכא
 לגבי מבני חרי שלא על אמונתו הלוהו
 שהרי היה כגר כחוב וחחוס השטר
 וכיון דלא היו עדים חתומים על
 הערבות חשבינן ליה כערבות על
 פה ומוקמינן לה נמי בגמ׳ כגון
 דלא כתב ואני או ופלוני אלא אני
 או פלוני וה״ה תנוק לרבי ישמעאל
 דאי קנו מיניה גמר ומשעבד נפשיה
 אבל בלא קנין לא שהרי לא הלוה
 לחבירו שוס דבר בעבורו כדי דנימא
 על אומנחו הלוהו ונראה דה׳׳ה לערב
 דכחובה דאי קנו מידו יגבו מיניה
 מבני חרי דהא הוה הוא כחנוק
 דמרוייהו מצוה קעביד הערב ולאו
 מידי חסריה לזה שנכנס לו ערב
 וכי היכי דמוקמינן הא דחגוק בקנין
 בגמ׳ ה״ה בערב דכחובה ואיזהו
 ערב דבלא קנין משמעבד כגון הלוהו
 ואני נותן לך דהא ודאי על אמונתו
 והבטחתו הלוהו: אמד המחבר כתב
 הגאון ז״ל בשעריו פי׳ היה חונק הוא
 שמחזיק בבעל חובו שיפרעו ועבר
 שמעון ואמר הניחהו ואני אתן משמע
 דלאו חנק ממש קאמר וכתב הרמב״ס
 ז״ל בפ׳ כ״ה מהלכות מלוה ולוה וז״ל
 מי שלא פירש קצב הדבר שערב כגון
 שאמר כל מה שתתן לו תן לו ואני
 ערב או מכור לו ואני ערב יש מן
 הגאונים שהורה שאפילו הלוה לו
 בעשרת אלפים או אס הלוהו מאה
 אלף נשתעבד הערב בכל ויראה לי
 שאין זה הערב חייב כלום שכיון
 שאינו יודע הדבר ששעבד עצמו בו
 לא סמכה דעתו ולא שעבד עצמו
 ודברים של טעס הס למבין: מי
 שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לגופו
 של לוה זה לא ערב לעצמו של ממון
 אלא כל זמן שתרצה אביאנו לך וכן
 אם אמר לו אחר שהלוהו ומבעו בדין
 הניחהו וכל זמן שתתבע אוחו אביאנו

 קלא לאו
 קא משמע
 אדאורייתא
 דלת בפני
 ידו שהוא חייב לו
 בעא מיניה אזרבא

 בר נתן מרבי יוחנן הותק כתב ידו
 מאי א״ל אע״פ שהוחזק כתב ידו
 אינו גובה אלא מנכסים בני חורין

 מאי טעמא דכמלוה בעדים על פה

 רש״י
 דמאן דיזיף בצינעא יזיף: הוחזק כתג
 ידו גג״ד. שג״ד מטרים שהוא כמג ידו

 ולאחר זמן גא לפני כ״ד (ב) והודה
 לפניהם שהוא כתב ידו וכמגו לו טת דין
 הנפק דהיינו [קיוסן השטר: מהו. מי
 אמטנן דהד השתא כשטר שיש עליו עדים
 וגוגה ממשעגט דאחטות טעות סופר
 הוא. או דילמא קיום השטר לא יועילו
 לעשות יומר טוג משהיה חחילה ט אין
 הקיום מועיל אלא רק שלא יוכל לטעון
 מזדיף הוא אגל לא גט ט אס מכני תט
 כקודם הקיוס מאי: פלוני ערב. הפסיק
 העני[ ודילמא לא מסהדי אלא על השטר
 לסוד: ופלוני ערב. וי״ו מוסיף על ענין
 ראשון ועל השטר ועל הערגומ קמסהדי
 שהט: הלכה כרבי ישמעאל. דגיגה
 מנכסים בגי חורין: ערב דב״ד לא בעי
 קטן. דבהאי הנאה דמהימני ליה ב״ד

 גמר ומשעבד נפשיה: ערב שבשעת מסן
 מעיס לא בעי קנין. ואס הוא כתב מוך
 השטר אתר תיתום שטרות גובה ממשעבדי:
 שלא בשעת מתן מעות כעי קטן. אפילו
 תתוס בתוך השטר ואי חתום אחר חיתום
 שטר גובה מבני חט ובעי קנין: ערב דבית
 דין לא געי קגין. ולא גרסינן והנך

 טלהו בעי קנין:
א ק י ל ס ט ו ו ש ק גט פ ר ה פ א ל ק י ל  ם

א ־ ת א ב ב ת ב ב ס ה מ  ל

 בב״ד
 בב״ד
 פירוש
 דמי
 אי קא מורו ליה דלא פרע ליה גובה מנכסים
 בני חורין ואי קא טעין דפרע מישתבע שבועת
 היםת ומיפטר ואי קא כפר ואמר לא יזיפנא
 מיניה מידי והאי לאו כתבא דידי הוא אי
 הוחזמ כתב ידו בב״ד אי נמי איכא םהרי דכתב ידיה הוא הוחזק כפרן ומשלם
שהוא יוצא  דקי״ל 3יכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי: ערב א
 לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין: זימנין אמר רב קודם חיתום
 משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים
 רב אפילו קודם חיתום שטרות איגו גובה אלא
 קשיא הא דכתב ביה פלוגי ערב דלא שייך ערב
 בשטרא והא דכתב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא וכן א״ר יוחנן:
 מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו׳: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן
 יא) אע״פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב

 יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו מישתעבד מכלל דערב דעלמא לא בעי
 קנין ופליגא דר״נ דאמר ר״נ ערב דב״ד א הוא דלא בעי קנין אבל ערב דעלמא
 בעי קנין והלכתא ערב דשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין ערב דלאחר מתן
 מעות בעי קנין וערב דבית דין לא בעי קנין בההיא הנאה דקא מהימנין

 ליה גמר ומשעבד נפשיה והנך כולהו בעו קנין:

 סליסא לה פרס גט פשוט וםליסא לה מםבת בבא בתרא

 שטרות גובה מנכסים
 בני חורין וזימנץ אמר

 ולא מנכסים בני חורי

 לך וקנו מידו על זה אם לא יביא אותו
 הלוה יש מן הגאונים שהורה שהוא תייב לשלם ויש מי שהורה שאפילו התנה אם לא אביאנו או שמת או שברח אהיה תייב לשלם הרי זו
 אסמכתא ולא נשתעבד ולזה דעתי נוטה עכ״ל: גמ׳ כשכתב פלוני בלא וא״ו לא שייך בשטרא ומשמע כמאן דפריש בהדיא ע״מ שאין עליו
 אחריות דמש״ה לא רצה לכתוב וא״ו שלא יכנס בשעבוד שקבל עליו לוה למלוה ומש״ה אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני
 חורין אבל כשכתב וא״ו מוסיף על ענין ראשון וכל אחריוח ושעבוד שקבל עליו לוה למלוה קבל נמי הערב עליו הלכך גבי ממשעבדי ודוקא
 בקודם תיתוס שטרות אבל לאחר חימום שטרוח אפילו בוא״ו [אפילו בקנין] לא גבי ממשעבדי ומיהו נראה דבוא״ו גבי מבני חרי דאשתעבד
 לקנין דשטר והוי כאילו קנו מיניה אבל בלא קנין ובלא וא״ו אמרינן בסמוך דערב שלא בשעת מתן מעות לא גבי אפילו מבני חרי ומיהו
 מסחברא טפי דאפילו מבני חרי לא גבי והוא״ו לא מעלה ולא מוריד לאתר מימוס שטרומ שהרי כבר נשלם השטר בעדיו ומה שכתוב אחר
 כן כאילו נאמר על פה הוא וכיון שהוא לאתר מתן מעות אין הערב חייב כלום אלא דוקא בקנין כדאמרינן בסמוך: אע״פ שקילס. דמשמע
 שהיה מודה לו מ״מ הלכה כר׳ ישמעאל דערב לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין והוא דקנו מיניה כדפסקינן בסמוך דהא ערב
 דבשלא בשעמ מתן מעוח הוא משמע כר׳ ישמעאל דמחני׳ בקנין ומדאמרינן דחנוק וקנו מידו משחעבד אחיא דלא כבן ננס [שמעינן] דהא
 ממני׳ בקנין נמי מיירי כדאמרן הלכה כר׳ ישמעאל נמי הכי הוא כדססקינן בהא והכי אמרינן בגמ׳ א״ר יעקב א״ר יוחנן חלוק היה ר׳ ישמעאל
 אף בחנוק והלכחא כוותיה אף בחנוק וכדפסקינן נסמוך דלא בשעת מתן מעוח בעי קנין ולאחר חיתום שטרות וחנוק שלא בשעת מחן מעות
 [אחד] הוא והא דאמר ר׳ ישמעאל דגובה מנכסים בני חורין היינו בערב שלא בשטר אבל בשטר גבי ממשעבדי ומדכתב הרמב״ס ז״ל דערב
 דכתובה אפילו בקטן לא משתעבד משוס דמצוה קא עביד ולאו מידי חסריה צריך לומר דהכא בחנוק מידי דחסריה אע״ג דהוה משמע לשרן
 נינהו להא ולאי מצוה קא עביד שמציל אח חבירו וגס לאו מידי חסריה שהרי לא הלוה לו כלום אלא שרצה לחנקו כדי שיתן לו שלו אלא
 למלמינן ליה לערב היוצא לאחר חיחום שטרוח [משמע] שאינו שוה כ״כ עס ערב לכחובה לא במצוה ולא במילי לא חסריה וצריך לנו
 לחלק גס בין ערב דכחובה לחנוק וי״ל דמשום צערא דחבריה שחנק גמר ומקני אבל בערב לכחובה לימ ביה צערא ולא מילי ואלרבה טב
 למימב טן דו וכו׳: ערב בשעת מת; מעות. כגון הלוהו ואני ערב משתעבד בלא קנין כיון דעל פיו הוציא מעותיו מתחח ידו דהא חסריה:
 שלא בשעת מתן מעות. כהני דאמרן או שתבע הלוה בדין ואמר ליה אתר הניתהו ואני ערב אינו תייב כלום ואפילו אמר בפני ב״ד עד שיקנו
 מיניה דהא לאו מידי חסדה ולא אמרינן בההיא הנאה דמהימני ליה ב״ד גמר ומשעבד אלא בערב דנ״ד כלומר שב״ד עשו אותו ערב כגון
 שהיו ב״ד רוצים לגבוח מהלוה ואמר להס זה הניחוהו ואני ערב לכס כה״ג הואיל ויש לו הנאה שהאמינוהו ב״ד באותה הנאה שעבד עצמו
 וכן כתב הרמב״ם ז״ל פ׳ כ״ה מהלכות מלוה ולוה. אבל בקנין אפילו בלא ב״ד שעבד נפשיה לגבות מבני חד אס נעשה זה על פה ואע״ג
 דאמרינן [לעיל דף מ.] סתם קנין לכתיבה עומד נהי דלכתיבה עומד אבל אינו עומד לכתוב בו אחריות ושאר יפויין עד שיתנו עמו בשעת קנין

 ואע״ג דס״ל דאחריות טעות סופר הוא היינו כשהקנה ולא כתב: ערב דב׳׳ד לא בעי קנץ. כבר מפורש הוא:

 םליסא לה פרס גט פשוט וםליסא לה מסבת בבא בתרא



 לוח הדינים אשר בהנ״י ממםכת כבא בתרא
 מאת הרב הגאון ד׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קדימונה

 כל מייי דיכלי קטנים למיענד כגמלים ונעשה מלי הניח
 השכח לאמצע אכל נא למישקל זוזי ילאיוופ• נרנימ ללא היי

 דנר שהקטנים יכולים לעשות דהא צריך דעת גדול:
 שם ז״ה אודייאנ׳ זז־״ה אחי החחכד
 רשאי אפוטרופוס למיהנ נכסי דיתמי לאתרים נעסקא אי
 הוא עצמו ניטל אימו דיות כסי שהיה גיטל אמר אם הודיע
 לנייד: שם דייה אמי המחבר
 לא שביק רנ ספרא גרסיכן יכו׳ בזמן הזה לין צירנא מרננן

 ושאר אלס שוס בזה ומפלה וק״ש ומרבה מקומות:
 שס ד־ה ווואר ל•
 האשה שאמרה ראו מה נהגית נעלי תתעצלו אם השביחה

 לעצמה אנל מהסתס אין לה אלא נתונה:
 שס דייה וכתב הו״ש
 במעמד שלשתן לאפשר ללא תיינ כליס לא קנה כגון כתונת
 אשה: שם רה במעמד
 מסתמא איקרו אחים שיתפיס כשעומדים יחד כלא חלוקה
 עד שלשה דורות: דף םז עיב מומי׳ ד־ה האחי!
 יש מיס מרובים לאחד ולאחר אין לו ן או שיש לזה נכסי מלוג
 מרוני[ ולהאחר אין לון ניזינית יחד: שם ד־ה ואחי1
 אס אחד מן האחים נעל אומנות יהאחריס לא השכר לעצמו
 המציאה: שם דייר אמר המחבר
 מנהג מנטל הלכה כשהוא תנאי נגי העיר מנטל דין גמור
 ככל תנאי שנממון יקייס אבל סתס מנהג אינו מנטל דין

 גמור אלא נדבר שהוא רופף יאינו מחיור:
 שב דייר! אמר המחבר
 מעות ללהוצאה ניתנו כשעושים לכלות ואין נגניס אס אכל
 שס ןוה״ס] נמלנושין: דף םמ ע״א דייק אמר המחבר
 יארנע או ממש חליפות שמלות לא מיקרו עשויס לנלות ננית
 מניה ונגבין: שס
 ארושה שאריס שלה נכנס אחריה טון שננית החתן היא אמרי
 דלשס נישואין נמס יאס מתה יורשה: שם דייה גרסי׳ בגמ־
 אי אגלאי שמת המלוה קודס שקבל המורשה המעות אפ״ה
 פטיר הלוה: דף סט ע״א ד־ה אמר המחבר אע״ג
 כחנ שלה פלוני גחינה לפלוני יהחתיס עדים נהא לא אמטנן
 שמא לא גמר וקנה: שם -יה מת קנו
 כל שמח״כ עצמי בלשון הולאה מיינ אע״ג דידעינן דלא היי
 חייב מעיקרו: שס ז״ ה איכעיא

 ספטס וכה״ק מקרי נכסי ונס״ת לא איסשיטא בעין:
 דף ע ע״ב דייה 0־ת ו־״ה אמה הממבה
 מכרממ שמתה כעל יורשה אנל הסירות שאנל המקנל שלו
 ה1: שם דייה אמה המחכה והיכא

 מ קנין כלא מעכשיו אינו כלוס לר״ת:
 דף עא עב ־״ר ארה הממבר והא

 כשדנט העדיס צריך פירוש לא מקט חוזר ומניד:
 דף עב ע״א דייה אמה המחבד ומימ
 ואינו מוכר ניטשת אביו דוקא אנל בירושת אמו או שאר
 מוטשין לא תקנו: דח עב ע״ב דייה אמר המחבר דוקא
 אי לא כתכ לאיקגי על נעל חוב להניא ראיה ולנדר שיעכידו
 שהיי לי קילס: דף עד ע״א דייה אמר המחבר והיכא
 אי לא כתכ אחריות אמר״ טעות שופר היא ואפילו לאיקני
 אנל כתונ אמריית ולא כתנ דאיקני אין לנו אלא מה שפירש:

ק י ר ט פ ו ש  גט פ
 תלרות אי לא מקיים לא מפשיל שטרא אלא דאין למדין

 מיג״הו אבל גרד ומתק דלא מקיים מפסיל שטרא:
 רף עה ע״י דייה אמי המחבד

 הט שריר יקים ומחק שנתקיים כשר כגט פשוט:
 שם דיה ודעת הרמכ״ו
 מנהג שלומדים משיטת אחרונה: שח
 אפי׳ היה כין שטר מלא נקודית אדיו מסהדי ופסול. אין

 לחתוס בחצי השיטה דילמא גייז ומיהי לא איפסיל בהט:
 שם ר״ה ואמר המחר. ה ומיהו ור׳ עו ע״א דייה הדיטב״א
 אי ימנ כשוכר שפרע טנטן פליגי אי אמט׳ הסע״ה. לחוכת

 נעל השטר למדין אפי׳ משיטת אחרונה:
 דף עו ע״ב דיה אמר רמחבר
 א׳ חתוס למטה לא כעי שיהא השטר נתנ ידי אכל אס שמי

 למעלה צריך שיהא הכל בתנ ידו:
 דף עז ע״א דייה אחה המחבר ותנ!
 אי טען מתמחי כסוף מגילה והוא כתכ מעצמו נאמן נמגו
 ונשנע תיסמ: שם

 אי כתכ מלתין או חמשין כסוף שיטה לא פסליגא נהכי:
 שם ר׳ ר אמר אביי
 כפתיה ואוט הא לא אודי כשר נאותיית דמוקיח או מרווחות
 אס לא ניכר שוס גרד ימחק: שס ד־ה כפח״
 העלים צריכים להכיר שמותיהם ולא סגי כהכרת סלם
 ושיהמנו על אחטס נשמותיהן: דף עז ע״ב ד״ה גח׳ שיהא
 שופט הלייניס כותנין טענותיהם ני היכי דלא יהו טוענים
 וחוזרים וטוענים ואין טתנין אלא מדעת שניהם ומתני!
 טענת כל אתל נמגילה בפני עצמה אין טפי! לימן טענתו
 נבמנ: שם דייה שמיי בירורי!

 אין צריך ליתן העתק השטר אכל מראה לו כנ״ד וצ״ע:
 דף עח ם״א דייה אחר המחבר
 אין אומליס יל נעל השטר על התחתונה אלא כתט משמעות
 אכל לפסול השטר לא: דף עט ע״א דיה אמר המחבר שטר
 מתנין שונר אכל יש ני צקנל מרס שאינו מוצא שטרו ואין
 זה ערמה: שם
 שטר שכתונ נו שנמחיינ לכל מוציא כל שהוציאו אחד יפרעו

 ועשה שונר נממל שיעמדו לכל אדם וצ״ע:
 רף פ ע״א דה אמה המחנה ושטר
 היציא שטר וטען הלוה שפרע והוא אמר איני יודע מצי לומר

 עיינתי ונזכרתי לולא׳ לא נפרע וגובה:
 ע־כ ר״ה אחר המחבר
 מערנ סתס נפרע כשהליה אלס או שנכסיו כמדינת היס או

 הוא כמדינת היס יננסיו כאן אי אין לי ננסים:
 שם ר״ה נשא ונח!
 אין נפרע מן הערכ בלי שנועה: שם דייה ואם אמר
 כל שאי אפשר לפרוע מיחמי לא גט נמי אפי׳ מקכלן וצ״ע:
 דף פא ע־א דייה אלא שיש

 תודעת ערכ הד כתוב על פה ומצי למיטען פדעהי:
 ע״ב ר״ה אמה המחבר

 המתיינ עצמו לתת מנה ונתן לו ע״ק אין לו דין קנלן:
 דף פב ע״א דיה אחר המחבר

 כל הטיען מזוייף כאומר לא פרעתי:
 שם ד ה אחר המחבר מפרש

 אין למלוה על פה דין קדימה כמקום מלוה נשטר:
 ע״ב דייה אחו החחבר כיו!
 אין נשנע־ן שנועת יורשין רק להוציא אנל להסזיק מה שנידס
 לא נעו שנועה אנל היו ממרימין אס שוס אלס יידע שלא
 סרע אדהס: שם
 אע׳יג לסתס קנין לנתינה עומד אבל אינו עומד לכתוב מ
 אחטות ושאל יסויין עד שימנו נשעת קנין ילאמטנן אחטות

 טעית סופר היינו כשהתנו ולא נכתנ:
 דף פג ע״א ר״ה שלא בשעת

 אין לקרש איין לכן אלא נדלית ליה אדום:
 שם דייה ואמרי(! בגמ׳
 נן סירא אע״ג דקראוהו נכלל ספרים חיצונים לא אסרו אלא
 שלא לעשות׳ קנע מ״מ ראד להגיח ני ללמוד מכמה ומישר:
 דף מח ע״ב ר״ה גרס׳׳
 מי שנא לישא אשה שאינה מהוגנת לו יכולים מי משפמה
 לממות כידו לכתחילה: דףממע״אדיר !קוברי!
 ישינה לכבוד האנל עושים נשכת דלא היי אכל אלא טכוד:
 שם דייה הבל הבלים

ק ז ר ר פ ו ת כ י  ב
 אס הראה לחנירי מס של ען ואומר קנה טס זה של זהנ

 דתזו ליה מצי למימר לי דעדיף לי כשל זהב וצ״ע:
 דף 1 ע״ב דייה כיוי

 כל היכא דלא הוי נמתא ופליג ננ״ד חלוקתם קיימת:
 דף נא ע״ א ד׳ ה איתמר

ק ח ר  יש נוחלין פ
 אין מקכליס עדות ואין מקכלין השטר כלילה:

 דף נב ע״ב דייה לא שנו
 מי שיש לו חוצה כרתו מכקש פני הרנ התופש ישינה שיברן
 אותו: דף נג ע״א דייה גרסי׳ בגמ
 יהא זריז לקניע תלמודי גס בלילה מן ט״ו אב ואילך להכיא
 עליו כרכה: דת נ״ג ע״ב דייה חא1
 מנהג לשמימ כעני! מצוה כשמשלימה ועושה שמחה ומשתה
 יייס טוכ: שם

 פרנסת נישואין גס מנכסי האס מה שאין כן כמזונות:
 שם דייה והבנות
 כל לוה שאמר נכסי לפניכם עשו לי שומא אין ממייכין איתי
 לטפל כהן: דף נד ע״ב ר״ה אס אחר
 יכול למכור חלקו קודס תלותה: דף נד ע״ ב דיה א״ר אסי
 נאמן האנ לומר זה כגי אפינו כלא גררה דנכורה. אין אדם

 נאמן לסחור הודאתי נשום מיגו:
 ־ף נו ע״ב דייה אמר ־ יווונ!

 אפ״ נלשון ירושה מצי להנחיל כל נכסיו לאמד מבניו:
 דף נו ע״ב ר״ה לא אמו
 יש אומטס מון דצוואמו נטלה לגבי נכור נטלה נמי גני
 פשיטין וצטך עיין: שם דייה לא כלום
 עד דאמיגא הלכה למעשה דאדס ירא ימכדן יותר נשעת
 מעשה: דף נח ע״ב דייה עד דאמינא
 היכא לחנן לא זזו משס עד שקכעו הלנה אין לך פסק גדול
 מזה: שח דייה לא חפי
 אמר כתחילה תכו מגה לפלוני ואח״כ אמר נתנו וחתמי

 אמט׳ ליפות כמי מכרן ולא למיהדר:
 דף נט ע־א דייה ושכ״ח
 כל היכא ללא ענדת אלא אפוטרופוס לא מסלה כתוכחה אלא
 מותן לה מתנה גמירה: שח ר״ה אמד המחבר
 מיהי אי פטש כשטר דלמתנה גמורה מינוין או דכתנ שתהא

 רשאה למכור ולתת מתנה לאמריס ודאי קנתה:
 שם דייה מיהו
 היכא דכתכ כל נכסיו לשני מיס קנו ולא אמרי׳
 דלאפוטריפיס איכדן ואס כתכ חצי נכסיו לאמל ואחר כך

 שאר נכסיו לשני ראשון קנה ושני אפוטרופוס:
 דף נס ע״כ דיה ולאחר
 אס ידיע שנערמה עשה להפסידה לא אנדה כתובתה דלא

 שייך יומא חד יכוה. דמוקרא יצריך עיון:
 דף ס ע״א ר״ה עוד היה
 מטלטלי ש״מ לא משתענדי תי לנע״ח דלא תקנו אלא
 ניורשין: ע״ב ר״ה האי
 הכימנ נכסיו לאחרים והניח כניו עליי הכתוב אומר ותהי
 עונתש על עצמותם: דף םא ע״א ־״ה ףתנ״ הכותב
 אחד מהיורשים שאימר שטר מונ זה פרוע אינו נאמן אלא
 על חלקו: שם ע״ב י״ר א׳
 מתנת נריא נמי יכול לחוור נו כמתנת ש״מ כל שכתונ נס
 מהיום תהא מתנה כל ומן שלא אחזור ר עד לאחר מיתה:
 דף סב ע״א דייה אמי־ המחכר
 כתכ ל׳ מהיום ילאמר מיתה ילקת בהן קרקע יהיא אינל
 פירומ ואס נפסל מהקרן נפסד דלא אמרו רוומא לקרנא
 משתעכד אלא כשותפץ ועסקא: שם מתני׳ דייה מדכתב
 הא דקי׳׳ל זמנו של שטר מיטת עליו היינו נציוה כעל הדנר
 לכתוכ ולא כשבתנוהו עלים מעצמס: שם דייה אמר הממבר
 מכר האכ מכירים עד שימוח אס ירצה לוקמ אכל לוקח מצי

 הדר דהוי מקמ טעית לגוף יעי למקני:
 שם ע״ב דייה אמו המחבר מכר
 אמטך לפלוני ומכר וכו׳ נסתפק אס הנימ לראשון לזמן קצונ
 ואחטו לפלוני אי אמט׳ סט: דף םג ע״א דייה זה המשיא
 ודוקא מכר אנל שיענד ואפי׳ אפותיקי יורד שני לנמלה ואין
 לנע״מ כלום: שם ד״ ה אמר המחבר
 המשיא עצת לראשון למכור נקרא רשע אכל המוכר איסורא
 עבד אכל לא מיקרי רשע: שם ר״ה אחר הממבר המשיאו
 מתנה על מנח להחדר ישיענד קודס חזרה והמזיר נמלקו אי
 נעל חוב טריף: שס דייה אחר הממבה גבי
 הנוחן ממנה ואמר הלה אי אסשי נה כל המחדק כה זכה

 וטון ששתק תחילה קנאו לענין שלא חחוור לניחן:
 דף סג ע״ב ר״ה אבל אם ודייה אמר המחכה
 הממשכן או מוכר שדהו לזמן יהגיע הזמן ייש פירות

 ממונטס הן של מלוה או לוקח ושמים אותה לנעלים:
 דף סד ע״ב דייה וכיו!
 נע״ח דאשה לא גט מנעל ואס נא המלוה קודם שנשאת
 למסות רדה כדי שלא יפסיד וכן לוה המנונו נכסיו או שרוצה
 ללכת מן העיר מעכרס נהס: די סה ע״א ד־ה אמר הממבר
ן קודם נישואין  כל נזקים והפסדות ותונוח ומקמ שעשתה ר

ן אסר נישואין אין גונין מנכסי מלוג:  ר
 שם ד״ה אמר המחבר לפי

ק ט ר ת פ מ  מ׳ ש
 אע״ג דמתקנת הגאונים ניזמית ממטכטליס מ״מ אס קדמו
 ימכרו מה שמכרו מכרו ואין אימטס מה לי הן מה לי דמיהן
 דדוקא ממטלטלי דשכק אכוהון מיתקנא יכן מלוה על פה:
 דף סה ע״ב ר״ה יתומים
 אס ילדה אשחי יטול אע״ג דלא הוה כעולם חששו שלא
 תטרף דעתו ודוקא לאחר ארנעיס יום אנל קודס ארכעים
 יום מיא בעלמא הוא: שם דייה ילדה זכר
ן נמתנה  מתצה לאהרן ומחצה למיי הכלל נאתד מהפרטים ר

ן נמונ וכן ככל תנאי והסכמת ימיד או צנור:  ר
 דף סו ע״ב דיה אמר המחבר ואינו
 האומר נכסיי לקרורי יש נכלל כל הקרומס הפסולים לו
 לעדות: שם דייה מי קרי
 אס אמרו ראו מה שהנימ לני ונוי יאפי׳ עדים ללא נעינן
 אלא גילר דעתה: דף סז ע״א ר״ה ואס אמדו
 ואי אשנמו גלולים דלייהו כל השנת שלהם הואיל וקטנים
 אינם יכיליס להשרח: שם

 אס משלהם הוציאו לא אמטנן דממילו כלל:
 שמ דייה ששבמו נכסים

 כתקנת חז״ל להרמנ״ן ז״ל ול״י ז״ל כמנ לראוי להכשיר
 נדיענד: שם ר״ה והלכתא

 סותת חלין לחצר תררו אפילו היא מסייעו צריך לסתום:
 שם דיה חחילד

ן נ׳ לנ׳ ולא היו נמנחשי אהדט:  ערדי אינשי למיטעי ר
 דף כב ע״א דיה יש
 כמילתא דאי אמט׳ מיגו אכתי אינא ספיקא אחטנא לא
 אמריי מיגו: שכ דייה אי אית
 לא לאב ולא לנן ח1קה מכסי האחד כל היכא שלא תלקו ולא
 נתפרדו זה מזה דלא קפדי אהדדי: ע״כ דייה ולא לאב
 אינו מעיד לאותו שהיה פסול לו כשעת ראיה אכל היה פסול

 לזה כשעת ראיה מעיד לאחטס כאימו עדית:
 דף כג ע״א ר״ה ואםאי
ר נגיעת עדות חיישינן לבל מילי: שם ע״כ ד״ה השני  ג

 כל דכמב מעכשיו לא צריך לכתיכ דלא כאסמכתא:
 דף כד ע׳א ר״ה רלא כאסמכתא
 לא מצי טעי! משטה אני אלא נמחיינ עצמו אנל מולה לסטור
 חררו נמה שרדו לא: דף בו ע״א דייה ה־ ג
 מגורשת גמורה אין לה מזונות אע״ג שלא גבתה בתוכחה:
 שם דייה בעלה
 משמע דפסק דמודעא קיימת אע״ג דרטל אי מסר מודעא
 אכל הניטולין וצריך עיין: ע״ב דייה אי לאו
 אמנה היי דנטנו אין נאמנים אנל אמרו לא ידענו על אמר
 חתימה מהימני: ש• דייה אמנה ודייה אמד המחבר ומיהו
 לקח מן האיש ומ׳ אנל אס הכלה האשה המעות לא הר
 מקמ נטל או שנתנה אחריות צלוקמ: שם ר״ה מקמו
 אע״פ לאין הנעל אוכל סירות כמתנת אשתו מתה נעל יורשה

 ואי מכרה אי נחנה הנעל מוציא מידם:
 דף בו ע״נ ד־ה במתנה
 אשה נאמנת על מעות שררה שנתנו לה נמתנה ע״מ שאץ

 לנעלה רשות נה ולא נפירותיהן:
 שם ד־ה אמר המתבר האשה
 אי נתן המעות לעונל כוכרס מקמא לכתנ שטרא לא מהני
 שטרא לכנר הי• הפקר ולא קני אלא דנחנ שטר והלר יהינ
 למי: דף כס ע״א דייה ועוד כתבו
 עני המהפך ימ׳ אע״ג תקרא רשע אין נ״ל מחיירן אותו
 להחזיר: שם דייה ולעניו
 אס היה תוק המלכות שהמחויק שנה אחת כשופי יוכה

 כקרקע אס התדק העונל מכרם כן ומכרו לישראל קנה:
 ע״ב דייה והיית
 לינא למלממא יכו׳ אכל שר שנטל שלא מחוקי המלכות

 הקנועיס תמסנותה הד יישלאל שלקת לא וכה:
 שם דייה ופידש
 מי שמת והיה מיינ למלך מסיס אין הננור ניטל פי שנים
 מכסיס: שם ר״ה כדגא

 כממון לא אמטנן כאשר !מס ילא כאשר עשה:
 דף ל ע״א דייה משלמי!
 מלוק של ת״ח וני' הלץ יה באל! ישמעאל להולכים ׳מפיס

 יתלוקס ארון לכסות על פיסת רנליהם:
 דף לא ע״א דייה כל שאי! בשרו
 יצר ןכהאי] עלמא ליכא שמעינן שאין ראר לנהוג עס אשתי
 נלנטס אלו לפני אחריס: שם דייה יצד
 צריך להוהר מלהסתכל נרת תטרו על שהוא נתפס כגגנ
 כהסתכלות ההוא: דף לב ע״א דייה מכא!
 סתימה ננסטס יכל שכן נמטלניות לא הר סתימה אצא צריך
 לסתום נטינא: שס דייה ולסתום לאלתר
 מיצר שהמזיקו וכוי ואס לא המדקו אלא ימיליס מתזיר
 נוחלים למקומן וצריך עיון: דף לג ע״א דייה מיצה
 לא משינה גדרה כלל אפילו גזרו איחה אס אץ רוב הצנור
 יכולים לעמיד נו דרוני ככולו: שם דייה הגוי כולו

ק ד ר ת פ י ב ת ה ר א כ ו מ  ה
 כל היכא דאיכא ספיקא דממונא הממע״ה ונשם רי״ כל
 היכא דאין סיגיא מכרעח יש רשוח לדיין למה שדעתו נוטה:
 דף לד ע־א דייה מבלע
 אין הדמיס ראיה אפיי נמטלטלין לעיולי מילתא שאין
 כמשמעות הלשון: שם דייה סוחכוס

 דתקנו לגנית ממטלטליס למזונות ולכחונה ולא לפרנסה:
 דף לה ע״ב דייה גדםינן

 קנה רת ושדה והחויק כאחד קנה גס חררו:
 דף לו ע״א דייה מצולה
 לא טיקיגן מלנריו של אדם עני! שיהיה כנגדו אס לא אמר

 ממש וכעולם נימא לררן שטיח אמר ללא צורך:
 דף לו ע־א דייה תדע

 מחלוקת אי נאמן לטעון סלעתי אכתנ ילו:
 ע״ב ר״ה וכתב הרשב״א

ק ה ר ה פ נ י פ ס ת ה ר א כ ו מ  ה
 מסילה לא הר לוקא מיל ליל אלא כל מסירה הר כמצות
 המקנה: דף לח ע־ב ד־ה ספינה
 האומר וה״ה הכותב שענלסי כנסי מקרקעי ומטלטלי אין

 שטרות ננלל לאין נכלל אלא מה שנפרט:
 דף למ ע״א דייה אמר המחבר
 מוזר נשטר וגס הלוקמ מצי למזור למחוסר מעשה נתינת
 השטר: שם דיה חוזר
 גרים מי גמלה מקרי שפי מכשיס ומוציאים אמרים ננרכמ
 המזון: דף חא ע״א ד־ ה דרג
 אע״ג שמומר לזריע ירק נצל הכרס נחו״ל מיהו אסור
 כאכילה: דף מא ע״ב דייה קי״ל
 נשתנה השער ילא גחן המעוח ולא לקס המקח שגיהן

 מומטס למזור יאין נהן אפילו משוס מחוסט אמנה:
 דף מב ע״א דייה גרסי׳ בירושלמי
 אע״ג רנמעשר דרבנן אמרו הגעלה ככלי מרס כשאר

 איסוטס לא התירו אפיי רלימ דה עיקר מן התורה:
 דף מד ע״ב ר״ה והמיצת

ק ו ר ת פ ו ד י ר פ כ ו מ  ה
 הלוקמ פרקמטיא להוליכה למקום ידוע והוליכה ומצא נה
 מוס אין לו ללוקת לעשימ נה הוצאה להחזירה לכאן אלא
 מנימה שם דד שומר חגם והולך וה וניטל את שלו ומחדר

 לו דמיו אנל לא ההיצאה שהוציא על שם:
 דף חו ע״א דייה וחייב

 היכא שמטרו למאי קני הד כאילו פירש בהטא:
 שם דייה וליחוי
 אי טעין דלימ ליה מטלטלים מקכל כחרס סתם שאין לו מעות
 ומטלטניס ומגר ליה מקרקעי: ע״ ב דיה א׳ דליכא
 קצנ שמכר טריפה במדד מחזיר הדמים ממה שאכלו אנל
 דלא סר סנינא מכטזיס ארשרא דאינא איסורא ואפקירותא:
 שם ר״ה וכ! הדיו
 מומן סופתקא ה״גו מזק אי גגע דה עונד ניכרס תוך ג׳

 ימיס לא הוי אסור ממגעו דידאי הוי מומן וצריך עיון:
 רף נח ע״א דייה גום״
 שמטם ותרצניס דלא נתעצרו אלא נרגלי אדס לא הוו נכלל
 שמרים למתני' ונוי: רף מז ע״נ ר״ה כולה

ק א ר ן פ י פ ת ו ש  ה
 הא לאס הוסיף מאתים קידש משעטנן כזמן לינש הירק אי
 האילן אס נקצן דאס שהה כאחד ממאתיס כגון לאס נקצן
 ינש נמאתיס שעיח ושהה נמתינל שעה הד הוסיף נמאתיס:
 דף א ע״ב דייה אומרים לו
 לא מהגי חזקה אלא בנזקי ממוגא אבל נלנר שהוא עצמי ניזק
 נו לא: שם דיה טעמא דדצו
 כל אתל מהשותפים יכול להתויק נמלקו שלא בפני מדרו ולא

 מצטרך ללימא ליה לך מזק וקגי נשותף:
 דף כ ע״א דייה ומשני
 האומר למררו אמן לך מאתים זוז וקנו מידו לא קני להוי
 קכץ דנריס: שמ
 נמקוס שמלון חזקה לניחל אס יש עטם שגעשה נשעמ בנין
 הכוחל הר חזקה ואי לא יכול לטעון נשעה שלא הייחי נרח
 עשה החלון ולא הרגשחי נו: ע־ב דייה ולעני! חוית
 ט היט ללא ערד איכיש דפרע גי זימגיה הט גמי לא ערד
 דאתפיס צלט: דף ג ע״א דיה הקובע
 אי אמר אישחנע לי ללא סרעחיך גו זמנו אינו נשנע: שם
 שטרא ליתמי דכפק עליה חנרא חיישינן(ציורא צייר) [רופא
 זייף] אפילו אמרי עדם כתכ יטכו הוא ורוקא נטש עליס
 שתנעו האנ ננ״ל ולא הוציא השובר אנל לא [לא] מיישינן
 (וקרעינן לשטרא): דף ד ע״ ב ר״ה אימא
 אם אמר המלן שיחן נל אחל כסף גולגלמי ומעשר תנואתו
 אין עמי הארץ פורעים כשרל התלמיט תכמיס והא דמ״ת
 פטור מכרג׳ שמירתו קבע ועסקיו ערא־ אכל לא שעסקו
 קנע ותורמו עראי: דף ה ע״א דייה בלו
 וקדשתו ליטיל מגה ראשון אס קנו דנר כשותפות ותלקו יטיל
 החלק שהוא מפן נו: שח ר״ה וליטול
 אמר שהיטל המס לאי כל כמיני׳ למערק טין שמוטל הגוק

 צאי כל כמינו לסלקו מעליי ולהטילו על מדרי:
 שם דייה פירוש
 שיעורא למיקרי יושנ העיר ולהתתיינ עמהס כנזכר נמשכה
ן ירד להשתקע דן ירד לגור: עי נ ר״ה תניא המודד  ד
 יחמי לאו מי מיענד מציה גינהו ומיהו מסין ותשסורח גיר!
 מהן: שם דייה כללא
 [קופה] דשאין מי העיר לשניתה אפילז לדנר שאינו לצורך
 עכייס ולאו דוקא נכי העיר אלא אפילו פרנסים הממונים על
 הצנור משנים: שם דיה ודשא•!
 ימיטס שמתגדרס מעצמס אין מי העיר יכולים לשגותס
 להסיע על קיצתם אע״פ דאיכא פסידא לאחרינא נהגאייהו:
 דף ו ע״א ר״ה ולע!י!
 אנל אינא אדס חשונ הממוכת על הצייר לא אלא א״נ גטלו
 רשית: ע״כ ר״ה אבל היכא
 אנל ליכא פשילא מצי לאמגי אהדדי כל מי אומגות אמת דהוי
 כנגי עיר לגרמייהו מד וחלמ לא: שם
 גלול שבר המעשה וכוי פי׳ טורמ ימשלל לתררו לתמ צלקה:
 שם דיה המעשה
 מיצל שהסזיקו כו לרם וכי׳ סי׳ להתדקו נרשות אנל אס נאו

 להתזיק שלא כרשית מותר למחות:
 דף ח ע״א דייה הא דרב יהודה
 כשס שהתורה כיתגה ע״י סרסור יכו׳ לא שיקרא עמו
 לאמרי׳ לא יקראו שכיס יחל אלא יעמול שס ואפשר שמסייע
 לו קצת נכמת: דף ט ע״א ר״ה חי פסוקים

ק ב ר ר פ ו פ ח א י  ל
 נהטמגה הממירו שמגלה דעתו דקפיד שתהא רותמת וררס
 טעו שמטמיכיס על גר טרה קטומה ומכשלה גדולה היא
 תמת ידם: דף י ע״א דייה אמה המחבר
 ותגוטכו שהן כמין שונך שפתתן מן הצדטס יהרתקת שלשה
 טפתיס: שם ד־ה לא יעמיד
 הא דאמט׳ סך מקד דררקי נ״ה הייגו שדי להם כמלמד

 אמד אנל מ״מ אס אין שס סך זה מייטס לשנור מלמד:
 ע״ב דייה לא חממינ!
 לנתר דקנע ליה דוכתא כמתא אפילו נר מנואה לא מצי מי

 לעכור דלא איסשיטא כעין והרא קולא לכתכע:
 ד׳ יא ע״ א דייה לא חייט
 הא דכר מתא מצי לענב דלא מיולי טפי אכל אי מיולי טפ־
 איכא חקכת צוקמיס ישראלים ילא מצי מעכר וכן אי שפירא
 טפי מדנכי מתא: שם דייה שיעור

 עשן תטר הר דמטי נרות מצויה ומזיק לאינשי:
 דף יב ע״א דייה והאי קוטרא
 דת שיש לו מלון למורכה אע״פ שעשרת לנכות טין שכפתת

 נרשימ אין מיינ לסותמו כשכונה המוכנה:
 דף יג ע״א דיה זר•״ מתיר

ק ג ר ם פ י ת ב ת ה ק ז  ח
 אגן אגטנן מיניה וכוי הר כמו דדאיר איהי אע״ג דגר מכר

 כעינא דדר מוכר תד יומא גר משטר לא כעי:
 דף יד ע״ב דייה אנ!
 אע״ג דהר לו על מי למזור ולהוציא מקרי גוגע נערות ללא
 גימא ליה לאיגיש למיקס נדיגא ודייגא: שס ר״ה דאי לא
 גס לא מהכי התזרמ השכר לשונר נדי שיוכל להעיד דמיישיגן
 מתוך שעושה לו לפגים משורת הדין נהמזרמ השכר יעזור
 לו: שם דייה דםי לא
 חוקת מקומות של נהנ״כ צריך מספר ימי שלש שכיס שהלך
 לכהכ״ג והימים שלא הלך לכהכ״כ לא היי הפסק ומקט כ׳
 שנים רצופות: שם ר״ה בחנוותא
 אפילו מייחי שהט לקייס מה שטוען כאחרונה לא מהימן
 בסחר וטוען: דף טז ע־א ד״ה עביר

 נעדיס לא אמרי׳ מגי במה שאין נאמניס מצד עצמן:
 שם דייר נהי דאתכחש
 חייב מולה או תוך זמן או שממיהו נפרע מיתמי כלא שטעה:
 ע״ב דייה והזה ל׳
 אס גכה מיממי נלא שטעה מתיירן אומו לישנע ואי לא כעי

 היו משמתיכן ליה אנל לא כתתין לנכסי:
 דף יו ע״א דיה דמגו
 כל דאליס גנר היינו נפעס הראשון והר שלי עד ידא מררו
 ראיה נרורה להוציא ואס תגנר ידו להוציא לא שנתיגן ליה
 דן נקרקע דן נמטלטלין שאין אמד מהס מוחזק אנל שגיהס
 מוחזקים חולקים: דף יח ע״א דיה כל

 הכוגה חורנחו של חדרי אין ומן הנגין עולה לשני חזקה:
 דף ים ע״א ר״ה מהא שמעינן
 עדוח מחאה צריך לנמינ כלשון שלימות אכל בחנו שמעגו
 מפלוני שמיתה לא דהר מפי כחנס: דף כ ע״א די־ה מתאה
 א׳ מסר מודעה יידע נאוגסיה כחרן אפי׳ אמאן דצייח טגא
 וכוי: דף כא ט״א דייה דלא
 וכמתילה ומחכה לא כעי ידע באוכסיה דאזליכן בחר גלד
 לעתו: שמ

 פלוגתא אי מועיל מודעה אדטול המולעות:
 שם דייה כי ההיא
 אע׳״ג לאמטכן נתסקילתא או מתכת איטמרו ללא לשתמע
 לפלכיא לא הויא מתכמה טמירתה: דף כא ע״כ דייה זילו
 דרנו חננאל נתנ הנותן מתכה נקכין ילא הזכיל מתנה
 פרהסיא אלא נסתמא צא הוי מתנה: שם
 ואע״ג לנתר נכל לשון של וכות לא מהגי אס לא ככתנ



א א ר ת א כ ב ת ב כ ס מ י ל כ ד ר ר מ פ  ס
 לרבינו מדרבי נר הלל אשכנזי ז״ל

 כולל כל דיני התלמוד וכל שיטות הנמרא ורש״י ותוספות כסדר האלפםי עם הרבה םכרות וחידושי דינים דכים:
 עם הגהות ה־מ״א ז״ל. והב מבוגרים כשנ־ חצאי רבוע עם בובב בזה [*] וגם מה שמהק מהמרדב־ איוה תיבות הקפנו בשני חצאי לבנה ענול־ם עם כובב כזה (*). :c הצננו הדפק מהגמ־א שרשם הרמ״א ז״ל על בל מאשר

 ומאמר טהמרדבי.

 י [*לכך] נאמן. ועול ללבר פשוט הוא דהכא (נמי) למי לתכעוהו לאחר זמנו ואמר
 פרעתיך כתוך זמני לאיבעיא להו ולא איסשוט למאחר שנהרג עכר זמנו ומה לי חבעוהו
 הוא או יורשיו ואפילו אס הוא קייס ותבעו בתוך זמנו יש כאן מגו ליכול לומר התניתי
 עמך לפרוע בתוך הזמן ומאחר ללא איפשיט בעיין כל תיקו לממונא המוציא מחבירו
 עליו הראיה: תסט והלכתא כריש לקיש ףכו׳] (לאמר) ואפילו מיתמי משמע לאפילו
 בלא שטר כגון מלוה על פה בעלים אם מת הלוה בתוך הזמן נפרע מיתמי בלא שבועה
 וחשיב תוך הזמן בלא שטר יותר מן השטר ולאחר זמן משוס לכיון לאי הוה אבוהון קיים
 לא היה נאמן לומר פרעתי משוס לחזקה כר אנן נמי לא טענינן ליחמי ופר״י לאפילו
 ליתומים קטנים נזקקין לתוך הזמן להא קיימא לן כרב הונא בריה לרב יהושע לקמן
 בפרק גט פשוט למפרש טעמא לאין נזקקין לנכסי יתומים קטנים משוס ללמא אתפיס
 אבוהון צררי ותוך הזמן לא מתסיס איניש צררי ואפילו בלא שבועה גובה מהם כלמשמע
 הכא: ז הגה״ה ולוקא שיש לו שטר לכלמשמע הכא) לעלים החתומים על השטר
 נעשה כמו שנחקרה עלותן בב״ל אבל במלוה ףעל פה] לא אא״כ נתקבלה העלות בב״ל
 בחיי אבוהון רקי״ל בהגוזל בתרא אין מקבלים עלות שלא בפני בעל לין אע״ג לגבי אלמנה
 תיישינן לצררי אפילו תוך הזמן(מחיי בעלה) ףלאינה נפרעת מן היתומים אלא בשבועה]
 שאני התם משוס לאית לה בתנאי ב״ל ףאפילו תוך הזמן בחיי בעלה] וכן תירץ ר״מ
 הכהן לשאני אלמנה שבאה מכח תנאי בייל ועל זה הקשה רב א״כ מאי איריא אלמנה
 שצריכה לישבע אפילו גרושה נמי ותירץ ללוקא אלמנה שהיא כל שעה בבית ןבעלה]
 וטרחה קמייהו הלכך איכא למיחש [*טפי] ללמא נקיט מילי [*מכתובתה] ע״כ מספר
 החכמה וכ״כ ר״מ בר׳ מרלכי רבתוך הזמן נזקקין אפילו ליתומים קטנים: [חזקה ללא
 עביד איניש ופרע בגו זימניה כוי] מכאן משמע לאס אלם הוציא שט״ח על חדרו(*א״ל)
 ףוא״ל] השבע לי שלא פרעתיך תוך זמני לאין צריך לעשות שבועה לחזקה אין אלם
 פורע בתוך זמנו אא״כ א״ל אשתבע לי ללא פרעתיך בזמני אז צריך שבועת היסת והא
 מספקא ליה לרבינו יקיר היכא לתבעו תוך זמנו ואמר (השתא) פרעתיך ובזה אינו נאמן
 (וחזר ותבע) ולאחר זמנו בא ואמר השתא פרעתיך מי נאמן או לא מי(אמרינן) הוחזק
 כפרן כיון שמתחלה כפר גם עתה כופר או דלמא זה יכול לומר ולאי פרעתיך בתוך זמנו
 ומיהו מאחר שלא הייתי נאמן אמרתי בלבי אפרע לו לאחר זמני וכן עשיתי ונראה למורי
 להוחזק כפרן ולא למי להא לאמר פרק המקבל גבי בעה״ב שנאמן לאחר זמנו אע״ג
 שאינו נאמן תוך זמנו היכא לתבעו כל (תוך) זמנו ףלשאני בעה״ב הטרול בפועלים]
 חזקה לא פרע איניש בגו זימניה ור״מ הקשה אמאי אין אלם נאמן לומר פרעתיך בתוך
 זמני מגו לאי בעי אמר מחלת לי ופסק מכאן לטענת מחילה טענה גרועה היא ואינו
 נאמן לישבע [*מחלת לי] אפילו(*מלוה) ףבמלוה] על פה [*לנאמן לומר פרעתי] וה״נ
 לא אשבעינן לכשנגלו ללא מחל. ושוב מצאתי משובת רבינו מאיר שפסק בע״א וכתב כל
 היכא לאיכא למימר מגו אמרינן מגו חוץ במקום עלים ובמקום חזקה (*מיבעיא)
 ףלמיבעיא] לן ולא איפשיטא ואס כן ףנמי] נאמן לומר מחלת לי במגו לאי בעי אמר
 פרעתי ושאני הכא ראינו נאמן לומר מחלת לי לליכא מגו ללא מצי למימר לא היו לברים
 מעולם או פרעחיך וכן ח פירוש המיימוני פרק י״ל מהלכות מלוה ובפ״א מהלכות טוען
 ונטען: [דף ו ע״א] בי כוי לא הוי חזקה רש״י לחק לפרש אכותל שביניהם ולא אכותל
 ביתו משום לקשה לרש״י בביתו פשיטא היאך יטעין חזקה על חבירו ברבר שלא היה
 [*שלו] מעולס: אחזיק לנטפי כוי. בפסקי ףראב׳׳ן] מצאתי ראובן ושמעון שיש
 להם בתים זה בצל זה ומרזב על גגו של ראובן וגגו של שמעון גבוה משל ראובן ונוטף
 על גגו של ראובן בתוך מרזב שעל גגו ועתה בא ראובן להגביה את ביתו ושמעון אינו
 מניחו וטוען ראובן אבי בשביל שהיה אוהבך או שכנך ובעל ברית שלך בחשת ממנו לשוס
 בין שניכם מרזב אחל להיות שניכם שותפין בו וקולם לכן היה מרזב לכל אחל ויאות לך
 אבי כל ימיו אשר לא יצטרך למקומו ונפטר אבי לעולמו ועתה אני במקומו ורוצה אני
 להגביה את ביתי ושים לך מרזב לגגך ואני לגגי ושמעון משיבו כמו שהוא עמה ט היה
ג פשוט] ךמיהא) ףמהא] אחזיק לניטפי אחזיק לשופכי ״ י  בימי מורישי. לין זה פסוק ף
 אלמא לחזקת נטפי חזקה גמורה היא וטוענין ליורשין ואמרינן מורישו של שמעון פייסו
 במעות למורישיו של ראובן לקבל נטפיו לקי״ל טוענין ליורש וטוענין ללוקח ושמא אס
 היה אביו קיים היה טוען כך: י כ<(רב יוסף אמר אפילו צריפא לאורבני עבל רב יוסף
 עובלא כשמעתיה וכן הלין ביורש ללא טענינן ליה אלא מאי למצי אביו לזכות על ילי
 חזקתו) ואס נוטף גגו של שמעון לתוך מרזב של ראובן אינו יכול להסיר המרזב כלי
 להגביה כותלו כיון שהחזיק בו שמעון אם לא יביא ראובן עלים שמפני חיבת שמעון או
 מזרישיו הניח לו בתחלה או לרך שכירות וכן במורישיהם ואס רצה להגטה יכטס מעט
 בשלו כלי הנחת המרזב במקום ראשון שלא יפסיל חבירו וכל הני חזקות לתשמיש לאמרינן
 לא בעינן חזקה ג׳ שנים אלא אפילו חזקה לפי שעה ולפניו(*לא) [*ולא] מיתה וכן פסק
 רבינו מאיר כסי׳ רשב״ס ללא איירי בחזקת ג׳ שנים ג<[רב יוסף אמר אפילו צריפא
 לאורבני עבל רב יוסף עובלא כשמעתיה והלכתא כוותיה כך פסק רב אלפס] וראב״ן
 פסק לאע״ג לעבר רב יוסף כשמעתיה לית הלכתא כוותיה אלא כר״נ ותו לרבינא להוא

י תםד הכל כמנהג המלינה ואס  [דף ב ע״א] השותפין שרצו לעשות מחיצה כ
 תאמר כיון למניא הכל כמנהג המלינה אמאי אצטריך
 למימני מלת גויל וגזית כפיסיס לכינים כמו שנהגו כן יהיה. ויש לומר משוס לאי נהגו
 בגויל יומר מששה לא יעשה כפי המנהג *נ״א ומיהו אס נהגו לעשות פחות מששה יעשה.

 *ולומיא להט אמרינן לקמן הכל כמנהג ג״מ. [וכ״כ הג״ח]:
 המרינה לאתרי מאי לאתרי באתרא לנהיגי בהוצא ולפנא ורבינו תם ז״ל הקשה מאי בעי
 א לאתרי [*מאי לימא] מנהג כל המקומות כאשר נהגו כן יהיה ותירץ ללוקא בהוצא
 ולפנא אבל בפחות מכאן אפילו נהגו מנהג שטות הוא וכן מפרש ההוא (*לפי) [*לריש
 פרק] הפועלים לחנן מקום שנהגו לזון יזון הכל כמנהג המלינה ומפרש בגמ׳ באתרא
 לנהיגי למיכל ריפתא ולמישתי אנפקא ומוכיח מכאן רבינו תם כ ליש מנהגים לאין לסמוך
 עליהם אפילו היכא לתני הכל כמנהג המלינה עיין פ׳ הפועלים גבי מנהג מבטל ההלכה
 ובפ׳ המקבל גבי אריס אמר למחצה: [דף ג ע״ב] ועייל בגוה פוריא וכי תסה לאו
 לוקא בגוה לאסור לישן בבית הכנסת אפילו שינת עראי ואין אוכלין בהן כו׳ ואפילו בבית
 הכנסת שבבבל שעל תנאי עשויין הני מילי בחורבנם אבל כל זמן שהן קיימין יש בהן
 קלושה כמו בשל א״י (*פר״י) ףכלפר״י לאפוקי מלעת רש״י ע״ש בתוספות] ואסור
 ליכנס בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים. וכתב בספר המצות מי שצריך
 אלם אחד לקרותו בבית הכנסת כשיכנס ישב מעט שהישיבה מצוה. ג ונראה ששיעור
 הישיבה כלי לילך שיעור שני סתתים וכן נמי הנכנס לביהכ״נ להתפלל צריך לישב במקומו
 כלי שיעור הילוך שני פתחים וה״נ ישב כשיעור זה שהישיבה בה מצוה היא שנאמר אשרי
 יושבי ביתך ואז לא תהא כניסה זו לצורך דבר הרשות והכי נמי אמרי׳ פרק בני העיר
 בגמ׳ ליקרי פסוק או לימא שמעתא או לישהי פורתא וליקוס: עוד אמר רבינו יצחק
 ללצורך בית הכנסת עושין בו כל לבר כמו בשמעתין [*לעייל בגויה פוריא] ועל זה סומכין
 לישן בביהכ״נ ביום כיפורים כלי לשומרו [*בפני הנרות]: [דף ה ע״א] רוניא אקפיה
 רבינא כו׳: [דף ד ע״ב] והלכתא כרב הונא לאמר הכל כמה שגלר וכד יוסי וכן פסק
 רבינו יואל הלוי וכן הלין נמי תפל אס בנה ראובן בית בצל בית שמעון (או) [*אם]
 בנה כתלים ונהנה שמעון מכותל [*ראובן הרביעי] (ראובן) חייב שמעון ליתן חלקו וכן
 אס הגביה [*ראובן אח] הכותל ושוב הגביה שמעון אצלו ונהנה בהגבהתו אסילו לא נתן
 עליו תקרותיו וכן הלין באורך וברוחב הכותל ואם לא הוצרך אלא למקצתו למאי לסמך
 סמך להלכה כרב נחמן לאמר נותן לפי החשבון (*זה) [*וזה] נהנה ומהנה הוא ולא
 (הוה) זה נהנה וזה לא חסר כלאיתא פ׳ כיצל הרגל אי למאן לאמר ביתא מיתבא יתיב
 ואי למ״ל שאיה יוכת שער: [דף ו ע״א] ואמרי׳ מורה ר״נ באפדזא ובאקבוע (*כשורא)
 ףלכשורא] להתם אי סמך לפלגא סמך לכולה וכן הלכה מספר אביאסף עיין במיימוני
 פ״ג להלכות שמיס: [דף ה ע״א] הקובע זמן לחבירו ואמר סרעתי בתוך זמני כר. כתב
 במיימוני תפז מי שהיה לו חוב על חבירו בשטר ואבל השטר והד העלים קיימין
 אע״ג שקנו מילו וטען שפרע הרי זה נשבע שבועת היסת ויפטר הורו רבותינו זכרונם
 לברכה שאפילו היה החוב לזמן ועליין לא הגיע הזמן לפרוע הואיל וכתבו לו השטר ואין
 בילו שטר והלוה טוען סרעתי נאמן לישבע שבועת היסח שפרעו שאנו חוששין שמא
 פרעו וקרע השטר וכן אפילו היה השטר יוצא מיל אחר והלוה טוען ממני נפל אע״ס
 שהוא בתוך הזמן נשבע ופטור שכיון שאין השטר ביל המלוה אין שם חזקה. נשאל לרבינו
 יהולה בר׳ קלונימוס ורבינו מאיר ברבי מרלכי ורבינו אפרים ברבי יעקב ורבינו ברוך בר׳
 שמואל על ר׳ אברהם הלי תפח שהשכיר סופר וכתב לו מקצת והלך [*לו] בלרך

 ושמעו שנהרג ואשתו תבעה השכירות
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 נתתי לו יומר ממה שכתב והשיבו ג״ל שהלין עם ר׳ אברהם אע״ג לקי״ל כריש לקיש
 דחזקה אין אדס פורע בתוך זמנו ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף הא סרכינן התם
 פ״ק דבבא בתרא לדש לקיש מהא דתנן כותל חצר שנפל כו׳ אלמא דעביד (ופרע)
 ףדפרע כוי] ומשני כל שפא ושפא זימניה הוא וה״נ כל קונטרס וכל מסכתא זימניה
 הוא אע״פ שקצץ עמו לכתוב כמה קונטרסים ביתד דמ״ש מן הכותל וכן כל מלאכה
 המתפרדת בדבר המסרים יש לומר הכי והמוציא מתבירו עליו הראיה: ונראה שרבי
 אברהם נאמן ע״י מגו דאי בעי אמר לא קבלתי עלי לתת לו שוס שכירות אלא יציאתו
 כי אמר נמי קבלתי לתת לו שכירות ונתתי לו נאמן שהרי כמה ל סופרים יקדם
 (*מלמדים) [*ומלמדים] חשובים מחמת צוק העתים וכובד הזמן משכירין עצמן רק עבור
 היציאה אע״ג דמיבעיא לן בפ״ק דב״ב אי אמר מה לו לשקר במקום חזקה כיון דלא
 איפשיט המוציא מחבירו עליו הראיה [ועוד] הכא ליכא חזקה אלימתא דאנן סהדי שטהגין
 העולם לתת לסופרים ולמלמדים קצת מן השכירוח קודם גמר המלאכה וגרסינן בדש
 פרק הפועלים וליחזי היכי נהוג ורבי יהונתן השיב ללא אמרי׳ שכירות אינה ה אלא לבסוף
 אעלבר שיש לו קצבה ועול [*אולי] חזקה אין אלס פורע כו׳ (*אולי) לא מהניא (ליה)
 אלא היכא לאיכא בד וברי אבל הכא טוענת האשה והיורשין שמא בחזקה לאין אלם
 פורע וטענת הנתבע ברי ותזקת הממון ומגו ליכול לומר התניתי עמו לפרוע בתוך זמנו

ונראה ששיעור הישיבה כוי שהישינה גה מצוה היא) תא״מ ונ״נ  הגהות הב״ח א נ״נ בגמרא הכל במנהג המדינה לאחויי מאי ומשני לאתויי באחרא לגהיגי בהוצא ודפנא לימא לאמרי כו׳ כצ׳׳ל: ב נ׳׳ב עיין בתרומת הרש! סי׳ שמ״ב: ג(
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 חרושי אנשי שם
 ג״מ [א] ויש לתמוה דהא בריש סרק יש נותלין פסק דאין כתובה נגבמ משכר פעולה ועיין בפסקי רבי איסרל סי׳ קצ״ה:
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 בשביל המי! אכל באוירא מי ומ׳]: דבית שאין כו אורה אינו שוה כלום וכן
 [*מפרש ר״ת] כההיא דמייתי האחין שחלקו אין להם דרך וחלונות זה על זה (*ומפרש
 ר״ת) היינו דלא מצי למימר אידור כדדיירי אכהתי להכיט למרחוק אכל חזקה מיהא איכא
 שלא יאפילו לו תוך ל״א: כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר: כתכ המיימוני פ״ה
 דהלכות שכנים וכן כל הדברים שהחצרות צריכין להם צורך גדול או דברים שנהגו בני
 המדינה לעשותן אבל שאר דברים כגון סיוד וכיור אינו כופה: עשה אחד מהם מעצמו
 אס יגלה השני בדעתו שנוח לו במה שעשה חבירו מגלגלין עליו ונותן חלקו בהוצאה:
 תןןד לפי שבח ממון הן גובין דכל מלחא דלית בה סכנת נפשות לא אזלינן ביה אלא
 בתר ממון והנה אמרי׳ פרק הגוזל בתרא שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס
 מתשבין לפי ממון י והא ליכא סכנת נפשות דהגייס לא בא אלא בשביל ממון והיכא לתעו
 במדבר מחשבין אף לפי נפשות משוס דאיכא התם סכנת נפשות ואע״ג דאמרי׳ פ׳ בן
 סורר ומורה [*דף ע״ב] הבא במחתרח נידון על שם סופו ואמר רבא בגמרא מ״ט
 דמחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו כוי אפ״ה אין מחשבין אלא לפי ממון דמסתמא
 אינם באים ברצונם על נפשות שהרי אם לא יעמדו על ממונם לא יגעו בגופם ואין זה
 סכנת נפשות (סר״ח) כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין דגייסות אינם באים אלא על
 עסקי ממון כשלא יעכבום ליקח הממון אינם הורגין ברצון אבל אם עיקרן באין כדי
 להרוג גובין אף לפי נפשות: ח תעה ועל ענין שומרי העיר (א) שמתחלה שומרים
 בעצמם בלילות ואח״כ נתפשרו הקהל לתת דבר קצוב לשנה השיב רבינו מאיר ט אע״פ
 שמתחלה היו שומרין לפי הגולגולת אס דל ואם עשיר מ״מ אחרי שכבר הוסבה השמירה
 לדין תורה דאמר פ״ק לבבא בתרא למחשבי׳ לפי שבח ממון בתר השתא אזלינן ואם
 מתתלה שהיו העכו״ם מושלים ומופקדים על השומרים שינו מדת יהודית להשוות דל
 ועשיר עתה שהטילו הדבר עלינו אין לנו לשנות מדתה של תורה דכל דבר התלוי בממון
 מחשבין לפי ממון י בשלמא כשהן היו שומרים בעצמם דין הוא דהתס השמירה לפי
 הגופים שהן בני השמירה וכן גוף העני יכול לשמור כמו גוף העשיר ואדרבה יותר טוב
 אבל עתה שנותנין דבר קצוב אין לומר כיון שהמעות שהן מתנין הוא תחת השמירה
 עצמה שהיו שומרים תחלה העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט דהא אמרינן פ״ק דב״ב
 כריא דפתיא [פירוש חפירת בור לשתות מים ועל שם כלי המונת שם תמיד לעוברי דרכים
 לשתות בו קורהו פתיא] אפילו מרבנן שהכל צריכין למיס אפילו רבנן ואי נפקו בכלוזא
 (פי׳ הס עצמם יוצאין בהכרזה לחפור) רבנן לאו בני מיפק בכלוזא נינהו ולא מצו יא רבנן
 למימר כיון דאילו הוו נפקי בכלוזא היינו פטורין גס עתה לא ניתן כלום או אס התחילו
 לצאת בכלוזא ושוב נמלכו ושכרו שכירין לכריא דפתיא לא מצו רבק ע ויתמי לומר סוף
 דינא כתחלת דינא אחרי שמתתלה כי הוו נפקי בכלוזא היינו פטורים גם עתה בסוף דינא
 שהשכירו שכירות לא נסייע לכס ודבר פשוט הוא כמו שכתבתי ושלום מאיר בר׳ ברוך:
 (ב) יג ועוד השיב וז״ל וששאלתם אם יש לתת מס [מן] הבתים אס לאו זה הכלל הכל
 לפי מנהג העיר כדתניא בפ׳ הגוזל בתרא שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס
 לטורפה מחשבין לפי ממון ואין מתשבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחשבין אף
 לפי נפשוח ובלבד שלא ישנו ממנהג התמרים אלמא אזלינן בתר מנהג ותניא נמי התם
 ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול של ים לטובעה והקילו ממשאם מחשבין
 לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון ובלבד שלא ישנו מנהג הספנים אלמא בתר מנהג
 אזלינן ואס אין מנהג קבוע בעיר חזינן אס יל הוא לצורך בנין חומת העיר ומגדלותיה
 לשמירת העיר ודאי יש ליתן מס מן הבתים וגס מן הממון כדתנן בפ״ק דבבא בתרא
 כופין בני העיר זה את זה לבנות חומת העיר דלתים ובריח דבעי מיניה ר״א מרבי יוחנן
 כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי קירוב בתים הן גובין א״ל לפי קירוב בתים
 הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות ואיתנהו לחרי לישני וקמ״ל לישנא קמא דאזלינן
 בתר ממון ולא בתר נפשות במקום שהולך על הממון ולא על הנפשות ואם הולך על
 שניהם אז אף לפי שבח ממון הם גובין ולא לפי שבח נפשות לבד (וקמ״ל לישנא קמא
 דאזלינן בתר ממון ולא בתר נפשות ואם על שניהם הולך אף לפי שבת נפשות הן גובין)
 וקמ״ל לישנא אחרינא דאזלינן נמי בתר קירוב בתים אלמא יש ליתן מס מן הבתים וראיה
 לדברי במקום שהולך על הנפשות ועל הממון אז יש ליתן מס משניהם מדקתני שכרו
 תייר לפניהם מתשבין אף לפי נפשות ואס יש בתים גבוהין שעושין לשאר בתים עין(אין)
 צריך ליתן יותר ומתשבין לפי שזה גורם העין וראיה לדברי מדקתני ומחשבין לפי המשאוי
 אלמא דבר הגורם היזק נותן יותר ולא מיבעיא אותם שיושבין תוך העיר שצריכים ליתן
 מס מבתיהם אלא אפילו אותם שיושבין חוץ לעיר ויש להם בתים בעיר יש להם לימן מס
 מבתים שלהן כדתנן במסכת ב< כלים ומייתי לה פרק האיש מקדש ובפרק שני דייני גזירות
 חומת העיר ומגדלותיה באין משירי הלשכה ואמאי לא יבנו אותה בני ירושלים עצמם
 משלהם אלמא משוס דירושליס לא נתחלקה לשבטים ולכל ישראל יש להם הישוב הלכך
 באים משירי הלשכה שנתנו כל ישראל ותניא בתוספתא דב״ב מי שיש לו בית בעיר אחרת
 בני העיר משעבדים אותו לחסור עמהן בורות שימין ומערות ושאר כל דברים אין

 בתראה קאי כותיה (*ואמרי׳) ףדאמר] האי כשורא דמטללתא עד ל׳ יום [*לא] הוי
 חזקה ואי חבריה בטינא כו׳ וצריפא דאורבני לא הוי תשמיש קבוע כמו כשורא דמטללתא
 וזה הפסק רפיא בידי דמעשה רב ועדיף מכשורא דמטללתא. אביאסף: אמר אביי ב׳
 בתים מב׳ צדי רה״ר כי ת^א מעשה בראובן שבנה עלייה בחצירו ופתמ לו תלונות
 לחצירו ותצירו של ראובן מפסיק יומר מד׳ אמות לבין חצירו של שמעון והנה שמעון
 קובל עליו מתמת היזק ראיה דלא מצי שמעון לאצטנועי מיניה ועתה קי״ל כמו שפסק
 ר׳ חננאל דהיזק ראיה שמיה היזק ועתה נראה דליכא [*מאן] דפליג אדאביי דאמר ב׳
 בתים מב׳ צדי רה״ר דזה עושה מעקה לחצי גגו [*וזה עושה מעקה לחצי גגו וכו׳]
 ושמעת מיניה אפילו רשות הרבים מפסיק וכתב א< ר״י דוקא מב׳ צדי רה״ר או רה״י
 מפסיק בין ב׳ גגין דזימנין דעביד מילי דצניעותא ולא מזדהר לפי שאינו קרוב אצל גג
 תבירו אבל ב׳ גגין זה בצד זה כיון דתשמישן שוה וקרובים (*לא) [*אפילו אביי מודה
 ללא] עבלי מעקה לודאי אביי לא פליג אדר״נ אמר שמואל ףדאמר] אבל בין גג לגג
 לא לאל״ה אלא שהגג מזיק [*ס״א שגגין זה בצל זה מזיק] היזק ראייה (*הוא) אס כן
 מ״ט לא פריך לאביי מהא לדהיתה) ףדתניא היתה] חצירו למעלה מגגו של חבירו אין
 זקוק לו מאחר דמזיק היזק ראיה וכן כתב רבינו יואל משמו של רבינו יקיר. וראב״ן כתב
 אם יש מקום אחד בחצירו של שמעון שיכול להצטנע שם אינו יכול למחות אבל אם רואה
 בחצירו [*בכל החצר] בכ״מ אפילו כמה חצירות מפסיקות יכול למתוח מחמת היזק ראיה
 וראיה [מדאמרי׳] (*מדאמר) ףדאמר] ליה בעל החצר לבעל הגג לדידי קביעא תשמישי
 ללילך לא קביעא לך ולא ידענא א עידנא דעיילת דאיצטנע מינך שמע מינה דאס יכול
 להצטנע שאין עליו לסלק ראיתו וכן פסק באביאסף ותימה הוא למה יפסיל שימוש שאר
 חצרו וכבר מצאתי בתשובות ישנות לרב צמח גאון(*בזה) [*שפסק כזה] הלין. אס רשות
 הרבים ותצרות מפסיקות אסילו רחוק יכול למחות הלה מטעם היזק ראיה שהרי לא נחנו
 בו חז״ל שיעור אלא כל מקום שיש היזק ראיה על המזיק להרתיק עצמו וגס משנה
 שלימה היא אבל סותח הוא ברשות הרבים סתח מגל סתח לא״ל סוף סוף קא בעית
 לאיצטנועי מבני רה״ר הא לאו הכי כגון שהסתח למעלה מי׳ אמות (*או ה׳ או ארבע)
 וליכא היזק ראיה מבני רה״ר יכול למתות אפילו רה״ר מפסיק ואני מצאתי בתוססתא
 לר״מ אמר לא יפתח אלם פחח על גבי פחח חבירו פירוש כנגל פחחו של חבירו וחלון
׳ לקמן בתוספתא פ״ב לליתא] וחלון ע״ג פתח  ע״ג חלון של חבירו ג(*אבל יפתח) ףעי
 ופתח ע״ג חלון וחכמים מתירין ובלבל שירמיק ל׳ אמות ופירש מורי להא לסגי ליה
 בד׳ אמות היינו כשבונה בתוך שלו ל׳ אמות אבל כשבונה על המיצר שייך היזק ראיה
 אפילו בהרחקה טובא ג כדתניא החלונות מכנגדן ד׳ אמות שלא יאפיל ואפ״ה צריך ארבע
 אמות למעלה שלא יציץ ויראה וההיא מתניתין מיירי בבונה על המיצר דלא סגי ליה
 בהרחקת ל׳ אמות אבל בכונס [*לתוך שלו] סגי ליה בד׳ אמות כדי שלא תהא מתניתין
 ל כיתילאה ושלא לסתור לברי רב צמח וכן מוכח נמי לא יפתח אלם חלונותיו לחצר
 השוחסין [*למשמע] (*שחלון) [*שהחלון] סמוך לחצר השותסין וכל שכן לחצר תבירו
 לומיא לסיפא גבי זיז שבולט לחצר חבירו ובחצר שייך ביה (שפיר) [*ס״א טפי] היזק
 ראיה (*טפי)(*מגגו) ףמבגגין] כלגרסינן בירושלמי א״ר יוחנן כופין בחצרוח ואין מפין
 בגגין ונראה לבחצרות הסמוכות זו לזו מפץ לעשות כותל אבל ב׳ גגין הסמוכין זו לזו
 אין כופין כלאמר ר״נ אמר שמואל אבל בין ה ב׳ גגין לא (*היינו) [*והיינו] בסמוכים
 ולבוקיס זה לזה אבל מרותקין מב׳ צלי רשות הרבים אפילו בין גג לגג כופין כלאמר
 אביי. ומה שפסק ראב״ן שאם יש מקום בחצרו שיכול להצטנע שם אינו יכול למחות יש
 להשיב חדא מה צריך לכל אחד להעדיף המעקה הא יכול לאיצטנועי טובא במקום אחר
 שלא יוכל זה לראות ותו גבי תלונות עצמן קאמר מלמעלה שלא יציץ אפשר שישתמש לצד
 אחר שלא כנגד החלון ותו דמאי טעמא יפסיד הלה שימוש שאר חצירו להכי מסתבר
 דכל היכא שיש קצת היזק ראיה שיכול למחות: [דף ז ע״א] ו ואת לא מתדר חוק בארעא
 [*או] שוף אכריסא עול ופוק וכי תעב וכן הדין במשכיר בית לחבירו לזמן קצוב
 ובתוך הזמן רצה לבנותו שלא יכול לכוף לשוכר לצאת ממנו ואפילו לבית יפה ממנו אך
 מבקשים ממנו לעשות לפנים משורת הדין וכן אינו יכול לכופו להכניס בו פועלים לבנותו
 בעוד שמושכר לו מסני קול הנכנסים ודריסת הרגלים וכן משמע בפרק לא יתפור דתגן

 איני יכול לישן מפני קול הנכנסין יהירצאין *משובה זו נמצא בהגהות מיימין פ״ג מהל׳ שבנים
 ורב צמח גאון ת^ג השיב •כותל שבין ע׳׳ש:

 ראובן לשמעון והכותל של ראובן לבדו יכול ראובן לסותרה בע״כ של שמעון. אביאסף:
 הנהו תרי אחי דקא פלגי כו׳ א״ל קא מאסלח עלי א״ל בדידי בנינא אמר רב חמא דינא
 קא״ל וק׳ דלעיל לאר״נ) [*א״ר חמא] שיכול לעכב בדין וע״ק דלקמן אמרינן החלונות
 בין מלמעלה בין מלמטה בין מכנגדו ארבע אמות ומפרש כנגדו שלא יאפיל ופי׳ ר״ת
 לאפילת עלי לקאמר לאו משוס אורה לודאי בדין מצי מעכב אע״פ שהוא בונה לתוך
 שלו אלא ה״ק קא מאפלת עלי שמאותה אספלילא היה רואה מגל התרביצא את שלותיו
 שהיו רחוקים ומזה מסקינן ללא מצי למימר אילור כלליירי אבהמי (*ועול ראיה)
 [*וראיה] לפי׳ ר״ת לאי כלפירש״י שהוא מאפיל שלא היה רואה בטרקלין מאי קאמר
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 הגבורים
 לשס שמיס ולתקנת העיר וילכו בה אחר הרוב הן לברור ראשים הן לברור חזנים הן לתקון כיס של צדקה
 הן למות הן לסתור ב״ה להוסיף ולגרוע ולקנות בית תתונה ולקנות בית האומנץ ולסתור ולבנות כל צרכי
 הקהל יעשו על פיהם ככל אשר יאמרו ואם ימאנו המיעוט ויעמדו מנגד מלשמור ולעשות ככל הכתוב לעיל
 יש כח ביד הרוב או ביד מי שמינו הרוב עליהם לטפס ולהכריחם בין בדיני ישראל בין בדיני או׳׳ה עד
 שיאמרו רוצה אני ואס יצטרכו להוציא ממון על ככה המה יחנו חלקם באותו ממון והמסרב מלומר דעחו
 על פי הברכה בטלה דעתו וילכו אחר הרוב מקבלי הברכה סוף דבר בני העיר כופין זה אמ וה לכל צרכי
 העיר שהם צריכין לדבר ההוא כי ההיא דתניא בתוספתא כופין בני העיר זה את זה לקנות להם ב׳׳ה
 ולקנות ש״ת נביאים וכתובים וכופין בני מבוי זא׳׳ז לעשות לחי וקורה למבוי אע״פ שאין צורך גדול כ״כ

 אפילו הכי כופין כ״ש שאר דבריס שיש צורך ושלום מאיר:

 שלטי
 (א) כל דברים שהם לשמירת העיר ת״ח סטורין שאין צריכין שימור שתורתם משמרתם לפיכך פטורים
 מכל מיני מסים בין קבועין בין שאינם קבועי[. וכתב הרמב״ס שאין מ״מ פטורין ממעשר תבואתם ולא
 מכסף גולגלתס אלא כשהצבור נומנין כך וכך לפטור כלם והס יפסקו ביניהם אבל אס המלך אמר שימן כל
 אחד כסף גולגלחו אין ע״ה פורע בשביל ח״ח ואין נראה לא״א ז״ל אלא בכל ענין סטורין וכן כתב הרמייה
 דמחייבי צבור למפרע עלייהו ממוצא דצפש׳ לבי גנזא דמלכא ואפילו הס עשירים הרבה חייבין הצבור לפרוע
 בעבורם שלא מפני עניות נפטרו אלא מפצי תורתם עכ״ל חשן משפט: (כ) על אשר שאלתם אס יש קטטה
 בין קהלכם ואינם יכולין להשוו׳ דעמס לברור ראשים בהסכמת כולם זה אומר בכה וזה אומר בכה ומתמת
 תלוקס בטל הממיד ומדת הדין לוקה ואין אמת ומשפט ושלום בעיר ולא בכל המלכות הנגררים אתריהם
 איך יעשו. נראה בעיני שיש להושיב בעלי בתים הנותנין מס ויקבלו עליהם ברכה שכל אתד יאמר דעתו

ט א)בדפו״י הגי׳ ר״ת: בוצ״ל שקלים ט״  הגהור. וציונים מממ״י ו



 מסכת מרדכי בבא בתרא
 ביה (בהדיא) הרי הוא כאנשי העיר מיד (ע״כ מספר החכמה)(*מיהו) בירושלמי לפ״ק
 דב״ב תני לאחר ל׳ יום הרי הוא כאנשי העיר לקופה לאחר ו׳ חדשים לכסות לאחר שנים
 עשר חדשים לסייסים ולזמיונות ובתר כל הלין איתמר לפייסים ולזמיונות שנים עשר חדש
 א״ר בון (וכן) לחיטי דפסח בין לישא וליתן שנים עשר חדשים פירוש בין ליתן משלו
 חטין לעניי העיר בין לישא משלהן אם עני הוא צריך שנים עשר חדשים. ומכאן יש לפסוק
 שאין לחייב אדם (*במתנת עניים) [*במתנה ומסים] ואין להטילה עליו עד שנים עשר
 חדשים מדקאמר לפייסיס ולזמיונוח שנים עשר חדש וזמיונות היינו מסים כדאמרינן
 במדרש נבוכדנצר שאמרו לו תנניה מישאל ועזריה (*ובגולגליות) ףבגולגליות] ובזמיונות
 ובפייסים [*לבד. פירוש בזה] אתה מלך עלינו ואפילו שכר בית אין לדמותה לקונה בה
 בית דירה שהקנין מוכיח שדעתו להשתקע אבל בשכירות בית אולי אין דעתו להשתקע
 ואין לתייבו וגס התלמוד מוכיח כן דלא מחייבינן ליה בתוך שנים עשר חדש אלא למילי
 דצדקה ולפייסי העיר לא מחייבינן עד שנים עשר תדש ומסתמא תוך שנים עשר חדש
 שכר בית ואפ״ה ליכא חיובא ואס מטעם מנהג באנו לחייבו כדאמרינן בירושלמי גבי
 מילתיה לרשב״ג זאת אומרת מנהג מבטל הלכה ובפרק הגוזל (*בתרא) ףקמא] גבי
 ממרים וספניס דתני [*גבי חמרין וספנין דלא ישנו מנהג הממרין וספנין] (*לא ישנו
 ממנהג חמריס וססנים) מנהג זה אינו כ״כ קבוע וידוע לשנות על ידו הלכה קבועה
 וידוע ובמנהג מקומות יש ואין להוציא ממון בסברא זו. ד והרב ר׳ אביגדור כהן השיב
 וזה לשונו איש הבא אל עיר נושבת יהודים אם צריך ליתן מס תוך שנים עשר אם מנהג
 קבוע שם לחובה איני יודע לפוטרו כדתנן פרק הפועלים הכל כמנהג המדינה וגרסינן
 עלה בירושלמי זאת אומרת המנהג מבטל ההלכה ואמרי׳ נמי התם בגמרא לידן פועל
 בכניסתו משלו ביציאתו משל בעל הבית שנאמר תזרח השמש וגו׳ יצא אדם לפעלו
 ולעבודתו עדי ערב וסריך וניחזי היכי נהוג אלמא מנהג בני העיר דוחה את דין חכמי
 התלמוד אע״ס שמצאו לו סמך מן המקרא ולא מנהג חכמים בלבד אלא אסילו מנהג
 חמריס יש לו לסמוך עליו כדאמרי׳ פרק הגוזל בתרא ובלבד שלא ישנו ממנהג החמרים
 וממנהג הספנים ובפ״ק דבבא בתרא אמרינן רשאין בני העיר להתנות על המדות ועל
 השערים ועל שכר הפועלים ולהסיע על קיצתן ףעכ״ל]: [דף ז ע״ב] ה כוסין לעשות
 בריח דלתיס כו׳ תניא בתוספתא ת?{ח כופין בני העיר זה את זה לבנות להם ביהכ״נ
 ולקנות להם ס״ת נביאים וכתובים פסק רבינו מאיר דהוא הדין להכניס אורחים ולחלק
 להם צדקה וכן אס אין מנין בעיר ורוצים להשכיר מנין אסילו אם היא עיר חדשה דאכתי
 לא נהוג בה מידי כופין זה את זה לתת בתוך הכיס כדמשמע הכא כמה יהא בעיר ויהיה
 כאנשי העיר ל׳ יום לתמחוי שלשה חדשים לקופה אלמא דכופין י הבא לגור ליתן עמהם
 למילי דצדקה אע״פ שלא נשתתף עמהס מעולם (*הוא) [*והוא] הדין שכופין אותו
 להשתתף עמהם במסים. באתי בקצרה לפניכם מיודעי נראה ודאי אס אין להס מנין אלא
 עם שמעון (עד שכופין) [כופין] אוחו או לישאר או להשכיר אחר במקומו דאמרי׳
 בתוספתא דב״ב כופין בני העיר זה את זה לבנות להם ביהכ״נ ולקנות בהם ס״ת נביאים
 וכתובים אלמא דכופין זה את זה לכל צורך שלהם שיש להם צורך גדול הא נמי כיון
 שמנהג הוא בכל תפוצות הגולה במקום שיש להם א׳ או שנים פחות ממנין שמשמרין
 להשלים את המנץ בימים הנוראים שאין דרכם לצאת מביתם יכולין לכוסס או לישאר או
 [*ועל דבר שטרח המנץ בימים הנוראים אני בעניותי להשכיר אחר בתריקיהם*. ודמיא ממש להא

 דתניא נמי התם מי שהיה בלן לרבים וספר
 לרבים ונחתום לרבים ואין שם אחר אלא
 הוא והגיע שעת הרגל ומבקש לילך לביחו
 יכולין לעכב על ידו עד שיעמיד אתר תחתיו
 אבל אס יש שם עשרה בלא הוא אין לכוסו
 שישאר או שישכיר אמר במקומו ולא מיישיגן
 שמא יצטרך אחד מהם לנקביו או יארעו
 אונס אחר ויצטרכו להמתין אחריו עד שיעבור האונס דא״כ אין לדבר סוף כדאמרי׳
 פ״ק דיומא. הכא נמי אי חיישינן לאונס דתד מיישינן ףנמי] לאונס דתרי או דשלשה
 ואע״ג דחיישינן כה״ג פ׳ עשרה יוחסין ופ״ק דסוטה דאמר רב יהודה לא שנו אלא
 בעיר אבל בדרך עד דאיכא תלתא שמא יצטרך אחד [*מהן] לנקביו ונמצא אחד מתייחד
 עם הערוה בעלמא לא חיישינן להכי אלא בעריות דבעריות החמירו. תדע דהא בההיא
 דתוספתא גבי בלן וספר לרבים לא מחייבין להעמיד אחר במקומו או לישאר [אלא כשאין
 שם אחר אלא הוא אבל אם יש שם אחר אין מחייבינן אותו לישאר] דלמא יארע אונס
 באותו אחר אלמא דלהא לא חיישינן הכא נמי לא חיישינן ועוד דאפילו ת?$ט נצרך
 אחד [*מהן] לנקביו ואינו יכול להעמיד עצמו רשאי לצאת ואין ז צריך לשתוק עד שיחזיר
 כיון דהחחילו בעשרה כדאמרינן בירושלמי אין סורסין על שמע פתות מעשרה ואם
 התחילו בעשרה והלכו מקצתן יגמור ועל כולן הוא אומר ועוזבי ה׳ יכלו ואס ילך עוד
 אתד מן הקהל ולא ישארו אלא תשעה אלו שנים היוצאים ישכירו אתד בשותסות במקומן
 זה יתן תצי השכירות וזה חצי ואפילו אס האחד עני והאחד עשיר העשיר לא ירבה והדל
 לא ימעיט ויתנו בשוה כיון שכל אחד חייב להשלים המנין עני כמו עשיר ח מי שרוצה
 לילך צריך להשכיר אחר במקומו ושכר החזנים על היוצאים כמו על הנשארים למאי
 דפרישית: ומה ששאלת אס גובין לפי ממון או לפי נפשות נ״ל !ב] דגובין לפי ממון
 עשיר לפי עשרו ויחלץ עני בעניו תדע דהא אמרי׳ פ״ק דב״ב כופין אותו למות לעיר

 איני רואה להכריח אס לא כשהם כבר שמונה או תשעה
 ואין חסר כ״א אתד או שנים כדמשמע מתוך תשיבת
 מהר״ס ומביאה המרדכי בפ׳׳ק דב״נ אמנם אס המנהג
 קבוע ומפורסם הוא במדינה שכופין להשכיר אפילו
 בחסרון ג״ג או ל״ג כדמשמע קצת מתוך דברי מוהר״ר
 קלמן מקיצוגון יצ״ו ומוהר״ר משה מנדיל יצ״ו סשיטא
 שיש להלך אחר המנהג אס הוא קבוע ומפורסם
 כדפירשתי שלום מאתי יוסף קולין שורש קי׳׳ג ענף בי]:

 משעבדים אותו היינו דברים דלא שייך בבתים אבל אינו ממעט ענין שמירת העיר [אע״ג]
 דלכאורה משמע הכי מדתנן בני העיר כופין זה את זה לבנות לעיר חומה דלתיס ובריח
 [משמע] דוקא זה את זה שכולן באותה העיר דרין כופין לתומה דלתים וברית ףבס״א
 אין מפץ הדרץ חוץ לעיר לדלתים ובריח וחומה כי אס בורות שיחין ומערות דלא אשכחן
 חילוק להכל לכריא כוי] (אבל הדר בעיר אחרת אין כופין ףבס״א ואין כופין בני העיר
 אחרת] כי אס לבורות שיחין ומערות ואשכחן לחלוקין להכל והכל) לכריא לפתיא ואפילו
 (*מדרבנן) [*מרבנן] פירוש לכרות בור מים וקי״ל הכל לגלי גפא לבר מרבנן פירוש
 סתימת שערים (*ולכי) [*לכי] דייקת ביה שפיר לא מצינו לפרש בה הכי דהא גבי חצר
 חנן נמי (ג) מפין בני חצר זה את זה לבנות בית שער ודלת לחצר ולא מצינו למימר
 דוקא זה את זה שכולן דרין באותה חצר אבל מקצחן דרין בחצר אחרת ויש להם בתים
 באותה תצר אין כופין אותן לבנות בית שער ודלת לאותה תצר דהא תניא בתוספתא
 ברישא מההיא שהבאתי לעיל במי שיש לו ביח בחצר אחרח בני החצר משעבדים אותו
 לעשות עמהם דלת ונגר ומנעול לחצר ושאר כל דברים אין משעבדים אותו ואס היה
 שרוי עמהם באותו חצר משעבדים אותו על הכל אבל שאר מסים (*קצבים) ףקצובין]
 שנותנין בכל שנה למס לשר או לעירונים זו היא מתמת הריוח שמרויחים בעיר אין ליתן
 מס מן הבתים אבל אם יש לו שנים או שלשה בתים יש להם ליתן מס מהם דמ״ש מריוח
 אמר אבל מביתו לא יתן כלומר מבית דירתו לא יתן כמו אמר. אבל אם השר רוצה שיתנו
 כל אשר להם או חצי ממונם או מס גדול שאינו חושש מאין לוקחין אותו אז יתנו מן
 הכל ואפי׳ מן הבתים [*שדר בהם] שלום מאיר בר׳ ברוך: [דף ה ע׳׳א] ההוא דמי כלילא
 דשדו אטבריה י״מ שנגנב להם נזר המלך כי הס היו שומרין [*אותה] בצווי המלך שהמלך

 הפקידה בידם ונגנבה א אז אמר הואיל
 ופשעתם בה עליכם מוטל לתקן לי אחרת*
 ערקו פלגא דליוה פלגא פרש״י מחל להם
 מחצה ולא נראה לרבינו תס דהא כי ערקו
 השאר שדיוה (*לכובס) ףלכובסא] ולא מחל
 לו כלום וגריס ר״ת דליוה אפלגא פירוש
 שהטילוה כולה אפלגא דאישתייר ועכשיו
 ניחא ומכאן אומר ר״ת ת^ו אם [*השר]
 הטיל מס או מתנה על בני העיר וברחו
 מקצתן שסטורין ואין אלו הנשארים יכולין
 לדותקס ליתן מס עמהם דהא הכא דליוה
 אפלגא קאמר (*דהשאר ערקו) [*במ״י
 אינו] אלמא דדין הוא דאפטר לגמרי אע״ג
 דלא מחל להם המלך כלום בשבילם ואע״ג
 דכבר שדו דמי כלילא וכי תימא הא דקאמר
 [*רבי עמקו] משוס דאין פורענות בא
 לעולם אלא בשביל עמי הארץ (סי׳ בני בלי
 מוסר) וידע דאי ערקו כולם שלא ישאל
 המלך כלום (*בשבילם אלא) [*מן] השאר
 אין סברא לומר דאהא סמך ועוד אמ״ל

 דאהא סמך היכי ידע רבי דליערקו כולהו עמי הארץ ומיהו אם חזרו ודרים בעיר
 כבראשונה אפשר שחייבין לחח עמהם דהכא איכא למימר ערקו ולא חזרו ושוב מצאתי
 תשובת ר״י שפירש דאם הכובס נ*היה] תבע אותם ףדערקו] לדיגא היו חייבץ לסייען

 אלא השר לא רצה לכופן לפי שלפי דבריו
ן *פי׳ לפי דבריו שהפקדוןטדס ונגנב מהם הס סטורין ק י י לא ע ן א ל י פ י א ר מ ג ל ן • י ר ו ט ן פ י  ה

 (ועוד) י [ור״י] השיב •וז״ל מנהג בכל
 הקהלות שאין אדם יכול לפטור עצמו מן

 המס בצאתו מן העיר אחרי שנתחייב ובלא מנהג נ״ל דין תורה שכששאל המלך המס
 אפילו שערי דכדא נשתעבדו אל המלך ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לישתעבד למאן
 ליהיב כרגא לכל מה שיש לו נשתעבל אל המלך ואפילו יברח קודם גביי׳ נשתעבד כבר
ד פרע מנתא למלכא פי׳  למלך ובפרק הגוזל בתרא אמדנן האי מאן למשתכח בבי ל
 כגון ל׳ שותפין בגורן אחל והביאו השלשה שותפין חלקם לביתם והרביעי נמצא בגורן
 הוא פורע מנת המלך בשביל כולם ותו אמר רבא בר שלמיא א״ר יהושע בן לוי אין לך
 נחפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא ארנון וגולגולת ובר מתא אבר מתא מעבט בפרק
 הגוזל בתרא נראה לאפילו ברמו מקצתן לין הוא לגנוח מן הנמצאין שם והם יחזירו
 עליהם מטעמא לפי׳ שכל מה שנתחייב למלך נתתייב כבר לפרוע את המס משעה
 שנתחייב למלך ומכח תנאי שהתנה המלצר(לגבות באחרית שנה) אין לפוטרו שאס המלצר
 התנה המלך לא התנה ואפילו אם התנה המלך לא היה תלוי בלעתו אלא על (*לעת)
 הנשארים בארצו שיהא בילו לכוסס שהיה יולע שהיה יכול להוציא מהם מאותם שלא
 יקבלו(מהם) מה שפסקו(*להם) [*עליהם] המטילין מאחר שהם (*עומלים) [*עובדן.
t ג כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר פירש j t f l :מ״י] בארצו ושלום יצחק בר שמואל 
 רבינו ברוך בספר החכמה למיירי לוקא לומיא לחמרת וגמלת העוברת ממקום למקום
 ונשתהה שם אבל אלם הבא ללור (*שם) להשתקע שם הוי כקונה בית לירה שם לחנן

 [*ההוא דמי כלילא וכו׳ עד עליכם מוטל לתקן לי
 אתרמ. משמע בדין תבע מהם וקשה דבפרק הגוזל
 בתרא שי׳ רמ״ה כתוב בתשובת מהר״ס דהוה עלילה
 וז״ל ראיה מפ״ק דג״ב ההוא דמי כלילא דשדו אאיגשי
 טבריא כו׳ עד אלא עלילה היתה לא היו שותפין בזה.
 וי״ל דמקצת יהודים היו שומרים של שר והס מתויביס
 בדין והמלך הטיל אותה על כל היהודים וזהו עלילה
 להם. ולכך אומר שעלילה להם היא ואינם שותפין נדבר
 זה ואותם שערקו לא היו שומרים כלל והיה עלילה
 להס לבל עכ״ל מהר״י כ״ץ בשארית יוסף ילי קשה
 להבין תירוצו מה שכתוב אותם שערקו לא היו שומרים
 והא כי ערקי פלגא אמר רט לפלגא הנשאר ערוקו
 וערקו כולם ולא נשאר רק הכונס א״כ מסתמא הוו
 השומרים בכלל העורקים ולא אמר להו רבי אפי׳ אס
 חברחו תצטרכו לימן דהא לפי דבריו של מהרר״י כ״ץ
 לא היה עלילה לשומרים ולמה לא יסייעו לכובס הנשאר
 אלא ודאי גס לשומרים היחה עלילה ובאמת קושייתי
 אינו קושיא כלל שלפי עניית דעתי נראה שהמרדכי
 מטא הי״א להודיע שהיתה עלילה שהיו שומרי חנס
 ונגנב להם וש״ח פטור מגניבה. ואעפ״כ רצה המלך
 להטיל עלילה לחקן אחרת אחרי שפשעו ולא שמרו
 מגניבה יזה היתה עלילה וכמ״ש נמי ר״י לפי שלפי
 דבריו היו פטורים לגמרי אפילו אי לא ערקי וכאשר
 כתבתי על הגליון ודו״ק ממורי ש״ן מהר״ר הירץן:

 לגמרי דשומר חנם פטור מגניבה:
 1 הוא כתוב בתשובת מיימון להלכות גדלה סי׳ ט׳:

 הגהות הב״ח א נ״נ להס: ב עי׳ בתשובות מהרי״ק סי׳ כי: ג נ״ב עיין במשובת מהרי״ק שורש י״ז ובתרומת הלש! סי׳ שמ״ב: ל נ״נ עיין בתרומת הדשן סי׳ שמ״ב ובתשובת מהרי״ו שי׳ קנ״ד ובתשובת מהרי״ק סימן ט׳: ה נ״נ דן זה מטאו
 גס הגהת מיימוגי סימן י״א מהלכות תפלה יעיין בתשובת מהרי״ק שורש קי״ג ובכתט מהרא״י ז״ל שי׳ רמ״ג ובנמוקי מהר״ר מנחס מיזבורק: ו את הבא לגור עמהס ליתן כוי כצ״ל: ז נ״ב ש״צ: מ(מי שרוצה ט׳ במקומו) תא״מ:

 הדוש* אנשי שם
 מהר׳ים ןנ] בחבורה שחסר להם אחד או שתים מן המנץ וצריטן לשכור להשלים הוא מדבר כאן. אבל בשתים שבאו לצאת לדרך וצריכים להשכיר במקומם הא מסיק לעיל מהך דמתני׳ בשוה וטעם נכון לתלק כאן יציאתו

 שלטי הגבודים
 (ג) ואס גזרו הקהל חרס אס הרוב הסכימו המיעוט תלה עליהם בע״כ וראיה מיוסף הצדיק שלא רצה לגלות לאביו שהיה תי משוס התרם שהחרימו השבטים עם שתוף הקב״ה כדאיתא המס גס ראיה מיונשן ק שאול שקללו
 שאול והתריס כל אשר יטעום כלום כל אומו היום ואע״פ שלא היה יודע כלום אלמא תרם תלה עליו אלמלא פדאוהי שנאמר ויפדו העם את יונתן ולא ממ וכוי. גס ראיה מבנין הבימ שבימי עזרא כדמפורש בספר עזרא עכ״מ:



 כבא כתרא
 עשירים שקמין שדות עניים מן עבדי המלך
 עבור מס שלהם] דזכין ארעא לטסקא
 זבינייהו זביני וה״מ לטסקא אבל לכרגא לא
 מ״ט כרגא אקרקפתא דגברא מונח משמע
 אבל טסקא לארעא לאו חובת גברא הוא
 אלא על הקרקע מוטל ועוד יש ראיה
 דקרקע גריעי טפי ממטלטלי דאמרי׳ כל
 מילי מיטב הוא דאי לא מזדק הכא מזלבן
. ואני ראיתי תשובת רבינו !  במתא אחריחי ב
 יוסף ט״ע שכתב לבני טרוייש ףשבקשו
 להטיל. מ״י] מס על הכרמים של לאה שוה
 בשוה כמו על שאר חובות ומעות
 ופרקמטיא והשיב שאין בכל הסחורות השכר
 מצוי כמו ברבית וכן פרקמטיא היא נוחה
 ומצלחת וכספו או תמורתו בידו אפשר בלא
י הפסד דזוזי דאינשי עבדי ליה סרסירא  ג

 לאפוקי ארעא דבעיא אריס דשקל מחצה
 ואיכא עלה כמה הרפתקי כמו רוב חמה או
 רוב צנה או מיעוט גשמים ארבה או חסיל
 ואי אפשר להתביא ולעשות לו [שמור]
 כשאר עמלו לכן פירשו חז״ל אמר ד אלעזר
 אין לך אומנות פחותה מן הקרקע שנא׳
 וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט יי על

 מםכת מרדכי
 השכמת הקהל כגון ברשומ ראשים וממונים וכיוצא גוה
 ויתיישב יפה לישגא ררשאין שהרשות בילס לעשות אף
 שלא מלעמ כולם אלא פשיטא לבכל עני[ קאמר מהר״ס
 לאין בילס לשנות שלא מדעת כולם אלא במיגרר מילי
 לשמיא כלפרישית ואין להקשות ס״ס אמאי לא מיקמינן
 רשאין בכה״ג במיגלר מילי לשמיא פשוט לאין זה
 קושיא כלל להא לישנא ללהסיע על קיצתן לא משמע
 הכי לקיצמן משמע קצבה שלהן כלומר שהלבר נוגע
 אליהם ולא לשמיס והאריך בראיה שם שורש ק״ה ענף
 ב׳ וע״ש ומתוך דברי מהרי״ק מה שהגיה מורי ש״ן
 הגירסא לא מיגדר מלתא הוא ואין שומעין להן אינו
 נכון כי לפי גירסא זו יהיה פירושי לא מיגדר מלתא
 הוא פי׳ במידי דאיכא פסידא להאי ורוומא להאי ואי[
 שומעין להן לתקן תקנה כזו וקאי אלעיל אשלפניו וא״כ
 לסי פי׳ זה לא היה צריך מהרי״ק לדחוק אש עצמי
 ולפרש מיגדר מלתא נמילי דשמיא ולהביא ראיה
 מהגמרא אלא נראה שהגירסא שכתב נספרו של
 מהרי״ק ולא מיגלר מלתא היא אין שומעין להן וכ״כ
 הקלו״ן דברי המרלכי כלבריו ואז אי! יכול להיות פי׳
 כדפירשתי ואינו קאי אשלפניו ולכן דחק עצמו מהרי״ק

 להעמיד הדבר כפירושו ולו״קן ה):
 [ •פי׳ משמע הא דקתני מי שיש לו ר׳ זיז לא יטיל מייד
 בקרקע כמו שהוכיח מלשון שעבוד. וא״כ משמע מי
 שיש לו פחות מר׳ קרקע יטיל ומביא עוד ראיה לזה
 דחניא ס״ק דב״ק הרי כוי ומנא במס׳ פאה מי שיש לו
 נ׳ זיז לא יטיל ואמרי׳ קשה אהדדי לכך הוצרך לפרש
 בירושלמי טבי[ נ׳ דעבדין דהייני מטלטלין מר׳ דלא
 עבלין להיינו מקרקע וא״כ מוכח דאי[ נוחנץ מס

 מקרקעי. כמו ממטלטלי[]:
 כן אין להכביד עליהם כשאר פרקמטיא
 דא״כ היה הקרן כלה (*ושלום מאיר בר׳ ברוך). רבי׳ אבי העזרי כתב (*לעיל מוסב
 לחלוק על מה שכתב בשם ר״ת בפירוש להסיע על קצתן שכבר התנו ונהגו מקודם לכן
 אבל לתקן עליהם מחדש אין יכולין לכוף את היחיד עליה) תפכ וז״ל מה שטען
 האפוטרופוס שראשי הקהל הסכימו שלא לקבל שבועה משום אדם במס וביררו להטיל
 לכל בעל הבית ע״פ החרם על זאת אשיב

 !*לשו! מהר״ס נראה בעיני שיש להושיב כל הקהל
 שנוחניס מס ויקבלו עליהם ברכה שכל אחל יאמר נעלו
 לש״ש ולצורך העיר וחקנח הקהל וילכו אחר הרוב הן
 להעמיר חזנים הן למנות גבאים ופרנסים להוסיף
 ולגרוע ולמות ולסתור וכל צרכי הקהל יעשה על פיהם
 ואס יצטרך להוציא המיעוט יתנו תלקס. והמסרב לומר
 דעתו ע״פ הברכה בטלה דעתו וילכו אתר רוב דעות

 של מקבלי הברכה וראיה מס״פ בצי העיר עכ״ל]:

 אם הובררו *טובי העיר מתתלה להנהיג
 קהלם בכל דבר אפילו יחיד שביררו מה
 שעשה עשוי בתקנת הקהל ויפתח בדורו
 כשמואל בדורו אע״ג דבפ׳ בני העיר אמר
 רבא לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי כו׳
 ואמתני׳ ףקאי] דאוקימנא בשל כפרים
 י אבל בכרכים לא מהני שבעה טובי העיר
 [כלל אלא כולם] הני מילי בסתם אבל אס ביררו אפילו בכרכים מהני ואפילו יחיד דגרסינן
 בירושלמי דמגילתא פרק בתרא שלשה מבית הכנסת כבני הכנסת שבעה מבני העיר כבני
 העיר מה אנן קיימין אם שקבלו עליהם אפי׳ ביחיד ואס בשלא קיבלו עליהם אפילו כמה
 יא אלמא משם אנו למידין היכא דביררו אפילו יחיד נמי וכי היכי דמהניא ברירה בכפרים
 ה״נ מהניא בכרכין וכיון שכח בידם להפקיע בית הכנסת מקדושתו אע״פ שיש לכולן
 תלק בה כדאמרינן בנדרים בפרק השותפים הריני חרם עליך כו׳ ושרי למישתי ביה שיכרא
 כדאיתא במסכת מגילה ה״ה בכל מעשה הקהל מעשיהן קיים ופי׳ במעמד אנשי העיר
 שעושין בפרהסיא ואין מוחה [*בידם] שאס תפרש שצריכין לומר הן א״כ לא עשו [שבעה]
 טובי העיר אלא כולם ואפי׳ בכרכין נמי ונראה שאס אחד מהקהל מוחה בדבר שהם
 רוצים ראשי הקהל לעשות או לגזור חרס אס רוב הקהל היו מסכימים עם ראשי הקהל
 היה חלה החרם כאשר אברר ואס לא הסכימו רוב הקהל ומיחו אך הראשים עשו יכולין
 למחות דמה לי ינ קבלו בתחלה מה לי בסוף לפי הירושלמי אבל אם הרוב הסכימו
 (*והמיעוט מיחו) [*המיעוט מיהו] חלה עליהם הגזירה בעל כרחם דגרסינן סרק שני
 דע״ז [*דף לו] אין גוזרים גזירה על הצבור אא״כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה שנאמר
 במארה אתם נארים וגו׳ אי איכא גוי כולו אין ואי לא לא ובפ״ק דהוריות מייתי לה
 ומסיק [*והא] הכא דכתיב הגוי כולו ורובו ככולו ש״מ שחלה הגזירה בהסכמת הרוב
 אע״ס (*שאינם) [*שאין מיעוט] ע יכולין לקבלה ומשמע (*בהודאה) [*בהוריות] אפי׳
 לא הרכין אלא בראשו ואין להשיב דוקא בשתוקי ומישתק כדאוקימנא לעיל מיניה דה״מ

 דלתים ובריח ואמרינן בגמ׳ כשהן גובין לפי א ממון הן גובין ולא לסי נפשות והא מילתא
 נמי להא דמיא שהרי מה שאינם הולכין חוץ לעירם למנין בעיר אחרת לפי שיש להם
 טורח להנית בתיהם ריקן וממונם וחובותיהם סוף דבר כל דבר שתלוי בממון ולא
 (*בנסשות) [*בסכנת נפשות] אין מתשבין אלא לפי ממון כי ההיא (*דפ״ק דבבא בתרא)
 ףדריש פרק הגוזל בתרא] שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה
 (א) מחשבין לפי ממון ושלום מאיר בר׳ ברוך ז״ל: [דף ח ע״ב] ת£ כ רשאין בני העיר
 להסיע על קיצתן פר״ת שנעשית [הקיצות] מדעת כל טובי העיר ג(מדעתן או מחמתן)
 וטובי העיר הוו כחבר עיר וכל כמיניה ופירש ר״ס הטעם דטובי העיר הוי בעירם למה
 שהובררו כמו גדולי הדור בכל מקום כמו שגדולי הדור הפקרס היה הפקר בכל מקום
 דמיגדר מילתא ותקנתא כך [טובי העיר] היה הפקרס הפקר (*ואני) ףוה״ר] מרדכי
 מצא בשם ר״ת רשאין בני העיר ל להסיע על קיצתן האי רשאין אלהסיע קאי פי׳ היכא
 דכבר התנו ביניהם אבל אם לא החנו מחחלה אין כח בבני העיר להכריח אחד מבני עירם
 למה שירצו ה ודקאמר הפקר ב״ד הפקר כגון בי דיכא דרב אמי ורב אסי דאלימי הוו
 לאפקועי ממונא כדאיתא פרק השולח והא דאמרי׳ ובאת אל הכהניס וכי תעלה על דעתך
 וכו׳ היינו י שבכל זמן שבדורם אין גדול כמותו אבל אס יש בדורס גדול כמותו אין
 י בידינו להסקיע ממון: ת^א ח ועל אודוח המס כך הוא שכל מה שאדם מרויח בו
 נין שלו בין של אחרים חייב לתת ממנו למס ואף אס עד עכשיו נהגו מאליהן שלא ליקח
 המס ממה שיש ביד בני אדם משל אחרים יכולין מקצתן עתה למחוח ולומר עד כה
 סבלנו [*כעין פרק הגוזל בתרא] מכאן ואילך לא נסבול ^ ט וששאלתם על ראשי הקהל
 שבאו לשנות ולהטיל מס על שוה ליטרא קרקע כמו על ליטרא מעות בכל מלכותינו אין
 מתנין מס מן הקרקעות ופעמים רבות רצו בעלי כיסין לשנות ובא מעשה לפנינו ולא
 הנחנום דהא דאמרינן (ב) רשאין בני העיר להסיע על קיצתן היינו קיצתן שנהגו כבר
 מקודם לכן בעיר מימי קדם או שהן עצמן באין לתקן תקנות מדעת כולם כי הנהו טבחי
 דאתו לקמיה דרבא דאתני בהדי הדדי מדעת כולם וקמ״ל דנתקיימו הדברים ואע״ג
 דבדבורא בעלמא קא מתנו וגרע טסי מאסמכתא דכל דאי לאו כלום הוא הכא ודאי מהני
 בההיא הנאה דקא צייחי להדדי במידי דאיכא רווחא להאי כמו להאי איידי דקני גמר
 ומקני כההיא דפרק הפועלים מחנה שומר חנם להיות כשומר שכר או כשואל ואסילו
 בדברים דבההיא הנאה דנפק עליה קלא דאיניש מהימן הוא גמר ומשעבד נפשיה אבל
* -,״״,, י י י י י י י י יי׳י ftu י י ״ ד ד ד ״ ד י . א ו ח ו ו  לשנוח שלא מדעח כרלן במידי דאיכא ר
 . . •, . [*ובמרדכי ישן כמנ וצח מיגדר מצתח הוא חין שומעי!
 להאי וססידא להאי *לא מיגדר מלתא היא להס וכי׳ עיין נמהרי״ק שורש ק״פ שכן היה הניסחא

 אין שומעין להן לעשות מקנה לעצמו שלא בספרי]:
 כחורה והכי מוכח בתשובות רבינו יוסף ט״ע ועוד יש להביא ראיה ברורה דתנן במסכת

 [*נמהרי״ק משמע דפסק כדברי ר״ת היכא שהתנו פאה מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט
 כבר מ׳ שכתב שר״י בר קלונימיס ור״מ בר מרדכי
 כתבו כעי[ ר״ת אס לא שיהיה רגליס לדבר שהיחיד
 רוצה לסרוק העול מעליו כמו שכתיב בסוף (חסר כאן)
 לבמראה הוא גס ידוע שגדול בלורו היה השיב בתשובה
 כלברי ר״ת וז״ל להא לאמרי׳ רשאין מי העיר להסיע
 על קיצתן כו׳ על וקמ״ל לצמקיימו הלבריס ואע״ג
 דבליבורא בעלמא קא מתצו כו׳ על אבל לשנות שלא
 מדעת כולם במידי דאיכא פסידא להאי ורווחא להאי
 לאו מיגדר מלתא הוא אין שומעין להם לעשוח חקנה
 כו׳ הרי לך בהליא לבעינ[ שיהא מדעת כולם אס לא
 נהגו נעיר מקלס או לליהוי למיגלר מלמא אלא במילי
 דשמיא שהדור פרוץ לעבור על ד״מ ורוצים לגדור גרר
 ולעשות סייג וכה״ג יש כח ניד רובס שלא מדעת כולם
 אנל בע״א לא אס לא נהגו מימי קדס אי שנאו להתנית
 מדעת כולס והביא ראיה לדבריו מדברי הגמרא ולנשוף
 כתב ותדע מדברי מהר״ם עצמו דס״ל להר״ס דדוקא
 במיגדר מלתא למילי דשמיא כדפירש אזי יש כח לעשות
 בלא רעת כולס בהסכמת הרונ לאס איתא דנשום ענין
 השייך לתקנות העיר יכול הקהל לעשות שלא מדעת
 כולס אע״ג דלית ביה למיגדר מלתא במילי דשמיא א״כ
 יקשה למה הוצרך מהר״ם לפרש החידוש דרשאין יכו׳
 דקמ״ל דבדיבורא בעלמא נתקיימו הדברים ושלא
 במשמעות דרשאין דרשאין משמע לכאירה שבא
 להשמיענו שהרשות לעשות כן ואין בו נדנוד עבירה
 יניחהו על פשוטו ויעמידהו בכה״ג כגון שהוא לצורך

 שכחה ופאה וכר* ומשמע אע״פ שיש לו
 קרקעוח ששויס ר׳ זוז מדקחני סיפא היו
 משועבדים לכתובת אשתו או לבעל חובו וכו׳
 ולי שעבוד שייך בקרקעות ועוד תניא ומייתי
 לה ס״ק דב״ק הרי שהיו לו בתים שדות
 וכרמים ואינו מוצא למכור כו׳ ה״ד אילימא
 דזול ארעתא דכ״ע ורידיה נמי זיל בהדייהו
 אפילו מובא נמי ליספו ליה ופרש״י דהא
 חנן היו לו ר׳ זוז *חסר דינר אפילו נתנו
 לו אלף זוז בבת אחת הרי זה נוטל ותנן
 במסכת סאה מי שיש לו נ׳ זוז והוא משא
 ונותן בהן הרי זה לא יטול ומפרש עלה
 בירושלמי מבין חמשין דעבדין ממאתן א<
 דלא עבדין ועל זה סמכו הקדמונים שלא
 להטיל מס על הקרקעות כי כל המס אינו
 אלא ממשא ומתן תדע שהרי היכא שבני
 העיר עניים ואינם נושאים ונותנים בממון
 ובפרקמטיא אע״פ שיש להם קרקעות אין
 השר לוקח מהם מס אס לא כה״ג שתהא
 הקרקע עצמו משועבד למס והכי משמע
 פרק חזקת הנחים הני זהרורי [*פירש׳

 הגהות הכ״ה א לפי שבח ממון כוי כצ״ל: ג נ״ב עיין בתשובת מהרי״ק סי׳ אי: ג תא״מ: ד נ״ג להמנות וכו׳ ולהסיע: ת צ״ל והא דאמר: ו (שבכל זמן) תא״מ: ז בידן כצ״ל: ת נ״ב עיין בתרומת הדשן סי׳ שמ״ב: ט נ״ב עיין בתרומת
 הלש! סי׳ שמ״ב ובתשובת מהרי״ו סי׳ פ״ל: י מכלל לנשל כצ״צ: יא נ״נ אלא ע״כ אנו קיימין נסתס אלמא כוי דהיכא: ינ נ״ב לא: יג נ״נ ש״א רוציס:

 חרושי אנשי שם
 כרחם יכולין למחות הואיל ובדין וק״ל והראיה שהרי בתשובה דסרק במרא דג״ק מתתיל וששאלת על דבר
 המס שנותנין לשר בלי קצבה וק״ל: ג״מ ולי גראה דוחק לחלק בכך ולומר דמס בלי קצבה מקרי גדלה
 דהא משמע שם מותני[ האי מס משוס מושאים ונומנין במדינת השר ואס כן למה נקרא גדלה דהא
 גס מעכו״ס נוטל אומו המס כמבואר שס ואע״ג דאינו קצוב דאדרבה איסכא מסמברא דבמס שאינו קצוב
 יוחר יש לחייבו ממון אתרים מבמס הקצוב כמו שכתב בעל תרומת הדש[ סי׳ שמ״ב דבמס שאינו קצוב
 י״ל דעושה עין דממרבה המס בשבילו משא״כ במס הקצוב לכן נ״ל דמעיקרא קושיא ליתא דשם בהגוזל
 בתרא כתב המרדכי כן בשם תשובת ר״ת וכאן כתב בשם תשובת הר׳׳ס וגברא אגברא קא רמית דאפשר

 דהר״ס תולק על ר״ת בזה ודו״ק:

 מן העיר גרמה לו תיובו: ש״י [ג] וקשה דבס׳ בתרא דב״ק סי׳ קעט כ׳ תשובת ר״ת דכתב אך בעיני
 יפלא היאך אדם מציל עצמו בממון חבירו כ״ש ממונו בממון מבירו דלא מיבעיא פלגא סקדון וכו׳ אלא
 אפי׳ סלגא מלוה אין כשאר מלוה וכו׳ עד ומה שטוען ראובן שרוצה לתקן לתת משל אחרים מעחה
 והלאה ושמעון מעכב הדין עס שמעון וכו׳ והנה קשה שכאן פסק לימן ובפ׳׳ב דב״ק פסק שלא יתן וע״ק
 דכא[ פסק שיכולין לתקן לית! ובב״ק פסק שאין יכולץ לתקן. וי״ל שתשובת שאילה של רטנו תם בבבא
 קמא מתתלת על דבר המס שנומנין לשר בלי קצבה ר׳׳ל שלא כמנהג אלא גזילה ושייך בו מציל עצמו
 בממון חבירו שאסור וגס אין בכח האחר לתקן דבר שאין הדי[ נותן אבל בכאן מדבר במס הקצוב ואינו
 גדלה לכן אותו שנותן ממונו להרוית בו אדעתא דהט נותן כי יודע מס הקצוב ולכן אף אס לא נתנו על

 שלטי הגבורים
 העיר לא. ומהא דלקמן טייעא וכו׳ ד״מ דהכא מייד לדבר הרשות ולקמן מיירי לדבר מצוה וגני העיר אפי׳
 לדבר הרשות מותרי[ לשנותה ומה״ט היה מתיר ר״ת לעשות ברשות בני העיר מקופה של צדקה כל צרכי
 צבור. ור״י מפרש לשנות להלוומה וכן משמע דפדך והא רבי ינאי יזיף ופרע ומשני שאני ר׳ ינאי דניתא להו
 לעניים דכמה דמשמהי מעשה ומיימי להו משמע דמסקנא דשמעתין דמשבאו ליד גבאי אסור לשנותן אס אין

 ריות בדבר וכן הלכה. מתיס׳ במסכת ערכין סרק קמא:

 (א) שוב מצאתי בתשובה אמרח שגובים לפי שבח נפשות וגס לפי שבת ממון תצי השכירות עכ״ל: (כ) מסקנא
 דשמעמין האומר סלע זו לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו פירוש לעשות צרכיו ממנו ולהוציאו לכל מה שירצה
 ולחזור ולפרעו טן לאחר פירוש להלוותו למטרו ט! אמר הרי עלי ט[ אמר הד זו וכן הלכה משבאת ליד
 הגבאי אסור לשנומה משמע אפילו למצוה אחרמ וחימה מהא דאמרי׳ בפ׳׳ק דב״ב רשאין בני העיר לעשות
 מקופה תמחוי ומממחוי קופה וצריך לחלק דדוקא בני העיר רשאין לשנות אבל גבאי צדקה בלא רשות בני

 הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א)נ״ב ר״ל ממאת! חסר דינר: ב) נ״נ ושלום מב״נ: ג)5"ל ספסר חוזי כוי ליה ספסירא לאפיקי כר: ר< נ״נ וגוי: ה) ןרונ לברי הגהה זו שייך לשי׳ שלפ״זן.



 מסכת מרדכי נבא בתרא ה
 שצריך לעיין ולתת לכל אחל כפי הטיפולין התלויין ט תפח (*ודוקא) ףודייקינן]
 שררות הוא ללא עבול הא הימיני מהימני ליה ליתיל לעשותו גזבר מסייע ליה לר׳ חכינא
 לאמר מעשה ומינה רבי ב׳ אחין על הקופה וב׳ אחין לגבי הימנותא כחל למו הלכך
 מוקמינן שני אחין פרנסים פירוש גבאי צלקה להא יחיל נמי מהימן ובלבל שיהא ףאלס]
 תשוב וירא שמים לפי הלור משוס ללית לן בלורנו כר״ח בן תרליון מיהו בירושלמי מוכח
 לאין מעמילין פחות משלשה ומוכח נמי לאין מעמילין שני אחין כההיא לפ״ב לפאה
 ירושלמי ר׳ חלבו בשם רבא אין מעמילין פרנסין פחות מג׳ פי׳ גבאי של צלקה את חמי
 ליני ממונות בג׳ ליני נפשות לכ״ש ופריך ויהי עשרים וג׳ פי׳ הואיל וכליני נפשות [*הן]
 יהיו כ״ג כמו ליני נפשות ושנינן על (*להוא) [*להוי] מצמית להון הוא יסכן פי׳ כלומר
 מן הלין היה צריך עשרים וג׳ אלא פעמים לא היו יכולין להתקבץ על שיהא העני מסתכן
 לכך אמרינן ג׳ כמו ליני ממונות אבל תרי לא א״ר יוסי בר בון אין מעמילין ב׳ אחין
 פמסין פי׳ גבאי צלקה ר״י עבל חל מן תרי אחין ואמר לא שנמצא באיש פלוני אחינו
 לבר אלא שאין מעמילין שני אחין פרנסין הלכך נכון המר להעמיל שלשה גבאי צלקה
 כלאיתא בירושלמי ובלבל שלא יהא בהן שני אחין מיהו נהגו בכל המקומות להעמיל גבאי
 אחל אלם שהצבור חפצים בו למנותו: גבאי של צלקה יש לו לקבל על עצמו להיות גבאי
 כלאמרינן בירושלמי [*לפרק] בתרא לסאה רבי יוסי עאל לכפרין בעי אוקי עליהן לבס״א
 בעא מוקמן להון] פרנסין סירוש גבאי צלקה ולא קבילו עליהון עאל ואמר קומיהן בן
 בבי ממונה על הפקיע ומה זה שנתמנה על הפתילות זכה להתמנות מגלולי הלור אתם
 שנתמניתם על למי נפשות לא כ״ש ר׳ חגא כל הוה מקים פרנסי פירוש גבאי צלקה
 הוה מנועים להון אורייתא לומר כל שררה מתורה ניתנה שנאמר בי מלכים ימלוכו. מצאתי
 אלם שהוא גבאי צלקה אם העניים יחרפוהו אין לו לחוש כי יותר טוב הוא לו ממה
 שמברכין אותו כי יותר זכותו גלול [*בכך] כלאמרינן בירושלמי לפרק (*3׳ לב״ב ופרק)
 בתרא לסאה ר״א הוה מפרנס פי׳ גבאי צלקה חל זמן נחת לביתא אמר לון מאי עבליתון
 אמרו ליה אחא חל סיעא ואכלין ושמין וצלו עלך אמר לית לן אגר טב אתא זימנא תניינות
 אמר לון מאי עבליתון א״ל אתא חל סיעא ואכלין ושחין ואקלונך אמר לון בלץ איכא אגר
 ט3 הרי אחה רואה כשברכוהו לא היה שמח וכשחרפוהו היה שמח מפני שמקבל שכר גלול
 יותר: י שררותא הוא ללא ע3לי הא המוני מהימני תפט פסק ר״מ להג3אי שאמר
 * [נ״א אף לאחר שסלקוהו מ״י וכן גי׳ רמ״א [וכ״כ בעולו גבאי כך וכך הלויתי (*לתוך כיס)
 הב׳׳ח]: [*לכיס] של צלקה נאמן בלא שבועה *אך לא
 אחר שיסלקוהו ג< וכיון לכך הוא לרך הגבאים שהם מלויס לתוך כיס של צלקה על שיהא
 בכיס מעות. ואלעתא להכי מוקמינן להם לרשאין בני העיר לעשוח (*קופה) [*מקופה]
 תמחוי וה״ה להעמיל הגבאים להאמינן וכן משמע שררותא הוא ללא עבלי הא המוני
 מהימני ח אפילו יחיל אע״פ שאין ממשכנין על הצלקה לבע״ש) מ״מ נאמן כי הא
 לרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ל׳ מאות זוז לצלקה פר״ת בלבריס בעלמא
 עול נמצא בשם ר״ת לע״י תנאי היה מלעת כולם מעיקרא או ע״י נלר: שאל הרב ר׳
 יוסף את ה״ר יצחק בר אברהם תצ ט על הצדקה שפוסקין בני העיר ויש יחיליס
 שמסרבים על לעת הרבים ולא אבו שמוע ואני שמעתי שכחב רביבי שמעיה בשם רבינו
 יוסף נף׳ע אין מעשין על הצלקה אפילו למצוה שנאמר כי בגלל הלבר הזה יברכך ושנינו
 כל מצוה שמתן שכרה בצלה אין ב״ל של מטה מוזהרין עליה ואין הלבר תלוי אלא
 בנליבות [*הלב] ומלברי הרצאה עכ״ל ותלמילך חוכך [*ס״א הוכח] להחמיר מלתניא ל׳
 יום (*לקופה) ףלתמתוי] שלשה תלשים (*לתמחוי) [*לקופה] ו׳ חלשים לכסות י״ב
 חלשים לפסי העיר ומלכייל כל הני בהללי ש״מ לכי היכי לכופין לפסי העיר כייפינן
ף מט:] אבל אמיל כייפינן ליה כי הא לרבא ל  להו לכולהו ועול מלגרסי׳ פרק נערה ף
 אכפייה לרב(אמי) [*נתן בר אמי] ואגבי מיניה ל׳ מאה זוזי לצלקה ולא משמע בלברים
 כההיא לפרק הכותב [לף פו.] ופרק הגוזל אכפייה רפרם לרב אשי ואפיק מיניה ועול
 לפ״ק לב״ב [לף ח:] מייתי לה וה״ג ממשכנין לצלקה אפילו בע״ש והכתיב ופקלתי על
 כל לוחציו אלו גבאי צלקה ומשני הא לאמיל הא ללא אמיל כי הא לרבא אכפייה לרב
 נתן 3ר אמי ואפיק מיניה ת׳ זוזי לצלקה ובתרוייהו גרסי׳ רבא ורב נתן בר אמי ולאו
 תרי עובלי נינהו והתם לאו כפיית ל3רים 3עלמא קאמר ולוחק לומר להתם איירי לכ3ר
 נלר מעיקרא ולהכי אכסייה מללא אילכר ליה תלמולא ומלגרסי׳ ףב״ב לף ט׳] (נעשו)
 [*עושו] אהללי אין לי ראיה כלאמרי׳ מעלנא לילי עישר נינהו ומלהסיע על קצתן נמי
 אין ראיה להתס מלעת כולם היה כלפר״ת והכי מוכח (*ברישא) [*ברייתא] לתנן רישא
 מפין וסיפא רשאין נס״א לתנן רישא וסיפא כופין וברייתא רשאין] והשיב ר״י בר׳
 אברהם וז״ל על הצלקה שפוסקין בני העיר ויש יתיליס מסרבים וכתב רבינו יוסף לאין
 מעשין עליה משום למתן שכרה בצלה יפה כתב אני לא ילעתי ושמחתי בלברים כי עכשיו
 מצאתי גאון כלברי ולא כפירוש ר״י ז״ל לפי׳ רבא אכפייה לרב נתן בר אמי ממש ולא
 כפיית לברים משום לכתיב באותה מצוה לא תאמץ [*את לבבך מ״י] ולא תקפוץ את ילך
 [*אבל] כי נראה בעיני להא לאין ב״ל של מטה מוזהרין עליה כשאר מצות עשה היינו
 לענין לאין לכפותו על שיעשה שהיו מכין אותו על שתצא נפשו כלאיתא בכתובות
] והיינו אין מעשין שכתב בשם ר״י טוב עלם אבל מ״מ מוזהרין עליה ואין ו  ףלפ״
 מוזהרין עליה לקאמר ר״ל לאין נענשין אס לא יכפוהו וראיה ללבד מירושלמי לפ׳
 המוכר את הספינה גבי מאזני צלק וגרסי׳ מכאן אמרינן כל מ״ע וכו׳ על אמר רבי
 חייא בר בון ח כמו מתני׳ ב״ל של מטה אין נענשין אבל מוזהרין בו לכפות כללרשינן
ף ק״י] גבי ההוא ללא מוקר ל  מיהיה לכס שימנה אגרלמים על כך וההיא לכל הבשר ף
 אבוה ףוכפתוה] אמר שבקוהו לא פליג אירושלמי לה״ק כיון(שביישתס אותו) [*שכפיחס
 אותו] אין אתם צריכין לטרות יותר שאין אתם נענשין כשאר מצות עשה ופירושים אחרים
 יש ולא ישרו בעיני: וצלקה הואיל ואתא לילן נימא בה מלתא תצא פ״ק לר״ה אמר

 בהולאה אבל בגוזרין גזירה אפילו מוחין הוי עבריינא וקאי במארה וכו׳. ומכל הני שמעינן
 שא״צ לענות אמן אתר גזירת האלה וההיא לפ׳ שבועת העלות היינו להתחייב בקרבן
 אבל לאו לשבועה מיהא איכא ובמעשה לגבעונים כתיב ולא הכום בני ישראל כי נשבעו
 להם נשיאי העלה וגו׳ וילונו ומשמע מוילונו כל העלה ללא ניחא להו ולא ילעו נמי
 בלבר ואפ״ה חיילא עלייהו שאם בהיתר [*היו] יכולין לעבור א השבועה למה לא הרגום
 כיון שבאו במרמה וגס במעשה ליהונתן ק שאול לא שמע השבועה וחלה עליו וכיון
 שתקנתן וגזירתן קיימח והפקר בית לין היה הפקר בדבר שתקנת צבור הוא לכתיב וכל
 אשר לא יבוא וגו׳ ואם רוב הקהל מסכימין אל גזירות הראשים היו יכולים מן הדין
 לכפות המיעוט להיוח צייחי לתקנחם ואם (*מחליפין) ףב מחניפין לאוהביהם] ולא
 הכריחום קולר תלוי בצואריהס וראוי להם לרחם על עניים לפי הענין שהם רואים גס
 ראיה לדבר בסירקין דחסידי דבי נשיאה גזור חעניחא ולא אודעיה לר׳ יוחנן ולר״ל א״ל
 ר״ל לר׳ יוחנן והא לא קבילנה א״ל בתרייהו גררינהו ויש ללחות לשמא אי הוה ידיע
 להו הוי ניחא להו והוצרכתי ףבס״א והארכחי] לפרש לפי שיש מרבוחי שאומרים לתניא
 רשאין בגי העיר לקיים תנאס ולהסיע על קיצתן ה״מ אס כולן ניאותו יחל והוא עמהם
 ושוב עבר הקציצה דומיא דהני חרי טבחי אבל בלא לעתו לא אלימי לעשות והפקר ב״ל
] מורי הזקן ממיץ ואני את אשר היה עם לבבי י  הפקר לא שייך הכא כך היה אומר ףר״
 כתבתי עכ״ל אבי העזרי ור״ת פליג (*כמו שפירש לעיל) [*עליו] בספר הישר [*וכתב
 כמו שפי׳ לעיל]. ובאותו הלבר השיבו רביגו יהולה ברבי קלונימוס ורבינו מאיר בן מרדכי
 כי ראובן תקף את כל הקהל ללין והיה מתרעם בלבר וכתבו כעין לברי ר״ת וסוף
 התשובה כתבו ולאי אס ראובן גברא לאמיל הוא והקהל עשו תקנה שלא לקבל שבועה
 מפני ג תקנת הקהל יתכן לכוף ראובן לתקנתם אבל אס לא אמיל למה ירלפוהו.
 תפג ומן ההולאה (*מה) שאומרים ראשי הקהל שהולה בפניהם אינה הולאה בעינינו
 מלא לבלשון תמיה אמר להם לפי לבריו ועול שהם בעלי למין כל זמן שלא נתנו מס
 ואיך יעידו עליו והתגיא בני העיר שנגנב להס ס״ת אין דנין אותם בדיינים של אותה
 העיר וכן כ׳ ר׳ אבי העזרי שאינם יכולים להעיד אותם שלא פרעו חלקם במס [*סי׳
 תשכ״ה ושלום מב״ב] ועיין לקמן בסרק חזקת הבתים גבי וליסלקו בי תרי מינייהו ולדייני:
 [דף ט ע״א] אבל היכא לאיכא אלם חשוב לאו כל כמינייהו למתנו כ׳ רבינו יואל דוקא
 בתנאי כהנהו טבמי שהנפסד אינו נפרע בהפסלו של זה וקנס בעלמא הוא (*ואמו)
 [*אינו] בלא אדם חשוב (*ולא) [*אבל ל שאר תנאי שמתנין העולם לשלם לנפסד בלא
 אדם חשוב תנאי גמור הוא] ובסוף השערים כחוב תפד דאין רשאין חשובי העיר
(  לקיים שום לבר היכא ליש דיין מומחה או אדם חשוב אס לא על פיו: תפח א
 ה משבאת ליל הגבאי אסור לשנותה לוקא הגבאי אבל בני העיר משנין אותה אפילו ללבר
 הרשות וכן היה נוהג ר״ת לתת מעות (*של הקבל״א בלע״ז) [*קבלת כיס מעשרות.
 במ״י ועי׳ בתוספתא] לשומרי העיר לפי שעל לעת בני העיר גובין אותו: תפו ו ונשאל
 לר״מ על ראובן שנתן ממונו לצלקה ואמר זה הממון ינחן בדוח ומן הדוח יקחו הקהל
 לשכור רב הישר בעמיהם והקרן יהיה קייס ונאסף האיש אל עמיו והניח חיים לכל ישראל
 ואתר מותו השכירו הקהל רב אחל שהיה קרובם ונמצא רב אחר שהיה נשר מבנות
י והשיב  המקדיש גדול כמותו אס שייך כאן אומדנא לר״ש בן מנסיא לפ׳ יש נוחלין כ
 נ״ל אתר שנתן לקהל וכבר בא ליד הגבאי אין לבניו וליורשיו שום כח יותר משאר עניים
 ףבס״א הקהל] והקהל יעשו הטוב והישר בעיני ה׳ ואדם דכל מאי דאתי [ליד הגבאי]
 אדעמא דידהו קאמי כדאמר רב אשי פ״ק דב״ב אנא נמי אתנויי לא צריכנא דכיון לכל
 מה דאתי(*ליד הגבאי ולא מן דבעי׳ יהבי׳ ליה מק״ל הגמ׳) אדעתא דידי קאתי ומאי
 דבעינא עבידנא ה״נ רשאין בני העיר לעשות תמתוי קופה וקופה תמחוי ולשנותה לכל
 מה שירצו וכן היה ר״ת נוהג לתת הקבלא לשומרי העיר מהאי טעמא ודאי כל כמה
 דלא מטי ליד הגבאי תפז יכול ליתן לקרובו עני דטובת הנאה שלו ואפילו לשנותה
 למצוה אתרת כדאמרי׳ בפ״ק דערכין וגרסי׳ ףנמי] בירושלמי דפרק בני העיר ר׳ חייא
 בר אבא אזל לתמן יהבי ליה פריטי למיפלג ליתמי ולארמלתא נפק ופלגינהו לרבנן מהו
 שיהא צריך להפריש אחרים תחתיהם ר׳ יעקב בר׳ אחא ור״י בשם ר״א אומר כל המעות
 עד שלא מתנו ליד הגזברין אתה רשאי לשנותן משינתנו לגזבדן אי אתה רשאי לשנותן
 (*אלא) [*אבל] מטון שבאו ליל גבאי מה שירצו הקהל יעשו בו [במ״י שירצה הגבאי
 יעשה] כמצות הקהל כלפרישנא וגלולה מזו נ״ל אפילו בחייו אס הוליעו כבר לקהל שהוא
 נולר כך וכך לחת ביל גבאי לעניים שבעיר ושוב העני אפילו הוא גופיה לא מצי לעכובי
 לעצמו ולמיא האי מילמא להאי לאמרי׳ בערכין פרק המקליש בכהן שהקליש שלה חרמו
 ובפרק הגוזל קמא אחוזתו מה ת״ל מנין(*ששלה) [*לשלה] היוצאה לכהנים ביובל וגאלה
 אחל מן הכהניס מנין שלא יאמר הואיל ויוצאת לכהניס ביובל והרי היא תחח ילי תהא
 שלי ולין הוא בשל אחרים אני זוכה בשלי לא כ״ש כו׳ על יוצאה מחחת ילו ומתחלקת
 לכל אחיו הכהניס ה״נ טון שאמר בפני הקהל אני נולר לתת ליל הגבאין כך וכך לעניי
 העיר או כך וכך לעניי העולם ה״ל כאילו מטו ליל (*גבאי) [*הגבאי] (*ללא) [*ולא]
 מצי למהדר לאנן יל עניים אכן ויש לנו לכופו לקיים נדרו שנלר לתת ליל גבאי לחלק
 לשאר עניים לאטו משום לעני הוא לא יקיים נלרו ועול הא אמרי׳ לא תלקט לעני
 להזהיר עני על שלו ולא מצי למימר בשל אחרים אני זוכה בשלי לא כ״ש וה״נ אמרי׳
 בפ״ק לב״מ [לף יב.] השוכר את הפועל למחצה לשליש ולרביע לא ילקט בנו אחדו וה״ה
 לעני שמפריש מעשר עני ללא מצי לעכב ט בזה לא יצא ילי נתינה כ״ש בנלון זה שבא
 ליל גבאי אין לבניו צל זכייה טפי מעניים אתרים אלא תלוי בלעת הגבאי והקהל
 ךאלעתא) ףלאלעתא] לידהו יהב כלסדשית [*ושלום מב״ב]: [דף ח ע״נ] קופה של
 צלקה נגבית בשנים ומתתלקת בשלשה נגבית בשנים מפני שאין עושין שררות על הצבור
 פחות משנים שממשכנין על הצדקה ומתתלקת בג׳ (*דוקא) מפני שהוא כדמי ממונות

 הגהות הב״ח א נ״נ על: נ נ״נ הס: ג נ״נ ס״א חשל: ל נ״נ אס נפרע נהפסלו של זה תנאי גמור הוא כצ״ל: ה נ״נ עיין במרומפ הדשן סי׳ שמ״ו: ו ג״כ עיין נתשונת מהרי״ק סי׳ ה׳: ו נ״ב עיין בתשובת מהרי״ק סי׳ הי: ח נ״כ
 משמע: ט נ״ב עיין בתשובת מהרי״ק סי׳ קמ״ח ובתשובת מימין זאב שי׳ רכ״ז:

 הגהות וציונים מממ״י ״מ״מ א) נ״נ כרייפא בערכין ומטאה הרי״ף בפירקין: ב< נ״נ או לא: ג)צ״ל לטון: חצ״ל טני



 ו מסכת מרדכי כבא בתדא
 שירדו מנכסיהם לתניא פ׳ יש נוחלין הרי שהלך כנו למל״ה ושמע שמה כנו ועמל וכתכ
 כל נכסיו לאתרים ואח״כ כא מו מתנתו מתנה ר״ש ק מנסיא אומר אין מתנתו מתנה
 נילוע שאילו ילע שמו קייס לא היה כותכ לאחרים ואמר ר״נ הלכה כר״ש בן מנסיא
 דאזלינן בתר אומדנא אלמא דהכי הלכתא הכא נמי אמדינן דעתיה שאילו ילע שירדו
 קרוביו מנכסיהם לא היה מניח קרוביו ונותנן לאחרים הלכך יהבינן לקרוביו ויש גדולים
 אחרים (*שחולקים) [*שחלקו מ״י] עליהם לאלרבה אומדין דעתיה שאפילו אס היה יולע
 שעתילין לירל מנכסיהן הוה יהיב צדקתו לעניים למילי הוא טעמא ליהיב אלא כי היכא
 לתיהוי ליה כפרה ותלך לפניו צלקתו והשתא לקרוביו עשירים ימנע מלעשות כפרה
 לעצמו וימתין על שירלו מנכסיהם על אותו זמן יהא נילון אלא ולאי הואיל ובההוא
 שעתא עשירים היו אין להם באותה צלקה אלא כשאר עניים ועול היו מביאין ראיה
 מפרק הגוזל קמא נ*ל׳ קט] אמר אביי שמע מינה הכסף מכפר מתצה לאי לא מכפר
 ניהלר ליורשין מ״ט אלעתא להכי לא יהיב
: כ*מעשה ניהולית אחת שנפטרה ואמר ר״א א מ ח t o י כ ד ר ת מ י ה ג ה ל ב י ה ע נ י ! י מ י ה נ י ש ח * 
 ממי״ץ ג שנלרה כ׳ לינרים לצלקה ולאחר פטירתה החזיק בשלה ולא רצה להחזיר ליורשיה
 אלא ליתן לצלקה והיו היורשין אומרים לא ילענו בזאת הצלקה כלום ושאלו לר״י והשיב
 כי רבינו אליעזר אין לו להתזיק בממון היורשין על מה שנדרה ולין מצוה לקיים לברי
 המת אין מוטל עליו מון שלא השלישתו מתחלה לכך ואפילו יטעון רבי אליעזר שהוא
 גבאי וידו יד עניים הוא ורוצה לעכב את הצדקה בידו ויתמה למי שמתלק הצדקות
 שנותנים בעירו אעפ״כ אין נ״ל שיהא לו כח להחזיק בממון על כך לחלק זאת הצדקה
 לדעתו יותר מלדעת היורשין אפילו אס יש לו מגו להיות נאמן על ידו שנדרה צדקה זו
 ואע״ג דתניא בתוספתא דב״ק תנו מאתים זוז לעניים יתנו אותם לעניי אותה העיר ד
 אחא אומר לעניי כל ישראל אין לכוף היורשין ליתנה לעניי אותה העיר ואפילו את״ל
 שהלכה כתנא קמא ולא כרי אחא כי כך מנהג שהרנה עשירים נפטרו כצרפת ובשאר
 מקומות והיו נודרין לצדקה דנר גדול ולא היו נותנין אותם לעניי אותה העיר אלא
 ל מחלקים לכאן ולכאן כמו שנראה נעיגיהם שהדכר ידוע עכשיו שאינם מתכווגין ףליתנן
 ה לא] לעניים מועטין שבאותה עיר ולא י) (הכל) לאורחים הנאים מחוץ לעיר. ואז היו
 ישראל מרובין בעיר אחת י ועניים מרובים (*בעיר אחרח) ףבהעיר נראה] לחלק להם
 צדקה יוחר (*מעכשיו) [*מעירם] לפיכך אין לד אליעזר להחזיק בממון אלא יחזיר
 ליורשיה ויודיעם שכך נדרה. ובעצתי יתנו יורשים של אוחה יהודית כ׳ דינרים ז שאמר
 רבינו אליעזר כי נאמן הוא בעיני על כך ועדיין יחקור אם אתרים יודעין שאי אפשר
 שהוא לבדו שמע ולא אחרים ושלום יצחק בר׳ שמואל: בנדרים 5פ׳ ר״א [*דף ס״ה]
 פוחחין לו לאדם שהדיר את חבירו מנכסיו אומרים לו אלו היית יודע שאתה עובר על
 וחי אחיך עמך היית נודר דשמא יעני ואי אתה יכול לפרנסו ואומר אלו הייתי יודע שכן
 הוא לא הייתי נודר הרי זה מותר וא״ל רב הונא לרבא ולימא ליה כל דמעני עלי נפל
 מאן דמטי(ליה) (לי) [*לפרנסו בהדי כ״ע מפרנסי ליה הכי איתא בגמרא] בהדי גבאי
 לפרנסו ובהדי כולי עלמא מסרנסין ליה א״ל שאני אומר כל הנופל אינו נופל על הגבאים
 תחלה ופירש ר״א ממי״ץ (*ולימא כל דמחעני וכוי) שמא יעני ואין זו פחיחה דבשביל
 כך לא יתחרט דנימא הנודר כל דמעני [לאו] עלי נפל בתמיה וכי עלי לפרנס כל דמעני
 בשביל כך לא הייתי מונע מלנדוד לימנו ליה גבאי בהדי כולי עלמא מפרנסים ליה פירוש
 [*כך פירושו של הרא״ם] ימנו גבאי צדקה בשביל צורך כל עניי העיר ואחן חלקי עמהם
 ויתנו חלקי (*לצורך שאר) [*לשאר] עניים שלא הדרחי וחלק האחרים לזה שהדרתי
 ומפרנסין ליה פי׳ יסרנסוהו מכיס של צדקה שנתחי חלקי ובהיתר שלא יתנו לזה שסדרתי
 מחלקי כדפי׳: עוד פירוש אחר ועיקר [*כך פי׳ ר״ן] לימנו ליה גבאי ואתן לגבאי מלקי
 ואותו שהדרתי יהא מותר בה כדתנן ספ״ק דנדרים היה מהלך בדרך ואין לו מה יאכל
 נותן לאחר לשם מתנה והלה מותר בה ובשביל כך לא יתחרט שהרי לא יעבור על מה
 שכתוב בתורה ומשני ודאי יעבור שאני אומר כל הנופל בעוני צדך למזונות ואינו נופל
 ליד גבאי תחלה כלומר אינו מוטל על הגבאי לפרנסו אלא הקרובים מחרבין לפרנסו
 ועליהם מוטל עשה לוחי אחיך עמך תחלה פי׳ על שיעיינו ב״ל אס אין סיפק לקרובים
 מוטל על הגבאים ומתניתין במליר קרובו הלכך בשביל כך יתחרט אע״פ שאפשר לפרנסו
 ע״י מתנת אחר יש לו בושת וטורח הוא לו אבל ליתן ליל גבאי ליתן לו אין טורח ובושת
 עכ״ל לשמעינן מהנא תצד לעני שיש לו קרובים עשירים שיכולין לפרנסו אין גבאי
 העיר חייבין לפרנסו אע״ג לקרוביו נמי נותנין בכיס כמו שמשמע לפי׳ ראשון ושמעינן
 נמי מהכא לאלס שנותן צלקה לסתם עניים שהקרובים עניים זוכים בה הואיל והגבאי
 אינו חייב לפרנסם ועליו מוטל עשה לוחי אחיך עמך הרי הם זוכים בהן. פ׳ בני העיר
 א״ר בב״ח א״ר יוחנן בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צלקה נותנים וכשהן
 מוזרין מביאין אותה עמהס ומפרנסים בה עניי עירם פרש״י נותנין לגבאי העיר כלי
 שלא יחשלוס שאין מתנין וכשהן באים לחזור למקומם תובעין אותם מן הגבאים ומפרנסים
 בה עניי עירם עכ״ל ויחיל שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צלקה נותן לעניי אותה העיר:
 רב הונא גזר תעניתא עאל לגביה רב הונא בר חנילאי וכל בני מאתיה רמי עלייהו צלקה
 ויהבו מ בעו למיתי אמרו ליתבינהו מר ניהלן ונפרנס בה עניי מאתן אמר להו תנינא
 בל״א כשאין שם חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תנתן לחבר עיר וכ״ש לעניי לילי ועניי
 דידכו עלי סמכי פרש״י תבר עיר המתעסק בצרכי צבור: כחב בא״ז תצה נראה בעיני
 לוקא שגזרו עליה תעניות מפני הבצורת או מפני משלתת חיות רעות או מפני הגזירה
 וגזרו על עצמן צלקה וגזרו נמי על בני העיר לאתו לגבייהו ליתן צלקה לבטל הגזירה
 בתשובה ותפלה וצלקה אז צריכין ליתן לגבאי העיר מפני החשל וצרימן נמי ליתן לחבר
 עיר היכא לאיכא חבר עיר ולא לחזור וליקחם מן הגבאי להוליכו לעירו אבל צלקה שרגילין
 ליתן כל שעה וחק קבוע בכ״מ שאפילו היו אותם בני העיר שבאו הנה בעירן לא היו
 נמנעים מלתת אותה אע״פ שעתה באין כאן אין צריכין ליתן לגבאין כלי שלא יחשלו ולא
 לחבר עיר לגמרי אלא מוליכין אותם לביתם הלכך אותם בני הישובים שבאים לקהלה לר״ה

 רבא וצלקה מיחייב עליה לאלתר משום בל תאחר מ״ט להא קיימי עניים פשיטא מהו
 דתימא כיון לנעניינא לקרכנות כתינ נל תאתר [והוי] לומיא לקרבנות וליבעי שלש רגלים
 קמ״ל דעבר עליה לאלתר פי׳ רז״ל בתשובות דהא קיימי עניים נכאן או חוץ לחומה למ
 שהרי עניי העיר ממלקין להס מע״ש לע״ש וקיימי עניים דקאמר אעניים דעלמא קאי
 שצרימן לתמחוי או לככר בפונליון. וי״ס שמסיים בהם קמ״ל דשמחי עניים והיינו שמחי
 למצויין עובדם ושבים כל שעה ואע״ג לגבי פאה היכא לליכא עניים אמר לעני ולגר
 תעזוב אותם ולא לעורבים ועטלפים התם קולם שיבאו עניים יהיה נפסל ואפילו כשיבואו
 לא ילעו שהוא לקט שכחה ופאה ולא שייך למימר התם שמחי עניים ופי׳ בתשובות להא
 לקאמר רבא וצלקה מיתיינ עליה לאלתר היינו משתנעה הגבאי ולא משעה שנלר לאיהו
 אין בילו לתלקה ולא פסלי עניים אבל גבאי תובע ומחלק וממשכן כלאמרינן וממשכנין
 על הצלקה ואם מונע משכון או מעות עובר עליו לאלתר והביא ראיה מפ״ק לערכין
 האומר סלע זו לצלקה על שלא בא ליל גבאי מותר לשנותה כוי וטעמא ע״כ משוס
 פסילא לעניים לקיימי כלמוכח לפריך והא רבי ינאי יזיף ופרע ומשני שאני ר׳ ינאי
 לעניים ניחא להו לכמה לאישתהי מעשה ומייתי להו ואיכא להו רוותא הא למלת שמותר
 לשנותה קולם שבאת ליל הגבאי אידבידו לחלק אבל משבאת לילו אסור לשמתה
 משום פסידא לעניים לקיימי ולא יהיו המעות מזומנין אבל אם (*גבאי)
 [*הגבאי] בר עישוי (*כדר׳) [*הוא כר׳] ינאי אז מותר הא למדת (*שמותר) נשקודס
 שיתבע הגבאי מותר] לשנותה עד שיתבע הגבאי ל״ש יום אחד ול״ש שנה שלימה דאס
 לא כן נתת לבדך לשיעורין ולדבריו היכא שנדר נדר ליתן לעניים למי שירצה עובר עליו
 לאלתר דהא קיימי עניים ויש בידו ליתן להם דלאו כלי ליתן לגבאי נלר ואין לומר שאינו
 עובר משוס שיכול לומר איני רוצה לאלו אלא לאחדם שיבואו דא״כ כך יפטור עצמו
 לעולם מיהו היכא שנדר ליתן לפלוני ודאי לא עבר עד שיבוא אותו פלוני והיכי שנדר
 [*מצאתי מוגה שבירך](על ידי) ש״צ בבהכ״נ ליתן צדקה הואיל ויודע הגבאי שהוא חייב
 צדקה לא עבר עד דתבע ליה גבאי והיכא שנדר ליתן ליד הגבאי והגבאי אינו יודע שאם
 היה יולע היה תובע א״כ לעולם לא עבר ומסתבר לחייב להוליע לגבאי לודאי דוקא היכי
 דידע הגבאי לא עבר עד דתבע ליה משום דהואיל(וידוע שאינו) [*ויודע ואינו] תובעו
 הרי אינו צריך ולא קיימי עניים דאי קיימי הוה תבע אבל היכא דלא ידע הגבאי שהוא
 חייב צדקה עבר הנודר דלא אודועיה לגבאי שיתבענו ובפי שלישי דשבועות אמרינן מוצא
 שפתיך תשמור אץ לי אלא שהוציא בשפתיו גמר בלבו מנין ת״ל כל נדיב לב פרש״י גבי
 נודב להביא קרבן כתיב דילפינן מכל נדיב לב דהיכא דגמר בלבו נדר או נדבה לקרבן
 שחייב להביא אע״פ שלא הוציא בפיו. ור״פ האיש מקדש פריך סתמא דתלמודא אקדשיס
 ותרומה מה להנך שכן ישנן במחשבה הלכך מכאן פסק בתשובת הגאון שהגומר בלבו
 ליתן צלקה חייב כאלו הוציא בפיו ואע״ג לבפ״ג לשבועות קאמר דהוי תרומה וקדשים
 שני כתובין הבאים כאחד ואין מלמדין פרש״י בתשובה לצלקה כנלריס ונלבות למיא הלכך

א *יכן כתי־ ־הגהות: י צ י ו ה ל א כ כ י י ו ^ ח  גמר בלב
 בפיו: *פ״ק דערכין ת״ר האומר סלע זה

 לצדקה עד שלא באת ליד הגבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה איני
 והא ר׳ ינאי יזיף ופרע שאני ר׳ ינאי דניחא להו לעניים דכמה דאישתהי מעשה ומייתי
 להו וההיא דפ״ק דב״ב דת״ר קופה לעניי העיר תמחוי לעניי (*כל עולם) [*העולם]
 ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי לחלקה לעניי עולם אם ירבו עליהם ותמחוי קופה
 ולשנותם למי שירצה פר״י א בני העיר ודאי רשאין אבל גבאי שגבה קופה או תמתוי אינו
 רשאי לשנות אפילו לדבר מצוה וה״מ דנני העיר רשאין לשנות לדבר מצוה אבל לא לדבר
 הרשות וההיא דפ׳ המקנל דאמר התם מגבת פודם לפורים ואין מדקדקין בדבר ואין
 העני רשאי לקנות מהס אפילו רצועה לסנדלר אא״כ המנה במעמד אנשי העיר דמשמע
 דוקא לפורים אבל לשאר מצוה לא היינו דוקא הגנאי כיון שגבה מגבת פורים אין [*הגבאי
 כן מצאתי במ״י] יכול לשנותה למצוה אחרת וכן אם גבה לעניי העיר אין יכול הגבאי
 לשנותה וליתן לעניי עיר אחרת אבל בני העיר יכולין לשנות מגבת פורים לד״א ונלבד
 שיהא ללנר מצוה לומיא לקופה וחמחוי שרשאין כני העיר לשנותן כיון דדבר מצוה נינהו
 והכי נמי רשאין נני העיר לשנות מגנת פורים לעניי עיר אתרת וי״ס לגרסי פ׳ המקבל
 ולא יקח מהם רצועה לסנדלר אא״כ כוי משמע לאגנאי לקאמר) [*קאי] שככר הן ניל
 הגנאי וההיא לפ״ק לערכין לת״ר ישראל שהחנלנ מנורה לכהכנ״ס אסור לשנותה
 ומסקינן לללכר מצוה מותר לשנותה (ומוכת התם לאפי׳ גנאי מותר לו לשנותה לקאמר
) אומר ר״י לוקא נלנת  התם שעזרק טייעא אינלב שרגא לני כנישתא ושנייה חזנא מ׳
 כית הכנסת תצכ אנל ננלנת עניים אין הגנאים יכולין לשנותה אפילו ללבר מצוה
 אלא רני ינאי ולכוחיה לאיכא רווחא לעניים והאילנא לענילנא שנותנין מן הצלקה לכל
 (*צרכיהם) [*צרכי העיר] פירש ר״י משום ללנ כ״ל מתנה עליהם כשפוסקץ נני העיר
 הצלקה ניניהם עושין על לעת שיעשו הגנאים כל מה שירצו: פ״ק לערכין ת״ר ישראל
 שהתנלנ ממרה או נר לכהכנ״ס אסור לשנותה פי׳ רני׳ מאיר לצ״ל שכנר נשתמש נהן
 והדליקו נכהכנ״ס לאי לא הלליקו נהן אפי׳ ללנר הרשות מותר לשנות ללילן לקי״ל
 כרבא דאמר פ׳ נגמר הדין [*ד׳ מז] הזמנה לאו מילתא היא ואמרי׳ התם לדידיה
 (*מפה) [*כפה] שנתנתו לס״ת לא טהר מן המדרס אלא נתנתו וכרכתו דוקא דאיכא
 תרתי וכרב חסדא דאמר סודר דאזמניה למיצר ביה תפילין שרי למיצר ביה זוזי ונהי
 להנולר אינו יכול לחזור נו ולעכבו לעצמו משהקצהו להלליק בו לבהכנ״ס לנעשה נדר
 ודאי איהו מינעי ליה לקיומי נדרו ולמיחניה לכהכנ״ס ומשנתנו לכהכנ״ס רשאץ הצנור
 לשנות אפי׳ לדנר הרשות אנל משנשתמש נה דנר מצוה אסור לשנותה לדנר הרשות אנל
 לדבר מצוה מותר לשנותה אפי׳ לדנר מצוה דפחיתה מיניה ודוקא גני תשמיש קדושה
 אמדנן פ׳ (*נגמר הלין) [*בני העיר] מעלין בקדושה ולא מורידן ולא לגבי תשמישי
 מצוה: תצג מעשה בא׳ שנתן מקצת נכסיו לצלקה בעת מותו לימים ירלו קרוביו
 מנכסיהם (*וגדולים) [*וגדולי ביתו מ״י] היו אומדן שיש ליתן אותה צלקה לקרוביו

 הגהות הב״ח א נ״נ עיין בתשובת מהרי״ק שורש קכ״ג: 3 נ״ב לין זה מביא גס תשובת מיימוני השייכות לספר קטן סי׳ י״ט: ג נ״נ ליורשיה: ד נ״ב היי: ה נ״נ הכל: ו והיי ענייס הרבה נעיר לסלק כצ״ל: ו נ״ג אלי
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 מסכת מרדכי בבא בתרא ז
 ירחיק נדוד עד שיהיו לו מאתים וכן יחזור חלילה. וגיסו ה״ר שלמה כהן היה אומר
 שכשאדם גולה לארץ מרחק לצורך פרנסתו ופרנסת ניחו כל זמן שלא יחזור לביתו הוי
 כפעם אחח. וכספר א״ז כחב ה״ר יצחק מווינ״א ונראה בעיני אדם שחישב לילך למרחק
 עד מקום שחישב להרחיק הוי כפעם אחת: פ׳ בחרא דפאה כל מי שאינו צריך ליטול
 ונוטל אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריוח וכל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל מן
 הצדקה אינו נפטר מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו ועל זה נאמר ברוך הגבר אשר
 יבטח בה׳ והיה ה׳ מבטחו וגר. ירושלמי א״ר תייא בשם ר׳ תנינא כל מי שצריך ליטול
 ואינו נוטל הרי זה שופך דמים ואסור לרחם עליו. על נפשו לא חס כ״ש [על] אחרים
 (עליו) משמע דפליג אמחני׳. וי״ל דההיא כשאין יכול להספיק במעשה ידיו ומסגף עצמו
 בחיים רעים ומתני׳ במספיק ע״י שדוחק עצמו במלאכה קודם שמתפרנס ףיותר]
 מאחרים וע״ז נאמר והיה ה׳ מבטחו: תקב השיב ר׳ [יצחק ב״ר] אברהם וז״ל
׳ שפסק  המפריש מממונו לצדקה ויש לו קרוב בעיר אינו רשאי לתתה לקרובו לבדו ףפי
 עס בני העיר כמ״ש לבסוף אז אינו רשאי] אלא לגבאי העיר יתננה והס ימלקוה כראוי
 לכל אחד ואחד דאפילו בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה אין מביאין
 אותה עמהם אס יש שם חבר עיר אלא תנתן לחבר עיר כדאיחא פרק בני העיר וכ״ש
 זה שאינו רשאי ליפרד מעיקר העיר ופרנסיה. ואמרינן נמי בתוספתא דמגילה הפוסק
 צדקה עד שלא זכו בה פרנסים רשאין לשנותה לדבר אחר משזכו בה פרנסים אינו רשאי
 לשנותה לדבר אחר אלא מדעתם משמע דלדעת פרנסים צריכה להתחלק וכ״ש אס קרובו
 חוץ לעיר שאינו רשאי ליתנה לו כדאמרי׳ התם יתיד שפסק צדקה (*לעיר אחרת)
 [*בעירו] נותנה לעניי עירו והיינו שפסק צדקה עם בני העיר שאינו יכול לשנוח אלא
׳ והאי כיו! שפסקי עס כני העיר מיד זכו ני מדעח בני העיר* אבל יחיד שהתנדב צדקה  1*פי
 הפרנסים והוי כאלו נא ליד פרנסי העיר כמו שכמנ לעצמו יש בידו ליחנו לכל מי שיחפוץ ושלום

: יצחק בר׳ אברהם: פ׳ הדר אמר רב כהנא [ ט י י ! י ז ל ח י י ל א ש מ י י ו א כ י מיף העת ל נ ל  המי

 כל הנותן מתנוחיו לכהן אחד מביא רעב לעולם שנאמר ועירא היאירי היה כהן לדוד
 לדוד הוא דהוה כהן אבל לכ״ע לא אלא שהיה משגר לו מתנותיו וכתיב בתריה ויהי
 רעב בימי דוד ר״א אומר [*אינו קאי על צדקה ועיין בריש הדר] מורידין אותו מגדולתו
 מכאן שלא יתן אדם כל צדקותיו לקרובו אחד ולהניח שאר קרובים גס לא לאדם אחד
 ולא לשאר בני אדם והמחלק צדקה צריך ליזהר שלא ירבה לקרובו יותר משאר בני אדם
 כההיא דפרק כל כתבי דאמר ר׳ יוסי יהא חלקי מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה
 ףהגה״ה סי׳ חרנ״ח] ופרש״י שהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל שאר עניים: תקג ס״פ
 החובל ההוא ארנקי דצדקה דאחא לפומבדיחא אפקדיה א<ר3 יהודה גבי ההוא גברא
 ופשע בה ואתו גנבים גנבוה וחייביה ר״י לשלם א״ל אביי והתנן לשמור ולא לחלק לעניים
 א״ל עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ להו ולשמור הוא. פרש״י קייץ להו כך וכך לשבת לכל
 אחד ואחד וה״ל כאלו הפקידו העניים עצמן וקרינן ביה לשמור והלכך שמעינן מהכא
 דהפושע במעות של צדקה ונגנבו שפטור מלשלם ואם היה קצבה בעיר כך וכך לשבוע
 או לחדש או ליום חייב לשלם. וכבר נשאל לרבינו שמשון וז״ל וששאלתם על ישראל שהיו
 לו מעות של צדקה בפקדון ונאנסו בתפישת השלטון אם חייב לשלם או אינו חייב.
 [*תשובה אינו חייב] כדתניא בהדיא סוף ס׳ החובל לשמור ולא לחלק לעניים. חוץ מהיכא
 דמיקץ קייץ להו כדאמר התס גבי ארנקי של צדקה דאפקדיה רב יוסף אבל היכא דלא
 קייץ להו פטור ואפילו פשע בה כדמוכח התם וא״ת תיפוק ליה דה״ל ממון שאין לו
 תובעים כדאיתא פרק הזרוע [*גבי מתנות כהוגה] וי״ל (*דממון) [*התם ממון] שיש
 לו תובעים הוי דרב יוסף גבאי היה ותובע מההוא גברא את אשר הפקידו והוי ממון
 שיש לו תובעין הלכך אפילו ףהיכא] דלא הוה קייץ להו היה חייב אס לא שכתוב לשמור
 ולא לחלק לעניים ושלום שמשון ברבי אברהם. תניא בספרי אחיך זה אחיך מאביך מאחד
 אחיך מלמד שאחיך מאביך קודם לאחיך מאמך. באחד שעריך יושבי עירך קודם לאנשי
 עיר אחרת. בארצך יושבי א״י קודמין ליושבי ח״ל ויושבי ח״ל מנין ת״ל אשר ה׳ אלהיך
 נותן לך לרבות כ״מ: תקל דין אמת לאמתו לאפוקי דין מרומה שאע״פ שהעדים
 מעידים אותו אין מחחכין חוחו הואיל ויודעים שהן משקרין [דף יא ע״ב] א היה סתוס
 ובקש לפותחו וכו׳ תקה וששאלת על אודות החור שהיו המים מן הגגות יוצאין דרך
 שם וטוען שמעון שראובן סתם לו לאוחו חור ולא שביק ליה לאעבורי מיא בארעיה וראובן
 משיבו להד״מ שהיה נ שוס חור מוליך שופכים לחצרו ועוד טוען אף לסי דבריך שהיה
 לו חור הרי אתה בעצמך בנית איצטבא שם במקום שאתה אומר שהיה לך חור וסתמת
 אותו. נראה ודאי דראובן פטור אף משבועה כיון דשמעון בעצמו סתם אותו ובנה בפניו
 מידי דהוה אאחד מבני מבוי שהיה לו פתח במבוי וסתמו ופרץ פצימיו ובקש לחזור
 ולפותחו דבני מבוי מעכבין עליו ושלום מאיר בר׳ ברוך: ושוב מצאתי שכתב רבינו מאיר
 משם העיטור דפרץ פצימיו לא הפסיד כחו אלא בשלש שנים. ג אבל פרץ פצימיו בני
 מבוי מעכבין עליו פי׳ באביאסף מכאן יש ללמוד שאס סחס ראובן פחחו או (תלונותיו)
 [חלונו] ובא שמעון שכנו לבנות לפני פתחו וחלונו יכול ראובן לעכב עליו מלבנות שיכול
 לומר דדעתו לחזור לפותחה וה״מ בשלא פרץ פצימיהן וצריך להרחיק ד׳ אמות וכן פסק
 זקני ראב״ן כדאמרי׳ לקמן בא לפני רבי חייא וא״ל יגעת ופתתת לך יגע וסחוס ואס
 ע״פ ב״ד נתחייב ראובן לסתום אפילו לא פרץ פצימיו נמי שהרי לא כדין סחח ואם שתק
 ראובן עד שבנה שמעון בפניו שוב אינו יכול למחות דאמר ר״נ ולסתום הוי חזקה לאלתר
 ודר״נ איירי שסתם שמעון בפני ראובן אבל ראובן שסתם בעצמו יכול לחזור ולפתוח אם
 לא פרץ פצימיו: תקן [דף •נ] מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וכגון שהחזיקו
 ברשות תחלה אבל אם באים מתחלה שלא ברשות להחזיק בהא אמרינן פרק המניח לינקוט
 פיזרא וליתוב: חלק פשוט וחלק בכורה יהבינן אמד מיצרא כדנפקא לן פ׳ יש מחלין
 מדכחיב ביה סי שנים מקיש חלק פשוט לחלק בכורה וא״ת לרבא דאמר כגון זה כופין
 על מדת סדום למה לי קרא בבכור דיהיבנא אחד מיצרא ואמר ר״י לפי שלא נתן לו

 ויו״כ ומזכירין נשמות ונודרין צדקה הואיל וחק קבוע הוא בכל המקומות להזכיר נשמות
 ונודרין צדקות אין כאן חשד כלל כי בודאי יתנוה וגס אין נותנין אותה לחבר עיר כי אין
 צדקה זו באה מכת אותה העיר אלא מכת תק ומנהג הלכך מוליכין הצדקה שלהס
 ליישוביהם ועושים בה כרצונם וכ״ש עיר שאין בה תכס המתעסק בצרכי צבור אלא גבאים
 שאינם עוסקים בתורה תדיר שיוליך צדקתו עמו בביתו והא דתני בתוספתא דפ׳ הגוזל
 האומר תנו ק׳ דינר לבהכ״נ או ס״ת לבהכ״נ ינתן לבהכ״נ הרגיל בו ואס רגיל בשניהם
 ינתן לשניהם האומר תנו מאה דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר ר׳ אתא אומר לעניי
 כל ישראל. בן האוכל משל אביו ועבד האוכל משל רבו קוצה ונותן סרוסה לעני או לבנו
 של אוהבו ואינו חושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים נראה בעיני דהא דקאמר ינחנו
 לעניי אותה העיר כגון שהוא דר באותה העיר ולא תיקשי לההיא דקתני כשהם חוזרין
 מביאים אותה עמהם ומפרנסין בה עניי עירם (*ובברייתא) ףהג״ה סי׳ תרנ״ה בברייתא]
 דק עזאי מצאתי תצו אורחים הנכנסים אצל בעל הבית אינם רשאין ליתן משלפניהס
 לבן בעל הבית ולא לעבדו ולא לשלוחו אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית. תצז מעשה
 באחד שהיו נושין בו מנה ונצטרך לבריות ושט אחרי פרנסתו עד שהביא מאתים זוז ותבעו
 הנושה והלוה משיב לו לא רחמו עלי אלא כדי לפרנס בני ביתי ולא לפרוע חובי ושאלו
 לר׳ אבי העזרי וסטרו דחניא בחוס׳ דפאה מעשר עני אין פורעין ממנו מלוה וחוב ואין
 משלמין ממנו גמולין ואין פודין ממנו שטיין. ורבינו שמחה חייבו שצדקה אינו אלא
 כמתנה בעלמא כיון דנכסוהי דאיניש איכון ערבין ביה תייב אס לא שיתנה הנותן בפירוש
 על מנח שלא יהא לפלוני בעל חובך כלום לאו כל כמיניה להסקיעו מדי שעבוד ודמי לאין
 קנין לאשה בלא בעלה פ״ק דקדושין [*דף כג] למר כדאית ליה ולמר כדאיח ליה והא
 דתני בתוספתא דמגילה הנוחן דינר לעני לקנוח בו חלוק לא יקח בו טלית פליגי רבנן
 עליה פ׳ האומדן וסרק המקבל דלית בהו המשנה מדעח בעה״ב נקרא גזלן ולאו דוקא
 בצדקה דקחני רישא המלוה מעוח לחבירו ליקת בהן פירות ולקת מהן כלים אסור לשנות
 מפני שגונב דעתו של בעה״ב: והא דאמרינן בירושלמי פ״ק דמגלה אהא דמגבת פורים
 אין משנין בו הא בשאר מעות משנין עד שלא ניתנו לגזברין רשאי אתה לשנותן ט׳
 ואיתמר נמי פרק קמא דערכין ובתוססתא דמגילה כולהו מיירי שאין הבעלים או הגזברים
 רשאין לשנותה אבל משבאו ליד העניים הרי הן כשאר נכסים הואיל ויצא הנודר ידי נדרו
ר גמרו של פסק ! כ  *בריש פרק הזרוע והלחיים אמרי׳ בעל •וההיא לפאה דאין פורעי

ח עשיר שהיה עובר ממקום בהגהוח ושם מסיק כדנרי ראכי״ה. מהר״ס: צ 1  הבית ו
 למקום ונצטרך נוטל לקט שכחה ופאה ומעשר עני וכשיחזור לביתו ישלם וחכ״א עני
 היה באותה שעה פירוש ואינו צריך לשלם בירושלמי אמרינן אמר ליתן לחבירו מתנה
 מרובה מותר לתזור בו הדא דתימא לעשיר תצט אבל לעני נעשה נדר ףהג״ה סי׳
 תרנ״ו] פי׳ הוי כנודר לצדקה ואסור לתזור בו: ותו אמרי׳ בירושלמי רב הוה מפקד
 לשמעיה כדין כי אמינא לך הב דינר לפלוני אי עתיר הוא תא ואימלך בי אי עני הוא
 לא תמליך בי כלומר אס עשיר הוא אע״פ שאמרתי לך ליתן לו דינר תתייעץ בי פעם
 שניה קודם שחתן לו שמא אחזור בי אבל אם עני הוא לא תתייעץ בי אלא תן לו כי איני
 יכול לתזור בי מפני שהוא נדר ודוקא שיש בידו בשעת נדר כפי מה שנדר ליתן לצדקה
ן כרב אלפס שס פ׳ ד׳ יה׳ ויחיספתא וכאשר״• י  אז הוי נדר ולא מצי הדר ביה אבל אין בידו •עי

 כפי מה שנדר נראה שאין הנדר *חל עליו שס. מהר״ס:
 ומצי לחזור וראיה מפרק שור שנגח ד׳ וה׳ גבי ההוא גברא דתקע ליה לחבריה שלח רב
 טובי בר רב מתנה לקמיה דרב יוסף הא דתנן התוקע לתבירו נותן לו סלע סלע צורי
 תכן או סלע מדינה חנן פשטיה מהא דאמר רב יהודה כל כסף האמור בתורה כסף צורי
 וכו׳ [גמרו של ענין *עי׳ ר״פ שור שנגח בהגה״ה סימן תרנ״י] תק פרק בתרא דפאה
 אמרי׳ מי שיש לו ר׳ זוז לא יטיל לקט שכחה ופאה ומעשר עני היה לו ר׳ זוז חסר דינר
 אפילו אלף דינר מתנין לו כאחח הרי זה יטול פי׳ ר׳ זוז שיערו חכמים [*שזהו] שיעור
 הוצאה לשנה מזונות ומלבושים וכן במשרה אשתו ע״י שליש בפרק אע״פ שנותן לה ב׳
 קבין חטין בכל שבוע והוא שליש הדינר שעולה לי״ז דינרים לשנה וכלים של נ׳ זוז וג׳
 מנעלים ושאר פירות ויכול לעלות לק׳ זוז לשנה והיינו ר׳ זוז דהכא היינו לו ולאשתו
 ומיהו לא יתכן דגבי קופה ותמחוי לא טיל אשתו בהדיה כך פירש רבימ שמשון משאנץ.
 ורבינו יהודה ברבי קלונימוס שאל מרבינו אפרים בחשובה המחחלת [*הן קלותי] מי שיש
 לו מאתים זוז אס יכול לקבל צדקה אם יש לדמות ללקט שכחה ופאה ומעשר עני או
 שמא אין דומה כי בהט גוזל העניים הוא דבעל הבית לא ימן להם עוד ונמצא שנטילתו
 גזל עניים הוא אבל צדקה אינו גוזל בזה העניים דאם נתן לו בעה״ב תייב ליתן גס לאתרים
 ואם ממעט את מתנתם שע״י מתנתו ממעט מתנה אחרת אין בזה גזל וגס לקט שכתה
 וסאה של עניים הוא אבל מעות שהוא נוטל אינם של עניים. והשיב דודאי מי שאינו צריך
 ליטול ונוטל גוזל העניים שהרי אותו בעה״ב שנתן לו לא יתן לעניים אמרים שאומר כבר
 נתתי לאחר נמצא אוחו שלקח גוזל לזה ומה שאמרת מי שיש לו מאתים זוז אם יכול
 ליטול צדקה אומר אני הכל לפי פרנסתו ופרנסת בני ביתו דהא אשכחן דהוו מזלפין יין
 והיו כופלין ארבע מאות זוז לפי מה שהוא רגיל ומיהו אם הוא יחיד לא יטול דהא אפילו
 מי שיש לו מזון ב׳ סעודות לא יטול מן התמחוי ושלום אפרים בר יצחק: וה״ר יצחק
 מווינ״א כחב בא״ז וז״ל ונראה בעיני דודאי אין חילוק בין לקט שכתה ופאה ומעשר עני
 לשאר צדקה דהא אמרי׳ מעשה בתלמיד אתד שהיו לו מאתים זוז פחות דינר וביקש רבי
 למיזכייה מתנה גדולה אתא ההוא דרבנן ואשלמיה למאתיס זוז שמע רבי ואמר מכת
 פרושץ נגעה בו אמר ליה לחד מדרבנן זיל חסריה אזל וחסריה יהיב ליה רבי ההיא מתנה
 הא למדת דמי שיש לו מאתים זוז לא יטול מטס של צדקה והכל לפי סרנסתו ופרנסת
 בני ביתו כדפירש רבינו אפרים: תקא רבינו יהודה ברבי קלונימוס היה מסופק אדם
 שהוא נודד למרתקיס להביא טרף לביתו ונתנו לו מאתים זוז בעיר אחת אם צריך לחזור
 לביתו ולהוציאם הואיל ויש לו כבר מאתים ואינו רשאי ליטול יותר ולאתר כלות שנה שוב

 הגהות הב״ח א נ״נ יעיין ריש פ׳ אחד דיני ממינות: נ שס כצ״ל: ג נ״נ דין זה הונא כהגהת מיימוניח פ״ה מהל׳ שמיס:

 הגהות וציו״ם טטט״י וס״מ אן נ״א רב יוסף:



 בבא בתרא
 חלוקה שאם נחלוק לשלשה חלקים לא יגיע לכל אחד ד׳ אמות ותק אין חולקים את החצר
 עד שיהא נו ארכע אמות לזה וד׳ אמות לזה ואע״ג שנוכל למצוא כאן ארכע אמוח לכל
 אחד ואחד ףאם נחלוק הבית לרוחב] כי הנית ארוך מאד אלא שהוא צר ואין בו שנים
 עשר אמוח (*ברוחב) מיהו הא לאו מלתא היא שאס היינו מתלקין אותו באותו סגנון
 לא היו שוים החלקים הפגימיס לחלק החיצון הסמוך לרה״ר כי לא היה להם דרך לבא
 לרה״ר וראובן אמר נחלוק באורך שיהא לכל אחל דרך לרה״ר אע״פ שלא יגיע לכל אחד
 ואמד ד׳ אמות על ד׳ אמות דהיינו שיעור בית (*מ״מ על דעח כן) [*מ״מ] אני עכבתי
 מתחלה [*על דעת כן] ושיירתי חלקי שלא מכרתי כשמכרו אחי שאעשה מחלקי כל מה
 שארצה ודינא דגוד או אגוד ליכא הכא ששום א׳ מהם אינו רוצה לקנות חלק חבירו
 ונראה לנו שהדין עם ראובן בזה משום דאנן סהדי כשקנו האחין אצל המצרנוחא שלהן
 שלדעת כן קנו שאס ירצו להרחיב בתיהן [*בזה] שקנו ולעשות סניף ותשמיש לביח הגדול
 שיעשו ואין לומר מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו ולא עדיף [*ראובן הנותן]
 מגברא דאתא מיניה ואילו היה הבית בחזקתו שלא נמכר לא היה כח בשום א׳ מהן
 ףהשחא] לחלוק כיון שאין בו דין מלוקה !הן ה״נ י [*לא] אמרינן הכי כיון דנשעה
 שקנו אמרו זה אנו קונין אותו כדי לעשותו סניף לבתינו הרי נתרצו בחלוקה וחנן בד״א
 בזמן שאין שניהם רוצים אבל שניהם רוצים יחלוקו אפילו פחות מכאן ולבי נוקף בזה
 [להא] אפילו רצו נמי הרי הן חוזרין עתה כדאמרינן בריש ב״ב כי רצו מאי הוי נהדרו
 בהו עכ״ל ספר החכמה: המיימוני כחב פרק י״ב דשכניס האחין או השוחפין שבאו
 לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו אס כולה שוה ואין שוס מקום טוב ומקום רע
 אז חולקין לסי המדה (כולה) בלבד ואס אמר אחד תנו לי חלקי מצד זה כדי שיהא סמוך
 לשדה אחר שלי ויהיה הכל שדה א׳ שומעין לו וכופין אותן שעכבו על זה ודבר זה מדת
 סדום הוא אבל אם היה חלק אחד יותר טוב או קרוב לנהר או קרוב לדרך ושמו אותו
 היפה כנגד הרע ואמר תנו לי בשומא שלי י< (כמדתה) מצד זה אין שומעין לו אלא
 נוטל בגורל אמר חנו לי חצי מדתה מצד הרע בלא שומא וטלו אחס החצי הטוב כדי
 שיהא חלקי סמוך לשדה שלי הורו מקצת הגאונים ששומעין לו ולזה דעתי נוטה וכן ראוי
 לדון: תקח כללו של דבר כל דבר שהוא טוב לזה ואין לחבירו הפסד בו כלל כוסין
 את חבירו לעשותו עכ״ל המיימוני: תקט הלכתא אית דינא דגוד או אגוד פר״י
 לאפילו בדמים יקרים יותר משויו הרבה יכול לומר כן וכן משמע הלשון מעלין אותו
 בדמים וכן כ׳ רבינו יואל משם ריב״א ורבינו יקיר פי׳ כפי השומא רוקא: [דף יג ע״א]
 עני ועשיר שהניח להם אביהם מרמץ או שאר דברים אין העני יכול לטף את העשיר
 לקנוח חלקו אלא משכיר לאחרים כפי חלקו המגיעו אפילו לא עשאו לשכור אלא לעצמו
 יכול הבן להשכיר חלקו אם מוצא וכ״ש [למכור] לאחרים ואס לא ימצא יפסיד ז ואס
 עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים כו׳ לפי הלשון משמע שבזה הדבר
 תלוי הענין שכשעשאו אביהם לעצמו אין יכול זה ז< השני להשכיר חלקו ואיני יודע הטעס
 אמאי לאחר שמח אביהם (למה) לא יעשה כל אחד בחלקו מה שירצה ואם מפני שיכול
 לומר לו אחיו אני רוצה לדור נו כמו שדר נו אני ח< והלא הוא אינו מעכב ח ביומו
 מלעשות מה שירצה נחלקו ועוד וכי אינו יכול למכור חלקו לאדם עשיר שיש לו ענדיס
 וזיתים וכשם שיכול למכור יכול נמי להשכיר דמה לי מכר מה לי שכירות ואני הייתי
 י רוצה לומר *דלאו דוקא זה הוא הלשון אס

: עשאן אלא כלומר אם היתה עיר שמשטרין ס ״ ר ה ' מ ׳ ס י ח ' ה י ן פ כ ו * 
 בה מרחץ ובית הבד ואביהן עשאו לכך השכר לאמצע ואם אינה עיר שמשכירין בה ואביהן
 עשאו לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים כו׳ כלומר אין העני יכול לומר
 לעשיר הואיל שאין לי קח אתה חלקי ואיני רוצה שאתה משתמש בחלקי בחנם דהעשיר
 יכול לומר איני רוצה ואיני מעכב לך אח חלקך גס קח לך עבדים וזיתים ותשמש בחלקך
 והכי משמע לאהא מייתי לה הכא ללא מצי א״ל גוד מיהו תימה הוא דהכא משמע
 . t . . . t להעני אינו יכול להשכיר חלקו ולא לשורה

,  J *מהר״ל מפראג מגיה שעור אבל יש לקיים הגירסא , י
ל גברא בחריקיה * שיגול: ופסק רבינו מאיר 3 , א 3 ן ל ל ; ש ה ו ל מ , ה ק ל ר ח ט ש מ ל ש , ע 3 ל ח כ א ל ה  ל

 אינו יכול להשכירו לאתר שיהיה תחתיו לומר גור או דהיכא לראובן יש לו [*סלק] [יבס״א בית]
: גדול ושמעון יש לו חלק [*קטן] באותו בית ז מ  אגיל• ג״
 פחות מכדי דירה שאין לו כי אס ג׳ אמוח ועל כן שמעון מעכב מלחלוק יכול לומר לו
 ראובן אחלוק עמך ואציגה נא עמך אמה אחת מקרקעי שלי ואהיה שותף עמך ברביע
 חלקך דאטו אם יש לראובן קרקע של ק׳ פרסאות ושמעון יש לו בקרקע דבר מועט
 שאין [בו] כדי חלוקה יעכב [את] ראובן מלחלוק עמו כלל וכלל אלא פשיטא הוא דמצי
 למימר כדפרישית ואח״כ יאמר ראובן לשמעון גוד ותקנה רביע שלי או אגוד ואקנה ג׳
 רביעיות שלך: טול אתה שיעור ואני פתות כר. פסק האלפסי כרשב״ג דאמר אין שומעין
 לו וכן פסק המיימוני ור״ח פסק כת״ק במתנה אבל במכר לא דכל כה״ג לא שייך גוד
 או אגוד כיון דלא זבין מידי דחזי אלא דבר מועט דלא חזי לדירה והא דאמר ח״ק
 שומעין לו היינו במחנה דוקא ובעל העיטור פסק דהלכה כח״ק ל״ש מכר ול״ש מתנה
 ומפרש מילמיה דרשנ״ג אי נדמי לימ ליה למיתב משום [דליתא] דינא דגוד או אגוד
 וא״כ למסקנא דאסיק אמימר אית דינא דגוד או אגוד א״כ לת״ק שומעין לו משוס
 ט דינא דגוד או אגוד וכתכ רבינו מאיר י נ״ל דהלכה כת״ק כיון דקא מתמה מלמודא
 מעיקרא דקאמר ה״ד אילימא כדקתני מ״ט דרשנ״ג א״כ יא(*לא) מסתנר׳ ליה טעמא
 ףדת״ק ואע״ג דלנסוף מפרש תלמודא] (כלל. ואע״ג דלנסוף מפרש תלמודא) טעמא

 ח מםכת
 הכתונ כח אלא כשני אתין ואילו שני אחין שרוצים להשתתף לא טיפינן (השלישי) לתת
 להם חלקם כיחל: תקן וכתנ רכינו מאיר דזימנין דאפילו תרי מצו למיכפינהו לאינך
 תרי למיתנ שני חלקים דילהו אחל מיצרא כגון תרי לאתו מכח חל ףלמצי] למיכפינהי
 לתרי דאחו מכח תרי למיתנ למיצרא) [*מנתא] דידהו נהדי הדדי דמצו למימר אי
 יהביתו לן מנתא דידן בהדי הדדי שפיר ואי לא מהדרינן שטרא דידן (*אמרייהו)
 ףלמרייהו] ולשקול איהו אחד מיצרא בעל כרחכם כדאיתא בכתובות גבי חד דאתי מכח
 ד׳ אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא וכר מה לי [*חד לד׳ מה לי] ב׳ לחד (מה
 לי חד לחרי) ואפילו היכא דלא מררח שכנגדו בשתיקתו שייך למימר אי שתקת שתקת
 ואי לא מהדרנא כו׳ ולא מצי אידך למימר לכי חהדר ולא כפרש״י דפי׳ פ״ק דב״ק דלא
 שייך למימר הכי אלא היכא דמרויח קצת אידך בשתיקתו כמו שהוכיח ר״י מההיא
 דכתובות ועוד איכא למימר מה מכר להם כל זכות שחבא לידו וכי היכי דלדידיה הוו
 צריט לתת כל תצי בית אתד מיצרא ה״נ יהבו לדידהו אי בעי לאישתתופי: מתקיף לה
 רב יוסף זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל אבל לא היה יכול להקשות דאמר מעלינא
 ביה כנכסי דבר מריון על כן סרש״י דהכא בביח השלחין מיירי דטון דצריך להשקותו
 תדיר אין מתברכת זו יוחר מזו ושוין הן ולא שייך למימר מעלינא כנכסי דבר מריון ור״ח
 פי׳ בע״א. ונשאל מרבינו מאיר אס השותפין יכולים להכריח את ראובן שיטול חלקו
 (*בבית) במערב והמה יקחו חלקם במזרח לפי שלמקצתן יש להם קרקע אצלו והשיב
 רבינו מאיר ודאי לפירוש רש״י שחילק בין שדה בית השלחין לשדה הבעל דשדה הבעל
 דוקא פעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת שייך לומר מעלינן א ויפה כחבחם דדוחקין
 אמ ראובן ליטול במערב א< כגון זה כופין על מדת סדום דבבתים לא שייך למימר מעלינן
 ליה אבל לפירוש ר״ת דפי׳ שאין לחלק בין שדה נ השלחין לשדה הבעל והא דבפלוגתא
 קמייתא אמר רב יוסף טעמא משוס מעלינן כו׳ ב<(הוי טעמא) ובאידך אמר טעמא
 אתרינא פר״ת משום דפלוגתא קמייתא מיירי דהוי להו תרי ארעתא ואמר ראובן שקול
 את חדא ואנא אשקול חדא אמצרי ושמעון אומר נפיל גורלות ואותה שיעלה לגורלך קח
 ואני כמו כן אקח אחת שלימה כאשר יפול הגורל להט אמר רב יוסף טון דשמעון גס
 הוא חפץ שיטול כל אחד שדה אחח שלימה לאו כל כמיניה דראובן למימר הב לי חד
 אמצרי טון דיש לשמעון טענה מעלייחא ג<מצי למימר אס אוחה השלימה דקיימא אמצרא
 תעלה לחלקי לא אמכרנה אלא בדמים יתרים כנכסי דבר מריון שמעלין קרקעותיהן בדמים
 יחרים אבל אידך פלוגחא מיירי דליח להו לשוס חד מינייהו אמצרא מידי ואית להר תרי
 ארעתא למפלג אב׳ ניגרא דראובן אמר נתלוק בגורל ג אתה שדה אחת שלימה ואני שדה
 אתת שלימה כי היכי דליהר לכל אחד ואחד חלקו ביחד ושמעון אומר נחלוק כל שדה
 לשני חלקים וימול כל אחד חצי חלקו בזה וחצי חלקו בזה והשתא מטעמא דמעלינא כו׳
 לא היינו שומעין לשמעון ףדאטו] אס אומר נחלוק כל אחד לב׳ חלקים מטעמא דמעלינן
 וכי היה לנו לשמוע לו אבל מטעמא דהאי מידויל והאי לא מידויל שומעין לו לחלוק כל
 אחת לשני חלקים ולא יומר וא״כ בנדון הזה כיון דאידי ואידי אינם מבקשים לחלוק
 י<החדר אלא לשני חלקים אלא דשותפין אומרים הב לן אחד מצרא מצי אמר להו ראובן
 נפיל גורלות ואס יעלה לחלקי חלק שבמזרח מעלינא ליה כו׳ [*ואין לדתות את ראובן]
 וק״ל ומאחר דאין ברור לנו אי הלכה כרש״י או כר״ת יש להפיל גורלות אס יעלה
 לשותפין חלק שבמזרח יקחו חלקם במזרח וראובן יקח חלקו במערב ואס יעלה לראובן
 חלק במזרח לא יזכה לאלתר דדלמא קיימא לן כרש״י ונמצא דשלא כדין הטלנו גורלות
 כי היה לנו להחזיק השותפין במזרח הלכך נימא כל דאליס גבר ואם חגבור יד השותפין
 להחזיק נמזרח יחזיקו ושלום מאיר נר׳ נרוך. ורנינו יואל הלוי פסק דנבתים כופין אותו
 לתת לו אמצרא דלא שייך למימר ננמיס פעמים שזו מתנרכת יותר מזו וה״ה אס אחד
 מן השוק קנה חלקו של אחד מהם ויש לו נית סמוך להם דיהנינא ליה אמצרא ונספר
 החכמה מצאתי שכתנ רנינו נרוך ממגנצא אני נרוך נרני שמואל וה״ר אליעזר ישננו
 בדין אחד על עסק ראובן ושמעון ולוי אחים שהיה להם נית קטן נין שני נתים של
 יהודים שהיו אחים והיו (אשר מצד זה) קרובים ובאו למוכרו. באו שני (*היהודים
 ל) [*אחים הסמוכים] היושבים מצד אחד ובקשו מהם למוכרו להם ראותו להם שמעון
 ולוי ומכרו להם חלקם אבל ראובן נמלך ולא רצה למכור חלקו והנה נכנסו שני אחים
 חחת שמעון ולוי ונעשו שוחפין עם ראובן בביח ועחה אחר זמן נמלך ראובן למכור חלקו
 ואמר להם או תקחו חלקי או חבררו לכם חלקכם לצד בתיכם ואני אמכור חלקי ליהודה
 הדר [*בזה הצד] בצד היהחצר כי הוא צריך לו מאד להרחיב ביתו ואתם מכח קורבה
 ומצרנות באתם אל אמי שמכרו לכם על כן תקתו לצד בתיכם דכגון זה כופין על מדת
 סדום והאחין משעין אמת ט מתחלה שקנינו חשקה נפשנו בחלק אחיך לפי שהיה הבית
 סמוך לנו אבל עחה אין אנו חוששין בו וכך אנו תאבים באותו צד כמוך כדי שנמכור
 אותו ביוקר לאותו יהודי הדר באותו הצד וכשם שאתה תסץ להשתכר ולהרויח כמו כן
 אנחנו ונראה לנו שהדין עם האחין שאין כאן כופין על מדת סדום דהכי ה קאמר בפ״ק
 דבבא בתרא מחקיף לה רב יוסף ולימרו ליה אחי מעלינא ליה כנכסי דבר מריון והלכחא
 כרב יוסף ואע״פ שפירש״י התם ומסתברא דהא דרב יוסף בשדה בית הבעל שיכולין
 לומר פעמים שזו מתברכת יותר משאר שדות מיהו נראה לי דהא נמי יכולין למימר
 בההוא צד ניחא לנו או משום ריוח כמו שפירש לעיל להשתכר בו או משום דבר אמר
 והודו לנו רז״ל שיפה דננו וחזר ראובן ואמר א״כ נחלוק הבית בשלשה חלקים בגורל אולי
 יעלה לי גורלי באוחו צד שאני חפץ והאחין משיבין לא נחלוק ט הביח צר ואין בו כדי

 מרדכי

 הגהות הב״ח א וכר יפה כתכתס כצ״ל: נ נ״נ נית: נ נ״נ טול: ד צ״ל קרוניהס היושניס: ה צ״ל אמרינן: ו נ״נ השתא: ז נ״נ יאומר עשיר לעני קח לך כר: ת לו ביומו מלעשות נתלקו מה שירצה כצ״ל: ט נ״נ דאית: י נ״נ תשונה זו
 של הר״ס תמצא נתשונת מיימוני השייכות לספר קנין סי׳ ט״ו: יא א״כ לא וכו׳ טעמיי כלל יאע״ג דלבסוף מפרש תלמודא טעמא. טעמי׳ דתיקא הוא וכו׳ כצ״ל:

 חרושי אנשי שם
 ש״י [ה] וקשה שבכאן אף כי הוא ארוך הרבה הואיל ואין רוחב י״ב אמוח פיסק לאין בו דין חלוקה לשלשה ארוך שש אמה מ״מ הואיל ותלק הר׳ הוא ארוך ה׳ על ה׳ הוה כאילו הוא ד׳ על ו׳ וק״ל וי״ל כמו שסי׳
 בצי אדם ובפי המוכר סירוח כחב השיבו רבוחי על חדר שיש בו עשר על עשר אז ודאי יש לי לראובן שיש לו בכאן הטעם שאין שייך ליחן דרך לכולם לכל אחד לר״ה אבל לקמן י״ל שמדבר שיש ר״ה משצי צדדים שיוכל

 רביעי בו כדי חלוקה ואפי׳ לדברי ר״י שכתב דכדי תלוקה דביח הוה ד׳ על ו׳ וכו׳ עכ״ל הרי שאף אס אין לחלוק וליחן דרך לכל אחד וא׳ לר״ה וק״ל:

 הגהות וציונים טטמ׳׳י וט״ט א} לכגון כצ״ל: בן נ״א ל״ג ןוכ״מ הב״תן גןדמצי כצ״ל: ד) פי׳ החדר נמחק: ה) נ״א האחד: ו<נ״א ל״ג ז<צ״ל העני: ח)צ״ל והוא:



 מסכת מרדכי בבא בתרא ט
 חרס אבל [ז] אם כלי חרס סוחם לגמרי כל החלון אע״ג דלא מבטל ליה חוצץ בפני
 הטומאה ובלבד שלא יהא דבר המקבל טומאה וצריך שיוכל לעמוד שם בחלון בלא סמיכת
 דבר אחר ואס לאו אינו חוצץ. מיהו מירוח בטיט אינו צריך וכן דלת (שהגיעה) [ס״א
 שהגיסה] וסמכתה במפתת אס יכולה הדלת לעמוד בסני עצמה טהור ואם לאו טמא
ן ואפילו מפחח *שאינו מקבל טומאה וכלי ו  נ *ומטעמא ללא חשיב מסיצה לחוץ בפני הטומאה ט
 שעומד ע״י כלי אע״פ שאינו מקבל טומאה ור׳ אליעזר עץ נמי העשוי לנחח לא בעי ביטול [*עכ״ל
ו חוסי דף כי] ־ [דף ב ע״ב] חנוח שבחצר 5 י  פליג עליו כתוספתא ואמר דטהור כיון שהמפתח א

: יכול למחוח ולומר לו איני יכול לישן מקול [ ׳ ף י ׳ י ס י • ת ה א מ י ל ט ג ן י  מ

 הנכנסין כר היינו בני אדם נכרים זולח מי החצר אבל אס מכה בפטיש או בריחיים אינו
 יכול למחוח ולומר איני יכול לישן מקול הסטיש ומקול הריחיים ותינוקות הלומדים בביחו
 אינו יכול למחות ולומר איני יכול לישן מקולס אפי׳ באין מעלמא ומיהו בתינוקוח דשוליא
 דנגרי או בסוסר [שטרות] יכול למחות וכ״ש בתינוקות של עובדי כוכבים אבל בתצר
 אתרת מותר ואינו יכול לעכב עליו: איני יכול לישן מקול הסטיש נראה לרבינו יואל דוקא
ף נז] ד  בתנות שלו יכול לחקן מלאכחו בע״כ אבל בחצר י אמרינן פרק חזקת הבתים ף
 דכל שומפין מעכבין זה את זה תוץ מן הכביסה דאלת״ה קשיא אהללי (*להא) התם
 קאי אמתני׳ דקאמרינן היה מעמיד [*בחצר] חנור וכירים: האי חמרא דידן אפילו קוטרא
 דשרגא קשי ליה כר. נראה לר״י דדוקא נקט במתני׳ תתתיו אבל בסמוך לא אשמעינן
 דבעינן הרתקה ותימה לי מ״ש מבית הכסא דאסילו(*בכל חצירו) [*בשל חבירו] אסור:
 [דף כב ע״א] תלןיג הנהו דיקולאי דאייתו דקולי בבבל נראה לר״י דוקא שאותן בני
 העיר המוכרים רוצים ליתן בזול כמו אלו המביאים הלכך יכול לעכב על אלו כדי שימכרו
 הס מהרה אבל אס היו רוצים ליתן יותר ביוקר מאלו אין יכולין לעכב שיאמרו אנשי
 העיר אנו רוצים לקנות כמו שאלו נותנים ואס תתנו כמותן הרי טוב ואס לאו בעל כרחכס
 ימכרו לנו ול״נ דהא אין להם דין [*אלא] על אלו המביאים ובסוף פ׳ הזהב סליגי ר״י
 ורבנן אס א׳ מן (*החיצונים) [*החנונים] יכול לסתות את השער: [דף כא ע״א]
 תלןיד וכן מי שיש לו ביח בחצר השותפין לא ט< ישכור בו נראה לר״י דוקא לא
 ישכירה אבל למוכרה שרי ואינו יכול לעכב עליו ובתר הכי משחעי דינא בהדי לוקח אבל
 יכול לעכב מלמכור לעובדי כוכבים משום דלא ציית דיכא: תקטן אמר רב הונא האי
 בר מבואה כו׳ ז יש מקומות [*בהגהות ב״מ סי׳ תרט״ז] שדנין דין מערופיא וכן ראיתי
 נ * וכחב מהרי״ק שכן פסקו כל האחרונים וע״ש פרק בתשובת רבינו יוסף ט״ע ומדמה לה לדגים
ן  האומר כמה שכתכתי שם דנריו דף י׳]: דיהבי *ציידא 'יויש מקומות שאין מי

 ומתימן לישראל לילך למערופא של תבירו ולהלוות לו ולשחודי ליה (*ולאפקועי ליה)
 ףולאסוקי מיניה] דאין כאן גזל מכסי עובד כוכבים אנס היו הסקר וכל הקודם בהם
 זכה בהם כדאיתא פרק חזקת הבתים וכן היה ר׳ אבא ור׳ אלעאי וכל רבותינו שרן בדבר
 ועוד ראיה מפ״ק דב״מ [*דף י׳] דקאמר נפל לו עליה או פירש טליתו עליה מעבירין
 אותו הימנו: תקטן ומבוי הסתום מג׳ צדדין רק בצד אתד ח יכנסו לו ודר ראובן אצל
 סוסו הסחוס ובא שמעון לדור מגד הצד הפחוח שאין העובד כוכבים יכול לילך אס לא
 , ילך חחלה לפני פתח שמעון נראה דיכול

י ו . , י  [*בת׳׳מ סי׳ קנ״ז הכיא הנ״י דנריס אלו וכתנ ונראה י
כ לעכב עליו *כדרב הונא עיין פח״ה גבי ״ א ע י ש ו ה 3 י ר ה ל י ו א 3 נ י 3 ה ר א כ ל ל ' ר 3 ף ס ס א י 3 א  ל

 לדידן דקי״ל כרב הונא כריה לרב יהושע לא מצי מעכב נכסי העובדי כוכבים כו׳ וגם בפרק האומר
 עליי]: גבי רב גידל הוי מהסך כו׳ ופ״ק דבבא
 מציעא גבי המגביה מציאה לחבירו אביאסף: תקיז בר מחא אבר מחא אחריתי מצי
 מעכב ואי שייך בכרגא דמתא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי
 מעכב דס״ל כרבנן דלשכנו אינו כוסהו אבל מספקא ליה אי בר מבואה (*אחרינא) דתבריה
 הוי נמי נקרא שכנו או לא. כחב אביאסף וז״ל ראיחי בסירוש ר״ח ואי שייך בכרגא דמתא
 שרוצה להיות שייך בכרגא* לתח עמהן
 ולישא בעול כמו בני העיר מכאן ואילך לא
 מצי מעכב ויהיה כבני העיר ולהמ נהגו
 לגזור הקדמונים חרס על ישוב •שע״י חרם
 כופין ולא מן הדין כדפרישיח: ורשאין בני
 העיר להסיע על קיצתן ולעשות תקנה ונ״ל
 ט על עצמן רשאין לגזור כל מי שיבא בעיר
 י שלא מרצונם שלא ישאו ויתנו עמו ואס יש

 [*מה שסי׳ ר״ת אי שיין בכרגא דמתא דהיינו שרוצה
 להיות כו׳ ללא מצי לעכב עליו מלבוא ללור הנה וכמ״ש
 ראבי״ה על לברי ר״ת ולכך נהגו הקלמוציס להטיל
 תרס על ישוב משוס למן הלין לא מצו מעכבי והאריך
 בראיות וכתב דבר זה פשוט אפילו לתינוקות של בית
 רבן אבל אס יכול לסגור לפציו הפתח שלא יבוא פשיטא
 ופשיטא שהרשות בידו דאטו יציבא בארעא וגיורא
 בשמי שמיא כשס שהוא רוצה לבוא נע״כ של יושבי
 העיר וע״י שר כן יעכבו הס ע״י שלא יבוא ויישר כחס
 ומי הוא התסר דעת אשר יטעה בזה שיאמר שכלל וכלל
 לא יכול למתות אפילו ע״י השר וכל האומר כן איני

 אלא טועה וכן דיין דדאין כה״ג לאו דיינא הוא דפשיטא שלא עלה על לב ר״ת לאמר כן וחלילה להס חדא למה
 הדבר דומה למי שפירש טליתו על הפאה ובא אתר להעבירו ממנו שהרי יכול לעשות כן מפני שהיא הפקר ומ״מ
 אף כי יכול לעשות כן(מפני שהיא הפקר) פשיטא ופשיטא שאס הראשון שפירש טליתו עליה בתתלה יכול לעכב
 ולהתגבר על השני ביד חזקה ונזריע נטויה יקדס ויטלנה כידוע אלא דבר פשוט הוא שזה הוא זריז ונשכר ומי הוא

 החסר דעת שיטעה נזה ולא יאמר כן]:
 [ *ובית המלכות וככל ריכוס קדמונים נתנו חרס שלא יכנס בעיר ואפילו רוצה ליתן בכרגא אס לא שכגר זכה כישוב תחלה
 או מתמת אבותיו או אשתו. העתקתי מכתיבת יד מוהר״ר מאיר וירזשליר ז״ל בגמ׳ פ׳ לא יחפור ע״כ מצאתי במ׳׳י]:

 דמיקא ולעגין פסק הלכה אסברא דמעיקרא סמכינן: א<איכא מאן דאמר לא אמר דינא
 דגוד או אגוד אלא היכא דכל תד מינייהו אית ליה דמי והכי פר״ת ואלפסי מולק ורבינו
 יואל כתב בשם ריב״א כרב אלפס: תקי ובכתבי הקדש אע״פ ששניהם רוצים לא יחלוקו
 אם הוא בכרך אתד מפני בזיון כתמ הקדש מיהו בשתי כריכות תולקיס אם שניהם רוצים
 אבל אין אחל יכול לכוף את תבירו לתלוק ולהעלות בדמים אם כרך א׳ טוב מחבירו וכן
 כל הלבריס לחרוייהו צריכי להאי וצריכי להאי בכה״ג ליח לינא לגול או אגול אלא לוקא
 שאמר גול אתה הכל או אני אגול הכל כלמסקינן בהנהו תרי אמהחא חלא ילעה אפיא
 ובשולא וחדא ידעה למיעבד ביסתרקי [*תכשיט ספסלים שקורץ טפי״ל. רש״י] ומסיק
 שאני הכא דהאי צריך להא והאי צריך להא וכו׳: ירושלמי א״ר יהושע בן לוי כגון תהלים
 ודברי הימים אם אינו רוצה לחלוק אמרינן גוד או אגוד אבל חהלים וחהליס חולקין ור״ע
 אומר אפילו חהלים וחהלים נמי אין חולקים שמחוך שאין חולקים מחוועדים (מלם) יחד
 וגורסים: פר״ח וכרך אחד דאין חולקין משום בזיון היינו כיון כשחוחכין לב׳ בשביל
 החלוקה אבל אדם אתד אם בא לחתוך חותך ואין בו משום בזיון. פר״י. ודוקא ססריס
 שלהם שעשויס כעין ספר י< ונגללין יחד הוא דאיכא בזיון לחלוק אבל השחא שאנו קושרים
 הספרים בקונטרס ליכא בזיון כן משמע מתוך פירש״י שהזכיר ספרים בפירוש. וכבר היה
 מעשה 35׳ אחים שם האחד שמעון ושם השני יוסף והיה להם מקרא שנפלה להם בירושה
 ורצו לתלוק המקרא ונסתפקו אס בדבר זה איכא משום בדון ולבסוף החירו לחלקה וחלקו
 הקונטרסים והיה קונטרס אתד (*המסיים) [*המסרס. מ״י] בו (*בצד) [*כרך] אחד
 שמעון היה כתוב בו [*מסוים] בסוסו וקונטרס המתחיל בצד השני(מתתיל) [מסוים] בו
 יוסף והפילו גורל [*ונפל א] של שמעון על שמעון וגורל של יוסף על יוסף
 [ו]: תקיא מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאתד דברי ר״מ ואע״ג דאי אפשר
 שלא יניח לפעמים נביאים וכתובים על התורה ובמגילה פרק בתרא משמע לאסור להנית
 ה״מ שחי כריכוח אבל כריכה אחת אינו גנאי: ר׳ יהודה אמר תורה בפני עצמו ג< לא
 מסגי [*שמא] ינית זה על זה דהא נביאים ע״ג כתובים וכתובים ע״ג נביאים לא אשכחן
 דאסור אלא היינו טעמא שלא יראה הכל תורה או הכל נביאים וה״נ טעמא דרבנן דאמרי
 כל אחד ואמד בפני עצמו כן פר״י ותימה על מה סמכו כ להדביק הכל יתד דהא קי״ל
 ר״מ ור׳ יהודה הלכה כר׳ יהודה וחו הא קי״ל הלכה כרבים א״כ כחכמים היה לנו
 לפסוק: מניח י׳ בין חומש וחומש ד׳ שיטין [*כוי] ומחחיל מלמעלה ומסיים מלמטה

 (פי׳) ואין צריך להניח אותם ד׳ שיטין* .
 1 , 1 , י , , , י *כ״כ התוס׳ לפר״י וכ״כ בהגהות אשר״י. מהר״ס:

 (אלא) ודוקא בין נביא לנביא דאיכא טעמא
 שאס בא לחחוך חותך אבל בין תומש לתומש לא ה< וכן בין פרשה (פתומה) לפרשה
 (סחומה) צריך להניח אע״ג דמסיים בסוף העמוד פר״י: בס״ת מנית תחלתו וסוסו כדי
 לגול עמוד ובשאר ספרים כדי לעשות היקף בתחלחן ובסופן כדי לגול עמוד דלתחלחו
 הוא נגלל. ורבינו שמשון פירש דאס כלן יחד אז(אין) נגללין מתחלתו לסופו כדי שתהא
 תורה מ3פניס ונביאים וכתובים מבתוץ. וצריך לעשות עמוד מתתלתו וכדי היקף בסופו:

 פליק פירקא
 תקיב [דף יז ע״א] לא יחפור אדם כו׳ ףתוס׳] בכל הני איכא בהו מיא ומשמע
 שצריך הרתקה [*וכתוב במוס׳ וטעמא דצריך
 הרתקה] משום מתונתא: ותימה לר״י דהא אמרינן בגמ׳ כל מרא ומרא י< קא מרפית
 לארעאי ויש לומר דאי לאו משוס מתונחא לא היה צריך להרחיק ג׳ טפתים ופר״ת
 דאפילו ר׳ יוסי מודה בכל הרתקות דמתני׳ לבד מהני דפליג בהדיא תדע מדלא פריך
 אהנך דרישא לימא מתני׳ דלא כרבי יוסי כדפריך [*לקמן] גבי סולם ש״מ דבכולהו מודה
 וכן כתב רבינו ברוך ממגנצא אבל רש״י ז״ל פי׳ לקמן מתני׳ דלא כרבי יוסי ואע״ג
 דהרבה מתני׳ דלא כר׳ יוסי מי נימא דגם זאת דלא כר׳ יוסי ופי׳ רבינו מאיר ףדאפילו]
 מיא דלא קביעי יש להרחיק ג׳ טפחים מדתנן נברכת הכובסין וכן משמע מדפריך
 מחרישה חיפוק ליה משום זרעים חיסוק ליה משוס מיא אלמא כיון ז< דצריך להשקוח
 אע״ג דלא קביעי מיא תדיר יש להרחיק ג: מרחיקין את הסלעין כו׳ מ״מ מומר להטמין
 בהן תמין לשבת או משוס שאין מיסיפין הבל [*או משום שמשברין את הקדירה. מ״י]
 או משוס שמקלקלין את התבשיל והוה ליה מלתא דלא שמתא ולא גזרו ביה רבנן: [*זה
 מן החניא בדף י״ט רקיק אינו ממעט בחלון] חלון שבין ביתו לחבירו מביא את הטומאה
 אס הטומאה באחד מהן. וחלון העשוי לחשמיש שיעורה כפוחח טפח וכשיחמעט מטפח
 אפילו משהו אין מביא אח הטומאה ואם היא עשויה לאורה ובידי אדם שיעורו כסלע
 מרונית והיא כמקדח גדול שבלשכה שהוא יותר על סלע סתס ואינו מתמעט בכל שהו
 אלא עד שלא ישאר רום אצבעיים על רותב גודל. ומאור שלא נעשה ע״י אדם כגון
 חררוהו ח< רמשים או שרצים שיעורו כמלא אגרוף של י אבטית שהוא כראש כל אדם.
 חישב עליו למאור שיעורו כמלא מקדח. לתשמיש שיעורו פותח טסח ואס הוא חלון העשוי
 לאויר שאינו ה לאורה ולא לתשמיש אלא לאויר לשמור בו גנות וסרדסים שיעורו כמלא
 מקדח בינוני פיר״י ףתוס׳ בד״ה רואין כל שאילו ינטל] וכל דבר דתזי ליה א״נ לא חזי
 ליה אך ללא מבטל ליה אינו ממעט בחלון ולוקא למעט בעינן דמבטל ליה אפילו כלי

 הגהות הב״ח א נ׳׳ב גורל: נ נ״נ עתה: ג נ״נ עי׳ נפ׳ הנית והעלייה: ל נ״נ ס״א אנטייך: ה נ״נ לא: ו נ״נ השותפין: ז נ״נ לין זה מכיא גס נהגהת מיימוני פ״ה מהלכות שכנים: ח צ״ל נכנסו לחרר ראונן: ט צ״ל לעל: י ג״נ לדור:

 אנשי שם
 שם בתר הכי דבספריס שלנו שייך גוד או אגוד הייצו כשאין רוצץ לתלוק יכול לכוף תבירו בגוד או אגוד אבל
 כאן בפירקין מיירי כרוצים לשלוק רק שיש לתוש לבזיון ספר על זה כתב המרדכי בשם ר״י דהשתא שאנו
 קושרים הספרים בקונטריסיס ליכא בזיון ומיימי ראיה דכבר היה מעשה בב׳ אחים וכו׳ ומבואר במעשה ההוא
 שנתרצו לחלוק רק שהיו חוששין למיון הספר אבל לא נחרצו פשיטא דהוי דינא דגוד או אגוד וכדמסקינן
 בגמרא כבר מרגמא רב שלמן כששניהם רוצים ידו״ק: מהר״ם [ז] כן הוא בתוס׳ לחד חירוצא והוא דעח
 רבינו תם ור׳׳י וכן כתוב בהגה״ה אשר״י והכי מצאתי בנוסח ישן בהגה׳ אשר״י שכתב סתם אבל היכא דסתם
 כל התלון וכו׳ והוא לסי תייק שני שכתבו במו׳ בשם רבינו שמשון דכלי עץ נמי שאינו מקבל טומאה כגון

 העשוי לנחת לא בעי ביטול:

 חרושי
 ש״י [י] וקשה דבפ׳ המפקיד כתב וכל הספרים שלנו שייך גוד או איגוד ולעיל מיניה כחב דבדבר השייך גוד
 או אגוד כתב הרב משנ״ץ במשובה לא משתמע שיהיו רשאץ לתלוק וכאן כתב דתולקין ספרים וי״ל בכאן מדבר
 כשהם ענייס או אחד עני וא״כ לא שייך גוד או אגוד ואז יכולין לתלוק וק״ל: ג״מ ול״נ דהאמת כן הוא
 שכתב שם המרדכי כמו שכחב מהר״י כ״ץ אבל במחילה דשם קאי אבאס אח אחד אינו כאן וזה בא לב״ד
 לתלוק דססק מהר״ס דיכול לתלוק שלא מדעת האתד וע״ז כתב המרדכי אבל בדבר השייך בו גוד או איגוד
 כלומר שאין בו כדי תלוקה לזה ולזה כתב הרב משנ״ץ לא מסתבר שיהו רשאין לתלוק ואס תילקו יכול למחות
 כשיבא בגוד או אגוד פי׳ מאתר שאין בו כדי שלוקה לזה ולזה אבל הא פשיטא באס היה כאן והיה ממרצה
 לחלוק ושפיר היו חולקין אע׳׳פ שאין בו כדי תלוקה והשתא לא קשה ספרים אספריס דהא דכתב המרדכי

ק נין נביא לנביא: ה)צ״ל וכן נין פרשה לפרשה פתוחה: ו) נ״נ לקא מתית: 0 דלא צריך: ח<צ״ל מיס: ט) ישכימו: יןצ״ל שיירא: : ד) נותן נין כוי שיטין י  הגהות וציונים פפפ׳׳י ופ״מ א)רי״ף דף קסנ: ב< נ״נ תורה: ג)נ״כ כר



 בבא בתרא
 ולא מצינא למימרת מיהו אס נתן לו רשות לסמוך אע״פ שלא התזיק שלש שנים לאלתר
 הויא תזקה כך סירש״י בפ״ק לבבא בתרא גבי אתזיק להורלי כר לכל הני תזקה אינן
 של שלש שנים ללא שייך חזקה שלש שנים אלא במזיק בקרקע תבירו אבל לענין תשמיש
 שמשתמש בשל תבירו באותה שעה שמשתמש בפניו ושותק הויא חזקה לאלתר וכגון שטוען
 טענה חשובה אמה מכרת לי אתה נתת לי להרא חזקה שיש עמה טענה אבל אם אמר
 נשתמשתי בפניך ושתקת אין זו נט! טענה וכשטוען אתה נתת לי או מכרת לי צריך לישבע
 שבועת היסח כמו שכתב רב האי גאון וכן פי׳ ר״י והביא ראיה מפרק הכותב לתקנו
 שבועה על הקרקעות מלרבנן וכן פסק ר״י בשמעתא לרבה בר שרשום וללא כפרשב״ס
 ושלום מאיר בר״ב: השיב ריב״א על הכותל שבין שני השותפין ושניהם יש להם חלק בו
 אין האתל יכול לבנות כיפה בתצר שלו ולא שוס לבר בלא רשות תבירו ואע״פ שקורות
 ביתו מונתין בו ללהכי לוקא אמזיק אבל לשאר דברים מצי למימר קא מרעת לאשיתאי
 וגס ראיה מפ׳ הבית והעלייה [*לף קט״ז] חייב להעמיל לו [*פרסק] כל זמן שהללת
 קיימת ואם זה יעשה כיפה וגם אוחו שכנגלו יעשה גם הוא נמצא שהחומה תפול לארץ
 ומביא ראיה גס מן הירושלמי כותל שבין שנים ר׳ אומר כולה לזה או כולה לזה ר׳ יומנן
 אומר ממצה לזה וממצה לזה מאי נפקא מביניהן נפקא לענין מציאה ללמר כולה שלו
 ולמר חציה שלו ומללא קאמר נפיק מביניהן כיפה ולבנות בנין בחצר שלו שמע מינה
 לאפילו בחלקו אינו יכול לבנות שום לבר. מצאתי בתשובת הגאונים שאלו מקמי רב מתתיה
 גאון ראובן לאית ליה בירא בצל מיצר שמעון וקס שמעון וחפר בית הכסא ומרחיק מן
 (*בירא) ףהבירא] (דראובן) תלתא פושכי כדאמור רבנן לא יחפור אדם בור אצל בור
 תבירו אא״כ הרמיק ממנו ג״ט ואפ״ה קא מפסיד ליה לבירא דמיא אי דינא לארחוקי
 טפי או לא והשיב האי דאמור רבנן לא יחפור אדם בור כו׳ תנא בארץ ישראל קאי ותנא
 בור סמוך(לחצירו) [לבורו] שהן מיס מכונסין ולא תנא בור אצל בארו שבאר מים חיים
 ובארות רפיא ארעהון ועבידי דמלחלח ושואבות מיס מזו לזו וצריכין הרחקה טפי אבל
 הבורות היו חוצבין בהרים ואין נופל מחיצה ביניהם סגי בהרחקה ג׳ טפחים דבהכי
 מחזיקין מימיהן אבל ביח הכסא מבאר מים צריך הרחקה [אפילו עד עשרים] אמה או
 יותר עד כדי שלא יזיק לבאר ואין יכול לומר החזקתי דאין חזקה לניזקין וכ״כ רב עמרם
 והוסיף על דבריו מדלא יהבי רבנן שיעור היזק שיעור שלשה טפתים לכל הניזקין אלא
 לכל היזק שיעורא באנפי נפשה כדתנן נברכת הכובסין ג׳ טפחים כו׳ ואמרי׳ בגמ׳ [*דף
 י״ט] לא שנו אלא מן החמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות כו׳ אלמא דכל תד שיעורא
 לפי נזקו וכן כל הנך דמתני׳ סולם ומזתילה שובך ונבילות והך דחפר שמעון גרע מבורסקי
) עשרים אמה לבורסקי איכא ריחא ולא טעמא אבל בית הכסא סמוך  שצריך הרחקה ג
 לבאר איכא ריחא וטעמא ולרווחא למלחא בעי הרחקה חמשיס אמה הבורסקי: וכמה
 אמר רב אשי כמלוא רוחב חלון. ל נשאל לרבינו מאיר בראובן הבא לסמוך כוחל מן הצד
 לחלונו של שמעון והיה חלון שקוף מבחוץ ופסקו הדיינין להרחיק כמלוא חלון ושקיסחו.
 והשיב נראה לי על דבר השקיפה שנראה לכס שיש לראובן הבא לסמוך מן הצד להרחיק
 מן החלון כמלוא רוחב תלון ושקיפתו כיון דשקיפה צריך לאורה כך דעחי נוטה שאין
 צריך להרחיק מן השקיפה אלא מן החלון דכל היכא השבא למחוח ואינו מוחה אין לו
 חזקה והכא בנדון זה אם שמעון היה לו חלון פחוח לחצר ראובן ולא היה לו שקיפה ובא
 לאתר זמן לעשות לביח חלונות שקופץ אין ראובן יכול לעכב עליו לדוקא חנן קטן לא
 יעשנו גדול בר תרי לא יעשנו בר ארבע דמצי אמר ליה בפתתא זוטא מצינא לאצטנועי
 מינך אבל בשקיפה לא שייך האי טעמא דליכא למימר דבשקיפה שייך [נמי] האי טעמא
 דמתוך שהוא שוקף מבחוץ רואה בריחוק לצדדץ יותר דהא ודאי ליתא דלהכי לא חשו
 רבנן (יודע) [חדע] דא״כ אפילו רצה להשקיפו מבפנים חבירו יעכב עליו מהאי טעמא
 דמתוך שהוא שיקף עומד מן הצד ורואה בריתוק יותר ועוד לדבריכם אם בא י< להשקיף
 כל הכוחל [מבחוץ עד תלון] תברו יעכב עליו מהאי טעמא אלא ודאי אינו יכול למתות
 השקיפה וכיון שאינו יכול למחות אין לו חזקה כדאמרי׳ לקמן ס׳ חזקח הבחיס למעלה
 מארבע אין לו חזקה ואין יכול למחות דהא בהא תליא וא״כ לא ירחיק מן החלון אלא
 כמלוא רוחב החלון ולא ה< השקיפה. ומה שדקדקתס שמבחוץ מיירי דומיא דממני׳
 מכנגדו ארבע אמות דהיינו מבחוץ הכי נמי מלא רוחב מן הצד מיירי מן החלון דמבחוץ
 דהיינו מן חור החלון ושקיפתו. מה דיוק הוא י דמכנגדו אין שייך לתלק בין תור המלון
 לשקיסה אדרבה [*דוק] לאידך גיסא (לוקא) מה שכנגדו אין מרחיק אלא כנגד חור

 החלון דכל עובי הכוחל עד לחוץ חור החלון
 הוא הכי נמי מן הצד וק״ל •ועוד דלפי׳
 מתני׳ [*נמי] על כרחך מן הצד כדפרישית
 לעיל [י]. ושכתבתם כמלוא רוחב חלון כמה
 הוא מתוך הערוך משמע דהיינו טפח דלא
 בעי למימר כשיעור כל התלון לפי מה שהוא
 גדול הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו
 אלא ה״פ כמלוא רוחב חלון קטן וסחס חלון
 שבקטנים לא הוי בציר מטפח וז״ל הערוך

 מםכת מרדכי
 רב בעיר היה יכול לגזור גם על הבא בעיר לגור וחלה עליו גזירתו אם הוא תלמידו
 וראיתי בתשובות שבאו מאיי הים ששאלו זקני פרי״ש מחכמי רומי אם נמלכו הקהל

? P [*ומצאתי במ״י גשם א־יאסף דלצירבא מתנן דוחקיס נ ^ ש י ל * 3 ו ש י י ס ה י ת ח י י ז  והתירו ג

 I *ועוד לפירושו מתני׳ נמי ע״כ מן הצד (מקום אחח<
 כי הוקשה לו אמאי פרין מברייתא טעמא דשלא יאפיל
 אבל משוס דוושא לא ולא פריך ממתני׳ אבל יש לומר
 אין ה״נ דמממצי׳ מצי למיפרך אלא שהקושיא פשיטא
 יותר בפי׳ מן הברייתא וכזאת הקושיא מתורצת לי
 קושיא אחרת שקשה לי כי פריך והא אק ד׳ אמות תנן
 אמאי לא משני מתני׳ כעדו וברייתא מן הצד משוס
 קושיא דטעמא דאיכא חלונות אבל משוס דוישא לא

 נצטרך להעמידה מן הצד כו׳ כ״ה במ״ין:
 I *פי׳ לא בטפח לחוד סגי אלא במשפע את כותלי.

: בערך מדד אמר רב זביד ממדד את כותלו [ ח " נ כ ה ׳ ׳ כ ו ס 1 ״ ר ה  מ

׳ דלא אמרו די בטפת למוד אלא במשפע ויורד מ״י] שאין יכול לעמוד ומחליק  ויורד [*פי
 ונופל עכ״ל הרי משמע בהדיא דהרחקה לא הויא אלא טפח בין בחלון גדול בין בתלון

 בני העיר להתיר לו הישוב דיש לנו לומר דלא גורו
 תקדמוניס גזירתס דלא כהלבתא ואין רשאין להסיע
 על קיצתן לגבוה כדאמרי׳ בגמ׳ דלא ליטרדיה

 מגירסא]:

 חסר או ימר ושוב רוצים לגרשו ואינו נשמע
 לצאת מה דינו והשיבו קי״ל כר״ע דאמר
 פרק ארבעה נדרים נדר שהותר מקצתו
 הותר כולו וה״נ ע״כ גזירתם בטילה לגמרי

 וא״צ עוד ראובן א להתירם ואין נ״ל הך ראיה דהתם נדר בסתם מה׳ בני אדם ושוב
 נמצא אביו ביניהם ואמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם לא הייתי מדר כו׳ וכן בכל הדומה
ון שמכולם נדר בסתם ונמצא נדרו בטעות והותר מקצתו הותר  לו [אהא אמרינן] מי
 כולו אבל כשגוזרין (*גזירת הקהלות) [*גזירה על דעת הקהל] אין חלה
 מתחלה אלא כפי חסצם הן להתיר לגמרי הן לזמן מועט: תלןיח והרב רבימ אביגדור
 כהן השיב וז״ל הדר בעיר אתרת אע״ג דשייך בכרגא דמתא דהכא ואם רצה לבוא ולהלוות
 בעיר הזאת הרשות בידו מכל מקום לא מצינו מכח ההלכה שיהא כאנשי העיר לשאת
 עמהס בעול אא״כ יהא בעיר י״ב חדש או קנה בית דירה ואפילו לדבר מצוה כגון תמתוי
 אין גובין ממנו כל זמן שלא דר שם ל׳ יום לכל הפחות ועוד שאינו עושה שום ריוח
 בעיר וגדולה מזו שנינו בתוספתא מי שיש לו חצר בעיר אחרח בני העיר משעבדים אוחו
 לתפור עמהם בורות שימין ומערות ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי
 עמהם באותה העיר משעבדין אותו על הכל וליכא למימר דמיירי בלא שייך דא״כ ליפלוג
 וליתני בדידיה אמאי קתני אס היה שרוי עמהם ואע״ג דאיתא בפרק חזקת הבתים [*דף
 נה] פרדכת מסייע במתא היינו משום דדייר התם ואצילתיה במתא לפיכך צדך לסייע
 אע״פ שאינו עושה שום ריות בעיר אמנם על המנהג לא אדבר ושלום אביגדור בר׳ אליה
 הכהן: זילו זבינו ג תיותייכו עד דשקליתו אשראי דידכו אלמא חשו חז״ל לתקלת כל אדם
 לפי הענין: תלןיט וכן נ״ל אס בורתיס ליישוב מפני סתד וסכנה אין בני היישוב יכולין
 לעכב בידם מלהטות ומלהרויח כשיעור חיותם וכפי טיפול ביתם עד שיעבור הזעם וכפי
 מיעוט ממונם שמשאין ונותנים בו יתנו עול עם בני העיר כדאמד׳ ואי שייך בכרגא
 דמתא לא מצי מעכב ואין לתלוק בין היכא שאין יכולין לעכב בידו עד עולם לזה שיש לו
 לצאת כשיעבור הזעם שלפי רבוי העם מטיל עליהם המושל העול ודמי להא דאמרינן
 ומלכא אמר מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא: ואמרי׳ סרק חזקת הבתים פרדכת מסייע
 במחא ע״כ לשון אביאסף: וה״מ ביומא לשוקא כו׳ זילו זבינו שיעור חיותייכו מכאן פסק
 רבינו יצחק בר׳ אברהם שאם בני העיר יש להם שוק או יריד אין יכולין לעכב בני עיר
 אתרת מלבוא ולהלווח בעירם ולעשוח שם סחורה כיון דהוי יומא לשוקא ועוד למדנו
 שאס רצו לכוף אדם שיצא מיישובם שאין יכולין לכופו עד שיפרעו לו תובותיו וירוית שם
 שיעור מתייתו: תלכ [*בתשובת מהר״ס ג] נשאל לר״מ על אודות ראובן שעשה צימר
 של אבנים בקרקעו חצל כותלו של שמעון והכותל של עצים ושמעון טוען שמזיקו בשעה
 שהנוטפים רבים על הזוחלים שהמים נכנסים בביחו והשיב נ״ל דאם ראובן הרחיק צינורו
 משמעון ג״ט אין לו להרחיק יומר אע״פ שמימיו מזיקין את שמעון ונכנסים בביתו דעל
 הניזק להרחיק את עצמו והרי הוא יכול לגדור כדאיתא פ׳ הבית והעלייה [*דף קיז]
 בהנהו בי תרי דהוו דיירי חד בעליונה וחד בחחחונה איפחת עליונה וכל אימת דהוי
 עלאה משי ידיה ונפלי מיא על תתאה (*ומוקים לה) [ומוקי ליה] בגמ׳ ר׳ אלעאי ואי
 חימא רב יוסף על החחתון לתקן ומסיק לסבר כר׳ יוסי: תקכא ומיהו ג״ט יש לו
 למזיק להרחיק עצמו לכל מילי למתונא מזיק ליה לכותל ותניא מרחיקין אח הגפח ואח
 המלח ואת הסיל והסלעים מן הכותל ג״ט וה״ה לכל מילי למתונא כגון מים וחול
 כלאיחא בגמ׳ פ׳ לא יחפור (*לף יט) לתנא [*לילן ליתני חול] ולוקמה במתונא ומשני
 הא תני ליה אמת המים אלמא אמת המיס ונברכח כובסין ושיח ומערה לקחני ברישא
 [*גבי] כוחל טיח [לאו דוקא] דהוא הדין שיש לו להרמיק מכותל בנין ותני לה ו ברישא
 והוא הדין בסיפא ואפילו מיא דלא קביעי צריך להרחיק ג״ט וכן משמע מדפריך
 ףמתדשה] ותיפוק ליה משום מיא אלמא כיון דצריכי מיא להשקותם אע״ג דלא קביעי
 מיא תליר יש למזיק להרמיק עצמו כל שכן בנדון זה דקביעי מיא טפי וכן משמע בתר
 הכי למוקי ואת מימי רגלים מן הכותל ג׳ טפתיס כששופכיס אלמא אפילו לפי שעה גזרי
 בהו רבנן ואין לתלק ולומר להתם שופכם ביליס והוו גירי ליליה הא ליתא לאפילו ממילא
 גזרו רבנן כדאמרי׳ גבי מרחיקים א< הסולם וכו׳ לימא מתני׳ דלא כר׳ יוסי ומשני אפילו
 תימא רבי יוסי ומודה ר׳ יוסי בגיד דידיה דהא דזימנין מהדי דמנח ליה קפצה הנמייה
 הכי נמי זימנין שנופלין בצינור עפר וצרורות והוא נסתם ומנקר אותו ונמצא שמקרב
 המיס בידים לכוחל והוו גירי דידיה ותו דאפילו בלא מיס יש לו להרחיק חפירת הצינור
 מן הכותל דכל מרא ומרא דקא מחי מרפי לארעא ומרע לאשיתיה. ועוד שצריך להרחיק
 ג״ט מפני הסיד שהצינור מתוקן בו [*פי׳ שסיד בעי ב< ג״ט] ואין להקשות ולומר שאין
 צריך הרחקה אלא בכותל לבנים כדאמרי׳ פרק לא יתפור הא ליתא דלא אתא לאפוקי של
 עצים שהרי חלש הוא משל לבני. כדאמרי׳ פ״ק דב״ב דשל לבנים וכפיסין הוו ג״ט וקצח
 חשוב כמו חומת אבנים. ומה שטוען ראובן שאס יזיק את שמעון ישלם היזקו אפ״ה יש
 לו להרחיק עצמו ג׳ טפחים דתנן היה מעמידו בעלייה צריך שיהא חחתיו מעזיבה ג״ט
 ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק אלמא אע״ג דמשלס היזקא צריך להרחיק שזה
 יאמר איני חפץ לתובעו בדין הכי נמי יכול לומר שמא יפול הכותל מחמח מימא דידך

: ל נ״ב תשובה זו תמצא גס בהגהת מיימוני׳ פ״ז מהל׳ שכנים: ה צ״ל לאס בא: י נ״נ מלא:  הגהות הב״ח א צ״ל להתרתס: נ נ״ב שיעור ועי׳ בתרומת הדשן סי׳ שמ״ג: ג סימן לי

 חרושי אנשי שם
 בהיזק שהוא מזיק כל שעה כגון פחיתת תלון שמזכיר שהוא מזיק מיכף אז הוא טעצה שבודאי מתל דאל״כ
 אץ אדם מעמיד עצמו על ממונו שרואה שמזיקו ואיגו מוחה אם לא שמחל לו: ג״מ ןין פי׳ מדפריך בגמ׳
 מברייתא ומשני מן הצד וכמו כן להקשות ממתני׳ דקתני חלונות משוס דאיכא חלונות אבל משוס מושא לא
 וא״כ ע״כ צריך לאוקמי ממני׳ נמי דמיירי מן הצד כדפי׳ התוס׳ וא״כ ר״ל שאין לכס ראיה ממתני׳ דקמני

 כנגדו ארבע אמות דממני׳ מיירי מן הצד ודו״ק כך מצאחי בשס מהרי״ח:

 ש״י ןט] וקשה דלקמן כתב ודל והרי המזיק טוען אמה אמרת לי לעשות או מחלח לי אחר שראית הנזק
 ושתקת ולא מתית בי והניזק אומר עכשיו ראיתי וכוי על הניזק להביא ראיה ואס לא ישבע המזיק ויפטר וי״ל
 דבכאן מדבר בתשש היזק לאתר זמן כמו שעשה צינור בקרקעו סמוך לכותל תבירו דמיירי בתשובה זו שאין
 היזק עשיית הצינור רק שיזיק אח״כ לכותל וכמו תצור שמעמיד שמביא ג״נ בכאן לכך אין זה טענה כי אף
 אס לא מיחה יכול להיוח שלא מחל ומה שלא מיחה כי עוד זמן למתות קודס שיבוא המזיק אבל לקמן מיירי

: ל להקליש: הן נ״נ מן מ א) נ״נ את: ב)נ״ב הרמקה: ג)צ״ל שמשים: חצ״ מ״ ים מטמ״• ו נ ו צי ת ו  הגהו



 מסכת מרדכי בבא בתרא יא
 סגי דכיון דכית הוא ורגילין שאר כני אדם לדור בו ימים ולילות [ואע״ג] שהוא חנוט
 ואין דר כו אלא כימים למכור לחם ויין לא הוי חזקה אלא כשש שנים אכל חנות ממש
 שאין רגילות לדור ט אלא כימים למכור לחם ויין הויא חזקה כשלש שנים גרידא: והא
. . . . נוגעין בעדות הן* מיהו אס(יש) [אין] בני . . 

} ג לאס ;חנו השכירות כנר למשכיר אס יוציא . י 1 \ . ״ ע א * ] 

ו אדם יודעין נשיש כבר זמן גדול] שיצאו מן ה א ל ח י א נ ר ל ט ש מ ן ל ע 3 מ ו ר ר י ז ח ס י ס ה ל י ר מ ע ר ע מ  ה

 למיקס בדינא וליינא כדאמרי׳ גבי ערב כוי. מ״ה סי׳ הבית [לק הס בעצמם] ומעידין י שהיו דרים

 ל״י]: בו מכתו ונותנין לו השכירות נאמנים
 כיון שאין ידוע שדר בתוכו כי על פיהם אינם נוגעין בעדות (הוי) דאי בעי הוו שתקי:
 בשכונה גואי הוינא כו׳ פי׳ והיה דרכי עליך ונראה שיש לו עדים דבשכונה גואי הוה
 אבל לא היו יודעים העדים באיזה דרך היה יוצא דאי לא הוו עדים כלל שהיה בשכונאי
 גואי א״כ מאי קאמר רב נחמן זיל ברור אכילחך אטו יש להם [לעדי חזקה] לידע שלא
 היה המערער ז [בבית] באותן ג׳ שנים ואס יאמר המערער הייתי עמך שני ימים שאין
 לך עכשיו ג׳ שנים שלימות והעדים אינם יודעים וכי יפסיד ורבינו מאיר פי׳ בתשובתו
 דהא דאמר בשכונא גואי הוינא פירוש כגון שאמר הייתי משתמש בכל הביח החיצון בכ״מ
 שהייתי תפץ להשתמש וכשהיינו באים אני ואתה להשתמש במקום א׳ היית נדחה מפני
 הלכך לא חששתי למתוח: [דף ל ע״א] מפלניא זבינתיה דאמר ליה דזבנא מינך ח וא״ל
 ומי לא מודיח לי דהאי ארעא דידי הוא ואח לא זבנחא מנאי פסק האלפסי וכן רשב״ס
 דאי איח ליה סהדי דדר ביה המוכר חד יומא ואכל הקונה שני חזקה או אי טעין ואמר
 קמאי דידי זבנה ממנו המוכר וקניחיה ממנו ואכלחי שני חזקה נאמן המחזיק מגו דאי
 בעי אמר מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה כדבעי למימר לקמן בההוא דדר בקשתא
י דה״ה אס אמר מעיקרא קמאי דידי דר בו חד יומא ז<שיהא ״  דעילימא כו׳ י<ופי׳ ר
 נאמן במגו אבל מעמה אינו יכול לטעון לא קמאי דידי זבנה ואף לא קמאי דידי דר בה
 חד יומא שיהא נאמן במגו דאי בעי אמר מינך זבינתה או לא היחה שלך מעולם דהא
 השתא בטיל ליה מגו שכבר קדם והודה שהיתה שלו וגם הודה דלא מיניה זבנה וכן
 מוכת לקמן גבי ההוא גברא דדר בקשתא דעיליתא כו׳ עד אתא לקמיה דרבי חייא אמר
 ליה אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא גברא אפילו חד יומא משמע דוקא אית ליה סהדי
 הא איהו לא הוה מהימן במגו דאי בעי אמר זבינתה מינך כיון דכבר הודה לו דלאו
 מיניה זבנה. ועוד ראיה מפ׳ שבועת הדיינין מנה לי בידך א״ל הן למתר א״ל תנהו לי
 נתתיו לך פטור ופריך בגמ׳ למ״ד המלוה מבירו בעדים צריך לפורעו בעדים והא הכא
 כיון דתבעיה בעדים כמאן דאוזפיה בעדים דמי וקתני דפטור ט מאי פריך שאני הכא
 דאי בעי אמר י להד״מ אלא ודאי מגו כה״ג לא אמרי׳ כיון דבשעה (שתבעו אומר)
 [שטוען] נתתיו לך לא היה יכול לומר להד״מ יא כה״ג לא אמרינן מגו שכבר הודה ועוד
 ראיה מפרק זה בורר בסופו גבי ההיא איחתא דנפק שטרא מתותי ידה ועיין שם
ט *ומספקא ליה לר״י היכא דאייחי ההוא ו ל ש ע ק ר ק ה ה י ה ש ר ע ר ע מ ל ת ו ר ע ן י א ש י ר י י מ , י פ . 
 אס על פי זה המוחזק כו׳ שאמר קניחי מפלוני שאמר גברא סהדי דדר ביה המוכר חד יומא אי

 שקנה ממך ועיין בחיספוח: הוה מוקמינן ליה לארעא בידיה היכא דלא

 אכלה שני חזקה: תקכד ונשאל לרבינו מאיר על ראובן שטען על שמעון הפקדתי
 בידך חגורה של כסף ובת נפש של זהב ושמעון משיבו אשתך הפקידה אוחם בידי קודם
 שנשאת׳ על תנאי שלא יהא לך רשות בהם וליחנה לבניה הראשונים שהיו לה מבעלה
 הראשון ועתה נפטרה זוגתך ורוצה אני לקיים צוויה ופסקתס שישבע שמעון שהוא כדבריו
 ויתן הפקדון ליורשי האשה ויורשי האשה היו באותו מעמד כשנפסק הדין. ויהי ממחרת
נ הדברים שודאי כן הוא כדברי  כשהיה לו לשמעון לישבע אמר שמעון זוגתי הזכירה י
 ראובן שהוא נתנם לי מידו אתר שנשא את זוגתו הואיל ויש לי לישבע לא אשבע כי אס
 באמת ואמרו יורשי האשה כבר הודה לנו בפני ב״ד שהחפצים הס שלנו. והשיב נ״ל
 דשמעון נאמן בשבועה כדבריו האתרונים לומר טעיתי מלפנים ועכשיו נזכרתי במגו דאי
 בעי אמר התזרתי ליורשי האשה משעה שנפסק הדין ואילו אמר המזרמי להם המפציס
 והיורשין אומדן לא החזיר לנו שבועה בעי השתא נמי נשבע להם שכן הוא כדבריו
 האחרונים שמתתלה טעה ואע״ג שטעיתי טענה גרועה היא מ״מ כיון דאיכא מגו נאמן
 כדאשכתן בתלמוד טובא טענות גרועות דבלאו מגו לא מהימנינן ליה ועל ילי מגו
 . מהימנינן ליה ואפי׳ איניש דעלמא שאינו

׳ כגין שליש 1 . , י ס • 
 לא התובע ולא הנתבע* כי ההיא לס״פ זה
 בורר גבי ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידה והימנה ר״נ במגו לאי בעיא קלתיה
 וליכא למימר דלאו מגו טוב הוא דדמיא למגו דהעזה דכי אמר טעיתי אין שכנגדו יודע
 שהוא משקר ואילו אמר התזרתיס להם ליורשים היורשין היו ניודעין] שהוא משקר אי
 משוס הא לא אדא דאפ״ה אמרי׳ מגו כמו שהוכיח ר״י מפ״ב דכתובות גבי שדה זו
 של אביך היחה ולקחחיה ממנו יג דהיכא דליכא עדים יי שהוא של אביו נאמן לומר לקחתיו
 ממנו מגו דאי בעי אמר לא היתה של אביך מעולם אע״ג דבטענה דקא טעין לקתתיה
 ממנו אין שכנגדו יודע שהוא משקר אבל אי טעין לא הימה של אביך מעולם ידע דמשקר
 אפ״ה אמדנן מגו. ועוד יש להאמינו ולומר השתא טעיתי מעיקרא מגו דאי הוה בעי
 אמר השתא נאנסו או נגנבו מידי משעה שנפסק הדין כי אז היה פטור בשבועה שנאנסו
 או נגנבו וגבי טענה זו אין שכגגדו יודע אי משקר השחא נמי יהא נאמן לומר טעיחי

 קטן וי״ס דגרסי כן בהדיא וכמה כמלוא רוחב חלון טפח בעיר חדשה: יש לסרש האי
 חדשה וישנה כי ההיא דפ״ב דכתובות גבי תלוליות דמפרש חדשה חוך נ׳ (אמה) שנה:
 [דף כג ע״א] אין חזקה לניזקין אומר רבינו חם דאפילו אם הקנה יכול לחזור בו דקנין
 טעות הוא דקסבר היה שיוכל א< לקבל ועכשיו אין יכול ולא נראה לר״י דמדקתני אין
 תזקה לניזקין איכא למימר הא ראיה יש כדדייקינן פ׳ תזקת הבתים גבי אין לאיש תזקה
נו יואל בשם דב״א אס מחל בעדים הויא  על נכסי אשתו הא ראיה יש: א ופי׳ מתי
 חזקה אפילו בלא קנין ולא נראה לר״י [לאס] אדם מותל לתבירו בלא משיכה ובלא קנין
 אינו מועיל לכך נראה לר״י דבקנין גמור מייד: בקוטרא נראה לר״ת דוקא קוטרא
ף פב] אין עושין כבשונות ל  לכבשן שהוא גלול ומזיק ביותר כלאמרינן פ׳ מרובה ף
 בירושלים מ״ט משוס קוטרא. ולוקא בית הכסא דילהו שהיה למעלה מן הקרקע והיה
 מסריח ביוחר אבל שלנו שהוא מכוסה יש להם חזקה ויש חולקים עליו: ודל ספר המצות
 וכן פי׳ המיימוני פרק י״א דשכנים כל הרתקות האמורות בפרק לא יחסור אם לא הרחיק
 וראה תבירו ושתק הרי זה מתל ואינו יכול לתזור ולכופו להרתיק והוא שיראה ממנו
 שמתל כגון שסייע אומו ביד או שאמר לו לעשות או שראהו בונה בצדו ג* בלא הרחקה
 ושתק ולא מיחה בזה שכל המחזיק בנזק זכה בו בד״א שיש חזקה לניזקין בשאר הניזקין
*וראיתי גמרלכי של הגאון החסיל מיהר״ר מאיר  אבל אס החזיק בארבע ניזקין ואלו הן עשן [

 ודת (*ובית) ףביח] הכסא * (*לגבי
 אסטניס) ומלאכה שמעלה אבק נ [וכיוצא בו
 ונדנוד הקרקע] (*מנדנד) [*שמנדנדת]
 חצר תבירו עד שמכת המכה מתנדנדת כסוי

 ווירשליר ז״ל שלא מחק לגני אסטניס וכתב וז׳׳ל ק״ל
 שכתב לגבי אסטניס והגאונים לא הזכירו אסטניס על
 זה עיין בגמרא והסמ״ג שראיתי ג״כ כתב ורית בית
 הכסא סתמא אך במיימוני ראיתי שכתב אסטניס עכ״ל

 [וכן מחקו הב״ח]:

 תבית ע״פ תבית שכל אתד מאלו הוי כמזיק את חבירו בחציו ועל המזיק להרחיק עצמו
 בארבע ניזקין הללו ואפילו שתק הניזק שנים הרבה תוזר וכופהו למזיק להרתיק וכן היזק
 ראיה במקום שצריך מחיצה כופהו לעשות בכל עת שירצה ומה שנשתנו ארבע ניזקין
 הללו משאר ניזקין לסי שאין הדעת סובלת ניזקין אלו וחזקה שאין מוחל שהיזקן היזק
 קבוע ואס קנו מידו שמתל בנזקים אלו אינו יכול למזור בו: הורו הגאונים שבני מבוי או
 בני תצר שנעשה אתד מהס אומן ולא מיתו והרי הותזק ויצאו ונכנסו העם לקנות ושתקו
 בדבר זה יש להן לומר בכל עת אין אנו יכולין לישן (לא) מקול הנכנסים ויוצאין והרי
 הן כעשן וכאבק שהזיקו קבוע: מי שהחזיק בנזק שיש לו חזקה כגון שפחח חלון או
 שהעביר אמת המים או לא הרתיק מה שיש לו להרתיק והרי המזיק טוען אתה אמרח
 לי לעשוח או מחלת לי אתר שראית הנזק ושתקת ולא מחית בי והניזק אומר עכשיו הוא
 שראיתי ולא ידעתי מקודם או שאמר כשראיתי ממימי בך ואמרת עתה ארחיק ואסתום
 ודתית אותי מיום ליום עד שקבעת היזקא בכל אלו על הניזק להביא ראיה ואם לא ישבע
 המזיק היסח ויפטר. י׳ המזיק בנזק שאין לו חזקה כגון עשן וכיוצא בו וטען המזיק שקנה
 ממנו מידו של ניזק על המזיק להביא ראיה ואס לאו ישבע הניזק היסח שלא קנה מידו
 ויסלק הלה היזקו עכ״ל ספר המצות: [דף בד ע״כ](א) אם האילן קודם קוצץ ונוחן לו
 דמים וקוצץ ברישא כדמפרש בגמ׳ משוס קדרא דבי שותפי לא קרירא ולא חמימא ובני
 העיר היו מתרשלין לכך יקוץ ואח״כ יגבה: תקכב ג קצת סמך יש מכאן שנוהגין
 בכל הקהלות שימיד המדיין עס קהלו עבור עניני מסים שהקהל גובין ממנו המס תתלה
 ואחר כך אם ירצה ירדו עמו לדין ואם נטלו שלא כדין יחזירו לו ע״פ ב״ד והקהל רוצים
 להיות מותזקין ותופסין ונתבעין ולא תובעין לאל״כ לא היה חקנה לרבים שכל אחד יעשה
ד שותפי כו׳ להכי יש  עולה ויחשוב בלבו מי יתבענו לדין מאן פייס מאן שביק קלירא ל
 לנו להחשיבן מוחזקין לאשכתן בכמה לוכמי ל לתשו תכמיס להפסילא לרבים להא אמר
 מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כגון מי שהיה לרך הרבים עובר בחוך שלהו ונטל
 ונתן להם מן הצד וכיוצא ט ה וכתב רבינו מאיר כי מנהג תורה הוא ויש להם על מה
 שיסמכו מהא דאמרי׳ פרק הרבית [*דף עג] אמר ליה רב פפא לרבא חזי מר דבי ר״ס
 בר אבא דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשתעבד בהו כו׳ עד אמר רב ששת ומוהרקייהו
 דהני בטפסא דמלכא מנת ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לישתעביד למאן דיהיב כרגא
 ומדקאמר אבי טפסא דמלכא מנח אלמא חשיכ המלך כמותזק כמס של כל אמד ואחד
 וכל היכא דאיכא שוס ספיקא ושום טענה שאינה ברורה ליחיד ליפטר מן המס אמדנן
 דינא דמלכותא דינא ומוהרקייהו בטפסא דמלכא מנח עד שיברר הדבר שהוא פטור. ואס
 יש מנהג בעיר שהם נגררים אחריו ילכו אחר מנהגם כדאמרי׳ פ׳ הסועליס ולימזי היכי
 נהוג וליחד מהיכא אתו או אם הדין כך שיש עסק שבועה ביניהם הרשות ביד הקהל
 לישבע או להפכה על שכנגדן שכל שעה ידן על העליונה אבל אמנם חייבים לעשוח לו
 דין דאטו משוס דרבים נינהו יגזלו ליחיד [דף בו ע״א] לא יטע אילן סמוך לשדה חבירו
ד דידיה הוא [דף בה ע״ב] תני ר׳ יוסי  אבל אי נטע גרעינין ממילא קא רבי ולא גי
 מתיר במרדל וקיימא לן כר׳ יוסי ולענין מרדל ה< ודבורים נמי מסתברא דהלכתא כוותיה
 דהא אוקימנא מחני׳ בלוקח וליכא מד מינייהו דקדים [עיין ברב האלפס]:

 סליק פידקא
 חזקת הבתים [דף כט ע״3] ומודה רב הונא בחנוותא כוי• תק0נ וה״ה
 בחנוני שעשה [מבית] חנות ואינו משתמש ט אלא בימים אס יש
 לו עדים שהחזיק ט שש שנים הוי מזקה אע״ג דהלילומ מפסיקות ומיהו בג׳ שנים לא

 הגהות הב״ךן א ומה שפי׳ כצ״ל: נ נ״נ אנק ומלאכה שמנלנדח כצ״ל: ג נ״ב עי׳ בתרומת הדשן סי׳ שמ״א ובתשובת מהרי״ו סי׳ קכ״ל. ובתשובת מהרי״ק שורש ב׳: ל נ״נ עיין נתרומת הדשן סי׳ שמ״ב: ה נ״נ לין זה נמצא גס בתשובת
 מהר״ס סי׳ מ״ט: ו שהיינו לריס וכו׳ ונתננו לו כצ״ל: ז נאומו בית כל ג׳ שנים נצ״ל: ת לאמר לי כצ״ל: ט ומאי כצ״ל: י נ״נ מאתמול: יא(כה״ג לא אמרינן מגו) תא״מ: ינ לי: יג כוי: יל צ״ל שהיתה:

 הגבורים
 המס אם העיר קדמה קוצץ בלא דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ולימא ברישא הגו לי והדר
 איקון משוס דהוי קדירא דבי שותפי. ומהכא יש להוכיח שאפי׳ אס לא היה בה סכנה כלל מ״מ כיון
 שאחרים מסוכנים עבורם שהם רבים צריכים לסלק ההיזק ויחזרו לתבוע הזיקא אתרי כן מהס כההיא דאס
 האילן קוצץ ברישא והדר נותנים לו דמים ומיהו היכא שכולם בסכנה וסופן להתגרש אין דומה שצדן
 לפרוע ההיזק דסוף סוף הוי דבר האבד ואי משוס דאסור להציל עצמו בממון חבירו הא הוי מופסד כבר
 וראיה משבע בן בכרי שמפני שסופו ליהרג עמהס הרגו אותו יתידי להציל עצמם לכן לאלתר יצאו ושלום

 עזריה ב״ה ה״ר יחיאל זלה״ה ע״כ:

 שלטי
 (א) על דבר אשר דרש הדוכוס מאח היהודים שלו שיחעסקו שאוחן יהודים שדדס בפיי״ץ חחח שאר
 השדס קטנים ישובו חחתיו ואמר שהדין כך שאין להם בסיי״ן שלו אם לא ברשותו ואמר ליהודים אס
 לא תעסקו שיבואו לדור תתתי כלה גרש יגרש אתכם ואותם לא ישאר פרסה דומה בעיני טון שביד
 הדיכיס לגרש הכל ואף אלו אומרים תמות נפשי עם פלשתים לא מהני אלא כוסי! אותן על מדת סדום
 שיעקרו ממקומן ויבאו מחמיו. ועוד שמקצת נוטל דברי הדוכוס דדינא דמלכותא דינא. ואס יש להם
 ססידא במה שנעקרו ממקומן זה יטעצו אחרי כן אחר שיסלקו ההזיקא של רבים אבל קודם לכן איצן
 רשאי! לתבוע מאומה שלא ידתה הדבר משוס דהוי קדירא דבי שותפי וראיה מפרק לא יחפור דקאמר

: זןצ״ל דהיה נאמן במגו: י ת וציונים טטט״־ וט״ט א)צ״ל לסבול: ב) נ״א ר״ת: ג) חצירו מ״י: ד< החזיק מ״י: ה) לשון רי״ף דף קס״ל 0צ״ל ואהא להכא פר״  הגהו



 מסכת מרדכי בבא בתרא
 א׳ שכן הוא נאמן בלא שבועה כלפר״ת פ״ק לב״מ דכל מי שהעד מסייעו פטור
 משבועה. ועוד ראיה (*מפרק) ףכתבתי פ׳] הכותב ףמ״מ הכא אין נראה להאמינו
 בלא שבועה דהא דעד א׳ קס לפטור מן השבועה ה״מ היכא דמתוך [*דברי העד ודברי
 התובע והנתבע מתייבינן לנתבע לישבע ובלא מיגו נמי מהימנינן ליה בשבועה אע״ג דאיכא
 עד אבל הכא דלא כר. כן הגירסא במ״י] דברי העד ומדברי התובע והנתבע (*לא
 נ*פי׳ לישנע יבלא מיגו גמי מהימנינן ליה פי׳ אף כלא מחייבין) [מהימנינן] לנתבע* ובלא מגו נמי
י מהימנינן ליה כיון דאיכא עד בשבועה אבל ה א ע ו ב ש ד ג ע ש ה י ח כ ה ע ל נ ת נ ה ל  מעי נמי מהימנק לי
 אס יש על המסייע ללכד ה־תנע ומכחיש העז שמצה הכא דלא מהימניק ליה לנתבע [*פירוש

J , , לחייב הנתבע פטור הנתבע אף משבועה]: י 
 היינו אבי אביה] אע״ג דאיכא עד אתד
 כדבריו אלא ע״י מיגו משוס דקרקעות בתזקת בעליה קיימין דלא מפקינן מיניה מחזקתו
עד א׳ אלא ע״י מגו  *ע״י טענת תובע •ו
ח דאי בעי אמר זבינתיה וא״כ לא מהימן אלא ז * ח ס ^ כ : ש י מ ש ת א ח נ ר ל ס \ ש ת ק ז ח ׳ מ י פ * ' 

, י  בעליה קיימינן להייגו אבי אביה]: , , , ,
] בשבועה דאילו אמר זבינתיהו לא שבועה בעי נ מ מ ה מ כ ו ״, מ מ 3 ע ו נ ו ת א ה ו ה [ ל נ י א ת ר נ ע , ט פ + ] 

 [וכ׳׳ה הב״ח]: השתא נמי שבועה בעי ואין לומר דלא
 קנתה האשה אם (לא) כתב לה כל נכסיו דלא עשאה אלא אסוטרוסוס כדאמרי׳ פ׳ מי
 שמת דהא הכא איכא שיור דנתן ספריו לבני ראובן וקי״ל פרק מי שמת דאפילו מטלטלין
 הוי שיור ואין לומר דליכא מגו לאילו אמר זבינתיהו מינייהו ואכלתינהו שני חזקה לא
 מהימנא דשוחפין לא מחזקי אהדדי דהא כדאית בה דין חלוקה וכדנתית לכולה מתזיקין
 כשינויא דרבינא דלקמן נ*סי ח״ה דמ״3] ואס לא החזיק בה ראובן ג׳ שנים משמחה
 אמו אע״פ שהחזיקה [*בהן] אמו ג׳ שנים אין טוענין ליורש זה כיון דאמו לאו בת חזקה
 היא כהני נכסי כיון דאיח לה מזוני מזוני היא דקאכלה כדאמרי׳ הכא בפירקין ולא האשה
 בנכסי בעלה ואפילו היכא דיחד לה ארעא למזונוחיה לא קפיד בעל אי מחזיקה בב׳ וג׳
 קרקעות לצורך מזונותיה הכא נמי לא קפדי עלה היורשין למתות ומניחין הכל למזונותיה
 בידה כיון דמזוני קא אכלה מדידהו בחנאי ב״ד ולא דמי להא דאמרי׳ לקמן אשה
 שנתגרשה ובן שסילק הרי הן כשאר בני אדם ומוקי לה במגורשת ואינה מגורשת אע״ג
 דהוא חייב במזונוחיה יש לה חזקה בנכסיו שאני התם שהיא שנואה ואינו נותן לה מזונות
 בדוח ולואי שיחן לה בצמצום כשחייבוהו ב״ד אבל היכא דאינה שנואה כגון דאינו מגרשה
 כלל וכן היתומים שתייביס בכבודה (*דאורייתא) [*מדאורייתא] ואפילו באשת אב שאינה
 אמם כדאיתא פרק הנושא לא קפדי עלה ואין לה חזקה בנכסייהו. ועוד הרא כמו אשה
 הנושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה דעליה להביא ראיה
 ואע״ג דאמר שמואל ומודה לי אבא שאס מת על האחין להביא ראיה י״ל דלא דמי
 דהתם דוקא שלא היה הדבר ברור שהיו הנכסים הכתובין בשמו של אבי יתומים אלא
 שאנו מדמים מאומד הדעת לומר כן אבל הכא דידוע דהני קרקעות היו של יעקב אפילו
 לאחר מיתחה עליו להביא ראיה אע״פ שיש לו עד אחד דעד אחד להוציא ממון לאו
 כלום הוא אבל אם בחייה תפרה בהן בורות שיתין ומערות או מכרה מקצחן דהוי כמו
 חפרה בורות שיחין ומערוח נראה דיש לה חזקה דכל כה״ג אמרי׳ גבי בעל אע״ג דאין
 לאיש תזקה בנכסי אשתו היכא דתפר בהן בורות שיתין ומערות יש לו חזקה דהוי לה
 למחויי כ״ש הכא דה״ל ליורשיו למחויי והא דיש לה חזקה אם חפרה בהן בורות שיתין
 ומערות וכיוצא בהן ה״מ כשהחזיקה מכאן ואילך ג׳ שנים ועל ספרים שהיא תובעח נראה
 דאי ליכא סהדי שהיו של(*זקינו) [*זקינה יר ישבע] הוא שאביו נתנן לו ואז יפטר אבל
 הספרים שיש עדים שהיו של זקינה ועכשיו רואים אותם בידו לא מהימן לעכבם בשבועתו
 מידי דהוה אאומן דאין לו חזקה במידי דבר אומנותו אפילו מסר לו שלא בעדים היכא
 דאיכא ראיה ושאר דברים העשוים להשאיל ולהשכיר ואומר לקוחין הן בידי אינו נאמן
 דתלינן בתורת שכירות או שאלה אתיא לידיה ה״נ אמו שהיתה נותנת ונושאת בחוך הביח
 ונטלתן אתר מיתת אביו ובמיתתה נטלן הוא כדפירשתי לעיל דאשה הנושאת ונותנת בתוך
 הבית [*אס נטלה אחר מות אביו ובמותה נטלן הוא וכדפי׳ לעיל האשה הנותנת ונושאת
 בתוך הבית עליה כו׳ מ״י] עליה להביא ראיה ואפילו כי מתה על היתומים להביא ראיה
 בכה״ג בדברים הידועים שהיו של יעקב ולא מצי לישבע שבועת יורשים וליטלן בכתובת
 אמו דהא קי״ל כרב ושמואל דכל היכא דמית לוה בחיי מלוה אין אדם מוריש שבועה
 לבניו וליכא למימר ה״מ היכא דלא תפישי אבל הכא מפישי יג(*ומב״ש) [*וכב״ש] דסברי
 שטר העומד לגבות כגבוי דמי ואמר פרק כל הנשבעים דיורשין כשבעין ונוטלים אפילו
 היכא דלא תפשי נשמע לב״ה היכא דתפשי הא ליתא דלכ״ש כיון דסברי שטר העומד
 לגבות כגבוי דמי הלכך נשבע דמפישה מעליא חשובה אבל הכא ףלב״ה] כיון לנכסי
 בחזקת יתומים קיימי ותסישתן לאו כלום היא כדפרישית דאמו תפשתו במות אביו והוא
 תפש במיחחה מדמינן לה לאומן ולדברים העשוין להשאיל ולהשכיר והדומים להם דאין
 בתפישתן ממש וכל מה שכתבתי בסרח בת אשר לזימנין לגובה היינו בשבועה שהרי הוא
 טוען שנתנה ומתלה והד היא כופרת א״כ לא תטול כלום מה שכתבתי אלא בשבועה
 שחשבע שלא נחנה ושלא מחלה מחלקה כלום ושלום מאיר ב״ר ברוך: [דף לד]
 תקכח לישחבע כ׳ אביאסף וז״ל רבוחי פירשו דלישחבע דקאמר ר׳ אמי לישתבע
 להכחיש העד המעיד שחטף והוא אינו יכול לישבע שלא חטף שהרי אומר אין חטפי
 ודידי חטפי וזקני ראב״ן הקשה על זה חדא דלא הל״ל ה״ל כגזלן אלא הל״ל לישתבע

 ואע״ג לסוף פ׳ קמא דגיטין גבי הנהו גנאי דעבוד חושבנא כו׳ עד ולא פש גבאי ולא
 מידי ופי׳ ר״ת ורצינו תננאל א ובעדות ברורה שטעה אבל בלא עדות לא מהימנינן ליה
 לומר טעיתי במגו דאי בעי אמר פרעתי אח״כ והביאו ראיה מפ׳ שבועת הדיינין דתנן
 א״ל מנה לי בידך א״ל הן למחר א״ל תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי תייב משמע
 דמייב משוס דכל האומר לא לדתי כאומר לא פרעתי דמי אלמא אינו נאמן לומר אין לך
 בידי כי טעיתי דמגו דאי בעי אמר פרעתי אמד ההודאה א< והא דאמרי׳ ס׳ גט פשוט
 שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ואמרו היתומים תזר ואמר לנו פרעתי אין נאמנין פי׳
 אבינו אמר טעיתי כי פרעתי אין היתומים נאמנין משמע אבל השכיב מרע אי הוה קמן
 הוה נאמן לומר טעיתי שאני שכיב מרע לאין לעתו צלולה ורגיל לטעות וכן פר״י לקמן
 ס״פ גט פשוט מ״מ חזינן ללא מהימן לומר טעיתי במגו לפרעתי לשאני התם =<לההוא
 לטען לטעה בעל לין גופיה נ וכיון להולה [מעיקרא] הוה ליה הולאת בעל לין כק׳
 עלים למי ואילו יש עלים שמעיליס עליו שלא טעה ויולעיס שהוא חייב להם והוא אומר
 העלים משקרים כי לא הייחי חייב לא מהימנינן ליה לומר העלים טעו במגו לאי בעי
 אמר העדים אומרים אמח אבל אח״כ פרעחי. ג<מ״ט מגו במקום עדיס לא אמדנן
 השתא נמי דהודאת פיו כמאה עדים [*דמי] מגו במקום הודאת פיו לא אמרי׳ אבל
 הנא דהנפקד אינו בעל דין ממה נפשך בין לטענה קמייתא בין לטענה בתרייתא ג הוא
 מודה בחפצים שאין לו להם כלום נאמן במגו ושלום מאיר בר״ב: תקכה עולא אומר
 טוען וחוזר וטוען(ב) כחב הריב״ם דיכול לחזור ולטעון בכהאי גוונא דאינו סותר טענה
 הראשונה הואיל שנתן אמתלא לדבריו דמה שטען טענה ראשונה דעתו היחה על
 האחרונה כדמסיק ואמר האי דאמר של אבהתיה כו׳ נהרדעי אמרי אינו חוזר וטוען

 כלומר [*אינו יכול לחזור ולטעון ל (ולא ,
 , י י *נ״א ולא אמתלא הוא

 ניתן) אמחלא] *לדבריו הראשונים אלא
 סותר הוא טענחו הראשונה ולאו כל כמיניה הואיל והעדים הכחישוהו בטענה ראשונה
 מיהו דוקא (*כשהוכתש טענה) ףכשהכתישוהו בטענה] ראשונה בעדים אז אינו יכול
 לחזור ולטעון טענה אחרת שסותרת הראשונה אבל היכא דלא הוכתש בטענה ראשונה
 מכח עדים וחזר וטען מעצמו ה בהא מודו כולי עלמא דיכול לחזור ולטעון טענה אחרח
 אע״ס שסוחרח הראשונה הואיל שבראשינה לא הודה לחייב עצמו אלא בטענה אתרת
 היה פוטר עצמו ועתה מודה שבשקר היה פוטר ו עצמו בטענה ראשונה אלא בזאת
 טענה שניה הוא מאמח ז עצמו דמה לו לשקר אם היה רוצה היה עומד בכפירת טענה
 ראשונה עכ״ל ריב״ם: תקכו ומעשה היה בראובן שחבע ח שמעון לדין וטען הפקדתי
 בידך חפץ מנהו לי ושמעון השיב החזרתיו לך וחייבוהו ב״ד לישבע שהחזירו וחזר שמעון
 ואמר איני תפץ ליפטר בטענת שקר אך האמת אגיד ואשבע שאותו חפץ שמסר לידי
 שמרתיו כדרך השומרים ולא פשעתי בו ונאבד עם שלי ושאלו לראבי״ה והשיב דעתי נוטה
 שישבע ייאס הוא כדבריו האחרונים ויפטור דלא מיבעיא אס הוא מתקן דבריו הראשונים
 שחוזר וטוען אלא אפילו היכא שמכחיש דבריו הראשונים דהא דקי״ל דאינו חוזר וטוען
 ה״מ אס חזר מדבריו הראשונים מכח עדים כי ההיא (*דאמר) ףדאייחי סהדי] דאבהחיה
 הוא וחזר בעל כרחו מדבריו הראשונים וליכא מגו אבל הכא שחזר וטען מעצמו מגו
 שהיה יכול לעמוד בדבריו הראשונים ולישבע וליפטר ישבע נמי כדבריו האחרונים האמח
 ויפטר דכל היכא דשני טענותיו באין לפטור חוזר וטוען ע״י מגו אע״ג דטענה האחרונה
 סותרת הראשונה: [דף לג ע״ב] נסכא דר׳ אבא וא״ת וליהימניה במאי דאמר דידי תטפי
 בשבועה במגו דאי בעי אמר לא תטפי דהיה נאמן בשבועה דבכה״ג אשכמן מגו גבי
 שבועה ס״ס המוכר את הבית גבי המפקיד אצל תבירו בשטר וי״ל שהוא ירא לשקר בדבר
 שהעד מכתישו כדאשכתן גבי רבה ה< בר שרשום שאמר לקוחה היא לא מצית אמרת
 דנפק עליה קלא ט ועוד תי׳ ר״י דלא היה רשאי לומר להד״מ שהיה ירא שמא יבא בעל
 דבר והעד שניהם ויפסלוהו לעדות ולכל דבריו שהרי שיקר כי גם בעל נסכא יכול לפסלו
 כדאשכחן פ׳ זה בורר דאמר מינאי דידי גנב קתא דבורטיא וכו׳ י: תקכז ונשאל
 לר״מ באלמנה סרח בח אשר שטענה על ראובן אחי אביה מן האב ולא מן האס [*על]
 קרקעות ומטלטלי[ וספרים של זקני יעקב יא אביו. (ואמו) אמרה אשתו של זקני יעקב
 לא נשבעה על כתובתה ונשאר בידה הרבה יותר מכתובתה וראובן השיב אמרה לי [אמי]
 שלא הניח לה אבא מרי(מטלטלין) רק כדי פריעת חובותיו ובית וספרים וכרמים. הבית
 והכרמים נתן לה במתנת בריא בשטר ולי נתן הספרים הכל מפורש בשטר ופטר את אמי
 מכל שבועוח ואם היה לאמי משלו כלום מחל לה הכל וגס לשאר אחי נתן לכל אחד ספר
 וכתבו כולם שטרות על שמס וגס את ובעליך כתבתם שטר מתנה ומחילה עכ״ל השאלה.
 והשיב הר״ם אם התזיק הבן בקרקע ג׳ שנים משמתה אמו נראה כי אז היה הדין פשוט
 שאין מוציאין אותו מידו דנאמן לומר ראיתי שטרות שאבי נתן לאמי במתנה גמורה או
 אחי ושאר היורשין האמינו את אמי שאין לה יותר מכדי כתובתה ומחלו לה השבועה
 מגו דאי בעי אמר אנא זבינתיה מינייכו ואכלתינהו שני תזקה שהרי זאת סרח האלמנה
 היתה גדולה במיתת (*הזקינה) ףזקינה פי׳ יעקב אבי אמה] הלכך שייכא חזקה במלקה
 ואפילו בלא שבועה היה ראוי לומר למהימן ואע״ג לאילו טען ראובן מינייכו זבינתינהו
 שבועה מלרבנן בעי כמו שהוכימ רב האי גאון מפרק הכותב ולא כפי׳ רשב״ם גבי עובלא
 לרבה בר שרשום. מ״מ היה נראה להשתא מיהא לטעין נתנן לאמי במתנה ויש לי על

 הגהות הב״ח א צ״ל לנעי עלות: נ נ״נ הוא: ג להוא כצ״ל: ל תי׳ ולא לימן נמחק וצ״ל כלומר אין וה אמתלא: ה נ״נ טענה אחרח לפטור את עצמו: י נ״נ אח: ו נ״נ אמ: ח נ״נ את: ט נ״ב כוי: נ״נ ע״ש: יא אניך ואמרה אמך
 אשתו כצ״ל: יב נ״ג ישבע הוא שזקינו שהוא אביו כצ״ל: יג צ״ל ימלנ״ש סנרי:

 שלטי הגבורים
 לגמרי שיכול לתרץ דבורו ומורי זצק׳׳ל אמר לצו בשס הר׳׳ר מצות דהא לאמרי׳ דאינו טוען ושוזר וטוען בב׳׳ד
 או אפי׳ שלא נפצי ב״ד לסי הר״מ ה״מ כשחוזר בו ע׳׳י הכחש׳ אבל כשחוזר בו מעצמו יכול לטעון כל מה דבעי
 כיון שפוטר בטענה ראשונה כמו בשניה ואמר לנו שפעם אחד עשה הר״ר יעקב והוא מעשה מדבר זה שטען
 להד״מ ונתבייש לקייס אומה טענה לפי שהי׳ קול מן ההלואה ואמר ודאי לויתי אבל פרעתי ובספר הרמב״ס
 מצאתיו בהדיא ואומר כל זמן שלא באו עמס להכחיש הטענה ראשונה לטעון ולחזור ולטעון ואפי׳ סומר טענה

 ראשונה לגמרי ואפי׳ יצא מב״ד וחזר דאיכא למימר טענתיה אגמירא אפ״ה אין לתוש. תוספות שטה:

 (ב) עביד איניש דלא מגלי טענתא אלא בבי דינא מפי׳ רשב״ס משמע דאסי׳ בטענות הסותרת זו אמ זו לגמד
 דפי׳ דלא מגלי טענמא וה׳׳מ בטענות דעלמא אבל אס הודה מנה לפלוני שלא בב״ד אינו יכול לומר בב״ד להד׳׳מ
 משמע מתוך לשונו שתוזר וטוען בכל שאר טענות תוץ מהודאה והר״מ אומר דכמו כן בכל שאר טענות הסותרות
 זא״ז לגמד דאינו טוען כדאמד׳ לעיל מנה לי בידך א״ל הן למתר אמר לו תנהו לי נתמיו לך סטור אין לך בידי
 מייב דכל האומר לא לדמי כאומר לא פרעתי דמי ואס אמר ליה מבתוץ אינו יכול לומר פרעתי בבית מן וה״ה
 לכל טענות הסותרות הראשונות לגמד ומהך ליכא ראיה דלא מייד אלא דומיא דסלוגמייהו שאין סוחר את דבריו

 הגהות וציונים מטמ״י ומ״ט א)צ״ל והא דאמר ר״ל ם׳ גט פשוט: ב<יצ״ל דשאני החס דטעה בעל דין: ג)בס״א נמחק מ״ט וכתב משוס למגי: חגי״ס נמחק הוא וצ״ל אם ירצה כדבריו כוי: ה<רבא וכן לקמן:



 מסכת מרדכי בבא בתרא ע
 באותו שכר עצמו לא יהן לו לוי שכר אלא 3׳ [שנים] שדר כו מכאן ואילך ישכירמ לאחרים
 וימול שכרו דת״ר השוכר אח הספינה ופרקה לו בחצי דרך נותן לו שכרו של חצי דרך
 ואין לו עליו אלא חרעומוח היכי דמי אי דשכיח לאגוד כר ואי לא משכת אמרי כוליה
 אגרא בעי למיתב ליה אלמא כי משכח ליה לאגוד מיגר ושקיל מזה מה שהיה לו ליתן
 (*לראשון) ףהראשון] ואי לא משכת שקיל מראשון. לגבי בית נמי לא שנא ובלבד שיודיענו
 השוכר שלשים יום קודם ימות הגשמים ואס לא הודיעו ויצא בימות הגשמים חייב ליתן
 לו כל שכרו של ימות הגשמים כדתניא בספרי כשם שהמשכיר צריך להודיעו כן השוכר
 צריך להודיעו דא״ל אי אודיעח לי הוה טרחנא ומותיב בה גברא מעליא אבל הכא שראובן
 נקיט שכירות בידו וכבר זכה בו קנאו ודאי ואין לוי יכול לומר תחזירנו לי ותשכור ביחא
 לאחר שהרי זכה ראובן במה שבידו וכשיצא מן הבית עומד הבית בתזקת ראובן המשמר
 לקי״ל כרב נחמן דאמר קרקע בתזקת בעליה קיימא ולא בחזקת השוכר לוי ולמי שישמרנו
 ראובן תהא מושכרת ואין לוי יכול לומר מון שנתתי השכירות כל ימי השכירות תהא
 בדודה [*פירוש בדודה בלא דירה מלשון בדד] שלא על מנת כן השכירה שתהא שאייה
 אלא ע״מ ביתא מיתב יתיב עי׳ פ׳ האומנין [3סי׳ תע״ז] גבי כגון בפרקה לטוענה: [דף
 מ] (ג) תקל מודעא בפני ב׳ כו׳ פרשב״ם דדוקא קודם כתיבת השטר אבל אתרי כן
 אין (המוסר) [המוציא] מודעא שוה כלום דא״כ כל שטרות שבעולם כשיתתרט אחר
 שנעשו בכשרות יבוא לפוסלו ועוד פי׳ דלהמ כמבינן ביטול מודעא בשטרי מכירה ומתנה
 דמהשתא לא חועיל המולעא כדמוכח בערכין פרק האומר גבי גט דמהני ביטול מודעא
 וה״ה לכל השטרות: תקלא קנין בסט שנים וא״צ לומר כתובו וכו׳ אומר ר״ח דלא
 אחא למעוטי דשלא בפני שנים לא חשיב קנין דהא אמד׳ בקדושין פ׳ האומר [*דף
 ס״ה] לא איברו סהדי אלא לשקרי וכן פי׳ שם האלפסי ודוקא היכא דמודו הבעלי דינים
 דקנו עכ״ל וכן דב״ם הביא ראיה מפ״ק דסנהדרין [*דף וי] דרבנן דר״מ אמרי התם
 פשרה ביתיד וע״כ סבירא להו דפשרה צריכה קנין והלכתא הכי דאי ס״ל לא בעי קנין
 אמאי פסיקנא דצריכא קנין הא לא אשכחן פלוגתא דתנאי בהכי אלא ודאי ש״מ דקנין
 מהני שלא בפני עדים ואין צ״ל כתובו אלא בלא רשות מתנין כל זמן שלא חזר בו ומיהו
 יכול לחזור בו כדאמרי׳ התם פרק הספינה זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו השטר תוזר
 בשטר ואינו חוזר בשדה והתם משמע מפי׳ רשב״ם דאפילו בשטר מתנה וכן דעת ר״ח
 אבל דב״ס סירש דוקא בשטר מכר יכול לחזור בו משום דאית ביה אחריות ה בפירוש
 ואסילו אם יכתוב [בלא] אתריות בסירוש מ״מ איכא עליה תרעומת [*סי׳ למוכר יש
א F שטי לליקח יש לליק״ תרעומח מן הלוקח] *אבל במתנה מאחר ל ס ף א ע שהיי א ״ צ י * ] 

״ . h ״ 1 י > י ; , י ״  תרעומת על המוכר שמוכר לו שדה כלא אחריות שלה ״.u, י ״
ן דאמר זכו כלומר תזקו 3 לצורך פלוני י א ש ל כ ״ א י מ ש ״ ו ״ מ ל ל 3 ע ו ש מ ה ש ל ן ש > א ו ל ו ש נ י א  ש

 ללוקח שטר על המכירה אין ניכר ומפורסם כל כך מה מאחר דלא מפסיד מידי לאו כל כמיניה
 שהטעה המוכר לליקת אבל ט׳]: לחזור 3שטרא ור״ת פירש דכשטר מחנה
 דוקא מייד דלא ניחא ליה דליפשו עליה שטרי משוס דכ״ע לא ידעי מאי שטרא הוי
 וסנרי דשט״ת כתכ עליו ומתוך כך זילי ניכסיה אבל כשטר מכר כשזכו לו כשדה מסחמא
 אדעתא דכתני ליה האחדות זכו ליה ואין יכול לחזור נו ופסק ר״י לאף ללכד המסרש
 כשטר מכר אס המוכר חוזר מן השטר הלוקח נמי יכול לחזור מן המקח דמצי למימר
 אדעתא דשטרא זנני וכו׳ תוס׳ קדושין ור״פ אע״ס י ועוד דקדק ר״ת דקנין מועיל
 אפילו נלא עדים מפרק הזהנ דמשני לית ליה סודר ולא משני דלית ליי^עדים ויש דוחין
 דלא ה״מ לשנויי הכי משום דסתם גורן יש נו אנשים הרנה: תקלב גזלן אין לו
 . . תזקה נשאל לר״מ על אודות הישונ*

 *והטוע על תזקת ישוב ויש לזה עדיס שהטוען כקש 1
: [והשיב] אם שמעון ונמו טועמן תזקה שיש ^ ת מ 3 ו ש , ח פ ף ה ו ס 3 3 ו מ ה כ נ ' ו ש ר ל מ ^ מ  מ

 עמה טענה אז יש להם כח נישונ לגור שם
 ולמחות למי שנא לגור שם נלא רשות דתזקתן חזקה אך אם יניא ראוכן עדים שהס
 מסורות לפיכך לא היה רשאי למתות אז אין להם חזקה ישוב דגזלן אין לו חזקה לאי
 לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחרור אבל אס שמעון מסור ובניו אין מסודן
 אז יש למיס חזקה היכא דאתא נטענה דנסשיה ולא מכח אניו דנן גזלן יש לו חזקה
 ה״נ כיון דמיו טועמן חזקה שיש עמה טענה יש להם חזקה ושלום מאיר נ״ר נרוך:
 תקלג נשאל לר״מ על אדם שהיה רגיל נשום מצוה כגון נגלילה או נס״ח שניה
 ואירעו אונס או עוני ונחנו הקהל אח המצוה לאחר ואח״כ העשיר ורצה שיחזירו לו את
 המצוה והשינ הנני נתפז להשינ האוהנים הנתמדים מסז אם נשעה שנתנו הקהל ליששכר
 ס״ת השניה היה סיפק ניד שמעון לתת י׳ דינרים לשנה ואעפ״כ לא תפץ נה ונתרצה
 עם שאר הקהל לתת אותה ליששכר הרי אינד שמעון את זכותו דאחולי אחיל לגניה

 הד הולה שתטף ותו כל היכא דאינו יכול לישנע להכחיש העד מי הוה נפסל הלא אם
 העל העיל שנתן ראובן לשמעון לראות זאת הנסכא ועככה ואמר שלי נתן לי והרי הולה
 ללבד העל שנתן א וכי לא ישבע ששלו קבל מילו הלא יש כאן מגו שיכול לומר לא נתן
 לי כלום משתבע נ ששלו נמי קבל ופטור וא״כ בתטפי נמי ל״ש אלא ע״כ אין הטעם
 כדברי רבוחי אלא הכי פירושו ה״ל כגזלן שהודה לדברי העד שדרך חטיפה ודרך גזלנות
 באה לידו ואילו היו ב׳ עדים חייב לשלם השחא נמי אינו יכול לישבע ואפילו לרבא דאמר

 פ״ק לסנהדרין גבי *פלוני רבעני לרצוני
 ה״ל רשע ואין אלם משים עצמו רשע הכא
 דאיכא עד אחד [*בהדה] פסיל לנפשיה וכן
 הדין התם ברביעה אס היה עד א׳ עמו
 פסול והיינו דקאמר ה״ל כגזלן פי׳ לעמן
 ממון ג(*וכשנגלו) [*שא״צ שמגדו דהא
 אין צריך הכא שככגלו לישבע וליטול למלתא
 דלא שמתא הוא שיטעון תטפי ולילי חטפי
 ולא דמי לשאר גזלן דשכנגדו נשבע ונוטל
 דהתס כו׳ מ״י] נשבע ונוטל דהתם [גבי
 תשוד] תקינו רבנן מפני שפסול לכל שבועות
 והיו רבים קופצין עליו לתבוע מה שלא היה
 אבל הכא אינו פסול לכל השבועות ודברים
 הללו רפוים הם בידי ויש להשיב עליהם
 והמבין יבין עכ״ל אביאסף *ומה שפסק
 ראב״ן דכשנגדו אינו צדך לישבע ראיה שלו
 מפרק שבועת העדות דקאמר הכל מודים
 בעד א׳ דר׳ אבא פי׳ שאם השביע עד
 ד חייב משום דקא מפסיד ליה ממונא ואי
 ס״ד דשכנגדו נשבע ונוטל אמאי חייב לימא
 ליה מי יימר דהות משחבע וכן ססק
 רשב״ט וכן נ*פסק] בס׳ התכמה פרק
 השואל [וכ״כ] הרב רבי מאיר הלוי בשם
 ריב״ס וכן משמע במיימון סרק י״ג בהלכות
 מלוה וכן דן ר״מ ורב האי כתב בשערי
 שבועות דרשאי להחרים תרם סתם על
 הנוטל ממנו דבר שאינו שלו:
 תקכט מצאתי *ראובן השכיר ביתו ללוי
 (*י׳) [*לעשר] שנים ונתן לו לוי השכירות
 של נ*כל] העשר שנים והיה באותו בית ב׳
 שנים וקנה לוי בית אתר ונכנס בו והשכיר
 אותו בית שהיה מושכר לו לשמעון ועכשיו
 תובע ראובן לשמעון מה אתה עושה בביתי
 ושמעון משיבו מלוי שכרתי ששכרו ממך
 וראובן (*השיב) [*משיב] אין זה רצוני
 שתהיה בביתי. דין זה פסוק מההוא עובדא
 דא״ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א״ל

 [*פלוני רגעני ואינו נאמן להשיס עצמו רשע אך כזה
 שאינו נשבע ונוטל ממון נאמן לעצין ממון ולהסטר
 שכנגדו כמו שכתב הח״מ סי׳ צ״נ וז״ל אין נעשה
 חשוד עד שבאין עליו עדים שעבר עבירה שפסול בה
 אבל המודה מעצמו שהוא חשוד שנפסל בה אע״פ
 שחושדין אותו כוי וכתב הרא״ה אבל אי ניחא ליה
 למובע לישנע וליטול כי אמר צתבע תשוד אצי צשבע
 ונוטל וה״מ דלא מהימן בנשבע ונפטר אבל בנשבע
 ונוטל צאמן דהא לחיובי ממוצא לצפשיה קא אתי
 והודאת כע״ד כק׳ עדים ע׳׳כ וכתב הב״י שכתב בשס
 מהר״ס וה״מ בנתבע אבל תובע הנשבע וצוטל ואמר
 חשוד אצי צאמן להזיק עצמו ופשוט הוא עכ״ל וליכא
 למימר דוקא התס דבאוחה ממון שהודה אינו משיס
 עצמו רשע אך שאמר שכבר עבר עבירה שנפסל בה
 ולכך כשהוא תובע ואמר להזיק עצמו לענין שהפסיד
 ממונו אבל מ״מ אינו רשע הוא אבל בנדון זה שאמר
 אי! חטפתי ודידי חטפתי שהפסול וחיוב ממון בהדי
 הדדי קאמי לכן אינו נאמן לחייב ממון כיון שאינו
 משים עצמו רשע זה אינו שהרי גח״מ שי׳ ל״ד מתייב
 עצמו ממון אפילו בכה״ג שכחב וז״ל אין אדם נפסל
 ע״פ עצמו הרי שבא לב״ד ואמר שגנב או שנזל או
 לוה ברביח אע״פ שמשלם ע״פ עצמו איגו נפסל כו׳
 הרי ע׳׳י שפסל עצמו בא החיוב של הממון פלגינן
 דבוריה ונאמן לענין שהודה שגזל והודה בממין שאינו
 שלו לכן נאמן ע״פ הודאת עצמו בממין ואינו משים
 עצמו רשע בהוראותיו (ולפסול עצמו אינו נאמן) ולכן
 מה שהוא מחויב כאן ממון ע״כ הטעס משוס שפסל
 עצמו לשבועה ולא מטעם הודאמו ולכן מקשה אפילו
 לרבא כו׳ עד ואין אדס משיס עצמו רשע הכא כוי.
 וחדע דשאני הכא דאל״כ אף אס אינו כאן עד שחטף
 אך שהודה מעצמו בלא עד אין חטפחי ודידי חטפתי
 יהא מחויב להחזיר הממון כמו החס אלא שאני
 כדפירשחי ודו״ק. ובההוא דאמר חשוד אני נאמן
 לענין ממון בסי׳ צ״ב דהחס הוא מודה שהוא פסול
 לכן נאמן על עצמו לפסול לישבע וליטול אבל הכא
 שאמר שאני פסול לשבועה אך ממון שלי חטף ושקל
 אינו פוסל עצמו אס לישבע אפילו ליטול ממון אס

 לא ע״י העד שכנגדו]:
 *כפול ריש ס׳ הגוזל בחרא ונחשו׳ מיימוני להל׳ טוען

 ונטען סי׳ י״א. מהר״ס:
 [*כמג המרדכי גפ׳ ת״ה מצאתי ראובן השכיר ביתו ללוי
 לי׳ שנים וכו׳ רוב אותן הדברים הס דתויס למתבונן בהם
 זולת מה שכתב בסוף הדברים וז״ל ואין לוי יכול לומר
 כיון שנתתי השכירות כל ימי השכירות תהא גרורה שלא
 ע״מ כן השכירה שתהא שאיה דטתא דמיתג יתיב עכ״ל

 מפלניא זבנית לזבנה מימך א״ל לאו את ע״כ דברי ב״י ח״מ סי׳ שי׳׳בן:
 מולה ללילי היה ומינאי לא זבנית וא״כ זיל את לאו בעל לברים לילי אמ ואמר רבא
 דינא קאמר ליה ה״נ דינא קאמר ליה ראובן ואי טעין לוי השוכר הראשון א״כ תן לי
 שכד שנתתי לך לי׳ שנים יכול ראובן לומר ליה הא ביתא קמך קום ודר ביה אבל איני
 רוצה שתכניס בו אתרים [p ואפי׳ אם לא נתן כל השמרוח מעיקרא היה חייב ליתן עתה
 שמשעה שהתזיק לוי בבית נתחייב בכל השכירות וקנה לראובן דתמא כשם שקרקע נקנית
 בכסף בשטר ובחזקה כך שכירות נקנה בכסף ובשטר ובחזקה ואמרינן שכירות מאי
 עבילתיה אמר רב שכירות קרקע ואסילו במסירת המסתת לבל קנה לוי הבית וזכה ראובן
 בשכירות לאמר דב״ל המוכר בית לחבירו כיון שמסר לו המסתת קנה הלכך זכה ראובן
 בשכירות ואפי׳ הוא ביל לוי והוא שאינו מוצא להשכיר ביתו אבל מוצא להשכיר ביתו
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 חדושי אנשי שם
 וכו׳ דאמר רבא הדין עמו ואע״ג דכתב כאן דאפילו אס לא נתן כל השטרות מעיקרא היה תייב לימן עכשיו
 שמשעה שהתזיק לו בבית יתחייב בכל השטרות וט׳ אינו ר״ל דאפי׳ אס לא נתן כל השטרות יכול לומר לשמעון
 הבא בשביל לוי לאו בעל דברים דידי את דזה אינו דהא מביא ראיה מהשוכר את הספינה ושם אמרי׳ כי משכח
 לה לאגודה מיגר ושקיל מזה מה שהיה לו לימן הראשונים וא״כ היה סותר דברי עצמו אלא ה״פ דהמרדכי
 אינו מביא ראיה רק לענין דזכה ראובן כשכירות ואינו חייב להחזיר טון דאסילו אס לא נתן כל השטרות זכה
 בו ראובן אי לא משכח לאגוד כדאמרי׳ בהשוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך אי לא משכח לאגוד וטל׳

 הגבורים
 לדתוק ולאנוס ולבטל מודעי עד עולם והתקינו דדי לנו בז׳ מודעי לבטל יא מיהו אס איתרע מילחא שיכופוהו
 ויאנסוהו שיבטל מודעא על מודעא עד מאה או עד עולם והעלה בלבו בתחלה למסור מודעא הוי יודע שאס
 יאנסוני לבטל מודעא עד עולם אני אניס לבטלם ולעשות חפצם עד אחר זמן שאמבענו אין בבטולו כלום כך
 הבנתי בתשובת הגאונים וטוב להנהיג המוכר לאמר כתבו לו לקונה בכל שוסרא דשטרי דרב יהודאי וכן הנותן
 יאמר כך ואז יכולין לומר ינ טטול ולכתוב דהא פדש ואמר ואם מסר מודעא על הגט ואמר הוו יודעין שאס
 יכפני לבטל המודעא ממוך האונס אני מבטלה נ״ל דהוי טטול דהא תנן בערכין מפין אומו עד שיאמר רוצה
 אני ומפרש המס עד דמבטל מודעא משמע שכופין אותו לומר אני מבטל ובלבד בגט המעושה בדין כדאימא
 (בדש) במסכת גטין פסק רשב״ס גבי גט דוקא מודעא שיש בה אונס אבל אי טעין ואמר גט שאעשה לא
 יהא גט אין זה ביטול לטון דלא נאנס אק סהדי דגמר בלגו בשעת מעשה לעשותו גט גמור ולא מהני ביטול
 דקודס כתיבה אלא א״כ פסלו אתר כתיבה וקודם ע כתיבתו ליד האשה עכ״מ: שאלה מי שנשבע לחטרו לפרוע

 ש״י נכ] וקשה שכאן אמר שאינו יכול להכניס אחר ופרק האומנין מוטח דיכול להכניס אחר והנה יש רוצים
 לחלק טן אס המשטר דר עמו וטן לא דר עמו וחילוק זה נמצא בתשובת הרא״ש לענק ב׳ שוחסין ששכרו
 הטמ אבל מהרש״ל ז״ל כחב די״ל דזה דוקא לענין ב׳ שוחפין וכמבואר שם סימן טז אבל מ״מ לי נראה ליישב
 דברי המרדכי בענין אתר דכאן בתזקת הבתים מייד שנתן לוי כל השטרות של כל השנים שיש לשמעון לדור
 קודם לק ואין לשמעון הבא לדור מכח לוי לתת כלום לראובן ע׳׳כ יש מקום לראובן לומר לשמעון לאו בעל
 דברים דדי את דהרי אין אמה נותן לי שוס שטרות ודמי ממש לההוא עובדא דמיישי מאי בעית בההוא ארעא

 שלטי
 (ג) תשובת רטנו גרשון פירש כל מודעי שמסר מודעא ואמר אניס אני על ממנה זו שאני נותן ומודעי דמודעי
 שאמר לעדים מסרתי מודעא בפניכם שבאונס אני מבטלה ולא ברצון ומודעי דנפקו מגו מודעי הא דאמר רב
 יהודה האי מתנה טמירמי אע״ג דלא מגטנן בה הויא מודעא לתברתה כיצד ראובן שהקנה אתת משדותיו
 לשמעון בממנה טמירמא דאמר לעדים דלו איטמרו הוי מודעא ותזר ונתן שדה ללוי בסתם ולא אמר אטמרו
 ולא אמר כתבוהו בשוק וכו׳ אזלינא בתר אומדן דעתא דאמר ט היט דלשממע במתנה טמירמא גט וממנה
 יכול לבטל בלי אונס עכ״ל. בתשובת הגאונים ראימי שהאריכו לפרש למה מאדטן בשטרות לכתוב ז׳ מודעי
 וכל מודעי דמודעי וכו׳ וכתבו שאס אנסוהו לבטל מודעא י אין גמולו טטול ח ואי ידעי באונסא ט ההוא
 מעשה דפרדסא בפ׳ ת״ה מ (שם פי׳ רשב״ס) ובגט ומתנה התם מהני בטול כדאיתא בערכין אבל בזטני לא
 מהני י(כחיבת) טטול אס נאנס לבטלה ולהט אפישו רבנן סבוראי לכתוב טטול מודעות שאם ימסור מודעא
 על מודעא ועוד מודעא לבטל ההוא מודעא שיועיל מה שבטל באתרונה כי רוב בני אדם אין מעלים על דעתם



 מסכת מרדני בבא בתרא
 פמור (וכן פסק רבינו מאיר לשותפין פטורין אפילו בפשיעה לפשיעה כבעלים סמור)
 [כ] לאי תימא בפשיעה חייב א״כ מאי

 נ*פי׳ כה״ג מעשו ממילא שותפץ ולא אמר שמיר לי
 היום כו׳ הוי שמירה כבעלים ולא כדעת ר׳ משה דלעיל
 כתב אפילו בשותפות שמס הוי כאלו אמר שמור לי היום
 ונעשו ש״ש זה לזה ומייב בגניבה כו׳ לכן מסיק ר״מ
 בדבריו דאי תימא בפשיעה חייב ר״ל במקוס שעשו
 שותפות סתס א׳׳כ מאי קאמר התם בו׳ ר״ל דהתם
 בשור המזיק נעשו שותפים בסתם ואס היה חייב
 בפשיעה ובגניבה ואבירה במקום שנעשו שותפי[ בסתס
 א״כ לפעמים אפילו ליתנהו לסרוייהו חייב כגון בפשיעה
 אבל לא היה צריך להביא ראיה דפשיעה בבעלים פטור

 דפשוט היא וק״ל]:
 *נ״א ולא תירצו וג״מ גרס ולי מימה:

 יא לקאמר התם לוקא איתנהו לתרדיהו והלא
 פעמיס אפילו ליתנהו לתרוייהו חייכ כגון
 בפשיעה וגם בפרק שור שנגח ארבעה
 ותמשה לקלקו התוס׳ כלברי. אבל רבוחינו
 חולקים *ולא תימא אמאי שמירה בבעלים
 פירוש אס התחילו לשמור שניהם ףיחל] כל
 אחל בשעה ששומר חלק ףמתבירו] חבירו
 משמר נמי חבירו חלקו אי נמי אע״פ שאינו
 עמו במלאכתו בשעת אונס כיון שהיה עמו
 בשעת [שאלה] שמירת הבעלים עמו קרינא
 ביה כלתניא היה עמו(*במלאכה) בשעת שאלה אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה
 ואפילו [לא] החחילו לשמור שניהם יחל מ״מ אחרון פטור שהראשון היה עמו במלאכתו
 בשעה שהשני התחיל לשמור: * כ<(ומשני) לאמר ליה שמור לי היום ואני אשמור לך
 למחר ואם תאמר אכתי שמירה בבעלים היא לאמרינן פרק השואל לבעלים באמירה הוי
 בעליו עמו גבי שאל הפרה ובעלה עמה ויש לומר דשאני החם לבאמירה משעבל נפשיה
 ליכנס במלאכה אבל הכא לא משעבל נפשיה על למחרח [לפשיעה בבעלים היא] (וכן
 פסק רבינו מאיר לשותפין פטורין מפשיעה לפשיעה בבעלים פטור) עי׳ פ׳ האומנין:
 תלןלט [דף מב] שותף כיורל ברשות דמי מצאתי וששאלת על ראובן שטען על שמעון
 שהיה [לו] עמו תוב בשותפות ומאותו תוב הניח שמעון לעובל כוכבים י״ח לינר שיהא
 מכניס לו תובותיו ושמעון השיב הוצרכתי ליקח מן העובד כוכבים מה שנתן לי כדי שלא
 אהיה מפסיד כל התוב נראה לי שנדון זה שותפות הוא ושותף כיורד ברשות דמי בכל
 דבר דלא ברי היזקא וכן פר״ח פרק חזקת הבתים דנוטל אף בשדה שאינה עשויה ליטע
 כשדה העשויה ליטע ואם נתייבש האילן מיד אפילו הכי פורע חצי היציאה וכן כתב
 המיימוני פרק י׳ דהלכות גדלה דבעל בנכסי אשתו והשותף בשדה שיש לו תלק בו כיורד
 ברשות דמי ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטע שמין להם וידו על העליונה והכא בנדון
 זה שמעון הוציא י״ח לינר בהכנסת החוב וילו על העליונה ואם ראובן חשדו שהרבה
 לתת בשביל שאר חובותיו הא תנן להשותפין נשבעים בטענת שמא וישבע שמעון שלא
 פטרו מאותן שמונה עשר לינר אלא בשביל חוב זה עי׳ סוף פ׳ אלמנה נזונת ופ׳ הגוזל
 בתרא ופ׳ שבועת הפקלון ופ׳ מי שהיה נשוי: [דף פנ1 וליסלקו בי מרי מינייהו ולליינו
 פירוש בקנין כלאיתא בפירקין [ובפי הכותב] להאומר לתבירו לין ולבריס אין לי בנכסיך
 כו׳ דלא מהני אלא בקכין ע ורבימ ברוך איש תרומות כתב בפרק בא סימן תנן כל הכשר
 לדון כשר להעיד ואס תאמר דבפרק תזקת הבתים דפריך וליסלקו בי תרי מנייהו ולדיינו
 ע קשה דבפרק יש נוחלין אמר תתלתו בפסול וסופו בכשרות פסול להעיד וכי תימא לדון
 כשר והא תנן כל הכשר לדון כשר להעיד ויש לומר דיש לחלק בין איסורא לממונא וכן
 כתב המיימוני בהל׳ עדות ועוד יש לומר כיון שמתתלה היה בידו לסלק עצמו קרינן ביה
 תחלתו וסופו בכשרות ולא דמי לההיא דסרק יש נותלין דהתם לא מצי לסלק עצמו אי
 נמי לא דמי לשאר פסולין כגון קרוב ונתרחק ךפחוח ונסתמא) [*סומא ונתסתת] דהתם
 פסול לכל עדות אבל הכא אינו פסול כי אם לדבר זה בלבד (עי׳ לעיל פ״ק גבי ורשאין
: תקמ [דף מד] ודלמא אקנו ליה מטלטלי אגב מקרקעי והוא דכתב ( י  בני העיר כ
 יפי׳ דכל אגב היי כאסמכתא ומש״ה צרימא לפרש ליה דלא כאסמכתא* פירש רשב״ס משום
 בשטר דלא כאסמכתא: לכל שעבולא דומה לאסמכתא דקאמר אס
 לא אפרע תגבה מכאן הלכך צריך לכתוב בפירוש כי היכי לאלומי לשטרא ור׳ אליעזר
 ברבי נתן פירש כך והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא כלומר (*לא) [*ללא] כתב בלשון
 אסמכתא (*כך) הריני משעבד לך מטלטלי אגב מקרקעי שאס לא אפרע לך ליום פלוני
 תגבה מהם אלא כתב לו סתמא הריני משעבד לך מטלטלי אגב מקרקעי לגבות מהן חובך
 דהא לאו אסמכתא היא ומשום שעשו רבנן סבוראי תקנה לאשה לגבות כתובה ממטלטלי
 וכן לבעל חוב ״הצריכו עתה לכתוב בשטרות יד(ללא הוי כמו אקני) [*כאסמכתא דלא
 הוי כמו] מטלטלי אגב מקרקעי ומיהו אגב וקני לא כתבינן בהדיא בכתובה כדי שיוכל
 הבעל למכור במטלטלין בלא רשות אשתו כמו שפירשתי בסרק נערה שנתסתתה ונראה
 לראבי״ה שבשטרי מתנה או במכירת קרקע לא צריך למכתב דלא כאסמכתא אלא דוקא
 בשטרי שעבוד דדמי לאסמכתא ואגב שטר שעבוד הנהיגו לכולן לכתוב (*ואף לסי)
 [*ולפי׳] ראב״ן לא היה צריך לכתוב בפירוש אף בשטר שעבוד אלא לשופרא דשטרא וכן
 משמע מפי׳ רשב״ס: [דף מה] סתס עובד כוכבים תקמא אנס הוא דכתיב אשר
 פיהם דבר שוא ופר״ח טו כמו כן אפילו אם אותו העובד כוכבים הוציא ממנו בערכאות

 ואפילו בלא [עדי] חזקה א איכא סהדי שגס הוא נתרצה ואי ליכא סהדי שנתרצה ואיכא
 עלי תזקה שלא ערער שמעון אבד שמעון זכותו כיון שיששכר טוען חזקה שיש עמה
 טענה ואמר ברשותך נתנו לי הקהל אבל אם בשעה שנתנה ליששכר לא היה סיפק ביל
 שמעון ועתה שיש בידו רוצה לחזור ולזכות במצותו ליתן י׳ דינרין כבתתלה נראה שתוזר
 למצותו כיון שמחמת אונסא הניח שהיה עני ועתה ברכו השם ויש לאל ידו כדאמרי׳ פ״ק
 דיומא אירע קרי לכ״ג ומינו אתר תחתיו ושוב נטהר הראשון ראשון תוזר לעבודתו ופסק
 התם חלמודא כר׳ יוסי ומקשי ר״י הלכחא למשיחא ותירץ נפקא מינה לפרנס שעבר
 מתמת אונס ומינו אחר חחתיו לראשון חוזר לעבודתו כשיעבור האונס ועוד דלא גרע
 מרוצח שגלה לערי מקלט שחוזר לעירו במיתת כהן 3 שתוזר א< לשררה שהותזקו ג אבותיו
 לר״מ ואפילו לר׳ יוסי לפליג עליה ס״פ אלו הן הגולין שאינו חוזר לשררות אבותיו שאני
 התם לכתיבי קראי ישוב הרוצח וגמר שיבה שיבה מושב אל משפחתו וגו׳ למשפחתו הוא
 שב ואינו שב למה שהוחזקו אבותיו דוקא התם שעשה עבירה שהרג שוגג או עבד עברי
 שמכר עצמו או נמכר בגניבתו אבל האי דלא עבר ל עבירה חוזר ושלום מאיר בר״ב: [דף
 מא] כל חזקה שאין עמה טענה [*אינה חזקה] רבינו יקר תקלד הוה מסתפק מאן
 דליח ליה שום עדות ידוע בקרקע ומערער על תבירו וא״ל מה אתה עושה בתוך שלי
 וא״ל המחזיק שלא אמר לי שוס אדם מעולם שוס דבר ומיהו לא אצא עבורך עד שתברר
 בעדים שהיא שלך מי מצי לסלוקי מן הקרקע או לא וכחב רשב״ט דטענה נכונה היא
 מהא דאמר לעיל גבי ארבא אי תפס לא מפקיק ה ומראיות אתרוח דכל ממון שבא לידי
 אדם Lואית ביה ספקא אינו רשאי שיוציא מידו עד שיתברר בעדים ברורים:
 תקלה מייתינא איגרתא ממערבא כו׳ אמר ליה לכי תיתי פירוש אבל מיד תחזיר
 וה״ה אם לאחר שפסקו הדין אמר החייב כתבו לי מאיזה טעם דנתוני ואני רוצה לילך
 לב״ד הגדול או לבית הוועד ולסתור הדין גובין ממנו לאלתר ואין ממתינין לו עד שיסתור
 הדין רכשיסתור יחזירו לו וכן פסק רבינו מאיר: ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא כו׳
 תקלו מכאן היה לן ה״ר יהודה כהן דה״ה לעמן ישוב דהיכא דהוה דר ביה אבוה
 שנה והיורש *שלש שנים נבמרלכי ישן איתא שתי שנים] בשופי לזכה היורש בישוב ולא
 נראה לרבינו מאיר דלא שייך הכא טועמן ליורש דהתם דוקא טענינן ליה כגון ו פתת
 פיך לאלם דאי בעי טעין מינך זבינית ואכלחי שני חזקה אבל הכא אפילו אי טעין מינייהו
 זבינתיה לאו טענתו טענה כיון דאינהו נמי ז דיירי בעיר לא חיישי למחויי הלכך אין
דף  חזקתו חזקה כדאיתא לעיל אנא בשכוני גואי הוינא וא״ל רב נחמן זיל ברור אכילתך: [
 מב] בפני האב שנה בפני הבן שתים בכתובות ובב״מ פרק המפקיד אמר רב הונא אין
 מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל ד״מ דיתוס אפילו גדול כקטן דמי במילי דאבוה ואין
 מועלח החזקה לגביה אע״ס שהוא גדול כשמת אביו וליתא כדאמרינן הכא בהדיא לאיכא
 [חזקה] כשאכלה בסני האב והבן שני חזקה ודוקא כשהיה קטן כשמת אביו אינה חזקה
 אע״פ שלאחר כן הגדיל: תקלז מכאן מוכיח רבינו מאיר דגדול בשעת מיתח אביו
 מורישו כגדול חשוב וידע במילי דאבוה עי׳ פ׳ זה בורר ופרק שבועה הדיינין: [דף מא]
 אמר ליה אית לך סהדי דדר ביה המוכר חד יומא פי׳ רבינו יעב״ץ דלאו דוקא יום אחד
 דהוא הדין נמי אס שעה אחת הוליך כלי תשמישו ודר בו ויצא מדאיבעיא לן לקמן נראה
 בו מהו וזה על כרחך משמע שלא דר בו כדאמר רבא דעביד איניש דסייר כו׳ מכלל דאס
דף מג] אמאי שמירה בבעלים היא א״ר  ח דר בו אפילו שעה אתת פשיטא: תקלח [
 פפא דאמר לי׳ שמור לי היום ואני אשמור ן*נ״ל שצ״ל ר׳ משה כי היכי ללא תקשי ר״מ דהכא
 לך למחר •אומר לבינו מאיר ללאו דוקא אמרי ר״מ דצמטה דכתב דשומסין פטורים אפילו
ת בפשיעה ועי׳ במהרי״ק שירש קג״ה^שהביא דברי ר״מ ו פ ח ו ש ן כ ; , ק י פ ר לי אלא א ן מ ^ ש ,  ף
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 שתק ונגנב או ט אבד אפילו הכי חייב השומר שזה יאמר אתה שומר שכר שלי שלאחר
 שהיית שומר יום או שבוע או יותר הייחי אני רוצה לשמור ולא נראה דמאחר שלא אמר
 לו בפירוש אינו נעשה שומר שכר שיכול לומר לו אילו היית אומר לי שמור לי שלי ואני
 אשמור שלך לא הייתי נזקק לכלום אלא החצי הייתי נותן בידך או הייתי נזהר ביותר אבל
 עתה שלא אמרת לי שומר חנם אני ופטור וראיה לדברי דאמר ליה שמור לי וכו׳ משמע
 דוקא אמר ושוב בלומדי בב״ק בפני ה״ר יצחק מוינ״א הייתי רוצה לדקדק שודאי שותף
ד) אפילו שומר חנם אינו מדאמרי׳ סוף פרק המניח היו שני שוורים רודפים אחר אחד ) 
 ואנו מסוסקיס איזה מהם נגח ושניהם היו של איש אחד שניהם חייבים ומוקי לה לבסוף
 כרבי עקיבא דאמר שותפין מנהו פירוש באותו שור [תם] המזיק שניהם שותפין בו הניזק
 והמזיק בין לעמן אם שבח או כחש שעל שניהם הנזק והשבח ומסיק דוקא כי איתנהו
 לתרוייהו [חייב] פירוש כל זמן ששניהם לפנינו גובה אבל ליתנהו לחרוייהו שאחד מהם
 נאבד לא ישלם לו המזיק כלל אע״פ שהם שותפין י הואיל ולא קיבל שמירת בהמתו עליו
 פטור לגמרי הלכך אבד האחד אבד נזקו ואין חלוק בין בפשיעה בין בכל עמן שנאבד

 א נ״נ אי: נ נ״נ גלול: ג נ״נ נה: ל נ״נ ס״א מתמת: ה נ״נ מיגיה: י נ״ב זה: ז נ״ב הוו ליידי בהדיה כצ״ל: ת נ״ב ולאי לר ט פשיטא לאסילו שעה אחת נמי כצ״ל: ט נאכל כצ״ל: י ג״ב ט: יא קאמר כצ״ל: יב נ״נ נמ״ש הגהות הכ״ח
 כתוב וליסלקי בי תרי כוי כתב רטנו בריך איש תרומית בפי נא סימן חנן כל הכשר ללון כשל להעיל. וא״ת כו׳ ער ולמהל״ס נראין לנריו מדנרי התיש׳ כי׳ כמי שכתונ נהגהמ מיימוני פ׳ ט״ו מהל׳ עדות וכן היתה הנוסחא

 של מהררא״ ז״ל כמי שכתוב בתרומת הלשן סימן שמ״א: יג וקשה כצ״ל: יל נ״נ ללא להוי כאסמכתא: טו(כמו כן) תא״מ:

 חהוש• אנשי שם
 אגרא בעי למיתב א״כ כ״ש דזכה בשטרות שנתן לו לוי מקודם לכן שהרי הוא בידי ואין צריך להחזיר לו כלום דאמר הא ביתך קמך קום ודר ביה אבל לעני[ אם לא צתן כל השטרות מקודם אס יכול להשכיר לשמעון מזה
 לא דבר המרדכי כאן כלום דפשיטא מכול להשכיר וכדמוכח בראייתו שהביא מהשוכר את הספינה ופרקה וכו׳ וכמו שכתב הר״מ ז״ל בהמא בפרק האומנין ודו״ק: ש״י [בן וקשה דבפרק המפקיד כתב השאילה בבעלים

 פטור יכן פרק השואל ובפ׳ המפקיד תירצתי בדותק ושם הבאתי שמהרי׳׳ק ות״ה מקשים ואינם מתרצים:

 שלט־ הגבורים
 לאותו שאינו שומר השותפות לא יהיה לתבירו לשומר דהא שמירת בבעלים הוא ואותו ששומר השותפות
 פשיטא שיכול להיות שומר שכר מדברי האתרים אם נתן לו שכר וכשאחד שומר כל השותפות וחברו נותן
 לו שכר צמי פשיטא אלא משמע ליה שכל אחד ששומר שצי הפקדון ונעשית ש״ש בשטל שזה שומר לו
 החצי וגס זה שומר לו החצי ולא אמרי׳ כל אחד שומר שלקו טון שלא חלקו. עיין במו׳ שטה ונראה לי
 דדוקא א״ל שמור לי היום ואשמור לך למחר הוי ש״ש כדפירש רשב״ס הטעם אבל היה שומר השותפות
 מנדבת לבו ולא החנה לחטרו שישמור למחר נראה דאז אינו ש״ש דאדרבה הוא עשה לו טובה חנם.

 חוס׳ שטה:

 לו מעוח לזמן וכשהגיע הזמן הכריח האדון למלוה להאריך הזמן ללוה ומליה מסר מודעא שהוא מאריך
 באונס מי נפטר בכן או לא חשובה כל שבאונס לאו כלום היא דמ״ש ממלויה ויהיב דאף זה אינו מקבל
 מידי בהארכת הזמן ולא עוד אלא אפילו צתנו לו קצת מעות דבמכר דטתיה אמריי אגב אונסי דזוזי
 גמר ומקני אס מסר המודעא המודעא מבטלת המכר ולפיכן אס נשבע הלוה למלוה שיפרענו ליום פלוצי
 עבר על שבועתו ומאי דהוה הוה ואס נשבע לו שאס לא יפרעצו טוס סלוני שיעמוד באושט׳ אגש׳ עד
 שיפרענו חייב עוד לקיים שבועתו ולעמוד באושט׳ אגש׳ ואס לא עשה כן עובר על שבועתו בכל עת.
 אדרת: (ד) השותפים נעשו ש״ש זה לזה משמע דר״ל מן השומפומ עצמו דאי מפקדונוח אמרי׳ פשיטא

 הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א) לעטדה ולשררה. מ״י: ב) ג״מ מ״ז: ג) גי׳ ג״מ לא הצריכו:



 מםכת מרדכי בבא בתרא טו
 הם תהא נאמנת לומר שלי הס במגו דאי בעיא אמרה אחרים הפקידו בידי דאינה צריכה
 למימר מי הם האתרים וישארו לעולם בידה וריב״א השיב וז״ל אשר שאלת אם יש ביד
 אשת ראובן מעות והיא אומרת של פלוני הם והוא אומר לא כי אלא שלי הס מי מהימנא
 בשבועה או לא דאית דאמרי דלא מהימנא מהא דתנן האשה שנושאת ונותנת בתוך הבית
 דעליה להביא ראיה וקי״ל ראיה בעדים וק״ל ףדהא נמי קאמר א׳ מן האחין שהיו
 אונות ושטרות יוצאין על שמו עליו להביא ראיה ואי ראיה בעדים אס כר נל״מ ש״ן
 חסר]. א״כ [בגדול אחי] היכי מהימן בעלמא בשבועה והתם [כנושאת ונותנת] שאני
 ופשוט למבין ועוד ף אני מביא ראיה מההיא דאמר אי כר מ״י] אמר מההיא אי מהימנת
 לך עשה כפירושו ואי לא עשה סירוש (*לפירושו) [*לפירושה] ואנא לא ידענא מאי
 פשיטותיה מההיא והשאלה נראית לי סתומה כי לא פירש לי מר אם באשה הנושאת
 ונותנת בתוך הבית ראיה יפה הביאו אבל הקושיא לא הבנתי דכן נמי [בגדול האתיס] לא
 מצינו שיהא נאמן בשבועה ואפילו אונות ושטרות יוצאות על שמו צריך להביא ראיה
 בעדיס ולא ידעתי מה ר״ל דאי משוס דבן הנושא ונותן בתוך הבית מצינו שנשבע בשבועות
 גבי נשבעין שלא בטענה לא על הממון שלפנינו נשבע אלא על מה שלא בפנינו הוא
 משביעו שלא בטענה. תמיה אני אי משם רצה להקשות למה לא הקשה כמו כן מאשה
ה דקתני התם ויפה כתב אוהבי דהתס שאני נ י א ש כ ה ו [ ל י נ מ י ה מ ת ל נ מ ה כ פ פ י ״ כ ע ר ו מ ו ל כ * 
 נושאת ומתנת נמוך הדת וכלמסיק. מהר״ס: •ומההיא נמי דעשה פירוש לפירושו אין

 ראיה דבשעת מיתה דוקא לא מהימנא לומר של פלוני הם כיון שאין בידה ליתנו אבל מחיים
 מהימנא במגו דאי בעי שקלא איהי מיניה ויהבא ליה דהא קבל מן האשה יתזיר לאשה ולא
 לבעלה ואפילו [*שאל לו](*שאלם) [ממנו] כמ״ש ר״י דאת״ל שהיה מחזיר לבעל ולא לאשה
 אם היה שואלם א״כ לכאורה לא היה לו להתזיר עד שיודיע לבעל תתלה ומן הטעם הזה אס
 הס ביד האשה אין כת ביד הבעל להוציא מידה [ומיהו] אס גזלם לה אין כת בידה להוציאם
 מידו במעות טמונים כדתניא לוה מן האשה וגרשה אין לה עליו כלום [משמע] אבל במעות
 שאין טמונים (אפילו גזלם) יכולה להוציא מידו דאלת״ה במעות שאינם טמונים [*אפילו
: גזלם] במאי קנתה נימא לגלויי זוזי הוא דבעי* [  1 * פי׳ שהרי לא היה יטל להוציא מילה אלא ע״י כך
 כל זה פירש ר״י וכל זה כשאינה נושאת ונותנת דמהימנא כדפרישית ושבועה שהוזכרה איני
 יודע מה טיבה (כיון) [*כאן] דלא שייכא הכא כיון שאינה נושאת ונותנת בתוך הבית
 אס לא שהיה טוען עליה בודאי דמשביעין אותה שבועת היסת אבל בטענה שמא לא
 (*נאמר) אבל אם נושאת ונותנת בתוך הבית אז משביעין אותה בטענת שמא בממון שאינו
 לפנינו אבל בממון שהוא לפנינו אינה נאמנת אפילו בשבועה ושלום יוסף ב״ר אברהם:
 קבל מן האשה יתזיר לאשה כתב ר״מ בתשובות אם קודם שנשאת הפקידה ממון אז
 נאמנת לומר של פלוני הס במגו דאי בעי שקלא ליה איהי מיניה ויהבא ליה אבל אס
 משנשאת הפקידה (*בידה) [*בידו] הואיל וכל הנשים [עכשיו] נושאות ונותנות (*בנכסים
 פר״י דלא) [*בנכסי הבעל בזמן הזה לא] כ< מהימן לה לומר שלי הם ולא של פלוני
 כדאמרי׳ ח פרק האשה אשה הנושאת ונותנת וכו׳: ואס מת על האתין להביא ראיה ובהא
 מודי רב וא״ת מ״ט מודה רב אי משום דאית ליה דטענינן ליתמי מידי דלא מצי אבוהון
 למיטען ואמרינן אי הוה קייס היה מביא עדים א״כ קשה הא דתניא הבא מתמת ירושה
 אין צריך טענה אבל תזקה בעי ואמאי דלמא אי הוה אבוהון קייס ג< הוה טעין שלקחה
 [*פי׳ והיה מביא עדים שלקתה] וי״ל דדוקא הכא הוא דקאמר הכי דאס מת על האחין
 להביא ראיה כיון דאונות ושטרות יוצאים על שמו מוכח מלתא דשלו הס משוס הכי דוקא
 בתייו אמר רב עליו להביא ראיה ולא סמכינן על הא דאונות ושטרות יוצאין על שמו
 דאמרי׳ אם איתא שנפל לו מבית אבי אמו היו לו עדים בדבר אבל בבנו ליכא למימר הכי
 וסומכים אמאי דיוצאין על שמו והא דאפיק רצא זוזי דסרבלא מיתמי נראה דרב גופיה
 מודה והא דפריך רב פפא ח ףוקאמר קשיא] משום דנראה לו לדמותה לאונות ושטרות
 יוצאין על שמו: תקמז ונשאל לרבינו מאיר ראובן נשא לאה והוליד ממנה תנוך ודינה
 ומת ראובן ולא נשבעה על כתובתה והלכה לה לאה ונשאת לשמעון והכניסה לו ממשים
 זקוקים כסף *וספרים שהיו של ראובן בעלה
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1 חצים הכניסה לשמעון ותציס הניתה לתנוך 1  י 1
 בנה וכתובתה שהיה לה על ראובן היתה יתירה על הממון שהניס לה ראובן והכניסה
 לו לשמעון ממון זה על מנת ט (שפסק עמה) לפרנס את בנה ולהלבישו ולהשכיר לו
 מלמדים ולפרנסת הבת ולהשיאה כראוי ולתת לה נדוניא וכשהגדיל הבן אמר שמעון איני
 רוצה להיות עוד שותף בספרים עם בן אשתי והביא טובי העיר ותילק הספרים בשוה
 בגורל ונטל כל אחד מחלקו ואחר זמן מתה לאה ובא חנוך בנה וערער על שמעון לאמר
 כל מה שהכניסה לך אמי שלי הוא שהרי לא נשבעה על כחובחה והשיב נראה לי דאע״ג
 דקי״ל דאין אדם מוריש שבועה לבניו ולא לכל הבאים מכחו אס״ה לא מסקינן משמעון
 מה שהכניסה לו ואע״ג דאמר סרק חזקת הבתים אתד מן האתין שהיה נושא ונותן בתוך
 הבית והיו אונות ושטרוח יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מן ביח אבי אמי עליו
 להביא ראיה או בעדים או בשטר י אס כן זאח האשה נמי בחייה לא הימה נאמנת לומר
 שלי הם שנפלו לי בירושה ממוריש, כיון דלא היחה חלוקה בעיסחה כדמוקי לה חלמודא
 סרק תזקת הבתים ולא היה ידוע לנו שהיה לה שוס ממון בעולם משלה מלבד בעלה
 ראובן שלא היה לה יא לא נכסי מלוג שנסלו לה בירושה שלא שמאתן בכתובתה ולא ניתן

 של עובדי כוכבים: [*אומן] בסוף שמעתין ךדאומנא) [*לאומן] כתב רשב״ם
 תקמב והשתא שמעינן המפקיד אצל חמרו בעדים א״צ להתזיר לו בעדים [*ובהמוכר
 את הבית פסקינן לקמן דה״ה בשטר ומדקאמר תלמודא אי דאיכא עדים אתר אמאי
 מהימן א שמעינן] דין פקדון דאתר שאינו אומן אס מסר לו בעדים וראה בסוף בעדים
 אז אין לו(*שוס) תזקה שהרי אין כאן [*שוס] מגו אבל אס יש עדים ממחלה ולא ראה
 בסוף בזה נאמן(*דיש) [*ויש] חזקה מגו דאי בעי א״ל התזרתי לך ואם אין עדים בחחלה
 ויש עדים בסוף גם בזה יש חזקה (מגו דאי בעי אמר) [ונאמן לומר] מכרת לי נ [*אבל
 אומן אס ראה לבסוף אע״ג ללא ראה בחחלה אין לו חזקה אבל אס יש עדים בתחלה
 ולא בסוף נאמן מגו דאי בעי אמר החזרתיו לך]. והא דאמרי׳ אומן אין לו חזקה הני
 מילי (*בענין) [*בדבר] שהוא רגיל לחקן והנ״מ שיש חילוק מן אומן לבעה״ב הנ״מ
 בדברים שאינן עשרן להשאיל ולהשכיר אבל בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר דין בעה״ב
 כדין אומן כללא דמלתא אומן כל עניינו [*תלה] בראה לחוד דאס ראה לסוף בעדים אין
 לו תזקה אבל אתר לעולם יש לו תזקה עד דאיכא תרתי עדים בתתלה וראה בסוף
 [*בעדים] (וכן פסק רשב״ס וכן (*פירש) [*פסק] האלפסי מחחלה) שוב מצאתי כללא
 דמלתא באומן ססק הרשב׳׳ם דיש לו חזקה אם לא ראה והאלפסי ור״ח פוסקים דאומן
 אין לו חזקה אע״ג דליכא עדים ולא ראה אבל באחר יש שלשה מחלוקות רשב״ס פוסק
 דלעולס יש לו תזקה עד דאיכא תרתי עדים וראה ור״ת פסק אפילו בדאיכא חרחי עדים
 וראה יש לו חזקה והאלפסי דססק אין לו חזקה היכא דאיכא עדים לחוד [ל] וכן פסק
 המיימון פ״ו דשאלה ור״מ פסק ג כרשב״ס עיין פ׳ האשה שלום מכמות ופ׳ הכותב גס
 עיין פ׳ כל הנשבעין גס עיין פ׳ המקבל: תקמג [דף מז] אמר רב הונא תלויה וזמן
 זמניה זמני ואסילו בשדה זו והכי איתוקס הלכתא ולא עמדו פסקותיה של רבא דאמר
 דוקא בשדה סתם ולרבא לא כתבינן מודעא אזביני דבשדה סתם אפילו מודעא אינה
 מבטלתה ובשדה זו אפי׳ מודעא לא צריך אבל לרב הונא דאמר אסי׳ בשדה זו זמניה
 זמני צריך (שיפרש) א<[שפיר] מודעא ומהניא כדאמר רב הונא מאן דתתים אמודעא
 שפיר חתיס והיכא תקמד שכפה אותו לבטל המודעא מהני ביטול כדאמרינן בערכין
 [אמתני׳] וכן אחה אומר בגט [מאי] עד שיאמר רוצה אני דמבטל מודעי וגבי מחנה זו
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 מודעא תליוה [ויהיב] אין זה מתנה. ונראה
 בשדה סתס רב הונא מודה לרבא דמודעא לא בטלה זביני דטפי אית ליה לרב הונא
 זביניה זביני מלרבא גבי שדה זו וא״כ בשדה סתס לא יסבור פתות ממנו!מ] והיכא דמהני
 מודעא א״צ שיהא מאונס הגוף אפילו אונס ממון הוי אונס כי ההוא (*אונס) דמעשה
דף מט] ולא נצרכה [*אלא] באותן ג׳ שדות. וששאלתם בראובן  דפרדיסא: תקמה [
 שמכר קרקע אס אשתו יכולה למתות אס אותו קרקע ייתד לה בכתובתה או הכניסתו
 לה לנדונייחה המקח בטל לאלתר דאסילו אין האשה מותה הבעל מעצמו יכול לבטל המקח
 דבשלשה שדוח המקח בטל לגמרי ולאלחר כמו שפי׳ ר״ח ורש״י ור״ת ור״י בפ׳ אלמנה
 לכ׳׳ג: (*אלמנה) המכנסח שוס לבעלה ורצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהם לפרנסה
 וזה היה מעשה לפני ר׳ שמעון בן גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחוח אבל בשאר
 קרקעות המקת קיים עד שימות הבעל או עד שיגרשנה שאז תגבה האשה מהם ושלום
דף נא] קבל מן האשה או מן העבד יחזיר לאשה ולעבד  מאיר בר ברוך: תקמו [
 דשמא אתד נתן להם ע״מ שאין לבעל רשות בהן ושאלתי את פי רמתי אס הלך הנפקד
 ונתן לבעל של האשה או לרבו של עבד הפקדון אם היתה (*יכול) [*יכולה] להתזיר על
 הנפקד ולומר לו למה נתת שלי ביד בעלי אם הוא יכול לומר איני יודע מסתמא שלא
 נתן לך שום אדם ממנה ע״מ שאין לבעליך רשות בהן וגם ל נמי [*אינה] נכסי מלוג
 אינון שלו הן מן הדין דמה שאנו אומרים יחזיר לאשה היינו עצה טובה שיצא מידי ססק
 אבל בדיעבד חזרחו חזרה אס החזיר לבעל דדמיא לרבי נתן מנין לנושה בחבירו וכו׳ ולא
 דמי ממש. ולא השיבו לי דבר ברור ורפיא בידי ויוחר נ״ל לפטור הנסקד ה. גס בזה לבי
 נוקף אם הנפקד היה חוזר על הבעל ואומר תחזיר לי כי שלא כדין נתחיו לך אי יכול
 או לא ונראה דאינו יכול ובזה אני מסחפק אס הבעל חוזר על הנפקד ויתבענו לדין אס
 יכול להוציא ממנו בע״כ שיאמר היא לקחה וגנבה משלי והאשה אינה (*באה) [*כאן]
 כגון שהלכה למדה״י או שהטמינה עצמה והוא אינו רוצה להמתין שאס היתה בכאן
 [אפילו לכתתלה] לא ימזיר לבעל כי אס לה כדאמר יתזיר לאשה ושאלתי את פי רמתי
 ורפיא בידם וכן [*אס] האשה שמכרה שוס דבר לאדם אחר ויכירנו הבעל בידו שהיה
 שלו ויתבענו לדין ויאמר למה קנית מה שגנבה לי אשתי ואס זה יאמר ברור לי שהיה
 שלה אס יהא נאמן כמגו שיכול לומר ממך קנימי ונאמן בשבועה ה״נ נאמן בשבועה:
 יחזיר לאשה נראה לר״י דאס אמרה האשה תנהו לפלוני שהוא שלו דנותן לו דנאמנת
 במגו דאי בעיא שקלא ליה מיניה ויהבא ליה דאפילו יאמר הבעל שלי הוא משמע דאין
 כח בידו להוציא ממנו מדאמר יחזיר לה לאשה דה״ל למימר (יחזיר) [יודיע] לבעל [*מון
 שיש כח י בידו להוציא מידו ויחזיר לבעל אס יאמר שלו הוא. מ״י] ויאמר אם הוא שלו
 והא דמפליג בדביתהו דרבה בר בר חנה בין מהימנא ליה ללא מהימנא ליה ה״מ בשעת
 מיתתה דלית לה מגו שתהא תובעת מן הנפקד ונותנת למי שתרצה. ואס תקף הבעל
 מידה אינה יכולה להוציא מידו ולומר של פלוני הס ז דאס תהא נאמנת לומר של פלוני

 הגהות הב״ח א וכ״ה הנ״ח: נ נ״נ אנל אומן אס ראה לנשוף אע״פ שאין עליס כתחלה אין לו חזקה אבל היכא ללא ראה לנשוף אע״פ שיש עליס מתחלה יש לו חזקה מגו ראי נעי אמר החזרתיו לך: ג נ״נ נתשוכה: ל נ״נ אי נמי:
 ה נ״נ מלחייב: ו ביל הבעל להוציא מילה כצ״ל: ו נ״ב כראמרינן לעיל לוה מן האשה ונחגרשה אין לה עליו כלוס. אלמא אין כת בילה להוציא מילו ולומר של פלוני הס: ח וכן האשה הנושאת כצ״ל: ט תא״מ: י נ״נ וכן

 האשה שהיא נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאים על שמה ואמרה שלי הס שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להניא ראיה: יא תי׳ לא נמחק:

 חרושי אנשי שם
 מהר״ם [ל] איני יודע לעניומי היכן פסק רב אלפס כן ודבריו בהלכי אינם מוטחים כן כלל שמה שכחב אבל אחר אי מסר ליה בסהדי ליח ליה חזקה הרי החנה שס אחר בבא זו והאי דאמרי לית תזקה טן אומן ט! אתר
 ה״מ היכא דראה וכו׳ וכן הס דברי המיימון בהטא פרק ז׳ מהל׳ שאלה ז״ל המפקיד אצל חטרו בעדים ובאו עדים שזה החפץ בפציצו הפקידו אצלו אין השומר יכול לטעון ולומר חזרחי ולקחחיו ממנו וכו׳ וכן פירשו הרב
מן נמצא במרדכי ישן דפסק אס שטר מודעא יוצא על שטר מכירה או על שטר מתנה ואין במודעא זמן אפ׳׳ה  המגיד שם כרב אלפס ז׳׳ל בלשונו בפ׳ המפקיד ובפ׳ המקבל ע״ש ט שם משמע דלא בעינן ראה: ש״י ן
 המודעא מבטלת המטרה או הממנה דמסממא אמרי׳ מעשית קודם המכירה או המתצה ורטצו יצתק ור״מ הודו במכירה אבל לא בשטר ממצה משוס דבמתנה אין לעדיס לתקור שוס דבר הואיל ואין צריטס לכתוב וידענו

 באונסיה משא׳׳כ במכר ע״כ:

ב מיניה ״ נ  הגהות וציונים ממט"* ומ״מ א)מלפו״י בן לא מהמנינן לה לא לאמר וכו׳ כראמר פרק חזקת הבתים אשה כצ״ל: גן היה מביא עדים שלקחה כצ״ל: ח



 טז מסכת מרדכי כבא בתדא

 *עול כחג נאגולה ז״ל כחכ הר״מ ז׳׳ל פרלכת שאין לו
 שוס משא ומתן כעיר אפילו הכי יכולין כצי העיר להוציאו

 מן העיר כי יאמרו אתה מרגה העין. מהר׳׳ם:

 לחזור ולתבוע מעובד כוכבים ו מעותיו אע״פ שמתוך כך יחזיר העובד כוכבים ויגזול
 הקרקע מיד הזוכה דכי תובע ישראל לעובד כוכבים בדין קא תבע דאנן סהדי דלא נתן
 המעות לעובד כוכבים אלא על מנת שישאר הקרקע בידו וכיון שהקרקע לית ליה שנסתלק
 העובד כוכבים בקבלת המעות ובא זה והתזיק בה מן ההפקר תייב העובד כוכבים להחזיר
 המעות לישראל ואס הישראל יכול להשמט מן העובד כוכבים ישמט ואע״ג שהלוקח
 מפסיד ואם הישראל הזוכה בה בא לשלם מעות ללוקח נראה לר״י אס היה בא הראשון
 להפקיע הקרקע מידו על ידי העובד כוכבים הוי ליה מסור ממש: הרי הן כמדבר
 פרשב״ס דישראל [שני] הזוכה נקרא רשע תקנא וכתב רבינו מאיר דאס ישראל מתזר
 לקנוח וקדם ישראל אחר וקנה אינו נקרא רשע ולא שייך עני המהפך בחררה אא״כ
 (*שהישראל ראשון) גמר [*ראובן] פיסוק דמים עם העובד כוכבים ולא היו חסרים רק
 כתיבת השטר ולהעלות בערכאות שלהם ולברר המקמ וכה״ג אס קדם שמעון המקת
 והלך לקנותו נקרא רשע אבל אס לא גמר ראובן המקת עס העובד כוכבים ודותק אותו
 י שמא (יז*יזלזלו) [*יזלזל לו] העובד כוכבים וקדם שמעון וקנאו לא מקרי עני המהסך
 בחררה וכלוקח מישראל נמי לא מיקרי מהפך במררה אלא היכא דגמרו הפיסוק כבר
 הלוקת והמוכר ונתרצו זה לזה ולא היו תסריס רק הקנין והלך זה וקנאה או באותן דמים
 או הוסיף למים אז נקרא רשע אבל אם המוכר אינו רוצה למכרה בכך והלך אתר וקנאה
 לאו רשע הוא לאי אפילו בכה״ג נקרא רשע א״כ מפסלי׳ למוכר שאס יבא ראובן לקנות
 קרקע של שמעון לא ירצה לחח לו [אלא לבר מועט ולא כפי] שויה [לא יהא אחר רשאי
 לקנותם] ורבנן חשו מובא לפסילא למוכר (*משום למוכר) [*יען כי מוכר הוא] מחמת
 רותקו וכן משמע (*בפירקין) בשמעתין למצרנות לאמוכר לא תקנו רבנן תקנתא דועשית
 הישר והטוב וכן הני ציירי והני שרי וכלל אץ לנו לעשות תקנתא שיבא בה המוכר לילי
 פסילא בעולם עי׳ פ׳ (האומנין) [האומר קלושין נט.] גמ רב גירל הוה מהפך וכו׳
: תקנכ נשאל לרמנו מאיר (ה) ט פרלכמ  ולעיל פ׳ לא יתפור גבי ההוא בר מבואה וכי
 שאין לו משא ומתן •אס יכול להוציא מן
 העיר [*את] מי שאין לו יישוב [שס] לבר
 פשוט הוא שיכול להוציא לאמר ליה אף אס
 אין לי מעות אעפ״כ קפסקת לתיותאי
 המציאות שבאין לידך היו באין לידי וכמה מיני רווחים שהיו לי אס לא היית וגס אתה
 מייקר שכירות הבתים וכמה ענינים שלא ניתנו ליכתב: תקנג גס נשאל לו על עסה
 ראובן שהיה לו בית במצר העובד כוכמם וסתת לו חלונותיו שלא כדין כי דיניהם של
 עובד כוכבים לבנות י• בתוך שלהם כל מה שירצו ואס היו פתוחין עליו חלונות כמה
 שנים היה סותם אותם כשירצה מ היה מנה לפני התלונות בתוך שלו ועתה הלך העובד
 כוכבים ומכר את ביתו לשמעון וא״ל בשעת הממרה יש לך לבנות ולסתום חלונותיו של
 ראובן כשתרצה ועל הדבר זה כתב לו כתב(פסול) בתתימת עירונים והנה עתה באו לדין
 ואמר לו שמעון סתום חלונוחיך והשיב ראובן כי החזיק בחלונות כמה שנים והשיב שמעון
 אוחה חזקה אינה תזקה שמה ששתק העובד כוכבים היינו משוס שיכול לסתום בדיניהם
 התלונות ממי שירצה ולהמתין לבנות לפני החלונוח מחי שירצה ועוד חזקה שאין עמה
 טענה הוא י מ יש לי כתב(פסול) שלא מכר לך האורה ולא נתן לך מתנה ונראה יא לר״י
 כי שמעון אינו יכול לכיף את ראובן לסתום חלונותיו דלא עדיף מגברא דאתי מתמתיה
 והבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכמס ומון דאין העובד כוכמם יכול לכופו
 לסתום דבדיניהם כל אתד עושה ובונה בתוך שלו מה שהוא חפץ גס שמעון הבא מתמתו
 לא עדיף מיניה מיהו שמעון יבנה בשלו כנגד תלונותיו ויסתום האורה של ראובן שהרי
 ראוכן אינו טוען שלקת האורה מן העוכד כוכבים אלא טוען תזקה שאין עמה טענה
 נ*פי׳ אפילי אם מוען חזקה שיש עמה טענה מין ואינה כלום* [צ] וגדולה מזו נ״ל דאם מדע
י הדבר בעדים שלא היה לראובן מתחלה פ ס ק ה י ה מ י ש מ ס כ י נ כ ל ט נ י ע 1 ה י מ ת ח ו י 1 ל ע ט  ש

: תזקת אורה על העובד כוכבים ואתר זמן [ ד ה נ י ת ח ק [ ל ע ו ו ה נ מ ע  י

 סתח חלונוחיו לחצר העובד כוכמס והחזיק ג׳ שנים ועתה טוען לקחתיה מן העובד
 כוכמס אינה תזקה מידי דהוה אהני דבי ריש גלותא דלא מחזקי בהו ולא מתזקי להו
 לפי שהם עשירים ויש להם בתים ושדות הרבה ועוד שסומכין על זה שכל שעה שירצו
 יטלו בזרוע ובאלמות ואין חוששין למתות כל שכן הכא ללא תשש העובד כוכבים למחות
 שבליניהס לא הוי חזקה וא״כ ה״ל לאיזלהורי בשטרו לעולם ועוד דאמרינן בפ׳ תזקת
 הבתים אריסותא לפרסאי ארבעים שנה ופירש רשב״ם לאע״ג לבשאר מקומות הוי
 לישראל חזקה בג׳ שנים בארץ (*פרח) [*פרס] אינה חזקה (*אלא לסחות ארבעים)
 [*בפחות מארבעים] שנה ללינא למלכותא לינא וא״כ מלון זה לינא למלכותא שלא יחזיק
 אלם באורה (*של העובל כוכבים) בין עובל כוכבים על עובל כוכמס מן ישראל על עובל
 כוכמם (*בין ישראל על ישראל) [*בס״א אינו] שלא יחזיק לעולם ואין לו תקנה אלא
 בשטר שקנה מן העובל כוכבים: ועול נשאל לו בההיא לפ׳ חזקת הבחיס אמר רב יהולה
 אמר שמואל נכסי הכותים הרי הן כו׳ אם ראובן קנה יב בית קרקע מן הכוחי ורפק בה
 פורתא אבל המעות לא נתן למתי עליין ובא שמעון בתוך כך ופתח תלונותיו לאותה תצר
אל אס רשאי* אס לאו. והשיב נראה לי דכל ר  נ*פי׳ אם חזקתו חזקה וזכה מן ההפקר ואין יש
 הצוקת רשאי לכנות [כגל] חלונותיי של שמעון]: כמה דלא מטי זוזי לכותי לא איסתלק ליה
 נ*פי׳ וא״כ לא זכה שמעון בחלונותיו ויכול ראובן הליקל׳ ולא הוי הפקר* [ולא קנה] מיהו הלוקת
: יזהר שקודם שיתן המעות לכותי שיעשה [ ו י ע מ ל ש ! ש י ל ח י ה ג מ נ י מ  ל

 חזקה גמורה כגון נעל גדר ופרץ מידי דמהני לארעא כדמפרש פרק חזקת הבתים אבל

 לה מתנה ואם כן ודאי כל מה שיש מדה משל בעלה ראובן היה ולא היתה נאמנת לומר
 נפל לי בירושה מ״מ כיון דמתה על תנוך בנה להביא ראיה אס רצה להוציא משמעון
 מה שתפוס ממה שהכניסה לו דאמרינן התם ומודה לי אבא שאס מת על האתין להביא
 ראיה ואע״ג לפריך עליה כלום טענינן ליממי מאי ללא טעין אבוהון והא רבא אפיק
 זוזא לסרבלא ומסיק קשיא הרי ססק ר״ת מפי הקבלה לאפ״ה הלכתא כשמואל א להא
 (*אמרינן) ףלאמר] ומולה לי אבא לאס מת על האתין להביא ראיה ואסילו לרב שרירא
 גאון ורשב״ס שפסקו ללית הלכתא נמי כשמואל בהא אסילו היכא למית כיון למסקינן
 מלתא בקושיא הכא (*מולה) [*מולו] לעל תנוך להמא ראיה שהיה לאמו יותר מכתובתה
 ושגבתה כתובתה מלבל הממון שהכניסה לשמעון להתם הוי טעמא משום ללא טענינן
 ליתמי(*ואתי) מאי ללא מצי אבוהון למיטען למון לאבוהון לא היה יכול לעכב [הממון]
 בשבועה בלא עלים אנן נמי לא טענינן להו אבל מלון זה כיון לאיהי היתה יכולה לעכב
 בשבועה ולגבותו בכתובתה אנן נמי טענינן להו ליתמי שלה ולכל הבאים מכחה כגון שמעון
 זה ואע״ג לאיהי בעיא שבועה לכל הפחומ הבאים מכחה מעכבין מה שבילם בלא שבועה
 ותלע שכך הוא ללא אמרינן כיון לאיהי בעיא שבועה ולאית מסקינן לממוניה מהבאים
 מכתה מון לאינהו לא מצו לישבע שבועה ולאית כמותה להא רבא מפיק זוזא לסרבלא
 קאמר תלמולא טעמא משום להוו לברים העשוין להשאיל ולהשכיר לאבוהון לא היה
 נאמן לעכבם אסילו בשבועה אא״כ מביא ראיה בעלים שקנאן אבל לברים שאין עשוין
 להשאיל ולהשכיר לא הוה מפיק אע״ג ללכל הסתות היה צריך לישבע שבועת היסח שלקחן
 בולאי ויתמי לא מצו לישבע המ אלמא לכל כה״ג לא מפקינן כלפי׳ וה״מ ב במטלטלים
 שכאין מכחה מחזקינן בהו [יורשיה] ולא מפקינן מינייהו אבל מקרקעי ללא שייך לין
 תפישה בהן ואלו באץ להחזיק בהן מספק ג מוקמינן להו בחזקת יתמי להיינו חזקת מרא
 קמא ועל הבאין מכחה להביא ראיה ואם מכרה או נחנה מקרקעי של בעלה ולא נשבעה
 על כתובחה ל ועחה מה שמכרה ונתנה בטל שמספיקא לא מפקינן ממונא מחזקת יורשין
 מון לבאין מכתה אינם מותזקין כלל. ומ״ש ששמעון יתזיק במה שהכניסה לו בלא שבועה
 היינו טעמא לילי ללא משבעינן ליה בטענת שמא לאין נשבעין בטענת שמא אלא הני
 לפרק כל הנשבעין למורו היתרא כגון שותפין ואפוטרופסין כו׳ וכן אנו רגילין לפסוק
 גמ יתומים מן גלולים מן קטנים אס בא אתל ואמר מנה לי ביל אמהס שמת ואין לו
 לא שטר ולא עלים שהולה בשעת מיתתו ואפילו אית ליה סהלי לאוזפיה מהימנינן ליממי
 בלא שמעה שאינם יולעים שאביהם היה תייב לו והא לתנן שהיתומים נשבעים שלא סקלנו
 אבא כו׳ היינו לוקא ליטול ולגבות בשבועה זו כגון בשטר יתומים מן היתומים אבל כשהן
 נתבעין נאמנין בלא שבועה וראיה מהא לאמרי׳ פרק כל הנשבעין וכן היתומין (*מן
 היתומים) לא יפרעו אלא בשבועה והוינן בה ממאן אילימא מלוה השתא אבוהון שקיל
 בלא שבועה ואינהו שקלי בשבועה וכו׳ והשתא קשיא לן לישני מלוה וכגון לטעין להו
 אשתבע לי ללא פרעית לאמנון לאלו אבוהון קיים כה״ג היה צריך לישבע שבועה ולאית
 והיתומים ישבעו שבועת יורשין אלא מון ללא משני הכי ש״מ ללא תקנו שבועה על
 היתומים אפילו ליטול אלא מיתומים משוס טובת היתומים הנתבעים ואפילו לר׳ אלעזר
 לפליג על רב ושמואל לאמר הפוגם את שטרו ומת יורשין כשבעין שבועת יורשין ונוטלין
 אלמא אע״ג להנתבע אינו יתום אפ״ה הס נשבעין ונוטלין ה״מ התם לנשבעין הס ליטול
 א< השבועה היא לטובתם לאלו לרב ושמואל מון לאין ימלין לישבע [שמעה] שנתתייב

 לאביהם מפסילץ לגמרי ב< לאמר אין אלם מוריש שבועה לבניו לנמצא לר׳ אלעזר לאמר
 נשבעין זו היא שבועה כלי שיטלו לאלו לא היו נשבעין לא היו נוטלין ללא היו מוציאין
 ממון מספק בלא שבועה אבל כשהם נתבעים לא תקנו עליהם שבועה ממה נפשך לאלו
 לא תבעו התובע את אביהם בתייו ותבע את בניו לאתר מותו אין נשבעין כיון ללא נתתייב
 אמהם שטעה בחייו להשתא אפילו ליטול נוטלין בלא שבועה והיכא לנתחייב אביהם
 שבועה בתייו ולא הספיק לישבע על שמת ולאחר פטירתו תובע את היתומים פטורים
 כמו כן ללא תקנו שטעה על היתומים לרעתם לאס לא ישבעו אפ״ה לא מפקינן ממונא
 מינייהו מספיקא וזה אין להקשות אמאי לא מוקי מתני׳ לוכן היתומים (*מן היתומים)
 לעולם מלוה וכגון לאמר ליה בתיי אטהון אשתבע לי ללא פרעתיך ולא הספיק לישבע
 על שמת להשמא יתומים באין ליטול [ובשמעה] מון לאטהון נתתייב שטעה הא ולאי
 לא מצי לאוקמי הכי לרב ושמואל משום לאין אלס מוריש שבועה לבניו: תקמח ועול
 יש לי ראיה ברורה ליתומים אינם נשבעין ליפטר לכל מלתא להויא תקנתח לרבנן לא
 תקינו רבנן להרע ליתומים כלקאמרת פרק הניזקין גבי משיכת יתומים הרי היא כהקלש
 ליסות כחס אס משיכה טובה להם יותר ממעות אמרינן משיכה קניא להו ואי מעות
 עליפי להו קנו להם המעות וגם אני רגיל ללון שלא להשביע אפילו גלולים וכל שכן
 קטנים וכן מצאתי בתוס׳ לרבינו יהולה מפרי״ש פרק המוכר את הבית גבי שטר כיס
 היוצא על היתומים ושלום מאיר בר ברוך: תקמט [דף נד] לרב לא קני ליה לגינחיה
 אלא בצורתא פרשב״ס צורת תיה ועוף ה מכאן הוכית רטנו מאיר להא לתנן במכילתא
 לא תעשה לך פסל כו׳ על [יכול] לא יעשה לך גלופה אבל יעשה לו אטומה ת״ל וכל
 תמונה וגו׳ על אפילו בהמה תיה ועוף לגיס וחגבים [*היינו] לוקא פרצוף גמור תקוק
 וגלופה היינו צורה בולטת אטומה היינו צורה שוקעת אבל במיני צבעונין מותר אפי׳
 ג< ישראל עצמו לצור כלמשמע הכא מפרשב״ם אבל חותם בולט או שוקע ולאי אסור לישראל

 לעשות אבל אם אחרים עשו מוחר להניחו שם היכא לרמס שמחי גביה לליכא למיחש
 לתשלא כלמשמע פרק כל הצלמים שאני ר״ג לאתרים עשו לו: תקנ [ישראל שקנה
 מעובל כוכבים] ובא אחר והתזיק בה אין מוציאין אותו מילו נראה לר״י לשרי לישראל

נ מהל׳ זכייה ומתנה: ו נ״ג את: ז נ״נ לראות: ח נ״נ פי׳ לשון זול: ט נ״נ לין  הגהות הב״ח א צ׳׳ל נהא לאמר: נ נ״נ רתפסי כוי מותזקין נהו: ג צ״ל מפקינן מינייהו ומוקמינן: ל צ״ל ומתה: ה נ״נ לין זה מביא גס הגהת מיימוני פ״
י יש לי בו׳ ולא נתן לך מתנה) תא״מ ונ״ב גמ״ס אין זה: יא צ״ל לי: יב תי׳ בית נממק: כ )  זה מגיא גס נהגהח מיימוני פ״ו מהל׳ שכנים: י

 חרושי אנשי שם
" [>1 וק״ק שלקמן כתב והשיב ר׳ מתתיה וכו׳ על ואינו יכול לסתום ולא להאפיל ואינו יכול לעשות כעכו״ס לפתות או לאו יש לנו להלוך בתר מן תורה ואין לסתום אבל מעשה זה באתה השאילה ופתח תלונות שלא כמן  שי
 וכ״כ עול בתשובה שהשיב רב צמח גאון וכוי. מה לנו ולנימוסיהן וכו׳ על דכול בעל התלונות לעכב עליו וגס בתשובה השיב שהרי ראובן אינו טוען שלקת אלא טוען תזקה שאין עמה מענה וכו׳ עכ״ל א״כ משמע

 מלבנות כנגלו וי״ל לולאי במקום שאין לילע איך באו החלונות במן או שלא כמן שספק אם נקנה מבעל החצר שאס יש עמה מענה מורה ובאלו ב׳ משובות הנ״ל יש טענה שמא קנה המוכר מבעל התצר:
 שלטי הגבורים

 (ה) פי׳ רשב״ס אלם בטל ממלאכה וממלמול ומלרך ארץ ואין עוסק ביישובו של עולם כלל [וכ״ה בשפת לועז פאראלאקס ועי׳ בב״ר ס׳ על פסוק ושמו לבן] והתוספות פירש פרלכת ר״ל אפוריא לוכתיה:
ב כל אחל: ״ נ  הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א<להשבועה כצ״ל: ב<לאמרי כצ״ל: ג) לישראל לצורך עצמו: ח



 מםכת מרדכי בבא בתרא
 לשמעון מהכא דקאמר ובא ישראל אתר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה (*כנגד)
 השאר הכא נמי כיון שנתן לו כבר מעותיו כל המשכון שלו מיהו בהא מספקא לי אם
 משכונו של עובד כוכבים ביד ראובן והלך ראובן למקום אחר והפקידו לשמעון ומת העובד
 כוכבים י< אס זכה בו שמעון דמן לראובן מעותיו שמייב לו העובד כוכבים או נימא כיון
 נ*פי׳ שמא כשעת מיסת העובד טכטס מיד זכה ט שמכת ראובן* תופס אותו לא קנה שמעון:
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 משכונו משא״כ דנת לו כנר מעותיו לאז אינו שלוחי• T י ,
: וערער עליו שמעון ואמר כי המומר לקח [ ש ״ ע ח ן ״ י ש ק ר ו ! ש ,״, ר ה  מ

 ממנו הקרקע בחזקה וטען שמעון ואמר כי מאז מחה בב״ה כי ידע שסופו למכרה לבן
 ברית והטילו חרם על הקהל להעיד ויש מן הקהל שהעידו כי שמעון מיחה אז אבל לא
 מצאנו עדות שמיחה בסוף כל ג׳ שנים הללו וגס ראובן הלוקח מן המומר החזיק בלא
 מחאה ובאו לדין לפני אבי העזרי ודן דהויא חזקה מעלייחא ואע״ג דבפ׳ חזקת הבתים
 אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה
 עובד כוכבים אין לו תזקה אלא בשטר כר אף ישראל הבא מתמת העובד כוכבים כו׳
 ופירש רשב״ס דסתם עובד כוכבים אנס הוא והישראל ירא למתות הלכך אפילו אם התזיק
 ג׳ שנים הישראל שקנה [*מן העובד כוכבים] וגס העובד כוכבים שישראל קנה ממנו
 אינה חזקה הלכך ה״נ האי ראובן הבא מכת ישראל מומר חזקתו לא הויא תזקה והני
 מילי אס לא מיחה שמעון כלל אבל הכא שמיחה בתתלה גלי דעתיה דלא היה ירא למחות
 ומעתה היה לו למחות בסוף כל שלש שנים דהא קי״ל כרבי מאיר דהא דן רב כר״מ
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 כתונמה דנרי ר״מ מציא דעתה דלא עטד נחת רות לסתמא דמחני׳ לקח מן האיש וחזר ולקת
 לנעלה. מהר״ס]: מן האשה מקחו בטל כר״מ ושני ליה בין
 לוקח א׳ לשני לקותות וכן פסק האלפסי התם כשינויא דרב אשי: [דף נח] (*מרזב)
 [*המרזב] אין לו חזקה מרוח אחח פי' שאס היה במזרח יכול ליחנו במערב אבל לסלקו
 משני רוחות לא וכשהוא משנה המרזב לצפון המזחילה צריך להגביה המזחילה או לסותמו
 ולתקן שלא יצאו המיס לדרוס ממזחילה (*ופר״ת) ףור״ח פי׳] וז״ל מרזב אין לו חזקה
 לרוח אחת כגון אם המרזב קבוע ברוח מזרחית באמצע הגג ובקש בעל התצר לעוקרו
 מן האמצע ולקבעו יא מן השליש הגג או ברביע בכל אותו רוח באותו מקום שירצה קובעו
 לפי שאין ינ תזקה במקומו אבל אס בקש להעתיקו מרוח מזרחית לרות צפונית או מערב
 או דרום בעל הגג מעכב עליו לפי שיש לו תזקה: שאם בא לבנות תחתיו בונה. פי׳ רבינו
 חננאל אם בא בעל החצר לבנות בנין תתתיו עד שמגיע למרזב ויהיו המיס עוברין על
 אוחו בנין ולא יהיו מקלחין מחצר הדין עמו ונראה לר״י שר״ל אע״פ שאין יוצאים המיס
 כל כך להדיא לפי שהבנץ כנגד הקילוח מעכב המיס ואפ ״ה אין בעל הגג יכול למתות
 בידו: חלון המצרי אין לו חזקה כי׳ תקנו מעשה אירע שראובן ושמעון היו בתיהם
 מקורבים זה אצל זה ופתת ראובן תלון ענ גגו של שמעון ימים ושנים ועתה בא שמעון
 להגביה ביתו ולסתום חלונות של ראובן ולראובן יש לו אורה לביתו לצד אחר ושאל ראב״ן
 הדין לפני רבני צרפת ולפני רבני רינו״ס וז״ל ראב״ן הנני דן כהלכה לפני רבותי והנני
 מפרש [*לפי] דעתי ואס שגיתי המה יורוני חנן חלון המצד אין לו חזקה ולצוד יש לו
 תזקה פי׳ ראובן הפותח חלון המצרי לחצרו של שמעון ואינו(*פותח) [*פותחו] לאורה
 כי יש לו אורה מצד אתר אלא [*שפותתו] לתשמיש אויר לישקף ולראות בו אך קטן הוא
 ואין יכול להוציא ראשו דרך שם (ואחרי שקיפתו סוגרו) [*אז אץ לו חזקה כי הפותח
 לאויר אין פותחו אלא בשעה שצריך לראות ואחר ראייתו סותמו מ״י]. ולהט אין לו חזקה
 דמצי אמר שמעון מה שלא מתיתי ועכבתי מלפותתו מפני שלא היה לי היזק ראיה שבשעה
 שהוא סתום אני משתמש בכל תצרי ובעת פתיתתו אני משתמש בצדי החלון בחצר מכאן
 ומכאן יג(*ואינו) [*ואינך] יכול לראות אלא בתצר שכנגד התלון ואיני תסר מתשמיש חצרי
 [*כלום] אפילו שעה אחת וזה נהנה וזה אינו תסר ואם פוחח ראובן חלון צורי שיכול
 להוציא ט ראשו לתצרו של שמעון ולא עכבו ולא מיתה הרי זו תזקה שהרי מונעו מתשמיש
 חצרו לגמד בשעה שהוא פתות שהרי יכול להוציא ראשו ולראות בחצר ואע״פ שבשעה
 שהוא סגור יכול הוא להשתמש [*בכל התצר] כיון שבשעת פתיתתו אינו יכול להשתמש
 ומתסר תשמישתיה היה לו למחות וכיון שלא מיתה מתל לו ונתן לו רשות: וחלון צוד
 ה<(שפתת ראובן) זה עשוי לתשמיש אויר ולא לאורה פעמים פותחו ופעמים סוגרו ובחלון

 צוד דאמד׳ במחני׳ דיש לו חזקה פליגי ד
י , . , , י  [*וכפירוש רשנ׳׳ם ולא כפירוש ר״ת. מהר״ס]: , , י

׳ זירא אמר למטה מד׳ ר  זירא ורבי אילא *
 אמות שנוח תשמישתיה לפותתו ולראות [*בו] יש תזקה שלא היה זה מניחו לעשות אלא
 ודאי ברשותו עשאו ויכול למתות כלומר הבא לעשות תלון צורי למטה מד׳ אמות בעל
 התצר יכול לעכב עליו שלא יפתתנו שהרי יש בו היזק ראיה כדפרישית ואם לא מיחה
 הוי חזקה אבל למעלה מד׳ אמוח שאין נוח תשמישתו לפתות ולראות אא״כ יעלה במעלות
 או בסולם אץ לו חזקה ואין יכול לעכב עליו מלפותחו דהוה ליה כחלון המצרי דבשטל
 השקיסה והראיה לא יטרת ואינו מונע מתשמישו בחצר והוה ליה זה נהנה וזה אינו חסר
 ור׳ אילא י< אמר למעלה מד׳ אמות נמי יד לא הוי חזקה דאמר ביון דלא ניחא ליה
 תשמישתיה בשביל ראיה אתת לא יטרח ויעלה ולהכי שתק ולא עכבו טי אלא שאס רוצה
 בעל החצר יכול לעכבו מלסתוח תלון צורי אסילו למעלה מארבע אמות דאמר ליה זימנץ
 דטרתת וסלקת ותראה בחצרי ותמנעני מתשמישי ט׳ ותחסמי ונ״ל דמחלון צורי [*לחנן
 במתני׳] יש לו מזקה למטה מד׳ אמות מייד כדמוקי לה ר׳ זירא ור׳ אילא תלון המצד
 שהוא קטן לנמי דתניא) ףדתנן נמי] במתני׳ דאין לו חזקה אפילו למטה מד׳ אמות

 רפיקא לא מהני אלא בשדה העומד לחרישה אבל בטת לא מהני אלא נעל גדר ופרץ
 ואס היה גבשושית ונטלה תשוב בנין כדאיתא פרק כלל גדול אי נמי שקל מוליא ושדי
 מצא או גומא וטממה הויא חזקה ואס לא החזיק הישראל או לא כתב לו הכותי השטר
 קודם נתינת המעות [*לכותי](לגמרי) אז שמעון שפתח חלונותיו זכה באותה שעה באורה
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 כיון דאתזוק אתזוק ולא דמי להא דאמר
 האי מאן דשדא ליפתא [בי פילי] דארעא דגר לא הוי חזקה מ״ט בעידנא דשדא לא הוי
 א משבחא השחא הוא דמשבח וממילא קא משבחא ה״נ בשעה שפתח תלונותיו לא קני
 דאכתי לא איסתלק הכותי והשתא דאיסתלק הכותי במאי ליקני הא לא מידי עבד. הא
 ליתא דלא דמיא כלל דאע״ג דהשתא לאו מידי עבד מ״מ כיון שעומדים בתוך שלו ופתוחין
 לקרקע של הפקר קנו לו האורה בקרקע של הפקר ושלום מאיר ב״ב: מצאתי שאלו
 מקמי רב מתתיה גאון ראובן היה לו חצר בצד תצרו של עובד כוכמם והיו תלונותיו של
 ראובן פתוחים לחצרו של עובד כוכטם ובדיניהם לא היה עובד כוכבים יכול לסותמם אך
 אס רצה לבנות בונה ומכר עובד מכטס תצרו לישראל מהו שיבנה זה הישראל הלוקח
 כותל ב בחלונות והשיב רב מתתיה ת״ו אינו מן הדין וישראל יש לעשות כדיני ישראל
 וכשלקתה ידע שאין בדינינו כמו בדיני העובד כוכטם ואינו יכול לא לסתום ולא להאפיל
 ואינו יכול לעשות כעובדי כוכטס. מצאתי שהשיב רב צמת גאון לרבנא שמואל. ישראל
 שקנה מצר מן העובד כוכמס בצד ישראל תמרו והיה לו תלונות על עובד כוכטס קודם
 ממרה וכתוב בנימוסות שלהם לעשות בחצירו כל אחד מה שרוצה מה לנו ולנימוסות
 שלהם ומ ננית תלמוד שלנו ג שחלון יש לו תזקה ונעשה מימוסות העובד כוכטם הכא
 מיהא ישראל(*הוא) בהדי ישראל [*הוא] וכבר התזיק בעל התלונות דקאמר תלון המצרי
 אין לו חזקה והצורי יש לו חזקה אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא הוי חזקה והלכתא
 כשמואל ויכול בעל החלונות לעכב עליו מלבנות כנגדם ואע״פ שאין צדך לאוירן שהיום
 ל יש לו בטת הזה אוצר לממר מפנהו כדאמד׳ בפ״ק ההוא דהוה בני אשיתא כו׳ א״ל
 מ מאפלת עלי מ׳ א< א״ל רב פפא דינא קא״ל וקאמר לא צריכא דדר בו בתיבנא וציט
 דלא צריפי לאוירי משוס דלמחר מפנהו ודר בו: [דף לה ע״ב] ישראל הבא מתמת עובד
ד הוא כעובד כוכטס ואין לו חזקה אלא בשטר כבר נשאלה שאלה זו ראובן  מכמס ה
 ושמעון שקנו שני במים משני עובדי כוכמם והיו לראובן תלונות למטה מארבע אמות
 פתותות מחדרו לאורה לחצרו של שמעון שקנה גם הוא מאת העובד כוכטם והיה אומר
 כמו שהחזיק העובד כוכטס שאני בא מכחו של עובד כוכטם חברו כן אני רוצה להתזיק
 בה והסכימו כל גלולי צרפת רטנו אליהו מפרי״ש ורטנו משולם מליאו״ן לומר מאחר
 ללינא למלכותא לינא שאין יכול למחות איש את תבירו עובל כוכבים לפתות תלונותיו
 לכל אשר [*ירצה] על חטרו וכשבא השני לבנות בונה כנגדו וסותם חלונותיו של חטרו
] [*מצאתי נמ׳׳א וכן דעת ר״י ורטט אסריסורטנו משה p *  ואין יכול למתות דאין להם חזקה [
י מריגנשפורק וק כתב רינ״א פרק הגוזל נמרא פרק ר ה  *ישראל הבא מתמת עו3ד כוכבים ה ף

: ז ס ׳ ׳ י ה -מ  הוא כמוהו] ואי אמר ישראל קמאי דדי ט״ז
 זבנה עובד כוכבים מינך מהימן ונראה דאם ישראל אתר קונה מן ו הישראל אע״ג דאיכא
 למימר מה מכר ראשון לשני כל זכות שהיה לו מון דקי״ל טענינן ללוקת ה״נ טענינן
 ליה שמא ישראל קמא ראה שטרו של עובד כוכבים או הוה טעין קמאי דידי זמא העובד
 כוכבים ז הלכך אין זה השני צריך (לשכור) [לשטר] ובשם דב״א מצאתי דהא דאמדנן
 בכל דוכתא ישראל הבא מחמת עובד כוכטס הרי הוא כמוהו היינו דוקא לענץ הורע
 כתו של ישראל כגון הכא וכי הא דאמר פרק הגוזל קמא הלכתא גזל פרה מעוברת בעי
 רבא השבית העובד כוכבים מהו כו׳ אבל ליפות כתו לא אמדנן הכי כגון עובד כוכטס
 שהוא בשכונת ישראל והתזיק בתלונות ח(בקרקע) של ישראל ג׳ שנים ושוב קנאו ישראל
 לאותו קרקע מיד העובד כוכטם לא אמדנן דהוא כעובד כוכבים להתזיק דמה שהחזיק
 העובל מכטס שלא כלץ החזיק ורואה אני את לבדו למה לי התזיק בקרקע מה לי
 החזיק בחלונות וכן ט בספר ראט״ה ושם הוכיח לבמקום שיכול לכופו בליניהם יש חזקה
 לישראל הבא מכתו ואני נשאלתי על עובל כוכטס שהחזיק בקרקע של ישראל שלש שנים
 ונתגייר ולאתר שנתגייר התזיק בקרקע בשופי שלש שנים וטען לישראל מינך זטנתיה
 ושטר היה לי ואבל מה דנו ואמרתי לסשוט מתוס׳ נס] לתניא התם האוכל שלה שש
 שנים וערער עליו ג׳ שנים הראשונים ובאתרונה אמר ליה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי
ד זו חזקה שכל טענה שמקצתה בטלה  אס מתמת טענה הראשונה אינה חזקה ואם לאו ה
 כולה בטלה ספר החכמה: י גרסינן פרק הפרה והאלססי מייתי לה הכא אמר רבא
 משכונו של ישראל טל ב< העוכר כוכטס ובא ישראל אחר והחזיק ט כו׳
 תקנד מעשה היה במשכונו של ישראל ביל עובל כוכבים שמצאו יהוד כשנפל מן
 העובל כוכבים ג< ופסק רטנו אליעזר ממי״ץ שצריך להמזיר המשכון לראשון בלא מעות
 וראיה מפרק הפרה משכונו של ישראל טל הגר ומת הגר ובא ישראל אתר והתזיק ט
 זה מוציא מילו הכא נמי כיון שנפל מיל עובל כוכטס פקע שיעטליה לעובל כוכטס
 וקני ליה משכונו האי כל היכא דאיתיה ויאוש נמי לא הוי כיון דלא ידע שנפל מן העובל
 כוכטם עד שמצאו זה והוה ליה יאוש שלא מדעת דהא הלכתא כאמי מע״ל קג״ם:
 מעשה שפעם אחת משכן עובל כוכבים ערבונו לראובן ואמר ליה ראובן לעובד כוכבים
 תן לי מעותי והעובל כוכטס אמר ליה אין לי מעות תמשכן אותו לישראל אחר הלך
 ראובן ומשכן אותו לשמעון ושמעון נתן לו המעות שהעובל כוכטס היה חייב לו ובתוך
 כך מת העובל כוכטס והמשכון היה שוה כפליס מן התוב ח ובא לדן לפני ראב״ן
 שמעון אמר זכיתי בכל המשכון כיון שמת עובל כוכבים ופסק שמן הלין כל המשכון

 א שבתא כצ״ל: נ צ״ל בצד חלונות: ג נ׳׳ב שכחב: ד נ״ב אס: ה נ״ב ישראל הבא מחמת עובד כוכטס הט הוא כעובד כוכבים ואין לו חזקה אלא כשטר ואי אמר כוי: ו נ״נ זה: ז נ״ב מינך: ח צ״ל לחצר: ט נ״ג כתב: י נ״נ
 דין זה מגיא גס הגהת מיימוני פ״נ מהלכות זטיה ומתנה: יא צ״ל בשליש ותיבת מן נמחק: יב נ״ב לו: יג שהרי מהחלון אינו יכול כצ״ל: יד צ״ל דלא: טו צ״ל אבל אס: טז ותחסרני ומלתלון צורי טש לו כצ״ל:

 הגהות הב״ח

 חרושי אנשי שם
 ג״פ [סן וצ״ע והא תלמוד ערוך לפנינו בפ׳ חזקת תני בר קסרא ערער וחזר ערער אס מחמת טענה ראשונה ערער אין לו חזקה ואס לאו יש לו תזקה וזה מוסכם מכל הסיסקיס ולמה ליה למיפשמ מהתוספתא:

 הגהות וציונים מטמ״' וט׳׳מ א) אמר רב חמא טנא כצ״ל: ב) הגר: ג) ואינו יודע למצוא אח העכו״ס להחזירו לו. ד) ואין נמצאים יורשים להעכו׳׳ס. ה)מהר׳׳ל מפראג מ״ז וכן רמ״א [וכן הב״חן י) ור׳ אילא נמי אמר וכו׳ אמות לא הוי כצ״ל:



 בבא בתדא
 אינו למעלה מארבע אמות אי נמי כגון שיש יא(*שנים) [*עלים או שטר] זה לשון התוס׳
 ובעל העיטור כתב לשיעור תלון העשוי לאורה לאמרינן כל שהוא הד תזקה כגון ללא
 [*עיין לעיל כריש לא יחפור ושס כתוספות ונהגה״ה הוי בציר מטפח *וז״ל מצאתי בירושלמי בפ׳
 באשר״י שמ: חזקת הבחים תעל ללברי היו חמש פתתיס
 זו לפנים מזו שיעור כולם כמלא מקלח ולא מסייע לי [לאמריגן] גבי חלון שהיא פתוחה
 לסטיו לא נעשית אלא להכניס את האורה [ע] מטון שאין לו חזקה אינה מביאה אח
 הטומאה ולוקא שניכר עשייתן לאורה כגון שצר מבחוץ ורחב מבפנים אבל אם הוא שוה
 אינה תזקה והכל תלד בראיית הריינין עכ״ל ורטנו מאיר כתב אלמא מלמלמי חזקה
 לטומאה וגבי טומאה תנן במסכת אהלות העושה מאור בתתלה [שעורו כמלא מקלת]
 תישב עליו לתשמיש שיעורו בפוחח טפח: [דף ם] ולסתום לאלחר הוי חזקה משמע לאלתר
 דלסתוס כמו שלש שנים ללפתות מה להלן בתזקה שיש עמה טענה ובשבועה אף כאן
 בתזקה שיש עמה טענה ובשבועה ואע״ג לאין כשבעין על הקרקעות ה״מ בשבועה
 לאורייתא אבל מדרבנן נשבעין וללא כפרשב״ס שפי׳ בשמעתין לרבה בר שרשום אלא
 כפי׳ רב האי גאון וראיה מפרק הכותב גט הפוגמת כתובתה עכ״ל: לקת בית בחצר
 אתרת לא יפתתנה לתצר השותפים מ׳ מאי חלר שחלק חלרו לשנים ומאי עליה אפתא
 פירוש כ< לכי היכי לקולם תלוקה היה יכול למלאות ביתו דיורין ולהרבות עליהם הלרך
 וכן פירש רשב״ם ומזה לן אבי״ה ראובן תקנו ושמעון היו שכנים ולשניהם חפירה
 אחח לבחי כסאוח שלהם ובא ראובן לחלוק מחו לשנים כלי שיהא ראוי לחוספח ליורין
 ושמעון מערער ואומר שמפני החלוקה יש תוספת ליורין ומתמלא בית הכסא מהרה
 הלין עם ראובן שהרי קולם התלוקה היה יכול למלאות מחו ליורין הכא נמי השחא
 לפלוג אין בערעור שמעון כלום והא לאמרינן(*כל) [*בכל] השותפין מעכטן זה יכ את
 זה חוץ מן הכטסה היינו בלכר שלא היה יג על עחה כח וחזקה כלל בחצר:
 תקנח ונשאל לר״מ על הרבה שותפין שבבית אחל והאתל מרשה את הרבים להשתמש
 בחלקו אם חביריו יכולין לעכב והשיב לבר פשוט הוא שיכולין לעכב כמו לקח טת בחצר
 אחרת לא יפחחנה לחצר השותפין ואפילו לחצר שהוא עצמו שותף בו מפני שמרבה עליהם
 הלרך(*ואי תימא) [*ואם תאמר] הא לתכן בנלרים פרק השותפין היה אחל מן השוק
 מולר הנאה מאחל מהם לא יכנס לתצר ורבי אליעזר ב״י אומר יכול הוא לומר לתוך של
 חטרך אני נכנס ואיני נכנס לחוך שלך וקיימא לן כרבי אליעזר בן יעקב כלמפרש התם
 יש לומר לה״מ בחצר לסטרא ליה ויתור מותר במולר הנאה דאהילוך לחצר לא קפלי
 אינשי אבל הילוך רמת לאו דחור הוא וקפלי אינשי ושלום מאיר בר״ב עיין ס׳ האומנין
 גס בפ׳ ח״ה: [דף ם] איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא כו׳ נשאל לרבי׳
 מאיר על ראובן שטען על שמעון שהכניס יסור חומחו בחלקו של ראובן טפחיים והשיב
 נראה לי להלין עם שמעון למון לאחזיק שמעון ברוחב יסול החומה למטה אחזיק כל
 שמגלה למעלה על רום רקיע ואע״ג להחומה של שמעון לממעל לקרקע אינה מהלכת
 כנגל כל בליטת רותב היסול איכא למימר לשמעון כונס לתוך שלו טפחיים היה ועכשיו
 הוא חפץ להתזיר הכותל של מעלה למקומו ונהי דהלכתא כרבי יותנן לגבי ריש לקיש ורט
 יוחנן סבירא ליה סרק חזקת הבתים לכנס אינו מחזיר ה״מ לרה״ר משום מיצר שהחזיקו
 ט רבים אסור לקלקלו אבל לגבי יחיל מחזיר ובשבועח היסח שלא השיג גבול רעהו במין
 יסוד שלו כלפרישית לעיל בשם רב האי גאון לגשבעין על הקרקעוח מלרבנן וחלע דמון
 דמתזיק ברותב היסוד מחזיק בכל שכנגל רוחב היסול מן התהום על רום רקיעא דתנן
 לקת תצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי הם בחזקתן פי׳ דטוענין ללוקת ופירש רשב״ם אבל
 אם היתה עדיין ביד המוכר לא היינו טוענין בשטלו והיה צריך להביא עדים (*שנכנס)
 [*שכנס] לתוך שלו הוה או שני חזקה ואי מייתי עדי תזקה תלינן דכל כנגד הזיזין כונס
 לתוך שלו הוה ולא אמרינן כל קרקע שתתתיו של מי רה״ר וזיזין דאפיק דלמא טוט
 העיר הרשוהו להוציא ולא יוחר אלא ש״מ כל היכא דאחזיק בזיזין אתזיק (*כל) [*בכל]
 הקרקע שכנגדו מתהום ארעא עד רום רקיע ושלום מאיר בר״ב: [דף לה] אי דלי ליה
 צנא דפירי לאלתר הוי חזקה פי׳ ר״ת אס יש עדים דיהיב ליה לוקת למריה דארעא צנא
 דפירי(דירדו כולם) [*דורון להוליכם כן מצאתי בגמ׳] לביתו נתברר הדבר שאכילת פירות
 דלוקת ומדידה יהיב ליה למוכרו מכאן פסק ר״מ תקנט על אודות שמעון אס יש
 עדם שבקש מראובן יל שהיה [מתיר] (מוכר) לו היישוב שנה א״כ [א] הודה שאין לו
 כח ביישוב או שמחל לו כח היישוב דכי היכי דאמרי׳ הכא אם איתא דהקרקע של המערער
 לא היה מקכל דורון הכי נמי בנדון זה אס היה לו חזקח יישוב לא היה מבקש ממנו
 להחיר לו ולא דמי להא דאמדנן עמד איניש דזבן דיניה ה״מ היכא דאמר ליה זבנה
 ניהלי כל הקרקע עטד איניש דזטן דיניה שלא יתרעם עוד על הקרקע אבל לא עביד
 איניש דזבין מגמלא אונא דכל שכן דכשיקנה דבר מועט משכנגדו שיחזיק הלה בטענתו
 ויחזיק במותר ולא יחזיר לו השאר ואע״ס שרשב״ס פירש שם פירוש אחר כדאי הוא
 ר״ת לסמוך עליו ככ״מ עכ״ל(*ר״ת) ףר״מ] מיהו רשב״ם סירש דלא ניחא ליה פירוש
 רטנו חננאל וצ״ע פרק יש נותלין דפדך (גט) משום דכתב לה קרקע כל שהוא איבדה
 כתובתה ומשני במזכה להם על ידה ושמואל אמר במחלק בפניה והיא שותקח כו׳ ומקולי

 יח מםכת
 נמי מייד ועל חלון המצרי קאמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא הויא חזקה שאם לא
 היה לראובן אורה מצד אתר ופתח חלון לאורה אפילו כל שהוא למטה מארבע אמות
 כיון דניתא תשמישתיה [להציץ] ולראות ט כל שעה לחצרו של שמעון שכנגד התלון ומונעו
 מתשמיש באומו מקום לגמרי שתלון של אורה לעולם פתות ואיכא היזק ראיה באותו
 מקום והוה ליה למחות ומדלא מיחה הד חזקה ולא דמי לחלון המצרי שהוא קטן דאין
 לו חזקה אפילו למטה מארבע אמות כדפרישית דשאני התם דאותו חלון אינו עשוי לאורה
 אלא לתשמיש אויר דהתס אחרי שקיסתו סוגרו ויכול להשתמש במקום שכנגד המלון בעת
 סגירתו כדפרישית אבל תלון של אורה אינו סגור לעולם ואינו יכול להשתמש כנגדו לעולם
 כלפדשית אבל תלון [*מצרי] של אורה שהוא למעלה מארבע אמות דינו כחלון צורי
 שהוא למעלה מארבע אמות שאין לו חזקה לא לר׳ זירא ולא לרט אילא להא אינו מונעו
 לשמעון מלהשתמש בחצירו ללא יטרת ויעלה כרי לראות ואין כאן היזק ראיה ולהמ לא
 מיחה וכל שכן מלון של ראובן שהוא למעלה מגגו של שמעון שאין עליו תשמיש שאין
 [דרך] (א *להשתמש שמה על הגג [*וגס] שיש לו אורה מצד א׳ ואין) [*כל זה מצאחי
 בספר מוגה שאינו] בו היזק ראיה דאין חזקה של ראובן חזקה שלא היה לשמעון למחות
 לא בשטל היזק ראיה ולא בשביל משמיש דאפילו לרט אילא אין לו חזקה לראובן ויכול
 שמעון להגביה את ביתו כשירצה דהא אם בא שמעון טרם שירצה להגביה את ביתו למחות
 לא היה יכול דזה נהנה וזה אינו תסר וכגון זה אנו כופין על מדת סדום ושלום אליעזר
 בר ר׳ נתן: וזו היא משוכח רבני רענשטר״ק מה שאמרת שיש לראובן גס תלונות אתרים
 לביתו ואין זה החלון עשוי לאורה ומש״ה אין חזקת ראובן חזקה מה בכך מ״מ גס
 כ(*בזה מועיל) [*מועיל בזה] החלון לו(*שיש) [*שהוא] לו אורה יותר ופי׳ תלון המצרי
 אין לו חזקה אפילו למטה מד׳ אמות [אע״ג] דיש לו היזק ראיה ויכול למתות ומיהו
 הואיל ולא קבע תשמישתיה שהוא קטן ואינו יכול להוציא ראשו ואינו עשוי לאורה אלא
 תשמיש שהוא עראי אין לו חזקה דיכול לומר לא חשתי למחות הואיל ועראי הוא והיום
 או למתר אסתלק ושל צורי שהוא גדול וגלי דעתיה שהוא רוצה לקובעו זמן מרובה והוא
 למטה מארבע אמות שמזיק ג מראייחו ולא מיחה לפיכך יש לו תזקה ל והא ליתא לודאי
 אין הטעם [בתלון מצרי] בשביל שאין יכול להוציא ראשו ואין כאן היזק ראייה שהרי מ״מ
 מגלו הוא רואה ותלע מלרט יהולה לאמר אס יש לו מלבן א« (אלמא כל שיש לו)
 [אפילו חלון המצרי יש לו חזקה אלמא כל שיש לו היזק כו׳ במ״י] היזק ראיה ואפילו
 הוא קטן ואין הטעם אלא משוס קטעוח כמו שפי׳ רשב״ס שאס אין בו היזק ראיה
 מ״ט לר״י נהי נמי לקטע הוא ע״י מלק והלא אפילו חלון צוד ה שרי אס הוא למעלה
 מל׳ אמות אין לו חזקה הואיל לאין [*בו] היזק ראיה ועול חנן החלונוח מלמעלן ומלמטן
 וכנגלן ל׳ אמות ותני עלה מלמטן כלי שלא יעמול ויראה כו׳ והלא לשם אינו מכניס
 ראשו בתלון אלא עומל בכותל ורואה כנגל החלון ומשיב ליה היזק ראיה ומ״ש שמואל
 ולאורה אפילו כ״ש הוי חזקה היינו למטה מל׳ אמות לוקא שיש היזק ראיה והוא תשמיש
 קבוע שהוא לאורה אבל למעלה מד׳ אמות נהי לתשמיש קטע ו הד הוא כחלון צורי
 דאמר למעלה מארבע אמות אין לו תזקה ומה שאמרת על הגג של שמעון פתוח מלונו
 של ראובן לא היה מזיק לשמעון כלום הואיל ולית ליה תשמיש לשם ידענא שסברא הוא
 אע״ג שאגו רואין היזק ראיה בגגין כמו שני בתים בשני צדי רשות הרטם זה עושה
 מעקה וכו׳ וזה ר״ל בשביל שגגותיהם י הס שדם והיו משתמשין אבל בזמן הזה אין
 משתמשין בגגין וכן הדכר נראה אבל אין יודעים אנחנו אס יש לסמוך על סברתנו. יצתק
 בר׳ מרדכי משה בר יואל וזו תשובת רטנו משולם ששלח לראב״ן אין דור יתום שאתה
 ראב״ן בתוכה ברוך טעמך וכל פירושיך נראה בעיני ובעיני כל החבורה אך צדך לראות
 אס טח שמעון אינו עשוי להגביה אז כבר זכה ראובן וחזקתו תזקה ודמי לההוא דפ׳ לא
 יתפור בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך דטעמא דממליכנא לא אמדנן ומון
 דבדין סומך כשיבא חברו צריך להרחיק [*וכן הכא כשיגע המת צריך להרחיק שלא כוי.
 כן מצאתי מוגה במרדכי של מוהרר״ה איטריו״ש ז״ל ואח״כ מצאחי באבי״ה] שלא יאפיל
 ויזיק ואם היה הבית של שמעון עשוי להגביה אז תתקיים פירושך וגס דינך ואין תזקת
 ראובן חזקה ומ״מ נראה לנו שסחס טח עשוי להגביה ואין לו חזקה לבעל התלון ואדונינו
 חכם כמלאך השם ומה שנראה בעיניך עשה. משולם בר׳ נתן יוסף בר׳ אליהו נתן בר׳
 משולם מאיר בר׳ משה וכן השיב דב״א לרטנו יעב״ץ ור״מ פליג ואמר דיש לו חזקה
 לחלון שעל הגג. ולאורה ח כל שהוא הוי תזקה אומר ר״ת אפילו נקב קטן משהו ובכ״מ
 [*שהוא] אפילו למעלה מד׳ אמוח [יש לו חזקה והא דאמרינן למעלה מד׳ אמוח] אין
 לו חזקה מפרש ר״ח ט [שזהו] בחלון המצרי אבל בחלון צורי אע״פ שאינו עשוי לאורה
 [*או שהוא עשוי לאורה] מון שהוא דבר קביעות יש לו חזקה אפילו למעלה מד׳ אמות
 ומייתי ראיה מהא דתנן החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין משכנגדן ד׳ אמות ותני
 עלה למטן שלא יעמוד ויראה ומכנגדן שלא יאפיל ומדמרתיק מלמטן ד׳ אמות אלמא
 י גבוה מלמעלה ארבע אמוח מן הכוחל אלמא יש לו חזקה אפילו מלמעלה מארבע אמות
 כיון שעשוי לאורה. ואיני יודע מה ראיה מטא דמצינן למימר כגון (*אותו) [*שאותו]
 תלון [למטה] [*בעלייה] דאע״פ שהוא למעלה מארבע אמות לעומד בחוץ לעומד בפנים

 מרדכי

 הגהות הב״ו־ן א נ״נ במ״ס אין זה: נ וה החלון מועיל כצ״ל: ג צ״ל נראייתו: ד חוקה ואין הסעס כצ״ל ותי׳ והא ליתא דודאי מוקפים: ה תי׳ שרי נמחק: ו נ״נ הוא: ז צ״ל היו: ח נ״נ אפילו: ט צ״ל נמי: י נ״נ החלון: יא ;׳׳נ לי: יב צ״ל
 על זה: יג נ״נ לו: יד שיהיה כצ״ל:

 הגהות |א| וכחנ מהרי״ק דראונן היה נא מכת הטענה ואמר שמעון מחל לו וכן נראה מתוך מה שמצאתי נקונן חשוכות שו״ת מהר״ס (נתשונת מהר״ס סי׳ וי) מניא דנריס אלו כמ״ש (חסר נ׳ תיבות) וז״ל וא״ת יהלא ראונן עצמו אינו
 טוען שקנאו מאתו וי״ל שהוא אומר שמחל לו כת ישובו אחרי שטוען שאמר לו תחלה יש לי אחר ואינו צריך לשוב עוד שמה דש בלשון זה לשין מחילה אתרי שמוכיח סופו שהוצרך לבקש התרה עכ״ל הרי לך נהדיא דדוקא משוס שאמר
 לו תחלה יש לי ישוב אחר שיש בלשון הזה לשון מחילה הא לאו הכי לא אמנם נראה לכאורה שנעל המרדכי ש״ל לאםילו לא היה אומר שמעון שיש לו יישוב אתר מ״מ במה שביקש ממנו להתיר לו חיישינן מידי דאלת״ה לא היה לו לדלג סיומא
 דמלתא דהיינו מה שכתבתי למעלה שהוסיף בקובץ התשוכה כדכתנתי למעלה מאחר שעיקר הדין חלר נזה אלא ודאי לכאורה נראה דס״ל לנעל המרדכי משברא דנפשיה דמאחר שיש עדים ששמעון בקש מראובן שיתיר לו היישוב דנלא שום טענה
 אחרת אית לן למימר ששמעון הודה שאין לו כת ביישוב שמתל כו׳ כדמשמע מפשטא דמלתא שהביאו המרדכי בשם מהר״ס: ומה שכתב אדוני שיכול לבוא לידי ש״ד אס יהיו יחד הטל פשרה ביניהם ויעלו שכר זה לזה וירתה שמעון לפני ראובן

 בדאמרינן גבי ספינות פרק אתד דיני ממונות (דף ל״ב) תדתה שאינה טעונה כוי ע״ש בתשובת מהר״ס סימן יי:

 חהושי אנשי שם
 מהר״ם ןען כלומר ולא להשתמש לאורו ה״ל כמי שעשוי לאדר ולא חשיב קבע ומכיון שאין לו חזקה אינה מביאה אמ הטומאה ומדמדמי חזקה לטומאה ושיעור חלון לטומאה כפותת טפת ש״מ דעשוי לאורה הוא פותת

 טפת וחד שיעורא הוא:

 הגהות וציונים טממ׳׳י ופ״מ א<נ״ב וכוי: נ<כי כצ״ל:



 מםכת מרדכי בבא בתרא
 לאפ״ה חייכ ראוכן להחזיר לו מעותיו ואע״ג לבטול מקח כגון יותר משתות בעיא היא
 אם לעולם חוזר או לא ולא איסשיטא הא ולאי מקח טעות כגון זהב ונמצא כסף (*וכגון)
 [*או כגון] שחמתית ונמצאת לבנה להוי מקת טעות ולעולם חוזר ואע״פ שראובן קנאו
 מן העובל כוכבים וגס שמעון היה מחזר אחר העובל כוכבים לקנותו מה בכך הרי כשקנאו
 ראובן מיל העובל כוכבים הרי הוא שלו ולאו כל כמיניה להטעותו ואפילו לא נתכוין
 להטעותו שמעון תוזר ושלום מאיר ב״ב. ואביאסף פסק לאם מכר כסף סיגין בתזקת
 צרוף אין יכולין לחזור בו [א] אבל זהב ונמצא כסף או להפך שניהם יכולין לחזור ן*גמ׳
 בהגוזל לקי״ח עי׳ בגמ׳ כאן לפ״ח] עיין 3פ׳ הזהב(*א״ר יוחנן ללעת מנין פוטר שלא
 ללעת אפילו מנין אינו צריך): נשאל לרבינו מאיר תקפד מאשה אתת שגנבה מבעלה
 ק׳ זקוקץ ומסרה אותן אצל אשה אחרת ואותה האשה שקבלתן היתה מלוה אותן ברשות
 המפקלת למחצית שכר וילעה שגנבתן מבעלה והתזירתן בילה ועתה תובעה הבעל על
 ככה והשיב נ״ל אתרי שהולתה [שילעה] שהיו גנובים בילה שגנבתם מבעלה לא היה לה
 לקבלם לאע״ג לנשים הנושאות ונותנות בתוך הבית פסק נ<(לבינו מאיר) למקבלים מהם
 מ״מ היכא מתברר שגונבת מבעלה והוא י אין יולע אין לקבל הימנה ואס קבלה מן
 האשה לא היה לה להחזירם לה ואע״ג לאמר המקבל מן האשה יחזיר לאשה פרק חזקת
 הבתים התס היינו טעמא לאחזוקי בגניבה לא מחזקינן אבל הכא שנתברר שגנבתם למי
 למקבל מן העבל שיחזיר לרבו [אפילו שתררו ומת כלסי׳ רשב״ס] משוס לסתם עבליס
 גנמם וכל שכן הכא שהוברר לה שגנבתן שהיה לה להתזיר לבעלה ולא לה ואין להקשות
 ולומר נהי לעשתה שלא כלין שהתזירה בילה יא לא תתתייב לשלם אותם לטובא אשכחן
 בעניני ממון לחייב בליני שמים ולא בליני אלס כגון הנך לריש סרק [הכונס] וכל כיוצא
 בהן אין לומר כן לגלולה מזו אמרו סרק המוכר את הססינה השולח בנו אצל חנוני
 ףוסונליון מלו] ומלל לו באיסר שמן ונתן לו האיסר ושיבר את הצלוחית ואיבל את
 האיסר חנוני חייב כו׳ ואוקימנא לה במסקנא (כגון שנטלה החנווני למול בה לאתרים)
י כגון שנטלה תנוני על מנת למול בה וסיסא לקחני ומודם חכמים לר׳ יהולה  ףמ״
 בזמן שהצלוחית מל התינוק לאו לוקא מל התינוק לאפילו נטלה נמי אלא שלא נטלה
 ע״מ למול לאתרים] ובשואל שלא מלעת קא מיפלגי [כ] לרבנן סברי גזלן הוי וקנייה
 להתתייב בה על שיתזיר ליל הבעלים עצמו לבעינן השבה מעליא כלכתיב והשיב את הגזילה
 אשר גזל ונ״ל לאסילו לרבי ישמעאל לאמר גנב טלה מן העלר וסלע מן המס למקום
 שגנב יחזיר ולא בעינן לעת בעלים הכא מולה להשבה ליל התינוק לאו השבה מעליא
 היא ומיחייב באתריות והוא הלין ינ מלון זה כיון שנטלה המעות והלוותם למתצית שכר
 הויא לה לוה שלא מלעת בעלים ומחייבא באחריות כלומר לנהי ללגמ אשה שנתנתס לה
 הויא לה עיסקא לפלגא מלוה ופלגא פקלון ותו לא. גמ הבעל הויא לה (*כולהו)
 ףמכולהו] לווה שלא מלעת בעלים להויא ליה גזלנות לרבנן לר׳ יהולה לאסילו בשואל
 שלא מלעת [והשתא ומה] שאלה לפי שעה למהלרא בעינא למיתייב באתריות ולא
 מיפטרא בהשבה ליל התינוק לבעיא השבה מעלייתא כ״ש לווה שלא מלעת ג<(ללא הלרא
 בעינא) ללא הדד הני זוזי בעינייהו לתשיב כגזלן ולא מיפטרא בהשבה ליל האשה שגנבתם
 ואפשר לאפילו רמ יהולה לפליג התם בתינוק לסבירא ליה לשואל הוי ומיפטר בהשבה
 ליל התינוק הכא מולה להתם הוי שאלה והלרא בעינא אבל הכא הלואה היא ולא הלרא
 בעינא ומולה לגזלן הוי ועול להתס מלעת יהבא אבי התינוק ליל התינוק הלכך כי אהלר
 ליה חנוני לילו נמי פטר ר׳ יהולה אבל הכא דגנבתס ולקחה בלא ידעת בעלה אנן סהלי
 ללא ניחא ליה לבעל ללהלרינהו לילה ואפילו לר׳ ישמעאל לאמר לא בעינן לעת בעלים
 ה״מ לכשיתזיר הסלע לכיס והטלה לעלר להוי מקום המשתמר אבל לחינוק השבה לילו
 לאו השבה היא כלל אלא כמשליכו לאימל ותלע לאי לא תימא הכי אמאי לא קאמר הכא
 ללכ״ע גזלן הוי ובפלוגתא לרבי ישמעאל ורבי עקיבא קא מיפלגי רבנן כרמ עקיבא לבעיא
 התם לעת בעלים ורבי יהולה כר׳ ישמעאל ללא בעי לעת בעלים ומללא קאמר הכי ש״מ
 ללרבנן לאמרי גזלן הוי לכולי עלמא בעינן [הכא] לעת בעלים וטעמא כלסרישית וכיון
 לבמינוק לרבנן לאמרי גזלן הוי וקי״ל כוותייהו בין לר׳ ישמעאל מן לר׳ עקיבא בעינן
 לעת בעלים וטעמא כלפדשית כ״ש מלון זה לשלא מלעת בעלים באו לילה ללא מיפטרא
 הנפקלת במה שהחזירתם לילה מון לקבלתם למחצית שכר כלפרישית ועול שהרי הוכתתי
 לאסילו לר׳ יהולה להתם מלון זה מולה ואע״ג לנשי לאו לינא גמירי מה בכך הא

 א כתובתה שנו כאן פי׳ רשב״ם אבל בשאר בעלי חובים לא על שיאמרו בפירוש הדני
 מוחל השעמר: סליק פידקא

דף םא] המוכר את הבית (ו) אילימא לקרי למת מת ולמרה בירה פשיטא. ] 
 מספקא למורי אי כתב לא שיירית בזמגא אלין כלום
 אי הוה מועיל היכא לכ״ע קרו למת מת ולמרה בירה ונראה לפשיטא לאינו מועיל
 רהכי מוכת פ׳ [המוכר את המת ללוקא] היכא לאיכא נמי לקרי 3 למרה (*בירה) [*מת]
 ליש ספק בלבר [*אז] מועיל לומר לא (*שייריה) [*שיירית] להוציא מילי ספק אבל

ת בירה1 *יק פסק הרא״ש: י 3 ל 1 י  במקום שבלוי ^
 [*למרה מת] אינו מועיל*: [דף סט] תזינא

 אי אית ליה ליקלא יהיב ליה תד ליקלי ואי לא זמן ליה תרי דקלי ג כתב ראמ״ה בא״א
 לחייב לקנוח לו אי מזמן ליה מיד לשכיח למיזבן כלאמר סרק הרמת האי מאן ליהיב
 זוזי לחבריה למיזבן ליה חמרא ופשע ולא זמן משלם ליה כלאזיל אפרוחא לזיל שפט כו׳
 וכגון שמלו לקנות וקני מילו ללא להר כאסמכתא [*ועי׳ סי׳ ס׳ וסי׳ ר״ט ור״י ועי׳
 בב״י טת״מ]. תקפ ובתשובת רמנו נסים גאון נמצא אם ראובן מכר כור חטים לשמעון
 בלינר וקנו מילו וקבל הלמים ולאתר זמן תבעו ונמצא שלא היו לו תטיס בשעת הקנין
 שחייב להעמיל לו מקחו ואפילו נתייקר לתניא בתוספתא לב״מ פ״ל המוכר מת לחמרו
 בחזקת שיש לו ונמצא שאין לו לא כל הימנו לאבל זכותו של זה וגס מרושלמי לתרומות
 בפרק האוכל ל בשוגג רמ אבהו בשם ריש לקיש אמר הא למה זה לומה למוכר חפץ
 לחמרו ונמצא שאינו שלו שהוא חייב להעמיל לו מקחו מיהו רשב״ם פירש הכא ואי
 משעבד פריק ליה שלא יהא מחוסר אמנה או יחזיר לו המעות משמע אבל לא מן לינא
 והמיימון כחב פרק כ״ב [*ופרק כ״ל ועי׳ במ״מ שם] להלכוח מכירה אע״פ שאין אלם
 מקנה לבר שלא בא לעולם אבל הפוסק על שער שבשוק ולא היה אוחו המין שפסק עליו
 ברשות המוכר חייב ליתן לו ולקנות ללוקח מה שפסק ואם חזר בו מקבל מי שפרע: [דף
 סז] מעמלא לבתי פירוש משמרות הבחיס לכמקרקעי חשיב להו לשכר מקרקעי טוב
 מקרקעי כך פירש רשב״ס מכאן קשה למה שכתב בספר המצות לאע״ג לנשבעין על
 שכירות בתים משום לתשיבי כמטלטלי [*ובכאן משמע לכמקרקעי תשיב להא אפילו על
 הקרקעות נשבעין לפי׳ ה״ג וללא כפירוש רשב״ס. כן מצאתי מוגה] לאין נשבעין על

 הקרקעות: פליק פירקא
דף עז] אותיות נקנות במסירה כר. התוס׳ האריכו הרבה  המוכר את הפפינה [
 בענין אותיות נקנות במסירה תקפא וכללו של לבר
 האלפסי ור״ת ור״י פסקו לאין אותיות נקנות במסירה אבל בהנכות הלואה פסק רב
 יהולאי גאון לאותיות נקנות במסירה והפוסקים לאין אותיות נקנות במסירה טעמייהו
 משוס לרבנן לסליגי(על ר׳ ועל) א< [וכן] רבי נתן בשמעתין!פ! כולהו סבירא להו לאין
 אותיות נקנות במסירה וכן רבא נמי פסק פ׳ גט פשוט וגם רמנו מאיר פסק לאין
 אותיות נקנוח במסירה ה הלכך המוכר שטר חוב לתמרו או נותנו במתנה אינה נקנית
 במסירת השטר בילו שלא מכר לו אלא הראיה שבו ואין הראיה נתסשת ביל ולא יקנה
 באמירת לך תזק וקנה כגון שאר המסירות ואמר שם שצריך שיכתוב לו המקנה קנה
 שטר פלוני וכל שעמל שבו וימסור לו השטר ונמצא נקנה בכתיבה ובמסירה. והילך
 התשובה תקפב י נשאל לרבינו מאיר על האלמנה שתפשה חותמות ושטרות של עובל
 כוכבים שנכתבו לשם בעלה ולשמה אי הוי מיקרו תפיסה והשיב לבר פשוט הוא שאץ
 בתסיסה זו כלום דאפילו למאן דאמר אותיות נקנומ במסירה ואין צריך להביא ראיה
 מולה באשה הנושאת ונותנת בתוך המת ובאתל מן האתין שהיה נושא ונותן ז והיו אונות
 ושטרות יוצאין על(שמו) [*שמס] לעליהס להמא ראיה כלאיתא פ׳ חזקת הבתים ואי משוס
 לאתזקה בשטרות מספקא לך אי חזקת השטר הויא מזקה לגבי הממון שכתוב בתוכו הא
 מלחא אימא בהליא פ׳ שור שנגח אמ הפרה המחזיק בשטר של גר מהו ח לאחזיק בשטרא
 אלעתא לארעא ט [אחזיק] ובארעא הא לא אחזיק כו׳ אלמא לאחזיק בשטר לא הוי חזקה
 לענץ הממון שכתוב בו ושלום מאיר בר ברוך עיין פרק מי שמת גבי הלואתו לפלוני: [דף

 פג] שתמתית ונמצאת לבנה פסק רמנו מאיר *כמונ באורך פ׳ המפקיד עיין שס:
 תקפג *על אולות ראובן שקנה חפץ מן

 העובל כוכבים בתזקת שהוא זהב ומכרו לשמעון ולא נתכוין להטעותו ונמצא של כסף

 הגהות הב״ח א כתובה וכו׳ ופר״ש כצ״ל: ב לבית בירה כצ״ל: נ נ״ג פסק הרג אלפסי איכא מאן דשמיעא ליה מהאי מימרא דמאן דמזבן לחבריה מידי דשכיח למזק כוי. נראה דטעמא דרג אלפס דס״ל להלכתא כרכ גפ״ק דג״מ דאמר
׳ והילך התשובה) חא״מ  שדה זו שאני לוקת כשאקתנה קנוי לך מעכשיו קנה. ומה שפסק בכאן דוקא דשכית למזק איירי ומשמע דדברי רב בשדה סתס דוקא. והאלפס פסק כרב אפילו בשדה זו: ד נ״ב תרומה: ה (הלכך ט

 ונ״נ נמ״ס אין זה: י נ״נ דין זה מניא גס בהגהת מיימוני פרק ראשון מהל׳ זכייה ומתנה וע״ש: ז נ״ב בתוך הבית: ח נ״נ מאן: ט נ״נ הוא דאשזיק: י אינו כצ״ל: יא מ״מ: יב נ״ב נמי:

 הגהות [א| ומ״ש נמכר כשף סיגיס בחזקת כסף צרוף אינו יכול למזור בו היינו כשאין בו שיעור אונאה וכן משמע בהגהות מיימוני פי״ז מהלכות מכירה ג״י ח״מ סי׳ רל״ג: [ב) וקשגרי רבנן שואל שלא מדעת געליס גזלן הוי וחיינ להחזיר
 ליד נעלים. תימה הא נגוננ טלה מן העדר תכן בהגוזל בחרא לא ידעו הבעלים לא בנטילתו ולא בחזירתו אר״י לדעת מנין פוטר שלא לדעת אפילו מנין אינו צריך וא״כ ה״נ בשואל שלא מדעת נהי דגזלן הוי מ״מ פוטר בחזרה ליד

 התינוק ואור״י דשאני התם דלמקוס המשתמר מחזיר אגל הנא מאגדה גידיס שמחזירה לתינוק:

 חהושי אנשי שם
 מהר׳׳ם ןם] וכתב ר״ת כל היכא דליכא לצותן קמן ואין אדם מערער עליו לא מיבעיא לד אלא אפי׳ לרבצן צמי דאית להו אין אותיות צקצות במסירה יכול לגבות המוב מן הלוה דכל היכא דליתיה לנותן ליכא למימר דחוזר
 ממתנתו וקונה במסירה ואמימר דססק כרבנן דאותיות אין נקנות במסירה דוקא לעני( שיוכל לתזור בו הנותן אבל כ״ז שאינו מוזר בו קצה המקבל ממצה במסירה בעלמא עיין במיימוצי פט״ז דהלכומ מש״ה. ע״כ מצאתי

 נספר המרדט:

 הגבורים
 לא קני דאמרי׳ אילו הוה דתקינן בקנין הוה הדר טה ולא הוה נקנית הילכך ט לא אקני אמרי׳ פטומי
 מילי בעלמא נינהו ואם אין עדים טניהס וראובן טוען קודם המכירה התנית וע״מ ק מכרתי ושמעון טוען
 אחד קיום המכירה התניתי ישבע שמעון שבועת היסת והא דההוא גברא דזבן ארעא לתבדה שלא באתריות
 חזייא דהוא עציב א׳׳ל אמאי עציבת אי מגבא ליה מינך מגבינא לך שופרא שבחא וסירא אמר אמימר סטומי
 מילי בעלמא אבל אי קני מיניה הא שעבד נסשיה. ספר מכמה: פסק האלפכך דאס כתב מלוה ללוה בשטר
 מהימנמ לי כט מד כי אמרת לי פרענא לך אפי׳ מת המלוה ונפל נכסי קמי יממי מהימן הלוה ואע״ג
 דלא כתב עלאי ועל ירמי דדבר שבממון תנאו קיים ועוד דלא עקר ליה לשטרא כי אמר פרעתי דטענה
 בעלמא דאיצו צאמן לומר פרעתי משוס דשטרא טדי מאי בעימ דאיבעי לך למפרעיה או למכתב תברא
 עלדה אבל הכא אמאי הימנו דכמב בשטרא המנומא מיהו נאמן ובשבועה דטון דלא פטרו בהדיא משבועה
 מאי נאמן דקאמר בשבועה וכה״ג אמרי׳ פרק המוכר את הבית מאי נאמן נאמן בשבועה והוי כמלוה על

 פה ומשתבע שבועת היסת ושקיל. ה״ג:

 שלטי
 (ו) ראובן טענו לשמעון ספר מכרתי לך והתגימ עמי להתזירו לי כשיהיו לי המעות ועמה קבל מעומי׳
 והתדר לי הספר ושמעון משיבו מטרה גמורה מכרת לי ולאתר המטרה אמרתי לך כשיהיו לי המעומ
 אתדרהו לן ולא הקנימי לך בקטן וסטומי מילין בעלמא אמרתי לך להניח דעתן דין זה פסוק ממתניתא
 מכור לי טת מכר לו שדה ואמר לו לכשיהיו לי מעות חחזירס לי אסור לכשיהיו לך מעות אתדרנו לן מותר
 ואמר מ״ש דשא ומ״ש סיפא ומתרץ רבא סיפא נעשה כמ״ד ליה מדעמיה כלומר דשא מתנה המוכר
 קודם קיוס המטרה לא גמר ומקנה אלא על מנאי ואין כאן מטרה גמורה והויא ליה הלואה ואסור ללוקח
 לאכול הפירות סיפא דהד התנאי אתר קיום המטרה אפי׳ אמר המוכר כשיהיו לי מעות תמזירהו לי געשה
 כמו שאמר לוקת מדעמו לכשיהיו לן מעות אתזירנו לן דכי היט דאס אמר לוקת לא הוי אלא פטומי מילי
 הכא נמי כי אמר המוכר אתר קיום המטרה אין כלום ומותר הלוקת לאכול הסירות שהמנאי אין כלוס
 והמטרה קיימת ואפי׳ הקנה הלוקח בקנין לקיים התנאים שאחרי המטרה היה התנאי ואין בטענת ראובן
 ממש טון שלא קנו ממנו דזה הכלל כל מקום שצדן קנין ולא קבל עליו התנאי בקנין אלא במילי דעלמא

״מ: ב) נ״א רטנו יצחק: ג< נ״א ל״ג: ג  הגהות וציונים מטמ״י ומ״ט אן



 בבא כתרא
 ולפיכך חייב כ״ש מלון זה לאילו לא היה השליח היתה מחזירה הכל אישתכח להשליח
 עשה כל ההיזק ולא עככרא גנב אלא חורא גנכ ותלע שאילו לא לקח השליח הגנינה הכל
 היה מוחזר לבעלה כי החרימו מ״ה על כל בן בריח על אנשים ונשים שכל מי שהיה
 יורע מניבה שיולה בלבר והיא הולה על סי התרס מכרים וכסתות שגנבה משל בעלה
 והפקילה ביל אנשים והתזירו אותם גס הממון ההוא אילו היה מונח במקומו היה מותזר
 לבעלה כי היא לא היתה רשאי לחזור ליקח הגניבה כי כבר נתגלה שגנבה וכתשה והטמינה
 לכן עשה השליח הכל לעל ילו נגמר ונמרק כל העיוות והרשע והפשע ויאסרו כל האנשים
 המעוותים צלק וצלק ישפט בארצנו ובשערינו והיה זה שלום על כל ישראל ועל לייניהס
 יצתק ב״ר משה: [דף פח] ההוא גברא לאייתי קרי רלפומבליתא) ףלפום נהרא] וכו׳
 תקפה הרי לאדם יכול להקליש פקלון שהפקיל ביל אחרים ה״ה מלוה ליוכל להקריש
 אע״פ שאינה ברשותו כלאיתא פרק יש נותלין למלוה יכול ליתנה במעמל שלשתם ואם
 לא היה יכול להקליש לא היה יכול ליתן אבל בגזל אמרינן פרק מרוכה ופרק קמא דב״מ
 דאינו יכול להקדיש (*והכי מילי) ףלפי שאינו ברשותו וה״ה] במשכון לאין יכול להקליש
 לפי שאינו ברשותו והקנין חליפין צריך שיהא (*סולר) ףהסולר] שלו אבל אם הוא שאול
 ד כיון לאינו יכול להקליש וגס אינו יכול ליתנו והא לך תשובת רמנו תם ואשר שאלת אס
 אלם יכול לאסור משכונו(*של) [*על] תבירו מההוא להקלש מפקיע מילי שעמל ההיא
 לאו ראיה היא למוקמינן ליה בלאיתיה ברשות מקליש כי היכי למוקמינן לה לחמץ שהוא
 ברשות ישראל אבל בהרהינו אצל עובל כוכבים לא אמרינן למפקיע כלמוכח בפסמים
 ואע״ג לבליניהס אין בעל חוב קונה משכון ועול אמרינן פרק אע״פ הא לא למיא אלא
 להקלישה [אחר] שאפלנה ה אבל ביותר מכלי שיש למלוה על המשכון לשוי טפי ההוא
 טופיינא מצי מקליש ליה כלאמרינן פרק הספינה בההוא לאייחי קרי כו׳ ואקלשינהו
 ואמר אי לא נקייצי] למיהן קלוש עיין פ׳ המליר וגס פ׳ הכותב גבי אמר אמימר מאן

 לאיכא עליה כחובה ובעל חוב כו׳ [ב]: סליק פירקא
דף צו] המוכר תמת יין לחבירו והחמיצה אמר  המוכר £ירות לחבימ תקפו [
 רב כל ג׳ ימים הראשונים ברשוח מוכר ואפי׳ נחן הלוקח מעות
 למוכר יחזיר לו למון לנמצא חומץ גמור תוך שלשה ימים הראשונים שמכר לו מרוע
 שקולם שמכר לו התחיל להחמיץ ואע״פ לריחיה חלא וטעמא חמרא ףחמרא] (*ולאי
 לאו טעמיה שפיר כיון להחמיץ חוך שלשה) ומ״מ אהא חמרא לא יהיבי אינשי(*מילי)
 [*למי] כיון שאינו מוכר אלא תבית אתת [*נ״א ואע״פ שטעמיה והוה ריחא וטעמא
 תמרא ולאי לא טעמיה שפיר כיון שהתמיץ תוך ג׳] [צ] ףהגה״ה] תקפז מצאתי יין
 שיש לו קמחין מון דפסול לנסכים כדמוכח במנחות פרק כל קרבנות אין אומרים עליו
 קדוש היום כדאמרינן פרק המוכר פירוח אין אומר קדוש היום אלא על היין הראוי
 לינסך ע״ג המזבח ףע״כ הגה״ה]. מכאן ואילך ברשות לוקח אפילו לא נתן לו מעוח
 תייב ליתן מון דטעמיה ומיהו היכא דלא טעמיה בשעת לקיחה נראה דמצי אמר המוציא
 מסבירו עליו הראיה ףדססק] הוא: [*דין זה עי׳ בתוס׳ ע״ז] חמרא אכתסיה דמריה
 שוור פרשב״ם דס״ל כרמ תייא בר יוסף דאמר (*לעיל) [*לקמן] מזליה דגברא גרים
 ולא נראה לר״ת חדא דא״כ ה״ל למינקט הכא האי לישנא ועוד (*דלעיל) [*דלקמן]
 קאמר ופליגא דרב(*חמא) ףחייא] בר יוסף [בזה] ה״ל למימר ופליגא דשמואל ועוד
 דאין זה סברא כיון שאינו רגיל להיות תומץ גמור משעה שהתחיל להחמיץ עד אחר שלשה
 ימים י(שנאמר) שמזלו גרם לו להחמיץ לאלתר ונראה לר״י דדוקא מיירי הכא כגון
 שטעמו בשעח מכירה והוה ריחיה וטעמיה תמרא הלכך כשהתמיץ את״כ תוך שלשה
 ימים והוי תומץ גמור טפי אית י ליה למחלי ע״י טלטול ונדנוד ח מדנימא טעמיה ולא
 טעמיה שפיר אבל אי לא טעמיה אז ודאי לא תלינא בטלטול ונדנוד דהאמר (*לעיל)
 [*לקמן] לא שנו אלא קנקנים דלוקמ שהורק מכלי אל כלי אכל קנקנים דמוכר [*מצי
 אמר ליה הא תמרך והא קנקנך משמע דמוכר דומיא דלוקת שהורק מכלי אל כלי דלא
 מ״י] כו׳ ולא מצי מוכר למימר הטלטול והנדנוד גרס לו והיכא דעדיין לא טלטלה בהא
 לא פליג שמואל אדרב כך פירש ר״י כ״ר מרדכי וכתב ראבי״ה באמאסף לית הלכתא
 בהא כר״י בר ר׳ תנינא למעשה רב ועבל רב יוסף עובלא כותיה לרב בשיכרא ןט *כשמואל
 בחמרא] ותו להלכתא כשמואל ףבליני מ״י] וכן פסק ראב״ן כשמואל וכן ססק רב האי
 גאון בשער ארבעים למקח וממכר תקפח [ק] י ואם ילוע שיינו מחמיץ ה״ז מקח
 טעות: [דף ק] [ר] הא מני ר״א [נ״א רבי יהולה] לאמר רמס שביררו לרך לעצמן מה
 שביררו מררו ומוקי לה תלמודא באבדה להס לרך באותה שלה ושמעתי בשם ה״ר אליעזר
 ממיץ תקפט שיש כת לקהל למשכן [היחיל] קולס יא ב״ד מון דרבים נינהו ואח״כ
 ירלו ללין: [דף צח] המוכר מקום לתבירו לבנות בית כר השיב רמנו [מאיר] על חלר
 שיש בו י׳ אמות על י׳ אמות אז [ולאי] יש לראובן שיש לו רביע בו כלי תלוקה אף ללברי
 ר״י בר [מרדכי] שכתכ דכדי חלוהה דמת הוי ל״א על שש וראייתו ממתני׳ המוכר מקום
 לחמרו לבנות לו מת לא יפתות לו פחות מד׳ על שש דהא יב איכא ברבוע החדר ארבע
 על שש וכ״ש לדברי ר״י בר מרדכי [שכתב] דלגמ תלוקת שותפין סגי בד׳ על ד׳ לכל
 אתד ואמד כדמשמע ס״ק דסוכה ולא דמי לההיא דהמוכר סירות דהתם מיירי בבא
 לעשות מת מתתלה. והאמות אין למדוד לסי מדת העולם מה שקורין אמות אלא לפי
 אמות שבתלמוד עשרים וארבע גודלין היא אמה ואם יש לאחד תלק בתדר או במת פתות
 מכדי חלוקה וחבע לחלוק שומעין לו אחר שלחמרו יש לו כדי מלוקה דכל האומר אי
 אפשי בתקנת תכמים כגון זו שומעין לו: וששאלת אם חדר יש לו דין טרקלין או לא

 כ מפכת
 כולהו תנוניס נמי לאו לינא גמירי וקא פסיק ותני תנוני תייב בין גמיר מן לא גמיר
 לבמאי ללא גמיר לא מפסלינא לשכנגלו לאיבעי ליה למיגמר ועול אומר אני לאפילו לא
 קבלתם מילה למחצית שכר אפ ״ה מיחייבא [בהו לאה] מ החזירתם לרחל כיון לילעה
 לרחל גנבתם לכל מה להוה מל רתל יש לה לין אמלה וכי מטי מילה ליל לאה הויא
 עלייהו כשומר אבילה למן לרבה ומן לרב יוסף מיחייב שומר אמלה בפשיעה והא פשיעה
 הוא שהחזירתם ליל הגונבת להר כאילו השליכתס לאיבול ולסי לרכנו (*נפרש) [*אני
 מפרש] ההיא לפרק הספינה שנטלה התנווני למול בה לתינוק [ואוקמא] (*כלרבא)
 [*כרבה] לאמר (*רבא) [*רבה] הכישה נתתייב בה והשתא מאי קמלמי התם והא כל
 אלם שאינו זקן מיתייב בה אע״ג ללא הכישה ואע״ג ללא מטיא ליליה והכא בחנוני
 אע״פ שאינו זקן (ולא) א לכבולו לא מתיימנן ליה אלא כשנטלה (*ואמא ליליה) למול
 בה לתינוק אלא יש לומר לשאני התם הא למחייבת כל אלם שאינו זקן אף מקמי לאתא
 ליליה והיינו משום להחם לא פשע בעל החפץ במילי ולא אמלה מלעת היא הלכך מיתייב
 בה כל אדם לאהדורי אבחרה לאהדורי למרה אבל בצלוחיח שמל החינוק אבילה מדעח
 היא למלעת יהמה בעל המת לתינוק הלכך לא מחייב בה שום אדם כל כמה דהואי ביל
 התינוק והשתא מייחי שפיר מהכישה ונחחייב בה לכי היכי להחס אע״ג ללא מיחייב זקן
 מקמי ללימטי ליליה אפ״ה בתר להכישה והתחיל בה גומרה ה״נ בצלוחית אע״ג
 למעיקרא לא מיחייב שוס אלם כל (*מה) [*כמה] להויא מל התינוק משוס לאמלה
 מלעת היא מ״מ מכי מטיא ליל החנוני מיחייב בה ופריך אימר לאמר (*רבא) [*רבה]
 לע״י הכישה מיחייב אע״ג ללא מיחייב מעיקרא ה״מ בעלי חיים לאנקטינהו נגרי ברייתא
 אבל במילי ללאו בעלי חיים לא אמרינן למיחייב על ילי הכישה במילי ללא מיחייב בה
 מעיקרא אבל מלון זה ללאו אמלה מלעח היא אפילו כשהן מל רחל מיחייב בהו כל
 אלם להצילם מילה ולהשיבם לבעלה אפילו לפי מסקנא להתם למפליג בין ההיא לחנוני
 לההיא להכישה וכלפרישית וא״כ כי מטו ליל לאה הויא לה שומר אמלה ומיחייבא
 בפשיעה לכ״ע והא פשיעה היא שהחזירחן לרחל שגנבתן כאלו משליכתן לאבוד וגלולה
 מזו אמרינן פרק הפועלים ש״ת שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות להציל מן הארי והדוב
 ולא קדם מייב לשלם דפשיעה היא כ״ש היכא דכבר הציל מן הארי ושוב השליכו בפני
 הארי והדוב דחייב הכא נמי כי מטו לידה מיחייבא בהו כשומר חנם לכל הפחות ומ
 אהדרתינהו ליד רתל שגנבתן כאילו הוליכתן למקוס גדודי חיוח ולסטים וזה החילוק יש
 מן שומר חנם לאדם אחר שאינו שומר דשומר תנם יש לו לקדם ברועים ובמקלות מעיקרא
 ואם לא קדם חייב ואדם אחר אין לו לקדם מיהו אי חזי אריא דעאל אז אי מצי להציל
 מצוה להציל משום השבח אמדה ואי לא מציל איסור קא עמד ומיהו לא מיחייב אבל מכי
 מטי לידיה הוה ליה שומר אמדה וחייב לכל הפחוח בפשיעה וכל שכן שאין לו להשליכם
 לאיבוד: סוף דבר כל כה״ג שרואה ממון חמרו שמוטל ביד שהוא קרוב לודאי שהולך
 לאיבוד מצוה להצילו ואס הצילו ומטיא לידיה הויא ליה שומר חנם כשומר אמדה אליבא
 דרבה ואפילו ההיא דפרק נגמר הדין דאמרינן היו אביו ואמו מזרקים בו בלים מציה
 לאחרים להצילם היינו משוס השבח אמדה כי מטו ליד שמצילין חייבין בשמירמן כדין
 שומר אמדה ואס התזירוס לאביו ולאמו וזרקום על המת ונאסרו קרוב בעיני דחייבים
 המצילין ממון דמטו לידייהו מחייבו בשמירתן וכיון דהתזירם לאביו ולאמו כאלו השליכום
 למקום גדודי תיות ולסטים ושכתבת לפטור כ לאה משום תקנח השוק הא ליחא דלא
 עשו תקנת השוק בגנב וגזלן מפורסם ואע״ג ללא ידע אי תפץ זה גנבתו ואפ״ה מון
 לגנב מפורסם הוא בשאר מילין תליא ללמא הא נמי גניב כ״ש ג האי לבריר לן דהאי
 חפץ גוסיה גנוב ללא עשו בו תקנת השוק ושלום מאיר ב״ר ברוך: [א] גם נשאל לה״ר
 יצחק ב״ר משה על לאה שגנבה משל בעלה ראובן והטמינה ושמה בכליה ויהי כי יצאח
 מן העיר ותשלח אמ שמעון אל עיר בעלה להוציא הגניבה ממקום שהטמינחה וילך שמעון
 שפי אל המקום אשר אמרה לו האשה רקח משם כל הגניבה והנה עתה צוות ראובן על
 השליח ללבר עמרה ואומר מאחר שילעת שמאתי היה גנוב הממון כי אמת ויציב הוא
 שהאשה אמרה אל השלית גנבתיו מבעלי והואיל וכן הוא שילעת גם שמעח עליך להחזיר
 את האמדה לידי [הדין עם הבעל] וראיה לדבר מההוא דפרק אלו מציאות [*דף ל]
 הכישה נתחייב בה סי׳ מאחר שהכניס עצמו בחיוב התזרה נתחייב בתזרה שלימה ואין
 לומר דשאני התם דאנקטינהו נגרי ברייתא דהכא נמי כשהתזיר הגניבה ליד האשה הרי
 קלינהו מיניה דראובן מדים ועוד ראיה (*מס׳) [*מההיא דפרק] חזקת הבתים אין
 מקבלין סקדונוח לא מן [הקטנים] ולא מן הנשים ולא מן העבדים קבל מן האשה יחזיר
 לאשה ופי׳ רשב״ס לאיכא למימר שמא פקלון הוא בידה או נתנו לה מתנה על מנת
 שאין לבעלה רשות בה משמע היכא לילע בולאי שגנבה משל בעלה צריך להתזיר לבעל
 ותלע לקאמר בההוא שמעתא גופא וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הס יעשה
 כפירושו ואס לאו יעשה פירוש לפירושו פי׳ מחזיר לבעלים משמע דפשיטא ליה לתלמודא
 דכ״מ שיש ספק מחזירין לבעל כ״ש הכא דקים ליה בהדיא והוא יודע דנגנבו מן הבעל
 שצריך להחזיר ליד הבעל ועוד קאמר איכא דאמרי אי מהימנא לך יעשה כפירושו ואס
 לאו יעשה פירוש לפירושו כל שכן הכא דלא מהימנא כי פיה הכשילה שאמרה גנבחי
 משל בעלי ואע״פ שהיא גנבתם כבר מאחר שהוא השלים הגניבה אחריה דמי לאחד שחפר
 בור ט׳ וכא א׳ והשלימו לעשרה דמסיק תלמודא אתר שניהם לנזיקין. ועוד ראיה מה׳
 שישבו על ספסל אתל ולא שברו אותו ועוד בא אחר וישב עליו ושיבר האחרון חייב כגון
 (רב) פפא בר אבא לבעל בשר הוה ולא מצי למימר בגין לילי לחולי לא הות מתבר כלל

 מרדכי

 הגהות הכ״ח א ולכגולו כצ״ל: נ נ״ג את: ג צ״ל הכא: ל ג׳׳כ לו: ה (אגל כיותר כוי דשוי טפי) תא״מ ונ״ג ס״א אכל אי שוה משכון טסי מן התונ: ו צ״ל שיהא מזלו: ז אית לן למתלי דע״י כצ״ל: ת נ׳׳ב הוא: ט ;״ב וכותים: י (ואס
 טי טעות) תא״מ: יא צ״ל שיכאו לגית לין: יכ נ״כ הכא:

 הגהות [א] נ״ל לאס שלח איש או אשה תרנגולת או אווז לשחוט לאלס א׳ ונתנבלה טלו לאין השוחט חיינ כזה לאע״ג לריש פרק המוכר פירוח אומר המוליך חטין לטחון ועשאן סובין קמח לנחתום ועשאה פת ניפולי נהמה לטגת ונתנגלה
 טלו אחל הלייט ואחל אומן חייג לשלס מפגי שהוא כשומר שכר כוי היינו דוקא טכח אומן שאין עושה שאר מלאכה שאומנתו נכך ונוטל שכר אנל אס עושה נשטל טונת הנאה הוי שומר תנס ופטור ופושע לא הוי לאי הוי פושע
: |ב| כח״מ סי׳ קצ״ה כתג הכ״י על לנרי ר״ת להכא ואין נ״ל לגרי ר״ת לאין לרך  אמאי קאמר המס מפגי שהוא ש״ש לחייטה משום פשיעה אכן מספקא לי אי חשטנן ליה ש״ש משום הגרטת שמגרך נשעח שחיטה לאותה כרכה מרויח. מ״י

ן שהוא מחזירו לו:  גני אלם להקפיל אס זה נוטל קני[ גסורר שלו טו

 חהושי אנשי שם
רן מי שהיה רשות הרטס עוברת תוך שדהו נטלה  מהר״ם ןצן ואע״ג דתטת יין ה״ל טין זה מותן לו מתוך התנומ סיר׳ ואפי׳ גרוע: ןקן דאמר קנקני׳ של הלכה כרב דאמר כל שלשה ימים הראשוציס ברשות מוכר: ן

 מוכר א״ל הא קנקגך והא חמרך אלא כר׳ חייא בר יוסף דאמר ממרא מזלא דגברא גרים פירו׳ וממילא אין וצמ! להס מן הצד מה שצתן כתן ושלו לא הגיעו כו׳ הא מצי וכו׳:



 מסכת מרדכי בבא בתרא כא
 שגנבו כותי ואחרי מיתח הבעל הוחזר והבעלים מסחמא לא נתייאשו למחייב לאהדורי
 [ואין לומר] לראוי הוא ואין האשה נוטלת בראוי כבמותזק לכל כי האי גוונא אינו נקרא
 ראוי לכל היכי לאיתיה לספר ברשות בעלים איתיה (ז ובתזקתס ללא) [*ולא] גרע ממלוה
 (לאע״ג) ףאע״ג] לתשבינן ליה ראוי גבי בכור ח פרק יש נותלין גבי כתובת אשה לא
 תשבינן ליה ראוי בין שגבו ךיורשין) ףהיורשין] קרקע בין שגבו מעות כמו שפר״י לשם
 ואפילו ממלוה של עובל כוכבים נמי גביא כמ״ש ר״י מפרי״ש [*וכן עמא לבר] עי׳ פ׳
 מי שמת גבי הלואתו לפלוני ופרק נערה גבי הלכה כאנשי גליל(*וכן עמא לבר): והיכא
 לכתב מהיום ולאתר מיתה לא הוה ראוי [לגבי בכור ובעל] אלא מוחזק אבל מלוה הוה
 ראוי אס אין לו משכון וראיה אני מביא מהא לאמרינן בגיטין ס״פ השולת מתני׳ מסייע
 ליה לר״ש ב״ל לאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף למי לתניא בכור נוטל פי שנים בשלה
 התוזרת לאביו ביובל וכן לנתי לפני רבותי כבר בקולוניא על אשה שמת בעלה והנית לבנו
 גוף הבית ולאלמנה הפירות כל ימיה והבן היה נשוי ומת בתיי אמו והאלמנה אשת הבן
 תבעה כתובתה למכור גוף הבית והיו קצת אומרים ראוי הוא זה ואין האשה נוטלת
 כתובתה בראוי ושוב עשו מעשה והולו ללברי וכ״כ רש״י: תק^ה אם נתן הנכסים
 לבת מהיום ולאתר מיתה אע״פ שמתה בתיי [הא3] והזקנה הבעל יורשה להויא לה
 מוחזקח בגוף הקרקע בחיי הזקנה ספר החכמה: ףברי״ף] לא שנו אלא שבת ששיבתו
 נכסים בין מיחה לייבום [כוי] על(*היבום) [*היבם] תק^ו שייבם אשח אחיו הבכור
 שמת בתיי אביהם ולאתר זמן מת אביהם ובאין האחים לחלוק וחובע היבם חלקו
 ט [בבכורה] [*וחלק אתיו שמת שייבם את אשתו והאתין טוענין ראוי היה לכן נתלוק כו׳
 מ״י] א< והבן אומר נחלוק נשוה לפי שיטת פ׳ יש בכור משמע להוי מוחזק בנכסי האב
 והוי כאילו בא בהרשאה מכח אחיו שמח ועומל במקומו רק מה שחשוב ראוי לגבי אחיו
 המת תשוב נמי אצלו ראוי כגון נכסי אבא לאבא כלאמרי׳ התם אבל נכסי אבי המת ואבי
 . , , _ היבם הוי מוחזק ולא חשבי׳ ליבם כאלו הוא
: בן המת* (*הכי) [*ולהכי] נראה למורי [ א נ י א ס כ ר נ ג ר ל א ה ר א ר י נ י ה י ל ׳ ל י פ *  נ

 ללגבי נכסי לאבא הוי מוחזק [*ולא לגבי נכסי לאבא לאבא ולהוי ראוי כאלו הוא נכסי אבא
 לאבא מ״י] תלע לאמר אביי התם לא שנו אלא בשבת ששיבחו נכסים בין מיתה לייבום
 אבל בין ינוס לחלוקה כו׳ וההוא מיירי בנכסי האב שיש לאחין בהן חלומה ומלמסליג
 אביי בשבח ש״מ לבגוף השלה שקיל יבם סי שנים בנכסי האב ולוחק הוא ללחות לההוא
 מיירי כשמת האב בחיי הבן וזכה הבן מחיים בגוף השלה לא״כ בשבח נמי ליזכי לקרקע
 ליליה אשבח מ״ש משאר נכסי המח שהשביחו לאחר מיתה לשקיל ליה יבם. וקרקע זו
 שאצל האח שמח ב< ליבם [בשבח שהשביח] [*כמו] בין יבוס לחלוקה לשקיל סי שנים והא
ף סא] לימא את אני יורש ואשתו אין אני קובר לא לק ל  לאמרי׳ פרק האשה שנפלו ף
 בלישניה לאינו בנו ליורשו אלא כלומר בירושת את אני זוכה וכל נכסי המת קרי ירושה
 ובפ׳ יש בכור נמי לענין תזרת יובל נמי קרי ליה ירושה ומיהו לאו מכח אחיו המת רתמנא
ף מ׳] מ״ט לר״י לאמר במתני׳ בין כך ובין כך ל  קרייה ירושה והא לאמר פ׳ החולץ ף
 הנכסים של אב אמר קרא והיה הבכור [*כבכור] מה בכור אין לו בחיי האב אף יבם אין
 לו בתיי האב אי מה בכור [*נוטל] לאתר מיחח האב סי שנים אף יבם כו׳ ומשמע ללא
 י שקיל [*פי שנים] בנכסי אביו [חלק אתיו שמת בחיי אביו ומלר״י נשמע לרבנן לבהא
 לא פליגי אלא בזה אס זכה יבם בנכסי אחיו בחיי האב] ויש לומר ללא שקיל וטרי אנכסי
 האב כלל אלא אנכסי את שמת שהיה היבם ראוי לירש וקלס האב וירש בנו משוס לבכור
 קרייה רתמנא ואין לבכור בתיי האב כך לא יזכה היבם בנכסי אתיו שמת בתיי אביו וקא
 לייק ףא״כ] יזכה בהם בנכסי אחיו אס הס בעין לאתר מיתת האב(*כחלק) [*בלא חלק]
 הבכורה ״ [*פן יחזרו נכסי האח ליבס לאחר מיחח האב ולא יהיה לאחים חלק בהן כאלו
 לא זכה בהן האב מעולם. מצאתי מוגה מרלכי ישן*] ומ״מ בנכסי האב [*עצמו] שלא ירש
 מבנו ׳־< (נוטל) [*יטול] פי שנים שהרי במקומו עומל ומשני מילי יקום על שם אביו כתיב
 [שיעול] וכיון שאביו ירשו ולא נכסי המח הן הלכך אחיו זוכין עמו כמו(*שאר) [*בשאר]
 נכסי האב שהיבם נוטל בהם פי שנים והשאר חולקין האחין וז״ל הירושלמי מ״ט לר׳
 יהולה והיה הבכור מקישו לבכור מה בכור אינו יורש בחיי אביו אף זה אינו יורש בחיי
 אביו אי מה בכור יורש לאחר מיתת האב אף זה יורש לאתר מיתת האב א״ר זירא ומינה
 מה בכור לא ירש בשעה שהוא ראוי לירש (עול) שוב אינו יורש אף זה (*כיון) [*אם] שלא
 ירש בשעה שהוא ראוי לירש שוב אינו יורש פי׳ מה בכור אס מת אביו ונטלה אמו הנכסים
 בכתובתה ומתה אמו שוב לא תחזור לו חלק בכורה אף יבם הואיל ולא באו לו נכסים אחר
 מיתת אביו אלא מירושת אמו אינו נוטל כלום אלא אתיו זוכים עמו כמו בשאר נכסי האב
 לפי סברתנו היה לנו ליישב השמועוח אבל מאחר שה״ג סי׳ לנכסי האב ה< הן ראוי אצל
 יבם (*ועשו אותו) [*ועשאוהו] כאלו הוא בנו של אחיו המת לפי לבריהס מה שאומר פ׳
 יש בכור לאתויי נכסי אבא לאבא [לחשוב ראוי] משום בכור נקט ליה ללגבי יבם הוו נכסי
 האב כמו נכסי אבא לאבא לחשיב כאלו הוא בן אחיו המת יא והשיב אביי לא שנו אלא בשבת
 כו׳ [*משמע אבל בקרן שקיל מזה מייתי כשמת האב בחיי הבן ואח״כ מת הבן ואפ״ה לא
 שקל היבם בשבח. מ״כ] [וההיא לאביי ל״ש ט׳ צ״ל כיון שלא נתברר חלקו כו׳ מ״י] ונ״ל
 כיון(*ללא) [*שלא] נתברר חלקו בחייו ולא השביח בחייו הוי אצל היבם כמו ראוי ואינו
 נוטל וההיא לירושלמי לאייתי רשב״ס גבי בנות צלפתל י״ל לריש לקיש לא פליג [א] אלא
 בא לפרש שהרי ברייתא היא בתוספתא לב״ב ותוספתא לבכורו׳ ולאו כל כמיניה למיפלג
 אברייתא ראבי״ה: תל?$ז [דף קבה] אמר רב ססא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי
 כבמוחזק אבל שבת נוטל, הבעל כלפרשב״ס לכיון לאין יורש אלא הוא זכה בנכסין מיל

 *לבר פשוט הוא לטרקלין היא (*סרטיא) *פי׳ ושיעור טרקלין הואיל והיא עשר על עשר א״נ
 ףפלטרין] גלולה ועשויה לאויר כלמוכח אין נו לין חלוקה. מהר״ס:

 פרק המוכר פירות מאי טרקלין קובתא לבי וורלי וחלר קטן הוא ופחוח לטרקלין כלתנן
 במסכת מלות ומייתי לה פירקא קמא ליומא בקיטוניתא הפתותה לטרקלין וקיטוניתא
 היא החלר כלכתיב ויבא התלרה ומתרגמינן בירושלמי ועאל לקיטוניתא וס״ק לסוכה
 גבי הילני המלכה משמע לקיטוניתא פתותה מל׳ אמות וטרקלין אינו פתוח מעשרה על
 עשרה כלתנן פרק המוכר פירות וא״כ חולקין אע״פ שהחלר אין בו כלי מלוקה מעלין
 אומה בלמים ועול ראיה לתלר תזי למשמיש אפילו בפתות מל׳ אמות ואפילו יציע
 לתשמישתיה שוה לבית הוה סלקא לעתך פרק המוכר את הבית ללמויי לבור ולות ותסגי
 ליה בפחות מארבע אמות ונהי למסיק להוה ל״א חלר [ומיהו] סגי אפילו בסתות מל׳
 אמות כמו שסי׳ רשב״ס שס לאין עשוי אלא להצניע א חסציס כמו חיבה בעלמא ושלום
 מאיר בר ברוך: [דף ק] המוכר קברו באין בני משסחה ט׳ תקןן כ׳ ראבי״ה לה״ה
 לאין יכול למכור וליתן מקום אבותיו בב״ה מיהו הלמיס יחזירו בני משפחה בין בב״ה
 טן בקבר שלא יפסיל הלוקת ורב האי גאון כתב שמכירתו מכירה: נשאל לרטנו מאיר
 על ראובן ולאה שכחט לבנם בשטר חלק שמינית מטת שיש (*לנו) [*להם] במקום פלוני
 ומצרו לו כל המצרים התיצוניס של הטת ומתוך המצרים הללו לא שיירנו לעצמנו מחלק
 שמינית מהבית הנזכר למעלה ושוב נולע שאין להם אלא רטע של כל הטת ואמר ראובן
 שמינית של אותו רביע נתן לו דורשי [הבן] אומרים שחלק שמינית של כל הבית נתן
 והשיב נראה לי בעיני לאזלינן כתר לישני לאינשי כהא כלמשמע פרק המוכר את הטת
 גט המוכר בית לתבירו נטרה גלולה וכיון ללא קרו אינשי לרביע בית בית א״כ ע״כ הכי
 קאמר להו לסהלי נתתי לו תלק שמינית מטת שאני אומר כולה שלי ומזה אני נותן לו
 בו תלק שמינית של כל הבית למאן לאתא [קאי] קמי סהלי ואמר להו בית יש לי במקום
 פלוני כתבו ותנו לו לסלוני שאני נותן לו נ בית כך וכך אטו מי אית להר לסהלי לילע
 שהוא אומר אמת שהוא שלו פשיטא ללית להו למילק אי קושטא קאמר או לא (למצי
 למימר) [למאן לימא] להר שאינו (אלא) [של] אתל שבסוף העולם הא אינהו לא קא
 מסהלי אלא על המתנה שהוא נותן והכי קא מסהלי תלק שמינית שאמר לנו שהוא שלו
 נתן לפלוני ואם נולע לסוף שאין לו ט כלום תבטל המתנה ואם יש לו בו קצת ואין בו
 שמינית לכה״פ יקנה המקבל מתנה מה שיש לו ט ואס יש לו בו יותר משמינית על חלק
 שמינית של כל הטת יזכה אס יש ג להם בו כל כך כיון ללא קרו אינשי לרביע בית טת.
 ולא למי לההוא לפרק המוכר [את הבית] סלגא לארעא לאית לי ריבעא לשאני התם
 לקרו אינשי אפילו לפלגא לארעא ארעא אבל הכא לא קרו לרביע טת טת ומיהו אם יש
 לו לטח חצר לא קנה המקבל מחנה בחצר כלום אלא שמינית הבית ותו לא (*והמוכר)
 ףלהמוכר] הטח לא מכר החצר כמו שפי׳ רשב״ם ור״י פרק המוכר את הבית ושלום
 מאיר ב״ב. השיב ר״ח לעוכל כוכבים תק^א יכול לרחוץ חטת שיש בו שמרים בלא
 ישראל להשמרים לא הד חמרא אלא קיוהא בעלמא ואפילו יש בשמרים טעם יין כלמוכח
 פרק המוכר סירות מ״מ לכחחלה אסור אבל ליעבל שפיר למי: !*כפול עול גפ׳ אין מעמיליןן:

 פליק פירקא
 המוכר לתטרו טת כור. תלן^ב יתומים (א) שבאו לתלוק ב״ל מעמילין להם
 אפוטרופס פר״ת ללוקח שניהם רוצים אבל א׳ רוצה וא׳ אינו רוצה לא וכן

 פסק רטנו אבי העזרי: פליק פירקא
 יש נוחלין ומנחילין. [דף קכד] ירשו שטר סוב בכור נוטל סי שנים פי׳ רשב״ם
̂ל במלוה שיש עליה משכון(*להכל) [*הכל] מוליס לבכור נוטל  תלן
 סי שנים לבעל סוב קונה משכון וכן סר״ת ואני ברוך ב״ר שמואל רואה אני את לבריו
 בזה להכי אמרינן פרק הזהב ובשבועומ המלוה אח חברו על המשכון ונכנסת השמיטה
 אינו משמט הרי משמע לכגטי למי וכגון שיש לו מטלטלין במשכון לאמרינן פ׳ הרבית
 האי משכנתא באתרא למסלקי ליה אין בע״ח גובה הימנו ואין הבכור נוטל פי שנים
 ושטעיח משמטחה וע״כ יש לחלק בין מקרקעי למטלטלי כי היכי ללא ליקשי אהללי ספר
 החכמה: [ואין הבכור נוטל סי שנים במלוה] ל אס אמר איני נוטל ואיני נוחן רשאי אומר
 הר״י תלן^ד אע״פ שהורע כמו של בעל ובכור לענין מלוה לחשבינן לגבייהו ראוי
ף פל] ל  לגט כתובת אשה תשטנן לה מותזקת ואשה גובה ה ממלוה כלתנן פרק הכותב ף
 מי שמת והנית אשה ובעל מוב ויורשין והיו לו פקלון ומלוה טל אתרים כו׳ ומשמע
 [התם] לאפי׳ לרבי עקיבא אי לאו לצריכה שבועת היתה גובה הכל ולפי שצריכה שבועה
 גוטן היורשין ותו לא תגבה כתובת האשה מהן להוו להו מטלטלי ליתמי [*ומטלטלי
 ליתמי לא משתעבלי ואי גט קרקע בתובת אביהן היא תוזרת וגובה מהן בשבועה כלין
 בע״ח או אס פטרה מן השבועה גובה ממלוה שביל אחרים אפי׳ לר״ע ללא כאבא שאול
 בן אימא מריס ובזמן הזה תקנו הגאונים ועשו מטלטלי כו׳]. * [נ״א ומטלטלי ליחמי
 לא משתעבלי והשתא לתקון רבנן לגט כתובת אשה ובזו מטלטלי של יתומים כמקרקעי]
 * [לא משעבלי לב״ח ובזמן הזה לתקנו הגאונים לאשה [ובע״ת] גובה ממטלטלי ליתמי]
 ועשו מטלטלי כמקרקעי והוו להו מטלטלץ שגט יתומים בחובת אביהם חשובים משועבלים
 לגט כתובת אשה ובע״ת כאילו גבאס אטהם מתייס עיין פ׳ הכותב אבל שכר פעולתו
 שמעולם לא בא לילו ולא גבה ו זה נראה להוי ראוי [לכ״ע] ואינו גובה ממנו

 *לא כתובה ולא מזונות לתנאי כתובה
, *צ״ע לבריש ב״ב כשב להיפר וע״ש מהר״ס וג׳׳מ: . 

 רט קלונימוס ורבינו משה בר מרלכי ורבינו אפרים מבונא. רטנו מאיר השיב על הספר ככתובה וכן נמצא בתשובת רטנו יהולה בר י

: ג צ״ל לו: ר צ״ל ואס: ה נ״נ כהונתה: ו נ״ג ומת: ז צ״ל ובחזקתו: ח נ״נ ובעל: ט צ״ל של בכור: י צ״ל יריש: יא צ״ל וההיא לאביי ראמר: י  הגהות הכ״ח א נ״נ שס: נ צ״ל בו כך ט

 הגהות [א) פי׳ לאי הוה שליג ר״ל את״ק אז הוא ס״ל לר״ל אף אס אמו הוא בכור מ״מ אינו נוטל פי שנים משוס להוה ראוי וא״כ קשה ללברי האחרונים שאמרו היבס מחזיק מנסי האנ ע״כ נ״ל לר״ל לא פליג כוי:

 שלטי הגבודים
 (א) מאי קא משמע לן תפוס ל׳ ראשון ואס מאמר בפרק יש צוחלין ופ״ל לצלדס אמדנן למוך כד לבור כלבור למי ולא תפסיק לשון אתרון כלאתר כלי לגור ולא לשין ראשון בתוך כלי לבור ואס כן במאי
 סליגי תנאי ט י״ל להא ראשכתן מוך כלי לבור כלבור רמי היינו כשאומר חוזרצי בי אבל היכא שאומר ב׳ לבדם ביתל יש לצו לומר שיתקיימו שציהם ואס לא יוכלו שציהס להתקיים יקיים לשון ראשון למאן לאימ

 ליה או לשון אחרון למאן לאית ליה:

ה הנ״ח ה)צ״ל הוו: ״ כ ו ן ינוס לחלוקה כצ״ל: ג)נ״ב ולא יהיה לאחיו חלק בהן: ח  הגהות וציונים מםמ״י וט״ם אןצ׳׳ל והאחין אומטס: ב) ושבח מ



 פב מסכת מרדכי בבא בתדא
 מצוי ומוחזק לא יטול וההיא דקאמר לעיל אם אמר איני נוטל ממנו ואיני נותן רשאי
 ליכא למימר טענה משום דיש לבכור קודם חלוקה [א] דאפילו אין לבכור קודם תלוקה
 יכול לומר איני נותן ואיני נוטל משום שהרי מה שאמר איני נותן ואיני נוטל לאו משוס
 שרוצה להסתלק מן הבכורה לגמרי שלא יוכל לתזור ולתובעס אלא הכי קאמר איני נוטל
 פי שנים במלק בכורה וכל זמן שלא נטלתי עדיין לא תוכלו לתובעני כלום: [דף קכז]
 כותבין הרשאה זה לזה ואס תאמר הא רבא ס״ל דאין לבכור קודם חלוקה והיאך יכול
 זה ליטול הבכורה מכח אידך ואומר ר״י בר׳ מרדכי דודאי אין [*למחול בכורתו קודם
 חלוקה לומר חלק המגיע לי מחול לך אבל יכול ימכור] (יכול למכור) בכורתו לאדם אחד
 [אבל יכול למחול] או ליחן לזה בכורה ולא נראה לר״י זה החילוק אלא נראה לו שאין
 זה בא אלא מכח שליתות דהלכתא שליח שוינהו עי׳ ס׳ הגוזל קמא וסרק מרובה:
 תקפא מכאן אמר ר׳ יהודה כו׳ וחכמים אומרים אינו נאמן פסק האלפסי כר׳ יהודה
 דהא הכא איפסיקא בהדיא הלכה כר״י ובה״ג ססק הא דפסקינן לקמן כר׳ יהודה בסמוך
 כדשלח ר׳ אבא היינו ע״י הבכורה שיכול לומר זה בני בכורי אע״ג(*מפסלים) ףדסוסל
 מ״י] האחרים הגדולים ממנו ור״ח ור״י ססקו כר׳ יהודה בכל מילי ויכול לפסול בניו
 שלא ע״י בכורה וכן משמע פרק החולץ דקאמר מעשה באחד שבא לפני ר״י ואמר
 נתגיירתי ביני למן עצמי א״ל יש לך עדים כוי ופריך ואבנים לא מהימן והא תניא יכיר
 כו׳ ומכאן אמר ר׳ יהודה כו׳ אר״נ בר יצתק הכי קא״ל לדבריך עובד כוכמס אתה ואין
 עדות לעובד כוכבים והלכחא כר״נ בר יצחק דאמר משוס דעובד כוכבים הוא ואין עדות
 לעובד כוכבים אבל ישראל מהימן וה״מ אמו אבל אבן בנו לא מהימן כדתניא ר״י אומר
 נאמן על בנו הקטן ואינו נאמן על בנו הגדול ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
 לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ויש לו מים זהו גדול גדול ואין לו
 בניס זהו קטן וכן הלכחא עכ״ל האלפסי פ׳ עשרה יוחסין: תקפב ה״ג ר״ח [דף
 קכח] ונשבע אינו יכול לחזור בו אבל אס לא נשבע עדיין יכול לחזור בו כדאמרי׳ פרק
 זה בורר א״ר יוחנן מחלוקת לאחר גמר דין אבל קודם גמר דין דברי הכל יכול לחזור
 בו וה״ה אע״פ שאמר השבע וטול יכול לחזור מ כיון שלא נשבע עדיין וכן ריש פרק
 המפקיד אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם מהו מיהדר קא הדר ביה אלמא יכול
 לחזור מ ומשיב כמו קודם גמר דין וכן היה פוסק ר״ת וכן היה פוסק רבינו מאיר שאם
 לא נשבע יכול לחזור בו אע״פ שאמר לו הנתבע השבע וטול ואומר רצוני לישבע כל זמן
 שלא נשבע יכול לחזור בו. וכ״כ ר״י ורש״י פירש שאין יכול לחזור בו אע״פ שעדיין לא
 נשבע (*וה״ג) ףוגרסינן] נשבע בלא וי״ו כלומר שנשבע בעל כרחו והכי משמע ר״פ
 שבועת הדיינין דקתני אמר איני נשבע פוטרין אותו מיד !ב] ופרש״י מסלקין אוחו מיד
 חוץ לב״ד וכיון [שיצא] חוץ לב״ד שוב לא יכול לחזור בו ולישבע וההיא דפרק המפקיד
 יש לדחומ הכי מיהדר קא הדר ביה כלומר הוא רוצה לחזור ודעתו לחזור אבל מ״מ אינו
 יכול לחזור מ וכן נמצא בפ״ב דזבתים גבי תמורת עולה תמורמ שלמים מיהדר קא הדר
 מה פי׳ אכל אינו יכול לחזור ורב האי גאון כתב בשערי שבועות כרש״י ובתוס׳ דב״מ
 פ׳ המפקיד מצאתי דשוב חזר בו ר״ח וגריס נשבע בלא וי״ו דהוי כמו לאחר גמר דין
 ולכ״ע אינו יכול לחזור בו וכן פסק רבינו יואל וכגון שגמרו לו הדין עד שלא תזר מ
 דהא לפני גמר דין יכול לחזור וכן פסק רשב״ס: תקפג פתוח ונסחמא פסול ואע״ג
 דגבי גט (*מכשיר) [*מכשירין להו] מון דבשעת כתיבה היה פתוח יכול לומר בפני נכתב
 ובפ״נ לאתר שנסתמא התם היינו טעמא דאקילו ביה רבנן להכשיר העדות אפילו באשה
 וקרובים וסומא אינו נאמן להעיד אפילו בשמיעה כגון אס הודה בפניו כשהיה פתות וכן
 פסק רבינו יואל: תקפד האומר תטול אשתי כאחד מן הבנים נוטלת כאחד מהבנים
 אמר רב ובנכסים של עכשיו פסק ר״מ ״על הנותן לבתו ולחמנו במתנת בריא מהיום
 ולאתר מיתה ליטול כאחד מהבנים הזכרים דאם הנכסים לאחר מות חמיו כמו מוס
 המתנה או מרובין ונחמעטו יטול כסי חלק המגיע אבל מועטים בשעת נתינת המתנה
 ונתרבה בשעת תלוקה לא יטול מקבל מתנה אלא כפי שהיו בשעת נתינה דאין אדם מקנה
 דשלב״ל וראיה מההיא דאמר רבא ובנכסים של עכשיו ופרשב״ם אפי׳ במתנת בריא בקנין
 מיירי וכל קנין היינו מעכשיו וא״כ הוי כאילו אמר מעכשיו ולאחר מיתה (*דמיא)
 ףדדמיא] לגמרי לנדון זה: תקפה ומכאן פסק נמי רבינו מאיר שכשאלמנה נוטלה
 כתובה שלא יטול המקבל מחנה חלקו אלא מן הנכסים הנוחרים ולא מצי למימר כיון
 דמתנתו מתנת בריא ולא מתנת שכ״מ מדלא כחב בה מהיום אס לא אחזור בי עד לאחר
 מיתה וכתובה אינה גובה ממתנת בריא כמו שפר״י פרק נערה שנתפתתה וא״כ לא
 יתמעט חלקו של המתנה בשמל הכתובה אלא היורשין יגבו כתובתה מחלק ירושתה דהא
 ודאי ליתא דהכא משמע דלעולס לא יטול מקבל מתנה יותר מן היורשין אלא כל שעה
 ידו על התחתונה שהרי מסיק ובבנים הבאים לאחר מכאן דאם היו מועטין ונתרבו [*פי׳
 דיורשין היו מועטים] לא אזלינן בחר השתא ףדשעח קטן] ויטול חלק גדול אלא בתר
 שעת חלוקה ופירש רשב״ס דמסתמא לא נתכוין למעט המיס אלא עשאן כאחד מהן ולא
דף קכט] אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא תקפו ר״ת פסק בס׳ הישר דשלישי  יותר: [
 בראשון פסול וכן פסקו בה״ג אלא שהם פוסלים מדרבנן והוא פוסל מן התורה כטעמא
 דרב פ׳ זה בורר ושם פירשתי: ן דף קלא! הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא
 אפוטרופוס תקפז השיב ר״מ על ראובן הטוען [על] אמו שאביו צוה בשעת מיתתו
 לתת לה כך וכך אם לא בפניה צוה מה בכך הלא כתובה ותנאי כתובה נגבית ממתנת
 שכיב מרע כדמשמע בפירקין דלקמן השתא ומה בירושה דאורייתא כו׳ כדפריך פרק
 נערה שנתסתתה ואף אס בפניה חלק וצוה ושחקה לא הפסידה בשחיקה אא״כ חילק כל
 נכסיו ולא שייר כלום וכתב לה קרקע כל שהוא כרב נחמן הכא בשמעתין:
 תקפח ואותן נשים יקרות בנות משא ומתן שהבעל כותב להן כל נכסיו לא עשאה

 ומרשותו בא השבת ולהכי לא תשיב ליה מתני׳ פ׳ יש בכור לנחלה [*דף נב] בהדי הנך
 דאין נוטלין בראי כבמוחזק ולא השבת משוס דבעל יש לו שבת והה״נ דלא שקיל בעל
 במלוות אשתו אפילו מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיא תתתיו כדמוכת פרק שור
 שנגמ ד׳ וה׳ [*דף מג] דאינו יורש [*נזקי] אשתו ףדהא נזק נמי כנכסי מלוג כדמוכת
מ בכור] ג ד  מתני׳ דמציאות] לרבנן דר׳ משום דהוי כמלוה דמדמינן ראוי(*לגמ בעל) ף
 לראוי דגבי(*בכור) [*בעל] והא דשבק הכא בעל דאיירי בה ונקט בכור דאינו נוטל פי
 שנים במלוה משוס דלגבי בכור איפלגו בה אמוראי ףבשמעתין] (*אמאי) [*והא] דלא
 א׳ תני להו בהדי הדדי אין הבעל ובכור נוטלין בראוי ובמלוה משום דגבי בכור משנה
 שלימה היא במסכת בכורות דאינו נוטל בראוי אבל בעל דאינו נוטל בראוי מימרא היא
 בסירקא [אמר רב ססא אין הבעל כר איני יודע מה ס״ל לרב פפא בשבת אם דוקא
 נקיט מלוה ובעי למימר דלא דמי לשבח דאיתיה ברשותיה] [ס״א אמר רב ססא הלכתא
 אין הבעל נוטל כר איני יודע מה ס״ל בשבח אס דוקא מלוה בקנין בעי למימר דלא דמי
 לשבח דאיתיה ברשותיה ומיהו נראה דהלכה כרבנן דאינו נוטל בשבח וסתים לך הכי
 בבכורוח כוי]: מיהו י״מ דהלכה כרבנן דאינו נוטל בשבח דסתס לן הכי בבכורוח אפילו
 בשליפי והוו חמרי. [*וחסירי והוו שובלי] כדמוכח החם [פרק ח׳ דף קכ״ו] [ובעל נוטל
 בשבח וא״כ ש״מ דלא דמי ראוי דבעל לבכור] ובמלוה שעמו פלגי לאו משוס דטעמא
 משוס דממון המוטל בספק תולקין דהא אין הלכה כסוממס כדפרישיח פ׳ המוכר הביח
 אלא כך היא תקנת תכמים שתולקין וכן נמי פרק השוכר את האומנין דאתקין ר׳ חייא
 בר יוסף דדרו באגרא משלם פלגא עיין באלפסי: m גרס בתוספתא והאלפסי מייתי לה
 לקמן אמר רבה מסתבר טעמא דמי מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה זמנה זמני וא״ח
 אמאי אצטריך לטעמא משום דאי קדמה סבתא וזבנה וכו׳ תיפוק ליה דה״ל ראוי דהא
 לא זכו הבעלים בנכסים ואפילו מלוה [על פה] אמרי׳ לעיל הלכתא אין הבכור נוטל פי
 שנים במלוה ופר״י דה״ה בעל וכ״ש הכא דלא זכה הבעל אפילו אם היה הדין כך דאי
 קדמה סבחא וזבנה לא הוה [זמנה] זמני ר״ל דס״ל לרבה כל האומר אחריך כאלו אמר
 מעכשיו דמי וה״ל כבמוחזק בנכסים הלכך אצטריך למימר טעמא משום דאי קדמה סבחא
 כר ורבי אברהם [בהר״ר משה] מרעגנשפור״ק אמר הלכתא כרב ענן ולא מטעמיה
 הלכתא כרב ענן דבעל לא ירית ולא מטעמיה אלא אי אית ליה ברא ירית דדוקא אי אית
 ליה ברא לברתא הוא דירית למ״ד לירתי [אפילו] לירתי דירתי אבל שאר אדם שהוא
 ממשפחת אמה דודה או בן דודה לא ירית וכי אמרי לירתי תק?{ח ולירתי דירתי
 דוקא מיוצאי יריכו הוא דאיכוין דעחיה אבל ממשפחה אמו לא. מסחברא טעמא דמי
 מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה כו׳ אם אילו הוה ברא לברחא יריח. ספר החכמה קבלתי
 ממורי ה״ר יהודא ממגנצא דאפי׳ [*אס] יהיו לו בנים זכרים אחרי כן אחרי שאמר נכסי
 לסכתא שלא יהיו יורשין כי אס הבה יורשה (*לאחר שבשעה) [*מאחר דבשעה] שאמר
 נכסי לירחי לא היה שוס יורש כי אס אותה בת לאין אדם מקנה דבר [*למי] שלא בא
 לעולם ואני דנתי לפני רמתי דהא דאמרינן אין אלם מקנה לבר [*למי] שלא ב״ל היינו
 היכא דמזכה לו מעכשיו והשחא לאו בר זמה הוא אבל היכא דאמר ואחרי לירתי דמשמע
 אוחס יורשים שיהיו אז יזכו בהם לא ורשב״ס פירש לקמן גבי כחובה בנין דכרין דלא
 הד דשלב״ל דה״ק ובנים אשר יולדו להם ירשו נכסי לכשאמות ולכי מייח כבר ישנו בעולם
 וכן תמצא בדברי מורי קרומ ולא נ״ל מהא דגרסינן לעיל ףבגמ׳ דף קכז] אלא לרבנן
 יכיר למה לי לא צריכא בנכסים שנפלו לאתר מכאן דא״כ אכתי מצי למימר לא יהא אלא
 אחר ואפילו בנכסים שנפלו לאחר מכאן הא אי בעי יכול ליתנם לכשיבאו בעולם ויהא
 נאמן ע״י מגו ועוד אמר רב הונא לקמן פ׳ מי שמח המזכה לעובר לא קנה כו׳ [ובעי
 לאוקמי מחני׳ כר״מ] עד אימור דאמר ר״מ למי שישנו בעולם (ואס בפי׳ אמר לכשיולד
 קנה) [*ואם כפירושו היכא דאמר כשתלד קנה אמאי כר מ״י] אמאי לא מוקמינן לההיא
 הכי אליבא דכ״ע ועוד דרב הונא גופיה דס״ל [אין] אדם מקנה דשלב״ל בהא לא מודה
 דאמרי לקמן פ׳ מי שמת אף לכשתלד לא קנה וקאמר ע״כ לא קאמר אלא לדבר שישנו
 בעולס ומשמע הא לשאיט בעולם לא מצי לאקנויי ותו דגרסינן בערכין [*דף כ] פרק
 האומר משקלי עלי הא דקחני המשכיר ביח לחמרו ונתנגע כו׳ עד דאמר לכשיבא שכרו
 יקדש ומוקי לה דוקא אליבא דר״מ דאמר אדם מקדיש דשלב״ל אבל לרבנן דאמרי אין
 אדם מקדיש דשלב״ל לא משמע בהדיא דאע״ג דאמר לכשיבא אז יהא (*קדושה) [*קדוש]
דף קכו]  לא (*אמר) [*אמרי׳] לשיבא אז כבר הוא בעולם ויהיה קדוש: תק?ןט [
 תלמודא מסיק דהבכור הראוי ליטול פי שנים (באחיו) בנכסי אביו אם נטל מדבר אחד
 או משדה אחת ונטל חלק כפשוט מחל על כל נכסי אביו חלק (*בבכורה) [*בכורה] וזה
 הדין שוה בין בקנין בין בלא קנין(*ואין נוטלתו) [*ואינו נוטל] חלק אלא כפשוט (*אחרי)
 [*מאחר] שחלק בדבר אחר בשוה עמהם ולא תבע תלק בכורתו מתל (*לדבריהם)
 ףלדידהו] כדקאמרינן דהלכחא כרב פפי כי ההיא עובדא דאחא לקמיה דרב אשי וא״ל
 רחרח לכל הנכסים כולן: תקפ והלכחא יש לבכור קודם חלוקה פי׳ רשב״ם אע״ג
 דחלק פשוט אין לו ולא נראה לר״י ב״ר מרדכי ולרבינו יהודה מפרי״ש וכחבו דחלק
 פשיטוח עדיף מחלק בכורה מוטל בראוי כבמוחזק משא״כ בחלק בכורה ע״כ נראה
 דבחלק פשוט ודאי [מדכר] וכן עמא דבר וכן דן רבינו מאיר: כתוב באלפסי חזינא מאן
 דפסיק הלכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה ואית ליה ראיה מדאפסיק הלכתא
 (כמאן כרבי דאמר) דיש לבכור קודם חלוקה [3הא] אלמא אע״ג דלא אתו לידיה כמאן
 דמטי לידיה דמי ב< ור״י פירש הא דפסקינן הכא דיש לבכור קודם חלוקה בהא אפילו
 רבנן דרכי מודו והיינו [מדכתיב] לתת לו כמ״ש רשב״ם שמשעה שמת האב ראר לתת
 לו. מיהו אינו נוטל פי שנים בשבח ולאו מלתת לו ממעטינן ליה אלא מבכל אשר ימצא
 לו ממעטינן ליה דבעינן מצוי ומוחזק ולתת לו גלי לו דדרשינן מאשר ימצא לו כל שאינו

 הגהות [א| פי׳ וא״נ מאן דפסיק כרבי ומביא ראיה מדפסיק הלכחא דיש לבכור קודם חלוקה כוי היה לו להביא נמי ראיה מכאן דמשמע דיש לבכור קודס חלוקה ולכן פי׳ דאין הטעם משוס שיש לבכור קודם חלוקה ואין ראיה מכאן: |ב| לשון
 חוס׳ ופר״ח מסלקין אותו כדי שיחנייש מלחזור אבל אס רוצה לחזור ולבא לב״ד ולישבע הרשוח בידו. מהר״ס:

 הדוש• אנשי שם
 מהה״ם ןשן גמרא ההוא דאמר נכסי לסבתא ובחרה לירחאי הוח לה ברחא דצסיבא לנעל שכיבא ברחא כחיי סכמא אחא כעל קא מבע וכוי:

 הגהות וציונים טטט״י ומ׳׳מ א!דלא עריב יתני כצ״ל: ב)נ״ב וכוי. ג) כסיל לקמן:



 מסכת מרדכי בבא בתרא כג
 וליכא למימר לקני משום למצוה לקיים לכרי המת שהרי לא הושלש מתחלה לכך דומיא
 להמשליש מעות לבתו והאומר תנו שקל לבני לס״פ מציאת האשה ופר״ת ללא אמרינן
 מצוה לקיים לברי המת אלא היכא להושלש מתחלה לכך והכא הרי לא השלישתו לכך אלא
 עיקרה מה שהפקילה כילו לצורך עצמה היה שאם תצטרך שיתן לה וא״כ ראובן לא זכה
 במחנה אלא יירשו אחיו עמו ומיהו אס ראובן טוען טענת ברי שאמו השלישתו לכך שלא
 אמרה לו יותר בשעת מסירת הפקלון אלא תן זה לבני ראובן לאתר מותי ישבע שמעון
 שהוא כלבריו אבל אס ראובן טוען טענת שמא כגון שלא היה שם בשעת מסירת הפקלון
 ולא ראה ולא ילע היאך אמרה אז שמעון לא ישבע לאין נשבעין על טענת שמא אלא
 אותם השנוין פרק כל הנשבעין שותפין והאפוטרופסין וכיוצא בהן. ושכתבמ זכין לאלם
 שלא בפניו ושמעון זכה לו בקבלתו אינו כן לכל כי האי גוונא לא מיבעי היכי לאמרה
 תן לבני לאחר מיתה ללא קני לאין מתנה לאתר מיתה לההיא שעתא לא מצי קניא וכ״ש
 מלון זה שאומר תן לבני לאתר מותי ואם אצטרך ממנו תנהו לי ללא קני [*אלא] אפילו
 (*אמר) [*אמרה בפי׳] תן לו מיל בתיי לא קני שהרי פר״ת ללא אמרינן תן כזמ
 (*במתנה) אלא בחוב ףלוקא ולא במתנה] והביא ראיה מפ״ק לגיטין ואין לי להאריך
 ושלום מאיר ב״ב: [דף קלו] אקנייה וקנייה מיניה כו׳ כתב רמנו אמ העזרי
 תלןצד בכתובה לא כתמנן קנין משוס דהיא מעשה ב״ל ועוד כתב בשם זקנו ראב״ן
 דהלכה כר׳ יוסי תקצה בין בגיטין בין בשטרות וכן פסק המיימוני פי״ב דהלמ׳
 זכייה ומתנה אבל רב יהודאי גאון ורב נתשון אמרו דהמ נהיגי במתיבתא כר׳ יהודה
 לחודיה אבל האלפס ור״ח פסקו בשטרות כרבי יוסי ובגט כר׳ יהודה כי היכי דלא תקשי
 דרב אדרב דהכא פסק רב כר׳ יוסי ופרק המגרש גרסי׳ אתקין רב בגיטין ומן יומא דנן
 ולעלם ולאפוקי מדר׳ יוסי: נשאל לרמנו מאיר ראובן נשא אשה ולה מת שהגבוה ב״ד
 חשוב בכתובה אחרי שהשביעו אותה כמשפט והבית הזה ניתן לבעלה [ראשון] במתנה
 מאביו ושאר נכסיו תילק לתתניו כשהיה ש״מ ועתה יצאו תתניו ואומרים שיש להם שטר
 שממיהס לא נתן לבנו בית זה רק בתנאי אס יהיה לבנו זרע ואס לאו תשוב הירושה
 לבנוחיו והשיב נ״ל כי יש ללמוד דין זה מהא דאמרי׳ סרק יש נוחלין נכסי לך ואחריך
 לפלוני וראשון ראוי ליורשו ומת ראשון אין לשני במקום ראשון כלום פירוש ויטלו בני
 ראשון משוס דירושה אין לה הססק וכיון דעל בן(*מים) [*מן המיס] אמרינן הכי דאי
 אמר יעקב נכסי לבני ראובן ואחריו לבני שמעון או ואחריו לשאר בני ומת ראובן בני
 ראובן נוטלין הכל משום דירושה אין לה הססק והיו נוטלין בני ראובן כל שכן מדון הזה
 בבן בין הבנות אם אמר נכסי לבני ואתריו למותי דלא ססק כת הבן וכל הבאים מתמתו
 מהני נכסי ומשום דאמר בהדיא פלוני מי יטול מת זה במתנה ליכא למימר דהורע כתו
 מאילו אמר בלשון ירושה או סתמא נכסי לך דאיכא לפרושי בלשון ירושה דמסתמא לא
 נתכוין לעקור ירושה דאורייתא כיון דאלו לא אמר מידי נמי הוה ירית ליה אלא ליפות
 כחו [נתכוין] ואפי׳ לא אשכחן מידי דיפוי כת הבא (בירושה מבמתנה) [במתנה מבירושה]
 מ״מ לא גרע כחו דדל איהו ודל מתנה וזכה בהן הבן בירושה דאוריימא ממילא בהאי
 מחא וירושה אין לה הפסק ואע״ג דאיהו בעי לאפסוקי לאו כל כמיניה דרחמנא אמר
 אין לה הפסק ואילו היה לבן זה מים היו יורשין את זה הבית ממנו אע״ג דאמר יעקב
 זקינו אחריו לבנותיו ואע״ג דמי ראובן היו יורשין מן הדין אפ״ה אילו אית ליה לראובן
 אלמנה ניזונת וגובה כחובחה ממח זה כמו(*בשאר) [*משאר] נכסים כ״ש השחא שתגבה
 אלמנת ראובן היכא דאיכא מות ולא בן כדפרישית דמות גריעי מבן בן ושלום מאיר
 ב״ב: [דף קלז] קיימא לן הלכמא כרשב״ג דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון ואיכא
 מ״ד אין הלכה כר״ש בן גמליאל משוס דקאי כרבי יותנן(בן בתירא) [דאמר קנין פירות
 כקנין הגוף] וכן פר״ח ולרבינו יקיר נראה כדברי האלפסי כדמוכמ ההוא מעשה דסבמא
 וכן מוכת ס״פ מי שהיה נשוי נכסי לך ואתריך לפלוני ועמדה ונשאת [*מהו] וכל סוגיא
דף קלט] (כאן בשתק ולבסוף צוות כוי) ילמדנו רמנו  התם מוכח כרשב״ג: תקצו [
 לוותה ואכלה ועמדה ונשאת מהו [*בעל לוקח הוי ומלוה ע״פ אינו גובה או דלמא יורש
 הוי וגובה. מ״י] נראה לי דוקא שמתה בחיי בעלה עד שלא תבעה מלוה אבל אם היא
 עדיין בחיים ויש לה נכסי מלוג אז אין שייך לומר בעל לוקח הוי שהרי הגוף שלה הוי
, בההיא שעתא * ואפילו חבלה באחרים ״ ש ת א ש א ר ו י ה ה ו ״ ל , ג ס י ה מ נ ש א ״ י ר 3 ק ו . 
 מהר״ס: משמע פרק החובל שמוכרת נכסי מלוג

 בטובת הנאה ומשלמת וכ״ש מה שלוותה ואכלה ודוקא לוותה אבל סרנסה ה״ל כמסרנס
 עני והעשיר ולא משלם. כתב רבינו ברוך ממגנצ״א ואשה עניה שלוותה ואכלה ונשאת
 שוב לעשיר ואין לה נכסי מלוג שלה זה היה מעשה ממי הקדמונים בגרמיז״א ויש שתיימ
 הבעל לשלם כר׳ יהודה שהיה דורש לשון הדיוט פרק המקבל [דף קד] ובספרי גבי סוטה
 והביא את קרבנה עליה כל קרבן שעליה דברי רבי יהודה שכן כתב לה כל אתריות דאית
 לך עילואי מקדמת דנא אבל רש״י כתב דהכי גרס בתוספתא אמר ר׳ יהודה לפיכך אס
 פטרה [*פי׳ אס גרשה] אינו תייב בהם שכך היא כותבת לו על קבלת כתובתה [*פירוש
 בתוך השובר שכתבה לו על קבלת כתובתה] ואתראין דאית לי עלך מקדמת דנא ולפירוש
 רש״י אינו חייב לפרוע אלא מה שלוותה תתתיו וביבמות פירש״י אשה שלוותה ואכלה
 תחת בעלה ובעלה הלך למדינת הים אין המלוה יכול לחבוע מן הבעל דבר דמצי למימר
 ליה לאו בעל דברים דידי את ואי ישיב לו והלא אתה תייב מזונות אשתך הוא יאמר והלא

 אלא אפוטרופוס וא״כ אס יש עדים שמפסידות הנכסים או נותנות לשוס אדם שלא לצורך
 ריות הנכסים מסלקינן להו כדאמרי׳ פ׳ הניזקין אפוטרופוס דמפסדא הנכסים מסלקינן
 ליה ל״ש מנוהו ב״ד ל״ש מנוהו אמ היתומים: [דף קלג] אלא מגו דנתת לדיקלא כו׳
 כתב המיימוני פ״ד מהלכות זכייה כמב לה עמהן מטלטלין בלבד או ששייר לעצמו קרקע
 כל שהוא כתובתה קיימת ותקנת גאונים היא שאפי׳ שייר מטלטלין כל שהוא שהרי היא
 אומרת ממה ששייר אני גובה ומתוך שמרד למה [ששייר] תרד נמי לשאר נכסים ותטרוף:
 השתא בירושה דאורייתא אמרת אלמנה ניזונית מהן במתנת שכ״מ דרבנן לא כל שכן
 וששאלתם ראובן ושמעון תקפט היו שותפין והלכו להם למדינת הים ותלה ראובן
 ונטה למות וקרא לשמעון ואמר (*תנו) ףתן לו] לפלוני מנכסי שיש לי בידך כך וכך
 ולפלוני כך וכך ונפטר ראובן והניח חיים לכל ישראל ושב שמעון למקומו ובבואו הושיב
 ב״ד וסיפר לפניהם כאשר צוהו ראובן ועשה צווי המת ועכשיו תובעת אלמנתו של ראובן
 מהמקבל מה שנתן לו שמעון כי אמרה שאין ראובן יכול ליתן כלום לפי שמשועבד לה
 הכל בכתובתה הדין עם מי כך דעתי נוטה שאין אלמנת ראובן יכולה להוציא מיד המקבל
 כלום דדברי שכיב מרע ככתומן וכמסורין דמו כיון שראובן א״ל לשמעון תן לפלוני מנכסי
 כך וכך נעשה כמו שהמשיכה לו זה וזכה המקבל בהן ושמעון זה נאמן בדבריו לפי שעד
 שלא הוציא הממון הושיב ב״ד וסיסר דבריו לסניהם ושנו רבותינו פ׳ התקבל הודאת כעל
 דין כמאה עדים דמי ושליש נאמן משניהם זה אומר כך וזה אומר כך שליש נאמן ומסיק
 עלה בתוססתא אימתי בזמן שהשלישות בידו אבל אין השלישות מדו(*הרי) [*אינו נאמן
 והרי] הוא ככל אדם וא״ת הרי נשתעבדו לה לכתובה וי״ל דקי״ל בעל חוב מאוחר שקדם
 וגבה מטלטלין מה שגבה גבה דתניא בעל תוב ויורש שקדם אתד מהם וגבה מטלטלין
 [*הרי זה] זריז ונשכר ואיכא דמומיב מהא דתניא ש״מ שאמר תנו ר׳ זוז לפלוני ומ׳
 לפלוני אין אומר כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר גובה מכולם [אלמא] מה
 שגבה לא גבה הא לא קשיא המם במקרקעי(*הוא דקמני) ףמדקמני] גובה מכולם דאי
 במטלטלין לימא ליה אנן מטלטלי איח לן ומטלטלי דיחמי לא משחעבדי לבעל חוב אלא
 ש״מ במקרקעי שוה כך וכך יהיב להו ש״מ הועמק מספר הדיינין ומחשובח ר״ג מ״ה
 והיינו כדברי ה״ר שמואל מבונביר״ג דפסק דמתנת ש״מ מפקעח מידי שיעמד כמובה
 ולא כדברי ר״י ור״י בר כרוך [*פרק נערה שנתפתתה] שפירשו שמתנת ש״מ כירושה
 שוויה רבנן ולא מפקעת לא כתובה ולא מזוני ומשנה שלימה היא דירושה לא מפקעת
 כתובה פרק מי שהיה נשוי נשא הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה
 קודמים ליורשי ראשונה כי יורשי ראשונה כתובת בנין דיכרין וירתון תנן כדאיתא בגמרא
 כתובת בנין דיכרין לא טרפה ממשעבדי דא״כ לייתו בני ראשונה וליטרפו מבני שניה:
 [דף קלה] אלא דקאמרי לאו אמינו הוא אימא סיפא נפלו נכסים ממקום כו׳ כתב רבינו
 מאיר מכאן מדאתמהא תלןצ יש לי ללמוד אס ראובן אמר לשמעון אני מייב לך מנה
 ושמעון אומר בודאי אינך תייב לי שאפילו אם אין שמעון מותל לו שראובן פטור אע״ס
 שראובן בעצמו יודע שתייב לו כדאמרינן הכא אע״ג דראובן אמר לשמעון אתי הוא ויש
 לו ליטול עמי ושמעון אומר אינו אחי דלא יחן לו כלום ראובן דהוי כאילו מחל לו ולא
 הוי כמו מחילה בטעות אע״ג שדבר תימה הוא למה אינו מתילה בטעות ונ״ל דמון
 שכנגדו אומר לו אני חייב לך היה לו לשוס על לב אם אמח שכנגדו ולא עשה כן אלא
 ודאי מה שאמר אינך חייב לי מחל לו בלבב שלם עכ״ל וכן נמצא בשם רבינו (*מאיר
 ב״ב) [*ברוך מ״י] וראיה ממי שטענו חטים והודה לו בשעורים פטור ופרש״י שמחל
 לו שעורים מדלא טענו אלא חטים: (א) כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיחה
 תקצא נשאל לרבינו מאיר אם יש לו לאדם בן עני ורוצה לחח לו עחה כדי לסלקו
 לאחר זמן מירושחו ואין יכול ליקח ממנו מירושחו משוס דקי״ל מה שאירש מאבא מכור
 לך לא אמר כלום והשיב נ״ל דיש מקנה לאביו עכשיו אע״פ שהוא בריא לחלק נכסיו
 לאחר מוחו לכל יורשיו במחנח ש״מ חוץ מזה [א] וכן יאמר עכשיו אע״פ שהוא בריא
 פלוני בני יטול לאחר מוחי שליש נכסי ופלוני בני שליש ופלוני כך וכך ולא ישאר לזה
 כלום ולא יזכירהו במחנה וממילא לא ישאר לו כלום דאפילו בריא [וחי אחר כך ימיס
 רמס] כיון שמצוה ואומר פלוני בני ימול לאחר מומי אין לך מצוה (*לאחר) ףמחמח]
 מיתה גדולה מזו וגדולה מזו [*עי׳ בב״מ] אור״ת אי זו היא מתנת בריא שהיא כמתנת
 שכיב מרע [כל] שכתוב בה מהיום ולאתר מיתה שפירש בהדיא אם לא אחזור בי עד
 לאחר מיחה [ב] וכ״ש היכא דלא אמר [בה] מהיום ולאחר מיתה עי׳ פ׳ גט פשוט
 ושלום מאיר ב״ב: תקצב [ג] עוד נשאל לר״מ על ראובן שמובע אח שמעון ואמר
 שאמו הפקידה [פקמן] טד שמעון וכשמסרתו לידו אמרה לו לממ לראובן בנה לאחר
 מותה ושמעון השיבו כך אמרה לי אם אצטרך ממנו תנהו לי ואם היא תמות תנהו לראובן
 בנה והשיב נ״ל דלא זכה ראובן במתנה שהרי כיון שהיתה בריאה באותה שעה (ולא
 עשתה קנין על מתנתה לא זכה ראובן במתנתה) ומתנת בריא בעי קנין ואע״ג דאמר
 סרק יש נומלין איזהו ממנמ בריא שהיא כממנמ ש״מ כל שכתוב מ מהיום ולאתר מיתה
 ופר״ת שכתוב מ מהיום אס לא אחזור בי עד לאחר מיחה משמע דלאחר מיתה מיהא
 קני אפילו בלא קנין שאני התם דכתוב מהיום לת״ק ולר׳ יוסי אפילו בלא מהיום מפני
 שזמנו של שטר מוכיח עליו אבל בנדון זה ךדליכא) ףדלא אמר] מהיום וליכא שטר
 וקנין שיוכיח על המחנה לומר דמחייס חיילא לא קני דאין מחנה לאחר מיתה בבריא

 הגהות [א] (מסר כאן) אפילו נלא מהיום משוס לזמנו של שטר מוכית עליו אגל גלא שטר ונלא קני! רק שאמר תן לגני לאחר מותי לא קני ועיין לקמן פ׳ מ״ש שי׳ תת״פ ועיין (חסר ג״ת) והר׳׳ר משה השיג לי וז״ל אשר שאלת כתוב
 גתשוגת מהר״ס פ׳ יש נוחלין לענין מתנה שאמר ליחן לאחר מיתה דנחשוכה ראשונה כתג דהוי מהנה כמצוה מחמת מיחה וכן פסק גתשוכה פ׳ מי שמת סי׳ חתכ׳׳א ובסוף פ׳׳ק דג״מ וגחשוגה שניה פ׳ י״נ פסק דהוי מחנח בריא
 ולא הר מתנה וכן פסק ס״פ מ״ש שי׳ תתנ״ג נראה ליישבו דודאי אס אמר בלשון תנאי שאס ימות ינתנו לו נכשיו הוי מצוה מחמת מיתה וכן אם אמר שיטול לאתר מוחו איל אס נתן לו מתנה לאתר מיתה אינו אלא כקוגע לו זמן מתי יחנו לו
ד חרריהי שהוציא הממון מתחת ידי מחיים ונתנו לאחר וצוה לתת לאחר מותו אגל לעילס הזטיה תתחיל מחיים ולכן לא הוי מתנה י  אגל דעתו לעולס שהמתנה תתחיל מחיים ולכן לא הוי מתנה. לכן ב׳ התשובות שכתג גהן ללא הוי מתנה מי
 דוק וחשכת. עכ״ל מורי מהר׳׳מ איסרלי׳׳ש ש״ן אח״ב מצאתי בתשובת מהר׳׳ס מפאדו׳׳ה סי׳ צ״ב שהביא דברי מהר׳׳ס דגתשוגה שניה על ראובן שהובע אח שמעון כו׳ עד לא הושלש מהתלה לכך ע״כ תשובת מהר׳׳ס וכתב מהר״ס מפאדו״ה
 הרי לך בהליא מלאמר שטר וקנין ולא אמר שטר לחול למהר׳׳ס עצמו סגר שגריא המצוה על אתר מותו אין בו ממש אס לא יש בו קנין כגון שלה נתונה באופן שיחול מחיים וחשוכת מהר״ס האחרת הנזכרת שם ס׳ י״נ במרדכי קולס לכן ונזכר
 סיף ס״ק לב״מ שהבאתי למעלה שבקיה ללחיק ומיקי אנפשיה לצריך לימר בהכרת אחח משחיס דהייי׳ו שר״ל באיזה קנין מהקניניס שיחולו מחיים ומה שקורא אותו מציה מממת מיתה ולא אמר שהיא מתנה כשאר דבריס הנקנים מן הבדא ר״ל
 שהמתנה אינה נגמרת על אתר מיתה ואוכל פירות מחיים או שיוכל לחזור נו אס פירש בהליא כלבד ר״ת ובלפירש מהר׳׳ס גופיה בתשובה השניה הא לאמר איזה מתנת בריא שהיא כמתנת ש״מ שצ״ל שחל הקני! מחיים מכת לשון מהיום או
״נ מהל׳ זכייה ומתנה שכתב אין בין  מכת זמן כו׳ אס אינו תוזר למעתה לא יקשו לברי מהר׳׳ס זה על זה ולא נעשה לבדו פלסתר לסתור זה את זה עכ״ל וע״ש ביותר: |ב] הא סתמא לא מצי הלל ביה וכן פירש רשב״ס עיין בפיריש המגיל פי

 פירשנ״ס ופר״ת לענין הלין כלום. מהר׳׳ס: [נ ן מה שהקשה מהר׳׳ס את הר״מ לנתשוגה שניה מיל כתכ מהר׳׳ס והיכא לאמר תן לגני לאחר מיתה ללא קני כיי עי׳ נתשינת מהר׳׳ס פארו׳׳ה שי׳ נ״נ. ג״מ:

 שלטי הנכורים
 (א) משובה לגאון בדא שאמר בלשון צואה ממירא הוא שמא יארע לו מת שמאוס והד הוא מציה כך וכך אין בו דין מצוה מתממ מיתה אא״כ מח סמוך לדבריו יום או יומיס שהוא כמו ששנינו בריא שאמר כתבו גט רצה

 לשתק בה ואס הוכית סוסו על תתלתו הרי זה גט. עיטור הגהת מיימון:



 כד מסכת טרדכי בבא בתרא
 ממול אשתי כאחל מן המיס נוטלת כל שכן למפקעת כתובת ב״ל לרבנן ועול דמתנה
 תיילא מהיום וכתובת ב״ל לא תיילא אלא לאחר מיתה להא קי״ל ללא טרפה ממשעבלי
 לירתון תנן ריש סרק אע״פ וא״כ כבר קלמתה המתנה שנתן מהיום ותו לא פקעתו
 ואע״ג לסירות לא נתן מסיים מ״מ לא גמא כתובת בנין לכרין מהן להא אפילו כתובתה
 אינה נגמת מן הפירות ומן השבת פ׳ יש בכור וכל שכן כתובת בנין לכרין ע״כ קצרתי
 מלשון רמנו מאיר: תר השיב ר״ג על ראובן שצוה לשמעון אפוטרופוס שלו תן לבני
 כך וכך ולבנותי כך וכך אז ולאי לברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו [ב] אבל אם
 אמר ידך כידי ופיך כפי ועשייתך כעשייתי לתלק לבני מן רב מן מעט יש ללמוד שלא
 נתן מסיים כלום אלא שיסכים לאותו מעשה שיעשה שמעון אתר מיתת ראובן ומשעת
 יציאת נשמתו נסלו הנכסים לפני הבן ויצאו מרשות ראובן ואין לו [*בהם ולא. מ״י]
 לאפוטרופוס שלו כלום אלא לנהוג בנכסי היורש כשאר אפוטרופסים ואע״ג דהאי דינא
 אינו כתוב בפירושא ולא תנינא ליה נמי בפירוש [*מ״מ] גמרינן ן*לה מדיוקא דקרא
 ומדיוקא דמתני׳ מדיוקא דקרא דכתיב איש כי ימות וגו׳] מיתת האב עוברת ולא כשימלך
 האפוטרופוס לאחר מיחה וכחיב מוס הנחילו את מיו וגו׳ והעברתם את נתלתו וגו׳
 האב מנחיל מחיים ולא האפוטרופוס וזה ראובן לא הנחיל כלום הלכך זכה היורש. ומדיוקא
 דמחני׳ דחנן המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד כו׳ דבריו קיימין משמע דוקא על פיו
] אפוטרופוס וא״ת מון דאמר עשייתך כעשייתי [דבריו קיימין משמע דוקא] פ  ולא ףע״
 על פיו קרינן ביה הא ליתא דלא מצינו בכל הני לישני דשכיב מרע דמהני אלא לשון יטול
 או לשון מתנה ששם מועילין דבריו בלא קנין ומשיכה ומסירה שמא תטרף דעתו עליו
 אכל שיתן האפוטרופוס לאתר מיתה לא שאין כאן לא לשון ירושה ולא לשון ממנה ויצאו
 (*נכסים) [*הנכסים מרשותו] ובאו לרשות יורש. ועוד ראיה מדתנן פרק [*יש מחלין]
 מי שמת (*נמצאת) [*ונמצאת] דייתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום והאי
 דייתיקי כמימרי פיו וכשלומו דמי ואמרי׳ שכיון שלא נתן מחיים מון דמית פקע זכותיה
 אע״ג דידיע דנימא ליה במאי דכתיב בגוה וכדאמרינן גבי מתנת שכיב מרע שכתוב בו
 קנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואי ס״ד לא פקע זכותיה
 ורשותיה אמאי (*אין) [*אינו] שטר לאחר מיתה [*ועוד דשלת ר״א לגולה משום רמ
 ש״מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר
 ואין שטר לאחר מיתה ואפילו למ״ד כוי. מ״י] ואפילו למאן דאמר כותבין ונותנין התם
 במיפה אח כחו הא לא מיפה אח כחו לא וכ״ש הכא שכיון שלא אמר (*לאפוטרופוס)
 ףלאפוטרופסת] כך וכך שלא גמר להקנותו אלא לאתר מיתה בעת חילוק
 (*האפוטרופסים) ףהאפוטרופא] לדעת עצמו ואינו כלום ותו גמריגן נמי מפרק הגוזל
 דר׳ אבא היה מסיק זוזי בי רב יוסף בר חמא אמר ליה לרב ספרא אדאתית אייתינהו
 מהלי כי אזל להחס א״ל רבא בריה מי כתב לך התקבלתי א״ל לא אמר ליה אי הכי זיל
 ברישא ויכתוב לך התקבלתי לסוף א״ל כי כתב לך נמי התקבלתי לאו כלום הוא דלמא
 אדאתיח שכיב ר׳ אבא ונסלי נכסי קמי יחמי והתקבלתי דרמ אבא לאו כלום הוא מכל
 הני טעמי שמעינן דאי יהיב האפוטרופא לכנות טפי מעישור נכסים ואפילו נתן ע״ס
 ב״ל הדר ולא אמרינן מה כת ב״ד יפה בכה״ג כיון דטעות הוא ותו לא מידי ורשב״ס
 מפקפק בה ואמר כיון שמינוה לאפוטרופוס ממייס בכל נכסיו ממקרקעי וממטלטלי
 לרבות ולמעט [ואמר] בעלים פיו כפי ועשייתו כעשייתי נראה שיכול האפוטרופוס לרמת
 ולמעט דמצוה לקיים דברי הממ ודברי ש״מ ככתובין וכמסורין דמו והרי השליטו מתיים
 בכל נכסיו לטובת היתומים ואע״פ שלא פירש לו כמה יתן לכל אתד ואמד לא אמרינן
 קסצה נחלה כבר משעת מיתתו ובאת ליד היורש אלא מה שעשה עשוי דתן לבנות כמו
 שנראה לו כדתנן פרק הניזקין אסוטרופוס שמינהו אבי היתומים כו׳ ומייחי בגמרא
 תרימו גם אתם ולא התורם את שאינו שלו ורמינן עלה אפוטרוססיס תורמין ומעשרין
 כו׳ ומשני התם לא קשיא כאן לאכול כאן להנית ומשמע משם אע״ג דתרומת אפוטרופוס
 להנית אינה תרומה מון שהתבואה אינה שלהן ואינה להנאת היתומים (*ולחובה)
 [*ולדבריה] לא נתמנה להיות אפוטרופוס מיהו כי תרם להאכיל היתומים להנאתם להוציא
 התבואה מאיסור טבל תרומתו תרומה והזר האוכלה במימה ואע״פ שבשעמ מיתת האב
 לא היתה חולין מותרת כשיסריש תרומה לאחר זמן מרובה כשימות דתליא בדעת המת
 שהשליטו על נכסיו לאתר מותו ונתנו ב״ד התבואה ברשות האפוטרופוס לטובת היתומים
 והפקר ב״ד הסקר וקרינן בזה חרימו גס אחם ולא אמרינן כבר קסצה נחלה ואם באיסור
 טבל אמרינן כן אע״פ שהיא במיתה (א) ק״ו לשאר ממון שיתן לבמת כמה שירצה מון

 היא אינה תובעת ממני כלום אמנם יכולה האשה לתבוע את בעלה שיפרע מה שלוותה
 ויש שדמן שמוציאין מן הבעל ונותנין למלוה מדרבי נמן דאמר שמוציאין מזה ונותנין לזה
 כיון שהבעל מודה שהוא תייב לה ואס מתלה לבעלה אז הפסיד המלוה והא דאמרינן
 בכחומח מי שהלך למדה״י ועמד אחד ופרנס את אשתו הניח מעותיו על קרן הצכי
 מיירי שפרנסה מדעתה ולא לוותה: תלןצז ורבינו אבי העזרי כתב אשה שהלך בעלה
 מתוך אהבה ולא מתוך קטטה בהא פליגי רב ושמואל אס פוסקין לה מזונות אם לאו
 וכן משמע הלשון דאמר שמואל ומודה לי אבא בג׳ חדשים הראשונים חזקה שאין אדם
 מניח את ביתו ריקם אבל אס נפרד מחוך קטטה אכן סהדי שלא הניח לה כלום והא
 דאמרי׳ ואס בא ואמר ססקתי נאמן מיירי א<(אפילו) [*עיין בכתובות פ׳ בחרא] בג׳
 חדשים הראשונים ופר״ח נאמן ובשבועה ונראה אפילו להוציא ממנה מה שפסקו לה
 דאמרי׳ המם בדשמעי בו שמח כ״ע לא פליגי כו׳ ובמסקנא פוסק הלכה פוסקין מזונות
 לאשת איש (אפילו) לאחר ג׳ חדשים ונשבעת ונוטלת ואס מחוך קטטה אפילו מוך ג׳
 חדשים ואחר ג׳ חדשים אימ נאמן לומר פסקתי דאם לא כן לא ילוו לה לעולם ובראייה
 הוא נאמן ויש שר״ל שעד שלש שנים נאמנח לומר אין לי מזונוח ואפילו בלא עדים וגס
 אין צריכה ללוות בב״ד אבל לאתר שלש שמס צריכה ללוות בב״ד או בעדים שתהא הוכחה
 שלא ממלה משוס דאמרי׳ לעיל אלמנה ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונותיה
 אבדה מזונותיה ויכול להיות דה״ה ביושבת תחת בעלה [*וכן ראיתי בתשובת רבינו משולם
 דה״ה ביושבת תתמ בעלה. מ״י] תקצח והאלפסי פסק ס״ס יש נותלין לוותה ואכלה
 ועמדה ונשאח בעל לוקח הוי [א] ולא ישלם למלוה כלום דאיהו דאפסדיה אנפשיה דה״ל
 לאסוקי אדעתיה שמא תנשא היום או למסר ויפסיד את מעותיו ור״ח ורשב״ם פסקו
 דיורש הוי וחייב לשלס ודוקא מנכסים שהכניסה לו אבל משלו לא ורבימ אלתנן גם הוא
 כחב כדברי האלפסי שאין הבעל חייב לפרוע מה שלווחה קודם שנשאח לו והמיי׳ כתב
 ספ״ט דהלכות מלוה האשה שלוותה בשטר או שנתערבה בשטר ונשאת חייב לשלם אחר
 שנשאת ואם היתה מלוה על פה אינה משתלמת עד שתתאלמן או עד שתתגרש שרשות
 בעל כרשות לוקח ואס היו המעות הלוואה עצמן קיימין יחזיר אותם למלוה: [דף קנט]
 לדברי ר׳ יותנן בן ברוקה נכסי לך ואתריך לפלוני אס ראשון ראוי ליורשו (*כוי) [*אין
 לשני במקום ראשון כלום שאין מתנה אלא לשון ירושה וכגון כו׳ אבל אס הזכיר לשון
 מתנה לא ה״מ לאוקמא שאין זה לשון מתנה כוי] נ״ל וכגון דא״ל נכסי לך (*סתם)
 ףבמ״י אינו והוא מל׳ הגמ׳ דף קלג] ולא אמר נתונים לך דומיא דאלא למאן דאיכא
 למימר הכי ואיכא למימר הכי ןח! דאס הזמר לשון המתנה לא הוה מצי לאסוקי שאין
 לשון המתנה כלום עי׳ במיי׳ ס׳ י״ב מהל׳ מתנה: תלןצט וכתב ר״מ ז״ל על המתנה
 שנתן ראובן לתתנו וכתב לו שטר מתנה וכתוב מ שיטול תלק מכל נכסיו ממקרקעי
 ומססרים ומעות כאתד מן היורשין ושטר מתנה זה כתוב בו מהיום ולאתר מיתה והרי
 היא כמתנת בריא וזכה בגוף כל הנכסים שהיו לו בשעת המתנה גופה מהיום ופירי לאתר
 מיחה והא דאמרי׳ פרק יש מחלין איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת ש״מ דלא קנו
 אלא לאתר מיתה כל שכתוכ כו מהיום ולאתר מיתה ופר״ת שכתוב בפירוש בתוך השטר
 מהיום אם לא אחזור בי עד לאתר מיתה אבל אי כתוב בה סתמא מהיום ולאחר מיתה
 הויא מתנת בריא ולא מצי הדר ביה דגופא מהיום ואתר מיתה סירי [וכ״כ רשב״ם]
 ודוקא בנכסים הידועים שהיו לראובן בשעת פטירתו כגון קרקעות וספרים ושאר תפציס
 המסויימיס וידוע לו בעדים שהיו לו בשעת המתנה ולא בנכסים דאיכא לספוקי בהו
 דשמא לאחר מכאן באו לידו כי אותם לא היה יכול ראובן להקנות לו כי אין אדם מקנה
 דשלב״ל וראיה מפרקין האומר תטול אשחי כאחד מן הבנים בנכסים של עכשיו (עיין
 לעיל) וראובן זה יכול ליתן מתנה כל ימי תייו אע״פ שכתב לתתמ מלקו גופא מהיום
 ופירי לאחר מיתה שהרי לא כתב לו מהיום ולאתר מיתה תלק תמישי או ששי שבה דא״כ
 לא היה יכול ליחמ לאחרים ולמעט חלקו אבל עכשיו שאמר חטול חלק (*כאחד מיורשים
 והמתנה) [*כאח בחייו. מ״י] שנחן לאחרים נתמעט [חלק] כל אחד מן היורשים ואם כן
 נתמעט נמי תלק התתן שהרי לא נתן לו אלא כחלק אחד מן היורשין (*הפשוטים) ולא
 יטול חלק כתלק הבכור אלא כתלק אתד מן הפשוטים דיד בעל השטר על התתתונה
 ומתנת בריא היא מון דכתוב בה מהיום ולאחר מיתה ואם מכרו הבת והחתן מחלק
 מתנתם זכה הלוקח מההיא שעתא כל זכותם ושכתבת שהבת לא תטול מתנתה אלא מה
 שישאר מותר על כתובת בנין דכרין נ״ל דלא עדיפא כתובת בנין דכרין מירושה דאורייתא
 דהא כתובת ב״ד הויא ירושה דרבנן ומון דמתנה מפקעת ירושה דאורייתא דהאומר

 הגהות [א] נמהרי״ק שורש י״ח ענף ו׳ כתג לא קמגעיא ליה אי יורש הוי או לוקח אלא לענין נכסי מלוג אכל לענין נכסי צ״נ פשיטא דלוקח היא וע״ש: [ב| ש׳׳מ שצוה להניח נ׳ דיקוכי לד פלוני פשיטא שאין כזה הלשון שוס משמעות זטה
 וקנין וראיה מר״ג נמרלכי ס״ס יש מחלין וז״ל וא״מ כיון לאמר עשייתך כעשיימי על פיו קרינן ביה הא ליחא ללא מצינו בכל הני לישני רשכיב מרע דמהני אלא לשון ימול או לשון מתנה ששס מועילין לבדו בלא קנין ומשיכה ומסירה
 שמא תטרף לעתו עליו עכ״ל ויש ללקלק מה לו לומר לר״ג ששם מועילין לבדו בלא קגין ומשיכה ט מה קנין זה לזה שהוא בא עליו אלרבה בל עיקר בזוכרו במותו חשובה היא לגוף נחת מתנת ש״מ ולומר ללא מהני כ״א מותן מחיים בלשון
 תשונה ולפיכך לא מהני בצוה ואמר ילי כילך וסיך כסי כוי. ולומר כערך מהסך אל הפך לומר למועילין לבריו בלא קנין ומשיכה אלא ע״כ נ״ל למאמר שאומר לנו ללא מצינו בכל הני לישני לש״מ למהגי אלא לשין וטול או לשון נתינה להיינו הני
 לאמר רב ששת יטול יחזיק כר ומיניה שמיע ליה לר״ג מ״ה לבעינן לישנא מעליא במחנת ש״מ כמו במתנח בריא לאפוקי עשייחי כעשייתך לקאי עליה ומש״ה קא קשיא ליה לר״ג א״כ היא להני לישני לפ׳ מ״ש לישנא מעליא כינהו ואין ש״מ
ק ר״ג ליפה כת מתנת ש״מ למהני בלא קנין משא׳׳כ נמתנמ בריא לאפי׳ אומר לתבירו הנני נותן לך לבר פלוני פשיטא ללא קנה אא״כ קנה לה באתל מלרני הקנאה ואס ת  מקנה אלא כל שהבריא מקנה א״נ מה יפה כח מחנת ש״מ וע׳׳ז מ
פר כת למתנת פר למתנת ש״מ וכלפרישנא נימא למהני י  איתא דס״ל לר״ג לאיכא שוס לישנא למהני נש״מ ולא מהני בבריא נרס׳׳ל לרנינו אשר בלשון הנחה א״כ אמאי קשיא ליה לר׳׳ג להט לישנא מהני בלא קני[ וכו׳ כט שלא יקשה עליו מאי י
 ש״מ למהני אף כלשון גרוע כמו אנוח וכיוצא נו ללא מהני בבריא אלא ע״ב ש״ל לר״ג ללח מהני שוס לישנא לש״מ ללא מהגי גס בבריא. יעול שהרי לנר פשוט הוא לגס רטנו אשר מולה לאי! בלשי[ הצחה לשון זכיה אלא לאזיל בתר כוונת
 הש״מ הנותן וכיון לעיקר צוואת ש״מ הוא בלשון זה לםוס ריהטא לעלמא אזיל נתר הכוונה ואע״ג שאין כלשון לשון מתנה וזכיה מללא מהני ננריא וזהו כלבד רשב״ס שפקפק על לכרי ר״ג כמו שכתנ שס המרלכי נשמי וז״ל ואזלינן נתר אומל
 לעתיה ומצוה לקיים לנרי המת וכוונתו עכ״ל וכן כתנ עול ראזלינן בחר כוונת ש״מ וגלוי לעתו והן הן לברי משיבי למבין אבל רגמ״ה חולק ולא אזיל נתר כוונת ש״מ כ״א אהני מוצא שפתיו כמו שהביא ראיה מההיא לנמצא לייתיקי קשורה לו
ן שמניהו וכו׳ מלנקיט לשון פקפוק משמע ללא נראה ליה לכרי ר׳ שמואל וכחכ שס אח״כ  על ירכו וע״ש וכן מיכח כל לשון תשובתו. ומתוך לנרי נעל המרלכי נראה שתפס לנרי ר״ג עיקר מלכחנ וז״ל ור׳ שמואל מפקפק על זה ואימר טי
 יז״ל ראה הר״ר משילס אח לברי ר״ש ולא נתיישרי בעיניו לקאי טותיה רגמ״ה עכ״ל הרי לך שנפתח בפוסקים הקלמוניס כמו ר׳ משולם ונסתיים באחרונים ככעל המרלכי לעשות כעיקר מלברי ר״נ ללא אזלינן בתר כוונת הנותן כדברי ר״ש

: י  אלא שצריך ליתן בלשון המועיל. מהרי״ק שורש צ״ד ענף נ

 חהושי אנשי שם
 מהר״ס ןת] דאם הזכיר לשון ממנה לא הוה מצי לאסוקי שאין לשון ממנה וכו׳ וצ״ע לעיל כסמוך סי׳ תמ״י כשאומר בפירוש מתנה ועיין בחיבור האשר״י בהך שמעתין דאלא למאן והרב המגיד כתב בביאוריו לספר
 גס נימוקי יוסף כתב למעלה גבי מתנה באמצע דאפילו אמר בפי׳ לשון ממנה למי שראוי ליורשי ירושה היא. המיימון בפי״ב מהל׳ זכייה וממנה שהיא מתלוקמ המיימון ומהר״ס והגאונים כמט דאפי׳ מתנה בפירוש הוי

 ומיהו במשובח אשר״י כלל פ״ד סי׳ ב׳ גס בח״מ סי׳ רמ״ח משמע למעיין שם שאינו סובר כסברת מהר״ס ירושה ואין לה הפסק ויש מן האתרונים מולקיס כשאומר לשון מתנה בפירוש שיש לה הפסק:

 שלטי הגבודים
 (א) גלה לגו רש״י פרק שלומ הקן מהו מכת מרדות וז״ל מכת מרדות רדד ותוכתת שלא ירגיל ואין לה קצבה שתצא נפשו ומימא שאין מלקות זה ראוי להשמלש עכ״ל הר״ר אברהם. ע״ש מכת מרדות הוא פחות מארבעים
 אלא עד שיקבל עליו עכ״ל. ואומר ר״ת שזה י״ג מכות שהם שליש מכות שבתורה שכן תקנו חכמים לעובר לפי מה שיראו הדיינין ואם לא ירצה לקבל שלא לאכול פי׳ בשעה ששית של ערב הפסח חובטין אותו עד שתצא

 על דבריהם בדבר שאי אפשר לתקן אבל בדברים שאפשר לתקן כגון ליטול לולב יום ב׳ היה מטן אותו עד נפשו. מנות:

 הגהות וציונים מממ״• ומ״מ א) נ״א ואילו:



 מסכת מרדכי כבא כתרא כה
 לא פליג אלא ככן מן המים אכל נכת מן המים לא פליג ושלום מאיר ב״ב: [דף קמג]
 את ותמור רב נתמן אמר קנה מתצה מספקא ליה למורי אס שיין נמי למימר כאדם
 מקנה לאדם לבר הבא לעולם ולשלב״ל אס שייך אותו מחלוקת או לא ואין להמא ראיה
 מההיא ללעיל שתי שלות ושני בני אלם לזה במתנה ולזה בירושה לשניהם קנו ולא אמרינן
 אוחו לבעל ירושה הוה ליה כמו חמור ולא יקנה גס את זה לי״ל להתס ראוי לקנות
 [מיהת] אם היו נותנין לו אבל הכא כיון ללא (אתייליל) [אחי ליליה] לפיכך הוא חמור
 גמור: הראוי למיס למיס תרד מכאן ססק ר״י אלם שאמר כתבו נכסי לבני ולבנותי
 מהיום ולאתר מיתה אס ש״מ או מצוה מתמת מיתה ויש שם נתלות קרקעות ותכשיטי
 נשים הראוי לבנים לבנים ולבנות למות תרה מעשה באחל שהקנה לתמרו בקנין סולר
 קרקעוח ומטלטלין ומעוח בבח אחח ונחלקו חכמי הלור בלבר יש אומרים ללמי לקני
 את וחמור [א] לסרק מי שמח וכי היכי ללא קני המעוח לסני שאין מטבע נקנה בחליסין
 גם המטלטלין והקרקע לא קנה ר״א קנה הכל במגו שתל הקנין על הקרקעות
 והמטלטלין תל נמי אמעות: וכתב רבינו שממה אע״ג דמעות לא קנה קרקעות ומטלטלין
 קנה לאי לא תימא הכי הא לאמר פ״ק לקדושין נכסים שאין להם אחריות נקנים עם
 נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובתזקה ואמר בגמרא לבעינן אגב למה לי אגב
 , , . ליקני מטלטלין במגו לחייל אקרקע וליכא

, י י '  נ*פי׳ וגס הקרקע והמטלטלין לא לימני]: , 1 יי, ,
1 למימר דדמי לאח וחמור *לחמור לאו בר 1 

 קנין הוא אבל מטבע נקנה במשיכה והגבהה ובתורח חצר: (ב) ואם אמרה ראו מה
 שהנית לי בעלי כר פרשב״ם (*ומון דאמרה הכי לית לה מזוני) [*והוא דלא שקלי מזוני
 דאי שקלי מזוני לא. מ״י] כדתנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהם והלכך
 תרו אשה שמת בעלה והניס נכסים מועטים שאין בהס כדי כתובתה אס אמרה ראו
 מה שהנית לי בעלי והריני עושה ואוכלת ונתעצלו ב״ד או יורשין להשביעה על כתובתה
 ואסילו השביתה אלף זוז יהיה לעצמה ולא נראה לר״י אלא נראה לר״י דלעולם הוי בתזקמ
 יורשין עד שישביעוה והכא מיירי דוקא באשה יורשת ולא בכתובחה דאין לה כח לגבות
 כתובתה אלא בב״ד. ונשאל לה״ר שמשון על אשה אתת אלמנה ששהתה אמר בעלה י׳
 שנים או יותר ובאו יורשי הבעל ומובעין ממנה מה שבידה שאומרים מבעלה נשאר
 והאלמנה אומרת כי לא נשאר לה מבעלה כי אס ט׳ סאין תבואה ומכרה והשביתה
 ונתסרנסה מהם עד עתה וגס לוותה מאתרים והרויתה בהם ויש לה עתה שוה ל׳ ליטרא
 ורוצה עתה לישבע על כתובתה ולגבותה שעולה יותר עס התוספת ושטר כתובתה לא
 נמקיימה בב״ד שאינה יכולה למצוא עדי קיום והשיב נראה שיש לדמות דבר זה להא
 דתנן סרק מי שמת וכן האשה שהשביתה נכסים השביתה לאמצע אמרה ראו מה הנימ
 לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביתה לעצמה וסריך עלה בגמ׳ אשה מאי עבילתה
 ופרשב״ס או תטול כתובתה ותלך לה או תטרת קמי יתמי ותהא ניזונית מן היתומים
 למעשה יליה שלהם ואין לה להשתכר בממון היתומים ומשני באשה יורשת ומשמע לאי
 אינה יורשח אינה נוטלח כלל בשבח וכ״ס רשב״ם וז״ל הלכך אשה שמת בעלה והניס
 נכסים מועטים שאין בהם כדי כתובתה אס אמרה ראו מה שהנית לי בעלי ונתעצלו ב״ל
 או יורשין להשביעה על כתובתה ואפילו השגיחה הנכסים אלף זוז כבר השביחה לעצמה
 אבל אם השממה סתם תטרוף כתובמה והמותר ליורשין ואע״פ שלא נשתייר אפילו רביע
 כתובתה [*גובה כל כתובתה] עכ״ל ואע״פ שיכולני לפרש בענין אתר דהא דפריך אשה
 מאי עמדתה משוס סיפא פריך דקמני אם אמרה ראו [*כוי] כך נראה בעיני שיטת
 ההלכה בפירושו אך בזה איני מודה לו שססק שאע״ס שלא נשתייר מבעלה אפילו רביע
 כתובתה גובה כל כתובמה והמותר ליורשין ואיך יתכן זה דהא ךדתנן) [*מנן] פ׳ יש
 בכור ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהם אין נוטלין בשבח ומון דהוי שבח
 ליתומים משום דלא אמרה ראו מה שהנית לי בעלי אין גובה כתובתה ממנו אע״ג דגבו
 ממלוה וממטלטלי תשבינן כתרי תומרי בכתובות פרק האשה שנסלו דגובה ממלוה כר׳
 נתן וממטלטלי כר״מ על זה מחן טעם מורי הקדוש ר״י דמחמת תקנת הגאונים שתקנו
 דגובה כתובתה ממטלטלי דיתמי משוס דאסמכינהו עלייהו או מטעם של ר״ת שהיה
 אומר לסי שכותבין בשטרי כתובות מנכסים דאית להון אחריות ודלית להון אתריות והוי
 כמו דאקמ לה מטלטלי אגב מקרקעי(*ואע״ג) ףדאע״ג] דבעינן אגב וקני היינו לעמן
 לגבומ ממטלטלי דלקותות ולא לגמרי עשו כמקרקעי לעמן שתטרוף ממטלטלי שמכר
 אבל שבת אי אסשר לגבות דאסי׳ מקרקעי נמי אין גובה הלכך אשה זו אסילו דמי אותן
 תשעה סאין שהמת לה בעלה לא תגבה שכבר אכלה יותר מכדי דמיהן ומה שהשמחה
 לאחר מיתת הבעל השביתה ליתומים כי לא היה משועבד לה לגבות ממנו מזונותיה וכי
 חימא הנך מטלטלי שמכרה והשמחה הוי כמו שהשביחו מחמת עצמן ואמר פרק מי
 שמח לא שנו אלא שהשכיחו הנכסים מתמת (*היתומים) [*הנכסים. מ״י] פי׳ שהוציאו
 מנכסי האב לצורך הנכסים ולהמ הוי לאמצע שהיו מוצאים כמה קרובים שהיו עושין זה

 שאמר לו פיך כפי ועשייתך כעשייתי ועוד נלמוד מעישור נכסים דקי״ל בכתובוח אם
 השיא את הראשונה ינתן לשניה כדרך שנתן לראשונה והיכא דלא השיא אלא גלי בדעתיה
 [*בחייו. מ״י] [בהא] קי״ל כשמואל דאמר לפרנסה שמין [בא3] ואזלינן בתר אומדן
 דעתיה ומצוה עלינו לקיים (דברי) דעח המח וכוונחו וכ״ש היכא שגילה דעתו
 לאפוטרופוס לתת לבת כסי ראות עיניו ולהשיאה כראוי לה שזכתה הבת ולא אמרינן כבר
 קסצה נתלה. וגם ר״ג (*שאמר) [*אמר] וכתב דלא תמנן דין זה בהדיא כר ככתוב
 בתשובתו וכל ראיותיו יש לדתות שאין כאן עקירת נתלה ע״י אפוטרופוס ולא ע״י סיו
 אלא לברי האפוטרופוס הוה ליה כמו דברי סיו מון דגילה האב דעתו ומצוה לקיים דברי
 המת וכוונתו וכ״ש היכא לגילה בלעתו ואמר לאפוטרופוס לתת לבת כראות עיניו
 ולהשיאה כראוי לה והפקר בית לין הפקר לגבי ממון לנפקא לן מקרא לאלה הנתלות
 אשר נתלו וגו׳ והא דמייתי ראיה מלייתיקי קשורה לו על ירכו וממתנת ש״מ שאמר
 כתבו ותנו כו׳ ומדתנן הכותב כל נכסיו כו׳ כל הני ראיות של שטר אינם ראיות שהרי
 אין שטר לאמר מיתה דבשטר לא תקינו רבנן למימר מצוה לקיים דברי המת ולא דכרי
 ש״מ ככתובין וכמסורין דמו אלא כדברי צוואתו על פה אי נמי בגילוי דעתו בלא שטר
 בזה תשו מכמיס שמא תטרף דעתו אבל בשטר סבור המת ובטות שיתקיים ואין כאן
 טירוף דעת הלכך אין שטר לאחר מיתה אבל מה שצוה לאפוטרופוס בעל סה וגילה
 דעתו מצוה לקיים דברי המת ומה שיעשה האסוטרוסוס יהא עשוי: סליק פירקא

 מי שמת והמת תרא [דף קלט] אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
 פסק רשב״ס דהלכה כארמון וכן משמע סרק בתרא דכתובות דקאמר
 התם כל מקום שאמר ר״ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו וכן פסק ראב״ן
 וראבי״ה אבל האלפסי ור״ת פסקו כרבנן משוס דסוגיא דתלמודא כרבנן לקמן יתומים
 שקדמו ומכרו בנכסים מועטים [*מה שמכרו מכרו בנכסים מועטים] וגם עשו אלמנה
 אצל הכת כבה אצל אחין [בנכסים מועטין] ומפרש דאדמון אינו חולק על רבנן דמתני׳
 אלא מתמה על החקנה שחקנו חכמים בנכסים מועטים אבל מ״מ כרבנן ס״ל והא דאמר
 ר״ג רואה אני את דברי אדמון סי׳ הדין עמו שמתמה בדברי רבנן: [דף קמ] אמר רבא
 מוציאין להן לבנות מזונות עד שיבגרו והשאר למיס הני מילי במקרקעי דוקא וכן כתב
 המיימון וכן הורו הגאונים וכ״כ בספר המאור הגדול וכ״כ ר״ן. ימומיס שקדמו ומכרו
 פירש (*רש״י) ףרשב״ם] קודם שעמדו בדין להגבות לבנות נכסים מועטים מיהו נראה
 לר״י דאפילו תפשו הבנות או הגמ ב״ד להם אם מכרו היתומים מה שמכרו מכרו וכן
 משמע פרק אלמנה לכ״ג [*דף סז] דקאמר התם רבי ישמעאל בר׳ יוסי אמר בשם אביו
 הבת מאכלת כר ופריך במאי אוקימתא בנכסים מועטים כר והאמר רבי יותנן יתומים
 שקדמו ומכרו בנכסים מועטים כוי [ועיין שם] בתוספות ומאי קושיא לוקמי כגון שתפשו
 כבר הבנות בנכסים מועטין למזונותיהם (*וכבר) [*או כבר] הגנו להן ולכך אין יכולין
 למכור ועוד ראיה מפרק המשא א״ר נתמן יתומים שמכרו במדור אלמנה לא עשו ולא
 כלום ומ״ש מדר׳ אסי א״ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו
 מכרו התם לא תפשו מתייס הכא תפשו מתיים משמע כיון ללא תסשו מחיים ואפילו
 חפשו לאחר מיתה לא היה מועיל כלום אלא מה שמכרו מכרו וא״ת א״כ מה חילוק יש
 בין נכסים מרומם לנכסים מועטים מון שיכולין למכור אפילו חפשו או הגמ ב״ל להא
 גם הנכסים מרומם סברא הוא שלא יוכלו למכור הכל [*פי׳ לכחחלה] ר״ל למכסים
 מרובים יכולים למכור לכתחלה לצורך דבר מצוה כגון לפדיון שמיס וכיוצא בהם אבל
 בנכסים מועטין כלל אין מותר למכור לו לכתתלה. ירושלמי תרב מי ששלת ממדינת
 הים ואמר יתנו למי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה פי׳ שצוה מממת מיתה לתמ
 לבניו לאתר מותו אין הבנות בכלל למסתמא לא לעבוד אתסנתא איכוין ופסק ר״מ דה״ה
 הבריא שאמר אם אמות ינתן כך וכך היינו מצוה מתמת מיתה כלאמר סרק יש נותלין
 איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת ש״מ כל שכתוב בה מהיום ולאתר מיתה וסי׳ ר״ת
 מהיום אם לא אתזור בי עד לאתר מיתה ונשאל לרמנו מאיר תרג על עסק אדם שיש
 עדים שהתנה עם בניו הראשונים קודם שנשא אשתו השנייה שכל בנים שיולדו לו ממנה
 יירשו תלקם בשוה עם הראשונים ולא נולד כי אס בת אממ אם זה נקרא אומד הדעת
 שחקח הבת בשוה להם והשיב לזו אינה צריכה לפנים חלא לבת אינה בכלל בנים דתנן
 בנזיר [פ״ב] הריני נזיר כשיהיה לי בן ילדה בח טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר ופריך
 בגמ׳ פשיטא ועוד אפילו אם חמצי לומר דכה״ג לא שייך למימר אין אדם מקנה דבר
 שלא בא לעולם כמו שהבאחס ראיה מפרק יש נוחלין דדחי דשאני הכא דקא מפיק ליה
 תנא בלשון יירחון (ופרש״י) [ופיר״ש] כיון דלא מקנו להו מהשחא מידי אלא לכשימוח
 ואז יורשין כבר בעולם ולא איקרי דבר שלא בא לעולם ה״מ בן בין המיס אבל בת בין
 המיס ואמר בלשון ירושה לא אמר כלום אפילו כשהבת בעולם בשעת אמירה [א] כדתנן
 בפרק יש נותלין האומר בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום ור׳ יותנן בן ברוקא

ק מוכח  הגהות [א] ויש לתמוה והא גהליא קאמר גגמרא לקני פלגא אליגא לרג נחמן והלכה כרג נחמן ומצאתי גשס מהר״י ליווא מפראג שתירץ להמרלכי סוכר ללא כרג נחמן ללא קני מידי אף על גכ דהלכה כרג נחמן גדיני סגר ד
 כמלמול לקאמר ככל מקוס והא קני את ותמור הוא ע״כ אגל אני אומר אי משוס הא לא אריא לאו משוס להלכתא הכי פריך ככל מקוס אלא הכי כעי למימר והא קני את וממור הוא ותיקשי למ״ל לא קני וכן הוא גתיספומ שס
ן זה נחלקו חכמי הלור משוס ליש לצלל גלכר לאינו לומה להתם יש אומרים ד להספר לא גא לומר ללא סטרא ליה כרכ גחמן גט קני את ותמור לפשיטא ופשיטא להלכתא כרג נחמן כליני אלא ה׳׳פ לכאן מלו י  ומ״מ נראה לי ללא קשה מ
ט היכי דלא קני המעות לפי שאין מטכע כו׳ גס המטלטלין ן זה אמרינן מגו וזהו שכתג ו  ללמי לקני את וממול לסרק מי שמת כלומר לענין זה לכל אפי׳ שוה ללא קני כולה כרג ששח להא הלכתא כרג נממן גליני גקני את וחמור והשתא מלו
 והקרקעות לא קני ולא שייך למפרך למה לא אמרינן ג״כ מגו גט קני את ותמור משוס ללא שייך למימר המס מגו כמו שפירש״, שם לה״ל כאילו אמר גהליא הוא מחצה ואתה מתצה ולמה יפשיל האיש חלקו גשטל התמור שלא תלאן זה כזה
 ע״כ וזה אין שייך לפרש כאן והשתא אתי ג״כ שפיר הא לכתג ויש אומרים קנה הכל כו׳ כלומר לה״ק השתא לאתית להט לומר מגו מה ראית לומר מגו ללא קני ללמא איפכא ליותר מסתגר לומר מגו לקני אכל בקני את וחמור שפיר מצי
 סוכר כרג נחמן כלפרישימ ורטט שמתה סוגר לקני מחצה כמו שסוגר רג גחמן גקני את וחמור והא להוצרך להטא ראיה מס״ק לקדושין הוא כלי לסתור שלא תאמר מלון זה מגו ללעיל והא לכתכ חו וליכא למימר ללמי לאת וחמור כו׳ גא
 לפרש לאפי׳ לדג המנונא לסוגר כקני את ושמור ללא אמר כלום כאן מולה משוס לחמור לאו גר קנין הוא אגל מטגע נקנה כמשיכה כו׳ כנ״ל ליישג ואין ליישכ גענין אחר אס לא שנאמר הא לקיימא לן להלכה כרג נחמן כליני היינו לוקא כנגל

 רג ששת אכל לא נגל רג המנוגא וחילוק זה כתג הרא״ש פרק הזהג דף י״ל גשס תשוגת הגאונים. ג״מ:

 חהוש• אנשי שם
 ש״י נא] וקשה דלעיל כתב ורשב״ם פי׳ גבי כתובמ בנין דכרין דלא הוי דשב״ל דה״ק ובנים אשר יולדו להם ירשו נכסי ולכשאמות ולכי מיית כבר ישנו בעולם וכן ממצא בדכרי מורי ולא נ״ל מהא כו׳ הרי דלמסקנא מקרי
 לדבר שלא בא לעולם ד׳׳ל דגם בכאן סבירא ליה דדינא הכי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אפי׳ לכשאמומ רק דקאמר אפי׳ לפי מקצת דסוברין כן מ״מ בת בין הבנים לא ולא משוס דס״ל דדינא הכי כמו שמוכח

 הלשון ועוד אפילו אמ׳׳ל וכוי:

 שלטי הנבורים
 (נ) אין לוקחין מן הצבע עידיס ונימי׳ ולא מכל דבר שאנו יכולין לתלות שמא גנבו ואס לקתן ויודע שהם ידיה ליתומים כיון שהיא ניזונמ מהם כדאיתא בכתובות ואס אינה ניזונת מ״מ היא ניזונת אס תהי׳ רוצה
 גנוטס הפסיד מעומיו דחזיר לו המכר ויש ללמוד הנושא אלמנה ויש לה בטת מבעלה שמת לאסור לישא ותוכל למבוע מהם בב״ד ואם שהמה ג׳ שנים מחלה להם מזונוש ואס היא רוצה שיהיו מעשי ידיה שלה
 אותה אס נותנת דמי׳ יומר מכדי כתובתה לבעלה שהס באי׳ מגנבה ואס לקתה אדם ונמנה לו יומר מכדי צדכה לומר בטת דין ראו מה שהנית לי בעלי הריני עושה ואוכלת אז מעשה ידיה שלה כדאיתא בכתובות.

 כתובתה הבעל תייב להתזירס בב׳׳ד ליורשין ואין לתלות ולהקל שמא הרדתה בהם מכתובתה הד מעשה עץ חייס:



 בבא בתרא
 אל תקכרוה מנכסי שומעין לו והרנן כה מ״ש כי אמר (*דתיפול) [*מפול] נכסי קמי
 יתמי [*כי לא אמר נמי נכסי קמי יחמי רמו] אלמא נכסי כחזקת יתמי קיימי הלכך זכו
 בה בנות שמעון באומו קרקע שהכניסה לאה לאמה ושוכ לא יצאת (*מכאן) [מכמן. מ״י]
 (א) ואין לו לבן ראובן בה כלום שמשעה שנשאה לאה לשמעון קסצה כת (ראובן) [*ירושה
 מראובן] וזכה בו שמעון ובנותיו מה שאין כן מכסי מלוג לכי מיית בעל לאלמר נסקי
 מתזקת יתמי וקיימי בתזקת איתתא בלא גיבוי ובלא ממרה ובלא נתינה ואס מתה האשה
 זכו בה יורשין שלה עכ״ל: [דף קמר] עמל בהו עיסקא תרח הא נמי חשיב שבחו
 נכסים מחמת נכסים שהשמתו נכסים בגופן שניתוספו מחמת שעשו סרקמטיא ומכאן
 אני מדקדק שאינו(*עומל) [*תשוב] בטרתו לבלו ףמתמת עצמו] [ללהוי כמו ראו שאני
 עושה לעצמי] דהא רב ספרא כל הטורח עשה לבדו בעצמו והיינו כמו נטיעת כרמים
 וגנות ואס״ה תשיב מממת הנכסים: [דף קמה] ואין שביעית משמטתו תרט מכאן
 המא ר״ת ראיה דקי״ל כלישנא [בתרא] דמכות דאמר רב יהודה אמר שמואל המלוה
 לתבירו לעשר שנים אין שמעית משמטתו ואע״ג דאתי לידי לא יגוש השתא מיהא לא
 קרינא ביה לא יגוש לה״נ משמע הכא למון ללא קרינן בשושבינות לא יגוש אין השמעית
 משמטתו ולכך הגיה ר״ת באזהרות אשר יסד רבינו אליהו הזקן זמן עשר כסף כי ילונו
 לא במשפט בתצי ימיו יעזבנו. מיהו ר״י סירש דאין מכאן ראיה דלא שייכא כלל שושמנות
 למלוה שהרי מכמה דברים חלוקים זה מזה כדמשמע הכא והכא ה״פ אין שביעית
 משמטתו דלא קרינא ביה לא יגוש דשמא לעולם לא יבא לידי לא יגוש שיכול לומר בבחולה
 אני עושה עמך בפומבי אני עושה עמך או שמא לא ישא אשה אבל מלוה של כסף דודאי
 יבא לידי לא יגוש שביעית משמטתו: הלבתא בין שמת הארוס כר השתא פסק הלכתא
 תרי דקדושין (כ) לטיבועין ניתנו ואפילו נהגו להתזיר לא אזלינן בתר מנהגא אם יבאו
 לב״ד והא דלא קאמר הלכתא קדושין לטיבועין ניתנו משוס דבעי [למפלג בהדיא בהן]
 למימר דהדרא ביה איהי: הגה״ה תריא ש״מ שאמר הלואתי שיש לי ביד פלוני תן
 אותה לפלוני עיין פרק הספינה וריש פרק יש נותלין: [כתב] באביאסף וז״ל קבלתי
 מהר״ר אליעזר ממי״ץ דהני מילי בהלואה של ישראל אבל בהקפות של עוכדי כוכבים
 אשר פיהם לבר שיא לא סמכא דעתיה ולא קני אפילו במתנת ש״מ וקרוב הדבר בעיני
 לאפילו אס יש לעובל כוכמם משכון ביל ישראל להוי לה כמו הקפה לישראל מעובל
 כוכבים לא קני משכון כלאמרינן פרק כל שעה [*ללא קרינן ביה ולך תהיה צלקה עיין
 בכתובות. מ״י] ופסק ראב״ן לאי טען הלוה פרעתי משתבע [מקבל] שבועת יורשין ושקיל
 דהוא מורש והיינו דאמר רב נחמן ומולה שמואל שאס נתנו במתנת ש״מ שאין היורש
 יכול למחול דהוא נמי כיורש: הגה״ד! תריב ןדף קמו] אמר רב יהודה אמר רב
 מעשה (*שאמר לו לאדם) [*באדם אחד שאמרו לו] אשתך תותרנית היא ונכנס אחריה
 לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה לו מאן יהיב לן מכותבח
 (דיריתו) ןדידהו] ואכילנא ביה ונסל [עליה] תורבה ומתה אמרו חז״ל הואיל ולא נכנס
 אחריה אלא למדקה מתה אינה יורשה [א] ולא נראה לר״ת דלא הוה ליה למימר הואיל
 ולא נכנס אחריה אלא לבודקה אלא הואיל ונכנס אחריה לבודקה וגם רב אלפס כתב
 בפרק אע״פ בשמעתין דמורדת דלא מסקע ירושת הבעל אלא בגירושין גמורין וכן הלכתא
 וכן פסק רבינו יואל הלוי. ולראבי״ה (לא) [*נמי לא. מ״י] נראה כר״ת וכתב דאפילו
 לדברי המפרשים דנשואה דוקא בתותרנית שהוא פושע שהרי אינה ראויה לגרש בשביל
 מוס קטן כזה ופי׳ ר״ת דמעשה דתותרנית בארוסה מיירי לראות אם תותרנית היא (*לא
 ישנאה ואס לאו ישנאה) [*אם לאו אם תותרנימ היא לא ישאנה ואס לאו ישאנה. נל״ה]
 ואמרו תז״ל הואיל ולא נכנס אלא לבודקה ולא לשם נשואין לכך אס מתה לא יירשנה
 אבל אם היה נכנס אחריה שלא לבודקה יורשה וכגון שהיחה החורבה שלו כדאמרי׳ פרק
 נערה היה לו חצר נכנסה עמו יורשת דסתם חצר דידיה לנשואין ואומר ה״ר אברהם
 מה״ס מרענגשסורק וז״ל דאין הלשון משמע כן דאשתך תותרנית היא קאמר ולא קאמר
 ארוסתך תותרנית היא ש״מ משואה היתה ועוד דתורבה אינו מקום סתירה ליכנס לשם
 נישואין בתוכה ע״כ נראה משואה היתה אלא שזה היה טוען קדושי טעות [*מתמת
 שהיתה תותרנית] דתותרנית היא ונכנס אחריה לבודקה ע״י צנון שהיה לו בתיקו והיא
 היתה אומרת שריח כותבת הוה ונמצא שלפי דבריו הוו קדושי טעות דהודאת בעל דין
 כמאה עדים דמי ואינו יורשה: [דף קמח] ש״מ שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני
 מה שאין כן בבריא פרשב״ם ןבמלוה על פה דלהוצאה נתנה ואין קנין תופס אלא בדבר
 שהוא בעין] ורמנו יהודה משפיר״א [עשה] תריג מעשה באדם אמד שהיה לו תמעה
 על חבירו ונתן החמעה לאחר בקנין גמור ובאו הקונה והנתבע במקום אתד בפניו
 בשפיר״א לדון לפניו ופטר את הנתבע אף מן השבועה כי אמר אין הקנין כלום מאחר
 שלא היתה התביעה בעי׳ הוי כמו הלואתו לפלוני והיינו כרשב״ס ואני תמיה והרי מעשים
 בכל יום שאדם מרשה חמרו על מלוה ומקנה לו בקנין ואמאי לא הר לכל הפתות כמו
 (אדרכתא) [אורכתא] דקי״ל (*לא) כתבינן (*אדרכתא) ףאורכחא] אפילו אמטלטלי
 [*פי׳ אפילו אמטלטלי דפקדון] דכפריה ומיהו התם שלית הוא דשוייה. ספר התכמה.
 מעשה היה שנתן האפוטרופוס חובות הערמנות לראובן ושמעון לוקח קרן ורמת מן
 הערבונות תריד ופסק ר״מ דלא קנו ראובן ושמעון את הערמנות [כ] ואינם יכולים
 ליקת מן החובות רמת שעלה עליהם דאין אדם יכול להקנוח לחמרו חוב שיש לו על
 העובד כוכבים בשום ענין ואפילו בקנין וראייתו מהא ש״מ שאמר הלואתי לפלוני הלואתו
 לפלוני משא״כ בבריא ואפילו בקנין אגב קרקע ליחיה בבריא מדלא אשכח ליה הכא אלא

 כו מסכת
 בשמלס אבל השכיחו נכסים מחממ עצמן פירוש מנכסי עצמן שכרו פועלים ולא מנכסי
 אמהן השביחו לעצמן. א״א לומר כך דהא זוזי דעבד בהו רב ספרא עסקא אי לאו משום
 דרב ססרא גברא רבה הוה ולא הוה שמק גירסיה וטרח לאחריני הוה אממנן דשבח
 לאמצע אלמא מחמח נכסים חשימ ואין לדמוח אשה זו לאדם שנטל מעוח מחמרו שלא
 מלעתו לכי משלם לחמרו משלם למיס ולא משלם שבח מילי להוה אגזלן הכא אשה זו
 לאו בתורת גזלנות ירלה אלא (*כמו) [*במה] שנשאר אתר (*מיתה והיתה) [*בעלה
 היתה] נושאת ונותנת כבתתלה ושליחות ליתמי קא עבלה כמו נותן מעות לחבירו ליקת
 בהן חטין ולקח בהן חטין לאפי׳ ליקח בהן חטין ולקח בהן שעודן אמר פ׳ הגוזל קמא
 אס פחתו פתתו לו ואס הותירו הותירו לאמצע ואמר מרושלמי פרק הרמת הנותן מעות
 לחמרו ליקח בהן פירוח למחציח שכר ובאחרונה אמר [לא] לקתתי א<(לעצמי) אין לו
 עליו אלא תרעומח ואס יש עלים שלקח מוציאין מילו בעל כרחו אלמא לא מצי למימר
 לעצמי לקתתי כ״ש כאן שיל האלמנה כיל היתומים לכל השבת ליתומים ואין גובה ממנו
 כתובה כלמוכח ההיא לבכורוח. ומההיא ליחומים אומרים אנו השבחנו ובעל חוב אומר
 אמכם השמח פ׳ המקבל למשמע לאס השביחו יתומים אין בע״ת גובה לא רציתי להביא
 ראיה לשאני החס משוס למוקמינן לה כשעשאה אפוחיקי לא״ל לא יהא לך פרעון אלא

ת [*פי׳ והרי היא כאלי מלו היתומים ומשלמים כשעת ״ א  מזו* לבעלמא אמנ־ינן לבעל חוב מ
 השבת וההיא לבכורות מוקמינן לה מקולי הגדלה]:

 כתובות כלאיתא התם וקצת הלב נוטה להיכא להכתובה מרובה על הנכסים שהנית המת
 שאס היתה באה לב״ל היו מגבין לה אח הכל אע״ג ללא אמרה ראו מה שהגיח לי בעלי
ד להוה ארב ספרא ללא הוה שמק גירסתו וטרח לאחריני כ״ש  כמאן לאמרה למי מי
 זאת שיכולה הכל לעכב לעצמה ללא שבקה נפשה לאפילו במקום בני נפשה עליפא לה
 אבל לא מלאני לבי לחלוק על רשב״ם מן הסברא בלא ראיה ושלום שמשון בר אברהם.
 ונשאל לר״ג מ״ה תחי על עסק ראובן שנשא לאה והכניסה לו קרקע ויללה לו בן
 לימים נסטר ראובן ונשאת עול לאה לשמעון והכניסה לו אוחו קרקע שהכניסה לראובן
 דללה לשמעון בן ושתי בנות ונפטר שמעון ובנו נפטר אתריו וגם לאה נסטרה ולא צוותה
 (*מחמת) [*בשעת] מיתתה מאותו קרקע כלום וגס לא מכרה קולם לכן אותו קרקע
 ויש להסחסק מי יורש אוחו קרקע או בן ראובן או בנוח שמעון והשיב נ״ל לאחר
 שהכניסה לאה אותו קרקע לשמעון בעלה קנה בעלה שמעון הקרקע הוא ויורשיו אחדו
י וטבא [ליה] עבילנא ליה פרק יש נותלין עיין  לקי״ל בעל בנכסי אשתו לוקח הוי ב
 פרק החובל וכיון דלאה לא הכחישה כחן של בנוח שמעון (נ״א ולאחר מיחח אביהם
 שמעון(*לוקח) ףדלוקח] הוה באותו קרקע וא״ת) [*לאחר מיתת אביהן שמעון באותו
 קרקע אלא עמדו בתזקתן כל ימי חיי לאה זכו בנות שמעון באותו קרקע וא״ת. מ״י]
 בתזקת לאה אותו קרקע היא עומדת והיא המיסתה לשמעון וא״כ אע״פ שלא גבתה
 לאה אותו קרקע לאתר מיתת שמעון כמי שגבתה אותו דמי וא״כ מה שיש לה מראובן
 יורשה כי הבן קודם לבנות בנכסי האס הא ליתא וטענה זו אינה כלום וליכא למימר הכי
 אלא קרקע זו בחזקת יתמי עומדת ולא בתזקת האשה דאמר ר״י הכניסה לו שני כלים
 באלף זוז ונשבתו ועמדו על ב׳ ףאלסיס] אלף אתת נוטלתו בכתובתה ואחת נותנח דמים
 ונוטלח משום שבח מת אביה (*הא) [*והא] הני כלים דידה הוו ואיתנהו בעינייהו ואס״ה
 לא (*יהבי) ףיהבינן לה] שבחה אלא בדמים אלמא שבחה לאו(*מילחא דדיה) [*דידה]
 הוא אלא ליתמי ה״נ האי קרקע לאו דלאה אלא דיתומוח (*דשמעון) [*שמעון] הוא
 (*אלמא ליכא) [*וליכא] למימר דהאי קרקע כמאן דגבתה לאה דמי אלא בתזקת בנות
 שמעון קיימא דורשות אותו בנות שמעון ותו מהא נשמע דל״ש אשה ול״ש (בוכרי)
 [זכרים לא זכו] בנכסי מיתנא אלא מ האי גוונא דתנן סרק מי שמת הניח בניס גדולים
 וקטנים השביתו הגדולים [*את] הנכסים [*השמתו] לאמצע (*אס) [*ואם] אמרו ראו
 מה שהנית אבא כו׳ וכן אשה שהשביתה השמתה לאמצע ואס אמרה ראו מה שהנית לי
 בעלי מ׳ וקאמר בגמרא אשה מאי עמדתה נ*סי׳ משמע להליא ראשה שאינה יורשת אין לה חזקה

 א״ר ירמיה באשה יורשת *סשיטא מהו וחלק נקרקען:
 לחימא כיון ללאו(*דרכה) [*לרכה] למיטרח כוי. ומהאי טעמא נמי יש לומר להלין
 עם יורשי שמעון וזכו בקרקע זה לתנן בכתובות הכותב לאשתו לין ולבריס אין לי בנכסייך
 כו׳ ומסיק בגמרא מאי כותב אומר וטעמא דמכרה ונתנה לעצמה הא לאו הכי הבעל
 אוכל סירות ואם מתה יורשה ףאלמא קרקע בחזקת בעלה קיימא] הכי נמי קרקע בחזקת
 יורשי שמעון כי צריכה מכירה או נתינה או גיבוי וגיבוי בעי תלתא כדאמר סרק אלו
 מציאות דמסקינן דצריכין ב״ד הדיוטות עכ״ל ועוד האריך קצת וכתב רבינו מאיר משוס
 רבינו משולם שאלה זו צריכה סנים וז״ל כך דעתי נוטה [ודאי] אלו מכרה או נתנה לאה
 אוחו קרקע אחר מיתת שמעון מכרה מכר ומתנתה מתנה אע״פ שלא נשבעת לאה על
 כתובתה שקרקע זו אינה צריכה שמעה שהרי הכניסתו לשמעון וגס אם גבחה לאה אוחו
 קרקע ולא מכרה אותו לשום אדם אתרי זאת ומתה לאה ודאי יורש בן ראובן אותו קרקע
 לסי שהוא קודם לירש את אמו לכל אחיותיו דקי״ל בן קודס לבת ואסילו בנכסי האם
 אבל בנדון זה לא גבתה לאה לאותו קרקע לעצמה וגס לא מכרה ולא נתנה לשוס אדם
 זכו בו באותו קרקע בנותיו של שמעון שאותו קרקע בחזקת שמעון היתה משעה שהכניסה
 לו לאה לאוחו קרקע ואחרי מוח שמעון לא הוציאה לאה לאוחו קרקע מכח היתומות
 לא במכירה ולא במחנה ולא בגיבוי שמגבה לעצמה הלכך זכו בה המוח דקי״ל נכסי
 בחזקת יתמי קיימי הלכך זכו בו בנות שמעון דאמר רב מתנה האומר אס מתה אשתי

 מרדכי

 הגהות 1א| פי׳ רשנ״ס ומחזיר אחריה לגרשה ונשואה היתה וכיון שהיתה לעתו לגרשה אס היא תותרנית ע׳׳כ אינה יורשה ומחוך כך שסק למי שמח אשתו מחוך קטטה ומחזר אחריה לגרשה אס מתה אינה יירשה: [ב| וקשה למעשה זה
 שאשור ככל גמרא הפך הלין שפסק המרלכי ס׳ הרכית נמשכונו של עוכל כוכבים גיל ישראל שמותר למשכנו לישראל אחר ואפי׳ אינו אומר לו הריני מוכר לך כל כח וזכות כוי ואס איתא רפליג ר״מ ה״ל למרלכי לכתוב מעשה זה שס
 גסמוך ועול היאך עלה בלעת רהר״ס פליג על סגרת ר׳׳י ור״ח שהכיא המררכי פרק איזהו נשך לשרי הא מיהו כאומר הריני מוכר לך כל כח וזכות וכו׳ וכמ״ש הרא״ש וכמעשה זה לא אשכש גמ׳ להיחרא אלא במוחל לו הרבית. ועול תימה
 למהרי״ק בסי׳ קי״ט הביא ראיה ממעשה זה ולמה סמך על הר״ס יותר מכל קמאי ובמראי ר״י וד׳׳ת והרא״ש והטור וי״ל רבפ׳ מי שמת לא מסר לו המשכונות למלוה ומ״ה קאמר שנח[ תומת הערבונות ולא קאמר שמשכון הערבונית כיון
 שלא תסס המשכון והחוב לא קני נמצא שאינו זוכה כלל בחוכ ההוא ולפיכך אינו יבול לקבל הרבית אבל היכא שמסר לו המשכון זכה במשכון ונתתייב העוגל כוכבים ממילא והייני ההיא לס׳ הרבית ואע״פ שמלבדי מהרי״ק שורש קי״ט נראה לאפי׳

 שלטי הגבורים
 (א) והלכמא המזכה לעובר לא קנה פסק ר״י בר מרדכי דוקא בירושה שאינה באה מאליה אבל ירושה הבאה נתנו בין מת הארוס בין מתה הארוסה לא הדרי קידושין בין שגרשה לעולם נשארים הקדישין לאשה וליורשיה

 מאליה קנה כרבי יוסי דאמר עובר פוסל דקאמר פרק אלמנה לכ״ג דמסמבר מעמיה: (ב) קידושין לטיבועין אבל מוהר וסבלונומ אלו הדרי לבעל וליורשין. הג׳׳ה:

 הגהות וציונים ממם״י ומ׳׳ט א<ג״מ מ״ז ב<לטבא כצ״ל: גןצ״ל ה״ג:



 מסכת מרדכי בבא בתרא כז
 וקבלו עליהם באתריות [כחומר] כל שטרי קנין פירות העשוין כתיקון חז״ל משא״כ
 באלרכתא פ׳ הנושא ללאו שפיר כתיבא ללא הקנו [*התם] זה לזה כי הכא ומעתה נמצא
 שהעלים מעילים שנעשה כתיקון חכמים וזו היא חיקון חכמים להקנות קרקע לפירות
 וילמול עליון מתתתון ולא נאמר הכא יל בעל השטר על התתתונה ומאתר שתתמו העלים
 על זה אפילו אם נשאל [להם] עתה ויאמרו לא כך היה לית לן בה ללא אתא על פה
 ומרע ליה לשטר וכיון שהגילו שוב אין תוזריס ומגיליס ועול ללברי מורי ולפי׳ רשב״ם
 שפירש ילור פלוני בבית זה לא אמר כלום משוס ללירה לבר שאין בו ממש מולה ללבר
 שבא לעולם הוא משוס למיל ראוי ללור בבית והכא לא הוזכרו בשטר לירה אלא שנתנו
 לו כמ הפירות וזה הוא בין ללור בו בין למישטת ביה פירי וכל תשמישי שבעולם ובין
 להשכיר וליקח השכר כל זה הקנו לו מעכשיו אנב קרקע ולא הוי השכירות לבר שלב״ל
 לנהי לאינה משתלמת אלא לבסוף מ״מ משעה שהחזיק בה מעיקרא זכה [*בה] בשכירות
 הקרקע כלתניא פרק מרובה כשם שקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה כך שכירות נקנית
 כו׳ והיינו לנקט התם בירושלמי ללמאי נקט אויר תורבה ולא נקט אויר ביתו משום
 למסתמא חורבה לאו בת שכירות היא כמו בית ומה שכתבת לא״ל אמאי קסמכת אהאי
 שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אומר אני לליכא למימר הכי אלא היכא לקונה
ף י] כל השטרות העולים ל  בשטר בלא קנין אבל הכא לא כלגרסינן בגיטין פ״ק ף
 בערכאות של עובלי כוכבים כו׳ קפסיק ותני ל״ש מכר ול״ש מתנה בשלמא מכר מליהיב
 זוזי קמייהו קנה אלא מתנה כו׳ והא לאמר בכתובות פרק [הכותב] גבי פותתת כתובתה
 במאי גביא בההוא שטרא האי שטרא תספא בעלמא הוא אע״ג לכתובה לאו מכת שטר
 גביא נ״ל רה״פ במאי גביא כלומר בלא שבועה בההוא שטרא ולענין זה הוי חספא ללברי
 עצמה ומשני באומרת אמנה היתה ביני ובינך הא לאו הכי לא גביא אלא בשבועה עכ״ל
דף קמח] תריח ש״מ שהקליש מהו תיקו פסק ראב״ן להקלש אינו  ספר התכמה: [
 חוזר לתיקו לאיסורא הוא ולתומרא וכתב ראבי״ה וז״ל שכיב מרע תריט המצוה
 מממת מיתה ואמר הלואתי לפלוני קונה באמירה בעלמא [א] אע״ג לליחיה ככריא ואפילו
 בקנין אם לא אגב קרקע m עס״פ גט פשוט גבי אין אלם עושה קנוניא: [דף קמט]
 ש״מ שהולה מהו תרכ הכא מיירי בהולאת פקלון וכן פר״מ שאומר אלו המעות או
 לבר זה נפקל בילי לומיא למעשה לאיסור גיורא שהולה ואמר הלין זוזי להוי מיפקלי
 בבי רבא למרי(*בריה לאיסור גיורא הוה) [*ברי הוא] אבל אס הולה [בהלואה] שהיה
 תייב לפלוני מנה ולא תבעוהו אלא מעצמו הולה לו בהא פליגי ס׳ זה בורר [*גבי] ההוא
 דהוו קרי ליה עכברא דשכיב אדינרי כו׳ פלוגתא דר׳ ישמעאל [בר״י] ור׳ תייא וכן לקמן
 פ׳ גט פשוט רב ושמואל דאמרי תרוייהו ש״מ שאמר מנה לפלוני בידי אמר תנו מתנין
 לא אמר תנו אין נותנין אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו כרבי תייא ואם תבעוהו
 ןבפקדון] והודה ולא אמר להם אתם עדי בהא בעיא דרבא פרק גט סשוט ש״מ שהודה
 מהו צ״ל כתובו אז אצ״ל כתובו זמסקינן דאצ״ל כתובו דאין אדם משטה בשעת מיתה
 והשתא אית לן למימר מדקא מיבעי ליה ש״מ שהודה מכלל דבבריא כה״ג פשיטא דלא
 הויא הודאה והיינו טעמא היכא דאמר בריא שלא בפני בעל [הדין] פקדון יש לפלוני
 בידו והעדים שמעו יכול לומר שלא להשביע עצמו עשיתי או שיאמר שום אמתלא ונאמן
 הוא בכך הואיל שלא היה בפני בעל דין שהיה אומר אתם עדים אבל ש״מ שמת בהודאתו
 ולא תזר בו עד שמת י״ל באמת הודה ואפילו למאן דאית ליה בהודאת מלוה אדם עשוי
 שלא להשביע את בניו הכא בפקדון הואיל והוא בעין מוכתא מלתא טפי [לודאי הוא]
 אינו עושה כדי שלא להשביע את בניו כתב רבינו מאיר ז״ל צ״ע אי אודיתא [א] מהמ
 במלוה או לא דלכאורה משמע דלא מהמא אלא בפקדון דומיא דעובדא דאיסור גיורא
 אבל בהלואה לא דכיון דאפילו בקמן אגב קרקע לא מהמ הודאה נמי לא מהניא תדע
 (דדחי) ףדדתיק] תלמודא ללאשכותי) [*ולא משכת דמהני בבריא] אלא הואיל ויורש
 יורשה א״נ הואיל ואיתיה במעמד שלשתן ולא קאמר הואיל ואיחיה בהודאה מיהו(ה״ה)
 [י״ל] הואיל [ומזינן] דבעובדא דאיסור גיורא דבשוס עמן לא מצי מקנה ליה [משוס]
 דלא הוה ליה קרקע ואפ״ה מהמ הודאה ה״נ איכא למימר גבי הלואה דמ״ש והשתא
 הדרא קושיא לדוכתין אמאי לא קאמר הואיל ואימיה בהודאה וי״ל דלא ה״מ למימר
 דהא הודאה לא מהניא בבריא אלא היכא דמודה שאותם מעות שהלויתי היו של פלוני
 קודם שהלויתים אבל אס אמר בשעה שהלויתיך היו שלי ועכשיו אני מודה שהם שלו
 [שהוא בעמן שמועיל בש״מ] לא קנה דלא ה״מ מקני ליה בשום עמן משהלוה (*לו)
 אותם ולהכי קאמר שפיר ש״מ שאמר הלואתי לפלוני משא״כ בבריא דהלואתי משמע
 שהימה מתתלה משלו אבל הפקדון אע״ג דבשעת שהפקיד הי׳ שלו יכול להודות לאחר
 זמן ולומר אני מודה שהם של פלוני עכשיו אע״פ שאותו פלוני אימ יודע כלום בדבר
 חיישינן שמא זיכה לו ע״י אחר ואע״ג דל״ל קרקע דלמא השתא ל״ל אבל מעיקרא הוי
 ליה וזבין א״נ שמא זיכה לו המעוח במשיכה ע״י אחר קודם שהפקידם ביד רבא
 וכשהפקידס הפקידם בסחם ואפילו א״ל מעיקרא דידיה מנהו מצי למיהדר ולומר לאו
 דידי אלא דרב מרי ברי הוה מעיקרא עכ״ל וכן משמע בשערי מקח וממכר דרב האי
דף קנג] אס בריא הוא עכשיו עליו להביא  גאון בשער ל״ו דאודיחא מהניא במלוה: [

 הואיל ויורש יורשה או במעמד שלשתן אבל בעמן אחר לא ובמעמד שלשחן לא מצי להקנוח
 חובות למבירו שהרי אין מעמד שלשתן בעובד כוכבים כדפי׳(ר״ת) [ר״ת] וכמה שכתבתי
 פרק קמא דגיטין וא״כ כל הרבית שעלה על החובוח כל היכא דאיחיה של בעליו הוא
 ואסור ליקח נמי אא״כ מתל המוכר ללוקת בפירוש את הרבית דבהכי שרי כיון שלא קבל
 עליו המוכר אחריות התוב מותר אס לא חזר בו המוכר. וה״ר מנחם ב״ר נטרונאי
 המכונה רבי קיבלין מווירצבור״ק אמר דאם הגיע הרביח ליד הקונה זכה בו ואין בו
 משוס רבית וראייתו מפרק הרבית אמר ר״נ ומודינא שאס שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה
 עי׳ פ׳ הגוזל גבי שליח שעשאו בעדים: נשאל לרבינו מאיר תרט1 על עסק ראובן
 שתובע את שמעון ט״ו ליטרין שמסר לו להלוותם ע״מ שאס יתרצה בנו לישא בתו שאז
 יתן לבנו הקרן והריבית והנה שמעון אמר שבנו אינו רוצה לישא את בת ראובן וטוען
 שיחזיר לו הקרן והריות כתנאו (*ואמר במ״י אינו) שלא מסר לו המעות אלא ע״מ
 שירצה בנו וראובן משיב לו לא היה בימנו שוס תנאי אלא אמרח בפירוש אמ רוצה שבני
 ישא בחך והא לך ט״ו דינרים וחלווס שחי שמס בחורח נדוניא בריוח שניהם ולא קבלתי
 המעות בע״א אלא בתורת נדומא ועתה אמ מזומן ליתן את הנדוניא ולקיים את הדבר
 ואתה אס לא (*תקבל) [*תקיים. מ״י] לא אתזיר לך כלום כי ק אמרת לי בשעת נתינת
 המעות ליתן לבנך ולבתי וזכיתי לבתי והשיב כפי עניות דעתי נ״ל דאף לדברי ראובן לא
 זכו לא ראובן ולא בתו בט״ו ליטרין הללו שהרי שמעון שאמר אני רוצה שישא במ את
 בתך יכול להיות שהוא רוצה ואין הדבר תלוי בו אלא בדעת הבן תליא מלתא ואותן ט״ו
׳ טוען ראובן שנתנם לו שמעון בתורת נדוניא לא מיבעיא לר״א ב״ע בפרק  ליטרין א
 אע״ס דאמר נתארמלה מן האירוסין לא גביא תוספת שלא כתב לה אלא ע״מ לכונסה
 דאזלינן בתר אומדנא דדעתא אלא הכא אפילו רבנן מודו לכסבור היה שהיה בנו מפץ
 לקחתה ועתה שאינו חפץ הדרי זוזי למרייהו ועוד שהרי פירש להדיא לנדוניא וגילה
 בדעתו שאינו חפץ ליחן אא״כ ישאנה [*והריוח נמי לא יקבל מה״ט כי לא נחכוין לזכות
 בהן בריוח אא״כ ישאנה] ועוד כיון דפירש הריוח לנל^יא ב< אפילו היה מקנה להו
 הריוח בלא תנאי ה״ל דשלב״ל ואין אדם מקנה דשלב״ל כדאמרי׳ פרק מי שמת ש״מ
 שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום דההיא ליתא בבריא
 ואפילו בקמן וא״כ לא זכו בנו של שמעון ובתו של ראובן לא במעות ולא ברבית וראובן
 נמי לא זכה שהרי לא הקנה (לו) שמעון (3ב״ד תשוב) תתלה המעות אם לא שישא בנו
 את בתו תחלה ואפי׳ א״ל כן הואיל ולא הקנה לו בב״ד חשוב אסמכתא היא ואסמכתא
 לא קניא ובריוח נמי לא זכה בו ראובן דמאיזה טעם יזכה הא אמרינן פרק אלמנה ניזונית
 כאן שנה רבי הכל לבעל המעוח בלבר שאין קצבה וכיון ללא שני ליה ראובן בשליחוחו
 לא שייך למיפרך כלפריך פרק הגוזל קמא גבי הנותן מעות לשלוחו ליקח בהן חטין ולקח
 בהן שעורים שעורים ולקח בהן תטין אם הותירו הותירו לאמצע כו׳ ופריך מי הוליעו
 [*לבעל החטין שיקנה החטין לבעל] המעות ה״מ היכא לשני בשליתותיה כלמוכת כולה
 שמעתא שם אבל היכא ללא שני בשליתותיה לא שייך למיפרך וכי מי הוליעו את העובל
 כוכבים שנתן הרבית שיקנה הרבית לבעל המעות (*ובעל המעות ג< [לא] נמן לראובן
 להלוותם למחצית שכר וליטול תצי הריות לעצמו) [3מ״י העביר עליו קולמוס] ונהי דאיהו
 נמי מסתמא לא נתרצה לטרוח כלל רק לצורך הנערים י״ל שראובן יטול שכר טרתו מן
 הריוח כפועל בטל כי ההיא דפ׳ הגוזל בתרא שטף נהר תמורו ותמור תבירו המת שלו
 והציל [*את] של חבירו אין לו [אלא] שכרו וכן זה בא בחביחו כו׳ [וכן נמי] פרק אלו
 מציאוח ה״נ שכר טרחו יתן לו כפועל בטל ולא יותר שהרי ראובן לא נתכוין מתחלה
 לגוזלו דודאי אס ח גזלן מעיקרא משמעון ורווח בהן לא יהיב ליה רווחא דכל הגזלנין
 משלמין כשעח הגזילה אבל הכא לא גחכוין לגוזלו אלא שליחוחיה קא עביד וישבע ראובן
 כמה יש מן הריוח מנוול שכר טרחו כפועל בטל כדשיימי ב״ד ואומדים כמה אדם רוצה
 ליטול ויטפול 3ט״ו ליטרין ולהיות כטל ממלאכתו כ״ז שהיה בידו והמוהר מן הריוח
 והקרן ימזיר לשמעון ושלום מאיר ב״ב עיין בגמרא [פ״ק דב״מ] ג3י אהדר [*ליה]
 מינה: [דף קמו] הגה״ד! תרטו א״ר נממן שכיב מרע שיאמר ידור פלוני בבית זה
 יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום פי׳ רשב״ס משוס דהדירה (*אין) [*אינה]
 לבר שיש בו ממש להקמתו ופירות לקל נמי אין אדם מקנה דבר שלא ב״ל כו׳(*וכדפי׳)
 וכן משמע בירושלמי דמסכח דמאי פרק המקבל שדה דאין קמן חל על דבר שאין בו
 ממש דגרסינן החם דרבי אבהו בשם ר״ל המוכר אויר חורבה לא עשה ולא כלום אלא
 מוכר לו חורבה (ומעמיד) [ומשייר] לו אוירא היאך יכול אדם למכור אויר חורבחו הסחר
 באומר חלוש מן החורבה זו שחקנה אוירא לך אלמא שאינו יכול לזכוח בדבר שאין בו
 ממש: ושאל רבינו שמחה אח רביכו ברוך תדיז על שטר שלא היה כחוב בו קנין
 הסירות כראוי שלא הקנו לו קרקע לסירותיו אלא נתנו לו כח ליקח הסירוח של הקרקע
 אי אמר האי שטרא תססא בעלמא הוא וכיון שהעדים תתמו כבר על לשון המתנה ללא
 שסיר כתב כמי שנחקרה עדוחן בב״ד הוא ושוב אין חוזרין ומגידין אותם העדים לכתוב
 בשטר אמר שהקנו לו ה<הכימ אא״כ יקנו לו מכאן ואילך כראוי ורבינו ברוך השיכ אחרי
 שכתב בשטר המתנה שנתנו לו כת הסירוח של הקרקע בקמן גמור מעכשיו אגב קרקע

׳ ד שכתנ וז׳׳ל ואס יטאו לסמוך על הקטן שעושים שמקניס למלוה ממשכונית התנומ כנגר סך המלוה הלא כללו מ״ל לכנר פשוט היא שאין קני! זה מועיל נלוס שהרי השינ ר״מ והניאו המרלט נפ׳ מי שמת ט י  הגהות כמוסר המשכון מי
 ולשון שמקנין למלוה ממשכונות החנות משמע שהמשכונוח עצמן היו מקנין צריך ללתוק ולפרש למאי לקאמר שמקנין למלוה ממשכונות כו׳ היינו מתונות משכונות התנות אנל המשכונות עצמן לא היו נותנים. וכתשובת השייכים לספר
 משפטים סי׳ ל׳ כתב עובלא רר״מ ור׳׳ת שהתירו להקנות לישראל משכון של עובל כובביס שבילו ונר״י לא כחכ תשובת ר״י שהיא לוגמת תשובת ר״מ לפ׳ מי שמת והיא כחובה ע״פ נ״י י׳׳ל סי׳ קי״ט אח״כ מצאתי נמ״י וז״ל פסק מהר״ס
 לאין אלם יכול להקנות מה שיש לי על העובל כוכטס בשום ענין אפי׳ בקני! וראיה מפי ט׳ ש״מ שאמר הלואתו כו׳ ילא כתב כל מה שכתוב בספרים שלנו מן מעשה היה שנתן האפוטרופוס כוי על פסק מהר״ס אינו שס ומיידי במלוה ע״ס
 ילא קשה מילי: [א| ואין להקשות אס מולה בהלואה ולא תבעוהו בהא סליגי פרק זה בורר תבעוהו והולה ולא אמר אתם עלי נהא נעי׳ לרבא כוי כלכתב לעיל וי״ל לאיירי בהולה ולא תבעוהו רק שהולה בהולאה גמורה שאותה לשון משמע

 שלא אמר בלי שלא להשטע בניי כו׳:

 חדושי אנשי שם
 ג״מ [אן וק״ק מאי קמ״ל הא בגמרא בהדיא איתא כן ותירץ מהר״י ליווא מפראג דקאי על מ׳׳ש לקאמר וספרים אתרים במקום רט׳ פרץ כתב הר״ס עכ״ל וא״כ משמע דאיכא פלוגמא וקשה שאינו מטא כל זה יתר
 ר״ל כל התולקיס דהיינו ראבי״ה והר״ס כמו שראוי לכל המתבר לכתוב כל הדעות יתד וי״ל דליכא שום פלוגמא
 אלא מר אמר חדא ומר אמר מדא ולא פליט ט במקום דקאמרי אפי׳ אגב קרקע לא קני היינו בהלואה והלוה
 כופר ובמקום דקאמד קנה אגב קרקע היינו במקום דלוה מודה בהלואה אז אותה הלואה והחיוב נקנה אגב
 קרקע וק״ל ומה שאמר והר׳ פרץ היה דן משמע דפליגי אינו רוצה לומר אלא להראות שהיה מחלק טן
 הודאת הלוה טן לא הודה וק״ל. וראיה דבגמרא פליט אי כמטנן הרשאה אכפירה ש״מ דיש למלק:

 הלואמי לפלוני עני קונה באמירה בעלמא ואינו תוזר לעולם דהאי נמי תיקו דאיסורא הוא טון דעני הוא ולכן
 אפי׳ אמר הלואתי לפלוני עני נמי אינו חוזר כיון דקני עכ״פ והד השתא דומיא דאיירי לעיל מיניה דהקדש
 אינו תוזר: ש״י ןבן וקשה דלעיל כתב בשס מהר״ס דאפי׳ בקני( אגב קרקע ליתא וכן פרק שור שגגת את
 הפרה פסק מהר״ס דלא קני ובפ׳ הגוזל קמא כתב ויש להוטת מכאן דבקגין אגב קרקע יכול להקנות הלואתו
 כו׳ עד וכן מפורש בדבד רטנו יואל וראט״ה בנו וכו׳ עד הר״ס היה דן דאפי׳ בקרקע אגב קנין ליתא

 הגהות וציונים מממ"־ ומ״מ א) שטוען כצ״ל. ב)צ״ל ואפי׳: גןנמי לא כצ״ל: ד) גזל כצ״ל: ה) נ״א הקרעק:



 כח מסכת מרדכי בבא בתרא
 תרכה דאפי׳ אמרה אתן כך וכך לצדקה לאתר מותי לא נעשה נדר ומצי למיהדר
 ולא דמי לאומר סלע לכשיבא לידי אתננו לצדקה וכפר״י בפרק ארנעה ותמשה מעשה
 נדר ויש לו לקיים דבריו דהתס לכשבאת לידו תי הוא ובר קיומי לנדריה הוא הלכך בההיא
 שעתא אמרינן [*ליה] קייס נדרך אבל גבי ש״מ בעידנא דהויא לנדריה למיחל ולקיים
 אותה נשעה] כבר מת ונעשה תפשי מן המצות ותדע דגבי ש״מ שהקדיש כל נכסיו בסתם
 ואמר הרי הן מוקדשין לשמים הוכחתי מפרק מי שמת וכן משמע מלשון רשב״ס שכתב
 לעיל שאם אמר הרי הן מוקדשין לאחר מותי דבר מיהדר הוא ולא [*אמר] נעשה נדר
 ומה שצוחה לד יצחק על מה שהיה ב< לו בידו לעשוח בו המוטב יש [לומר] היינו שיש
 לו ליתן כל הממון שבידו ליורשין שלה ולא לצדקה כדמוכח פרק יש נוחלין גבי יוסי בן
 ייעזר שהיה לו בן שלא היה נוהג כשורה ועמד והקדיש כל נכסיו ומוכת התס דלאו שפיר
 עמד ומסקינן דהכי הלכתא דאפילו אס אין בניו עושין כשורה ועמד והקדיש לית הלכתא
 כרבן שמעון בן גמליאל אלא כת״ק ואין לחלק בין בניו לשאר יורשין דאידי ואידי דאורייתא
 ולענין מה שאמרה לאחיה מה שבתדרי יהיה לך ולאתיותיך שקיל האת פלגא לכדו ואידך
 פלגא האחיות כדאמרינן מחצה לאהרן ומחצה לבניו דקיימא לן כרב יוסף [ב] בשדה
 ענין וממצה ואמרינן פרק מי שמת [*דף קמג] ההוא דא״ל לדביתהו נכסי לך ולבניך
 אמר רב יוסף קנתה פלגא על כאן דברי רמנו מאיר אלא קצרתיס: [דף קנא]
 תרכו הילכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ובלא קנין לא קנה המקבל מתנה
 אפי׳ אם [לא] עמל וכי איכא קנין אס מת קנה וגם אם עמל אינו תוזר ומתנת שכיב
 מרע בכולהו נכסי מ ליכא קנין אם מת קנה ואם עמל מוזר ואי איכא קנין אפילו הכי
 אם עמל חוזר למלוע שלא היה קנין אלא לאחר מיתה ואפילו מת לא קנה לשמא לא
 גמר להקנוחו אלא לאחר מימה ואין קנין לאחר מיחה ואם הקנוהו במיפה כחו אס מת
 קנה לקיימא לן כשמואל לאמר ש״מ שכחב כל נכסיו אע״פ שקנו מילו אס עמל חוזר
 [הא לא עמל קנה ובמיפה] וכלמפרש החס וכן פסק האלפסי ואם מצוה מחמח מיתה
 הוא בין מתנתו במקצת בין בכולה בין איכא קנין מן ליכא קנין אם מת קנה ואס עמל
 חוזר כלומר למצוה מחמת מיחה יש לו דין אחר להיכא [ללא] שייר ומת הויא מתנה
 משא״כ במתנת שכיב מרע במקצח דאם מח לא קנה אלא דוקא בקנין (*כדפירש רש״י)
 ףכדפירשחי] לעיל אבל מצוה מחמת מימה אם עמד מוזר אפילו קנו מידו ומצוה מחמת
 מיתה הוי כגון דאמר ווי לזה דמית ואם ניתק מחולי לחולי ולא הלך בחוץ על משענחו
 ומת מתנתו מתנה אבל הלך על משענתו בין חולי לחולי אומדן אותו אם מתמת תולי
 הראשון ממ ממנמו מחנה ואם לאו אין מחנהו ממנה כדמסיק פ׳ מי שאחזו ואם הלך
 בחוץ בלא משענה אין מחנהו מחנה ואין צריך אומד וכן פסק האלססי והא דאמרינן
 מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין היינו טעמא דכיון דשייר ליה לגרמיה מידי אינו
 כמצוה מחמה מיחה וחש הוא על סרנסת עצמו והוי כמתנת בריא דבעיא קנין כן פי׳
 הקונטרס פרק המקבל: איתמר מתנה שכיב מרע במקצח אמר רב נחמן הרי הוא כמתנת
 בריא ובעי קנין יש מקשים למה אין אנו אומרים מצוה לקיים דברי המת ויועיל בלא קנין
 ואומר רבינו אפדם דכל היכא דשייך קנין לא אמדנן מצוה לקיים דברי המת אלא דוקא
 היכא דלא שייך קנין כגון המשליש מעות לבתו !ג] וכמו תנו שקל לבני בשבת דלא שייך
 כאן קנין [*מון] דכל הממון שלהם [ג] הלכך אמדנן מצוה לקיים דברי המת וכן הולך
 מנה לפלוני אין שייך קנין שאינו רוצה להקנות לו עד שיבא אצלו והולך לאו מכי דמי
 וכן פלוניח שפחחי עשחה לי קורה רוח כוי לא שייך קנין דאין ידוע מה קורה רוח הוא
 רוצה או שחרור או ממון או הנאה אחרה לפיכך אמדנן מציה לקיים דברי המה לעשות
 לו קורה רוח מה שהיא רוצה חדע דהא לעיל מיניה א״ר יוחנן מי שאמר בשעח מיתתו
 פלונית שפחתי לא ישתעבדו בה כו׳ ומתקינן אין בדבריו כלום דלא אמדנן מצוה לקיים
 דברי המת הואיל ויכול לעשות לה קנין ולימא קני נפשך הלכך רצה לשחק בה אבל היכא
 דשייך קנין כמו גבי גניבא שאמר הבו ת׳ זוז (*לפלוני) ףלרבינא] שהיה יכול להקנות
 הלכך אי לאו דמצוה מחמת מיתה הוה [משוס מצוה לקיים דברי המת] לא היה קונה
 וגבי האומר תנו מנה לסלוני ומת יתנו לאתר מיתה ואמר רב יצחק עלה והוא שצבורים
 ומונחים בקרן זרח ופריך אי בבריא כי צבודן מאי הוי הא לא משך ומחמת דותק [זה]
 פי׳ שם [רש״י] דלית ליה להאי מצוה לקיים דברי המת ולא סממנן אשינויי דחיקי אלא
 כדפרישית הואיל ויכול(*לקנות) [*להקנות]. פסק האלפסי הני ארבע דתנן בגיטין דאינון
 יוצא בקולר ומפרש לים ויוצא בשיירא ומסוכן כולהו בצוואה לילהו כשמב מרע דמצוה
 מחמה מיחה נינהו. כחב ה״ר חיים ב״ר יצחק הצרפתי הא דקא תשיב הכא
 תרכז מסוכן כמצוה מחמת מיתה לאו באומר בפירוש ווי לי דמה שאס היה אומר
 ווי לי דמה מאי קא משמע לן אלא טעמא משום אומדנא שאנו אומדים דעחו שהוא
 מצוה מתמת מיתה וראיה מפ׳ התקבל m גניבא יוצא בקולר הוה מ הוה נפיק א״ל ת׳
 זוז לרמ אבינא מ׳ ומשני שאני גניבא דמצוה מממת מיתה הוה וכן פסק ר״מ וכן הסכימו
 כל גדולי אשכנז וצרסת ובה״ג כחב מצוה מחמת מיתה היכא דאפיק בפומיה דקא מיית
 מחנה ש״מ היכא דאמר סחמא ולא אפיק בסומיה מחמח מיחה: ונשאל לר׳ מאיר
 תרכח על אודות רחל שהיתה מוטלת על ערש דר ומגו מרעה איפטרה לבי עלמא
 ומילקה נכסיה [*לבניה] בפני עדים ושוב אמרה כל אשר יוותר על נכסיה ממה שחילקה
 בפניהם ינתן ליתום אמד קרובה מצד אמה וכל זה היה בלא קנין מ אם בדברי ש״מ
 ולאה קרובחה היחה דרה עמה במה ובשעה חלייה נמנה לה מפתתות הפנימיות
 והחיצונוח ונכנסה ויצאה בחדרה עד שמתה וכשנפטרה נודע שחפסה לאה צררי דמעוח
 ומטלטלי ובאו לדין היא והימים ולאה אמרה מחיים חפיסנא [על פיה] שנחנה לי מרצונה
 והשיב נראה לי אס המטלטלין שמד לאה יש בהן סימן ואס ידוע [*פי׳ או אם ידוע]

 ראיה [שמתנת ש״מ היה] כר: נשאל לרבינו מאיר תרכא על ראובן שהשכיר את
 שמעון ללמד את בנו וא״ל אני עס הארץ ואיני יודע אס תדע ללמד את בני לך אצל
 קרובי לוי שינסה אותך ואם יאמר שאתה יודע מא אלי ללמד את בני ושוב בא ולימד
 את בנו ואמ״כ נודע לראובן שלא הלך שמעון אצל קרובו לוי לנסותו ולא רצה ליתן לו
 שכרו ודתהו ימים רמס עד שלבסוף ירד עמו לדין וטען שמעון מידי הוא טעמא אלא
 משוס שהיה לי לילך אצל לוי לנסותי אס אני יודע ללמד בנך אני רוצה להוכית עכשיו
 שאני יודע ללמד את בנך ולראובן היה לו עד אתד שאמר שלא היה יודע ללמד את בנו
 באותה שעה והשיב נ״ל שהדין עם שמעון והבאתי ראיה מכאן דכי היכי דאמר הכא אם
 בריא הוא עכשיו עליו להביא ראיה שש״מ היה דכי היכי דהוי עכשיו בריא אמדנן
 מעיקרא נמי הכי הוה אפילו לאפוקי ממונא ה״נ בנדון זה כיון דהשתא ידע י״ל מעיקרא
 נמי הוה ידע דהלכתא כרכי נתן דהוי דיינא ונתית לעומקא דדינא כדמשמע פרק מי
 שמת [א] ואפילו למאי דדתי תלמודא דכ״ע בחזקת בדאים ה״נ נימא דכ״ע המשכירין
 עצמן ללמד יודעין כ״ש זה שהתנה מעיקרא ע״מ שידע ללמדו דמלתא דעכידא לאיגלויי
 לא משקרי הלכך לא אמדנן שוב למד אלא כי הימ דהשתא יודע ה״נ מעיקרא נמי ידע
 ומיהו כיון שיש לו עד אחד שאומר שלא היה יודע באותה שעה יש לו לישבע שהיה יודע
 בההיא שעחא ללמל הנער שכל מקום שב׳ עלים מפסידן ממון עד אחד מחייבו שבועה
 וישבע להכחיש העל ייטול לומיא לעל א׳ מעיל שהיא פרועה שהיא נשבעה להכחיש
 העד ונוטלת ושלום מאיר ב״ב: [דף קמט] תרכב ואי במעמד שלשתן אי שלח לא
 אתינא לגביה מכאן מוכית ר״ת שמעמד שלשתן מועיל אפילו בעל כרחו של נפקד דמשמע
ד אפילו בע״כ של רבא כתוב בספר התכמה: [דף קנא]  דאי אזיל לגביה קנה רב מ
 [איבעיא להו ס״ת מהו תיקו] תרכג ואלמנה שתפשה ספרים שהיו של בעלה ורוצה
 לגבות כתובתה מהם ובני בעלה הביאו שטר שהקנה להם כל נכסיו קודם שנשאה ואיבעיא
 להו אם ספרים מיקרי נכסי או אס דינם כס״ת ואמנם פרק מי שמת פרשב״ס איבעיא
 להר ס״ת מאי מי אמרינן כתפילין למו או ללמא מפילין היינו טעמא דהוו מלבוש אבל
 ס״ת מצוה היא ולא נכסי אע״ג שיכול למוכרה לא מקרי נכסי עכ״ל רשב״ם משמע
 מתוך פירושו כיון דספרים לא הוו מלבוש הרי הן כס״ת ואע״פ שיכולני לסרש לספרים
 פשיטא דהוו בכלל שאר נכסי דהא אסמכתייהו דעלמא עלייהו כשאר מטלטלין אבל ס״ת
 ותסילין אין דרך לקנותם אלא לצורך מצוה ובססר מנין ראיתי דוקא ס״ת הוא דאיבעיא
 להו אבל שאר הספרים מגבו מדגרסינן סרק השולת איך(*אנא סלוני בן סלונית) [*בת
 פלוני] קבלית [*מן פלוני] גיטך כו׳ עד אלא גלופקרא וספר תהלים ואיוב ואומר רבינו
 ברוך אי משום הא לא אידא דהתס נתרצה הבעל ונתנו לה וגס רבינו אמ העזד כתב
 דלוקא נקט ס״ת אי מקרי נכסי אבל שאר ססריס לא [לודאי היו בכלל נכסי] וא״ת כיון
 דכחב כל נכסיו קודס שנשא אשחו א״כ הוי כמו שטר מברחת ואמרינן סרק האשה שנסלו
 אם יבא לידי שטר מברחת אקרעכו ויש לומר כמו שקבלתי ממורי קרובי ה״ר אליעזר
 ממי״ץ דהא אמדנן דשטר מברתת לא קנה הכי מתקינן בדהדרא (*עלייהו) [*עלה]
 המברתת כלומר שתזרה בה אבל אי לא הדרא עלה זכה הקונה במה שבידו וראיה מסרק
 השולח ההוא עבדא דבי חד קם חד מנייהו ושחרדה לסלגיה אמר אידך שמעו ליה
 לרבנן ומפסדו ליה מינאי אזל אקנייה לבנו הקטן והוצרכו גט שחרור מן הקטן ש״מ
 משוס דלא הדר מה האב עיין פרק האשה שנפלו: !דף קנא] א״ל א״כ מצוה מחמת
 מיתה [*וכל מצוה מחמה מיחה] חוזר נשאל לרבינו מאיר תרכל באלמנה שלא היו
 לה בניס והיחה מוטלה על ערש דר ואמרה לקהל אחרי מוחי בואו בחדרי וקחו כך וכך
 לצדקה לנרוח ולכוס של קידוש והיה מוס השני קראה אל אחיה בשני עדים ואמרה לו
 כל אשר בחדרי קח לך ולאחוחך ולא היה לה מ אס חדר אחד והנה אחר מוחה הלכו
 הקהל ולקחו כל אשר בחדרה ואח״כ החרימו כל מי שיש לו(*ממונה) [*מממונה] שיודה
 והעיד אחד שהפקידה בידו שמונה זקוקים ואמרה לו שאס המוח שיעשה בהן המוטב
 ולא אמרה יותר והשיב נ״ל כיון שלא נתנה להקדש אלא לאחר מיחה שאמרה בפירוש
 אתר מותה תנו כך וכך לנרות ולכוס של קידוש לא תיילא מעולם מתנה של הצדקה דהא
 הדרת ביה ונתנה לאחיה ולאחיותיה מקמי דתמות דמן מה שנתנה לצדקה מן מה שנתנה
 לאחיה ולאתיותיה הכל מיקרי מצוה מתמת מיתה וקניא בלא קנין ואפילו במקצת ואפילו
 לא הזכירה מיתה באתרונה כיון דמעיקרא הזכירה מיתתה מצוה מתמת מיתה קרינא
 ביה כדמשמע פרק מי שמת [גבי אחתיה דרב דמי בר יוסף] וא״ת הא מיבעיא לן לעיל
 ש״מ שהקדיש נכסיו ועמד מהו חילק לעניים ועמד מהו וקאמר תיקו וקי״ל כל תיקו
 דאיסורא לחומרא וא״כ ה״נ בנדון זה מספיקא לא לינתן) ףיתן] ליורשים אלא להקדש
 דמספקא לן גבי הקדש אי (*הקדש) בר מהדר הוא י״ל ללא קשיא מידי דהתם מייד
 בהקדש כל נכסיו בלא שיור בסתם ולא פירש בהדיא אחר מיתה והכי קא מיבעיא ליה
 מי אמרינן אע״ג דאלו יהיב להדיוט כל נכסיו אס עמד חוזר ה״מ להדיוט דאזלינן בתר
 אומדגא דדעתא למוכחא למסתמא מחמת מיחה נתן לו ואילו היה יודע שיחיה לא היה
 נותן אבל לגבוה גמר בלבו לתת מיד בין ימיה בין ימות וכן סירש רשב״ם וז״ל ש״מ
 שהקדיש כל נכסיו בלא שיור ועמד מחליו מי מצי הדר ביה מי תמיר ממתנת הדיוט
 דנימא דגמר והקדיש הכל בלב שלם בין יחיה בין ימוח עכ״ל אבל הכא סי׳ בהדיא לאחר
 מיתה ללא ניחנה להקדש אלא לאחר מיתה ואין לומר דנתחייבה לתה מממונה כך וכך
 לנרות ולכוס של הילוש מטעם נלר לאין בלשון זה לשון נלר שהרי אמרה רק תתנו לאתר
 מותי ולא נחנה כלום וגרע זה הלשון מהא לאמרינן בפרק א) הסרה גבי חנן משא לתקע
 כו׳ ניתמה לעניי הלר קאמר ניתביה ניהלי ופר״י לאין בלשון הזה לשון נלר כיון ללא
 אמר סלע זה אס יגיע לילי אתננו לצלקה לעניים עיין שם ועול נראה לרבינו מאיר
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 מםכת מרדכי בבא בתרא פט
 וכן פירש רצינו שמחה ןעי׳ במוס׳ פ׳ אע״פ] ופרשב״ם קיימא לן כשמואל בדיני וארבע
 שמועות קאמר כתב לו כל נכסיו ובקנין לא ידענא מאי אידון ביה משום דשמא לא גמר
 להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואס יפה כתו בשטר דכתיב וקנינא מיניה
 מוסף על המתנה אז קנה והוא שמת הנותן ואס כתב וזיכה לאחר וחזר וכתב וזיכה לשני
 שני קנה. אבל אס כתב והקנה וזיכה לאתר אינו יכול לחזור לא לעצמו ולא לאתר. כתב
 וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה פירש רשב״ס זיכה שמסר לו השטר וקשה לריב״ס דא״כ הא
 דקאמר כתב לזה וכתב לזה היינו [בלא] מסירה ןוהיכי] קאמר עלה דייתיקי מבטל דייתיקי
ף קלה] נמצא דייתיקי קשורה לו על ירכו ד  הא (*תניא) [*תכן] לעיל פרק יש נותלין ף
 ג< וזיכה בו לאחר או ליורשיו אינה כלום !ה] לכך נראה לר״י לפרש [כתב לזה] היינו

 כתב [*וזיכה לאו] שמסר שאפילו מסר לו יכול לחזור בו אלא זכה היינו שזיכה לו הנכסים
 [על ידי אתר] וכתב לו בשטר והזיכוי כתבה בתוך השטר שזיכה לו ע״י אתר אם מטלטלי
 הוא ואס מקרקעי הוא שאמר לו לך חזק וקני [והזכות כתב לו בתוך השטר] ור״ת
 [פירש] דזיכה היינו מסר כרשב״ס וזיכוי זה במקום קנין עומד והא דאמרי׳ לעיל כתב
 לזה ולזה דייתיקי מבטל דייתיקי [*היינו בלא מסירה והא דאמר פרק י״נ נמצאת דייחיקי
 קשורה לו על יריכו לאו כלום] היינו שלא כתב לשם שטר אלא לשם צוואה בעלמא ולכך
 נראה לר״י ללשון דייתיקי לא משמע אלא שטר גמור שנותנו לשם מתנה וכן משמע
 סס״ק דבבא מציעא מצא דייתיקוח לא יחזיר לו שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהם
 שלא ליתנס וז״ל רבינו שמחה זה הכלל שכיב מרע שכחב כל נכסיו לאחרים בין בכתיבה
 בין בנתינה ומת מתנתו מתנה ואם עמד תוזר שייר קרקע כל שהוא אסילו אם מת אין
 מתנתו מתנה אלא בקנין ואם הקנה לו אם עמד אינו תחר. אם צוה מתמת מיתה כגון
 דאמר ווי לפלניא דמת אסילו מתנה במקצת מתנתו מתנה [אפילו בלא קנין] ואס עמד
 חוזר ואפילו דאקנו מיניה ומתנה במקצת בלא קנין אע״ג דלא זכה המקבל ממנה מכת
 דברי ש״מ כופין את היורשין לקיים דברי המח ומיהו המקבל מתנה לא זכה בנכסי המת
 עד שיבאו לידו ונ״מ אס היה הנותן כהן והיו בהן עבדים אוכלין בתרומה עד שיבאו ליד
 המקבל מתנה ובין היורשץ ובין השליש [כופין אותו] לקיים דברי המת לתת ליל המקבל
 מתנה ולא ליל היורשין אבל גר שמת שהשליש מעות ליל אתר וצוה לתתם לבניו או לאלם
 אתר כשימות המת פקע זכותו של מת מאותם נכסים וזכה בהם השליש כאלו מצא מציאה
 ולא יתן אפי׳ לבניו ואחל מתנת בריא ואתל מתנת ש״מ במקצת כלא קנין אמרי׳ ביה
 מצוה לקיים דברי המת וכופין היורשין לקיים עכ״ל וראייחו מפרק השולח לאמרי׳ מי
 שאמר בשעת מיחחו פלוניח שפחתי עשתה לי קורת רות יעשו לה קורת רוח [עושין לה
 קורת רות] וכופין את היורשין לקיים דברי המת ףודוקא יורשין שזכו מכת המת כופין
 אותן לקיים דברי המת] בין אם הממון בידם בין אס הממון ביד השליש אבל לעיל גבי
 איסור גיורא כשמת לא כפינן ליה לרבא לתת (*הנכסים) [*המעות] ליד רב מרי
 [*מטעם] שמצוה לקיים דברי המת משוס דכשמת איסור גיורא הוי רבא יורש (*וזוכה)
 [*וזכה רבא] מן ההפקר כאילו מצא מציאה ותקנה ליה מציאתו ולא זכה רבא מכת המת
 ור״ת פסק דלא אמרינן דמצוה לקיים דברי המת אלא היכא דהושלש ביד השליש מתתלה
 לכך דלא זכו בה היורשין בשעת ירושה ובסוף פ״ק דגיטין פירשתי: [דף קנג] לא כתב
 [בה] ש״מ כו׳ [והוא אומר ש״מ היה] ה״ה נמי דלא כתיב ליה לשון בריא כדמהלך על
 רגלוהי כו׳ אלא משום דקתני צריך להביא ראיה שהוא ש״מ נקט האי לישנא ולא כתב
 ביה מגו מרעיה איתפטר ליה לבי עלמא והיורשין טוענין שעמד וכיון שעמד מסתמא
 תזר בו אע״פ שלא אמר כלמשמע פרק מי שאתזו דקאמר רב הונא גיטו כמתנתו מה
 מתנתו אס עמל תוזר אף גיטו כו׳ ופריך מלתנן הרי זה גיטך מהיום אם מתי ועמל
 והלך לשוק ומת אם מתמת תולי הראשון מת הרי זה גט ואס לאו אינו גט ואס אמרת
 אס עמל תוזר הרי עומל ומאי פריך נהי לעמל הרי לא חזר בו אלא שמע מינה לאפילו
 לא פירש שחזר בו יש לנו לומר שחזר בו ועול לקאמר התם ר׳ י< אומר נש״מ] שניתק
 מתולי לתולי מתנתו מתנה ולוקא ניתק אבל עמל אין מתנתו מתנה אפילו שלא חזר בו:
 [*תשובה זו עי׳ ריש פ׳ אלמנה ניזונית] נשאל לראב״ן תללא בנו של ראובן היה לו
 זקוק וחצי ביד שמעון אחי אביו וחלה הבן ושלת אתר עלים וצוה בפניהם ונתן אותו זקוק
 וחצי לראובן אביו ולא מיחחה אשחו והקל עליו חליו ועמד והלך על משענחו [*בבית]
 ואח״כ הכביד עליו חליו ושלח עוד אחר שמעון דודו ואמר לו בפני עדים זקוק [*וחצי
 שיש] לי בידך תנהו לאבא אחיך ואז מיתתה אשתו ונפטר לעולמו וקיים שמעון דברי
 המת ואח״כ תבעה היא שמעון לדין והשיב נראה לי שעשה שמעון כדין שנתן לראובן
 את הכסף ואין לאלמנה על שמעון כלום שאפילו לא צוה בנו של ראובן לתת לאביו היה
 הדין לתת לו שהרי הוא יורש בנו כי לא היה לו יורש [אתר] דתנן פ׳ [הכותב] מי שמת
 והיה עליו כתובת אשה ובעל חוב ויורש (רנ״א) [רט״א] ינתן לכושל שבהם רבי עקיבא
) [*ואין היורשין ׳  אומר אין מרתמין בדין אלא הכל ינתנו ליורשין שכולם בעו שבועה לכו
 צריכין שבועה] והלכה כרבי עקיבא והכא כיון דצריכה שבועה כדין הבא ליפרע מנכסי
 יתומים ינתן לאב שהוא יורש ואין צריך שבועה וכדין עשה שמעון ואין לחייבו וכ״ש
 השתא דצוה לתת לו מצוה לקיים דברי המת ואי משוס דעמד והלך על משענתו בבית
 הרי זה נתבטלה מתנתו הא ליתא שהרי לא עמד והלך בשוק אלא עמד והלך בביתו לבד
 ואי משום שחזר וצוה ונתבטלה הראשונה [*ואז מיתתה] איברא לא נתבטלה דכי אמר
 דייתיקי מבטל דייתיקי היינו דכתיב ללוי וחזר כתב ליהודה ודאי חזר מלוי ודאי אחרון
 קנה (*וחזר) [*דמזר] כו מהראשון אבל הכא דתרוייהו לאדם א׳ אין כאן ביטול אלא
 קיום ואי משום דמיתתה בשניה לא הויא ממאה דהא (*קיים) [*קיימא] בראשונה [*ולא

 חדושי אנשי שם
 מהר״ם [ה] ועור אי זיכה היינו משר א״כ היכי קאמר רב ראשון קנה הא מוכח בהליא שלהי פ״ק לב״מ ראפילו כתב ומשר ריימיקי מבטל לייתיקי גבי מצא דיתיקאומ לא יחזיר וכו׳ כמוס׳ ואשר״י:

 שלטי הגבורים
 (א) בגטין פרק מי שאחזו על מתני׳ הרי זה מטך על מנת שתניקי את בני ונשלקו רבא ורב אשי בגמרא בפירוש המשנה וכתב הרשב״א ז״ל לבליני ממונות כיוצא בזה אם אמר לו בית זה נתון לך במתנה על מנת שתזון אמ
 בני או אמ אט ולא פירש לו זמן ללרבא צדך לזונן כל ימי חייהם ולרב אשי כלמפרש יום אחל או שעה אתת למי ולא פליג רב אשי אלא לגט גטין ללצעורה קא מטין והרי צערה יום אחל או שעה אחת והלבר צדך תלמור.

 רטנו נסים: (ב) מתנת ש״מ שכתוב בה קנין פי׳ רשב״ס למיירי שכתוב בה כל נכסיו לאלו במקצת הא פסקינן לבמקצת בעיא קנין וכן פסק במשנה קחני שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה וכו׳ ופירש רשב״ס וכר:

 בעדים שאותן מטלטלין היו של רחל ויש עדים שראו עכשיו אותם מטלטלין ביד לאה על
 לאה להביא ראיה שנתנם לה כמו אתד מן האתין והאשה שהיו נושאין ונותנין בתוך הבית
 והיו אונות ושטרות יוצאין על שמם עליהם להביא ראיה אבל אי ליכא עדים כדפרישית
 אז נאמנת לאה לומר מתיים תפיסנא (*לי) שנתנם לי מגו דאי בעיא אמרה לא בא לידי
 משלה כלום ובשבועה רלאפילו) ףדאילו] אמרה לא תפיסנא מידי היתה צריכה לישבע
 על האפוטרופסוח שנעשה בחייה דתנן אלו הן הנשבעין שלא בטענה השותפין
 והאפוטרופסין משוס דמורו היתירא השתא נמי נשבעת שנתנה לה במתנה ושתפסה
 מחיים על פיה של רחל ואם תאמר מתנת שכיב מרע במקצת היא כיון דבשעה שהיא
 אומרת שנתנה לה לא חלקה שאר נכסיה וקי״ל דבעיא קנין ובלא קנין אפילו אס מח לא
 קנה הני מילי במתנת שכיב מרע שהוא בדברים בעלמא אבל הכא כיון דאיכא משיכה
 שמשכה מטלטלין והוחזקה בהן בחייה ועל סיה אין לך קנין גדול מזה דלאו ןדוקא]
 (*קאמרי רבנן) ףקאמר] מתנת שכיב מרע [במקצת] בעיא קנין חליסין דהוא הדין בכל
 מילי קנינין מהני במשיכה במסירה בהגבהה ובחצרו ואם קרקע הוא בשטר ובתזקה ודוקא
 אס לא צוותה ממממ מיתה התם אמרינן דמתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ובלא
 קנין אסילו מת לא קנה אבל אס צותה מחמת מיתה דקאמרה ווי דמיתנא ההיא איתתא
 או שאמרה אס תמות היא תטול כך וכך אפילו תפסה לאה תפיסתה לאו כלום היא
 דקי״ל מצוה מתמת מיתה בין בכל נכסיו בין במקצת בין בקנין בין שלא בקנין אס מת
 מתנתו מחנה ואס עמל חוזר פי׳ בטלה המחנה אפילו לא חזר בו בפירוש כיון דעמד
 בטלה המתנה ואם שוב מת לא יזכה אפילו אתר מיתתו לכבר נתבטלה המתנה משעמד
 וכיון לאם עמל בטלה היכא ללא עמל וחזר בו בהליא [לא כל שכן] וקיימא לן כל שאם
 עמל לחוזר חוזר במתנתו ואפילו כחליו והכא הרי מזרה כה ממתנת לאה מלקאמרה כל
 אשר יוותר מנכסי מכל אשר תלקתי בפניכם אני נותנת ליתום נמצא מה שנחנה ללאה
 כבר הוי נמי בכלל נכסיה ואע״ג לתפסה לאה ומשכה לא קניא על לאחר מיתה וא״כ
 כל ימי תייה מקרו נכסיה כל היכ׳ לאיתנהו (וה״ה) [וה״מ] [ובמרלכי של מהר״מ
 וירושל׳ מוגה הוא] למצוה מחמת מיתה שכל לינס כמתנת ש״מ כלפרישית אבל לא צותה
 מתמת מיתה אז הדין כדפרישית מעיקרא לזכתה לאה כיון למשכה על פיה ובשבועה
 כדפרישית ושלום מאיר בר רבי ברוך. גם זאת תשובתו דבר פשוט יותר מביעתא בכותחא
 שהאשה גובה כתובתה מאותן מעות שהשליש ראובן תרכט ביד שמעון ואמר ליה
 תנם לבני בנשואין ובריא היה ראובן באותה שעה ושוב מת ראובן ושוב מת בנו קודם
 הנשואין הרי לא זכה הבן מעולם באותם מעות ולא יצאו מרשותו של ראובן דקי״ל [אפילו]
 אם אמר תנו לו לאלתר הוה מצי ראובן למיהדר ביה ולומר המדרס לי כל כמה דלא אתי
 לידיה דבן דתן לאו כזכי דמי במתנה אלא דוקא בתוב כמו שהוכית ר״ת מסוף פרק קמא
 דגיטין אס לא במעמד שלשתן כ״ש בנדון זה שלא רצה שיתנו לו אלא בשעת נשואין
 ואפילו באו ליד הבן קודם הנשואין היה צריך להחזיר שהרי לא יצאו מרשומ ראובן מעולם
 ואם תקניטני אומר אני דאפילו אם לא תרל מת הבן ונשא אשה אלמנה גובה כחובחה
 מאותן מעות כיון ללא זיכה לו אותם ראובן בתייו אלא לכשישא אשה ובההיא שעתא
 שנשא הבן אשה כבר מת ראובן אי אפשר לו לבן לזכות [*באותן] מעות אלא מכת מצוה
 לקיים לברי המת וכל מתנה שאלם זוכה מכת מצוה לקיים לברי המת או מתנת ש״מ
 בכל [*נכסיו] או מצוה מתמת מיתה לכולהו תיילי לאתר מיתה כלמשמע סוף פרק יש
 נותלין אשה גובה סורנא מהן כי אף ממתנת בריא איכא לאמרי לגביא מיהו לא עבלינן
 עובלא לאגבויי ממתנת בריא לחיילא מחיים אלא ממתנת ש״מ לתיילא לאתר מיתה וראיה
 מפרק נושאין [*גבי] יש מוכר את אביו להגבות לאמו כתובתה כו׳ ולכל הפחות משמע
 לגביא ממתנת ש״מ (ונוקמא ממתנח ש״מ) וכן משמע פרק יש נוחלין לפריך השתא
 בירושה לאורייתא אלמנתו ניזונית מהן מתנת ש״מ לרבנן לא כ״ש ובולאי וברור כן הוא
 אפילו אס לא מת הבן ונשא אשה היתה אלמנת ראובן גובה כתובתה מאותן מעות
 כלפרישית וכמו שהוכתתי א< פ״ק לגיטין לתנן האומר תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאתר
 מיתה ודייק בגמרא במאי עסקינן אילימא בבריא כי צבורין מאי הוי והא לא משך ומקשינן
 מאי סריך לישני משום מצוה לקיים לברי המת ותירץ ר״ת ללא אמרינן מצוה לקיים דברי
 המת אלא כשהושלשו מתתלה לכך כי ההיא לסוף סרק מציאת האשה וההיא לגיטין לא
 הושלש לכך מ״מ משמע מינה לאפילו היכא להושלש לכך אם אמר חנו מנה זו לפלוני
 ומת קולם שיבא לילו לא זכה בחייו אלא לאחר מומו משום מצוה לקיים לברי המת
 ב< אף [אס] נמי בשעת מיתת הנותן הנכסים היו בחזקתו כ״ש מלון זה ללא צוה לתת לו

 לאלתר וכבר קלמתו שעמל הכתובה הלכך לית לין ולית ליין מכמה ראיות ברורות
 שהאשה גובה כתובתה מאותם מעות וכל ליין ללא לאין הכי לאו ליינא הוא ושלום מאיר
 בר רבי ברוך ועול פסק רבינו מאיר לראובן שיש לו מעות מל שמעון ואח״כ אמר לו
 (א) תנם למי או לסלוני אתר(*מיתתו) [מיתתי] [ללא זכי] לתן לאו כזמ במתנה שהרי
 לא הושלש מתתלה לכך ולא מצינו מתנת בריא לאחר מיתה והא לאמרי׳ פ״ק לב״מ
 איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע מ׳ לוקא שכתב מהיום או לרבי יוסי על ילי
 זמן לאמרינן זמנו של שטר מוכית עליו אבל בלא מהיום [או שטר] זכו היורשין עם יציאת
 הנפש: (ג) [דף קנב] שכתוב בו קנין למון שכתוב בו קנין שמא לא גמר להקנותו אלא
 בשטר ואין שטר לאתר מיתה ומיהו בקנין בלא שטר קנה [*כך פסק ריב״ס ור׳ שמחה
 מ״מ מה שפי׳ כו׳ מ״י] ומה שפי׳ רשב״ס לגס בקנין בלא שטר אין קנין לאחר מיתה
 אין נראה לר״י לא״כ מתני׳ לקתני שייר קרקע כל שהוא מתנמו מחנה והיינו בקנין
 ואיך יועיל [לשמואל] והלא שמא לא גמר להקנותו אלא לאחר מימה לכך נראה כלפרישימ

 הגהות וציונים מממ׳׳י ומ״מ א)בפ״ק נצ״ל: ב)לברי המח א״כ בשעת וכו׳ בחזקתה כצ״ל: ג<צ״ל וזכה נו אשל מ[ היורשים: ד<נ״ב אליעזר:



 ל מסבת טרדכי בכא גתרא
 אע״ג ללא ילע בטיב משא ומתן ואין מקמו מקמ מ״מ מתנתרמתנה כיון להוי ק י״ג
 אכל פחות מי״ג =< (ולא ילע) אפילו מתנתו אינה מתנה תלדו ובקטן לא שייך לומר
 מצוה לקיים ל״ה לאמר רב מנין למתנת ש״מ לכתיב איש כי ימות וגו׳ יש לך הענרה
 אתרת שהיא כזו ואיזו זו מתנת ש״מ איש אין קטן לא ואפילו לר״נ לאמר מתנת ש״מ
 לרבנן כלי שלא תטרף לעתו לא שייך גבי קטן מצוה לקיים ל״ה מליוקא לשמעתתא
 לטעמא לש״מ מתנתו מתנה כלי שלא תטרף לעתו כמו בריא בכסף בשטר ובחזקה ור״נ
 סובר קטן אין יכול להקנות לא בכסף ולא בחזקה לאמר ר״נ אמר שמואל למכור מכסי
 אביו על שיהא בן כ׳ הלכך גבי יתום לא שייך ביה מצוה לקיים ל״ה ואין בצוואתו כלום
 וה״מ בפחות מבן י״ג (ולא ילע) לאין מתנתו מתנה לגבי מקרקעי אבל לגבי מטלטלין
 מתנתו מתנה אף בפחות מי״ג ואפילו לא ילע בטיב משא ומתן וצוואתו קיימח לחנן
 הפעוטות מקחן מקח כו׳ כבר שית כבר שבע ולא פליגי כל חל ומל לפוס חורפיה כו׳
 (ד) משוס כלי תייו מ׳ הלכך כל מקרקעי שהנית היתום נפלו לפני היורשין ותולקין בשוה
 ומטלטלין זכה בהן שמעון בצוואת היתום לסי הלין להלכתא כמר בר רב אשי לאמר
 מתנתו מתנה ושאלת שלום מאתי גרשום בר׳ יהורה: עיין פרק מציאת האשה ופ׳ השולח
 ופ׳ הניזקין: לא אמרו אלא במטלטלין אבל במקרקעי לא פר״י לאין לפרש בעלות קרקע
 דמ״ש ממטלטלין ועול להכא ף בעלות לבל] לא שייר שטות אלא פר״י עלות שומא
 שיאמר כך וכך היה שוה זאת הקרקע: [דף קנז] תללז (ה) נפל הבית עליו ועל אביו
 והיו עליו כתובת אשה ובע״ח ב״ה אומרים נכסים בתזקתן סירוש לסבירא להו כיון
 למחוסר גוביינא אסילו מת האב תתלה הוו בתזקת יורשין וב״ש לטעמייהו לאמרי שטר
 העומל ליגבות כגבוי למי ומזה לבלבל) הלכה ככ״ה הלכך לא שקלי כתובת אשה ובע״ת
 כלום כיון שהן באין מכח הבן והבן עצמו לא היה מוחזק בפנינו בנכסים מעולם ואפילו
 מת האב חחלה קמו נכסי בחזקח יורשין ואין מוציאין מילם בספק: ג<(מכאן וכו׳):
 הגה״דו אמנם אם יש מקצת נכסים מל הבעל שבאו מכת האשה כגון נכסי מלוג ונכסי
 צאן ברזל ועכשיו יורשיה באין מכח ירושה ולא מכח חוב בזה הלין פסוק במשנה אתרת
 נפל הבית עליו ועל אשתו בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים כתובה בחזקת
 יורשי ףהכעל] ונכסי מלוג כחזקה יורשי האשה ושאר נכסי צאן ברזל אותו ממון שהביאתו
 מאביה אבל הוא קבלן בשומא ונעשו כשלו אלו הן בחזקתו ומסקנא שם לחזקת שניהם
 שוה הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יתלוקו שהממון בתזקת שני השבטים בשוה:
 נפל הבית עליו ועל אמו. גס זה הלין פסיק לשם לאמר ר׳ עקיבא מולה אני בזה
 שהנכסים בחזקתן ופי׳ רבי זירא בתזקת יורשי הבן לפי שהוא זרעה הראוי לירש יותר
 מאחי׳ ונכסים בתזקתן קיימי אע״פ שאין משבטה ור׳ אילא אומר בתזקת אתי האם שהם
 משבטה ויורשי הבן אינם משבטה והכי הוי מסקנא ליורשי האם עליפי שהם שבטה
 ומתוך כך יש ללקלק בירושות הבאות מכח ספק כמו במקום שנהרגו ולא נולע ראשון
 ואחרה להעמיל הנכסים בחזקת השבט שהותזקו בו תתלה עכ״ה: לנפל עליו ועל אביו]
 תללח מכאן הוכית הרב רבי שמואל הלוי ללא אמרי׳ על היתומים מצוה לסרוע חוב
 של אביהם אלא היכא שירשו מאביהם כלי החוב. כתב רבינו מאיר וז״ל ראיתי מכתב
 רבותינו בלין נפל עליו הבית ועל ארבע בנותיו ועל אשחו [*לאה] יורשי הבעל אומרים
 אשתו מתה ראשונה ואח״כ מה הבעל וארבע בנוחיו והננו יורשין אוחו ואחיה של לאה
 אומרים לאה מתה אחרונה והננו יורשין כתובתה ויש מרז״ל שאומרים שלא ימול אתי
 לאה אלא מלק שנים עשר m מן הנכסים ויש שכתמ שלא ליטול אלא תלק ל״כ מן הנכסים
 וחשבי ליה כספיקות וספיקי ססיקות ללמא הבעל מה אחרון ואם תימצי לומר לא מת
 אחרון שמא בת אחת מתה אחרונה ושמא השניה ושמא השלישית ושמא הרביעית ואני
 בעניותי נראה בעיני אע״ג להוא בא (*מארבע) למתמשה] כתות מכח ראובן וארבע
 בנותיו [*מ״מ] אין זה אלא כח אחל למון לכולהו הוו קמעין הא אמרינן קבוע כמחצה
 על מחצה למי ולאה שקולה כנגל כולן וא״כ לא שייך למימר [ספק] ספיקא ולא למיא
 כלל האי מלתא לספק ספיקא לעלמא כדפרישיח מטעם כל קבוע והא לאמרי׳ בפרק
 שני דנזיר האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה כו׳ עד אמינא לך איסורא ללא נייל פירוש
 האשה שקבועה במה משום דכל כבודה בח מלך פנימה ואיכא למימר לאסור בכל הנשים
 אע״ס שלא קדש אלא אחת מטעם כל קבוע כו׳ וכן פר״י ולר״ת דפירש שם בע״א אין
 ראיה משם אבל יש ראיה מסוף פ״ק דכתובות דגרסי׳ התם אי דאזלי אינהו לגבה כל
 דפריש מרובא פריש הב״ע דאזלה איהי לגבייהו והוה ליה קבוע ולא דמי להיכא דהיו
 בנות נשואות והיו באין גם בעליהם כל אחד אומר אשחו מחה אחרונה דאז ודאי כל אחד
 נוטל חלק ששי דיש כח לזה כמו לזה אבל השתא דליכא אלא שני בעלי מנין ואע״ג דזה
 בא מכח הבעל וארבע בנוחיו וזה בא מכח אחוחו גרידא כיון דאמרי׳ כל קבוע שקולין
 הן ויחלוקו ואין לומר שמא לא נהרגו במקום קביעוחס אלא כשיצאו חוץ לביח דכה״ג
 פריך בנזיר ודלמא בשוקא אשכח וקדיש דהא לא קשיא דאפילו אם נהרגו חוץ לבית
 אמרינן ראשון ראשון(*נהרגו לכל) [*שיצא נהרג וכל] דפריש מרובא פריש דאיכא למימר
 דחחלה נהרגו ארבע האב [ושלש] בנותיו עד שלא נשאר אלא אחד מהם (והאשה ומהנך

 מיתתה] ועול לבשניה היה במעמד שלשתן וקנה מיד כשאמר הכסף שבידך הנהו לפלוני
 וכיון לקנה שוב אינה יכולה למחות תרלב ועול הא מעשים בכל יום שאלם נותן
 מטלטלין בלא לעת אשתו אע״פ שמשועבלין לה בזמן הזה ואס הס רוצים להשוות שעמל
 מטלטלין לשעבול קרקעות לא ימכור אלם בלא לעת אשתו אלא [ולאי] מ תקינו לורות
 האתרונים לגבות כתובה ממטלטלין מסני שאין להם שלות וכרמים בזמן הזה [היינו]
 לומיא לגמלים של ערבאין ותותבי לבי מוכסי ושקי לתרמולאי ואשלי לקמתוניא לדאשה
 גובה סורנא מהם] שהן מטלטלין שהן בעין ואפילו מטלטלין שאינן בעין [אם] תופסה
 אוחן נשבעת כמה יש מלה וגובה השאר ממטלטלין שהן בעין בשומת הליינין אע״פ
 לתפסה לאחר מיתה והכי אמרי׳ אלמנה שתפסה מטלטלין בכתובתה מה שתפסה הפסה
 ואין כח ביל מכמים להוציא מילה אפילו בזמן שהיה שעמלה על הקרקעות וכ״ש עתה
 ששעבולה על המטלטלין אבל להוציא מטלטלין שהן מל היתומים וליתן לה לא ראיתי
 מימי ואפילו בזמן הזה וא״ח יש לחייב את שמעון משום לרבי נתן לאמר מנין לנושה
 כו׳ הא אמרינן לא אשכחן תנא למיקל תרי קולי בכתובה לר״מ לאית ליה מטלטלי
 משחעבלי לכתובה ליח ליה לר׳ נחן ור׳ נמן לימ ליה לר״מ הלכך אפילו היה כסף מל
)עול נשאל  שמעון [עדיין] לא היה להם להוציאו מילו ולתת לו ושלום אליעזר ב״ר נתן: א
 לראב״ן תדלג על עסק לאה שנשאת לראובן והיו לה בנים ממנו ובת ומת ראובן
 ונשאת ליעקב ומח יעקב בלא בנים ואחר מיתת יעקב נתנה כבינתה לבתה ושאר מטלטלין
 ומתה לאה ועכשיו אחיה בני ראובן תובעים מה שנתנה לה אמם ואומרים אמנו לא
 נשבעה על כתובתה והנכסים בתזקתנו הם והשיב לעתי נוטה שזכתה הבת מכל צל שאס
 באים אחיה להוציא מאתותה מכת אמהם ואומרים לא נשבעה אמם על כתובתה והנכסים
 בחזקתם הס אפילו יש להם עלים כי של אביהם הם הנכסים האלו שמל אחותם אין
 יכולין להוציא מילס להכי אמרי׳ ריש פ׳ אלמנה ניזונית אלמנה שתפסה מטלטלין
 בכתובתה מה שתפסה תפסה ואין היתומים יכולין להוציא מילה ובתה נמי הבאה מכתה
 אין מוציאין מילה ואסילו אס נתנה לאה כמנחה לבתה באלמנות ראובן וכ״ש שנתנה
 אחרי שגתארמלה ונשאת ליעקב דיעהב בנכסי לאה לוקת הוי וכי מת [יעקב חזרו הנכסים
 ללאה] מכת יעקב כיון שאנו רגילין לכתוב ודא נדוניא דהנעלח ליה ומקבל הבעל בשומא
 הוי הכל בחזקתה ואין האחין יכולין לומר של אבינו הוא וכ״ש עתה שאין להם עדים
 שהיו של אביהם שאין יכולין להוציא ואם באים מכח אמס ואומרים לא נתנה ליך אמנו
 כלום אלא הפקידה בידך או תפשת בעצמך במות [אמנו] עליהם להביא ראיה ואס אין
 להם ראיה ויש (*לה) [להם] עדי צוואה או יש להם עדי מתנה אין להם עליה [אפילו]
 שבועה ואפילו אם היו (*חפצים) להתפצים] מד האתין היה להם לימן [*לה] משום
 מצוה לקיים ל״ה ואפילו איכא ב״ל לסבירא להו אין כופין על(מלח סלוס) מצוה לקיים
 ל״ה מיהו היכא לקלמה ותפסה לא מהלרינן עובלא ואס אין לה לא עלי מתנה ולא
 עלי צוואה נשבעה שבמתנה גמורה נתנה לה אמם אותם התפצים ותפטר מ מטלטלין
 אינם צריכים לא עלים וקנין ושטר אלא משיכה אליעזר ב״ר נתן: תדלל [דף קנה]
 למכור בנכסי אביו על היכן על שיהא בן עשרים והאלפסי ורשב״ס פי׳ לוקא נכסי אביו
 [אבל נכסים שקנה לא] ור״ת [פירש] לה״ה נכסים שקנה וטעמא משוס למקרבא לעתיה
 לגבי זוזי חיישינן לזלזול ואין יכול למכור בשום נכסים רק במטלטלין כלי תייו ובסוף פ׳
 מציאת האשה פי׳ רש״י על שיהא בן עשרים או על שיביא שתי שערות אבל המיימוני
 פסק כמו האלפסי [*פי׳ שיהא בן עשרים ואם הביא שתי שערות אינו מוכר] בס׳ קנין
 פ׳ כ״ט דהלכות מכירה: תינוקת בת י״ד שנה אי יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח
 וממכרה ממכר לאו דוקא נקט מקחה מקת דהא פשיטא אלא איידי דנקט ממכרה ממכר
 נקט נמי הא: שאל ר׳ שמשון כהן ומר אליהו כהן את רבינו גרשון תללה על היתום
 שנפטר וצוה בפני עדים ונתן כל אשר לו לשמעון דודו מקרקעי ומטלטלי תוץ משני צמדי
 כרם ששייר ויהודה דודו לא היה שם לימים בא יהודה ושמע צוואת נכדו והיה מתרעם
 על שמעון ואומר שהצוואה אינה כלום לפי שלא היה בן שלש עשרה שנה וערים אמרו
 שהיה בן י״א שנה והשיב נראה שאין בצוואתו כלום דאמרי׳ פ׳ מי שמת בודקין לגיטין
 כו׳ ולמכור(ג) בנכסי אביו עד שיהא בן כ׳ והכי הלכתא וה״מ שאינו יודע בטיב משא
 ומתן אבל יודע בטיב משא ומתן אפילו בן י״ג שנה ויום א׳ מקחו מקח כדאמרי׳ התם
 לשלמ גידל בר מנשיא לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י״ד שנה ויום אחד כוי שלח ליה
 אי יולעת בטיב משא ומתן מקמה מקח וממכרה ממכר [א] (במטלטלין) ולישלח ליה
 בתינוק מעשה שהיה בתינוקת היה ולישלת ליה בתינוקת בת שנים עשר שנה ויום אתל
 מעשה שהיה כך היה אלמא דתינוקת בת שנים עשר שנה ויום אחד מקחה מקת וממכרה
 ממכר(במטלטלין) כשיודעת בטיב משא ומתן וה״ה לחינוק בן י״ג שנה ויום אחד דאז
 הוא בכלל איש והלכתא כגידל והני מילי לענין זבינא דהתם בעינן דידע בטיב משא ומתן
 אבל לענין ממנה אע״ג דלא ידע בטיב משא ומתן מתנתו מתנה כיון דהוה בן י״ג דאמר
 אמימר מתנתו מתנה והאי יתוס כיון דלא הוי בן י״ג אע״ג דידע אין מתנתו מתנה
 במקרקעי דכי אמר אמימר מתנתו מתנה אגידל בר מנשיא קאי והכי קאמר אמימר

 הגהות Jא] נל״ה להעביר קולמוס ולמתוק במטלטלי[ כי טעות הוא דאף במקרקעי מקחה מקת יממכרה ממכר גיודעת במו שמונית הסומא בתשובה זו ונאינה יודעת מתנתה מתנה וכן במ״י אינו:

 חרושי אנשי שם
 היה כאן בן עם הבטת אלא שאר קרובים הראויס לירש את הבעל מכת בנותיו ואין צריך לתלק הנכסים אלא
 לארבעה חלקים כאלו הבנות קיימות יהחלק הרביעי יחליקו ליורשי האשה וצריכה לחלק מנד כל אחת מהבנות
 שהיא ספק כנגד כל אחת מהן נמצא שיעמילוה על השמינית שבתלק רביעי שהוא תלק ל״ב בכל הנכסים. ואין
 צורך בזה ודעת יש שכתבו שיש ליורשי הבעל ה׳ כחוח הראשון מעמיד החלוקה למחצה יצא ראשון ונכנס שני
 וחולק במתצה למחצה ומעמיד יורשי האשה על רביעית שמכסים שלישי מעמידה על שמינית רביעי מעמידה

 על חלק אחד מט״ז שמכסים חמישי מעמידה על תלק ל״ב שמכסים:

 מהר״ם m צ׳׳ל משוס דיורשי הבעל באי׳ מתמשה כתות כאלו גס כל אחמ מהמות הניחה יורש מקומה
 והוצרכנו לחלק הנכסים לששה חלקים נוטל יורשי הבעל חלקו והחלק הששי יתלוקו עם יורשי האשה בשוה
 יורשי האשה ממצה ויורשי בעל מתצה שהרי אותו תלק עומד בספק ויתלוקו. ודעת יש שכתבו שהחלק הששי
 העומד בספק צריכים לתלקו על כל הספיקות שספק כולם שוה בו ונוטלי; יורשי האשה ששיח שבו והשאר
 נוטלין יורשי הבעל אלא שלפי זה עולה ליורשי האשה חלק ל״ו מכל הנכסים ובפנינו כתוב חלק ל״ב ואיני
 יודע לכוונו ושמא סברתם שאין הכתובה ממעטת בתלק ירושה ואין יורשי הבעל באין אלא מארבע כתות שלא

 שלטי הגבורים
 (ג) פרק התקבל בגטין פסק האלפסי דלמכור מכסי אביו אפילו הביא ב׳ שערות עד שיהא בן עשרים ר״ת בפ׳ לולב וערבה: (ה) נפל הבית עליו ועל אשתו ואין ידוע איזו מת תתלה לפי רשב״ס נכסי מלוג
 וכן פסק המיימוני סרק כ״ט מהלכות מכירה: (ד) ופי׳ כדי חייי הכי הוא דמפני צורך כדי חייו תקנו בחזקת האשה ועיקר כתובה תוספת בתזקת יורשי הבעל ובנכסי צאן ברזל יתלוקו ור״י פירש דדוקא
 חכמים שיהא מקחו מקח וממכרו ממכר שיוכל לחיות ולהמית ואין שיעור לדבר אלא כל משא ומתן בההיא דפ׳ החולץ גני ספק שאין הספק ידוע מאיזה כת הוא בא לירש אבל במקום אחר לא אמרינן

 שלו ומשום כדי תייו שלא יוכל לקצות ולמכור אלא כדי צורך תייו הבל וטעות עכ״מ בספר הישר שתבר הכי ועיין פרק החולץ:

ז שס: ב) נ״א ל״ג: גזגדסי״י ליתא: ״ ג  הגהות וציונים מטמ״י ומ״מ אן



 בנא בתרא לא
 למחק פוסל במקום שריר וקייס וקי״ל נמי לתרי שריר וקייס לא כתבינן והנהיגו לכתוב
 שריר וקיים בכל השטרות [*ולמדין שפיר משיטה אחרונה] ועכשיו שהרתיקו ב׳ שטים
 מן הכתב אין לתוש ולמלין שפיר משטה אתרונה וא״צ תזרה מענין השטר בשטה אתרונה
 והא לכתבינן ףהשתא] וקנינא מיניה כוי לא הוי תזרת השטר אלא לפי שלא נגמר עליין
 עלות הקנין הכתוב לעיל ואמר לנו הוו עלי עלים וקנו ממני ואת״כ כתכ והנינא מיניה
 וה״ה שיכול לכותבו באמצע השטר ויש תימה למה שינו הקלמוניס ואמרו לכתוב שריר
 וקיים וללמול משטה אתרונה ולקיים מתקים אתר וקנינא מיניה כיון שתכמי התלמול לא
 היו כוחבין שריר וקייס והיו מקיימין המחקין קולס וקנינא מיניה ואין למלין משטה
 אחרונה וי״ל שחששו שפעמים יטעו העלים שאינם בקיאים וירחיקו שחי שימין ואפילו
 לא יהא אלם תצוף לעשות שטר חלש בשני שיטין כי ילאג פן יכחישו העלים שלא חתמו
 על שטר זה מעולם מ״מ לא ילאג מלהוסיף שתי שיטין וילמלו מן העליונה כי העלים
 לא היו זכורים שהם הרתיקו והוא הוסיף וכיון לכתבינן שריר וקיים למלין שפיר משיטה
 אתרונה כן נראה לר״י וכ״כ רבינו אמ העזרי ועול כתב לבזמן הזה לנהגינן למיכתב
 שריר וקיים אם לא חזר מעניינו של שטר בשיטה אתרונה כשר. אבל זקיני ראב״ן וריב״ס
 כחבו כיון לזימנין לא כחבינן שריר וקיים יש לחוש בלבר: [דף קםכ] הרחיק שני שיטין
 כחב רבי אבי העזרי וז״ל נ״ל לבהרחקח שני שיטין ובכל היכא לאיכא למיחש פסול אפי׳
 אס לא נעשה שום זיוף ושום קלקול בלבר כיון שיכול לבא לילי זיוף פסול וללבר זה
 מצאתי(בתוספתא כדברי ריב״ם) [סעד בתוס׳ ריב״ס] אבל זקיני ראב״ן כחב בספרו נ״ל
 כיון דטעמא דשתי שיטין דלמא מזייף בשיטה אחת ותוזר בשיטה שניה והאידנא כתמנן
 [בסוף] השטר וקנינא ושריר וקייס לא מצי מזייף אא״כ ימחוק הכל אי חזינן דלא נממק
 כסיומא אפילו איכא הרחקח שחי שימין כשר ואין נ״ל דאכחי איכא למיחש דלמא גייזיה
 לכוליה שטרא וכתב בהני שתי שיטין מאי דבעי וחתמי סהדי וחו דהא פסול קחני בסחס
 ומ״ש רשב״ם דהתזיק שתי שימין דפסול דוקא כשאין כתוב בו שריר וקייס אין נראה
 דאכחי איכא למיחש לדילמא גייז כדסרישית: תנא הרמיקו שני שיטין העדים מן הכתב
 פסול סחוח מכן כשר [איבעיא להו שיטה ומחצה מהו] כתב ד״י דלא בעי היכא שסיים
 השטר באמצע השיטה והניחו העדים אותה חצי השיטה הנשארח וגס שיטה האחרח
 דפשיטא דפסול שהרי יכתוב מאי דבעי באוחה חצי שיטה ויחזור בשיטה אחרונה אבל
 ר״ל כגון שסיים השטר בסוף השיטה והניתו השיטה שלימה ותתמו באמצע השיטה שניה
 בהא מבעיא ליה למלמודא מהו מי אמרינן שפסול לסי שיזייף בשיטה השלימה ובתציה
 יכתוב לחזרת [השטר] ואין למדין מן החציה שהיא שיטה אמרונה אבל מן השלימה למדין
 או דלמא שכשר שגס מן השיטה השלימה אין למדין שהיא אמרונה מן השיטין ופשוט
 דכשר ואין למדין גם מן השיטה השלימה והיינו טעמא משוס דעדיס לא דייקי ומרחיקין
 שימה אחת אס כן כשמרחיקין שימה וחותמין באמצע שימה שניה כיון דליכא אלא
 עובי שיטה אחח בין העדים לשטר אין למדין מן השימה השלימה ולכך לא יוכל לזייף
 וכשר ועוד יש לפרש דומיא דהרחיק שני שימין דמיירי בעוכי הכי נמי מיבעי ליה
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 [מהו] מי אמרינן לא יוכל להזדייף כולו בשיטה ומחצה או דלמא
 בדותק יכתוב ב׳ שיטין ופסול. וראמ״ה פירש בע״א וז״ל אס

 הרתיק שיטה ומתצה פשמינן דכשר ונראה לי דהני מילי כגון ״
 דסייס שריר וקייס באמצע השיטה והמת תלק תצי שיטה זה ועוד אתת שלימה ושוב
 בשלישיח חממו דליכא למיתש דזייף דהוה ליה כי מזייף ליה הוא בשיטה אתת ועדיו
 בשיטה אחרח דפסול (*דדומה) [*ואינו דומה] לשני שיטין אבל אם סיים שריר וקייס
 בסוף שיטה והניח שיטה וחצי חלק פסול דגייז ליה וכחב בשיטה דחחימי סהדי מאי דבעי
 דה״ל הוא ועדיו בשיטה אתת ויש (*להביא ראיה) [*להבין] משם הא דאמרינן שטר
 הבא בשיטה אתת ועדיו כשימה אתרת פסול ה״ה הכא בשני שיטין אס לא החחיל
 [בחחלה] בשיטה ראשונה אלא באמצע הקלף שכנגד חתימת העדים שפסול דאל״כ [כי
 נמי סיים שריר וקייס באמצע שיטה] עדיין יש לחוש לדילמא גייז (ליה) לחצי שיטה
 [דשריר וקיים וכל שלמעלה] יניח חצי שיטה ושיטה שלימה שחממיה עם העדים ויכמוב
 מה שירצה בחצי שיטה העליונה עכ״ל: [דף קעו] שמא על שאלת שלום חתמו מכאן
 דקדק הרב רבי תזקיה תלמב לפסול כתובה שהתתן היה תתוס תחלה והעדים חחומיס
 חחתיו דכי היכי דאמרינן הכא על שאלת שלום חתמו ולא אעיקר הגט של מעלה ה״נ
 ףממא] לא תתמו אלא שפלוני הוא התתן. ואני דקדקתי מכאן שהכתובה כשרה דהא
 אמרי׳ קודם חיתום שטרות היכא דכתב פלוני ערב אינו גובה מן הערב אלא מבני תורין
 דחחימח העדים לא קיימי עליה אלא אעיקר השמר (*לפני) [*שלפני] פניו ה״נ נימא
 דהעדיס נמי לא מסהדי שהוא חתן אלא אעיקר כתובה מסהדי והא דאמר הכא שמא
 על שאלת שלום תתמו ולא אעיקרא דגמ מעמא משום דכתיב בתוך הגמ קודס שימה
 אחרונה שאלו בשלומה להכי תיישינן דלמא אשאלת שלום תתמו אבל פלוני ערב שהוא
 כחוב אחר סיום כל השטר וכן פלוני ב״פ חתן שכחוב אחר סיום כל הכחובה ודאי לא
 קיימי עדים עלייהו אלא אעיקר שטרא אי נמי יש לומר מסממא קא מסהדי סהדי אעיקר
 השטר שנכתב בשם הלוה שהוא תייב יותר מן הערב דאין סברא דקיימי אערב ולא אלוה
 דהא לא יתכע מן הערכ תתלה וכן גבי כתובה דמון דתייב לה כתובה ואסילו לא כתב
 לה מסתמא אכתובה קיימי אבל גבי גט איכא למימר דילמא אשאלח שלום חתימי משום
 דאשה לאו לגירושין עומדת ועוד משום תומרא דא״א וטעם ראשון נראה יותר ועוד
 ראיה מדאמרינן לעיל מילהו בקרומס כשר כמו שאפרש בע״ה: [דף קסב]
 תלמג מילאהו בקרובים כשר פי׳ ראבי״ה כגון שחתמו הקרובים קודם לעדים וכן

 מםכת
 תרחי שנשארו איכא חד ספיקא איזה וכו׳) [והאשה היא אחח מהגך שנשארו ואיכא חדא
 ספיקא] איזה מהם נהרג תתלה דתלוקו ואין לומר דלא אשכתן כל קבוע אלא בדיני
 נפשות ואיסורא ולא בדיני ממונות זו מנין אי משום דקרא דוארב לו דילפינן מיניה קמע
 בדיני נפשות כתיב א״כ באיסורא מנין אלא ודאי אין לחלק וקצת יש להמא ראיה מדאמרי׳
 פרק מי שמת נפל הבית עליו ועל מורישיו אע״ג דיש לפרשו על אתד ממורישיו משמע
 נמי אס היו מורישין שנים כן הדין דיתלוקו לב״ש בעל תוב ויורשי מורישיו אע״ג דיורשי
 מורישיו באים מכח שני כחוח ובעל חוב מכח אחד ועד כאן לא פליגי ב״ה ואומרים
 נכסים בחזקחן אלא משום דיורשי האב ויורשי מורישיו [ודאי] ובעל חוב ספק ואין ספק
 מוציא מדי ודאי דאפילו מתו מורישיו חחלה וירשם ראובן אין לו לבעל חוב עד שיגבוהו
 מת דין דשטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי כדאמרינן פרק התולץ אבל בנדון זה אידי
 ואילי ספיקא מנהו הללו באין לירש והללו באין לירש דברי הכל יחלוקו ואפילו אם הלכה
 כשמואל לאמר אין אלם מוריש שמעה לבניו שהרי אם הבעל מח ראשון היא ראויה
 ליטול כתובתה [בלא] שבועה תללט לכל כה״ג למח פחאוס לא חיישינן לצררי. וכן
 פי׳ רמנו שמשון ממנמל״א על קושיא למקשינן גבי נפל המת עליו ועל אשתו ואפי׳
 למ״ל נכסים בחזקתן [הוי וכו׳] ויתלוקו והא אין אלס מוריש שבועה לבניו [א] ופירש
 א< הכא למת פתאום לא אסיק אלעתיה לאחפושי צררי אלא כשמח על ממחו כלרך כל

 הארץ מישוב הלעת וכל כה״ג הבו ללא לוסיף עלה על מילתא לרב ושמואל [כ] ואפילו
 אס תימצי לומר לרב ושמואל איירי בכל עמן מללא משני התם פ׳ כל הנשבעין הכי על
 כמה פירכות דפריך להו מיהו אנן לא קי״ל בהא כוותיה דהא אפילו ההוא דשכיב ושבק
 אמין הוה ס״ד למימר הבו דלא לוסיף [עלה] ונהי דמסקינן מה לי שלא פקדני אבא מה
 לי שלא סקדני אחי ה״מ התס דאין טעם לחלק אבל הכא שיש מעם לחלק כדפרישית
דף קנו] [דאקני לוה ולוה וחזר  (נמי) נימרו הבו דלא לוסיף עלה [ג] ושלום מאיר ב״ב: [
 וקנה] והלכתא יחלוקו תלמ הקשה ה״ר אברהם מריגנשמר״ק אמאי חולקין הואיל
 וספק בדין הוא נימא היכא דקיימא ארעא תיקום כדמשמע פ׳ חזקת הבתים ונראה לומר
 דיתלוקו דאמרי׳ הכא אינו מממת ספיקא אלא ס״ל דאי בעי למיהדר לגמרי [מצי למהדר]
 דסשיטא דלא אישתעבד אלא לכשיקנה אבל ס״ל דלא (מצי ל)מיהדר ביה אלא מפלגא
 מסמ שרוצה ששניהם שוים יהיו בזה הדבר כדי לעשות לכולם נתת רות ופסק ה״ר אברהם
 דכל בע״ת הבא לטרוף נכסים שאינם ידועים אס נקנה אתר כתיבת השמר (כולו) או
 קודם שעליו להביא ראיה מתי נקנו ואס [לא] יביא ראיה לא יטול כי אס מתצה דאל״כ
 (*כמה שטרות) [*כל השטרות] וכתובות דאקמ היו ססולין משוס דאתא בהו לידי תקלה
 דזימנין דליכא עדים ממי נקנה זה הקרקע שבא לטרוף ממנה ויקמ הכל ומן הדין אין
 לו ליקמ אלא מתצה. ובשמעתא דתלמודא משמע דפסלינן בהמ משום הכי תסתיים שעל

 הטורף להמא ראיה מתי נקנה הקרקע: סליק פידקא
דף קם] *גט פשוט הגה״ד! תלויה מקויימת כשרה ממק פסול ולא אמרינן ממק ] 
 מקוים פסול אלא במקום שריר וקיים (*כמו) [*כגון] לאחר
 במנא דכשר למיקניא ביה עכ״ה [דף קסא] א״ר יוחנן וכל המחקים צריך שיכחוב דין
 קיומיהון כך מצאתי באלפסי וכן ראיתי [*שטרות] שכתב תיבה סלוני דעל [המחק] דין
 קיומיהון ובסי׳ ר״ת לא גרסינן ודין אלא צריך שיכתוב מיומיהון כלומר שיכתוב בסוף
 השטר תיבת פלוני שעל המתק ותותמין: [דף קסב] [*אין למדין משיטה אחרונה] פירוש
 דבימיהן לא היו כותבים שריר וקיים בסשוטיהס שלהם כדאמרי׳ גבי מקושר לעיל [*דף
 קסב] בתלמודא היכא עדים תותמין רב הונא אמר בין קשר לקשר וסריך וליחוש דלמא
 כתב מאי דבעי ותתימי סהדי פי׳ שהיו תותמין למעלה בראש השטר ויכול להוסיף אתר
 התמימה מה שירצה ומשני דכתיב ביה שריר וקייס ותו פריך דלמא כתב מאי דבעי והדר
 כתב שריר וקייס ומשני תד שריר וקייס כתבינן תרי לא כתבינן משמע דהתס דוקא גמ
 מקושר שהעדים תותמין למעלה אבל גט פשוט שהעדים תותמין למטה ובתוכו א״צ שריר
 וקייס: [דף קםךאתרא ב<(דר3 הונא) דכהמ הוה תלטא אומר ר״י דעתה לפי שאין
 אנו בקיאין במקושר אין אנו עושין כי אס פשוט אסילו לכהניס תדע כי גס רבי לא היה
 בקי מה כדאמרי׳ לקמן: תרי שריר וקיים לא כתבינן ובשטרות [פשוטים] משמע דאינו
 צריך שריר וקייס והעדים הם במקום שריר וקייס (*ומש״ה) ףואפ״ה] אין נראה לפסול
 אס שום דבר כתוב מן העדים ולמטה ושוב תתומין עדים על אותו דבר ואין לומר דכי
 היכי דתרי שריר וקייס לא כתמנן הכי נמי חרי [*דמני] סהדי לא חתימי די״ל אחזוקי
 סהדי בשקרא לא מתזקינן ורבינו יהודה ממגנצא היה רוצה לפסול ול״נ לר״י ואס אין
 העד כותב אלא בן איש פלוני עד או רק איש פלוני עד כשר אבל איש פלוני לתוד ולא
 כתיב עד אינו כלום אם לא אדס שרגיל לכתוב כך לסימן כרב דהוי מצייר כוורא ורב
 תסדא סמ״ך ורב הושעיא עיי״ן ודוקא באתד מן העדים [*ולא בכוון כי אז ניכר
 כרמאות]: [דף קםא] וצריך שיתזור מעניינו של שטר פר״י וכן פי׳ ראבי״ה דמשום שלא
 היו כותבין בפשוטין שריר וקייס ויכול לזייף בשיטה אתת שהרמיקו העדים הלכך המקינו
 לכתוב חזרת השטר בשטה אתרונה ולא משוס דבר עימר דאין למדין ממנה [וא״ת האיך
 אנו מקיימין תלויומ ומתקין בשיטה אתרונה והלא אין למדין ממנה] וי״ל דלדידן דכתמנן
 שריר וקייס וקבוע לנו המנהג כך שאין העדים חותמין עד שיכמוב בו שריר וקייס [למדין
 שפיר משיטה אחרונה] וכן פר״י דלדידן אם לא כחב שריר וקיים השטר פסול אפילו
 כשאין בו מתק [*ומעתה אין מיתוש בדבר שקודם שתתמו ראו העדים המחקין והתלויות
 וגם קיומיהן ואס ימחוק ויתלה וגם ימתוק שריר וקייס ויזייף ושוב יכתוב התלויות
 והמחקין ושוב יכחוב שריר וקיים לא יועיל שהרי יודעים לכוין המקום של שריר וקייס
 שדינה לכחוב אחר במנא דכשר למקניא ביה וקי״ל דמחק מ׳. מ״י] (ואכן) ןדאנן] קי״ל

 מרדכי

ד ננכסי צ״כ וא״כ אינה צריכה לישנע וגונה נלא שנועה וכן פסק הטור א״ה סי׳ ל״ו וא׳׳כ מה פירשה ר״ש מלונמל יי׳׳ל דהא סירש המ״מ דוקא כשהנדוניא שהיא נכסי צ״ב כעין אז גונה כלא שמעה י  הגהות (א) ואין להקשות דהכא מי
 אכל אס נאכלה הנלוניא או נפחתה ונאה לגנוח מן היורשים צריכה היא לישבע ואס מת כלא שנועה ודאי יורשיה נוטלין ללא עדיף מחונ לעלמא עכ״ל המגיד משנה פרק י׳׳ד מהלכות מלוה ולוה וכן כחנ העיטור: |ב| ואע״פ שהחוש׳
 לשו לבד רמנו שמשון בשם ר״י האשר״י ממא לברי רמגו שמשון בשם ריצב״א בפרק השוחפין וקייס אותם. מהר״ס: [ג| ואני הליוט נ״ל מה שפסק מהר״ס לגס בממומת אמרינן כל קמע כמשצה על ממצה למי והניא ראיה לזה מלאמר ליה
 לגמ איסורא ואע״ג לקרא לוארב בנפשות כתיב אפ״ה אמרינן ליה גמ איסולא וא״כ אין למלק לגמ ממונות נמי כל קבוע כמתצה על ממצה למי ומ״ש ע׳׳כ ונ׳׳ל ראיה חלושה יטעמא רנא איכא לתלק לגבי נפשות ספק נפשות להקל לגבי איסורא

 משוס ללהתמיר כמו גמ ט׳ חניות וט׳ צפרלעיס אנל גמ ממונות לאין הולטן נממון אתר הרונ משא׳׳כ ננפשומ ובאיסור הלכך היה ראר לומר לליכא למימר בממונות קבוע. וצ׳׳ע מ״י:

:  הגהות וציונים טטט״״ וט׳׳ט א)צ״ל היכי. ב)ג״מ מ״ז



 לב מסכת מרדכי בבא כתרא
 החכמה תרמה לשכר סופר על הבעל לתת מן הלין כלאיתא נפ׳ גט פשוט וקאמר
 טעמא משוס לכתיכ [וכתב] ונתן אמנם אס נתנה האשה כשר כלאיתא הכא חקינו רבנן
 ליהבה לשכר אם תסצה כי היכי ללא לישהייה עגונה וכלאמר ליה רבא לרב תסלא פרק
 המביא תניין להיינו טעמא ליהבי רבנן משל אשה לבעל להסקר ב״ל הסקר ומקיים שפיר
 וכתב ונתן אבל הקלף והליו צריך להיות משל בעל להא כתיב ונתן לאפילו בטבלא של
 האשה שהגט כתוב עליה מספקא ליה פ״ב לגיטין אס צריך להביא עלים שהאשה הקנתה
 מחחלה לבעל כמשפט אבל בקולמוס אין לחוש אסי׳ אינו של בעל לאין כאן חסרון הניכר
דף קעג] הגה״ד! רבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה  כמו ןהקלף] שכתב בו הגט: [
 ורשב״ג סבר אותיות נקנות במסירה וכן ססק רשב״ס כר״ש בן גמליאל מלאמר פרק
 המוכר את הספינה פסיק (רב פפא) [אמימר] והלכתא אותיות נקנות במסירה ורב אשי
 קאי כוותיה ובפירקין פליגי אביי ורבא וסבר רבא אותיות נקנות במסירה צ״ע לעיל פ׳
 המוכר את הססינה למסיק לאין אותיות נ״ב על כאן הגה״ה: [דף קסח] מי שנמחק
 שטר תובו וכו׳ ובא לסני ב״ל וכו׳ לוקא ב״ל [*ועושץ לו קיומו איש ס׳ נמתק שט״ח]
 לאלימי לאפקועי ממונא ופלוני ופלוני עליו החתומים על השטר כלפי׳ רשב״ם ונראה
 לר״י שמזכירין גם העלים [שהעילו] שראו אוחו שטר שאם ירצה הלוה לפסלו היום או
 למחר שיוכל לפוסלם וחימה אס צריך (לפוסלם) לכוחכם שאין החלמול מזכירם וצ״ע
דף קע] הגה״ה י<פסק רשב״ם כרשב״ג לאמר לא״צ לברר ולא כרבי  בתיקון שטרות: [
 דסליג עליה ולרבי צריך לכרר ואם לא ברר כל לבריו פסול [עכ״ה] [דף קעא] לרב ושמואל
 אין כותבין שובר אבל לר״י ורשב״ל כותבין ומסיק תלמודא מסתברא לכותבין שובר לעבל
דף קעב] כי יתביתו בהיני  לוה לאיש מלוה והיינו כרכי יוסי לאמר יכתוב שוכר תרמו [
 כתב ראבי״ה י״מ משום (שילע ע״י) [*שע״י] מקום כתיבת השטר ףילע] לסקור אחר
 עלים המכירין תתימות עלי ףבני] מקומן וי״מ משוס למיתזי כשיקרא וכן כתב האלפסי
 ול״נ לראבי״ה מלקאמר בתר הכי אמר להו רבא בר שילא כו׳ אי ילעיתו יומא לאקניתו
 ביה כר משוס למיתזי כשיקרא (והא) [*ובהא] ״)לרבי אבא לא קאמר הכי ש״מ ללאו
 חל טעמא הוא ופסק ראבי״ה וכן ריב״ס לעבלינן כר׳ אבא בין בגיטין בין בשטרות ואס
 שינה השטר פסול [ג] לחנן פ׳ המגרש היה במזרח וכתב במערב כו׳ ולייקא בגמרא
 מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה אלא סופר כלאמר להו
 רבי אכא לססריה כי יתביתו בהיני כתובו בהיני סי׳ כתובו ותתומו ואין הלבר תלוי אלא
 בתתימת העלים שילעו כלי לקיים תמימתן וכן סי׳ ר״ת ור״י לצריך להזכיר מקום
 החתימה והסופר מקט לאו לוקא אלא בחתימה תלוי העיקר ובזה סמכו לכתוב כתובה
 במרינה וכותבין שס (הסופר) [הכסר] מקום הנשואין ומוליכין אוחה עמהס וחותמין
 במקום הנשואין ואסי׳ אס טעמא משוס למיתזי כשיקרא *צריך לכתוב מקום הנשואין
 ויום כניסח החוסה להיינו יומא לקנין: והמאוחרין כשרין וכ״ש שזה אינו מאוחר ושטר
 הנכתב ונעשה הקנין ביומו ונחתם בלילה או אתר יום או יומים סלוגתא לרמנו חננאל
 ורשב״ס אכתוב לקמן אבל בכחובה אין לחוש כלל וכן קבל ראבי״ה שקבל מאביו רבינו
 יואל לגרסינן פ׳ המביא תניין כתובתיה לרמ תייא בר (*אבא) [*רב] איכתב מממא
 ואתתמיה בליליא הוה רב התם ולא אמר להו ולא מילי [לימא] כשמואל סמרא ליה לאמר
 שמואל כתובה כמעשה ב״ל למיא מה מעשה ב״ל נכתמן מום ונחתמים בלילה (*כשר)
 [*אף כוי] ומשני עסוקין באותו ענין היו ומיהו אנן קי״ל כשמואל בליני ואפילו אין
 עסוקין באותו ענין כשר לכמעשה ב״ל הוא [ומיהו] כתב בסה״מ קשה בעיני ר״י לעשות
ה מעשה לכתתלה* משוס לאמר להו (רבא ש ק ו ה ר ד פ כ ה ל 3 ו ת כ 3 ה ו ח כ ,״ ל  [*פ
ר׳ אנא לססרי כי יתמתו ] (  בעיניי]: בר שילא) ה
 בהיני כו׳ ועי׳ כסמ״ג עשין נ׳] לססרי [אי ילעיתו יומא לאקניתו] כוי: כתב ראבי״ה
 הא (לאר״ח בר אבא) [לאמר רבא בר שילא] ואי לא מחחזי כשיקרא צריך ליזהר בכך
 ומיהו שטר לא מיפסיל בהמ לקיימא לן פרק הכותב ללמיחזי כשיקרא לא חיישינן גבי
 שטר שלוה בו ופרעו אבל *הא לרמ אבא פסול לגמרי להוו ממש שקר ולא למי למיחזי
 כשיקרא שאינו ממש שקר [*ורבי אברהם כחב כללא למיחזי כשיקרא עי׳ ריש פרש מרובה
 כי קיימיחו נהיני כחונו בהיני ובר״ס כו׳ מ״י] [וכלאמר ר״ס] [*ובר״ס] אחל ליני
 ממונות גבי שמא אחרוהו וכחבוהו פרש״י לאי כחמ בהיני לא מיפסיל אלא עצה טונה
 קא משמע לן שלא ימאוהו לילי הזמה ללא לימרו ליה עמנו הייתם בשילי. ורמנו יהולה
 (מגמיש) ממגנצא העיל שנעשה מעשה ע״פ רמנו שמריה וכתב הכי זכרון עלות שהיתה
 בפנינו בהיני כך וכך למנין שאנו מונין כאן בשילי וכגון זה פי׳ רשב״ם במקום פלוני
 כתבנו כך מה שראינו במקום אחר: אי ילעיתו יומא ראקניתו מה כו׳ פי׳ רשב״ס וריב״א
 ללוקא בשטר אקנייתא למתנה אבל שטרי הלואה שיש בהן אתריות לא יכתוב אלא יום
 שעומל [*בו] מעכשיו לאם לא כן הוה ליה מוקלס ופסול לאין השעבול תל משעת הקנין
 אלא משעת הכתיבה לאז אית קלא למילתיה וכן בשטרי מקת פן יטרוף מן הלקותות
 שלא כלץ ולר״י נראה לבשטרי אקנייתא לא שנא מכר ולא שנא מתנה כלאמרינן פ״ק
 לבבא מציעא רב (אשי) [אסי] מוקי בשטרי אקנייתא וכן המוצא שטר הקנאה בשוקא
 וטעמא רעדים מפקי לקלא משעת קנין לקנץ סתמא לכתיבה עומל: ההוא שטרא להוה
 כתוב מה אני פלוני [*בן פלוני לויתי ממך מנה] תרמז נשאל לרבינו מאיר על שנכתב
 בפסק דין נתתייב פלוני לשכנגדו ולא נזכר בו מי הוא שכנגדו והשיב הא אמרינן פ׳ גט
 פשוט ההוא שטרא דהוה כתוב מה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה ומסיק רבה
 ממך [*מגברא] מפיק מתותי ידיה הוא: [דף קעג] [*אמר רשב״ג אף הערב לאשה
 בכתובתה וכו׳ מ״י] תרמה וששאלתם אדם שחייב לחמרו מלוה ע״פ ונתן כל נכסיו
 לאתר להסקיעם מן המלוה נראה לי דיש להם לב״ד לכוף הלוה שידור הנאה מאותם
 נכסים דשמא קנוניא עבד לאישתמוטי מיניה דתנן במסכת ערכין [*דף כג] ובגט פשוט
 אמר רבן שמעון בן גמליאל אף הערב לאשה בכתובתה [ובא לגרש את אשתו] ידור הנאה

 משמע הלשון מילאהו דממלא אויר שני השיטין ועל כן נהגו לתתום השושבינץ קודם
 העדים (*אויר שני שימין) ףבמ״י נמתק] ומוכתא מילתא דלמלוי תותמין [ועוד] שהרי
 כותמן בפי׳ שושבין וכן מפרש מרושלמי והוא שכתוב אני פלוני תתמתי במלוי והא
 דמשמע בפ״ב דגיטץ איתמר אמר לעשרה כתבו תתס בתתלה קרוב או פסול אמרי לה
 פסול התם משום דליכא הוכחה שתתם למלוי ואם תתמו העדים תתת השושבינין ולא
 הרחיקו שני שיטץ כשר ור״ת ור״י ״)פסקו דבכל השטרות היכא דחתימץ הקרובים או
 הססולים למעלה כשרים דאמרינן למלוי תתמו והא דאמר רבי עקיבא בפ״א דמכות מה
 שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ףאף ג׳] כו׳ ה״מ בעדות ע״פ אבל
 בשטר א״צ לחקור לשם מי חחמו דהעדים החתומים על השטר הרי כמי שנחקרה עדותן
 בב״ל למי וכאילו נחקר ללמילוי חתמו [*או לחנאי חתמו] ואומר ר״ת דאסילו תתם קרוב
 או פסול באמצע יש לתלות ולומר ללתנאי תתס כלאיתא בפרק שני לגיטין אלא לססלינן
 משוס לילמא אתי לקיומי בחל (קרוב) כשר ובתל פסול אבל אס חתומים למעלה כשר
 לאין מקיימין אלא מעלים של מטה והא לאמרינן פ״ק לגיטין תתס בתתלה קרוב או
 פסול תיישינן לילמא אתי לאיתלופי בקיום שטרות לעלמא פר״ת כשתותמץ תחלה על
 הגט [בפנינו] קולס עלים אתרים אתי למימר ללעלות תתמו ואתו להכשיר בשאר שטרות
 לחתום אפילו לשם עדות: [דף קפג] ושיעור שני שיטין ככתב ילי שני העלים לכל למזייף
 לאו לספרא אזל כתב ראבי״ה נראה לי ללאו בכתב ידי עדים החתומים על השטר דא״כ
 נתת דבריך לשיעורין אלא בכתב רובא דאינשי שהם עלים ופר״ת ראוי לנהוג כשיעור
 שפירש ר׳ אבהו כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת דקסבר שיטה אתת ושני אוירים [א]:
 שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר כתב ראבי״ה יש לדקדק [מכאן] שצרימן העדים
 ליזהר כשתותמים שניהם זה בצד זה בשיטה אחת שלא יחחילו חתימתן כי אס מתחלת
 הקלף שאס יתחילו מאמצע הקלף יש לתוש לזיוף כה״ג דגייז ליה מעילאי וכתב מאי דבעי
 בראש השיטה עד אמצעיתה שהתחילו לחחוס והוה ליה הוא ועדיו בשיטה אחת מיהו
 ה״מ היכא שחוחמין שניהם זה בצד זה אבל אם חותמין זה על זה 3ב׳ שיטין אץ לתוש
 שאז יהיו הוא ועד אחד בשיטה אחח [ועד השני בשיטה אחרח ודמי להוא בשיטה אחח
 ועליו בשיטה אחרח לפסול] וכן קבלחי מאבא מרי רב מפי רב ובעונוחינו שרבו בני אדם
 שאין בקיאץ בטיב לברים הללו וראוי לפסול אס אירע כן לכך אחז״ל אין העלים חותמים
 על השטר אא״כ שילעו מי חותם עמהס עכ״ל וכ״כ ר״ת לאם העלים תותמין ברישא
 אז אפילו זה אצל זה או [אפילו] באמצע השיטה כשר ובלבל שיחממו זה תתת זה: ועול
 כתב ר״י השתא לאתית להמ לפסלינן אותם שטרוח שיכול לזייף בהם א״כ צריך ליזהר
 באותם שטרות וכתובות שיש בהם גליון שלא יתתמו עלים זה אצל זה כי יכול לבא לילי
 זיוף שיכתוב כנגל העלים מה שירצה והוי שטר הבא הוא ועליו בשיטה אתת וכשר ויחתוך
 כל מה שלמעלה אלא יתתמו זה תתת זה להשתא ליכא למיתש למיד ואי משום שיכתוב
 במלואו בגליון השטר לפני העד אני ב< חייב לפלוני מנה והוי שטר הבא הוא והלוה בכתב
 ידו בשיטה אחח משוס האי טעמא לא פסלינן ליה לשטרא דאיהו העד הוא דאפסיד
 אנפשיה כשחחס במקום שיוכל לכחוב עליו מה שירצה ואין לנו לפסול השטר אלא כשיש
 חלק לפניהן והן תתומין זה אצל זה שעחה יכול לעשוח שטר בב׳ עדים להוציא מאחרים.
 ושוב כתב דמצי למימר אפילו אם יש גליון מרובה בראש השטר והעדים חותמין זה [אצל]
 זה ג< אע״ג דמצי כתיב בגליון מאי דבעי לא פסלינן שטר [אע״פ שיכול לזייף] אלא
 כשיכול לזייף בחלק שהוא צורך השטר שאינו יכול לחותכו ואס היה חתוך היה פסול כגון
 ב׳ שימין לפני העדים או שיטה אתת בין העדים לאשרחא אבל משוס שיש לפני העדים
 תלק בגליון אין לפסול וכן [גם] אס חתמו בסוף השיטה זה אצל זה יש לפוסלו והתוס׳
 גמגמו בסוף [שיטה] מהאי טעמא דפרישית דאם היה תתוך לא היה השטר נפסל בכך
 [או כי שמא צורך השטר הוא אוחו חצי לשיטה חלק שאם יחתוך י״ל שטר היה שם ואלו
 העדים חחומים עליו וחתכו] וכתב בספר המצוח בהל׳ גיטין משם רמנו יהודה מפד״ש
 שהיה מונע מלהחתיס שושבינץ בכתובה משום שמא יניחו חלק כשיעור שחי שיטין בין
 כתיבה לתחימה ויזייף ויחתוך חיבח שושביגין [*ע״כ דברי הסמ״ג ומשם ואילך אינו
 בסמ״ג שלנו] או שמא יהיה חלק בגליון שבצד ימין שיכול לכתוב סלוני לוה מסלוני
 והשושמנין חחומין באוחה שורה זה אצל זה וה״ל שטר הבא הוא ועדיו בשטה אחח:
דף קםה] תרמל אמימר אכשר בעל א׳ בכתב ועל אחל בעל פה פי׳ רשב״ס אכשר ] 
 לגמרי משמע לאף לטרוף ממשעבלי פר״י למייד כגון שאותו בכתב מעיל על ההלואה
 שראה אותה שבע״פ מעיד שראה שמסר לו את השטר הזה שהעד תתס בו דכהאי גוונא
 יש במסירח השטר שני עלי מסירה שהעד שחתום בו [הוא כמו] עד מסירה שהוכיח
 שמסרו הלוה למלוה הלכך כשר אע״פ שלא חחם בו אלא על אחל שהרי על מסירתו יש
 שני עלים וקי״ל כר׳ אלעזר אבל אין לפרש לשניהם מעידן על ראייח המלוה או על
 שמיעת ההולאה [*להא בתלמולא מומי לה כר׳ יהושע בן קרחה לאמר אף בזה אחר
 זה ואי הוה מייד ששניהם מעילים על ההלואה או על ההולאה א״כ אמאי כר. מ״י]
 לא״כ [בגמ׳] אמאי קרי ליה בזה אחר זה והלא יכולין [להיות] כא׳ כגון שכתוב בשטר
 גפני אני החמום מטה ובפני פלוני לוה פלוני [מפלוני] מנה והעל שבעל פה מעיל כפני
 אני פלוני וכפני פלוני לוה פלוני מפלוני מנה והיכא לשניהם גשטר יחילים פסולין אליבא
 לכ״ע שאין על כל שטר ושטר אלא על אחל עי׳ בפ״ג לכחוכוח גמ כומכ אלם עלומו
 על השטר: הגה״ה על אתל בשטר לכתובות פרק האשה שנתארמלה גמ מחב אלם
 עלות פר״י למיירי שיש שנים תתומין בשטר ואין כאן לפנינו אלא אתל מן החתומים
 אבל אס לא נתתם בשמר אלא אתל לא מהמ כלום שלא נעשה כתיקון תז״ל [ב] שמס
 שהעילו אתל בפני ב״ל זה ואתל בפני ב״ל זה לין הוא שיבא ב״ל אצל ב״ל. על כאן
 הגה״ה: [דף קפו] כותמן גט (*לאשה) [*לאיש] והבעל נותן השכר [דף קסח] והאילנא
 ללא עבלינן המ שליוה רבנן אאשה כי היכי ללא (ללתייה) [לישהייה] כתב ר״ב בספר

ר אמי כגון לך לך להיינו נ׳ שיטין וג׳ אויריס וכן פסק הרא״ש. מהר״ס: |ב| מצאתי במ״י פ׳ ג״פ נתנ לבינו אנלהם לליקא נ״ל אצל נ״ל מצטרף אנל שנים שהפילו אחל  הגהות [א| המיי׳ פ׳ אחרון מהל׳ מלוה ולוה נחנ כרני חייא נ
 גב״ל זה ויש עלים ששמעו הגלת השגיס ותקירתס בב״ל אחר וגס שמעו הגלת זה באן ובאין לפני ב״ל אחר להעיל ששמעו חקירות אותס שגי עלים בשני ב״ל לאו מילי הוא כעל מפי ער והביא ראיות על זה. ב״י ח״ה סי׳ ל״א:

 [ג] פי׳ אבל מטעס למיחזי כשיקרא אז לא היה פסול כמ״ש ראבי״ה לקמן לקי״ל ללמחזי כשיקרא לא חיישינן:

) עיי פ׳ אל״מ: ה) נ״א לרב:  הגהות וציונים מממ״י ומ״מ א) לין זה עי׳ נס״ק נמכות: ב<נ״ב תחוס: גן נ״נ כשר. י



 בבא בתרא לג
 ערב לכלתיה [בכתובתה] ללא חסרה לטב למיתב טן לו מלמיתב ארמלו [אבל] אס ערב
 לתתן בנדוניית אשתו משתעבל וכן שמעתי משמו של רבינו אליעזר ממי״ץ ששמע משם
 רבותיו אבל מן אבא מרי רבינו יואל קבלתי לל״ש וגריס ללא מילי תסריה ואמר לי
 שראב״ן זקני היה ערב לתתן של רבי יעב״ץ על נלונייתו שקצבו לתת לתתן ופטר עצמו
 מזה הטעם ללאו מילי תסריה ועיקר הטעם ג משום דמצוה קא עביל ורשב״ס גריס
 ללאו מילי חסרה אבל לא חילק בינתיס וכן פי׳ נמי רש״י ס״פ שוס היתומים וכתב ר״ת
 לכולם ערבים בעו קנין לבל מקבלן וערב לב״ד או ערב בשעת מתן מעות ורבינו אבי
 העזרי כתב ללפי הספרים לגרסינן במכילתין בסופו והנך כולהו בעו קנין הוה משמע
 שנס הקבלן בעי קנין שזה בא לרבות כולהו ורשכ״ם ל״ג כולהו ומיהו לא הזכיר לין קבלן
 אי בעי קנין אי לא: מצאתי כתוב בתשובות תלנב מי שנעשה ערב בקנין או שנעשה
 ערב בלא קנין או שנעשה קכלן יכול לתזור בו קולם נתינת המעות ללא שעבל בקנין אלא
 לאחר נתינת המעות וערב המקבל ערבות אס על פיו מתזיר שמרו או על משכונו הוי
 ליה כערב בשעת מתן מעות ולא כעי קטן: ד ופסק רביכו מאיר אס נתערב שמעון על
 ראובן נגל לוי וטוען ראובן פרעתי ללוי שלא בפניך ולוי כופר פטור שמעון מערנותו
 ננל לוי [*מכל מילי לכל] נכסי לאיניש אינון ערבין ביה ויש להן לין ערב ואילו אמר
 החייב שפרע לבעל חובו תו לא מגבינן מנכסיו של חייב ואע״ג לאמר בעל חוב לא פרע
 לי הכי נמי היכא לאמר החייב פרעחי חו לא מגבינן מן הערב והכי נמי אמרי׳ פרק יש
 בכור גבי מי שלא בכרה ףאשחו] ויללה שני זכרים ולייק בגמרא מי איכא מילי ללליליה
 לא מצי תבע ולערב מצי תבע כו׳ וערב לנקיט ליה נפקא מינה להיכא לחייב מולה ללא
 פרעו או היכא לאיכא שטרא ללא מצי למימר פרעתי או היכא לאמר ליה אל תפרעני
 אלא בפני פלוני ופלוני ולית ליה נכסי לחייב לפרוע אז גובה מן הערב אבל כי אמר תייב
 פרעחי וליכא הוכחה שהוא משקר אע״ג ללא ילע הערב אס פרעו או לא פטור הערב
 מטעמא לפרישית. ועול פסק רטנו מאיר לאס ארבע או חמשה ערבים. כל אחל ערב
 עבור הכל. וראיה מלאמרינן לעיל נכסיהון לאיניש אינון ערטן טה ואס מתו הני גובה
 מהני. וכן משמע במיי׳ פרק כ״ה להלכות מלוה. ועול פסק לאס מת הלוה טענינן לערב
 לילמא פרע כבר הלוה אס עבר כבר זמנו לכי היכי לטענינן ליתמי ללוה ופטירי אפילו
 משבועה כמו שפי׳ פרק הניזקין הכי נמי טענינן לערב. לנכסי הלוה והערב לין אתל
 להם לנכסי לאיניש איכון ערטן טה וכן פסק אפילו אם ערב ננל העובל כוכבים ומת
 הלוה לאין על היתומים לפצותו משוס ללמא פרע לעובל כוכבים ומה שפסק רטנו מאיר
 לעיל לכשנשבע הלוה שפרע שאז פטור הערב כן פסק בספר החכמה שכן השיב ראט״ה
 לרטנו ברוך וקצת ראיה מההוא ערבא ליתמי לפרעיה למלוה כו׳ על אימר צררי אתפסיה
 והכי פסקינן הלכתא ופי׳ רבותינו אימר צררי אתפסיה למלוה או לערב ואס לאו להלוה
 יכול לטעון(פרעתי) [פטרתי] בצררי הערב שלי(ולא) [לא] הוה טענינא ליתמי ףללא]
 טענינא להו אלא מאי למצי אטהון לטעון כלאמרינן פרק חזקת הבתים טעמא לנאמן
 לומר כן [ותו] כיון לילוע לכל שהלוה לינו לפרוע ולפטור הערב כל זמן שלא אמר
 המלוה או הערב בסהלי הב לי נשבע ופטור. ונם הערב פטור מטעם להוה ליה למלוה
 לומר [בסהלי] הב לי כלאמרינן בפרק קמא לבבא מציעא גט תנוני על פנקסו. ואס
 נפשך לומר הרי בעל הבית שאמר לתנוני תן לפועלי בסלע מעות ה״ל כתן לו ואני ערב
 והבעל הטת משלם ואס כן בערב נמי לא שנא הא לאו מילתא היא להתס מסיק טעמא
 משוס למאי אית ליה גבי שכיר וכן שכיר נמי קאמר לבעל הטת אנא עבלי [*לך] עטלתא
 כו׳ ומלקאמר בתרווייהו מאי אית ליה גט שמע מינה שבזה תלי הטעם וגבי ערב קבלן
 נראה לי [כיון] שאם תפץ שאין לו לין עם הלוה להתס על הערב קבלן להתנות ואיהו
 הוא להימניה וגט תנוני על פנקסו הבע״ב למי לקבלן ועליף מיניה להוי כמו לוה: [דף
 קעד] רב פפא תרנג אמר פריעת בעל תוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבל מצוה נינהו
 פי׳ בקטנים וכן ההיא לאין נזקקין לנכסי יתומים אבל הגלולים מצוה על היתומים לפרוע
ף לג] גט רבה בר שרשום לכי גללי יתמי אישתעי ל  חובות אביהם ובפרק חזקת הבתים ף
 לינא בהלייהו משמע לאפילו בקטנים אם היו רוצים לישבע היה מוציא מהם אע״ג ללא
 היה רטת אוכלת בהן ולא היה (*כאן) ףנמי] כתובת אשה וי״ל להוא היה סבור לפטור
 [*עצמו] משבועה אפילו (*כשהן) [*כשיהיו] גלולים אבל כל זמן שהם קטנים לא עלה
 על לעחי להוציא מהם וכן מוכח נמי לעיל נפי׳ רשב״ם ומה שפירש רשב״ס לרכ פפא
 לא איירי אלא במלוה על פה לא נראה לר״י ז״ל לאפילו במלוה בשטר לא כפינן ליתמי
 על לגללי אע״ג שקרקע נשאר להם מאביהם וההיא עובלא לרבה בר שרשום מלוה (*על
 פה) [*בשטר] היתה והטא ר״י ראיה מפ׳ שום היתומים אמר ר3 יהולה אמר רב אין
 נזקקין לנכסי יתומים אלא אס כן רטת אוכלת בהן ורבי יותנן אמר או לשטר שיש ט
 רטת או לכתובת אשה משום מזוני משמע רהאי [*לאין] נזקקין למלוה בשטר מיירי
 ואפילו במקום שירשו קרקע לאם לא ירשו אלא מטלטלין סשיטא לאין נזקקין כלל
 למטלטלי ליתמי לבעל חוב לא משתעבד: ואמר רב נתמן עלה להך שמעתין מריש לא
 הוה מזלקיקנא לנכסי ליתמי כיון לשמעי׳ להא לאמר רב הונא יתמי לאכלי ללא לילהו
 ניזלו בתר שבקייהו מכאן ואילך מזלקיקנא ומעיקרא מאי טעמא לא רב פפא אמר פריעת
 בעל תוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבל מצוה נינהו רב הונא אמר אימר צררי אתססיה
 ס״ל לנזקקין לנכסי יתומים בעולם קטנים אתר שיש להם קרקע שנשאר מאטהס וכשחייב
 מולה כייפינן להו ומוכדן קרקע שלהם וכן הלכה לנזקקין לנכסי יתומים היכא לליכא
 למיתש למיד וכן פסק רבא בפרק שום היתומים הלכתא אין נזקקין לנכסי יתומים ואס
 אמר אביהם תנו נותנץ [הרי] לך [הא] לפסק בערכין לרבא ושלחו מתם שוין והא
 לאמרינן בעלמא מצוה על היחומיס לסרוע חוב אטהם וקטנים לאו בני מיעבל מצוה
 נינהו היינו במלוה ע״פ ובמקום שלא נשאר מאטהם רק מטלטלין לא כייפינן ליתומים
 לפרוע ואסילו גלולים וכן מוכת סרק מי שהיה נשוי ההוא גברא להוה מסקי ביה ק׳
ף בעל תוב  זוזי שכיב ושביק קטינא לארעא כו׳ משמע התם לגלוליס היו מלקא מד

 מסכת
 שמא יעשה קנוניא על נכסיו ואח״כ יחזיר אשתו אלמא לכפינן לבעל שילור הנאה מנכסי
 אשחו משוס לחיישינן לקנוניא אע״ג לכי גטא מעיקרא כדן גטא כל שכן [*בזה] שירצה
 להפקיע תוב תטרו שלא כדן ואע״ג להתס [*שם בערכין] אמדנן ההוא גברא לזטן
 לנכסיה וגרשה ללטתהו ואמרי נהרלעי ללא אמדנן ילור הנאה להיכא לתנן ילור הנאה
 תנן והיכא ללא תנן לא תנן וגט בע״ת לא תנן ירור הנאה בהא לא קי״ל כוותייהו אלא
 כרב משרשיא למפרש התם לולאי אמר ילור הנאה כוי [א] [ועול לשאני התם] משוס
 ללקותות אפסילו לנפשייהו משום לכל חל ותל איכא עליה [*כתובת אשה] ועול אמאי
 לא מרתתי ללמא מיית היום או למחר אבל החייב חוב לחטרו לאפסליניה לאחריני ולאי
 ראוי לקונסו אפילו בלא לין תורה כל שכן למלינא נמי מררינן ליה הנאה כההיא לרשב״ג
 ושלום מאיר בר״ב: עול נשאל לרטנו מאיר תרמט על אולות ראובן שהיה בקטטה
 עס זוגתו ונתברר שקנה קרקעות וצוה לכתוב שטרות בשם איניש לעלמא שהיה קרובו
 ונתברר שעשה כל זה כלי שלא תגבה אשתו כתובתה מאותם נכסים והשיב נראה לי כי
 צלל במים אליריס ועלה טלו תרס לגרסי׳ פרק הגוזל קמא הלוקת שלה בשם ריש גלותא
 אין כופין ריש גלותא למכור מכלל למקנא מיהא קני האיך נימא פליגי אבני מערבא
 לאמרי מי הוליעו לבעל החטין שיקנה חטין לבעל המעות הב״ע לאולעי לדליה ואולעינן
 לסהלי אלמא היכא לאיכא גילוי לעחא שלוקחו לעצמו אע״ג שכתב שטרא בשם ריש
 גלותא קנה האיך ובע״ח גובה ממנו ואשתו גובה כתובתה ותלינן שצוה לכתוב בשם ריש
 גלותא א<לפדונא בעלמא ףב״ק לף קג] הכי נמי חלינן ללהבריח משעטל כתובה עשה
 ועול אי כה״ג מהני ללא לישתעבל לכתובת אשה אין לך אלם שאין לו גואל ויקנה
 מטלטלין לקרוטם שהוא מובטח בהם שלא יעכבס לעצמו וקרקעות יקנה בשמם וא״כ
 מה הועילו חכמים בתקנתם ותהיה קלה בעיניו להוציאה והיינו טעמא נמי לכחובה נגבית
 ממתנת ש״מ אע״ג שאינה נגטת ממתנת בריא כלי שלא יבא כל אלם להפקיע כתובת
 אשתו שיתן כל נכסיו במתנת ש״מ או במצוה מתמת מיתה לבניו ולקרוביו להפקיע כתובת
 אשתו סוף לבר כל היכא לאיכא למימר מאומל הלעת לאערומי קא מערים לאפקועי
 תקנתא לרבנן לאו כל כמיניה וכה״ג איכא למימר גט קונמות לאע״ג לקונמוח מפקיעין
ד שעבול אלמוה רבנן לשיעבולא לבעל פרק אע״פ כי היכי ללא תאסור מעשה ידה  מי
 לבעלה וכן פר״ת לאלמוה רבנן לשעבולא לאיתתא מלפריך בפ׳ המליר וכיון למשתעבל
 לה היכי מצי מדר לה ולא משני לקונמות מפקיעין מלי שעבול אלמא לאלמוה רבנן
 לשעטלא לאיתתא וכן פירש ר״ת לאלמוה רבנן שעטלא לבעל תוב לאלת״ה כל אלם
 יאסור בקונם נכסיו על בעל תוט וכהנה רבות בתלמול לע״י הערמה לא מצי לאפקועי
 תקנת תכמיס פרק המקבל גט מצרנות ואפילו ממתנת בריא מתנה גמורה בלא הערמה
 מתו לה מאה עוכלי בעוכלא ואית מרטותא שרוצים לומר שגובה כתובתה ממנה והביא
 ראיה ונהי להתוס׳ לתו לה ראייתם ולא איתברירא לן אי גטא ממתנת בריא גמורה
 מספיקא לא מסקינן ממונא [*אבל מתנה] זו לאערומי קא מערים לאסקועי כתובתה
 לית לין ולית ליין לגטא ואם יוכל כל אלם לבטל תקנתא לרבנן א״כ ניהוו מילי לרבנן
 כי חוכא ואיטלולא ושלום מב״ב: [דף קעב] א חסוד מיתסרא והכי קתני המלוה לחטרו
 ע״י הערב לא יסרע מן הערב סירוש לא יחבע מן הערב חחלה והכי הלכחא לא יתבע
 מן הערב תתלה ףאע״פ שאין לו נכסים ללוה להיינו קרקעות אלא יתבע מן הלוה תחלה]
 ואם הלוה רתוק ימתין לו או ילך לשם לתובעו ולכופו ללא מתתינן לנכסי ערב ללמא
 איתיה ללוה הכא הוה יהיב מטלטלי למלוה ואס אמר ע״מ שאפרע ממי שארצה תתלה
 יפרע מן הערב ולא יצטרך לילך אתר הלוה ולתזור אתריו [למשוס] לרלמא פרעיה ליה
 מטלטלין ללא מטרתינן ליה למלוה כיון לאתני וכגון שאין נכסים ללוה להיינו קרקעות
 כלמסיק ואזיל במה לברים אמורים וכו׳ אבל יש נכסים ללוה כגון קרקעות יתבע אז מן
 הלוה חחלה ולא נטדח את הערב כיון לאיגלאי מלתא שיכול לפרוע מן הלוה אבל כשאין
 נכסים ללוה ואתני ממי שארצה אפרע מספיקא לא מטרחינן המלוה לחזור ולהמתין
 (*הלוה) ףללוה] אלא יפרע מן הערב כלפדשית וקבלן אע״ג שיש נכסים ללוה כר:
 תלנ ותמש מלות בערבות פר״ת ראשונה מלוה ע״י ערב ולא אתני ממי שארצה אפרע
 תובע מן הלוה תתלה וכוסהו בב״ל טן יש לו נכסים ללוה להיינו קרקעות טן אין לו
 ואס לא יוכל לכוסו ללוה ללא ציית לינא נכנס לטתו של ערב ורבינו אבי העזד פליג
 בהא ואמר לאפילו לא ציית לינא ככך לא יפסיל על שנכוף לערב שלא כדן מוטב שנכוף
 ללוה נלין כלי לפרוע. שנית אי אתני ממי שארצה אפרע ואין לו נכסים ללוה להיינו
 קרקעות נפרע מן הערנ תתלה פירוש תתלה לגט ערנ אס ירצה ללון עם הערנ תתלה
 אנל אס ירצה יתנע מן הלוה תתלה כלאמר ממי שארצה אפרע נפרע מן הערנ תחלה
 ש״מ לנרצון המלוה חליא מלתא. שלישית אם יש נכסים ללוה אפילו אתני נפרע מן הלוה
 תחלה. רטעיח קנלן להיינו חן לו ואני טחן לך נין שיש לו נכסים נין שאין לו נכסים
 נפרע מן הערנ תחלה. חמישית נושא ונותן טל נפרע מן הערנ תתלה ולא מן הלוה
 שאין לו על הלוה כלום ואס אין לו נמה ליפרע מן הערנ חוזר על הלוה מלרט נתן
 לקי״ל כותיה אפילו ננעל חונ לעלמא. וכולם ערטס נעו קנין נר מקנלן וערנ נשעח
 מתן מעות וקנלן היינו תן לו ואני נותן לך אינמי נלע״ז כל שאינו מזכיר לשון הלואה
 אלא לשון פרעון לקאמר לוני״א אמ״י א״י טורנריי״א ולא לימא ואני קנלן להלכתא
 כרנא [תוספות] ומיהו רשנ״ס פירש לה״ה ואני קנלן ונפרק חזקת הנתיס גרסינן קנלן
 מעיל ופירש רשב״ם ז״ל קבלן שנשא ונתן טל נפרע ממי שירצה וצריך עיון וגם רש״י
י*ור׳ אבי העזרי כתב לערב  ס״פ שוס היתומים פירש קבלן הוה פירוש שנשא ונתן טל כ
 שאינו קבלן אסילו אתני ממי שארצה אפרע אם יש קרקעות ללוה או מטלטלין לא יגבה
 מן הערב תתלה ולאסוקי מר״ת שאמר לוקא מקרקעי ועול כתב קי״ל לבכולהו ערטם
 טן אית ליה נכסי ללוה טן לית ליה נכסי [הוא משתעבל] לבל (הערב) [*מערב]
ד  לכתובה ללא משתעבל ואע״ג לאית ליה 3 לא משתעבל מ״ט מצוה עביל ולא מי
 תסריה: תרנא [דף קעד] הלשון משמע לוקא [לומיא] משה בר עצורי הוא לנעשה

 מרדכי

: נ ג״נ נכסי: ג נ״כ תלוי: ל נ׳׳כ לין זה כתכו גס ההגהות מייממי פכ״נ מהלכות מלוה ולוה: ן זה נמצא גס נחשונח מיימוני השייטס לספר משפטים סימן ט״ז  הגהות הב״ח א נ״נ ד
 הגהות (א) ועול שאני החם משוס כר. כן הגיה מהד״ל טזיאה ז״ל וכן הגיה מהר״ם וירשלר וצ״ע שס למשמע הטעם לנהרלעי נכחונה משוס ללקוחות אפסילו כוי:

 הגהות וציונים מממ״• ומ״מ א) נ״א לפנתייא: ב) עי׳ ננמוקי יוסף כהלכה זו:



 לד מסכת מרדכי בבא בתרא
 אביי נ׳ זוז פשיטי ממאי מלקתני אם יש בכיס מפרנסץ אותה לפי כבולה ואמרי׳ מאי
 כיס [*אמר רתבה] ארנקי של צלקה ואי ס״ל נ׳ זוז ממש אס יש במס כמה יהבינן לה
 אלא ש״מ תמשיס זוז פשיטי ש״מ: ירושלמי תרנז (ביני ביני נותנין ואין מפרנסין) כ<
 המשיאין את היתומה א״ר תנינא זאת אומרת שאומרים לפרנסין ללוות לצורך עניים
 כשנחסר בקופה של צלקה לין פתרי לה כו׳ פי׳ שר׳ תנינא שמלקלק כך ממתני׳ לפי
 שהוא סובר למתני׳ איירי בשאין בכיס כלום אז נותנין לה ממה שמלק מעלמא אבל אס
 יש בכיס נותנין לה לסי כבולה א״ר יוסי זאת אומרת שאין אומרים לסרנסים ללוות סי׳
 ר׳ יוסי לייק ממתני׳ שאין גבאי צלקה חייבים ללוות כשנתסר בקופה לאיהו פתר ליה
 כשיש בקוסה בכיס אבל אם ככיס פתומ פי׳ שאין בכיס ג< כ״כ אלא ל׳ או מ׳ [*או נ׳]
 [*הכל] יתנו לה אבל לא ילוו כלום. הלא יללה אתיא קומי לר׳ אמי פי׳ יתומה אתת
 באת לסני ר׳ אמי שישיאוה והיה תסר בקופה ואמר ישתבקון למועל פי׳ המתינו לה על
 שיבא עת גביית הרגל אבל עתה אין חייבין ללוות א״ל זירא ולמית יפסיל אלא יתכול
 דמרי [מופלא] קיים כלומר אם ימות הגבאי קולם גביית הצלקה יפסיל זו המצוה שלא
 השיא זה את היתומה אלא יתכול למריה מועלא קיים אלא כלומר יכלה המצוה וילוה
 וישיא אותה ויסיים המצוה כמו ותכל עבולת למריה מועלא קייס הקב״ה הוא קיים
 ויקיים אותו כזכות אותה מצוה י) פי׳ לרבי חגינא ור׳ זעירא ולרבי יוסי ולרבי אמי שרבי
 חנינא סובר שחייבין [*הגבאים ללווה] ורבי ה< אמי סובר שאין חייבין ללוות ומלשתיק
 ר׳ אמי משמע לעבל עוברא כר׳ זעירא וש״מ להכי הלכחא שאומר לגבאי י< להלווח
 לצורך עניים כשחסר בכיס של צלקה כך נראה בעיני אני המחבר. אז״ק. וכתב אבי העזרי
 מלקרי ליה הלואה ש״מ שנפרעים מכיס של צלקה כשימצא בו לאחר זמן וא״צ ליטול
. . רשות מן הנותנין בכיס* (*אבל) [*נראה . . 

 *נ״א מידי להוה אכל אלם המטה וכוי. מהר״ס: , , ן « , , /
 למורי ואפילו] ארס המלוה על צדקות
ף ל  ומעשרות הרגיל ליתן וליטול כשיבא. ואין גבאי צדקה דומה להא דתנן פ׳ כל הגט ף
 ל] המלוה מעות [*את] הכהן (*או) [*ואת] הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם כו׳
 מת צריך ליטול רשות מן היורשים ואם הלוום לפני ב״ד א״צ ליטול רשומ מן היורשין
 ותניא רבי אומר מתו מפריש עליהם בתזקת אותו השבט ממ העני מפריש עליהם בתזקת
 עניי ישראל משמע לכאורה דלא יפסיד המלוה או המסריש כ״ש המלוה בכיס של צדקה
 שאין מיוחד לעני אחד אלא לכל עניים ועניים גופייהו ניתא להו בהט כדאמרי׳ פ״ק
 דב״מ [דף יב] גט ילקט בנו אתריו והוצרכתי להאריך כי יש מרבותינו מביאין ראיה
 מסרק כל הגט שלא יחזור לגבות מן הכיס אס לא ברשות הקהל שמתנין ט (אשר הלוה)
 לתת לעניים ואין נראה לי: גרסינן התם בירושלמי המלוה מעות אח העני והעשיר אין
 מפרישין עליהם שאין מפרישין על האבוד וזכה העני במה שבידו ורב נחמיה אמר ז<
 שאילץ פריטיא לציבור אחא עובדא קומי דרבנין ואמר ליח צבור כולן עחיר ליח צבור
 כולי (מייט) [מיעני]. פי׳ סומך על מקצה עניים שבהם שאין לחוש שמא העשירו כולם
 ואסילו בעני אחד חנן אץ חוששין שמא העשיר אבל אס זכה לעני אחד ושוב ידע שהעשיר
 ויתר וזכה העני במה שבידו עכ״ל. אז״ק. עפ״א דפרקי ר״א עניני צדקה. וצדקה הואיל
 ואתא לידן כוי. פני״ס משבאת ליד הגבאי כוי: הגה״ה עי׳ פרק שלישי דגימין שם
 כתבתיו אם מלוה לקופה של צדקה יכול לפרוע עצמו בלא רשות הקהל וע״ש:
 הגה״ד! בפ׳ גדיש במסכת פאה תנן שנים שקבלו שדה באריסות נותן זה לזה תלקו
 מעשר עני וזה [מחן] לזה חלקו ופי׳ רטנו שמשון בר׳ אברהם 3׳ שקבלו הם עניים והס
 נעשים ככעל הטח כדאמר פ״ק דגימין [*דף י3] להזהיר העני על שלו ודוקא על חלקו
 נעשה כ3עה״כ ולא על חלק חטרו לפיכך מותרים ליחן זה (*על זה) [*לזה] ירושלמי
 תני א3 וכנו איש וקרוט שני אחין שני שותפין פודין זה לזה מעשר שני ונותנין זה לזה
 מעשר עני א״ר יהודה תכוא מארה למי שמאכיל אטו מעשר עני ומנין שאס היו שניהם
 עניים [כוי] פודין זה לזה מעשר שני כלא חומש דכתיכ אם גאול יגאל איש ממעשרו על
 שלו מוסיף חומש ולא על של חטרו ומנין פי׳ ומנין דחטא מארה והא הכרייחא מתיר
 ליתן לאטו מעשר עני והוא השיב אב ובנו דקאמר אם היו חרוייהו עניים אבל אס הבן
 עשיר תבא מארה לו אס מאכיל לאטו מעשר עני אלא יפרנסנו בכבוד משלו.
 תרנח מכאן אני למד דאם אדם עשיר הסריש צדקה לא יפרנס אטו עני ממנה שלא
 תנא לו מארה ומכאן אני למד על שני בני אדם עניים שתייבים ליתן צדקה כגון עבור
 חולים או שהזכירו נשמוח כמו שאנו עושץ שיכול כל אחד לתת צדקה שלו לתטרו ולא
 הוי כלווין וסורעין זה לזה מידי דהוה אמעשר עני ח< איש וקרוט וה״ה אנשים אתרים
 עניים אלא אורחא דמלתא נקט ודוקא צדקה גמורה אבל צדקה הבאה מחמת קנס כגון
 קנסות שעושין בני העיר על יושבי עירם ע״י תקנותיהם ליתן כך לצדקה לא יתן כל אחד
 לחבירו הואיל ובעבור התקנה קנסו אותם אם יחן כל אחד למטרו לא ימנע להניס שוב.
 ועל שאני לומד צדקה ממעשר [עני] קשה לי דגרסינן בחוספחא דנדה פרק בן חשע
 תניא כל הנוטל צדקה נוטל מעשר עני ויש שנוטל מעשר עני ואין נוטל צדקה והואיל
 ויש נוטל מעשר עני ואינו נוטל צדקה מעתה מה ראיה יש ממעשר עני לצדקה ונ״ל
 דההוא איירי בחבר עיר כדתניא בתוספתא דפאה מעשר עני נותנין אותו לתבר עיר
 בטובה פי׳ חבר עיר היינו חכם המחעסק בצרכי הצבור כדפרש״י פרק בני העיר טי.
 מפרנסים אוחו מחמת טובה שעושה להם שמתעסק בצרכיהם נוחנין לו מעשר עני בטובה
 שולחין לו מחמה דורון וכבוד אבל אין שולחין צדקה מן הכיס דגנאי הוא לו וגם לבני
 העיר לפרנס תכס המתעסק בצרכיהס מן הצדקה אבל מעשר עני ששולחין לו מן הגורן
 לא מינכרא דמעשר עני הוא אלא מחזי כמנחה ודורון דרך כבוד כך נראה בעיני(אבי)
 [אני] המחבר עכ״ל אז״ק. ועי׳ בפ״ק דב״מ גבי לא גדול גדול ממש בקצר: פני״ס כי
 הא דרבא אכפייה לרב נחן בר אמי כוי: הגה״ה דעה אבי העזרי ודעה דודי הר״י

 ומסיק מלתא אם לא פרעו היתומים מדעתם לא כייפינן להו יען כי לא היה נשאר להם
 קרקע מאטהם כדי המוב והכי מסיק בסוף מלתא דאם אמרו היתומים כשפרעו הנ׳
 עבור קטינא דארעא פרעי סלקי סלקוה ולא כייסינן להו מכאן ואילך אע״ס שיש להם
 מטלטלין הרבה והא דפסקינן בסוף פירקין מלוה על פה גובה מן היורשין וכפינן להו
 היינו אס יש קרקע [וטעמא] משוס נעילת דלת ושעבודא דאורייתא וראיה מדפסיק
 דאינו גובה מן הלקוחות אלמא שיש להס קרקע איירי: הגה״ה ורשב״ם סי׳ לבזמן
 הזה גוטן ממטלטלי דיתמי ומביא ראיה מארנקי דמתוזא דאמר אשה גובה כתובתה מהם
 וה״ה בעל חוב היינו דידוע לנו שנשאר החוב שתייב מודה ואף במלוה ע״ס דאיכא משוס
 נעילת דלת כיון דאין לנו מקרקעי עכ״ה: אין אדם עושה קנוניא על הקדש סי׳ כשהקדיש
 כשהוא בריא דאי כשהוא ש״מ א״כ תפשומ מינה הא דאיבעיא לן פ׳ מי שמת ש״מ
 שהקדיש כל נכסיו חוזר או אינו תוזר תפשומ מהכא דאינו תוזר מדצריך לעשות קנוניא
 אלא ש״מ דבבריא איירי והא דנקט ש״מ משום דאי בבריא הוה חיישינן בודאי [*לקנוניא]
 אבל ש״מ שירא למוח אין אדם חוטא ולא לו כדסי׳ בערכין ס׳ שוס היחומים: אדם עשוי
 שלא להשביע בניו והיינו שלא תבעוהו אבל תבעו [*והודה] לא שייך התם האי טעמא
 כדקאמר בסמוך וגם אין אדם משטה בשעת מיתתו עי׳ ס׳ זה בורר: [דף קעה] ודברי
 ש״מ ככתוטן וכמסורין דמי פי׳ דאין צריך לומר אתם עדים משום יפר כת דש״מ אבל
 לעיל פ׳ מי שמת סי׳ דברי ש״מ ככתוטן וכמסורץ דמו פי׳ דאין צריך קנין: אמר(רבא)
 [ר3 פפא] הלכתא מלוה ע״פ גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לווין ואינו גובה
 מן הלקוחות דלית ליה קלא וי״ס דגרסינן שיעבודא לאו דאורייתא והא דפסק רב פפא
 החם שיעטלא דאורייחא החס היינו לעמן קרכן כגון האשה שמחה יביאו יורשיה אח
 עולתה למלוה הכתובה בתורה ככחובה נשמר דמיא והא שמעחא דהכא לעמן מלוה
 והשתא מתא דלא נקט התם מעמא לנעילת ללת וכן משמע מפי׳ (ר״ת) [ר״ם] ס״ק
 לקדושין: [*דין זה עיין בפ׳ הגוזל ומאכיל] א< מצאתי בתשובת ר״ג תרנד שמי
 שנתתייב ממון בב״ד עבור מלשינות וממ אפילו למאן דאמר מלוה ע״פ לא גטא מן
 היורשץ הכא כיון שעומד בדין קלא איח ליה אבל אם חייבוהו ב״ד קנס [לא] קנסו בנו
 אחריו ובזמן הזה מלוה ע״פ גטא מן היורשין אפילו מממלמלי: מתני׳ תרנה הוציא
 עליו כחב ידו כו׳ המלוה חטרו בעדים א״צ לפרעו בעדים אבל המלוה חטרו בשטר צריך
 לפרעו בעדים אבל המפקיד [אצל] חטרו אפילו בשטר א״צ להחזיר לו כעדים דנאמן
 לומר התזרתי במגו דנאנסו כדמשמע פ׳ המוכר אח הטח וכ״ש דהמפקיד [אצל] חטרו
 בעדים א״צ להחזיר לו בעדים. כתב בסה״מ וז״ל הוציא עליו כתב ידו שהוא תייב לו ואין
 שס עדים אע״פ שהותזק כתב ידו בב״ד הרי הוא כמלוה ע״פ כדאמר ר׳ יוחנן ס״פ
 גט פשוט ואס טען שפרע נשבע היסת ויפטר ואינו גובה בכתיבת ידו לא מן היורשין
 ולא מן הלקוחות וכן פסק האלססי וז״ל בהוציא עליו כתב ידו שכנגדי [אין נאמן לומר
 להד״מ אבל] נאמן לומר פרעתי עד שיהא כחוב בו נאממח כל זמן ששטר זה יוצא מתחח
 ידו לא יהא נאמן לומר פרעתי וכן ססק המיימוני פרק י״א דהלכות מלוה וכן פסק
 ר״מ ואע״ג דרשכ״ס כחב פ׳ חזקת הכתים דלא מצי לממען פרעתי אנן בפלונתא
 דרטוחא מספיקא לא מפקינן ממונא אכל אס מסר לו הלוה כחב ידו למלוה בפגי עדים
 להיות עליו לראיה דומה לשטר ואם אמר פרעתיך אינו נאמן דהלכה כר׳ אלעזר לאמר
 עדי מסירה כרחי וההיא דפ״ב דכחובוח דלמא משכחא ליה איניש דלא מעלי וכתב עליה
 מאי דכעי וחנא [*דף קעה] הוציא עליו כחב ידו כו׳ לא קשה לאלפסי דלטעון פרעחי
 די״ל דלמא לא ידע האי דאידך אשכת תתימת ידיה ולא אסיק אדעחיה לטעון סרעחי
 וטוען האמת לא היו דברים מעולם ובתר הכי מפיק אידך תתימת ידיה ותו לא מהימן
 לומר פרעתי דכל האומר לא לדתי כאומר לא פרעתי דמי ורבינו יהודה מפרי״ש כתב
 שר״י היה מולק על זה כי מנין לנו לתלק בהט כי לעולם אינו רגיל לפרוע אס לא ימזיר
 לו השטר בין בעדים בין בכמב ידו לבד ואינו נמשב מלוה על פה אלא לעמן שלא תגבה

 מן הלקוחות עכ״ל: םליקא לה מסכת בבא בתרא

 הגהות דשייכי לעיל ממסכת בבא בתרא
 השותפין [דף כ] פני״ס הכל כמנהג המדינה כוי: הגה״ה עי׳ ר״פ השוכר אמ
 הפועלים עמן מנהג ועי׳ פרק המקבל על א״ר יוחנן הכל כמנהג המדינה
 במסכת ב״מ: סמ״ס [דף ז] לפי שבת ממון הם גוטן כוי: הגה״ה נשאלתי תרנו על
 מס המוטל על היהודים בני קנדי״א בכלל אם אתד יוצא מן הארץ לעלות לא״י אם הוא
 פטור מן המס בשביל המצוה או לא כי מנהג בני קנדי״א לא יסתתו המס בשביל היוצא
 וגס לא יוסיפנו בשביל הבא נראה לי לפי דעתנו בקצרה כי ססקו גאוני צרפת כשאחד
 יוצא מן העיר תייב לפרוע מס המוטל עליו ואי משוס כלילא דטבריא כבר תירצו אותה
 קושיא ועוד יש בה מירוצין הרבה והביאו ראיה מההיא דהגוזל דאמר האי כרגא אכולה
 מתא ושאלו מה בא להשמיענו ותירץ זאת בא להשמיענו שדין מלכות הוא וא״כ היוצא
 חייב לפרוע המס אשר הומל עליו ע״כ דברי רבותינו ואני אוסיף על אשר שאלתס אס
 יפטר עולה לא״י מן המס בשביל המצוה נראה לחייב להא פקוח נפש גדול מיישוב א״י
 [א] ללא לחי אלא אמירה לעוכלי כוכבים שהיא שטח ולא איסורא לאורייחא וצא ולמר
 מזקני טח לחם סרק הכונס שאסור להציל עצמו בממון חטרו אלא ישלם ממון לחטרו
 כ״ש שאין רשאי להטיל על הצטר המס שחיי3 כשטל מצוח א״י וגם מורי פסק הואיל
 ונמצא בעת הגבייה שצריך לשלם ולא למי לכלילא שלא היתה כ״א במקרה והיה הלכר
 בטות שאס לא נמצא שם הוה מתבטל ושלום נאום אלעזר: בפרק מציאת האשה תנן
 המשיא אח היחומה לא יפחות לה מנ׳ זוז ואס יש בכיס מסרנסין אותה לסי כטלה אמר

 הגהות |א| כי׳ יישוב א״י לאמרי׳ ננ״ק הקונה כיח מן העוכר כוככיס נא׳׳י אומר לעוגד כוככיס כשנת לכתוג שטר מטרה:

ד יוסי כר׳ אמי כצ״ל: ה)צ״ל ל ת וציונים מממ״י ומ״מ א) עיין גח״מ סימן ק״ת. סעיף נ׳ ובש״ך ס׳׳ק הי. ב) כיני מתני׳ וכן פמשין. כצ״ל וכ״ה נא׳׳ז: ג) נ׳ כ״א מ׳ או ל׳ או נ׳ כך יתנו לה. כ״ה נל׳׳ק: ל) אתיא לר׳ חנינא כר׳ זעירא ו  הגהו
 יוסי: ו) ללוות כצ״ל: זן אילץ רבי רבי שאילץ פרוטות לצבור כצ״ל: ד0שנותנין זה לזה ולאו לוקא נקט איש כו׳ כצ׳׳ל וכ״ה בא״ז: ט) שמחמת כן בני העיר מסרנסין אותו כצ״ל. וכ״ה גא׳׳ז:



 בבא בתרא לה
 עשיר שאין יכול ליקח לו משלו באיזה ענץ שיהיה או שהיה עובר ממקום למקום או
 שהיה לו אונס אחר הרי זה לוקמ מן הכיס ופטור מלשלם להלכה כחכמים וה״נ איתא
 בפרק גליש במסכת פאה עכ״ל אז״ק: מצאתי ודל בתשובת הגאון פסק שאס גמר בלבו
 ליתן צלקה אע״פ שלא הוציא בפיו תייב וראיה מפ״ג לשבועות מוצא שפתיך תשמור אין
 לי אלא שהוציא בשפתיו מנין אפילו גמר בלבו תלמול לומר כל נליב לב ופרש״י ז״ל לגבי
 נלר להביא קרבן כתיב לילפינן מנליב לב להיכא לגמר בלבו נלבה שתייב אפילו לא הזכיר
 בפיו ובר״ס האיש מקלש קאמר סתמא לתלמולא אקלשים ותרומה מה להנך שכן ישנן
 במחשבה הא למדת לאמתשבה מיתייב כאלו הוציא בפיו וצלקה נמי התם כתיבא ואע״ג
 דבס״ג דשבועות אמרי׳ דהוי תרומה וקדשים ב׳ כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין הא
 פי׳ בתשובות דצדקה כנדרים ונדבוח דמי הלכך גמר בלבו ליחן צדקה חייב אע״פ שלא
 הוציא בפה עכ״ל ומה שפירש לצלקה כנלרים ונלבות דמי יש ראיה דבפ״ק דר״ה ת״ר
 הלמים והערכים והתרמים וההקלשות תטאות ואשמות עולות ושלמים צלקות ומעשרות
 בכור ומעשר ופסת ולקט שכתה ופאה כיון שעברו עליהם שלש רגלים עובר בבל תאתר
 ות״ר מוצא שפתיך זו מ״ע תשמור ל״ת ועשית אזהרה לב״ל שיעשוך כאשר נלרת זה
 נלר אלהיך אלו תטאות ואשמות עולות ושלמים נלבה כמשמעה אשר לברת אלו קלשי
 בדק הבית בפיך זו צדקה ףאמר רבא וצדקה] מיתייב עליה לאלתר עפ״ק לר״ה באלפס:
 פני״ס אמר ליתן לחבירו מתנה כו׳ עד כסף צורי: הגה״ה ושל דבריהם כסף מדינה
 א״ל ההוא גברא הואיל ופלגא זוזא הוא לא בעינא ליה ניתביה לעניים הדר א״ל איזיל
 איברי בי נפשאי א״ר יוסף כבר זכו בו עניים פי׳ דאנן יד עניים וכמעמד שלשה דמי
 וקשה דהא בלא מעמד שלשה נמי לא מצי הדר ביה ותירץ ר״י דהיינו דוקא דבר שהיה
 בידו בשעת הנדר אבל מה שלא בא כידו מעולם אע״פ שחייכ לו אין הנדר חל עליו וכ״ש
 אס אין שוס אלם תייב לו כפי נלרו וגס אין לו בילו ונלר או הקדיש כה״ג אין תל
 ונעשה כאומר כשיבא לילי יהא הקלש ועיין בספר רי״ף פ׳ ל׳ וה׳ ע״כ מצאתי: תניא
 בח״כ בפ׳ קלושים מנין שספק לקט לקט ספק פאה פאה ספק שכחה שכתה ת״ל לעני
 [*ולגר] תעזוב אותם נ< ומהכא לא נסקי טלהו להאי קרא גבי לקט וסאה כתיב ושכחה
 קרא אתרינא בס׳ כי תצא לתניא בספרי מנין שספק לקט לקט ססק סאה סאה ספק
 שכתה שכתה ת״ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה ובכל תל לוכתא מזכיר התנא שלשתם ואע״ג
 דלא נסקי מתד קרא שכן דרכו של התנא ובירושלמי אמר מנין שססק לקט לקט רט
 שמואל בר נתמני בשם רבי יותנן דאמר קרא עני ורש הצדיקו הצדיקהו במתנותיו והואיל
 דנפקא לן דספק לקט לקט וכן סאה ושכתה יש לו ללמוד מכאן דהוא הדין ספק צדקה
 צדקה דכולהו מתנות עניים נינהו וכי היכי דדריש ר׳ שמואל בר נתמני הצדיקהו במתנותיו
 ה״נ איכא למימר הצדיקהו בצדקה דצדקה היינו מתנה הלכך אומר אני המחבר מי שיש
 טדו מעות ומספקא ליה אם הס של צדקה או לאו חייב ליתן אותם לצדקה עכ״ל אז״ק:
 בפ״ק דפסתים גבי תיבה שנשתמשו בה (מעות) מעשר ותולין מסיק דאזלינן בתר בתרא
 וה״נ מסיק בפ׳ אלו מציאוח הלכך אמר אט המחבר דה״ה לענין מעות של צדקה דאס
 מצא בתיבה (*של) [*שנשתמש בה] מעות חולין ושל הקדש וספק לו [*אי ידע] הי
 נשתמש באחרונה ליזיל בתר בתרא ואי לא ידע זיל בתר רובא וכן אס נשתמש בצטרין
 בזוית זו ובזוית זו אפילו טוס אחד אזלינן בתר רובא והיכא דאשתכת בגומא אפילו נשתמש
 בזה אחר זה אזלינן בתר רובא ואס היתה גומא שדרכה לבדוק אזלינן בה נמי בתר בתרא
 כלמוכח גבי שוקי לירושלים וכו׳ ובפרק דם הנדה מאן דבדק בגומא נמי כדק ע״כ לשון
 אז״ק: פני״ס סוף הלטר מסיים וגוזל שאר עניים: הגה״ד! ובמשובח הריב״ם מצאחי
 שהמסריש מעות לצדקה סתם אין רשאי לחלקם לקרוביו לבל כי הוא חייב לחלק לכל עניי
 העיר בשוה והכי איתא בתוספתא לסרק הגוזל קמא האומר תנו ק׳ לינר לעניים סתם
 יגתגו לעניי אותה העיר עכ״ל: שאל ה״ר יוסף את ריב״א על הצלקה שסוסקין בני העיר
 ויש יתיליס שמסרטם ולא אבו שמוע לרטם ואני מצאתי שכתב רטנו שמעיה בשם ר׳
 יוסף טוב עלם לאין מעשים על הצלקה אפילו למצוה רבה לכתיב כי בגלל הלבר הזה
 יברכך ה׳ וגו׳ ושנינו כל מצוה שמתן שכרה בצלה אין ב״ל של מטה מוזהרין עליה ואין
 הלבר תלוי אלא מליבת הלב ובהרצאת רעים ותלמילך חוכך להתמיר מלמניא ל׳ יום
 לקופה ג׳ חלשים לחמחוי ו׳ לכסות י״נ לפסי העיר ומלכייל כל הני בהללי משמע כי
 הימ לכייפינן לפסי העיר כייפינן נמי לכולהו ועול מלגרסינן פרק נערה בכתובות כייפינן
 ליה כי הא לרבא אכסייה לרב נמן ואסיק מיניה ת׳ זוזי לצלקה וסרש״י ז״ל בלבריס ולא
 משמע כן כמו ההוא דהממב ודפרק הגוזל כפייה רפרם לרב אשי ואגמ מיניה ועול
 בפ״ק דבבא בתרא מייתי לה וה״ג המס ממשכנין על הצדקה ואפילו בע״ש והא כתיב
 ופקדתי על כל לותציו ומשני הא דאמיד הא דלא אמיד כי הא דרבא אכפייה לרב נתן
 בר אמי ואפיק מיניה ת׳ זוזי לצדקה ובתרוייהו גרס רב נתן בר אמי ולאו תרי עובדאי
 נינהו והתם לאו בדברים קאמר ודותק לומר דהתס מיירי דכבר נדר מעיקרא ולהכי
 אכפייה מדלא מדכר ליה תלמודא ומדגרסינן עושו אהדדי אין לי ראיה כדאמר מעלנא
 דידי עישוי נינהו ומלהסיע על קיצתן אין ראיה דהתם מדעת כולם היה כדפריש ר״ת
 והכי מוכת ברייתא לתני רישא מפין וסיפא רשאין והשיב ריב״א וז״ל על הצדקה שפוסקין
 בני העיר ויש יתיליס המסרטן וכתב ר״י ט״ע לאין מעשין עליה משום רמתן שכרה
 בצלה יפה כתב ואני לא ילעתי ושמחתי בלבריס כי עכשיו יש לי גאון שאומר כלברי ולא
 כפירוש רטנו יצתק שפירש אכפייה לרב נתן בר אמי משוס לכתיב באותה מצוה לא תאמץ
 ולא תקפוץ את ילך כי נראה בעיני להא אין ב״ל של מטה מוזהרין עליה כשאר מ״ע
 לכפותו עד שיעשה דהיו מכין אותו כו׳ כדאיתא בכתובות והיינו אין מעשין שכתב רטנו
 יוסף ט״ע אבל מ״מ מוזהרין וראיה לדברי מירושלמי דפ״ק דב״ב: השיב רטנו יהודה
 מפרי״ש על ראובן ושמעון שהיו חחת שר אחד והטיל עליהם מתנה וברח האחד אחר
] הלכה למעשה  הטלת המתנה ותכירו הנשאר תובעו שיפרע חלקו כך קבלחי ףמר״י
 שתייב לפרוע לו תלקו דדינא דמלכותא דינא ומנא דמלכותא אפילו שערי דכדא משתעבדי

 מסכת
 בר׳ משה [א] ול״נ לצלקה לין הדיוט יש לה כדאמרי׳ פ״ק לערמן צדקה הרי היא
 כנדר לבל תאחר ואינה כהקלש לאילו הקלש אסור לאישתמושי טה כו׳ הלכך אסור
 להלוותם ברטת ואפילו הקדש גמור ע״י הלואה יוצא לתולין כלמוכת פרק הזהב בשמעתין
 דאונאה ורטת להדיוט ואין אונאה ורטת להקדש דקאמר דאי אוזיף מאה בק״כ הלה
 מעל ופ״ה שהוציא מעות של הקדש לחולין ולא הכניס תתתיהם כלום להקדש והוה להו
 להליוט ועל הגזבר לשלם קרן ותומש עכ״ל ולא משכתת לין רטת להקדש אלא שהלוה
 אבנים של בנין משוס לטנין בתול ואת״כ מקלישן להשתא ליכא מעילה אבל הלואת מעות
 לא משכחח לה לין הקלש למשעח הלואה נפקי לחולין ויש להם לין הליוט וכ״ש צדקה
 שבשעת הלואה יש להם לין הליוט ואסור להלוותם ברטת עכ״ל כך נ״ל אשר בר׳ משה
 נ״ע אז״ק. בפרק זה בורר אמרינן הרי שראו אטהם שהטמין מעות בשילה תיבה ומגלל
 ואמר של פלוני הס של מעשר שני הם אס כמוסר לבריו פי׳ שמצוה בענין שנראה להם
 שרבר ברור הוא לבריו קיימין ואס כמערים שעושה שלא יחזיקוהו כעשיר או כלי שלא
 יקתו בניו לא אמר כלום. עול גרסי׳ שס הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו
 מ לא היה יולע למי הם ובא בעל התלום ואמר במקום פלוני הם כך וכך הם ושל מעשר
 שני הם הרי זה היה מעשה ואמרו תכמיס לגרי חלומות לא מעלץ ולא מורילין ונראה
 בעיני דכל זה הדין במעות צדקה תדנט ואס מצא המס עם המעות גתיגתו וכתוב
 עליו שהם של צדקה סמכינן אכתיבה כי היכי דסמטנן אכתיבה לענין פקדון ולענין יין
 נסך כלפרישית בהמפקיל בשם המיי׳ ובשם אט״ה עכ״ל אז״ק. בפרק זה בורר א״ל אני
 ראיתי את אטכם שהטמין מעות בשילה תיבה ומגלל ואמר של פלוני הם של מעשר שני
 הם בטת לא אמר בלום בשלה לבדו קיימין כללו של לבר כל שטלו ליטלו לבדו קיימין
 כל שאין בידו ליטלו לא אמר כלוס הלכך בשדה דבריו קיימין למה לו לשקר אס היה
 רוצה היה נוטלו ונותנו לאותו שהוא מעיל עליו ונראה בעיני לה״ה במעות של צדקה
 כמו מעות מעשר שני אז״ק. במס׳ פאה פ׳ מאימתי תנן מלה זו אמורה בכהניס לוים
 וישראלים היה מציל נוחן מחצה ונוטל מחצה היה לו לבר מועט נותן לפניהם והס ממלקין
 טניהם פירוש מלה זו שאמרנו לעיל אין פוחחין לעני בגורן מחצי מג חיטין כו׳ אמורה
 בכהן כוי. היה מציל פי׳ כגון שבאו עניים ואינו רוצה לחלק להם כל המעשר עני שטלו
 ורוצה להציל ממנו לקרוטו עניים נוחן מחצה לעניים ונוטל מחצה ואמרי׳ בירושלמי ר׳
 יונה פתר מתני׳ ביותר מכשיעור היה מציל נוטל מחצה ונוחן מחצה אכל כשיעור נותן
 לפניהם ומתלקין טניהס ר׳ תזקיה פתר מתני׳ בכשיעור א<בקש להציל נותן מתצה ונוטל
 מתצה שמתוך שנוטל מתצה ונותן מחצה נעשה לבר מועט והוא נותן בפניהם [*והן]
 מחלקין טניהס ופירש רטנו שמשון משאנץ מתני׳ טוחר מכשיעור ללאחר שיקבלו העניים
 שבאו שיעור הקצוב להם במחני׳ [*אי] איכא מוחר יכול להציל והא מקט ר׳ יונה מחצה
 לאו לוקא א״נ לאיכא תנא בתוספתא לשד להציל שני תלמים [ב] ורט חזקיה סבר
 למתני׳ בכשיעור לכשיעור נמי יכול להציל מתצה וממצה מסלקים ביניהם ללייק לישנא
 דמחני׳ לחני מחלקים לאין שייך זה הלשון אלא על כשיעור שבעל הגורן [*מחלק] להם
 והא דתניא בתוספתא אבא יוסי בן דוסתאי אומר משום ר״א אס רצה נוחן לפניהם שליש
 ושני ידות לקרוביו נראה שיש לישבו בין לתזקיה בין לר׳ יונה וההוא דתוספתא דפ״ק
 דפאה תניא א״ר שמעון מפני ארבעה דברים אמרה תורה לא יתן אדס פאה אלא בסוף
 שדהו מפני גזל עניים שלא יראה שעה [שאין] אדם ויאמר לקרובו עני בוא וטול לך פאה
 ונראה דהיינו שלא יאמר טול כל הפאה אבל מחצה או שני ידות שד ולא פליגי אתנאי
 דירושלמי ומכאן אני למד אדם שנדר צדקה יכול לימן לעניי קרוטו עד חצי מכל מה
 שנדר ולמ״ד אפילו ב׳ חלקים מציל לקרוביו ממעשר [*ה״נ מציל שני חלקים] וק״ו הוא
 אס אפילו מעשר עני שאמרה תורה ליתן לעניים ואפ״ה יכול ליתן לקרוטו עד חצי או
 שני תלקיס כ״ש צדקה שנותן מדעתו ודוקא אס הפריש צדקה ופי׳ לעניי עולם אבל אס
 נלר צלקה בסתם ולא גילה בלעתו בשעה שנודר למי רוצה לחלקה יכול ליתן הכל לעניי
 קרוביו שכל הנודר על לעת חורה נולר והתורה אמרה ענייך קולמין ועול הואיל והוא
 עשיר וקרוטו עניים מוטלין עליו לזונן ולא על גבאי העיר כדאיתא פרק ר״א בנדרים
 ונמצא צדקה משל קרוביו היא הלכך הס זכו כך נ״ל אני יצתק ב״ר משה עכ״ל אז״ק:

ה [*״שינה ,ו כפולה נפרק הגוזל כחרא]: ז ם ל ל ש ע ^ ל י י ד * * 
 העלם אברהס בר׳ יוסי מעשר מעותיו

 שהלוית עבורו בטובת הנאה כי הוא מושבע להטאו אל טת האוצר בעירו הואיל והריומ
 שלו אבל אתה אינך מושבע עליו אתרי אשר אין לך תלק בשכר דגט מעשר דגן גופיה
 כתוב מעשר דגנך תבואת זרעך וטרושלמי מפיה מעשר מעות מכבד השם מהונך
 ומראשית כל תבואתך ואפילו קדמה תקנת מקומך לתקנת מקומו הייתי מוכית לך לשלמו
 לו והוא יטאהו אל טת האוצר [*אם] לא פירשו בתקנתם שיפרישו מעשר מכל מה
 שירויחו [*בין יבא לידם] מן יבא לידי אתרים והכי נמי נ״ל במלוה מעות לתטרו למתצית
 שכר שיש לו לשלם חצי המעשר לבעל המעוח והוא חייב להביאו אל האוצר הואיל ומחציח
 השכר שלו ושלום כנפש טוביה בר׳ אליהו: פני״ם מעשה באחד שהיו נושים בו מנה כו׳
ד נדרו: הגה״ה וההוא דפאה דאין פורעין כו׳ מייד כל זמן  עד הואיל ויצא הנודר י
 שהם ביד בעל ורטט דוד ממישבנור״ק הטא ראיה דהא חרומה וככוריס קדשי טפי
 ואמרי׳ פרק הזרוע מכסי כהן בע״ח נוטל בחוט ואשה בכחובחה ול״נ כדברי אט״ה
 שאין יכול לפרוע חובו ממעות צדקה דאנן סהדי דזה לא נתן לו אדעתא שיפרע חוכוחיו
 שחייב לעשירים לאלעתא לאשתו ובניו שהם עניים נתן לו שיחפרנסו בה כמו אותם
 שנותנים כתט קיבוץ וכתוב בהם שיש להם טיסול באשה ומיס ואסילו אם תמצי לומר
 שזה יתן לו מלעתו לבע״ת אשתו ובניו יעכבו על ילו כיון שהם לא לוו ואין חייבים לזה
 כלום ואלעתא לאשתו וגניו נותן לו ולא לפרוע חובותיו ולא למי לתרומה ובכורים ומעשר
 למשולתן גמה זכו ואין תלוי כלעת הנותן וגם לא זכו מ אשתו וכניו עכ״ל מצאתי:
 פני״ס כר״ס הזרוע. אמדנן כו׳ על וא״צ לשלם: הגה״ה כתג כאז״ק מכאן אני למל

 מרדכי

 הגהות [א| צלקה יש לו לין הקלש נ׳ למורי ש״ן חסר. כך הגיה מורי חמי יצ״ו ולי הליוט קשה לי זה להא המרלכי כתנ נפרק המפקיר נסי׳ שצ״ח בשס אט העזרי לצלקה או מעשר אסור ללווחו כרבית ללינו כהליוט לכך נ״ל ללא חסר
 מילי. העתק: [ב| פי׳ ולכך נקט הלשון נוטל מחצה כלי לאסוקי מההוא חנא לס״ל נ׳ חלקים אכל מ״מ האמח שנוטל כולו:

 הגהות וציונים םממ״* וט״מ אןס״א היה מציל בןומחל קרא לא נפקי כצ״ל. וכ׳׳ה כא״ז:



 לו מסבת מרדכי נכא כתרא
 מלוה ע״פ ישבע שלא פרעו ויטול עכ״ל רשב״ס ועי׳ לקמן בפ׳ הניזקין וברב אלפס
 בפרק הניזקין ושם תמצא דימן של יתומים באורך באר היטב: פני״ס מצאתי ראובן השכיר
 בית כו׳ על לאמר ריב״ל המוכר בית לתבירו כיון שמסר לו המפתת כו׳: הגה״ה בפרק
 הפרה היא מימרא זו על משנה עכר עליו הראשון ולא כסהו ושם פי׳ הרא״ש למסירת
 המפתח אינו קונה ועיין בקצר: וששאלת ראובן ושמעון הלכו לשוק והתנו ביניהם שכל
 מה שיעלה להם בין מסחורה בין בדמים אתרים שיתלקו ביניהם והלכו לדרכם וכשחזר
 ראובן מסחורתו באו עליו לסטים ותפשוהו והוצרך לפדות עצמו כדי דמיו ועתה חובע
. ראובן אח שמעון חצי הפדיון *לפי שראובן [ ו ר כ מ ן ן א נ ו א ה ר י ה ו ן י ץ ה ס ח ו י ש ר ה ש *  נ

 אומר אם לא מפני הסחורה לא היה נחפס
 וכשם שהם שוחפין בשבח כך הס שוחפין בהפסד ושמעון משיבו שוחפין היינו בשבח
 הפרקמטיא או בהפסדה אבל מאונסין שבדרכיס לא היינו שותפין ולא הותנה בינינו
 והשיב ה״ר אליהו מלונדרו״ש דשמעון פטור בולא כלום כיון שלא התנו שכל מי שיפסיד
 ישלם לו תבירו תלקו ולא דמי לקרוב לשכר ורתוק להססד דהכא לא איירי אלא בנותן
 פרקמטיא לחבירו למחצית שכר על מנת שאם ישתכר יתלוק עמו וכל מה שזה נותן תלק
 בשכר אינו אלא רבית סרקמטיא ואס נססדה על הלוה לשלם ״ [*וגס שם נ׳ למורי ש״ן
 חסר] ואס נתפס חבירו הוא לא קבל עליו אחריות נוסו אע״ס שהוא טורת בשבילו והביא
 ראיה משטף נהר חמורו וחמור חבירו [3פ׳ הגוזל בחרא] וכ״ש זה שלא אמר לו ליכנס
 במקום גדודי חיה ולסטים ולשלם פדיונו: א ירושלמי דב״ב איתא ור״ח הביאו בפירושיו
 האתין שיצא אתד מהם לליסטיות או לגנוב בלא דעת חבירו חולקין מכאן יש לפסוק על
 ב׳ אנשים נ שיצאו לשוק וראה אחד מהם ארנקי מונח בבית העובד כוכבים וגנבו שיש לו
 לחלוק עם חבירו ובעיטור כחב וז״ל חשובה אס נחפס א׳ מהשוחפים עם הפרקמטיא
 אין על חבירו כלום שאחריוח גופו לא קבל עליו והביא ראיה משטף נהר חמורו וחמור
 חבירו ותו דגרסינן בירושלמי האתין והשותפין תרסא שנפל אתד לאומנות כהדא רב
 נחמן בריה דרב שמעון אתפס לבולי׳ אתא עובדא קומי דרב אמר אין איח כנכסי דנחמן
 שנתפס לבולי׳ ינסן לו מנכסיו ואם לא ינתן לו משל אמצע ודוקא דאתני אהדדי אבל
 מסתמא כגון סחס אחין ושוחפין כל אחד ואחד מהם לעצמו כדגרסי׳ בירושלמי
׳ מביא הירושלמי לדכריו איזה קרוי  תרסב א״ר חייא בר אבא סתם אתי שותפין ףסי
 סתם שותסין] עד שלשה דורות איתא בירושלמי חד בר אינש איתעביד ססר בעי אחוה
 מיסלגי עמיה אתא עובדא קמי רבי אמי אמר כך אומרים אדם שמצא מציאה אתיו חולקין
 עמו ואדם שיצא ללסטיות אחיו חולקין עמו בתמיה ירושל׳ כאריסי דבר זיזא מהו דיימרון
 דקיקיא ףלרברכי] נחלוק עמכון יכולין למימר מציאה מצאנו שמע מינה דבמציאה אין
 חולקין אא״כ סירשו להדיא ע״כ: חשובה לרבינו משולם בר קלוכימוס תרםג על ג׳
 אתים שהתנו יתד [ד] בקנין על נכסי אתותם שנתן לה בעלה שכל מי שיקבל מחנה
 מאחותם שיתלקו בשוה שלשתם ולימים נתנה מתנה לאחד והשיב אע״ג דאין אדם מקנה
 דבר שלא בא לעולם בההיא הנאה דסמכי אהדדי גמרו ומקנו להדדי כדאמרי׳ באסים
 שמלקו בגורל בההיא הנאה דציימי להדדי נמרי ומקנו להדדי ובססקא אמרינן בההיא
] ובערב נמי אמרי׳ בההיא הנאה דסמך עליה דמהימן גמר ׳  הנאה למתתתני אהלדי ףכו
 ומשעבל נפשיה ףותנן] נמי מתנה שומר חנם להיות כשואל ואמרינן עלה במאי בלבריס
 ואמר רבי יותנן אפילו תימא בלא קנו מילו בההיא הנאה למהימן ליה גמר ומשעבל
 נפשיה הלכך כל תנאה מהני בשיתוף בין במציאה בין [*בדורון] משום טעמא למהימני
 אהדדי גמר ומקני (*וכן תנאי) ףוכ״ש] מתני אהדדי דלא תזבין באשראי ולא תיזיל
 באורתא רתיקא בלא (*הזמנותיה ותיהימון) ףהרמנותא ותימהימין] ליה כתרי סהדי וכל
 תנאי דממנו אהדדי מהני מנאה בר מתנאה דאיסורא עכ״ל: דגיטא ודמתנתא גילוי דעתא
 בעלמא הוא פרשב״ס ולכך יש לנו לכתוב אפילו בלא ידיעת אונסו שבודאי יש לנו לומר
 שהוא אונס שהרי אינו מרויח כלום דדוקא מביני שהוא מרויח מעות שדתוק עתה למעות
 איכא למימרא שהוא אין אנוס ולא נכתוב לו אס לא ידענו אונסו היאך. וריב״ס מפרש
 גילוי מלתא בעלמא היא ולכך בלא אונס יש לנו לכתוב שהרי יכול לבטל גט ומתנה בלא
 אונס כדאשכחן סרה השולת וא״כ לדבריי תרסד* אם מסר מודעא על מתנה אפילו
 בלא אונס הוי מטול מעשה וליתא וראייחו מס׳ השולח ואין ראיה דהתם מיירי במטול
 שליחות אבל גט עצמו אין בטל כדאיתא התם נהי דבטליה לשליתות גט גופיה מי בטיל
 ואפילו לספרים דגרסי מי ח בטלינן דמשמע דגט בטל היינו לאחר כתיבתו אבל קודם
 כתיבה אין יכול לבטל וגס מה שהביאו ראיה [ממתנה טמירתא דקאמר להו לסהדי זילו
 איטמירז בעיבר ימינא] דהוי מודעא לתבריה אע״ג דליכא אונס זה אינו דאונס גדול הוא
 דאמרה ליה דלא מקדשי אי לא י< כתבה (*ליה) [*לה] לנכסיה ולפירוש ריב״ס קשה
 דאמרי׳ לעיל רבה ורב יוסף לא כתבי מודעא אלא אמאן דלא ציית דינא ובאיזה מודעא
 איירי כיון דבגיטא ומתנה כתבינן בלא אונס בשביל שמבטלו ומודעא דזביני נמי לא איירי
 ללא כתבינן מולעא אזמני ובמולעא לאנוס הוא כעובלא לפרליסא לא איירי (*דלא)
 ףלאפילו] ציית בי לינא שפיר ףכתבינן] ומיהו יש לומר לאיירי במולעא לזמני וסבר
 כרבה בר בר מנה לאמר לקמן לכתמנא מה מולעא והא ללא פריך לרבה ורב יוסף כי
 הימ לפריך לנהרלעי מההיא לרבה משוס ללא הוה משני מילי [*עי׳ בתוס׳ ובגמרא לף
 מי] בפנים סוף הלמר ע״כ: הגה״ה ולוקא לזמני אבל תלוהו ויהיב לא הוי מתנה

 לכרגא לבר מתא אבר מתא מיעבט ולין השר ליטול וכל זה לינא למלכותא כל מאן
 למשתכת במ לרי פרע כו׳ וכן כל הני לפרק הנוזל בתרא לקטלי ליקלא כו׳ וההיא
 דתזקת הבתים לאמר רבא הני חלח מילי אמר לי מר עוקבא בר נחמיה ריש גלותא
 משמיה לשמואל כו׳ לאו למעוטי הני דהגוזל בתרא אתא ונתנם הבאת הך דריב״ל
 דירושלמי דהגוזל בתרא (*אין) [*לאין] אלם נתפס על תמרו כו׳ כ״א ההיא ממש דהגוזל
 בתרא דתלמודא שלנו דאמר רבא בר מתא אבר מתא מצי(מעכב) ףמיעבט] והני [מילי]
 במלא וכרגא דההוא שתא כו׳ וכן הדין פשוט וכן היו דנין רבינו יצתק ור״ת כי כל דבר
 שהנהיגו השרים והמלכים ע״פ לין קלמוניס לין גמור הוא ולא דמי למוכס שאין לו
 קצבה וגם היה אומר ר״י כי רמי כלילא שהטילו על הכובס אם היה מוצאו או אם ישוב
 הכובס היה יכול לתובען שיפרעו לו כל מלקס המוטל עליהם שהיו ראוין לפרוע ואפילו
 היה לשם קצבה ועתה הכביד עליהם היה אומר ר״י דדינא דמלכותא להכביר על עמו
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 לו לפרוע וכל רבותינו שוין בדכר וכ״פ
 רשב״ס ומה שאמר הבורח שפרע לפקיד בשביל מתנה לשר אס הפקיד מודה הרי טוב
 ואם לאו צריך לחזור ולפרוע ולא דמי לההוא דזמן חמרא ואחא עובד כוכבים ואנס ליה
 מיניה דלא מפצי ליה דסחס עובד כוכבים אנס הוא אבל הכא דבר ידוע שלא בא ליד
 השר ואם הפקיד כופר מה יכול לעשות ע״כ נ״ל למרת שיש לו לפצות הנשאר: [עיין
 בסניס בפ״ק דב״3] שאלו לר״י תרס על ראובן שבאו אנסים או המושל בביתו ליקת
י אע״ס שאין להם ״  משכון שמעון ולקחו משכונו של ראובן בשביל שמעון והשיב ר
 על שמעון לין ולבריס דין הוא שיעכב ראובן משכון שמעון בשביל משכנותיו ואפי׳
 נטל ראובן משכון שמעון ונתנו לאנס להציל משכונו פטור [א] כלאמרי׳ פרק הגוזל
 בתרא ההוא גברא לאפקילו גביה כסא לכססא סליקו גנמ ושקלינהו ויהמה להו אתא
 לקמיה דרבא פטריה א״ל אמי הא מציל עצמו בממון תמרו הוא אמר ליה רב אשי
 תזינא אי איניש אמיל הוא אדעתא מדיה אתו ואי לא אדעתא דכסא דכספא אתו
 א״כ מלון זה כיון לאיכא למימר שהגנמס באו בשביל משכנותיו של שמעון ונתן להם
 ראובן משכונו של שמעון ראובן פטור וכל שכן הכא לולאי בשמל שמעון (נטל) [*באו
 ונטלו משכונו] של ראובן ףוה״ר] משה מפנטי״א פירש שאין חייב לשלם לנתפס
 אלא לבר קצוב כגון ארנוניא וגולגלתא שהרי הלכה כריב״ל לאמר בפ׳ הגוזל בתרא
 בירושלמי [א] לאין לך נתפס על תמרו ותייב לשלם אלא ארנוניא וגולגלתא ורב אמר
 כל הנתפס על תמרו תייב לשלם תיליה דרב מן הלא הגוזל שלה ונטלוה מסיקים
 אס מחמח הגזלן חייב להעמיד לו שדה אתר [כ] ולא שמע דאמר רמ יותנן קנס
 שקנסו חכמים בגזלן וכ״כ המיי׳ כדפירשתי והוא שנטלס ממנו בפירוש בפני עדים
 בגלל פלוני כדאיתא פ׳ הגוזל בר מתא אבר מחא (*מעכב) [*מיעבט] ודוקא משנה
 זו אבל משנה שעברה מאחר שנתפייס המלך אין לו לעבוט אחר עליו ועי׳ פרק
 הגוזל בתרא בהגה״ה [תשובה זו תמצא ג״כ בפנים פ׳ ח״ה] מעשה בראובן שקנה
 קרקע מישראל שהמיר דתו והתזיק בה ג׳ שנים [ובא שמעון] וערער עליו (*עמר
 ג׳ שנים) ואמר כי המומר לקח ממנו בחזקה וטען שמעון ואמר שמיחה אז בבית
 הכנסת מ ידע שלסוף המומר ימכור לישראל והטילו חרס על הקהל שיעידו שמיחה
 בעמ ההיא אבל לא מצא עדומ שמיתה בסוף כל ג׳ וגם ראובן הלוקמ מן המומר
 התזיק בלא מתאה ופסק ראבי״ה להויא תזקה מעליא לאע״ג דבפ׳ תזקת הבתים
 אמריגן אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד
 כוכמס מה עובד כוכבים אין לו תזקה אלא בשטר אף הבא מתמת עובד כוכבים
 כן ופירש רשב״ס דסתם עובד כוכבים אנס הוא וישראל ירא למתות הלכך הכא נמי
 הוי ראובן הבא מחמת המומר תזקתו לא הוי חזקה ולוקא היכא ללא מיחה שמעון
 כלל אבל היכא שמיחה בחחלה גלי אלעמיה ללא היה ירא למחות וא״כ ה״ל למחות
 סוף כל שלשה דקי״ל כרבי מאיר ןב] ללן רב כר״מ ופרק מי שהיה נשוי אוקמא
 רב אשי לסתמא כר״מ ההיא דקתגי לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו
 בטל ושני ליה בין לוקח אחד לשני לקותות וכ״פ האלפס התם כשנויא דרב אשי עי׳

ס נמרלכי נפנים נפרק חזקת הכמיס: ג  נסמ״ק בהגה״ה שם יש חשומח מהר״ס *
:  כהגה״ה שנפנים •ועי׳ ספר מצוח לפסק הדין: א< חזינא אי איח ליה דיקלא מ׳

 פליק פרק קמא
 הוא סנר אין מעילה כנידולין וכן הוא אמח דפלוגחא היא נמעילה ואיכא מ״ד יש
 מעילה נגילולין ומכאן כ< נ״ל לאין לקהל לתנוע מסים או ארמניות ממעות של

 הקלש [ג] או של צלקה ועיין נמעילה על כאן מצאתי: סליק פרק ב
 עני״ם וכנר היה מעשה כר: הגה״ה וכי גללי יתמי אישתעי לינא נהלייהו וכי גללי
 יתמי להוו מי מיענל לינא להיינו מי״ג שנה ואילך שמתוינין נמצות [*אשתעי
 דינא נהלייהו על] שטר תונ שיש לך על אניהס ותשנע ותטיל כמן הנא ליפרע מנכסי
 יתומים (*קטנים) [*גדולים] והיינו(י״ב) י״נ שנה והא דאמר פ׳ מי שמת ולמכור מכסי
 אמו עד שיהא בן עשרים ה״מ שמוכר לצורך הוצאה אבל לפרוע תוב אביהם מוכרין ב״ד
 מי״ג ואילך וא״נ מלוה ע״פ היה ויש עדים שהלוהו לכי גדלי יתמי ישבע ויטול כדא״ר
 פפא נשמעתא בתרייתא דמכילתא (*הלכך) ףהלכמא] מלוה ע״פ גובה מן היורשין הלכך

 הגהות הכ״ח א נ״נ לין זה מניא גס הגהת מיימוגי פ״ה מהל׳ שלוחי[ ושותפי[: נ נ״נ שהיו שותפין:

 הגהות [א| וכתונ גנ״י ת״ה סי׳ ע״נ ואין לכריו נראין נעיני וכן נראה מרנרי המררכי שס שיש מי שחולק על סנרא זו: |ב| פי׳ וא״כ ש״מ כל אלס הנתפס על חנירו חיינ לשלס לו וקשה לרינ״ל רא״ר יוחנן כוי. שנוי הוא לקמשני כוי:
 [ג| פי׳ מעוח שהריחו בממון של הקדש דהיינו נמו גלולים: [ד] ונראה לע״ל לאע״ג שעני! השאלה שנשאל נעגין השלשה אחין היה שם קנין מ״מ מחשינח ר׳ קלוגימוס למדנו שגס כלא קנין מהני תנאי השוחפין מלמייחי ראיה
 מאחי[ שחלקו בגורל לפשיטא לנלא קני! מייתי כלמוכח התם נהליא וכן משטרי פסיקתא להן הן הרבריס הנקנים כאמירה כלאיחא ככתוכוח פרק הנושא לף ק״נ וכן מלין ערנ למשתענל כלא קנין כלאיחא פ׳ ג״פ לף קע״ג וכן מייחי ראיה

 מדברי ר׳ יותנן לאמר אפילו גרבריס וכוי. וגס מסיים לכל תנאה מהני בין בשתוף בין במציאה בין בדורון ולא תסס לשו! קנין כלל אלא תנאה סחס קאמר למשמע אפילו בלא קני[ והייני כרעת מהר״ס לסוף מהרי״ק שורש קכ״א:

 חהושי אנשי שם
 טהר״ם [א] ומביאו באלפס בפרק בתרא דכתובומ ובמרדכי פ׳ הגוזל כתרא וכסרק תזקת הכתים כשמעתין דשותף אין לו תזקה. כתכ כשם ר״ת ואפי׳ הוציא אותו העכו״ס כערכאות של עכו״ס וכתב מהר״ס בתשוכה שי׳
 ש״ג והוא שאין החוב ידוע לנו: מהר״ם ןב] בפ׳ מי שהיו נשוי כמב לראשון ולא חחמה לו לשני וחממה לו אבדה כתובתה דברי ר׳ מאיר ולא מצית למימר נתת רות עשיתי לבעלי דאמרינן לה אס איתא דנתת רות עבדה

 לבעלה לקמא איבעי לה למיעבד:

 הגהות וציונים מטט״י ומ׳׳ט א) חזינא וכו׳ ליקלי וכו׳ נרשם למחוק: ב<נ״נ סי׳ מלמסרש בגמ׳ לגלולי הקלש אין נהנין מהן אע״ס שאין מועלין: ג) לשלם וגס שס אס נחפס כצ״ל: ל) בטלי׳ כצ״ל: ה<כחב לה לנכסי כצ״ל:



 בבא בתרא לז
 כרשכ״ג ואע״ג דלכתחלה אין לו לירד וליתן ולמכור כדאמרינן רשב״ג ארשב״ג לא קשה
 הא לכחחלה הא דיעבד משמע דלכתתלה לא ואכיי נמי לקרי ליה רשע ערום משמע הכי
 מטעם שלא נעשה נחת רוח של מת שאמר אחריך לפלוני להוה ניחא ליה שישחייר לשני
 ומיהו קפילא גמורה לא קפיל שלא יוכל למכור [*מורי הגיה והואיל ואם וכר] מ״מ
 הואיל ואס מכרה ונתנה קיים אין זה שיור לנטל האפוטרופוס מאשתו ועול נ״ל לאפילו
 אי הוה קים לן כר׳ לשני מוציא מיל הלקוחוח אין לחושבו כשיור לבטל האפוטרופוס
 מאשתו הואיל וכל ימי תייה היורשין בילה להא טעמא לכותב כל נכסיו לא עשאה אלא
 אפוטרופא היינו טעמא משוס לאיכא למימר לכבלה נתכוין שיכבלוה הבנים והיורשין
 ללהט מחלק בין אשחו ובין גרושה וארוסה ואחר ללא גייס בהו ואין חושש לכבלם וכ״פ
 רשב״ס והואיל וכל ימי חייה היורשין טלה היינו אפוטרופא והמחנה בטלה הואיל
 והיורשין טלה כל ימי תייה י) ללעולס מאומל יש לנו לומר ללאפוטרופא נתכוין לכבלה
 ולא למתנה ללעולם יש לתלות היכא שנוכל לומר לכטלה נתכוין כלמוכח סוגיא להתס
 וקצת נראה לבהאי עובלא לא פליגי ר׳ ורשב״ג לכולי עלמא שני מוציא מיל הלקוחות
 אפילו אם היתה מתנתו מתנה ה< בלא אפוטרופוס הואיל ואחריה נתן ליללי 0 בנותיה
 הראוין לירש י< וא״כ הוי שיור לבטל האפוטרופא לקיים המתנה וראיה מרב ביט לקאמר
 משוס לאתון ממולאי כו׳ ואפילו רשב״ג לא קאמר אלא לאחר אבל לעצמו לא פירוש
) נתכוין להקנות אלא לפירות  הואיל ח< ואחריה (למכסים) יחזור הלקל לעצמה לא ט
 וא״כ מה שנתן לבני בנותיו הוי שיור לבטל האפוטרופסות שהרי הכא כשאמר אחריה
 ליורשין ולא לאתרים לא נתכוין להקנות אלא לפירות א״כ(*קל ותומר) [*קשה לי] לעיל
 כי פריך מרשב״ג ארשב״ג למה לא משני הכי הא לאמר אין לראשון אלא לאכילת פירות
 בלבל היינו כשאותו פלוני שאתריו ראר ליורשו והוי כעצמו ושמא לישנא לאתריו לפלוני
 משמע ליה אתר שאין ראוי ליורשו מ״מ נ״ל אס יסכים מורי למן היה שיור להוציא מיל
 הלקוחות טן לא יהיה שיור הכא הואיל וכל ימי חייה שלה אית לן למימר ללעשות
 אפוטרופוס נחכוין לכבלה דאע״ג לשרנהו רבנן כהלכמא בלא טעמא מ״מ קצח טעם
 יש ואס ישר בעיני מורי יש להעמילה על כחובחה ולעשוחה אפוטרופא ולבטל המחנה
 ואשר נתנה במצות אישה ישר כחה ולא יתשב בכתובתה ועליה לחח כאשר צוה אישה מ
 מנתה אפוטרופא או מטעם מצוה לקיים לברי המת או משוס לברי ש״מ ככתוטן כו׳
 יכילהו שייכי בה ואפילו ללבד ר״ת לבעי שלישית מתתלה לכך בההוא דתנו שקל לבני
 בשבת ובההוא לפלונית שפתתי עשתה לי קורת רות שהיא בעצמה שלישה ה״נ היא שלישה
 בעצמה בממון וטלה הפקילה ועליה צוה כך וכל ימיה התזיקה בממון מלין אפוטרופא
 ותזון ותפרנס מן הנכסים ולכשתרצה ממול כתובתה ואפילו בלא אפוטרופא אתרי שהיא
 מותזקת בממון אין כת ביל היורשין להוציא מילה לאלמנה שתפסה אלף זוז למזונותיה
 מה שתפסה תפסה ואמרי׳ בירושלמי פרק אלמנה מהו מימר לה מוי מה שטלך תלמידה
 לר׳ מנא אמרו אומרים לה חוי מה שטלך אמר ליה ר׳ יוסי בר בון מתוך שצריכה לישבע
 בסוף אפילו חוי מה שטלך לא אמדנן לה מיהו מעשה ידה שלהן כדן אלמנה ניזוניח
 מנכסי יתומים ועול היה נראה להסתפק שאין לעשות כאן אפוטרופוס לולאי כותב כל
 נכסיו לאשתו ולא אמר אתדך לפלוני [או] י) אס אין אותו פלוני ראוי ליורשו אית לן
 למיזל בתר אומלנא ללכבלה נתכוין אבל כאן לאמר אחריה לפלוני אם אין אותו פלוני
 ראוי ליורשו היורש מסולק מן הנכסים (*ולאחר) [*לאחר] מיתתה מה הרוית היורש אס
 לא מהיה אלא אפוטרופא והלא הוא מסולק מהן לעולם שהד היא מוחזקח מן הנכסים
 כל ימיה ואמדה יהיה לאומו פלוני ומאומל הלעת יש לנו לומר שלמחנה חחלה נמכוון
 שכל ימי תייה תתפרנס מן היורש לפי אומל הלעת שלה ואין מסולק מן הנכסים אע״פ
 שאם תרצה תתזיק לכולם במזונות ולא יזון מהם היורש שמא לא עלה על לעתו שחניח
 היורשים יא< לפרנסה מיהו היכא שאמר אתריה ליורשין נראה היה מאומל הלעת שלא
 היה לעמו לאפוטרופא כי אס לממנה גמורה לאס לאפוטרופא נתכוין מה היה לו לומר
 אחריה ליורשין אלא מאן לירות כלקתני למאן לירות וא״כ ה״נ שאמר אתריה יהיו לילד
 מוחי אם אוחם יללי ראוים לירש כגון שאין לו יורש אלא הם נראה שלמחנה כוון אך
 אס היו בניו או בנותיו קיימות בשעת פטירתה שמא יש י=< לעשותם אפוטרופוס ואס
 עלה על לב מורי להתשיבה כמזכה במתנה גמורה יש לנו לומר שתקרע כתובתה ותעמול
 על מתנתה כיון שפסק רב נתמן תקרע כתובתה ותעמול על מתנתה ונמצאת קרחת
 מכאן ומכאן אם יצא שטר תוב ובהאי נלון להכא לא נפקא לן מילי שאין מערערין עליה
 כי אס היורשין: והשיב ריב״א. יושק שפתים. רובץ על המשפתים. בבית שערים. משיב
 לברים נכותיס. ובמעשה ריקותים. מצאתי דברי תפץ והוא כבן עזאי בשוקי טבריא.
 בפלפולא וראיה. מה אשיב על לבדו אולם לאהבתו מלאני לבי להשיג תאותו להזקק
 לשאלותיו. ועל מה שכתב אדוני על אשה זו דלא עשאה אלא אפוטרופוס אע״נ ליורש
 אין לה ממנו ובנות ובני מות לאו(*מדינא) [*ממלה] הס הא דאשה אצל יג< בעל הבית
 [כ] נמי לא דיינינן לה וי׳ ליטרין וטלית וס״ת לא הוי שיור דדמי לאשתו ואתר לפי׳
 אתד של רשב״ס דאם נתן לשניהם כאתד הוי כמתצה על מתצה לאשה משום אפוטרופא
 ומחצה השני לאתר משוס מתנה ועל זה יי< איני דן כי אין פשוט בעיני שאין זה שיור
 מ נראה לי דהוה שיור לבטל האפוטרופוס ולקיים המחנה אפי׳ לא יחשוב שום שיור
) אסרי שי׳ ליטרין וס״ת וטלית נשארו ברשותו וברשות יורשין והוי כמו חוב שמוטל י  ט

 עליהם לסרוע מתמת נדרו וטן הוא ומן יורשין יכולין לשנותו וליהנות מהם אלא שמוטל
 עליהם לפרוע כלאמר פרק קמא לערכין האומר סלע זו לצדקה מותר לשנותו בין לעצמו
 טן לאתר בין אמר עלי בין אמר הרי זו ולכאורה אין חילוק מנו ובין היורשין כל זמן
 שלא באו ליל גבאי ויכול לשנות הכל לכל הפחוח חוץ מס״ת ללקריאה קאי ליורש כרעיה
 לאמה ובמקומו: ועול מה שכתבת בלבדך אחרונים אני תופס עיקר למון שכתב אתריה
< כחב ולחה והראה פנים ובעיני אינו כן אלא ז  לילד מותי למתנה כוון ומחוך פלפולו ט
 אלך ללרך זו ומלשונו אני למל למון שכתב ואחריה לפלוני ולשון לאתריך יש במשמע

 מסכת טרדני
 ללא גמר ומקני כלאמר שמואל לעיל ובמתנה פי׳ דב״ן לאס מסר מולעא אפילו בלא
 אונס הוי ביטול וליתא כדפי׳ לעיל בהגה״ה ועול פירש ר״י לאס מסר מולעא אזטני
 ובטלה בשעת המכר מהני ביטול כדאיתא בפרק משקלי עלי אמר רב שילא האי מאן
 למסר מולעא אגיטא הוי מודעא פשיטא לא צדכא דעשאוהו וארצי מהו דתימא במולי
 בטלה קמ״ל [הא במליה בהליא הוי טמול] ליקא נמי לקתני על שיאמר רוצה אני על
 למבטל מולעא והה״נ בזביני לגמר ומקני כמו בגט ומיהו בהא מספקא לן במתנה אי
 מהמ טטול למולעא לולאי היכא ללא ילעינן באונסיה פשיטא ליה למהני ביטול אבל
 היכא לילעינן באונסיה מספקא ליה ונ״ל לפשיטא למהני ביטול למון למלעתא מבטל
 גמר ומקני למון לבלא אונס מבטל אבל אס מבטלו ע״י אונס אין מטול מועיל ומה
 שאנו כותטן בשמד מתנה ממול מולעא משום רמהני כשמבטל מלעתו:
 תלסה אפוטרופוס של היתומים תבע אלמנת שמעון כל מה שיש בילה בין כתובות
 טן בפקלון וגם מעות שהיו בפקלון והיא היתה נושאת ונותנת בבית והיא משיבה שכל
 מה שיש טלה הן מחובות של ראובן בעלה הראשון אבל מה שהיה משל בעלה השני
 הוציאה ומן הפקלון לא נשאר כלום ונ״ל שהיא נאמנה לומיא לאמרינן מעיסחה קמצה
 ועול כיון שחובעח מזונוח (*שכל) [*כל] מה שחפסה יכולה לעכב כלאמרי׳ פרק אלמנה
 ניזונה מעשה בכלחו של רט שבחי שחססה ארנקי מליאה מעוח ולא היה כח מל חכמים
 להוציא מילה ומפרש עלה בירושלמי הנא אלמנה שחפסה אפי׳ אלף זוז במזומחיה אין
 מוציאין מילה ומסיק אפי׳ אחר מה שטלך לא אמדנן לה ואע״ג לרטנו חננאל וה״ג
 פירשו ללא מהניא חפיסה ללאחר מיחה מ״מ נראין לברי דב״ן שפי׳ לפני רש״י ז״ל
 למיירי שתפסה לאתר מיתה לאי מתיים תקשי לרבא אלרבא [א] לרבא גופיה אית ליה

 פרק הכותב והוא שתססה מתיים: פליק פרק ג
 הגה״ד! עישור נכסים אפילו מאיצטרובל פי׳ דהוה קרקע וסי׳ רשב״ס דקי״ל לעישור
 נכסים דהיינו סרנסה אין גובה אלא דוקא ממקרקעי אפילו בזמן הזה ולוקא
 כמובה ומזוני תקנו הגאונים לגבות מטלטלי דמזוני נמי מתנאי כתובה הוי אבל סרנסה
 לאו מתנאי כמובה הוי והלכך במקומה עומדמ במקרקעי ולא במטלטלי א< מכאן קשה
 למה שפירש פרק שבועת הדיינים משום סמ״ג דאע״ג דאין נשבעין על הקרקעות
 כשבעין על שכירות בתים דתשיב כמטלטלי דהא הכא תשיב שכירות בתים כמקרקעי:

 פליק פרק ד
 אותיות נקנות במסירה. עי׳ ס״ק דב״ק בקצר ובסרק קמא דב״מ בסוסו גבי ש״מ
 איתא ללשמואל דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול שם פי׳

 משם רב האי גאון ור״ת לאין אותיות נקנות בקנין אגב וע״ש: פליק פרק ה
 מאי קמ״ל תפוס לשון ב< ראשון פרק יש נוחלין ופרק ל׳ נלרים אמדנן תוך כלי לבור
 כדבור דמי ולא תפסי לשון אתרון כלאתר כדי דבור ולא לשון ראשון בתוך כלי
 דבור וא״כ במאי פליגי תנאי י״ל הא דתוך כדי דבור כדבור דמי היינו כשאומר תוזרני
 ט אבל היכא שאומר שני דברים טתד יש לנו לומר שיתקיימו שניהם. ואס (*אין יכול
 לקיים שניהם) [*לא יוכל שניהם להחקייס] יש ללכה אחר לשון ראשון או אחרון למר

 כדאית ליה ולמר כדאית ליה. עיין במרובה בקצר:

 תופס שטר ממון שיש בו תנאי
 בכך וכך בשבת בכך וכך לירת פלוני לממן שאנו מומן כאן במתא פלונית איך סב״ב
 אמר לנו הוו עלי סהדי וקנו מנאי וכתבו ותתמו והבו ליה לפלוני ב״פ למיהוי
 טדיה לזכותא דצטתא ברעות נפשאי בלא אניסנא ואתניתיה בהדיה על ההוא שותפותא
 ועסקא כך וכך תנאי ואי מקיים ליה תנאי לילי מעכשיו יהא כך וכך ואי לא לא ותנאה
 לא הן מקמי לאו וכולהו לקלוקי לתנאי בני גל ובני ראובן ולא יהא לו כת לערער על
 חנאי הדא ואחריוח וחומר שטרא דנן קביליח עלי ועל ירחאי כאחריות כל שטרי תנאים
 לנהיגי טשראל מיומא לנן ולעלם ללא כאסמכתא וללא כטופטי לשטרי וקניגא מפלוני

 לפלוני בכל מה לכתיכ וכו׳ עכ״ל העיטור: פליק פרק ו׳ וז׳

 פרק יש נוחלין
 הכותב כל נכסיו וכו׳ תרסו מעשה בא לידינו ונתעלמה ממנו הלכה באדם אתד
 שצוה בעת פטירתו וקרא לאשתו ולבניו שיש לו מאשה אתרת בפני עדים
 ונתן לאשתו כל אשר לו בפני עדים ושטר מתנה נתן טדה כמצוה מתמת מיתה וכן מוכיח
 לשון השטר שכתוב בו כל נכסי קרקעות וספרים וממלמלין נתונים למרת אסתר ואתריה
 ינתנו לילד מותי אך היא תתן מנכסי י׳ ליטרין וס״ת וטלית לצדקה וכל השאר נתון לה
 והאשה קיימה דברי המת ונתנה כאשר צוה לה אישה ועתה אומרים היורשים להעמידה
 על כתובתה וגס העשרה לימדן שנתנה לנכות לה מכתובה. השיב מורי נראה בעיני דהיינו
 דאמרי׳ פרק יש נותלין דף קל״ב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא
 ואפילו באשה אצל במ הבעל מ הכא סטרא להו פרק יש נוחלין בין לרב עוירא בין לרטנא
 דלא קנחה ואינה אלא אפוטרופא וכ״ש אם היה לה יורש ממנו דלא עשאה אלא
 אפוטרופא דלכאורה נראה דהוי כמו כוחב כל נכסיו כלא שיור די׳ ליטרין וטליח
 (*שנחנה) [*וס״ח] לא הר שיור הראוי לבניו דדמי להא דאמר פרק יש נוחלין אשחו
 משום אפוטרופא ולאחר משום מחנה לשניהם מחד לההיא גירסא שפירש רשב״ס ג)
 (*למחנה) ףדמחנה] שנהן לאחד לא יבטל האפוטרופא מאשחו משוס שיור שהרי לא
 שייר ליורשיו כלום: ואף על גב שכחב ואחריך למוחי אין זה שיור דהא קי״ל פרק יש
 נוחלין כרשב״ג דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ואם בא ראשון ומכר אין לשני עליו
 כלום דא״כ אין זה שיור כדפסק ר׳ יוחנן התם ואמי נמי קאי כוותיה מדקאמר התם
 איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור נכסי כרשב״ג מכלל דאס ירד ראשון ומכר אין
 לשני עליו כלום וההיא עובדא נמי דההיא איתתא מוכתא דאזל אקנייה לבנו קמן והיינו

 הגהות [א] פי׳ לאמר רבא בגמרא אלמנה שתפסה מטלטלים למזונוח מה שחפסה הפסה אבל לא לכתובה לכן פי׳ רש״י למיירי לאחר מיחה לאי מחייס תקשה לרנא אררנא לאמר אכל לכתוכה לא ממי ורבא ס״ל פרק הכותנ למהני חפיסה
 מחיים ולכן פי׳ רש״י להכא מיירי לאחר מיחה ולכן מהני למזונות ולא לכתובה: ןב] פי׳ והרי היא אצלם כאצל בניה שלכברה נחכוין לעשוחה אפוטרופיא:

 הגהות וציונים ממט׳׳י ומ״מ א) נ״נ מעלמא לבתי פרשב״ס שס משכירוח הבתיס לכמקלקעי חשוב לה לשכר מקרקעי חשוב מקרקעי: בןצ״ל אחרון: ג)סרשב׳׳ס בשביל מתנה שנתן לאחר לא בטל כצ״ל: ד) לעולם כצ״ל: ה) ולא כצ״ל: 0 בנותיו
 כצ״ל: ו) נ״נ א״כ לא הקנה לה אלא הפירוח: ח) ואחריו נצ״ל: ט) נתכוונה כצ״ל: י) או וכו׳ ליורשו כ״ז מוקף: יא)מלפרנסס כצ״ל: יב) לעשותה כצ״ל: יג<והא לאשה אצל כני הנעל נמי לייניגן לה כצ״ל: יל) אני כצ״ל: ט0נ״נ אחר: טזןנ״ב למר:



 לח מסכת מרדכי כבא כתרא
 יהנה ניהליה ואח״כ נשא [ג] אשה זו אי לוה חוב ועכשיו רוצה להפסיד השעכוד של
 הכתונה או המוב ע״י ף שאומר] שנתן אותה לזה שהוא קודם אלא ש״מ דלא חיישינן
 להכי ש״מ דמתנת ש״מ אינה מפקעת כתובה וכע״ת ורכינו יצחק דל הביא ראיה דמתנת
 ש״מ אינה מפקעת כתובה מהא דקאמר לקת עבד ושפתה ומה מן השוק שיתרר השפתה
 ונשאה וכתב כל נכסיו למה מוכר אביו להגבות [לאמו] כתובתה וקא משמע לן כר׳ מאיר
 דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה והקשה רבינו יצחק והרי נתן כל נכסיו לבנה וכתובתה
 אינה נגמת מן הממנה של מטלטלין כדאמר עשה שורו אפותיקי אין בעל תוב גובה מהן
 אם מכרו [ונתנו] במתנה ותירץ דמתנת ש״מ שהיא דרבנן לא אלימא לאפקועי כתובה
 ועיין פרק נערה שנתפתתה וכ״פ ר״י ז״ל במקום אחר דמתנת ש״מ כירושה שויוה רבנן
 ומשכה היא פרק מי שהיה נשוי דירושה לא מפקעא כתובה דתנן שכייה ויורשיה קודמין
 וכו׳ וע״ש. השיב רמכו ג< משאכ״ץ ש״מ תרפט שאמר ביום א׳ תכו ת׳ זקוקים
 לסלוכי ולמתר תזר ואמר תכו ת׳ זקוקים לפלוכי ומססקא לו אס הש״מ דעתו היא על
 השמוכה זקוקים ראשוכים ואין למקבל מחכה מ אס ח׳ זקוקים או מתכה אתרת היא
 ויש לו ט״ז זקוקים [מסתברא דעחו על ח׳ זקוקים] (הראשוכים) מידי דהוה לאכל)
 [*אשכי] כתובות היוצאוח בזו אחר זו ואם הן שוות בטל שכי את הראשון ס׳ כערה ועוד
 אמר בפ׳ יש נוחלין ש״מ שאמר תנו ר׳ זוזי לסלוני בעל תובי כראוי לו נוטלן ונוטל
 אח חובו וקאמר דוקא כראוי לו כר״ע דדריש לישנא יתירא הא לא אמר כראוי לו אין
 נוטל שתיהן וא״כ כאן נמי אמאי ימול את שחיהן. ומיהו יש לחלק דלמא שאני התם
 דאמר י< נטל בתומ דמשמע טפי שרצה לומר [דדוקא] בתובו אס לא משום (*דאין)
 ףדאמר] כראוי לו ותדע (*דא״כ) ןדאמריכן] פ׳ אלמנה ניזוכת משל דרבי יוסי למה
 הדבר דומה לש״מ שאמר חנו ר׳ זוזי לפלוני בע״ח אס רצה בע״ח נוטלו בממנה ולא כך
 כחו יפה פירוש שחוזר ונוטל את התוב והשתא קשיין אהדדי ההיא דיש נוחלין וההיא
 דאלמנה ניזונח אלא ההיא דאלמכה לא מיירי שאמר לפלוני בע״ח אלא כגון שאמר תנו
 מאחים זוז לפלוני וחו לא והא מקט בעל חוב מגיד לך המלמוד דמיירי כגון שהוא
 בעל חובו ולא מפגי שאומר כן וגרסינן התם בעל חובו בוי״ו ולא בעל חובי ביו״ד. ומכל
 מקום הך עובדא דקיימינא עלה לא מסתברא לן לחלק ואין לו אלא ח׳ זקוקים ושלום
 שמשון בר׳ אברהם ועי׳ סרק נערה גמ ביטל שני את הראשון: תרע קיום הנקרא
 אשרתא והנפק הוא על שכעה דרכים: הראשון אס העדים מעידים עצמן על כתב
 ידן כותמן במותב תלתא כתדא הויכא כדכפק שטרא דכן קדמנא דתתימי עליה סלוני
 ופלוכי ומדאחו הכי פלוני ופלוני ואסהידו כל חדא וחדא אחתימת ידיה מתקיים שטרא
 דכן מיכיה וכיה והרי הוא שריר וקייס: השני אם אחרים מעידין על כתב ידן כומבין
 מדאחו פלוני ופלוני ואסהידו על חחימח פלוני ופלוכי דחתימי בשטרא אתקיים שטרא
 דנן כדחזי: השלישי אס כחכ ידן יוצא ממקום אחר מהמן אחקייס שטרא דנן
 קדמנא בתתימת סהדי אלין דתתימי עליה דאינון פלוני ופלוני וקיימנו שטרא כדחזי
 והרי הוא שריר וקייס: הרביעי אם העדים התתומים קיימין ואינם יודעים לקרות
 צריכין ב״ד לקבל עדותן על פה ואם נמצאת עדותן מכוונת מקיימין אותו וכותבין
 [אתקיים] שטרא דנן בהלין סהדי דאינון פלוני ופלוני דחתימי לעיל ולא ידעו למיקרי
 בשטרא ואסהידו בתתימת ידייהו ומדאתו ואסהידו לנא בפומייהו ואימץ סהדותייהו
 כמה דכחיב בשטרא איחקיים כדחזי והכל שריר וקיים: החמישי עד ודיין מצטרפץ
 וכותמן מדאתא פלוני די אתתים ופלוני דייכא די אחתים באשרתא ואסהיד כל חד
 וחד אתתימת ידיה איתקייס שטרא כדחזי: הששי היכא דליחיה לחד מינייהו ואיכא
 תבריה דידע אתתימת ידיה לכתוב האי תתימת ידיה אחספא וקיימוניה והדר אחא
 איהו ואתרינא ואסהידו אתתימת ידיה דהאיך דליתיה ואיתקייס שטרא דנן כדתזי:
 השביעי שלשה שישמ לקיים השטר שכיס מכירים חתימת ידי העדים ואתד אין מכיר
 וכותבין כמותכ תלתא כתדא הויכא ומדאתיכא אכן דייכי סלוכי וסלוכי ואישתמודעכא אכן
 תתימת ידייהו דסהדי דתתימי בשטר ואסהיד כל תד מיכן לפלוכי דייכא תברין דהוא
 כיהו חחימח ידייהו דסהדי אלין דחתימי לעיל אתקיים שטרא דכן כדתזי והרי הוא שמר
 וקיים. וכחב הגאון והיכא דליכא רווחא בכיירא לקיימיה [ד] מלפף ביה כיירא אחריכא
 וכתב בקיום וקיומי דא מלפף ליה לגויה וכתב ביה סימן מובהק ולכחחלה הוא דצריך
 לאחד משבעה דרכים אלו ה<א3ל (*אסמכתא) [*אס כתב] במותב תלתא הויכן ואיקייס
 שטרא דנן קדמנא הרי הוא מקדים ולא חיישיכן לב״ד טועץ עד כאן לשון העיטור:

 סליק פרק ח
: הגה״ה כ׳ בעל העיטור ז״ל תרעא כ׳ רב האי גאון דדבר  אמר רב נחמן י) מ׳
 שאין מ ממש כגון אויר ודירה ואכילת פירות בלא גוף כולהו לא מהני בהו קנין
י ואפי׳ אגב מקרקעי וראיה מדאמר ידור א 3 ה י ר ר נ ל ן כ ע א  w ד

 פלוני בבית זה מ׳ ורב נמשון השיב* [דימר
 מ שעה אתת] משום דלא אמר ידור כך וכך זמן וידור בו שעה אתת משמע עכ״ל. ועוד
 כתב ואיכא למשמע מינה דאפילו יורש אין יורש אויר בלא גוף דגרסינן גבי הלואתו לפלוני
 שאני התם הואיל ויורש יורשה עכ״ל: ועוד כתב תשובה לרב פלטוי גאון מאי דכתב בשטר
 תערב כל דאית לי ודיהוי לי נתון לברי לא קני אלא מאי דהוה ליה בההיא שעתא
 ואינך לא ועוד כתב דכי אמרינן אין אדם תרעג מקנה דשלכ״ל ז< ברשותו

 דאין לשני אלא מה ששייר הראשון אס כן בה תלוי השיור ואס תרצה לא תשייר כלום
 א״כ על כרתך למתנה נחכוון דאיך יהיה עיקר טפל וטפל עיקר ובלשון אחריך הראשון
 עיקר והוא יהיה לאפוטרופוס והשני למתנה שהרי אי אפשר לומר שיהיה גס לילדי!א]
 הבנות לאפוטרופוס שאין רוצה שתכבד האם את הבן כמו שפירש רשב״ס ועוד איך
 יתקיים דין זה אס לאפוטרופוס נתכוין א״כ כל ימי האשה יהיו של בנות שהד יורשות
 הס (*ובניהם) [*ולבניהם] לא נתן כלום עד אחר מות האשה ואתר מיתתה הפקיע מן
 המוח בחייהם ונחן לבניהם ואיך היה זה שחלה הממון להיוח של בנוח בחיי האשה וזה
 היה דומק לומר שכל זמן שהיתה האשה קיימת והיתה אפוטרופוס לא היה ירא שמא
 ישמעוה הבעלים ויאכלו הכל אבל אתר מותה שהיה ירא מבעלי הבכות צוה לתת לבניהם
 כי דותק לומר כן אלא ודאי למתנה נתכוון ואשר כתב מתוך דקדוק דבריו דקצת כראה
 דבהאי עובדא לא פליג רבי ורשב״ג דכ״ע השני מוציא מיד הלקוחות אפילו אס היתה
 מתנתה א< מתנה בלא אפוטרופוס הואיל ונתן אתריה לילדי בנותיו הראויות ליורשו אע״פ
 שהיו כנותיו קיימות הראויות ליורשו שלא רצה שיאכלו בעליהן פירותיהן כי הך דרב בימ
 דקאמר והא רשב״ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא פי׳ שמעכב [*לעצמו]. דין זה
 אין כראה דלא מישחמיט כלל שינהוג דין זה אלא לגבי נפשיה ולא לגבי יורשיו ואפילו
 אס ת״ל דיורשין ככפשיה כיון שהירושה כעקרת ממקומה מכין הא דבכי בכות כככריוח
 לגמה כל זמן שהמוח קיימות ועוד כי שיטחך לפי׳ רשב״ם אבל לפי׳ ר״ח שפי׳ אפילו
 רשב״ג דאמר אס נחנה במחנה מה שעשה עשוי לא אמר אלא בזמן שהקנה לאחרים
 אבל לא לבכו [כ] דבנו כעצמו ולפי׳ זה לא מצינו חילוק בין אמר אחריך לפלוני או אמר
 אחריך לעצמי וכראה לי כדבריו לפי מה דגריס אקכייה לבכי קטן דמה הוצרך להזכיר
 כאן שהיה קטן אלא לפי שהיה קטן וסמוך על שולחן אביו מסחמא חשיב ליה כאלו הקכה
 לעצמו ולא הקכה לאחר דבכו קטן כעצמו ומיהו בפירוש ר״ח לא מצאחי רק אקכייה לבכו
 סחס ועל כל זאח לבי מטה אחר פי׳ ר״ח ולשון אחר פי׳ ללא קאמר [אלא] לפלוכי.
 ומה שכתב דמה שכתכה לצדקה לא יתשב לה בכתובתה דעליה לעשות כמצות אישה והוי
 כמו שליש אף לסירוש ר״ת דבעי הושלש [*אינו נראה] מדהוצרך מתכי׳ דגיטין להעמיד
 כמעמד שלשה ואין מעמידה משוס מצוה לקד״ה ומה שהזכרת דברי ש״מ ככתוכין כו׳
 אין שייך כאן כיון שהוא ממון שאין לו תובעין אבל מצוה לקד״ה היה שייך להזכיר כאן
 בלא שלישית לפירושו ואינו מושלש לכך [לפי] שאני רגיל לפרש דטעס ריב״א ורבינו תם
 אין כראה דה״ל כהלכתא בלא טעמא אלא נראה לי דתילוק גדול בין דברי שכיב מרע
 כו׳ ובין מצוה לקיים דברי המת [כי מטעם] דמצוה לקיים דברי המת אין זוכה כלל אלא
 שכופין היורשין לקיים מצות אביהם (אבל) [וכ״מ] אם אמר תכו מפץ זה לפלוכי ובאו
 היורשין וכתכוהו או מכרוהו לאתר אין לו טעכה על הלוקת או על המקבל מתכה אפילו
 יהא אותו תפץ בעין וכ״ש אס איכו בעין שהרי לא זכה באותו תפץ מעולם אבל מטעם
 דברי ש״מ ככחובין וכמסורין דמו זכה באותו חפץ לגמרי כדמשמע הלשון ואם מכר או
 כחן יש לו דין על הלוקח או המקבל שהחפץ כקכה לו בכ״מ שהוא ואס היה בעין יטלכו
 ואס אין בעין יחזיר לו הדמים דה״ל כגזל ולא כתייאשו הבעלים רצה מזה גובה כו׳ וכן
 כשאמר הלואמי לפלוכי אמריכן דאין היורש יכול למחול ולא מצי למימר לאו ב״ד דידי
 את וכיתא כמי ההיא דגיטין [*דף יג] במעמד שלשתן דיתכו לאתר מיתה דקתכי משמע
 מטעם זוכה ולא [כפייה] דאל״כ ה״ל למיתכי תכו מכה לפלוכי ומת לא זכה אבל מפין
 היורשין ועוד דלמ״ד בירושלמי חכו בשיחרר [ובשיחרור] כמי כופין היורשין ואס מטעם
 כסיה מ״ש ברישא ףבס״ק דגיטין דף י״ג] (*דתכא) [*דתכן לא] יחכו ובסיפא חכן ימכו
 אלא ודאי מטעם זכייה ולא מטעם כסייה ולכך מעמיד במעמד שלשתן ואע״ג שראוי
 (*להשכיר) [*להזכיר] מלד״ה אף בלא שלישומ מ״מ אפשר שכאן לא שייך מלד״ה לסי
 מה שאכי רגיל [לסרש] דמלד״ה לא שייך אלא ביורשין שמצוה לקיים מצומ אביהם אבל
 אחר לא וגימא ההיא לאיסור גיורא [ללא] מצי מקכי ליה ואפילו מצוה אין כאן שאין
 המצות מוטלות על רבא וההיא לתניא לחנו שקל לבכי בשבת והולך מכה לפלוגי דאמר
 מלל״ה לא שתהא המצוה על השליש אלא יש לכוף היורשין על כך והשליש יעשה ציווים
 ובעובדא מדן אין האשה מצווה אס לא תאמר שהצדקה שנתן ברשות הבנות הנשאר הוי
 לילדיהן ולא נתן לה אותו שיור וא״כ על הבנות המצוה ומתוך כך יתחייב גם השליש
 ומה שכתב עוד מתוך דקדוק דבריו מאתר שהיתה מותזקת בממון אין כח ביד היורשין
 להוציאן מידה דאלמכה שתפסה אלף זוז למזונומיה מה שתססה תפסה ואמרינן עוד
 בירושלמי אפילו נחרי] מה שבידך לא אמריכן לה אל יעלה על לבך לומר כן ע״כ העמדמי
 סי׳ אחר סרק אלמכה כיזוכיח ואין לי סכאי עחה להאריך ושלום יצחק ברבי אברהם תכצב״ה
 ועיין סי׳ רשכ״ס גמ הכותכ כל נכסיו לאשתו פ׳ יש מחלין: [דף קלח] כאן בשחק כוי.
 בפ׳ השולח כתבמי דין מקבל מתנה שאומר אי אפשי כה וע״ש: ןדף קלג] השתא כירושה
 דאורייתא כוי. הרב ר׳ יעקב מבריש תרם ח היה רוצה להוכית דכתובח אשה ובע״ח
 כגמן ממתנת ש״מ [*אפילו] היכא דכתוכ כשמר מהיום ולאתר מיתה דמון דאס רצה
 חוזר אץ זו מתכה וראיה מפ״ק דב״מ [*דף יט] דמשכי מתכיתא דקתכי תכו [כותכין]
 בש״מ דבר מיהדר הוא (*דאי אמרת) ףאמריכן מאי איכא למימר] דלמא כחב להאי
 מעיקרא ואימליך ולא יהיב ליה כו׳ ואי במתכת ש״מ כו׳ ואם איתא דכתובה ובעל חוב
 אין כגבין ממתכת שכיב מרע מאי קאמר מ״מ איכא למיתש דלמא כתב להאי וכמלך ולא

ת 1א| פי׳ שיהיו בס יללי הבנות אפוטרופוס לאחר מומה ילא מתנה ;תן ליללי תמות על זה כתב שאין רוצה שתכבל האס את הבן: !בן וכן לעת הרמב״ס פי״ב מהלכות זכייה כלעת ל״ח: [ג) יאין להקשומ אף אם מתנת ש״מ אינה ו ה ג  ה
 מפקעת שעגור כתובה ובע״ח היינו ממנת ש״מ שנתן אחר שהחחיל השעגול של כחובה ובע״ח הוי מתנה א״כ עריץ יש לחוש שמא כבר כתב להאי ונמלך ולא יהיב ניהליה ואח״כ נשא אשה זו או לוה ועכשיו רצה להפסיל השעבול
ר! קיום ב״ל צדך שיהא סמוך לכתיבת יל ן התשש במקומו עומל רי״ל כיון שכתב מהיוס ולאחר מימה אין המתנה הוי מתנה על לאתר מיתה והוא נשא אשה אי לוה בין כתיבה למיתה א״כ הוי השענול קולס המתנה: ן  כמו שכתב הספר ועדי
 העלים או סמוך לצל השטר או מאתוריו כנגר הכתב מיי׳ פ׳ כ״ו מהלכות שטרוח. וכתב המ״מ תיקון נאה הוא זה והביא לברי העיטור לכתב מלפסץ וכתב ביה סימן מובהק וכתב הוא עליו ואיני יורע מה שימן מובהק יועיל אא״כ יכתבו הלייניס

לבד הרמנ״ס הס עיקר:  בחתימת יליהס איזה לבר בגוף השטר ואס יזלייף ילמה בתיבה לכתיבה אס תלמה אבל כל שאר סימנים הרי הן יכולין להזלייף. ו

 חהושי אנשי שם
 ש״י נגן לסוס דהנוא קשה הלא רב׳־נו תצצאל לא לכר כאתריך כלום רק דנר במקבל ממצה וא״כ מה זה חנצאל לא מצינו תילוק ר״ל שאין תלוי בדכד ש״מ אס אמר אחריך לאחר או לעצמו של ש״מ דלא תלוי אלא
 שאמר לפי׳ זה לא מצאנו מילוק בין אמר אחדך. ול״נ לפרש דה״ק דר״ת מפרש הא דאמר בגמ׳ ואפי׳ רשב״ג כמקבל הממנה מש״מ למי הוא נותן לאתר או לעצמו אגל לפי׳ רשב״ס שפי׳ ללרשב״ג יש סילוק למי גותן
 לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא ר״ל שמדבר המקבל מחנה מש״מ שנותן לאחר אז קנה מי שנוחנו לו אנל השכיב מרע דהיינו שאמר אחדך יהיה לאחר ובין שאמר אתדך לעצמו וא״כ יהא חילוק בין אומו אחריך הוא

 אס המקבל הממצה משכיב מרע צותן המחצה לעצמו כגון לבצו הקטן לא קצה הקטן וא״כ לסי׳ זה של רביצו אחר או הוא לעצמו שאס הוא לעצמו הוה רק אפוטרופוס משא״כ לפי׳ ר״ח וק״ל:

: : ז<נ״ב או ר נ״ב ש״מ שאמר ידור פלוני כ ן ׳ מתנה נמחק: כ)מדלא כצ״ל: ג<נ״ב שמשון: דן בעל חובי כצ״ל: ה) נ״א אנל סתם ו פ אןמי ״ מ י ו ״ מ פ ים פ נ ו צי ת ו  הגהו



 בבא בתרא לט
דן ריש לקיש מולו  למה שפסק רשב״ם ואלרבה פרק כל הגט מוטח לבין ר׳ יוחנן ו

 לאין מפסיל פירות ט אם משעת כתיבה ומשעת נחמה:
 פליק פרק ט

 ומיהו בקרובים כשר כר: הגה״ה בפירקא קמא לגינרן כתבתי מה דינו של שטר
 אחל הכתוב בו מתנה לשני בני אלם והעלים התתומיס כשרים לאחל ופסולין
 לאחל מן המקבלי מתנה ועיין שם באלפסי פרק קמא למכות. ריש פרק שלישי לגיטין
 כתבתי לשטר שנפרע בו טוס תוזר ולוה ט וע״ש [ס״פ הכותב]. ששאלת תרעד על
 המלמל שהלוה בטת בעה״ב על המשכונות והפסיל מהם ולא פישר עם העובל כוכטם
 והלך לו והנית קצת מעותיו טל בעה״ב וטוען בעה״ב אני צריך לפייס העובל כוכטס
 ממעותיך שבילי נראה לי לאין בעה״ב יכול לעכב עליו ואם יש לו עליו ילך ויתבענו
 ומסקינן מעותיו מבעה״ב כלאמרי׳ בפרק גט פשוט ההוא ליינא לאחתיה למלוה בנכסי
 ללוה מקמי לאיתבע לדינא סלקיה רב ענן כר קסבר נכסי לאיניש אינון ערטן כו׳ ותנן

 לא יפרע מן הערב תתלה. ושלום מאיר בר ברוך:

 מסכת
 ה״מ היכא ללא תפיס לההיא מילי לאקני ליה וקתבע ליה אבל אם תפס תפס וכ״כ
 רי״ף רש להטא ראיה גט הא לאמרינן אמר רב נחמן אף משבאו לעולם יכול לתזור
 ומולינא לאי שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה והגאון מוקמא בגוסס לומיא למה שאירש
 מאבא מכור לך א״נ בכלי חייו לומיא למה שתעלה מצולמי היום מכור לך על כאן:
 ונכנס אחריה לחורבה. פי׳ רשב״ס לנשואה היתה ולפי שהיתה לעתו לגרשה קאמר
 לאין יורשה ומכאן פסק לאלס שרוצה לגרש אשתו אינו יורשה וכדאמרינן נמי בגיטין
 מון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לבעל סירות כך פי׳ רשב״ס וקשיא לאממנן בסמוך
 הואיל ולא נכנס אתמה אלא לבולקה מתה אין יורשה משמע שאם נכנס אתריה שלא
 לטלקה היה יורשה ופירש רשב״ם לגרסינן הואיל ונכנס אתריה לבולקה. ור״ת פירש
 לבארוסה מיירי ואמרו בפ׳ נערה שנתפתתה ממ׳ מסר האב לשלותי הבעל היתה לו
 חצר בדרך ונכנסה עמו אם מתה יורשה וזאת החורבה היתה שלו ולכך היה יורש אס
 לא מסני שנכנס אחמה לטלקה [א] וניחא השתא הואיל ולא נכנס אחריה כי אס
 לבולקה ולסי זה צריך לומר שלא היתה תותרנית ולא הוו קלושי טעות וגם אין ראיה

ת [א] סי׳ אס נכנס אחריה גס נשטל ל״א שלא לטלקה: ו ה ג  ה

 מרדכי



 לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי ממסכת כבא בתרא
 כולל כל חדושי דינים שהובאו במרדכי על דעת הרמב״ם ז״ל, מאת הרב הגאון ר׳ יוסף אוטילינג זללה״ה אבד״ק קרימונה

 I טיפול ביפס על שיעבור הזעם וכפי מעוט ממונם
 שנושאין ונוחנץ בעיר יתנו נעול עס מי העיר:

 (קככ) אס כני העיר יש להם שוק או יריל אין יכולין לעכב בני
 עיר אחרת מלנא ולהלוות בעירם ולעשות שם סתורה:

 (קכג) אס רצו לנוף ארס שיצא מישונס אין יכולין לכופו על
 שיפרעו לו חובותיו ויכוין שם שיעור מחייתו:

 (קכד) ראובן עשה צנור של אננים נקרקעו אצל כוחלו של שמעון
 והכוחל של עצים ושמעון טוען שהזיקו אס הרחיק צנורו

 ג׳ טפחים אין לו להרחיק יוחר:
 (קבה)לענין חשמיש שמשחמש נפל תמרו כאוחה שעה

 שמשתמש נפניו ושוחק הויא חזקה לאלחר:
 (קבו) כותל שמן שני שותפים ושניהם יש להם מלק נו אין
 האחל ינול למות שוס לנר נתצר שלו כלא רשות תמרו

:  | אף על סי שקורח מחו מונחין נו
 (קבו) ניח הכסא מנאר מיס צריך הרחקה (ט״0 ןשמשיסן
 ! אמה או יחד על נלי שלא יזיקו לנאר יאין יכול לומר

 החזקתי לאין חזקה לבאר:
 ן (קכח)ראונן הנא לסמוך נוחל מן הצל לחלונו של שמעון והיה
 | חלון שקוף מנחון השינ ר״מ שאין צדך להרחיק מן

 י השקיפה אלא מן החלין:
 (קכט) אין חזקה לנזקין אומר ר״ת אפילו אס הקנה יכול לחזור
 נו לקנין טעית הוא קסנר היה שיוכל לקנל וענשיו אין

 יכול:
 (קל) נקנין גמור מיירי כקוטרא לרכינו תם לוקא קוטרא

 לכבשן שהוא גלול ומזיק:
 (קלא) ולוקא מח הכסא ל־להי שהיה למעלה מן הקלקע והיה
 משדח מוחל אבל שלנו שהוא מכוסה יש להם חזקה ויש

 j חולק:
 j (קלב) אס החזיק בלי נזקין היינו עשן דח ומח הכסא לגמ
 איסטניס ומלאכה שמעלה אבק שמנלנלח חצר חמרו אין
 חזקה ואפילו שחק הניזק שנים הלכה וכן הזיק ראיה

 כמקום שצריך מחיצה כופהו לעשוח ככל עח שירצה:
 (קלג) בני מבוי או בני חצר שנעשה אחל מהם אומן ולא מיחו
 ! והרי הוחזק בכל עח יש להן לומר אין אנו יכולין לישן

 מקול הנכנסים ויוצאים:
 (קלד) מי שהחזיק כנזק שיש לו חזקה המזיק טוען מחלח או
 שחקח והניזק אומר עחה ראיחי או מחיחי ולחיחני מיום
 אל יום על הניזק להמא ראיה ואס לא ישכע המזיק היסח
 ויפטר ואס הוא נזק שאין לו חזקה על המזיק להמא
 I לאיה ואס לאו ישבע הניזק היסח שלא קנה מילו ויסלק

 | הלה היזיקו:
 (קלח) יש סמך שנוהגין בכל הקהילוח שיחיל המליץ עס קהלו
 | עבור עניני מסים שהקהל גומן ממנו המש חחלה ואח״כ
 ו אס ירצו ירלו ללין עמו ואס נטלו שלא כלין יחזירי לו

 ע״פ ב״ל:
 (קלו) ואס יש מנהג נעיר שהם נגררים אחריו ילכו אחר

 מנהגם:
 (קלז) ואס יש עשה שנועה מניהס הרשוח מל הקהל לישנע

 i אי להפוך על שכנגלו שכל שעה ילן על העליונה:
 I (קלה) אמנס חיימם לעשוח לו לין לאטו משוס לרמס נינהו

 י יגזלו ליחיל:

 חזקת הגתים פרק שליש•
 j (קלט) חנוני שעשה חנות ואינו משחמש נו אלא כיוס אס הוחזק
׳  י׳ שניס הו־ חזקה אף על גנ להלילוח מפסיקות אנל מ

 i שניס לא הוי חזקה:
 (קט) לאונן טען על שמעון הפקלתי מלך חגורה של כסף ונחי
 נפש זהב ושמעון משינו אשתך הפקילה אוחה מלי קולס
 שנשאת על תנאי שלא יהא לך רשות נהס ושינתנו לבניה
 ן שהיו לה מנעלה הראשון ועחה נפטרה רוצה אני לקיים
 ו ציריה כר נאמן שמעון נשמעה כלנריו האחרונים לומר

 טעיחי:
 (קפא)לוקא הכחישוהו טענה ראשונה נעלים אז אינו יכול
 לחזור ולטעון טענה אחרח שסוחרח הראשונה אכל היכא
 ללא הוכחש נערים וחזר וטען מעצמו נולי עלמא מולי

 ליכול לחוור ולטעון אפילו טענה ששוחרח הלאשונה:
 (קמב)מעשה נראוכן שחכע שמעון ללץ וטען התקלחי מלך
 חפן ושמעון השינ החזרחיו לך וכשחיינוהו מיל לישנע

 אמר שונ נאנל ראמ״ה השכיעו כלנריו האחרונים:
 (קפג) אלמנה סרח נח אשר טענה על ראונן אחי אמה מן האס
 \ לא מן האנ קרקעוח ומטלטלים וספרים של זקני יעקנ
 אמו ואמו אשחו של זקני יעקנ לא נשנע על נחונחה
 ונשאר מלה הרנה יותר מכתובתה ושמעון השינ כי מחלו

 I כוי כארוכה:
 j (קמר) רנדס העשויין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן נילי

 , אינו נאמן:
: ו  (קמהןלישחכע להכחיש העל כמה פירושים נ

 י (קמו) ראובן השכיר מתו ללוי י׳ שנים ונתן לו השכירות אח״כ
 השכירו לשמעון יכול ראובן לומר זיל ולגרשו ואי טעין
 ן לוי השוכר ראשון השיכ לי מעותי יכול הלה לומר הא
 ן מתא קמך אבל איני רוצה שתכניס בו אתרים ואפילו לא

 נתן כל השכירות:
 (קמז) המוכר מת לחמרו כיון שמשר לו המפתת קנה:

 ! (קמח) והוא שאינו מוצא להשטר מתו אכל מוצא להשכיר מתו
 כאותו שכר עצמו לא ימן לו לוי אלא שכר י״נ חרש שלר

 j נו ואילך ישכ־רנו לאחרים:
 I (קמט) ובלבד שיודיענו השוכר ל׳ יום קולס ימות הגשמים ואס
 לא היל־עו יצא ממוח הנשמים חייב ליתן לו כל שכרו

 של ימוח הגשמים:
 (קנ) אתרי כתיבת השטר אין המוסר מולעא שוה כלום:

 (קנא)(ה״ה לבל השטרות) קני! בפני שנים אין צדך לומר
 כחוט:

 (פג) ולוקא שיש מלו בשעת הנלר כפי מה שנלר ליתן לצלקה
 אבל לא הוי מלו כפי מה שנלר נראה שאין הנרר חל:

 (פד) מי שיש לו ר׳ זוז לא יטול לקט שכתה ופאה ומעשר עני
 היו לו ר׳ זוז תסל לינל אפילו מתנין לו אלף לינר כאתת

 נוטל וכן שאר צלקה:
 (פה) ור׳ זוז שאמרו הכל לפי פרנסתו ופמסת אנשי מתו:

 (פו) ר״י נר קלונימוס היה מסופק אלם שהוא נודד למרתקיס
 להמא טרף למחו ונחנו לו ר׳ זוז נעיר אחת אם צדך
 לחוול לכיחו וא״ז כחנ על מקום שחישנ להרחיק הוי

 כפעם אחח:
 (פי) מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו מח מן הזקנה על

 שיצטרך לנרייח:
 (פח) נל מי שצריך ליטול ואינו נוטל הלי זה שופך למיס ואסור

 לרחם עליי:
 (פט) המסרי׳ מממונו לצלקה ויש לו קרונ נעיר אינו רשאי
 לתתה לקרונו לנלו אלא לגנאי העיר יחננה והס יחלקוה

 נראוי:
 (צ) לא יתן אדס כל צדקותיו לקלונו אתל ולהניח שאר

 קרובים גס לא לאלם אתל ולא לשאר מי אדס:
 (צא) המתלק צלקה צדך ליזהר שלא ירבה לקרומו יותר משאר

 בני אלם:
 (צב) הפושע במעות של צלקה ונגנבו פטור מלשלם ואס היה

 קצבה בעיר כך וכך לשבוע או ליום תיינ לשלם:
 (צג) אחיך מאמך קולס לאתיך מאמך יושב עילך קולם לעיר

^ א  אחרח יושמ א״י קולמין ליושמ חוצה ל
 (צד) לין אמח לאמחו לאפיקי לין מרומה שאע״פ שהעלים
 מעידים אותו אין מחתכין אומו הואיל ויילעין שהן

 משקרין:
 (צד,) על אודות מור שהיו המיס מן הגגות יוצאין שם וטוען

 שמעון שראובן סתס לו לאותו תור כר:
 (צו) יש ללמוד שאס סתס ראובן פתחו או חלונותיו ובא שמעון

 שכנו למוח לפני פתתו ותלונו יכול ראובן לעכב:
 (צו) מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וכמו שהחזיקו

 ברשוח חחלה:
 (צח) זימנין דאפילו חרי מצו למיכסינהו לאינך חד למיחנ שני

 חלקים דידהו אחד מיצרא כגון חרי דאחו מכח חד:
 (צט) נשאל מר״מ אם השוחפץ יכולין להכריח אח ראובן שיטיל
 חלקו במערב והמה יקחו חלקם במזרח לפי שלמקצחן יש

 להם קרקע אצלו חלוקים רש״י ורטט תם:
 (ק) רט יואל פסק דנגחיס כוסין אוחו לחח לו אמצרא:

 (קא) ראובן ושמעון ולוי היה להם מח קטן מן נ׳ נחים של
 יהודים שהיו אחיס והיו קרומס ונאו למוכרו באו שני

 היהודים ובקשי מהם למוכרו כוי נאורך:
 (קב) כללו של דבר כל דבר שהוא טוכ לזה יאין לחמרו הפסד

 כי כלל נופץ לעשותו:
 (קג) הלכתא אית דינא דגוד או אגוד פר״י דאפילו בדמיס
 יקרים יותר משויו הרנה יכול לומר כן ורנינו יקר פירש

 כפי השומא דוקא:
 (קד) עני ועשיר שהניח להם אמהם מרחץ או שאר דנדס אין
 העני יכול לכוף אח העשיר לקנוח חלקו אלא משכיר

 לאחרים כפי חלקו:
 (קה) איכא מאן דאמר לא אמרינן איח דינא דגוד אגוד אלא

 היכא לכל מד מנייהו אית ליה דמי:
 (קו) ונכתמ הקדש אפילו שניהם רוצים לא ימלוקו אס הוא
 ככרך אחד משום כזיון ושחי כדכוח חולקים אס שניהס
 רוצים אכל אחד אין יכול לכוף חמרו לחלוק ולהעלות

 כדמיס אס כרך אחד טונ מחנירו:
 (קז) אנל אדם אחד אס נא לחתוך חותך ואין נו משוס נזיון:
 (קח) פר״־. דוקא ספרים שלהס שעשויין נעץ ספר וננללין
 יחד איכא מיון לחלוק אנל (חדחא) ןהשחא] שאנו

 קושרים הספרים כקונטרס ליכא כזיון:
ד רמ מאיר נ  (קט) מדנק אדס חורה נמאיס וכחומס כאחד ד

 ורמ יהודה אוסר:
 (קי) נותן מן חומש לחומש ד׳ שיטין *) והיינו מן נמא לנמא

 אנל טן חומש לחומש לא:

 לא יחפור פרק שני
 (קיא) לא יחפור משמע שצריך הרחקה משוס מחונחא:

 (קיכ) חלון שנין מחו לחמרו ממא אח הטומאה כו׳:
 (ק־ג) חנוח שנחצר ־כול לומר איני יכול לישן מפני קול הנכנסים

 כר היינו כני אדם נכדס זולחי כני החצר כוי:
 (קיד) נראה לר״י. דוקא שאומן בני העיר המוכדס רוצים ליחן
 כוול כמו אלו יכולים לעככ כדי שימכרו הס מהרה אכל

 אם היו רוצים ליחן יוחר מוקר מאלו לא:
 (קטו) מי שיש ניח כחצר השוחפין לא ישכור כר סר״י דוקא

 לא ישכור אכל למוכרו שרי:
 (קטי) יש מקומוח שדנין דין מערופוח ויש מקומות שאץ דנין:
 (ק־ז) מנוי הסחוס מגי צללים ורק כצל אחד יכנסו לו ודר
 ראובן אצל סופו הסחוס ונא שמעון ללור ננגל הצל
 הפתוח שאין העכו״ס יכול לילך אס לא ילך חחלה לפני

 פתח שמעון נראה ליכול לעכנ עליו:
 (ק־ה) נר מתא אנר מחא אחריתי מצי מעכנ ואי שייך נכרגא
 למתא לא מצי מעכנ נר ממאה אנר מנואה לנפשיה לא

 מצי מעכנ:
 (קיט) רשאין לנזור כל מי שינא נעיר שלא מרצונם שלא ישא׳
 ויתנו עמו ואס יש רנ כעיר יכול לגזור גס על הנא נעיר

 לגור וחלה גזירתו אס הוא תלמילו:
 (קכ) הלר נעיר אחרח אע״ג לשייך ננרג׳ למחא להכא לאס
 רצה לנא ולהלווח נעיר הזאח הלשוח מלו מ״מ איני
 כאנשי העיר לשאח עמהס נעול אא״פ יהא נעיר י׳׳נ

 חלש או קנה כיח לירה:
 (קכא)אס בורחים ליישוב מפני פחל וסכנה אין בני היישונ
 יכולין לעכב מלס מלהלוח ומלהרויח כשיעור חיוחס וכפי

 j (לט) אס הרוב הסכימו המיעוט חלה עליהם הגזילה כעל
 כרחם:

 (מ) שמעינן שאין צריך לענוח אמן אחר גזרח האלה ואעפ״כ
 חלה:

 (פא) אס רונ הקהל מסכימים אל גזירח הראשי׳ יכולין מן הרין
 לנפוח המיעוט להיוח צייחי לתקנתם:

 (טכ) אס ראונן גנרא לאמיל הוא והקהל עשו חקנה שלא לקנל
 שבועה מפני חקנח הקהל יחכן לנוף ראונן לחקנחס אנל

 אס לא אמיל למה יררפוהו:
 (מנ) כני העיר שנגנב להם ש״ח אין לנין אומו כליינים של

 אוחה העיר:
 (פד) אין רשאין חשומ העיר לקיים שוס לכל היכא ליש ליין

 מומחה או אלם חשונ אס לא על פיו:
 (הה) משנאח ליל הגנאי אסור לשנוחה לוקא הגנאי:

 (פו) אנל מי העיל משניס אומה אפילו ללנר הרשוח וכן היה
 נוהג ר״ח:

 (פי) לאונן נתן ממונו לצלקה ע״מ שמן הריוח ישנרו הקהל
 רנ הישר כעיניהס וכן עשו לאתר מותו ונמצא רנ אתר
 נשוי ממות המקליש גלול כמותו אין כאן אומלנא והקהל

 יעשו כטונ נעיניתס:
 I (פה) כל מה למטי ליל הגנאי יכול ליתן לקרובו עני לטונמ

 | הנאה שלו:
 (פט) אם הוליע לקהל שהוא נולר כך וכך לתת מל גנאי
 לעניים שנעיל ושונ העני אפילו הוא גופיה לא מצי

 לעכומ:
 (נ) קופה של צלקה נגמח כשנים ומחחלקת בשלשה:

 j (נא) לוקא שררוח הוא ללא עמל הא הימיני מסימניה ליה
 ליתיל לעשותו גזנל:

 (נב) ירושלמי אין מעמילין פרנסים פתות מגי פירוש גנאי
 צרקה:

 ו(ננ) מיהו נהגו ככל המקומות להעמיל גנאי אחר:
 (נד) אלס שהצמר חפצים נו למנותו גכאי של צלקה יש לו

 ! לקנל על עצמו להיות גנאי:
 (נה) אלס שהוא גנאי צלקה אס העניים ימרפוהו אין לו לתוש
 ני יותר טונ הוא לו מה שמנרמן אותו ני יותר זכותו

 גלול:
 (נו) הגנאי שאמר בעולו גבאי כך יכך תלויתי לתוך כיס של

 צרקה נאמן נלא שנועה אך לא אתר שיסלקוהו:
 (ני) אץ מעשין על הצלקה אפילו למצוה:

 (נח) צלקה מתיינ עליה לאלתל:
 ן (נט) היינו משתנעה הגנאי ולא משעה שנלר איהו:

 j (ם) ומותר לשנותה קולס שינא לילי הגנאי:
(שא) היכא שנלר ליתן לפלוני ולאי לא ענר על שינא אומו 1 

 פלוני:
 (פנ) והיכא שנלל לימן ליל הגבאי והגבאי אינו יולע לא עכל:

 (סג) ומסתבר לתייב להוליע לגבאי:
 ; (סד) מוצא שפתיך תשמור אין לי אלא שהוציא כשסתיו גמר

 ן כלבו מניין תלמול לומל כל נליכ לב:
 (םה< מי העיר ולאי רשאי! אנל גנאי שגנה קופת או תמתוי
 אינו רשאי לשנותה אפילו ללנר מצוה והני מילי רנני

 העיר יכולין לשנות ללנל מצוה אנל לא ללנר הרשות:
 ן(סו) רוחא נלנת מת המסת אנל ננרנת עניים אין הגנאים

 ! יכולים לשנוחה אפילו ללנר מצוה:
 (פו) ישראל שהתנלנ מנורה או נר לנ״ה אסור לשנותה והיינו

 שכנר נשתמש נהן והדליקו נמת הכנסת:
 (פח) אתד נתן מקצת נכסיו לצדקה נעת מותו לימיס ירדו
 קרוביו מנכסיהם וגדולים היו אומרים שיש ליתן אותה

 צדקה לאותם קרוכיס ואיני כן אלא הן כשאר ענייס:
 I (שט) יהודית אחת נפטרה ואמר רבי אליעזר ממין שנדרה כ׳
 | דינריס לצדקה ולאחר פטירחה החזיק נשלה ולא רצה
 להחזיר ליורשיה והשינ ר״י כי רמ אליעזר אין לו להחזיק
ד המח אין מוטל נ  j בממון היורשים ידין מצוה לקייס ד

 I עליו:
 (ע) פוחשין לו לאדם שהדיר אח חטרו מנכסיו:

 (עא) עני שיש לו קרומס עשידס שיכולין לפרנסו אין גנאי
 העיר חיימן לפרנסו אף על גג לקרוביו נמי נוחנין נכיש

 של צלקה:
 (עב) אלס שנותן צלקה לסחס עניים שמעינן מהנא שהקלומס

 עניים ווניס נה:
 (עג) מי העיר שהלכו לעיר אחרח ופסקו עליהם צלקה נוחניס
 וכשהן חוזדן ממאין אוחה עמהס ומפרנסין נה מי

 העיר ויחיל נוחן לעניי אוחה העיר:
 j (עד) נר״א נשאין שם חנר עיר אנל יש שס חנר עיר חנחן

 | לחנר עיר:
 (עדו) פירש רש״י תבר עיר המתעסק בצרכי צמר:

 (עו) והיינו צלקת שגזרו על עצמן מפני תעניות בצרות אז
 צליכץ ליתן לגבאי העיר:

 (עז) אבל צדקה שרגילין ליתן כל שעה אין צריכין ליתן לגבאי
 מ אין כאן חשד אלא מוליכים אותם לביתם:

 (עח) הלכך אוחס בני הישומס שגאים לקהלה ראש השנה ויו״כ
 ומזכירץ נשמוח ונודרים נדדס אין כאן חשד ומוליכים

 צדקה נישוניהס ועושים בה כרצונם:
 j (עט) אורחים הנכנסים אצל נעל מח אינם רשאיס ליחן משל
 \ לפניהם לק נעה״נ ולא לעכדו ולא לשלוחו אא״כ נטלו

 רשוח:
 (פ) אחד היו נושין נו מנה ונצטרך לנדוח ושט אחרי פרנסחו
 עד שהמא ר׳ זוז וחנעו הנושא והלוה השינ לא רחמו
 | עלי אלא לפרנס נני ממי ולא לפרוע חומ ופטרו ראני״ה

 ירמנו שמחה תיינו:
 (פא) נעה״נ עשיר ונצטרך לוקח לקט שכחה ופאה ומעשר עני
 ונשיחזור למחו ישלס וחנמיס אומרים אינו צריך לשלס:
 (פב) אמר ליתן לחמרו מתנה מרונה מותר לחזור נו היינו

 לעשיר אנל לעני נעשה נדר:

 השותפין פרק ראשון
 (א) הכל כמנהג מדינה:

 (ב) רמנו תס. יש מנהגים דאין לסמוך עליהס אסילו היכא
 דמני הכל כמנהג המדינה:

 (ג) אסור לישן נמת הכנסת אפילו שינת עראי ולצורך נ״ה
 מותר ולפיכך ישניס ט מו״כ:

 (ד) מי שצריך אדם אחד לקראתו נמת הכנסת כשיכנס ישנ
 מעט שהישינת מציה:

 (ה) אס כנה ראובן מת כצד מת שמעון או הכחליס ונהנה
 שמעון מכוחל תרניעי חייב שמעון ליתן תלקו וכן אס

 הגמה כותל:
 (0 מיימו׳. מי שהיה לו שטל חוב על תמלו ואבל השטר
 והעלים קיימים וטען שפלע נשבע היסח ויפטל ואפילו

 אס היה החוב לזמן ועליין לא הגיע הזמן:
 (ז) ר׳ אברהם (השכיל) [שכר] סיפר ונחנ לו מקצח והלך
 לו כדרך ושמעו שנהרג ואשחו חבעה השכירוח למזונוח
 ולכחונה ור׳ אברהם משיב נחחי לו יוחר ממה שכחג

 הדין עם ר׳ אנרהס:
 (הן משמע אפילו מלוה על פה ןרק] נעדיס אם מח הלוה

 נמוך הזמן נפרע מיחמי נלא שנועה:
 (ט) משמע דאס אחד הוציא שטר חונ על חמרו אמר ליה
 השנע לי שלא פרעחיך חוך זמנו אין צדך לעשוח שנועה
 דחזקה אין אדם פורע חוך זמן אנל אס אמר השנע לי

 שלא פרעחיך נזמנו אז צריך היסח:
 (־) ר״מ כחנ נל מקום דאיכא למימר מגו אמרינן חוץ

 מבמקוס עדיס ובמקום חזקה אנעיא ולא איפשיטא:
 (יא) (חון! [דין] מרזנ לראונן שהיה על גגו של שמעון ועחה

 נא ראונן להגמהו:
 (•כ) ראונן מה עליה נחצירו ופחח לו חלונוח וחצרו של ראונן
 מפסיק יוחר מד׳ אמוח ושמעון קונל עליו מחמח היזק

 ראיה:
 (־;) המשכיר מח לחמרו לזמן קצונ ינחוך הזמן רצה למוחו
 לא יוכל לנוף לשונר לצאח ממנו ואפילו למח יפה ממנו
 אך מבקשים ממנו לעשות לפניס משורח הדין וכן אינו
 יכול לנופו להכניס כו פועלים למוחו כעוד שמושכר לו:
 (־ד) רב צמת גאון תשיב כותל שמן ראובן לשמעון והכותל של

 ראובן לבדו יכול ראובן לסותרה בע״כ של שמעון:
 (טון כופין כל הדברים שהתצרות צריכין להס צורך גדול או
 דבדס שנהגו בהם כני המדינה לעשותו אכל שאר דנריס
 לא עשה אחד מהם מעצמו אס יגלה השני כדעתי שנות
 לו במה שעשה חמרו מגלנלין עליו ונוחן חלקו כהוצאה:
 (טי) כל מילחא דליח מה סכנח נפשוח לא אזלינן טה אלא

 נחר ממון:
 (יו) עני! שומרי העיר שמחחלה שומרים נעצמס נלילוח ואחר
 כך נתפשרו הקהל לתת דנר קצונ לשנה פסק ר״מ דנחר

 השתא אזלינן ומתשכין לפי ממון:
 (יח) אס יש לתת מס מן הנתיס אס לאו זה תלוי כמנהג העיר

 ואס אין ניהוג נעיר צריכים ליתן:
 (•ט) ואס יש נתיס גנוהין שעושין לשאר נתיס עין אין צריך

 ליתן יותר:
 (כ) ולא מנעיא אותס שיושנץ תוך העיר שצרימן ליתן מס

 מנפיהס אלא אפילו אותם שיושמס מון לעיר:
 (בא) ונופי! מי תצר זה את זה למות מת שער ודלת אנל שאר
 מסים קצומן אין ליחן מס מן הנתיס ואס יש לו שניס

 או שלשה יחן מן הנל אנל ממחי לא:
 (בנ) ר״ת. אם הטיל מס או מחנה על נני העיר ונרחו מקצחן

 פטורין ואץ אלו יכולין לדוחקן:
 (בנ) ר״י. מנהג ככל הקהלות שאין אדם יכול לפטור עצמו מן
 המס כצאתו מן העיר אחר שנתמייב וכלא מנהג נ״ל דין

 תורה אפילו שערא דכדי נשתעבדו:
 (גד) כמה יהא כעיר כו׳ אנל אדס הנא לדור שם להשתחע
 שס הוי כקונה מת דירה וכל הנהו מייד דומיא דגמלת

 העוברת ממקום למקום כוי:
 (בה) איש הבא אל עיר נושבת יהודים אס מנהג קבוע צריך

 ליתן מס תוך י״כ חדש:
 (בו) כופץ בני העיר זה את זה לכנות להם בית המסת ולקנות

 להס ספר תורה נמאיס כוי:
 (בי) הוא הדין להכניס אורחים ילתלק להם צדקה:

 (בח) וכן אס אין מנין כעיר ורוצים להשכיר מנין אפילו הוא
 עיר תדש כופין זה את זה:

 (כט) אס אין להס מנין אלא עם שמעון כופין אותו או להשאר
 או להשמר במקומו:

 (ל) מי שהיה כלן לרמס וספר ונתתוס לרמס ואץ שם אתר
 אלא הוא והגיע הרגל ומכקש לילך למתו יכולין לעכב על

 ידו:
 (לא) אנל אס יש מנין כלא הוא אין לכוסו ולא מיישינן שמא
 יצטרך אמד מהם לנקביו או אונס אמר ויצטרכו להמתין

 דא״כ אין לדבר סוף ועליהם נאמר ועוזמ ה׳ וגוי:
 (לכ) אם התמילו כעשרה והלט מקצתן יגמור:

 (לנ) רשאין כני העיר להסיע על קצתן פירש ר״ת שנעשית
 מדעת כל טומ הע־ר וטומ העיר הוי כתכר עיר:

 (לד) על אודות המש כך הוא אף אס עד עכשיו נהגו מאיליהן
 שלא ליקח תמס ממת שיש ביד כני אדס משל אחריס
 יכולין מקצתן עתה למתות ולומר עד כה סבלנו מכאן

 ואילך לא נסבול:
 (לה) ראשי הקהל שכאו לשנות ולהטיל מס על שוה ליטרא
 קרקע כמו על ליטרא כסף במידי דאיכא רותא להאי

 וסכךדא להאי אין שומעין להם:
 (לו) נהגו הקדמונים שלא להטיל מס על הקרקעות כי כל

 המס אינו אלא ממשא ומתן:
 (לז) אין בכל הסחורות השכר מצוי כמו הרמת יכן פלקמטיא
 נוחה ומצלחת מה שאין נן קרקע ולנן אי! נותנץ מס

 ממנו:
 (לח) אס הובררו טומ העיר מתחלה להנהיג קהלם בכל דנר
 אפילו יחיד שמררו מה שעשה עשר כחקנח הקהל ויפתח

 בדורו נשמואל כדורו:

 *)צ״ל וכן מן נמא לנמא מסיים מלמטה ומחחיל למעלה ואין צדך להניח איחס ארבעה שיטיס והיינו דוקא מן נמא לנמא דאיכא טעמא דאס בא לחחוך חוחך אנל כו׳



 לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי ממסכת כבא בתרא
 (י־נב) אשה שמח נעלה והניח נכסים מועטין שאין נס נדי
 נחונתה אס אמרה ראו מה שהניח לי נעלי והדני עושה
 ואוכלה תתעצלו נ״ד או יורשים להשניעה על כחונחה

 אפילו השניח אלף אז יהיה לעצמה ולא נראה לר״י:
 (־ם) אלמנה ששהחה אחר נעלה י׳ שנים או יותר ונאו יורשי
 הנעל וחונעין ממנה מה שנידה כי מנעלה נשאר והיא
 אומרת כי נידה השכיתו ורוצה עתה לגנוח כתונתה

 ותוספתה חולקים רנוותא נדנר:
 (דסא) ראונן נשא לאה והנניסה לו קרקע וילדה לו נן לימים
 נפטר ראובן ונשאת עוד לאה לשמעון והכניסה לו אותה
 קרקע וילדה לשמעון כן ושתי כנות ונפטר שמעון ונפטר
 כנו אחדו וגס לאה נפטרה ולא צותה מחמת מיתתה
 מאותה קרקע נלוס יש להסתפק מי יורש אותה קרקע

 או נן ראונן או מות שמעון:
 (רסב)עמד נהו עיסקא הא נמי חשינ שנחו ננסיס מתמת

 ננסים:
 (רסג) המלוה לתמרו לעשר שנים אין שמעית משמטמו:

 (רפד) הלכתא דקדושין למנועין נתנו ואפי׳ נהגו להמזיר לא
 אזלינן נתר מנהגא:

 (רפה) ש״מ שאמר הלואתי שיש לי מד פלוני כו׳ תן אותה
 לפלוני כו׳ ה״מ כהלואה של ישראל אכל כהקפאות של

 עונדי כוכמס לא:
 (רפו) וקרונ הדנר נעיני דאפילו אם יש לעובד כוכמס משכון
 מד ישראל דהויא לה כמו הקפה דישראל מעונד כוננים

 לא קני משכון:
 (רפו) מעשה שאמרו לו אשתך תותרית היא ונכנס אחד׳

 לנודקה לתורנה ונפלה מורנה ומתה מי יירשנה:
 (רפה) מעשה נאדם שהיה לו תמעת על תמרו ונתן התמעה
 לאחר נקנין גמור ובאו הקונה והנתנע ללון לפני רשב״ס
 נשפיר״א ופטר את הנתנע אף משמעה ני אמר אין

 הקנין כלום מאתר שהתמעה אינה בעין:
 (רפט) מעשה היה שנתן האפוטרופוס תומת הערבונות לראוק
 ושמעון ליקת קרן ודמת מן הערבונות פסק ר״מ ללא
 קנו ראובן ושמעון הערנונות ואינם יכולים ליקש מן
 החובות רמת שעלה עליהס לאין ארס יכול להקנות
 לחמרו חוכ שיש לו על העוכל כוכמס בשוס ענין ואפילו

 בקנין:
 (ער) שמעון שתובע את ראובן ט״ו ליטדן שמסר לו להלווחס
 על מנת שאס יתרצה בנו לישא בתו שאז יתן לו הקרן
 והרמת והנה שמעון אומר שבנו אינו רוצה לישא את בת
 ראובן וטוען שיחזיר לו קרן ורמת וראובן משיב כי לא
 היה שוס תנאי כוי תייב ראובן להתזיר קרן ורמת ונוטל

 כפועל בטל:
 (רעא) ש״מ שאמל ילול פלוני במח זה יאכל פלוני פילות לקל

 זה לא אמר כלום:
 (דענ) שטר פלא היה כחוב גו קנין הפירוח כראוי שלא הקנו
 לו קרקע לפירומיו ר״ב אומר שהשטר כשר אחר שעשוי

 כחקון חכמים:
 (רעג) ש״מ שהקליש פסק לאב״ן להקלש אינו חוזר לתיקו

 לאסולא לחומרא:
 (רעד) ש״מ המצוה מחמת מימה ואמר הלואחי לפלוני קונה

 באמירה בעלמא:
יד כהולאת פקלון וכן פר״ח  (ערה) ש״מ שהולה מהו הנא מי

 ושם כאולך:
 (רעו) לאוב! שהשכיל אח שמעון ללמל אח גנו ואמל לו לך אצל
 קלוני שינסה אותך כי אני עם הארץ ושוב לימל בנו
 ונולע אח״כ שלא הלך אצל קרובו לנסותו ולראובן יש על
 אתל שלא היה יולע באותו פעס ללמול הלין עם שמעון:
 (רעו) מוכיח ר״ח שמעמל שלשמן מועיל אפילו בעל כרחו של

 נפקד:
 (רעח) אלמנה חפשה ססדס שהיו של נעלה ורוצה לגנוח
 כחונחה מהס ומי נעלה המאו שטר שהקנה להס כל
 נכסיו קודם שנשאה יש חולקים אס ספדס הס בכלל

 נכסי׳ או אס הס כס״ת:
 (רעפ) אלמנה שלא היו לה כניס ואמרה לקהל אמרי מותי בואו
 כחדד וקחו כך וכך לצדקה ומום השני קראה אל אהיה
 כשני עדיס ואמרה לו מ אשר נחדד קח לך ולאתיותך

 ואין לה אלא חדר אחד לא חיילא מחנה על הצדקה:
 (רפ) נראה לרמ מאיר אפילו אמרה אחן כך וכך לצדקה לאחר

 מוחי נעשה נדר ומצי למיהדר:
 (רפא) הלכמא מחנח שנינ מרע נמקצח נעיא קנין וכלא קנין

 לא קנה המקנל מתנה אפילו עמד:
 (רפב) מצוה מחמת מיתה אס עמד מוזר אפילו קנה מידו

 ואפרש מאי מיקרי מצוה מחמח מיתה:
 (רפג) רני אסדס אומר היכא דשייך קנין לא אמר מצוה לקיים

 דייה:
 (רפד) מסונן כמצוה מחמח מיחה:

 (רפה) רחל חילקה נכסיה נפני עדים ישוב אמרה כל אשר יומר
 על נכסיה ינתן ליתום קרונה וכל זה היתה כלא קנין
 ולאה תפסה ממייס צרד דמעות ומטלטלי! אס
 המטלטלין שמד לאה יש כהן סימן על לאה להמא ראיה

 שנתנם לה:
 (רפו) האשה גונה כתונתה מאותם מעות שהשליש ראונן מד
 שמעון וא״ל תנס למי ננישואין ונדא היה ראונן נאותה

 שעה:
 (רפו) אס לא מת הנן ונשא אשה אלמנה גוכה כתונתה מאותן

 מעות:
 (רפח) ראובן שיש לו מעות מד שמעון ואח״כ אמר לו תנס למי
 או לפלוני אחר מיתתי תן לאו מני נמתנה שהרי לא

 הושלש לנחחלה לכך:
 (רפט) ראונן היה לו זקוק וחצי מד שמעון אחי אמו וחלה הנן
 ושלח אחר עדיס וצוה נסניהס ינחן אותם מעות לאמו
 ואשחו לא מיחתה ועמד מנמייס והכמד עליו מליו אז
 שלח אחר שמעון ואמר חנה הזקוק וחצי לאבא אחיך ואז
 מיחחה אשחו ונפטר ושמעון קייס דברי המח אין

 לאלמנה על שמעון כלוס:
 (רצ) מעשים בכל יום שאדם נוחן מטלטלי! בלא דעח אשמו

 אע״פ שמשועבדיס לה בזמן הזה:
 (רצא) כי חקינו דורוח האחרונים לגבוח כחובה ממטלטלין מפני

 שאין להס שדוח וכרמים:

 (ריז) אע״פ שהורע כחו של בעל ובכור לעני! מלוה דחשיג
 ראר. לגמ כחונח אשה חשיב מוחזק ואשה גובה ממלוה:
 (ריח) שנר פעולחו שמעולם לא נא לידו ולא גנה נראה דהר

 ראוי לכע״ח ואינו גוכה ממנו לא כחונה ולא מוונוח:
 (ריט) ספר שגנמ עובד כוכמס ואמד מיתת הנעל הוחזר ראר

 הוא לגמ אשה ולא לגמ בכור:
 (רכ) אשה שמח בעלה והניח לגנו גוף המת ולאלמנה הסירות
 כל ימיה והבן היה נשוי ומח בחיי אמו והאלמנה ואשת
 הנן תנעו כתונת! למכור גוף המח אין זה ראוי ונוטלות

 כתונתן:
 (דכא) אס נתן הננסים לנח מהיום ולאתר מיתה אע״ס שמתה

 נחיי הזקנה הנעל יורשה:
 (דבב) ינס שיינם אשת אחיו הננור שמח נחיי אמהס ולאחר
 זמן מת אמהס ונאין לתלוק ותונע הינס תלקו והנן

 אומר יחלוק נשוה חולקים נדנר רנוותא:
 (רבנ) הלכחא אין הנעל נוטל נראוי כנמוחזק אנל שנח נוטל:
 (רבד) ה״ה נמי דלא שקיל נעל נמלוה אשחו אסי׳ מה שהלוחה

 מנכסי מלוג שלה כשהיא חחחיו:
 (רכה) לירחי לירתי דירתי:

 (יכו) הככור הראר לטול סי שנים מכסי אמו אם נטל מדנר
 אחל או משלה אחל ונוטל שלק נסשוט מחל על כל נכסי

 אמו חלק ננכורה:
 (דכי) וסלכתא יש לננול קולס חלוקה:

 (רכח) כותמן הרשאה זה לזה:
 (רכט) ינול לפסול מיו שלא ע״י ככורה:

 (רל) נשנע אינו ינול לחזור אנל אס לא נשנע יכול לתזור:
 (רלא) סחח ונסחס פסול:

 (רלב) הנוחן לנחו ולחתנו נמחנח נדא מהיום ולאחר מיחה
 נאחל מן הזבריס אס נחרבו יטול נפי יום המחנה אנל

 נחמעטו יטול נסי חלק המגיעו:
 (דלג) נשאלמנה נוטלח נחונה לא יטול המקנל מחנה חלקו

 אלא מן הננסים הנוחלים:
 (רלד) שלישי כראשון פסול. ר״ת:

 (רלה) לאונן הטוען לאמו שאמו צות נשעת מיתתו לתת כך וכך
 אס נא נפניה צוה מה נכך:

 (דלו) אותן נשיס יקרות מות משא ומתן שהנעל בותנ להן נל
 נכסיו לא עשאה אלא אפוטרוסא:

 (דלו) ראובן ושמעון היו שוחפיס והלכו להס למלינח היס ותלה
 ראובן ונטה למות וקרא לשמעון ואמר חנו לפלוני כך
 וכך מנכסי ומת ושב לאונן למקומו והושיב ב״ל לספר
 לפניהם כאשר צוהו ראובן ועשה צווי המת ועכשיו תובעת
 האלמנה מהמקבל מה שנתן לו שמעון אין הלין עמה:

 (רלח) אס ראובן אמל לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אמר
 בולאי אינך חייב לי אסילו אס אין שמעון מוחל לו ראובן

 סטול:
 (רלט) אס יש לאלם ק עני ורוצה לחת לו עחה כלי לסלקו לאחר
 זמן מירושחו יש הקנה לאמו עכשיו אע״ס שהוא בדא
 לחלק נכסיו לאחר מוחו לכל יורשיו במחנח ש״מ חון מזה

 כוי:
 (רפ) אסילו בריא הוי במה ימיס רמס אמ״כ כיון שמצוה
 ואומר פלוני בני יטול לאתר מומו אין לך מצוה לאחר

 מיתה גלולה מזה:
 (רפא) ראובן תובע את שמעון שאמו הפקילה מלו סקלון
 וכשמסלתו לירה אמרה לו לתת לראובן בנה לאתר מותה
 ושמעון השיבו כך אמרה לי אס אצטלך ממנו תנהו לי
 ואס היא תמות מנהו לראובן כני לא זכה ראובן במחנה:
 (רטב)לאמ״ה. בכתובה לא כתמנן קנין משוס להיא מעשה

 ב״ל:
 (דפג) עול כתכ להלכה כלמ יוסי מן גגיטין מן בשטרות:

 (רפד) ראובן נשא אשה ולה מת שהגבוה ג״ל תשוכ בכתובה
 אמד שהשמעוה כמשפט והמת הזה נתן לבעלה במתנה
 מאמו ושאר נכסיו חילת לתמניו כשהיה שכיב מרע ועתה
 אומדס חתניו כי יש נהם שטר שתמיהס לא נתן לבנו
 מת זה רק בתנאי אס יהיה לבנו זרע ואס לאו חשוב

 הילושה לבנותיו אין הלין עמהס:
 (רטה) לותה ואכלה ועמלה ונשאת לוקא שמתה בחיי בעלה על
 שלא חנעה מלוה אבל אס היא עליין גחייס ויש לה נכסי

 מלוג אין שייך אז לומל נעל לוקח הוי:
 (רמו) אשה עניה שלותה ואכלה ונשאת לעשיר ואין לה ננסי

 מלוג שלה היה מעשה נגרמיז״א שתיינ הנעל לשלם:
 (רמז) ראני״ה. אשה שהלך נעלה מתוך אהנה ולא מתוך קטטה

 נהא פליגי אס יש לה מזונות אס לאו:
 (רמה) אלפסי פסק לוחה ואכלה ועמלה ונשאח נעל לוקח הוי
 ולא ישלם ולמנו חס ולשב״ס פסקו ליורש הוי וחייב

 לשלם:
 (רטט) אי כחוב סחמא מהיום ולאחל מיחה הרא מחנח בדא

 ולא מצי הלר מה:
 (רנ) ראובן שצוה לשמעון אפוטרופוס שלו תן לבני כך וכך
 ולכנותי כך אז ולאי לכד שכיב מרע ככמומן וכמסורין

 למו אכל אם אמל ילך כילי ופיך כפי אינו רשאי:
 (רנא) ולשב״ס מולק:

 מי שמת פרק תשיעי
 (דנב) פסק רשכ״ס להלכה כאלמון ואלפסי ור׳׳ת פסקו כרבנן:
 (רנג) מוציאין להן למות מזונות על שיבגרו והשאר למיס הני

 מילי במקרקעי לוקא:
 (רנד) יתומים שקדמו ומכרו קודם שעמדו בדין להגבות לכנות

 כנכסים מועטים מה שמכרו מכרו:
 (רנה) מי ששלח ממדינת היס ואמר יתנו לבניי בנותיו ככלל ואס

 צוה מחמח מימה כן אין המוח ככלל:
 (דנו) אלם שיש עלים שהמנה עם בניו הלאשוניס קולס שנשא
 אשתו השניה שכל גניה שיולרו לו ממנה ירשו תלקס שוה
 עס הלאשוניס ולא נולל כי אס בת אתת זה נקרא אומל

 הלעת:
 (רנז) אלם שאמל כחנו נכסי לבני ולמוחי מהיום ולאחל מיתה
 אס ש״מ או מצוה מחמח מיחה ויש שס נחלוח קרקעוח

 ותכשיטי נשיס הראוי למיס למיס ולמוח למוח:
 (רנח) אחל הקנה לחמרו כק״ס קרקעות ומטלטלין ומעות בבת

 אחח ונחלקו חכמי הלול כלכר:

ד הוא  (קפד) ודכ״א כתנ להא לאמדנן הנא מחמח עכו״ס ה
 כעכו״ס היינו להורע כחו של ישלאל לוקא אנל ליפות

 כחו לא וכן ראמ״ה:
 (קפה) האוכל שלה שש שנים וערער (וערער) עליו ג׳ הראשונים
 ונאתרוניס א״ל אתה מכרתו לי אחה נחחו לי אס מחמח
 טענה הראשונה אינה חזחה ואס לאו הד זו תזקה שכל

 טענה שמקצחה נטלה טלה נטלה:
 (קפו) מעשה היה נמשכונו של ישראל מל עכו״ס שמצאו יהולי
 שנפל מן העכו״ס יפסק י״א ממיץ שצדך להחזיר

 המשכון לראשון נלא מעוח:
 (קפו) עכו״ס משכן ערנונו לישראל וא״ל ראונן לעכו׳׳ס חן לי
 מעוחי והעכו״ס א״ל חמשכן אוחו לישראל אחר וכן עשה
 וכמוך כך מח העכו״ס [ואין לו יורשים] והמשכו! היה

 שוה כפליס מן הרין כל המשכון לישראל שני:
 (קפח) אס משכונו של עונל כובמס מל ראובן והלך לאונן
 למקום אחל והפקילו לשמעון ומח העכו׳׳ס [ואין לו
 יורשים] מססקא אס זכה שמעון מ ויחן לראובן מעותיו

 שחיינ לו הענו״ס:
 (קפט)ראונן קנה קרקע מישראל מומר והחזיק נה ג׳ שנים
 וערער עליו שמעון כי המומר לקח ממנו המרקע בחזקה
 וכי מיחה ככהכ״נ והעידו עלוח שמישה אכל לא שמיחה
 כסוף כל אלו הגי שנים [פסק] ראמ״ה לין להוי חזקה

 מעלייתא:
 (קצ) מרזב אין לו חזקה לרוח אמת:

 (קצא)ראונן ושמעון היו נחיהס מקורמס זה אצל זה ופתח
 ראובן מלון על גגו של שמעון ימיס ושניס ועחה נא
 שמעון להגמה מתו ולסחוס חלונוח של ראונן ולראובן
 יש לו אולת למתו לצל אתר נתלקו נו רמי צרפת ורמי

 דנוס:
 (קצב) לאונן ושמעון היו שנניס ולשניהם חפילה אחח לנתי
 כסאות שלהם ונא ראובן לחלוק מחו לשניס נלי שיהא
 לתוספת ליוד! ושמעון מעלעל כי מפני החלוקה יש
 תוספת ליוד! ומתמלא מת הנסא מהרה הלי! עם

 לאונן:
 (קצג) הרנה שותפים נמת אחל והאחל מרשה את הלמס

ו יכולין לעכנ:  להשחמש כמלקו חמד
 (קצד) שמעו! שיש לו עליס שנקש מראובן שהיה מחיר לו

 היישונ שנה א״כ הולה שאין לו כח מישונ או שמחל:

 המוכר את הבית פרק רביעי
 (קצה) אס ראובן מכר כור חטים לשמעון בלינר וקנו מילו וקבל
 הלמיס ולאחר זמן חנעו ונמצא שלא היו לו חטים נשעח

 הקנין מיינ להעמיל לו מקמו ואפילו נחייקל:

 המוכר את הספינה פרק חמישי
 (קצו) הלנה מן הגאונים פסקו לאוחיוח נקנוח נמסילה רש

 פסקו לאין נקנוח נמסירה:
 (קצו) אלמנה שתפסה תוממות ושטרות של עונלי כוכמס

 שנכתנו לשס נעלה ולשמה אין נתפיסה זו נלוס:
 (קצח) ראובן קנה מסן מן העונר נונמם נתזקת שהוא זהנ
 ומכרו לשמעון ולא נתכוין להטעותו ונמצא של כסף היינ

 ראוכן להחזיר לו מעוחיו:
 (קצט)אמאסף ססק לאס מכר כסף סיגין בחזקח צרוף אין
 יכולין לחזול בו אכל זהב ונמצא כסף או להפך שניהס

 יכולין למזור:
 (ר) אשה שגנבה מבעלה מעות והפקילן אצל אשה אמרח
 וילעה שגנכח! והחדל! מלה ותוכעה הבעל על ככה

 חייבח לשלס ויש פוטדס:
 (רא) שומל חנם יש לו לקלס כלועיס וכמקלוח ואס לא קלס
 חייב ואלס אחל אין לו לקלס וזהו ההפלש שמן שומל

 חנם לאלס אחר:
 (רב) כל שרואה ממון חמד שמוטל מל שהוא קלוב לולאי
 שהולך לאיכול מצוה להצילו ואס הצילו ומטיא לידה הויא

 ליה שומל חנם דש אומדס שומל שכר:
 (דג) לאה גנבה משל כעלה לאוכן והטמינה רצאח מן העיל
 ושלחה [אח] שמעון להוציא הגניבה וכן עשה ועמה
 לאוב! צווח על השליח ללכר עמר׳ חייב השליח להחזיר:

 (רד) אלס יכול להקליש פקלו! שהסקיל מל אחדס:
 (רה) וה״ה מלוה שיכול להקלישה:

 המוכר פירות פרק ששי
 (רו) המוכר תמת יין לממרו כל ג׳ ימים הראשונים נלשות
 מוכר ואפילו נתן לוקח מעות למוכר ימזיר לו מכאן ואילך

 ברשות לוקת אפי׳ לא נתן מעות:
 (רי) יין שיש לו קממים אין אומרים עליו קלוש היום:

 (רה) חמלא אכחסיה רמרא שיור:
 (רט) ואס ילוע שיינו מחמין הד זה מקח טעוח:

 (י״) יש כח לקהל למשכן קולס ב״ל כיון לרמס נינהו ואח״כ
 ירלו ללין:

 (ר־א) ראמ״ה. אין יכול למכור ולחן מקום אבוחיו ככהכ״נ
 רחזירו מי משפחה הדמים מן ככהנ״נ מן כקבר שלא

 יפסיד הלוקת ורנ האיי גאון כתנ שמנירחו מנירה:
 (ייב) ראונן ולאה שנתנו לננס נשטר מלק שמינית ממת שיש
 לנו נמקום סלוני ואמרו לו כל המצדס כוי ולא שיירנו
 לעצמנו מתלק שמינית מהמת ושוב נודע שאין להס אלא
 רמע של כל מי המת כו׳ אזלינן נתר לישנא דאינשי

 כהני:
 (דיג) עובד כוכמס ינול לרחוץ חמת שיש נו שמדס נלא ישראל

 דשמדס לא הוי חמרא אלא קיוהא:

 בית כור פרק שביעי
 (ריר) יחומיס שבאו לחלוק ב״ד מעמידין להס אפוטרופוס
 פר״ח דוקא שניהם רוצים אכל אחד רוצה ואחד אינו

 רוצה לא:

 יש נוחלין פרק שמיני
 (יטו) מלוה שיש עליה משכון הכל מודים דככור נוטל פי שנים

 דכע״ח קונה משכון:
 (רטו) המלוה את תמרו על המשכון ונכנסת שמיטה אינו

 משמטתו וכגון שהמשכון מטלטלי!:

 (קנב) על אודות הישוב אס שמעון ובניו טוענין תזקה שיש עמה
 טענה אס יש להם כת משוב לגור שם ולמחות למי שבא
 לגור שם בלא רשותן חזקתן תזקה אך אס ימא ראובן
 עדים שהם מסודם לפיכך לא היה רשאי למתות אין

 חזקתן חזקה:
 (קנג) אדם שהיה רגיל כשום מצוה כגון בגלילה או ס״ת שניה
 ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל המצוה לאתר ואחר
 כך העשיר ורצה שיחזרו לו המצוה השיב ר״ס דיכול
 לחזור למצוחו אס היה כ״כ עני שלא היה יכול ליחן

 כמקדם:
 (קנד) רמ׳ יקר מסתפק מאן דלית ליה שוס עדוח ידוע בקרקע
 ומערער על תמרו ואמר ליה מה אתה עושה כתוך שלי
 ואמר ליה הממזיק שלא אמר לו שוס אדס מעולם שוס
 דבר ומי׳ לא אצא עבורך עד שתברר כעדים שהיא שלך
 מי מצי לסלוקי מן הקרקע או לא ורמנו שכ״ט אמר

 דטענה נכונה היא:
 (קנה) אס לאחר שפסקו הדין אמר התייכ כתבו לי מאיזה טעס
 דנתוני ואני רוצה לילך למיד הגדול או למת הועד
 ולסתור הדין גומן ממנו לאלתר ואין ממתינין לו עד

 שיסחרו הדין וכשיסחור הדין יחזרו לו:
 (קנו) ה״ה לענין ישוב דהיכא דהוי דר מה אכוה שנה והיורש
 שחי שנים כשופי דזכה היורש משוב ולא נראה לר״מ:

 (קנז) מוכח ר״מ דגדול נשעח מיחח אמו מודשו כגדול חשיב
 וידע נמילי דאנוה:

 (קנח) שמור לי היום ואני אשמור לן למחר אינו שומר שכר ויש
 חולק:

 (קנט) ראובן טען על שמעון שהיה עמו חונ נשוחסוח ומאוחו
 חוב הניח שמעון לעובד כוכמס י״ח דינד׳ שיהא מכניס
 לו חוכוחיו ושמעון משיב הוצרכחי ליקח מן העכו׳׳ס מה
 שנח[ לי כדי שלא נפסיד כל החוב הדין עמו ושוחף כיורד

 ברשוח דמי:
 (קם) והוא דכחכ ליה דלא כאסמכחא וראמ״ה אמר שבשטרי
 ממנה או מכירת קרקע לא צדך למכחכ דלא כאסמכתא

 אלא כשטד שעמד והנהיגו לכתוב ככולן:
 (קפא) סתם עובד כוכמס אנס הוא:

 (קפב) המפקיד אצל תמרו בעדים אין צדך להתזיר לו בעדיס:
 (קשנ) דין אס אומן יש לו תזקה אס לאו מולקיס גו רבותינו:

 (קפד) תליוה וזמן [זמניה] זמני ואפי׳ בשדה:
י נטול:  (קםה)והיכא שכפה אותו לבטל המודעא ממ

 (קםו) ראובן שמכר קרקע אס אותו קרקע ייתד לה ככתובתה
 או הכניסמו לנדוניא המקח נטל לאלתר:

 (קםי) אנל נשאר קרקעוח המקח קייס עד שימוח הבעל או
 גרשנה שאז תגנה מהס:

 (קפח) אס הלך הנפקד ונתן לנעל של האשה או לרנו של ענד
 הפקדון אס היה ינול להחזיר על הנפקד ולומר לו למה

 נתת שלי מד נעלי נשאלה שאלה זה ורפיא מדי:
 (קשט) וכן האשה שמכרה שוס דנר רנירנו [הנעל] מדו שהיה
 שלו ויתנענו לדין יאמר למה קנית מה שגננה לי אשתי
 ואס זה יאמר ברור לי שהיה שלה אס יהא נאמן נמיגו

 שיכול לומר ממך קניתי ונאמן נשמעה:
 (קע) יתזור לאשה נראה לרמ יצסק לאס אמרה תאשה מנהו

 לפלוני שהוא שלו לנותן לו:
 (קעא) אס יש מל אשת ראובן מעות והיא אומלת של פלוני הס

 והוא אומר לא אלא שלי הס מי מהימן:
 (קעב) ראובן נשא לאה והוליד ממנה תנוך ולינה ומת ראובן
 ולא נשבעה על כתובתה והלכה לה לאה ונשאת לשמעון
 והכניסה לו חמשיס כסף וספדס שהיו של כעלה חצים
 הכניסה וחציס הניחה לחנוך ננה כוי על לאחר זמן מחה
 לאה ונא חנוך ננה וערער על שמעון לומל נל מה
 שהמיסה לך אמי שלי הוא שהד לא נשנעה על כחונחה

 כוי שם נאורך עס מי הלין:
 (קעג) יחומיס אינס נשנעיס ליפטר:

 (קעד) נמיני צנעוניס מוחר אפי׳ לישראל לצור עצמו אנל חוחס
 בולט או שוקע אסור לעשוח לו אכל אם אחדם עשו לו

 מותר להניח:
 (קעה)נלאה לל״י לשד לישראל לחזור ולתבוע לעוכל כוכמס
 מעותיו אע״ס שמתוך כך יתזול העובל כוכמס רגזול

 הקלקע מיל הזוכה:
 (קעו) ר״מ. אס ישראל מתזר לקנות וקלס ישראל אמר וקנה
 אינו נקרא רשע ולא שייך עני המהסך כמררה אא״כ
 שהישראל ראשון פסק עס העכו׳׳ס למיס ולא היו חסרים
 רק כתיבת השטר אבל אס לא גמר המקח עם העכו״ס

 והלך לקנותו לא מיקד עני המהפך בחררה:
 (קעי) וכלוקת מישראל נמי לא מיקד מהפך כתררה אלא היכא
 לגמרו הפיסוק ככר הלוקח והמוכר ונתרצו זה לזה ולא
 היו חסדס לק הקנין והלך זה וקנאה כאותן למיס אס

 הוסיף אז נקרא רשע:
 (קעה) סללכת שאין לו משא ומתן יכול להוציא מן העיר [את]
 מי שאין לו יישוכ לאייל אף אס אין לו מעוח אעפ״כ
 קפסקח לחיומי המציאוח שבאין לידיך היו כאין לילי וגס

 אחה מייקל שמכוח הכחיס:
 (קעט) לאובן שהיה לו ממ במצל עוכל כוכמס וסחח לו חלונוח
 שלא כדין ועתה הלך העכו״ס ומכל אמ מחו לשמעון
 וכתב לו שיש לו לסתום תלונותיו שמעון אינו יכול לכוף

 אח ראובן לסתוס תלונותיו:
 (קפ) וגלולה מזו לאס יולע הלבר כעלים שלא היה לראובן
 מתחלה חזקח אולה על העכו״ס ואחל זמן סחח תלונותיו
 לתצר העכו״ס והחזיק שלש שניס ועתה טוען לקחתיה

 מן העכו״ס אינה תזקה:
 (קפא) אס ראובן קנה קרקע מן העכו״ס ורסק מה סורתא אכל
 המעות לא נתן עריין לעכו״ס ובא שמעון כחוך כך וסתת
 חלונוחיו לאוחה חצר נלאה לכל כמה ללא מטו זוזי
 לעכו״ס איסתלק ליה ולא הוי הסקר מיהו הלוקח יזהר

 שקולם שיתן המעות לעכו״ס שיעשה חזקה גמורה:
 (קפב) ראובן היה לו תצל כצל תצר של עכו״ס והיו תלונותיו של
 ראובן פמוחין לחצילו של עכו״ס וכליניהס לא היה
 העכו״ס יכול לסוחמס אך אס רצה למוח בונה ומכר
 העכו״ס תצירו לישראל אין הישראל יכול לעשות כעכו״ס

 להאפיל ולסתום:
 (קפג) ישראל הכא מממת עכו״ס הד הוא כעכו״ס ואין לו

 מזקה אלא כשטר:



 לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי ממםכת בבא בתרא
 ויפרע מן הערב תחלה:

 (שכח)תמשה מלות בערנות:
 (שכט)ראמ״ה. עלב שאינו קבל! אפילו אתני ממי שאלצה אפרע
 אם יש קרקעות ללוה או מטלטלין לא יגבה מן הערב

 תתלה:
 (של) ואס עלב לתתן בנלוניית אשתו משתעכר דש חולק:

 (שלא) מי שנעשה ערב כקנין או כלא קנין או קבלן יכול לתזול
 בו קולס נתינת המעות:

 (שלב) אס נמערנ לאונן על שמעון נגל לר וטוען לאונן פרעתי
 ללוי שלא נפניך ללוי נופר פטור שמעון מערמתו של

 לד:
 (שלג) אס מח הלוה טענין לערנ לילמא פרע כנר הלוה אס

 כנר ענדו זמנו:
 (שלד) סליעת כעל תוכ מצוה ויתמי לאו בני מיענל מצוה נינהו

 פילוש כקטנים:
 (שלה) אין נזקקין לנכסי יתומים אא״כ לבית אוכלת כהן או

 לכתובת אשה משוס מזוני:
 (שלו) אין אלם משטה כשעת מיתתו:

 (שלז) מי שנחחייכ ממון בכ״ל עכול מלשינות ומת גוכה מן
 היורשין:

 (שלח) אבל אס חייבוהו ב״ל קנס לא קנסו כנו אחריו וכזמן הזה
 מלוה על פה לא גניא מיולשיס:

 (שלט)המלוה תכירו נעלים אין צריך לפרעו נעלים אנל המלוה
 חנירו נשטר צדך לפרעו נעלים אנל המפקיר חכירו
 אפילו נשטר אין צדך להחזיר לו נערים: סליק

 שניהם זה בצל זה נשיטה אתת שלא יתתילו תתימתן כי
 אס מתחלת הקלף:

 (שיז) כ׳ סמ״ג נשס ד״י מפדש שהיה מונע מלהחתיס
 שושנינין נכמונה:

 (שיח) אמימר מכשר נעל אחל נכמנ ועל אחל נעל פה:
 (שיט) שכר סופל על הנעל לתת מן הרין אמנס אס נמנו האשה

 כשר כי היכי ללא לשהייה:
 (שכ) כי יתביתו כהיני כתב ראני״ה משוס שילע ע״י מקום

 כתיבת השטר למקור אתר עלים:
 (שבא)והמאוחדן כשדן:

 (שבב) על שנכתנ נפסק לין נחתייב פלוני לכשכנגלו ולא נזכר
 אי הוא שכנגלו היינו לנפיק מתותי יליה הוא:

 (שבג) אלם חייב לתכילו מלוה על פה ונתן כל נכסיו לאמל
 להפקיעם מן המלוה יש לכייל לנוף הלוה שילול הנאה

 מאוחס נכסים שמא קנוניא עכל:
 (שבד) לאוב! היה בקטטה עס זוגתו ונתכרל שקנה קרקעות
 וצוה לכתוב שטלות כשס איניש לעלמא שהיה קרובו
 ונתברל שעשה כל זה כלי שלא תגבה אשתו כתובתה

 מאותם נכסים צלל במים אלידם ועלה תרס כילו:
 (שגה)המלוה מכירו ע״י הערב לא יפרע מן הערב פילוש חחלה

 לא יתבע מן הערב:
 (שבו) ואס אמר על מנת שאפרע ממי שארצה תתלה יפרע מן

 הערב ולא יצטרך לילך אתר הלוה:
 (שבו) יש נכסים ללוה כגון קרקעות יתבע אז מן הלוה תתלה
 אכל כשאין נכסים ללוה מספיקא לא מטרתינן המלוה

 (שג) כל כ״ס הבא לטרוף נכסים שאינם ילועיס אס נקנו אחר
 כחיבת השטר כולו או קולס עליו להביא לאיה מתי נקנו:

 גט פשוט פרק עשירי
 (דש) לא אמדנן מתק מקדם פסול אלא כמקום שדר וקים:

 (שה) וכל המחקים צדך לכתוב לין קיומיה:
 (שו) עחה לפי שאין אנו בקיאי! כמקושל אין אנו עושין:

 (שז) חד שדל וקיס לא נמכינן:
 (שח) וצדך שיחזור מעניינו של שטר:

 (שט) סל״י לללילן אם לא כתב שדר השטר פסול אפילו אין
 בו מתק:

 (שי) הנהיגו לכתוב שדר וקיס ככל השטרות ועכשיו שהרחיבו
 כ׳ שיטין מן הכתב אין לחוש ולמדין שפיר משיטה

 אחרונה:
 (שיא) הא לכתכינן וקנינא מיניה לא הד חזרת השטר:

 (שיב) כזמן הזה לנהגינן למיכתכ שריר וקיס אס לא חול
 מעניינו של שטר נאתלונה כשל:

 (שיג) ראני״ה. מל היכא לאיכא למיחש פסול אפי׳ אס לא
 נעשה שוס זיוף ושום קלקול נלכר כיון שיכול לבא ליד

 זיוף פסול רש מולק:
 (שיד) לני תזקיה לקלק לפסול נתונה שהתתן היה חתום מחלה

 והעלים תתתיו:
 (שטו) מילאהו נקדנים נשל:

 (שטז) ראני״ה. יש ללקלק שצדכים העלים ליזהל כשתוממין

 (רצכ) לאה נשאת לראוק והיה לה בניס ממנו ובת ומת ראוק
 ונשאת ליעקב ומת יעקב כלא כניס ואמד מיתת יעקב
 נמנה ככינמה לנמה ושאר מטלטלים ומתה ועמה אחיהס
 כני ראובן תובעים מה שנמנה לה אמס כי לא נשבעה על

 כתוכחה זכתה הכת מכל צר:
 (רצנ) למכור מכסי אמו על שיהא כ! עשדס אלפסי ורשכ״ס

 פירשו לוקא מכסי אמו:
 (רצד) יתום נפטל וצוה כפני עריס ינסן כל אשר לו לשמעון
 לולו תוץ משני צמד כרס ששייר דהולה לא היה שס
 לימיס בא יהודה ושמע צואת נכלו ומתרעם ואומר
 שהצואה אינה כלום לסי שלא היה כן י״ג ועדס אומדס

 שהיה p י״א אין בצואתו כלוס:
 (רצה) כקטן לא שייך לומל מצוה לקייס דבד המת:

 (רצו) לגמ מקלקעי פחות מבן י״ג אין מחנחו כלום אכל
 מטלטלים מתנתו מחנה:

 (רצז) נפל המח עליו ועל אמו והיו עליו כחוכח אשה וכע״ח
 נ״ה אומדס נכסים נחזקמן:

 (רחצ) ר״ש הלד מוכיח לא אמדנן על היתומים מצוה לסלוע
 חונ אמהס:

 (רצט)אלא הינא שירשו מאמהס כד החונ:
 (ש) נפל עליו המת ועל ל׳ ננותיו ועל אשמו יורשי הנעל
 אומדס אשחו מתה ראשונה דורשי אשתו אומדס שהיא

 ממה אחרונה יחלוקו:
 (שא) מת סמאוס לא חיישינן לצרד:

 (שב) והלכחא יחלוקו:



 בתדא פרק א א
 הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מפני ריח רע ולא מקול תינוקות: ד לשכנו
 אין יכולין לכופו רבן שמעון בן גמליאל אומר לשכנו יכולין לכופו. יש לו
 חנות ברשות הרבים(מ) ומבקש לפותחה לחצר השותפין יכולין לעכב על
 ידיו מפני שמרבה עליהן את הדרך«) יש לו בית בחצר השותפין ומבקש
 לחלקו ולהקרות בו את התינוקות יכולין לעכב על ידיו מפני שמרבה עליהם
 את הדרך(ס) יש לו גג ברשות הרבים ומבקש לבנות על גבו עלייה לפותחה
 לחצר השותפין יכולין לעכב על ידיו מפני שמרבה עליהן את הדרך כיצד
 הוא עושה עושה לו לולו ופותחה לתוך ביתו: ה מרחקין את הכותל מן
 החלונות ארבע אמות(ע) למעלה. מן הצדדין כדי שלא יהא רואה. מלמטה
 כדי שלא יציףה<. מכנגדן כדי שלא יאפיל. מרחיקין את>פ) הםולם מן השובך
 ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם ואת הכותל מן המזחילה ארבע
 אמות כדי שיהא לו מקום לסוד: 1 מרחיקין את השובך מן העיר חמשים
 אמה. הלוקח שובך מחבירו ונפל אפילו הוא בית רובע(צ) הרי זה בונה את
ף שתי שוככות רחוק מחמשים אמה לכאן  מקומו >ק< ניפול הנמצא מ
 ומחמשים אמה לכאן הרי הוא של מוצאו(י) רבי עקיבא אומר לכל רוח

 דוד
 שבא לחלוק ביפו ורוצה להביא פינוקופ בחציה ללמדן. וזה ע״כ לא מימוקמא במשב״ר ללמוד מורה
י ד ת כ ו מ ע א ב ר ך א ב ו ש ן ה ם מ ל ו ס ן את ה קי ף כ״א ע״ש: טרחי  אלא כמו שמוקי בגמ׳ ד
ן . לא מצאמיה בשום מקום ובמשנה פנן מרפיקין אפ הסולם מ י ו ם כ ל ו ס ת ה ף א ק ו א ז ה י  ש
ע ד״א כדי שלא מקפיץ הנמיה ואפ הכופל מהמזחילה ד״א כדי שיהא זוקף אמ הסולם. ו ש  ה
י דס״ל ׳ דבגמ׳ הוצרכה לאוקמי לממני׳ ט היכי דחיתי כר״  ונראה דהך פנא פליג אנועמי דמפני
מ הכא חיישינן דלמא בהדך דמנפ ליה ״  זה חופר במוך שלו וכו׳ דעל המזיק להרפיק אמ עצמו מ
ד דהו״ל גירי דיליה ע״ש וס״ל להך תנא שזה דופק גדול לחוש דבאוחו  ימבא נמיה בחור וקפצה מי
ד דעכ״ז אינו אלא גרמא בעלמא וכדאי׳ בגמ׳ הלכך סבר דאי משוס עו ע ממצא שם ומקפוץ ו ג  ר
׳מ דין המשנה אמפ מטעמא אחרינא דסתם מי שהחזיק להיומ לו  הא לא היה לו להרחיק אבל מ׳
 שובך בפצר הפזיק ג״כ במשמישיו וזה להציב סולם ולעלופ בו ולקחפ גוזלופ ולכך הבא לבנומ שם
 סולם לעלייה צריך להרפיק ד״א כדי שישאר מקום לבעל השובך לעלופ לשובכו. וטעם זה איפא
ט ט סיכא דמזחילה ועי׳ בב״י סי׳ קנ״ה שכ״כ בשם הרשב״א ולכן כפב הך פנא ג  בפוסקים ג
פרפי ל״ל:  מזחילה טעם אחר דאי משוס הטעם כדי שיוכל לזקוף אפ הסולם היינו הך דשובך ו

 שמואל
מ״ש נתה׳׳מ ועי׳ הה׳׳מ פ״י מה״ש  בזה ומלמד תינוקות לכ׳׳ע אף לכתחלה יכול להעשרת ע״ש ס׳׳ו ו
 הלי״ב ולהרמב״ם שם בהחזיק בחנותו הוא אבל בא לעשות מתחלה מעכב ע׳׳י וכ׳ הת״ב דבזה שאמר
 כאן בתוס׳ אם קדמו א״י למחות דהיינו שהחזיק וע״ש דנגד ריבוי טענות נכנסים ויוצאים לא מהני
רושלמי פ״א וענ׳׳י בסוגיא פ׳׳ג וחדושי  חזקה וכ״כ הרמב״ם שם פי״א הל״ה דהוי היזק קבוע ועי׳ י
 מהר״ן שפירא סי׳ אי. והא דתנא לקמן ומבקש לפותחה ל׳׳ד ועי׳ תוס׳ יא: ר״ה אחר (מ) ומבקש
ש לו גג. נט: וס. ועי׳ מיי׳ ו (p) י יש לו בית. כ׳ הת״ב דהוי לא זו אף ו  לפותחה. עי׳ גט. סו. (נ) ו
 פ״ה מהלכות שכנים הל׳ ז׳ ובשו׳׳ע ר״ס קנ״ד ועי׳ ב״מ בפ׳ בתרא ומצפה שמואל שם וכ׳ הת״ב
ושב השגת הראב׳׳ד ו דכשפותח לתוך ביתו מסתמא אינו מרבה דיורין מי  דלמ״ש הרמב״ן בחידושי
 בפ׳׳ה משכנים הל״ט שכ׳ דבריו סותרים וכו׳ ולפי הרמב״ן א״ש דהיכא דבונה עליה ע׳׳ג מסתמא לא
ת מעכב ועי׳ הה״מ שם הל״ט וסמ״ג קסד  ירבה דיורין אבל להביא לביתו אנשים אחרים חבי
 (ע) למעלה מן הצדדים. כב: ובירושלמי פ״ב הל״ד (פ) הסולם. כב: (צ) ה׳׳ז בונה. עי׳ כג. וכה״ג גבי
יזין סו. ועיי מיי׳ פ״י מהל׳ גזילה הל׳׳ו השמיט דין זה וסמך אמ׳׳ש בפי׳׳ג מנ״מ הל׳ כ״ה גבי  חצר בז
״ז ועי׳ טור סי׳ קנ״ה סל״ג שהביא דין דשובך  לקח חצר וכ׳׳ה בתשובות המיוחסות להרמב״ן סי׳ י
 והב׳׳י לא ציין מקורו ועי׳ סי׳ קנ״ד בב׳׳י מחודש ט״ו בשם הרשבי׳א וע״ש בשו׳׳ע סי׳ קנייה סכ׳׳ד
רושלמי הל״ט גרסי־ מפני שהיא תדירה י p רע״א לכל רוח. כ״ה ו  ובסמ״ע שם (p) ניפול הנמצא. כג: (

 ועי׳ תוס׳ בסוגיא

 בכורים
ד י י מר דמשטח ובא״י מ מ מו ״ . פוס הנפמוס ממעט היין מ ו ט י ע מ מ : ש ן כ״ב) י עי ) ן י  לאוצר הי
י ״ ם: א . העליון אף באוצר פבואה דמפקלקל מפו ת ו ח מ ל ל ו כ ו י נ : אי ס ו  דהיין נשבמ מחמפ פ
ע פ ר ד . דיש לו חזקה בזה ורק ב ע ח ר י . בן חצר לפטרו באומנות אלו שעושה: ר ו ד י ת ב ו ח מ  ל
פ רבן והכא לא בעינן ת. של ט קו ו נ ל תי ו ק א מ ל  מטח הכסא אין לו חזקה כמבואר (כג.).־ ו
. אף דלבן מבר אחר מופה לירד לאומנופ באומו מבר לשכנו אינו מוחה ובמ״ב ו נ כ ש  חזקה: ד ל
ס הנכנסין מ ו לשכנו ומפממ זה ר פ ד לענין שאפד מאנשי פצר מבקש להשכיר ט י י  מפרש דכאן מ
 והיוצאין דאזלי ואמי לבן חצר הראשון ולא משכפו ליה ולענין טענמ רבד נכנסין רוצאין לא מהני
גפפ י מהל׳ שכירות הלכה י״ב וברמב״ס פי״א הלכה ה׳ ובסוף ב״מ שם פלו  חזקה (עי׳ הרה״מ פ״
ה ב ר מ : ש ( ו ועי׳ טרושלמי ר ט  רשב״ג ורכנן לענין אומנופ אם השכן רוצה לעשות אומנופ פ
פ: . בני רשופ הרטס נכנסין ויוצאין דרך חנומו ומבקש לאו דוקא דאפילו הפזיק צריך למפו ם ה י ל  ע
. דבאינו סופח ה י ל ו ע ב ל ג ת ע ו ): לבנ ׳ כא. י ע ו ) י ד להקרופ פינוקופ א״ . אף דלפלקו ש ו ק ל ח  ל
פ קטן פ . פ ו ל ו : ל א) ד ס״ ׳ סי׳ קמ״  לפצר השופפין רשאי להוסיף בנין פדש על גבי ביפו (עי
. אס מגטה הכופל צריך ה ל ע מ : ה ל פ אפר פ  ולהרבופ בדיורין בטפו שרי כל שאינו פופח פ
. מלמעלה וכו׳ גרסינן ן ד ג נ כ ה מ ט מ ל ה ו ל ע מ ל ט ויראה: מ ט ד שלא י  שיהיה גבוה ד׳ אמומ כ
׳  ולפי הגירסא דהכא למעלה מן הצדדים הכונה אס מן הצדדים הוא סגי במגטה למעלה וכן פי
ן המזמילה פר דגרסינן אפ הכופל מ ו ע להפסידו. ונראה י ו ש ד הנמיה אל ה ר . שלא י ף ק ו  בת״ב: ז
. ד ו ס ם ל ו ק : מ ג ן הג  כדי שיהא זוקף אפ הסולם וזוקף כדי לנקופ אמ המזחילה השופך מיס מ
מ ״ . הקב מצדדין מ ע ב ו ר: ר ם זרעוני העי ד י ס פ ם אמה. שהיונים מ י ש מ  אפ מזחילפו למקנו: ו ח
ם אמה. טונים י ש מ ח ״פ) בפצר בזיזין: מ נ זרו ובונה והוא בחזקתו וחוזר ובונה וכן ס״ל לר״ה (  פו
ח ו ל ר כ  דיומר מחמשים לא מדדה ובמשנה דמבואר דפולין בקרוב היינו בפוך פמשיס: ל

 תוספתא כבא
 פרק א(א) לא יחפור אדם בורא< סמוך לבורו של חבירו אא״כ הרחיק
 מכותלו של חבירו ג״ט וסד בסיד רבי יהודה אומר בםלע הבא
 בידונ< זה חופר בארו מכאן וזה חופר בארו מכאן זה מרחיק ג׳ טפחים וסד
 בסיד וזה מרחיק ג״ט וסד בסיד. מרחיקין>נ) את הנברכת ואת הבקיע ואת
 ירקות מכותלו של חבירו ג״ט וסד בסיד>ג) מרחיקין את הגפת ואת הזבל
 ואת המלח ואת הסיד(ד) ואת הסלעים >ה< ואת החול מכותלו של חבירו
 ג״ט וסד בסיד: ב מרחיקיןמ) את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים
 מן הכותל ג״ט מרחיקין את הרחיים של יד שלש מן השכב שהן ארבע מן
 הרכב(י) ושל חמור שלשה מן האםטרוביל שהוא ארבעה מן הקלת רבי
 יהודה אומר תוקע יתד בארץ וסומך עליו את הקורה ובלבד שלא יתקע >מ)
 לתוך של חבית. מרחיקין את התנור ג׳ טפחים מן הכליא שהן ארבעה מן
 הכפהג< ובכירה טפח(ט) לא יטיל אדם מי רגלים בכותלו של חבירו אא״כ
 הרחיקל< ג״ט ומאבנים טפח ובצונמא מותר: ג>0 באמת ביין התירו אבל
 לא ברפת בקר ואע׳׳פ שממעיטו אינו אלא משביחו w ואם קדמו חנות ורפת
 את האוצר(ל) אין יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול

 נוסחאות א) באר: 3) בידיס: ג) השפה: ד) מלבנים: ה) יציץ: ו) בין:
 חסדי

ן לא יחפור אדם בור . במפני׳ פנ ׳ ו כרכת כ ת הנ ן א י ק י ח ר מ ׳ ו ו ר כ ו ר אדם ב ו פ ח א י  פ״א ל
ט והנה ״  וכו׳ ולא אמפ המיס ולא נברכח כובסין סמוך וכו׳ אא״כ הרחיק מכופל חבירו ג
ף ח׳ אמפגי׳ דעושין נברכפ במועד בעי מלמוד מאי  תנא מוספאה הוסיף פה הבקיע ובמו״ק ד
 נברכמ אר״י זו בקיע ומקשו והפניא הנברכמ והבקיע אמר אטי גוהא ובר גוהא ופרש״י ז״ל גוהא
 בדכה גדולה שיכנסו בה כל השופכץ בר גוהא בריכה קטנה שעושץ סמוך לגדולה כדי שיכנסו
 במוכה המיס היוצאים מהגדולה כשהיא מלאה וע״ש בפוס׳ דמיימי דהיינו הך מפניפא דהכא
 ואמנם לפי הנראה מהגמ׳ דפרקין משמע דלא נקטינן כהך מפניפא דהמס מצריך בגמ׳ אמאי
י מבדכה שעשרה להיומ שם ן פרמי אמה ונברכפ דאי מנא אמה ה״א משוס דקטעא טפ  פנ
׳ ע״ש ואם אי׳ הו״ל לאשמעינן בקיע  עולמיפ ואי פנא נברכמ משוס דקוו וקיימו ולפלופן קשה כו
 דהוה רבופא טפי דליכא שם מיס אלא לפרקים כשמפרטס בנברכפ א״ו דס״ל למנא דממני׳ דבהא
. ׳ ו כ ר ו ״ ה ר ת ב ו נ ו ח ש ל ה״ט שלא הזכיר הרמב״ם בקיע: י  לא בעי הרפק דלא מקרי קביעופא ו
מ דינים ברורים הם ע״ס השרש האמור לעיל שיכולים בגי ״  אעפ״י שלא הטאו הנך מילי בגמ׳ מ
 הפצר למחומ על רבד הנכנסין והיוצאין ולכן יכולין למפופ לזה שבא לספופ חנופו נפצר וכן לזה

 מצפה
 (א) לא יחפור אדם בור. יז. ועיי כ״מ בפ״ט מהל׳ שכנים שכתב כיון דליכא כותל סיד זה לא מעלה
 ולא מוריד ומכאן תשובה לזה שהרי לרבא מיידי בהרחקה מן המצר ומ״מ בעי תרתי ובש״ס יט. משמע
: לפי גירסת המ״מ בתוס׳ שם ותו מאי פריך מאי אריא בא בידים נימא ז  אע״ג דלא בא בידים וע״ש י
 דנ״מ דאפילו בהרחקה מן המצר בעי תרתי ולאביי א״ש דהכא מיידי שבא לחפור בב״א א״נ בא בידים
 שאני ומה שמדייק שם מהרמב״ם הל״י צ״ע דהרי הרמב״ם הזכיר שם גבי מנירו של חבירו ג״ט ולא
 הזכיר סיד ש״מ דל״ד קאמר (ת״ב) (כ) את הנכרכת. עי׳ טור סי׳ קנ״ד דבבור בלא מים נמי בעי הרחקה
 וכן כאן תנא לבור בפ״ע ולנברכת בפ״ע וע״ש בב׳׳י ועי׳ תוס׳ מו״ק ח: ד״ה והארון מ״ש בזה בסה״ד
 (ג) מרחיקין את הגפת. עי׳ יח. >ד< ואת הסלעים. עיי ירושלמי שבת פ׳׳ד הל״א (ה) ואת החול. עי׳ יט.
למ״ש הע״ש בם״ד חול הגס במקום חול המלח וכתב הטעם  וכאן חשיב בהדי הנך דמשום הבלא ו
 משום הבלא א״ש וע״ש סמ״ע ס״ק י״ז ועי׳ ירושלמי שבת פ׳׳ד הל׳׳א (0 את הזרעים. עי׳ יז. במשנה
 ועי׳ ת״ח שם מ׳׳ש בפירוש דמתגיתין (ז) ושל חמור. כ: (ח) לתוך של חבירו. ו. ע״ש (ט) לא יטיל.
ן בעלמא מותר ורק מ״ר דחדין ע״ש פ״ב דף קסג בשם המ״מ  כ: ועי׳ ירושלמי רפ״ב וענ״י דשופכי
 ועי׳ ירושלמי כלאים רפ׳׳ז דמקשה מכאן דמרחיקין מ״ר ושם לענין כלאים אמרינן דאין השרשים
 מהלכין מן הצד ועי׳ ירושלמי כאן רפ״ב (י) באמת ביין התירו. כ: ועי׳ ירושלמי פ״ב הל״ג ועי׳ ת״ח
 מה שהביא בזה (כ) אם קדמו. עיי יא. ובת״ח שם ורבותא אף דהוי גיריה ריליה ולרבא דוקא דירה
 התירו וע״ש לח. (ל) א״י למחות בידן. כא: ועיי ירושלמי שם ועי׳ חו׳׳מ סי׳ קנ״ו ס״א וס״ד ב׳ שיטות

 מנחת
. ובשדה העשרה לבורופ הראשון כשפסר הרפיק ג׳ ו ר ו ל ב ו ש ל ת ו כ : מ ר ו פ ח א י  פ״א א ל
ד בבאו י י ״ט א״נ מ  טפחים וסחס כותל בור ג׳ טפחים א״כ מילא כל המצר והשני מרחיק ג
׳ כ״מ ס״ט מהל׳ . פרחי בעינן (עי ד ד בסי ס : ו ב ״  לפפור בב״א ופליגי בזה אטי ורבא בריש פ
. אף לאטי אינו רשאי לסמוך למצר כיון ק י ח ר ה מ ז ״ט: ו מ דיה בג ״ ך מ . קרקע ר ו ד י : ב ם)  שמי
. ת פ דן הבגדים במוכו: ג רפ הכובסין ששו : נברכת. פפי ( ג ס׳ יז. ד״ה ה״ ׳ פו ך (עי  שהקרקע ר
ט ולרבא דס״ל ״ ו צריך להרפיק ג ר ט . דגם מכופל בנין של פ ד ד בסי ס  פסולת זיפים ומעלה הבל: ו
. גס כאן ד ד בסי ס  דמרחיקין מן המצר אף בלא כופל צדך להרחיק וקמ״ל דהני קשה לכותל: ו
׳ ש״ך סימן קנ״ה סק״ח) וכל אלו הרחקופ הוא אף בכותל ט וסיד (עי ״  תרפי בעינן הרחקה ג
. דהבלא ל ו ח ת ה א : ו ט מהל׳ שכנים הל״ב ועי׳ סמ״ע שס ס״ק כ״ה) ״ ׳ בהמ״מ פ ועי  אבנים (
. הכא או סד ד ד בסי ס  קשה לכומל ובש״ס מוקיס לה בממונא ומפמת לתות ולא משום הבלא: ו
: ( ט מהל׳ שכנים הלכה א׳ ״  בסיד כדמוכח בש״ס (יט.) (עיין ב״י וטור שם סי״ב ועיין לת״מ פ
ט וכאן ״ מ סגי מ ״ ר מ מ ם. לעיל קמ״ל ירקות אף שמשקין אותה מ רעי ת הז ן א י ק י ח ר  ב מ
: ׳ ב״י שם) . אבל סיד לא בעינן בזרעים ומחרישה ומי רגלים (עי ט ״ : ג ״ט (מ״ב)  אשמעינן דבעי ג
. ב כ ש : ה ׳ כ: ובמוס׳ שם) י ע ) ר לקמן . היינו משוס קלא דקשה לכופל וכן בשל פמו ד ל י ם ש י  רחי
. רחיים של חמור כמו כן נקרא ר ו מ ן התחתונה טפת: ח . העליונה וקצרה מ ב כ ר  אבן הפחתונה: ה
א יתקע. כמבואר בש״ס: ל ד ש ב ל ב : ו . בזה אינו מזיק לחטרו ד ת קע י  אסטרוביל וקלח: תו
ד י י ל אדם. לעיל מ י ט א י ן השפה: ל . בגמרא הגירסא מ ה פ כ ן ה ר: מ ו . מושב הפנ א י ל כ  ה
ן כופל אבנים לכופל  בגומא של מי רגלים אי נמי בשופכין של מי רגלים הרכה ושם אין פילוק ט
. גרסינן בנר בסלע אין א מ נ ו צ ׳ סי׳ קנ״ה ס״ה ושם ס״ו בהגה״ה): ב  בנין אבל כאן חלוק (עי
. דמזיק ת בקר פ ר ו פנופ של נפמומין או צבעין: ב . לפפופ פפפי ו ר  הקרקע מפטשטש: ג התי



 תוספתא כבא בתרא פרהן ב
 גבוהה או גדר. אחד גפנים ואחד כל האילן מרחיק ארבע אמות ונוטע כדי
 שיהא בקר עובר בכליו. היו שרשיו יוצאים לתוך של חבירו מעמיק שלשה
 טפחים כדי שלא תעכב המחרישה. אילן העולה בין מן הגזע ובין מן
 השרשין הרי אלו שלי• בעל הבית(י) בית השלחין ובית האילן כנגד
 המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת מפני שהצל רע

 לבית השלחין:
) בית השלחין בית ה  פרק ב א(א) כל שאינו עושה פירות תדיר כגון שדה
 הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום אמר ר׳ יהודה לא
 אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא בא באםפמיא אבל אם היה עמו במדינה
 כיון שאכלה(0 שנה אחת ה״ז חזקה. הלוקח מחמת הלוקח אע״פ שהלוקח
 הראשון אומר גזולה היא בידייג) לא כל הימנו לאבד זכותו של זה. האוכל
 שדה מחמת אונו ונמצאת אונו שהיא פםולה הרי זה אינה חזקה. האוכל
 שדה בחזקת שהיא שלו והוציא עליו שטר שמכרה לו ושנתנה לו במתנה
 יתקיים שטר בחותמיו(ל) ואם אמר כתבתי שטר ונטלתי מעות שטר
 פיספיםי׳ הוא בידך הכל הולך אחר חזקה. האוכל שדה שש שנים וערער
 עליו שלש שנים 1*1 הראשונות >ה< ובאחרונה אמר לו אתה מכרת לי ואתה
 נתת לי במתנה אם מחמת טענה הראשונה אינה חזקה שכל טענה
 שמקצתה בטלה בטלה כולה: ב אימתי אמרו(0 אריס ישבע שלא בטענה
 כל זמן שארים יצא מאריסותו הרי הוא ככל אדם. שותף כל זמן ששותף

 נוסחאות א) שהיא: ג) ינשכו: ג) אלעזר: ד) שלו רבי יהודה אומר העולה מן הגזע שלו ומן השרשיס
 של כוי: ה) הט כ׳ מינוס בית השלחין מ׳׳ס [וכן לימא בכ״יך. ו) פסטיס:

 מגן אברהם
ג דברכוח בחונןסות: ׳ ו טהרות וזהו דוקא בקבר סתום שטומאה בוקעת ועולה אבל היה פתוח מצילו לא היה מטמא ההולכים על גביו עפ׳ א מ ט  [א] לנחל קלרון. ג״ל דהטעס שמא יאהילו עליו י

) תדירה:  הוא עושה ומרחיק חמשים אמה חוץ ממערבה מפני שאינהא
 ז מרחיקין את(ש) המשרה מן הירק ואת הכרשין מן הבצלים ואת החרדל
 מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל שאומר לו כדרך שעשית בתוך שלך
 אף אני עושה בתוך שלי(מ) וכן היה רבי יוםי אומר מרחיקין את הדבורים
ף אומר ת  מן העיר חמשים אמה כדי(א) שלא ינטשו״ את בני אדם ר׳ נ
 מגדל דבורים כמגדל כלבים(3) ר׳ נתן אומר מרחיקין את הכבשונות מן
 העיר חמשים אמה(ג) ואת האילן מן העיר עשרים וחמש אמה וכשם
 שמרחיקין מן העיר(ל) כך מרחיקין מבורות ושיחין ומערות וכשם שמרחיקין
 מכולן כך מרחיקין מן הקברות. >ה) קבר שהקיפתו העיר בין מארבע רוחות
 בין משלש רוחות בין משתי רוחות זו כנגד זו רחוק יתר מחמשים אמה
 לכאן ומחמשים אמה לכאן אין מפנין אותו פחות מכן מפנין אותו(0 כל
 הקברות מתפנין חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא רבי עקיבא אומר אף קבר
 המלך וקבר הנביא מתפנין אמרו לו והלא קבר בית דוד וקבר חולדה
 הנביאה(׳) היו בירושלים ולא נגע בהן אדם מעולם אמר להם משם ראיה
 מחילה היתד, להן והיתה מוציאה טומאה [א] לנחל קדרון: ח מרחיקין >ח)
 את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין
 מלמעלה בין מן הצד רש״א כשם שמרחיקין מלמעלה כך מרחיקין מלמטה
 רבי יוסי מתיר שלא ניתנו שדות>ט) אלא לנטיעה. (י) לא יטע אדם אילן
 םמוך לשדה חבירו אא״כ הרחיק הימנו ד׳ אמות ואם רוצה עושה מחיצה

ב 1א! האחרונות: ״  אור הגנוז פ

 חסדי דוד
. בירושלמי דסרקין מובא הך מחניתא אבל אין הנוסחאות שוות ובאמת לכלהו י ו ׳ כ ו ג י ל ר ע ע ר ע  ו

 גסחאי קשה פירושה ועמ״ש ע״ז הרמב״ן בחדושיו ולדינא אנו אין לנו אלא ש״ס לידן רכל

 שמערער בשנה א׳ שוב אין צריך אבל בסוף הג״ש צריך לחזור ולערער וכממני׳ דב״ק נקטי׳ ועי׳

. אין זה מענין מכלתין ומתני׳ היא בשבועות ׳ ו ע כ ב ש ם י י ו אר ר מ : אימת״ א ז  בסי׳ קמ״ו ס״

 מצפה שמואל
 יג שהוכיח דמיירי בדבורים מא: (ג) לא כל הימנו. עי׳ תשובת הרא״ש כלל צ״ט סי׳ ד׳ ועיי ב״י סי׳ ק״ט בשם תשובת רשב״א: האוכל
 שדה מחמת אונו. עיי קסט: ועי׳ גיטין מג. ועיי ירושלמי שבועות פ״ו הל״ב דפליגי רבי ורבנן והאריך
ו  שם בביאור תוס׳ זו ועי׳ הה״מ בריש פט״ו מהל׳ טוען ובשבועות מב. וסנהדרין כג: ועי׳ רמב״ן בחידושי
ויף בטל החזקה דמיירי  לב: הביא תוס׳ זו ומפרש כן הסוגיא דהתם בשני חזקה ואפייה כיון שהשטר מז
 בשטר שאינו מקדים ויכול לקיימו ולכן ל״א מגו ועי׳ בש״ך חו״מ סי׳ פ״ג סק״ז ע״ש (ד) ואם אמר כתבתי
 שטר. קנד: ושם הגירסא בסוף אחר עדים ואם לא הלך אחר שטר דס״ל מודה בשטר שכתבו א״צ לקיימו
 וכאן אינו מבואר כן ועיי תשובת מוהרמ״ט חלק א׳ סי׳ קנ״ב דמיירי בהחזיק פחות מג׳ שנים והוי בחזקת
 שלו ואחר מערער ואמר שמכר ולא נתן דמים עדיין דהחזקה שמוחזק והשטר מסייעו שנתן דמים אבל
 בלא מוחזק בשדה צריך להיות נזכר בשטר שנתן דמים כמ״ש שם בשם רבינו האי גאון א״כ חזקה דבגמ׳
 היינו שמוחזק בשדה אף בפחות מג׳ שנים והתוס• והגמ׳ עולה בקנה אי. ועי׳ ירושלמי כתובות פ״ב הל״ג
רושלמי פ״ג הל״ג בי  בטענת שטר פסים לענין עדים בשם רב דנאמנים (ה) ובאחרונה א״ל. ר״ל בשם ב״ק ו
 ועיי בפנים וכן ברשב״ם לט. וכן קיי״ל לדינא בסי׳ קמ״ו ס״ה דצריך למחות בכל ג׳ וגי וע״ש בסי׳ קמ״ט
 סי״ז בשם תשובת הרא״ש בעובד כוכבים ונתגייר דאחר הגירות יש לו חוקה והב׳׳י הביא שם דברי
 המרדכי על הרא״ש וע״ש במרדכי הל״ג סי׳ קנ״ג שנשאל ע״ז והביא התוס׳ זו ונראה דפשוט ליה דצריך
ד בסי׳ קנ״ה בלקח מן המומר לדת ישמעאל ומוחה דכיון דמוחה פ״א ואינו  למחות אח״כ וכ״כ שם עו
 ירא הו״ל למחות בסוף כל ג׳ ע״ש להדיא מבואר דבישראל צריך למחות בסוף כל ג׳ ועי׳ בסי׳ קנ״ג
 שהביא התוס׳ הלזה היינו דצריך למחות וכמ׳יש בפנים והרמב״ן במלחמות דף קעא: פי׳ התוס׳ הלזה
 דא״צ למחות כלל עי׳ חרושי הרמב״ן דמפרש כן לרבותא אפילו מחמת טענה הראשונה שאומר קודם
כ״ש באומר אח׳׳כ לקחתיה דא״נ והרמב״ן בחידושיו כתב עוד לפרש התוס׳ ע״פ ברייתא  לקחתיה א״נ ו
 דב״ק אם מחמת טענה הראשונה ערער שמערער בחדא טענה אבל אם אמר גזולה ואח׳׳כ אמר טענת
ו וכמו שמפרש הרשב״ם וא״כ אין זה לענין דינא אם צריך למחות בסוף כל ג׳ והת״ב  משכנתא בטלו דברי
 מיישב מה שהקשה בהג״מ על המרדכי שהביא התוס׳ ולא הביא הש״ס ערוך דב״ק דשם מיירי כסותר
 טענת הערעור ואין זה ענין להמרדכי ע״ש ויפה כתב אך מ״ש הת״ב דיש ספק בהמרדכי דפשיט מהתוס׳
: ועי׳ כאן לענין חזקה שלש (ו) אריס ישבע. שבועות מז  אולי הכוונה דאין צריך לערער בסוף כל שלש ו
ירושלמי פ״ג ה״ה ולכן הוזכר כאן ועיי מיי׳ פי״ג מטוען דינים אלו הכל בביאור והה׳׳מ כ׳  מח. ו
 באפוטרופוס דיצא לו מאריס ולא ראה תום׳ הלזה ועי׳ בח״מ סי׳ צ״ג בשם הרמייה בטור שם

מ דברים ברורים הם ״ . אע״פ שלא מצאתי׳ בשום מקום מ י ו כ ח ו ק ו ל ת ה מ ח  פ״ב הלוקח מ

ף מ״א דה״ה  וקאי על מה דתנן בפרקין הבא מחמת ירושה א״צ טענה ונתבאר בגמ׳ ד

ר בו אפי׳ שעה  הבא מתמת לוקח כגון שאמר המחזיק מפלוני קניתיה והביא עדים שזה המוכר ד

ם י נ ש ש ה ש ד כל ש : האו ׳ ״ד ובתשובת הרא״ש ז״ל כלל צ״ט סי׳ ד  אחת ועי׳ סי׳ קמ״ו סעיף י

ירושלמי שם הל״ו ועי׳ רא״ש פ״ב ס  (ש) המשרה מן הירק. יח. ושם: ו
 קודמים ומ״מ א״צ להרחיק ודלא כרמב״ן במלחמות דלר״י אפי׳ סמך הדבורים תחלה כפינן ליה להרחיק
ה דיליה וה״ה במשרה וירק בעי לארחוקי ד י  מן החרדל דהוי גידיה דיליה אבל כעל החרדל לא מיקרי ג
ן  ג״ט דלא להוי גידיה דיליה ועי׳ בשו״ע סי׳ קנ״ד סל״א דמ״מ צריך להרחיק ג״ט במשרה מהירק וכרשי
 מבצלים וחרדל מן דבורים דהוי היזק בידים וע״ש בסמ״ע ס״ק ע״ב דמייתי בזה פלוגתת הרא״ש והטור
ו כ׳ דהרחק דבורים מן החרדל לר״י הוא ג״כ נ׳ אמה ועי׳ בנ״י  (ח) וכן היה רבי יוסי אומר. הרמב״ן בחידושי
ה דיליה ד י  שכ׳ במשרה לרבנן דהוי כעין נבילות שמרחיקין נ׳ אמה ולר״י לא בעינן רק ד׳ דלא להוי ג
 (א) שלא ינטשו. עי׳ רא׳׳ש פ״ב סי׳ כ״ה והגי׳ שלא ינשכו והגירסא שם רא״א כמגדל כלבים (נ) ר״נ אומר
 מרחיקין הכבשונות. עי׳ כג: (ג) ואת האילן מן העיר. כד: (ד) כך מרחיקין מן הבורות. ירושלמי שביעית
 פ״א א׳ וע״ש באילן מלמטה והבור למעלה מפני שמלקין ארעיתו של כותל (ה) קבר שהקיפתו העיר. עי׳
 ירושלמי נזיר פייט הל״א דמביא קצת בנוסח אחר ועי׳ מיי׳ פ״ז מהל׳ בית הבחירה הלי״ג ועי׳ במס׳
ע״ש בב״י (ז) היו בירושלים. דומיא דלעיל  שמחות פי״ד (ו) וכל הקברות מתפנין. שם ומיי׳ שם הל״ד ו
ז ובסוף ן שבסי׳ב בתשובה סי׳ ל״  שמתחלה קברוה ואח׳׳כ נעשה העיר ועי׳ בתשובת מהרי״ט בחלק ראשו
 התשובה שכ״כ והאריך שם הרבה בענין דמבואר בפרק ידיעות שתי בצעין היו בירושלים. ע״ש (D) את
: ועי׳ בש״ס תנא בין מלמטה והוא כר״ש דהכא דת״ק לא הזכיר למטה ועי׳ תום׳ שם  האילן מן הבור. כד
 ד״ה תנא (ט) אלא לנטיעה. עי׳ ירושלמי ספ״ב משום דאיכא ישוב באילנות ועיי הגמי״י פ״י מהל׳ שכנים
ז אמה ץ לט״  סי׳ ד׳ ועוד אמר ריב״א וכו׳ (י) לא יטע אדם אילן כוי. הרי אלו של בעה״ב. אולי אף חו
 דהעצים שלו מ״מ ביוצא מן הגזע והשרשים לבעה״ב היינו בעל האילן. א״נ של בעה״ב היינו בעל השדה
ן : ועי׳ ירושלמי פ״א דבכורים (כ< בית השלחי  כמ״ש רש״י בפי׳ הרי״ף וע״ש מהר״ן שפירא סי׳ א׳ ועי׳ כז
ן והך מפני שהצל ל וטייס באבא שאול הך דבית השלחי  ובית האילן. ע״ש ובגמ׳ אינו מובן הך דאבא שאו
 קאי לת״ק וצ״ע שלא הרגישו בזה ועיי רמב״ם פ״י משכנים הל״ה שכ׳ הכ״מ דהרמב״ם גרס במשנה וכל
 האילן ונעלם ממנו פי׳ המשניות להר״מ שכ׳ בהדיא ולפיכך אמר כל האילן אבל מקור דברי הרמב״ם
 הוא מתום׳ כאן וכן דברי הב״י בחו״מ סי׳ קנ״ה בטור סי׳ ל״ז תמוהין שהרמב״ם הוציא דין זה מכאן
 דבית האילן שוה לבית השלחין (א) כל שאינו עושה פירות. כח. ועי׳ ירושלמי פ״ג הל׳׳ב ועי׳ לו. דזו
ירושלמי  דברי ר״ע. ועי׳ ירושלמי יבמות פי״ב הל״א עיקר החזקה אכילת פירות: והא דאמר ר״י. לט. ו
 פ״ג הל״א (נ) שנה אחת ה״ז חזקה. ובפניו ממש לאלתר הוי חזקה עי׳ מא: והלוקח מחמת הלוקח. עי׳

 מנחת בכורים
 כמשקל הבנאים אבל בשדה הבעל חרוב שקמה לבד כנגד המשקולת וכל האילן מלא מרלע שלא

. ארישא י נ פ ן סרק. שאינו עושה פירות אף בבית הבעל נגד המשקולת: מ ל י ל א  יעכב מחרשתו: כ

: ו ״ ׳ בחוספתא שם פ טר שרגלים לדבר וקאי את״ק עי ר״נ פו  קאי וכה״ג במשנה סנהדרין ו

. ד ב א . ואינו יכול למחות מפני שהוא רחוק: ל א י מ פ ם א . ג׳ תבואוח: ב ם י נ ׳ ש  פ״ב א ג

נה חזקה. דחזקה  וטענינן דלקח הראשון אס שהה ביד הראשון ג׳ שנים או ביד הבי: אי

 אינה אלא טעם לאבידת שטרו שלא נזהר כ״כ אבל כאן שהשטר ישנו ובטל התזקה אין עמה טענה:

וכן הוא בכ״י] והשטר הוא שטר פסים שפייסו ת. גרסינן [ ו י מע ת ל ט א נ ל . אחר: ו ו י ל א ע י צ ו ה  ו

 ליפן לו שטר והאמינו: חזקה. אס החזיק שלש שנים טענתו טענה דשטר כשר הוא במגו דאי

ר . בתוך ג׳ הראשונים ואפר הערעו ש ל  בעי כביש לשטרא ואס לא החזיק אינו נאמן להוציא עליו: ש

. שטוען שלקת קודם הערעור כיון דבטל חזקה ראשונה ה ג ו ש א ר : טענה ה ד ו  החזיק שלש שנים ע

ה. א בטענ ל . בפי כל הנשבעין: ש ו ר מ י א ת מ י  גם מה שאח״כ בטל אבל נאמן שלקח אח״כ: כ א

. הבן שנו״נ בנכסי אביו: ו א תבע ל א ו צ  אלא בספק שחושדו: י

. ה ר י ד ת . אינו עושה כלל: ש ה ב ר ע מ ר: ו . בורסקי בהרחק חמשיס אמה מן העי ה ש ו א ע ו  ה

. מיס ה ר ש  גרסינן. השכינה במערב ופליג אמשנה דפ״ב דמבואר דאין עושין אלא למזרח: ז מ

. דהדבוריס מדקין לחרדל כמו החרדל לדבורים ומבואר בגמרא ה ש ו י ע נ ף א : א  ששורין בו פשתן

ם. כמבואר י . ינשכו: כלב ו ש ט נ ירק: י ר במשרה ו י לדבריהם דרבנן קאמר והכא מפי ״ ) לר פ: י ) 

ן . שמרחיקין העיר מכולם כך מרחיק אפ הקברות מ ן ל י ן הא י ק י ח ר ך מ  בפוססמא ב״ק פ״ח: כ

ר ב ף ק . משוס כבול: א ך ל מ . שהיה קבור מתחלה: ה ו ת פ י ק ה  העיר תמשים אמה: קבר ש

פ ואינה פ . והיה חלול ט ה ל י ח פ: מ . משוס חשש שמא יאהילו על הטומאה ויטמאו טהרו ך ל מ  ה

. ה ט מ ל : מ ן . בגובה בשביל שהשרשים מחפשטי ה ל ע מ ל  בוקעפ ועולה וליכא חשש טומאה: ח מ

. שלא לקוץ האילן בפוך שלו לפי שעשו השלופ ר : מתי  והבור מלמעלה שמחליל הקרקע והבור טפל

. כדי עבודח הכרס שלא יכניס מחרשמו למוך א ״ : ד דה דיליה אלא שרשים דמזקי י  לנטיעה דלא מג

. ן י ח ל ש ת ה י . הנכנס לשדה חבירו שייך לבעל האילן: ב ן י ש ר ש . בעל השדה: ה ק י מ ע  של חבירו: מ

. בשוה ץ צ ו : ק ת גרסינן ל ו ק ש מ ד ה ג ן נ ל י א ל ה  אס אילן חבירו נוטה לביפ השלחין והצל מזיק: כ



 תוספתא כבא בתרא פרפ ב
 אלא שנים עשר משמשין את האחד m והאחד משמש את המלך:
 ה m המחזיק בנכםי הגר נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה נעל אחד
 וגדר אחד הרי זו חזקה נעלו שנים וגדרו שנים הרי זו חזקה היו לו עשר
 שדות כיון שהחזיק באחת החזיק בכולן עשרה עבדים אע״פ שהחזיק
 באחד(ח< לא החזיק בכולן כלים ועבדים זכה בכלים לא זכה בעבדים
 בעבדים(א) לא זכה בכלים כלים וקרקעות זכה>נ) בקרקעות לא זכה בכלים
 בכלים לא זכה בקרקעות עבדים וקרקעות זכה בעבדים לא זכה בקרקעות
 בקרקעות M לא זכה בעבדים הלך בה בין לארכה ובין לרחבה הרי זה קנה נ>
 הלכו בו שנים זה קנה מקום הילוכו וזה קנה מקום הילוכו דברי ר״א
 וחכמים אומרים שניהם לא קנו עד שעה שיחזיקו לקח ממנו(ג) עשר שדות
 כיון שהחזיק באחת מהן החזיק בכולן שכר ממנו עשר שדות כיון שהחזיק
 באחת מהן החזיק בכולן ג<(ל) לקח מקצתן די) ושכר מקצתן והחזיק בין
 בלקיחה בין בשכירה הרי זו חזקה.>0 נכסים שאין להן אחריות נקנין עם
 נכםים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כיצד אמר לו חצר(׳) וכל
 מה שבתוכה אני מוכר לך כיון שכתב שטר וקבל מעות והחזיק באחת מהן
 החזיק בכולן(ח) מקום עמידת תנור וכירים בחצר אין להם חזקה קורה על
 גביהן כל שהוא הרי זו חזקה(ט) תרנגולין בחצר אין להן חזקה עשה להן
 גגי< גבוה י׳ טפחים הרי זו חזקה צנורס< אין לו חזקה(י) מקום קילוחו יש
ף לו חזקה פרץ פצימיו ישז< לו חזקה  לו חזקה פתח בחצר אע״פ שםתמו אי
 איזו היא חלון הצורי כל שראשו של אדם יכול ליכנם לתוכה דברי רבי
 מאיר ובלבד שיהא לה מלבן או צורת פתח וכן היה ר׳ מאיר אומר(כ< לא
 יפתח אדם פתח על גבי פתחו של חבירו וחלון על גבי חלון של חבירו פתח
 ע״ג חלונו של חבירו וחלון על גבי פתחו של חבירו וחכמים מתירין(ל< ובלבד

 יצא משותפותו הרי הוא כאחד מכל אדם(׳) אפוטרופוס כל זמן
 שאפוטרופוס יצא מאפוטרופםותו הרי הוא כאחד מכל אדם. הבן שחלק >ח)
 והאשה שנתגרשה הרי הן כאחד מכל אדם(ט) מקבלי פקדונותר)
 והרועים(0 והשכיר אין להם חזקה(ל) האומנין אין להן חזקה כיצד רואה
 כליו אצל כובס ועבדו אצל אומן אמר לו תן לי את שלי אמר לו אתה
 מכרתם לי ואתה נתתם לי במתנה(מ) אינה חזקה אתה אמרת לי למוכרם
 אתה אמרת ליתנם במתנה הרי זו חזקה: ג חזקה שלש שנים(?) החזיק האב
 שנה אחת והבן שתי שנים האב שתי שנים והבן שנה אחת הרי זו חזקה.
 האב שנה והבן שנה והלוקח שנה הרי זו חזקה החזיק(ס) בפני האב שנה
 אחת ובפני הבן שתי שנים הרי זו חזקה בפני האב שתי שנים ובפני הבן
 שנה אחת הרי זו חזקה בפני האב שנה ובפני הבן שנה(ע) ובפני הלוקח
 שנה הרי זו חזקה: ד>פ) החזיק האדם בפני שנים שנה הראשונה בפני שנים
 שנה השניה בפני שנים שנה השלישית הרי אלו שלש עדיות והן עדות
 אחת נמצאת כת הראשונה זוממת הרי בידו שתי שנים שניה הרי בידו שנה
 אחתא) שלישית אין בידו כלום(צ) היו הן הראשונים והן נא] האחרונים
 נמצאו זוממין בראשונה אין בידו כלום שניה הרי בידו שנה אחת שלישית
 הרי בידו שתי שנים א״ר יוםי בא ר׳ יוחנן בן נורי אצל רבי חלפתא אמר
 לו הרי שהחזיק בפני שנים שנה ראשונה ובפני שנים שנה שניה ובפני שנים
 שנה שלישית מהו אמר לו הרי זו חזקה אמר לו אף אני אומר כן אלא
 שעקיבא אומר(ק)!־! אין חזקה ר׳ יהודה אומר w>0 הרי הוא אומר (מ״א ד)
 ולשלמה שנים עשר נציבים על כל ישראל וכלכלו וגו׳ ואומר (שם) ונציב
 אחד אשר בארץ הוי אומר זה חודש העבור ר׳ נחמיה אומר זה אפוטרופוס
 שממונה ע״י כולן שאין שבחו של מלך להיות שנים עשר משמשין אותו

 נוסחאות א) להזמה: ב) מקום לברי ר״א וחכ״א אין הלוך קונה הלכו בו שנים בין לארכה בין לרחבה זה קנה כר: אור הגנוז [ב] אינו חזקה: ןנ] חזקה: [ד] זכה:
 ג) עשרה עבדים אע״פ שהחזיק באחל לא החזיק בכולן: ל) גב: ה) בחצר: ו) יש: ז) אין:

 מגן אברהם
 נא] נמצאו זוממין כראשונה וכר. לקי״ל למפרע הוא נפסל ומסחמא העילו על הראשונה תחלה: PI והאחד משמש אח המלך. וצ״ע מה ענין זה לכאן ואפשר שכא להשמיענו שחלש העיכור ככלל הג׳

 שני חזקה ודוחק:

 חסדי דוד
 ס״פ כל הנשכעין אלא משוס דתנן בפרקין האריסין והשותפין כו׳ אין להס תזקה וכעי תנא תזקתן כשאר כל אדם וכמו כהך משנה דאין לו דין אריס לישכע כטענת ספק אלא כל זמן שהוא

: ט ״ מ  תוספאה לאשמעינן דהא דאין להו חזקה היינו כל זמן שהן בשותפין וכו׳ אכל אחר שחלקו מהני באריסוחו ועי׳ בח״מ סי׳ ק

 מצפה שמואל
ישן ועודן עליו דקנה מטעם חצר. ועי׳ ברא״ש שם דקנין  (1) אפוטרופוס. עי׳ סמ״ע סי׳ קמ״ט ס״ק מ׳׳ו דמשכחת אפוטרופוס בגדולים ולהרמב׳׳ם דמחזיקין בקטן בקרקעות ע״ש (א) לא זכה בכלים. אא׳׳כ כפות ו
 אגב דרבנן ובדרבנן עבדי כמטלטלי ועי׳ שייך חו״מ סי׳ צייה ס״ק ט׳ וסימן ל״ט ס׳׳ק ב׳ (ג) בקרקעות
ן עי׳ ירושלמי ן והכא באינם צבורי רי  זכה בכלים. גרסינן כמ״ש בפנים והתי׳ב מיישב למ״ד דבעינן צבו
: בקרקעות לא זכה בעבדים. בבהמה אמרינן דקנה באגב אף שאינם ן רי  קדושין פ״א הל״א אי בעינן צבו
ן כ״ו אבל עבד שאני דהולך לדעת עצמו כמ׳׳ש המגיד בפ״ג ממכירה הלי״ב ן כמבואר קדושי  צבורי
ן כ״ב בהמה אדעתא דמרא אזיל ע׳׳ש ובב״מ יב. תוס׳ ד״ה שאני ועי׳ תוס׳ שם  והלח״מ שם עי׳ קדושי
בך מוכח הואיל ויכולין  ד״ה למה ועי׳ בהה׳׳מ פי״ז מגזילה הלי׳׳א ובב״מ קב. ובחולין קמא. גבי יוני שו
 לברוח אפילו בחצר המשתמרת לא קנה: הלך בה. עי׳ ק״י ומודה בשביל של כרמים ועי׳ מד״ר פ׳ לך
רושלמי י : ו ן כז  בפסוק קום התהלך (ג) עשר שדות. היינו בעשר מדינות ועי׳ רא׳׳ש פ״ג סימן ס• ועי׳ קדושי
״ע סימן קצ״ב (ה) ושכר ו (ל) לקח מקצתן. מיי׳ שם ושו ע״ש בהייה מביא תוספתא ז  שם פ״א הל״ג ו
״ע בחו׳׳מ סימן קצ״ב סי״ג ולא בעינן דמי כולן ע״ש  מקצתן. עיי מיי׳ פכ״א מהל׳ מכירה ובכ״מ ובשו
 ובמתנה ע׳׳ש ועמ״ל פ״א מזכייה ועי׳ הה״מ ספ״א מהל׳ מכירה וביאורי הגר״א שם ס״ק כ״ב (י) נכסים
ן כו. ועי׳ ירושלמי פאה פ׳יג במשנה דקרקע כל שהוא וע׳׳ש הסוגיא אי בעינן ן להם אחריות. קדושי  שאי
: דלא בעינן צבורים ועיי ירושלמי פ״א ומשמע דלא בעינן שיאמר 0 וכל מה שבתוכה. ע״ש כז ן (  צבורי
 אגב ועי׳ מרדכי פ׳ מי שמת סי׳ תר״ה וע׳ שו״ע סימן ר״ב ס״ב דבצבורים לא בעינן אגב דלא כהר״ן
ז״ב (D) מקום עמידת. ן א״כ התוספתא כאן איירי בצבורים ולכן לא קתני אגב וע״ש הדעות בזה ו  בקדושי
 נז. (ט) תרנגולין. עי׳ ירושלמי פ״ג הל״ד ונדרים פ: ועש״ס נז. דבבית הוי חזקה וע״ש בשו״ע ס׳׳ס ק״מ
ן במחיצה תלוי וכל דקפיד מיד הוי חזקה. אבל בשל חבירו אפילו  וע״ש בסמ׳׳ע לשיטת הרמב״ם בשותפי
ן  בהעמדה גרידתא הוי חזקה בג׳ שנים וטענת מחיצה בעינן ג״כ ג׳ שנים וע״ש דעת הריב״ש דבשותפי
ירושלמי פ״ג הל״ח פתח בחצר אע״פ שסתמו עש״ס  ג״כ בעינן ג׳ שנים (י) מקום קלוחו. עיי נח: ונט. ו
י ועיי שו״ע סי׳ קנ״ד סי״ב בהגה״ה דבעינן פרץ פצימין ובש״ס ס. דלסתום בפניו לאלתר  יא: גבי מבו
 הוי חזקה היינו כשסתם חבירו והנ״י כ׳ דכ״ש בסתם עצמו לא בעינן פרץ וצ״ע מתוס׳ זו (ת״ב) ועי׳
p לא יפתח ) ן י פ ת ו ש  נח: ונ״י שם ועי׳ ירושלמי יבמות פי״ב הל״ג לענין פתיחה בחלון המצרית ובחצר ה
ירושלמי פ״ג הל״י ובענין אם מהני חזקה מבואר פלוגתת הפוסקים ועי׳ בסימן קצ״ד  אדם פתח. עי׳ ס. ו
בלבד שירחיק. עיי טור סי׳ קנ״ד ס׳יה וכשו״ע שם ס״ג דקי״ל דבמשהו ועיי רמב״ן דלא איתברר ל) ו )  ס״ג

ן וראה  והגדול בלא״ה א״ש ע״ש (ח) ואשה שנתגרשה. עי׳ ז. (ט) מקבלי פקדונות. באחר בעינן עדי פקדו
 עש״ס מו. (י) והרועים. עש״ס לו. והיינו לעולם אף אחר ג׳ שנים ומכאן משמע דבהמה וחיה יש חזקה
p והשכיר. כדין האומן והייגו בראה אלא שאין  לאחר ג׳ שנים עכ״פ ועש״ך ר״ס קלייה ס״ק ג׳ (ת״ב) (
ן וראה ושיטח הרמב״ן דבאומן לא בעינן עדים דו בתורת פקדון אבל באחר בעינן עדי פקדו  עדים שבא לי
ירושלמי פ״ג הל״ה ועי׳ מיי׳ ע״ש שו״ע סי׳ קל״ד פסקו כן בפשיטות (ל) האומגים. מה: ו  וראה וליתא ו
 פי״ג מהל׳ טוען הל״ד מפרש לענין בנין שבונים שנים רבות ועיי בשו״ע סי׳ קמ״ט סכ״ה מבואר כן
 והגמי״י סי׳ י״א מפרש שנתן עבדו ללמדו אומנות והיה ג׳ שנים בביתו ועי׳ רמב״ן במלחמות. וכליו
ן כפירוש הרמב״ם. ועבדו אצל אומן כפי׳ הגמי״י (מ) איגה חזקה. עיי בפנים  אצל כובס הוא מטלטלי
 שיטת הרמב״ן במלחמות דלא בעינן ראה דאומן א״נ במגו ועי׳ בב״י סי׳ קל׳׳ד מ״ש בזה ולהלכה לא
 קי״ל כן אלא בעינן ראה ושיטת בעה״מ או עדים או ראה ובליכא תרוייהו מהימן והרמב״ן הקשה עליו
) ובפני ע ) י נ ירושלמי פ״ג הל״ד (p) בפני האב שנה. עי׳ תוס׳ שם ד״ה בפ  ע״ש (נ) החזיק האב. עי׳ מב. ו
 הלוקח שנה. עס״ס קמ״ד דפליגי אי בלא שטר הוי מחאה כשמכר שדה זו. ועי׳ תוס׳ מב. דייה ואי ס״ד
 נראה דס״ל דבלא שטר לא הוי מחאה ועי׳ ב״ח ופירושו שם הובא בחדושי הגהות בטור ס״ס שם ולפי
ושב מי  התוס• דבחדא מתניא א״ש בלא״ה דתרוייהו תנינהו כחדא ואם רישא מיירי בשטר כן מיידי בסיפא ו
 קושיית התוס׳ דהוצרך לומר דמכר שדותיו סתם וכתב הת״ח רכן מיירי ברישא ומ״מ הוי חזקה ע״ש
 (פ) החזיק האדם. נו. ושם: (5) היו הן הראשונים. שם. ועי׳ ירושלמי ב״ק פ׳׳ז הל״ד (ק) אין חזקה. עיי
 תוס׳ נו. שהאריכו בהא דחצי דבר. ועי׳ בעה״מ נו: והרמב״ן פ׳ מרובה (ר) הרי הוא אומר. עי׳ סנהדרין
 יב. רב יהודה ורב נחמן ושם בש״ס ר״ת ר״י ור״נ ונתהוה לשמות אמוראים והוא באמת ר׳ יהודה ור׳
 גחמיה ועיי ילקוט דברים רמז ת״ת (ש) המחזיק בנכסי הגר כו׳ נעל א׳ וגדר אי. מב. ונב: לפי התוס׳
 שניהם קנו ועי• רמב״ן בחידושיו דה״ג בסיפא לא קנו וה״ט לפי שלא עשה א׳ כ״א החצי ושניהם לא
 קנו אבל ברישא כ״א עשה המועיל ונראה בסיפא ג״כ בב״א דאל״כ האחרון קנה שהרי נעל פרצה: עשר
 שדות. עי׳ רא״ש פ״ג סימן כ׳ ועי׳ נג: ונה. ועי׳ השמטות בזה בפוסקים בב״י סימן רע״ה ובשו״ע שם
 ס״ג וס״ז (ת) לא החזיק בכולן. ועי׳ תוס׳ ב״ק יב שהקשו ל״ל טעמא דניידי ת״ל דשני דברים נינהו ע״כ
ן פ״ב הל״ג אית תני עבדים  ולפי התום׳ כאן קמ״ל דעבדים אינם קונים זא״ז ועי׳ ירושלמי קדושי

 מנחת ככורים
. אף אם ם י ד ב ע : ב ם גרסינן י ה בכל כ ת ז . אף אי כמקרקעי דמי ניידי שאני: בקרקעו ם י ד ב ע נה חזקה. בדאיכא עדי ראה דלקוח ב ן להם חזקה. שתזקחן אינה ראיה לטענת לקיתה: אי י  א

מ ניידי שאני ואי כמקרקעי דמי אין קרקע קונה קרקע אלא במחובר דסדנא ״ ת. והחפץ יוצא מתחת יד אתר ואומר בפני כמטלטלין דמי מ  טענה גרועה אצלו ומגו להתזרתי ליכא: אתה אמד

. שדה השכורה קנה אמ ה ר ו כ ש ן ב י . כשמכר הבן כל דארעא תד הוא וכדאמר לעיל אא״כ עומדים בתוכו: ב ה נ ח ש ק ו ל ה  אמרת לאומן למכור נאמן במגו דאי בעי אמר מינך זבינתיה: ג ו

: ( . כו . או קבל א״נ במוכר סתם שדה דבעינן מעות כמבואר בקדושין ( ת ו ע ל מ ב ק . ומשלם הפירות הלקותה: ו ם י נ י ש ת : ש ו  שדותיו וזו בכלל אבל אס מכר בפירוש שדה זו אין מתאה גדולה מז

. אין חזקה לראיה שקנה הקרקע אפילו החזיק כמה שנים ת ד י מ ם ע ו ק . כל המטלטלין: מ ן ל ו כ מ״א) א״נ יש לפרש ב ה. כל שנה ראשונה ולמפרע הן נפסלין וכל עדוחן בטלה ( ג  שאכל: ד בדאשו

. ו ח ו ל ם ק ו ק ו חזקה. רכול לקצרו או לעקרו למ״א: מ ן ל י ד א ו נ : צ נה חזקה. דבעינן עדות שלם וכאן חצי דשותפין לא קפדי אהדדי . של ראשונה: אי ה אי נ  על מה שהעידו בראשונה: ש

. שיש י ר ו צ : ה ד ו . מהו הנציב ולא ידענא מאי בעי הכא והמ״א כחב לאפשר לקי״ל לחודש עכ״פ יש לו חזקה לקלח מיס וא״י לעקרו לגמרי: חזקה. למחות בו לפתחו ע ד ח ב א י צ נ  עדוח הוא: ו

. גגדו. והכל ג ״ : ע י י פליג במשנה דבמלבן סג ר״ . ו ן ב ל ה מ א ל ה י . לו חזקה אם בחצר חבירו: ש ן ל ו כ : ב ו . משום סיפא לבשניס שניהם קנ ל א׳ ע  העבור בכלל שני תזקה ומסיים בצ״ע: ה נ

: ג ״ פ . שרה״ר מפסיק כסתמא דמשנה ס ן י ר  וכשאין מצר מפסיקן. משא״כ כשמכר אין חילוק ואפילו בעשר מדינוח קנה כשנחן דמי כולן: משוס היזק ראיה: מתי



 בתרא פרק ג
 ואת המכתשת(כ) החקוקה w אבל לא מכר את התנור ולא את הכירים ולא
 את הרחיים ולא את המכתשת הקבועה ר״א אומר כל המחובר בקרקע ה״ז
 מכור ואם אמר לו הוא ומה שבתוכו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ואע״פ
 שאומר לו הוא וכל מה שבתוכו אני מוכר לך לא מכר לו את הבאר(ל)
 ולא את השידה ולא את הדותות והיציעים ולא את המערות שבתוכו א״כ
 למה כתב עומקא ורומא שאם רצה להגביה מגביה להשפיל משפיל כל
 שאינו מכור בבית(ה) מכור בחצר. המוכר את החצר מכר את הבית המוכר
 את הבית לא מכר את החצר אלא אוירה של חצר: המוכר את
 החצר0) מכר בתים הפנימים ובתים החיצונים אבל לא מכר את הוילאות
 ולא את הוילסאות ולא את המרחצאות שלפנים הימנו(י0 ואם היו עשויין
 לתשמיש החצר הרי כולן מכורין אצטבלן העשוי לתשמיש חצר מכור לרבים
 אין מכור חנויות הפתוחות לפנים מכורות עמה לחוץ אין מכורות עמה
 לפנים ולחוץ הרי אלו מכורות עמה: ג המוכר את בית הבד(ט) מכר את
 היצירים ואת היקבים את המפרכות ואת הרחיים התחתונה אבל לא מכר
 את השקץ ולא את המרצופין ולא את הרחיים העליונה ואם אמר לו הוא
 ומה שבתוכו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ואף על פי שאמר לו הוא ומה
 שבתוכו אני מוכר לך לא מכר לא את הבור ולא את השיח ולא את היציעין
 ולא את הדותות ולא את המערות שבתוכו ואם אמר לו הוא ומה שבתוכו
 אני מוכר לך הרי כולן מכורין: ד המוכר את המרחץ מכר בתים הפנימים
 ובתים החיצונים בית היורות בית הקמין ובית האולייארין אבל לא מכר לא
 את היורות ולא את הקמין(י) ולא את המגדלים שבתוכו ואם אמר לו הוא
 ומה שבתוכו אני מוכר לך הרי כולן ממרין ואף על פי שאמר לו הוא ומה
 שבתוכו אני מוכר לך לא מכר את הבריכות המםתפקין מהן מים בין בימות
 החמה בין בימות הגשמים ואף לא בית כנםת העצים ואם אמר לו(כ) מרחץ
 וכל משמשיה אני מוכר לך הרי כולן מכורין: היל) המוכר את השדה לא

 ד תוספתא בבא
 שירחיק ד׳ אמות אבא שאול אומר(מ) לא יפתח אדם חנות כנגד
 חצרו של חבית כדי שלא יהא יושב בחנותו ורואה מה בחצרו של חבית
 אלא זה פותח לרשות הרבים וזה פותח לרשות הרבים: כשם שבני
 חצר יכולין למחות זה על ידי זה בחצר של שותפין כך בני מבוי יכולין
 למחות זה את זה במבוי השותפין(ס< כיצד בנה מרחץ בצד מרחצו של
 חבירו חנותא) בתוך חנותו של חבירו אין יכול למחות בידו ולומר לו אתה
 הבאת״ את התקלה שאומר לו כדרך שעשית בתוך שלך אף אני עושה
 בתוך שלי היו מימיו עוברים דרך גגו של חבירו ועמד והפסיקן יכול לעכב
 על ידו עד שיודיע באיזה מקום הוא מוליכן היתה דרך הרבים או נהר
 עוברת בתוך [שדהו] ועמד וגדרו(ע) והעבירו בתוך שדה חבירו אין יכול
 למחות בידו ולומר לו אתה הבאת עלי את התקלה שאומר לו כדרך
 שעשיתי בתוך שלי כך עשה בתוך שלך ר׳ יהודה אומר הרבים שבררו
 דרך לעצמן מה שבררו בררו. יש לו באר בחצרו של חבירו והרי בעל חצר
 מבקש לחפור לו באר אחרת יכול לעכב על ידיו ולא יעשנו(פ) בית הגלגל
 לרבים בית טבילה לרבים ולא יהא ממלא ומשקה ממלא ומוכר אלא ממלא
 ומשקה בשוק ממלא ומוכר בשוק(צ) לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות ונפלו
 הרי זה בונה את מקומן אין מפייחיןיק) אין מםיידין אין מכיירין לקח בית
 מופח מסויד ומכויר הרי הן בחזקתן סד אדם כל ביתו בסיד ומשייר דבר
 מועט זכר לירושלים עושה אדם כל עסקי סעודה ומשייר דבר מועט זכר
 לירושלים עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט זכר לירושלים
 שנאמר (תהלים קלז) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי
 וגו׳ כל המתאבלין עליה בעולם הזה שמחים עמה לעולם הבא שנאמר
 (ישעי׳ סו) שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל

 המתאבלים עליה:
 פרמ ג א>א) המוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול

 נוםחאות א) בצד: 3) עלי:
 חםדי דוד

ו של חבירו ואס בא להפסיקו  מימיו מקלחין לחצירו ה״נ החזיק בעל החצר או הגג לקבל מי גג

י עקירח הצנור יכול לעכב עליו עד שיודיענו באיזה מקוס הוא מוליכן כלומר שאס רוצה מיהא  ע״

מ ובלבד ״  לעקרו משם ולהפכו לצד אחר רשאי שהרי לא החזיק אלא בביאח המיס והרי באין מ

 שיודיענו באיזה מקום רוצה להניחו שמא יהי׳ במקום שיגיע לו היזק שישחמש שם ויכול לעכב על

 ידו ולין זה פסק הרמב״ם בפ״ח הל״ה והראב״ד השיג עליו וה״ה דחק לתרץ דברי הרמב״ס

 והסמ״ע בסי׳ קנ״ג רצה ליישבו באופן אחר וכבר הקשה עליו הש״ך בטוב טעם וגס דברי הש״ך

 שהם כדברי ה״ה קשים הס. כי אס פסק הרמב״ס הוא מסברא דנפשיה דרכו בקדש הוא לכחוב

 ויראה לי ולא בסתם אשר זה מוכיח ט שאב דינו מדברי רז״ל. ואמנם עינינו הרואות למהתוספחא

:  זו למד הרמב״ס דינו

. לא ידענא האי ׳ ו ה כ ד י ש ת ה א א ל ר ו א ב ת ה ו א ר ל כ א מ ׳ ל ו ת כ ת הבי ר א כ ו מ ג ה ״  פ

 שידה היכי דמיא אי קבועה בכומליס אפי׳ לא א״ל היא וכל מה שבתוכה נמי מכורה היא

 וא״נ מטלטלא היא מ״ש מתמר ורתייס וכיון דא״ל כל מה שבתוכו למה לא יהיו גם שידה תיבה

 ומגדל שבתוכו מכורים הרי הנך נמי תשמישן שוה להגהו. ובברייתא שבגמ׳ לא נזכרה אלא לא את

. הך דינא דמרחץ מלתא באפי גפשה היא ואינו ׳ ו ץ כ ח ר ד בנה מ צ י ׳ כ ו ר כ צ י ח נ ב ם ש ש  כ

מ יש ליישב קצת ל׳ כיצל דה״ק כשם שאמרו ששוה מבר לחצר לענין שיכולין מ״  ענין לדלעיל ו

 למתוח וכדלעיל כך שוה חצר למבר לענץ שאין יכולין למחות ואהא קחני כיצד בנה מרחץ בצד

 מרתץ תטרו או תנות בצד (כצ״ל) לתנות חטרו דממחלה היה במבר חנות א׳ ושתקו בני מבר

 והניחוהו והוא בר מבואה תבריה ועשה חנות אתרת בצד חנותו א״י לעכב לא בעל החנות הא׳

 בטענה דקא פסקית לתיותי וז״ש אתה הכאת התקלה דמצי א״ל אעשה גס אנכי לטתי הואיל והוא

 תושב אותו מבר כוותיה וגם לא בני מבר יכולים לעכב מפני רבד הנכנסים וכיוצא כל זמן שאינם

 מוחין בראשון דמצי א״ל כדרך שעושה זה ואמם מניתים אותו אעשה כן גם אני ולמה אגרע ממנו.

 דאי משוס דאחזוק הא בהא מלפא לא מהגי חזקה וכמאן דליתא דמי דכל שעה יכולים אפס למחות

 א״כ כמוני כמוהו. ואשמעינן חנא הכא לחל דינא הוא בהך מלחא ואפי׳ חצר דאיכא למיחש טפי

 לרבר הנכנסין מפני הדתק אפ״ה דינו כמבוי רכל דאיתא טנייהו חד מהנך ושבקי ליה מצי גס

. נלע״ד דה״פ דכי י ו כ ן ו י ר ב ו ו ע י מ י ו מ ף כ״א: הי  חבריה למיעבד הט. ועי׳ בפ׳ לא יחפור ד

ט דתזינן ממתני׳ שאין בעל החצר יכול למתות בבעל הצנור לעקרו אתרי שכבר החזיק שיהיו  הי

 מצפה שמואל
 הוא ופשיטא ול״נ דקמ״ל דאינו בכלל תשמיש הבית דבאמר כל מה שבתוכה מיירינן דמכר כל משמשי
 הבית: למה כתב עומקא ורומא. סג: ועי׳ ירושלמי פ״ד הל״ב (ה) מכור בחצר. עי׳ רשב״ם סה. דייה הרי
ין. ע״ש סז: לא קשיא: י  כולן (1) המוכר את החצר. סז. (ז) מכר בתים הפנימים. שם (ח) ואם היו עשו
 חנויות. שם ועי׳ ירושלמי פ׳׳ד הל״ד וה׳ (ט) מכר את היצירין. סז: ברייתא באופן אחר ועי׳ ירושלמי
 פ״ד הל״ד ועי׳ ברא״ש שתמה על זה דסותר להמשנה ולפי התוספתא אם אמר הוא ומה שבתוכו מכור
ן ולפי הברייתא בש״ס אינו מכור ולהמשנה מכור וכן בגלגל וקורה להברייתא אינו מכור  השקין והמרצופי
 ולהמשנה מכור עי׳ רמב״ם בפכ״ה הל״ז ובכ״מ שם וב״י סי׳ רט״ו והביא שם גירסת הרא״ש בברייתא
 דלא מכר גלגל וקורה וכן פסק בשו׳׳ע שם ס״פוהרמ״א פליג שם ע״ש (י) ולא את המגדלים. בת״ב גרס
 ולא את המגג ומגג הוא גיגית כמ״ש בערוך ערך מוג ונזכר בפסחים קז. ושייך למרחץ ואינו מכור ועי׳
p מרחץ וכל משמשיה כו׳ כולן מכורין. עי׳ בשו״ע סי׳ רט״ו ם״ג אם הם חוצה  רשב״ם בש״ס ונכון (
) המוכר את השדה. עי׳ מח: ועי׳ סט. ל ) ו  די׳׳א דבעינן לכתוב ואלו מצרנהא ע״ש ועי׳ ירושלמי פ׳׳ד הל״

 תוס׳ ד״ה ואת השומירה

 בכורים
ת רה. נראה דגרסינן ר׳ אלעזר אמר לא מכר אלא וכו׳ ופליג במכר את החצר דאין ט י  או

. מסך שלפני הפתח דמטלטלין נינהו: ת ו א ל י : כ ו ( .  בכלל ומפרשינן פלוגתייהו בש״ס (סז

. ם י ב ר . איצטבא לישיבה והערוך פירש איצטבאות ארוות סוסים עי׳ סנהדרין >כא): ל ן ל ב ט צ י  א

. ורוב תשמישן ץ ו ח ל ם ו י נ פ ם. לתצר: ל י נ פ ר בכלל החצר: ל  אס עשאו לתשמיש רטם אינו מכו

׳ רשב״ם): ועי ם. נצרים. עקל בית הבל שקושרין הזיתים שלא יחפזרו ( י ר י צ  לפנים: ג הי

: ( ו פ נה. קבועה היא שטוחנין הזימים כמבואר במנתות ( . שמפרכין דחיס: התחתו ת ו כ ר פ מ  ה

ת הבל וכל א לא גרסינן וכן טרושלמי לימא ונראה לגרסינן ואס אמר ט ר ת ו ב ר ל מ אם א  ו

 תשמישיו כולן מכורין וכן ברא״ש (סת) והוא תוספתא דהכא וסיים לו המצרים דהכל בכלל ועי׳

. בית שמניחין בו ן י ) מה שתמה על התוספתא מהמשנה ערוכה ע״ש: ד הקמ :  ברא״ש (סז

. ן מ צ ת ע ו ר ו י ת בגלים שמסתפגין לאתר רתיצה: ה . ט ן י ר א י י ל ו א לטן שמעטיפין הראש: ה  סו

 למטלטלין הוא:

 אי כנגדן או מלמעלן וי״ל דכאן מיירי הרחק ר״א לענין למעלה ועי׳ בסמ״ע שם סקי״ב (מ) לא יפתח
 חנות. מיי׳ פייה הל׳׳י משכנים ועיי שו״ע סי׳ קנ״ד: זה פותח. ס. במשנה (נ) כשם שבני חצר. ירושל׳
 פ״ג הל״י ועי׳ בנ״י ועי׳ בטור סי• קנ״ד ס״י דמבוי המפולש דינו כרה״ר וע׳׳ש בשי׳ע ס״ג חילוקי דעות
 בזה (ס) כיצד בנה מרחץ. ל״ג כיצד וכן משמע כא. בהגך דרה׳יר (ת״ב) (ע) והעבירו בתוך שדה חבירו.
 עי׳ ירושלמי ב׳׳ק פ׳׳ג הל״א ומבואר בתוס׳ דיבמות פ״ד הל׳׳ב: הרבים שבררו. קי: >פ< בית הגלגל. הת״ב
: ומוכר בשוק. עי׳ צט. (צ) לקח חצר. ן וצאי י  מפרש שידלה בגלגל כמבואר בעירובין קד. דרבו נכנסין ו
 ס. ושם: (ק) אין מסיידין. כל הענין שם ועי׳ תוספתא סוף סוטה (א) המוכר את הבית. סה. ועי׳ בזה גי׳
 הרמב״ם בפכ׳׳ה מהל׳ מכירה הל׳׳ה ועי׳ שו״ע סי׳ ריי׳ב סי״א (נ) החקוקה. י״מ מחובר ממש וי״מ תלוש
 ולבסוף חברו והיינו שקבעו ולבסוף חקקו עי• רשב׳׳ם ותום׳ ס״ה דייה אילימא (ג) אבל לא מכר התנור.
 במשנה מבואר בקצת נוסחי דמכור ועי׳ תוס׳ שם ד״ה לא לתירוצא קמא תליא בפלוגתא דר״א ורבנן
 א״כ המשנה אתיא כר״א וכאן לרבנן מיירינן והך דלא את הרחיים לכ״ע הוא כמ״ש התוס׳ שם ועיי
 רמב״ם בפכ״ה מהל׳ מכירה ושו׳׳ע סי׳ רי״ד סי״א גירםא אחרת דמכור (7) ולא את השידה. דבר המיטלטל

 מנחת
. מבואר לעיל בפ״א ובסוף ב״מ היכא ר צ י ח נ ב ם ש ש . אינו מכוון זה כנגד זה: ו כ ר ״ ה ר  ל

ם. ללקלוח יש לו חזקה ה מקו ז . בבה״ג אינו מוחה והת״ב לא גרס לה: באי ד צ י  דמרבה הדרך: כ

 כדלעיל א״נ המעטר אינו יכול להעבירו למ״א דחצר חטרו זכה בקלות המיס לשפוך דרך מצירו

י ת י ש ע י הגדר ממילא עוברין דרך שדה אחר: ש . ע״ ו ר י ב ע ה : ו נן . גרסי ו ר י ל חב ך ש ו ת  דוקא: ב

. כך השמר אחה דכל אחד יכול להציל משלו אף שיכול להגיע אח״כ היזק למטרו כמבואר ה צ י ח  מ

. ולסלק את ו ר ל ו פ ח . ואינו יכול לשנוח ופליג את״ק: ל ו ר ר ד הלכה בי: ב ״  בתוספתא יבמות פ

. ן מ ו ק . בתצר: מ ר כ ו מ : ו ס ט . המתזיק דרק לו החזיק ולא לחשמיש ר ו נ ש ע א י ל : ו  בארו מכאן

רק ובהיתר: . שנעשה קודם תו קתן . צורות במיני צבעונים: בחז ן חי י  כמו שהיה מתחלה: מנ

. מקום קערה אחח בשולחן זכר לתורבן: ר י י ש מ  ו

עה. המתוברת. לפירוש רשב״ס בחקק ולבסוף קבעו . בריח קבוע בכותל: הקבו ר ג ג א הנ ״  פ

א ל : בבית. כגון בורוח שיחין ומערוח: א וע״ש ס״ה)  ולהתוס׳ אף בקבעו ולבסוף חקק (



 בתרא פרק ד ה
 פרק ד א>א< המוכר את הספינה מכר את האסכלא ואת בית המים
 שבתוכה אבל לא מכר לא את היציעין ולא את הישוין ולא את
 האיזקפה ולא את הביצית סומכום אומר גש מכר את הדוגית w מכר את
 העול מכר את הפרות לא מכר את העול(ל) מכר את הצמד״ לא מכר את
 הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר׳ יהודה אומר הכל לפי
 הדמים(ה) כיצד חמור וכליו אני מוכר לך מכר את המרדעת ואת האוכף
 ואת השליף ואת הקלקי ואת החבוק אבל לא מכר לא את הזוג ולא את
 הקרקש ולא את פרומביא ולא את חםיקא ולא את כומני ולא את הסק
 ר״ש אומר היה עליו שליף מלא גיפצו נותנו לו ואם אמר חמור וכל מה
 שעליו אני מוכר לך הרי כולן מכורין: ג(ו) המוכר שפחה לחבירו מכר כלים
 שעליה אפילו הן מאה אבל לא מכר לא את השירים ולא את הנזמים ולא
 את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה ואם אמר לו שפחה וכל מה
 שעליה אני מוכר לך אף על פי שיש עליה כלים שהן מאה מנה הרי כולן
 ממרקש שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר
 את הולד שפחה מיניקה אני מוכר לך פרה מיניקה אני מוכר לך לא מכר
 את הולד. המוכר שפחה לחבית w על מנת שיש בה מומין א״ל שפחה זו
 חולה היא שוטה היא נכפית היא שעמומית היא והיה בה מום אחר וסנפו
 בין המומין ה״ז מקח טעות אמר לו אותו המוםג< ומום אחר עמו אין זה
 מקח טעות: ד המוכר פרה לחבירו על מנת שיש בה מומין וא״ל נגחנית

 תוספתא בבא
 מכר את הגת ולא את השומירה אע״פ>מ) שהן כרם אבא שאול אומר אף
 לא מחיצת הקנים שהיא בית רובע מכר לו(0 כל האילנות >ס< חוץ מחרוב
 המורכב וסדן שקמה וכל שאינו מכור בשדהגע) מכור בעיר המוכר העיר(ס)
 רבי יהודה אומר סנטר מכור אינקולמום אין מכור ואם א״ל היא וכל מה
 שבתוכה אני מוכר לך הרי כולן מכורין ואע״פ שאמר לו היא וכל מה
 שבתוכה אני מוכר לך לא מכר את שיריה ולא את בנותיה ולא את
 החורשין המוקצין בפני עצמן(צ) ולא את הביברין של חיה ושל עופות ושל
 דגים: ו>ק< המוכר את הכרם מכר את הקנים ואת הדוקרנין ואת זמורות
 שקמה שבתוכו אבל לא מכר לא את העצים ולא את האבנים םוירות בין
 לנירו ובין לגדרו ולא את זבלים ולא את קורות שקמה שבתוכו(י) אבא
 שאול אומר כל העושה לתשמיש הכרם הרי זה מכור מכר לו כל האילנות
 חוץ>ש< מחצי חרוב מורכב שבמקום פלוני ומחצי סדן שקמה שבמקום פלוני
 ושאר כל החרובין אינן מכורין ושאר כל הסדנין אינן מכורין: ז(מ) האחין
 שחלקו את שלהן במקום אחד אפילו הוא ביהודה והן בגליל הוא בגליל
 והן ביהודה או שהיו במקום אחד כיון שזכה את אחד מהן זכה בכולן אם
 היה(א< עמו במדינה כיון שקבל עליו הרי זה זכה ר׳ יוסי אומר אם עתידין(י0
>w אף המקדיש את f t להטיל גורלות עד שיטילו גורלות רבי יהודה אומר 
 השדה לא הקדיש אלא חרוב מורכב וסדן שקמה מפני(ל) שהן יונקין משדה

 הקדש:

 נוסחאות א) כל שקנה הליוט קנה הקלש כל שלא קנה הליוט לא קנה הקדש ר׳ שמעון אומר אף כר: 5) מכר אמ הבקר:

 חסדי דוד
. לא מצאתיה ד ן כ ה ל ת ש ו א ק ל ח ץ ש ח א  הבור ולא את הלוח ולא את היציע ונראה לטייס יש כאן וצ׳׳ל ולא אח השיח [וכן נמצא בכ״י] לשומירה בזמן הגתות ותיהוי מכורה קמ״ל ללא: ה

 משוס רגבי חצר תנן מכר בורות שיחין ומערות קמ״ל לבבית אפי׳ אמר הוא וכל מה שבתוכו אין אך זאת מצינו ברפ״ק למכילתין גבי השומפין שרצו וכו׳ למוקי בגמ׳ בשאין בה דין תלוקה ואס
״ט: רצו יכלו להלרי בהו ורק בשקנו מילן ברוחוח זה בורר לו חלק מזרחי וזה בורר לו חלק מערבי י  אלו מכורין וטעמא לפי שאין חשמישן שוה לחשמיש הבית א״נ שאין לרכן להיות בבית ועי׳ תו

. תוס׳ זו לא מצאתיה בשום ע״ש ורב אשי מוקי כגון שהלך זה בתוך שלו והתזיק וזה הלך במוך שלו והחזיק וע״ש כרא״ש שני ׳ ו ה כ ר י מ ו ש ת ה א א ל ת ו ת הג ר א כ א מ ה ל ד ש ת ה ר א כ ו מ  ה
ע בחו״מ סי׳ קנ״ז ובזה יתפרש גס מתניתא זו אלא דיש להגיה וכצ״ל כיון שזכה ע״  מקום ודבריו תמוהים הס ואין בהם שוס חידוש כי מתגי׳ היא. וגם מ״ש ולא אח השומירה הנה פירושים ע״ז ו

מד טהודה ואחיו  במחני׳ חילק בין שומירה העשויה בטיט לשאינה עשרה בטיט (ויש בזה חלוקי דעות התלוים בגי׳ אחד מהן זכה כולן וה״פ האחין שחלקו ובררו כל אחד אפי׳ אחד מהאחין עו
ד נקנה חלק האחר לחבירו העומד ) והכא תנא סתמא ולא את השומירה ודותק לומר דפליגי אמתני׳ השני עם הנכסים הן בגליל והלך זה שבגליל והחזיק בחלקו מי ז  ועי׳ במוי״ט ובח״מ סי׳ רט״
׳ והנכסים  וגס מה למסיים אע״פ שהן כרס חתומים הלברים. וי״ל לקאי על המשנה לקתני גבי שדה ולא ביהודה אע״ג דהתזיק שלא בפניו והיינו כי אוקימתא לרב אשי ואם היה עמו במדינה פי

דו על חלקו הרי  את הגת דפשיטא הוא כי גת בשדה למאי מיבעי וצ״ל כמ״ש הרשב״ס דמכר גס את הכרם ועי׳ הס במדינה אחרת באופן שא״א לקנוח כחזקה כיון שקיבל עליו כלומר שקנו מי

מ״מ אינו מוכרת להגיה י ו ״ ר י דאע״פ שהן כרס כלומר שכל האילנות של נקנה לו ונסתלק מהחלק האתר וזכה בו אתיו והיינו כאוקימתא ל  בתר״ט על ולא את הגת. והכא קמ״ל רבותא טפ
 אותה השדה הן כרס וס״ד דהגח בטל לגבי כרם קמ״ל. ומ״ש ולא את השומירה ר״ל אותה דאפשר אגב אורתא קמ״ל מלתא אתריתי וכההיא דתניא בפ׳ דלעיל לקח ממנו עשר שדות כו׳

י גס ועיין היטב:  שומירה הנזכרת במשנה שאינה בטילה אגב שדה דסל״א אם הוא שלה כרמים צריך הוא טפ

 מצפה שמואל
ן דיחזיק כל א׳ בשלו ועי׳ בהה״מ ועי׳ בח״מ סי׳ קנ״ז ס״ב ב׳ דעות בזה לכאורה  (מ) שהן כרם. הת׳׳ב הגיה שהן צורך כרם משא״כ בקנים מכר הקנים שהן לצרכו במשנה סח (נ) כל פ״ב משכנים דבשותפי
יך ו היינו בקנין אבל שלא בפניו לא שי ץ מחרוב המורכב. עי׳ ירושלמי ספ״ד ועי׳ במשנה ע׳׳א דר״ש כאן מהתוס׳ נראה כדעת הי״א ואולי נפרש כאן כיון שקבל עלי  האילנות. עי׳ רשב״ם שם וע׳׳ש סט: (שן חו
 דאמר לא הקדיש אלא חרוב והכוונה כפי מפרשי המשנה דהנך דבמכר אינו מכור בהקדש אינו קדוש קנין דמי נותן הסודר להקנות וסיפא דר״י נראה דבא לומר דברירה לא מהני (3) להטיל גורלות. קו.
״ע סי׳ קע׳׳ב ס״ב בהגהה דאין גורל קונה לשיטת הרא״ש  זולת חרוב שאני מכר מהקדש ועי׳ רש״י בערכין יד. ד״ה ר״ש דלא הקדיש אילנות לר״ש א״כ גרע הקדש בחלוקת א״י ועי׳ מיי׳ פ״ב משכנים הלי״א ושו
רושלמי ספ״ד ע״ש ושם גרסי׳ ר״ש אומר >ד) שהן יונקין. עי׳  ממכר לענין סתם אילנות ובסוף פרקין אמרינן ר׳׳ש לדבריהם דרבנן ולרבנן ודאי הקדיש אילנות וצ״ע יע״ש (ג) אף המקדיש את השדה. עא. י
ירושלמי פייה הל״א ושם גרסי׳ והעובין והאיסקופה (3) מכר רושלמי בעה״מ ספ״ד (א) המוכר את הספינה. עו. ו י ז״ל וכן הקשה בת״ב (ע) מכור בעיר. כמבואר במשנה סח. (פן רי״א סנטר. עיי סח. ועיי י  על רש״
ושב ״ב ומי  פ״ד הל״ז ועי׳ בתוס׳ ורשב״ם שם וכתב הת״ב דבערוך לא הביא דסנטר באגי (צ) ולא את הביכרין. את הדוגית. עי׳ רמב״ם ריש פי״ז מהל׳ מכירה דלא קי״ל כן ועש״ס ע״ח ועיי רא״ש פ׳׳ד סי׳ י
״ע סי׳ ר״כ פלוגתת  תוספתא זו דלא כהטור סי׳ רט״ו סייד ועיי בב״י שם שלא הזכירה ועי׳ בשו״ע שם סייר וכתב הת״ב קושייתו דרשב״ג ג״כ בשיטה היא (ת״ב) ועי׳ ש׳׳ע ר״ב (ג) מכר את העול. עי׳ שו
ע״ש בפכ״ז מהל׳ מכירה ועי׳ בטור שם (7) מכר את הצמד.  דבש״ס סח: דפריך והא קתני סיפא אבל לא שיריה וכו׳ הא באגי עצמה מזדבני מוכח דמיירי בלא אמר הפוסקים והראב״ד כתב דמשבשתא היא ו
״ע סי׳ ר״כ ובסמ״ע שם צמד לאו היינו עול כדמוכח הכא ועיי כ״מ בפכ״ז מהל׳ מכירה ושו : ו  כל מה שבתוכה דכפי התוס׳ לקמן כאן מיירי באמר כל מה שבתוכה וכן באגי עצמה מזדבני וכן היה עי׳ עז
ן כדקר סי׳ק י״א דמפרש צמד הוא עול ולעיל מיידי כקשורים ולכן מכר העול מכר הפרה וכאן מיידי באינם פי ק) המוכר את הכרם. סט. ועי׳ עירובין טז. דוקרנין ופרש״י משו ) ו י  גי׳ הטור ג״כ וא״ש ע״כ דבר
 מעוצים בקרקע וע״ש דפליגי ר״מ ורבגן ע״ש (ר) אבא שאול. בש״ס ע. הוא בשם ר״מ ועי׳ רשב״ם שם קשורין והת״ב כתב אפשר דצמר הוא קטרב ועיי בפי׳׳ו דבלים ע״כ (ה) כיצד. הת׳׳ב הגיה אמר לו מכור
 (ש) מחצי חרוב. ע. (ת) האחין שחלקו. עי׳ בפנים והת׳׳ב מפרש דקי׳׳ל דיכול לחלוק שלא בפניו כמבואר צמדך במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז כמבואר במשנה וקאי על ד״י ובפנים פירשתי
 בר״ס קע״ה ומ״מ פירושי נראה יותר דכאן לענין קנץ מיירי דחזקה שלא בפניו הוי חזקה. והוא בגליל וא״צ להגיה ורבנן פליגי דאמרי במתנה יהיב ועי׳ ב״מ סד. (ו) המוכר שפחה. מיי׳ פכ״ז מהל׳ מכירה
0 שפחה מעוברת. עי׳ סח: ועי׳ ירושלמי ב״מ ועי׳ ״ע סי׳ ד״כ והביאוהו הרי׳׳ף והרא״ש פייה ( ן הל״ו ושו  כלומר שרבים יכולין להחזיק בלא א׳ או בהיפך (א) עמו במדינה. למ״ש בפנים החילוק בין בפניו ובי
ש בה מומין. עיי ב״מ פ״י ועי׳ מיי׳ ) ע״מ שי ( י ) ו  שלא בפניו. דברואה סגי דבפניו ובשלא בפניו בעינן חזקה אך צ״ע דלא מצינו דברירה מהני ועי׳ רמב״ם מיי׳ פכ״ו מהלי מכירה הלי״ו ועיי שו״ע סי׳ ר״כ סט״

 מנחת בכורים
ת. צי . מיס מתוקין לשתיה שמי הים מלוחים: בי ם י מ ת ה י : ב . כבש לירד בו א ל כ ס א מ אין שומירה בכלל: פ״ד א ה ״ . ומכר הכרס מ ם ר ן כ ה . סוכות השומרים העשויין בטיט: ה ש ה ר י מ ו ש  ב

ל ו ע ר ה כ א מ ת ל ו ר פ ר ה כ גית: כ מ . קבוץ שלות הרבה סביב ספיגה קטנה שאצל הגלולה וסומכוס קרי לה דו טר . אבל פתות מכר. והן קנים הגללים רצופין: סנ ע ב ו ת ר י  ב
׳ תו״מ סי׳ ר״כ פלוגתת הפוסקים והראב״ל . הוא הנתון על צואר השוורים לחרישה (ועי ן נ רסי ר: בנותיה. ג ן העי . שלוח מפורשות מ ה י ר י : ש זעמליעמיער) ר( פר העי ס. הוא סו למו קו נ ר: אי  העי

ם. שנותן רואים אס דמי כולה או י הדמי פ . העגלה של מחרישה: ל ד מ : צ . כחב דמשבשחא היא) ן י ר ב י ת הב . לחוץ: א ן י ח ו ת פ . יערות: ו ן י ש ר ו ח  הכפרים השייכים ופליג ארשב״ג בגמרא: ה
. משום ו י ל כ ר ו ו מ . המבואר במשנה המוכר אמ החמור לא מכר כליו: ח ד צ י ם. קנים שאין דמי צמד לבדו: כ ת העצי ם. למחיצה: א י קרנ  נמי ב׳ פחחים לחוץ: ו הקנים. שמעמידין גפנים: דו

ק. קשרין לצד ראשו שלא יפול ו . לקשור האוכף בחבישח החמור: החב ן סיפא נקיט ליה: הקלקל נ י ס ר י ג כ . מה שעדיין לא נקצצה מעולס ונקרא בחולח שקמה: ה ה מ ק ת ש ו ר ו מ  צורך הכרס: ז
קא. לסקיא ואינך עשוי למרכב נשים ומפרשינן בגמרא לאף ללא אמר וכליו ח המשא לצל זנבו: חסי נ ו ו מ נ ן אי י י ד ע ו ו ר ד ג ן ל י ) ב ח (שמסדרין על התבואה שלא יתפזרו ו נ ן ל י ת ב ו ר ו  סד
. שיעור ו צ פ י ״ו ול״א מדהוציא החבוק והקלקל מכור ולרבותא דסיפא נקטיה דאין אלו מכורין אף באמר כליו: ג י ב גרסינן שאר גרסינן בלא ו ו ר י ח צ ח ן כדמוקי בש״ס: מ ר א סד ל ה ש ד ש ל ה  ע
 החצי ש״מ דכולן בכלל אלא שפת יתר הוא ולא דייקינן בדבריו של אדם אס לא אמרן ממש ודרך מדה שנותן ללוקת מהשליף ולא כל השליף א״נ גרסינן ניפצו היינו שמנפץ זה שבשליף ונותן לו
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: ש ד ד פ ה : אחר שאינו ניכר לא הוה מק״ט ל ל ״  בש״ס דללבריהס לרבנן קאמר לדילי שיורי משייר ע״ש שילהי פ



 תוספתא בבא בתרא פרס ה
 רחוקין זה מזה>ג) ממטע עשרה לבית סאה פחות מכן או יתר על כן או
 שקנאן זה אחר זה או שקנאן שלשה כאחד לא קנה לא את הקרקע ולא
 את האילן שביניהן: ח(ל) המקדיש שלשה אילנות ממטע עשרה לבית םאה
 הקדיש את הקרקע(?) ואת האילן שביניהן וכשהוא פודה פודה בית זרע
 חומר שעורין בחמשים שקל כםף(0 פחות מכן או יתר על כן או שהקדישן
 זה אחר זה או שהקדיש שלשתן כאחד(ז) לא הקדיש לא את הקרקע ולא
 את האילן שביניהן ולא עוד אלא(ח) אפי׳ חזר והקדיש את השדה כשהוא
 פודה פודה את האילן בפני עצמו ואת השדה בפני עצמה: ט>ט) שנים
 שנטעו(י) את הכרם זה מרחיק שתי אמות ונוטע וזה מרחיק שתי אמות
1 שנטעו את ) בעל הכרם. שנים 7 ג  ונוטע נקצץ הכרם או שיבש הקרקע של
) וקצץ את שלו מרחיק ד׳ אמות ונוטע נקצץ הכרם ה  השדה ועמד אחד מהן
 או שיבש הקרקע של בעל הכרם עמד א׳ מהן וקצץ את שלו מרחיק ד׳
 אמות וזורע נקצץ הכרם או שיבש הקרקע של בעל השדה. (כ) שנים שחלקו
 אחד נוטל את הכרם ואחד נוטל שדה לבן נותנין לו ארבע אמות בצד
 השדה לבן(ל) שע״מ כן קבל עליו בעל הכרם. נקצץ הכרם או שיבש הקרקע
 של בעל הכרם: י>מ< המוכר כרם לחבירו בצד שדה לבן וכן המקבל מחבירו
 חצי שדה ליטע נותנין לו ארבע אמות בצד שדה לבן שעל מנת כן קבל

 עליו בעל הכרם נקצץ הכרם או שיבש הקרקע של בעל הכרם:
 פרק ה א(א) ארבע מדות במוכרין בד״א במדה שאינה של שניהם אבל
 אם היה (בידו) [מדה] של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד״א

 היא נגפנית היא נשכנית היא רבצנית היא בעטנית היא והיה בה מום אחר
) ומום אחר  וםנפו עם המומין הרי זה מקח טעות ואם אמר לו אותו המוםא
 עמו אין זה מקח טעות.>ט) המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קביוסטוס
 הגיעו. לםטים או שהיה מוכתב למלכות הרי זה מקח טעות(י) ספר של
 צבאים ונמצא גויל או שיש בו טעות בין דף לדף הרי אין זה מכור. (כ) מכר
 שובך(ל) מכר את ירביץ מכר את יונין מכר את שובך מכר כוורת מכר דבורין
 מכר דבוריןימ) מכר כוורת: ה«) חלות דבש אין רשאי לםרס את כולן
 כאחד אלא מניח שתי חלות החיצונות והשאר עולות ואם אין שם אלא הן
 אין רשאי ליגע בהן(ס) זיתים לקוץ אין רשאי לשרש את כולן כאחד אלא
, בארזין משרש ונוטל בזמורות  מניח שתי גרופיות בעיקרן ונוטל את השאר3
 ובקנים נוטל את ההוצין: ו המוכר את הראש בבהמה דקה(ע) לא מכר את
 הלחי ואם היה טבח כהן הרי זה מכור. המוכר את הראש בבהמה גםה לא
 מכר את הרגלים(ס) מקום שנהגו למכור הרי אלו מכורות: ז(צ) הקונה אילן
 אחד בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע כל שתחתיו וחוצה לו כמלוא
 האורה וסלו(י!) זה וזה אינו רשאי לזורעה קנה שנים קנה קרקע(י) קנה אילן
 שביניהןw כל שמחליפין חוץ ממלוא האורה וסלו ובעל השדה רשאי לגדע
 נקצץ האילן או שיבש הקרקע של בעל האילן דברי ר׳ מאיר וחכמים
 אומרים לא קנה לא את הקרקע ולא את האילן עד שקנה ג׳(ת) קנה שלשה
 קנה קרקע קנה אילן שביניהן(א) נקצץ האילן או שיבש הקרקע של בעל
 האילן(3) וכמה יהיו קרובין זה לזה כדי שיהא בקר עובר בכליו וכמה יהיו

: ג) ונלקלין: ל) שניהם: ה) שחלקו: ו) ונטע:  נוסחאות 3) ואין מוס כר
 חסדי דוד

. הנה במשנה זוז הלבר ילוע שאין הצמל בק״ק זוז ופי׳ לע״ז לאיירי באתרא לרובא לא קרי לבקר צמל אבל ׳ ו ו כ י ל כ ר ו ו מ ד ח צ י ם כ י מ ד י ה פ ל ל כ א ה ׳ ׳ י ׳ ר ו נה כ ת הספי ר א כ ו מ  פ״ד ה

י גבי צמד ובקר דרי״א הדמים מוריעיס כיצד א״ל מכור לי צמדך בק״ק מיעוטא איכא לקרי הכי והלמיס מוליעים לאיהו מהנך מיעונוא ע״ש אבל כאן לא שייך זה ומהו  נזכרת סברת ר״

 מצפה שמואל
ז ן ט״ ו ׳ם פ״ג א׳ דהחשב ׳ בפנים והוא מהרשב׳ ט עשרה. עי ע מ ו (ג) מ ׳ד בתום׳ ז ת ספ׳ ן במלחמו ׳ ן יא. הרמבי שי ׳ קדו : ועי ב כר עבד. עיי צ ז הל״ט (ט) המו ״ בות פ ׳ בתום׳ כתו ז וח׳ ועי ו מהל׳ מכירה הל״ ״ ט  פ
ת לא עד בכלל פחו ד כתב דעד ט׳יז ו ת ספ״ ן במלחמו ה אבל הרמב״ ן עשרה לב״ס אינו שו ו  אמה והחשב
י ביניקה ו ולא תל ר תוספתא ז או ך בבי י ׳ש שהאר ע׳ נו עשרה לב׳׳ם ו י לן ר״נ אמה והי ל אי כ י ל מט  טפח ו
ן בנטיעות ן בזקנים בי ם לב״ס הוא בי : ממטע שלשי ו ן חזקה בדף ל י ד ר בכלאים ומכירה ו עו ה השי  רק שו
ר לב׳׳ס ש מ כאן הוא ע ב מ״ ״ ב על ל ״ ר ל עו ב כז. והשי אר בפ״ ו ר יניקה ג׳ לב״ס כמב עו אף בזקנים דשי  ו
׳ ד מהל ״ ׳ בכ״מ פ עי ן יד. ו י ה אילנות. ערכ ש ל ש ש ן הפסק פאה (ל) המקדי י ב לענ ״ שלמי פאה פ ו ר ׳ י  ועי
ינו הך דתוס׳ ז הי ש בזה דרבא דפסיק עד ט״ ״ ד דב״ב מ ״ פ ן ב ״ ׳ רמב טת הרמב״ם ועי ש בשי ״ ן מ  ערכי
ט ע מ : ד״ה מ ן ועיי תוס׳ ז ד מכר ש ש ו י ן מקד די ך בזה ו ש שהארי ״ ן ע י ר ז ו י מפ ת הו ן כלאים ח׳ אמו  ולעני
לי גבי או ו קרקע ו ן ל ן אי י פ ן רצו : מכר ז שב דרבא סבר ל ו ז מי ״ פ ל ת והת״כ כתב ד ן יד. דייה פחו  ובערכי
ש ״ א ר ש ה ״ מ ר כ כ מ ן כלאים ל מ דחילוק בי ״ לו אינם ש ן את האמצעים כאי אי ש דרו ״ ר  כלאים סברי רבנן ד
ת ן הוא פחו טת הרמב״ י שי פ . ל ת מכן 0 פחו לן ( ל דייה קנה אי ש לעי ״ ׳ מ . עי  פ״ג סי׳ כ׳׳ז (ה< ואת האילן
י התוס׳ כן מדבר ע ו ט מ : דייה מ ו ג ותוס׳ ל ׳ רשב״ם פ״ ן מכירה ועי ו כדי י בר בכל י שיהא הבקר עו  מכד
ש י ש ולהתוס׳ שם במקד ״ ש ע י ד ק מ כר ל ן מו ן חילוק בי . דהקשה ר״ת דתניא בתוספתא דאי ו ן י  בערכי
׳ רשב״ם ו ועי ר ו ע ז אמה שי כר תלי ט״ כן במכר בדעת המו עות ו  ביניקה תלי ועשרה לב׳׳ס הוא רק בנטי
ד ״ פ ר והבעה׳ימ ס ב (1) לא הקדיש. עיי תוס׳ לז. ד״ה מכ ״ ב על ל ״  עב. דייה ממטע ובזקנות בהקדש הוא ל
וסף (דסבר ן וסבר רב י ׳ ר והקדיש. כתב הרמב׳ ׳ חז ץ (ח< אפי צ ק ל ד״ה ת י יש לע ו ועמ׳ י ג על ן השי הרמב״  ו
ש ד ק יל בתר ה ן והאי תנא אז ו י יל בתר פד ש דאיהו אז ״ ר ג האי תנא א ן פלי ו י ן פד  שמונה אמות) דנמי לעני
א ל ם דעצה טובה קמ״ל ש . וענ״י ש ו במשנה כו שי ו ד ן בחי ״ . עי׳ רמב ן יד. (ט) שנים שנטעו ׳ בערכי  ועי
ם ו ש שי ו ד ן בחי ״ ׳ רמב ׳ כפנים ועי פהו להרחיק כ״א ד״א (י) את הכרם. עי ו כ״א אבל אם רצה כו ד פסי  י
ל ש ברת ב ן הכל בב׳׳א והמחרישה עו רשי ו חו לא הרחיקו זה מזה כלום אלא הי ו כרם ו טע ל שנים שנ ״  ה
ך להרחיק די אמות י טע אילנות צר ו ובא לי מ ו כשקצץ כר עכשי לא היה מהם נזק ו פן ו ן לג פ ן ג  שניהם בי
עלת חזקה ן זה מו ו כג ך שם ו ר ו ובקרו ד ד מ ך צ להפו ו ו ל ש ר ב ו רו לעב ר החזיק חבי ב כ י ש ו מפנ ל ך ש  בתו
ן ״ רע עי׳ רמב ו ז ך להרחיק ד״א ו צרי ותר ו ו י ר ץ זכה חבי מ כשקצ י כרם מ״ ר הו ב כ אף ש ד ו  בלא טענה עכ״
ו שי ו ד ן בחי ׳ נקצץ הכרם. הרמב״ ו כו י ן קבל על . ז. (ל) שע״מ כ ל (כן שנים שחלקו ו שם כדלעי שי ו ד  בחי
ס״ל שהנוטע הוא וכ״ה בכ׳יי] ו וטע ן נ עמד א׳ מהן ליטע מרחיק ד״א ו  הביא תום׳ שנים שחלקו השדה ו
לי ע״ז קאי נקצץ הכרם כתב הת״ב דאו רו ע״כ ו לך המחרישה לשדה חבי  המזיק והוא מרחיק ד״א שלא י
רי י ׳ רמב״ם פייה מהל׳ מכירה הל״ט דמי כר כרם. ז. (א) ארבע מדות. פה. עי  וחסר כאן בתום׳ (מ) המו
ד י כה וענ״י והראב׳ י כמשי ד הלוקח לא הו ד מ שם ס״ח די״א ב ׳ סימן ח׳ ס״ד בהג׳׳ה ו כר ועי ד המו ד מ ש  ב

 פ״ה מהל׳ מכירה הצ״ט

 בכורים
ה ש ע כ נ ״ ח א . דבשדה לא הרחיקו כיון דאינה עשויה ליטע: ו ה ד ש  ולא הפסיד אף השחי אמוח: ה

׳ . וקצץ הא׳ ורוצה ליטע שוב בפעם הב׳ מרחיק ד״א שהרי עפה כרס הוא וברשופ נטע (עי ם ר  כ

ע ק ר . רבזריעה מרחיק ל״א מן הכרס: ק ע ר ו ז ׳ לא יחפור) ומקצץ כרס חבירו לינו כללעיל: ו  פ

. הכוונה דדינו לנוחניס לו. ומקצץ ו . דשוב א״צ ד״א לעבודחו: נותנים ל ן נ רסי ה ג ד ש ל ה ע ל ב  ש

. ש ב י ו ש . נרסינן והמוכר או הנוחן שייר לעצמו השדה לבן: א ל ב ק מ ן ה כ  חזר לבעל השדה: י ו

לת. וגרסינן בסיפא לבעל השדה: ו א ז ל  ושוב א״צ לו. כש״ד אינו משועבד אלא לעבודמו: ו

ד ד׳ מדומ ו מבואר ד׳ מדומ לענין אונאה לכן מפרש כאן עו ת. בפ״ה מ״ ו ע מד ב ר  פ״ה א א

 לענין קניה ואולי הכוונה ג״כ לענין אונאה וכמבואר שם ולא ק אי אלקמן ובגמרא לא משמע

. חסר כאן עד שלא נממלאה המלה למוכר משנממלאה המדה ללוקח (ובמדה שאולה) א ״ ד : ב ן  כ

. גרסינן והיא מדמ הלוקח ואס מדח המוכר לא קנה לוקח ד ח ל א ה ש ד  לכן אמר כאן בל״א: מ

׳ פוס׳ ד״ה ארבע בסה״ד דד׳ מדות הוא מלח מוכר ומלת לוקח ומלת סרסור ומלת נפקל  (עי

״ע סי׳ ר׳ ס״י ובט״ז ׳ שו מ אף במדת מוכר קנה לוקח (עי ״  והרשב״ס מפרש באופן אחר) ר

) וכגון דא״ל הין ד״ב לוג בסלע: : ו פ ן קנה. בשעשה רשומים כל רושם קנה ( ו ש א ן ר ו ש א : ר  שם)

. סימטא לאילו רה״ר ממש אף כליו של לוקח לא קנה: ר ״ ה ר א ב ״ ד  ב

ב ס״ו ובהגה״ה ״ ל ״מ סי׳ ר חו ט ו י מ״ כיח מכאן כהר״מ דהו ם שהו ״ג בהה״מ ש ו ממכירה הלי ׳ פט״ י  ועיי מי
ד סי׳ רע״א ״ ו י ב סי׳ י׳ ו ״ ן למס׳ סופרים פ י ב צי ל צבאים. הת״ ז הל״ג (י) ספר ש שלמי פ״ ו ר ׳ י  שם ועי
ך לזה ועי׳ ר ו ן צ די הכא ואי י בחר ובזה מי ן המו ו מ נ ל אע״פ שאי י ו  ס״ד אבל עושה חציה צבאים וחציה ג
ו בהגה״ה בשם ״ ף סי׳ ש ״מ סו ש בפנים עיי חו ״ מ ו טעות ו ש ב י ל ש י ו ן ג י י מגילה פ״א הל״ט לענ שלמ ו ר  י
י מקח ו דהו ע ר״ס רע״ ״ ו ש ר ו אר בטו ל כמבו ף דפסו ף לד ן ד ש שתלה הטעות בי ר פ ש מ י א ו בת הרשב״  תשו
ן י ז בשבת ולענ ״ ט פ שלמי ר ו ר ׳ י ט ועי ״ מ ך לישנא ד י ר לתקן ולא שי ש פ ו נראה דהלא א נ ד ואי ״ כ  טעות ע
׳ : (ל) מכר את יונים. עי ח . ע ך ב ט. (0 מכר שו י שלמי מגילה ס״א הל״ט ו ו ר ׳ י ה בכל דף עי ש ל  טעות ש
׳ רא״ש שם וטעם הנזכר (נ) חלות ורת. עי בך >מ) מכר כו ן דרך להניח ריקן את השו ש פייה סי׳ ט׳ שאי ״ א  ר
ן י ז ׳ באר ץ כו ) זיתים לקו ס ) י ת רשב״ם שם דייה ש ׳ פ. ו ש בפנים ועי ״ מ ש ע ר ש ש כוי לסרס. הת׳׳ב גרס ל ב  ד
ן קלב. אמר לי י ממתנות כהונה וכה׳׳ג תבן בחו ג והטעם דהו : (ע) לא מכר את הלחי. עי׳ פ״  משרש. פ
ר עי׳ ו ן הדמים. ואם היה טבח כהן ה״ו מכ ץ מנכה מ א ל פרה נותן לכהן ו ר לי בני מעיה ש ו  לטבח מכ
. ו (צ) הקונה אילן ע סי׳ ר״כ סט״ ״ ו ש ו מהל׳ מכירה ו ף פ״ ׳ סו י . עי• מי י (פ) מקום שגהגו ״  בהגהת אשר
. ן ׳ לח. תום׳ ד״ה קני ליה (ק) זה וזה אינם רשאי א לא קנה קרקע והמע׳׳ה ועי מ י ספק ש : דהו ם ש ׳ פא. ו  עי
׳ע שם ס״ט י ׳ בשו ו תוספתא דא ועי ו מג׳ אילנות ונעלם ממנ ז והב״ח כתב דיצא ל ר בסי׳ רט״  כ״כ הטו
לן סרק י באי ש ר פ מ ׳ עב. תום׳ דייה ואת. ד ז ביניהם. ועי : הגירסא היה אר ג ׳ פ . עי  בהגה״ה (ר) קנה אילן
ש ר פ מ ן יד. ד י ערכי ׳ רש״ ם ועי ן השרשי לן העולה מ ן אי ו רש שם כג י ן והבעה׳ימ פ ן המני ן עולה מ י  שא
ר הטו י לגדע. ו א ש אר דבתוך מלא אורה וסלו אינו ר ש בפנים מבו ״ מ . ע ן פי  אילנות קטנים (ש) כל שמחלי
ו ש בסמ״ע ס״ק כ״ו שמסתפק לדעת הרמב״ם והוא דלא כתום׳ ז ״ ע ז בשם הר״י כתב בהיפך ו ״ ט  בסי• ר
לן אחר ף אי ינו אם החלי ן והי י פ י לן וכל שמחל ׳ כאן קנה אי ו גרסי ץ ממלא אורה וסלו א ו ׳ ח י גרסי ל או  ו
ש ׳ א דתוספתא כמ׳ ט ש מ״מ צ׳׳ע כי פ בעל השדה הוא ענין בפ״ע ו ר ו מ א ך מלא אורה וסלו. ומה ש  קנה תו
ה קנה קרקע. עיי רשב״ם לח. ש ל ) קנה ש ת ) ו ע ז ג מ ו ו י ש ר ש ן העולה מ י ו מד שלמי פ״ה הל״ ו ר י י  בפנים. ועי
ו אף טה ז ו לשי ם לח ר״ה מכר כתב ן ועיי תוס׳ ש רבנ ר ובפלוגתא דר״ע ו כ ן יפה מו כר בעי  דתלי אי מו
ן הקדש דבעי ׳ במתנה ו ת שכתב דאפי ן במלחמו ״ ׳ תום׳ עא. ד״ה אע״פ ועיי רמב לן א׳ קנה קרקע ועי  באי
ל א ו מ ש גתא דרב ו ׳ שביעית פא. ושם פלו של רו י י ׳ בעה״מ שם ועי לן א׳ לא קנה קרקע ועי  יפה מ״מ באי
לן פו בקנה אי ׳ בכורים פ״א בסו ד ב. ועי ו ש ע ״ ע רה ו ן שו י י ל סבר בעשו א ו מ ש בר ו ן צו י י ב סבר בעשו ר  ד
ר כ : ד״ה מ ז ׳ תוס׳ ל ׳ ש״ס פג. דתלי נקצץ האילן בקנה קרקע ועי  א׳ לא קנה קרקע (א) נקצץ האילן. עי
ש בתום׳ ״ ע ש האילן רשאי ליטע אחר ו ב כר י ן יפה מו כר בעי ד מו ״ מ ש שלא מכר קרקע מ״מ ל ר י ׳ פ  דאפי
כ״כ אר לרבא ד״א. ו ד ושם מבו שלמי פ״ה הל״ ו ר י . פג. ו ן ו קרובי  לז. ד״ה לימא ובמהרש״א (3) וכמה יהי

 מנחת
: ם. על קלף צבי מכר לו ל צבאי ם. משחק בקוביא ודרכם כן הוא ולא הוה מקח טעוח: ש סטו ו  קבי

ף דיגנז הוה מקח טעוח או מיירי לנמצא ף ודף והיינו ג׳ בכל ד . נראה דגרסינן בכל ד ף ד ף ל ן ד י  ב

 כמה טעותיס שאין לרך על המוכר לתקן: ה לסרס. ישרש ליטול כל החלות אלא מניח הלוקח שחי

. והלא המוכר אמר חלת ן א ה ל . שנוטל הלוקח: א ת ו ל ו  תלות לפרנסת הלבורים לימות החורף: ע

ת. ענפים שיחזרו ו פ ו ד . גם השורש: ג ד ח א ן כ ל ו ת: כ  הכוורת סבור היה שיש יותר והוי מקח טעו

. להלחי שלו ן ה . לולטן ומשייר העיקר ובש״ס הגירסא מן הפקק ולמעלה: ו כ ן י צ ו ה : ה  רגללו

ת רה. המלקט חאנים משועבל לו הקרקע לזה: א  מסחמא הקנה המוכר ללוקח הכהן גם זה: ז או

י א ש ה ר ד ש ל ה ע ג ב ״ . שיוצא מן הענפים חוץ לזה: ה ן י פ י ל ח מ . אם הוציא עול אילן: ש ן ל י א  ה

. לא פחוח ללקציצה קאי: ן י ב ו ר . בשחי אילנוח לא קנה קרקע: ק א ״ כ ח ע לבחוך אוירו הוא: ו ד ג  ל

) איתא מל׳ ועל ג פ ) ׳ מ ג ב ) ו ו כ ) ב ת סאה. מבואר החשבון בפ״ א: בי . והיינו ל״ א הבקר ה י י ש ד  כ

. ל״ג לה וכן בסיפא בגמרא ד ח א ׳ כ : ח ג ע״ש)  שש עשרה ופליגי בזה (רשב״ס שם ל״ה כמה ו

. כשיעור המפורש בחורה ואילן בכלל השלה בזה ולפי ל ב ו ד י ה ע ד ו ד) ליחא: פ י ) ן ) ובערכי .  (פג

. ו מ צ י ע נ פ : ב ( ד ״ פ ל אילן אחד והס שלשה כגון שלשה בדין בשרש אחד (רמב״ן ס  הגי׳ שקנאן ע״

ץ הכרם. האילנות חזרה הקרקע ההרחק לבעל הכרס צ ק א: נ ת. וביניהן ל״ י אמו ת  בשרה: ט ש



 תוספתא כבא בתרא פרמ ה ז
 המוכר בקטלזין בשוק משקין שבאחורי מניקות הרי הן של לוקח ולא יהא
 מערה מן החבית אלא(י) קונח מן האגן ושמן שקרשיכ) אין מפשירין אותו.
 אין חנוני רשאי לאא< להרתיע את המרה ולא(ל) להקפיצה ולא לנטותה ולא
 להושיבה על צדה ולא(י0 יעשה קני מאזנים ארוך מצד אחד וקצר מצד
 אחד ולא יעשה את המחוק עבה מצד אחד וצר מצד אחד ולא יהא
 מערב(נ) מים ביין >ס) מי בלקייא בשמן מי מעיין בדבש סולת בדבש וחומץ
) בקטף םיקרא  בשמן חומץ במור חול בפול עלי גפנים בפילון חלב המורנ
 בציור וכסבורא בפלפלין. חנוני מקנח מדותיו של שמן פעם אחת בשבת
 ושל יין משעשה שיליא ולא יהא נותן מדותיו ומשקלותיו במלח מפני שהן
 חםרין שנא׳(דברים כה) כי תועבת ה׳ וגו׳ כל עושה אלה: ד רבי שמעון
 אומר משם רבי עקיבא הרי הוא אומר (ויקרא יט) מאזני צדק וגו׳ אדם
 מוכר לחבית ג< לגין וחצי רביעית ושמינית וכשהוא בא עמו לחשבון לא
 יאמר לו מלא לי אח המדה הזאת מחול לי את הקרטוב הזה שאין האמנת
 המדות תלויה בבריות [א] והמקום הוחל שמו עליהן.w ולא יעשה
 משקלותיו של עץ של אבר ושל M קיםפורן ושל מתכת אלא של זכוכית
 היה מבקש עשר ליטרין לא יאמר לו שקול לי כל אחת ואחת בפני עצמה
 מפני הכריעות אלא שקול לי כולן כאחת היה מבקש ממנו שלשה רבעי
 ליטרא שוקל לו ליטרא ונוטל ממנה רביע ליטרא היה מבקש ממנו חצי

 ברה״ר או בחצר שאינה של שניהם ברשות הלוקח(0 כיון שקבל עליו ה״ז
 קנה. ברשות המוכר עד שיגביה או עד שיוציא מרשות הבעלים. ברשות(ג<
 המופקדין אצלו עד שיקבל עליו או עד שישכיר את מקומו(ל) אימתי אמרו
 מטלטלין נקנין במשיכה ברה״ר או בחצר שאינה של שניהן ברשות הלוקח
 כיון שקבל עליו הרי זה קנה. ברשות המוכר עד שיגביה או עד שיוציא מרשות
 הבעלים. ברשות זה שמופקד אצלו עד שיקבל עליו או עד שישכיר לו את
 מקומו: ב(9) עד שלא נתמלאת המדה נשברה מדה נשברה למוכר
 משנתמלאת מדה נשברה ללוקח רבי יהודה אומר אם היה םרםור ביניהן
 נשברה חבית נשברה לםרםור מודים חכמים לר׳ יהודה(י) בזמן שהצלוחית
 ביד התינוק וחנוני מערה לתוכה שמן ונפלה ונשברה שחייב על השמן
 ופטור על הצלוחית ואם הטה צלוחית ושברה חייב אף על הצלוחית ורבי
 יהודה פוטר שע״מ כן שלח בנו אצל חנוני ע״מ שיאבד את האיםר וישבר
 את הצלוחית: ג>י) מקום שנהגו להשפיע משפיע לו כל צרכו עד שלא
 נתמלאו אחורי מדה ושולי מרה להכריע מכריע לו כל צרכו ר׳ נתן אומר
 טפח מלא החוט המאזנים ובטורטני טפח שהן שני טפחים בלח דברי רבי
 ר׳ נתן אומר כל המשקלות שאמרו כשיעור לטמאן כך שיעור להכריען
 מקום שנהגו שלא להשפיע ושלא להכריע נותן לו(י!) גירומין אחד לעשרה
 בלח ואחד לעשרים ביבש המוכר(ט) בפקטני כל השיפועין הרי הן של מוכר

: ן  נוסחאות א) להרתיח: 3) חמור: ג) אולי צ״ל לוג: אור הגנוז פ״ה w קסטרו
 מגן אברהם

 [א] והמקום הוחל שמו עליהן. משמע לכאורה לאפי׳ מוחל לו אסור להוחיר או לחסר המלה ואפשר הטעם דירמה אח״כ אחרים שיאמרו שמנהג המקום הוא לפחות או להותיר:

 חסדי דוד
מד גס למשוי ולעולם מכר הכל אבל  והסחורה אשר בחוכו ור״ש פליג ע״ז וסובר לסחס חמור עו

: ׳ הסחורה מותנו לו  בשליף מלא סחורה פליג וסובר נופצו (כצ׳׳ל) ןוכ״ה בכ״י] פי
. לעיל ׳ ו ה כ כ י ש מ ן ב י ן נקנ י ל ט ל ט ו מ ר מ י א ת מ י ׳ א ו ן כ י ר כ ו מ ת ב ו ד ע מ ב ר  פ״ה א
 איירי במילי לבעי מלילה כגון יין ושמן ותבואה ולכך הזכיר בהם ל׳ מלוח והכי איירי
 במטלטלי לליכא בהו מלילה וקאמר בהו נמי ד׳ חלוקי דינים מעין אותם ללעיל. שאס הוא
 ברה״ר כלומר בסימטא או בחצר של שניהם בשוחפוח כהא מהניא משיכה. וברשוח לוקח אפי׳
׳ ובש״ך שם. אבל  משיכה א״צ אלא כיון שקבל המוכר למכור קנה לו רשותו. ועי׳ בחו״מ סי׳ ר
 ברשומ מוכר בעי הגבהה והגבהה מהני אפי׳ ברה״ר ממש. וברשוח הנפקד כיון שנחן או השכיר

 רשותו ללוקח קנה:

ט אבל שם ליכא אלא  טצד דקמני ומ״ש את״כ חמור וכליו וכו׳ בגמ׳ שם מייתי ברייתא דתנא ה
 מכר את האוכף כו׳ ולא מכר שק ודסקיא וכו׳ וההיא גיתא דסבר דסתס תמור לרכיבת אדם ולכך
 כל כלי הרכיבה בכלל אבל לא מכר כלים המיוחדים למשאר ע״ש אבל הכא דתשיב שליף דהיינו
 מרצופין של משד בהדי כלי הרכיבה קשה דמ״ש שליף משק ואידך וגס מלת חסיקא בסיפא אין
מד ומיעוט י סובר לרוב חמור לרכיבה עו ״  לה מובן. וגס לברי ר״ש צריכים טאור. ונראה לפרש לר
ש כיצד כו׳ ד  למשאוי ואי ליכא הדמים מודיעים סובר כח״ק דמחני׳ דכלי משר אינם מכורים. ו
 מכר את המרדעת כו׳ ולא את הקרקש כו׳ זהו בדליכא דמים מודיעים אבל אי איכא דמים מודיעים
 אז הכל לפי הדמיס ומכר הכל ואמנם לשון שליף צ״ל בסיפא גבי אבל לא מכר ובא כאן שלא
 במקומו ומלח חסיקא צ״ל לסקיא. והנה לר״י דסובר הדמים מודיעים ומכר גס אפ השליף

 מצפה שמואל
ע במדה דקה ה״ה של מוכר (י) קונח מן האגן. הת״ב גרס קודח מן האגן ןובכ״י הגי׳ קודח  שמשפי
. ערפ׳׳ג ן  מן האגד] שלא יערה מן החבית שמערב בשמרים אלא קודח במניקה מן האגן (כ) אין מפשירי
 דטהרות שמן שקרש טהור ועפ״ז פירש הת״ב דאסור להפשיר דלא חדי למידי (ל) שלא להקפיצה.
 הת׳׳ב גרס להקציפה מענין קצף ומאנה ללוקח (מ) ולא יעשה. עי׳ ב״מ סא: (נ) מים ביין. גרסינן (עי׳
: (ס) מי בלקיא. הת״ב גרס מי בלוטי והוא מין ארז ברייה כג. ומערב מימיו בשמן  סוטה מח: ת״ב)
ו כו׳ של מתכת. צ״ע בירושלמי  אפרסמון דהוא ג״כ מעשרה מיני ארזים (ע) ולא יעשה משקלותי
של זהב וצ״ל דהנהו מוציא מכלל מתכת  סנהדרין פ׳׳ב הל״ו המשקלות בימי שלמה היו של כסף ו

 והכא בשאר מתכת קאמר

 בכורים
. שמקבל ן א מ ט : ל ( א ״ ר וש״מ ללא מתניא בר״ח ו ) ל״ה תלויה וה״מ למפשט מהכא (  רשב״ס (פט.
. ן י מ ו ר י ד דחוט המאזנים של זהב טפחיים כן השיעור למדה: ג ״ ט מ  טומאה כמבואר בכלים פכ״
 שמשפע לצד אחד והוא הכרעה השיעור אחד מעשרה בלח לעשרה ליטרים חלק עשיריח בליטרא
. לפי הענין הוא אוצר הרבה ביחד ומחוך מהירות י נ ט ק ו  והוא אחד ממאה וביבש אחד לד׳ מאות: פ
 מעלה רתיתומ וזה של מוכר כמבואר טצה (כט.) ובהמפקיד מבואר פקטים פסולת השמן הצף
. שוק ומבואר ג״כ בע״ז בפ״ק ן י ז ל ט ק : ב ( : מ ג שאותן מקבל המוכר וכה״ג תנן בהמפקיד ( ״  ע
. מערה גרסינן שלא ב ר ו ע ת. מחלחלת בהורדה להכלי מן המשקה: מ קו י : מנ  קטלזינא של עכו
 יהא מערה בבח אחח שמעלה רחיחוח אלא קונח מן האגן ששופך מחחלה לאגן ומן האגן קונח
. למדדו אח״כ שיתזיק המדה יותר ומרמה חטרו אלא מוכרו ן י ר י ש פ ן מ י  לתוך כליו של לוקח: א
( : פט ) אר ו . מנדנד אנה ואנה ומחמח זה מעלה רחיחוח. א״נ גרסינן להרתית כמב ע  קרוש: להרתי
ת . שלא יכוין המשקל: א ך ו ר ; לסתמה: א צה. ענין לא תקפי י א להקפ ל  במשורה שלא ירתית: ש
. משום אונאה אא״כ נהגו כמבואר ב ר ע א י ל : ו ( : ט פ . מה שמוחקין הגדוש שיהא שוה ( ק ו ח מ  ה
. כמבואר בשבח בפ״ד חומרתא דפילון ן ו ל י פ . מין בשמים: ב ר ו מ ד ועי׳ חוס׳ שם: ב ״ פ  בב״מ ס
. כמין קרוס על הכלי שנתייבש בתוכו ובמשגה (פה.) גרסינן חנוני פעמיים א י ל י : ש ( : ס ) ן א  וכן כ
ם. שהמדה נעשה יוחר ומחסיר הסחורה ולהחוס׳ די . שמכטד המשקולח: חסי ח ל מ  בשבח: ב
 בסוגיא המלח מיקל המדה ועי׳ פט. חוס׳ ד״ה שלא ורשב״ם שם. (וכחב הח״ב שלא ידע למה
. אין ך ה ל הי ק י ד י צ ג ז א : ד מ  לא הביאו חוספחא זו ולמ״ש א״ש דיש לכוין פירוש הרשב״ס)
. אף דדבר ב ו ט ר ק ת ה . מחול לי. גרסינן: א י א ל ל  הלבר חלד במלידה רק שיהיה אצלו בצדק: מ
 קטן הוא אסור ולפי התוספתא יש לפרש להמלה יתר קרטיב ואומר מלא לי ומה שהוא יחר
. נקרא שמו עליהס כמו מלך שנותן חותמו על המלה האמיתית ו מ ל ש ח ו  קרטוב מחול לי אסור: ה
׳ קדושים אמר שאס שקר במלוח  דתותמו של הקב״ה הוא אמת ולא תהיה עול ח״ו ובתו״כ פ
. גרסינן א םטר י ל ג ש ] ו י ״ כ ה ב ״ כ ו ן ץ ע ל ב  גורם לב׳ דברים מטמא אמ הארץ ומתלל השבת: ש
ת. שאר מיני מתכות דבכל אלו כששוקל הרבה אין המדה  בגמרא (צ:) ובעץ הוא בדיל: מתכו
׳ תוס׳ ר״ה  מכוון רק של זכוכיפ דאין שמנונית נדבק בהן ובגמרא הגירסא נמי של צונמא (עי
ע ליטרא לצד ט ה. בגמרא מבואר גופן ר ל ממג ט ו נ ת. הכרע כל אפל הוא רב: ו עו י  ולא): הכר

 (3) כיון שקבל עליו. עי׳ כעה״מ ורמב״ן במלחמות ועיי בשו״ע סימן ר׳ ס״ב וס״ג ע״ש היטב. ועי׳
ן פ״א סה״ה ובעורות הרכים לא קנה עד שיגביה (ג) המופקדין אצלו. עיי תוס׳ פה. רושלמי קדושי  י
. ירושלמי ן  ועי׳ רשב״ם ומהרש״א שם ועי׳ בהגמי״י פ״ד סימן ה׳ ע״ש היטב (ל) אימתי אמרו מטלטלי
ן פ׳׳א הל״ד. וע״ש לענין משיכה בחצר שאינה ירושלמי גיטין פ׳׳ח הל״א וקדושי  ספ״י דשביעית ו
 לשניהם (ה) עד שלא נתמלאה. פז. ירושלמי פייה הל״ח (0 בזמן שהצלוחית. פו. ופח. (ז) מקום שנהגו
 להשפיע. פח. ושם: ועי׳ ירושל׳ ביצה פ״ג הל״ח לענין בירורי המדות ועיי פי״א בתרומות לענין הרכינה
 ומיצת של מוכר (D) גירומין. פח: (P) בפוקטני. עיי בפנים והת׳׳ב מפרש כמו כן מן ההפתק בספ״ב
 דע״ז והיינו מן האוצר ומהפך הגרסא דברישא כשמשפיע במדה גסה כל השפועין של לוקח ובסיפא

 מנחת
ס׳ פה. פו יהם. כגון חצר השוחפין ובעינן מדד לכליו של לוקח רוקא ( ל שנ ה ש נ י א ר ש צ ח  ב
ג בהגה״ה והמחבר שם הביאו שיטח ע סי׳ רס״ ״ ו ש ) י נ . או שיאמר זיל ק  ד״ה כ״מ ורא״ש פ״ה)
. המוכר ו י ל ל ע ב ק ן ש ו י : כ ( י ד מהל׳ מכירה הלכה ז ״ ״ף והרמב״ם דלא ס״ל כן ועי׳ לח״מ פ י  הר
 וקצץ המקח והיינו בכליו של לוקח וחלוק מסימטא דשם בעי מדידה או שיאמר זיל קני וכאן לא
. בש״ס דאפילו ה י ב ג י ד ש  בעי זה אלא קנה מיד אבל כליו של מוכר ברשותו של לוקח לא קנה: ע
ג סימטא קנה ״ ) מדד ע : ל פ  כליו של לוקח ברשוח מוכר לא קנה על שיאמר זיל קני וכן בש״ס (
 וכן שם בחצר השוחפין קונין זה מזה מוקמינן במודל לחוך קופחו אבל ברשוח מוכר לא קנה על
ם. למ״ד י ת הבעל ו ש ר א מ י צ ו י ו ש  שיאמר זיל קני דבדבורו מקנה מקום בחצירו להלוקח וקנה: א
ד ״ מ״מ מהניא משיכה (ועלח״מ שם פ  כליו של לוקח קנה ברשות מוכר מיירי כאן בכליו דמוכר ו
. לא קנה הלוקח עד שיקבל עליו שמיחד לו רשוח וד׳ מדוח הוא. מדה של ן י ד ק פ ו מ : ה  הלכה ה)
מ מדת סרסור ״  סרסור ומלה של אחל מהם ורשות מוכר וגפקל ורשוח לוקח (רשב״ס וב״י) ד
. במידי ראורחא ו ה י ב ג י : ש  ומדח מוכר ומלח נסקל ומלח לוקח (חוס׳ ד״ה ארבע בסה״ד)
. עצמו הקונה מזה ומוכר ר . כדלעיל: סרסו ה ל ו א ה ש ר  בהגבהה ומשיכה ג״כ במידי דאורחא: כ מ
. י ״ ר ם ל י מ כ ם ח י ד ו ז ד״ה נשברה): מ ׳ חוס׳ פ״ מ שהוא המודד ומקבל שכר (עי ״  לזה ר
 בשולח ביד בנו פונדיון וצלוחיח לקנוח שמן באיסר והחנוני נחן איסר לקטן ושבר אח הצלוחיח
י ורבנן אי חייב החנוני על הצלוחית שמסר הבעה״ב להקטן דאטדה  והשמן ואבל האיסר דפליגי ר״
ר מ פטו ״ ת. שמחחלה ביד החנוני ומידו מסרה לחינוק מ חי ו ל הצל  מדעח היא ומפרש כאן: ע
: ר  ובזה מודים ופליגי היכא שנטל למוד בו וה״ל שואל שלא מדעח ולרבנן גזלן הד ולר״י פטו
. פליגי ג״כ באבל האיסר והשמן דלרבנן אודע ליה דצריך ולא הו״ל לשלוח ביד הקטן ן מ כ ״ ע  ש
טר ללשלוח שדריה כיון שמסר לו הבעה״ב הכל ומה רקאמר ברישא שחייב י פו ר״  וחייב התנוני ו
. כלומר אבילה מדעת: ד ב א י מ ש ״ ר: ע  על השמן הוא לרבנן. ומודים קאי על הצלוחיח שפטו
ד ורמב״ם ב מ״ . שנותן מלא עד שיחמלאו אחורי מדה ושוליה (וכה״ג חנן בדמאי פ״ ע י פ ש ה  ג ל
נ ס״ל טפח כמלא ר״ ) ו פח: . כפי הנהוג ואץ בה שיעור ( ע י ר כ ה . גרסינן: ל ו א ל מ ת י ד ש : ע  שם)
׳ ב ) מבואר 3׳ אצבעות: ו . ובש״ס (פט. ח פ . משקל הכסף: ט י נ ט ר ו  חוט המאזנים דהוא טפח: ט
. לח צריך הכרעה יותר שנדבק בשולי הכלי ועי׳ בש״ס הבעיא אי מעשרה בלת ועי׳ ח ל ם ב י ח פ  ט



 תוספתא בבא בתרא פרה ו
 לו דמי קנקנין אבל לא דמי יין>ה< המוכר יין לחבירו םתם חייב באחריותו
 עד הפסח. מבוסם חייב באחריותו עד עצרת. נתיישן חייב באחריותו עד
 החג. המוכר מרתף לחבירו םתם בזה אמרו מקבל עליו עשר קוםםות
 למאה: ג>0 חבית של יין אני מוכר לך נותן לו יין יפה חבית של יין זו אני
 מוכר לך נותן לו יין ש המתקבל בחנות חבית זו אני מוכר לך אפי׳ חומץ
 הגיעו י) מאה חביות של יין אני מוכר לך נותן לו יין יפהמ׳) כרוב יין הנמכר
 באותו מקום מאה חביות של יין אלו אני מוכר לך נותן לו יין יפה כרוב
 יין הנמכר באותו חנות מאה חביות אלו אני מוכר לך אפי׳ חומץ הגיעו
 רבי שמעון בן אלעזר אומר המוכר יין לחבירו ונמצא(ט) קוסם הגיעו נסכו(י)
 על גבי המזבח יצא >כ< עשאו תרומה ותרומת מעשר יצא יל) שתה ממנו נזיר
 הרי זה לוקה את הארבעים: ד גשמים היורדין בין הגתות w אם מכת
א] ואם אין מכת מדינה היא צריך להודיעו  מדינה היא אין צריך להודיעו [
 לקח הימנו לגין וחצי לגין רביעית ושמינית לא ישקה מהן לחמריו לפועליו
 m ולא כל מי שיש לו עליו טענת מזונות אלא א׳׳כ הודיעוך היה הולך

 לבית האבל ולבית המשתה היה בידו לגין של יין המתקשקש לא ימלאנו
 מים מפני שטוענו טענת חנם ואם היה חבר עיר ה״ז מותר. היה רבי מאיר
 אומר(ס) לא יסרב אדם בחבירו שיאכל אצלו ויודע בו שאינו אוכל ולא
 ירבה לו בתקרובת ויודע בו שאינו מקבל ולא יפתח לו חביות מכורות
ן שהיה מבקש ג ! ו  לחנוני מפני שטוענו טענת חנם ואם הודיעו מתחלה א
 לבור לו את היפה ה״ז מותר. לא ישלח אדם לחבירו חבית של יין ויתן על
 פיה שמן מפני הסכנה: ה>ע) הלוקח כלים לשלח לבית חמיו ואמר אם

 ליטרא שוקל לו ליטרא ונוטל ממנו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע
 ליטרא היה מבקש ממנו תרקב מודד לו בסאה ונוטל ממנו תרקב היה
 מבקש ממנו ד׳ קבין מודד לו בםאה ונוטל ממנו מארבעת קבין היה מבקש
 ממנו קבים נותן לו קבים לא יעשה אדם מדה חםרה או מדה יתירה בתוך
 ביתו מפני שמרמה בו את אחרים בכ״מ הן עושין תרקב וחצי תרקב קב
 וחצי קב רובע תומן וחצי תומןא< ועוכלא הין וחצי הין ושלישית הין ורביעית
 הין ולוג וחצי לוג ורביעית(פ) ושמינית וחצי שמינית ואחד משמונה בשמינית
 וזה הוא קורטוב. פרוטית שאמרו אחד משמונה פרוטות לאיםר איםר אחד
 מעשרים וארבעה לדינר שש מעה כסף דינר. מעה כסף שני פונדיון. פונדיון
 שני איסרים איסר שני מםמסין מסמם שני קונטריםין קונטרים שתי פרוטות
 רבן שמעון בן גמליאל אומר פרוטה שאמרו אחת מו׳ פרוטות לאיםר שלש
 הדרסיף מעה שני הינצין הדרים ב׳ שמינית הינץ ושתי פרוטות ג< שמין
 אין משתכרין לא בביצים ולא כפירות פעמים דברי רבי יהודה(5) וחכמים

 מתירין:
 פרק ן א(א) המוכר זרעוני גנה לחבירו זרעים הנאכלין זרע ולא צמח ר׳
 יהודה אומר נותן לו דמי הזרע ולא דמי הוצאה אמרו לו הרבה
 מבקשים אותם לדברים אחרים: ב המוכר פירות לחבירו ה״ז(3< מקבל עליו
 רובע טינופת פיגים לםאה שעורים מקבל עליו רובע קטנית י< קישואין מקבל
) מארות למאה קנקנין מקבל עליו עשר!א! נאות פינוםות!־] ה  עליו עשר
 פינוםות מגופרות למאה יתר על כן בכולן מחזיר לו את השאר ונוטל ממנו
י ונמצאו פינוסות ונשתברו חייב להעמיד ת י ב ח  דמים.(ג) הלוקח קנקנין מ

) רבי שמעון כן אלעזר אומר מאה כוי: אור הגנוז פ״ו [אן למאה: ןב! פיסטוח:  נוסחאות א) ובלח: 5) למעה כו׳ להדריס להנץ: ג) לשמן: י) לסאה: ה) מריס לסאה: ו
 מגן אברהם

 וא] ואם אין מכת מלינה צריך להודיעו. פירוש כשמוכר לו היין צריך להודיעו שירדו גשמים לתוך במזונותיהן מכל מקום לא ישקה אוחן המוכר בלא דעת הלוקח: w שהוא מכקש לכרר לו אח

: תר מ הוא מכבדו במה שבורר לו היפה מו ״ פ שהן מכורות לחמני מ : נמ ולא כל מי שיש לו עליו טענת מזונות אא״כ הודיעו. פירוש אע״פ שהלוקח מחויב היפה. פירוש אע״ ן י  הי

 חסדי דוד
. סתומים הדבמס ולא הובאו בשום מקום ואפי׳ מוחל לו עובר על הלאו כי המורה הקפידה על מאזני צדק יהי׳ לכס ואסור להשהות בביתו ׳ ו ר כ מ ו א א ו י ה ר ע ה ״ ם ר ו ש ר מ מ ו ן א ו י שמע ב  ר

ד בה כדאיתא בגמ׳. ושם המקום הותל עליהן דכתיב אני ה׳ אלהיכס  ונ״ל דה״פ אדם שמכר לחבירו פעמים רבוח לוגין (כצ״ל) רביעיוח ושמיניוח ומדד לו במדוח מדה חסירה גם אס לא ימדו

פר מ כן הוצאתי ונמצא שהמשקר במדות כאלו כו  תסירות. אמנם המוכר הזה אין לעתו לגוזלו אלא שמתשב בלבו כשיבא לעשות חשבון עמו אז אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ודרשו ע״

:  יוליעהו וכן עושה כי בבואו לחשבון א״ל מלא לי את המלה הזאת שהיא שלימה ותשלים לי אמ ביצ״מ ומחלל שם ה׳

. הך תוספתא ודאי משבשתא היא ולפי ׳ ו ו כ י ל ל ע ב ק ז מ ״ ו ה ר י ב ח ת ל ו ר י ר פ כ ו מ ו ה ״  החסרון וגס אם א״ל מחול לי אח הקרטוב הזה אסור ט האמנת המדות אינה תלויה בבריות פ

 מצפה שמואל
 (פ) ושמינית וחצי שמינית. עי׳ רשב״ם פט: ועי׳ ירושל׳ סוטה פ׳׳א הל״ז מנוין כל המרות לענין מרה בחנות. עי׳ בטור בשם הרמייה סי׳ ר׳׳ל בחבית זו דנותן לו יין שקרוב להחמיץ והוא הנמכר בחנות והוא
(D) כרוב יין. אזלינן בתר רוכא ואולי לרב הוא אבל לשמואל ברפ״ה דב״ק צ״ע ועי׳ ירושלמי ו  מתוספתא ז
 רפ״ו ןט) קוסס. עיי רשב״ם צו. שכתב דהוי מקח טעות והוא דלא כר״א כאן ועי׳ ירושל׳ פסחים רפ״ב
רושלמי כן עשאו תרומה. עי׳ י )  דין קוסס מחמיץ ע״ש (י) ע״ג מזבח. עי׳ צז. מבואר דפסול דלא כר״א כאן
 ספ״ב דתרומות לענין תורם מיין על החומץ ועי׳ ירושל׳ סוטה פ״ח הל״ד דיין קוסס משתתפין בו ומוכר
 יין סתם לא מכר יין קוסס וע״ש במה״פ דייה לית לך דכיון דטעמא חמרא חמרא א״כ יין זה יין הוא
) אם מכת מדינה. ב״מ ם. (נ) היה הולך מ ) ן  והביא דברי הרשב״ם (ל) שתה ממנו נזיר. עי׳ סו ורבא ס״ל כ
ן זה דטוענו  לבית האבל. חולין צד. (p) לא יסרב. שם כל זה עד הסכנה ועי• ירושלמי פ״ד דדמאי לשו
 טענת חנם ע״ש דאין מוליכין לבית האבל בכלי זכוכית צבועה ועיי ברא״ש שם ועי׳ ירושלמי ע״ז פ״א
: ועי׳ נדרים לא. ובר״ן שם ביאור הענין כי מחלוקת  הל״ג בזה (ע< הלוקח כלים. ב״מ פא. ועי׳ פז

רו ולכן לא הוזכרו בגמרא. ועי׳ מיי׳ פי״ד  כנגד מדה וכן בבלי שם בפ״א (צ) וחכמים מתירין. בביצים מו
 מהלי מכירה הל״ג כמ״ד תגר לתגר דשמואל ס״ל תגר לתגר דאמר אין משתכרים אלא שתות וע״כ עד
 הכפל רב הוא דקאמר. והלכה כשמואל בדיני. ועי׳ תוס׳ שם ד״ה על חד תרי והת״ב כ׳ עיי רשב״ם
רש דביצים אין בהם חיי נפש והתירו להשתכר יותר משתות וצ״ע דהא בתוס׳ זו תנא ולא כפירות  שפי
 פעמיים ולדברי התוס׳ שם ד״ה חד א״ש דמיירי בטרח ובהא חכמים מתירין אפילו פעמיים עכ״ד
: ר״ה ה״ג ירושלמי שם ועיי רשב״ם צז 3) ה״ז מקבל. צג: ו ) ו ירושלמי רפ״  (א) המוכר זרעוני גינה. צב. ו
 שהביא תוספתא זו דבכאן אינו מחזיר כולן (ג) הלוקח קנקנים. עמ״ש הה״מ פ״ו מזכיה הלכ״ד ושו״ע
: (ה< המוכר יין לחבירו סתם.  אה״ע סי׳ נ׳ סייג ובביאורי הגר״א שם ס״ק ט׳ (7) ונמצאו פינוסות. עי׳ צז
 צח: ועי׳ ירושלמי פ״ו הל״ב. (ו) חבית של יין. עיי צה: ועי׳ ירושלמי כל זה בפ״ו הל׳׳א (ז) המתקבל

 מנחת בכורים
ג בש״ס רובע טינופת לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשביס לסאה חטים מקבל . ה״ ו ר י כ ה  הבשר והיינו במקום שמכריעין דאי מכריעין הכרעה יהיה הכל מהבשר נגד הרביע ליטרא ג״כ ל

. הוינו מקולקלות ת ו ר א : מ ט ״ ק ר מ  עליו רובע קטניות והיינו שהלוקח מקבל עליו שיהיה כן ולא ה

 ורעות: גאות. כדין נאות רק שהן פיניסות לבורות ולא ממש אלא מגופרוח שמדבק השברים

. הנותר מעשר. אף כפירות כי ר א ש  בגפריח והערוך פירש שמבשלין בגפרית ונראות נאות: ה

. דגרמא בעלמא ן י י י מ א ד ל ׳ רשב״ס צ״ג ע״ש צ״ה): ו  איכא יוחר מהשיעור מחזיר כולו (עי

. שלא יחמיץ אבל בשיהא יותר מכאן לא הוי מק״ט לסבר המוכר דלשתיה בעי ח ס פ ד ה  הוא: ע

. שמוכר בחזקת ישן צריך שן י תי ן היין בפרוס הפסח: נ  וכן בגיטין (לא) חנן בג׳ פרקים טלקי

. עד החג: סתם. ולא אמר למקפה: ך ל ו ה ן ו ש י י  להיות קייס עד החג כמבואר (צח): מ

ע סי׳ ״ מ ט ועי׳ ס ׳ רשב״ם פ ועי  וכאן דוקא רביע ליטרא בחזרה מהגי אף במקום שמכריעין (

) והא דאינו שוקל לו שלשה רבעי ליטרא היינו חצי ליטרא ורבע ליטרא דחיישינן  רל״א ס״ק כ״ו

״ד) והוא שיטח הרמב״ס וע״ש  שמא יפול הרביע ליטרא ולא יהא ניכר לרואץ (עי׳ שו״ע שם סי

ע י ב . צ״ל הגירסא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא וכן קי״ל: ר א ר ט י י ל צ ו ח נ מ ל מ ט ו נ : ו  בגמ׳

. חר וקב הוא חצי סאה ונראה ו תרקב נ מ ל מ ט ו ג . קמ״ל למחקנינן מתקלא על הכי: ו א ר ט י  ל

 למשובש ללמה לא ימלול כפשוטו והת״ב כתב כלי להשפיע יותר במלה גסה ואינו נראה וכן בגמ׳

. ט״ס יש כאן ונראה לגרסינן ב׳ קטן וכללא הוא לאין המוכר ן י ת קב ע ב ר א : מ ן  אינו מבואר כ

ת. ו ל בחג ב ק ת מ רטנא: ה . ולא אמר זו ובש״ס פליגי בה ר״א ו ן י ל י : ג ש ע ת. יין ר  מולל ב׳ פעמים משום הפסל ולכן כי מולל ל׳ קטן א״א למכור ולמלול 3ב׳ אלא נוטל סאה קוסםו

מ יין ״ ת. אף שהחביות תלוקין טיגס מ ו י ה חב א : מ ן י . ולא הזכיר י ו ת ז י ב : קבים. משובש למלה זו לא חקנו ללא ליחי לאחלופי בקב וקרוב להחמיץ: ח ן  ומוללו ומקבל ממנו בחזרה ב׳ קט

. מלות אלו ולא הנמכר בחביוח אחל הוא וכולו יפה אבל באמר ליה מרחף של יין מקבל עליו עשר קוססוח למאה. ן י ש ו ן ע ) אלא גרסינן תרקב וקמ״ל דמתקנינן מדות על הכי: ה  וחצי כמבואר(צ.

. הוא א׳ מן ה׳ ברובע הקב ולא עליף חצי ויוחר נראה להגיה בזה לרק בחביח אחת אז נותן כולו יפה אבל במאה מקבל קוססוח כמו במרתף א ל כ ו ע ן ו מ ו י ת צ . גרסינן: ח תרקב  זולח: סאה ו

( וע״ש בסמ״ע סק״ז מ״מ לא חיישינן לטעוח לבמלוח קטנוח כאלו מלקלקיס הרבה (וכן משמע בטור ושו״ע סי׳ ר״ל שכחב בחביח אחת למקבל כולו יפה (  תומן על עוכלא אלא תמישית ו

. קוסס הוא יין הנמכר בחנות ו ע י סם הג . משמע נמי כן ובטור מבואר כן להליא ובחל חבית: קו ן ת ההי י ש י ל ש ן ו י ג ו ׳ ל . במלח הלח: ב ן  משא״כ קטם לא יעשו דאחי לאחלופי בקב וחצי: הי

. גרסינן וכ׳ פרוטות כלאמרינן צ״ג דבקוסס פליגי ר״י וריב״ל אס מקדשין עליו ואינהו פליגי ביין הנמכר בחנוח ם י נ מ  דלא אחי לאחלופי ברביעית ההין להין במקלש לא אתי לטעות: ב׳ ש

. כמו לס״ל לר״י בש״ס ה מ ו ר ו ת א ש  שמין אם כן הוה כ״ל פרוטוח במעה ושש מעוח בלינר אס כן הוה פרוטה בלינר קמ״ל לכ״ל כמבואר שם (צה) והוא מחיה חלא וטעמיה חמרא: ע

. עד הכפל ולא יותר ואיכא למפרש תגר לתגר לריחים חלא וטעמיה חמרא להוי תרומה (צו) א״נ לאתי כרבנן ליין וחומץ יין א׳ נינהו ואם ם י מ ע  איסריס הרי ששה באיסר (קדושין יב.): פ

 רק הראשון משחכר ולא השני: חרס מזה על זה חרומחו תרומה א״נ אף ללרבנן בחרם ונתכוין לחרום מיין וחרם מחומץ דאין

דע: . דמסממא י ו ע י ד ו ה צ ל ׳ ה: ד א׳ ) ובתוספתא לתרומות פ״ : ד פ נה. זרעים שאיגס נאכלין גרסינן וכן ברשב״ס (צ״ג) ולפי תרומתו תרומה כמבואר ( י י ג נ ו ע ר ו ז ר י ב ח ר ל כ ו מ  פ״ו א ה

. ר י ר ע ב : ח ן י ת חנם. מטעהו שסבר שהוא י . והרשהו: טענ ו ע י ד ו . של הלוקח: ה ו י ר מ ח  הגמרא זרעוני גינה חייב באחריוחן זרע פשחן אינו חייב באתריותן רי״א טחן לו למי הזרע ל

בת. שנותן לו מחנה: ו י גרסינן: המנחם הולך לכבול ואין לו יין מותר לרמוח לכבול האבל הוא: בתקר ס ו ׳ י  ולפי החוספחא רהכא זרעוני גינה שראר לאכילה קצח בהא פליגי ר״י ורבנן: ר

. ופוחח החטח שהיין יפה א״כ אין חשש במה שהאורח מלמה רבשטלו פותח כיון להוא ה פ י . ולא לזריעה ולא אזלי בחר ה א ״ ד ם ל י ש ק ב ה מ ב ר . בש״ס אף למי הוצאה: ה ה א צ ו י ה מ א ד ל  ו

: ( ן לטובחו: הסכנה. כמבואר חולין (צד. ת מטי ו ר י ר פ כ ו מ  מבא הזריעה אלא בתר רובא לבני אלם ללאכילה והכי מפרשינן בש״ס: כ ה



 בתרא פרק t ט
 אמרו לו(א) אי אפשר לבן: ח(3) קנטינר אני מוכר לך הרי זה מעמיד לו
 שתים עשרה על שתים עשרה בין שאמר לו בית כור עפר אני מוכר לך
 ובין שאמר לו כבית כור עפר אני מוכר לך GO הרי זה מקבל עליו חריץ יי!
 ובן חריץ ומחיצת גדר שבינו לבין חבית. (ל) בית כור עפר אני מוכר לך הן
 חםר והן יתיר אפי׳ פחת רובע לסאה או הותיר רובע לםאה שהן שבעת
 קבין ומחצה לכור הגיעו פחות מכן או יתיר על כן מחזירין זה לזה מהו
 מחזיר לו מעות כדרך שלקח!י! המעות ואם רצה מחזיר לו קרקע בית כור
 עפר אני מוכר לך(ה) בסימניו במצריו אפי׳ פחת שתות או הותיר שתות(י)
 שום הדיינין הגיעו פחות מכן או יתר על כן מחזירין זה לזה מהו מחזיר לו
 מעות כדרך שלקח הימנו ואם רצה מחזיר לו קרקע: ט0) האומר לחבירו
 חצי שדי ובית לתך אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חצי שדה ובית לתך
 אמר לזה חצי שדי ובית לתך אני מוכר לך ולזה אמר חצי שדי ובית לתך
 אני מוכר לך משמנין ביניהן זה נוטל חצי שדהו וזה נוטל חצי שדהו לזה
 אמר בצפון ולזה אמר בדרום משמנין ביניהן זה נוטל בצפון וזה נוטל בדרום
 בית לתך(י!) כלפי צפון אני מוכר לך נותן לו בית לתך כלפי צפון. בית זרע

 יד 1יו מעמיד לו בית זרע יד:
 plfi ז א(א) כל שהוא לפנים מחבירו הוא קודם את חבירו ונחלה משמשת
 והולכת ועולה אפילו עד ראובן האחין זה את זה והאחיות זו את
 זו האחין את האחיות והאחיות את האחין נוחלין ומנחילין>נ) ממזר מוריש
 את קרוביו עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל אפי׳ חזר העובד כוכבים
 ונתגייר עבד ונשתחרר נכםיו כנכסי הגר וכנכסי עבד משוחרר כל הקודם
 בהן זכה(ג) נאמנת חיה לומר זה יצא ראשון אימתי בזמן(ל) שאין שם ערעור

 תוספתא בבא
 נתקבלו ממנו הריני נותן לך דמיהן ואם לאו הריני נותן כך וכך ניטלו הימנו
 בהליכה חייב לשלם בחזירה א< הרי הוא כנושא שכר(פ) סומכום אומר
 המוכר חלק לחבירו בבאר אין פחות מרובע בחבית אין פחות משמנה
 בקדרה אין פחות משנים עשר בטיפוח אץ פחות מששה עשר.>צ) פרדסי
 אני מוכר לך אע״פ שאין בו אילנות הגיעו שלא אמר לו אלא שמו. כרמי
 אני מוכר לך אע״פ שאין בו גפנים הגיעו שלא אמר לו אלא שמו. בית כור
 אני מוכר לך בין שהוא כבית עשרים סאה ובין שהוא כבית ארבעים סאה
 הגיעו שלא אמר לו אלא שמו. בית כור המוקף גדר אני מוכר לך בין שהוא
 כבית עשרים םאה ובין שהוא כבית ארבעים סאה אין לו אלא עד מקום
 הגדר: ו(י!) אין מוציאין לאכילת פירות מנכסין המשועבדין מפני תקון
 העולם כיצד גזל הימנו שדה ואכלה והרי היא יוצאה לפניו גובה את הקרן
 מנכסים משועבדים ולאכילת פירות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין ואין
 מוציאין לשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות״ מפני תקון העולם כיצד
 לקח הימנו שדה והשביחה והרי היא יוצאה לפניו גובה מנכסים
 המשועבדים ושבח קרקעות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין בד״א בזמן
 שקדם מקחו של זה לשבחו של זה אבל אם קדם שבחו של זה למקחו של
 זה [ל] זה וזה אינו גובה אלא מנכסים בני חורין זה אומר שבחי קדם וזה
 אומר מקחי קדםד) המוציא מחבית עליו הראיה: ז>ש)אלו ואלו שהיו
 אומרים גובהה של מערה!־! ד׳ אמות כוכין של בנין שבעה טפחים וטפח
 לכיפה. עושה חצר ע״פ מערה שש על שש מלא מטה אחת מכאן ואחת
 מכאן ופותח לתוכה(ת) שתי מערות רבי שמעון אומר ארבע מארבע
 רוחותיה רבי יהודה אומר בסלע הבא בידים פותח את שתיהן מרוח אחת

: [ו] אני נוסחאות א) פטור מפני שהוא כנושא שכר: 3) מנכסים משוע3ליס: ג) היו מוחזקים 3ו שהוא אשיו : [ה] הימנו ץ ר ׳ אמוח ורומן של כוכין שכעה טפחים: [ד] וכל ח  אוד העוז ןג] ר
: וכשעת מיממו אמר עבדי הוא אינו נאמן: ן  מוכר ל

 מגן אברהם
 זל] זה וזה אינו גונה אלא מנכסים כני חורין. נראה לי לצ״ל זה וזה גונה מנכסין משועכליס:

 חסדי דוד
 המבואר ננרייחא המוכא שם כדף צ״ל נראה לכצ״ל המוכר פירוח לחכירו חטים ה״ז מקכל עליו ונראה דלמל זה מחוס׳ זו ומחורץ הקושיא שהקשו עליו ז״ל. וע״ש כרשב״ס על קנקנים: השולח

. כעין ברייחא זו ׳ ו ו כ ר י ב ח ק ל ל ר ח כ ו מ ר ה מ ו ס א ו כ מ ו ׳ ם ו ו כ י מ ת ח י ח לב ל ש ם ל י  רובע טינופת קטניה לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשביח לסאה קטנית מקבל עליו רובע כל

ג לענין מתנת שכ״מ ומשם למדנו דט״ס נפל בתוס׳ זו וכצ״ל המוכר תלק לחטרו  עפרוריח לסאה קנקנים מקבל עליו עשר פיטסוח נאוח ומגופרוח למאה וקמ״ל דבחטים אינו שגויה בדף ס״

ז וסומכוס לטעמי׳ דס״ל  מקבל רק תערובות קטנוח ולא עפרוריח ובשעורים הטינופח שבהם רובע קש שניזרה מישוב אבל בבור אין פחוח מרביע. לחביפ אין פחות משמנה לקדירה אין פחוח מט״

ע ואס אמר ט ן המוטל בספק חולקין ולכן בבור יש לספק אי תלק הוי פלגא. מוקמינן על ר ר הרבה דינו לקבל רובע עפרוריח ואע״ג ממו פ  בקטניח שדרך לעקרם כדאי׳ בגמ׳ מחערב בהס ע

 דבגמ׳ לא נזכרו אלא עדשים לאו דוקא דה״ה לשאר קטניוח וכ״כ הטור בסי׳ רכ״ט קטניח סחס חנו חלק לפ׳ למלאוח חטה דהיינו להשקאה בהמותיו אין פחוח מח׳ בבור משוס דחצי הבור צטך

 מצפה שמואל
 הפוסקים אי הוי לוקח או שואל ועי׳ בשיטה בזה בב״מ פא. (פ) סומכוס אומר. סג. ועי׳ נ״י שם הוכיח שם שהביאו זה ועי׳ מד״ר פ׳ כא פט״ו הכית שהוא מחזיק מאה חיים מחזיק מאה מתים ואולי שם לא
כ) קנטינר. ירושלמי ) רחבן  מזה דאף במכר כן הוא ואין הדמים ראיה וכגון דא״ל בדשיימי בי תלתא (צ) פרדסי אני מוכר לך. ב״מ לענין הישיבה בלחוד רק צורך תשמיש כל א׳ מחזיק יותר ועי׳ תוס׳ קא. דייה ו
: ועי׳ ירושלמי ספ״ז ובמשנה  קג. ועי׳ ירושלמי כתובות פ״ח הל״ז ועי׳ ירושלמי מעשרות פ״ב דמביא זה למשנה דשם דתנא מעשה פ״ו הל״ז קנטר ועי׳ צח: הגירסא קנתיר (ג) ה׳׳ז מקבל עליו חריץ. קז
״ע ר״ס על מי לעשות וכאן במכר שדה שלמה לכ״ע  בגיגת וורדים אם היה שם וורדים או דמתקרי כן ונ״מ שם לענין מעשר ועיין בקרבן עדה בכתובות ובש׳׳ק מבואר במוכר חצי שדה ועי׳ בטור סי׳ שי״ח ובשו
 שם בזה ותלי שם אי קרקע ואילן שאיגו עושה פירות הוי שבח אביה ועי׳ פ״מ שם ולדידיה מ״ש בש׳׳ק דעל מקום הלוקח לעשות ועי׳ ב״מ קג: ד״ה בוכרא ועי׳ הה׳׳מ ברפ״ב מהל׳ שכנים הלי״ז (ל) בית כור.
) שום הדיינים. ו ) ג : (ה) בסימניו. קו. ומשמע כר׳׳י דשתות בטל ובש״ס מתרץ לה ועי׳ תוס׳ שם דייה ה״  ד״ה מתניתין לק״מ: בית כור. עי׳ גמ׳ דמשערינן בהן חסר ברובע לסאה והכא מיירי שאמר בית כור קז
ן דלר׳׳ה י ק) אין עי׳ רמב׳׳ן במלחמות שהביא הגי׳ כשום הדיינים ולפי גירסא זו סימנא הוא דלדינא אינם שו ) ה) ׳ ש׳׳ע סי׳ רי״ד סי״ד וסי״ז מבואר חילוק ז עי ו ) ו  פלוני כמ״ש הרמב׳׳ם פכ״ח מהל׳ מכירה הל״
ו נראה דמוקי רישא בגזלן עצמו וסיפא בלוקח ועי׳ שתות כפחות ואילו גבי דיינים כיתר ולר״י התם ביטול מקח הכא הגיעו וע״ש היטב (1) האומר לחבירו. ע״ש מתוספתא ו ד: ו ן לאכילת פירות. ב״מ י  מוציאי
טץ נא. (ר) המע״ה. עי׳ ב״מ קא. דארעא בחזקת קז. וכפי המבואר בפגים הכי קי״ל בסי׳ רי״ח ס״כ ולשיטת בעה״מ חולקין במדה ולוקח גוטל כחוש רק י  רמב׳׳ן במלחמות בב״מ פא בסוגיא שם: אבל אם קדם. ג
ן התוספתא יתר קרוב ע״פ שיטת בעה׳׳מ העיקר כרש׳׳י ועי׳ ירושלמי כתובות פי״א  יתמי ואף למ״ד דארעא בחזקת בע״ח שם באפותיקי אבל כאן הלוקח מוחזק (ש) אלו ואלו. מודים. קא. לתך ואם כי לשו
 ומתוספתא זו קשיא ומהרש״א והת״ח שכתבו דף קא. דמ״ש הרשב״ם גובה ר״א הוא רק לתייק ולא הל״א אמר תנו שדה פלוני לפלוני כמו שסיים או שיאמר חציה בדרום ע׳׳ש בפ״מ ועי׳ כאן ירושלמי
א) כל ) י ג י ו הביא נוסח התוס׳ טפח לפתח והיינו שיצא פ״ז הל״ג תני ר׳ חייא וכו׳ לתך (ת) כלפי צפון. כיון דלא אמר חצי לתך. רש״י ובעה״מ לא פל  לר״ש דהוי יותר וזה אינו: וטפח לכיפה. הרמב״ן בחידושי
: ועי׳ ירושלמי יבמות פ״י הל״ז בן בן כבן (ב) ממזר. עיי רפ״ב דיבמות (ג) נאמנת  הטומאה להדורסין על הכיפין ועי׳ רשב״ם ותוס׳ ד״ה ורומן (ת) שתי מערות. אולי גרסינן שתי מערות שהוא לפנים. קטו
ן שם ערעור. עי׳ אה׳׳ע סי׳ ד׳ ובבית שמואל בשם רושלמי פ״ד שם ה׳ (7) שאי י ן עב: ו  א׳ מכאן וא׳ מכאן ולמ׳׳ש בפנים א״צ להגיה (א) אי אפשר לבן. עיי רשב״ם במשנה שהביא תוספתא זו. חיה. קדושי
רושלמי מ״ש בפנים דמקום אדם חצי אמה הוא מירושלמי עירובין פ״א הל״ג ג״ט כדי עבירת אדם והיינו בדוחק הפרישה ם״ק ס׳ לאלתר נאמנת בערעור וכאן לא הוזכר לאלתר אבל הט״ז שם חולק ע״ז ועי׳ י  ו
ן פ״ד הל״ב ועיי כאן פ״ג  יכול לעבור בתוך ג״ט א״כ כאן במת י״ל דס״ל לתוספתא דסגי בג״ט ועי׳ תוס׳ ובמדות אהרן טז. בשם יבמות ספט״ז עשו אותה כחיה שהיא נאמנת על אחר וכן בירושלמי קדושי

ל ותוס׳ הל״ג  ראב״ד דאדם יכול לשכב בג״ט ומושב טפח וכן כתוספתא לענין טומאה ועי׳ שבת ר״פ כלל גדו

 מנחת בכורים
א א הלכה ג׳ א״כ מב׳ צדדין הוא אמה: במשנה מבואר כמלא המטה וקובריה: ב ״ טן פ ו . נאבד בהליכה לוקח הוא וחייב באונסין: ער ו ל ט ו . כך וכך שכירוח להמוכר ומחזיר הכלי: נ תן ו  ה נ

. הוא ר נ טי : ח קנ . גרסינן א״א לעשוח מרוח א׳ ן ב א ל ״ ם. קרקע לחה שמא הפול: א י ד י ת. ב י ן המוטל בספק דחולקין: בחב . דספק אם מחצה או רביעיח לכן הוה רביע ככל ממו ע ב ו  ר

ד . רחבו ששה טפחים ובן חריץ עו ץ י ר : ח ק אפדני שעושין השמם לפני חצירן ומקבל למוחו ר  חלק בבור למלאוח חבית ותבית הוא חצי הבור א״כ הוה ספק אס חצי התטת או רטעית בתבית ח
. ן י נ י י ם הד ו . המוכר ללוקח בפחוח: ש ו ר ל י ז ח : מ ר . לל׳ סאץ שהוא כו ה צ ח מ רה. שלישית הבור. טפיח הוה רטעיח והספק הוא ג׳ טפחים: ו ע הבור: קדי ט  ולכן הוה מחצה תטת דהוא ר
. שיחזיק לתך ך ת ת ל י זר: ב . וחפר גס כשום הדיינין שדינם בכחובוח נטעו שחוח אינו חוזר. יחר משחוח חו ם ל כ א : ו ו ן . והוא שנקרא כ ו ע י  אס מחצה מזה או כלל לא ולכן נוטל האמצע: הג

. הלוקח נוטל מן הגרוע כפי ששוה השמן של המוכר ובזה יד הלוקח על ם י נ מ ש : מ ר . שהנגזל גובה. ועוד מצינן למאי דס״ל דלוקח מגזלן יש לו פירי בלוקח מגזלן חצי כו ה א צ ו  בקרקע: י
ה. ומכר לאחד ראשון א״כ השני קנה זכוח ששייר לעצמו ונוטל התשוב ע: לז . גזולה מהגזלן: החחחונה ליטול הגרו ה ד ח ש ק  שהלוקח חוזר וגובה מהגזלן הקרן והפירוח שטרף ממנו הנגזל: ל

. בשדו חצי שדהו א״נ מיירי שמכר בב״א ובזה נוטלין בשוה ממש: ו ה ד י ש צ . של לוקח שגי רק ששמין בדמים: ח ו ח ק ם מ ד ק ן הגזלן השבח יוחר על ההוצאה: ש ת. שגובה הלוקח מ ח קרקעו ב ש  ו

מ זה נוטל בצפון כפי ״ . שיהיו החלקים שוה בדמים שהרי לשניהם חצי אמר אבל מ ם י נ מ ש . גרסינן מ ם י ד ב ע ו ש ם מ כסי ה מנ ב ו ה. ג ז ה ו  מהגזלן קודם לשבח של הלוקח השדה הגזולה: ז

. ולא חלינן בשדה שהמ לא אמריגן חצי וגוחן ן ו פ י צ פ ל ד הלוקח הראשון ולא ה״ל ליקח: שהראהו רק שיהיה שוה חצי שדה: כ  דבשעה שלקח הלוקח השני הרי השבח היה ט

ד צריך ד דהכור שזורעין ט ד. שאמר כור זרע יד מקום שזורעין כור ט ע י ר ת ז י ן כפי מה שהוא: ב . קאי על פלוגחת ר״ש ורבנן בסוף פרקי ו ל א ו ו ל . הלוקח ראשון הבא לגבות: ז א ה ״ ע מ  ה

: ( קה: . חפירות בנין במערה שבעה טפחים רומן. ששה שיעמיד הארון מקום פחוח מהזורע כור בשוומם כמבואר ב״מ ( ן י כ ו  במה מערות עושה המקבל: כ
. אס אין לו בן יורש אטו או אחיו או אחי אטו וכן ן ב ו א ד ר וחר: ע ם. קרוב י י נ פ ז א ל . לשחי מערוח שבשני פ״ ן א כ ת מ ח  וטפח לאהל שלא ההא הטומאה בוקעח ועולה והוא לכיפה: א

. שמכחישין אוחה ובקדושין גרסינן בזמן שלא ר ו ע ר כה. ואין הבן יורש אוחם: ע  צדי החצר וס״ל דמטה היא חצי אמה לרוחב האדם דגברא בחצי אמה הוא כמבואר בירושלמי למעלה: ז



 בתרא פרק ז
 בורין תשעה נטלו בית לתך ואחד נוטל בית לתך החזירום לאבותיהם חזרו
 אבות והורישו את הבנים תשעה נטלו מחצה ואחד נטל מחצה ר״ש בן
 אלעזר אומר אף נתחלקה הארץ ליוצאי מצרים כיצד היה מן היוצאין
 ממצרים העומדים בערבות מואב הוא נוטל שני חלקים כיוצאי מצרים ולא
 מן העומדים בערבות מואב מהעומדים בערבות מואב ולא מיוצאי מצרים
 נוטל חלק א׳(מ) המתאוננים והמרגלים ועדתו של קרח לא נטלו בארץ חלק
) אבות וכן היה ר׳׳ש בן  אבל הבנים ירשו בזכות אבות אבותיהם ובזכות ה
 אלעזר אומר יהושע וכלב נטלו שלשה חלקין בנחלה שהן מיוצאי מצרים
 ומן העומדים בערבות מואב ושנטלו חלקן של מרגלים יי נטלו יהושע וכלב
י והבנים נחלו לעצמן וכשם  חלק המתאוננים ועדתו של קרח נפל לאמצע
 שהבן קודם את הבת בנכסי האב כך קודם הבן בנכסי האם רבי אלעזר
 ברבי יוסי אמר משם רבי זכריה בן הקצב וכן היה ר׳ שמעון בן יהודה איש
 כפר איכום אומר משום ר׳ שמעון >ס< אחד הבן ואחד הבת שוץ בנכסי
 האם: ד האומר(ע) יחלוקו בני נכםי והיה שם בכור אם זכו בנכסים בחיי
 האב אין נוטל פי שנים ואם לאו נוטל פי שנים האומר תנו מאתים דינר
 לפלוני(פ< בני בכור כראוי לו נוטלן ונוטל פי שנים. בבכורתו ידו על העליונה
 רוצה נוטלן ורוצה נוטל פי שנים. האומר תנו שדה פלונית לפלונית אשתי
 כראוי לה נוטלת ונוטלת כתובתה. (צ) בכתובתה ידה על העליונה רוצה
 נוטלת רוצה נוטלת כתובתה. האומר תנו מאתים דינר(י!) לפלוני בעל חובי
 בחובו כראוי לו נוטלו ונוטל עוד מאתים דינר בחובו. בחובו אין לו אלא
 בחובו היתה לו שדה עשויה(י) אפותיקי לאשר. בכתובתה ולבעל חוב
 בחובו ואמר תנו שדה פלונית לפלונית אשתי בכתובתה ולפלוני בעל חובי
 בחובו נתקבלו שלהן וידן על העליונה: ה האומרw תנו חלק יירש עם
 הבנים בבכורה אין נוטל פי שנים. (א) האומר יורישני פלוני לא אמר כלום
 תנו נכסי לפלוני דבריו קיימיןיג! כתב ירושה מלמטה ומתנה מלמעלה
 ירושה מלמעלה ומתנה מלמטה ירושה מכאן ומכאן מתנה באמצע הואיל

 תוספתא בבא
 אבל יש שם ערעור ה״ז אינה נאמנת ר׳ אלעזר אומר אם הוחזקה על אומדה
 נאמנת ואם לאו אינה נאמנת. w היו מוחזקין בו שהוא בכור ובשעת מיתה
 אמר איני בכור אינו נאמן מוחזקין בו שאינו בכור ובשעת מיתה אמר בכור
 הוא אינו נאמן. היו מוחזקין בו שהוא בכור ובשעת מיתה אמר בכור הוא
 נאמן. היו מוחזקין שהוא בנו ובשעת מיתתו אמר בני הוא נאמן. היו מוחזקין
 בו שהוא בנו ובשעת מיתתו אמר אינו בני אינו נאמן. שאין בנו ובשעת
 מיתתו אמר בני הוא נאמן. היו מוחזקין בו שהוא בנו ובשעת מיתתו אמר
 אחי הוא אינו נאמן.אי היו מוחזקין בו שהוא עבדו ובשעת מיתתו אמר בני
 הוא נאמן. היה עומד בין המוכסץ אמר בני הוא וחזר ואמרנו) עבדי הוא
) אין הבכור נוטל פי ז  נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן: ב(
 שנים בשבח שהשביחו נכםים לאחר מיתת אביהם רבי אומר אומר אני
 שהבכור נוטל פי שנים בשבח שהשביחו לאחר מיתת אביהם שאף שלו
 השביח כשלהן כיצד ודתה לו בהמה מוחכרת ומושכרת אצל אחרים ופרה
 רועה באפר הבכור נוטל פי שנים ואין נוטל פי שנים בזרוע והלחיים והקיבה
 רבי אומר כל דבר שלא פלפלו בו יתומים לאחר מיתת אביהן הבכור נוטל
 פי שנים וחכמים אומרים אין נוטל פי שנים אלא בכל אשר ימצא לו«ח)
 אבל בנה בנין נטע נטיעות הכל שוין שנוטל פי שנים כיצד נוטל פי שנים(מ)
 ירש שטרי חוב נוטל פי שנים יצאו עליו שטרי חוב נותן פי שנים ואם אמר
 א״א שלא ליטול ושלא ליתן הרשות בידו. כיצד אינו נוטל בראוי כבמוחזק
 מתנ< אביו בחיי אביוני) נוטל פי שנים מנכסי אביו ואין נוטל פי שנים מנכסי
 אבי אביו ואם היה אביו בכור אף נוטל פי שנים מנכסי אבי אביו: ג בנות
 צלפחד נטלו שלשה חלקין בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים רבי
) אביהן לפי שלא ניתנה הארץ י  אליעזר״ בן יעקב אומדני) אף חלק אחי
 אלא ליוצאי מצרים ולא נתחלקה אלא לעומדים בערבות מואב ירש השבט
 את שבטו וחזר השבט וירש את הראוי לו כיצד(ל) שני אחין שהיו מיוצאי
 מצרים לאחד יש לו תשעה בנים ולאחד יש לו בן אחד ולפניהן בית חמשת

 נוסחאות א) אבי אביו: ב) רבי אליעזר אומר: ג) אבי אביהם: ל) אמומ אמותיהן: ה) מרגלים חלקס נטלו יהושע וכלב:
 חסדי דוד

ר איתא בש״ס בברייתא אחרת נאמנח חיה לומר זה כהן זה לד זה נתין כוי ע״ש ובאמח  מלתא לערעו

ר ואולי כאן נפל ט״ס וערבבו והשמיטו לברים ויש להגיה כאן כמו בגמ׳  גבי בכור לא שייך לשון ערעו

ו מהא״ב כחב וז״ל נאמנח חיה לומר וכוי בל״א כשהותזקה בנאמנות וכו׳ אבל  אמנם הרמב״ס ספט״

ר גס בבכור ואולי  אם ערער עליה אפי׳ אחד ואמר בשקר מעילה אינה נאמנה ע״ש ולפ״ז שייך ערעו

 ברייחא אחרת היא וכך היא שנויה ולכך לא שלחחי יד להגיה. ומיהו בסיפא דהך חוס׳ נ״ל להגיה

 וכצ״ל היו מוחזקים בו שהוא אחיו ונמצאח לפי״ז אשחו זקוקה ליבם שהרי אין לו בן ובשעה מיחחו

י הוא נאמן ופטורה מן היבוס. ונשחרבב הטעוח עבדו מן בבא שאחריה:  אמר מ

 לחביח אחד לכך יש לו חצי רביע ואס אמר חנו לו חלק בבור כדי לקדירה לחקן אין פחוח מי״ב

ז בבור הוא רביע של טפיח כלי קטן לשחוח בו ע״ש וכעין זה  דהיינו רביע של קדירה וכן א׳ מט״

׳ בערוך ערך בור ע״ש:  פי

׳ יוחסין . בפ׳ י י ו ר כ ו ע ר ם ע ן ש י א ן ש מ ז י ב ת מ י ן א ו ש א א ר צ ה י ר ז מ ו ה ל ת חי נ מ א  פ״ז נ

ג שנויה שם באופן אחר וז״ל נאמנת חיה לומר זה יצא ראשון בד״א בזמן שלא יצאה ף ע״  ד

 וחזרה אבל יצאה וחזרה אינה נאמנה רא״א אס הוחזקה וכו׳ ואמרינן בגמ׳ דאיכא בינייהו דאהדרא

 אפה דלח״ק כל שלא יצאה אפי׳ אהדרא אפה נאמנח ולר״א אי אהדרא אפה אינה נאמנה ע״ש והך

 מצפה שמואל
ן ועי׳ בס׳׳ח שהביא תוספתא זו סייעתא להתוס׳ (ל) ב׳ אחין. להתוס׳  השבט. עי׳ תוס׳ קיז. ר״ה ומחזירי
 לעיל ירשו כל השבט עי׳ תוס׳ קיז. ורשב״ם שם מ״ש מתוספתא זו בכל ענין זה והביאו תוס׳ זו דאדם
 נוטל ב״ח ועי׳ תוס׳ קיח: דייה ולמאן ועוד קשה לרשב״א. ולהתוס׳ כאן א״ש דרשב״א קאמר כן דלשניהם
 גתתלקה וכן כת״ב (מן המתארגנים. קיח: ועי׳ ירושלמי שם פ״ח הל״ג בארוכה כל זה וע״ש בפ״מ
ן בכורה ירושלמי שם (ע< יחלוקו בני. עי׳ קל. ושם. ובדי (p) אחד הבן. קיח: ו  (נ) והבנים נחלו לעצמן. קיט.
ן תורה היה כוונתו דלא יוכל ן מתנה וה״ה כאן כמ׳׳ש בפנים ובדי  עי׳ שו״ע סי׳ רפ״א ס״ח ריחויק הוי לשו
ן ירושה >פן בני בכור כראוי לו. עי׳ קלח. ושם: ן מתנה מהני ואפשר דבבן בין הבנים הוי לשו  לבכרו ובלשו
דושי הרמב״ן דמחלק בין כפניה או לא (ק) לפלוני בע״ח. עי• כתובות  (צ) בכתובתה. קלב. ושם: ועי׳ חי
: ועי׳ תוס׳ שם ד״ה רצה ועי׳ סי׳ רנ״ג מבואר דבלא אמר כראוי לו מחוי כרבית אבל אמר כראוי לו לא  צו
 הוי כרבית ועי׳ ש״ך שם ס״ק ס״ב מ׳׳ש בזה (רן אפותיקי. ונתן אותו שרה כיון דנתן אותו השדה וזכי בכל
 השדה אף המותר ואם אינו מספיק פשיטא דגובין חובן >ש) תנו חלק. עי׳ סג. דנוטל רביעית יעו״ש בזה
 ועי׳ רשב״ם ונ״י שמחלקין בזה ועי׳ סי׳ רנ״ג ס״ה וסכ״ד בהג״ה שם דיש חילוק בין שכ״מ לבריא וע״ש
ת) בבכורה. קלו. והת״ב מפרש שהבכור נוטל פ״ש אינו נוטל נגד חלקו של זה אלא במה שנשאר ) י  בב״
 דתנו מתנה הוא (א) האומר יורישני. משנה קלו. עי• קכו: ועי׳ פי״ב מהל׳ אישות הל׳׳ט ובהה״מ שם בסה״ד

רושלמי כאן פ״ח הל״ו וכתובות פ״ד הלי״א  (3) כתב ירושה מלמטה. קכט. וע״ש קלו. ועי׳ י

ירושלמי כאן פ״ח הל׳׳ח ולפי הגמ׳ שם אתיא כרבנן דא״נ נגד חזקה  (ה) היו מותזקין. עי׳ קדושין סד: ו
 וכן במוחזקין שהוא בנו ואמר אינו בני דא״נ הוא כרבנן אבל לר״י נאמן ועי׳ רמב״ם בפ׳׳ד מהל׳ נחלות
 הל״ד והה״מ שם ועי׳ קדושין סד: לענין יכום ולכן באמר בני גאמן דאי בעי פטר לה בגיטא וכן אחי א״נ
ן פ״ד הל׳יז וכאן פ״ח הל״ח  ואין זה ענין כלל למ׳׳ש הרמב״ם ברפ״ב מהל׳ נחלות ועי׳ ירושלמי קדושי
 (ו) עבדו הוא. בפנים פירשתי וכן מתבאר בגמ׳ וכן בשו״ע סי׳ רע״ט בסמ׳יע סק״ו ועיי ירושלמי שם ושם
 והת״ב כתב דאיירי שנולד מן השפחה ונאמן שנשתחררה ועי׳ ראב״ד פ״ד הל״ו ודעת הרמב״ם לחלק בין
 שפחה שלו ובין ת״ח לע״ה וע״ש בהה״מ והביא בסוף דברי הגמ׳ דמשמש ליה כעבדיה וזה עיקר כפשטא
 דגמי (ז) אין הבכור. קנד. ועיי ירושלמי פ״ח הל״ד והל״ו ועי׳ ירושל׳ יבמות פ״ז הל״א מעתה לא יטול
ו ותליא  ־הבכור פ״ש דהוי שבח ע״ש ועיי ירושלמי כתובות פ״ד הל״ב לענין בכור בקנס אשר מגיע לאבי
רש  בפלוגתא דר״ש ורבנן (D) אבל בנה. הכל מודים שאינו נוטל גרסינן וכן הגיה בת״ב ועי׳ בפנים (ט< י
 שט״ח. בירושלמי כתובות פ״י הל״ד מובא זה (י) נוטל פ״ש בנכסי אביו. עי׳ רשב״ם קטז: ותום• שם דייה
 ושהיה מ׳׳ש בזה ועי׳ ירושלמי פ״ח הל״ד (כ) אף חלק אחי אביהן. עי׳ ירושלמי פ״ח הל״ג ועי׳ בפנים
 ראי ל״ג אף י״ל דס״ל דרק חלק אחי אביהן נטלו ולא אביהן דלא היה מבאי הארץ וע״ש קיח: ועי׳ תוס׳
 קי״ט דייה ובזכות ולהתוס׳ אף למ״ד לבאי הארץ נתחלקה נטלו חלקו אף שלא היה כנים להחזיר היו לו
ריש לבנותיו וע״ש במהרש״א: ירש  אחים ולהם בנים והחזירו חלקן לאביהן וצלפחד חולק עם אחיו ומו

 מנחת בכורים
. גרסינן שהמחיס מנחילים כל ו י ל ו א ר ש ה י ר ו ה : ו ר פ  חלקים חלק פשיטות ובכורה בנכסי ס
ם. שהיו מיוצאי י חלקי נ  החלקים לבניהם וחולקין בני אח אחד המרובים בשיה עס בן האחר: ש
ם. גרסינן בגמרא ומפרשינן מחלוננים שבעדח קרח לא נטלו י נ נ ו  מצרים וגס בערבות מואב: המתל
 חלק רק בניהן ירשו זכוה אבי אביהן ואבי אמוחיהן גרסינן ומרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם והיינו
 דמסייס וכן היה וכו׳ נטל יהושע חלק המרגלים אבל תלק המתאוננים ועדחו של קרח נפל לכל
 ישראל שהרי לא נטלו חלק והבנים שהיו בערבוח מואב נטלו חלקם כדס״ל לעיל דלשניהס נחחלקה:
י האב. מחנה בריא חלוקה בשוה אבל לאח׳׳מ כונחו י ח : ד ב ן . לירש אח אמם ולא קי״ל כ ץ ו  ש
. כוונמו כשירצה למחול הבכור ימול מאחים: רתו  כלץ תורה או משוס ללא יוכל לבכר כתיב: בבכו
ו ולא יותר למחזי ב ו א ח ל ו א ן ל י ו א ב ו ח ג ב ״ . ולא גרסינן בחובו: ה ו י ל ו א ר ח כ ״ ע ג ב ״  ה
נה. אס אינו מספיק יכולין לגבות ממקום אחר: ו י ל העל ן ע ד י  כרבית (עיין בש׳׳ס קל׳׳ת): ו
ג ס״ת וסכ״ר בהגה״ה וכלינא ״ מ . הכוונה כא׳ מהבנים וכן קי״ל לדינא ( ד ח א ק ל ל ו ח  ה תנ
. י נ ש י ר ו רה. שמצוה ליתן חלק לאחר בבכורה לא אמר כלום דלא יוכל לבכר כתיב: י ו : בבכ  דהכא)

. שסיים בלשון ירושה והתחיל במתנה: ה ט מ ל ע: מ  בלשון ירושה גם חלק פשיטות אינו מפקי

ר״א בעי הוחזקה על עמלה ללא  יצתה וחזרה אבל יצמה וחזרה א״נ אבל בהלרה אפה נאמנת ו
. לבתזקה לבל לא היה נוטל סי שנים. ובבני מילתא לפשיטא ם י נ י ש ל פ ו ט י ן ל מ א  הלרה אפה: נ
. ועבדו היינו למשמש ן אמ . להזקיקה ליבום: נ א ו י ה ח  אפי׳ כי מוחזק שאינו בנו נאמן כדלקמן: א
. דהרי אמר עבל לשלם מכס ן אמ ו נ נ . כדי ללא לשלם מכס: אי י  לו כעבד ולכן הוחזק בעבד: בנ
. כל זמן שלא ע ו ר ז . מאיליהן: ב ו ח י ב ש ה ׳ קכז:) קצח בשני נוסחא והבן: כ ש  אמח הוא (עי
י: . ולא ראו ו א ל צ מ . טרחו בעצמם: י ו ל פ ל  בא ליל אביהן. ובמכרי כהונה הוי כאילו בא לידו: פ
. בגמרא שאינו נוטל שהשביחו יתומים ולפי הגירסא להכא אולי קאי על הבכור שהשביח ל ט ו ג  ש
. אביהם מטל בנכסי אבי אביהן להוריש ש ״ ל פ ט ו ף נ  בעצמו למטל לאדעמא לידיה קא טרח: א
ם. חלק אביהן וחלק חפר אבי אביהן ה חלקי ש ל  להכניס וכן מבואר בחוספחא לבכורוח: ג ש
ר״א א ניתנה. פליג הנא זו על ח״ק ו ל י ש פ . שמת במרבר: ל הן י אבי ח  ותלק בכורה מאביהן: א
 דלדידיה לגחחלק להעומליס בערבוח מואב א״כ לא לקחו רק חלק חפר אבל לא חלק צלפחל לפי
 שהבנים של חפר יורשי הארץ החזירו הנחלה לתפר ונמחלקה בשוה לכל יורשיו כדמפרש אבל צלפחל
 שלא היה לו בן יורש לא חזרה הנחלה לו וחסר כאן בתוספתא שם החנא ומאמרו דניטלוח שני



 תוספתא בבא בתרא פרה ח יא
 בורין הן אין נותנין לו בלום והוא(י) נותן להן שתות בחלקו מת הוא נוטל
 מה שנתן והשאר מביאין לאמצע וחולקיך משיצאו הוא ואביו למדינת הים
 ומת הבן או שמת האב לעולם נכסיו בחזקת זקן: ג>כ) הכותב דייתיקי והיה
 מתיירא מן היורשין נכנסין אצלו(ל) כמבקרין אותו שומעים דבריו מבפנים
 ויוצאין וכותבין מבחוץ w בריא שכתב דייתיקי שכיב מרע שכתב נכסיו
 מתנה אע״פ(0 שזיכה לאחר מתנה לא עשה כלום אבל הכותב נכסיו >ס)
 בשם חבירהע) וזיכה לאחר מיתה דבריו קיימין. הכותב דייתיקי יכול לחזור
 בו מתנה אין יכול לחזור בו איזה הוא דייתיקי דא תהא לי לעמוד ולהיות
 אם מתי ינתנו נכסי לפלוני(פ) איזו היא מתנה מן היום ינתנו לפלוני. הכותב
 דייתיקי עד שלא זכה בין הוא ובין אחר יכול לחזור בו(צ) משזכה בין הוא
 ובין אחר אין יכול לחזור בו. אפוטרופין עד שלא החזיקו בנכםי יתומין יכולין
 לחזור בהן משהחזיקו בנכםי יתומים אין יכולין לחזור בהן אפוטרופוס
 שמינהו אבי יתומים ישבע שמינוהו ב״ד [לא] ישבע אבא שאול אומר אף
 שמינהו בית דין ישבע מפני שהוא כנושא שכר: ד אפוטרופץיק) תורמין
 ומעשרין על נכםי יתומין מוכרין בתים שדות וכרמים בהמה עבדים ושפחות
 להאכיל יתומים לעשות להם םוכה לולב וציצית וכל מצות האמורות
 בתורה ולקנות להם םפר תורה ונביאים(ק) דבר הקצוב מן התורה אבל אין
 פודין עליהן שבויין ואין פוםקין עליהן צדקה בבית הכנםת לעניים דבר
 שאינו קצוב מן התורה. אינן רשאין להוציא עבדיהם בני חורין אבל מוכרין

 והזכיר שם מתנה דבריו קיימין. ר׳ יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי
 שראוי לו ליורשו דבריו קיימין על מי שאינו ראוי לו ליורשו אין דבריו קיימין
 כיצד אמר על בת הבן בין הבנים ועל בן הבת בין הבנות דבריו קיימין על

 הבת בין הבנים ועל האח בין הבנות לא אמר כלום:
 פרק ח א(א) הכותב נכםיו לאחר והיה כהן והיו בהן עבדים אף על פי
 שאמר הלה אי אפשי בהן הרי אלו אוכלין בתרומה רבן שמעון
 בן גמליאל אומר(ס כהן שאמר הלה אי אפשי בהן זכו בהן היורשין:
 הכותב נכסיו לעשרה בין שזכה אחד מהן ובין שזכו כולן זכו כולן >P. כתב
 והעלה להם(ג) בערכים זכתה להן הערכים. המוציא עשרה עבדים בני
 חורין(ל) בין שיצא אחד מהן ובין שיצאו כולן יצאו כולן. כתב והעלה להן >ה)
 בערכים זכתה להן הערכים. האומר תנו שדה לפלוני ואם מת פלוני לפלוני
 ואם מת ינתנו לשני השני אוכל פירותא< ינתנו לשלישי מת השני עד שלא
 מת הראשון אוכל פירותיומז ואם מת ינתנו לשלישי מת השלישי עד שלא
) יחזרו ליורשי הנותן הראשון >ח) ז  ימות השני השני אוכל פירות ואם מת(
 מוכר קרקע ואוכל פיחת״ רבן שמעון בן גמליאל אומר אין לראשון אלא
 אכילת פירות בלבד: ב שנים שהיו באין ממדינת הים אע״פ שמשאן ומתנן
 ומאכלן ומשקן כאחד ומת אחד מהן אין(ט) חבירו יורשו ואם היה נוהג בו
) משיצא הוא ובנו למדינת הים ובא ועמו אחד  משום אחוה חבירו יורשו ג
 ואמר זה אחי שניתן לי במדינת הים ולו חמשה אחין ולפניהן בית חמשת

 נוסחאות א) ואס מת: ב) לברי רני רשב״א אומר: ג) צ״ל מי שיצא וכ׳׳ה בכ״י: ל) צ״ל מי שיצאו וכ״ה בכ״י:
 חסדי דוד

ף השלה אחריו לב׳ ואחריו ו . כולה משבשתא היא וכסי מה למצוה לקיים לברי המח והא גלי לעחי׳ לניחא ליה לחשאר ג ׳ ו י כ נ ו ל ת פ אם מ י ו ג ו ל פ ה ל ד ו ש מר תנ  פ״ח האו

ף קל״ו וכפי מה שראיחי בירושלמי יש לי להגיה לג׳ הלכך צריך לכחחלה לקיימה לפניו ויהי׳ אוכל פירוחיה וכשימוח ינחנו כלומר אוחס ן ל  שהבנחי מחוך הסוגיא דפרקי

׳ לפ׳ מח ראשון הפירוח לב׳ וכן כשמח הב׳ ינחנו לג׳ מח ב׳ על שלא מח א׳ לא מצי הג׳ לטעון כלום לא  לפרשה וכצ״ל האומר תנו שדה לפלוני ואס מח פלוני לפלוני ואס מח פ

ף ולא פירוח שהרי לא זיכה לג׳ אלא מכח הב׳ וכיון שמת ב׳ נסתלק זכוחו של ג׳ והך ו  ינתנו לשני מת השני ינמנו לשלישי מת השני עד שלא מח הראשון אוכל פירוח ואס מח ג

 יחזרו ליורשי הניחן מת השלישי עד שלא ימות השני השני אוכל פירות ואם מת יתזרו ליורשי רישא ר׳ היא דסובר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ולא הקנה לראשון אלא אכילת פירות

׳ ׳ הכוחב. ופי פ  הנותן מתו הב׳ והגי בחיי הא׳ הא׳ אוכל פירוח הא׳ מוכר קרקע ואוכל פירוח לברי רבי והא דחני בחר הכא הראשון מוכר כו׳ מלחא אחריחי היא וכ״ה בירושלמי ד

ת ורשב״ג פליג וסובר דאין לו לא׳ אלא לאכול פירות מ י ד דהראשון מוכר הקרקע לאכילת פ ר  רשב״ג אומר וכו׳ וה׳׳פ לכ״ע מיהת אפי׳ למ״ד קנין פירות כקנין הגוף דמי ואם י

 ראשון ומכר מה שעשה עשוי ואין לשני אלא אם שייר ראשון מיהא אסור לעשות כן משוס לבל ולא שרי למכור הקרקע כנ״ל:

 מצפה שמואל
׳ : וקמח: ועי ׳ קמו פן אחר (כ) הכותב דייתיקי. עי ו באו ן ז ט: ברייתא כעי ׳ קנ ד עי ׳ : עכ׳ ז ת ל במו ל מיתנא בי פו ע ן ובהוכיח סו ן פ״ח הל״ה ובסתם חולקי טי י ג שלמי פ׳׳ח הל״ח ו ו ר י ׳ קלח. ו  (א) הכותב נכסיו. עי
כיח מכאן דמתנה טמירתא ן בפ׳ חזקת שהו ׳ נ״י בשם הרמב״ ן דייתיקי ועי ו ש ב מכאן ל ת כ ׳ נ״י ש  קלה: ועי
׳ ׳ קלה: ועי ב דייתיקי. עי ת כ : (מ) בריא ש ג . קי ן ן שם (ל) כמבקרי ״ף בשם הגאו ש הרי ״ מ כ מ קנה ו ״ כ ש  כ
ב ת כ א דבריא ש מי א דו ברי לא כשי ד ו י ר מ ז ו מ ח יק מינה דשכ״ בא זה ומדי . הו ו ף ל י פאה ספ״ג ד מ ל ש ו ר  י
׳ בפנים והת״ב כתב ממשנה קלה ״מ סי׳ קכ״ה (נ) שזיכה לאחר מתנה. עי ד ועיי חו י ר מ ז  דייתיקי דחו
ש הנ״י ״ מ ר כ ט ש ו ב מ א כתב ש ל ו אף ש ר י ר זה לחב ט ש זכה ב ו לאדם שי י ר דבר ס מ ל ש ״ . ר רו  (ס) בשם חבי
ינו באייל זכה ן. והי ו קיימי י ) וזיכה בה לאחר דבר ע ) י נ ה ש מ ״ ב ע ו כתו נ  שם דאם זיכה בה לאחר אף שאי
ר מתנת בריא לא עשה ט ש מ שכתב ב ש הנ״י דקנה אף בלא קנין ואמר כאן דשכ״ ״ מ י כ נ ו ר זה לפל ט ש  ב
׳ בא זה ועי . מו ף לו שלמי פאה פ״ג ד ו ר י ׳ ב ו היא מתגה. עי ז ר הוא (פ) אי מו ר ג ט י לאו ש  כלום שהר
״ל ב: ובמתנה לא קי ׳ קנ ג דייתיקי מבטלת דייתיקי ועי ״ ב ש ר ן ל אר הלשו ז מבו י כאן פ״ח הל״ מ ל ש ו ר  י
דאי ו אבל במזכה בה לאחר ו ט מזכיה הלט״ ״ פ ׳ רמב״ם ב ר ועי ו ל לחז כו מ י ׳ מהיום מ״  כהתוספתא דאפי
ד פן דקנה מי ש בפנים באו ״ מ כ כה בה כוי. ו י ׳ מה״פ שם דייה דייתיקי (צ) משז ׳ נ״י במשנה ועי  דקנה עי
א ל ינו עד ש ש אחר והי ו ר י ת פ מ ש בפ׳ מי ש ר פ מ : והנ״י נראה ד כ ׳ נ ש סי״ג ועי ״ נו בסי׳ ר״צ ע מתבאר די  ו
ג ״ ב ש ר ן רפ״ח אבל ל וח קנה וכרבנ ף צו לבסו ר לא אקבל אבל משזכה ושתק ו מ ו ל ל כו ח י ו ו  זכה המקבל שצ
ע ״ ש ו ט ן ו ״ ״א מהלי נחלות ה״ה בשם הרמב ׳ הה״מ בפי . עי ן : אפוטרופסי ל תחלתו פו ע  אמריי הוכיח סו
יקו ט דהחז ״ פ ש סי׳ ת ״ ב י ר בת ה א תשו ׳ במחנה אפרים בהל׳ פועלים סי׳ ד׳ שהבי ן זה עי  סי• ר״צ סכ״ג די
לו במלאכה והוא ת פועלים שהתחי רו ו בשכי ל להתנהג אע״פ שלא החזיק כמ ן שהתחי ו ו דוקא אלא כי  לא
ן מיגהו אבי ן חילוק בי אי ך קצת ו י ש שהאר ״ ש ע מ ע דוקא חזקה מ מ ש יקו בתוספתא מ ן החז ו ש ל ג ד  השי
שלמי ו ר י י . שם נב. כל הענין ועי ן י מעשר ן ו רמי : (ק) תו ב ן נ טי י כאן בסיפא מחלק ועיי ג  יתומים או לא ו
ל זה ד כ ״ ן פ״ה הל טי י י ג מ ל ש ו ר ׳ י עי ר פירותיהן ו ש ע ב ל י ו אצל בעה״ב חי א יתומים שסמכ ״ פ ת ר מו  בתרו
ר בהכ״נ אף דאיכא ו ץ למכ ל ו כ ר י י העי א מכאן רבנ : בשם הראייה שהבי ן במגילה פ׳ בני העיר רסד ״ ׳ ר  ועי
ן י כר ד מו ו ן תנא ע טי י בג מות פ״א ו ׳ תוס׳ דתרו ר קרקעות ועי ו ן למכ י רשא ן ו י  קטנים דכאפוטרופסים דמי
כיח ״ט ח״א סי׳ קי״ג שהו בת מהרי ר וסוכה ועיי תשו פ ו ש שם ליתא (ק) דבר הקצוב. ש ״ א ר ף ו ״ י בר ת ו רו  פי
ב אחד אבל צדקה כמה י קצו ר הו פ ו ש ג ו ב ואתרו ל ו ל ר. דסוכה ו ב קאי אשיעו נו קצו ב ואי  מכאן דקצו

ו קצבה ן ל י אי נות ה׳ שנים הו ו ן מז לכ תן ו רצה י  שי

 בכורים
. ם י ש ר ו י . אבי אביו של בן ולא אמרינן שמא נולל בן אתר להאב כ״ז שלא הותזק: ג ה ן ק מ ה א ה  ו

. וקמ״ל למהני מתנה טמירמא בזה ולא למי ץ ו ח ב  שלא ירגישו שרוצה להעביר נחלה מאתל: מ

. השכ״מ זיכה ן נ רסי תה ג ד מי ח א . לכוונחו היינו לאחר מיתה: ל ב ת כ א ש י ר  למתנח בריא: ב

מ כיון לכחב בלשון בדא כוונחו להקנוח בשטר ואין שטר לאחר מיחה (קלה:) ״  לאחר מיחה מ

 ומיירי שכחב בלשון צוואה רק שאמר שיימסר לילו וכן אם בא לאחר מיחה לא אמר כלום אבל אם

 לא אמר שיומסר רק סתם צוואה בזה אין כוונחו על השטר וזה לקחני סיפא אבל הכוחב נכסיו

ינו בלשון צוואה ולא צוה למסור השטר אף אס הגיע השטר לאחר מיתה מהני אף  בשס חבירו(הי

׳ סי׳  בכל נכסיו) ואס היו בלשון מחנה לא בלשון צוואה בזה אף אס הגיע מחיים לא מהני (עי

ד ו . בלי להיות ע ר ו ז ח ם ל י ל ו כ : י ד כה. דכחב באופן דקוניס מי א ז : ל ( ט ״ ו סי״ח ר ׳  רנ׳

. דנראה כנאמן ובגיטין פ״ה מבואר לאבא שאול חילוף הדברים וט״ס ר כ א ש ש ו נ פוס: כ  אפוטרו

. ב ו צ ו ק נ י א . לאתרי מגילה: ש ב ו צ ק ר ה ב . דזכות להם: ד ן י מ ר ו : ד ת ( ב:  כאן תיבת אף (שס נ

 לאתויי תנתומי אבלים:

י והתי׳ב הגיה ן השנ ירי לענין תרומה לכן נקט כהן גם לעני . מי ן תרומה (3) כהן שאמר ש לעני ״  תחלתו ע
ש המשנה ו ר י ׳ וכיה ובהה״מ שם פ ט מהל ״ פ ׳ש הרמב״ם ב . ועמ׳ לן כו כו וכ״ה בכ״י] (3) ז ר ן מ א ן ש ו  כי
ר לא קנו ט ש ר ה ס מ ן ש ו ׳ סמ״ע סי• ר״נ ס״ק ע״א דכי ן ועי ל ו ו כ כ ר ז ט ש  ראם כ׳ מתנה לרבים וזכה א׳ ב
ש ״ ר צואה ע ט כן ש ר קנין ו ט ש לא ב ר ראיה ו ט ש ״מ סי׳ סייח הערכאות מהני ב ׳ חו ן (ג< בערכים. עי ל ו  כ
ש בפנים העיקר ״ מ ל ן ו טי צא. עי׳ מב. בגי ן שי ר ס״ס רנ״ג (7) בי ׳ טו רי כאן דבראיה הוא ועי י  ובהכי מי
ו דיצא ד ב ע ר מ ז ד אינו חו מ ר דאף אם ע ר ח ש מ ש ״ כ ן ש רי לעני י . והת״ב כתב דמי רו  הוא כי זוכה א׳ לחבי
ר מחיים ר ח ש ל דבעינן ש ן אלא קמ״ ל ן כו צאי ו ׳ לא יצא מ״מ י ן ס. ואפי אר בגיטי ו שם ב״ח כמבו י  על
ב כתו ן תנא אם יצא א׳ היינו שי לכ ב מהיום ו כתו נן שי ש התוס׳ שם דבעי ״ מ ר לאח׳׳מ כ ט  דאל״כ אין ש
ותר ןהן בערכים. ש בפנים נראה י ״ מ ר לאח״מ ע״כ ו ט ן ש ן דאי ל צאו כו ן ואם לאו לא י ל צאו כו  מהיום י
ר ט ש ר ד ש ן כ ר לראיה לכ ט ש ה ן מ: ו טי י י בג ״ ש ש ר ״ מ ר כ ו ר ח ר ש ט רות בשכ״מ בלא ש וצא לחי ל די  קמ״
שלמי פ״ח ו ר ׳ י : ועי ו ׳ קל ש כאן ועי . ט״ס י שי ר לראיה (ת״ב) (1) ואם מת ינתנו לשלי ש ג כ  העולה בעש״
ש דנותן שלא בתורת ו ר י פ ן לה הפסק אא״כ אמר ב רשו אי ו י י ל ע סי׳ רמ״ח ס״א דאס ראו ״ ו ׳ ש ט ועי  הל״
ג ד בפכ״ ׳ ש היטב בס״א ועי• ראב׳ ״ רשו ע ו י רי בא״ר ל י ו מ״מ מי אר תנ שה א״כ כאן בתוספתא אף דמבו רו  י
בפ״מ שלמי פ״ח הל״ח ו ו ר רשי גותן. עי• י ו י ו ל ר חז ן זה גוהג במכר (1) י ו נסתפק אם די  מהל׳ מכירה הל״
ג ״ ב ש ר גתת ר״י ו ו ועי׳ מה שכתבתי כפנים פלו ר תוספתא ז או ן ובבעה״מ כל כי ברמב״ : ו ו ׳ קל  שם ועי
: ר״ה ו ׳א קל ׳ מהרש׳ ׳ בעה״מ ועי רשי נותן ועי ו י ו ל ר חז י י י בתר שנ ש י ל אר דמת ש ו מבו  ומתוספתא ז
כאן פ׳׳ח הל״ט בות פייט הל״א ובמה״פ שם ו שלמי כתו ו ר ׳ י ׳ תוס׳ קנה: דייה לידתי ועי  שאינה בסה״ד ועי
רו ׳ ועיי בעה״מ שם (ט< חבי כל פירות. דברי רבי גרסי או כר קרקע ו ש (ח) מו ״  כל זה בארוכה שם במה״פ ע
ע סי׳ ״ ו ועיי בשו כר תוספתא ז ז ז ובהה״מ הו ן פ. ועי׳ רמב״ם פ״א מהל׳ נחלות הל״ שי . עיי קדו רשו ו  י
ש בפנים ומצאתי ״ מ ׳ קלד. וקלה. וה״ג לה כ צא. עי ג להם: מי שי ל״ ׳ ו ו שתות. גרסי  ר״פ ס״א (י) נותן ל
רש י י מי הוא או האב או הבן ומת. הזקן קודם ל א״ י ו י הענין הוא שבא א׳ מהם ממדה״ פ ב ל ת כ ב ש  בת״
) ואם : ר חמא בש״ס קטז דלא כספיקא דרמי ב ו ו ( ו והם אחי אבי ו ממ״נ אם הבן מת הוא אבי אבי י  מבנ
ש להזקן בני בנים והספק הוא אם המה אחי המת והזקן י ש ש ר פ ו אבל אין ל  הוא האב הרי הזקן אבי
ו לחלוק בנכסי א ב ן דיחלוקו כמו בספק ויבם ש י הדי : או אם הם בני המת. דאז הו  קודם כדאמר רבא קטז

 מנחת
ן הבגים. שירש כולו מהני לשון ירושה כיון דיורש מיהא במקצת: י  ב

פו על תתלמו . היורשים דהוכת סו ו בהן כ . ושתק ולבסוף צוות: ז ר ח א ו ל ב נכסי ת ו כ  פ״ח א ה

. ם ה ד מ ח  ושחיקחו לאו כלום הוא וחוזרין ליורשין ואינם אוכלים בתרומה כשהמקבל כהן: א

. וקבל השטר ד ח א א צ י  בשביל כולן זכין שלא בפניהם וכן מעלה בערכאוח הערכאוח זכו להן: ש

 בשביל כולן דקי״ל עבד מקבל מיד רבו ש״ש לחבירו ובפרט הכא דיוצא לתירות וזכות הוא להם

. כל ימי ת ו ר י ל פ כ ו ן א ו ש א ר . וכן להשלישי: ה י נ ו ל פ : ל  א״נ בצווי (עיין ספ״ק לגיטין וספ״ב)

ר כ ו ן מ ו ש א ר  חייו ואס מת הראשון ינחנו לשלישי אף שלא הגיע לילי השני לכוונת הנותן בחייו: ה

. ואסור ן ו ש א ר ן ל י ף: א ו . גרסינן בגמרא ואף בסתם הוא לפירומ לאינו יכול למכור הג  קרקע

ד לס״ל אס מכר הראשון מכור גם הגוף מ ג  למכור סתמא רק יתנה לפירות לאל״כ יקנה האתר ל

ם. ומח האב וחזר הבן ועול אחיו עמו ואמר ת הי נ י ד מ . שהוחזקו באחין: ל ץ ג ה ו : ב ג ( ו  (עקל״

. עם הבן ן י ח ה א ש מ  שהוא אחיו ומגיע לו ירושה בנכסי אביו והאחים שבכאן אינם מאמינים: ח

ג הבן ״ . שהרי הולה מתחלה: ה ן י א י ב : מ ו נ ואין האחים חולקין עמ . הספק נוטל ממ״ ת  הבא: מ



 תוספתא בבא בתדא פרה ט
 הן של בעלה ואם אמרה מה שירשתי משל בית אבי אבא הן או משל בית
 אבי אימא הן יעשה כמפורש בפירושה: ג שתי נשים שילדו זכרים במחבא
 וחזרו וילדו >ה) שני זכרים במחבא שניהן הולכין אצל הראשון ונוטלין חלק
 כזכר אצל השני ונוטלין חלק כזכר זכר ונקבה שניהם הולכין אצל הראשון
 ונוטלין חלק כזכר אצל השני ונוטלין חלק כנקבה. האומר(0 אם תלד אשתי
 זכר תטול מנה ילדה זכר נוטלת מנה אם נקבה מאתים ילדה נקבה נוטלת
 מאתים 0< אם זכר מנה ואם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל ששה
 של זהב ונקבה נוטלת חמשים זוז. האומר(״) המבשרני אם ילדה אשתי זכר
 יטול מאתים אם נקבה יטול מנה ילדה זכר נוטל מאתים ילדה נקבה נוטל
 מנה ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה: ד האומר(ט) תנו מאתים דינר
 לפלוני ושלש מאות לפלוני וחמש מאות לפלוני אין אומרין כל הקודם
 בשטר זכה אלא כולם חולקין בשוה יצאת עליהן(י) כתובת אשה ובעל חוב
 כולן נותנין בשוה אבל אם אמר תנו מאתים דינר לפלוני ואחר כך שלש
 מאות לפלוני ואח״כ חמש מאות לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה
 יצאת עליהן כתובת אשה ובע״ח גובין מן האחרון אין בהן גובין משלפניו
 אין בהן גובין משלפני פניו. האומר מאתים דינר יש לי ביד פלוני ושלש
 מאות ביד פלוני וחמש מאות ביד פלוני ופלוני יטול מאתים דינר יצאת
 עליהן כתובת אשה ובעל חוב גובה(כ) ואע״פ שלא נתכנסו כולן אבל אם
 אמר ואח״כ יטול פלוני מאתים דינר אם נתכנסו כולן נוטל אם לאו אין
 נוטל אלא לפי חשבון. האומר תנו מאתים דינר לפלוני ושלש מאות דינר
 לפלוני״ ופלוני ופלוני יירש נכסי יצאת עליהן כתובת אשה ובעל חוב(ל)
 גובין מזה שירש שאר נכסים. האומר(ל) תנו מאתים דינר לבני עירי אין דנין
 בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר לעניי עירי דנין
 בדייני אותה העיר ומביאין ראיה מאנשי אותה העיר. האומר תנו נכסי
 לפלוני ופלוני עבדי לא זכו בנכסים(מ) ולא קנו עצמן בני חורין חצי נכסי
 לפלוני עבדי וחצי נכסי לפלוני עבדי זכו (עצמן) בנכסים וקנו עצמן בני

 אותן לאחרים ואחרים מוציאין אותן בני חורין>0 רבי אומר אומר אני שנותן
 דמיו ופודה את עצמו. אין מוכרין ברחוק ליקח בקרוב ברע ליקח ביפה אין
 דבין >ש) לחוב ולזכות להכניס ולהוציא ליתומים(ח) אלא א״כ נטלו רשות
 מב״ד וצריכין אפוטרופיןד) לחשב עם היתומים באחרונה דברי רבי רבן
 שמעון בן גמליאל אומר אין ליתומין אלא מה שהניחו להם אפוטרופין.
 מוכרין עבדים ליקח בהן קרקעות אבל לא קרקעות ליקח בהן עבדים רבן
 שמעון בן גמליאל אומר אף לא עבדים ליקח בהן קרקעות. אין ב״ד עושין
 אפוטרופין נשים ועבדים לכתחלה(א< ואם מינה אותן אביהן בחייו עושין
 אותן אפוטרופין.(3) כתב בשטר מעות וכלים יש לי ביד פלוני רשאין העדים
 לחתום אבל אינו גובה עד שיביא ראיה רבי אומר אומר אני שלא יחתמו
 עד שיטלו רשות מב״ד וכשהוא גובה אינו צריך שיביא ראיה.(ג) הניח בנים
 גדולים וקטנים והיו גדולים נזונים ובאין בשתיקה לא יאמרו קטנים הרי אנו
 נזונים כדרך שניזנתם אתם. נשאו גדולים בחיי אביהן לא יאמרו קטנים הרי
 אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם ולא עוד אלא אפילו הניח להם עבדים
 ושפחות כלי כסף וכלי זהב הרי אלו של עצמן. (ל) הניח בנות גדולות וקטנות
 והיו גדולות מונות ובאות בשתיקה לא יאמרו קטנות הרי אנו נזונות כדרך
 שניזנתם אתם. נישאו גדולות בחיי אביהן לא יאמרו קטנות הרי אנו נושאות
 כדרך שנשאתם אתם ולא עוד אלא אפילו הניח להן אביהן עבדים ושפחות

 כלי כסף וכלי זהב הרי אלו של עצמן:
 פרק ט א>א< ר׳ נתן אומר נחום המרי היה מדייני גזירות אמר הכותב
) ע״מ א  נכסיוo בשם חבירו אין כופין אותו לחזור ואם התנה עמו
 כן כופין אותו לחזור. המוכר שדה הבירוא במעמד חבית לא עשה כלום
 כתב וקיים מאחריו דבריו קיימין: ב 00 הבן הנושא ונותן בשל אביו אף על
 פי שהשטרות ואונות יוצאין על שמו הרי הן של אביו ואם אמר מה
 שירשתי משל בית אבי״ אבא הן יעשה כמפורש בפירושו.(ל) האשה
 שנשאה ונתנה בשל בעלה אע״פ שהשטרות ואונות יוצאין על שמה הרי

 נוסחאות א) ממחלה: ב) אמי: ג) וממש מאומ לפלוני
 חסדי דוד

 חוספתא ע״כ משבשחא היא וברישא לאמר חנו נכסי להיינו כל קחני לא קנו ובסיפא בחצי

 חצי קחני לקנו ואיפכא מיבעי ליה. ומחוורחא למשבשתא היא וברישא גרסינן זכו בנכסים וקנו

 עצמן בני חורין כלומר כשישחררו זה אח זה ובסיפא גרסינן לא זכו בנכסים ולא קנו עצמן

 בני חורין:

. לבאר לברי התוס׳ ׳ ו ם כ ו בנכסי כ א ז י ל ד ב י ע נ ו ל פ י ו נ ו ל פ כסי ל ו נ מר תנ  פ״ט האו

ו צריבין אנו להביא לברי הגמ׳ גיטין בלף מ״ב פלוגחא לרבי ורבנן כמשחרר חצי  ז

י לה לה מאשה. הר חציו בן חורין ורבנן סברי ללא קנה כלל רנמר  עבלו דרבי סבר קנה ו

 וע״ש בסוגיא רמסקינן לרבנן לכשאמר כולו קנו והא לאמר חצי חצי לא קנה ולפ״ז הך

 מצפה שמואל
ן י ש במה״פ ד״ה וסיפא בשם הרמכ׳ ״ ע בר ו ף הלכה המוכיח מנקבה דאף באחר זכה בעו ש סו ״ ע ן ו י בר  לעו
ן די כר מנה. ו ל (ז) אם ז חל ומנחי ו ן ח׳ נ ץ ב א ת ש ב ש א תוספתא ר מבי ף ו ן קיימא לבסו ך שיהא כ י  דצר
ל תנא נקבה . לעי י ח) המבשרנ ) ו ד ׳ סי׳ רנ״ג סכ״ז דלא הפסי ץ כלום ועי ל ט ו ׳ רשב׳׳ם דאינם נ  דתאומים עי
ו טל מנה כמ ו אר דעכ״פ בתאומים נ ו ו מב ׳ בזה בגמ׳ ומתוס׳ ז ך ועי פו י אמר בהי נ כאן במבשר  מאתים ו
׳ בלא התנה ש דאפי ר פ מ ש בגמ׳ וענ״י ד ״ ד ולא הזכיר נקבה ע ו ח כר ל ך הב׳יי בזה אא״כ הזכיר ז י  שהאר
י נ ן דמכשר ו ודעת הרמב״ ן כש׳׳ס קמא: ע״פ תוספתא ו ׳ ש הרמבי ר י ן פ כ טל תאומים מנה ו ו  בתאומים נ
ן שלא התנה ודוק היטב בזה בפוסקים ו ו כי ו דדעתו קרובה אצל בנ טל כלום בתאומים רק בבנ ו  אינו נ
פ אע״ ד (כ) ו ״ בות פ ׳ כתו בת אשה. עי ב (ט) תנו מאתים. קלח. (י) כתו ״ ל י פייט ה מ של ו ר ׳ י ע ועי ״ ו ש ב  ו
אר הך דינא ש סי״א מבו ״ ע ו מהל׳ זכיה ו ״ א ועי׳ בההי׳מ פ ר סי׳ רנ״ג בשם הרשב״ ו  שלא נתכנסו. עיי ט
ר אלא תלה ״ ך כ ו ינו ת ש בסמ״ע דהי ״ מ לא כ ך כך צוה ו מתו א ו ב הרשב״ ת כ ינו ש ו והי  והוא תוספתא ז
ר א ש ן ו ל י בני יסב מקמא פ נ לו אמר פלו ש אי ״ ע מ י פייה ד מ של ו ר רש. ועיי י ץ מזה שי ב ו מר אח״כ (ל) ג  באו
י מוכיה ובמקום ׳ הה״מ פ״ ש בזה עי ״ ש וענ״י פ׳ י״נ קכ: מ ״ ו ע ן י רשו בני דלמא לא נסיב עמהו י  נכסי י
י רושה ראו ן י ו ש ל ר ב מ א רי דזה ש י רושה עי• קלג. ועי׳ ת״כ שכתב דאי מ כי ״ כ רושה גם מתנת ש ן י י  שא
ם מתנה ן הוא משו ל ו אר קכט: א״כ לכ ו ן המתנה כמב ם לשו ל הוא משו עי ן דעיקר דמו ו ׳כ כי רשו דאל׳ ו י  ל
רושה י כי ר הו ן מתנה גמו ו ש ל ן אף ב רשו דאל״כ להרמב״ ו י ר ל ״ א ן מתנה הוא למי ש ו ש ל די ד י  וגם ע״כ מי
ו (ל) תגו ׳ב מזכיה הל״ ט ובפ׳ ג הל״ י רמב׳׳ם בפ״ י מתנה א״ש ועי רשו הו ו י י ל ף דראו לבעה״מ דבתנו א  ו
ן פ״א שי ׳ קדו של רו י ן בבלי מב. ו טי י ג ׳ ו של רו ׳ ספ״ג דפאה בי לא קנו עצמם. עי  מאתים דינר. נג. (מ) ו
ן דחצי לאו כרות טי י ן בג ׳ ר״ ׳ש ועי תר ע׳ ו ש בפנים ובסיפא בחצי גרע י ״ מ יתא כ נן להך ברי ש דמתרצי ״ ע  ו

ו מהל׳ עבדים ״ פ א ועכ׳׳מ ר  גיטא הו

 בכורים
ם  כנקבה ואצל השני כנקבה לנקבה נוטלח על שתבגר וכל בני חל מצי למימר אחוחינו הנקבה: א

ה. שאמר דבריו סחס ויש לפרש אס זכר אחר הנקבה מנה והנקבה ג״כ מנה ואם נקבה ר מנ כ  ז

נ והמנה השניה נוטל  אחר הזכר מאחים להזכר ולהנקבה לא כלום א״כ הבן נוטל מנה חחלה ממ״

דו כאן לאין הבן מוחזק למיירי בחיי האב  מספק מחצה וכן הנקבה נוטלח חמשיס ואפילו רבנן מו

. ואח״כ לא נמצא כ״כ י נ ו ל פ נקבה. מבטלח שמחח הזכר: ד ל : ו  (קמא. ובתום׳ ד״ה אידך)

. ן ו ר ח א ן ה : מ ן דם. כיון שאמר ואח״כ כוונתו שתתלה יטול הראשו ל הקו : כ  לכ״א כדי סיפוקו

ן הסך שאמר המצוה ורוצין לנכוח . ונחסר מ ח ״ ע ב  דהוה כבן חורין שהניח הראשון מקום לגבות: ו

. תלה כ ״ ח א  לפלוני דלא יטול מאחים רק לפי ערך אין מנכין אע״פ שלא נחכנס כל המעוח: ו

. בגונא דלא חל עלייהו י י נ ורש: לע . דעליו חל כיון שקראו י ש ר י ה ש  הנתינה בקבוץ המעות: מז

. דאין שנים משחחררין בשטר אחד וא״כ גם הנכסים ן מ צ ו ע א קנ  ולא הוו נוגעים בעלותן: ל

 לא קנו אבל בשני שטרות שכתב לכל אחד כולו קנה גס לעצמו אבל חצי חצי הד שיור לחבריו והיכא

 לשייר לא קנה עצמו ולא קנה הנכסים ובחסורי מחסרא מוקמינן להא ברייתא בגיטין והשאר שיור

: ן  לראשון א״כ הראשון לא קנה יקנה השני גס לעבל הראשון להוא יצא ב״ח ולא הראשו

י מ ל ש ו ר ו ועי׳ י ות כל הלכה ז ז ובהשג ב ולזכות. עיי רמב״ם שם הל״ : (ש< לחו ט ץ ל ט י ׳ ג  (ר) רבי אומר. עי
ס ליחומים קטנים ובארתי פו טרו ן העמדת אפו ׳ סי׳ קי בח״מ בב״י בשם בעה״ת לעני ד הלי׳ד ועי ״  ב״ק פ
צ סי״ג בהג״ה בשם ״ ע סי׳ ר ״ ו ש ף הלי נחלות ו ׳ הה״מ סו שי לחוי׳מ בזה (ח) אא״כ נטלו רשות. עי ו  בחד
ע סי׳ ר״צ ס״ב ״ ו ׳ ש ן פ״ה שם (א) ואם מינה. עי טי י ן בג ״ ר ש ו ״ א ׳ ר . עי ץ והוא מהתוס׳ (ת) לחשב י  הר
י ב״ק שלמ ו ר ׳ י עה ועי ן שבו ד לעני ן פייה הל״ טי י גי שלמ ו ר ׳ י יק מזה ועי י ן שם מה שמד ׳ ריין בגיטי  ועי
ש כל הענין (ג) הניח ״ ן (נ) כתב בשטר. קלה: ע רבנ ש ו ״ א גתא ד פלו עה ו ן שבו אר שם די ד מבו ״ ד הל ״  פ
ר ישעיה נראה ה״ ו ס״א בהגה״ה ו ״ פ ע סי׳ ר ״ ו ש ט מהל׳ נחלות ו ״ ׳ פ י ׳ מי שלמי ספ״ח ועי ו ר י  בנים. קלט. ו
ת הביא זה שו ב (7) הניח בנות. עיי הה״מ בפ״ח מאי י קע״ו בבדה״ ׳ בב״ י אביהן ועי ש התוס׳ בחי ר פ מ  ד
ר ו ש נה ע ן ובנות ונטלה הראשו ׳ ועיי כתובות סט. בהניח ב כו ן הוא במשנה הניח בנות ו כ  בשם התוס׳ ו
ג (בן בשם חבירו. ״ שלמי שם רפי רו י ת קה. ו בו מת הבן השניה ויתרה כ׳׳ש כאן (א) ד״נ אומר. כתו  נכסי ו
י ן כתיבת השטר לדבר ת בי ן וגם אין שהו ב ן הוא כדברי ראו כ ר ס״ס ס׳ בשם בעה״ת ש ׳ טו  ב״ק קג. ועי
״ז בשם הריטב״א ׳ ב״י סי׳ קי ׳ש הוא משם ועי כ׳ : ו ׳ ל . עי ש (נ) במעמד ״ ש לקנוניא ע ח י מ ן דליכא ל ב  ראו
אר ו ב: (7) האשה. שם אלא דשם איירי באלמנה כמב : נ ״נ ו ע (ג) הבן הנ ״ ש ץ לא ע״ש ב ב יל ז  דבאמר ז
י כ על הרמב״ם בזה (ה) שנ ״ ש ש מ ״ ש השייך בסי׳ ס׳ סייג והי ע ״ מ ש כ ירי באשת אי כאן מי  בצריכותא ו
כרו מעולם א הו ל ת אף ש ו ט י ש ן חלק כזכר היינו בהרשאה דחלק פ נוטלי . ו י ג פעם שנ ״  זכרים במחבא. ל
שלמי ו ר י : ו : (ו) אם תלד אשתי זכר. עי׳ קמ ז ׳ קנ ו ירוחם ועי נ ז בשם רכי ׳ ב״י סי׳ רע״ ץ הרשאה ועי ב ת ו  כ
ג ס״ק ״ י סק״א וסי׳ ת ״מ סי׳ ר״ ך חו ״ ׳מ עי׳ ש ו בשכ׳ ו בבריא א ד לבן א ו ב ע ש ׳ב ועיקר ה ט הל״א והל׳ ״  פ
ש שהאשה ר פ ש ל כאן י ר ו ב ו ן המזכה לע ׳ קמ״א לעני ש ועי ״ ל ע ״ ב ש ב ד ו ן חי ש בסי׳ ס׳ לעני ״ ע  ל״ה ו
ן כי ו ן אם ז ד הל״א לעני ״ שלמי פ ו ר ׳ י ז ועי ש פ״ ״ א ׳ ר טל ועי ו נ ל ו טו לי נגיה י או וטלת לקמן ו ן נ כ ל ו  תטו

 מנחת
יס מ לזכות הס דנים לזכותן וכשיתחייבו אין מחרבין להיחומיס: להכנ . לחוב ע״ ת ו כ ז ל ב ו ו ח  ל

. לישבע ורבי פליג דלא ישבעו אלא נאמנים ובפלוגתא ב ש ח . פירושא דלחוב ולזכות: ל א י צ ו ה ל  ו

ם. נה. שהיה רגיל להפקיד: לחתו : מי ר ו ע  דר״ש ורבנן: להם. אף לא עבדים שמא יצא עליהם ער

. חזקה שנחברר צ ״  על הצוואה אף שלא נחברר שק הדבר שהן אין גובין אלא בראיה ברורה: א

נים. עד ו ז : נ עמ״ש) ) הן מ בחיי אבי ״ נים. ומזונוח הגדולים היה בשחיקה ולא מיחו ר ו ז  הדבר: נ

 שנגדל ואח״כ נחלוק: הגיח להם. מה שמסר להם במחנה שלהם הוא אף כסף וזהב:

. את המוכר לכתוב ן י פ ו ן כ י : א [ ת. גוזרי גזירות וקנסות [כתובות קה. רו י ז י ג נ י י  פ״ט א מד

. שהודיע לעדים ראו שתכתבו לי שטר אתר או ן מ כ ״  שטר מטרה אחר ע״ש הלוקח: ע

. של השטר שחחם לעד קייס דבטו ו י ר ו ח א . ושחק: מ ו ר י ד חב מ ע מ : ב ( .  להמוכר (3״ק קג

ד ואף למ״ד העורר על השדה והוא חחוס בעד יכול לערער החס יכול לומר ט  דמעשה לא ע

ת ל בי ש ) : כ מ ׳ כתובות קט:  הראשון קשה והשני מת אבל כאן שהשלה בידו למה תתס בעד (עי

ן י ל ט ו נ : ו ( : ב נ . לה״ר שכן הוא וכן באשה וצריכי תרוייהו כמבואר ( ש ר ו פ מ : כ נן א גרסי מ י א  אב

. גרסינן לממ״נ תל בן הוא ואי גרסינן נקבה גרסינן שיללו זכר ונקבה אצל הראשון כר ז ק כ ל  ח



 תוספתא בנא נתרא פרה י יג
 חורין. האומר כל נכםי נתונין לפלוני עבדי>נ) והשאר לשני זכה שני
 בראשון >ס< ר״ש אומר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהן
 לא אמר כלום חוץ מעיר פלונית ושדה פלונית אע״פ שאין שם אלא אותה
 שדה ואותה העיר זכה עבד זה>ט) בנכסים וקנה עצמו בן חורין כשנאמרו
 דברים לפני רבי יוסי אמר (משלי כד) שפתים ישק משיב דברים נכוחים:
 ה(פ) האומר נתתי שדה פלונית לפלוני נתתיה לו נתונה לו תהא שלו והרי
< הרי היא שלו. (צ) יטול פלוני נכםי ויקנה פלוני(ק) ויחלוק פלוני f tw היא שלו 
 בנכםי חכה פלוני בנכסי הרי זו במתנה(י) תנתן לו רבי אומר זכה וחכמים
 אומרים לא זכה(י) וכופין את היורשין לקיים דברי המת.(ש< האומר עשיתי
 פלוני עבדי בן חורין עשיתיו בן חורין עושה אני אותו בן חורין הרי הוא בן
 חורין הרי בן חורין. יעשוהו בן חורץ רבי אומר זכה וחכמים אומרים לא
 זכה וכופין את היורשין לקיים דברי המת רבן שמעון בן גמליאל אומר(מ<

 הכותב״ דיוסתמין בלע״ז הרי זו כמתנה:
 פרק י א (א) האומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא נתן לי כלום
 לא אמר כלום(א) שמא זכה לו על ידי אחר ואם אמר>3) כתבתי
 שטר ונטלתי מעות ונתתי לו והוא אומר לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה
 עדים. האומר w עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני לא אמר
 כלום שמא זיכה לו ע״י אחר ואם אמר כתבתי שטר ונתתי לו והוא אומר
 לא נטלתי הודאת בעל דין כמאה עדים: ב האשהיל) שהיתה יורשת ועמדה
 והשביחה את הנכסים והביאתם לידי הריבוי לא תאמר תנו לי מה
 שהשבחתי את הנכסים ולא עוד אלא אם יש שם נכםים שיש להן אחריות

 נוסחאות א) לא אמר כלום יטול פלוני כר: 3) ליימיקי: ג) בכ״י אלא לפי חשבון לימא: י) נוחנין:
 חסד׳ דוד

מ״מ הדין כרור שאם נשאו נשים קודם חלוקה והכניסו שדות אע״פ שעד עכשיו . כ״ה גס כפ׳ השולח כמקום אחר ו ר ח י א ״ ו ע ה ל כ א ז מ ׳ ש ו ת כ י ג ו ל פ ת ל י נ ו ל ה פ ד ר גתתי ש מ ו א י ה ״  פ

ף ו י לא נימא ש״מ שגס ג  אלא להחס לא גרסינן ברישא אלא חיישינן שמא זיכה לו ע״י אחר והך לישנא משמע ללאו היו אוכלים פירוחיהם ביחד בלא קפידא אס אוכל אחל משל חכירו טפ

 לגמרי הולכין אחר לברי הנוחן אלא לחיישינן לרבריו אבל התוס׳ ז״ל כתבו שם וז״ל האי תיישינן הקרקעות כבר החזיק כל אחל בשל אחיו ויהיו לין השלוח כאילו ירשום מאביהם ובבואם לחלוק

ן האמצע אלא  הוי וודאי כמו חיישינן שמא במי מילין כחבו ע״כ ולשון החוספחא משמע כלבריהס מלקחני לא יחלקו בשומא חלק כחלק אלא זה נוטל אח שלו וזה אח שלו ואס היחה הוצאה מ

 אמר כלום. ואיברא להך לישנא לחיישינן בגמ׳ מוכת ללא מלשון הברייתא הוא. לאין לרך התנאים שלצורך שלה של אחד הוצאה מרובה ולשדה השני היתה הוצאה מועטה לא נימא דמחלו להדדי

מ״מ גס ללברי כי אמרו לסמכי לבשעה שיבואו לחלוק יחשבו ההוצאות ולאוחו שהוציאו יוחר ינכו מחלקו. וכן הוא  ללבר בלשון חרגוס והו״ל למימר חוששין ואולי חוספח מלברי החלמול הוא. ו

 המוס׳ ז״ל קשה לישנא לשמא דמשמע דהוא ספק ונראה דהא והא איחא דמ״ש ז״ל דהוא ודאי הדין גבי כלים אע״ג שהחזיקו לא הוי חזקה כמו שותפים שאין להם חזקה אלא כל אחד נוטל אח

ף י״א וע״ש בחוס׳ הטעם לזה ועי׳ בטור  הוא לגט דידיה שאינו יכול לחזור ולזכוח בו ולזה אמר כאן לא אמר כלום. אבל לגט אחריני אינו שלו אם מכירו. ולין עשו כלים איתי׳ בפ״ק לב״ק ל

ד בסמ״ע: . רישא לא מצאחיה סי׳ רפ״ח טעמא אחרינא בשם הרמ״ה וע״ש עו ׳ ו ת כ ו ד ם ש ה סו ל י הכנ ם ו שי ו נ א ש  אלא ספק ומשו״ה תנא בלשון שמא: נ

 מצפה שמואל
ץ לחומה בש הוא (אן חיישינן. עי׳ שבת נג: חיישינן שמא חו  (ג) והשאר לשני. נדרים מג: ועי׳ ר׳׳ן שם כמ״ש בפנים בקצרה (P) רש״א כל נכסי. עי׳ גיטין ט: ותוס׳ כתשובה דאפי׳ נמצא כן בתוספתא משו

0 האחין < : (  גובה כתובתה ואם לאו אין גובה כתובתה אלא(ה) לפי חשבון ג
 שהניח להן אביהן נכםים ולאחד מהן יש לו בנים ועמדו בניו של זה
 והשביחו את הנכסים והביאום לבית הריבוי לא יאמר לו תנו לי מה
 שהשביחו בני את הנכסים וכן הן לא יאמרו לו תן לנו מה שאכלו בניך
 אלא מה שאכלו אכלו מן האמצע ומה שהשביחו השביחו לאמצע. האחים
 שהניח להן אביהן נכסים ועמדו והשביחו השביחו לאמצע ולא עוד אלא
 אפילו הניח להן אביהן(!) ספל או קרדום והשביחו מה שהשביחו לאמצע,
 האחין שנטל אחד מהן מאתים זוז והלך ללמד תורה או ללמד אומנות לא
 יאמר אילו הייתי כאן הייתי נזון מן האמצע אלא אומרים לו אילו היית כאן
 היית נזון מן האמצע עכשיו שמונת מונות משל עצמך(ח) האחין שנעשה
 אחד מהן(ט< גבאי או אפולמוטוס אם מחמת נכםים נפל נפל לאמצע ואם
 מחמת עצמו נפל נפל לעצמו חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו אמר רבן
 שמעון בן גמליאל(׳) בד״א ברפואה שיש לה קצבה אבל רפואה שאין לה
 קצבה נתרפא מן האמצע. נשאו נשים והכניסו להם שדות זה נוטל את
 שהוא שלו וזה נוטל את שהוא שלו ואם היתהד) הוצאה מן האמצע
 מביאיןי׳ לאמצע וחולקין הכניסו להן כלים זה נוטל את שהוא מכיר וזה
 נוטל את שהוא מכיר והשאר מביאין לאמצע וחולקין עשו כלים(ל) לנשיהם
 ולבניהם הרי הן של עצמן עשו כלים לעצמן מביאין לאמצע וחולקין:
) שלח האב שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת בעיניה נשתלחה לאב מ )  ג
 שושבינות כשהיא נגבית נגבית מן האמצע השושבינות אין בה משום
 רבית.(נ< חמשה דברים נאמרו בשושבינות אין בה(ס< משום רבית וחוזרת

ד מ״מ ו ח ר ל ט ש . או הוא דבמקום שקונה ב ר ונטלתי ט ן (בו כתבתי ש ד ו ׳ בחסדי ד ועי י ודאי [ ו וכאן הו  לנ
. במקום ן כו שי ד כמאה עדים והת״ב כתב דבקדו דה שלא קבל הודאת בע״ ו והוא מו ר שנתן ל מ ו א ן ש ו  כי
בעי תר בב׳׳ח ו מו . ו י עבדי נ תי פלו ן (ג) עשי ש כ ר פ לקמן בעבד נראה ל ד לא קנה ו ו ח ר כסף ל ט ש  דקנה כ
ש ״ ו א״צ ג ר עבד ע דהמפקי מ ש מ ז סע״ה ו ד סי׳ רס״ ״ ו ׳ י י הודה שלא טבל עי ר שהר ו ר ח  טבילה לשם ש
שלמי פייט ו ר י : ו קמד : ו ורשת. עי׳ קמג רן עי• תוס׳ לח. דייה המפקיר (ל) שהיתה י  דאל״כ נימא שהפקי
ן ך ובסמ׳׳ע שם לעגי ״ ש ״מ ס״ס ק״ד ב ׳ חו ת מיתה ולא משבח ועי ע ש . היינו מקרן כ ן ו י חשב פ ה) ל ) ג ״  הל
ר ובאה״ע ו ש בכ ׳ בפי י י כקנה ועי לא הו ך ס׳׳א דבשבחא דממי ״ ש ב ׳ בסי׳ ק״ט ו ח ועי כ ש  בע״ח אי גובה מ
׳ בהה״מ ז ועי ״ פ ע סי׳ ר ״ ו ש ג ו ד הל״ י כמג ׳ פ״י מהלי נחלות ו י ן שהניח. עיי מי פו (ו) האחי  סי׳ צייה בסו
י במחילה (ז) ספל. בש״ס ו דס״ל דשתיקה לא הו ״ פ ר ר״ס ר ב ומכאן דלא כה״ר ישעיה בטו  פייט שם הל״
ע ״ ו ש ׳ ב ד ועי ״ נן ב ׳ ובעי כו : כתוס׳ גרסינן ראו מה ו ׳ תוס׳ קמג ג ועי שלמי פ״ט הל״ ו ר ׳ י י ועי נ י רי  איתא או
. ן ן השותפי ׳ נ״י (D) האחי ׳ד ועי ן גדולים דסגי בעדים וקטנים בעינן ב׳ ז ס״א בהגה״ה חלוק בי ״ פ  סי־ ר
׳ דבתוספתא י ן שפ ״ שי הרמב ו ד שלמי פייט הל״ב ובמראה הפנים כשם חי רו ׳ בי ן ועי י תפ ינו שהן שו  והי
׳ ן האמצע ועי ו אלא מה שאכל מ ן ל י ן מחשב ן אותם מתפיסת הבית אי ז ׳ היה לאחד בנים ו ע שאפי מ ש  מ
ת והתוספתא מתפרשת כפשטה רו שלמי סתם אחים עד ג׳ דו ו ר י ו ב ר מ א ד ש ט הל״ג ע״ ״  במראה הפנים פ
י ר ג׳ הו רי דדו י י אבי אביהם מי ש דכחי ר י פ ד ש ש בשם התמים דעים להראב״ ״ ע  בהשב־ח בתפיסת הבית ו
ו וכרחוקים ו תובעים מה שאכל הלל ו תובעים שבחם ו ו הלל חו או שאכל ותר ואם השבי  קרובה אבל לא י
׳ ז ועי ״ ד הלי ״ בות פ שלמי שם וכתו ו ר ך ןט) גבאי. שם ופייט הל״ד. (י) בד״א ברפואה. י י ש שהאר ״  דמי ע
נא מחלוקת הפוסקים אי קאי בפשיעה וקאי על המשנה אבל באונס לעולם לאמצע לדי  תוס׳ שם דייה חלה ו
ץ בפ״ע הוא וקאי על אונס ועיי ב״י בסי׳ קע״ז ובסמ״ע שם סק״ב וכ״נ דברי מהרש״א בתוס׳ נ ע מ ד ״  ד
צ״ע דהתוס׳ קאי על המשנה ובמשנה ו גירסא אחרת בתוס׳ וכתב הת״ב ו ר היה ל ב״י כתב דהטו  שם ו
רבד) שכתב ש קצת ןכ< הוצאה. עי׳ נ״י במשנה ( ״ א ש בזה ו ״ ׳ בנתה״מ סי׳ קע׳׳ז ס״ה מ עה ועי רי בפשי י  מי
בים לעולם ש לא׳ נכסים מרו י ו או ש ץ ל לאחד א ו ו בים לאחד מאל ש בנים מרו  גרסינן בתוספתא דאס י
ו ״ פ ר ר׳׳ס ר ו ׳ ט חד ועי ונים י ינו שנז ן לאמצע וחולקים והי אי ״ש מבי ז חד מנכסים לאמצע ו  נזונים י
א : וכשהי ו רת ל ז שם הגירסא חו : ו ד מ ות. ק נ א: וענ״י במשנה (מ) שלח האב שושבי  (ל) לנשיהם. עי׳ ב״ק י
ם ג בשם הרמייה בזה (נ) חמשה דברים קמה. ושם. (ס) משו ״ ן האמצע. גרסינן שם ועי׳ ש  נגבית נגבית מ

 בכורים
. נוטלת חלקה בירושה ותו לא: ן ו ב ש י ח פ ת. קרקעות מוחזקים שלא בראוי: ל ו י  היורשים: אחר

ותר: . האחים א״י לתבעם מה שאכלו בניו י ן ם. ויכולים לטפל יותר בנכסים ברבוי ב״ב: ה י ו בנ ש ל  י

ד מטלטלין ה . ל ל פ : ס ( : ג מ ק . בהשטחו מתמת עצמם אבל מתמת הוצאת אתל לעצמו ( ע צ מ א  ל

. שוטר המלך. וממונה ללתוס ם ו ט ם ו מ ל ו פ . ותובע מזונות: א ע צ מ א ן ה : מ ו מ  ל״א כמאן לפליגי ר

ה קצבה. ן ל י : א רא״ש)  מלחמת המלך: נכסים. שמינוהו בשטל עשרו שכרו לאמצע. וכן להפסד (

. הפירוח שגדלו ע צ מ א . בעת שהיו שותפים שייך לכל אחד לבדו: ל ת ו ד  בכלל מזונות הוא: ש

. דלא יתבזו בב״ד ן מ צ ל ע . שאינן נכרים ואולי של שותפות הוא: ש ר א ש ה  מהוצאוח השוחפות: ו

י . ששולתין הנערים זה לזה בעת נשואים ראשונה אס שלח האב ע״ ת ו נ י ב ש ו : ג ש  ובבגדי חיל מיירי

רה. דנגביח בב״ד כדלקמן: ת בחז גבי : נ י ה. לבן שנשלח ע״ י נ ת בעי ר ז ו : ח  הבן ויחד לו

א ׳ דאיכא למ־מר דכל שהו ׳ הרשב״ם דפי ג על פי א תוספי להשי י ש בהרא״ש שהב ״ ע נ ו ש״  פ״א רפאה ו
ן טי י י בג ׳ רש״ דה בזה ועי ׳ אין שם אלא אותה העיר הלא ר״מ מו ש אפי ״ ר ינו העבד דא״כ מאי רבותא ל  הי
ג באותה העיר >ע) בנכסים. עי׳ קמט. בתוס׳ דכתבו דהתוספתא י לכן פל ן דבוריה ו נ י  שם דס״ל דלא פלג
ר י שפ ג אע״פ ו ר דל״ ו י גירסתם דייה שי פ י וכתב הת״ב וזהו ל מ של ו ר ש מתניא וסמיא תוספתא מקמי י ו ב ש  ב
ן ן דייה לעולם ודייה הלכה אע״פ שאי טי י הגירסא בגי פ י אבל ל פ ר עדיף ט ו ר שם השי כי ל והז אי  הקשו דהו
ן מ: וכאן טי ש התוספתא (פ) האומר נתתי. גי ב ש ן ל ר דאי ש פ ו מיהו א י רבותא וזה שכתב  שם א״כ הו
מ ״ כ ש ב שא ו שלמי דלא אמר כלום ברי רו ׳ בי בפ״ג שם והגי שלמי פ״ח הל״ח ו רו ׳ י ש ועי ״  קמח: בשם ר
׳ מה״פ ר״ה האומר ץ ועי ט י ׳ ג ן עבר להבא ועיי בבלי קמח: וברמב׳׳ם פייט מזכיה הל״ג ועי ץ חילוק בי  א
ן ל כו : ו ג ן מ . עיי בגיטי ו ירי כבריא (סן הרי הוא של ץ הייגו בשכ״מ אבל רישא מי פ ו כ ו בסיפא ו ש ו ר י י פ לפ  ו
ב מהל׳ מכירה ״ י׳ פ ל יחזיק. עי׳ מי טו ׳ בהה״מ פ״א מהלי מכירה הל״ז אי מהני בבריא (צ) י ר ועי ט ש  ב
ג סייג וסייד ״ שו ועיי סי׳ מ ו ר י ש בפ ״ מ ו סיוע גדולה מכאן ל ש ל י מ ו די כאן בשכ״ י מי  הל״ח ובהה״מ שם ו
. ני ש ולקמן (ק) ויחלוק פלו ״ ץ ע פ ו ץ דנהי דלא קנה מ״מ כ פ ו כ ש ו ר פ ן מ אר בשכ״מ אלא שהרמב״  מבו
ד י כמג ז ו י׳ פ״א מהלי זכיה ומתנה הל״ מ ועיי מי ץ זה בשכ״ ׳ סי׳ רנ״ג סכ״ד ד א ועי : וחלוק פלג  עיי סג
ן מתנה ו ש ד הוא ל ן עתי ו ש ל י אם ב ג ן מ: פלי טי ׳ גי . עי ט הל״י (ר) תנתן לו ״ פ ׳ הה״מ ב ת שם ועי ו השג  ו
ו ן דתוספתא ז ׳ בשם הרמב״ ״ט ח׳׳א סי׳ כ״כ שכ בת מהרי רשתי אמנם הובא בתשו . בפנים פי ן פי כו  (ר) ו
מר פלונית ץ מ. באו ט י . ועיי ג טץ י ג כן הוא בריין פ״ק ד ץ לקיים דברי המת ו פ ו  דאף דלא קנה מ״מ כ
ב קמט. ן היורשים לשחררה משום מצוה לקיים דברי המת ועיי תוס׳ ב״ פי ו לה קורת רוח דכו ש  שפחתי ע
ו ומיהו נו התוס׳ לתוספתא ז ו ץ ועיי מהרש״א שם ונראה דכו פ ו כ או התוס׳ הך ד  דייה דקא מגמרי שהבי
ש ״ ב ס״ב מ ״ ׳ בקצה״ח סי׳ מ ץ ועי פ ו ן אף בשדה כ . אבל להרמב״ ן טת התוס׳ אין כופי י שי פ  בשדה ל
ן י ב י לענין תקנת חכמים במקום איסור (ש) האומר עשיתי עבד ך פייט מזכיה הל״ ל מ ׳ משנה ל  בזה ועי
״ל ספר ז שלמי שם ו ו ר ן. עיי י ן פ״א הל״ה (ת) הכותב דיוסתמי טי י ג שלמי כאן פ״ח הל״ט ו ו ר ׳ י . עי ץ ר ו  ח
ץ ל ח ו ש נ שלמי י רו בי ו ו ש ו ר י ץ פ ע ד ו ו י ן אה״ע שלא הי ו ש נו שהיה ל ל ס׳׳ג סי׳ ס״ב מצי ל  הכריתות כ
ד ץ מ: ועי׳ בהה״מ פ״ ט י י עכ״ל (א) האומר נתתי. ג ן וכו י חזרתי על כל בעלי לשו ״ אר ׳ ו כו ג ו ׳  ארשב׳
כל ע שאו מ ש מ ״מ סי׳ רמייה ס״ד ו ״ע חו רות ג״כ ועיי בשו כל פי ו דאו א תוספתא ז  מהלי וכיה הל״ב שהבי
ש בסמ״ע בשם ב״י ״ ע ו ו ר שלא זכה ובאמת זוכה ל מ ו א ץ המקבל מוחה במתנה רק ש א רות ג״כ ש  פי

 מנחת
. וע״כ כל נכסי כוון על העבל וא״כ כשאמר חוץ מבטל לבורו בכל נכסי וקמ״ל לפלגינן ם ן ש י א  ש

י ר : ה ה ( ן ק דגיטי ״ (הרא״ש פ ה בנכסים. אס יש לו. א״נ זכה מכח אמירח כל נכסי כ  דבורו: ז

. הא לסליגי היינו בבריא אבל בש״מ דבריו קיימים וכופין יורשין ן י פ ו כ . בכל אלו זכה: ו ו ל ו ש ל  א

ן י ב ר . וכ״כ בשטר: ה ן י ר ו ן ח א ב ו י ה ר : ה  לקיים (ב״ב קמ״א דרושלמי פ״ח ה״ח ובפ״מ שם)

ם ן א ו ש ל ל כ . הלין בכל אלו לב״ח. אבל אם אמר יעשוהו וצוה כן להיורשיס פליגי: ב ן י ר ו  ח

י מתנה. וליסתמא הוא צוואת שכ״מ וטרושלמי פ״ח הל״ח מבואר אר״י חזרתי ו ב מתנה ה ת  כ

 על כל בעלי לשון לידע מהו דיסתמא ולא אמרו לי דבר וע״ש בפ״מ:

. חיישינן א מ ם. דא״י מזה ואס אינו רוצה צריך להפקיר כדין הפקר: ש ו ר כל מ א א י א ל ״  פ

ן . שנתרבו הנכסים והיתה יורשת ט י ו ב ר ם. וזכה הנוחן בחזרה: ב ה ה עדי א מ  כמו ודאי: כ



 תוספתא בבא בתרא פרין י״א
 הואיל אלו ואלו באין מכח ירושה אלו ואלו מודים שיחלוקו א״ר עקיבא(ג)

 מודה אני בזה כדברי בית הלל שהנכסים בחזקתן:
 פרק י״א א פשוט שכתב(א) עדיו מאחוריו מקושר שכתב עדיו מתוכו
 שניהן פסולין רבי חנניא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו
 מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט(0 השיב רבי על רבי חנניא בן
 גמליאל והלא זמנו של שטר מוכיח עליו אם פשוט הוא ואם אינו פשוט
 אי זה הוא מקושר(ג) כתב שם המלוה ושם הלוה״ מקום הלוקח מקום
 המוכר מקום השדה מקום המעות מקום הזמן קושרו מלמעלה והעדים
 מלמטה כשר: ב גופו של שטר ביום פלוני בשבת פלוני בחודש פלוני בשנה
 פלונית ובמלכות פלונית. לא כתב בו שם היום ידו על התחתונה כל אותה
 שבת. לא כתב בו שם שבת ידו על התחתונה יל) כל אותו חודש. לא כתב
 בו שם חודש ידו על התחתונה כל אותה שנה. לא היה כתוב בו שם שנה
 ידו על התחתונה>P כל אותה מלכות. היה כתוב בו דהב נותן לו דינר של
 זהב רהב דינרין נותן לו שני דינרין של זהב בדינרין רהב נותן לו כשני דינרין
 דהב. בדינרין ודהב נותן לו שני דינרין של כסף כדינר של זהב היה מ< כתוב
 כסף נותן לו דינר של כםף כםף דינרין נותן לו שני דינרין של כםף. בדינרים
 כםף נותן לו כשני דינרין של זהב כםף. דינרין וכםף נותן לו שני דינרין של
 זהב ודינר(!) כםף. דהב דאת חייב לי אין פחות מדינר של זהב. כםף דאת
 חייב לי אין פחות מדינר של כםף. דהב דינרץמז) דאינון דיחמי והשאר
 מחוק אין פחות מדינר זהב(ט) דריאבוןי< נותן לו כל מה שדריאבון שהוא
 שוה. כיוצא בו הנושא ונותן עם חבירו בשוק ואמר לו זהב דאת חייב לי
 אין פחות מדינר של זהב דריאבון נותן לו כל מה שדריאבון שוה:
 ג המוציא o שטר בבבל גובה עליו בםף בבל שטר בארץ ישראל גובר; עליו
 כסף ארץ ישראל היה כתוב בו כםף םתם והוציאו בבבל גובה עליו כסף
 בבל בארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כתוב כסף םתם ה״ז
 גובה כלה< (מקום) שירצה מה שאין כן בכתובת אשה: ד בין שכתוב בו
p אני פלוני לויתי מן פלוני והעדים m לוה פלוני מן פלוני ובין שכתוב 

 בעיניה ונגבית מן האמצע ואין השביעית משמטתה ואין הבכור נוטל בה
 פי שנים: עשה עמו שושבינות בפומבי ומבקש שיעשה עמו בצנעא יכול
 לומר לו כדרך שעשית עמי בפומבי אף אני אעשה עמך בפומבי עשה עמוא<
 בבתולה ומבקש שיעשה עמו באלמנה יכול לומר לו כדרך שעשית עמי
 בבתולה כך אני עושה עמך בבתולה עשה עמו שושבינות״ באשה אחת
 ומבקש שיעשה עמו(ע) בשתי נשים יכול לומר לו לכשתשא אשה אחרת
 אביא לך בשניה: ד>פ) השולח םבלונות לבית חמיו ואכל שם(צ) שבועי
 בנים או דברים אחרים מה שאכלו אכלו והםבלונות קיימות במקומן. השולח
 םבלונות לבית חמיו דברים (ק< שדרכן להשתמש בהן בבית חמיה אין צריכה
 להחזיר בידה ושאין דרכן להשתמש בהן בבית חמיה צריכה להחזיר בידה
 מתה דברים שדרכן להשתמש בהן בחייה אין האב צריך להחזיר ושאין
) בריא שכתב נכםיו י  דרכן להשתמש בהן בחייה האב צריך להחזיר: ה(
 מתנה אע״פ שלא שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת >ש1 שכיב מרע מוציא
 מיד. מיד מי הוא מוציא מידן והן אין מוציאין מידו דברי ר׳ יעקב רבי נתן
 אומר אם היה שכיב מרע הן צריכין להביא ראיה שהיה בריא ואם היה
(ת) המסוכן שחלק נכסיו  בריא צריך הוא להביא ראיה שהיה שכיב מרע: ו
 על פיו בין בחול בין בשבת דברי המת יעשו אבל בריא עד שיקנה בכםף
 ובשטר ובחזקה ר׳ אליעזר אומר נכסים שיש להן אחריות נקנין בכםף בשטר
 ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אמר ר׳ אליעזר(א)
 מעשה במדוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה והיה מבקש
 ליתנם במתנה אמרו אי אתה יכול מפני שאין לך קרקע עמד וקנה םלע
 אחת סמוך לירושלים אמר צפונו של זה ועמו מאה חביות של יין נתונות
 לפלוני דרומו של זה ועמו מאה חביות של יין נתונות לפלוני וקיימו את
 דבריו במה דברים אמורים בחול אבל בשבת לא יעשה ואם עשה עשוי
 רבי יהושע אומר בחול אמרו קל וחומר בשבת דברי רבי מאיר רבי יהודה
 ורבי אלעזר אומר בד״א בחול אבל בשבת לא יעשה ואם עשה עשוי רבי
 יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול: ז(מ נפל הבית עליו ועל אמו

: ג) שס הלוקח שס המוכר: ד) דריאכון: ה) צ״ל מה וכ״ה בכתובית דף קי ע״ב:  נוסחאות א) שושבינות: ב) כשתי נשים ומבקש שיעשה עמו כאשה אחמ יכול לומר לו כר
 חסדי דוד

׳ שמוח בחלש טבח ואולי דבאחרא דהך תנא הוו נהיגי כך אבל אנו אין  כוחב כך ברביעי בשבח פ

 לנו אלא כפי מ״ש בגמ׳ ובפוס׳ והכי נהוג עלמא שאין מזכירין שם השבח אלא הכי כתבי׳ ברטעי

 בשבת כך וכך לחלש טבח ומיהו ודאי נראה לאי כחב כללעיל השטר כשר ואפי׳ בגט אשה יש

 להכשיר מאחר להזמן ברור כפי מנהג ישראל בכל המקומוח ששמענו שמשלימין כל החומש בשנה

 אחח סלרא א׳ בכל שבח:

. ופי׳ ׳ ו ת כ י נ ו ל ה פ נ ש י ב נ ו ל ש פ ד ח י ב נ ו ל ת פ ב ש י ב נ ו ל ם פ ו י ר ב ט ל ש ו ש פ ו א ג ״ י  פ

ס פלוני בשבח פלוני מוכח רר״ל פו של שטר. והנה מדקחני טו ו  כי גם הזמן הוא בכלל ג

ס פלוני של שבח פלוני כלומר באחל בשבח וכיוצא ומלהדר קחני בחדש פלוני מה צורך להזכיר  טו

 איזה שבח דמשמע ללסלר פרשיוח מונה בלומר בשבח פ׳ שמוח או פ׳ וארא להא ליכא סימן אחר

 ולא שס אחר לשבחוח והא למה נצרכה אלא מוכרח לאיירי ללא מפרש בכמה בחלש ודרך משל

 מצפה שמואל
ירושלמי p השיב רבי קסד. ו : זה מתוכו ודה מאחוריו. וכן כאן פ׳׳י הל״א (  ועיי ירושלמי גיטין פ״א הל״י
כר והיינו שכותבין במקושר שריר וקיים  פ״י ועי׳ תוס׳ ר״ה מקושר ובירושל׳ מסיים גופו של גט ו
ט כ״פ הת״ב (ג) כתב שם המלוה. קסב: ועי׳ ירושל׳ פ״י ד פשו ש  משא״כ בפשוט א״כ לא מצי מ
 ובפנים ובש״ס פליגי אי חתמו על הכפל או חתמו על השטר כאורך נגד התחלתו עד סופו כדי דלא
: בכתב בו שבוע כשר בגיטין ג״כ וכאן לא כתב כלל ועי• ז  יזייף ויוסיף על גופו של שטר עי׳ גיטין י
: לענין שעות (7) כל אותו חודש. כתובות צד: מ״ש בהך דידו על התחתונה 1ה) כל אותה  כתובות צד
0 כתב כסף. קסו. ושם מהופך הברייתא ועי׳ תוס׳ שם ר״ה  מלכות. עי׳ גיטין פ. משוס שלום מלכות (
 א״ה: דינרין וכסף. צ״ל דינרי וכסף ועי׳ בפנים !;ז) כסף דהב דאת חייב. קסה: וחן דאינון ונמחק. עי׳
 ירושלמי פ״י ועי׳ ט״ז סי׳ מ״ב כתב דגשבע היסת ולא פליגי רק בלוה אמר גי. ב״מ ה: ובירושל׳ כאן
 אינו מבואר כן וכן העיר הת״ב (ט) דריאכון שוה גרסי׳ ועי׳ שבועות לט: וכתב הת״ב דלעיל לא אמר
ירושלמי פ״ג שם ע״ש : ו  שוה ואפשר דשא״ה שאמר שאני חייב (־) שטר בבבל. עיי כתובות קטו
 ןנ) אני עי׳ רמב״ם פי״א מהל׳ מלוה הלי״ב ועי׳ לח״מ שם והיינו שחתמו לקיים הענין ועי׳ סי׳ ס״ט
 ס״ג ועי׳ ירושלמי גיטין פ״ח הל״ו וכאן פ״י הל״א לעולם אין העדים חותמין למטה עד שיקראו

 למעלה: במקושר. אפי׳ בשיטה אחרונה

 בכורים
. בחזקח יורשי האשה מאוחו השבט. ולפי שת״ק אמר מורים אמר קתן  בנפל עליו ועל אשחו: בחז

. קאי לב״ה בנפל הטח עליו ועל אשחו:  ומודה: אבל

. במקושר אס מלך שגה כוחטן שנחים וטנו לבינו כוחטן שובר בזמן ר ט ש ן ה מ  פי׳׳א א ז
. כוחב לכחחלה כמבואר בירושלמי  וכשיעשה פשוט יסברו מכתב אחר זמן השובר: כתב

ו פ ו . בדיעבד ולכתתלה מאחוריו: כ ג ה ט מ ל ם מ י ד ע : ה ׳ י הל״א אלא משום עדים נקטי  פ״

. אינו ת ב תה ש ל או ח ואולי גרסינן שס בצירי: כ ק ו ל ם ה ו ק : מ ירי . בכל שטר מי ר ט ל ש  ש

. ובכתב ס ו׳ בערב וכן כולן: דהב  גובה אלא מלקוחוח לאחר אותה שבת ריאמרו לנכתב טו

. וא״ו הנוסף דהב ם ו נרי  מטבע לאל״כ אמרינן נסכא. בשני ליגרין. שוה לב׳ מורה על שוה: בדי

. ומפרש ף ס ב כ ה ל ז . גרסינן: ש הב ל ז ר ש ג י ד  למטבע כוון ולא קפלינן על הב׳ של בלינריס: ו

ן י : א נן ר גרסי א ש ה ן ו ו נ י א  בגמ׳ לכתב לינרי אבל רינרין י״ל כסף בשוה שני לינריס כסף: ד

. כמו לרבונות בשקלים: ן ו ב א י ר . כיון לכתב לאיטן שנים במשמע: ד הב י ז ר ג י ׳ ד ב ת מ ו ח  פ

. במקום שמוציא. ששם היה ההלואה או על ה ב ו : ג ג פ . כלומר לכן הוא הלין בע״ נ ״ ו  הנ

. גרסינן בפחות ה צ ר י ה ש ל מ  אוחו מקום נשתעבל ופרישנא לה כולהו בסוף כחובות: כ

. לא תלינן במקום שכתוב בו אלא הולכין להקל כמבואר ה ש בת א ת: בכתו  שבמטבעות כגון מעו

ף כתובות:  סו

 רבית. עיי ש״ס וכב״מ סה. (ע) בשתי נשים עי׳ תוס׳ דמפרשי הגירסא בגמרא כמו כתוס׳ דהכא ויותר
ן לשושבינות קצבה דאין בה רבית ואם רצה פוחת מ״מ אין דרך להחזיר  נראה גיר׳ רשב״ם ואף שאי
 חצי שושבינות לכן מבקש שיחזיר לו בהאחת דמסתמא יחזיר לו כשלימות ןפ< השולח סבלונות. קמו.
 (צ) שבועי בנים. פשוט הוא דהסבלונות קיימים דאינם חוזרין והיינו באכל שם דינר וזה הוא סעודת
 חתן א״צ להחזיר בידה ועיי תוס׳ קמו. דייה סבלונות ועי׳ ת״ח שהביא תוספי וו (ק) שדרכן. משמע
 אפי׳ לא בלו רק דרכן לבלות ועי׳ קמו. >p בריא שכתב מתנה. קמו: לפי דבשכ״מ חלוק אמר דין
 בריא ועיי ירושלמי גיטין ספ״א עשו דין שכ״מ בבריא שכתב ונתן ועי׳ כתובות פי״א הל״א וכאן פייט
 הל״ו (5) שכ״מ מוציא. ועי׳ ירושלמי כאן פייט הל״ו ובמה״פ ר״ה חברייא (תן המסוכן. קנו. ושם:
ן ן פ״א (א) מעשה. בחולה הוה כמבואר קדושי ירושלמי קדושי ירושלמי פ״ט הל״ז כל זה עד נפל ו  ו
ן גרסי׳  כו: להדיא ורבנן סברי דבריא הוי ועי׳ קנו. ד״ה קונים דבשכי׳מ הקילו לעשות קנין ועי׳ קדושי
 שם מאה צאן ועי׳ ירושלמי פאה פ״ג ועי׳ כאן בירושלמי פייט הל״ו לעניי בין בחול בין בשבת ועי׳
 כאן פייט הל״ט וקדושין פ״א הל״ה: יקיימו דבריו. אף אם עמד אינו חוזר לר״א וכ׳׳ש לרבנן דבריא
p נפל הבית עליו. קנח: (ג) מודה אני. שם (אן עדיו מאחוריו. קס. ועי׳ ן גרסי׳ שמת (  הוי ובקדושי
 תוס׳ שם דייה פשוט וע״ש חו״מ סי׳ מ״כ סק״ג מ״ש בפ״מ וע״ש סי׳ מ״ה ס״א דלא הוי חתימה כלל

 מנחת
ה לא יגוש ת. ללא קרינן ט י ע י ן השב י א  בעוגתה. גרסינן בש״ס והיינו בעת שמשיא השליח: ו

. הראשון ר מ ו ל ל ו כ . המשלח הראשון: י ש ק ב מ י: ו . להוי ראו ל ט ו  על הנשואין של המשלח: נ

״ג בהיפך שעשה עמו בשחי נשים ורוצה שיעשה י ה. ו י  להשני אני רוצה עתה לעשות בגלוי: בשנ

מ חשב שמסתמא ימן לו כמו שנתן לראשון) ״  עמו באשה אחח (אף שאין קצבה ויכול לפחות מ

ה : מ ( : ו י בגים. הוא בנות שבע תאנים טובות (נלריס נ ע ו ב : ד ש י  יכול הראשון לומר וכו

׳ ו ן כ כ ר ד דה. אף בחייה כמבואר במשנה: ש י . כיון שאכלו הסבלונות אינם חוזרים: ב ו ל כ א  ש

. אס היה ש״מ יכול ד י א מ י צ ו מ מ ״ . והיינו העשוין לבלות: ה ש ר י צ להחז ״ ה א י מ ת ח  בבי

 לתזור אע״ס ששייר הוא מוציא אם נתן זה בעת שהיה ש״מ או בריא ומיל מי הוא מוציא מילו

. כלהשתא מ ״ . אף שעתה שכ״מ לא מוקמינן כדהשתא: ש ן י א י צ ו ן מ י ן א ה  ומוקמינן בחזקתו: ו

. לרבנן א ״ ד מ״מ בעינן קנץ אג״ק: ב . וחולה היה ו ה ש ע מ . כדין בריא: ו ה כ י ש מ : ו ב  מוקמינן

. דלא י ו ש  ללא בעי קנין: בשבת. אלמוהו ללא ליהוי כמסירה ובעי קטן ולא יעשה בלא קנין: ע

 אמרינן אין קנין לאח״מ כיון לא״א בלא״ה הוי כפירש מהיום אס מחי ומוחר אף מחחלה כיון

. ר״א אומר גרסינן וברישא ר׳ אלעזר ובסיפא ר׳ אליעזר ר מ ו י א ״ : ר  לא׳יא בע״א (חוס׳ שם)

עפ״מ ושם גרסינן בל״א בשבת אבל בחול לא יעשה והיינו בקנין לאין ) ו ׳  (חוס׳ ד״ה רא״א כו

. דפליגי ה ״ ב ש ו ״ ם ב י ד ו . וחולקין יורשי הבן עס יורשי האשה: מ ו מ ל א ע  קנץ לאח״מ: ז ו



 תוספתא בבא כתרא פרמ י״א טו
 שני עדים. שטר שחתמו עליו חמשה עדים ונמצאו שלשה הראשונים
 קרובין או פסולין תתקיים עדות בשאר עדים כתבו בחמשה לשונות וחתמו
 עליו(ל) חמשה עדים בחמשה לשונות כשריט) נקרע כשר נתקרע פסול
 נקרע בו קרע של ב״ד פסול(י) מחוק״ או שהרקיב או שנעשה ככברה
 כשר נימוקי* או שנטשטש ובבואה שלו קיימת אם יכול לקרות כשר אם
 לאו פםולש האחין שהניח להן אביהן מרחץ אחד עני ואחד עשיר לא
 יאמר עני לעשיר הריני לוקח כנגדן מן השוק ומרחץ אלא אומר לו אם יש
 לך בוא והרחץיח) והוצאה לאמצע עשאם אביהן לשכר השכר לאמצע אחד
 מרחץ ואחד הגת ואחד בית הבד. האומר עשו טבי עבדי בן חורין והיו
 שם שני טבין אץ דורשין לשון הדיוט לומר לזה היה אוהב ולזה לא היה
 אוהב אלא שניהן יוצאין בני חורין(ט) ונוטלין משניהן דמי אחד מהן.
 ז האומר(י) תנו מאתים דינר ליוםף בן שמעון והיו שם שני יוסף בן שמעון
 אין דורשין לשון הדיוט לומר לזה היה אוהב ולזה לא היה אוהב אלא
 שניהם חולקין בשוה>כ) יצאת עליהן כתובת אשה ובעל חוב שניהן נותנין
 בשוה>ל) הוציא אחד מהן שטר על חבירו שחייב לו לא יאמר לו שלי הוא
 שאבד ממני אלא כל שהשטר בידו גובה. נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו
 של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין וכשהוא גובה אינו גובה(מ)
 אלא מדעת הלוה. האומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואין ידוע איזה הוא
 השטרות כולן פרועין וכשהוא גובה אינו גובה אלא מדעת הלוהה<:
 ח המלוה את חבירו«< ע״י ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע״מ שאפרע
 ממי שארצה יפרע מן הערב. המלוה את חבירו ע״י שני ערביןיס) לא יפרע
 מאחד מהן ואם אמר ע״מ שאפרע מאחד מהן יפרע מאחד מהן שטר היוצא
 מיד ערב ה״ז אינו גובה ואם כתב בו בע״חיע) כבר התקבלתי הימנו ה״ז

 גובה: סליה

 למטה כשר(ל) לעולם התחתון ילמד מן העליון במקושר באות אחת ולא
 בשתי אותיות בין חנן לחנני ובין ענן לענני על אות אחת מקיימין אותו על
 שתי אותיות אין מקיימין אותו ואיזהו(מ) קיומו אני פלוני לויתי מן פלוני.
 ופלוני ופלוני לוה הימנו קושרו למעלה והעדים למטה כשר: ה כותבין>נ) גט
 לאיש שלא מדעת אשה אבל אין כותבין אלא מדעת האיש כותבין שובר
 לאשהנס) שלא מדעת האיש אבל אין כותבין אלא מדעת האשה כותבין
 שחרור לרב שלא מדעת העבד אבל אין כותבין שלא מדעת הרב אונקלסיא
 שלא מדעת המלוה אבל אין כותבין אלא>ע) מדעת הלוה. דייתיקאות
 אפותיקאות ומתנות שלא מדעת הנותן אבל אין כותבין אלא מדעת המקבל
 שטרי מקח וממכר שטרי ארסיות וקבלת בהמה שלא מדעת נותן אבל אין
 כותבין אלא מדעת המקבל גזרידיןאי ופרוםבולין שלא מדעת שניהן רבי
) משנין את ס )  אומר אומר אני שאין כותבין פרוסבול אלא מדעת הלוה ״
 השטר מעברית ליוונית ומיוונית לעברית ועושין לו קיום בית דין נמחק או
 שהרקיב נימוק או שנטשטש מביאו לב״דנצ) ועושין לו קיום ב״דיק) נקרע(י)
 או שאבד מביא עדיו לב״ד ועושין לו קיום ב״ד איזהו קיום ב״ד במותבנש)
 פלוני בן פלוני הוציא פלוני לפנינו שטרו קרוע(מ) ובדקנו עדותן של עדים
 ונמצאת מתכוונת גובה וא״צ להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:
 ה שטריא) שיש בו מחק או תלוי מגופו פסול שלא מגופו כשר ואם החזירו
 למטה אפילו מגופו כשר. שטר(3) שחתמו עדיו לאחר שאלת שלום פסול
 שלא חתמו אלא על שאלת שלום החזיר בו דבר אחד או שני דברים מענינו
 של שטר כשר כתבו בדף זה וחתמו עדיו בדף השני פםול: ו הרחיק את
 העדים מן הכתב מלא שני שיטין פסול פחות מכאן כשר וכמה יהיו עדיו
 רחוקין מן הכתב ויהא כשר כדי שיהו נקרין עמו דברי רבי רבי שמעון בן
 אלעזר אומר 00 מלא שיטה אחת רבי דוסתאי בר ינאי אמר מלא חתימת

 נוסחאות א) גוזרי לידן: 3) המלוה: ג) נימון: ל) נמחק: ה) המלוה:
 חסדי דוד

רעץ השטר . הך רישא לא ראיתיה במקום אחר ולא ירענא מה טיבו של ליוונית מזמן השטר הראשון ועושין לו קיום כ״ר וכותכין הטעם שהוצרכו להעמיקו וקו ד ת כ י נ ו ו י ת ל י ר ב ע ר מ ט ש ן את ה י  משנ

 שנוי זה ואפשר לאוקמא כגון שהשטר בלשון עברית והלוה הלך לו למלה״י ושם אין בקיאין בלשון הראשון וה״נ איפכא אס כתב בלשון יוונית ובמקום שנמצא עכשיו הלוה לא בקיאין בלשון יונית ומ״ש

א:  עבריח והמלוה רוצה לילך אחריו לגבוח ובא לב״ל ועושין לו טופס של אוחו שטר מועחק מלשון עבריח במוחב פלוני בן פלוני היא ט״ס וצ״ל במוחב פלוני ופלוני ופלוני הוציא וכו׳ ועי׳ בטור ובב״י סי׳ מ״

 מצפה שמואל
ן ץ על כל א׳ רק עד א׳ (ה) נקרע כשר. עי׳ מ״ש בזה בפ״ב דגיטי א : ופלוני. עי׳ בפנים והת׳יב כתב ק״ל סט״ו ודעת הראב״ד מפני ש ירושלמי פ״י הל״ג ןמן קיומו. עי׳ ירושלמי פ״ו הל״ו  (ל) לעולם. קסו: ו
 הל״ד ותשובת הר״ן שאלה ע״ו ותשובת רמב״ן סי׳ צ״ה וסי׳ ק׳ (ו) מחוק או שהרקיב. עי׳ טור חו״מ
ץ לתשובות רמב״ן המיוחסות סי׳ כ״ה (1) האחץ שהניח. קעב: (ח) הוצאה לאמצע. י  סי׳ נ׳׳ב והת״ב צ
 כלומר שלא ירחץ העני כנגד העשיר שם חלוקי דעות אם בעינן שעשאן האב לעצמו ודעת ר״י שהעיקר
אץ להשכיר או אם אין מוציאין וי״א רחלי בדעת האב ובשו׳׳ע שם םתם בזה ועי׳ רמב״ן צי  תלוי אם מו
 במלחמות שהביא תוספי זו וראיה כהרי״ף דיאכל העשיר וחדי ולא פלגינן אפי׳ ביומי והיינו שלא יאמר
 העני שא״י להביא כ״א מן השוק להרחיצם כיומו (ני) ונוטלין משניהם. עי׳ הה״מ פי״א מהלי זכיה
: דאמרינן שודא דדייני וחובש אני כמ״ש הה״מ בפי״א  ולח״מ שם (י) תנו מאתים דינר. עי׳ כתובות צד
 מהל׳ זכיה הל״ב וע״ש בלח״מ ובשו״ע סי׳ שנ״ג סכ״ט בהגה״ה וברי׳ן פ׳ הכותב והא דיחלוקו היינו
רשץ ליתן לכ״א דמצי מדחי ליה ועי׳ ש״ך שם דמפרש ו ץ הי ר ו ט  כששניהם מתרצץ בכך אבל בלא״ה פ
 דמיירי במתנה והתוס׳ ס״ל כמ״ד יתלוקו וזה שיטת הנ״י דמוקי לה במתנה יעו״ש דאל״כ מצי מדחי
ן ועל שניהם ורשי ב״ש (כ) יצא עליהם. כלומר מחמת הנותן א״כ הרי שניהם י  לכל חד בשובר של שני י
 מוטל לפרוע חוב אביהן אבל כשיצא עליהן ממש אף שיש להם מנה בשותפות מצי מדחי ועי׳ בבכורות
 מח: ובח״מ סי׳ מ״ט (ל) הוציא א• מהם. עי׳ קעג. וכמ״ד דאין כותבין ללוה בלא מלוה וזה שמוציא
 הוא המלוה ול״ח לנפילה ועיי קעב: והת״ב כתב דלפי התוס׳ שהוציא על חבירו א׳ מן העיר א״י להדחות
ב״ש האחר הוא המלוה כמבואר קעב: (מ) אלא מדעת הלוה. קעג. וע״ש ברשב״ם ד״ה אביי  ולומר שי
ו מפרש הת״ב מדעת הלוה שאומר לאחר אני חייב אז מהני הרשאה אבל כשאומר לשניהם פרע  ולדברי
בר א׳ לשניהם אף הרשאה ל״מ (נ) ע״י ערב. ערב קבלן. ועיי קעד. אמר רבא וכוי וקי״ל לא  והיכן שו
 יתבע הערב תחלה ואף דבכתובות פ״ח ס״ל לרבא גופי׳ אפי׳ בע״ח נפרעין שלא בפניו שלא בפניו שאני
 והיינו משום שלא יהא כל א׳ ואי נוטל מעות חבירו והולך למדה״י ועיי חו״מ סי׳ ק״ו וסי׳ קכ״ט ס״י
ט (סן לא יפרע לא׳ מהן. עיי רמב״ם פכ״ה ממלוה הל״י  בערב בשלא בפני הלוה גובין מן הערב וזה פשו
 שכתב דגובה מאיזה שירצה ועי׳ הה״מ ועי׳ סי׳ ק״ז ס״ז וסי׳ קל״ג ס״ג וסי׳ קע״ה ס״ד ועי׳ ק״ז ותוס׳
 שם ועי׳ קכ״ד ועיי נ״י ר״פ המפקיד דמפרש להרמב״ם לא יפרע תחלה קודם הלוה אבל נגד הערבון
ו ד לחצאין וכן הסכים הרשב״א והוכיח מכאן דבשנים שלו ן על חוב דאין שעבו  א״צ תנאי דהוי כמשכו
 על השני רק דין ערב ועי׳ ריין רפ״ה דשבועות שהאריך בזה (ע) כבר התקבלתי. עי׳ תום׳ קעד. וכאן
 מבואר דהמלוה כותב וגם מוכח דאחר הפרעון מהני כתיבה (ב״ח בתשובה סי׳ ל״ח) ועיי ח״מ ס״ס

: ך בש״  קט״ז ובסי׳ ק״ל סייד ו

 בכורים
: ן . ונחקייס כולהו על האחרון פרישנא לה בסוף גיטי ה ט מ רף: ל ץ השטר החו נ . ע ו פ ו ג  ה מ

קח. שישכור אנשים והשכר לו אלא לאמצע ובעשה אביהן י : ל ו  ו נקרע. כדמפרש קרע ב״ל ש״

. העני כופה לעשיר להשכיר: ז עליהם. כלומר מחמח הנוחן והמה היורשים: ר כ ש  לעצמו: ל

. המלוה ויש לו שטרוח על שניהם כגון בסימן או שנמצא ביד ד ח א . בשני יב״ש: ל ם ה ד מ ח  א

ע וכחב שובר אחד אא״כ מודה והיינו מדעח הלוה: ר  הלוה יכול לומר דלשני יב״ש המלויס פ

. המלוה ח ״ ע בה. מן הלוה להיוח כשטר: ב ו ו ג ג . חחלה: אי ב ן הער : ח מ ה גרסינן ו ל ת ה ע ד  מ

 ה״ל כאילו הקנה השטר לערב וגובה הערב מן הלוה:

ני ופלוני לוה והעדים למטה לקיים  דאפשר דה״ק אם הוא כתב למעלה אני פלוני והעדים למטה שפלו
טץ פ״ר הל״ב (ס) שלא מדעת בעבד. י ירושלמי ג ירושלמי פ״י הל״ד ו  הענץ כשר (נ< גט לאיש. עי׳ קסז: ו
 עי׳ ב״מ יט. דאף למ״ד חוב הוא לעבד שיצא מת״י רבו לחירות ל״ח דלמא לא יתן עד תשרי דאמרינן
 זיל אייתי ראיה אימת מטא גיטא לידך ועי׳ תוס׳ שם דייה אימתי דהיכא דלא איתרע בנפילה ל״א זה
ן כג. וצ״ע שלא הביא  א״נ כמ״ד זכות הוא ולכן כותבין שלא בפניו ועדיו בחתומיו זכו לו ועיי קדושי
ב ליכא ראיה מכאן לאביי אכל שו  ראיה מזה ע״ש ואולי נפרש כאן שמקבל ג״ש בעבד ומשוחרר מעתה ו
 אינו נראה וע״ש באס״ז (ע) מדעת הלוה. ס״ל דזכות הוא למלוה ורבנן ס״ל דמ״מ מעשה ב״ד הוא.
: או ן לו קיום. קסח. בנמחק. ועי׳ לקמן ן (צ) ועושי  ת״ב (פן משנין השטר. גיטין יט: דכשר ככל לשו
 שהרקיב. קסט: ועי׳ ירושלמי פ״י הל״ה ועי׳ מה״פ שם ד״ה האומר ועי׳ קסח: (ק) נקרע. בגוונא דל״ח
0 או שאבד. עיי סי׳ מ׳ ס״ג דאבד באור וע״ש ן קיום דהוי כרשומו ניכר ( ן ועושי  שקרע הלוה לפרעו
 בשייך שהאריך ובנתה״מ (שן פלוני. או ב״ד או עדים ועי׳ מיי׳ פכ״ג ממלוה הלי״ב וכמגיד שנסתייע
 מתוספתא זו דמיירי דלא נמתק לגמרי כהרמבי׳ם ועי׳ בפוסקים ובש״ך ד״ס מ״א >ת) ובדקנו. עיי הה״מ
 ספכ״ג מהל׳ מלוה הלי״ב וכש״ס מ״א אי קאי על הראשונים או עדי הקיום וכאן לא נזכר הראשונים
ש בו מחק. ירושלמי גיטין פ״ט הל״ב וכאן פ״י הל״ח ושם פייט הל״ז ועי׳ מיי׳ פכ״ז ממלוה  (אן שי
״ד ובענין מגופו נחלקו הפוסקים י״מ מגופו היינו כל טופס השטר בש״ך ח״מ סי׳ מ״ד ס״ק י  הל״ח ו
 מקום דתיישינן לתנאי ושלא מגופו היינו מקום שאין כותבין תנאי וי״מ מגופו שם המלוה והלוה וכל
י ודאי דעיקר החקירה  השטר שלא מגופו אינו פוסל כל השטר דלי׳ח לתנאי ועי׳ ב״י סי׳ מ״ד. ובתלו
ן בזה ואין השטר י  לענץ התלוי ועי׳ בשייך ועי׳ מה״פ פ״י ה״א דייה כל שהכריע כהרשב״א דשניהם שו
ירושלמי גיטין פייט הל״ז ועי׳ ירושלמי טץ פז. ו י  נפסל ועי׳ הה״מ פכ״ז ממלוה פ״ח (0 שחתמו עדיו. ג
ן וכו׳ ועי׳ ירושלמי שם פ״ח הל״ח ופ״א הל״ה והל״ו ועי׳ תוס׳  גיטין פ״ג הל״ב חלק מקום שני שיטי
ן הליי׳ח (ג) מלא  דייה פחות דמפרשי בעדים מן הצד מיירי ועיי מהרש״א שם ועיי הה״מ פ״א מהלי גירושי
טץ יח: וברש״י י טץ פייט הל״ו (ל) חמשה עדים. ג י ג  שיטה א׳ עי׳ קסג. ועיי ירושלמי כאן פ״י הל״א ו
 ובר״ן שם ובח״מ סי׳ מ״ה ובש״ך שם ועיי ברי״ף פ״ג דמכות וכ״מ פ״ט מהל׳ עדות הל״י וח״מ סי׳
טץ פ״א הל״ד שטר שחתמו י טץ סוף פ׳ הזורק ועיי ירושלמי ג י  מ״א וחומים שם בדינים אלו ועי׳ ג
 בארבעה עדים בחמשה לשונות ועי׳ תוס׳ דגיטין פ״ו הל״ט חלופי גרסאות בזה ועי׳ במ״ע דכשר
ן והשגות ושו״ע סי׳ קנ״ו ס״א וסי׳  כשחתמו בלע״ז בחמשה לשונות ע״ש ועי׳ מיי׳ פ״ד מהל׳ גירושי

 מנחת
. דרך במקושר לחזור בשיטה אחרונה וקנינא ולמידין מן העליון אס חסר ול״ד אלא ר ש ו ק מ  ד ב

. לאוח אחח אפשר למחלי׳ בטעוח: י נ תן לחנ נ י י נ ה חנ ל ע מ ל ן ו נ  כל שטר כן הוא והרגיל נקט: ח

. בתסר ב׳ אותיות חוזר ומקיים למטה כל השטר שחותמין אח״כ ו מ ו . ללמול מעליון: קי ן מי י  מקי

. כלומר בין שכתוב ואני ובין שכתוב י נ ו ל פ י ו נ ו ל פ  בתזרה כמו למעלה והכל הולך אתר התתמון: ו

א ל ץ שעבול החוב לתיוב: ש נ א. ע נקלסי . שצוה: או ש י א ת ה ע ד  בלשון עלים מקיימין למטה: מ

. אבל אין כוחבין אלא מדעח הנוחן כצ״ל וכן לקמן: נמחק. ורשומו ניכר והעלים ל ב ק מ ת ה ע ד  מ

ה. בשעח הגביה כיון שכחוב בו ובדקנוס: א ראי י ב ה צ ל ״ א : ו  מעידים מה היה כתוב בו
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 . ״גהות וחידושי•

 ש3פ1ן* המסכת

 כמדור זה רוכזו וסודרו מחדש ברצף כסדר דפי המסכת, הדא״ש והרי״ף, כל
 ההגהות והמפרשים שנדפסו בסופי המסכתות בש״ם וילנא (מלבד אלו שבאו
 בארוכה כמו מהרש״א מהר״ם שיף וכי), בצירוף כל ההשמטות וההוספות
 הקשורים לכל מסכת ומסכת שנדפסו שלא במקומם בסופי מסכתות אחרות, מבלי
 להוסיף עליהם עוד הגהות ונזפרשים נחוצים אחרים שיש בהם כדי להרחיב את
 היריעה לכדי כרך שלם, והוספנו כאן רק השלמות למפרשים אשר רק חלקם נדפסו
 בש״ס הדל(כ״מים חיים״ ״מלא הרועים״ רבי ברוך פרנקל רא״מ הורביץ וכדו׳) וכן

 הס׳ ״מאיר נתיב״ שנדפס בסוף ש״ס זיטאמיר.
 כל המפרשים הוגהו מחדש ע״פ דפוס הראשון בהם הופיעו. ועי״ז הושלמו בהם
 קטעים ודפי הגהות שלמים שנשמטו בש״ס וילנא, כן הוגה וסודר מחדש על פי כתב

 יד ספר מאה שערים לבעל העיטור על הרי״ף.
 פנים חדשות באו כאן ל״הגהותהיעב״ץ״ הנדפסים בזה ע״פ הגהה והשוואה לעצם
 כי״ק בשולי גליון הש״ס שלמד בו, ומספרו בכי״ק ״קולן של סופרים״, אשר מלבד
 התוספת המרובה על העיקר שיש בהם, נתלבנו היטב גם ההגהות שנדפסו עד כה.
 p הוספנו ״הגהות מהרש״ם״ מכי״ק הגאון רבי שלום מרדכי הכהן מברזן בעמ״ח
 שרת מהרש״ם שנעתקו משולי נליון הש״ס שלו, וכן גם הגהות וחידושים מתוך

 ספר ״עיני שמואל״ מהגאון רבי שמואל אהרן ראבין זצ״ל אבדק קארטשין.



 רשימת הספרים המובאים כמדור הגהות וחידושים
 (לפי סדר א-ב, כוכב מציין מפרשים לרי״ף בלבד)

 מהר״• שיף- רבי מאיר שיף מפלדא

 מהרש״ם ־ רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון אגד"־ בעחאן(מהרש״ב)

 מהר״ץ ־ הגהות על המהרש״א - רני צב־ הירש אב״ד הלברשטאט

 ני־ר״ץ חיות - רבי צב־ ה־יש ח״ת אב״ד זאלק־וא (גזהיצ״ח)

 מהנה אפריים * - דבי אפ־ים נבון(כזהנ״א)

 מים חיים - רבי -זק־הו די סליה בעל הפר־ הרש

 מלאכת יו״ט * ־ -ב־ יום טיב ליפטאן אכ״ד קאפלי(;לליוי־ט)

 מלא הרועים - רבי יעקב צבי יאליש אבריק ד־נוב(פל״הו

 מעשה אילפס * ־ מבעלי פסישי הים הנייר מרדכי זאב איהיננא וניס־ רבי יוסף שאו

 נאטנזאון אבד״ק לבוב

 מצפה איתן - רבי אברהם ב״ר אריה-ליב משכיל לאיתן ממינסק (מצפ״א)

 מראה כהן - דבי בצלאל הכהן מרץ ילנא (י״ירא״כ)

 נמוקי הגרי״ב - רבי •הידר בכרך אבד״ק סי־נ•

 סדר הדורות - יב־ יחיאל הלפיי; אבריק:;•נסק (סה״ד)

 עין יפה- רבי פלכאל צבי טננבויס בעפ״ט דבר־ מלכיאל

 עיני שמואל ־ רבי שמיאל אהרן ראבין אבריק קארטשץ

 פורת יוסף - רבי ־וכף ב״ר רפאל(טקוביץ) מו״ץ וילנא (פור״)

 פעולת שכיר * - רבי ׳שכד בער ביר תנחום מוילנא ופעול־ש)

 רבי צבי הירש - אבריק בילץ (רצייה ברלין)

 קרני ראפ - רבי אהרן משה טו־בש אבריק יאט־

 רבי מרדכי מארחש - אב״ד פאר-צק בעל הבאור על מהרים שיף(ר״מ פארדוש)

 רבי אברהם אבא קליינרמן מביאליסטאק זצ״ל - הנהי־ על הגו

 על מבי הילודה

 רבי שאול קצנלבויגן - אב״ד בדיסק (ר״שקצנלבויגן)

 רבי שמואל שמעלקא טויבש - אבייל יאס־(ריש טויבש)

 רבי פייפל טויבש - אב״ד •אבי בן הרב רבי שמואל שפעלקא טו־בש(ריפ טו־בשו

 רש״ש ־ רבי שמואל שטראשץ מוילנא

 רבי מנחם דוד *- י״ר ־צחק איש טיקבין- פסק מהגאון הלל

 דבי שמחה מדסוי ־ בן הנ"־ צב־ חריף(ר״ש נלדסו־)

 רבי שמואל פחמעויץ * - מרץ דמאהליב וישכיר)

 שער הלקוטות - יבי ־שכר בער בעמח״כ פתה־ שערים(שעה״ל)

 תיקוני• וציוני• ־ שנדפס־ בשייט ווילנא בטוף המסכתות

 תפארת למשה ־ רבי כלשה ב״ר אברהם(מגזע צבי) אבריק הוראדנא(תפל״כל)

 תפארת שמואל - רב־ אהרון שמואל קאיידנו־ר(תפא״ש)

 ארץ צבי - על הגהות אשר״. רבי יהודה צבי בעטח״ס מנחת יהודה (אר״צ)

 רבי אורי שרגא פייביש טויבש - אב״דיאטי(רא״שטו־בש)
 רבי אליהו גוטמכר - אב״דגר״ייץ(רא״ג)

 רבי אלעיר אדא - אב״ד בראדי(ר״א לנדא)

 רבי אפרים זלמן מרגליות - בעמ״ח בית אפרים(דארמ)
 רבי אלעזר משה האי הורביץ - אבריק פינטק(דאמי׳ה)
 רבי גדלי־ ליפשיץ־ בעפח״ס רל ישרה ועוד(ר״ג ליפשיץ)

 p אריה - רבי זאב ב״ר אריה לפיקץ אבד״ק טעלז(בנא״ר)
 ברכת ראש- רבי אשר הכהן אבריק טיקטין [וםימנא מילתא היא כי אלה הגהות אשר •באו
 ב־.־־ חצא־ לבנה כזה!) הנן אשר הפהבר החסיר איזה תיבות לתועלת כל לומד ומבין, ואש־ העדיף

 או החל־ף איזה תיבות •באו בתוך חצא־ מרובע j ] כזה.|

 רבי בצלאל רנשבורג - (ר״ברנשבורג)

 רבי ברוך פרנקל תאומי• ־ בעפה״ס"ברוך טעם״ ועוד(רב״פ)
 גיליון אלפ• * ־ רבי שניאור זלמן הירשוב״ן אב״ד גאלרנגען

 כליון מהרש״א - רבי שלילה איגר אבריק פוזנן(גי מהיש״א)
 הגר״א - הגאון רב־ אליהו טוילנא

 דברי נחמיה - רבי נחמיה בירך הלוי אב״ד דובראוונא(דבנ״ה)
 הגהות - על פטק־ הוכפו־(:רפט בש״ס דפוס ״לנא)

 רבי זאב וואלף האי מבאכקוויץ - בעפ״ח כדר:לשנה!ירו תלוי)
 חדושי הרד״ל - רב־ דיד לוריא פביחאו־-ישן(רר״ל)

 חידושי אגדות מהרש״א-(ח־יאמהרש״א)
 חכמת מנוח - רבי מנוח הנדל כלפרנ(בדורי של המהרש״ל)

 חלופי גרסאות - רבי אברהם אבא קליינרמן(נדפס בטוף ש״ס וילנא)
 חת• •ופר - ״בי פשה סיפ־ אבריק פרעטכורנ(הת״ט)

 חק נתן ־ רבי נתן בורגיי' פטוניכ(ה״נ)
 חשק שלמה - יבי שלפה הכהן פריץ ווילנא(הש״ל)

 יעב״ץ - רבי יעקב עפדץ

 יפה עיני• - רבי אריה לייי יעלין אבריק בילטק(יפ״ע)
 רבי יוסף חנינא ליפא מייזליש - בעפ״ס שרת תפארת יוסף(ר־חל״פ)

 רבי יצחק אייזיק הבר - אבריק טיקטין(ר־״א הבר!

 רבי ישראל ליפשיץ - בעפ״ט תפארה ישראל על המשניות(ר״י ליפש־•;)
 רבי יחזקאל אדא ־ הנודע ביהודה(ר״י לנדא)

 לבוש - רבי פרדכ׳ •פה בעל הלבושים עט.־״קונים •הוספות מבעלי מפרשי הים
 מאה שערי• * - לרכינו יצחק ב־ אבא נזרי ז״ל מפארשיליא בעל העיטור

 מאיר נתיב - רב־ שבתאי ב״ר אליעזר זוסמן מאלטונא נכד השייך(פא״נ)

 רב״פ - ר״ב פרנקל
 ר״י ליפשיץ-ר ישראל ליפשיץ
 ר״י לנדא- רבי יחזקאל לנדא

 דיחל״מ - ריח״ל מייזליש
 רמ״ש- ר׳ מתתיהו שטראשון

 רשני״ר - ר״ש מרובזעויץ
 שעה״ל - ׳ביער הלקוטות

 תפא״ש - תפארת שמואל
 תפל״מ - תפארת למשה

 רשימת קיצורים לשמות הספרים
 המופיעים בסוף כל דיבור המתחיל

 מרא״כ - מראה כהן
 סה׳׳ד - סדר הדורות

 פור״י - פורת יוסף
 פעול״ש - פעולת שכיר
 ראז״ט - רא״ז מרגליות

 ר״ג ליפשיץ- רבי גדליה ליפש
 רא״ג - רבי אליהו גוטמכר

 ראמ״ה ־ רא״מ הורביץ

 יעב״ץ - ר״י עמדין
 יפ״ע - יפה עינים

 מא״נ - מאיר נתיב
 מהרצ״ח - מ־ר״ץ חיות
 מחנ״א - מחנה אפרים
 מאה - מלא הרועים

 מליו״ט-מלאכת יו״ט
 מצפ״א - מצפה איתן

 אר״צ - ארץ צבי
 בנא״ר ־ בן אריה

 דבנ״ה ־ דברי נחמיה
 ג׳ מהרש״א - גאון מהרש״א

 הגר״א - הגאון רבי אליהו מוילנא
 האג - הלופי גרסאות

 ח״נ - חק נתן
 חש״ל - חשק שלמה
 חת״ס - חתם סופר



 הגהות בבא כתרא דף כ ע״א וחידושים א

 הגהות וחידושים למסכת בבא בתרא
 והשיגו עליו הרמב״ן בליקוטיו לשבועות
 והריטב״א שם בחי׳ שנדפסו בס׳ מעשי צליקיס
 ע״ש. (רמ״ש)

. ע׳ תוי״ט ׳ ו י כ ״ ר ה ל ש ק . ו ן םי י ה כפ ״  ד
 שתמה על חושית ר״י הא בגמ׳ קאמר להלכתא
 גמירי לה ללשון תורה לחול ולשון חכמים לחול.
 ולק׳׳מ, לקושיתם ללס״ל למקשה ממאי
 לכפיסין ארחי ולא ילע מזה רהלכתא גמירי, הי׳
 לו להקשות קושי׳ חמורה להא משמע להוה
 מעץ, ולא הו״ל להקשות מנלן רק קושית
 השוחר. ובזה ניחא רבריהם בתי׳ שכתבו לשמא
/ לע״פ האמת לק״מ כמ״ש התוס/ רה על  כו
 המקש! רצו לתרץ אמאי לא הקשה מזה כפום
 ס״ל. לזה כתבו להמקשה לא רצה להק׳ מזה
 רשמא כו׳. וכונת התוס׳ מפרש בגמ/ רצונם
 בגמ׳ מפרש ולא הלכתא גמירי וכס״ל וקשה
 לר״י כו׳ והבן. וע׳ חי׳ הרמב״ן, ועלי׳ יש לתמוה
 כדברי התוי״ט לתירוצו לשם כפיס הוא חתיכה
 הן מעץ הן מאבן, ובהכרח לתירוצו הוא רק
 למסקנא. משוס מתירוצו לא קשה קושית הגמ׳
 כלל לאימא ליבני כו׳ רא״כ לא הוי כפיס חתיכה,
 ובמסקנא א״ש לברי התוי״ט ולשון תורה כו׳
 וצ״ע. בתענית י״א א׳ סרש״י דכפיס הוא חצי
׳ להוא  לבנה וכחי׳ התוס׳ לכאן, ובחגיגה ט״ו פי
 חתיכת עץ וכוונתו שם כמו שתי׳ הרמב״ן לכפיס
״ב) י ר י הג ק ו מ  שם חתיכה, וצ״ע לכאורה. ״

. התוי״ט חמה להא ׳ ו י כ ״ ר ה ל ש ק . ו ד ״ א  ב
 אמרינן בגמ׳ לכפיסין ארחי גמרא גמירי לה בוי.
 ולנ״פ דהא גם מקמי לשני ליה גמרא גמירי לה
כ״ה גי׳ רש״י) ) מי  לא פריך אלא לילמא הם לי
 ללא משפיין, אבל לליהוי עץ לא הוי קס״ר, ולכן
רש״ש)  מקשה ר״י שפיר. (

. ע׳ במוסף הערוך ערך ץ ל ע א ש ו ה . ש ד ״ א  ב
 כפס שהוא מלשון חתיכה, ונראה למורכב מן כף
 פס, כשקיפס בבכורות מ״ג. !ראמ-׳ה!

׳ ל ו י ו ג ר ב מ א א ק ל א ד ה . ו ל י ו ג ה ב ״  ד
ל כ ׳ ל ר ו מ י מ י ל ע ט א נ ל ם ד ו ש ם מ י ח פ  ט
. וקשה לא״כ גס גזית הו״א רבעינ ד ח א ד ו ח  א
 חמשה טפחים לכל אחל, וא״כ צריך הכות

 להיות רחב עשרה טפחים. והיאך אפשר לומר
 כן, הא אמה טרקסין להוה גטה ל׳ אמה וקאי
) ואילו הכא לגובה . ג )  ברוחב אמה כלאיתא לקמן
 ד׳ אמות צריך י׳ טפחים רוחב. וי״ל לתוספות
) ר״ה שאני התם ח״ל, ג. )  אזלי לשיטחייהו לקמן
 הו״מ למימר לאגב תקרה ומעזיבה קאי טפי
 כלאמרינן בסמוך. אבל לפי מה שכתבו התוספות
 שס ע״ב אמר אביי השתא לא צריך לשנויי קמא,
 י״ל לליתא להאי סברא כלל, וצריך ללחוק ולומר
( י ״ ר ו פ  למ״מ חשש התנא שלא נטעה. (

ו ג ה נ ו ש מ ת כ ו מ ו ק מ ל ה ג כ ה נ מ . כ ד ״ א  ב
. נ״ב ר״ל לאם נהגו בפחות מששה בגדל ׳ ו כ  ו
 כמש״ל, ונימא לאך ע״ז לבל קאי תיבת הכל
 לאתויי ולא גם אהוצא, ומנ״ל לאתרי גס הוצא
 וכוי. וע״ז כתב ר״ת ז״ל לבפחות מכאן, ר״ל
 לאס נהגו בגדל בפחות מששה וכו׳ אין לסמוך
 על המנהג בזה למנהג גרוע הוא וכמש״כ
 הרא״ש ז״ל, וס״ל לר״ת ז״ל ג״כ כלברי הרא״ש
 ז״ל בזה, ומיהו לקמן בהרא״ש ז״ל סימן ה׳ לא
 משמע כן. :;מראי-כ׳

. להכל במשנה י ו כ ר ו ת ו ו י ג ה ם נ א . ד ד ״ א  ב
 לא קאי אשיעורא, רק אמין המתיצה. להכל תני
 קולם השיעורים, ובמין ל״ש יותר מגדל וקאי
 אפחות, וממילא ש״מ גם פתות מהשיעור
 3כאו״א. (ראנז״ה)

י בקעה ב ׳ ג מ ג ך ב י ר פ ד . כ ך כ י פ ה ל ״  ד
. בכל הלבור מוכת למפרשי פרכת הגמ׳ ׳ ו כ  ו
 ולא יעשו וכו׳ דמספיקא הוי לשניהם. וצ״ע
 ללמה לא יהיה העדר החזית ראיה וכפרש״י שם.
 ולפ״ז צ״ל ע״כ להאי לפיכך קאי אהיכא לעביל
י מ  חל חזית כמו לפיכך לסיפא, ואמר ללא מ
 כיון שיכול לכופו, וע׳ ברא״ש ובנ״י. וה״ק
 בגמרא ל״צ לנפל לרשותא לחל, ר״ל רמשום
 סברא לעישין בע״כ הוי של שניהם אפילו נפל

 העלה. אבל הכא חייבין לחלוק והרצון הוא רק
 אכותל, ומביא מכרם להתס נמי סימן חלוקה כג
 להו אינה על בעל הכרם לבל אלא על שניהם
ראמ״ה)  בשוה, והיתרון על בעל הכרם. י
. ןלקמן כו ע״א ר״ה ה צ ר פ נ ם ש ר כ ת ה צ י ח  מ
 אחל, ב״ק ק ע״א ל״ה מחיצת, וע״ש ע״ב ל״ה
 אומר, מכות ל ע״ב ר״ה הא], בכורות כ3 ע״א
: ש ו ב  ל״ה יתיב. (מא״נ, ל

. כונתו לתרץ קושית ׳ ו ל כ כ . ר״ה ה י ״ ש  ר
 התול״ה בגדל, והיינו לאמאי איצטריך, וכונתו
״ב; י ר י הג ק ו ח  להלין כהרמב״ן יהרא״ש. ״
. נ״ב ׳ ו כ ל ו י ו ג ת ב ו נ ג לב ה נ . אם מ ד ״ א  ב
 ר״ל שבזה לבר תלוי במנהג, אך בגויל או בגזית
 עצמו אינו רק לפי השיעור המפורש כאן במשנה,
 ואפי׳ נהגו ביותר וכו׳ וכמש״כ המוס׳. [א״ה,
 ובשיטה מקובצת כאן כתב ל3חל צל רש״י חולק
 על התוס׳, להתוס׳ ס״ל לאס נהגו לעשות
׳ טפחים בגדל יעשה, ואכן מלברי  בפחות מו
 רש״י ז״ל אלו משמע לאפי׳ בפחות לא אזלינן
 בתר המנהג, וכן רעת הרשב״א ורוב המפרשים

 ע״ש. ע״כ הגה״ה מאתיו מהרש״כ ג״י].
( כ ״ א ר מ ; 

. ר ו ד ג ו ל ר ל מ ו . א ה צ ר פ נ ה ו ר ה חז ״  ד
 נלע״ר כונת רש״י משום לקשיא לי׳ קושית
 הסוס׳ ללמאי נקיט מרי זמני אומר לו גלור, ופי׳
 כן לפעם ראשון צריך הוא להתרות ולומר לו
 גרור אתה את הכרס שלא יאסרו כמ״ש רש״י
 בר״ה שלפני זה. ובפעם שני אינו צריך להתרות
 כלל רק להוליע לו שהצורך לגלור, לבל יתנצל
 שלא ירע שנפרצה. לזה לקלק רש״י 3פעם ראשון
 בתיבת גלור כלשון צווי באלו נקול גלור להיינו
 התראה שלא יאסרו הגפנים את תבואת השלה
 כמ״ש רש״י ל״ה אומר לו, וכאן כתב רש״י
 לגרור להורות נתן כי בכאן תיבת גלור מנוקר
 גלור והיינו מקור וחסר למ״ל השימוש כגולע
 לבעלי הרקלוק, והכונה שאינו אומר לו שום
 טעם רק שמזכירו כי עת לגלור, ואינו צריך
 להתרותו בכל פעם אף בפעם הב׳. וזה השמיענו
ן ב ״ י ר קי הג מו נ ; .  הברייתא. מ״ל

ז ״ ע ק ד ״ פ ב . ו ן י פ ת ו ש . ה״ה ה ת ו פ ס ו  ת
. עפרש״י שס. והיינו דחייתי משבועות. אף ׳ ו כ  ו
 להמ״ל משאר מקומות שאינן מסלר נזיקין לא
 אכפת להו, וע׳ רבות (שהש״ר) ע״פ ראשו כתם
; ה ״ מ א ר  וכוי. !
ש ״ ק מ ת סלי ו כ מ א מ י תנ ד כ . מ ד ״ א  ב
. כמהרש״א נתקשה רמאי ׳ ו ת כ ו ע ו ב י ש  דקתנ
 מייתי התוס׳ מהא ללייק הגמ׳ בשבועות,
 לרילמא התם פריך רק למ״ל כולה נזיקין חלא
 מסכת היא, ומכות ושטעות בסלר נזיקין הן.
 וי״ל להתוס׳ ס״ל כמו שפי׳ רש״י בפ״ק לע״ז
 (ז.) 3ל״ה כולה נזיקין וז״ל מלתא 33י ע״כ.
 ומשמע ללוקא בג׳ 3כות אמר הכי ולא 3שאר
 מסכתות, וכ״כ הריטב״א ריש שבועות. ויש
 לה״ר מהא לאי׳ במלרש רבה פ׳ מצורע ושה״ש
 לנזיקין ל׳ פרקים, וש״מ לסתם נזיקין אינו אלא

 ג׳ בבות לאלו בכל הסלר יש הרבה פרקים.
( א ״ פ צ מ ! 

א ק ר י ך פ ל ה י ע א ק י ד ״ ר ד מ ו א . ו ד ״ א  ב
. בתוספתא סוף ב״מ כולל פרק י ו ל כ י ע ל  ד
 השותפין עם פרק אחרון של ב״מ. יפוו״י<

. עי׳ רש״א שכתב ול״נ למימר ללמ״ל ד ״ א  ב
 כולה נזיקין חלא מסכתא פריך לשבועות ומכות
 מנזיקין הס כו׳ עכ״ל. וכבר תפסוהו איזה
 מחברים כי באמת מ״ש כולה נזיקין ח״מ,
 הכוונה על תלתא בבי (שנקראו יתל ״משכת
 נזיקין״ כמ״ש מר אבא הגאון ז״ל בהגהותיו
 לב״מ י.). אך אמנם לא הרש״א לבלו אמר כן.
 וכבר קלמו תל מן קמאי הוא מורינו הר״י ן׳
 מיגש בחידושיו בדש שבועות (שנלפסו בס׳
 אוריין תליתאי) שכתב וז״ל, א״נ י״ל לההיא
ר״י כולה סלר נזיקין כחדא  לאמרינן התם ו
 מסכת לאו אתלתא ב3י בלחול קאמר אנא אכולה
 סלר נזיקין להוו ליה מכות ושטעות בכלל ע״כ,

 מלאים מזה, ע׳ חילושי הרמב״ן. ולי נראה משום
 להרא״ש הביא לעת מי שאומר לאם חבירו רוצה
 לבנות מתוך שלו מחיצה קלה לסלק היזק ראיה
 ש״ל, ואין חבירו יכול לכופו לעשות כמנהג,
 ונסתייע מהך ברייתא למחיצת הכרם ע״ש היטב.
 וללעתי מתורץ בזה מה שהקשו התוס׳ כאן
 ללמאי נקיט חזר ונפרצה, להורות נתן לאינו
 מחויב לעשות מגדל וגזית רק במחיצה בעלמא
 ואס יזיקנו יש שופטים בארץ. והנה ללילן לאימ
 לן היזק ראיה ומתני׳ לקתני רצו בשאין בה לין
 חלוקה ובונין את הכותל בע״כ, צ״ל לוקא לבוסין
 זא״ז, היינו כשאין האחל רוצה לבנות על הוצאות
 שלו רק על הוצאות שניהם. והנה מתני׳ נקט
 סתס, וקצת רוחק הוא. משא״כ אס נאמר
 למחיצה גולא והתנו לעשות כותל ניחא טפי,
 ולינא להרא״ש מוכח מהו ברייתא. לזאת הביא
 הש״ס הברייתא הזאת נראיה למחיצה גולא,
 משוס לעל לישנא לא איכא טובא להקשות כמ״ש
 התוס׳ ע״כ. ורצה האי לישנא לסייע מהך ברייתא
 לניחא טפי לומר מחיצה גולא והיזק ראי׳ לאו

 שמי׳ היזק ומתני׳ בכל גוונא ודו״ק.
( ב ״ י ר קי הג מי נ ; 

ן תנינן תמן אין ה. בירושלמי ה״א הי ו  סבר
 חולקין את החצר על שיהא ל״א לזה ול״א לזה,
 אמרי תמן בשאין שניהם רוצץ ברם הכא
 כששניהם רוצים, ואפילו תימר הכא בשאין שניהם
 רוצים רצה זה כופה כופין לזה. ופי׳ הרא״פ
פ״מ למתחלה מוקי 3א״3 כלי חלוקה ואח״כ  ו
 מוקי לה ט״כ כלי חלוקה וכופין ענ המחיצה
 ורצו קאי אשותפיס לעלמא, שא׳ יכול לכוף את
 הב׳. ומובן הלוחק, וכענ״ר ג׳ לגרוס ואפילו
 תימר הכי ןביו״ל] אין שניהם רוצים כו׳ וה״פ
ט היינו כך ה  כיון ששניהם רצו לחלוק אף ל
 כמחיצה אין שניהם רוצין יכול הא׳ לכוף את הב׳
 למחיצה והוא כל״ב הכא. (יפ״ע<
. ׳ ו ם כ ר כ ת ה צ י ח א מ י א כדתנ ד ו ה ג צ י ח  מ
 תימה להיה יכול להביא מכמה משניות המוזכר
 שם מתיצה על כוונת גולא, ועי׳ לשון התוספות
 לקמן ע״ב ל״ה ואימא. ואולי באותו מעמל נשאו
 ונמנו בברייתא זו לענין שהובאה בב״ק, לכן
 הביאוה ללוגמא. וכה״ג כתבתי ברפ״ב לשבת
רש״ש)  ושם (קיב ב) עשו״ש. (

. ׳ ו ם כ ר כ ת ה צ י ח א מ י א כדתנ ד ו ה ג צ י ח  מ
 עי׳ בהגהות מר אבא הגאון ז״ל. ואוסיף על
 לבריו שבתי׳ הרמב״ן כ׳ וז״ל הך ראיה כלי
 כסבא, שבכמה משניות ובדיחות שנויות בתלמול
 בלשון מחיצה שהוא גולא, אלא חלא מינייהו
 נקיט לחביבא ליה משוס שהוא חילוש גלול
 למינה שמעינן לינא לגרמי עכ״ל. (דיכא לגרמי
 חבי3א 3עיני הרמב״ן, וכתב ע״ז קונטרס גלול)
 וכן כ׳ הנ״י בשס מפרשים. ואח״ז ראיתי בתו״ח
נ מרמב״ן. ובמ״ש ״  שהאריך בזה, ולא ה3יא ג
 שם החו״ח למחיצה הוא לשון חציצה כרמשמע
 בהריא בערוך ערך חץ והמ״ם אינה מיסול
 החיבה אליו כמו מ״ס למכירה יכיו״ב כי׳ ע״כ.
 לכאורה נזרקר שגיאה כי במכירה המ״ם הוא מן
 היסול. אבל ללמל עליו זכות י״ל כי יאמר
 ששניהם מנל״ה מחיצה שרשו חצה. ומכירה
 שרשו כרה, כמ״ש מיס תכרו מאתם (לכדם 3),
ג א׳) ואכרה לי י  ומ״ש בר״ה (כו אי) ובסוטה (
 (הושע ג) שכן בכרכי הים קורין למכירה כירה,
ש) ׳ מ׳ י  צע״ק. ובחולין(צב א׳) ליתא. (

. עיין ברמב״ן ז״ל שכתב וכן לקמן ׳ ו ה כ  םברו
 בהמוכר את הבית איבא סברוה לקאי. ועיין
ט סבר רב אשי ) ג לף קט:  במלחמות ה׳ ב״מ (
 למימר רבעא להוא לנקא. וליתא שם, ונראה
) ברשב״ס, ונראה לל״ג סברוה, : ע ) ף ל  שכיון ל
 משמע להגירסא הישנה היתה סברוה אע״ג
 לקאי במסקנא, והתוספות לא הביאו משם משום
( י ״ ר פו  גירסת הרשב״ם. (
. י ו כ א ו י א כדתג ד ו ה ג צ י ח י מ א ה מ  סברו
 מצינו הרבה משניות וברייתות גולא מחיצה, אלא
 להתם נהי לבעי גורא, מ״מ ליבא שם שום
 חלוקה בלא״ה, ושפיר הוי מתיצה מלשון מחצת

 דף ב ע״א
. ה צ י ח ת מ ו ש ע ו ל צ ר ן ש י פ ת ו ש , ה ' י נ ת  מ
 ע״ז ע ע״ב, ב״מ לה ע״ב ל״ה תחזור, ודף קטז
 ע״3, עירובי[ צל ע״א ל״ה וליפלגו. (מא״נ)
ט ״ תן ג ו ה ג ׳ ז ו ע כ צ מ א ל ב ת ו כ ץ את ה נ ו  ב
. לכאורה ה״נ רז״א אלא ׳ ו ט כ ״ תן ג ו ה נ ז  ו
 כשחלקיהן שדן, אכל כשחלק א׳ גלול משל חכירו
 נותנין לפי הערך שיש לכאו״א חלק בו. ולומה
 להא ללקמן (ז 3) למבין לסי ממון, וע״ש
 בתל״ה לפי קירוב. וזה אשמע לן התנא 3אמרו
 באמצע, לומר למיירי בחלקים שרם. אבל לא בן
 כתג הטוש״ע בסי׳ קנז ס״ג, ועל ראיות הגר״א
 ז״ל שם, אומר אני ערבך ערבא צריך. 1רש״ש)

. חגיגה טז ע״א ברש״י ל״ה וכפיס. ן י ס י  כפ
 ו:נזא״נ1

ים. פי׳ הרע״ב לשיעור לבנה ג׳ ן לבנ י ס י פ  כ
 טפחים. ול״ל במחכ״מ ללפי המסקנא בגמרא
 משמע רמתני׳ בזוטרי לעס סידן לא הרן אלא
׳ ש רש״  ג״ט. י

. נ״ב הא ללא ׳ ו ל כ ת ו כ ל ה פ ם נ ך א כ י פ  ל
ט חצר לצריך לעשות חזית מכאן  הוזכר במשנה ג
 ומכאן, כתב הרמב״ן בחידושיו והרא״ש כאן
 בסימן ו׳ בשם הר״י אבן מיגש זצ״ל, דמוכח מזה
 דבחצר לא תקנו חזית כלל, ואם אחד עשה משלו
 לית ליה תקנתא אלא גשטרא. והרא״ש ז״ל לחה
 זה לי״ל להא ללא תני חזית 3רישא משום
 לפשיטא הוא, ובסיפא נמי לא תגי ליה אלא איילי
 לתני לינא תנא תקנתא, כמו לאמרינן לקמן
) ע״ש. והרבר תמוה חלא לאכתי ל:  בגמרא (
 תקשי לאביי שם לס״ל לתנא תני תקנתא לחולא,
 וכמו שכ׳ התוס׳ שם 3ל״ה לאפוקי. ועול לאף
ד בהוצא י י  ללילן, הא מסקינן שס לבסיסא מ
 וקמ״ל לינא לבתזית סגיא, והך חילושא שייך
ט חצר. [ואפשר למשוס  לאשמעינן גם ברישא ג
 זה מסיים שם הרא״ש וכיון לבבקעה וכוי, ור״ל
 דבמצר נלמל מכ״ש מבקעה למהגי חזיח גם
 בהוצא, והכל חל תירוצא הוא ודלא כדברי
 הפלפולא חריפתא שם ולו״ק]. (חש״ל)
. עתוי״ט העתקת פי׳ הרמב״ם ׳ ו נה כ י ן בג כ  ו
 בזה, (ויש בו ט״ש במש״כ ולא זכר שהיא
 מעורבת עם גנת פלוני, לצ״ל עם גנה פלונית,
 וכ״ה בסיה״מ וכ״מ להדיא מהה״מ שם, וע׳
 ש״ך ר״ס קג״ח), ושלזה כוון ג״כ בחבורו. ומ״מ
 חלוקין הן, לכפירושו כ׳ דנבקעה סתס אין כופין
 כו׳ ואפי׳ במקום שנהגו לגלור, ובחבורו כ׳ אלא
 במקום שנהגו. וגם מהכ״מ משמע שהיה גורס
 (בתנורו) בגנה סתס ואפי׳ במקום שלא נהגו
ו דהיינו סתם, ובפירושו כ׳  לגדור, ופי׳ לבד
 ואפי׳ במקום שנהגו שלא לגדור. אמת דבב״י
׳ שלפנינו) וכן י וכג )  משמע לגס בתנורו גורס כן
 העתיק בשו״ע, ואפ״ה פרשהו להיינו סתם
 ולוחק. >רש״ש)

נ הטור בסימן קנ״ח העחיק לין ״ נה. נ י ן בג כ  ו
 לגינה ביש בה לין חלוקה, יכתב המ״ל בפ״ב
 משכנים והקצה״ח שם בסי׳ הנזכר, לס״ל להטור
 לנגינה אין בו היזק ראיה כ״כ במו בחצר, ולכן
 באין בו לין חלוקה ונתרצה לחלוק לא כפינן ליה
 לבנות כותל, והא לקחני וכן בגינה לא קאי רק
 אגדל וגזית ע״ש. והלבר צ״ע להא בגמ׳ לא
 מקשה רק אל״ק רהיזק ראיה לאו שמיה היזק
 מגינה למתייבין אותו, ואליביה מתרץ דוכן קאי
 אגדל וגזית, ומשמע ללל״ב להיזק ראיה שמיה
 היזק שפיר קאי וכן בגינה אכולהו. ולולא לבדהם
 ז״ל יש לומר לכוונת הטור ללישנא לסתמא הוי
 כמקום שנהגו לגליל לא שייך רק ביש בו לין
ץ חלוקה לא שייך מנהג, להא  חלוקה, לבאין בו ל
 תליא ברצונו ליכול לומר אין רצונו לחלוק אם לא
 שיבנה תבירו בשלו ולו״ק היטב. יחש״ל)
ם יא ד ר . נ א ד ו ה ג צ י ח י מ א ה מ . סברו א ר מ  ג
ג״ק צו ע״ב ל״ה סברוה].  ע״א ר״ה סברוה, [

( ש, מא״נ לבו ) 

׳ כדתגיא. הא למייתי לוקא הך ו ה כ ו  סבר
 בדיתא לראי׳ דמחיצה גולא, והלא כל משניות



 ב הגהות כבא בתרא דף ב ע״א - דף ב ע״כ וחידושימ
 דר״מ משוס לס״ל דהיזק שאינו ניכר שמי׳ היזק
 ואח״כ מסיק הגמרא דטעמא לר״מ משוס
 לקנסינן שוגג אטו מזיל. וי״ל לס״ל לתוס׳ ז״ל
ן לר״מ אלר״מ מהמכשל ד פ  למסקנא להמם ל
 כשבח ללא קניס ומשני לכי לא קניס בדאודיתא
 ובלרבנן קניס, וס״ל להתיס׳ דה״נ אסורא
 לאורייתא ולא קניס ר״מ, ומ״מ הלבר לזה
 שנתיאש לכאורה לא הוי איסורא לאורייתא, ואף
 אס הפירות נאסרין מ״מ לא נקרא זורע כלאים.
 ואל תתמה היאך הפירות נאסרים והוא אינו
 עובר על זריעת כלאים להא מציגו כה״ג לס״ל
 להרמב״ס ז״ל (פ״ה מהלכות כלאים) לאע״ג
 לאינו לוקה משוס כלאים על שיזרע חטה
 ושעורה וחרצן במפולת יל וכר׳ יאשיה, מ״מ
 לענין איסור פירות בתל מינא סגיא, ואף להר״ן
 קידושין(פ״א) משיג על הרמב״ם ז״ל, בב״ז גם
 הוא ס״ל במפולת יל לא בעינן לאסור פירות
 וכלמוכח מתניתין להמעביר עציץ נקוב בכרס
 (כלאים פ״ז), ואף אס נימא להתוס׳ ס״ל לזה
 נקרא אסורא לאורייתא, מ״מ כיון ללא עביל
 מעשה רק במחשבה, יותר ראוי ללמותו למטמא
 ולמלמע מללמותו להמבשל בשבת בשוגג, רשם
 לא שייך לקונסו שוגג אטו מזיל ויבשל בשבת,
 משא״כ כאן שמתעצל מלגלור. וצריך לומר לקאי
 קושיית התוספות על מתניתין להמסבך גפנו על
 גבי תבואתו של חבירו לקילש וחייב באחדותו,
 הביאו התוס׳ לעיל ע״א ל״ה כלתניא, רהתם
 קעביל איסורא לאורייתא ומ״ט קניס, ומ״מ גס
 התם לפי מה שכתבו התוספות מנחות (טו.)
 ל״ה והתירו הגפנים, וז״ל וצ״ל לתבואה להתם
 ןפירש למתניתין להמסכך על גפנו] אינו מחמש
 המינים, לא״כ הוי איסורא לאורייתא כמו קנבוס
 ולוף למסקינן הכא לאסור, והיכא מסיק ר׳ יוסי
 לשרי. ולכאורה גס הברייתא למחיצת הכרס
 שנפרצה איירי כה״ג, וא״כ לבד התוספות
 צריכים ע״ג, ומהר״ס ז״ל רחק לפרש בלבד
( י ״ י ו פ  התוס׳ בע״א אבל זהו לא כפשוטו. (
. צ״ע לא״כ ׳  ר״ה ה״א. אבל אם רצו וכו
 המנהג לא מעלה ולא מודל, לתלוי הכל ברצונם.
 ולפרש״י ניחא, רברצו סתמא עושין כסי
 המנהג. !:ראמייהו

. לפי רבד הרא״ש שכ׳ ׳ ה גינה כו ״  ר
 דלמסקנא היזק ראי׳ בחצר יומר שייך מגינה,
 והיינו ללא קתני במתניתין מנהגא גבי חצר
 משום כו׳ מתורץ קושית וא״ת השני. ויש לקשר
 בזה לבד התיס׳ אחרי שתי׳ רבגיגה ג״כ כל שעה
 והוה ממש כמו בחצר, לזאת הקשו קושיתם
 לא״כ למאי תני גינה. ומ״מ הרא״ש מחלה
 שפיר, ועיין בלשונו ותבין. וללבד התוס׳ צ״ל
 לאיירי בעיר תלשה שאין מנהג כמ״ש הרא״ש
( נ ״ י ר ג קי ה נחו  ע״ש. !

׳ ׳ בחצר כו ׳ דאפי ד כו ״ מ ל א״ת ו . ו ד  בא״
ש בגנה. אבל הרא״ש ונ״י כתבו ללמ״ל ״  כ
 הז״ר שמיה היזק חצר עליף מגנה, לאפי׳
; ש ״ ש ר  במקום שנהגו שלא לגלור מחייטן אוחו. :
ך. והיינו לוכן קאי על ל דאיצטרי ״ י . ו ד  בא״
 כל הלין, והלין לין אמת רק שא״צ רק משוס

 גדל נו׳, משא״כ בקושימ הגמ׳ והבן.
( נ ״ י ר ג קי ה מו נ ! 

. ולאי לגם י ו וכו ל רג  ר״ה נפל שאני. שהו
 לפירושם צ״ל שיולעים שנתרצה תחלה, רבלא״ה
 לימא מאן בעי מינך לתכנה ותורגל. אלא
 לפירושם י״ל שכופין אותו שנתרצה תחלה אף
 שמכירו לא נתרצה. אבל לפרש״י ל״ל הכי. וקשה
הו אמ״ ו  מאי איריא נפל, מיל שהקנו נתחייבו. (
ת דבר הצנע לו לעשו רג ד שהו ״ א  ב
 בחצר. הא ללא ניחא להו לפרש כפרש״י ז״ל,
 משוס למשמע להו לתוססית לכמו רכל
 התירוצים דלקמן היזיקא לרבים שאני והזיקא
 דבית שאני, היינו הכוונה דשם היזק ראיה שמיה
 היזק, כמו כן הכא לקאמר נפל שאני, הכוונה
 לשם היזק ראי׳ שמי׳ היזק, ומהר״ס ז״ל פירש
( י ״ ר פו  באופן אחר. (
טא דנפל שאגי מר פשי . כלו  ד״ה ודקארי
׳. הא  ואדרבה היה לו להוכיח מדקתני כו
 ללחקו להתוס׳ כאן יותר מבשאר מקומות, נ״ל
 משוס ללכאורה תירוץ הגמרא לא אתיא שפיר,
 למאי ממרץ סיפא איצטריך ליה למ״מ וכי משום
 הכי מקשה על מאן לאמר לא שמיה היזק, ע״כ
 כתבו התוס׳ לעיקר קושית הגמרא למקשה על
 מאן ראמר שמי׳ היזק, וע״ז חירץ הגמרא סיפא
 איצטריכא ליה. (,פור״י)
. ׳ מ כו ״ ׳ מ ג כו ג אע״ ״ ב ש ר  ד״ה הזיקא. ו
 לכאורה ה״נ לללת אינה משום הז״ר, אלא משום
 שמירה דומיא דדלתיס לעיר. וי״ל ללעתם ז״ל

 סבר בחצר שהיא למעלה מן הגג אבל גג שהוא
 למעלה מן החצר כופין ר׳ יוחנן סבר מימר בחצר
 שהיא למעלה מן הגג כופין אבל גג שהוא
 למעלה מן החצר אין כופין. ולפ״ז פליגי בסברות
 הפוכות, והרא״פ פי׳ דר׳ נסה דאמר בחצר
 גבוה מגג אין כוסי[, היינו לבעל הגג, אבל לבעל
 החצר טפי! ובר׳ יוחנן, ול״פ כ״א בגג שלמעלה
 מן החצר אי כופין לבעל הגג. וקשה מהא דתניא
 לק׳ ו ע״ב ואס היה חצרו למעלה מגגו ש״ת אין
 זקוק לו, והוא דלא כר׳ יוחנן, ולהרא״פ הוא דלא
 כחרוייהו, ודוח״ל דבמחיצה י׳ פליגי. ובענ״ד נ׳
 להגי׳ בדברי ר׳ יוחנן בחצר שהיא למעלה מן
 החצר אבל גג שהוא למעלה מהחצר אין כופין
 דס״ל דל״ח להיזק ראיה דבעל הגג בחצר ודלא
 כר״נ אמר שמואל כאן ור׳ נסה ס״ל כר״נ
 א״ש. ייפ״ע׳
 גג הסמוך לחצר. לקמן נט ע״ב ד״ה
ו נ ש. מאי לבו  ואפילו. (
. ׳ ו כו ן ל שי רו עו  גג הסמוך לחצר חבי
 לקמן הגי׳ עושה, וכן נכון, דהרי לא קאי אלא
. וש״ש:  ענ בעל הגג לבד, ע״ש ברא״ש. :
; ץ עב״ י  סליקא. צ״ל סלקת. י
 כדי שלא יאפיל. עמ״ש לק׳ כב ע״ב
 מירושלמי לק׳ פ״ב ה״ד דלא כהרא״פ ופ״מ
 שם. (יפייע!

. ד״ה קידש. לישנא דקרא נקיט פן י ״ ש  ר
 תוקדש. לכאורה ה״נ להגיה תקדש כדכתיב.
 ואוני נקיט לישנא דדרשא בקדושין(נו 3) תוקד
 אש, לילפינן מזה לאסור בהנאה. 1רש״ש:ו
ו ך כשרצ . ולקמן פרי טעמא דרצו  ד״ה ו
ך אלא ללישנא  מאי הוה כו׳. לפנינו שס צא פד
 לפלוגתא ע״ש בתוס׳. אבל באמת קושיא
ש ״ ש  ראשונה דשם יפול גס ללישנא לגולא. ר

רצו דקתני  ד״ה ה״א במסיפס בעלמא. ו
 וכוי. להשתא לא הוי רבותא הא דעבדי מסיפס
 אלא הא לעבלי כמנהג, ושייך שפיר רצו לחצות,
 ר״ל לחלק. שזה א״א בלתי עשיית מסיסס
 עכ״פ. •ואח• ה!
. ומוכח לה ׳  ד״ה סיפא. כלומר ה״ה וכו
 מדקתני סממא, משמע אפילו לא נחרצו. ול״ל
 לסמך אהא לתני נפל, דאי לא נתרצו כי נפל מאי
: ה ראמ״  הוה, הא א״ל משום סיפא וכוי. ,
בץ ליה. ואפי׳ עשו שניהם, י  בא״ד. לא מחי
ו ה ״ ז אנ ו  דהא סתם קתני. ,
יב באחריותו. דמי ת. ד״ה וחי ספו  תו
. צ״ע מטמא במשקין ודע אם הוכשרו  י
 טמאין מא״ל, וכן מטמא משקין דומיא דמנסך
 מא״ל, ועי׳ בירושלמי דכלאיס שם. ,:ראודהיו
חש להכי. צ״ע ספ״ב . ליכא למי ד  בא״
 לחולין דאיח ליה שותפות ע״ש, וי״ל. ,חת״ס:•
 בא״ד. נמי מפסיד. ול״ל למנסך בלאית ליה
 שותפות ספ״ב לחולין. רהתס ככלל מערב הוא
 כמש״ש התוס׳, ומערכ טון דחייב בלא שוחסות
 לא מפטר בשביל השותפות, משא״כ הכא דל״ש
 בענין אחר. אבל צ״ע דמשכחת במסכך גפן
 ח3ירו על ת3ואת חבירו, וע׳ בירושלמי רפ״ח
 דכלאיס מפרש משום קנסא. !.ראמ״הו
ד דוקא. י ד אי קנס הוא במז עו . ו ד  בא״
 נ״ב עי׳ ש״ך חו״מ שיי שפו דהעלה רכל דיני
 דגרמי קנסא הוא ואינו חייב בשוגג, וא״כ קשה
 הא כאן חייב רק מדיני דגרמי, והתוס׳ עצמס
 כתבו בפ׳ הגוזל בתרא דדיני דגרמי קנסא הוא
א חברו ״ י ר  וצ״ע. !
ל ד דוקא ה״ י ׳ במז ד כו ו ע ד ו ״ א  ב
ש ״ ש ר  להתחייב. עמש״כ בכלאים פ״ז מ״ה. ,

. דכהא שתם תנא לא ׳ ד דוקא וכו י ד במז  בא״
 כר״מ, ואף לפדן־ שם כגטין מכמה סתמי
 אדר״מ, היינו דעדיף טפי לאוקמי לר״מ משוס
 היזק שאינו ניכר, דתהוי עכ״פ אינך מתני׳
ראמ״ה!  כוותיה. !
ד להתחייב. אע״ג דר״מ הניס בשוגג ״ א  ב
 גגיטין ג״ג ע״ב, מ״מ כקיום מאים דה״ל
 איסור דאורייתא כמבואר בסתם משנה דכלאים
 רפ״ח מודה ר״מ דלא קנסי׳ כמבואר בגיטין
 שס. :חת״ס

ד דוקא י ד אמ קנס הוא במז עו ד ו ״ א  ב
 היה לו להתחייב. פירוש כמו במטמא ומדמע
 ומנסך בשוגג פטור ובמזיד חייב, והכא משמע
 לישנא ממיאש דאפילו בשוגג. וקשה להא
 ברייתא זו אתיא כר״מ כדאיתא ב״ק(ק.) והביאו
 התוס׳ לעיל ע״א, ור״מ הא ס״ל גיטין (גג:)
 המטמא ומדמע ומנסך אחד שוגג ואחד מדד
 חייב, וע״ש בגמרא דמתחלה רצו לומר דטעמא

 היזק ראיה. לקמן נט ע״א ד״ה עד, שבת צ3
 ע״א ד״ה אישחכח, עירובין מת ע״א ד״ה גופו,
 יומא לא ע״א ד״ה אמה, חגיגה יא ע״א ד״ה
(  ברום. :מא״נ
 ה״א במםיפס בעלמא. עי׳ פירש״י, והערוך
 סי׳(הביאוהו כחיס׳) כוחל חלול שיש בו חלונוח
 חלונות (וכ״ה טל רמ״ה), והמוסף כתב בל״י
 לבר חלול באמצע ע״כ. ובחי׳ הרמב״ן הביא פי׳
 הערוך 3שס הר״ח, והוסיף ראיה מאלר״נ
 [פכ״ח] שאיתא שם שלש [מרות] כת״ח כו/ אבן
 מסיפס, שיש לה ל׳ פיות מל׳ רוחותיה. הא
 למדנו שהמסיפס כותל של אבנים הוא, והוא
 עשוי כלו חלונות כל אבן ואבן שבו יש לו ד׳ פיות
 לד׳ רוחות של חלון עכ״ל. והביאו הגר״א
 בביאורו לחו״מ (סי׳ קנז סק״ט). ול״נ שבמח״כ
 הגרול נזדקרה לפניו שגיאה בכאן, כי באדר״נ
 הגי׳ שלפנינו(והיא הנכונה) אבן פסיפס (וזהו
 ת״י של אבני גזית), והמה אבנים משופים
 מארבעה רבעיהם. וזהו מ״ש ״ל׳ פיות לד׳
 רוחות״ (ואולי צ״ל בארר״ג ״פנות״ מחת
 ״פיות״ ומקודם ג״כ צ״ל ״פנה״ תחת ״פיה״),
 ואבנים קטנות כאלה הן לצחוק הקוביא כמ״ש
 בסנהדרין (כה 3׳) משישברו אמ פספסיהן.
 ובירושלמי שם מהתוספתא המשתק בקוביא אצו
 הס המשחקים בסספסיס, (ורש״י שכ׳ שם
 ״חתיכות עצים״ הוא שלא בדיוק}. וז״ל המ״ע
 פספס, בל״י א3ני הצחוק והקוביא עצמה, ועל
 שמם נקראו כן אבנים מרובעות ואבני גזית שהם
 הקוביא עכ״ל. וכן עשו לתפארת בית מהודר את
 הרצפה באבכי משנית (מאזאייק) מצבעים שונים
 ומתחלפים. ומזה בדברים ר3ה ןפ״א) למה״ד
 לכלה שהיסה עומדת בתוך חופתה נתפחמו יליה
 אס מקנחת אותן ט׳ בפסיפס הפסיפס מתפחם
 ט׳ (והמ״כ שס שגה וכתב בשם הערוך סי׳
 פסיפס כותל חלול שיש בו חלונות, ופסיפס
 במסיפס נתחלף גס לו, וכבר תפסו המעריך).
 ועי׳ בשמ״ר (פ״י) 3חיהם של גדולים שהיו
 עשויס בשיש ובפסיפס (ושם פי׳ המ״כ כנכון).
 ועי׳ בערוך ערך רצף, שכ׳ ולמה נקרא שמה
 רצפה שהי׳ עשוי קרקע העזרה מאבני שיש
 חשובים מגוונים הרבה והיו רצופים ונראים
 באחד עכ״ל. (והארבחי עוד מזה במ״א) מכ״ז
 נברר שפסיפס שבאלר״נ אין זה מסיפס שבכאן,
רמ״ש!  ולא קרב זה אל זה. ו

טא כו׳. הנקולות  בונין אה״כ באמצע פשי
 מיותרות, כי אין זה פישקא אלא נקטיה לקושיא
( ש ״ ש ר  כמ״ש החושי. ;
 דאר״א אר״ה אמר רב אסור לאדם
ד בשדה חבירו בשעה שהיא  לעמו
 עומדת בקמותיה. ברמב״ס לא נמצא לין זה.
 אך 3פי״ב מהל׳ שכירות ה״א כתב הלשון: כי
 תבוא בכרס רעך, וכתיב כי תבא בקמת רעך. מפי
 השמועה למלו שאין הכתוב מלבר אלא בשטר,
 ט אילו לא שכרו מי התיר לו שיבוא בכרם רעהו
 ובקמה שלו שלא מלעתו כו׳ עכ״ל. ולכאורה
 עליפא הל״ל ״מי התיר לו שיאכל בכרס רעהו
 ובקמה שלו כו׳״ ואולי רמז בזה האיסור הנזכר,
 ולכן אמר ״מי התיר לו שיבוא כו׳״ היינו אף
 לבוא בלי לאכול ג״כ אשור. אך באמת כ״ה לרט
 של הרמב״ס להשמיט דברים שיוצאים מהיקש
 הטבעי ונוגעים לעין הרע ולרוח רעה ולשדים
 וכדומה (עי׳ להגמרצ״ח ז״ל בדרכי משה, ויש לי
 להוסיף עליו כהנה) לבן השמיט גס את זה
 המאמר שהוא משוס עינא בישא. ומצאתי בתשר
 הרמב״ס לחכמי לוניל שהעתיקה במגדל עוז פ״ב
 מהל׳ שכנים הט״ז (גס הרמב״ן בחיי והר3
 המגיד שס והנ״י ומרן בב״י(סי׳ קנח< הביאוה
 ונדפסה בפאה״ל סי׳ מ) שכתב בפירוש: ל״ש
 לכו בין היזק ראיה שהוא היזק גדול ודאי, שיראה
 אלם חבירו שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו, ובין
 היזק ראיה שיראה קמח חבירו משוס עינא בישא,
 שאלו לבד חסילות הן שלא יהיה אלס עוין בעין
 רע את חבירו, ואותו השינוי שנויא בעלמא הוא
 ואינו אליבא דהלכתא אלא עיקר היזק ראיה
 בחצר הוא במקום שב״א דדם כו׳ עכ״ל. ועי׳
 קרוב לזה 3רא״ש (סי׳ ו) בשם י״מ, ובנ״י בשם
 הרשב״א ע״ש. וזהו נגד ס3רת התוס׳ ד״ה גינה
 שהקשו דגינה הוא כ״ש מחצר. •רמייש!
ן. מתני׳ היא לק׳ ובירושלמי ה״ה, ן חולקי  אי
; ע י פ י  ונה״א מייתי לה אמתני׳ כמש״ל ע״א. :

ץ ויראה. (שבס צב ע״א) תוס׳ צי  כדי שלא י
 ד״ה אשמכח, (עירובין מח ע״א) חיס׳ ד״ה
: ש ו ב ל  גופו, (יומא לא ע״א) מוס׳ ד״ה אמה. !
 גג הסמוך לחצר חבירו. בירושלמי ה״א א״ר
 יוחנן טפין בחצרות ואין בופין בגגות ר׳ נסה

 ובו׳ בלא תקנת חזית. ע״כ לא חקנו חזית.
׳ ה ״ מ א ר  ׳

׳ בקונטרס. עיין תוס׳ א כדפי ט י ש . פ  בא״ד
 ב״מ ב׳ ע״ב ד״ה ולחזי, וק״ל. ,:חת״ם.)
 בא״ד. מהו דתימא. עיין מ״ש תוס׳ לקמן
 מ״ז ע״א ד״ה ירד, ועיין ש״ך סימן קנח ס״ק
 3'. :.חתייס!

כך אבל בבקעה אם שהו . לפי  בא״ד
. נ״ב נראה דר״ל אס ׳  הרבה היה נאמן וכו
 לא היו עושים חזית, [והא דמקשה ולא יעשו
 תזית וכו׳ ולא מתרץ משום שמא ישהו הרבה,
 היינו משום דזה ס״ל להגמ׳ בפשיטות דלא שייך
 לעשות תקנה בשביל זה דהא בידו ליטול משם
 ולתלק קודם שישהו, ואם שהה הוא ניהו
 דאפסיד אנפשיה]. אבל השתא דתקנו דיעשו
 חזית מכאן ומכאן, בוודאי אפי׳ שהו הרבה הוו
 של שניהם. וזהו דמסיים במשנה לפיכך אם נפל,
 ור״ל לפיכך דעושיס תזית מכאן ומכאו ודו״ק,
 וכן מבואר במהרש״א ומהר״מ לובלין זצ״נ.
 ובקצה״ת כתב לפרש דברי התוס׳ דאס שהו אפי׳
 חזית לא יועיל ע״ש, ודבריו ז״ל תמוהים אצלי
 בתרתי, דחדא מאי לפיכך דקאמר, דבלא שהה
 גם בלא תזית הוי של שניהס. ועוד דא״כ לא
 איירי סיפא דומיא דרישא, דגבי חצר מייד אפי׳
 בשהו, וסיפא דווקא בדלא שהו, יאלו מדחני להו
 תנא בחד לישנא משמע דמיירי בחדא גוונא
; ל ״ ש ח  ודבריו צל״ע. !
. אבל ׳ די דנקט אבנים וכו י . ואי ד  בא״
 לפרש״י י״ל כגון דאחזיק במקום, ולהתוס׳ ל״ל
 כגון דאחזיק שני חזקה, דא״כ מאי עדיפא חזקח
 השותפים ע״י כותל מחזקתו לבדו. וראמ׳יהו
 ד״ה סברוה. מחמת פירכי דלקמן כצ״ל.
 וע׳ לקמן בתד״ה ואימא. .:רש י• ט י.
 ד״ה כדתניא. מכח מתניתין דכלאים. פ״ז
;  משנה די. ומרא״כ

. וההיא םתם משנה היא. נ״ב ומוכח ד  בא״
 מזה דר״מ ס״ל דאדם אוסר דבר שאינו שלו,
 וה״נ 3הך ברייחא הנ״ל דמחיצת הכרס וכוי,
 דע״כ ס״ל נמי דאדס אוסר דבר שאינו שלו,
 דע״כ וודאי דאחיא כר״מ בזה, וא״כ מוכח ג״כ
׳ כ מרא״  דלר״מ דיינינן דינא דגרמי. :
ך להתרות בו. ר״ל  ד״ה אומר. שצרי
 דלענין הגדירה אי מני סתמא הוה משמע כמה
 פעמים, אבל לענין התראה א״ל דכיון לא״ל
 גדור בפעם הא׳ תו ל״צ. אבל מסברא ודאי שייך
ו  לחלק גם בחיוב מן פעם א׳ לב׳ כדמוכח מד3ד

 לענין התראה.
י ״ . וגפרצה פעם ג׳ מםפקא לר  בא״ד
ד זימני . והוא משום דמצינו גכ״מ דנקיט ת ׳  כו
 והכוונה טובא, כאשר הבאתי בחי׳ לס׳ גח״ע
 אות י״ג ע״ש. (רש׳׳ש:!

. ונפרצה פעם שלישית מספקא ד  בא״
. וי״ל דתד זימני דקתני הוא מתורת י  לר״
 תזקה, ואליבא דרבי דאמר בתרי זימני הוי חזקה
 ולרשב״ג צריך שלשה פעמים. וכה״ג איתא ב״ ק
 (כג:) הנהו עיזי דשוקא דמפסדי מתרינן
 במרייהו תרי תלתא זימני, והא מקט תרי או
 תלתא י״ל לרבי תרי ולרשב״ג תלתא. אבל מדברי
 ר״י ז״ל משמע דהספיקא הוא אס בשמי פעמים
! י ־ ר ו פ  או בפעם אחת. י
. ולהכי נקט תרי זמני. ואפשר לצדך  בא״ד
 להתרות כלי שלא לקיים נלאים. וראמ״ה:

. דראשונה ראשונה בטלי. כצ״ל.  בא״ד
; ש ״ ש ר ; 

. ובפרק במה אשה. ובבכורות כ״ב ב. ד  בא״
: א ׳ מהרש״ ג ! 

 דף ב ע״ב
 נמרא. נתייאש הימנה. עי׳ תוס׳, ועפ״ז יש
 לפרש מ״ש בירושלמי כלאים פ״ב ה״ג וכאן ב״ב
 פ״ה ה״א, רוצה הוא בהן כאילו עקורים בוי,
 להיינו שהוא רוצה בעקירתם ואינם אוסרים
 משום שבלעתו לעקרם, ועמ״ש בב״ק פ״א
פ״עו י  ע״א. (

ז קידש  גתיאש הימנה ולא גדרה ה״
 וחייב באחריותה. הרמ״ה כתב וז״ל ש״מ
 דמאן דמתייכ למגדר כו׳ ואתו גנבי כו׳ חייב
 לשלומי ליה, וכן כל הגורס כו׳ והוא דמתרו ביה
 מעיקרא עכ״ל. והטור(סי׳ קנז) העתיק לשונו.
 וע״ש בב״ח דאף שלא ראה את הרמ״ה כוון
רח־׳ש:  מדעתו שמקור הרמ״ה הוא מכאן. ;
 הרי זה קידש. פסחים כה ע״א, ודף מח ע״ב,
( נ י מא־  שבח פה ע״ב. ;



 הגהות נכא בתרא דף ב ע״נ - דף ג ע׳׳ב וחידושים ג
. דבהוצאה מועטת אין י א י מ ר ו ש י כ ת ח מ  ו
ראמ״ה׳  לחוש לפשיעותא. (
. ר״ל קורות, לתרגום בצל קורתי, בטלל י ר ו ש  כ
( ץ י ש פ י ג ל ״ ר  שרותי. ו

״ג מילתא דמצוה, רלעולם יש ם. י י י ו ן שב ו י ד  פ
 לנו לדתות מצוה העתידה מפני מצוה שזמנה

 עפשיו. אבל שריגי ליבני הוי כעוםק במצוה.
״ה) ז ראנ ! 

י ב ה י ם ו י ו ב ן ש ו י ד ו פ ה י ל מ ר ת א מ מ ל  ד
. עי׳ ברש״ל שכ׳ הגירסא ״מילתא דמצוה״ ו ה  ל
 גשם הר׳׳ן (צ״ל הנ״י), וכן מצאתי הגי׳ כן
 ברמ״ה (סי׳ לג) ובש״מ בשם לשון הרשב״א.
 וברור שזהו גירסת הרמב״ם בפ״ת מת״ע הי״א,
 וממרן בב״י (סי׳ רכב) נעלמה הגירסא הזאת
 ע״ש. 1רמ״ש)

. צע״ג דהא א״ד י בנ א מז י ל ש ג י א רתא ד י  ד
 עומד גפני פ״נ אף לזריזות בעלמא, וכ״ש שט,
 דכולהו איתנהו ביה, ופיהם דבר שוא ושמא
 יתזרון השנאים. ונ״ל לפרש דברי הגמרא דל״ת
 דילמא ימנעו מלתת כפי יכלתם וימכרו בהכנ״ס,
 כיון שכבר נבנה, וכ״נ לשון הגמ׳. אך צ״ע
 בפוסקים. (ראמ״ה)

א ת ש י נ כ הא ב ו ה תי א ב ז י ח ש ב א ר א ד י ה  כ
. בהרמ״ה ובאגודה ובנה״מ א י ס ח א מ ת מ  ד
, וכן  הגי׳ דמר ב״ר אשי וכ׳׳ה בכ״י (ד״ס)
 בתשובת רשב״א ח״ד (סי׳ רע״ח). אבל ל״נ
 שגרשתינו ״רב אשי״ היא הנכונה. עי׳ שבת (יא
 אי) א״ר אשי אנא עבדי למתא מחסיא כו׳,
 ובמהרי״ט שם. ובמגילה (כו אי) א״ר אשי האי
 בי כנישתא דמתא מתסיא אע״ג דמעלמא אתו
 לה כיון דאדעתא דידי קאתו אי בעינא מזבנינא
רמ״ש!  לה, ע״כ. (

. ׳ ו ה כ י ק פ א א ל א התם ו י ר ו פ ה ל לי י  עי
 עתוס׳. והא לא קשיא היכי פייס מצות עונה כל
 אותו הזמן, דילמא לא הויא ליה איתתא, או זקן
 היה באותו זמן. ואס היה עדיין בכתו וגס אשה
 היתה לו ודאי קייס עונתו בביתו, אך שאר הזמן
( ץ ״ ב ע י  היה ישן שם. ;

׳ י ק פ א א ל ה להתם ו י י ר ו פ ל ל י י ע ׳ ו י  סתר
. עי׳ פירש״י ותוס׳. י כ י פ ׳ ש י ן ל י ד דמתק  ע
 ונ״ל שלא רחוק לומר שקיים בעצמו מ״ש נעים
 ז״י בס׳ תהליס (קלב) ש״ה זכור ה׳ לדוד את כל
 ענותו אשר נשבע לה׳ נדר לאביר יעקב אס אבא
 באהל מתי אס אעלה על ערש יצועי אס אתן שנת
 לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקוס לה׳
׳ אוהל  משכנות לאביר יעקב כו׳ (והתרגום פי
ד אין אהלו אלא אשתו). ומ״ש עד  ביתי ע״
ן בכל  דמתקין ליה שפיכי, ר״ל עד שנגמר המי
 וכל. כי תיקון הצינור והמזחילה יעשה אז כאשר
 תשלס המלאכה בכל פרטיה, ויהיה עדה״כ
 (מ״א ו׳) וממסד עד הטפחות. וי״ל כי שס
 טפתות יורה ג״כ על המזחילות, לפי שמי הגשס
 זותליס מן הגגות טיפין טיפין. והערוך כתב
 שטפי וטפיח אחד הוא. וכ״כ הרמב״ס בפירוש
) דטפי הוא שם חסר ד  המשנה (כלים פ״ב מ״
 והשלם הוא טפיח. (רמי־ש)
ס ו ד ר ו ה ה ל צ ׳ ע י ה ל י אסבי כ י ב ח ״ א ב ב ב  ו
ר םתו י א ל ח ל ״ ר א ה ק ו ״ מ ה ב ה ל י סתר  למי
א ת ש י ג י כ י ב נ ב ד ר א ע ת ש י נ י כ ש ב נ י  א
. ק״ל ׳ ו כ ה ו א בי ז הא ח ו א תי ״ ב א א נ י ר ח  א
 איך שייך לומר על בהמ״ק שלא למיסתרי׳ עד
י אחריתא, הא בהמ״ק הוא מיותד שימה מ  ד
 דוקא במקום המקודש לו, ואיך יכולין לבנות
 בהמ״ק אחר על מקום אחר, ולכן ההכרח לסתור
 מקודם המין הישן ולפנות המקוס לבנין החדש.
 ונראה דקושיית הגמ׳ היא איך אסביה עצה
 להורדוס נסתור את בהמ״ק, הא אחרי שהיה
 הבהמ״ק בתיקונו ובמצב טוב, אלא שהורדוס
 רצה לבנותו בהוד ופאר ולהרתיבו ולהגדילו, הנה
 בודאי אסור לסותרו בכדי, כמ״ש ר״ת שאסור
י בהכ״נ אחר. וכאן מ  לסתור בהכ״נ עד ד
 בבהמ״ק דלא שייך עד דמי בהמ״ק אחרינא,
 בודאי אסור לסתרו מכל וכל (ועי׳ ביוסיפון).
 וראיתי להרמ״ה שכתב וז״ל: וש״מ [שאס] תזא
 ביה תיוהא אע״ג דליכא דוכתא אתרינא לצלויי
, דהא בי מקדשא לגבי קרבנות כדינא  סתרי ומי
ט כנישתא היכא דליכא דוכתא אחרינא לצלויי  ד
 דמי ואפ״ה קאמרינן דהיכא דתזי ביה תיוהא
מי כו׳. ותמהני עליו הא מקריבין אע״פ  סתר ו
, והיו  שאין בית כדתנן במשנה דעדיות (פ״ח)
 יכולין להקריב קרבנות אע״פ שאין בית בנוי,
 ולאכול קדשים בכל העזרה אע״פ שאינה מוקפת
 מחיצה. את״ז ראיתי בת״ת שכתב כן. וכעת
 נדפס הד״ס וראיתי שמביא מד׳ פיזארו
 שבפירש״י אתר דבור היכי אסטה מתתיל [ואי

 האתרון עצמו נ״נ מלך בבל, וגלות בבל לא היה
 אתרון כו׳. גס אס תדרוש מעל ס׳ מאיר נתיב
 תמצא כי זולת פה קדוש אני ראשון ואני אחרון,
 אין בכל המקרא אתרון שלא יובן בערך כו׳ ואמר
 הדור האחרון בניהם, ובניהם לדור אתרון כו׳
 עכ״ל. והנה זכה המ״ע להוסיף עדיס רמס ע״ז,
ד אחרון. וכעת ראיחי  ועי׳ בנזיר (כא א׳) ע״
 בשו״ת הרשב״א ח״ד (סי׳ קפז) שכבר אמר
 מהנך קראי לתשובת המינים, ובהו״ע הביא שם
 בדמאי מסבא למשפטים הנז׳. (רמ״שו
. בירושלמי ספ״ק דמגילה סתים ן י א בבנ ״  ח
׳ע) יפ׳  במ״ד בשנים ע״ש. (
. ה מ ו ק׳ א ה ב ה ג י ה . ש ן י נ . ה״ה כב י  הש״
 נ״ב טס״ה וצ״ל ארבעים אמה, דכן מבואר שם
 במשנה במדות דעד התקרה של הבית היה גובהו
 מי, ואף דבס״ה עד תקרת העלי׳ היה גובהו
 מאה באמת כמבואר שם, מ״מ הש״ס לא חשיב
 כאן רק גובה של הבית בעצמו, ותדע דהא בס״ה
 עם גובה העליה היה בבית ראשון יותר גבוה
 מבית שני וכמו דכתיב בד״ה ב׳ ג׳ [וכן הגיה
 התיו״ט בפ״ה דיומא משנה א׳ ברש״י שם דף
ו . (חש״ל  נא ע״ב]

ש בה י ש ה כ י נ י ע מ ש . ל י א . ד״ה מ ת ו פ ם ו  ת
י ג ל ו פ צ ר ש ל כ ״ מ א ק ל ה א ק ו ל ן ח י  ד
י ו ס ז ש מ ״ ר נא. כ״ה ברמב״ן. , י  תנ

ת ר א כ ו ש ק ה ר פ ם. ב י ן דבר י ה קנ ״  ד
ת ו י ה ר חנם ל מ ו ן מתנה ש ם דתנ י ל ע ו פ  ה
. תיבת דתנן צ״ל דתניא דברייתא היא ל א ו ש  כ
 ולא משנה, ושם איתא מתנה שומר שכר, ועיין
י ברלין ז״ל. ולכאורה הי׳ אפ״ל  שם בגירסת ר״
 דגירסת התוס׳ היא עיקר, דאילו שומר שכר כיון
 שנוטל שכר אמאי לא יוכל להתתייב עצמו כשואנ
 כיון שמשכיר עצמו על דעת זה, לא מיבעיא אם
 נתן לו בשעת התנאי כסף אלא אפילו לא נתן לו
 עדיין הכסף מ״מ כיון כשמשך השומר החפץ
 נתחייב לו הבעה״ב שכר ממילא גם הוא נתחייב
 באונשין כפי תנאו. ועיין כה״ג בנימוקי יוסף
 ב״מ על מתניתין דהשוכר את התמור והבריקה
 ע״ש, אע״כ דגרסי׳ שומר חנם, וע״ז מקשה
 שפיר במאי בדברים, ועיין ב״מ (נח.) גבי השוכר
. ׳  את הפועל. •פור-י
. ׳ ו ל כ ׳ ׳ מ י ק א ה מ מ י . ת י ש ב א ה ר ״  ד
 ואפ״ל דר״א קמ״ל דאפילו בשוססין בקרקע
 שייך קנין חזקה, משוס דלכאורה לא שייך
ן  בשותפין קנין חזקה דהיינו נעל גדר ופרץ, לטו
 דעושה כאדם העושה בתוך שלו הוי חזקה,
 משא״כ בשותפיו לא מוכח כלל מהא דנועל דזהו
 מחמת שהוא שנו, ע״כ אשמועינן רב אשי דגם
 בשותפין בקרקע שייך קנין חזקה. ואפ״ל דר׳
 יוחנן לא ס״ל הא דרב אשי, ואפ״ל דמשו״ה
 אמר רב אשי כגון שהלך זה בפוך שלו והחזיק
 וזה בתוך שלו והחזיק, דהכא בשותפין בעינן
 דוקא שהחזיקו שניהם דאז מוכת דכל אחד
 התזיק בתלקו, משא״כ כשלא עשה אלא אתל דאז
) תיזול איהי :  לא מוכת כלל. ועי׳ גיטין (עז
 ותיתול ותפתת וכתב שם הרא״ש (סימן ג) ח״ל
 א״נ מעילה לתולא לא מוכתא שהיא צשס קנין
 אלא כמו שהיתה רגילה כו׳ ע״ש, ועיין לקמן
ו י - ו ו פ לף מב). ו ) 

י (ר״ל יותר מגובה ל״א) פ . ט ע ב ר ח א ״  ד
א (ר״ל אפחות טובא מרותב ה״ט). ת ר ו פ  א

( ש י ש ו ) 

. טרושלמי כלאים פ״ח מ ״ י . ו ן י ס ק ר ה ט ״  ד
 ה״ל יומא פ״ה ה״א איחא כהי״מ ע״ש רבי
 יונה בוצרייא, ועי׳ הגרי״ב יומא נא ע״ב
 ימש״ש. :•יפ״ע;

 דף ג ע״ב
א ת ש י נ י כ א ב כ י א הו ד י י נ י א ב כ י . א א ר מ  ג
י בשם הרשב״א, ול״ג דהא ״ . עיין מ תי י  אחר
 דקאמר הגמרא מאי בינייהו אין הכוונה בין שתי
 משונות, אלא הכוונה למאי מפרשי הטעמים,
 הא בלא הטעמים נמי אתי שפיר. ע״כ אמר אמי
 דאיכא ט כנישתא אתריתי, דאלו אם אמר סתמא
 ה״א אע״פ דאיכא בי כנישתא אחריתי אסור,
 אבל להני טעמא אי איכא בי כנישתא אחריתי
 שרי. וע״ז מקשה הנ״י דאכתי מאי איכא בין הני
( י ״ ר פו  תרי לישני. (
. ר״ל ומונח, דתרגוס רד מחתי י ו ז ו י ז ב  ג
׳ ץ י ש פ י ג ל ״ ר  חות. !

. לקמן ח ע״ב ד״ה פדיון. ם י ו ב ן ש ו י ד  פ
 :.מא״ו!

, ( . ו ) . אולי צ״ל הורדי, וכדלקמן י ר ד ו י ה ר ד ה  ו
 ודשס הביאו הערוך בערך הרדי. !וש״ש)

 תתיכח עץ ובין חתיכת אק או למנה, ומפני
 שהוא חצי למנה קרוי כך, וכ״כ כפיס מעץ יעננה
 עכ״ל. ובש״מ הקשה בשם הריצב״א דבחעניח
 יליף לקורותיו ש״א מעילין עליו מכפיס כו׳
 ע״ב, ובאמת הגירסא הישנה היא ורהיטיו תתת
 קורותיו כמ״ש בל״ס. ול״נ שאולי צ״ל וקירותיו
 תתת קורותיו, ובאוה״ש כתב מלשון ארמי כפיס
 הוא עמוד, ונשתבש. (ויש נוסחאות דגרסי
 תרדיהו), וכן אמר ר׳ שמעון בר יצחק בפיוטו
 ליום ב׳ דר״ה המתחיל שבתי וראה תתת השמש
 ״קורותיו ורהיטיו ועציו ואמיו״. :תז״ש:!
. נ״ב בודאי י ש ב א ר א ל ב ר ׳ ד י ר ל רבה ב ״  א
 צ״ל רב אתא בריה דרב אדא כדלקמן, וכ״ה מד
מ״ש)  רמה, ועי׳ בד״ס. 1ו

. ב״מ מ״ב. ;רשיישו י ב י אר נ י  לב
. נ״ב ן י י פ ש א מ ל ״ ד י נ ב א ן ״ י ס י פ י כ א  מ
ש מדסוי.. ״ ר  רש״י גרס לטניס. ,
ד ״ א י ו פ י ט ע א ב ס כ י ר ל ב ב א א נ י ט מ ב ״ נ  ה
. אלולי דמסתפיגא הייתי ׳ ו כםא כ י מ בר ״ נ  ה
 מגיה ״בטרכסיד״ תחת ״בריכסא״ (כי תיבת
 ריכסא אין לה תבר בש״ס), וטרכסיד עי׳ לקמן
 ס״פ ח״ה, ועי׳ בפירש״י ריש ע״ב שכתב
 ״ומעזיבה של טיט טרנס״ וראיתי בל״ס שבאיזה
רח״שן  לפוסיס הגי׳ של טיח ״טרכסיל״ ונכון. :
. יומא לא ע״ב, ולף נא ע״ב ן ה טרקםי מ  א
 ל״ה ועביל, ועיין שם בח״י ל״ה עביר, גיטין פא
0 ־ א מ  ע״א ד״ה טרקסין. •

. עתוס׳. ולי נראה סין הוא תרגום של ן  טרקםי
 טיט, בכל מקוס בתרגום יהונתן ובתרגום
 כתובים, וטרק כמ״ש תוס׳, ופירוש טרקסין,
 שאותו רות סתום הוא במין תומר ולמים,
 לאפוקי במת שני דהואי פרוכת. ייעב־-ץ!
׳ ו ן כ ה תלתי ו ב ה ג ן דחו י ס ק ר ה ט מ א א ה  ו
. קשה דהא רתא קאי תי ח י פ א ט כ י א ן ד ו י  כ
 לקמן איבעיא להו הן וסידן או הן בלא סידן,
 וא״כ אס הן ולא סידן עס סידן הוי יותר
 מחמשה, ובאמה טרקסין הא הוה ששה טפתיס
) דכל העובי לא ד פ״  עם הסיד כדמוכח מדות (
 היה אלא אמה, וא״כ מאי אמר כיון דאיכא טפח
 יתירא קאי. וי״ל דקאי לפי מה דרנב״י דאמר
 מסתברא הן וסידן, ומ״מ קשה להא יכול לפשוט
 מזה דהן וסידן לאי הן בלא סילן לא מסתבר כלל
 דמשום משהו דרחב יותר קאי עד ל׳ אמה, דהא
 משמע לקמן בגמרא להסיד אינו מגיע לטפח
 אבל מ״מ קרוב לטפח הוא. וי״ל תירוץ
מ  התוספות לאגב תיקרה ומעזיבה קאי, א
 תקשה למה לא אמר הגמרא זה התירוץ למספיק
 לכו״ע, ונקט תירוצא שאינו מספיק. ,פור-׳י)
ה הי ל י ו ד ב ג י דכתי פ ה ט ו ב ה ג ו ה ן ד ל נ מ  ו
. ׳ ו ן כ ו ש א ר ן ה ן מ ו ר ח א ת הזה ה ד הבי ו ב  כ
 תפסו רבותינו כאן כפשטיה לקרא. למ״ש
 ״הטח הזה האחרון״ קאי על בית שני, וכ״ה
פ׳ אתות לנו. ועי׳ מש״כ  בשי״ר פ׳ הנצנים ו
) ל״ה ומע״ש ח״ל: ג מ״ )  התוי״ט בפ״ז ללמאי
 ושמעתי שמן הכתוב הזה [ואת לאה וילליה
 אתרוגים] תשובה לשואל פי׳ גלול יהיה כבול
 הבית [הזה] האחרון שעל ב״ש נאמר ונמצא
 שאין עול שלישי. והתשובה שפירושו כמו
 אחרונים דלאה כו׳ וזכיתי אני להביא על שני
 וע״פ שניהם יקום דבר, דכתיב בפ׳ שמות
ד אות  ושמעו לקול האות האתרון. ותוזר ונותן עו
 שלישי כו׳ עכ״ל. ואין לומה שמיעה לראיה, כי
 בן ראיתי לסבא למשפטים (קג ב׳) שכ׳ וז״ל:
 מקרמאה ואילך הכי איקרי אתרה כו׳ מנלן מטת
 שני דאיקרי אחרון דכתיב גדול יהי׳ כו׳ להא
 מקדמאה ואילך אחרון איקרי עכ״ל. וכבר הרחיב
 לדבר בזה במ״ע (פנ״א) והביא מדרז״ל כנז׳. אף
 הביא שבעל העקידה והרדי״א נטו מדעת
 רבותינו, ופירשו כי רק על המת השלישי אמר.
 והוא (הרע״ז) מצא להם עזר וסעד מן הנמצא
 בתקונים (ת׳ י״3) וכן בזוהר פינתס בארו כהמה
 כו׳ עכ״ד. ואילו היה פתוח לפניו בעת ההיא
 הסבא דמשפטיס הגז/ היה בודאי מהדר פני זקן
 להביאו ג״כ. וראיתי בקול הרמ״ז שהשיג ענ
 התוי״ט וכתב שהעיקר כמ״ש בזוהר פינחס בו׳,
 וחידוש עליו ששכח אז מהסבא דמשפטיס. וכן
ט מלח  ראיתי בבל״ע (דרוש י״ז) שכתב ג״כ ״
 הזה מורה על הבית השני ואיך יאמר עליו
 האתרון כו׳״. והסה״ד בשם ס׳ שה״ט כתב
 הלשון ״כמ״ש גדול הבית האתרון מן הראשון
 ש״מ שהיה מקדש שני באמצע״ עכ״ל. וע״ד
ד ראיה מפסוק  ששמח התוי״ט שזכה להביא עו
 דשמות, יש להעיר ממש״כ המ״ע שם, שיתכן
 שיקרא את השני אחרון בערך הראשון אשר
 קדמהו כפי אשר מצאנו הכתוב(ירמיה נ׳) וזה

 דא״כ הל״ל גם ברית כמו נ;ייר. אבל בתוס׳
 הטאוה הרי״ף והרא״ש איחא גם בחצר נגר
רש״ש;  ומנעול, ועי׳ סמ״ע ר״ס קס״א. (
. עי׳ בהגהות מר אבא הגאון ז״ל. וראיתי ד ״ א  ב
י לחמן במתניתין שכתב בשם הרנב״ר בפירוש ״  מ
 ״דלת לסוגרו בלילה״. ירמ״ש)

ע מ ש ן מ י ק ל ו ח ל ד ״ י . ו ׳ ו י כ א ה מ ״  ד
. טנתס דתולקין יש לפרש על באמצע ע צ מ א  ב
 וגס על סתם תלוקה, אך בכאן הוי דוקא באמצע,
 דאל״כ לתגי אין עושין את הכותל כמ״ש התוס׳
 כי היט דלא ליתי למטעי אלא להורות באמצע,
 ובזה א״ש לישנא דשמי׳ היזק, והפי׳ בכותל
 תקשי דמשמע ממתני׳ דדוקא בכותל אין חולקין
 הא בד״א תולקין אף שאין בה ד״ח, וזה לא״ש
 כי היפך הדין. ולפמ״ש ניחא דבאמת לפי האי
 לישנא דשמי׳ היזח יהי׳ הפי׳ דאין חולקין אפי׳
 אס יכניס לתוך שנו, והא דתני הכי להורות דאם
 יש ד״ח חולקין באמצע מפום היזק ראיה. וא״ש
 בזה הא דמסקי התוס׳, דאי אשמועינן לכאורה
 הלא ללא צורך, ובמ״ש ניחא, וע׳ בפסקי תיס׳
( ב י ר ג י ה ק ו ז ע ! . ד ב  ותמצא מ

. ואין לומר דשם ׳ ו כ ה ו מ י . ת י נ ה שא ״  ד
 ברצון, דא״ב לא א״ש סיפא דברייתא ואס היתה
 כו׳. וכן מבואר בתי׳ רמב״ן דלא כת״ח וע׳ בס׳
 א״ר. ומהאי טעמא ל״ל דאיירי לענין נתפס
ב; ׳ י קי הגרי נמו  כעב יהק. :

. בס׳ חו״ח תירץ די״ל ׳ ו מה כ . תי ד ״ א  ב
 דבדיתא דלקמן איירי מתרצה העליון וקנה
 לסלק היזק ראיה מתחתון, ולכך תני דלא יאמר
 כו׳ דהא אף למ״ד היזק ראי׳ לא שמי׳ היזק ואין
[ אותן לעשות כותל מ״מ היכא דקפדי בהט י  טפ
[ אותן. ואישתמיטתי׳ י  ורצו וקנו נעשות כותל טפ
 דהרמב״ן בחידושיו עלה בדעתו לתרץ כן, ודחה
 זה וכתב דאין לומר דגדיתא בקנה איירי דא״כ
ט קתני סיפא אם היתה חצירו למעלה מגגו  הי
 של תטרו אין זקוק לו, וע״ש מ״ש משוב תמיהת
ו ש ״ ז צפ״א, ת ז נ  התיס׳ בע״א. !

. לכאורה איכא למימר דשם ׳ ו מה כ . תי ד ״ א  ב
׳ ש ״ ש ר ד ברצו. ; י י  מ
. צ״ע מאי קשה מהתם, י ו כ ה ו מ י . ת ד ״ א  ב
ראמ״ה:  דילמא איירי למתיצת עשרה. ;
א י תי מדתנ י א מי י ל א מ ה א מ י . ת ד ״ א  ב
. לכאורה אפ״ל דמיירי ת ו ר צ י ח ת ן ש מ ק  ל
 דומיא דמתניתין כשקנו לעשות כותל וקמ״ל
 דמחויב העליון לסייע גם התתתון, ר״ל משום
 דמסייס התם אס היחה חצירו למעלה מגגו אינו
: י י ׳ ר פו  זקוק לו ואס בשקנו אמאי לא. ;

 דף ג ע״א
. ל״ל דס״ד ׳ ו כ נא ו י תני ג י ל ו פ צ י ר . כ א ר מ  ג
 דלשון תולקין דהתם איירי בכותל דוקא, דהא
 התם קאי נמי אשלה לבסתמא אין מחייטן
 לגדור, אלא ס״ד לפירוש חולקין כאו״א כליניה,
 ומוכח דרצו באי[ בה שוה ליש בה. וקשה אמתני׳
 דקמ״ל באין בה טפי כמ״ש התוס׳, ולל״א ניחא
 טפי דמפרשי בגמ׳ הט. :ראמי־ה)
. הדברים תמוהין, י ו כ מתא ו קי י או א מ  ב
 למעיקרא פריך דמוכח מסיפא דאס רצו בונים
ך ליהלרו בהו. ועול היכי גיתא ד  בע״כ, והשתא פ
 ליה סיפא מעיקרא. וראמ״ה;
קה. לעיל ב ע״ב ל״ה ן חלו י ה ד ן ב י א ש  כ
 וכיון, ולף יג ע״א ל״ה אית, וע״ש ע״ב ר״ה
 ואי ס״ד, נדרים מו ע״ב. (חא״0

. נ״ב עי׳ רש״י ד״ה י י הו א ן מ ד י ו מ י קנ כ  ו
 קנין דברים כו׳, והש״ך גת״מ סימן רג סק״א
 נראה שלא זכר זה, ועיין ערכין דף כט ע״ב ע״א
 תוס׳ ד״ה ולא ידענא כו׳ ולו״ק. .׳מעשה י0
ם. כתובות נד ע״ב ד״ה ן דברי י ׳ קנ ו ו כ ר ד ה  נ
 אע״פ, ולף קב, ערכין כט ע״ב ל״ה ולא ידענא,
 סנהלדן כל ע״ב, ב״מ נח ע״א, ולף צל ע״א.

 1מא״נ;

. לקמן יל ע״א ל״ה ן י י פ ש א מ ל י ד ל אבנ י ו  ג
 בגדל, שבת עט ע״ב ל״ה קלף, [כתובות עז ע״ב
״ ״ א ש. מ לבו  [רשב״ם] ל״ה שב לימי]. (

. פירש״י אריח תצי לבינה כוי. ן ארחי י ס י  כפ
ל(ב א׳) תוס׳ שהקשו מפ׳ וכפיס מעץ  עי׳ לעי
 יעננה, למשמע שהוא עץ. ואור״י לשמא היו
 מניחין עצים מלמעלה ומנמטה. (ועי׳ בתוי״ט)
 וכן ברש״י תעניח (יא א׳) ח״ל כפיס חצי לבינה
ן שני נלבט העצים. אך צ״ע  היא ורגילין לתתה ט
 לשון רש״י בחגיגה (טז א׳) כפיס חתיכת עץ כמו
 כפיסין בב״ב עכ״ל. וראיתי בחי׳ הרמב״ן שכ׳
 ח״ל: כפיסין פירשו בו חתיכה, והלשון כולל בין



 ד הגהות נבא כתרא דף ג ע״ב - דף ד ע״א וחידושים
 לא הוה קטיל להו, אבל אי לא הוה צנועי כולי
 האי לא הוה מתחרט כלל, ואין לך עומד ברשעו
 יותר מזה. ובזה א״ש מה דלכאורה קשה, למאי
 מקשה הגמ׳ מדניאל שהשיא לו עצה לנ״נ,
 דשאני התם דנ״נ לא שאל כלל לדניאל שיתן לו
 עצה, ול״ש בזה לפני עור, לכך לא היה לו להשיא
 עצה, משא״כ בזה שהורדוס שאל מאתו עצה,
 אסור ליתן לו עצה שאינה הוגנת, אך כיון דכל
ן דעומד ברשעו טו  הטעם הוא משוס לפני עור, ו
 היה, הוא ממורידין ולא מעלין נכך פריך הגמ׳
( ל א ו מ י ש נ י ע  שפיר. וא״ש. (

( ע ׳ ׳ פ . אסת״ר פ״ת. ר ל א י נ ה ד ך ז ת  ה
ה. לעיל ב ע״א ד״ה נ י ג המד ה נ מ ל ב כ  ה
 בגדל, קדושין לת ע״ב, ב״מ קטז ע״ב ד״ה
 וליתזי. (מא״נ<

. עפרש״י ומוס׳ לעיל במשנה. ומשמע א ט י ש  פ
 דאפילו אם היה טוען האתר כולו שלי והבי תציו
 שלי, דבכה״ג איתא בריש ב״מ דזה נוטל ג׳
 תלקיס וז״נ רטע. או דאפי׳ הא׳ היה טוען ודאי
 והב׳ ספק כגון יורש, היה הדין דיתלוקו בשוה,
רש״ש)  כיון דהם בתזקת שניהם. (
ל סתם בקעה. בירושלמי איתא בבקעה ב  א
 מקום שנהגו לגדור כופין מקום שנהגו שלא
 לגדור אין כופין, והירושלמי לשיטתו דמפרש
 בגינה גם מקום שנהגו שלא לגדור כופין, שפיר
ן גינה לבקעה. והרמב״ס דתפס  יש חילוק ט
 בגינה כהירושלמי, צ״ל דמפרש כן גם בבבלי, והא
ן מוכר ולוקת הוי ד  דנקט סתמא צ״ל דמפרש ד
 סתמא בגינה כמקום שנהגו לגדור אף דבין
 השותפין המנהג שלא לגדור, ובבקעה איפכא.
 ובבקעה משונה הירושלמי מהבבלי, דס״ל דמקום
 שנהגו לגדור בשותפין גם בלוקת כופין גם
( ע פ״ י  בבקעה. (
י מ ו ד ג ה א נ ל ם ש ו ק מ ל סתם בקעה כ ב  א
. עי׳ בפי׳ המשניות ו ת ו ן א י ב י י ח ן מ י א  ו
 להרמב״ס שכתב אבל מי שמכר בקעה סתס אין
 בופין אפ הלוקח לגדור ואפילו במקום שנהגו
 לגדור, סתם בקעה כמקום שנהגו שלא לגדור
 עכ׳׳ל. ומ״ש ואפי׳ במקום שנהגו לגדור הוא
 תמוה. ונ״ל ברור שהוא ט״ס וצ׳׳ל אלא במקום
 שנהגו לגדור, וכמ״ש בתבורו(פ״ב מהל׳ שכנים
 הי״ז). ובזה יכון מ׳׳ש לסתם בקעה כמש״נ שלא
 לגדור. והתוי׳׳ט הביא את דברי הרמב׳׳ם
 מפירושו וחבורו, ולא הרגיש בזה. וכן ראיתי
 אח״ז בפ״מ על הירושלמי (שהוא בזה מקור
 הרמב׳׳ם בתיבורו ע״ש), ואחריו הקצה״ח (סי׳
 קנח) שעמדו על הרמב״ס שסותר א״ע (בדין
ן פירושו לתיבורו. ולענ״ד הוא ט״ס  בקעה) ט
 מוכרח. (1־מ״ש)
ד ו ד ג ו ל ג ה נ ם ש ו ק מ ב ׳ ו ו י ה״ל, כ י ד אב מ  א
. ללישנא דמחיצה גודא, ה״נ יותר ׳ ו  בבקעה כ
 לפרש ובמקום שנהגו לגלור בחצר דאיירי טה,
 מלאוקמי בבקעה ללא נזכר כלל. ועול לע״ז לא
 הוה רבא מקשה מילי. אלא ע״כ לס״ל לישנא
 לתלוקה, וסייעתא להפוס׳ שתפסו לשון זה
רש״ש!  להלכה. (

. עמש״כ בזה ל י אב א כ מ ״ א א כ ל ד ״  א
 במהלורות לס׳ נת״ע (קי״ג 3) בס״ל. (רש׳־ש)

׳ המשנה נה. עי׳ פי י ן סתם ג כ י ו י קתנ כ  ה
 להרמב״ם למפרש במוכר לחברו גינה מעורבת,
 ועי׳ מה״פ ה״ב ל״ה חני שהקשה סחירה למ״ש
 בחבורו. ובענ״ל נראה למ״ש הרמב״ם בפה״מ
 בבקעה אפילו מחום שנהגו לגלור אין מחייטן
ן השותפין אין מתייבין ׳ שנהגו נגרור ט  אותו, פי
 אח הלוקח, והנה מרושלמי ה״ב איתא תני בגינה
ן מקום שנהגו לגלור בין מקום שלא לגלור  ט
 כופין, ומזה לנו הפוסקים לבמקוס היזק ראיה
 ל״מ מנהג, ועי׳ רא״ש סי׳ ה׳ וברמ״א ח״מ קנז
 סע״א בחצר, והרמב״ם מפרש להיינו במוכר
 ומקום שנהגו שלא לגלור הוא בין השותפין, ויש
 טעם לתלק לבשותפים משום כלאים ירחיק כ״א
 חצי ההרחקה, אבל בלוקח כל לין הרחקה עליו,
 ע״כ מוכרת לעשות גלר. וכמ״ש הט״ז ח״מ סי׳
 קנח, והמה״פ הרתיק לבריו ובענ״ל נלרשים
ן לוקת לשותפים, ועי׳ לק׳ קז ע״ב  לנ״ט לתלק ט
 ומקבל עליו, להרשב״ם מפרש להמובר מקבל
 מקום הגלר, והרמב״ס בפי׳ ספ״ז פי׳ להלוקח
 מקבל, וכ״כ בחבורו פכ״א מהל׳ מכירה ןוהא
 למשמע הכא לשניהם בונין לומיא לרישא, י״ל
 לש״ה למכר חצי שלהו למשמעו להחצי ישאר לו
 בשלמות והכא מיירי במכר במלה], וכן מיושב
פ״ע; י  בזה הך לבקעה כמ״ש לק׳ בסמוך. (

! ץ י ש פ י ג ל ״ ר . תרגום ויחבר, ולפיף. ! ף י י  ל
״ ר ו ן ל י ר ו ק ם ש י נ ו מ ר . ע א נ פ ד . ה״ה ו ״  רש״

 שבנה אותו כל זמן שלא התפללו בו לא נקרא אלא
ן  אזמני׳ ולא צר ביי, ואפ״ל לס״ל לתוס׳ ז״ל לטו
 רכבר היה טת הכנסת תיכף שחזרו ובנו אותו
ו י ר״ פו  תזר לקדושתו הראשון. י
ו אתה. עיין נ ס אחי פ י ר ג א ל ל ״ . א ל ח כ ״  ד
 ע״פ [פסחים] ק״ז ע״ב ד״ה אפילו. ;חת״ס!
. בתוס׳ יבמות מה י ו כ ה ו ש ן ק א כ מ . ו ד ״ א  ב
ד לרש״י ממה שנענשו על  ע״ב מקשים עו
ז ה״ז,  שהתניפו לו, ןוכ״ה טרושלמי סוטה פ״
 ובתוספתא שס פ״ז סה״ת], ואס אמו מישראל
 הלא כשר הוא ומקרב אתיך אינו כ״א מדרבנן
 ע״ש. ובסוטה מא ע״ב ד״ה אותו הונח להם
 קושיא זו ע״פ הירושלמי דקדושין דגבי מלך
 מה״ת בעינן מן המבוררים ע״ש, הירושלמי הוא
 בפ״ד ה״ה שס וגס קושיא דהכא יש לישב לרש״י
 ואכמ״ל. (יפי׳ע!

ה ״ פ ה ל ש ן ק א כ מ ׳ ו ו כ א ו ו ן ה כ . ו ד ״ א  ב
. וג״ל דאבותיו דאגריפס נשתחררו, אבל י ו כ  ו
 האומר מבית תשמונאי קאתינא אינו מן

 המשוחררין, שהם מפרסמין ולא יכחשו.
הן אמ״ ו ) 

. ושמא י״ל ת ו ו צ מ א ב ו ח ה ד א ב ע . ש ד ״ א  ב
ד לפי שבא מאדום, כפי מ״ש קצת סופרי  עו
; ץ ־ נ ע י  דברי הימים. וכתיב ביה כי אחיך הוא. (
. זה תלוי ׳ ו ת כ ו צ מ ך ב י ח . א ן א ח מ ״  ד
י ור3נן 33״ק לפ״ת ע״א אי עבד  בפלוגתא לר״
 קרי אתיך עיי״ש. (מל״ה;

ף ד ע״א  ד
. ש3ת נל ע״3 ל״ה א ל י ל ה כ י ר ל ד ה . א א ר מ  ג
ז י ע״כ, כתוטת יז ע״א, סנהדרין פה ע״  ללא, [
ש, מא״נ; ו לב . ו  ע״א]

. עיין תעניח ם ל ו ל ע ו ש נ י א ע מ י א ס ו ל ה ״  א
ו א מצפ״ לף כל). ; ) 

. מהמהרש״א ג ״ ה ו כ י ל ו א ר ה נ ב ו  דכתי
 3ת״א משמע לסמיך אקרא לכתריה כי מציון
 תצא תורה, ודוחק. ויותר נראה ללריש ונהרו
! ש י ש ר  מל׳ ואל תופע עליו נהרה (איוב ג). !

ת י בנ ׳ אם סתרת ו ו י כ א תבנ  אם סתרת ל
. נ״ל משוס לאיתא א כ ר ר א ב ל א ו כ א ר ׳ ל ו  כ
) שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן כ: ) ן י  סנהרר
 לארץ למנות להס מלך ולהכרית זרעו של עמלק
 ולבנות בית הבחירה, וכל הקולם קורס, ע״ז
 שלתו לו לא רכא, פירש שלא נמשת כלכתיב רך
 ומשות. ולא בר רכא, פירש לקי״ל מלך בן מלך
), אבל אתה הרי  אין טעון משיתה (הוריות יא:
 לא בן מלך אתה. ואפ״ל שמטעם זה לא נתנו בני
 תשמונאי הכהנים הגלולים המלוכה לבני לול
 משוס לקי״ל מלך ראשון טעון משיחה, וגס
 שלמה המלך משתו אותו רק מפני מתלקותו של
 אלוניהו, ואפ״ל שככאן כיון שכבר נתבטל
 מלכותם שוב טעון משיחה בשמן המשחה לא
 באפרסמונא דטא ע״ש, דאשי׳ כבר גנז שמן
 המשחה (יומא נב:), ע״כ לקתו המלוכה לעצמן
 הכה״ג שאע״פ שגם הם לא נמשתו בשמן
 המשחה, מ״מ הס היו קדושתן במרובה בגדים,
 ואין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים
. ואפ״ל שגם בבא בן בוטא ( ט:  כו׳ מגילה (
 שאמר לו שיבנה בהמ״ד היתה כוונתו להודיעו
) שאני : ג  שמתשב אותו למלך, כדאמרינן לעיל (
) גבי ריב״ז : ו נ ) ן טי י  מלכותא ללא הלרי, ועיין ג
 שאמר לו אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים

( י ״ ר פו  טלך. (

כא. שבת גג ע״א ל״ה שמואל, לקמן י ר ד  ב
( נ מאי  קסל ע״ב. (

. (תענית כג ע״א) רש״י ל״ה ס ו ד ר ו ן ה י נ  ב
( ! ש, מא״ ו ב ל  הורלוס. (

. עיין קדושין ת ו צ מ ב ב י י ח א ד ד ב י ע נ א  ש
 (לו:) בגמרא אבל כופר איש דבר מצות אין אבל
( י ׳ רי  אשה לא ובתוספות שם. (פו

ת ו צ מ ב ב י י ח א א ד ד ב י ע נ א א ש ״ ע ב  א
א ל י ב א סג ל ק ד ״ מ ה י ב נ א א ש ״ ע ב א  ו
. והנה הרמב״ס פי״ב מהל׳ רוצת הט״ו א כ ל  מ
 פסק כלישנא בתרא דאפי׳ לעבד אסור להשיא
ד וז״ל, ואפי׳ להשיאו עצה שיעשה  עצה. וכתב עו
 דבר מצוה והוא עומד ברשעו אסור. ולכאורה יש
 לתמוה במ״ש דדוקא בעומד ברשעו, דהלא מכאן
 משמע דאפי׳ אינו עומד ברשעו, דהא הורדוס
 ביקש מבבא בן בוטא שיתן לו עצה, כמ״ש לו מאי
ן שפוסק בל״ב מבואר  תקנתא דהאי גברא, וטו
 לאפי׳ אינו עומל ברשעו אסור להשיאו עצה.
 ונראה דבאמת הורדוס לא תזר ממעשיו הרעים,
 להוא לא אמר רק לאי הוה ילע לצניעי כולי האי

 אינה צריכה באמת להיוח רחב ארית וכלמסיק
 שס הגמרא לאילך חצי טפת מלטן לה וקאים,
 וי״ל משום לאיתא שם במתניתין רחבה כלי לקבל
 אריח ובריאה כרי לקבל אריח, א״כ נ״מ אס
 צריכה להיות בריאה כרי לקבל אריח של טפח
;פור״י)  ומתצה או פתות. !

ם ו ח ר ו ו ת ק מ ח ד מ ו ע . ו טא י י קי ח ב ״  ד
. והא לאסור כשאין מקום כלל ע״כ לט״ע ׳ ו כ  ו
 משום צלויי, וא״כ כי שני לקמן שאני מלכותא,
 צ׳׳ל להתם נמי כמו איכא לוכתא, לגס בעת
 המין הקריבו בלתנן בסוף עליות. (ראמ״ה)

. לל״ל על שיחזו בו ו ל ל פ ת י ד ש . ע ה ״ ח א ״  ד
 תיוהא, לא״כ גס הישן ימכרו, ומה הועילו
 חכמים בתקנתן. (ראמ״ה)
ג ה״ג. ״ ה. עי׳ ירושלמי מגילה פ לי י עי ה ו ״  ד
( ע ״ פ י ! 

ת [צ״ל אמרינן]. נ״ב במגילה ר מ א א ה ״ ד ו א  ב
( י ר״ש מדסו לף ו ] 

ן י ת א ו סי ה בתי כנ ר מ א א ה ה ו מ י ת . ו ד ״ א  ב
ת נ י א ש ל ת קבע ו נ י א ש ם בהם ל י שנ  י
. המציינים לא הראו מקום המאמר. י ו י כ א ר  ע
 ובאמת לא נמצא המאמר הזה בכולי הש״ס,
 ומהא למגילה (כת א׳) ולסוכה (כת אי) ששבחו
 את ריב״ז ואת ר״ז שלא ישנו בבה״מ לא שינת
 קבע ולא ש״ע, בולאי אין ראיה, ששם תשבו זה
 למלת תסילות. ואלרבה למשמע מזה למלינא
ע לפניס משוה״ל, לאל״כ  שרי אלא שהחמירו ע״
 אין כאן שום שבת. וראיתי למהרש״א בחא״ג
 במגילה שם שכ׳ וז״ל: לא ישנתי בב״ה כו׳
 אמריגן בעלמא לאסור לישן בב״ה ומסמיך ליה
 אהרא שנאמר וקרעים תלביש גומה, ור״ז התמיר
ומחמת שכ׳  ענ עצמו אפי׳ שינת עראי עכ״ל(
 זה המאמר מזכרונו בלי עיון בספר כתב הלשון
 אסור לישן של״נ בגמ׳). וכעת נלפס ס׳ גבורות
 ארי על תענית וראיתי שם (ברף כ ב׳) על הא
 ללא ישנתי בבה״מ לא ש״ק ולא ש״ע, כתב ג״כ
 משמע מדינא שרי כו׳ לאל״כ מאי רבותא. וק״ל
 ה״א ר״ב בפ׳ ב״ס (עא.) כל הישן בבה״מ
 תורתו נעשית לו קרעים אלמא לאו ש״ל לישן
 בבה״מ. וי״ל דהא דאסור היינו ש״מ אבל ש״ע
 ש״ד. תדע דבפ׳ מ״ש (כה א׳) א״נ ת״ת הני
 ציפי דבי רב דהני גנו והני גרסי והשתא היכי גנו
 בבה״מ א״ו ש״ע שרי ואיכהו ש״ע הוו גנו
 עכ״ל. ושכתו להטא מש״כ מרן בב״י(או״ח סי׳
 קנא) וכ״ע אפי׳ ש״ע אסור בבהכ״נ אבל בבה״מ
 אע״פ שהוא תמור מב״ה נראה דמותר דאמרינן
 בפי מ״ש הני ציפי דב״ר ה״ג וה״ג עכ״ל.
 וראיתי בתשר הרשב״ש סי׳ קצב שכ׳ וז״ל: וא״א
 הרשב״ץ ז״ל מוסיף ראיה מדאמרינן הני ציפי
 כי׳ נראה שמותר לישן בבה״מ כ״ש בבהכ״נ
 דבהמ״ד תמור מבה״כ כדאי׳ פ׳ ב״ה. ובאמת
 המאמר ובל הישן בבה״מ תורתו נעשית קרעים,
 אפשר שהוא רק מאמר הגדי ומוסרי ואין למדין
 ממנו להלכה. ואחד התיפוש מצאתי ב״ה
 בתוספתא ספ״ב דמגילה הגירסא בברייתא
 (דאיתא במגילה כת רע״ב) בתי כנסיות אין
 נוהגין בהם ק״ר אין אוכלין ואין שותין בהם ואין
י העיר הגי׳ בתי  ישנים בהם כו׳, וטרושלמי פ׳ מ
 כנסיות ובתי מדרשות כו׳ ולא ישנים בהן ע״כ.
 ואפשר שלפני התוס׳ היה הגי׳ גס בברייתא
 דמגילה שם אין ישנים בהן לא ש״ק ולא ש״ע
 כמו שהעתיקו. ואת״ז ראיתי להגר״א בביאורו
 לאו״ח (סי׳ קנא סקי״א) שכ׳ וז״ל אין ישנין
 בב״ה אפיי ש״ע בן הגי׳ בתוספתא ואין ישנים
 בהם. ובתוס׳ ב״ב ג׳ ב׳ ד״ה ועייליה, משמע
 שהגי׳ בגמ׳ ואין ישגים בבהכ״ג לא ש״ק ולא
 ש״ע עכ״ל, ושמתתי שכיוונתי לדעתו הגדולה.
 אבל תידוש שלא הטא מהירושלמי. אגכ ראיתי
 במו״ק סי׳ קנ״ב שעל מ״ש המג״א שם דהא
 דעיילי לפוריא מיירי שהטאו סמוך לבה״כ עי׳
 סי׳ קנ״א עכ״ל, כתב היעב״ץ ח״ל נ״ל שלא דק
 דהא ר״א בבבל הוה ובהכ״נ שבבבל ע״ת עשויות
 כו׳ עכ״ל. ונראה דשבת לפי שעה שהמג״א לא
 מעצמו אמר כן, כי הס דברי התוס׳ והרא״ש.
 גס ראיתי במו״ק שם (סי׳ קנ״א) שעל מ״ש
 הב״י בשם המרדכי פ״ק דשבת בשם ר״מ איני
 יודע איסור גמור להשתמש בעליה שע״ג בה״כ
 כוי, כתב היעב״ץ תפשתי לשון זה במרדכי שלי
 בקשתיו ולא מצאתיו עכ״ל. והכל בחזקת סומין
 כי כ״ה במרדכי פ״ק דשבת סי׳ רכ״ח, ואולי ס׳
 המרדט שלו היה חסר. (רמ-שו

׳ י ל ה ב ב ב ץ ד ר ת ץ ל א ׳ ו ו מה כ תי . ו ד ״ א  ב
ן י נ ע י ל ״ ש ד ר פ אי מ ל תנ ר ע מ א א ד ה ׳ ו ו  כ
. וק׳ הא כיון דסחר ממילא הוי ו ב ר ח ם י א  ש
 כמו שנחרבו ומופרין לישן בשל בבל, וגס אחר

 משום דוכחא אקרוט ולמיכל קדשים. הא אמרינן
 במס׳ שבועות פ׳ ידיעות הטומאה מקריטן
 אע״פ שאיו מת ואובלין קדשים אע״פ שאין
 תומה עכ״ל]. וכשכבר הימים אמרתי שאולי מ״ש
 בנוסח התפלה למוסף ר״ח ״מזבת תדש בציון
 תטן ועולת ר״ח נעלה עליו ושעירי עזים נעשה
 ברצון ובעבודת בהמ״ק נשמח כולנו״. הכוונה
 שתיכף בבוא הגאולה ב״ב, נבנה לראשונה את
 המזבח ונעלה עולות וזבתיס, ואת״ז נתעסק במין
 המקדש. ומ״ש ״בעבודת בהמ״ק״ הכוונה
וכמ״ש בעזרא עבידת בית אלהא) ) ן  בעבודת המי
 וכמו שהיה בטת שגי שהתחילו להקריב קרבנות
 משבאו שם טמי כורש והיכל ה׳ נא יוסד, עד
 כ״ב שגה אחרי זה בשנת שש לדריוש האתרון.
 שוב ראיתי בהגהות מ״א הגאון ז״ל שכ׳ שאפי׳
 למ״ד לא קדשה לע״ל יש תקנה ע״י קלעים
( ש ד ת  כדאיתא במגילה י ע״א. ו
א בה. ולמ״ד ר ד א ה ל י ד נ א א ש ת ו כ ל  מ
 משום צלויי ל״ק אפי׳ למ״ד לא קדשה לע״ל דיש
 תקנה ע״י קלעיס כדאיתא במגילה (י.), אבל
 ק״ל מאי משני דהא היו כפופים למלכות רומי
 וכדאמר ליה מסתפינא ממלכותא וכדשלתו ליה
 אס סתרת אל תבני. ירשי-ש)
. יבמות מה ע״ב ך י ח ב א ר ק ׳ מ ו ם כ ו ד ר ו  ה
 ד״ה כיון, ודף נה ע״ב ד״ה לאחר, כתובות ז
 ע׳יב ד״ה הורוה, ודף יז ע״א פת ע״א, מנחות
 סד ע״ב ד״ה ארור, סנהדרין סו ד״ה לא בלום,
 חולין קלט ע״ב ד״ה סומא. (מאי-נ:
. בעין יעקב ׳ ו כ א ו ל א בת ק ר ב א ג ו ה ע ה מ  ש
 גריס שמעיה לבת קלא [וכן הגיה הב״ח כאן].
ד שאמרו ז״ל  ונראה יותר כגירסח הגמ׳, ע״
ט ר׳ יוחנן ואילפא, דאר״י  בתענית (כא.) ג
 מדשמעי אנא ואילפא לא שמע, ש״מ לדידי
ופר לגרוס שמע האי  קיימי לי שעתא. לכך נכון י
! ל א ו מ  גברא, והבן. !:עיני ש

ר זה אינו הולך ע״ד . ספו י ו קא כ ו נ א י  ההי
 מ״ש טוסיפון ואין לחוש, כי מ״מ בענץ שלא
 הניח הורדוס שם ושאר לחשמונאים, הכנ שדם
ץ! י  ומוסכם. (יעבי

י א נ ו מ ש ת ח י ב ר מ מ א ן דאתי ו א ל מ  כ
א ר י י ת ש י א א ל א ד ו א ה ד ב נא ע  קאתי
א י ה ה וקתא ו נ א י א ההי ל הו א י י נ  מי
. נראה א ע ר א א ל ר ג י א ה מ ל פ קתא נ ו נ  י
 שכוונו למרימי אשת הורדוס, ועי׳ ביוסיפון
י מ  לרומיים בתולדתו שמתהלל טחוסו שהוא מ
 התשמונאיס. (רמ״ש;
ה. (יבמות נה י צר י ה ל בי תו י ה ל נ מ ט א ד  ה
! ש ו ב ל  ע״ב) תוס׳ ד״ה לאחר. (
. לאותן שידע שהיו ן ו רבנ ה ל ו כ הו ל נ י  קטל
 ממתנגדיו, ושבקיה לבבא בן בוטא אפילו שהיה

 מאותן שהיו ממתגגדיו מטעמא דמסיק.
 (יעב־יץ!

! ץ עב״ י . ״לגבי״ נמחק. ( ם י ח פ ׳ ט . ג י ״ ש  ר
י מ ר ת א מ מ ל י . ד א ת ו ע י ש ם פ ו ש ח מ ״  ד
נס. עמש״כ בשבת (כא.). >רש־ש)  או

. ע׳ י ו הא כ ו ה תי י בי א חז ל א ד ל ה א ״  ד
 ב״מ דע״ג ע״א כיון דהוי טה תיוהא לא מיחזי
 כאגר נטר, וע׳ רש״י שם. (מל״ה)
. מה שתמה מהרש״ל ר מ  תוספות. ה״ה א
 מהא דלא קאמר אלא, עי׳ לקמן (צז.) תד״ה
רש״ש)  ונתמד. (

. א מ א ק י ו נ ש ך ל י ר א צ א ל ת ש . ה ד ״ א  ב
 מהרש״ל ז״ל הקשה לדברי התוס׳ למה לא אמר
( : מד ) . וקשה דהא לקמן  הגמרא אלא אמר ארי
 כתב הרשב״ם ז״ל וז״ל בד״ה צא צריכא, והא
 דלא קאמר אלא לא צריכא משוס דאמורא לא
 תירץ הט לעיל אלא סתס גמרא תירץ כן,
 ומהרש״ל הגי׳ שס ושיטה זו נוהגת ברוב
 מקומות, ודותק לומר דהתס שאני משוס דגם
 תירוץ השני גמרא הוא דמשני, דמשמעות
 הרשב״ם לא משמע כן אלא דתלוי בתירוץ
( י ״ ר ו פ  הראשון. ו
. אולי אי הוה מצי ׳ ו כ צ ו ״ א ל ת ש . ה ד ״ א  ב
! ה ״ מ א ו  למעבד כשיעור מקדש במין הוה עביד. (
. לע״ד י״ל דהדיקא ׳ ו ת כ ״ א . ו ל ל כ ה מ ״  ד
ט מיני לימי וא״כ  נמי אינו רק לאכותי דיש ת
רש״ש)  ליכא למיפשט דא״ל דאיכא זוטרתי. י
ץ ר י ת י ו ב ר ב א ר כ י א א מ ל ד ת ו ״ א . ו ד ״ א  ב
ר בקטנה. ע ש תי מ י א הי ל י מ מ ׳ ו ו י כ ״  ר
 עיין במהר״ם לובלין פירושו. וקשה דהא הסם
 מפורש במתניתין דיו לקורה שתהא רחבה טפת,
 א״כ היאך אפשר לטעות ולומר דכוונתו אריח
 שהוא פתות מטפת וחצי מנ״מ כיון שהקורה



 הגהות כבא נתרא דף ד ע״א - דף ה ע״א וחידושים ה
 לי אגר נטירותא, ואיהו אמר ליה לא צריך
( י ר״ פו ) .  גטירותא כלל, ע״כ אמר לאריסי׳ כר
. חולין קו ע״כ ל״ה אמר רב, י נ א דאהי ר ו ב י  ק
 מנחות לז ע״א ל״ה קיכורת. (מא־־״

. פירש״י להזעיק, ררעם, מתרגמינן י י ו ל כ א  ל
 אכלי(תהליס י״ת). וכן כל לשון הכרזה כתרגום
 יונתן ע״כ. המ״מ צ״ל(שמ״א ז׳) כי על תהילים
 אינו תרגום יונתן, ונמ״א כתכתי יותר. והערוך
 ערך כל כ׳ משמע שמפרש לאכלויי לשון מניעה,

 וכ״ה בשמ״ק נשם 3ן מיגש, וכ״פ הרמ״ה.
רמ״ש) ) 

. ולא אתו. עי׳ כתומים א ב ר ה ד י מ ק א ל ת  א
׳ש)  סוף סי׳ יז שהאריך כזה. (רמ׳

נא. עי׳ כהר״ן פ׳ לולנ י ך ד נא ל נ א דאי י ל א  ו
( א ״ ש ר ה  הגזול עלה רמ״ת אי. >;׳ מ
״ף י ר נ נ ״ . נ א ב י ב י ד ה ד א בדי ר פ ב ס ל ר ״  א
 הגי׳ רכ סמא, וכ״ה הגי׳ לפני המהרש״א, ועי׳
רמ״ש) ט א׳). ( ) ן מ ק  ל

׳ ר״י אק מיגש. (יעב״ץ< . עי׳ פי א ל צ  ל
׳ . כערוך פי א ל ל צ ה ל ע ב ר א א ל צ ה ל ע ב ר  א
 צלא, הוא הפועל שעומל נשרכ וכשמש וצריך ל׳
 ככרות למזונות, וכן העני שיושב בצל טתו א״צ
 רק ל׳ ככרות, הלכך לייק במה שיש לך ועזוב
 השלה זו לרוניא. (מל־ה<

. עי׳ פירש״י א ל ל צ א ל ע ב ר א א ל צ ה ל ע ב ר  א
 ותוס׳. וראיתי פירוש מחודש בתי׳ הר״י מיגש
 וברמ״ה, וכי נכסים אלו שאתה מרבה, כלום יש
 לך מהם לאתר מיתה, יותר מן ד״א של קבורה
 שאתה נקבר בהם בו׳. (רמ-־ש)
א ל פ ש ״ ע ר א ח ל א ת ו ו כ ך ל מ . ס ׳ י נ ת  מ
. נ״ב עי׳ בטאורי ׳ ו כ ת התקרה ו ו א י ל תן ע  נ
 הגר״א ז״ל בתו״מ סימן קנ״ג סקמ״ט דמשוס
ר בתזקת שלא נתן  סיפא נקטה, דבסיפא לא ה
 רק אם עדיין לא נתן עליו את התקרה, ע״ש
(  היטב. (חש״ל
ו נ י ו א נ מ ך ז ו ת ך ב י ת ע ר ו פ ר ל מ א . ו א ר מ  ג

. ע׳ סימן עת ש״ך סוף ס״ק ט״ו. ן מ א  נ
( א  (גי מהרש״

. (גיטין לד ע״ב) תוס׳ ו מנ ע בז ר פ י י ש א ו ל  ה
( ש ו ב ל  ד״ה אין. (

. ו ן ל ת א נ ל ו ו ע ב ת . ש ׳ ו ד כ . ה״ה ע ׳ ״ ש  ר
( י  נ״ב עי׳ ברא״ש. (ו־׳־ש מדסו

. ושבק הטעם ו ל ש נה מ ו ה ב א הי ד ל ״ א  ב
 שבגמרא בסמוך דכל שפא ושפא זמניה. ועי׳ בזה
י מהרש־׳א) ג  תומיס סימן עת סק״ד. !
. ׳ ו ן כ ל נ מ ה ד ש ק . ו ה ״ ה ג  תוספות. ה״ה ה
 דהא דדייק בתתילת הסוגיא הא רטעית מתייטן
 אותו, השתא דקאמר דבעמד ניקף מודה ת״ק
 דמגלגלין עליו את הכל. י״ל דמש״ה לא קאמר
 נמי דגדר את הרטעית. (רשי-ש)
א נ י ב ג א מ י ל א ה ו ״ ל ד . מ י א ה ו ״  ד
( ג ג כמו שאמר בב״ק י ״ ר ) . ך מ א מ נ ד פ א  ל
נ ב) או מתינא לך כו׳ כמו שאמר  ובכתובות (
( ש ״ ש ר  (שם צא.). (

. עי׳ בהגהות מר אבא הגאון ז״ל. ד ״ א  ב
 והוספתי בגליון: ועיין בב״ק(כא א׳) אגטה ר״נ
 לאפמיה מיניה. ומש״כ מהא דכתובופ (צא א׳)
 הוספתי: שם אמר רכ עמרם, אכל יש לציין הא
 דלקמן(קנא בי) שאמר כן רב נחמן. (רמ׳־ש)
א נ י ב ג א מ י ל א ר ו מ א א ק ל ד . מ ד ״ א  ב
ו ך במס׳ ב״ק (דף יב.), א נ י א מ נ ד פ א  ל
. לקמן א מ ע ד ב א מ ל לאה ד ך בםי א ל נ י ח  מ
( ר-י פי  (דף קנא:). (

ר התם. נ״ב דצ״ל ולחי מ י מ י ל ע ב . ו ד ״ א  ב
 הש״ס התם לאך להפחידם לבד הי׳ אומר כן.

( כ ־ א ו  ש

ש ר י פ ד ל כ ״ י ם כ ה ה ד א ר א נ כ . ה ד ״ א  ב
. צ״ל כדפירשתי ובדדיימ התוס׳ מעיקרא י ״ ש  ר
 מדלא אמר מגטנא או מתינא, משא״כ התם
( י ׳ ר׳ פו  סוכה (לד:) לא שייך לומר כן. (
. נ״ב צ״ל כדפרישית, י ״ ש ׳ ר י פ ד . כ ד ״ א  ב

 ור״ל מדלא קאמר מגטנא לאפדנא ממך כוי.
( י ר״ש נזדסו ) 

א ע ר ן א ב ז ת ד ״ ר ו א . ו א ל צ ה ל ע ב ר ה א ״  ד
ן ר צ א מ נ י ב ה ר הי ׳ ו ו כ א ו נ י ב ר א ד ר צ מ  א
ח אחת. צ״ע דהא מארבע ו ר א מ י נ ו ר ׳ ו ו  כ
 רותות אקפיה, ובכה״ג לא הדא רוגיא בר מצרא
 לשום שדה שמארבע רותות, וכענין זטן ליה
 גריוא דארעא ט מיצעי, דמצרן תיצון מסתלק מן
 הפנימי, ה״נ פנימי אין לו שייכות עם תיצון,
 מאתר שמקיף לפנימי מפסיק טניהם וזה פשוט

ן בלןעה לבקעה. נ״ב ברש״י י מ ב ״ . ה ד ״ א  ב
 שברי״ף איתא הני מיני שא״צ לעשות כותל גבוה
 ד״א נשם משום דליכא התם היזק ראיה וכו׳
ן בקעה לבקעה  וכצ״ל כאן, ומש״כ באן ה״מ ט
׳ התוס׳ בב״ק דף כ׳ דכולי הך  וכו׳ היינו לפי פי
ן  מתניתין קאי על היקף שהמקיף מקיף מנתו
 לשדותיו לבד ולא מבפנים ע״ש, ועי׳ בנ״י דקאי
ן מבפנים וטן מבתוץ  גס אתרוייהו באמת ט
ן רש״י ז״ל ס״ל דקאי רק על היקף  ע״ש, א
(  שבפנים לבד ע״ש. (מרא״כ
י א כ ם ז ה א מ צ ר י ב כ . ש ק סבר ״ ת ה ד ״  ד
. טבמות(לז ב) יש פלוגתא דאמוראי ׳ ו ד כ ״ ב  ב
 בבה״ג. ודוקא בב״ד קאמר ר״ל שבבר היה דין
 ביניהם וב״ד פטרוהו כדהתס ע״ש. ולכן מה
 שהקשה הגה״ה שבתיס׳ לק״מ. (רש־-ש)
ה ד ש ש מ ״ ת מ ״ א . ו י מ . ה״ה ד ת ו פ ס ו  ת
ו ד י ו ו ן ל י מ ש ׳ ד ו ע כ ט י ה ל י ו ש ה ע נ י א  ש
נה. וקשה דהא התם דוקא כשרוצה ל התחתו  ע
 לקיים האילנות, אבל אם אמר לו טול נטיעתן
 שומעין לו כמבואר בב״מ (שם). וא״כ מאי
 קושיא הכא דהא יכול לומר לי׳ לא בעינא לי׳ ואם
 הוא אינו רוצה מתמת שצרין לשמור שדהו מאי
( ר-י פו  איכפת ליה. (

נה ה שאי ד ש א מ נ י ש א ת מ ״ א . ו ד ״ א  ב
. עי׳ מהרי״ט ת״א סי׳ ׳ ו ע כ ט י ה ל י ו ש  ע
 ק״ו. (מהרש״ם)

נ והיינו ״ . נ א כ י ה נ א ש י ד ״ ר ד מ ו א . ו ד ״ א  ב
 בשעמד מקיף, אבל בעמד ניקף קי״ל בכה״ג
 התם דהיכי דגדרה שמין לו לנוטע דדו על
 העליונה ג״כ, עיין שם. (מראי-כ)

ר מ י א צ מ ה ד ״ א ש י ד ״ ר ר מ ו א . ו ד ״ א  ב
מ ״ מ א ו ז ו ר ז א ב ר י ט נ י ב י ל י םג ד י ד ה ל י  ל
ה. הא דלא ניתא להו י ב ל י ה ל י ו ז ים ב י קנ מ  ד
 כפרש״י שפירש דאמר ליה לדידי סגי לי בגדר
 קנים, ולא הוה צריכא לדחוקי. י״ל משום
ן ד  דפרש״י ז״ל לא שיין אלא על מה שאין צ
 לשלם דמי גדר אבנים אלא דמי קנים. אבנ מ״מ
 קשה למה אינו משלם לו אלא בזוג דהיינו ארבעה
ט משלם דמי  דנקי כדפרש״י ז״ל ב״ק (קיב.) ג
 בשר בזול, דהיינו ארבעה דנקי. בשלמא התם
 יכולים לומר אס היינו יודעים לא היינו אוכלים
ן שרצו ו  בשר, אבל מ״מ בזול משלמי דמסתמא ט
 לאכול בשר אס היו נותנים להם בזול היו קונים,
ן לגדור אני ד צ  אבל הכא היאך יכול לומר כיון ש
 הייתי לוקת בארבעה דנקי. ע״כ פירשו התוס׳
 דבאמת יכול לומר לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא,
 אלא דמ״מ אכן סהדי דאס היה מוצא בזול היה
ט רבה אומר דמי  נותן. וכה״ג איתא ב״ק (כ.) ג
 שעורים בזול. ומ״מ נ״ל דעל פרש״י ז״ל לא
 קשה דאפ״ל דרש״י ז״ל מפרש הכא בארבעה
 דנקי כמו שפרש״י ז״ל בב״ק אלא בזול היותר
ט ההוא תורי דלא  גדול, וכה״ג ב״מ (מב:) ג
ט ושיני, דאמר התם ומשלם דמי בשר  הוה ליה כ
, והראב״ד י  בזול, ופרש״י בזול בארבע מק
 והרא״ש פירשו שם בזול כמו ששוה למכור בשר
( י ־ ר ו פ  כתוש, וע״ש ברא״ש. (

. לכאורה ׳ ו כ כ ו ״ א ק ד ״ ק ם. ו י ה שנ ״  ד
 נראה דרטעית שאני דעשרה רק לטונת הניקף
 והל״ל איני רוצה. ולפ״ז במקיפו מדי רוחות
ר נמי ארטעית. ונקט ג׳ להשמיענו דאם  פטו
ט רוניא בסוף הסוגיא  גדר הד׳ חייב. ולפרש״י ג
 שהקיפו מד׳ רותותיו. אינו תייב כלל לרבינא להך
. וראיה לזה שגם רטנא לא  לישגא לת״ק דר״י
 הזכיר דמי כותל רטעית. ועי׳ בת״מ רס״ד ס״ד
 כהגה״ה. (ראמ״ה)

י ו א ה ת ש ד ה ע ג ד ״ ע . א י ס ו י י ב ר ה ו ״  ד
ו י ל ן ע י ל ג ל ג מ א ד נ ש י ע ל מ ש מ ד ר כ י מ ח  מ
. ול״נ דאפ״ל ׳ ו א כ נ ש י ך ל ח ל ל כ ת ה  א
 דהגמרא לא דייק כלל מהאי לישנא, אלא משום
, ( : צג )  דתנא בתרא לטפויי אתא כדאיתא לקמן
 משא״כ ללישנא בתרא דלשון אם עמד ניקף דייק
דף , ובשבת (  לי׳ דר׳ יוסי מיקל, ועיין לקמן(צג)
) רש״י. (פור־־י) : ז ) ז בע״  כו) בתוס׳, ו

 דףהע״א
א. לקמן ע ע״א נ ה רבי א אקפי י נ ו . ר א ר מ  ג
 ברשב״ס ד״ה ה״ג אלא. פסתיס קיב ע״ב
 ברשב״ם ןד״ה משכא]. סוכה לד ע״ב ד״ה
 ולדרוש להו. ב״ק כא ע״א. ודף נח ע״א ד״ה
 אי נמי. ב״מ קט ע״ב ד״ה מסלקינן. >מא״נ)
. פירוש כיון דאמר ליה ׳ ו ה כ א אקפי נ י ב  ר
ד ולא יהיב ליה סבר דס״ל כר׳ חייא ד ג  כמה ד
 בר רב, ע״כ א״ל הב לי׳ דמי קנים בזול, וכיון
 דאמר לא סבר דס״ל כת״ק, ע״כ אמר ליה הב

 מרות רטעית מחויב לתת להמקיף, ברם הכא
׳ שהניקף בני י דכיפין וטנתים בלבנים, פי מ  ד
ט ליה ביפין ן וסמכו לגי רותות של למיס ג י  טפ
 ולא יותר, ודלא נימא דאתר שנפל הרות הרטעית
ד למות הרות הרטעית ולהיות  לא יכול עו
ל בני לה פ  מהשלש רוחות, ע״כ אמר וכל שעה מ
 ולא יכול את״כ לתובעו יתרון כותליו שעומדים
 יותר, וז״ש בתתלה ובלבד בשעה שמה עכשיו.
 וע״ז מסיים ר׳ יוסי אומר מגלגלין עליו את הבל
 ליתן לו מלבנים. .:יפ״ע)
. עיין רשב״ס לקמן קמ״ו ע״ב ל ו ז י קנים ב מ  ד
(  ד״ה ושמין וכוי. (חת־ס
קמו ב) עד כמה ) . עי׳ לקמן ל ו ז ים ב י קנ מ  ד
רש״ש) . י ר  בזול כ

׳ ד א ל ל ׳ א ו ר כ מ ו י א ס ו ׳ י א ר פ י א ס מ י  א
. צ״ע סי ו ׳ י ר ק ל ״ ן ת י א ב כ י י א א א מ י י  ח
 דאמאי לא משני הגמ׳ כולה ר׳ יוסי היא, וה״ק
 אין מחייטס אותו הא עמד וגדר הרטעית
 מגלגלין את הכל שר׳ יוסי אומר אס עמד וגדר
 הרטעית מגלגלין את הכל, וכה״ג משני הגמרא
 כתובות (י.) ולקמן שם (סז.), ועיין ב״ק (כ:)
׳ יוסי, והקשה התוס׳ הא מ״מ  דמקשו התם מר
 פליג, ולפי דברינו הא אפ״ל דהגמרא ס״נ
( י ״ ר פו  דכולה ר׳ יוסי היא עש״ה. (
. נ״ל דלא גרסינן ליה כלל ב ״ ף א ק י נ ף ו י ק  מ
 לשיטת רש״י דגרס ניקף במתני׳ וכן לתוס׳ ד״ה
 אם עמד, אגל הוא מדברי הרז״ה והוא לא גרס
 לישנא אחרינא, עיין וק״ל. (חת״ס)
ף ק י נ ף ו י ק א מ ״ ׳ עד ל ו ר כ ב ו ק ס ״ ת ד ) 
( י ר־ש מדסו . חא״מ ונ״ב רש״י ל״ג כ״ז. ( ( כ ״  א
ר ב י ס ס ו ׳ י ר ׳ ו ו ף כ י ק ר מ ד ם ג ר א ב ק ס ״  ת
א ו ת ה י ע י ב ר ת ה ר א ד ג ף ו ק י ד נ מ ם ע  א
ל ב ׳ א י א ל ח י נ ה ד י דעתי ל ג ה ד י ב ל הי י  ד
. וק״ל ר׳ יוסי י י ב ל י ה א י ף ל י ק ר מ ד ם ג  א
 אדאודי ליה אודויי ליפלוג עליה אפלוגי דלא ה״ל
 למנקט עמד ניקף דמודי בי׳ ת״ק אלא ה״ל
ר ולפלוג על ת״ק  למנקט עמד מקיף דפטו
ך הגמ׳ בס״פ שבועת ד  דמחייב. ובה״ג פ
). ד״ל דהמם לא דייח אלא משום ן(לת.  הפקדו
 דת״ק הזכיר הכלה, מש״ה לא ה״ל צבר פלוגתיה
 למגקט רק מאי דפליג ולא מאי דאודי בי׳
 משא״כ כאן דת״ק לא הזכיר בלל עמד ניקף,
 נקט ליה שפיר ר׳ יוסי, וכה״ג תירצו התוס׳
( : פז . וכן צ״ל לקמן במכילתין ( ( : מו  טבמות (
) וכן טבמות (צא.) ט:  ובשכת (דף סז) וכטצה (
. (מצפ״א) ( : ד י ) ן טי י ) ג :  וברכות (מו
׳ ו ׳ כ י ח פ ״ ר . ו י כ ר י י פ ו נ . ד״ח סי י ״ ש  ר
. נראה דיכוון להא דאיתא ן י פ י ן סנ ו ש ו ל ה ז  ו
 במנחות (צו.) במשנה סניפין של זהב כו׳ וכן שם
 בגמרא (צד 3) ע״ש. (רש׳־ש)

. הוא תוס׳ משאנץ. ש ״ מ . ת י כ ר י י נ י ח לב ״  ד
( ץ ״ עב י ) 

ם י נ ו ש ה ו ש ם ע א . ו א ד ט ש א ב ל ה א ״  ד
. תימה דלמה נצרך שטר כלל י ו ם כ י ו עד ד י ע  י
 וכהושיימ רבא מפרזיקא, ותירוצא דר״א שם לא
( ש - ש י  יעצה הכא. (

ן מ י י ס ר ה . ו י ו כ ת ו י ו חז ש ע א י ל ה ו ״  ד
. נ״ב ועי׳ ׳ ו כ ו ו ל ש ד ב ח א ה ה א ש א ע ל  ש
 בתידושי הרמכ״ן שכתב דבזה ניתא במה דתני
ט תצר לפיכך וכו׳ משוס דהתס ליכא  ברישא ג
 הוכחה מחזית והלכך עיקר טעמא דאס נפל הוא
 של שניהם מצד דתקנו חכמים דיכול לכוף חטרו
 לעשות כותל ע״ש, והתוס׳ בד״ה לפיכך דהקשו
 מבקעה לתצר, ע״כ דלא ס״ל כפרש״י דאף בלא
 סברא דחזית לא מהני חזחתו, וכן כתג בגליון
 המשניות להגרע״א ז״ל כאן באות ג׳. וראיתי
י שהוטח מכח קושיית ״ ק  להש״ך בסימן קנח ס
 תוס׳ דס״ל דגם בתצר מהני מזית ע״ש, ותמהני
 דאם איתא דעיקר קושיית תוס׳ הוא דבלא״ה
 המקום והאבנים של שניהם מצד דלא עשה חדת
׳ השואל  וכמו בבקעה, א״כ מאי מקשו מפ
 והוצרכו לחלק משום דהכא חל הספק מעיקרא,
 תיפוק ליה דהכא איכא הוכחה דחזיפ, ולכן דברי
 הש״ך ז״ל צל״ע. >חש״ל!

י ל ש ג ״ מ ה ת ״ ה ג . ה ץ ב י י ח ץ מ ח א ״  ד
ה י י ל א מהנ ם דאכתי ל ו ש א מ מ ע ה ט א ר  נ
. נ״ב לכאורה י״ל דשני הפירושים אמת י ד י  מ
 ומוכרחים דלפי האוקימתא בסוגיא שם דדווקא
 בעמד ניקף וגדר את הרטעית מתייטן אומו
 משוס דגלי אדעתיה דניתא ליה אבל בעמד מקיף
 לא ואף דאהני ליה, וע״ב דהטעם משוס דבקעה
 מקום שנהגו שלא לגדור הוא, אבל לאוקימתא
 השניה דאפי׳ עמד מקיף מתייטן אותו, ע״כ
( ל ־ ש ח  צ״ל בדברי הג״ה ודו״ק היטב. ;

. סותר א״ע למה שפי׳ כר״ה (כג.) ד״ה ׳ ו  כ
ד וד״ה דולט, וע׳ סוכה (לב ב) בפירושו ד״ה  ע
( ש ״ ש ר  דולבא. !

יהם ל שג מ ש י . דהאבנ א ט י ש ח פ ״  ד
׳ ו ץ כ ת י נ ת מ נא ד י ו ד א פסק ל ו ל ל י פ א  ד
ת ו ש ר י ב ר ה ה האבנים ש ו ש ן ב י ק ל ו ו ח י  ה
. בר ג ן תי ה י מ ד מ י ם ו חי נ ם מו ה י נ  ש
 מהר״ס לובלין ז״ל דמק הרבה למאי הוצרך רש״י
 ז״ל לפרש כן. ול״נ דאפשר לומר כפשוטו דקשה
ן דמסקינן מאי מתיצה פלוגמא  לרש״י ז״ל דטו
ד כשאין בה דין חנוקה, א״כ מאי פריך י מי  ו
 פשיטא דלמא הא קמ״ל דאינו יכול למימר
 האתד אני עשיתי המחיצה משוס דלא רצית
 לתלוק אא״ב אני אעשה המתיצה, ועיין ברא״ש.
 ע״כ כתב רש״י ז״ל דההושיא פשיטא היא אף
 אם לא נתחייכו שניהם לעשות אלא כיון שהוא
( י ר״ פו ד היא של שניהם. (  ברשות שניהם ה
י נ ת מ א ל י ע ב י י א כ ה . ו י אבל א כ מ ״ ה א ״  ד
. לפוס פשטא דגמ׳ נראה דאטי מפסיק ׳ ו כ  ו
 למתני׳ הכי. ובן מינה. מקום שנהגו לגדור
ך ד  מתייטן אותו בבקעה. מקום וכוי. ושפיר פ
( ה ראמ״  מאי אבל. ;

ה. וכן מתזה אל מחזה כו׳ כצ״ל. י י ח מכפ ״  ד
׳ש)  ורשי

׳ . עי ׳ ו כ י ו מ א נ פ י ס . ו ק ״  תוספות. ד״ה ה
 טרושלמי דלא משמע הכי, ורגילות הוא בכ״מ
 דתני מקום שנהגו כך ומקום שנהגו כך, ולא
 דייקינן מידי. (ראמי׳ה)

ל סתם ב ן א ש כ ר פ ש ל י י מ א נ פ י ס ד ו ״ א  ב
. במהרש״א דתק דלפי זה ממי פריך רבא י ו  כ
 א״כ מאי אבל. ול״נ די״ל כפשוטו דרגא קשיא
 לי׳ דסיפא מיותר דכיון דתנא רישא דסתס גינה
 ומקום שנהגו לגדור בבקעה מתייטס אותו,
 ממילא משמע דמקוס שלא נהגו מינה וסמס
 בקעה אין ממייטס אומו, וכה״ג מקשה ב״מ
ט ואלו פועלים אוכלים מן המורה,  (דף צד) ג
 ועיין ב״ק (דף קד) במוס׳ שם ד״ה פמומ משוה
 פרוטה, ואביי ס״ל דאילו בלא הסיפא לא הוה
 מפרשינן הרישא כן ורבא לא ס״ל הא דא״כ יומר
 הו״ל לפרושי ברישא מלימני סתמא ואמ״כ נידוק
( י ״ ר ו פ  מסיפא. !

. משמע ׳ ו בתא כ ו תי . ו א ה  תוספות. ד״ה ו
 דמיובתא אין לה תירוץ, ובב״ק דט״ו ע״ב

 תיובתא והלכתא, עיי״ש דמתרץ התיובתא.

 דף ד ע״ב
. הוא מתיכות המתהפכות. ל י פ ק . ד א ר מ  ג

ב ״ץ) ע  ר

. עט״ז וש״ך ת״מ ה א ז ל ה ו א ז ה ל ש ע א י ל  ו
פ״ע) י  קנת סע״ה. (

. הנ״י העתיק ׳ ו ם כ י ד ק א ד כ י ר א צ ל ל ״  א
 דילמא קדים כו׳ והוא יותר נכון. (דשי׳ש)

ג משנה ה. (מא״נ) ״ . דמאי פ י א מ ר  תקנתא ל

ו י ת ו ח ו ש ר ל ש ו מ ר י ת חב ף א י ק מ . ה ׳ י נ ת  מ
ד י י . צ״ע דהא מ ׳ ו ה כ נ ו ש א ר ת ה ר א ד ג  ו
 שהקיפוהו מארבע רוחותיו אלא שגדר מג׳
 רוחותיו. (פורי־י)

׳ נ עי ״ . נ ׳ ו י כ ״ ר ש הלכה כ ״ א י ר  גמרא. א
 33״י (סי׳ קנח) שלא מצא כן מוסתת גמ׳
ף ורא״ש ועי׳ 3ד״ס. ;רמי-ש) ״ ד  שטדנו. רק כ

. טרושלמי ר ד ג ה ש י מ פ ל ל כ ר ה מ ה א ״  ר
 ה״ג רב חונא אמר ובלבד 3שעה שמה עכשיו
 דאין הוה בני לה דכיפין בגי לה דכיפין ברם הכא
ן וכל ט ליה דטפי ן ג י מ ן וטנחיס מ י דטפי  מ
מ שפי׳ דתוק, י ליה, ועי׳ פ״  שעה דנפל מ
 ובמה״פ בשם הרמג״ן דקאי על ר׳ יוסי [אף
 שהוזכר טרושלמי את״כ ר׳ יוסי]. וה״פ דאס
 המקיף גדר בלבנים והניקף גדר הרטעית
ט ליה כיפין שהוא יותר תזה בעד כל  ככיפין, ג
, ועל המקיף ן  הג׳ רותות כאילו היו של טפי
 לבנות בנפול הג׳ רותות בעוד רות רטעית
ן קייס ע״ש, והוא דין תדש שיתן יותר  מטפי
 מכאשר הוציא המקיף עתה על סמך שיבנה
 את״כ לעתים רתוקות, וענו״י שמגיה. ולולא
 דברי הרמב״ן הייתי אומר שמה שתפסו דכיפין
 הוא חזק יותר מלבנים, הוא באשר שכיפין היינו
 כפיסין דמבואר במתני׳ דרחבו יותר מלבנים, אבל
 באמת יתכן דבמתני׳ כפיסין היינו שני ארימין
ט הכותל, והכא אפשר דהיינו  וטיט טניהם עו
 מאדמ א׳ וגרוע מלבנים, דמפרש שפיר דקאי
 ר״ה על רבנן וכבגמ׳ דילן. וז״ש ובלבד בשעה
 שבנה עכשיו, היינו כפי העת שיוכל לעמוד המין



 הגהות כבא בתרא דף ה ע״א - דף ו ע׳׳א וחידושים
ע מ ש . צ״ל מ ב ו ל ח ע ע ב מ ש . מ ד ״ א  ב
: כ מרא״ : . ב ו ל ח ע ב  ב

ש י ד ג א י ל י פ א ד א ו ב ר ג ד ״ ע . א ד ״ א  ב
א ל י ד א ד א ו ב ר ל ג ד ״ ע . נ״ב לצ״ל א ש י ק  ל
ג י ל א פ ה ׳ ד ר ד מ א א ק ה ל מ ה ל ש ק  ת
מ ״ א ר מ ש וכוי. , י ק ש ל י ד  א
א מ י י א ק ל ח ד כ ו ן מ ד י ד ם ל מ ג ״ . מ ד ״ א  ב
א בתלת. כעת ל״מ מקור לזה. ל ל א ״ ר ן כ  ל

 !ירש ״ש׳

. צ״ע לפמ״ש ו ר ט ו פ י ל נ ח א מ . ל ג ״ ע ה א ״  ד
 לקמן ע׳ ע״א ד׳׳ה או וכוי רעל הלוה וכו׳
 ע״ש. תת״ס:

. ם ל מקו כ מ ה ד ש ך ק . א ן נ י י אמר ח מ ״  ד
׳ א ״ ש ר ה  עי׳ ש׳׳ך סי׳ קח סק״ז. י:ג׳ מ
. ולדעתי הכא ׳ ו כ מ ו ״ מ ה ד ש ך ק . א ד ״ א  ב
 עדיף דעיקר טענתו היה טוען כמו שטוען
 עתה. ירא מ״ ה?
ל ׳ כ ר פ מ א א ד מ ר ח י ב מ ר ד . מ ד ׳ ׳  בא
. נ״כ ע״ש בתוס׳ ד׳׳ה כשטר כו׳ ׳ ו ן כ י ע ב ש נ  ה
׳ ר א״ בנ  וריכ״א מפרש כוי. ;
י מ ר ד ט מ ו ש פ מ ת ״ מ ה ד ש ך ק . א ד ״ א  ב
ו ר י ב ל ח צ ד א י ק פ מ ר ה ב ס א ד מ ר ח  ב
. וקשה דהא ר ט ש ו ב ר ל י ז ח ה ך ל י ר ר צ ט ש  ב
) תוס׳ ל״ה סוף סוף כתבו דהא דצריך ע: )  לקמן
 להתזיר לו בשטר היינו לפטור משבועה, אבל
; י ״ ר ו פ  בשבועה נאמן במגו, וא״כ לא קשה כלל. :
. וכ״ה ״ ר ט ש ב ו ״ ר ל י ז ח ה ך ל י ר . צ ד ״ א  ב
 בתוס׳ לקמן לף ע׳ ע״ב ל״ה סוף, וברשב״ס
 לקמן ע״א א׳ ל״ה אמר רבא כו׳ בשטר פר״ח
 כוי. וכן היתה גירסתם בגמ׳ לשבועות שם,
! ג ״ ל ח  ובחנם הוגה כאן בגליון ״בעלים״. !
. נ״ב י ת ר ר החז מ ו ן ל מ י ה א מ ל . ו ד ״ א  ב
 יעדן שס בשבועות בתוספות ר״ה בשטר, ולקמן
; פ דב״ ף ע׳ ע״ב מוס׳ ל״ה סוף. :  ל

י ע י ב א ו ד ג י ה מ ת ל י א ג ד ״ ע . א ד ״ א  ב
. וי״ל לשאני התם להוי ׳ ו ל כ ו כ ו י נ ה אי ר מ  א
 מיגו להעזה לומר שא״י לבוא עליה כלמוכת
 בסוף נדרים, ומיגו להעזה ולאי ללא מהני

 במקום חזקה כדמוכח מדברי התוס׳ לעיל.
-מצפ ״א:׳

. אע״פ דאית לה מגו י ו ה כ ש ו ק ה י מ . ו ד ״ א  ב
 דאי בעיא אמרה אינו יכול לבא עלי מאמנת
 כלמוכח בסוף נדרים (צא.). ונ״ל דאפ״ל דע״כ
 לא אמרינן התם לנאמנת אלא משום לאשה אינה
 מעיזה בפני בעלה, ואע״פ לממ״נ אם אמת שלא
 נבעלה הא נאמנת, ואס לא נאמנת שלא נבעלה
 א״כ שוב הוא בעלה, וא״כ היאך מעיזה. לאפ״ל
 ללא כן ללא שייך לומר אין האשה מעיזה אלא

 בלילעינן בולאי שבעלה הוא, אבל לא בכה״ג.
ו  !.פור״י

. ׳ ו כ ו ו ג י ה מ י ת ל ג דאי ״ ע ד (בסופו). א ״ א  ב
 צע״ג להתס איירי כלבעיא לאפוקי נפשה מיניה
 לאינה מעיזה, וביבמה אמרינן כשכבר גרשה
 עיי״ש. ובלא גרשה ל״ש בפיה כלל, ללעולס
 אומר שבעל ויבעול, רק על תוך ל׳ פרכינן התם
 נכפינהו ליבם, היינו שישהא על אחר ל׳ כלרך
ה: ראמ״  איש ואשחו. !

ף ו ע״א  ד
. עי׳ ש״ע ו ב י י ח מ ר ד מ י י י ר מ מ א  גמרא. ד
! א  חו״מ סיף סי׳ שעה. :גי מהרש״

. עי׳ ׳ ו ר כ ר מ מ א ׳ ד ו י כ ד י ך ב ן ל י י א א  מ
 בפי׳ רש״י ובתוס׳. הנה ללעת רש״י לאמרינן
 מגו למפרע כמ״ש התוס׳ בשמו לקמן (ל.)
 ובכ״מ ברש״י יש לומר בפשיטות ללכך הביא
ט תאמר  הגמ׳ לא׳׳מ, משום למתניתין משמע ל
 אין לך כילי חייב לשלם לעולם ואינו יכול נחזור
 מזה לטעון טענה אחרת, ולשיטת רש״י הי׳
 נאמן לטעון אח״כ פרעתי מכבר קולס שהוריתי
 והי׳ נאמן כי אין זה סחירה למה שאמר להל״ם
ר לפטור, ויכול לחזור  ט נגל זה הוה מפטו
 ולטעון כמ״ש בח״מ ס׳ פ׳ ס״א. ונגל מה שטען
 אתמול והולה שלוה, הלא בשעת הולאתו הי׳
 יכול לטעון שפרע מחמת מגו והפה שאסר הוא
ן  הפה שהתיר, וגס היום לא הפסיל המגו טו
 לאמרינן מגו למפרע. לכך אסיק הגמ׳ ראמר
 מר, וא״כ אתמול הולה שלוה והיום הולה שלא
ע לזאת חייב לשלם לעולם, ואינו יכול לטעון  פר
 עול כלל. ויש להעמיס זה בפירש״י ל״ה לא
 הל״מ לאלו אמר פרעתי נאמן, ר״ל אף אס
 אמר פרעתי מכבר קולס שהוליתי לך ובשעת
 ההולאה לא הייתי חייב כלל הי׳ נאמן להיינו
 מתמת מגו כנ״ל. וכוונת רש״י לתרץ קושית

 סי׳ עט. יש״ך סימן ע סקי״א וסימן פ ״ב ליני
 מגו אות י׳. עי׳ סי׳ צז סמ״ע סקמ״ל, וש״ך שם
 סי׳ קכו סקכ״ז, קל״ת. סמ״ע סקכ״ז, ועי׳
 בנימוק״י ריש סוגיח לתקפו כהן, סימן קע״ו
 סי״א בהגה״ה וש״ך שם. במהרי״ט ת״א ס״ג
 הטא ת׳ רשב״ס דאין הלוה נאמן לומר לקחת
ו נגד תזקה לא שביק אינש  רטת שלא בהיתר נמג
( א  התירא. וגי מהרש״

י ״ ר ד מ ו א א (בע״א). ו ב  תוספות. ד״ח ו
. עי׳ תשו׳ רעק״א י ו ו כ ג י ב מ י ש א ח א ל ח  ד
 מ״ת סי׳ קל״א בסופו. ומהרש״מ!
י ב ר ה מ י נ ו מי ע ר ב מ א . ד י כ י הי ה כ ״  ד
ט יהונתן שכמרדכי ר״פ . צ״ע להבין ס׳ ר אי נ  י
( א  זה סי׳ תס״ת. וגי מהרש״

. משמע מזה דאס תו ל בי ו פ א י מ . ש ד ״ א  ב
 נפל הבית צריך השוכר לצאת ואינו יכול לכזפו

 לבנות לו טת וכן הוא בפסקי תוס׳.
! ב ״ י ר קי הג נמו ; 

. ול״א ר י כ ש ל מ תו ש י ל ב ו פ א י מ . ש ד ״ א  ב
 שמא יפול הטת ששכר, דס״ל כרש״י סוף השואל
 דהמשכיר בית זה ונפל נותן שכרו משלם, ובב״מ
 שם מספקא להו בהא ונקטו ב׳ האופנים. ואנן
 דפסקינן דבזמן קבוע אין מוציאין בנפל בית

 המשכיר, צ״ל דחייש לנפילת הבית ששכר.
! . ו ראמ״ : 

ל תו ש ל בי ו פ א י מ ר ש כ ו ן ש כ . ו ד ״ א  ב
ר ויצטרך שוכר לצאת דלא עדיף מיניה. י כ ש  מ
 ק׳ דהא בתוך זמנו אינו יכול להוציאו, והא דאמר
 ב״מ (קא:) נפל ביתו של משטר א״ל לא עדיפת
 מנאי, היינו דוקא לאחר זמנו ובשלא הודיעו ל׳
 יום מקולס. ואין לומר להגמרא מיירי ג״כ
 בסחס, חלא לתוך זמנו לא משמע הט, ועול
 למנ״ל לגמרא להקשות פשיטא ללמא איירי
 בתוך זמנו והשכירו לזמן ומבעיא לי׳ אי כר״ל אי
מ גס ״ נ  כאטי, ואפ״ל לס״ל להתוס׳ להגמרא ל
 בשוכר לזמן הוא, אבל זה אינו משמע מלברי
 הפוסקים וע״ש ברא״ש ובנ״י. ובב״מ (קב:)
 הוסיפו התוס׳ שמא יפול טתו ״פירש של
״ • ר ו פ  השוכר״ ונראה לגס כאן צ״ל ק. !

. ׳ ו ר כ י כ ש ל מ תו ש י ל ב ו פ א י מ . ש ד ״ א  ב
 עי׳ שו״ת גאוני בתראי סי׳ מב מ״ש בזה.

 ימהרשיימו

. עי׳ ש׳׳ע ת א צ ר ל כ ו ך ש ר ט צ י . ו ד ״ א  ב
זהדש״א; ג׳ נ ' שי3 סי״א. י  חו״מ סי
. ונ״ל לחלק. ׳ ו כ ה ו ש ו ק ה י מ . ו ד ״ א  ב
 בהלואה שעשה לו תטרו טובה, וכן בכותל שצריך
 ללבד כמו חטרו ואס יקרים תטרו לתת הוה
 כהלואה, בוש מפניו וחייש ללא לטרול. ואף
 בלמעלה מל״א כיון שיולע שרוצה בזה ושייך

 הטעם הנ״ל, משא״כ גבי משכיר ושוכר.
 (ראמ״ה!

. מהרש״א ז״ל ׳ ו א כ י ש ו ק ה י מ . ו ד ״ א  ב
 הקשה למה לא מקשי התוס׳ מאילך קושיא
 למאי מקשה לאטי ורבא מסיפא להא התם גס
 הס מולו, ולחק הרבה בתירוצו. וי״ל כפשוטו
 להיינו למשט מי יימר למחייבו לי, וה״ה היכא
ן י ״ ר ו פ  לאיכא שפיקא אחריתי ללמא נפל הבית. ,
ר מ ו ל ל ו כ ת י ו מ ו ק ה מ מ כ ו ב ה י מ . ו ד ״ א  ב
. עי׳ מהרש״א, ועי׳ ר מ א א ק ל ך ו י מ ע ט י ל  ו
יס׳  תשו׳ רעק״א מ״מ סוס״י צ״ז. ומהרשי

. א מ ע ש ט ר פ מ א ד פ ב פ ר . ל ו ל י פ א ח ו ״  ד
ף קעל, ובערכין לף כב. >מרא״כ<  נ״ב לקמן ד
ם. צ״ע מתוס׳ ן עדי י ל ב ק ן מ י א . ד ד ״ א  ב
 ערכין כ״ב ע״ב ד״ה אמר רב אשי, ע״ש בסוף
ז״ם׳  הדבור. ;חו

ו ח ת ל י י ל ״ ר ה בדיה ד ״ ר פ ו ״ . הא ד ד ״ א  ב
ל ו כ ת י ו מ ו ק ה מ מ כ ב ד ד ו ע ל ו ״ ר  חזקה ד
. נ״ל הא ׳ ו א כ ב ו הו ט י י ג א בי כ י א א ו צ מ  ל
 דלא סגי להו בתירוצא קמא, משוס דאפילו לאטי
 ורבא מצי למימר נ״מ כעין מתניתא, וכעין ההיא
 דהשואל דהשוכר אמר נתתי, דטלהו מודו דלא
 פרע בגו זימרה לכ״ע, וכמו שכתבו התוס׳ לעיל
ר״:• פו  ל״ה כי היכי. :

. אינו ׳ ו כ ת ו ו מ ו ק ה מ מ כ ב ד ד ו ע . ו ד ״ א  ב
 מוכרת, דמ״מ משכתת בגווני שכתב תוס׳ ד״ה
ט יונה שכתבו הרא״ש  כי כוי. ובן צ״ל בדברי ר
 עיין וק״ל. וכצ״ע לקמן במוס׳ ד״ה ואמר וכו׳
 וכמ״מ שם. וחת״ס)
ד ב ו ח ע ״ ע ב . צ״ל ב ל ב י ק ח ש ״ ע ב . ב ד ״ א  ב
, מרא״כ:. י ו ס ש מז ״ ר ; . י ו כ ל ו ב י ק ם ש י ב כ ו  כ
א . צ״ל במסקנ י ג ש א מ . במסקנ ד ״ א  ב
( כ ״ א ר מ . . י נ ש  דהתם מ

 דהא ר״ל אימ ליה דכל שפא זמניה עכ״ל, והוא
 מימה דא״כ באממ מאי קאמר הגמ׳ אלמא
ן ו  כמקום מזקה לא אמרי׳ הא ליכא מזקה כלל ט
 דכל שפא ושפא זמניה הוא, (וע״ש במדושי לב״ב
 בזה). אבל מה שהקשה האו״ת על הש״ך דהכא
 לא שייך לא לטרדן דלמא לא יבנה ע״ש. היה
 נראה לכאורה לתרץ לסברא זו דהיכא דספיקא
 לו אם יממייב לשלם או לא לא פרעו ליכא סברא
 ללא לטרלן, אינו מובמ אלא לבסוף לקאמר בגמ׳
 התם מי יימר למתייבי לי רבנן אבל השמא ללא
ן  ילעינן עדיין סברא זו לאל״כ היט פרטנ
 מסיפא, ולק״מ קושיית האו״ת. אך באמת משגה
 הוא לא״כ מאי כתבו התוס׳ ז״ל ומיהו קשיא הא
 דפריך מכומל מצר שנפל וכו׳ לאטי ורבא נמי
 מקשי, והוכרמו לומר דהומ״ל לטעמיך, דהא
 בלא״ה לק״מ דהא לא ידעינז עדיין מסברא זו,
 אך על המיס׳ גופיה קשי׳ למה לא משני הכי,
״ ל) ד י  ודו״ק היטב כי נכון הוא. (
. ע׳ בש״ך סי׳ א ו ה ה י מנ י א ז פ ש א ו פ ל ש כ  ד
יש. מהרשי׳ם) רשי ׳ נבון בזה. .  עח סקי״ב פי
. נ״ג ברי״ף א ו ה ה י מנ י א ז פ ש א ו פ ל ש כ  ד
 הגי׳ דכל שעמא ושעחא, וכ״ה בר״י מיגש דכל
 שעה ושעה זמניה הוא, עי׳ שמ״ק. וירמ״ש)
ו א א ל ל ׳ א ו תן כ א נ ל ת ש ק ז ח ש ב ״  ת
. לכאורה כיון ׳ ו י כ נ מ ך ז ו ת ך ב י ת ע ר ל פ ״ א  ד
 דע״כ כל שפא ושפא זימניה הוא כדמוכח
 מרישא, א״כ מיקשי לכ״ע וגס מרישא לסיפא.
 וביומר לר״ה לקמן דסמך לפלגא סמך לכולה.
 וצ״ל דמוך זמנו נקרא כ״ז שלא בנה בגובה יומר
 על ד״א, דמה השיעור עדיין לא נתחייב כלום,
 להא לגובה ל״א כבר נמן מלקו בכותל התוצץ.
ן לכל שפא ושפא  ואפי׳ לפי׳ הש״ך שס לטו
 זימניה הוא לכן מסלק קולם בעל הכל, היינו
 לוקא היכא לכנר נממייב במקצמ כגון שהממיל
 במקצת השפא כמש״כ שם בלעת הטור. ולס״ז
ק להש״ך שס ג״כ אינו אצא בשטוען לצאמר י  מ
 גמר קונטרס הראשון סלק בעל כל הקונטרסין,
! ש ״ ש ר  וכ״מ מלשונו שס. !
. והכא ל״א כ״ש ׳ ו כ ש ו נ י ד א י ב א ע א ל מ ל  א
 זמניה כברישא, דהכא עכ״ס אין לו למת כסף
 קודם שיבנה, אבל ברישא צריך לממ בשעה
 שתטרו נותן כדין שותף. .;ךאמ״ה)
. עי׳ תו״מ ן י רבנ י ל ב י י ח מ ר ד מ י י י ר מ מ א  ד
: א ׳ מהרש״ ג  סימן קנו ס״ו. :

ג ״ ע א י ו מ ת י ׳ מ י פ א ל ו ״ ר א כ ת כ ל ה  ו
. נ״ב בפירושי רטנו גרשום ׳ ו כ ר ו ר מ מ א  ד
 מאור הגולה זצ״ל ראיתי שכתב דאפי׳ אם טען
טן ו  אט היתומים בחייו שסרוע הוא אעפ״כ ג
 מיתמי אס הוא תוך זמנו, ולכאורה נראה דס״נ
 כדעת הר״י מיגאש והרי״ף ז״ל שהובא בטור
 בסי׳ ע״ח דבתוך זמנו אפי׳ בטוען הלוה ברי
 דפרעתיו נוטל המלוה בלא שבועה. ואמנם אינו
 מוכרח די״ל דמודה דשבועה מיהו בעי, רק
 דקאמר דאפי׳ בטוען ברי מ״מ בשבועה מיהו
 נוטל ואפי׳ בבא לגבות מן היתומים, וכן משמע
! ל חש״  קצת מלשונו שם. :
ה. י מנ י ו ז ג ע ב ר פ ש ד י נ י ד א י ב א ע  חזקה ל
 כתובות צו ע״א ל״ה יתומים, ודף קב ע״א ד״ה
 לברור, טטין לל ע״3 ל״ה אין אלמנה, בכורות
 מט ע״א. (מא״נ:

. עי׳ ׳ י נ מ ו ז ג ע ב ר פ ש ד נ י ד א י ב א ע  חזקה ל
 ש״ך תו״מ סימן מא סקי״ט, עי׳ ת׳ ראנ״ח
 סימן טו, מהרי״ט ח״ב סימן קכל. >ג• מהרש״א)
. (כתובות ט ׳ ו כ ם חזקה ו ו ק מ ׳ ב י ר מ י א  מ
 ע״ב) תוס׳ ל״ה לא, (יט ע״א) תוס׳ ר״ה
: ש ו ב ל  חזקה. !

ם חזקה. לקמן לא ע״א ל״ה לאו, ו ק מ ו ב ג י  מ
 ולף לב ע״א ל״ה אמאי, ועי״ש לל ע״א, ולף
 נג ע״א, וע״ש קלל ע״3 ל״ה הואיל, י3מוח קיל
 ע״3 ד״ה מי אמרינן, ודף קטו ע״א ל״ה מ״ל,
 כתובות ט ע״ב ד״ה לא, ודף יט ע״א ד״ה
 תזקה, וע״ש טו ע״ב ל״ה האשה, ודף ית ע״א
 ד״ה אי דאמר, סנהדרין לא ע״ב בהג״ה אשר״י,
( מא״נ  שבועות מה ע״ב ד״ה מתוך. !
ם חזקה. עי׳ מהרי״ט ת״ב ו ק מ ן ב נ י ר מ י א  מ
 חלק אה״ע סימן כז, ועי׳ 3״ש סימן קנז סק״ט,
 (ו3ר״ן קדושין דף רל״ה ע״א ר״ה ולענין
ט ר  הלכה), ועי׳ רש״י קדושין דף סד ע״3 ד״ה ו
 נתן, ועי׳ כ״ש סימן קנ״ו סק״י, ועי׳ ש״ך סי׳
 קת סק״ז, ועי׳ כס׳ טח מאיר סימן קנח סק״ז.
 עי׳ תוספות כתוטת ריש לף ימ. עיין סמ״ע סי׳
 נת סוף סקי״א, ש״ך סי׳ סכ סק״ו ל״ה וכ׳
 בבעה״ת וד״ה ובדין השלישי. ובש״ך סי׳ סה
 סקל״ב, וסימן פא סק״ח, ובשו״ע תו״מ סוף

 מאד, ואין לומר סברת ר״ת היא דרטנא אקפיה
 לרוניא מארבע רוחותיו, והיה באותו מקום ההוא
ד שדה אתרת בצד אותה של רוניא ושניהם תוך  עו
 ההיקף, ואותה שדה קנאה רוניא, ואתי שפיר
 שהיה רוניא בר מצרא מצד אחד ורטנא מג׳
 צדדים דאי הכי לא אהני רטנא בהקפה ולא מידי
 וקשיא לעובדא דלעיל. ונ״ל רטנו תס לא ס״ל
 כפירש״י לעיל אלא רטנא שלוש שדות משלוש
 רותות היו לו וכענין משנתינו, ומה שאמר
 התלמוד אקפיה מארבע רותותיו אתיא כמשנה
 דלעיל [לאשמעינן] עמד מקיף ודו״ק ט נכון
 הוא. או דלמא סבר רת״ם ההיא מעשה דלעיל
: ץ עב״  בתר הא דבר מצרא הוה. י
. לו״ד הנ״ל דה״ק ל ו ד ר ג ו ע ש ל ו ר י . פ ד ״ א  ב
 ד׳ רוחות לעור גדול וכן לקטן [ואומרים כן לפי
 שצריך להקציעו מד׳ צדדיו ובעור קטן הטורח
 יותר בערך שטחו] וכאן באותו רוח עצמו היה
 רטגא בר מיצר גדול. וס״ד לסלקו ודחי ליה
ראמ״ה;  מהאי טעמא. :
. ה״ה ן ד ב ו א ע ו ה ל ש י א ו מ ה ״ . מ ד ״ א  ב
 מצרן עיין ב״מ (לע״ג ב׳) ולו״ק. ר עב ״ץ!
. נ״ב וכן העתיק ה מסרהב הי . ו ע ב ר א ה מ ״  ד
 התוי״ט. וטלאי צ״ל והיה מסרב. .:רמ״ש:•
ה בהגבהה. בהוצאה, י חא ל י נ . ד פ ״ ע ח א ״  ד
 שס תוספות ל״ה טעמא. ;חח״ס!
ג ״ ע א ׳ ו ו י כ ״ ר ד מ ו א . ו ו מנ א בז ב ה ו ״  ד
ש נ י ד א ב ע ל ד א ו ש ה י ד ה ל י ן ש נ  דמםקי
. נ״ל ללא הוה ׳ י מנ י ם ז ל ש מ א ד מ ו י ע ב ר פ  ד
 צריך למילק מהא להשואל, להא מהכא גופיה
 מוכת מלאמר פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן,
 להוה משמע אף בזמנו אינו נאמן. גס מהא
 להשואל נ״ל לאינו ראיה כ״כ, לאפ״ל דשאני
ט שטר ושוכר כיון ליכול לכנוס לטתו  התם ג
 למשכנו, ע״כ עביל איגיש לפרע טומא למשלם
ט מלוה וכללרשיק ב״מ  זימניה, משא״כ ג
 (קטו.) לטתו אי אתה נכנס אבל אתה נכנס לשכר
! ״ ר ו פ  כתף. :

 דף ה ע״ב
. כה״ג בב״מ ן ד ר ט י א ל ל י ד כ י הי  גמהא. כ
 (סו 3). ׳:רש״ש!

. הא ללא אקשי מתניתין י ו ן כ ת נ ת ש ק ז ח ן ב  תנ
 אהללי, י״ל משוס הא הוי פשיטא לי׳ לנרישא
 התיוב ברור לו ובסיפא מי יימר למתייבי לי,
 והיינו לעטל איניש לפרע בג״ז. אך היט להוי
 ספק חיוב לא מקלים נפשי׳ כמו בסיפא כמ״ש
 החוס׳ לעני! בכור. משא״כ על ר״ל פריך שפיר.
 ואחר שתי׳ כל שפא כו׳, והיינו כמ״ש הש״ך סי׳
 ע״ח למשום הכי מולה ר״ל להד טרלא גלולה,
 ופריך שפיר על אטי ורבא אף ליש כאן ספק,
 נגל זה יש הך סברא לכל שפא כו׳. ומשני הגמ׳
 לס׳ מי יימר מזקה מאל לאף לאחר משלם זימני׳
׳ ב ״ י ר ג קי ה מו נ  אינו משלם, וע׳ בזה וכן לקמן. :

. עיין מרדכי סוף ב״מ סי׳ א פ ש א ו פ ל ש כ  ד
 ממט״ו בשם ר״מ, וי״ל עפ״ש מוספומ בשמו
 לקמן ו ע״ב ל״ה האי. :חת״ס:

. א ו ה ה י מנ א ז פ ש א ו פ ל ש כ א ד כ י ה נ א  ש
ן ליכול  ונאמן גס נטען פרעתי קולם, לטו
 לטרלו כל כך לתטע ככל שפא עטל לפרע, עי׳
א! ׳ מהרש״ ג  ש״ך מו״מ סימן עמ סקי״כ. !
. א ו ה ה י מג א ז פ ש א ו פ ל ש כ א ד כ י ה נ א  ש
 והקשה הש״ך כסי׳ ע״ח לא״כ הלרא קושיא
 ללוכמא, פשיטא להוא כמזקמ שכחן לזמנו הוא.
 ומירץ לקמ״ל לשפא ראשונה ישלם לו בעל כולה
ן זמנו, וקמ״ל לריש לקיש ר מו  אע״ג להשאר ה
 מולה נמי הכא 3סגרא ללא לטרדן, ולוקא כזמנו
ן לכל שפא  ליום א׳ לא ס״ל סברא זו, אכל טו
ן וכו׳ ע״ש וזה ו  מולה ר״ל בהא לפרכינן ט
ן הגמ׳ י  תו״ל. וקשיא לי למירוצו מסיפא לפר
 לאטי ורבא אלמא לא עביל אינש לפרע בגו
 זימני׳, ותקשי נמי לר״ל להא הכא ר״ל נמי
ן לכל שפא וכוי.  מולה בסברא ללא לטרלן טו
 וגם קשי׳ מה לפשיט בגמ׳ (ו.) מסיפא לל׳
 אמות ולמעלה ה״ל וכו׳ אלא לאו לפרעתיך תוך
 זמנו, אלמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי
 לשקר, וקשה להך חזקה לאין אלם פורע אינה
 אלא לר״ל, וא״כ היט פשיט הכי להא דתבעו
 לאתר זמנו וא״ל פרעתיך בתוך זמנו, דלמא שאני
 התם דהוי תזקה אליממא ביון דזמנו יום א׳ ליכא
ן דכל שפא וכו׳ ו  סברא דלא לטרדן, אבל הכא ט
 מודה ר״ל נמי דפרעחיך תוך זמנו מחמת סברא
 דלא לטרדן וכסברת הש״ך הנ״ל. וטותר תמיהני
 על הרב תורח חיים שתירץ קושייח החוש׳ ד״ה
 ואמר לי ח״ל דלא מצי לשנויי כסברת התוס׳



 הגהות נכא כתרא דף ו ע״א - דף ז ע׳׳נ וחידושים
 עצים לכנין כמי׳ ש ואגרת אל אסף שומר הפרדס
 אשר למלך אשר יתן לי עציס נקרות כוי, ועי׳
 נסוטה (י.) וינוע אשל, אר״ל מלמד שעשה
 פרלס ונטע ט כל מיני מגלים. וכאמת כלשון
 סוריא שם פרלס הוראתו גן מכל מיני נטעים,
, ובירושלמי  ומצאתי כתוספתא למכילתין פ״ו
 מעשרות פ״ב, וכתובות ס ״ת הגירסא אע״פ
 שאין ט אילנות, והיא ללעתי גירסא נכונה. אח״ז
 ראיתי כרש״ל שהגיה כן כשם ס״א, וכל״ס כשם
 כ״י, ועי׳ בפ״ח ס״פ המקבל. ונ״ל שמלשון
( :  פרלס רמונים, יפורש היטנ מ״ש כחגיגה (טו
 ר״מ רמו[ מצא תוכו אכל קליפתו זרק, לפי
 שאתר רבו נכנס לפרלס וקצץ כנטיעות (שם
ש) רמ־  יל.'). (
ו ה״ה, ומובא . תוספתא פ״ ך ר ל כ ו י מ נ ם א ר  כ
 טרושלמי מעשרות פ״ב ה״ג לענין גנת וורדים
( ע פ״ י  שבמתני׳ שם. (

ף ו ה ש א ר י נ ״ ר ל . ו ף ו . ר״ה ש ת ו פ ס ו  ת
. נ״ל ץ ר א ך ב כ ח ת מ ף ש ו ש פ ן ש ו ש ל  מ
) ודלמא יושב ד: י  להטא ראי׳ לפירושו מזבתיס (
( י ־ ר ו פ  דשיף מושיף, וע״ש בפרש״י ז״ל. (
. לכאורה אין ׳ ו כ ת ו ״ א . ו ך ו ח נ י ה הי ״  ר
 מקום כלל לקושיתס, דהא לא מוכת בהך עובדא
 דגם טענה ראשונה אמתית, דלמא לא זכה רק
 משום ללא טרחנא, ואי משום דלא הוה מייתי
 דברים בכדי, א״כ קשה גם לתירוצם למה מייתי
 להו כיון דמלתא דפשיטא נינהו, ולפמ״ש על
ראמ״ה)  הגמרא ניתא כ״ז. (
ו ל ע י ד מ ר נ מ א ק ד . מ א ד י ל פ ס י ה א ״  ד

. ׳ ו ו כ ל ע הי ד ר נ מ א ק ד . צ״ל מ י ד ד ה  ל
( י ״ ר ו רש״ש, פ ) 

. נ״ב עי׳ ׳ ו ל כ ו כ ה י י ה ה ש מ י ת . ו ל ״ ה א ״  ד
 דף נט ע״א, ועי׳ דף יא ע״א, ועי׳ מהרש״א
( י  וברא״ש. מ־״ש מדסו

. נ״ב ל ו ד ר ג ו ו א ו ב י ן ה י י ד ל ע ב . א ד ״ א  ב
 פי׳ הרא״ש ע״י שהיה לו חלון מצד אתר.

( י  וד־־ש מדסו

. ם י ע י ד ו ם מ י מ ד ה. ד י ו ל ר ק א ד ו ה ה ו ״  ד
 עיין לקמן ס״א ע״ב תוס׳ ד״ה ש״מ. (תת״סו
. נ״ב עי׳ דף סא ׳ ו א כ מ י נ ת ו ״ א . ו ד ״ א  ב

 ע״ב בתוס׳ ד״ה ש״מ, וקצ״ע במהרש״א.

 דף ז ע״ב
ב ר . צ״ל ו ן ה ש ל ר י מ א א ב ר . ו א ר מ  נ
. (רש״ש< (  וכדמיכת לקמן(סה.

. (חת-־ס) ( כב: ) ן . עיין ערכי י ר ק ש י ב ד ה ס  ד
. עיין טוש״ע ח״מ סימן סא י י בחי ק ו פ א  ל
 סעיף טי, וסימן קח ש״ך ו׳. (חת״ס)

ה מ ו ר ח י ע ת ל ו נ ו לב ת ו ן א י פ ו . כ ׳ י נ ת  מ
ת ו ר י י ע ל ה א כ א ל ״ ג ב ש ח ד י ר ב ם ו דלתי  ו
. ובגמרא מייתי ברייתא ה מ ו ח ת ל ו י ו א  ר
 רשבג״א לא כל העיירות ראויות לתומה אלא עיר
 הסמוכה לספר. נראה לי דחייליה דרשב״ג היא
ד לשאול כי בא דוד ג  ממש״כ (ש״א כג ז) ר
 קעילה ויאמר שאול נכר אותו אלהיס טדי כי
 נסגר לבוא בעיר דלתיס וברית. ומשמע מזה
 דקעילה היתה מצויינת בזה שהיתה עיר דלתים
 וברית, (כי שאר עיירות לא היו כולן עם דלתים
 וברית), והיינו לפי שקעילה היתה עיר סמוכה
 לספר, כמו שאיתא בעירובין (מה א׳) תנא
 קעילה עיר הסמוכה לספר היתה, כי לערים
 העומדות אצל הגבול נתוצות להיות ערים בצורות
ג ה)  עם חומה דלתים ובריח. וכמ״ש בדברים (
 כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה דלתיס ובריח,
יק את בית חורון ערי מצור  ובדה״ב (ת ה) ו
 תומות דלתים וברית, ושם (יד ה-ו) ויבן ערי
 מצורה ביהודה כו׳ חומה ומגדלים דלתיס
 ובריחים, ולהיפך אצל ערי הפרזוח כחוב(ירמיה
 מט לא) לא דלתיס ולא בריח לו, וביחזקאל(לח
 יא) כלס יושבים באין תומה וברית ודלתים אין
רמ״ש)  להם. (

. ר י י הע ש ג א ה כ ״ ה ה ר י ת ד י  קנה בה ב
 לכאורה הל״ל ואס יש לו שם בית דירה. וניתא
 לי ע״פ מ״ש הרמ״ה שדוקא בלוקת, אבל נפל
 לו בירושה כיון דממילא קא אתיא ולאו איהו
 טרח בהדה לאו כאנשי העיר דמי, דאכחי לא גלי
 [לעתיה] לניחא ליה למילר בהלייהו, ומתנה כו׳
 כירושה למיא עכ״ל. ולס״ז אתי שפיר שמלויק
׳  הלשון ״קנה״. אח״ז מצאתי בתשו׳ הריב״ש(סי
 ריל) בשם הריטב״א שכתב כן(והובא ביחה יוסף
 סי׳ קסב), והנה המרלכי כתב לשוכר אין ללמותו
 לקונה, שהקנין מוכיח שרעתו להשתקע, אבל

ה (בסופו) ח י א מ ל ד מ . ו ם׳ . ד״ח תו י ״ ש  ר
ם. י ל השנ כ ב ג ש ח ת ה ו מ ל י ך כ ר ו צ  ל
 כצ״ל. (!־ש״ש)

א ק ו ו ד א . ל י מ ו ה י ע ב ד ש . ד״ה ע ת ו פ ס ו  ת
. לא ילעתי ר ל לסתו כ ו א י ת ל ר צ י ע נ י מ ש ב  ד
 מה הצורך לומר כן, נ״ל פשוט היינו טעמא לעל
 ז׳ לא הויא תזקה, לכיון ליכול לסתרה בשטעי
 ולא סתרה על שנכנס שמיני שלא יכול לסתרה,
 וזה לא מיתה, משו״ה בתר ז׳ הויא חזקה,
 לאיבעי למתויי, שאעפ״י שאם מותה בשטעי יכול
 זה לומר לא אוכל לסתרה היום, ללמא מתרמיא
 לי סעולתא למיכל בה, אף לבהלי פניא וטן
 השמשות(שתייב לאכול בה אעפ״י שכבר אכל בה
 באותו היום ויצא ידי תובתו, כדאמרינן בסוכה
) מכל מקום הוא יעשה את שלו דמתה [ : ו מ  ן
 ויאמר לו עד עתה המתנתי כדי שתקיים מצות
 סוכה השאלתי לך המקום, ועכשיו משיצאת בה
 ידי תובתך המוכרתת, קום סתור אותה, ולא
ד סעודה של רשות, ומדלא מתי עד  תאכל בה עו
״ט דשמיני, מתל והויא תזקה, ודוקא ו  מכנס י
 קאמר על שבעה, ולא שטעי בכלל, אלא מקצתו
 של שביעי הוא בכלל דלא הוי חזקה, דאכתי מצי
 מחי טה, משא״כ כשלא מחה כל יום שביעי,
 היינו בתר שטעי תו לא מהניא ליה אפילו עבד
 מחאה ביו״ט האחרון, כיון דהוה אפשר למעבדה
 מאתמול ושתיק, ולפ״ל מוס׳ לא דק בתרי יומי
 להא בתשיעי לא מצי סתר לה להני אמוראי בבבל
 קיימי, איברא לאיכא לכוותא בפ׳ כ״ש (פסמים
 לף ל ע״א) אבל ישבתי התם דלייק מאי ללא
( ץ עב״ י  שייך הכא. (

ת ר צ י ע נ י מ ש ב י ד מ ו ׳ י א ז ק ו ו ד א ד ל ״ א  ב
. קשה למה לא יוכל ר ל לסתו ו כ א י א ל  ה
 לסתור בשטעי וכלאיתא סוכה (מת.) פותת בה
 ארבעה, ואפ״ל לס״ל לתוס׳ כיון לעל שבעה לא
 הוי תזקה ממילא אינו מצווה לסתור, וממילא גם
 בשמיני לא הוי תזקה, ונפקא מזה ללינא היכא
 לבל׳ יום או בג׳ שנים אס נגמר טוס השבת שבו
 טוס הא לא יבול לסתור לא הוי חזקה על
( י ״ ר ו פ  למתר. !

. ר ל לסתו כ ו א י ע ל ״ מ ש ב ׳ ד ד ז ״ ד ל ״ א  ב
 הרמ״ה כתב: הב״ע לבני א״י ללא יתבי טה אלא
! ש ״ מ ר  על בין השמשות לשביעי כוי. ;

 דף ז ע״א
. סנהדרין פת ע״ב רש״י ף ו ש ל ו ו ע . ו א ר מ  ג
 ר״ה שייף. (נזא״נ)

. דעובדא תנינא מוכתא י ב י י צ ב י ו נ ב א תי ל  א
 אנפ שה דלא הוה בדירה גמורה, מדל״א לא
 מצמא דאטרת עד דאמר סתרנא לכולה, ע״כ
ט ציט דיכול להשתמש כ״ז שלא נסתר  בתיבנא ו
! ה ״ מ א ר  כולו. ;

י כ״נ ד ר ו ה ׳ ו ו י כ מ י ד ד ד ה ו ל ל ע הי ד  נ
ג ב׳), וכ״ה בהרי״ף  דצ״ל, וכמש״כ לעיל (
שן י שי ו  ורא״ש. (

. מנתות לג ע״ב ל״ה אספלידי, א ד י ל פ ם  א
( , מא״נ ש ו ב ל ! .  [לקמן ית ע״א]

. ׳ ו ך כ ר ל כ ו י מ נ ר א פ ר ע ו ת כ ר בי מ ו א  ה
 כתב המ״ח איירי שאמר לו ב״כ עפר זה אני
 מוכר לך, פרדס זה כרם זה כוי, אבל אם א״ל
 סתם ב״כ עפר אני מוכר לך, פשיטא דצריך ליתן
 לו ב״כ שלם עכ״ל. כתב זה מסברתו, ולא הזכיר
פכ״ד מהל׳ מכירה הי״ד)  שכ״כ הרמב״ם (
 ואמריו הטוש״ע (סי׳ רסמ) הלשון ב״כ פלוני
 וכרס ופרדס שיש לי במקום פלוני, וכמב ע״ז
 מרן דאל״כ לימ לן למימר שלא מכר לו אלא שמא
רמ״ש)  עכ״ל. י

. במוס׳ ו ע י ך הג ת א ל ל ו א ן ב י א פ ש ״ ע  א
 הקשה ולימא הדמים מודיעים, ועיין לקמן
 (סא0 מוס׳ ד״ה ש״מ, ומה שפירש רשב״ם
 דאין אונאה לקרקעומ כו׳ הא טטול מקמ יש
 להם ע״כ, ולפי מה שכתב ר״מ ז״ל ב״מ (נז.)
 ובשארי דוכתי דדוקא עד פלגא מיקרי בטול
 מקת, אפ״ל דהכא בדותא נקט לתך דהוא מצי
מ פמות מלתך דיש להם  כור דאין לו אונאה, א

 בטול מקמ הדמים מודיעים כקושימ המוס׳.
( י ״ ר ו פ ; 

ו ן ב י א פ ש ״ ע ך א ר ל כ ו י מ נ ס א ד ר  פ
. הן בכמה מקומות בש״ס י ו ו כ ע י ג ם ה י נ  דמו
) ולקמן  נקרא כרס בשס פרלס, עי׳ ב״מ (קג:
 (יב. כל. כו.) וש״מ. אמנם אף שכן כמוב בשה״ש
 שלמיך פרלס רמונים, עב״ז אמר קהלמ (ב ה)
 עשימי לי גנומ ופרלסיס ונטעמי בהם עץ כל
 פרי, הרי משמע לשם פרלס אינו מיומל לוקא
 לרמונים. ומנממיה (3 מ) נראה שבפרלס יש גס

 ומולה כעלים כו״ע ס״ל לאין צריך להמזיר
( י ״ ר פו  3עליס, ע״ש 3שכועומ. (
י ו ר ה ק נ ש ן מ ו ש ל ב . ו א ז י ר פ ה א ״  ד
ל סז) ״ ר . נראה לכוון להמ לנ״ק ( ן י ס י ט ל  מ
 צלעות הטת אלו המלטותין, כ״ה גי׳ הערוך
 כערך מלטס. ופרש״י להתם סותר קצת
רש״ש)  ללהכא. (

ן חזקת נ . אי ׳ ו י כ ד ר ו ה ק ל י ה אחז ״  ד
ף נז ע״א 3פרשכ״ס ר״ה אלו . נ״3 ועיין ל ם י נ  ש
( י  לנריס, ולף מא ע״א. (ר״ש מדםו

. ׳ ו ו כ י נ פ ש ב מ ת ש מ ׳ ש ה א ע ש ב . ו ד ״ א  ב
רש״ש!  כצ״ל. (

. תי י ו א ל ר ל מ ו א ל ה  תוספות. ד״ה כ
ם ע ט ן ל א ך כ י ר ה צ ק מ ח צ ר י ״ ה ה ש ק  ה
. נ״ל דאפ״ל משום תי י ו א ל ר ל מ ו א ל ה  כ
 לנאמת קשה על המקשה דאמר מאי לאו דנתתי
 לך בזמנו אץ לך טלי במוך זמנו, מי הכרימ אותו
 לומר בן ולהקשות, ומאי לא נימא ליה לומר
 כפשוטו אין לך טלי שלא לדמי, אלא משום להוה
 קשה ליה לא״כ פשיטא, ע״כ ממרץ מאי אין לך
 בירי שלא לדתי כאומר לא פרעתי, ומימורא
 למתניתין קמ״ל לאם אמר אין לך טלי מייב
 אע״ג לאמר אח״כ פרעתי משוס לכל האומר
( י ־ ר ו פ  וכו׳ ועיין מ״י. (

 דף ו ע״ב
. לקמן ז ע״א, ודף צח ץ ב ר ת ו ב ל י פ . א א ר מ  ג
!  ע״ב. ימא״נ

. דאין דרך עשיה לצל אחר ׳ ו כ ה ו ו צ מ כה ד  סו
 החג. ויראמ״ה!

הו י י נ ד מי ם ח י א דקד כ י ר א צ א ל ט י ש  פ
. הרי״ף לא הביא כלל ׳ ו א כ מ י ת ו ד ה ד מ ב ע  ו
 זאת האוקימתא, משמע ללעולם הלין כן לזה
 עושה מעקה לתצי גגו וכן השני ואינם יכולים
 לכוף זא״ז לעשות כל המעקה, משא״כ לפי׳
 התוס׳ והרא״ש משמע ליכוליס לכוף זא״ז או
 אתה תעשה כל הכותל או אני אעשה כל הכותל
 ולא נצטרך להעליף, וגס היזק ראיה יותר מסולק
 כשיעשה אתל כל הכותל כמבואר ברא״ ש ומ״י.
 וצ״ע על הפוסקים שלא הביאו כלל לעת התוס׳
( י ׳ ר׳  והרא״ש. (פו

. לעיל 3 ע״ב ל״ה שאני. ר צ ח ך ל ו מ ס ג ה  ג
מא״0  ול״ה ה״א. (

. עמש״ל 3 ע״3. ו ר ב ר ח צ ח ך ל ו מ ס ג ה  ג
( ע פ״ י ) 

. ענ״י פירושו. א נ ר י צ מ מ י ק ר ו צ מ ר מ מ  א
 !;נזל״ה)

. עי׳ פירושו 3רש״י ע״ז א נ ר י צ מ מ י ק ר ו צ מ  מ
( ש ״ ש ״א חבר, ר רי  ע ע״3 [ומהרש״א שס]. י

א י ׳ תנ ו ה כ ל ע מ ו ל ר י צ ה ח ם הי י א ב תי  מי
. נ״ב שתי ׳ ו ת כ ו ר י צ ׳ ה ח ב ״ ר ה ד תי ו ו  כ
 הבריימומ אלו הן בתוספתא רב״מ פי״א ע״ש,
 (וידוע שממצה הב׳ מהמוספמא לפי״א לב״מ,
 הוא שייך לפ״א לב״ב). (רמ־יש)

. קשה להא ׳ ו ל כ ל ו כ ן ל ן נזקקי י ו א א י ל א  מ
 בריימא מוכמ לזקוק לממיצמ עשרה אפי׳ היכא
 רליכא היזק ראיה רא״כ למה נקיט מצירו למעלה
 מגגו, אלא ע״כ לאי לא הי׳ המצר למעלה הי׳
 צריך עכ״פ לעשרה לנמפס כגנב, אבל כשהמצר
 למעלה א״צ לעשרה רמחמת גובה החצר א״י
 לבוא לגג ויהא נחפס כגנכ, א״כ מוכח לאף
 במקום לליכא היזק ראי׳ צריך עשרה, דא״כ מאי
 ארי׳ לחצר למעלה מגג אפי׳ כששוה לגג אין
 גזקקין. ד״ל להך ואס היתה חצירו למעלה מגגו,
ט שתי תצירות זו למעלה מזו  מתנייא לקמן ג
 לצריו העליון לסייע מלמטה, ועז״א לוקא תצר
 למענה מחצר אבל תצר למעלה מגג אין נזקק
 העליון, ואיילי לתנא בחצר למעלה מחצר נזקק
ג אין  העליון לסייע למטה תגי לבחצר למעלה מג
 נזקק העליון לסייע, ועול יש בו רבותא לאף
 כשהתצר למעלה מגג יש בו היזק ראיה יותר אל
 הגג ליכול להסתכל מלמעלה למטה, אעפ״כ
 אינו נזקק לכגג ליכא היזק ראיה, ללא קטע
ה! מל״  תשמישתיה. ;

. כה״ג טרושלמי כ״מ פרק ן ו י ל ע ר ה מ א א י  ל
פ״ע! י  3תרא ה״א, וכתוספתא שם פי״א ה״ל. (
. נ״כ ר תתאי ב ת י י א ר תתא י י ה ד ו ד ה ח  ו
 3רי״ף וככה״ג איחא איחטס, ע׳ כ״מ קטז 3׳.

ה) בן ארי ) 

. מפרש״י משמע לגריס איט3ע, ר תתאי ב ת י  א
 ו3רי״ף הגי׳ אית3ס, ואולי גם רש״י היה גורס
רש״ש)  כן. ו

 התוס׳ כנ״ל, אכל התוס׳ מקשים שפיר לשיטתם,
 לקמן ללא אמרינן מגו למפרע לזאת הוכיתו
( ב ״ י ר  שפיר לתירוצם. .;נמוקי הג

לם. ולמ״ל לקמן אמרינן ו ם מע ו דברי י א ה  ל
 מגו 3מקום עמם לתוק, ומ״מ כתוך זמנו אפשר
 למשלם זמני׳ לית ליה מגו כמ״ש, ערמ3״ן
 כשמעתין, ולקמן שם, וק״ל. (חת״ס:
. גיטין יל ע״א י ו כ י ו ת י ו א ל ר ל מ ו א ל ה  כ
 ל״ה ולא, [שטעות לז ע״א ל״ה פרט, ולף מח
( . מא״נ ש ו ב ל  ע״כ ל״ה כל האומר]. (

. לפי׳ הרמ3״ן ה ל ו כ ך ל מ א ס ג ל פ ך ל מ  ס
 מובא 3מה״פ ה״ג ד״ה ר״ה הוא טרושלמי שם
 מאי דאר״ה מגלגלץ עליו פשוטו של כותל, ושם
 טרושלמי עד כדון לארכו לרתבו א״ר כסא כותל
 תצר לא נעשה אלא להציל לו סכרין מימר שאס
ן תפתר ע״י  רצה לקרות אינו מקרה אר״י בר׳ ט
 מרישיו, ופי׳ הרמב״ן מובא במה״פ דלרתבו
ט התומה, ותמה ע״ז הפ״מ אולם גם  היינו עו
 פירושו לחוק. ובענ״ל רחבו של כותל היינו גובה,
 ועי׳ תוס׳ לפי׳ כאן סמך לכולה היינו בין לאורך
 בין לגובה, וטרושלמי מ3עי׳ ליה אם גם לגובה
 אמריגן כן סמך למקצת גובה סמך לכולה, וע״ז
 א״ר נסא אלא להציל, היינו לעשות לו צל ולא
 מועלמ אמר ולמה ימחייב. ומקשה ע״ז הירושלמי
 סברין מימר שאס רצה לקרומ אינו מקרה,
 בממיה, הלא אפשר שיסמוך קורה על כומל
 שביניהם, ואר״י בר׳ בון מפמר ע״י מרישיו פי׳
 שעשה זה שסמך אקבעמא רכשורי, שזה אומ
 שרוצה להקרומ אז ממייטן אומו על כל הגובה,
 אכל כסמס לא ממייטנן ליה על כל הגובה, כ״א
! פ״ע י  נגל מה שסמך. (
. ע׳ פירש״י וחוס׳. ולעל״נ א ת פ ו ל א ו נ  בקר
 לפרש בקרנא, ע״פ פרש״י בחולין (קבמ 3)
 בל״ה שבזוימ, שלרך לממ בזוימ אק גלולה
ט הכותל. ולופמא, הוא כלרך  המתזקת כל עו
 לעשות בראש הכותל בצרו כעין זר (גזימ״ס
 בל״א), וע״ש שהוא ממובר אליו נקרא לופתא.

׳ ש רש״ ) 

. מש״כ בגליון הש״ס מלה״כ במלט, י ט ל מ י  ה
 במלבן. לא זכר אמ יוסף בעל הנימוקים כאן.
 והוא מהערוך ערך מעזב וז״ל. מנהגם לשוס על
 הקורומ קנים וקוצים ומרסימ וצרורומ ושמו
 מליטה בלשון ארמימ מן וטמנמס במלט במלבן
 עב״ל, (יעי׳ בשרשיס לרל״ק). ומש״כ רש״י
 ובלשון משנה קרוי מלטיסין, ציין מר אבא הגאון
 ז״ל לב״ק (סז א׳). ויש לי להוסיף אשר אף ששם
 בב״ק הוא בברייתא אין מימה שקרא רש״י לשון
 משנה, שכן לרכו לקרוא כן. עי׳ רש״י (לברים
 לב ה) לשון משנה חוללה ששיניה עקומות
 ועקושות, וכוון למ״ש בגמ׳ (חולין נו א׳) והיה
) ובלשון משנה  הגירסא לפניו כן. (וטרמיה נ טו
׳ מ  אלו החופרין לאושין. וליתא במשנה כ״א מ
נ א׳). ובשה״ש (א) כתב בלשון משנה  ב״ק (
 שנינו רהיטי טתו כו׳, וכוון למאמר בתענית
 ובחגיגה (כמ״ש לעיל ג א). ובאיוב(ב ת) לשון
 משנה גרלו ומעמילו על גללו כו׳, והוא בריימא
י ט) ודמיין שולתן  כר״ה (כז 3׳). ובדניאל (
 כמשנה כך פתר דונש לא הכניסו שולתן לאכונ
 עכ״ל. וכתב הגאון מוהרי״כ ז״ל 3הפלאה
 שבערכין שלא ידע פירושו, ורוצה להגיה
 במשתה, אבל לפי מש״כ פשוט שכוונת רש״י
 שבלשון משנה נקרא שולחן ״דמיין״ וכוון
 להתוספתא (וכ״כ דונש בתשובותיו בשם
 התוספתא וכן רטנו תם בהכרעותיו, וכן
 הרד״ק) דכלים (ב״מ פ״ה) ולפנינו הגירסא שם
 מזיונות. ועוד באיזה מקומות קרא רש״י לשון
. ומ״ש שם (  משנה ללשון בריימא (ועי׳ מר״ן
 במלט במלבן אשר בפמח בימ פרעה, אשר לפי
מ משרפומ למיס  המפרשים יפלא מאד שיהיה ט
 בפממ היכל המלך, אבל באממ ימכן שהוא ג״כ
 מלשון המשנה, שמלק הוא שם על חבור משקוף
(ראה0) וממממ שהוא מרובע  של הדלת והמפמן
 ארוך כדמות לבנה נקרא מלק. ויהי׳ הכוונה
 במלט במלק על משקוף הפתת, ולכן יאות אמרי
 ושמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשר טמנתי,
 (ואולי כן יפרש גם יונתן שתרגם בטפיל מינא,
רמ־ש!  ובטאור לא ידע כוונתו). (
דף ו . לקמן כג ע״א ד״ה והא, [ י ד ר ו ה ק ל י  אחז

 מא ע״א 33רש״ס, 3״ק p1 ע״א ד״ה כל.]
! ש, מא״נ לבו ) 

. ׳ ו ם כ ל ו ע ם מ י ו דבר י א ה . ד״ה ל י  רש״
ה ו ו ל ל י פ ן א מ א י ג ת ע ר ר פ מ ו א ל י א  ד
ם י ד ע ה ב ו ל מ ת ה ו ע ו ב ש ל ב ״ י ק ם ד י  בעד
ם. צ״ע למאי הוצרך רש״י י ר בעד י ז ח ה צ ל ״  א
 ז״ל לזה דהא הכא אינו אלא שמודה בפני עדים



 ח הגהות בבא כתרא דף ז ע״נ - דף ח ע״א וחידושים
 אלמא לביום אחל נקראו יושבים בערי הפרזות,
 ומלוע כאן לא נקראו יושבי העיר בפחות
 משלשים יום ונשאר בקושיא. והיה לו לתזק
 קושיתו יותר מרבא על רבא, להכא והתם רבא
 הוא האומר. אבל באמת לק״מ כי כאן כתיב
 יושט העיר שהוא שם התואר, ופשיטא
 שבישיבתם יום אתל בעיר, לא נחשבו עליין
 לתושטס ולא יתוארו בשם יושבי העיר, כ״א
 לוקא אתר שקבעו ישיבתם שלשים יום, אז נוכל
כן לענין מזוזה ו ) ר  לקראם בשם תואר יושבי העי
 השוכר בית, רק לאתר שלשים יום תייב במזוזה
ד א׳ וע״ש בתום׳). אבל שם  כלאיתא במנתות מ״
 כתיב היושבים בערי הפרזות, ולא כתיב יושט ערי
 הפרזות. שתיבת היושטם איננה שם התואר, כ״א
 טנוני פועל שהכוונה מהאנשים שיושטם שם
ד לאלר. (ואין ישיבה ״ ס י  בעת ההיא היינו טו
ז בן יומו נקרא פרוז, וכ״מ  אלא עכבה) ואף פרו
! ש ״ מ ר  בסנ״ד. ;

. טרושלמי כאן ה״ד ל׳ יום י ו ח מ ת ם ל ו ׳ י  ל
 לקופה, וכ״ה בתוספתא פאה פ״ד, והגי׳ שם
 הגר״א לתמתוי ג׳ תדשיס כו׳ והוא כגי׳ הרי״ף
״ד סי׳ רנו סע״ה דלקופה ו  כאן, וכ״ה בשו״ע י
 ל׳ יום ולתמתוי ג׳ תדשיס, ועי׳ ירושלמי פאה
( ע פ״ י  פיית ה״ו. ו

. טרושלמי כאן ה״ד מקשה ובתר ר י י הע ס פ  ל
 כל הלין מלין אתמר לפסין ולזמיות יב״ת אר״י
 בר׳ בון חיטי דפסחא, ופי׳ הפ״מ דלא ידע מאי
 לפסין ומפרש דהיינו פסת בר חיטי דפסחא,
׳ ועי  ובענ״ד הוא דחוק דא״כ הו״ל מאי לפסין, [
 מרדכי דפי׳ פסי, היינו פיוסים מיני צדקות.
 וזמיות, היינו מסים. ובירושלמי פאה פ״א ה״א
 מן הפיסי[ ומן הזמיות שניהם עניני מסים], ועי׳
 מהרא״פ, וגס פי׳ לתוק ואכמ״ל. ובענ״ל נ׳
 עפמ״ש בירושלמי פאה פ״ח ה״ו למקשה שם
 למ״ל אין כולקין לכסות מהא לתני לכסות ו׳
 חלשים ומשני ההוא ליתן, ומקשה הא תנן לפסין
 ולצלקות יכ״ת הא קלמייתא ליטול, ופי׳ הפ״מ
 להיא ברייתא אתריתא ומיתוראא לברייתא
ל ענין  מקשה. ובענ״ל הפי׳ שם לס״ל לליכא עו
 צלקה זולת מה לתשיב שם מקולס מזונות וכסות
 וקבורה כבכאן בגמ׳, ואס יש עול איזה מין
 צדקה דינו כאתד מהנ״ל, ע״כ מקשה מה יש
ד מין צדקה אשר ישתנה דינו ליב״ת, וע״כ  עו
 מאי דתשיב מקודם הוא ליטול, ומשני שבר
 הסופרים והמשנים השייו לתושבי העיר בעינן
 יב״ת ולעולם מיירי כולה ניתן, וזהו למקשה ג״כ
 כאן בתר כל הלין מלין אתמר לפסין כו׳ ותסר
 כאן תיבת ולצלקות כבפאה שם, ומקשה ע״ז
ל ושישתנה לינו ליב״ח, וע״ז  איזה צדקה תסר עו
 משני תיטי לפסתא, והו״מ לשנויי בשכר סופרים
 והמשנים כבפאה רק לתפס מלתא אתריתא ואין
 נ״מ בזה, וא״ש בפשטות ולפסין, היינו פסי
פ״ע) י  העיר כבכאן. (

ן ו י ד ר מ י ב ב י ד מ ת י ה א ק ד א צ מ ה ר ב  ר
ה ד ו ה ר י ל ב א ו מ ב ש י ר התנ י ו י ל אב ״  א
׳ י פ ם א מי תו ל הי ן צדקה ע י ק ס ו ן פ י  א
א ו ק ה נ י ב ו ש ח א א ל נ ל א ״ ש א ״ פ  ל
. כה״ג מצינו בכתובות (קה בי) רבא א ג ד י  עב
ט בר מריון כו׳ התם ל  שאל שאילתא מ
 לאחשובינהו הוא לבעי ע״כ. ולפי״ז נראה שיש
 להגיה כאן ״רבא״ או בכתובות ״רבה״ (ורברי
 התוס׳ בב״מ (כל בי) אתא לקמיה לרב גרסינן.
 צ״ע כמש״כ במ״א), אך ראיתי בשו״ת הר״י
 מיגץ (סי״א) שכ׳ ח״ל: והא לפריך התם (בב״ב)
 מרב שמואל [בר יהולה] ולא פריך מברייתא
 (להניזקין נב א׳) לאין פוסקין צלקה על יתומים,
 י״ל לרבה גרסינן, לרבא לא היה עושה מעשה
 כי האי טמי אטי, שהרי אטי מלך קולס רבא.
 ואביי שהיה תלמילו של רבה, ילע שרבה ילע הך
 לרשב״י, ולא ילע לרבה ילע הברייתא
 [להניזקין]• ד״ס לגרסי א״ל אטי והתני רשב״י
 כו׳ ולק״מ, עכ״ל. ובספרים שלפנינו הגי׳ והתני
 רשב״י. ועי׳ בבכורות (לז כ׳) וסימנך תני רשב״י,
, לאשכתן מקומות הרבה בש״ס ראיירי פירש״  ו
 רשב״י בלשון מתני׳. תני רשב״י במס׳ ע״ז (כת
ן מוהרי״ב ז״ל ציין שם בגמ׳ רק  בי) עכ״ל(הגאו
 למס׳ ע״ז שם. ושכת במת״כ לציין לשבת (עט
 א׳) ויומא (יא בי) וב״ב (ת א׳) ונכונים לברי
 רש״י שכתב ״מקומות הרבה״), אמנם בתשר
 ב״ח הישנות(סי׳ כה) הטא הגי׳ רבא רמי צלקה
 כו׳ א״ל והתני רשב״י כו׳. והקשה לאמאי שביק
 ברייתא לפ׳ הניזקין למתנייא בי ר״ח ור״א
 ונקיט ברייתא לתנא לה רשב״י כוי, (ומ״ש
 למתנייא בי רחור״א, ברור שזה כתב נגל מ״ש
 הרי״מ (שהזכירו אח״ז שם) ללספריס דגרסי

 להתס י״ל שהוא טעה בזה הכרוז לומר רבעינן
 הכל, אבל השתא לשמע לשאלו על משנה והשיב
 שלא למל, ש״מ לבתלא סגי, וא״כ היה לו להשיב
 שלמד גמרא, אלא על כרתך לגס גמרא לא ילע.
( ץ י ש פ י ר״ג ל ) 

ר מ א ר ו ע ט צ א מ ק י ו ב ב ר תי פק י נ ר ד ת  ב
ש ״ ל ר ״ ה א ״ ע י ל ת פ י שנתתי מ י ל ו  א
. יש לדקדק י ו כ ם ו ר מ ן ע תן ב נ ו א י מ י ש ב ר  ב
 הרבה במאמר זה. אי. על רבי שנצטער לאתר
 שיצא, דהלא משמע שלא נתן לו פרנסה רק דבר
 מועט ככלב וכעורב, מפני מה נצטער את״כ.
ט בנתנו פרוסת לתם לאיש ישראל  והיתכן על ר
 אף אס ע״ה הוא יצטער כ״כ. וגס בתתילה מאי
 קסבר ולבסוף מאי קסבר, הלא א״ל שהוא ע״ה.
 ועוד יש להפליא במה שאמר לו ר״ש בנו שמא
 יונתן בן עמרם הוא, איזה הוכחה היה לו במה
 שהוכיח שהוא יב״ע. ונראה לפרש עפמ״ש
 האלשיך (שמואל א׳ כד). כי בעשות אדם איזה
 מצוה, אזי מה יגל לבו וישמח בנפשו אתרי עשותו
 המצוה, כמש״ה (תהלים יט ט) פקודי ה׳ ישרים
 משמחי לב, ולהיפוך בעשותו עטרה תלילה, אתרי
׳ שבט  העטרה יתמלא עצב ויתחרט במשז״ל(עי
 מוסר פכ״ה) רשעים מלאים תרטות. ודבר זה
 מבחן הוא לצדיק בהסתפקו על איזה פעולה
 שעשה, אס מצוה עשה או עבר ח״ו עבירה.
 (עיי״ש באריכות. בטאור ענין כריתת כנף
 המעיל לשאול ע״י דוד). והנה המהרש״א הטא
 בשם הריטב״א דמעשה דרבי היה באופן שאם
 יתן לע״ה יתסר זה לת״ח, וכן הוא ביו״ד סי׳
 רנא. אמנם יונתן בן עמרם שהיה באמת ת״ת
 וגדול הדור, היה צריך לפרנסו בכבוד כראוי
 לגברא רבה כוותיה, אבל רבי שלא נתן לו רק
 ככלב וכעורב, אם שלא היה לרבי תטא בזה, אתרי
 כי לא ידע, עכ״ז לא קיים מצוה כתיקונה כאשר
 ראוי לפרנס לת״ת כיונתן בן עמרם. ולכך לכתר
ט דאתא מדוד, כמה שלא  דנפיק יב״ע, הך לב ר
 קיים המצוה בשלימות, אמנם רבי לא ידע זאת,
 ותשב כי מה שלבו מתחרט ונצטער, הוא אף על
 אותו דבר מועט שנתן לו כי בזה יתסר לת״ח,
 ועשה בזה עטרה מה שנטל תלק הת״ת ונתן
 לע״ה, וזה לאחר שיצא יתיב רבי וקא מצטער,
 אמר אוי לי שנתתי וכוי, דמדחזי שמצטער כל כך
 ש״מ שעשה חטא בזה, אך ר״ש בנו ידע שאביו
 הוא צדיק גמור ולא יצטער כ״ב אס יתן פרוסח
 לחס לישראל אף אם ע״ה הוא, ולא יאונה לו עון
 בזה להתתרט אח״כ, יע״ז השכיל שאדרבה עיקר
 הצער הוא במה שלא קייס המצוה כתיקונה, לכך
 אמר אולי יונתן בן עמרם הוא, ולבך יצטער במה
 שלא נתת לו רק דבר מועט, ובדקו ומצאו שכן
׳ זה הוא קרוב לאמת. וראיתי  הוא. ולדעתי פי
דף שב ע״א) שדקדק בה,  להרב בעל נזה״ק (
ט בחר דנפיק דווקא, ולא  למה נצטער ר
 מעיקרא כי הוה התם. ופירש דבאמת גס הוא
 ידע שגם לע״ה הוא מצוה רבה, אך זה רק
 לשעתו, אבל המפרנס ת״ח, הנה יאכל רשבע
 ויעסוק בתורה, א״כ אין למצוה הלז הפסק, כי
 שכר התורה מה שלומד אח״כ ג״כ יהיה טדו,
 אתרי שעל ידו עסק כתורה, ולפיכך לפי שעה לא
 נצטער, כי גס אז היה טדו שכר מצוה. אבל לבתר
 דנפיק מאז נתעורר צערו, דאילו היה מפרנס
 במקומו לת״ח לא היה הפסק לשכרו, כי היה
 עוסק בחורה אחר האכילה ע״ש. ועיין מ״ש
! ל א ו מ י ש נ עי  במס׳ שבת אות יג, ע״ש. ו

( ע ״ פ . עי׳ קה״ר רפי״א. ד ה ״ ע י ל ת  שנתתי פ
. ה ״ ל ע י ב ש א ב ל ת באה א ו נ ע ר ו ן פ י  א
 ביבמות (סג, א) אין פורענות אלא בשביל

;יעב״ץ:  ישראל. ,

. תולין דף מ3. (מא׳ינ! ו ק ו ר  ע

ם. נדרים פד ע״א בר״ן, תולין קי ע״ב ו ד י ״ מ  ל
 ד״ה טלית, מנחות מד ע״א ד״ה טלית. 1חא״נ<
. הגרי״ב ציין להתוספתא פ״ב ר י י הע ש נ א  מ
 דנדרים. ונראה דשס הוא ענין אתר דמיירי שבא
 אחר וישב שם אחר זמן נדרו של זה אף שישב שם
 שלשים יום מותר בו, ולאו משוס דבעינן יב״ח,
 אלא דהוא משום שנכנס בעיר אתר זמן הנדר,
 אבל נדר מיושבי העיר משמעו גס שישב את״כ
 אוסר עליו, וכ״מ מהירושלמי נדרים פייה ה״ד
 דמייתי שס לענין אי אזלינן בתר שעת הנדר או
 האיסור. (יפ-יע׳

א ׳ ה ו ם כ ו ם י י ש ל ם ש ו ש ה ת ש ם נ א  ו
גט . פירש״י יתוט מתא ל׳ יום ו א ת י מ ב ו ת י  ל
 עיר הנדחת כתיב יושבי העיר. הקשה הט״א
יט אי) דאיתא שס: מכדי כתיב  כמגילה (
 היהודים הפרזיס ל״ל למכתב היושבים בערי
 הפרזות, הא קמ״ל דפרוז בן יומו נקרא פרוז.

. ׳ ו י כ י ו נ ר ש א ש י כ ו א ה ל ק ד ״ . ק ד ״ א  ב
 תמוה הא לא יכול למימר באן הצד דלא מעלי

 וכמש״כ לעיל. ועמש״כ בברכות (נא.) כס״ד.
 !וש״01)

תחא. צ״ע דהא מעלי ה פי י ת ל ד דאי א ״  ב
 הוא כפרש״י. (חת־ם)

י צ י מ מ א נ ת ש ׳ ה ו ד כ ״ ס . ד ו ה ה מ ״  ד
ר מ י א צ א מ ל ל ד ״ מ י ק כ ה ה י ד ל מ י מ  ל
. בב״י או״ת דיותר בזול עושים האומות ׳ ו ה כ י  ל
 שנים ממה שעושים אתד, א״כ בלא״ה יכול לומר
מהרש״ם)  כן. !

ן ו י ת כ ו ש פ א סכנת נ כ י ל . ד ח ב י ש פ ה ל ״  ד
. עי׳ י ו ן כ ו מ ל מ י ב ש ס בא דק ב י י ן הג י א  ד
 גאו״ח סי׳ שכט סעיף ז׳ דמבואר להיפוך, וצ״ע
 מכאן. וי״ל דהכא שנתפשרו איגלאי מילתא שלא
 היה עומד לסכנת נפשות וכמ״ש כה״ג בתוס׳
 תגיגה ל׳ סוע״א. (מהרש״ס)
. הטעם לחוק מאול, ם פ ו ג יק ל ז א י . ל ד ״ א  ב
ר כא״א שלא לעמול, ומה״ט נהרג בא  להא ה
 במתתרת אף בשבת, ויותר הנ״ל משוס שממון
 הוא הגורס טאת הגייס, ואולי יש להעמיס כן
 בכונתס, ונ״מ לרינא בכמה גווני, וע״ש ב״ק
 קט״ז ע״ב, להתם המשא הוא הגורס גבי
 ספינה. וראמייה)

. אי ׳ ו ם כ י י ן ענ י תנ ו נ . ו ב ו ר י קי פ ה ל ״  ד
 אפשר לומר עניים ממש, בי מי יתייב את העניים
 לתת שוס לבר לסייע בהוצאות שמירת העיר הלא
 מצווים לתת להם די מתסורם, ואיך יעלה על
 הדעת לקתת ממון ממי שאין לו בל מאומה. אלא
 ר״ל טנוניס, דלגבי עשירים עניים נינהו. אמנם
 י״ל הב״ע בבתים של עניים, ואע״ג ללית להו
 ממונא גובין מהן לפי ערך הבתים בתי אחוזתם
 ונחלתם וימכרום או ילוו עליהם לפרוע מה
 שעליהם לשאת במשא ההוצאה בשמירת בתיהם,
 שלא יחריבוס הגייסות, כשלא ימצאו בהם
, מיהו העניים גלולים רלית להו [בתיס] [ ן  [ממו

 ולרים בבתים שכורים פשיטא לא קמיירי.
( ץ עב״ י ) 

 דן* ח ע״א
א. פסתים ו נ ו נ ׳ אר ו ח כ ״ ו ת ל . א א ר מ  ג

 ע״א רש״י ל״ה בהמות ארנונא, ב״ק ס ע״א.
 (מאיינ)

. הוה למילף ׳ ו ב כ י ת כ תא ד י י ר או  אד
 מלאורייתא טפי, לאפילו אלמת הכהניס לא
 קנה, אלא להתס שאני כי חק לכהניס מאת
מ״מ ולאי לכך  פרעה ולא היה יכול לשנותו, ו
 נכתב בתורה ללמל חק לכהני ה׳ לתת לתם תוקם
 וככחוב בחזקיה [להי״ב לא, ל] ראמר לתת מנת
יעב-ץו  הכהניס והלוייס וגו׳. (

ם. עי׳ פלר״כ ו׳ את קרבני י ו ו בג תנ י י ם כ  ג
. (יפ־ע<  לחמי, ופס״ר פט״ז
( ץ עב״ י ) . ם י ר ם צ״ל ש י ר ש  ו

. עי׳ בהגהוח ׳ ו ך כ ל ה ו ו ל ה ב ד נ ב מ י ת כ  ד
 מר אבא הגאון זלה״ה [ברש״י ל״ה מנלה].
 וראיתי להריב״ש בתשר (סי׳ תעה) שכתב
לי כל]  ואע״פ שבפסוק שבכתובים כתוב בו [
 בהניא [ולויא] זמריא תרעיא [נתיניא] ופלתי בית
 אלהא לנא מנלה בלו והלך לא שליט למרמא
 עליהם, אין להוכיח מכאן שכל משרתי בהכ״נ
, ולמשרתי בהמ״ק שאני כמ״ש בית ן ד  יהיו פטו
 אלהא לנא. אלא שהתכמיס נמוקם עמם
 ותלמולס טלם לעולם ולכבול תורתם פוטרין
רמ״ש!  אותם בכל זמן עכ״ל. (
ג יז], . עי׳ מוס׳. רחובה [לברים י א א פתי י ר  כ
( ץ ״ ב ע  תרגם אונקלוס פתאה, ר

ל ץ א ר א י ה מ ל ע ב ׳ א ו ת כ ו ר צ ו ח א ת י פ ב  ר
. כן מצינו לרט לאמר (פסחים מט ב׳) כנסו  י
רמ״ש) . ו  ע״ה אסור לאכול בשר כר
י ל ע ה ב נ ש י מ ל ע א ב ר ק י מ ל ע סו ב כנ  י
. משמע לאפשר שיהיו בעלי משנה ׳ ו א כ ר מ  ג
 או בעלי גמרא ולא בעלי מקרא, וכן כשהשיבו
 ריב״ע ללא קרא שאלהו שוב אולי שנית, וללא
 כאותן ששופכין בוז על מקצת גלולי זמנינו בש״ס
 ופוסקים ואין להם יל כ״כ כמקרא. ובעלי
 הלכות, משמע לי להייגו ששונין הלכות פסוקות
 כמו פסקי הרמב״ם ושו״ע, כי גס טמיהס אולי
 היו פסקי הלכות המורם מן המשניות וברייתות
 כמו חומרי מתנייתא בשבת (קלח.). גרש״ש)
. ומה״ט לא שאלו על השאר, ו א ל ל ״ ת א י נ  ש
 לאלו למל אתת כשהשיב לאו הל״ל עכ״פ למלתי
 גמרא, והא לשאל על משנה ולא הוכית שלא למל
 משנה מללא השיב על מקרא למלתי משנה,

 בשכירות אולי אין לעתו להשתקע. וגס התלמול
 מוכית כן ללא מתייטנן ליה [לשוכר] בתוך יב״ת
 לפסי העיר, ומסתמא תוך יב״ח שכר לירה
 ואפ״ה ליכא חייבא עכ״ל. ונראה פשוט שבמה
ו אמורים באם ששכר בית על זמן קצר, ד כ  ל
 וככלות הזמן שכר פעם שנית ושלישית, אבל אם
 שכר לכמחילה על משך יכ״ח, מולה המררכי
 שהוא כאנשי העיר, להא גלי לעמיה שילור
 בהלייהו. וכ״מ בריב״ש (סי׳ קלב וסי׳ מעכ) לכל
 ששכר לירה לי״ב חולש ה״ה כאלו קנה. לכן
ד הרמ״א כל״מ ובהגהומיו ב  לענ״ר צ״ע על ר

ן המרלכי והדב״ש.  שם שמשוה פלוגמא ט
 >רמ״ש)

. טרושלמי אימא ע״ז א ״ ג ב ש א ר י . תנ א ר מ  ג
 משוס מאן לממפרנס מבני לי׳ שור שנאמר הון
מ עוזו, ופי׳ הרא״פ לקאי לרבנן, ד  עשיר ק
 ולחוק. וג׳ להוא שייך לרשב״ג למי שאין נו
 פרנסה חפץ שיבאו רטס ויקנו ממנו סמורחו
 להחפרנס מזה אך מי שא״צ לזה למשא הוא עליו
 לתיקמ רבים, וע״ז ארשב״ג שיבנה בימ שער
( ע ״ פ  כשסמוך לרה״ר. ר

ה מ ו ר ח י ע ת ל ו ש ע ו ל ת ו ן א י פ ו ר כ ״  ת
( י ש מדסו ״ ר ם כצ״ל. !  דלתי

ן וכצ״ל נ ב ר . צ״ל א ן א אדרבנ ר ו ש א ד מ  ר
( ץ עב״ י  ברש״י שם. ו

. נראה ׳ ו ה כ מ ו י ח א אנ ח ה מ י ת ל ״ ט ל ״  מ
מ למהאי קרא משמע לתורה לתולא שומרת ״  מ
 כתומה ואע״פ שאינו מפורסם במע״ט רק שלא
״ל סי׳ רמג ו  יזלזל במצות כו׳ כדמשמע בשו״ע י
 ס״ג, משא״כ בקרא לר״ל משמע לבעינן מע״ט.
 וה״ק מלוע לא הטאו קרא לובשכבך תשמור
רש״ש)  עטך, וע׳ בפ׳ שנו מכמים מ״ט. (

. עי׳ ׳ ו ה כ מ ו י ח נ א א ה ה מ י ת ל ״ ט ל ״  מ
 בהגהומ אאמ״ו ז״ל שק״ק מלוע לא הטאו קרא
 דובשכבך משמור עליך כו׳. ויש לי להעיר ע״ז
מ קת א) שכמב רבנן ל״צ נטירומא ״ כ ) י ״ ש ר  מ
 תורתן משמרתן כדכתיב בשכבך תשמור עליך
) שאיתא שם ג ״ פל ) ר  ע״כ. וכגליון מדרש שמ״
 בנוהג שבעולם אדם לוקמ מפץ מיצר לשמרו, אבל
 המורה משמרמ בעליה שנאמר בהמהלכך תנמה
 אומך ע״כ. כמבמי בזה״ל: מהרז״ו כמב ״סיפיה
 לקרא בשכבך משמור עליך״ והרד״ל הגיה שצ״ל
 כן בפנים, ול״נ שהמלרש לא הטא בכוונה סוף
 הפסוק, לאזיל לטעמיה ללריש האי בשכבך
 תשמור עליך קאי על המימה כללעיל בב״ר
 ספל״ה (בהתהלכך תנתה אותך בעוה״ז, בשכבך
 תשמור עליך בשעת המיתה), וכ״ה בספרי פ׳
 ואתתנן ע״פ ולברת בם, וב״ה בפ׳ שנו תכמיס
 באבות. וכ״ה בסוטה (כא א׳), ובמלרש שות״ט
 (מזמור א), ובתלבא״ר (פי״ת), ובתלא״ז
, ובש״מ. ומהא לבהתהלכך תנחה אותן (  (פי״ז
 גרידא מוכת שהתורה משמרת בעליה כי תנתהו
 ותלוה אותו ככל דרכיו, ומר אבא זצ״ל בהגהותיו
רמ״ש)  רמז להא דפ׳ שנו חכמים. !

רה. בשהש״ר פ״ח דריש שס ו תו ה ז מ ו י ח נ  א
ו ע ״ פ  על מעש״ט. ד

כנם ל לי י ג ו ר י ב ה א הי . ו ן . ד״ה האחי י ״ ש  ר
׳ כצ״ל, ומה שטנתיים למחוק, וכן ליתא ו  כ
. ורש-ש)  כרש״י שכד״ף

. ר ק י ש ד י ן ע ה . ש ר ב ו ש ה ל י י ל ע ר מ ה ו ״  ד
 נ״ל דמעיקרא הוה סבר דהחשש הוא דלמא שכר
מ שקר ולכי גדלי יממי יטאו עדים להזימם, י  ע
 ע״כ אמר דבהא לימ הלכמא כרכ ממא משוס
 דאתזוקי סהדי בשקד לא ממזקינן, ומר זוטרא
 סבר נהי דליכא למיתש לסהדי שקרי מ״מ
 תיישינן דלמא זיופי זייף. אבל בנימוקי יוסף פירש
 על ומרעי, דהיינו מזוייף, ולא ידענא היכי קאמר

 לדידיה אתזוקי סהדי בשקרא לא מתזקינן.
( ״ ר ו פ ) 

. ל ו ד ג א ה ו ה קא. ו ו נ ר י  תוספות ד״ה מ
ד היניק מכים הוה טפי, משו״ה  ואפשר לומר עו
 אקדמיה, כענין משה ואהרן וזולת. [וא״ש
׳ ץ עב״ י  פרש״י דכתובות]. (

. וניתא דתני מר י ו כ ל ו ו ד ג א ה ו ה . ו ד ״ א  ב
 ינוקא קודם מ״ק. (ראמ״ה)

ר את כ ו מ ן ה נ י ר מ א ג ד ״ ע א . ו ן י ה א ״  ד
. נראה דהיינו מתניתין דבור ודות ׳ ו ת כ  הבי
( ץ ״ ב ע י  פלוגתא דר״ע ורבנן. !

. נ״ב עי׳ דף סה ר כ ד מ ח ל א כ . ו ד ״ א  ב
( י ש מדסו ״ ו  נרשב״ם. (

. ׳ ו כ ה ו ש ת ק צ . ק א מ י ת א י בעי א ה ו ״  ד
 עיין כה״ג ב״מ כ״ה ע״א הא בכובא הא ככיתנא
 וכוי. (חת״ס)



 הגהות כבא כתרא דף ח ע״א - דף ח ע״כ וחידושים ט
 (פכ״א) שמואל נ״ש בעא קומי רב ואית לאמרין
 בעון קומי לרשב״ש, ועול בכמה מקומופ. אך
 מ׳׳ש בסה״ל ערך רשב״ש, רב יהולה משמיה
 לרשב״ש אמר רב מפ׳ בכל מערכין(כח א׳) לולב
מו 3׳), אגב שנופיה לא לק, כי בסוכה  וערבה (
 שם איתא ר׳ יהולה 3ריה לרש3״ש א״ר. ובוולאי
 כצ״ל גס בעירובין שם כמ״ש בכ״מ בש״ס. עי׳
 סה״ל ערך ר׳ יהולה ברשכ״ש, וראיתי כעת
 בל״ס שהגיה בערוכין במ״ש. (תז־ ש<

׳ ת״ח . רש״י פי ש מ ש ת ה א צ ו כ י ב ה ו א ר ו ״  א
 העוסקים בתורה תליר, משמע מכאן לת״ת
 עליף מלין, ואילו 3ש3ת (י.) גבי רבי אמי ור״א
 לליין שלן לין אמת לאמתו הוא כת״ת ועליף
 יותר, ושם כתוס׳ שהקשו ממו״ק ומכאן לא
 הקשו, וצ״ע, וע׳ כרכות ו א׳ ליו היינו תורה.
 אונס לגרסת השאלתות שנ״3 כגגיון הגמ׳ כאן
 א״ש, וע׳ כתיס׳ ל״ה ומצליקי. ולכאורה לפי
 סוגיא לשכת הנ״ל מוכח כן מרישא לרקיע לליין
 ולין היינו תורה ות״ת עליף מגכאי צלקה
( ב ״ י ד קי הג נמו  וצ״ע. (

י צדקה. פסתים מט ע״3 ל״ה לא מצא, א ב  ג
נ פ׳  סוטה מא ע״א ד״ה אותו היום, אטת לר״
 ל״ג. 1מא־1)

י פ י צ ר א ב מ תי ה י ו א ה ש ל י ר י מ י ב ר א מ  א
. עי׳ 3תי׳ הרמ3״ן 3שס ׳ ו א כ ת ש י נ י כ ב  ד
 רטנו אכן מיגש דה״ג אציפי דט כנישתא 3ט
 מדרשא, וכן כהלכות רטנו ז״ל ןרכ אלפס],
 ופירש שמתתלה נלקחו הני ציפי לצרכי בהכ״נ
 ועכשיו העמידום 33המ״ד. והרמכ״ן הקשה
 עליו והאריך כזה (ועי׳ כש״מ ג״כ אריכות
 דכרים) וכן הרא״ש כת3 כשם כן מגש שציפי
 דככ״נ שינו אותן מכה״כ ל3המ״ד. וכרי״ף על
 הא דכתכ ציפי דט כנישתא 3ט מדרשא, הגיה
ודע מי הכריחו לפרש  המהר״ס וז״ל: איני י
 אציפי דבכ״נ 33״מ דאפי׳ 3ככ״נ היה אסור
 לסברתו שהיה סובר שאין משנין כיון שנעשו מן
 הקופה ושמסתמא לעניים כדפירש״י והאשר״י
 ז״ג עכ״ל. ונעלמה מאתו דעת הר״י מיגש
 שכ״ה גס דעת הרי״ף רבו. ועי׳ (בברכות כה
ש) רמ־ ט רב כו׳. (  א׳) הני ציפי ד

א ל ד . מ ׳ ו כ ן ו מ י ה י מ נ ו מ י א ה . ד״ה ה י ״ ש  ר
. ן מ י ה נה מ ת אמו ר ו ת מ א ד פ ו ה ג בי ש ג ר י  פ
 ונ״מ לענין ב׳ אחין, נראה דס״ל דלענין שררה
ט לגזברין מינה, וה״ה ר  אין עושין ב׳ אחין, ו
 דאפילו חד ועובדא הוה הכי דהיה צריך ב׳
 אנשים, וכ״ה בהדיא טרושלמי סוף פאה לאסור
 למנות שני אחין ולכן לא הטא הרמב״ס היתר ב׳
 אתים ללא שרי אלא היכא דסגי נמי בתד, כנ״ל
ראמ״ה)  3ר1ר. (

ט ״ ה ת מ ״ א מתחלקת. ו . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
. נ״ל ליישב דהא קיי״ל י ג ת ב בי ג א נ ה י ת מ  נ
 שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו 3״ד תצוף,
 לפי שלנו כלי רשות, והכא לא שייכא תציפותא
 שהרי מתמנים הס עפ״י הצבור, וכנקיט רשותא
 אע״ג דיתיד נמי דן, התם הוא דבעינו מומתה,
 הכא לא קפדינן אמומתה, ותו דאפיט מומתה
 לגמיר וסביר בלינין והלכות לא סגי טה הכא,
 משוס ללמא לא בקי באומלנא ושיעורא כמה חזי
 לכל תל ותל מציבורא למתן לקופה, והכא נמי
 צריך בקיאותא לעניי משוס לנפישי רמאי, הלכך
 לא סגי בלא שנים לפחות, דידעי ובקיאי
( ץ ״ עב י  בגווייהו. (

ל תא כ ן אי י ל ו ח א ב ת ה ״ א ה. ו י ה אכפ ״  ד
ד ״ ץ ב ה א ד צ ה ב ר כ ן ש ת מ ה ש ש ת ע ו צ  מ
ה. נ״ל דאפ״ל דלא אמרו שאין י ן על י ר ה ז ו  מ
 מוזהרין עליו אלא במצוה שמוטלת עליו כגון
 כבוד אב ואס, דאס אינו מקיים אינו עובר אלא
 הוא בלבד, ויכול לומר מה נכס ולי כבר העונש
 אמור, משא״כ בצדקה דאס איני נותן מה שמוטל
 עליו אזי הנשארים צריכים לתת, וכדאמרינן לקמן
ד  (מג.) בעניים דרמו עליהו יכולים לכופו, עו
 אפ״ל דשא״ה דהא קי״ל דמלוה הכתובה בתורה
 ככתובה בשטר דמיא ומוטל השעבוד על הנכסים
,(  כמו למ״ד שעבודא דאורייתא לקמן (קעה:
 וא״כ ה״נ בצדקה ביון שמוטל השעבוד על
 הנכסים א״כ כופין אותו מתורת שעכוד, משא״כ
 ככבוד אב דהא קי״ל קדושין (לכ.) דכיבוד הוא
 דוקא משל אב, וא״כ אין מוטל כל השעבוד על
 הנכסים אלא על הגוף אין ב״ד של מטה מוזהרין
 עליו, ואפילו למ״ד (שם) משל בן אפ״ל דהתס
 לא מיירי כככוד של נכסים אלא שלא היה רוצה
 לקיים כבוד שבגופו ע״כ קאמר שאין מוזהרין
 עליו, ועיין כתובות (דף מט) גבי ב״ד יורדין

 לנכסיו ומפרנסין בנו ודבר אמר בר״ן שם.

 ר׳ יוסי בשם ר׳ יומגן אין ממנין ב׳ אמין, ור׳
 יוסי עבל תל מן תרין אמין ואמר לא שנמצא בו
 [בהשני] לבר עברה אלא שאין ממנין ב׳ אתין,
ע) פ־ י  והוא ללא כהבבלי. (
ב י ת כ ה י ו נ ׳ אי ו צ כ ״ ה ן ע י נ כ ש מ מ י ש פ  ל
. עי׳ ׳ ו צ כ ״ ל ג ׳ ע י פ א ׳ ו ו י כ ת ד ק פ  ו
 ברמב״ם (רס״ת לה׳ מת״ע) ובטוש״ע (סי׳
 רכז) שהצלקה היא בכלל נלריס, לפיכך האומר
 ה״ע או ה״ז סלע לצדקה תייכ ליתנה לעניים מיל
 ואס איתר עובר בב״ת (והמקור הוא בר״ה ו.).
 ולפ״ז ק״ק הא מצי הגמ׳ להעמיד הא
 דממשכנין היכי שנדר, כמו שממשכנין על
 הקרבנות. (1מ״ש)
. דאינו כשומר אטדה דפטור ש ״ ע ו ב ל י פ א  ו
 מלמיתכ פרוטה לעניא, דדכרי קכלה אינן לגמרי
 כד״ת, וכ״ד המג״א סס״י רנא עיי״ש. (ראמ״ה)
י צדקה. ויק״ר פ״ל ע״ש ר׳ א ב ו ג ל י פ א  ו

 ברכיה ור׳ תייא אבוי בשם ר׳ יוסי כן נהוראי.
( ע פ״ י ) 

. לפי מה א ״ ב נ ר ה ל י י א אכפ ב ר א ד י ה  כ
 שכתבתי לעיל, אין צריך למ״ש תוס׳ כאן, להא
 רבא יתיל מומתה הוה ונקיט רשותא ולאי,
 וכה״ג לאמיל פשיטא לסגי טה ולא צריך אתר
ו ץ ״ ב ע י  עמו. (

. כתובות מט ה ק ד צ ׳ ל ו נ כ ״ ר ה ל י פ כ א א ב  ר
 ע״א ל״ה אכפיה רכא, סוטה מא ע״כ רש״י
 ל״ה שמאמינים, מולין קי ע״ב ל״ה כל מצות,
 שקלים ל׳ ל. (לזא״נ<

ם. ספרי עקב מז, י כב ו ם ככ י ב ר י ה ק י ד צ מ  ו
 ועי׳ ספרי דברים יי, שות״ט י״א ט״ז קמת,
( ע ״ פ י  וברק״ר פ״ל. !

י א ה ק ו ח ש ד ״ ב ש ר ה ל י ח כ ש ב א ר  ד
א ל ה ״ ך א ת ו נ מ ה ה ל ל שבקתי ״ נתא א י  בג
. נ״ל שמ״ש ׳ ו י כ א ל י א חז ל ץ ד נ ר ש ס י ל  ת
 תליסר שנין הוא לגוזמא בעלמא, ר״ל דלא ראה
 אותו זמן כביר. ומלבד שמספר תליסר הוא
 מספר גוזמי בש״ס (והארכתי כמק״א) הנה יש
 לי בכאן ראיה נצמת לזה, כי מציגו כה״ג בכתובות
 (סו ב׳) אדהכי אתיא אתמיה דרבא דלא מזיא ליה
(ע ב׳) ר״מ לא תזיא ן , ובקדושי  תליסר שנין כר
 לנהרדעא תליסר שנין ההוא יומא אתי, שבודאי
 קשה לשמוע שבהנך תלתא עובדי אתרמי שמשך
 תליסר שנין בצמצום לא אתתזי. ונ״ל שמ״ש
 בגינתא, אולי ר״ל בגינתא דרב כמ״ש (בקדושין
נד א׳), וכמו שפירש״י שם  לט א׳) ולקמן (
 שהיתה הגינה לצורך התלמידים, ועי׳ כתובות
 (סכ אי). ואולי ע״ז כיוונו מ״ש במנתות (פב ב׳)
 בתרטצא אמרי כו׳ (ע״ש פירש״י ותוס׳), ר״ל
 התלמידים היושטם בגנים הסמוכים לטהמ״ד
 ולומדים שם. ועי׳ נדרים (עז ב׳) מיזדקק ליה
(יא ב׳ קלה ב׳) ט רב ולקמן  רב לרבה בקיטונא ד
 ומנתות (לג ב׳) אכסדרה דב״ר. וראיתי בשו״ת
׳ עה) שכתב וז״ל: ובוודאי שר״ש סי ) ז ט״ י  מהר
 ב״ר שינת לא היה מהרבנים הגדולים של
 התלמוד, אלא מלמד תינוקות קטנים כו׳ ולא
 היה מכלל תכמי התלמוד כו׳ עכ״ל. ותמהתי איך
 פה קדוש יאמר כזה. ואיך ערב את לבבו לפגוע
 ככבוד האמורא הקדוש ר׳ שמואל ב״ש, ולהקטין
 ערכו. ובאמת ראיתי למהריט׳ץ בכ״מ שהי׳
ן בדעתו מאד, והרבה להשיב כ״פ על מרן  אמי
 ז״ל ועל שארי גדולים בתוקף ועוז. ובסי׳ ס״ז
 כמב הלשון: ובממילה מכבודו שגה ברואה כי
 הוא ראה בשולמן ערוך שעשאו הרב מהריק״א
 זלה״ה לקטנים ועמי הארץ כו׳ עכ״ל. ומה מאד
 קשה לשמוע טטרים כאלה. ומצאמי בשו״מ
 מהרמ״ש (תורת מייס מ״ב סי׳ ל״כ) דשקיל שם
 המהריט״ץ למטרפסיה, והמטיר עליו הרמ״ש
 דברים קשים ומרים עד מאד במירופים
ד איזה משו׳ שכמב מהריט״ץ נגדו  וגידופים, ע״
ע״ד ר״ש בר שילמ עי׳ במג״א  ע״ש ומשמומם. ו
 (סי׳ רמ סק״ג) ומש״כ עליו היעב״ץ במו״ק שס
 ״דהא וודחי רשב״ש מן האמוראים היה״.
 והאריך שם כדרכו ומסיק שמ״ש ״כגון רשב״ש״
 לא נקטיה רב אלא לדוגמא כו׳ ע״ש. ומידוש
 שלא הטא זה בשם הב״ש באה״ע (סי׳ עו
רמ)  סק״א) שכמב כן (ועי׳ בישוע״י או״מ (
. ובאממ מר״י י ) מהש״מ בשם מר״  ובאה״ע (עו
 הטאו כן בשם י״א ודמו זה. וכן היעב״ץ במו״ק
 שם רצה ג״כ לומר כן ומזר מזה ע״ש. אמ״ז
 ראיתי בהפלאה שבמב ג״כ לפרש כך, ומידוש על
 הישוי״ע שלא הזכיר את היעב״ץ ואת ההפלאה)
 ואמנם מציגו בכ״מ טרושלמי שאמר רב שמואל
פ״מ סוף  בר שילמ הלכומ, כגון טרושלמי פאה (
, ובמגילה (פ״א , וכעירוטן פ׳ ככל מערטן  ה״ד)
ז ה״כ), ובב״ר פ״ , וככרכומ ( ד ה״ג) ״ פ  ה״ט ו

 מוהרי״ב ז״ל על לפסי העיר בשם הערוך נ״ב:
 ועי׳ בנימוקי יוסף ובמידושי אנשי שם. (רמ׳׳ש)
. עיין לקמן (נב.) ז י מ ר ו א ה ר פ י ה א ״  ד
 אישמעי לי רב מייא מהורמיז ארדשיר, דהורמיז
 שם עיר, ועיין מולין (דף יב) ד״ה זעירא
( י  ובמהרש״א. (פור־׳

. כלאים ב ל א כ י ר ט מ ג ה ב מ ה . ב ב ל כ ה כ ״  ד
פ״מ) כלכ מין מיה, ר״מ אומר מין בהמה. ) 

( י ״ ר פו ) 

. עי׳ סופ״מ ב ל א כ י ר ט מ י ג ה ב מ ה . ב ד ״ א  ב
 דכלאים, ועי׳ ב״ק יז ע״ב מיה בכלל בהמה.

 (מהרש״ם!

ף ח ע״ב  ד
א א ה נ י מ ר ר מ ה ב ב ר ל דבא ל ״ . א א ר מ  ג
. נ״ב: עי׳ כה״ג יבמות (סב ב׳) ׳ ו א כ ת ל י  מ
 וב״ק ס״פ המובל. (!-מ״ש)
. עיין מוספומ שבועומ כ״ב ד״ה א ר א ק ״ ב  א
 א3"א. (חת״ס)

ת ו ח ר פ ו ב צ ל ה ה ע ר ר ן ש י ש ו ן ע י א  ש
. טרושלמי פאה פ״מ ה״ו פמומ ם י נ ש  מ
 משלשה, ובמשנה שקלים פ״ה ה״ב מבואר פתומ
 משנים, ואולי מיירי טרושלמי פאה לתלק, ועי׳
( ע ״ פ י  מרדכי שהטא את הירושלמי. (

׳ ו ם כ י נ ש ת מ ו ח צ פ ״ ה ה ע ר ר ן ש י ש ו ץ ע  א
. לכאורה זהו דכתיב ג״כ ׳ ו ז כ ״ ה ו א ח ק הם י  ו
 בעשייה כויקהל ויקתו מלפני משה את כה״ת
 וגו׳, וא״כ מאי שררותייהו כיון שלא לקתו רק
 את אשר כבר הורס. ואולי לס״ל להש״ס דעג
 בגלי כהונה לכתיב בהאי קרא הם בעצמם גכו
רש״ש)  את התרומה מכנ״י, וכ״מ בפרש״י שם. (
ת. גירסת ו נ י ממו נ י ה כד ש ל ש ת ב ק ל ח ת מ  ו
 רש״י ותוס׳ מפני שהוא כליני ממונות, ופירש״י
 מפני שהוא כר״מ לעיין ולתת לכ״א כו׳. אמנם
 לפי פירוש זה. הל״ל בהחלט: מפני שהוא ר״מ.
 ולענ״ל נראה שיותר נראה הגי׳ ״כליני
 ממונות״ שבאמת הוא ליני נפשות להמקבליס
 המזונומ שהם מיי נפש, עכ״ז מממלקת כל״מ
 שסגי כשלשה. וכן מצאמי מפורש טרושלמי פאה
 (פ״ת) ויהיו עשרים ושלשה (כדיני נפשות) על
׳ אס יצטרכו  להוא מצמית להון הוא מסכן (פי
 לוקא כ״ג. על שהוא מאסף כולם יסתכן המסכן
 וימות ברעב). (רמ׳־ש)

ה י ו ב ג ׳ ש ג ת ב ק ל ח ת מ ׳ ו ג ת ב בי ג י נ ו ח מ  ת
. עי׳ פירש״י וקשה לכוין את ם י ו ה ש ק ו ל ח  ו
 פירושו במשמעות שויס. גס לשונו הוא כפול
ס״ וברש״י שברי״ף  ״כבל יום״. ״מדי יום טו
 הגי׳ שגבר ותילוקו שוה ״הכל מיד מדי יום יום״
 (ואולי כוונתו שגבויה ותלוקה שדם בזה שטן
. ול״נ  הגטה וטן התלוקה הוא מדי יום טוס)
 פשוט ע״פ מ״ש התוס׳ ד״ה ומתתלקת בג׳
 פר״מ לפי שהיה ידוע סכום של כאו״מ במה
 לימן. ולזה קאמר במממוי גברה ומלוקה שרם.
 היינו כמו שאין ידוע כמה ימלקו, בן אין ידוע
 כמה יקובל מהנומנים להמממוי. לכן צריכין
 להיומ בשלשה כד״מ. אמ״ז ראימי כי כן פירשו
 הרי״ף והרא״ש והרמ״ה וש״פ, וכן מהרמ״ל
 כמב בזה. אמנם בירושלמי פ״מ דפאה מפורש
 כפירש״י ע״ש במרה״פ. ירח״ש:

. שם דבר, בשקל עבדות שפלות. ת ו ר ר  ש
( ץ ״ עב י ) 

ם. צ״ע קצת לשון רש״י שבת ו ל י כ י ב ו ח מ  ת
 קית ע״א. >תת״ס)

. י ו ה תמח פ ו ת ק ו ש ע ר ל י ע י ה נ ץ ב א ש  ר
ש) ו לב  (ערכין ו ע״א) תוס׳ ד״ה משבאת׳. (

ה התית ק ו ל ח . הגימל תרוקה, וכן ו ה י ו ב ג  ש
( ץ עב״ י  בתיריק כשקל דטר... (

. עי׳ ת ו ד מ ל ה ת ע ו ר להתנ י ע י ה נ ץ ב א ש ר  ו
; א ׳ מהרש״ ג : .  ת׳ 3ן לכ ספר ד׳ סי׳ ט״ו

. ג״ב: קחו ם י ה ק ו ״ ן א מ ח ר נ ״ מ א ״ ה נ  מ
פ׳ תרומה) וברי״ף וברמ״ה הגי׳  בשאלתות (
(ו3רא״ש ב״ר נתן), והסה״ד כתב  ר״נ כ״ר כהן
 שלא מצא זכרו. (רמ־יש)

ר״ה ד ע״א ד״ה . ן צתן ל קי ע ע י ס ה ל  ו
 והתרמין, שבת קית ע״א ד״ה והא, וע״ש ע״ב
] ד״ה ממתלקי, סנהדרין יז ע״ב ד״ה  [רש״י
 קופה, ערכין ו ע״א ד״ה משבאת, וע״ש ע״ב

, ב״ק קטז ע״ב ד״ה ורשאין.  ד״ה עד]
( ש ו ב . ל  ומא״נ

. עי׳ ת׳ אהל יעקב לר״י צתן ל קי ע ע י ס ה ל  ו
( א ׳ מהרש״ ;  ששפורטש סי׳ נה. !

[ . טרושלמי ןפאה פ״ח ה״ו י ה רב נ מי ה ו ש ע  מ

 והתני לק״מ). ומ״ש הרי״מ דרבא לא היה עושה
 מעשה כ״ה טמי אטי כוי. עי׳ מהרי״ט 3תשו׳
 (ת״א סי׳ קכז) שכ׳ כהיפך וז״ל דרכא 3״ד הוה
 כו׳ ואע״ג דאטי הוה יתיב ברישא ומלך בפני
 רבא במה שניס, מ״מ ב״ד של רבא היתה בפ״ע,
 כדאמר ההוא מדרבנן ןרב אדא בר אבא]
 לתלמידי דאטי אדגרמית גרמי ט אטי תו אכלי
 בשרא שמינא ט רבא כו׳. וכן הא דאמרינן בס״פ
 י״נ שאלוה לספרא דרבא רדעי. לספרא דאטי
 וידעי, והכי אשכתן בכמה דוכתי, וגדול בתכמה
 היה כמו אטי עכ״ל. ועתה ראיתי כס׳ יד שאול
 ביו״ד סי׳ רמת שהאריך ליישב מה שלא הקשה
 אטי מכרייתא דגיטין, שהוא לפי שכח ב״ד יפה
 מכח האפוטרופסיס (וחידוש שלא הזטר מ״ש
) וככל מה שטרח שם  הט״ז בחו״מ סי׳ רץ סט״ו
 וחשב זה לדבר חדש כבר קדמו המגיה טד רמה
 כאן. וגם מה שהעיר הי״ש ממש״כ הרמב״ס
 בהל׳ מ״ע ״הדיין״ ובהל׳ נחלות לא הזטר כלל,
 גם בזה קדמו הרב המגיה שס. וכן ראיתי שגם

 העיר על הרי״מ ממש״כ המהרי״ט כמ״ש.
 5רמ״ש)

ם. לעיל ג י י ו ן שב ו י ד פ ׳ ל ו ם כ מי תו ל הי  ע
 ע״ב, שבת קג ע״א ד״ה אמר. !מא•־״

ו ל י פ ם א מי תו ל הי ן צדקה ע י ק ס ו ן פ י  א
. עי׳ שו״ת ב״ח סי׳ כה, ׳ ו ם כ י י ו ב ן ש ו י ד פ  ל
 ושו״ת מהר״י מינץ סי׳ א, ועי׳ יד שאול סי׳
 רמת ס״ג, ועי׳ מהרי״ט ת״א סי׳ קכז, ושו״ת
ר ארי׳ יהולא מיו״ל סי׳ קטו, וחכם צבי סי׳  גו
 לג, ע, עא. (מהרש״ס)

, סנהררין . ןכ״מ קיט ע״א] ז י מ ר ו א ה ר פ י  א
 לט ע״א ל״ה להורמיז, [זבמיס קיו ע״ב, לקמן
( ש ו ב . (נזא״נ, ל  י ע״3]

ן ו י ד פ ה רבה ל ו צ מ ׳ ל ו כ ז ו י מ ר ו א ה ר פ י  א
. ועיין בתוס׳ מה שהקשו וכי ל״ל ׳ ו כ ם ו י ו ב  ש
 טבש קצירנה תשכרנה ע״ש. ועיין בהגהות
 אשר״י שמפרש הא דאין מקבלין צדקה מהגוים,
 ולא סמכינן אקרא דאיש איש, דמקבליו נדרים
 ונדבות מן הגרם, משום נדרים ונדבות גא קאתו
 לכפרה, אבל צדקה לכפרה אתא ולכך אין
 מקבלין. וראיתי בשו״ת פנים מאירות ת״א סי׳
 צט שהקשה על דבריו דהא קיי״ל תייבי מטאות
 ואשמות אין ממשכנין אותן, משוס דלכפרה
 אתא, א״כ אמאי ממשכנין על צדקה ע״ש. ולי
 לק״מ דשאני מטאומ ואשמומ דהוא מוכת הגוף
 לכפרה, וכן בכל המצומ אשר הם מוכמ הגוף,
 שפיר דאין ממשכנין, אבל מצומ צדקה, דאין
 עיקר המצוה מצד הטמן, ועיקר המצוה אס יש
 לפניו עניים הוא ממדיב לימן נהם, ובאין עניים
 אין כאן חיוב, רק אס נומן הוא לו לכפרה, לכך
 כופין ע״ז כדי להחיות העניים, דעיקר מציה
( אל י שמו נ י ע  הוא בשבילן וז״ב. !
. עי׳ ג ״ ה נ י כ ש נ ל א . ע ה ד נ . ד״ה מ י ״ ש  ר
 במקרא דלא עליהם נאמר, וכע״י הגי׳ כשעלו
רש״ש)  אכגה״ג. (
. עי׳ י ו י כ ר ז כ ב א ר ו ע ה י ש פ . ל ב ל כ ה כ ״  ד

מט ב) וכפירושו שם ד״ה אוכמי.  כתובות (
רש״ש: ) 

ו י נ ל ב י ע ר ז כ ב א ר ו ע ה י ש פ . ל ד ״ א  ב
ך ו ת ן מ י ש ו ת ן להם י י מ ז ה מ ״ ב ק ה  ו
, . ג״כ כ״ה בדק״ר (פי״ט) ן י ל כ ו א ם ו ת א ו  צ
, ובפדר״א (ספכ״א),  ובמדרש שמואל (פ״ה)
כב א׳) ) טן רו פ׳ עקב). ועי׳ רש״י עי  ובתנתומא (
מט ב׳) והכתיב לבני עורב אשר  וככתובות (
 יקראו, הא בחיורי הא באוכמי, פירש״י אוכמא
 כשגדל משמיר והאב והאם אוהבין אומן אבל
 מממילמן לבנים ושונאין אומן עכ״ל, (וע״ש
 במוס׳), ולא רחוק לומר דדריש לבני עורב,
 שהלמ״ד הוא מן היסוד והוא מלשון לבן. דהיה
 לבני עורב, העורטס הלבנים. ועי׳ בס׳ המפממ
רמ״ש)  לרנ״ג בעירוטן שם. וטד רמה כאן. !
. עי׳ מגילה (כז.) בפירושו ד״ה א ש ר פ ה ל ״  ד
רש״ש)  פרשא דממא. (
הם א עלי מ ר י מ ט ל י ל א ש . ד״ה ל ת ו פ ס ו  ת
שו רש־  כצ״ל. (

. ׳ ו ן כ ו ר ו ת ד ח ו ר ׳ א י ח פ ״ ד . ו ך ל ה ה ו ״  ד
 ג״ב וכ״ה בערוך וברי״ף. ובמוס׳ ד״ה בריא
 פתיא פיר״מ להסיר כו׳ נ״ב: כ״פ הרי״ף, וכ״ה
ד פירוש אתר של  בערוך ערך כר י״א, וע״ש עו
 גאון קרוכ לפירש״י. ומ״ש רש״י וע״ש הכלי כו׳
: כי דלי וכלי תרס נקרא פתיא. נ ״  קורהו פתיא, נ
ז בי) ד״ה פתיא ט ) ז ״ ע  עי׳ רש״י ברכות(נ א׳) ו
 אוכמא. וב״מ (קה א׳) ובערוך ערך פתיא. ועל
 מ״ש בגמ׳ אלא דלא נפקי באוכלזא. נ״כ: עי׳
 ערוך ערך אוכלסא וערך פתיא. ועל הגהת



 הגהות בבא בתרא דף ח ע״ב - דף ט ע״כ וחידושים
 דף ט ע״ב

פה י קל ה ו פ י ל ל ק ה כ ן ז ו י ר ה ש . מ א ר מ  ג
. נ״כ עי׳ סנהדרין (צ׳׳ה כ׳) לוכשי שריון ׳ ו  כ
 קליפה ומש״ש בגליון בשם הערוך. ;!-מ׳׳ש)
. יומא ו ע״ב ע ר ו צ מ ן ל י נ ׳ מ ו ש כ ש ג א מ ל ו  ע
 ד״ה שמטמא, ודף יד ע״א ד״ה אלא, פסחים
 סז ע״ב ד״ה שכן עושה, ודף סט ע״א, מנחוה
 סח ע״ב, נדה כב ע״א ד״ה למימרא, וד״ה אלא,
 ודף מג ע״ב ד״ה מנין, ועיין ט ע״ב ד״ה מערה
; נ  אין. :מא״

. נראה ששם עולא נאה הוא לבחור עול א ל ו  ע
 ימים, עם שבכחוב ןדה״י א׳ ז, לט] הוא דגוש.

! ץ ״ נ ע י : 

א אדם. (נדה כב ע״ב) חוס׳ ד״ה מ ט ו מ נ אי  ו
: ש ו ב ל  למימרא. ;
ה. פסחים סט ע״א, ב״מ לג ע״א, ש דעתי ל  ח
 ודף פו ע״א, מנחוח סח ע״ב, חמורה טז ע״א.
 >חא״נ!

. שבח י ע״ב ד״ה הניחן, ף א י ה נ פ רתי מ ו ג י י  כ
 ודף נה ע״א ד״ה קצף, ר״ה יז ע״ב ד״ה י״ג
 מדוח, נדרים ןלב ע״א], חגיגה ה ע״א. -מא״נ:
. עיין מס׳ ע״ז ו ג ר ה ה ש ה מ פ ו ו כ נ י ה א מ  ח
 דף ע״א. וחת״ס)

׳ ו ג ן ו ת ב מ ה כתי ק ד י צ ש ו ע ו ב ל י א  ו
ה עזה. כ״ה גי׳ מהרש״ל. מ ק ח ד בחי ח ו ש  ו
 ונראה דכוון בזה ליישב מה שנדחק המהרש״א
 בח״א איך מוכח דפליג אדרי״צ. ובהגהחו מוכח
 שפיר דר״א ס״ל דחימה נמי כופה מדמסיים
׳ ש - ש ו  עלה ג״כ הא משוחד כו׳. ,
י נ ע ה ל ט ו ר תן פ ו ק הנ ח צ ב י ר ר מ א  ו
ת. נראה משום דחשיב ו כ ש בר ש ך ב ר ב ת  מ
 בשו״ע יו״ד (סימן רמט) שמונה מעלות בצדקה
 ראשונה שאינו יודע למי נותן וממי נוטל שהנותן
 יודע והנוטל א״י והבא נחסרים השנים
 הראשונים ע״כ מתברך רק בששה ברכות ועיין
ו י ״ ר ו פ  0ה. ;

. ב״מ לג ע״3. יחא״נ׳, ה ד ג י ה ל ע  ב
ש ק ת י . א ו ר ו פ י (כצ״ל) ס מ י . ד״ה ב י ״ ש  ד
. לשון הספרי פרשה ף באהל א א מ ט ת ל מ  ל
 בהעלותך מה המת מטמא באהל אף מצורע
 מטמא בטאה, וע׳ בפ״א דכלים מ״ד ובר״ש.
 ולשון רש״י אינו מדויק. נרש״ש)
ע צ״ל לקמן אחר ד״ה בהדיא ר ת ז ב כ ה ש ״  ד
ר״ש נזדםוי)  כתיב. י
ד ח ו ש א ו ח א סבר ד ״ ר ה. ו ה עז מ י ה ח ״  ד
ה פ כ ק י ד בחי ח ו ש י ו א א ק ש י ר ק א  בחי
. עי׳ כקד״י(בע״י) שפקפק כ ״ ה ע ה עז מ י  ח
 בזה. ובאמת כ״ה ברייתא מפורשת בל״ב מדות
 דר״א בריה״ג(מדה כ״ב) מדבר שתכירו מוכית
 עליו כיצד מתן בסתר יכסה אף הקב״ה ושותד
 בחיק חמה עזה, יכפה הראשון מוכיח על השני.
רמ״ש)  ן

כ ״ ת ב ט. ד א הסי ה  תוספות. ד״ה ד
. פ״ד (ה״ט), מנין לרבות שאר כליס י נ י מ  ש
 כבגדים ח״ל טמא, ופי׳ הראב״ד שס דהיינו
 בחבורין דומיא דבגדים, ועי׳ מל״מ פט״ז מהל׳
( ע ״ פ י  טומאת צרעת ה״ו. !
. לישנא א ש ק י ה ה מ ר מ א ג ל . ו ה ה מ ״  ד

 דהיקשא ל״ד, אלא ר״ל בגז״ש או במה מצינו.
; ש ״ ש ר : 

ה ק ד ה צ ש י ע מ ה נ ש מ ג ד ״ ע א . ו ל ו ד ה ג ״  ד
 בסתר. אומר אני מי יגיד לנו זה, שמא לא היה
 מזומן לו עני כלל, וכן נראה ודאי שבמדבר היו
 כל ישראל שויס בלתי נצרכים זה לזה, ולא היה
 בהם עני לקבל צדקה, מזונותיהם וצרכיהס
 מצויים לכולם בשוה, שכולם אוכלי המן ושותי
 הבאר ושלמותיהם ונעליהס לא בלו, הא ודאי
 כולס עשירים היו שמחים בחלקם, וא״כ לא היה
 צריך לתת לו צדקה בסתר, ואע״ג דכתיב [שמות
 ל, טו] והדל לא ימעיט, לעגין כסף לתוד הוא,
 שלא היתה יד כולם משגת בשוה, ובשביל כך לא
 היה טניהס שצריך לקבל צדקה, [בהגהות כ״י
 בשולי גליון הש״ס שלו כתב לתרץ נזה״ל: ולא
 נקרא דל אלא בערך העשיר הגדול]. א״נ גם די
 כסף מצאה ידי יוצאי מצרים, דבודאי נתקיימה
 גס כאן הבטחח ואחרי כו יצאו ברכוש גדול,
 בכולס חלה הברכה טן רכ למעט, איש לא נעדר,
 גם מכסף אף אם לא נחעשרו כולם כקרח מ״מ
 עניים ונצרכים לא נמצא בהס כלל, וכן הכתוב
 אומר לא תסרת דבר, הרי מקרא מלא דבר
 הכתוב באר היטב שלא חסר להם מאומה מכל
 דבר הצריך וכולם בכלל שויס בכך, והכתוב ״והדל
 לא ימעיט״, לדורות הוצרך כשיבא דור שנאמר

 אותם ממדין לשון ממשלה כד״א והוא רודה.
 והרמ״ה כתב וז״נ באיס [עובדי כוכבים׳] שהם

 תרתי מצות לא נקרא סותר דבריו, ע״ש
(  3סוגיא. ופור-י

. פסחיס ח ע״ב ה ש ע מ ל ה ו ד ׳ ג ו ה כ ק ד  צ
 ד״ה שיזכה, ע״ז יט ע״א ד״ה לקבל פרס, ודף
 יז ע״ב ד״ה וג״ח, גיטין ז ע״א, סנהדרין צט
 ע״ב, שבועות כט ע״א ד״ה מצות, אבות דרט
 נתן ד׳ 3, לקמן י ע״ב. >מא״נ:
. מפני שטורת וסובל עלבונות ה ש ע מ ל ה ו ד  ג
 מן הנגבים על ידו, וצערא לגופא ובזיוניה עדיף
עב״ץ־ י  ליה לאיניש מממוניה. :
. עיין בפ׳ ׳ ו ה כ ש ו ע ה ר מ ת ו ה י ש ע מ ל ה ו ד  ג
 חלק (דף צח), ועיין יפ״ת פ׳ תרומה. (מצפ״א:,
. ׳ ו כ ה ו ש ו ע ר מן ה ת ו ה י ש ע מ ל ה ו ד  ג
 ופירש בו הרב בעל בינה לעתים (דרוש ע״ב),
 דכוונת ר״א הוא רק על הכפיה שיבוף לאתריני,
 ע״י מה שהוא נותן ילמדו ממנו אחרים ג״כ
 ליתן, ולכך בידו שתים, שכר נתינתו ומה שגורם
 שיתנו אחרים, ע״ש. ובזה יש ליישב דברי הטור
 טו״ד סי׳ רמט שכתב וז״ל, ואס אין בידו ליתן
 ויכול לעשות לאחרים, שכרו גדול כשכר הנותן,
 ע״ש. ותמהו עליו הפרישה והטו״ז דהרי לר״א
 שכרו גדול יותר משל הנותן. ולפי פי׳ הנ״ל
 א״ש, דהטור איירי דהוא אינו נותן רק שאומר
 לאחרים ליתן, לזאת אין שכרו רק כשכר הנותן.
: ל א ו מ  >עיני ש

. פירש״י זה שצועקת תמיד הבו ם י ד ו ר ם מ י י  ענ
 כו׳. נראה שמפרש עניים, מלשון צעקה בקול
 רם. כמו שנמצא כ״פ במקרא לשון ענייה על קול
 רם, ואב לכולס וענו הלויס כו׳ קול רם. ומרודיס,
 פירש״י מלשון אריד בשיחי, ג״כ לכוונה הזאת.
 והרש״א פי׳ מרודים לשון הרומס בעם. אבל
 מרודים הוא פעול ורודים הוא פועל. ועי׳
 בדק״ר (פל״ד) ע״פ זה אר״י כהדין סמיא
 דקריין ליה סגי נהורא, ר״ל שקרא עניים
 מרודים לעשירים רודים. ובמ״כ שם כתב שקרא

 לשון ממ; י
 וז״ל באיכ

 עניים מן המצות ומורדים במקוס כוי. >רמ״ש<
ר מ א ג ה ש ק ד צ ן ל ה ב ל ש ח כ נ ״ פ ע א  ו
ך צדקה. עיין רבה פ׳ משפטים ס״פ י ש ג ו נ  ו
מצפ״א!  ל״א. ו

ה אינה ר ו מ ה ג י א . ר פ ״ ע א  תוספות. ד״ה ו
. נ״ל הא ם י ר ו מ ם ג קי י ו צד י ה ה ש ״ א ש  ד
 דלא פירשו כפירש רש״י ז״ל, משום דלפרש״י
 ז״ל האי אע״פ שאין ראיה לא קאי אלא על גבאי
 צדקה, אבל על הקדש עם הגזברין לא קאי,
 אע״פ שאין ראיה אלא ראיה גמורה היא,
 ולפירוש התוס׳ קאי על כולה מילתא. (פור״י:.
ן י ק ל ח ן מ י א י ד ״ ר גראה ל . ו ץ ה א ״  ד
. עי׳ ירושלמי פ״ד ׳ ו ה כ ל י ל י ב ו ח מ  ת
מהרש״םו  דשקלים ה״ד. :

. ׳ ו ם כ י ת בצהר ב ש ש ב ו ר י ה שבת. פ ״  ד
 נראה דחוס׳ גמד שבת בפת״ח וקמ׳ץ. שם
 דבר, וכאילו אמרו בשבת נוחנין כוי, ואכן גרסינן
 בקמ״ץ פת״ח פעל (שבת), מ״מ יסבול פירוש
! ץ ״ עב י  התוס׳ ג״כ. י י
. קאי י ו ם כ י ת בצהר ב ש ׳ ב י . פ ד ״ א  ב
 לשטתס לעיל דתמחוי אינם מתלקיס בערב. וא״כ
 אם לא נתנו לו רק בע״ש לא הי׳ לו רק ד׳
 סעודות עם הסעודה שהביא עמו, בשלמא אס
 גס בלילה מחלקין א״ש דיש לו ה׳ וסעודה ג׳
 דשבת אינו נוטל משום עשה שבתך חול לזה
 פירשו דבשבת מתלקין, ובזה סיימו פירושם
 ושיטחס כאילו הכל דבור אחד. ואח״ז חזרו
 להקשות ע״ז הפי׳ דא״כ מי שיש לו כו׳ למה לא
 יטיב כו׳ בשלמא אס מחלקין בלילה ניחא, דבעת
 שיש לו מזון ב׳ סעודות אינו נוטל. ובערב הרי
 אכל סעודה אתת בצהרים לעת האוכל וממילא
 אין לו רק סעודה אחת ואם נוטל אתת ואוכל
 לערב וסעודה אחריתא נשאר לו לדרך בכדי שלא
 ילד ריקן. משא״כ לפי פירושם דאין מחלקים
 בלילה קשה שפיר דא״כ אמאי לא יטול, הא אחת
 יאכל בצהרים ואחת בערב ולא ישאר לו כלום וכי
 אזל בריקס אזל, וכתבו וצריך לפרש כוי. ואח״ז
 הקשו עוד על זה הפי׳ לשיטתם, שבת אמאי
 נותנין לו ג׳ סעודות, דהא יש לו סך הכל ששה
 סעודות, ובשלמא אם מחלקים בלילה ניחא כנ״ל
 דבשבת גופא לא היו מחלקים כלל. וא״כ בע״ש
 נתנו לו ג׳ סעודות ואחת לערב הרי יש לי ס״ה
 חמש סעודות עס אותה שהביא עמו, וא״ש
 כר״ע, משא׳׳כ לפי שיטחם צ״ל דבשבח נתנו לו
 הג׳ סעודות ושפיר הקשו. כתבתי זאת להבין
״ב י ר קי הג מו י  דעת קדושים וזה ברור ופשוט. י

. צ״ע מה ענין תמתוי לככר ל י . ריקם אז ד ״ א  ב
! ס ״ ת  לחם. ש

 מאהכה ח״ג סי׳ שעת כ׳ דמה״ת ל״ש תשכון
 דאינו בכלל שומרין ולעני! שליחות יד הכל
 נאמנים בהקדש כמ״ש באסיפת זקנים ב״מ נ״ת
 ורק מדרבנן תקנו שבועה להקדש ולכן אינו
 ראיה ודפח״ת. ושוב מצאתי בתפ״י עה״ת פ׳
ש י ש ר ה מ  פקודי שהעיר בכ״ז ע״ש עוד בזה. י

ה. עמ״ש שבח פב ע״א. ן ראי י א פ ש ״ ע א  ו
 (יפ״ע;׳

ן י ק ד ו ן ב י א ת ו ו נ ו ז מ ץ ל ק ד ו א כ נ ו ד ה ״  א
ץ א ת ו ו ס כ ן ל י ק ד ו ר ב מ י א ״ ר ׳ ו ו ת כ ו ס כ  ל
ת. לכאורה שייכא פלוגתחן ו נ ו ז ן למ י ק ד ו  ב
 בפלוגתא דר׳ יהודה ורבנן בסוטה (ת:)
 ובסנהדרין (מה.) אי בזיונא עדיסא אי צער
׳ א ״ פ צ מ  עדיפא. :

ת ו ס כ ן ל י ק ד ו ן ב י א ת ו ו נ ו ז מ ן ל י ק ד ו  ב
. הא ׳ ו א סברא כ ״ ע ב א א ו ר א ק ״ ע ב  א
 דהחחיל במאי דמסייס סברא הא קא מבזי כו׳
 ולא התחיל במה שהתחיל קרא הלא פרוש כוי,
 משוס דאפ״ל דתרווייהו צריכא, דלכאורה קשה
 כיון דאיכא סברא קרא ל״ל, וכה׳׳ג הקשו התוס׳
 שבועות (כב:) ד״ה ואבע״א ע״ש, ואפ״ל דהכא
 מסברא לא מוכח כלל דאע״ג דהאי קא מבזי
 והאי לא קא מבזי מ״מ הא אפ ״ל דלשניהס
 בודקין או לשניהם אין בודקין, ומקרא אין ראיה
 דאפ״ל פרש בשין ואפ״ל פרס בסמך, וכן ט
 תראה י״ל לאלתר ד״ל כשיראה, אלא הא חזינן
 מדשנו הכתוטס דהכא כתיב פרוש והכא כתיב
 בלשון נראה דחזינן דמשונה וכאחד צריך לבדוק
 ובאחד אין צריך לבדוק, ע״כ אמר ואבע״א סברא
 דרב יהודה ס״ל דהאי מצטער והאי לא מצטער,
 ע״כ אמרינן דהא כי תראה הוא לכשיראה ופרש
 לאלתר, ורב הונא ס״ל איפכא ע״כ אמר איפכא
 מעיקרא, ואבע״א סברא דעיקר פלוגתא היא
( י ״ ד ו פ  בקרא והסברא היא לאסבורי קראי. ו
ת. עי׳ ירושלמי פאה פ״ח ן לכסו ן בודקי י א  ו
! ע ״ פ  ה״1. ד

. ר״ה ו ע״א, כתובות סח. ה לאלתר א ר י ת  כ
! ו י  ;מאי

ה ד ו ה ב י ר ׳ ו ו י כ ז ב י קא מ א א סברא ה ״ ב  א
. עי׳ י ו ה כ י י קמצערא ל א ׳ ה ו ר כ מ  א
 סנהדרין מ״ה א׳ סלוגתא דתנאי אי צער עדיף
 מבזיון, ועי׳ בכסא דהרסנא שבשו״ת בשמים ראש
 סי׳ רפ בזה. ;מחרש-םו

ה. עיין י ב ל ר ה ד ה ש ו ו ר ב פ ו ת ן כ ״ י ש  ב
מצפ״א:  מנחות (דף עו ע״ב). ו
. עי׳ ב ן כתי ״ י ש ך ב מ ח ב ל ע ר ש ל ו ר א פ ל  ה
 מש״כ הגרי״ב בהגהחו. ובאמת כ״ה לפי
 המסורה שבסמך כתיב עי׳ במנ״ש. אבל כבר
 האריך בזה הרמ״ה בס׳ יד רמה, והוא מרא

 דמסורחא בעמח״ס מסורח סייג לחורה.
; ש רח״ ; 

. בירושלמי [פאה פ״ה ה״ו] ה ד ו ה ב י ר כ ד ״  ת
 מייחי ברייחא לכסות ו׳ חדשים, וקס״ד דהיינו

 ליטול ומשני דההוא ליתן, ועמש״ל ח ע״א.
 :יפ׳־ע!

. ונאפשר מוסיפים עד י ן לענ י ח ת ו ן פ י  א
 כשיעור המעורב בעירובין פ״ג ע״ב, ועיין מ״ש
 שיטה מקובצת כתובות ס״ד בי. >חת״ס!
א. נראה שהוא סעדיא (העין מובלעת י סדי ב  ו
 מברא כמו זירא זעירא) ונקרא כך על שם ששוכב
 ונשען עליו, כמו מזיגנא רישא אט סדיא ושבת
! ץ ״ ג ע י  קיט.]. ;

ל הפתחים. ספרי ראה ר ע ז ח ה מ ם הי  א
 קטז, וע׳ תוספתא פאה פ״ד, וטרושלמי שם.

ו ע י  רפי

. נ״ב א פ ב פ ר י ל ״ ר א בדיה ד מ ב ס ל ר ״  א
 ברמ״ה הגירסא רב ספרא, עי׳ לעיל(ה אי) אבל
 רטנא היה מאוחר הרבה מר״פ. יו מ׳׳ש:
. (היינו כדי סעודה) כנ״ל להגיה ה ק ל קי ז  אי
 עמהרש״ל. וחת׳־סו

ה. טרושלמי שקלים ל בשנ ק ש ת ה י ש י ל  ש
 פ״3 ה״ג שמשתלש ג׳ פעמים בשנה, ופי׳
׳ ע ״ פ י  המפרשים שנותן ג׳ שקלים לשנה. ;
ת ו צ מ ל ה ד כ ג ג ה כ ק ד ת צ ו צ ה מ ל ו ק  ש
ר מ א א נ ה ל ו צ ת מ ו צ ו מ ר והעמדג מ א נ  ש
. צ״ע דלמא אינה שקולה אלא בנגד ת ו צ א מ ל  א
 שתי מצות אכל לא כנגד כל המצות, ואין לומר
 דטון דכתיכ סתם מצות משמע כנגד כולן, דהא
 אמרינן שכועות (כט.) ולימא להו קיימו מצוה
 חדא מצוה קיימו מצות תרתי, הרי דבלשון מצות
 לא משמע אלא תרתי. ואפ״ל דלעולס בלשון
 מצות משמע סתמא כל המצות וכקושית המהשן
 שם, אלא דגמרא קאמר דמ״מ אס יתשבו בלבם

. עיין סמ״ע וש״ך רסי׳ ע ״ ל מ ר כ מ . א ד ״ א  ב
 ק״ז, ועיין ברט יוסף סימן רמ״ת. וחתייס!
ל ל ג י ב ׳ כ ו ב כ ה כתי ק ד י צ ב ג . ו ד ״ א  ב
. לעד״נ דבגלל וגו׳ לא האי רק י ו ג ה ו ר הז ב ד  ה
 על ולא ירע לבבך וגו׳ דסמיך ליה, והזה, למעוטי
 אתי דלא קאי על כתן תתן לו [את״ז מצאתי כן
; ש ״ ש ר  להמל״מ בפ״ג מה׳ עבדים הי״ד]. ;
ל ל ג י ב ׳ כ ו כ ב ו י ת י צדקה כ ב ג . ו ד ״ א  ב
. בתימשין הנספתין לעין יעקב י ו כ ה ו ר הז ב ד  ה
 כתב לתרץ קו׳ התוס׳, דהא דאכפי׳ לר״נ מייד
 שאמר הרי עלי לצדקה, לבזה כופין. וקשה קצת
 דא״כ למה משני הגמ׳ הא דאמיד, היה יכול
ד עלי. ד עלי ללא אמר ה  לחרץ ולחלק כין אמר ה
 והנה על תירוץ התוס׳ דמש״ה כופין על צדקה,
ד לאד, לא תאמץ ולא תקפוץ.  משוס דאיכא ת
 ראיחי קו׳ בשם חכס אחד שהקשה על דבריהם
 ללפ״ז הא רקיי׳׳ל בעלמא דשומר אבידה ש״ש
 הוא משום לפטור מריפתא לעניא לעוסק במצוה
 פטור מן המצוה, נהי לפטור מעשה, אבל איך
 יפטור התרי לאדן ללא תאמץ ולא תקפוץ,
 והניחה בצ״ע. ואפשר לומר, דהנך לאדן ואזהרה
 שבה, כיון דעיקר אזהרה שלהן לקיים מצות
 הנתינה, וכל דפטרה המורה מהעשה דנמן ממן
 לו, אין כאן לאו דלא תאמץ כלל, וכאן לא הוה
 מטעם דחוי, רק מטעם פטור, כמ״פ בתוס׳
 ובאס״ז ב״ק לף נו לבשעה שעוסק בשטיחה
 וניעור, לא תייבתו התורה שיניח החפץ ויחעסק
 עם העני, ע״ש. ויש לי אריכות לברים עול בזה

ל א ו מ  ואכ״מ. !:עיוי ש

. נ״ב י ו ה כ י י פ י כ א ה ה ד ״ ד א . ו ד ״ א  ב
 מהרש״א תמה ע״ש, ואני מוסיף לממשכנץ לאו
 היינו לברים, לכן נ״ל היכא שלא רצה ליתן כלל
 מולה ר״ת לכופין בשטל פקוח נפש של עניים.
( י ו ס ז ש מ ״ ו ; 

ם ו ש ן מ י פ ו ה כ ק ד צ ב ראה ד י נ ״ ר ל . ו ד ״ א  ב
. עיי משנה למלך פ״ז י ו ו כ א ה ל ת בי י א  ד
 ממתנות עניים מתשו׳ הרמב״ן, וע״ל כ״י יו״ד
 רמח בשם הרמב״ן, ועי׳ תשו׳ מהר״י אסאל
 יו״ל סי׳ שלז. ועי׳ מראה הפנים על הירושלמי
 סופ״ה לב״ב לתלי לב׳ תירוצי התוס׳ בפלוגתא

 לחנאי שס, ועי׳ נחלת יעקב עה״ת פ׳ ראה.
 ומהרש״ ם;

ה ו א ה ל ר ד ש ב ל ה כ א ד ההי . ו ד ״ א  ב
. עיין במתניתין לפ״ר ׳ ו ה כ ר אבו י ק ו  מ
 דשקלים משישבו במקדש החחילו למשכן כו׳
ים! ם חי י מ  יע״ש. ;

נה. ת הספי ר א כ ו מ ה י ד מ ל ש ו ר י . ב ד ״ א  ב
 ה״ה, ושם מוכח דאף באיכא לאו אין ב״ד נענשין
 דהא במדה ומשקל איכא לאו לא יהיה לך בכיסך,
פ״ע/ י  ועי׳ מל״מ פ״ג מהל׳ עבדים ה״ד. ;
. אבל בבבלי ׳ ו כ י ו מ ל ש ו ר י מ ב ״ כ . ו ד ״ א  ב
 לקמן פט א׳ נראה דהתם נמי משום לאו הוא
 דכופין. ובעיקר דבריהם נלפע״ד דצדקה שאני,
 ללרשיק בפ״ק דר״ה בפיך זו צדקה, ועשית
 אזהרה לב״ל, והארכתי במ״א בזה לקאי גס על
 צלקה שחייב לפי ערך עשרו ולא לוקא שנלר,
 ואף לאמרינן כל מצוה שמתן שכרה וכו׳ אין
 למלין מן הכללות. .-ראמ״ה;
. עי׳ ברא״ש י ו ת כ ״ ר ראה ל . נ ו ת ו נ ש ל ה ו ״  ד
 כאן (סי׳ כט) באריכות. ובנימוקי יוסף ראימי
 שכתב וז״ל: ולאו לוקא כשהסכימו בני העיר אלא
 אפי׳ פרנסים הממונים עה״צ משנים כרצונם
 כלגרסינן בירושלמי לשקלים אין ממחין ביל
 הפרנסים טון שהסכימו ב״ה, והא לתנא בגמרא
 לילן מותר עניים לעניים וכו׳ ה״מ בשלא
 הסכימו ב״ה לשנותה כו׳ עכ״ל. ובמח״כ נזלקר
 טעות תתת קולמוסו במ״ש לתנא בגמרא לילן
, (  שהלא היא משנה מפורשת בשקלים פ״ב(מ״ו
 והירושלמי מביא שם את הברייתא (מתוספתא
 שם) לאין ממחין כוי. ולמס׳ שקלים ליכא כלל
 גמרא לילן. ומ״ש הרב בעל היוחסין אשר לבעלי
 החוספוח היה חלמור בבלי למס׳ שקלים, טעה
 במח׳׳כ, כי באמח בחוס׳ חולין(ז׳ רע״ב) כיוונו
 לירושלמי שקלים. ורמ״שו
. נ׳׳ב פרק א ״ ר י ד ק ר פ . ב ׳ ו י כ ק י ד צ מ ה ו ״  ד
ה י ו , בן א ש י מ ר  ל' ע״ש. ו

 דף ט ע״א
. י אתי ד י א אתי אדעתא ד ק ל ד כ  גמרא. ד
׳ י ״ ר ו  מגילה ר״פ בני העיר(כו.). >חח־ס, פ
׳ כצ׳׳ל, וכ״ה בד״ף ו י כ ד ב ע י ד ח ב  הנהו ט
רש״ש!  ולאייש. ו
א ל ה ו ק ד י צ א ב ם ג ה ע ק ד צ ן ב י ב ש ח ן מ י  א
. עי׳ שו״ת תשובה ׳ ו ן כ י ר ב ז ג ם ה ש ע ד ק ה  ב



 הגהות נכא בתדא דף ט ע״כ - דף יא ע״א וחידושים יא
 האביונים ומצד המקבל מהראוי שתהיה מצוה,
 ע״ז אמר ר״א שאין עושין אלא לתרף אותנו, כי
 עי״ז משתעבדין בנו במבואר במדרש, א״כ גם
 מצד המקבל הנתינה לריעותא, לבך מיקרי
( ל א ו מ י ש נ עי  תטאת. (

. פירש״י מהר המודעי היה. י ע ד ו מ א ה ״  ר
 בפסחים(צג בי) מן המודיעים, פירש״י מודיעים
 שם העיר. ובחגיגה (כה ב׳) פירש״י מודיעים
ו מיל כדאמרינן  שם כרך רחוק מירושלים ט״
ד מודיעים נזכר בקדושין  במס׳ פסחים. ונמצא עו
 (סו א׳). ונראה לי שמה שקראו רש״י הר, ידע
 זה מהיוסיפון, אשר זכרו ב״פ בשם הר המודעית
 שישכו שם התשמונאים. וכן הערוך גורס כגמ׳
 ג״כ מודעית (ומש״כ הרמ״ל שם בשם ספר
 המכבייה (יג ל׳) ממצבת מתתיהו תשמונאי. ג״ל
 שלא דק בלישניה) אח״ז ראיתי להגיעב״ץ
ג מי״א) שכ׳: המודעי נראה ״ פ  בלחנ״ק אבוח (
ג  שהוא היה ממקום הנקרא מודיעים פ״
 דתגיגה, או מהר המודעית דפ׳ האומר ויוסיפון
 עכ״ל. ולא זכר את פירש״י דכאן, גם כתב הר
 המודעית בשם פ׳ האומר, ושם לפנינו ליתא הר.
 ועל מה שציין מר אבא הגאון ז״ל על הלשון
 ״צריכין למודעי״ לשבת ומגילה, הנית לי מקום
 להוסיף מחולין(צב אי). מ־מ״ש)
ן הקנה. בפדר״כ שם הוא ניה ב ׳ גחו  נענה ר
 ע״ש ר״א בן ערך ורנבה״ה אמר שם ענין אחר
 ממי אתה למד ממישע מלך מאב שהקריב בנו
 הככור ע״ש ובתנחומא תשא ה׳ והך דהבא ליתא
ע) ׳ פ׳ י  בתנחומא כלל. (

. ת ו כ ל ם מ ו ל ם ש ו ש . מ ׳ ו ז כ י מ ר ו א ה ר פ י  א
 לעיל ח ע״א ד״ה יתיב, גיטין נז ע״ב, פסחים
 לא ע״ב רש״י ד״ה ולך, ודף פח ע״ב וברמב״ם,
 סנהדרין כו ע״ב ד״ה אוכלי, חולין ה ע״ב,
 שבועות לט ע״ב, גיטין סב ע״א. (מא־ינ)
א כ ל ר מ ו ב ש ה ד י מ י ז א י מ ר ו א ה ר פ י  א
א ל י ו מ ב א ר ה ד י מ ק י ל ר נ י ה ת׳ ד ר ד  ש
. הו נ י קבל א ו ב ר ה ד י מ ו ק ה נ י ר ד הו ש נ י  קבל
 הנה איפרא הורמיז עם רבא מצינו בכ״מ, עי׳
 תענית (כד כ׳) זכתים (קטז כ׳) נדה (כ 3׳). וכן
ו  שכור מלכא עם רכא 3תגיגה (ה 3׳) ושטעות (
רטה  כי). וכן איפרא הורמיז עם רכ יוסף (
 דר3א) לעיל(ח סע״א). ושכור היה מלך פרס,
 ואיך שלתה לר׳ אמי שהיה 3א״י. ועוד ר׳ אמי
 היה קדים טו3א מרכא, וההכרת לומר שהיה ר3
 אמי אמורא בבבל טמי ר3א. עי׳ מש״כ 3הגהותי
טו א׳). וראיתי כסה״ד שכת3 וז״ל:  לעירוטן (
 כודאי אין זה רכ אמי תלמיד ר׳ יוחנן. ואת״ז
 נדפס הד״ס וכתב הגי׳ ר3 אמי, שרט אמי קודם
 שעלה לא״י ונסמך היה נקרא רכ אמי כוי, אבל
 מה יושיענו הנוסח הלז לדתות זמנו עד דורו של
׳ש)  רבא. (רמ׳

. נראה מכאן שהיה שבע י מ י א ב ר ה ד י מ ק  ל
 ימים, כי כבר היה גדול בימי ר׳ יוחנן רבו שהוא
 היה מקמי שמואל... רב יהודה... וראינו כאן
 דכבר היה גדול טמי ר׳ אמי, ועמש״ל די״א ב׳
( ץ ״ עב י  [בתד״ה בעא]. (
. נראה ת ו כ ל ם מ ו ל ם ש ו ש הו מ נ י ל קב  ו
 משום דרבא היה דר תתת ממשלת שכור מלכא
ר שלא  כדאיתא בדוכתי טבא, ור״א בא״י היה ד
 היתה אימת שכור מלכא עליו, כי כעת ההיא
ץ) ׳ יעבי  הרומיים היו מושלים בא״י. (
. ה נ ר ב ש רה ת ש קצי ו ב י ה כ י ת ל י ר ל מ  א
( ש ו ב ל  (3״3 ח ע״א) תוס׳ ד״ה יתיב. (
. נהי דלא היה ר״א תתת ממשלתה מי א נ ״ ר  ו
דאמ״ה)  שהיה 3א״י. מ״מ ארבא אמאי איקפד. (
י ע ת ש ן מ י ד ם ה ו י ם עברה. ב ו . ד״ה י י ״ ש  ר
. עמש״כ 3ש3ת (קית.). (רש״ש< ׳ ו  כ

 דף יא ע״א
ו י נ פ ה ל ש ת באתה א ח ם א ע . פ א ר מ  נ
מצפ״א) ) . רת. אכות דר״נ פ״ג ו י בצ נ ש  ב
. שמעתי נשם הגר״א ה נ ב ש ״ ו כ ו ל פ י ס ו  ה
 שהוא כחשבון עטרים ויניקות של שמונה נפשות
ראמ״ה)  שהחיה. (

. יומא לז ע״א. (מא״נ< ז ב נ ו  מ
. כמדומה לי דמ״כ שאינו ך ל מ ז ה ב נ ו מ  ב
 ממלכי ישראל רק ממלכי אוה״ע ונתגייר הוא
ט כ׳ ג דנזיר דף י ״  ואמו, ונ״ל ראיה מדתנן פ
(א״ה) [נ״כ ככ״י  דדרו בתו״ל ואת״כ עלו לא״י
 בנו רי״ל] ואני בו״ת [הוא ר״ת בנו ותלמידו]
 מצאתי כתוב שהיה ממלכי פרס בזמן טת שני,
 ובב״ר פ ״י אמרו שהיה הוא ואחיו כניו של תלמי
( ץ י ש פ י ג ל ר״  מלך מצרים. (
. פירש״י בנה של הילני ך ל מ ז ה ב נ ו מ ה ב ש ע  מ

. תענית ית ע״ב רש״י ד״ה ד ו י ל ג ו ר א ה ל  א
( , מא״נ ש ו ב ל ! .  בלודקין, [מ״ק ב״ת ע״א]

. פדר״כ ב׳ שקלים ע״ש ר״א ר מ א א ו ״  נענה ר
.  שאין עושין אלא להתיהר כו׳ כלק׳ בדכרי ר״ג

( ע ״ פ י ; 

. ת א ט ם ח י מ ו א ל ל ו א ר ש י ד ל ס ח  צדקה ו
 לפ״ז יפרש דהלמ״ד דלאומים היא משמשת,
 ואפשר לכולהו הוי הכי. יראמ-ה)

ת א ט ם ח י מ ו א ד ל ס ח י ו ו ם ג מ ו ר ה ת ק ד  צ
ת א ט ׳ ח ו כ ל ו א ר ש ו י ל י א ו ׳ ג ו כ ה ו ק ד  צ
. ושמעתי בזה בשס הגאון מהר״י ה ״ ו ו א ל  א
 אבד״ק דיקלא ז״ל עפמ״ש התוס׳ בשבועות
 (מד.) גבי מנין לבע״ת שקונה משכון שנאמר ולך
 תהיה צדקה. וכתבו התוס׳ דצדקה לא מיקרי
 אלא אם הוא נותן דבר שהוא שלו לגמרי, דאם
 לא היה שלו, לא היה מיקרי מה שמחזירו לבעליו
 אלא גמילות תסד, עב״ד בתוספת ביאור. ואמרו
 בגמ׳ (ב״ק לח.) עמד ויתר גויס, ראה שאין
ט  מקיימי[ שבע מצות התיר ממונם. ולכך ג
 ישראל מיקרי צדקה שהממון הוא שלהם, אבל
 גבי עכו״ס מה שנותנין לא מיקרי אלא תסד, בי
: ל א י מ י ש נ י ע  הממון אינו שלהם ודפח״ת. !
. לעיל ט ע״א, ה י ח י ל ש י ב ש ה ב ק ד צ ע ל ל  ס
 ע״ז יט ע״א ד״ה על מנח. (מא־-נ:

. הקשה בח״א מי ם ״ ו כ ע ן ב א ל כ א ר ש י ן ב א  כ
 איכא מידי דלישראנ שרי ולעכו״ס אסור. ולק״מ
ט מצוה לא אמר  דהא כתבו תוס׳ בחולין(לג.) דג
; א מצפ״  הכי. ו

׳ ו ם כ י מ ו א ד ל ס ח ׳ ו ו י כ ו ם ג מ ו ר ה ת ק ד  צ
הר י י להתי ד ׳ כ ו ם כ י ש ו ע ה ש ק ד ל צ כ  ש
ץ ׳ ל א נ ל בגיהנם ש פ ו הר נ י ל המתי כ ׳ ו ו  כ
א ל ה א ר ב ץ ע א ן ו ו ד ת ז ר ב ע ה ב ש ו ר ע י ה  י
. והטעם שכל שנותן בשביל להתייהר י ו  גיהנם כ
 נותן לעני בפרהסיא והוא מתבייש, ואמרו נות לו
 לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש כו׳ בי הא עו3דא
 דמר עוקבא דפ׳ מציאות האשה (סז:) כי נופל
 באש של גיהנם שקשה יותר, וכל שנותן בצנעה
 שהעני א״י ממי נוטלה ניצל מגיהנס, אבל עדיין
 אינו מגין להציל ממיתה משונה אא״כ יש בו
 תרתי שא״י למי נותנה ג״כ, והענין כמש״ל מ״ד
 בעת אפך עשה בהם כו׳ אפי׳ בשעה כו׳ הכשילם
 בב״א שאינם מהוגנים כו׳, והיינו שאם נותנים
 רק בשביל קיבול שכר לבד ואם לאו מתתרט אז
 הקב״ה מכשילו בב״א כו׳ כדי שלא יקבל שכר,
 אבל מי שנותן וא״י למי נותן, וא״כ אינו מכרן
 כשביל קיבול שכר דהא א״י למי נותנה, ושמא
 יהיה נכשל בב״א שאינם מהוגנים, וא״כ איש כזה
 הקב״ה מזמין לו ב״א מהוגנים ומקבל שכר, ולכן
 ניצל גם בעוה״ז בשביל המעשה ובשביל המחשבה,
 שבעד המעשה שעושה טובה לעני ומצילו
 מדוחקו הקשה כמיתה כמ״ש עני תשוב כמת,
 ניצל ג״כ ממיתה משונה. ובשביל המחשבה שהיא
 לתקן הנפש, מקבל שכר בעוה״ב להצילו מדינו
 של גיהנם ג״כ. אבל פ׳ לא יועיל הון כו׳ לא
 מיירי ברשע גדול, שלכך לא כתיב טה אוצרות
 רשע כו׳, ואין הקב״ה מכשילו בב״א שאינם
מ שכר כזה ומצילו מדינה של ק  מהוגנים, ולכן מ
א תבר: ״ ר  גיהנם כמ״ש והבן. :

. בפדר״כ [ב׳ הר א להתי ל ן א י ש ו ץ ע א  ש
ג הוא חסד  שקלים] הוא ע״ש ר״א, וע״ש ר״
 שעובדי כוכבים עושין חטאת הוא להם שכן
 דניאל אמר לנ״נ חטאך בצדקה, ופי׳ תטאת קרבן
: ע ״ פ י  חטאח וכריב״ז לקי. :

. בתנתומא תשא ה׳ ובפדר״כ ע ש ו ה ׳ י  נעגה ר
 שם דברי ר׳ יהושע באופן אחר, היינו שחטא
 ישראל הוא להם חסד שמשעבדץ בהס. (יפ״ע<
. שבת (נה י ע ד ו מ ן ל י כ י ר ו צ נ ן א י י ד ג ע ״ ר  א
 3), מגילה (טו 3). >רש״ש<

א ״ י ר ע ד ו מ ן ל י כ י ר ו צ נ ן א י י ד ג ע ״ ר  א
ד ס ח ל צדלןה ו ׳ כ ו כ ר ו מ ו י א ע ד ו מ  ה
י פ א להם ל ו א ה ט ז ח ״ ע ץ ע ש ו ע  ש
. ויש לפרש הלשון י ו כ ו ו תנ ף או ר ח ן ל י ש ו ע  ש
 עדיין אנו צריכין למודעי, והוא אף שהראשונים
 שם אמרו שכל חסד וצדקה שעושין הוא רק
 להתיהר, ואין כאן מצוה כלל, עכ״ז לפמ״ש
 (במס׳ כ״ק אות א׳) כי נשתנה מצות צדקה מכל
 המצות שמקבל עליה שכר אפילו בעשותו שלא
 לשמה, מצד המקבל, דכיון שהתיה נפש העני,
 מה איכפת ליה נהעני, אס נתן לו להתיהר או
 להתגדל וא״כ מצד המקבל לעולם יש שכר
ג דעדיין אנו צריכין ״  המצוה. ולכך אמר ר
 למודעי, דלפי דברי שאר החכמים, נהי דעושין
 להחיהר, אעפ״ב לא היה מהראוי שיהיה נחשב
ד לתטאת, אחרי כי החיו נפשות  להם עו

 איש כמתנת ידו, כי על ידי מצות ושמחת אתה
 והגר והיתום והאלמנה וכו׳ שהוא מצות צדקה,
 וכן ע״י איש כמתנת ידו יזכה לראות את פני ה׳
 אז, וכדאמרינן כריש תגיגה יראה יראה כדרך
 שבא לראות וכוי. נמרא׳יכ)
ז ״ ה ו ע יהם ב נ ה מעי נ י ן ש י ד ד נ מ ח ש ״  ת
. ב ״ ה ו ע ה ל נ י כ ש ו ה י ז ן מ ע י ב ש ה מ ״ ב ק ה  ו
י מ״ש בספ״ד דתמיד כל  הענין מתבאר עפ״
 העוסק בתורה כלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי
 רוני בלילה וגו׳ נוכח פני ה׳ וכ״פ בתרגום.
א) מצפ״  ולפ״ז הוי שפיר מדה במדה. :
. שמ״ר פל״א, ויק״ר ה ו ד ל ב ל ע ו כ י ב  כ
יע!  פל״ב. (יפ׳

ל י ע ו א י ב ל ח כתי ״ ו י ר ר מ א א ״ ב ח ר  א
רש״שו . כצ״ל. ( י ו ג  ו
א ב ל כתי ׳ ו ו ל כ י ע ו א י ב ל י כתי מ י ר ״  ד
ת ח ה א מ ו ל ל ל ת ה ו ק ד י צ ת ׳ ש ו ו כ ל י ע ו  י
. נ״ב דברים אלו צריכים ביאור, ׳ ו ו כ ת ל י צ מ  ש
 ומאי שייך בזה לשון רמי. ונראה לפרש דשם ע״ב
 אמר ר׳ אכהו שאלו את שלמה כו׳ א״ל בו׳ כבר
 פירשו דוד אט כו׳, והוא מבואר ע״פ מ״ש
 האריז״ל שכל מצוה כשעושה אותה האדם היא
 מגינה עליו מן המקטריגים, אך לפעמים עבירה
 מכבה מצוה, משא״כ מצות צדקה נשאר תמיד,
 כמ״ש צדקתו עומדת לעד, ולכן אין עטרה
 מכ3ה אותה. וזה ההפרש כין עוה״ז לעוה״כ,
 שכעולס העליון אין מצוה מגינה להנצל מעונש
 עטרה, כמ״ש ע״פ לא יקח שוחד. ועז״א הכ׳
 לא יועיל הון טוס עכרה, ר״ל שלפעמים אדם
 מפזר הונו בשביל איזה מצוה כמו בשביל אתרוג
 ובדומה, אבל וצדקה תציל ממות, ומועיל להציל
 מעונש גיהנם. אבל בעוה״ז מגין הון של כל
פ׳ לא יועילו אוצרות רשע, מיירי  מצוה. ו
 בעוה״ז, ודוקא אוצרות רשע אין מועיל כי
 עטרה גדולה מכבה מצוה, אבל וצדקה תציל כו׳
 אפי׳ אוצרות רשע כמ״ש. וא״ש ע״ש רמי, שר״ל
 שהכתובים סותרים זא״ז ככל רמי שבש״ס, וע״ז
. :רי־יא חבר?  אמר שתי צדקות כר

. מדרש משלי ה נ ו ש תה מ ת ממי ל צ מ ת ש ח  א
 י׳, וטרושלמי פאה פ״א ה״א דריש וצדקה תציל
( ע ״ פ י  ממות היינו שלא ימות לעוה״ב. :
. בסוף י ו כ ה ו ג ו ש ה מ ת י מ ו מ ת ל י צ מ ת ש ח  א
 שבת [קנו:] אמרו לא ממיתה משוגה אלא
 ממיתה עצמה, וכאן עיקר כונתס הוא רק למעט
 דאפילו ממיתה משונה אינה מצלת אלא אם א״י
 למי וכוי וכ״ש ממיתה עצמה, אבל מדין גיהנס
 מצלת צדקה כל דהו. והטעם כמש״ש דמי חיי
 ומזוני במזלא, וצריך זכות גדול לשנות המזל.
 וז״ש ע״ז הכתוב לא יועילו אוצרות רשע, ר״ל
 אפילו אוצרות צדקה [כמ״ש מונבז ואני גנזתי]
 רק ברשע היינו שלא כראוי לא יועילו. ויש צדקה
תן וא״י למי. ולהכי פריך  המועילה גם לזה מו
ס יפזר  מראב״י דקאי אר״א דמקמיה דבשביל מי
 מעות לעניים ולא יתן לקופה כנ״ל [ולהט מייתי
 דר״א. עי׳ בע״ז י״ז דמייתי מראב״י ולא מייתי
, ומהני אע״ג דבמזל תלויים. ומשני דכי  דר״א]
 אמרינן שאינו מועיל כדמני כר״ת ב״ת ואינו
 נותן לקופה אלא מתלק בעצמו, אבל באין ממונה
ראמ״ה:  כרת3״ת מהני מתלק בעצמו. :
ן י נ ש ר ן ד ה דה. ש י אג ל ע . ד״ה ב י ״ ש  ר
. כצ״ל. (רשי-ש: ׳ ו ל כ ״ ה ן א י כ ש ו מ  ו
. מספקא י ו נכר ע א ש . ר ד ״ ה ע ב ה ל ״  ד
 לרטנו אם לאפיקורוס ישראל ג״כ או לעכו״ס
 דוקא, אכל ישראל כ״ש דפקר טפי כמ״ש
 בסנהדרין ל״ח ע״3, ועפרש״י שם דאיירי 3מטא
ראמ״ה)  ראיה מה״ת עיי״ש. !
ה. 3ח״א ש השנ א ב ר ר . ע הו י בי ש ג ה פ ״  ד
א) , מצפ״ ש ״ ש ר  מגיה ערכ יוה״כ. !

׳ ו ר כ ח א א ל ל . א ו ז י א . ד״ה ו ת ו פ ס ו  ת
ת ו צ א מ ל ם א ד א ם ל י ד מ ו ן ע י ז א ״ ה ו ע ב  ו
. נ״ב ע׳ ירושלמי סוף פ״ק ׳ ו ת כ ו ל ו ד  ג
ו י א״ נ ב  דקדושין וקצ״ע. (

 דף י ע״ב
. מגילה יז ע״א. יומא ן ם קר ו ר ה ת מ . ב א ר מ  ג
(  סו ע״ב. ימא״נ

ש ל ע ח ש ו ה ׳ י ר ף בדיה ד ס ו י י הא ד  כ
. עי׳ הגהת מוהרי״ב ז״ל. ובמדרש ׳ ו ד כ ג נ י  א
) הגי׳ ר׳ מיאשה בר בריה דריב״ל. ג פ״  רות (
 וטוחסין הגי׳ רב הונא בריה דר׳ יהושע, ונראה
 סמוטן קצת לגירסתו, מהא דר״ה (יז סע״א)
 ר״ה בריה דרב יהושע חלש כו׳ דחליש ליה עלמא

 לסוף איתפת בו׳, אבל ככ״ז גירשתו אין נ״ל.

, יא], ט לא יתדל אטון וגו׳.  בו [דברים טו
 ודכתיב טה במשה [דברים לג, כא] צדקת ה׳
 עשה, אינו צדקה לעניים בממון התסר להם, אלא
 כעני( שכתוב ןדבמס טז, כ] צדק צדק תרדוף,
 והן לצדק ימלוך מלך [ישעיה לב, א] והיינו נמי
:יעב״ץ)  דמפרש טה קרא ומשפטיו עם ישראל. .

. נ״כ ע׳ לרשות מהראנ״ח ו ג ר ה ה ש . מ ד ״ א  ב
; ר בנא״ ף פ׳ ע״א. ו  פ׳ לכרים ר

. רטס מפרשים ללבור זה. ו ג ר ה ה ש . מ ד ״ א  ב
 והמתוור ללעתי כעין שכתב המהר״ם, להיינו
 שבכאן משמע לתמה יותר תזק מאף ושם אממנן
 רתמה משה הרגו ולאף לא היה יכול להרוג, ואף
 שנשאר תמה כלאיתא שם בתי׳ הגמ׳ מסתמא
 נשאר הרפה, לא״ת התזק א״כ איך כתיב חמה
 אין לי הלא הקטן הרג, ובע״כ הגלול הרג
 ולחמה הקטן לא הרג משה כי י״ל שלא בא
 לפניו, ולאף שבא לפניו לא הרג ש״מ דאף יותר
 חזק, והקשו שפיר, ומתורץ קושית מהר״ם
 לובלין, ולמסקנתו דלמא ר״י דכאן סובר כתי׳
 ראשון שס דתרי תמה הוה. ומ״ש נראה ברור

 דלשני התירוצים שם קשה קושיתם, ודו״ק.

 דף י ע״א
. אזיל לטעמי׳ י ו ר כ מ ו מ א ״ ה ר יא הי  תנ
( א מצפ״  בקדושין(לו.). ;

{ נ  בנים אתם. קדושין לו ע״א. ומא־
ם אתם ל מקו ו ש נ ו צ ם ר י ש ו ם ע ת א ן ש מ ז  ב
ם י ש ו ן אתם ע י א ן ש מ ז ב ם ו י ם בנ י י ו  קר
ם. עיין קדושין (לו.) פלוגתא ל מקו ו ש נ ו צ  ר
 דר״מ ור״י דר״מ ס״ל דטן כך וטן כך קרויין
ר״י ס״ל דדוקא בזמן שנוהגים מנהג בניס  בניס ו
ן מים, ואפ״נ נזה דהא דאמר ר״מ יש  קרדי
 לבעל דין להשיבך, פירש לבעל מתלוקותו דס״ל
ו י ״ ר פו  דדוקא בזמן שנוהגים מנהג מים. (
. א נ ד ת האי א בי ם תבי י ד ו ר ם מ י י מתי ענ  אי
( י ר״ש מדסו  נ״ב כמ״ש רש״י דף ט סוף ע״א. ו
כה א ז ך ל מ ח ב ל ע ר ס ל ו ר א פ ל ה ה כ  ז
ת. עיין בבראשית א בי ם תבי י ד ו ר ם מ י י ענ  ו
א) מצפ״  רבה פ״א וירושלמי פאה. ו
ל אדם. טצה טז ע״א ו ש י ת ו נ ו ז מ ם ש ש  כ
״ ״ א מ  ד״ה כל. ;

ו ן ל י ב ו צ ל אדם ק ו ש י ת ו נ ו ז מ ם ש ש  כ
. עיין ביצה (טז.). ו תי ו נ ו ך חסר ה כ ״ ר  מ

מצפ״א) ) 

ו ם ל י ב ו צ ל אדם ק ו ש י ת ו נ ו ז מ ם ש ש  כ
ה. ביצה (טז.) תני רב תתליפא כל ש השנ א ר  מ
 מזונותיו של אדם קצוטן לו מראש השנה עד יום

 הכפוריס, וסרה בזה קושיית המהרש״א.
( י ״ ר ו פ  י

. ויק״ר פל״ד, ועי׳ ויק״ר ס ו ר א פ ל ה ה כ  ז
ש ״ פ י  פ״ל, פדר״כ כ״ח. !

רש״ש) . ו ( . לעיל(ט. י ו ס כ ו ר א פ ל ה ה כ  ז
ה. וכעין זה איחא במדרש י אחתי א דבנ י ה  כ
 רבה ויקרא פרשה לד בבכי אחתיה דרשב״י
( ע פ״ ו הש״ס, י ו י ל ג  ע״ש. (

, דלמא א פרנסתו ל ך ו ד י י בא ל נ א ע מ  ש
 משוס ההוא עניא דלעיל(ט אי) דהוה מחזר על
, חת״ס) ץ ״ ב ע י  הפתחים ולא אזדקק ליה. !

ם. בקה״ר פ״ז [עה״פ ם קשי י ה דבר ר ש  ע
 ומוצא אני מר ממות את האשה אמר ד״י]
, מהרש״ם׳ ע ״ פ י  ארבעה עשר דברים קשים ע״ש. !
. שבת קלט ע״א, ודף קנו ע״ב, מ״ק ה ק ד צ  ב

 טז ע״ב רש״י ד״ה מוקיס ליה, סוטה כ ע״ב.
( נ  ;מא״

ת ב ר ק מ לה צדקה ש ו ד ר ג מ ו ה א ד ו ה ׳ י  ר
ו ר מ ר ה׳ ש מ ר כה א מ א נ ה ש ל ו א ג ת ה  א
. הקשה הרי״ף ׳ ו ג ו צדקה ו ש ע ט ו פ ש  מ
 בע״י דמנ״ל דבצדקה לתוד דלמא דוקא עם
 משפט דכתיב ברישא קאמר. ולפמ״ש תוס׳
 טומא (דף נז) דר״י לא בעי קרא לתלק דמשמע
 ליה כל אחד כפ״ע כר׳ יונתן, וא״כ א״ש הא
 דהכא דאזיל לטעמיה, ומש״ה משמע לי׳ או
מצפ״א!  משפט או צדקה. (
י נ ל פ ב ק מ כה ו ו י ז ה לענ ט ו ר תן פ ו  אדם נ
ה. נ״כ ונ״ל דהיינו דכתיכ נמי טשעיה נ י  שכ
 ל״ג הולך צדקות וכו׳ לחמו ניתן וכו׳ הוא
ו תתזינה עיניך וכוי.  מרומים ישכון וכו׳ מלך טפי
ד דהיינו דכתיב נמי כקראי דתורה  ויש לומר עו
 בסוף פרשת ראה ושמחת בתגך וגו׳ והגר
 והיתום וגו׳ לא יראה את פני ה׳ ריקם שלש
 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה׳ וגו׳



 יכ הגהות בבא כתדא דף יא ע״א - דף יב ע״א וחידושים
 ככמה דוכחי כמו כפ״ק לחולין(יג א׳). דכעיא
 מיניה שמואל מר״ה, שהיה חלמיד רכ ושמואל,
 ואכוה לשמואל קכעי משמואל פ״כ לזכחיס (כו
 א׳) ולחלולי ליה קכעי. ייעב״ץ)
. והא דקאמר בפ׳ הניזקין גבי רב ד  בא״
ל דרב כוי. עיין ״ י ׳ ו  הונא קרי בכהנא בו
 חוס׳ חולין(יג.) לחרי רכ הונא הוו. (פור״י;
ירה ל שי ׳ ר״ח דמבע׳  ד״ה אכסניא. פי
. ל ן עכ״ בל איך חולקי  שחנתה במ״א הז
 התום׳ קצרו מאל כלשונם, ואין כ״כ מוכן. ועי׳
 כרי״ף וכרא״ש וכנ״י שכתכו פירוש הלז כרחכה
 ע״ש. וראיתי כערוך ערך אכסניא שכתכ וז״ל
 אכסניא לפי כ״א מתלקין אותה, פי׳ זכל של
 אכסניא, כל אלם איו יכול למחות על תכירו אלא
 הקולם זכה, אכל זכנ שכתצר מתחלק לפי פתחיה
 עכ״ל. ולכאורה תמהתי כי ככמ׳ מפורש אכסניא
 לפי כני אלם, אשר הכוונה לפי מספר האנשים
 שלריס ככחי החצר שיחלקו כשוה, והערוך אומר
 לכל אלם שכל הקולם זכה, אחמהה. אח״ז ראיחי
 כתי׳ הרמכ״ן שהאריך כזה, וכתוך רכריו כחכ
 וז״ל ור״ח ז״ל כתכ לכל כני אלם ופירש שכל
 הקולם כהם זכה. ובתוספתא נמי כך מצינו לכל
 כני אלם אכל גירסת הספרים עיקר עכ״ל.
 ושמחתי למצוא את המעין ששאכ ממנו כעל
 הערוך. .:רמ׳יש)
ן אחרת ׳ לעצמה שאי  ד׳׳ה והפנימית. פי
 בו׳ כצ״ל. :רש״עו;

 דף י־כ ע״א
. לקמן ק ע״כ ל״ה ו מי ץ את פצי ר  גמרא. פ
 ורומן, שכת קמו ע״כ ל״ה פרץ, כיצה לט ע״א
 ל״ה כלי. •:נוא״נ)
יקו בו רבים. עי׳ ירושלמי לק׳  מצד שהחז
 ספ״ג. רפ״ע!
. נשמט ן י ר דמי א הסמוכות לר״ה כרה״ ״  ד

 הציון להרמכ״ס כפ״כ מהלכות אה״ט ה״כ.
 וגליון הש״ס, רש״שו
 ד׳׳א הסמוכות לר״ה כר״ה. היינו כמכר
 לוקא. :ראמ״הו
ן דדחקי. שכח ז ע״א. (מא״נ)  זימני

ומי לכרבא. יכמות סג ע״א ל״ה לשלי.  י
 (מא״נ)
מר כי אתרי׳. י מר כי אתריה ו ג לא פלי  ו
 צ״ע מנ״ל להגמרא הא, וגס מ״ט לא אמר כן
 גס כסיפא כפלוגתא לרע״ק ורכנן. ונראה משוס
 לקשה להגמרא ללקמן(קג:) וכן ככתוכות(צח.)
 איתא שאם שייר כשלה כית תשעה קכין וכגינה
 כיח חצי קכ וכלכרי רע״ק כית רוכע, ואמאי לא
 קחני וכלכרי ר״י כיח חשעת חצאי קכין, אלא
 משום לר״י ורכנן לא פליגי כלל משא״כ רע״ק
 פליג ולא רצה לסחוס ללא כרע״ק ע״כ אמר
 וכלכרי רע״ק כיח רוכע, ועיין כנימוקי יוסף דיש
 מפרשים לקאי על רע״ק גם כן. (פור״י:
 אלא דברי נביאות. לקמן מא ע״כ כרשכ״ם.
 ולף קמג ע״כ. עירוכין ס ע״כ ל״ה אין אלו.
 ככורות מה ע״א ד״ה עשו לכריהס. ימא-ינ)
. כצ״ל ׳  תלת אציאתה בני תריסר תריסר כו
 וכ״ה כערוך ערך אצי. (רש׳יש)
 ה״ק אע״פ שנטלה הנבואה מן הנביאים
 מן החכמים לא נטלה. הקושיה גלויה שהרי
 אין השכינה שורה אלא על חכם [שכת צכ.].
 ולכאורה נראה לי דה״פ עד שהיה כהמ״ק היו
 צריכים שלשה חנאים לנכיא, חכם גכור ועשיר
 [שס]. משא״כ אחר שחרכ הכית שפסק העושר
 מן החכמים כמ׳׳ש שלהי סוטה, גס אמרו [גיטין
 נט.] שלא מציגו חורה וגדולה כמקום אחד אלא
 כרכי ורכ אשי, לכן סכלה הנכואה קולא אחר
 החורק כדי שלא חככה גחלחה מכל וכל, לפיכך
 מספיק לה עחה מעלח חכס כלכד, היינו דקאמר
 אעפ״י שנטלה מן הנכיאיס, כלומר הראוים
 להיוח נכיאים כדין. והיינו נמי דמסיק וחכם גדול
 מנכיא, כלומר החכמה היא הגדולה והעיקריח
 שבמעלות הנכיא, על כן תספיק היא לכדה כשעח
 הדחק כגלות, (ועיין מ״ש כתורת הקנאות על
 תשוכת רשכ״א אודוח נכיא אווילא). והא דאר״י
 ניתנה נכואה לשוטים שהוא הפך מחכמים,
 פרשתי כס״ד [כמגדל עוז] כפנה שישית (קרוב
 סופה) לאוצר הטוכ [אכן כוחן], שאינו סותר
 הקודם אלא חלא מילחא היא. לפי שמשחרכ
 כיהמ״ק נתקיים ואכדה חכמת חכמיו, [ישעיה
 כט, יד], דהיינו אעפ׳׳י שיהיו תכמים, (דהכי
 משמע קרא ודאי, דאל״ה ואכדו תכמיו ונכוניו
 הול״ל) סלק חכמחם מפני שהאמח נעדרת וגוי,
 לכן לשוטים יתשכו יעוי״ש, אכל כאמת יהיו
 תכמים יודעי העיתים העתידים, ואיזהו חכם

 כית התרנגולין יש להן ד״א והכא לול שאני.
 (יפ״ע)
 מטפס ועולה. עירוכין כא ע״א. (מא״נ)
. צ״ע אמאי לא ו ן עלי י מעכבי ל בני מבו ״  א
 מייתי תניא כוותי׳ מהא דאיתא לקמן כעמוד זה
 ככרייחא אחד מכני מכוי שכיקש להתזיר פתתו
 כוי, וי״ל כיון דהכרייחא חסורא מחסרא לא
 פסיקא ליה, וגם אפ״ל כיון שמפורש לא חש
 לאתויי, וכה״ג כתכו החוס׳ מ״ק (ג:) ועיין
 כתוכות(דף כג). הרי״ף ז״ל הכיא תוספתא אחד
 שיש לו פתח למכר כו׳ יכול לומר רצוני שאכנס
 כחכילתי עד פחחי, והלשון דחוק ואפ״ל הכוונה
 דיש לו פחח מכיתו למכוי לא כשאר כני מכר
 שחצרס פתוח למכר. (כשו״ע העחיק כלשון אחר
 וז״ל אין כני מכר יכולים לכוף זא״ז לעשות דלת
 למבוי), ובתוספתא שלגו סוף כ״מ (אשר חצי
 הפרק משם שייך לכ״כ) הגירסא אין כני המכר
 יכולים לכופו לעשות הימנו דלת למכר, משמע
 דקאי על פתחו הפתות למכר לא על פחח
 המכר. (פור״י)
 אכסנאי. פסתים ה ע״כ רש״י ד״ה דמי חילא,

 ולף לה ע״כ ד״ה מאכילין, כרכות מז ע״א.
 ;מא״נ!

 אכסניא לפי בני אדם. היינו שכח ממון, צ״צ
 סימן י״ט. >חת״ס)
בל שבחצר. תוספתא כ׳׳מ פי״א  תנ״ה ז
 וירושלמי כאן ה״ה. (יפי־עו
ש ק ב י ש  אמר רב הונא אחד מבני מבו
 כוי. הרא״ש והרי״ף ז״ל פסקו דלא כרכ הונא,
 והדכר קשה לכאורה למה דחי לדרכ הונא כיון
 שהוא פסק דלא כרכי, עיין כדכריהס. ונראה
 להביא ראיה לדבריהם מדאיחא כחוכוח (נא.)
 דפליגי שם רכי ור״ש כן אלעזר, וקאמר הגמרא
 אע״ג דקי״ל הלכה כרכי מחכירו (כ״כ קכד:)
 הכא הלכה כרשכ״א, משמע מפורש דככל מקום
 דפליגי רבי ורשכ״א הלכה כרכי, ופו דקדקו
 התוס׳ כ״מ (כט.) ובשאר דוכתי ממא קאמר
 כגיטין(עד.) כהא הלכה כרכה, ע״ש. ופור״י)
ש חצרות. עי׳ תוספתא [כ״מ פי״א] מ  ח
 וירושלמי כאן ה״ה. ויפ״ע)
. ר״ל כמו רישא י ש חצרות וכו מ  ה״ק וכן ח
 שפתוח למכר אחר שיכולין מי מכר האתר ללכת
 דרך זה. וכני מכוי זה אינן רשאין דרך האחר.
 הכי נמי כה׳ תצרות. (ראמ״ה:
יר י שבקש להחז  דתניא אחד מבני מבו
ו. הא דלא מייתי מזה ז עלי ׳ מעכבי  כו
 סייעתא לרכ חמי דלעיל, עמש״כ כברכות (כו.).
 ורשיישו
ו דברי רבי ן עלי י מעכבי  אין בני מבו
. כתוספתא פ״א דכ״מ איתא א  רשבא״
 רשכא״א כני מכר מעככין עליו, ונ׳ דכצ״ל כאן
 כהחסורי מחסרא, רשכא״א מעככין עליו וכן
 חמש כוי. (יפ״ע׳
ש לו מה״פ י  דש״י. ד״ה אכסדרה. ש
 לחצר. ר״ל דהאכסדרה היא לפני פתת הכית

 והיא פתוחה לחצר, ועי׳ כרש״י שכרי״ף ג״א.
 (רש ״ש)

ד״ה אכסדרא דבי רב. שמוקפת  ן
 חלונות. וכד״ה אכסדרא רומייתא, דפנות
. וכמנתות (לג כי) פי׳ להיפך ׳  נמוכות כו
 ע״ש]. (רש״ש)

ד לתת כלים ״ א  ד״ה לא מבעיא קרויו. ש
ו מקורה כצ״ל. ;רש׳יש: נ  בחצי שאי
י אחר . אבני מבו ן י מעכבי  ד״ה בני מבו
ל אצלם. אחרי שלא סיים רש״י י ו רג נ  שאי
 ״קאי״ נראה שהוא ט״ס וצ״ל מי, וכ״ה כרש״י
 שכרי״ף, וכן העתיק הכ״י כסי׳ קס״כ, (אח״ז
 ראיתי כד״ס שככר הגיה כן הרש״ל). וכוונת
 רש״י פשוט לפרש מ״ש כני מכר היינו כני מכר
 שהוא דר שם, להוציא מן המפרשים שר״ל כני
 מכר שמצד השני שרוצה לפחוח שם פתחו, עי׳
 חי׳ הרמכ׳׳ן וברא״ש ונ״י. (רמ־יש)
. כשנסתם פתחו ו ץ פצימי ר  ד״ה שלא פ
׳ כצ״ל. (רש״ש<  לא סלק כו
ל א ו מ לכך ד,אמר ש  תוספות. הכא. ו
׳ כצ״נ. (רש״ש!  באכסדרה בבקעה כו
רב אמי ד ו  ד״ה בעא. דרבי אמי לחו
ד. אי הוו גרסי רכ אמי גרסי, איכרא  לחו
 כלא״ה לק״מ אפילו אי גרסינן רכי אמי, דכמה
 רכ הונא הוו, אותו ר׳ הונא דהניזקין ר״ג הוה
 ותלמידיה דרכ [וכככל הוה], ור׳ הונא להכא
 כא״י הוה ולמד שם תורה לפני ר״א, וגס אפילו
 היה הוא הוא ר׳ הונא אחל הגדול מר״א, אינו
 חילוש שישאלנו לכר כתורה, לכוותיה אשכחן

 גמרא. אמר ר׳ אסי אמר ר׳ יוחנן ד׳
ל פתחים איכא ש ץ מ ו חו  אמות שאמר
 דרמי ליה מירמא כוי. לכאורה מאי נ״מ כין
 הני תרי לישני, וי״ל לנ״מ לדיגא משום לאיחא
 כרא״ש לאע״ג לכעינן לכל פתח ארכע אמות
 מ״מ חולקין את החצר כיון שיש לכל כיח ד״א
 אע״פ שאין ד״א לכל פחח, וא״כ ללישנא קמא
 דאמר ר׳ יוחנן ארכע אמות שאמרו חוץ משל
 םתתים משמע דכעינן לכל פתח ארכע אמוח
 ואס לאו אין חולקין, משא״כ ללישנא כתרא דרמו
 להו מירמא דכמתניתין אמר ארכע אמוח
 וכברייתא אמר שמונה אמות, וע״ז משני ר׳
 יותנן ארכע אמות שאמרו תוץ משל פתתים
 משמע דיותר מח׳ אמות לא כעינן אע״פ שיש
 להכית כמה פתתים, ולענין הלכה כיון שפסקינן
 ככל מקום כלישנא כתרא שפיר פסק הרא׳׳ש
 דלא בעינן אלא ח׳ אמות. !פור״י;
ל פתחים. כ״ה ג״כ ש ץ מ ׳ חו ר יוחנן כו  א״
 כירושלמי ה״ה. רפ״עו

 תנ״ה. ה״נ כירושלמי ע״ש חני כר קפרא.
 (יפ״ע)

ן את החצר עד שיהא בה ח׳  אין חולקי
 אמות לזה כוי. ע״כ הכוונה על רוחכ ד׳
 כמבואר. וקשה דאיך מיסתם לה סתומי,
 דכשלמא מתני׳ יל״פ ד׳ אמות מרובעות דהיינו
 דע״ד, אכל איך יוכן כאמרו שמונה דהיינו על
 רוחב די. (רש״ש)
 אר״ה חצר מתחלקת לפי פתחים. ה״נ
 כירושלמי ה״ה, ומשמע שם דכרייחא היא, ור״ח
 מפרשה לזכלין היא מחניחא, והיינו דהזכל
 מתחלק לפי הפתתיס אכל החצר מתחלק כשוה.
 (יפ״ע)
טל שמנה אמות כנגד הפתח. עי׳ ו  נ
 תוספתא כ״מ פי״א. (יפי׳ע!
 האי פירא. עירובין כו ע״א. (מא״ נ!
. בתוספתא ב״מ פי״א  האי פירא דסופלי

 ובירושלמי כאן ה״ה חולית הבאר יש לה ד״א.
 (יפ״ע!

ש לו ד״א לכל רוח  האי פירא דסופלי י
. עי׳ פירש״י וכ״פ הערוך ערך סופלי, ׳  כו
 והרמ״ה פירש מקוס עמוק כעין חפירה
 שמעבדין בו עורות בפסולת של גרעיני תמרה
 שהיא נקראח סופלי, וחפירה זו יש לה פחח לכל
 רוח ליכנס ממנו ולפרוק משא עורוחיו כו׳
 עכ״ל. וכן מצאחי במגיד (פ״ב מהל׳ שכנים
 ה״ב) בשם אבן מגש ז״ל, ובחי׳ הרא״ס שלפנינו
 לא נמצא זה. (רמ״ש)
י. נראה  רש״י. ד״ה דלא סיימוה קמיה וכו
 דל״א לו שקר שנתנו לעניי ישראל, ומ״מ אקפד
 דה״ל לפרסם שחלקם לעניי עכו״ס. ומאן דשמע
 הקבלה לא שמע החלוקה ואחי לידי טעות
 לעחיד, ולהכי אמר לא סיימוה קמיה, דודאי רבא
 פרסם רק המגיד לר״א לא ספר לו. וראמ״ה)
 ד״ה חצר מתחלקת. ב׳ פתחין לחצר.
 בסוכה לא פירש רש״י ע״ש ועיין כ״ח. !חת״ס<
. וחולק נכסיו. גם זה לא פירש כן  בא״ד
 שם. >חת״ס)
ג  תוספות. ד״ה ולא את השדה. אע״
ן (דף סא.). שי  דבכל דהו מקרי שדה קדו
 לכאורה אין משם ראיה דהא התם מרבויי
 מרבינו, ואפ״ל דבלא רבוייא לא מקרי שדה,
 ואפ״נ דס״ל לחוס׳ אי ס״ד דפחות מט׳ קבין
 לא מקרי שדה מנ״ל התם לרבויי פתוח מתשעה
 קבין דהא התם גס ללחך דהיינו חצי כור צריך
 ריבוייא וכדאיתא התם אין לי אלא בסדר הזה
 לתך וחצי לתך א״כ מריבויא אינו מרבה לכל
 הפתות אלא למקרי שדה אבל פחות מט׳ קבין
 מנ״ל כיון דלא מקרי שלה, אבל אין זה מוכרח,
 גס צ״ע למה הביאו החוס׳ ממרחק ולא הביאו
 מלקמן(דף קכ) שאיחא כ״כ הכי. :פור״י)

 דף יא ע״ב
 גמרא. באכסדרה דבי רב. בתיספחא ב״מ
 פי״א איתא אם יש לה כיפופי נותנין לה כניסה
 ויציאה ד״א, ע״ש. (יפ״ע)
ל ד׳׳א היו ה׳ בתים ״ ׳ ומרפסת י ר כו  ת״
 כוי. נ״ב: תוספתא ב״מ פי״א ע״ש. (ועי׳ ערוך
 ערך מרפסח וחסר יבואנו הכמ׳ דכאן) וכן
 הברייתוח זבל שבחצר כו׳ וחמש חצירוח כו׳ ואחד

 מבני מבוי שביקש כוי. שנויין בתוספתא שם.
 ורמ״ש;

 היו חמשה בתים פתוחים למרפסת. עיי
 תוספתא [ב״מ פי״א]. דפ׳־ע)
ן. בירושלמי ה״ה ר׳ ינאי אף ל תרנגולי ל ש  לו

 מזרע החשמונאים. וכ״כ התוס׳ בכתובות (ז ב׳)
 ד״ה הורוה. וקשה שאחיו וביח אביו ירצו למנעו
 מצדקה, ועוד איך יאמר על אבוחיו החשמונאים
 אבותי מזו כו׳ לכנאי. אך באמת כפי הידוע
 מהיוסיפון לרומיים והוכא כמ״ע (פנ״כ
 וכיוחסין) אין כן הכי׳ רק הוא ואמו היו כרים
 (כמ״ש גם כחא״ג) ובירושלמי (פ״ק דפיאה)
 הגי׳ שלחו לו קרוביו, ובתוספתא (פיאה פ״ג)
 שלחו לו אחיו. וי״ל ששלחו לו אחיו וקרוביו
 מהדייכ מקום מלכוחו. כי אחיו שהיו עמו
 כירושלים היו ג״כ גרים גמורים, ובירושלמי
 וכחוספחא סוכה (פ״א) הגי׳ והלא שכעה כניה
 (של הילני) תלמידי חכמים היו. ועי׳ ככ״ר
 (פמ״ו) מעשה כמונכז המלך וכזוטיס מיו של
 תלמי המלך, הוא טייס וצ״ל כן של הילני המלכה
 עי׳ מ״ע שם (ודלא כיפ״מ כפ״ק דפיאה שם).
 ועי׳ כערוך ערך מלכז שכ׳ וז״ל: כפ׳ א״ל
 הממונה מולכז המלך עשה כל ידות הכלים. פי׳
 מולכז המלך כלע״ז מונכז תנא כגמרא עכ״ל.
 ומ״ש מולכז המלך כלע״ז אין מוכן. אך כאמת
 הוא ט״ס וצ״ל: מולבז המלך כלמ״ד. מונכז תנא
 מו״ן (נזכר כספרא וכשכת (סח כי) שהיה דן
 לפני ר״ע). וכן מצאמי אח״ז(כד׳ ווינציא רצ״א)
 ועי׳ כירושלמי מגילה פ״ד (הי״כ) חקק כראש
 המקל והניחו(אח המזוזה) כו׳ והוא שיחדו לכן.
 של בית מלות היו עושין כן כפולמסאוח ע״כ.
 פי׳ הק״ע מנוון שם אדם כוי. ול״נ ברור שצ״ל
 מלווז, והוא כמו מולכז. כי כתוספתא שם הגי׳
 של מונס המלך. וכ״ה במנחות (לב כ׳) של בית
 מונכז המלך. וחידוש על התוי״ט כפי״א דכלים
 (מט״ז) כד״ה מקל שיש כו כ״ק מזוזה (שהשיג
 על הרע״כ. ולא זכר את הר״ש) שאישתמיטתייהו
 התוספתא הלז שהובאה בכבלי ובירושלמי. וכן
 הק״ע ופ״מ והמציין לא הביאו ממנחות.
 וכשו״ח דרכי נועם (יו״ד סי״ח) לא הביא את
 הירושלמי. ואח״ז הגיע החוספחא שנד״מ
 וראיתי שככ״י הגי׳ מולכז. וכן ראיתי כד״ס יומא
 (לז א׳) כשס כ״י מולמ. ;רמ-ש!
נו עושה פירות ואני ו דבר שאי  אבותי גנז
 גנזתי דבר שעושה פירות, שנא׳ אמדו
.  צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו
 הנה שכר הצדקה אין לה הפסק לעולם. והטעם
 כזה עפמ״ש כמס׳ תענית (כה.) מעשה ועכר
 אדם על פחח כיחו של ר׳ חנינא כן דיסא והניח
 שם תרנגולין, והרכו כיציס ותרנגוליו ומכרן וקנה
 בדמיהן עזים וכא אותו אדם ונתן נו העזים, והן
 עיזי דאייתי דוכא כקרנייהו. ע״ש. ולכך גס שכר
 הצדקה נתשכ עד סוף כל הדורות מה שהיה יכול
 להרוויח כממון זה, וכל שיתארך הזמן יתוספו
 הפירות. ולכך גכי צדקה כתיכ (תהלים קג יז)
 וחסד ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו למי
 כניס, כי שכר הצדקה אין לה הפסק עד סוף
 העולם. וז״ש (ישעי׳ ג י) אמרו צדיק וכוי כי פרי
 מעלליהם יאכלו, כי להצדיק עצמו השי״ח אינו
 משלם רק הפירות אשר ראוי לצמוח מזה, אכל
 גוף הקרן שמור לבני כנים. יעיני שמואל)
 ואני גנזתי לעצמי שנאמר והלך. ה״נ
 כתוספתא פאה פ״ד ובירושלמי פ״א ה״א
 שנאמר וצדקה תציל ממות ולא מיתה אלא שלא
 ימות לעוה״כ. (יפ״ע)
ן. לעיל ז ע״א, ודף ע ע״א  מתני׳. אין חולקי
 כרשכ״ס, ועיין סכ ע״כ כרשכ״ס, ודף קד ע״א
 ד״ה אלא, ועיין שם יכ ע״כ, ודף קכ ע״כ
 כרשכ״ם. >;מא״נ)
. כ״ק ס׳ קכ. [א״ה לא לא את השדה] ו ] 
 נמצאו שמה דכר ואולי ט״ס וצ״ל(כ״כ ס׳ קכ)
 והוא כלף ס׳ א׳ כרשכ״ס ד״ה סכר ושייך היה
 לזה [להלן כגמרא] פתח רוחכ שמונה וכוי. וקכ
 כ׳ הוא כרשכ״ס ל״ה ה״ג ושייך למתניתין כלף
 זה ולא את השלה וכוי]. (לבוש!
לא את הגינה עד שיהא בה חצי קב  ו
 רע״א בית רובע. פאה (פ״ח מ״ה) ר״ע
 אומר פרס חצי לוג, ר״ע אומר רכיעית ואפ״ל
 ללשיטתו אזיל ומשו״ה לא קאמר הגמרא על ר׳
 עקיכא מר כי אתריה כמו על ר״י. (פור״י!
 רע״ א בית רובע. מש״כ התוי״ט לרוכע הוא
 ק״ד אמות ותומש, ל״ד, כי איננו אלא ח״ד
 אמות ושתות, כי הו׳ הנשארים נצטרך לחנקם
 לל״ו חלקים כמנין הרביעיות ויעלה שתות.
 ומש״כ עוד דכעשר וחומש על עשר וחומש יעלה
 שטחי לק״ד וחומש. שגה מאד דלא הוי רק ק״ד
 ואחד מכ״ה שהרי החומש הנשאר הוא ארכו
 כרחכו חומש על תומש וכשתרצה לעשותו רוחכ
 אמה תצטרך לחחכו לה׳ חלקים ותחכר אורך

 חלק לחלק ויהיה אמה על א׳ מכ״ה כאמה.



 הגהות בבא כתרא דף יכ ע״א - דף יג ע״א וחידושים יג
 למיגר זה לא נהנה וזה לא חסר ואפ״ל דתיבת
 ״לא״ עביד למיגר הוא מיוחר או לצ״ל להוה זה
 לא ״נהנה״. (פור״י)
. ייטול כל אחל שלה שלם כצ״ל. נן  ד״ה מעלי
 (רש׳׳ש)

פ תרתי ארעתא אחד ״ ל כן י . ו ד  בא״
 נגרא. כצ״ל. (רש״ש)

א ״ ע  דף ע
ד גיסא ניגרא. (ב״נ צט ע״3) תוס׳  גמרא. ח
 ל״ה ואמה. (לבוש, מא״נ)

ן לה בקרנא זול. ב״מ (קח נ). מ־שי׳ש) י  פלג
ד. כתובות ק ע״א ל״ה טררין, ד או אגו ו  דג
 קלושץ מ3 ע״א ל״ה בוררין, נדה לו ע״ב ל״ה
 גליה, לקמן קעב ע״א. >מאי•נ)
ד כוי. נ״ב מש״כ בגליון הש״ס ו  דינא דג
 מפוס׳ נלה שפי׳ לשון משיכה, הנה כן סי׳
 הערוך. אבל מפירש׳׳י כאן נראה שמפרש קציצה
 מלשון גולו אילנא, ופילוש על הגרע״א שלא
 הביא מהפוי״ט שהאריך בזה קצפ. (רמ׳׳ש)
בד את זה יום אחד.  שאני אומר עו
 (כתובות מט)(צ״ל צג ע״ב תוס׳ ד״ה הותירו).
 (לבושן
בד לזה יום אחד. ש״ע מד עו  שאני או
 חו״מ סימן רעח ס״ד בהגה״ה. >גי מהרש״א)
ו כוי. עי׳ חל״ה ש״מ י  מיתיבי מי שחצ
 (בע״ב). ולעד״נ דדייק מהא דב״ה אמרו עובד
 א״ר יום א׳ כו׳ משמע דאין לו תקנה אחרת
 אפי׳ באגוד ואית ליה דמי, ואפשר לכוון זאת
 בדבריהם. (רש״ש)
שא שפחה. יבמות סב בד יום אחד לי  עו
 ע״א ד״ה ה״מ, ודף ק ע״א, כתובות צג ע״ב
 ד״ה הותירו זוזי. (מא־נ)
ד איכא ו . שאני הכא דאג . ד״ה ה״ג  רש״י
ד ליכא. נ״ב נראה שבא למעוטי גירי שהיא ו  ג
 איפכא, דגוד איכא אגוד ליכא. והכוונה ע״פ
 מ״ש התוס׳(ע״ב ד״ה ש״מ). כ״כ המל״מ הל׳
 ק״ס (פ״ב הי״ב). ול״נ שבא למעוטי הגירסא
 שאני התם שכ״ה בהרמ״ה. (רמ״ש<
. נ״ב ש ש ע נמכר אלא ל ״ ן ע  בא״ד. שאי
 ע׳ ב״מ ע״א ע״א לאין הגר נקנה בע״ע דבעינן
 ושב אל משפחחו וא״כ ה״ה עבל משוחרר. וכ״כ
 החוס׳ גיטין מ״א ל״ה לישא. וקצ״ע. שוב
 מצאתי שכ״כ השיטה מקובצת כאן ובחידושי
 רמב״ן. [א״ה ע׳ מכילתא פ׳ משפטים על פסוק
 כי תקנה עבל עברי לר׳ ישמעאל ור״ע ס״ל לגר
 נקנה בע״ע, ועי בהגהות מיימוני פ״א מה׳
 עבליס ה״ב ובכסף משנה שם מה שכתבו על
 מכילתא זו, ועי בפי׳ התורה והמצוה משפטים
 שם]. (בנא״ח
ע כוי. נ״ב עי׳ בב״מ לף עא ״ ן ע . שאי  בא״ד
 ע״א. (ר״ש מדםוי)

ת. ד״ה חד. קרוי חד גיסא. נ״ב ע׳ ספו  תו
 ערוך ערך קרנאזול. (בנא״ר)
, נ״ב שצריך ו ור הנדפס בצד . הצי  בא״ד
 להיות כזה. (בנא״ר)

 ד״ה אית דינא. הרא״ש הכריע כפירש״י
 (והוא כפיר״י) מלישנא למעלין אותו בלמים
 ללקמן, וכ״כ הגר״א ז״ל אחריו בסי׳ קע״א
 ס״ק כ״א. ואנכי תמה ללשון זה מצינו על כוונת
 שומא כמו מעלין לו את תפליו לפ״ו לערכין
 ופירש״י בעצמו בב״ק (קב בי) שמין. וכן לקמן
 (קנא.) פי׳ הרשב״ס לפולין בשווייהן. ונ״ג
 ראיה לפי׳ הי״מ שבהרא״ש והוא כהריצב״א,
 (וכ״מ מלשון הרמב״ס בפי׳ והרע״ב אחריו
 והתוי״ט לא הרגיש) מהא לפריך ממי שחציו
 עבל, ומהא לב׳ אחין להחס לא שייך עילוי למיס
 כיון שאין השני יכול לקנוח ואפ״ה אמרינן לישני
 לגול ואגור. (רש״ש)
ר״ת בו׳. דל״פ ע״ל ר״פ או  ד״ה בכור. ו
 כגון אס לא היו לריס במקום אפל והיה לרך

 דף יב ע״ב
לא טעם למא כסומא בארובה ו די  גמרא. ו
 יהיב. עיין חגיגה (לף ג ע״3), מגילה (לף ו
 ע״ב), ובירושלמי סאה. (מצפ״א!
זא. נ״ב ברכוח (נל א׳)  בריםתקא דמחו
 פירש״י שוק, ב״מ (פג א) פירש״י רחבה. ועי׳
 בגיטין(מ א) ליסקרחא לעבלי, פירש״י קרייה.
 ובערובין (נט אי) לאיסקרחא לריש גלותא,
 ליסקרתא לנתזואי, פירש״י כרך. ובמגילה (טז
 א׳) בתל ליסקרתא, פירש״י כפר. ונ״ל שצ״ל
 בכולהו ״ריסתקא״. שבלשון סוריא הוא שם
 לכפר גלול ועיר השלה (לאנלגוט) הסמוך לכרך.
 ובתרגום שני (ע״פ קח את הלבוש) הגירסא
 ריסתקא תרא. ואמנם בלשון פרסי יורה שם

 ריסתקא על שוק, כמו שסירש״י שס והערוך.
 (רמ״ש)

 עכביה. לזוגא, חל אקרי, [וא״צ להגהת
 ה3״ח]. (יעב״ץ)
׳ עכביה. ע׳ ר״ה וגא דרבנן כו ר ז ו ד  ש
 רפ״3 3גמי, וללא כהג׳ ה3״ח, ועמ״ש 3נלה
 (כא 3). מ־ש־־ש)

. ב״ק פ ע״ב ל״ה לעולם. ן בי כל המטי  ו
 (מאייו)

י אמרה ליה תרוייהו. יבמוח כו ח ו ״  בת ר
 לל ע״ב ל״ה לעתאי. (לבוש, מא״נ)

 אמר רבא ואנא בתרא. המהרש״א ז״ל כתב
 לרבא היתה כוונתו שיגרש אותה רמב״ח ואח״ב
 ישא הוא. וצ״ע להא חולין (קלג.) פרש״י שם
 לרבא כהן היה ומלביח עלי אחא ע״ש, וא״כ
 היאך יכול לישא גרושה. ואפשר לפירש כן לפי
 מה שכחבו החוס׳ שם בחולין לרבה הוה כהן ולא
 רבא, ומ״מ היה לו להביא לברי רש״י וחוס׳.
 ול״נ לאפ״ל לפי לברי המהרש״א לרבא לא הי׳
 כהן ורמב״ח היה כהן ע״כ לא אמר רמב״ח
 ואנא בחרא, ועיין ברכוח (מל.) לבר מרמב״ח
 ורב עוקגא ב״ח ואע״ג לאינהי הוי כהנחא אינהו
 לא הוי כהני למשמע ללא היה כהן, ואפ״ל לעל
 רב עוקבא קאי ואינהו הוו אחי מאס ולא מאב
 ולוחק. (פור״י)
. כצ״ל בוי. (רש״ש)  ואמר ר׳ אבדימי
ל ביין. עיין ׳ דרב יהושע הרגי  אר״ה ברי
 הוריות (לף יג ע״ב). ומצפ״א)
. יומא עו ע״ב, גיטין סח ע״3. (מא״נ)  מפקחו
׳ מפקחו כוי. וכן אמר רבא ן כו י ל בי  הרגי
 ביומא (עו 5) חמרא וריחני פקחין, ועיין סוף
 הוריות. !ושיישן
ין ׳ לבו אטום כבתולה י ל ביין אפי י  הרג
. נ״ב ר״ל היכא לשתי פורתא, אבל  מפקחו
 היכא לשתי טפי כש״כ למיטפש, הה״א לן היין

 הומה שכר כל שוגה בו לא יתכם (הרמ״ה).
 (רמ״שן

ן על מדת סדום. (ב״ק כ ע״ב) תוס׳ פי  כו
 ל״ה הא. (לבושו

ו על מדת סדום. לקמן קו ע״ב ל״ה פי  כו
 ושמוחל, ולף קיל ע״ב ל״ה והלכתא, ב״ק כ
 ע״ב ל״ה הא, כתובוח קג ע״א ל״ה לא. ןמאיינ)
ן נ״ל רבה בה״א פי ן זה כו ו  אמר רבה כג
 גרסינן כבסמוך. (יעב״ץו
ך השתא במתא כוי. מלת . ד״ה דמלי י  רש״
 השתא נמתק. מ־״ב רנשבורג)
ש הישיבה. כאן הס״ל, א  בא״ ד להיות ר
 ואח״כ מה״ל עכשיו טביומי תתיס כצ״ל [אבל
 באמת א״צ להגיה כי י״ג בגמרא כגירסת הב״ח
 וכן היתה גירש״י]. !רייב רנשבורגו
. נ״ב ׳ טל בו ו נ . לנחלה ו ר  ד״ה יבם מאי כ

 כראיתא בבכורות בפ״ח לף נב ע״א.
 (ר״ש מדסוי)

 ד״ה הבכור. יבא הבכור אשד תלד. פירוש
 הבכור היינו הגלול, כמו אף אני בכור אתנהו
 [תהלים פט, כת], אשר תלל אס המת, היא
 יללתהו גם לזה. (יעב״ץ)
ת. ד״ה אמצרא. א״כ בי נשא ו ספ  תו
 היינו אביו. כלומר לסי שאין בת יורשת במקום
 אתים, ואס משום הא מילי איריא, מי לא משכחת
 לה במחלק נכסיו ואמר תטול בתי עם הבנים
 משוס מחנה. (יעב״ץ)
. (בסופו). דהוה זה לא נהנה כוי. ד  בא״
 כצ״ל. 1רש״ש)
לו בחצר דלא קיימא לאגרא . אפי ד  בא״
ר דהוה זה ג ד למי ״ עבי א ל ד גברא ״  ו
 ״נהנה״ וזה לא חסר. עיין ב״ק (לף כ) לקרי
 לה לחצר ללא קיימא לאגרא וגברא ללא ע3יל

 אח״כ כיון שעלה לא ירל, (כי על כן לא באה
 שוב ליל רא״ח, אחר שמר בר אשי נטל אח שלו
 ברין) ושמא לזה כיון גם ראב״ע [ברכות כז:].
 כשנמלך בלביתהו אס יקבל הנשיאות, וא״ל
 ללמא מעברין לך, ענה יומא חל לשתמיש איניש
 בכסא למוקרא והלר לחבר. שיש לחמוה כמו כן
 מאל על אלם גלול כראב״ע יאמר כלבר הזה
 אשר אין לו שחר שיבחר בגלולה ליום אחל להיות
 כקיקיון ליונה שבין לילה היה וגו׳, בבוקר יציץ
 וחלף, אלא ולאי רמז שחשק יוס בטוב גס
 בעוה״ז שמרויח על ילו הגלולה אף יאריך
 (יעב״ץן

 אע״פ שנטלה מן הנביאים מן החכמים
 לא נטלה. עיין בהקלמת הזוהר(לף יב ע״ב).
 (מצפ״א)

 אע״פ שניטלה מן הנביאים מן החכמים
 לא ניטלה. עי׳ בב״י או״ח סוס״י תיז, וי״ל
 למ״מ שכר לא הוי, ועי׳ רש״י שופטים יז ג׳,
 ויפה ענף על מלרש רבה אסחר בפסוק הכסף
 נחון לך, ורש״י פ׳ וישב [בראשיח לח, כג]
 בפסוק חקח לה, ובשסחי חכמים בפסוק [שם ב,
 טו] רקח ל׳ אח האלם, ופ׳ לך אם אקח מכל
 אשר לך [שם יל, כג]. !מהרש״מ)
ף מנביא שנאמר כוי. עיין זוהר י  וחכם עד
 שמות (לף ו ע״ב). !מצפ״א)
 שנא׳ ונביא לבב חכמה. נראה לר״ל
 מלכתיב למנות ימינו כן הולע היינו עפ״י
 נבואה, ואח״ז נביא לבב תכמה, הרי נבואה נתלה
 בחכמה והחכמה תכליחה. וראמ״ה)
ה דגברא רבא אחרינא  ומתאמרא משמי
 כוותיה. ואלו אין שני נביאים מתנבאים בסגנון

 אחל בפ׳ אלו הן הנחנקין בסנהלרין.
 !ר״ג ליפשיץ)

. ד״ה בני אותה העיר. האחרת י  רש״
ן עליהן שכבר הוחזקו לקצר  מעכבי
. צ״ע למאי כחב רש״י ז״ל כאן כן בשצמא  דרכן
 לקמן (ק.) וכן בהמניח (כח.) הוצרך הגמרא
 לפרש כן משום לנוחן להם לרך אחרח, ומ״מ
 שלו לא הגיעו משום לאוחו הלרך לרך קצרה
 הוא להם, משא״כ הכא כיון לאין נוחניס להס
 לרך אתרת אע״ס שיש להם עול לרך אחרת
 קצרה כזו היאך יכולים לטול שלהם כיון שהתזיקו
 ברשות, ועיין בזה. (פור״י)
ומא כרבא. בהדורי א י אבע״  ד״ה ו
ש בה מעלות י ץ קשה ו ר א  עסקינן ש
ת כוי. נראה שרש״י מפרש הלורי רדו מו  ו
 מלשון מקרא (בישעיה מ״ה) והלורים אישר,
 שפירש״, שם ארתות עקלקלות ע״ש. והנה
 המהרש״ל הגיה בסיום התוס׳ ל״ה ואבע״א
 בכרבא כו׳ וזה בהלורי, ור״ל מלשון תזרה כמ״ש
 ובחזירתו עול מושך כוי. וכתב המהרש״א ע״ז
 ואין צורך לבהלורי היא לשון חרישה, ור״ל לזורע
 בחרישתו, וכן מפורש בערך רל. וללעחי נראה
 שלברי רש״ל נכונים. ומ״ש הרש״א ״וכן מפורש
 בערך רל״ לא מצאחי כלל מפורש, ובערוך בולאי
 ט״ס וצ״ל וזהו פי׳ לזרעי לה בהלורי(ור״ל לשון
 חזרה, וכמ״ש מקולס ובחזירתו). ומ״ש בערוך,
 והוא חורש חרגוס והוא רלי כו׳ לא קאי על מ״ש
 בהרולי (כמו שנראה שהבין כן הרש״א) כ״א
 מוסב זה על כל המלוח שהביא שם בערך הלז
 מכור לרליא, ונשחלם מרליא, ורובא לרליא, בי
 רלי יומא כנ״ל. (אגב אעיר שמש״כ בערך הרר
 ב׳ פי׳ בערך לרי צ״ל בערך רלי), גם מש״כ
 הרש״א: גס ע״ש [בערוך] לברי המקשה לפר״ח
 שאינו כפירש״י, צ״ע. (רמ״ש)
 ד״ה פרדיםא. כרם. לעיל ל״ו ע״א פרלס
 אני מוכר לך, עיי״ש. (מל״ה)
ב גפנים קרי אוציא. ע׳ ״  ד״ה אודיתא. י
 לקמן למ״א ע״ב שפי׳ רשב״ם אוצייתא שורות
 ע״ש. [וכ״כ רש״י בב״מ לף פט ע״ב ל״ה
 ראשי]. 1מל״ה, ר״ש מדסוי)

ש להם . ונביאים י ר  ד״ה הכי קאמר כ
 לבב חכמה. עי׳ תפארת צבי יו״ל סי׳ לח.

 (מהרש״ם)

ו לפרש. עי׳ ת׳ עבה״ג . לכך נראה ל  בא״ד
 סי' ס״ל. ;ג׳ מהרש״א)
ע דכשהוא סתום מטמא אף מ ש . מ  בא״ד
 בנוגע בו מן הצד. עי׳ תוס׳ ברכות יט ע״ב

 ד״ה רוב מ״ש בביאור המשנה פ״ז דאהלות.
 (מהרש״ם)

 ד״ה מצר. כדמוכח בהמניח. עי׳ בטאורי
 הגר״א בשו״ע, ועי׳ עירובין נ״ג לסטים
 שכמותך כבשוה ואמר עלה נצחוני, ומסתמא סבר

 מתחלה שהחזיקו ברשות כמ״ש בסמ״ע שם.

 הרואה את הנולד [תמיד לב, א], אף שוטה זה
 שניבא על מר בר״א תכס היה באמת, רק קרה
 לו מקרה הכסיל בדמיונם של המון העם,
 שהחכמים מבוזים בעיניהם עתה, לכן סמך מר
 בר״א על דבריו, אעפ״י שהאיש ההמוני היה
 מחזיק אוחו חכם לשוטה על שבטח בעצמו
 להגיד עתידות למו, אחר שהועד על אנשי
 הגלות ואבלה תכמת וגוי. ובעובדא דמר בר״א
 יש ללקדק הרבה כי איך היה רולף אחר הכבול
 ועבר על משנה שלימה ושנא אח הרבנוח [אבוח
 פ״א מ״י], ואל חבקש גלולה לעצמך נשם פ״ו
 מ״ל], וכיוצא בה מצאנו הרבה שמנעו חכמים
 ז״ל מזה, כ״ש דהא הוה רב אחא דעליף מיניה
 ודאי(דאל״ה מאי טעמא דרבנן דאמלכו עליה
 דר״א וסברי דמר בר רב אשי יסכים עליו ג״כ).
 אכן התירוץ פשוט, דשאני הך עובדא למתא
 מחסיא אתרא דר״א אביו היה כדאיתא טובא
 ובפ״ה דשבח [יא.] דאמר אנא עבדי למחא
 מחסיא דלא חרבה, ולא היה אחר ראוי לגדולח
 אביו יוחר ממנו (אעפ״י שר״א גדול ממנו),
 וכמ״ש רבי [כחובוח קג:] אעפ״י ששמעון בני
 חכס גמליאל בני נשיא, אלא שא״כ חזרה
 התמיהה עצומה ביתר שאח על בני ישיבח סורא
 ש3חרו 3אחר ועברו על שורת הדין והלכה
 קבועה, שבכל המינויים הא3 מנחיל אח כבודו
 לבניו שהם קודמים לכל אדם דכירושה גמורה
 היא כדאיחא בספרי, כ״ ש ר״א דעבד למחא
 מחסיא דלא חרבה. ונבא לישב דבר דבור על
 אופניו בעזה״י, הענין הוא לפי שר״א נפטר
 בעול היות בניו קטנים על כן באה גלולתו ליד
 אתר, כלאיתא פרק ואלו מגלחין [מו״ק כח.]
 דחקא רגליה דבר נתן, (ואירע עמו כלרך
 שאירע בריב״! שמלך קודס ר״ג דיבנה שהיה
 יורש גדולת אביו כמו שבאה אח״ז אליו) והפסיק
 ירושת גדולה לפי צורך השעה, (מחמת שהיה
 ר״ג קטן בעת פטירת אביו והנשיאות לא היה
 סובל ביטול ושהוח עד אשר יגדל). והנה כאשר
 נפטר ב״נ חשבו בני הישיבה שכבר היסבה לו
 נחלתו, ולא הוה ס״ל תו דאית ליה משמוש,
 וסליגי בסברא שזכרחי במור וקציעה (יו״ד סו״ס
 רמה יעוי״ש), ואפילו הכי בעי אימלוכי ביה,
 מהאי טעמא גופיה ודעכ״פ בלי רשוח ממר בר
 רב אשי לא עלה על דעחס כזאח, אעפ״י שכפי
 הנראה היה ר״א גדול ממנו, ולכן נטו אחריו,
 וקסברי בישיבה הלך אחר החכמה [3״ב קכ.],
 ועל כן חשבו למשפט שמר בר רב אשי עצמו
 ימחול כבודו נגדו, (אוי מה עלחה בימינו אבדה
 בושה, תעלולים ימשלו בהס שכבר נסמכו עפ״י
 ישעיהו הנביא ע׳׳ה, משו״ה לא בעי למשהל
 רשותא). עוד יש לשוס לב בענין הלז דבכונא
 חלמודא לא אשכחן דחחיס מר בר רב אשי ואף
 לא קרו ליה רבנן טביומי, אלא מר גר רב אשי
 שמיה ומאי אשחני האידנא, ונ״ל לכוין הדבר
 במליצה נאה עס ההיא דשני אביי דרמינן החס
 [קידושין לט:] מתני׳ דכל העושה מצוה אחח
 מטיבין לו, אברייתא דכל שזכרותיו מרובין דומה
 כמי ששרף וכוי, וקמשני דעבדין ליה יום טב
 רום ביש, פרש״י שמי שרובו זכויות עושים לו
 יום טב היינו מריעין לו דברייתא, כלומר
 שנפרעין ממנו בעוה״ז כדי להכין לו יו״ט
 לעולם הבא, והנה אין צדיק בארץ אשר יעשה
 טוב ולא יתטא [קהלת ז, כ], נמצא כל צדיק הוא
 רובו זכות ולכן מריעין לו. אך העולה לגדולה
 אמרו [ירושלמי בכורים פ״ג ה״ג] שמוחלין לו
 על כל עוונותיו, הרי הוא אז כולו זכויות וזוכה
 לשני עולמות, כי הוא כולו זטות, לא מריעין לו
 כלל, לכן רדף מר בר רב אשי אחר הגדולה
 הראויה לו בנאו הכי כמ״ש, והתאמז בכך מפני
 מחילח עוונוח ונוחל שני עולמות. ונפיק־ נקרא
 אז בו טוס שעלה לגדולה טביומי, רצ״ל שזכה
 לימים טוטם רטם, מיעוט ימים שנים, לא
 כצדיק דעלמא דעבדינן ליה יום טב חד לעולם
 הבא, ונגד זה טש בעולם הזה, ולרשע בהפך,
 עכ״פ בין זה או זה אין לו רק יום אחד טוב,
 אס בזה העולם שכולו נחשב יום אחד, או באוחו
 עולם, משא״כ זה יש לו שני הימים הללו טובים
 השנים כאחד, הרי זה דבר נאה מאד בלי ספק,
 ועל כן לא נמצא לו השם אלא באוחו היום בלבד.
 אמנם מן אז והלאה יצא שכרו בהפסדו כמ״ש
 ר״מ בפירוש המשנה [אנוח פ״א מ״י] כיון
 שנתמנה אדם פרנס על הצבור נעשה רשע
 למעלה, עמ״ש שם בס״ד (אולי משוס זה
 בהכרח צריך למחול לו כל עונותיו בטרם יעלה
 לגדולה, כי מעחה הוא נושא עריו העדה ואשמם
 בראשיכם כתיב [דברים א יג] ונא יוכל שאחס).
 ואפילו הוא לא היה דעתו להתמיד בגדולה כי
 אם לסי שעה רצה בו מטעם הנ״ל. ולהסתלק
 ממנה את״כ, אלא שמי הישיבה לא הניחוהו



 יד הגהות נכא בתרא דף יג ע״א - דף יג ע״ב וחידושים
. נ״ב: ׳ ן כל נביא ונביא כו בי . ו  ד״ה ה״ג
 מ״ש רש״י ה״ג, הנה מלבד הגי׳ שכ׳ הגרי״ב
 בשס הרמב״ס כוי. איכא נוסחי דאית בהו מתחיל
 מלמטה ומסיים מלמעלה. ואיכא נוסחי אחריחא
 לאיח בהו הכי ובין כל נביא ונביא שאינם של י״ב
 מהחיל מלמעלה ומסיים מלמטה כו׳ כמ״ש
 בש״מ בשם הר״י בן מיגש. וכן הרמ״ה מביא

 ג״כ הגי׳ מתחיל מלמטה ומסיים מלמעלה.
 :רמ״ש!

י. נ״ל שאס א״ת וכו . ו מ ״ ת. ד״ה ש םפו  תו
 היה יכול לתת למים רק שאין לו א״י להחזיקו
 כעבל, לרק שעבול בעלמא הוא. ועול נ״ל יותר
 לאפילו בש״ל ששייך גם אגול, מ״מ למאן לא״ל
 גול או אגול הורע כמו של כ״א כיון שיכול תבירו
 להפקיע בממון אם לא שיקנה גס תלק חבירו,
 ומשועבל גס חלקו לחטרו, ע״כ א״י לאוסרו על
 חטרו בקונם שיאסר גם חלק חכירו, ולהט
 פסקינן הלכה כראב״י בר״פ השוחפין, אע״ג
 לטעמיה ע״כ משוס ברירה כלמוכח בב״ק נ״א
 ואנן ס״ל לאין ברירה, הלכה כלבריו מטעם
 הנ״ל, ור״ה לפסיק התס כוותיה לשטתיה אזיל,
 וסמיך אברייתא למעלין אותו בלמים, ובהט
 ניחא למאן לל״ל גא״א, מהך ברייתא ל״ק ליה,
 אף לאלחייא הא למייתי מרשב״ג, כיון לע״כ
 ח״ק להשוחפין שם ל״ל גא״א, ולפ״ז צ״ל הא
 לפסקינן בנזקי בור כראב״י, היינו מטעם לספק
 ברירה, לקיי״ל ברירה הוי כספק, ולא מפטר
 ראשון על למסר לשני החיוב בולאי, אך יוחר
 נראה לגס בנזקי בור שייך טעם לגול או אגול
 כמו טעם לבברירה ללחייבו בשותפוח, כיין ללא
 הוי כשואל על חלק חבירו, להא שרי במולר
 הנאה, והא לאמר רבינא החס משוס ברירה,
 היינו לטעמייהו לרבה ור״י, יאינהו ס״ל בנררים
 שם לבברירה פליגי ע״ש. .:ראמ-ה!
ן העבד נותן א״ת שא״ה שאי . ו ד  בא״
. כה״ג איתא קלושין (יח.) ו אלא שטר  דמי
 סבר רבא למימר בע״כ לאלון א״ל אביי מ״נ
 לכתטנן ליה שטרא אלמיה אמאי נקיט מרגניחא
 (פירוש השפחה) יהבינן ליה חססא (פירוש
 השטר), ומ״מ צע״ק אמאי סחמו החוס׳
 לבריהס. .:פור״!
לו וכוי. עמ״ש א״ת אפי  ד״ה ואי ס״ד. ו
 לעיל למ״מ באין עי״ז לחלוקה, להאי קני חלא
 והאי חלא. יראמ״ה;
ר. ר״ל משוס ללמאן ך טפי שפי . פרי ד  בא״

 לס״ל גול או אגול ניתא כה״ג בפשיטות.
 :ראמ״ה׳

. אינו גנאי. ע״פ מ״ש י  ד״ה מדביק וכו
 לקמן ד״ה ועושה וכוי, טן לר״י ובין לרשב״א
 עיין וק״ל. •:חת״ס;!
חד ן י ׳ כשהן מדובקי . אע״פ כו  בא״ד
 אינו גנאי. לכאורה לפ״ז יקשה הא לאמרי׳
 במגילה (0.) אהא למניחין תורה ע״ג תורה
 ש״ה לל״א ללאח״ה מיכרך היכי כרכינן והא
 קיתיב לפא אחבריה, ומאי ראיה היא זו להחס
 שאני שהן מלובקין יתל. ונ״ל לכוונת התוס׳
 לטון למלובקין יחל ה״ל כקלושה אחת (ע״ל
 לאמרי׳ בשבת (מח ב) כל המחובר לו ה״ה
 כמוהו, ועי׳ בפכ״ח לכלים מ״ז) וכן לשון
 הרמב״ס בספ״ז מה׳ ס״ת כרך זה שיש בו תנ״כ
 אין קלושתו כקלושת ס״ת אלא כחומש כר,
 ולשון הטוש״ע בסי׳ רפג ואין קדושתם כוי
 משמע לכולו קלושה אחת היא, אבל אי אמרינן
 לאפי׳ בקלושה אחת ממש אסור לא מהני מילי
 מה שמלובקין יחל. (רש״ש:.
. עי׳ מש״כ אאמ״ו הגאון ז״ל בהגהוחיו. ד  בא״
 וראיתי בר״ן במגילה שס שכ׳ וז״ל: וא״ת היט
 אמרינן לאין מניחין נ״כ על גבי תורה, והא קי״ל
 בפ״ק לב״ב למלטק אלם תנ״ך וכיון שכן לא
 סגיא ללא הוו נ״ך ע״ג תורה בכריכה. וי״ל להא
 קי״ל התם לנו״כ נגללין כלפי תחלתן כלומר
 שמחחיל בסופן וגולל על שמגיע לתחלתן וס״ת
 נגלל לאמצעיתו, ונמצא ללעולס ס״ת על גביהן
 לכולהו עכ׳יל. ורמ״ש;

ן ׳ אבל בי צב״א כו י ר  ד״ה ומסיים. ו
מש לא יסיים מלמטה בו׳ ש לחו מ ו  ח
׳. ק״ל מהא רא״ר במנחות (ל.) הכותב ׳ כו  אפי
 ס״ת כו׳ גומר אפי׳ באמצע הלף ומסיק להיינו
 בחומשי! של ס״ת, ומלקאמר אפי׳ משמע לבסוף
 הלף כש״כ דעליף טפי, וע׳ בפ״מ ר״ס רעג
 מש״כ בשם תשובה מאהבה. :רש״ש,
מש לא יסיים ש לחו מ ו ן ח . אבל בי ד  בא״
 מלמטה ויתחיל מלמעלה. נ״ב ע׳ מנחות
 (ל.) וע׳ תשכ״ץ סימן קעה, ובנולע טהולה

 לחולקין לכן הוה משמע ליה להוא ע״י כפיה.
 ראה לשון רש״י בל״ה כששניהם רוצין, להחליף
 לישנא לחולקין ביחלוקו. !רש״ש<
דש. לעיל ג ע״א. ומאי׳נ!  וכתבי קו
. נ״ל להשחא לא ש בשרצו ״  הא תרגמא ר
 צריך לאוקמי כששניהם רוצים בעת החלוקה, רק
 רצו קולם, והקנו להיות שותפים ככל או״א, והוי
 כמו דהוי שותפין כזה כפ״ע וכזה כפ״ע, לנ״ל
 למולו כו״ע לאומרים גול או אגול ככל אחל
 כפ״ע, ועי״ז כאים לחלוקה, ולרוה״פ לס״ל
 לככל ענין אומרים על כאו״א כפ״ע גול או אגול
 ניחא כפשיטוח, לזה שאמרו שרצו היינו שע״י
 אמירח גא״א כחר זה כזה וזה כזה. ;ראמ״ה!
״ בר חיננא (כ״ה כלפוס שם). נ״כ ׳ ד  והא ״
 רטן כצ״ל, וכ״ה גי׳ הרא״ש. !ר״ ג ליפשיץ׳
 מדביק אדם תורה נביאים וכתובים
 כאחד. כהג״א תמה על מה סמכו העולם להא
 ר״מ ור״י הלכה כר״י. ול״נ לזה אינה תמיה
 להא מסיק ככרייתא אמר רכי מעשה והטאו
 לפנינו תורה נכיאיס וכתוכים מלוכקיס כאתל
 והכשרנו, ומעשה רכ(כ״כ פג.), וגס הלכה כרכי

 מחטרו ואפשר מחכיריו, ועיין לקמן(קכל:).
 ופור״י!

 רבי יהודה אומר תורה בפ״ע. עי׳ מס׳
 סופרים פ״ג ראיחא שם לר׳ יהורה מדכיק אלס
 תורה ונטאים וכחוטס כאי, והגר״א מגיה שס
 כבכאן, והגר״ב בספרו ראשית ככורים עשה
 הבבלי והמ״ס לחולקין בלעת ר׳ יהולה והאריך
 שם כפלפול, ובעג״ל א״ש גי׳ המ״ס להלא
 מסיים שם אח״כ כל״א כלפתרא אכל כגויל [נ״א
 כקלף] תורה כפ״ע כוי. וזה קאי ללעת ר׳ יהולה
 למתיר שם להלטק לאינו כ״א כרפתרא לאינו
 בקדושת ס״מ, אכל כגדל או קלף לקלוש
 כקרושת ס״ת אוסר ר׳ יהולה להדטק ובזה
 מיידי הכרייתא כאן כגמ׳ [וראיתי להעטור
 סופרים להגריא״ל למ״ס ששינה הגי׳ כמ״ס
 כל״א כקלף אכל כגויל כוי, ע״כ תמה למה לא
 הכיאו זאת הפוסקים, ואין זה גי׳ הגר״א כנראה
 מהגהגר״א הנרפסיס כהש״ס. כ״א מה שהיה
 רשום מצד נ״א כקלף חחת תיכת כטיל טעה
 להציגה תתת תיכת כלפתרא והוא משגה
 כמח״כ], וכתשוכה הארכתי לכאר עפ״ז לכרי
 הרמכ״ם כפ״ז מהל׳ ס״ח והירושלמי מגילה
 פ״ג ה״א לנתקשה כה הראכ״כ ומגי׳ שס

 ואכמ״ל, וכמנתות ל ע״א ילוכר מזה כס״ל.
 ייפ״ע)

אמר רבי יהודה מעשה כוי. כצ״ל. (רש׳־ש!  ו
ל אלא אחד כוי. הכ״ח הגיה ״ ״א לא ה י  ו
 וחכ״א, ול״נ יותר להגיה אמרו לו, עי׳ כ״מ
 (סג.). ;רש׳יש)
ל תורה ארבעה ש ש מ ו ח ש ל מ ו  בין ח
. גיטין כ ע״א ל״ה המכיא. (לבוש, מאייו! ן  שטי
ן כל נביא לנביא. ראיתי נכיאיס כן בי  ו
 כתוכיס כקלף מכותט סת״ם לעירנו אשר כין
 שמואל א׳ לטן שמואל כ׳ ג׳ שטין וחצי חלק וכן
 כמלכים. ונראה לטעו כחרהי. חלא לשמואל כולו
 אינו נחשכ אלא לנכיא אחל וכן מלכים. שנית
 הנחת ג״ש וחצי נראה כמו שמכריעין כין גי׳
 רש״י לגי׳ הרמכ״ם ועושין ללא כחל. ועול
 ראיחי אשר בראשו וסופו כלי לגול עמול ונגלל
 לאמצעיתו, וגס זה טעות כי לפי העולה מסוגיית
 הגמרא וגי׳ התוס׳ והפיס׳ צריך שיהיה נגלל
 לתתלתו ויהיה בו כלי לגול היקף, ועי׳ בשו״ע

 או״ח סי׳ חרצא ס״ב ובט״ז והגר״א שם.
 ;רש״ש)

ן בין כל נביא. עי׳ הגרי״ב, ובירושלמי פ״ק כ  ו
 למגילה ה״ט לא הוזכר כלל ריוח בין כל נטא,
 להט איתא שס וצריך שיהא משייר ט! ספר
 לספר ל׳ שיטין ובנביא של י״ב שלש, וצריך שיהא
 גומר באמצע הלף ומחחיל באמצעיתו ובנביא
 גומר בסופו ומחחיל בראשו ובנביא של י״ב
 אסור. משמע לטן נביא לנטא א״צ ריוח משום
 לגומר בסופו, וכ״מ ברמב״ן. אבל במ״ס פ״ג
 ה״כ מבואר למביא מניח ריוח בסופו ומתחיל
 למעלה, וא״כ גם טרושלמי צריך לפרש כן
 לגומר בסופו היינו עס ריות וכבסיס׳. ונ׳ לספר
 כולל ג״כ ספרי נטאים כמשמעות ל׳ הירושלמי
 מקולס שם לענין הנחח ריוח למעלה ולמטה, וכן
 לק׳ שס לענין עמיל יעמ״ש בחיס׳. (יפ״נו;
׳. א ביסתרקי כו ״  רש׳׳י. ד״ה פילכא. ל
 נ״ב ר״ל שיש גירסא שגורסין בגמ׳ ביסתרהי,
 עי׳ בערוך ערך נוול שהטא הגי׳ וחרא מוצא
 טסחרקי. וברי״ף הגי׳ סילכא ונוולא וטסתרקי,
 יבחי׳ רמב״ן ותדא ידעא ביסתרקי. ירמ״ש׳׳

ו והא ר א״ת והיאך משחר . ו ד  בא״
בר ו עו נן כל המשחרר את עבד  אמרי
 בעשה. ואפ״ל דלגבי חציו עבד לא שיין לעולם
 תעבודו, דהא לעולם הוא משוס דגם הולדות הם
 משועבדים בניו ומי מיו, משא״כ גט תציו עבד
 דלא שייך לעולם כיון דאי אפשר להיות לו
 ולדות. (פור״י)
ד ״ מ א״ת ימכר עצמו בע״ע ל . ו  בא״ד
ן מוכר א״ע רבו מוסר לו שי  בפ״ק דקדו
׳ אין לו ד נמי דאפי ״ מ ל  שפחה כנענית ו
 בנים רבו מוסר לו שפחה כנענית. הלשון
 אינו מדוקדק כ״כ. ובתוס׳ גיטין מתוקן, כי ז״ל:
 וימכר א״ע בע״ע, דע״ע שרי בשפתה. ואפי׳
 אין לו אשה ומים הא איכא למ״ד דרבו מוסר
 לו שפתה כנענית ע״כ. וציין גס שם
 הגרי״בלקדושין. ובאמת בקדושין (יד ב׳ וכ׳)
 לימא שם כלל מ״ר דאסי׳ אין לו אשה ומיס רבו
 מוסר לו שפחה כנענית. רק (בתמורה ל א) לפי
 פירש״י שם ומצאתי שהעיר שם כן מר אבא
 הגאון ז״ל בהגהותיו לגיטין שם. ויש להעיר
 דהתוס׳ לטעמייהו אזלי בקדושין שם דמוכר
 עצמו אין רבו מוסר לו שפחה כנענית אפי׳ אם
 רוצה. אכל הריטכ״א שם כחב דמוכ״ע מוהר
 כשפ״כ אלא שאין רכו כופהו ככך ע״ש ראיוחיו.
 (וצע״ק מתמורה שם. דאס מוחר מדוע הוה
 אתנן). (רמ״שו
ן זה תקנה דאםור י דאי ״ ר או . ו ד  בא״
ר עצמו בעבד עברי. קשיא לי ההיא  למכו
 דס״פ האומר וקידושין סט.] דס״ד דמנסיכ ליה
 עצה זיל גנוכ ואזדכו כעכד עכרי, דמשמע אפילו
 תרי איסורי שרינן ניה כדי להכשיר זרעו, ואע״ג
 דדחי ליה התם מטעמא אחרינא לא אפשר,
 מיהא פשיטא ליה דכשטל הך איסורא ואפילו אי
 איכא חו איסורא אחרינא משרי שרי, וכהערל
 [יכמוח עו.] שרינן איסור הוצאה שז״ל משום
 תקוני גכרא להכשירו ככת ישראל. (יעב״ץ)
ן זה תקנה דאסור י דאי ״ ר או . ו ד  בא״
ן בפ״ק נ ע בע״ע כדאמרי ר א״  למכו
. וכתגיגה (כ כ׳) ׳ ן ששמעה כו ז ן או שי  דקדו
 וכגיטין (לח:) כתכו התיס׳ דגר אינו נמכר
 בע״ע כדאמרינן בא״נ דבעיק ושב אל משפחתו.
 והקשה בט״א שס מהא דחנן בספי״א דיכמוח
 כהנת שנתערב ולדה בולד שפתתה כו׳ ופריך
 בגמ׳ שחררו אי בעי כו׳ ואמאי לישא שפחה א״י
 כו׳ הא יכול למכור א״ע בעבד עברי על תנאי
 כו׳ ע״ש. עי׳ בצל״ח פסחים (פח אי) על חוס׳
 ל״ה לישא אשה שהטא את הקושיא הלז בשס
 הט״א ויישבו קצת. ומה שהעיר מר אבא הגאון
 ז״ל עמ״ש התוס׳ וילתה ל״ת ללא יהיה קלש
 להל״ל ל״ת לל״ת קלשה. כן העיר המהרמ״ל
 כתוס׳ גיטין שם ע״ש. שוכ ראיתי במל״מ ס״ג
 מהל׳ עכליס ה״ל שהכיא את הריטכ״א והקשה
 עליו מתמורה, ועי׳ כשעה״מ שם ה״ג, וחילוש
 קצת שלא הכיאו את לכרי התיס׳ מכאן. ;רמייש׳

 דף יג ע״ב
 גמרא. ועשה בבית הבד. נ״כ נלע״ל כמו
 מעשה אגיטא [גיטין פת:], שהוא ענין מיעוך
 ולחיצה, כמו(שם) עשו ללי כתוליהן, הנני עושה
 אח כל מעניך [צפניה ג, יט], שהכל לשון עיסה,
 כמו ועסוחס רשעים כי יהיו אפר חחח וגו׳
 [מלאכי ג, כא], נ״ל י״ל [הוא ר״ת ישראל
 לפשי|]. !ר״ג ליפשיץ)
ו יחלק. לעיל יא ע״א. (מא״נ) ל  כל שאי
ר כוי. נ״כ כתוספתא עו ל אתה שי  דתניא טו
 סי״א לכ״מ (ושם ט״ס) רשכג״א אין שומעין
 מפני ככול אכותיי, וצ״ע. (רמ״ש)
 לית לי דמי למיתן לך. ואס יאמר אזקפס
 עליך כמלוה, יוכל להשיכ איני רוצה להיות עכל
 לוה לאיש מלוה או להיות לוה רשע ולא ישלם
 כדלקמן(מה.). ;רש״ש!

 במתנה לא ניחא לי. קדושין כט ע״א.
 ;מא״נ.)

ל היא. א ו מ ש י ד ״ ר י הא ד ״ ר ל אביי ל ״  א
 עירוכין (ז.) יע״ש כגה״ש, ואישתמיטתיה הא
 דהכא, וכן כאן לא ציין כלום. (רש״ש)
ש אלא בכרך אחד. עי׳ מרדכי ספ״ק ״  ל
 מ״ש כשס הירושלמי, והוא בפרקין סוף ה״ה
 ועפ״מ שם. (יפ״ע)
י ׳ בשנ ׳ אפי ד כו ו ד ליה דינא דג אס״  ו
 כריכות נמי. עפרש״י יתיס׳. לכאורה השה
 מאי ס״ד דאכיי. ונ״ל משום דחזינן כלשון
 המשנה רהיט דכופין לחלוק חני חולקין, והיכא
 דכרצונם חלי חני יחליקו. ושמואל אמר לישנא

 מהלך שעה טניהס, וא״כ הפשוט יחסר לו שעה
 אתת מיימי ככדי להטאם מטח חטרו, ילהככור
 לא יתסר לי רק שעה א׳ על כ׳ הימים. (רש״ש)
ט. פשו . תימה אמאי נקט בכור ו ד  בא״
 עיין לקמן (קכג:) תיס׳ ל״ה היתה, דלפי

 דכריהם דהתס יתורץ קצת אליכא לרכנן.
 (פור״י)

ך בצד י  ד״ה שנאמר. דלשבת יצרה שי
 עבדות. ועי׳ חוס׳ כחגיגה כ ע״כ ל״ה לא תהו
 שכחכ כשם הירושלמי דמ״ק דעכל חייכ כפ״ו
 ע״ש. הירושלמי הוא כמ״ק פ״א ה״ז, יכ״ה
 כגיטין פ״ד ה״ה, אך כתוס׳ גיטין מא ע״כ ד״ה
 לא תהו מייתי מירושלמי דשם ראיה איפכא דאין
 העכד מצווה על פ״ו, ומש״ש אלא לפ״ו היינו
 שכת, ועש״ק גיטין שם, וקושיתו יש ליישכ
 ואכמ״ל. (יפ״ע)
׳ דלא כפו את . וחציה שפחה כו ד  בא״

. כצ״ל. ׳ ׳ הא דלא כפו אותו כו  רבה כו
 :רש״ש!

. שהוא מצוה רבה. עיין תוס׳ ע״ז יז  בא״ד
 ע״א כשם שאלתות. (חת״ס!
ב דמגילה. צ״ע מג״א סימן בפ״ . ו ד  בא״
 קנ״ג סק״ט. (חת״ס!
ר ״ ו פ ׳ ליתי עשה ד . וא״ת כו ן  ד״ה כופי
י קדש. ע״כ כוונתם שישא ״ ל ת ד  וידחה ל״
 כ״ח, דכשפתה אינו מקיים המ״ע כמ״ש לעיל,
 וא״כ הל״ל ל״ת דלא תהיה קדשה. ונ״ל דכל״י
 קדש נכלל ג״כ איסור עכד ככ״ת דכל שאין
 קדושין תופסי; מיקרי קדשוח, וכל״ת קדשה
 נכלל איסור כ״ח כשפחה, אלא להראשון הוא
 אזהרה עליו והשני עליה. (רש״שו
. דבעידנא דמעקרא. עיין פסקי תוס׳ ד  בא״
 זכחיס סימן ס״ט ועט״א פ״ק לתגיגה. (חת״ם)
. זהו ללא . דבעידנא דמעיקרא לאו ד  בא״
 כפסקי תוספוח זכחיס צז כ׳ על ק׳ חוס׳ שם
 ל״ה ואחל עצם. ועי׳ ס׳ טורי אכן ריש חגיגה
 ד״ה לישא שפחה פלפול ארוך. !;׳ מהרש״א)
י דבעידנא דמיעקר לאו ״ מר ר או . ו ד  בא״
 לא מקיים עשה כוי. כס׳ טורי אכן ריש
 חגיגה הקשה אהללי לכרי ר״י הללו אלכרי ר״י
 כיכמוח (לף צ). וי״ל עפ״י מ״ש הנולע טהולה
 כמ״ס סי׳ קמ״א לרכא ורכ אשי כזכחיס (צז.)
 איסלגו כסכרא זו אי חשיכ כעילנא מה שאינו
 יכול לקיים כלחי החחלת לכר זה, ללרכא הוי
 כעידגא ולרכ אשי לא הוי כעילנא. !מצפ״א)
ון דאפשר לקיים שניהם ד כי עו . ו ד  בא״
י כפיה לא דחי. עי׳ כטו״א ריש חגיגה ״  ע
 בד״ה לישא שפחה, דשקיל וטרי מובא כדכרי
 הסוס׳ אלו. ובחוך דבריו העיר ג״כ כעין קושייח
 המהרש״א בגיטין(מא א׳) על תוס׳ ל״ה לישא.
 דאכחי ליחי עשה דלעולס ב״ת ולילחי ל״ת לל״י
 קדש כו׳. ומה שתירץ הטו״א דטון דכבר פקע
 רשות הרב מעליו ע״י תקנח חכמים תו אינו
 עובר על עשה דלעולס ב״ת ע״ש באורך קצת,
 כבר קדמו הפ״י מיטין שס. ומה שתירץ הטו״א
 עוד דלמי שתציו עבד ליכא עשה דלעולס ב״ת
 כיון דטומו לעצמו ואין רשות רבו עליו כוי,
 מצאתי ג״כ שכבר קדמהו הרשב״א בתי׳ לשבת
 (ל.) וכתב בקיצור וז״ל, ול״נ לשאני התס כיון
 דחציו ב״ח לית בהו משום בהם תעבולו משום
 צד חירוח שבו עכ״ל. ולדידי קשה טובא על
 סברתם זאת מגיטין(לח א׳) דפריך הגמ׳ מחציה
 שפחה וחציה ב״ח שכפו את רבה ועשאה ב״ח,
 על אטי דההיא אמתה. ט לדברי הרשב״א

 והט״א הא חציה ב״ח שאני דליתא בה עשה.
 (רמ״ש!

׳ ד כו ו ע ׳ ו ד כו עו ׳ ו י כו ״ מר ר או . ו  בא״ד
ד כוי. נ״ל דכולהו ועוד צריט דאילו הטעם עו  ו
 הראשון אפ״ל דטון דלא אפשר לגמר ביאה בלא
 העראה כולהו מקט בעידנא, וכה״ג כחכ
 הנימוקי יוסף ב״מ (דף ל) גבי והתעלמת ע״ש,
 ע״כ כתבו התירוץ השני דלגט דידה ליכא עשה,
 וכה״ג כחבו החוס׳ [ישנים] כחובות (מ.) ד״ה
 אי אמרה לא בעינא וז״ל ול״נ דהכא גט דידה
 ליכא עשה, ומ״מ קשה לר׳ יוחנן בן ברוחה
 דאמר על שניהם הוא אומר ומסחמא לא פניג
 על ב״ש וב״ה, וגס איכא שס אמוראי לפסקי כר׳
 יותנן בן ברוקה במסכת יבמות(סה:), ע״כ כתבו
 ועוד אף אס מפקלא אפשר לה באחר, ומ״מ גס
 זה אפשר לדחוח דזה אינו דומה להא דאיתא
 בכחובוח דהחם אס אמרה לא בעינא נדחה
 העשה מכל וכל משא״כ הכא דלגבי דידיה נשאר

 העשה, ע״כ כחבו ועוד הכא אפשר בכפייה.



 הגהות בבא כתרא דף ינ ע״ב - דף יד ע״ב וחידושים טו
 שוטה פ״ח ה״ג, תנתומא ויקהל די, וע׳ כמל״ר
 פ״ל. ךפ״ע)

ש ליה מתרי פי ן דלאמצעיתו נגלל נ ו  וכי
וחא דביני ביני. נראה לר״ל רווח  טפחא רו
 העורף בין רוחב עיגול אחל לבין רוחב 3׳
 העיגולים שחעשה ממנו ובנידן שלפנינו רוחב
 הס״ת ב״ט והקיפו י״ט ושטחו ג׳יט כנפילת
 חצי רחבו בחצי הקיפו. וכשמעשה ממנו ב׳
 עיגולים שרם יהא כ״א שטחו טפח וחצי רהיה
 ע״כ הקיפו קרוב לל׳ טפחים ורביע ורחבו
l 5 ושני העיגולים יחל A  שלישיחו להוא 3
/5 2 ופרש״י ממוה. (רש״ש) 6 = 2 1 0 / 1 2 

. על מה שכמב ׳ ן דלאמצעיתו נגלל כו ו  וכי
 מר אבא הגאון ז״ל בהגהומיו. כמבמי בגליון
 לעיין בסי כליל החשבון פ״ה. (רמ״ש)
 ספר עזרה. מו״ק יח ע״ב. (מא״0
 ואכתי תרי בתרי היכא יתיב. (עירובין יל
 ע״א) חוס׳ ל״ה והאיכא. !לבוש)
. סוטה מב ע״ב ן ן בארו ׳ מונחי  שהשם כו
 ל״ה מפני. (מאי•!)
ד שהשם. במל״ר מ ל י מ ״ ב ש ר י א  דאר״
 פ״ל. (יפ״ע)

. ואף לסמוך לושממס בארון. ׳ כי ל ו ׳ ׳  לכדר
 ר״י לטעמיה ללא לריש סמוכין רק בלמוכח או
 למופנה, והכא אף לכתיבי תרי אשר שברח
 בפרשת חשא ובפ׳ עקב. אורחא לקרא למהלר
 במשנה תורה ואינו מופנה, עיין יבמות ל׳. ובהט
 ניחא ללא אסיק תו ואילך לר״ל מנ״ל, לר״מ
 לריש ליה מקרא לכי תשא, ולמשנה חורה
 לסמיך לושמתס לריש סמוטן, אף דאינו מופנה
 לריש סמוכין [ו3זה מדויקים לברי רש״י ל״ה
 אשר ש3רת]. ;ראמ־ר,)
ר ש ׳ ישעיה ושנים ע ל נביאים כו  סדרן ש
 כו׳. עי׳ מלרש ר3ה פ׳ קרח פי״ח ומתנות
 כהונה שס בזה. ועי׳ ס׳ זבח השלמים להר״מ
 גלאנטי בסופו. (חהרש״ם)
ישעיה עמום ומיכה. עיין שע ו  ואלו הן הו

 בח״א, וכ״פ בחוש׳ פסחים (לף פז סע״א).
 (מצפ״א)

. נ״ב אפשר ״ ן דכתיב נבואתיה ״גבי ו  כי
 תיבה זו מיותרת. וכן מוכח לקמן לאנשי כנה״ג

 ובניהם תגי זכריה ומלאכי כתבו תרי עשר.
 1ר״ג ליפשיץ)

טר מידכם. אף להמגלות זוטרין ו ז  איידי ד
 מיניה, לא מרכסי משום לקוראין כ״א בזמנה,
 ולפיכך נקראות מגלות. עי׳ ברות רבה בסופו
 ללריש קרא להנה באחי עיי״ש. ומכל זה מוכח
 שמנהג קלוס הוא לקרוחס. ויונה, אף שמוזכר
 בפ״ל למגילה שמפטירין אותו טוה״כ מ״מ
 משמע לל״צ כולו, רק נהגו בכול׳ לפי שמאריכין
 בלא״ה בתפלה ביוה״כ [עיין ירושלמי פ״ג
 למ״ק אין מראין פנים בר״ה ויוה״כ משום בטול
 חפלה] ובימי תכמי הבבלי לא נהגו כן כלמוכת
 בכ״מ. ועי׳ במלרש סוף קרח לחשיב גם ליונה
 בפ״ע והיינו מטעם הנ״ל. כידוע שהמלרש

 בשיטת הירושלמי אזיל, שהוא אגדת א״י.
 וראמ״ה)

׳ ׳ וס׳ תהלים כו ל כתובים כו  סידרן ש
 ומגילת אסתר. לכאורה יפלא מדוע שינה
 לקרוא תהלים בשם ספר, וכן אסתר בשם מגילה,
 ואינך קראן בשמן לבד. וכן לקמן במי כתבן. ונ״ל
 משוס דתהליס דמיא במקצת לס״ת בהתלקו לה׳
 ספרים וכן פסוקיו קרוטן לפסוקי תורה (עיין
 קדושין ל׳) לכן קוראהו ספר. ואסתר משום
 דצריך לכותבה על מיל או על קלף (שו״ע ר״ס
 תרצ״א) לכן קראה מגילה, עי׳ סי׳ הרד״ק
 בירמיה (ל״ו א׳) וכן פרש״י במו״ק (כ״ו) את
 המגילה זה הגויל. ובן בכל מס׳ מגילה נקראה
 בשס מגילה סתם, וכן ברכתה על מקרא מגילה
 סתם. ומשמע דרוח וחברותיה אינן נקראין בשם
 מגילה. ולזאת תמיהני על הא דאיתא במס׳
 סופרים פי״ד ה״ג דמברכין על קריאתן על
 מקרא מגילה, ועיין בהגר״א ז״ל או״ח ס״ס
 ת״צ. (1־ש״ש)

 איוב בימי משה. עמ״ש לק׳ טו ע״א. (יפ-עו
וב בימי משה היה כוי. עי׳ תוס׳. ד אי ״ מ ל  ו
 ולעד״נ דהוא ר׳׳ת ולמאי דאמר ור״ל באותה
 ברייתא גופה. (רש״שו
וב. עי׳ בס׳ ׳ בלעם ואי פ  משה כתב ספרו ו
פ״ל) בשם חכם קדמון בימי רטנו  מ״ע א״ב(
 הקדוש כי מצא כתוב במגלה קלמונית איך
 משרע״ה היה מוליך ומביא בידיו את ס׳ איוב

ז בו במקום יל. וכותבי ת. דייה בגו ו ספ  תו
 שער. כ״ה טרושלמי פ״ק דמגילה ה״ט.

 1רש ״ש)

ר ש ב ן ל י קורי ן מד . דבלשו  בא״ד
 םוםטום. העיר הגרי״ב דבשבת כ׳ התוס׳
 דבלשון יווני כוי. ועי׳ במו״ע ערך דכסיסטוס
 שהאריך בזה וכתב שהאומר לר״ת שבל״י קוראים
 לבשר סוסטוס כחש לו. שבאמת בל״י דוכסיסטוס
 עור מעובד משני עבריו ע״ש ובערוך. ןרמ״ש׳
ל הוא עור. עי׳ בהר״ן פ׳ המוציא י ו . ג ד  בא״
 יין. (ג׳ מהרש״א!

ן אי צי א״ת והלא לא היו מו  ד״ה שלא. ו
 אותו כוי. עי׳ פנים מאירוח ח״ב סי׳ סו.

 (מהרש״ם׳

והכ״פ לא אשכחן בסדר יומא בי . ו ד  בא״
. בוודאי טוהכ״פ היו קורין בו, או צי  שהיה מו
 וכן פרש״י שס בהדיא [עי׳ להלן בע״ב רש״י
 ל״ה ספר עזרא] ולא בטת ראשון, אלא אחר
 שנגנז הארון, כמ״ש בס״ל רפ״ז ליומא...[ל״מ
 שם, ועי׳ הגהת רש״ש ופור״י כאן] (יעב״ץ)
וה״כ לא אשכחן כוי. ורש״י בי . ו ד  בא״
 שכתב לקמן ע״ב בל״ה ספר עזרה, ס׳ שכ׳ משה
 ובו קורין כו׳ וכ״ג טוה״כ. נ״ל למיידי בבית שני
 שלא היה הארון, וטומא (נב p לא תשיב הס״ת
ד כתב י״ג  טן אותן לבריס שנגנזו עמו. ועול ה
 ס״ת כלאיתא במררש ס״פ וילך. ואולי היה
 בב״ש אחת מהן. אך עכ״ז ראייתם מללא אשכחן
 כו׳ אינה ראיה להתס איירי בב״ש וכלאמרי׳
 שם. ירש״ש)

. וביום הכפורים לא אשכחן בסדר ד  בא״
. נ״ב עי׳ בספר ראשית ומא שהיה מוציאו  י
 בכורים למר אתי הגאון זצ״ל לף כ״ה שהעיר על
 דבריהם ז״ל למאי ראיה מהא ללא נזכר בסלד
 יומא הלא כל סדר היום שנשנה שם הבל מטת
 שני קמיירי, דהא מוקים לה התם דף נ״ב דהא
 דתגן שם הגיע לארון דבמקוס ארון קאמר משום
 דבטת שני כבר נגנז הארון, וא״כ גס הס״ת נגנז
 עמה, ואף לר״י דהיתה מונחת על הארגז ששלחו
 פלשתים הלא גם הוא נגנז עס הארון ולא היה
 הס״ח מונחת עוד בק״ק בטת שני, אבל בבית
 ראשון שסיר י״ל דהכה״ג הי׳ מוציא אוחה
 טוה׳׳כ לקרות, בה וכמו שכתב רש״י כאן לקמן
 עמוד ב׳ דמשו״ה נקראת ספר עזרה שבו היו
 קורין בעזרה פרשת המלך בהקהל וכה״ג
 טוה״כ, [ואני מוסיף על דבריו דאף די״ל
 דהתוס׳ מקשים לפי סתמא דמתני׳ דיומא שם
 דתנו משניטל ארון ואמרינן לס״ל לארון גלה
 לבבל מ״מ ביון לבטת שני לא היה ארון ע״כ
 להס״ת היתה עומלת באיזה בהכנ״ס בירושלים
 סמוך לעזרה [ועי׳ רש״י שס לף ס״ח ע״ב ל״ה
 בהכנ״ס] וא״כ אינו ראיה מהא ללא אשכחן להוי
 מוציאין, ואולי לכוונתם למ״מ לא הוה משחמיט
 תנא (מחני לבטח ראשון היו מוציאין אותה
 מהארון טוה״כ וק״ל], ובמו״ק י״ת ע״ב משמע
 לגס בבית שני הי׳ נמצא הס״ת ההיא, ע״ ש
 ברש״י ל״ה אפילו בספר עזרא, ובחילושי
 הארכחי בזה ואכ״מ. (חש״ל!
ן שילה עד כ ש . וגם משחרב מ ד  בא״
 שבנה שלמה ביהמ״ק היו יכולים
י. אני אומר גם בהקהל היו  להוציאו וכו
 מוציאין אוחו לקרוח וקרא בו המלך. :יעב״ץ;
 ד״ה אצבע. דאי גרם ומחצה תקשי שנים
׳. משמע ללא מחקו ומחצה אלא ר בו ש  ע
 מרישא, אבל בסיפא שפיר גרסי׳ ליה וכגי׳
 שלפנינו. לי״ל להעמולין לא היו מכילוח טפח

 שלם. אבל א״כ לא היו עוט הכוחלין שרן.
 ירש״שו

. והחס בר״ה ן י מד דים עו  ד״ה שבהן עמו
 (כו.) פריך והא הוה ארון ומשני מכפר קאמרי׳
 והני עמוליס נמי כמו מכפר. צ״ע להא ליחא
 הסם הכי, אלא הכי איחא החס והא איכא ארון
 חוטא בל יקריב קאמרינן, ופרש״י ז״ל האלם לא
 יקריבנו הלום שהוא חטא בו, וא׳׳כ נשאר קושיח
 החוס׳ למ״ש ארון ומ״ש עמולים. וי״ל שהיה
 להם לחוס׳ גירסא אחרת שם, או שהם מפרשים
 בל יקריב פירוש שהוא מכפר ללא בפרש״י ז״ל,
 ומ״מ קשה להא פריך התם והרי כף ומחתה
 ומשנה חוטא בל יתנאה וצ״ע. (פור״י:

 דף יד ע״ב
. ן י לוחות שמונחים בארו  גמרא. שבר
 (עירוטן סג ע״ב) חוס׳ ל״ה כל, (מנחוח לג
 ע״א) תוס׳ ל״ה הא. ילבוש!
י לוחות. ירושלמי שקלים פ״ו ה״א,  שבר

 שהגליון אינו מטמא על שיעשה עמול, ואין
 לבריו מובנים להא כל כתט הקולש מטמאין את
 היליס, אלא שמחלוקת בקהלת ובשה״ש, א״כ
 בולאי גם חומשים לא גרע משאר כחט הקולש.
 גס במשנה ידים (פ״ג) מגילה שכחב בה פ״ה
 אוחיוח מטמא אח הידיס, ופירש הרע״ב כלומר
 יריעה של ס״ת כיון שנכתב בה פ״ה אותיות
 מטמאה את הידיס, א״כ הדבר תמוה להטא
 ראיה מזה דבלא עמודים ג״כ יש קדושת ס״ת
 וראוי לקרות ברבים (ועיין במגדול עוז הלכות
 ס״ח שכ׳ דהקריאה בחומשים פסול דהא אין
 להם עמודים). וגס הר״ש ז״ל הביא שם
 תוספתא הכותב הלל ושמע אע״פ שאין רשאי
 מטמא את הידיס, וכן פסק גם הרמב״ס ז״ל.
 גס קשה לדבריו דכל המטמא את הידיס אסור
 לאוחזו ערום, א״כ גס תפילין שמטמאין את
 הידים בדאיתא שם (פ״ב) אסור ג״כ נאוחזן
 בידים, וזו לא שמענו. ועיין חגיגה (כד:) תוס׳
 ד״ה דתנן דכתבו דראייח ר״י הוא מהנהו דליח
 בהו דר׳ פרנך ואפ״ה מטמאין את הידיס כמו

 רצועות התפילין, הרי דלא תלה הא בהא.
 !פור״ י!

 נגללים מתחילתן לסופן. שבת קטז ע״א
 ד״ה שבתחילת, לעיל יג ע״ב ד״ה ועושה.

 (מא״נ:

ן לתחילתן.  כדתניא כל הספרים נגללי
 כ״ה גי׳ הרא״ש והר״ש שס, ועי׳ לעיל בתד״ה
 ועושה. !רש״ש)
 כל הספרים נגללים. במ״ס פ״ב וירושלמי
 מגילה פ״א ה״ט לתפלתן, והוא איפכא ממ״ש

 כאן ועמש״ל יג ע״ב [בתוס׳ ד״ה ועושה].
 ויפ״עו

יל ששה. הוא במידת ס״ת שבארון ו  בג
 כדלקמן אליבא דר״מ, וכך היה גס היקפו מכוון
 למידה זו, כי עטו היה שני טפתים וכל שעטו
 טפת הקיפו שלושה טפתים וכדמסיק ש״מ של
 גויל היה ובו מצוה מן המוכתר כדעת ר״ח [ועיין
 ר״ן פ״ת דשכח]. (יעב״ץ)
 ד׳ מאה ס״ת. בדב״ר פ״ט, ושוח״ט צ, י״ג
 ס״ח כחב משה טוס שיצא מן העולם. (יפ־יע!
ן שעשה משה. שקלים י ע״ב,  כרם בו׳ ארו
 עירובין ג ע״ב ד״ה תניא, ודף יד ע״א ד״ה
 והאיכא, וע״ש סג ע״ב ד״ה כל זמן, יומא נב
 ע״ב, ודף עב ע״ב בת״י ד״ה הא כמאן, מנתות
 לג ע״א ד״ה הא, ודף צט ע״ב ד״ה מלמד, שבת
 פד ע״ב ד״ה מניין, ע״ז כד ע״ב רש״י ל״ה
 המהוללה. ;מאייו)
ה משה. במד״ר פ״ד, ירושלמי ש ע ן ש  ארו
 סוטה פ״ח ה״ג, שקלים פ״ו ה״א, עמ״ש
 טפ״ע שם. 1יפ״ע)
 והלוחות ארכן ששה. והיו ה׳ דברות על כל
 לות וחד מ״ד דעשר דברות על כל א׳. ואיכא
 מ״ד עשרים על כל אתת (שהעשר היו נכתבים
 3׳ פעמים) ולתד מ״ד ארבעים י׳ דברות על כל
 לוח היו, מסכת שקלים דף י׳. !גי מררש״א׳
 ורחבן ששה. כ״ה ג״כ 33מד״ר פ״ד ושמ״ר
 פמ״ז ובברייחא דמלאכח המשכן פ״ו, אבל
 בחנחומא חשא לז עקב יא וירושלמי פ״ד
 דתענימ ה״ה וסוטה פ״ח ה״ג ורחק שלשה,
 וטרושלמי שקלים [פ״ו ה״א] איתא ורתכן ו׳
 ומגי׳ הגר״א שלשה, ועמ״ש טפ״ע שקלים
 שם. ויפ״ע;

ן. ש״מ שמצותו נח בארו  לרבות ס״ת שמו
 דרך הנחה, אעפ״י שהיה יכול לעמוד זקוף
 כריוח, וצ״ע על מנהגנו. ייעב״ץו
מ ר׳ יהודה אומר. טרושלמי שקלים ״  דברי ר
 [פ׳׳ו ה״א] וכסוטה פ״ח ה״ג פליגי ר׳ יוחנן
 ור״ל כפלוגחא דר״מ ור׳ יהודה, דר׳ יוחנן ס״צ
 כר״מ ור״ל כר׳ יהודה. .יפ״ע,
ן עומדים. ורש״י פי׳ שהיו י ד ו עמו  שב
 שוכטס, וכן לקמן ע״כ על הא דפריך ור״מ
 עמודים היכא הוו קיימי פי׳ מנחי. ונראה
 דאע״פ כו׳ שכחום׳ שם דחקו וסכ״ל שהיו
 מכילות כל ארכו של ארון. !רש״שו
ו ם״ת מונח. טרושלמי שקלים [פ״ו  ועלי
 ה״א] סוטה [ס״ת ה״ג] כמין גלוסקי עשוי לו
 מכחוץ, ויתכן דהיינו מקמי דלייתי לארגז, וע״ש
 כירושלמי מה דפליגי ר״מ ור״י כפי׳ ונתת אל
 הארון ונחת את הכפרת. «יפ״(1׳
. דאמר. נ״כ ר  רש׳׳י. ד״ה באמת בת כ
 ככלים סי״ז משנה י׳. יר״ש מדםוי)
׳ דקאמר. נ״כ ככלים י אומר בו ״  ד״ה ר
 שם. ;ר״ש מדסוי)

 מ״ח ח׳ יו״ד סימן קע״ט, [וכחחס סופר סי׳
 רנה וכחידושי רמכ״ן כאן]. (בנא״ה
מש לא יסיים מש לחו . אבל בין חו ד  בא״
. והא דאמרינן כמנסות (ל.) אס י  מלמטה וכו
 כא לגמור גומר ואפילו כאמצע הדף. ה״פ, אם
 כא לגמור שלא לכחוכ עוד להלן רהיה רק חומש
 אחד מותר ואין כזה משום מורידי מקדושה
 חמורה לקלה, ואפילו נגמר כאמצע הדף
 כחומשין של ס״ת גופא, אפ״ה מותר להניחו
 כקדושמ חומש כעלמא. דאם כא לכחחלה לגומרו
 לשם חומש צריך שיראה לסייס כסיף הדף. ואיכא
 כ׳ רכומא, דמוחר לעשוח מס״ח חומש, ואף
 כסיימי כאמצע הדף, וכ״כ תוס׳ שם (מ:) דכל
 היכי דתני יאפילו, כ׳ רכיתא הס. (ראמ״ה!
. עי׳ ר ש ב מ ו ח מש ל . אבל בין חו  בא״ד
 חתם סופר יי״ל סי׳ רנה. •מהרש״ם)
׳ ובנביא רושלמי בו  בא״ד. כדאמר בי
 מסיים בסופו ומתחיל בראשו בו׳. ומסיים
 שם וכנטא של י״כ אסור. וכנכיאיס הנ״ל [ראה
 לעיל ל״ה וטן כל נטא] ראיתי כאיזו מהם
 שמסרים בסוסו ומחחיל בראשו, וצריך להזהירם
 על ככה. ;רש״ש)
רושלמי פ״ק דמגילה. ה״ט, אך . בי ד  בא״
 שם אין מבואר כן אחורה כ״א על נביא של שנים
 עשר, וכ״נ מפ״ג למגילה שם ה״א לעושין
 מחומשין תורה, וכ״ה במסכת סופרים, א״כ אין
 הקפל במה שמחחיל למעלה גס בחורה, וכ״ה
 לעת כמה גאונים מובא בחשב׳ץ ובסמ״ק
 ובח״ס, ובתשובה הארכתי. (יפ״ע!
. ובנביא מסיים בסופו וכוי. צ״ע ד  בא״
 מנחות (ל.) חומשים של ס״ח וכוי ע״ש. >חת״ס)
י דתניא במ״ס ״  ד״ה ועושה. וקשה לר
 כוי. עיין ר״ש פ״ג לילים מ״ל. ;רש״ש)

. ולקמן אמר. נ״ב לף יל ע״ב. ד  בא״
 :ר״ש מדסוי)

׳ ספר עזרא כוי. לפנינו . ולקמן כו ד  בא״
 איחא עזרה, וע״ש בפרש״י. ו:רש״ש)
ד ׳ עמו . ובהדיא כו׳ עושה אדם כו ד  בא״
 לם״ת בסופו. מהרש״ל מחק מלח חורה, וכן
 בר״ש שם ליחא. וז״ל הירושלמי ועושין עמול
 לספר בסופו לחורה מכאן ומכאן כר. 1רש״ש)
רושלמי בפ״ק דמגילה. ה״ט, . בי ד  בא״
 אכל ליחא שס כן כס״ח כ״א כשאר ספרים, וז״ל
 הירושלמי ועישין עמיל לספר כסופו ולחורה
 מיכן ומיכן לפיכך גולל הספר לתחלתו והחידה
 לאמצעיתה ע״ש, וכ״ה מס׳ סופרים פ״כ, ולק׳
 יל ע״א, מפורש הכרייתא איפכא כל הספרים
 נגלליס מחחלסן לסופן, וא״כ מחולק גי׳ הגמ׳
 ממ״ש כמ״ס וטרושלמי, ואולי גי׳ החוס׳ כגמ׳
 לקמן איפכא מסופן לחחלתן. ויפ״ע:
לו ׳ כאי א וכו . ונראה לרשב״ ד  בא״
ך. עי׳ מג״א מר מלכלו  נעשית להם שו
 סימן כח ל״ה נהגו. !חת״ס, ג׳ מהרש״א)

 דף יד ע״א
 גמרא. ה״ק שאם בא לחתוך. עי׳ רש״י
 וחוס׳ לעיל יג ע״כ ל״ה ומסיים, וקשה מ״ש
 ככדייתא הראשונה לאיתא ג״כ ומסיים מלמטה
 הלא בסיפא למיידי בנביא של י״ב אסור לסייס
 מלמטה כבירושלמי מגילה פ״א ה״ט. ונ׳ בענ״ל
 לקאי שם על סיוס הנביא של י״ב לבסוף מלאכי
 מסיים מלמטה בלא דיות כפרש״י ומתחיל
 בכתובים למעלה, משום דבכה״ג הו״ל כפרולים,
 וכ״ה כונת הברייתא השניה דהלא לא הוזכר שם
 טן כל נביא לנביא כ״א תורה ונביאים וכסוטס,
 א״כ קאי ומסיים אתורה דהיינו סוף וזאת
 הברכה ונביאים סוף מלאכי, ובזה א״ש דברי
 הרמכ״ס כפ״ז מהל׳ ס״ח שטרח הח״ס בבאורו,
 דעפ״ז דכדיו הס מ״ש ככרייחא דטעס שאס
 רצה לחחוך קאי על מ״ש הרוצה לדכק כו׳ דלזאח

 שרי דהוו כפרודים, וכתשו׳ הארכתי ואכמ״ל.
 (יפ״ש

 גמרא. רב אשי אמר כי תניא ההיא בספר
 תורה דתניא ס״ת לאמצעיתו הוא נגלל.
 צ״ע דהא אימא ידים (פ״ג) ר״י אומר שבסוף
 אינו מטמא עד שיעשה עמוד, ופירש הרע״ב
 ז״ל דצריך בדי היקף בחחלמו וכדי לגול עמוד
 כסופו, ודוחק לומר דכשאר ספרים איירי, וגס
 מהרע״כ מוכח שס דכס״ח איירי, ומדאמר
 שבסוף משמע שכחחלחו א״צ עמוד. וכזה יש
 למרץ מה שהקשה החחס סופר (סימן רעד)
 שהטא ראי׳ דלא כהרמ״א (סימן רעח) דמשמע
 מדכריו דתפירת העמודים מעככ ממתנימין
 דירים דמשמע אפילו כלא עמוד מטמא, אלא
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. וקשה דהא ירמיה נמי בחוצה ד  בא״
ץ היה שהלך למצרים בו׳. עי׳ רש׳׳י ר א  ל
 ירמי׳ מ״ל, ועי׳ נודע ניהולה מ״ת א״ח הי׳ קו
 ודכריו מוכרחים למעיין כרש״י מגילה ט׳׳ז ע״כ
 לברוך לא עלה מככל, וכ״ה נמלרש רנה שיר

 השירים נפסוק קמחי אני לפתוח ע׳׳ש.
 (מהרש״ם)

 בא״ד. שהלך למצרים. ועיין רש׳׳י קהלת
 [יכ, ו] נפסוק ותשכר הכל על המנוע כפירש
 השני. 1חת״ס)
. ר״ל עיקר ספרו י ר לא״ ׳מ שחז ל׳ . ו ד  בא״
 בא״י כחכ, והשאר שקבל טפל, ולא רמי ליחזקאל
 ודניאל ומגילה אסחר שכל עיקרם בחו״ל היו,
 ושמא נבואוח ירמיה שבחו״ל חלמידו ברוך בן
 נריה אסקינהו אחר שעלה לא׳׳י, שהוא היה
 מעולי הגולה הבאים על התתום, גס החנבא שם
 בשנת שתיים לדריוש. עם תגי זכריה ומלאכי
 בדאיתא פ״ק למגילה [יד ע״א רש״י ד׳׳ה
 נבואה שהוצרכה]. (יעב״ץ)
 ד״ה שמונה. ומה שנוהגים עתה לקרא

. ר״ל העולה שקורא עם הש״צ. ׳ בו  שתיים ו
 יי עב״ץ;

ד עמו . לא שיקרא עמו אלא שי  בא״ד
 ויקרא אותם כוי. ר״ל שיקרא בשם אותם
 שיעלו לקרות. .יעב״ץ)
. וירושלמי ׳. דאמר בב״ר  ד׳׳ה איוב בו
 סס״ה דסיטה. !;מצס״א)

 דף טו ע״ב
 גמרא. אימא כמשעה שנכנסו. בב״ר פנ״ז
 ובירושלמי סוטה פ״ה ע״ש ר״י בר חלפתא
 כירידתן למצרים הי׳ ובעליתן מת, וכ״ה בסע״ר
 פ״ג. (יפ״ע1
ל א ר ש י ך אליהו בן ברכאל לאו מ לטעמי  ו
 הוה והכתיב ממשפחת רם. נראה דלאו
 דוקא, כי מתוך כינויו שקראו הכתוב הבוזי, מכלל
 שהוא מזרע בן נסור שילדה לו מלכה את בוז,
 אלא לסי שהיה מבן אתיו של אברהם והיינו נמי
 ממשפחת רם, וכפירוש א״ד שברש״י, ולפיכך
 נחשב כאילו הוא מישראל ע״ד קרב לגבי דהינא
 כוי ןשבועות מז:]. ייעב-ץ!
. לעיל י ע״א, ב״ק כ ע״ב ד״ה ו  כפל לו שכר
 ארך אפים. ינזא״״
 ויראה. סוטה כח ע״3. (מא־ינ}
ט השופטים. 33״ר [סנ״ז] פ א בימי ש ״ א  ר
 וטרושלמי [סוטה פ״ה] ע״ש ר״י 3ר׳ יהודה.

 !מא״נ)

. וה״פ ׳ ו ג  שנא׳ הן אתם כולכם חזיתם ו
 דקרא הן כולכם תזיתם במראה נבואה ודאי, איוב
 עס חבריו דבר כך שהיו נביאים כדלעיל, אלא
 שלא היה מרס לומה יפה שהיו שטוסי זימה,
 ולפי שלא מתו טלם אמר ולמה זה הבל סהבלו,
 לתשול בכשרים כמוני, ולא למתות ביל עושי הבל
 שנקראו על שמס, כמו למצינו בפרתו של ראב״ע
 [שבת נד:], והיינו דפריך תלמודא דלמא
 בנבואה, דהכי הוא ודאי כדאמרן, ושני א״כ למה
 זה הבל תהבלו, אלא ע״כ כדפירשנא. ויעב״ץ!
ו הבל. אי אפשר לומר שכל ל ו ר שכ  איזה דו
 דורותיהם של שופטים כולם היו הכל הבל, שהרי
 בודאי כל השופטים בכלל צדיקים גדולים היו,
 ומהם נביאים, לא נמצא בהן דופי, חוץ משנים
 אטמלו ושמשון(גס הוא כצדיק אשר יעשה טוב
 וגו׳ וגא כולו הבל היה ח״ו כי נזיר אלוקים מבטן
 היה ובטרם יצא ממעי אמו הוקדש מפי הי), אף
 בשאר אנשי דורס ודאי היו נמצאים כשרים רטס,
 (ראה בתוס׳ ד״ה דור), אלא ודאי על אותו דור

 בלבד שנאמר בו שפוט השופטים אמרו כן.
 !יעב״ץ<

ש. ה״נ בב״ר רו  ריבק״א איוב בימי אחשו
 [פנ״ז] וירושלמי [סוטה ס״ה]. ויפ״ע)
 איוב בימי כשדים. כלומר בזמן שמלכו כשדים
 בכיפה היינו [בזמן] נבובדנצר ובניו. ויעב״ץ!
 וחכ״א איוב בימי כשדים. [ב״ר פנ״ז
 וירושלמי סוטה פ״ה] ע״ש ר״ש בר נחמן בשם
 ר׳ יונחן. :׳יפ״ע!
״א איוב בימי יעקב י ׳ ו כו נ אומר ו ״  ר
 היה. (3״ב צג ע״ב) חוס׳ ד״ה מאן. (לבוש׳
 איוב בימי יעקב. לעיל יד ע״3 ד״ה
 בפורענותא לא, ודף צג ע״ב ד״ה מאן, ש3ח ט
 ע״ב, פסחים כט ע״א ד״ה מאן י״א, סוטה יב
 ע״א ד״ה אחרים, הוריות דף יא, ע״ז ג ע״א
 ד״ה בסעי׳, סוטה יא ע״ב(ועיין בתרגום יונתן
 בסלר וארא ע״פ הירא אח דבר ה׳). (מא״0

 י״ל פי״ל, ועי׳ מורה נבוכים ח״ג פכ״ב ושם
 טוב שם. (מוזרש״ם!

רו למה. עליפא הול״ל מסוף ו ושם עי מ  ש
 ספר איוב [מב, יג] וה׳ בירך אחריח איוב, כל
 הפרשה אין לו ציור לפרשו ע״ל משל, וכן
 מענה... בספר א״א לפרשו לרך משל, והתימה
 מר׳ שמואל בר נתמני שלא גער ביה מלהוציאו
 בנזיפה מעלות דופי ח״ו בכתבי חודש כאילו הס
 ספרי המירס המכזטם, לא י כאבה תלק יעקב,
 חלילה חולין הוא ומחשבת פיגול הוא. !יעב״ץ;
י גולה. ה״נ בב״ר [פנ״ז] ל  איוב מעו
 יירישלמי [סוטה פ״ה ה״י] ע״ש ר׳ יוחנן וכן
 אמר ריב״ל שם. (יפייע!
לי הגולה ׳ איוב מעו כו  יתיב האי מרבנן ו
. ז״ל הרש״ט בפירושו למורה ח״ג ׳  הוה וכו
 פכ״ב, ומה שאמרו חכמים שהיה בימי אנוח או
 טמי משה או בימי דוד או מעולי הגולה, הרמז
 בזה שבכל דור ודור נמצא רשע וטוב לו צדיק ורע
 לו, והבן זה כי נפלא, עב״ל. ועיין בנזה״ק דף
 רצי ע״ג. (עיני שמואל)

ו כוי. הברייחא הלז היא  מיתיבי ימי שנותי
 בסע״ר פ ״ג כשירדו ישראל למצרים נולד איוב
 וכשעלו מח, וכ״ה בירישלמי (סוטה ספ״ה)
 (וב״ר פנ״ח) נשם ר׳ יוסי בן חלסחא (דתנא
 סדר עולם). וכן מ״ש (ע״ב) מיחיבי שבעה
 נביאים כו׳ הוא ג״כ שם (ססכ״א) ע״ש. וכן
 מ״ש להלן בתר דשכיב משה מי שריא שכינה ענ
 עובדי כוכטס והאמר מר ביקש משה ט׳,
 מפורש שם בסע״ר שם, אלו נטאים שנתנבאו
 לאומות עד שלא ניתנה התורה לישראל. אבל
 משנ״ת לישראל פסקה מה״ק מן העובט
 כוכטם, וכן במשה הו״א ובמה יודע איפוא כי
 מצאחי חן בעיניך וגו׳ ומנין שעשה הקב״ה רצונו
 שנאמר הנה אנכי כורת בריח וגו׳ באותה שעה
 פסקה רוה״ק מן העוברי כוכטם. ונ״ל שכיוונו
 גזה להוציא מדעח מי שיצאו לרון בדבר החדש
 שהיו להם נטאיס מאוה״ע. (רמ״ש:
נ נבואה ״ ל  רש״י. ד״ה כתבו יחזקאל. ש
׳ וכן כן ם׳ דניאל כו ׳ ו ל כו  ליכתב בח״
״א. מוכח דגם כחובים ל״נ ליכחב גח״ל.  מג
 וקשה מהא דעזרא כ׳ דה״י עד יחוס עצמו
 ועלה. !רש ״ש1

. כלומר הך כוי כצ״ל. ד  ד״ה תניא כמ״
 (רש״ש)

ל כוי. נראה . ״כל״ הך דקתני לעי ד  בא״
 דחיבח ״כל״ צ״ל כל׳ והוא ר״ח כלומר הך
 דקחני ופירושו כיון דפלוגחא דחנאי היא א״כ
 לא שייך למימר חניא כמ״ד דמסייע לו, ע״כ
 כחב רש״י ז״ל כלומר הך ברייחא אחיא כאותו
 מאן דאמר. יפורי-י!
. לפי הספרים דגרסי י ע״ ת. ד״ה ו ספו  תו
׳ ב״ק והוא ל דאסף הוה מג ״  שלמה צ
ג שלמה לא הוי ״ ל  אביאםף ולספרים ד
 אסף אביאסף אלא אסף הוה מן הלוים
ררים. יש להעיר ט זהו פלוגתת רב ור׳  המשו
 יוחנן (בויק״ר פי״ז) ובמדרש שה״ש (ע״פ
 כמגדל דויד) ובמדרש קהלת (ע״פ החכמה
 תעוז)(וע״ש במהרז״ו). (רמ״ע!)
ד אמרו והתפלל על ו ד ל ד ״ י . ו ד  בא״
 שלמה כוי. עי׳ פסחים קי״ז, וצ״ע עמ״ש
 התוס׳ אח״ז דכלו הוא שסיימו דוד, ועי׳ רש״י
 חהלים שם. ומהרש״פ;
. איחא ד אמרן ו ו מעלות ד ״ . דכל ט ד  בא״
 בפרק החליל [סוכה נג:]. (יענ-׳יו
ב אברהם. ש ספרים דקא חשי י . ו ד  בא״
 נ״ב ולא חשיב אסף ושלמה. (ר־יש מדסוי)
ל בו׳ ״ ׳ דמנ ׳ וקשה כו י״ם כו . ו ד  בא״
י אברהם. גס לגי׳ דידן קשה אדפריך  ע״
 וליחשוב נמי איחן האזרחי, יוחר ה״ל ליפרוך

 מנ״ל אברהם.
. ר״ל בן י  ד״ה חזקיה. דמנשה בן בתו כו
 בחו דישעיה כדאיתא בברכוס (י.) בע״י (כי
 בגמרות שלפנינו נשמט ד״ז) דחזקיה נסיב
 ברתיה משעיה וממנה נולד מנשה. (רש״ש!
. דמנשה בן בתו הרג לישעיה. נ״ב  בא״ד
 צ״ל דמנשה בנו הרג לישעיה כצ״ל, ור״ל דהרי
 מנשה כשהרג לישעיה כבר היה מלך וא״כ מוכח
 דתזקיה מת קודם לישעיה ואין סברא שתזקיה
 כתב לספר ישעיה בעוד ישעיה קייס דהא לא ידע
 אם זהו נבואה האחרונה שלו דשמא יאמר לו מפי
 השם עוד נבואות אחרוח, ועוד דבחייו לא היה
 טחב חזקיה דשמא יכתוב ישעיה בעצמו, ולזה
 כיון ג״כ רש״י ז״ל ל״ה משלי. >וז01״ל<

 הלל הגדול היה כחוב בחורה באז ישיר ישראל
 ודוד המלך לקתו לתוך ססמ ע״ש, וקשה קו׳
 הגמ׳ אפשר ס״ת חסר. (מהרש״ם)
משה אומר וכותב. עי׳ מנחות (ל.) בפרש״י  ו
 ותוס׳ ודלא בהגהת ה3״ח. >רש״ש)
משה כותב לך הקב״ה אומר ו אי  מכאן ו
 בדמע. ולא אמר, שלא רצה לאמר מיתה על
 עצמו, וגס לא כתב תיבות מסוזמת ומתו3מת
 אותיות החיבה רק כל אוחיות מעורבות שיוכלו
 להצטרף לצירוף אתר, ולא יהיו מורין על מיתתו.
 וז״ש בדמע, לשון מעורב ולשון דמוע. וכעין זה

 פי׳ בס׳ עשרה מאמרות דהא בדמע מעורב
 ;חל״ר1)

. י  הקב״ה אומר ומשה כותב בדמע וכו
 עיין בעשרה מאמרוח מאמר חקור דין ח״ב
 פי״ג, כחב שר״י ור״ש לא סליגי כלל שהס״ח
 אשר היה מונח בארון כחב משה בעצמו גס הח׳
 פסוקים, אכן בשאר ס״ח שכחב משה בו טוס
 לי״ב שבטים, כמבואר במדרש (דב״ר פ״ט ט),
 דברי ר״י קיימים שיהושע כתב הח׳ פסוקים,
 עוד כחב שם וז״ל, ופשוטן של דברים שדמוע
 תדמע עינו של משה, על מה שיודע אחרי מוחו
 כי השחת ישתיתון, ושלא זכו שיכנס עמהם לא״י
 ובו׳ לבטל גזירת הגלוח וכו׳, והיה אותו הדמע
 מגוון הדיו מהשחור שבאישון בת עין יורד טיפין
 טיפין לכל אוח כמנין מבהיק מעצם השמים, עד
 שהיו האותיות מתאימות ואין עינו של משה ולא
 הס״ח חסירים כלום, ע״ש סודות נפלאים בזה.

 (עיני שמואל)

משה אומר  אלא עד כאן הקב״ה אומר ו
לך כוי. עי׳ חידושי אגדות אי  וכותב מכאן ו
 למהרש״א ומש״ש. (מהרש״מ)
ד קורא  שמונה פסוקים שבתורה יחי
 אותן. (ר״ה כז ע״א) חוס׳ ד״ה אבל(א״ה עיין
 במרדכי בה״ק, ועיין בשו״ח זקנינו הגאון ח״צ
 ז״ל סי׳ יג, ועיין בבלט דף יא). !לבוש!
ד קורא. ר״ה כז ׳ יחי  שמונה פםוקין כו
 ע״א ד״ה אבל, מגילה כא ע״ב ד״ה תנא, מנתות
 ל ע״א ד״ה שמונה, ועיין בהקדמת הרמב״ם
 סדר זרעים. (מא״נ!
. נ״ל י ד וכו אל כתב ספרו ואסקיה ג  שמו
 שלא נקרא ספר שמואל רק ספר שמואל א׳
 בלבד, ומשם ואילך נכלל בספר מלטס, ואת״כ

 תכמי המקרא האריבוהו ועשוהו שני חלקים.
 ויעב״ץ)

 איתן האזרחי זה אברהם. ויק״ר פ״ט,
 במד״ר פי״ט, קה״ר פ״ז, פדר״כ ד׳ פרה,
 פס״ר יד, מדרש משלי א׳, אג״ב פנ״ה, תנתומא
 חקת. (יפ״ע)

 מי האיד ממזרח. שבח קנו ע״ב. >מא״נ)
 הימן זה משה. במד״ר [פי״ט], פדר״כ [ד׳
 פרה], מדרש משלי [א׳]. (יפ׳׳ע!
 איוב בימי משה. בב״ר פנ״ז ובירושלמי סוטה
 פ״ה ה״ו ע״ש ר׳ לוי איוב טמי השבטים היה,
 ובשם ר״י בן תלסתא אמר טמי ירידחן למצרים
 היה, וע״ש טמשלמי ספ״ה. !יפ״ע<
. כצ״ל. (רש״ש) ן מלי  מי יתן אפו ויכתבו
 ואימא בימי יצחק. בירושלמי [סוטה פ״ה]
 אליהוא זה יצחק. ייפ״ע)
וסף וכוי. א״י מה הוסיף בזה,  ואימא בימי י
 הלא גם זה בימי יעהב כמו הקודם לו, וזה היה
 עוד קודם, וגם הו חיפה בה״א כתיב והוי כמו
 אנה, ואינו ענין (אפוא באל״ף, ולהט נמי לא
 הטא איפו דאיוב ט׳ דיש לפוחרו מלשון אנה,
 והאי אפו דמייחי מאיוב פירושו כמו באל״ף, וכן
 לא מייתי מאיוב י״ז ואיה אפו תקוחי, ומקאפי׳
 י״ט גופא המ״ל דעו אפו דקדיס, אך סמיך
 אסיסא דהאי קרא בספר רותקו דמייתי בתר
 הכי, ונ״ל דטון דלא אשכתן איפוא כמו במשה
 יצחק ויעקב דבאל״ף באיוב, ואשכחן כהאי ליוסף
 באיוב ד׳ איפוה ישרים ובאיוב ל״ח איפה היית,
 להט פריך מהאי. !ראמ״ה)
 איפה הם רועים. כצ״ל. (רש״ש)
ו ארוכות כעץ. הוא ע״ד לה״כ  ששנותי
 (טשעיה סה) כי כימי העץ ימי עמי. אח״ז
 ראיחי כן בח״ח. (רמ״ש)
לא נברא. בב״ר פנ״ז  איוב לא היה ו
 ובירושלמי סוטה פ״ה ה״ו ע״ש ר״ל, ומקשה
 שם מהא דר״ל משוס בר קפרא אמר איוב בימי
 אברהם היה, ומשני שהיה רק שלא היו היסורים
 עליו ע״ש. ייפ׳׳ע)
 איוב לא היה ולא נברא כוי. עי׳ יחזקאל

 לאחל אחד מזהני ישראל בשעבוד מצרים למען
 ישמעו ולמען ילמדו כי יש תקוה לכל בוטח בל׳
 שאחר הרע יקבל גס טוב וחסד ממנו. (והש״ק
 לקח זה הלשון וכתב כן בשם קונטרס ישן),
 וכשכבר הימים אמרחי מ״ש בשמוח רבה (פ״ה)
 ע״פ תככד העכורה על האנשים מלמד שהיו
 טדס מגלות שהיו משתעשעין כהן משכת לשכח
 לומר שהקכ״ה גואלן, א״ל סרעה תככד העכורה
 על האנשים ואל ישעו כוי, אל יהיו משתעשעין
 ואל יהיו נפשין כיום השכת ע״כ, פי׳ המהרז״ו
 שהמגלות הס דכרי ס׳ כראשית מגילות של
 ספורי ארס וגת והמכול והפלגה וסיפורי האטת
 כ׳ ע״כ. אמנם לפי הנזכר קרוכ מאד לומר
 שהמגלות הס מספר איוכ. ואולי מ״ש ״ואל ישעו
 כדכרי שקר״ אל יהיו משחעשעין כקריאת
 המגלוח, הוא רומז שאל ישחעשעו כדכרי משלים
 ודמיונות כמיטכ השיר והמליצה, ואתיא כההוא
 מרכנן להלן וכ״ה במדרש וירושלמי, שאיוכ לא
 היה ולא נכרא אלא משל היה. (רמ־ש<
פרשת בלעם. הגרי״כ ז״ל כתכ לעיין כשל״ה  ו
 דף שס״כ. עיינתי שם וראיתי מה שהכיא
 כהגהתו כשם הציוני כי מרע״ה תכר ספר מיותד
 ע״ר כלעס (לכד מש״כ כתורה), ושם כתכ כל
 העגין כאורך וגאכד הספר ההוא כו׳ עכ״ל. ולא
 היה צריך להכיא ממרחק לחמו. כי כן כתוכ כע״י
 כשם הריטכ״א. (רמיש!
 יהושע כתב ספרו. לקמן גו ע״א כרשכ״ם,
 סנהדרין קח ע״כ. תזא״נ)
י עשרה זקנים. שהש״ר פ״ד ע״ש דאיחא  ע״
 שם פלוגתא, וכקה״ר פ״ז שוח״ט א׳ כשינויים.
 (יפ״ע;

. ד״ה אשר שברת. קרא יתירה הוא  דש״י
׳ לושמתם לדרשא. נ״ל די״ל דר״י  למסמכי
 לשיטחיה פסחים (כח:) דחמץ כין לפני זמנו טן
 לאחר זמנו עוכר כלא חעשה, וכחכ שם הרא״ש
 ז״ל דהלכה כר״י משוס דלא אשכחן דכחכה
 החורה קרא יחירה לסמוכין ע״ש. על כן דרש
 ליה בדריש לקיש ושוב ליח ליה סמוכין, וליכא
ק דהא  למימר ר״י לטעמיה דלא דריש סמו
 במשנה חורה דריש, אבל ר״מ אפ״ל דס״נ כר״ש
 פסחים(כח:) דחמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו
 אין עובר בל״ח וס״ל דכולה קרא אתיא
 לסמוטן. (פור״)
. בשנת שתים  ד״ה חגי זכריה ומלאכי
ש. עמש״כ הגרי״פ ע״ד בספ״א דיומא ו י  לדד
 ונמש״כ שס. (רש״ש)
ו ר השירים. נראה בעיני שאמר  ד״ה שי
 לעת זקנתו. במדרש ש״ה בפסוק א׳ בסופו
 איחא דהכל מודים שקהלת בסוף אמרה, ואולי
 כוונתו רה לאפוקי מדריו״נ שם דשה״ש כחב
 חחלה (דח״כ ה״ל לאקדומי כאן) אבל לעולם
 קהלה בסוף אמרה ומאי דאקדמה כאן לשה״ש
 כבר תירץ זאת בדבור הקודם משוס דשניהם
 ספרי חכמה. (דש״ש)
. לעת זקנתו. ר״ל שאמר גס אוחו  בא״ד
 כזקנתו. דאיכא מ״ד הבי בריש מדרש חזית. אבל
 למ״ד דשה״ש טלדותו ה״ל להקדימו וע״כ
 דסכר האי תנא דכולס מקנחו. ;ראמ-הו
ן י ד ע שעם עמו מ ש ת. ד״ה תרי. מ ספו  תו
 כוי. עי׳ כרא״ש. 1רש״ש)
. וי״ל עסמ״ש תוס׳ ן די  בא״ד. בלא עמו
 עירוכין י״ד ע״א כ״כ כס׳ כני יונה. !מת״ס)
. נראה ׳ ו מונחים וכו מ. שהי ״ ד  ד״ה ו
 שהעמודים היו עומדים משני ראשי ארכו, שכן
 נאה לו. ולהט הקדים קושית האי מצד ארון וכו׳
 אף דככרייתא עמודים קדמי דאי הוי ס״ת

 כאמצע כיני לותי לא הוה ק״ל כלל אעמודים.
 1ראמ״ה)

. דקתני סיפא וכו׳. ונראה ד למ״  ד״ה ו
 דמ״מ ניחא למ״ד משל היה, שאע״פ שמשה
 כתכו מאחרין אותו לתהליס לסמוך משל למשל,
 ואהא סמיך ההוא מרכנן למפלג אכולהו תנאי.

א ״ ו ע  דף &
. הא דאחחיל ד  גמרא. מסייע ליה לרב כ
 מסיפא דכדיחא ואח״כ מפרש מציעוחא יהושע
 כ׳ ספרו ולכסוף הרישא משה כ׳ ספרו, דזוטר
 זוטר נקיט כרישא ופסיק להו, וכדאמרי׳ רפ״כ
 דככומח. 1דש״ש!
 עזרא מבבל. קדושין דף עז. (מא״נו
 אפשר ס״ת חסר אות אחת כוי. עי׳ ציוגי
 פ׳ חקח כשם ר״י החסיד דמזמור קל״ו והוא



 הגהות נכא כתדא דף טו ע״כ - דף יז ע״א וחידושים
 אביו. מכאן הקשה הט״א כספ״ק למגילה על
 הא לאימא שם לאמר מר למה נמנו שנוחיו של
 ישמעאל פירש״י מה לנו למנומ לשנופ הרשעים.
 איך הרשיע רש״י אח הצליק שעשה פשובה:
 (ומ״ש הט״א: ונפ״ל מלכחיכ ויגוע וימת,
 דכ״מ שנאמר גרעה א״א מיתתן ש״צ, לשונו
 צריך מקרן) ע״ש. וככר קלמו כזה הרש״א
 כחא״ג שם(ותירץ שכיון שהיה רשע מעיקרו אין
 ראוי למנות שנותיו כתורה). אכל כאמת לא
 מעצמו קראו רש״י רשע, כי כ״ה מפורש ככ״ר
 (ספס״כ) כלשון מה ראה הכחוכ לייחס תוללותיו
 כו׳ ושניו של רשע כר, וע״ש כיפ״ח שהעיר שם
 להאי מ״ל לא ס״ל לישמעאל עשה תשוכה. וכן
 מצאתי כתום׳ ישנים יומא (לח כ) שכתכ וא״ת
 למ״ל כסנהלרין(קל א׳) אין אכרהם מציל את
 ישמעאל ואית ליה למימר שלא עשה ישמעאל
 תשוכה ואיך קראו לשם צליק כר עכ״ל(וכשו״ת
 כשמים ראש (סי׳ קץ) וכסל״ה לא הכיאו אח
 התו״י. וע״ש שכסכ זה כשם מלרש ולא משמא
 לגמרא, ואוצ״ל לכרי הלרש) אכל לסי הגירסא
 כיכמות (סל א׳) ארחכ״א א״ר יוחנן למה נמנו
 שנותיו כו׳ (ולפני רש״י היה הגי׳ כן גם
 כמגילה), מ״ש היפ״ת הא לית ליה קיום, וכן
 רש״י כנימוקי חומש כתכ הא לעשה תשוכה, וגס
 הא רלמה נמנו שנוחיו כוי. ועי׳ כרמכ״ן ריש פ׳
 ח״ש והרא״ס שם כתכ שגכי ישמעאל שנכתכ כו
 שנה ככל כלל וכלל, הוא לחלק שנוחיו לומר שלא
 היו כולם שרם לטוכה. ועי׳ כנח״י ס״פ ח״ש
 שחירץ כעין המהרש״א. וכעח ראיתי כסס״ע
 שהאריך ג״כ כזה כלרכו, ועכ״ז הניח עול מקום.
 (וכע״א כתכ שיכושים) אח״ז ראיתי כגה״ש שציין
 להחיס׳ ליומא ולסנהלרין ולהחו״ח שם, ושם
 הקשה החו״ח מגמ׳ לכאן שישמעאל ע״ת,
 ולוחק לומר לפליגי. ועוד כיון לאשכחן תל״ר
 ישמעאל צ״ל לעשה חשוכה, לאי לאו הכי לא
 מסקינן כשמייהו כלאמרינן כחעניח ושר״י ללא
 מסקינן כשמייהו עכ״ל. ומ״ש ״כתענית״ הוא
 בולאי ט״ס וצ״ל ״כיומא״. (רמ״ש׳
רי אדבריה. עכ״ר פס״כ. ויפ״ע׳  אדבו
ן אדם נתפס. לא אמר לו . ד״ה שאי  דש״י
 ברשע ידבר. כצ״ל. וכע״י ליתא כלל לא השני.
 ירש״ש!

לא אמר לא . דאמר לא בדעת ו  בא״ד
 ברשע. נראה לתיכת לא מיותר וצ״ל ולא אמר
 כרשע ילכר. (פח-״)
 ד״ה רבייה. שממהרת להיות לה זרע.
 כצ״ל. וע׳ סנהלרין(סט כ). (רש״ש׳
. עי׳ ן י ר  ד״ה קרנא דקרש. וקרניה משחי
 חולין(נט כ) לקרש אין לו אלא קרן אחת. לכן
 צריך להגיה וקרנה משחיר. וכסה״ל נראה לצ״ל
 כמו צכע הפוך. (יש-׳ש)
ע הקיליהני ו ט את הבכורה. מד ש  ד״ה ו
 תרגום כוי. תמיהא למה הכיא ממרחק לחמו,
 הלא ממקומו הוא מוכרת רעל רכז עשו את
 הככורה תרגומו ושט. ;מל־ה)
 תוספות. ד״ה ככוחלא. הא דמייתי

. כצ״ל כל״ו, וכן לקמן. ר ך כ  תקרעי בפו

 דף r ע״א
ן מן הקב״ה מעי ה הטעי ש ל  גמרא. ש
׳ בכל מכל כו ב אברהם יצחק יעקב ו ה״  עו
 כל. והקשו החוס׳ אמאי לא חשיכ נמי לאיוכ
 דאמרינן לעיל והאתונוח רועוח על ידיהן, מלמד
 שהטעימו מעין עוה״כ. ואפשר כזה, דהנה מצינו
 גכי איוכ שהוסיף לו הקכ״ה אח״כ למשנה מכל
 אשר היה לו לפניו, והטעם דהנה אמרו (עי׳
 קה״ר פ״א יג) אין אדם מח [וחצי פאותו כילו]
 יש לו מנה רוצה מאחים, דטכע האדם שיחאוה
 שיהיה לו כפלים ממה שיש לו. ולכך גכי איוכ
 שרצה הקכ״ה למלא לו משאלופ לככו הוסיף לו
 כפל. אך גכי אכוחינו מצינו שהיה להם מדח
 ההסחסקוח ששמחו כחלקם אשר היה להם, ולכך
 גכי אכרהם כימי הזקנה, שנחוסף דעסן עליהן
 כתיכ שכרכו ככל, שכל מה שהיה לו, היה די
 לפניו ושמח כחלקו, וכן יצחק אמר ואוכל מכל,
 מה שיזמין לפניו השי״פ ולא יחאו לטעמים
 המוסרים, וכן יעקכ שמפ כפלקו יופר שאמר יש
 לי כל, שאינו פסר לי מאומה וכמ״ש (שכפ קיח.)
 והאכלתיך נחלפ יעקכ כלי מצרים, כי כעפ אשר
 יתאווה יופר יש לו מצרים מכל צל, אכל כעת
 שיסתפח כחלקו, הוא לפניו כנתלה כלי מצרים.
 ולכך חנק האכות היה מעין עוה״כ, שלא הי׳
 חסר להם מאומה, ששמחו כחלקם, אכל גכי איוכ,

. לעיל טו ן אדם נתפס בשעת צערו  שאי
 ע״א רש״י ל״ה משל היה, יומא ככ ע״כ ל״ה
 והאמר רכ. (מא־-נ)

 שנכנסו כולם בשער כאחד. כ״נ לצ״ל.
 (רש״ש)

לן בשער אחד. נ״כ: אולי נכון  שנכנסו כו
 להגיה כשעה אחת, ועכשיו ראיתי כל״ס נוסח
 זה. (רמ״ש)

 מפני מה לא נכפלו בנותיו. אכל הכניס
 נכפלו, כמ״ש רש״י ורל״ק שכענה כניס היינו
 שני פעמים שכעה, וע׳ רש״א. (מל״ה!
 ויהי לו שבענה בנים כוי. כצ״ל. ירש״ש!
ך כוי. ק״ל מלוע לא נפרש שהוא מין  קרן הפו
 אכן טוב כמו מרכין כסוך אכניך (ישעיה נ״ל)
 שפרש״י שהוא נופך, וכן פי׳ הריו״ו בביאור

 ל״ה (א׳ כט), ושכח שככר קלמו פרש״י כזה.
 (רש״שן

 בורסי. מעכל עורות. וכן סי׳ כערוך ע׳ כורסי,
 וכן מוכח ככתוכות עז ע״א, וכן פרש״י וחוס׳
 שם. (מל״ה!
מ אומר שלא ״  וה׳ ברך את אברהם בכל ר
מ כפלוגתא ״ . נ״כ נראה מ ר כ  היתה לו בת ו
 זו גס ללינא, להנה ביכמות ס״כ אמרימ לאס
 שהה עשר שנים ולא יללה לכוסין אותו להוציא
 ולישא אתרת וילפינן מאברהם שנשא להגר מקץ
 עשר שנים לשבתו בארץ כנען. והנה נחלקו
 הפוסקים ז״ל באם יללה לו בניס אך ללא קיים
 פ״ו כגון שלא יללה לו רק זכר אחל או נקבה
 אחת אם כופין אותו לישא אחרת, ולכאורה למ״ל
 שלא היפה לו בת והיינו שלא היה לו בח כלל אפי׳
 מהגר [להא למ״ל להיפה לו בפ בפבו התוס׳
 לקמן לף קמ״פ שהולילה מהגר] יש ללמול לעל
 מצופ פ״ו אין כופין לישא אחרפ, לאל״כ למה
 לא נשא אברהם עול אשה אפרפ לאפר ששהה
 עשר שנים עם הגר ולא הולילה לו 3פ, אבל
 למ״ל שהיתה לו בת פו אין ראי׳ מאברהם. [ועי׳
 בס׳ בתירת אברהם על המדרש רבה בראשית
 מש״כ שם בריש הספר לבר נתמל בשם מר אתי
 הגאון ז״ל לר״מ ור״י לשיטתייהו אזלי בזה
 בסנהדרין נ״פ ע״ש היטב]. !וזש״ל)
בכל שמה. יומא כפ ע״ב רש״י ל״ה  ו
 אצטגנינופ, סנהדרין נט ע״ב. (מא״0
. (יומא כפ ע״ב)  אצטגנונית היתה בלבו
 ברש״י ד״ה אצטגנינות. (לבוש)
 אבן טובה היתה תלויה. עי׳ עקידה שער א׳
 עלה ג׳ ע״ג. >גי מהרש״א)
דלי קצרי. (נדרים ת ע״ב) ומא אי דלי י  אי
 פוס׳ ד״ה תירגי. (לבוש, מא״0
ו. ב״ר פס״ג. (יפ״עו ו בימי ש ד ע  שלא מר
ל עשה תשובה. מגילה יז ע״א ד״ה א ע מ ש  י
 למה. (נזא־נ)

. עב״ר פ״ל ׳ ל עשה תשובה וכו א ע מ ש  י
 [רו״ר פ״ח]• ;מצפ״א, יפ״ע)
 אותו היום נפטר. עב״ר פס״ג, פדר״א
 פל״ה, פס״ר פמ״ב. (יפ״ע<
 מה עדשה. ב״ר שס. (יפ״ע<
. ה דרבה בר מרי  אמרי במערבא משמי
 נ״ב ביומא (סו ב׳) ובסנהדרין(ק״א) ובהוריוח
 (יג א) וכ״ה בזבחים (צא ב) במערבא משמיה
 דרבה בר מרי(והסה״ד שכח להביא הך דכאן),
 ובד״ס בשם כ״י אמר רבה ב״ר מרון ואמרי לה
 במערבא כוי, בודאי צ״ל בר ממון. ועי׳ בהגהוחי
 לעימבין(יט א). (רמ׳׳ש)
׳ על נערה המאורסה. סנהדרין נז ש כו מ  ח
 ע״ב ד״ה ונערה. (מא״ נ)
ש עברות. בב״ר [פס״ג] שפי עברופ, ר׳ מ  ח
 אומר אף גנב. ויפכן דלזאפ ל״פ עברה דבסירה
 בעיקר ובפחה״מ, משום דזה נעשה לאחר מיפפ
 אאע״ה שראה שגם באופו צדיק סגעה מדה״ד,
 וכן שט הבכורה הוי אח״כ. ושם בהמאמר
 דבשביל זה נתקצרו ימי אאע״ה שלא יראה ברעפ
 בנו, אין לחשוב רק אוחן שעשה שלא בסיבפ מוח
 אברהם, וכאן חשיב ספס כל עברוח שעשה באוחו
 יום. ונחוס׳ עה״ח ר״פ חולדוח מביא כשם
 הירושלמי שמקשה דהא עשו בפר שחי שנים
 קודם מוח אנרהס מזמן ויגדלו הנערים ומשני
 שלא נתסרסס עדן, ולא מצאתי זאת נירושלמי.
 ובזה י״ל ג״כ נטעם המדרש דל״ת הכפירה
 משוס שלא היה מפורסם. ועשמ״ר פ״א,
 תנחומא שמות ותצא די, פס״ר פי״ב, פדר״כ
 פ״ג, שוח״ט י״כ. רפ״ע<
ל עשה תשובה בחיי א ע מ ש ר יוחנן י ״  א

ל שדה מיתומים ומשביחה כוי. ז ו  שהיה ג
 נ״כ ע׳ כ״מ ס״א כ׳ [א״ה שאמר שם לא תגנוכ
 ע״מ לשלם כפל, ומסתמא ה״ה כגזלה דוגמתה,
 וע׳ כיפ יוסף סי׳ שנט סעיף גי. ויש לומר דהתם
 מקרא יפירה יליף, ורכא כאן לשיטפו לעיל דאיוכ
 כימי מרגלים היה כארץ ישראל ולא למד פורה
 (וע׳ בלפ״מ ריש הל׳ גנבה). ועוי״ל דשם הטעם
 משוס צער בעלים מודם תזרה, וכאן י״ל דאיירי
 ביפומיס קטנים דלפו בני דעת להצטער על זה.
 וע׳ תו״מ סי׳ שנ״ט ס״ב]. (בנא״ח
ל שדה. צ״ע הא אסור לגנוב ע״מ ז ו  שהיה ג
 לשלם כפל, וכ״ש בב״נ דלית בהו השבה ונהרגין.
 ורבא לס״ל לעיל לבימי מרגלים היה ע״כ ס״ל
 לב״נ היה שהגין על לורו כעץ. ואולי שאני
 קרקע להלרה כעינה. (ראמ״ה)
ל שדה מיתומים ז ו ד שהיה ג מ ל  מ
ירה להם. חמה כח״ח מהא  ומשביחה ומחז
 לפ׳ א״נ לא חגנוכו ע״מ לשלם חשלומי כפל.
 וראיחי להרמ״ה שכחכ וז״ל: והנ״מ [כעוכל
 כוככים] אכל כישראל כה״ג לאו מעליוחא היא
 לגרסינן כא״נ לא חגנוכו ע״מ לשלם ח״כ ע״כ.
 ולי נראה שאולי נכון להגיה היה נוטל שלה
 מיתומים ור״ל כרשות, ויתום הוא אוכל ואומלל,
 ועי׳ רש״א. (רמ׳׳ש)

א. כרכות (לל.) ושם.  חברותא כלפי שמי
 ;רש״ש, מהרש״ם;

. ׳ ׳ בדידיה לא אסתכל וכו  אברהם אפי
 עיין כמהרש״א שהקשה להרי אכרהם קיים
 אפילו מצוה דרבנן, וקיי״ל(קדושין מא.) לאסור
 לקלש אשה על שיראנה ע״ש. ואפשר כיון דכל
 הטעם לאסור לקלש קולם שראה אוחה, שמא
 יראה בה לבר מגונה ותתגנה עליו, ואברהם ילע

 כנפשיה שלא יסתכל כה מעולם, והבן.
 (עיני שמואל)

דע לה. חנחומא לך ה׳  דמעיקרא לא הוה י
 ע״ש. ויפ״ע)

 שכפר איוב בתחיית המתים. עין אגרח
 כקורח (קע, כ׳ כלפוס ראשון). !יעב״ץ)
ב נתחלף. לקמן קטז ע״א, י ן איוב לאו  בי
 תענית כג ע״א ל״ה או, סוטה כז ע״נ, ע״ז יז
 ע״נ ל״ה מעות, נלרים פ ע״נ נרא׳׳ש ל״ה
 לאמר, אנות לר״נ פ״ז. (מא״נ)
ן בראתי. ויק״ר פט״ז, תנתומא  הרבה נימי
 תזריע. (יפ״ע)
ב נתחלף לי. (ע״ז יז ע״נ) י  בין איוב לאו
 תוס׳ ל״ה מעות. >לבוש)
ן כוי. פי ף תעלה הרבה טי ט ש ג ל  מי פל
 ורש״י כאיוכ כסי׳ הא׳ כתנ נערכי הורי[ נשערה
 שיטפא כוי, וכ׳ הרש״א כח״א לנ״י מנין לו.
 ונעלם מכ״ת להילקוט הכיא זאת כשם החנחומא
 לעיל ט׳ כפסיק אשר כשערה ישופני, וכ״ה כרכה
 ויקרא פט״י. (רש־־ש)
 כל טפה. כ״ר פי״ג, לכ״ר פ״ז, ירושלמי
 כרכוח פ״ט ה״כ, חעניח פ״ח ה״ג. !יפ״ע)
ל וקול. ויק״ר פט״ז. (יפ-עו  כל קו
ן עוה״ב. כדכתיב הרה . דייה מעי  רש״י
ן ולידה ביום אחד הכי ו ו הדי לדת יחדי ו י  ו
ן ליה במס׳ שבת ע״כ. נראה שסמך נ  דרשי
 על מ״ש שם עול עתילין אילנוח שמוציאין סירוח
 ככל יום שנאמר ונשא ענף ועשה פרי מה ענף
 ככ״י אף פרי ככ״י ע״כ, וכן ראיתי כת״ת. אכל
 ל״נ שעליפא ה״ל לאתרי(מעמיס ט) הנה ימים
 כאיס נאם ה׳ ונגש חורש כקוצר, וכ״ה (כייק״ר
 פי״ז) יבריח רבה (ס״ב) ובילקוט איוכ. וכן מ״ש
 בשה״מ שובה ה׳ את שביתנו בו׳ הזירעים
 בלמעה ברנה יקצורו הלוך ילך ובכה נשא משך
 הזרע בא יבוא ברנה נושא אלומותיו לרשו
 (בתענית ה א) שור כשהוא הולך ובוכה,
 ובחזירתו אוכל תזיז מן התלם ע״כ, ואח״ז ראיתי
 למהרש״א בחא״ג (ונשמט בסא״ג שנלססו עם
 הש״ס) שהביא הגי׳ מן הילקוט. ורמ״ש)
ו תורה. כצ״ל. (רש״ש)  ד״ה ברא ל

ב ״ ע ו ט ף  ד
ו רחמה צר בשעה  גמרא. אילה ז
. ׳ ן כו ן לה דרקו מי  שכורעת ללדת אני מז
 עי׳ מהרש״א ה״א(יומא כ״ט א) שבחב זה בשם
 מלרשות, ומצאתיו במלרש שמואל, (סי״ב) אבל
 יותר היה לו להביא משמא לגמרא. (עי׳ צל״ת
 ברכות י.). ירמ-ש׳
ולדת. כ״ה י  שמכישה בבה״ר ומתרפה ו
 בע״י. (רש״ש<

א איוב בימי יעקב. בירושלמי [סיטה ״ י  ו
 פ״ה ה״ו] ע״ש ר׳ אבא, ובב״ר [פנ״ז] ר׳ אבא
 בר כהנא, יע״ש פע״ו ופ״פ. (יפ-ע)
. ב״ר פמ״ג, ייק״ר ו פטי ט את שו פ ו ש ר ש  דו
 פי״א, במל״ר פ״י, רו״ר ס״א, אסת״ר פ״א,
 תנתימא שמיני, סס״ר פ׳׳ה. ויפ״ע)
ן עיניך. כתב הגרי״ב גיר׳ ל קיסם מבי  טו
 ילקוט וע״י שיניך. נ״ב גא הביא מ״ש הרש״א
 בחא״ג כאן. >רמ״ש)
נו היה. מגילה כו ע״א, סנהלרין  וותרן בממו
 ק3 ע״3. ;מא״נ)
ל איוב ותרן. בירושלמי א ו מ ר אבא בר ש  א״
 סוטה ספ׳׳ה ע״ש ר׳ חחליפא קיסמיא, ור״ז
 א״ל ימאן לליח הוא וחרן ליח הוא כשר, אלא
 ותרן על קללתי. (יפ־־ע)
ל עולם. עב״ר סע׳׳ג, קה״ר ו ש ר ד ו ג  פרצ
 פ״ט פ׳ כי לא לקלים. ;יפ״ע)
מו הקב״ה. ויק׳׳ר פי׳׳ז, ד שהטעי מ ל  מ
 רו״ר פ׳׳ב, פס״ר י״ז. !יפ״ע)
 רש״י. ד״ה אימא כמשעה. וכתיב ויחי
׳ כצ׳׳ל. (רש״ש)  כו
ן הוללות ו ש רב וכן כל ל  ד״ה מהול. מעו
ן ערבוב. מ״ש שכתורה צ״ל ו ש  שבתורה ל
 ״שכמקרא״ ורמז להא מש״א כויק״ר ר״פ אתרי
 יש״מ: להוללים למערככיא. וכ״כ כפי׳ לישעי׳:
 מהול, מעורכ ואין לו למיין כמקרא יכמ״א פותר
 לשחוק אמרתי מהולל מעורכ. רלוע לרש״י ז״ל
 הוא מהמלקלהיס כעלי השניים לכן ערכן יחל
 מהול עם מהולל. ,רמ״ש)
י וכוי. ״ ר ת. ד״ה דור. תימא ל ספו  תו
 תימה על חמיהחם לאטו לא ילעינן שאכימלך כן
 גלעון היה אטל ולא אשכול, והרכה כימי
 השופטים נמצאו כס לכריס שאינם הגונים כ״כ.
 והתם מיירי כמקכלי חורה, הזקנים והנכיאיס
 ואנשי כה״ג ותלמיליהס, ואסקינן התם לופי של
 סמיכה לא הוה. (ראמ״ה)
י כו׳. עיין כמלרש רות ״ ר . תימה ל  בא״ד
 וכמפרשים שם. ועיין כילקוט האזינו רמז
 תתקמ״ו. !מצפ״א)
לות. ׳ כל האשכו . תימה כו  בא״ד
 להאשכולות היינו אותן שנמסרו להם קכלה
 מסורה שכע״ס לור אחר לור, וכין השוסטים היו
 גם אנשים אשר לא היו ראויס לה, עי׳ כהקלמח
 הי״ר להרמכ״ס. (רש׳׳ש)

 דף טז ע״א
׳ . עד זה מדבר כו ׳ ו ג  גמרא. ויקחום ו
 כצ״ל. (רש״ש)
 ותסיתני בו. חגיגה ה ע״א, שכח סט ע״א ל״ה
 פורה, וכרש״י ל״ה כא, סיכה לח ע״א רש״י
 ל״ה לאפגורי, עירוכין מא ע״כ ל״ה מי, ולף כו
 ע״א, קדושין ל ע״א, ולף לה ע״א כרש״י, כ״ק
 נל ע״כ ל״ה רכ אחא, חולין מג ע״א [רש״י]
 ל״ה רק אח נפשו. (מא״נ<
 ותסיתני בו לבלעו חנם אמר ר׳ יוחנן
 אלמלא מקרא כתוב א״א לאמרו כאדם
ן אותו וניסת. נ״כ עי׳(חגיגה ה אי)  שמסיתי
 ר׳ יוחנן כי מטי להאי קרא ככי עכל שרכו
 מסיפין לו וניספ פקנה יש לו ע״כ. (רם״ש)
צה״ר הוא מ״ה. (שכת פט ן הוא י ט  הוא ש
 ע״א) תיס׳ ל״ה מורה. !:לבוש)

 אלמא בידיה קיימא מילתא. כצ״ל.
 !מעשה ר״ב<

 בדידיה קיימא אמר ר׳ לוי. כאן תנא יורל
 ומתעה וכוי. (חת׳׳ס)
ן דחזיא ו ש נתכוונו כי ״ ש ן ופנינה ל ט  ש
. גלולה מזו נאמר שכל מציאותו ׳  להקב״ה כו
 היא לטוכת האלם כמ״ש תז״ל [כ״ר ט, ט]
 עה״פ [כראשית א, לא] והנה טוכ מאל, זה
 יצה״ר הוא כוי, וכססר הזוהר [תרומה קסג.]
 למהו לזונה מקישטה ששלפה המלך להסית את

 כנו למען גסותו(ועיין כסולם שלנו ל״כ, א׳).
 ויעב״ץ)

ן. כרכות [ה ע״א]. !מא״נ)  בראת תבלי
וב אף אתה ת ליה חבריה דאי ד ה  ומאי א
 תפר יראה כוי. כי לרכמך אין לירא, כי
 מההכרת אין יראה, וכן ללכריך שאתה אומר
 ארץ נתנה כיל רשע אין תפלה, וכ״ש שאתה תפר
 יראה כהכחישך הכתירה, וגס אתה מגרע שיחה
 שהיא חפלה כמ״ש (כרכות כו:) אין שיחה אלא
 חפילה כהכחישך ההשגחה כאמרך ארץ נחנה כיל
 רשע. מזל״ה)



 יח הגהות בנא בתדא דף יז ע״א - דף יח ע״א וחידושים
 הקרקע יסוד הכותל(ולא משמת מתוגתא). שונ
 ראיתי כתו״ת לקמן שהאריך נזה. ;רמ׳־ש)
 לא יפתח. הא דלא מקשה מדתני ביין התירו
 ואי לא סמיך גס טי[ אסור, משום דמסיק לקמן
 (כא:) ניין מותר מסגי שמשכימו, וא״כ כיון
 שמשניתו מותר לסמוך אפילו לרבא. ועיין
 ירושלמי נכאן איתא ניין התירו אע׳׳פ שממעיט
 מפני שמשניתו, וכן בתוספתא. וכזה אפשר לתרץ
 דקדייק מהא דכ״מ (ס.) כיין התירו לערכ קשה
 כרך מסט שמשכיתו אמר ר׳ אלעזר עדא אמרה
 כל כאמת הלכה, ופרש״י ז׳׳ל מדיהיכ טעם
 למילתא מפגי שמשכיתו ואין לגמגם כדכר ונקט
 לה כאמת ש״מ כל כאמת הלכה ואין לגמגם
 ולמסס כרכר, וא״כ אמאי לא מוכת לה ג״כ
 מהכא, אלא משוס דהכא אין כל כך כרור דהא
 ממעיטו מ״מ כיון שהשכת יותר אין יכול למתות
 כידו, א״כ גס כאן אע״פ שיכול לכא לידי הססד
 מ״מ יכול לסמוך כיון שמשכיחו כעת היאך גקרא
 אותו מזיק, ומ״מ מוכח מירושלמי כפירוש
 המיס׳ מהכא משוס הכלא הוא, דאילו משום

 עשן היכא אשכחן דהעשן ממעיט ומשכיח.
 ופור״י!

 דירה שאני. סירש״י חגות ורפת נקר דירתן
 ש״א הן. עי׳ נחי׳ הר״י מיגש שפירש דירה
 שאגי, כלומר לא עניד אינש מניח דירחו אוצר
 כוי, וכ״פ הרמייה. והרמכ״ן כחכ: אכל מי
 שפירש שאין אדם עשוי לעשות דירחו אוצר כו׳
 כמדומה לי שטעה, שמצאחי כירושלמי כוי. ועי׳
 כשו״ת גו״כ מ״ת (ח״מ סי׳ לז) שהכיא אס
 הרמכ״ן ופירושו על הירושלמי, והשיג על פי׳
 הפ״מ (לא הזכיר כי כמרה״פ העתיק אמ פי׳
 הרמכ״ן) והוא (הנו״כ) פירש פירוש אחר על
 הירושלמי. וכנו הגאון מוהר״ש כהגהחו שם
 הניא גס את הר״י מיגש, ע״ש דכריהס
 באריכות. ועי׳ בקצה״ח (סי׳ קנה) שהביא ג״כ
 את פי׳ הרי״מ. ומש״כ עלי׳ הרמב״ן(כי מפני
 הכבוד לא הזכיר הרמב״ן אמ שם המפרש שהוא
 הר״י מיגש) ומסיק (הקצה״ח) כי אף שלא נזכרו
 דברי הרמב״ן(שאוסר גס דירה! לא בדברי הב״י
 ולא באחרונים, מ״מ העיקר כדבריו כיון
 שמפורש כן בירושלמי עכ״ל. ובאמת כפי הנוסח
 הירושלמי שלפנינו, ולפירוש הפ״מ אין מפורש
 כן, וכן לפי מש״כ הגו״ב שם ובגו בהגהתו יש
 לפקפק בזה. !רמ״ש)

 דמפסיק צונמא לקמן כו ע״ב ד״ה גזלן.
 :׳מא״נו

 הב״ע דמפסיק צונמא. פירש״י סלע חזק
 שלא יחפשטו שרשיו לשם. צ״ע ממה דאיתא
 בירושלמי(ברכות פ״ט, תעגית פ״א, ע״ז פ״ג)
 ובב״ר (ספי״ג) שרשי תטה בוקעין בארץ ג׳
 אמה, שרשי תאגה רכים בוקעים בצור. ובמדרש
 שמואל (ספי״א וע״ש בפכ״א) אילן פסטילס
 ושרשי תאגה שהן רכין ובוקעים בצור ובאבן.
 ובמדרש שו״ט (ע״ח) שרשי תאנה רכין בוקעין
 בצור תמשיס אמה ע״כ. ואולי השרשיס בוקעין
 למטה בעומק הקרקע ולא מן הצדדים. ועוד י״ג
 דצונמא קשה מסלע ומצור. עי׳ בערוך ערך צנס
 שכתב: צונמא פי׳ אבן תזקה והשה מאד. וכן
 לקמן (יט ב׳) גבי מ״ר בכותנ אבנים צריך
 להרחיק טפח. ושל צונמא מותר. והרמב״ס כתב
 תחת ״צונמא״ ״צחיח סלע״. ועי׳ ירושלמי רפ״ז
 דכלאים, הנריכה בסלע, הדא דמימר בהדי!
 צלמא, נרם נהדין רכיכא מתפמסמ היא. וג״נ
 שר״ל או שצ״ל נהדין צנמא. ;רמ״ש:
דר בנתיים. לקמן כו ע״א ד״ה אחד,  היה ג
 [שנת פד ע״אז. .לב!ש. מא-נ!
ן את המשרה מן הירק  תא שמע מרחיקי
 כוי. עי׳ רדנ״ז ח״ב סי׳ תתלד ביאור סוגי׳ זו.
 1מהרש״ם)

. ד״ה מתונתא. דבר לח. נמס׳ שנח  רש״י
 קג״א ריש ע״נ נמחני׳ ומטילין אוחו על החול
 נשניל שימחין(שיחלחלח), ונמס׳ מכשירין פ״ו
 מ״נ המעלה את האגודות כו׳ לגג נשניל

 שימתינו(שילחלחו מן האויר) אינן נכי יותן.
 !:ג׳ מהרש״א:

ז כמו ״ר בלע״ ו טנ  ד״ה טוריא. אי
. ועיי״ ש שסי׳ טורימא ׳ יא לרישיה כי  דטרי
 מוציי״ר נלע״ז וצ״ע. תזל״ה<
ן והעשן קשה י י  ד״ה אוצר. עליה כוי. ו
 להן. נ״ל למחוק תינח ויין דהא חנן המס דניין
 החירו. (אאמ״ו הגאון ז״ל מתק תינת ״ויין״
 ול״ג שאולי רש׳׳י מפרש הוראת מלת אוצר
 שיורה ג״כ על אוצר של יין. ולכן אם לא היה
 מפורש נמשגה ״טין התירו״ הוה סנירא לן

 כיון דנרישא לא קתגי להו, ורק נסיפא קתגי להו
 א״כ משמע דלרבותא קתני להו כמו חריצין
 וגעיצין ונכון. !.פור•••:•
. ג״כ שכת פ׳ כמה רושלמי  ד״ה סלעים. בי
 טומנין ה״א. (בנא״ח
טא ליה ד ד׳׳ה וסד. והא דפשי ״ א  ב
י או סד בסיד היינו  לגמרא דבסיפא הו
ם דההיזק אין כל כך מרובה שלא  משו
ל סיד לחודיה. וי״ל כפשוטו דלא פשיטא עי ו  י
 ליה לגמרא כלל, אלא דגמרא מוכיח מדלא עריכ
 ותני להו משמע דחד היינו עם סיד וחד או סד
 כסיד, וממילא כרישא היינו תרווייהו וכסיפא
 חדא דהיזיקא דסיסא קיל מהיזיקא דרישא אכל
 כאמת למאי דדחי הגמרא אפ״ל דחרוייהו שרן
 וכתרוייהו כעינן תרוייהו, או סגי כתדא, ומי
 הכריח לתוס׳ ז״ל לומר דכסיפא פשיטא ליה
 מסכרא. ;פור״י;
 בא״ד. כתוי״ט העתיק דכרי החוס׳ והפס אח
 הכ״י. ונ״כ: ככר קדמוהו דמן. הרש״ך בתשו׳
 (ח״כ סי׳ קצה) והלח״מ כהל׳ שכנים (פ״ט) וכן
 הדרישה והכ״ח והט״ז כסי׳ הנד. וכחי׳ הגהות
 הטור שם. (רמ״ש:
. נ״כ לא כחכ מקור ר״ח בטן  ד״ה כליא. פי
 המלה. ומפורש כערוך שכייה כלשון יווני, ועיי
 כד״ס. והרמ״ה כתכ ואיה דאמרי דכליא דחנור
 הוא הטיח שטחין את התנור מכחוץ כטיט כדי
 שלא יבקע ועטו טפח, וכ״כ השמ״ק כשם הר״י
 מיגש, ולא הודיעו מקור המלה. :רמ״ש:.

 דף יו ע״ב
 נפקא מינה למקח וממכר. עי׳ כחשו׳
 הרשכ״ש (סי׳ רפח) שציין המקומוח כש״ס
 שאיתא ״נ״מ למו״מ״ כשכח (לו.) וכ״ה כסוכה
 (לד.) בכיצה (ו סע״כ) כנדרים (כה.) כ״ק >כז
 סע״א) ב״מ (פ:) ב״ב (יז:) חולין (ש.) נדה
 (ח:) ב״פ. וסיים הלשין: אלו שאני זוכר עחה
 ואפשר שיש אחרות ואינני זוכרן עכ״ל. ואפשר
 שלו הוא וודאי. שכן איתא גס בשבת (כא רע״א)
 ובב״מ (עט סע״ב) ולקמן(כ:) ואפשר שיש עוד
 אחרות יאיככי זוכרן. ירנז״ש:
יה לבורות. הרא״ש ז״ל כחב  בשדה העשו
 (סי׳ א) ובשדה העשויה לבורות קמ״ל דכותל
 כור ג׳ טפחים וגם צריך להרחיק ג׳ טסחיס
 גמצא מרחיק ששה טפחים. וצ״ע דא״כ מאי
 פריך לקמן לאכיי ממתגיחין, דהא אס״ל
 דמרחיק כשלו ששה טפחים. ..פור״י)
 כל מרא ומרא דקא מחיית קא מרפית לה
 לארעי. עפרש״י. ול״נ דר״ל משוס דכל חלקי
 עפר סומך ודוחה חלק לחלק ונעשה כולו מקשה.
 אכל כשעושה חלל כאחח המקומוס אז נדחקים
 חלקיו הסמוכים לו אליו, וכן סמיך לסמוך עד
 שנעשה תלולה ומנוקכת כככרה. !וש-שו
 העשויה לבורות. מ״ק כ ע״א. (מא׳ינ-
י קשה. אמת הוא שהוכרח למתני  אלא לאבי
 לאכיי כותל כמש״ל על התיס׳ ל״ה מכותל. אכל
 אין הוכחה על שיעור הכותל אס לא כדמסיק
 שבאו ככ״א. !:ראמ״היו
 הבא בידים. תוספתא פ״ק. רפ־עו
רו ש״ח. ואנא . דייה וליתני מבו  רש״י
 ידענא כוי. נ״ל פירוש לפירושו דקס״ד דהא
 דמשני מכותל כורי שנינו היינו מצד פנימיותו
 הרואה את חללו. ולק מקשה שפיר דליתני מטרו
 ואנא ידענא כו׳ דאי מחלל כוי דהיינו מכוחל הכי
 דלצד מכירו אין זה כר. והחוס׳ לא הכינוהו כן.
 רש״ש

ג בא בידים. והאי דנקיט בא  ד״ה ה״
׳ כצ״ל. :רש״ש;  בידים כו
ת. דייה פתח. ופעמים מקצר. ספו  תו
 לכאורה החיליק פשוט, דהכא ע״כ צריך לשנות
 בור, אבל בהמניח ל״ ק מילי, ליכול לומר
 תרווייהו או חביח או כל. (ראמי־ה?
 ד״ה מכותל וכוי. א״י מאי קשה למנא ליה
 לאם סמך לו תכירו כחוך ג״ט אינו חייכ להרחיק
 יותר מג׳ מקרקעו דלאי כילי חכירו לשורה
 לקרקע דידיה כותל בורו. •:ראמ-ה;

 דף יח ע״א
 גמרא. דהני קשו לכותל. פי׳ ההבל
 עמהרש״ל. !חת-יס!
ל ״ מ ׳ הא ק ש מרחיקים את הזרעים כו ״  ת
 דמתונתא קשה לכותל. לכאורה צ״ע דלקמן
 (יט:< אמריגן הטעם מחמת שמרפין את

 נקרא כשם נכרכת כובסין ולא נברכת עורוח. לכן
 פירש ששורין את הכגדים, וכמ״ש ככתוכות
 (עז.) מקמץ צואת כלטם, לא ידעתי מה צורך כה
 אכל כאשכנז ראיתי ששורין כהם כגדים לפני
 ככיסס יוס או יומיס. (ימש״ש לא ידעתי מה
 צורך כה, כוודאי ר״ל לבד צורך הבורסקי לעיכוד
 עורות עיי״ש) אבל כערוך(ערך כקע) כתכ בשם
 ר״ח ששורין הבגדים בחוכה ומחמצין אותם
 במים ובמיני נחר כוי. וכ״כ הרמ״ה. ומאיזה
 טעם נקראה נדיין, לא טאר רש״י כלום. אבל
 נראה שנקראה כך ע״ש נדנוד הבגדים בעח
 שמשפשפין אוחס. וכ״כ כנ״י הלשון: ועושין
 אחרת שמנידין הכגדיס כה והיא נקראת גדיין
 כוי. ונדיין היא החפירה שכעין ונדין שם
 הכגדיס. וכן כערוך כחכ: למנדיאן פי׳ להטיל
 כסוכה הכגדיס לככסס כנדנוד כהולכה והוכאה
 כרגלים או ככלי עץ, כדרך שהטכסין עושין
 ומנתזין ניצוצות טיפות מיס על הכוחל בו׳ עכ״ל.
 אבל הרמ״ה (אשר כפי הנראה הי׳ כאן פיר״ח
 שבערוך לנגד עיניי) כחב: ומנדיאן לשון נתחה
 הוא. ותרגום ו-מזה [וחדי], וכן בשמ״ק מספר
 רבב״ש ז״ל בשם גאון. ונדיין לשון הזאה, ויז
 מתרגמינן ואדי כו׳ עכ״ל, ולדעת רש״י הוא
 מלה״ק שכ״כ 3פ׳ חוקת (יט ט) למי נדה למי
 הזייה כוי לשון זריקה עכ״ל. !ומ״ש׳
 ד״ה גפת. פסולת זיתים כוי. כר״פ במה
 טומני[ מכע״ל גפת של זיתים מנן או דשומשמין
 ע״ש, ונקטו הפוסקים שם דאפי׳ דשומשמין
 אסור עי׳ בהגראז״נ באי״ח שי׳ רנד סק״ג.
 ילקמן כגמרא (יט.) מדמן להדדי. וכן כר״פ
 כירה פי׳ דשומשמין. ;רשי׳ש;
. פסולת זיתים שנתעצדו בבית  בא״ד
 הבד. לכאורה קשה למה לא איכעיא להו כגמ׳
 כאן כמו כשכמ ד״פ כמה טומנין(מז:ן גפמ של
 זימים מנן אכל דשומשמין ש״ד. או דלמא
 דשומשמץ מנן וכ״ש חיתים כו׳ «ועי׳ לאאמ״ו
 הגאון ז״צ כהגהותיו). ונ״ל לומר דהכא פשיטא
 להגמ׳ דשל זיתים תגן. משוס דהאי תנא
 דמתגיתין כארץ ישראל קאי כמ״ש לקמן (י״ט
 סע״א) גט מרתיקיס את הזרעים (וכן הא דמנן
 (כ:) כיין התירו, וכן הא דתנן >כו.) לא יטע
 אדם אילן כוי. הוא ג״כ רק כא״י, כמ״ש כגמ׳
 שס ושם) וכארץ ישראל נא שטח כלל שמן
 שומשמין(וממילא ליכא גפת) כמ״ש כנדרים (נג
 א׳) הנודר מן השמן בא״י. מותר כשמן שומשמין
 ואסור כשמן זימ. יכככל אסור כשמן שומשמין
 ימומר כש״ז. ופירש הר״ן דכא״י אינן מסמפקין
 בלל אלא בשמן זימ. יכ״כ בפי׳ המיוחס לרש״י
 שאין מצוי בא״י שמן שומשמין אלא שמן זימ.
 וכבכל לא היה להס אלא שמן שומשמין. וכמ״ש
 כשכת (כו.) עמד ריכ״ז על רגליו ואמר מה יעשו
 אגשי בכל שאין להם אלא שמן שומשמין. ושם
 (בג.) אמר אביי מריש הוה מהדר מר אמשמא
 דשומשמין כוי. טון דשמע לה דריב״ל מהדר
 אמישחא דזיתא כוי (ומחמת ששמן זימ לא היה
 מצוי בא״י, היה מסחפק מחחלה בדשומשמי
 עיי״ ש במיס׳. ולשון ״מהדר״ הראשון הוא לאו

 דוקא אלא שגרא דלישגא).
י. ה (האי). תימה וכו ש ל ת. ד״ה ש ספו  תו
 ולפ״ד ה״נ לחרץ כסשיטוח דסכר כמ״ד לעיל
 דכדי לטורדו מעוה״ב, ולא חשיכ אלא הני
ו ה ״ אמ ו  שהקרן קיימת לעוה״כ. !

ט בו רמה. ר״ל ככשר, ו של י  ד״ה שבעה. ו
 אכל העצם לא ירקכ. !ראמ״ה

 ד״ה לא יחפור. כל הני איירי כוי. הנה
 רש״י כל״ה אלא א״כ כתכ להליא ללא כתיס׳
 והטעם מפני שהחפירה הסמוכה לבור מחלשת
 כותלי הכור ומרפה ואפילו ליכא מיא וכלאיתא
 כגמ׳ הטעם לכל מרא, וכ״כ הרמכ״ן. והא
 לקאמד כגמ׳ הטעם משוס מתוגתא קאי אאמת
 המיס ונכרכת כו׳ וכללינהו בהללי משוס להכל
 בחפירה. וניחא לשיטתו הא לפריך לקמן י״ט א׳
 מנא לילן בו׳ ומשני הא קמני אמח המים ולא
 קאמר הא קתני בור, ולשיטת המוס׳ צריך לומר
 כמ״ש לקמן ולו״ק. ;נשקי הגרי־יב!
 ד״ה לא שיח. ובפרק הפרה אחד החופר
ך לכולהו התם  בור שיח ומערות ומצרי
ן דכתיב בור בקרא. קשה ו ׳ ניחא כו׳ כי  כו
 מאי קשה להו כלל מפרק הפרה דהא החם איתא
 הכי במתניתין החופר בור עשרה טפחים כו׳
 חייב ואח״כ קאמר אחד החופר טר שיח ומערה,
 א״כ הא חזינן דחנא גופיה מצריך להי לריכויא,
 וא״כ שפיר קאמר הגמרא הצריטתא דאי תימא
 דאגכ כור קתני להו א״כ כרישא הו״ל למתני
 החופר בור שיח ומערה ונפל שם שור חייב, א״כ

 אף שהי׳ גבי אתונות מעין עוה״ב, אבל עול היה
 מתאווה למה שלא הי׳ בילו, לכך לא היה חלקו

 מעין עוה״ג, אחרי שהיה חסר לו עול והבן.
 !עיני שמואל!

״א אף דוד. בירושלמי ברכוח פייט ה״ה י  ו
 יסיטה ס״ה ה״ה מחלק בין אברהם שעשה אח
 היצה״ר טוב שנאמר ומצאת אס לבבו נאמן, אבל
 לול לא היה יכול לעשות כן אלא הרגו בלבבו
 שנאמר ולבי תלל בקרט. (יפ״ע:
 משה ואהרן ומרים. לב״ר סוף סי״א,

 שהש״ר פ״א, תנחומא ואתחנן, אלר״נ פי״ב.
 דפ״ע)

 מרים בנשיקה. מו״ק כת ע״א. ,:מא• נ־
 שבעה לא שלטה בהם תולעה. הגי שבעה
 מגמרא, אבל ולאי מכלעלי אלה היו צליקיס רטם
 בכל הלורות שלא שלטה בהם, הרי אפילו לור
 המלבר שגאמר בהם [תהלים צה, י] ואומר עם
 תועי לבב הס, וחלקו במשנה [סנהדרין קח.] אם
 יש להם חלק, חזא להו רבב״ח כמאן דמבסמי
 [לקמן עה:] ור״א בר״ש דשהה שנין טובא
 בענייחא >עס שפעם אחח נפיק ריחשא
 מאודניה) והוי קרי אנפשיה אף בשרי ישכון
 לבטח [ב״מ פו:], גם באמוראים ר׳ אחאי בר
 יאשיה יוכיח [שבח קנב:] ואמרו [שם] כל מי
 שאין בו קנאה אין עצמוחיו מרקיבין, ולא עוד
 אלא שאפילו בדורותינו נמצאים כך, עלח״ש
 אטח. ויעבייץו

. עי׳ שוח״ט ט״ז. ד9־ע< ן י ישכו  אף בשר
 ההוא רחמא הוא דקבעי. איכרא איח ליה חו
 קריא אחרינא [חהלים קכ, יכ] כעשכ איכש,
 ודוגמא להך מנינא כלישנא כמשנה דחלק
 [סנהדרין צ.] ארכעה הדיוטוח. (יעב׳-ץ!
 ארבעה בו׳. שכת נה ע״כ. יכמות עז ע״א ד״ה
 אס קודם. !׳מא״נ!

ל נחש. בערוך פי׳ כקולמסו שנכתכ ו ש  בעטי
 כו המות, לשון עט סופר. ׳:מל״ה׳
ל נחש. פירש״י כעצתו כו׳ ו ש  ד׳ מתו בעטי
 חרגוס של עצח כוי. חידוש על הגרי״כ ז״ל שלא
 ציין כגליון כדרכו מפי׳ הערוך ערך עט שכ׳
 כעטיו פי׳ כקילמיסי שנכתכ כו המוח כמו עט
 סופר. פ״א כעצחו. וכ״כ הרד״ק כשרשיו כשם
 ר׳ יונה שידמה מלח עט היא מן השלישים משרש
 עטה, אתר שמצא כדכרי רכותינו ד׳ מתו כעטיו
 של נתש, ופירשו בו בקולמוס שנכתכ כו המות
 לב״א. (וע״ש ברד״ק שכתב שהנכון פי׳ בעטיו
 בעצתו, והראיה מתרגום רות, וגס הערוך מביא
 שם את התרגום הלז, והמוסף ערך יעט) וכבר
 כתב הגשי״ר ז״ל שנראה שבעל הערוך השתמש
 בס׳ השרשים של ר׳ יונה. (ושכח להביא ראיה
 מזה הערך שהוא בלשונו ממש). אמנם מ״ש
 שהעריך בערוך מעפרת ובערך סך שכחב בשם
 בעלי מקרא ירמוז לסירישו של ר׳ יונה בשרשיו,
 לא כוון יפה, כי ברור שכוון לר׳ מנתם בן סרוק
 שכתב במתברתו ערך אפר וערך סך לשון זה
 ממש. :רמ״שין
ל נחש כוי. עי׳ זהר ו ש  ארבעה מתו בעטי
 בראשית (גג.) בפסיק וישמעו את קול וכו׳ דגם
 יהושע מת בעטיי שנ נתש. ;חהרש״ם;
ל נחש. (יבמות עז ו ש  בת מי שמת בעטי
 ע״א) תוס׳ ד״ה אס. :לבוש׳
 מתני׳. סד בסיד. טרושלמי רפ״ב שני ממני׳
 יסד בסיד אס סד בסיד כל שהוא אס לא סד בסיד
 ג׳ טסמיס מהדא מרמיקין הגפמ והזבל כו׳ או
 סד בסיד, נ׳ פירושו דמרווייהו בעינן ופריך
 דלמא או קמני ובסד ל״ב ג״ט ומשני מהדא
 מרחיקין כוי והמס או סד קמני ולמה לא
 ערטנהו כבגמ׳ לקמן יט ע״א. :יפ״ע:

ן את הגפת ואת הזבל. נ״ב עי׳  ומרחיקי
 ברמב״ם שכתב את הגפמ ואמ הזפמ, ונראה
 שהיתה גירשתי כן. וע״ש בלמ״מ וגס בקיצור
 ססקי הרא״ש השמיט זבל. (ימ-ש!
יפ ע!  ואת הסלעים. עמ״ש לקמן יט ע״א. ;
 את הזרעים. כירושלמי כלאים רפ״ז מקשה
 מזה ומתרץ ככגמ׳ לקמן יט ע״א. ייפ׳׳עז
. ד״ה מערה. מקורה כקירוי. והיא  רש״י
 מרוכעת כדאיתא ככ״ק (נ׳ כ׳). ורש״ש׳
ן י ר  ד״ה נכרכת לכבס בגדיהם בוי. ששו
 את הבגדים יום או יומים בצואת כלבים
ן י פ ש פ ש מ י והיא קרויה מחמצן וא׳ ש  כו
 בה והיא קרויה נדיין. וכ״כ לקמן (יט אי).
 והנה ככרכות (כה א׳) מוכח דצואת כלטס הוא
 לעיכוד עורות. וכ״כ רש״י כחגיגה (ד.) אכל כאן



 הגהות כבא נתדא דף יח ע״א - דף יט ע״א וחידושים ־ט
 שמפרש ללא ימלאו מים נננרכת רק נעת
 שצריכים לכנס שם ולא יחזיקו שם המיס
 כקכיעוח. (תז־ש)
 במפולת יד. סרש״י לחוק. ולעל״נ להוא נגל
 מפולח שודם עיין ב״מ (קה כ) וערכין(כה.).
 ופי׳ מפולת שורים נ״ל ללא כסרש״י שו״ש אלא
 ע״ל שמנואר במשנה רפי״ז לאהלות נותן רוכע
 כרשיניס על בורך המחרישה ע״ש נפי׳ הרע״ב,
 והיינו שחורש וזורע כאחל. והמקשה הוה ס״ל
 למיירי במפולת שורים ולכן שסיר הקשה חיפוק
 ליה משוס מתרישה להא הזדעה והתרישה
 כאתל, ומשני ליה במפ״י והיתה תרושה מעיקרא
 ומיירי בלוקת כללעיל. ובזה מתורץ הצע״ג
 שהניח הגרע״א ז״ל בסוף קונטרס במילי מזקין,
 ועמש״כ בפסחים (מז ב) בס״ל. ולע למש״ב
 למיימ בלוקס, לסמש״כ התוס׳ לעיל ל״ה ואי לא
 סמיך, לחלק בין אילן לשא״ל, יש ללון בזה לצריך
 לטעם המחרישה. ירש״ש!

׳ משום מיא. עפרש״י. ולעל״נ  ותיפוק לי
 להקושיא קאי אשינרא בחורש לאילנוח והמה
 לרך להשקותם אפי׳ בשלה הבעל, עי׳ ריש מו״ק
 ברש״י וחוס׳ בר״ה מושכין. ,רש״ש<

י קאי. תענית ט ע״ב, כתובות סז.  תנא בא״
 ב״ק. ימא״נ)
. (כצ״ל ומלת ם דמשתכי  רש׳׳י. ד״ה משו
ו שמעלה מ שמעתי ״ כ ב  הנך למחוק) ו
 חלודה. ר״ל אבל כאן א״א לפרש כן למאי
 תלולה שייכא בקלירת חרס. וכ״מ בתוס׳ שכן
 כוונתו וללא כתוי״ט שהבינו לרוצה לסרש הכא
 כן. (רש״ש;

ש י ג ר״ח בא בידים. ו ״ ת. ד״ה ה ספו  תו
ן נראה  ספרים דלא גרסי האי דיוקא ואי
י גופיה. ״ ר  דהא איכא למיבעיא ההיא ד
 ואפ״ל לרבי יהולה ולאי וסל בסיל קאמר, להא
 נתזי אנן לטלאי אין סברא לומר לכשסל כסיל
 אין צריך להרחיק כלל, אלא ולאי אי ס״ל לאו סל
 בסיל חנן היינו לכשסל בסיר לא בעינן ששה
 טפחים אבל מ״מ קצת שעורא בעינן. וא״כ
 בשלמא במתניחין לקחני לא יחסור אלם בור
 סמוך לבורו של תטרו אא״כ הרתיק שלשה
 טפחים מכוחל של חבירו וכלמפרש הגמרא לעיל
 הא קמ״ל לכוחל בור שלשה טפחים, למסחמא
 הרחיק הראשון שלשה טסחיס שפיר, אפ״ל לאו
 סל בסיל חנן כיון שיש כוחל ג׳ טפחים, וכן אם
 היו באים שניהם כאחח היה זה מרחיק טסח
 ומחצה וזה טפח ומחצה. וזהו הנ״מ
 לבשמרחיקין ששה טפחים בין שניהם סגי בלא
 סיד או ג׳ טפחים עם סיר, אבל בר׳ יהולה
 לקחני זה מרחיק שלשה טפחים וסל בסיד וזה
 מרחיק שלשה טפחים וסל בסיל, לא ירעינן כלל
 שעורא כמה צריך להרחיק בשסל בסיל, ובלא
 הרחקה ולאי אי אפשר. >פור״י)

׳ ר״ח י נראה כפי ״ ר ל  ד״ה משום. ו
ן ע״ת י מעל ׳ ו ש להרחיקו כו ״ מ  ד
ם לא משו ן לקמן גבי זרעים ו נ  כדאמרי
. לכאורה קשה לפירושו לא״כ מלוע ד  הבל כ
 שנאם במחניסין סלעים גבי הנך בהיזק הבל, גבי
 זרעים ומחרישה ה״ל לשנויה, כיון לחל טעמא
 להו שמעלין עפר חיחוח. ואולי י״ל ע״ס מש״כ
 הב״י והפרישה לבזרעים ומחרישה לא שייך בהו
 סל בסיל, ובסלעים מהני סל בסיל. אח״ז ראיחי
 בשמ״ק בשם חוססי הרא״ש שהרגיש בזה וכתב:
 ובהלי זרעים ומחרישה ה״ל למחנייה, אלא ללמי

 להנך שהם מטלטלין ואינם קבועים עכ״ל.
 (רחייש!

י שלמ ו ר הר״מ הביא ראיה מי . ו ד  בא״
 התם דגרסינן התם איתמר שהםלעים
ן הסלעים  מרתיחין הבא איתמר שאי
 מרתיחין. מש״כ מירושלמי התם, כיוונו
 שהירושלמי הוא בשבת (פ׳ במה טומנין) ולא
 כאן בב״ב. ושם טרושלמי אמר מקולס: כל לבר
 שמרחיקין אותו מן הכותל אסור לטמון בו. ונכון
 מ״ש ״החס אמר״. ר״ל בב״ב אמר שמרחיקין
 אח הסלעים מה״כ. ומוכח שהוא לפי שהסלעיס
 מרחיחיס, והכא איחמר שאין הסלעים מרתיחין.
 ר״ל בשבת שלא חני במשנה סלעים בהלי מיני
 שאין טומנין בהם. והמהרמ״ל לא עיין בפנים
 וסבר שהירושלמי הוא בכאן, לבן הגיה בטעוח
 מהכא להתס ומהחם להכא. (תז״ש)

 ד״ה המבריך. אי כשהרחיק ד׳ טפחים
מאי איריא] מן הצדדים, כצ״ל. !יעב״ץ) ] 

ן ברחוק ג׳. וע׳ י ד רע הצד ו  בא״ד. כשז
 בהג״א, וצע״ג להא עטרת הגפן ו׳ טפתיס.

 עפר תיחוח ומלקין את ארצות הכותל, והכא
 מסקנת הגמ׳ משוס למתמם. (יפ-ע)

ל בני אדם כי דרכן ש י לדבא ו ל אבי ״  א
ל ארגמן נות ש זי צמר ובלשו ן בגי  להטמי
 וכוי. קשה ללמה לי להקשות מברייתא, וגם
 שאינה כ״כ קושיא חזקה להא אפ״ל לתנא
 דמתניחין לא חשיב זה שאין לרכן של ב״א
 להטמין, ותנא ברא קא תשיב. הא יכול להקשות
 קושיא זאת ממחניחין גופה (שבת מט.) דקתני
 טומנין בשלחין ומטלטלי[ אותם, בגיזי צמר ואין
 מטלטלין אוחס. ולומר דענין הקושיא היא
 מלשונוח של ארגמן דלא קחני במחניחין הוא
 דוחק, וע״ש בס׳ במה טומנין דמוקי לה בשל
 הפתק ע״ש. יפור־י)

י צמר ז ן בגי ל ב״א להטמי כי דרכן ש  ו
צ ״ ן בג י ל ארגמן דתניא טומנ ות ש נ לשו  ו
ן כי מו ל ארגמן ו נות ש ר ובלשו מ פי צ בצי  ו
 כוי. לכאורה קשה מאי צריך להטא ברייתא כיון
 שיש משנה ערוכה (וכמ״ש התוס׳ בעירוטן
 (עט.) דאין להביא ברייתא כיון שיכול להטא
 המשנה). והל״ל וכי דרכן של ב״א להטמין בגיזי
 צמר דתנן (שבת מט.) טומנין בשלתין ומט״א.
 בגיזי צמר ואמ״ט אותן. ועוד מדוע דלג אטי
 ״ציפי צמר״ ט לפי הנראה הנסוציס במסרק
 בוודאי יותר הס יקמס מגיזי צמר שהם בלתי
 עבודים כלל, אשר לפעמים הבעה״ב יתקנם
 להשתמש בהם כמ״ש בשבת (נ.), ואס אין דרך
 ב״א להטמין בגיזי צמר כש״כ שאין דרך להטמין
 בציפי צמר. לכן עלה בדעתי להגיה ולמתוק
 מדברי אטי הנו תיבות ״בגיד צמר״ לפי שבאמת
 דרכן של ב״א נהטמין בגיזי צמר ובציפי צמר. אך
 קושיתו היא מלשונות של ארגמן היקרים שאין
 דרכן של ב״א להטמין בהם. לכן הוכרת להטא
 את הברייחא ששנו חכמים שם לשונות של
 ארגמן, כן נ״ל. וח״ל שהנחני בדרך אמח, כי כן
 מצאחי בערוך ערך לשון שבחב וז״ל: בפרק לא
 יחפור בגמ׳ מרחיקין אח הגפח, וכי דרכן של
 ב״א להטמין בלשונות של ארגמן דחניא בריש
 גמר׳ דב״ט טומנין בג״צ ובצ״צ ובלשונוח ש״א
 כוי. וכעח נדפס הד״ס וראיחי שהביא בשם כ״י
 הגי׳ ״דחנן״ ולס״ז יש למחוק אח הברייחא
 ולכתוב לשון המשנה. גס הביא בשם מגיה בכ״י,
 ולא מהערוך. ירמ״ש)

] ליתני חדא מינייהו י כו עו ו ו רי ד עלי י ג י ] 
 באידך. (יבמות לא ע״3) תוס׳ ד״ה אי.

 (לבוש, מאת:

. תענית ת ע״א ד״ה אס. ם דמשתכי  משו
 (נזא״ו!

ם דמשתכי לה לקדירה. נ״ב עי׳  משו
 סירש״י ותוס׳. ובערוך ערך שתך מביא גירסא
 דמשברי לה לקמרה, וכ״ה ברמ״ה. >רמ״ש1

. לעיל יז ע״א ד״ה סלעים, ל דמחממי  בחו
 שבת לת ע״ב ד״ה לא יטמנה. ;נזאינ)

רי קריר. הא דמקרירי  דמחממי חיים ומקרי
 קריר הוא במשנה ערוכה (שבת קנא.) מטילין
 אותו על החול בשטל שימתין. (וברי״ף הגי׳
 שיצטנן) ונזכרתי שבירושלמי שבת סב״ט על הא
 דלא בחול, איתא: תמן תנינן מטילין אותו לחול
 בשטל שימחין, ההן חלא מירחח רחחא, ומיצן
 צוננא. >רמ״ש)

א חול. נ״ב עי׳ פירש״י,  והא תני ר׳ אושעי
 וכ״ה בחוספחא דפירקין. אבל מ״ש: החס
 במתונא, וסירש״י אצל היזק ליחלוח שנאה ולא
 אצל הבל, הנה בתיססתא שם שנאה אצל היזק
 הבל ולא אצל ליחלוח. ורמ•ש

 הא תנא ליה אמת המים. מדלא אמר
 ממוקדם הא חנא ליה בור ושיח כוי, משמע
 דטעמא דבור ושיח ומערה הוא כמ״ש רש״י
 במשנה, מפני שהחפירה סמוך לבור מחלשח כו׳
 וכמ״ש בגמ׳ כל מרא ומרא דקא מחית כר, ודלא
 כחוס׳ שם דטעמא משוס מחונחא, וע״ש
 בתד״ה לא שיח. (ומש״כ רש״י שם בוודאי לא
 קאי רק על ט״ש ומערה, ולא על אה״מ ונב״כ)
 וכ״ב הרמב״ן בחידושיו על המשנה. ועי׳ מש״כ
 המש״ק בשם הרשב״א שם, והמהרמ״ל שם על
a r m  דיבורי החוס׳. !

ם דקביע אבל נברכת  דאי תנא אה״מ משו
 הכובםין דלא קביע. סירש״י דנבה״כ לא
 קטע דהכובס משתנה לפעמים לאומנות אחרח.
 נ״ב: הרמב״ם בפי׳ המשנה כתב ומ״ש נברכת
 ואה״מ הוצרכו שניהם כדי שלא נאמר באה״מ
 בלבד צריך להרחיק ג״ט לפי שהמים נגרים שם
 חמיד אבל נברכח הכובסים לא כוי. משמע

 והני לא מזקי הני. עי׳ ירושלמי ה״ט דאיחא
 שם מרחיקין הבצלים מן הכרישין, וראבר״ש
 מחיר, א״ר יעקב בן מסאי מגו אילן מחניחא
 כשם שזה מרחיק זה מזה כך מרחיק זה מזה, ר׳
 אבהו בשם ריב״ח מסט שפי הדבורים חד
 ומחריבות הדבש. ונראה דפלוגחייהו דראבר״ש
 ורבנן אס הבא לסמוך צריך גם הניזק להרחיק
 חצי ההרחקה, וס״ל לת״ק דצריך להרחיק ור׳
 יעקב קאי לת״ק וקאמר דה״ה לכל אילן דמחני/
 ור׳ אבהי הוא ענין אתר לפרש היזק התרדל
 להדבוריס. (יפ׳־ע)
׳ י כו ״ ר  רש״י. ד״ה ואי לא. ואית ליה ל
 5צ"ל טי. (רש״ש)

. ד ׳ הקונטרס כ . פי י ג  תוספות. ד״ה לגלו
. ירש-ש) p הוא לקמן(בה 
מ קצת שלא כהוגן ״  ד״ה ואי לא. מ
ד כצ״ל בלא וי. רש״ש<  עושה גם כ
ן דסמך בהיתר לא ו מ כי ״  ד״ה מכלל. מ
ב מזיק. אע״ג דהשתא הדר טה ממה  חשי
 דמוקי בלוקח כמ״ש התוס׳ בד״ה וסבר לסיר״ת
 ור״ח, דדבור זה של התוס׳ כאן קאי לסר״ח
 ור״ח כמ״ש מהר״ם, מ״מ קאמר דסמך בהיחר
 טון דמסיק דמוחר לסמוך כל זמן דליכא ניזק
 כמ״ש התיס׳ בדבור שאת״ז, ד״ה וסבר ודו״ק.
 (מל״ה).

צרך לחלק  ד״ה וסבר. וקשה לו מה הו
לז ללוקח דמשרה. ן לוקח דאי  בדוחק בי
 ר״ל לסי מה דאוקי דבעל החרדל זרע חחלה
 בהיתר כשהי׳ שלו ואח״כ מכר מחצה ואעס״כ
 צריך לסלה החרדל, ואף דבאילן כשסמך בהיתר
 לא יקוץ חנקו החוס׳ לעיל בד״ה ואי, דשאני אילן
 דאיבא הפסד מרובה וזה דוחק. וחל-ה)

ע דסמיך בעל הדבורים מ ש . מ  בא״ד
 תחלה. לא אטן קושיא זו. דאה״נ דלקושטא
 קשרי ר״י גם בסמך בעל הדבומס דסבר כ״א
 רשאי בשלו. אבל מתני׳ קאי אליטיהו דרבנן ולא
 שרו רק משום דהדבוריס מזיקות, וטעם זה אינו
 מספיק בעשה בעה״ד בהיתר. והא דאמר
 בתוספתא בתרדל דוקא, היינו דבאינך צריך
 הרחקה כ״ש גס לר״י כססק הרמב״ם [אבל
 במשנה א״א לומר כן, דפריש טעמא דל״ש רק
 בחרדל] מה שא״כ בחרדל דבע״כ הרחיק גם
 בעה״ד כ״ש מהחרדל. וז״ש כדרך שעשיח ובו׳.

ט ע״א  ק* י
ן אמד רב נחמן לא נכרכת כובסי  גמרא. ו
ש אלא מן ״  אמר רבה בר אבוה ל
ן ארבע אמות י  המחמצן אבל מן הנדי
רמי בו׳. ׳ ואיכא דדמו להו מי  תנ״ה כו
 לכאורה מאי נ״מ בין הני חרי לישני, וצ״ל מ״ל
 דס״ל להגמרא וסד בסיד חנן, וכדאמרן לקמן
 פשיטא יסד בסיד חנן, וא״כ אי קאי אמחניחין
 ל״ש אלא מן המחמצן בעינן שלשה טסחיס וסד
 בסיד אבל מן הנדיין ארבע אמוח ובלא סיד,
 וברייחא אע״ג דלא חני אלא שמונה אמוח אס״ל
 דסמיך אמתניתין דבעינן וסד בסיד, אבל למאן
 דרמי ליה מירמי מתני׳ אברייתא, אפ״ל כפשוטו
 דברייתא דבעינן ארבע אמות בלא סיד כיון
 להברייתא לא הזכירה סיד, וגס ר׳ יותנן לא קאי
 אמתניתין אלא למתרץ הרומיא אהללי, ומתניתין
 בסיד וברייתא בלא סיל. והא ללא פריך הגמרא
 מהא דבמתניתין תנן וסד בסיד ובברייתא לא תני
 סיד, אפשר משום דהוה מצינן לומר דמתניתין
 או סל בסיד חנן. (פוי״י)
. (מ״ק ת ע״ב) ו אלא מן המחמצן  לא שנ
 תוס׳ ל״ה גיהא. (לבוש)
. חגיגה ל׳ ע״א רש״י ל״ה  מן המחמצן
 המקמץ. (מא״נ)
 נכרכת. מ״ק ח ע״ב ל״ה גיהא. ימא-נ)

 או דלמא או סד. עמש״ל בריש פירקין.
 (יפ״ע)

 ר״ח בדר״א מתני לה בהדיא אלא א״כ
. נראה לר״ל לתני ברייתא שמפורש בה ד  כ
 מחמצן, לבמתניתין לא יאות לשון זה, וכה״ג
 בב״מ(קז.). (רש״ש)
ט דלא תני חול. טרושלמי פ״ל לשבח ״  ה
 ה״א מקשה אהאי דחני ולא בחול מהא דתני

 מטילין אוחו לחול שלא יחחמם, ומשני כהכא.
 (יפ״ע;

ן בסלעים. ן דרכן להטמי  לפי שאי
 טרושלמי כאן ה״א ובשבח פ״ד ה״א משני כאן
 וכאן אין הסלעים מרחיחין אלא מפני שעושין

 שמ״ש חתת אוצרו ש״ח קאי ג״כ על יין. (וע״ש
 רש״י והעשן קשה להס. קאי על חבואה ושמן)
 וכ״כ רש״י לקמן (כ:) טין התירו ״אם היה
 אוצר של יין״ ובל״ה תמרי ורמוני ״א״ד אין
 אוצר אלא בתבואה דין ושמן״ ומ״י הלשון:
 לעיקר אוצר הוא ממין תבואה או יין ושמן.

 ובגמ׳ נמצא כ״פ הלשון ״אוצר של יין״).
 (רש״ש,רמ״ש)

ד כצ״ל בחי״ח ׳ ר״ח כ  ד״ה ה״נ. אבל לפי
 עי׳ ע״ב. >רש״ש)

ד את פיהם מחד  ד״ה ואת החרדל. ו
. כ״ה לקמן בגמרא  ואוכלות את דבש שלהן
 (פ:), אבל הרשב״ס פי׳ שם לאלרבה זה גורם
 שתוזרות ועושות לבש. ולכאורה יל״פ לההפסל
 הוא שמסתרסות כלאיתא שם, והרמב״ם בפי׳
 כתב שגורס שיעשה הלבש חמף ותל. וז״ל
 הירושלמי לקמן על מתניתין מפני שסי הלבומם
 חד ומתמבות הלבש. וזהו כפרש״י או
 כהרמנ״ם. (1־ש״ש)

דאי מזיק ן ו ש ע  תוספות. ד״ה לא יפתח. ו
ל לנסכים. ולע״ד ן פסו ש ו ע ין מ ן דהא י י  לי
 אין מזה קושיא (כבר קדמו בזה הרמב״ן
 בחימשיו כאן. רמ״ש) להא מבושל ג״כ פסונ
 לנסכים ותנן ברפי״א לתרומוח אין מבשלין יין
 ש״ח כו׳ ר״י מתיר מפני שהוא משטתו, והא
 לססולין לנסכים משוס משחנו וכמו שהאריך
 בזה הרא״ש לקמן פ״ו סי׳ י׳ ע״ש. (ועמ״ש
 3ס״ל במגילה (טז ב)) וכל היינוח לאו לנסכים
 קיימי עי׳ ב״ק (צח.). (רש־ש)

ל לנסכים. שן פסו . ״ דהא מעו ד  בא״
 בהגהות הרש״ש כתוב דלמא משוס לנשחנה במו
 מבושל, ובן איתא בתידושי הרמב״ן. ול״נ דאס״ל
 דס״ל לתוס׳ דבשלמא מבושל נשתנה כמו
 לאשבתן גבי בשולי כותי (ע״ז לף לג) דבשול
 נקרא נשתנה, אבל מעושן לא נקרא נשתנה כמו
 לבטשול כותי מותר, אע״כ הא לפסול משוס
 לאשתני לגריעותא. (פור־׳י)
. ולעל״נ לל״מ ד ל ה״ה כ ״ מ  ד״ה הא. ה
 לשנויי הט משום לתני טין התירו ואס איתא
 ללמא מימלך יעשנו למבואה ולשמן. 1רש״ש!

. עיי בחו״ח שלא ד ל ה״ה כ ״ מ . ה  בא״ד
 הזכיר אח לברי החוס׳, וכחב ללא מצי לשנויי
 ה״ה כוי להא בהליא קחני עלה אס היתה ר״ב
 קולס לאוצר מוחר. וכ״כ המהרמ״ל בשם מקשין
 העולם. וכבר קלמס בזה הרשב״א בחילושיו
 המובאים בשמ״ק. ומש״כ מר אבא הגאון ז״ל.

 הוא כעין מש״כ הרשב״א שם בחירוץ השני.
 ורח״ש)

 ד״ה ואם. וה״ה חנות. וכן מבואר טרושלמי
 ה״ג ע״ש, וכ״ה בחוספחא פ״ק. •:יפ״ע!
ל ש ן ו ל נחתומי . וה״ה חנות ש ד  בא״
 צבעים ע״כ. חילוש שלא הביאו זה בשם
 התוספחא לסרקין כי כן מפורש שם. >תז״ש)

. וחדא מנייהו נקט. לפרש״י לההזיק ד  בא״
 הוא משוס עשן, ולאי אם עשה סטרו אוצר אסור
 לו להסיק ולהזיק לחטרו בילים. אך אין כן לעת
 החוס׳ כ״ה ב׳ ל״ה עני והעשיר. (1־אמ-ה)

. כצ״ל ד ׳ ר״ח כ  ד״ה ה״נ. אבל לפי
 בחי״ת, עי׳ ע״ב בל״ה וסבר. (רש״ש)

כ ״  דף יח ע
 גמרא. ואי דלא סמיך הכי משכחת לה.
 לפעל״נ ללמאן לשרי סמיך סבר לרבנן ור״י
 פליגי בסברא זו. ר״י סבר טון שהרבוריס באין
 מעצמן לאכול חרלל הוי בעה״ח כסמוך בעלמא.
 אבל למאן ללא סמיך קשה בחרחי, לרבנן היכי
 סמיך בעה״ל ור״י מ״ט שרי בעה״ח, ולא סבר
 לחהוי קולא להאי מה שגס סטרו מזיקו. ור״ס
 סבר לגם המהשן סבר לקיל היט לשניהם
 מזיקים לר״י, אלא רמקשי לרבנן לל״ל הך סברא
 האיך סמיך בעה״ל. ואהא משני בלוקח, והיינו
 שבעל לבורים לקח חצי שלה ובה לבורים.
 והמקשה סבר למשני ליה ששניהם סמכו בהיחר
 בהיוחס של אחל, משוס לקשה ליה גס אר״י
 מטעם הנ״ל, ולכן הקשה מ״ט לרבנן ור״י
 במשרה ררקות. ומשני רטנא לסבמ רבנן שעל
 מי שנקרא מזיק שהוא עושה עיקר ההיזק כמו
 הכא בעה״ח עליו להרחיק, להלבוריס אינן
 מזיקוח כ״כ, והשתא ל״צ לאוקמי בלוקח. ור״י

 סבר טון לשניהם מזיקים א״צ להרחיק כלל.
 (ראמ״ה)

 אמר רב פפא בלוקח. עי׳ חשו׳ רעק״א סי׳
 קנא באורך בסוגי׳ זו. (מהרש׳ים)



 כ הגהות בנא בתרא דף יט ע״א - דף יט ע״כ וחידושים
 סברא לומר להצטרפות שגי הטעמים גורמים
 שאינו ממעט, וגם אי אפשר לתרץ לוקא רקיק
 כיון לסופו לפול מאליו כיון רבאמת איכא כרקיק
 עול טעם מנא ילעינן למשוס האי טעמא הוא.
 וזה לותק להגמרא לומר לשמואל הוה ילע
 לנולע להטעס הוא משוס לסופו ליפול, לאל״כ
 לנקט עבה להא אפשר לנטעה ונאמר לבעינן
 תרוייהו לכך נקט רקיק. ע״כ מתרץ הגמרא לא
 מיבעיא קאמר, להיינו שמואל לא אתא
 לאשמועינן כלל לבעיק בטול, אלא לזה הי׳ אצלו
 ללין פשוט לבעינן בטול, אלא לאתא לאשמועינן
 לה״א דרקיק נקראת בטול כיון לממאיס, קמ״צ
 לרקיק אינו ממעט ולא בטלו. משא״כ אם טמא
 להיה לו לשמואל לפשוט לבעינן שלא יפיל מאליו
 א״כ אמאי נקיט כלל האי לינא, וכה״ג כתב
ל שבועות (לף בג) בתוס׳ ל״ה מי  המהרש״א ד
 איצטריך עש״ה בתוס׳ ובמהרש״א. יפור״י)
ן לו בידות האוכלי  ד״ה ותיפוק. דאפי
 מוכח בפ״ק דסוכה כוי. כצ״ל. ,•רש״ש:
. י לושה. ובמס׳ אהלות וכו  ד׳׳ה שני
 משמע שהוא סיום קושיתס. אבל באמת תירוץ
 הוא, לל״ל הכי, לפתות מביצה בטל אף לחזי,
 ללשון אוכלין משמע לחזי, ולהט לא פריך מינה
 לשמואל, לפחות מבביצה שאני. >דאמ״ה:ו
ן בו ן שאי ו י כג י ו מ לשנ ״ . הו ד  בא״
 כביצה. ול״נ לאפ״ל לס״ל להגמרא לרקיק
 פחוח מכטצה ולאי מבטל ליה החם, וכלאשכחן
 ברכוח (נב0 אמר ר׳ יוחנן פרורין פתוח מסיח
 מותר לאבלן טל, וכן שבת (קמג.) במשנה
 מעבירין מלפני השולח! פרורין פחוח מכזית,
 אלמא לה״א לאסור לטלטלן כלל משום ללא
 תשיבי כלל מאכל, א״כ אפ״ל לפחות מכביצה
 אע״ס שאסור לאבלו ביל מ״מ לא חשיב לגימא
 ללא בטיל ממילא כיון שמוגח בחלון וממאיס,
 וא״כ אמאי לא ממעט בחלון, וכן משמע פשטא
 למחגיחין לאהלות ללא קתגי כלל בטול. ואפשר
 להטעם הוא לאיגו מקבל טומאה משוס ללא
 חשיב והיה כמו מטלניוח שאין בהם שלש על שלש
 לאינם מקבלין טומאה משום ללא חשיט, ועיין
 לקמן (כ.) גט מטלניוח שאין בהם ג׳ על ג׳

 לפריך והא חזי לקריעא ללטשא, ומ״מ י״ל.

 !פוו־״יו
ב כביצה ובמס׳ ״ א ן ש ו ל כג  בא״ד. המ״
ב פחות מכביצה בהדי הנך  אהלות חשי
ן אה״ט. נראה שכוונחם אמאי צריך י  שממעט
 לאוקמיה שיש בו כטצה ולא הוכשר (שנילושה
 במ״פ), לוקמיה כגון שאין בו כביצה ואף
 שהוכשר. ומשנה ערוכה שממעט (היכא שטטל),
 ולכן אמר שמואל לרקיק אינו ממעט היכא שלא
 טטלו. ולאהלות מיירי שביטלו ועביל שינוי
 מעשה (כמ״ש בל״ה ותיפוק). אך לפ״ז לכאורה
 קשה אמאי לא מוקמינן הא לקופה כו׳ ג״כ
 שביטלם ועביל ש״מ. ואולי י״ל למרקתני
 ״המונחים בחלון״. ולפי נוסח במשניות
 ״שנתונות בתלון״ ולא קתני ״שהניחם״ ״שנתנן״
 משמע להגמרא שמונחים שם מקולס על שנא
 בא לבר הטומאה לשם, ולא הניחם בכוונה כלל
 שיהי׳ חוצצים בפני הטומאה, ולא אסיק אלעחיה
 לעשות בהם איזה שינוי מעשה כלי לנטלם שלא
 לצורך. ויש להעיר שהתוס׳ לשיטתייהו אזלי
 שכתבו בכמה מקומות לאין אוכל מקבל טומאה
 בפתות מכביצה אף שהוכשר (ר״ל שהוכשר
 מחחילה בעת שהיה כביצה ואח״ז נחתך לפתות,
 לבפחוח מביצה כ״ע מולו לאין מקבל הכשר)
 וכ״כ הר״ש שם (באהלוח) לטון למלאורייחא
 בעינן כביצה אפי׳ לקבל טומאה. לכן פחוח
 מכטצה ממעט (וכ״כ התוס׳ לקמן (כ. ל״ה
 ועובל כוכבים) טון למלאורייתא לא מק ״ט
 תוצצין בפני הטומאה). אבל הרמב״ם מהל׳ ט״מ
 (בפט״ו ה״ג) כתב: וכן פתות מכטצה אוכלין
 שאינן מוכשרין אינם חשוטן אצלו ואין לעתו
 לפנותן לפיכך ממעטין את הטפח עכ״ל. ואזיל
 לשיטתיה(כמ״ש המל״מ שם, וכבר כ״כ התוי״ט
 בפי״ג לאהלות מ״ה) שברפ״ל מהלכות טו״א
 כתב: כמה שיעור אוכלי[ לטומאה לטומאת עצמן
 כל שהן״ וכ״ה דעת רש״י בהרמב״ס למה״ט
 בכ״ש. (ועי׳ תוס׳ שבת (צא.) ופסחים (לג:)
 וב״ק (עז.) שרש״י תזר בו) ולהרמב״ס בוודאי
 אין מקום לדברי התוס׳ דהמ״ל כגון שאין בו
 כביצה, דהא אף אם אין בו כביצה וגם ביטלו, אם
 הוא מוכשר מקבל טומאה ואינו ממעט. וראיתי
 בחי׳ הרמב״ן שכתב וז״ל: ואי קשיא לך לוקמא
 בפחוח מכטצה שהוא חוצץ בפני הטומאה כדחנן
 במס׳ אהלוח ולמה לי לאוקמה בנילוש במי פירוח
 לאו קושיא היא דאי פחוס מכטצה היא לא בעי
 ביטול, לפיכך אוקמא בבילוש במי פירוח עכ״ל.

ל. ביצה (כא ב, לג.). •רש׳ש י להיסק גדו  חז
ל. ע״כ מוחר לטלטלינהו. י להיסק גדו  חז
 ואילו 3פ׳ מפנין אמרינן ולא אח הלוף ולא את
 החרדל משום שלא שכיח, וא״כ משמע דהיסק
 גדול שכיח, ועיין ביצה (לג.) ובר״ן שם. ופור׳-י)
ן ו כג . ד״ה וחבית מלא גרוגרות. ו  רש״י
. נראה שפירש כן לפי הקס״ד  שלא הוכשרו
 (שכן הוא דרך רש״י בכמה מקומוח), דלפי
 האוקימחא שהחריפו הגרוגרוח ולא חזי לאכילה,
 הא חו לא מקבלי טומאה אף שהוכשרו, כמו
 ששגינו בפ״ח מ״ו בטהרוח (והובא בפסחים
 ובכריחומ) כל המיוחד לאוכל אדם טמא עד
 שיפסול מאוכל הכלב. וע״ש בחוי״ט בשם
 הרמב״ס בפירושו ובחיבורו דכל אוכל שנפסד
 ונסרח עד שאינו ראוי למאכל אדם איגו מקבל
 טומאה, ואפילו לדעח הראב״ד ודעמיה דלא
 לקבל טומאה, לא סגי שיפסל ממאכל אדם כ״א
 דוקא עד שיפסל ממאכל הכלב, מ״מ הכא
 שהחריפו בוודאי אין ראויין אף לאכילת הכלב.
 והראיה דלא מקשי הגמ׳ ע״ז ״שדי להו לכלבים״
 כמו דמקשי גבי תבן ולקמן גבי אבר ובשר
 המדולדליו. (ואפשר נמי דגרוגרות לא אכלי
 כלטם כצל אף בעודם שלמים), וכן מצאתי
 להרמ״ה שכתב וז״ל: ואי לאו דאוקימנה
 כשהתריפו הוה צריכינן לאוקמוה בדלא אתכשר
 דלא להוו דבר המקבל טומאה, אלא השתא
 דאצטריכינן לאוקמה כשהתריפו, אפי׳ תימא
 בדאתכשר, דכיון דהתריפו נפהא להו מתורת
 אוכל לגמרי וחו לא חזי לאדם, ולכלב נמי לא תזי
 דלאו אורחיה למיכל גרוגרות ואשחכח דלא מקבל
 טומאה ואמטול להט חייצי עכ״ל. ועיינתי
 ברמב״ם בהלכוח טומאח מח (פט״ו ה״3)
 ותמהתי שכתב: תבית שהיא מלאה גרוגרות
 סרותיס שאינם מוכשרים ואין ראויין לאכילה וכו׳
 ה״א חוצצין. וחימה דטון שהם סרוחים ואינם
 ראויין לאכילה אף שהם מוכשרים אינם מק״ט
 במ״ש וחוצצין (ואולי חסרה תבת או וצ״ל:
 סרוחים שאינם ראויין לאכילה או שאינם
 מוכשרים). וע״ד מתלוקת הרמב״ם והראב״ד
 שהזכרתי עי׳ ברמב״ס מהל׳ טו״א (פ״א ה״ח<
 שכתב: התמרים והגרוגרות שנתן לקדירה
 בתבלין עדיין הם מתטמאיס עד שיפסלו מלאכול
 אדם. וכתב עליו מרן: תוספתא בסוף טט״י אלא
 שכתוב בה אלא שיפסלו לכלב, והיא גירסא נכונה
 עכ״ל. ולכאורה נפלאתי איך כתב שגיר׳ התוס׳
 לכלב היא נכונה, הא דעת הרמב״ס שאם אינו
 ראוי למאכל אדם אף שראוי למאכל כלב שוב איני
 מק״ט. (ולפי מש״כ לעיל דגרוגרות אף טובים
 לא אכלי כלטם כלל, בוודאי לא נכונה הגי׳
 שיפסלו מכלב). ונ״ל שיש תסרון בדברי מרן
 וכצ״ל: תוס׳ בטבו״י, אלא שכתוב בה אלא
 שיפסלו לכלב ויש נוסחא לאדם והיא גירסא
 נכונה״. שכן ראיחי בחיספחא שנדפסה מחדש
 מכחב יד הנוסח שם ״עד שיבטלו מלאכול אדם״.
 וב״ה בנוסח החיספסא שנדסס ע״פ הגר״א
 ז״ל. (ומ״ש מרן ״בסוף טבול יום״ הוא ט״ס
 וצ״ל סוף עוקצי(). ועי׳ שו״ת מ״ב מ״ק (יו״ד
 סי׳ כי) שחמה שהרמב״ם בפירוש המשנה
 (בפ״ח דטהרות) כתב כדברי הראב״ד. ובמח״כ
 לא עיין בחוי״ט שם שהביא אח לשון הרמב״ם
 מנא״י כנכון. אח״ז מצאחי למר אבא הגאון ז״ל
 בהגהוחיו לאהלות (פ״ו מ״ב) שעמד ע״ד
 התוי״ט שם, ותילוש שלא הזכיר את לברי רש״י

 מכאן, וע״ש מ״ש עול בפ״ח לטהרות מ״ב.
 !רמ׳יש;׳

ך לקמן זרעים . אגב דפרי ר טובי  ד״ה א״
 בו׳. נ״ב ובן גבי מלת פריך ג״כ טון לקשיא
 לכותל שקלא. (רמ״שו
 תוספות. ד׳׳ה רקיק. שלא יהא כשיריים
דל. כן איתא ו  רום אצבעיים על רוחב ג
 במשנה אהלות (פי׳׳ג מ״א) ועיין בהגהות
 הב״ת. ,פור״י;
ש התם ר פ פו מ מלא אגרו . ו ד  בא״
ל בן אבטיח. מדברי התיס׳ פו ש  באגרו
 משמע לר׳ יוסי פליג על ת״ק, אבל לפנינו
 הגירסא שם אמר ר׳ יוסי וישנו בראש כל אלם,
 משמע ללא פליגי כלל ע״ש. ,-פור־י!
ד דנקט רקיק דוקא ״  ד״ה מאי. השתא ס
ם דאית בי׳ תרתי. מהרש״א ומהר״ס  משו
 ז״ל לחקו הרבה לפרש לברי התיס׳ ע״ש. ול״נ
 לי״ל לס״ל להגמרא ממקיט שמואל רקיק,
 משמע ולאי לבעינן חרי טעמי, היינו לסופו
 לפול מאליו וגם סופו לטלו, לאי משום חל
 טעמא אכתי לא ילעינן איזו טעם. ע״כ מקשה
 הגמרא מאי איריא רקיק אפילו עבה נמי, לאין

 להנ״מ במשתין או בשופכין ללפי שעה בעלמא
 הוא, אבל בביב שמ״ר או בגומא שמ״ר נקוין
 לתוכה לתריר ונפיש היזקא, אפילו בכותל אבנים
 נמי בעי ג״ט וסל בסיל כלברירנא במתניתין.
 ליקא נמי לברייתא לקא מפליג לא איירי אלא
 במשתין לאקראי בעלמא הוא עכ״ל. העתקתי
 אריכות לשונו לעמול על בירורן של לברים. ועי׳
 עול בלו״פ ובב״ח שם ובחו״ח שכתבו הרבה
 בזה, ועי׳ בביאור הגר״א שם, ובלח״מ שס הביא
 ראיה מהא לת״ש לא ישפוך כו׳ ובאמת שיבושו
 ניכר ומחקו הרש״ל. ;תז״ש׳
 וכמה טפח. ברמ״ה הגי׳ וכמה א״ר פפא
 טפח (ובל״ס ליתא), ונ״ל שגרסחנו היא הנכונה

 כי כן הוא בתוספחא.
ל צונמא מותר. ה״נ בתוספתא ס״ק ש  ו
 וירושלמי ה״א. ייפ-ש
ל צונמא מותר. פירש״י ובצונמא אם כותל ש  ו
 זה בנוי בסלע, כ״כ הנ״י. וכ״כ הטור ״ואס כותל
 של אבנים בנוי ע״ג סלע מותר״. אבל הרמב״ס
 בחב הלשון: אבל אם היו האבנים צחיח סלע.
 משמע שמסרש שגוף הבוחל הוא של אבני צחיח
 סלע. ונ״ל שגירסח רש״י היא ובצונמא כש״א
 בחוספחא ומאבנים טפח ובצונמא מוחר, לכן
 מפרש שכוחל האבנים הוא מוי בצונמא. אמ
 גיר׳ הרמב״ם היא: ושל צונמא (וכ״ה ברי״ף)
 לכן מסרש שהכוחל של צונמא. (וטרושלמי ג״כ
 הגיר׳ ובצונם מוסר, והפ״מ פי׳ אס היה כוחל
 של צונמא). אח״ז ראיחי להט״ז שהרגיש קצח
 בזה, והניח לי עוד מקום. וכן הגר״א בביאורו
 רמז ג״כ. ועי׳ בחוי״ט. >תדש)
ץ בפני צ ו ׳ ח  רקיק אינו ממעט כו
 הטומאה. שבח כז ע״א ד״ה שכן, וע״ש ע״ב
 ד״ה ואין, ודף פד ע״ב ל״ה מל״ע, וע״ש צו
 ע״א ד״ה לעניין, עירובין ל ע״ב ד״ה ומר סבר,
 סוכה יג ע״ב ד״ה ירקות, וד״ה אס פסולות,
 תולין קבה ע״ב ד״ה שלא, ודף קכו ע״א ד״ה
 אם יש, נדה בו ע״ב ד״ה וכ״ש טפח. ימא״נ!
. עי׳ ירושלמי ׳ ן כו  דקיק אינו ממעט בחלו
 פ״ז דעירוטן ה״ג בסופה ופני משה שם, ושו״ח
 מהרא״ש סי׳ נ אוח י״א. ומהרש״ם)
 מאי איריא רקיק. נ״נ חרגוס רקיקי מצוח,
 אספוגין פטירין. >ר״ג ליפשיץ:
ל רקיק. עי׳ ירושלמי עירונין פ״ז א ו מ  אמר ש
 ה״ג דאיחא שם ואפי׳ רוק, ופי׳ הפ״מ דהיינו
 רקיק וס״ל דממעט. וקשה שפי׳ נגד הדין,
 והק״ע פי׳ שם שמילא החריץ נרוק הוי מיעוט
 לשעחו, וגם זה פלא שדנר הנמס והולך יהיה
 מיעוט, והלא גס חנן נעינן אין עחיד לפנוחו או
 בטלו שיהיה שם, וכן נפ״ז דפסחים ה״ז ונזיר
 פ״ט ה״ב אחזו הק״ע והפ״מ בפירושם והוא
 חמוה. ונענ״ד נ׳ דקאי אמש״ש חפהו במחצלוח
 בטל, פי׳ שחפה ענ החבן מחצלח הר בטול
 ומקשה ע״ז איחא חמי מלאהו במחצלוח לא ביטל
 חפהו במחצלת טטל, וע״ז משני ר״ל אפי׳ רוק,
 ופי׳ דמחצלח עצמו ל״ה ביטול רק דזה סימן
 שמבטל את החנן שחופה מחצלח שיהא נוח
 להליך שלא יתליק רגלו בהתבן ולא תמעד אשורו
 ע״כ הוי בטול להתבן, דאפי׳ רוק שאס רק על
 החבו ג״ב הוי סימן שחושבו כעפר ושיהיה נדרס

 ברגלי אדם והוי בטול להחבן ב״ ש מחצלאות.
 :יפ״ע!
לו עבה. ר״ל אפילו פח עבה. !יעב-ץ)  אפי
. (חולין קכה ׳ ׳ וכו ל לי ט ב לי מ  אימא ביטו
 ע״ב) חוס׳ ד״ה שלא. !לבוש!
״ל דבר המקבל טומאה.  ותיפוק ליה דהו
 מהר״ס לובלין ז״ל הקשה דלמא באמח זה
 טעמא של שמואל. ולפי מה שכתבו התוס׳ לקמן
 (כ.) תוס׳ ד״ה היא גוסה דהיכא דסותם כנ
 החלון לא בעי בטול, י״ל דטון דנקט שמואל
 מזיק אינו ממעט בחלון דמשמע הא כשסותס
 כונה הוי חציצה כחבו החוס׳ לקמן, וא״כ אם זה
 הטעם משוס דבר המקבל טומאה הא קי״ל
 דדבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה
 (אהלות פ״ה) אפילו בכולו, ללשון חוצץ משמע
 אפילו בכולו וכמו שכתבו החוס׳ לקמן. (פור״יו
. (שבח מל ע״ב) חוס׳ ׳  קופה מלאה תבן וכו
 ל״ה ואין. !לבוש;
. (חולין קכו ׳ נטלו וכו ו י ל ן כל שאי  רואי
 ע״א) תיס׳ ל״ה אס. :לבוש׳
ל א״ח. נ״ב ״ א ן ו צצי ד בפ״ע חו  לעמו
 במשנה שבמשניות הגיר׳ לעמול בפ״ע טהורין
 וא״ל טמאין. ועי׳ בתי׳ הרמב״ן ובתו״ת
 שמקיימין הגיר׳ של המשניות. אמנם התוס׳
 (ל״ה היא גופא) גורסין ״חוצצין״. !:רנז״ש:

. עמש״כ לקמן (פ3 5) ע״ל ובמש״כ  בא״ד
 ככלאיס רפ״ז 3ס״ל. (רש׳־ש:

 דף יט ע״ב
. עמש״ל יז ן קא משתרשי י ד  גמרא. לצד
 ע״א. ;יפ״ע!

. לקמן כו ע״א, עירובין צג ע״ב ך גפן  המברי
 ל״ה גפנים ולף צג ברש״י, סוכה ל ע״ב ל״ה
 וקרקע. ,וזאת:
 בשם רבי יוסי. נראה שהוא רבי יוסי בר
 חנינא. :יעב״ץן
ן את הקרקע. עי׳ הגהח י ד י  מפני שמחל
 הגרי״ב ז״ל מהערוך בשם פיר״ח כו׳ כחוללה
 הדרה בעקרי בסיס. וחידוש שלא ציין מרש״י
 לקמן(כה:) שפי׳ מלשון חלדה דהלכוח שחיטה
 וכוי. ונ״ל שלפי פירוש הר״ח מ״ש לקמן הלשון:
 ומלקין קרקעיחה של בור, אולי הוא מלשון
 מלקקין ששייך גט חולדה כמו ששנינו במס׳ פרה
 (ס״ט מ״ג) חוץ מן החולדה מסני שהיא מלקת,
 (ועי׳ בחולין ט:) ועי׳ לעיל ע״א חוס׳ ד״ה
 משום לשון הר״ת. וראיתי להפ״מ בירושלמי באן
 כתב גט סלעים. הלשון: מפני שעושין עפר
 תיחות מפני שממפרד מן התלודה ומלקין
 ומקלקלין את היסודות כר. והנה בירושלמי שם
 לא נזכר כלל חלדה. אמנם הוא נמשך אחר מ״ש
 בירושלמי שבת (ר״פ במה טומני() שאיתא שם
 ״שהן עושין חלודה״ ובחידושי הרמב׳׳ן כאן
 משמע קצת ג״כ שמפרש מלשון חלודה. ;רמ׳־ש)
ן כוי שנאמר  אמר רבב״ח מותר להשתי
ר עצו ן בקיר ו  והכרתי לאחאב משתי
ב בישראל. לכאורה הוי מצי להטא מן ו עז  ו
 המוקדם. היינו הכחוב בפי אצל נבל הכרמלי
 (ש״א כה כ״ב ל״ד) ואצל ירבעם (מ״א י״ד)
 ואצל בעשא (שם ט״ז). ואולי להט מטא מפסוק
 זה לפי שכחוב בסופו בישראל. (ובכולהו לא
 מסיימי כך) וסובר שחיבח ישראל קאי על משחי!
 בקיר לאורויי כי בקרב ישראל המנהג להשתין
 מיס בכותל, ולכן מייתי סיפיה דקרא ועצור ועזוב
 טשראל שלכאורה הוא למותר. (ומ״ש)
. עי׳ רמב״ם (ס״ט דשכנים ן פכי  התם בשו
 ה״ב) שבחב ומרחיקין אח הגומא שמתקבץ שם
 מימי רגלים מן הכוחל ג׳ טפחים (ובה״ו כ׳ לא
 ישתין כוי). הרב המגיד כתב ע״ז את לשון
 המשנה• מי רגלים ופירשו בגמ׳ שופכין כו׳ ומרן
 העיר עליו בשם המגיה (הוא מורנו הרמ״פ)
 שלא נאמר חילוק זה של שופכין, אלא לתרץ דברי
 רבב״ח, אבל אחר דאיחוחב אין אנו צריכין
 לחירוץ זה. ואפשר דרטנו סובר שאחר דמחני׳
 סחס קחני, ולא מחלק בין כוחל למים לכוחל
 אבנים כמו הברייחא, א״כ בכל כוחל מיירי דצריך
 ג״ט דהיינו משוס שופכין עכ״ל. ואנכי ראיחי
 בשמ״ק בשם רטנו יונה שכ׳ ממש כדברי
דל: ומסחברא דהא  הרמ״פ בדעח הרמב״ם ו
 דתנן ואת מ״ר מה״כ ג״ט, אליבא דמסקנא נמי
 בשופכין מיירי, ולפיכן מרחיקים אותם מה״כ ג׳
 טפחים והכי משמע לשון הרחקת מ״ר, מ״ה לא
 קחני עלה בד״א בכותל למים. ועי׳ בלח״מ
 שחמה ג״כ כנ״ל(מעצמו בלי ראוח דברי מרן)
 והביא עוד אח לשון הטור(סי׳ קנה) דהרמב״ס
 חרחי בעי הרחקה וסיד כו׳ ואח״ז כחב דלדברי
 הטור ודאי דהרמב״ס סובר דמתניתין לא איירי
 בשופטן דאיתותב רבב״ת, והך דינא דגומא לא
 הוי שופטן, ומתניתין בהשתנה איירי. אלא נפ״ל
 מסברא דאפי׳ בכותל של אבנים כיון שהוא גומא
 בעינן תרתי. וכן נראה מדברי הרמ״ה דל
 (שהביא הטור) שהם מוסכמים לדברי רטנו ז״ל
 דגומא לא הוי שופכין, שב׳ שם: ה״מ משתין או
 שופטן אבל ביב שמ״ר או גומא כוי משמע דהך
 דינא דגומא מסברא ידע ליה ולהט בעי תרתי.
 הנה כתב כן מדנפשיה הבנת כוונת הרמ״ה כפי
 שהעתיק הטור קצת לשונו. ואנתנו כאשר זכינו
 ליד הרמ״ה ראינו שכתב בפירוש המשנה בזה״ל:
 והנ״מ במשתין א״נ בשופכין דלפי שעה הוא.
 אבל בטב שמ״ר או בגומא שמ״ר דתדירי לא סגי
 ליה בג״ט בלחוד. אלא צריך נמי למיסד בסיד
 דומיא דנברכח ש״כ ואה״מ ומלח דהשחא החם
 דליכא אלא חד היזקא דמחונחא לחודיה בעי
 ג״ט וסד בסיד, היכא דאיכא מתונתא והבלא לא
 כש״כ. א״ו ש״מ דכה״ג וסד בסיד נמי בעי ל״ש
 בכותל למיס ל״ש בכותל אבנים דכי מפליג
 בברייתא בין כותל למים לאמיס במשתין. א״נ
 בשופכין דלפי שעה [אבל בחדירין] ל״ש הכי
 ול״ש הכי ג״ט וסיד בעי, דמ״ל למיס ומ״ל
 אבנים הא קא עיילי מיא ביני ארבא, א״ו ש״מ
 כדברירנא עכ״ל. ובפי׳ הגמרא כחב ומסחברא



 הגהות כבא כתדא דף יט ע״כ - דף כ ע״א וחידושים בא
 אחרים. לפי מה שכמנו השוס׳ נזיר (נד:) ל״ה
 מ״ש, שלמ לו ר׳ מיים כהן איזה נימ מכנה לי
 ע״ש, לע״כ לעל טומאמ מרכ הרי הוא כמלל אין
 כהן מוזהר, א״כ איכא נ״מ לאס מוצץ כפני
 טומאה אלא שמטמא ממורמ מרכ כמלל אין כהן
 מוזהר אכל אם אינו מוצץ אסור לכהן לכנס שם
 משום לטומאמ הממ מפיה נמס לרך המלון

 יכהן מוזהר עליו, ועיין מג״א ויו״ל עש״ה.
 !פור״י)

. ע״ש נ״ל ע״כ ל״ה ׳ . לענין אהל וכו  בא״ד
 מ״ש, ושלמ לו ר״מ כהן וכוי. !•חוז־׳ס)
׳. י כו ״ ר ד או ו ע ׳ ו . ונראה לר״ת כו ד  בא״

 ע׳ מה שממהמי ע״ל כפ״ג לאהלומ מ״ז.
 (רש״שו

ג כה״ גרות ו . ודייק ר״ת מדנקט גרו ד  בא״
 דייק שבת. לכאורה ק׳ לא״כ מקשה לתירוץ
 קמא. אכל נ״ל לאין זה ליקא הכא משום לטון
 לקתני אם יכולים לעמול כסני עצמם וכשאר
 פירות ולאי אינם יכולים לעמול כסני עצמם,
 וכלאיתא כ״מ (לף כה) לפירי עכילא למשרקי,
 משא״כ כגרוגרות שהם מלוכקים יחל וצריך
 לקרלוס למתוך את הלכלה יכולים לעמול כפני
 עצמם. ועי׳ מהרש״א ז״ל שהקשה ל״ל לר״מ
 ז״ל להטא ראי׳ ממס׳ שכמ לגרוגרומ משמע
 דרוסות ולא מפורלומ כיון לכלא״ה צ״ל כן
 עכ״ל. ולא הממי דכריו וכי לזו הוצרך ר״מ
 להטא ראי׳ הלא ככמה מקומות מוכת כן, אלא
 ראית ר״ת ז״ל כך היא כמו דמדייק הגמרא כפ׳
 תכית למלקתני גרוגרות הכוונה דווקא גרוגרות,
 לאילו לשאר סירות הי׳ אסור לטלטל הסכין
 כלאיתא התם כמו כן הכא מלקתני גרוגרות
 משמע רווקא, וזה ראי׳ לפירושו לאיירי
 שהגרוגרות מכסין את התטת וזה אי אפשר
 כשאר פירות. ואפשר לכוונת קושיתו כמו

 שכתכתי, אכל לשונו אינו מורה כלל כן וצ״ע.
 (פוו״י!

. עי׳ רש״א שכ׳ וה״ה ו מאיליהן  ד״ה שעל
 לאיכא לאקשויי ממלת כו׳ וי״ל להוה מצי
 לאוקמה הך להתס כמלת אסתרוקנית כללקמן
 עכ״ל. והל״ל נמי מהאוקימתא הא לאיכא קורה
 כוי. ותילוש עליו שכסוגיא זו הטא כ״פ את סי׳
 הר״ש. וככאן לא הטא מ״ש כר״ש שם (ססי״ג
 לאהלות) שהקשה כן. ולא ניתא ליה לתרץ כמ״ש.
 למיהו השה לממתניתין ה״ל לאקשרי אכרייתא
 להתס וכשנויי כלמשני ארכ ושמואל. ועול לה״ל
 לאקשויי על רכ מכרייתא להסס להתני מלת
 ממעט כתלון. לכך נראה ליש חיטק כלכר
 לממתניתין ללעיל לעני[ אהל מיירי לאהל של
 מלת אינו מתקיים ואפי׳ כמלת סלומית. אכל
 מתיצה מתקיימת כמלת סלומית או ע״י קורה
 ואפי׳ כמלת אסתרוקנית כו׳ עכ״ל. ולכרי׳ המה
 כלכרי ר״מ כמוס׳. וראיתי כרמכ״ס (פט״ו
 מטו״מ ה״כ) שכמכ והמלמ המעורכ כקוצים כו׳
 והוא שיהיה מונמ על המרש, והשמיט מ״ש כגמ׳
 ״כללימ כה שיעורא״. ופשוט לסי שאין זה
 ממנאי ההמעטה. (תז״ש)
ו לאכילה  ד״ה והמלח. שלא חישב עלי
י. למשקה שם י״ז ע״כ. (חת״ס;  וכו
. נראה לזהו לכור ׳ ג כו . אבל השל ד  בא״
 חלש. (רש״שו

. ׳ ג כו ״ ע צ . (כסופו כהגהח מוהרי״כ) ו ד  בא״
 נ״כ נחעורר ע״ז ג״כ כמשנה למלך פ״א מהל׳
 טומאמ אוכלין הכ״כ. !בנא״ו, רמ-ש!
. עי׳ מל״מ ׳ ג כו צע״ . בהגהה: ו ד  בא״
 פ״א מטומאמ אוכלין הכ״כ שהנימ ג״כ כצ״ע,
 ועי׳ שו״ח אריה לט עילאי חא״ח סי׳ ה כתשו׳
 הג׳ מהר״ס מרגליוח ז״ל, ועי׳ כר״ש ס״ג
 לטהרוח, ועי׳ שואל ומשיכ מהלורא קמא ח״א
 סי' סז. (נזהרש״ם)

. ונימםין במים. נ״כ כס׳ נשמת לן  ד״ה כו
 אדם סוף הל׳ תפילין סוף כלל י״ל ל״ה ואמנם
 כתכ הגיה שצ״ל נימסין כמים (3כי). שאל״כ
 קשה ממלת [שגס מלת נימס כמיס] וע׳ טצה לט
 א׳ ולקמן כעמוד כ׳. (רש״ש, בנא״ר׳
. אלא אפי׳ דמנחי בחספא כוי. ק״ל ד  בא״
 לפמש״כ לעיל כד״ה רואין, דטעמא דאם א״י
 לעמוד כפ״ע אין חוצצין הוא משום דעומד ע״י
 דכר המקכל טומאה או ע״י כלי אמאי לא יחוצו
 כעומדין ע״י חספא. ויש לחלק. (רש׳־ש)
נן בפ״ק דסוכה ג דאמרי ״ ע א  ד״ה חזי. ו
 ובפ׳ כל הכלים כוי. יש להעיר כי כ״ה גס
 כנדה (ס:) וככל ג׳ המקומוח האומר הוא אטי.
 וכמכ הרמ״ה וז״ל: ואע״ג דחנן שלש על שלש
 שהמקינו לפקוק נו אמ המרחץ כוי ומסקנא דאי

 כמנ וז״ל: אנל מומר לימן עוף טמא לקטן
 לשתק, דאף דימות לא מזיא לאכילה כדאימא
 ננ״כ כ׳ עכ״ל. ונראה דמ״ש ״דאף דימות״ הוא
 תנאי, ר״ל שמותר לימן עוף קטן דוקא כזה דאף
 דימית לא תזיא לאכילה, וכמ״ש. (ולא ניתא ליה
 לפרש לתינוק עוכד כוכניס). ואת״ז ראיתי
 כמל״מ (טו״מ פט״ו ה״כ) שכ׳: והוא שיהי׳
 מסרט כו׳ כספ״ט דשכת דאמרינן דלת״ק אסור
 ליתן מגכ מי טמא למינוק דילמא מאית ואכיל
 ליה, ולס״ז אסשר דאף דאינו מסרט ממעט,
 וכגמרא כעי לאוקמי אפי׳ לר׳ יהודה ודו״ק
 עכ״ל. ומידוש שלא הכיא כאן את המג״א (הטאו
 איזה פעמים) [וגס כהל׳ טמ הכמירה (פ״ו
 הי״ד) לא הטא ג״כ אמ מ״ש המ״א סי׳ מקסא
 סקל״כ ע״ש, וכן הרמכ״מ ככס״מ (ד׳ קושט׳
 כ״א אי) והיעכץ כסוף ס׳ למ״ש מ״א ג״כ שכמו
 להטא אמ המג״א]. ירמ-ש!

א לכותל שקלא. נראה ן דקשי ו י כי  מלח כו
 דלרכה דשני לעיל ככומל חורכה אין כאן קושיא
 ולא פריך אלא לר״פ לעיל. !רש״ש;
ל ג והברד. הואי  דש״*. ד״ה והשל
. וכ״כ ן  ונימוקים מאליהם אין ממעטי
 המוס׳ ד״ה כולן. ולכאורה צ״ע למה לא פירש
 דלהכי אין ממעטין מחמה שהם מהכלין טומאה,
 וכחוס׳ ד״ה אכל השלג כחכו: אמ השלג מיירי
 כו׳ דלא מקכל טומאה דאי חשיכ עליו חיפוק לי׳
 דהוי דכר המקכל טומאה. יוקשה טפי, דאדרכה
 נוקמה שחישכ עליו דמקכל טומאה ולכן אינו
 חוצץ. ועיינחי כרמכ״ס (פט״ו מהל׳ טו״מ ה״כ)
 וראיחי שכחכ הלשון: אכל השלג והכרד כו׳ אינן
 ממעטין כחלון שהרי הן ראיין ומקבלי! טומאה.
 הרי כחכ הטעם כמ״ש. ושם למענה (פי״ג
 ה״ה) כחכ ואלו לא מטאין ולא חוצצין כו׳ וכיסמ
 הכרד והשלג והכפור והגליד והמלח כוי כל אלו
 ל״מ ול״ח שאע״פ שהאהילו אינו אוהל
 המסקייס. ודכריו הס כמשנה מפורשח כאהלוח
 (פ״ח מ״ה) אלא שהוסיף הטעם שאינו אה״מ,
 וצ״ע (וכמ״א הארכחי ע״ז). אח״ז ראיחי
 כרמ״ה שכסכ וז״ל: וגט מיס נמי כשקפאו בריב
 הצינה קאי, וטעמא דכולהו משוס דלאיחמוסי
 קיימי וכו׳ דאי מטעמא דמקכלי טומאה ליכא
 למימר, דאסי׳ למ״ד טומאח משקין לטמא עצמן
 דאורייחא הנ״מ כמשקין הנגרים אכל מים
 שקפאו לא מקכלין טומאה אלא כמחשכה. ואיכא
 מאן דמוקים לה כמים הנגרים המונחים ככלי
 המק״ט ומשום דאין יכולין לעמוד כפ״ע.
 והשמ״ק כשם עליומ דרט יונה כחכ והמיס, סי׳
 כגון אממ המיס שעוכרמ כמלון. ואין לסרש
 שנתונים ככלי, דהא הכלי עצמו יחיץ, ולא שייך
 לסרוקי דלית כיה שעורא כתרס ואפ״ה איכא
 שיעורא כמלת שגכוה על הכלי. וכ״כ כשם תוספי
 הרא״ש. (רמ״ש)
 ד״ה באפרזתא. והוא סם המות לכהמה. כ״ק
 (מ״ז כ). ירש״ש)

. הלשון  ד״ה בסמיכתא. עב יותר מדאי
 קשה להולמו, דכסמיכתא ליכא שיעור ג׳ על ג׳.

 עיין כלים פכ״ת מ״ת וזכתים צ״ה עיי״ש.
 !ראנז״ה)

טלו הטפיח מר דבי ליכא למי . ו ד  בא״
 דא״כ היה בונה בשבת בו׳. יש לעיין דכלא
 טיט הא ליכא משוס כנין, עי׳ טצה לא כ׳ כאוירא
 דלימי. יחהוש״ם)
. צ״ע אם ע דסותם לגמרי מ ש מ . ד ד  בא״
 יש לתלק כן. מאי מקשי מגרוגרת אדשמואל. הא
 נגרוגרת איירי דסותמות לגמרי. כטאור ר״ת
 כדנור שאמ״ז. וצ״ל דלשון מוצצין משמע נין

 ככולו כין כמקצמו. לפיכך מקשי כהא וכהא.
 ;ואמ״ה)

ל דבלי א ו מ ר ש ״ ד אמר הר עו . ו ד  בא״
ל כוי. עי׳ נודע טו ץ נמי כוי לא בעי בי  ע
 כיהודה מהדורא קמא מיו״ד סי׳ צד, ועי׳ שו״מ
 מהרא״ש סי׳ כ׳ אומ ט׳ י׳, ועי׳ רמכ״ם ריש
 סט״ו מטומאמ ממ ה״ד וכסף משנה שם. ועי׳
 מוספימ יו״ט פ״ו דאהלומ. ימהרש״ם)
׳ ו יכולים לבטלה כו ד שלא הי עו . ו ד  בא״
דש בו׳. י״ל כונת מוס׳ עפמ״ש ן בקו  דמעלי
 רמ״א א״ח רס״י קנד דמתוכר אין ט קדושה,
 אכל כאור זרוע הל׳ כית הכנסח סי׳ שפו מכואר
 דחלוש וחכרו נתפס ט קדושה. ;מהוש״ם)
 ד״ה בחבית בו׳. עי׳ חי׳ הרמ״ל פ״ו
 דאהלוח מ״ג. >וזהרש״ם)

. הקשה ר״ת דחבית גופה תביא  בא״ד
י אהל נעשית  טומאה לבית אחר דע״
י כחלל נמי לטמא ׳ והו  המתכת כחלל כו

 דף כ ע״א
ל מתכת. שכח קא ע״כ ד״ה  בחבית ש
 קשרה. (מא״נ!
. (סוכה יג ן  עשבים שתלשן והניחן בחלו
 ע״כ) חוס׳ ד״ה ירקוח. (לבוש!
.  עשבים שתלשן בו׳ ומטלנית שתלשן
 שכח טז ע״כ ד״ה כל, ודף קכז ע״א ד״ה
 הלקטו, מגילה ט ע״כ, סוכה יג ע״כ ד״ה
 ירקוח, חולין קכה ע״כ ד״ה שלא כנגד, ודף
 קכט ע״א ד״ה כיח, לקמן קיא ע״א ד״ה לין
 שיעורא. >מא״נ)
ן כוי. עי׳ ן בחלו ׳ ממעטי  והמלח כו
 חוספחא פ״ג דמכשירין, ועי׳ רמכ״ס פ״י
 מטומאח אוכלין וכס״מ שם, ועי׳ מג״א סי׳

 חסכ, ופמ״ג או״ח כא״א סי׳ קנח סק״ח.
 ;מהרש״ם!

ן בבהמה ערקא י ל לד ו  והאבר והבשר המד
 ואזלא. קשה להכא משמע לטון דיכולה לכרוח
 שוכ לא הוי חציצה, לאל״כ לא קשה ללמא מיירי
 לחזינן ללא כרחה. ואילו כמס׳ סוכה (כג.)
 האמר הגמ׳ אהא דאין עושין נ״ח דופן לסוכה
 ולא לחי קאמר הגמ׳ אניי אמר חיישינן שמא
 תמות ר״ז אמר שמא הכרח כו׳ ולמ״ד גזירה
 שמא חכרח לא חיישינן, משמע דהטעס הוא
 משום גזירה, אכל אי לא היינו גוזרין הוי מחיצה
 מעליחא אף שיכולה לכרוח, ואפשר הי׳ לומר
 דהחם דוקא לענין מחיצה הוא דאמרינן דאף
 שיכול לכרוח הוי מחיצה אי לא דמשום גזירה אי
 כדמסיק, משא״כ הכא לענין מעוט החלון. אכל
 כאן כחכו החוס׳ להיפך כד״ה ועוף, שכחכו
 נראה דאפי׳ לר״מ אחי, דהחם דוקא לענין
 מחיצה עשרה, אכל הכא לענין מעוט ממעט.
 וגס זה אין סכרא לומר דהכא ג״כ הקושיא הוא
 מטעם גזירה, חדא דהלשון לא משמע כן כלל,
 ועוד מנ״ל דגזרינן הכא כשלמא החס גט סוכה
 גזרינן דילמא יכרח כעיו״ט ולא יהי׳ לו כמה
א ט  לישכ, וכן כמכר דלמא יכרח והוא לא ידע י
 לידי איסור, משא״כ כאן דכודאי יראה אס עדיין
 מונח שם או לא. וגם צ״ע אמאי לא גזרינן גט
 מחיצוח של כ״א עירוכין (מד.) דילמא אזיל,
 וכדקאמר הכא גט מאי ואזיל ככפות דערקא לא
 גרע מסופו לטלו, וכשמואל דוקא פריך, וזה לא
 שייך אלא כמעוט. (פור״י׳
 בן שמונה. ירושלמי יכמות פי״א ה״ז, ועכ״ר
 פי״ד ופ״כ, כמד״ר פ״ד, תנחומא כמדכר יח,
 ירושלמי יכמות פ״ד ה״כ ושם הגי׳ ת׳ אותטין
 ט׳ אופטא, וכמדרש הוא מוסת אתר. (יפ׳־ש
ו ליה לקריעה. נ״כ עי׳ כפי׳ הר״ש כמסכת  חז
 כלים פכ״ח מ״ח. ;ח״ו הלוי!
 לקריעה דלבושא. מו״ק כא ע״א ד״ה מאן.
 יחא•׳[)

 בסמיכתא. פירש״י עכ יוחר מדאי. הרמכ״ם
 (פט״ו מהל׳ טו״מ ה״כ) כתכ ״שהיו מטונפים״
 ונראה שהיה כן הנוסתא לפניו כגמרא, וכן
 ראיתי כשמ״ק שהעתיק לשון הר״י מיגש
 ואקשינן מטלניות חזו ליה, ופריק דמטנסי. וכן
 הכיא הד״ס כשם כ״י, והרמ״ה כתכ: ומטלניות
 שאין כהן ג׳ על ג׳ תזיאן ליה לניגוכ ידים
 ואוקימנא דמטנפח. ומקשינן חזיא לאומנא כר.
 ורמ״ש:

 בריסקא. נראה דצ״ל כדיסקא. כדלי״ח, וכן
 כולם. וסי׳ כעין שק העשוי מנוצה של עזים. וע׳
 לקמן(קיא.) כחד״ה דין, ולא כפרש״י ככרכוח
 (יח.) דהוא עשוי מעור דעור שיעורו חמשה על
 חמשה. (וכאמה נראה שצ״ל כדסקא (וכ״ה
 כד״ס) והד׳ הוא לשימוש, ור״ל מטלניוח עכוח
 של סקא, וכמ״ש רש״י: אין כהם דע״ד מכע״ל
 שזהו שיעורו של שק. וכן החוס׳ לקמן (קיא.)
 העסיקו ג״כ כעין סקא. וכ״כ הרמ״ה: אלא
 אימא כעין שקא כלומר שקשוח כשק. (ובוודאי
 מש״כ מקודם ״כרשקא״ צ״ל כדשקא) וכ״ה
 כש״מ כשם הר״י מיגש). ירש״ש. רמ״ש׳
 כעין ריסקא. (כ״כ קיא ע״א) חוס׳ ד״ה דין.
 (לבוש!

 צער ב״ח. שכח קכח ע״כ, כ״מ לכ ע״א.
 !מא״נ)

 קלניתא. חולין קכ ע״כ [רש״י] ד״ה קלניחא,
 ע״ז. !מא״נ!

 בקלניתא יהיב ליה לינוקא. לכאורה צ״ע
 משכת (צ:) שאסור ליתן לתינוק עוף טמא לשחק
 כו דילמא אכיל ליה, ואולי ר״ל דיהיכ ליה לתינוק
 עוכד כוכטס. או אפשר דקלניתא וכעין קלניתא
 לא חזיא למיכל כלל. וכמג״א (סי׳ שמג ס״ק ג)

 וכפי הנראה לכאורה דבריו כדכרי הרמכ״ס
 דפחוח מכביצה אינן חשוטן אצלו וא״ד לפנוחן.
 אבל לפ״ז יחמה דמה יושיענו זה הא דלא בעי
 טטול, דאס הוא מוכשר מק״ט ואינו חוצץ
 בסה״ט, אבל באמה הרמב״ן סובר כדעח החוס׳
 דאין אוכל מק״ט מדאורייחא פחוח מכביצה.
 כמש״כ גס בנימוקיו לחורה (ס״פ שמיני) והשיג
 שס על פירש״י. (והנה רש״י שס כתב הלשון
 ״שאין אוכל מטמא אחרים אא״כ יש בו כביצה״
 ובזה כ״ע מודו דלטמא אחרים בעי כביצה. לכן
 מ״ש הרמב״ן וז״ל: וכבר חלקו על הרב והביאו
 ראיות שאין האוכלין מק״ט מה״ת כלל אלא
 בכטצה, לכאורה הוא תמוה. ונראה שכוונת
 הרמב״ן במ״ש וכבר חלקו על הרב, לא על מ״ש
 הרב(רש׳׳י) כאן בנימוקיו לתורה, כ״א על מ״ש
 באיזה מקומות בפי׳ הש״ס. ור״ל דאף שבתו׳׳ב
 (שהטאו רש״י בקיצור) אמר ״מלמד שמתטמא
 בכל שהוא״ לא נלמד מכאן שאוכל מק״ט בכ״ש
 בדעת רש״י בפירש הש׳׳ס שבנה יסוד על הא
 דח׳׳כ, שככר חלקו על הרכ כו׳ והמדרש בתו׳׳כ
 אסמכתא מדכריהם ע״כ. ועי׳ כתוס׳ פסחים שם
 וכש״מ וכר״ש שכתכו ג״כ נגד רש״י שכתו״כ
 הוא רק לאסמכתא, ועי׳ כרא״ס שלא נתית
 להכי). ,רמ״ש!

. נ״ל שכך ן שמן ו ר״ח כג  ד״ה מי פירות. פי
 היה כתוכ כפירושו ״שומן״, ותעה המעתיק

 וכתכ ״שמן״ כי א״א שיתעלם זה מר״ח.
 רעב׳׳ץ)

. עיין פירש״י מנתות ל״א ן שמן ו . כג  בא״ד
 ע״א ד״ה אלא אימא ר״ש שזורי וכו׳. וחת״ס:
ן ולא דק מ רש ר״ח כגון ש י . פ ד  בא״
ר. אכל קשה לומר על ר״ת דלא ן מכשי מ ש  ד
 דק, ואס״ל דחסר תיכה כפר״מ וצ״ל כגון שמן
 שומשמין. גם אפ״ל דר׳׳ת כשכתכ זאת הי׳ כככצ
 ואיתא נדרים (דף נג) הנודר מן השמן כככל
 אסור כשמן שומשמין ומותר כשמן זית, משוס
 דהתם סתם שמן הוא שמן שומשמין, ושמן
 שמכשיר הוא דוקא שמן זית, וכדאיתא כשו״ע
 או״ח (סי׳ קנ״ח) וע״ש ככאר היטכ(ס״ק ת),
 ועיין מכשירין(פ״ו מ״ד). וגס צ״ע על החוס׳
 למה כתכו כדמוכח כפ״ק דשכח ולא הכיאו
 ממס׳ מכשירין דמפורש כהדיא כמשנה. ולפי מה
 שפירשתי יש לתרץ דכרי רש״י ז״ל מקושיא
 תמורה שהקשו עליו התוס׳ שכח (עח:) כרש״י
 ד״ה רככ שומן או שמן, וכתכו על זה הסוס׳
 בד״ה רבב וע״כ אינו שמן דשמן נתנו בו שעור
 אתר במתנימין, ולפי האמור ל״ק כלל דאילו
 במתניתין הוא שמן זית כדמשמע בכמה מקומות
 שהיו סטן עצמן בשמן זימ, ואילו ברייתא אפשר

 דאיירי בשמן שומשמין דגם הוא נקרא רבב.
 •;פור״יין

. נ״ב: וכ״כ הערוך ן שמן ד״ח כגו . פי ד  בא״
 ערך רק ר: ומש״כ המוס׳ דשמן מכשיר
 כדמוכח בפ״ק דשבמ ובר״פ מטמ. ממיהני מה
 צריכין הוכחה על דבר המפורש במשנה ערוכה
 במכשירין(פ״ו מ״ד). ;רמ״ש!
. נ״ב ׳ ר כו לא דק דשמן מכשי ׳ ו ד כו ״ א  ב
 ע׳ מנחוח ל״א א׳ רש״י ד״ה אלא אימא, ובחוס׳
 שם ד״ה אימא כוי. (בנא״ר)
ר הוא בו׳. לא דק דשמן מכשי . ו ד  בא״

 עי׳ שו״ח מהרא״ש סי׳ מה אוח וי. •:חהרש״ם!
 ד״ה בתיבנא םריא. בסוף הדיבור נ״ב: עי׳
 בפירש״י בשבח שם שכחב: והאי סריא לאו סריא
 לגמרי דההיא לטינא קיימי. ועי׳ בחיס׳ שם
 (קנ:) ד״ה בחימא. וראיחי ברמב״ס בהל׳ טו״מ
 (סט״ו ה״א) שכחב שחק סרוח חוצץ ושאינו
 סרוח אינו מוצץ מפני שדעמו לפטמו. וחידוש
 שלא כחב גס החנאי שאינו ראוי לטיט ולא
 להסמה, כמ׳׳ש להלן בה״ב. (עי׳ בחוי״ט פ״ו
 דאהמח (מ״ב) שהוסיף כן על פירוש הרע׳׳ב)
 וכן ראיחי להר״י מיגש (שהועחק בשמ״ק)
 שהשמיט הא דחזי להסקה כוי. וכן הרמב״ם
 בפי׳ המשנה השמיט ג״כ זה וצ״ע. ורמ״ש!
׳ י כו ״ ״מ מצא ר . ומיהו בפי ן  ד״ה רואי
 ומטעמא דל״ח אהל כו׳ כצ״ל. •רש״שו
י ״ ות מצא ר י ש משנ רו . ומיהו בפי ד  בא״
נו מקבל ׳ במפתח שאי ש אפי ר פ מ  ד
. עי׳ בט״ז יו״ד סי׳ שעא ׳  טומאה איירי כו
 סק״ג בזה. ומהרשייס)
. ׳ י וכו י כלי אעפ״ ד ע״ מ ו ע ון ש . כי  בא״ד
 עי׳ בפי׳ הרא״ש פ״ו דאהלוח שחמה ע״ז.
 והעיקר כמ״ש הגר״א ז״ל בפי׳ לאהלוח לכלי
 טהור והעומד ע״י מציל רק עם דפגוח אהלים.



 כב הגהות כבא בתרא דף כ ע״א - דף כ ע״כ וחידושים
 אמר כל באמס הלמ״מ, ובודאי הוא ט״ס כי לא
 בפ״ק רק בס״ה, ולא הלמ״מ, כ״א סתס הלכה.
 את״ז ראיתי בגליון הש״ס בירושלמי פ״ב דכלאיס
 שהאריך ג״כ בזה ע״ש. וכפי מראה טעה לחשוב
 שהלשון שכתב התר״ט בפ״ב דתרומות כתב
 ממסשיה. ובאמת כל מש״כ שם התוי״ט עד
 סוף הדיבור הוא העתק מסירש״י ב״מ שם. וכן
 מ״ש בשם המשנ״ת לא דק. והארכתי עוד
 במ״א. !:רמ״ש׳
. לקמן ד כ  גמרא. אם היתה רפת קודמת ו

 כה ע״ב ל״ה עט, [ב״ק סא ע״ב ל״ה לא].
 ולבוש. חא״נ:

 אם היה רפת בקר קודמת. עמש״ל ית ע״א.
 :׳יפ״ע׳

צר מותר.  אם היתה רפת בקר קודם לאו
 עי׳ ברא״ש שכתב לירה שאני, ועמל המע״מ
 בזה והוא תמוה לכאורה. ואמרתי בזה לבר נכון
 והוא למוכת בשיטת הרא״ש בכ״מ בפירקין אף
 אס סמך קודם, מ״מ לאחר שבא דבר הניזוק
 מהצורך להמזיק להרתיק עצמו היכי דהוה כירא
 דילי׳, ע׳ ר״פ מתלוקת הרא״ש עם הר״י, כס
 לקמן כתב הרא״ש להדיא כן, והתוס׳ שם
 תולקיס ע׳ כ״ו ב׳ ל״ה עני. והנה כאן מבואר
 בברייתא אם רסת בקר כו׳ להיינו שכבר נעשה
 הרפת, וא״כ ע״כ מותר לקתני קאי על ליעבל
 שא״צ להרחיק, לא על היחד לעשוח להא כבר
 עשוי ועומל. וא״כ הא קשה הא הוה כירא לילי׳
 ולשיטחו מהצורך להרחיק אף היכי שכבר נעשה
 בהיתר. לזה מחרץ לירה שאני ושפיר כתב
 הרא״ש. ואינם סותרים כלל למ״ש לעיל
 בשמעחא לחרלל. ולשיטה הרא״ש ארווח לן
 שיטת הכמ׳ לעיל י״ח לאיחא שם ליקא נמי
 לקחני עלה ואס רפח כו׳ מוחר עמ״ש ברש״י
 ללכאורה לפי״ז תקשי לאביי, וע״ש בתוס׳ מה
 שתי׳ ע״ז. אבל אין זה ככל ליקא נמי שבתלמוד
 למשמע לאף לסברת אביי צריך לומר הסברא
 לירה שאני. ולפי סברת הרא״ש ניחא בפשיטיח,
 והיינו לאף לאביי למותר לסמוך מ״מ אתרי שבא
 כס לבר הניזוק על המזיק להרחיק עצמו היכי
 דהוי כירא לילי׳, וא״כ אמאי קתני מותר
 למשמע דאין צריך להרחיק עוד הלא בכאן הוה
 כירא לילי׳. ובע״כ צ״ל הסברא דירה שאני, וא״כ
 כס לרבא לק״מ. כן הוא כונח הכמ׳ לפי סברח
 הרא״ש וזה ברור. ..נ;ווק• הגרי •ב •

. פירש״י כל ד בץ כ י ר בד ו  בעי אביי כי
 האבעיוח על בעל העליה. ומהר״י מיכש בשם
 הר״ח פי׳ כי האבעיא של ריבה בחלומה קאי על
 בעה״ב התחתון. וכ׳ עליו הבן מיכש: והאי
 פירושא מםתברא דלא דייק דהא תחתון לית ליה
 רשוחא לרבוח בחלונות משום דא״ל קא מרעת
 ליה לכוחל כדאמרינן בפ׳ הבוה״ע ןקיז] תחתון
 שבא לרבות בתלונות אין שומעי[ לו כר. ואמנם
 בהאבעיא של בנה עליה ע״כ ביתו הסכים כס הבן
 מיכש לסירוש הר״ח שקאי על בעה״ב התחתון,
 ר״ל שעשה הפסק מחיצה בין החניח ובין העליה
 כדי שלא יהיה ההבל מזיק בעליתו (ואולי דייק
 ממ״ש ע״ג ביתו ולא ע״ג גגו), וכ״כ הרמב״ס
 (ספ״ט מהל׳ שכנים). ובימי התוי״ט לא נדפס
 פי׳ הר״י מיגש, לכן פקפק בפ״ח במ״ש הרב
 המגיד. וע״ד האבעייא ״אכסדרה תחח האוצר״,
 עי׳ הגהות מר אבא הגאון ז״ל. וכ״כ הס״ח
 והגר״א בחו״מ. ועי׳ בד״ס. וראיתי בדרישה שב׳
 על הב״י ח״ל: וצ״ע דלא מצאתי לא בגמ׳
 (בדפוס באזיל ישנו) ולא ברי״ף וברא״ש ולא
 ברמב״ס הך בבא דעשה אכסדרה חה״א. וכס
 כמעט אין לו ענין לנדון זה כו׳ עכ״ל. אמנם
 הרמ״ה הביא הך דאכסדרה. ועוד אבייעות
 ״בנה עלייה ע״ג אכסדרה ואוצר ע״כ עליה
 מהו, שתי עליות זו ע״ג זו ואוצר מלמעלה מהו״
 וע״ש שפירש כל האבייעות ע״ד את״ל. והנה
 ברמב״ס שם כתב הלשון ״או שעשה בעל החנות
 מחילה ע״כ להבדיל בין החנוח ובין האוצר״ וכ״כ
 בשו״ע >קנ״ה ס״כ), והיה נ״ל שהיא ט״ס וצ״ל
 ״מחיצה״ וכן ראיתי שבב״י ונפלפולא חריפחא
 כחבו מחיצה בלשון הרמב״ם שהעחיקו, וכן
 ראיחי בבאה״ג. אבל מורנו הגר״א כחב ע״ז
 ״ועי׳ סי׳ רי״ד ס״ג״ עיינחי שם וכתוב ״כיון
 שכתב לו מקרקע התהום עד רוס הרקיע קנה
 הבור והדות שבעובי הקרקע והמעיינות
 והמתילות שבין המעזיבות ולמעלה״. וזהו לשון
 הרמב״ס בהל׳ מכירה (פכ״ד הט״ו). ואמלא את
 דבריו אשר אן» שבגמ׳ (לקמן סג:) נראה
 שהמחילות הס למטה בעומק דוגמא דבור ודות.
 (כפירוש מחילה בכ״מ. שר״ל מערה. וכמ״ש
 בישעיה (ב׳) במערות צרים ובמחלות עסר<

 מצא כתוב כן בפי׳ רשב״ס כי אף שבפי׳ הגמ׳
 לא נמצא זה, הנה הפי׳ שלפנינו הוא מרש״י ולא
 מרשב״ם עכ״ל. ועכשיו שזכינו להשמ״ק מצאנו
 ראינו שהעחיק מחידושי הרשב״א כל הלשון
 שכתב הטור משמו, ושם הגי׳ לנכון ״והלכך נין
 מלעלה בין מלמטה בטסח סגי״ וכ״מ בירושלמי
 עכ״ל. וגם הנ״י הביא אח הירושלמי(ונזדקר שם
 ט״ס במש״כ וחנור בין מלמעלה וכ׳ וצ״ל וחימר
 וקאי אכירה), ועי׳ במרה״ס שהגיה לנכון ששייך
 זה על הך מתניתין דלא יעמיד אדם תנור. וכן
 מש״כ הטור עוד שם בשם הרשב״ס דאפי׳ היה
 לו תמת של צבעים כו׳ היא ט״ס וצ״ל: הרשב״א.
 כי כן כתוב בשמ״ק בשם חידושי הרשב״א
 באריכות ע״ש, את״ז ראיתי בפרישה שכתב בשם
 ס״א ״הרשב״א״. ;רמייש!
א השיעורים האלו. ״ ן אומר ל ו  ר׳ שמע
 כתב הרי׳׳ף וליתא לדר״ש דהא אוקמה בשיטה
 בס׳ הבית והעליה. וכתב עליו הרא״ש שלא
 הוצרך לראיה זו דבלא״ה הילכתא כרבים. ועי׳
 בתוי״ט שיישב את הרי״ף בתירוץ נכון. ואתמה
 על מורינו הגר״א ז״ל שבליקוטיו בביאורו לתו״מ
 (רס״י קנה) כתב אותו התירוץ של התוי״ט
 מדנסשיה. והרמ״ה כ׳ ח״ל: וליתא לדר״ש תדא
 דיחיד ורבים. הלכה כרבים ועוד דהא אסיקנא
 לר״ש בשיטה עכ״ל. יהנה בירושלמי הגירסא
 ברישא ר׳ יהודה אומר עד שתהא תתתיו מעזיבה
 כוי. אך הבבלי אינו גורס כך, לשיטתיה בב״מ שס
 דאוהמה לר׳ יהודה בשיטה אחת עס ר׳ שמעון
 דהכח. ולס״ז הירושלמי לא ס״ל דבשיטה אתה
 קיימי דיש לחלק בין הנושאים. או אפשר שסובר
 הירושלמי דהך סיומא דאם הזיק משלם לאו ר׳
 יהודה מסיק לה. ירמ״ש

 באמת. שבת יא ע״א. :נזא״נ!
ין התירו. עמ״ש שבת יב ע״א ובב״מ  באמת בי
 ס ע״א. ;יפ״עו

 באמת ביין התירו. ציין הגרי״ב ז״ל לכלאים
 ולתרומות ולבב״מ. ושכח לציין גס לשבת פ״א
 מ״ג(יא.) ושם פ״י מ״ד (צב:) ונזיר פ״ז מ״ג
 (נד:) והנה בשבת שם בגמ׳(צב:) תנא כל באמת
 הלכה היא, ובב״מ (ס.) אר״א עדא אמרה כל
 באמת הלכה היא, וסירש״י ״כ״מ דתני באמת
 הלכה״ ואין לתסם ולגמגם בדבר. ובשמ״ק בשם
 הרב יהונתן שבאמת נשבע שכן הוא להודיענו
 שהלכה כמותו ואין לכמכס בדבר. אמנם
 בירושלמי כלאים שם ובתרומות שס ובשבת שס
 ושם ובנזיר איתא ״כל מקום שאמרו באמת הלכה
 למשה מסיני״ וכ״כ רש״י בנזיר שם, וכ״כ
 הבה״כ בהלכות קצובות והר״ש הנגיד במבואו.
 וכ״כ הרמב״ס בהקדמתו לפירוש המשניות.
 ובחיבורו פ״ה ה״ז מהלכות תרומות, פ״ז ה״ט
 מהלכוח נזיר (עי״ש בכ״מ שחסר יבואנו המ״מ
 מהירושלמי). והר״ש בפ״ב דחרומות הביא אח
 לשון הירושלמי, וכחב למ״ש ״הלמ״מ״ הוא לאו
 לוקא. וכ״כ שם הרע״ב וז״ל: כל היכא דחנינן
 באמה אמרו, כאילו היא הלכה למ״מ שהרי
 בפ״ק לשבח שנינו באמח אמרו החזן רואה היכן
 החינוקוח קורין ומדרבנן היא. וכ״כ הרא״ש
 בריש הל׳ מקוואוח וז״נ: וכן כל באמח היא
 שאמר בש״ס כבי מילי דרבנן כההיא דפ״ק
 דשבח באמח אמרו החזן רואה. ומסרש רטנו חם
 התם כל באמח הלכה, כחוב בירושלמי הלמ״מ.
 אע״כ לאיסור רואה לאור הנר מדרבנן, אלא
 ברור כהלמ״מ קאמר. (ועי׳ בס׳ הישר לר״ת סי׳
 רי״ד וכנראה משובש שם הלשון קצת). וכן
 בשו״ת הרשב״ש (סי׳ תקצג) בשם הר״ש דמ״ש
 באמת הלמ״מ, הוא לאו דוקא. והצריך עיון על
 הרמב״ס בהקדמתו שתשב הני דאמרו ״באמת״
 בין הלמ״מ. והביא גם מ״ש בירושלמי שם
 (מירושלמי נזיר שכח, וכן מהרמב״ס בחיבורו
 הל׳ תרומוח ונזיר). ובטח דוד שם בחרומוח כחב
 לתמוה על הרמב״ס, ולא הזכיר מ״ש הרמב״ס
 בהקדמתו לפי׳ המשנה. גס לא את התשובת תות
 יאיר (סי׳ קצב). ובמשנת תכמיס שם כתב
 דהוכחת הרע״ב מהתזן רואה אינה הוכתה כלל,
 דהא בפ״ד דידיס גט ארץ עו״מ שהוא מדרבנן
 ואמרו שם שהוא הלמ״מ (הרי חזינן דאף ענ
 מילי דרבנן שייך הלמ״מ). ואישתמיטחיה מ״ש
 הר״ש שס טדיס ״הלמ״מ לאו דוקא דאין זה
 מה״ת אלא כהלמ״מ״ וכ״כ שם הרא״ש. וכן
 בריש הל׳ מקוואות שם כתב אומר ר״י של״מ
 בשום מקום הלמ״מ בפסול מקוה ואס יש בשום
 מקום, יש לפרשו כמו הל״מ עמון ומואב
 מעשרין מ״ע בשביעית שאינה אלא כלומר דבר
 ברור כהלמ״מ. וכ״כ מר״ן פ״ו מהל׳ מת״ע
 ה״ב. ובקהלת יעקב(אלגאזי) כתב שבס״ק דב״מ

ד אדם תנור כוי. כאן לא פירש״י  לא יעמי
 בלום. אבל בב״ק (סא בי) שהובאה שם המשנה
 הלז. פירש״י: בני העיר מעכטן עליו שלא תבער
 האש בתקרה וכוי. וע״ש בתוס׳ שפי׳ שבעה״ב
 מעכב על בעל העליה ובעה״ע מעכב על בעה״ב.
 וכתבו: וכמו שפירש״י ניתא דהוה דומיא דאינך
 מתני׳ דהתס בלא יתפור, (והביאם התוי״ט
 כאן). ולכן פשוט שמש״כ רש״י בד״ה אס הזיק
 הלשון ״ואעפ״כ מעכטן עליו השכנים״ כוונסו
 על בני העיר, לא על השוכנים עמו בטת או
 בעליה. וברש״י שברי״ף ליתא כלל תיבת
 ״השכנים״ וניחא טפי. וראיתי בב״ת שכתב
 דלפני הטור לא היה נמצא לשון רש״י שלפנינו
 כאן (מדלא הטאו להוכיח דאפי׳ הטח והעליה
 של אחד ג״כ צריך להרחיק). ובאמח מלשון זה
 של רש״י אין כ״כ הכרע וכ״ב בפרישה. שוב
 ראיחי בשו״ח מהרי״ק (סי׳ קצא). כי יך שרשיו
 על מלת ״השכנים״ שברש״י, וכחב: שדבר סשוט
 הוא לכל מבין דרש״י לתפס לו משוס היזק
 שכנים, מפרש להך מחניתין אפי׳ הבוה״ע שלו
 כו׳ ומשוס היזק דשכנים כו׳, דאי אמרח דמיירי
 בטת דחד ועליה דחד כוי, הל״ל שבעל העליה
 או בע״ב מעכב עליו, ושכנים מאן דכר שמייהו
 כו׳. וכן על מש״כ רש״י בסה״ד עד שיהא תתתיו
 מעזיבה ״ועל גביו ד׳ אמות״ (היינו שגם בעל
 העליה לא יעמיד תמר אא״כ יש ע״ג ד״א) ואי
 אמרת שאין ההחק אלא מבה״ב לבעה״ע שעליו
 או מבעה״ע לבעה״ב שתתמיה, א״כ למה
 הצריכו לבעה״ע להניח גובה ד״א מפני חשש
 דהבערח החהרה העליונה, והלא החקרה היא
 של בעל העניה עצמו. אלא פשיטא ופשיטא
 דהיינו משום היזק השכנים, ואפילו הבוה״ע של
 אחד. ולפענ״ד הראיה מזה חלושה, כי כאשר
 תצא אש ותבער התקרה הלא חחפשט הדלקה
 ותרד גם למטה, ותבער גס את הבית כולו. עוד
 כתב המהרי״ק דרש״י דייק מדקתגי בסיפא:
 החח אוצרו ״של חבירו״ וברישא לא קתני תתת
 עלייחו ״של חבירו״ אלא קחני סחס ״בתוך
 הטח״ משמע דרישא מיירי דאיכא חשש חבעירה
 אפילו כשהכל ברשוחו כדפי׳ (משום היזק
 שכנים) כו׳ וזה נכון וישר עכ״ל. והיה יכול לומר
 מדל״ק ״לא יעמיד אדם תנור בתור ביתו כשיש
 לחטרו עליה ע״ג״ מוכת מזה דבכל טת המיירי
 בין חחחון בין עליון. דעליה היא בכלל בית
 (נדרים נו אי) או אף שאין על גביו עליה כלל.
 והטעם איפוא שלא חאחז האש בחקרה וחעבור
 הדלקה בכל העיר. וראיתי להב״ח שהרגיש ג״כ
 בזה וכתב על לשון הרמב״ס והטור שבהט
 ״הבית והעליה של שנים״ ותימה דלא שנינו אלא
 בסממא לי״א תנור בתוה״ב, ומשמע דאף
 כשהטת והעליה של אחד דמעכבים עליו
 השכנים. וזהו כדברי המהרי״ק (ולדידי עדיפא
 הל״ל, אפילו שאין על גטו עליה כלל), וכתב עוד
 דהרמב״ס דייק מדמשנתנו סתמא תנז, משמע
 אע״פ רליכא שכנים מסביב ואפ״ה נא יעמיל
 תנור. הלכך צריך לפרש למיירי בטת ועליה של
 שנים. ואחר כל אלה נפלאחי על שלשה הרועים
 האלה (רבותינו המהרי״ק והדרישה והב״ח)
 ששכחו להטא אח המפורש בפירש״י וחוס׳
 בב״ק. ובב״י בראש הסימן הביא זה בשם הנ״י
 דה״ה שבעליה צריך על כביו גובה ד״א, והלא
 הוא מפורש ברש״י. ובן ראיחי בשו״ח הרשד״ם
 (חו״מ סי׳ רסז) שכ׳ כ״כ בשם הנ״י ולא בשם

 רש״י. ירמ-ש׳
 ובכירה טפח. בירושלמי ה״א הוא ע״ש ר׳
 יהודה וע״כ ברייחא היא, ומדבחר הירושלמי
 להביא ברייתא מלהטא המתני׳ מוכח דהיינו
 הברייחא דבחוספחא פ״ק דקאי בכירה טפח על
 הרחקה מן הצד ולא דעומד בעליה, וקאי ר׳
 יהודה על הא דאיחא שם לפני זה. ויש להגי׳
 לפ״ז במקום עד שיהא חחחיה מעזיבה כ״ט,
 שצ״ל עד שיהא ממנו לכוחל כ״ט. ולהפ״מ שפי׳
 דקאי על מחני׳ דה״ב, קשה מאי זה פשיטוח

 מכירה דמיירי מחחחיו לדין הרחקה מן הצד.
 יפ״ע:

 ובכירה טפח. עי׳ בטור שכחב ושיעור הכובה
 שע״כ אינו מפורש ודעח הרמ״ה שהוא ח׳
 טפחים שליש משיעור החנור כוי. והרשב״ס כ׳
 שכיון שבכירה אין פחיחה ע״כ אלא מן הצד כו׳
 סכי בכ׳ טפחים כו׳. ובחוי״ט הטא אח לשון
 הרשב״ם מהטור (ובוודאי נשמט שם הלשון ״בין
 מלמעלה טן מלמטה״) והכיה שצ״ל סכי בטפח
 אמנם הב״ח והדרישה לא הכיהו כן, ודחקו א״ע
 להעמיד דבריו. כס עי׳ בדרישה שכ׳ בשם ס״י
 הכי׳ בטור ״והרשב״א כתב״ והוא אמר שאין
 צריך למחוק גי׳ הספרים ״רשב״ס״ די״ל דרטנו

 זרקו לאשסה ד״ה טהור הניחו בקופסא ד״ה
 טמא, לא נחלקו אלא שהלאו במגוד או שהניחו
 אחורי הדלח, והדר ביה רע״ק לגבי ר״י, וטן
 שחלאו במגוד או הניחו אחורי הדלח לאו מוכן
 הוא וטהור. וכש״כ הכא דכי פקק בו את החלון
 כמו שפקק בו את המרתץ דאמי, ואמטול להט
 לא ממעטי אלא היבא דלית בהו ג׳ על ג׳ עכ״ל.
 והמשנה היא בכלים (פכ״ת מ״ב) והגמ׳ הוא
 בשבת(כט.). (רמ״ש<
רים וכוי. לא לא לעשי ד לא לעניים ו ״ א  ב
 אבין קושיסם. דנהי דלא חזי כלל כמו שהוא ואינו
 מק״ט, אבל אחא למשקליה לחברו לחתיכה

 אחרח. עיין כלים פכ״ח מ״ח ומפרשיה.
 (ראמ״ה)

לא נקיט בהמה גופיה. וצע״ק ן. ו ו  ד״ה כי
 מהא דכחבו לעיל ד״ה רואין דאין לפרש דטעס
 משום דסופו ליטול כו׳ דא״כ למאי דפריך כו׳
 חיקשי ליה כוי. .רשי-שו
לא נקט בהמה ב ו ״ . וניחא דנקט או  בא״ד
 גופא. בשמ״ק בשם הר״י מיגש כחב: וליכא
 למימר דשחיט לה ופסיק לההוא אבר ושדי
 לכלבים. חדא דלאו אורח ארעא למשחט לבהמה
 כי היכי דנחחוך לה לפגי כלבים, (וכ״כ הרמב״ן).
 ועוד כיון ללאו בח שחיטה היא שחיטחה נמי
 צער ב״ת. וא״ת אמאי כו׳ ול״ק הבהמה שישבה
 בחלון. י״ל משום דסתס חלון קטן ואינו מתזיק
 גוף הבהמה. ובחי׳ הר״י מיגש שלפנינו כחוב:
 משום דסתם חלון גנוה מן הקרקע הוא ואין
 בהמה יכולה לעלות ולישנ בה. (רמ-ש)
ירי בגוסס שימות קודם  ד״ה אתיא. ואי
 שיצא השבת. וק׳ דא״כ למה לי׳ לאוקמי׳ בשבת,
 להא גס אם הוא בתול ג״ב תוצץ להא טון שהוא
 גוסס אסור להזיזו ממקומו, וטון לאוקמי׳
 הכמרא לשם ההא קבורחו ממילא חוצץ, ולוחק
 לחלק משום להוי נפל. !פור-יו
אמר דשם ההא קבורתו. חמוה ד ו ״ א  ב
 לר״פ למוקי לה בכוחל יישוב הלא יטמא כל אשר
 בטח, וע׳ בפ״ו לאהלוח מ״כ. ומשמע קצח
 מרבריהם לאין מצוה לקבור אח הנפלים, ועמ״א
 סי׳ חקכ״ו סק״כ. ,רש״ש.
אמר דשם תהא קבורתו. עי׳ . ו ד  בא״
 מכ״א סוס״י חקכו אי נפל טעון קבורה בקרקע,
 וצע״ק שלא הטא מכאן, ועי׳ חפארח צבי א״ח
 סי' ט. (מהרש״ם)

 דף כ ע״כ
 גמרא. כלי חרס חזי ליה דמיטנף. [שבח

 טז ע״ב ל״ה כל], ולף מל ע״ב ל״ה ואין.
 !;מא״נ, לבוש)

י למקרא בבלוי. נ״ל להמ״ל בס״ח  ס״ת חז
 שיש בו פסול שצריך גניזה. עי׳ מש״כ לקמן(כא
ו ש ״ ז ת  ב׳) על הסוס׳ ל״ה סופר מחא. ;
 והא בעי גניזה שם תהא גניזתה. צ״ע הא
 צריך לגנזו בקבר אצל ח״ח, וצ״ל דאינו מעכב
 דיעבד, ועי׳ שו״ח יוסף דעח סי׳ נ. ,מהדש׳׳ם)
 במלח םדומית. כריחוח ד׳ יא, שבח עג ע״ב.
()  ;מאי,

לו מלח לו מלח איסתדוקנית. צ״ל אפי  אפי
 סדומית. תזהר״י לוזא)

ר שלשה. ה״נ בחוספחא פ״ק, ל חמו ש  ו
 ובירושלמי ה״א הדא דתימר ברתיי׳ דתמן ברם
 ברתיי׳ דידן שלשה מן האצטרוביל, ויתכן דרחיי׳
 דידן היו של חמור והיינו הך. ייפ־ע:
ם קלא. ע׳ לעיל (יח.) תד״ה  אלא משו

 דטירייא, וכן ברי״ף ורא״ש ליתא מלח אלא.
 וירש״שו

׳ אלא ד אדם תנור וכו . לא יעמי ׳  מתני
ו גובה ארבעה אמות. נ״ב ש על גבי  א״כ י
 צ״ל ארבע אמות, דאמות לשון נקבה הוא וכ״ה
 במשנה שבמשניות [ובקצת רסיסים איתא על
 נכון], ובזה ניחא דמקשה בגמ׳ מברייתא דבתנור
 ארבעה ולא משני דמיירי במעמיד חנור בחוך
 הטח וצריך הרחקה ד׳ למעלה, והיינו דא״כ
 ארבע הו״ל למתני, ואמנם בלא״ה א״א לומר
 דמיירי הברייתא בשיעור של מעלה דא״כ בכירה
 ג׳ למ״ל דהא כירה סחחה מן הצד ולמעלה
 ולמטה שוין גבה לענין הרחקה וכמו שכחב הנ״י
 כאן. ועי׳ בטור סימן קנ״ה שכחב דשיעור
 הרחקה בכירה מחחמיו שלשה טפחים. וכחב
 החוי׳׳ט דט״ס נפל בטור וצ״ל טפח ואכן לענ״ד
 נ״ל דהטור מיירי בכירה דנחחומין דבעי ג׳
 מלמעלה ומלמטה ועי׳ היטב ברש״י וחוס׳ בפ׳
 הכונס דף ס״א. (וזש״ל*



 הגהות כבא כתרא דף כ ע״כ - דף כב ע״א וחידושים כג
 הוא, להא מתקינן דדר״ה פנאי היא, וה״ה הך
 ללגיס, וקיי׳׳ל כרמן וכר״ה בדר״י. (ראמ־׳ה)
. נ׳׳ב ד כ  מיתיבי עושה אדם חנות ו
 תוספפא לנ״ב פ׳׳ג. (מרא״כ)

. כפוספפא ו כופהו מר אף לשכנ ג או ״ ב ש  ר
 פ״ק איפא הכי אס קלמה הפנופ או הרפפ א״י
 למחופ בילו ולומר איני יכול לישן לא מקול
 הפטיש כו׳ לשכנו אין יכולים לכוסו רשבג״א
 לשכנו יכולים לכוסו, ובאר הפ״מ בה״ג להאי
 שכנו פי׳ למי שיש לו חנופ קלומה, לס״ל לת״ק
 שיכול למסור זכופו לאחר, ורשב״ג ס״ל לאינו
 יכול למסור זכופו לאחר. ועפ״ז באר מש״ש
 בירושלמי פני לשכנו יכול לפזור בו משקבל עליו
 א״י למזור בו רשבג״א אף משקבל עליו יכול
 למזור בו, להיינו האמר הבא לקבל זכומ של זה.
 ובענ׳׳ר אס היה כוונס הירושלמי לסרש כן
 הבריימא לא היה צ״ל לסליגי משקבל עליו אלא
 אם זה הזכומ נמסר לאמר אי לא, ובאממ אין
 הכרמ לפרש באמר לענין מסירמ כ״א הפי׳
 לשכנו מבני המבוי שיכול לממומ בילו מחחילה
 כלאימא בממני׳ איני יכול לישן כו׳ אם המזיק זה
 השכן אס מועיל שחיקחו או קבלחו, וזהו הלין
 המבואר בח״מ סי׳ קנו סע״ל, וע׳ באור הגר״א
 שם. וזה לפליגי בירושלמי ר׳ חנינא ור׳ מנא ח״א
 מה לשכנו משריח נו ביחי׳ [דהיינו שחוזר
 מהלירה בעבור לאלעחא להכי שירבו הנכנסין
 לא קבל עליו] ור״ה אמר [צ״ל וחל אמר] מהו
 לשכנו מסחח לי׳ חנוח משקבל עליו כו׳ והיינו
 אף שלא בביפו, ומוכח להיינו לפחוח מחלש ולא
 מיירי בקנימ זכופ, וגס בפוספחא נוח יופר
 לפרש לקאי אפמימה ממלש, ולהירושלמי מיירי
 גס המוספמא שקבל ורוצה למזור. !יפ״ע)
רא תיקן. גיטין ס ׳ עז  האי בר מבואה כו
 ע״ב ל״ה מצולת, בבא קמא ס״ב. ימאי•״
. דייה שתלא. נוטע כרמים למחצה.  רש״י
 כצ״ל. (1־ש״ש)

. ס״ת בטעות. ע׳ מוס׳ ׳  ד״ה פסידא כו
 ואסשר לסוסר כמב מסילין ומזוזות, ושם הוא
 פסילא ללא הלר לבעינן כסלק. ימל״ה)
 ד״ה שיוסקי. שקדים. ע׳ רש״י ב״מ
 ועמש״ש בגליו{. ומל״ה)
. ד׳׳ה סופר מתא. פסידא דלא ת ו ספ  תו
 הדר. משמע למותר לקדור השם כמ״ש מוס׳
 ערכין ו׳ ל״ה יגול, וב״י בשם ר״י שבמרלכי
drum .בי״ד סימן רע״ו שם סקי״ב 
ן להגיהו. יש גוונא לא״א לי כו . די  בא״ד
 להגיהו כמו שמות שאינם נמתקים או יותר מג׳
 טעיות בלף. (ראמ־־ה)
. נ״ל ׳ י וכו ״ ר . וקשה ל  ד״ה ומקרי
 בסשיטות לשבשתא שהמלמל מלמלו בטעות הוי
 פסילא ללא הלר. ול״ס רק משתבש התלמיל
 מעצמו והרב לא לייק. כעובלא לאיוב כמ״ש
 תיס׳ לעיל. ;ראמ״ה)
רבא ׳ ו ב״א נראה כו י לר . ו ן  ד״ה מרחיקי
׳. עתוס׳ לקמן נל ב׳ ל״ה ר כו ט  קנה ממנו ש
 נכרי כו׳ לבעכו״ם לא קונה שטר. (מהרש״ם)
. נ״ל לסלוגתא לר״י ׳ ג וכו  ד״ה תנאי. פלי
 ורבנן תליא בפלוגתא לר״י ורבנן בנלריס פ׳ בתיי
 אתרים וכביסתן, ורבנן לר׳ יוסי היינו ר׳ יהולה,
 ולפ״ז אפשר לר״י לא אסר בבר מבואה אתרינא
 לבעי תיותא. (ראח״ר,)

ב ע״א ף כ  ד
. ירושלמי ן ירי ן מחז  גמרא. שיהו רוכלי
 מגילה פ״ל סוף ה״א. !:יפ״ע)
עי לו לאקבו אי צורבא מרבנן הוא אפי  ו
 נמי. נראה ללא קאי אלא על רוכלין למוסרים
 לאהלורי גבי צורבא מרבנן מותר אפי׳ לאקבועי
 אבל לשאר לברים ל״ש בין צורבא מרבנן לאחר
 לאטו צורבא משלת גלימא מאינשי (שבועות לף
 מא), וצל״ע בלברי הפוסקים. ופור״י)
 דקולאי דאייתי. דיקולי כצ״ל. רעב״ץ)
ל שבלע. מנתות סט ע״3. (מא׳־נ)  פי

 דאנא עדיפנא. נ״ל לפרש עליסנא משמעיה
 לרבא קאמר, ואפילו הכא קפיל רבא משוס
 לשלומו של אלם כמותו, וכמאן למבזי שלותא
 לב״ל. [ועי׳ רש״א במ״א]. !יעב־ץ)
ש כלה. קדושין י נ ר ״ ׳ ר א כו ״  לרב אדא כ
 ע ע״א, ולף עב ע״ב ל״ה היום, שבמ קיד ע״א
 ל״ה ואפילו, ע״ז לה ע״א ל״ה מלא, לקמן מו
 ע״ב ל״ה שלח. (מא״0
 מםתברא דרנב״י ענשיה. אע״ג לקשיש

 והנה כאן שפירש״י רופא מוהל, לכן לא יכול
 לפרש אומן, מוהל מינוהומ, כמו שפירש בב״מ
 (קט א). ועי׳ מש״א להלן(ע״ב על רש״י ל״ה
 אומנא). (רמ״ש)
ד תינוקות. עי׳ שבמ מ ל  ד״ה לסופר. מ
 (לא:) שהיה עובר אמורי ב״ה ושמע קול סופר.
 סירש״י גם שם ״מלמל מינוקומ״ ובאממ שס
 פירוש סופר ״מינוק הלומל בבימ הספר״ (כי
 ״בימ ססר״ נקרא הבימ שלומליס שם מקרא
 כמ״ש בירושל׳ ומלרש שהבאמי לעיל בגמ׳
 וברבוי: במי סופרים) כמו שמצאמי מפורש
 באלר״נ (פט״ו) ושמע מינוק שקורא. ועי׳
 במשנה קדושיו (פב.) לא ילמל אלס רווק
 סופרים ולא סלמל אשה סוסריס וסרש״י גם שם
 ״סופרים מלמרי מינוקומ״. ולכן הלמיק רש״י
 את הלשון ״כלומר לא ירגיל עצמו להיומ מן
 הסוסרים וכן אשה לא תרגיל עצמה להיות
 מלמלי תינוקות. אבל כסי הנראה גס כאן פירוש
 סופרים תינוקות הלומרים בבית הססר. ורווק
 ואשה אינם רשאים להיות מלמלי תינוקות
 הקטנים אשר יביאום אבותיהם או אמותיהם
 לבית הספר וכמ״ש בגמ׳. ונראה שלזה כיוונו
 הסיס׳ במ״ש ״פי׳ תלמילים״ וכן הרמב״ם
 (א״ב פכ״ב הי״ג) כתב הלשון: מי שאין לו אשה
 לא ילמל תינוקות כו׳, ובן אשה לא תלמל קטנים

 עכ״ל. (ומ״ש)
ן מקטרג ט ש ה . ש ן  ד״ה לא ממטע
 בשעה״ס. שכתו המציינים כאן לציין מקום
 המאמר. שהוא בירושלמי שבת פ״ב (ועי׳ שם
 בבבלי לב.) ובבראשית רבה (פצ״א) ורש״י בפי׳
 התומש(פ׳ וישב) הביאו. 1רח״ש)
ר רחב כו׳ גמלא לוח ש  ד״ה תיתורא. ג
 קצרה. נ״ב הר״י מיגש והרמ״ה סי׳ גמלא גשר
 של עצים, לאיכא למיתש ללמא מתלעי. תיתורא
 גשר של אבנים, לליכא למיתש להט. ״-מ״ש)
ו בבני העיר. נ״ב ישנ בי . שי  ד״ה כל שכן
 הלשון מגומגם קצת. וברש״י שברי״ף ״פן
 יבאישנו בעיני בני העיר״. (תדיש)
ת. ד״ה ולמדתם. מעצמכם. זה ו ספ  תו
 הלרש אמת לענין בן תטרו, לבעצמו תייב ללמול
 עם בן תטרו לע״י הלמול הוא כבנו כמו מי
 הנטאים. אבל לשכור אינו מחויב והצבור מחויטם

 בזה מחקנח ב״ג, עיין ברמב״ם ריש ה׳ ת״ח.
 (ראנז״ה)

ש כפ״ה ר פ ן נראה ל  ד״ה בסופר. אי
ל כל ד תינוקות ש מ ל  דסופר מתא היינו מ

. עי׳ שו״ת באר שבע סי׳ ו׳. ׳ ר כו  העי
 ;מהרש״ם:!

׳ מספר אנשי . כפ״ה בהמקבל כו ד  בא״
 העיר. הגרי״ס ב׳ לל״מ שם. אבל ט״ס בתוס׳

 וצ״ל בהשואל ע״ש בלף צ״ז ותמצא.
 ;רש״ש. פור״י!

ח ס״מ כותב שטרות. ״ ר פ . כמו ש  בא״ד
 כצ״ל. (רש׳׳ש)
 ד״ה סך. פר״ח. זה שייך להלן [ע״ב] אארור
 עושה מלאכת ה׳ רמיה, ועיין לח״ש על אבות.

 (יעב״ץ)

א ע״ב  דף כ
׳ מלאכת ה׳ בדמיה.  גמרא. זכר קרינן כו
 מגילה יח ע״א, ודף ל, סנהדרין כ ע״ב, גיטין
 סח ע״א ד״ה וכתיב, שבח קיט ע״ב, סנהדרין
 קד ע״ב [רש״י] ד״ה מלמדי, קדושין נט ע״א
 ד״ה עני. ימא״נ)

ל זכר. עיין בחוס׳ ״ ל היכי אקריתא א ״ מ  א
 ואפ״ל עפ״י שידוע שהמדקדקים קורין לצירי
 קמץ קטן, וכן מבואר ברש״י ז״ל פ׳ מקץ על
 פסוק אוכל כו׳. ע״כ אפשר דבזה היה הטעוח
 דרבי׳ א״ל לקרות בקמץ ע״כ הי׳ סבור לקרוח
 זכר, וכוונתו הי׳ לקרות בקמץ קטן דהיינו צירי.
 וע״כ הי׳ נראה ראי׳ מכאן דצריכין לקרות זכר
 ולא זכר בסגול דא״כ לא הי׳ יכול לטעות כלל,
 דהא סגול נקרא פחח קטן כמבואר ברש״י שם
 פרשת מקץ(מא לה). (פור־י)
. (גיטין י ר עושה מלאכת וכו  דכתיב ארו
 סח ע״א) תוס׳ ד״ה כתיב. (לבוש;
 ואומנא וספר [כ״ה בדפו״י]. נ״ב סמ״ך
 פח״ח, פ״א קמ״ץ ודגש. (יעב״ץ)
. (גיטין ס׳ ע״ב) ד כ ג ו דת הד ן מצו  מרחיקי
 חוס׳ ד״ה מצודח (קדושין נט ע״א חוס׳ ד״ה
 עני). (לבוש)

דת הדג מן הדג. הפוסקים ן מצו  מרחיקי
 השמיטו דין זה. דסברי דסברח סייארא דחויא

 אלא, חעניח טז ע״א ברכוח סב, כחובוס ל ע״ב.
 1מא״נ;

. נראה דר״ל מי שיש לו ׳ ש לו אב וכו י  מי ש
 אב מ״ח דוקא. ואחר חקנה ראשונה העלה אף
 ע״ה. (ראח״וז)

ן מ״ת בירושלים. בי שי ו מו  התקינו שיהי
 נ״ב עי׳ בכתובות (קה.) א״ר פנמס בש״ר
 הושעיא שהיו שצ״ד בתי סופרים טרושלים.
 ובשמו אמרו טרושלמי (במגילה ס׳ בני העיר
 ובכתובות שם) ובמזית (ע״פ עיניו כיונים),
 ובפמיממא דמדרש איכה, ובפסיקמא (הובא
 ברש״י ישעי׳ א׳ כ״ז) ת״פ בתי כנסיות היו
 בירושלים, ולכאו״א היה טת ספר למקרא ובית
 תלמוד למשנה. (רמ״ש)
. נ״ב ד ן מ״ת כ בי שי ו מו  ותיקן שיהי
 טרושלמי ספ״ת דכתובות איתא ששמעון בן
 שטח תיקן שיהיו התינוקות הולכין לטת הססר
 כוי. עי״ש בשי״ק. ירח-ש!
 עד שית לא תקבל. נ״ב והא דחנן בן חמש
 למקרא, ר״ל סוף חמש היינו תתלת שש כהכא
 או דהחס ללמדו אטו בטחו, אמנם לטח המלמד
 כבן שש, כ״כ בשו״ח חשב״ץ [ועי׳ חוס׳ באן
 ובכחוטח]. 1ר״ג ליפשיץ)

. נראה ׳ ו לא לרופא כו מ י כ ש ז לא י  ה״
 דקמ״ל אע״פ דשכירות אינו אלא לזמן קצוב,
 ועיין במרדכי שדייק מזה דלמכור שט. (רש״ש!
. עי׳ ׳ ו לא לרופא כו מ י כ ש ז לא י  ה״
 בשמ״ק בשם הרשב״א שכתב: לא ידעתי למה
 אמר לא ישכירנו. דה״ה לעצמו שלא יעשה רופא
 כו׳ כדאיתא באידך ברייתא. והרמ״ה כתב וז״ל:
 שכירות איצטריכא ליה, דאע״ג דההוא רופא כו׳
 לא קא אגרי בפירוש למיעבד ההוא עטדתא
 [אלא בסתמא] לאו כל כמיניה דבעה״ב למיגר
 להו, ואלו שכינו לא מצי תנדה לעכוט עליה עד
 דעטד בהדיא ההיא עטדתא, ואע״ג דידיע
 מילתא דההוא שכן ידע למיעבד ההיא עבידתא,
 כיון דמקמי הכין לאו אורתיה בהט, לאו כל
 כמיניה לעכובי עליה עד דעטד. וסוף דבריו:
 ומסתברא דהא דקתני לא ישכירנו לא לרופא ולא
 לאומן, כי היט דלא מצי מוגר, ה״נ לא מצי
 מזבין. ואשמועינן שכירות דלפי שעה וכש״כ
 מכירה. וזהו כמ״ש אאמ״ו הגאון ז״ל בהגהתו.
 וכ״כ הטור שמעכבין עליו שלא למכור ביתו(נגד
 המרדכי כאן). ועי׳ מה שכתבתי לעיל(ז ב׳) ד״ה
 קנה בה בית דירה. ורמ״ש!
. לא לסופר ארמאי די ו  ולא לסופר יהו
 להס״ד הוא זו ואצ״ל זו. ולהתירוץ אפשר דסופר
 ארמאי הוא מלמד תינוקות. (ראמ״ה)
׳ שבשתא. [פסתיס קיב  סך מקרי דרדקי כו
 ע״א ד״ה שבשמא, ב״מ קט ע״ב ד״ה וספר],
 לקמן קטו ע״ב ד״ה אסוני. !מא״נ. לבוש!
לא גריס. עי׳ מכומ י׳ ע״ב ופירוש  דדייק ו
 ריטב״א שם. (חת״ם;
 רש״־. ד״ה ואספי ליה. האכילהו
ו ר שנותנין עלי  והשקהו תורה בע״כ כשו
. הנה כן מצאנו בע״ז (ה:) ת א ו ל על צ  עו
 מדב״א לעולם ישים עצמו על דברי מורה. כשור
 לעיל. אבל הכא שאמר הלשון ספי, שפירושו
 האכילהו והשקהו. קרוב יומר שהכוונה כמו שפי׳
 רש״י בכמובומ ״הלעיטהו מורה כשור שאמה
 מלעיטו ואיבסו מאכל״ וכ״כ הרש״א בחא״ג
 כאן. והוסיף לומר שהא דקאמר דססי ליה כו׳
 שילמוד עמו בנממ כמו שמאכילין אמ השור
 שאמה מלעיטו בידים, ולא יכנו וירדנו בכמ כמו
 שאובסין הגמל ומאמירין העגלים שמאכילין
 איחס בעל כרחם כו׳ כר. אבל הרמ״ה כמב כשור
 שמאכילין אוחו מאכל מריבה בנח אחח לסי
 שגדול הוא וראוי לקבל, ולא כתינוקות קטנים
 שמלמדין אותן צו לצו קו לקו זער שם זע״ש
 כעגלים קטנים שמלעיטין אותן מעט מעט
 עכ״ל. ואת״ז ראיתי בשו״ת התשב״ץ (ת״ב סי׳
 סה) שנמשך ג״כ אתר סירש״י שבכאן. ורמייש)
 ד״ה רופא. מוהל אומן מקיז דם. כ!
 סירש״י גם בספ״א דסנהדרין (יז:), אבל
 הרמב״ס והטור יפרשו כאן ״רופא שהוא אומן״
 ולכאורה מלשון הברייתא דלהלן שאמרה ״ה״ז
 לא ישכירנו לא לרוסא ולא לאומן״ משמע להדיא
 כסירש״י. וגס ברמב״ס איתא הלשון כך. לא
 לרופא ולא לאומן (וראיתי בסרישה ובט״ז
 שהרגישו ג״כ בזה) וכן ברמב״ס ספ״ד הל׳
 דעית תשיב מ״ש רופא, אומן, לשנים. אבל
 בסס״א דהל׳ סנהדרין(לפי מש״כ הכ״מ) תשיב
 לאחד. ע״ש בלח״מ, יעי׳ רש״א בסנהדרין שם.

 ועי״ש ברשב״ס (ועי׳ בסיס׳ שם בשם ר״י
 בדוחק) וכ״כ הרמ״ה בפירוש. ועכ״ז נראה
 בהדיא מלשון הרמב״ס שדעחו שהמחילוח הם
 למעלה. ובן מצאחי בחי׳ הרמב״ן ובשמ״ק בשם
 הרשב״א שכתבו להדיא שהרמב״ס ז״ל סירש
 דמתילות היינו עליה שע״ג הטת ופעמים עושין
 כעין מתילות על הגגות כו׳ עכ״ל. (תו־׳ש)
 אכסדרה תחת האוצר מהו. ברא״ש ונ״י
 ליתא וכ״נ מפרש״י. !רש״ש)

 מוחק זה, וכן ברי״ף וברא״ש ליתא, וכ״מ
 מסרש״י. אבל הב״י בחו״מ סימן קנ״ה

 אכסדרה תחת האוצר מהו. נ״ב הב״ח
 כן ברי״
 בל הב״

 כשהעתיק דבט הגמ׳ דלכאן הביא 'ג״כ
 דאכסדרה תתת האוצר מוסתת הגמרא, וכתב
 עליו הדרישה שם וז״ל וצ״ע דלא מצאתי זה לא
 בגמ׳ ולא בט״ף וברא״ש ולא ברמב״ם האי בבא
 דעשה אכסדרה תתת האוצר וכמעט דאין לו
 ענין לנידון זה ולקיים הנוסתא דהב״י נראה
 לפרש דאבעיא ליה אס עשה החנות של נתתומין
 באכסדרה שהחום יכול לצאח מכל צד חחח
 האוצר אס נאמר דא״צ להרחיקו בכה״ג או לא
 עכ״ל הדרישה שם. ועי׳ בפלפולא חריפחא
 שמיישב גירסא זו בענין אחר, וע״ע בלח״מ פ״ט
 מהל׳ שכנים. ,:חש ״ל׳

. בחיספסא פ״ק וטרושלמי חו  מפני שמשבי
 ה״ג אע״פ שממעטו. ויפ״ש
 אפי׳ קוטרא דשרגא. נ״ב ר״ח מוחק חבח
 ״קיטרא״ (עי׳ לעיל י״ח א׳ חיס׳ ד״ה לא
 יפחח) יכן ברמ״ה ליחא. ותו״ש;
. כ״ה ׳ וצא כו י . אבל עושה כלים ו ׳ ,  מתג
iwwi) .הגי׳ ברי״ף ורא״ש 
׳. מי חלונות כו . ד״ה כדי ליתן. פצי , ״ ש  ר
 ע׳ רש״י בשבח שס שלא פי׳ כן. !מל״ה)
 ד״ה מלח סדומית. צ״ל מלח איםתרוקנית
 ועיין ברש״י מס׳ טצה לף לט ע״א ל״ה
 סלומיח. !מהרייי לנזא!

. עי׳ גליון הש״ס. וכבר קלמו בזה בנו״ב  בא״ד
 מ״ת חאו״ח סי׳ נ״ז, והבה״ז במנחוח (כא.)
 עמל ג״כ בזה. ובטאור מלת איסתרוקנית עמ״ש
 שם בביצה בס״ל. (דש־ש<
י קורת ש א . ומניח שני ר  ד״ה שני צבורי
י כצ״ל בלא ו׳ הריבוי. ורש-ש1  המבו
י . ומניח ב׳ ראשי קורות המבו ד  בא״
 עליהן. מלכתב רש״י לשון ״מבר״ נראה
 למפרש הא למחיצה לענין שבת. וכן ברמ״ה כתב
 הלשון ומניח עליהן אח הקורה של עירובי
 מבואוח. (1־מ״ש<

ך י  ד״ה עד שיהא תחתיו מעזיבה. אשטר
. נ״ב בל״ס הטא גי׳ רפוס פיזארו ז  בלע״
 ״בלשון אשכנז״ וכ״מ בשו״ת מהרי״ק (שם)
 בשם רש״י איישטריך בלשון אשכנז, ובב״מ
 (קטז.) כתב רש״י ״שקורץ אסטריך״. וכן
 משתמשים גס כעת לסעמיס בלשון אשכנז במלת
 עסטרי״ך, ורש״י מטא בפירושיו איזה פעמים
 את לשין אשכנז, עי׳ תורש״י. !רמ־ש)
ן לו מה אי ׳ ו אעפ״כ כו  ד״ה ואם הזיק. ו
 לשלם. ע׳ לקמן(ס.) בפי׳ רשב״ס על הא לאין
 עושין חלל תתת ר״ה שאין רצונם כו׳ לירל לדין
 כו׳, וכה״ג כחבו החיס׳ לעיל (ס״ל יז), אבל
 הכא מילתא פסיקא לאם יללק הטת קרוב הלבר
 שלא יציל מאומה מכל אשר לו, וכ״מ מלשונו שכ׳
 ואין לו ולא כ׳ ולא יהיה לו. וע׳ בסמ״ע סי׳
 קנה. !רש״ש)

ין. ע׳ לעיל ן העשן קשה לי  ד״ה ביין. שאי
 (יח.) חל״ה לא ובמש״כ שם. והרע״ב פחח
 בעשן וסיים בחום ול״ל. (רש״ש!
ר שתחת . דתנן חמו של ת. ד״ה ו ו ספ  תו
 המלבן כוי. צ״ל לתניא, כי היא בתוספתא
 לכלים פ״ח לב״מ. ובערוך ערך תמרא הגי׳
 לח״ר. !רשיישו
ו מרווחת נ״ב כ״ה בערוך ערך י ל רג . ו ד  בא״
 חמרא. ושם הנוסח כנכון ״ורגליו מחוחוח״.
 וכמו שהגיה המהרמ״ל. ?רמ״ש)
ל ׳ ש  בא״ד. כדתנן במס׳ זבים כו
ד כצ״ל בלא ו׳. !:דש״ש) ל י  ריחיים ש
ל נפחים ץ אשר מפוח ש כן ע  בא״ד. ו
׳ כצ״ל וכ״ה בערוך שם. (וש״ש;  סומך כו

 דף בא ע״א
 מתקנות ריב״ ג ואילך. יומא יח ע״א ח״י
 ל״ה מרחא, יבמוח סא ע״א [עי״ש מ״ש], ב״ק
 ט ע״ב ל״ה לא גרסה, קלושין כל ע״א ל״ה
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 שהיא יגיעה פורתת באחח ונוחת באחת. ומלא
 שגר, נקרא כ״ז שהיא פורתת בשתים והוא בבית
 כור. ואח״כ נעשיח יגיעה ופורחח באחת ושייטא
 עד שלשים ריס ואח״כ חוזרח לשיבכה. >רש״ש

ב. ול״נ ר קרויה ישו  ד״ה והתניא. דעי
 לישוב דרישא וסיסא להס״ד הכל עיר. וה׳׳ק
 שצריך שיהיה רחוק מן העיר ל׳ ריס משום יוני
 העיר, ובתוך העיר אפילו רחוק כמה ןמאה מיל
 גוזמא נקיט] מן השובך אסור שפורתין הרבה.
 אבל תוץ לעיר פורתין רק בשביל מזונות ולי בל׳
 ריס. ;ראמ״ה!

בי העיר ׳ ז׳ טו  ד״ה אחולי אחילו. פי
 כדאיתא במגילה. ק׳ להא התם לא איירי אלא
 במילי לבי כנשתא, אבל לשאר ענינים אשר הוא
 מזיק לכאו״א, מה שייכי טובי העיר בזה. ועיין
 שם בר״ן בשם ירושלמי ג׳ מבני הכנסת כו׳
 שבעה מן העיר כעיר. יפור״יו

ף כג ע״ב  ד
ב וקרוב. לקמן ׳ רו . ניפול הנמצא כו ׳  מתגי
 כל, ולף מו ע״א, ב״מ כב ע״ב ל״ה איסורא,
 ודף כג ע״א ל״ה והא איכא, ב״ק מו ע״א, ולף
 סב ע״ב ל״ה ואינה, סנהדרין עט ע״ב ל״ה
 בשור. ימא״נ,
. עמ״ש ביפ״ע ב״מ כ״ו  שניהם יחלוקו
 מהירושלמי לכאן ה״ו. !-פ״ע!
 גמרא. אמר ר׳ חנינא רוב וקרוב הולכיץ
 אחר הרוב. נ״ב עי׳ שו״ח מכחס ללול בחלק
 אה״ע סימן ג׳ לף קמח ע״ב בל״ה אחר
 הלבריס. !׳מעשה רב;,
ן אחר הרוב. עי׳ ש״ך  רוב וקרוב הולכי
 יו״ל סימן קכט סקכ״ז וסק״מ, עי׳ ת׳ מסח
 יחזקאל סי' לל. !ג׳ מהוש״א)
ן אחר הרוב כוי. עי׳  רוב וקרוב הולכי
 פר״ת וכרתי ופלחי סוס״י סג מ״ש בסוגי׳ זו.
 ועי׳ שו״ת ברכת יוסף יו״ל סי׳ לח, ובס׳ ארי׳
 לבי עילאי לסוגי׳ זו, ושו״ת תפא״י יו״ל סי׳
 טי. !מהרשייס:

 וקורבא דאורייתא. בכו״פ סימן קי סק״ז
 לכמו לאין הולכין אחר הרוב בקבוע בן אין
 הולכין בתר קרוב (בסירש לפנינו ועומל קרוב
 לתנות כשר). וגימהרש״א!
 בדליכא. בירושלמי ה״ו מוקי למתני׳ בשאין
 לרך הרבים מפסקת ביניהם ע״ש, ובמה״פ ל״ה
 הדא, ולהנוע״י מטעם יאוש בשיש לרך הרבים.
 יפ״ע!

 רגלו אחת. עס״פ מי שהוציאוהו. ,חת״ס)
י מבי מדרשא. לקמן קסה ע״ב, ״ ר  אפקיה ל
 ר״ה יג ע״א, עירובין נב ע״ב, סוטה טז ע״ב,
 נדה בג ע״א ד״ה לידי. (מא״נ;
על דא אפקוהו לר׳ ירמיה מבי מדרשא.  ו
 נ״ב נ״ל דר״ל דשאל דבר שאינו והו״ל ת״ו
 כחוכא ברבו, ובפ״ג דמנתות דל״ז ע״א בבעיא
 דפלימו מרבי בחינוק שנולד עם ב׳ ראשין וכו׳
 ואף דבעי בכה״ג ספ״ד דעירובין מ״ב ע״ב
 רגלו אחח בחוך החחום וכו׳ והכא לא אפשר
 דקים להו דאינו מדדה יותר. [כאן מחחיל כ״י
 בנו ר״י] וכן נמי במ׳ סאה חסר קורטוב דבעי
 ר״י במס׳ עירובין ולא אפקוהו לא בפעם ראשון
 ושני, אך כשהרבה לשאול כאלה חששו לחוכא ח״ו
 כנ״ל [בנו ותלמידי] של הטחב הנ״ל ישראל
 ליסשיץ, ועי׳ עוד לקמן דקס״ה ע״ב דהדרו
 עיילוה לר״י בבי מדרשא ע״ש, י״ל. ן הוא ר״מ
 ישראל ליפשיץ]. :וי ג ליפשיץ!
 אפקוה לר׳ ירמיה. עיי לקמן קס״ה ע״ב. עי׳
 נדה כ״ג סוף ע״א. ;חת״ס:ו

על דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי  ו
 מדרשא. עיי לקמן קסה ב׳ ורשב״ם, ועי׳
 מנחומ לז אי. ,:מהרש״ם:
. . ד״ה נמצא. בתוך חמשים לשניהן י  רש״
 בגמרא מסיק דמיירי בחוץ לנ׳ אמה ובשביל של
 כרמים (ויותר חמוה לכאורה פי׳ הרע״ב שסירש
 ג״כ כפרש״י), וכן מש״כ לקמן בגמרא בד״ה
 וליזיל דקס״ד כו׳ אתוץ לנ׳ אמה כו׳, לכאורה
 אינו מדוייק דהא למסקנא נמי הכי קאי, אולם
 התוס׳ כ׳ שם דהמ״ל דמיירי תוך נ״א. ו:ת0״ש!
. רובא דאורייתא ׳ ב וקרוב כו  ד״ה רו
 דכתיב אחרי רבים. מלשון רש״י ז״ל דדוקא
 רובא דאיתא קמן דאתיא לן מפורש, וכדאיתא
 תולין(יא:) רובא דאיתא קמן לא מיבעיא לן וכל
 הסוגיא מיירי ברובא דאיתא קמן, אבל רובא
 דליתא קמן וקרוב אפשר דהיינו הולכין אחר

ב״ ם כוי.  תוספות. ד״ה אלא. הקשה רי
 ע׳ ברא״ש ישוב נכון לזה, ולדבריו כוון גס הטור,
 אלא שקיצר קצת. וגרס להמוי״ט לסקסק טשובו,
 ואישתמיטתיה בממכ״ת דברי הרא״ש. ,:רש״ש
. אא״כ הרחיק ד׳ אמות. עיין ד  בא״
 באשר״י שהרבותא במאי דאיירי דגפל, אעפ״י
 שכבר נידש. ובזה מיושב מאד הא דא״ר ל״ש
 אלא בכומל גינה, דבמצר למ״ל. ורב אושעיה לא
 קאי אמתניתין רק דינא קמט. יראמ״ה

. נ״ב ו תי ף שטרו ר השו  ד״ה זאת אומרת. ו
 ב״ק דף צח ע״ב. יר״ש מדסוי!

. נ״ב כחובוח רו ח לחבי ״ ט כר ש מו . ו ד  בא״
 דף פו ע״א. :ר״ש מדסוי)

׳ היינו שבא ההיזק ד חילק כו עו . ו ד  בא״
 משעת מעשה. כצ״ל. ו:רש״ש)
ד חילוק דדינא דגרמי דחייב עו . ו  בא״ד
 היינו משעת מעשה שבא ההיזק. נדצ״ל
 להיפך היינו שבא ההיזק משעח מעשה, וכן הוא
 באשר׳׳י ז״ל. ועוד יש לחלק דכל היכא דההיזק
 נעשה מיד בשעת מעשה נקרא גרמי. ופור״י!
. עי׳ ׳א דדינא דגרמי ׳ד. ונראה לריצב׳  בא׳
 ש״ך סימן שפו סק״א דיבור שלישי המתתיל
 ועוד נראה לי ראיה דדינא. !;גי מהרש״א:
. הוא בשבועות רושלמי . כדמוכח בי  בא״ד
 פ״ו ה״ו. ורש״ש!

רו לך ומזיק חבי א הו  בא״ד. שלא יהא כ״
. מלת בעין אין לה מובן. ואולי צ״ל ׳ ן כו  בעי
 והיינו כעין טעמא דמאן דמחייב בהשא״נ, והוא
 בגיטין(נ״ג) ע״ש. :רש״ש;

 דף כג ע״א
 גמרא. אפיקו לי קודקוד. לקמן כו ע״א
 ד״ה זיקא, ןודף ל]. :.לבוש, מא״נ

 בקוטרא. לקמן [נ ע״ב]. (מאייו;
 בקוטרא. עי׳ חוס׳, ועי׳ ירושלמי ה״ב א״ר
 נסא לא אמרו אלא בעשן חמר. ,יפ״ע!
׳ ל׳ ריס. בך כו ן את השו . מרחיקי ׳  מתני
 ביצה יא ע״א ד״ה סשיטא, יומא סז ע״א ד״ה
 רי״א, ב״מ לג ע״א ד״ה וזהו ריס, כחובוח מג
 ע״ב ד״ה ומגדלנא, חולין קכב ע״נ ד״ה לגבל.
 ;מא״נ

בך מן העיר נ׳ אמה  מרחיקין את השו
. עי׳ רדב״ז ח״ב סי׳ חסלג ביאור ד׳ ׳  כו
 הש״ס. ;מהרש״ם!
. ה״נ מקשה ן  גמרא. ורמינהו אין פורסי

 ומתרץ בירושלמי כאן ה״ה, ובב״ק פ״ז ה״ז.
 ומא״ו;

ם ריס. עי׳ תולין דף קכב ע״ב ט שלשי ש י מ  ו
 תוס׳ דייה לגבל. ;לבוש, גליו! הש״ס)
רש ו י רש [ ו י ל ץ ללוקח ו נ ע ו  זאת אומרת ט
 תנינא]. עי׳ (גיטין נת ע״ב) תוס׳ ד״ה כגון.

 ;לבוש, גליו[ הש״ס;-

רש. לעיל יח ו ן לי י ענ ן ללוקח וטו  טועני
 ע״א ד״ה הכא נמי, ודף ל ע״א ד״ה לאו, וע״ש
 לא ע״א ד״ה מה, ודף מז ע״א ד״ה פעמים,
 וע״ש נב ע״א ד״ה ומודה, ודף ע, גיטין ב ע״א
 ד״ה ואס, ודף נח ע״ב ד״ה כגון. (מא״נו
 אבל רבים מאן פייס. נ״ב ר״ל דסד״א דאינו
 מצוי לפייס רטם, קמ״ל דתולין גס ברבים בדבר
 שאינו שטח. :ר׳־ג ליפשיץ:

ש ״  תוספות. ד״ה והא. דמדלא מיחה ג
 כו׳. ולעיל (ו ב) ד״ה ואי חבריה, כחב בשם
 הרשב״ס (בלי חולק) דהאי חזקה הוי לאלתר.
 ואולי דוקא לפי שלא באו בטענה בעי ג״ש, אבל
 בטענה גם הריב״מ מודה דלאלתר הוי חזקה.
 וע״ש ברש״י בד״ה תו׳ אתזיק להורדי. ;ו־ש״ש:
ו עכשי ׳ ו כו  ד״ה אין חזקה. אומר ר״ת ו
י לקבל. נראה דסברתו מוכרחת. דבלא״ה  א״
 בל מה שהדבר קשה לסבול יותר היה לו למתות,
 ועיין ברא״ש שדתק בזה. וטותר קשה בהא דרב
 יוסף דא״ל דלא היה צריך להגיד דהכל ידעו
 וכוי, הרי גם אטי לא ידע עד דא״ל לדידי וכוי.
 וקושית התוס׳ לא אבין דהא עיקר הרבותא
 קמ״ל הכא דאף שהחזיק אינה תזקה מכול לומר
 א״י לקבל, וממילא גם ראיה לא מהני. אבל הסס
 שסיר דייק הא ראיה יש, דאס נאמר דגם ראיה
 לא מהני הל״ל ראיה וכ״ש חזקה. (ראמ״ה:,
ן הוי רי ו רבנן דבית ד׳ כו ד  ד״ה בית. דמו
ר היונה. והא דאמרינן לקמן דמישט שייטא  שג
 עד שלשים ריס, עתוי״ט. ונ״ל לפרש ע״פ מש״כ
 התוס׳ בשבת (מט.) בשם המדרש דיונה בשעה

 ש״ך ח״מ סי׳ קנה ס״ק ט׳ ובהגר״א שם].
 !.רצייה ברלץ:

. ביצה לח ע״א ד״ה ואמר, ן  כמלא רחב חלו
 חגיגה ד ע״ב ד״ה אמר, כתובוח כ ע״ב, ב״מ
 כא ע״א ד״ה וכמה, בכורות בט ע״א ד״ה היכי

 אזיל, יומא עו ע״א ד״ה הני חמשה (האי).
 !מא״נ!

 תנן החלונות. ה״נ בירושלמי [כאן ה׳׳ד]
 ונראה דגם שם בא לסייע מזה לחלק בין עיר
 חדשה מדלא אמר כאן משוס דוושא וע״כ החס
 בעיר ישנה, והפ״מ הסב לכונה אתרת ודחוק. או
 י״ל עפמ״ש הרא״פ לפרש מ״ש בירושלמי שם
 מתני׳ בכותל אטום, דהיינו שסתום באבנים ועפר
 ואין יכולים להליך שם. ומש״ש סודמין נ׳ בענ״ד
 דצ״ל מומדין דהיינו כמין גא״ם, וקאי על
 החלונות שבמתני׳ לתרץ דל״ת תיפוק לי׳ משום
 דוושא, ומשני דמיירי בכה״ג דליכא מושא וע״ז
 מייתי ר״י בר׳ בון ראי׳ ממתניח׳ דאמרה
 טעמים אחרים ולא משום מושא. :יפ״ע!
ד ויראה. (ב״ב נט ע״א) תוס׳ עמו א י  של
 ד״ה למטה. ילבוש!
 בבא מן הצד. נל״פ מצד התלונות לא שבא
 כנגדן(כפרש״י), יאשמעינן שירתיק מהלאה לצד
 החלון לאורך הכותל שהחלון בו כדי שיבוא האור
 להחלון גס מצדדיו דומיא דשחי רוחות דבסמוך.
 ויש לכוון גס סרש״י לזה ע׳ מע״מ. !רש״ש;
. (יומא עו ע״א) חיס׳ י  וכמה אמר ייבא וכו
 ד״ה הני(האי). !לבוש:

 כאן משתי דוחות. ע׳ ברא״ש שפי׳ דצריך
 שיהיה בין כתלי הרותות ד״א מלבד רוחב החלון,
 ופשטיה משמע דעל תלון שביניהם קאי לפי מה
 שהוא רחב. וסברתו דאי עם רותב התלון קאמר
 (כדעח הרמב״ס והש״ע) א״כ אס הוא קצר כמו
 רחב חצי אמה יהיו ב׳ המרחקים מב׳ צדדיו ביחד
 ג״א וחצי, ואם הוא רחב ג״א וחצי לא יהיה רק
 חצי אמה, ואס הוא רחב ד״א לא יהיה הרחק
 כלל, ואס יותר יהיו הכוחלים כנגדו, וסי׳
 המע״מ לא מחוור בעיני כלל. ודע דבססקי מוס׳
 משמע דמפרשי דמב׳ רוחוח צריך שיהא מרוחק
 מכל צד ד״א, ול״מ להם חבר. !רש״ש!

 בגידי דיליה. לפי הפ״מ בה״ה [כאן] היינו
 טעמא דר׳ אלעזר בירושלמי שם דאמר הדא
 דחימר לימין אבל לשמאל זיקף מיד, משוס דמצד
 השמאל אינה ממהרת לקפוץ ול״ה גירי מלי׳
 ע״ש, וסי׳ מהרא״ס שם דחוק. ;יפ״ע)
 גרמא בנזקין אסור. (3״ב קמז ע״ב) חוס׳
 ד״ה המוכר. !לבוש:
׳ גרמא בנזקין. לקמן כו ע״א ד״ה  הנמי׳ כו
 מ״ש, ודף קמז ע״ב ד״ה המוכר, שבח נא ע״ב
 רש״י ל״ה קטנה, פסחים ט ע״א, סנהדרין טו

 ע״ב ל״ה והברללס, ב״ק ע״א ל״ה רב אשי.
 !נזא״ג

 זאת אומרת. עיין רא״ש פ׳ הגוזל קמא סי׳ יג
 ומרלכי שם. ,חת״ס!
 זאת אומרת גרמא בניזקין אסור. עתיס׳
 לקמן קמ״ז בי. ;מהרש״םו
חש  רש״י. ד״ה מן הצד. דהכא ליכא למי
שא דההוא פורתא. וק״ל לטון להכותל ו ו ד  ל
 יהיה מססיה הלוכם ויצטרכו להקיפו בהגיעם
 שמה, וראי לא ילכו כלל סמוך לכותל הישן אלא
 להלאה כנגד כלוח הכוחל החדש, וכש״כ למאי
 דמוקי למחניחין בשחי רוחוח מי פחי יסור הנה
 ללכח שוב ביניהם ויצטרך להקיף גס הכוחל הב׳.
 ולעד״נ לפרש כיון דאין הדרך צר אלא כדי עובי
 הכוחל(ובמחניחין ב׳ עוט הבוחלים) דחקי דרך
 שס ולא ממנעי, ומצינו בעירובי[ (ה.) דאפי׳
 בפרצה ג׳׳ט עיילי היכא דממעטי בהילוכא
 ע״ש. ורש״שן
ן דסמוך הוא כוי. ו . כי ץ  ד״ה והלא מצי
 ולפ׳׳ז יל״פ דרק על הברייתא דאין מרחיק אלא
 טפת (בגי׳ הרי׳׳ף והרא׳׳ש) פריך, אבל על
 מתניתין לא. ולכן לכאורה ל״ד התוי״ט במה
 שהביא זה על המשנה. אבל לפמש״כ התד״ה
 בממר, תהיה הקישיא גס על מתניתין. יסברת
 התוס׳ הוא כמי שתמה הה״מ על פרש״י
 דאדרבה כשהכותל מרותק טפי יכול להציץ, וכ״מ
 בסיף דבריהם שכ׳ יכול לעמוד בסוף הכותל,

 ור״ל בקצהו הרתוק, וכמש״כ הרא״ש והטור.
 ;רש ״ש;

יוצאת להלן פעת ו  ד״ה במזחילה. משו
. אולי מפרש משופעת מלשון שפע, ור״ל ׳  כו
 שהיא מהרווחה להלאה מן הכוחל, ע׳ ערוך ערך
 שפע וכמ״ק בערך מזחל. !רשייש;

 מיניה לטייה, דרנב״י לטייה בפיו והואי כשגגה
 היוצאח מלפני השליט, ומשום דגדולה בושה.

 (יעב״ץ,

ש כלה הוה. (שבח קיד ע״א) חוס׳ י  רנב״י ר
 ד״ה יאפילו. !לבוש)
 אדהכי נפיק קלא דנח נפשיה וכוי.
 (קדושין עב ע״3) חוס׳ ד״ה היום. ,:לבוש!
. רש״י פי׳ דהכוחל  מתני׳. בין מלמעלן
 למעלה מהחלונוח, ומלמטן היינו שהוא נמוך
 מהם. והרמב״ס פי׳ איפכא. ולכאורה לפרש״י
 לא קאי טן כנגדן אדסמיך ליה דכשהכוחל נמוך
 מהחלונוח אינו מאפיל וא״צ להרחיק מכנגדן
 בדאיחא ברמב״ם ושו״ע. אמח דמ״י משמע
 דאף כשהכוחל נמוך צריך להרחיק מכנגדן שלא
 יאפיל, אבל הוא חמיה וגם האחרונים לא
 הביאוהו. גס מש״ב מ״י אם בא בו׳ ולהעלוח
 בנינו צריך שיהיה ממקום שיעמדו בו רגליו
 ולמעלה ד״א כר, נ״פ דט״ס הוא וצ״ל חחח
 ולמעלה ולמטה. !רש״ש!

 החלונות. לקמן נט ע״א ד״ה למטה. ,:מא״[־
 כנגדן ד׳ אמות. חגיגה א. (א״ה צ״ל י״א
 ע״א חוסי ד״ה ברום). !:לבוש!
. ע׳ חולין ׳ . מוכרי סלים כו  ד״ה דוקולאי
 דף צ״ת ע״א ההיא כזיתא חרבא דנפל לדוקולי
 דבישרא, שפי׳ רש״י קלתת, ועי״ש בתיס׳ בשם
 הערוך. (מל״ה:•
רש ברבים בשבתות. ו ש כלה. ד י  ד״ה ר
 משמע בכל שבתות השנה. ובבל דוכתי פרש״י
 דבלה היא שבת שלפני הרגל, והדרשה שבכל שבת
 נקי פרקא. ומל״ה!
 תוספות. ד׳׳ה אמר. דהיה בימי רבי.
 קודם שנפטר רבי נולד ר״א, וגדול היה טמי רב
 ושמואל (חלמידיה דרבי), כדאיתא בסרקא
 דחסידי [תענית כ:]. :יעב-ץ!

. ועיי״ש ברש״י ן נן בקדושי . כדאמרי  בא״ד
 דס״ל שהיה זה רק שהאריך ימים. ועיי״ש בסוס׳
 ג״כ דחרי רב אדא בר אהבה הוה, משמע דגס
 כאן גרסי רב אדא בר אהבה. וע׳ בב״ק מ״ב
 ע״א מחקיף לה ר׳ אדא בר אהבה על שנויי
 דאביי ורבא אלמא דיש רב אדא בר אהבה שהיה

 אחר אביי ורבא. מל״ ה
ל לאתויי הנך ״ ל דמ״מ הו ״ י  ד״ה פיל. ו
דחי להו. עי׳ כה״ג  ראיות דמייתי התם ו
 בש״ך ח״מ סי׳ פא סקס״ח וסי׳ ס״י סיסק״ה.
 ;מהרש״ס!

 ד״ה וקמא כו׳. עי׳ חשו׳ רעק״א סי׳ קנא
 באמצע החשובה בכל מבור זה. ומהרש-ם׳
ד כוי. נ״ב דאל״כ ה״ל למסרך מאי . ס״  בא״ד
 קאמר לא יסמוך אס לכוחל חבירו הא כבר סמך

 ואס לכוחל שלו זה שרי בפחוח מד׳ אמוח.

 דף ככ ע״כ
ושא. ה״נ טעמי׳ בירושלמי כאן ו  גמרא. דד
 ה״ד, ומוקי לי׳ ג״כ בעיר חדשה כבכאן. :יפ״ע!
 הא בעיר ישנה הא בעיר חדשה. נ״ב וכחב
 במרדכי שיש ללמוד דעיר חדשה מקרי ששים
 שנה מתלוליות דכתובות דף כ׳ ע״ב, ועיין
 בתד״ט פ״ב מ״ד ד״ה לא יסמוך, שכתב על
 דבמ המרדכי והיא משנה בפט״ז דאהלות
 התלוליות כו׳ וישנה ששים שנה דברי ר״מ ר״י
 אומר שאין אדם זוכרה. ולפירושו אני תמה דהוי
 לי׳ לפרש שאין אדם זוכרה, דכל ר״מ ור״י הלכה
 כר״י עיי״ש. ואני בעניי חמה על חמיהחו חדא
 דלכך הביא המרדכי ז״ל מכחובוח ולא הביא
 המשנה במקומה אלא משום דהסם בכחובוח
 מייתינן לה למילף ממנה לענין עדות כדאמר רב
 תסדא התם ויליף לה מדר״מ, וע״כ אי משום
 דהלכתא כר״מ, אי משום דר״י נמי מודה בכל
 מקום לבד מהתם, וכן מצאתי בשטה מקובצת
 עיי״ש. והו דהחס משום זכירה לחוד אייתינן
 עלה, שסיר קאמר ר׳ יהודה דל״ש זמן קרוב
 ל״ש זמן רחוק כ״ז שאין אדם זוכרה, משא״כ
 כאן דמשוס דוושא הוא ודאי הישנות תלוי באורך
 הזמן, וחדא שעורא איכא. וכיון דחזינן דלר״מ
 סחס ששים שנה זמן גדול וארוך הוא, איכא
 למימר דבמקום שנזכר ישנה הוא ששים שנה,
 וע״כ חדשה בעין דשנינן החס, ואע״ג דאין ראי׳
 לדבר זכר לדבר, משא״כ לענין אין אדם זוכרה
 אין טעם למשנחנו כ״א בדוחק. שוב מצאחי בס׳
 בני שמואל הלכוח עדוח סי׳ כ״מ שהביא פלוגתח
 הפוסקים אי הלכחא כר״מ או כר״י עיי״ש [וע׳



 הגהות נכא בתרא דף כג ע״נ - דף בד ע״נ וחידושים כה
 ססיקא היא מדתרי׳ח כר. אלמא דיש סברא
 לומר לספיקא היא וכ״כ שם בהגה״ה. 1רש״ש)
׳ הויא ׳ד. דהא אי לית ליה כר״ח כו  בא׳
דאי ערלה. עי׳ שעה״מ ס״ב מיו״ט ה״ו  ו
 הנ״ל. ימהרשייס)
דאי ערלה. עי׳ ס׳ שב שמעתמא  א״כ הויא ו
 ש״א סיף 0" בי. וגי מהרש״א)
דאי ערלה. ותירוץ זה אינו י ו ׳ד. א׳׳כ הו  בא׳
 עולה לדעת הרמב׳׳ם דס״ל דכל ספק שרי
 מה׳׳ת, והא דאיצטריך למשרי ספק ערלה בתב
 הר״ן ספ״א דקדושין לאיצטריך למשר׳ אסילו אי
 איכא רוב לאיסור, וא״כ אפי׳ נימא דרבינא אזיל
 בתר קרוב מ״מ שפיר איכא למימר דשרייה
 משוס ספק ערלה בחו׳׳ל מותרת, דהא ודאי
 דקרוב לרבינא לא עדיף מרוב לדידן. ועוד
 דבברכות (לו.) מוכח דרבינא מיקל בערלה בחו׳׳ל
 אף ביתיד נגד רביס. ונראה די״ל ע״פ מ״ש
 רש״י במנתות (מ) דרבינא מא״י הוה ואת״כ בא
 לבבל. ולפ״ז י״ל דקים להו לתלמודא דהך עובדא
 דחצבא היה כשהיה רבינא עדיין בא״י קודם
 שירד לבבל. (מצפ״א;
מ יהא אסור ״ , וא״ת מ  ד״ה ואצנועי
 דרובא דעלמא נכרים נינהו. פירוש כיון
 דעל ברתך מעלמא אתי, נחוש לרובא דעלמא
 מכרים נינהו. אן מה שתירצו דרוב גנבי ישראל,
 תמיהא לי אימור דשמעת לה במקום שרובו
 ישראל דכל דסריש מרובא סריש, וכי ההיא
 דבתרא דע״ז [ע.] דבפומבדיתא הוה עובדא,
 ופומבדיתא ודאי רובא ישראל הואי, והוי שכיחי
 גנבי ישראל, כדאימא פ׳ העור והמטכ כחולין
 קכז.] פומבדיתאה לרין אשני אושפיזך, מיהא
 ברובא נכרים היכא שמעת ליה דרוב גנבי ישראל
 ולא נזיל בתר רובא רקמן, וי״ל קושית התום׳
 דאה״נ לא שמא בשתיה אצא בהנאה שריה רבינא
 כיון דססק סתם יינם הוי, ורוב ממש ודאי לא
 הוי ודו׳׳ק, שוב ראיתי להלן(כה ב׳) בתוס׳ דייה
 ר״א מטהר כתבו כדברי בענין רוב גנבי ישראל.
 :יענ״ץ:!

ב גנבי ישראל. לכאורה ל דרו ״ י . ו ד  בא״
 אפי׳ כל גנבי ישראל, מ״מ ביון דרובא דעלמא
 עובדי כוכבים הל״ל דמהס גנבו. וי״ל דאע״ג
 דגנבי איסורא לא אכלי, כדפי׳ הרא״ש בנדרים
 (ס״ד כז). ובזה מיושב נמי מה שקשה לכאורה
 דהא הוו תרי מיעוטי לאיסורא מי״נ ודערלה
 למאי דס״ד. אך לפ״ז קשה מאי קס״ד דהתיר
 משוס דר״ח, נימא משוס דאיסורא לא אכלי.
 וי״ל משוס דאס הולכין אחר קרוב הל״ל דעובדי
 כוכבים גנבי ואכמ״ל. ;רשי׳ש!
ב גנבי ישראל. צ״ע דמאי ל דרו ״ י . ו ד  בא״
 נ״מ כיון דרובא דעלמא עכו״ם ודילמא גנבי
 מעכו״ם. ;פור״י)

ד ע״ב  דף כ
ר אי איכא רברבי בהדייהו אימו  גמרא. ו
 באברורי הוה מנחי. עי׳ פ״ד דטהרות מ״ה
 על ספק מי רגלי אדם וכו׳ ורע״ב שם, ועי׳
 תשו׳ ברכת יוסף יו״ד סי׳ מג, ועי׳ ס״ד דמעשר
 שני מ״ט ורע״ב שם, ופ״ח דשקליס מ״ג ור״מ
 ורע״ב בד״ה נמצאח, וחשו׳ פרשח מרדכי יו״ד
 סי׳ יב, ועי׳ פסחים ע סוע״א אם נמצאח קופיץ
 קשורה לסכין וכו׳ ורש״י שם, ועי׳ חשו׳ הרא״ש
 כלל קה דין ט, ועי׳ ביו״ד סי׳ קיח סעיף ה׳
 בהג״ה דמוכח להחמיר כשל חורה ולהקל
 בלרמן. (מהרש״ם)

. לעיל יז ע״ב ד״ה אביי. ן  מתני׳. מרחיקי
 ;מא״נ)

ל אומר כל אילן סרק. בנימוקי ו א  אבא ש
 יוסף איתא אפילו כל אילן סרק, ונראה דס״ל
 דשקמה ג״כ אילן סרק הוא, ע״כ אמר כל אילן
 סרק, סירוש לאו דוקא שקמה אלא כל אילן סרק
 וכן פירש״י ז״ל ב״מ (קט.) דשקמה אילן סרק
 הוא. אבל צ״ע מהא דאיתא דמאי(פ״א) הקלין
 שבדמאי בנות שקמה משמע שעושי[ פירות וכתב
 הר״ש ז״ל בנות שקמה בברכות מפרש דילבי
 והוא חאנה מורכבת בערמון כדאיתא ר״ה (כג.)
 ערמון מלבי, ולדבריו אפשר דאחי שפיר. אולם
 הגירסא שלנו בברכומ (מ:) דובלי, ובר״ה דולבי,
 וכן משמע מפירוש הרמב״ם ז״ל דמפרש חאנים
(יד.)  מדברים משמע שאינם מורכבים, ועי׳ ע״ז
 תד״ה בנוח שוס. (פור׳׳י)
ש שדה. ר ג מ ש ו ר ג ן שדה מ שי  גמרא. עו
 עי׳ ת׳ יד אלי׳ סימן צה. (ג׳ מהרש-א)
ם נוי העיר. בירושלמי מססקא ליה אי  משו
 טעמא שלא יאסיל אי משום נוי מה מפקא

ד ע״א  דף ב
ל כרמים. הרמב״ן פי׳ ל ש  גמרא. בשבי
 דבשביל של כרמים אין בנ״א מצדם שס, ולא

 גריס הרמב״ן כל דמדדה כוי, ועי׳ מה״פ.
 (יפ״ע)

 אמר אביי אף אנן נמי תנינן. (נדה יד) צ״ל
 י״ז ע״ב חוסי דייה מן). (לבוש!
ב וקרוב. לעיל כג ע״ב ד״ה י רו מצו  רוב ו
 רוב, ב״מ כד ע״א ד״ה בטמון, פסחים ז ע״א
 ל״ה לפני, ע״ז מ3 ע״א ל״ה ספק, חולין י ע״א
 ל״ה ט3ל, נלה יז ע״3 ל״ה מן, ול״ה ואין, ודף
 יח ע״א ל״ה הלך. שא״נ)
מ רובא דאורייתא. עיין תוס׳ ונימוקי ״  ש
 יוסף שלחקו מאי קמל״ן. ול״נ לאפ״ל לכוונת
 הגמרא לאע״ג לאיכא חזקה נגל הרו3 לאשה
 בחזקת טהרה קיימא וכלאיתא ריש נלה, וע״ש
 (יח.) בשלשה מקומות וכר. !פח-״)

 הדר ביה רבא מההיא. ביצה (יח ב) וש״נ.
 !:רש״ש!

. לכאורה שא״ה ׳  חבית שצפה אמר רב כו
 להוה לי׳ ססיקא לרבנן לסחם יינם לא אסור
 אלא מלרבנן ע׳ חולין(ה:). ואפ״ל למ״מ מצינו
 שהחמירו בסחם יינם יוחר משאר איסורי חורה,
 וכה״ג כסב הר״ן ע״ז גבי יוליך הנאה לים המלח
ר״) פו  עשייה. !
י הוה מטבעי לה. הרמב״ם ר פשו  עקולי ו
 השמיט עקולי וסשורי, ולא כ׳ ג״כ חיי הגמרא
 לעיל ביושבח בין ההרים. ועי׳ ט״פ סי׳ סג
 סק״ג ל״ה והנה. !גי מהרש״א!
ם דסבר לה דרבי חנינא. עיי סמ״ע  משו
ט סק״ו ובגליון שם. ,׳גי מהרש״א)  סימן מ
. נראה מזה ללמנא אמר הכי ללא  עינבי מצנעי
 למי ללר״ח, להכא לאו קרוב אלא בחוכו ממש.
 .ראמ״וז!

 הני זיקי. לעיל בג ע״ב ל״ה וולאי. !מא״נ)
א ר ״שהו ו ד ז ו  רש״י. ד״ה ספקו טמא. לפר

 על״ גבו כצ״ל [וכ״ה בלפו״י].
 !רי״א חבר, חל״ג;

 תוםפות. ד״ה דתני. תימא היכי מייתי
 מהכא. עי׳ בס׳ שב שמעחחא ש״ל פ״א.

 !.גי מהרש״א, מהרש״ם)

. על כרחך לאו ספיקא הוא. עי׳  בא״ד
 ביצה לף י׳ ע״ב לימא מסייע לי׳ לר״ה. ועי׳

 שעה״מ פ״ב מיו״ט ה״ו עלה י׳ ריש ע״ג.
 !.גי מהרש״א׳

מר מ איצטריך ליה למי ״ . מ מ ״ ש  ד״ה ו
. ל״י ׳ ד הכי כו ״ ל ג ד ׳ אע״  גבי חנות כו
 מלוע ל״ל הכי, הלא גם באשה הטעם ברוב העיר
 לילמא אזלא איהי לגטיהו, ובחנות נמי י״ל
 לילמא יקח מן הקבוע וכלמסקי, וכן בכחובוח
 מלמי להו הש״ס אהללי. (רש״שו
ב לה רובא מ חשי ״ ש ד בהגה״ה. ו ״ א  ב
 דליתא קמן. לכאורה גס רובא לליתא קמן
 מבואר בכמה מקומות להוי לאורייתא ונ״נ
 שהכוונה משום לרש״י ז״ל פירש תולין (יב.)
 במסקנא להא לאזלינן בתר מבא הוא משוס לאין
 נ״מ בין רובא לאיתא קמן בין ליתא קמן והכל
 נפקא מן הפסוק אתרי רבים, או לרובא לליתא
 קמן נפקא לן מהלכה ע״ש, והבאתיו לעיל [כג
 ע״ב ל״ה ברוב וקרוב] וע״כ אמר רבא ש״מ
 יובא לאורייחא פירוש לנפקא לן מאחרי רביס
 לא מהלכה וכמו שכחבחי לעיל, לאי נפקא לן
 מהלכה לא הוי לן למימר מבא עמף אלא קרוב
 עמף, להא קורבה כתיב מפורש ורובא לליחא
 קמן ליתא מפורש. ומכאן יש להביא ראי׳
 להרמב״ס ז״ל לס״ל לכל הנלמלים מי״ג מלות,
 וכן מסתמא מהלכה נקראין לרבנן, ועיין(יומא
 לד:) תוס׳ ד״ה ילמד. (פור״.
ב ליה ׳ חשי מ כו ״ ש . בהגה״ה. ו  בא״ד
. עי׳ שב שמעתתא ׳  רובא דליתיה קמן כי
 טאור ל״ז, ועי׳ שער המלך פ״ב מהל׳ יו״ט ה״ו
 מ״ש בזה ביישוב קו׳ מהרש״א. (מהרש״ם)
א משום מר דשרי ליכא למי  ד״ה לימא. ו
 דספק ערלה. עיין פסחים (כו:) ובחילושי שס.
 ולכאורה צ״ע דמסחמא של ישראל היו, וא״כ
 היאך עשו יין מהערלה דהא אסור בהנאה. ואין
 לומר דשל עובד כוכבים היו, דא״כ ל״ל למימר

 דשל ערלה היו דהא אסור בהנאה בלא״ה.
 (פור״י)

דאי ׳ הוה ו ל כר״ח כו ״ . דהא אי ל  בא״ד
 ערלה. לכאורה זה סוחר למש״כ לעיל בד״ה
 דחני דאע״ג דקחני ספיקו טמא ע״כ לאו

 דהוי ליה כהורג, והשחא לא הוי טעמא משום
 שאוחה העיר הקרובה משם בא ההורג, אלא
 שהקרובה נתחייבה בדמו של זה שלא לווהו, וזה
 לא שייך אלא בבי״ד, ביון דקפיד קרא אזקני,
 דהיינו ט״ד, ומייתי ראיה מדלא אזלינן בתר
 גדולה ורתוקה, דאית בה ט״ד, שמא עבר דרך
 עליהם ופטרוהו בלא לויה, ולייתו אינהו עגלה,
 אלא ש״מ רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, ומשני
 בדליכא עיר רחוקה גדולה מזו הקרובה, ודמקשי
 ליזול בחר רובא דעלמא נמי לאו משום רוצח,
 דהא על כרחך צריך להבין הא דמשני בדליכא,
 איך אפשר זה, א״כ לא משכחח לה עגלה ערוסה
 כי אם בנמצא אצל הגדולה שבכל ארץ ישראל, הא
 ודאי ליחא, ובהכרח כך צ״ל שאין מודדין אלא
 בקרובות הסמוכות לחלל מסטב, שאין עיר אחרח
 מפסקח, כגון שאחת סמוכה לו ממזרת ואתרת
 כנגדה למערב בלי הפסק עיר אחרח, מודדין
 איזהו קרוב לו יותר סטבות החלל כדכסיב, ולא
 תש הכתוב לא לעיר הגדולה הנמצאת אתורי
 הקרובה על כל פנים, ולא סגי דלא אתרמי הכי
 נמי, אהא פריך השתא כיון דלא אפשר וזימנין
 דליבא דנפישא בעלמא, ואקרא קאי, אמאי לא
 מצריך שחטא הגדולה הרחוקה אעפ״י שאינה
 סטבוח החלל, אס איחא דמדאורייחא הולכין
 אחר הרוב, שמא משם בא ההרוג והם פשעו בו
 דהוו רובא וזיל בתרייהו, ומשני מושבת טן
 ההרים שידוע שאין דרך לחלל לבא ממקום אתר
 רחוק וגדול משם. (יעב״ץ)
 ד״ה ביושבת. שקרויה רוכלת העמים. רה
 בצור נאמר (יחזקאל כז, ג) רוכלת עמים, אבל
 ודאי היו באים שם תגרי העכו״ם ורוכלי צור
 כמ״ש בס״ס נתמיה [יג, כ] וילינו הרוכלים.
 והצורים מטאיס דאג [שם יג, טז]. (יעב״ץ!
. שקרויה רוכלת העמים. עמש״כ  בא״ד
 ע״ד בב״ק שם. ירשייש)

ם דבעי ש משו ר פ ן ל על דא. אי  ד״ה ו
 מילתא דלא שכיחא דהא במתני׳ קתני
 מחצה על מחצה. ול״נ דאפשר לתרץ פירוש
 רש״י ז״ל דהא דאמר מתצה על מתצה אין
 הכוונה דוקא שמונח באמצע, אלא כגון שהוא
 ספק אס קרוב לזה או קרוב לזה, וכה״ג אשכחן
 יבמוח (לא.) וכה״ג גיטין (עח.) זרק לה גט
 קרוב לה מגורשח קרוב לו אינה מגורשח מחצה
 על מחצה מגורשח ואינה מגורשח רבה ור״י
 דאמרי כגון ששני כחי עדים מעידים אלו
 אומרים קרוב לו ואלו אומרים קרוב לה, והכא
 עמף דבכלל מחצה על מחצה הוי הכל בכלל, מה
 שאין כן התם לאי אפשר כלל לומר מחצה על
 מחצה שקרוב לשניהם לא״כ אינה מגורשת כלל
 להא אגילא ט׳ וכלאיתא שם בגמרא. ;פור״:.
. ׳ א וכו ״ ב ש ר . אבל קשיא ל  ד״ה מצאו
 לפעל״נ לאיירי בא״י איזה מהם נפיש. וכ״א
 אומר שלו מרובה. ;ראמ״ה!
א דהיכי מצי ״ ב ש ר  בא״ד. אבל קשיא ל
. נ״ב עי׳ בב״ת בסימן ר״ס מש״כ ׳ מר ובו  למי
 ליישב קושיית התוס׳ ע״ש, וע״ש בש״ך מה
 שהשיג עליו. ואמנם מו״ר הרב הגאון המסורסם
 חכם הכולל מו״ה יעקב נ״י(המכונה בסי כל ר׳
 יעקב קאוונער) מ״ץ לפה חי׳ בלימור הישיבה
 ליש לפרש למחצה על מחצה היינו בשחי טחי
 עלים אחח אומרח רהיה קרוב לשובך זה ואחח
 אומרח לקרוב לאילך, והלכך אי לאו רר״ח אף
 לחל מינייהו נפיש מחבריה לא אזלינן בחר רוב,
 להא לפי כס השני השניה קרובה, ורוב וקרוב ט
 הללי נינהו, וגס לר״ח לא קשיא מסיפא מ״ל
 לבזה גופא נתלקו הב׳ כתות לאחח אומרה
 להכא נפיש ואילך אומרת להתס נפיש ולכן
 יחלוקו [וכן מצינו בגיטין לף ע״ז לרבה ורב יוסף
 סירשו להא לחנן החס מחצה על מחצה אינה
 מגורשח, להיינו בשחי כחי עמס ע״ש]
 ולסח״ח. ;חש״ל!
א היכי מצי ״ ב ש ר  בא״ד. אבל קשה ל
כ מאי ש דא״ פי מר אע״ג דחד נ  למי
 מחצה על מחצה אמאי יחלוקו ניזל בתר
 רובא. לפי מה שפירשתי למעלה להאי מחצה
 על מתצה הוא ספק אס קרוב לזה או קרוב לזה,
 י״ל להכא לא שייך כלל לומר ניזל בתר רובא כיון
 לס״ל לרוב וקרוב הולכין אתר הקרוב לסברת
 המקשה א״כ מאי מועיל לן מאי לחל מינייהו
 נפיש כיון ללא אזלינן הכא בחר רובא, ואפ״ל
 לקושית הרשב״א אזלא לשיטת התוס׳ לעיל
 לסברי שמתצה על מתצה הוא שקרוב בשוה, ועיין
 (פסתיס ז.) גבי שרבו ימי מצה עליו דאע״ג
 דאזלינן בתר השתא מ״מ היכא דספיקא לן
( ״ ™  אזלינן בחר דוכא, ר״ל. !

 הקרוב. ואפ״ל שזה תלר בשני הפירושים שפירש
 רש״י ז״ל שם בתולין(יב.) דלתד פירוש נפקא לן
 במסקנא גם רובא דליחא קמן מאחמ רטם ולתד
 פירש מהלכה, ועי׳ לקמן (כד.) [תד״ה דחני]
 בהגהה, ועי׳ יומא (לד:) תוס׳ ד״ה ילמד עליון
 מחחתון לכתבו כה״ג. (פור״!
. דאזלינן בתר רובא. ץ ת. ד״ה חו ספו  תו
 עי׳ בסס״ק לבחובוח חוס׳ ל״ה להחזירו, וחוס׳
 ב״מ כ״ל ע״א ל״ה כי, ועיין רש״י שס ריש ע״ב

 ל״ה קחני, ועמ״ש פנ״י כחובוח י״ב ע״ב.
 ;חת״ס:

. נ״ב לקמן לף צ״ב ויעוץ ד ׳ למ״ . ואפי  בא״ד
 חוס׳ סנהלרין לף ג׳ ע״ב, ובב״ק לף כ״ז ע״ב
 ל״ה קמ״ל, ובכחובוח לף ט״ו ע״ב ל״ה
 להחזיר, ובבכורוח לף כ׳ ע״א ל״ה רבי יהושע.
 (רב״פו

ן אחר ד א״ה בממו ״ מ ׳ ל . ואפי ד  בא״
 הרוב כו׳. ק״ל לא״כ כש״כ ללא נלך בחר קרוב

 להא רובא עמף ולכן הוה שפיר של מוצאו.
 ;רשייש:!

וכל ן די ו ׳ כי . דתק״ח הוא כו  בא״ד
. לכאורה לינא הכי הוא כלמוכח ׳  להתברר כו
 בפסחים (ל.) למנ״מ לשייליה ובחוס׳ שס ל״ה
 לאו ועי׳ ריש שו״ע יו״ל. וי״ל להיינו לוקא
 לאפקועי מחזקה במ״ש המ״א סי׳ חלז סק״ל.

 !רש״ש)

ן ו ׳ כי ל דתקנת חכמים היא כו ״ י . ו ד  בא״
י הכרזה כוי. עי׳ מג״א כול להתברר ע״  די

 סי׳ חלז, וחשו׳ מהר״י אסאל א״ח סי׳ קכב.
 .;מהרש״ם;

. כדי לקיים מצות השבת אבידה.  בא״ד
 עי׳ מ״ש בכו״פ סוף סימן ט״ז לס״ס לא מועיל
 לפטור מן המצוה. וגי מהרש״א!
. להתברר. עיין בזה בש״ג בגליון  בא״ד
 לשמעחין. ,חת״ס:
 ד״ה רוב וקרוב. מאי קמ״ל. עי׳ בריי׳
 לעירובין ס״ל ע״ב להולכים אחר רוב עוברי
 לרטס נגל קורבה כמ״ש בס׳ שמ״ה י״ל
 לחומרא, א״נ רוב ע״ל שאני. .חת״ם!
. בעניוחי לא ׳ ל וכו א״ת מאי קמ״ . ו  בא״ד
 אבין אי שייך סברח קרוב בט׳ חנויוח כיון שנמכר
 לחוך העיר מהרחוקיס ומהקרובים ומאי אולמא
 לקרובא למתלי בה את הנמצא. רק היכי ללא
 ילעינן כלל אס פירש מהרחוק שייבא שפיר
 סברה רוב וקרוב רהולכין אחר הרוב, משא״כ
 הכא. (ראנו״ה!
. דאיכא תרי רובי. צ״ע מטי צפרלעיס  בא״ד
 למייתי שס נלה י״ח ע״א וחוש׳ שם והתם לא
 שייך תרי רובא, וי״ל תזקמ טהרה מסייעים לרוב.
 ומהשעה שרצים לק״מ, להחס לחומרא, והכי
 משני ס״ק לכתובוח. (חת״ס!
ם גזירה. עמ״ש תוס׳ סנהלרין . משו  בא״ד
 פ׳ סוף ע״א, מסורת הש״ס טצה לף י׳ ע״ב,
 ערפ״ל לשקלים, ומשנה ח׳ ט׳ ל״ב למכשירין,
 יצ״ע. ועפר״ח י״ל סי׳ ס״ג. !חת״ס!
יל בתר רובא היכא רב אז . ו  בא״ד
׳ וחיבוח וללא  דהקורבא לא מוכחא אבל כו
 כר״ח מיוסרים כאן וצריך להציגם בסוף
 השורה. >רש״ש)
יל בתר רובא היכא רב אז . ו ד  בא״
י ״ ח ״ ר דלא כ ו  דהקורבה לא מוכחא ״
 אבל אותה העיר. נראה להשחי חיבוח וללא
 כר״ח צ״ל לקמן הוי קורבא למוכח ולכך אזיל
 בחרה וללא כר״ח אף שיש ללחוק קצח לפי
 הגירסא שלפנינו וקאי אמאי לאמר לעיל להא
 למחיר הוא משוס לר״ח קאמרי׳ השחא אפילו

 בלא ר׳ הטנא, ומ״מ כאשר הגהחי כצ״ל.
 (פור׳״!
. מחמח חמיה זו ׳  ד״ה בדליכא. תימה וכו
 צ״ל שרק אם אפשר להביא מן המוכיח הולכין
 אחריו, ובא״א משערין טן המוטח יוחר מן
 האפשריוח. ולפ״ז הא לפריך ממבא לעלמא
 שא״א שיבואו שהרי רובן נכרים. ואפילו מישראל
 ל״ש, לבעינן מעיר אחח. אלא לפריו אמאי
 לאוקי קרא בלליכא הא אס איכא אזנינן בחר
 רובא, הא א״א למיזל בתר רובא, לרובא לעלמא
 הוא, וע״כ אזלינן בתר קרוב. ומשני טושבת בין
 ההרים. ובכה״ג שפיר אזלינן בתר רובא, ולפ״ז

 אין מקום לקושית התוס׳ בלבור שאת״ז.
 (ראמ״ה)

. ואמאי והלא מתוך הקורבא נראה ד  בא״
 וכוי. נ״ל לישב התם היינו טעמא זקני אותה
 העיר, שיאמרו לא ראינוהו והנתנוהו בלא לרה,



 ם הגהות בבא בתרא דף כד ע״ב - דף כו ע״א וחידושים
 דף כו ע״א

לא רקתא. ע׳ חולין נ״א ע״ב  גמרא. אז
 לגדס כלי. של־ה)
ר בבתים. לעיל כ ע״א ד ׳ ג לן כו טע אי  לא י
 ל״ה אומר, שכח נל ע״כ ל״ה ואחת, עירונין ג
 ע״כ ל״ה והא, ולף מז ע״א ל״ה נמצאת, וע״ש
 צכ ע״כ רש״י ל״ה גפנים, כ״ק ק ע״כ ל״ה
 אומר לו. (מאי׳נ)
ורד. עמ״ש הפ״מ כאן כה״י למ״ש י צץ ו  קו
 כאן כירושלמי לר׳ יוסי אמר שאם אתה אומר
 שרשים עיקר הן לככורים לא היה ארס יכול
 להכיא ככורים קאי על פלוגתא דר׳ יוסי ור׳ יונה
 כריש ככורים ע״ש, והנו״י מלי לה כהך דר׳ יוסי
 כשם ר׳ יומנן פ״ק דערלה ע״ש. (יפ׳-ע)
דת הכרם. (כ״ק ק י עבו ו כד  ד״א שאמד
 ע״כ) מוס׳ ד״ה אומר, (כ״כ כ ע״א) מוס׳ ד״ה
 אומר. ;לבושו
ו כדי עבודת הכרם אמר  ד״ א שאמר
י אבל בבבל ו אלא בא״ ל לא שנ א ו מ  ש
׳ איכא דדמו להו  שהי אמות תנ״ה כו
. ש כאן בבבל כאן בא״י ״ ׳ א  מירמא כו
 לכאורה מאי נ״מ נין הני מרי לישני, ר״ל דכוונמ
 הגמ׳ למרץ קושימ המוס׳ ד״ה אכל וז״ל מימה
 דכהמוכר אמ הספינה (פכ:) כו׳ משמע מהמס
 דכככל נמי כעינן ד״א ומירצו דכדורא דרעומא
 הימה להם ממרישה כמו כא״י. וא״כ זהו כוונמ
 הגמרא דכלישנא קמא דאמר שמואל ל״ש אלא
 כא״י אכל כככל כו׳ משמע דכככל ליכא שוס
 מקום דכעינן ארכע אמומ, ואפ״ל דפליג על
 סוגיא דהמוכר אס הספינה אכל כלישנא כמרא
 דרמי להו אהדדי ומשני כאן כככל כאן כא״י,
 דאס״ל דיש מקומות דכא״י שתי אמות וכככל
 ארכע אמות ולא פליג אסוגיא דהמוכר את
 הספינה(פכ:). (פור״י)
. עי׳ ׳ ל אנא לא קייצנא דאמר רב כו ״  א
 שאילת יעכ״ץ ת״א סי׳ עו, וכיס יעקכ סי׳ קמ,
 ותתם סוסר יו״ד סי׳ קכ. (מהרש-םו
ן קבא כוי. כרכות לו ע״כ  האי דיקלא דטעי
 ד״ה אין קוצצין, ןכ״מ קט ע״כ ד״ה נמצצת,
 ע״ז יא ע״א ד״ה עוקרין, מכות ככ ע״א, ולקמן
 סט ע״כ כרשכ״ס]. ולבוש, מא־נ)

ן קבא אסור למקצייה. ט״ז  דיקלא דטעי
 יו״ד סימן קנח סק״ו. !ג• מהרש״א)
 דקץ תאנתא בלא זימניה. עיין ת׳ יעכ״ץ סי׳
 עו. ;ג׳ וזהרש־א)

ד״ה קוצץ. צ״ל  רש׳׳י. ד״ה מעמיק. ו
] והוא ר״א, וע׳ לעיל(ימ.) כפי׳ ד״ה צץ קו ו ] 
 מעמיק. ;רי״א חבר, רש״ש;׳

 ד״ה והא ארחיקי. ד׳ אמות. לכאורה ה״ל
 לפרש כ׳ אמות דהא אינהו הוו ככבל, וע׳
 כהה״מ ספ״י מהל׳ שכנים. ואולי תמיהת המיס׳
 דותקתו דכאתרא דרכ יוסף היה המחרישה
 גדולה ככא״י. ודע דמש״כ כתור״ע דלהרמכ״ס
 לא מהני ד״א כין אילנות לגפנים, הוא תמוה, ע׳
 כפירושו וכתכורו שס. ואולי ט״ס הוא וצ״ל
 להראכ״ד ע״ש כהה״מ, או דצ״ל להרא״ש. גס
 דכרי הרכ״י סי׳ קנ״ה אות ל״ה ד״ה אכל שכ׳
 דהנ״י נסמסק אי ד״א דקאמר כר משתים למי
 ככל וד׳ למי א״י דה״ל למי ככל ו׳ ולמי א״י ח׳
 חמוה, דלענין זה מה חילוק טן ככל לא״י, וכן
י להדיא דאף כא״י סגי כוי. !רש״ש)  איחא מ״
. ע׳ סה״ד אוח  ד״ה שכחת ברי. כך שמו
 שי״ן כשם שכתת כוונת דכריו. -רש-ש;
ץ ג ך מ י מדפר ת. ד״ה זיקא. ו ו ספ  תו
ש דהיינו ברוח  היוצא מתחת הפטי
ם אש. ול״נ דאין זה ראי׳ יה דחייב משו  מצו
 מוכרתת, דגמרא מייתי ראי׳ דזה נקרא אש
 מדמייכ לשלם כרות מצויה וממילא גם כרות
 שאינה מצויה אסור, דהא קיל״ן ריש פרק הכונס
 (נו.) דהכופף קממ מטרו לפני הדליקה כרות
 שאינו מצויה פטור מדיני אדם ומייכ מדיני שמים
 ומשמע ה״ה לכל דיני אש דהיכא דכרומ מצויה
 חייכ כדיני אדם כרוח שאינו מצויה חייכ מדיני
 שמיס. ואפ״ל דס״ל להסוס׳ דדוקא ככופף
 קמחו שעשה מעשה כממון חטרו משא״כ הכא.

 ופורייי)

ש כוי. כצ״ל. א י דלא דמי ל ״ ר או . ו ד  בא״
 1רש״ש)

׳ מרוח דכח אחר י כו . דבע״ח שאנ  בא״ד
. תמיהט כיון דעורטס לאו ׳ רב בהז כו  מעו
 דידהו הוו הלא מעלמא אתו, ה״ל כמו כור
 המתגלגל כרגלי אדם וכהמה, דקרו ליה התוס׳
 שם כד״ה מה הא׳ כח אחר מעורכ כו, אי לא

צב״א אומר. עי׳ חוס׳ מנתוח י ר . ו ד  בא״
 צ״ה ריש ע״כ. יוזתי־ס!

׳ היה ן כו ׳ הארו צב״א כו י ר . ו ד  בא״
 במזרח בית קה״ק. התוי״ט חמה עליו ועל
 הרמכ״ס שכתכו שהיה כמערכו מגמרא מגילה
 דה״ל עשר אמות לכל רוח. ואישתמיטתיה פי׳
 הרשכ״ם לקמן (צט.) ד״ה ארון שעשה משה
 ע״ש. (רש״ש;

. במזרח בית קדשי הקדשים. כגליון ד  בא״
 ציין לעיין כתוי״ט, ועיין עוד כס׳ כה״ז
 כמנסות. (מצפ״א)
. ׳ ראי וכו  ד״ה. לכל רוחתא. כל הני אמו
 דוחק גדול הוא וא״צ לכ״ז. ולפ״ד רש״י לממן
 ע״כ וכ״ד הסמ״ג, העיקר, דהן לצד א״י הן כצד
 צסון ודרום, להרוצים להחכים ולהעשיר די
 כתזרת פנים, דהוא הצדדה כעלמא ככ״מ, ועיקר
 מקום עמידתו, למ״ד שכינה ככ״מ אין קפידא.
 ולמ״ד שטנה כמערכ יעמוד לצד מערכ. וריכ״ל
 גופיה דאמר הכא שטנה כמערכ אמר טרוש׳
 פ״ד דכרכות לפנות לא״י, ולהדרים א״י רק
 העומד כמזרח א״י. שיוצא ידי שכינה וידי א״י
 כעמידחו ומצדד לדרום. ור״ש לא קפיד אחזרח
 פנים כלל מפני שהיה סומא, ואמרו(כרכוח לי)
 סומא ומי שא״י לכוין, משמע דסומא אפילו יכול
 לכוין. (ראמ״ה)
יב אדם להתפלל נגד . שחי  בא״ד
רושלים כוי. עי׳ שו״ח יד אליהו סי׳ א׳  י
 מ״ש ככונח ד׳ חוס׳ דהכא. (מהוש״ם,

 דף כה ע״ב
 לאכסדרה הוא דומה (עירוטן כה ע״א)
 חוס׳ ד״ה אכסדרה, (צד ע״א) חוס׳ ד״ה שחי,
 (ר״ה כד ע״א) חוס׳ ד״ה אכסדרה, (סוכה יח
 ע״כ) סוס׳ ד״ה אכסדרה, (כ״כ יא ע״כ) חוס׳
 ד״ה הכא, (ע״ז מג ע״א) חוס׳ ד״ה אכסדרה,
 (מנחוח כה ע״כ) חוס׳ ד״ה אכסדרה. !לבושו
 לאכסדרה הוא דומה. לעיל ז ע״א ד״ה
 איספלידא, ודף יא ע״כ ד״ה הכא, עירוכין כה
 ע״א ד״ה אכסדרה, ר״ה כד ע״א ד״ה
 אכסדרה, סוכה יח ע״כ דייה אכסדרה, חגיגה
 יא ע״כ דייה יכול, לקמן סד ע״א דייה כצפרא.
 ;מא••[)

. ׳  נכפפת והולכת למעלה מן הרקיע כו
 [א״ה ע׳ כיאור על זה כדכרי הרמ״ח לוצאטו
 זצ״ל הנדפס כהתחלה ספר סרקי דר״א שעם
 טאור הרד״ל ז׳׳ל]. (בנא״ר!
 הולך אל דרום. ככורות נה ע״כ ד״ה מיטרא,
 יכמות עכ ע״א ד״ה דלא, קדושין יכ ע״כ ד״ה
 הא איכא, מנחוה צח ע״א ד״ה חדא, גיטין ת
 ע״א, חעניח. >נזא״״
לך אל דרום ביום. ירושלמי ערובין רפ״ה,  הו
 וקה״ר פ״א. (יפ״עו
. (כ״כ קמז ע״א) י רוחב מים במוצק וכו  ו
 סוס׳ ד״ה ולא. (לבוש!
ן י דד ו ם י ן על אדמתן גשמי י י ו שראל שר י  ו
צר טוב. עיין כאכוס דר״נ פ״ד. ימצפ״א)  מאו
. יומא כא ן לחן בצפו ׳ שו  הרוצה שיחכם כו
 ע״כ, ודף עכ ע״כ ד״ה שלשה. (מא״נ!
. (בכורות נה י דיימי  דבבל לצפונה דא״
 ע״כ) תוס׳ דייה מטרא. (ח״ה עיין כשו״ת יד
 אליהו סי׳ א מה שפלפל הגאון מו״ה משה כן
 הגאון מו״ה זיסקינד מרוטנכורג). (לבוש!

 ר׳ יוסי מתיר בחרדל. עמש״ל ית ע״כ.
 (יפ״ע)

ר. לעיל יז ע״כ ד״ה ׳ עני והעשי ן כו  מרחיקי
 אטי, ודף ית ע״א ד״ה טעמא, נדרים סד ע״כ
 דייה ארכעה, ערכין, לעיל ככ ע״כ דייה גרמא,
 כ״ק ס ע״א ד״ה ר״א. :מא״״

ר למטה. ה״נ מקשה ומתרץ  בשלמא בו
 טרושלמי שטעית ס״א סוף ה״כ ע״ש ר׳
 תנינא. ;יפ־ע!
. נ״ל ר׳ אסי כסמ״ך, ל ר״ח לר׳ אשי ״  א
 שהיה חלמידיה דרכ, והוא היה החילה כככל
 ועלה לא״י מפני אמו כדאיחא ס״ק דקדושין
 [לא:]. (יעב ״ץ!
י בגירי דיליה. עי׳ מראה הפניס ״  מודה ר
 וכנועס ירושלמי ה״י. :יפ״ע!
 פאפי יונאה. מארץ יון היה. דעב״ץ!
 תוספות. ד״ה עני, בהג״ה. דכל מרא
 דמחי כוי. אמס שכ״ה לשון הגמ׳ לעיל(יז כ),
 אכל הכא נראה דצ״ל דכל מחא כוי. (רש״ש׳

 רוח, חעניח כ ע״א נרש״י] ד״ה רוח דרומיח,
 כחוכוח פח ע״א ד״ה ממולאי, סנהדרין טז ע״א
 ד״ה טנור. ;מא••״
. (כרכוח ג ע״כ) חוס׳ לן רוח צפונית עם כו  ו
 ד״ה רוח. (לבוש)

רוח צפונית קשה מכולם. זהו אצלם שהיו  ו
 שוכנים כדרום כאקלים החס, משא״כ אצלנו
 הדרים כצפון כאקליס הקר. (יעב׳־ץ)
. נ״כ ע׳  ורוח צפונית מנשבת עם כולן
 מדרש שיר השירים על פסוק עורי צפון, ומדרש
 אסתר ספ״כ על פסוק כרצון איש ואיש. [א״ה
 שאמרו שם כשרות דרומית מנשכת אין רות
 צפונית מנשכת וכשרוח צפונית מנשכת אין רות
 דרומית מנשכת כוי. וע׳ כפי׳ יפה קול על מדרש
 שיר השירים שם]. (בנא״ר)
ים. נראה צבא השמים לך משתחו  דכתיב ו
 שההשתתואה שלהם היא על ידי גלגל היומי,
 שמחזירם לאחוריהם ככל יום למערכ, עם שעיקר
 הליכחם כמהלך השניי היא ממערכ למזרח, והיא
 הראיה להשחחואה שלהם, ממה שאנו רואים
 שהוכרחו להקסה יומיח נגדיח למהלכם העצמי,
 ואהא מקשי ראכ״י ודלמא משו׳יה איס להו חרי
 הקפות, שכמהלכם השניי הס משתחרס כדרך
 הליכה לאחור על ידי היקף היומי שמוליכם
 לאחור כדי שלא יחקרכו לצד שכינה, אלא משנטלו
 פרס מרכס מחרחקיס לאחור, ועס זה פניהם
 אליו להטות עצמם כחקופה השטיח. רש לישכ
 הקושיא שעיקר ההוכחה היא מצכא השמים שאין
 להם תטעה מורגשח מוחשח למזרח, ומשחחוים
 ככל יום למערכ כנראה לכל, עם שהסוכנים
 מניחים גם לכוכט שכח חנועה ככדה מתונה

 מאד למזרח, אינה נחשכח חנועה כנודע.
 (יעב״ץ!

ן משם ך למקום שמשתלחי חי  אבל שלו
ן כו׳. כאן שייכא הגהח הגרי״פ רי י  מחז
 כילקוט כו׳. (רש״ש!
 וצבא השמים. עשמ״ר פמ״ה. (יפ״ע)
. כירושלמי כרכוח ׳ י ת לשמע ש ל רב ש ״ א  ד
 פ״ד ה״ה ע״ש ר׳ יעקכ כר אחא דחני חמן לכל
 הרוחוח אין מחזירין חוץ מרוח מזרחיח, ועפ״מ.
 והרש״ס והגר״א גרסי לכל הרוחוח מחזירין,
 ופי׳ הרז״פ ע״פ הך דרכ ששח דהכא, ודוסק ל׳
 דמני על מימרא. וני כענ״ד להגי׳ דחני חמן לכל
 הרוחוח עושה ומרחיק חוץ מרוח מערטמ [והוא
 כר״ע וכ״ה כתוספתא כאן, ואח״כ צ״ל] אמר
 רכ ששת לכל הרותות מתזירין, ונשמט מלכל
 הרותות הראשון עד השני. ייפ-עו

רו בה מיני. טרושלמי כרכות [ס״ד ה״ה]  דמו
 הטעס משוס כחחלה היו אכותינו משתחוים
 קדמה לשמש ע״ש וכפנ״א. ;יפ״ע)
׳ במערב. כרכוח ה ע״א  שכינה בכ״מ כו
 ל״ה כל, ודף י ע״א, וע״ש ל ע״א ל״ה
 לחלפיוח, ודף ו ע״א ד״ה אחורי, עירוכין יח
 ע״כ ד״ה ולא אחורי, ע״ז כט ע״כ כרש״י,
 סנהלרין צא ע״כ כרש״י ל״ה כדי, חגיגה כ׳
 ע״א ד״ה יראה, יומא מה ע״כ ד״ה ה״א,
 קדושין יכ ע״כ ד״ה הא, חולין י ע״כ ד״ה
 כה״ג, לקמן פד ע״א ד״ה כצסרא. :מא״נ)
יר יה. (קדושין יכ ע״כ) תוס׳ ׳ או  מאי אורי
 ד״ה הא. !:לבוש)
כך אינה  רש״י. ד״ה אלא למזרח. לפי
 מביאה הריח לעיר. כצ״ל. (רש״ע״
 ד״ה אתה הוא ה׳. בתריה וצבא כו׳ כצ״ל.
 (רש״שו

א״ת אמאי לא ת. ד״ה וצבא. ו ו ספ  תו
ל משום דשם אי אפשר ״ י ש ו ד ק מ  נילף מ
ך רכ אתא ד  אלא בצד אחד. ק׳ דא״כ מאי פ
 ג״י ודלמא כעכד שנוטל פרס מרט וא״כ הוי
 כמזרח, להא כיון לידעינן דאינו אלא כמקום
 אחל ממילא הלר נילף מטח המקלש להוא
 כמערכ מללא העמילו הק״ק לצל מזרח. (פור״י)
. הקשה מהרש״א לאכחי לא ׳ ל וכו ״ י . ו  בא״ד
 ילעינן ללמא ככל מקום, ונ״ל לי״ל לאיחא
 סנהלרין (צא:) א״ל אנטונוס לרט מפני מה
 חמה יוצאה כמזרח ושוקעח כמערכ, א״ל אי הוה
 איסכא הכי הוה אמרח לי, א״ל הכי קאמינא לך
 מסני מה שוקעס כמערכ וסירש״י ז״ל הו״ל
 לשקוע כמזרח ממקום שהיא יוצאה שכן היא
 אורחא למילחא א״ל כלי ליחן שלום לקונה
 לכתיכ לך משתחוים, ופירש״י ז״ל משום
 להשכינה כמערכ ע״כ כופתת עצמה שם, וא״כ
 שפיר מוכח לאי ס״ל ככל מקום א״כ משאר
 קושיח אנטונימס. (פור״׳)

 מטניהון היה עומל כחוך שלו לטעם שלא יאפיל
 ליכא ומשוס נוי איכא. (יפ״ע!
ץ. עיי ח׳ רשכ״א ׳ ליה קו  ספיקו נמי אמרי

 הוכא ככ׳׳י חו״מ סימן ק״מ אוח ה׳ וי.
 (גי מהרש״א)

. נראה ׳ ו קבוע אריב״ח כו נ רן שאי ו ד ג ״  ה
 לכלאו שנויא לאטי היינו מסרשיס כסשוטו
 לקטע היינו חמילי ולאפוקי עראי שאינו אלא
 לשעה שא׳׳צ להרחיק כלל, עי׳ נ״י. אכל לאטי
 שנהן שיעור אחר לשאינו קטע א״א לפרש כן,
 לממ״נ או ליצטרך נ׳ אמה כשיעור הזיקו או כלל
 כלל לא. וע׳ כסמ״ע סי׳ קנה סקמ״ז. (רשי-ש׳
ו כוי. כצ״ל עי ן ממדלו לי  כך מרחי
 וכלכסמוך כשלמא ממקשואיו, וע׳ נ״י. וכזה יוכן
 פרש׳׳י ל״ה מקשואיו. וע׳ פסחים (ו כ)
 וכפרש׳׳י ל״ה קישואין. :רש״ש)
ל י אז . כדמסיים ו  דש״י. ד״ה דשפוכאי
. כצ״ל כל״א. (רש״ש) י  ברברבי כו
 תוספות. ד״ה קשיא. והשתא דכברייתא
׳ מתניתין נמי כו׳. ק״ק ש טעמא כו ר פ  מ
 מהא ללקמן לככרייחא מפרש טעמא לר״ע
 מפני שהיא הלירה וכמחניחין ליחא וכן לעיל
 כחלונוח וכן כל״ט. :רש״ש!

 דף כה ע״א
ן בורסקי אלא למזרח שי ן עו  מתני׳. אי
 העיר. נ״ל רה״ה לנכלוח וקכרוח, ונקיט כמאי
 לסייס. ועמש״כ כס״ל כפ״כ לפאה מ״ז ולעיל
 (יח.) כחל״ה ואם. :רש״שו
ן את המשרה כוי. ופי׳ הנ״י להיינו  ומרחיקי
 נ׳ אמה ע״ש, וכ״ע החוי״ט, וע׳ כל״ה ר״י
 רעמ הרא״ש ולעמ הרמכ״ם, משמע לר״ל
 לפליגי עליה, וכ״מ מלכדו שס. וממוה להנ״י
 לא כחכ הרחקמ נ״א אלא ללעמ המ״ק, והס
 כחכו אליכא להלכחא לקי״ל כרי יוסי, ולזה גס
 הנ״י מולה כמכואר נלכדו ע״ש. רק שחולק על
 הרמכ״ס כמה רמצריך להרחיק ג״ט גם כחרלל,

 ולהנ״י א״צ וכ״נ רעה הרא״ש וכ״כ הטור.
 :רש״ש;

. לכאורה ׳ ע ה״ק כו ״  גמרא. איבעיא להו ר
 גם כהח״ק יש להסחסק כמו כן ה״ק א״ע
 כורסקי(כסמוך) אלא למזרח אכל לשאר רוחוח
 א״ע אלא כהרחקח נ״א, א״ל א״ע כו׳ אלא
 למזרח כהרחקה נ״א ולשאר הרוחוח א״ע כל
 עיקר. (רש״ש!

ל ד״ע היכי קאמר. טרושלמי ה״ז לפי׳  אבע״
 הפ״מ פליגי כזה לר׳ אכהו כשם ר׳ יוחנן על
 מקום שעושה גלל, ופי׳ הפ״מ לקאי עמ״ש לכל
 רוח הוא עושה לסומך הכורסקי להעיר ומעשה
 גלל הוא מהשייך למעשי כורסקי. ולטח ר׳ ינאי
 אמרי על מקום שעומל ומריח, היינו הרחקה
 חמשיס אמה. וע״ז מייחי וחני כן לסייע ללכיח
 ר׳ ינאי למרחיק קאי ארישא. וכענ״ל לחוק
 הלשון לפירושו, ועול להקשה לר׳ יוחנן
 מהכדיתא. ונ׳ לה״פ לגם ר״א כשם ר׳ יוחנן
 ס״ל כהכרייתא והפלוגתא קאי ארות מערכית
 לאית׳ אינו עושה כל עיקר ועל כמה וכי נימא
 לעל סוף העולם לא יעשה, וע״ז אמר על מקום
 שעושה גרל כצ״ל כענ״ל, והיינו שעושה וצומת
 יער קטן מגורליתא לקני או גרלי ללקלי
 להקנים או לקלים הוו מחיצה לתוך כפני הרות
 שלא ישא עול אח הריח משם להעיר, ולטח ר׳
 ינאי אמרי להשיעור הוא על מקום שיחכן שיגיע
 שם הריח ואין לזה שעור כ״א ע״י כחינה,
 וחרווייהו קאי על רוח מערכיה. וע״ז מסיים
 וחני כן להרחקה חמשיס אמה קאי על לכל רוח
 והוי סיוע לחרווייהו. ניפ״ע)
׳ לכל רוח. לעיל ככ ע״כ, ולף ן כו  מרחיקי
 צא ע״כ כרשכ״ם ל״ה מרות, כרכות מ ע״א
 ל״ה למזרח, כחוכוח כ ע״כ, עירוכין יח ע״א
 ל״ה ד״א. (מאי•״

 אילימא תדירא ברוחות. כירושלמי משמע
 למפרש כרותות, מלמייתי עלה עוכלא לר׳ מנא
 הלך עם מוכי שתין ואייל אכיי שלא ילך
 ממלינחייהו אלא ממערכייהו. ויפ-ע!
 והאמר רב חנן בר אבא. מיטין(לא:) איתא
 רכ חנן כר רכא ע׳׳ש, ועיין קילושין(סא:) רכ
 חנן כר רכא איקלע לרכ חסלא חחט. ופור״י!
 ד׳ רוחות מנשבות בכל יום. כלומר כל אחח
 מל׳ רוחוס שמנשכוח ככל יום איזו רוח שחהא
 מנשכח כאיזה יום שיהא. (יעב״ץ!
 ד׳ רוחות מנשבות כוי. כרכוח ג ע״כ ל״ה



 הגהות בבא כתרא דף כו ע״א - דף כח ע״א וחידושים כז
 פסחים קטז ע״ב ל״ה וחומס, ולף פג ע״א ל״ה
 רבי, גיטין כ ע״נ ל״ה ח״ר, ודף נח ע״ב, כ״מ
 קי ע״א ל״ה א״ל, ב״ק בג ע״ב ל״ה ולא, זבחים
 פג ע״א ל״ה המזבח. (מא׳־נ)
ן ועבדים. עי׳ ירושלמי קלושין  ובית השלחי
 פ״א ה״ג. (יפ־ע)

 והעבדים. (גיטין כ ע״3) חוס׳ ל״ה ח״ש.
 (לבוש)

ש שנים מיום ליום. נ״ב יערן ל  חזקתן ש
 חוס׳ ב״מ לף ק״י ע״א ל״ה אמר ליה. (רב״פ)
ום  שדה הבעל חזקתה ג׳ שנים ואינם מי
 ליום. רש״י ז״ל פירש לר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא
 מפרשי מילחא לח״ק, אבל בנימוקי יוסף משמע
 למפרש לת״ק פליג עם ר׳ ישמעאל. ומפרש
 אינם מיום ליום, היינו שאינו אוכל רצופים שלש
 שנים כמו בשלה ביח השלחין שאוכל רצופים
 משוס שעושה פירוח חליר. ולכאורה ק׳ הא
 לאמר הגמ׳ לקמן (לו.) אמר ר״י אמר רב זו
 לברי רי״ש ורע״ק אבל חכמים אומרים שלש
 שנים מיום ליום, וי״ל ללסי לבריו הוא מוסיף
 לניר אינו חזקה, או שהוא מפרש מילסא לס״ק.
 (פור־׳י)

ם בראשונה. (פסחים מר ג׳ חדשי י או ״  ר
 קטז ע״ב) חוס׳ ל״ה וחוסם, (זבחים פג ע״א)
 חוס׳ ל״ה המזבח. (לבוש)
 כנס את תבואתו. פרש״י יין של גפנים. נ״ל
 משוס לגימומ שלהם היו בכרס ושם היו לורכין
 כמש״כ המוס׳ במס׳ ע״ז (נו.) ל״ה ואע״ס,
 אבל הבלים היו בעיר כמש״כ המוי״ט לקמן פ״ל
 מ״ט, (וכ״מ בפ״ג למע״ש מ״ז למני בתי
 הבלים שפחחיהן לסנים כו׳ ע״ש בפי׳ הרע״ב
 ול״ח ג״ב בחי הגיחוח). ולהט חני גבי זימים
 מסיקה, משוס לחיכף לאחר מסיקחן מכניסו
 לטח ללורכן. ומה שפרש״י לשלה לבן נלקטין כל
 פירוחיה בפ״א, אף לקציר שעורים הוא בפסח
 ורחטיס בעצרח, ובמלרש רוח (סוף פרשה ב׳)
 מחחילח קציר שעורים על כלוח קציר החטים ג׳
 חלשים, וע׳ בנלרים פ״ח מ״ל, ומקרא מלא
 בס״פ וארא כי השעורה אטב וגו׳ והחטה וגו׳
 אפילוח הנה. מ״מ אסיפחם לטח להוא עיקר
 החזקה כמש״כ החוס׳, היא בזמן אחל בעת
 האסיף. עי״ל לשלה לבן אינה נזרעח בערבוב
 אלא כל מין לבלו, משא״כ בשלה האילן ע׳ לקמן
 (לז.) בסי׳ הרשב״ס סל״ה לבזאי בזויי. (רש־ש<
לכי ר יוחנן שמעתי מהו  גמרא. א״
 אושא. ה״נ טרושלמי באן ה״א ומקשה עלה
 ר׳ יוסי מאן איח לי׳ שור המועל ג׳ ימים ר׳
 יהולה והחנינן חמן א״ר יהולה לא אמרו ג׳
 שנים אלא כלי כו׳ ונשאר בקושיא ובבבלי מוקי

 לה כר״מ ולס״ל כר׳ ישמעאל כלקמן ע״ב.
 (יפ״ע)

ד שעושה ״ כ . ו ן ׳י. ד״ה בית השלחי  רש׳
׳ מיום ליום. פשוט לכוונתו ר כו  פירות תדי
 בזה לתת טעם מלוע חזקת בה״ש אינה אלא ג״ש
 מיום ליום, ולזה כוון ג״כ הרע״ב, ולתנס תפס
 עליו החר״ט. (רש״ש)
 ד״ה ומסק את זיתיו וכנס את קייצו.
. רש״י רמז לנו ׳ בשן בה כו י  תאנים לקט ו
 בלבריס קצרים לתרץ קושית התוס׳ ל״ה כנס,
 והיינו כפי הא״נ שכתבו התוס׳. וזה שלקלק
 רש״י וכתב דבשן בה, להורות שלוקטים אותם
 ומניתיס בשלה לייבש. וזמן כניסתן לטת
 באחרונה מכל הני, ועיקר התזקה הוא במה
 שהכניסן לטת וכמ״ש התוס׳. ומה שציין רש״י
 ומסק את זיתיו, וע״ז לא פי׳ כלום. כונסו לסרן
 קושית התוס׳ כמ״ש. והנה לכאורה ל״ק ממה
 לנקיט קיץ להיינו תאנים לבסוף משוס לשמן
 סמוך מיל לארץ בתרא, ותאנה ל׳ לאק קמא,
 יש לשמן תשיטת כמבואר בברכות. אך לפ״ז הי׳
 להקליס שמן בראש כולם, וא״ש קושית התוס׳.
 (נחוקי הגרי׳ינ)

׳ בר״ה כל ת. ד״ה שלשה. דאמרי ו ספ  תו
׳. הוא שם (יג.). 1רש״ש)  תבואה כו
. תימה וכי מנינא אתא  ד״ה שהן
ן כוי. עי׳ יוסף לעת ליו״ל סי׳ נ עי  לאשמו
 שצא ס״5. (מהרש״ם)
 ד״ה כנס. להכי קרי לכרם תבואה משום
 דכתיב ותבואת הכרם. וקשה רבפ״ז לכלאים
 אי׳ לז״א בשבשל כ״צ. וצ״ל להכא איירי בשלא
 גמר ב״צ לאף שלא בשל רק שליש הוי חזקה
 כלמוכת בגמ׳. !מצפ״א)
. ( ן ו ן אותו קודם חצי (םי . לוקטי  בא״ד
 תז״מ ונ״ב אב. 1ר״ש מזסוי)
׳ ן כו ו ן אותו חצי סי  בא״ד. א״נ לוקטי

ש י ש ש ״ ע מ . דלא כתיב ב י דו י בו  ד״ה ו
׳ כצ״ל. (רש״שו י כו ו ד י  שם ו
ש שום י ר שני ש ש ע מ  בא״ד. דלא כתיב ב
ר שני ש ע י מ דו י . נלצ״ל דלא כתיב בו י דו י  ו
 לא מארצך כוי. !פור־י)
ן ׳ דאי ם כו ״ ב ש ׳ ר  ד״ה ולכתוב. פי
׳ ביתר נ דנהי כו א״ ׳ ו  אונאה לקרקעות כו
ש להן. באמת לעת הרשב״ס מפורש  מפלגא י
 לקמן(קו.) בסוף המשנה לאין להם ביטול מקח
 אפי׳ שוה פרוטה במנה, וכרעה הרי״ף בס׳
 הזהב. ירש״ש)

 דף מ ע׳׳ב
. עי׳ בתוספתא ן ן מעורבי לי ל וחו  גמרא. טב
 ספ״ב דמעשרות, וטרושלמי פ״א דערלה ה״א,
 בלברי רבי כאלו כולו בארץ. ור׳ יוחנן מפרש לה
 טרושלמי שס להיינו טבל ומעושרין מעורבין זה
 בזה, ואיחא שם ררק לענין מעשר שאין החיוב
 תלוי בלעה האלם, משא״ב בערלה אס נטע
 מחצה למאכל ומחצה לסייג גס לרבי צל התיוב
 חייב וצל הפטור פטור. :יפ״ע:
 אילן הסמוך. לעיל כו ע״ב ל״ה גזלן, ב״מ קז
a-tiw .ע״א ל״ה אילן 
ר יוחנן אחד אילן הסמוך למצר. עי׳  א״
 ירושלמי ערלה פ״א ה״א וה״ג לס״ל לר׳ יוחנן
 שרשיו אין בהם ממש לענין בכורים, ועי׳
 ירושלמי בכורים פ״א ה״א, כאן ה״י. ;יפ-ע:,

לן הוא. עי׳ ירושלמי בכורים פ״א ה״א. ז  ג
 :יפ״עו

. (ב״מ ׳ מ כן הנחיל כו ״ ע  מביא וקורא ש
 קז ע״א) חוס׳ ל״ה אילן. !לבושו
צץ מלא המרדע ע ״ג  מתני׳. קו
 המחרישה. ובמשנה הסמוכה כלי שיהא גמל
 עובר ורוכבו. נ״ ל לבא לאררי בזה ג״כ שיעור
 מציצת המשוך ברוחב לשלהו או לר״ה, שא״צ
 לקוצצו ער המיצר או על סוף רוחב ר״ה, כי גב
 המתריסה מסתמא מופלגח קצח מן המצר, ובן
 רוחב הגמל אינו חופף עצמו באילן. ולכן אמר
 כניגודו כנגד המשקולח, הנופל יוחר על שיעור
 המשך כרוחכ כמו כעירוטן(נח.) ע״ש. ירש״ש)
לן סרק (יכמוח פז ע״כ) רש״י ד״ה סריקי.  אי
 ולבוש׳

ן אבא ש דתניא בית השלחי ״  גמרא. ת
לן כנגד המשקולת ל אומר כל האי ו א  ש
. נ״כ צ״ע דכמאי פליג אכא שאול את״ק, ׳  וכו
 דהא ת״ק נמי הכי ס״ל כממני׳. וכחיספתא
 ספ״א ראיתי דהגי׳ שם טת השלתי! וכית האילן
 כנגד המשקולס אכ״ש אומר כל אינן סרק כנגד
 המשקולת ע״כ, והנה מש״כ שם כדכרי הת״ק
 וטת האילן הוא סייעתא לדעת הרמכ״ס פ״י
 מהל׳ שמיס ראם נוטה לשדה אילנית צריך לקצוץ
 ג״כ כנגד המשקולת וכמו כטת השלתין, והכ״י
 כסימן קנ״ה כתכ דהרמכ״ם גורס כמשנה וכל
 האילן ע״ש, ולענ״ד י״ל דהוציא כן מדכרי
 התוססתא הנזכר. אך מה שמסיים כתוספתא
 דאכ״ש סוכר דדוקא אילן סרק כנגד המשקולת,
 צ״ע דא״כ יהיה מוכמ אדרכה דאסיסא פליג
 דהא מסיים מפני שהצל רע לכימ השלמין, ונראה
 דט״ס נפל כמוספמא וצ״ל כמו דאימא כממנימין
 לפנינו, והך כריימא למיימי הש״ס הכא הוא
 כרייתא אתריתא, ופי׳ לכרי הכרייתא הוא לככימ
 השלתין מולה אכ״ש לתכמים רכל האילן כנגל
 המשקולת מפני שהצל רע לכית השלתין. (חש״ל)
ר בכדי שתהא. עי׳ לקמן טרושלמי א מתי ״  ר
 ספ״ג, ובירושלמי ככורים פ״א ה״א אימא לר׳
 יהולה לס״ל המבייך משלו לשלו לרך רה״ר
 מטא ככורים כר״א ס״ל. :יפ״ע)
 מייתי עורב טומאה. מו״ק ט ע״א רש״י
 ל״ה טומאה. (מא״נ)
ן כך שמעתי לפי  תוספות. ד״ה ואחד. ו
. לפי מה שפרש״י שם לנטוע ׳  דהכא כרב כו
 סמוך למיצר רק להשרשיס נוטין כשל מטרו.
 א״כ לכאורה כרכ נמי לא אמיא הא לאילן הסמוך
 למיצר להכא וע׳ מ״י שם. וע״כ צ״ל להמם
 שאני לכל השרשיס נטרין כשל מכירו. לשמואל
 נמי המם משוס לכל הגזע עומל כשלו וע״ש
 כמוס׳. (רש״ש׳
׳ רות כו ם צו שי . שעו לי  ד״ה בדחלו
 (כצ״ל). ונ״ל דלפי׳ ר״מ גרסי׳ כגמ׳ ושרי המם
 כרי״ש, פי׳ וינוח שם. ורש-ש<

 דף כח ע״א
 מתני׳. חזקת הבתים. כחוכוח כ ע״א,

 כדאיתא כמוך ט״ז והא כדאיחא חוץ לט״ז.
 ולשונם מגומגם קצת. (ושיש)
ג המזבח. ״ ל ע ז ז ג אי ן מבי . דאי לן ז  ד״ה ג
 אע״ג דאין מניחין אוחן חלא כצד המזכח ואין
 למזכח כהס כלום, משום גוזלוח שע״ג הסלים

 קאמר הכי, וכהניס נמי משלחן גטה קזכו.
 (י עב ״ץ)

. א״י מאי קשה לן ז י ג לא הו ד שקנאו ו ״ א  ב
 ליה. נהי דצריך טעם גזלן לענין הכאה דכרשוח
 מטא אף כלא קנה קרקע כדלקמן פ״א, מ״מ
 לענין קריאה ל״צ להאי טעמא, כיון שלא קנה
 קרקע אינו קורא, ולענין הכאה קיל הכא טפי
 דהכא כמערוכוח הוא. ועיין כרמכ״ס וראכ״ד
 פ״כ מה׳ ככורים. ועולא נקיט מילמא פסיקמא
 דאינו מטא מטעם גזלן, ע׳ מ״א דככוריס
 רמשלמי שם. (ואמ״וזו

ו בב״ס יותר כן נמי אם הי . ו  ד״ה עשר
. עמש״כ כשטעימ על ׳ ן כו רשי ן חו נ אי  מע״
 סי׳ הרא״ש דשם כס״ד. ורש״שו

 דף כז ע״א
 גמרא. לחומרא לא דק. סיכה מ ע״א,
 קדושין ס ע״כ ד״ה טמ כור. !מאת;
 הקונה אילן. לעיל כו ע״כ ל״ה גזלן, יכמומ
 פז ע״כ ל״ה סריקא. (נזא״נ)
 קנה שני אילנות. ככורים פ״א ה״ו. רפ״ע)
ש חייב בפיאה. קלושין כו ע״א ״  קרקע כ
 ד״ה קרקע, נדרים ו ע״כ ל״ה מכלל, כ״כ קנ
 ע״א ד״ה קרקע, וד״ה וכל היכי. (מא־״
. ירושלמי פאה פ״ג ה״ז, ש ״  רע״א קרקע כ
 קדושין פ״א ה״ה, לקמן פ״ט ה״ז. :יפ״ע!
דך בי בע יתר. ו  רש״י. ד״ה וכמה מרו
ו ברוחב ח״א. מה שנדפס כגליון ו ס״  נשאר
 צ״ל ס״ה הוא טעומ נגלה. ,וש״ש)
׳ במתניתין . לא גרסינן לי י דו י בו  ד״ה ו
י אלא במעשר ו ד י ן ו  דמסכת פאה דאי
 והוא אינו תלוי בקרקע. אע״ג לקיל״ן כ״מ
 (סמ:) מנואמ זרעך ולא לוקמ, וא״כ גס מעשר
 מלוי כקרקע, מ״מ אשכמן מעשר כלא קרקע
 וכמו שכמנו המוס׳ שם וגס אשכחן כמורם משלו
 על מטרו, עיין נלרים (לו:). (פוו׳־י)
ת. דייה כמה. בברייתא דמס׳ ספו  תו
 מדות. נ״כ צ״ל ככריימא למ״ט מלומ. [א״ה
 וכן הוא כשיטה מקוכצמ כאן, וכן הוא כפירש״י
 סוכה מ׳ א׳ ל״ה כמה מרוכע כו׳ והגה שנלפס
 שם כצלו הוא טעומ וכמ״ש ע״ז כהקלממ ס׳
 אגלמ כראשימ. שהי׳ להם מן מז״ל מה שנקרא
 כריימא למ״ט מלומ הכיא רש״י כמומש פ׳
 מרומה כ״ז פסוק ה׳ כרכוכ כו׳ וכמלכים א׳ ז׳
 פסוק ט״ז ופסוק כ״מ וכמהליס ע״מ פסוק ט״ז
 וכן הטאה הילקוט כשם זה מלרש למ״ט מלומ.
 ומה שלא הטאו הסוס׳ כאן מממני׳ דאהלומ
 סי״כ מ״ו, י״ל דשם לעניו ההיקף איירי, וכאן
 לענין גודל השטח ואין ללמוד זה מזה, כמ״ש
 הסוס׳ סוכה (ח.) ד״ה כמה]. (בנא״ו)
ש י ל ש  ד״ה ה״ג. שהיא יותר ם״ה אמות ו
 כוי. כצ״ל. (ושיש)
. כצ״ל ׳ רך כו ד אחר האו . ותמלא צ ד  בא״
 כרי״ש. ׳רש״ש)
. ׳  בא״ד. שיחסר הרביע שהוספת כו
 כצ״ל. (וש״ש!
׳ מאי אתא  ד״ה אילן. למאי דמוקי לה כו
. לעד״נ דאשמעיגן דסגי כקרקעו, ן נ  לאשמעי
 דהיינו שעיקר יניקחו ממנו דהוא ט״ז אמה,
 ואע״ג דמיזל אזלי עד כ״ה אמה אכחושי לא
 מכחשי כדלקמן ע״ב, וע״ש כחד״ה כחיטה
 כסופו. (רש״ש)
. הרש״ש ז״ל ן נ עי . מאי אתא לאשמו  בא״ד
 חירץ דקמ״ל דלא כעינן כ״ה אלא ט״ז. ודכריו
 חמוהיס דהא כמחניחין לא ט״ז קחני ולא כ״ה
 קחני אלא סחמא וקרקעיחו, ואנן הוא דאמרינן
 ט״ז משום דס״ל דאין יונק אלא ט״ז, ואס היינו
 סוכרים דיונק עד כ״ה גם המשנה היינו
 מפרשים כן. ועיין מה שכמכחי כגיטין (מח.)
 לממוה דהמס מקשינן על ר״ל דס״ל קטן פירומ
 לאו כקטן הגוף אמאי מטא וקורא ומסקנא
 דאיירי טוכל ראשון, וא״כ קושיימ המוס׳ לא
 קשה כלל, דהא או דאשמועינן דקנין פירומ
 כקטן הגוף, או דכיוכל ראשון עדיין נקרא כקטן
 הגוף טון דלא סמכא דעמי׳. (פור״י)
ל. כו  ד״ה הא. שמדקדק מרישא מה שי
 עמש״כ כשכמ (קמה.)• !ושיש)

 דמעיקרא נמי נעשה כור משהנימו ע״ש.
 (רש־ש<

. דבע״ח שאני דחמירי טפי מרוח  בא״ד
נן ב״ק. עיין רב בו כדאמרי  דכח אחר מעו
 שם (ה:) תוס׳ ד״ה ט שדימ. יפור־י)
ן  ד״ה אבל בגפנים. אבל אם נטע גרעי
. נ״פ דלפי מש״כ הנ״י דכי סליק ׳  לא כו
 למגדריה לדקליה מפריח העופות על הגפנים
 וה״ל גיריה, א״כ אפי׳ נטע גרעין נמי, וכ״כ
 הרב״י שם אליכא דהרא״ש שכ׳ כעין פי׳ הנ״י.

 ומהחוי״ט משמע דל״פ נ״י על הסוס׳ ול״ד.

 דף כו ע״ב
 גמרא. מצר שהחזיקו בו רבים. ירושלמי
 ספ״ג. רפ־ע)
יקו בו רבים אסור לקלקלו ר שהחז צ  מ

. עי׳ חשו׳ דכרי חיים ח״כ ח״מ סי׳ יג. ׳  כו
 (מהרש״ס!

י אילן. כ״מ קז ע״א ד״ה אילן. (מא״נ) ש ר  ש
. כה״ג כשכח (קא.) ע״ש. ׳ י איריא כו ד  מי

 (רש״ש)
ן הבאים לאחר מכאן עסקינן. י ל ו ד  בג
 כלשון פשיטוח קאמר, דע״כ הר הכי כמ״ש על
 התוס׳. (ראח״ה)
 אילן הסמוך למצר. עי׳ ירושלמי ערלה פ״א
 ה״א בכודם פ״א ה״א. (יפ״ע)
׳ ביכורים. לקמן נד ע״ב, ודף לן הוא כו ז  ג
 פא ע״ב, וע״ש פב ע״א, סוכה לא ע״א, קדושין
 יג ע״א. ימא׳׳נ)
. (3״ב לו ע״ב) תיס׳ ד״ה היו ׳  ג׳ אילנות כו
 [ודף ע3]. (לבוש, מא״נ<

. צ״ע ׳ פ וכו ״ ק ר י פ  רש״י. ד״ה לבתר ת
 אמאי לא פירש להיפך שר״פ אמר אמאי ל״א

 ליה לעטן העצים שתוך ט״ז אמה הם שלו.
 יואמ־ה)

ד״ה לא נהנין. הוא י איריא ו ד  ד״ה מי
 דיבור אתד, וצ״ל ולא בו׳. 1וש״ש)
ה יונקות. הוא דיבור ״ ד ר נטיעות ו ש  ד״ה ע
 אחד, וצ״ל וכולו צדך להם. (רש״ש)
׳ בשוה. ן כו י ר ז מפו  ד״ה ואלא מדתנן. ו
 הן שם מסיים וכמה יהא טניהן רשמ״א כדי
 שיהא ה3קר עובר בכליו, א״כ משמע דלא בעינן
 מפוזרין נשוה. וצריך ליישב הסוגיא דכאן,
 דלעולס שיעור יניקת אילן כשהוא לבדו הוא בכדי
 שליש ב״ס, והוא באמצעו. אך כשסמוך לו אילן
 אתר או שפים שגוזלין זה מזה קרקע יניקתו,
 מתסשטת יניקתן להלאה כדי שיענה לכ״א לבדו
 בכדי שליש ב״ס. גם מש״כ ואס לאו כו׳ אלא כו׳
 כדי צרכו דהיינו חחתיו כו׳, שיעור זה לא נאמר
 שם אלא אם החסרון מצד האילנות עצמן דאין
 עושין כשיעור המפורש שם, אבל אם אינן אלא
 שנים או אתד נראה דנותנין לכ״א שליש ב״ס,
 וכ״כ בעצמו בסוכה (לד.) ועמש״כ שם, ועדיין
 יש לעיין מה ואכ״מ. !ושיש)
ן חזקתן ת. ד״ה עד. דאל״ה אי ו ספ  תו
 מועלת. כצ״ל. ;רש״ש)
. והא דקאמר וכוי. לגרסתנו עמרא ד  בא״
 ״ולא יכילי ליה״ י״ל דהיינו שכל העם אמרו לו
 שלא יקוץ ולא יכלו ליה, עד שאמרו להא דר״י.
 ואת״כ נצטער ר״פ על שלא א״ל כאן בתוך וכוי.
 לענין העצים שכתוך ט״ז שהם לר״פ. !ואמיה)
. ׳ ל כו ״ ר ע התם אליבא ד מ ש מ ד . כ ד  בא״
י התם כו׳. (רש-ש)  נראה דצ״ל כדמשנ
. הינו מכל הני וההיא דתנן אם ד  בא״
. כצ״ל וכדלקמו כפירוש ר״ת. י לן קדם ל״  האי
 אכל עדיין אינו מיושכ מה הם כל הני. וכן כפי׳
 ר״ת מה המה הנהו דמייתי הכא. :וש״ש<
 ד״ה אלא. כמו תנא סיפא אגב רישא.
 לכאורה י״ל לסיפא מוכחא דאיירי ככאין אח״כ,
 לאי מעיקרא ושייט להליוט למה לא נהנין ולמה
 יאסור זה של סטרו, כיון להיניקה משל הליוט
 היחה. אבל ברישא גס במעיקרא יש לאסור כמו
 מעין הבא בשל הקלש כיון שנמצא בשל הקלש,
 ומלסחס אין מועלין ע״כ גס בקולמין. (ראמ״ה)
מר דתנא כ לו שב כ״ ו ן מי . דאי ד  בא״
 רישא אגב סיפא כמו תנא סיפא אגב

 רישא. עיין זבחים (צא:) לאיתא כן בגמרא.
 ;פור״י)

ל כוי. הכוונה להחנא רוצה ״ י  ד״ה רבינא. ו
 לאשמעינן דין לל״נ ולא מועלין בחרווייהו, ר״ל
 טן באילן של הליוט וטן באילן של הקדש, והא



 כח הגהות כבא בתרא דף כח ע״א - דף לא ע״א וחידושים
 עצמו אינו יודע לשקר אינו מחויב הלכך הפסיד
 וחייב המוכר להחזיר לו דמי המקח, דו״ק
 ותשכח. !ח־״ל!
׳ אם  ד״ה ואת מינאי לא זבינתא. שאפי
ן לך ען דמינאי זבינתא הלא אי  היית טו
. נ״ב עי׳ בדרישה בסימן ׳ לא חזקה וכו ר ו ט  ש
 קמ״ו שביאר לדברי הרשב״ם דטעמו משוס דהוי
 כמינו במקום עדים, דאם איתא דזבן מיניה
 בודאי היה לו שטר דלא שכיח איניש דזבין בלא
 שטר כ״כ הדרישה שם. והנה אף שסברא נכונה
 הוא מ״מ קשה דהיאך יפרנס גהש״ס דכתובוח
 כ״ב דמבואר שם דבאית ליה מינו נאמן, ואולי
 דמפרש דהתס מיירי דטוען שכבר אכל שני תזקה
 רק דאין לו עדים, על זה ושפיר נאמן לטעון
 לקוח ונאבד השטר ממנו במגו דלהד״ם, דהא
 יוחר מחלח שני לא מזדהר איניש בשטריה, אבל
 בתוך שלש הוי כמינו במקום עדים ק אס טוען
 שלקח בלא שטר ובין אם טוען שנקח בשטר
 ונאבד מידו, כיון רעד ג׳ שנים מזדהר איניש
 בשטריה וזה טוען דלא נזהר הוי כמינו במקום
 עדים, כן צריך לומר לסי דברי הרשב״ם ז״ל. אבל
 זה דין חדש ולא משמע כן מדברי הפוסקים ז״ל.
 ונראה דאף לפי דברי הרשב״ם ז״ל היינו דוקא
 אס טוען לקות דאין דרך לקנות בלא שטר, אבל
 אס טוען דנתת לי במתנה בוודאי נאמן במינו
 ופשוט הוא. ;חש-ל)
׳ ך כו ל . ואם ש ׳ ל כו י  ד״ה ואמרת לי ז
ו כוי. משמע דמפרש דא״ל  להוציא ממנ
 המערער דיקנה השדה בעבורו, וזהו הדין
 המפורש בטוש״ע סי׳ קמו סי׳׳ח, וע״ש
 בהגר״א. ורשייש!
׳ כי מייתי םהדי ה״מ (בסופו). אפי  ד״ה ו
 כהני אחרונים. ר״ל בדבריו האחרונים, וא״צ
 להג״ה שבגליון. >רש״ש!

 דף לא ע״א
. עי׳ חוס׳ ו  גמרא. אין לך מחאה גדולה מז
 לקמן ל״ט ב׳ ד״ה וצריך, יעי׳ מ״ש על זה בנ״י
 כאן. >גי ההרש״א!

. לקמן(מב א). ו ן לך מחאה גדולה מז  אי
 ;רש ״ שן

 מה לי לשקר. ב״מ פא ע״א, בכירות לו ע״א
 ד״ה ואמר, לעיל ה ע״ב ד״ה מי, ודף לב ע״ב.
 ;נזא״נ!

. עי׳ קצות סי׳ קס״ו ס״ק ען טו ר ו ז חו ען ו  טו
 חי. !ג־ מהרש״א)

׳ עדות המכחשת. ל אבותי כו  זה אומר ש
 לקמן מא ע״ב, ודף מג ע״ב ברשב״ס, וע״ש נב
 ע״ב ד״ה דברים, ודף קכד ע״ב ברשב״ס,
 כתובות טו ע״ב ד״ה האשה, ודף יט ע״ב ד״ה
 ואס, וע״ש ית ע״ב ד״ה אין, ודף כ ע״א ד״ה
 אלא, ב״ק עב ע״ב ד״ה רבא, וד״ה אין,
 סנהדרין כז ע״א ד״ה רבא וד״ה אין, ר״ה כד
 ע״א ד״ה אבל, שבועות מז ע״ב ד״ה בהדי,
 קדושין מג ע״ב ד״ה והשתא. ,:מא״נ!
 רשב״ם. ד״ה עולא. אע״פ שמכחישם
. כצ״ל בב״ף. !׳רש״ש! ׳  קצת כזה כו
ץ ש חו רו  ד״ה דלא מגלי. אבל טעו בפי
. ר״ל שאמר ני ד חייב אני מנה לפלו ״ י ב  ל
 אתם עדי שאני תייב. [וכ״ה ברא" ש וכמ״ש
 בסנהדרין כט]. ;יעב״ץ•!
ן י ש שנ ל ת. ד׳׳ה אבל. דאכלה ש ספו  תו
 יהא נאמן. אבל על אכל שית בו׳ לא ק״ל
 לשיטתם ל״ט ב׳ ד״ה וצריך, לא היה נאמן מינך
 זבינתיה, וכמו שח׳ בח״ר שם, ובתירוצם הכא
 מיושב גם ק׳ זו. והרשב״א שם שהוכיח מכת ק׳
 זו דא״נ בנתית לה בתורח פירי, וע״כ לא ס״ל
 תי׳ התוס׳ דהכא ל״ק ליה ק׳ התוס׳ לשיטתיה
 בחדושיו כאן, דעובדא היה שטען ש״ח טובא
 קאמינא והביא עדים, ואה״נ אי לא היה עדים
 היה נאמן במגו דהיה אומר דאכל רק ג״ש ולא
 נתית מקודם ומינך זבנתיה. ,ג־ מהרש״או
גו דמעיקרא ן זה מי י דאי ״ ר או . ו ד  בא״
דע כוי. דמגו למפרע לא אמרינן.  לא הוה י
 צ״ע מהא דאיתא פ׳ כל פסולי המוקדשין נאמני!
 על מעשר בהמה, דאי בעי שדי מומי בכולי׳
 עדרי׳ והא הוי מגו למפרע, ואפ״ל דשאני התם
 דהוה בידו, או לגבי אסורא שאני, ועיין גיטין
 (נד:). ו פוו״יו
׳ כו א ו ״ ב ש ר  ד״ה מה לי לשקד. תימה ל
. נ״ב ׳ ל אבותיו היתה יום אחד וכו  נימא ש
 ונראה שמתוך קושיא זו יש להביא ראיה לדעת
 בעה״ת בשם העיטור שהובא בטור חו״מ סימן
 ק״ח סעיף ד׳ דהא דטוענין ליורש היינו אס

 דף ל ע״א
 גמרא. נכסי דבי בר סיסין. לקמן קכט ע״ב
 ד״ה ההיא דאמר. ימא״נ.
 אנא בשוקאי הואי טרידנא ולא ידעתי
 שאתה דר בביתי. לכאורה קשה מכאן לדברי
 התוספוח לקמן (לח.) ד״ה מחאה, דהחזקה
 נשמעת בכל מקום אלא דהמתאה אינה נשמעה
 מיהודה לגליל, וא״כ היאך מצי למימר בשוקאי
 הוה טרידנא, דהא כיון דידע דמחזיק א״כ מ״ט
 לא מחי. ואס״ל דרבא לטעמי׳ לקמן (לט.)
 בסוס׳ ד״ה ליחיב, ואור״י דרבא הי׳ טועה וס״ד
 דבכל מקום שהחזקה נשמעה גס המחאה
 נשמעח, וא״כ הי׳ משמע דלדינא לא פסקינן
 כרבא דהכא, דהא כחנו הסוס׳ שס דרבא הי׳
 טועה משמע דבאמח לא כן אלא כמו שכחבו
 החוס׳ לעיל דהחזקה נשמעה בבל מקום, וא״ב
 טענה בשוקאי טרידנא אינה טענה כלל. וא״כ
 צ״ע על הפוסקים שפסקו ברבא. !:פור-יי)
׳ לאו קמודית. כחובוח נה  במאי בעית כו
 ע״א ד״ה איח לך, ועיין בכללים. !::מא״״
 אם לאו קא מודית. עיין מהרי״ט ח״א דכ״ב
 ע״ד ד״ה ועדיין, והוא בסימן לט, ועיין בסי׳ ט
 בדף ד׳ סוף ע׳יג ד״ה ועוד. ,r׳ מהרש״א)
ך ל קיים שטר  רשב״ם. ד״ה מי לא א״
. אולי צ״ל ׳ ׳ ר׳ חנינא כו פ פי כ״  (בסופו). ו
 חננאל. 1רש״ש!

מ למטען קמי ״ . תו ל ת. ד״ה לאו ספו  תו
י. עיין ש״ך קמ״ו סק״י שסירש די וכו  די
 דבריהם אלו היינו כשאמר מהחלה דאמר לי וכוי.
 ולפ״ז א״צ טעם מגו למפרע, דבלא״ה א״י
 לחזור ולהכחיש דבריו הראשונים, ורק כחבו הא
 דמגו למפרע ל״א משוס הא דדר חד יומא, אבל
 אס אמר מהחלה זבנה מינך ולא ״אמר לי״ אין
 ספק שיוכל אח״כ לומר בפני, דלא גרע מהאומר

 של אבוחי. ומפרש אח״כ שלקחוה מאבותיך.
 !ראמ״רו

. וחזיתיה לדעתיה דחביבי. עי׳  בא״ד
׳ מהרש״א!  קצוח סימן קמו סק״י. ״
ן וכוי. צע״ג . וה״ה דאי הוה טעי  בא״ד
 דהא רבא אמר התם הא ראיה צריך, ולדבריהם
 ראיה זו מאי עבידתה. ונ׳ מוכרת כד׳ הרמב״ם
 דעל דר בה חד יומא לא מהני מגו כלל. הן מגו
 דלהד״ס באין עדים להמערער והמחזיק מודה.
 הן מגו דהחזיק ג״ש וי״ל לקתתיה ממך. משוס
 דהלוקח גוסיה א״י להחזיק בשדה חבירו בלא
 ראיה ברורה, ןול״ד למטלטלין בכה״ג שהקשה
 הרמב״ן עיין בש״ך, דהחם כיון דנחן המטלטלין
 בידו ויכול להוליכו לכ״מ ולומר שגי הוא הרי
 האמינו ע״ז] וחזקה בלא טענה אינה חזקה. אבל
 בסהדי דדר בה חד יומא, שאם היה בא המוכר
 לפנינו היה זוכה בחזקה הלוקח שדר מכחו כמו
 שכיר, יהבינן כחו לבאי כחו. אבל בלא סהדי אין
 המערער ב״ד של המוכר והמורש, והד׳ ברורים
 בס״ד. וראם״הו
בדא דמייתי שם כן ההיא עו . ו ד  בא״
. כצ״ל. !רש״ש׳ ׳ ירי כו  אי
ג דהאי לוקח ידע. עי׳ ש״ר אע״ . ו  בא״ד
 חו״מ סימן עב סקצ״ז ד״ה ומ״ש, וד״ה אמ.
 ובקצות סימן קלג ססק״ו. ,־ג׳ מהרש״א;
. לא היה מעכבה הלוקח. עי׳ קצות  בא״ד
 סימן קמו ס״ק י״א. !גי מהרש״א)

 דף ל ע״ב
 גמרא. מפלניא זבינא. צ׳׳ל זבנתא. (יעב״ץ׳
ד מעשה אבל הכא דיבורא עבד  התם עבי
 איניש דאמר. מכאן נ׳׳ל להביא ראי׳ למאי
 דאיתא ביו׳׳ד (סי׳ קס) גבי אומרת טמאה אני,
 לחלק בין אמירה יכולה לתת אמתלא משא״כ

 בלבשה בגדי נדוחה דאינה מועיל אמחלא.
 ו: פ ו ר ״ י:,

ר מכירה ט  רשכ״ם. ד״ה אמר ליה. ש
. עיין קצוח סימן קמ״ו ס״ק דנו בידו ו עו  של
 טי. 1גי מהרש״א;

׳ ו ובו ׳ ולא מהימן מג ג כו ״ ע א . ו ד  בא״
 הלכך כו׳. דבריו אין להם שחר, והנ״ל בפי׳
 דבריו דהנה ר׳ יונה חולק על רשב״ס וסובר
 דאינו יכול לחזור על המוכר, וטעמו כחוב בטור
 ובסמ״ע [סי׳ קמו], וס״ל דיכול לומר היה לך
 לטעון שאחה יודע ברור שממנו זבינחה, ורשב״ם
 סובר שאינו מחויב לשקר במזיד. א״כ זה כוונת
 רשב״ם וחוזר על המוכר, ואע״ג דאין עדים ולא
 היה, כלומר וא״כ היה המוכר יכול לומר בסברת
 ר׳ יונה הנ״ל, לזה כחב רשב״ס דז״א שהוא

. מגילה יח ע״ב, בחובוח ן י ר ׳ לשעו  דקפדי כו
 כד ע״א, קדושין יא ע״א ד״ה שבן, גיטין יד
 ע״א ד״ה א״כ. (מאינו

. עי׳ קדושין יא ן רי עו  א״כ נתת דבריך לשי
 ע״א תוס׳ דייה שכן. וילבוש, מהרש״ם)
 ותלת מזדהר. לקמן לה ע׳׳ב דייה ואי, ודף לו
 ע״ב ד״ה למעוטי, וע״ש לט ע״ב ד״ה וצריך,
 ודף מא ע״ב ברשב״ם, ועיין מב ע״א ברשב״ם,
 ודף קט ע״א, כתובות כ ע״א ד״ה ור״י, ודף
 כא ע״א ד״ה ודווקא וד״ה הוציא, גיטין נת ע״ב
 רש״י ד״ה מוכח. ומא״נ:
ברי באגי. מנחוח פה ע״א, כלאים  באתרא מו
 פ״ר משנה ט׳ בר״ש. :מא״נ!
 אי נמי בהכי ניחא לי. לכאורה למאי צריך גם
 הא״נ, וי״ל דאע״ג דכולהו בהאי באגא לא מוברו
 דלא מצי למימר חדא ארעא בכולהו באגא, מ״מ
 יכול למימר בהכא אי נמי בהכא ניחא לי. (פור״י׳
ן דאתו ב׳ תרי ואמרי אנן אגרינן ו  כג
 מיני׳. עיין בנימוקי יוסף שכחב בשם ר״י
 דאפילו אם דרו בה שנה וחרי אחריני שנה
 מצטרפין, ואינו דומה לג׳ לקוחות דדוקא בשטר,
 משום דהכא שס המשכיר עליהם, והרשב״א ז״ל
 לא ס״ל כן. ונראה לי דתליא בפלוגתא דאיתא
 ב״ק (מ:) סיפא רשות משנה רישא רשות אינה
 משנה א״ר יוחנן תברא מ׳ רב פפא אמר
 מדסיפא רשוח משנה רישא נמי כו׳ ורישא ה״ט
 משום דכ״מ שהולך שם בעליו עמו, פירוש משוס
 דאינו אלא שואל ושם המשאיל עליו. ,פור״יו
ן בעדותן נינהו. שבועוח מה ע״ב  הני נוגעי
 חוס׳ ד״ה בעדים. !:לבוש, מא״״
׳. עי׳ ביס החלמוד  הני נוגעין בעדותן הן כו
 ב״ק כ״א וחי׳ אבן העוזר כאן, וביד שאול יו״ד
 סי׳ רכא סק״ב במהדורא בחרא. ועי׳ רמב״ן
 הקשה הא י״ל בדליכא עדיס אחרים אלא אלו
 א״כ אס לא יעידו לא יחחייבו ואיכא מיגו דהפה
 שאסר כו׳ דעדיף משאר מיגו, ועי׳ נחיבוח
 המשפט סי׳ קמו, ושער משפט סי׳ צט. ועי׳
 שואל ומשיב מהדורא ד׳ ח״ג סי׳ פב קו׳ לפמ״ש
 חוס׳ ב״ק כ׳ דהא לחייב דבל זמן שזה דר אין
 אחרים רוצים לשכור, א״כ הבא שהמערער לא
 השכיר אמאי יתחייבו לשלם. ועי׳ ביח אל חדר
 כ״ו פ״א בסופו קו׳ הא י״ל במערער דלא עביד
 למיגר והמחזיק עביד למיגר ע״ש בזה. ועי׳
 ישועות יעקב יו״ל סי׳ קסו סק״ב. ונוהרש״ם-
עומדת  רשכ״ם. ד״ה והאי גברא מוברה. ו
ת בורות כמותה. פשוט לז״א אלא  בין שדו
 לטעם הראשון ללפי הוא״נ אפי׳ זרועות נמי
 וכ״ה בנ״י. ירש״שו

. וקשה ת. דייה הני. הא איכא מיגו ספו  תו
 הא בתרי לא אמרי׳ מיגו כמ״ש תוס׳ בכתובות

 (יח:), וי״ל כמ״ש חוס׳ בקלושין(מג:).
 ומצפ״א;

׳ ויתבע מהם ן כו ראי ׳ שי ל כו ״ י . ו  בא״ד
 פעם שניה. לכאורה מ״מ משכחת לה לאמר
 המחזיק בפני ב״ל לייסי סהלי ללרו ביה וסליקו
 לי אגר ביהא לחו לא יובל למבוע מהם כיון שכבר
 הולה שנשחלם. ורש״שו

ו כוי. עי׳ מר פרענ . הוא שיראים לו  בא״ד
 נתיבות המשפט סי׳ ק מ סק״י. ;מהרש״םו

ט ע״ב  דף כ
 גמרא. אבל כתוב עיטרא קלא אית ליה.
 גיטין כח ע״א ל״ה והניחו, ןב״מ לט ע״ב ל״ה
 לא]. :לבוש, מא״נו

 צונמא במאי קני. לעיל כח ע״א ל״ה שלשה,
 ועיין שם לף קל. 1מא״נ:

יל ברור אכילתך. עי׳ ברי״ף פירוש הגאון,  ז
 ונראה לס״ל לר״נ ס״ל כרשב״ג לקמן (קע.)
 להבא לילון בשטר ובחזקה נילון בשטר דצריך
 לברר, וגם כאן כיון לאמר לאכל שני חזקה צריך
 לברר אף על סי לאיח ליה מגו. !פיר״י)
. עי׳ נולע ׳ יל ברור אכילתך כו  אמר ליה ז
 ביהולה מהלורא קמא חאה״ע סי׳ ע״ב
 3הג״ה. :מהרש״ם!
ת. ד״ה אמר (3ע״א). אלא ומודה ו ספ  תו
דה רבא דאמר מו  רבא דבעינן. נ״ל שצ״ל ו
 דבעינן כוי. מ״ר. (רי״א חברו

י אתא. י אאבי ג ו ׳ ולא לפל ר״ת כו ד ו ״ א  ב
 ע׳ ברא״ש שהס3ירו יפה. !רש״ש;
ן קרוב לנכסי י ד רי  ד״ה אבל. גבי אין מו
. כצ״ל. ;רש״ש!  קטן

. כנ״ל לצ״ל, להוסיף חיבת כו׳ ׳ ן כו  ומניחי
 אחר חצי סיון ולמחוק מלס קולם. ;רש״ש:

 דף כח ע״כ
ן עמה טענה. לעיל יא  גמרא. חזקה שאי
 ע״א ד״ה הכא נמי, ודף מא ע״א ל״ה שלא,
 וד״ה והא. ;מא״נ!
ן עמה טענה. לקמן ה״ד, ומובא ג״כ  שאי
 בה״נ שם מהחוספחא דפ״ב בשינוי, ועמ״ש לק׳
 לט ע״ב. ;יפ״ע!

 מחאה שלא בפניו. לעיל לא ע״א ד״ה
 מחאה, ודף לט ע״ב, כחובוה יז ע״ב, ודף כ
 ע״א רש״י ד״ה בשם, ב״ק קי3 ע״ב ד״ה
 מקיימין. ;מא״נו
ן תאנה. (שבת סח ע״א) חוס׳ ד״ה ואלו.  כגו
 (לבוש

ר המועד בעידנא דאיתא להא  מה שו
. לכאורה הכא ׳  נגיחה ליתא להא נגיחה כו
 נמי האכילה שהיא נגד הנגיתה ליתנייהו בהדדי,
 וע״כ צ״ל דר״ל דהתס גס השוורים המנוגחים
 ליחנייהו בהדדי דאף ר״מ לא קאמר אלא ג׳
 פעמים ולא שינגחס בסעס אחד דהיינו במעמד
 אחד. ירש״ש׳:

׳ צלף. לקמן לז ע״א ד״ה  אבל ג׳ פירא כו
 היכי, שבת ל ע״ב ד״ה צלף, ודף סח ע״א ד״ה
 ואלו. •מא״נ׳,
ן אספסתא. כצ״ל. !רש״ ש! ומי כגו  בתלתין י
 בתלתא ירחי כגון אספסתא כו׳ ה״נ דתנן
. ק״ל א״ה ביה השלחין נמי, ובמתניתין קתני ׳  כו
 ג״ש מיום ליום אליבא דכ״ע כדמשמע מפרש״י
 יחוס׳ ר״פ המזבח מקדש. ;רשיש:
׳ עצה טובה. לקמן קסא ת בכסף כו ו  שד
 ע״ב ד״ה וצריך, כחומה פא ע״ב ד״ה ודילמא,
 ודף צז, קדושין ב ע״ב, ודף כז ע״א, בכורוח יג
 ע״ב ד״ה דבר תורה, וע״ש יח ע״ב ד״ה
 אקמיי. (נזא״נ:•
ת בכסף יקנו וכתוב בספר  קרא כתיב שדו

. עי׳ חחס סופר ח״מ סי׳ נ. ׳  וחתום כו
 :מהרש״םו

ל אביי דילמא התם עצה טובה קמ״ל.  א״
 לכאורה קשה הא בהדיא חניא הכי בברייתא
 לקמן (קס:) שדוח בכסף יקנו ובחוב בספר
 וחחוס עצה טובה קמ״ל, וא״כ חקשי על רב
 יוסף דלא ס״ל הכי. גם אביי אמאי לא מייחא
 סייעחא לדידי׳ מהך ברייחא, ודוחק לומר דלא
 שמיע לי׳. שוב ראיחי שהרגיש בזה הרב מהרי״ף
 בגליון לקמן והניח בצ״ע. ולדידי א״ש דברייתא
 דלקמן איכא למימר דלא קאי אכולי׳ קרא רק
 אוחתוס דכתיב בסוף, ואחיא כר״א דאמר עדי
 מסירה כרתי, וללילי׳ ודאי ותחום דקרא לאו
 לינא הוא, אלא הא שתותמין עדים בתוך השטר
 אינו אלא מפני תקון העולם דזימנין למייתי עלי
 מסירה או אזלי למה״י כדאמר רבה בפ׳ השולח
 (דף לו), ופרש״י לקרא לוחחוס עצה טובה
 קמ״ל. ומשמע החם דרב יוסף גופיה מודה בזה
 אליבא דר״א, ובסנהדרין מוכח דרב יוסף ס״ל
 עדי מסירה כרחי כר״א. והא דדייק רב יוסף
 כאן מהך קרא לחזקה ולא אמר עצה טובה
 קמ״ל, היינו רישא דקרא שהצריכום כלל לשטר
 ראי׳ בזה ס״ל לרב יוסף דלא הוי מחמח עצה
 טובה אלא מדינא משוס דחזקה לא מהני בב׳
 שנים, יאביי ס״ל דאף זה שהצריכוס כלל לשטר
 ולא סגי בעדי חזקה איכא למימר שהיה משוס
 עצה טובה. ,:מצפ״א!
. לפי ף ג״י . ד״ה צלף. ונגמר לסו  דש״׳
 פרכח הגמ׳ ה״ל לפרש דנגמר ליום מחר, ואולי
 היה גירסחו בגמרא בחלחא חלחא יומי. ורש״שו
ן ׳ ועוקרי ף ל׳ יום כו  ד״ה אספסתא ולסו
״פ. נראה ן אותו ג י ז ז ו ׳ ובתוך ל׳ יום ג  כו
 דל״ד דבפעס הג׳ עוקדן, ואולי דט״ס הוא
 יצ״ל ב״פ. ורש״ש!
ת. ד״ה אלא. דא״כ עד נגיחה ספו  תו
. נ״ב פי׳ כמו דאמרינן להך סברא ׳  חמישית כו
 ליעודי חורא לא מחייב באוחה נגיחה שהוחזק,
 כך אי בעינן לעבור בהתראוח לא מחייב על אותה

 נגיחה שהוחזק לעבור, ואין זה מוכרח.
 >ר״ש מדסויו

ש לו ג׳ פירות ביחד. י ף ש  ד״ה כגון. צל

 עמש״ב בביצה (כה ב) בס׳׳ד. (רש״ש.

 דף כט ע״א
ב. גיטין(יד.).  גמרא. הני דבי בר אלישי

 (רש״ שן



 הגהות בבא בתרא דף לא ע״א - דף לג ע״א וחידושים בט
 סב ע״ב ל״ה איתמר, שבת לה ע׳׳ב, וד׳ קלד
 ע״ב ברא״ש, וע״ש קמת ע״ב ל״ה אמר,

 עירובין ה ע״א ברא״ש, סנהלרין לב ברא״ש.

 דהיכא דקיימא ארעא תיקום. (ב״ב סב
 ע״ב) תוס׳ ל״ה אתמר. !לבוש)
. נ״ב יעדן סיס׳ י לוקמי ז ו  דהיכא דקיימי ז
 כתובות לף פ״ז ע״ב ל״ה האי. ירב״פ)
. עי׳ סירשב״ם. ול״נ לאפ״ל ׳  ההוא ערבא כו
 להא איבעיא הוא אליבא לרבה לס״ל מאמן
 במיגו, לאפשר להחס הוא ללא חזר כלל מטענסו
 הראשונה לאמר האי ארעא לילי הוא. או שטענו
 מנה, אלא למעיקרא אמר שהשטר הוא אמח
 ואח״כ הולה שהשטר הוא שקר, משא״כ הכא
 למעיקרא אמר הב לי מאה זוזי לפרעחי למלוה
 עליך ואח״כ הולה שאוחה המנה כבר פרע לו
 אלא שחובעהו מנה אחר שהלוהו, אפשר לבזה
 גס רבה מולה שאינו נאמן כיון שהוחזק שקרן
 בתביעחו, וע״ז השיב לו אביי מאי חיבעי לך כיון
 לכבר ססקת בזוזי כרב יוסף להיכא לקיימי

 תיקום מאי נ״מ לך אי מילה רבה אי לא.
 !:פור״יו

׳ במשכונתה. שבועות ם כו  רבא בר שרשו
 לב ע״ב ל״ה הוי ליה. ו;מא״נ׳>

 נפק עליה קלא דקא אכיל. עי׳ ת׳ רשב״א
 בב״י חו״מ סימן קמ אות טי. !1׳ מהרש״א)
 איזי. נ״ב אוהבי, מ״כ [וכ״כ רש״ל נב״מ לף
 ע׳ בשם י״מ], ;!־״ג ליפשיץן

 אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה.
 כחובוח ס״ט א׳ ב״מ ע׳ ע״א, נלה מ״ב אי.

 (לוהרש״ם)

׳ בו  רשב״ם. ד״ה אין שטרא זייפא. א״נ ו
ף חתימות העדים יפה וטועים י י  שז
. וכן כ״ש שיש לחוש שיטעו אחרים ׳  העדים כו
 שיעילו על חחימח ילם של אלו, או שיחקייס
 ע״פ שטרוח אחרים שחחומיס עליהם אלי
 הערים. [עין ש״ך חו״מ ס׳ מח סק״ב ובהגר״א
 חו״מ ס׳ נה]. ,.יעב״ץ:
ן ערב קבלן. עי׳ ש״ך  ד״ה דפרעתיה. כגו
 חו״מ סי' ק׳ T"pp• (ג׳ מהרש־א)
. ו ד . שכבר נמחל שעבו  ד״ה כה״ג מאי
 מיהו מיניה מדיה גבי. (יעב״ץ)
ם. דמהשתא אכיל ארעא  ד״ה שרשו
 דיתמי. משמעוח הדברים דאף דעמין לא אכל
 הפירוח נאמן במגו אולי לא הוי קלא, דלא
 כרבינו יונה בטור סי׳ ק״ן. מיהו בחשו׳ מהרי״ט
 ת״א סקי״ב פירש דברי רשב״ס כדעת ר״י
 ע״ש. ;ג׳ מהרש״א)

. נ״ב יעוין י ״ רץ ר . ותי  תוספות. ד״ה אמאי
 תוספות ריש מס׳ ב״מ ד״ה וזה נוטל, ובדף ק״י
 ע״א תוס׳ ד״ה אמר ליה. !רב״פ)
י בר מרדכי דלא. עי׳ ״ רץ ר . ותי ד  בא״
 מהרי״ט ח״א סימן ע׳ עלה מ״ט דף א׳ ע״א
 דייה ואם נפשך. !גי מהרש״א)
 ד״ה והלכתא. ספקא דתרי ותרי. עי׳
 במל״מ פ״ז משכירות הלכה בי. !ג׳ מהרש״א)
. בין ספיקא דתרי ותרי לספיקא  בא״ד
. עי׳ משנה למלך פ״ז משכירות ה״ב ׳  דדינא כו
 ופ״ו מעדוח, ועיי, משו׳ ברכח יוסף ח״מ סי׳
 5ג. (נזהרש״ם;

. דמספקא לן דינא. נ״ב יעוין חוס׳  בא״ד
 בכורוח דף מ״ח ע״א ד״ה דאמר. (רנ״פ)

 דף לג ע״א
י יתמי. לקמן קעד ע״א דל ׳ לכי ג ו כו ג  מי
 ד״ה פסיעח. (מא״0
 לקוח בידי לא מצית אמרת. (שבועות לב
 ע״3) מיס׳ ד״ה הוה. ילבוש)
׳ אתא ן כו די בר אבי  לןריביה דרב אי
ם מרי  ללןמי׳ דרב חסדא אמר זהו שאו
ל הוא. עיין שבת (בג:) רב ו ד ו אדם ג  עלי
 הונא חליף ואזיל אסחחי׳ כו׳ תרי גברי רברבי
 נפקא מהבא רב אידי בר אבין ור״ח בר אבין,

 ולזה אמר ר״ח זהו שאומרים עליו אדם גדול.
 ופור״י)

 אוקמה ר״ח בידיה. לשון אוקמה נראה ברור
 דאיהו לא בעי למיהדר שחזר מהודאחו. ולפ״ז
 אתא פשטא דגמ׳ דבעי ראב״א דליהדר פירי
 כמה שיורה שאכל, ואמר ר״ח ללא הוה הודאה,
 כיון דאומר דאכל שלו. ונהי דלא מהימנינן ליה
 שכבר הודה, מיהו לענין פירי אמרינן מגו

 אי מועיל ע״א במקום חרי וחרי, וזה דבר חמיה
 ובענ״ד נ׳ כנ״ל. ;יפ״ע!
׳ אנן אחתינן. יבמוח לא ע״ב  דכהן הוא כו
 ד״ה שתי, וע״ש ברא׳׳ש, כתובות כ ע״א ברא״ש
 ל״ה אמר, ודף כו ע״ב ד״ה ואסקינהו, גיטין
 פא ע״א ד״ה ובנהרלעי. ;מאינו
. ד נן לזלותא דב״ ישי ׳ חי א סבר. וכו ״  ר
 ר״ל והוה כמותזק בפסול. !ראמ״ה:
ראו שניהם כאחד. לקמן כו ע״ב ד״ה  עד שי
 אלא, סנהדרין ל, וע״ש מה שכתבתי שם. (מא״נ!
ראו שניהם כאי. סוטה פ״א ה״א,  עד שי
 כתובות פ״ב ה״ד, סנהדרין פ״ג ה״ט, שבועית
 פ״ד ה״א, ועמ״ש סנהדמן ל ע״ב. ;יפ״עו
ו שניהם כאחד. ירושלמי סנהדרין ד עי  עד שי
 שם. ;יפ״עו

׳ . לאפוקי כו  רשב׳׳ם. ד״ה עד שיראו
. ו ׳ בפני הודה לו עלי  בפני הלוהו כו
 ולקמן בסמוך כתב ות״ק כו׳ לא קא מסהיד האי

 כו׳ והם תרתי דסתרי, ע׳ סנהדרין(ל ב).
 ;רש״ש;

 תוספות. ד״ה והאמר. והעד אינו פוסל.
 לכאורה הוי כתדע מן הקושיא, דהרי עליה אט
 מיו שיפסל העד. אך נ״ל כונתס כיון דבאמת
 קונ פוסל והעד אינו פיסל, א״כ גס לס״ד עכ״פ
 לא גרע קול מעד. הלכך מוכח שפיר מר׳ יוחנן
 דעד אינו פיסל במקום חזקה לחודה, כיון דאינו
 פוסל גס במקום שהקול מסייע לו נגד העד
 המכשיר. וע׳ חוס׳ כחובוס כ״ו. ובמהרש״א כאן
 ושם דבריו צ״ע. דהחיס׳ כחבו בפירוש מדע
 הש״ס דר׳ יהודה איירי בקול, ובאמת ל" ש כלל
 לאוקמי כה״ג שכתב מהרש״א ז״ל, דאיך יאמר
 אין ערעור פמ״ש, ואכן אתתינן ליה עפ״י
 ע״א. (ראמ״ה;

י דלמה לא ״ ן נראה לר אי  ד״ה אנן. ו
ל כו נו י ל ואי ל חזקת האם לבן הואי עי ו  י
 להיות האם כשרה אם לא יהיה הבן
. תימה מי לא שמיע ליה לר״י הא דאמר  כשר
 לדברי המכשיר בה פוסל בבתה. [ובשולי גליון
 הגמ׳ צויין בכ״י. תליא בפלוגתא דפ״ק דכתובות,
 ועי׳ תוס׳ כתובות (כו:) ד״ה אנן ואפילו מאן
 לפסל וכו׳]. (יעב״ץ:.
ן תרומה דרבנן הקילו. . והכא לעני ד  בא״
 ובב״ק (קיל 3) לענין קטן מסיח לפי תומו
 אמרינן ג״ב בשבויה הקילו כמו לאמר שס
 בתרומה לרבנן. ועיין בלבריהס בכתובוח (כו ב)

 מש״כ על הא לתרומה ונטמאה לעירוטן.
 (רש״ש!

ל (לף לא:) שנים . והא דאמר לעי  בא״ד
כ באו אח״  אומרים מת דאם נשאת ו
ג דתרי ותרי םפיקא  עדים לא תצא אע״
׳ ל לאוקמי ״ יתא הו רי  דרבנן הוא ומדאו
 אחזקת אשת איש. מהרש״א ז״ל הקשה בשם
 אביו למה לא הקשו התום׳ מת״ק לקשה טפי
 לס״ל לאף אם באו עמס ואח״כ נשאת לא תצא
 ונשאר בקושיא. ול״נ לי״ל לח״ק לא קשיא להו
 משום להוה ילעי לסברא לאשה לייקא ומינסבא
 מרעא לה לחזקח אשח איש, אלא רלר׳ מנחם
 קשיא להו לחוס׳ כיון לאיהו איירי בשנשאח
 עפ״י עלים וליכא חומר בסופה. וע״ז לקלקו
 בחיריצס גס הכא איכא חומרא אס תעמול חחח
 בעלה בטענה ברי שלה, פירוש מ״מ עכשיו שכבר
 באו העלים שוב אסורה לעמול חחחיו אא״כ
 חאמר ברי לי, לאל״כ באשם חלוי קיימא
 וכלפריך הגמרא, וא״כ עכשיו שאומרח ברי לי
 חוזרח ללייק כלי שלא חאסור לחזור מכאן
 ולהבא, וע״כ גם קושיא השני׳ גבי נחגרשה
 פרט׳ יומר מסיפא. ;פור״י:
. בנשאת ואחר כך באו עדים. עי׳  בא״ד
 מומים ריש סי׳ ל׳. :גי מהרש״א!

 דף לב ע״כ
׳ מה לי לשקר. לעיל לא ייפא כו  שטרא ז
 ע״א, ולף נ3 ע״ב ל״ה לברים, כמובומ ט ע״ב
 ל״ה וטענמ ולף טז ע״א, וע״ש מל ע״א [ל״ה]
 א״ב, ולף פז ע״ב ל״ה האי שטרא, ועיין צב ע״ב
 ל״ה לינא, ולף קי ע״א רש״י ל״ה והלה, וע״ש
 כח ע״ב ל״ה והוא, ולף לו ע״ב, גיטין ג ע״א
 רש״י ל״ה מעיקרא, 3״מ 3 ע״א ל״ה וזה נוטל,
 ולף קי ע״א ל״ה אמר, וע״ש קטז ע״א ל״ה
 והא, בכורות לו ע״א ל״ה ואמר. >מא״נ;
. (ב״מ ב ע״א) ׳ ש ליה לרבה כו לחי ן ו  גחי
 חוס׳ ל״ה וזה. (לבוש!
׳ הלכה כרבה. לקמן  האי שטרא חספא כו

דו בשום עדות עי ר חםדא. ולא י  ד״ה א״
׳ כצ״ל.  בעולם ואוקי ממונא כו

 !הגהוז גדול אחז בש״ס ווילנא)

ו לא מת כו׳. כצ״ל. . שאמר  ד״ה בזמן
 (רש״ש:ו

. תימה נהמנינהו ו ז  תוספות. ד״ה ו
 לבתראי במגו דאי בעי פסלי לקמאי
 בגזלנותא או בהזמה. לכאורה לפי מה שכתב
 הריין ריש ב״מ ללא אמרינן מגו מממון לממון,
 פשיטא ללא אמרינן מגו כשרוצה להפסיל לאתל
 ממון, להא יכול להפסיר לאנשים אחרים לעלות.
 ואע״ג לבקלושין (מג:) אמרינן מגו לאי בעי
 אמרי אהלרינהו ללוה יכלי למימר פרעינהו
 למלוה, אפ״ל לשא״ה למשו״ה לא נחשב כנוגע
 בעלוח וכש״ב לגבי הזמה מגו לצריך לקייס
 בהעלים כאשר זמם, וגם כיון לעל זומם חילוש
 הוא אפ״ל ללא אמרינו, וכה׳׳ג בחב הר״ן
 קידושין פרק האומר ענ מחניחין קלשחי אח
 בחי הקטנה וז״ל ואחרים אומרים כיון דהא
 דהימנא לאב חידוש הוא דיו שנאמין אוחו באוחה
 טענה, אבל אין אומרים מגו דאין לך בו אלא
 חימשו בלבד. ;פור״י)
מי י מז גו דאי בעי הו . ומיהו במי ד  בא״
ימן פן  להו ליכא להמנינהו דיראים להז
מו כו׳. ק׳ הא יוכלו להזיס ואחר כדי דיבור ז ו  י
 יודו שהזימו בשקר וכיון שהגירו אין חוזרים
 ומגידים כדאיחא במכוח ג׳ ע״א, ומ״מ פטורים
 דמודה בקנס ואח״כ באו עדים סטור גם בלא
 חייב אח עצמו בקרן לרבא ב״ק ע״ה, ואיך הוי
 ס״ד דרבא כר״ח. וי״ל לפמ״ש החומים בכללי
 מינו סי׳ ט״ז דלרבא לקמן ל״ג ב׳ י״ל כחי׳ חוס׳
 דהוי מיגו במקום עמס ורק לר״ח שם ק׳ ולזה
 תירז שסיר. אבל במ״ש החוס׳ דהר מיגו בשנים
 ק׳ לר״ח שהם פסולים וכוונו לדעמ אממ באן
 ליפטר מממון כחוס׳ קידושין מ״ג, ולפמ״ש
 הסמ״ע סי׳ כט סק״ד דאס חזרו בהם לוקין,
 ובפרט לפמ״ש בשער משסט סי׳ לד סק״ו
 דנססלין לעדוח, י״ל קו׳ דלעיל, אבל צ״ע מ״ל
 דבקנס שאני כיון דמודה בקנס פטור. גם י״ל
 לפמ״ש החוס׳ בב״ק ע״ב ד״ה אין וכו׳ דלרבא
 הא דנפסלין משוס דמשלמין ממון א״כ היט
 דאין משלמין י״ל דאין נססלין, ועי׳ חי׳ הר״פ
 ריש מכוח. ;מהרש״מו
ב דכתובות. . תימה דבפ״ רב נחמן  ד״ה ו

 עיין ח׳ רשב״א בב״י חו״מ סי׳ לד אות זי.
 !גי מהרש״א)

ו אינכם נאמנים. עי׳ . אלא שאמר  בא״ד
 ש״ע סי׳ לד סק״ח ובב״י שם בשס הר״ן.

 •יגי מהרש״א;

י. החס הוי בב׳ ל דנאמנים וכו ״ הל . ו ד  בא״
 אומרים גזל וב״א לא גזל, והחיס׳ לשטחייהו
 כחובוח כ״ב, ורו״פ פליגי עלייהו. ועיי״ש בחבחי
 בארוכה טעם לדבר. ,:ראמ״ה;
ו עכשי ד שאומרים קרובים היו ו ״ א  ב
 נתרחקו. ק״ל דמ״מ טקי להו אחזקה דהשחא
 כדאשכחן בב״מ, ועיין בקדושין(עט.). !רשייש!
. נ״ב עיין בדבריהם י ״ מר ר או  ד״ה ורבא. ו

 בב״ק בזה, ועיין במו״ק (ח.) ד״ה נפקא.
 !קרני ראם!

. י א וכו ״ ב ש ר  ד״ה אבל נשאת. וקשה ל
 לפמ״ש בגמ׳ לק״מ. !ראמייה;
׳ שכבר נאסרה דוקא כשנשאת כו . ו ד  בא״
. ק״ק דהא  לכה״ע כו׳ א״ח אלא בעבורו
 מ״מ נ״מ גס לעלמא אם ימיה העד או יגרשנה,
 וי״ל. אבל עדיין קשה מנ״ל דמחמח זילוחא
 דב״ד, דילמא משום דמססיקא ל״מ מבעל טון
 דהחירוה כבר ולא נשאח באיסור. ורש״שו

 דף לב ע״א
ר יוחנן ד״ה. טרושלמי כחוטח הא״  גמרא. ו
 פ״ב ה״ח ר׳ חייא בשס ר׳ יוחנן, ובפנ״א כחבחי
 דחלוק בזה הבבלי מהירושלמי מהירושלמי מועיל
 ע״א נפסול גס אח״כ נגד ע״א שהכשיר מקודם
 משום דל״ח לזלוחא דב״ד כ״א מטעם שכבר
 נעשה ע״פ ב״ד, וזה דוקא בשני עדים
 כמשמעוח ל׳ הירושלמי, א״כ משכחח לה ג״כ
 ערעור חד, רק דמ״מ מוקי למחני׳ בערעור
 שנים דלא חקשה א״כ דמיירי מחני׳ בערעור חד
 מ״ט דר״א, וע״כ בערעור הרי ומשוס דס״ל
 לר״א דאין מצטרף עם הראשון משוס שלא באו
 בב״א, והו״ל חד נגד הרי, ורשב״ג ס״ל
 דמצטרף, ולהבבלי אין מועיל בלל ערעור חד אף
 במקום קול נגד א׳ המכשירו מקודם משוס
 זלוסא דב״ד, ועפ״מ שפי׳ דרשב״ג ור״א פליגי

 החובע הוא בעל דבר בעצמו, אבל טורשין
 החובעין מיורשי הלוה אין טועני! ליורשין
 המוחזקין, דאין טוענין ליורש לחוב ליורש אחר
 ע״ש, והכא נמי כיון דלזה יש עדי אטה והוא
 יורש בוודאי אין טוענין להמוחזק. ;חש״לו
ר מ א כן לקמן נמי כו׳ אלא ש . ו  בא״ד
. נ״ל ׳ ר בה המוכר אנן טענינן לי ד  ש
 דאפ״ל דלא אמרינן טוענין ליורש וטוענין ללוקח
 אלא היכא דידעינן בודאי דהוא לוקח, דאזי
 אמרינן לא שדי אינש זוזי בכדי, וכן ליורש כיון
 דידעינן דודאי יורש הוא, אבל כגון הבא דלא
 ילעינן כלל להוא יורש אלא מפיו, לא טענינן לי׳
 אנן, אלא א״כ יטעון בפירוש, ועיין בנימוקי
 ייסף. :פור״יו
. ונאמר שלקחוה (ר״ל אטחיו) ד  בא״
ו. כצ״ל. !רש״שו  מאבותי
ר. ונראה ליישב ל רבא. לא אתי שפי  ד״ה א״
 לברי הריב״א ז״ל רר״ל לעלוח לאבהתא קולס
 עלוח חזקה לא הועילה, ואח״כ לא הוצרכה.
 וכשהוכחשה החזקה הוי עלוח אבהחא כחלשה

 עכשיו. וחלי בפלוגחח ר״ה ור״ח להס״ל.

 דף לא ע״ב
 גמרא. אנן מסקינן ליה. עיין בהר״ן פרק
 האשה שנחארמלה כ״ו ב׳ על רש״י ל״ה אכן
 מסקיק. !:גי מוזרש״א;
ד לא חיישינן. לקמן בירושלמי ״ ב ילותא ד  לז
 ה״ר פליגי בה, ר״נ בר יעקב סבר מא חיישינן.
 ורב סבר כיון כשנחה ע״פ ב״ד נחה המע״ה
 ונראה דהחס פליגי בסברא זו דשנים נגד שטס
 מוקמינן אחזקה קמייחא וס״ל לרב דטון
 דהוחזק זה ע״ס ב״ד הוי החזקה מסייע לזה
 ע״כ אין יכול הראשון להוציא מידו, ירנב״י ס״ל
 רזה שהחזיקוהו ב״ד לאו חזקה היא. ולא הוזכר
 בירושלמי סברה זילוחא דב״ד. ובירושלמי כחובוח
 פ״ב ה״ב איחא דפליגי בזה רבנן דהכא עס רבנן
 רחמן, ופליגי בסלוגחח ר׳ מנחס בר׳ יוסי ורבנן
 בשנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא
 נתגרשה ע״ש, ומש״ש בכתובות קב ע״ב בס״ד
 מזה. (יפ״ע!

ד ל״ח. נ״ל שאין הזילותא ״ ב  לזילותא ד
 סתירת פס״ד, כיון שהוא ע״י עדיס, יאטו נביאי
 נינהו. ומשנה מסורשח בסנהדרין ל״א. אך בנייד
 כיון דאלו החזיק מעצמו לא מחחינן ליה דב׳ ובי
 נינהו, הוי זלוחא לגרע כחו מפני הב״ד. ומייחי
 מברייחא במכ״ש, דהחס עדיף נשאה בהיחר
 מנשאח באיסור. (ראמ״ה!
 שנים אומרים מת. עי׳ ירושלמי [כמונות פ״ב
 ה״ב] וביבמות פ״י ה״ג, ונראה ששגו המפרשים
 שם ובכתובות, דלפי׳ הק״ע ופ״מ נשאר הדבר
 בקושיה וגם כל הענין מבולבל דפלוגתא דרבנן
 דהכא ורבנן דממן הוא באופן שנשאת מתתלה
 ע״פ ב״ד וכמבואר בכתובות שם, א״כ מאי
 מדמי לזה שטס אומרים כו׳ דהתס הלא באו
 בב״א. ואיזה דמיון יש זה לזה וכדמקשה דאדרבה
 מתלפ׳ שיטתי׳ דרבנן דגני שדה לא אמרו כ״א
 בנעשה מעשה ע״פ ב״ד בראשונה וגבי גירושין
 אפי׳ בב״א אמרי לא תצא. גם מש״ש דרבנן
 דתמן כרבנן דהכא הוא תמוה, דהלא אמר
 דפליגי ובתכ״ד משיים. ונענ״ד פי׳ דמבאר ר׳
 חזקי׳ דכמו דסברי רבנן דתמן בשדה כן רבנן
 דהבא, פי׳ גבי שנים אומרים מה כו׳ ושנים
 אומרים נחגרשה כוי. ואין הפי׳ דהכא דמערבא,
 אלא כאן פי׳ רבנן דחמן הכא נענין זה הא
 דקאממ לא תצא היינו דיקא שנעשה מעשה
 ע״פ ב״ד כמו שאמרו בשדה, וע״ז אמר ר׳ יוסי
 מסתברא דלא מחלפא כו׳ פי׳ דמסתברא דקאי
 נשאת על קודם בוא העדים השניים, דאל״כ
 מחלפא שטתייהו דרבנן, דהא גס בשדה מודו
 דכשבאו בב״א הוא בחזקה קמייתא, וע״כ

 כחזקיה ורבנן דמערבא ס״נ דלעולס תצא.
 ;יפ״עו

ר אימתי כוי. כצ״ל בל״י, וכן בכל ר אלעז  א״
 הסוגיא. !:רש ״ש)
 ערער חד איכא בינייהו. הכא בסוגיא משמע
 דע״א הפוסל ל״מ, ובירושלמי כתובות פ״ב ה״ח
 מקשה ר׳ בון בר תייא בפשיטות אס העלוהו
 ע״פ ע״א יורידוהו ע״פ ע״א. והלא העלוהו
 ע״פ ע״א מיירי ע״כ דאית ליה תזקה, ומ״מ
 מהני ע״א נגדו אח״כ לפסול, ויש להאריך
 ואכ״מ. !יפ״ע׳,
. ׳  רשב״ם. ד״ה זו באה. בשאר עדיות כו
 כצ״ל בט״ת. !רש״ש!



 ל הגהות כבא כתרא דף לג ע״א - דף לו ע״א וחידושים
 ל״ה שובר, שבועות ל ע״ב ל״ה א״נ, ככורות מח
 ע״א ל״ה אמר. ומאת:•
 הכא איכא למיקפ. עי׳ ש״ך סוף סימן
 קל״ט. :ג׳ מהדש״א;
. (כתובות כ ׳ ף וכו י ש מהא דתנן המחל ״ מ  ו
 ע״א) תוס׳ ל״ה ואוקי, (ב״ק מו ע״א) תוס׳
 ל״ה המוציא, (3״ב קה ע״א) תוס׳ ל״ה אבל.

 !׳לבושי:

 מהא דתנן. נ״ב יערן תוס׳ כתובות לף כ׳ ע״א
 ל״ה ואוקי ממונא. !י ר נ ״ פ 1
ף פרה. לקמן סג ע״א ל״ה אין, ולף  המחלי
 קכו ע״א ל״ה ובמטה. ,מא־-נ;
ל פריך. א ו מ ש ת. ד״ה רב. אלא מ ספו  תו

 נ״ב והא למשני הגמ׳ עי׳ ברמב״ן ז״ל.
 :ר״ש מדםוי

. כתובות פ״י ה״ל רושלמי דא. בי  ד״ה שו
 וה״ה, ושם איתא שוחלא ללייני ע״ש בק״ע
 וש״ק. יפיע!
לו משכה לביתו אחר  ד״ה ומאי שנא. ואי
. ל״ל לאסי׳ לא נתן המעות ׳  מתן מעות כו
 קונה במשיכה לחודא, ע׳ שו״ע ר״ס קצ״ח
 בהג״ה, וכ״מ מינה גופא לאל״כ מ״ל במשך ולא
 נתן למים. :וש״ש.

 דף לה ע״ב
 גמרא. אית ליה דררא דממונא. (3״מ 3
 ע״ב) חוס׳ ל״ה ומה. :לבוש!
. לקמן פח ע״ב ן ׳ לחשבו ל רבים כו לן ש ז  ג
 ל״ה החם, חולין פב ע״ב ל״ה הזורע, ב״מ עא
 ע״א. יי תא״ נ:
 ואי דלי ליה. עי׳ ירושלמי ה״י יבמה״פ שם
 ל״ה תני. ׳:׳פ•ע!
ו. כתובות פ אמר לפירוה הורדתי  ואי טען ו
 ע״א, ן ב״מ קי ע״א ל״ה אמר]. ,.מא״[. מיש־,

 מה נכרי. ב״מ מח ע״א, קלושין כו ע״א.
 :מא״נ;
לו כתבו הרשאה אפי ת. ד״ה אין. ו ספו  תו
 כו׳ אין נזקקים להם. עי׳ קצוח החשן
 ונתיבוח המשפט שי׳ מט בזה. :חהרש״ם׳
ו דאי ׳ במג א״ת ולהימני  ד״ה ואי דלי. ו
ו. נ״ל לי״ל להוי  בעי אמר לפירות הורדתי
 מגו להוציא להוא מוחזק במרקע, ואפשר לומר

 לכל שלא החזיק שני חזקה נא מקרי מיחזק.
: ר״ פו ! 

ן לפירות ד דאינו רוצה לטעו עו . ו ד  בא״
ו אלא תובע הקרקע וחפירות. עי׳  הורדתי
 חחם סופר ח״מ סי׳ צח. :מהרש-ב!
. דהוה מחאה כה״ג. ול״נ  ד״ה ואי לפירי
 שבא להוכית שהמשכיר לסירות צריו להוציא שטר
 על למי הסירות, ובלא״ה א״י כמעון לסירות
 הורדתיו כר3 זביל, ראל״כ לאחר ג׳ נמי מאי ה״ל
 למע3ד. ואהא מייתי ר״ה ממשכנתא לסורא
 שהשטר ביד המלוה וע״כ דה״ל למחויי. וכן
 בב״מ ק״י רוצה להוכיח שצריך להיות שטר גס
 ביד ממשכן, וכיה ששניהם ראוים לשטר ואין
 להם נהמניה למטה דחמש במגו דלקוח. ודחי
 דהממשכן אינו נוטל בל שטר אלא משלם כרגא
 או מחי ביה דלא חהוי חזקה. :ראמ״ה,

 דף לו ע״א
 גמרא. דנקט מגלא. שבועוח מו ע״א ד״ה
 עביד. ו1זא-1!

 איגזרה. צ״ל אגדרה בדלי״ח, וכ״ה לעיל.
 יעב״ץ:

. נראה להגיה ׳ יל איגזרה לדיקלא כו ז  אי
 איגדריה בדלי״ח כדלעיל, וע״ש בחושי. דפעל
 גזר מצינו בלשון מקרא על קציצה העץ במלכים
 (ב׳ ו׳ די). !רש״ש;

ר כוי. (שבועות מו ז ף אינש למג  לא חצי
 ע״א) תוס׳ ד״ה עביד. :לבוש!
ר. צ״ל [למיגדר] בדלי״מ. !יעב״ץ:. גז  למי
 אכלה ערלה ושביעית. ן לקמן נד ע״א ד״ה
 אדעמא, כמובומ פ ע״א ד״ה אכלה, ב״מ קו
 ע״א ד״ה אלא, ודף קג ע״בן, מנתומ ע״ב דייה
 ואייל. !מא״׳;, לבוש!
 אכלה ערלה. עי׳ ירושלמי ה״ב דאר״ח שני

 ערלה ביניהון, וע׳ מה״פ שם בשם הרמב״ן.
 :יפ״עיו

י חזקה. זא הוה קיימא הו  ואי בצואר מחו
 משמע דה״ה במחא מחסיא כדמוכח סוף (הוי)
 [מסי] 3״ק. !:וזים חייס:

 שבועוח פ״ז ה״ד דקאמר ר3נן דחמן ס״ל חזרה
 שבועה לסיני ר׳ יוחנן בשם ר׳ ינאי חזרה שבועה
 לבעלין כו׳ ולא יכול משחבע לי קום שלים לי. וע׳
 בבלי שבועות מז ע״א, רבותינו שבא״י ס״ל חזרה
 שבועה למתויב לה מאן רבותינו שבא״י ר׳ אבא,
 היינו דהכא דמשואיל״מ ועמ״ש בס״ד. :יפ״עו
 אמר ליה אביי. (כתובות יב ע״ב) תוס׳ ד״ה
 ל״ה. ;לבוש!

יב. וליהימנה י מחו ת. ד״ה הו ו ספ  תו
 בשבועה. עי׳ ריב״ש סי׳ של״ו. ;חתם׳
בעל א יפסלוהו לעדות העד ו  בא״ד. של
 הנסכא. נ״ב יעוין בהרא״ש פרק ז״ב דין ת׳
 ובמרדכי שם דין תרל״ג. ירב״פ׳

א יפםלוהו רא של ם שי . או משו  בא״ד
בעל הנסכא. וצ״ע דא״כ לא  לעדות העד ו
 שיין האי דינא אלא כשבעל הנסכא כשר לעדות,
 אמ אס בעל הנסכא פסול לעדות או קרוב
 להחוטף לא, וזה הא אינו במשמע. !פור״י,

ד . כדאמר בפרק זה בורר דבע״  בא״ד
פי בריביתא. ול״נ ז י או ד י מר לד  נאמן לו
 דאפ״ל דאין משם ראיה, דהתס ע״כ פלגינן
 דבורא ומהימן לי׳ דאוזיף בריביתא אבל לא
 לדידי׳, דאל״כ הוה לי׳ רשע ופסול לעדוח
 וכדאיחא החם, וא״כ שוב לא נקרא בעל דבר,
 משא״כ הכא דהוא בעל דבר לא מהימן ליצטרף
 להעד ולפיסלו. ;פור״:•
. דבעל דבר מהימן למימר. עי׳ בב״י  בא״ד
 חו״מ סימן ל״ד מחודש מ״ט (עלה ק״ט ד״א
 ע״א) בשם ראב״י העזרי, ודברי ש״ך חו״מ סימן

 ל״ד ס״ק כ״ח בהשגחו על הסמ״ע צ״ע.
 !ג׳ חהרש״א:

. נ״ב יערן לעיל דף י דודאי ״ מר ר או . ו ד  בא״
 ל׳ ע״א בחוס׳ ל״ה לאי. ,:דב״פ!
ב״ ם כו׳ ׳ רי . לכך נראה כמו שפי  בא״ד
גו ג דאית ליה מי  ורבי אבא סבר אע״
יבו שבועה ן דאיכא אחד המחי ו  חייב דכי
. עי׳ חתם סופר ה״מ סי׳ צח. ;מהרש׳יש ׳  כו
. מדכתיב שבועת. מכלחא משפטים  בא״ד
 פט״ז. !יסיע!

׳ אלא מסברא כו׳ י כו ״ . ונראה לר ד  בא״
א שבועת כו׳. ״ ׳ מדתני ר  והא דקאמר כו
 ר״ל וכיון לאיה ליה סברא הרא ל״ל. וק״ל להלא
 יל״פ לעיקר לין מחוך שאינ״מ צריכא קרא, רק
 בהאי עובדא לנסכא יכול לישבע לליליה חטף
 משוס מיגו, בזה ס״ל לר׳ אבא מסברא דל״א
 מיגו משבועה לשבועה בשבועה עד אחד, ובמו
 שהטעים הר״ן בפרק כל הנשבעין, אלא כיון
 דא״י לישבע אוחה שבועה שהעד מחייבו מיקרי
 א״י לישבע ומשלם מקרא דחני ר׳ אמי. ורב
 ושמואל ג״כ לא פליגי אלא על דרשח ר׳ אמי,
 ולכן אע״פ שאי״ל אוחה שבועה שהעד מחייבו
 לא מחייבינן ליה לשלם מפני זה. מ״מ בכדי לא
 פטרינן ליה וישבע דדידיה חטף ודו״ק. ;רש״ש!
. גבי אבימי בדיה דר׳ אבהו. עי׳ ד  בא״
 שייך סי׳ נייח ס״ק כ״ג. !גי מהרש״א)
 ד״ה הוה יתיב. עמש׳׳כ ע״ד בשבועוח מ״ז
 3ס״ד. ;רש״שיו
. י ״ א ב ר אמי רבותינו ש  בא״ד. א״
 בירושלמי משמע דרטתינו שבא״י היינו ר׳ יוחנן
 ור׳ ינאי, ע״ש בשבועות ס״ז ה״ד רב הושעי׳
 אמר קמי ר׳ אמי בשם רבנן דתמן כו׳ ר׳ יוחנן
 בשם ר׳ ינאי כוי. ;יפ״ע!

 דף לד ע״ב
׳ כל דאליס. לעיל ב  גמרא. האי ארבא כו
 ע״א ל״ה לפיכך, ולף לא ע״ב אנן, וע״ש מג
 ע״ב ברשב״ם, ולף סג ע״א ל״ה אין פתוס,
 ועיין קה ע״א ל״ה אבל, קלושין מה ע״ב ל״ה
 אוקי, גיטין ס ע״ב ל״ה כבי תרי עבלית, ב״מ ו
 ע״א ל״ה והא, בכורות ט ע״א ל״ה ושתי, ולף
 ית ע״ב ל״ה שמניח. ;מא״1:
 כל דאלים גבר. (ב״ב ב ע״א) תוס׳ ל״ה
 לפיכך. !לבוש׳
 רשב״ם. ד״ה האי אמר. ממתני׳ דשנים
. ז״א ׳ ו מגעת כו ד נ עד מקום שי ״ ז ׳ ש  כו
 במשנה אלא בברייתא שס (ז.). !רש״שו

 דף לה ע״א
דא. לקמן סב ע״ג, ל אמר שו א ו מ  גמרא. ש
 כתובות פה ע״ב ל״ה שולא, ולף צל ע״א ל״ה
 לימא רב, ועיין קה ע״א, קדושין על ע״א ל״ה
 שולא, ב״מ ב ע״ב ל״ה ומה התם, ולף כ ע״א

 לומר למיירי שהמערער הי׳ מולה שאכלה שלש
 שנים, אלא כיון שלא הי׳ לו להמתזיק עלים ע״ז
 הי׳ המערער נאמן לומר לבגזילה היא אצלו במגו
 שלא הי׳ מולה כלל, אלא כיון שלא הי׳ לו אלא
 על אתר שאכלה שלש שטס הי׳ צריך לשבע
 המערער להכתיש העל, וכיון שלא הי׳ יכול
 לשבע משלם ונשאר הקרקע אצל המחזיק, ועיין
 ח״מ (סי׳ נח) מחלוקח הפוסקים אי אמרינן
 כה״ג מחשאיל״מ, ועיין לעיל(ע״א) חוס׳ ל״ה
 ה״ג בסוסו ועיין כרי״ף. :פור״י:
. (ב״ב ל ע״א) חוס׳ י חטפי ד י ד  אין חטפי ו
 ל״ה לאו. :לבוש!

׳ם. ד״ה האי אייתי םהדי. עד יום  רשב׳
 מותם. לעיל ל״א בעובלא לרבה לא כחב כן,
 ועמ״ש ברבור שאח״ז. .;ראמ״ה:ו
ש  ד״ה אמר ר״ח מה לו לשקר. דמכחי
. ע״ל בעובדא דרבה לא  להו לםהדי מהימן
 זכר זאח. ונ״ל דהחס מ״ל דס״ל כקושיח
 הרשב״א בסוס׳ שם דמהימן לפרש דבריו, אבל
 ר״ח דאמר בעובדא דלקמיה הא דמהני מגו

 במקום פיו ה״נ בעדים, דבע״ד כק׳ עדים.
 !ראמ״ה!

א״ת מאי . ו ן ת. ד״ה ואי טעי ספו  תו
 איריא. נ״ב בהגהוח מיימוני ס״ט מהלכוח
 טוען מביא תירוץ על קושיא זו שבחוס׳ בשם
 הריצב״א, כדבריו שם מבואר בחו״מ סי׳ צ׳
 סי״ז. ;רב״פ!
. כל ׳ ך טעמא וכו ל דאצטרי ״ י . ו ד  בא״
 דבריהם אר״ז ולא ארב יהודה דהתם הוי כגזלן,
 וע׳ בהגמי״י פי״ט מהלכות טו״נ. יראנד׳ה:
. עי׳ בתוס׳ כתובות פ״ת ן זה מגו . דאי ד  בא״
 ב׳ ד״ה הוציאוהו, משמעות דבריהם שם דאם
 טוען פרעתי הכל אף על מנה אינו נאמן במגו
 דאלמנה נשאתיך, אף דהיה יכול לטעון ג״כ
 טענת פרעתי. ועי׳ מ״ש הר״ן בקדושין פ׳
 האומר דף רל״ה ע״א באומר נשמת דא״נ במגו
 דגרשחי דהוי מגו לתצי טענה, ועי׳ מהרי״ט
 ח״א סימן ל״ג, ועיין תוס׳ כתובות כ״ה סוף
 ע"3. :ג׳ מהיש״א!

. צ״ע ׳ ו שהרי בא וכו ן זה מג . דאי  בא״ד
 להיה יכול לטעון 3׳ הטענוח, ירדחי לפירוח
 ואח״כ קניחי. ומ״מ לא יססיל חזקהו אס יביא
 עלים על ג״ש, מגו לאי כעי אמר מהחלה
 קניחיה. וככה״ג מוכיח כסומים ליש מגו לחצי
 טענה מלקמן קל״ד ריש ע״כ. ולו״ל החומים
 נ״ל דהחס מטעמא אחרינא אחאן עלה, לכיון
 דאין דכריו מועילין רק לנכסים שככר קנה הוי
 מגו מעליא. אכל הכא נהי דלא מהמנינן ליה
 אגוף ארעא, רוצה לטעון זכוחו אולי ימצא עדי
 שקר או יגלגל עליו שכועה כמשך הזמן וכה״ג.
 •ראמ״ה:

. אכל ׳ א וכו ט י ש  ד״ה א״ה. אבל לרקע פ
 צ״ע דמאי אמרינן ליה אחר שטרך הא איהו
 אמר שאכלה ג״ש וחו לא מזדהר אינש כשטרא,
 וה״ל להימניה לענין שלא להוציא הפירוח שככר
 אכל משום סכרא דלא חציף. ואולי גס אחר ג׳
 דרך כ״א ליזהר, ומרע סברת לא חציף. וראמ״ה!

 דף לד ע״א
 בסוגיא דנסכא דר׳ אבא. רכ אלפס ז״ל כחכ
 וה״ה היכא דאיכא חד סהדא לשלש שנים וכן
 העמיק כשו״ע (סי׳ קמו) דהיכא דאיכא חד
 סהדא לשלש שנים, צריכין שניהם לשכע. וק׳ דהא
 המוחזק אין צריך לשכע דהא הוה עד המסייע,
 וגס המערער צריך לשכע שכועח המשנה
 להכחיש אח העד דאף דאין נשכעין על
 הקרקעוח מ״מ נשכעין שכועח המשנה להכחיש
 אח העד וכמכואר ככחוכוח פ׳ הכוחכ ע״ש
 כרי״ף וכרא״ש. וצ״ע דסחמו דכריהם דמשמע
 דהיכא דליכא עד וכץ היכא דאיכא עד שויס לגבי
 שכועה, וי״ל דהכא נא מיקרי עד המסייע משום
 דאעפ״י דהעד מעיד שאכלה שני חזהה מ״מ
 אינו מעיד ככירור שלקחה דאפשר דכגזינה אכלה
 ולא לקחה. ::פור״!
. נ״ב יערן ראכ״ן סימן כ״ג  הוה ליה כגזלן
 דף ט״ו ע״ג. !רב״פ!
. י יב שבועה וכו  אמר ר׳ אבא הוה מחו
 כחוכוח יכ ע״כ ד״ה ור״י, ודף יח ע״א ד״ה
 וככולי, וע״ש כ ע״א ד״ה ואוקי, כ״ק מו ע״א
 ד״ה המוציא, כ״מ כ ע״א ד״ה ויחלוקו, ודף צד
 ע״כ ד״ה הכא נמי, שכועוח מז ע״א ד״ה הוי
 יחיכ, וד״ה כיון, וד״ה מחוך, לעיל לג ע״א ד״ה
 ה״ג. !:מא״[)
י לישבע. עי׳ ירושלמי ״ א יב שבועה ש  מחו

 כמקום הודאחו, כדאמרינן לר״ח כמקום עדים.
 וראמ״ה!

ל אביי כוי. אין נזקקין לנכסי ״  ד״ה א
 יתומים. נ״כ פי׳ קטנים. !ר״ש מדסוי:
ל טו י ישבע ו ׳ ו פ כו ״ א״נ מלוה ע . ו ד  בא״
ל. ע׳ כטוש״ע יטו ישבע שלא פרעו ו ׳ ו  כו
 ר״ס ק״ח וכסמ״ע וחראה שדכריו חמוהיס,
 אולם מצאחי לו חכריס הרמכ״ס כסיה״מ רפ״ו
 דערכין והרע״כ אחריו, וככר חמה עליהם
 החוי״ט שם. ודכד הגהח הכ״ח ככאן אינם
 כרורים ע״ש, ואכמ״ל. (רשי-ש!
י דל . וא״נ מלוה על פה היא כי ג ד  בא״
ל כוי. טו י שב ו י  לישהעי דינא בהדייהו ו
 עי׳ אסיסח זקנים כזה, ועי׳ ככ״ח ח״מ סי׳
 ע״ח. ;מה רש״ ם׳
ש עדים שהלוהו י ה״מ ש . ו  בא״ד
ל. עיין כהגהוח טו י ישבע שלא פרעו ו  ו
 הכ״ח ודכריו סחומים. ונראה לי לפרש דס״ל
 לרשכ״ס לאע״ג לאמר לעיל (ה:) ואפילו
 מיחמי, היינו לוקא יחומים גלולים אכל יחומים
 קטנים לא גכי אפילו חוך זמנו כל זמן שהם
 קטנים, ולכי גללי גכי מינייהו אכל לוקא
 כשכועה, ואע״ג לכשהיו יחומים גלולים כשעח
 מיחה גוכה אסילו כלא שטעה, וכזה אחיין לכרי
 הרשכ״ם כפשוטו וכחוך זמן, והרש״ש ז״ל לא
 הכין כן, וע״כ חמה הרכה עיין כהגהוחיו כאן.

 !פוה״י)

ל. נ״כ זה יטו ישבע שלא פרעו ו . ו ד  בא״
 חמוה הא מלוה על פה יכול לומר לוה פרעחי
 וא״כ איך יוציא המלוה מן היסומים הא טוענין
 ליורש. ;ר״ש מדםוי!
ש ״  תוספות. ד״ה אמור. נראה דרבא ב
פ יתמי לאו בני  סבר כר״ה דאי כר״
לו אם אמת  מיעבד מצוה נינהו אפי
ב לו. ול״נ לאפ״ל לאפילו ר״פ לא אמר י  שחי
 אלא שאין כופין אוחו על מצוה, אכל אס הי׳
 חפוס א״צ להחזיר, להא אעפ״י למטלטלי ליחמי
 לא משחעכלי מ״מ מהני חפיסה לר׳ טרפון
 אפילו לאחר מיחה ולרע״ק מחיים, וכה״ג מחלק
 הגמרא סוף כחוכוח (קי.) וע״ש כר״ן ועיין שם
! ר״ פו  (צכ.) ;

ד (כסופו). כיון דלאו בני כוי. כצ׳׳ל. ״ א  ב
 ;רש״ש

 ד״ה קריביה כוי. ע׳ כחוס׳ פרק מי שמח לף
 קמג ע״כ ל״ה ח״ש. ימים חיים!
י ד ן דאו ו ל כי י ורבא ם״  ד״ה ה׳׳ג. ואבי
די ומסתמא לא הי׳ מוחל לו אלא  או
׳ קרוב יותר. עיין כחוכוח (לג:)  משום שהי
 גט מנה מנימי לך כפני פלוני ופלוני, וע״ש
״ף. .:פור־ י!  מי

 דף לג ע״ב
 גמרא. מה לי לשקר. לעיל לא ע״א ל״ה
 אמר, ול״ה מה לי, יכמומ קטי ע״א ל״ה א״ל.
 ;מא״נ!

 אמר רב חםדא מה לי לשקר. נ״כ יערן
 כרימומ לף י״כ וכמוס׳ גס כמוס׳ ישנים. !:רב״פ׳
 אמר ר״ח מה לי לשקר כוי. עי׳ חשו׳
 רעק״א מ״מ סי׳ ק״ל. ;מהרש־־ם;
י ורבא לא ס״ל הא דר״ח. ככורומ לו  אבי
 ע״א סוס׳ ל״ה ואמר. ,:לבוש, רב־־פ!

 לפירות ירדתי. לקמן לה ע״כ ל״ה ואי ללי.
 נמא״נ:

 דנקט מגלא. נלרים פט ע״כ כרש״י, כ״ק צא
 ע״כ ל״ה כל כמינא. ;מא־׳נ)
. צ״ל ״לגלר״ ״ ר ז ג ד ף איניש ״  לא חצי

 כללי״ח, כמו הגולר כחמרים, היינו מלקט.
 1י עב ״ץ!

. כחור׳׳ע אוח י״ט  אמרינן ליה אחוי שטרך
 הניח כצע׳׳ג לעס הרמכ׳׳ן לטעם ללא חציף
 עליף ממיגו, א״כ אמאי נאמן לומר לקוח כמיגו
 ללהל״ם, (כוונתו נראה להא לרפ׳׳כ לכחוכוח
 ומולה ר״י כו׳ וע״ש כסוסי) ול״א אתר שטרך,
 ומטעם ללא תציף א״נ ע״ש. ותמיהני לשם איכא
 טעם ללא תציף ג״כ ולכן נאמן משוס לאיכא
 תרתי. !:רש״ש)

 נסכא דר״א. (גיטין נא ע״כ) תוס׳ ל״ה ככולי,
 (כ״ק צל ע״כ) תוס׳ ל״ה טמי. (לבוש!
. לעיל ל ע״א ל״ה  נסכא דר״א אין חטפי
 לאו, כתובות פל ע״ב ל״ה מיגו, גיטין נא ע״כ
 בל״ה ובטלי. (מא״!;
 היינו נסכא דר״א. נ״ל ללכאורה הי׳ אפשר



 הגהות בנא כתדא דף לו ע״א - דף לט ע״כ וחידושים לא
׳ יוחנן. ה״נ די דר ל לתלמי א  ריב״ח ש
 בירושלמי ה״ג, אך בזה משונה להמם ר״מ נשס
 ר׳ יומנן אמר לצריך ב״ד, והבא ר״מ בר אבא
 בשם ר׳ יוחנן בפני שנים, ור׳ יוסי בשם ר׳ יומנן
 אמר שם א״צ ב״ל. (יפ״ע)

למחר (בסוסו).  רשב׳׳ם. ד״ה (בעמי קולס) ו
׳ לארעאי בגזלנותא. כצ״ל. ׳ הוא כו  ופי

 !רש״ש)

י אמר אבי  ד״ה דמתאמרא באפי ג׳. ו
י. י כו י  התם דכל מילתא דעבידא לגלו
 ע״ש לל״א זה הלשון רק מאי קעביר גלדי
 מילמא בעלמא הוא, והוא לכוונה אמרת
 כלפרש״י שם. גם מה שממה בהנ״ה לקמן
 לאמאי ל״א לקמיפליגי באביי כוי, אינו מובן,
 ואף לפי הבנמ הרשב״ם נדנריו. (רש״ש)

 תוספות. ד״ה ליתיב אדוכתיה. ורבנן
. וכן לעת רב בירושלמי י לו וכו  סברי דאפי
 שהביא הרשב״ס לעיל ל״ת ע״ב ל״ה א״ל
 פשיטא, דאין חזקה למרת אף מארן לארץ. וע״כ
 אפילו מחמת ממון מדפליג שמואל, והטעם לאין
 חזקה מפני שגם המחאה שלא בפניו אינה
 מחאה. ומ״מ למי שאינו מרח הויא חזקה
 באומה הארץ כרבנן דמתניחין. וראמ״ה׳

ט ע״ב  דף ל
ם לישנא בישא. שבמ  גמרא. לית בה משו
 קיח ע״ב ד״ה לא, מו״ק טז, ערכין טז ע״א,
 ועיין מ״א סימן קנ״ו. (1זא״נ;

ד בפני שנים. עי׳ גיטין ס׳ השולח ל״ג ״  מ
 אי. !גימהרש״או

ל לא צריכת. ה״נ בירושלמי ה״ג וכאיכא  א״
 דאמרי דחייא בר רב אמר הכי אמר אבא. (יפ״ע<

ף כל ך למחות בסו  אמר רבא הלכתא צרי
 גי. מרשב״ס וחוס׳ נראה דל״ג ליה, וכן לא
 העחיקוהו הרי״ף והרא״ש. אך הב״י בסי׳ קמו
 אוח ח׳ כחב בדין זה והכי אסיק רבא. ,.רש״שו

 אם מחמת טענה הראשונה. בחיספחא פ״ב
 איחא כה״ג בשינוי, שאס אכלה שש שטס וערער
 בעל השדה בג׳ ראשונות ואח״כ בא בסוף שש בא
 וערער אס מחמח טענה הראשונה בא המחזיק
 וטען אחה מכרחו לי אינה חזקה שטענה שבטלה
 מקצהה בטלה כולה, וע׳ ס״מ בה״ג שמגי׳
 בירושלמי שצ״ל כבתוססמא, ופי׳ דמיירי שבעח
 ערעור הראשון טען שלא אמר לי דבר דל״ה
 חזקה ע״כ אין מועיל מ״ש אח״כ אתה מכרתו,
 ומשמע דאף שאמר שאחר המחאה קנה ממנו
 אינו נאמן משוס דירד לה בגזלנוחא. וענו״י מה
 שפי׳ ע״פ הגי׳ הכחובה, ועחוס׳ ד״ה וצריך
 וקושיסם מהא דלעיל לא ע״א ישבה הרא״ש
 בשי׳ ח ע״ש. רפ״ע)

ד בפני ג׳. תדע דהיכא ״ מ  רשכ״ם. ד״ה ו
י. א״י מאי ראיה, הא החם הוי  דאמר להו וכו
 לה״ר אפילו בפני רבים, וסחס לא הוי לה״ר
 בשלשה. {ואמ״ה;

י. ו וכו ׳ ז ף שנה ג  ד״ה לשנה אחרת. ולסו
 שהיא חמישית בסוף ג׳, וקרי לה ראשונה לזמן

 מחאה. כן נ״ל ליישב בזה קושית התוס׳.
 !ראנז״ה)

ן דע״כ ו לא נהירא דכי ג אר״ל. ו ״  ד״ה ה
מר אח״כ החזקתי י כו׳ אינו נאמן לו ד  מו
 כו׳. לא ידענא אמאי לא, הא עביד איניש דזבין
 דיניה גבי מערער, וכ״ש גבי מחזיק, ואמרינן
 נמי זבנה לאוקמה ביד לוקח קבעי. :יעב״ץ<

׳ מייתי  תוספות. ד״ה לית בה. דבפ׳ כו
׳. ע״ש דמאמר ר״י קדים י כו ״  עלה הא דאר
 לה, ואולי מלת הא ט״ס. או דצ״ל הא עלה דר״י,
 ור״ל דמייתי הא דרבה בר״ה עלה דר״י. ומ״מ
 צ״ע דשם אינו במשמע דשייכא להא דר״י אלא
 מאמר בפ״ע הוא. !רש״ש;

. תימה כו׳ דרבא קאמר לקמן ד  ד״ה מ״
. יותר ה״ל להקשות ׳ ל פסק רבא כו לעי ׳ ו  כו
 מדר״נ אדר״נ. דעל רבא י״ל דמשמיה דרביה
 קאמר וליה לא ס״ל. והא דקאמר עלייהו אי ק״ל
 הא ק״ל כו׳, י״ל דל״ל קושיא על הא דמתאה
 בפני 3׳ אבל מ״מ ל״ל מסברא. ;רש׳ש;

 ד״ה סהדותא. הוה סגי בחד. עיין גיטין
 ל״ב 3׳ בתוספות סוף ד״ה ורב נסמן, ודף ל״ג
 א׳ סוף תד״ה ומ תלתא. .:ג׳ מהרש״או

. נ״ב ע׳ ׳ . ולהאי טעמא כו ׳ ך כו צרי  ד״ה ו
 ברא״ש סי׳ ת׳ שכתב שם לסלק מן הך דהכא
 להא דלעיל. ;:רי״א חבר:

. עמש״כ לקמן(פ3 3) ׳ ט כו ״ . אלא ג  בא״ד
 ע״ד. ויושייש!

. ונדפס בצדו צ״ל ן כרם יחידי . כעי  בא״ד
 גפן. נ״ב מ״ש התוס׳ כרס יתידי, פי׳ שורה א׳
 וא״צ להגיה. וע׳ ספרי פ׳ כי תצא סיסקא ר״ל
 אין לי אלא כרם שלם מנין אםי׳ כרם יתידי, ע״ש
 בזית רענן שעל הילקוט שם על הפסוק לא תזרע
 כרמך כלאים [שכתב ע״ז כרם יתידי היינו שורה
 א׳ אפי׳ יש בה ק׳ גפנים עכ״ל]. :בנא-ר:

 דף לח ע״א
 גמרא. משכנתא דסורא. ב״מ קי ע״א ד״ה
 א״ל. ימא״נ:

ש ארצות לחזקה. מגילה י ע״א ל  מתגי'. ש
 ד״ה דכ״ע, [ססתים נה ע״ב, תגיגה ג ע״ב ד״ה
 עמון, גיטין ד ע״ב ד״ה כיון]. !לבוש, מאת

רדן  ג׳ ארצות לחזקה יהודה ועבר הי
ל היה ל היה ביהודה והחזיק בגלי  והגלי
ל והחזיק ביהודה אינו חזקה.  בגלי
 לכאורה למאי כפל הדבר. ונ״ל די״ל דאיתא
 גיטין (ו.) רב תסדא מצריך מאקטיספון למ
 ארדשיר וממ ארדשיר לאקטיספון לא מצריך
 משוס דהני ידעי בחתימת ידם דהט והני לא
 ידעי ע״ש בסוגיא, א״כ גם הבא ה״א דמגליל
 ליהודה הוי חזקה מחמת שעולים שם לרגל או
 לבחי דינים כדאיחא ריש גיטין (ד:), משא״כ
 מיהודה לגליל ע״ש בחוס׳, ע״כ כפל הדברים.

 ;פוד״י

. ירושלמי לעיל ה״א. ׳ד יהודה לא אמרו  א׳
 ייפ״ע!

 גמרא. מחאה שלא בפניו. לעיל כח ע״ב
 ד״ה אלא, ודף ל ע״א ברשב״ם, כחובוח כ ע״א
 ד״ה ור״י, גיטין נח ע״ב ד״ה כגון. ,מא״נ

. ה״נ מרושלמי ה״ג ע״ש  בשעת חירום שנו
 רב. .:יפ־ע•

א מהא ״ ב ש ר  תוספות. ד״ה קני. קשיא ל
. ז א״ ש ג׳ אלנות בז י  דחניא לקמן כשהקד
 וצ״ע דהא היא קושיח הגמ׳ להדיא בערכין
 (יד:), ותירץ שם הגמ׳ ולאו מי אוקימנא בבא
 מחמת טענה. יפור-ין

 דף לח ע״ב
. אל  גמרא. כי אמריהה קמיה דשמו
 בירושלמי ה״ג ג״כ פלוגחא דרב ושמואל, דרב
 ס״ל אין מחזיקין ושמואל ס״ל מחזיקין ור״נ בר
 יצחק מסייע לשמואל מקרא דמלכיס ב׳ ח׳ גבי
 שוגמית דתן לה סריס א׳ לאמר השב את כל אשר
 לה, ומדלא הלכה לדיינים ש״מ דלא היתה זוכה
 אף שברחה מתמת רעב לגור בארץ סלשתים שבע
 שנים, מ״מ הוי חזקה לבורח, ע״כ באה אל
 המלך. ייפ״ע!

. (ב״ב אל י מפרשת מיניה דמר שמו ד י  לד
 מא ע״א) חוס׳ ד״ה כמאן. :לבוש!

ל א ו מ י מפרשא לי מיני׳ דמר ש ד י  לד
מר לו ן לו י ל כו  מיחה בפני ב׳ בני אדם שי
. וקשה להך לישנא דאמר ׳  הויא מחאה כו
 לקמן (לט:) דמ״ד מחאה בפני שנים קסבר
 מחאה שלא בפניו לא הוי מחאה, והרי שמואל
 אמר הכא מחאה בפני ב׳ ואע״ג דמוחה שלא
 בפניו. והחוס׳ שם חמהו על הך לישנא מרבא,
 ולכאורה תמוה שלא הקשו ממילתא דשמואל
 דכאן. ומיהו התוס׳ אזלי לטעמייהו שנראה
 מדבריהם לקמן (מא.) בד״ה כמאן, שלא היה
 גירסתס בדברי שמואל בפני ב׳ בני אדם, אלא
 סתם בפני בני אדם, ואסשר דהיינו גי. ימצפ״א!
 מיחה בפני ב׳. לקמן מא ע״א ד״ה כמאן,
 כתובוס ב ע״א ד״ה ור״י. (נזא״נ!
למחר (בסוף העמי), וד״ה  דשב״ה. ד״ה ו
 ואי לא (דבר״ד הסמוך) צ״ל הד״א. !ושיש!

ז ״  תוספות. ד״ה ולמחר. מדלא קאמר ר
. נ״ב ע׳ בבה״ ג [דשם איתא בזה״ל פלניא ׳  כו
 גזלנא הוא גזלה לארעאי לא הוה מתאה. גזלנא

 הוא חבענא ליה בדינא הויא מחאה עכ״ל].

 דף לט ע״א
 גמרא. לא תיפוק לכו שותא. סוכה נו ע״ב
 ברש״י, קדושין ע ע״ב. ומא-נ!

 כל מלתא דלא דמיא. לקמן קט ע״ב,
 שבועות לד ע״ב. !מא-׳נ!
 מחאה. לעיל לח ע״ב. ,מאת!

א ״ ב ש ר . תימה ל טי  תוספות. ד״ה למעו
טי נירא קאתי  דהיכי מוכח מהבא דלמעו
 דלמא קםברי רבנן נירא הוי חזקה והא
ש מיום ליום משום דעד תלת ״ ך ג  דצרי
לו אפי ׳ ו נש בשטרא כו ר אי דהי ן מז  שני
ש אלא ניר הוי חזקה ״  לא עשה באותן ג
׳ ושתיק. ׳ לארעי ד איניש דכרבי  דלא עבי
 ולכאורה היא קושיא עצומה, ול״נ לי״ל לגמרא
 מלייק מרקחני מיום ליוס, משמע שכל השלש
 שנים שויס להיינו ניר, והא אס נרה ג׳ שנים זה
 אחר זה ס״ל דאפילו ר׳ אחא מולה לאינה חזקה
 דהא איחא לעיל בחוס׳ דאפילו בשחי שטס אם
 נרה זה אחר זה אינו חזקה. יפור״י!
לות כו׳. ו לו. אבל ט׳ אילנות גדו  ד״ה הי
 ההג״ה שבגליון בשם מהרש״ל טעותא היא, כי
 גירסתו היא כמו דאיתא לפנינו בסוס׳ וכ״ה
 במהרש״א בשמו, ובמהרש״ל ט״ס. !רש• ש

 דף לז ע״א
ר אילנות. לקמן סד י שי  גמרא. מכר קרקע ו
 ע״ב ברשב״ם, ודף עא ע״א ד״ה אמר, וע״ש
 ע״ב ד״ה לימא, וד״ה מדנפשיה, ודף עב ע״א
 מדמוכר, וד״ה ומשייר, ועיין פב ע״ב ד״ה גבי
 אילן. :מא״נ:
ר אילנות. עי׳ ירושלמי פ״ד ה״ח ומ״ש י שי  ו
 לקמן עא ע״א. ;יפ״ע•
. בכל שנה ׳  רשב״ם. ד״ה לאו מי אמר כו

 בג׳ אילנות. צ״ל בכל אילנות. מ״ר.
 רי״א חבר!

. ולעד״נ ׳  תוספות. ד״ה זה החזיק וכו
 דכמו דר״פ ור״ז איירי בתזקת ג״ש ובאין מחמת
 טענה ובג׳ אילנות דבסתמא קני לדה״כ, הכי
 איירי לקמן וכולה סוגיא בהכחשה, ואר״ז כיון
 דאי לאו חזקתו באילטח היה זוכה המחזיק
 בקרקע גס נהם וכן להיפך, השחא דשניהם
 החזיקו קנה זה קרקע וזה אילגוח, ור״פ אמר
 כיון דא״א לומר דגם הקרקע שתתת האילנוח
 לבעל הקרקע, דא״כ בודאי לא היה מניתו לקיים
 אילנוחיו, וכיון דיש לבעל האילנוח חלק בקרקע
 י״ל דחולקין דשניהם החזיקו, ובמוכר ולוקח
 כה״ג ודאי אמרינן דשייר קרקע דלא לימא עקור
 וכוי, ומסחמא אמרינן דשייר כצורך האילנוח ולא
 חשש למחוח כיון שהוא משחמש לצורך האילנות,
 ונמכר לאילנות למ״ד בעין רעה מוכר מהימן
 לומר דלא מכר קרקע אף דנסתמא קנה קרקע,
 ולמ״ד נעין יסה אינו נאמן, ואפי׳ נדקל א׳ אינו
 נאמן מתותיה עד תהומא. וראמ״ה:.

 דף לז ע״ב
 גמרא. מוכר בעין יפה. לקמן סנ ע״א ד״ה
 ואי, ודף סד, כתונות נה ע״א ד״ה כתונו,
 קדושין כו ע״א ד״ה ולמה. חא״;׳,

א ״ ד  כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מ
. עי׳ חחס סופר ח״מ סי׳ ק״ט. :מהרש •ים! ׳  כו
ן לה נ דמי מו  רשכ״ס. ד״ה פלוגתא. ו
״ ׳ דחי ומוקי לה אפי  בגמ׳ ״כרבנן ו
 כר״ע. כצ״ל, וכמי׳ ש כחוס׳ ד״ה מכר. וחל־ג:

ן שנטועים יותר ו . כג ן פי ן רצו  ד״ה מכר
׳ בבית סאה. דבריו אינם מחאימיס לא עם  מי
 הסוגיא דלקמן(פג.) ולא עס החוספחא שהביאו
 החוס׳ לעיל(לו ב) בד״ה ממטע הב׳ ע״ש וצ״ע.
 והרי״ף פי׳ שאין ביניהם ד״א ונכון. !רש-ש!
ן יפה ש בעי י  תוספות. ד״ה מכר. מקד
כר צ״ל. !יעב-יץי  ממו
. אליבא דר״ה קיימא. ולפ״ז י״ל  בא״ד
 כפשטא דסוגיא. דכיון דעין יפה משד לב״א כמו
 זא״ז לר״ה, ה״נ משר לזא״ז דג׳ אילנות כמו
 3ב״א. !ראמ״ה:
צ להרחיק. כן מבואר ״ א  ד״ה אינו כדם. ו
 בכלאים פ״ה מ״ב ובירושלמי שס ה״ב. ועוד
 איחא בירושלמי שביעיח פ״א ה״ג לענין חורשין
 בית סאה בשבילן, דאם אינו ברם אין חורשין מ
 הב״ס. ושם משונה הירושלמי מהבבלי דשס
 בכלאים פ״ה ה״ב ובנזיר פ״ט ה״ג איתא בשס
 ר׳ יוחנן דכשם שחלוקין בכרס כך חלוקין בשכונת
 קברות, ובבבלי לק׳ קכ ע״א איחא ברייחא
 דאר״ש בן יהודה משוס ר״ש רואין אח
 האמצעים כאלו אינן, ושם ע״ב רמי דר״ש
 אדר״ש מכרם ומחלק בינייהו ע״ש, והירושלמי

 משוה אוחם להדדי, ועמ״ש לקמן קב ע״ב.
 :יפ״ע!

. עיין מה שכחבחי לעיל (יז:) על דברי ד  בא״
ר״׳ פו  הרא״ש. :

זא קיימא הוה חזקה. עיין  ואי בצואר מחו
 ב״ק [קיט.], ונראה דהיינו מחא מחסיא.

 !יעב״ץ!

ררות אין להם חזקה. לעיל ב ע״א ד״ה  הגו
 לפיכך, [ודף קכמ עא, ינמות קטז ע״א ד״ה
 אותיות], גיטין כ ע״נ ד״ה ת״ש דאמר, [נ״מ
 ק ע״א ד״ה וליתזי, ודף סט ע״א, שמעות מו
 ע״ב ד״ה בקונדרס]. !לבוש, מא״0
ל הגוררות. מרושלמי ה״א ע״ש ר׳ האר״  ו
 יוחנן, ובקדושין פ׳׳ד ה׳׳ב ע״ש ר׳ ינאי עגלים
 וסייחים המקפצים ממקום למקום אין להם
 חזקה. :יפ״ע׳
. ול״ל דאיירי באין עדי ׳ ל ובו ״  והאמר ד
 ראיה, דא״כ הל״ל במגו דלהד״ם ולא מגו
 דלקות. יראמ־־ה)
״ש. עי׳ ירושלמי לקמן ש להם חזקה ג  אבל י
 ה״ה, ובחוספחא פ״ב. :יפ״ע!
צ דאית ליה אימא. מהרשב״ס משמע ״  ל
 דהיה לפניו הגי׳ דעיילא אימא. :רש״ש,
י דאכלי חושלא. לקמן נב ע״ב ז  הנהו עי

 ד״ה דברים, ודף קז ע״א ד״ה עירוב.
 ולבוש, מא״נ!

י דמסירי לרועה. ב״ק עט ע״ב ז  שאני עי
 תיס׳ ד״ה אין. :לבוש, מא״0
ו אם בא עכשי . ו  רשכ״ם. ד״ה האי מאן
 אדם כו׳. כ״נ דצ״ל. •רש״ש!
ז ׳ ר״ח גרסינן ה״  ד״ה אכלה ערלה. ובפי
 חזקה. נ״ב וכן הוא בבה״ג. :בנאד!
. עיין ן מה אכלו די  ד״ה הני עזי. אין מעי
 ש״ך סימן צ׳ ס״ק ט״!. ג׳ מהרשי-א:
ע מ ש . וא״ת דהכא מ ת. ד״ה ה״ג ו ספ  תו
 וכוי. הרבה דחקו בזה. ולעד״נ דודאי ערלה
 ושביעית ל״ש לפרש שאכלס באיסור, דאינה
 חזקה בודאי, דלמה ימחו הבעלים כיון שאינם
 ראויס לו. וע״כ איירי בזמורוח ומיניה מוכיח
 בכמובוח. אבל כלאים לא ג״מ מידי בין סירוח
 לזמורות, וטעם החזקה לפי שאין אדם אוסר דבר
 שאינו שלו וה״ל למחות. וקמ״ל דאו שלפי דעת
 בעל השדה אכל שלא כדרך האומים ולא ה״ל
 למחוח, אפ״ה הוי תזהה. אבל בסירות אסורוח
 הבל יודעין שאין דרך להקפיד. ובזה יכונו דברי
 הרמב״ס. ומ״ש אעפ״י שנהנה בעבירה, אכלאיס
 קאי, ולפ״ד המחזיק. !ראמ-ה!
. תנור שהסיקוה כו׳ מכלל דאסירי  בא״ד
. עיין ס״ז דכלאים מ״ז בר״ש. :מצפ-א- ׳  כו

 דף לו ע״ב
 גמרא. ניר אין להם חזקה ג׳ שנים. לקמן
 נז ע״א ברשב״ס, ודף צג ע״ב ד״ה מאן, וע״ש
 כח ע״א ד״ה שלשה, פסחים פג ע״א ד״ה
 רש״א. :מאייו׳
 פירא רבא ופירא זוטא א״ב. >ב״ב כח
 ע״א) חיס׳ ד״ה שלשה. :לבוש!
ז חזקה. עי׳ מה״ס ה״ג ד״ה רב ״א ה״ י  ו
 אמר. :יפ״ע:

 זו דברי ר׳ ישמעאל. ה״נ בירושלמי ה״ב בין
 הא דרב בין הא דשמואל וע״ש דאיחא כך חלוקין
 בשני אלי׳, ועמה״פ בשס הרמב״ן שפי׳ עסמ״ש
 בויק״ר. ולפנינו במדרש ליחא שס פלוגתא בשני
 אליהו רק שינוי ממקום למקום, דבויק״ר פ״ט
 איחא בשני אלי׳ ג׳ חדשים בראשונה כו׳,
 ובאסת״ר פ״ב חנחומא מצורע ו׳ איחא חדש
 אי. !יפ״ע!

ר״ע. ועי׳ י ו אל זו דר״ י א׳ שמו  דאר״
 בפיר״ש, ולכאורה ל״מ במשנה אלא דרי״ש אמר
 זה, ומנ״ל דגס ר״ע ס״ל כן, וכן אמי לא הזכיר
 לקמן אלא את רי״ש. !רש״ש!

 דקל נערה א״ב. עי׳ רשב״ם, וכענ״ד נראה
 לפרש עפמ״ש בירושלמי ה״ב הבאסיו לעיל ע״א
 אר״ח שגי ערלה ביגיהון, ה״נ יש לפרש דקל
 נערה היינו שלא עברו עליה שגי ערלה, ולהגוע״י
 שפי׳ מניהון היינו בין רב ושמואל, ה״נ י״ל
 כאן. !יפ״ע׳

 ל׳ אילנות נוטע. לקמן עא ע״ב ד״ה ואי,
 וד״ה מדנפשיה, ודף צה ע״א ברשב״ס ד״ה
 המקבל. ׳מאינ!
ן ירק ו  רשב״ם. ד״ה פירא רבא. א״נ כג
ן הירקות בחדש א׳. לעיל (כח נ)  דגדלי
 איחא דאספסתא נגמר נחדש אי, אלא דשם
 מנואר דגם לרי״ש הוה חזקה על ידה, וע׳ חוסי
 נר״פ ד״ה שלשה חדשים נראשמה. !רש״ש!



 לב הגהות בבא כתדא דף לט ע״ב - דף מכ ע״כ וחידושים
ל קלא ורמינהו כוי. ״  למימרא דלוקח א
 לכאורה לפי מ״ש החוס׳ לעיל(לח.) ד״ה מחאה
 (ושנוי עוד בדף (כ״ח כ) בד״ה אלא מעחה
 מחאה) דחזקה נשמעח טפי ממחאה אין זה

 רומיא.
. עי׳ רשב״ס ן ן והשותפי / האומני י  מתנ
 שהביא בשם ר״כ דל״ג האומנין ובמשנה
 שבירושלמי ה״ה הוא בגי׳ הר״ג, ועי׳ מה״פ שם
 שכ׳ דלא מטעם הרשב״ס אלא משום דל״ד
 לאינך דהוו בקרקע וג״ש וזה הוי במטלטלין,
 ושמואל דחני אומן ס״ל דמיירי באומן בנין או
 לעבד שדינו ג״כ ג׳ שנים וע׳ לקמן מה ע״ב
 ראה עבדו ביד אומן, והוא מחוספחא פ״ב
 וירושלמי כאן ה״ה. :יפ״ע,
ן אין להם חזקה. לעיל כט ע״ב  והשותפי
 ד״ה דלא, ןוע״ש לג ע״א ד״ה אכבשיה], ודף
 נז ע״ב ד״ה בשוחפין. [ב״ק לד ע״א ד״ה
 כשפטמו]. !לבוש, מא״״
ש חזקה. (ב״ב מז ע״א) רשב״ס ד״ה  לא לאי
. !לבוש) p 

 לא לאב בנכסי. לקמן מו ע״א ד״ה ירד, ודף
 מז ע״א ברשג״ם. !.מא״! •
גדר. לקמן נא ע״ב ד״ה  בנכסי הגר נעל ו
 נעל, ודף נג ע״ב ברשב״ס, עירובין בה ע״א,
 ודף סה ע״א, יבמוח נב ע״ב ד״ה כעודר,
 כחובוח צג ע״א ד״ה משהחזיק, וד״ה ומאימחי,
 קדושין כו ע״א, ב״ק ט ע״א ד״ה משהחזיק,
 ב״מ ח ע״א, ודף יד ע״א ד״ה עד, מכוח טז
 ע״א, חמורה ו ע״א ד״ה שאני. !מא־נ!
. (ב״ב נג ע״ב) רשב״ם ש ״ ץ כ ר פ דר ו ג  נעל ו
 ד״ה כמה, (כתובוח צג ע״א) תום׳ ד״ה
 ומאימתי, (ב״ק ט ע״א) חוס׳ ד״ה משהחזיק.

 !לבוש)

דה ן שמו ו כג  רשב״ם. ד״ה מנכסים ב״ח. ו
 כו׳. ע׳ מהרש״א. ויותר ה״ל לדקדק מסיום
 דבריו אבל משועבדים ל״י דעדים כו׳ ל״ל מלא
 כר, דילמא טעמא הוא משוס דטענינן נהו
 שפרעו. !רש״ש!
מבקש שלא לפרסם. ף איניש. ו י ז  ד״ה י
 נ״ב יעוין תוס׳ גיטין ל״ג ע״א ד״ה ובי תלתא.
 ;רב״פ:,
׳ ואכלתי כל ען כו  ד״ה והאריסין. אם טו
. כצ״ל. !רש-יש! ׳  הפירות כו
מר לו כו׳. או  ד״ה אבל בנותן. בפנינו ו
 כצ״ל. וכ״ה ברש״י שברי״ף. :רש״ש::
. ן ורשי ג דבי אע״  תוספות. ד״ה מלוה. ו

 נ״ב יערן לקמן קע״ה ע״ב תוספות ד״ה לא.
 .;רב״פ!

. י  ד״ה ואי ס״ד. דעדיפא מיניה קא משנ
 נ״ב וע׳ בנמוקי יוסף. ..בנא״ח
. כתבו ׳  בא״ד. אלא שמא דעדיפא וכו
 בלשון ספק, דאפשר דאף בלא שטר אפ״ה הוי
 כמתאה, עיין בטור. ובעיקר הקושיא נראה
 פשוט דבעי לאוקמי ב׳ הברייתות בחד גוונא,
 וכ״נ הלשון דבהדדי איחנו, ובמוכר שדותיו סתם
 תריוייהו איחנהו. וראח״ה)

 דף מב ע״ב
 גמרא. במערחא דבי רב זכאי. הזכירו זה
 לומר שאף כשהיי נחבאים במערה מפחד אויב
 מגור מסביב היו עוסקים בחורה, שכל כך היו
 דברי חורה חביבים עליהם, דכוחיה בפא״ט
 ןחולין מו.] ערוקאי, וכה״ג טובא. ,:יעב״ץ:
רד ברשות. ה״נ ו תף כי ל שו א ו מ  והאמר ש
 מקשה בירושלמי ה״ה דשמואל אדשמואל ומשני
 כי הכא, ולהאי גיסא דלפלגא גרע ול״ה חזקה.
 !יפ״ע!

רד ברשות. (ב״ק לד ע״א) תיס׳ ו תף כי  שו
 ד״ה הכא. -לבוש!
. ודאי מסתבר דטסי ׳ ל להאי גיסא ובו ״  א
 אורחייהו למיכל כל חד סלגא מג״ש מלכולה, רק
 משוס דכדזבין כולה אורחא למיבחב שטרא
 ולהזהר בו לפיכך א״ל לאידך גיסא. ולפ״ז לרבינא

 בלפלגא אין שוס חזקה, וכ״כ לדינא כה״פ.
 (יאמיה!
ל שותף. נ״ב יעוץ חוס׳ א ו מ  גופא אמר ש
 ב״ק ל״ד ע״א ד״ה הב״ע. !רב-יפ!
 בשבח המגיע לכתפים. (ב״ק צה ע״3) חוס׳
 ד״ה שבח (ב״מ כט מז נ נג נז). (א״ה חמשת
 אלו בקשנו ולא מצאנו במקומוחם למושבוחס
 ואולי צ״ל במקום אשר כתוב ב״מ יאמר ב״ב
 ומשם תראנו ותמצאני ןלעיל משובצים כ״א
 במקומו]). :לבוש!

ו דאי בעי א״ל. עי׳ קצות סימן קמ״ו  מג
 סקי״ב בסוסו. ,:ג־ מהדש־־א;
י בכדי. ב״מ יד ע״א, כתובות נג ז ו י ז  לא שד
 ע״ב, גיטין כח ע״ב רש״י ד״ה טומנין. .:מאי׳נ!
ד אינש דסאיר. נ״ב תרגום סוקד עון  עבי
 אבות, סוער. ונתלף פה הע׳ בא׳, ור״ל דלמא
 הלך לתוכה לבודקה ובאמת לא קנה [יעי׳ רש״י
 ש3ת י3 ע״3]. :ר״נ ליפשיץ!

 והאמר רב המוכר. נ״3 יערן תוס׳ לקמן דף
 ע״ז ע״א ד״ה חוזר, ותיס׳ סנהדרין כ״ט ע״ב
 ד״ה הודה. :רב׳יפ:.
 המוכר שדהו בעדים. (גיטין כ ע״ב) חוס׳
 ד״ה וכותב, (גיטין לג ע״א) תיס׳ ד״ה ובי
 תלתא, (נא ע״א) תוס׳ ד״ה או, (ב״ב עז ע״א)
 סיס׳ ד״ה חוזר, (קעה ע״ב) תיס׳ ד״ה לא,
 (סנהדרין כט ע״ב) תוס׳ ד״ה הודה. !ליוש;
ר קלא א״ל. ט ׳ ש  המוכר שדהו בעדים כו
 לקמן עז ע״א ד״ה תוזר, וע״ש ע״ב ד״ה נקנה,
 ודף קעב ע״א ברשב״ס, וע״ש קעה ע״א ד״ה
 המלוה, ועיין ע״ב ד״ה אינו, וד״ה לא, כתובות
 צ ע״א ד״ה לא, וע״ש ק ע״ב ד״ה דאמר, וד״ה
 חייב, גיטין כ ע״ב ד״ה וכותב, ודף מא ע״ב
 ד״ה כגון, וע״ש לג ע״א ד״ה ובי חלחא, ודף
 נא ע״א ד״ה או, וע״ש יא ע״א, ודף יח ע״א
 ד״ה מה, ודף נ ע״ב ד״ה לסי, קדושין כז ע״א
 ד״ה חוזר, ודף כח ע״א, וע״ש ס ע״ב, סנהדרין
 בט ע״ב ד״ה הודה. ומא״נ!
 גובה מנכסים משועבדים. נ״ב יערן חוס׳
 לקמן קע״ה ע״ב ד״ה לא, ותוס׳ כתובוח דף
 נ״ה. !רבייפ;

ו . וקיבל עלי  רשב״ם. ד״ה המוכר שדהו
 אחריותו. עי׳ ש״ך סימן קטז סק׳׳ה.

 :ג׳ מהרש״א)

ת. ד״ה אתא. ומסיק דאינהו ספו  תו
. בצ״ל ׳ י כו ״ ר ע ד מ ש א מ ר כרשב״  דאמו
 ומלת והכא למתוק, או דצ״ל דהכא. :רש״ש;
. עיין קצות  ד״ה נחלקה. נמי תבטל עדותן
 סל״י סק״ד. ;ג׳ וזהרש״א:
׳ד. תתקיים העדות בשאר דהכי.  בא׳
 ואפילו לרבי נמי. !׳חת״ס!
. והכי הלכתא דפסיק. נ״ב והכי ד  בא״
 הלכתא ואפילו לר״נ דפסק כוותיה דרבי נמי כו׳
 כצ״ל. !קרני ראם!
. נ׳׳ל דתיבות ״רב . דפסיק רב נחמן ד  בא״
 נתמן״ מיותרין. וצ״ל דססיק כוותיה. וקאי אר״י
 דפסיק במכות כר׳ יוסי. :ראמיה׳
נ כוותיה ״ . והכי הלכתא דפסיק ר ד  בא״
׳ לרב כוי. י״ל ב׳ תיבות אלו ואפי׳ לרבי,  ואפי
 צ״ל לעיל קודס חיבות והכי הלכתא, וכצ״ל ואפי׳
 לרבי והכי הלכחא דפסק ר״נ כוסיה נמי מצי
 למימר כו׳ כצ״ל. ועי׳ ס׳ הפסגה חוברת ח׳
 עמוד זי. וחהרש״ם!
. דהא מכחשי אהדדי לא. ועי׳ עוד  בא״ד
 בסוס׳ סנהדרין ל״א מ״ש בזה, ולקמן קי״ד
 ע״א, ועי׳ חיס׳ סנהדרין ט׳ ע״א וק״ל. ,מת״ס;

 דף מב ע״א
׳ ר וכו ט ש רו ב  גמרא. המלוה את חבי
יף. לקמן קע ע״ב ד״ה אין ז  בצינעא קא י
 הלכה, כחובוח מד ע״א ד״ה אימור, ודף צ ע״א
 ד״ה לא שנו, קדושין כח ע״א, גיטין יז ע״ב ד״ה
 עד, ודף כ ע״ב ד״ה וכותב, וע״ש לג ע״א ד״ה
ו נא ע״א ד״ה או דילמא, ב״ק קד ד  ובי תלתא, ו
 ע״ב ד״ה מנוה, ודף יד ע״ב ד״ה ש״מ, ב״מ
irw .יט ע״א ד״ה וליחוש 
 מלוה על פה אינו גובה מן היורשים.
 עמ״ש ב״ק ק״ד ע״ב. :יפיע!
. (גיטין כ ע״ב) חוס׳ ׳ ף כו י ז  מלוה כי קא י

 ד״ה וכיתב, (לג ע״א) חוס׳ ד״ה ובי חלחא.
 !לבוש.

יף. נ״ב יעוץ תוספות לקמן ז  בצנעא קא י
 ק״ע ע״ב ד״ה אין, ובתוס׳ גיטין נ״א ע״א ד״ה

 או דלמא, ובתוס׳ ב״ק י״ד ע״ב ד״ה ש״מ.
 !רב״פ:

יף ז  מלוה אזביני קא רמית מלוה כי קא י
. עחוס׳ גיטין נ״א א׳ ד״ה או ׳  בצנעה כו
 דלמא, דדוקא מלוה אבל שאר התחייבות דמי
 למכר. !מהרש״ם!
 אכלה בפגי הבן. לקמן נ ע״ב ד״ה כגון.
 כחובוח יז ע״ב ד״ה ואחת. ,מאיו:
׳ ורמינהו אכלה כוי.  ת״ר אכלה האב כו
 [תיססתא ס״ב]. :בואר!

 ד״ה האי עובדא. מרי דפדדיםא גבי
 סהדי. ברמב״ם וש״ע סי׳ רה ס״ז כתוב בב״ד,
 ובת׳ בית יעקב סימן מג כ׳ דדוקא הוא בב״ד
 והאריך טובא. !גי מהרש״א)
א ל ר מכירה ש ט ל כתוב לי ש ״ א . ו ד  בא״
. דאם יבואו שניהם חושש המחזיק ׳  בפני כו
 דילמא יחזור בו המערער מהמכירה ושוב לא
 יוכל לטעון לקוחה היא בידי מקודם ואכלחיה שני
 חזקה, דא״כ נמה רצה לשוב לקחחה עוד הסעס.
 ואף דעביד אינש דזבין דיניה (לעיל ל 3) מ״מ
 הוא אינו רוצה להמס בזה. ועחה לא יוכל לטעון
 דזבני לדיני ולעולם לקחחיה מקודם דמסחמא
 יחזיר לו השטר משכנחא והיא כחובה בעדים
 ויראוה המערער דבמשכנחא אכל לה. אך
 הרשב״ם כ׳ בסה״ד והוא לא יתן לבו כוי, משמע
 דאם היה טוען כן היה מועיל, וע״כ בלא החזיר
 לו השטר משכנתא. ואולי כוחבין גס שטר
 משכנתא אפי׳ אין מלוה עמו. או היה בלא עדים
 אלא בכ״י לבד. רק די״ל דהוי כחוזר וטוען
 דמכחיש לגמרי טענחו הראשונה דעכשיו קנאו
 כפי שטר המכירה, ויש לדון בזה. !רש״ש)

 דף מא ע״א
 מתג*׳. כל חזקה. עמש״ל כח ע״ב. !יפ״ע!
צ טענה. (ב״ב נב רושה א״ ם י  והבא משו
 ע״א) תוס׳ ד״ה ומודה. .:לבוש;

׳ מחמת ירושה. לעיל ית ע״א ד״ה  חזקה כו
 הכא נמי. ודף נב ע״א ד״ה ומודה לי. כתובות
 יז ע״ב ברא״ ש ד״ה מחאה. !מאייו!
ם ירושה. עי׳ מהרי״ט ח״א ס״ט  והבא משו
 בדף ד׳ סוף ע״ג. ,׳גי מהרש״א!
ך לאלם. כסובוח לו ע״א,  גמרא. פתח פי
 ודף סח ע״א ד״ה לדידה, גיטין לז ע״ב,
 סנהדרין לא ע״א ד״ה הוא דאמר. !מא״[;
 מחילה בטעות. כחובוח נד ע״ב ד״ה אע״ס,

 ב״מ סו ע״ב ד״ה החס, סנהדרין ו ע״א.
 !מא״נ:
פך אי הוה ידעת לא עבדת כי חיכי ו  את ג
 דאת כוי. עי׳ מהרי״ט ח״א סי׳ קב, ורשד״ם
 מ״מ סי׳ קטז, ומהרי״ק שרש כ בזה, וע״ש שרש
 קיא ושרש צד, ועי׳ ירושלמי ב״ק שהובא בש״ך

 ח״מ סי׳ עה סקס״ז.
 ד״ה והא אחזקי. אלא שתק הרי חזקתי
 חזקה כו׳. כצ״ל. !:רש״ש,
ן הסוגיא מוכחת ת. ד״ה והא. ואי ספו  תו
 כן. משום דא״ל את גוסך אי הוה ידעיח כו׳,
 ואכתי איכא למימר דהכי הוה עובדא, מעיקרא
 ודאי בטעות הוה(מלילה לר״ע להשיג גבול חברו
 במזיד), ושכנו סייעו בטעות, ואת״כ כשנודע לו
 טעותו חזר בו ופייסו ר״ע במעות, כדי שלא
 יצטרך לסתור הכותל, והלה קבל ממנו דמים
 ומחנ לו באונס, קסבר מדסייע בהדיה אמיל לסוב
 ולא יזכה בדין, משו״ה נמפייס עמו מממילה,
 והשמא קהדר ביה במר דאמייא ליה דממילה
 בטעומ לאו כלום הוא, להבי האידנא קמבע ליה
 בדינא ובעי ליה לאהדוריה ליה דמי דקביל מיניה
 ידי״ק. ויעב״ץ:
. ׳ ׳ אחד כו ׳ שם בתום׳ פי  ד״ה שלא. ופי
 כצ״ל בדלי״ח. (רש״שו
. מדקתני כל חזקה. ר״ל דק״ל ל״ל  בא״ד
 כל, פשיטא דחזקמ יום אחד לא מהני בלא טענה.
 וע״כ בנ״ש. ;ראמ״ה!
׳  ד״ה אמר. וקשה דבפ׳ איזהו נשך כו
 למימרא דסבר ר״נ מחילה דטעות לא
. עי׳ קצוח החשן סי׳ קמב ׳  הויא מחילה כו
 סק״א. (מהרש״מ!
מר ומקני. צ״ל משוס דגמר וממני.  בא״ד. ג

 דף מא ע״ב
ש בכלל מאתים מנה. עמ״ש  גמרא. י
 סנהדרין ל ע״ב, ולא ע״ב, ובמה״פ ס״ה
 דסנהדרין ה״ב ד״ה בכלל מ״ש משינוי הגירסוח
 מיבמוח פט״ו ה״ה ונזיר ספ״ג למ״ש בסנהדרין
 שס. ויפ״ע;

. סנהדרין לא ע״א ד״ה שביח  נחלקה עדותן
 שמאי, נזיר כ ע״א ד״ה מי שהיה. ;מאיינו
לו חד אפי ] ו ׳ כו ר בקשתא בעיליתא ו ד ד ] 

. (ב״ב ל ע״א) חוס׳ ד״ה לאו. ׳ ומא כו  י
 ילבוש, מא״1)

ומא. עי׳ מהרי״ט חלק ח״מ סי׳ לו חד י  אפי
 כ״ו ומ״ש עליו בקצות סימן קמ״ו סק״ט.

. אבל אכלה שית שנין. עי׳ מ״ש שם  בא״ד
 בנימוקי יוסף ובגליון. !ג׳ מרדש״א)

 דף מ ע״א
 גמרא. מודעה בפני שנים. כתובות כ ע״א
 ד״ה ור״י, ודף יט ע״ב רש״י ד״ה אדעתא, עט,

 לקמן קט ע״ב, וע״ש קעה ע״ב ברשב״ס.
 :מאייו!

 קנין בפני שנים כו׳. (קדושין סה ע״ב) תוס׳
 ד״ה לא, (סנהדרין ו ע״ב) סוס׳ ד״ה צריכא.

 :׳לבוש!

ת בשלשה. [כתובות כא ע״א  וקיום שטרו
 ד״ה הנת, ודף בב ע״א ד״ה ודילמא, ב״מ ז
 ע״א], סנהדרין ג ע״א ד״ה לרבא. !חא״נ, לבוש!
 דסתפ קנין לכתיבה עומד. [כחובות מג ע״ב
 ד״ה ומוספת], ודף נה ע״א ד״ה כחוט, [וע״ש
 ע״ב ד״ה מחגח, ודף פג ע״א, וע״ע קא ע״א,
 ודף קב ע״ב ד״ה טחנו, ועיין בהג״ה אשר״י,
 ודף יג ע״ב, קדושין בז ע״א ד״ה חוזר, גיטין
 נא ע״א ד״ה בשקנו, ב״מ טו ע״א ד״ה כגון].
 מאייו. לבוש!
לו  רשב״ם. ד״ה הודאה בפני ב׳. אפי
. מר פרעתי נ לו א״ ׳ ו  הוציא כו׳ כת״י כו
 הרי״ף והראי׳ ש בסוף מכלחין חולקין בזה וס״ל
 דנאמן לומר סרעחי, ועיין מ״י לקמן 3פ׳
 המוכר אה״ב(דף קצב) על הא דשטר טס היוצא
 על הימומיס. ;רש״ש:
לו הוציא המלוה על הלוה . אפי  בא״ד
ו כוי. עי׳ תשו׳ רעק״א מ״מ סי׳ קי. ד  כתב י
 (מהרש״מ)

 ד״ה קיום שטרות כו׳. והוא [נקרא]
 הנפק. כצ״ל. ור״ש מדסוי!
ל ״ י ת. ד״ה מחאה (בעמ׳ קודם). ו ספו  תו
׳ דהא אפילו  דתקנת חכמים היא כו
 יתברר לנו שלא שמע המחזיק מחאה

 מהני כוי. עי׳ חחס סופר ת״מ סי׳ צח.
 :מהרש״ם!

ל וכוי. הקושיא רק ״ מ א״ת מאי ק . ו ד  בא״
 לדעח ר״י בשם ר״ח. אבל לרש׳׳י ה״ל רבוחא,
 דטון לבכ״מ מפיהם ולא מפי כחבם והבא
 חדוש, ה״א דצריך לכה״פ לגלוח דעחו בשעחה.
 ראמ״ה!

ג ד כו׳ פשרה ביחיד אע״ עו  ד״ה קנין. ו
 כו׳. ראיה זאח חמוה, וכבר דחוה בעצמם
 בסנהדרין שם. !רש״ש;
ב נן בפ״  ד״ה קיום שטרות. והא דאמרי
 וכוי. א״י מאי ק״ל, הא מוכח החם דגם בלא
 דשמואל לא מהני אי לא כחבו ב״ד. וע״כ דמשום
 דיש מקוס לטעוח דסגי בבי. ואמר שפיר דמלשון
 ב״ד אין ראיה לשמואל דמכשיר בכ״מ. !ראמ״ה)
. במ׳ טמ  ד״ה אמאן. תימה מודעה דמאי
 יעקב סימן מ״ג עלה ל״ח ע״א כ׳ ישובים
 שינים. וג׳ מהרש״א)

 דף מ ע״ב
נן ביה באונסא. לקמן מח  גמרא. אנן ידעי
 ע״א ד״ה אמר, יע״ש ע״ב בד״ה אבל. :מא״נ!
 אמרה ליה אי כתבת לי כוי. כצ״ל. ירשי-ש!
. גיטין. !מא״[! רו  זילו אטמו

. עיין מיר וקציעה סי׳ ׳ ל לא מר קנה כו ״  א
 רמ״ב בס״ד. :יעב״ץ׳
לא היא התם מוכחא מילתא דמחמת  ו
. צ״ע דבקידושין ׳  אונסא הוא דכתב לה כו
 הא הוי כזטני, ועמוס׳ לקמן מ״ח ב׳ ד״ה קדיש
 וכוי, ול״מ מודעא בלא אונס והכא הוי אונס
 מדנפשיה שרוצה לישאנה ולא הוי אונס. וצ״ל
 דבצרוף מודעא מהני גם אונס כזה, ועי׳ נמיבומ
 המשפט סי׳ ר״ה סק״ז בזה. (מהרש״ס)
׳ י רבא וכו ד . מו  רשב׳׳ם. ד״ה ומשני
. דכרים אלו וכעין אלו ׳  דמתוך פחד ובו
 בדבור שאמ״ז צ״ע לכאורה, ועיין 3כ״י. ו3אממ
 הכא הוה כשדה זו ממש, אלא מודעה כמבינן
 דבלא״ה לא ימברר אונסו. ונ״ל פירוש רטנו,
 שכוון דלא הקשי לן מ״ט לא ניחוש שמא אנסו
 על שדה סחס דא״ל אס חמכור לי אחח
 משדוחיך מיטב ואי לא אבבשיה וכר, ואהא משני
 רטנו דטון דמ״מ אס לא ימלא רצונו יפסיד
 פרדסו ל״ש אגב אונסיה גמר ומקני. דדוקא אס
 האונס הוא דבר אחר כגון הכאה אמרינן גמר
 ומקני, אבל באומו דגר עצמי שבידי האונס ואייל
 אי שקלח דמי מוטב ואי לאו הרי הוא שלי מ״מ
 ל״ש גמר ומקני דמסירח הפרדס אינו בבחירחו,
 ול״ד לשדה סחס. ועמ״ש לקמן מ״ח. (ראמ״ר,



 הגהות כבא נתרא דף מכ ע״כ - דף מה ע״א וחידושים לנ
 אמות לקוברו כו׳. עי׳ רמב״ן שכ׳ לאין אלס
 זוכה בקברו מחיים. (חהרש־-0 •
ן כו׳, שי ו ג דקד ״ פ ע ב מ ש  בא׳׳ד. וכץ מ
 נ״ב ע׳ ;ודע ניהולה מ״ח ח׳ אה״ע סי׳ פ״יד
 פייה. ,:בנא״ה
ן הרי את דושי ג הקי ״ פ כ״מ ב . ו  בא״ד
ש לי קרקע י  מקודשת לי על מנת ש
. עי׳ נודע ׳ ע דאפשר דאין לו כו מ ש  מ
 ניהודה מ״ח אה״ע סי׳ פד פה, ועי׳ שו״ת
 רמ״ץ א״ח סי׳ יד שהביא גם מב״מ מ״ו
 ואסיסח זקנים שם בשם ריטב״א, ועי׳ מהר״ס
 שיף ב״מ ד׳ בשם ר״מ מרוטנבורג, והראוני

 בר״ן קידושין פ״א שהעיר מב״מ מ״ו הנ״ל.
 מהרש׳ ם;!

י כשקרא נן למחז ישי לא חי . ו  בא״ד
 כדאשכחנא גבי אודיתא דנפק מבי
 איסור. והא דלא שיקר איסור החס לאקנוי אגב
 קרקע אע״ג דליח ליה, כבר נשמרו חוס׳ מזה
 שם, משוס דאידיחא עדיפא טפי. איברא לפוס
 מאי דכחיבנא החס ליכא להוכחה זו לגמרי,
 נסרטוח לפר״י שם, וכן נראה שאין עיקר לדברי
 ר״מ הללו, כדי לדחוח מחמסס דברים מפורשים

 בכמה מקומוח בחלמוד, ועיין פרק הזהב.
 יעני׳ ץי:

. ול״נ י  בא״ד. הקשה מהר״ר חזקיהו וכו
 שכונח ר״ח בזה דדוקא בקטן שהוא מחחייב ע״י
 ההודאה נאמן לחייב עצמו וממילא כמשך החיב
 גם על ב״כ, משא״כ בשעבוד דעיקרו לייישין
 ולקוחוח, דמיניה בלא״ה גבי מגלימא דענ
 כמסיה, לא מהני הודאחו לחייבם. יראיז־יד׳
מ ״ מ  בא״ד. הקשה מהר״ר חזקיהו ד
. עי׳ קציח ׳  ניחוש הכא דלמא אקני כו
 המש! סיס״י קצד. :מהרשי״

 דף מה ע״א
 גמרא. אי דאית ליה ארעא אחריתי
 עליה דידיה הדר כוי. עי׳ מומים סי׳ קיא
 סק״ה. !מהושיס

 לעולם דלית ליה ארעא אחריתי דאמר
. עי׳ ש״ך ח״מ סי׳ קכג ׳ י כו  לא ניחא דליהו
 סקכ״ד ורס״י לז, ושער משפט סי׳ קיד סק״ב.
 ומהרש״ם

 דסלקין לעילא. מכאן נראה שהימה מצודחו
 של רבא פרוסה בא״י. :

. ב״ק ׳ ן לתתא כו  דסלקין לעילא ודנחתי
 כ״ג ע״ב, ודף קי״ג ע״ב. ירש־ש, מהרש •ם!

. עי׳ בכל ׳  ל״ ש אלא שמסר לו בעדים כו
 זה בשו״מ בימ אפרים מי״מ סי׳ סי, ובבת עיני
 בחי׳ לב״ב. זמהוש״ם)
ל לומר. עי׳ ירושלמי פ״ו ו כ  מתוך שי
 דשבועוח ה״א א״ר יודן אין אומרים בממון
 מאחר דהיינו מיגו, ושם י״ל משום דהו״ל מיגו
 דהעזה בבע״ח, וע״ע בה״ח שס חד ב״נ קם עס
 חבריא בשוקא כו׳ ומפרש לה הנו״י במגו,
 ומשום דמגו להוציא ל״א והחפץ הוא בחזקת
 בעליו הראשונים, וענו״, סוף פרקין, ויש
 להאריך ואכ״מ. ועי׳ ירושלמי שבועוח ס״ז ה״א
 גבי ר׳ יוחנן אין אומר בממון מאחר ופי׳ הפ״מ
 דהוא בתמי׳. !:•פ״ע;

 לקוחה היא בידי. לעיל לג ע״א ד״ה מיגו,
 ודף ע, כמובומ פה ע״א ד״ה אימ. !מאיי;
 רשב״ם. ד״ה אלא שמסר לו. דמילתא
. ׳ י לא משקר אינש כו י גלו  דעבידא לאי
 והא דל״א מיגו דפרעתיך בפני פלוני ופלוני
 שמתו, ע׳ ברא״ש. אבל ברשב״ם נראה דס״ל
 כמ״ש הר״ן שם בשם הרשב״א דאפי׳ טעין הכי
 אינו נאמן, דדוקא במייחד עדיו והס עתידים
 לחזור הוא דמהימן משוס דמירחח ולא משקר
 ע״ש. !וש־ש1

מר ל לו ו כ  ד״ה אבל מסר. מתוך שי
ל ״ ׳ (כצ״ל) כי א  להד״מ שלא מסרתו כו
. משמע דאי ליכא מיגו דלהד״מ ׳  נמי אתה כו
 אינו נאמן לומר מכרח לי, וא״כ בדאיכא עדים
 שמסרו לו אסי׳ דלא ידעי שנחן לו לחקנו לא יהא
 נאמן, ולעיל פי׳ בפני עדים לתקנו וע׳ בסוסי.

 :רש־ש־

ת. ד״ה מאי נ״מ. תימה דנ״מ ספו  תו
פטר כוי. כצ״ל. !רש״ש:  שי
. עי׳ יח מידי ן דהשתא לא מרו ו  בא״ד. כי
 סיס׳ כתובית דף צ״ב ע״ב ד״ה דינא הוא כו׳
 דאי טריף ליה מיניה בתר ראובן אזיל, ועיין
 בקצות סימן לז סק״ה. :ג• מהרש״א)

 מידו זוכה, ובגזלן ישראל דלא שכית לא תקנו.
 ;האמ״הו

ן דסיקריקון שם דף . ובשמעתי ד  בא״
 נ״ה. נ״ב צ״ל אין אנסרות בבבל, שס דף נ״ת
 ע״ב, וכן מצוין בהרא״ש. ורב״פז
 ד״ה אלא. עי׳ מהר״ס דמסיק דפסול דנוגע
 בעדות הוא מפאת דאדם קרוב אצל עצמו ולא
 מפני שהוא משקר, והש״ך בר״ס ל״ז תולק עליו
 ע״ש. ונ״ל ראיה להש״ך מהסוס׳ לקמן (מז.)
 סד״ה הבלן שכ׳ דמשוס אתלוסי כו׳ לא יעיד
 שקר, אנמא דטעמא הוא משוס דמשדינן ליה
 במשקר, ועמ״ש לקמן(קנט.) עוד ראיה ברורה
 מהגמרא. ירש״ש;

 דף מד ע״ב
׳ אפותיקי. לקמן קכז ע״ב  גמרא. עשה כו
 ד״ה גובה, כתובות מט ע״ב ד״ה הוא, גיטין מא
 ע״א ד״ה אשה, ב״ק יא ע״ב, ועיין מה
 שכתבתי. ומא״נ!

ו אפותיקי. עמ״ש ב״ק יא ע״ב.  עשה עבד
 !יפ־ע׳

. (כתובות מט ׳ ו אפותיקי כו ר ו וחמו ר  שו
 ע״ב) תוס׳ ד״ה הוא. :לבוש:
י אגב קרקע. קדושין כו ע״א, ב״ק  מטלטל
 קד ע״ב ד״ה אגב. :מאייו׳

 דלא הוה ליה ארעא מעולם. (ב״ק קד
 ע״ב) תיס׳ ד״ה אגב. !לבוש

ר עליה. [כתובות ז ו חו  נמצאת שאינה של
 נד ע״ב ד״ה אע״ס], ודף צג ע״א ד״ה

 משהמזיק, ןוע״ש צד ע״א, ב״מ יד ע״3].
 יימא״נ, לבוש

. נ״ב ׳ ו וכו ר עלי ז ו חו ל נו ש  נמצאת שאי
 הא דהוצרך לומר רנין נר שמואל לעיל לומר
 הטעם דאינו מעיד משוס דמעמידה נפט נע״מ,
 וטפי הו״ל לומר דהוי נוגע כעדות כדי שלא
 יחזור עליו, צ״ל דס״ל כרנ זכיד דאפי׳ ננמצאת
 שאינו שלו אינו חוזר עליו, או דהוצרך לומר טעם
מ נפרט כשעת מכירה דאינו ״  דמעמידה מ
 מקנל עליו אפי׳ אתריות דגזילה נמי או דמכיר
 שהיא נח חמורו, והתוס׳ לעיל מ״נ ד״ה מפני
 דמוקמי נמי דרנין מיירי נמכיר שהיא נח חמורו
 מחמח קושיא אחרינא דנוגע נעדוח מצד
 סרעומס ע״ש, ע״כ צ״ל נמי דס״ל דרנין ס״ל
 כרנ זניד ודו״ק. ועי׳ נש״ך נסי׳ ל״ז דהעיר על
 דנרי החוס׳ דלשם, דלפי דנריהם חקשה הכא
 נסוגיא גני פרה וטליה כיון דאכחי לא ידע
 הש״ס מחי׳ שהיא כה חמורו א״כ הקשה נלאו
 דכרי ר״ס ג״כ הוי נוגע כעדוח מצד חרעומח
 ע״ש, ולעג״ד י״ל דגכי פרה וטליה לא שייך
 תרעומת כלל דהא הנגזל יצטרך לשלם לו מחמח
 תקנת השוק, משא״כ כקרקע ליכא תקנת השוק

 ימ״ק. ווזש״ל)
 רשב״ם. ד״ה לא משתעבדא. דל״ ל קלא
. הן המלוה גופה ודאי אית לה קלא כיון ׳  כו
 דכשטר היא ולכן קרקעי משתעכדי, אלא ע״כ
 כוונתו אף ששעכד כפירוש מטלטלין כהשטר
 מ״מ לא מישחעכדי דל״ל הלא להשעכוד
 דמטלטלי וכמו דאמרינן כסמוך נענין אפוחיקי.
 ועיקר הטעם דמטלטלי לא משחעכדי, הוא
 כמ״ש הטור ר״ס קיג, ומה שהקשה עליו
 הסמ״ע שס מאפומימי, לה״מ דאפוחיקי ל״ל
 קלא אכל המלוה אימ נה קלא כנ״ל. ירש״ש!
י . אבל אקני ליה מטלטל ן נ  ד״ה ומקשי
׳ דכל דאי ל״ק דאסמכתא כו׳.  גרידא כו
 תמוה דגם אגכ מקרקעי הוה אסמכתא ולכן
 אר״ח והוא דכ״ל דלא כאסמכתא, וא״כ אפי׳
 אקט ליה מטלטלי גמדי וכתכ דלא כאסמכתא
 נמי. אלא הטעם דמטלטלי גרידא ל״ל קלא
 וכמש״כ כסמוך. 1רש״ש)

. זה האיש לא נתפרש ממנו. צ  ד״ה ל״
 צ״ל לא נתפרשנו ממנו. !מרא״כ;,
׳ אלא ן כו ל ז  ד״ה נמצאת. אבל בלוקח מג
 הדרא ארעא והדרי פירי. תמוה דפירי מאן
 דכר שמייהו הלא לא אמר שמואל אלא שכת. וע׳
 כש״ע סי׳ שעג ס״כ וכהגר״א שם. !רש״שו
לא גזלה מעולם. י במכיר. ו  ד״ה ומשנ
 ר״ל שלא מכרה וגזלה, ולקמן מ״ה א׳ ד״ה אכל,
 לא כ״כ, דא״כ אצ״ל. :דאמ-ה;
פרך א״ה מ למי . ה״ ן  תוספות. ד״ה כגו
. עי׳ תשו׳ כרכת ׳ שדה נמי כו  אפי׳ בית ו
 יוסף אה״ע סי׳ צו. !מהרש״ם!
ן לו ד׳ ן לך אדם שאי  ד״ה דלא. דאי

 לל״ק דאכיי ככ״ק שם דחרעומוח לאו למילחא
 היא. ירש״ש)

. צ״ע דאי משוס ׳ די וכו י  בא״ד. א״נ הכא מי
 חרעומח חשדינן דמשקר א״כ האי דקאמר לוקח
 שמכיר נאמר דמשקר כדי להכשירו. וכלכ יהיה
 לו חרעומוח. ;ראמ״ה
׳ במכיר בה ירי אפי . א״נ הבא מי  בא״ד
ו דליכא תרעומת. עי׳ מהרי״ט  שהיא של
 ח״א סי׳ יד כאמצע החשוכה, ועי׳ כש״ך ח״מ
 סי' לז סקכ״א. :.מהרש״ם •
ך. עי׳ כחוס׳ נדה י י דלא שי ״ ר או . ו ד  בא״
 דף נ׳ ע״א ד״ה ורבי מאיר. !ג׳ מהרש״א)
. כנימוק״י כשם הרמב״ן ן  בא״ד. אלא בממו
 מכואר. עי׳ ש״ך סימן לג סק״י, וכסמ״ע שם
 ס״לן כ״ז. !ג׳ חהרש״א,

 דף מג ע״ב
ד. סוכה ל  גמרא. מכר לו בית אינו מעי
 ע״כ ד״ה וקרקע, כחונוס קט ע״א ד״ה
 אדמון. ימא״נ:
 מכר לו פרה כוי. (סוכה ל ע״כ) חוס׳ ד״ה
 וקרקע. !לבוש,
ר לי היום כל ו מ  רשב״ם. ד״ה אד״פ. ש
. צ״ל דכוונחו על עומרי השדה ׳  השדה כו
 החלושים, או כקמה העומדח ליקצר מיד דא״צ
 לקרקע עוד, דכמחוכר אין דין שומרין כדאיחא
 כפרק הזהכ יכס׳ שכועח הדיינין. אך מש״כ עוד
 הלכך נעשו ש״ש זל״ז להחחייכ כאונסין, חמוה
 דש״ש אינו חייכ כאונסין. ירש״ש)
ש זה לזה להתחייב ״ . נעשו ש ד  בא״
 באונסין. ונ״כ חיכח כאונסין טס״ה, וככ״י
 סימן קעו אוח י״א ליחא. ומדא״כ)
. ר״ל הא ׳ רו וכו . דבלא חלק חבי  בא״ד
 דחכירו שומר שדהו למחר אינו כשכרו רק דצריך
 לשמור חלקו ממילא שומר גם אח זה. !ראמ״ה!
ן דמן ו . דכי ׳ אי בעית אימא כו  ד״ה ו
נ ד יהודה שהרי ממ״ ן אוקימנא בי  הדי
י חלק בה הרי יהודה מוחזק כו׳. ן ללו  אי
 עי׳ כה״ג חוס׳ לקמן פ״א כי, וחוס׳ קידושין
 ע״ט אי, ואסיפת זקנים כתובות י״א. !מררש״ם)

ד ע״א ף מ  ד
י רשות. ב״ק דף סז, ו נ ש ושי או  גמרא. י
 סוכה ל ע״ב. ,חא״ר.

ת לוקח. עמ״ש ב״ק רש לאו כרשו ו ת י  רשו
 קיא ע״ב, קיב ע״א, קטו ע״א. ייפ״ע)

 שלא באחריות. לעיל מכ. ודף מו ע״ב ד״ה
 לוקח, כתובות צד ע״א, ודף צו ע״א ד״ה
 אלמנה, ועיין ק ע״א ד״ה אחריוחא, כ״מ יד
 ע״א ד״ה שיעכוד. :מא״[;
דה בפני בע׳׳ח. (ב״ב מו ע״3)  מפני שמעמי
 חוס׳ ד״ה לוקח. (לבוש:,
כל היכא . ו ד  רשכ״ם. ד״ה הניחא למ״

ן הדרא לנגזל. כ״נ דצ״ל.  דאיתא בעי
 ירש״שי•

עבדת . שהיתה משו ן  ד״ה אלא כדרבי
 לבע״ח. ל״ד, דאנן הוא דחיישינן דילמא יש
 עליו בע״ח, ע׳ לקמן(מו 3) חד״ה לוקח הא׳.
 !רש״ש׳

ן שום ן דאי ו  תוספות. ד״ה דוקא. כי
. ק״ל דהא ר על ראובן ו חז י שי  הפסד ללו
 מוקמינן במיה גזלן, וע״כ איירי בהניח קרהע
 דמטלטלי מחמי לא משחעבדי. וא״כ אפי׳ שנא
 באחריוח ישאר הקושיא מדמי מי מיאש, דהוא
 עצמו יוכל לגבוח מהיורשים לפי מאי דקי״ל
 מלוה ע״פ גובה מן היורשין, ע״ש בריש הגוזל
 ומאכיל. ;רש״ש:
. נ״ב יערן חוס׳ סוכה ל׳ . וקשה לר״י  בא״ד
 ע״ב ד״ה וקרקע, ובפירוש הר״ש והרא״ש פ״ז
 דכלאיס מ״ו. !רב״פ׳
רושלמי אמר. הראו הרא״ש כאן . דבי ד  בא״
 בלשונו. (ג׳ מהרש״א)
רושלמי אמר י דבי ״ . וקשה לר ד  בא״
. הירושלמי הוא ׳ ל בקרקע כו עי ש מו או  די
 בספ״ז דבלאים, ולפי מה שבארו הר״ש שם במ״ו
 והחוס׳ עצמם כסוכה (ל 3) ד״ה וקרקע, ע״ש.
 אין משם קושיא כלל. ,רש״ש.
ש וכוי. ע׳ כדכריהס או  בא״ד. מהני בה י
 סוכה ל׳ שהכריעו דמדרכנן הוא. ונ״ל שזהו
 חקנח סקריהון. עיין כירושלמי הנזקין דמחחלה
 היו טירסין לעולם, וחקנו שאחר היאוש הקונה

 בשבח המגיע. כ״ק צה ע״כ ד״ה שכח.
 ומא״נ)

ג רבינא. ד׳ אמות לזה  רשב״ם. ד״ה ה״
. זה השיעור ל״נ לעיל (יא.) כמשנה אלא ׳  כו
 כחצר, אכל כשדה (דמיירי הכא) הוא שיעור ט׳

 קבין ובבבל שיעור אחר כדאיחא שם כגמרא.
 ורש״ש)

טל וכוי. נ״ל לשיטח רביט ו מר שנ  ד״ה לו
 דשמין אח השבח כפי ששוה לקצור בשעחו, היינו
 בעח העמדה בדין. ואם לא נגמרו הפירוח אין
 אומרין נמחין עד שיגדלו כדין היורד ברשוח
 ממש, דהא אין שדה חבירו משועבדח לו. אבל
 בפירוח גמורוח דינו כיורד ברשוח. והאמ״ה:

 תוספות. ד״ה שותף. כדאמר בסמוך.
 לפמ״ש ברשב״ס דאינו כיורד ברשות ממש דאינו
 נוטל רק בפרות גמורים, גס קושיתס מיושבת,
 דא״א לפרש דברי שמואל לעני[ שבת כיון דאינו
 ממש כיורד ברשות. ועוד נ״ל דלשון כיורד
 ברשות נראה כמו שאנו יודעין עכשיו שהוא יורד
 ברשות ול״ש תזקה, אבל אריס נהי מרד ברשות
 משעה ראשונה, כל שהתזיק ג״ש ואינו אריס של
 בתי אבות ל״א שנתן לו רשות כ״כ שלא כדרך
 העולם, ויש לו חזקה. וראמ״ה)
. כצ״ל. ׳ יל הב לה מהמרי כו  ד״ה שבח. ז
 (רש״ש)

ל מאותן י נמי לא בע״ ״ ש . דהא ר  בא״ד
ד כו׳. כ״כ רש״י להדיח  העומדים ליבצד מי
 בב״מ שם קרוב ליקצר אלא שעדיין צריכין
 לקרקע וכ״כ שם (קי ב). ,:רש״ש)

 דף מג ע״א
 גמרא. האומר דין ודברים. כחובוח פ״ג
 ע״,. גיטין עז ע״א ד״ה והחטא. (מא׳׳[;

ן לי. עי׳ ירושלמי ר״פ ן ודברים אי  די
 הטחב. ;יפ׳׳ע;

 שלא באחריות. לקמן מד ע״א, כתובות צא
 ע״ב ד״ה מאי, ודף צב ע״ב ד״ה דינא. ;מא••(:

 ואם איתא לסלקו בי תרי. שבועות לג ע״א
 תוס׳ ד״ה קרובים, נדה נ ע״א תוס׳ ד״ה
 ור״מ. ולבוש. מא״נ)

 ואם איתא ליסלקו בי תרי מינייהו
. עי׳ קצוח החש! סי׳ לז סק״י ׳ נו כו י די  ולי
 קו׳ הא הוי דבר שאינו ברשותו ולא מהני קטן
 וסילוק כלל וכדין גזל ולא נתייאשו הבעלים, ועי׳
 קצות התשן סי׳ רט במן סילוק, ועי׳ אסיסת
 זקנים ב״ק ע״ג בשם רמ״ה ורא״ש, ועי׳ קצות
 החשן סי׳ קיב סק״ג ודו״ק. ועי׳ הגהת
 רעק״א. !מה רש״ מ)

מן שלא  רשב״ם. ד״ה נוגעין. דכל ז
. עי׳ מ״ש הרשב״ס לקמן ק״ו א׳ ד״ה  חלקו
 כלקוחות דמי, ועי׳ סמ״ע סימן ל״ז ס״ק הי.
 וחי צמח צדק סייד. (גימההש״א)
 ד״ה דכתב ליה. האי מעיד. עי׳ ח׳ מהרי״ט
 חלק א׳ סימן כ״ו, יצ״ע בדברי רשב״ס לקמן
 ובסוגיא עצמה דמשמע שסילק עצמו נגד
 השוחף. (ג׳ מהרש״א)

א כלום ״ ״מ דמשום הכי ל י . ו ידי  ד״ה ו
ל חלקים כו׳. זהו הבל, ט אין ״ ׳ שהרי י  כו
 אחר הודאח בעל דין כלום. :יעב״ץ!

. נ״ב עי׳ כחובוח ס״ג ׳ דו כו ו מי  ד״ה כשקנ
 ע״א בבעיא דקנו מידו מהו בחוס׳ וברא״ש שם.
 :רי״א חבר)

ל ארעא ״ ל ד ב דה. ו  ד״ה מפני שמעמי
. והא דלא משני דהכא מיירי ׳  אחריתי כו
 בדאימ ליה, עי׳ לקמן (מו ב) תד״ה לוקח הא׳.
 ולע״ד י״ל משוס דאכמי מקשי דנימוש שמא
 עשאה אפומיקי כמש״כ המוס׳ לקמן (ר״ד
 מ״ה). (רש״ש)

. ׳ ו כו  תוספות. ד״ה אין. לכשתברח ממנ
 כצ״ל. ורש״שו
ל כך. ן נפסל בשבי ל דאי ״ י  ד״ה מפני. ו
 עי׳ ב״ש קלב ס״ק י״ב. !גי חהרש״א)

 בא״ד. אי נמי הבא מיידי. צ״ע ואם אומר
 שמכיר בו מי מהימנינן ליה, מהרי״ט, ח״א סימן
 י״ד. !ג חההש״א)

. א״נ כו׳ במכיר כו׳. לפ״ז לכאורה ד  בא״
 לא א״ש מאי דמקשה לקמן(מד ב) והאר״פ כו׳
 חוזר עליו כו׳, דהא ע״ב אף לרב זטד צריו
 לאוקמי במכיר. אח״ז מצאחי בש״כ סי׳ לז
 סקכ״א שהרגיש בזה וע״ש. ולי י״ל דשם קאי



 לד הגהות נבא כתרא דף מה ע״א - דף מט ע״א וחידושים
מ שנאמר יוציא אין מעשיו ״  לפסולות, לע״כ מ
 ובאומר איני זן אמר רב בל׳ יוציא, וצ״ל לס״(
 אין מעשין רק יוציא, וא״כ א״ ש כפי׳ הרש״ל
 לפי הגי׳ הכתובה, ולזאת ס״ל לרב לפסול והו״ל
 גט מעושה ור״ת ש״ל לכשר משוס לס״ל לבאיני
 זן כופין ג״כ וכלמסיים שס בירושלמי ר״מ בר
 אשי כו׳ איני זן כופין, [ולפ״ז צ״ל לרב נקט
 ישראל שעשה כמעשה עכו״ס הוא לרבוסא,
 לאפי׳ ישראל שעשה באומר איני זן הוא פסול
 משוס להו״ל כמעשה עכו״ס לבליני ישראל אין
 כוסין, ור״ת הוא ג״כ לרבותא אסי׳ עכו״ס
 שעשה רק שעשה כמעשה ישראל להד כלין
 ואפי׳ באומר איני זן כשר]. והרואה בירושלמי
 יראה לקאי על הא לשמואל וכמסקנא שס, להיט
 לאמר יוציא אין כופין, וא״ש בפשיטות. ולגי׳
 התוס׳ הכא בירושלמי צ״ל לה״ק לאף ללכתתלה
 אין כופין, מ״מ אם כפוהו הוי הגט כשר טון
 להלין יוציא, וע׳ רש״א כאן שהסכים לגי׳
 להכא. !יפ״ע<

 דף מח ע״ב
 גמרא. תלויה וקדיש. לעיל מ ע״ב ל״ה
 איכא לאמרי, יבמות סג ע״א ל״ה המלוה,
 כתובות יט ע״ב ל״ה מולעי, תגיגה ה ע״א ל״ה
 הממציא, גיטין נה ע״ב ל״ה לקטלוהו, סנהלרין
 עו ע״ב ל״ה והמלוה. (מא״נ<
ש ק״ק. י קד  ואמר אמימר תליוה ו
 עסרשב״ס. ולישנא לקליש משמע לקאי אאיש,
 וכ״פ הסמ״ג ע׳ בב״י אה״ע סי׳ מ״ב וכ״נ
 לפי׳ הרמב״ם שכ׳ רפ״ל מה״א האיש שאנסוהו
 על שקירש בע״כ הרי זו מקולשס. ומר בר״א לא
 סליג בזה אלא שמדש לבאשה, ר״ל שנאנסה לקבל
 קלושין ולאי קלושין לא הוו, ומטעם שסילק
 הה״מ שם, ופי׳ זה כעין הכרע בין סי׳ הסמ״ג
 לפי׳ הרשב״ם וש״פ. (רש״ש)
 מר בר רב אשי אמר. נ״ב שמא בשם ר״א
 אביו אמרה. [וברי״ף ורא״ש לימא מילומ ״מר
 בר״ וא״ש מ״ש א״ל רטנא לר״א כו׳, אבל י״ל
 לא״ל רטנא לר״א בשאר המקומומ שבש״ס
 ובפרט על מימרא לר״א גופיה ביבמומ ק״י א׳
 והש״ס מסלר לה גס הכא, ד״ל ג״כ למר בר״א
 מלמי הן להבא למילמא לאבוהי ביבמומ ומשו״ה
 לא אמר בהליא בשם אטו]. >י עב ״ץ)
. גיטין מא ע״ב, כמובומ פו ע״א.  שלא כהוגן
 (מא״נן

. נ״ב עמ״ש בכתובות ן שי  ואפקעינהו לקדו
 (ל״ג אי). :יעב־ץ)
 אמנה היה דברינו. לקמן קנל ע״ב ל״ה אלא,
 ול״ה אי עלים. שא״נ)
׳  רשב״ם. ד״ה ד״ה לטעמיה. מהכא כו
ו כוי. ל ׳ שאחר פסק ש דלא כרבא כו  ו
 לכאורה י״ל לר״ה לא פליג עליה לרבא בשלה
 סתם ללא מהני מולעה, ועובלא רהכא הוה
 נשלה זו. (וש״ש)
. ׳ בלא וכו ת. ד״ה תינח. דהדר לטי ספו  תו
 אנל משמע טכמות שם ללית הלכתא הכי וכ״פ
 כה״פ. ונ״ל להכא איהי לא מקלשא אלא אלעתא
 לרמן, ואע״ג ליכפנה לומר שמקולשת אלעתיה,
 מקלשה נפשה כלעלמא. (ראמ״ה)
׳ דהוי א כו ״ ב ש ר  ד״ה קדיש. תימה ל
ו אינו י ל  תליוה ויהיב דכנגד גופה שקנו
 נותן לה כלום כוי. עי׳ רשנ״א קילושין ו׳,
 ואמי מילואים סי׳ מנ סוסק״א לס״ל לאין גופה
 קנוי, ועי׳ גיטין ר״פ הזורק גופה מי קנוי ליה
 כוי. ועי׳ רש״י פ׳ אמור [ויקרא כנ, י] נפסוק
 תושב כהן כו׳ ובפסוק [שאמרו] וכהן כי יקנה
 בו׳ ולו״ק. שמעתי. ועי׳ תלקת מתוקק ובית
 שמואל אה״ע סי׳ קט סק״ל למה שנותן לאשתו
 בשעת נישואיו הוי כמכר שהיא מוכרת את עצמה
 לו ולא למי נמתנה. 1מהדש״ם)

 דף מט ע״א
פ דלא אתי על פה ״ מ ע ״  גמרא. ה
. עי׳ ׳ א אבל בשטרא כו ר ט ש  ומרעא ל
 במשנה למלך פ״ג מעלות ה״ה מ״ש בשם רש״ך
 ומ״ש עליו, ועי׳ אסיפת זקנים כאן בשם שיטה
 שכסב לשטר אלים טסי ויכול להרע כת השטר
 א״נ לעל כאן לא אמרה תורה כיון שהגיל כו׳
 היינו לאין צריך לתקור כו׳ אבל כל שכבר נתקר
 עלותן בשטר הו״ל בנתקר מפי שנים אתרים
 ע״ש, ונעלם מהמל״מ. ועי׳ שואל ומשיב
 מהלורא מנינא ת״ל סי׳ קעא קו׳ לפמ״ש מוס׳
 ל״ט ב׳ ולף מ׳ ע״א להא למולעא מפי כמבס
 מקנמ מכמים הוא, א״כ לא עליף מבעל פה,

 דף מז ע״ב
רשת ואינה מגורשת. עמ״ש ו  גמרא. מג
 ב״מ יב ע״ב. (יפ-׳עו
ר קנה. בירושלמי גיטיו פ״ה ה״ז ט ש  אבל ב
 מוכמ לגס בשטר לא קנה וכשמואל כאן, לבעי
 המם על כלון בשני שטרומ [שלקח מהבעה״ב
 שטר בפ״ע], בשטר א׳ [היינו שממם הבעה״ב
 בשטר של הסקריקין], ופשיט לכ״ש מממו בטל,
 ועש״ק שם. והפ״מ מפרש שס לקאי ענ לקת מן
 האיש ומזר ולקתה מן האשה, וכש״ק שם משמע
 לאימא בירושלמי אומה האבעי׳ שמי פעמים
 לסקריקין לבל, ולאיש ואשה לבל, ולפנינו לימא
 שם כ״א פעס א׳. (יפ״ע!
. (יבמומ סג ע״א) מוס׳ ל״ה ן זבי  תלויה ו
 המלוה. !לבוש!
. לקמן ממ ע״ב. (מא•׳(׳, ן זבי  תלויה ו
י אונם דנפשיה.  רשב״ס. ד״ה שאנ
. לכאורה לסוס פשט הלשון נ״ל ׳ ך וכו י  שצר
 אונס לנפשיה היינו להלוקמ, לל״ל לאונס הבא

 מכמ אתר, שאינו כופהו ללבר זה טמול.
 (ראמ״ה;
 תוספות. ד״ה מגורשת. דאל״ה אין לה
 חזקה. כצ״ל. ;רש״ש)
 אבל. כדמוכח בהניזקין. כצ״ל. ,:רש״שו
. גיטין(כא ׳ . כמו חתמו גבי תורף כו  בא״ד
 ב). !:ושיש)

 דף מח ע״א
 גמרא. יקריב אותו. מ״כ ויקרא נלבה פ״ג.
 דפ ״ע)
׳ גט המעושה. רחו וכו ל בעל כו כו  י
 קלושין מא ע״ב ל״ה נפקא, יומא לף סו,
 כמוטמ מט ע״ב, ולף נ ע״א, וע״ש נב ע״א,
 גיטין פח ע״ב ל״ה אלא, ערכין ו ע״א, ר״ה ל
 ע״א, כרימומ יל ע״א, יבמוח כא, חולין לף קו,
 פסחים צ״א ברש״י. ;מא״נ)
ן כוי.  מותיב רב המנונא לקח מסיקריקו

 לעיל מ״ז ע״3. !מהרש״ם)
. לס״ל לזוזי למטו ליל י  ואמאי התם נמי וכו
 גזלן מהני כיון שבעה״ב אנוס להסכים הוי באנוס
 לתח מעוח להגזלן. ומשני האמר רב וכוי,
 וטעמא ללך חזוק לא הוי קטן, להוא מוחזק בה
 בלא הסכמחו ע״י הגזלן. ,:ראמ-ה!
ר קנה. עמש״ל מז ע״ב. (יפ-ע;• ט ש  אבל ב
. ללליליה גס אחריוס ׳ בו ל דאמר ו א ו מ ש ל  ו
 לא מהני רק במכר להלוקח מגזלו, לטון שקבל
 עליו אתריות המעוח הוה כקיבל ממנו מעוח
 המטרה ונתן לגזלן והלוקת לא אנסו. אבל בגזלן
 לא מהני אתריות טפי ממעות. (דאמ־׳ר,)
ש לו מאי איכא למימר. נראה ללא  מעות י
 מקשה אלא לטעמא לר״ה לסבר להוי ממש
 כמכר מרצונו משוס כל למזטן וכוי, אבל ללילן
 לס״ל סברא הוא וכו׳ ל״ש בגזלן שלא הקנהו
 כלום לכבר גזלה, וכמ״ש הרמב״ם ספ״ט מה׳
 גזלה. ולס״ז לא תקשה הלכתא אהלכתא. לקיי״ל
 הלכה כר״נ בליני, וקיי״ל תלוהו זטניה זטנא,
 ועמ״ש לעיל מ׳ ע״ב בס״ל. (ראמ״ה;
. (חגיגה ה ע״א) תוס׳ ל״ה זה, ן זבי  תליוהו ו
 (סנהררין עו ע״ב) חוס׳ ל״ה והמלוה. (לבוש)
׳ טי נשים כו י מג  תוספות. ד״ה אילימא. ו
. ׳ כ כו מר כן דא״ ׳ אבל א״א לו  שנפטר כו
 ול״י מלוע לא נאמר הטעם בגט משום למצוה
 קעביל, לטון להלין הוא להיו כופין ע״כ מצוה
 היא להוציאה, ומצוה היא שוה ממון(חולין פז.
 ב״ק צא 5), וטעם זה היה עולה גס לקרבן. ואולי
 לזה כוון הר״י בתירוצו. אך לקמן בל״ה לנר
 תורה לא משמע הכי. ווש־ש׳
 ד״ה יקריב. בת״כ. ויקרא נלבה פ״ג. !יפ״ע;
י דה״ק דבכותי נמי ״  ד״ה גט. ונראה לר
. בספרנו ה״ג התם בהריא ׳ ן כו ו כג ר ו ש  כ
 במשנה, ובגויים תובטין אותו וא״ל עשה מה
 שישראל אומר לך וכשר. רעב״ץ!
. פ״ט ה״ט. ועי׳ ן רושלמי דגיטי . בי ד  בא״
 רש״ל ורש״א גיטין לפ״ח ע״ב וברש״א כאן.
 ומה שהשיג הרש״א על הרש״ל שכ׳ לרב ס״ל
 באומר איני זן לאין כופין מהא לכחובוח סג
 ע״א עז ע״א אמר רב יוציא, אינה השגה דהלא
 בירושלמי שם וביבמוח פ״ט ה״ד וכחובוח פי״א
 ה״ז אמר שמואל אין מעשין אלא לפסולות,
 ומקשה מהא להמדיר את אשתו כו׳ יוציא ומשני
 ליוציא אבל לא כופין, וה״נ צ״ל לרב לגי׳ הרא״ש
 בבבלי כתובות עז אר״י אמר רב אין מעשין אלא

ר כוי. ע׳ בהגר״א ת״מ סי׳ ע״ב  ד״ה שפי
 ס״ק ק״ז. (חל״ג)

 דף מו ע״ב
 גמרא. א״ר יוחנן כאריסי בתי אבות.
 טרושלמי ה״ה משמע לעח ר׳ יוחנן לאינו כן
 לר״ה אמר שם באריס לעולם אבל אריס לשעה
 יש לו חזקה, ור׳ יוחנן ור״ל אמרי אפי׳ אריס
 לשעה אין לו חזקה. (יפ״ע!
ד אריסין. בירושלמי ה״ה ע״ש רי  אריס שהו
 ר׳ יוחנן אריס שהוריל אריס אין לו חזקה,
 ולכאורה חשבחי להגי׳ אריסין והיינו שחילק
 וכלאמר ר״י הכא, אך ממאי למייסי שם ראי׳
 מזה לבן אריס מוכח להיינו שהוטל אריס
 חחחיו. !יפ״ע)
נ ב״ח. סנהלרין כז ע״ב. !•מא״נ)  שלח ר״
 עמלק סימן. זהו לבר חילוש מתמיה שנחנו
 חז״ל סימן וזכרון במי שנאמר בו חמחה אח זכר,
 ואולי מצאו לו סמך במקרא במאי למסיים ביה
 קרא לא חשכח, שחיבח לא מוססקח בטעם
 טפחא, לרמוז שיש בו מקום גם לשכחה ולהחיר
 להשחמש בו לאוקומי גרסא. לבל מאי לאסר
 רחמנא שרי רחמנא [חולין קט:] להכניס מנוול
 לטהמ״ד לשבר כוחו, להוציא ממנו ניצוץ קדושה
 שבו, לוגמא לדבר מצאחי בספר הזוהר [יחרו
 צג:] נמניעוח ואזהרוח שבעשרה הלברוח.
 ואמרו [גיטין נז:] ממי מיו של המן למלו חורה
 נרניס, ונסרק הלר [עירונין סג:] גרס ר״ח
 המן בר ריסחק, ורמז יש גס ב״עשיו״ שגימ׳
 ״שלום״, ואמז״ג [גיטין יז.] רחמנא או בטולך או
 נטולא לנר עשיו, גס אליפז החימני [מריעי
 איוב] י״א שהוא נן עשיו והוא אני עמלק. [עיי
 יל״ש איוב חחצז]. :יעב״ץ;
/ אבל ו ן כ  רשב״ם. ד״ה לוקח ראשו
׳ אפי׳ היכא דלית ליה ד כו  לוקח שני מעי
. עי׳ חשו׳ ברכח ׳ כר קרקע אחרת כו  למו
 יוסף אה״ע סי׳ צו. (מהרש״ם)
הו ציאו בפ׳ מי שהו  תום׳. ד״ה שלח. ו
. כזה איתא גם לקמן(קנ״ב.). ׳  אמר יתיב כו
 (ושיישיו
׳ ׳ שמא כו  ד״ה לוקח (הא׳). פ״ה כו
. כצ״ל. >רש״ש) ׳ ף ממנו דלא יהא כו ו טר י  ו
. וא״ת ומלוה וערב אמאי מעידים  בא״ד
. ומאי שהוסיפו בל״ח חיבח והלוקח, הוא ׳  כו
 שבוש, וטעוחס הוא ממהרש״ל, וע״ש והראה

 שהוא ציין לחיבח והלוקח ללקמן בתירוצם.
 ;רש״ש)

א. עי׳ קצוח סי׳  ד״ה לוקח. קשה לרשב״
 לי סק״ז. וגי מהרש״או

 דף מז ע״א
 גמרא. בן ארים. לקמן עא ל״ה ומולה.

 (מא״נ;׳
ש לו חזקה. בירושלמי ה״ה ר׳  בן אריס י
 יוחנן ור״ל אמרי! אריס ובן אריס אין לו חזקה.
 ויפ״ע׳

. (3״ב נב ע״א) ׳  אי אתו בטענתא דאבא כו
 חוס׳ ד״ה ומולה. ;לבוש!
 ואשתו שנתגרשה. בירושלמי ה״ה אבל לאחר
 מיתה יש לו חזקה. וצ״ל שסילק עצמו מירושחה
 כבר״ס הכותב, לאל״כ הלא יורשה ונגד מי הוי
 החזקה. (יפ״ע;
ו ד בל המעות מי  רשב״ס. ד״ה קבלן. שקי
ל מלוה. עיין ש״ע חו״מ סימן קכ״ט סי״ט,  ש
 ובש״ך סי׳ ל״ז סקט״ז. !גי מהרש״א)
בל המעות. עי׳ ש״ך . ערב קבלן שקי  בא״ד
 חו״מ סי׳ ל״ז ס״ק ט״ז שחמה על סי׳ זה.
 מ״ל. :רי״א חבר)
׳ וזהו דינו ו כו ד  בא״ד. שקבל המעות מי
. ממוה לבכזה אין למלוה ׳  דממי שירצה כו
 על הלוה כלום כללקמן (קעל.), וכבר עמל בו
 הש״ך בסי׳ ל״ז סקט״ז. ירש״ש)
דו בל המעות מי  בא״ד. ערב קבלן שקי
. עי׳ בש״ך ח״מ סי׳ לז ׳ ל מלוה ונתן כו  ש
 סקט״ז, ועי׳ שו״ת שער אסרים סי׳ קכג שחירץ
 רשב״ם. ;מהרש״ם)
ו חזקה. ן לאבי  ד״ה אי דאתו. שהרי אי
 כצ״ל. 1רש״ש;
ם דטריחא ליה ת. ד״ה קבלן. משו ספו  תו

 מלתא. עי׳ מ״ש גליון שייך סי׳ סו סק״ה.
 וגי מהרש״א)
ן דקאמדי בפנינו כוי. כצ״ל, ו ג כג  ד״ה ה״
 וכ״ה ברא״ש. !:רש״ש)

ן ׳ דאי ׳ כו י אומר דאפי ״ ר  ד״ה אבל. ו
ל כל שעה כו׳. כצ״ל. ורשייש׳ כו  י

כ ״ ע ה מ ף  ד
ד בעדים. לקמן ע ע״א,  גמרא. המפקי
 שבועות מא ע״ב. ;מא״0
ד אצל חברו בעדים. עי׳ ירושלמי  המפקי
 שבועוס פ״ו סוף ה״א אסי אמר המלוה את
 חברו בעלים לא יחזיר לו אלא בעלים ומקשה
 החם עלי׳ מברייחא, וע׳ בבלי שבועוח מא ע״א.
 (יפ״ע!

. חוספחא פ״ב, ומובא ד אומן ו בי  ראה עבד
 בירושלמי ה״ה. ויפ״ע)
 אי דאיכא עדים למה לי ראה. עיין ש״ך
 סו״מ סימן קלג ס״ל סק״ז. י ג׳ מה רש ״א:
 אי דאיכא עדים למה לי ראה ניתי עדים
. עחוס׳ לעיל ה׳ ריש ע״ב, ׳ ל כו נשקו  ו
 ונשאלחי להול״ל הכא בכה״ג. וי״ל לבסקלון
 ל״ש לסלק כן דטון לי״ל נאנסו ל״ש סברה
 הימניה, ול״ש לחלק כד׳ החוס׳ הנ״ל, ועי׳
 תומים סי׳ קלג סק״א ולו״ק. ;מהרש״ם)
. ב״מ קיב ע״ב ל״ה שתים,  טליתו לאומן

 ול״ה קציצה, שבועות מו ע״א ל״ה רישא.
 ימאי,(;׳

 שתים קצצת לי. עי׳ ירושלמי שבועות פ״ז
 ה״א לאיתא שם סלע א׳ פסקתי לך ונתתי׳ לך
 והלה אומר שתים פסקת לי ולא נתת לי כלום
 ראשונה נוטל בלא שבועה שגי׳ תפלוגתא לר׳
 יוחנן ור׳ אלעזר, והנו״י מגי׳ ראשונה לא נוטל
 אפי׳ בשבועה ע״ש. ובענ״ל נ׳ דצ״ל נוטל
 בשבועה, לע״ז יש עליס ששכרו ול״ל להבעה״ב
 מיגו, אבל בכמה המקח או כמה ימים שעשה
 ליכא עלים, ע״כ בזה הוי פלוגחא רר״י ור״א
 לעיל שם אי מועיל מיגו נגל השכיר. ייפ״ע!
 אי דאיכא עדים ליחזי. עיין תומים כללי מגו
 אות ת״י. >גי מהרש״א׳

ד אי דאיכא עדים. ר״ל שמסר לו לתקן ״  ה
 חפץ פלוני וחקנו להט הוי השבח בתזקת אומן
 וכ״ש אי טמא אומן קונה בש״כ, ומיישבא
 חמיהח החוס׳ בלי לוחק וגמגום. !האמ״הו
׳ ל נמי כו ״  רשכ׳׳ם. ד״ה ביוצא. כי א
. ל״ל ללא ׳ מן כו  דזבינתיה ניהליה לאו
 טעין כן אלא שהאומן מכר במצוחך. !,רשייש!
ו ת. ד״ה המפקיד. כי איכא מג ו ספ  תו
. עיין ש״ך סי׳ קלג סק״ב. ׳גי מהרש״א)  מהימן
. הא ולאי ׳ א״ת וכו . ו  ד״ה נתנה לו
 להממע״ה רקאמר מ״מ חייב בעה״ב שבועה
 למולה במקצה הוא. ונ״ל להנהו טעמי לריש כל
 הנשבעין ל״צ רק לסטור הבעה״ב משבועה, אבל
 שכיר בלא״ה אינו נשבע ונוטל אחר זמנו, לבעל
 הטח רמי אנסשיה כי מטי זמניה ומלכר, אע״ג
 לאין כל אגריה טליה למפרע ליה. !ראמ״הו
׳ דמהימן ל כו ״ ל  ד״ה אי דאיכא. והכי ה
 לרבה במיגו. כצ״ל. ירש״ש׳

 דף טו ע״א
מן אין לו חזקה. לעיל מה ע״ב  גמרא. או
 ל״ה אבל. ומא״נ!

 נתחלפו לו כליו. ירושלמי ב״ק פ״י ה״א.
 !יפ״ע׳

 אמר ליה אביי לרבה. צ״ל לרבא. (חת״ס׳
 רמאי פומבדיתא. לקמן נה ע״ב ל״ה ר״א,

 כחובות פב ע״א [רש״י] ל״ה פומבליחא.
 ולבוש, מאייו!

ל ״  רשב״ס. ד״ה אי דאיכא עדים. והא ל
׳ דהא די כו י  דבדאיכא עדים ולא ראה מי
ל כו׳. מיניה ובי׳ גופיה ה״ל  אוקמינן לעי
 להוכיח לאל״ב אפי׳ אחר לא יהא נאמן. ורש״ש!
 ד״ה תיובתא דרבה. כי אמר מכרת כו׳

 ובשבועה. נ״ב פי׳ ובשבועת היסח.
 ;ר״ש מדסוי׳

ז ישתמש בהן. אותו שנטל ״  ד״ה ה
. כצ״ל. ;רש״שו ז מהאומן ״  טליתו ש
ת. ד״ה אי דאיכא (בעמ׳ קולם). ספו  תו
ל למיתני ראהו ״ ן להקשות כו׳ ה  ואי
. עי׳ קצות התשן ׳ דו אע״פ שהטלית כו  בי
 סי׳ סט סק״ז מ״ש ליישב. !מהרש״םו
די דחדא י דלא קשה מי ״ ר או . ו  בא״ד
גו ד דהכא ליכא האי מי עו  פלוגתא היא ו
 כוי. עי׳ תשו׳ רעק״א מ״ת סוס״י קל, ועי׳
 ישועות יעקב ת״מ סי׳ סט ס״ג, ותומיס םק״ז.



 הגהות נכא נתרא דף מט ע״א - דף נכ ע״א וחידושים לה
. אפ״ה נראה דהכא ד כ  ד״ה ולמה. וקשה ו
 אינה אתריות תובה ממש רק לענין תרעומות,
 שאם לא יפצהו יהיה עליו תרעומות, ע״כ לא
 כתב סכום המחיר. (ראמ-ה)
. דאמאי בעי. צ״ל באיכעי בשטר אינו  בא״ד
 שגי כמ״ש לעיל ד״ה דל זוזי. (חת״ם)
. באי קנה סגי. כ״נ דצ״ל, וכוונתם  בא״ד
 למש״כ הר״ן בקדושין שם בשם הרב אלנרגלוני
 דבקנין שודר קני אע״ג דלא יהיב זוזי.
 ולמהרש״א בתוס׳ שם בשם מהריב״ל נראה
 לאישחמיט דברי תוש׳ הללו. ורשי-ש)

 דף נא ע״ב
כל פירות. ן הבעל או אי  גמרא. קנתה ו
 קדושין כד ע״א ל״ה ור״א, נגיטין עז ע״א ד״ה
 והחטא, וע״ש ע״ב ל״ה מה, נדרים פח ע״א
 בר״ן, וע״ש ע״ב ד״ה מודה], סנהדרין עא ע״א
 ל״ה ע״מ. (לבוש, מא״נ)
כל פירות. עי׳ ן הבעל או  במתנה קנתה ואי
 רא״ש פ׳ הכותב שי׳ א׳ שהביא הירושלמי לשם,
 וכ׳ להירושלמי פלינ אגמ׳ לילן לש״ל ללא קנתה
 הפירומ גם במתנה, וכ׳ כן לפי גי׳ שהביא,
 ולפמ״ש לפנינו יתכן לל״פ להכי איתא התם רב
 יהולה בשם רב הנותן שלה במתנה לאשתו אינה
 מוכרת פירות אר״ז מתניתא אמרה כן [גי׳
 הרא״ש אינו אוכל פירות אר״ז מתניתא לא
 אמרה ק] אלו הן פירי פירות מוכר פיחת
 ולוקח קרקע והוא אוכל פירות, ר׳ אימי בעי אלו
 אתר כותב לה יש לו אכילת פירות הוא שכחב לה
 לא כש״כ לא אמר אלא כותב אבל מוכר לא. ופי׳
 הרא״ש לפי גירשתו לר״ז מקשה מהאי מתניתא
 לכותב לה לו״ל אין לי בנכסיך ובפירותיהן הרי
 הוא כנותן לה מתנה ומ״מ יש לו פירי פירות,
 ה״נ יש לו פירות מתנתו, ובגמ׳ לילן אזיל
 לטעמי׳ למוקי הא לפירי פירות בלשיירא ע״כ
 פסק כרב לאין הבעל אוכל פירומ והירושלמי
 ס״ל כהברייתא לתוספתא ללוקת מרקע ע״כ
 מלתה הלין לרב. ולהגי׳ שלסנינו נ׳ לסרש אינה
 מוכרת סירות להיינו לאף לאין לו אכילת סירות
 מ״מ אינה מוכרת לעצמה כ״א ילקח קרקע
 ויאכל הוא סירי סירות וע״ז אר״ז מתניתא
 אמרה כן, לבעל הסירות שאינו אוכל ילקת
 קרקע. ור׳ אימי מקשה אעיקר לין לרב למה
 אינו אוכל מ״ש מאלו אתר נתן לה, ומסיק לא
 אמר אלא בכותב להיינו מתנה אבל במוכר לא
 ואסיא כהכא, ולהרא״ש שסי׳ לנלתה הא לרב
 ממתניסא מאי מקשה עול ר׳ אימי מסברא ומאי
 מסיק על רב ל״א אלא בכותב כיון לאילתי לה,
 ולמ״ש א״ש וכ״ה ללינא בשו״ע אה״ע לילקת
 קרקע. (יפ״ע!
. ׳ ב דרב כו רבן נחמיה ב״  רבן עוקבא ו
 וכ״א בחולין (צב.) וע׳ פסחים (קטו ב) ול״ע
 עס״ל הב״ח שהגיה ב״ב לר״ח. (רש׳-ש)
ן פקדונוה. חוססחא ב״ק רסי״א,  אין מקבלי
 ירושלמי שם ס״ט ה״ז פ״י ה״ט. >יפ״ע<
כר . ומיהו במו ׳  רשב״ס. ד״ה במתנה כו
ו אוהבו כל כך. נ מר כן שאי ו  לחברו אין ל
 עי׳ לקמן ע״א א׳ למוכר בעין רעה מוכר אבל
 במתנה בעין יפה נוחן ולא אמריק במוכר
 רבמחנה רצה ליחן. (לוהרש״ם)

׳ דחזיתיניה  ד״ה רברבי. אמר רב האי כו
מ מאחוריה. וכ״ע הרש״ל שרי ליה מרי׳ ״ ר  ל
 ל״ל הוא רבי כו׳ וכ״א בירושלמי כוי. התוס׳
 במנחות (ר״ל קל) הביאו ג״כ הירושלמי ואפ״ה
 גרסי בהא לעירובין רב אלא שכ׳ לי״ג רבי משוס
 עובלא לירושלמי. (רש״ש)
ן לנו להחזיקה יר לאשה. דאי  ד״ה יחז

 בגנבתה. לשון המוני הוא, וצ״ל בגוגבח.
 (יעב״ץ)
ן ו ש ת. ד״ה ברם. והא דכתב לה ל ספו  תו
אכל הפירות כי המכר ׳ שי י כו  מכד כד
 מבטל הקנין. לרבא לקמן אפי׳ היכא להמכר
 קיים כגון במעות שאינם טמונים ג״כ אובל
 סירות. ולא הוצרכו לטעמא להמכר בטל אלא
 אליבא לר׳ אלעזר. (רש״ש)
י ן תלו מר ר״ת דאי או  ד״ה במתנה. ו
 באכילת פירות למיקרי חצרה דהא רבא

 סבר כוי. עיי שו״ת רעק״א סי׳ קלג.
 (נזהרש״ם)

ב  ד״ה קבל. ואם תקף הבעל מידה שו
. כצ״ל. (רש׳־ש) ׳  אינה יכולה כו

 דף נב ע״א
. בירושלמי שן רו ש לפי ו ר י  גמרא. יעשה פ

׳ שמתחלה היה הכל ד כו ״ ל נ ד . א״ ד  בא״
י. עמש״כ בב״מ שם בדבריהם בס״ל. ו כו ל  ש

 (רש״ש!

נ דלא דמי קנין פירות דבעל . א״  בא״ד
 כוי. עיי בית אפרים ח״מ סי׳ מז. (מהרש״ם)

 דף נ ע״כ
 גמרא. כספו. קדושין טז ע״א ד״ה עבדו.

 (מא״נ)

 וספק נפשות. סססיס יא ע״ב ל״ה זה ידע,
ב (מא״נ!  סנהררין סט ע״
. לעיל מט ע״א, ש חזקה בנכסי אשתו  לאי
 ולף נא ע״ב ל״ה במתנה, קלושין כג ע״ב, גיטין
 עז ע״ב ל״ה מה שקנתה. (מא״״
ן חזקה לנזקין. עמש״ל כג ע״א ל״ה  אי
 בקוטרא. (יפ״ע<
ן בנכסי א״א. יקי ן מחז  רשב״ס. ד״ה אי
ע מ ש ן מ ׳ שכ בשאר בנ״א דלא בעל כו  ו
. ועול נראה לאי בבעל הל״ל ׳ ד כו ו ע ׳ ו  כו
 בנכסי אשתו כבמתניתין. (רש׳־ש)
רות הוא  ד״ה לעולם בבעל. דלפי
. ר״ל ולכן אפי׳ לא כתב לה ׳  דאשתעבד כו

 לו״ל אין לי בנכסיך מ״מ צריכה למתות וז״פ.
 ורש״ש)

נ דוקא פירות וסף אמר. א״  ד״ה רב י
. צ״ל בנכסי מלוג ו לבעלי בנכסים שלי  שהי
 שלי. רעב״ץ)
ן זה ת. ד״ה קסבר (בע״א). וכעי ו ספ  תו
׳ ׳ בפ״ק דפסחים ממה שהיה קשה כו  כו
 ושם מפורש.כצ״ל. (רש״ש1
׳ יסבור שם מ כו ״ לר ל כלל ד ״ א . ד ד  בא״
. בצ״ל. ירש״ש) ׳ ש כו  לאי
׳ ׳ ממונא לא מפקי  ד״ה וספק. דאפי
 מספיקא. ומיהו בפ״ק לפסחים (לף יב) איסא
 כפי׳ הקונטרש. וי״ל לברי החוס׳ ע״פ מ״ש שם
 הצל״ח לאיכא החם ב׳ שפיקוח לחייב ומש״ה
 צריך קרא, וא״כ לא הוי ילעינן זה מליט ממונוח
 לבש״ש מוציאי[ ממון לכמה פוסקים. אך פי׳
 הקונטרס אינו מתיישב בכך, וכן קשה אמ״ש
 רש״י בכתובות (לף טו). !חצפ״א)

 דף נא ע״א
. לעיל מז ע״ב ל״ה  המוכר שדה לאשתו
 ראייתו ראייה, נלרים סה ע״א בר״ן ל״ה
 המוכר. (מא־׳נ)

. עמ״ש לקמן ע״ב.  המוכר שדה לאשתו
 (יפ״ע)
ר מתנה. ה״נ ט ש ש אלא ב ״ ל ל א ו מ  אמר ש
 לעח ר׳ ירמיה בירושלמי קלושין פ״א ה״ה
 ופליגי עלי׳ ר׳ יונה ור׳ יסה ע״ש. !יפ״ע)

כר שדהו מפני רעתה. ב״מ (עז ב).  במו
 (רש״ש)
 רב ביבי מסיים. נ״ב ברשב״א בחלושיו
 לקלושין מבואר גירסא הזאת. (רב״פ)
. עי׳ ירושלמי קלושין פ״א י ליפות כחו  כד
 ה״ה וכאן פ״ח ה״ל במחנה שכ׳ בל׳ מכר
 ע״ש. (יפ״ע)
ן מכר כדי ליפות  ולמה כתב לו בלשו
. עי׳ עטרח חכמים ח״מ סי׳ יט קושיא  כחו
 גי. :;מהרש״ם׳
יה נפשיה עבד כוי. ו נ ליה לשו ״ ל ח ד ״  ש
 משמע ליוחר יש לו לאלם למכור שלהו מללוח,
 וברש״י ס״ס בהר (והוא לקוח מגמרא לקלושין
 כ׳) משמע לוקא מללוח ברביח, אבל בלא רביח
 ללוח קולס מלמכור שלה. ונראה דהכא כדי שלא
 יהא עבל לעבלו או לאשתו, הוא ליוחר טוב
 למכור שלה. (רש״שו
 עבד לוה. סנהלרין לף כט. ימא-נ)
ל וקרנא א ו מ ני גולה. ש י די  רשב״ם. ד״ה ו
 כוי. לפנינו שם איחא קרנא לחול. (רש״ש)
. דהיה לה למחות. כ״ה ן  ד״ה מחזיקי
 ברש״י שברי״ף. (רש״ש)
ר הודאה. לער״נ ט ש ת. ד״ה הא. ב ו ספ  תו
 דמוכת מדקתני דאין לה תזקה לע״כ עם טענת
 מכירה או נתינה, ע״כ דראיה כה״ג מהניא. ואי
 כשטוען הולית לי בסט עלים מ״מ אם קבל
 מעות עבור זה יכול לומר לגלויי זוזי ואס צאו
 ה״ז מתנה. (ראמ״הו
 ד״ה אע״פ. תימה כוי. נ״ב עיי חוס׳ קלושין
 ט׳ ע״א ויבמות נ״ב ע״א חירין על קושיא זאת
 משוס לכתי3 נתינה גבי שטר ואתן את ספר
 המקנה הוה אמינא לצריך ש״פ. ורי״א חבר!

י. צ״ע לאי לא ה״מ לסלק נות בע״כ וכו ו  מז
 נסשה והוא תיי3 לזונה. איך יהיו מע״י שלה
 בשביל שאינה רוצה לקכל, הא הויא כנותנת מתנה
 והוא אינו רוצה לקבל, וממילא מע״י שלו. ונראה
 למלר״כ ה״א אלם מקנה לשלב״ל, וכ״ש
 מלר״ה א״ר לסבר הבי בהליא ביבמות צ״ג.
 ועיקר הראיה מלרבא לאמר בב״מ (טז:) לאינו
 מקנה. ולסרושי מילתא לרבא צריך ללר״ה א״ר,
 ולר״כ צריך לאתויי לנלע טעמיה לרבא, ועיקר
 הגרר בזה ממה יכול להסתלק. (ראמ״ה)
ש י ו חיזוק אלא בדבר ש ש  בא״ד. דלא ע
. עי׳ בכסף משנה ׳ ש מן התורה כו ר ו  לו ש
 פ״ג מנדרים ה׳׳ט, וב״י או״ח סי׳ תריג, ועי׳
 במגיד משנה סוף פ״ו מהלי שבח, ועי׳ מלא
 הרועים אוח ח׳ חכמים עשו חיזוק וכו׳ שק״ז
 מ״ש בזה. גס העירוני מעירו3ין פ״ה 3׳ ושם
 ע״ז א׳ והא עירו3י חצירוח אין לו שורש מן
 החורה כמ״ש הרא״ש פ׳ כיצד מער3ין שי׳ ט,
 ולפמ״ש מלא הרועים שם לא נחייש3 הא
 דעירובין דקאי לרב ע״ש, וי״ל לפמ״ש רש״י
 עירובי[ פ״ו 3׳ ד״ה אבל שבח. (נזהרש״ם)

׳ במשיאים יתומות. בצ״ל. . דאפי  בא״ד
 ;רש״ש)

א דא״א ״ ב ש מר ר מ או ״ מ  ד״ה יכולה. ו
מר כן דאדרבה פרקונה עיקר כמו  לו
. עי׳ שו״ח גאוני 3תראי ׳ י כו ״  שמדקדק ר
 סי׳ מז מ״ש 3זה. (מהרש״ם)
כל לא נכלינהו . מהו דתימא מי ד  בא״
 כוי. כצ״ל. (רש״ש)

 דף נ ע״א
. ירושלמי כתובות ו ש ואשה שמכר  גמרא. אי
 פ״ט ה״א ועמ״ש ב״ק סח ע״ב. (יפ״ע)
. לקמן קלו ע״ב ד״ה ׳ ו כו כר את עבד  המו
 והתניא, ודף 3 ע״א ד״ה לא זה, וע״ש במכילתא
 פרשת משפטים. 1מא״נ!
. עיין מ״ש 33״ק צ ע״א. (יפ״ע) כר עבדו  המו
. נ׳׳3 עי׳ ׳ ן כו ר אומר הראשו  ר׳ מאי
 בירושלמי לקלושין פ״ג ה״א. (רד׳ ו ה לוי׳
׳ מפני שהוא תחתיו. ן כו  דמ״א הראשו
 הרשג״ס פי׳ ליטף מן ומת תתת ידו, והסוס׳
 נדתקו דלמאי איצטרך תו טעם דקסבר ק״ס
 כקטן הגוף דמי, וע׳ מה שהקשה המהרש״א.
 ולי קשה ג״כ מר״א דנימא טעמיה דבעי
 חרוייהו חחתיו וכספו. ולעד׳׳ג דפי׳ תת״י דקרא
 הוא כפשוטו, דהיינו שמח מיד ולא עמד יום או
 יומיס, ולישנא דתתתיו שבדברי החנאים הוא
 לטעם דלכן נקרא כספו הואיל והוא תתתיו
 לפירות וק״פ כקטן הגוף (והוא קרוב למש׳׳כ
 הסוס׳ לקמן בסד״ה ר׳ אלעזר). ויסוד פלוגתתם
 הוא בפי׳ כי כססו. (רש׳׳ש;
. (ב״ב קלו) ׳ ף כו ו  קנין פירות כקנין הג

 (א״ה צ״ל ב״ב קלו ב׳ תיס׳ ד״ה והתניא).
 (לבוש)

 רשב״ם ד״ה ואי בעית אימא כוי. ומיהו
 לא תיקשי ממתניתין דדייקי כוי. עיי שואל
 ומשיב מהדורא ג׳ ת״ג סי׳ כב ק׳ דהא מוקמינן
 למחניחין בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסיך
 ופירוחיהן, עחוס׳, ובכה״ג גם לאמימר מכרה
 מבר, והביא מאה״ע סי׳ צב סעיף ד׳ ובית
 שמואל סקי״ג ע״ש בזה. ומהרש״ם)
כר עבדו  ד״ה המוכר. הא דלא נקט המו
 לפירוה כוי. לפי הא״נ דל״ל קטן סירות דבעל
 שלא היה לו בגוף כלום מעולם בו׳ שבדבריהם
 לקמן ד״ה קסבר, בלווקא נקט בכה״ג. ומש״כ
 דאין דרו כו׳ אלא משכיר כו׳, ע׳ בר״ן סס״ק
 דע״ז עצ הא דקאמר שם אריס אריסותיה קעביד
 דשדה אין דרך לחתה בשכירות כו׳. ;רש״ש)
. איזה הוא יום שהוא סיומים ו  ד״ה ישנ
 הוה אומר מעת לעת. ופירושא דקרא הכי
 הוא או יום שלם כשל בראשיח, וכלילי שבח ויומו,
 או יומיס מעח לעח אפילו מחצוח היום לחצוח
 היום, או מחצוח הלילה לחצוח הלילה. (יעב״ץ)
׳ כדאשכחן א״ת א״כ כו  ד״ה קסבר. ו
. לכאורה י״ל דהכא שאני משום ׳  בהחובל כו
 דכתיב תתתיו (דהיינו תתת ידו לפי הבנחס
 כמש״כ לעיל), וכזה כתבו בב״מ (צו.) בד״ה
 בעל. (רש׳־ש)

ן מכירתה כלום. כצ״ל. . דלד״א אי ד  בא״
 (רש״ש)

׳ דהתם ש לתרץ בדוחק כו י . ו ד  בא״
. ר ל קנין פירות כ עי ו א י  סברא הוא של

 עי׳ תשו׳ תיים שאל ת״ב סי׳ יב. (מהרש״ס)

 וא״כ הכא דבעל פה לא ממי שוב בכתב לא
 מהני, לכל המקנה רק דזימנין דלא יהיו העדים
 וא״כ לא עדיף מאם היו לפנינו. (מהרש׳׳ם)
ן לי. ע״ל מג ע״ב. (יפ״ע) ן ודברים אי  די
. כצ״ל [וכן לימא מילמ לה י ״  אמרי דבי ר
 בדפו״י]. !יעב׳׳ץ)

׳ בעודה ארוסה. לעיל כג  בנכסי אשתו כו
 ע״א ד״ה אין מזקה. וע״ש מג ע״א ברשב״ס,
 כמובומ מז ע״ב ד״ה זוממין. (מא׳׳נ)
׳ י  רשב״ם. ד״ה אין נאמנים. כדאמר
ב ד שו י ן שהג ו ל רבא כי ״ ׳ א  בכתובות כו
״מ כוי. אינו מביא משס אלא לראיה  אחו
 דשטר משיב כהגדה, אבל מ״מ הא כדאימא והא
 בדאימא, שם הוא דוקא בשכ״י יוצא ממק״א,

 והכא אפי׳ אין יוצא, ומטעם שמלקו המוס׳.
 (רש״ש)
ו דעא (האי). והראנו אונסו והכרנ  ד״ה מו
 בו כצ״ל. (רש״ש)
דעא (הבי). שהרי ניתן לכתב  ד״ה מו
 דמצוה קעבדי כדי להציל האונס
. והא דבב״מ(עב.) אמר אההוא עובדא  מאונסו
 דפרדסא שמשכן מד למבליה למלמ שנין ולבמר
 א״ל אי מזבנימ לי מוטב ואס לא אמינא לקומה
 היא בידי וכמב לו שטר מכירה, ומסיק המם דלא
 טמן לכמב, לאו משום דבע״כ מכר לו אלא משום
 דהמס אקניי׳ לבנו קטן בממנה קודם שכמב
 השטר מכירה. וכ״נ מפרש״י המס שפי׳ לא טמן
 לכמב, מאמר שנמנו כבר בממנה ועל כרמו כתב
 לי׳ זה. ומש״ה משיב ליה לא טמן לכמב דהוי
 כמוכר דבר שאינו שלו, משא״כ היכא שלא נתנו
 המוכר קודם לאתר אעס״י שמסר מודעא שמכר
 באונס משביה ליה ניתן לכתב מטעם שכתב
 הרשב״ם. (מצפ׳׳א)
ל הנאנס מאונסו. כצ״ל. י להצי . כד ד  בא״

 ;רש׳׳ש)

 תוספות. ד״ה בכותב לה. שכתב לה
ן טוב. לכאורה נראה דאין לשון טוב  בלשו
 מועיל כלל, כיון דהפרומ לא באו לעולם. וממנו
 לה ע״מ שאין לבעלה רשות בה אי לא ה״מ
 לסלוקי נפשיה אינה מתנה כלל. והא דשרינן
 נדרים סי״א במודר הנאה ממתנו, היינו לסי
 שאוכלמ משל המודר. וכן ממן לה נמי מהט

 הטעם של סילוק דלא ליכול הבעל פירומ.
 (ראמ״ה)

׳ נחלה ״מ מדקאמרי י . ו כדר״כ  ד״ה ו
לא הבאה לו כבר. הן מצינו ׳ ו  הבאה כו
 לשון זה גם על העבר כמו הבצעקמה הבאה אלי
(רומ 3  (בראשימ ימ יט), וכן השבה עם נעמי
 ו), אלא דר״ל דכאן ע״כ פירושו דעדיין לא באה
 כמו הבאה אל בימך(שם ד יא) דהוא מלרע, עי׳
 פרש״י רגש (מו כו), דאל״כ אלא שכבר באה
 הרי היא שלו ממש ומה לי מאין באה. ;רש״ש)
כ מצי מייתי כוי. ״ א״ת בלא ר . ו ד  בא״
 ואף דהתם שלוק תובתו והכא שלוק זכומו, מ״מ
 גס התם איכא למימר דניזול בתר דידה דהוי
 סלוק זכותה. (רש׳׳ש)

 דף מט ע״ב
 גמרא. נחלה הבאה לו לאדם כוי. (ב״ב
 מג ע״א) רשב״ס ד״ה וידי. !לבוש)
 הא ראיה יש. (ב״ב כג ע״א) תוס׳ ד״ה אין.
 !לבוש)

׳ ג׳ שדות. כתובות מז ש כו  לקח מן האי
 ע״ב, ודף נד ע״ב ד״ה אע״ס, ודף כא ע״א
 ל״ה מגרשה, וע״ש בהגייה אשר׳׳י, ולף נה
 ע״א, גיטין מא ע״א ל״ה אשה. (מא״נ)
 לא נצרכא אלא לג׳ שדות. עי׳ ירושלמי
 גיטין ס״ה ה״ז לאיתא עלה אמר רב בשלה
 שהכניסה לו בכתובתה בו׳, ונפרדו הק״ע
 והס״מ בסירושיהם, ולשני הפירושים מוכס לגס
 מכ״מ מועילה טענמ נ״ר עשימי לבעלי ומגבה
 אמ״כ מהם, והוא ללא כהבבלי כאן לבנכ״מ

 מועיל ממיממה, ולא מוכל לטעון נ״ר כו׳.
 (יפי׳ ע<

ש ״ כ ש ו ״  רשב״ם. ד״ה כדר״ה אר״ב. כ
 שאם אמר וכוי. מלשון כ״ש וכ״ש שכ׳ רבינו,
 הנ״ל שצ״ל אמ״כ ״אני מקבל״ לו״ל הסוס׳
 לגרסי בלבליו ״איני מקבל״. (ראט׳׳ה;
״ר עשיתי. אבל הבא דליכא  ד״ה תימא נ
ג ואקני׳. לכאורה השברא הוא ״ כ ל  אונס כ״
 להסך. וע׳ לשונו לעיל (ממ.) ל״ה אלא ר״ה
 מסברא ליליה ובסמ״ע ל״ס ל״ה. ;רש״ש)
ל טו כדר״כ (בע״א). לי ת. ד״ה ו ו ספ  תו



 לו הגהות כבא בתרא דף נב ע״א - דף נד ע״נ וחידושים
ד לה מ כן צ א ליפהא. ו ד ש  רשב״ס. ד״ה ד
. ש ומנגב אה״ ק כוי ״ ה ׳ משקה א  מיא כו
 מלת ומנגג אינה מוגנת, והגהת הכ״ת מה ללא
 הועיל. ואולי צ״ל ומנגר, והוא מלשון נגרא לעיל
 (ס״ל יג), וגס זה רתוק קצת. ורש״ש)
. כוונתו לכרכות כ״ה  ד״ה פילי. כמו פילאי
 ע״ש. !רש״ש!

. נ״כ ף  ד״ה הצד צורה. צורת חיה או עו
 אגל צורת אלם לא, ללא אחזיק כלאתזיקי אינשי
 לאסור לעשות צורס אלם כמו אכלה ערלה (לעיל
 לו א), ואפשל לחלק ולו״ק. ונ״ל ללהכי נקט
 רכינו כי האי לישנא להורות ללא היינו כיור לאינו
 רק מעשה צעצועים ופרחים אכל צורת גריה
 חשוכה, ומכ״ש צורת אלם היכא שמותרת לעשוס
 [ועי׳ תוס׳ יומא לנ״ל]. >ר״ג ליפשיץ!
. עי׳ ף  ד״ה בנכסי הגר. צורת חיה או עו
 כמרלכי מכאן הכיא הר״ס כו׳ ומ״ש עניו כת׳
 לחם רכ סימן ט״ו. !ג• מהרש״א)
. צ״ל קנה כולה או ש בסופו ן שהכי ו  ד״ה כי
 לצ״ל לא קנה כלום. (ו־ש״ש)
. נ״כ יעוין ן י ן מתכו אי דע ו ו . אם י ד  בא״
 חוס׳ כ״מ י ע״א ל״ה ר״נ, וכמס׳ כיצה לט ע״כ
 ל״ה הכא. >רב״פ<

ן לקנות. י ן מתכו אי דע ו ו . אבל אם י ד  בא״
 עי׳ מל״מ פי״ז מנזילה ואכילה ה״ח, וש״ך
 חו״מ סי׳ הע״ר סק״ג. !:ג• מהרש״א)
ן לקנות ו ן מתכו אי דע ו ו . אבל אם י ד  בא״
 לא קני. לפ״ז נ״ל להא לחנן ככ״מ (יא.) ראה
 אוחן רצין אחר מציאה כו׳ ואמר זכחה לי שלי
 כוי. ללוקא נקט ואמר, לכיון לרואה אוחן רצץ
 אחריהם והוא ישחוק, נראה ללא איכסח ליה
 כמה שיקסום ואינו רוצה לקנותם, והתוס׳ נלחקו
 שם. ורש״ש)
ן לקנות י ן מתכו דע ואי ו . אבל אם י  בא״ד
 כוי. עי׳ שו״ת ר״מ מינן סי׳ סכ רכונת תוס׳
 ליולע שהוא בחצרו ושאינו שלו ואינו רוצה לקנות
 מפני שהלכר מוי כעיניו והו״ל כמכוין שלא
 לקנותו, אכל אס אלו היה יולע שאינו שלו היה
 רוצה לקנות רק שהיה סכור שככר זכה כו פשיטא
 ללא גרע מלא ירע כלל וקנה לו חצרו, ועי׳
 עכולמ הגרשוני סי׳ ק״כ, ועי׳ מחנה אפרים הל׳
 קטן משיכה סי׳ ל׳ וסי׳ הי, ועי׳ חחס סופר
, קלו. (חהרש״ס) " p i p א״ח 

 דף נד ע״ב
 גמרא. נכסי עכו״ם. כ״ק לף יג, לעיל כא
 ע״כ ל״ה מרחיקין, יכמוח צג ע״א ל״ה קנויה,
 קדושין יל ע״כ ל״ה הואיל, ככורוח יג ע״א ל״ה
 מה. (נזא״נ;

י לידיה. (יכמוח צג ע״א) ז ו  נכרי מכי מטא ז
 תוס׳ ד״ה קנויה, (כ״כ כא ע״כ) חוס׳ ל״ה
 מרתיקין. !לבוש)
 מאן דיהיב טסקא. [גיטין נת ע״כ ל״ה אכן,
 יכמות מו ע״א, כתוכות מד, ודף נה ע״א רש״י
 ד״ה ולטסקא, נדרים מז ע״א כר״ן, כ״מ טז
 ע״כ], ע״ז נט ע״א ד״ה כצר. >מא״נ, לבוש!

ל ארעא. עי׳ ככא כו  מאן דיהיב טסקא לי
 מציעא ע״ג ע״כ. ;מהרש״ם)
ת טמונים. כ״נ ו . שד י  ד״ה באגי מטמר

 דצ״ל, ור״ל דכעליהם היו מטמינים א״ע.
 (רש״ש)

ודעים ו י  תוספות. ד״ה ושאינה. והן הי
. וכראי׳ ש חיתא כגון אס ׳  מדת התלם כו
 המענה מאה אמה. ואנכי גמרא ידענא וכמה
 מלא מענה מאה אמה תמורה ר״ד י״ג וע״ש.
 והנה מלת והדר לא טארו לנו לפירושם.
 ולכאורה אתא לשיעור הרומכ, ור״ל דקני כאורך
 תלם וכרותכ תלם כפול. ולפי׳ הרא״ש שכ׳ דקני
 לכל צד כשיעור אורך מלא המענה, נראה דזהו
 המכוון כמלת והלר, לר״ל דזה השיעור הדר לכל
 צל, ואולי ללזה כוונו גס הסוס׳. וכנ״י משמע
 למפלש והלר, שחוזר לאחוריו ואינו חורש הלאה
 כמש״כ החום׳ ללא היו חורשים כמענה א׳ כל
 אולך השלה. (רש״ש)
דאי לא קנה ר ו ט ש בד כוכבים. ו  ד״ה עו
 בכותי. עי׳ ככורוח י״ג א׳ חל״ה מה אחוזה,

 ועיי טור וש״ע יו״ל סי׳ רסז סק״ג.
 1ג׳ מהרש״א)

בד דאי לא קנה בעו ר ו ט ש . ו ד  בא״
. עחוס׳ קילושין י״ל ע״כ ד ם כ  כוכבים משו
 ומש״ש עה״ג [... חבל על לאכלין]. (מהרש״ם)
ל דהתם בדיניהם ״ י . ו ישראל  ד״ה ו

 אמה וכללקמן כס״פ, וכ״ג מלשון הסמ״ע
 סק״כ וכ״א. (דש׳׳ש)
ש כוי. ״ ל ר ״ ר עמרם האי מילתא א ״  א
 כעין זה (יכמוח לה. נס.) סוטה (ו.). (רש׳־ש)
שו והנעילו. נ״ל לל״ל לוקא ו והלבי ד ר  ג
 גמר הנעלה, להא לקחני לעיל נעל מנעל היינו
 השני. (ראמ״ה:!
. כירושלמי קלושין ס״א  ה״ק הגביה לרבו
 ה״ג איחא הכי כלכרי ר״ש אם הגכיהו ה״ז
 חזקה, הגטה הוא אח רכו אין חזקה גלולה
 ממנה. וכלכרי ח״ק לא הוזכר הגכהה כלל, גס
 כלכרי ר״ש איכא שינר, להאי אין חזקה גלולה
 שנאמר על הגטה לכו לו, איחא החס על הגטה
 הוא אח רכו. (יפ״ע!
. משמע אפילו הוא קטן, לא קנאו,  הגביה לו
 ואע״ג לאורחיה כהט, כאשר ישא האומן אח
 היונק וכו׳. !יעב״ץ!
ב״ח ׳ם. ד״ה אותה קנה. כדאמר רי  רשב׳
. לםטט שם איחא ׳ ץ המצר כו ת ע מ ש  לקמן ב
 רכ אסי אריו״ח, (וכ״ה כדכריו לקמן נו כל״ה
 וקכעי). ושם משמע מלכריו לגס הכא גריס
 ליכ״ח. (רש״ש;
׳  ד״ה מהו. דאת״ל החזיק בשדה כו
ד הוא לשדה. נ״כ חמיהא כיון ב ע ו ש  מ
 למשועכל סשיטא ללאו קטן כמו כחיצון לקמן,
 שוכ מצאתי כת״ח שתמה כן. !מל״ה)
לו מסר ן תדע דאי שי ׳ בקדו י . ואמר ד  בא״
׳ כ״ה שם. וע״כ שם ר בהמות כו ש ו ע  ל
 כמתנה נמי, לאילו כמכר לוקא וכנתן למי כולן
 א״כ מאי ראיה משם לנכסי הגר לקיימינן כהו
יד כמתנה  הכא לפי מה שתלק לעיל. אכל אי מי
 ניתא, למשמע מלשונו לעיל למתנה שיה לנכסי
 גר וכמש״כ המוס׳ הכא, וללא כמ״ש כקלושין
 שם כשם הר״ת, וככ״ק י״כ ל״ה ל״ל. אך לפ״ז
 ק״ק שם אמילתא לשמואל תלע כו׳ לע״כ התם
 עדיף טפי לאפי׳ כמתנה מהט. !רש״ש)
שכב שם כוי.  ד״ה הציע מצעות. ו
 וכרמכ״ס משמע לאף כלא שכיכה קנה, וע״ש
 כהה״מ כשם מג״ש, ונלתק שם הלת״מ לפ״ל
 כהראיה מעכל. ול״נ להלאיה היא לשמוש מקרי
 הנאה תשוכה למקני טה העכל, ולכן ממילא אם
 התקין הקרהע לשימושו, מהני כמו נלה שתקנה
 לעשות פרי נאכיל ממנה. !רש״ש)
. ׳ ׳ ואגב כו  ד״ה והנעילו. היינו נעל כו
 ול״נ לנעל ליה לרישא היינו שהשר לו רצועות
 המנעל והוא נגל התיר כו׳ דר״ל התרת הקשר,
 וכמו נעל לכללת לפי׳ התוס׳ לעיל. וכקלושין וכן
 כד״ף כאן ל״ג נעל לו כדשא. (רש״ש)

 דף נד ע״א
 גמרא. דאתקיל תקלא. נ״כ למסלק
 התקלות, ונקט אתקיל מלשון תקלה. לסלק
 תקלה ללשון הקולש משתמש לכר והיפוכו
 כפירש״י כחומש פ׳ תרומה (שמות כז ג׳)
 ושירותיו ללשנו לסלק הלשן. [ועי׳ כ״מ לח ע״א
 רש״י ל״ה והלטש]. (ר״ ג ליפשיץ)
׳ מוליא. מ״ק י ע׳׳כ ל״ה קיטורי  נצא כו
 ול״ה מוליא, כתוכות פה ע״כ ל״ה ממולאי,
 לקמן קנז ע״כ ל״ה אמדתו. ימא״נ)
 הצר צורה בנכסי הגר. [לעיל נג ע״כ], יומא
 נל ע״א ל״ה כרוטם. (מא״נ. לבוש)
ש אחד קנה. כ״ק יכ ע״א ל״ה למה לי, ו  מכ
 ע״ז. (נזא״נ)

. (כ״ק יכ ע״א) שו  לא קנה אלא מקום מכו
 תוס׳ ל״ה למה לי. !לבוש)
ל אמר לא קנה אלא מקום א ו מ ש  ו
. ה״נ כירושלמי קלושין פ״א ה״ה שו  מכו
 מאמר שמואל כתולש מן הקרקע לל״ק כ״א
 אותו קלת כלכל, ועש״ק שם ל״ה לא קנה
 שהקשה מזה על הרמכ״ס כפ״ח ממכירה לפסק
 לקנה כל הקרקע. וגרס לו זה שגיאסו כפי׳
 הירושלמי כהא למשט שם אשמואל אקושי׳
 מהברייתא תלש כ״ש קנה, מולה שמואל כנכסי
 הגל, לפלש לכנכסי הגר קנה ולא אמר רק
 כמכילה ומתנה. וזו סכלא מהופכת ללעיל שם
 אמר לכמכר ומתנה קונה כחזקת שלה אתת
 טהולה את השני׳ לה כגליל, וכנכסי הגר לא קנה
 חוץ למצר. וע״כ לסרש לשמואל לאמר לא קנה
 מייד כנכסי הגר כמ״ש הפ״מ. וטוכ להגיה
 מולה לשמואל כנכסי הגר, היינו לגם הכדיחא
 מולה ככה״ג. וממילא מיושכ ג״כ קושיסו מס״ג
 לקדושין ה״א למשמע שם לככ״ש סגי להסס
 כמטרה או מחנה מייד, גם ללינא לא קי׳׳ל
 כשמואל גס מכסי הגר כמ״ש הלשכ״ם. (יפ״ע)

 דף נג ע״א
ל לו לך חזק יקני. ״  גמרא. שלא בפניו צ
 לעיל ג ע״א ל״ה ר״א, [ודף קנכ ע״כ ל״ה
 כסכ]. (לבוש, מא״נו
ן יפה. כירושלמי לקמן ס״ל ה״ח משמע  בעי
 לפליגי כזה, לרכ קאמר התם טעם החילוק כין
 מוכל לנותן לנותן הוא כעין יפה ורשכ״ג כשם
 לכי ימחן משוס להלקוחות מלקלקין היינו
 לפלוט ולהמטמ ומללא סרט לא היה לעחו
 לקנות אכל מקכל מתנה אין יכול להתנות,
 ולהתנות אין כאן גילוי מלתא לאין תפץ כלכר
 הנכלל כל׳ המתנה. וכן כנזיר פ״ה ה״א אפשר
 למכעיא לי׳ כזה ע״ש. (יפ״ע)
מו לעשרה. כירושלמי כאן פ״ג ה״ה  והשלי
 הוא ע״ש רכ. ושמואל אמר התם אפי׳ פרץ
 מקום שאינו ראוי לפרוץ וגלר מקום שא״ר
 לגלור ה״ז תזקה. משמע למפרש כל שהוא,
 היינו איך שהוא אן< שלא כמקום המועיל, ורכ
 מפרש כ״ש שהשלימו לעשרה. והכא משמע
 לכעי שיועיל כהפרצה או כהגלר. גס כלכרי רכ
 שהם כשמואל כאן משונה לשם גס כפתת
 מעשרה הוי סרץ והכא אמר לכעינן סרצה שיכול
 לכנוס כה ולצאת. (יפ־׳ע)
 האי מבריח ארי מנכסי חבירו הוא. (כ״ק
 נת ע״א) מיס׳ ל״ה א״נ, (כ״מ לא ע״כ) תוס׳
 ל״ה אם. ולבוש)

ר. כ״ק נכ ע״א ל״ה כיון, ולף נת ע״א  נתן צרו
 ל״ה אי נמי, כ״מ לא ע״כ ל״ה אם יש. (מא•-״
ר יוחנן שתי שדות. ה״נ ״ ר אסי א  א״
 כירושלמי כאן פ״א, וכקלושין פ״א ה״ה ע״ש
 ר׳ יסא כשם ר׳ יוחנן, ושם מכואל להיינו דוקא
 כנכסי הגר, וכקלושין מכואר דכמכר או מסנה
 החזיק כא׳ מהם קנה השט אף מיהורה לגליל,
 וכ״ה כה״ג שם ע״ש ר׳ יוחנן וכנכסי הגר אפי׳
 מצר מפסיק, והיה להרשכ׳׳ם וחוס׳ להסחייע
 למיליק זה מהירישלמי. ומה שלימו המיס׳ כאן
 ממנה לנכסי הגר היא ללא כמ״ש טרישלמי
 כנ״ל, ועי׳ קדושין כז ע״א דכמכו המיס׳ שם
 כשם ר״מ לממנה למי למכר שנמן למי כולן,
 ועי׳ מה״פ קלושין ל״ה וכנכסי. (יפ׳׳ע)
 שתי שדות. לקמן סז ע״א ד״ה כיון, ודף עא
־ נ) י א מ  ע״א. 1

 תוספות. ד״ה נעל (בעמי קולס). דלא
 קנה במסירת מפתח כוי. עי׳ ירושלמי פ״א

 לקילושין ה״ל לפליגי בזה ר״ש ורבנן.
 (מחרש•׳ םן

ד דלתות לא קנה . לא העמי  בא״ד
 בנעילה. ול״נ לבלא העמיל ללמומ לא קנה
 בסתימה בעלמא על שינעול במסגרמ, לסמימה
 אינה מעשה. משא״ב בהעמיל גם ללתות סגי
 בסתימה. ועי׳ ט״ז ת״מ סימן קצב. (ראמ-ה)
. והאחין שחלקו לאו בני חזקת  ד״ה אטו
״ ש נינהו. לעיל(מב ב) איכא לישנא בדנתית  ג
 לפלגא לא הוי תזקה, וכן לעת הד״ף כדרטנא
 שם כמש״כ שם הנ׳׳י, (ולפלא כעיני שהג״י כ׳
 שם שכן גם לעמ ר״מ וכטור ר״ס קמט כמכ
 כשמו לאף ממימ לפלגא יש לו מזקה, ואולי צ״ל
 כא׳ מהם ר״ת). יצ״ל ללעת הסיס׳ ככעה״ע
 שהטא הטור שם אות כ׳ לאתין אינן כשותפין
 ומחזיקין זע״ז, ומשמע אפילו כלכר של שוססות,
 אי לס״ל כלעח הר״ח שהטא הטור, וע׳ לממן
 (נז כ) כחל״ה כשוחפין. ועול י״ל למשמע להו
 לאחין שחלקו ר״ל שחלקו טלאי ואח״כ החזיק
 אחל כחלק חכירו, לומיא ללעיל(מז.) כן שחלק
 ואשה שנחגרשה. (רש־ש<
ל ״ ל א א ו ג דשמ . אע״ אל  ד״ה אמר שמו
. חימה לאלרכה גם שם אמר וכי יפה כח ׳  כו
 ממנה ממכר, רק לשם מטעמא אחרינא קאמי

 עלה, וכמש״כ שם לש״י כל״ה יפה ויפה.
 (רש״ש)

 דף נג ע״ב
. ה״נ בירושלמי [כאן ה״א, ז  גמרא. בעי ר״
 ובקלושין פ״א ה״ה], ועול בפאה פ״ב ה״א
 לענין אס קלש פאה שהפריש משלה לחברמה
 בשנחכרן גס להמצר, יטרישלמי משמע להאבעי׳
 שלו כאבעית ר׳ אלעזר לקמן בסמוך. (יפ״ע)
. נ״ב ע׳ ׳  אמר רבא ב״א שני בתים כו
 ירושלמי עירוטן סרק הלר הלכה ו׳. (בנא״ר)
 בנכסי הגר. לעיל נב ע״ב ד״ה נעל, ודף נל
 ע״א, ועיין מכ ע״א, ודף ק ע״א כרשב״ס ד״ה
 נקנה, עירוטן בה ע״א. (מא״נ<
י אמה. נראה דצ״ל(או דר״ל) על  וכמה אר״

 ב״ק פ״ט ה״ז ליסא יעשה כפירושן רק יעשה
 פירוש לסירושן, ומסיק עלה ר׳ זטדא בשם ר׳
 בא בר ממל ובלבד בעדים בהדא אתתא דרככ״ת
 כו׳ היינו עובדא דהכא, ופי׳ הפ״מ שימסור
 לסלוני שאמרו בעדים, ותמה הנו״י מה קמ״ל,
 וסי׳ היא שיש עדים שאמרו כן קודם מוסן דלא
 ס״ל להירושלמי מיגו. ובענ״ד הנסה זו אינה
 ברורה, יעמ״ש בשביעות בס״ד. והנתיבות
 ירושלים גדס במקום בעדים, באמיד, ובל״ב
 הכא. ובענ״ד כלם טרתו להעמיד דברי ר״ז
 עמ״ש יעשה כפירושן שזה ליסא כלל בירושלמי
 רק שהם גרסי לה, אבל כד דל גירסמם זאמ א״ש
 בפשוטו דקאי על יעשה פירוש לפירושן, ולא
 מהימני דהיינו בעדים שהיה של בעל או ראו
 דל׳׳ל מיגו, אכל כיש מיגי יעשה כפירושן וע״ז
 מיימי העוכדא מדכימהו דרככ״מ דמסיק שם
 ע״ז דלא משקרא כשעמ מימה, וכאופן דהיה לה
 מיגו רה כחייה הו״ל מיגו כמקום חזקה שהוא
 של הכעל, אכל קודם מוחה דאיכא נגד זה חזקה
 דלא משקרא כשעח מיחה מהני המיגו, ומיושכ
 ל׳ הירושלמי. אך כזה משונה הירושלמי מהככלי
 דלא הלי החס כאי מהימנא או אמידא כככאן,
 כ״א חזקה דלא משקרא כשעח מיחה וכאופן
 שהיה להם כחייהם מיגו כנ״ל, וזה ימכן ככונח

 הרמכ״ס, ועי׳ מה״פ שם ד״ה אין ואכמ״ל.

 (יפ״ע!

 אחד מן האחין. כמוכוח קט ע״א ד״ה לא
 שנו, גיטין מ ע״כ ד״ה אינו. (מא••״
. דא״כ היינו ג ואם לאו  רשב״ם. ד״ה ה״
יר לבעלה כוי. כצ״ל.  רישא ואם מתה יחז
 (רש״ש)

 דף נב ע״ב
ל. לעיל לב ע״כ ד״ה ן להשאי י  גמרא. העשו
 אמאי, ודף מג ע״א ברשב׳׳ם, יע״ש מו ע״א
 ברשב׳׳ם, שבועומ מו ע״א. (מא••״
ן בעיסתן. עי׳ ירושלמי פ״ט ה״ג  חלוקי
 ובמה׳׳פ שם ד״ה בן. (יפ־־ע׳
. כה״ג לקמן קנד. ;רשי׳ש) ׳  ראיה במאי כו
. (כמיטמ קט ש ״ ן ע וצאי ת י ו שטר  אונות ו
 ע״א) מיס׳ ד״ה ל״ש. !לבוש!
׳ ונותנת. לעיל נא ע״ב ד״ה כן אשה כו  ו
 קבל. ןמא״ נ!

. ׳ ן דשביחא לה מילתא כו ו ד אשה כי ״  מ
 כה״ג לקמן קמ״ד. ורש״ש)
׳ כר כו ן מו ו ׳ כג א כו ״ מ והכי קתני בד  ח״
ן נותן מתנה כוי. צ״ע מאי ו ׳ כג  אבל כו
 אדא ברישא מכר אפילו ממנה נמי בכה״ג
 כדמנן לעיל (מא.) שנממ לי בממנה כר. וכן
 בסיפא מאי איריא ממנה אפי׳ מכר נמי כמבואר
 וכן קשה לישנא דמתנימין אבל מומן ממנה דהא
 במכר נמי. (רש״ש)
גדר. [לעיל מ3 ע״א, ודף נז ע״א  נעל ו
 גרשג״ס ד״ה והמזיק, קדושין כו ע״א ד״ה
 גמזקה, נדרים מד ע״א רש״י ד״ה אמר], ג״ק
 נכ ע״א ד״ה כיון. (מאת. לבוש)
נ בעיני אעפ״כ א״  רשכ״ס. ד״ה קשיא. ו
. ע׳ לקמן (קכז.) כדכדו ד״ה קשיא ׳  כו
 וכמע״מ שם. (רש״ש)
לא הויא עיקר אלא לגבי תיובתא  ו
. עי׳ הגהת ׳ ך כו י  ממשנה או מברייתא שי
 כני׳׳ש פ״ה דטצה מ״ש כזה, ועתוס׳ לעיל ד׳
 ע״א ד״ה והא מכמון, והעירוני ממולין כ״ת א׳

 דאמר מיוכמא והדר משני דילמא שאני המס.
 (מהרש ״ם)

מר תיובתא ו ך ל י . או מברייתא שי ד  בא״
מר קשיא. ך למי י רכא דאמוראי שי  ומפי
דש כיכמומ י״ד א׳ והאי מאי מיוכתא כו׳ והאי  ו
 מאי קושיא כוי. (חלופי גרסאות)

ד ״ ן דקיימוהו ב ו כי . ו  ד״ה בקיום השטר
ר אמת כוי. עיי ט ש ל הכתוב ב כ ׳ ש  כו
 כתיכות (קט.) וכמוס׳ שם ד״ה ל״ש, וכר״ן שם
 כשם הרא״ה. (רש״ש)
ון ן עמה טענה. כי  ד״ה אבל בחזקה שאי
. ל״י עדים מאי ד ׳ בפני עדים כ  דנעל כו
 עטלתייהו כיון למודה, ע׳ קדושין(סה כ) ולעיל
 (מ.) כתד״ה קטן. (רש-־ש)
ו להוציא. י מג  תוספות. ד״ה דברים. דהו

 עיין ש״ך סי׳ קלג סקי״ג וקצות סק״ז.
 (ג• מהרש־יא)

ו כדאמר  ד״ה נעל. שלא הטרף דעתו עלי
. הוא כדף (קט כ). (רש׳׳ש)  לקמן



 הגהות נכא כתדא דף נד ע״כ - דף נו ע״כ וחידושים לז
 נמצא אין שטעיח נוהגת בו, וכן אין שם חיוב
 מעשר כיון שהוא חלק מא׳׳י שלא נכבש על
 לעחיל. (יעב״ץ)
. לכאורה שם ׳ ל למינקט כו ״ ו . טפי ה  בא״ד
 לא נכתב רק מצרי עבר הירלן מערבה, אבל במה
 שהראהו נכלל גם עה״י מזרתה להרי כתיב שם
 גלעל. (רש״שן
. אבל התם עבר ׳ ש וכו ר ו פ שם מ  בא״ד. ו
 הירלן ליכא. והכא נכלל באת הגלער. (ראמ״ה)
כ קדושה ״ ל ג ל דס״ ״ י  ד״ה חייב. ו
 ראשונה קדשה לעתיד לבא והשתא ניחא
לי ם עו י כרכים שכבשו י ׳ דאתא לאיתו כו  ו
. כל זה אינו מוכרח ליש לומר ׳  מצרים כו
 שמואל בחיוב מעשר של עולי מצרים קמיירי, אלא
 ללתוס׳ משמע לשמואל הלבחא ללילן קאתי
 לאשמועינן, וגס בזה י״ל למ״מ כל שהראהו תייב
 מיהא במעשר מללבנן האילנא נמי, (גס הכלטם
 שלא כבשום עולי בבל אע״ג למלאורייתא סטיד,
 ועיין בקונטרס גלר ישוב א״י [בס׳ מול וקציעה
 או״ת סי׳ שו]) לאפוקי קיט כו׳ למלרבנן נמי
 סטילי, ובזה מיושב התימה שהקשו התוס׳
 בסמוך בל״ה לאפיקי וק״ל. (יעב־׳ץ)

ן ע עמו מ ש מ ר. תימה ד  ד״ה הר שעי
. ׳ לי מצרים כו ם עו אב לא כבשו מו  ו
 לכאולה לבר תימה הוא שהוצרכנו למשמעות זה,
 הלא הוא לבר מפורש בתורה [לבדם ב, ה] כי
 לא אתן לכם מארצם וגו׳, א״כ פשיטא לא
 כבשום, אלא לפי שטמי לול הס פרצו הגלר,
 והותר הנלר כמ״ש במל״ר [3״ר על, טו],
 ושמא אח״כ לקחו ישראל מארצם (אעפ״י שלא
 נראה כן מהבחוב שלעולם נשארו בארצם כל ימי
 היוח ישלאל על אלמחס, וגם אחרי כן היה בא
 לשם מלך בני עמון על שאח״ז בא נבוכלנצר גס
 עליהם והגלם כמו בן), מ״מ לסי מש״ל בל״א
 הא נמי לק״מ. (יעב״ץ<
ן היינו ארץ רד ר״ת דעבר הי או . ו ד  בא״
ן ומואב. ג שלא היתה מעמו עו ן ו  סיחו
 בהא ולאי שפיר קאמר ועליפא מעמון ומואב,
 כי ארץ האמולי הוא, אבל באמס גס עמון ומואב
 שטהרו בסיחון מוזכרח בסוססתא (פ״ז
 לשטעיח) לענין ארצוח לשביעיח וצ״ע. (יעב״ץ)
ן בברכות נ  ד״ה ערדיסקיס. כדאמרי
 אר״ע. עלח״ש שלהי יבמוח. (יעב״ץ)

 דף נו ע״ב
לא חצי דבר. [בחובות בא ע״א  גמרא. דבר ו
 רש״י ל״ה ונ״ח], גיטין סג ע״ב ל״ה אסי׳,
 נסנהללין פו ע״א ל״ה לבר, הוריוח ל ע״א
 בח״י ל״ה קרי טה ונעלם]. (מא״נ, לבוש)
 אחד אומר בגבה. עמ״ש טפ״ע סנהלרין ל
 ע״ב. (יפ״ע)

. ב״מ קז ע״א ל״ה האי מאן. ן  אבל חטי
 (חא״נ)

שית  אחד אומר אכלה ראשונה שלי
 וחמישית. טרושלמי סוטה ס״א ה״א סנהלרין
 פ״ג ה״ט שבועות פ״ל ה״א איסא א׳ אומר
 שאכלה ראשונה שניה ושלישית וא׳ אומר שאכלה
 רטעית חמישית וששית שמא כלום היא ואין כל
 חזקה וחזקה צריכה שני עלים כוי, ועש״ק סוטה
 שם שהקשה הא לעיל מזה איסא למוליס חכמים
 לריב״ק בשני חזקה למצטרפין, ולפמ״ש ביפ״ע
 סנהלרין ל ע״ב לגרוס גס שם ראשונה שלישיח
 וחמישיח וז״א שניה רביעיח וששיח, א״ש
 לבכה״ג צליטן חלוייהו להללי ובכה״ג אין
 מצטרפין, ומה שלן משם לשערות בארתי שם
 בס״ל ע״ש. (יפ״ע)
 והן עדות אחת. כתובות כז ע״ב בהג״ה
 אשל״י. ומא••״
 רשב״ס. ד״ה והן עדות אחת. וגם אין
. לא זכיתי להבין לבריו. טון שכ״א מעיל ן ומי  נז
 על שנה א׳ אס נמצאה כת א׳ זוממת למה לא
 תשלם הכל, הט לצו להססילו השלה והסירות
 של ב׳ שנים. (ראמ״ה)
׳ שני ׳ עדות לג ב כו  ד״ה מתניתין. דחשי
 חזקה. כ״נ לצ״ל ולמתוק מלת אתת, וע׳ לשון
 לש״י שבלי״ף. (רש׳׳ש)
ל לראות ב׳ כו כל כת וכת י  ד״ה אלא. ו
 השערות כוי. משמע לאם צמת בה שער א׳
 היום ולמתל צמת הב׳ אף רהראשון עליין קיים
 אינו כלום, להואיל לשעל א׳ אינו סימן ה״ל
 כשומא ולא מהט תו. לאלת״ה הרי לא היה
 יכולה הכת הראשונה לראות את שער הב׳
 לעליין לא צמת. ולעיל בסמוך כ׳ וכבר נשר

׳ לא  ד״ה חייב במעשר. אבל קני כו
ירם לנו. (אינו לשון ר כשיחז ש ע מ  יתחייבו ב
 מלוייק בי עליין לא באו לילינו לא שייך
 שיתזירם). תמיהני מי הצריכו לכך, שמואל לא
 רצה אלא להשמיענו שעכשיו פטורים אפילו קנה
 ישראל שם קרקע, אצ״ל סירות הגללים בהם בשל
 גוי לפטירי אף מללבנן, אבל לעסיל כשנירש
 אותם, מלוע יהיו תלוקיס משאל א״י הנמונה
 לאברהם אטנו ולזלעו, הכל מתנה אתת ושוה
 היא לבל לבר. לכן גס הא״נ שכסב סשיטא אינו
 נלאה כלל, להא בהליא כתיב [יהושע א, ג] כל
 מקום אשר תללוך וגו׳ לכם יהיה, לכן כיבוש
 רטם לתו״ל רינו כא״י לכל לבר, על אתת ט״כ
 אלו הארצות שנתונים נסוניס המה לנו, שאינם
 פטורים אלא כל זמן שלא באו לילינו, ומאי ללייק
 ר״ש מלבסיב זאס הארץ אשר נשבעסי, לאו
 ליומא הוא לגמלי, ללא אתי למעוטי שארא,
 לכוצהו בכלל השבועה נינהו לברית טן הבסרים,
 הא לא בא לומר אלא שלא יהא סבול שמראהו
 גם ארצות אחרוס שאינן מכלל א״י אלא כל מה
 שאתה רואה, כל מה שאני מראה אותך היא
 הארץ וגוי, ועם שיש עול ארצות אתרות שנשבע
 גם עליהם, לא הראהו אותם מתמת שגלוי לסטו
 ית׳ שלא יגיעו לילם בזה העולם, ולפיכך כלל הוא
 זה שאינם חייבים מאחר שלא כבשום. לכאולה הא
 לשמואל לא אתיא כרבנן ולא כר״י לס״ק לגיטין
 (ת.) ללרבנן כל שמשתפע מטורי אמנון ולפנים
 הוא א״י, ולר״י אפילו כל מה שכנגל א״י על
 סוף העולם למערב הוא בכלל א״י, וכל אלה לא
 הראוס למשה, איברא לאו מילתא היא, שמואל
 אמר לך איבעית אימא כת״ק איבעית אימא
 כר״י, אינהו לא קאמרי אלא לענין א״י המוגבלת
 בכתוב על היכן היא מגעת, ולענין המטא גט
 אתיא התם. (במיוב מעשרות לא קמיירי, לכו״ע
 מולו ללא נחחייבה א״י במעשרות אלא לאתר
 כיבוש, ואותן ארצוח לא נכבשו טל ישלאל
 מעולם, לכן לא תלה עליהם קושית הר׳ סטר
 שבסיס׳ שם, ולא היה צריך ל״ח ללחותו בקנה
 לאין הלכה כר״י) לאפילו בבל היה לינה כא״י
 לגיטין טמי סז״ל. (יעב-ץ)
ן י ר ׳ פטו ל כו א ר ש . א״נ אם כבשו י ד  בא״
. ע׳ גיטין(ת.) תל״ה כיבוש מה  מן המעשר
 שהביאו בשם הספרי ולקמן (צ ב) בל״ה כך.
 ואולי הני גריעי טפי מפירוש הוזהרו עליהם
 (בלברים 3׳), ואפי׳ לר״מ ור״ש כיון רבכ״מ לא
 כתיט אלא שבעה מהם מוכת להשלשה הנשארים
 לא רצה לתת להם עתה ואינם בכלל כ״מ אשר
 תלרוך וגר, ויתורץ בזה גם הוא״ת כו׳ שבתל״ה
 לאסוקי. (רש ״ש)
ו . כפי דמי קרקע שהי ׳ ן כו י מ ל ש  ד״ה מ
דו כוי. עי׳ ספר יהושע  רוצים להפסי
 פסקים ובתטס סי׳ תקלב מ״ש בלברי רשב״ם
 בזה, ועי׳ שואל ומשיב מהלורא חנינא ח״ג סי׳
 קה בסופו. (מהרש״ס)
 תוספות. ד״ה אבל פיסלא. מה שהתנה
 המהלש״א במקום פטול שיהא לווקא רתב ג׳.
 הוא תמיה, ילשין רש״י בשבת (ס״ל ק) ל״ה
 מקום סטור שיש לו ראש רתב קצת וגבוה ג׳
 (יבר״ן ליתא לסיבח ראש וכ״נ למחוק ברש״י)
 וכ״מ בעלובין(ט.) בהא לרבא מתיר טן לסיים
 מטעם מ״פ, ושיעור עטין כ״ש לל״ה שם י״ל
 ב׳ במשנה וכ״מ מכה״ס. וי״ל שט״ס בלבריו
 וצ״ל אם הוא גבוה גי. וע׳ מה שתמהתי ע״ל
( ש  בנימין ע״ז ב׳ בתל״ה פליג. (רש״
ד (בסופו). בכרמלית צ״ל ככרמלית ״ א  ב
 בכ״ף. !רש״ש)
ל יחיד. א ה״ה ש ״  ד״ה אין. אמרו לפני ר

 כצ״ל, ור״ל אם כל הבקעה של אלס אחל.
 (רש״ש)

׳ ולא ו כו מ ש ש דבי מרינוס מ ר י . פ ד  בא״
. ונראה י ״ ל ד ו ש מ ש ׳ מ ׳ הקונטרס כו  כפי
 לפירוש משמו, הייני משם עצמו, כלומר שלא
 אמרה בשם אחר. (יעב־יץ)
ל למנקט כל ״ . טפי הו  ד״ה כל שהראוהו
. במ״ב אגב ׳  מה שתיחם באלה מסעי כו
 שיטפא אחיא להו ולא לקו בה, ט חחומי א״י
 הנזכרים שם לא הראם למשה כולם, שהרי הר
 ההר שהוא גבול א״י במקצוע צפינית מערטח
 לא נזכר שהראהו אלא על לן, ייש שם עול ארץ
 לחבה על הר ההר שהוא הר הלבנון (וגס שם
 בולאי הס קיט מניזי וקלמוני שנקטו, גס עלקי
 וסיני יארילי שנא באו ליל ישלאל עליין לא
 נחחייבו במעשל) וכמו בגבול לרימי מערבי נחל
 מצרים לא הראהו, והו״ל והוא אמנוס ששנינו
 ר״פ י׳ לשביעיח מאמנים ולסניס נאכל ונעבל,

ל דבכמה דוכתי מדמה במם׳ ״ י . ו ד  בא״
ין נסך לחומרא דטהרות. ז חומרא די ״  ע
 עי׳ מט״ט ח״א סיס״י יל, ועי׳ בב״י יי״ר סי׳
 קכט בשם תשיבס הרמב״ן לטין נסך הלכה
 בר״א למטהר בססק טאה. (מהרשי־ש
א (הב׳). נראה דגרסינן רבי ״  ד״ה ר
מר ר היכי בעי למי ר דאי ר׳ אליעז  אלעז
. עי׳ ריטב״א לע״ז לף ע׳ ע״ב שסירץ ׳  כו
 ל״ז. !:מהרשי־ם)

 דף נו ע״א
 גמרא. אבל פיסלא. שבת. גיטין עז ע״ב ל״ה
 פליג, ילף י ע״א. ו:מא־׳״
 פיסלא. צ״ל פסלא, מלשון פסל לך. (יעב״ץ)
׳ בי גרגותא. נ״ב בערוך ערך  דקרי לי
 גרגוסא גריס כל שלולין אותה ומשקין אותה
 מגרגותא תלא. (מל״ה:
 חצובא. לעיל נה ע״א, טצה כה ע״ב ל״ה
 חצובא, ע״ז יל ע״ב ל״ה חצב. (מא•-״
 מהו חצובא. (ע״ז יל ע״ב) לש״י ל״ה
 קש5א. (לבוש)
ו תיחם. טרושלמי פאה פ״ב ב  אמר רב ש
 ה״א ע״ש לב חסלא. (יפ״ע)
 לא מנה יהושע. טרושלמי ס״א למגילה ה״א
 סלוגתא בזה לרשב״ל אמר ליהושע לא מנה אלא
 המוקפות תומה וריב״ת אמל לא מנה אלא
 הסמוך להספר, והוכרחו שם לזה מתמת הקושי׳
 למקשה שם אהא לאיחא ששים רבוא עיירוח כוי,
 הא כל הערים שטהושע אפי׳ מאה אינן ומשני
 זה כו וזה כך. וק״ל בענ״ל לרשב״ל מאי מספקא
 לי׳ לרט אס טבריה מוקסח חומה, הא רקח זו
 טבריה וכחיבה טהושע. ולזה י״ל משוס למצל א׳
 ים חומחה ע״כ יש לספק בה, אף לטהושע
 בחשבון מוקפוח היא. אך קשה למה הוציא
 במחט׳ לערכין ובגמ׳ מגילה ל ע״א לול ואונו
 וגיא החרשים מכלל כל הערים, אחרי שכל
 הערים שביהושע הם מוקפות. ע״כ נראה
 בענ״ל לל״פ ושניהם אמת, להמוקפות תשיב אף
 שאינם על הספל ואוסן שהן על הספל תשיב אף
 שאינן מוקסות. ועי׳ תוס׳ שפי׳ גבול שטן שבט
 לש3ט, וטלושלמי איתא על הספל להיינו גבול
 א״י, ומה שהקשו התוס׳ הא נמצא טהושע כמה
 ערים שבאמצע, י״ל שהם היו מוקסות תומה
 ע״כ משיב להו אף שאינם על הגבול. (יפ-ע)
 שהראהו למשה חייב במעשר. מגיגה ג
 ע״ב ל״ה עמון, יבמומ קטו ע״א ל״ה אמר,
 כתובות על ע״א, סנהלרין יא ע״ב ל״ה אין, ולף

 כו ע״א ל״ה לעבל, וע״ש ת ע״א, מכות י.
 >מא••״
 כל שהראהו הקב״ה למשה חייב
 במעשר. אף מה שהראהו בעבר הירלן המזרתי

 בכלל זה, כלכתיב את הגלעל, ועין תוס׳.
 (יעב׳׳ץ)
. ׳ ל כל שהראהו כו א ו מ י אמר ש  אמר ד״

 נ״ב ע׳ בפלשת ללטס לרך הקולש לרוש ו׳.
 (מל״ה)

א נפתוחא. בב״ר פמ״ל פלוגתא לר׳  רמ״
 ור״ש וראב״י ורבנן, וטרושלמי שטעית פ״ו
 ה״א קדושיו פ״א ה״ת יהולה ור״ש וראב״י
 ורט, וכ״נ נהגי׳ במלרש במקום רט ר׳ יהולה
 ובמקום לבנן לבי להשוותם, אך במאמליהם הם
 ג״כ משונים המללש מהילושלמי. ובגמ׳ לילן
 לר״מ היא לרבי יהולה להסס ונסתותא להכא
 היא נוטיא שבמללש ונפטיא שטלושלמי, רק
 שסלרן משונה לשם היא השלישית שם לקלמוני
 וכאן היא לראשונה לקיני. ורר׳ יהולה היא ללט
 להסס וג״כ הסלר משונה, ור״ש היינו ר״ש
 להמס, וערדיסמין היא ללמוסקין שבמלרש
 וללמשק שטלושלמי קלושין ולמשק שבשביעימ,
 וללאב״י חסל כאן, ומ״ש במללש וילושלמי
 ושאר בני עמון משוס לסיחון הוא ג״כ מעמון
 ובא ארצם לישראל. (יפ״ע)
 ושלמאה. בך הרגם אונקלוס הקיט, שלמאה.
 א״כ הני מלח הקיט כו׳ לא כסדרן קמסרש להו
 ר״מ, ונפתוחא הוא מבני מצרים כבמוב,
 וערבאה מבני ישמעאל הוא. (יעבי-ץ)
 אסיא ואספמיא. (יבמומ קטו ע״א) סוס׳
 ל״ה אמר. (לבוש)
ד  רשכ״ם. ד״ה אבל פיסלא לא. או עמו
ן גבוה י׳ אמות. מלמ אמומ ממק הב׳׳מ,  שאי
 וכן המהרש״א בגיטין (עז ב) בתלייה סליג, לא
 גריס לה. (רש״ש<
. את הגלעד עד דן.  ד״ה כל שהראהו
 כצ״ל. (רש״שן

. עי׳ תסס סופל תי׳ לע״ז רף ע״א. ׳  קאמר כו
 (מהרש״ם)

 דף נה ע״א
 גמרא. כשמעתך. כצ״ל בכ״ף פשוטה, ונראה
 להיינו משוס לאע״ג לרב ושמואל הלכתא
 כשמואל בליני, בהא כיון לשמעתך היא, הכי
 ליינינן לך, כפא למטא טה נגלא כו׳ [ססתים
 כמ.], [אבל הפוסקים פי׳ כפשטומ הלשון לבהא
 ס״ל לר״נ כרבא]. (יעב״ץ!
 דינא דמלכותא. ב״ק קיג ע״א, סולין ל״ה
 הני סמלי. (מא׳•״
 הני זהרורי. נ״ב זהרוט סי׳ הערוך הממונים
 מן המלך לקבל טסקא דסלליסי. (מל״ה)
. (חולין נמ ע״ב) ׳ י דכדא כו לו שער  אפי
 סוס׳ ל״ה הט. !לבוש!
 בעלת ירושה. כמובומ מט ע״ב ל״ה
 אלמנתו. (מא•׳״
טל בראוי. ססרי תצא ריז ו ן הבכור נ  ואי
 מקרא בכל אשר ימצא לו, וב״ה בירושלמי ס״ת
 ה״ג, ונזכר ג״כ בה״ה שם. (יפ״ע<
לא היא התם לאוקמי מילתייהו הוא  ו
. כ״נ שהיה גיר׳ הרשב״ם. ולהגי׳  דאמרי
 שלפנינו יל״ס רהאי א״ל(והוא ר״ת אמרתי לו
 ובן צ״ל גס לפי׳ הרשב״ם) א״ה אסי׳ טסקא נמי
 כו׳ הכל מדברי הונא ב״נ, ובא בזה ליישב דברי
 ר״ה בריה דרב יהושע ומשמע דישרו דבריו
 בעיניו, ולכן אמר ר״א(או הגמרא) ולא היא כו׳,
 וקאי על הונא ב״נ לא על הספרי. (רש׳יש)
 המצר. עמש״ל נג ע״א. (יפ-ע)
ן פאה. טרושלמי פאה פ״ב ה״א ע״ש  לעני
 ריב״ת תצובות מפסיקין לפאה, ומצר הוא שם
 ע״ש ל׳ הושעי׳. (יפ׳׳ע)
ו כו׳.  רשב״ם. ד״ה זבינייהו או יתעשר
 כצ״ל. (רש״ש)
 ד״ה חצב. הוא אילן. תמוה להא בפ״א
 לכלאים מ״מ מנן אין טטעין ימור של תאנה
 למוך המצוב כו׳ מפני שהוא אילן טלק וע״ש
 בפי׳ הרמב״ס והר״ש, וכן רש״י בטצה שם,
 ובע״ז(יל ב) והמו׳ שם והערוך כולם פי׳ שהוא
 מין עשב ואין לחלק טן מצב למצוב להא לקמן
 (נו.) וכן בטצה שהטא קלי ליה הש״ס חצובה.
 ואולי ה״מ חצב מין אילן וא״ב איננו חצוב ומצובה
 הנזכלים חו עשב כו׳ והכל אחל. ;רש״ש)
. עי׳ בכסף ׳  ד״ה הנחל. כנחל איתן כו
 משנה פ״ג ממחנוח עניים, ועי׳ חכם צט סי׳ לב,
 ועי׳ לש״י חגיגה י״ט גט ג׳ גממיוח בנחל, ועי׳
 רש״י פסחים כ״ב א׳ ל״ה ויוצאין, ועי׳ במלאה
 הסנים על הילושלמי ס״ט לסוטה, ועי׳ נלה ח׳
 נ״מ לנחל איחן, ועי׳ חשו׳ נולע בשעליס מ״ס
 סי׳ על, ועיי שסחי דעח יו״ד סי׳ קי סקי״ל
 מ״ש ע״ל הל״ש מקינון בזה. (מהרש׳׳ם)
ת. ד״ה אם. דבשלמא מכל אדם ו ספ  תו
׳ ב כו בעל חו ו כתובת אשה ו ש עלי י  ש
 אבל למס המלך כוי. עי׳ ב״ש א״ע סי׳ ק
 סקי״ל. ;מהרש״ סן

 דף נה ע״ב
 גמרא. דרך הרבים. שבח ו ע״א. (מא״נ)
. עי׳ הגהמ ׳ ך היחיד כו ר ד ך הרבים ו ר ד  ו
 מלא הרועים רפ״ב לפאה. (מהרש׳׳ם)
 הנכנס לבקעה. עמ׳׳ש פסמיס י ע״א. (יפ־ע<
א מטהר ״ ׳ ר  דתנן הנכנס לבקעה כו
. עי׳ למס משנה פ״א ן  וחכמים מטמאי

 מזטה הי״ב, ולאב״ל פ״ג לעליומ מ״ז.
 !מהרש״ם)

 דתניא הוציא חצי גרוגרת. עמ״ש שבמ פ
 ע״א. (יפ״ע)
. וס״ם הוא ׳  רשכ״ם. ד״ה ספק ביאה כו
 וטהור. נ״ב ע׳ רש״י פסמים כ״כ כשיטמ
 רשב״ם, ובע״ז כ׳ שלא כלבריו כמ״ש המוס׳
 כאן. (מל׳׳ה)
ר (הא׳). דדוקא עז ת, ד״ה רבי אלי ספו  תו
ל דרובם. א ר ש ב גנבי י ו רו  בפומבדיתא הו
 מ״ו לא כולם רעים היו, מו הלא היו בה מ״מ
 רבים, אלא משוס לרובא ישראל הוו בפומבלימא,
 הלכך ולאי רוב גנט לילהו ישראל הוו. (יעב׳׳ץ)
. נ״ל שהיו ׳ ן וכו ל דלרבנ ״ א״ת מנ . ו ד  בא״
 נוהגין אז מרומה בבבל [עיין מוס׳ סולין ו׳ ז׳]
 וכיון שע״כ שעלינו לאסור המרומה שטין זה
 משום ספק מגע נכלי לשוינהו כזט, להט ע״כ
 אסרינן גס משום יי״נ. (ראמ׳׳ר,)



 וחידושים
. ומסתברא דלזה אהב יותר כוי. ד  בא״
 בפשוט יל״ס דמסמברא דזהו הבן ומסתמא לבנו
 נתן, וכלמשמע ליען לשמע ללבימהו כו׳ הוא
 לצוה כן. ואולי לבא ליישב בזה קושיית הא״ל
 בסי׳ תקסת אות ט״ו ללפי מש״כ בס״ח לטבע
 לס הבן להסבלע בעצם האב המת ה״ל יותר
 לבלוק בזה. ולסרושו א״ש לאכתי לא יוולע בזה
 צניעותו אשר כוון האב גס לזאת. או משוס לע״י
 נסיון לס״ת יתגלה שהן ממזרים ור״ב לא רצה
 שיוולע פסולס ע״י (וכמש״כ הרע״ב בשלהי
 עליות והוא לקות מסי׳ הרמב״ם ע״ ש<, אבל
 נסיון שלו אינו לק הולעת צניעותו יותר משאר
 אתיו וזה יותל נכון בעיני. !וש״שו

׳. ם דקבר כו . משו ן י  תוספות. ד״ה מצי
 נ״ב כלאיתא לף ק׳ ע״ב בתוס׳ ל״ה ורומן.

 1ר״ש מדסוי)

״ם מטמאים. ן קברי עכו  בא״ד. והא אי
 הול״ל לשון נקי קברי בני נת אינם מטמאין.

 !.י עב ״ץ׳,

. עי׳ פרש״י בפסתיס (ט.) ׳ א״ת כו . ו ד  בא״
 ל״ה מי לא תנן, ובמש״כ שם בס״ל. !רש״ש:,
ל דאברהם נקרא אדם דכתיב ״ י . ו ד  בא״
. עיין בתוס׳ לריש ע״ז לף ׳ ל כו ו ד  האדם הג
 ג׳ ל״ה כהניס, שכתבו לעכו״ס קרויין האלם.
 א״כ אפי׳ תימא לאברהם נקרא האלם אינו לאוי
 לטמאות באהל כיון שאינו נקלא אלם ולו״ק.
 ונ״ל ליישב בזה לשאט התם לכתיב אשר יעשה
 אותם האלם וחי בהם, והמ״ל אלם וקאמר
 האלם ללבות עכו״ס, לאי למיעוטי לכתוב אלם
 ועוברי כוכבים אין קלויין אלם [אלא האלם].
 אבל הכא ה״א דהאדם היא ה״א דידיעה, ובאילו
 קאמר קרא פלוני שנקרא אדם הגרול והו״ל
 כאילו כתוב אלס כנ״ל ולו״ק. :מים חיים:,
ל. הוא ביהושע . דכתיב האדם הגדו  בא״ד
 י״ד וע״ש בפלש״י בשם מ״א. אולם עליין אינו
 מיושב לפי מה שתלקו במס׳ ע״ז (ג.) ובש״מ
 בשם ל״ת בין אלם להאלס. ורש״ש)

. דאברהם נקרא אדם. וכ״ה בב״ל  בא״ד
 פי״ל מאמר ר׳ לוי, ובקה״ר פ״ז, וע׳ קה״ר
 פ״ג ושוח״ט סי׳ לל לראוי היה אאע״ה
 להבראות קולם אלה״ר, ועי׳ פלר״כ כג בחלש
 השביעי, פס״ר פ״ז. (יפ״ע!
ל דאברהם נקרא אדם דכתיב ״ י . ו  בא״ד
ל בענקים. נ״ב ובזה ניחא נמי ו ד  האדם הג
 הא לאמרינן בספרי בפ׳ בהעלוחך ומייחי לה
 בסוכה לף כ״ה ויהי אנשים אשל היו טמאים
 לנפש אלם, לאוחן אנשים מי היו נושאי אלונו
 של יוסף היו, ולכאורה הא יוסף הי׳ מח שלפני
 הליבור ואינו מטמא במשא, ללא מרבינן מאו
 בקבר לרבוח קבר שלפני הליבור רק לנגיעה.
 ואמנם לפי רבריהס ניחא ליוסף נמי נקרא אלם
 כהך קרא גופיה, להא בחיב לנפש אלם, ועול
 מצינו בחהליס ע״ח ליוסף נקרא אלם לכחיב
 ויטוש משכו שילה אוהל שכן באלם, והיינו יוסף
 למשכן שינה היה בחלקו של יוסף, וכן איחא
 להליא במל״ר שמוח פרשה כ׳ לקאי על יוסף
 וז״ל שם אמר לו הקב״ה אחה אמרח לאחיך וכו׳
 שנאמר ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אלם
 ואין אלם אלא יוסף שנאמר אהל שכן באלם וכו׳
 עכ״ל המלרש שם. יחש״ל)

 דף נח ע״ב
 גמרא. סאבי. צ״ל סבי, וכן להלן. (יעב״ץ)
׳ אלא מעתה כו  בריש כל מותא אנא דם ו
. ראיתי להגאון בעל י  דנפל מאיגרא ומת וכו
 עיון יעקב שהקשה לאמאי לא מתרן כאן
 כלמתלץ בב״מ (קז:) הנך נמי אי לאו זיקא עבלי
 ליה סמא וחיי, ה״נ יכול לתלץ אי לאו למא,
 והשאיר בצ״ע ע״ש. ולא זכיחי להבין לבלי קלשו,
 הלא קיי״ל לאין מלמין בטריפ וח זל״ז, ואי לכל
 מועיל הסם לולי הזיקא, איך לאיה מכאן ללם.

 ;עיני שמואל:,

ן אנא דם. יש לפלש הקזס  בריש כל מרעי
 לס צריכה בראש החולי מחחילחו, לפי שסבח
 חולי עפ״י הרוב הוא אס מחמח חגבורת הלם
 ומליו בגילי האלם, או שנתקלקל ונחעפש משאר
 התלאים השולטים בו, לפיכך צריך להריקו
 בהחילה, מיל בהרגש החולי בטרם יעשה מורסא
 בגוף, ושחייח היין יפה לו לחולה אחר שסר חליו,
 אז היין יפה לו הוא ראש הרפואוח לחשוח הכח
 אחר שנחלש האלם מהחולי ומהמעטח הלם על
 ילי ההקזה, אזי שחייח היין מחזירו לכוחו
 ובריאותו שמוליל לס טוב, וכמ״ש [עי׳ שבח
 קכט.] למא חלף למא. ;יעב״ץ)

 לח הגהות כבא בתרא דף נו ע״נ - דף נח ע״כ
 הנשמוס מזלווגים זו״נ כלי להוציא נסשות
 הגרים לעולם, ולייקא נמי למעיינא ליה שלה
 בראשיה, ולא אמר במזייה, כמ״ש בראבר״ש
 בהסועליס [3״מ סל:], אלא כלומר עיינה אחר
 התתלתו בראשיס מעשיו, שלא היו כראוי, וילוע
 שאמרו אברהם [שמו״ר א, א] טסל לשרה
 בנביאות, לסיכך על יליה הושג ישוב תמיהת ר׳
 בנאה, ומה טוב ויפה אמרו ליעיל, רצ״ל יכנס
 בזו התקירה תתת כנפי השכינה שלא יקשה לו
 מאומה, ואין בזה משוס הרהור יצר, בזיווג
 הנשמות. וכשבא רב בנאה בעומק הסקירה
 בתטאו של ארה״ר לא ניתן לו רשות להרהר בכך,
 לסי שהוא כנותן לוסי בליוקני עצמה, כי היתה
 עבילה לשמה כנולע ואלמלא לא תטא אנו כמי
 שלא באנו לעולם [ע׳ זוה״ק בלק קסט.]. אמנם
 מצאנו לאלה״ל שני תטאים, האסל שהיה אץ
 ברגליו ושימש מטתו קולס כניסת השבת כמ״ש
 האר״י. ושניה, שסירש מן האשה ק״ל שנה
 והוליל רוחין ושירין [עירובין יח:], ואלו הן
 עבילוח שאלם לש בעקביו, וכן קלאם הבחוב
 [חהליס מט, ו] עון עקבי. ואמר ר׳ מאה
 נסחכלחי וכו׳ (בכל מקום שנזכר הסחכלוח אינו
 אלא בלב) בשני עקביו, היינו שני חטאים הללו,
 ומצאתים כשני גלגלי חמה, רצ״ל כשני הגלגלים
 המוליכים את התמה [כל יום, היינו] כי גלגל
 אחל מוליכה למזרח במהלך השניי, והגלגל היומי
 מחזירה לאחור להשחחווח לבוראה בכל יום. כו
 הם סבוח שני החטאים הנ״ל, שהאחל בא לו
 [מסיחוי היצל], והשני היה להיסך להכניע היצל,
 סרש לו מן החאוה לגמרי לשוב ןלבולאו] מ״מ
 הא והא גרמה לו מיחה וקבורה, לעכל הרע
 הסובב מהם בהכרח... בשביל החטא הבחוב לא
 היה מספיק בזה, כי היה לי בסלוקו מן העולם,
 ומלוייק מ״ש והא בעינא לציוני מעלסא. כלומל
 לילע מה טעם הקבורה בעי במערה... לציוני כר,
 מה הציון הלז אשר אני רואה [מלכים ב׳ כג, יז],
 מה צולך [יש בה]. וא״ל כמלח כוי, ר״ל כמ״ש
 באבלהם שגרם לע במה שכבש מעיינו נ״ב שנים
 מ״ל שמילה זו גרמה לו המיתה כנזכר, בך היא
 מילת המערה הפנימית של אלה״ל, כלומל שרם
 הם בתטא זה, בפרישה מן האשה, והלבלים
 נכותים למבין. (יעב״ץ)
ן מערתא. (יבמות סא ע״א) י  הוה קא מצי
 תוס׳ ל״ה קברי, (נלה ע ע״א) תוס׳ ל״ה ואין.
 (א״ה עיין במשנה למלך הלכות אבל פ״ג ה״ו
 ועיין בללב״ז ח״ג סי׳ תקמת ועיין מה שהעלנו
 לעיל בב״מ קיל). (לבוש;
ן מערתא. שבח קנב ע״א ל״ה ונשמחו, י  מצי
 יבמוס סא ע״א ל״ה קברי, וע״ש ע״ב נזיר נל
 ע״א ל״ה או, ב״מ סו ע״א, חולין צא ע״ב,
 מגילה טו ע״א ל״ה אלבע. ימאי׳״
 בדמות דיוקני. מפיל״ש נלאה שסול ליוקני
 הוא כינוי לשכינחא, וליתא להיכי קאמר בליוקני
 עצמה, וליוקני הוא בלשון חלמול שם של כינוי,
 כמו בסלק שואל [שבח קמט.] כחב המהלך כו׳
 חחח ליוקני. (יעב״ץ:
 בדיוקני עצמה אל תסתכל. עיין במהרש״א
 שהקשה הלא כמה מי אלס ראו אותו בחייו אף
 בנזה״ק(לף קצו ע״א) תירץ לבאמת אחר החטא
 ניטל ממנו זיו הסנים, ולכך יכלו להסתכל בו. אבל
 אתל שמת וקיבל לינו, וגלולים צליקיס במיתתן,
 חזר עליו זיו הפנים, ולכך לא היה יכול להסתכל
 בו, ע״ש באריכות ולבדו נכונים. !עיני שמואל:.
ף בפני אדם. לא  אדם בפני שכינה כקו
 ע״פ ראיה אמר כך, אלא גמרא גלי לה. ,:יעב״ץ:
ר בנאה נסתכלחי. עי׳ ויק״ר ס״ב קה״ר  א״
 פ״ת פסוק תכמת אלם. (יפ״עו
ף בפני אדם. (מגילה  שרה בפני חוה כקו
 טו ע״א) תוס׳ ל״ה ארבע. !לבוש!
 אמגושה. שבת לף עה, יומא לה, סוטה ל׳
 יא. (מא״נ;

. ר״ר שורה ׳ ן כו  רשב״ס. ד״ה כל שאי
 עליהן. נ״3 וע׳ רש״י סוכה כ״א ע״א שפי׳
 הטעם שמרגיל מי 3ית לשם עיי״ ש, וא״ש ללכך
 כל לכר אסי׳ אינן אוכלים אין מניתין. ,:מל״ה)
. ומסתברא דלזה אהב ׳  ד״ה אמר להו כו
 יותר. לא הכנתי זה, אטו כאהכה מליא מילתא
 הא לא ילע מי הוא כנו, ואין צורך לומר כן, אלא
 אוקמיה כנכסי מפני שהוא יורשו, ולין זה כמו
 [שעשה] שלמה המלך כילל הסי. ,:יעב״ץ;
. ומםהברא דלזה אהב יותר. נ״כ עי׳ ד  בא״
 בינה לעתים לפיס ברלין סלק ב׳ לריש ס״ב רף
 לג ע״א ל״ה ההוא גבלא כוי. יעוש״ה ולו״ק.

 ,:ר״ב רנשבורג:,

ו נראית מתחתיו. ן בשר  ד״ה כל שאי
 שיהא ארוך. נ״ב ולא כסי׳ הרמב״ם הלכות
 לעוס פייה הל״ט. 1ר״ש מדםויו

 דף נח ע״א
 גמרא. ומנעלים בימות. סוכה כא ע״ב ל״ה
 והכי, נלדם סו ע״ב בל״ן ל״ה בלום, גיטין סז
 ע״א. (מאייו)

ן בימה״ח כוי. עיין פל״ש. ולע״ל  סנדלי
 הנל״פ בהפך ללרך סנללין לנעול בימה״ח, ולכן
 כשחולצן קולס שינה (עיין יומא (עח בי) האי
 מאן כו׳ ליסיים מסאני ולימי) מניחם חחח
 המטה, וכן מפלש במנעלים נימוס הגשמים.
 את״ז ראיתי שכוונתי בזה לסרש״י בסוכה (כא
 בי) וע״ש שהיה לפניו הגירסא בהסך. (רש״ש)
ן מערתא כוי. המאמר י  רבי בנאה הוה מצי
 הלז מופלא מאל, יש להעיר בו הרבה, מלבל
 הזלות הנלגש בו מיל, כי צדך לשוס לב אס
 הלבל הנלאה לכאולה מפשוטו שהוצלך לציון
 הקבלים מפני הטומאה, יקשה א״כ מלוע לא
 ציין אלא מעלתא לרבנן, וכי הס מטמאים יותל
 משאר העם, אללבא הלא אמלו [יבמות סא.]
 צדיקים אינם מטמאים, כמ״ש אליהו לרב״א
 [ב״מ קיד:]. וכמ״ש [עיי כתובות קג, ב תוס׳
 ד״ה אותו היום] ביום שמת רבי בטלה כהוגה,
 כ״ש האבות. ואסשר לומר שלא אמרו כן אלא
 באנשים, לא בנשים, כל שכן באשה ראשונה
 שהביאה מיתה לעולם, ואגבה היו כולן בפתקה
 של חוה ונראה דותק. (וזה היפך ממ״ש תוס׳
 מקברי גויס, ומה שתרצו הוא דותק עצום בלי
 טעם, איברא לפי שיטת הבנתם דעדיסא משני
 לאבלהם אבינו שעסק בתורה בשני אלפים תורה
 היה לו לין ישראל גמול ולאי, והאלכתי בזה
 בלבדם נכוחים באם לבינה פ׳ לך לך). עול קשה
 איך כנה לאברהם ג״כ בכלל לבנן. עול פליאה
 נשגבה שזה כמה אלסים שעברו מזמנו של
 אבלהס אבינו על ר׳ בנאה, איך לא נעשה ציון
 לקברי האבות על כה. אליעזל עבל אברהם מאי
 בעי החם, והלא נכנס חי בגן עלן(כמ״ש במס׳
 סופרים ס״א), ואמאי קאי קמי בבא. מילע ילע
 ליצרא בהאי עלמא ליכא, צדכא למימר, כי בעיון
 הלאש אף בעוה״ז אין בו כל כך גילוי היצל.
ד לא  נסחכלחי בשני עקביו, היאך יובן זה, ה
 הורשה לכנס במערסא לאלם. ועול גלגלי חמה,
 מה ענינס, הגלגלים אינם מאילים, והיל״ל כשחי
 חמוס, כעני! שאמלו [להלן עה.] פני משה כסט
 חמה. וסו למסיק שרה בפני אלס כוי, מהיכן
 ילע זה אס לא לאהו, שכך א״ל בליוקני עצמה
 לא חסחכל. ונלאה לישב הכל בררך נאה אף נעים
 מאל מחוק לנפש היפה, הענין הוא כך, לב מאה
 הוקשה לו עני[ מיחה וקבורה לצליקיס העוסקים
 נחולה עץ חיים היא, ומלוע לא נעשו בט חורין
 ממלאך המוח. זהו מציין מערחא, כלומר עשה
 עיון וציון בטעם קבורחם, וממילא יוולע גם
 סיבח טומאה לילהו כפשטא, ולכן לא הוצרך
 לציין אלא מעלחא לרבנן, רז״ל בעני חולה, גם
 אבלהס אבינו כאחל מהם זקן ויושב בישיבה היה
 כמ׳׳ש רז״ל לס״ג ליומא [כת:], והנה אף אס
 נאמר [שבת נה.] אין מיחה בלא חטא, היה רב
 בנאה נבוך למצא תטא משסט מוות באברהם
 אבינו, ולא התתיל לתקור בטעם קברו של אלס
 שחטאו ילוע, אכן נולע ג״כ שתטאו של אלה״ר
 גלם מיחה ללורוח גם לצליקים שלא נמצא בהם
 תטא, כמ״ש ז״ל [לעיל יז.] אלבעה מתו בעטיו
 של נתש, נמצא שיש מיתה בלא תטא, אך
 כשהמשיך תהילתו מצא קושיא עצומה לאליעזר
 עבל אבלהם לא טעם טעם מיתה וקבולה, היינו
 לקשיא ליה טובא, ואמנם מ״ש לקאי קמיה בבא,
 זה היה לרבו בחיים תיומו כמ״ש בהסועלים
 [ב״מ פו:] שלדה לאליעזר למיפק לברא,
 להכניס אולחיס, והיינו להכניסם חחח כנפי
 השכינה, וא״ל ליעול. ואולם יש לילע שהצליקים
 באוחו עולם עוסקים עם מה שהיו עסוקים
 בעוה״ז, והנה אברהם ושרה קולם שהולילו בניס
 לא היה זיווגם וחיבורם לריק ולבטלה כל הזמן
 הארוך חלילה, אבל היו בוראים אח נשמוח
 הגרים לעולם ע״י חשמישם הקלוש כנולע
 מלבד הזוהר [שלח קסח, א], וזהו סול הכחוב
 [בראשיח יב, ה] ואח הנסש אשר עשו בחלן,
 ואמלו ז״ל פ״ק לע״ז [ט.] ההיא שעחא בר נ״ב
 הוה אברהם אבינו, וצריך א״כ לומל שקולם זה
 פירש משרי, לפי שהיחה עקרה, והוקשה לו
 מרוע נמנעו מלגרום הכנסה נשמוח הגרים חחח
 כנסי השכינה. וזה הענין נרמז כאן, היינו
 דקאמרי גאני בכנסיה דשרה, מלשון [דברים כג,
 א] לא יגלה כנף אביו, כלומר שגס עחה בעולם

 הלאשון, משמע לאס לא נשל מהני אף שצמח
 אחמול יחידי. וע״כ צ״ל דעהו ז״ל דלעולס מהני
 אף שלא צמחו ככ״א, רק לככה״ג(ל״ל דכשעה
 ללאו הכח הא׳ לא צמח עליין הכי) לא מקרי
 חצי לכל, ולא ממעטינן אלא אס כשעה שראו
 הכה הא׳ ככל צמח גס הכ׳ וכמש״כ לעיל וכשעה
 אחה לאו כוי, וצ״ע לענין לינא. ירש״ש)
י אדמה כוי. בד  ד״ה מתקיף. ושאלתי לעו
 ע׳ כ״מ (ל״ר ק״ז) כחל״ה האי ולסלש״י שם
 הוא כהפך. 1רש״ש!
. הש״ך ׳ ן חיטי. בין קמח חטים כו  ד״ה בי

 כר״ס קמ״ה גורס קמח כחי״ו כחלווייהו.
 (ישייש!

. ג״כ ׳  תוספות. ד״ה הרי. שהרי העד כו
 עי׳ מהרש״א, ודכד סוס׳ אלו מיוסדין ע״ס
 מסקגא דגמי דש דף נז. !רייש מדסוי)
וייהו מיהא ן דתרו ו  ד״ה אלא מעתה. כי
 אחזקה קא מסהדי. כדאיחא לעיל (כט.)
 ומולה ל״י כאחרא דמוברי כאגי. !רש״ש)

 דף נז ע״א
׳ חזקה. לעיל גכ ע״כ  מתני׳. אלו דברים כו
 ל״ה געל, ולף גל ע״א ל״ה מוליא, וע״ש ק,
 גללים לג ע״א ל״ה איגשי, יכמוח קטז ע״א
 ל״ה אחיוח, כ״ק גכ ע״א ל״ה כיון. ימא״נ)
׳ תנור ובידים. כצ׳׳ל, וכ״ה ד כו  היה מעמי
 כד״ף ורא׳׳ש וכמשניוח וכסי׳ הרשכ״ם וכלתגי
 כסיסא. (וש״ש;
ל תרנגולים. כירושלמי ה״ז א״ר אלעזר ד לג  ו
 נהגו השותפין להיות מוותרין זל״ז כחרנגולים,
 א״ר יוסה מתנית׳ לא אמרה כן ושניהם אסורין
 כו׳ ולגלל תרנגולין. ונ׳ כענ״ל לצ״ל מתנית׳
 אמלה כן כמ״ש ג״כ כילושלמי נדלים פ״ה ה״א
 ללייק לוקא נללו אכל לא נללו ללכן לוומל
 ומוקי מתני׳ שככאן כשותפים וכרכינא לקמן
 ע״כ להך לנלליס הוא משוס לרמור אסור
 כמולל הנאה. !יפ״ע!
ו בנכסי הגר ל״ק. (כ״כ ל  גמרא. כל שאי
 נג ע״א) תוס׳ ל״ה נעל. (לבוש!
 רשב״ם. ד״ה אלו דברים בסופו. כדמוכח
׳ יגעת בני יגעת. הוא לקמן  בברייתא כו
 (ס״ל נט) וע״ש. !רש״ש)

ף נז ע״ב  ד
. (כ״ק כא ע״כ) ׳  גמרא. איכא דקפדו וכו
 תוס׳ ל״ה זה. !לבוש:
יתור אסור. ׳ ו  ספק ממונא לקולא כו
 נדרים מה ע״כ ל״ה השותפין, ולף מו ע״א
 ל״ה ושניהם, שכת לה ע״כ כלא״ש, ולף קיד
 ע״כ, מגילה ת ע״א ל״ה לליסת, כ״ק מת ע״כ
 כלש׳׳י ל״ה שניהם, ולף נא ע״כ ל״ה זה, גיטין
 מח ע״א ל״ה אי לאו, תולין קלל ע״א. .:מא״[!
 גבי ממונא לקולא. ר״ל קולא לנחכע
 להמעלעל נקלא מוחזק כיון לגוף החצר אף
 ללכד המחזיק הוא של שוחסוח לגס הוא אינו
 אומל אלא שנחן או מכל לו לחשמיש זה כלכל

 כלפילש הלשכ״ס לעיל. והרשכ״ס נלחק כאן.
 ירש״ש)
 גבי ממונא לקולא. נ״כ ואף לגס כממון יש
 איסול גזל. עכ״פ שאני ממון לאחייהינ למחילה
 נגיטין ס״ל, וגס שהיה מהני מצל שהיה הפקר
 נ״ל. ומה״ט נמי י״ל המוחזק קים לי כשניים
 פוסקים אסילו נגל לניס כח״מ סכ״ה ונ״ש

 נאה״ע סי״ג ואי״ל קים לי נאיסודן.
 (1־״ג ליפשיץ!

 גבי ממונא לקולא גבי איםורא לחומרא.
 עי׳ שואל ומשינ מהלורא ג׳ ח״נ סי׳ ר׳ להא
 איכא איסול ללא תגזול לשי׳ הר״י נאסאן שהניא
 הסומים נקיצור תקפו כהן. ;מהרש״ם:,
. (גיטין מת ע״א) תוס׳ ׳ ׳ ויתור אסור כו  אפי
 ל״ה אי לאו, (נלרים נט ע״נ) נתו״י ל״ה
 רינ״ל. !לבוש:
ם ר׳ בנאה. ה״נ נירישלמי ר יוחנן משו ״  א
 ס״א ה״ה, נדרים פ״ה ה״א. 1יפ״ע)
ל בנות ישראל. ן דרכן ש  מפני שאי
 נירושלמי שם מסיק אנל נמקום שאנשים מכנסין
 מעכנ, אנל נד׳ אמות דתנד׳ ל״מ מממא נירי׳
 ואם מקום מדרון מעככ. ייפ״ע׳
ל ת״ח. לקמן צת ע״א. (מא״נ:  חלוק ש
ן ליכנס לחצר. הרי  רשס״ם. ד״ה אסורי
׳.  הפקיר את החצר לכל בני החצר כו
 לשונו אינו מדויק לפי המכואר ככ״מ (ל כ׳)
 דאינו הפקר עד שיופקר לכל. (רש״ש)



 הגהות כבא כתרא דף נח ע״כ - דף פא ע״א וחידושים לט
. (ע״ז ד ע״א) פוס׳ ן י ג ג ו שו טב שיהי  מו
 ל״ה שהיה. !לבוש)
.  רשנ׳׳ם. ד״ה שכבר נגזרה גזירה. חורבן
 לשון גזירה משמעה בכ״מ על לגר העסיד, דוהר
 הנל״ס שכבר גזרו שחייטן להתאבל. וי״ל גם פי׳

 הרשב״ס לר״ל שתהיה בסולבנה על עת קץ.
 ;רש״שן

ם דאיכא אפר משו  ד״ה אפר מקלה. ו
. נ״ל לאיה מהא לסנן הנוטל שכרו כו׳ ׳  פרה כו
 להזות כו׳ ואפרו אפר מקלה (בכורות ם״ל),
 אלמא שהוא הפך אפל פלה. אבל רש״י ברפ״ב
 לתענית פי׳ לבא לאפוקי עפל. (רש״ש)
ן לניסוך. לי  תוספות. ד״ה מים. דפסו
 עמש״כ בסוכה (מת ב׳). (רש״ש)
ר ש פ א א״ת אמאי לא אהדרו ד . ו ד  בא״
. עי׳ רש״י ׳ ן לניסוך כו  במי בורות דפםולי
 מעילה י״ג ריש ע״א ותיס׳ שם י״ב סוף ע״ב.

 וחהרש״ם)

. של ין מבו . דאל״ה תקשי דישתו י ד  בא״
 לא הבנתי הוכתה זו כי מי יגיל לנו שאותס
 פלישיס אסרו על עצמם יין מבושל כיון לפסול
 לנסכים, ואס אע״פ כן אסרוהו, היינו משוס
 לאפשר בלא יין(ובני הרכבים יוכיחו שלא שתו
 יין כל ימיהם כל לולותיהם גם בהיותם על
 אלמסס [ילמיה לה]) ואל״ה קשה נמי, אי איתא
 לפלשו מכל בשל לגמלי, מה לאו על ככה הלא
 יכלו לאכול בשר מליח שאינו ראר למזבח, וכן
 בשר חיה ועוף, אלא מאי איח לך למימר, אב״א
 אין הכי נמי לא פלשו מינייהו להט מיני בשר
 ללא חזו למזבח, א״נ פרשו מינייהו נמי משום
 לאפשל בלא״ה, ומשום כך לא בא עליהם ליב״ח
 מצל זה אלא ממאי ללא אפשר לחיוח בלחו כלל,
 ומי בורוח אע״ג ללא להוו בכלל הפלישה, מ״מ
 אינן יכולין לעמול בהם, משוס למי בורוח לא

 שטחי ואם לא נמצא מים הכי ימוח בצמא.
 (יעב״ץ)

. עי׳ ׳ רבו כו ו ו  ד״ה דין. תימה הכתיב פר
 תורח חיים, ועי׳ בט״ז א״ח סי׳ חקפח סק״ה
 ואלי׳ רבה שם. שוב מצאתי בס׳ תוספות שבת סי׳
 רפב שחירץ כן, וחמה שהחורת תיים גוסיה ריש
 פלק כהן גדול כתב בלבלי הט״ז לאפי׳ מצוה של
 נביאים אין לעקול לגמלי ע״י גזילה ומכ״ש של
 תורה ע״ש. (מהרש״ם;

 דף סא ע״א
לא את הגג. כתב התוי״ט אבל עלייה בכלל  ו
 טת כתכמיס בפ״ז לנלרים, ותמה על הי״א
 שבטול לעלייה לא הוי בכלל טת ע״ ש. ואנכי
 תמה להרי אף ללעת הרי״ף והרמב״ם לעליה
 מכולה אינו אלא בפחוחה לבית ללך ארובה,
 ולענין נלליס פשיטא לבכל גווני אסול. ועול
 להכא תלגימו ליציע היינו אפחא וזהו עלייה לפי׳
 הלי״ף מא״ל. אבל פשוט לכ״ע מולו לעלייה
 ג״כ נקלאח טח כחכמים לגללים שם, והטול
 עצמו הטא שם באוח י״ח המובל לחבילו טח
 יכול ליחן לו עלייה. אלא להיא חשובה ביח בפ״ע
 ואיננה בכלל הטח שמכר, ויציע וחלר איצטריך
 לאשמועינן לאע״ג לחשמישן לטח, וס״ל לבטלין
 לגביה. ואולי לעני[ נללים גס הם אסולין (וסי׳
 הלא״ש שם בנללים ל״ה וסכמיס לענ״ל צע״ג.
 ונ״ל לחזל בו בססקיו לשם לא כסב זה וכן הטול
 לא הביאו וללא כב״י והש״ך שהעסיקוהו). ועיין
 לקמן מ״ט מש״כ בעצמו בשם הרשב״ם לענין
 מתיצת הקנים. ;רש״ש׳
 גמרא. בדקא. בערוך גרס ברקא ברי״ש, והוא
 גאלעריא בל״א, לסי סירשב״ס. (יעב״ץ)
״א בדקא חלילה. נראה לצ״ל ברקא ברי״ש י  ר
 כמו בעירובין (טו.), וכן הטאו בערוך וכ״ה
 ברי״ף. יוש״ש)

 צלע תא. (יומא נב ע״א) תוס׳ ד״ה כותל.
 (לבוש)

. יומא נב ע״א ד״ה י  והתא קנה אחד וכו
 כותל, לעיל ס ע״א בלשב״ם [ד״ה ומאי], ולף
 קמח ע״א וע״ג. ימא-נו
י ד״א. ה״נ וטרא והוא דהו  אמר מד ז

 טרושלמי ע״ש ר׳ נחום בשם ר״ח בר אבא.
 (יפ״ע)
ז והוא דחוה ד׳ אמות. עי׳ ברא״ש ״  אמר מ
 שנסתפק אס גס בתלר כן. ותמוה הלא מוכח
 מקושית הגמ׳ השתא כו׳ לזה וזה שוין לאל״כ
 מאי מקשה, והכמב״ן באמח הוכיח כן. ולאחר
 העיון שניהם צלקו וחלוי בססק השני שנסחפקו
 החוס׳ לקמן ל״ה ל״צ. ומקול הספק הוא אם
 נאמר לאחר שנוכיח ממשנה יחירה הלין החלש,

׳ הכא איכא רווחא. ר כו י ל אמר מחז ״ ר  ו
 לעיל(כו ריש ע״ב) כ׳ התוס׳ ראי איכא רווחא
 ט״ז אמה מודה ריו״ת וכ״כ הג״א כאן ולפלא
 שהשמיטוהו בעלי השו״ע. (יש-ש)
 אר״ה נפלה. טלושלמי לפי׳ המפרשים
 פלוגתא בזה. ועמש״ל. !יפ״ע)
 כשחרב הבית בשניה. שות״ט קלז. (יפ״ע)
. ר״ה טז ן רי ז ן גו ׳ שאי ם כו שי  רבו פרו
 ע״א, כתובות י ע״ב רש״י ל״ה מזין, טצה יב
 ע״א ל״ה ה״ג רש״י, ולף לז ע״א ל״ה אטו,
 תגיגה יט ע״ב ד״ה בגדי ע״ה, ודף כה ע״ב
 ד״ה מן. ;מא׳•0

ן על גבי ו מקריבי ל נאכל בשר שממנ ״  א
. נ״ל שהוא ע״ד שאמרו במ״ר שמות ׳  מזבח כו
 סל״ה לא היה העולם ראר להשתמש בזהב ולמה
 נברא בשביל המשכן ובשביל במה״ק וכן אמרו שם
 בארזים וטון שבטלה הסבה יבוטל המסובב. ובן
 בב״ר סצ״ד אעין דשטיס הוה במגדלא והיו
 נוהגין בהם איסור משום קדושת הארון. 1רש״ש)
ר ש פ ו בכורים א נ שכבר בטל ״  פירות ל
 כפירות אחרים. לס״ז גם בשר חיה ועוף (לבד
 תורים ובנ״י) היה אפשר להס לאכול. וכן לחם
 ממיני קטניות אבל של ביסמין ושבולת שועל
 ושיפון אף שאין קרבין ע״ג מזבת וכן אין מביאין
 מהם בכורים לדעח קצח כמש״כ בפסחים (לו ב)
 היו אסורין דהוו ממין שקרב ע״ג מזבח עי׳
 בחיס׳. .רש״שו
. שיח״ט קלז. רפ״ע! ן רי ז ו ן ג  שאי
ב הצבור. יומא סי ע״ב ׳ רו  סד את ביתו כו
 ד״ה מהו, שבת נח, טצה ל ע״א ד״ה דהא,
 סוטה יב ע״א, תענית [יא ע״א]. (מא״0
 סד אדם. שוח׳׳ט קלז. (יפ״ע:•
ר פפא כסא דהרםנא. פסחים (דף קיב) ״  א
 [שבח קיח׳]• ;מצפ״א)
שע מיום שחרב בהמ״ל, י בר אלי ״  אמר ר
נו שלא נאכל ר על עצמי ו ז ג ן הוא שנ  די
לא נשתה יין. והנה לעיל בגמ׳ גט  בשר ו
 הפרושים נטפל להם ר״י אמרו לו נאכל בשר
 שממנו מקריטס ע״ג המזבח, והקשה הגאון
 בעל עיון יעקב, דאמאי לא השיבו מפני שאין
 שמחה אלא בבשר ויין במבואר בפסחים (קט.),
 דמה׳׳ט אסור בבשר ויין בשבוע שחל בו ט״כ
 וא״כ לא היה יכול להקשות לחם לא נאכל, והניח
 בצ״ע. יהיא לכאורה קושיא עצומה. אך נראה
 שאין בזה קי׳, דהנה גם בהא דאמרינן דין היא
 שנגזור על עצמיט שלא לישא אשה ולהוליד בניס,
 הקשו החוס׳ חימה הא כחיב פרו ורבו. וגם בזה
 הקשה הגאון הנ״ל על חמיהח הסוס׳, הלא
 קיי״ל דיש בח ביד חכמים לעקור דבר מה״ח
 בשוא״ח ע״ש. וללעחי לק״מ, לאף שיש כח טל
 חכמים לעקור ל״ח בשוא״ח, אבל עכ״פ יש
 מקום לקיים המצוה בסעס אחרח, אבל היכא
 דיחבטל הענין מכל וכל, בוולאי אין כח טל
 החכמים לעקור מצוה אחח מה״ח, וכ״כ בתב
 הסל״ח באו״ח סי׳ חקסט בהא לאמרינן דבשבת
 אין חוקעין משוס שמא יעטלנו, והקשה הלא״ש
 לא״כ טו״ט לאיכא איסור בחקיעה משוס שמא
 יחקן כלי שיל, היה להם לחכמים לבטל ל״ח
 בשוא״ח. וחי׳ ללא מציגו שב״ל יעקרו מצוה
 אחת מה״ת ע״ש. ומעתה א״ש קו׳ החיס׳,
 ולס״ז גם קו׳ הראשונים לק״מ, ללא רצו לומר
 משום שמתה, לא״כ גס מולה לא ילמלו לכתיב
 (סהליס יט, ט) פקולי ה׳ ישלים משמתי לב, כמו
 האבל שאסור, וא״ל ליהיה נעקר המצוה של
 והגית מכל וכל, הלא יכולין ללמול ולקיים המצוה
 ע״י לברים שמותל ללמול בט״ב עניני אטלות
 ושאל לכלים שם, לכך לא אמלו אלא משוס
 קרכנות ודו״ק. ועיין כתיס׳ יכמות (כ:),
 וכשעה״מ פ״א מהל׳ שיפר עי״ש. !עיני שמואל!
ל אברהם אבינו כלה  ונמצא זרעו ש
. נראה דה״ט דלא גזרי, שהקכ״ה ו  מאלי
 הכטיחו [כראשית יג, טז] ושמתי את זרעך כעפר
 הארץ וגי׳, יהא דמסיק אלא מיטכ יכו׳ לא קאי
 אשלא להוליד ח״ו, דאסילו שלא להוליד כנין דלא
 מעלו נתתייב תזקיהו מיתה [ברכות י.], משוס
 דמאי דמפחדת מבעי לך למעבד, ואברהם אבינו
 לקת אשה לעת זקנותו והוליד בנים רבים וכולם
 לא טובים היו, ט אינך יודע איזו יכשר [ב״ר ס,
 ג], וכן הוא הדבר בבני הפלגשיס באברהם ג״כ
 נמצא בהם דבר טוב שני סרדיס טוטם יצאו מהם
 כמו יתרו חותן משה ו..., אלא יהיב טעמא אאינך
 גזירות הראויות כאכילת בשר ושתיית יין אע״ג
 דליס בהו איסורא, אסילו הכי לא גזרו עלייהי
 מטעמא אחרינא משוס דכולהו לא מצי ציבורא
 מיקס עלייהו. ,:יעב״ץ)

דאי איכא ל למחות. דו כו י  רשב״ם. ד״ה ו
׳ כוי. והחוס׳ נדחהו לרב י ן כדאמר  חסרו
 יהודה למאי דס״ד דל״ל היזק ראיה. ולכאורה
 הטעם פשוט דטון דיש לו חזקה לכן יכול למחוח
 כדי שלא יטעון אחר ג׳ שנים דשלו הוא. יאילי
 דמשמע להי דאפילו אס רוצה בעל הגג לחח לו
 שטר דאין לו זכוה בזה ישייכל בעל החצר לקצצי
 כשירצה לבנות אצלו מ״מ יכול למחוח, אבל מכל
 מקום קשה דיכול לומר בשטר אינני מובטת מן
 העכברים. (רש־־ש)
. ׳ ו החזיק כו ן דבפני ו  ד״ה החזקת. דכי
 כצ״ל. 1רש״ש!
. עד ׳ ת. ד״ה מאי איריא כו ספו  תו
. צ״ל עד האידנא ׳ א הוה בעית כו מ י א  ה
 בחצר הוה בעינא כו׳. מ״ר. !רי״א תבר<

 דף פ ע״א
 גמרא. שחלקו בשנים. לגי׳ המפרשים
 להעתיק מ״ש בה״ט להציגה בה״י הוא בירושלמי
 שם ע״ש נתן בר׳ הישעי׳. (יפ״ע)
מאי עליה אפתא. פי׳ רשכ״ס בזה דחוה  ו
 למאי איליא ע״ג החלל דלפניס אפי׳ על כל
 הטת נמי, וכ״מ לישנא למתניתין ע״ג טחו ועיין
 מהלש״א. ועול קשה למ״ט לשאי הלא כלא זה
 לא היה יכול להלכות ליורין כאייל. ולכן הנל׳׳פ
 לאפחא אינה עשרה ללילה אלא לחשמיש ולאוצל
 להנימ שם חפציו, וכ״ה כנ״י וכ״כ הרי״ף כל״פ
 ללקמן. !רש״ש)
. לעיל כט ע״כ ל״ה ן ן כנגד חלו  מתני׳. חלו
 ככימ. ימא-נ)
ל תמני בחצר. עי׳ כ״י  גמרא. דקא שקי
 ליש סי׳ קע״כ וככל״ה. !׳ג• מהרש״א)
 סוף סוף הא בעית. עי׳ נמ״י שהטא כשס
 הילושלמי והחוססחא למכר לינו כחצר רק
 להנ״מ לכחצל אין מועיל לשוח וכמכוי מועיל
 רשות, עי׳ ירושלמי ה״י. ייפ״ע)
מ כדי שתהא. כירושלמי ככורים פ״א ״ א  ר
 ה״א ר׳ יהודה כר״א ע״ש. דפ־׳ע)
 שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים.
 נלאה משוס לבלבל קל המשקל אין טוענין כ״כ
 שיהיה שוה במשקל במו לבל כובל המשקל מפני
 הנפת לקשה למשאד או כמשאוי(ב״מ פ.) להט
 שיער באבנים שהם לבי המשקל. או כפשוטו
 לאבנים כובלס במקום אתר ומעיק תתתיו
 משא״כ לבל קל מתסשט כובלו. ומאי לכתיב
 כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר (עמוס
 3), רצונו שתהיה מועקה כוללת כמו שאמר
 אתליו ואכל מנוס מקל וגו׳ כאשר העגלה
 מיעקת ככל צלליה ע״י העמיל. או כפילוש
 הכיאיל שם. ורש״ש)
 טעונה אבנים. כירושלמי כ״ק פ״ה ה״ז אמר
 לכיסי כול כעי שיעור זה. ויפ״עו
 גמרא. ר׳ ינאי הוה ליה אילן. כה״ג
 טרושלמי ספ״כ נר׳ יונתן ע״ש. (יפ־׳ע)
׳ בפ׳ י . כדאמר ׳  רשב׳׳ם. ד״ה סבר רמי כו

 כו׳. נ״כ ללכ תסלא לתניא כוותיה שם.
 ;ך״ש מדםוי)
ל ספ״ב. ׳ לעי א מתיר. והכי אמרי ״  ד״ה ר
 כצ״ל. ;רש״ש!
י ן שנ ו טע ׳ או שי ז בחזקתה כו  ד״ה ה״
. לפי  חזקה החזקתי וכנסתי לתוך שלי
 מש״כ החיס׳ לעיל (כג.) כל״ה אחולי, משמע
 לאי טעין למחלי ליה זט״ה כמעמל אנשי העיל
 ג״כ טענחו טענה. ורש-שו

 דף ם ע״ב
׳ כי  גמרא. מעיקרא סבר ניחא להו כו
 חזא כוי. משמע מזה למסחמא א״צ לקוץ על
 לחזא למעככי ולא כאלוהי הסיסקיס. ורש״ש)
. כילושלמי חעניח ס״כ ה״א ע״ש ל ם דר״  משו
 ר׳ יאשי׳. ניפ״ע)
 אם רצה כונס. לעיל כו ע״כ ד״ה ער לאמרי.
 (מא״נ)

 כנס מוציא. טרושלמי כאן הי״א פליגי ר׳
 יוחנן ור״ל כהיפוך ומפלה והנה למאי דמסיק
 כאן כלהחזיר כחלים ר״י אומר אינו מחזיר ל״ה
 סכרוח הסוכוח מטרישלמי אכל שינוי זה כמקימו
 עומד מה דפליגי שם מפלה והכא מפלה ליכא
 פלוגסא. ונ׳ דלא כפי׳ הרא׳׳פ והפ״מ דנפלה
 היינו להוציא זיזין כבראשונה כ״א להחזיר כחלים
 וזש״ש ר״י אמר ויתר כו׳ והוא כבכאן. !יפ״ע<
 דרב יהודה מצר. עי׳ תוספתא פ״ב. (יפ״ש

ן ו ן אנא דם בראש כל אסו  בראש כל מרעי
 אנא חמר. י״ל ע״ס הא דשבת (קכט.) גט
 הקזה דרסואתו שתיית יין. (מצפ״א;
. קדושין עו ע״א. !מא-נ<  אנפק. (אופק)
ל ה״ק. כ״ה טרושלמי ע״ש ר׳ א ו מ  אמר ש
 יותנן. (יפ״ש
. כה״ג בירושלמי  שאם היה ארוך מקצרו
 ע״ש ל״ל להאריך ולהרתיב בו, ופי׳ הרא״פ
 ופ״מ שאין בעל המלזב יכול להאליך ולהלתיב.
 וקשה הלא גס במזתילה אינו יכול להאליך יותל
 ממקום שהחזיק, והפ״מ פי׳ לזה עצמו לסי
 הילושלמי הא לל״ל מחמה קושי׳ זו, ולא יחבן
 שיהיו לברי ר״ל מופלאים כ״כ. ובענ״ל נ׳ לה״פ
 שם שאס בעל החצר רוצה להאריך המלזב
 להרחיק קלוח המים בעבור שנצרך לו המקום
 למוח שם הלשוח בילו, ולזאח לא הובא שם לעח
 ר׳ ירמי׳ בר אבא כאן שאם רצה למוח חחחיו
 בונה משוס מכלל בלברי ר״ל. ומש״ש טרושלמי
 והחנינן המזחילה יש לה לשוח ל״א, לאו קושיא
 היא לר״ל כ״א ראי׳ לל׳ יוחנן כמ״ש הס״מ, אך
 לא כבאורו בהברייחא שם המזחילה יש לה רשוח
 ל״א להיינו להלחיק הכוחל ממנה, לזה אין שייך
 כלל לטעם ל׳ יוחנן כ״א לל״ל למיירי במין
 לפמ׳׳ש בענ׳׳ל, לק לל׳ יוחנן מחפלשח הבלייחא
 כן שיכול בעל החצל לשנוח המזחילה ממקומה
 ולהעחיקה על ל״א ולא יוחר, וא״כ במרזב לאין
 לו חזקה יכיל לשנות לכל אותה הרוח, ודייל יחרץ
 הבלייחא לענין בגין וג״כ א״ש. (יפ״ע;
 שאם בא לעוקרו אינו עוקרו. צ״ל שאם בא
 לעקרו אינו עוקרו, וכ״ה בר׳׳ש. (יעב״ץ)
י נ ׳ לשו מד  רשב״ס. ד״ה רביעיות. ו
. כצ״ל בו׳. !רש״ש! ׳  גאולה כו
׳ כוי. ויש י פי ב. והר״ ת. ד״ה מרז ו ספ  תו
 לו חזקה משחי רוחוח כו׳ כצ״ל בר. ורש״ש!

ד אחר כו׳ כצ״ל. ש צ א ר  בא״ד. להסיר ל

 דף נט ע״א
לש. ב״מ פה ע״א.  גמרא. והחוט המשו

 (מא״נ)

לש. לפי שלאו זה אח זה להיא  והחוט המשו
 מילחא ללא שכיחא, וק״ל. (יעב״ץ)
. כזה איחא ׳  חיכי דמי סולם המצרי כו
 בעירוטן(עז ב׳). ;רש״ש:
 עד ארבע חווקין. ה״נ בירושלמי ה״ח, ובשבח

 ס״פ כירה רעד שלשה עווקין שם כסא ע״ז.
 ;יפ״ע)

 למעלה מד״א. סליגי בזה הראשונים אי קאי
 אחלין מצדח או צוריח, ומהירושלמי כאן ה״ח
 ימירושלמי יבמוח פ׳ מצוח חליצה ה״ג מיכח
 כר״ח דקאי אמצריח, יע׳ רמב״ן ובמה״פ.
 וטרישלמי כאן א״ר הושעי׳ ל״ ש אלא בחצר אבל
 כגגוח אפי׳ למעלה מד״א מעכבו, והס״מ גריס
 אכל כגגוח, ואין מוכא כפוסקים משום דפסקי׳
 כר׳ אלעאי דלעולם יכול למחוח. (יפ״ע<
ן על מדת סדום. כ״ק כ ע״א, כ״מ פי  כו
 קנח. ;מא״נ!
׳ נמי  רשב״ס. ד״ה לא במהרה. כדדרשי
. הוא ככ״מ (פה.), ומה שמציין ׳ י זרעך כו  מפ
 ליומא הוא שכוש. >רש״ש)
ר כזקינו. משולל מ א  ד״ה זה ר׳ אושעיא. ש

 ההכנה, וע׳ כחוכוח (סכ כ׳) וכמסה״ש ט״ס.
 ;רש״ש)

ל ו ד ׳ ג  תוספות. ד״ה החוט. לפי שהי
. נ״כ ע׳ חוס׳ כ״מ ד״ד ע״כ ד״ה  יותר מדאי
 אין, שחולקין ע״ז וס״ל אף דאינו חריף טסי

 מזכירו קודם, וכמ״ש ככללים שלי כלל וי.

 דף נט ע״ב
 גמרא. אבל בעל החצר בבעל הגג. לסי׳
 הס״מ הוא טרישלמי ה״ח. ;יפ״ע,׳
 רוחב טפח במשך ד׳. לפי׳ המפרשים הוא
 טרושלמי ה״ט. (יפ״ש
. (כ״כ ׳  מתגי׳. לקח בית בחצר אחרת כו
 יא ע״ב) תיס׳ ד״ה אחד. !לבוש. מא״נ:
 גמרא. יגעה ופתחת. טרושלמי ה״י ע״ס גי׳
 הרמב״ן יגעת ופחחת בשמאל יגע יסתום בימין,
 ישם הגע עצמך שהיה עומד שם יכול מימר לי׳
 הוינא בעי חלעי [שחחיגע] היה מושיט לו
 צרורוח יכול מימר לי׳ מגחך הוינא בהאי גברא,
 וע׳ מה״ס שם ד״ה חני. (יפ״ע)



 מ הגהות כבא כתדא דף םא ע״א - דף םד ע״א וחידושים
 הרא״ש מר״פ המגרש ע״ש. וי״ל ע״פ מ״ש
 הפר״ח כיו״ל סי׳ סא והוכא כהגה׳ ט״ז בח״מ
 סי׳ רט ע״ ש ולו״ק]. וליישב לכרי הסוס׳ לכאן
 צ״ל ללא ס״ל מ״ש בב״מ, אלא ס״ל כדעת
 הפוסקים לס״ל לכאומל מעכשיו מהט לל״מ
 אף קולם שכא לעולם, והאלכסי כזה כחי׳ לגיטין.
 ונראה ליש להכיא ראיה לזה מסוגיא ללקמן
 (קכז:) לקאמל לל״מ לאלם מקנה לשכ״ל, יכיר
 ל״ל גכי ככור לומר לאביו נאמן למיחכ לו סי
 שטס, לא יהא אלא אתר אלו כעי למיתכ לו
 כמתנה מי לא יהיכ ליה ואף כנכסים שנסלו לו
 מאחר מכאן. ואי איתא לקולם שכ״ל יכול לתזור
 כו גס לר״מ שפיר איצטמך קרא מכיר מאמן
 גכי ככור וא״י לחזור כו, ואלו כמחנה יכול לחזור
 כו קורם שיפלו הנכסים. אכל אי אמרי׳ לט נחן
 לו מעכשיו א״י לחזור כו, פריך שפיר דל״ל קרא
 הא אי כעי למיחכ לו כמחנה מעכשיו מצי יהיכ
 ליה ולא מצי למיהדר טה. (מצפ-א)
דה דבל דבר. צ״ל מ מו ״ ׳ ר . דאפי  בא״ד
 דלכל דבר. >רי״א חבו!
י טעם זה דשמא ״ ר ן נראה ל . ואי ד  בא״
 לבניו שהן בעולם קאמר. עי׳ רשכ״ס לקמן
 קכ״ח כ׳ ד״ה וכמים כוי, וי״ל. !מהרש-ם)

 דף םג ע״ב
רומא. עי׳ ה״כ לאיזה  גמרא. אהני עומקא ו
 דכר כחכ עומקא ורומא, שאס רצה להשפיל
 ישסיל להגכיה יגכיה והוא מהתוססתא. וכלא
 כתכ עומקא ורומא גם האדר הוי שיור דגם כי׳
 שייך שיור, ועי׳ ירושלמי ס״ג ה״א מכר תורכתו
 ושייר אויר הוי שיור, וכ״ה כדמאי ס״ו ה״כ
 קדושין ס״א ה״ד. ועי׳ תי׳ הרמכ״ן. דפ״ע:
ר ודות. לקמן סד ע״א. (מא״1)  בו
ן נ  רשנ״ס. ד״ה אלא לר״פ. כדאמרי
. לכאורה גס התם ׳ ע כו ״  במתניתין ומודה ר
 שייר מקום דרך ותיקשי נמי לר״ז. ד״ל דהתם
 מ״מ הדרך שייך ללוקח לזרעו כדתנן לקמן(צט
 כ׳) והחיצון זורע אה״ד, וגם ההילוך אינו אלא
 כתנאים המכואריס שמה, וכש״כ גט כיח שודאי
 כולו שייך ללוקת והמוכר אין לו רק ההילוך
 וכסנאים דאיתא שם (כעמוד אי), משא״כ הכא
 כהוצאת זיזין שייר מקומם כעדו שלא יוכל הלוקת
 לעשות כאותו מקום מאומה. !רש״ש)
׳ ואת הדות מכר לו כו . ו  ד״ה האי מאן
. כצ״ל. ורש-ש! ׳ ך לו כו  צרי
. ׳ ן כו ד לא שאי ״ ו ד אבל למיקני ב ״ א  ב
 כצ״ל. (רש״ש)
ת. ד״ה שאם. ואמר בעל העליה ו ספ  תו
. ׳ י דוקא כו ״ מר ר ׳ או  לבעה״ב לבנות כו
 כצ״ל. 1רש״ש!

 דף פד ע״א
 מתני׳. בור. נזיר ז ע״כ. (מא״נ!
ך ליקח לו דרך דר״ע. לעד״נ דמקא י צר  ו
 דרך דהוא רותב ד׳ אמות (לקמן צט ב׳ במשנה)
 הוא דל״ל אבל שביל דהוא כי היכא דשקיל כרעא
 ומנת כרעא (שם ק.) אית ליה לאין סברא בלל
 ליהיה כ״כ עינו יפה שלא ישייר לו מקום להגיע
 לשם על שיצטרך לתזול ולקנות ממנו, ועי׳ לעיל
 (ז.) מד״ה א״ל. וכ״מ לי מדבלי המוס׳ לקמן
 (פב ב׳) ל״ה מלבלי, דאל״כ מי ימלוק ע״ז
 מומר מצטרך לו לרך ממלא אולה וסלו.
 והגמרא שפיר קרי ליה סריממ ארר לקמן ע״ל
 העברה כמו עומלין צפופין(אטמ פ״ה מ״ה.)
 ורש״ש)
ך ליקה דרך. ל׳ ן צרי ו שאי ץ מאל  חו
 רמב״ם והש״ע חוץ מהבור או הלומ, ועי׳

 סמ״ע סי׳ שמז סק״ב ומ״ש שם בגליון.
 ;גי מהרש״א)
 גמרא. יתיב רבינא וקק״ל היינו בור
 היינו דות. ער כאן לא שנה החוקע לחון הבור
 או לחוך הדוח (ר״ה פ״ג מ״ז). ואוני היה
 מפרש דבור, עגול וקטין(3״ק נ ב׳). ודוח, הוא
 לחב יוחל או מרובע. ויש חילוק ביניהם לעני!
 מול הברחס, אבל לעטן מכילה מהיכא מימי
 נמלק. ;רש״ש;
. עי׳ ירושלמי כאן ה״ב  לימא בהא קמיפלגי
 ובכמובוס פי״ג ה״ז לבעי למימל לאלמון ור״ע
 אמלו לבל אחל ומחק״ח כוסין למוכל לימן לרך
 ללוקח, ובמוכר ששייר לא עשו חקנה, ולחי
 לנסחם הר סלוגחא לר״ע וחכמים אס נכלל בל׳
 המכירה כמכר הנור ולוח, וצ״ל נשייר לס״ל
 לר״ע לאין שייך לכללי׳ וחכמים ס״ל לספק לשון
 הוא ויל מוכר על העליונה טן כמשא כין כסיסא,
 כן משמע מל׳ הימשלמי ע״ש. (יפ״ע)

. עבד מאי דעבדי . כחד מינייהו ו ד  בא״
 נ״כ ע׳ מומים סי׳ כה סק״כ מ״ש כזה. (מל״ה!

. כצ״ל. ׳  ד״ה חזינא. פלגא דאית לי כו
 (דש״ש<

 דף פג ע״א
. לעיל לא ע״א ל״ה ני  גמרא תנו חלק לפלו
 ומ״ש מהא. ;מא״נ:
ו כצ״ל. (רש־ש) ״ י ן פחות מ  לטפיח אי
י שמכר. לקמן עט, ולף קלל ע״א  בן לו
 כלא״ש, וע״ש קממ ע״א ל״ה איכעיא להו, כ״מ
 סד ע״ב, מולין לף קלא. (מא׳־נ)
ן דאמר ליה על מנת. נ״כ יעוין מולין ו  כי
 קל״ד ע״א, ובנזיר י״א ע״א. ירב-פ)
. עי׳ ש״ך י ן של ר ראשו ש ע מ  על מנת ש
 יריד סי׳ ס״א סקי״מ, וט״ז מו״מ סימן מ״כ
 ס״ג, וכס׳ אמי מלואיס על אה״ע סוף סימן
 ל״כ. 1גי מהרש״או
. ה״נ כילושלמי ס״ו ר שלי ש ע מ מ ש ״  ע
 מלמאי ה״כ, כ״מ ס״ה ה״כ, והיא מוססמא ס״ו
 מלמאי. ויפ״ע)
דך ו בי מן שהשדה ז  ואם אמר לו כל ז
 מכרה וחזק ולקחה כוי. עי׳ ב״מ צ״ו גט
 מכרה לעכו״ס ומזר ולחמה, ועי׳ מג״מ ס ״ו
 ממעשר הי״ט בשס ילושצמי. ומהרש״םו
רי שייריה. עי׳ ירושלמי קדושין ס״א ה״ל ו  שי
 וכאן ס״ג ה״א לאף בלבר שלא חל קטן מצי
 לשייל, וחשיכ שם לכלים כיוצא בזה, וכ״ה בלמאי
 שם. וע׳ מה״פ שם וכלמאי מ״ש טשוכ לכלי
 הלמכ״ם מקושיח הט״ז טו״ל סי׳ ס״א, וע׳
 בהגהת הט״ז להגאון כעל ח״צ כח״מ סי׳ מ״כ
 סע״ג. ר פ״ ע!
. (כ״כ ע טא העליונה שלי ו י מ שהד ״  ע
 ע״א) לשכ״ס ל״ה ואיס. ,לבוש;
טא. או כל המחלק  רשב״ם. ד״ה פשי
ר כוי. כצ״ל. (רש״שו מ א ו ש  נכסיו על פי
 ד״ה תנו חלק. בתוספתא דהך בבא (ר״ל
׳ תנו נ כו ׳ א״ די כו י ׳ הכא מי  לכ״כ) כו
. כל״י ליחא מלח כני, וכן ׳ י בני כו נ  חלק לפלו
 בהג״א ובהעמקמ ב״י. ומשמע לכאולה לכהאי
 גוונא לחוספחא אפי׳ אמל יחלוק פלוני ג״כ
 הלין ליורש עם הבנים וכ״מ בנ״י לסילוקו טן
ג  החוספחא להגמרא, אך מלשון הטול סי׳ מ
 אוח מ׳ ל״מ כן, וכן מלשון הרמ״א שם סכ״ל.
 (רש״ש)

נ ׳ א״ מר רבנן היא כו . ואיכא למי ד  בא״
ג סומכום עלה. לכאורה ם דפלי ׳ משו  כו
 היינו הך, ומש״כ וקי״ל כסומכוס כוי, משמע
 לבא לימן טעם בזה נהא שכ׳ ולא הוה ס״ל כוי.
 ימימה לפלוגמא זו לא שייכא לההיא, להכא
 בפילושא ללישנא סליגי. ועי׳ לא״ש סיף סי׳ ו׳.
 (רש״ש)

ר ו . דסתם לן תנא כווהיה בפ׳ ש  בא״ד
 שנגח ארבעה. שם לא נמצא, ועי׳ לשון
 הרא״ש. !וש״ש)
דא סומכוס ׳ דאז ר״ח פי  ד״ה םומכוס. ו
 לטעמיה. נלאה לצ״ל וגם ר״מ כוי. מ־ש״ש)
. נלאה י רא כו עו פלגא דההוא שי . ו ד  בא״

 לצ״ל וריבעא.
ל ן אדם מהנה ע ן דאמר. דאי ו  ד״ה כי
 חנם. עי׳ ש״ע חו״מ סי׳ קצה ס״ה בהגה״ה.

 (ג׳ לוהדש״א)

י . לא הוה מצ  תוספות. ד״ה ואמאי
מ היא כו׳. הנה לפמ״ש החוס׳ ״ י ר י ו  לשנ
 עצמם בב״מ(טז.) לקולם שבא לעולם לכ״ע יכול
 לחזור ואף שאמר מעכשיו, וכן נראה מפלש״י
 שם. לפ״ז א״ש כאן ללא הוה מצי לשנויי ר״מ
 היא, להא קולם שבא לעולם ל״מ נמי מולה
 שיכול לחזול, ואלו מבמיחא מוכח לאף קולס
 שב״ל א״י למזול, שהלי קמט ואם אמל לו כל
 זמן שהשלה זו טלך מכרה וחזר ולקחה אין לו
 עליו כלום, משמע לאי לא א״ל כ״ז שהשלה זו
 בידך מחוייב לקיים החנאי אעפ״י שמכלה וחזל
 ולקתה. ואי אי׳ ליכול לתזור בו מהתנאי קולס
 שבא המעשל לאשון לעולם, אמאי מחוייב לקיים
 החנאי כשחזל ולקחה, הא מיל כשמכלה נחבטל
 החנאי להוה כחזרה מה שמכרה לאחר, אלא
 ש״מ לאף קולם שבא לעולם א״י לחזול בו.
 ומש״ה לא המצ״ל ל״מ היא, לזה לא מהני אף
 לר״מ, ואע״ג לע״מ הוי כמעכשיו מ״מ לא
 מהני קולס שבא לעולם מ״ל. ואף לפמ״ש
 הלא״ש לכאן הוי ע״מ שיול ולא תנאי, מ״מ
 מצ״ל למשייר מעכשיו, [ולכאורה קשה ע״ל

 שלמה ת״מ סי׳ טז באמצע התשובה מכמה
 מקומות בזה. (מהרש״ם)
י דהתם ״ ן נראה לר  ד״ה ארעחא. ואי

. ׳ ר לבעליה כו ו  נמי הואיל וסופה לחז
 עתיס׳ ב״מ שס שכ׳ להיפוך, ועי׳ מל״מ פט״ו
 מטוען בשם ראנ״ת, ומ״ש עליו ועי׳ בקצות

 החשן סי׳ מ3 סק״ב ונתיבות המשסט שם.

 דף פב ע״א
 גמרא. נכסי כו׳ שתק רב. לקמן סח ע״א,
 נדרים עז ע״א. (מא״נ)
מצר א׳ קצר. עי׳ ילושלמי ס״ז ה״ל. (יפ״עו  ו
 כנגד ראש תור שתיק כוי. נ״כ כעין זה
 סוכה ז׳ אי, וע׳ כמאור וכמלחמוח שם. !בנא״ח
ר״א לרב ויקנה כנגד ראש תור כ ו ״ ל ר ״  א
 כוי. כעין זה כסוכה (ז.). (רש׳יש)
ן כנגד יהודה. נ״כ ל״ל או לשמעון ו דשמע  ו
 מגל יהולה לחול. ,:מלייה!
ל ״  רשכ״ם. ד״ה היכא דאיכא. הכי ה
. ׳ מר כו ן כנגד יהודה כלו ו  למכתב שמע
 כצ״ל. (רש״ש)
י בן כנגד לו ל למכתב ראו ״ ו ה ד . מ  בא״ד
 דמשמע כוי. נ״כ ר״ל מללא כ׳ כן אלא כ׳
 ראובן ושמעון. ימל״ה)
׳ ו כו נ ן שכי ו לשמע . ו בן  ד״ה מצר ראו
 ואחת בדרום. בגליון מחק זה בשם רש״ל.
 ולפנינו לא נמצא בו וגם אינו מהצורך למחוק.
 ודע דהציור שבלבור זה הוא בטעוח וצריבלהיות
 כזה וכ״ה בלש״ל לכוונחו שיחצו ר \"
j "s- אח השלה באלכסון. ואולי הציור ן 
[ \  שלפנינו שייך בתיס׳. (רש״שו |

ן גאם. ! _  ד״ה כמי
 גס בכאן הציוליס בטעות.

 וצ״ל הגאמי״ן מתוץ לשלה
 כזה. (רש״ש!
. נכסיי. ת. ד״ה ואי ו ספ  תו

י יותר ע ריבו מ ש מ  שאני ד
 מנכסי. אין זה כי נכסי, בציר״י הסמ״ך,
 בארמיח הוא במו בפח״ח בעברית, הכל לשון
 רטם, אין טניהם אלא שהפחוח הוא בכינוי
 והצרוי נל׳ לביס... ואולי גס נכסי בהא הוא
 פחוח הסמ״ך. ףעב״ץ)
. כצ״ל בשני ׳ י כו ן נכסיי שאנ ד לשו ״ א  ב
 יולי״ן עי׳ ברא״ש. (רשייש!
ב מקומות רב מודה ברו  ד״ה ומודה. ו
. וב״נ בעילובין צ״ל ע״א ׳  כששתק להם כו
 מאי טעמא אהללינהו וכו׳ ללא טמלו וכוי, ועי׳
 נימוק״י פ״א ל3״מ בסוגיא לאין שליח ללבל
 עבירה בהא לפליגי רטנא ורב סמא, מ״ש כשם
 הרמ״ה והר״ן. (מהרש״ם)
בן  ד״ה מדהוה. ה״נ אם מצר מצר ראו
. מש״כ ׳ ך כו ד הארו ע ׳ דקנה כ ן כו ו שמע  ו
 המהרש״א לאס מצל מזלח מצל ראובן לחול כו׳
 ג״כ מולה לב לקנה מגל הארוך. ללעתי אינו
 מוכלח למאי חזית למיזל בתל האלוך, והקצר
 חלינן במאי לאין כוחבין מצר עולם, ניזל בחל
 הקצר, והאלוך נמלה במה שאין כוחטן חצי
 מצר. !רשייש;

 דף פב ע״ב
דא. עיין ׳ שו  גמרא. איתמר להאי גיסא כו
 ע״א ש״ס שמק, כמובומ כ ע״א ל״ה יאוקי, ודף
 פה ע״ב וע״ש צל ע״ב ל״ה לימא, גיטין ס
 ע״ב, נלה ו ע״ב, בבולומ ממ ע״א ל״ה לאמל,
 לקמן קמה ע״א ל״ה ור״י מספקא. ומא״נ)
א דדייני. (כתובות צל ע״ב) מיס׳ ל״ה ד  שו
 לימא. (לבוש)
דא. עמש״ל לה ע״א. ויפ״ע;  שו
ג דבעלמא. ת. ד״ה איתמר. אע״ ו ספ  תו
 נ״ב יעיין סיס׳ בכילות מ״מ ע״א ל״ה לאמר
 ומיס׳ מילין ע״ט ע״ב ל״ה לימא ליה. (רב״פ)
ל דאמר דאיכא םהדי ן לעי ו . כג ד  בא״
. וכן אימא כהרא״ש, ומציין(לכ) והוא ׳  למר כו
 שכוש וצ״ל(מג כ׳). ;רש״ש)

. דמספקא ליה לד׳ יוסי. כצ״ל.  בא״ד
 ורש״ש)

ף ל מתני׳ דסו א ו מ ד דאוקי ש עו . ו ד  בא״
אל דאיירי בה ר׳ יוסי. נ״כ עי׳ בכורות  השו
 דף מת ע״א בסיס׳ ל״ה לאמר. (ר״ש מדםוי)
. נ״כ ולקמן דף ף ט׳ . בפ״ק דב״ק ד  בא״ד
 ק״ז. יוב״פ)

 אס יכול להיות המשא כתלא וסיפא כתלא. או
 ללמל על הכל כיון לממשנה יתילה שמעינן, וע׳
 למכ״ן ותכין. והנה הלמכ״ן הכיא לעת האומל
 לפרש דגם כיציע המן כן דמשא כמלא גונא כוי,
 ואח״כ המוה לעמו כלעמ ההלכומ לדוקא כסדר
 אמרינן מצליס הלמיכ משא״כ כיציע. ולפי״ז
 הוכית שסיר מדלא אוקימנא כללימ לי׳ ל׳ כו׳
 ש״מ למלל נמי כוי, השכיל לכתוכ ללוקא לסי׳
 השני מוכת כן. ללפי׳ הא׳ ליכא לאוכומי מימ
 אחרי שאין ס׳ לומל משא כמלא כר, וכזה יהי׳
 כן להא מ״ז אמל כהמא לצריך ל״א וכנ״ל, אכל
 הרא״ש מפשט סשיטא לי׳ כססק הכי לל״ש,
 והיינו כפי׳ הא׳ של הרמכ״ן, והיינו לרישא
 כחלא כו׳ לא אמרינן וכנ״ל לכך הספק הראשון
 בחזקתו לליכא לאוכוחי מימ מקושיח הגמ׳

 כנ״ג, וספק הא׳ נבלל בספק הב׳ והבן.
 (נמוקי הגרי״בן

ר לא  רשב״ס. ד״ה הכי נמי. והלא סתם בו
. נ״ל ראיה לאינו רחב ׳ א רוחב כו ״  הוי ד
 יוחל מעשלה טפחים. לבב״ק (נ ב׳) במשנה
 אימא מה בול כר עשלה טסחים, ושם בגמלא
 (נא כי) מכואר לברחבה ימל על עמקה לכ״ע

 אין כו הכל וכן קרי לה שם קטין וכריכא.
 ורש״ש)

ת. ד״ה והצלעות. וכתיב בהאי ספו  תו
לא יהיו אחוזים בקיר הבית. כצ״ל.  קרא ו
 ורש״ש;

י ו מ כוי ושנ ו בכ״ נ  ד״ה ואיבעית. וזה מצי
 במשנה. כמ״כ לשון גוזמא הוא זה, לא נולע
 לי אלא ס״א ס״פ החוכל [אכל כונח החיס׳
 דמצינו נ״כ כמגילה ל״א א׳ לכל זה כחוכ כו׳
 וכמו״ק י״מ כ׳ ומכות י׳ כ׳ מן החולה כו׳ וש״מ
 ולרכוחא נקטי החיס׳ ללוגמא ההיא לכ״ק
 לאמר ג״כ ושנוי כמשנה ע״ש]. ;יעב״ץ;
׳  ד״ה והתא. והא דתנן במסכת מדות כו
. ׳ בד היינו שורה כו ׳ דרו ש כו בד ש רו  ו
 ל״ל רלפי׳ הראשון ע״כ מכל שש פי׳ כל משך
 החקרה לחחחונה שהיא לצפח החיכונה, (עיין
 יומא נ״כ כלכליהם) וכאמח אין לוכד אלא שורה
 כלהכיאו מתמיל. וכן כיומא (מג כ׳) כמשנה על
 הלוכל הלכיעי, לר״ל שולה כלפלש״י שם.
 והמהלש״א שגה כזה כמתכ״ת. גס מש״כ וכקלא
 כו׳ משמע דלמטה היה תמש, תמוה לגם
 המשנה עצמה אומלת למכה תמש. (רשייש!

 דף פא ע״ב
. ׳ תרתי משמע  גמרא. מצרים הרחיב כו
 לעיל נה ע״א כרשכ״ס, ודף סמ ע״א ד״ה הכי
 כמכ, כ״מ קג ע״כ ד״ה פרממא. >מא״נ!
אל בר שילה. כל  רב מרי בדיה דבת שמו
 שילמ נמסק ולא גרסינן אלא רכ מרי כריה דכת
 שמואל. רעב־ץ)
די לחבריה. כ״ה ן ליה מי בי  האי מאן דמז
 כהרא״ש וכצ״ל. !רש״ש)
 ואי אמר ליה זיהרא. (ב״כ נה ע״א) רשכ״ס
 ל״ה זהרירי. (לבוש<
. היאך ׳  רשנ״ם. ד״ה דלא הוה ליה כו
 ימצא שדה. צ״ל היאך ימצר שדה אחת.

 ירי״א חבר, רש״ש)

 ד״ה בוסתני. גנות. בכ״מ משמעו אילנות,
 ולשון הערוך בערכו גינה של אילנות, ועי׳ לקמן
 (סח.) מאי שלחין גינוטימא שנאמר שלמיך פרדס
 רמוגיס וברשב״ס וחוס׳ שם, ומה שסי׳ פרדסי
 כרמים. ובערוך שם סירש גינה של ירק צ״ע
 דלעיל(ז.) מוכח דהיא של רמוניס. ;רש״ש;
 ד״ה שמע מינה. דגבי קרקע. עי׳ לעיל ז׳
 ע״א ד״ה והוא וכוי. (חת״ס)
׳ הרבה יותר  בא״ד. דפעמים קונה כו
 ממה שהיא שוה כדאמר בפ׳ מי שהיה
. לכאורה אינה מומח הראיה משם להחם ׳  כו
 הוא משום דרצה הלוקח שישארו טדו בלמי
 שיין, ואדרבה רמב״ח שם היה סבור דאינו יכול
 להעלוח על דמיו וכמחניחין דאין שומעין להן.
 ונ״ל ללאיימם היא מהא רסיים שם וטילפא
 בכמה כמבינן והיינו היכא לקבלה הבע״מ באלף
 זוז אלמא מיכל להיומ שיקבלנה בכפל שיריה.
 ואולי מיבמ וכו׳ שבלבליהס שאין לה מקום באשל
 היא שם צליך להציגה בסוף אחל מיבמ יאיסמליק
 ויכוונו למש״כ. ;רש״ש)
ך י ש דלא שי ״ ש ר ר י פ . ומה ש  בא״ד
ן אונאה ם דאי  בקרקע הודעת דמים משו
י דזה כוי. עי׳ ״ ר ן נראה ל  בקרקעות אי
 בססר החינוך סי׳ שלז בשם הרמב״ן בזה, ועי׳
 קצומ המשן סי׳ שיב סק״ב, ועי׳ בשו״מ טח



 הגהות כבא כתרא דף פד ע״א - דף פז ע״א וחידושים מא
 ע״א מוס׳ ד״ה מנן התם, ושם ע״ב ד״ה
 מסככין 33ודיא ע״ש. (רז״ ו הלוי)
. פרשה ו׳ סרק זי. ני . בת״כ פ׳ שמי  בא״ד

 (יפי׳ע)

. פרשה ט׳ ני  ד״ה מכלל. בת״כ פ׳ שמי
 פרק י׳. (יפ״ע)

י דאורייתא. ב הו לו שאו . דכו ד  בא״
 ודמקשה הכא, היינו די״ל פוסל אמ המקוה
 משמע דכנר יש שם מים קודם שספסל.
 והרא3״ד מסרש דהכא 3שאי3ה בכלים הוי דרבנן
 משא״כ מילא 3כמף. הר״ן הל׳ נדה ל״ה מ״ר
 אלו נאמר מקוה מיס. וע״ש עוד בין שאובים
 בכלים טמאים ושאונים בכלים טהורים, ואי איכא
 רובא שאינם שאובים ודאי רק השאובים פוסלים

 מדרבנן דמדאוריימא ברובא בטלי.

 דף סו ע״ב
ף קבעו נמי. לבסו לו חקקו ו  גמרא. אפי
 דהא אריב״מ בדף שנ ממכומ מחלוקמ. אבל בעץ
 סבלי לבנן כל״א לטהור. ומשני דל״ד שאיבה
 בכלי קבוע מדרבנן לטומאמ פשוטי ב״ע ללבנן,
 כיון שהיה כלי בתלוש. (ראמ״ה)
. מילין טז ׳ ב עליהם כו ש ח  מי גשמים ש
 ע״א ל״ה אמל, [ודף פז ע״ב ל״ה שממלו,
 וע״ש קימ ע״ב ל״ה וכשם]. (לבוש, מא״״
ת. ד״ה (בעמ׳ קולם) מכלל. דריקן ו ספ  תו
. ק״ל לגבי עבל עבלי ׳ י ריקן כו ע לגמר מ ש  מ
 כמיב לא משלמנו ריקם, ופניני מנאי בקלושין
 (יז.) בשיעול הענקמו. וכן ליקם לגבי בכור(שס)
 שיעולו ה׳ סלעים וכן לגבי לאיה (שם), ובלשון
 מכמים (סוכה מו.) כלי ליקן ממזיק מלא אינו
 ממזיק. (לש״ש)
 ד״ה בעי כוי. והא דקאמר אליבא דר״א
בר לקרקע  לא תיבעי לך דאמר כל המחו
ד נקט ההוא לישנא ״  הרי הוא כקרקע ל
ן להוכיח אהכשר זרעים  דהא ממכר אי
ף קא סמוך. ול״נ  אלא אמאי דמטהר בד
 לי״ל לשסיל נקט האי לישנא לוראי אין לנו
 להחמיל להמשיכו כתלוש לעטן הכשל טפי
 מכשאל מילי, להא אמלי׳ כס״פ המצניע (לף
 צה) להמולה לכמה טהלה אצל זלעיס. !מצפ״א)

 דף סז ע״א
 גמרא. חנויות פתוחות. ילושלמי ה״ל ע״ש
 מנא לכימ לוי. (יפ״ע)
ל חצר. ילושלמי  לא מכר אלא אוירה ש
 ה״ל ל׳ יצמק שאל על לעמי׳ לר״א אם אמר
 הוא וכל מה שבתוכו מכל לו בתים בורות שימין
 ומערות אבל לא מטלטלין, או אפי׳ מטלטלין ולא
 אפשיטא. ולפני זה שם בעי׳ באמר לו מצר סתם
 אי מני מטלטלין, לאולי מ״ש אבל לא אמ
 המטנטלין הוא לק באופן שפלט במים בורומ
 שימין ומעלומ ולא פלט מטלטליו, אבל בלא פלט
 שוס א׳ מהם גס מטלטלין בכלל. ונלאה להלל
 בי׳ מאבעי׳ הלאשונה להאיבא למסשטא מל״א
יד לאי  לאמל לא מכל כו׳ ע״כ בדלא פלט מי
 פרט במים כו׳ לא היה אומר לא מכל אלא אוירה

 וה״ק באבעי׳ השני׳ כי מבעי לר״א מבעי.
 (יפ״ע)

. עילובין ב ע״ב, קלושין ס ע״א ן  בחצר המשכ
 לש״י ל״ה ביס כול. (מא״0
 חולסית. (עלכין לב ע״א) מוס׳ ל״ה מולסימ.
 (לבוש)

 ומצולה. ב״ק יג ע״ב ל״ה שאני, עלכין לב
 ע״א ל״ה מולסימ. >מא״נ1
׳ לא  מכד לו חולסית ומצולה החזיק כו
. נלאה דה״ה שלה וחולסית שלה ׳  קנה כו
 ומצולה, (ע׳ לשב״ס ע״ב ל״ה מלא משמישמא),
 ולשון קצל נקט. (רש״ש1
ת. עמש״ל ר שדו ש ל מכר לו ע א ו מ  אמר ש
 מנ ע״א. דפ״ע)
ג ״ ע א בלא. ו צטרו ׳ מאי  רשב״ם. ד״ה אפי

. כצ״ל. ׳  דרבותינו הגאונים שתקנו כו
 ;רש״ש)

 ד״ה המוכר. מכר בתים הפתוחים לחצר.
 ר״ל לאפיקי הפמימיס לר״ה ואין להם מכוא כלל
 כמצר, אמ הפמומיס לכימ הפמומ למצר זהו

 כסיס הסנימים שככליימא למכירים ועי׳ כנ״י.
 (רש״ש)

כל הנך . ו ן י  ד״ה אבל לא את המטלטל
ן בכלל בית י ר ן מכו נ ל שאי ן לעי  דאמר
. נ״כ צ״ע לכהליא מניא כמיססמא ׳  וכו
 למכילמין פ״ג לכל שאינו מכול ככימ מכול

 ללעה שהכיא הלמ״א שם לאין המשכה מועלת
 אלא ע״ג קלקע הלאוי להתכלע כה. (רש״ש)
י רבנן בין ג  ד״ה אילימא. אלמא מפל
. צע״ג ללס״ז גם כלמסיק ר״א ללף של ׳  וכו
 נתמומין. מ״מ מאי קשה. לנמא אתיא הך
 כדיתא כלמן להכא. (ראמ״ה)
. ובחנם דחק. נ״ל לעתו ללעטן מטלת ד  בא״
 טת הוי תקקו ולכסוף קכעו כתקקו כסלע, כיון
 לגם כית הוי תלוש ולכסוף תכלו, ואין לאיה
 מהנך למן למקוה כלל. וכ״נ מלשכ״ם לקמן
 ל״ה והלולה ״ומיהו הנך למן היא״ ל״ל למ״נ
 אמיא כיימייהו. אכל לא מוכלמ לרמן סכלי
 לקכעה ולכסוף מקקה הוי ממיכלמ. להט מסיק

 שפיל למללכנן ללף מוכס שפיל ללא מסלגי.
 (ראמ״ה)

ל כרודה פת מן התנור ״  ד״ה הרי. דהו
. עי׳ ׳ בר כו ג דתנור מחו יב אע״  דלא מחי
 כהגהת נית שאול על המשניות פ״י לשטעימ
 מ״ז מל׳ הילישלמי שם, וגם כספל פני שלמה
 העיל מה. :מהרש״ם)
י. ל ד״א וכו ן טעמו ש כ אי א״ . ו ד  בא״
 ילשנ״ם יישכ קושיתו ללענין שכת הוא מקום
 גלולי. ילענין טימאה כטל לגט כולת. ילגט
 סלוזכיל ללעתי בגטין ל״ז כתיס׳ שם שהטעם
 משום אין אונאה לקרקעות היינו לק לל״נ
 לקיי״ל כוומיה לאין אונאה כלל. [עיין ש״ך ס״ס
 סי שהטאו ל׳ הלשכ״ם]. אכל למ״ד לעד סלגא,
 צ״ל לכימכין על קלקע כ״ש משים ליכיל לגכומ
 ולמזול ילגכומ כקטינא לאכיי, ואמיא כן הך
 סיגיא. יסכל ללא מהט הא למצי למזול ונגכומ
 לסי שאין לו מי שישלם לו כלי שימזול על
 הקלקע, והא לסנן כסוף שטעימ אס הימה לו
 שלה ממושכנמ כומכין, פלשה הלמכ״ס
 כמשכנמא לסולא. ,:ראמ״ה)

 : דף סו ע״א
 גמרא. מה יער. כילושלמי סוף שכיעימ ע״ש
 רשכ״ל, ולא מהקש אמר שם כ״א וכי מורשא
 מפיק לוכשא, וע״כ משוס להכוורמ הו״ל ממוכר
 כשאר עצי היער ונכלל כשם יעל. דפ״ע)
. (מגיגה כל ע״כ) מיס׳ ל״ה ן ל נחתומי ף ש  ד
 לא, (סיכה כ ע״א) מל״ה מנן. (לבושז
ן. שכמ פא ע״א ל״ה ן טהורי ל נחתומי ף ש  ד
 אפי׳, סוכה ה ע״א ל״ה ומסגרתו, ודף ינ ע״נ
 ל״ה כמיצין, וע״ש כ ע״א ל״ה סנן, וע״נ ל״ה
 מסככין, עילוכין לא ע״א ל״ה כפשוטי, מגיגה
 כל ע״כ ל״ה לא, מנמומ צו ע״כ ל״ה ללכד,
 ככולומ לא ע״כ ל״ה בהנך. ,׳מא״״
ף קבעו לבסו ׳ חקקו ו ר אפי עז  אי רבי אלי

. עי׳ ממס סיסל יי״ר סי׳ קצמ ורה. ׳  כו
 (מהרש״ם;

 מכלל דשאיבה דאורייתא. [לעיל סה ע״כ,
 וע״ש מש״כ, מענית יג ע״א ל״ה טטלה,
 פסמים יז ע״כ ל״ה אלא, נזיל למ ע״כ ל״ה
 והאיכא], מולין כה ע״ב ל״ה ופוסל, [יכמומ פכ
 ע״כ ל״ה נמן, כ״ק סז ע״א ל״ה שאני, ממולה
 יכ ע״א ל״ה ואין המים, ככולומ נה ע״כ ל״ה
 שמא]. !מאייו, לבוש)

 רשב״ם. ד״ה (כעמ׳ קולם) הרי היא
ד ״ ב ו ל תי ר שטרו ס מ ש  כקרקע. והלכך מ
. עי׳ מכומ (ג כ׳) סר״ה המוסר שהשיגו ׳  כו
 ע״ז. (רש״ש)

. דלא בעי ׳  ד״ה ואינה מקבלת טומאה כו
 מחשבה דאיכא מאן כו׳. נ״כ צ״ע להמס
 קאי על כמקומה, אכל נטלה משם משוכ משקה,
 ואס משכ עליו לאוכל הוה אוכל כמכואל שם
 וצ״ע. וצ״ל לכוונמו לנטלה משם מן הקלקע

 שממוכר כו אכל עליין היא ככוולמו וא״ש.
 (מל״ה)

יתא רי ט דמדאו ״ ה  ד״ה ומהמה גמרא. ו
ן בטלו י ב ׳ נפלו בתר הכי שאו ׳ ואפי  כו
. כ״נ לצ״ל, והוא כלעמ ר״מ ׳ נ כו  בתוכה א״
 שבתל״ה מכלל כסופו. אלא לס״ל למלרמן
 מיהא מיפסל בלובא ול״א קמא קמא בטיל
 וכההיא לעמוס, ובהט מייד הא לצינול
 לשמעתין. (רש״ש)
י בין ד ג מי ד. דר״א לא קמפלי עו  ד״ה ו
. כ״נ לצ״ל. 1רש״ש) ׳  קבעו מעיקרא כו
 תוספות. ד״ה ומקבל. צ״ל ואינה מקבלת
 כוי. (יעב״ץ)

ץ דרבנן. עתי״ט י כלי ע ט ו ש י פ  ד״ה ושאנ
 ס״ה משנה ה׳ למקוואות. וחת״ס)
. נ״כ עי׳ כסוכה לף כ׳ ׳ ף כו מ בד ״ י . ו ד  בא״

. (כ״כ עא ע״א) תוס׳ י ש להן וכו רב אמר י  ו
 ל״ה האתין. (לבוש)
 תחת אבותיך. הודות ו ע״א. (מא״[<
׳.  תדע דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך כו

 ע״ל קנ״ט סוע״א. (מהרש״ס)
׳ אבל בההיא אימא  ואי איתמר בהא כו
. כצ״ל. (רשייש! ׳ י ליה לרב כו ד  מו
 דייני. הלל״מ כקמ״ץ, ולגירסמ ר״מ שכתכ
 לשכ״ם היא כמידק, ולהך גילסא לצ״ל ליני
 טוכא הוו שכימי ליה משום להוה ליינא, כלאמל
 ליה לר׳ ששמ אנא דיינא מר לאו ליינא [כמוכומ
 צד:], ואמר נמי ר״ה עליה ר״נ ושכור מלכא אמי
 כדינא [כ״ק צו:], ואמר איהו כגון אנא דן טמידי
 [סנהדרין ה.], משו״ה יהיכ דעמיה אדיניה טסי
 והוה כקי כדיני טיכא. (יעב״ץ)
 מתנה נותן את כולם. עי׳ ירושלמי קדושין
 פ״א ה״ה שהוזכר שם לענין יסוי כמ כממנה
 שכמוכ כה קטן דיש לו זכומ ממנה לענין נמן אמ
 הכל, ועי׳ טרושלמי כאן ה״מ, וכמ׳ הרמכ״ן
 לקמן עא. ;יפ״ע)
ן יפה. לעיל סד ע״כ. (מא״נ!  מתנה בעי
ן יפה יהיב. עמש״ל נג ע״א. (יפ״ע)  בעי
׳ אבל לא. לקמן סז ע״כ כר כו . המו ׳  מתני
 כרשכ״ס ד״ה מכר. !מא״[)
. לכאורה הא אתי ׳ כר את הבית מכר כו  המו
 ועסיק כמשניות הקודמות כמכירת טת ולא ה״ל
 למיתני אלא מכר את הדלת כו׳, ועוד קשה מדוע
 לא כלל האינם מכודן דלעיל כמשנה זו, כמו
 דתנא הכא ולא את התנור כו׳. ונראה משוס דלא
 תטעה דהאי כזמן שא״ל הוא וכל מה שכתוכו
 כו׳ קאי נמי על הנך דלעיל, לכן סתת ככאן
 המוכר אה״כ ככדי להפליגה מהקודם לענין הא

 דסיים כזמן כו׳ וכדאיתא ככרייתא לקמן.
 ;רש ״ש)
 אבל לא את המטולטלת. (כ״כ סז ע״כ)
 רשכ״ס ד״ה מכר. !לבוש;
 רשב״ם. ד״ה שניהם במכר. ולא מקרי
. נראה דצ״ל אפי׳ ׳ ׳ לרבנן כו ר אפי ״  ע
 לר״ע. (רש״ש!
. נ״כ או ן . ועיכב לעצמו את החיצו ד  בא״
 איפכא. (ר״ש מזסוי)
׳ לא מבעי  ד״ה במה דברים אמורים כו
. צע״ג כסי׳ רשכ״ם כמתניתן ע״א ׳  לרבנן כו
 ד״ה תבל כנותן כוי. וא״ש טפי לפירושו דהתם
 ועיין. .;נמיקי הגרי״כיו

ו ר  תוספות. ד״ה לא. אבל אין חבו
. ׳ ר תדע מדקבלי טומאה כו ב חבו  חשו

 עי׳ שכמ קכ״ה דמוכמ דדוקא כמתוכר מקכל
 טומאה דכעי נתיצה, ונשאלתי ממ״א, יעמיס׳
 לקמן ע״כ ד״ה הד. !מהרש״ם1

 דף סה ע״ב
׳ בר לקרקע כו  גמרא. רא״א כל המחו
. לקמן סט ע״א, סוכה לא ע״א,  צנור שחקקו
 כתוכות דף סז, כ״ק סז ע״א ד״ה צנור, ודף קיז,
 תולין נד ע״כ ד״ה הדקין, תמורה יכ ע״א ואין
 המים, כלים סי״ט. (מא׳ינ;
ן ו ׳ כג מ כו ״  רשב״ם. ד״ה לימא. דאי כר
 קנים שבכרם כוי. עי׳ לקמן(סט.) דזה הוח

 לכ״ע, רק דנ״מ טניהם נמשפיין ולא מוקמן.
 ;רש״ש)

דלא כמתני׳  ד״ה אבל לא את הקבועה. ו
א היא. טרושלמי ה״ג מתקן ״  ומתני׳ ר
 המתני׳ ואמר שם כיני מתני׳ מכתשת התקוקה
 אנל לא הקכועה. (יפ־׳ש
ג. נ״ל  ד״ה ר״א. אמכתשת קבועה פלי
 לאדל נשיטת רשנ״א שנתיס׳ לעיל נמשנה
 לתנול כו׳ אפי׳ לל״א לא מכל אף נמתונדן.
 וכ״נ לעת הלא״ש מלהעתיק נמשנה לא את
 התנול כו׳ ולא העתיקם ננלייתא ושל״א פליג
 ואומל כל המחונל כו׳ ש״מ לס״ל לל״א ל״ס
 עלייהו לק על המכתשת ואותה ככל הזכיל
ל ״  כמשנה למכל. ותמיהני על הטול כסי׳ ד
 שססק למכל המנול ודתיים אס קטעים הם נגל
 לעמ אביו ז״ל. (רש׳־ש)
׳ אבל כו׳ דוקא כו ת. ד״ה צינור. ו ספו  תו
 המשכה היא. עי׳ ש״ך סי׳ ר״א ס״ק ע״ז.
 ואין מירוצו עולה על לברי המוס׳ כמבואר.
 ולעל״נ לטון ללשון הטוש״ע שם לכל הצינור
 נעשה כלי ע״י הגומא, לכן לא מהני ההמשכה
 ללך עליו כלאימא שס סעיף מ״י, וע״ש בב״י
 לשון המלדט בשם השאלמומ, וכש״כ לא״ש טפי

׳ ׳ בקונטרס כו . פי ד אפ״  רשב׳׳ם. ד״ה ו
. כצ״ל. ׳  וגם הבנין שלמטה ממנה קנה כו
 ;רש׳׳ש)

. ואם היה רוצה ׳ ל כו ״ ש דאמר ד ״  ד״ה ת
 לבנות בונה. נ״ב כגון שלא יכטל על טמו
 כמ״ש לשב״ס לעיל. (ר־׳ש מדםוי)
וטא ן די ׳ כו׳. אלא כבני ג בפי  ד״ה ה״
 עצמה. נ״ב והיא מכטל על הטת. ןר-׳ש חדםוי)
י מילתא קאתי. עי׳ י  ד״ה בזמן. אלא לטפו

 סמ״ע סי׳ שלא סק״ל. ובש״ע ססי׳ שט״ז.
 (ג׳ מהרש״א)

׳ ולא וחא כו לרו ׳ ו . ולרבנן כו  בא״ד
. כיון לע״כ צ״ל רלרוותא כו׳ ׳  עיכבת דרך כו
 יותר נראה לומר לגס על הבול והלות גופייהו
 נמכוון לרוומא כמו שאמר בסילוש. (רש״ש)

 דף סד ע״ב
ן יפה. עיין ע״א ל״ה ואי, כר בעי  גמרא. מו
 לעיל לז ע״א וע״ב ל״ה לימא, וע״ש סב ע״א
 ד״ה ואי, ודף סה, ועיין עא ע״א ל״ה האמין,
 ול״ה אמל, ולף ז ע״ב ל״ה אין, ודף למ ע״א
 ל״ה קני, וע״ש פב ע״ב, כתובות מל ע״א ל״ה
 משום, ולף נל ע״א, קלושין כו ע״א ל״ה ולמה,
 נזיל לא ע״ב, ב״ק קי ע״ב ל״ה לאלעתא, גיטין
 ממ ע״א ד״ה אי, עלטן ל ע״ב ל״ה הוא, ולף
 יל ע״א ל״ה הוקדש, וע״ש יט ע״א ד״ה הוא,
 מנתומ קט ע״א ד״ה אפילו. !מא״[)
 מוכר בעין רעה מוכר. (כתובות מד ע״א)
 מוס׳ ד״ה משום, (ב״ב ז ע״א)(גיטין ממ ע״א)
 (א״ה כל אלו סגל עליהם בדף סד ויבוקש הדבר
 ולא נמצא, ואולי צ״ל עליהם הבו המיסגל ללף
 סה ושם יבואו הלבליס על מכונם). !לבוש!
 רשכ״ם. ד״ה בין ישובים. ואית דגרםי
 יושבים. נלאה לל״ל ומקול שורוק, קמ״ץ
רש״שו  שהוא טנוני ממין סעל. ;

 דף סה ע״א
 גמרא. הלכה כחכמים. טרישלמי ה״כ רכה
 כר ר״ה כשם רכ הלכה כר״ע דידן להיא רכנן
 דר׳ מייא, ורכ ירמי׳ כשם רכ הלכה כר״ע דר״ח
 דהוא רכנן דככלאי. וסי׳ הס״מ דרכ ירמיה מני
 דר״מ כמי כממני׳ יס״ל דרמן דככלאי היו
 ממליפין הפלוגמא יל״ס לדינא, ירכה כר ר״ה
 ור׳ ירמי׳ מרווייהו ס״ל דכעין יפה מוכר, והוא
 דלא כהש״ס דלן דמוכמ דססקו דכעין רעה
 מוכר. ולא ידעמי מה הכדמו לזה הלא נומ יותר
 לומר דגם ר׳ ירמי׳ ס״ל דר״מ הוא המהפך
 וסליג עם רכה כר״ה, וכזה ישמנה למ״ש כאן
 משום דר׳ ירמיה איפכא מני׳ קמי׳ דרכ ע״כ
 הסכים לאמרו הלכה כר״ע והיינו כר״ע דר״מ,
 אף דלגמד אין להשווס דהכא ססק ר׳ ירמי׳
 כשמואל דלא קאי על ר״מ כ״א על ר״ע דממני׳
 ופסק כעין יפה כדמוכמ מואזדו לטעמייהו,
 וכ״מ לקמן פכ ע״א, אך קמי׳ דרכ מוכמ
 דאיפכא מני, וטרושלמי דקאמר כשם רכ נוח
 יומר דקאי על אופן דאיפכא מני, והיינו ר״ע
 דר״מ. (יפ׳יע)

ל הלכה כר״ע. (כ״כ ז ע״כ) א ו מ  אמר ש
 מוס׳ ד״ה אין. !לבוש)
 איפכא תנינא. ר״ה כו ע״א, שכועומ מה
 ע״א. !מא״נ)

ל איפכא תנינא כו׳. לס״ז נראה דגם מה ״  א
 שאמל כשם שמואל הל׳ כר״ע היה סכור דהיינו
 הל׳ לכעין לעה מוכל. והא לל״נ לאמל כשמו
 האחין שחלקו אין להם כוי, למוכס לס״ל לכע״י
 מוכל, ע״כ לא שמיעא ליה. ;רש״שו
. עי׳ ילושלמי סיף פלקין לשם ן שחלקו  האחי
 איחא יש להן ללך זע״ז, יעס״מ שם מ״ש כשם
 הלמכ״ן. וע׳ נוע״י שהקשה להוא מנגל לגמ׳
 לילן כאן ללן אוחס כמוכלים לק לפליגי אס
 כעין יפה הוא מוכל אם כעין לעה, והסם
 טלושלמי פשיט מזה לממנה לג״כ יש להן ללך
 זע״ז. יכאמח נ׳ לגם הילושלמי לא ממשיכ לין
 האחין כמחנה, רק הראי׳ היא ממאי לחני שם
 במסני׳ כסיפא אצל לין מחנה האחין שזכו זכו
 בכולן, ואי טמא לקאי גס על ללך יש נהיות הלין
 לאין להם ללו זע״ז ואיך פסיק לב ליש להן ללך
 זע״ז, וע״כ לומר ללא קאי כ״א על הדשא מה
 לתשיב שס, וה״נ מש״ש, אבל במתנה נותן אס
 כולם לא קאי כ״א על הדשא אבל לא על ללך,
 אבל לעולם אתין לין מוכלין להם ופשוט וליכא
 כאן סתילה. (יפ״ש
 אין להן לא דרך זה על זה. (גיטין מת
 ע״א) סיס׳ ל״ה אי. (לבושו
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 מארכע צללים ללכר הנמכר ממ״ש אשר ככל
 גבולו סכיכ ר״ל שכל מה שהיי כמוך המצרים
 שציין עפלון לאכלהס כל׳ הגכולים סכיכ הכל קם
 לאכלהס כו׳ ופשוט. וי״א חברו
. מפירשכ״ס נלאה לגלם ן צי ן וצי צי  ד״ה הו
 וצינין כשני נוטן ןוכ״ה כערוך]. ייעב״ץ!
ל ללוקח ״  ד״ה ארעא ביה דיקלי. ל
. לכאורה ה״נ למחוק חיכת ללוקח, ׳  דיקלי כו
 ליוחל נל״פ למלוח ל״ל ליקלי לכגמרא הוא
 מנושא הענין, ול״ל לאי ליח כה דקלי אמלי׳
 להכי קא״ל לחזיא לליקלי, וממלח ליה (ללכאולה
 לפ״ז הל״ל כה או כיה) אין לאיה, לה״נ קאמל
 כסמוך ליה על כוונה זו. אכל נלאה להיה לפניו
 הגי׳ מ״מ לחזיא כוי, וכ״ה הגי׳ כד״ף, ולכן
 הוכלח לסלש כן. ,:וש״ש)
׳ והלכך ״מ כו י . ו  ד״ה גופני ודיקלי
. עי׳ לקמן (פכ.) ׳ טב דהיינו גפנים כו  המו
 חל״ה מסקיף כסופו. !וש״שו
ש ר פ מ ד ידי כ בדקל מי . ו ן לי  ד״ה כל שעו
׳ שגבוה הרבה כוי. כצ״ל. !וש״שו  כו

 דף ע ע״א
ני גולה אמרי כוי. סנהלדן י  גמרא. ודי
 י״ז כי, לקמן ק׳ ע״א, ק״ז כי. ,.מהרש״ם)
ך בידי. לעיל ה ר ט ׳ ש ו כו ג ׳ מי  החזרתי כו
 ע״כ, ולף ל ע״א ל״ה לאו, וע״ש לל ע״א ל״ה
 הוה, ודף מה ע״כ ל״ה המפקיל, ועי׳ מז ע״א
 ל״ה פעמים, כחוכוח טו ע״כ כלא״ש, ולף ימ
 ע״א ל״ה מולה, וע״כ ל״ה אמל, ולף יכ ע״א
 ל״ה ל״ה, וע״ש כא ע״א ד״ה הוציא, ולף פה
 ע״א ד״ה אוח, וע״כ ד״ה חדא, ודף פל ע״כ,
 וע״ש פט ע״ב ד״ה יכול, ודף צב ע״ב ד״ה
 לינא, וע״ש קט ע״ב ל״ה אמל וד״ה אם, גיטין
 3 ע״א ל״ה ואס יש, ב״ק קז ע״א ל״ה עילוכ,
 ולף קיב ע״א ל״ה ולא, ב״מ יג ע״3 ל״ה הא
 אמל, ולף צח ע״א ל״ה משכחח, ועיין סא,
 שבועוח מה ע״ב ל״ה בשטל, ילף לב ע״ב ל״ה
 הו״ל. מא״נ!
ו ר ואמר ל ט ש רו ב ד אצל חבי  המפקי
 החזרחים לך מהו כוי. עי׳ בח עיני חי׳
 ל3״ב. מהוש״ס!
. נ״ב יערן חוס׳ לעיל גו נן מי  מהו מי אמרי
 ה׳ ע״ב ל״ה מי אמדנן. ,׳רב״פ:.
. (ב״ב לד ע״א) חוס׳ ל״ה  אמר ליה מהימן
 הוה. :לבוש!
. עי׳ כל הדיבור. ועי׳ מה ד  תוספות. ד״ה א״
 שהקשיחי ע״ד בשבועוח (מה ב) במד״ה בשטר.
 (!־ש״ש)

ר שכתבו ט ש . מודה ב ד ׳ למ״ . אפי  בא״ד
. עי׳ לקמן קנ״ד ׳ מן כו ימו ומהי ך לקי  צרי
 א׳ דרב חסדא מוקי לה בפלוגחא דל״מ ורבנן,
 ומסתמא הלכה בלבנן והכא רב חסדא קאמר לה
 ולכן הוצלכו התוס׳ נזה. ימהרש-ם)
ך בידי כוי. נ״ב עי׳ בש״ך ר ט . א״כ ש  בא״ד
 ח״מ סימן קת סק״ז, ואין לבדו מוכרתיס. ועי׳
 בססל אסיסח זקנים למסכמ כחובוח לף יט ע״א
 בל״ה טעמא לר״מ מ״ש וז״ל כתב עול
 הלשב״א ז״ל לטעמא ללא וכוי. ו-רז״ו הלוי!
טי דספרא. נ״ב יערן ב״מ לף . אפשי ד  בא״
 ט״ז ע״ב. ירב-פ!

 דף ע ע״ב
 גמרא. נאמן בשבועה. (שבועות ל3 ע״3)
 תוס׳ ל״ה הוה. !לבוש!
 נאנסו לאו שבועה בעי. (כ״מ צח ע״א)
 תוס׳ ל״ה משכתח. !לבוש׳
 דהני תנאי דתניא. זה חילוש, לשון ״לתניא״
 על מימרא לאמולאי בתראי גוסייהו, כמו לייני
 גולה שמואל וקלנא, ולייני א״י ר״א ור״א,
 כמלומני לא אשכחן תו כהאי לישנא בכולא
 חלמולא. !יעבי־ץ!
׳  לימא בפלוגתא דהני תנאי דתניא כו
י כוי. עי׳ רשכ״ס יני א״ ׳ ודי  דייני גולה כו
 מפ״ק דסנהדרין מי המה. וחימה להזכירם
 ככרייתא ולקרותס חנאיס, הלא אמוראי נינהו
 כולהון, ועי׳ לקמן(ק.) כרשכ״ם ד״ה ה״ג דייני
 גולה אמרי, וצ״ע. ועי׳ מעילה (ט כ) מד״ה
 הלמדין וכנזיר (מכ.) ד״ה מחכו [אח״ז מצאתי
 כסיס׳ כתוכוח (צכ כי) כד״ה דינא שהעתיקו
 לימא כפלוגתא שטר כיס כו׳ וכ״נ מהרשכ״ס
 כאן שגרס כן]. :יש־־ש:•
׳ דייני גולה  גמרא. לימא בפלוגתא כו

 רשב״ם. ד״ה המוקצים. מזומנים. ככ״מ
 מוקצה הוא הפך מזומן. אלא פירושו הוא
 הפרשה, או מדעחו או מדכר אחר או לד״א,
 ולכן נופל עליה שפיר לשון ממנה או לה דככאן.
 ;רש״ש)

׳ ג איפוך. הא קתני בסיפא כו  ד״ה ה״
׳ ן כך כו ׳ בי ל כל מה שבתוכה כו ״  ואם א
ריה כוי. אמח שכ״ה כחוספתא  לא את שי
 דאתר מאמר ר״י כסנטר וכו׳ איתא ואם א״ל
ק ואע״פ  היא וכל מה שכתוכה הרי כולן מכו
 כו׳ לא מכר את שיריה כו׳ ע״ש. אכל לפ״ז מאי
 מקשה לעיל פיסקי כגי הוא דל״מ הא כגי עצמן
 מזדכני, ש״ה משום דא״ל וכל מה שכתוכה,
ד  וכדאמר כהדיא ואם א״ל וכל מה שכתוכה ה
 כולן מכודן וקאי גם אסנטר, ואי משום דלא
 משמע ליה דוכ״מ שכתוכה ליהני לכגי שהרי הם
 חוצה לה, א״כ יקשה ליה מגופיה מהא לאמר
 לוככ״מ שכחוכה נכלל גס סנטל וצ״ע. (רש־יש!
׳ בגמרא כו  ד״ה את הקנים שבכרם. ו
ן כו׳. מזה י ר לו שתק היו מכו  מכלל דאי
 אין לאיה לכלס להיינו כ׳ כנגר כ׳ וא׳ יוצא זנכ
 ליש לו שם כס״ע והוה כמו עלוגה קטנה של
 כשמים ללקמן. והסם מייד כפחוח מה׳ גסנים
 או לאינן נטועין כהלכתן. ומחט׳ נמי א״ל
 למיילי ככה״ג, ולקאמל שככלם ל״ל, אלא
 אשיגלת לישן הוא. !רש״ש!

 דף סט ע״א
. (כ״מ ׳  גמרא. קנים מאי עבידהייהו כו
 ק״ג כי). ;רש״ש;

. ה״נ ן  אמרי דבי ר׳ ינאי קנים המחולקי
 כירושלמי ה״ח, ושם ר׳ חייא רוכא שאל היו שם
 חוליוח מחולקוח לכרות, סי׳ שמחוסדם מעשה
 הכריחה לחסכם לכמה אם הם ג״כ כמו משסיין.
 ונלאה לקאי לר״מ לסגי כמשסיין. ,:יפ״עו
ן מן הקרקע. לעיל לף סה, סנהדרין  התלושי
 טו ע״א ל״ה שערו. ;מא״נ:
 ערוגה קטנה. כילושלמי ה״ח כשם ל׳ יוחנן
 ערוגה ששה על ששה ויש לה שם כפ״ע אינה
 מכורה. !יפ״ע׳
לא סדן השקמה  לא את חרוב המורכב ו
ג דקטיני. וכגליון רש״ל מ״ז. ונ״כ ואי אע״  ו
 אסשל למוחקו לרשכ״ם וחוס׳ גרסי לה, אלא
 לרשכ״ם גרס לה אחל זה, וחוס׳ גלסי לה כאן.
 :ו״ש מדסוי׳

ל חלונות. כילושלמי ז מלבנות ש ״  בעי ד
 ע״ש לכ יולן נל׳ ישמעאל, ושס משמע לגם
 כאינן מחוכרוח רק שהם מחולקוח ומשוסות
 למלכנוח מכעי׳ ט׳, והכא משמע לוקא
 מחוכלוח. !יפ״ע׳

ג דלא מחתן. והא אע״  רשב״ם. ד״ה ו
׳. הוא כלף סה כ׳. ;רש״ש• ל כו  דאמרן לעי
בדלא . ו ג דמטאי למיחצד אע״  ד״ה ו
׳ וזה הלוקח לא  מטאי לא איצטרך כו
. אלמא לא, כמו שייר שני אילנות לר״ע ׳  יניח כו
 רכעין יפה מוכר ולכי יכשי אין לו קרקע, מ״מ

 כ״ז שלא יבשו לא מ״ל ליה עקור אילנך וזיל.
 רש״ש׳

רה בקרקע מי ג דקביע. השו  ד״ה אע״
ט ן דטוחה בטי ו ד כי טלטלת עו  ואינה מי
. כ״נ לצ״ל. (רש״ש! ׳ ש כו י בא ו  חשי
י ״ ן נראה לר ת. ד״ה והוא. אי ספו  תו
 לפרש. כצ״ל. ייעב״ץ:.

 דף סט ע״ב
ן דקלין.לקמן עב ע״א בי  גמרא. דמז
 בלשב״ס, ולף פב ע״א ל״ה אלא, ב״מ ק׳׳ג ע״א
 ל״ה סרליסא, ע״ז יל ע״ב ל״ה חצב. ;מא״נ׳
. (ב״ב עב ן  דאמר קרא ויקם שדה עפרו
 ע״א) לשב״ס ל״ה פולה. ׳לבושו
 יהיב ליה תרי דיקלי. (ב״מ קג ע״א) מוס׳
 ל״ה פלליסא. ,לבוש!
 לבר מדקלא פלניא. בילושלמי ה״ח כה״ג
 אבעי׳ לענין קני׳ ל׳ יצחק בר טבליי שאל מכר לו
 כל האילן וזיח שבמקום סלוני אס כל זיחיס שיש
 שם מכודן ולא אסשיטא, וע׳ מה״ס שם שיש
 לחלק בין שיול למכר. !יפ״ע!
ן לו בחבל. (כ״כ סב ע״א) לשב״ס י ל  כל שעו
 ל״ה אלא. ;לבושו
. ׳ א כו י ש ר ש  רשכ״ם. ד״ה אמר רב מ
. נ״כ ולפענ״ל נראה ׳  שהקונה את השדה כו
 לפרש מכאן למצדם, ל״ל שנוהגין לציין המצרים

 כן כו׳ ע׳ כרא״ש. יותר ה״ל לומר מסיפא גוסא
 לתני כין כך כו׳ לא את העכירין. ואולי גירסא
 אתלת היה לפניו ככלייתא עי׳ לש״ל והגה׳
 הכ״ת. !ושיישן
. ונראה דנצרים גרם. ל״ל כמו סלי ד  בא״
 נצרים. (יעב׳יץ!
. ונראה דנצרים גרס והיינו עלול  בא״ד
 בה״ב. רכן כמסכת ע״ז (עה.) איסא העקנין
 של נצרים. ורש־ש)

ן י מד עו ׳ ו ג כו ״  ד״ה הנסרים. שנותנין ע
. וכ״מ כס״ס כ״כ לכלים, וכ״כ ׳  עליהם כו
 הרמכ״ס כחכורו, וללא ככפירושו ונמשך אחדו
 הרע״כ. !רש״שו

ש מגיה כוי. כן ״ ר ת. ד״ה ים. ו ספו  תו
 הוגה כגליון, וישר שכן איחא כהר״ש כשלהי
 טהרוח. :וש״ש:.
ר״ח אומר כוי. כגליון הוגה ור״י. . ו ד  בא״
 אמח שכן הכיאו מרה, אכל לפ״ז צריך להגיה גם
 לקמן כ׳ פעמים. ו:רש״ש<

 דף סח ע״א
. המוכר את העיר. לעיל סה ע״כ ד״ה ׳ ,  מתג
 כל הנך, סנהדרין צח ע״כ ל״ה סנטר. ו מאינו
י דמי.  גמרא. שמעה מינה עבדי כמטלטל
 (כ״ק יכ ע״א) חוס׳ ד״ה אנא. ולבוש!
. עמ״ש ככ״ק יכ ע״א ד״ה  עבדי כמטלטלי
 החזיק. (יפ״ע!
 עבדי כמקרקע. לעיל מד ע״כ ד״ה עשה, ודף
 נג ע״כ כרשכ״ם, וע״ש סכ ע״א ד״ה ואי אמר,
 ודף קנ, ועי׳ ק ע״כ, גיטין לט, כ״ק יכ ע״א
 ד״ה אנא. (מא״נ)
ן בימות החמה. שהן  רשב״ם. ד״ה בי
. מדוע לא נסרש כההיא דלעיל(נה ׳ ן כו עטי  מו
 בי) ושביל כו׳ הקכוע כין כיה׳׳ח כו׳. ור״ל שאין
 סוסהין אף ביה״ח אז חשיבי ולא בטלי, ועמש״כ
 באהטח פ״י מ״ד. ירש״ש׳
ש לקמן ר פ מ ד כ . ו ו שי כל תשמי  ד״ה ו
 שכתב לו מצרים החיצונים. וכ״מ מדבריו
 לקמן ללא בעינן רק שימצר לו מצרים החיצונים
 ואע״ס שלא כתב ואלין מצלנוהי. ולעיל (ל״ל
 סג) סי׳ על כי האי לישנא ללוקא בשכתב לו כן
 ומשוס יתור לישנא. ואולי לאי משום יתול לשון
 לא ה״ל לסלק בין וכל מה שבסוכה לוכל תשמישיו
 כלהתס. ;רש״ש;
׳ ל מרחץ כו ״  ד״ה הכי כתוב. אבל אם א
. פתת ׳ ש בית הבד כו ׳ לתשמי  הואיל כו
 במרחץ יסיים בבית הבל. ;ושיישן
ן בן אבטולמוס. כפר״ח. עי׳ ו  ד״ה שמע
 חורח חייס וטיב גיטין שמות אנשים אות א׳
 והגהוח מהרי״ש בזה. (מהוש-םו
ת. ד״ה אמר ת״ק. באגי לא ספו  תו
. הגה׳ שבגליון שבושא. !וש״שו  מזדבני

נ ״  דף סח ע
 גמרא. אנקלומוס. פירוש בעל קולמוס.

 ;יעב״ץ׳

. ג מי מצית אמרת ר׳ יהודה כרשב״  ו
 בילושלמי ה״ז הך בלייתא לל׳ יהולה מחטא
 כולה ע״ש לשב״ג, וגס ס״ל ללא מכר מותי׳ אף
 שא״ל היא וכל מה שבמוכה, והכא אימא ללשב״ג
 ס״ל מכל מומי׳ ומשמע אסי׳ בלא אמל היא וכל
 מה שבסוכה. ולזה יסכן להגי׳ בירושלמי ל׳
 יהולה במקום לשב״ג ומכל אמ הסנטל כלקאמר
 בגמ׳ איפוך, וכלאימא במוססמא ס״ג מובא
 במוס׳. אך הא השי׳ להלא במוספמא וירושלמי
 אימא האי אבל נא שיילא וכגומי׳ אגוונא לא״ל
 הוא וכל מה שבמוכו. וא״כ ל״ק קושימ הגמ׳ הא
 באגי מזלבן, ואי סנטל היינו באגי הא סנטל אינו
 מכול. ולפי מאי לקאי באופן שאייל וכל מה
 שבמוכו הלא הוי הסנטל מכול ואצ׳׳ל איפוך.
 ואפשר שזהו טעם הל״מ רנד מגילסא זו
יד  ללגילסמו אין ההכלמ כ״א לאס לא היה מי
 מבאגי לא היה נאומ להזכיל בסיפא פסקי באגי.

 (יפ״ע;

 היה לה חלק אחד בים. בילושלמי ה״ז אימא
 ע״ז אית תטי תני מכודן ואת״ת אינן מכודן
 מ״ל מכודן אח שהן בחחומה כר. (יפ״ע!
ן הימנה. וכ״ה ל׳ החוספחא פ״ג  המוצקי
 ע״ש. (יפ״ע)

 מתני׳. המוכר את השדה. לעיל סל ע״ב
 ברשב״ס, גיטין ס ע״ב. (מא״נ!

 בחצר, ומשמע לקאי אבור ולוס רציע להזכיר שם
 מחחילה, ומלאמל כללא לכל שאינו וכו׳ משמע
 לגס חנור וכידס מכול, ואולי לט״ס יש שם

 בחוססחא. ובחלושי האלכחי בזה בעז״ה.
 (חש״ל)

שי הבית . תשמי ן רי לן מכו  ד״ה הרי כו
. וכ״כ במחניחין י לא חיטי ושער ׳ ו לן כו  כו
 ללעיל, וכ״ה בטוש״ע (והנ״י לא כתב כן).
 ונלאה לחילייהו מלתנן אבל לא את המטלטלין
 ולא פליט להו כמו לעיל גבי ביה ע״כ משוס
 סיפא לכולן מכודן קאמר מטלטלין בכלי לכלול
 כל מאני חשמישא, אבל חיטי ושעד לאינן בכלל
 מטלטלין כללקמן (קנ.) אין לנו, (והנ״י יאמל
 דלהכי נקיט מטלטלין כלי לקצל והכוונה להט
 לסלימ לעיל גבי ביח). וממש״כ הרשב״ם
 במחטחין ללקמן לחיטי ושעד מכ״ש למכורין
 מק״ו לעבליס ובהמה, מוכח לס״ל לעבליס
 ובהמה ג״כ אינם בכלל מאני חשמישא. וא״כ
 היכא לחריש אינם בכלל ה״ה עבלים ובהמה (או
 כש״כ). והא ללקמן(קנ.) לאיבעי׳ הט עבלי אי
 כמטלטלי ור״ל וישנה בכלל מחנח מטלטלי. ע״כ
 היינו לוקא היכא לחיטי ושעלי בכללה כגון
 לאמר כל מטלטלי, וכ״כ הה״מ בפי״א מהל׳
 זטה הי׳׳ג, וב״מ בלשב׳׳ם שם ל״ה לבל מחיטי
 ושעד. ולכן חמוהים לי לבלי החוס׳ לקמן(סח.)
 ל״ה אלא, מש״כ וה״ה כו׳ אסי׳ גבי חצל יהו
 מכורים. כיון לגם חו׳יש אינם מכוליס א״כ ה״ה
 עכליס וכהמה (וק״ו ליכא שהד אכחי לא אסיק
 הסכרא לניילי). וצ״ל להתוס׳ סליגי על הלשכ״ס
 והה״מ וס״ל לעכלי וכהמה נכללים טפי כמאט
 תשמישא (וכן כמטלטלי) מן תו״ש. ונ״ל שהוא
 ע״פ שפרש״י ומוס׳ כקלושין(כח כ) לשול למי
 לכלי מפני שמשממשין כו. והאמרוניס לא לכרו
 מאומה כזה וצ״ע. !וש״שו
ן אונאה ׳ דאי  ד״ה אלא אוירא. ודמים כו
 לקרקעות. וכ״ע המוי״ט אכל לרעמ הסוכדן
 דכסלגא איכא כו׳ כשהדמים יומר מסלג הוה
 טטול מקח, דכדו סומדן זא״ז, וע׳ בדבריו
 ככחוכוח שם שהאריך כזה. ;וש״שו
׳  ד״ה ורבנן סברי. דדרתא ודירתא כו
ן כו׳. י ד ׳ הכל מו ׳ חצר כו  ולהך לישנא כו
 אינו מוכרח, וגס לכד דלישנא דמחניחין דחיקא
 טוכא לפ״ז, וכדמסיה קשה ג״כ מדוע ל״א ג״כ,
 ואי דא״ל חצר כ״ע ל״פ דאוירא משמע לאפוקי
 מפשטא דמחניחין. !וש״ש!
׳ בח״ה ן שהחזיק. והא דאמרי ו  ד״ה כי
ל כוי. החס מימרא א ו מ ש ׳ לא תיקשי ל  כו
 היא ומימרא א״ל דלא ס״ל. יוחר ה״ל להטא
 משמואל גופיה דאמר שם (נד.) דל״ק אלא
 מקום מכושו כלכד וע״ש כדכדו. ״-ש״ש)

 דף סז ע״ב
׳ את הים. לעיל סה ע״כ . בית הבד כו ׳  מתני
 ד״ה מחוורחא, נרדם כה ע״א, נדה סה ע״א
 ד״ה הדפין. :מא״נ!
 אבל לא מכר את העבידים. נ״כ עיין
 כמהרש״ל. מ־״י לנדא!
 גמרא. ים טלפחא. (נדה סה ע״א) חוס׳
 ד״ה הדפין. !לבוש!
 ואת המפרוכות. חוספחא פ״ג, וירושלמי
 ה״ה. ;יפ״ע!

ן כך לא מכר (לא את בי  בין כך ו
. נ״כ מרשכ״ס משמע דל״ג זה. ( ן  העבירי

 ;ר״ש מדםויו

ש קורה. ״  שלא נקרא בית הבד אלא ע
 כירושלמי ה״ה כל עצמו אם אין לו קורה אינו
 קרוי טמ הכד וחימר הכין ומאן הניחה ר׳ לעזר,
 ופי׳ הפ״מ דהיא קושיא על מ״ק, ואין מיושכ
 המי׳ עפ״ז. ונראה דהאי כל עצמו הוא טעם
 לדכד ר״א, ומסיים ומאן מנימה ר״א דר״א
 כעצמו אמר טעם זה, וע״ז מיימי כריימא דהכא
 דמסיק ר״א מסורש הטעם, וחסר שם סיומא
 דכרייחא. !יפ״ע׳
לא את הוילאות. מוספמא פ״ג . ו ׳  מתני
 וירושלמי ה״ו. (יפ״עו
ן כך. מוספמא פ״ג בי  גמרא. בין כך ו
 וירושלמי ה״ו. ;יפ״עיו
. ז ״ ן בלע״ י י  רשכ״ם. ד״ה חומרתא. ו
 סרע״ס כל״א. ;יעב״ץ׳
כ  ד״ה מכר את הנסרים. אינם כיבשי דא״
 תקשי אמתניתין כוי. כריימא זו ע״כ פליגא
 אממנימין לכמשנה אימא לאס אמר וכל מה
 שכמוכו גס העטלין מכודן, וככליימא מט טן



 הגהות כבא בתרא דף ע ע״ב - דף עג ע״א וחידושים מג
ש כר״ע ׳ ׳ רץ ד״ה ר ש. שתי  ד״ה אף מקדי
. כצ״ל. (ושיש! ׳  ואנן כו
ש י ר ארעא גבי מקד י . והלכך משי ד  בא״
. עי׳ הגהת הב״ת ורש׳׳ל. ול״נ לא״צ ׳  קרקע כו
 להגיה כלום. ורעתו ז״ל ללשון ומשייר ארעא
 אינו נופל אלא במקדיש קלקע אמלי׳ לשייל
 ממנו לצולך אילנותיו, אבל לא על הקליש אילנות
 ולומר לשייר קרקע יניקותם כיון לכל הקלקע
 לפניו, לכן השב הכוונה על הליוקא דהוא
 בהקריש קרקע. (רש׳־ש)

י  תוספות. ד״ה אלא. אבל כר״ע לא מצ
. נ״ב תימה רכל זה מפורש להדיא בהש״ש ׳  כו

 דהכא, ואולי גירשא אתרת היה להם וצע״ג.
 (ר״ב רנשבורג)

 דף עב ע״כ
אי ׳ ו ש כו ״ ר  גמרא. במאי אוקימתא לה כ
ש כוי. צ״ע דלפמש״כ התוש׳ לעיל (לז.) ׳ ׳  ר
 בשד״ה ממטע, הא ע״כ לא מצי אתי ברייתא
 כולה כר״ש ע״ש. (רש־־ש)
. ח״כ בתקתי פי״א ו ן ללוקח שדה מאבי  מני
 פלוגתא לל״מ ולי יוסי. (יפ״ש
ש לו קרקע. בירושלמי  שני אילנות והאי י
 ה״ת סלוגתא לר׳ ישמעאל בר׳ יוסי ורבנן
 ועמש״ל עא ע״א, ויתכן לגס למ״ל ללתלוב
 המורכב יש לו קרקע בעי צירוף לעטן הקרקע
 שסביב שני האילנות ג״כ. (יפ״ע)
. בירושלמי פאה פ״ו ה״ה ו מר עלי  הורת עו
 מבעי׳ לי׳ בזה ולא אפשיטא ע״ש. (יפ״עו
׳ . די היה כו דכו  רשב״ס. ד״ה אלא לדי
ש את י ן המקד ו ׳ כג ע כו ״ כר לר  כמו
ר מן הקרקע כלום י לא שי ׳ ו  השדה כו
. הן לר״ע גופיה ג״כ שייר קרקע כלפי׳ ׳  כו
 לעיל ולקמן. אלא לל״ל כל״ע ועליפא מיניה אבל
 מ״מ הכל לק למאי להקליש בהליא כוי. (רשי-ש)
ר לו ו חז י . ו ׳  ד״ה שהוא שדה אחוזה כו
 ביובל. נ״ב עי׳ מהרש״א, וצ״ל ולא יתזוד לו
 3יו3ל. ;ר״ש נזדסוי)
דבן אגב ארעא. ואם היו ז  ד״ה דלא מי
. לרבותא נקט ׳ ב כו  שני אילנות והאי חרו
 דאפי׳ יש ג׳ 3הלי תלו3 לתורת אילן עטו
 להצטלף למטן שאל אילנות, ומנין ג׳ חשוב
 אס״ה מכולין האילנות לאף אס היו ג׳ לבד
 החלוב או אסי׳ יותל ג״כ מכורין. 1רש״ש)

 דף עג ע״א
ש ס״ל. ״ ר  גמרא. דד׳ מנחם בר׳ יוסי כ
 לסי האמור בירושלמי ה״ח דר׳ ישמעאל בר׳ יוסי
 ש״ל גס במוכר חרוב כו׳ יש לו קרקע, וה״נ
 דשייר יחכן דהיינו הפלוגסא דאמר הכא דפליגי
 ר׳ מנחם בר׳ יוסי ורבנן ג״כ בדהדיוט ופליגי אם
 חשוב יוחר שיהיה לו קרקע, וקמ״ל דדין הדיוט
 והקדש שוה לר״ש עצמו. והא דקאמר דהקדיש

 חרוב משום שיונקין לדבריהם דרבנן קאמר.
 (יפ״ט)

כל מה ל היא ו ״ א מן ש בז  מתג*׳. ו
 שבתוכה הכ״מ. נראה דלשון זה לא מהט
 אלא אס היו בתוכה בשעת מכר, אבל אס א״ל
 וכל מה שראוי להיות בתוכה מכורין אסי׳ לא היו
 בתוכה. וד״ז מתבאר מלקמן(עת.). ותמיהני על
 לשוו הסמ״ע בסי׳ רכ סקי״ד שכתב ה״ה אס
 א״ל וכ״מ שראוי כו׳ ע״ש דאדרבה לשון זה
 עדיף לקנות ע״י אסי׳ לא היו עליו. וכן לשון

 הטור בשם רמ״ה שם אינו מכוון בזה ע״ש.
 (רש״שן

נין שלה. לגרסא זו בברייתא  גמרא. אלו עוגי
 צ׳׳ע מאי ראיה מקרא דרות. ונראה דעוגין
 דמתני׳ הוא לשון רבים, והשורש עגה. ובברייתא
 עוגינין, מלשון עגן. ומייתי מקרא דעגה הוא
 כמו עגן כמו בלות, וכפרש״י שם. וכ״מ קצת
 ברשב״ס ועיין בערוך. (ראמי-ה!
רדו מאניותיהם. להבא משמע י  מהבא ו
 שהמשוט דלכו להיות ביל בעל הספינה ושלו
 הוא, ולהט עליף ליה האי קלא מקלא דלקמיה,
 ״אלונים מבשן עשו משוטיך״. וראמ״ה)
 האסכלה. סירוש כמו אסכלה למחניחין ליש
 סלק טצל צולין ןססחיס על.], שגם היא עשויה
 כשליבוס הסולם. (יעב״ץ)
 מכר את האסכלה. ה״נ בילושלמי לפ״ה, ושם
 ליתא הך לל׳ נתן כ״א לשומכוס וכ״ה בתוספתא
 לפ״ד, ומשוס דהיינו שומטש היינו ר׳ נתן לא
 הוצלך להביא לר״נ. דפ״ע<

רי שייר. ה״נ מקשה טלושלמי ו ד שי ״  ואי ס
 שם ומוטת לה דלא שייר, ושם פי׳ הפ״מ לתוק,
 והנוע״י מגיה ומסרס שם ואכמ״ל נדחית
 פירושו, ועיקל מה שמעולב שם שיול ללך
 ללמוח לזה שיול קלקע, חמוה, להא בלברי
 הרמב״ן מובא בס״מ מטאל לגס במחנה אין
 להמקבל דלך ולא למי לשאר לבליס שנכללו
 3מחנה יוחר מבמכל. ובענ״ד הוא מוסב למעלה
 להכליח חילוק עטן דלך משאלי ל3ריס, ומטא
 ראיה מזה לחני מה טעם שיונקין משלה הקלש,
 ולמה לא אמר הטעם שאין לו לרך, ואיך נאמר
 ששייר חרוב המורכ3 הלא לא יהיה לו לרך
 להמקליש הקליש אח כולן [וס״ל להירישלמי
 לל״ש לא סליג ע״ז, לשם הלשון מובא רש״א
 המקליש אח השלה הקליש חלוב כו׳ למשמע
 דמודה ג״כ דמקליש את כולן כבמתני׳ לק
 שמוסיף, ובתוספתא פס״ג איתא ל׳ יהודה
 אומל כו׳ לא הקליש אלא תרוב כו׳ ור״ש לא
 הוזכר כלל. ויתכן ג״כ לגם הילושלמי ס״ל לל״ש
 ללבריהס לרבנן קאמר], ולמה לא אמר משום
 לאין לו ללך, וע״כ לומל דהאי הקדיש את כולן
 לא קאי על לרך, ע׳׳כ הוצרך לומר משוס
 שיונקין. וז״ש בילושלמי מסני ששייל לו אח
 הלרך [ע״כ אמל טעם יונקין] אם לא שייל לו
 ללך אף אין יונקין משלה הקלש, פי׳ לגס בלא
 סברא דיונהין היה טעם לומר שהקליש משום
 לאיך ילך אליי. ויפ״ע:
 מדנפשיה קא ינקי. נ״ל ללא מ״ל לבעין יסה
 מקליש, כיון לפליג אאילך למחט׳ ואמר בהנך
 הואיל ויונקין וכו׳ אלמא לא״צ טעם אחל, ולא
 איפליג הקלש ממכל לק בהנך. משא״כ למסקנא
 לללבליהם קאמל. לה״ק אפילו לדידכו לסבליחו
 בעין יפה ל״ש לק מטעם הואיל ויונקים לעטן
 מקום האילנוח, אבל מילי אחלינא לא. (ראמ״ה:
. נ״ל ללא הל״ל לק בללא ׳ טא וכו  כרבנן פשי
 שייל כלל למצי א״ל עקור. וממילא ילענא
 לבסחמא שייל. .׳ראמ-ה!
 תוספות. ד״ה לימא. ותימה דמה כח
. אולי צ״ל למה הוכחה. ו:רש״ש) ׳  כו
. ותימה דמה כח הוא זה כוי. עי׳ ד  בא״
 קצוח החשן שי׳ לטז סק״א. (.מהרשי-ם;
ך לקמן . דכה״ג פרי יהו  ד״ה מדנפשי
. ל״ל ׳ ש כו י ד מקד ״ מ ש אליבא ד ״ ר  ל

 אליבא מאן הוא ראמר מקליש אילן אחל כו׳.
 1־רש״ש)

׳ שיהא הקרקע ׳ זה כו . והשתא לפי ד  בא״
. כצ״ל. :רש״ש:. ׳ ר כו י לן המשי  הצריך לאי

 דף עב ע״א
. ש שלשה אילנוח ממטע  גמרא. הקדי
 לעיל לו ע״ב ד״ה ממטע, [ודף לז ע״ב ל״ה
 מכל אילנוח, וע״ש לח ע״א ל״ה קני, עלטן יד
 ע״א הקליש]. (לבוש, מא״נ!

ש שלשה אילנות. תושפחא פ״ל כל  הקדי
 הברייתא. :יפ״עו
. (ב״ב לח ן יהו י  פודה את האילנות בשו
 ע״א) חיש׳ ל״ה קני. •:לבוש!
ר כו׳. ׳ הקדיש את האילנות וחז  אלא אפי
 פי׳ הרשב״ס לל״ל להחלישם בזה אח״ז, וכן
 לש״י בערכין פי׳ לקאי על שאינן נטועין כסלרן.
 כוונחם מבואלח לאילו הקלישס בעטן שהוקלש
 גם הקלקע עמהם יחל הרי מבואר ברישא
 לנסלין אגב הקלקע. וקשה לא״כ לא הל״ל לק
 אלא אסי׳ חזל והקדש אח הקרקע. ולכן נלע״ד
 לל״ל אפי׳ הקדישן בבח אחח ונטועין כסדרו,
 אך מפני שהקדש אח הקרקע בפירוש אח״כ גצי
 לעחיה דמעיקרא לא כוון להקדיש רק את
 האילנוח לבלן. וכה׳׳ג בשבועוח (כג.) כיון להלל
 אמר שלא אשחה גלי לעחיה לאכילה לאמל
 אכילה גלילחא היא ונכון בס״ל. ירש״ש!
ן יפה מקדיש. לעיל עא ע׳׳כ ל״ה  בעי

 מדנפשיה, ודף עט ע׳׳3, מנחוח קח ע׳׳3.
 (נזאת)

ש בעין יפה. עמש׳׳ל עא ע״א. י  אבל מקד
 וייפ״ע!

פ״מ (3עמ׳ קולס). לא הוה  רשב״ס. ד״ה נ
׳ אלא ש כו ו ד ש שום חי י  מסיק אדעתיה ש
. עי׳ מנחות (מ 3׳) חל״ה ׳ ׳ כו  האי ואפי
 חכלח שהוכיח ל״ח מגמלא ליומא להיכא לאמד

 ואפילו בוי, יש חידוש בדבריו אפי׳ כלא ואפי׳.
 ,.רש״ש!

ן ה די ש היא. דמשו ״ טא ר  ד״ה אלא פשי
ש כמוכר. כ״נ דצ״ל. ;רש״ש; י  מקד

 אבל בנותן מתנה. עמש״ל סה ע״א. !יפ״ע)
. (קדושין סא ע״א) חוס׳  הקדיש את כולו
 ד״ה אין, (3״3 קג ע״א) תיש׳ ד״ה אין. !לבוש)
 גמרא. זה היה לו לפרש. ערש3״ס 3שם
 ר״ת דפי׳ דאמכר קאי והלוקת היה לו לפרש,
 וכ״ה כירושלמי ה״ח רכ שמואל כר נחמן כשם
 ל׳ יונתן שכן ללך הלקותות להיות מלקדקין. רק
 דטרושנמי משמע לחלוק מטעם לכ כעין יפה,
 לפליג מלקאמל ומה טניהון הקדש דכעין יפה
 הד כמו מחנה, ולטעם מלקלקין גם מקדש יש
 גזכר המלקלק, ומכעי׳ לי׳ כזה ולא אסשיטא.
 וכ״מ טלישלמי נזיל ס״ה ה״ה רמספקא לי׳
 כסכלח עין יסה, והכא משמע לאין הטעמים
 חליקים מלמסיק אח״כ טעם כעין יפה גם כחל
 טעמ׳ ליהולה כן נהוסא ולא משמע ליסלגו. גס
 מאי למלמה הירושלמי הקלש למחנה, הוא ללא
 ככגמ׳ לילן לקמן לע״כ לאיכא מאן למלמי לי׳
 למכר. ..יפ-יעו
ן יפה יהיב. עמש״ל נג ע״א. (יפ״ש  בעי
׳ שתי אילנות. לעיל ש את השדה כו  המקדי
 לז ע״א ל״ה לימא ליה, ולף קג ע״א ל״ה אין,
 קלושין פא ע״א ל״ה אין. (מא־נ)
. טלושלמי משמע למלמה כזה  אר״ה אע״ג
 שיול למכל, ראיחא שם כה״ח א״ר יוחנן הקונה
 סלן שקמה כחוך של חכלו מחלוקה לל׳ ישמעאל
 כר׳ יוסי ש״ל קנה קרקע ורמו אמלי לא קנה
 ר׳ חייא כר ווא שאל מכר לו כנ האילן ושייר לו
 סרן שהמה ע״ל רד״ש כר״י קנה קרקע, ע״ר
 ללמן צא קנה קרקע, ולקמן כגמ׳ ע״כ ע״כ
 איסא סחמא לסלן השקמה ג״כ כעי שני אילנוח
 עמו לקנוח קלקע. ?יפ״ע)
׳. דהא מדרמי  רשב״ם. ד״ה אמר רבא כו
. עי׳ חומים סי׳ ׳  בר חמא דשני לרבא כו
 עכ סקמ״כ וככללי מיגו אוח מ״ו. ימהרש-ם)
 ד״ה אבל בנותן. ומיהו כו׳ או תבואה
דאי לא קנה ׳ ו צ לקרקע כו ״ א  תלושה ש
. ומשמע מהסר״ט כל״ס רלקמן ל״ה ׳  לה כו
 אכל לא מכל, לאם אמל וכ״מ שכמוכה אפי׳
 כמכר קנה להו. אך מש״כ שם ולאיחי לנ״י שכ׳
 להליא לאף המטלטלין ככלל וראייחו מלחנן כו׳
 מכל כול כו׳ ועל הלשכ״ס זו אינה חשוכה כו׳
 ע״ש. ונלאה מזה שהכין לעח הנ״י לאף שא״צ
 לקרקע כלל ככלל המסנה וסליג על הלשכ״ם.
 וז״א שהד הנ״י מסיים שם כלכד הרשכ״ם כלי
 מחלוקה ע״ל הלאשוניס ע״ש, ולע לק״ל על
 הנ״י שקולא למיס לכול מטלטלי. ;רשיישו
׳ להסחלק זה ן כו ו  ד״ה זכו בכולה. שכי
. ועי׳ ג״כ כחיס׳. ׳ ז נתכוונו ומיהו כו ״ ש  מ
 ולעד״נ דמחניחין לא אדא לאשמעיגן אלא לל״ת
 דכ׳ חשמישין טנהו ולא חהני להו חזקת השדה
 כמו חולסיח ומצולה לל״ק לרכא, לעיל (סז.),
 (ועי׳ כ״מ מ״ז לא״ל חמול כפלה וטליח ומשך
 אה״פ כוי), קמ״ל למהני וכמו לאשמעינן כנכסי
 הגר. ועי׳ לעיל (מכ.) כמשנה כה״ג. ולעולם
 מייד שפירשו להדיא עם הכור כו׳. והא דאמר
 כאן זכה וכנכסי הגר החזיק, נ״ל משוס דחלוקח
 האחין א״צ חזקה גמורה דסגי בהילוך כמש״כ
 הרב׳׳י בר״ס קנז בשם הגמיי׳ והביאו הש״ך שס
 סק״ד בקוצר. ;רש־יש)
׳ מיהו ג כו ״ ע א  ד״ה החזיק בכולה. ו
. לכאורה עדיין יקשה לשמואל ׳ צר כו  ליכא מי
 דאמר לעיל (נד.) דלא קנה אלא מקום מכישו.
 ולסמש״כ המהרש״א בכוונח הרשב״ס שם (נו.)
 כד״ה וקכעי, א״ש. וכן למש״כ הה״מ וכ״מ
 3ס״א מהל׳ זטה הי״ג 3לעח הרמכ״ם ע״ש
 א״ש, ג״כ. והנה לכאולה ל״ל מחזיק כנכסי הגל
 לאינך כקנייה מטלטלין המונחין כחוכה כמו
 חטאה חלושה הצריכה לקרקע ולומיה. לקנייה
 אגכ לא שייך כהפקל כיון לכעינן שיאמר קני אגכ
 כלמסקינן כקרושין(כז.) ומטעם חצר לא קט אם
 לא כמשחמרח ללעחו ואז יקנה אפילו מעוח
 וחטאה חלושה שא״צ לקרקע. ולכאורה ללעח
 הש״ך סי׳ ר״כ סק״ג אף כחצר המשחמרח לא
 יקנה ע״ש ויש לחלק. וע״ל הש״ך ק״ל ממעשה
 לל״ג וזקנים לפ״ל ר׳ אכא ור״פ ככ״מ (יא.)
 למטעס חצל הקנה להם ואכמ״ל. ירש״ש!
ת. ד״ה אמר. בתר שני אלנות. ספו  תו
 כצ״ל. !יעב״ץ!

 דף עא ע״ב
 גמרא. השיקמה. ססחיס נג ע״א, ולף כו
 ע״כ ל״א וכגילולין. !.נזא״נ)

ש מה טעם. ה״נ כירושלמי סוף ה״ח. ״ ר  א

. עי׳ חשו׳ ׳ לו כו גובה כו  אמרי נשבע ו
 רעק״א מהל״ס סי׳ צח בסופו. (מהדש״ם)
 מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מצי
. לפמ״ש ׳ ך בידי מאי בעי כו ר ט ל ש ״  א
 תוס׳ לעיל ע״א ל״ה או ללמא, להיט ללוה נוחן
 שכל סופל, י״ל למעכבא מה״ט ע״ש, א״כ הלי
 כעסקא הלוה נותן שכר סוסל כלאיתא לקמן
 קס״ח, וצ״ע. (מהדש״ם)
׳ וגובה מחצה. גיטין כ ע״כ  האי עיסקא כו
 ל״ה ואם, כ״מ קר ע״כ. ומא״נ!
 האי עיסקא. עי׳ מהרי״ט ח״א סימן ל״ט עלה
 כ״כ עייל. מהרש״א)
גובה מחצה. (גיטין כ ע״כ) חוס׳  נשבע ו

 ל״ה ואם, (כ״מ יג ע״כ) חוס׳ ל״ה הא.
 (לבושן

 אם איתא דפרע מימר הוה אמר. (כ״כ מז
 ע״א) חוס׳ ל״ה פעמים. ולבוש!
 רשכ״ם. ד״ה דאמרי נהרדעי. ואם נגנב
 או אבד. זה כהלמכ״ס דעל פלגא סקלון גם
 לין ש״ש אין לו, ולא כהלאכ״ל שלימהו לכל
 אומנים ש״ש. וטעמו של הלמכ״ס שאינו לומה
 לאומן עי׳ מלולי חלומה שעל מו ח״ג ס״ז.
 ולעח כה״ג לעל פלגא מלוה אינו חייכ כאונסיס
 ללא מקד כל הנאה שלו. וע״כ ס׳ נמי
 כהרמכ״ס לעל פלגא דפקדון איני חייכ אף
 מו״א. ועי׳ ח׳ גינח ולדם ח״א חלק חו״מ כלל
 א' סימן אי. (ג׳ מהרש״א)
 ד״ה מאי. ומשתבעי יתמי שבועת
. אסשל לוקא הכא לאכוהון היה חייכ ן ורשי  י
 לשכע מלינא אכל היכא לאכוהון היה חייכ רק
 שטעה היסח מולה הרשכ״ס להרא״ש לאין
 היורשים צריכין לשכע שלא פקלנו לפטור ח׳
 מהלי״ט ח״א סקי״כ לף עו ע״ר. ;ג• חהרש-א!
יר ר צריך להחז ט ש ת. ד״ה סוף. ב ו ספ  תו
. לפנינו שם איחא להחזיר לו ׳ ר כו ט ש  לו ב

 בערים ועי׳ לשכ״ס לקמן(כל״ל הסמוך).
 ;רש״ש;

. כצ״ל. ׳ ך כו ש צרי ר פ ך ל צרי . ו ד  בא״
 (רש״ש!

. ׳ . ואי בשבועת היסת איירי כו  בא״ד
יד אלא משבועת  תימה איך מצינו לומר דלא מי
 היסת אבל מלאולייתא נאמן לומל התזרתי בלא
 שבועה, וכן למאי למסקי בשם ל״ת לא איירי
 אלא משבועת התקנה א״כ מאי תילוצא היא על
 הא למקשה ליה רבא שבועת שומרין לחייב
 לתמנא המ״ל. ובשבועות מסקי באמת בתימה
 לשיטת ל״ת. ורש״ש׳
ל מתוך ״ א ץ להקשות לר״א ד א . ו  בא״ד
. בב״מ (ג ׳ ל לישבע משלם כו כו ו י נ  שאי
 ב׳) בל״ה בכוליה פשיטא להו לבשבועה לרבנן
 לא אמד׳ מתוך שאינו יכול לישבע משלם, ולמאי
 למסקי לעיל בשם ל״ת להכא א״ת אלא שבועה
ד וכ״ב בעל המאור  ללמן ליכא לאקשויי מי
 ע״ש. וע״ב צ״ל ללא כתבו הכא אלא לשיטת
 הלי3״א (3ב״ק קז.) למתייב שבועה לאודיתא
 בנאנסו אפי׳ בלא הולאה, וללידה גם כטוען
 התזלתי צדך שבועה לאודיתא טון לאינו נאמן
 אלא ע״י מיגו לנאנסו לא עליף מיניה. וא״כ
 מוכח כלעס הסמ׳׳ע והב״ח שהביא הש״ך בסי׳
 לצה סק״ג וללא כהש״ך שם. ומש״כ שם לכ״מ
 להליא בלבליהם לעיל (לד.) בל״ה הוי מחויב
 (וט״ס שם לג ב׳), נלאה לכוונתו למש״כ שם
 וכ״ח להא ל״ח מיגו להא אס אמל לא חטפי
 הוי חייב שטעה לאודיחא, משמע לאבל עתה
 כשטוען לילי סטסי לא מחייטנן ליה אלא שבועה
 לרבנן. אבל זה דחק למאין ססיקא להו כ״כ.
 אלא פשוט לל״ל לזה יולע לעל אחל קם
 לשבועה, לכן טוען לילי חטפי לסובר שבזה יאמן
 בלא שבועה לאודיחא. ;רש״ש!

 דף עא ע״א
׳ אבל הנותן. לעיל נא ר כו ׳. את הבו  מתני
 ע״א ל״ה למה כתב. ::נזא״״

 לא את הבור כוי. לשון הלע׳׳ב אע״פ שמכל
 לו השדה כו׳. ול״ד רהט הל״ל אע״פ שא״ל כל
 מה שבסוכה כדסי׳ הרשב״ס דהרי קאי על בין
 כך וב״כ לא מכר כו׳ דבמשנה דלעיל. וטוהר לסי
 הגי׳ דבמשניוח ולא אס הבור כו׳ וכ״כ בעצמו
 לקמן ואסי׳ הט דאינן בכלל כ״מ שבחובה כגון
 כו׳ ובור וגת. ירש״ש)
 ולא את הגת. (ע״ז נו ע״א) סוסי ד״ה
 אע״ס. ;לבוש!
כר כוי. (ב״ב נא ע״א) תוס׳ ד״ה ״א במו  בד
 למה. (לבוש;



 וחידושים
נן מברייתא לעיל. צ״ע כיון יקי . כדדי  בא״ד
 לאיכא למב״י לס״ל הכי מנ״ל לגס ל״ש סבר
 הבי, ללמא ההיא ברייתא כרמב״י אזלא. ואולי
 משוס לאמל באנו וכר, נלאה ללא שמע בהליא
 לסליגי בהא, לק למב״י בל״ש ס״ל. (ראמ״ה!
ב מדקחשי . ו כה״א אלונים מבשן  ד״ה ו
. הן שס ר ן כ ר ונמכרי מ כ ״ ת ש טו  המשו
 (בפסוק ח׳) חשיב ג״כ האנשים התופשים
 המשוט, ואפ״ה אינם מכורים כלחנן לא אח
 העבליס. וצ״ל להם אינם מכורי[ מסברא משום
( ש  לניילי. !רש ״
רב האי. נ״ב במקח . ו ר ן כ  ד״ה אסכלי
 וממכר שער ב׳ ע״ש. (בנא״ה
 ד״ה ביזרא. בית זרע ארבעים כור. נ״ב
 משמע למפרש גריוי, כור. ועיין פסחים ל״ה
 ע״א ומה שציינחי שס, וע׳ לקמן לק״ו ע״א מה
 למפלש גליוי. ימל״ה:.

 דף עג ע״נ
ורא. שבח כו ע״א ׳ כו ילא כו  גמרא. ארז
 ל״ה א״ב, סנהללין צח ע״ב לש״י ל״ה כפוחא,
 חולין סז ע״ב ל״ה קוקאני, חעניח כל ע״א,
 בלכוח ה ע״ב, לקמן על ע״ב. 1מא״נ;
ן פרסי. כ״ה  והר תבור כמה הוי ארבעי
 בזבחים וכן הגיה הח״א. (רש׳יש)
. אולי ׳  והר חבור כמה הוי ארבע פרסי כו
 כל הט סלסי ובמי ומתוזא היינו בלירהו, כלאיתא
 כה״ג בחולין נ״ח ע״ב במט לילהו ובשני לילה,
 וע״ש בלש״י ומבין. (נזהרש״ם;
 ההיא אקרוקתא דהויא כאקרא
 דהגרוניא. עמ״ש בס״ל בזמלמ הארץ בפירוש
 אגלה לפרק שירה בראשו בענין הצפרלע שהיא
ודל שם:  למז לשלמה המלך ע״ה, כ״ה בגי׳ [
 צפרלע בגימטליא שלמה בן לול עם שלשמ
 הכוללים], וזוהי ג״כ אקרוקמא הרמוזה כאן,
 להויא שמין במי, המה ששים מלכות של שלמה,
 שמין מסכמומ, וכשפילש מהן, אמא מטנא
 בלעה, הוא אשמלאי כלשקלה לשושילמא למקיק
 עלה שם, הוא שס רב״ן הרעב ללבר ללבל ה׳
 ול״ח שהם לחמו, כמ״ש בביאורי הנ״ל יעי״ש.
 אחא בר פושקנצא, הס סנהדרין העוסקים
 בחורה ומשחירין עצמן עליה כעורב [ערובין
 כב.]. בלעה לחנינא, שאם סגע בך מנוול זה
 משכהו לביח המדרש [סוכה נב:]. סליק ויחיב
 באילנא, חורה היא עז חיים, היינו דכחוב [שה״ש
 ג, ז] הנה מטחו שנשלמה ששים גבוריס וגוי,
 גבורי כח החורה, לחקן הששים מלכוח שסגם
 בהן, והסתכל בחיבח פשקנצא גימטריה כח״ר
 עם הכולל, ללמוז על כחל חורה, וכנגד תרי״ג
 מצוות ושבעה של לבריהס שבכוחם ניצל שלמה
 המלך לאור באור חורה באור פני מלך חיים. תא
 חזי כמה נפיש חיליה לאילנא, אילנא לחיי, שאס
 אבן הוא נמוח ואס בלזל מחפוצץ. אל״פ אי לא
 הואי התם כו׳, לצ״ל אס לא הייתי שס בהל סיני
 שכל נשמותיהם של ישלאל הצליקיס בקבלת
 החולה עמלו שם כנולע, וכן נאחזים בתורה עץ
 חיים. לא האמנחי, לאפוקי ע״ה וסוקרים שאינם
 מחזיקים ולא טעמו מפריו הס ולאי אינם
 מאמינים, שכח אילן זה גלול כל כך, שבילוע שלא
 עמלו אבותם על הל סיני, אך הח״ח שהיו שס
 היא שעמלה להם בהיותם מאמינים בני
 מאמינים. (י עב ״ץ)
 האי אקרוקתא דהוה כי אקרא דהגרוניא
 ואקרא דהגרוניא כמה הוה שיתן בתי
נצא ובלעה  אתא תנינא בלעה אתא פושקו
 לתנינא וסליק ויתיב באילנא ת״ח כמה
 נפיש חילה דאילנא. מאמר זה פירשו על
 נכון הבעל עקילה שעל כל עי״ש באורך, וכן
 בספל שבט יהולה לף כז שפילשו התכס לפני
 המלך וקלסוהו מאול. אך לאיתי להציג בזה מה
 שסילש הגאון ביעלות לבש (ת״ב סוף ללוש טז)
 ולבריו הס בכלל פירושו של שבט יהולה, כי הנה
 חכמי הטבע כל ענינס לחקול בטבעי היסולות
 וטבעי חבונח האלן ומחצבוחיה, ונלמה לצסללע
 כי היא תגיל חמיל מעשה ה׳ ונפלאוחיו כסלר
 הטבעי, וגדולת הסלל מתהום אלץ על שמיס
 ממעל, והוא לתועלת כל העמיס, כי ממנו נתיסד
 כל חחבולי פעולות של אומנים מעשה ידי אלם.
 ואמרו כי המה ס׳ בסים, רומזים על כל העמיס
 דכחיב ןשה״ש ו ח] ששים המה מלכות, ועיקרו
 של עמים הס כעת ס׳ [עי׳ ילק״ש שה״ש שם],
 כי עשרה עמים נעהרו ונאבדו כמבואר במדרש.
 וזהו הצסרדע שממצא ס׳ בתים, ובזה אין דבר
 מינות ואין דבר מתעה מתורת ה׳ כמ״ש
 הרמב״ם כל מה שדיבר הפילוסוף מתהום ארץ

 ע״א - דף עג ע״ב
 כמים לים מכסים. עוד תדע שדעת אנשי תורתנו
 והמקובל מן הנביאים ושהסכימו עליו מבואר
 מתכמי התלמוד, כי יש לעולם הזה (זמן) [קצב]
 בא אל תכלית, כאמרם [ר״ה לא.] שיתא אלפי
 שנין הוי עלמא וחד חלוב, וכאלה רבים. ומעתה
 דע כי הירדן נהר ממש ויוצא באמה מן המעיין
 שהוא במערת פמייס ומתגלגל משם נימה של
 טבריא ומשם ליס הגדול, ולקתוהו ז״ל במשל
 לרמוז לנו בו ענין הנפש. וציירו לנו בציור הזה
 ענין אצילותה מאיזה מקום, ולאיזה מקום
 פורחת והווה באדם וכינו מקום עיקר אצילותה
 מערס פמייס ששם מקום עיקר המעיין, ומשם
 משתלשלת ויורדח, וכינו המקום הראשון
 שמשחלשלות שם הנפשות מן המעיין ים טבריא,
 וכינו המקום שמשחלשלח משם עוד ושמשם
 פורחח והווח באדם ים הגדול, והעני! כאילו
 חאמר בדרך משל שאצילוח הנפש מן השכל
 הראשון והוא ומימיו [לה כמעין, וממנו]
 משחלשלוח משכל לשכל עד השכל הפועל, בדרך
 משל, ושהשכל הפועל יקרא ים הגדול, לפי שהים
 הגדול כל הנהרות נמשכים אליו, כינה לשכל
 הפועל בדרך משל ים השכל, שכל נהרי השכל
 נמשכין אליו, ומקום מעמד הנפשות יקרא ים
 הגדול, שהוא ים הגדול הוא התכמה, ומשם
 הווה לנפש. והוא מ״ש יוצא מן המערה
 ומתגלגל לימה של טבריא ומשם לפיו של לויתן,
 רוצה בו, הווה באדם לנפש חיה שהוא מתלוה
 לגוף ולשכל, וזהו יבטח כי יגיח ילדן אל פיהו.
 והקשו עליו שהמקלא הזה בבהמוח כחיב, והשיב
 אימתי בהמוח בהררי אלף בטוחוח בזמן שיגיח
 יללן אל פיהו של לויתן, לוצה בו, על מתי יהיה
 בטוח מנהג העולם האומרים להיות נוהג לול
 הולך ולור בא [קהלח א, ל], כל זמן שיגיח
 וישחלשל אצילוח זה, כי מעח החחלח העולם
 הבא יפסק השתלשלות אצילוח זה, וממנו והלאה
 לא ינהג עול המנהג הבהמי החמלי, אלא צליקיס
 יושבים ועטלותיהם בלאשיהס ונהנין מזיו
 השכינה [ברכות יז.]. ועל הצל הזה הוא שאמלו
 עחיר גבריאל לעשוח מלחמה עם לויתן ואלמלא
 שהקב״ה עוזרו אינו יכול לו שנאמר העושו יגש
 חרבו, לפי שכל חבור העוה״ז השפל ולוויו יש לו
 קצב ובא אל חכליח ועחיל ליחרב, כמו שאמרו
 לז״ל שיחא אלפא שנין וחל חרוב, ע״כ אמר כאן
 שעחיל גבליאל לעשוח עמו מלחמה, ל״ל שינצח
 הסילול הזה ויבטלנו. ולפי שהם ז״ל כינו בכל
 מקום מלח הלין לגבליאל, באמלם [סוטה יב:]
 בא גבריאל וחבטן בקרקע, בא גבריאל להפוך את
 סלום [ב״מ פו:] בא גבריאל ועשה לה זנב
 [מגילה יב:], והמלה גזורה מגבולה, לפיכך כינו
 הענין הזה בגבליאלץאמלס אלמלא שהקב״ה
 עוזלו אינו יכול לו, לפי שהעולם השפל הזה עם
 היוסו פלטיו הורן ונפסלין, כלליו נשמרים,
 וא״א למין אחל מן המינין שיססל ויבטל כולו,
 כמו שאי אסשל שיפסלו ויחבטלו הגלגלים כי אם
 בלצונו יתברך שעשאן, ולא יתבטל בכח מזל או
 גלגל ולא בכח אחל מן השלים, ואף בכח השלים
 הלאשונים, לסי שהוא יחבלך עשאן עטן חזק שאי
 אפשל שיבטל על הגיע הקץ שחייבה חכמחו
 לבטלו, ואין הכל אלא מלצונו המחכוון יתבלך
 שעשאו ולוצה בקיומו על קצב אחל ורוצה
 בביטולו בהגיעו אל הקצב ההוא. עכ״ל הרשב״א
 ז״ל. (רשב״א׳
׳ אמר רבה בב״ח כו אשן ו  ביציאתא דמי
 אשתעו לי נחותי ימא. סוכה כב ע״ב ל״ה
 כזוזא, פסחים צל ע״א, כחובות לף פה, סנהלרין
 לט ע״א ל״ה להולמיז, לעיל ח ע״א ל״ה
 איפליא, נלה כ ע״ב בלש׳׳י. ו:מא״״
 אמר רבה. עי׳ ביאור כל הני מילי לרבה. בסוף
 ספר כלי יקר על ההורה. !גי חהרש״או
אמר רבב״ח. ביאור כל הני מילי לרבב״ח ] 
 ע״ל הרמז והמוסר, ראה באורך בספר עיני
 שמואל בא!]. !;עיני שמואל!
 נחותי ימא. עי׳ מ״ש לקמן לע״ה אי. (יעב״ץ!
 האי גלא דאטבע לספינתא חזיא כי
. לאיתי כתוב בססלי החול ׳  צוציתא דנורא כו
 של הססניס הנוסעים להודו שרואים לפעמים
 להבת אש על סט המים. ויעב״ץ)
 אזלינן באורחא. ביס דרך, דרך אטה בלב ים
 [משלי ל, יט]. (יעבי׳ץ)
ן בר לילית. (ב״ב ח ע״א) חוס׳ ד״ה  הורמי
 איסלא. (לבוש!
ש ״ ר  רשכ׳ים. ד״ה הא קמ״ל. דההיא ד
נן מברייתא לעיל. יקי ׳ כדדי לא כו  ממי
 לכאולה השחא אינו מוכלח לומל לברייחא ר״ש
 היא, לאיכא לאוקמה כר׳ מנחם בר״י, ול״ש

 טעמא לנסשיה קאמל.

 בבא בתדא דף עג
 שחפל שבועחך להחזילנו בחשובה. כל שלשים
. פילוש כי ׳  ימים מהדרא להו גיהנם וכו
 בכל סוף שלשים ימים הם נלונים בגיהנם.היכא
 דנשקי ארעא ורקיעא. כחוב הוא בססלים
 החיצונים כי הרמז, המלך עשה צורח כל הגלגלים
 וצבא השמים להראוח לעולם מהלכם
 וחנועוחיהס ועלייחס וילילחס והיאך חוזלין
 לזמנם למחזול שלהם וזה המקוס הלאה לו. וכן
 כחב הלמב׳׳ס ז״ל באגלח אחח. עובדא
ורא דאפיק רישיה. קלוב הוא מאל  דכו
 לפשוטו, וגס רמז הוא שראה איזה מלכוח שיהיה
 עסיד לעמוד, וסופה נופלח ביד (עוברי כוכבים)
 [אלום] כי לויחן הנזכל בכאן למז הוא להם מפני
 שהיה מקובצת ממלכוח ונלוו לאמונחם לוב
בדא דקרטליתא. משל  העובלי כוכבים. עו
 לתכמה ושאינה נשגת אלא אחל הפלישות הגלול
 ושכלה לעולם הבא, וכיוצא בו עובדא דרב
 יהודה הנדואה. אבן טבא. היא חכמה, ונחש
 מקיף אומה שלא ימרב אלם אליה על שימיח
 הנחש ויהפך מימיו ללס, וכשמולה בצואלו מיה.
 וסעמיס ישלאל מחלשלים ממנה ולבסוף ישובו
אף לויתן זכר ונקבה בראם.  אליה ויחיו. ו
 פי׳ אין אומה נוסלח אלא ביר מלכוח הקמה
 עליה ונבלעמ בה כזכרומ בנקבוח וכן היו ארבע
 מלכיומ המושלים בישראל שלא ימשלו ב׳ מלכיומ
 בישראל. לוימן, זה אדום. ובהמומ בהררי אלף,
 זה מלכומ ישמעאל ודו״ק. ויש מפרשים לוימן זה
 כינוי למבמה שהיא לוימ מן. והנקבה, החומר
 והמאוומ. ואלמלא נזקקים זה לזה לגמרי, שלא
 היה האלם נגרר אחר כח הגוף ונגרר אמר
 השכל לגמלי, חלב העולם וכל שכן אס נגלל אחל
 הגוף ולו״ק. והענין יפה הוא, אבל אינו ענין
 לכאן ולא על מה שאמר הנביא על לויחן נחש
 בליח לאיילינן בהו השחא, ולא על החניניס
 הגלולים שנבראו מששח ימי בלאשיח. מעשה
. למז לחכמה הנעלמת מעיני ׳ ל ים וכו ר ש  ש
 כל חי על לעחיר לבא, והיא הכוללח כל מימוח
 שבעולם.אימתי בהמות בהררי אלף
 בטוחות. שאינה ילאה משוס לין וגזירה שמבא
ל ן בפיהו ש רד גיח י מן שי  עליהם. בז
 לויחן. רמז כי כל זמן שישראל בגלומ (בבל)
 רומי אין פמד לשוס אומה, כי לינס לימומ
ת קניגיא.  המשימ. ועתיד גבריאל לעשו
 דהיינו מלממה עם לויתן עם שר (עובדי
 כוכבים) אדום כדכמיב מי זה בא מאדום,
 והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עמיד להפיל
 שרו וכו׳ [כמו שהבטימ ליעקב אבינו ע״ה שם
ץ לויתן שמרתיח נ ע  כששרה עם המלאך]. ו
 כל המימית ושלא יכנס ראשו לגן עדן וכי יעשו
 ממנו ישראל סעודה, הכל מובן מדברינו כמו
 שנאמר יאכל גדם צריו וגו׳. איפלגי בה תרי
 מלאכי ברקיעא. פי׳ בשעה שבא מראה
ן וזה מר כדי  הנבואה ההיא לנביא זה או
ש ברוך הוא תהוי ו ן אמר הקד  אומר כדי
ן אז אמר הנביא ושממי כדכד כדי ן ו  כדי
 שמשוחיך, כלומל כדין וכדין, וכן נחלקו שני
 אמוראים מה הם שני לבלים אלו שעליהם אמל
 כלכל. הפליגה ספינתו בים וראה מלאכי
 השרת. פי׳ שנלאה לו במלאוח החלום, ויש
 אומרים שהעמיק בחכמה והשיג הענין. ענין
ך הוא ש ברו ר חופות שעשה הקדו ש  ע
. הוא בנגלה, ורומז ן בגן עדן  לאדם הראשו
 מסמר לעטן עמוק, והעמיק יומר ויוחר מי
 שאמר שהיו י״א, ופירש בממלמ ססר יצירה. בך
 נסתכלתי. פירוש על חירם מלך צור שעשה
 עצמו אלוה, כי להראוח חסרונו וכל כיוצא בו
 בלא הקלוש בלוך הוא בארם הרבה טינוסוח
 שאין במוחם בשאל בעלי חי, ולבן קנסחי מיחה
 עליו כי כן גבה הוא כמוחך כשהכנסחיו בגן עלן.
 אלף טפף וקפל. סרש״י ז״ל שהם אוחיוח
 חשבון. והנכון שהם מגרשים וחחומין, וכל אחל
 מאלו השמוח נופל על ענינו, והוא מגולל
רושלים הן. ם י  הרחבח הלשון. אם שלשי
 כלומר שיהיו לה למטה שלשים מגרשים גלולים,
 יהיה באחד מהם למעלה שלשה מדורין. ע״כ
 להליטב׳׳א ז״ל. :ריטב״א)

: כבר הגלחי לך ענין ל ״ א ז  כתב הרשב״
 לויתן, שהוא רמז לשכל והנפש. ועטן בהמות
 שהוא למז לחומל הגופות. ועתה גילו כנו מקום
 עיקל אצילות הנפש ואיך מתהוה באלם לנפש
 חיה (ועתה מפלש) [ועל] מתי ינהג מנהג הזמן
 הזה הגופני. ואחדים לך מזה הקלמה לע כי נפש
 האלם הוא אצילות הנאצל ממקום צלול החיים
 ומשחלשל מאצילוח לאצילוח על הגיעו אל
 המקום אשל ממנו הוה באלם לנפש. ולע כי כל
 מקום קיבול יקלא ים באמלו [ישעיה יא, ט]

 מד הגהות
 ביאורים למאמרי רבכ״ח
 מהדיטב״א והדשב״א ז״ל

 יש במעשיוח שבפלק זה ענינים זליס לבני אלם
 לפי שלא הולגלו בהם, והם לבליס קלובים מאל
 ליולעים בטבעם, כענין גולל הלגיס שביס וגולל
 סערח גלי הים. ויש גם במעשיוח אלו ענינים
 נרמזים שלא היו נלאים להם במראיח העין אלא
 במלאה החלום. וזה כי כשהחכמים הולכים בים
 אוקיינוס ולואין שם נפלאות השם יתבלך, וגס
 שהם שם מחבוללין מחשבין בעניטס נולאים
 ונפלאות, ובעח השינה ילאה להם כעטן
 הלהולים ענינים נפלאים מוליס על ענין.
 והגאונים כחבו כי כל היכא לאמלינן הבא ללילי
 חזי לי, במלאה החלום היה, כשהיה מהלך ביס
 אוקיינוס. ומפני שיש טוסלי שקל מלגלגים על
 לבלי חכמים ז״ל נלמוז בקצח הענינים האלו קצח
 למזיהם הקלובים יוחל לפשט, וישמע חכם ויוסף

 לקח.

 וכללא דהאי סוגיא דכל נחוחי ימא דאמלינן הוא
 ים אוקיינוס. והא דאמלינן בין גלא לגלא
 ארבע מאה פרסא שנלאה למלאיח העין שיש
 מרחק זה ביניהם, ופרסאוח הם מפרסאוח
 שביס, שיש עשלים פלסאוח בפרשה של יבשה.
רומא דגלא שהוא עולה ונגבה ביס שיעול זה  ו
ימנא חדא ז  קולס שישקיט, וזה קלוב מאל. ו
 דלינן גלא תלת מאה פרסי בלומר שלחפם
 לסנים בים שיעור זה, וכל שנכנס יוחר בים הוא
 (חושב עולה) [חשוב נעלה] ונגבה, כי היס
 באמצעיחו הולך ונגבה יסמוך (לים) [ליבשה]
 הוא שפל, ולכן נקלאיס יוללי הים באניות
 ךחהלים קז, כג], ואלו השליכם הגל הלבה לפנים,
 על שקלבו מאל לכוכב הקוטב הצפוני, על שהיה
 נלאה להם גלול כשיעול שהזכילו, והלגישו
רמי ליה קלא גלא  בחומו כי תום גלול יש לו. ו
 פי׳ השר שלו. וכל העני[ הזה להזכיל נפלאוח
 השס שביס שהוא גבוה באמצעיחו ואינו יולל
 לשפחיו לשטוף העולם.הורמין בר ליליחא.
 י״א שהוא שד, ולצד צפון השרים נגלים למי אלם
 מאד. ר״א שהוא שם אדם שהיה יודע מאד
 במעשה שדים ואחיזח עיניס.ארזילא דימא
 דהוי כהר תבור. פילוש עופל של ראם,
 והכתוב אומל [במלבל כג, כב] בלרך משל
 ותועסות ראם לו, וזה היה משל שראה אמונת
 [הישמעאלים] שקמה מהרה כמעט, וראמה
 וגבהה, ובצואתם קלקלו הירלן שהוא אמונת
 ישראל.עובדא דאקרוקתא כו׳. יהיה המשל
 על מלכות בני ערב והם המושלים בישראל אתר
פושקנצא הוא  שנתערבו בהם כמה אומות. ו
לן ונפלאות ל אי ל כחו ש ו ד ג  עורב נקבה. ו
 השם יחברך שיכולין ישראל לחיות עמהס ולקיים
 תורתם ביניהם, ואלמלא שאנו רואין לא היינו
 מאמיניס.והמעשה הסמוך לו הוא משל להענין
 כזה, כי הזמה קמה ושטפה אומות אחרות ואחר
 כך כל אטפא ליטפי ליה. עובדא דההוא
. המשל כי ׳ ורא דיחיב חלתא אגבה ובו  כו
 ראו שיבאו ימים לישראל שיהו בגלות בשלוה,
 (וזו) [ובזו צריך] לשמור תורתם יותר, כי הרוח
 קל מהרה עובר. המעשה הסמוך לו בא לומר כי
 לא בכח יגבר איש ולא לקלים המרוץ, ולפעמים
 הימים משחקים לו. וגם בזה למוז השמל שאירע
 בגלוס, והסנסירים הס המלכים. ואף על סי שהיו
 בהם צליקיס גמורים לא הועיל להם, כי גזרה
פי מיא וכעט! עשרה  היחה מן השמים דרדי
 הלוגי מלכוח. מעשה ציפרתא דקרסוליה
 במיא. בלול הוא שהוא על ישלאל, לאף על גב
 לאיכא שיעבול גליות עוסקים בחולה, וסעמיס
 שלוצים לשמות אל גיל בעמים ונזוקיס, ועיין
י דשמטי ז ו  במ״ש ההוא זיז שלי היא. ההוא או
. מלכות (בבל) [אלום] יהו משמנייהו  גדפי
 וישמעאל, ועחילוח לחזול לקלוא בשם ה׳ לימות
 המשיח בסוסו הנשאלים מהם, ומסני שגלוחנו
 מעכב חשובחס אנו עחידין ליחן עליהם אח
 הדין.עובדא דטייעא דמורח ארעא. לבר
 טבעי הוא, ואף על פי כן יש בו משל, כי השס
 אורחותיו זוכה ומקבל פני שכינה.ענין מתי
. ׳  מדבר דזקיפא ברכיה דחד מינייהו וכו
 בא לומר כי לא כהסה עינם והיו דומים כאדום
 מיין, ואף על פי שהם יושבים בהר והס עוברים
 בעמק בשיעור שהטייעא עובר רוכב גמל וחניחו
 בידו ולא היה משיג לארכובסס, עס בל זה היה
 נראה מראה פניהם אדום כל כן, וכל שכן אם
י לי  היו עומדים בקרוב ובשוה צהם. או
פר לי. פירוש שאילו חזרו מי מי  שנשבעתי ו
 ישראל בחשובה היחה שבועח זמן הגלוח מותרח
 שלא נשבע אלא אם יהיו ישראל חייבים. היה לך
פר לך בלומר יהי רצון מלפניך מר לו מו  לו



 הגהות כבא כתרא דף עג ע״ב - דף עד ע״כ וחידושים מה
 מגילה ר״ס הקורא עומד בסוס/ וכצ״ל בסמוך.
 !רש״ש!

. כצ״ל. ;רש״ש! ׳ נן הנקבה ושמרם כו  וצי
קש י אמד רב בשעה שבי ״ אמר ר  ו
. נ״ב העלן כי בריאת ׳  הקב״ה לבראות כו
 האדם תכליתו בשביל הבתירה, ולכן נברא בעולם
 השסל שבו התאוה מתגבר ובזה מכין לו צידו
 לעוה״ב. שלכן נק׳ עוה״ז ים, ועוה״ב יבשה,
 כדרך עוברי ימים בשביל להרוית סרנססם בבואם
 את״כ ליבשה. וידוע כי תכלית המעשה תחילת
 המחשבה שלעיל יתבטל היצה״ר ויתבטל הבחירה
 שאז זמן קיבול שכר, והוא עלה במחשבה
 בחחילה. וז״ש שאמר הקב״ה לשר של ים כוי,
 סחח סיך כו׳ ר״ל היצה״ר המושל בעולם השסל
 שיבלע בעצמו כל החאווח המדומוח בכדי
 שיחקיים העולם אח״כ כמו שיהיה לע׳׳ל. וא״ל
 רבש״ע די שאעמוד בשלי כו׳, ר״ל שאף שלסוף
 הזמן של ו׳ אלסין שנין יהיה כן אבל חחילמ
 הנהגח העולם בו׳ אנסי שנה צריך שיהיה
 ממשלה ליצה״ר כדי שיהיה בחירה ורצון, וזה
 היה כוונחו יחי. וז״ש בדרך מליצה שכן השיב שר
 של ים להקב״ה, ר״ל שכן עלה במחשבה לסניו,
 אבל ידוע שגם בעוה״ז גבול ניחן ליצה״ר שלא
 יחריב העולם לגמרי ח״ו, וכמ״ש אלמלא הקב״ה
 עוזרו כוי. וז״ש מיד גער בו והרגו, והוא מיעוט
 החאוה שנק׳ רהב כידוע, וז״ש שם שרו של ים
 רהב שמו, ואמרו [לעיל טז.] בראחי יצה״ר
 בראחי לו חורה חבלין כו׳, והסירה נמשל למיס
 שמכבה אש החאוה. וז״ש ואלמלא מיס מכסים
 אוחו אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו כו׳, שהוא
 גודל חאיוח היצה״ר כמ״ש ועלה באשו וחעל
 צתנתו כו׳ אס פניו אל הים כו׳ כמ״ש שנחן
 דעחו על מקדש ראשון והחריבו כו׳. וביטול
 היצה״ר לע״נ הוא ע״י שאז יחגלה החורה
 לישראל על בוריו כמ״ש וכל בניך למורי ה׳ כוי,
 וכתיב ומלאה הארץ דעה כו׳ כמים לים מכסים,
 שהוא שרו של ים שיתבטל, ויבולע היצה״ר ע״י
ריי׳א חבר)  התורה שיתגלה והכן. ;
ש הקב״ה לבראות. שמ״ר ק ב  בשעה ש
 פט״ו, במד״ר פי״ח, חנחומא חיי גי, שוח״ט
 צ״ג. (יפ״ע!

ל טבריא. עב״ר פע׳׳ו, אג״ב  ובימה ש
 פמ״ה. (יפ״ע)
ף כתיב. עי׳ ויק״ר  האי בבהמות בהררי אל
 סב״ב במד״ר סכ״א חנחומא סנחס דדריש לה
 באמח לשחיח שור הבר, ופליגי ריב״ל ורבנן,
 ריב״ל אומר בל מה שהירדן עושה לששה חדשים
 כו׳ ורבנן אמרי ליב״ח, ובויק״ר תתת ריב״ל ר׳

 יוחנן וחחח רבנן רשב״ל, ועי׳ סס״ר סט״ז.
 ;יפ״ע!

׳ אלו שבע ו ג  כי הוא על ימים יסדה ו
. נ״ב י ״ ן את א פי שבע נהרות שמקי  ימים ו
 לכאורה יש לחמוה דהרי בקרא דלעיל כחיב לה׳
 הארץ ומלואה חבל וכוי, וא״כ גס קרא דבחריה
 נראה דקאי ג״כ על כל העולם כולו בכללו,
 כמש״כ על ימים יסדה וכו׳, ואיך אמרו כאן דהך
 קרא דעל ימים יסדה דקאי על ארץ ישראל בלבד.
 ואולי י״ל דמשום דהך סיסא דקרא דחבל ויושבי
 בה יחירא הוא, דכבר בסיב ברישא לה׳ הארץ
 ומלואה. ולכן י״ל דדריש הך סיפא דחבל וכו׳
 דקאי על א״י, וכמש״כ בספרי ר״פ עקב אקרא
 דעד לא עשה ארץ וחוצוס וראש עסרוס חבל,
 דארץ אלו שאר ארצוח, וחבל זו א״י שנאמר
 משחקת בחבל ארצו, ולמה נקרא שמה חבל שהיא
 מחובנח בכל שכל הארצוח וכו׳ אבל א״י אינה
 חסירה כלום, ל״א על שם החבלין שבחובה וזו
 החורה ע״ש. ועכ״פ א״ש ג״כ הכא בזה דלה׳
 הארץ קאי על שאר הארצוח, וחבל רושבי בה
 דמיוסר דריש ליה על א״י, ולסי שאינה חסירה
 כלום וכמש״כ בססרי הנ״ל. וע״ז קאי נמי קרא
 דבחריה דכי הוא על ימים יסדה, דקאי ג״כ על
 א״י שאינה חסירה כלום שיש בה נמי ימים

 ונהרוח, ולהט קרי לה חבל וכמ״ש וא״ש.
 (מרא״כ)

. ברכוח נד ע״א ד״ה על, ׳  ד׳ נהרות כו
 סנהדרין ה ע״ב ד״ה פסולין, בכורות נה ע״ב,
 וע״ש נו ע״א. ;מא-ינו

׳ נהרות. עי׳ שוח״ט כ״ד, ד  אבל ז׳ ימים ו
 פדר״א פי״ח, ועמ״ש טס״ע שקלים ס״ו ה״כ
 בלבר השינויים טן הירושלמי לשם, ובכלאים
 פ ״ט ה״ג, כחובוח סי״ב ה״ג, וטן הבבלי. ועי׳
 חיספחא פ״ג דסוכה. (יפ״ע)
 ים אספמיא. מכאן נראה שאין אספמיא
 ספרד, שלועזין אוחה אישפניא, והכי מוכח נמי

 מהתרת רבב״ח, הלא י״ל שהיה לו פחח על גוף
 שבועת המבול, ואי כנגד רבב״ת, שאמר לו רק
 תרטה, א״כ הוא הלא באמת התיר לו ודו״ק. גם
 מה שהקשה המ״ל ס״ז דנדריס, דאיך היה
 רבב״ת יכול להתיר, לסמ״ש הרמב״ם שם לבאסר
 עצמו הנאת בני העיר, אסור להשאיל על נדרו
 לסכם מבני אותו העיר. ומבואר שם הטעם
 בכ״מ דהתכס הוה כנוגע ע״ש, ג״ז לק״מ
 לפמ״ש הט״ז בסי׳ רכח, הטעם דנוגע פסול
 להסיר משוס דלמא לא יעיין בדין יפה, ובכאן
 ל״ש כ״ז ודו״ק. ;עיני שמואל!

. עי׳ ׳ ר לי כו ו שנשבעתי מי מפ עכשי  ו
 חשו׳ מהר״י אסאד חיו״ד סיס״י שכ מהא
 דסנהדרין לח ע״א דסמליא של מעלה החילו
 לו. (מהרש״ם)

׳ דנשקא ארעא ורקיעא.  בלועי קרח כו
 חעניס כה ע״ב ל״ה בין הרקיע, ר״ה כג ע״ב

 ל״ה כמה הוה, חולין צח ע״א ל״ה לנסל.
 (מא״נ)

עי דקרח. במל״ל פי״ח. י לך בלו  תא אחו
 (יפ״ע)

. עי׳ חפארח ׳ עי דקרח כו י לך בלו  תא אחו
 ישראל פי״ח. ומהרש״ם

 שקל גבבא. אולי שקלי צ״ל, ורבב״ח הוא שנעץ
 הצמר בראש הרומח וטייעא עיילי להחם, ולפי
 הנראה צ״ל שקל [טייעא]. (יעב״ץ!
ן משה ותורתו אמת. עי׳ קה״ר פ״י  אמדי
 ססוק זבוט. ;יפ׳יעו
. נ״ב ק״ל ממ״ש [בעירובי! יט.] ן  והן בדאי
 רשעים אף בפחחו של גיהנס אינס חוזרין
 בחשובה. ונ׳׳ל ממה למ״כ מלסיים והן בלאין,
 למשמע לגס מ״ש מעיקלא משה אמח ח״ו
 שקל. [ולי בריח נלאה לוקא בפחחו של גיהנם
 לאז חועיל להס החשובה אז אין חוזלין, והיינו
 בטטין למוח אבל בגיהנם ולאי חוזרין דהלי
 לואיס צמח פעולחן אלא לאין מועיל להם. כנ״ל
 ישראל ליפשיץ]. 1ר״ג ליפשיץ)
 כבשר בקלחת. (חולין צח ע״א) סוס׳ ל״ה
 מסל. (לבוש!

 היכא דנשקי ארעא ורקיעא. עי׳ לחם שמים
 עץ אנוח. (יעב־יץ!
 היכא דנשקא ארעא ורקיעא אהדדי כו׳.
 עי׳ שו״ח לי״ף סי׳ שי״ל להיינו מקום במלבר
 שעשה שם אלכסנלל לקיע וגלגל חמה ע״ש,
 וכ״ה באסיפח זקנים כאן. ;מהרש״ם)
. כ״ה ׳  והוה ליה קרני וחקיק עלייהו כו
 [3ע״י]. (רש״ש!
 כדשא. נ״ב ע׳ לש״א ובססל עוללוח אסלים
 לגלסי בלשא בט״ח, ולודשים לגנאי על אנשי
 רשע. אך בכל הססרים גלסי׳ כלשא בכ״ף ועיין
 בססר גבולוס בנימין שמיישב ג״כ הגי׳ כרשי
( ה  בכ״ף לשון אנשים כשרים. ימל״
׳ ן כו טי ג חו ״  רשב״ם. ד״ה חוליות. י
 במם׳ מנחות. הוא בלף לט. (רש״ש<
ו חיים רד  ד״ה שמעית דקאמרי. שהרי י
 שאולה. בוונס הקלא הוא לנבלעו בעולם חיים,
 אבל את״ב ודאי דמתו בי אין יחיו בלא אייל ובלא
 מזונות ואיו אסשל שיתיו עד הנה. וכן מדכתיב

 ובני קלת לא מתו, משמע לזולתם כולם מתו.
 ;רש״ש)

ת. ד״ה פסקי. וההיא דלקמן יצחה ו ספ  תו
. ול״ל וללא אל ׳ אתיא נמי כשמו  ב״ק כו
 כריו״ח. וקשה להלי הוא גופיה ספל ההיא
 עובלא. וראיתי בע״י הגי׳ שם ר׳ יונתן. >רש ״ש ן

 דף עד ע״ב
׳ דריתמא. לעיל עג ראי כו  גמרא. בר אמו
 ע״ב ל״ה כג ע״א ל״ה בר, ב״מ מב ע״ב, גיטין
 סז ע״א, ודף סת ע״כ, שבת לז ע״ב ל״ה גתליס,
 תענית כה ע״ב, ברכות ית ע״א ד״ה למחל,
 סנהדרין סב ע״ב רש״י ד״ה מחניים, זבחים קיב
 ע״ב. :מא״ו1

א תכלתא. ש״מ אין מצוח ציציח בטלה י  דשד
 לעתיד לבא, ועיין נדה (סא, ב) [ולעיל בעמוד א׳
 סיס׳ ד״ה ססקי]. (יעב״ץ!
. ה״נ  תריסר ירחי שתא חזינהו להני גומרי
 בשוס״ט סי׳ ק״כ יב״ח, ובב״ר פצ״ח י״ח תדש
 חורף וקיץ וחורף, וטרושלמי פאה פ״א ה״א
 מחג עד הפסח. (יפ״עיו
י אמר רב כל מה שברא. עב״ר פ״ז  אר״
 ע״ש ר״פ בשם ר׳ אחא. (יפ״ע)

. כצ״ל ביו״ד, עי׳ ׳ ז כו ״ ל י נזקקין ז אלמל  ו

 הקשו ע״ז גופא, דאיך יוכל הקב״ה להחיר
 עצמו, והא אמרינן בנדרים דאין החכם יכול
 להסיר עצמו ע״ש. ונראה ליישב כ״ז בס״ד דהנה
 החוס׳ בבבורוח (לז.) הקשו עוד על הלשון
 דנקיט כאן מי מיסר לי, הא לשון הסרה ל״ש
 אלא בבעל אבל גט חכם שייך לשון החרה, וכחבו
 להלשין לאו דווקא. אך לדעחי נראה שבדיוק
 נקט בזה לשון הסרה. דהנה השעה״מ ס״י מהל׳
 שבועוח הביא לשון רש״י בנדרים (סה.) גט
 במדין נדרח, שפירש״י שחכם יכול להחיר עצמו,
 והלא אמרו בגמ׳ איפכא. וכתב לחלק בשם
 הרשב״א בין פחח לחרטה, דבחרטה אין יכול
 החכם להתיר עצמו משא״כ בפחח דאדעחא
 דהכי לא נדר יכול להחיר עצמו, לכך כאן גבי
 משה שהיה פחח שפיר פירש״י מכול להחיר
 עצמו, ע״ש. והנה חילוקו של הרשב״א יחכן לפי
 סברח המבי״ט (ח״א סי׳ קצח) שכחב דע״י
 פחח א״צ שאלה אלא מדרבנן, דמדאורייחא ניחר
 הנדל ע״י עצמו, להוה מלרי טעוח, משא״כ
 נחלטה. ועיין בשו״ח מהלי״ט (חיו״ד סי׳ כו)
 שהניא לאיה מכ״ק (קי:) אלעחא להט לא
 קילשה, ע״ש. ולכך שפיר מחלק הלשנ״א לע״י
 פחח יכול להחיל עצמו, כיון למצד הלין א״צ
 החלה כלל, אך הא לצליך שאלה הוא מללננן,
 לחכמים גזרו ללפעמים יולמה לו שהוא פתח
 ואינו פחח ע״פ מן, לכו צליך לנא לחכם, אכל
 כל שהוא כעצמו ת״ת נא שייך זאת. אכל גט
 חלטה שהוא מחחלט כעת, א״כ היה הנלל נלר
 גמול על כעח אינו יכול להחיל כעצמו, אלא צליך
 לכא לחכם שהוא יעקור אוחו למפרע. ומעחה
 יש חילוק נכון, כעח שכא לפני החכם לשאול, אס
 כא עם פחח שייך לשון החרה, כיון דכאמח חכם
 עוקל הנלר למפרע, וכיון שכא עם פחח א״כ
 נעקל הנלר מצל השואל עצמו ולא מצל החכם
 כלל. אכל כשכא עם חלטה, שכעח הוא מחחרט
 לא למפלע, א״כ מצל עצמו של השואל ל״ש לשון
 החרה רק לשון הפלה, כמו גט הכעל למיגז גייז
 ואינו עוקר למפרע, כ״כ כזה כיון שלא כא אלא
 עם חרטה, אס כי החכם עוקר אוחו למפרע,
 אכל מצר השואל לא הוה אלא הסרה, כיון שאין
 לו פתח, ועד כעח היה הנדר נדר גמור, רק
(ע״ז ד:)  כעת רוצה למגזייה. והנה אמרו כגמ׳
 לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה רק כדי
 להורות כתשוכה, ולמ״ד כסנהדרין(קי:) דמתי
 מדכר יש להם תלק לעוה״כ, מסתמא עשו
 תשוכה, דלולי התשוכה אין מיתה מכפרת. ונודע
 מ״ש העיקרים דתשוכה עוקר הדכר למפרע,
 ולכך המיר הקכ״ה לעצמו דהווה כנדרי טעות,
 דע״י המשוכה הוה כאלו לא מטאו למפרע כלל,
 ושפיר יש שם דיוק הלשון ומוזרט כי, כיון שהיה
 כטעומ ככיכול. אכל כאן דנקט מי מיפר לי,
 הכוונה שכאממ לא עשו ישראל משוכה עדיין,
 לאס היו זוטן אמרינן אחישנה, רק שהשי״מ
 מחחרט בעח על השבועה, ואין כאן אלא חלטה,
 ולכך נקיט מי מיסל לי, לעל כעח היה שבועה
 גמולה, וכיון ללא הוה אלא חלטה, לכך לא יכול
 הקב״ה להחיר בעצמו, ומיושב קו׳ החיס׳ על
 נכון.ובזה מיושב קו׳ המ״ל פ״י מהל׳ שבועוח
 ה״ח להביא שם לעח הר״ש בחשובה הריב״ש
 אהא לקיי״ל לצליך המחחלט לבא לפני החכם
 להחיר, וכחב הל״ש לכל שהחכם יולע שהנולד
 מחחרט וחפץ בהחרה, החכם מחירו שלא מרעה
 הנודר, וכתב המ״ל דמאגדה דרבב״ח יש להוכיח
 שלא כדברי הר״ש ע״ש, וכוונחו דהיה לתכמיס
 להתירו כעח. ולסמ״ש א״ש כיון דלא היה כאן
 אלא פתת תרטה, א״כ הלא כתב הר״ש שצמו
 החכם לידע שהנודר תפץ בהתרה, ולכך לא יוכנו
 להחיר לו, דאס באוחו עח היה רצונו יח׳ להחיר
 ע״י חרטה לאיזה זכוה הדור, אבל מי יודע אם
 כעח לא גרם החטא לא להיוח רצונו יח׳ להחיר
 ודו״ק. ולס״ז מיושב עוד מה שהקשה על שיטוח
 החולקים על ר״ח דכנודר להכירו אין מהימן לו
 אלא כפניו, דאפי׳ לא קיכל טוכה מחטרו אין
 מסימן לו אלא פניו, דא״כ אמאי לא החיר לו
 רבב״ח השבועה אי הוא שבועה הגלוח מה טוב,
 ואי שבועס המבול לא עשה ולא בלום, לאיו רשאי
 בשל אחמם, להחיל שלא בסניהס ע״ש. ולפמ״ש
 נכון, להלא הא לאסול להחיל שלא בסט חטלו
 מנואל טלושלמי ב׳ טעמים. אי מסני הבושה,
 שיחנייש נהחלה. או מסל החשל, שלא יחשילוהו
 המולל. והנה הטעם מסל הנושה, טולאי ל״ש
 אצלו יחי, אלא גם טעם החשל ל״ש ללכאולה מה
 חשלא שייך, הלא י״ל שהיה לחכילו פתח וא״צ
 כלל החלה, לק כאמח שהחשל יהיה שלא היה לו
 פחח ועוכר על הגלל, אכל גט השי״ח ממ״נ
 ל״ש זאח, מ״ל לאף אם כל העולם לא ידעו

 על גלגל ילח כולו אמח, אכל מה שיסלו
 הסילוסופים למולל כמחקל השמיימי כעטן
 מלאכים ושכלים הנכללים ועטן אללו״ח זה שקל,
 ונחש ארס כשיניהם וחמח הנינים יינם, וזה אסא
 חנינא וכלעה. אכל אחו הלומליס חולחינו לשמה,
 שהס נלמו כעולכ, לכחיכ(שה״ש ה יא) קוצוחיו
 חלחלים שחורוח כעורכ, שללשו [עילוק ככ.]
 על ח״ח שמשחיריס עצמם כעורכ, והס הממרים
 חורה לשמה, שהם כולעיס הכל וסומכים כחורה
 דהוא אילן עץ חיים, ולכך סליק כאילנא, ואמרו
 חזי כמה נפיש חילא דאילנא דהוא החורה

 הנוחנח חיים ומרפא ללומדיהס לשמה.
 (עיני שמואל)

 אי לא הואי התם לא הימניה. לא כמלגלג
 ח״ו, לה ללפי לאוח האילן אין להאמין שכ״כ
 כחו גלול ומגליל הפלא. יראמ״ה!
 תלת מאה גרבי משחא. (שכח כו ע״א) חוס׳
 ל״ה א״כ. ולבוש!

 ההוא ציפרתא. עי׳ [זוהל] לעיא מהימנא
 לסנחס [לכג, כ]. (יעב״ץ)
 חציצא. צ״ל חצינא, וכצ״ל כלשכ״ס [וכ״ה
 כע״י ונלסו״י]. ;יעב״ץ, רש״ש)
י הוא. כ״ל פל״ט א״ל סימון זיז עוף ד ז ש י  ז
 טהור הוא ונשעה שהוא פורח מכהה גלגל חמה,
 ועי׳ רק״ ר פכ״נ. (יפ־ע!
 אמר רב אשי ההוא זיז שדה הוא דכתיב
. נ״כ וכן פירש כתרגום שם י עמדי ז שד י ז  ו
 ח״ל וחלנגול כלא לקרצוליה שמן כארעא ומשיה
 ממי כשמיא מלנן קלמי עכ״ל. !חש״ל;
י גדפייה. עי׳ כזמלח ט מ ש זא ד ו  הני או
 הארץ [פירוש פרק שירה כסידור] עמודי שמים
 פ״ד [ד״ה אווז הכר]. (יעב״ץ)
 רשב״ם. ד״ה תרתי כסא. שניהם מלאים
. זה דכר שא״א ומנין ׳ ׳ תרוייהו ביחד כו  כו
 לו. ורש״ש)

 ד״ה באוסייה. חמשה אימות הן כוי.
 כצ״ל. ;רש״ש)
׳ בפ״ק  תוספות. ד״ה ה״ג. האמרי

. גם כזכחיס שם איתא לזה. ׳ ן כו שי  דקדו

 דף עד ע״א
 גמרא. וגנו אפרקיד. ססחים קח ע״א ל״ה
 פלקלן, [נלה יל ע״א ל״ה אסלקיל, שכועוח כמ
 ע״א, נלה סא ע״כ ל״ה אכל, לקמן ק ע״כ, ולף
 קכא ע״א ל״ה יום, סנהלמן ה ע״א ל״ה
 לכה]. ולבוש, מאייו)

א דתכלתא. (נלה סא ע״כ) ת  פסקי חדא ל
 חוס׳ ל״ה אכנ. :לבוש!
ו וחוליות. ואיהו  הוה ליה למימני חוטי
 דלא מני להו, שמא לא היה נו אז [שהות] כללך,
 שלא היתה השיירא ממתנת לו עוד יותר, אתל
 שככר נתעככו כל צרכו ומיהרו ללכת, היה נתוץ
 להתזילה שלא יתעככ כמלכל לכלו, ורכנן לקפמ
 עליה משוס להוי ליה ללאות את הנולל,
 ולימנינהו מעיקלא מקמי לפסקה, להט לא
 אהלל להו מימ, אס״ה הט מסתכל דלא לשרה
 שומה גמור ח״ו. (יעב־־ץ)
׳ חזאי כו רא דסיני ו י לטו ל תא אחו ״  א
 דהדרא ליה עקרבא. מכאן ששקר כסל
 הכומלים שקכעו להם מרוח כהר כאוחו מלכר,
 וכנו להם שם כחי כמוה, ואוממם ששם הוא הל
 סיני, אשל סיהם מכל שוא. ייעב״ץ!
. כ״ה ׳ ן כו  חזאי דהדרן ליה עקרבי וקיימי
 כע״י. (רש״ש;

ו שנשבעתי מי מפר לי. (בכורות לז עכשי  ו
 ע״א) מוס׳ ל״ה מסימן. (א״ה עיין במשנה
 למלך פ״ו משבועוח ה״ל, אמנס חסר יביאנו
 המעסיק שס וכציון הרמב״ס שם כחבנו לכוונחו
 אמאי נא החירוהו הרמן עצמם שלא כפניו
 ללעח הר״ש, ועיין כשו״ח יכין וכועז ח״א סי׳
 נח כמעס החמישי נראה שלא כלכמ המ״ל, ועיין
 כחכורינו על מור וש״ע א״ח סי׳ נג, ועיין
 כמשנה למלך עול שם הלכה ז). :לבוש!
. חגיגה י ע״א, מ״ק כא ו שנשבעתי עכשי  ו
 ע״א ד״ה דאי, ערוטן סד ע״נ, ע״ז ד ע״א,
 נדרים ז ע״כ, ודף עה ע״כ, סנהדרין לח ע״א,
 ככורוס לז ע״א ד״ה מסימן. 1מא״נ!
פר לי. והנה ו שנשבעתי מי מי עכשי  ו
 הסוס׳ הקשו כזה, דלמה לא התיר לו השי״ת
 כעצמו, להא אמריגן כתגיגה אשר נשכעתי כאפי
 ותזלגי ט, אלמא להשי״ת מתיל כעצמו. ותו



 מו הגהות נכא כתדא דף עד ע״ב - דף עו ע״נ וחידושים
 לפי״ז לק״מ קושית התוס׳ לעיל ל״ה תסירי, ט
 מוכרחין אנו נהגיה כך ולו״ק. ,:נחוקי הגדי״ב)

 דף עו ע״ב
. עי׳ ר את מקומו ו כ ש י  גמרא. עד ש

 ילושלמי גיטין פ״מ ה״א קדושין פ״א ה״ל.
 !יפ״ע;

 אימא סיפא וחכמים אומרים לא קנה עד
. כצ״ל [ועי׳ הגירסא נרשכ״ם ׳  שימשכנה כו
 בשם ר״ח]. !ר״ש מדסויו

 משיכה קונה בסמטא. בירושלמי גיטין פ״ח
 ה״א קדושין פ״א ה״ל פלוגתא לרב ור׳ חייא אי
 קונה בלה״ל, לאיחא החם ל׳ שמואל ולי זעילא
 ול״ח בל אשי בשם רב אין משיכה מונה בחצל
 שאינה של שניהם, תני ל׳ חייא יפליג אימחי
 משיכה קונה בלה״ל ובתצל שאינה של שניהם,
 ועיי לק׳ פה ע״א למתלץ כה״ג בלה״ל היינו
 סמטא וחצר שאינה של שניהם לא להאי כולה
 כר. ובירושלמי א״א לפלש כן, ועי׳ מה״ס גיטין
 שם, ועי׳ ירושלמי סוף שביעימ ותוספחא פ״ק
 לקלושין. ויפ״ש

 והגבהה קונה בכ״מ. עי׳ ילושלמי שם.
 (יפ״ע)

 את מקומה. לעיל נא ע״ב ד״ה במתנה, ודף
 קמז ע״ב ד״ה אלא, קדושין מח ע״א ד״ה
 אלימא. ומא״נ!
ו כרבי. לכאורה י״ל י ורבא דאמר  לימא אבי
 דס״ל כמחניחין דקדושין (כה ב) דבהמה גסה

 נקניח במסירה, וע׳ בסד״ה ספינה בסוסו.
 :דש״ש!

ן ליה שטרא לחבריה בי  האי מאן דמז
 צריך. עי׳ ש״ך סי׳ סו סקכ״ה. ,ג׳ מהרש״א:
. ׳ ך כו פ צלוחיתו הוא צרי ״ ר ע כי לצו  ו

 עי׳ מל״מ פ״ו ממכילה הי״א בל׳ רשב״ס כאן
 ובכל הסוגיא. !מהו־ש״ם)

ר. בב״מ ז׳ לא ניחא ליה ללצור לצו ר ו  אין לצו
 הוח צליך, וי״ל. אך לפמ״ש ליש לו להחזיק בו
 שירצהו בלמים ניחא. וכן במחזיק בשטלוח הגל
 בב״ק מ״ט יחזיק על שיפייסנו הלוה בלמים,
 ללא ניחא ליה לליסוק קלא למסקי ביה זוזי.
 ואולי הן הן לבלי בעה״ת שהביאו הס׳ ״לצול
 קניתיו ולצול בעינא ליה״. ולפ״ז אפשל ללא
 יהיה מקת טעות כלל, שנתן למיס כלי להתזיק
 בו עד שיפייסנו. ואפילו נתן טפי הלי הוא כקונה
 שטל ואין אונאה. וכפל הלשון נלאה לל״ל שיכול
 לצול בו על שיפייסוהו, ולצול השני הוא מלשון
 תצור על עיל. (ראח׳יה)
ת  רשב׳ים. ד״ה עד שימשכנה. לרשו
. ל״ל, לא״כ תקנה לו מטעם וחד לו  המי
 חצילו. •רש״ש׳
. צ״ל לבול אחל עם ו  ד״ה מאי עד שימשכנ
 הא דלעיל דקאי הכל על ה״ג. ירש־־שו
ם אונאה יתר  ד״ה ואמר לי כוי. ואי משו
יר ׳ וזה יחז ל מקח כו טו י בי  משתות ליהו
. ואף דאין אונאה לשטרוח, ר חובו ט  לו ש
 מ״מ במוכר לצור איבא אונאה, ועי׳ בש״ך סי׳
 סי ס״ק קי״ט. (נזהרש״ם)
. להכא אין המוכר ו ר לו דמי י . ומחז ד  בא״
 מלויח ומפסיל שויו של שטר ול״ש מחנה כמ״ש
 לבינו לקמן ע״ח. :ראמ״ה׳
. ׳ דה כו ׳ ר׳ מו . דאפי  תוספות. ד״ה במאי
 ע׳ לש״א. ולבליו חמוהים להא לר״י צ״ל לוקא
 ברה״ר מועיל מסילה לפי שאין שם משיכה,
 אלמא למשיכה אינו קונה ברה״ר לרבי. •:מל״ה!
. בסימטא נמי ממאן אגרה כו׳.  ד״ה ואי
 נ״ב ע׳ חוס׳ לקמן פ״ל ב׳ ל״ה ואי כו׳ בסימטא
 מצי אגל מבני ההוא מבוי כו׳ ןוכ״כ שיטה
 מקובצת כאן]. ,בנאי-ח
ל . דאפשר לאוקמה ברשות ש  בא״ד
 שניהם. ואין להקשות לעכשיו נמי לוקמי כך
 ומאי צריך לומל לאס בלשות בעלים כר. י״ל
 לא״ב משמע רלרט מהני מסירה, וזה א״א לומר
 לסי׳ ל״י. אבל כאן כתבו לשיטתם לאי מיירי
 בסמטא היינו אומלים דפליגי לבי ולבנן בהך
 סבלא כמ״ש בל״ה במאי ולו״ק. ״מוקי הגרי״ב:.
ך להביא ראיה. נ״ב  ד״ה אמר ד״פ. דצרי
 כלאיתא רף קעג ע״א. יר״ש מזםוי;

. ך בפרק [הזהב]  ד״ה קני. והאי דאיצטרי
 עיין תוססות כתובות פ״ה ע״ב ל״ה המוכר
 שט״ח, עי׳ בכולות נ״א א׳ מתני׳ אין סולין ולא
 3שטלוח. •:גי מהרש״א)
א צ מ ׳ היינו ש ך כו י . והאי דאצטר ד  בא״

 לנו לר״נ לא פליג אספינה כ״א באוחיוח פליג.
 ובמש״ש לשכ״מ שאמל אוחיוח לפלוני לל״מ
 משום דליחיה בבליא כ״א בכחיבה ומסילה הוא
 דלא כהבבלי לק׳ קלא ע״א גבי מלוגא לשטלי.
 ולמ״ש הש״ך ח״מ סי׳ ס״ו בשם פוסקים דבעינן
 שיאמל קנה עם בל שעטליה, אסשל לומל
 לטלושלמי איילי בלא אמל עם כל שעבוליה. אך
 למ״ש הש״ך בסי׳ רמ״ג לל״ב שיאמל וכל
 שעבולייהו, צ״ל לפליגי הבבלי והירושלמי וחפסי׳
 בהבבלי. .;יפ״ען

ר לו מסו  רשב״ם. ד״ה ואותיות. שי
 המוכר. הרש״א מגיה שימכור כר. ונראה
 דצריך להגיה ג״כ לידי טו״ד בסוף, אבל גם

 לקמן בדבור הסמוך קורא למשיכה מסירה.
 ;רש״ש)

ת. ד״ה קפל. באגדת ויקרא ספו  תו
ל ברזל. הוא שס בפב״א. וךש״ש)  קפלאות ש

. הוא שם בפכ״ה. ׳ דים כו . מה עמו ד  בא״

 דף עו ע״א
 גמרא. אותיות נקנות במסירה. (ב״ב קסט
 ע״ב) רשב״ס ד״ה רשב״ג, (קע ע״א) רשב״ם
 ל״ה אלא. (לבושי

׳ במסירה. לקמן סו ע״ב  ספינה ואותיות כו
 ד״ה אטו, ודף קסח ע״ב ד״ה אבל, וע״ש קסט
 ע״ב ברשב״ס, ודף קעג ע״א, וע״ש קמז ע״ב
 ד״ה המוכר, ודף קנב ע״א, קדושין כה ע״ב
 ד״ה בהמה, ודף מז ע״ב ד״ה דכ״ע, יבמוס
 קטז ע״א ל״ה אוחיוח, נלרים בז ע״ב ברא״ש
 ל״ה לי״א, ב״ק נב ע״א ל״ה כיון, כחובוח כה

 ע״א ד״ה אית, סנהדרין לא בהג״ה אשל״י.
 (מא״0

. וכן מוכח טלושלמי פ ע ל״  בספינה כ״
 כחובוח פי״א סוף ה״א, כמש״ל עה ע״ב.

 (יפ״ע:!

ב וימסור. נ״ב צ״ע ד שיכתו  לא קנה ע
 לימסול ויכחוב הו״ל למימל, להא צריך המסירה
 שיהי׳ קולס הכחיבה כמבואל בסי׳ סו ס״ל, ואף
 נבח א׳ אינו מועיל כמ״ש הש״ך שם. ואין לומל
 לימסול קאי אשט״ח זה שכחב לו קני לך לצדך
 למסור לו זה השטל, לבעינן ללימטי לילי׳ כמ״ש
 הש״ך סקי״א, אך זה לחוק להא מסל, ולא כחב
 אשט״ח קאי מסל וא״כ יכחוב וימסור שאח״ב
 קאי ג״כ אמסילת שט״ח והלק״ל להא צדך
 למסור השט״ח קולם הכתיבה. (מל״ה!
׳ס. ד״ה מסירה וכוי. על ממקומה.  רשב׳
 נ״ב ליבול זה מקומו לקמן סוף העמול אהא
 לתטא ספינה נקנית במסילה. ו:ר״ב רנשבורג)
ך שימסרנו  ד״ה ואותיוח במסירה. צרי
ד הלוקח. אולי יכוון למ״ש התל״ה י  מלוה ל

 אי לבאוחיות בעינן דוקא מסילה מיד ליד.
 ירש״ש)

נ דהוא ״  ד״ה ספינה במשיכה. ואתא ר
. וע׳ בתוס׳. ולעח ׳ י כו י ו  תנא בתרא לטפ
 הרשב״ם נראה לכלל זה (והוא לקמן צג ב) ל״נ,
 אלא היכא ללא פילשו לבריהס אמדנן לסמכו
 על הכלל. אבל בפירושו איכא טובא לתנא בתרא
 לגרועי קאסי. אולם בעיקר פירוש ללטפויי, ה״נ
 דהכוונה לתזק הענין ביותר, וא״כ ה״נ יל״פ
 שבא לחזק המשיכה שתהא משיכה יפה, וכסי׳
 החוס׳. !רש״ש;
ם כו׳ ל משו ״ י ת. ד״ה חסודי. ו ו ספ  תו
 חיהוי דלא כחד. אכתי תכמים להתס ללא
 כחד. וי״ל דמשום זה לחוד לא לצה להגיה בלבלי
 ל״נ, וכ״מ בלבליהס בלבול הסמוך. וסי׳
 הלשב״ם נלאה נכון ללא שייך קטן משיכה לבל
 אלא בלבל שגופו ממון, ובזה יפלו לקלוקי ל״י
 שבחל״ה אי. (רש״ש:ו
לי ׳ לכו  ד״ה ר״נ. כי היכא דאתיא כו
 עלמא. לישנא ללכ״ע אינו מלויק, ואולי ט״ס
 הוא וצ״ל כהני תנאי. (רש״ש!
ך גבי ש דפרי ״ מ בפ׳ מ ״ כ  ד״ה אי. ו
. ואף שע״כ ח והא לא משך גא דשטרו  מלו
 לאו לוקא נקט משך כמ״ש בעצמם לממן(פו.)
 ל״ה אבל. מ״מ אי לא הוה שייכא כלל משיכה
 בהו לא הוה נקיט לה. ו:וש־ש1
. כצ״ל ו ר שטרותי . לאפוקי מפקי  בא״ד
 3דש. ;רשייש)

ן דעת אחרת מקנה אותן. ע׳ . שאי  בא״ד
 ש״ך סי׳ סו ס״ק כ״ה. ומלייה;.

ן דמשיכה סו׳. ו י דכי ״ ר או  ד״ה ספינה. ו

. עי׳ ׳  חמה פני יהושע כפני לבנה כו
 עקלה שער נ״ג בסופו. (מהרש״ם)
. ר חופוח עשה הקב״ה לאדה״ר ש  ע
 בויק״ר פ״כ א״ר לוי בשם ר׳ תמא בר׳ תנינא
 י״נ חופות כו׳ לשב״ל אמל תל עשר ורבנן אמד
 עשל מאן לעביל חלח עשל עטל כל אבן יקלה
 מסוכחו חלח, מ״ל י״א עביל להו חלא, מ״ל
 עשל לא עטל חל מנהון. ובב״ל פי״ח ליחא
 המ״ד י״ג, וחחח זה שס מ״ל ט׳ ללא חשיב זהב
 לליח היא חופה, ובקה״ל פ״ח, ופלר״כ ד׳
 פלה, כבויק״ל שם. ועי׳ פלל״א פי״ב, ופס״ל
 פי״ל. ובאג״ב פמ״א י״ג פלטליוח וי׳ חופוח
 ע״ש. (יפ״ע<
 חירם מלך צור. מגילה ו ע״ב, יבמוח כג ע״א

 ל״ה ההוא, ל״א זוטא ל׳ יט, שבח כה ע״ב.
 ;מא"()

 בך נסתכלתי. ב״ר ס״ט. (יפ״ע)
׳ וארבע  רשב׳׳ם. ד״ה סוכה. היינו כו
. סימה לסוכה אין משמעה אלא ׳  דפנות כו
 סכך ולא דפנות כלסילש״י בסוכה (יב.) במשנה,
 וע״ש (ז ב) ובחל״ה מחיצה. וללשב״ס דחקו
 לאל״כ היינו צלצל. אבל ל״נ לצלצל הוא כעי[
 איזול כמו בעילובין (קג ב) ובססחיס (נה.)
 ובשלהי מנחוח. (ומצעי במקלא לשון חטשה על
 מגבעח ועל חגילח הגוף) ולומיא לענק וקמיע.
 ;רש״ש!

ן דריש. יוחל ״  ד״ה קוממיות. שני ממי
 הנל״פ ללריש ו׳ ח׳ שהם סימן רבד לנקבוח.
 ונלאה לל״י דליש ג״כ ב׳ קומוח, ט מאה אמה
 לגובה ההיכל הוא מ3׳ קומוח קומח הטח
 והעליה כמבואל במלוח פ״ל מ״ו. (רש״ש)
עשן ב׳. וחימה להלא איננו  ד״ה ענן יומם. ו
 לק למלאוח עיניהם עשן ולעונש. ולכן נ״ל להוא
 אינו מן החשבון. וגם להבה איננה לח סומך
 להאש להולוח לאינו של גחלים אלא של להבה.
 ואכניס חחחיהס ולמחסה ולמסתור, למלח
 וסוכה לבלישא לקלא שבה גס עלייהו, ועי׳
 סוכה (ו ב׳) חל״ה וסוכה. ;רש״ש:
 ד״ה בך נסתכלתי. ביום הבראך כוננו
. כצ״ל. ירש״שו ׳  ביום שנתתי כו
ת. ד״ה ח״א בפסיקתא. פס״ר לב, ספו  תו
 פלל״כ י״ח לני עקרה. (יפ״ש

 דף עה ע״ב
ן צדיקים שנקראים על  גמרא. עהידי
. עי׳ הלכות קטנות סי׳ ׳ ל הקב״ה כו ו ש מ  ש
 פ״ט אם נמחקין. (מהרש״ם!
, ושם העיר מיום ה׳ ׳ רושלים דכתיב כו  י
 שמה אל תיקרי שמה אלא שמה. צ״ע הא
 כחיב בה נמי קרא בהדיא טרמיה (ל״ג) דקדיס,
 ומ״ט לא מייחי ליה. ,:יעב״ץ)
׳ האי עיבא. רושלים ג׳ פרסאוח כו  י
 עירובין מה ע״ב, חעניח ה ע״א, חגיגה יב ע״ב,
 סוטה לד ע״א ד״ה יוחר. ,מא״[)
. זה ולאי אליהו ז״ל שראה ׳  ההוא סבא וכו
 ילושליס הלאשונה, והוא מלבר עס רבה שהוא
 לול שלישי לאמולאים. (יעב״ץ)
י לי י חז ד י ל ההוא סבא לד  אמר רבה א״
רושלים קמייהא. בעין יעקב ליתא הנך חלח  י
 חיבוח ללילי חזי לי. .:מצפ״א:
 אלף קפל מגדלים. בשוח״ט מח מגלליס אלף
 ותפ״ה טפאות אלף וחחע״ז טטפלאוח אלף
ך ע׳ טטפראות. דפ״ש  ותצי ועי׳ עד
ו י בשלוחה והי ר י אני ראיחי צפו ״  אמר ר
 בה כוי. בולאי הכונה על צפוד עם עיירותיה
 הפרזות, בנותיה וכפריה השייכים אליה
 ומובלעות בתתומה, שהיה גבולה מצטרף עמה
 להיות כולן נקראים בשמה, כענין שכתוב בבל
 שהוא שם העיר ככתוב בתורה, וקראו ג״כ כל
 המלינה כן בבל. ייעב״ץ;
. ך כלו ו ש מ י ל אמר לא קנה עד ש א ו מ ש  ו
 (ב״ב פו ע״ב) לשב״ם ל״ה והא. !לבוש:
צד במשיכה קורא. תוסססא קלושין פ״א,  כי
 ומובא בירושלמי כלאים ס״ט ה״ב. (יפ״ש
 עד שתהלך מלא קומתה. עמש״כ בסנהלדן
 (סא 3) בס״ל. (רש״ש)
ל דאמר כרב אחא. עמש״כ 33לכות א ו מ ש  ו
 (יג 3). 1רש״ש!

 ספינה נקנית במשיכה. בירושלמי כתובות
 סי״א ה״א ג״כ מובאה תוספתא זו ופלוגתא
 לת״ק ור׳ נתן לק רשם כתוסף שני תיבות,
 ספינה נקנית במשיכה, לבלי הכל, והוא להולות

 בפלק חזקת (לעיל נו, א), לאיכא מ״ל אססמיא
 היא מעשלה עממין, אלא לבמשנה לפלק מזחח
 (לח א׳) מוכח שהיא אלץ לחוקה מא״י מהלך
 שנה, לס״ז יחכן שאספמיא היא שפניא כמו
 שהשגירוה המחברים בסיהס, אך גם ספלל אינה

 ארץ שסטא באמס, אלא ספררם היא ססלל.
 ויעב״ץ)

 עתיד גבריאל. בפלר״כ כ״מ איחא מביא
 בהמות ולויתן ועושין מלחמה זע״ז כו׳, ורוח לא
 יבא ביניהם אלו מה״ש שנקראו רותות כו׳ ע״ש,
 ועי׳ תנתומא דברים ד׳ רשם איתא להמלאכים
 נלתמים עמו. !יפ״עו
מדלא כתיב  רשכ״ם. ד׳״ה שנאמר והדג. ו
 ויהרוג (פי׳ לשון עמיד מבורר) וכתיב
ד (להוא עמיל מבואר). ור״ל דלכן יש  יפקו
 לללוש ו׳ לוהלג לו׳ העיטוף לא למהפך לעמיל,
 ועמש״כ בזבמים (צ 3׳). (רש-׳ש;
לע ׳ שבו  ד״ה די שאבלע. דלהכי כו
 אותם. במלא גופיה כמוב הטעם אל מקום כו׳
 הם שטם כלכת. !רש״ש׳

 דף עה ע״א
ן שיבה פחותה משבעים. נ״ב אי  גמרא. ו
 ע׳ בחיקונים מקון כ״א (לס״ח) [נו] ע״א דאמל
 ליח שיבה פחומה משמין, וע׳ בכסא מלך שם
 שבחב ללשב״י חנא הוא ופליג. ולבדו חמוהיס
 דאין הקושיא על לשב״י כן, לק על לאב״י להכא
 להוא אמולא איך יחלוק על התנא. ואי משוס
 לבמשנה בפ״ה לאבוח אי׳ בן שבעים לשיבה,
 הלא חי׳ הוא בעצמו שם ללא פליג המשנה על
 רשב״י כן, להפילוש למס׳ ועל שבעים היא
 שיבה. אך על לאב״י קשה לאיהו אמר אין שיבה
 סחוחה משבעים. ובספלי קהלח יעקב ע׳ שיבה
 האלכסי בזה. (מל״ה׳
ת סעודה לצדיקים.  עתיד הקב״ה לעשו
 פלל״כ כ״מ פ׳ אחליחא לסוכוח ע״ש. !יפ״עו
ת סוכה. פלל״כ שם  עתיד הקב״ה לעשו
 ע״ש ל׳ לוי, ולכל מי שקיים מצות סוכה. ואח״כ
 איחא שם ללכל צליק. דפ״ש

. גי תרי מלאכי ש בר נחמני פלי ״ ר  א
 שוח׳׳מ סי׳ פ׳׳ז ע״ש ר׳ ברכיה בשם ר׳ אבא בר
 כהנא, ועי׳ פדל״כ י״ח לני עקלה, ופס״ר ל״ב.
 (יפ״ע!

 יתיב ר׳ יוחנן וקא דריש. פלל״כ ופס״ל
 שם. (יפייעו

. לקמן עט ׳ נכוה מחופתו  אבנים טובות כו
 ע״ב בלשב״ס ל״ה כעיל, חולין כז ע״ב ל״ה
 איזל. !מא״נ)
 הפליגה ספינתו בים. מכאן נראה בלול
 שכונח חז״ל בענין זה שבאגלות הללו על ים
 החכמה הנעלמה היא, שהפליג בה בעיונו לברל
 אמיתת לבל זה, ומתון כך עמר על האמח. שאס
 כפשוטו מה טיבם של מלאכי השלת טם לוקא,
 וכי אינם יכולים לעשות כן על אויל היבשה, גם
ולד הים באניות מעולם לא לאו מלאכי  כל י
 השלת שמה, (אף ט מעשיהם), אלא ולאי בעין
 השכל לאה אותם, ול״י הקפיל על קוטן אמונתו
 בלבלי לז׳׳ל, ועם שטלאי ע״י שימוש בשמות בא
 לילי כך, ותמה על עצמך אס מלגלג על לבלי
 תכמים היה איך זכה לראות מלאכי השלת, אף
 כי ילבלו עמו כלכלים האלה, אלא וראי לא
 האמין ללבד לבו ולצה לעמול על העטן עצמו
 בכת שמיש שמות. ;יעב״ץ:•
. (חולין נז ע״א) ׳ ג על דברי חכמים כו  מדל
 חוס׳ ל״ה איזול. !לבוש:

ל עצמות. עמ״ש בלכוח נח ע״א. ל ש  ג
 (יפ״ש
א מאחים אמה. במל׳׳ל פי״ג ע״ש ״ מ  ר
 ר״ש. רפ״ש

 מאה אמה. שס, ובב״ר פמ״ב, ובמל״ר שם
 עול לאבל״ש אומל ג׳ מאוח אמה. (יפ״ש
 שבע חופות לכל צדיק. בשוח״ט י״א משמע
 לשבע כתוח לעח״ל ולכל א׳ חופה לסי בטלו,
 ועי׳ ויק״ל פ״ז, ובפס״ל פל״ז למשית שבע
 תופות. (יפ״ע:
. עי׳ שות״ט סוף סי׳ לל, פס״ר דו  לפי כבו
 ל״א. (יפ״ש

 עשן בחופה למה. במל״ל פכ״א. (יפ״ש
א נכוה. במל״ל שם, ועי׳ ״  מלמד שכאו
 ספלי עקב(מ״ג מ״ה) [מ״ז] מה כובטם אין
 אולי של זה לומה לזה כר. :יפ״ע)
ר אמרו פני משה כפני  זקנים שבאותו הדו



 הגהות כבא כתרא דף עו ע״כ - דף עט ע״א וחידושים מז
 סי׳ שנו סק״ז, ורש״י ככולוס מ״ט קרוב לסוף
 ע״א ל״ה לכ״ע. (ג׳ מהרש״א)
עו די ן דלא הו ו ׳ כי ד כו ו ע ׳ד. (בסופו). ו  בא׳
 כו׳. סילון זה יוכל לעלות גס אלהכא. (וש־־ש)

 דף עח ע״ב
א כו׳. קשה אמאי ל״ח ״  גמרא. אמר אביי ר
 ל׳ יהולה לס״ל ג״כ מכר אח הסנטר, ויש
 לישב. ייפ״ע)

כר את הבד. לעיל סה ׳ המו ל כו  כולהו ס״
 ע״ב ל״ה מחוולחא, ודף סט ע״א ברשב״ס,
 קלושין כו ע״א ל״ה ולמה, סוכה ל ע״ב, נלליס
 י׳ ע״ב ל״ה אמל. (מא״״
 ביצית ודוגית. עמש״ל עג ע״ב. רפ־־ע)
. עי׳ חוי״ט ׳ כר אה״ח כו  מתג". המו
 שלקלק מלוע לא חני בפרה עגל בשם עצמו כמו
 בחמור סייח, וחילוצו לא מחוול. ול״נ לחני בכל
 חל לבוחא, בחמול אף שבבל גלל קצח ואינו
 נקלא שוב על שם אמו אלא יש לו שם בפ״ע
 סייח, אפ״ה מכול. ונפלה אף בעולו קטן ביוחר
 על שאינו לאוי להיוח לו שם נפ״ע עגל. אלא

 שנקלא עליין ע״ש אמו אפ״ה אינו מכול.
 !רש״ש)

 ואמאי קרי לי םיח שמהלך אחר סיחה
 נאה. עי׳ חורח חיים, ועי׳ חחס סופר חו״מ
 סי' ק״ה. (מהרש׳יס)

ו וכוי. כי היה כאלול אמר כ י ״  מאי דכתיב ע
 כמבואר בילקוט שם, והוא זמן החשכון.

 ;ראנזייה!

 הפסד מצוה כנגד שכרה. ויק״ר סל״ה,
 במל״ל פי״ל. (יפ־ע:

ש בו גסות. סוטה [ל׳ ע״ב]. י  כל אדם ש
 (חא״נ!

פ עיסקא דאית בה. ״ אר ׳ם. ד״ה ו  רשכ׳
. יותר הנל״פ ׳ ך כו צטרי  מיהו מתני׳ לא אי
 למסיפא לאם אמר וכל מה שבתוכה הרי כולן
 מכולין מוכח ללא איירי אלא בלמתתן בגוה
 וכללייקינן לעיל מהבלייחא דמיילי בעולן עליו.

 ;רש״ש)

 ד״ה המושלים. ביראת. צ״ל ילאח. (יעב״ץ)
. בפ״ק דע״א. נ״ב ׳  ד״ה בעלי במות כו
 וכן הוא לעיל לף י׳ ע״ב. (מלי׳ה)

ף עט ע״א  ד
ד מאי דבעי. עי׳ לשב״ס.  גמרא. עד דעבי
 ויל״פ דקאי על הרשע על לעביל מה שלבו חפץ
 (ע״ד מאמרם בא לטמא פוחחין לו) על
 שחחמלא סאחו. (וש״ש;
רש עצמו מד״ת. נ״ב כל המרסה ו  כל הפ
 עצמו מל״ח, וכ״ה בעין יעקב כאן ובילקוט משלי

 כ״א, ועי׳ במהלש״א ז״ל בח״א שלחק בזה.
 (מרא״כ!

. פסחים כו ן ׳ מועלי  הראויה למזבח כו
 ע״כ, ולף נו ע״ב, סנהללין טו ע״א ל״ה אין
 מועלין, מעילה יג ע״א ל״ה ומועלין, ול״ה אבל,
 זבחים כב ע״א ל״ה והא חנא. ;מא״נ;
י פירות. לן נשו ן אי י  שדה מלאה עשב
 מסי׳ הרשב״ס נראה מריס אילן קולם שלה
 וכ״ה במעילה וכמו לנשנו בסיסא. (רש״ש!

ן בהן. (סנהררין טו ע״א) ל״ה אין. עלי  מו
 (לבוש!

י הקדש. עי׳ מה״ס סאה ל ו ד  מפני שהן ג
 פ״ז ה״ז ל״ה המקמש שפי׳ למבעי׳ ליה שס
 אליבא לל׳ יהולה לאמל אין מועלין אי מ״מ
 איסולא איכא. ובסנ״א באלחי שם ובסססים פ״ל
 ה״ט לקאי שס אלבנן למיחו באנשי ימחו
 שהחילו גמזיוח של הקלש באמלם אבוחינו
 קולוח הקלישו פירוח לא הקלישו, וע״ז אמל
 שם מה לבנן סבלי קולוח ופילוח הקלישו אפילו
 תימל קולוח הקלישו סילוס לא הקלישו צליכה
 ללבנן. ונ׳ פי׳ לשואל אם לבנן למיחו הוא מטעם
 למכתישים ואומלים לגם פילות הקלישו, או
 אפילו תימר סילות לא הקלישו ג״כ אסור משוס
 גלולי הקלש ולא מצו לשייר הפירות. וע״ז אמר
 צליכה ללבנן, פי׳ לאנן מבעיא לן אליבא ללבנן
 כלמכךק המקליש שלה אילן מהו שישייר
 בגלוליהן, והס״מ סי׳ לרבנן עצמן מסופקים.
 ולא נהירא אלא להירושלמי מססקא ליה אי רבנן
 ס״ל כל׳ יהורה או כרבי יוסי, או שיור בסירוס
 שאט. :יפ״ע)

. ממל״ה ׳ י ר׳ יוסי כו דבר ׳ ו ר כו  תניא א״
 בשלמא, מוכת לגלסי ונלאין לברי ר׳ יוסי [וצ״ע

 שהוא), ומלשון לא מבל את הצמל משמע אבל
 מה שמכל הבקל מכול בלא תולמ אונאה כלל
 (ועי׳ רשב״ס ל״ה ואי אין הלמים לאיה ובל״ה
 ה״ג וכ״ת), שסיר קאמר בסשיטות לס״מ לגריס
 תו הרי״ף שם. וכ״ת כי האי גומא קסבר רבנן
 ל״ה אונאה ר״ל כה״ג במוכר בקר ובהמה משוס
 שרוצה לזווגן לתרישה ל״ה אונאה כמסרש
 בברייתא בב״מ שם ועי׳ רש״י שם, [ור״ל ללכך
 תני במתני׳ הכא ססם למה שמכר מפורש מכור
 משוס סיפא למכר את הבקר כו׳ ובהאבע״א כו׳
 אבל בכלי שאין הלעת טועה לא כו׳ צ״ל להפך
 לנקט בסיסא משוס הרישא. ועי׳ בהמ״ף שם
 וכצ״ל שם בהאבע״א גס להלשב״ם והבן]. והא
 תנן לי״א אף המוכל ס״ת בהמה כו׳ ולבנן פליגי
 עליה להמא, ובפלש״י אצל האלפס שם הובא
 פלשב״ס אהלי״ף ללא הבין. שו״ל בשטמ״ק
 הביא בשם פל״ת שפי׳ להמא וכ״ת כה״ג בגון
 מוכל בהמה אין לו אונאה, אלא שהקשה שם
 להכא במטלת הצמל איילי׳ ללבנן ולא מכילת
 בקל ע״ש, ולפמ״ש לגילסת הלי״ף באמת איילי
 השתא סוגית הגמ׳ ממכירת בקל. וקלוב לומל
 לגס הר״ת היה לו גי׳ הרי״ף. וכ״מ להליא
 ברמב״ס סכ״ז מה׳ מכירה לגמס בגמ׳ כגי׳
 המ״ף רבו (וכהר״ח רבו לרבו), ועס״ז בסב
 אפי׳ במקום שקומן לצמל במר כמ״ש בגמ׳
 והוא לגומא יומל, לאפ ״ה נא בטיל הצמל
 המועט אגב מטלמ הנקל, וכ״ה בטוש״ע מ״מ
 סי׳ לכ סע״ל ע״ש. ובסמ״ע שם סק״י מגיה
 צמל לבקל, ולא נחיס לזה לנכון הוא ע״פ גי׳
 המ״ף מ״ל. ועי׳ לא״ש בסילקין סי׳ ז׳ לגליס
 בהשאלה כגי׳ הרי״ף, רק בהלא צמכא נחערב
 גי׳ הגמ׳ שלפנינו. ואמ״כ גריס מו כהרי״ף
 וכ״מ בכה״ג כו׳ ע״ש, והמע״מ ממק שם מי׳
 בכה״ג ע״ס הגמ׳, ובאממ הרא״ש נקיט ואמי
 לגי׳ הרי״ף כמ״ש, וקרוב יומר להגיה ברא״ש
 גם בל״צ כבהרי״ף, [ובן אמנם במוס׳ הרא״ש
 בשטמ״ק המזיק לקו׳ המו׳ ל״ה וכ״מ ללימ למי׳
 וכמש״ל. וגם הביא בשטמ״ק לה״ג בססלי
 ססלר וכ״מ קס׳ רבנן כה״ג ל״ה אונאה], ויעוין
 היטב כי קצלמי ונכמוטס באלמי יומל בעז״ה.
 מהל״י מייזל שליט״א. רפ״ע<

 רשב׳׳ם. ד״ה עד תוך. מקום. נ״ב ע׳
 רשב״ם לקמן לק״ג ע״ב שפי׳ עול פי׳ ב׳.

 (מל״ה)

. ולפער״נ לגרסמ ׳ ד דקני וכו ם״ . ו ד  בא״
 הרשב״ם ז״ל למיימי ראיה לשייך קטן בכמיבה
 לקנומ עי״ז אמ השטל, שהלי קונה שטר בשטר,
 להקונה קלקע קונה גס שטל שנכמב על ל״א
 וכמו ששנינו וכו׳ בשטל וכוי. (ראמ״ה)

 ד״ה רב פפא. דהוה מסיק. עי׳ במוס׳ לקמן
 ריש לף קמ״מ, ובס׳ מרובה לף עי, ובמי׳ למכ״ן
 כאן במב למיילי בעסקא, ועי׳ מ׳ לבר שמואל
 אבוהב סימן ל״ב לעטן פלגא מלוה שבעסקא,
 ובעה״ס ס״ל להבא במלוה שהגיע זמנה מיילי
 ושהיא נקנימ באגב כשהלמיס בעין. !ג• מהרש־יא)

 דף עח ע״א
ל מקח. ב״מ נז [ע״א]. ומא״נ) טו  גמרא. בי

 הא לא אמר ליה הכי. מלמ הכי נממק.
 (ר״ב רנשבורג!

. וכתב הרי״ף ׳ ו מחלוקת כו דן עלי  בעו
 והרא״ש ולא איסשיטא כו׳. וכ׳ המוי״ט והיינו
 שהר״ב לא פי׳ במסילה היאך מיירי כוי. ממוה
 להרי שסמיו ברור מללו מ״ק סבר לא מכר כו׳
 שעליו ונחום המלי סבל מכל כו׳ שעליו, הלי
 למוקי פלוגסייהו בעולן עליו. וכ״מ לעח
 הלמב״ם בסי׳ ובחבולו לנא משום ספיקא פסק
 ללא מכל אלא למיסשט סשיטא ליה וכמו שהעיל
 גס החוי״ט. וטעמייהו נ״ל משוס להלחוייס ללא
 למיפשט מהברייחא, ומלבדי ל״י לחויי בעלמא
 נינהו ופשוטם כמשמעם, וכיוצא בזה כ׳
 הפוסקים בהרבה מקומוס. 1רש״ש)

ושבת  רשכ״ם. ד״ה וכומני. שהאשה י
. וכן אמרינן בב״מ (עט ב׳) השוכר י  כמשאו
 אמ הממור לרכוב עניה איש לא מרכב עליה
 אשה. ומה שסיים הלשב״ס לסמם ממור לרטבמ
 אנשים קאי (ומוכלמ הוא). נלאה לאפי׳ שכלו
 לרכוב סמם לא מלכב עליה אשה, וכן אפי׳ שכלו
 סמס. וכש״כ שלא ישממש בו למשוי. והנ״י נראה
 לסומל ל״ע לכאן כ׳ ללא לרכיבס נשים קאי,
 ושם בב״מ כ׳ שעשוי ללכוב עליה בין איש בין
 אשה, י״ל. 1רש״ש)

פרך  תוספות. ד״ה אבל בכדי. דליכא למי
 מהבא. עי׳ ב״ש סי׳ כח ס״ק נ״ח, וש״ך מו״מ

 א״צ לו השט״ח לגבוח ומסרו טלו לצור ע״פ
 צלוחיח. ובזה יחיישב קו׳ הרשב״א טבמוח שם
 למה הוצרך רבא להביא ראיה מחט בר נאט
 לייחי לאי׳ ממשנה להן מוציאין שט״ח על
 אחרים ול״ח שמא מסר לו יב״ש השני, ולסמ״ש
 א״ש למתניתין איכא לאוקמא בתוך זמנו דאיכא
 תזקה לאין אלם פולע בתוך זמנו, וא״כ כיון
 לודאי לא סרעו ליכא למיחש שימסור לאתל
 השטל שעומל לגטס וימסרנו לאחר לצור ע״ס
 צלוחיח, לכך מייחי ממחוזא למעשים בכל יום
 למגבינן אף לאחל זמן אף לחט בל נאט שטחי
 טובא. אך קשה ללבא מלוילו משחלם, לס״ל
 לעיל ל״ה א׳ עביל איניש לפלע, וי״ל למולה
 לבא ללא שטחי ליפלע בגו זמנו, כך דס״ל
 כשהוא טוען בבריא בן אמלינן עטל איניש לפרע
 ואף שהוא מיעוט הרוב אין פורעים מ״מ אין
 הולכים בממון אחל הלוב מיכל לומר שאני מן
 המיעוט, ע׳ חוס׳ ר״פ המניח, אבל כאן שאין

 ניחוש לזה שפלע ל״ש לרוב אין פורעין ח״ז.
 (מל״ה;

ר קרי ט י דמסירת ש ״ ר  ד״ה אותיות. או
 מילי. נ״ב לשטחיה ללעיל אזיל [לגרס אין
 אותיות וכו׳]. (יעב״ץו

 דף עז ע״ב
ן שהחזיק זה בקרקע נקנה ו  גמרא. כי
. ׳ ו כו נ י ו היא ששנ ז א ו ר בכ״מ שהו ט  ש
 לכאורה קשה להא משא למתניתין ושאין להם
 אתליות אין נקטן אלא במשיכה לא איילי בשטרי,
 ללכ״ע אין נקטן במשיכה גמלא כללעיל, וא״כ
 מנ״ל לבסיסא נכללו גס שטלות. וי״ל משוס
 לשטל כזה מכסב על שמו ולאי לנקנה גם
 במשיכה ע׳ בתוס׳. וע׳ לקמן (קנ ב) בהא
 לשטרא איקרי נכסי כו׳ ושם (קנ״א) בתל״ה
 איבעי׳. > רש״ ש ו
׳ אגב שאני. עתוס׳ ו כו נ י ו היא ששנ ז  ו
 יבמות קט״ז ל״ה אותיות. ומהרש״ם׳

ר בכל מקום. (יבמות קטז ע״א) ט ש  נקנה ה
 תוס׳ ד״ה אותיות. !לבוש!

 נקנין עם נכסים. ילושלמי פאה ס״ג ה״ז,
 וקדושין פ״א ה״ה, כאן פ״ט ה״ז, ושם מטא
 דנ״ב צבורים מהך דר״א מעשה במדוני כו׳
 דלקמן קנו ע״ב, וכמו בבבלי קדושין כו ע״ב רק

 דשם דתי ראיה זו ובירושלמי קם ראיה זו.
 ;יפ״ע!

׳ אגב אסיפא. לקמן קמח פ כו ״ ר  בהא ד
 ע״א ד״ה שכ״מ, וד״ה שכ״מ שאמר, ודף קנ
 ע״ב ד״ה כי הא, וע״ש קנא ע״ב ד״ה מחה
 וקיימו, וד״ה חנו מנה, ב״ק ע ע״א ד״ה
 אמטלטלין. תזא״נ)
. (ב״ק ע ׳ י וכו ז ו  הוה ליה תריסר אלפי ז
 ע״א) סוס׳ ד״ה אמטלטלין. .:לבוש!

ד תווך. נ״ב נ״ל דסייס הכי  נפק לאפיה ע
 לומר כיון מפיק לאפי׳ ע״כ היה בטוח שיטא
 מעותיו. מהתם מוכח ללכו׳׳ע נקנה באגב
 מלהיה בטות שיתנו לו עי׳׳ז. !ר״ג ליפשיץ!

׳. מכר לו את הצמד. לעיל סא ע׳׳ב  מתני
 ל״ה שכ״מ, ולף צב ע״א ל״ה וליחזי, ל״ה ז
 ע״ב ל״ה עלמה לו, ב״ק כז ע״א ל״ה המניח,
( ]  ועי׳ ש מו ע״א ל״ה ונמזי. 1מא״

ן ע שאי דו ׳ הדבר י ן כו עי די  הדמים מו
. יעיין לעיל סא ע״ב מוס׳ ל״ה ׳  הצמד כו
 ש״מ. (לבוש, רב״פ!

 וחכ׳׳א אין הדמים ראיה. (ב״ק בז ע״א)
 מוס׳ ל״ה ואיכא, (מו ע״א) מוס׳ ל״ה ונמזי.

 ולבוש!

׳ ואלא דקרו ליה ד אילימא כו ״  גמרא. ה
׳ ואיכא נמי צ כו ״  נמי לבקר צמדא ל
א כו׳. הנה במ״ף הגי׳  דקרו לבקר צמד
 להסך לקלו ליה לצמל נמי בקר. בהשאלה ובלא
 צמכא וגליס עול להלן וכ״מ ט האי גוונא
 קסבמ לבנן ל״ה אונאה כו׳ ע״ ש. ונלע׳׳ל לעס
 המ״ף וגילסמו לסלש בטוב מ״ש טהר בטול
 מקח וכ״מ כו׳, לסלשב״ס ל״ה ה״ג וכ״ס כו׳
 לחוק מאל. וגס מאי פשיטא ליה מהא לחנן
 לי״א כו׳ לב״ל כוסין להחזיל אונאה ללמא ר״נ
 לעטן הלאו לאונאה לצי״ש, וגם חקשה קושיס
 הסוס׳ ל״ה וכ״ח, ע״ש. וגלולה מזו מקשה
 דל״ס ממשא לממני׳ המם כשם שאונאה להליוט
 כך אונאה למגל לי״א אין למגל אונאה דל״ש
 בזה מי׳ המוס׳. אולם לגי׳ המ״ף לקאי השמא
 אמכל בקל לא מכל צמל לסליק מניה וסמך
 טהוי בטול מקמ (כלומר ב״מ או אונאה כפי

׳. ק״ל לבכ״ל כרו כו ש ומו או ר לאחר י ט  ש
 אמליכן ללעמ אמלמ מקנה עליף טפי, ואם מכר

 לאיכא לעמ אמלמ לא מהני כש״כ מציאה.

 דף עז ע״א
 גמרא. הלכתא אותיות. לעיל לף עו, ועי״ש
 העג ע״א ל״ה והכא, כחובות פה ע״א ל״ה אימ
 לך. (מא״נ!

 הלכתא. עי׳ לקמן קס״ח ע״ב מוס׳ ל״ה אבל
 ובו׳. וע״ש קס״ט ע״ב בגמלא. (חת״ם!
זר. לעיל מ ע״א ל״ה ואין, ׳ חו  זכה בשדה כו
 ודף מא ע״א, וע״ש קמז ע״כ, ודף קסט ע״ב,
 כמוטת נה ע״א ל״ה כחוט, סנהדרין כט ע״ב
 ל״ה זה הודה. !נזא״נ!
. (כמובומ נה ע״א) מוס׳ ׳ ר כו ט ש ר ב ז  חו
 ל״ה כמוט. !לבוש!
ר כוי. ז  ע׳׳מ שתכתבו לו את השטר חו

 עי׳ אסיפמ זקנים ב״מ לף כ׳ ע״א בשם
 ליטב״א. ;מהרש״ם!
. עי׳ בקצומ י להקדישו ״ א . דכמו ש ד  בא״
 סי׳ סי סק״ב וסימן קכג סק״א. !ג• מהרש״א!
ן ו ׳ כי י להקדישו כו ״ א . דכמו ש  בא״ד
ל כו  שהקרקעות אינם ברשותו כך אינו י
 להקנוחן מן התורה כו׳. עי׳ קצות המשן
 רס׳׳י סו, יעי׳ תשי׳ מהר״ס שיק יו״ד סי׳ קנת
 מ״ש 3זה. (מהרש״ם!

. והא דלא תקינו רבנן דיכול  בא״ד
. הגאון רע״א בשי״מ סי׳ קמל ׳ שן כו  להקדי
 הק׳ קושי׳ עצומה דהיכן מצאו זה לא״י להקריש
 ע״ש באורך, וכן החשה בקצוה׳׳מ. ואני אומד
 לדבריהם הי׳ להם בהקשות על המיס׳ קושי׳
 יימר ממירה במ״ש בממלמ דבריהם דכמו שא״י
 להקדישו כדמוכמ בס׳ כ״ש, למה להם להטא
 לאי׳ מהקלש למכירה הלא מכירה גופא מבואר
 שם לא״י המלוה למכור כמש״ש זבן מלוה כו/
 ובע״כ צ״ל דלא הי׳ גירסמס בגמ׳ שם זבן מלוה,
 לכן הוכרמו להטא מאקדיש מלוה. ולסי״ז הא
 גופא קשי׳ להו ללמה לא אמר בגמ׳ שם גם זבן
 מלוה כמש״ש זבין לוה ע״ש. מזה הוכימו
 ללהולומ נמן לבהקלש לא מהני לעולם אף
 בהקליש השט״מ. לכן קאמל שם בגמ׳ מלמא
 דפסיקי ללעולס לא מהני בהקלש, משא״כ
 במטלה למהני אם מכל השט״מ בכו״מ. וע׳ מי׳
 הלמב״ן שהסובלים למ״ש לאוליימא הוא מטעם
 כיון לכמב לי׳ קט לך איהו וכל שעבולי לאימ בי׳
 קני קלקעוח בשטל, והוא לחה זה משוס שאס
 מכל המלוה קלקעוחיו של הלוה קולם גט׳ לא
 עשה ולא כלום, ודבד׳ כדבלי המוס׳ שסובלים
 למ״ש ללבנן וכנ״ל. וזה בלול. ינמוקי הגרי״ב!
 ד״ה אמר אמימר הילכתא אותיות
. עי׳ חשו׳ מהר״ח אור ׳  נקנות במסירה כו
. (מהרש״ם!  זרוע סי׳ ר״י
׳ נקנה ן כו . רב יהודאי גאו ד  בא״
. נ״ב וע׳ בעיטור מאמר ב׳ קטן ן  בחליפי
 (בחחלח המאמר) הובא בהגהח מיימוני פ״ה
 מהל׳ מכירה אוח זי. !בנא״ר!
. וליכא למימר ל והא לא משך ״ . א  בא״ד
 ללא ילעו הלין, מלשאלו על קניות שטר מסחמא
 ילעו המן לקניות השטל במה נקנו, והו׳׳ל
 למימר והא לא כ׳ ומסר. ועול להש״ס הו״ל
 למינקט הכי אף שהן לא אמלו כן טון להלין כן
 הו״ל למינקט אליבא ללוקא. תול״ה)
ך ו צרי נ . הנ״מ מתנת שכ״מ שאי ד  בא״
׳ כצ׳׳ל. (רש״ש!  לכתוב כו
. דדברי שכיב מרע ככתובים ד  בא״
רים] דמי כצ׳׳ל. ויעב״ץ! וכמסו ] 
י קאמר התם למאי ניחוש לה . ואבי ד  בא״
 כצ״ל. !רש״ש!
א מסר לי׳ לקנות. נ״ב זה מ ש . ל  בא״ד
 טעית, להתיס׳ ס״ל לאינו מוסר לו לקנות
 שיולעיס לאין אותיות נקנית במסילה וכמ״ש
 אח״ז תיכף, וכן בתים׳ ביבמות שם ליסא להן
 מילחא לק לל״ח שמא מסל לצול. אך קשה ט
 על לכליהם ללמה לא חיישינן שמחחלה מסל לו
 לקנוח והי׳ לוצה לכחוכ שט״ח אח״כ ואח״כ חזל
 כו, להא כעינן המסילה קולם כחיכה כמכואר
 כחו״מ סי׳ ס״ו. ועול לא״כ מהו לאייס רכא
 מלחט כל נאט, ללמאי איכא למיחש לנפילה
 וסקלו! ס״ל לרכא גופי׳ ללא שכיח, ולשמא מסר
 לו לצול פשיטא ללא שכיח כלל וכלל להיאך
 ימסול אלם שט״ח שלו העומל לגכוח לצול אס
 לא לנאמל ליכול זה לטעון שככל סלע לו, ולכך



 מח הגהות בבא בתרא דף עט ע״א - דף פא ע״א וחידושים
 מארצך. במוח כ ע״ב ל״ה נשים, וע״ש
 בהג״ה אשל״י, ל״ה יב ע״ב ל״ה ומעשר עני,
 מעילה יג ע״א ל״ה אילן. ימא״נ)
בד כוכבים. עי׳ חוסי. טי אדמת עו  למעו
 מ״ש בפ״ק לבכולים, הוא בה״א ועול בה״ב
 האליסין והחכילין אין מביאין משום שנאמל כו׳
 אלמחך, אך ר׳ יהולה שם בה״מ אמל אף בעלי
or אריסין וחכירין מביאין וקורין. רפ 
. נלאה ללרבנן ל״ק ׳  והכתיב אשר נתת לי כו
 להאי אשל נחת לי קאי על גירול הפירות שגדלו
 אצלו ובמו שמבלכין המוציא לחם מן האלז
 ובלומה, אבל במונה פילוח שכבל נללו אצל
 בעליהן לא שייך ממל נחח לי. והלשב״ם בל״ה
 ואינו קולא שכ׳ לפי של״ק הלקע ולא קלינן ביה
 פלי האלמה אשל נחח לי, לכאורה חמוה לפ״ז
 להא הש״ס לא מקשה ממנו על שמואל, וע״כ
 משוס ללא קאי רק על הפלי ולא על האלמה,
 ולקמן (בע״ב בראשו) חבליה לגזיזיה ומביא
 מקלא לאשל הביא מאלצך. אבל קשה להא
 בבכורים ס״א מ״ה ממעט אשה מקלא לאשל
 נתח לי לפי לל״נ לנקבוח ואכמ״ל. ;דש-׳ש)

 הקונה אילן אחד. סוססתא בבולים פ״א.
 (יפ״ע)

ל רע צ ה  רשב״ם. ד״ה לא ישפה. אע״פ ש
. נראה לאף מלא המרלע ׳ ה״ש כו  לבי
 שמעכבו מלחרוש ג״כ לא ישפה. ועי׳ לקמן(פב
 בי). רש״ש!

לן אחד  ד״ה מביא וקורא, אבל באי
 מידה. למביא ואינו קורא. רעב-ץ:.
י. עיין לעיל א״ת וכו . ו ת. ד״ה ממאי ו ספ  תו
 כ״ו ב״ז דעולא בעי שיהיה לו כל שיעול יניקה,
 ומוכיח החם מהך מחניחין לבכולים. ולמאן
 לל״ל לעולא הד רבותא לל״ב שיעול, לע״מ כן
 היחס יהושע. והשתא טתא לצליכו כולהו לל״מ
 ולרבנן. וקמ״ל בלל״מ לאסילו בבי קנה כל
 השיעור כמו ג׳ לרבנן לעולא [וסבל ל״י אמר
 שמואל בעולא], ובהא למייחי הכא קמ״ל ראסילו
 היכא ללא קנה כמו ב׳ ללבנן אס״ה מביא וקולא.
 ואי לאו ל״מ למחט׳ להכא ה״א לקנה קלקע
 כ״ש לל״מ, אבל כלילעינן השחא לקנה קרקע
 ע״כ אשמעינן לקנה שיעול יניקה כלעולא, ואנן
 לא קיי״ל כוותיה. ומחט׳ אגב מטנא לקולין ולא
 קורץ קתגי לה. (ראמ״ר.)
מ שנים ״ די דנקט ר י . וכי תימא אי ד  בא״
 מביא וקורא. היינו התם במשנה ללעיל מיניה
 לההיא לאייתי תוס׳ תנן הקונה שתי אילנות
 מביא ואינו קורא ר״מ אומר מביא וקולא והכא
 לא קתני, ואי איתא לתני איילי, מאי קשיא ליה
 משנה יתילה, ללמא משוס איילי תני לה, ומנליה
 לשמואל למחייב ל״מ אף בלוקת, וכן גם באתל,
 הא ל״ק להו״א קולא בשלשה ללבנן, ולאי חני
 איילי לקורא בשנים לר״מ, אבל מביא וקורא
 משום מביא ואינו קולא לא אמלינן לחני, הלכך
 הויא משנה יהירה, משו״ה איצטריך חוס׳
 מההילה לסחור הנחה זו. :׳יעב״ץ:
ך תו בסיפא מ אמאי איצטרי ״ . מ ד  בא״
די י כ״ת כאי  ביון לבה״ג לא אמלינן איילי, ו
 דתני רבנן תני נמי ר״מ. אע״ג ללא
 איצטליך, ולא למי, אי הכי השתא הלרא קושיא
 אלשמואל ללא מוכת מילי ממשנה יתילא, לעל
 כלחך אולחא למיתנא מילי ללא צריך באיילי,
 ואע״ג ללא למין מילי להללי כלמוכח בסיפא
 (ל״ל משנה בחלייסא לספ״ק לבכולים) א״כ
 בלישא (משנה ו׳ שם) נמי טמא הכי, ול״ק
 ארישא גופא משנה יחירא היא, הא ליחא לולאי
 לרבנן איצטריכא, כך היא הבנח המשך לברי
 החוס׳ והכי אסברה לן מהרש״א. רעב״ץו
ף ו ״ל. דהתם ג טי חו  ד״ה ההוא למעו
ל נינהו ן בתרומה דטב בי י  הפירות מחו
. עי׳ רש״י גיטין מ״ז ב׳, ועי׳ בט״ז יו״ל ׳  כו
 סי' אי. (מהרש״ם:

ן נאםרין באכילה אע״פ שלא . דאי ד  בא״
 הפריש מהן בכורים. כראיסא בפ״ב לבכורים
 מ״ג. רשייש)

י ר מצ י נראה דשפי ״ ר ל . ו טי  ד״ה למעו
. עי׳ פנים מאירות ׳ ר לאבותינו כו  אמר ג

 ח״א סי׳ סו, וישמח משה פ׳ בהעלותך.
 ומהרש״ס;

א מ״א. צ״ל ״ רושלמי בכורים פ . בי ד  בא״
 פ״א ה״ל. ויפ״עו

. לעני! חפלה, ׳ בדא אתא וכו . עו ד  בא״
 לבכוליס לא היו בימי ל״א. !ראמ״ה)
. בספרי. בהעלותך פ׳ פא. רפיע<  בא״ד

 ד״ה גרופיות. ענפים. ויל״פ ג״כ או באגלוף
 (לפ׳ משפטים), לר״ל בענף עץ, וכמש״כ בפ׳
 מסעי או בכלי עץ יל. והנ״י הביא בשם הריטב״א
 לפי׳ ב׳ אגלופין, והוא פלש״י בב״ק (סא.) ל״ה
 תוץ מגלוסיות. (רש-ישו
. הכניס עמו זמורות לנטיעות  בא״ד
 כצ״ל. !רשייש!
ר׳ יוחנן כוי. אלא האי סירוס  ד״ה ו
ג הוא כמו קראה סירוסין לו ן די ו ש  ל
ת כוי. ר״ל להסס רושלמי  במס׳ מגילה י
 מפולש מהו סילוסין, אבל בש״ס לילן נקט
 סילוסין ואינו מפולש מהו, ועי׳ בעליך עלן
 סלג, ועי׳ בשו״ת בנין ציון התלשות סוס״י
 קלט. ;מהרש״םו

י מאכל ד וצא מי ת. ד״ה אינו י ו ספ  תו
 לעולם כוי. עי׳ בר״ש רפ״ג לטהלוס.

 דף פ ע״נ
ן ן כותבי אי חכ״א אינה כקרקע ו  גמרא. ו
׳ כצ״ל. !רש״ש! ׳ ומקבלת טומאה כו  כו

 מה יער. עמש״ל סה ע״א ובשבת צה ע״ב.
 ייפ״ע!

 מן הפקק. בלכות כח ע״ב לש״י ל״ה שיתסקק,
 סנהדרין כו ע״א ל״ה לעקל, ע״ז יל ע״א ל״ה
 פילי. רואת!
י כוי. (סנהדרין כו ד ן מי נ  גבי שביעית עבדי
 ע״א) תיס׳ ד״ה לעקל. :לבוש!
. בירושלמי שביעית פ״ד נן  גבי שביעית עבדי
 סיף ה״ד מג׳ ועד ט׳ היא מתנית׳. ופי׳ הרא״פ
 דפתות מג׳ מותר ומג׳ עד ט׳ אסיר, א״כ מ״ש
 מעם הארץ, היינו פחות מג״ט ולאו דוקא מעס
 הארץ, ולא קשה קו׳ הגמ׳. רפ״ש
. עי׳ ׳ ש כו ף והא דרי י עו מחל  וארז אין גז
 חנחומא ס׳ במדבר(טו) ומגיה שם. (מהרש־-ם::
 אם נאמר תמר. ב״ר פמ״א ע״ש ר״ח, ושם
 אי מה חמר אין עישין ממנה כלום ח״ל ארז
 כוי. (יפ״ען

 עשרה מיני ארזים. עמ״ש ר״ה כג ע״א,
 ועב״ר פט״י. רפ״ע!
 רשכ״ם. ד״ה כדרכו אסור. וד״ה מן
 הקרקע. הכל דיבור א׳ כנ״ל. מ״ר. !וי״א חבו •
ן הזפת שי ו עו  ד״ה אפרסמא. סם שממנ
. לא כן הוא, אבל הוא עץ שעושה שמן ׳  כו

 אפרסמון באלסמון בלע״ז, והיה גדל ביריחו.
 רעב״ץ;

(משמע דק היה הגי׳ טמי  ד״ה אלונים. בו
 לפניו בגמרא מטמי כמו דאיחא בר״ה)
 כדמתרגם תחת האלה בוטמא. חימה דאלה
 ואלה המה ב׳ מינים כדכתיב [ישעיה ו, יג] כאלה
 וכאלון, תתת אלון ולבנה ואלה [הושע ד, יג],
 ות״י אלה מטמא ואלון בלוטא. והכא מפרש
 הגמרא על אלמונים בלועי. ו:רש״ש1
׳ וממלום ל כו ״ י  תוספות. ד״ה בקנים. ו
ן עושה פירות. אולי מפרשי כן להא  שאי
 דאיתא התם מן אובו כוי. !רש-שו
. נ״ב יעדן תוס׳ סנהדרין כ״ו  ד״ה לא מקשי
 ע״א ד״ה לעקל. :רב״פ!

 דף £א ע״א
 גמרא. ערנים. בר״ה [כג.] הגירסא ארוניס

 באל״ף, והיא הנכונה, עמ״ש שם בס״ד.
 ר עב״ץ;

 מתגי'. ואם מתו אין לו קרקע. (ב״ב למ
 ע״א) מד״ה קני. (לבוש;

 קנה קרקע. (ב״ב לז ע״ב) מוס׳ ד״ה מכר.
 ולבוש)

׳ מביא  גמרא. הקונה שתי אילנות כו
 וקורא. לעיל לז ע״ב ל״ה מכל, ודף למ ע״א
 ד״ה קני, יע״ש כו ע״ב, ודף עא ע״א, ודף קלו
 ע״ב ד״ה מביא, ב״מ קיט ע״א רש״י ד״ה אילן,
 קדושין כו ע״א ד״ה ובוידוי, מכוח יח ע״ב רש״י
 ד״ה ביכורים. (מא״[)
 מביא ואינו קורא. עי׳ ח׳ שאגח ארי׳ דיני
 ברכוח סי׳ כג. !גי מהרש״א)
א מביא וקורא. במשנה שבירושלמי  רמ״
 בכורים ס״א ה״ו איסא ר׳ יהודה אומר, וא״כ
 ל״ק קו׳ הגמ׳. אך בממני׳ ה״ט אימא רמ״א
 אפילו שטס, ועמוס׳ בשם הרשב״א. ובירושלמי
 שם פ״ו אדרבה מסמה שם א״כ אפילו בלוקח
 מן השוק, משמע דאין זה סברא כלל לשוס מ״ד,
 ובאמח אחוחב רב יהודה הכא. רפ״ע!

 שהעחיק בעצמו לקמן(קמא ב׳) יהחיס׳ כאן.
 (ושיישן

חו רבו ׳. שהבטי  ד״ה אימור דשמעת כו
. נ״ב ע׳ ב״מ ט״ז ב׳ והא אשה כשדה  לשחררו
 זו דמי, ולדבריו ל״ד דהכא הבטיחו לשחררה אבל
 החס בשלה זו מי יימר דמזדבן לה ניהלה כדאי׳
 בגמ׳ שם להליא, ללוחק לומל למוקמינן ג״כ
 שם שהבטיחו למובלה. והא לאמל בגמ׳ שם מי
 יימר למזבון היינו שמא יחזול בו, לזה לוחק
 מכמה טעמים למעיין בסוגיא שם וצ״ע. (מל״ה;
לא דמי לסירות ו ) . בכו  ד״ה דרך שו
. נ״ב רש״ל מ״ז, ולי נראה לאין  דקל)
 למוחקם. (ר״ש מדסוי;
גי ל דפלי ״ מ  תוספות. ד״ה אבל. ומיהו ה
. ר״ל בלא בואו לרשותו ׳ אם י קדשו כו  אם י

 הקליש השלה והאילן רק העשבין והפירוח.
 (רש״ש;

ש דכל הנהו ר פ ן מ ב״ י ר  ד״ה אימור. ו
ו בן ו עבד וחצי ן חצי ו די דאתו כג  עבי
ן כוי. עי׳ ישועות יעקב אה״ע סי׳ מד רי  חו
 סק״ג עפ״ד הכס״מ ס״ו מאישות, ולא הביא
 מכאן. ;מהרש״ס)
. ושפחה נמי. נ״ב ואע״ג דבשסתה ד  בא״
 חב״ח ספסי קדושין, מ״מ אס מקדשה גם לצ״ע
 שבה הוי דשלב״ל ולא מהט אלא בהיכא דכופין
 לשחררה. ועיין בדברי הרמב״ם פ״י מהלבוח
 אישוח במקדש יבמה ובכ״מ שם. !קרני ראם)
לא ׳ בחולצת ו . בעלך ואחותך כו ד  בא״
 מתייבמת. נ״ב ע׳ ב״מ ט״ז ב׳ [א״ה דאמר
 שם בשדה זו מי יימר דזבנא ניהלי׳ כו׳ והא אשה

 כשדה זו דמיא כו׳] וע׳ בחידושי רמב״ן.
 יבנא״ר!

ד דאתו שתמות ג דלא עבי . אע״  בא״ד
 היא קודם הבעל. וכ״כ לקמן קנ״ח בד״ה
 ובה״א הא׳ ק״ל מהא דכ׳ בכחומת (נב.) ד״ה
 רצה משים ממהרוח למוח מן האנשים, וכ״כ
 שם (פג ב׳) בל״ה מיחה שכיחא, וכ״כ הרמב״ם
 בסיה״מ לנלה ס״ה מ״ו. (רש״ש)
ד דאתו שתמות ג דלא עבי  בא״ד. אע״
. עחוס׳ כתובוח נ״ב ׳  היא קודם הבעל כו
 א׳ בשם ידושלמי, ועסוס׳ לנזמן קנ״ח א׳ ל״ה
 וב״ה, ועיי פילוש המשניוח כהל״מ פ״ה דנלה,
 ועי׳ ש״ך ח״מ סי׳ לפה סק״ו, ועי׳ שמח יעקב
 ח״ג סי׳ קעה. (מהרש״•)

ל כו ׳ דהיאך י ד קשה כו עו . ו ד  בא״
לם לא יבא ברשותו  להקדיש דבר שלעו
. ובדבור הסמוך חימה לרשב״א כו׳. ׳  כו
 לסמש״כ בס״ל בב״מ (מט.) ליכול להקליש לבל
 הסקר ע״ש, אין כאן קושיא. !רש״ש)
ד דאתו. נ״ב ׳ דאי עבי א פי ״ ב ש ר . ו  בא״ד

 יעדן נלמם לל ע״ב בר״ן ל״ה אמר רבא.
 !רב״פ)

י דבבצים ״ מר ר או  ד״ה ויונים. ו
 ואפרוחים זוכים מן התורה. עי׳ בקהלה

 יעקב תוספות לרבנן סי׳ קיט מ״ש בזה.

 דף פ ע״א
׳ חלת בך כו  מתני׳. הלוקח פירות שו
 דבש. ל״ה טו ע״ב ל״ה שתי, שבת מג ע״ב
 ל״ה דאיכא, ודף צה ע״א, ועיין קו, ב״ק פא
 ע״א ל״ה הקוצץ, בכולות ו ע״כ, סוכה לא ע״א
 לש״י ל״ה מתלוקת, לעיל לף סו. (מא״״
. עי׳ נ״י מש״כ ׳ בך כו  הלוקח פירות שו
 ליישב אליבא למ״ל אין אלם מקנה לשלבל״ע,
 לאין לפלש ללוקת פילות שנה שעבלה שכבל
 נוללו. רלסי׳ ר״י א״ש בהא לומסלס לבסמוך
 ע״כ לא איירי אלא בלוקת אותן שעסילין להולל.
 וע״ע מש״כ במצה (י.). (רש־־ש)
 מפריח בריכה ראשונה. (ר״ה טו ע״3)
 סוס׳ ל״ה שתי. !לבוש!
 גמרא. לא חרדל מסרסן. לכאולה משמע
 מבאן לאסילו בשרץ העוף שייך איסור סירוס,
 איברא באמת מהכא ליכא למפשט להא כהאי
 גוונא ליכא איסולא כלל, לאפילו שתיית בוס
 עיקלין גס לאלם אינו אסור מלין תולה, והכא
 ללא קעביל מעשה לגממ אפילו גלמא לא הוי,
 אלא קושטא למילתא קאמר וקמ״ל לענין
 מו״מ. (יעב״ץ:!
 לא חרדל מסרםן. לאסור לגלוס סילוס כמה
 לאיתא בפרק שמונה שרצים. (ראמ״ה;
לדות בכל  רשב״ם. ד״ה הלוקח. עושים ו
 חדש. כן מבואר בשהש״ר פ״א. (יפ״ע,

 קצס מלבליהס בב״מ (נל.) ל״ה מכלל ע״ש].
 (רש״ש)

. [מ״ק ז ע״א ל״ה ׳ י כו י לר״ ״ ן דברי ר  נראי
 אמל], ע״ז נג ע״א ל״ה או, במילין סה], ולף
 קט ע״א ל״ה נלאין. (מאי׳נ. לבוש!

 דשב״ם. ד״ה כל הראוי. דהמתפים
׳. משמע לבע״מ מיהא  תמימים לבה״ב כו
 ראוי לבה״ב, והיינו להוליך בהם עצים ואבנים
 וכיוצא לצורך בה״ב, וסייעתא למש״כ בב״מ
 (נה.)• (רש״שו
ת ן לבדק הבית לעשו י י  ד״ה מים. ראו
ן לי לא למזבח דמים מכונסין פסו  טיט ו
ן בשר חי  לניסוך המים וגם אין מדי
 הקרבנות אלא מאמת המים שבעזרה.
 וכ״כ התוס׳ ס״ג למעילה, ומשמע ללנסכים
 אינן לאויין, והוא כמ״ש הט״ז ביו״ל הל׳ ע״ז
 לבעי׳ מים סיים ועיי״ש בפל״ת. וק״ל לאמאי
 אינן לאויין מים מכונסין להלתת בשל הקלבנות
 הא בס״ב לזבתים (כב.) תניא והקלב והכלעיס
 ילתץ במים, ללבות שאל מימות, סי׳ לאפי׳
 מכונסין כשמס. וי״ל לה״מ כשאינן קלושים אבל
 מיס שהקדישן פסילי להדסה מלסני למ שמואל
 המם דבעי׳ מים שאין להם שם לוויי וממעט מים
 שיש להם שם לוויי, וה״נ כשהקדישן יש להן שם
 לוויי למיקלו מיס קדושים. !מצפ״א)
. ממוה א) ׳ ן בשר כו . וגם אין מדיחי ד  בא״
 ללא מצינו הלמה נבשל רק בקרבים וכרעים. ב)
 למסולש בזבמים(כב.) למכונסים כשלים לזה. ג)
 לזה לא מיקלי לאוי למזבמ. וזאמ י״ל עפ״י
 מש״כ בסמוך בהא לקלי לבהממ בע״מ ראוי
 לב״ה. גס מש״כ למכונסים פסולים לניסוך
 עמש״כ כסוכה (ממ ב׳) בס״ל. ;רש״ש!
ו כוי. . ולקרבן נמי לא חז  ד״ה אילן
. נ״ב עי׳(מסכת) [ לא תקטירו  (ובכורים כו׳) [
 [רש״י] שבועות לף (סז) ף3] ריש ע״ב [ל״ה
 יכל]. (רז״ו הלוי)

. ובכורים לכהן הן כתרומה. עי׳ ד  בא״
 תוי״ט במעילה שם. ;רש״ש;
. וביכורים לכהן הן כתרומה. עי׳  בא״ד
 תוספות יו״ט ס״ג למעילה מ״ו שתמה הא אין
 ביכורים בשל הקלש כמ״ש בס״א לביכוליס
 מ״ב. ;מהרש״ם!

. דאדם מקנה דבר ׳  ד״ה הכי קאמר כו
 שלא בא לעולם. נ״ב לע״ל צ״ל או לקנה
 ובזה מסולק תלונס מהלש׳׳א מן לשב׳׳ם וסוס׳
 ולו״ק. !:ר״ש מזסוי!
ת הקדש. נ״ל לל״ל . דקנה לו רשו  בא״ד
 כסי׳ הלשב״א שבתל״ה אימור לקמן (בע׳׳ב)
 בסוסו. ומש״כ עוד בסוף לבמו ללא אלים לשות
 הקלש לקנומ לשומו (כ״נ דצ״ל ולממוק מלת
 מן<, איננו בא לממ טעם מלוע לא קליש אם
 אדם מקדיש דבל שלבל״ע, למה משובה היא זו
 דמ״מ חיקדש מחמת הקדישו. אלא הוא עטן
 בפ״ע ובא ליישב דלא חיקשי למה לא חיקדש
 ממילא ע״י חצר הקדש אף אס אינו מקדיש

 דשלבל״ע. ודברי מהרש״א בזה חמוהים.
 ורש״שו

. ד כו׳ ם י  תוספות. ד״ה ואין. דחצר משו
 בב״מ (ל״ל יב) אמלינן ללא גרעה משליחוח.
 ושליחוח מצינו להקלש כמו כהני לשלוחי לחמנא
 טנהו וכן הגזברים. (יש׳יש)
ף ר׳ יוסי א ש ש ר פ  ד״ה בשלמא. דמצי ל
׳ כצ״ל. (רש״ש)  כו

 • דף עט ע״ב
. עי׳ מה״פ גי ן במאי פלי  גמרא. ובמלאי
 בירושלמי כאן רפ״ה ל״ה המוכר. !יפ״ע!
. לעיל סג ע״א ל מ אדם מקנה דשלב״ ״ ר  ל
 ל״ה ואמאי, ולף הלא ע״א ל״ה וש״מ, וע״ש
 קמח ע״א ל״ה א״נ, ולף קנז ע״א ל״ה לאיקני,
 ולף קנט ע״א ל״ה ולימלו ליה, כחובוח צא ע״ב
 ל״ה לזבנא, ולף נל ע״ב ל״ה אע״ס, גיטין מב
 ע״ב ל״ה עבל, ולף יג ע״ב ל״ה ללבל, ב״מ לג
 ע״ב ל״ה כגון, בכולוח ג ע״ב ל״ה לקא
 מפקע. (נזא״נ!

וט. קלושין כט ע״א, ן הדי י ן גבוה מד  די
 נללים לף כט, ועיין שם פה. 1מא״נ;

 מתניתין יחידאה. יומא לו ע״ב. מגילה.
 ;נזא״נו

 רשב״ם. ד״ה פלוגתא דר״מ. ע׳׳מ
מ כו׳. ט״ס הוא וצ״ל לאחר, ״ יר ע  שאתגי
 חחח ע״מ, וכמש״כ בליש המפקיל. ובמו



 הגהות כבא כתדא דף פא ע״א - דף פב ע״ב וחידושים מט
 מעשרות סס״ל העולה מן השרשים ה״ה כירק
 מן הגזע הוא אילן, יכאן בירושלמי העולה מן
 השרשיס ומהגזע ה״ז שורש מן הגזע ה״ז אילן.
 ויתכן לפרש שאם עולה מהשרשים ומהגזע דינו
 כיוצא מן השולש לבל, ויותר ט להוא ט״ס וצ״ל
 בכלאים ומעשרות מן השרשים ה״ז ירק. (יפ״ע;
. נ״ל ללר״ז איירי ר״נ בלוקח ׳ ז וכו ״  סבר ר
 לקוץ, וחנא לקל משום לחוסר ומשרש [משא״כ
 שאר אילנוס להסמון לקלקע הוא למוכל וגם
 בארז לא פסיקא בכל מיניו], ואמר שאם אירע
 שהוציא גזע סמוך ללקל קולם שקצצו הוא למוכל
 ללוקח לא אסיק אלעחיה גזע דא״י לקיימו.
 ופליך ל״פ לאסילו שאל אילניח נמי כיון שא״י
 לקיים כלאמלי ל״נ ור״י לעיל, ומ״מ יש להם
 גזע. ומשני לל״ז שמ״מ קנאו להשהוחו ה׳ שטס.
 שאין כאן חשש דמסקא אלעא וכו׳ כללעיל על
 שיחזיק ו׳ שנים, שנוכל לומר שאכלה ג״ש אחר
 העללה, שהנטיעה נכלח שיללה היא. ור״פ ס״ל
 ללאלתל צליך לקוץ. ועיין בנ״י. :ראמ״ק:.
׳ גזע שלשה. לעיל  הקונה שתי אילנות כו
 כו ע״א וע״ב ל״ה אבל, וע״ש לז ע״א ל״ה
 לימא, ועי׳ ע״ב ל״ה מכר, ולף עב ע״א
 בלשב״ס, ועי׳ קמת ע״א, עילובין ק ע״ב,
 כתובות עט ע״א ל״ה ליקלי, ב״ק צב ע״א ל״ה
 למחר, מנחוס סח ע״א ל״ה קוצלין, חולין קכו
 ע״ב. ומא׳ינ,
. (ב״ב כז ע״א) חוס׳ ׳  חחחיהן וביניהן כו
 ל״ה לא, (עא ע״ב) תוס׳ ל״ה ואס״ל, (ערכין
 יל ע״א) תוס׳ ד״ה פחות. !:לבוש׳
ש לו י ש. זימנין ש ליחו  רשכ׳׳ם. ד״ה ו
יראו כג׳ אילנוח. לפי ציולו ׳ ו  אילן אחד כו
 לא יראו אלא כבי. והכי הל״ל שיש לו ב׳ אילנות,
 או שיתכסו ב׳ אילנות היוצאים מן הגזע. :רש׳׳ש:•
ש לו קרקע. היינו י ן לוקח ש טעו י . ו ד  בא״
 כסי דפשיט לקמן (פג.) דג׳ בדין קנה ג״כ
 ^"P^• !רש״שו
 ד״ה אםוחי. עי׳ כה״ד. ולכאולה ה״נ לומל
 למימרא זו לל״נ(לסי סבלס ל״ז) שייכא באידך
 מימליה ללעיל לאמל יקוץ. ולקל אם יקצץ היוצא
 מן הגזע יתייבש טלו. ורש״שו
. אינו מתקבל על י בש וכו י  בא״ד. שמא י
 לעמי שמספק יסית לעתו בטלול. (ראמ״ה!
. צ״ע כיון שהקושיא משוס ׳ בו ן ו בי  ד״ה דז
 לסממא מנן, מאי משני בה׳ שנים, הא סממא
 בהט לא איירי. (ראמ-ה׳
ת. ד״ה (בעמ׳ קולם) בצרן. ספו  תו
רושלמי דבכורים פ״א. ה״ה. דפ׳׳ע)  בי
ם״ דמת כצ״ל ונ״ב ע ״משו מ ש . מ  בא״ד
 ועיין בגיטין לף מז ע״ב. .:ר״ש מדסוי)
ן דרכם למות בה׳ שנים.  ד״ה מתקיף. ואי
 צ״ע לא״כ גס בקונה לעולם אינו מסיח לעסו
 מה׳ שנים ראשונות. ןראח״ה)
בש א י ל ע נקצץ אע״פ ש מ ש  בא״ד. מ

ן. נ״ב עי׳ מהרש״א ועי׳ שם בהרא״ש. י  עדי

 דף פב ע״כ
. לעיל בז ע״א א אורה וסלו  גמרא. כמלו
 ד״ה לא, ודף לו ע״א ל״ה ממטע, וע״ש עא

 ע״א ד״ה ואי, עלטן יד ע״א ד״ה הקליש.
 (מא״נ)

. ה״נ טדושלמי כאן ה״ב  כמלא אורה וסלו
 ע״ש ל׳ יוחנן כהכא, ובירושלמי שטעיח ס״א
 ה״ב לב יהילה בשם שמואל ל׳ אבהו בשס ל׳
 יוחנן. דפ• ע!
ן לו  מתקיף לה ר׳ אלעזר השתא דרך אי
ש לו. מן תיבת ללך על יש לו  אורה וסלו י
 נמחק. ונ״ב עיין מהרש״ל לא גריס זה, ולגירסתו
 יובנו לברי לשב״ס בל״ה מלברי רטנו ר׳ אלעזר,
 אבל לגירסתנו אין הכרע שר׳ אלעזר אמר תילוץ
 זה. וכן ראיתי שוב בשם תוס׳ הרא״ש הובא
 בשיטה מקובצס כאן השיג על רשב״ס לאינו
 מוכלח שמלבלי ל״א הוא, וללבריו צ״ל מלבד
 לבינו סובב אללט יוחנן ולו״ק. !ר״ב רנשבורג)
א השתא דרך. ה״נ בילושלמי ״  מתקיף לה ר
 כאן ה״ב. ייפ״ע:
ל הל׳ כר״ע. ע׳ מש״ל סה א ו מ  דאמר ש
 ע״א. ויפ״ע;

ן יפה. לעיל סל ע״ב. !מא״ו׳  מוכר בעי
ז קנה. תוספחא  ת״כ דר״ח בר אבא ה״
 פ״ל. ;יפייע!
 ת״כ דאביי. תוספתא פ״ל. ייפ״ע:

. צ״ע לטעם ן . דנוהג בהן מנהג חולי ד  בא״
 זה למאי חששא איכא בספיקא כנ״ל. !ראמ״ה:
ש. לקנות בהן קרבן. עיין  ד״ה דמקדי
 מל״מ ס״ב משחיטה ה״ג ל״ה ולע לאף שכחבנו
 לאסול. 1גי מהרש״א)

וה ו ל דבר שצי כ . ש ׳ י כו  ד״ה כל הראו
ש עיכוב בעיקר הבאתו  הקב״ה להביא י
וה כוי. עחוס׳ ו  להביא באותו ענין שצי
 ססחים צ״ל ב׳ ל״ה ואין כו׳ וצע״ק, וי״ל לבאן
 משוס דלא הוי לאוי לטלה קאחי ענה, ובחנופה
 אפי׳ כה״ג אין מעכב וא״כ לק״מ. ועי׳ טח
 שמואל אה״ע סי׳ קסט סק״ל. ימהרש״ם;
צרן נ בו ה״  ד״ה ולקחת והבאת (בסופו). ו
׳ כצ׳׳ל. :רש״ש:. לחן כו שו  ו
ש י דלמא. כי הכא ש ת. ד״ה ו ו ספ  תו
. לישנא דהגשה ל״ד, דבפ׳׳ה ׳  הגשה כו
 דמנחוח מ״ו מבואר דאין בהם הגשה. אלא
 כוונסס על הא דכחיב בהו והניחו לפני מזבח ה׳
 כו׳. וכן לקמן בל״ה למקדיש בסבו הגשה אצל
 המזבח. ובני הרב מו״ה אליהו שיחי׳ הזכילני
 לשון הילושלמי ס״ג לבכורים מ״ו ״תניא מניחן
 בקלן ללומית מעלטמ כו׳ הא טצל מגישן על

 קלן ללומית מעלבית כו׳ וע״ש בשנ״א״.
 !רש״ש!
. נ״ב הביאו סוס׳ ד  בא״ד. או תנופה למ״
 ל״ה למקליש. 1ר״ש חדסוי:
ן כו׳. לי אכלו עמה חו . שי . יאכלו ד  בא״
 כצ״ל. !רש״ש!

 ד״ה אלא. צ״ל אתר ל״ה למקדש.
 !ו״ש מדסוי)
. נ״ב יעוץ תוס׳ גיטין ג דדמאי ״ ע א . ו ד  בא״
 מז ע״ב ל״ה טבל, וטומא לף ט׳. !רב״פ!
. דהכא אין הכהן מוחזק יותר מן ד  בא״
. הן גם הלוי אינו מותזק יותר מהבהן. ׳ י כו  הלו
ן אלא ד  ונ״ל להלין הוא ליתלוקו, והש״ס לא ס
 מתציו. ומה שסי׳ הלשב״ס לאין לנו נעשות
 תקנה לגזול את הלוים, לבדם תמוהים הם
 בעיני. אבל קשה מלוע לא יתנו ללוי והוא ימכלס
 לכהן כמו בפ״ג לתלה מ״ו וטבמות פי״א מ״ה
 ומ״ז וכן בבכורות (יא ב׳) לל״ש. ועול השה למה
 לא נאמר בהבכולים גופייהו להישראנ ימכרם
 לכהן להמע״ה (ואולי כיון שהטאס לעזרה כבר
 יצאו מחזקתו), ואף לפלש״י בסוטה (מת.) גט
 ת״מ של למאי לגזלינן לילמא אכיל לה, לע״כ
 צדך לחלק בינה לכל הט שהבאתי כמ״ש המל״מ
 בס״ט מהלכוס מעשל או כמש׳׳כ אנכי שם בס׳׳ל
 ויש להאליך בזה ואכ״מ. !רש״ש!
שראל ממה נפשך אינם ל י ש . ו ד  בא״
. עי׳ ׳  דאם בכורים הם דכהן הם כו
 רשב״ס לעיל מ״ג סוע״ב, ועי׳ סוס׳ קידושין

 ע״ט ורש״ש, ועתוס׳ ב״מ כי, ויל יוסף שס.
 ׳מהרש״מ!
צ לקיים מצות ׳ א״ ד דמאי כו ו ע . ו ד  בא״
 נתינה. משמע לבססק גמור צריך לקייס מצות
 נחינה וחימה מהא לס״ג לחלה ואינך שהבאתי
 וכן בב״מ (ו בי) ספק בכולוח כו׳ המע״ה וכן
 מבואר בבכורוח בג׳ סרקיס הלאשונים ובפ״ח.
 ועי׳ ג״כ בחולין(קלל.) ובפרש״י שם. ובן מצינו
 למחלק הש״ס טן איסולא לממונא אף במקום
 מצוה בברכות (יט ב׳) ובב״מ (לל.) ובש״מ
 וצע׳׳ג. שוב מצאתי לשעה׳׳מ בפ״ט מהלכות
 מעשל שעמל במקצת ע״ל אלו ע״ש. ירש-ש;
צ לקיים מצות נתינה. צ״ע . א״  בא״ד
 לקיי״ל בכ״מ במת״ב ולרה הע״ה. ואפילו
 בבכור שנמעלב בפלק הזרוע. !ראמ״ה!
ד דמאי דלא הוי אלא ספיקא עו . ו ד  בא״
ך לקיים מצות נתינה. עי׳ ן צרי  דרבנן אי
 שער המלך פ״ט ממעשר ה״ב בזה. (חהרש״ם;
ן עושה בבכורים  ד״ה דמקדיש. שאי
 אלא הגשה כו׳ כצ״ל. ועמש״כ לעיל בל״ה
 לילמא. !רש״ש)
מ מביא וא״ק ״ ל דה״ק ר ״ י ד. ו  ד״ה דעבי
. ל״י מלוע לקלקו למינקט ר״מ, הלא גם ׳  כו
 לשון לבנן בשנים כן. !רש״ש)
ש בכורים לפני י ז הפר ״ פ ל . ו  ד״ה בצרן
. לס״ז היה יכול הש״ס למרוצי הכא ׳  החג כו
 נמי לעביר להו הכי. ירש״ש)

 דף פב ע״א
י כשיקרא. כמובומ כא [ע״ב].  גמרא. מחז

 !מאייו;
ר יוחנן כל שרואה. בירושלמי כאן ה״ב  א״
 ע״ש לבי ר׳ ינאי, ושם ובירושלמי כלאים סס״ה

 להכא אף ל״י מולה לילמא הכהן לא יסדש
 ליורה היסר שהן בכורים וכעין טעמא ללב
 משלשיא לקמן. ידש״ש)
. יבמומ סו ע״ב ל״ה מאי טעמא,  דיהיב לכהן
 קלושין לו ע״ב ל״ה מכניס. !מאייו;
. עיין הגהמ ש נמי יהיב ליה לכהן ״ ע  מ
 הב״מ. ומה שהקשה לה״ל להגמלא למלץ
 בקדושין למיילי בכהן שסולה מע״ש מבטלים
 שטמן צו כו׳ ע״ש. (מלבל ללשון בממנה אינו
 נופל בזה כיון לממויב לממו מסמס ס׳ בכוליס.
 ולבן גס קושייסו בסוגיא להכא י״ל לזה שלי אף
 לל״מ) נ״ל ללק״מ ללמאי יסלם. מוץ למומה לא
 יהא רשאי לאובלם מפני ס׳ בכורים. ועול
 שקלטוהו ממיצוס עי׳ מע״ש פ״ג מ״ו. ואם
 נטמאו ג״כ אסורים משום ס׳ בכורים אסי׳
 בהדלקה כלאימא ביבמומ (עג.). !ושיש;
. נשאלמי ׳ י הוא כו ן דלו ר ראשו ש ע  אלא מ
 הא יוכל לימן ללוי בממנה ע״מ להמזיר דשמה
 ממנה. ימהרש״ם;
ע אומר אף לכהן. ה״נ במע״ש ס״ה  ראב״
 ה״ג, אך במקום ר״ע אימא שם ר׳ יהושע בן
 ממי'. ;יפ״ע<
 קרייה לא מעכבא. במכומ יז ע״א הוא ע״ש
 ר׳ יומנן, ובדף ימ ע״ב שם א״ר אלעזר א״ר
 הושעיא ובירושלמי בכורים ס״א ה״ה ר׳ יומנן
 בשס ר׳ הושעיא, ושם מהשה מממני׳ דמכומ
 ס״ג האוכל בכורים עד שלא קרא עליהן לוקה
 ומשני הא ר״ע וכ״ה בבבלי שם, וטרושלמי מייהי
׳ מעכבמ. ייפ״ע;  בדימא דמני רע״א קד
. (זבמים עה ע״א) מוס׳ ׳ י לבילה כו  כל הראו
 ד״ה והא, ס״ב סי. (א״ה למעלה כמב זבחים
 ובזבמיס שם אין אומר ואין דברים לכאן ואולי
 צ״ל מנמומ ס״ב ס׳, ושם ס״ב הוא במוס׳ ע״ב
 ד״ה וכן, ושייך להא דכל הראוי לטלה. ופ׳ הוא
 במוס׳ ע״ב ד״ה וט, ושייך להא דמקדיש להו).
 (חולין טי). א״ה גס שם לא נמצא דבר ואולי
 אחח משחי אלה הוא או דף סג והוא בחוס׳ שם
 ע״ב ד״ה אין, ושייך להא רכל הראוי לטלה. או
 ק״ל, והוא בסוס׳ שם ע״ב ד״ה או, ושייך להא
 דקא מעייל חולין בעזרה, ועיין במשנה למלך
 ס״ב משחיטה ה״ג. !לבוש;
י לבילה. לעיל לט ע״ב ד״ה מחאה,  כל הראו
 ודף קמב ע״ב ברשב״ס ד״ה יכיר, יבמוח קד
 ע״ב ד״ה דאמר, קדושין כה ע״א ד״ה כל,
 סוטה כז ע״א ד״ה דכחיב, זבחים עד ע״א ד״ה
 והא בעי, מנחוח יא ע״ב ד״ה כמאן, ודף יח
 ע״ב ד״ה ואמר, חולין פג ע״ב ד״ה אין, נדה
 סו ע״ב ד״ה בל. !מא״נ)
י. כה״ג טרושלמי ס׳ מצוח ז כל הראו ״ אר  ו
 חליצה ע״ש ר׳ שמואל בר׳ נחן כל הראוי לקרי׳
 דחליצה ע״ש. (יפ״ע•
. נשאלחי ׳ י לכילה כו ז כל הראו ״  והאמר ר
 אמאי לא פריך הש״ס אהא דטמטום מביא ואינו
 קורא, דהא אינו ראוי לטלה. !חהרש״ם;

י לכילה בילה מעכבח בו. ו ראו נ  ושאי
 מוכח דגם מספק אינו ראוי לטלה, ועי׳ פסחים
 צ״ח ב׳ ברש״י ד״ה ופטורים, ועי׳ ירושלמי ס״ח
 דפסחים ה״ב ודו״ק, וע״ש פ״ח דנזיר ה״ב,
 ועי׳ שו״ח צלעוח הטח שבטח מאיר סי׳ א׳
 לחלק טן ספיקא דדיגא לספק במעשה, אבל
 בסוס׳ זבחים ע״ה א׳ מוכח דאין חילוק, ועי׳
 שאגח אליה סי׳ לא, ועי׳ חוספוח לרבנן סי׳
 ללג. !מהרש״ם)
. נלאה לממחני׳ ׳ ד להו כריב״ח וכו  דעבי
 להשליח מביא ואינו קולא ה״א דלוקא היבא
 למצי להביא בעצמו למהלי לאד לקליאה. ולהט
 מייחי מליב״ח לא״י להביאה בעצמו למסלס
 לשליח. וע״כ דע״י שליח לא בעי לאוי. :ראמ״ה)
. גיטין מז ע״ב ל״ה בצלן, ע״ז נא גרן  בצרן שי
 ע״א ל״ה שבצלן, סנהלדן יא ע״ב ל״ה ועל
 פילוח, עלטן יא ע״א ל״ה משמר. ;מא״0
ד שליח ומת. נ״ב הוא ד״ו ן בי ר שג  ו
 המחלקח, ור״ל או מה שליח. ״־״ג ליפשיץ;
ן ביד שליח. עי׳ ירושלמי בכורים פ״א ר שג  ו
 ה״ה. (יפ״ע)

ן . אי נמי מדרבנ  רשב׳׳ם. ד״ה דלמא לאו
. נשאלסי מנזיר ׳ י ליה כו  דילמא איכא דחז
 כ״ט דחינוך לוחה איסור חולין בעזרה לרבנן,
 ומכ״ש מ״ל להוי ספיקא לאולייחא. וגם קשה
 לי לילמא חולין בעזלה הוי ססק ללמן להקל,
ד ספק עשה לוחה ספה  וגם אי הוי מה״ח ה
 לא חעשה כמ״ש במש״ז א״ח סי׳ של״מ, וצ״ל
 לטון ליכול להקדשן אסור ולזה אמל דמקדיש
 להו. ומהרש״מ;

. בתוספתא דבכורים. פ״א, וכ״ה ד  בא״
 בילושלמי [ביכוליס פ״א ה״ל]. ייפ״ע;
׳. מ״מ נראה דלהל״י ג וכו לא פלי . ו ד  בא״
 סליגי מחניחין וחיספחא באין אמו מישראל.
 ללהחוספחא מביא וקורא בבני קני וכדברי
 הירושלמי. !ראמ״ה)
ש ר פ טי אדמת. מ  ד״ה ההוא למעו
] כוי. ע׳ בגיטין לף מז  בגמרא (מ״ש) [מאי
 סוס׳ ל״ה אמר רבה. !פרי חדש)
ש . מהכא הוא דגמר בכל דוכתי די  בא״ד
 קנין לעכו״ם. קשה לטרושלמי ללמאי יליף
 לה ר״מ מקלא ללא חמכל לצמיחוח. !מצפ״א)

 דף פא ע״ב
 גמרא. דבר שהראשונים. טרושלמי נכוריס
 ס״א ה״ו דכ״ח שאל לר״א אילן א׳ אין לו
 קלקע שטס אין לו קלקע מ״ש ל3זה אינו מטא
 ובזה מטא א״ל מלין לצדכין ללמן 33י ועלא אח
 שאיל, וסי׳ הלא״פ כככאן שאחה שואל לבל
 שנסקשו בו הלאשוניס לביישני, והפ״מ פי׳ להוא
 טעם משוס לצליכין ללמן למספקא להו בשנים
 אי קנה קלקע וכלמסיק הכא. !יפ״עו
ן לעזרה. (פסחים סו ע״3) לי ל חו י  וקא מעי
 חוס׳ ל״ה מטאה. :לבוש!
ן לעזרה. עילובין צו ע״א לי ל חו י  וקא מעי
 ד״ה מיכל, יומא ו ע״א לש״י ל״ה במזיל, ולף
 ל ע״א בח״י ד״ה אלא, וע״ש לז ע״א ל״ה בא
 לו, ולף לט ע״א ל״ה של חולין, ססחיס כב ע״א,
 ודף סב ע״א ד״ה ט, ועיין סו ע״ב ל״ה מביאה,
 ודף כ ע״א ל״ה אלא, ביצה כ ע״ב ד״ה והביא,
 כסובוס ג ע״א לש״י ל״ה שדה למן, וע״ש מה
 ע״ב ל״ה אימול, קלושין כז ע״א (וע״ש מה
 שכחבחי), חולין קל ע״ב ל״ה אי, כליחוס כו
 ע״ב, גיטין כט ע״ב ל״ה אלא, זבחים עז ע״א
 ל״ה וחולין, מעילה יא ע״א ל״ה המסליש, נזיל
 ב ע״א ל״ה נזיל, חמולה יא ע״ב, ולף כג ע״א
 ל״ה אוכלין, מנחוח כא. !מאייו!
. (זבחים עז ע״א) חוס׳ ל״ה ש להו כו׳ י  דמקד
 וחולין. !לבוש!
ש להו כו׳ מתרומה. לעיל כז ע״א י  דמקד
 ל״ה לחומלא, גיטין מז ע״א ל״ה לוקח, ועיין

 ע״3 ל״ה טבל, חגיגה ו ע״ב ל״ה שאין להן.
 ומא״ניו

למא לאו בכורים נינהו וקא מפקע די  ו
 להו מתרומה ומעשר. קשה לרעח הרמ3״ס
 לסו׳׳מ הוה מלרמן טמי עזרא, וכבודם משמע
 שהיה מה״ח. וא״כ א״ש לאחי ס׳ חיוב בכורים
 להוי מה״ח ולחי ס׳ חיוב לחרומה ומעשל להוי
 מלרמן. וכן קשה לפלש״י גט ח״3 ללמן. ד״ל
 לשיטח הלמכ״ס לס׳ לאולייחא ג״כ א״א
 מללכנן, וא״כ א״ש לעליף טסי למפטל
 מככולים מספק להוי שוא״ח מלחייכם ולסקע
 חיוב חו״מ נקום ועשה, ועיין שלהי ל״ה לאף
 סל״א לחי לללמן. ד״ל להתס בשוא״ח וביטול
 מצוה. !מצפ״א!
למא לאו בכורים נינהו וקא מפקע די  ו
״מ. עי׳ סלשב״ם. וק״ל להא יכול  להו מתו
 להקדשן על סנאי 3שעה שקולא עליהן שם
 בכורים 3מחו3ל להוא קולם עונחן למעשלוח
 כמש״כ הסוי״ט בלס״ג לבכורים, וחנן (סאה
 פ״ל מ״ח) הקדשן על שלא נגמרו וגמל! הגזבר
 כו׳ פטולין, וע״ש בחר״ט ושנ״א להיינו על
 שלא באו לעונת המעשרות והגיעו בעולן ח״י
 הגזבר, וכ״ס הרמב״ס בספ״ב מהל׳ מעשר
 וצ״ע. ירש״ש)
 והא בעי מיכליגהו דפריק להו. נשאלסי
 אמאי לא משני למקדש לזמן לעולא (נלרים
 כ״ט) דקדושס דמים פקע בכדי. !מהרש״מ)
ש להו. סי׳ הבעה׳׳ב כדמוכת מהא י  דמפד
 דאמר בשלמא כו׳ יהיב לה לכהן כו׳ ואי הוה
 המסריש כהן הניסן לו הבכורים יעכבם לעצמו
 ואפי׳ מעשר עני אם הוא עני כמש׳׳כ בק״א
 להש״א סי׳ צ׳׳ז בס׳׳ד. ולא עוד אלא אפי׳ מע״ר
 א״צ הכהן לתתו ללוי אף לר״ע כמש״כ בס״ד
 בסס״ב דקדושין בשם הספרי והרמב״ם. ופשיטא
 דלא שייך הכא הא דסנן בפ״א דסאה בסוסו כהן
 ולוי שלקחו אה״ג המעשלוס שלהם עד שימרת,
 אבל אחל שימלח לא, דהתס אינו אלא קנסא
 והכא למה ייקנס מה עשה. ועול כיון לספק
 בכולים הן המעה״ל, עי׳ מל״ה אלא. והא לל״א
 באמח שיסן לו הבעה״ב בטבלייהו והוא יסדש.
 הוא משום לחנן בפ״ה לפאה מ״ח לאין לשאי
 למכור טבל אלא לצולך. ועי׳ בלמאי פ״ג מ״ג
 לר׳ יוסי מחיר במחנה ובלבד שיודיענו. ואולי
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 לג״ע הוא בצפון העולם. ונספרי קהלת יעקב ע׳
ע הוא ״  ג״ע באלתי להעיקל כלבמהס דהכא מ
 במזלח העולם וממערבו של עלן, וכן הגיהנס
 בצפונו של עלן ובלרומו של עוה״ז. וז״ש
 באותיות לל״ע אות ס׳ שג״ע הוא בצפון, ל״ל
 בצפוני של עלן, ועיי״ש שהאלכתי. (מל״ה:

ד ע״ב ף פ  ד
ן אחד הוא. (נלה 3 מץ מי חו ן ו י  גמרא. י
0 תום׳ ל״ה היה. !לבוש!  ע״
ן אחד הוא. הכא הוא ע״ש מץ מי חו ן ו י  י
 ל3נן, וכתוספתא פ״ל לתלומות הוא ע״ש ל׳
 ישמעאל בר׳ יוסי, ךובהל׳ שאחמם קולאו 3לשון
 חכמים] וכ״ה בילושלמי ספ״3 לחלומוח ובפ״א
 לכלאים. ולפ״ז י״ל לגס הילושלמי ס״ל הלכה
 כר׳ מחברו ולא מחבליו, ומ״ש בפ״ג לחלומוח
 הלכה כלבי מחבמו, ט״ס וצ״ל מחבלו. ומה
 שססק שם הל׳ כלבי הוא משום דחפס מחיל
 פליג עליה ולא לביס ואנן חססי׳ ללבים הס, וכל׳
 החוספחא בה׳ שאמ״ז, ואצ״ל כמ״ש המאה״פ
 רפ״יג לחלומוח להילושלמי פליג על הבבלי וס״ל
 הלכה כלבי אפילו מחבליו, ועמ״ש פסחים כז
 ע״א להפ״מ סוחר א״ע ע״ש, ושם בילושלמי
 פ״א לכלאים משמע לר׳ בכל מינים שנחקלקלו
 מחשבס לשני מינים עם היפוח, וכ״מ בספ״ב
 לחלומוח. !יפ״ע:ו
ש. ה״נ בילושלמי ספ״ב  אם אינו קדו

 לתלומוח ע״ ש ל׳ בון בר כהנא בשם לד.
 (יפ״ע:
 איסא דניחא ליה בחלא. (ב״מ סד ע״א)
 חוס׳ ד״ה אי. :לבוש!
מץ דניחא ליה בחלא. יבמוח בט חו ן ו י  י
 ע״א ד״ה קישוח, ב״מ סד ע״א ד״ה אי, נדה
 3 ע״ב ל״ה בודק. (!!א•׳!:,
 איסא דניחא ליה בחלא. כגון 3של3 או
 לעשות כבשין וכיוצא בהן. .:יעב״ץ!
ש קנה. עמ״ש לק׳ פז ״ . וחלש כ ׳  מתני
 ע״א. ;יפ׳־ע;

ד לתוך קופתו. (קדושין ח ע״ב) תוס׳ ד  כמו
 ד״ה אם. !לבוש!

. בירושלמי ן ר ינאי א״ר חצר השותפי  דא״
 נדרים פ״ה וב״ק פ״ג ה״ח ר׳ יוחנן בשם ר׳
 ינאי, ובמבוח פ״ב ה״ד ר׳ חייא בשם ר׳ יוחנן.
 (יפי׳ע!

׳ מפירה קונה. קדושין ח ן כו  חצר השותפי
 ע״ב ד״ה אם, ודף כה ע״ב ד״ה בהמה גסה,
 כסוטח לא ע״ב ד״ה וברשוס, ודף סד ע״ג ד״ה
מאת!  אבל, ב״ק עט ע״א ד״ה או. ;
 משיכה ברה״ר מי קניא. עמש׳׳ל עז ע״א.

 (יפייעו

 משיכה קונה בםימטא. (כחובוח לא ע״ב)
 חוס׳ ד״ה וברייה, (ב׳׳ק עט ע״א) חוס׳ ד״ה
 או. !׳לבוש!

. יוחר ׳ מץ כו חו ן ו י ׳ד. דאם טענו י  בא׳
 הל״ל באס טענו יין או חומן לבד והודה לו
 בחבירו. ועמש״כ בב״מ (ק בי) ברש״י. !רש־ש!
ת. ד״ה יין. בירושלמי רפ״ג לסרומוח ספו  תו
 איחא ג״כ החורם חביח של יין ונמצאח חומץ,
 ומוקי לה בירושלמי ה״א כרבי וכן פירשב״ס
 לקמן צו ע״א. :יפ״עו

ג  ד״ה מדד. אבל על גבי קרקע לא אע״
. נ״ב עי׳ ׳  דמשיכה מועלת בסמטא וכו
 במהלש״א מה שלחק בלברי התום׳ אלו, אבל
 הלבר ברור לחסרון הניכל יש בלבלי התוס׳
 ובשיטה מקובצת כאן העסיק לכליהם על נכון,
 וזה לשון המוס׳ שהועתק שם: אבל על גבי
 קלקע לא לפשיטא לקני למשיכה גמולה הוא
 שמשך התבואה ללשותו אבל כשהמוכל מודל
 והניח ע״ג קרקע לא אע״ג למשיכה מועלת
 בסמטא באלו מושך בלשוחו בלא משיכה מיהא
 לא קני מטעם חצל עכ״ל התוס׳ שם, וכן צ״ל
 גס כאן. ויחש״ל;
׳ מדלא ע כו מ ש ׳ מ ש. ונראה כו  ד״ה ת״
 קחני כו׳. לכאורה הא גס לר״ז מהט עכ״פ
 במולל לחוך קופחו. והנה יל״ פ באמס לקושייס
 הגמלא הוא על ליו״ח בעצמו ואפילו לל״ז. ובזה
 א״ש מאי דמחרץ ברה״ר והוצרך לדחוק בסיפא,
 דה״ק ואס ברשוח בעלים ולא מוקי לה כולה
 בר״ב(והחוס׳ נדחקו בזה) משוס דלקמן מיבעיא

 לן אי כליו של לוקח קונה בר״ב ונכון בעז״ה.
 וש״שו

י אלא ד ע דלא מהני מי מ ש . מ  בא״ד

 מוסר], ור׳ יוסי אמר דשם בשביעיח ליכא
 סלוגתא כלל רק לעטן מכירה, ובשביעיח בין
 כחצובה בין כשורה בעי שיעור זה דהרתקה,
 וא״ר יונה דלענין קרובים נ״מ לאפשר
 דבכחצובה ל״מ הרחק זה, ובעי טפי. וא״ר מנא
 לע״כ כתצובה מועיל, מלתנינן כדי שיהא הנמר
 ומתני׳ שם מיילי בג׳ אילנות של ג׳ ב״א לזה לא
 שכיח שיהיה לאלם א׳ באמצעית בין ב׳ ב״א שלה
 קצלה כזו, וע״כ מיילי כחצובה, וא״כ כ״ש
 כשולה. וזהו למסיק איחא חמי בשעה שהבקל
 כו׳, דהיינו גוונא למיילי מחני׳ להבקל דהיינו
 כחצובה הולכין השלשיס מן הצל וחולשין כל ב״ס
 בשבילן כ״ש בשעה שאין הבקל כו׳ כלומל שלא
 בגוונא למחט׳ דהבקר. וגי׳ הגל׳׳א בולאי
 פשוטה, אבל גס לגילסחו נ׳ להעמיל מ״ש ל׳
 מנא והסנינן כמ שיהא הבקר הוא להוכיח
 למיילי כחצובה ואח׳׳כ איחא חמי לרון מזה כ״ש
 לכשולה, ועפנ״א שם כאורך. יפ״ע:
 מתג*׳. אבל בדקה מכר הראש. כימשלמי
 ה״ג ר׳ יצחק שאל מכר חצי הראש אי מכר חצי
 הלגליס, והפשיטות לפי׳ הפ״מ לחוק, וענו״י
 מ״ש כזה. (יפ״ע!
 ארבע מדות. עמ״ש לקמן פל ע״א. :יפ״ע!
. לקמן ׳ ׳ שחמתית כו ׳ יפות כו  המוכר כו
 צכ ע״א ד״ה למאי, וע״ש צו ע״א כרשכ׳׳ם, כ״מ
 נ ע״ב ד״ה ואלו, וד״ה אמר, נזיר כו ע״כ ד״ה
 שקיבל. :מא••[:

ץ יפות ונמצא רעות. (ב״ב צב ע״א) ט  ח
 תיס׳ ד״ה למאי. (א״ה עיין שו״ת זקנינו הגאון
 בעל שער אסריס סי׳ קסא ומ״ק). .:לבושו
. (ב״ב צו ע״א) רשב״ס ד״ה מץ ן ונמצא חו י  י
 אמל. ולבוש)

ד ע״א  דף פ
 גמרא. ותנא תונא. בימשלמי ב״מ פ״ל ה״ג
 מקשה מזה לר׳ יוחנן לאמל שס לבשס שבטל
י בר׳  לגבי הלוקח בטל לגבי מוכל, ומשני שם ל״
 בון לר׳ יוחנן מיידי בלא כסף רק לעני! מחושל
 אמנה, כ״ה לפי׳ הלמב״ן מובא במה״פ שם.
 ועי׳ מה״פ שם שהשיג על הפוסקים במן חמ
 חלעי דהכא משוס אונאה. ובנ״י מוכח דהוא
 משום תלי תלעי לגבי מאנה אין טענח אונאה.
 ויפ״ע

ם דכחיב רע רע יאמר הקונה. נ״ב  משו
 ומינה לטוב טוב יאמר המוכר, ולכך אף שא״ל
 יפות יולע לוקח שלעות הן ולא מצי למיהלל
 קמ״ל כנ״ל וכסי׳ תוס׳ שמעתין. !מל״ה!
׳ כמראה חמה. פסחים ב א כו ש מ י  האי ש
 ע״א ד״ה כלחנן, שבועוח ו ע״ב ל״ה עמוקה,

 בכולוח נה ע״ב ל״ה מיטלא, מכוח יא ע״ב.
!׳  !מאי,

 העמוקה מן הצל. ה״נ בילושלמי ליש
 שבועוח. ויפ״ע!
י דג״ע. נ״ב חמיהני ממ״ש רד ו  דחלפא אבי ו
 בעץ חיים כחבי האר״י שער מ״ו לג״ע הארץ
 לצל לרום הישוב וגיהנס בצפון הישוב וצ״ע. [ולי
 בו״מ נ״ל להיינו בקרן ללומיח מזלחית, ול״ל
 לקיימי ג״ע לצל ללוס אלא קלוב למזלמ. ישלאל
 ליפשיץ]. ו:ו״ג ליפשיץ!
 רשב״ס. ד״ה מדקתני לבנה. שני מראות
לא יותר. ואף שעינינו רואות שיש ן ו ש בחטי  י
 ג״כ שחורומ, השמרות איננה שינוי בגופן(שהרי
י  עוברח ע״י רחיצה) אלא שבאה להם מבחוץ ע״
 שנמצאו ביניהם קצח גרעיני שרופי חמה
 (קאנקא״ל בל״פ) אשר נשחקים לאבק שחור לק
 כסיח הכבשן ומשחירין חבריהם, משא״כ
 אלמימוח היא שינוי בעצם החטים, עי׳ נ״י. ול״נ
 לפי שבממה אין להסמפמ אלא בשני המלאומ
 הללו כלמשיק. ומלקמני נבנה ש״מ דשחמתית
 שהוא ע״ש החמה הוא אלום. .רשייש!
״ל דבטל . דקי  תוספות. ד״ה אי לאו

 מקח. עיין שמ״ע שימן רכז שק״ח.
 יו׳ חהרש״א!

ש ו ש דארץ כ ר ד מ מ ב ״ כ  ד״ה בצפרא. ו
׳ כ״נ לצ״ל. אך ל עולם וכתיב כו  במזרחו ש
 מש״כ בשם המלרש ל״י מקומו כעח. !רש״שו
 בא״ד. במדרש. עי׳ בכולוח נה ע״ב לשם
 כחנו השוס׳ בשם המללש למפרש גן בעלן
 מקלס היינו בצל מזלח ולא מצאחי, ובב״ל פט״ו
 מפרש מקלס, קולם לאלה״ר. :יפ-ע

מד במזרח מסתמא. נ״כ  בא״ד. א״כ עו
 וע׳ חוס׳ בכולוח מ״ה ע״ב דמסקי דג״ע
 במעלב, וע׳ מוס׳ קלושין לף ע״א שב׳ ל״ח שם

בש האילן או נקצץ. מוספסא ס״ל ע׳׳ש.  י
 :יפ״ע׳

. עי׳ מוס׳. וכפילושס מוכת פן  הרכובה שבג
 בירושלמי פ״ז לכלאים סוף ה״א לעיהר השט
 היינו ממקום השט שיוציא מהארץ ונא פקק
 השני כפרשב׳׳ס. (יפ״ע;
׳ ואם לאו אין ש כו ׳צ אומר אם י  ראב׳
. הרא״ש שם כ׳ ול״י למה הוצרך ן  מצטרפי
 לשנומ, ואם לאו א״מ פשיטא וכי עריפי מנוטע
 בממילה. ואני אומר דלפמש׳׳כ המוס׳ לעיל
 לטעם הרמקמ ד״א אינו בכדי שיוכל לעבור
 הבקל בכליו, וע״כ הטעם הוא ללא ליעלבבו
 היניקומ אהלמ והבא למלוייהו יונקי! משרש
 אמל ה״א לל״צ ל״א קמ״ל. !רש״ש!
ל דא דרעותא. בעיר ש  רשב׳׳ם. ד״ה בדו
 רועים. נ״ב ע׳ לעיל נ״ר ע״ב שסי׳ שם מקום
 א״נ כפר של רועים, וע׳ עירובי! דף ז׳ ע״ב, וע׳
 ססחים כ״ה ע״ב מרי רוראי, ועמש״ש בגליון.

 !מל״ה!

. ן ד״ה רצופי . לסל היוחר. ו ז רי ז  ד״ה מפו
 לכה״פ. ר״נ גבול היוחר הוא ט״ז וגבול
 הפחוח הוא ל׳, ולחנם גמגס עליו המהרש״א.

 !וש״שו

. וחומדא היא גבי כלאים. ן  ד״ה רואי
 לכאולה חמוה להא לעיל (לז ב׳) אר״ז כחנאי
 ע״ש. אבל עי׳ בלא׳׳ש שם ויחיישב לך. :ושיש!
. נ״ב ע׳ חוס׳ ׳  ד״ה כמה כו׳. פליגא כו
 לעיל ל״ו ב׳ ל״ה ממטע. ובנא״ר!

. לכאורה אין ׳ ת. ד״ה זיל. תדע כו ספו  תו
 ראיה כלל, מ״ל דהכא משוס לבעינן לכל שורה
 כלי כקל וכליו ככדי שיוכל לחרוש כשני צמדים
 כאחת צמל לזו ולזו, אכל החס א״צ להלחיק לק
 כלי צמלו לאילנו. !וש״שו
׳. הלשכ״ם לעיל ל״ה . וא״ת כו  ד״ה אפילו
 והתימה יישכ קושיא זאת. :רש״ש;
י חכמים עשה כצ״ל. !ושיש! . דעפ״  בא״ד
׳ ל דגבי מכר כו ״ י  ד״ה כמה. ו
. תימה ׳ ת אבל כו׳ שוחקות כו  מצומצמו
 להרי אמה שותקת ימירה מצי אצכע על עוצכת
 כמ״ש כליש עילוכין, וא״כ לט״ז אמות ח׳
 אצכעות שהם כ״ט, והל״ל לענין מכל ט״ז אמה
 ישליש. ואולי מצומצמוח לקאמלי לא עוצכות אלא
 פחוח כ״ש משוחקות. ולסמש״כ הלשכ״ס
 ללענין כלאיס החמילו, כלא״ה ל״ק. ואין
 להקשוח ללכליהס ללגכי מכל למה סגי כל׳׳א
 הלא הן פתותין מל״א שוחקוח לכלאים. משוס
 לגס ל״א לכלאים אינן שוחקות כלמוכח
 כעילוכין(ג כ׳). .רש״ש.

 דף פג ע״כ
 גמרא. בעא מיניה הלל מרבי. שמא היה זה
 נינו ונכדו של לכי, ולאה לכי כני רכעיס, שכנו
p ל״ג כנו של לכי) הלל שמו,  של ל״י נשיאה (
 והוא לור עשירי להלל הזקן ראש שלשלח משפחה
 קלושה זו, וזה הלל האחרון שכו נסחיימה
 שושילחא דל״ג [עי׳ גיטין נו:], אחליו לא נודעה
 לו עול אס נשאל לה שם ושאלית כאלץ ולא
 נקלאת כשם, אך כספל סכוכ ל׳ פחחיה מזכיל
 שלאה כאל״י אלס חכם אחל ל׳ נהולאי שמו
 מכני כניו של לכי. ;יעב-ץ׳

 בעא מיניה הלל מרבי. נ״כ נלע״ד לצ״ל
 מרבא, עי׳ ביצה כו ע״כ כעי מיניה כוי.

 !,ר׳ ״א מבו!

 רב אמר כשורה. בירושלמי שביעיח פ״א ה״ב
 החליפו שטחן, דרב ש״ל כחצובה ושמואל ס״ל
 כשורה, וא״ר יוסי ממן אתאמרת ולא הבא א״ר
 יונה אף הכא אמאמרמ בקרובים א״ל ר׳ מנא
 ואם בקרובים והא מנינן כדי שיהא הבקר כו׳
 אימא חמי בשעה שהבקר עובר בכליו השרשיס
 מהלכין מן הצל, בשעה שאין הבקר כו׳ אין
 שרשיס מהלכין מן הצל ועי׳ הגהה הגל״א
 לגריס א״ל ל׳ מנא ואם בקלוביס איחא חמי
 כשעה שהוא כחצובה השלשים מהלכין מן הצד
 כשעה שהוא כשולה אין השלשיס מהלכין מן
 הצד, וכאל ככאולו שאין לחלק כין כחצוכה כיו
 כשולה. וכענ״ל אמלחי להעמיד הגי׳ הישנה ענ
 מכונה, להכא אמל מ״ל כשולה כ״ש כחצובה
 מ״ל כחצובה אכל כשולה לא אכל בשביעית הו״ל
 איפכא מ״ל כחצובה חולשין כל כ״ס כשכילן כ״ש
 כשולה שכיח לחלוש ביניהם למומר כל הכ״ס,
 ןוא״כ אפשל דאינה מוחלפח דהכא לעטן מכירה
 אמל לכ לכוחא לאפילו כשולה מכול והתם
 כשכיעיח הוי הלכוחא איפכא לאפילו כחצובה

 וכמה יהא ביניהם. (כ״כ לז) (צ״ל לו ע״כ
 חוס׳ ל״ה ממטע). !לבוש:

א עד שמנה. הוא כעין פלוגחא ״ ד  מ
 לכירושלמי כלאים פ״ל ה״ו ל״א ול׳ יולן, ועי׳
 ילושלמי כלאים פ״ה ה״ל פ״ו ה״ל ומ״ש
 ככלאיס ס״ל שם. (יפ״עו

 כרם הנטועה. לקמן סג ע״א ל״ה כמה,
 עילוכין יא ע״א ל״ה לכלאים, שכח סה ע״כ
 ל״ה והא, מנחוח יח ע״כ ל״ה ואמל, וע״ש לא
 ע״כ ל״ה שלא. !מא״!׳

 רשב״ם. ד״ה א״ל. לעולם כר״ע,
. צ״ל לפריש [וכ׳׳ה כלפו׳׳י]. ך״ י  ״דפר

 וו— ג ליפשיץ!

 ד״ה דמי לא מודה כוי. דאמרן בחזקה
 הבתים. נ״כ רף לז ע״כ ועי׳ כחוש׳ שם.

 !ו״ש מדסוי!

. אכל כו׳ ורען  ד״ה אותן אורה וסלו מי ז
 פשיטא לן כו׳ כצ״ל. ו:רש״ש!

זרע את הניר. החרישה ריקנית  ד״ה ו
. ל״ד שזרע כל הט״ז דהא לפי ׳ ז כו ״  דהוי ט
 דמשמע מדבריו לקמן כד״ה והחירוה, הכ׳
 שורוח שהפן שערן הוי כרס. (ונ״ל דאין זה אלא
 חומרא כעלמא בכלאים וכמש״כ לקמן בד״ה
 רואין אכל לעני[ קניית הקרקע אין הענפים
 ממעטים אמ האדר וכדמוכמ לקמן כדבריו
 כד״ה אי ממקום מחכ), וא״כ צריך להרחיק
 מהן כדי עכודח הכרם (שהוא ד״א) כמ״ש
 המיס׳. ;וש״ש:

ז ״ יר ט ר ליה או  ד״ה והתירוה כו׳. דבצי
 אמוח. נ״כ צ״ע הא אי׳ דף שאח״ז ע״א
 למולמן מעיקר אילן ולא מנוסוח, והר״ש כסוף
 פ״ל לכלאים פי׳ ללכך היה מהפך כלי שלא יהיה

 הזלעים חחח הגפנים לאסור בכלאים ע״ש.
ש מ־וסויו י ו ! 

 תוספות. ד״ה (כע״א) מחקיף. ארעא
 ובתי ארעא כצ״ל. !וש״ש!

גופני דיקלי. שס ליחא כן . דיקלי ו ד  בא״
 להליא, אכל מכללא שמעינן לה מהא לאיחא שס
 אילני וגופני, אילני וכש״כ מקלי לעליסי מאילני
 יע״ש כסיס׳. .רשי-ש!
ש להן דרך. ׳ י י רבינו נלמד כו  ד״ה מדבר
 נ״כ עיין מהרש״ל. !ר״ב רנשבורג׳

בי כרם. ו לצד א׳ חשי ער ורע. ששי ז  ד״ה ו
 נ״כ פי׳ מהלש׳׳א ל׳ אמוס, וקשה א״כ מנ״ל
 להגמ׳ להוכיח מכאן לט״ז הוי מסוזליס הא גס
 כקרחח הכרם הלין כן. !ר״ש מדסוי:
די דא״צ להרחיק . והוי גפן יחי ד  בא״
ט. ססמי לכריהס כר״ע כרפ״ו ״  אלא ג
 לכלאים נגל הח״ק. וכן לעיל(יט. ולז כי). והוא
 משום לטמשלמי שם פסק ל״י כשם לכ כל״ע,
 ועי׳ כל״ש שם פ״א סוף מ״א וכלפ״ז. ;רשי-ש:

 דף פג ע״א
 גמרא. בדודא דרעותא. (כ״כ כו ע״א) מיס׳
 ל״ה אכל. ילבוש:

בש אילן. לעיל פב ע״א ׳ י  כמלוא בקר כו
 ל״ה מתקיף, ולף לו ע״כ ל״ה ממטע, מולין
 קכו ע״כ. .:מאינ׳

. אף ׳ ש כו ״ ר מ ו ״ י מי לא תנן ר ״ כר  ו
 לססס שם כמשא כל״י, י״ל לכולה ר״י קאמר
 לה כלמשני ככ״ל. או משוס לגס לאכ״צ ללקמן
 קאי טומייהו. !רש״ש!

ש אומרים הנוטע את כרמו ח׳ ״ ר מ ו ״  ר
. לפי מה שפי׳ רשכ״ס לעיל ׳  על ח׳ מותר כו
 להנופומ ממעטין אמ האדר, ע״כ צ״ל להם
 יכוונו ג״כ ע״י היפוך השעל. אכל קשה כיון
 להב׳ שומח המהופטן הרין כלס, א״כ צריך
 להלחיק מהם ככל צל כלי עכולח הכלם שהוא
 ל״א כמש״כ לעיל, א״כ לא ישאל מקום לזלוע.
 וכמו כן קשה לשיטמ המיס׳ לעיל כל״ה וזולע.
 וצ״ל דפליגי עליה לל״י כזה, וכן המ״ק לל״י
 משמע ג״כ לפליג עליה מללא הזכיל הפיכמ
 השער. ומכש״כ לפמש״כ לעיל כלעמ הלשכ׳׳ס

 לאף ל״י לא אמל אלא משוס מומרא בעלמא.
 !רש־ש ו

 אפ״ה מעשה עדיף. ע״ז ס ע״כ, שכמ כא
 ע״א, זכמיס פ״ט מ״ג כמ״י, לקמן קל ע״כ
 [יעי׳ מה שצוין שם], יע״ש מה שכמכתי
 ככללים. י מאי•! ן
ן את האמצעים כאילו אינן. עמש״ל רואי  ו
 לז ע״כ. !יפ״ע:



 הגהות בבא בתדא דף פד ע״ב - דף פז ע״ג וחידושים נא
 סי״א לתרומות ה״ל כלין הקלש ולין שמן של
 מצולע, ועי׳ מלאה הפנים שס. (מהרש״ם)
ד אסיפא קאי. וכ״ה המסקנא וק״ל ״ א ] 
 אלמולי ליה אולרי ליפלוג עליה איפלוגי לכה״ג
 פריך נס״פ שטעות הפקלון. וכאן לא שייך תילץ
 התום׳ טגמומ (מו ב׳) ל״ה גשטגל ועמש״כ
 כפ״כ לפאה מ״כ]. 1רש־ש)

 שבר צלוחית אבדה מדעת היא. [כ״ק קל
 ע״א ל״ה רכה], כ״מ כה ע״כ ל״ה ואס, [ודף
 פא ע״א ל״ה ונאנסו]. (מא״נ, לבוש)

ר צלוחיח אבידה מדעת היא. ב  אלא ש
 ונ״כ עי׳ כקצה״ס כסימן רס״א שהעיר ללעת
 הפוסקים ז״ל לאטלה מלעת הד הסקר א״כ
 כנטלה ע״מ למול כה למה תייכ על הצלותית, וכן
 ללעת הטול שם שפילש להאכ נתן לכנו גם
 הפונליון תקשה נמי למה חייכ ללכנן לשלם את
 האיסל ןע״ש]. והעלה מזה למתן לקטן הכל
 מוליס ללא הוי הסקל, ואמנם לא טאל הטעם
 דלמה עליף משאל אטלה מלעת. ונ״ל להא
 קי״ל ליש זכיה לקטן מללכנן והיאך שייך לומל
 להד הסקר, ועול לאן־ אם טמא ללגכי האכ הוי
 הסקל משוס למסל נאיט כן לעס מ״מ הקטן
 גוסו זכה כה מן ההסקל כשאל מציאה וקי״נ
 למציאת קטן לאטו, וא״כ ממילא תייכ התנווני
 לשלם לאטו מצל לקנה מסט ללכי שלוס.
 וכשהצעתי קושיית הקצה״ת לסט הגאון הגדול
 מו״ה יוסף נ״י מס״ק השיכ לי דלדידיה לא
 נהילא ליה הך קושיא כלל, דהיאך שייך לומל
 לסשיכ כהסקל להא אללכה שלתו להטא לו שמן,
 אלמא לכטות הוא שלא יפסיל ומחשכתו טכלת
 מתוך מעשיו שלא הסקילו אכל כסתם אם אתל
 מוסל לכר לכנו קטן שסיל י״ל להד הסקל כן
 השיכ לי הגאון הנ״ל. והנה אף שסכלא נכונה
 הוא, מ״מ יש ללתות להא קי״ל לכל שססמו
 יאוש אסי׳ כעומל וצוות שלא נתייאש מ״מ הוי
 הפקל וא״כ מה ככך להאכ אינו מפקילו מ״מ
 כיון שסתמו יאוש כטלה לעתו אצל כל אלם והוי
 כעומל וצוות על טסו שנסל ועל ספינתו שטכעה
 טס, ולכן מש״כ כתתלה נ״ל נכון יומל כעז״ה.

 1חש״ל)

. (כ״מ מ לבקרו ״ מן ע  הנוטל כלי מן האו
 פא ע״א) רש״י ל״ה ונאנסה. (לבוש)
כר צלוחית עסקינן. (כ״ק  הבא בחנוני מו
 קל ע״א) תוס׳ ל״ה רכה. !לבוש)
ש ש ו  רשב׳׳ם. ד״ה אבדה מדעת. ואינו ח
. כ״נ לצ״ל. (רש״ש) ׳  אם יחזירנה לבנו כו
כ כמו ׳ א״ ת. ד״ה והתנן. תימה כו ספו  תו
. עתוי״ט. ׳ ל הדומה כו ׳ חהיה ש  כו
 וקושייתו השני׳ אינה מוכנת, לאימא לנס כוונת
 הסוס׳ שיהיה טכל וממיהסס אינה לק ללמה
 יהיה תלומה. או י״ל כוונתם ראם מדל ל״מ נ׳
 סאה למוך כלי הלי הם חסליס נ׳ מיצרים, וא״כ
 כשמולם אמ״כ מהם סאה למלומה הוה כה ג״כ
 אמל מנ׳ לכל המיצד שלה והוא ישאל מולין. ולע
 להסאה שמולם למלומה צליכה להיומ מאומל
 ולא כמלה ממש כלמנן שם כפ״א מ״ז. !רש״ש!
. אכל המס מני ׳ כו דוקא בתרומה ו . ו  בא״ד
 כסיסא כמה יהא וכו׳ משמע לארישא קאי.
 ונלאה לאפשל להעמיל כגון שסלס כל על
 הכלים. (ראמ״ה)

. לא ׳ י כו י ו ם יאוש. הוי מצי לשנ  ד״ה משו
 הכנסי ל״ק להא כסכו כלכול הקולם שהמיצוי
 הוא מרומה ולאי ואפ״ה הוי קשה לר״א מהכא.
 וע״כ כוונת הקושיא הוא כמש״כ שם לקס״ל
 להכא הטעם משום ללא משיכ ליה ללוקמ וא״כ
 ליהוי כמו גלעינים לשם מ״ה ואינך למומלומ
 מטעם שכמכמי שם כס״ל, והממרץ השיכ
 ללעולס משיכ הוא לק להכא משוס יאוש כעלים
 ואילו הסקיל כהן תלומה משוכה אטו סיסקע
 שם תלומה מינה. ולפ״ז יוכל הישלאל למכלו
 לכהן וללא כהלשכ״ס שכ׳ לעיל ונותן לכהן.
 ועמש״כ לעיל(פא כי) כתל״ה אלא. (רש״שו
ן ברירה כוי. נלאה ללא ם דאי . משו  בא״ד
 המצ״ל הכי לשיטתו לר׳ אלעזר לאית לי׳ כרירה
 מדאוטימא ואפי׳ לקולא, וכדמוכח מהא לאמר
 ל׳ אלעזל כככולומ (נז:) אהא דמנן האתין
 שמלקו ומזרו ונשממפו פטוליס ממעשל כהמה
 לא שנו אלא שמלקו ט׳ כנגל י׳ וי׳ כנגל טי, פי׳
 שהוצלכו לשומא, אכל מלקו ט׳ מגל ט׳ וי׳ כנגד
 י׳ אומל זהו מלקו המגיע משעה לאשונה ומייטן
 כמעשל, ומשמע למייכין מלאוליימא קאמל
 ונכנסין לליל להמעשל ולא מיישינן שיפליש מהן
 על המיוכ. אלמא לאף לקולא אימ ליה כלילה
 וכ״כ הט״א כל״ה (לף יג), והוכימ כן מהא

ו כוי. לפי ל׳  ד״ה מצאתי גירסא ז
. נ״כ  הספרים דלא מפרשי דבהכי מיידי
 עיין מהרש״ל. (ר-י לנדא)

״ב ן בי ד לו הי ד ׳ אם מ ד (כסופו). אפי ״ א  ב
ן כוי. אולי צ״ל ט״א לוגין. (רש״ש) י ג  לו
 תוספות. ד״ה כדאמר. תימה כוי. עמש״כ
 כזה כגיטין(מכ כ׳) לכל נכון כס״ל. (רש״ש<

 דף פז ע״א
 גמרא. ה״נ קמא קמא מיפסק פסק

ן כוי. כצ״ל. ר ו לג נר ליום ו  מהיום בדי
 (רש״ש;

ש קנה. עי׳ ילושלמי קלושין ״ ם דתלש כ  משו
 ס״א ה״ה, כאן פ״ג ה״א, לשם שמואל אמל לא
 קנה כ״א קלס א׳ ומוקי לה מכסי הגל, ועמש״ל
 נל ע״א, ועי׳ כמה״ס לעיל ס״ג ה״א ל״ה כגין
 מש״ש כשם הלמכ״ן, ומה שממה על מה שציין
 הלמכ״ן לאי׳ מס״ק לקלושין הוכמה להלמכ״ס
 למיילי כשא״צ הנמלש להקלקע, ולא מצא
 הלאיה. ובענ״ל נמצא שם בירושלמי ה״ד מלוש
 ממולבה בו׳, ומולבה הלא עומלמ לסתור ע״ ש.
 (יפ־עו

׳ בעין ל לך יפה לך קרקע וכו ״ א  הב״ע ד
 משסט מיי׳ ס״ג מהלכוס מכירה. טוש״ע מו״מ
 סי' קצ״ג. !:גי מהרש״א)
 לסרסור. 3״ מ. ;מא״[)
 דאתני לרב. במוטמ נו ע״א ל״ה אמר, סולין
 קי ע״א ל״ה איכא מנא, מנמומ צג ע״א ל״ה
 ל״מ. (מא״0

. (כמוטמ נו ע״א) י בר אבדימי י ד״  אחו
 מוס׳ ל״ה אמר, (מנמומ פז צ״ל צג) ע״ג מוס׳
 ל״ה ול״מ. (לבוש;
 רשב׳׳ם. ד״ה אבל. ולא הוי אגר נטר לי
ד התחיל כו׳. ק״ק להא מ״מ  שהרי מי
 שכירות אינה משסלמס אלא כסוף. וכמו כן קשה
 כהא למרכין על השכר שהכיאו הסוס׳, ולמאי
 למסיק לכא א״ש. גס מש״כ הא כיון ליכול
 לתזול כו כוי, לכאולה יקשה הא כלא׳׳ה קי״ל
 לפועל יכול לתזול כו אפי׳ כתצי היום. ד״ל
 דמ״מ כל כמה דלא הדל כיה הוה מושכל
 לכעה׳׳כ עי׳ לקמן (קכג כ׳) תד״ה הכא. ועי׳
 כ״מ (מט.) וכמש״כ שם. ורש״ש)

ר בו דכל יום ו ל לחז כו ן די ו . הא כי ד  בא״
י נמי ב מכירה בפני עצמו הו  ויום חשו
. עמ״ש כחינורי שו״ת כת״י מ״כ ׳  אגר נטר כו
 סי׳ כז מדכרי החווח דעח סי׳ קסט ס״ק ל״ח.
 ועי׳ נקולוס הכסף סי׳ קעו מ״ש ע״ד רשכ״ם
 כאן. (מהרש״ם)

׳ את״ל כר הוא. דהא אפי  ד״ה מדה דמו
. לכאורה מ״מ ׳ די כו י ת לוקח מי  דבדשו
 יקשה א״ה עד שלא נתמלאת נמי, וכה״ג יקשה
 כדכרי המהרש״א. ואולי י״ל דססס עד שלא
 נתמלאת היא עדיין כרשות מוכר ומשנתמלאת
 נושאין אותה מיד לרשות לוקת, וע״ד שתירץ

 הש״ס לעיל(סוף דפ״ה) סתמא דמילתא כו׳.
 ;רש״ש)

מר החזק בקרקע.  תוספות. ד״ה לך. כלו
 והה״מ כתכ דקנה קרקע כשכר היסוי. ומה
 דל״א כפשוטו דקונה הסשתן כשכר, עי׳ כאשר״י
 ע״ז ס׳ השוכר אס הסועל ססי׳ כ׳. (ג׳ מהרש״א)
לו ז  ד״ה המוכר. לאו דוקא הוקרו והו
. נראה דאזלי לטעמייהו שכתכו ככ״מ (דף ׳  כו
 מט) דיוקר הד כמו אמר ליתן מתנה מועטת
 דאסור לתזור כו, וכ״כ תוס׳ לקמן. אכל לדעת
 שאט פוסקים למותל לתזור, י״ל דדוקא נקט
 הכא יוקר, משוס לאז מותל לתזול, משא״כ
 כחנס איכא איסור לחזור. ;מצפ״א)

 ד״ה מי. לרב מדות. כצ״ל. (רש״ש<

 דף פז ע״ב
׳ עם חשכה. שכת ש כו ו א ם י  גמרא. משו
 יז ע״ג, כ״ק סט, ולף נ. !מאייו)

ש בעלים. נ״כ תמיהני להול״ל ו א ם י  משו
 כקיצור גט ממונא לקולא וגט איסורא לתומלא
 כללעיל נ״ז כ׳, ואפשל דהיא היא. או להכא ליש
 תקנה ואפ״ה התילו לכתתלה ליכא להתיל

 מהנ״ל לולא דיאוש כעלים נגעו כה.
 (ר״ג ליפשיץ)

ש. ה״נ משני טלושלמי ל׳ יצתק כן או ם י  משו
 אלעזל, ועי׳ מי׳ הלמכ״ן. (יפ״ע!

ש בעלים נגעו בה. עי׳ ילושלמי או ם י  משו

. עי׳ ילושלמי ע״ז פ״ה  פסק עד שלא מדד
 ה״ו. ;יפ״ע)
ו מ ש  רשב״ם. ד״ה דמחו לה. במשקל ש
 עוכלא. לקמן(פט כ׳ ול״ל 5) מוכמ להוא שם
 מלה, ומצאמי להמוסף שהעיל כזה. (רש״ש<
לפי סדר התוספתא ן כוי. ו נ  ד״ה ומקשי
י הכי ומדסיפא כוי. עסוס׳  איכא לאקושי
 מולין ג׳ ע״א ל״ה אלא. (מהרש״ם)
ל לוקח. דמאן ו ש ת. ד״ה כלי ו ספ  תו
מאן שביק. היא לשון הגמלא לעיל  פייס ו
 (כנ.)• (רש״ש)
י עלה ׳ ומשנ ן כו טי מ בגי ״ כ . ו ד  בא״
. אכל מה יענו כלשמואל לפי מאי ׳ ו״ ח כו  די
 לס״ל ללכינא לקמן לס״ל לקונה(ועי׳ כלכריהם
 מיטין שם). וגם טו״מ ול״ל למוספי אף כל״ה,
 משמע לכלשומ מוכל מולו להו. !רש״ש)
א״ת כוי. עי׳ ככולומ (ימ כי) . ו ן  ד״ה כגו
 מל״ה אקנויי, וכמש״כ שם כס״ל. ,:רש״ש)
לה. עיין ת ומשאי . דנתן לה רשו ד  בא״
 כהר״ן קדושין דף ר״מ ע״כ ד״ה ת״ר התקדשי
 לי כמנה סגס ע״ג הסלע ומ״ש שם כגליון, עי׳
 מיס׳ לקמן דף ק׳ א׳ ד״ה כשטל, ועי׳ נימוקי
 ככ״מ עלה ק״כ ריש ע״א. >גי מהרש״א)
ג כוי. י אע״ י י מצי לדחו . והו ו  ד״ה בכלי
 וא״כ גס על פשיטומ רכא לקמן צ״ל דהוי מצי
 לדסדי כמו כן, ומסק. ירש״ש)

 דף פו ע״א
׳ דבר הגבהה. לעיל כר כו ו דמו  גמרא. כלי
 עו ע״א ד״ה ר״נ, וד״ה ססינה, כמוכומ לא
 ע״ג ד״ה אלא, קדושין כב, ודף כה ע״ג ד״ה
 ש״מ, וע״ש כו ע״א ד״ה א״נ, גיטין סה ע״א
 ד״ה כעין. !מא״נ)
 הגונב כיס בשבת. ירושלמי קדושין ס״א
 ה״ה, כ״ק פ״ג ה״ד, ומיקי שם ר״י כר׳ כון
 כאילן כיסי רכרט׳ שאין דרכן להגכיה. (יפייע.
ו כ ש ו מ  רשב״ם. ד״ה במשיכה. ש
. עמש״כ לעיל(עו כ) כדכריו, וכאן י״ל  לרשותו
 לר״ל ככליו דמוכר. ;רשייש!
ם איסור שבת  ד״ה והא כיס. אי לאו משו
. כסשוט הל״ל מלקאמר שהרי כו׳ וגניכה ׳  כו
 כאין כאסל. (רשייש!
׳ דילמא א״ת כו . ו ו י ת. ד״ה ומדכל ספו  תו
. מלשכ״ם נלאה ׳  מתורת משיכה קנה כו
 למפלש ססק על שלא מדד אין שניהם כו׳, היינו
 כססק אמל שפילקן והכניסן, א״כ המשיכה אינה
 כלום כיון לעריין לא ססק. אכל הסוס׳ מסלשי
 פסק כו׳ היינו קולס וכלמוכמ ג״כ כלכול
 הקולם. ורש״ש)
ך ש ׳ והא לא מ ך כו  ד״ה אבל. הא דפרי
. עי׳ לעיל(עז.) סל״ה אמר. (רש״שו ׳  כו

 דף פו ע״כ
 גמרא. בהמה גסה נקניח במסירה.
 ילושלמי קלושין ס״א ה״ל. דפ״ע<
ן ׳ ראשו ם סאה בסלע כו ר כשלשי  כו
ן קנה. נראה דוקא ככה״ג דהוי כמו  ראשו
 מזרה עי׳(לקמן קה.), אכל כא״ל אני מוכר לך
 כל הסכואה כור כשלשים (או סאה כסלע) הלשון
 האמרון אינו אלא הודעמ המקמ דטל למזור כו
 עד מדידה האמרונה. ולפ״ז הכריימא דד׳ מדומ
 דמיירי ככזה כדפי׳ הרשכ״ס שם כד״ה כיון
 שקכל עליו מוכר, וכן כאן כד״ה מצאמי כסיפו
 ״להסס כשהקנה לו כה״מ איירי״. המחשה
 לכסמוך ה״מ להקשוס גס ממשא משנממנאה
 מלה ללוקח. אלא לעליסא סמך לאסי׳ מימא
 לגם ככגון זה הוי כמו מזלה מ״מ כלא נממלאה
 אמאי קנה. יכמילוצו כגון לא״ל הין כו׳ לוג כו׳
 מיושנ הכל. אן כ״ז הוא היכא למעשה התנין לא
 הוה אלא כמה שמלל דהמדה שלו קנמה לו. אכל
 היכא למעשה הקניה היה ככולה, ככל נווט קנה
 והמדידה לא מעלה ולא מוללמ, וזהו שכוון
 הלשכ״ס כמש״כ למסיסא לקמט כלשומ לוקמ
 טון שקכל כוי לא פילכא היא כוי. והמהלש״א

 שכ״ע דלא הוה לומיא לרישא, ל״ל כממכ״מ.
 (רש״ש)

ו בהין. (כ״כ צ ע״א) לשכ״ס ד״ה  שנתות הי
 כיון. !לבוש!
ו בהין. לקמן צ ע״א ל״ה כמקלש,  שנתות הי
 מנתית סז ע״כ ל״ה שנסית. >מא־נ)
ך נעל. ו ן שר ו ש ל  רשכ״ם. ד״ה דםרכא. מ
 נלאה לזה צ״ל אתר סי׳ הראשון. (רש״ש)

 משיכה. נ״כ צ״ע הא מלילי. לוקת נמי מהט
 ד״ל לזה הוי הגכהה. (ר״ש מדסוי)

 דף פה ע״א
ו בכ״מ. עיין ל אדם קונין ל ו ש  גמרא. כלי

 כ״מ צט ע״א סיס׳ ל״ה טון.
 (לבוש, גלית הש״ס)

. י ר לפי שאינה רה״  ואמאי קרו לה רה״
 כה״ג כשכמ סיף ל״י, וע״ש מש ל״ז כגה״ש
 ל״ה לה״י קתני. (רש־ש)
 ברשות הלה. לקמן קכא ע״כ ל״ה תני מנה,
 ילף קמל ע״א ל״ה כהלכתא, וע״ש קמת ע״א
 ל״ה תנוהו לסלוני. (מא״״
. וכרשומ מוכל ל״א על ר שכו  או עד שי

 שישכור. דא״כ הוי קטן אגכ ולא רשות.
 (ראמ״ה)

ג בתוספתא. דהא תנן  רשב״ם. ד״ה ה״
׳ כצ״ל. כר כו ת מו  במתניתין גבי רשו

 (רש״ש)

. נ״כ ששאלו צ״ל, ו ל  ד״ה עד שלא. שהשאי
 או שהשאילו לשני הס. !יעב״ץ)
 ד״ה משנתמלאת ה״ה ברשות לוקח.
׳ כצ״ל. ועי׳ לשונו לקמן ל כו טו י ל  לקנותה ו
 (פו כ׳) כד״ה מצאתי גירסא זו. ירש״ש)
. ומסתמא הקנה לו נפקד. ז  ד״ה המופקדי
 עי׳ מהרי״ט מ״מ סימן סה. !גי מהרש״א)
. דכרים אלו ׳ . ומסתמא הקנה וכו ד  בא״
 כמיומריס. וככר טעה כהס מכס אמד למדש דין
 דהנפקד מהמסקיד לא קנה, ועיין משיכומ
 מהמ״ט סימן ס״א ודכמו כרומס לדינא,
 יכקצה״ס יכנסה״מ. ידכמ רטנו יישכ המהרי״ט
 כלוסק ע״ש. ולעל״נ סשיט שלטני מסרש עד
 שישכול מקומו מהמסקיד, דאי מהנסקל ככר
 מני לכקכלה קני ויש ככלל מאמיים מנה. אלא
 מהמסקיל שהמקום נשאל לו, וכאמילה למול לא
 סגי. ול״ל להנסקל, למממלה השאילו ע״מ שאס
 יצטלך למכול יהיה המקום קנוי ללוקס, [ולולא
 זאת ג״כ מהט משום מעמל שלשמן], ול״ש הכא
 אגכ לל״מ ליה הכא כמ״ש כגמ׳ אללא תני
 כלשימ המוכל על שישכול. להכא ל״ש אגב, כיון
 שאין המסקיל יכול להקנות הקלקע למיל ללא
 השאילו לזה. !ראמ״ה)

ל קני י מר ז ת. ד״ה כל. דבעי למי ספו  תו
. נ״כ עי׳ מהרש״א, ועי׳ כהרא״ש. ׳  כו

 (ר״ש מדסוי)

ל עי ן נראה שתו ד דאי ו ע  ד״ה ארבע. ו
 קבלה ברשות מוכר. נ״כ עי׳ ע״כ ל״ה כליו

 ול״ה כגון, ועי׳ כהרא״ש שטאר זה יפה.
 (ר״ש מדסוי)

ג בתוספתא. קדושין פ״א, וליתא שם  ד״ה ה״
 גט דשות הנפקד הגכהה או הוצאה כ״א קכלה
 ושכילס מקום, וכ״ה טלושלמי סוף שטעית,
 וגיטין פ״ת ה״א, קלושין פ״א ה״ל. וכונת
 התוס׳ נ׳ להוא למש״ ש שקבל עליו, לגי׳
 הססלים שהטאו הוא לליתא קבלה גט לשות
 הנפקד, ומוכת לס״ל ללא כפלשב״ם שכסב לגם
 גט מובל מהני קבלה. דפ״ע)
. יקנה לו כדאמר הבא. נ״ב משמע ד  בא״

 לס״ל להסיס׳ למיילי שלא בפני הלוקת.

 דף פה ע״כ
ש ״  גמרא. והא דומיא דחצר שאינה ש
 קתני. לכאורה מתצר גופא היה יכול להקשות
 לסי מאי דס״ל, להמ לא עדיפא מר״ה כמ״ש
 הלשב״ס לעיל. אמנם מצינו כה״ג בב״מ (יד ב׳)
 ע״ש בסל״ה סיסא. או משוס מ״ל למיימ לנסן
 להם לשוס למדוד שם דימיא דמלה שאינה ש״ש

 לקסני, אבל א״כ גם מלומיא לא קשה כ״כ.
 (רש״שן

ל קונה. גיטין עח ע״א ל״ה בגון, ו ש  כלי
 קדושין כה ע״ב ל״ה ש״מ, ב״מ סז ע״ב לש״י
 ד״ה ולמ״ד. (מא-״
 רבי יוחנן אמר מקום. טלושלמי גיטין פ״ח
 ה״א א״ר יותנן במשתמשת בה, ומפרש ר׳ ייסי
 שמשתמשת באותה שעה, ושם האי לר״ל להבא,
 ומסלש ל׳ ייסי יהוא שמגבהת מתמתה היינו
 כשעומלמ נגבהה חלתה עמה יהיינו סלדה בה,
 והוא ללא כגמ׳ לילן לר״ל. דפ״ע)
. [כמובומ פל ע״ב ל״ה ו ו ופועלי ך חמרי ש  מ
 אגל, ע״ז עא ע״ג ל״ה שמעמ], ב״מ ט ע״ב
 ל״ה משיך. ;מא־נ, לבוש)



 נכ הגהות כבא כתרא דף פז ע״כ - דף צ ע״א וחידושים
׳. שהרי ל כו אמר לו שקו  ד״ה לא י

 ההכרעות הוא טפח לא מכריע כצ״ל.
 !ר״ש מדסוי;

׳ שהרי ההכרעות הוא לא היא כו . ו  בא״ד
 טפח ומכריע רבע הכרע ליטרא כצ״ל.
 והמכוון הוא שכמות הכרע טפח לעולם לפי ערך
 כובד דבר הנשקל, דכמו שאם הנשקל ליטרא
 הכרעת טפתו הוא א׳ ממאה לליטרא, כן לעשרה
 ליטרות הוא א׳ ממאה לעשרה ליטרות, וכן
 ברבע ליטרא הכרעת טפתו א׳ ממאה לרבע
 ליטרא, ועי׳ בסמ״ע סי׳ רלא סקכ״ה. ולא
 סקשה מהא דלקמן דשל גרומי ושל צמרים דבעי
 הכרעתם ב׳ וג׳ טסתיס לסי׳ הרשב״ס שם,
 דש״ה שהקנה שלהם יותר גדול, וזה ידוע דלפי
 ערך ריחוקו מהלשון שהוא באמצעו כן הוא ערך
 הכרעחו. אך לכאורה קשה למש״ב הרשב׳׳ס
 במשנה לנפיש יוחר מלאי הכרע טפח בדבר קל,
 וי״ל להחם משום הכרעח כובל הכף שהוא שוה
 בכל הנשקלים. !רש-ש.

 דף פט ע״ב
ל חנוני ט מאזנים ש ל חנינא חו ״ מ  מאי ק
. כפי פי׳ הלשב״ס בטולטני ה״ל להש״ס ׳  כו
 להקשוח ממשנה הקולמח שם חוט מאזנים של
 זהבים כו׳ ג׳ אצבעוח. וי״ל ע״ס מש״כ התוס׳
 בססחים (קב ב׳) בל״ה מיחיבי ועמש״כ שם.
 וק״ל מלוע לא חט שם שיעולא ליגלומי. ולא
 עול אלא לבחוספחא שם חני חוט מאזנים של

 שוקלי מחכוח טסחיים וע״ש בל״ש וצ״ע.
 ורש״שו

. (נלה כו ע״א) סוסי ל״ה ׳ ט מאזנים וכו  חו
 וחו. ילבוש!

׳. הוא משנה פי״ז ז כו ב״ לן ארי  על כו
 דכלים. ויעב״ץ)
 אוי לי אם אומר. קה״ר רפ״ו. (יפ-ע!
 כי ישרים. נזיר כג ע״א. ;מא״נ<
 במדה זו מדידת קרקע. ח״כ קלושים פ״ח.
 ויפ״עי

. לפי׳ ׳ ורביעית וחצי תומן ו להין כו  ק״
 הרשב״ם לחומן הוא שמיניח הקב, א״כ חציו
 היינו לביעיח. והב״ח הוסיף עול כאן חומן ועל
 הלאשוניס אנו מצטעליס כו׳ להלי הוא חצי לוג.
 לכן הנכון כסי גי׳ הישנה שהביא המהלש״א
 בלשב״ס לחומן להכא הוא שמיניח הלוג. ולע
 לבמהלש״א יש ט״ס וכצ״ל לבהך בלייחא לפי גי׳
 החוספחא שכ׳ לשב״ס כו׳. ,:רש-שז
. נגזל מלשון אלמיח חמניא. (יעב״ץו  והומן
 רשב״ס. ד״ה דמתרמי בה״ש. א״נ
. לס״ז נראה לקאי ולא היא ׳  הלוקח עצמו כו
 אף על אחרא דחתימי, והסוסקים לא כתבו כן.

 ;1־ש״ש:

ג ׳ ואם שמינית הלו . איכא כו  ד״ה תומן
 הוא היינו עוכלא. לסי הגי׳ בדבריו לעיל
 דעוכלא הוא אחד מחמשה ברובע ודאי צריך
 למחוק זה וכ״נ מהמהרש״א. וגס לסי גי׳ א׳
 משמונה במבע נלאה מהמהלש״א דל״ג לה.
 ומה שנלאה מלבליו ללגי׳ זו כוונה הלשב״ם
 במש״כ מאי האי לקסריך כוי, לל״ל הלא הן
 שזין. חמוה דיוחל ה״ל להקשוח לאיך חשיב להו
 בבלייחא לחלחי. ואולי למותן אינן שווה לזה
 ממבע וזה עגול או לזה גבוה וקצל וזה נמוך
 ורחב. 1רש״ש)

ש להן בית י  תוספות. ד״ה כדרך. וקנה ש
 קבול. כלאיסא שם בפי״ז מט״ז ע״ש. ורש-שו
ש ר״ת לפי ר פ מ . ו ן א יטמי  ד״ה של
. וכן איתא ׳  שהמלח מיקל המשקל כו
 בחוספחא מפני שהן חסמן. !רש-ש:.

 דף צ ע״א
 וחצי תומן ועוכלא. (ססחיס קט ע״א) חוס׳
 ל״ה חמניחא. 1לבוש:<
׳ קורטוב. ר״ה יג ע״א ל״ה חסר, כלא כו עו  ו
 ססחיס קט ע״א ל״ה חמניחא, כחובוח כג ע״א
 ל״ה מחו, סוטה ח ע״ב ל״ה סומן, עלטן יט
 ע״א ל״ה לבחל לשקלי, מנחוח קג ע״ב, מכוח
 ל ע״ב. !מא״נו

. צ״ל בלובע. ע״  אחד מחמשה ״ברבי
 !ר״ש מדסוי!

ן. שבח קיל ע״א, עירובין קג י ז  כהנים זרי
 ע״א. וחא״נ)

ן הן. ירושלמי פסחים פ״ב ה״ז, י ז  כהנים זרי
 שקלים פ״ב ה״ב וסוף פ״ל. ובמע״ש פ״ג ה״ב,

 במשקל מכריע טפח. וקשה ממשקל יבש
 להכרעחו ג״כ טפח וגירומיו הוא א׳ מר׳ או
 מחי. וכמו כן קשה מדוע בהכלעה שניהם שדם
 ובגלומיס מחולקים. !רש״שו
 ד״ה שזה נאמר בהן אל. ול׳׳ה ואלה
 הל״א. !ר״ש מדסוי;
טי מדות מכרת. ולא משום  ד״ה למעו
ש מעצמו כו׳. ״ ז ן אדם דן ג ׳ דאי ש כו ״ ז  ג
 הן חועבה חועבה כבר נסקבלה לגז״ש לרי״ש
 בסנהדרין (נל בי) ע״ש בלש״י ל״ה וגס קרש
 בלה״ע. ורש״ש)
ד בהתחלתה . דמי ׳ ט כו ו י ל הד ז  ד״ה ג
ל קרי לה חוטא כוי. עי׳ בה״ג חוס׳ ז  ג
 ברכות ח׳ ע״ב. !מהרש״םו
ת. ד״ה התם. כדאמר ביבמות (כב ספו  תו
 בי) כצ״ל, ולהמגיה בגליון אישתמיט זה. ,רש״ש!
. והר״ח אומר כו׳. מ״מ קשה מבא  בא״ד
 על א״א לאסרה על בעלה להוה כעין גזל שגזל
 ממנו את אשתו, עי׳ חגיגה (ס״ל ט), ומש׳׳כ
 התוס׳ לעיל והוליל ממנה בן, ע״כ ל״ל
 באנוסה. ו.רש״ש1
ת תשובה.  בא״ד. דלא צוה אלא לעשו
 נוסח זה כמו שתקנתיו ישל בעיני, ומ״ש בגליון
 משם ס״א אין ט טעם. :יעב־ץ.

מ לאו ״ ׳ מ ל לרבים כו ז ג . והיכא ד ד  בא״
 תשובה מעלייתא היא. ע״ע חוס׳ לעיל ל״ה
 3'. (מהרש״ם!

 ד״ה וקללם. מוהיה אם לא תשמע. כצ״ל,
 וכן לקמן צ״ל לקאמר מוהיה אס לא חשמע.

 ורש״ש)

 דף פט ע״א
. כצ״ל. !רש״ש< ׳  מוהיה אם לא תשמע כו
׳ ל איפה כו ׳ ת״ ן כו ן מוחקי  מנין שאי
. נ״נ ע׳ טאול ׳ ל איפה כו ׳ ת״ ן כו  ומני
 הגל״א ז״ל על משלי יא פסוק א׳. ,:בנא׳־ר!
ן. ספלי תצא לצל. •יפ״ע: ן מוחקי  מנין שאי
ן כו׳. הך 3רייסא ני י ן מעי ר מניין שאי  ת״
 צ״ל קולס מהך ללעיל כפי סלר הכתוטם, וכ״מ
 מהסימן. ורשייש!

ן מעיינין. ססמ ןתצא לצל].  מנין שאי
 ויפ״ע>•

י לך ״ ׳ ל י לך בביתך כו ״ י מסורא ל  אר״
 בכיסך. גם כאן צמך להפך סלר הלרשות
 כנ״ל. !רש״שו
. ת״כ קלושים פ״ת, ן ן אגרדמי י ד  שמעמי
 ובספרי תצא [לצל], וירושלמי כאן ה״ה,
 ועמש״ל ת ע״כ ל״ה חוסי. ויפייע:
׳ מאזנים. לעיל פח ע״3 ל״ה אחל,  קרנא כו
 שבח קח ע״א, בכולוח ב״מ נ3 ע״נ ל״ה שיהא,
 סנהלרין קב ע״א רש״י ל״ה מאחל מעשמס,
 נלה כו ע״א ל״ה וסו. ,ווא״נ!

ל לקרנא. ילושלמי ה״ה לב מטי׳ א ו מ ל ש ״  א
 ריש גלוחא אגללמיס והוה מחי על מכילח׳ ולא
 על שעומא וחבשיה ל״ג אזל קרגא גביה היינו
 למש גלוחא וא״ל למלוח ולא שעלים, ועי׳
 מה״ס. :יפ״ע!
ר היה מבקש ממנו שלשה רביע  ת״
ה ש ל ל לי ש אמר לו שקו  ליטרא לא י
 רביע ליטרא אחת אחת. נ״ב לשמא יפול
 רטע הליטרא ואין הלוקח רואהו עכ״ל הרמב״ם
 פ״ח מהל׳ גניבה הי״ט, וכ״כ המחבר בש״ע
 חו״מ סימן ללא סעיף י״ל, ויעו״ש בסמ״ע
 סקכ״ו כ״ז. !:ר״ב רנשבורג:!
לן בב״א. (בכורות נ ע״ב) ו כו קל ל  אלא שו
 תוס׳ ל״ה למזלבנא. (לבוש!
ל לי אחת. עמש״ל סח  לא יאמר לו שקו
 ע״ב. (יפ״ע!

ודע. יש לסלק זה  וקנה ומתנה שלה איני י
 מהא לכתב הסוס׳ בשבועות (כ.) בל״ה איסור

 לאין לרך משנה ובלייסא שיסססק כו׳ ע״ש.
 ;רש״ש!

ע מ ש ל איפה שלמה. מ ״  רשב״ם. ד״ה ת
ג הכא וצדק כצ״ל. ;רשי־ש! ״ ל  ד
י לך בכיסך. דמצי למיכתב ״ ר ל  ד״ה ת״
י לך אבן ואבן איפה ואיפה כי אם אבן ״  ל
 ואיפה שלמה וצדק כוי. כ״נ לצ״ל, ולמש
 יהיה לך לכחיב בכל חל להוה מצי למיכללינהו
 בחלא, ועיי מהלש״ל. ,רש״ש)
ד קדמונים החקינו ״ ג דמחקני. ב  ד״ה ה״
׳ כצ״ל. 1רש״ש) ת כו  המשקלו

 בלבו לא גמל לקנוחו. ומהל״ש פ״ג ללמאי מ״ב
 משמע למפלש למשא נמי כשלא משך וחמוה.

 (רש״ש)

ן מקנח. ב״מ מח ע״א ל״ה  מתני׳. הסיטו
 נחנה. !מא-נ!
 הםיטון מקנח. ת״כ קלושים פ״ח ספלי חצא
 לצל. ייפ״ע!

. לימא י ר דאמר וכו  רשב״ם. ד״ה אימו
י. לא אבין שותא למרן. להא  דרבה תנאי וכו
 לל״י ללשלוליה שלמה, אפילו אי ס״ל לרבה
 למה יתתייב כשנטלה למול בה, הלא לזאת
 שלתס. !ראמייח!
י כוי. נ״ב ע׳ תוס׳ ן ונותן. ללו  ד״ה מעשר
 ל״ה לעשרו. ומל-וזו
. תמוה למע״ל יכול לעכב י . ונותן ללו ד  בא״

 לעצמו, כלאיסא 3סוטה [מת.] והובא בתוס׳.
 !רש״ש!

ן ם שקונה הרבה חטי משו . ו ן  ד״ה סיטו
 כוי. עי׳ מהרש׳׳א. וכן הסוס׳ 3כ״מ (מת.) ל״ה
 נתנה הטאו ראיה מכאן לסיטון הוא מוכר לכר
 לח. אולם הנ״י מסיים (אחל שכ׳ כעין ל3רי
 הלשט׳ס) וע״ז נקלא כל הגל גלול הן מי3ש הן
 מלח סיפון. (רש״ש!

 דף פח ע״ב
. זכחים ן ׳ גירומי יב להכריע כו . וחי ׳  מתני
 סכ ע״כ ל״ה כאמה, חולין נ ע״א רש״י ל״ה
 שהייה, ככולוח נ ע״א ל״ה למזלכנא. ;מא״נ!
. נראה פירושו ן ן בעי קל לו עי  היה שו
 להמשקל הוא שוה כלא הכרעה כמו העינים
 שעומריס כקו שוה. או ילצה שמעיין הטיב
 כהמשהל (וכטשנא לכלייחא לקמן אין מעיינין
 כו׳) נהעמילו כמכוון, והוא כלשון המקרא
 (כמלכל יל). (רש״שו
. (זכחיס סכ ע״כ) חוס׳ ל״ה ן ו גירומי  נותן ל
 כאמה. !לבוש!
ש. ומשמע שאין נוחנין דו ג  למחוק לא י
 וויתור כלל. וקשה מ״ש ממשקל, להא גם גט
 מלה כחיכ וצלק. ועי׳ כלשכ׳׳ס לקמן כגמרא
 ל״ה וצלק. !רש״ש!
ך ותן לו. קדושין ח ע״כ ל ש  גמרא. צדק מ
 ל״ה צלקה, [כ״מ מט ע״א, חולין קלל ע״א].

 (לבוש, מא״נ)

ך ותן לו. חולין(קלל.). (רשי־ש) ל ש  צדק מ
 לאחד מעשרה בליטרא. כילושלמי ה״ה
 איחא א״ר כא כר ממל כעשיריוח חייכ להכריע
 לו טפח, ופי׳ לההכרעה טפח האמור כמחט׳
 הוא כמקום הכלעה א׳ מעשלה, אכל כמקום
 חלק העשרים חצי טפח, ומשמע דהעשיליות היא
 נגד משקל הסחולה הנשקל ולא עשלה כליטלא
 שהוא א׳ ממאה. ;יפ״עו
ת כו׳ בתשובה. לעיל ל מדו ן ש נשי  קשה עו
 לה ע״כ ל״ה לחטא, כ״מ עא ע״א, ע״ז טו
 ע״כ. (מא״נ)

 אל קשה הוא. ב״ל פ״ב וסס״ל. !יפ״ע!
. עיין ׳ ל גבוה כו ז ט מג ו י ל הד ז  קשה ג
 פסיקחא לבחי פ׳ כ״ג. שצפ״א)
וט. במד׳׳ל פ״ח. (יפ״ע: ל הדי ז  קשה ג
. עי׳ ׳ ל גבוה כו ז ט יותר מג ו ל הדי ז  קשה ג
 פנים יפוח סוף פ׳ ויקרא מ״ש בזה. !מהרש״ם)
. מגילה ד ע״א, ׳  בוא וראה שלא כמדת כו
 ודף לא ע״ב ד״ה משה, יומא עה ע״א, קדושין
 ד׳ סא, נדרים מ ע״א, מנחוח צ ע׳׳ב. !מא״ו!
 ברכן בעשרים ושהים. עי׳ ויק״ר סל״ה,
 תנחומא ראה ר; חנדב״א ח״א סי׳ יח. 1יפ״ע<
 וקללן בכ״ב. מ״מ לטובה נתבוין בכך כמ״ש
 בססל הזוהר [חדש, ס׳ כי מבא], ועיין דברינו
 בשאגת אליה. (יעביץ)
לו ד בגסה. ואפי מו  רשב״ם. ד״ה לא י
ן נמי א״א למחוק כ״כ  במקום שמוחקי
. כל זה הלשון והנמשו אין לו הבנה, ונלאה ׳  כו
 שנשתבש בהעמק, ועיין ממם שמיס. !יעב״ץ)
׳ד. כל כך בצמצום. נ״ב פי׳ הלקה אינו  בא׳
 יכול למחוק כל כך כמו הגסה, וא״כ מפסיל
 הקונה, וסברא זו מסלש בלבול שאחל זה. ויש
 ללמוד לס״ל ללשב״ם לבמקום שגולשין דרכן
 לשקול אחל המלילה ולו״ק. !חיש מדסוי)
 ד״ה וצדק. אע״פ שבאבן שלמה שקלת
 כו׳ ב״נ לצ״ל. !רש״ש!
ר א׳ ממאה עו א דשי ״  ד״ה אחד מיי. פ

 לאמר ר׳ אלעזר בע״ז(נג:) ע״ש, וכ״כ אלאמר
 ל״א בספ״ב לחגיגה. ולס״ז נסחלקה קושייח
 סוס׳ כאן לטון לל״א הוא לקשיא לי׳ לא המצ״ל
 למלי׳ הכי. מיהו למ״ל א״ב בלאולייסא ולאי
 לאיכא למימל למש״ה הוי חלומה לבשעח
 קמאח שם א״י איזו יהי׳ למטה, ולפ״ז נלאה
 לגס במעשלומ הלין כן. ומ״ש המוס׳ לעיל
 בסמוך ללוקא בסרומה אמר להרכינה ומוצה הוי
 מרומה אבל לעטן מעשרומ לא להמלכה
 במעשרומ מעשרומיו מקולקלין אכמי לא אסיק
 אלעמייהו טעמא לבלילה, אבל לסמ״ש כאן ולאי
 הוי גס במעשל כן. והמשנה למלך בפי׳׳א
 למלומומ לא הביא לק לבלי המוס׳ ללעיל ולא
 לבלי מוס׳ הללו ולא לק בזה. ינזצפ״א)
. איזה יהא למטה. נלאה לס״ל  בא״ר
 לטעמא לממני׳ משום למיישינן שמא המצוי אינו
 מהאחלון למול, אלא מכ״א נשאל מעט, הלכך
 גם בחלומה אינו לכל היוחר רק מלומע. וקחני
 לצריך להוליכה לכהן. ובהט נ״ל לפרש הימשלמי
 חלומוח פי״א מ״ח. לאל״י ליח כאן של מוכל
 אלא של לוקח. לאו ללינא קאמל. לא״כ הל״ל
 הכא באחלה. אלא ל״ל ללא חלינן שהוא משל
 המוכל הקולמין לק להוה מזו של הלוקח. ומכל
 מקום הוי של המוכל מטעם אחל כלמפלש
 משוס יאוש. !ראמ״ה

וכל להקדיש מה  ד״ה הלוקח. אמאי לא י
ר ל ביד אחרים כמו שהמשכי  שהשאי
. וכ״כ הרא״ש. אך אין ׳ ל להקדיש ובו כו  י
 הנלון לומה ללאיה, לשאט ההיא לפ׳ האומר
 משקלי לאייהי בטח המושכל וחשיב כקלקע
 לענין זה ועומלח בלשוח בעליה ויבול להקמשה
 אעפ״י שמושכלח אצל אחמם. אבל ההיא ללקמן
 לאיירי מטלטלין איכא למימל לא״י להקדישן
 כשהן מושכלין או מושאלין טל אחל ללא הוו
 בלשוחו. וחילוק זה כתב מהלש״ל בהליא ביש״ש
 בב״ק פ״ה. וחדע לאין לאיה מקלקע למטלטלין
 שהמ בפ״ה דב״מ (ז.) גבי עובדא דמסוחא
 למסיק לחלק בין מסוחא לקלקע למסוחא
 למטלטלין למקלקע יכול להקליש אף שהוא טל
 חטלו וכפל בו אס יכול להוציאה בליינין
 ומטלטלין א״י להקליש כשכפר, וא״כ ה״נ יש
 לחלק בין הלקע למטלטלין לעטן שאלה ושטלוח.
 ובחיבוט להלמב״ס הוכחחי שכן לעח כמה
 פוסקים. אלא שהרשב״א בחילושיו שלהי כחובוח
 כסב לגס במטלטלין שואל ושוכל מקמש לפי
 טוה״נ שבו וניחן ומקנה חלקו לאהלים והוא
 שיהא לשאי להשכיל. וע״כ גם החוס׳ והלא״ש
 כאן הט ס״ל. (מצפ״א!

׳ כצ״ל. !רש״ש! דאי דהוי כו . דהחם ו  בא״ד

 דף פח ע״א
 גמרא. הכישה נתחייב. ב״מ כה ע״ב ל״ה
 ואם, מנחות קא ע״א ל״ה אע״ג. ;מא״״
ר דאמר רבה בבע״ח. (ב״מ כה ע״ב)  אימו
 חוס׳ ל״ה ואם. !לבוש!
 דאנקטינהו ניגרא ברייחא. ב״ק קיח ב׳
 ושם. ;רש״ש:

. ב״מ ו ע״א ל״ה הקמשה, ן  הרי הן מוקדשי
 נללים מח, ב״ק ע ע״א ל״ה לא, שבועוח לג

 ע״ב ל״ה היכא, בכולוח מט ע״א ל״ה ה״מ.
 (מא״0

. עמ״ש נו שלו ש דבר שאי  אין אדם מקדי
 ביפ׳׳ע ב״מ י׳ ע״א. (יפ״ע:
 אבל לא קייצי דמייהו. (שבועוח לג ע״3)
 תוס׳ ל״ה היכא, (בכורות מט ע״א) חוס׳ ל״ה
 ה״מ. לבוש!

. יומא [ גמר בלבו  הלוקח ירק מן השוק. [
 ת ע״ב ל״ה תנן, [שטעות כו ע״ב, ב״מ כו ע״א

 ל״ה לא הותלו, נלה טו ע״ב ל״ה כלי].
 !:לבוש, נזא״0

 הלוקח ירק מן השוק. תוסססא לס״ל
 דלמאי, ושם מסיק וליטול א׳ ולהניח א׳ אינו
 יכול שמא יבא אחר ליקח ונמצא מעשר מן
 המחוקן על שאינו מסיקן, וקשה אין מסיק כאן
 מעשר ונוחן לו דמי מעשר ויניח המעושר טד
 הע״ה הא יש חשש מ״ל, ועי׳ ירושלמי ס״ג
 מדמאי ה״ב כה״ג במשך דקנה ונותן עצה
 לעשות צבור בפ״ע לסימן שהוא מעושר ושלא
 יעשר עוד שוס אדם ממנו. ויפ״ע!

ם דגמר בלבו לקנות קנה. עי׳  אטו משו
 סי׳ רשב״ם. ינראה דאפי׳ משך או הגטה ג״כ
 כיון דלא אמר בפיו, דדברים שבלב אינם דברים.
 ורישא ודאי מיירי אפי׳ משך והגטה כיון דאף



 הגהות בבא בתרא דף צ ע״א - דף צנ ע״ב וחידושים נג
י דמי היכי נינהו. עי׳ חרומה הדשן ליחז  ו
 סי׳ של׳׳ו באמצע החשובה בזה. .:מהרש-םו
לא  רשב״ם. ד״ה המוסד פידות. סתם ו
רש אם לזריעה אם לאכילה. עי׳ י  פ
 בליקוטי פני יהושע בסופו מ״ש בזה מהש״ס
 לקמן. (מהרש״ם!
. דרוב זרע פשתן (כצ״ל) לא צמחו  ד״ה ו
. וכן איסא בגמרא ׳  הנקח כעולם לזריעה כו
 לקמן. וחמוה דאין יתכן זה הלא איחא בב״מ
 (קה 3׳) דבימי ר׳ אמי דכחישא ארעא היחה
 מוציאה קרוב לד׳ פעמים בזרעה. ואס בכל שנה
 יוכפל הזריעה מהקודמח ילך הדבר עד אסס
 מקום לזרוע. וצ״ל דודאי רובה לתשמיש כגון
 לשמן וכיוצא, אולם אותם הקוטן לזה קונים
 בשופי הרבה ביתד. ואותן הקונים לזריעה
 ולמאכל קונים מעט הכמות ומהן הוא רובה
 לזריעה ובהו איירי מתניתין. (רש״ש)
״ל י קי . ו ׳  ד״ה לשחיטה מכרחיו כו
 כווחיה. נ״ב וסוס׳ דף לה סוף ע״א כתבו דאין
 הלכה כסומטס בד״ה ומאי, וכן כתבו דף סג
 ריש ע״א. (ר״ש חדסוי)

ת. ד״ה זרעוני. אם מכת מדינה ו ספ  תו
רו כצ״ל. (רש׳־ש)  היא מנכה לו מן חיכו
יב לשלם אפי׳ . דאיכא למאן דמחי  בא״ד
 ההוצאה. בס׳ חו״ח כחג דאין לשון החוס׳
 מדוקדק, דהא אדרשב״ג קאי ואיהו גופיה
 מחייב ההוצאה לקמן בגמ׳, והוה להו למימר
 וכ״מ בגמ׳ דמחייב אפי׳ הוצאה. וי״ל דמדוקדק
 שפיר לפמ״ש בחי׳ לב״מ (דף עז) דחרי רשב״ג
 הוו, וההוא דהסם לא מחייב ההוצאה יפליג
 אדרשב״ג דלקמן. ולס״ז איכא למימר דה״נ
 רשב״ג דמחניחין לא מחייב ההוצאה, דלאו היינו
 רשב״ג דלקמן בגמ׳, אלא הוא רשב״ג דמייחי
 בגמ׳ דב״מ דלא מחייב ההוצאה. ימצפ״א;

ף צב ע״ב  ד
. (3״מ יד ׳ מי כו  גמרא. אי דליכא לאשתלו
 ע״א) תוס׳ ד״ה עד. :לבושו
. עמש״כ בזה 3ר״ס המנית ׳ י אינשי כו  דאמר
 3ס״ד. 1וש״ש;
 כי אזלינן בתר דוכא באיסורא. בירושלמי
 ב״ק ס״ה ה״א כתוטת ס״3 ה״א משמע דלכ״ע
 דינא הכי ועי׳ שנו״א להגר״א, ובביאורו
 לירושלמי שטעית ס״ה דטעס רב בשור משוס
 דאין דרך לשתוט מיד. (יפ״עו
 בממונא לא. (סנהדרין ג ע״3) תוס׳ ד״ה דיני
 ממונות (א״ה ד3רי התוס׳ שם צנ ועי׳ ב3״ס
 בת״מ סי׳ רלב, ובשו״ת מוהר״א ששון ז״ל סי׳
 רז, ובסוף ספר גט סשוט למהר״ל בן חביב
 ז״ל). !לבושו

ש עדים שיצאת בהינומא. ירושלמי  אם י
 כתובות פ״א ה״א וברפ״ב שם. ןיפ״ע:
 ואמאי לימא הלך אחר דוב נשים.
 טרושלמי כתובות רפ״ב מוכית מזה דלא אזלינן
 בממון אחר הרוב. רפ״עיו
 ונמצא גנב. קדושין יא ע״א ד״ה קוטיסטוס,
 וד״ה הנהו קלא, כחובוח נס ע״א ד״ה
 קוביוסטוס, וד״ה הנהו, ב״מ ס ע״א ד״ה
 שסחה, חולין צא ע״ב ד״ה קוביוסטוס, גיטין פו
 ע״א ד״ה מן, וד״ה עד, בכורוס ה ע״א ד״ה
 קוביוסטוס. (מא״נו
 קוביוסטוס. (בכורות ה ע״א) סוס׳ ד״ה
 קוטוסטוס. !לבוש׳
. (גיטין פו ל  מוכתב למלכות אומר לו הש״
 ע״א) תוס׳ ד״ה מן, (ב״מ ס ע״א) תוס׳ ד״ה
 שפתה. !לבוש!
 או מוכתב. עי׳ גליון ירושלמי כאן ס״ז ה״ג.

 !יפ״ע)

. לפנינו ׳  רשב׳׳ס. ד״ה בהינומא. קלחא כו
 בכתובות (יז בי) הגי׳ קריתא. וע״ש (עב ב׳)
 קלתא שפיר דמי. !רש״שו
ג דב״ח אי אית ״ ע א ת. ד״ה אי. ו ספו  תו
. ׳ מ כו ״ ש י לא מצי מסלק ליה ב ז ו ׳ ז  לי
 וצ״ל לפ״ז דהאי מן מרי רשותיך בו׳ אינו במלוה,
 אלא שמגיע לו בעד נזקיו וכיוצא, ואפי׳ בדאית
 ליה זוזי. ורש״שו
׳ כצ״ל בלא ן לוקח כו . נוכל לחלק בי ד  בא״
 וי. !רש״ש)

ן כוי. וכ׳ נ ך לאשמעי י . דאצטר  בא״ד
 המהרש״א דס״ל כשיטת רשב״ם כוי. בפירוש

 גיירום יסה היו עושים, והיו ראויים לקבל שכרם
 משלם, והוכית זה מאותן שקרבו נכריות שנדבקו
 בשכינה ונשתכרו כמו שמצינו גס טהושע שנשא
 רתכ הזונה (אע״פ שהיתה כנענית היתה מותרת
 לו לפי שנתגיירה קודם שככש יהושע את הארץ
 כמ״ש תז״ל שלשה כתטם שלת יהושע וכוי
 ולק״מ מ״ש סוסי) כדאיתא פ״ק דמגילה [יד:]
 דאיגיירה ונסבה, וא״ת א״כ למה לא קירכ את
 הגבעונים, לזה אמר שאמנם הקים שבועסו להם
 ולא לחאס בשתי ידים, ומה שרתקס מלבא בקהל,
 זה מסט שכזבו בו, מתמת שהמתינו עד אחר
 שכבש הארץ שוב לא רשאי לקבלם, ואעס״כ שמר
 להם שבועה לסטם משורת הדין (שבטעות
 היסה, ובעינן האדם בשבועה). אבל יואש ושרף
 נחחייבו בנפשם בעבור שבעלו למואב שסשבוס
 כזכרים למשכב ולבעילה לא לשם אישוח, דבגיוחן
 לית בהו תתנות, תדע שהרי משנחגיירה רוס
 זכתה ויצאה ממנה מלכות בית דוד, והיינו דאהט
 נמי לטס הרכטס לפי שנכנסו תתת כנסי
 השכינה, וזהו כססור וסרת. שוב ראיתי שגס
 בחידושי אגדות הלך בדרך זו. אמנם במדרש זוהר
 רוח (ל״ד מד״ו) שגיירוס מחלון וכליון, אברא
 סשטא דקרא לא מוכחי הכי, אלא רוח לבדה היא
 שנחגיירה אחרי מוח מחלון, גם אלמלא נחגיירו
 שחיהן בשדה מואב, לא היחה נעמי רשאה
 לדחוחן לשוב לאלוהיהן. !יעב״ץ)
. ברו״ר ס״ב על רחב שכזבה ן  אלו אנשי גבעו
 גמלך יריחו, ואח״כ כדמסרש לה על בני אלימלך
 מפרש גס כוזיגא עליהם, וגססרי גהעלוחך שס
 ככגמ׳, ועל שרף איתא שם ששרפו גניהם
 לעטדת כוכטס. !יפי•ע!
 שנשאו נשים מואביות. כרו״ר שם על רחג
 שגאחה ונדגקה גישראל ועשחה מעשיה לאטה
 שגשמים, וכן ויושט לחם שנדגקה שקגלו התורה
 דכחיב בה לכו לחמו בלחמי, ואת״כ איתא על בני
 אלימלך שנשאו כוי. (יפ״ש
 ששבה ונדבקה בבית לחם יהודה. ר״ל
 אחר שכבר היחה למחלון שהיה מטח לחם שבה
 עוד הפעם להדבק בבועז. ירש״ש!
. נראה משוס דאיתא ׳ ן כו ו סנהדרי גדרה ז  ו
 במ״ר פ׳ דתי לא יסור שבט מיהודה זו סנהדרין
 טי. !רש״שן

. ת״כ בהר פ״ד. רפ״ע: ן  בלא םלמנטו
. ח״כ בחקתי פ״ג. שן ו ל המי כ ד ש מ ל  מ

 ;יפ־יע)

. [ססחים מב ע״ב], לי עתיקי מעלי  כל מי
דן קת ע״ב ד״ה אתד, [כתובות כד ע״א ד״ה  ו
 שני קדם, נזיר לא ע״ב רש״י ד״ה הא], ב״מ ס
 ע״א ד״ה וא״צ. !מאת. לבוש!

ף צב ע״א  ד
. (ב״ב סא ׳ רו כו ר לחבי ו כר ש  גמרא. המו
 ע״ב) תוס׳ ד״ה ארעתא, (קלה ע״א) תוס׳ ד״ה
 אביי. :לבושו
׳ אחר נמצא נגחן כו ׳ ו ר כו ו כר ש  המו
 רוב. לעיל ב ע״א ד״ה ויתלוקו, ודף סא ע״ב
 ד״ה ארעתא, ועיין קלה ע״א ד״ה אטי, ודף כג
 ע״ב ד״ה תוץ, וע״ש צת ע״א ברשב״ם, יבמות
 סז ע״ב ד״ה אין תוששין, ודף סה ע״א ד״ה
 נשאת, יומא כה ע״א ד״ה להתזיר, כתובות יג
 ע״א, וע״ש ע״ב ד״ה ור״י, ודף טו ע״ב ד״ה
 להחזיר, ועיין טז ע״א ד״ה כיון, ודף עו ע״א
 ד״ה על, ודף צג, וע״ש צג ע״ג, גיטין עח ע״ג
 ד״ה מחצה, ע״ז טו ע״א ד״ה אימור, ג״ק כז
 ע״א ד״ה המניח, ודף מו ע״א ד״ה ונחזי, ג״מ
 יד ע״א ד״ה עד, ודף כ ע״ג ד״ה אסורא, וע״ש
 כג ע״א ד״ה והא איכא, סנהדרין ג ע״ג ד״ה
 ד״מ, ודף סט ע״ג, חולין י ע״א, ודף נא ע״א
 גרא״ש, ככורוח נ ע״א ד״ה וא״א, ודף מט
 ע״א. (מא״נ)

רו ונמצא נגחן. נ״ג עי׳ ר לחבי ו  המוכר ש
 טרושלמי דשגיעית ס״ה על משנה אלו כלים
 שאין האומן רשאי למוכרן יע׳׳ש. (רז״ו הלוי!
ר לחברו ונמצא נגחן. עמ״ש ו כר ש  המו
 גכ״ק ר״פ המניח ור״פ הפרה. !יפ״ע:
א לרדיא. (כ״ק כז ע״א) חוס׳ ד״ה  אי לרדי
 ואיכא. (לבוש)
ן לנכסתא לנכסתא בי י אי גברא דז ליחז  ו
. עי׳ גרא׳׳ש פ״ג דנ״מ סי׳ כ״ד דסחס ׳  כו
 יחמי זגני לרדיא, וע״ש דגט מוס שאינו יכול
 לחיוח עד יום השוק גם אי זטן לשחיטה הוי
 מוס. ןימהוש״ם)

 ופס״ד, רו״ר פ״א, ושם ארשב״ג אימחי כו׳.
 (יפ״ע!

ו םאתים בסלע. הוא כפל  אלא א״כ עמד
 שער הנהוג כדלעיל(ט.) מד׳ סאין בסלע.

 !רש״ש;

ץ ר א צאו מ  ומפני מה נענשו מפני שי
. עי׳ רש״א בח׳׳א. ׳ ל שנאמר ותהם כו ״ ח  ל
 ול״נ ברור שחסר מהגמרא כאן, וצ״ל כמו
 דאיחא בחוספחא ס״ה דמס׳ ע״ז, וז״ל ועל
 שיצא לח״ל מח הוא ובניו ברעב והיו כל ישראל
 קיימין על אדמחן שנאמר וחהם כל העיר עליהן
 מלמד שכל העיר קייממ כר. :רש״ש;
 אותו היום שבאת. רו״ר פ״ג, וירושלמי פ״ק
 דכחוטח ה״א. :יפ״עו
׳ לתשובת האפיקורסים.  אבצן זה בועז כו
 ברכוח יח ע״א ד״ה שט, סובה בז ע״ב רש״י
 ד״ה שלא העמיד, כחובוח ז ע״א ד״ה בועז,
 וע״ש ע״ב ד״ה והא בועז, ודף קי ע״ב, יבמוח
 מח ע״ב ד״ה אשר, נזיר כג ע״ב ד״ה בח בנו,
 ב״מ פד ע״א ד״א אמר, סנהדרין לו ע״א רש״י
 ד״ה הוה, גיטין טו ע״ב, שבס ל ע״ב, לקמן קטז
 ע״א ברשב״ם ד״ה לא חהא חורה. ומאי׳!)
 אבצן זה בעז מאי ל,מ״ל כוי. עי׳ בחוגוח
 ז׳, ועי׳ אור צבי דרוש לשבועות. (מהרש-ם!
. ברו״ר ס״ו, וחנחומא בהר, ן שלמו  אלימלך ו
 רבנן וריב״ל רבנן סברין טוב ואלימלך ובועז
 אחיס היו, וריב״ל אמר שלמון ואלימלך וטוב
 אחים ע״ש. !יפ״ע!
ן צללפונית. עי׳ מ״ר נשא ו ש מ ש  אימיה ד

 פ״י בדרשס פרשח ויהי איש אחד מצרעה.
 !רש״ש;

. במד״ר פ״י והיא משבט ן  אימיה דשמשו
 יהודה כמ״ש דה״א ד׳, וע״ע שם למה נקראה
 בן, ובמדרש משלי לא, אג״ב סנ״ב. ;יפ״ע)
 הצללפונית. החי״ו ט״ס וצ״ל הצללפוני, היא
 נזכרח בדברי הימים (א׳ ד׳) במשפחוח הצרעחי,
 שעל שמה נקרא שם העיר צרעה שהיא מקומו
 של מנוח אט שמשון. !יעב״ץ;
 בקרדו. היא ארץ אררט שסרגם אונקלוס
 [בראשיח ח, ד] קרדו. (יעב״ץ!
׳ ע כו . שמפקי ן וצאי  רשב״ם. ד״ה אין י
 כצ״ל. !רש״שו
. נ״ב שהי׳ בן ׳ ן כו תי ד חד דמשי לי או  ד״ה ו
 מנוח שאמר עליו כודנא עקרה. >מל״ה;
ת. ד״ה אימתי. הימה אם אינו ספו  תו
. נ״ל דר״ש לא קאי ׳ ׳ מה יעשה כו צא כו  מו
 אעמדו סאחיים בסלע, אלא ה״ק אימחי מוחר
 לצאס כו׳, ולא שנא עמדו סאסייס או אלף, בסלע
 לא מפליג מידי. ייעב-ץ!

ף צא ע״ב  ד
ש גרגותא. ברכות נח ע״א, קדושין י  גמרא. ר
 עו ע״ב, גיטין ס ע״ב. ימא-[)
אלא מפני מה נענשו שהיה להם לבקש  ו
. ע׳ כתובות (דף קו.). ׳ רן כו  רחמים על דו

 (מצפ״א!

ן ו קיימי  דאמר ר׳ יוחנן נהירנא כד הו
. עי׳ מש״כ בזה ׳  ארבעה םאין בסלע כו
 בתענית [יט, ב]. !רש״ש)
א למדנח קרחא עלי ן פו  לא הוי מתגרי
 מריח פיתא מייתין. נ״ב ר״ל פועלים לעבוד
 את האדמה לא נמצא מי שישכרם מתמת
 דתבואה מצוי להם הרבה וא״צ לעבוד אדמה,
 ואס״ה מתו במזרת העיר שהובא שם רית פת
 מרות מערטת דקשה כלפי רות מזרת כדמוכת
 מדסנן בפ״ב דאין עושין בורסקי רק למזרח עיר,

 ומחו ברעב למזרח דלא היה מעוח מצוי.
ו״ג ליפשיץ! ! 

 טליא וטלייתאץיבמוח דף קיד], לקמן קמב
 ע״ב רשב״ס ד״ה טליא. :מאת, לבוש!
אש שנתיאשו מן הגאולה. ברו״ר פ״ב ו  י
 ייאש שנחיאשו מן החיים ועל רחב קאי, ואח״כ
 דריש שם על בני אלימלך ובשינד, ובססרי
 בהעלוחך ע״ח כבגמ׳. (יפ״ע!
 והדברים עתיקים. יבמוח טז ע״ב, מכוח כג
 ע״ב רש״י ד״ה ממני יצאו. !מא״נ)
 יוקים זה יהושע. יל״ד מאי בעי הכא, וחו
 אנשי כוזיבא למה לי, ולמאי נסיב להו קרא בהך
 עניינא, מאי שיאטייהו. ונ״ל לפרש הסשט
 והדרש כמין חומר, המכוון לומר שמחלון וכליון
 נענשו על שנשאו מואטוח בגיוחן, שאלמלא

 פססיס פ״ט ה״ח, חגיגה פ״ג ה״א וה״ג, לשון
 אוכלי חרומה זריזי[ הן. ועי׳ שבס פ״א הי״א
 מעי׳ ש פסחים שם לענין בני חבורה דפסח דג״כ
 זריזין הן. ייפ״ע)
 והמשתכר אל ישתכר יותר משתות. ב״ב
 צא ע״א חוס׳ ד״ה חד. !לבוש. מא״0

. (מנחוח ׳ ל כו ק ש מ ב ש  כל דבר שבמדה ו
 סט ע״א) חוס׳ ד״ה והאמר. !לבוש!
י אונאה. לקמן קג ע״ג  אפילו פחות מכד
 גרשג״ם, ודף קד ע״א ד״ה פחות, ג״מ כו ע״ג
 ד״ה והאמר, עירוטן יד ע״ג ד״ה ש״מ, מנתות
 סט ע״א ד״ה והאמר. ,מא••()
 והשקל עשרים גרה. קדושין יא ע״ג ד״ה
 והט. :מאת!
 רשב״ם. ד״ה וחצי שמינית גרסי׳
 בתוספתא הס״ד, ומה׳׳ד וזהו כוי. (רש״ש!
׳. שהחצי תומן אינו  ד״ה נראה בעיני כו
ל. נ״ג על עוכלא. :ר״ש מדסוי) דו  ג
ן ׳ ואי ם דאותו מכר כו  ד״ה אלא. משו
׳ כצ״ל. (רש״ש! ן כו רי ז  שניהם חו
. בה׳ דינר. כן הוגה כשה״ח. ונראה  בא״ד
 יוחר דצ״ל כה׳ פשוטים, כדכ׳ לקמן ויחזור
 (נראה דצ״ל דיסיף) לו פשוט. או להגיה שם
 דינר. (רש״ש!
ת. ד״ה והשקל. נ״ג עיין ככורוח נ׳ ספו  תו
 ע״א מיסיכי וכו׳ דסריך הש״ס ממש כתמיהחם

 ומשני כחירוצס ז״ל דהוסיסו שחוח, וצ״ע.
 (ר״ב רנשבורגו

ן ן מעי י י וסלעא עשר . כמו שח״  בא״ד
 כצ״ל. (רש״ש!
. ׳ ן (פי׳ סלעים) כו . כולהו שיתי ד  בא״
 וכח״י שלפנינו וכן כהעחק רש״י ורד״ק ט״ס
 ע״ש. ירש״ש!

׳ ה כו ש ל ו אותן ש . דאם לא הי  בא״ד
 כצ״ל. ;רש״ש!

ף צ ע״ב  ד
צר פירות. יגמות ׳ או  גמרא. דב פפא כו
 עט ע״א ד״ה דונגר, יומא פג ע״א ד״ה אוצר.
 !מא״0

ץ ישראל. ססתיס ן פירות מאר אי צי  אין מו
 נב ע״ב ד״ה ר״ס, סוטה ז ע״ג. !מאת:
ש י י דברים ש ן פירות מא״ אי צי  אין מו
. עי׳ ססחיס ׳ ן יינות כו ו פש כג  בהן חיי נ
 נ״ב ב׳ וחוס׳ ד״ה רב ספרא, ולא הקשו מכאן.
 וי״ל דרב ססרא ס״ל כר׳ יהודה בן בחירא, ועי׳
 בב״י חו״מ סי׳ רל״א מה נקרא חיי נסש, וי״ל
 דאם נטען אדעתא דהט שרי בדאיחא כה״ג

 טרושלמי פ״ג דסנהדרין ה״ט לענין ספרים.
 !מהרש״ם!

ט את ע מ מ ב״ב מתיר ביין מפני ש  רי
 התפלה. לץ היין וגו׳. (יעב״ץ)
״ל מ הוי. והא קי ״  רשב״ם. ד״ה מנה ר
׳ ולאלמנה מנה. משס  מנה כ״ה סלעים כו
 אין ראיה אלא דלא הוי ר״מ, דא״כ נסיש
 כתובתה מדבסולה אבל דלא הוי אלא מאה זוז
 דהם כ״ה סלעים לא מוכת. אולם מדלקמן(קסה
 ב׳) במשנה זוזין מאה כו׳ אין לו אלא מנה, ומשם
 (קמה.) קדשה בעשרים כו׳ ע״ש, מוכת יסה

 דמנה אינו רק כ״ה סלעים דאינון מאה זוז.
 !רש״ש;

. על ה׳ שקלים ן מ מוסיפי ״ ש  ד״ה ו
ת מעלמא. כצ״ל. ,רש״ש)  הוסיפו ששי
נה ה ראשו ש ו ד ל ל ס״ גא כוי. ו  ד״ה לפו
 קדשה לשעחה וקידשה לעתיד לבא כוי.
 עי׳ ירושלמי רס״ו דשטעיח ריב״ח אמר מל״ת
 נחחייבו וכו׳. אבל צ״ע מירושלמי שם פ״י ה״ב
 אפי׳ כמ״ד מעשרוח ד״ח מודה בשמטה שהוא
 מדבריהם ע״ש, ועי׳ בר״ש רפ״ו משביעיס,
 ועסוס׳ יבמוח פ״ב ד״ה ירושה וכוי. ד״ל כמ״ש
 הכס״מ פ״י משמטה ה״ט ופ״ד הכ״ה דהיינו
 שמיטח קרקעוח טובל. ועי׳ בסאח השלח! הל׳
 שביעיח סי׳ א׳ דין י״א מ״ש בזה. יצחק [הגה״ה
 זו מבט של המהרש״ם זלה״ה]. ימהרש״מ)
ן יצא סוד. י  ד״ה מפני שממעט. דנכנם י
 (עירוטן סה. ושם), אולם זהו דבר קטן. אבל
 הרבה דבר עליו שלמה במשלי (כג) ובגמ׳
 סנהדרין(ע.) ובמ״ר נשא פ״י ובש״מ. .:רש־ש)

 דף צא ע״א
י לח״ל. ב״ר פ״מ ן מא״ וצאי  גמרא. אין י



 נד הגהות כבא כתרא דף צב ע״כ - דף צו ע״כ וחידושים
 המצ״ל דרישי׳ חלא וטעמיה חמרא הוי מלא,
 והא דהוי שא״מ עש חלא הוא משוס למקרי
 חמרא וה״ל ב׳ שמוח עם חלא, לחילוק שם ל״מ

 להיוח כ׳ מינין אס הוא באמח מין א׳ מ״ל.

 דף צה ע״ב
 גמרא. למקפה. פסחים מל ע״א ל״ה
 המקפה. מוא־נ)

ו בפה״ג. בירושלמי סוטה ס״ח ן עלי  מברכי
 ה״ה מבלטן עליו ומזמנין עליו ומקלשין ט אח
 הכלה כו׳ ע״ש וכמה״ס, ועי׳ חישפחא כאן
 פ״ו. רפ״ע<
ל ״ ן ולא א י ל י  דשב״ם. ד״ה מרתף זה ש
ך לו אמר מרתף זה למקפה צרי  כוי. דאי
. וכ״כ הנ״י נשם הריטכ״א, ׳ ׳ ומקבל כו  כו
 והטור כר״ס רל, והה״מ בסי״ז מהל׳ מכירה
 ה״ח נשם הרמכ׳׳ן, (ומש״כ שם גחחילה וכ׳
 לטנו שמשון כו׳ נ״ל לט״ס הוא וצ״ל רני׳
 שמואל והוא הלשכ״ם. וכצ״ל שם וה״ה לינו
 כאילו א״ל מלתף זה של יין למקפה), ולכן לשון
 הכ״מ שם בס״ד ומצל שאמל של יין למקפה יפה
 כחו (והעסיקו התוי״ט), לא לייק לכלמקסה
 לחול סגי. •וש-ש:
 תוספות. ד״ה חד. תימה כו׳ אמאי מוקי
׳. המהלש״א הטן לוזהו אוצל כו׳ הוא ז כו ״  ר
 מהנרייחא. ונראה משום להיה ק״ל מה חמהו
 החוס׳ מר״ז שהוא אמורא על ר״א או רטנא.
 ואישחמיטתיה מש״כ התוס׳ ככ״מ (פא.) ל״ה
 הניחא, למקשה שם הש״ס על ר״א ורטנא
 מלל״פ לפי שהיו אחליו. ול״ז ול״פ היו כלור
 אחל שס (לל.) וכן לעיל (סג כי) איפליגו
 כהללי. ,רש ״ש:
א א״כ כוי. לע״ל ״ ב ש ר  ד״ה וחד. קשה ל
 י״ל למיידי כא״ל חכיח זו של יין למקפה וכמש״כ
 הטור שם כשם הרמ״ה, או אפי׳ כלא הזכיר יין
 וכמש״כ לעיל. •ושיש

 דף צו ע״א
׳ ריחא נים כו  גמרא. כל ג׳ ימים הראשו
 חלא. קלושין עט ע״א ל״ה כל, גיטין לא ע״א,
 ע״ז ל ע״א ל״ה האי, ודף סו ע״א ל״ה ורכא,
 ועיין כט ע״כ ל״ה אי, לעיל כ ע״כ ל״ה כל, ולף
 5ז ע״כ כלשכ״ס. ,מאת!
 הבודק את החבית. ילושלמי כאן ה״א וגינוין
 פ״ג ה״ח. !יפ״ע:.
ר יוחנן ה״ק. ה״נ בירושלמי שם. ,יפי ע. ״  א
. זקני לרום. ויענ-ץ:  דרומאי

ה דריב״ל. וכ״ה  דרומאי מחני משמי
 טרושלמי שם, ובגיטין שם מקשה מה וסליג
 ומשני לליב״ל מיילי ממצא חומץ בלול והוא
 כלמוקי כאן בפלא סיססקא, ומסקנא הכא
 משמע לסליגי ל׳ יוחנן וליב״ל. ,יפ״ע..
 י־שב״ם. ד״ה הבודק בסופו. אבל לרבנן
. עי׳ לעיל י מ ואם עשה עשו  לכתחילה א״
 (פ״ד רע״ב) בחיס׳. •רש-׳שו
 ד״ה חמרא מעילאי עקר. והלכך לין הוא

 כוי. נלאה לצ״ל ולין הוא לבחר טעמא כו׳.

 דף צו ע״ב
. אר ו  גמרא. חמרא אכחפיה דמאריה שו
 (ב״מ קו ע״ב) רש״י ל״ה עבלי. פל צז. (א״ה
 איננו רואים אח כל מאומה בבב״מ בשני הציונים
 האלו ואולי צ״ל ב״ב ושם הוא (בדף פר ב< חוס׳
 ל״ה יין, ושייך להא לאמלו כל ג׳ ימים ודאי
 מכאן ואילך ספק. יצ״ז ב׳ הוא בלשב״ם ל״ה
 למעוטי, ושייך להא לסליגא ל״י וליב״ל כריחא
 חלא וטעמא חמלא). לבוש

. עמש״כ לקמן אל  והלכתא כוותיה דשמו
 (צח.)• ׳רש״ש:
י יין. ע״ז לל ע״א ל״ה ׳ שמר ר כו  אחד שכ
 לולליא, בלכוח יב ע״א, ולף לח ע״א ל״ה האי,
 ול״ה משכחח, וע״ש ברא״ש, ערובין כט ע״ב
 הבא שכל, פסחים מ3 ע״ב, ולף קז, כליחות יי
 ע״ב. ,מאת!
 כל חמרא דלא דרי על חד תלה. עי׳
י ה״א,  ירושלמי שבח פ״ח ה״א, פסחים פ״
 שקלים פ״ג ה״ב, ועמ״ש טפ״ע שם בבאור
 הירושלמי שם שקרוב שיעור הירושלמי להך
 להבא. •פ •ע!
ל ״במים״. נ״כ צ״ל  רשב״ס. ד״ה תלתא עו
 ממים. •:וי־ש מיפוי.!

. ול״נ לאפי׳ לשיטתו ׳  נאסרו בהשרשה כו
 לכלאי זלעיס נאסליס. משכחת לה כלזרע כלא
 ילע, לאינו נאסר כהשלשה כלמוכח כפ״ה
 לכלאים מ״ו. ,רש״ש!
. שכבר נאסרו בהשרשה. אולי כונס ד  בא״
 רטנו אחר החהנה שהיו מסקירין כל השרה,
 כמ״ש ריש שקלם ומ״ק ו׳. ומססחיס מייחי
 ראיה דכלאיס כהשרשה סליין, כלאי כרס מדינא
 וזרעים קנסא. !;ראמ״ה;
ע מ ש ן ימעט מ  תוספות. ד״ה סאה. דלשו
. אינו מוכן. ואולי דט״ס הוא  שכבר נשרשו
 וצ״ל שככר נזרעו, ורצונם דאילו קודם שנזרעו יש
 חקנה ג״כ להוסיף על הסאה כדאיחא טרושלמי
 הכיאו המפרשים שם. אך כלשון ימעט נכלל ג״כ
 חקנח ההוספה ע״ש כפי׳ הרמכ״ם, וכ״מ
 לישנא להירושלמי. ;רש״ש:

 דף צד ע״ב
ט דר׳ יוסי. טלושלמי כלאים ס״כ ״  גמרא. ה
 ה״א ג״כ טעמיה כעין רהכא. !יפ-יע!
. עמ״ש כ״מ לז ע״כ. ,:יפייס! דו  שנים שהפקי
ש בו ריבית. כ״מ עכ ע״א ד״ה י ר ש ט  ש
 שטר. !מא״נ!

ש בו רבית. ירושלמי כ״מ רפ״ה י ר ש ט  ש
 ועוד, כססחים פ״כ, וגיטין פ״ל, ועמ״ש ככ״ק
 ל ע״ב ל״ה לשכ״ג. !יפ״ע!
ל דהתם ״  תוספות. ד״ה וחכ״א. א״נ י
ן שאומרים טעינו בשנות המלך. וצ״ל ו  כג
 דלוקא העלים נאמנים, אבל המלוה א״נ לומר
 שטעה עי׳ לקמן(קנד ב׳) אי עדים אלימו ט׳.
 לאל״כ מלוע ייקנס למאי דמוקי לה לשב״ל
 כל״מ. !רש״ש!

 דף צה ע״א
 גמרא. התם הן חסר הן יתר. טלושלמי פ״ז
 ה״ב מטון שאח מוציאו מלפחוח בחבל [פי׳ כיון
 שאין זה בכלל הן חסר הן יחל] מחדלו אח למלה
 בחבל. !יפ״ע׳
 התם הן חסר וכוי. נלאה לל״ל ראפילו סירש
 הן חסר הן יסר מ״מ היה לו ספק בלבר,
 לאפשר חסר ואסשר יסר ואסשר נשוה, וכ״ש אי
 לא א״ל כלל. הלכך על לובע מחיל טפי לא שכיח
 לא סבל וקבל. .:ראמ״ח!
׳ עד באפי י כו פ ו צטר י ליה לאי ן דחז ו  דכי
 נפשה. כ״ז נראה למחוק, עי׳ (לקמן קל.)
 פלוגחח ל״ה ור״נ ופירשכ״ס שם. !רש״ש:

ר אונאה. עמ״ש ב״מ נ ע״ב. י  קנה ומחז
 !יפייע!

׳ ל כו  מיהו פחות משתות לא ידיעה ומחי
 כצ״ל, ומלח במנה נראה למחוק. !רש״ש׳
 במנה. צ״ל כמה. !יעב״ץ!
 לא ידיעה במנה. נ״ב במנא כצ״ל לענ״ל
 [וכ״ה בלפוס פיזרו], ור״ל בכלי. ודייג ליפשיץ!

 המקבל שדה. לעיל לו ע״ב ל״ה ממטע.
 !מאייו!
ל יין. ה״נ בחוספחא פ״ו במאה  מרתף זה ש
 חביומ אם אמר של יין, נוסן לו היסה כרוב יין
 הנמכר באוחו מקום. אלו של יין, נוחן לו כרוב
 יין הנמכר בחנוח. חטות אלו, אפילו חומן
 הגיעו. ובירושלמי כאן ה״א מובא הבלייחא ויש
 שם ט״ס דברישא חסר חיבוח של יין ובמצעיחא
 חסר תיבת אלו ע״ש, וכן מוכרח טרושלמי סוטה
 D״D ה״ה. !יפ״ע;

 והא תאני ר״ח. צ״ל חני. :יעב״ץ!
. צ״ל בדבי. (יעב״ץ! ״ ד ״דבי בי  רב ז
ר כל האונאה י  רשב״ם. ד״ה ואמאי מחז
 כוי. בין ביתר משתות כוי. הן טתר משחוח

 הוי ביטול מקח ואין בו תזרת אונאה כלל.
 !רש׳יש!
. והכי מוכח לקמיה. ׳ ן כו י  ד״ה נותן לו י
 נ״3 דף צ) ע״ב. ;ר״ש מדסוי!
 ד״ה וזהו אוצר. לקבל קוססוח הס״ד
ל ושייך לע״ב. ;רש״ש; ״ א  ואח״כ מה״ד ד
 תוספות. ד״ה נותן. הגהוח מהר״ס בדבור
 זה הם לחנם ללא צורך. ,רש״ש!
ד והאי שמא . והאי שמא לחו ד  בא״
. וי״ל לפמ״ש הפר״ח במ״ד סי׳ צח ד  לחו
 דחילק שם, לא מהני למחשב ב׳ מינין רק כשהן
 ב׳ מינים וחלוקי! בשמן כמו חמרא חדתא בענבי
 דס״ב דע״ז אבל במין א׳ לא מהני חילוק השם,
 והביא ראיה ממתני׳ דערלה תבלין 3׳ וג׳ שמות
 מצטלפין. ולפ״ז א״ש קושיית הרשב״א ללא

ו. ק״ל נהי לחשיב ליה כל מה  בושת אורחי
 שעשה בע״ה עצמו בגרמחו של זה כאלו עשהו
 לו בעצמו, מ״מ אמאי מחייב ליה אבושח הא
 אומן שקלקל הוי כעין גניבה שקרובה לאונס
 כמ״ש התוס׳, וקיי״ל בב״ק (ם.) דאינו חייב על
 הבושת עד שיהא מתכוון להזיק. וי״ל ע״פ מ״ש
 הראב״ד פ״ב מהל׳ שטרות סוף ה״ג דשומר
 שקלקל הד כמזיק בידים דמותרה ועומד הוא,
 וכדאמר לעיל (בא:) גבי שתלא וטבתא כו׳.
 ונלאה לאף הלמכ״ס מולה כשהעמידו אותן
 הצכול עליהם וכמ״ש שם ס״י ע״ש. אכל קשה
 לא״כ מאי מייחי מלמחייכ לשכ״ג הכא לליחייכ
 נמי כמיכל זלעוני גינה ולא צמחו מה שהוציא
 הלוקת כגלמתו, הא הכא הוי כמזיק להוא שומל.
 וצ״ל דמ״מ לנהי לשומל מותלה ועומל כמה
 שעושה הוא עצמו, אכל לא ה״ל לתייכו כמה
 שעשה כע״ה עצמו על ידו, ומדמחייכי׳ ש״מ
 דחשיכ לי׳ כאלו עושה לו כעצמו, וא״כ אינו שטל
 נמי יש לחייט מה״ט. (מצפ״א!
ל היה בירושלים. קמ״ל דגדול ו ד  מנהג ג
 כבוד הבריות. (יעב״ץ!
מן שהמפה פרוסה. סנהדרין לב ע״ב  כל ז
 ל״ה אור הנר. (מא״נ!
 והאמר רבה בר חייא קטופפאה משמיה
 דרבה. נ״ב בטצה לח ב׳ איסא משמיה ללב וכן
 הוא ברי״ף וברא״ש כאן. וכן נראה שהי׳ גירסח
 רשב״ם, ולזה כתב ל״ה נותן כו׳ משום לינא
 לגרמי כגון השורף כו׳ לאלו רבה ס״ל להשורף
 שטרוח של חבירו סטור בב״ק צח א׳ [ללא

 כהגט״ב וגליין הש״ס בחיס׳ ל״ה נוחןז.
 ;בוא״רו

 הבורר צרורות. ילושלמי כאן ה״א כלאים פ״ב
 ה״א ע״ש ל׳ יעקב בר אחא אחא בר״ח בשם
 לב. (יפ״ע׳

ץ זה דחוק כולה רו  ד״ה וחסורי. אין חי
׳ כצ״ל. (יעב״ץן ג כו ״ ב ש  ר
ת. ד״ה מאן כוי. נ״ב וכמו כן מציט ספו  תו
 כמה סעמים לסליגי ל״מ ואחדים. ונ״ל רהיינו
 שקולם שנקרא שמם כך אמלו באופן אחר.
 וכמדומה שמצאחי שכל מה שאמל ל׳ מאיל בשם
 אחר רבו קראוהו אחליס [עי׳ סוטה יב ע״א

 חל״ה אחרים] ולא מתוור מתוך קושיית י״א.
 !ר״ג ליפשיץ!

ב ליה ן אבדה דחשי  ד״ה חייב. כעי
אל קרוב לפשיעה אדם המזיק חייב  בהשו
 כ״נ לצ״ל. ודשיישן

 דף צד ע״א
ו רובע קטנית. טרושלמי  גמרא. מקבל עלי
 כאן ה״א ובלבד טנופח ברם חמן מין מין אחר,
 ופי׳ הפ״מ דהבא דוקא טנופח מקבל אבל מין
 אחר אינו מקבל כלל וגבי כלאים אפילו מין אחר.
 ובענ׳׳ד נ׳ דאדרבה איפכא דוקא הנחשב
 לגריעותא ושם טנופח עליו הו״ל השיעור רובע,
 אבל מין אחר החשוב ואינו לגטעותא אפילו יותר
 מקבל דלא אכפח ליה ללוקח בחערובח מין

 המשובח, אבל בכלאים אפילו מין חשוב איסר.
 !יפ״ע.)

 דמעקר עקרי כצ׳׳ל. (יעב״ץ)
. ׳ י מקבל עפרורית כו שער  לעולם חיטי ו
 פשוט דל״א כן אלא לדמויי סייעתא, אבל מ״מ
 הדין אמת כדמוכת מדתאני ר״ק וליכא דפליג
 עליה. לכן תמיהני על השמ״ע בר״ס רכט שכתב
 ואיכא מ״ד דגם בהן מקבל עפרורית ובברייתא
 כוי, ומשמע דר״ל דאף רוכע מקכל. והש״ך שם
 השיג על איכא מ״ד קמא שכדכריו, וע״ז שתיק
 ליה. ירש״ש)
 מנפה אח כולה. כירושלמי כלאים פ׳׳כ ה״א
 פליגי כזה ל׳ תיננא ור׳ מנא. (יפ״ע!
בע יבור. [לקמן ש בה בית רו י  כל סאה ש
 קד ע״כ כרשכ״ס, ודף צה ע״א ד״ה אמר,
 מו״ק ו ע״א ד״ה שיש, סוכה ל ע״כ ד״ה
 וקרקע], כ״ק פא ע״א ד״ה כאן. !מאייו, לבוש!
ם חומרא דכלאים. ה״נ טרושלמי כאן  משו
 ה״א, וחשיכ שם עוד חלוקים כין מכר לכלאים.

ורע . והז ן ו דמי חטי  רשכ״ם. ד״ה נותן ל
יל ליה ׳ דבההוא שעתא קגז  כלאים כו
. ואף דאינו נאסר עד שתשרש. עי׳ ׳ ד כו  מי
 כרא״ש כפ׳ לא יתפור סי׳ יז. ..וש״שו
נן נמי התם. נ״כ דף צת ע״כ. . ואמרי  בא״ד
 ;ר״ש מדסוי)

׳ שכבר  ד״ה כל סאה. אבל אם נשרשו כו

 כתכו התוס׳ כשמו ככ״ק שם דלא נראה לו גי׳
 אי דליתנהו להט זוזי. ורשייש!

 דף צג ע״א
ם דרוכה הכי אתנייהו.  גמרא. לאו משו
 (כתוכות נת ע״א) תוס׳ ד״ה הנהו. :לבוש;
ר שנגח. ירושלמי כתוכוס רס״כ וכ״ק  שו
 רפ״ה מוכית מזה דאין הולטן כממון אתר
 הרוב (יפ״ע!

׳. ר שהיה רועה כו  לימא כתנאי שו
 חיספתא כ״ק פ״ג ה״ו. !מהרש״מו
׳ רובא וחזקה. לקמן קסו  גמל האוחר כו
 יכמות סז ע׳׳כ ד״ה אין, כ״ק כד ע״כ ד״ה
 כמטלין, ולף לו ע״א ל״ה ראוי. (מא״נ!
ל האוחר. ילושלמי מ  רבי אחא אומר ג
 כתוכות רפ״כ וכ״ק רס׳׳ה. !יפ״עו
 חייב באחריותם. כירושלמי ה״א כהתנה
 כחחלח הזלע [היינו שאמר שקונה לזרע] תייכ
 כאחליוחם. !יפ״ע!
ש ״ כ . ו ׳ י התם כו  רשכ״ס. ד״ה ומשנ
רו דגרמא  בהמתו המבעתת לבהמת חבי
ר. עי׳ נימוקי יוסף כ״ק פ׳  בניזקין פטו
 הפלה, ולמ׳׳א חו״מ לס״י שפו לככהמה גם
 גלמי פטור. !מהרש״מ)
ש י מ ש  ד״ה גמל. וסתם בהמות בשעת ת
. עיין כפרש״י ריש פרשח ישלח ׳  משתגעות כו
 לגמל לוקא לפי שהוא צנוע כחשמישו, וכ״ה
 ככלאשימ לכה [עו, ז]. !יעב״ץ)
 ד״ה בתר רובא אזלינן. דרוב שורים
. לעיל פי׳ ללהט נקט ׳  שבעולם נגחוהו כו
 לועה לללך שווליס הלכה להיות לשם ואיכא
 לספוקי בשוולים טוכא. משמע ללוקא כלאיכא
 שם באותו מקום. ועול ה״נ לאסי׳ ליתא שם אלא
 שול אחל זולתו תולה בו למ״ק, וכ״מ בסל״ה
 ל״א בסוסו. והאי בתל לובא אזלינן לקאמל לא
 קאי אלהכא אלא לל״ל בעלמא. ונלאה לללב אס
 היה שם עול 3׳ שמלים לאתל אמלינן כל לפליש
 מלובא פליש וחייב ועי׳ בלמ״א סי׳ לצ״3 ס״י.
 (דש״ש;

י ״  תוספות. ד״ה ליסטים. אלא אתקין ר
פרא דשטרא. וכן אשכתן לר״י ם שו  משו
 לכוותה במאן רמזבין ארעא בהמוכר את הבית
 (סט 3׳). !יעב״ץו

 דף צג ע״ב
׳ כצ״ל. !רש״שו  גמרא. מאן תנאי כו
 תרוייהו בתר רובא אזלי. נ״ב עיין תוס׳
 יבמות לף סז ליש ע״ב סל״ה אין תוששין, יערן
 שס. !חייו הלויו

 תרוייהו בתר רובא אזלי. להילושלמי לס״ל
 דלכ״ע אין הולכין בממון אתר הרוב, צ״ל לס״ל
 לל׳ יוסי לזרע פשתן היא בכלל שאינן נאכלים
 והו״ל כולאי לזליעה, וע״ז אמלו לו לאף לאינו
 נאכל מ״מ נמצא נמי מה שעושין ממנו שמן
 וכיוצא. ייפ״עו
. עי׳ מה ׳ יל בתר דוכא דאינשי כו  מר אז
 שנדפש 3שמי 3ש׳ יהגה חכמה אוח מ״ח בסופו,
 למה שנסחפקו האחרונים 3חשע חנויוח מוברוח
 בשל שחוטה ואחס בשל נבלה ובה יש 3של מלו3ה
 מבכל הט׳ הכשלות אי אזלינן בתל לוב החנויוח
 או בתר רוב בשל, מ״ל לזהו סלוגתת ר״י וא״ל.
 ועחה החבוננחי לאין הכרח לומר, לא״ל סבמ
 ללובא לאינשי עליף אלא לל״ל לגם זה חשיב לוב
 וכהדלי טנהו והמעה״ל. !רש״שו
יל בתר רובא דארעא. (יבמוח סז  מר אז
 ע״א) חוס׳ ל״ה אין. !לבוש!

״א אף הוצאה. ה״נ טמשלמי ה״א. י  ו
 !יפ״ע!

״א. ססחיס מ ע״ב, שיטה יב ע״א ל״ה  מאן י
 אחמם, הוריוס יג ע״ב. ימא״ו!
. (שבח כר ע״ב) ׳ י כו י  כל תנא בתרא לטפו
 חוס׳ ד״ה א״ב, (ב״ק נט ע״ב< חוס׳ ל״ה
 א״כ. !לבוש!

. לקמן קמה ע״א ד״ה י י  תנא בתרא לטפו
 ור״י, ודף עו ע״א 3רש3׳׳ס ד״ה ספינה, ש3ח
 כד ע״כ ד״ה א״כ, ודף כו ע״א ד״ה ולא,
 עירוכין י ע״א ד״ה ולא, ודף כג ע״כ ד״ה א״כ,
 כ״ק נט ע״א ד״ה א״ב ע״ז מה ע״א ד״ה
 ומה״ג, סנהדרין יג ע״כ ד״ה א״כ, זכחיס קיח

 ע״א ל״ה קלט, סמולה ק ע״כ ד״ה לא.
 !מא״נ)

דמי ג אומר נותן לו דמי בושתו ו ״ ב ש  ר



 הגהות נכא נתרא דף צו ע״כ - דף צט ע״א וחידושים נה
ל הקב״ה כתיב  מכניסין אותו במחיצתו ש
ך.  הכא לא ינוח וכתיב התם אל נוח קדשי
 אף דהפסוק מוה קלשיך, קאי על בהמ״ק
 שלמטה. אך הנה בהמ״ק שלמטה כנגד בהמ״ק
 שלמעלה, וכבר ידוע דרשתם (סוטה ה:) לשאת
 ולספתת, דמי שמתגאה נגעים באים עליו
 ונשתלס מחוץ למסנה, ואסור ליבנס לבהמ״ק,
 יהק. ;עיוי שמואל)

 אדעתא לסבוייה. נ״ב מלשון זולל וסובא,
 ומלשון סבאך מהול במים. ור״ל להשקות לקונים
 מעט מעט. (ר־ג ליפשיץ!
. כה״ג ׳ א כו ״ ר ל רב הלל ל ״  חלא מאי א
 שבת(קט.)• (רש״ש)
 רשב״ם. ד״ה עד העצרת. שחום תקופת
. תמוה דברוב השנים אין התקופה ׳ ז כו  תמו
 נוסלת במועד הזה, ועוד דה״ל להש״ס לפרושי
 כאן של סקוסה כמו בסס ״ג דגטין על בקידום
 של מוצאי הסג, ועמש״כ שם. ולשון רש״י
 שבאלפסי תום הקיץ. >רש ״ש)
 ד״ה אבל בקנקנים דמוכר. ההוא שעתא
 הוא דמבחרי אנפשייהו חמרא. ב״ת
 האתרונות ליתנייהו שם, וע״ש גי׳ הרי״ף
 והרא״ש. (רש״ש)
ל א ו מ דלא כר׳ יוסי ב״ח. דהא ש  ד״ה ו
 קאי כוותיה. נ״ב דף צו ע״ב. !ר״ ש מדסוי)
. ׳ בדא כו י עו ״ ד ר ל עבי ן לעי . ואמר ד  בא״
 נראה מזה שלא היה לסניו הגי׳ שם והל׳ כוותיה
 לשמואל, וכ״נ ברי״ף ורא״ש, וכ״כ הכ״מ בסי״ז
 מהל׳ מכירה ה״ג נלעת הרמב״ם. ;רש׳יש)
׳ ת. ד״ה האי. ומיהו קשה כו ספו  תו
. נראה לצ״ל ׳ בדא דקביל חמרא כו  מעו
 בעובדא, אבל לכאורה לישנא דהאי מאן משמע
 דלאו על עובדא שאירע קאמר. (רש״ש)

 דף צח ע״ב
לך עד החג. ירושלמי שן והו י מי  גמרא. ו
 כאן ה״א גיטין ספ״ג. (יפ״ע׳

ת לו רו לעשו כר מקום לחבי ׳. המו  מתגי
ת לו בית רו לעשו כן המקבל מחבי  בית ו
. כ״ה גי׳ הרי״ף והרא״ש, וע׳ ׳  חתנות כו
 תוי״ט. ונ״ל דלגירסתס המשנה מתפרשת ע״ס
 מדה י״ט מל״ב מדות דר״א בשריה״ג מדבר
 שנאמר בזה וה״ה לתבירו. וכה״ג כתבתי בשבת
 (קנה.) ע״ש. (רש׳׳ש)
. ן לא מצאתי קל מסובי  גמרא. ו
 עפירשב״ם. ונ״ל מזה ראיה לפירש״י בשבת
 סס״ז לסובין גרוע ממורסן. וכן מהא לאמרי׳
 שוה כסף ואפי׳ סובין וללא כסי׳ הרשב״ס לעיל
 (צג ב׳) והלמב״ם בשבת שם. (רש־׳ש)
׳. ססתים קיג ע״א. >מא־נ)  חתן הדר כו
 תאני וקנתיר. ה״נ בירושלמי ה״ב. (יפ-ע)
. לעיל ו ע״ב. (מא״נ)  תרבץ אפדנו
 רמו ליה קראי. בירושלמי שם רב המנונא
 ספרא היה השואל מר׳ תנינא, ושם לא השיב
 ר״ת כלום ושאל לר׳ ירמיה והשיב לו מן הלביר
 ולמעלה, ול׳ אבהו מתקן לבליו להיינו משסת
 כלובים. (יפ׳־ע)
׳ משפת כרובים. יומא ג ר כו  ולפני הדבי
 ע״ב, ולף נב ע״ב ל״ה ועשדם, וע״ש נל ע״א
 ל״ה כרובים, סוכה ה ע״ב ל״ה בשלש. (מא-ינ׳
 משפת כרובים ולמעלה. (יומא נ3 ע״א)
 סוס׳ ל״ה ועשרים. (לבוש<
נות י חלו ו ש ע  רשב״ם. ד״ה קובתא. ש
ן קובה כ״ה 3ל״י. (רש״שו  כעי
כ ׳ אלא א״ ״ש. נראה כו י ת. ד״ה ר ו ספ  תו
. מציונה על לר׳ ׳ נ כו ׳ על ח׳ ה״ ו ו ש ל  י
 ישמעאל נלאה דדוקא לדידיה דסליג אלר״ע
 33יח חתנות, ומשמע להו לס״ל שיעודה כ3יס
 קטן הוא לקאמד לגס לחלוקת אחים בעיכן ו׳
 על חי, אבל לר״ע י״ל לסגי כל׳ על ו׳ כ3יס
 תתנות, וכלעח הל״י שהכיא המללכי וללא
 כהמהלש״א שעשה מחלוקת כיניהס. !רש״ש)
׳ לפי פתחיה. אינו נן כו . מוקמי ד  בא״
 מלדיק, לע״ש לאחיא לכ״ע כין לל״ה וכין לל״ח
 לכל חל כלאיח ליה. מה שהקשה מהל״ס ע״ל
 מסוגיא לסוכה, לסי מש״כ שס כס״ל ע״ש
 לק״מ. (רש״ש)

ט ע״א ף צ  ד
. כירושלמי ה״כ נחלק לשני י ר לו  גמרא. דא״
 מאמדם כרוכים ע״ש ר׳ חגחומא וארון ע״ש
 רכי לוי. (יפ־ע)

 לכריך ומחלש על כוס ושוחה ממנו מעט ומניחו
 על מסר נקדש עליו ומכשיר סגימסו כמיס, ואי
 הוה מזוג מאסמול הא השוסה מזוגים שעכר
 עליהם הלילה דמו בראשו וע״כ אין סי כריך,
 ועי׳ רא״ש ססחיס פ׳ ע״פ, ומ״ש כפנ״א ברכוח
 שם. (יפ״ע)

׳ שיתן לתוכו מים. עירובין בט ע״כ ן כו י  י
 ד״ה כדי, פסחים קס ע״א, וע״ש ע״ב ד״ה אל,
 חולין כה ע״ב ד״ה אי ר״י, מנחוח פז ע״ב ד״ה
 הלסחיום, ול״ה כלוך, ולף סד ע״ב. (מא״״
. נ״ב עי׳ בחשו׳ חשב״ץ ח״א ן מהו י רי  חמר חו
 סימן נז ובסימן סה, ובססחים לף קח ע״ב חוס׳
 ל״ה אל, ובל״ן שם. (ח״ו הלוי)
ן כי יתאדם. פסחים קח ע״ב סוס׳ י  אל תרא י
 ל״ה אל. (לבוש. בנא״ה

ן כי יתאדם. בילושלמי שקלים פ״ג י  אל תרא י
 ה״ב שבח פ״ח ה״א סססיס פ״י ה״א מצוה ביין
 אלום שנאמל אל חלא כו׳ והכא משמע להוא
 לעכובא ועי׳ חוס׳. >יפ״ע)

ץ. לעיל צו ע״ב ל״ה כל, ן והחמי י . י ׳  מתני
 ול״ה ושמואל. !מא׳ינ)
ל . ואי ס״ טי מאי  רשב״ם. ד״ה למעו
. חמוה כיון לאמל למעוטי יין ׳ ״ח כו ו י  כר
 קוסס, ע״כ ללא ס״ל כווחיה. וגס סיום לבדו
 הכי הל״ל כו׳ אין לו ביאור. (רש״ש)
ר מכשי י בניסוך ו ג  ד״ה מודים. דפלי
ג כ״נ לצ׳׳ל, ול״ל לר״א מכשיר. ורש״ש) ו  במז
ש אסור ו ד ׳ בלא קי  ד״ה סכנה הוא. ואפי
. וכיה לשכיח היזקא ל״ש שומר מצוה  לשתותו
 כו׳ ומאי קמ״ל. (מהרש-ם)
׳. אבל העשר ג בפר״ח כו ״  ד״ה ה
. ׳ בי עדיב כו מר ערו  הגיעוהו דליכא למי
 עי׳ דטב״א קילושין לף יז ע״א ל״ה ה״ק
 ארבעה וכוי. ;מהרש׳־מו
ן גרוע. לי רי ו ת. ד״ה חמר. וחי ו ספ  תו
 נלאה איפכא לחיודן הוא יין משובח, אלא שהוא
 לבן שבא ממקום חולן(שבסוף ספל יחזקאל ןמז,
 טז]) שילוע שהוא יין טוב מאל, ולבן קולהו
 חוולין(לא לבן או סיול), בי על שם מקומו הוא
 נקלא, וגם מולה על לבנוניתו, שעל כן נקלא גם
 המקום ההוא חוולן, ומסמת שבתו של יין זה
 הוא לקמיבעיא ליה לילמא כה״ג אפילו לבן
 שפיל למי, ופשיט ליה למ״מ לבחחילה האלום
 משובח, מיהו אם הטא כשל, וה״נ מסחבלא
 ללשבח קלוי חוליין, למי סט למימל יין לבן או
 חמל חיול מהו, וקדייק למינקט חיוולין, וכי הא
 לחטא נמי בבלייחא לפטום הקטולח ןכליחוח
 ו.] והחס לפי שהוא משובח מאל ועז, מטאו

 תתת יין קסליסין שהוא עז כמו ששנינו שס.
 (יעב״ץ)

. נ״ב עי׳ סוס׳ ׳ י כו ל דאבי ״ י  ד״ה ואם. ו
 ב״מ ס״ל ע״א ל״ה אי תקפה לסילץ בעט!
 אתל. (רי״א חבר!

 דף צח ע״א
ן מבושם כוי. אולי צ״ל מבוסם י . י ׳  מתני
 בסי, והוא מלשון מתייב איניש לבסומי בפוריא
 מגילה (ז בי), ושם עוד איבסום כוי, ולעיל(ס״ד
 עג) במאן דמיבסמי, דכולן לשון שכרות הן, (וגס
 לפי הגי׳ בש׳ יל״ס כן) וכאן ר״ל יין תזק המשכר
 שמתקיים יותר כלאיתא בב״מ (ס.) במשנה
 התילו לעלב קשה ברך מפני שהוא משטתו, ופי׳
 הרא״ש למתקייס יותל. (רש׳יש)

׳ בקנקנים דלוקח. מגילה טז ע״ב שן כו י  ו
 פסתיס מב ע״ב, ב״מ סל ע״א ל״ה אי. (מאי׳נ)
ו אלא בקנקנים דלוקח.  גמרא. לא שנ
 (ב״מ סל ע״א) סיס׳ ל״ה אי. (לבוש)
ש אלא בקנקנים דלוקח. לסי׳ הפ״מ ״  ל
 מוקי לה כירישנמי ה״א ג״כ ל׳ תייא בד ווא
יד בקנקנים ללוקח. ובענ״ל ממאי  למחט׳ מי
 למסיק בירושלמי לא״ל לשחיה מבלחי לך, מוכח
 ללא מוקי בא״ל למקסה כלמוקי הכא. ומשמעוח
 ל׳ הירושלמי נראה לסרש לקאי על הסיסא ואס
 ילוע שיינו מחמיץ הוי מקח טעוס, ראם הוא
 בקנקנים ללוקח גם בזה ל״ה מקח טעוח ליכול
 לומל לשחיה מכלחי ולא אכעי לך לשהויי׳
 כלמקשה הכא, וכקנקניס למוכר הונח לו, לכ״ז
 שאין המוכל מלש קנקניו כחזלה יולע שהלוקס
 משהה ומסחמא נחן לו אלעחא שישהה. !יפ׳יע)
 חמרא מזליה דמריה. לעיל צו ע״כ ד״ה
 ושמואל, כ״מ קה ע״כ ד״ה אסרווסא. !מא״נ)
׳ אין ל ת״ח וכו  כל המתגאה בטלית ש

 קמא קאי על כרייתא ראשונה רומיא דמעשר].
 (ד״ש מדסוי)

כל זה חומרא . ו ׳  ד״ה כך אמרו כו
ן כוי. עי׳ שער המלך פ״ו מכרכות  מדרבנ
 ה״א כסופה. (מהרש״ש
ר בלא ן מכשי י ׳ י  ד״ה לא צריכא. אבל כו
. ועי׳ כסוסי. ולי קשה ע״ר משכת ׳  מחשבה כו
 (יז.) גט הכוצר לגח. וכן מחנכ כהמה כסוף
 מכשירין. ואנכי ל״י מה נלחצו כזה, דלעד״נ
 סשוט דהיין ככר חשכו כעח דדכח הענכיס
 להוציאו. 1רש״ש)
 ד״ה ואם הביא כשר כו׳. הסך נסך מכל
 מקום. כדש חעטח (לף ג) לריש לה ר׳ נסן
 לל״א ללכוס נסך המיס. וא׳׳כ ללידה אפשל
 ללא מכשל יין מגיחו. ימצפ״א׳
׳ רי כו י ל דמי ״ י  תוספות. ד״ה שמרים. ו
. וע׳ מהרש״א מ בהקדש החמירו ״ מ  ו
 להוסיף וכן כחלומה. ומש׳׳כ לכמעשר ל״ל
 להחמירו להא רכנן לר״י כמעשל קמשחעי ולא
 מחמד. לכאולה חמוה להא מייד כטכל, ואס
 ל״ל לטכול למעשל כמעשל, א״כ יהא מוכח לאף
 כחלומה לא מחמד להא טכול ג״כ לחרומה.
 ד״ל משוס לאיחא כפ״ה למעשלוח מ״ל לאס
 הוציאו משקין מן הזגים חייכ כמעשלוח ופטול
 מן החלומה כו׳ ע״ש, ולכן י״ל לה״ה מן
 השמלים. ;רש׳יש׳
 ד״ה. לא צריכא. דלא אשכח בשום
. נ״כ ועי׳ כפ״א למכשירין ׳  דוכתא שיהא כו
 מ״ה כל״ש מ״ש כשם תוסססא, ושם כפ״ל מ״כ
 ויי. :ר״ש מדסוי)

. דלא אשכח בשום דוכתא שיהא ד  בא״
בות ביין מבמים לעני הכשר כוי. עי׳  חשי
 שכח י״ז למפולש גס כיין כעינן רניחא ליה, ועי׳
 שו״ח אמי מילואים סוס״י כ כזה, ושו״ח
 מהלא״ש סי׳ מה אוח ל׳ ה׳ מהא לשכח קמ״ה
 להולך לאיכול לאו משקה הוא. ימהרש-ם!
ל דלא בעינן דניחא ״ כ מנ ״ א . ו ד  בא״
 ליה. עיין כשכמ (לף יז ע״א). !מצפ״א)
שלמי דשקלים רו י  ד״ה אילימא. ו
פ. שקלים ס״ג ה״כ, ועמ״ש טס״ע שם. דע״  ו
 ולערכי ססחים ה״א. רפ״ע)

, של ין מבו ו אי . אלמא מקדשי  בא״ד
ד להוה  לענ״ל אין משום לאיה שנ כלום, מי
 אחמל מלינה, וחו הא אשכחן נמי במלמוליו כפ׳
ד יין, ולל״ה  עלט פסחים [קח:] שחאן חי יצא י
 אין מקלשין ולא מכלכין כלכח המזון על יין חי,
 וכלאיחא נמי לקמן מומם חכמים לר״א ככוס
 של כלכה שאין מכלכין וכו׳, א״כ איך יצא ככוס
 כלהמ״ז, אלא ולאי אין ה״נ ללא יצא ילי חוכה
 של כלכה כיין חי, כללא יצא ילי חלוח כלאיחא
 המם, הכי נמי כמטשל, ילי יין יצא, ולעולם ילי
 מלוס אימא לך לא יצא, וכ״ש ילי כוס של כרכה
 ללא יצא, גם לא מכלכין עליו כה״מ. (יעב״ץ)

ג  דף צז ע״
ליה  גמרא. והא תני ר׳ חייא מפיה ומשו
. נשאלתי ׳  לא יביא ואם הביא כשר כו
 מלמא לשי׳ לס״ל מין כמינו לא כטל, משא״כ
 למלן. והשכתי להא גס ל״ס ס״ל מין כמינו לא
 כטל, ועול הא כתכ דכ״א כע״ז לף [עג כ׳]
 לללכ לק מללכנן לא כטל, ומללמן הא מולל

 ע״י תעלומת כטל, ועי׳ לכ אליה תולין ק״ת.
 (מהרש״מ)

. (מנתות פז ע״א) תוס׳ ל״ה ן  היליסטו
 היליסטן. !לבוש!
. נ״כ וכעלוך גלס אליסטין, ופי׳ ן  היליסטו
 השמש כלשון יון אליסטין, וסי׳ יין שנעשה כשמש
 שאינו מן המוכמל, סי׳ יין שתול שנתן כו טעם
 שמש. (מל״הו
ל צמוקים. נ״כ לאו ממן מים על גט  ש
 צמוקים מייד, לא״כ לא עליף מיין מזוג ללקמן,
 אע״כ כעוצל צמוקים כגלגל לסחוט יין הנשאר
 כהם כלא מים, וכמלומה לי לכ״כ נמי חכם צט,
 ללא כמ״א כהלכוס פסח ליין צמוקים עמף
 ממזוג לאינו מחמיץ לליחא. >רי־ג ליפשיץ!
ב״ל. עמש״ל רי  קוסם פלוגתא דר׳ יוחנן ו
 צו ע״א להילושלמי ס״ל לל״פ ר׳ יוחנן ומנ״ל,
 ולסלוייהו יין קיסס חמלא הוא, ע״כ סחים
 טרושלמי סוטה פ״ס ה״ה למכלכין עליו
 ומקלשין כו׳ ליח לך אלא שהוא פסול ע״ג
 המזכח. (יפ״ע<
 מודים חכמים לר״א. ה״נ כילושלמי כלכוח
 פ״ז ה״ה ע״ש ריכ״ח, ושם ר׳ יונה פליג עליה

ד דמייתי עלה ו ע ת. ד״ה אחד. ו ו ספ  תו
 ברייתא דתרומה כו׳ דתניא כוי. משנה היא
 כפי״א לחרומוח מ״כ. (רשי-שו
. עי׳ כהגל״א א״ח סי׳ לע״כ ׳ ן כו  ד״ה אי
 סקי״כ, וכסי׳ ל״ל סקי״ח כצ״ל ״חמל כו׳.
 עחוס׳ לכ״כ שם ל״ה אין כוי. (ליקוט) סמל כוי.
 שאס מצא ל׳ ע״כ חלק א׳ יין (ע״כ)״. כ״ה
 ככח״י קלשו. ומ״ש שס כסקי״ט ״ומ״ש אלא ג׳
 שאם מצא ל׳ ע״כ חלק א׳ יין״ כ״ז ליחא שם
 ככי״ק, אלא המעסיק הוסיף כאן ע״ס מ״ש
 לטט כלקוטיס (כללכו טלוע), ושגגה גלולה
 היא כי כאמח כוונס לכינו כליקוט הנ״ל לחח
 טעם על מ״ש כש״ע כמשא מנס כשמליס, והמ
 מטאל שם כשמלים שאס נחן ג׳ ומצא ל׳ מכלך
 כפה״ג וכלאיחא כגמ׳ כאן, ומנ״ל כחרצנים הכי
 לזה כ׳ לבינו(בליקוט כאן וכסי׳ לע״כ סקי״כ)
 למסבלא אממנן הכי. (חלי־ג)
׳ מ ו מצא כדי מדתו כו׳ כצ״ל. : . ו ד  בא״
ש איפכא כו׳ וההיא ר פ . אין ל  בא״ד
 דהמתמד איירי בפורצני. טרושלמי למאי
 פ״א ה״א מפולש למיילי המחמל על חרצנים,
 מלשני שם ע״ז לבלאשונה חלצניס לא חשיט
 ואח״כ חשיט, אך הוא ללא כהבבלי להילושלמי
 מוקי לחלוייהו בשל חלצנים. (יפ״ע׳,
׳ ו כו  ד״ה כל. דרביע דסנהדרין לא חז
 כצ״ל. :רש״ש׳
רושלמי ובפםיקחא. וכ״ה . בי ד  בא״
 3חנחומא חשא 3׳ במלבל לי. •יפ׳יע)

 דף צז ע״א
 גמרא. המתמד ונתן מים במדה. [עילוטן

 כז ע״3], חולין כה ע״3 ל״ה התמד.
 !מא״נ, לבוש;

 המתמד ונתן מים במדה. ימשלמי מעשלוח
 ס״ה ה״ו, מע״ש פ״א ה״כ, ועי׳ ילושלמי למאי
 פ״א ה״א ללפי מאי למוקי לה שם כשל חלצנים
 לא קשה הקושיא למקשה כאן מזה, ועמש״ל צו
 ע״כ. (יפ״ע)

ל תרומה. חוספחא חלומוח פ״י,  שמרים ש
 וירושלמי שם פי״א ה״ל. ;יפ״ע)
ל הקדש. כירושלמי שם ל׳ יוחנן כשם ר״ש ש  ו
 כן יהוצדק הקרש כמינוייהן כ״ה גי׳ הפ״מ, וסי׳
 כמינויין לטומאה ושלישי אסול ורטעי מוחל
 ולוחק, וכסנ״א כחכחי להגי׳ לצ״ל כמלחן, ופי׳
 עפמ״ש הסוס׳ ל״ה שמלים למיילי הכא כלמא
 חלחא ואחא אלכעה לק שאין כהם טעם יין,
 וע״ז אמל ל׳ יוחנן לכהקלש לעולם אסור למיילי
 כקלושח הגוף ומק׳, ואין מוחר כלחי אס שלא
 היה הוספה כ״א מצא כלי מלחו לזה לוקא

 מוחל כהקלש ולא כנחוסף וא״ש כפשיטות.
 (יפ״ש

ף כאן בקדושת דמים. ו  כאן בקדושת הג
 יש לעיין הא כל הלאוי למזכח אינו יוצא מימ
 מזכת, ועי׳ מנתות ק״א, ועסיס׳ כ״מ נ״ה א׳,
 וזכתיס נ״ט כ׳, ומל״מ ס״ה מעלכין ה״ה,
 ולש״י ותוס׳ גיטין ל״ת, וי״ל לשמליס אינם
 לאדים למזכח ולק לחומלא הוי כאן כמ״ש
 לשכ״ם, וא״כ לפ״ל חוס׳ כ״מ הנ״ל אחי
 שפיל. !מהרש״מ)
י לינסך. לעיל ס ע״כ ל״ה מיס, ן הראו י  י
 כרכוח לח ע״כ כרא״ש וכתוססות ל״ה משכתת,
 ולף כז ע״א, וע״ש כא, ססחים מכ ע״כ ל״ה
 וא״א, ודף קט ע״כ ל״ה אלכע כיסוח, סנהדרין
 ע ע״א, מנחוח פז ע״א ד״ה מחוק, נרה ח ע״א
 ד״ה ועל. (מא״0

 ואם הביא כשר. (נדה ח ע״א) חוס׳ ד״ה
 יעל. ;לבוש)
לו ן דאם הביא כשר אנן אפי ו כי  ו
. עמג׳׳א סי׳ קנג סוס״ק ׳  לכחחילה נמי כו
 מ״ו. ומהרש״ם!

דוש דיעך. וליכא חי  רשב״ם. ד״ה להו
. לכאורה היה חידוש גדול לאשמועיגן ׳  כלל כו
 דלא כאחרים. ד״ל דזה ידעינן מדלא החמירו
 כמצא כדי מרחו אטו יחר. וכזה מיושכ נמי הא
 ללא מוקי לכנן לר״י כאחרים. וטוחר דאחריס
 הס ל״מ להוא כל סלוגחיה לל׳׳י. אך מש׳׳כ
 ומילסא לל״י כו׳ ואע׳׳ג לליכא טעם יין.
 לכאולה הא ללא כר״נ וריכ׳׳ח כחולין (כו.)
 למוקי פלוגחייהו כשהחמיץ, ולכא נמי משמע
 שם לס״ל טותייהו. (רש״ש!
 ד״ה בקדושת דמים ול״ה בקדושה הגוף.
 נ״כ מהופך. [ועי׳ לקלוקי סוסלים כי י״ג כגמ׳
 כאן כקלישת למים כאן כקלושת הגוף, וכאן



 נו הגהות בבא כתרא דף צט ע״א - דן! קא ע״ב וחידושים
 דבודאי המוכר נוחן כל הנדרש, והפי׳ שם דשאני
 חצר ממערה דהכא בחצר ל״ב כ״א שיעור
 עומדח אבל במערה שנכנסין לחוכה עם המטה
 וחוזרים עמה צריך שיעור שמנה, וזהו טעם ר״ש
 למגדיל שיעור המערה ובחצר מודה דהר שש על
 שש ומוקי לה החס כר״ש וכדמוקי לה ג״כ לק׳
 קב ע״א, ועכ״פ מוכח לגרסי לה בירושלמי
 במחט׳ שם, וצ״ע על החוס׳ שלא הזכירו
 הירושלמי. ,-פ״ע)
ן נגר. בירושלמי  גמרא. דעביד להו כמי
 ה״ל ע״ש ר׳ חייא בר יוסף. (יפ״ע)
. הציול הוא משובש כי א ״ ש  רשב״ם. ד״ה ר
 הכוכין שבאורך כל מערה נמשבין ויוצאין על
 כנגל חצי כוחל אמצעי לכוכי מערה הב׳
 שנצלה. ירש״ש;
 ד״ה הכל לפי הסלע. ולא יעשה יותר
ן במערה כ״נ להגיה לכאורה. אנל  מה׳ כוכי
 י״ל לכוונחו לל״ש (כלכ׳ כסמוך יוחר מי״ג לזהו
 לר״ש), ור״ל לאם כאולך מעלה מזלחיח ככוחל
 לרומי יעשה כ׳ כוכין, אז לא יעשה כאורך מערה
 לרומיח ככוחל מזרחי לק כוך אחל, וכן ככל
 הסמוכות. :רש״ש:
 ד״ה ותו דאה״ל כוי. ואם איחא הרי
 נטמא באהל. נ״כ אף ליש אויר טפח כמ״ש
 הלשכ״ס סוף לף הקולם, ככל כתכו תוס׳ שם

 ל״ה ורומן ז׳ לאף ליש טפס טמא מללכנן.
 !ר״ש מדסוי)

ד. ואם היינו אומרים  תוספות. ד״ה דעבי
ש. נ״כ לי״ל  דכוחל המערה הוא אמה א״
 לקמל תוך אותה אמה, ועיין לף יכ ע״א כתוס׳
 ל״ה פלץ. (ך״ש מדסוי)

ן שירחיק ו כג ׳ ו א כו ״ ב ש מר ר או . ו ד  בא״
 כוי. נ״כ מן הקרן זרת. (ר״ש מדסוי)
ל א מ ש ב ש ׳ ו א כו ״ ב ש מר ר או . ו ד  בא״
 יעשה בקרן זוית. ולפ״ז יהיה הכ׳ כוכין שככ׳
 מעלות הסמוכות נוגעין אהללי ככל שיעור
 משכן, וזה ללא כמש״כ כשו״ע יו״ד סי׳ שסכ
 ס״ג מאכל לכתי. וכן לפי׳ הלשכ״ס לקמן כל״ל
 הסמוך אין כין כוך לכוך רק כ״ט והאחרונים כ׳
 שם לכעינן ו׳ טפחים וצ״עץלע להציור הוא
 משוכש כי האמה חלק שאצל הפחח ככל לוח הוא
 שייך להפחח. !רש״ש!
. עי׳ שו״ח גאוני ׳ א כו ״ ב ש מר ר או . ו ד  בא״
 כחראי סי׳ כט מ״ש כזה. :מהרש״ם!
׳ ן כו די ו מקפי פ שאנ אע״ . ו ד  בא״
׳ כצ״ל. ורש״ש-ן  להרחיקו כו

 דף קא ע״ב
 גמרא. קבורת חמורים היא זו. כ״מ קכ
 ע״א ל״ה כגוכחא, מנחוח לג ע״א ל״ה הא,
 [ערכי[]. ולבוש, מאייו;

 אלא במעמיק. ה״נ כירושלמי ה״ל ע״ש ל׳
 יוחנן ע״ש. רפ״ע!
טלו ואת תפוסתו. כילושלמי נזיר פ״ט ה״ג ו  נ
 וכאן פ״ה ה״א מקשה וחש לומל מת מצוה הוא

 שקנה מקומו, ומשני שאין מחי מצוה מצדי!.
 !יפ״עו

. ואם ׳ ם כו ש מפרשי  דשב״ם. ד״ה י
׳ הלא יש. נ״ב כמו דקאמר  תאמר מפני כו
 הגמרא אחר זה. ::ך״ש נזדסוי:.
ל ן. ש ן והא קא נגעי כוכי נ  ד״ה ומקשי
׳ כצ״ל. .:רש״ש; י הכתלים כו  זוית ושנ
׳ אוירים בינתיים ז  ד״ה כמה הויא להו. ו
ל ז׳ אמות. נ״פ לאע״ג לפי׳ לעיל לכוכין  ש
 שמרוח אינו מלחיק לק חצי אמה מהכוחל וא״כ
 אין מטהס לק כלי אלכסון של חצי אמה על
 ח״א. מ״מ השחא למשני לעמלי כחלחא א״כ
 הולכין גם המה זה אצל זה כהשאל לכן צליכין
 ג״כ דוח אמה כיניהם. ,:רש״ש)
׳ דרך שם. לכאורה ן כו וצאי לן י . כו  בא״ד
 אותן שאצל הזויח לא יגיעו אליו כי הוא רחוק
 מהזויח עצמה כחצי אלכסון שהוא ה׳ אמוח ותצי
 וחצי חומש ונוכל לעמול עליהם ככוון כחשכון
 המשלשים ואכ״ מ. ;רש״ש;
 ד״ה מת מושכב. שלא היה להם פנאי
. ׳ טל גם את תפוסתו כו ו ׳ נ ׳ ומיהו כו  כו
׳ עד שיהיה ל כו א ר ש  וכסה״ע כ׳ א״נ אם י
׳ הלכך אין להם לא תפוסה.  להם פנאי כו
 נלאה להחילוק הוא להכא היה לעתם שישאר
 שם לעולם, לכן יש לו חפוסה. ושם נקכל אלעחא
 לסנוחו לכן אין לו חסוסה. אכל קשה לקמן
 כסל״ה מצא שלשה שכ׳ אכל מצאן לצוסין כו׳

ו יקרים. ירושלמי מגילה פ״ל ה״ד  עמד
 וככככלי שם. (יפ״ע)
. (מ״ק ח ׳ רו כו  מתני׳. המוכר מקום לחבי
 ע״כ) חוס׳ ל״ה אין. :לבוש!
ן אורכן ד׳ אמות. שכח צכ ׳ כוכי כר כו  המו
 ע״א ל״ה אישחכח, עירובין מח ע״א ל״ה גופו,
 יומא לא ע״א ל״ה אמה, פסחים קט ע״כ ד״ה
 אמה, ול״ה כלום גי, מו״ק ח ע״כ ל״ה אין,
 מגילה כג ע״כ לש״י ל״ה אין, חגיגה יא ע״א
 ל״ה אמה, ול״ה ברום שלשה, נזיר סל ע״כ ל״ה
 מצא. :מאייו:

ן ארכן ד״א. (עילומן מח ע״א) חוס׳  כוכי
 ל״ה גופו, (יומא לח) (צ״ל לא ע״א סוס׳ ל״ה
 אמה). !לבוש;

אגב גררא . ו ץ ר  רשב״ם. ד״ה שהמלך פו
. ל״ל להא כבר חני לה שם במקומה. ועול ׳  כו
 ללא שייכא לעטן מכילה לבה עסיק חנא ואזיל.
 :רש״ש:

׳ ן לקרובם מקום כו ם פגם. שאי  ד״ה משו
 כצ״ל. !וש״שו
ש ר פ מ  ד״ה משבעה מעמדות. והיינו ד

׳ כצ״ל.  לקמיה כנגד שבעה הבלים כו
 ירש״שו

. ובתרגום ן  תוספות. ד״ה והכוכי
. בהמצניע שם ׳ ש אספהא כו ו ר  אחשו
 ובעילובין (מח.) הביאו פלשנלחא ונכון להוא
 הראשון, ועי׳ לשונם ביומא (לא.). !:רש״ש!
ש היו. עמש״כ במגילה א . והתוכי ר  בא״ד
 (טו.) בל״ה עשרה. (רש״שו
. ובפסיקתא זוטרחי ן דפי הארו . ו ד  בא״
 למגלת אסתל כ״י ראיתי שאחר המיתה נמחח
 הגוף ועומל על ל׳ אמות וקתשיב המן להמן
 ועשלת בניו מל׳ אמות ע״ש. !רש״שו
׳ א״כ ו כו ר ז ן שג ו א״ת כי . ו מן רו  ד״ה ו
. תימה לזה נ״פ לל״ג ׳ ׳ יטמא םביביו כו  כו
 ביש בו ס״ט אלא כגגל הטומאה אבל לא סממו
 כיון לל״ג אלא אטו אין בו פ״ט, ושם אינו בוקע
 אלא מגלו. ונ״ל לט״ס הוא וצ״ל יטמא מגלו,
 ור״ל ומבואל בכ״מ למת בבית עליה טהולה
 וכיון ליבקע לעליה ה״ל לטמאות את כולה לשם
 מתפשטת על כולה הואיל לאיכא אהל ואכמ״ל.
 מש״כ מהל״ס כשפרץ פצימיו גזרו עליו טומאה
 כמו בקבל, ל״ל למה״ת טמא כמש״כ התוס׳
 לעיל בסמוך. ורש״ש!
י ׳ א״כ הו מדקאמר סתום כו . ו ד  בא״
 בפותח טפח כצ״ל בבי״ת. .:רש״ש;
י ״ דע ר ׳ לא י ׳ כו י . ומיהו מה שפ ד  בא״
. עי׳ כרכות (יט כי) כתל״ה רוכ ׳ ל כו ״  מנ

 ומזיל שם להכיאו לו ראיה ממשנה ראהלות.
 !וש״שו

. עי׳ תתס ׳ י כו ״ ר . ומיהו קשה ל ד  בא״
 סופל יו״ד סי׳ שמ אות כ׳ כאמצע התשוכה כזה

 וגס ע״ל מהרש״א מתיס׳ עירוכין ע״ט.
 ומהרש״ם!

ן ביציאתו ׳ ואי ל כו ד . תיבת המג  בא״ד
׳ כצ״ל, ותיכות ויש ט טומאה בחוכה כו ״  פ
 כה כוך למתוק. (רש״ש!
ן ביציאתו טפח. ויש כהמשך של אי . ו ד  בא״
 תימת הללו ט״ס הס, גליון משוכש היה
 והכניסוהו כפנים. ןתוקן ככל עפ״ל כגוף התוס׳
 לאה מסוה״ש]. (יעב״ץו
ך להוציאו מן התיבה ר ד ׳ ש . פי  בא״ד
 והמגדל. כ״נ להגיה כמו שהגיה המהר״ם
 לעיל. !וש״שו
ג כוי. מה שעיין י נמי אמאי פלי ״ ר . ו ד  בא״
 המהרש״א להא ר״י ל״ל טומאה נוקעת ועולה.
 נ״ל פשוט דס״ל להסוס׳ דע״כ ל״פ אלא
 נטומאה לצוצה, אנל לא נקכל ססום דילפינן ליה
 מקרא. (וש״שו

 דף קא ע״א
 מתני׳. ורחבן ששה. סוכה לף ח, נזיר סל
 ע״כ, ועיין שם סה ע״א. !מא״נו
 כמלא המטה וקובריה. עי׳ חוס׳ נזיר סוף
 לס״ל שכחכ לל״ג שם כמלא המטה וקוכריה
 לשייכא כהמוכל פילוח, וחמוה לכמשנה
 לכילושלמי איתא, ושם כגמלח ילושלמי ס״ט
 ה״ג מקשה מהא לתנן הכא שיעול כמלא המטה
 וקוכדה שש על שש והתם הוא ל׳ על שמונה
 ומשני תמן מטה עומלת כלס הכא מטה חוזלת,
 ופי׳ הס״מ ללמקת וממכל אין המוכל מתויכ
 ליתן יותל משיעול מטה עומלת, ואין נלאה

 דף ק ע״א
 גמרא. דרך לעצמן כו׳ דרך הרבים.
 עילוכין צל ע״א, כ״ק ס ע״כ ל״ה מלך, כ״מ
 קז ע״כ ל״ה קץ, סנהללין כ ע״כ ל״ה מלך,
 מנתות עא ע״כ ל״ה ללך, לעיל נז ע״א, שמתוס
 פי״ל. !מא״נ:ו
א רבים במאי קנו כוי. נ״כ ע׳ לש״א וע׳ ״ ר  ו
 רש״ל ל״ה וטעמא מאי, ונראה שנעלם מן
 הלש״א לכלי מהלש״ל אלו, ולכד רש״ל נכונין

 ומיושכין עי״ז כמה קושיות כסוגיא למעיין.
 (מלייהן

. עי׳ ׳ יקו בו רבים אסור כו  מצר שהחז
 חשו׳ לכד חיים ת״כ ת״מ סי׳ יג. :מהוש״ם)
 הלך בה לארכה ולרחבה. כ״ל פמ״א, לו״ל
 פ״ז, ילושלמי קרושין פ״א ה״ג וה״ה. ייפ״ע!
. עי׳ ׳  הלך בה לארכה ולרחבה קנה ובו

 כספרי כיח אהרן להל׳ גיטין סי׳ קלח, ע״ ש.
 !עיוי שמואל)

 דתניא הלך לארכה ולרחבה כו׳. חוספחא
 פ״כ ה״ה ע״ש. ;מהרש״מ)

א טעמא דד׳׳א. ככ״ר [פמ״א] ״  אמר ר
 ולו״ל ןפ״ז] א״ל יעקכ כן זכלי, ובירושלמי
 [קדושין פ״א ה״ג וה״ה] האי קלא להחהלך
 כארץ טעם ללמן דמודו כשמל כלקמן כשמל של
 כלמיס. וצ״ל לאף ללרכנן לא קנה כולה מ״מ
 ע״י קנינו כמקצח׳ כהללכיס שהלך יהיה עי״ז
 נוח לבניו לכבשה. :יפ״ע!

ם חביבותא דאברהם הוא  ורבנן התם משו
. נ״ב אין הטעם לקנוחה בהילוך זה, אלא ׳  כו
 כלי שיראוה אברהם אבינו ע״ה ויחרצה במחנה
 זו רקחנה ע״י אמילח הקב״ה, כדן נוחן שאומל
 ליחן לאינו חוזל במתנה מועטח אפילו לעשיר
 לליכא צלקה, וכח״מ ל״ס למט, ולגבי קב״ה
 הכל במתנה מועטח, כדכחיב ולי כל הארץ כדי
 שיהיה נות ליבבש לבניו. לאלו לא נתלצה המקבל
 אין המחנה כלום כח״מ ל״ס למג, מ״ל כוונת
 הגמ׳ ללא כלכ א׳ כמ״כ שטעה בזה לעייל פילא
 כקופא למחטא. ר״ג ליפשיץ!
ש. וכ״ה ככ״ל פ״מ י שיהא נוח לכבו  כד
 ע״ש ל׳ פנחס כשם ל׳ הושעיא לכה. (יפ״עו
ל. ה״נ כילושלמי א בשבי ״ ר  מודים חכמים ל
 קלושין [פ״א ה״ג וה״ה] ע״ש סחמא
 לילושנמי, ושם ליחא של כלמים כ״א ססם שכיל,
 ועפ״ז אחיא מחני׳ ככ״ע. !יפ״ע:
 דייני גולה. כהאי לישנא איחא חו כשלהי פלקין
 [וע״ע שלהי ד״מ, סנהדרין יז:]. .יעב״ץ)
רא הוא. נ״כ והא ללא עו די חד שי  אידי ואי
 אמר ל״ה לק הלכה כדיני גולה להוא שיעור
 ממרר, י״ל עפמ״ש המגיל כסכ״א מהל׳ מכילה
 כשם הל״י מגא״ש וכ״כ הרכ כהגה״ה כחו״מ
ז ס״ל להיכא לסיימי מחיצוח צדך טפי  סי׳ ד
 מכ׳ אמוח ומחצה, לאין יכול הגמל לעמל לרך
 כ׳ אמות ומתצה, לכך הוצלך לומל תלוייהו הלכה
 כדיני גולה כלא סיימי מחיצות, ואי הוה אמל
 הלכה כדיני גולה לכל הו׳׳א אפי׳ כסיימי

 מחיצוח, לכך אמל הלכה כאהלים ולו״ק.
 ימל״ה:׳

 רשב״ם. ד״ה במאי קנו לה. וכי כלכולא כו׳
 כצ״ל, או לצ״ל כמלולא. !וש״שו
׳  ד״ה נקנה בהילוך. דרך הנאת כו
נן בח״ה הציע מצעות כו׳.  כדאמרי
 לכאולה הוא לאיה לסתור לשלה אין לרך
 הנאתה לשככ עליה, ומותר למש״כ הסוס׳
 ללוקא כשאינו עשוי אלא להילוך. :וש״ש:
. אמות קטנות מפרקו עד ן  ד״ה גמדי
 אצבעוחיו. נ״כ ר״ל מפרק זרועו אצל הכתף,
 דידוע דאמה כמדת זרועו כמ״ש ת״ל כככורות

 כגליון ומג״א כא״ת סי׳ שמט ורצז.
 1ר״ג ליפשיץ!

 בא״ד. מפרקו עד אצבעוחיו. נ״ל דצ״ל
 ממרסיקו עי׳ חוס׳ מנחות (לז.) ד״ה קיכורת.

 ;ושיישן

ת דקרא כתיב מו ״א אמות שלי י . ו ד  בא״
. ל״ל ומחרגמינן גרמידא והוא אמה.  גמד

 1רש״ש!

 דף ק ע״ב
ץ לעשות. עי׳ ירושלמי ר ו  גמרא. שהמלך פ

 סנהדרין פ״כ ה״ה, רו״ר פ״ה, אג״ש כ׳.
 (יפ״ען

 פגם משפחה. כחומח מא ע״כ. ומא״נ!

ן שעשה משה כוי. (יומא נכ ע״כ) רש״י  ארו
 ד״ה הגיע. ילבושו
ן שעשה משה כו׳ כרובים. יומא נכ  ארו
 ע״ב [רש״י] ד״ה הגיע, ודף עב ע״כ ד״ה הא
 כמ׳׳ד, מנחוח צח ע״ב ד״ה דוחקים, סוכה ה

 ע״ב ד״ה בשליש, חולין צב ע״א ד״ה ברוך.
 (מאייו!

 כרובים בנס היו עומדים. ברומם הללו
 מחוברים לביח היו, וכל המחובר למה כמוהו
 נמדד באמח המין של ששה טסחיס. (יעב״ץ!
י. ועם ן כתרנגולים וכו לטי למא בו די  ו
 שאע״פ כן יש רוחב והרחקה מה בין הכנסים,
 שאין כל הגוף מכוסה בהן, כנראה לחוש בכל
 בעלי כנף, שהגב מפריש מן הכנסים, צ״ל דהכי
ך אע״ס שבמקום קביעחס של הכנסים בגוף  פד
 הם מלוחקיס קצח זה מזה, שלוב גב העוף
 מפסיק, מ״מ היה להם מקום מלווח, בי היו
 פורשים כנפיהם למעלה באדר שעליהם ובכך
 נמשך רוחב הכנף ומחפשט והכנף באמצעו
 מתרתב בפרישתו על גמ הכרוב שאינו נראה כלל
 מעל למקום נגיעת הכנפים, ולמטה במקום
 יציאת הכנסים מהגוף הם לקים, ומה שכסוב
 נוגעות כנף אל כנף זהו למעלה באמצעם של
 האגפים הסלושים מלמעלה. (יעב״ץ!
. נ״ב עי׳ פי הוו משלחפי דלמא שלחו  ו
 ש3ח צח בי. ור״ש מדסוי:

ש אל אחיו. (חולין צב ד פניהם אי ״ מ ל  ו
 ע״א) חוס׳ ל״ה ברוך. !לבוש,
ל נו ש ן רצו שי ל עו א ר ש י  כאן בזמן ש
. בחי׳ הר״ן בעין יעקב הובאה קו׳ ׳  מקום וכו
 בזה מהא ראמרינן ביומא (נל:) בשעה שנכנסו
 עכו׳׳ס להיכל מצאו כרובי! שמעורין זב״ז אמלו
 הללו יחעסקו ברברים הלנו, מיל הזילוה שנאמר
 כל מכבדה הזילוה. והלא בשעח החרבן אין
 עושין רצונו של מקום יוחר מאז, ואפ״ה הי׳ איש
 אל אחיו מעודן ע״ש. ואפשר כיון דאמרינן
 בגמ׳ (עי׳ קידושין לא:) מזמור לאסף, קינה
 לאסף מיבעי ליה, אלא ששסך חמחו על עצים
 ואבנים, ולכך כיון שקבלו ענשס, הוא כאחיך
 ונקראו מים. ומש׳׳ה יום זה נקרא מועד,
 כמבואר במרדכי(הל׳ ס״ב). ועיני שמואל:

 רשב״ס. ד״ה כנף הכרוב האחת כצ״ל.
 (רש ״ש;

 ד״ה מתקיף לה אביי. ידייהו בהדיא
׳ כצ״ל בבי״ח. !ושיישן  בר׳׳פ כו
ל אח כ . כדכחיב ש פי למא שלחו די  ד״ה ו
. ול״נ לפרשו מלשון אלכסון דנמצא ׳ ו כו די  י
 ג״כ בלא אל״ף לוכסן, והנו״ן שבו נוסף כמו נ׳
 דגזלן, אלמן, ושרשו הוא לכם. ושכל הוא משרשו
 בהיפוך אוחיוחיו כמו כבש כשב ודומיהם והסי״ן
 הוא במקום שי. וכן סכל נקרא ע״ש עווח שכלו.
 ונ״ל דכן אלפס שהוא כעין מחבח בלשון משנה,
 ומצינו ג״כ בלא א׳ בפאה (פ״ח מ״ד), וש״מ
 הוא משרש ספל במקרא בהפוך אוחיוח. :וש״ש:
ן  ד״ה מעשה צעצועים. והוא לשו
 צאצאים. כצ׳׳ל, ול״ל הצאצאים דכסיב משעיה
 (ב״ב), וע״ש בל״ה בהמפלש. !:רש״ש!

 דף צט ע״ב
 מתג*׳. ולא יכנס מחוכה כו׳. פי׳ הלע׳׳ב
 דכיון כו׳ שעובר באמצע שדהו כו׳. חימה להא
 גם מחנו לו מן הצד סני סיסא דלא יכנס כוי.
 ונראה דהציון הוא ט״ס, וצ״ל ואינו מכניס
 לחוכה וכ״מ מפי׳ לשב׳׳ם. ורש״ש!
. מו״ק 3 ע״א, ב״מ קז ן  גמרא. בית השלחי
 ע״ב ל״ה בחרי ע3לי. :מא״נ!
 אמה בית ההלון. נ״ב ששואבין משם בכל,

 סלגוס וכלה ענ שכמה, וקולתא על כספה.
 1ר״ג ליפשיץ)

 נטלה ונחנה להם מן הצד. ילושלמי לעיל
 סס״ג. (יפ״ש
 דרך היחיד ד״א. בגמלא פסק ל״ה ללא
 במתני׳. ותימה על פי׳ הרמב״ס והרע״ב לשתקו
 מזה. :רש״ש;

ד איניש. עילובין צל  דרך הרבים כו׳ עבי
 ע״א, ב״ק כז ע״ב. (מא״נ!

ן ולהשקוח ד קילו ״ א  ד״ה אמה בה״ס. ו
. בריש מו״ק איתא דמשקין ממנו ׳  בהמות כו
 ג״כ שדות ע״ש. (רש״שו
ו הפסיד. נ״ב א. וגם של  ד״ה רב משרשי
 מה שנתן להם. ויר״ש מדסויו
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לא את הרובע. עי׳ ירושלמי ה״כ  גמרא. ו
 ועמש״ל צד ע״ב. רפ״ע<
. ׳ ך ובו כר ל  מתג*׳. מדה בחבל אני מו
 (כ״כ קכט ע״ב) רשכ״ם ד״ה והלכחא. !לבוש׳
אי איכא מ ו ״ אי איכא. י  רשב״ם. ד״ה ו
 וכוי. לפירוש זה קשה מאי פריך אסיפא, כלפי
 לייא, דהא י״ל בפשיטות לא את הרוצע נלכד
 אמרו היינו השיעור תשוב בנינה לר״ע דמיניה
 קסליק וכדברי ר״ע בית רובע. (ראמ-הו
׳ י י ׳ אדרבה שד ל מאי חזיה כו ק״ . ו ד  בא״
׳ דלא מטי לכל ב״ס אלא טפי  אכולהו כו
בע פורתא. הלשון אינו מדויק דהכי הל״ל  מרו
 דלא מטי לכל ב״כ אלא טפי מז׳ קבין ומתצה
 פורתא. ונ״ל לנסחרסו השורות ומן דלא מטי
 עד פורתא שייך לקמי׳ אחר א״נ מנלן כו׳ על
 רבעי כור ״דלא מטי כו׳ פורתא״ שדיי׳ להאי
 תוספת כוי. ;רש״ש;

ר כו ר ו עד שיהיה ט׳ קבין לכל כו . ו ד  בא״
ל כוי. כצ״ל בלא ו׳. (1־ש״ש!  לא ה״

׳ כו ע ביה רובע ו ״ י ר כדבר ג ו  ד״ה ה״
׳ ואמרי ביה ש וכו ות אחרים י נ לשו  ו
ר שדה עו ר שי ר גינה ובית כו עו  מאחים שי
׳ וגם כו  והבל הוא ודברים דקים ו
ן ו ע לית ליה יעשה חשב ״ לר ם ד  מפרשי
ם ׳ והכל הבל וגם מפרשי  בגינה וכו
ן ו  דרובע לסאה בגינה לרבנן יעשה חשב
ן י כל סברות הללו הבל הן ומטעי ׳ ו  וכו
 הן. נ״ב דע דהמפרש הזה שכתב עליו הרשב״ם
 דהוא הבל לאו קטיל קני באגמא הוי והוא ניהו
 רבינו גרשום מאור הגולה ז״ל בפירושו על
 מסכת ב״ב כאן, וגורס באמס בסוגיא כאן בהא
 דמקשה רבא לר״נ מהא דסק שאם שייר בגינה
 וכו׳ מאי לאו דזבין ליה ד׳ סאין לא דזבן ליה
 סאתים, וכן בקושיא דמקשה מר״ע גרס מאי
 לאו דזבן ליה סאסים לא דזבן ליה סאה, [ולזה
 כוון הרשב״ם במש״כ ה״ג ובגינה ביח חצי קב
 מאי לאו דזבין ליה סאסים, וכן בד״ה ובדברי
 ר״ע כחב ג״כ ה״ג מאי לאו דזבין ליה סאה,
 וכוונחו בזה להוציא מגי׳ רגמ״ה ז״ל] וידוע
 דהי׳ מרבוחיו של רש״י ז״ל, ופרשח גדולח
 חכמחו הלא נודע בשערים המצוייניס בהלכה
 בספרי רבוחינו הראשונים, והכי קראו שמו בשם
 מאור הגולה על שם שהיה מאיר עיני הגולה
 בצדקתו ובתורתו הטהורה, ורש״י ז״ל בעצמו
 מביאו ג״כ בשם זה בביצה כ״ד ע״ב וז״ל שס
 ובתשובת רבינו גרשום מאור הגולה מצאתי
 כמותי עכ״ל, ובתשובת מהרש״ל סי׳ כ״ט כתב
 כי קיבל הרגמ״ה ז״ל מאת רב האי גאון זצ״ל,
 ובבר ידוע דגי׳ הגאונים ז״ל וקבלתם הס
 אמיתיס שכל דבריהם דברי קבלה מתכמי הש״ס,
 וכמו שב׳ בספר מגיד מישרים להרב ב״י ז״ל בס׳
 ויקהל וז״ל שם ומידע תדע דכל דברי הרמב״ס
 על הרוב אינון קושטא בגין דאיהו אידבק גרסאי
 מדמאי בגון ר״ח ורבינו האי דגרססהון ברירא
 ולזימנין חוססס מסגיאוח פלפולא הוו מקשו על
 האי גירסא ודחו לה וליח קושטא הכי עכ״ל,
 וא״כ ח״ו דיצא מחח״י פירוש שאינו מחוקן.
 ולכן לא מזיגנא רישא אבי סדיא עד דמהפיכנא
 בזכוחיה, ואחר העיון היטב בדברי הרגמ״ה ז״ל
 בזה האיר ה׳ אס עיני וראיסי כי גירסח רגמ״ה
 ז״ל בזה ופירושו אמח ודבריו דברי אלהים חיים
 הם, והוא דעיניו הבדולחיס שפיר חזו בלשון
 המשנה בזה דדייקא ואמרה האומר ביח כור
 עפר וכו׳ משמע דוקא במוכר ביח כור שלם
 אמרינן דמחיל ארובע לסאה, משוס דבטיל
 לשיעור שדה דביח בור, אבל בפחוח מכן לא
 נאמר דין מחילה כלל מדלא חני זה גם במוכר
 לחך או סאה, [ועוד מדחני ליה דומיא דריש
 סרקי[ דאס היה שם נקעים סחוחין מי׳ נמדדין
 עמה דהחס ודאי דוקא חני במחט׳ ביח כור,
 דבודאי אס מוכר לחך או סאה שיעור אחר יש
 לנקעיס הנמדדין עמה], אבל בגינה דחשיבה טסי
 מסחבר לי׳ להש״ס דשיעור שדה לעטן דין זה
 הוי סאסיס, כמו דמוכח מהא דמשני לא דזבין
 ליה סאחיס ומשמע דביח סאחיס דגינה כביח
 כור עפר בשדה הלבן, ולר״ע דחשיבה ליה גינה
 טסי מס׳׳ק ס״ל דשיעור גינה לענין זה הוא
 סאה. וסי׳ השמועה לסי זה כך הוא, דרבא
 מקשה לר״נ דס״ל דכל זמן דליכא בהיסרון
 שיעור שדה לעטן חלוקה בשיעור שדה דביס כור
 וגס לא היה יוסר מרובע לסאה הוי מחילה, מהא
 דחנן שאם שייר בגינה ביח חצי קב מאי לאו דזבין
 ליה ד׳ שאין דליבא בשיעור גינה דסאחיס שיעור
 גינה הנאמר לענין חלוקה, ומ״מ יחזיר כיון

 בירושלמי היו עשוין כמין טבלוח של שיש דהיינו
 משולש. (יפ״עי
. בירושלמי ה״א ואם היה  אם היה סלע יחידי
 סלע ששלוחו ביס רובע אין נמדד עמה היה חלוק
 נמדד עמה והכא אסילו כ״ש אין נמדד. (יפ״ע:
 בעי ד״ה מופסק עפר. בירושלמי דבי ר׳ ינאי

 אמרי כל שמסרישה סובבסו זהו באמצע כוי.
 ;יפ״ע:!

ן לא ברבוע או כעי ר. ו  רשב״ם. ד״ה כשי
 חצובה כ״נ דצ״ל, דחצובה היא כמו (דרייח
 פוס בל״א) עסירש״י בב״מ (כה.). ומש״כ
 וכשיגיע אצל הסלע יגביה מחרישחו מעט כוי,
 אינו מובן דבפחוח קצח מי״ט אינו מעט, ואולי
 ר״ל מעט במשך ודוחק, גס איך יחכן שהסורים
 ידלגוהו. ואפשר דכוונחו דיגביה מחרישחו ויטנה
 מכנגד הסלע לצדו מימין או משמאל. אבל קשה

 דסמוך לסלע בכדי אורך השורים איך יחרוש.
 !;רשייש!

׳ וקס״ד ם כו  ד״ה תנא. ורבותינו מפרשי
. לכאורה ׳ ׳ כו ן יותר מג ׳ וגבוהי מ כו  ה״
 ממש׳׳כ לקמן בסמוך ול״נ לי כו׳ דמ״ש סלע
 יחידי כוי, משמע דכ׳׳ה האמס לסירושס
 דבסמוכיס דוקא גבוהין גי. ואולי לישנא דוקס׳׳ד

 קאי על רבותינו שאינו לסי האמח לדעחו ז״ל.
 ירש״ש)

ן (בסופו). אהותיר יתר ו  ד״ה יעשה חשב
ך כוי. י ׳ לא שי כן קאי אבל פיחח כו  מי
 ל״י מדוע לא יפול לשון עשייח חשבון על פיחח
 כמו אהוסיר, דמובנו לחשוב לפי ערך מחיר
 הב״כ הנקצב ביניהם שיווי יחרון על הב״כ או
 סחיחוחו. ואדרבה דנראה דלהכי נקיט התנא
. ומה הוא י  לשון זה שיכלול ב׳ הצדדים ועי׳ מ״
 מחזיר כו׳ דלקמיה שב על הרישא דחט הוחיר
 כ״ש יחזיר. !רש״ש)
 ד״ה בגינה ביה חצי קב כוי. לחצי סאה
 הוי מחילה כל גבי. מלוח כל גבי נמחק. ונ״ב
 כלגבי כצ״ל. (ר״ב רנשברג;!
ש לו בית י  תוספות. ד״ה אם כוי. דגרם ש
. נ״ב וגירסת רב האי גאון במקח י  רובע כו
 וממכר שער כ״ה אם הי׳ סלע יחידי אסילו בית
 רובע אין כוי. (.בנא״ר!

 דף קד ע״א
 גמרא. םתמא נמי כהן חסר. לפי׳ הרא״פ

 בירושלמי סוף ה״א מוכרח גם להירושלמי כן.
 רפ״ע!

׳ הן חסר. לעיל צה ע״א ד״ה ר כו  בית כו
 הסס, ודף קכט ע״ב ברשב״ס, מ״ק בב ע״ב
 ד״ה ולשמחח, כחובוח צא ע״ב ודף צט ע״א
 ד״ה הא מדסיפא, קדושין ס ע״ב ב״מ נו ע״ב
 ד״ה כל דבר, מנחוח סט ע״א ד״ה ואמר,
 בכורוח לא ע״ב ד״ה א״כ. (מא״נ)
. (מ״ק כב ע״ב) חוס׳ ד״ה ׳ ר כו  כבית כו
 ולשמחח. !לבוש:
׳ ל אי ארעא יהבת ליה הב ליה כו ״ א  ד
 כצ״ל. ירש״ש)
׳ לא רפי  תוספות. ד״ה פיחת. אגב חו
. עמש׳׳כ בישוב דבריו בב״מ (נו בי). ׳ ן כו י  עי

 וירש״ש)

. ל״ד ׳ ן כו י ו עדי ד ד . אבל הכא לא מ ד  בא״
 אלא אפי׳ מדדו רק שלא הטעהו וכמש״כ דרבא
 איירי כשמדדו והטעהו. :רש״ש:
. תימה וכוי. צ״ע לסירושס דסלי שי  ד״ה פרו
 ה״ח ה״י בביח כור הל״ל ככביח כור בשני כפי״ן.
 ולע״ד הפירוש איזהו ביח כור שאינו ב״כ ממש
 רק כביח כור, כגון דאמר ה״ס ה״י, ושפיר פריך
 שאני מוכר שאני מוכר ל״ל. (ראמ״ה!
. והד הסר כוי. ונדפס בגליון רש״ל ד  בא״
 מ״ז, נ״ב ולעל״נ ללא נחכוון רש״ל למחוק זה
 [וחסר במהרש״ל] מלח כו׳ קודם מלח
 דמשמע. יר״ש מזםוי)

ן וכוי. צ״ע נ ל לאשמעי ״ י . ו  ד״ה אלא לאו
 לשני התירוצים ל״ל למחט בבא דכביח כור. ונ״ל
 דאי הוה תני בית כור לתודיה והיית ה״י, ה״א
 כגון שא״ל בית כור וגס ה״ת ה״י, אבל השתא
 ל״נ בית כור וכבית כור. (ראמ״ה:
׳ דאם התנה א נראה כו ״ ב ש ר ל . ו ד  בא״
י ניכוי לא ״ ׳ אפי׳ ע ר כו  ב״כ עפר למכו
. לכאורה ראיה לזה מהא דרב ׳  היה מלןבל כו
 ושמואל לקמן(קה.) כור כשלשים כו׳ יכול לחזור
 כו׳, אכל הסס כדאיח ליה. או דיש לחלק בין
 קרקעי למטלטלי כמש״כ הרשכ״ס. ירשי-ש)

 אין מועיל המעשה שאח״כ, מה פלינין כשמצאן
 לצוסין כו׳, ונ׳ להגי׳ ולהחליף למן סכרי גל ונפל
 ורצפן היינו שלא היה שם כבל כיח הקכלוס וע״י
 סיכה נקכרו ככ״א ור״ש סכר מרווחין ורצפן
 ואזלינן כתר מעיקרא, ולישכ הגי׳ יתכן לר״ש
 אמל גל נסל ולצסן אחל שהיו ממוחין ולמן ס״ל
 מלווחין היו ולצפן היינו שמחחלה כעס שהיו
 ממוחין הי׳ לעסו ללצסן כשיסוספו, או לצ״ל
 לצוסין היו. ובסגנון סילושי יש לכאל ג״כ הגי׳
 שנכלאים ע״ש ואכמ״ל. :יפ״ע:
׳ היו שם נקעים. מ״כ כחקסי ש כו  המקדי
 סדק יי. !יפ״ע:

. גי׳ אחלמ היה  רשב׳׳ם. ד״ה אדעתא ליטלו
 לפניו. :רש״ש)
ן ן שרחבי ו כג ן עמה. ו י  ד״ה אין נמדד
 ארבעה על ארבעה כצ״ל, להכוונה על
 טפחים. ;רש״ש)
ע דאותו מ ש  תוספות. ד״ה הב״ע. מ
צא מוקמי בניפלי כצ״ל. !רש״ש<  שמ

ובל כצ״ל. . מי כתיב בשנת הי  בא״ד

ף קג ע״א  ד
ן עמה) אמר. י  גמרא. (פחות מכאן נמדד
 נ״כ עי׳ כרא״ש. (ר״ש מדסוי!
. קלושין סא יהו  ואמאי לקדשו באנפי נפשי
 ע״א חוס׳ ל״ה נקלשו. .:לבוש, מא״וו
ה ש ל ש ׳ כשנים ו ט אין אדם כו ״  מ
 מקומות. לכאולה הוא כשמואל ולא כלכ ככ״מ
 (קיח.), ויש לחלק. !רש״ש;
 טרשים. לקמן קל ע״א ל״ה אלא, עלכין יל
 ע״א. ומאי׳(.!

 בית ארבעה קבין. כ״ה ג״כ כירושלמי סוף
 ה״א ע״פ גי׳ הפ״מ, והרא״ס סי׳ לסי גי׳
 הכחוכה ע״ש. >יפ״ע:
ן ברובה. כירושלמי ה״א בלעי  והוא שמו
 וכלכל כמיעוט שלהו כמוכלעים כה ומשמע
 שמוכלעיס כמעוטה לוקא ולא כלוכה. :יפ״ע)
טן ברובה. כילושלמי מעו בן במעוטה ו  רו
 אסא ל׳ יוסי כשם ל׳ יוחנן היה לוכן מצל א׳
 שאם חסזרנה ויש להמיעוט נמלל עמה, ואח״כ
 איחא הל׳׳א היו רובן מצ״א כו׳ אין נמלל עמה,
 ומוחקו הפ׳׳מ, והלא״פ פי׳ לפלוגחא היא
 לאליבא לל׳ יסא דבעי מובלעין בכה״ג לא הו״ל
 מובלעין. אך מש״ש ללמוח אבעיא להכא לשם
 חמוה, להימשלמי הלא קפיד דוקא במיעוט לק
 המניעה משום מובלעין, והכא הלא אללבה בעינן
 בלובן והססק הוא משוס ללובן במעוטה ואינו
 עטן להחם. רפ״ע!
. ונפקא לן  רשב״ם. ד״ה פחות מיכן
. פי׳ הק״א למשמע בל ל שדהו ״ ׳ ת  בת״כ כו
 הנקלא ע״ש שלהו. ואולי יל״ס משוס להוה
 מיעוט אתל מיעוט ואינו אלא ללבות. !רש״ש!
. נ״ב ׳ ן כו ו י ד נ פו ן עמה. סלע ו י  ד״ה נמדד
 לעיל לע״ב ע״א ברשב״ם. (מל־יהו

קדשו ול״ה בית זרע הל״א.  ד״ה לי
 ור״ש מדסוי!

ת כצ״ל. ו  ד״ה כשני מקומות. כשתי שד
 ורש״ש!

. וה״ה לנקעים ו ן שאמר  ד״ה טרשי
 מלאים מים דל״ח לזריעה כוי. משמע
 לבראויין לזריעה אפילו ביותר מל׳ קבין נמללין,
 ולא כן כ׳ הטול בסי׳ ליח, ובשו״ע שם מיסתם
 לה סחומי וגם האחלונים שסקו בזה. גם מש״כ
 בהגהח למ״א והס גבוהים גי, ומשמע לקאי על
 שא״ל לזליעה, חמוה ח״א כמבואל להליא
 בטול. ורש״ש)
ל ד׳ קבין בן ש  ד״ה בעי רחב״א. אם רו
 דהיינו ט׳ כוי. כאן שייכא ההגה׳ שבגליון בשם
 רש״ל. :רש״ש:
ו״ ח רובע לכ״ס ל די לפ״ח ש . ו ד  בא״
׳ כצ״ל. :רש״ש! ל כו כ  בעינן כמו ש
ע לווה . דלכ״ ת. ד״ה ואמאי ספו  תו
ן כצ׳׳ל. ::רש״ש) אל לחצאי ו ג דה ו פו  ו

ף קג ע״ב  ד
י. ב״מ כה ע״א, נלה ר מהו וכו  גמרא. כשי
 נח ע״א. (מא״ו!

רה מהו. בילושלמי ה״א היינו שאלח ל׳  כשו
 חייא בר ווא היו עשוין כמקלוח. רפ׳־עו
 כחצובה. היינו שאלח ל׳ יוק בר׳ ישמעאל

 ע״מ לפנותן כו׳ ואיחא בבלייחא ליש להן
 חסוסה. ולקמן בסה״פ בל״ה אלעחא לטלו כ׳
 ללגמרי נקברו לשם ור״ל שלא לפנוחם והוה
 א״ש הא מש להם ספיסה וצ״ע. :רש״ש!
׳ ד (בע״א). ואפי ת. ד״ה דעבי ספו  תו
 השתא שהמערה היא (כצ״ל) רחבה ד׳
 קשה אמתא באמתא היכי יתיב כוי.
 לסמש״כ בעצמם בשבח (צב.) למשהעין הארון
 כסוך הכוך טסח או טסחייס ע״ש נק״מ. ולע
 לכהציול החצי אמה חלק שאצל הסחח ככל לוח
 הוא מיוחל. !רש״ש<

 דף קב ע״א
 גמרא. במאי אוקימתא כר״ש. גס
 כירושלמי נזיר ס״ט ה״ג מוקי לה כר״ש ועי׳
 מש״ל קא ע״כ. רפ-׳ש
 דבדק באלכסונא. שכח פה ע״כ ל״ה והא,
 עילוכין ה ע״א ל״ה לפחח לו. :מא״נ!
׳ ם״ל נמי כו  רשב׳׳ם. ד״ה מצא שלשה. ו
וית ך וטפח לז ך לכו ט בין כו ״ ב ׳ ו צד כו  כי
. ולפ״ז מל׳ ועל ת׳ ל״ל אלא פתות כ״ט ׳  כו
 וכ״כ למעלה קלוכ לל״א כו׳. והא ללא פי׳ לכין
 כוך לכוך הוא ג״ט וכזוית אינו מנית כלום, לא״כ
 יהיה אולך המעלה ח׳ ותצי. ועול דלתירוצא
 לואכ״א ללעיל לל״ש ע״כ צמך שיהיה מוח קצח
 כזויוח. :רש״ש׳
. חמ חנאי אליכא לל״ש ש ״  ד״ה לעולם ר
 הס״ל, ואח״כ מ״ל והאי חנא. !רשי-ש!
ל ש להן. והיינו ההוא הנא דלעי  ד״ה י
. נראה ללא לצה לסלש למחניחין להמוצא ׳  כו
 הוא כר״ש כ״י אליכא לל״ש, להרי פליג כלצופין
 לרואין אח האמצעים כאילו אינן וכמחניחין חנן
 מל׳ כוי. אכל לפמש״כ מהל״ס לאיהו מיילי
 כמצא יוחר מג׳(ומוכרח הוא) וכמתני׳ חנן מצא
 ג׳ וא״כ שפיר אחיא גמי כווחיה וצ״ע. ירש״ש)
. הוא לוחק ׳ ש כו ״ רישא ר  ד״ה לעולם. ו
 גלול. ולכאולה י״ל לאחיא אפי׳ כרמן וחלינן
 לשנים מהן מלוחכ המעלה ואחל מהאולך או
 איפכא והוא ע״ל פי׳ ל״ח, וזה נכלל כמה
 שחילץ לכלק כאלכסונה. ;רש״ש)
ת. ד״ה המוצא (כעמי קולס). ספו  תו
׳ כצ״ל דוע כו ש כו׳ ולא כי ר פ  ונראה ל
 ככ״ף. (רש״ש!
ל ״ ׳ ה י כו ׳  ד״ה מארבע. וקשה לר׳
 למידק נמי כו׳. לכאולה י״ל לזה נכלל כמאי
 לאמל כסמוך אי למן כו׳ אי ל״ש כוי. רש-ש:

 דף קב ע״ב
 גמרא. והכא במאי עסקינן בניפלי. (כ״ק
 ה). [א״ה לא נמצא ואולי צ״ל נזיל סה ושם הוא
 כסוס׳ א׳ ל״ה טלק, ועיין נשו״ח חוח יאיל

 כסופו מ״ש הגאון מו״ה לול אוסנהייס].
 (לבושו

 בניפלי כוי. כחוכוס כ ע״כ, נזיל סה ע״א ל״ה
 טלק. (מא״נ!

ש אדר״ש. טלושלמי כלאים ס״ה ״ ר  קשיא ד
 ה״כ וכנזיר פ״ט ה״ג א״ר יוחנן כמחלוקח ר״ש
 ורכנן ככלס כך מחלוקחן כשכונה קכלוח ר׳ יונה
 אמל ולא למיא חמן יש עליהם שכונס קכמח
 כלם הכא אין עליהן שכונ״ק, א״ל ולא למיא
 חמן מלווחין ורצפן כמחלוהח לצופין ולווחן
 לכלי הכל כלם הכא מה פליגין כשכא ומצאן
 לצוסין לש״א גל נסל עליהם ולצפן ולמן אממ
 מרווחין היו ורצפן כ״ה הגי׳ כנזיר, וככלאים
 משונה הגי׳ שכלול הכל כלכרי ר׳ יונה. והגיה
 הפ״מ כמו מזיל ופילושו לחוק. וכענ״ל נלאה
 ללכי יוסי מפלש לכרי ר׳ יונה, וככלאים מכואל
 כלכלי ל׳ יונה כעצמו, וסוכן הלכל הוא לקאי על
 הכלייחא להכא שהחליפו שטחן, ולל׳ יוחנן יש
 להפך הסלוגסא ככלייסא או ללשכ״י ס״ל אליכא
 לל״ש גם ככלס כן ורכי יונה מחלק כין כלס
 לקכלוח, לככרם העיקר ללון כאשר עחה, ע״כ
 מהט רווחן ורצפן מקלקל לכטלו מכלם וכשכונח
 קכלוח נלון על ההחחלה יאין מיעיל רווחן ורצפן
 אין מקלקל, וכ״ה כהר״ש כלאים, וזהו לכלי ל׳
 יונה סמן יש עליהם שכונה קכרוס כו׳ פי׳ גט
 כלס [והפס הלשון שכונ״ק משוס לקאי כעטן זה
 והכונה כמן שכונ״ק שם להיוח נלון לכלס]
 מהני מוחן אף שמחחלה נוטעו לצופי[ כלס הכא
 אין עליהם שכונ״ק אף אם ילויחם אם מהחלה
 הונחו לצופין. ול׳ יוסי מכאל סמן ככלס מלווחין
 ולצסן כמחלוקח אם לואין האמצעים כאילו אינן
 רצופין ורווחן ל״ה שהוא כלס משא״כ כשכונ״ק



 m הגהות בנא בתדא דף קד ע״כ - דף קח ע״ב וחידושים
. נראה לצ״ל כשומן. ׳ א כו מ ו ש ל זה כ טו י  ל

 (רשייש!

ח ע״א ף ק  ד
ץ. כ״מ קג ע״ב ל״ה לעבד חרי  גמרא. ו
 טכלא. ומאי׳()
. לקמן קנח ע״א ל״ה ן ש נוחלי . י ׳  מתגי
 וכה״א, יכמוח לח ע״א ל״ה וכה״א, מ״ק כח
 ע״כ ד״ה כלע, כחוכוח סה ע״כ ד״ה דלושתה,
 סנהללין כז ע״כ לש״י ל״ה וכל, ככולוח מו ע״א
 ל״ה שכבל. (מא״נ<
 גמרא. אתחולי בפורענותא לא מתחלינן.
 (מ״ק ח)(צ״ל כח ע״כ) מוס׳ ל״ה כלע, (יכמוח
 למ ע״א) חוס׳ ל״ה כ״ה. !לבוש)
נן ן (בסופו). כדילפי  רשב״ם. ד״ה והאחי
 בגמרא. כצ״ל. (ישייש)
. אבל אחיות מן האם ן לא מנחילי  ד״ה ו
 אין נכדה. לצ״ל אין נכרה של זקינה. עמש״ל
 (לקי״ל 3׳). (יעב־יץ)
כן ללומן ן נכדה בן אחותה. ו . אי  בא״ד
. ול״י מנה דא לבן אחיו נכדו ׳ הגמ׳ דו  בפי
 מצא שם זה עניהס, כי נא מצאתיו רק על בן הבן
 או הבת. ורש״ש)

. ׳ ל דינה כו . אלא קרובי בעלה ש ד  בא״
 לא ה״ל לתלות בבעלה כי אם באביו. ולשון רש״י
 שבלי״ף קרובי אביהם בעל לינה כוי. (רש~ש)
מר בני אחיות כו׳. ד (בסוסו). כלו ״ א  ב
 כצ״ל. ורשייש)
ן דקתני . גם הנהו קרובי ן  ד״ה לא נוחלי
׳ אבל אם ש כו י מ ש ״ ׳ ה  בהן (כצ״ל) כו
. ׳ ו כו ד משפחת אבי צ  אמו קרובה לו מ
 לכאולה פשוט הוא אף ללרלקי, לכי בשביל שהיא
 אמו תגלע. ואולי להוה ס״ל ללמויי להא לאיתא
 ביבמוס (צז בי) מן האס ולא מן האב כ״ע ל״פ
 לאסול, כי סליני מן האב ומן האס מאן לשד
 כו׳ ע״ש, והכא טמא איסכא ומדרבנן לא מילוס
 להפקל ב״ל כו׳. (רש׳-ש)
ת. ד״ה האב. תימה האב את ו ספ  תו
. כצ״ל. !רש״ש) ׳  הבנים כו
׳ לימא ך כך כו ׳ ומתו א״ת כו . ו ד  בא״
. לע״ל י״ל לסמיך אממניתין ׳ ד כו ״  דבנים ל
 ללקמן(קבב ב׳) אמל הבן וא׳ הבמ בנמלה אלא
 כו׳ וכלמסיק מל בל״א לשוין ילושמ האם והאב
 ואף ליקלס בן לבמ מלקאמר אלא כוי, וכ״ס
 הלמב״ס להליא בסיה״מ. ועי׳ לקמן (קטו.)
 בסילוש הלשב״ס ל״ה ותנא לילן ובמהלש״א
 שם. (רש״ש;

. ן דאי ן כל כך ו ן מן האב. שאי  ד״ה ואחי
 עיי ס׳ זו בנזיר מ״ט. !חת־ס)

 דן8 קח ע״ב
ל הקרוב קרוב קודם. ירושלמי ״  גמרא. ת
 ה״א ועס״מ. (יפ״ע)
 שקם בנו תחתיו. יומא לף ענ, כסובוס צ ע״א
 וע״ב, קלושין יט ע״א, נזיל מט ע״א ד״ה
 ומשני, עלטן כה ע״א ד״ה ליעודה, וע״ש ע״ב
 ל״ה כלום. !מא־״

ו ליעדה. עי׳ מכלתא ן קם תחת אבי  שכ
 משפטים פ״נ, וילושלמי קדושין פ״א ה״ב,
 יבמות פ״י ה״!. וכמו שהגי׳ הנל״א במכלתא
 למסימ ויהא אח קם חחח אחיו לאחוזה כו׳ ת״ל
 ואם נבנו ייעלנה, כן צדך להגי׳ טלושלמי.
 ואצ״ל כמ״ש הש״ק בקדושין דהמכלמא
 והילושלמי פליגי עם הבבלי. (יפ־ע)
 רשב״ם. ד״ה דתניא. וכתיב נמי כי אם
. משמע למפלשו בכלל ו ׳ ולאבי ו כו  לשאר
 ופלט כפשטי׳, ועמש״כ בנמ״ע (לף קב ב׳)
 בס״ל. (רש״ש)
׳ י על סדר כו י . אתא לגלו  ד״ה מלמד
 כצ״ל, ומלת סי מיומרמ. (וש״ש<
ו הקרוב. ר א ש . ונתתם א״נ ל ד  בא״
 ובסה״ל משך מלת הקרוב למטה, ועמש״כ
 בנת״ע אות ת׳. אבל כאן הוא ללא צולך לשאלי
 קלוטם הכתוטס אתל כי אס לשאלו באו כאן
 בסילוש. ולמעוטי אס ואמות נמי שמעינן מן
 ממשסממו, ומהקישא לילושה שניה ללאשונה
 דלקמן(קיג ב׳). (דש־׳ש<
נ ׳ ונתתם א״ ן כו נ  ד״ה אדרבה. ומהפכי
. כצ״ל. (רש״ש) ו  לאחי
ך לא פרי ל (האי). ו כו ת. ד״ה י ו ספ  תו
. כצ״ל. (רש״ש! ׳  השתא שיקרום אף לבן כו

. (ב״ב קנמ ו ן הו רשי ו א מםפקא ליה אי י ״  ר
 ע״ב) סוס׳ ד״ה נפל. !לבוש*
 רב אשי מספקא ליה. ומה דל״א המוציא
 ממטרו עליו הראיה, עי׳ בב״ק מוס׳ סוף ע״א

 בדף ט/ ובכורומ מ״מ א׳ סוף מד״ה דאמר.
 :ג• המהרש״א׳

 מםפקא ליה. נ״ב יעדן מולין עט ע״ב מוס׳
 ד״ה לימא ליה, ולעיל סב ע״ב מוס׳ ד״ה

 איחמר, וחוס׳ בכורומ ממ ע״א ד״ה דאמר.
 (רנ״פו

כל הלוקח ו י התם. י  דשב״ם. ד״ה ומשנ
ור. צ״ע דא״כ י״ל בהיסך, לא ניחא למוכר  לחז
 שמא חיזל וללוקח שמא חיקל. ולסעד״נ דניחא
 להו למוכר וללוקח שלא יוכל חטלו לכוסו על
 סאה אחח, ללעח המוכר למכור רק הכל ביחד,
 וכן הלוקח לוצה לסעמים לוקא כל הכור. וכיון
 שע״כ יוכל כ״א לחזור, טוב שיוכל לחזור גם על
 אוחס שמלל. (ראמ״ר!)
רו  ד״ה כלקוחות. שלא יקבל חבי

 אחריוחו. עי׳ ח׳ צמח צלק סימן ל׳.
 (ג׳ מהרש״א)

׳ רבנו ן אחר פי ו ש  ד״ה מםפקא כוי. ל
. נ״ב בערוך ע׳ ויחר פי׳ כגון שהי׳ ׳  זקני כו
 ילושחס ח״נ לינרין והיו ג׳ אחין ונטל כ״א ק״נ
 ובע״ח נטל חלקו של אחל מהם ונשאר ש׳ טד
 שני אחין, אס יורש נוטל הוא מקרקע ואם לוקח
 אינו נוטל כלום והוה ממון המוטל בספה וניטל
 נ׳ ואלו נוטל כ״ה בקלקע לילמא יורש הוה וכ״ה
 בטעומ לילמא לוקח באחדוח. וקשה להא הוי
 ס״ס שמא יולש ואח״ל לוקח שמא לוקח
 באמליומ, וצ״ל דס״ל אף בס״ס אין מוציאין
 ממון [ועמוס׳ בכולומ ממ ע״א שלמו סי׳ זה].
 (מל״הן

ל אנא ״ א ם ד  תוספות. ד״ה רב. משו
רב א״ח י ו ז ו  לבע״ח נמי מסליקנא בז
 לאותה סברא. לע״ל י״ל לרב ל״ל לגמד למצי
 הלוקמ או היורש לסלוקי לבע״ח בזוזי, ועליו יכוון
 הש״ס (בב״מ טי ב׳ ושם) באמרי הטמא למ״ל
 אי אימ ליה זוזי ללוקמ ל״מ ממלק ליה לבע״מ
 ועמש״כ שם. ו:רש־ש)
. י ות וכו ר״א. אי כלקוחות באחרי  ד״ה ו
 א״י סברמם, אי לקומומ באמריומ אמאי מצי
 למיהב קרקע בע״כ בדאימ ליה זוזי. (ראמי־ה)

 דף קז ע״ב
 גמרא. דמתורת מנה לא מפקי ליה. סי׳
 אינם מוציאים אומו מממיר מנה להלאה

 דמרווייהו אמרי שאינו שוה יומר ממנה.
 (רש״ש)

 תנו דייני גולה. לעיל ק ע״א ברשב״ם ד״ה
 ה״ג, [סנהדרין דף יז]. (לבוש. מא״0

 חנו דייני גולה. עיין לעיל דף ק׳ ב׳ דבותה.
 (יעב״ץ)

כר לך. (גיטין ט ׳. חצי שדה אני מו  מתני
 ע״א) סיס׳ ד״ה לעולם, ק״ת מ״ק ת יבמות לת.
 [א״ה עקבותיה לא נודעו ואולי תסר פה קו
 המוסגר על ק״מ והוא הממלת הציון דף קת כאן
 אשר אמריו כלס ימשכו]. (לבוש)
 חצי שדה. כפניתא. גיטין ט ע״א ד״ה
 לעולם, פסחים נא ע״כ, בכורומ ימ ע״א ד״ה
 אדאכלס. (מא״נ)
. עי׳ בחיססוס גיטין דש דף וטל חצי שדהו נ  ו
 ט׳ ימ״ש בס׳ פני יהושע שם. !ג• מהרש״א)
 חציה בדרום כוי. כצ״ל, ועמש״כ בב״ק (נח
 בי). (רש״ש)

׳. הרשב״ס פי׳ דקאי ו כו  והוא מקבל עלי
 אמוכר. אבל הרמב״ם מסרשו אלוקח. ופשוט
 דלסירושו קמ״ל מחניחין לאסוקי מסברה
 הרשב״ס. וגס נראה דאשמעינן דהמוכר יכול
 לכופו בכדי שלא חהא חי׳ נכנסח דרך חלקו לחוך
 שלו, ועי׳ בהה״מ בפ״ב מהלי שכנים הי״ז. ועי׳
 לעיל(ד 3׳) בסוגיא דהמקיף א״ח מג׳ רוחוחיו.
 ודברי החו״ח בזה מגומגמין ע״ש. (רש״ש)

ו מקום הגדר. עמש״ל ל׳  והוא מקבל עלי
 ע״א. (יפ״עו

טל חציה ו נ ׳ ו  גמרא. דקתני סיפא כו
 בדרום. כצ״ל. (דש״ש<

ץ כוי. לפלא בעיני על ץ מבחו י  תאנא חר
 הסוי״ט שהביא זה מפי׳ הרמב״ם ורשב״ס.

 (ושיישן

׳ ע כו מ ש מ . ד ן י  דשב״ם. ד״ה והאנן משמנ

׳ בפ׳ המקבל  רשב״ם. ד״ה דהתם. דאמרי
. הוא בלף קי. 1רש״ש) ׳ ״ל כר״נ כו י  והא קי
כר״נ ל ו א ו מ ש . אלא ספיקא היא כ  בא״ד
 כוי. כצ״ל. ;רש״ש)
י ענינים]. נ״ב בשנ ל רב כוי. [ ״ מ  ד״ה ק
 כ״ג רש״ל. (ר״ש מדסוי)
׳ י פי ״ ש . ובשם ר ת. ד״ה פרושי ו ספ  תו
. כצ׳׳ל. (רש״ש) ׳ ׳ אההיא דאיסתרא כו  כו
ן ן סלעי נו י מאה דאי ז ו  בא״ד. כתב ז
. כצ׳׳ל, וכן באילך. ירש״ש) ן י  עשר

 דף קו ע״א
. פחות משתות. ב״מ נ ע״ב. (מא״0 ׳  מתני
 גמרא. ה״ק פחות משתות ושתות בכלל.
 נראה להט מפרש פחוח(היה פחוח מטס בור),
 משמומ (משמומ ולמטה ישתוח עצמה בכלל),
 הגיעו. וכמו בסיסא למט ינכה ע״כ לכ״ע אייד
 במסר וה״ה ביומר דימזיר, כן ברישא מני סמוס
 הגיעו וה״ה טומר. (רש״ש)
 ד״ה אמר שתות כפחות משתות. ממלפא
 שטמי׳ טרושלמי באן ה״ג דשם אר״ה שמומ
 ינכה. רפייע׳
 כשום הדיינין. עי׳ מיספמא כאן פ״ו. !יפ־ע)
 רשכ״ם ד״ה פחות משתות. וה״נ טעמא
׳ ׳ כהן חסר כו ׳ ב״כ עפר כו ׳ דהא כו  כו
. אבל מדלא פשיט לעיל מהכא ע״כ גם ׳  דמי כו
 טעם אמר יש באן. !רש״ש;

ן לעיל. נ״ב דף קד ע״א. . כדאוקימנ  בא״ד
 !ר׳יש מדסוי)

׳ ת לי כו אדמקשי  ד״ה אמר לך ד״ה. ו
דאי ה״ק פיחת שתות או הוחיר  אלא ו
. כצ״ל. (רש״ש) י  כו
׳ ולעולם שתות י כו ״ אמר לך ר . ו ד  בא״
י מ ד ר והיינו דק א מ י יחז  כיתר משתות ו
. כ״נ דצ״ל. ׳ ינין בשתות כו ם הדי  ליה לשו
 (רש״ש)

ן כתוב בספרים אי ׳ ו . והנ״מ כו ד  בא״
. ר״ל לבססריס שלפניו ל״ג מיבת ׳  אלא כו
 אלא. 1רש״ש;

לו ן דאי יני לא לגמרי כשום הדי . ו  בא״ד
 בשום כוי. כצ״ל. ורשייש!
י משחא עשרים ו ל ההוא. גרי ״  ד״ה א
 סאין מדתה. נ״ב ע׳ לעיל לע״ג ע״א למסרש
י כול, ועמש״ש. (מל״ה)  גדו

 דף קו ע״ב
 גמרא. מה תחלה בגורל. עי׳ ספד סנמס
 קלכ יכול טנם לטן עצמם מ״ל ע״פ ה׳ ברוה״ק,
 ועי׳ לקמן קככ ע״א. (יפ״ע)
׳ בקלפי ואורים. לעיל ג  בהאי אונאה כו
 ע״א, ולף קככ ע״א, כ״מ נמ ע״א, וע״ש צג
 ע״א. (מא״נ)

 בההוא הנאה דקא צייתי. עי׳ ככולות לף ימ
 כ׳ תוס׳ ל״ה אקנויי. !גי מהרש״א)
. גיטין לל ע״א ל״ה כ״ל, ן שחלקו  שני אחי
 ולף ממ ע״א ל״ה אי, כתוכות ק ע״א ל״ה
, כ״ק מ, קלושין מכ. (מא״״  טרדן
 רב אמר בטלה מחלוקת. (גיטין ממ ע״א)
 מוס׳ ל״ה אי. !לבוש)

 בטלה מחלוקת. ע׳ מ׳ מומ יאיל סימן סא.
 1גי מהרש״א!

 אלא מעתה הני בי תלתא. (גיטין לל ע״א)
 סיס׳ ל״ה כ״ל. (לבוש)
ל בי תרי. ונדפס כגליון ואזיל תל לש״ל. ו אז  ו
 נ״כ אכל רשכ״ס ותיס׳ כאן וכמסכת כסוכות
 גרסי ואזול תרי. (ד״ש מדסוי)
. ומיהו היכא דנפל  רשב״ם. ד״ה קנו כולן
ן כוי. עי׳ ן דמוחזקי ו ׳ דכי לן כו רל לכו  הגו
 כדש מכילתין כרא״ש סי׳ ג׳ כה״ג. >רש״ש)
. פ״ה שיתן לו אל שמו ת. ד״ה ו ספו  תו
. כצ״ל. (רש״ש) ש מחלקו י ל  כ״א ש

 דף קז ע״א
 גמרא. האחין שחלקו ובא ב״ח. כ״ק ט
 ע״א, כתוכומ קט ע״כ, ככורומ ממ ע״א ד״ה
 לאמל, וע״ש ככ ד״ה אמר, לקמן קנמ ע״א
 ל״ה נפל טמ. (מא״״

טל רביע בקרקע. נ״כ יעדן יכמומ ל״מ ו  נ
 ע״א ל״ה הד יכם, ולקמן קנ״מ ע״א ל״ה נפל
 [לטל כ׳]. (!־ב״פ)

 לכס״ה איכא מצי קב ומשני לא לזטן ליה
 סאמים דהיא שיעור שדה לנינה הנאמל לענין
 דין המשנה, וכיין דשייר כאיסי שדה שיעור גינה
 הנאמר לענין מלוקה לא כטיל לגט שדה ולא הוי
 ממילה, ולפיכך צדך להחזיר. ולפי זה לא משכממ
 לה יעשה משכין כמיכר שיעור גינה רק אס היה
 פמומ מריכע לסאה דליכא כשיעיד שדה מצי קכ
 הוי ממילה ואם איכא ליכע לסאה ימזיר, וכמוכר
 גינה סמוס מסאמים לא הוי ממילה כלל, לק אם
 ליכא טמלון מצי קכ יעשה משכון ואס איכא מצי
 קכ ימזיל, וכן לל״ע מייד ממני׳ למוכל לו טמ
ן המשנה,  סאה להוא שיעול שלה לגינה לעני! ד
 ולכן מסזיר אס שייר לוכע הקכ וכסמומ מליכע
 הוי ממילה, אכל לין ליעשה משכון לא משכממ
 לה כמוכל שיעיל גינה כמו ללכגן, וכמוכל מצי
 סאה לא הד ממילה לעולם לק אס הימלון ממדק
 מצי לוכע יעשה משכון ואס ממזיק לוכע ימדל,
 וזה מלדיק כמשנה למני שאם שייל כשלה כימ
 משעה קטן וכגינה טמ מצי קכ, משמע שאס
 שייל כשלה הנזכר כמשנה לעיל להיינו כטמ כור,
 וכן כגינה ג״כ אם שייל כשיעול גינה הנאמל
 לעטן זה והיינו טמ סאמיס ללכנן אי סאה לל״ע,
 וכשיעוד שדה זו אס הומיל מצי קכ ללכנן או
 רוכע לר״ע ימזיל, ואן< לליכא טמדון כי אס
 רוכע לסאה, ונמצא לכל המילוקי דנים היוצאים
 מגירסמ הרגמ״ה ז״ל ופירושו הכל לכרי אלהיס
 סייס הס ונוכעים ממקור לשון המשנה והגמרא,
 וכל קושיומ הרשכ״ס ז״ל אזלא להון לסי מש״כ
 כעז״ה דוק ותשכמ, ודכד הרגמ״ה וגירסמו
 הוא נכון וכרור ולית כהון ססיקא כלל, הנלע״ד
 כתכתי כעז״ה. יחש״ל!

ן כו׳. י  ד״ה ונעשית גנה. או נבע מעי
 כצ״ל. (רש״ש)
ש ליכא מ  ד״ה אמת המים. אבל ד״ה מ
מר כוי. כ״נ דצ״ל. (רש״ש;  למי

 דף קה ע״א
. כ״מ ו ע״כ ד״ה ר מרחץ כ ש  גמרא. ש
 סיטר. (מא״0
ו דברי בן ננס כוי. (פסמים ס ע״א) תום׳  ז
 ד״ה שלא. !•לבוש)
ו וםבירא ליה. ה״נ טרושלמי כ״מ פ״מ ה״מ  ז
 דרכ ס״ל ככן ננס. ייפ-ע!
דש. (כ״מ י ע״כ) מיס׳ ד״ה  בבא באמצע חו
 פיטל. -לבושו
ל בבא באמצע. ה״נ א ו מ  והאמר ש
 טלישלמי כ״מ פ״ח ה״מ. (יפיע<
דש. (כחוכוח עו ע״א)  אבל בא בתחלת החו
 סיס׳ ל״ה על. (לבוש!
ר בו ו  רשב״ם. ד״ה אי מהתם. לחז
 מלהשכירה וכוי. צ״ע לא״כ הוא משכיר
 לחלשים ממש, ולמה ירור חנם כחולש העכור.
 ולסע״ל ה״א לל״ל סלושי קמסלש שהזהוכים
 הם לינד זהב וללך לכפול הלכדם כסגנון
 אחל. !ראמ״ה!

ך בח״ה  תוספות. ד״ה אבל. ומאי פרי
. ל אבוהי כו׳ ״א ש ׳ על ז ף כו  מהמחלי
 כצ״ל. (וש״שו
׳ דאיכא ל דמסתברא ליה כו ״ י . ו ד  בא״
 חזקת מרא קמא לא אמרי כוי. כצ״ל כלא
 וי. (רש״ש)

׳ ט דכי כו ״ ן ה ל דבשמעתי ״ י . ו  בא״ד
. כצ׳׳ל. ;רש״ש; ׳ י כו י ו ד  אמרינן דאו
. נ״ב ״ ה ״ ש מ ו די על הכל ״ . או ד  בא״
 מהלש״א גרס למה. !רייש מדסויו

 דף קה ע״כ
ם דתפים. נלאה  והתם טעמא מאי משו
 לר״ל התם גט כור כשלשים כו׳ והכא נמי כו׳
 ל״ל מתניסין להכא, ועי׳ ככ״מ שם ובפלש׳׳י.
 ומהרשכ״ס משמע ללא סי׳ כן. ,;וש״שו
׳ איםתרא. שכת מג ע״כ ל״ה  אמרי בי רב כו
 לכ״ע, סוכה ככ ע״כ ל״ה כזוזא, ע״ז יא ע״כ
 ל״ה מתקל, סנהלדן יז ע״כ ל״ה אלא. (מא״נ!
. לעיל לה ע״א ל״ה ומ״ש, ן ן אחרו  תפוס לשו
 ססתיס נט ע״כ ד״ה דאי, ידף ס ע״א ל״ה
 שלא, כתוכות עו ע״א ד״ה על, כ״מ קכ ע״כ

 ד״ה פלישי, מנמות קכ ע״כ ד״ה הא מני.
 (מא״()

ר. ה״נ טלישלמי  הוה יהיבנא כולה למשכי
 [כ״מ פ״מ ה״מ] מימלא ללכ לינא לגר, היינו
 למשכיל ועפ״מ. ויפ״ע;



 הגהות כבא כתרא דף קח ע״ב - דף קיא ע״כ וחידושים נט
 משום ר׳ זכריה בן הקצב שאמר משום ר״ש בן
 יהודה שאמר משוס ר״ש. (יפ־ע<
ו דאורייתא ו והא די ש די י  ות״ק לא דד
. ק״ל דכאן בלא דיו הק״ו איננו אלא על ד  כ
 שיהא שוה כבת אבל לא על שיהא עדיף, וביותר
 תימה לי קושיית הרשב״א שבתד״ה מקיש
 (בע״ב) דלילף מק״ו דנן קודם לבת, דמאי ק״ו
 איכא בזה. וכן פי׳ הרת״כ בהק״ו דשכינה י״ד
 יום מוקשה. וגם קשה לפירושו מאי פריך בב׳יק
 מהך דיו לר״ט, דהא שם אתא מהק״ו נזק שלם
 בקרן משא״כ כאן דאין הק״ו עולה כל כך על
 יותר מז׳ ועמש״ב בב״מ (צה.) (רש-ש)
ו כיצד. ברייתא די״ג מדות, אדר״נ ן ק״ י  מד
 פייט. (יפ״ע)
ד יום. ב״ר פצ״ב. רפ־ע) ״ ו לשכינה י  ק״
. ׳ ש כו י הכא דא״ק ממטות מקי  ושאנ
 משמע דמ״מ לימוד הק״ו נשאר, וכן פי׳
 הרשב״ס. ולכאורה מההיקש לתוד ה״מ למילף
 הכל. (רש״ש)

ה דרב הלכה. א משמי  רב חיננא בר שלמי
 בירושלמי ר׳ מלוך בשם ריב״ל הלכה כוי. רפ׳יע)
ז מאונך. לעיל קת ע״א ״ ׳ ר ל אהדר כו י  ז
 ד״ה האב, ודף קטו ע״א, יבמות ס ע״ב כתובות

 כו ע״ב סנהדרין ה ע״א, ועיין שם לג ע״א.
 !מא״נ)

. בירושלמי ר׳ ינאי ור׳  אכתפא דר׳ שמלאי
 יוחנן. (יפ״ע<
 בנכסי האם. לקמן קכב ע״ב ברשב״ס. (מא״נו
קשו הו  רשב״ם. ד״ה מקיש מטה האם. ו
 המטות (כצ״ל) בתיבה אחת דלא כתיב
 שני מטות. בר״ס שני שעירי אמרינן איסכא,
 מדכתיב שני השעירים דשני מיותר למידרש
 שיהיו שניהן שרן. (רש״ש<
. ד׳ טפחים ׳ ריה כשק כו ן שיעו  ד״ה די
 על ד׳ טפחים כוי. וק״ל דבפכ״ת דכליס מ״ת
 תנן העבים והרכים אין בהם משוס שלש על שלש,
 ומשמע דמשוס שלשה על שלשה יש בהן אף
 בעבים הרבה, וכ״כ הרמב״ס והרע״ב >מצפ״א)
׳ כ כו . אבל ק״ק דא״ ת. ד״ה ק״ו ו ספ  תו
. ר״ל דפשיטא דה״ה לשכינה ׳ ן כו  דמן הדי
 דלמה חגרע מאביה כיון דגס היא יש לה חלקים
 בה כביכול כמו האב וכמש״כ הלא הוא אביך כו׳
 וכמה מקראוח ביוצא בו. אבל מש״כ המהרש״א
 על מלך וכ״ג ג״כ דמן הדין כו׳ לא מחוור כלל.
 !רש״ש)

א דהא מכח ״ ב ש ר נ ל א״  ד״ה מקיש. ו
 אבוה דאם לא ירית כוי. ר״ל דע״כ ל״א
 לקמן ס״ס מ״ש סברא זו אלא באבוה דאבא אבל
 לא באסה דאמא, דמשסחת אס אינה קרויה
 משסחה. >רש״ש)
׳ רש כו י ן נמי מן ו נ . והא דדרשי  בא״ד
נן בבת הבן דולא. וגי׳  הוה מוקמי
 המהרש״א בבן הבן, והכל חדא, דר״ג לבן הבן
 קודם לבח הבן אבל בן הנח לא הוה ידעינן דיורש
 כלל דמשסחח אם א״ק משסחה. וסי׳ הרש״א
 בזה ל״נ כלל. ירש־ש)
ו ר א ש ש בעל מ י ר ד למאן ד . ו ד  בא״
. סשוט דהלאוין ן י ע בב׳ לאו ״ ע ך ל  איצטרי
 הם שלא סנשא באופן שיסובב בזה הסבס נחלה
 יהיה ע״י מי שיהיה אם ע״י בן או ע״י בעל,
 ודברי מהרש״א בזה מגומגמין. (רש׳־ש)
. טרח וכתב לה קרא. דהיקש הוה  בא״ד
 כמפורש בקרא כדסרש״י בסנהדרין(עג.) בד״ה
 הקישא הוא. (רש־שו

 דף קיא ע״ב
ה. בירושלמי ר׳ יוחנן ל לשמעי ״  גמרא. א
 אמר כן לר׳ ינאי, ושם הקושיא דר׳ יהודה
 הנשיא היה אי מה מטה האס בח ובן שדם כו׳
 וע״ז משכו לר׳ ינאי ממנו ולאו אשאלה לעטן
 בכור. (יפ״ע<
 ראשית אונו. בכורוח דף מט. (מא־־נ)
לא אונה. ספרי תצא ריז. (יפ־ע<  אונו ו
. לעיל קט ע״ב ודף רש את אשתו ו  שהבעל י
 קלט ע״ב ד״ה והיורש, ועיין קכה ע״ב ד״ה
 אמר, ודף קכת ע״א ד״ה ובה״א, יבמות לת
 ע״א ד״ה וב״ה, וע״ש ע״ב ד״ה דאי, סוכה כד
 ע״א ד״ה ר״מ, כסובוס עט ע״א ברא״ש, ודף
 מח ע״ב, וע״ש מט ע״ב, ודף סג ע״א ד״ה
 שמרנה, ועיין מז ע״ב ד״ה חחס, ודף סד ע״א,
 וע״ש סט ע״ב ודף צא ע״ב ד״ה כך, גיטין מז
 ע״ב ד״ה ומחה, ודף סה ע״א ד״ה חוץ, נדרים

 רשב״ם. ד״ה אלא אי אבוה. דמה ענין
ט יוסף. אלמה לא כגון ב  בת יתרו אצל ש
 שנשא יתרו בת יוסף. 1רש־ש)
 ד״ה אבוה דאמיה. מבנות יתרו. לכאורה
 מה הכריתו לומר מבנות ולא מבני, ועי׳ בתוס׳
 ובמש״כ שם. ואולי יכוין למה דסי׳ לקמן דאמו
 יצאה משתי בנות שהאתת היתה מיסרו וא׳
 מיוסף. 1רש״ש)
נ מדכתיב מבנות אל תרתי. א״ טי  ד״ה פו

. כפי׳ זה מבואר להדיא בש״ר ספ״ז. ׳  כו
 (רש־ש)

. בדברי הימים. נ״ב  ד״ה והלא יונתן שמו
 א' כ״ג. !ר״ש מדםויו

. נ״ב ׳ ד כו ל ומה נעבו ״ ב לאל. א ש  ד״ה ש
 ע׳ ביפה מראה שפי׳ דזה עניו בפ״ע דכשבא
 אדם ומייתי לי׳ תור הי׳ צריך לומר לו שאין בו
 ממש שאין אוכלס, וכשאדם בא להמלך חוה א״ל
 מה נעבד א״ל אייתי תד סינך סולת, ובירושלמי
 סיים והוא אכל בכל מה דאסי ואנא מפייס עלך,
 והנה הרשב״ס שהשמיט הך דהוא אכל נראה
 דס״ל דהכל אמירה אתת, דא״ל שהיא אינה
 אוכלת רה אייתי לי פינך סולת שאוכל אני ואני
 מפייס עצך, אך למה אמר כיון דאזל לי׳ אכיל
 הלא גס בפניו אמר שהוא יאכל אותו, וצ״ל
 כסירוש היפה מראה. (מל-וז)
. נ״ב בן בליעל. (נזל״ה) ן . בר פחי  בא״ד
. מדלא קתני  ד״ה והבנים את האב מנלז
. התוי״ט חמה דא״כ רישח נמי בו׳, ור״ל ׳  כו
 דה״ל להש״ס לשאול ארישא. ד״ל דאנותלין דתט
 ברישא סריך ודו״ק. ועי׳ לקמן(ר״ד קטו) ובפי׳
 הרשב״ס. (!־ש״ש<
ם שיהונתן ל משו ״ י ת. ד״ה אלא. ו ו ספ  תו
׳. ק״ל דמ״מ אביו לא היה ד האב כו צ  מ
 מיתרו אלא מצד אמו, וללישנא דאבוה דאימיה
 מיתרו מא״ל, דהרי לעטן ירושה בת הבן קודמת
 לבן הבת ד״ל. !רש-ש:

. ן טו שו י רושלמי ו ט. ומתרגם בי  ד״ה נשו
ן בעי״ן. ובתנם טרתו תוס׳ ו ע שו י  אין זה אלא ו

 לישב גירסא שאין לה פנים אלא נטוש גרסינן.
 !י עב ״ץ ו

ך רב אסי מ ש ש ש א . תהי׳ ר ׳ לא כו  ד״ה ו
 כוי. נ״ב וע׳ ערוך ערך אסי. !בנא״רו

 דף לן ע״ב
׳ לירות. נ״ל שצ״ל כוליה,  גמרא. מאן כו
 וק״ל, אבל טוב מזה למתוק כו׳ זה. !יעב״ץ;
 אטו בר קשא דמתא לירות. לעיל קת ע״ב
 ד״ה יכול (הבי), נשבת קי ע״א, פסתים קי
 ע״ב]. (לבוש, מא״נ)

י לידתו. בירושלמי ה״א דחכמי  כי הדד
 העכו״ס פירשו כן, ואוחיבון להון מאחין דא״כ
 נסרש גס ואם אין לו בס ונחסם גו׳ לאחיו היינו
 לאחיו לבד ובמקום בס ירחי שניהם ע״ש. יים״ע!
 ניתנה תורה. לקמן קיט ע״ב ברשב״ס, וע״ש
 בת״י ד״ה אלו היה, שבח קלה ע״א, כחובוח צ
 ע״א, קדושין לד ע״א, נזיר ל ע״א. ומא־נ)
 משפחת אב. עמש״ל קט ע״ב. רפ־ע1
דאי ל אביי. אלא ו ״ א  רשכ״ם. ד״ה ו
ן נ עי ך לאשמו צטרי אי ׳ ו ן כו נ עי  לאשמו
 כוי. אינו מדויק והכי הל״ג ואיצטריך ג״כ
 לאשמועינן כו׳ ועי׳ מהרש״א. ומש״כ דלר״פ אי
 הוה כתיב וזרע אין לו לא הוה מוקמינן ליה אלא
 בבן, אע״ג דבכ״מ בזרע נכלל גס בת כמו בבת
 כהן וזרע אין לה, הכא שאני משום דמשפחמ
 נשים אינה קרויה משפחה כדכ׳ לעיל או משוס
 דכחיב לאחי אביו כמש״כ לקמן. !רש־שו
ל ד״פ. כדכתיב ונתתם א״נ לאחי ״  ד״ה א

 אביו. ל״י מדוע לא הביא מאחיו המוקדם.
 !רש״ש)

. ׳ ותר כו ש מי  ד״ה אחוה אחוה. בני אי
 ע״ש בסוגיא דיבמוח דל״מ הכי, וצ״ע. (רש״ש)
. שם לא אחיו מאמו ן יבום. ו י  ד״ה לענ
 משמע דלא איצטריך אלא דל״ח עד דמייחדי
 באבא ובאימא ע״ש. >רש״ש<

 דף קיא ע״א
ט אחד. בספרי ב ש ו שאביה מ . ז א מר  נ
 פנחס קלד לעטן ירושח הבעל, ובירושלמי ה״א
 לירושת הנח או הבן אח האם כהכא. ייפ-ע)
ו ומה בת. ירושלמי שם. :יפ״ע)  ק״
א בר׳ יוסי. שם רשב״א ״ ר י בר׳ יהודה ו ״  ד

 משפחת אב. יבמוס נד ע״ב ד״ה יש לה,
 קדושין סז ע״א רש״י ד״ה בנה, נזיר מט, לקמן
 קיל ע״ב ד״ה אף, וע״ש קי ע״ב. מזא־נ)
 משפחת אב קרויה משפחה. ב״ר ס״ז,
 במל״ר פי״ט, פס״ר פי״ל, חנחומא חקח,
 ירושלמי יבמוח פ״ב ה״ו, קלושין פ״ג הי״ב,
 ססרי סנחס קלל. רפ־׳ע)
 דאתרמי ליה גברא דשמיה לוי. דאעפ״י
 ששם העצם לא יוודע (על סי היחוס), בבר
 נמצאים כמה יוצאים מן הכלל. וגם מאסר ששמס
 בו כאילו הוא לוי ביסוסו, יסבול גס ה״א
 הידיעה. (יעב-ץו
 והלא בן משה היה. עי׳ רשב״ס, ועי׳
ב אדר״נ פל״ד, ירושלמי ברכוח  שהש״ר פ״
 פ״ט ה״ב. ויפ-ע)

 והלא בן משה כוי. עי׳ ירושלמי פ״ט
 דברכוח ה״ב בזה. !מהרש־ם)
ן את הקללה במקולקל. ערכין [יא לי  שתו
 ע״3], סעטח [כט ע״א]. ימא-נ.)
 והלא אדניה בן חגית. שמ״ר פ״א, שוח״ט
 סי' 3. ורש״ש!

ן אוחו. ויק״ר סל״ג, במד״ר י  שבטים מבז
 פכ״א. ורש״ש!
. וכתיב נמי ו אשתו ו ז  רשב״מ. ד״ה שאר
 שארה כוי. עחד״ט שם. או י״ל דמפרש שארה
 ר״ל בעלה כסותה ועונתה ל״י. !רש״ש!
ש לה מהכא. ל ובנה. ורבי דרי  ד״ה הואי
 לכאורה קשה היאך מובס דילמא משוס ירושת
 הבעל לתודא בסיב והעברסס. ונראה דרבי ס״ל
 ירושת הבעל דרבנן, (ומאי דקאמר ובעלה
 אשיגרת לישן הוא הואיל דיורש מתקנתא דרבנן),
 ומסתבר ליה יותר לאוקמי אבן, עי׳ לקמן(קיא
 ב׳) בסוגיא דריש״א א״צ כו׳ עד סוסה. והמוס׳
 לקמן(קי.) בד״ה טעמא כתבו דוהעברתס לרבי
 אין בו שום תידוש דין. !רש״ש:
ת. ד״ה א״כ. שהבת קרובה למה ספו  תו
ל כוי. ״ לא ה ן יכום ו י ׳ ולענ  יותר כו
 5צ"ל. !רשיישו

. ׳  בא״ד. אבל מן האב לבת ניחא כו
 כצ״ל. !ושיישן

 דף רן ע״א
ך שיבדוק באחיה. סוטה יב  גמרא. צרי
 ע״א ד״ה לש׳׳ש. !נזא״נ׳
ע שנאמר בת עמינדב. שמ״ר פ״ז. מ ש מ  מ

 (יפ״ע)
 דומים לאחי האם. ירושלמי סוף קדושין.

 (יפ-׳ע)

לאו ממשה קאתית. שהש״ר ס״ב, וירושלמי  ו
 ברכות פ״ט ה״ב. ושם ובירושלמי סנהדרין פי״א
 ה״ה מחשה והאריך ימים, וסי׳ המסרשיס עד
 דוד. אונס בירושלמי מבואר שהאריך ימים עוד
 אתרי דוד שהוא היה הנביא הזקן שבבית אל,
 ע״ש בסנ״א מש״ש דהוא סתירה למ״ש בבבלי
 סנהדרין קא ע״ב דהוא שבע בן בכרי, וא״כ
 נהרג בימי דוד. (יפ-עו
ל לאו ממשה קאתית דכתיב ביה אל ״  א
׳ ואתה כו דך ו ׳ מה זה בי  תקרב הלום וכו
. עיין מהרש״א והרי״ף ׳ י וכו ד עמד  פה עמו
 (בעין יעקב) דהקשו למה נקיט הט תלתא
 דווקא, וע״ש מ״ש. דש להוסיף קצת, דהראו לו
 תביבותיה ית׳ לגבי דאבוהו, שנהג עמו כאב עם
 בנו אשר ינהלהו בנתת ממעלה למעלה, עד
 שעולה בסולם מדריגת התכמה היותר עליונה.
 וזה שבפעם הראשון א״ל השי״ת אל תקרב
 הלום, בי היה עוד בבתינה קטנה אשר לא היה
 עוד ראר לגשת אל הקודש, ואת״כ הרכין השי״ת
 כבודו אליו לשאול לו מה זה בידו והראהו נס
 נסלא, וברבות הימים עלה ונתעלה בקדושה
 עליונה לסטס ממה״ש עד שאמר לו השי״ס
 ואסה פה עמוד עמדי, שהוא מעלה היוסר
 שבמעלות. י עיני שמואל!
. פסתיס קיז ע״א רש״י ב לאל בכל לבו ש  ש
 ד״ה בבט, גיטין פת ע״א ד״ה ד״א. !מא-נ!
. בירושלמי ברכות פ״ט ב לאל בכל לבו ש  ש
 ה״ב סנהדרין פי״א ה״ה איתא שתזר את״כ
 לקלקולו. (יפ״ע!
 הכניס את האב. לעיל קת ע״א ד״ה האב, ודף
 קיט ע״ב ברשב״ם. :מא״נ!
לא האי לירות. (ב״ב קיט  לא האי לירות ו
 ע״ב) רשב״ס ד״ה אלו. !לבוש!

. נ״ב וכן משמע ׳ אף לבן ל כו ״ נ . ו ד  בא״
 מפי׳ רשב״ס ד״ה יכול. >ר־ש מדסוי!
׳ בבן דגר כוי. ל כו ״ י ל (הב׳). ו כו  ד״ה י
 ע״כ ר״ל דמת בן הגר דא״ת דהגר מת א״א
 לקיים שירשנו אחיו. וכן מש״כ וב״ב של גר ג״כ
 כוונחס דמח בן הבן, דאל״כ אכחי ל״מ לה
 שירשנו אחי אטו. וק״ל דבמח בן הגר אטו הגר
 ירשנו בקבר והוא יוטש לבניו אחי המח בשוה
 לפן המה ואיך אחה קורא ואם אין לו 3ח ונתתם
 א״נ לאחיו. וכן יקשה 3מח 3ן 3ן הגר ירשו אחי
 אטו מאטהס הגר כשוה עם אט המח וחלקו
 ירשו אחי המח עם בכו 3שוה. ד״ל דיחפרש
 הקרא ע״ד שהקשה ר״פ לאטי לקמן(קי.) ע״ש
 ודו״ק. !רש־ש!

 דף קט ע״א
 גמרא. הכא תרתי. איכא גם תלתא לעבד
 עבט כבקדושין יז ע״ב ובספרי ראה קית, אך גם
 שם הוא מהאי סרכא בלום יש יבוס, ולזאת לא
 הוזכר בססד שס מעלה דאת גט יבום, וכן בת״כ
 בתקתי ס״י גט שדה אתוזה לא הוזכר מעלה
 דיבוס. !יפ״ע!
ן יבום. לקמן קטו ע״א ד״ה בן הבן, ן לעני ו  כי
 יבמות כב ע״ב ד״ה בן. !מא-נ!
. לעיל קת ע״ב ד״ה יכול,  קראי שלא כסדרן
 ודף קי ע״א ד״ה טעמא. !מא-נ!
ל בר׳ יוסי. ספד פנחס א ע מ ש רש ר׳ י  ד
 קלל, יסיף דבט הספרי מטעם ק״ו שהאב יורש
 את הבו וקודם להאחין הוא טרושלמי ה״א
 בשינד כשין. !יפ-ע!
ר נחלה. לעיל קה ע״ב ד״ה יכול, קדושין  מעבי
 מב ע״ב ד״ה יסומיס. !מא׳׳נ!
 רשכ״ם. ד״ה קראי שלא כסדרן כוי.
ם דסמך אמאי דכתב. נ״ב עיין דף  משו
 שלפני זה ע״ב בתוס׳ ד״ה יכול. (ו־־׳ש מדםוי!
׳ ולכתוב ׳ לשתוק כו א״ת כו . ו ד  בא״
. חימה דא״כ לא הוה ׳  ונתתם א״נ לקרוב כו
 ידעינן דאב קודם לאחים דהט הס קרוטס יותר
 מן האב כדלעיל. ונ״ל דכצ״ל ולכתוב ונתתם א״נ
 לשארי הקרוב ומלשארו דהוא האב דמיותר הוה
 דרשינן להקטמו לאתין כדלעיל. (רש״ש!
וצא  תוספות. ד״ה במקום. לפי שהמת י
 יריבו. כצ״ל. !רש״ש!

 דף קט ע״ב
רש. ו ׳ הבעל י ו אשתו כו ו ז  גמרא. שאר
 לקמן קמא, ודף קמו ע״ב ד״ה נפלה, יבמות כה
 ע״ב ד״ה לאתר, ודף צ ע״ב, וע׳׳ש בז ע״ב ד״ה
 רב אמר, כתובות מז ע״ב ד״ה כת3, וע״3 ד״ה
 תתת, ודף מת ע״ב ד״ה שמואל, ועיין מט ע״ב
 ד״ה הוא, ודף סה ע״ב, קדושין מה ע״ב ד״ה
 ומודה רב סנהדרין כב ע״ב ד״ה בשארו, ב״מ
 ית ע״א ולא. !מא-נ!

. (סגהדטן רש את אשתו ו ד שהבעל י מ ל  מ
 כת ע״ב) רש״י ד״ה בשארו, כ״ב [א״ה למעלה
 מזה כחוב סנהדטן ושם לא נמצא ואולי חסר
 המסכחא וצ״ל יבמוח כ״ב ע״ב סוס׳ ד״ה בן,
 ושייך על הא דאמרו כאן א׳ כיון דלענין יבום בן
]. !לבוש!  ובס ט׳

רש. בספט פנחס [קלל] ע״ש ר״ע ו  שהבעל י
 מקרא ממשסחחו דרש אוחה, ור׳ ישמעאל דריש
 מוכל בס יורשס כוי, ובלק׳ קיא ע״ב קיב ע״ב
 בהסבח הבעל הכסוב מדבר, וטרושלמי ה״ה
 דטש מדרש אוסה, ולפי׳ הס״מ מיירי גם בה״א
 מדין ירישח הבעל ומפרש מש״ש ולא הוא האיש
 אח אמו הוא האיש אח אשחו כלומר דמקרא
 דוכל 3ח ידעינן חרדיהו, ור׳ יצחק שאל ע״ז
 דלמא רק על הסבת הבן קאי ולא אשכח חירוצא
 וסמוה דלדבריו נשאר שס במסקנא בלא דרש
 לירושת הבעל. ונ׳ כפי׳ הרא׳׳ס דהיינו קושיית
 הגמ׳ לק׳ קיד ע״ב הא תני ליה רישא, וקאי על
 מתני׳ האשה את בנה כו׳, הא כבר נשמע מדשא
 האיש אמ אמו כו׳, ולא אשכת תי׳ הדא הלכתא
 מנימי למה הוצרך, ומש״ש ובן במ כו׳ הוא עטן
 בפ״ע ולא איירי שם מדרש ירושמ אשמו. !יפ״ע)
לן נאמר נתינה. במד׳׳ר  רבי אומר בכו
 פכ״א, ספד סנמס קלד, וטרושלמי ה״א ע״ש
 ר׳ ישמעאל. (יפ״ע!
 דכתיב שאר אביך הוא. עמד״ט ד״ה והאיש
 הב׳. גס י״ל לדריש מיתורא דאטך דה״ל לכמוב
 שארו הוא וכדכמיב בקדושים (כ׳ י״ט) ט אמ
 שארו הערה, ונ״ל דטנד דשארו שב על אטו
 לסליק מיניה. !רש״ש)



 ם הגהות גגא גתרא דף קיא ע״ג - דף קיד ע״ג וחידושים
 ובראיה כלי כונה לעדות אין לפוסלו אפילו לר״י
 דנמצא קרוב או פסול דמאי שייטא ראיה לעדות
 טפי מלדיינות. כיון דכשר ראיה לדיינות דלא
 תהא שמיעה גדולה מראיה. .:ראח-ק!
בע יציל. כצ״ל. ,:רש״ש! רו רג ו . הו  בא״ד
׳. מר כדמסיק רבא כו . דבעינן למי ד  בא״
 כצ״ל. !:ו ש״ש;
י דא״כ כל מתנה ׳  ד״ה ניחוש. קשה לר׳
. עי׳ מהרי״ק שרש קנט ענף ׳ ב מרע כו  שכי
 ד׳, ועי׳ בר״ן פרק אע״פ בסוגיא דצריך
 לאמלוכי, ועתוס׳ חולין ל״ט ע״א ד״ה ר״ל, ועי׳
 ש״ך ח״מ סי׳ קיב סק״ב, וקצוח החשן סי׳ רנג
 סק״3. ;נזהו־ש״ם:׳

. ואי ליכא בתרא קני קמא. כצ״ל.  בא״ד

 דף קיד ע״ב
י בשדה כוי. ״  גמרא. והלכתא כוותיה דר
 לקמן קטו ע״ב רשב״ם ד״ה א״ד, [ודף קמג
 ע״א, וע״ש לב ע״ב ד״ה והלכחא, שבועוח מד
 ע״א ד״ה שומר אבידה, מנחות לב ע״א ד״ה
 מנעל]. ;לבוש. מא־•[;

 האשה את בנה. לקמן קנט ע״א ד״ה אמר.
 :מא״[:

 הא תנא ליה רישא. לפי׳ הרא״פ ה״נ מקשה
 בירושלמי ה״א ולא מחרץ לה, ועמש״ל קט
 ע״ב. :יפ״ע!

רש את אשתו בקבר. ברכוח דף ט, יבמוח ו  י
 כה ע״ב ד״ה לאחר, כחובות יא ע״א ד״ה
 מטבילין, וע״ש לח ע״ב ד״ה יש בגר. :מא״נ;
רש אח אמו בקבר להנחיל ו  אין הבן י
ן מה״א. נ״פ דה״ה דאינו מנחיל לאביו  לאחי
 (וכגון שגדשה או מחה היא קודם מורישיה או
 באנוסה ומפוחה), וכמ״ש הרשב״ס ״דסד״א כו׳
 דהוסבה נחלה לאביו״ וכן לקמן בש״פ מ״ש
 איחא סחס יורשי הבן ואביו ג״כ בכלל. והא דלא
 נקטי׳ הכא משום דפורענוחא היא כדאיחא
 בר״פ (או משוס דלא מ״ל אלא בהט גווני
 שכחבחי), ובן לשרו החוס׳ בד״ה מה שכ׳ ואס
 נפרש כו׳ להנחיל באחיו ל״ד, דה״ה לבניו מאשה
 אחרח, אלא דלישנא דהגמרא נקטי. וחימה בעיני
 על האחרונים שלא העירו בזה. ולא עוד אלא
 שהגרע״א בתוספותיו לכתובות פ״ד אוח נ״ו
 הקשה דהא גרע כח הבעל מכח האב לענין ראוי
 (ב״ב קיג.), ושם מיירי בעטן ירושה, ובכה״ג אף
 האב אינו יורש. אלא דיש להקשות מכופר ומלוה
 וניזקין שכ׳ התוס׳ באן בסד״ה מה. ,רש״ש!
 רשב״ם. ד״ה. האשה. וכן אחי האם
ן לנכדם. חיבח לנכדס שבוש  דקתני דמנחילי
 נגנה, ונראה דסרכא דלישנא דפירושו במשנה,
 דבאחי האס מן האב מיירי, ולא מן האם נקט,
 ודוק, דהחם שייך למימר שאין מנחילין לנכדה
 של זקנה, אבל אי אפשר לישב הלשון כלל אלא
 צריך נמחיק מילח ״לנכדס״ מכאן. :•עב״ץ:
. דכי היכי דהאיש נוחל את דודתו  בא״ד
א״מ. כ״נ ו ו ד ו א״מ. ה״נ נוחל את ד  ו
 דצ״ל. •:ו־ש״ש;
 ד״ה אף האשה. חד להיכא דמתה אמו
 מקמיה דירית לה. כצ״ל. ,:רש״ש)
ורשת את בנה. כצ״ל. ;רש״ש:  ד״ה י
י ״ ר נ ל א״  תוספות. ד״ה ניחוש (בע״א). ו
ל והא מצי הדר ביה. פי׳ דמלח ״  דא״כ הל
 וניחוש קשה לפירושו. :וש״ש;
 ד״ה מה. ולקמן נמי מרבינן. נ״ב דף קטי
 ע״א. י ר״ ש מיסוי]

רוח ׳ דשאי ׳ ריב׳׳ם כו ׳ד. דמה שפי  בא׳
ן שי רו י י ג י מיתה כמו ע״ ״  פקע ליה ע
. לעד״נ דברי הריב״ ס נכונים, ׳  א״נ דאמר כו
 דכיון דילסינן בקדושין (יג בי) דמיחת הבעל
 מחירה לינשא מדאיחקש לגירושין, וכן ביבמוח
 (נז. ושם) איתא התם (ד״ל היכא דמית) פקע
 קנינו. א״כ תו לאו שארו היא. יעוד הרי איתקש
 לגירושין דנקרא כריתות שהוא כורת בינו לבינה.
 ועוד הגע עצמך היכא דנשאח לאחר מיחחו הכי
 בעלה הראשון שכבר מת יירשנה. וכל ה״ט לא
 שייכי במתה היא דמיירי ביבמות ועי׳ מהרש״א.
 (וק״ק הא דאמרי׳ בגיטין(פג ב׳) כל ימי חייכי
 אין זה כריחוח וכ״י חיי ה״ז כריחוח ע״ש.
 ולפמש״כ היה ראוי להיוח להיפך ד״ל).
 ועמש״כ ביבמות נ״ה בחד״ה דיש לה וד״ה
 לאחר. ::שיש:
. החם איירי . נמי מדורי שארו  בא״ד

א ט ב ש . ולעולם מנםבינן כו׳ מ ד  בא״
 דאמה. כצ״ל. :רש״ש:
. לא חסוב נחלה ת. ד״ה ה״ג ספו  תו
״י ממטה אל מטה הרי בסבה הבעל  לבנ
 כוי. כצ״ל. ורשיישו

 דף קיג ע״א
 גמרא. סימן. נראה שחסרה כאן חיבח אימ׳׳ס,
 [וצ״ל סימן אימ׳׳ם]. והוא ר׳׳ה הארבע תיבוח
 של מקראות שדייקו הנך אמוראי בסמוך, והיינו
 א׳יש, יידבקו, מיטות, מ׳מטה, ולסי שהוא דומה
 לתיבת סימן ולא ידעו מה הוא, לפיכך
 השמיטוהו המדסיסיס. ויעב״ץ)
. [לקמן קיד י וטל בראו ו נ נ  מנין לבעל שאי
 ע״ב ד״ה מה, ודף נה ע״א, וע״ש קבה ע׳יב
 ד״ה אמר, ב״ק מב ע״ב ד״ה והוה], ערכין כה
 ע״ב ןרש״י] ד״ה או דילמא, בכורות נב ע״ב
 ד״ה ולא. ;מא״[. לבוש!

וטל בראוי. עמש״ל קיא ע״ב. ו נ נ  שאי
 (יפ״ע;

. ערכין ד׳ לב. !מא״!: ן  בשדה חרמי
נן . כדאמרי ׳ דך כו  רשנ״ם. ד״ה תניא אי
 בעלמא. נ״ב פסתים כ״ד בי. (בנא״ח
׳ יקדים  ד״ה כבמוחזק. וה״נ כשמתה כו
. קשה דנימא דיו ׳  האב לבנו דק״ו הוא כו
 כדלעיל. ולפמש״כ התוס׳ בד״ה מתה י״ל קצת.
 ייש״ש:!

ו ת. ד״ה תרווייהו. פעמים שלא הי ספו  תו
 בקיאים בפסוקים. עי׳ עין זוכר מערכת א׳
 אות קי״ט שתמה מהא דכתב רש״י פ׳ תשא
 דח״ח צריך שיהא בקי בכ״ד ספרים. (מהרש״םו
. כדתניא מ׳ שנה עסק  ד״ה ומטו
 בפרקמטיא. ק״ק דהא קודם שלמד היה רעיא
 דכלבא שבוע. ובמ״ר ס״פ ויחי איחא דעשה בור
 מ׳ שנה, גם בספרי שלפנינו חסר לגמרי מ׳ שנה
 הראשונים, וגי׳ הילקוט שהביא הז״א שם ג״כ
 אינה מתוורת. ומש״כ ומ׳ שנה לימד, קשה ג״כ
 דהלא כבר אחר י״ב שנים הראשונים ממ׳
 האמצעים בא עם חרי סרי אלסי חלמידי, ובעוד
 י״3 שנה עס כ״ד אלף. ובססרי שם איחא דסרנס
 אח ישראל במ׳ האחרונים. ובמ״ר שם שמש את
 ישראל. !רש״ש:

 דף קיג ע״ב
ש ירושה. לעיל קיא ע״א ד״ה  גמרא. מקי
 מקיש, ודף קיב ע״א. ;מא״!

ל נחלות. ססרי חצא רטז.  ביום אתה מפי
 ויפ״עו

 רצו כותבין. ב״ק צ ע״ב ד״ה כגון, ר״ה דף
 כה, סנהדרין ט ע״א ד״ה בזמן, וע״ש דף לב.

 ומאי,[)

 רשב״ם. בד״ה ג׳ שנכנסו. דאמר רבא
. כצ״ל. ורש״ש) ׳  הכי אמרינן להו כו
ש זקני מ״כ. כצ״ל והוא ״ ד מתשובת ר ״ א  ב
 ר״ח מנוחחו כבוד. !רש״שו
א״ת הא דאמר  תוספות. ד״ה אורעה. ו
. נ״ב עי׳ בב״ק דף צ ע״ב בתוס׳ ד״ה כגון ׳  כו

 חירוץ נחמד על קושיא זו ותמצא נחח.

 דף קיד ע״א
 גמרא. אבל בלילה. עמ״ש ר״ה כ״ה ע״ב
 ד״ה שראוהו. ויפ״ע)
 שלשה כותבין. כחובוח כ ע״ב ד״ה הנה,
 ר״ה כה ע״ב, סנהדרין ט ע״א ד״ה בזמן, וע״ש
 לד ע״ב. ,מא״!:
. בעין משפט [ציין] מיי׳ ן  כל זמן שעסוקי
 פ״ה מהל׳ מכירה ה״י. עי׳ סנהדרין ט׳ ע״א
 בחי׳ מ״ש בזה. -חתייס:
 ג׳ שנכנסו לבקר את החולה. (3״ק צ ע״ב)
 חוס׳ ד״ה כגון. :לבוש!
׳  תוספות. ד״ה אבל. ומיהו אין נראה פי
. עי׳ תשו׳ דברי חיים ח״ב כהשמטוח סי׳ ׳  כו
 ל״א. ;מהרש״םו

ם דהויא עדות שאי אתה  בא״ד. או משו
. נ״ב בכתובות דף כא סוף ע״ב ל להזימן כו  י
 ד״ה הנח, ובב׳׳ק דף צ ע״ב ד״ה כגון, דחו טעם
 זה. ;ריש מז־סוי..

ד. אבל י״ל . אלא דוקא עד המעי  בא״ד
 דכיון דכונחו בעח ראיסו להעיד שהיא סחירה
 לדיינוח מטעמים אלו א״י להיוח עוד דיין.

 דם מהפר יקבלנו דלא סליג רבי ישמעאל משוס
 דהסם ליכא חיבה שלימה דמפסקא קרא כי הבא.
 ולזה נחכווגו החוס׳ שם בלי שוס הגהות
 מהרש״א, ובזה יובנו דברי קרבן אהרן בפ׳
 ויקרא גבי דם מהפר ע״ש. ובשיח יצחק דיומא
 לא עמד על בוונחו. ואחי שפיר נמי הך
 דחמישיחו בב״מ נ״ד ע״ב דחיחי ככ״ע. ועיין
 בכורוח מ״ד ע״ב גבי מרוח אשך דפליגי ר״י
 ור״ע על רחב״א, ויש ליישב וק״ל, עי׳ ב״מ כ״ח
 ע״א מפיק רבא סימנא דאורייחא מעד דרוש
 אחיך אוחו, והחם ל״ז ע״ב פרש״י דה׳ דרשהו
 וכו׳ משמע דהך דרשא היא ע״י גורעין
 ומוסיפין, וגס סכינא חריפא וכוי ע״ש. ולאביי
 החם סטגי חנאי בסי׳ דאורייחא, ואולי בהא
 פליגי אי גורעים ומוסיפין בכי האי גווני. אמנם
 בחומש, הרא״ס מפרש ססוה זה בענין אחר דלא

 כמשמעוח רש״י דב״מ הנ״ל, וצ״ע בכל זה.
 ;הת״ס)

. נחלחו. וד״ה ׳  ד״ה אלא אמר רבא כו
ו הד״א. !י״ש מיסוי!  לשאר
 ד״ה מנין היה לו לפנחס. שום קרקע
 וכוי. צע״ג דלשבט לוי לא היה אלא מ״ח עיר
 שניתן להם בבואם לארץ ונטלו הבנים כמו
 האבות. ולכאורה מפשטיה דקרא אשר נתן לו
 בהר אפרים, נראה שהיא מערי הלויס. וכמ״ד
 דלא נתכהן פינחס עד ששם שלום בין השבטים,
 והיה לוי מבני קהת שניתן להס בהר אפרים
 כדאיתא ביהושע (כא, כא) ובדה׳׳א (ו, נא). אך
 סוגיא דיק כמ״ד כהן היה, וצ״ל שירש. והכא
 דאמר מנין היה וכוי, ר״ל מנין לו 3הר אפרים
 שלא היה לאלעזר. פי׳ דלכל משפחח אלעזר לא

 היה בהר אסריס. עיין בקראי דמפורש הכי.
 :ראמ״ה;

ת. ד״ה מקיש. מואם אין לו בת. ו ספ  תו
 צ״ע דהא מצינן לאוקמי הכל בבח הבה. ייאמ״הו

 דף קיב ע״א
ן ליאיר. סוטה יג ע״א ד״ה סרח,  גמרא. מני
 כחובוח פד ע״א ד״ה משוס. :מא״נו
 שנשא יאיר אשה. בספרי [פנחס קלד]

 וירושלמי [כאן ה״ה] שנשא אשה מבני מנשה.
 !יפ״ע)

לא תסוב נחלה ש ו ״  אבל בעל לא ירית ת
ש ולא ״ ׳ ת ״י ממטה אל מטה כו  לבנ
 תסוב כוי. כצ״ל. ::רש״ש;
. חגיגה י ע״ב, וע״ש מה ן י ר בשני לאו  לעבו
 שכתבתי. :מאי!)
בן כוי. עי׳ תתם סופר ז ן מי  ופנחס נמי דזבי
 יו״ד סי׳ שלא, ותשו׳ מהר״י אסאד יו״ד סי׳
 שפד. ;מהוש״ם!

 שדה חוזרת ביובל. לקמן קנט ע״ב ד״ה
 אשה, תענית ל ע״ב ד״ה יוס, גיטין מת ע״א
 ד״ה אי, יבמות פב ע״ב, לקמן קנ ע״א ד״ה
 מתיב, ועיין ע״ב ברשב׳׳ם ד״ה אבל, בכורות ו
 ע״א, וע״ש נא ע״ב. :מא״נ)
 רשב׳׳ם. ד״ה וכי תימא אלעזר.

 כדאשכחן לעיל. נ״ב דף קיא ע״א.
 :ר״ש מיסוי;

פרך דיו. ו פריכא דאיכא למי . מק״  בא״ד
 קשה דעל ירושת בן כמו בת, הק״ו טוב ואין בו
 פרכת דיו. ועוד קשה מ״ק א״כ תרי קראי ל״ל
 טמא דאידך אתא להקדים בן לבת. ;רש״ש:
. מקראי טובא דלקמן ן ש שגורםי  ד״ה י
ן לעיל. כצ״ל. ,ישיש! ן ובפרקי  בשמעתי
ת. ד״ה וכ״ת. תימה כוי. ויש לי ספו  תו
 ליישב עפמ״ש בחגיגה (י.) דאע״ג דאמרי׳ כל
 היכא דאיכא למידרש דרשינן כו׳ מ״מ אין
 להעמידו במילחא דלא מסחברא שלא מצינו
 כיוצא בו ע״ש. וכה״ג כחבו ביבמוח (פו.). וא״כ
 ה״נ עדיפי ליה לאוקמא קרא ללאו יחירי
 מלאוקמא בירושת הבעל דהוי דבר חדש שלא
 מצינו כיוצא בו, דהא כחנו הסוס׳ בכחובוח (נו:)
 דירושת הבעל לא דמי לשאר ירושות שבאו מחמח
 קורבה. ;מצפ״א)

 דף קיב ע״ב
 גמרא. בסיבה הבעל. עמש״ל קט ע״ב קיא
 ע״ב. ויפ״ע:

 רשב״ם. ד״ה דמנסבין. דאי יריח לה בעל
. בצ״ל. !רש״ש) ׳ ן כו ו א משמע  שהו
׳ גברא . אם לא הרצה כו י  ד״ה ומשנ
א דאמה. כצ״ל. ;רשייש:. ט ב ש  דאימיה מ

 פה ע״ב ד״ה והמוהר, ב״מ יח ע״א ד״ה ולא,
 ערכין כה ע״ב ד״ה אשה, בכורוח נב ע״ב ד״ה
 ־לושח הבעל. !מא״!׳
ורשת אוחו. עי׳ ירושלמי כאן ן היא י  ואי
 ה״ה, כתובות ס״ט ה״א, ר׳ יוסטיני הוה ליה
 עובדא קמי רבנן ותייבוניה קס קומי ר״ל ואמר
 זיל תות לנכסך כו׳ מאן איטן רבנן רבנן דר׳
 יוסטיני וירש אותה יכול כשם שהוא יורש אותה
 כו׳ א״ר יוחנן דברי חכמים אבי׳ יורשים אותה
י ע״ש, והמפרשים נלחצו  אחי׳ יורשים אוחה כ
 בזה. ובענ׳׳ד נ׳ דהאי עובדא דר׳ יוסטיני אינו
 לבד כמ״ש הם שסילק עצמו מנכסי אשחו ומחה
 דהחקירה היה אם מועיל סלוק, אלא דעוד היה
 לה בן ממנו ומח אחרי׳ דהשחא גס אס מועיל
 שלוק הלא הבן יורשה וכשמח יורשו אביו
 וממנ״פ יזכה בנכסים, ע״כ מקשה מאן רבנן
 באיזה סברא חייבוהו, וע״ז א״ר יוחנן דברי
 חכמים אביה או אחיה יורשים אוחה היכי שסילק
 הבעל עצמו מנכשיה דס״ל דהסבח הבן הוא ג״כ
 ע״י הבעל שנכנסים נכשי׳ לשבט הבעל ע״כ גם
 הבן יורשה, אבל בשסילק אין יוצאים הנכסים
 משבטה. ובזה י״ל מ״ש אחר בך בירושלמי כאן
 ואס אין יורשח אשה ד״ח, פי׳ שאין הבן או בח
 יורשים אמם ד״ה כ״א ע״י הבעל א״כ ע״כ
 ירושח הבעל דאורייחא ירש ארוסתו וגס בראוי
 ע״ש. י יפי• ע<

 תריץ הכי ונתתם א״נ להקרוב אליו.
 כצ״ל. !וש״שו
ן ן ומוסיפי ׳ גורעי כו  פכינא חריפא ו
 בהסיבה הבעל. לעיל קח ע״ב ד״ה יכול, ודף
 קב ע״א ד״ה מחיב, מו״ק ב ע״ב רש״י ד״ה
 ח״ל כלאים, יומא מח ע״א ד״ה גורעין, זבחים
 כה ע״א ד״ה גורעין, ודף לז ע״ב ד״ה
 לטוטפח, בכורוח מד ע״ב, הוריוח ד ע״א ד״ה
 קרי ביה, חולין, מנחות לד ע״ב ד״ה לטוטפח.

 !מא״[)

 סכינא חריפא מפסקא קראי. עי׳ חסם
 סופר ח״מ שי׳ קצג מ״ש ע״ד הערוך ועוד
 מכמה דיכתי בענין זה. ימהיט״שו
. (זבחים לז ע״ב) ן רשי דו ן ו פי ן ומוסי  גורעי
 חוס׳ ד״ה לטוטפח. (מנחוח לג (צ״ל לד) ע״ב
 חוס׳ ד״ה לטוטפח. ;לבוש!
. נ״ב עי׳ חוש׳ ן ץ ומוסיפי ע ר ו  קא סבר ג
 סנהדרין ד׳ ע״3 ד״ה לטטפח. ,ריין הלוי!
. ה״נ בירושלמי רפ״ה רסוטה יבכזיד ן  גורעי
 והוריוח לעטן אחר ע״ש. :יפ״ע!
רש ו רש אותה מלמד שהבעל י י  דתניא ו
ע דיש״ א א׳׳צ כוי. ״ ר  את אשתו ד
 והחוי״ט הביא דרשח וירש אוחה בדבי רי״ש,
 וע״כ ט״ש הוא. ומה שהביא מרפ״ח דכתובות
 צ״ל רפ״ט, ומש״כ ורש״י מפרש החם אליבא
 ררבא ג״כ ט״ש וצ״ל דאביי. ,רש״ש׳
רש אותה. שפרי פנחש קלד. !:יפ׳ע: י  ו
ר. שאם  מנין לפנחס שלא היה לו לאלעז
 האמר מערי הלוייס באה לחלקו, שא״כ כבר
 נטלה אלעזר, ועין מ״ש בס״ד באם לבינה ס״ס
 יהושע. !יעב-ץ:
ר. הימה  מנין לפנחס שלא היה לאלעז
 דהרי כחיב ביהושע (בא) מחנו לבני אהרן י״ג
 ערים ומגרשיהן, ופינחס נמי בכלל. וכ״ח משום
 דאממנן במכוח (יב.) דלא נחנו לקבורה (א״נ
 משום דשיומא דקרא אשר נחן לי בהר אפרים
 ובהי״ג ערים לא נכחב הר אפרים), א״כ דאלעזר
 נמי, והחיס׳ הקשו לקמן כה״ג על יאיר וכאן
 שחקי. יי ש״ש:
 שנשא פנחס אשה. בספרי [פנחס קלד]

 יימשלמי כאן ה״ה שנשא אשה מבני אפרים.
 (יפ״עו

 רשכ״ם, ד״ה מפסקי קראי. מש״כ
 המהרש״א דלרבא קאי הקרוב אליו אשארו. זה
 מוכרח בלא״ה כמש״כ בס״ד בב״מ (יח.) ע״ש.
 אבל עיקר דבריו חמוה דמאי אהני לן דהקרוב
 שייך לשארו, מ״מ ממשפחחו ע״כ שב אאס אין
 אחים לאביו, ואכחי מססקי קרא. ועוד דגם לפי׳
 אביי איכא למימר דהקרוב קאי אשארו, וה״ק
 ינתתס א״נ למשפחחו שארו הקרוב אליו וירש
 אותה. !וש״ש!
 ד״ה אלא אמר דבא. דא״כ רבא נמי
 סכינא חריפא. ומפני קו׳ זו פליג רבי ישמעאל
 וס״ל הבא אין גורעין ומיסיסין משום דסכינא
 חריפא וכוי. אבל בעלמא ודאי ס״ל גורעין
 ומוסיפין, דאל״ה היקשי ממדיה במנחות ל״ה
 ע״א חוס׳ ד״ה לטטסוח, וא״ש נמי ביומא מ״ח



 הגהות כבא כתרא דף קיד ע״ב ־ דף קיח ע״א וחידושים םא
 דרי יאשיה ור׳ יונחן, ובירושלמי ט״ס ר׳ יוחנן
 וצ״ל ר׳ יונתן. :יפ״ע)
 כאלה להוציא את הטפלים. עי׳ רשב״ם
 מ״ש בשס הססרי, ולפנינו ליסא כן דדברי ר׳
 יאשיה ור׳ יונתן הם כמ״ש בגמ׳, ואולי גירססו
 כן בדברי הח״ק שקודם ר׳ יאשיה שם שחסר שם
 דרש מחיבח לאלה. (יפ״ע)
 לבאי הארץ נתחלקה. לעיל קיב ע״א ד״ה
 מניין, ודף קנט, קדושין מב ע״א, נדרים כח
 ע״א בר״ן ד״ה הא, סוטה יג ע״א ד״ה סרח,
 וע״ש לו ע״א ד״ה מאי. !מאי•״
ל. ה״נ בירושלמי ה״ב ועי׳  אמר רבי אמשו
 מה״פ שם. (יפ״ע;
א אומר. ספרי ןסנחס קלב] ע״ש, ״ ב ש  ר
 ובירושלמי היא ע״ש ר׳ יהושע בן קרחה. ייפ״ע)
אי  רשב״ם. ד״ה (בעמי קודם) ושהיה. ו
״מ נתחלקה הארץ. חמוה י ל ן ד נ  לאשמעי
 דבשלמא אי הוה ידעינן דההוא אחא מית קודס
 חפר אביהן שסיר הוה מישחמע דאי לבאי הארץ
 הרי אין לו בשביל עצמו כלום רק מה שהיה יורש
 מחסר ע״י חזרח אחיו, וכיון דמת קודם אין
 יורשים מכחו אלא מאבוהון קא ירחי, כדמוכח
 לקמן(קנט ב׳) ע״ש בפי׳ ד״ה ומשני. אבל שמא
 מח אחר מיחח אביו וירש חלקו ואח״כ המה
 יורשים אוחו, עי׳ לקמן (קיח ב׳) ובפירושו שם
 ד״ה ה״נ חרי אחי כו׳. ואולי יכדן לסברח ר״ס
 דמקשה שס מזה למ״ד לבאי הארץ עמש״כ
 שם. ירש״שו

ן צאי מצרים. דלפ״ח הראשו ו  ד״ה לי
. לכאורה ה״נ דר״ל ׳  שנמנו בשנה שניה כו
 לי״מ ממש, דלא היו רק כשש מאות אלף
 (ובמספר השנה השניה ניתיסף עליהם נ׳ אלפים
 תק״נ עי׳ במ״ר במדבר פ״א בפסוק ויהיו כל
 הפקודים), דכ״מ מקרא דונתתי אותה לכם
 מורשה, דמייתי הגמרא לחמן ע״ש. ואילי ס״ל
 דיו״מ ממש נמנו אף שבט נוי וגם הפתיתים מכ׳
 (עי׳ רמב״ן ר״פ תשא) אשר להם לא ניתן תלק
 בנחלה. !:רש״ש)
״מ היו ו ן דהנהו י ו  ד״ה אלא מה אני. וכג
. וכ״כ לקמן (בע״ב) ד״ה היה ׳  בני כ׳ כו
 מיו״מ ובדבור הסמוך. ולכאורה דרשח לאלה
 כאלה איננה אלא למ״ד ליו״מ בלבד נחחלקה,
 אבל למ״ד דלבאי הארץ איצטריו לגיסה. ולקמן
 שם בד״ה היה מכאן כ׳ ולאו מילחא היא דמשיס
 באי הארץ לא יטול כו׳ משמע דעל משוס יו״מ
 לא ק״ל וע״כ משוס דלא דרשינן באלה. (רש״ש)
 ד״ה שני אחין. והחנו כו׳ הנתונות
. נראה דצ״ל לבניהן. ירש״ש)  לשניהן
׳ . והא דפ״ה כו ן רי י ת. ד״ה ומחז ו ספ  תו
. מש״כ ׳ ש אחים כו ״ ו ר די ב י  לא מי
 המהרש״א דגס באחין איכא נ״מ כו׳ אבל אי
 ליו״מ כו׳ כור אחד כר. מאי ססקא הלא היה
 יכול להיוח עוד יוחר מכורייס וחצי ויכול להיוח
 ג״כ פחוח מכור ולשון רש״י בחומש מדוייק יוסר
 קצח ודו״ק. 1רש״ש)

 דף קיז ע״ב
צאי מצרים. לקמן קכא ע״א ד״ה ו  גמרא. מי
 יום, סנהדרין יח ע״א ד״ה נמצא (ועמ״ש
 בהקדמה). (מא״נו
 מכאן ומכאן נטלו חלקם. (ב״ב קכא ע״א)
 מיס׳ ד״ה יום. (לבוש!
כלב נטלו חלקם. ה״נ בירושלמי  יהושע ו
 ה״ב. !יפ״ע)

 בזכות אבי אביהן. ה״נ ירושלמי ה״ב.
 (יפ״ע)

 ונתתי לכם מורשה. סנהדרין נט ע״ב.
 (מאייו)

. נוטלי! מ בסופו ״ ו י  רשב״ם. ד״ה היה מ
 ביניהן חלק א׳ כו׳ כצ״ל. ;רש״ש)
 ד״ה ובזכות אבי אמותיהן ובני אחי אבי
 אמותיהן. כ״נ דצ״ל עי׳ לקמן (קיט.) חד״ה
 ובזכוח. (רש״ש)
מ ״ ו צד היה מי . כי ת. ד״ה מכאן ספו  תו
טל ו מ נ ״ ו י לא מ ץ ו מ מבאי האר ״ ע  ולא מ
טל חלק מכאן ו מכאן נ  חלק אחד מכאן ו
. כצ״ל. מ־ש״ש) י  ומכאן וכו
י אלא כ״ח שנה. עי׳ . ולא פרנס א״ ד  בא״
 רש״י שופטים (י״א כ״ו). !רש״ש)

 דף קיח ע״א
וחי בני יוסף. בספרי  גמרא. מאי קא צו

׳ כי על זה בחרת ל חבריה וכו קא״  ו
] קדמוני ימי  מעוני. והא דקאמר איוב [ל, 0
 עווני, היינו עינוי יסורין, כדמוכח רישיה דקרא
 מעי רתחו. :יעב״ץ)
לך אצל חכם. לעיל טז ׳ י ני כו  בחרתי מעו
 ע״א, ודף עח ע״ב רש״י ד״ה בעלי, סיטה ח
 ע״ב ד״ה נעקר, ודף מט. ומא״נ)
ש לו צער או חולה בתוך ביתו י  כל מי ש

. כ״ה הגי׳ בע״י, ובזה יובן סי׳ הרשב״ס. ׳  כו
 וש״שו

 רשב״ם. ד״ה תאמר בבתו. ולא לקחו בני
 חפר כל נכסי חפר ובנות חפר לא לקחו
. כ״נ דצ״ל. אבל ק״ק מנ״ל ׳  כלום נמצאת כו
 דה״ל לחפר בנוח. :רש״ש:
יאמרו לתת ע קרא ו מ ש ד והכי מ ״ א  ב

 הירושה. פירושא הוא דקמפרשי לקרא הכי.
 ;יעב״ץו

. נשאר אצלו שן כוי. ׳ ן גרמא כו  ד״ה די
 עי׳ רש״י ברכות דף ה׳ ד״ה ביר ע״ש.

 ;מהוש״םו

׳ ם דתרוייהו כו משו  ד״ה בעי רמב״ח. ו
 מכח אבי המת קב״ל. לכאורה משמע דאבי
 המח ואחי המת לא קמבעיא ליה דודאי האב
 קודם כדלעיל(קח בי) בברייחא. כי קמב״ל אבי
 האב כו׳ משום דאיפלוג דרא מהמח. (רש״ש)
ד נו שהפסי  תוספות. ד״ה כי. דלא מצי
וב אלא בהמות אבל קרקעות וכסף  אי
. עי׳ בססיקחא דרב כהנא פיסקא ׳  וזהב כו

 י״ג דברי ירמיה, בסופה, מפורש להיפוך.
 ;מהרש״ם!

׳ לא מפני . והא דכתיב ויחנו כו  בא״ד
. בלא״ה צ״ל כן שהרי כחיב ׳  שהיה עני כו
 קודם לזה והי שב כו׳ ויוסף כו׳ למשנה. !רש״ש)
ש האב קודם לכל ״ ר ת  ד״ה אבי. א״
. כצ״ל. .:וש״ש׳ ׳ וצאי יריכו כו  י

 דף קטז ע״ב
וצאי ש האב קודם לכל י ״ ר ת  גמרא. א״
. נלע״ד דלרבא נמי דייקינן יוצאי יריכו  יריכו
 ולא יוצאי יריכו של מת, ולכן לדידיה נמי בן קודם
 לאב כדאיחא בברייחא לעיל (קח ב׳) והתוס׳
 שכתבו דרבא טעה בזה חמוה בעיני. ,וש״ש!
׳ חלקים. . בנות צלפחד נטלו ג ׳  מתני
 (ב״ב קנט ע״א) רשב״ם ד״ה אלא. !לבוש:
. לקמן קכד ע״א, ודף קכג ע״ב  בנות צלפחד
 ברשב״ס, וע״ש קבה ע״ב ברשב״ס, ודף קכט
 ע״א, ברכוס כ ע״ב ד״ה נשים, ערכין ג ע״א
 ד״ה מזמנות, בכורים פ״א מ״ה. !מא״נ!
טל שני חלקים. (ב״ב קכה ו ר נ  ושהיה בכו
 ע״ב) רשב״ס ד״ה ואין. !לבוש!
י לו ן ו ו  רשב״ם. ד״ה הכי נמי. לבני שמע
לא בנות בנים ׳ ולא בני בנים ו  ואם אין כו
 תתנו לבנותיהן. כצ״ל. יושיישן
 בא״ד. האב קודם לאחי האב ואחי האב
) האב מן ן לאחות האב ואחות ( דמי  קו
ן לאבי האב ואבי האב קודם לאחי דמי  קו
׳ כו  אביו מן האב ואחי אביו מן האב ו
 כצ״ל, ועיין מהרש״ל בכל דבריו בזה ודו״ק
 היטב. יר״ב רנשכורג)

. האב קודם לעולם לאחי ואחי ד  בא״
ן לאבי האב דמי ן לאחות ואחות קו דמי  קו
 ואבי האב קודם לאחי האב ולאחותו
אף אחותו כוי. כ״ג להגיה, ועי׳  ואחי האב ו
 רש״ל וב״ת. והגהה שבגליון משובשת. :וש״ש:
 ד״ה וחלקו עם אחיו. לבד חלק עצמן
 שגם הם יצאו ממצרים. ל״י מנין לו. ונ״ל
 דט״ס הוא וכצ״ל אס גס הס כוי. (וש״שו
ו  ד״ה ושהיה צלפחד בכור. ואם היה אבי
׳ שאם טל פי שנים כו ו  בכור אף הוא נ
. ׳ בן כו ׳ הרי בא ראו  היה יעקב בכור כו
 לשונו אינו מדוייק, דמשמעו דיש עדיסותא
 לראובן הבכור מיחר אחיו בתלק בכורתו דיעקב
 בנכסי יצחק, ח״א דכיון שמח יעקב בחיי יצחק
 הוי ירושחו בנכסי יצחק בין חלק סשיטוחו ובין
 חלק בבורחו ראוי ואין לראובן בהם יתרון
 מאומה על שאר אחיו. אולם לשונו זה נמשך אחר

 ראשיח דבריו אשר כבר חפשוהו החיססוח.

 דף קיו ע״א
 גמרא. דחני׳ ר׳ יאשיה אומר. במד״ר
 סי״ג, ססרי סנחס קלב, ירושלמי ה״ב פלוגתא

 נ ע״א ת״י ד״ה ומאי נפקא מינה, גיטין ל ע״א
 ד״ה אותו, ודף לה ע״ב, הוריות ו ע״ב. ;מא״נ)
 דלא כלה שיבטא. ערש״י ב״ק ק״ט ע״א
 ד״ה וכי יש לך וכו׳, וי״ל וק״ל. (חת־׳ס:
ד בטבת. במגילת תענית ןפ״ה] גרס  בכ״
 3כ״ד 3אנ. !יעב״ץ, וש״שו

 תירש הבת. שבת קטז ע״כ רש״י ד״ה
 פילוסופי, פסתיס נד ע״א ד״ה אלה, יבמות סז
 ע״א ד״ה כולן, כתובות מב ע״א ד״ה עשו,
 סנהדרין פט ע״ב, לעיל קט ע״א וע״ב, יע״ש
 צא ע״א, לקמן קטז ע״א. !מא״נו
ו. בירושלמי ר״פ נצחום מסברא  קרא עלי
 כלקמן קנח ע״א מה לבח בנו כו׳ ולא מייחי שם
 מקרא זה. ;יפ״ע!
. ב״ר פפ״ב, חנחומא וישב ן  מלמד שבא צבעו
 סי' אי. ,יפ״ע:

 רשב״ם. ד״ה נחלה ממשמשת. דבור זה
 משובש מאד וכבר חלו בו ידי המגיהים אולם לא
 כלו לכן אחקנהו בעז״ה מרישיה עד סיפיה.
 וכצ״ל, שבודקין אחר אבי אבי אביו ואם אין כו׳
 בודחין אחר אבי אבי אבי אביו כו׳ אבל האבות
 (ר״נ של האבוח) קודמין לאחי האבוח (ר״ל
 האבוח שהזכרחי, ועי׳ לקמן קט״ז ב׳ בפי׳ ד״ה
 הכי נמי וברש״ל שם) כו׳ עד ראובן דאבי אבי
 אבי אבי אב חחילה ואם אינו כו׳ דהיינו אחי אבי
 אבי אבי האב כו׳ דהיינו אחוח אבי אבי אבי אביו
 כו׳ אם אי! לו אחים נוחנין לאליאב אבי אביו של
 מח מח אליאב נוחנין לאחי אביו דהיינו דחן דודו
 או הוא או בניו כלה דחן חוזרין אצל פלוא ואס
 מח נוחנין לראובן ואם אין ראובן נוסנים לחנוך
 כוי. נוש״ש!

א. נ״ב וחצרון בן חנוך ופלו . ובני ראו ד  בא״
 וברמי. !:ו״ש מדםוי;
׳ לאו מילתא היא כו ר הונא. ו  ד״ה א״
. פשוט דאינהו מפרשי ׳ ב״ב כו ׳ רי  דאפי
 דר״ה סובר כשנוייא קמא דלקמן (קל.) דת״ק
 סבר מסלקו ע״ש, ועי׳ בפי׳ שם (קכט בי) ד״ה
 הוא מותיב לה. :וש״ש:
. א״כ לא ליכתביה גבי ן  ד״ה אלא צבעו
. נראה דר״ל דלא ה״ל לאפסוקיה ביה ן  צבעו
 בין מיו ממש וה״ל למיכתביה לבסוף. אבל אין
 זה הוכתה, דאולי מפני שקם תתת אביו צבעון

 לנחלה לכן כחביה אחריו. וסי׳ הב״ת דחוק.
 (וש״שו

ו בבני נ . שמצי ת. ד״ה אפילו ספו  תו
 בנימין. נ״ב דף קטז ע״א. ירייש מדסוי)

׳ כצ״ל.  בא״ד. שלא תירש בת הבן כו
 :רש״ש;

ל דענה אחר היה דהא ״ ל . ו  ד״ה מלמד
ד ענה. דבריהם לי ן הו  אמר הכא דצבעו
 סחומין. ואולי יכוונו דכמו שבחוב כאן במי שעיר
 ואחוח לוטן חמנע להיוח פילגש אליפז, כן ה״ל
 להזכיר כאן אוחה ענה שלקח עשו בחה, אלא
 ע״ב שבאמח הוזכרה כאן בבני צבעון. ::וש״ש<

. כצ״ל. ן רשה עם אחי צבעו . שי  בא״ד
 ;רש״שו

 דף קטז ע״א
 גמרא. חורה שלמה. מנחוח סה ע״ב.

 (מאתו

רושת פליטה (פי׳ ירושה שחפול ו י יאמר  ו
ן (תשאר לבנימין). דהיינו  מהפליטה) לבנימי
 שלא תירש כו׳. ונסי׳ הרשב״ס קשה לשון
 הסמיכות. ומש״כ דאם לא הנית אלא מות כו׳
 דלא ניחא כו׳. לע״ד ה״נ הטעם עס״י דקיי״ל
 כמב״ב לקמן (קל.) דאם אמר על מי שראוי
 ליורשו דבריו קיימין, וע״ש בסירושו ונכון
 3עז״ה. ;וש״ש;
רש בן הבת. לעיל קטו ע״3 ד״ה  שלא תי
 אפילו, ודף קכ ע״א ד״ה הדבר, יבמוח סז ע״א
 וע״ב, כחובוח קיז ע״ב ד״ה אמר. ־מא״!ן
. ב״ק. ומאי•נ. רשו ו  בן לי
ו נ י כל שאי ״ ב ש ם ר ו״ ח משו  אמר די
. עי׳ מש״ב בס״ד לקמן ׳ רשו כו ו י  מניח בן ל
 (קמא.). וירש״ש׳
נו מניח בן. במד״ר ס״י. (יפ״ע)  כל שאי
ד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה.  דו
 עיין רבה וירא ס׳ מ״ט. !מצפ״א!
ד שהניח בן. בב״ר פמ״ט סט רשב״א כל ו  ד
 מי שיש לו בן יגע בחורה כאלו לא מח בוי, קה״ר
 ס״ז, ועי׳ מדרש שמואל סי׳ ח׳ מי שמניח בן
 רשע או חלמיד רשע, ושם בסב״ג טעמיס אחמס
 על שנאמר ביואב מיחה ובדוד שכיבה. רפת!)

 במיחחה. אך מצינו נמי גבי מיחחן לעטן עריוח
 דמקרי שאר אביו לאחר מיחחו, אבל לעני! נחלה
 ל״ש שיירשנה אחר מותו, כיון שנחרח לאחרים
 כגרושה, אף דמקרי שאר לעריוח. !ואמ״הו
׳ תיפוק א דא״כ כו . וקשה לרשב״ ד  בא״
׳ מכח שאירות. ולעד״ג דע״כ לא  ליה כו
 אמר ר״י אלא היכא ממשה ראשונה באה מכח
 שאירוח דלא אשכחן בה אין לו למידרש. אבל אם
 ירושה ראשונה באה מחמח קורבה דכחיב בה אין
 לו דרשינן שפיר עיין עליו אפי׳ על ירושה
 דשאירוח, ודו״ק כי נכון הוא בעז״ה. !וש״ש)
רש כשהוא . הלכך אין לו לבעל לי  בא״ד
. כצ״ל. ייעב״ץ; ׳  וכו
ליף לה מקראי ש י ״ . ובס״פ מ ד  בא״

. כצ״ל, ומלח אחרינא למחוק. ׳  נאמר כו
 יוש״ש:!

). רש״ל מ״ז. ר״ש מדםוי, י  בא״ד. אשה (הו
ו בנו רשנ י ׳ ו י כו  ד״ה אף. הקשה ד״
כ ימתו הבן כו׳. ל״י מאין פסיקא ליה אח״  ו
 דניחוש כ״כ שמא יולד לו בן וימית בלי זרע בחיי
 האס, (ואולי ר״ל דאף שחמוח היא קודס ירשו
 קרוביה מאביה ע״י משמוש. אבל נראה דז״א
 דהא גס הבן אינו יורש אח אמו בקבר להנחיל
 לאחין מן האב, וחדע שהרי גם הר״י לא חשש
 רק אס ימוח האב קודם אבל במח הבן חחילה
 משמע דאינו יורשו בקבר להנחיל לאמו) עי׳ לעיל
 (ר״ד קי״א) ברשב״ם דאס היה לה אח מותרח
 למשא לשבט אחר ול״ח מלמא ימוח בלי זרע,
 ואכמ״ל. י רש ״ש ו
ורשת אח בנה . דבגיורת קאמר די ד  בא״
 כוי. עיין בס״י בכחובוח (יא.) שכחב דנראה
 שכ״כ החוס׳ רק לר׳ יוחנן משום רשב״י, אבל
 חנא דמחני׳ סבר דאין אס יורשח אח בנה והכי
 הלכחא. וכבר הקדימו בשו״ח חרומח הדשן סי׳
 שנב. ועיין בירושלמי סוף שביעיח דמשמע נמי
 שאין יורשח ד״ח. ומצפ״א:.

 דף קטו ע״א
י מי שנאה. לקמן  גמרא. משנתינו א״
 (קמא בי) וכה״ג ביבמוח (כז בי). ,וש״שו
לימא ליה ר׳ זכריה. לעיל קיא ע״א. ,מאת  ו

ן עליו. לעיל קיג י ׳ עי  מתני׳. סדר נחלות כו
 ע״ב ד״ה מקיש, ודף קבב ע״ב, וע״ש קטז ע״ב,
 יבמוח כב ע״ב ד״ה בין אין, ודף לח ע״א ד״ה
 סבא, ועיין ק ע״א, כחובוח עב ע״ב רש״י ד״ה
 אםריס, סנהדרין נח ע״ב רש״י ד״ה אלא, ודף
 סד ע״ב. •מא״!)

וצאי יריכו. (יבמוח לח  האב קודם לכל י
 ע״א) רש״י ד״ה סבא. ,לבוש!
 גמרא. בן הבן. עי׳ ספרי פנחס קלד
 ובירושלמי סוף ה״א, ושם מדרשא הקרוב קרוב
 מ״מ, ועי׳ ירושלמי יבמוח פ״י ה״ז קדושין ס״א
 ה״ב דמקשה ר׳ שמואל בר אבא לר״ז אמאי הבא
 אח עושה בן הבן בבן ולא ביעידה, ואר״ז מאן
 דמר לי הדא מלחא אנא משקי׳ קונדיטון, ומשני
 ר׳ נחום משוס דלנחלוס כל הקרובים כבן משא״כ
 ביעוד, ומקשה מטומאוח שהקרובים כבן ואין בן
 הבן בבן ואמר אזל קונדיטון. :יפייעו
 בת אין לי אלא בת בן הבת ובה הבת ובת
. ב״ה גי׳ המ״ף והרא״ש ׳  בן הבת מנין כו
 וישר. !רש״שו
. (ב״ב קיג ע״3) חוס׳ ד״ה ו ן עלי י ו עי  אין ל
 מקיש. :לבוש!
. בקדושין דף ד. ׳ ת. ד״ה בן הבן וכו ו ספ  תו
 ביבמות כ״ב. !חת״ס:
. וליכא למימר. בקדושין דף ד׳ ושם. ד  בא״
 !חת״םו

. דבני בנים כבנים גבי יכום מנחלה ד  בא״
״ל. בקרבן העדה ס״ק דקדושין י י  הוא דל
 תמה מילף מטומאת כהן דבן הבן לאו כבן הוא
 והניח בצ״ע. ולק״מ דהא אמרינן בכמה דוכתי
 בש״ס דשאני כהטם דרבי בהו רחמנא מצוח
 יתירות כדאמר טבמות (ה.) וש״ד, ולהט ליכא
 למילף תומרא מטומאת כמיס. !מצפ״א;
׳ לעיל. ר״ל לא מהנך טעמא דפרי . ו  בא״ד
 בדבור זה והמציין טעה. !רש״ש:

 דף קטו ע״ב
. ׳ עד ראובן ת כו ש מ ש מ  גמרא. נחלה מ
 לעיל קח ע״ב ד״ה יכול, ודף קלג ע״א ברשב״ס
 ד״ה דהא. .מא״!!

 גמירא דלא כלה שבטא. חעניח דף ל, יומא



 סב הגהות בבא כתרא דף קיח ע״א - דף קכ ע״א וחידושים
 ד״ה מהו, [וע״ש סט ע״א ד״ה לתלמיד, סוטה
 מ ע״ב ד״ה שמעיק]. ילבוש. מא••״
ג ליה רביה יקרא. (סוטה מ ע״צ)  הא דפלי
 תוס׳ ד״ה שמעינן. ,:לבוש!
׳ ניסת. ברכות כ ע״ב ד״ה נשים,  חכמניות כו
 סוטה כד ע״א ד״ה שאינו ראויה. ,מאיו!
 חכמניוה הן. במד״ר פכ״א, ססרי סנתס
 קלג. ,-פ״ע::

 תתיבמ אמנו. שם, ובירושלמי ה״ב. ייפ-ע!
ב אינה יולדת. עי׳ תתס  בת ארבעים שו
 סופר חייו סי׳ מז. :מהרש״מו
א. כצ״ל. ו ליה משמי ט ש פ  רשב״ם. ד״ה ו

 ,וש״שו

. ונשיאים ן ושבי ו י  ד״ה בבה״מ הי
 והעדה. כצ״ל. והעדה שנאמרה כאן נראה

 דהיינו סנהדרין כמו ושפטו העדה וכיוצא.
 •:וש״ש;

וצא כוי. שפת יתר הוא. ן הי ב  ד״ה הגהה. ו
 ועוד דמשמעו שאין שאר בניו מאשה אחרת
 יורשיו אוחו בנחלח אחיו, וזה ודאי אינו. ;וש״שו
ודעות ו י . שהי ׳ היה בת לבן  ד״ה שאפי
. וזה מוכח ממה שאמרו כי איו לו ׳ ש כו ו ר ד  ל
י עיון כדדרשינן נעיל  בן בי׳, דר״ל אפי׳ ע״
 (קטו.). (וש״שו
לדה אחר ס׳. כ״נ וכבד שי . כי י  ד״ה ומשנ
 דצ״ל. ור״ל וכפי הטבע אפי׳ נשאח קודם כ׳
 אינה יולדת אחר סי. !:ושיש!
ל צלפחד . דס״ ת. ד״ה אפילו ספו  תו
ש והיה בחחילח ארבעים כוי. ש ו ק  היינו מ
 ולא ירדחי לסוף דברי רשב״א הללו מה רצה בזה,
 הא מקרא מפורש בחורה שאין משילוח מרגלים
 עד סוף ימי ישיבח ישראל במדבר כי אם שמונה
 ושלושים שנה, א״כ ע״כ צ״ל שנולדי בנוח צלפחד
 במצרים, (אי איחא דנישאו עודם במדבר), וכיון
 שבן מה צורך לדחוק אימחי היה צלפחד, שאפילו
 אס חאמר שמח בסוף הארבעים ג״כ היו יכולוח

 בנותיו להיות בנוח ארבעים שנה בנשואיהם.
 :יעב״ץ!

י דלשם ש כו ש ו ק מ . ומעשה ה  בא״ד
. עי׳ עבודח הגרשוני ׳  שמים נהכוין כו
 סיס״י צ מה. ;מהדש״מ.
. וכה״ג ׳ . דלשם שמים נתכוין כו  בא״ד
 בח״י. :־מצפ״א׳

 דף קכ ע״א
ל שנה וקרי לה בת ״  גמרא. אפשר בת ק
. עמש״ב בס״ד בש״ר פ״א אות ל״ב יל״ד ׳  כו
 3מ״ח. ,:וש״שו
ם. שמ״ר פ״א,  אפשר בת מאה ושלשי
 במד״ר פי״ג. :יפ״ע!
ר חמא בר חנינא זו יוכבד. ב״ה  דא״
 בשמ״ר, ובב״ר פצ״ד ע״ש ר׳ לוי בשם ר״ ש בר
 נחמן, במד״ר סי״ג, פדר״כ י׳ בשלח, ג״ש
 פל״ב. ::יפ״ע•
ד שנולדה. בשמ״ר פ״א בר מ ל בידא מ  בר ז
 זמינא. י•-פ״ע!

ה לה. שם ובפס״ר פמ״ג. ש ע ד ש מ ל  מ
 (יפ״עו

 הלך אחר חכמה. עמ״ש ר״ה כו ע״א מ״ש
 בפי׳ ירושלמי רפ״ט דשמעיח מגילה פ״ב ה״ב
 המסו לשנים, דלא כפי׳ המפרשים שיכנסו שנים
 שנים בב״א, אלא סי׳ מי שהוא גדול בשנים יכנס
 חחלה, וזה פשיטוח להאבעי׳ שלהם אי לחכמה
 אי לשנים. .:יפ״ע;
לות היו. ספרי פנחס קלג. ::יפ״עו  שקו
. נ״ב יש ׳  בנות צלפחד הותרו להנשא כו
 להוכיח ראי׳ מהא דכחיב בפרשח פינחס והעברח
 אח נחלח אביהן להן, ולקמן דף קמז ע״א תניא
 רבי אומר בכולן נאמרה בהו נחינה וכאן נאמרה
 העברה אין לך שמעביר נחנה משבט לשבט אלא
 בח הואיל ומה ובעלה יורשין איחה. יו״ש חזסוי;

׳ עצה ׳ אלא כו  בנות צלפחד הוחרו כו
. ובזה מדויק הכחוב אחריו ולא תסוב ׳  טובה כו
 נחלה למי ישראל וגוי, דר״ל אבל לשאר בנ״י אני
 אומר באזהרה דלא תסוב כוי, וכן יחפרשו כל
 מ״י הכחוביס אח״ז. •:רש״ש

 עצה טובה. לעיל קיז ע״ב. :מא״נ!
 לאותן העומדים על הר סיני. ח״כ אמור
 ס״ז. ;-פ״ע!
ש שאלה בהקדש. לעיל י ׳ ש  זה הדבר כו
 קטז ע״א, יבמות עח ע״א, קדושין נב ע״א ד״ה

 מהרש״ל ומהרש״א בתידושי הלכות. ולפמ״ש
 המהרש״א בסנהדרין (סד:) הא דמותרה לדבר
 חמור לא הוה מותרה לדבר הקל, דכיון דהתרו
 אוחו לחמור והחיר עצמו למיחה חמורה, אינו
 נתכפר במיחה הקלה. וזהו הטעם דאין עונשין
 מן הדין, ומכ״ש אס התרו אותו לדבר הקל
 בוודאי לא נוכל להעניש אותו בתמורה, ואמרו
 במדרש המאו המהרש״א שמקושש לשם שמיס
 נחכוין, וא״כ י״ל דבאמח החרו אוחו בחיוב
 סקילה כמ״ש הסיס׳ שמצד הסברא היה נראה
 למשה שמגיע לו סקילה כמו בע״ז, ובזה ל״ש
 לומר כיון שהחיר עצמו למיחה חמורה אינו
 נחכפר בקל, כיון שבאמח לא החכוין לחטא רק
 לש״ש, ולא חטא כלל שיהיה צריך לכפרה, ולכך
 ידע משה שיהיה נהרג, ודו״ק כי יש לדחוח,
 והבן. (עיני שמואל!

 שנאמר מחלליה מות יומת. קשה הא האי
 קרא קאי על שוגג, בדאי׳ בשבת (ע.) דיליף
 שמואל מיניה חילוק מלאכות, והכי הל״ל שנאמר
 כל העושה מ מלאכה יומת. ד״ל דהאי תנא נ״ל
 חילות מלאכוח מקרא אחרינא ולדידיה קאי קרא
 דמחנליה אמזיד והכי איכא למ״ד בכחובוח
 (לד.). :מצפ־א;
ו בני עשרים. דהיינו  רשב׳׳ם. ד״ה דלא הו

. כצ״ל. ׳ צאו כו  אבוח המתאוננים שי
 ווש״שו

. נמצאו אלו בני בניהן >ר״ל של ד  בא״
ן אותן (פי׳ אח אמח רשי ו  המתאוננים) י
 המתאוננים). והמגיה בני מי מיהן לא הפסיד.
 ,:וש״שו

. צלפחד כו׳  ד״ה ראויה היה לחפר ו
 צלפחד מאי בעי הכא. !וש״ש;
ן כו׳ ל כגו ״ י ת. ד״ה ובזכוח. ו ספו  תו
 והחזירום בנים לאבותיהם וחלקו בשוה.
 לפמש״כ לעיל (קיז.) בשם ר״ח דבכה״ג דלא
 היה להם בניס בבאי הארץ הראויס ליטול לא היו
 נוטלים ע״י חזרה (אפי׳ מבני אחיהם), צ״ל
 שהיה לאבי אמוחיהם אב מיו״מ ולו הוחזר ע״י
 בני בנים וזה דלא כהמהרש״א לעיל(קי״ח) במה
 שהשיג על הג״א. ,;וש״ש!
 ד״ה שנאמר. עי׳ מה״ס מרושלמי סנהדרין
 ס״ה ה״א ד״ה נשמעינה, ומ״ש בסנהדרין עח
 ע״ב. ;יפ״ע:
ו כמיהה. אבל נ י דע משה שד . לא י  בא״ד
 מצינו בח״כ סוף אמור דססס הכי, וסחס ספרא
. ע״כ צ״ל דר״י סבר דכ״ז שלא הודיעוהו  ר״י
 באיזה מיחה נידון בקלה. והא ל״ק היה לדונו
 במלה ומה נסחפקו, דגם במגדף חבשוהו אף
 שנא ידעו שבמיחה הוא, דחשבו שמא חהיה
 הוראח שעה, ה״נ במקושש לר״י. ,ראמ״ה,

 דף קיט ע״כ
ן זסות. שבח לב ע״א, מכוח י ל לג  גמרא. שמג
 יא ע״ב, ערכין יא ע״ב, שמחוח פ״ח, חעניח
 ןכ״ט ע״אן. !מא״נ!
ן זכות. במד״ר פי״ג, חוספחא יומא י ל ג ל  שמג
 ס״ה, ירושלמי סנהדרין פ״י, ועמ״ש שבח לב
 ע״א. :יפ״עו
. עי׳ חשו׳ חיים ׳ י מוחזקת כו ד א״  ואי ס״
 שאל ח״ב סי׳ מו מהא דע״ז נ״ג, ועי׳ פנים
 יסות ס׳ דברים. (מהרש״ם;
 מורשה. עי׳ ירושלמי סוף ה״ב א״ר הושעיא
 כ״מ שנאמר מורשה אינו אלא לשון דיהא,
 והכמיב מורשה קהלת יעקב א״ל לית דיהא סגין
 מניה מן דהוא לעי הוא משכח כולה. (יפ״ע<
רושה לכם מאבותיכם. (ב״ק פח ע״ב)  י
 מושי ד״ה הבא, (בכורות נב ע״3) מוס׳ ד״ה
 אמר. (לבוש!
רושה היא לכם מאבותיכם. ירושלמי חלה  י
 פ״ב ה״א. (יפ״ע:
. מכלחא ן ודעי ן ואינן י ד שמתנבאי מ ל  מ
. (יפ״ע!  בשלח השירה פ״י
ו לפני משה. שפרי בהעלחך שח ר עמד ש פ  א
 סלוגמא זו גבי שאלס טמאים בק״פ, ושלח קיג

 גמ מקושש, ופנחס קלג גמ מומ צלסחד.
 ;יפ״עו
 סרס המקרא. מגילה יח ע״ב ד״ה סירוגין,
 סוכה ט ע״א רש״י ד״ה חג הסוכות, קדושין לה
 ע״ב ד״ה וכי כחב, ודף ע ע״א רש״י ד״ה אמר,
 חולין מד ע״ב ד״ה היכי עבד, סנהדרין יד ע״א
 רש״י ד״ה סרמוטין, זבחים לט ע״א רש״י ד״ה
 ועשה. !מא״״
ד. יומא שו ע״ב ד לתלמי ן כבו  מ״ם חולקי

 והא דלא פי׳ מה שירש מכשי חפר אביו כדלקמן
 למ״ד לבאי הארץ. משוס דע״כ ר״פ לא נחיח
 לזה, דא״כ לא הוי פריך מידי ובדמשני ליה
 אמי. !רש״ש!

י  ד״ה והרי דידיהו. הרי לבנות צלפחד שנ
. כצ״ל. !רש״שו ׳ ל אביהן כו  חלקים ש
ד לבאי הארץ. ״ מ ל ת. ד״ה ו ספו  תו
׳ נטלו ׳ בני מרגלים כו  ותימה כו׳ דהא כו
 בזכוה אבי אביהן. לכאורה י״ל דע״כ ל״א
 בזבוס אבי אביהן אלא בבני בניס דאמרי מכח
 אמה דאבא קאחינא כדלקמן בס״ס מ״ש, אבל
 במוח בנים היכא דאיכא אחי לאבוהון ל״מ אמרי
 הכי, דהלא אין למוח במקום בן כלום (ועי׳ לעיל
 קי״א בתד״ה מקיש כה״ג בבן הבת). ואולי סמכו
 על הא דאמרי׳ שם האי סברא גס לענין מלק
 בכורה דבמקוס אב קאי, וכמו דססיקא להו
 בסמוך דהא כי היכי כו׳ ה״ג יטלו חלק בכורה.
 אבל יש לחלק. ולא עוד אלא שהרי״ף והרא״ש
 לא העחיקו שם עטן חלק בכורה, וכן הרמב״ס
 וש״פ משמע דס״ל דלא חדשו הש״ס שם אלא
 למרוצי קושייח ומאי קושיא דשס, וכיון דמסקינן
 שם אלא לעולם כדאמרינן מעיקרא ממילא נדחה
 זה המידוש. והמיס׳ לשיטחס שם בד״ה אלא,
 וצ״ע לדינא. !רש״ש!

. ויש ׳ ד הרי. קשיא לריב״ם כו ״ מ ל  ד״ה ו
 לי ליישב דמש״ה קאמר דלמ״ד מרי אמי דאבא
 הוו מאחוזח נחלה נפקא. דהא הך מ״ד היינו ר׳
 יונחן דאמר לעיל (קיז.) לבאי הארץ נחחלקה,
 ואיהו הא ס״ל בסנהדרין (פה:) דאמרי׳ דברה
 חורה כלשון ב״א, וא״כ לשיטחו ע״כ לא דריש
 נמון מחן ולא ס״ל כראב״י, אבל מ״ל חד אחא
 דאבא הוה דאיהו ר׳ יאשיה דאמר לעיל ליוצאי
 מצרים נחחלקה, ע״כ ס״ל כראב״י דדריש נתון
 חסן, דהא ש״ל בסנהדרין שם דלא אמרי׳ ד״ח
 כלשון ב״א. :מצפ״א,
זת נחלה ׳ נמי מאחו  בא״ד. קשיא כו
׳ (כצ״ל). ול״נ ליישב  נפקא לרבנן דלא כו
 משום דלרבנן דדרשי נחלח אביהן מן נחון חתן
 ר״ל בצירוף חיבת נחלה (כדמשמע מפי׳ רשב״ס
 ד״ה מאחוזת), ואחוזח דרשי לאחי אבא, הרי
 דמב׳ חיבוח אחוזה נחלה (דהם נשוא העטן
 עיקר המטרה) דרשי ב׳ נחלוח א׳ של אביהן 3׳
 של אחי אמק. ולכן האמר דמ״ד זה דריש הב׳
 נחלוח דאחוזת נחלה לחרי אחי דאבא. !רש״ש!

 דף קיט ע״א
׳ ביתדות י הוא כו  גמרא. ואמאי ראו
 אהלים. עי׳ החס סופר יו״ד סי׳ רמב אוח ה׳
 מהא דע״ז נ״ג. !•מהרש״ס!
י מוחזקה. לעיל קיג ע״א, ודף י סו׳ א״  בראו
 קיח ע״א, וע״ש קכד ע״א, שבח ע ע״א, ר״ה
 יג ע״א ד״ה ולא קצר, יבמוח כד ע״א, ודף פב
 ע״ב ד״ה ירושה, ב״ק פח ע״ב ד״ה ה״ ק, גיטין
 מח ע״ב, ע״ז גג ע׳׳ב ד״ה אמר ר״א, חולין ה
 ע״א. ,מא״״
 מוחזקת היא. החזקה היחה בקבורח רחל. לפי
 שאבוחינו הוכרחו לחח בסף עבור קבורה למי
 הארץ, אבל קבורח רחל הרחק מן העיר וכוון
 בזה לחזוק בא׳׳י. ויפורש היטב הססוק ואני
 בבואי שאמר ליוסף בשעה שנהן לו הבכורה, שלא
 מצאחי במפרשים פירוש ע״ד הפשט. ועיין לעיל
 קי. !ואח״ה!
י. ספרי חצא ריז, טל בראו ו ר נ ן הבכו  ואי
 ועמש״ל נה ע״א. :יפ״ע;
 ביתדוח אהלים. ועי׳ פי׳ הרשב״ס. וחימה
 מדוע ל״א באהלים גופייהו. ומהחוס׳ משמע
 דגרסי יחידוס ואוהלים. (וש־־ש!
ן השקמוני. שפרי פנהש ו ר חדקא שמע  א״

 קלג, וכן שס בהעלחך סח בשאלה הטמאים.
 !יפ״עו

ודע ׳ אבל לא היה י דע היה משה כו ו  י
. עי׳ במח ׳  אם נוטלות חלק בכורה כו
 מאיר יו״ל סי׳ קמו ס״א. ;מהוש״מ;
שש. ספרי דע היה משה רבינו שהמקו ו י  ו
 שלח קיד, ח״כ אמור פי״ד, ושם משמע ששניהם
 היו בפרק אי, ובספרי שס קיג מבואר דמקושש
 היה בשבח שניה קודם מ״ח, ועמ״ש בסנהדרין
 עח ע״ב. ויפ״ע:
ש חייב ש ו ק מ ה ודע היה משה רבינו ש י  ו
ו ז דע באי ו ׳ אבל לא היה י כו  מיתה ו
 מיתה. והקשו החוס׳ לר״י דס״ל בסנהדרין
 דבעינן שיחרה אוחו באיזה מיחה יהיה נהרג,
 וכיון שלא ידעו איזה מיחה יחחייב סטור לגמרי,
 ומאי קאמר דידע שחייב מיחה ע״ש. ועיין

 סנחס קלב מוכיח מצווחח מי יוסף דלא נחחלקה
 א״י אלא לכל שבט ושבט. !יפ״עו
ן הרע. ברכוח נה ׳ עי ל כו ״ מ  עצה טובה ק
 ע״ב, כחובוח פא ע״ב, ב״מ פד, לקמן קכ ע״א,
 ודף קכג ע״א ד״ה ואי לאו. (מא״״

ט בכם עיה״ר. אג״ב פפ״ב.  שלא תשלו
 !יפ״ע;
ל כו׳. ומיהו  רשב״ם. ד״ה כולהו שקו
. נ״3 דף קבב ע״א. !ר״ש מדמוי!  לקמן
ם טפלים. וגם לא היה להם  ד״ה משו
׳. אף דגם אם היה להם מוריש ש כו י ר  שום מו
 מ״מ כיון דמרוכין הן לא יגיע לכ״א כי אס
 מעט, ד״ל דלכן צווחו וכמו שסי׳ אליכא דמ״ד
 דליו״מ. אך מלשון אמי לבסמוך משמע דהצווחה
 היחה על שהיה 3הס אשר לא יטול כלום. וכן
 מסס3ר דהא גס אם יחלקו לפי ערך הטסליס
 דעכשיו הלא על העחיד א״א לחקן אס לזה יולדו
 בנים רמס ולזה אחד, אלא ברכח הביח ברובה
, ובלבד שיהיה על מה שחחול  לקמן (קמד 0)
 הברכה עי׳ ט״ז או״ח ריש הל׳ חנוכה. ירש״שו
ת. ד״ה (בעמ׳ קודם) בשלמא. ספו  תו
ן שמחו כו׳ בלא ׳ כגו א כו ״ ב ש ר  ונראה ל
. כצ״ל. !רש״ש! ׳ ץ כו לא נכנסו לאר  זרע ו
׳ ונראה לו דגרס לריב״ם קשה כו . ו ד  בא״
 כו׳. כ״ה בד״י. !רשי-ש;

 דף קיח ע״ב
 גמרא. מה דגים שבים. ב״ר סצ״ז, חנחומא
 ויחי אג״ב פס״ב. (יפ־ע;
 מרגלים. לקמן קכא ע״ב, ודף קנג ע״א
 ברשב״ם ד״ה ללאו, סוטה לד ע״ב ד״ה
 מדעחך, וע״ש לו ע״א ד״ה מאי, ערכין דף טז.
 (מא״נו

 זו עדה מרגלים. בספרי פנחס קל״ב מהופך,
 בתוך העלה זו עלח מלינים, הנועלים כו׳ זו עלח
 מלגליס. :-פ״ע!
 וארבעה דידהו. עי׳ סס״ל סכ״א, ססלי
 פנחס קלה. !יפ״עו
ד לבאי הארץ תמניא הוא דהוי ״ מ  אלא ל
. חמוה לטון למחל אחא ׳ ׳ וחדי דידהו כו  כו
 ע״ב הוה ילע, מלקאמל בשלמא כו׳ וארבעה
 לילהו, א״כ הל״ל ט׳ הוא להוי. ועול לכמו
 לאמרי׳ לה״ל חל ה״נ י״ל לה״ל חלי ולקאלי
 ליה מאי קאלי ליה. ולומל ללא אסיק אדעחיה
 למחו אחל חסל וכלאכחוב בסמוך זהו לוחק.
 ועול לא״כ עיקל החילוץ להוא שמחו אחל הפל
 חסל באביי. ע״כ נלםע״ל אחל שהחבוננחי על
 שנוי הלשון שבלבלי אביי לבחל אחא אמל הוה
 להן(לסי׳ להכנות), ובהחלי אמל הוה להו, ללא
 ניתא להו למימל למ״ל ללבאי הארז לה״ל אחי
 לצלפחל מב׳ טעמי חלא לכיון לחנקו לא הוה
 אלא ממה שילשו מחפל ממה שבא לו לעצמו ע״י
 חזלח בניו כמו חלקי צלפחל לא ה״ל לחשבן
 בפ״ע למאי אשמעינן בזה. שטח להמה קטנים
 מב׳ חלקי צלפחל שבא לו מאטו עצמו. ולכן משני
 לו אטי לחרי אחי לאבא הוה להו, ל״ל לצלפחל
 ואחיו ומחו ולהם היו בניס באי האלץ לבים יוחל
 מלחסל ונחושף לו מכ״א מהם על שהושוו חלקם
 להללי כללעינ במשל ללבי וטובא אשמעינן ונכון
 3ס״ל. !רש״ש!
׳ נתן תחן. לעיל ה ע״א וצאי מצרים כו  לי
 ל״ה ואי לאו, ולף קטז ע״ב ומ״ש בכורוח כ3
 ע״ב ל״ה אמל. :מאי-נ:
ו נחלת אביהם. ל״ל אי הוה בחיב נחן החן  ז
 ה״א נחלה אביהן סחמא, השחא לכחיב בתוך
 אחי אביהן ילעינן אמ אביהן, אבל אביהן ממילא
 ילענא למ״ל ליוצאי מצלים נחחלקה. אבל למ״ל
 לבאי האלץ כולי קלא קאי אאט אביהן לנחינה
 אחח בחיבא, וללשינן מאחוזח נחלה למססקא
 אאחא לאבא וחנינא מנחן החן. ירא מ״ ה!
 ר״א בן יעקב. בספרי ופנחס קלה] ל״א בן
 עקיבא. ויפ״ע:
 רשב״ם. ד״ה לכולה ארעא דישראל.
 כדכתיב וילונו. נ״ב שמוח טו. ;ר״ש מדסויו
נו כוי. עי׳ רש״ל. ולי לו י  בא״ד. כדכתיב ו
 ה״נ יוחל לסלש להכוונה היא על דלונו לנחל
 מעשה לקלח לכחיב שם בהקהל, אשל הוא
 מוללף ללשון נועלים, ומססמא הם המה אשל
 כחוב במעשה לקרח ויקהל עליהם קרח אח כל
 העלה, ולכן הקלימם לעלח השלופים. :וש״ש:
 ד״ה היינו דכתיב. הנותרים למשפחותם
 כצ״ל. (רש״ש!
״מ. ו חד אחא. דאבא שהיה מי  בא״ד. ו



 הגהות כבא בתרא דף קב ע״א - דף קכב ע״א וחידושים םג
 (כלכוח ז.) למכול שיצא מפי הקנ״ה לטונה
 אפי׳ על חנאי אינו חוזר, ולכך חלוקת הארץ
 לעיקר הנחינה היה על חנאי, לכחינ(חהלים קה
 מל, מה) ויחן להם אלצוח גויס וכו׳ כעטל ישמרו
 חוקיו וחולוחיו, וכאשל חטאו נלקח מילם, לכך
 לא היה יכול להיוח חלוקח האלץ ע״י הקנ״ה
 עצמו ככיכול, אכל לעתיל לכתינ(ישעי׳ שה כה)
 לא ילעו ולא ישתיתו ככל הל קלשי, אזי יהיה

 התלוקה ע״י השי״ת כעצמו ויהיה כנין על.
 ;עיני שמואל;
י אחד. מכאן כתכ הסמ״ג והטאו ר לו  שע
 המ״ל סיף ה׳ שמיטה לנעוה״כ יטלו הלדם תלק
 כאלץ. וצ״ל להיינו לוקא כארץ ז׳ אומות, אכל ג׳
 שיככשו לעתיל הא מיעט להו כשפלי פ׳ קלת,
 וכן פלש״י כתומש פ׳ שופטים. רפ״ע)
. נ״כ עי׳ מ ג ש״ ם איפלו מ לשבטי ״  ש
 מהרש״א, ועי׳ תורת תיים, וכ״כ הרא״ם פלשת
 ויחי ע״ש. ;ר״ש מדסוי)
. נ״ב אף על גכ דטחזהאל שי׳ מ״ח דך למאן  אי
 מפולש בהריא שהיה חרומה נעיר וללדש
 ולכהנים ולמקלש, מ״מ הרי מפולש שם לכל זה
 לא היה לק כ״ה אלפים קנים אולך על כ״ה
 אלפים קנים לוחב, ונשאל עול הלבה על גבול
 קלימה ועל גבול ימה כמו שמפולש שם, להיוח
 חלק זה שוה לחלק שאר שבטים. ס־״ש מדסוי;
. לכאורה זיל קרי בי רב הוא דך למאן  אי
 ביחזקאל (מח) מפשוק ח׳ על כ״ג ע״ש
 בפלש״י. ולבל זה מונה שם באוחה פרשה י״ב
 חלקים לי״ב שבטים. ואולי לישנא ללי״ג שבטים
 קא ק״ל, ולזה משני ליה מהאי קלא דוהעובל כו׳
 לכחיב ביה מכל שבטי ישלאל, (ול״ל להוא כלול
 מכל שבטי ישלאל וכלפי׳ לש״י(במלבר כא כא)
 משה הוא ישלאל כו׳ והוא מהמלרש שם) ולכן
 שפיל כוללו בחוך השבטים. ולא מייחי קלא
 לוהנוחל לנשיא, ללכאולה עליף טפי למפולש בו
 הנשיא. ורש״ש)
 ולא נתחלקה אלא לכספים. ה״נ בילושלמי
 יומא פ״ל ה״א ובשפרי פנחס קל״ב אלא בשמיון
 טח כול נגל טח שאה, והוא כלל׳ יהושע כאן.
 ייפ״ע}
רל יצאו יהושע וכלב. ר״ל ו  תנא אך בג
 דאך מיעוט הוא. ;רש״ש;
צאו יהושע וכלב. ספרי פנחס קלב, ועי׳  י
 ירושלמי ה״ב. רפ״ע)
ם דאיכא ד תניא. ומשו עו  רשב״ם. ד״ה ו
. עי׳ לקמן ע״צ בפי׳ ל״ה בן קורם לבח. ׳  כו
 ולפמש״כ החוס׳ לעיל (קיח.) והמהלש״א שם,
 צלא״ה אין לאיה מהקלא ע״ש. ,רש״ש)
׳ י כו ו ם ל ד תניא כו׳. דאי משו ו ע  ד״ה ו
י אחד הא מנשה  כדכחיב התם שער לו
וסף אחד. וכ״כ התיס׳. ׳ שער י  ואפרים כו
 ואנכי חמה דהא כהדיא חשיב שם (מח ל ה)
 למנשה אחל ולאפלים אחל (ולכהנים ולדם ניחן
 כחוך מלק הנשיא (שם מפסוק י על יל), ושם
 (מה) מתחילחו על פסוק ח׳). וכחיכ נמי שם
 (מז יג< יוסף תכלים, ופרש״י והרל״ק ות״י
 ליוסף יטיל שט חלקים, ומזה העיר גס
 המהרש״א. ומה שהכיאו מהשערים ג״כ חימה
 להמה יהיו לעיר ושמם יקראו ע״ש השכטים,
 ומאי ענינס לנחלה. והגמלא שהטאה לקמן לאיה
 מהם לנחלה אינה אלא ללשה כעלמא מחיכח
 אחל. ולולי דמסחפינא היימי אומל לשעל שעל
 שבגמרא ט״ס, וצ״ל ראובן אחל יהולה אחל,
 ויכוונו לפסוקי ו׳ ז׳ רשם, וחססו ראובן הבכור
 ויהודה החשוב שבשבטים ושער לוי אחד הוא
 ג״כ ט״ס ומיוחר והכל הוא מטעוח אחד. ואגב
 עמדחי על פרש״י שם (מח ח) שראה ליישב אשר
 ירושלים חהיה במקומה הראשון. ולא העיר דלפי
 המבואר שם יהיה המקדש רחוק מהעיר מ״ה
 מיל לצד צפון דו״ק שם. ואולי לזה כוונו ישעיה
 ומיכה באמרס באמריח הימים נכון יהיה הר טח
 ה׳ בראש ההרים וגו׳, דר״ל שיהיה אז על הר
 אחל אשר הוא ראש ההרים בגובה, דלא כפי׳
 המסלשיס. והאלשיך הקשה שם האס משתנה
 כוי. ;רש״ש)

ן כוי. לכאולה ל״ל ב פתקי ״ . י  ד״ה וקלפי
 להלי כבל נטלו לאיבן וגל וחצי שבט המנשי ע״י
 משה בעבל הילדן מזלחה. וכן כחיב ביהושע (יל)
 בגולל נחלחס כו׳ לחשעח המטוח וחצי המטה כי
 נחן משה נחלח שני כוי. ול״י איך חלקו את עה״י
 מעלבה, לעשלה חלקים שדן א״א לא״כ נטל חצי
 שבט המנשי כשבט שלם. וע״כ חלקו לט׳ חלקים
 וחצי ועפ״י א״ח והגולל נפל חצי החלק לחצי
 שבט המנשי. ולבלי הלמב״ן בזה בפ׳ מטוח אינם
 מובנים לי ע״ש. (!־ש״ש)

 לאיכ״ל לג וירושלמי תענית פ״ל ה״ז ע״ש ל׳
 חייא בל אשי בשם לב. ;יפ-יע;
גי ביחד. סחי׳ לאיכ״ל לג,  יום שנתנו הרו
 וטרושלמי ליחא טעם זה לט״ו באב. ;יפ״ע;
 אותו היום שנתנו. במל״ר פכ״ג, איכ״ר פ״ב
 פסוק כלע, ילושלמי בלכות פ״א ה״ה, פ״ז
 ה״א, תענית פ״ל ה״ה. ייפ״ע;

ל אומר. פתיתתא לאיכ״ר לג. ו ד א הג ״  ר
 (יפ״ע!

 שבעה קפלו העולם. לעיל קיז ע״כ, יכמות
 טז ע״כ ל״ה פשולין, ולף ע״א ע״כ כלש״י ל״ה
 הוא, שוטה יג ע״א ל״ה שרת, כ״מ קיל ע״כ
 ל״ה ולאו כהן, עלטן טו ע״א. ;מאייו:
ר המנונא לא נגזרה. כמל״ר פ״א ופ״ג ״  א
 ע״ש ל׳ יהולה כן שלום. ייפ״ע
ר בן מנשה. עי׳ שוח״ט כ״ה וזלעו ילש  ומכי
 ארץ גס כני מכיר כן מנשה, היינו שכא לארץ
 כככאן. רפ״ ע:
שראל לשבטים. יומא יכ ע״א. ימאנו ץ י  אר
ג. כספרי סגחס קלכ מלמל  לשבטים איפלו
 שלא נחחלקה אלא לכל שכט ושכט. :יפ״ע
. עי׳ ׳ ג או דלמא כו ם איפלו י לשבטי  א״
 כאור החיים פ׳ פינחס. (מהרש״ם
ץ שהוא נקצץ כל ע  רשב״ם. ד״ה מניסן. ו

] אינו כצ״ל, וכ״ה שם, ופי׳ כט״ו.  נבו
 >:ר״ש מדמוי;

ל דמוםיף ירי לעי ם דאי . א״נ משו ד  בא״
׳ כצ״ל. :רש״ש וסיף כו  י

ש מ י . נמצאת אומר ש ׳  ד״ה קפלו כו
 יעקב אח שם כ׳ שנה. צ״ל נ׳ שנה, ועיין
 לא״ס פ׳ תוללוס. ;מצפ״א
ש יעקב אח שם נ׳ שנה. כצ״ל, מ י . ש ד  בא״

 כי כ״ה לפ״ח שנות הלורות, וכ״ה כס״ע.
 ורש״ש!

. וכדקתני התם חנוך קבר אח אדם ד  בא״
 ואת שם כוי. כסלל המרות שנת תתק״ל כ״א
 קנ״ח הוכית לתנוך מת קולס לנת, ולכן תיכת
 שם הוא ט״ס. וד״ז הלאני ח״א. :מהרש״מ;

 דף קכב ע״א
ן לך כל ׳ אי רל כו ו ׳ בג  גמרא. בן רב כו
 שבט. לעיל קו ע״א, ודף קיז ע״נ, וע״ש קיח
 ע״א כרשכ״ס ד״ה אלא, דף קיג ע״א ד״ה
 נחלה, סוכה כז ע״כ, כחוכוח כו ע״א ד״ה כחל,
 קלושין מכ ע״א ל״ה יתומים, שטעות טז ע״א,
 סנהללין טז ע״א ל״ה קלסי, ולף מג ע״כ, ועיין
 קיא ע״כ, הומומ ו ע״כ, כ״ח פא ע״כ ל״ה אין,
 יומא לט ע״א, וע״ש כימשלמי דיומא (מע״ש
 פ״ה מי״ד<. !מאייו

 אלא בכסף. ספרי סנמס קלכ ע״ש. ויפ״ע)
 אמר רב יהודה סאה. נ״ל שצ״ל רט יהולה
 (וכן מוקן עס״ל כגמרא). כי לשונו של סנא הוא
 זה, שכל לשון הכמימא אממ היא וכ״מ
 כלשכ״ם. !י עב •יץ־
ש כו׳. לא מסט מ  סאה ביהודה שוה ח
 שארץ הגליל גלועה כפילומיה הא אללכא כמיכ
 טוסף מכורכמ ה׳ ארצו וגו׳ כהפלגה לשכמ
 טומר, וכן כשאר שכטים, ואמרינן ןפסמיס מ:]
 נמי שלא היו בירושלים ויהורה פירומ גיטסר.
 אלא לכדמפרש בגמ׳ לקרובה ולרמוקה. ויעב״ץ;
ש סאין בגליל. עיין מ  סאה ביהודה שוה ח
 כמובומ (דף קיב.). ;מצפ״א:
 בגורל. ספרי סנחס קלב ובמה״ק. ייפ״ע׳•
 באורים יתומים שנאמר על פי הגורל. עי׳
 רשב״ם. ואולי יליף מעל פיו יצאו דבמיב לעיל

 מינה ושאל לו במשפט האורים (במדבר בז).
 ורש״ש!

פ הגורל. בספרי מוכמ דבגורל ״  שנאמר ע
 וברוה״ק, בגורל הוא מקרא ע״פ הגורל,
 ובלוה״ק מקלא מהושע ע״פ ה׳, כ״ה ע״פ גי׳
 הגל״א, וכן מוכח טלושלמי יומא פ״ל ה״א.
 ועפ״ז נ׳ להגי׳ גס כאן ונאמל טהושע ע״פ ה׳
 ויהיה לאיה גס ללוה״ק. .יפ״ע׳
דו תחום ן ועלה בי ל תחומי  טרף בקלפי ש
. עיין מגילה (לף ו.). !מצפ״א)  עכו
דו תחום גנוםר. בשוח״ט צב ים  ועלה בי

 כנרח המובחר בכולם וניחן לנפחלי כו׳ ע״ש.
 ויפ״עו

׳ הקב״ה כו ״א ו  לעולם הבא אין לך כאו
. נלאה הטעם הא לבימי  מחלק להן בעצמו
 יהושע לא נחחלקה לק ע״פ גולל, לכבר אמלו

 לכתבי לנשאלין מנלן בזה״ז לליכא מלקות, וע״ש
 עול. !גי מהרש״א)
ש שתבטל ״  תוספות. ד״ה דתנן. כ
. כצ״ל. ירש״שו  אמירתו את מחשבתו

 דף קכא ע״א
 גמרא. שבת בראשית. ברכות מט ע״א רש״י
 ל״ה מקלש, וע״ש כ ע״ב, יומא ב ע״ב ל״ה
 לבל, ול״ה לנין, טצה יז ע״א ל״ה אלא, תגיגה
 ית ע״א, מו״ק ל ע״א, עירוטן מ ע״ב, פסתיס
 קיז ע״ב, סנהללין למ ע״א לש״י ל״ה למצוה,
 סוטה ז ע״ב, מכומ יג ע״א, מנמומ סה ע״ב,
 ל״ה טז ע״ב, ולף ט ע״א ל״ה ול״ע, (ילושלמי
 למגילה ס״א). :מא״ו1
ל וכתיבא גבי מועדוה לקרא הכי.  הואי
 ע״ס אם לבינה. ׳י עב ״ץ:
מ״ט. סתימה לאיכ״ר לג, ג לא היו י ״  ארשב
 ילושלמי פ״ל לתענית. ויפ״ע:
 יום הכפורים שניתנו לוחות. יכמות עב
 ע״א ל״ה נזופין, מעטמ ל ע״כ כרש״י ל״ה
 שטמנו, קדושין לז ע״א ל״ה צא מהן, כ״ק פכ
 ע״א ד״ה כדי, ערכין דף טז. (מאי•[•,
ט בנימין. פמימה דאיכ״ר ב  יום שהוחר ש
 לג. ירושלמי פ״ר דמענימ ע״ש רכנן. :יפ-יש
ט בנימין. לעיל קטו ע״א ד״ה ב  שהוחרו ש
 אפילו, ודף קטז ע״א. !מא״נ;
 יום שכלו בו מתי מדבר. (מעגימ ל ע״כ)
 מוס׳ ד״ה יום. [א״ה עיין מ״ש הגאון מוהר״ר
 דוד אופנהיים ז״ל והיא נדססה כשו״מ הגאון
 כעל חומ יאיל כסופו ככיאול לכרי המוס׳ האלו
 אשל הוא מוקשה]. :לבוש!
ו בו מתי מדבר. לעיל על ע״א ל״ה  יום שכל
 ססקא, ודף קית ע״כ, וע״ש קכ ע״א, שכת כה
 ע״א ד״ה כרת, ודף סט ע״כ ד״ה דל עשמם,
 יכמות כ ע״א ד״ה אשת, סוטה יא ע״א ד״ה
 ממס, סנהדרין יח ע״א ד״ה נמצאו, ודף קכ
 ע״א רש״י ד״ה וכיום, וע״ש קיא ע״א ד״ה
 מה. ;מא״נ!
ו בו מתי מדבר. כאיכ״ר [סחיחחא  יום שכל
 לג] ע״ש ר׳ אכין ור׳ יוחנן, ועי׳ אג״ש פל״כ,
 וכירושלמי [פ״ר דחעניח] ה״ז ע״ש ר׳ אטן
 לכד. •יפ״ע
א כלו. שהש״ר פ״כ, ירושלמי חעניח ל  עד ש
 פ״א ה״ח, פ״ג ה״ל, ריש מכלחא, ח״כ ויקלא
 ספ״א, ועי׳ פלל״כ ה׳ כחרש, סס״ר פט״ו
 שוח״ט כג. •יפ״ע
רד בכ״ח י ׳ם. ד״ה יום שנתנו. ו  רשכ׳
 באב. א״כ לא הוה אלא ל״ט יום שלמים רחמוז
 הוא חסר. ומדוע לא סירש מרד ככ״ט וכו כיוס
 עלה, יעי׳ כ״ק (פכ.) חד״ה כדי וכמש״כ שם.

 :רש״ש;
. ׳ ד כו  ד״ה לבא זה בזה. שפסק אותו דו
 זה לוחק. ול״נ שכאותו יום עמלו על ללשה דזה
 הלכל. ! רש״ ש •!
ו מתי מדבר  תוספות. ד״ה יום שכל
ש איכה. כפחיחה לג, וכ״ה כאג״ש ר ד  מ
 פל״כ. ;׳פ״ע.
רושלמי דמוע״ק. ט״ס, וצ״ל . בי  בא״ד
רושלמי בכורים והוא כפ״כ לככורים ה״א,  בי
 ומוכא כחוס׳ מו״ק כ״ח ל״ה מח ול״ה מיחה,
 ומציין א׳ ציין לעיין כמ׳׳ק כסיס׳ שם ונכנס
 כשטס להצטלף להילושלמי. ,:יפ״ע;
י. נלאה לאיה . ונראה לר״ת לפי וכו ד  בא״
 כלולה לל״ח, לע״פ וחקצר נסש העם כלרך
 אמלו כמלרש אומן שיורי! שיצאו ממצרים, והיה
 אחר מיממ אהרן שממ כל״מ אכ כשנה אמלונה,
 והחס קולם מיחח אהרן אמר כל העלה עלה
 שלמה עיי״ש. גם יחיישכ כזה ללכאולה חקשי
 להא לעיל קולם מיתח מלים כחיכ נמי כל העלה
 כטאס אל מלכל צין. ועיין פלש״י ולמכ״ן שם.
 אלא באמת היתה העדה ההיא מט׳ כאכ דשנה
 הקודמת לה, אלא שעדיין לא נתכטלה הגזלה,
 ואולי מיתת מלים כפלה עליהם. והיינו דכתיכ
 כתל הכי ייסעו מקלש, שככל נתכטלה הגזלה.
 אכל כמלכל צין לא כתיכ ייסעו, שהיו עליין
 הולכים ומטורסיס כפלש״י ע״פ ותשכו כקלש
 עיי״ש. ;ראמ״ה,
לא מתו אלא כו׳ בני כ׳ ׳ ו . א״נ כו ד  בא״
חדש. קשה לא״כ מתו כני נ״ט, שהמ אפי׳  ו
 האתדוניס מתו כשנת הל״ט. ;רשי-ש:

 דף קנא ע״ב
טל. סתיתתא  גמרא. עולא אמר יום שבי

 והלכתא, גיטין לג ע״א ל״ה אפקעינהו, נלמס
 עת ע״א ל״ה לומל, ועיין נט ע״א, ולף ת ע״ב
 יעיין טז, נזיל לא ע״א ל״ה מי שנלל, ולף לג
 ע״א ל״ה מ״ט, סיטה ו ע״כ ל״ה כי, כמתות

 יג ע״כ ד״ה אלכע, מנחות קכ ע״כ ל״ה הא.
 ;מא״[!

ו עכשי . ו ל ר מב״ ו יחז  רשב״ם. ד״ה ו
. כסוטה שם ׳ ׳ שנתנבאת לו כו  החזירה כו
 (יכ.) מטאר מסט שא״ל קשה גזירתך כו׳ וע״ש
 כת״א. ;רש״ש:
לא האי בזקנה וכוי. ג. ו  ד״ה והוא דמפלי
 צ״ע דהא ודאי עיקר הראיה מכנות צלפתד אינה
 אלא אכישיכה כמ״ש כעצמו לעיל, ולדכמו ע״כ
 צ״ל דאפלגו כתכמה, וא״כ מאי מסייע לר״א.
 דלמא לא אסלגו כזקנה, ודאי מסתכר טפי דלא
 אסלגו כ״כ כזקנה, שהגדולה כהס הוקדמה גם
 כאן. לכן יותר נראה כסי׳ הרא״ה דשניהם אין
 מוסלגין הוי כשניהם מוסלגין. וה״ק והוא
 דמופלג כזקנה אז כעי מופלג כחכמה. ונ״ל
 דככנוח צלפחד לא היו כ״כ מופלגוח כחכמה זו
 מזו, וגס אפשר דכנשיס לא נ״מ כ״כ כהפלגה,
 ולפ״ז אפשר לל״פ אחלכל״י לוחהיינה מוכח
 הדה אחח לכולן, לר״ל לא אפלגו זו מזו כ״כ.
 ומ״מ א״ל שקולות ממש, והא למנאן שלא
 כסלרן לומל לשקולות הן להא מותהיין נפקא,

 יעוד להל״ל למפלע ממש, אלא ש״מ תלתי.
 !ראמ״הו

. ודוחק. ול״נ ׳  ד״ה וההיינה. מיוחד כו
 משום דה׳׳מ למיכחכ וחהי ל״י, כמו ויהי אנשים
 (כמלכר טי) ע״ש ככאור. :רש־ש:
וצאי מצרים נאמר כוי. כל בת. לי  ד״ה ו
 ל״ד כי לכאי הארץ נאמר, יכמש״כ כעצמו לקמן
 (קכא.) כד״ה לכא זה כזה. ורש״שי

 ד״ה מאי משמע. דהני קראי כוי. כצ״ל.

 דף קכ ע״ב
דבר משה. מגילה י ׳ ו  גמרא. זה הדבר כו
 לכ ע״א, פסחים עז ע״א. ו,מא״נ!
ל ״ ׳ א  זה הדבר דראשי המטות ה״נ כו
. המ״ל דמנעי ליה ד ף זה זה כ לי  ההוא י
 לחכם מתיר כו׳ כדלקמן, וכפרט להא״נ
רש-ש!  שכחד״ה מיכעיא. ו

 נאמר כאן זה הדבר. ח״כ אח״מ פ״ו.
 ;יפ״ ע:

א הקדש טעות הקדש. (מנחוח קג ״ ש  ב
 ע״א) חוס׳ ד״ה הא. !לבוש:
א הקדש טעוח. רס״ה דנזיר ככלי ״ ש  ב
 וירושלמי, ובחרומוח פ״ג. ויפי-ע!
 ובה״א אינו הקדש. (שוטה ו ע״ב) חוס׳
 ד״ה כי. !לבושי

 האי זה וזה מאי עבדי ליה. נ״ב והקשה בני
 הלב מיה׳ אליעזר נ״י לאי׳׳ט דה׳׳ל להקשיח גם
 לב״ה ל״ל זה לגבי מן בשמוח ט״ז פשוק ט״ז
 ופכ״ב. ותילץ לע״כ הרי הותירו ממן להשפיק
 ממן שבכליהם מז׳ בארר שמת מרע״ה שפשק
 המן לילל על ט״ז מישן כפ״א לקדושין (לף
 לח), וגס מפולש בקלא שאמל מלע״ה לאהרן
 ליחן בצנצנח למשמלח, אע״כ זה וזה למעוטי
 הנהו אחא. עכ״ר בני הרב השס יאריך חייו בטוב
 ויהיו צאצאיו כמוהו לאיו״ט אמן. ,ר״; ליפשיץ:
דבר משה כוי. ברשב״ס לקמן י  מדחניא ו
 בל״ה שבח בלאשיח מוכח להיה הגי׳ לפניו כאן
 פסוק אלה מועמ ה׳ וגו׳. אכן בחו״כ מביא ג״כ
 ללשוח אלו על פסוק לוילבל משה, וכן בנללים
 הגי׳ כן, וע״ש בק״א. ורשייש!

עדי ה׳. ח״כ אמול לי אומר מו  ר׳ יוסי הגלי
 פרשה יב. ויפ״ע׳
. אף בנדרים כאלו  רשכ״ם. ד״ה מה להלן
ו וכל ישראל. כצ״ל.  כתיב בהם אהרן ובני
 ורש״שו

מר שהפרת נדרים בג׳ הדיוטות.  ד״ה לו
׳ ׳ ואפי ד כו ״ ו ב  כגון שלשה דהו
. אולי יכוון למאי למשמע מלבמ ׳ אל כו  לשמו
 המוס׳ כתובזח (ח.) ד״ה שהכל, לכל אינו נופל
 על פתות מג׳, והכא כתיב כל בנ״י ודלא כהתוס׳
 כא[. :רש״ש:

ש שאלה. ואח״כ הלך אצל י  ד״ה ש
 חכם. עי׳ ט״ז יו״ד סימן שבג סק״ב. ועי׳ ת׳
 חות יאיל סימן קל עלה קכ״ב ע״ב מהסס דל״א
 אכלו כולו נשאלים אלא משום למחוסל מלקוח
 ומנ״ל כעונש בל״ש, וחמה על הפוסקים ג״כ
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 ועי׳ לקמן (קמה כי) כמהלש׳׳א כחל״ה ואין
 הבכור. (ובסשוט יש לחלק טון דא״מ אלא לבסוף
 א״כ עיקר שכרה הוא כשהיא ברשוח היחומיס
 וה״ל כאלו השטרוה בעצמם), וע״כ צ״ל כן
 לדעח הרמב״ם בפ״ג מהל׳ נחלוח ה״ב לססק
 להא דמושכרח דטטל ס״ש ובטלוה בשטר פסק
 שם בה״ה לאינו נוטל. !רש״ש;
פ שאם רצה. נ״ב יערן ״ ע א  ד״ה הכא. ו
 ב״מ לף מ״ט ע״א. (רב״פ!

ר בו ו ל לחז כו אע״פ שאם רצה י . ו ד  בא״
. עי׳ חשו׳ מהרי״ל שהובא בקצות החשן סי׳ ׳  כו
 רעח שקט״ו ומ״ש ע״ז, ועי׳ מזבח כפרה
 בכורות מ״ח סוע״ב. ::מהרש״ם:•
ר בו. עיין ו ל לחז כו  בא״ד. שאם רצה י
 תוספות בב״מ לף ו׳ א׳ ל״ה והא הבא מ״ש שם
 ע״3 (בי). !:ג׳ מהרש״א:

ן דמה מי יזכה. שמעתי קו׳ להא ו . כי ד  בא״
 בגיטין שם סייס מתו צריך ליטול רשות מן
 היורשים וכוי, ומוכח רבמכירי כהונה זכו גס
 היולשיס. ;מקרש״ס!
. נ״ב ן ב דקדושי ״ ף פ בסו  ד״ה וקסבר. ו
 לפני חוס׳ היה שם גילסא אחלת וכמבואר שס
 בסיס׳ רי״ל. ,רב •׳פ)
ן איה ליה שי דו ב דקי ״ ף פ . ובסו ד  בא״
רמו כוי. עי׳ קציח החשן סי׳  דלאו כמי שהו
 רעח סק״א. !:מהרש״םו
ח . דוקא במתנוח דחרומוח ומעשרו ד  בא״
. כצ״ל. :רש״ש; ׳  איה ליה כו
 בא״ד. שהן ניכרות איה ליה כמי
. ויש לי להביא לאיה לחילוק זה ן י רמו דמי  שהו
 מגמ׳ לפ״ק למנחוח (ח.). וימצפ״א)
 בא״ד. אבל מתנות דהכא זרוע ולחיים
רמו  שהן ניכרות אית ליה כמי שהו
ן. שמעחי בשם הטח יצחק ראיה לזה י  דמי
 מש״ס מנחוח ח׳ ע״א מנחה לא בריר וכו׳ והא
 בליל וכוי כמאן לסלקה למי וכוי. אבל החס
 מונח בכלי בסט עצמו משא״כ הכא, וגס יעו״ש
 י״א ב׳ לזהו רק סבלא לפי הס״ל ולא למסקנא
 יצ״ע. !מהרש״םו

 דף קכד ע״א
 גמרא. מני רבי היא דתניא אין בכור
. עי׳ חחם סופר ׳ טל פי שנים בשבח כו ו  נ
 ח״מ סי׳ קמט בכל סוגיא זו. !מהרש-ם:
י שנים. (כתובות צג טל פ ו  אומר אני בכור נ
 ע״ב) תוס׳ ל״ה רבי. :לבוש!
וטל פי שנים בשבח. לעיל נה ע״א ל״ה  נ
 א״כ, ולף קיט ע״א, וע״ש קכג ע״ב ל״ה הימה,
 יבמות נל ע״ב ל״ה למאי, כתובות נה ע״א ל״ה
 ולשבח, ולף צא ע״ב ל״ה כך, וע״ש צג ע״א
 ל״ה לבי, גיטין מח ע״ב ל״ה בכול, ועיין לף
 עא ע״א, בכולוח נ3 ע״ב. ;חא״נו
ר חוב. לעיל קז ע״א ל״ה ט  יצא עליהן ש
 ובא, ב״ק ט ע״א ל״ה וטרף, נקילישין מב ע״א
 ל״ה אלא]. !לבוש. מאייו:

ר נותן פי שנים. נ״ב יעדן חוס׳ לעיל ק״ז  בכו
 ע״א ל״ה ובא בע׳׳ח, ובב״ק ט׳ ע״א ל״ה
 וטרף. ורב״פ)
. טל ואיני נותן רשאי ו  ואם אמר איני נ
 כצ״ל כדלקמן, וכ״ה ברשב׳׳ס וחוס׳ והרא״ש. כי
 בכ״מ כה״ג מזכיר הסבה קורס למסובב כמו
 איני ניזונח ואיני עושה לעיל(מט בי). ירש״שו
 אמר קרא לתת. בספרי חצא ריז ובירושלמי
 כאן ה״ג ממעט ליה מהלא בכל אשר ימצא לו,
 ואפשר דרבי מודה בזה נמעט ראוי גמור והכא
 לענין שבח פליגי, ועי׳ ירושלמי יבמוח פ״ז
 ה״א. !יפ״ע:

י שנים. עי׳ פ׳ נערה שנתפתתה  לתת לו פ
 מ״ב ב׳ ופירקה תוספות ד״ה ונתן. וגבי כו׳ נתן
 לחוד ונחנו לחול. !ג• מהרש־׳א)
 מתנה קרייה רחמנא. (3״3 יב ע״ב) חוס׳
 ד״ה כגון. !לבוש!
. לעיל יב ע״ב ל״ה . בחפירי ׳  מתנה קרייה כו
 חלק, ול״ה כגון, ולף יג ע״א ל״ה בכור, וע״ש
 מב ע״ב ל״ה שבח, ולף קטז ע״ג ברשב״ם
 ושהיה צלפחל, ועיין קבה ע״ג גרשג״ס, ולף
 קכו ע״ב ד״ה לא עשה, ול״ה הילכחא, עילובין
 מט ע״ג ד״ה למימרא. !מאייו!
. (3״3 י3 ט ש חלק בכור לחלק פשו  מקי
 ע״3) חוס׳ ד״ה חלק. !לבוש:
 ההוא שאם אמר. הכא מוכח דדינא נקט,

 מרגליוח טובה. עירובין יג ע״א, ע״ז נב ע״ב
 ד״ה ברוך. !מא״נ!
וכבד. ב״ר פצ״ד  דא״ר חמא בר חנינא זו י
 ע״ש ל׳ לד בשם ל״ש בל נחמן, שמ״ר פ״א,
 במל״ר פי״ג, חנחומא ויחי, פלל״כ יי, בשלח
 אג״ש פל״ב. :יפי-ע!
ד זרעו ו נמסר אלא בי ש ל ע ן זרעו ש  שאי
ש וסף שנאמר והיה בית יעקב א ל י  ש
. קשה לבחנחומא פ׳ ויחי אמר רשב״נ גופי׳ ׳ גו  ו
 לאין עשו נמסל אלא ביל זרעו של לחל שנאמל
 ואס לא יסחבום צעילי הצאן. !מצפ״א:
. ב״ר פע״ג ופע״ה ל עשו ן זרעו ש  שאי
 ופצ״ט ע״ש ר״פ בשם ר״ש בר נחמן, פס״ר
 פי״ב וי״ג. ו-פ״ע!

ו ממנשה. עי׳ שוח״ט סי׳ כז.  נפלו עלי
 !יפייע!

. כצ״ל(רש״א בח״א) ישעי  ובני מנשה עפר ו
 וע״ש. :רש״ש;
. כחובוח כו ע״א, ן במוקדשי ׳ ו ר כו  הבכו
 נזיל ל ע״ב ל״ה בעי רבא, חולין קלא ע״ב,
 ביצה. !מא״ין

טל פי שנים. צ״ל בה ובווללה. ו ר נ  בכו
 ;מיא״כ;

י. ספרי חצא ריז וטל בראו ר נ ן הבכו  ואי
 וע״ל נה. :יפ״ע:
רי כהונה. ער״ה צ״ל כמכלי, כמ״ש  במכי
 [מלכים ב׳ יב, ו] איש מאח מכרו. T !יעב״ץ!
׳ וקסבר מתניה רי כהונה כו  הכא במכי
 של״ה כו׳. משמע ראם כבר הורמו לא הד
 רכוחא כלל וכ״מ מפי׳ הרשב״ס. ולכאורה זה
 גופא דמכירי כהונה אע״ג דיכול לחזור מ״מ כל
 כמה דלא הדר מיקרי מוחזק כמש״כ החוס׳ הוי
 רבוחא גדולה בעצמה. ואולי י״ל משוס דאם לא
 אחא לאשמעינן אלא דבר זה דמכירי כהונה מאי
 איריא דתני הזרוע כוי. ליתני תרומה ומעשר
 אלא ע״כ דאשמעי׳ מתנות של״ה כו׳ ולוקא
 בזלוע כו׳ כמו שחלקו התוס׳ בא״נ ונכון
 בעז״ה. :רש״ש:
. הא ׳  בקדשים קלים ואליבא דדיה״ ג כו
 ללא מוקי בקלשיס שחייב באחריוחן וכר״ש
 כחבחי בזה במ״א. ורש״ש.
 ומעלה מעל בה׳. ח״כ ויקלא חובה פלק ככ,
 ועמ״ש 3׳׳ק י3 ע׳׳ב. (יפייע!
מושכרת ביד אחרים. עי׳ 3לח׳׳מ פ׳׳ג  ו
 מנחלוח ה״3, וצ״ע מחוס׳ פ׳ הגוזל צ״ט א׳
 ל״ה וא3״א. ועיין שעה״מ ס״ה מאישוח ה״ך
 עלה כ״ה ל״א ע׳׳3 ל״ה ולעיקר. !גי חהרש״א!
. ד״ה דכתיב. בלכתו אל צקלג פ  רשב״
 להלחם בעמלק. בשובו אל צקלג עליין לא ילע
 מסשיטוח עמלק עליה ושליסחה, עי׳ בשמואל
 (אי לי). ;רש״ש:

 ד״ה מוחכרת. למחצית שכר. בכ״מ מנואל
 לחכירוח הוא לבר קצוב, ועי׳ בב״מ בפ׳ המקבל.
 וכאן נל״פ למוחכלח היינו שיחן לו לבל קצוב
 מחנכה או מחבואח השלה אשל יחליש בה או
 מחטאה שילוש בה, ומושכלח היינו במעוח. או
 מוחכלח היינו לחלוש שלה פלוניח ופלוניח,
 ומישכלח היינו לזמן. !רש״ש:
י ו זיכו ן ל כי מז ג במכירי כהונה. ו  ד״ה ה״
ר כו׳. ל״ל כלכן. ,רש״ש!  גמו
ן חטאות ו ן לאו דידיה. כג קדשי  ד״ה מו
 ואשמות. הן חטאח שמחו בעליה חמוח,
 ובאשם לועה ויפלו למיו לנלבח צבור, ואיזו
 ילושה שייבא בהו. אלא יל״פ עילות ואביהן היה
 כהן, מ״מ לעולותיהן, ועבודתן דכהן מקריב
 קרבנותיו אף במשמל שאינו שלו. ורש״ש!
׳ י . ומיהו לאחר שחיטה לא כדאמר ד  בא״
. עי׳ תוס׳ שם ל״ה ומתייס שכ׳ לתלק ׳  כו
 בעלים אפי׳ לאתל שתיטה ממונם הוא. ורשייש׳
ת. ד״ה היחה. והא דלא נקט ספו  תו
 חכרוה ושכרוה היהומיס. נלאה לצ״ל

 החכירוה והשכירוה, עמש״כ 3כ״מ (קל.).
 (רש״ש׳

. ׳ ן כו נ ם דהשתא אשמעי . משו  בא״ד
 לע״ד י״ל דאשמעינן לאפי׳ למי החטרוח
 והשכילוח שעלו ככל כחיי אנוהון לא חימה דהוי
 כמלוה ע״פ לאפי׳ לכי מולה כה כללקמן, קמ״ל
 לשאט מלוה ע״פ ליכול לומל פלעחיך, משא״כ
 שכירות לאינה משחלמס אלא לכסוף לאינו נאמן
 כלאיתא כנ״מ (ס״ל קכ) ועליף טפי ממלוה
 כשטל ראינו יכול לומר השכעה ט שלא פלעתיך
 כמ״ש הנ״י כסוגיא ללעיל(ה כ׳) כשם הלמכ״ן,

 ן!

ט הס״ל, ואח״כ מחחיל ו ש פ ן הוא. ו די  ד״ה ו
וטל פי שנים ושייך לל״ל הסמוך.  לכול נ

 (רש״ש<

ת. ד״ה סחם. הימה כו׳. עמש״כ שם ספו  תו
 בביצה ע״ל. ירש״ש!
כ כרבים. נ״ב מ אהני הא דחשי ״ . מ  בא״ד
 עי׳ חוס׳ יכמוח מב ע״ב ל״ה החם ואח״כ,
 וכעירוכין צכ ע״א ל״ה והא אל״י, וכע״ז ז׳ ע״א
 ל״ה פשיטא. :רדיו הלוי;

 דף קכג ע״א
. י ש בכל הנכסים ח״ל וכו ״  גמרא. פ
 שמעחי מקשים כשם האו׳׳ח לא״כ למאי צדך
 למעט טומטום שנקלע לכן הנולל לאחל מיחה
 לאינו ממעט מלק ככולה, כלא״ה לא יסמעט
 מלק ככולה כשטל לטי כנים. ומחלצים כשם
 הגאון ר׳ מימין ז״ל לאכ״ל להוראלנא להוינא
 מצדך קרא ללא להוי ק מלק ככורה לק
 להימרון שהוא נוטל על מנק פשטותו אם לא
 היה הכן ההוא, ואם היו עשרה אתים הרי חלק
 עשילית הוא שלק פשטותו, והמותל על פי שטם
 חלק ככולה. ואס נתשוכ גס את זה יהיה חלק

 סשטוחו לק חלק הי״א. אכל לא מסחכל כ
 שיהיה חלק פשטוחו יוחל משאל אחיו. וכעיקל
 הקושיא עיין חוס׳ ככולוח מ״ו ל״ה ויללו.
 ועמ״ש לקמן קכ״ז. וקלא ליטר הא צדך גם
 לררשא אחליחא לקמן קכ״ז ע״כ. וקלא לוהיה
 הכן מציגן לאוקמי לככור גופיה כיון דלא פסיק
 לן למעט טומטום שנקרע מוילדו לו וכמש״ש
 כס״ד. וראמ״ה!
 ביום הנחילו כו׳ נתנה בכורתו. לקמן קל
 ע״א ד״ה הלכה, ודף קמא ע״כ, קדושין עח,
 הוריוח ו ע״ב נדרים ל ע״כ, סנהדרין לד ע״כ,
 גיטין נה ע״כ ד״ה כיהודה. !מאייו:׳
לא להתיחש לבכורה. עי׳ כ״ר סס״כ  ו
 ופצ״ח, חגחומא ויחי, אג״כ פפ״כ. !יפ״ע!

 אלא חרבי זו תפילה. היא חרכ פיפיוח.
 ׳:יעב״ץ:

ו בקשה. ט״ח דוכקשחי קדדש,  קשתי ז
 דהול״ל כחרכי וקשתי. ויעב־יץ)
ר. כשכא לצווח אח כניו וחילק  לימים העשי
 נכסיו. !יעב״ץ)

 ולא מדעם. ג״כ חרגום מאומה, מדעם.
 !ר״ג ליפשיץ!

 בגנות לא דבר הכתוב. פסחים ג ע״א.
 ומא״נ)

 שמתנותיה ארוכות. כ״ר פ״ע על פסוק שם
 הגדולה שגדולה כמחנוחיה. -:יפ״ע!
 והיתה בוכה. כ״ר שם. ויפ״ע:
 והלא בן אחות אביה הוא. הטורי אכן
 כמגילה הקשה דמאי מקשה והלא כן אחוח אכיה
 הוא, דמ״מ שסיר מיקרי כן אחוח האכ אחי האכ
 כי היכי דמצינו דק אח מיקרי אחיו משום דמי
 כניס ככנים וה״נ כן הכח הוא ככן כדאי׳ ספ״ו
 דיכמוח. ולי אפשר דהקושיא קאי למ״ד דאיחא
 כירושלמי וכמדרש רכה וישכ דכן הכח אינו ככן.
 ומצפ״א)

ו אני ברמאות. כ״ר פ״ע. :יפ״ע:ו  ואחי
 רשב״ם. ד״ה והיה ביום הנחילו. כוליה
 קרא יתירה כו׳. לעיל (קיג כ׳) דריש מיניה
 טוס אתה מפיל כתלות כו׳. ;רש״ש-
 ד״ה זו תפלה. ושזכה לקנות הבכורה
 מעשו בתפלתו. תימה דמאי שייכא ככורס
 עשו לכאן. ול״נ לפרש עפ״י פרש״י כפ׳ וישלח
 (לו ז) מהמדרש שאמר עשו אין לי תלק לא
 כמחנה כוי, וקאי אשר לקחתי על הארץ ככללה
 אשר נחן בה ליוסף חלק בכורה. ורש״ש)
י קבלה י תורה מדבר ש כוי. דדבר ״  ד״ה ת

. נ״ב כדאיתא ריש ב״ק. ׳ נן כו  לא ילפי
 ;ר״ש מדסוי)

ן לשבטים כדאמר . ו ן ו בן ושמע  ד״ה כראו
 איתפלג. לכאורה לפ״ז ה״ל לפשוט לעיל מכאן
 דלשכטיס איחפלג, ועי׳ כרמכ״ן ומזרחי פ׳
 ויחי. :רש״ש!

 דף קכג ע״ב
. צ״ל אח  גמרא. ואת בנימין אחיו בן אמו
 כלא ו׳. וק״ק דה״ל לאחרי מן המוקדם וירא
 יוסף אחם אח מימין. (דש״ש!
 ואת בנימין אחיו בן אמו. נ״ל דמלוח ״אחיו
 כן אמו״ מיוחדס. וראמ״ה!

י קלפי היו ן ברוה״ק. ושנ י  ד״ה והיה מכו
. אולי י״ל ׳ לא פגי בחד כו ׳ ו ן כו  צריכי
 משוס לכחיכ כ׳ סעמיס גורל. (רש״ש:
גר שכיר. ׳ ו ׳ כו ר״ח פי  ד״ה רונגר. ו
(לכדס א טז) לר״ל  ואפשר לפרש עפ״ז וכין גרו
 שכירו. :רש״ש!
זת העיר. וכתיב בסיפיה  ד״ה ולאחו
 דקרא לעמת חלקים. כצ״ל כי כן הוא שס
 מ״ח כ״א. ושם מ״ה ז׳ לעמוח אחל החלקים.

 (רש״שו

 ד״ה לקרובה. מי שלוקח מן הכחוש
. אכחי יקשה להא אמרי׳ ככ״ל ׳ טל יותר כו ו  נ
 לעליח יפה מזיכוליח אף אם למיהן שדם.
 ומלוע לא גפלש ללכ״א היה עלית וזיכוליח
 כשוה לתכירו (עי׳ תד״ה העוה״ז), ילכד ל״י
 יתפרש כפי׳ הא״נ. (רש״ש!
. שהרחוק גרוע הוא מפני שני  בא״ד
. עי׳ תתס סופר יו״ל סי׳ רלג ׳  דברים כו
 כאמצע התשוכה, יע״ש סי׳ רלל. :חהרש״ם!
ך להעלות כספין שוה ד׳ צרי . ו ד  בא״
. ל״ל כי אינו נצרך לתת אלא כעל ׳  סאין כו
 תצייס להוא שוה כ׳ סאים. ורש״ש!
 תוספות. ד״ה ואידך. דלא מנו שבט
וסף אלא כאחד. נ״כ מהלש״א תמה על זה  י
 מיחזקאל סימן מז, אני מוסיף להפליא מסי׳ מח
 ע״ש, ועול קשה מסי׳ מ״ה למכל הני מוכח
 כהדיא להיפך דמנשה ואפרים נטלו כאחד מכל
 השכטיס ולוי לא נטל רק חלק כחרומח ארץ
 כדאיחא שם סי׳ מח פסוק יג. ור״ש מדםוי)
ר בפ״כ. כצ״ל. :רש״ש: בב״ . ו  ד״ה לא ס״ד
ר בפ״ב. צ״ל כפ״כ, וכ״ה בב״ . ו ד  בא״
 כשוח״ט סי׳ אי, וכמל״ר פ״ח, ובירושלמי
 קלושין ס״ל ה״א וכשוח״ט שם וכסי׳ י״ז לדש
 כחיכ יאכלוהו, וליחא כשפריט קרי וכחיכ, וכן

 ככל לוכחי הנ״ל ליחא, ועי׳ מנחח שי שם.
 (יפ״ע!

בד העיר. כצ״ל. . מדכתיב והעו  בא״ד

 דף קכב ע״ב
 גמרא. וכתיב חרם. המרשים לשופטים א׳
 וכוונחו להא דכתיב שם בפסוק לה נהר חלס
 שכוש הוא, אלא דהכוונה לשם ב׳ טי. (רש״ש;
 בהחלה פירותיה כחרם. ככ״ר פנ״ח מני לה
 כין ס׳ עירוח הגרועוח כא׳׳י. ;יפ״ע!
 פי שנים. לעיל יכ ע״כ ד״ה חלק, ודייה כגון,

 נזיר ל ע״כ ד״ה כעי רכא, ככורוח נכ ע״א.
 ! מאייו!

) וסחם ואחר כך מחלוקה. י כו ורהא ו  (פרו
 שכח פא ע״כ, כיצה כ ע״כ ד״ה גט, יומא לו
 ע״כ, יכמוה מד ע״א ד״ה ודילמא, נדרים כד
 ע״כ, ודף סו ע״א כר״ן, ועיין ע ע״כ ד״ה א״א,
 גיטין כ ע״א, ע״ז דף כא, כחוטח קיכ ע״א,
 (ועיין מה שכחכחי ככללים). (מא״נ,
ז כה״ע. ויפ״ע: ״  ת״ר לתת לו. ססד חצא ד
 פי שנים כאחד. נראה דצ״ל כאחד כט״ח, וכן
 ככולם וכלשון הכחוכ ויהי נא פי שטס נרוחך אלי
 וכ״ה הגי׳ כספרי. ;רש״ש)
׳ או אינו אלא פי  לתת לו פי שנים כו
 שנים בכל הנכסים כוי. עי׳ לקמן קכז א׳
 כהא דטומטום אינו ממעט חלק ככורה כו׳
 שנאמר כו׳, וקשה דא״כ ממילא נשמע דאינו
 ככל הנכסים. קו׳ כשם הגי ר״צ מהלכרשטאט.

 :מהרש״ם!

 רשב״ם. ד״ה והבנוח נזונוח. בנכסים
 מועטים כו׳. עי׳ מהר״ם. ול״נ משוס
 לפשטיה משמע לאשמעינן לכן וכס שוין ככ״ל
 אלא שכככולה עליף כן מכח, ולענין מזונות
 עליפא כח מכן וכאוקימחי קמאי לכגמלא(וע״ז
 הוא עיקל מטלת אלא), וכמלוטן אללכה כן
 עליף להוא יורש את הכל והכת אינה אלא ניזונת
 וכלקאמל אלמון לסי׳ ללכא שם. ירש״שו
.  ד״ה הא נמי תנינא. תנא דמתניתין מידי
 לוחק גלול למייתי לאיה מהא ללא מסליג, ללמא
 מעשה שהיה כך היה. ונסשיטוח הל״ל כיון
 לעכ״פ היה להם חל אחא לאנא ולא חני ליה
 משוס ללא חשיכ רכוחא, כמ״ש רטנו כעצמו
 כמשנה שם לקמ״ל כהא לחלקו כנכסי הפקל,
 לכח הכן יולשח עם האחין. ע״כ לחסל חי אחל
 מיחח צלפחל. !ראמ״ה׳
׳ בין ן חילוק כו  ד״ה ובנכסי האב. שאי
רושת הבנוח. כצ״ל. ור״ש מזסוי! ן י  לעני



 הגהות בנא בתרא דף קכד ע״א • דף קבו ע״נ וחידושים 0ה
ג דחלק אע״ , ו ד ר כ ש לו לבכו  ד״ה י
ט אין לו. נ״ב עי׳ ריש ע״כ כחוס׳ ד״ה ו ש  פ
 לא. :ר״ש מדסוי־

 תוספות. ד״ה ובמלוה. לא משום
 דקי״ל. עי׳ לעיל ס״ב ע״ב חוס׳ ד״ה אחמל.
 וחה־ב!
׳ קשיא כו ׳ הקונטרס ו  ד״ה אבל. לפי
. צ״ע מאי מקשי, הא הבא אליבא דר׳ יוסף ׳  וכו
 ושמואל איירינן, ור״י הא אמר החם דב״ש וב״ה
 סליגי בשנוי קונה. וב״ה סברי שנוי קונה. ומ״ד
 שנוי אינו קונה סבר כמ״ד לא נחלקו ב״ש וב״ה
 בשנוי קונה כמש״ש בפירוש. ושמואל נמי אמדנן

 החס דס״ל שנוי קונה בשנוי דלא הדר עיי״ש.
 •;ראנז״ה;

. ובחנם עמדו מד י במקומו עו ו . שנ  בא״ד
 בקושיא דהכא קאמר אליבא דרב יוסף בב״ק
 (סו:) וכ׳ שם החוס׳ דלא בעא לאוקמא בב״ש
 דאמרי שנוי במקומו עומד כו׳ דהנכה כב״ה
 לשנוי קונה כו׳ ובכל הגמ׳ סובר כן כו׳ דרב
 יוסף ל״פ עלי׳ דרבה אלא ביאוש לחוד אבל בשנוי
 מעשה אסי׳ בחוזר לברייחו דאיירי בי׳ רבה לא
 פליג עליה ע״כ, ושוב מצאחי כן בס׳ קצית
 החושן. אך בס׳ נחיבוח משפט יישב דברי החוס׳
 דדוקא מזלן אמרי׳ דשנוי קונה מפני חקנח
 השבים והכא ליכא חקנח השביס. ואין דברו
 מוכרחין דאף שהחוס׳ ג״כ כחבו חילוק כזה
:) היינו גבי שנוי דלידה דלא הוי שניי  בע״ז(מו
 מעליא, אבל גבי שנוי מעליא בכל מקום מהני,
 וכדמסיק החס (מז.) גבי חטים ועשאן קמח
 דמהני אף לגבוה, וה״נ גבי ענבים ודרכום היי
 שנד מעליא. ועוד דרבה ה״ר דשנוי קונה
 ממחט׳ דראשיח הגז דחנן לא הספיק לחנו לי
 עד שצבעו פטור והחס ליכא חקגח השבים כמ״ש
 רש״י בב״ק (צד:), ורב יוסף לא פליג עליה
 דרבה אלא ביאוש לחוד, כמ״ש חוש׳ הטיל.
 ובחוש׳ דשיכה (ל:) ד״ה ולקנויה מוכח ללר״י
 קני אף בשנוי החוזר אף היכא דליכא תקנת
 השביס. !חצפ״א)

 דף קכו ע״ב
. ׳ ל וויתרתה במקצת כו אי ל הו ״  גמרא. א
 כצ״ל בב׳ יר״ן וכ״ה ברי״ף ורא״ש. >ת!דש<
רושה ם י ׳ משו  מתג־׳. ריבה לאחד כו
א כלום. הרשב״ם פי׳ דלא אתיא כריב״ב. ״  ל
 אבל שיטת הרמב״ס ורבותיו דאתיא גם בייתיה
 עי׳ בהה״מ פ״ו מהל׳ נתלות ה״ג וה״ה. וכ״מ
 מהלי״ף בגמרא דלקמן (קל.) ע״ש. ולפ״ז
 להאב״א השני דשם, לא נמצא מחלוקת עליו
 במשנה. וק״ל א״כ מאי סריך לעיל (קבב ב׳)
 סחס ואח״כ מחלוקה היא, ישם אזלא הסוגיא

 להאב״א הזה מדקאמר שם בן בין הבנים.
 !רש יש;

׳ וחנאו מ כו ״ ׳ ע מר כו  גמרא. דחניא האו
ן תנאו ל ממו ״א בדבר ש מ רי ״ ר  בטל ד
 קיים. ועי׳ סרשב״ם. ונ״ל דלכ״ע מהילה
 גמורה ודאי מועיל בממון כגון מזיק לרחמנא
 אמר ישלם ואם מחלו מחול וכן כל כיוצא בזה,
 ובגזל ונשבע דכחיב והשיב את הגזלה וחנן בב״ק
 (קג.) מחל לו על הקרן טי, וע״ש (קט.)
 סטגחח ריה״ג ור״ע ואוקימחא דרבא. רק
 להכא ס״ל לל״מ לאין מחילחה ברצון ור״י ס״ל
 לגמלה ומחלה אבל צעלא לגיסה ולאי לא מחלה,
 לכן מחלקינן גס בשלהי החובל. ,׳ושיש!
 ותנאו בטל דברי ר״מ. עמ״ש ב״מ נא ע״א
 לגי׳ הירושלמי משונה בזה רשם איתא סחמא
 תנאו קייס בדמוכת בקדושין פ״א ה״ל וסלוגהא
 לל״מ ורבנן הוא גבי יעוד, ע״ש ולק׳ בירושלמי

 ה״ה ובשאלי מקומות המובאים בב״מ שם.
 ייפ״ע;!

י החם ידעה וקא מחלה ׳ חימא ד״  אפי
 הכא כוי. עי׳ לשב״א ואסיפת זקנים לגם
 במוחל בסירוש לא מהט, להוי לבל שלא בא
 לעולם, וחולק על רש3״ם. :מהרש״ם;
ש ״ טל פ ו ני בני בכורי הוא נ ש פלו  אי
. כ״ה גי׳ הרי״ף ש ״ נ פ  בכור הוא א״
 והרא״ש ועמש״כ בסמוך. ,רש״ש!
ל ״ ׳ א  ההוא דאתא לקמיה דרבב״ח כו
. נ״ל ׳ ׳ דלמא כו ל כו ״  מנא ידעת דחוה ק
 לכ״ז על גמל המאמל הוא לבלי דבב״ח. מלל״ק
 א״ל להוה ק״ל כו׳ וכן וללמא בו׳ כבעובלא
 לבסמוך. !רש״ש!
 דכל בוכרא דאמא נמי בוכרא סכלא
 ק״ל. (ברשב״ס ליתא חיבת נמי), משמע ראי
 לאי סכלא הוה מחזיק ליה לבכור, יא״כ פליג על

 דף קכה ע״ב
 גמרא. ובתראי לירתאי. לקמן קלו ע״ב ל״ה
 לא קנה, כחוטח צה ע״ב ל״ה ואחריך. !:מא״!:
 הויא ליה ברתא. כצ״ל לסי׳ הלשב״ם, ועי׳
 נ״י. !רש״ש׳
. ׳ ר דבר זה נפתח בגדולים כו ר אלעז ״  א
 נ״ב צ״ל דלפלושי מילחא לר״ה קאמר הכי ולי׳
 לא ס״ל, דהא שלחו מחם הלכהא בווחיה ללב
 ענן, ושלחו מחם היינו ל׳ אלעזר, כדאי׳ סס״ק
 לסנהללין. ;פלייה!
. (ב״ב קנל ע״ב< ׳ פ הלכתא וכו ״  אמר ר
 לשב״ס ר״ה אמר. !לבוש!
פ הלכתא אין הבכור. לעיל סב ע״ב ד״ה ״  ר
 איסמר, ודף קכד ע״ב, וע״ש קבו ע״ב ר״ה
 והילכחא, ודף קל ע״ב ד״ה ח״נ, כחובוח פד
 ע״א ד״ה לכחובח, בכורוח נא ע״ב ד״ה ולא,
 ודף נב ע״א ד״ה ולא, ועיין מח ע״א ד״ה
 דאמר. ;מא״!)
טל בראוי. עמש״ל קיא ע״ב. ו ן הבעל נ אי  ו

 !יפייע:

ן הבכור. עמש״ל נה ע״א, קכד ע״ב.  ואי
 ויפ״ע;

 רשכ״ם. ד״ה אר״ה. כיין שנחנה (כ״ה
 כוונחו לנקוד והה׳ במפיק וכינויה'הוא על הבח
ורשה הרי  כמו ולא נחנו בראשיח ל״א ז׳) לי
׳ כצ״ל בלא ו׳. !רש״ש.  כו
. והרי זכתה בהם הבה שהיתה ד  בא״
. צ״ל ״שלו״. (יעכ״ץ; ורשת ״שלה״  י
רש ן לי י ו הדאו רשי ו י לא היא. דל  ד״ה ו
׳ רש כו י י ל לו היה ראו ׳ דאי  מן התורה כו
. מן המורה שהזכיר ל״ד, ׳  מן התורה כו
 דעיקר החילוק הוא משום שאין הבעל יורש
 בראוי. !רש״ש!
׳ בכתובות (צ״ה י  ד״ה מסתברא. כדאמר
. כצ״ל. !רש״ש! ׳  ב׳) ולקמן כו
לרב ענן ׳ ו א״ת כו ת. ד״ה לירתי. ו ספו  תו
. ועי׳ לקמן (קלו ׳ ׳ אמאי נקיט התם כו  כו
 ב׳) בדבריהם ד״ה לא. והרשב״ם בד״ה ורב ענן
 בסוסו אדרבה הביא משם ראיה דאפי׳ בשנים
 הוה הדין כן. ועוד משמע מדבריו דדוקא בלירחי
 פליג ר״ה, אבל בלפלוני מודה דאין כוונתו
 ליורשיו (ודלא בדמשמע מדברי הסיס׳), יכ״ה
 דעת הרמב״ם בסי״ב מהל׳ זכייה ה״ז, וע״ש
 בהה״מ וכ״ה דעת המאור ע״ש. !רש״ש!
׳ במה שהלוחה אשחו  ד״ה אר״פ. אפי
 כוי. כצ״ל. ירש״ש!

 דף קכו ע״א
 גמרא. אבל דרכום לא. ועי׳ פי׳ הרשב״ם.
 ולבאולה קשה מאי איליא חלק בכורה אפי׳
 ממונו ממש קנו. ד״ל לאשמעינן לאפי׳ לא כוונו
 לגזול ממנו אלא עליפוחי׳ במה שהוא בכול,
 וסל״א כמו שאביו אינו יכול להעטל חלק בכולחו
 אפי׳ לריב״ב ע״י מי שראוי ליורשו כללקמן(קל
 בי) ה״ה אינהו נמי ולא קנו קמ״ל. !רש״ש:
ט ויתר. (סנהדרין ו ו ש פ טל חלק כ  בכור שנ
 ע״א) חוס׳ ד״ה צריכא. !לבוש!
 ויחד בכל הנכסים. לעיל קכד ע״ב ד״ה ואם
 אמר, ודף קל ע״ב ברשב״ם ד״ה הלכה, קדושין
 עח ע״ב, גיטי! עא ע״א, סנהדרין ו ע״א ד״ה
 צריכא. !מאייו!
. ה״נ מוכח בירושלמי  ויתר בכל הנכסים כולן
 פ״ד דכחובוח הי״ב דהויחור הוא בכל הנכסים
 אף שחלק במקצס, ועי׳ ק״ע וס״מ שם, וב״ה
 משמעוח הענין שם אך מה שפי׳ הפ״מ כן גס
 בירושלמי קדושין פ״א ה״ד אין מוכרח דשם
 מוכח שחלק כל הנכסים עם האחין. ויפ״ע)
ר קודם חלולה ומה ן לו לבכו  קא סבר אי
׳. ההגה׳ שבעיון בשם ל כו  דאתא לידיה אחי
 רש״ל תמוה, ועי׳ הגהת הב״ח. !רש־יש׳
. מקומו כאן ונדפס  (ומה עד לא אחיל)
 בטעוח בין שני חצאי עגולים. :מת״מ!
׳ ׳ כו ר״ח פי  רשב׳׳ם. ד״ה אבל דרכום. ו
. ל״י ׳ ל חלק כו טו ׳ עד שי לא נהירא כו  ו
 מה זו השגה, דהרי הר״ח כ׳ אבל אם דרכום
 וחלקו, ור״ל שוה בשוה, וכה״ג מיירי בענבים
 ובצרום, וכן מטאר להדיא בהרמב״ס פ״ג מהל׳
 כחלות ה״ו. וירש״ש!
ד. נ״ב לא יזכה בה עו . ו ׳  ד״ה ויחד כו
 לא״ל מטעם למחול לס״ל מחילה צריכה קטן
 לכך כ׳ טעם אחל, וע׳ חוס׳ סנהללין ל״ו ע״א
 ל״ה צליכה. .:מל״ה;

 פי שנים במלוה. קלושיז עח ע״ב ל״ה לא,
 בכורוח נא ע״ב ל״ה ולא, לקמן קמה ע״ב ל״ה
 ואין. :מא״!)
טל ו ח בכור נ ״ ט רשו ש  ואלא הא דתניא י
ן במלוה בין ברביח מני לא רבי ש בי ״  פ
 כוי. הא דלא מייחי ברייחא דלעיל(בע״א) דחני
 נמי ירשו שט״ח בו׳. י״ל משום דהיה אפשר
 ללחוק לשמואל, ר״ל שבח מלוה דהיינו רטח.
 אבל מלוע לא מייחי בלייחא ללקמן לחט בה
 בהליא לבי אומל. ואולי ההיא ללקמן היא הך
 להכא אלא להש״ס הוסיף שם לבי אומל מפני
 לכבל אמל הכא לע״כ לבי היא. ירש״ש

 רשב״ם. ד״ה פרט לשבח ול״ה שהשביחו.
 נ״ב מהופך [ואולי גי׳ רשב״ס בגמרא מעיקרא
 פרט לשבח ששבחו יאח״כ פרט לשבח
 שהשביחו]. :ר״ש מז־סוי,
׳ דהא ״מ כו י  ד״ה הא דשלחו מתם. ו
שראל כו׳. קשה ל י ש במלוה ש ״ י א  דר״
 א״כ מאי פריך לעיל עלי׳ מהא לירשו שט״ח כו׳
 להא הבלייחא ע״כ בעכומ״ז מיילי מלחני בין
 ברביח ד״ל. ומש״כ והבל הוא כוי. לכאולה בב״ק
 (קיל.) איסא להליא כלבליהם מטעם ללייני
 בגייחי ע״ש. !רש״ש)
ו מנהרדעא  ד״ה נהרדעי. דתרוייהו הו
. ועל ר״נ לא הביא. ׳  כדאמר אמימר אנא כו
 ועי׳ קדושין (ע.) בלש״י רר״נ היה ראש
 בנהללעא. אבל לבה היה בסומבליחא כלסלש״י
 במגילה (ז ב׳), ועי׳ ספ״ק לסנהללין. ;רש״ש׳
ת. ד״ה מספקא ליה. נ״ב יערן חוס׳ ספו  תו
 עילובין מ״ו ע״ב ל״ה רכ אסי. !רב״פ;
. נ״ב ביאול דבליו ׳ י כו ״ . ונראה לר ד  בא״
 עי׳ במהר״ס. !רי״א חבר!
׳ לא יתכן  ד״ה נהרדעי. אבל לפ״ה כו
. עי׳ חומים יהו  הא דאמר נהרדעי לטעמי
 שי׳ ל״ט סיס״ק 5׳. ומהרש״ם;

 דף קכה ע״א
 גמרא. דאי קדום סבתא. צ״ל לאי קלמא
 סבתא, וכן צ״ל להלן בעמול ב׳. ,יעב״ץ)
בו קרקע. לקמן קכט ע״א ל״ה  יתומים שג
 ולימרו, ב״ק ת ע״ב ד״ה בליממי. !מאייו;
ר וגובה מהם. (ב״ק ת ע״ב) חוס׳ ז  בע״ח חו
 ד״ה כליתמי. !לבוש!

ר וגובה ז ד קשיא. חו עו  רשב״ם. ד״ה ו
. כצ״ל. ורש״ש!  אותה מהן
דהו בקרקע . אלא לדי יהו  ד״ה לטעמי
׳ לקמן שלחו כו׳. י ו לי כו׳ כדאמר ד  מו
 מש״כ המהלש״א למסתמא לא פליגי ארבנן
 לאית להו לאין לו פ״ש במלוה. ל״י אנה מצא
 ללמן לפליגי במלוה, הלא אמרי׳ לעיל ללשלחו
 מחש ס״ל למולו במלוה לכמאן לגטא למיא,
 ועי׳ לקמן ע״ב בחל״ה ואין ובמהלש״א, ואי
 משום לחטא לעיל לבי אומל בכול נוטל פ״ש כו׳
 למשמע ללבנן פליגי עליה (ולא ס״ל כמש״כ
 לעיל), לילמא משום לקאמל טן בלביח. ועול
 לסמש״כ החוס׳ ללעח הרשב״ם לל״נ גופי׳
 ססק כלבי בשבח ולא במטה. כן י״ל ללילהו
 לפסקו כווחיה במלוה ולא בלביח. :רש״ש;
שו הא ו ר י לפ . ו יהו ת. ד״ה לטעמי ספו  תו
. וזהו ׳ ׳ היינו דוקא בשבח כו  דפסיק כו
 לוחק להא בבלייחא רלעיל לנקיט פלוגחייהו
 לעלה קאי ר״נ ואמר מוחל לעשוח כלט חני נמי
 ילשו שט״ח בכול נוטל פ״ש. ולעל״נ מלשון
 הלשב״ס להא ללא ס״ל כבני מעלבא היינו במאי
 דקאמרי לאפי׳ לרבנן נוטל ס״ש במלוה בגבו
 מעוח, אבל להלכה ס״ל כרבי. והא דנדחק
 הרשב״ם בהא דאר״ג יחומיס שגבו קרקע כו׳.
 היינו משום דבבע״ח יודה רבי ג״כ דדוקא בבכור
 פליג, וכן בבעל כדמוכה בב״ק (מג.) וכמו
 שהביאו החוס׳ לקמן(ע״ב) בד״ה אר״פ, וע״ש
 גס בד״ה ואין. ;רש״ש׳
ל כדאמר ״  בא״ד. אבל בני מערבא ל

. כצ״ל. ׳ ו דמי דמטעם דזבינה כו  מעכשי
 (רש״ש)
׳ ר כו . מדלא קאמרי (כצ״ל) הבכו  בא״ד
. עי׳ מהרש״א. ול״נ משום ׳  בין גבו קרקע כו
 דשלחו דהלכה כרב ענן, ויש לטעוח דהוא
 מטעמא דרבה, וא״כ גט בכור נמי. ולכן ה״ל
 לסרושי בהדיא בין גבו קרקע. !רש״ש.
דיה כוי. ׳ משום רבה דלדי ל כו ״ י . ו  בא״ד
 5צ"ל. ורש״ש!
. בצ״ל. ׳ . האי דקתני הכה אשה כו ד  בא״

 ובירושלמי כחובות פ״י ה״ז לפי׳ הק״ע איחא
 לשמואל דאינו כ״א לשודא דדייני שיכולים ב״ד
 לפסוק כן אס ירצו, והפ״מ פי׳ שם דרך
 בהמיה. ייפ״ע;
פ ״  אר״פ דיקלא ואלים כו׳ כ״ע ל
ל. עי׳ מהרש״א. ול״נ דר״פ בא לדחויי  דשקי
 הא דאמר לעיל טעמייהו דרבנן מלחח לו. (ואיח
 להו נמי כרט בדרשה פי שטס) דא״כ אפי׳
 דיקלא ואלים נמי לא יטול. אלא דממעטי הכל
 מימצא לו וכדחני רמב״ח לקמן. ומעסה לא
 נצטרך למש״כ המהרש״א שם דסמיך על לחח לו
 ולדברי החוס׳ שהביא. והוא מעין מש״כ הה״מ
 בדעח הרמב״ס שם ע״ש. !רש״ש!
. (ב״ב מב י בחפירה והוה שובלי ג  כי פלי
 ע״ב) חוס׳ ד״ה שבח. !לבוש׳
י כו׳. בכורוח נ״ב 3׳. בל  בחפורה והוה שו

 ורש״ש)
 אמר רבה בר חנה. נ״ב אין זה רבה בר בר
 חנא, ע׳ חיס׳ סנהדרין ה׳ ע״א דרבה בר בריה
 הוא בן בנו של חנה, והי׳ חלמיד דר״י וזה הוא
 בן חנה כמ״ש הרשב״א בחי׳ קדושין, ועמ״ש
 בססרי כנוס סופלים לב״ח עיי״ש. ימל״ה;
ל כו  ד״ה עד דמטיא לידיה. דנותן ואינו י
. ל  ליחנה לאחרים דאין אדם מקנה דשב״
 ואע״ג ללט ס״ל בקדושין(לף סג) לאלם מקנה
 לשב״ל אפ״ה א״ש הא לפליך עלי׳ מקלא ללחח
 לו ואיצטליך ליה היקשא לחלק בכורה לחלק
 פשוט לומל לנוטל אף בשבח ללא מטי לילו
 לאטה מחייס לאי לא״ה שפיל הוה ממעט לי׳
 מלחח לו למחנה קליי׳ לחמנא להא פלשב״ם
 לקמן(קכח:) לאסי׳ לל״מ לאלם מקנה לשב״ל
 ה״מ במפרש אבל בסחמא אין אלם מעלה על
 לעחו, וכ״כ הל״ן בנלליס (סוף לף פה), וכ״ה
 בחידושי לעילוטן (ה ע״ב), וה״נ מחנה בסחם
 קאמר לומיא לשבח ללאחל מיחה לגט בכור.
 שוב ראיחי שהרגישו בקושיא זו בס׳ שעה״מ
 ובאו״ח סי׳ קט״ו ונלחקו. !מצפ״א:

ן אדם ׳ דאי . דנותן אינו (בצ״ל) כו ד  בא״
 מקנה דבר שלב״ע. חימה ביון להקלקע
 ישנה בעולה וחיילא עליה המחנה א״כ מה
 שהשביחה אח״כ ברשוח הבכור השטחה, עי׳
 לקמן (הכו.) בפי׳ ד״ה אר״ה. ול״כ לפרש על
 דמטיא לידיה, ד״ל למקבל נא׳ מדרכי הקניה
 (דומיא דאמרי׳ כנדרים מג.) והכא נעינן שיגלה
 דעחו שחפן כה, וכ״מ מדכריו כעצמו שם נד״ה
 קסכר אין לו, ועי׳ לקמן (קט כי) כחד״ה
 והלכחא. ורש״ש׳

 דף קכד ע״ב
. לעיל רו  גמרא. מספקא הלכה כרבי מחבי
 סכ ע״כ ר״ה איתמר, עירונין מו ע״נ ד״ה רכ
 אסר, ודף סכ ע״א וע״ש ע״כ, יומא ד ע״כ ל״ה
 מסייע, שטעוח מח ע״כ, כחוכוח כא ע״א, נדה
 מה ע״כ ד״ה אלו דכריס. !מא״נ;
רו ׳ אי הלכה כר׳ מחבי  מספקא ליה כו
. עי׳ פרשכ״ס. ונראה דלצד זה ו ׳ מחבירי  ואפי
 הא לאמלי׳ מחכירו הוא לאפוקי רכו דעדיף
 מרכים, כלמוכח כחוס׳ מנחוח (לח כי) ל״ה
 אלא. !רש ״ש!
. (נלה מה ע״כ) חוס׳  הלכה כרבי מחבירו
 ל״ה אלו. ולבוש;

. עמש״ל פל ע״א.  הלכה כרבי מחברו
 ייפ״עו
חו ׳ פרט לשבח שהשבי נ כו ״  תני ר
׳ ומני רבי היא. קשה אימא למיידי ן כו רשי ו  י
 כגון שהזכילוה ללא אישתני לגס למן מולו. וי״ל
(קט כי) לעיקל ללשה  דלפמש״כ התוס׳ לקמן
 דרכנן למעוטי שכחא דממילא הוא מימצא לו,
 וכדמוכח מכרייחא דרכ״ח פסחיסדכסמוך, לכן
 אי למן היא הל״ל נמי פרט לשכחא דממילא
 כלאשחני. וטוהר א״ש טפי למש״כ לעיל ללל״פ
 ל״ל כלל ללשה ללחח לו. ורש״ש!
 ספרי דבי רב. כלכוח יא ע״כ, ולף יח ע״כ,
 יומא על ע״א. !מא״!!
 בשאר ספרי דבי רב. לסנינו כספלי ליחא
 מלין שכח כלל רק סחס שאין הככור נוטל כראוי
 ע״ש חצא ריז. רפ״ע!
ש במלוה. ה״נ משמע ״ וטל פ ן הבכור נ  ואי
 בירושלמי כחוכוח ס״ל ה״כ, אך החם ע״כ
 הכונה כמע״ס לכשטל הלא איחא כס״י ה״ז שם
 לילשו שט״ח ככול נוטל פ״ש ססם כלא
 פלוגחא. !יפ״ע:
וטל פי שנים במלוה. (כ״כ קמה ר נ  בכו
 ע״כ) חוס׳ ל״ה ואין. !לבוש׳
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 ועוד דלדפריו רשע הוא ופסול לעדות וע״ל
י שם. ״  שאמר ר׳ יהודה ביבמות שם לדעס מג

 (רש״ש)

. ד ר כ י י מ דאמר. על מנת שאתג ״ ר  ד״ה ל
 ט״ס הוא, וצ״ל לאחר שאתגייר, ועמשי׳כ ברס״נ
 דב״מ בסרש״י. !רש״ש<
ו י . כי אמר נמי על ד  ד״ה למאי הלכתא כ
״ל כוי. עי׳ י ר נאמן דהא קי א בכו  שהו
 קצוח החשן סי׳ רעט, ועי׳ ישרש יעקב יבמומ
 סייח. ומהוש״מן
. כדכתיב יכיר. עי׳ לקמן קל״ד ב׳  בא״ד

 ד״ה ליורשי פשיטא וכוי, ומש״ש עה״ג.
 (נזהרש״ם)

רושלמי דפי י׳  תוספות. ד״ה כך. בי
ן. ה״ז, והאי משמעות נ׳ דהוא ממש״ש  יוחסי
 ר׳ זריקן בשם ר״ה מוחזקין בו שהוא משפתתו
 נאמן ע״ש, ש״מ דלאו משום הכרח בכורה נאמן
 כ״א לפסול אח הבן ג״כ נאמן לומר שלא שחררה
 קודם בא אליה, לשם לא מיירי כלל לעטן בכור
 וקאי יביל ע״ז שהוא בן שנואה, וכן בירושלמי
 כאן ה״ז לא הוזכל בבולה. ולמ״ש הנו״י בקדושין
 שם אין לאיה להוא מפלש מש״ש ליקח להיינו
 ע״י בכורה, ועמ״ש בקול ארי׳ הנדסס דף ג׳
 מדרושי יעלי סלע. וייפ״ע)
 בא״ד. ההוא דאתא לקמיה דרבי יהודה.
 כצ״ל. ׳:רש״ש׳
 ד״ה בנכסים. עי׳ מהרש״א. ומש״כ בשם
 הרשב״ס הוא לקמן(קכח בי) בד״ה ובנכסים של
 עכשיו. אבל דבריו תמוהים דמ״מ אית ליה מיגו
 דאי בעי הוה מפרש. >:רש״ש<

 דףקכחע״א
י להחזיר. סנהדרין כד נשבע א״  גמרא. ו
 ע״ב ל״ה שלת, שבועות לט ע״א ד״ה ואם
 אמר. 1מא״נ)
 דבאתן לך מחלוקת. עמ״ש בזה סנהלרין
 כ״ל ע״א וע״ב. !יפ״ע)
ן מן העבדים. כתובות סל ע״ב בי  הלכה גו
 ל״ה דתיב [יבמות סז ע״ב ל״ה מועטים, גיטין
 לף לט, ב״ק יא ע״ב, תולין לל ע״א ל״ה מאן].
 (לבוש, מא״נן

ן מן העבדים. עמ״ש ב״ק יא ע״ב. בי  גו
 ויפ״ע)

ר באבא. ׳ אכשי ר כו ש י בשני כ ש י ל  ש
 יבמות נ ע״א ד״ה מקמי, סנהדרין בז ע״ב ל״ה
 ואלו, ודף קכת ע״א ד״ה רב, לקמן קכט ע״א
 ד״ה אי. (מא״0
ר באבא דאבא. (יבמות א אכשי ״  מר בר ר
 ג ע״א) תוס׳ ד״ה מקמי. !לבוש)
דע בעדות. לעיל מג ע״ב ד״ה וליסלקי, ו  היה י
 כתובות ית ע״ב ל״ה מלוה, גיטין כג ע״א ד״ה
 ה״ה, שבועות לג ע״א ל״ה קלובים, עלכין ית

 ע״א ל״ה שלא, נלה נ ע״ב ל״ה ולבי מאיל.
 ׳:מא״נו

דע לו בעדות קרקע. עיין קצות סימן ו  היה י
 מ״ו סק״ח ל״ה אמנם, וסימן לנ״ט סק״ב ל״ה
 אמנם. ןג׳ מהרש״א)
ן מדת ארכו ומדת רחבו י  אפשר דמכו
 אבל נםכא לא. משמע לזה הד סימן מובהק
 טפי ממשקל מסבא, ואע״ג לבב״מ >כח.) אמל
 גבי בגל למשקל עליף, היינו לוקא גבי בגל שאין
 דרך לשוקלו, אבל נסבא דרך לשוקלו הוי מלה
 לבגד סימן מובהק טסי. וכה״ג כתבו חוס׳ שם
 (בגז). 1מצפ״א:
 כל שתחילתו או סופו בפסלות. וחחילתו
 בפסול מ׳ עבירה להש״ך סימן לד ס״ק ל״ג
 כשר. ובתומים השיג ע״ז. .:ג׳ מהוש״א)
 דשב״ם. ד״ה אתה נתתו לי. או בעבד

א ראה כוי. עי׳ בנ״י ובפרש״י שם. ל  ש
 ורש״שו

ן על העבדים ן נשבעי ״ל אי . דקי ד  בא״
׳. משמע אסי׳ שבועס היסת וכ״מ לקמי׳  כו
 בד״ה אינו יכול. אבל התיס׳ לעיל (לג.) ד״ה
 מיגו הוכיתו שאינו כן. !רש״ש)
ל מה״ת  ד״ה נאמן עלי אבא. אבא פסו
ני כו׳ כצ״ל. (רש״ש; ני  לדו
עי צאן לא רו עי בקר. ו ה רו ש ל  ד״ה ש
. וק״ק לפ״ז איך הס״ד ׳ ם כו  נקט משו
 בסנהדרין (כה ב׳) לאסויי ראיה מכאן דרועה
 בהמה גסה ג״כ פסול, ואפי׳ למאי דדחי שם לא

 קאמר דיקא נמי מהא דלא חני רועי צאן.

 אביו ל״ש בכורה ואם מת אביו אח״ב הרי בידו
 ליפן לו אחר שנולד, אך לפ״ז מה משני הש״ס
 ע״ש שהניח בצ״ע. וע״ע חשו׳ רעק״א מהדורא
 סנינא סי׳ צו, וס׳ דבר הלכה ה״ה. ועמ״ש
 בגליון נדרים כ״ח בי. (מהרש״ם)
 מי לא יהיב. ול״ל דלא יצא ביובל, עיין ס״פ יש
 בכור מקרא יחירא דמסנה הדרא ביובל ואם
 איחא ל״ל קרא, מהבא נפקא. (ראמ-הו
ל יכיר ״ ב ל ש מ דאמר אדם מקנה ד ״ ר ל  ו
. ע׳ בשו״ח רע״א ססי׳ קל״ב שהקשה הא  ל״ל
 במה יכול להחנות מעוס שיסלו לו דליח בהו קטן
 רק משיכה חו הגבהה או חצרו, ובק״ס אין
 מטבע נקנה בחליפין, ובקטן אגב הא כתבו
 החוס׳ דק״א אינו אלא מדרבנן, א״כ במעוח
 שלב״ל אין שייכוח להגבהה ומשיכה ובמה יקנה.
 והנראה בזה כמ״ש התוס׳ בכתובות ט״ז א׳ ד״ה
 כיון, לרב פריך דאית לי׳ הולכין בממון אתר
 הרוב, וכ״כ התוס׳ לעיל צ״ב ובכ״מ, הרי
 דסחמא דגמ׳ פריך אליבא דחד מ״ד אע״ג דלית
 הלכתא כווחי׳. ה״נ הרי מצינו בב׳׳מ מ״ה 3׳
 פלוגהח ר3 ולוי חד אמר מט3ע נ״ח וחד אמר
 אין מט3ע נעשה חליפין ולמ׳׳ד דנ״ח כ״ש
 דנקנה בחליפין וכמ״ש התוס׳ שם. וא״כ שפיר
 פריך הגמ׳ לר״מ לההוא מ״ד דמטבע נ״ח.
 וכיון ללר״מ מוכת מהא דיכיר דאין מטבע נ״ת
 מה״ת לאיפלוגי עלי׳ כמ״ש הסוס׳ לעיל ל״ה
 ע״א ל״ה ומ״ש. וביותל כיון ללב ולוי פליגי
 בהא כנ״ל, והגמ׳ לא סייס מ״ל הכי כמו סוגית
 הגמ׳ בכ״מ כה״ג לימא תסתיים כוי, וא״כ יכול
 להיות ללב קאמל הכי מ״ת ובולאי נקנה כנ׳׳ל.
 ולב סבל בל״מ דאדס מקנה לבל שלב״ל. וכמ״ש
 בב״מ ט״ז ב׳ אמל לב אסי׳ בשדה זו מכדי בו׳,
 וביבמות צ״ג א׳ לב כל׳ ינאי בו׳, וא״כ ללב
 תקשי שסיר ללילי׳ לס״ל הכי מ״ת ואלס מקנה
 לשלב״ל. !נמוקי הגרי״ב:

ו ׳ הי ר כו ן בו שהוא בכו ו מוחזקי  ת״ר הי
׳ רישא ד״י נו בכור כו ן בו שאי  מוחזקי
 וסיפא רבנן. (הגה׳ שבגליון בשם רש׳׳ל הוא
 שבוש לסי הגי׳ שלפנינו ואיננה אלא לגי׳
 לשב״ם). נלאה דלישא לבומא קמ״ל אף לקיים
 לפנינו בכול מוחזק שאינו יכול להעביל ממנו
 חלק בכורחו אפי׳ נריב״ב מ״מ ע״י אמילחו על
 אמר שהוא בכור מעביר בכורתו ממנו. וסיפא
 קמ״ל אף שאין בכור מומזק לפנינו רק שמותזקין
 בזה שאינו בכור כגון שמומזקין בבמו שהיא
 בכורה או בבנו שממ בלא זרע שהיה בכור
 (ולדעת הרמב״ן בפיה״מ אפי׳ הנימ הבכור בניס
 יכול להעביר מהם חלק בכורמ אביהם ע״ש)
 מכול להוריש לא׳ מבניו פי שנים לריכ״ב אס״ה
 ע״י אמירחו שהוא בכור אינו נאמן. אבל באמח
 דרך התנאים בכזה להתליף הלשונות כמו
 בססחיס (לז ב׳) המעיסה בו׳ התליטה בו׳, ועי׳
 שבח(צב ב׳) ונחוס׳ שם ד״ה חברא ובגה״ש שם.
 ועי׳ ב״מ (מא.). ירשיישו

א בכור. בירושלמי ן בו שהו ו מוחזקי  הי
 קדושין [פ״ד ה״ז] כה״ג מוחזקין בו שהוא בגו
 ואמר אינו בני אינו נאמן, היו מוחזקין בו שאינו
 בנו ואמר בני הוא נאמן, ואיח חטי חני על
 קדמיחא נאמן וכאן ה״ז הוא כאיח ח״ח דגם
 ברישא נאמן, ונראה דהאית ת״ת הוא ר׳ יהודה
 ומ״ל אינו נאמן הוא לבנן ומ״מ לומר בט הוא
 נאמן משוס מיגו ליהיב טה מתנה. ובתוספתא
 פ״ז איתא גבי בכול לאינו נאמן לומל בכול הוא
 ולומל בנו הוא נאמן, ויש להבין מ״ש גבי בכול
 ל״מ מיגו, ד״ל לגבי בכול מלחה הגלול ממנו
 מבן ולומל אינו בני אינו נאמן אבל באומל בני
 אינו מלחה אח אחיו. (יסי־עו
בר על בית המכס. חוספמא היא  היה עו
 בפ״ז, ומימה שלא נשנה בשם ברייחא. ;יפ״ע!
. בירושלמי אמר בני הוא אינו נאמן ר ו  וחז
 קלושין [פ״ר ה״ז] וכאן מסיים ואיח ח״מ נאמן
 א״ל מנא כגון אלין נפחאי למשעבלין בבניהון,
 ועי׳ מה״פ לחסל שם הא לאיחא היה משמש
 כעבל ואמר עבדי וחזל ואמל בט אינו נאמן וע״ז
 אמל את״מ נאמן ומפלש כגון אלין נסחאי כו׳
 ע״כ אין לעותא בזה שמשמשו כעבל. (יפ״ע!
. לאחר שגרשתיה  רשב״ס. ד״ה כך נאמן
 החזרתיה כוי. וסי׳ הנ״י כגון שאומר שוגג
 הייתי כו׳ לבמזיל א״נ לאין אלם משים עצמו
 לשע. וגס י״ל דזה ידוע שנשא גמשה והוא
 אומר לזה נולל ממנה. אבל אין לומל להא לאין
 אלם משים עצמו לשע הוא מטעם לאלם קרוב
 אצל עצמו, והכא חזינן להתולה האמינתו על בנו
 אף שהוא קלוב אליו. להא ביבמוח אמלי׳ לאס
 יש לבן בנים שוב א״נ אפי׳ על בנו ע׳׳ש בחוס׳.

 מיחה לללשינן מיכיל ללא אמעט. והשחא
 דדרשינן ויללו גס לענין טומטום שנקלע, מהני
 לן שפיר לענין יו׳׳ד משוס 3׳ כחו3ים. וראמ-ה)
לא טומטום. ססרי מצא רטו. (יפ״ע1  בן ו

׳ במחבא. ש3מ סג ע״3, ודף ילדה זכר כו  ו
 קלה ע״א ד״ה כל ששמו, עירובין טו ע״3,
 ש3ועומ ל ע״ב ז3מים נד ע׳׳3. (מא״״
ו ב׳ זכרים במחבוא כו׳. ד ל  שתי נשים שי
 נראה דה״ה נאשה אממ וילדה מאומים. (רש-שז
 רשב״ם. ד״ה תשב לזכר. אם תראה דם
. כצ״ל. ורש״ש) ׳  עד ארבעים ללידתה כו
ד אלא כו׳ ן כ נ  ד״ה תנא. דשמא לא דרשי
. זו היא ללשה ׳  אשה מזרעת תחלה כו
 לאגלה, ויומר ה״ל להניא ללשה למנא כר״פ
 יוצא לופן ללכנן כלא״ל ולל״ש כלא״ל, וכן

 ללשינן שם חלל לנקכה לכל מל כלא״ל ע״ש.
 (רש״ש:!

ד וביום ״  ד״ה הגהה. אי ראתה ביום ע
 פ״א. כצ״ל. ;רש״ש!
ל אדם אחד. יל״פ ג״כ  ד״ה שתי נשים. ש
 של שני נ״א והמה לאשיח אונס, ולרש רכא
 לאפי׳ על חלק נכולה יוכלו להלשוח זה אח זה,
 וכן פלש״י נככולוח, אלא למשמע למפלש אף
 כפ שוטים וזה חמוה מאל כלמשמע לעיל גבי
 טומטום ועמש״כ שם. ורש״ש)
כ ׳ דא״ ו מוחזקים. לאו בעדים כו  ד״ה הי
 אין האב נאמן. משמע אפי׳ לל״י וכ״כ לקמן
 כל״ה למאי הלכחא. לכשלמא לל״י טוכא
 אשמעינן כו׳ אפי׳ כמקום חזקה, ולא אמל
 לכוחא טפי לאסי׳ כמקום עמם. אך מסיים שם
 לל״ל גכי אכ מיגו כו׳ למ״ל לשקר כמקום עמס
 לא אמלי׳, משמע לאפ״ה אשמעינן למהימן.
 ויש ללחוק לה״ק אפייה אשמעינן קלא לכמקום
 חוקה מהימן. אכל הנ״י וכן הה״מ כשם הלמכ״ן
 והלשכ״א כחכו לאסי׳ כמקום עלים נאמן, וכ״מ
 כחל״ה כך שכחכו ואפי׳ על א׳ מכניו הקטניס
 כר א״כ אנן סהמ שאינו ככול, וכן לישנא דשלח
 ל״א לקמן האומל על תינוק כין הכניס. וכ״מ
 מהא לקלושין שם לנאמן לומל על כנו שהוא
 ממזל וע״ש. (רש״ש<

 דף קבז ע״ב
׳ זה בני י נאמן כו ״  גמרא. מכאן אר
 בכור. לפי מה שאמל לכ יוסף לעיל(קט נ׳),
 צ״ל דלאו דוקא נקט בכור, ור״ל בכורי. 1רש״ש)
לר״מ. לעיל קכו ע״ב ׳ ו  על בני בכור הוא כו
 ד״ה ואב, וד״ה האומר, ודף קלד ע״ב ד״ה
 וליורשו, וד״ה אזיל ליה, וע״ש קנט ע״א ד״ה
 ולימרו, ודף קכת ע״ב, ועיין קלא ע״א, יבמוס
 כד ע״ב ד״ה למאי, ודף מז ע״א ד״ה כך,
 קדושין עד ע״א ד״ה כשם, ודף כט ע״כ, וע״ש
 עח ע״כ ד״ה לא צריכה, כתוכות כה ע״כ ד״ה
 שטדו, נזיר מט ע״כ ד״ה ומשני, גיטין עא ע״א
 לש״י ל״ה ילושח ככול, סנהדרין ל ע״א ד״ה
 כעלוח, שכועוח לג ע״א כלש״י. ,מא״״

 אלא לרבנן יכיר למה לי. (בכורות מו ע״כ)
 תוס׳ ל״ה מ״ט. !לבוש)

׳.  למאי הלכתא למיתבא לו פי שנים כו
 עי׳ ס׳ מנחח חינוך מצוה שעז כסופה שהקשה
 להא נ״מ כהפליש מעוח לקלכנוח נזילוח ומח,
 עי׳ למכ״ם פ״ח מהל׳ נזילוח והניח כצ״ע.
 וע״ש מ״ש פ׳ משפטים מ״ש מעכל עכלי. ועי׳
 חחס סוסל ח״מ סי׳ קא מ״ש כסוגיא זו, וע״ש
 סי׳ קמל כאמצע החשוכה, וע״ש סי׳ קעג. ועי׳
 שו״ח לעק״א סוס״י קלכ. גס לאיחי ק׳ כספל
 כחי כהונה לשיטח לש״י סוכה מ״ו כ׳ לקטן גס
 כלעח אחרח מקנה זוכה לק מללכנן, א״כ נ״מ
 ככנו קטן ללא מצי יהיכ כמתנה. ועי׳ מהרי׳׳ט
מ כיוכל לאין ימשה  אלגאזי ככורות לף ק׳ מ״
 תוזר משא״כ מתנה, אך לר״מ לשיטתו סמך
 שפיר. ולפמ״ש הפני יהושע כקונטרס אחרון
 ס״כ לקילושין סי׳ נל לאף לאין זטה לקטן היינו
 שהנוחן יכול לחזול אכל אס אינו חוזל שוכ זוכה
 הקטן מן החורה, מיושכ קושיח הכחי כהונה
 הנ״ל. ועי׳ שואל ומשיכ מהלולא ל׳ ח״א סי׳
 מט, וע״ש ח״כ סי׳ יא ק׳ לפמ״ש הה״מ לאס
 אמל זה כני אינו יכול לחזול, א״כ אי הוי לק
 מכת מיגו גס אס יתזול דתן לשני יהיה לו ג״כ
 המיגו. וע״ש סי׳ הפז ק׳ להא גס לל״מ יכול
 לחזול קולס שכא לעולם א״כ ג״מ לזה. ועי׳
 שו״ח כחל כהונה סוס״י נא קושיא ללמא כאימל
 על עוכר זהו ככולי למזכה לעוכל לא קנה ככמא
 לשיטה כמה פוסקים, וחילץ דבנולד אחל מיחח

 רב יוסף ללעיל ועל הא ללקמיה דקאמל וללמא
 בוכרא לאמא הוא. ולכן השמיטוהו הפוסקים.

 ;רש״שו

 בוכרא םכלא. יבמות סב ע״א, כחובוח יז ע״א
 לש״י ל״ה שימותא. ;מא״״
 בוכרא סכלא קרי ליה. לפי שנותן ה׳ סלעים
 לכהן ואינו נוטל פי שטס. (יעב׳׳ץי
. [לקמן קמב ע״ב ל״ה ׳  טומטום שנקרע כו
 בכול, שבת לף קלז], בכורות מז ע״ב ויללו,
 [סנהלמן סת ע״3]. 1מא״ו, לבושי
ן שמצוה ו כג  רשב״ס. ד״ה המחלק. ו
. גס מתנת שכ״מ בכולה אף ׳  מחמת מיתה כו
רש״ש;  3א״מ ממממ מימה לא בעי קטן. ;
ש מצוה. משמע  ד״ה בדבר. עונת תשמי
 3מצוה גס 3ד3ר שנממון אין תנאו קייס, ועי׳ מ׳
 ש3י״י ת״ג סי׳ עה. (ג׳ נוהרש״או
 ד״ה התם. ששחק הבן אין זו מחילה. עי׳
 ש״ך תו״מ סי׳ סא סוף סק״ט. !ג׳ מהרש״א;
ש פלוני. הנה הוא בני  ד״ה האומד אי
׳. משמע דמפרש דתיבת בני הוא ג״כ רי כו  בכו
 מנשוא הענין, וכגון דלא ידעינן אס הוא בנו כלל.
 ולקמן(קלד רע״כ) לא כתכ כן וכן במוס׳ שם.
 ולכן נ״ל דכאן נסתרסו התיכות וכצ״ל איש פלוני
 כני הנה הוא ככור וככדכור הסמוך. ועי׳ כאורי
 הגר״א ז״ל סי׳ רעז סק״ו ור״ס רעט. ודכמ
 הסמ״ע שם מגומגמין כזה. אולם לקמן(קכז כ׳)
 כד״ה אינו נאמן כ׳ דהתורה האמינתו כמאי
 דאמר כני כדכתיכ יכיר ולכאורה סותר א״ע. אכל
 י״ל דהתס כ׳ אליכא דר׳ יהודה דהל׳ כוותיה
 ולמדיה דא״ל כך נאמן לומר זה כ״ג, וכן שזה
 אינו בנו אלא הוא ממזר, כדאיחא בקדושין(עח
 כ׳), ודאי נאמן לומר ג״כ זה כני, וכ״מ מלשון
 הה״מ כפ״כ מהל׳ נחלוח הי״ד. ״-ש״ש)
ני בני הנה הוא בכור.  ד״ה אבל אמר פלו
 כצ״ל, ותיכת יירש מיותרת. (רש״ש!

. ד אחר עמו עו  ד״ה מוחזק אני בו כו׳. ו
 והס״ד כצ״ל. ירש״ש:׳
. ׳ ש אנדרוגינוס כו ״ כ  ד״ה א״ר אמי. ו
 חימה דממ״נ אם יש כן אחר עמו אפי׳ כפשוט
 לא שקיל, ואם אין כן אנא כח, אם זכר הוא יורש
 הכל כלא ככורחו, ואם הוא נקכה אין דין ככורה
 כנקטח. ׳:ושיש!
ת. ד״ה לא. כדקאמר לעיל. נ״כ דף ספו  תו
; ,mm קכד ע״א. וריש 

מ״ס לא עשה ׳ ו . אלא נראה כו  בא״ד
כ בכולהו לא חלק בכורה כו׳. לפ״ז ״ ל  ו
 ככולהו אינו מדוייק דהא חלק פשיטוחו ודאי
 מכור. גס לפי מה שהכאחי לעיל (קכ בי)
 מדכריהם (כתובות ח.) אין נוסל לשון כל על
 סחוס מג׳. ונ״ל מלשונם דהיה לו אחים טוכא,
 ואולי היה כגירסחס מדיה ודפשוטים וקאי
 טלהו אאחי ועליו בתלק בכורתו. ;רש״ש,

. ועוד קשה לישנא דפלגא י . וכי על וכו ד  בא״
 וכולהו, חילחא וב׳ חילחי הל״ל. ולעד״נ דחלק
 פשטוח לבדו אינו מכור טון שאינו מבורר, והוא
 לא מכר זכוחו רק גוף הקרקע, שהרי מכר גם
 חלק הפשוט ולא קנה כלל. וכ״ש אם היה הקטן
 בחזקה ללאו מילי הוא. משא״כ אם יש לבכור
 קולס חלוקה לחלק האמצעי מבורל לו ששני
 החלקים נוסנים אחל מיצלא. ועיין בל״נ פ׳
 האיש מקדש בסוגיא דה׳ אחיוח, דאף בחלקים
 מבוללים אם לא קנה כולהו לא קנה כלל, וצ״ע
 מסוגיא זו. ולעל״נ שם לעיקל החילוק היכי
 לכייל לכולהו בסגנון אחל כגון כולכם לאחיוח,
 וקני אח וחמול, או כולכם ואחיוח. ולס״ז י״ל
 הכא בפשיטוח למ״ל לא עשה ולא כלום בטלהו,
 משוס לבלימה גוסא לא קני חלק בכולה לא קני
 גם הפשוטוח ולמ״ל בפלגא נלאה לי כנ״ל. ועיין
 כנלליס ס״ו במשנה. ,ראמ״הו

 דף קבז ע״א
 גמרא. תנא ספוקי מספקא. לכאולה ה״ל
 לספוקי כס גס לעטן ככולה. אך לפמ״ש על
 החוס׳ ככולות מ״ז ד״ה ויללו, ללהט איכפל
 קלא לאשמעינן כתלתי לגם פשוטים לוקא
 כככול, ומיעט טומטום שנקלע והנולל אחל
 מיחה לאינם ממעטים חלק ככולה, אף להד סגי
 כחל לגלויי סילושא לויללו לו, כי היכי לנהוי כ״כ
 הכאיס כאחל ללא נמעט יוצא לוק. א״כ אי לא
 הוינא למש הן ויללו לענין טומטום שנקלע,
 הוינא למש מהך קלא למעט יו׳׳ל מככולה,
 וטומטום הוי ממעט מככולה מוהיה הכן. וה״א
 לשניהם אינן ממעטים חלק ככולה כנולל לאחל



 וחידושים םז
ב אבדה דאיכא עדים. ב״מ ג ע״א,  משי
 שטעות לג ע״א, וע״ש מז ע״ג לש״י ל״ה
 מלוה. (מא״נ<
ב אבדה. עי׳ ילושלמי כתוגות פ״ג ה״א,  משי
 וכאן פ״י ה״ג, ומ״ש גג״מ ל ע״ג. (יפ״ע<
. והבא קא  רשב״ם. ד״ה תיובתא דכולהו
. לכאורה ׳ ר כו ות מדהד ל כולהו עדי  פסי
 יל״פ ללייק מלכייל ליה כהלי הנך וקרי להו
 פסולין, משמע לאפי׳ יוכל לכוון עלותו יש כו
 פיסול, וכמו שלתה לעיל ל״ה ונתחלש, פי׳
 הא״נ מטעם זה. אכל ק״ל מאי פליך לילמא הא
 מני ל׳ יהולה לפוטל סומא, מכל המצות והלינין
 ככ״ק (פז.). ללכאולה נלאה למפני זה פריך
 כעלכין שם לל׳ יהולה מהך כלייסא משוס ללא
 אתיא אלא כוותיה. (רש־־ש)
מר י למי ״ ל לר ״ . דאלת״ה ה  ד״ה נאמן
. כצ״ל. >רש״ש) ׳ ר כו  הכי כל בכו
ל אשתי. א״נ לבר  ד״ה האומר תטו
. וקמ״ל רתיטול הוא לשון ׳  מכתובתה כו
 מתנה ולא לשון ילושה, עי׳ נ״י. !רש״ש)
ר פרוע. עיין ט ש ה ת. ד״ה נשבע. ש ספו  תו
 נס׳ קצות החשן ס״ל סק״ג. !ג־ מהרש״א)
. כי טען בהדיא. נ״נ יעדן תוס׳  בא״ד
 כחונוח י״ט ע״א ל״ה מולה, ולף כ״ח ע״א
 ל״ה קיום שטלות, ולף צ״נ ע״כ ל״ה לינא,

 ובתוס׳ ליש גיטין, ונמס׳ נ״מ לף י״ל ע״נ.
 ורבייפ)

׳ טעמא  ד״ה אבל. אירתותי מירתת כו
. כצ״ל. ;רש״ש) ׳ ם דמירתת כו  משו
. כצ״ל ׳ ו דעתן תו ליכא כו דו ל י . והג ד  בא״
 כלא וי. (רש״ש!

 דף קכט ע״א
 גמרא. לאפוקי מדרבא. עיין ככללים.

 (מא״נו

 תנחן שדה פלונית. טלושלמי כאן ה״ל א״ר
 הושעיה תנתן לאיש פלוני ילושה שהולשתיו [זהו
 נתתלה] יילש איש פלוני מתנה שהולשתי [זהו

 נאמצע] יירש פלוני ירושה שנתתי. זהו כסוף.
 (יפ״ע)

רא״א ל״ק. טרושלמי  רבי יוחנן אמר קנה ו
 כחונוס ספ״ו החליפו שטתן לר״א אמר נשט
 שלוח לשני כ״א גס זה שנכחנ לו נל׳ ילושה קנה
 ור״י אמל זה קנה וזה לא קנה. (יפ״ע)

 אנחתה לן חדא כוי. חולין(קל״ז כ׳).
 ירש״ש;

 האומר תנו שקל לבני כוי. נלאה לי לכלשון
 כזה כאנו למחלוקס ר׳ יוסי ורמז שהטאו הסוס׳
 כחגיגה (ג.) ל״ה חרש מהירושלמי ע״ש ללרכנן
 ינחן שקל לכל אחל ואחל ולל״י שקל כין כולם,
 ועמש״כ כעלכין(לג כי) כס״ל. (רש״ש!
ש לקיש. אבל אם אמר רי  רשב״ם. ד״ה ו
י נ י ופלו נ ׳ והנהן להם שדה פלו  כו
. כצ״ל. (רש״ש< ׳ ירשום כו י  ו
׳ בקונטרס ת. ד״ה אי. כדפי ו ספ  תו
. ׳ לא ממעט כו ר ו ש ן כ י בראשו ש י ל ש  ד
 כצ״ל. ירשייש)
ל אין הלכה כרבא. כה״ג ״ ל  בא״ד. א״כ ה
 איחא כשכועוח (לח.) ושמואל על לאולי ליה
 אולרי ליפלוג עליה איפלוגי. (רש׳־ש)

 דף קכט ע״ב
 גמרא. והוא מפרק לה. כירושלמי כחוטח
 [ספ״ון משני ללא יירשו חנן כ״א יטלו ולא משני
 כהכא, וענו״י להילושלמי לשטחו כפ״ל דכתוכוח
 הי״א וכאן ה״ו לל״י כן כלוקה לא אמל כ״א כן
 כין הכנים כו׳, והחס כספ״ו מוקי למחט׳ לשקל

 כאין לה אחין, א״כ אין סועלח מלעח ליכ״כ.
 (יפ״ע)

. ילושלמי כחוכוח פייט ה״א, ני ך לפלו  ואחרי
 לק׳ ה״ח ע״ש. ויפ״ע)

. כחוכוח מח ע״כ ל״ה ׳  תיובתא דכולהו כו
 חיוכחא, [ועיין מה שכחכחי ככללים].

 ולבוש, מא״נ;

ל ותםברא ״ ר  לימא נמי תיהוי תיובתא ד
. לכאולה מאי אולמיה לרכא טסי ׳ ר כו הא״  ו
 מל״ל גוסיה ומכולהו אמולאי טמא לגם הוא
 איתותכ. וע״כ צ״ל כסי׳ הלשכ״ס ואם איתא כו׳
 לא ססקינן הלכתא הכי. וש״מ למילתא ללכא
 כזה נתקבל לכעלי הש״ס להלכה. וכזה מיושטם
 לכלי התוס׳ לעיל (ה כ׳) כל״ה ואסי׳ ממה
 שהעילוסי עליהם שם. (רש״ש)

 ע״א - דף קכט ע״ב
 לא תיישינן לקנוניא כלל לאס היה לוצה לעשות
 קנוניא על הלקותות היה עושה קנוניא ככל התוכ
 ונא יכלי למימל אנן אעלים קא סמכינן רק כתצי
 השני שכוסל הלוה, ומ״מ צ״ע כזה וכמקום אתל
 יטאל כאליכות כזה כעז״ה]. ומה שנסן הלגמ״ה
 ז״ל טעם למשו״ה צליך המלוה לשכע משום
 להלוה מודה כמקצת, וכתכ ע״ז כלל לכל היכא
 לאס היה מלוה ע״פ הי׳ הלוה נאמן כלא שטעה
 כגון ככוסל הכל ככה״ג כשטל גוכה המלוה כלא
 שטעה ףל״ל כליכא עילי סלעון], אכל אם הלוה
 מולה כמקצת לכמלוה ע״ס תייכ הלוה לשכע
 ש״ל כה״ג כמלוה כשטל צליך המלוה לשכע
 וליטול, ולכאולה לכליו תמוהים לכלפי לייא
 לטון למולה כמקצת ליעא טענתיה ללוה, להא
 כמלוה ע״פ צריך לישכע ש״ד א״כ כשטל כ״ש
 לנאמן המלוה כלא שטעה. ונלאה דמ״מ ריעא
 תזקה לשטלא טלי מאי געי ככה״ג, להא השטל
 ע״כ היה צליך להטת כילו לק להיה צליך למכתג
 תכלא, א״כ אס טעין הלוה ללקת שוכל ואכל
 ממנו טענתו טענה לעטן לצריך המלוה שטעה,
 לע״ז לא מצינו כש״ס ההיסוך מזה, להסס ככ״מ
 לא קאמרינן רק לאין הלוה נאמן כטענה זו,
 וקצת לאיה לזה מהא לאיסא כטוש״ע כר״ס
 ק״מ לאם לא החזיק הקלקע ג׳ שטס וטוען
 להיה לו שטל ואכל לאף לאין טענתו טענה
 ואינו נאמן מ״מ צליך המעלעל לישכע היסת
 ונוטל, ואף להסס הד תזקה לקלקע לאינו חזקה
 גמולה ומכ״ש מילון לילן להלוה מותזק כממון.
 וכשהצעתי פי׳ הלגמ״ה הנ״ל לסט הלכ הגאון
 הגלול מוהר״ר יוסף לפ״ק נ״י העיל על לכלי
 לגמ״ה להיאך אפשל דמניתין להמלוה לישכע
 גגל עלים המעילין לפלוע הוא, לנהי ללא
 מהמט לגט לוה משום למכתיש להו מ״מ לכו״ע
 כשלים הס, ועול להא יפסלו אותו לעלות
 ולשכועה אח״כ. ואכן לענ״ל אינו קושיא כ״כ
 דהא כשטעה שנשכע הנחכע נגל ע״א ג״כ
 מכואל כשו״ע סימן ל״ד סעיף כ״ז לאחל
 שנשגע מצטרפין הכע״ל והעל לפוסלו, ואעס״כ
 נשכע ולא איכסח לן גזה מה שיססל אח״כ כיון
 שהוא רוצה לישכע, וה״נ לכווחיה. ואי משוס
 להוי כנשכע לשקל ליש עלים לסנינו המכחישים
 אוחו, הלי מצינו כיוצא כזה ממש כסי׳ ע״א
 סעיף ה׳ כהגהח הלמ״א ז״ל לאס פלעו חחלה
 כעלים מאחל שהאמינו נגד עלים אין לו עליו
 לק שכועס היסח, והוא מלכלי הטול כשם
 הלא״ש והל״י כן מיגש זצ״ל הלי למניחין אוחו
 לישכע נגל העלים, ואף לפי מש״כ הש״ך שם
 כסקי״ג למיירי לטוען סטלאי, מ״מ הוי הכחשה
 מעלים להא הם מעילים לעל אוחו לכל סלעו,
 וכמו שהקשה החומים שם כסק״ו, ואין להשיכ
 על זה מלכלי ה״ה ז״ל כפ״ו מהל׳ טוען ה״ג
 שכ׳ שם להוכיח להיכא להוחזק הלוה כפרן נוטל
 המלוה כלא שטעה, לאם איחא לצליך שטעה
 היאך מקכלין שכועתו נגל שני עלים עכ״ל,
 ללכאולה הוא סתילה ללין הנ״ל. אכל כאמת ככל
 העיל כזה המ״ל ז״ל שם ותילץ לשאט התם
 להוא שטעה כלי ליטול, אכל הכא כסימן ע״א
 גט נאמנות היא שטעה כלי ליסטל, וכוונתו
 פשוט לגט נילון ל׳ ה״ה לאס לא היה יכול
 לשכע כגון שהיה תשול לא היה נוטל כלל, וא״כ
 כשטעה כזו להעלים מכתישין ג״כ אינו יכול
 ליטול, אכל מילון לין לסי׳ ע״א הנ״ל לאס טמא
 לאין מקכלין שכועתו יפטל לגמלי, כמו כתשול
 למכואל כש״ס כ״מ לאם היה תשול פטור,
 והלכך עליף טפי שישכע לאולי לא ילצה לישכע
 לשקל וישנם, ואף אס ישכע אינו לאיה להוא
 נשכע לשקל ללילמא הוא טוען אמת והעלים
 אומלים שקל, [ולא למי לחשול לאין מניחין אותו
 לישכע, משום כיון לחשול הוא אמלינן לכוולאי
 ישכע לשקל ואין חועלח כשכועחו כלל],
 [והקצה״ח כסי׳ ע״א כחכ עליו לאינו מכין
 החילוק כזה והניח לכריו כצ״ע, ולענ״ל לכלי
 המ״ל כלולין וכמש״כ כעז״ה]. וא״כ מילון ל׳
 לגמ״ה נמי י״ל לס״ל כלמה, הלמ״ה כטול כסי׳
 צכ לכיש שטל מקדים כילו והיה חשול אף כסוגס
 שטלו נוטל כלא שטעה. וא״כ כנילון לכרי
 לגמ״ה שסיל מקכלין שכועסו ללמי כמו שנשכע
 לפטור ולו״ק, וכזה עולין לכרי רגמ״ה ז״ל כמין
 חומר כעז״ה. ונ״ל לאס חסס המלוה י״ל לקים
 לי כלגמ״ה ז״ל, ואף לכתכ הש״ך ככ״ל לאין
 יכול לטעון קים לי כמקום שלטם תולקים, מ״מ
 ככל ילוע דדכלי לגמ״ה לכט קכלה הס מתכמי
 הש״ס וכמש״כ לעיל ומ״מ למעשה הלכל צ״ע.
 וזכות הלגמ״ה יעמול לי ולכל משפתתי לתליצגא
 מלתיה כקושטא וה׳ אל יציל מפי לכל אמת על
 מאל אכיה״ל. וחש״ל)

 בבא בתרא דף קנח
 מתצה קאי על המלוה, לאינו גוכה לק מתצה
 ואוחו מחצה אינו גוכה לק מכנ״ח. ואף לטפי
 היה נלאה לפלש לקאי הכל על המלוה, לכן
 משמע סשטא ללישנא לקאי הכל אאלס אחל
 וכמו לין גשכע וגוכה מחצה לחנינן לעיל (ע:)
 גט שטל כיס היוצא על היתומים לקאי הכל על
 המלוה, היינו משום לא״כ צליך לסלש לגוכה
 מתצה ממ״ת לכל מתצה שמולה הלוה לגוכה
 אסי׳ מנכסים משועכלים, וא״כ הו״ל לסלש
 כהליא לגוכה מתצה מנכסים משועכליס ומתצה
 מכנ״ת, והלכך טסי טתא להו ללתוק לנשכע קאי
 על הלוה ולצללין קתני. [יעי׳ כש״ך סי׳ ס״כ
 סקל״ז ללעתו שם ללוקא כמלוה כשטל צליך
 הלוה לישכע משום להעלים מוכתשיס מכת
 השטל, אכל כמלוה ע״פ א״צ לשכע למסייע ליה
 עלים וללא כהכ״ת ע״ש. ולכאולה נלאה
 לאשממיט מיניה לכלי הלא״ש ז״ל כליש כ״מ
 גט הא ראמרינן שם מה לפיו שאינו כהכתשה,
 לפי׳ שם למיילי לענין שטעה ראם נתתייכ
 שכועמ מולה כמקצס ואסי׳ כאו עלים את״כ
 ואמרו שאינו תייכ כלום מ״מ צריך לשכע משום
 להוא כעצמו מכתיש להו ע״ש. וע״כ לכמלוה
 ע״פ מיירי, לכמלוה כשטר איך תייכו לו כ״ל
 שכועה מקולס קולם שכאו העלים הא הלוה
 אינו נאמן נגל השטל כלל, ועול לאין נשכעין על
 כסילת שעכול קלקעות. ולציתי ליישכ להש״ך
 מיירי כאופן מא הוי הכתשה גמולה כגון
 לאומל סתם לפרעתי מתצה, וכמו שכתכ
 ככעה״ת שם למיילי ככה״ג ולפיכך נאמן הלוה
 כשטעה ע״ש. ולכלי הלא״ש י״ל למיילי
 כהכתשה גמולה, אכן מלכלי הל״ן והג״י שהוכא
 ככ״י וכש״ך שם שכתכו הטעם למשו״ה צליך
 לישכע משום שהוא ססלס, ולא כתכו משום
 שהשטל מכתישס, מוכת להליא לגם כמלוה ע״פ
 צליך לישכע ולו״ק ולכלי הש״ך צל״ע. והגה ככאן
 כאתי למלאות לכלי אשל כתכתי כשולי הדף
 [קכח ע״כ] חחת סי׳ לגמ״ה, שבסוף המסכת
 יטא טאול ללכלי לטנו [כי כל ההגהוח הנלפס
 כשולי הלף על פי׳ לכ גסים גאון ופי׳ הל״ח
 והלגמ״ה ז״ל הכל מאסי יצאו הלכלים כעז״ה,
 ואס כאיזה מקומות שגיתי כהמת לכליהם
 הקלושים הגה ה׳ הטוכ יכפל כעלי, וככל אמל
 הכתוכ שגיאות מי יכין וגו׳ ומי שילין אותי לכף
 זכות המקום ילין אותו לזכות]. והנה כל מעיין
 כלכלי הלגמ״ה ז״ל כאן ילאה לשיטה חלשה יש
 לו ללכינו ז״ל כאן כסוגיא זו, ומפלש לנשכע
 וגוכה מחצה קאי על המלוה, [והא לאמלי׳
 לגוכה מחצה ממ״ח צליך לפלש למלכל לגוכה
 מחצה שמולה הלוה ממשועכליס גוכה נמי עול
 מחצה השטח ממ״ח] וגוכה כל החוכ כאמח,
 והנה פשוט שטעמו כזה משום להיה קשה לו
 לפלש לנשכע הלוה טון להכחיש לעלים הרי
 נשאל השטל כחוקפו, וכמו שהקשו החוס׳ כאן
 כל״ה נשכע להיאך יהיה נאמן נגל השטל, ומה
 שחי׳ החיס׳ ע״ז משום להשטל אינו מהקיים כי
 אם על פיו ככד הקשו כעצמם ממודה כשטל
 שכחט למ״ל לא״צ לקיימו, והוצלכו לחלק
 טניהם. ומה שחי׳ ככעה״ח כשעל ח׳ משוס לכל
 היכא להלוה אומל לפלע מחצה כטל ליה חזקח
 השטל, לע״כ היה צמך להניח השטל טלו ע״ ש,
 ככל חמה עליו הש״ך שם מסוגיא עלוכה לסו״פ
 השואל לף ק״ג לאמלינן שם להליא לאיכעי ליה
 למכחכא אגטה א״נ למכסכ ליה חכלא ע״ש. וגם
 מה שחי׳ שם כשם הל״י הלוי כיון לאיכא סהלי
 לסריעא כולי שטלא איכטל ליה שטלא, ככר
 הקשה ע״ז ככעה״ח כעצמו שם כשם הראשונים
 ז״ל לטון לפסל להעלים למה נפסל השטל על
 פיהם והוצלכו ללחוק ללא הוי הכחשה גמולה
 לאפשל לאינו זוכל יוחל ומ״מ הוי הכחשה קצה
 לעטן לצליך מיהח לישכע וכמו שחי׳ הל״ן והנ״י
 ז״ל והוכא ככ״י שם, וכל זה לחוק למ״נ או להוי
 הכחשה גמולה או ללא הוי הכחשה כלל. וע״כ
 צ״ל לגט כע״ל המכחיש לא אמלינן ליש ככלל
 מאחים מנה משום לכע״ל מיק טפי, [ומזה
 סייעחא כאמח ללכלי הלכוש עיל שושן כסימן ל׳
 כסעיף כ׳ לכמן לע״א אומל מאחים ואחל מנה
 לגוכה מנה לוקא כהמלוה חוכע שניהם וללא
 כהסמ״ע שם כסקי״א שהשיג עליו ולו״ק
 הטיכ], וא״כ הללא קושיה הלאשונים ללוכסיה.
 ומכל זה הכליח להלגמ״ה ז״ל לסלש להמלוה
 נשכע ונוטל כל השטל, משום להשטל גשאל
 כחוקפו כאמח כמו שלא היו עלי סלעון כלל, רק
 למחצה שכוסר אינו גוכה לק ממ״ח משום מכלי
 לקוחות למימל אנן אעלים סמכינן, [והא לגוכה
 החצי שמודה הלוה ממשועכלים ולא חיישינן
 לפלעון ולקנוניא, נלאה לאסשל לכמודה כמקצח

 הגהות
ן לכל דין שבעולם. נ״כ לי . ופסו ד  בא״
 משמע לס״ל לככה״ג אינו מועיל קכלה. וז״א
 דגהדיא מטאל בסנהדרין לכ״ל ע״ג אמל לכא
 קיגל עליו קלוג או פסול לאחל גמ״ד א״י לחזוד,
 הלי אף פסול מועיל קכלה וכ״כ המ״ף שם מהך
 ליוקא. ועול הימה לאף לועה כהמה גסה מ״מ
 פסול הוא לכל לין שכעולם משוס ללא גמילי
 וכמ״ש בסנהדרין לכ״ה ע״ב ואס של כיון
 לססולייהו משוס ללא גמילי וא״כ כיון דכסב
 המללכי בשם הה״מ שם, יכן פסק בש״ע סי׳
 כ״ב לבטעו אז יכול לחזול לק בלא טעו מהט
 הקכלה, א״כ כיון ללא טעו חשוטן הם ככשליס
 להא הולו כהלכה. אך כל״ז מאל חמוה לי על
 הלשכ״ם שכחכ ללועי לקה גזלנין וססולין לכל
 לין, להא אף לועי גסה ססולין לכל לין כי
 מסקינן כסנהללין דכ״ה ע״כ, כך כמגדלי איכא
 חילוק טן גסה ללקה וכא״י וכלפסק כש״ע סי׳
 ל״ל, ועול חימה להא לוקא לועה כהמה לילי׳
 פסול אכל לעלמא כשל, א״כ יכול למינקט אף
 לועי צאן וככהמומ לעלמא. אך זה י״ל לאי הוה
 נקט לועי צאן הוה אחי למיטעי אף ללועי
 כהמוח לילהו מכשלי, לכך נקיט לועי כקל לאף
 כלילהו אינן פסולין. אך ז״א לאף רועי כהל
 לילהו פסונין כלועי צאן ואין חילוק כיניהם כלל
 וצע״ג. ;מל״ה)
. ׳ ן מן העבדים. בע״ח שמת כו  ד״ה גובי
 קלי כע״ח להלוה, ובסמוך כ׳ לאין כע״ח סומך
 כוי, ול״ל המלוה ועמש״כ ככ״ק (לג.). ורשייש)
ן ב״ח סומך. נ״כ כ״כ הסיס׳ . דאי  בא״ד
 טכמוח צט ע״א, ויעיין מ״ש החיס׳ ככ״ק לף
 י״כ ל״ה אנא. !רב״פ!
. וכמו ׳  ד״ה ונתחרש. א״נ נשתתק כו
 כיכמוח (קל כ׳) כמשנה החלש כוי, ואמרי׳ שס
 כגמלא לפי שאינן כואמל ואמלה. !רש״ש)
 דאי בנשתתק מיידי. עי׳ קצוח סמ״ו
 סקי״ט. (ג׳ נזהרש״איו
ן לו בנים. ן שאי ו כג . ו  ד״ה ומתה בתו כו׳
 נ״כ צ״ע לזהו לעת ר״י שם, ואין הנכה כן אלא
 כלמן לפליגי עלי׳. !ר״׳א וובר!
. לכאולה ׳ ן לו בנים כו ן שאי ו כג . ו  בא״ד
 שנה משנתו כל״י שם לל״ה כוותיה. את״ז
 מצאתי לגה״ש שהלגיש עליו כזה. אולם עי׳
 כעלכין שם וכתל״ה על שלא נעשה ותראה
 שהמן עמו. 1דש״ש)
. ׳ ן לו בנים הימנה כו ן שאי ו כג . ו ד  בא״

 עי׳ סומים סי׳ לג וברכי יוסף שם מ״ש כזה.
 (נוהרש״ם)

. אפי׳ קודם שבועה ת. ד״ה ה״ג ספו  תו
. נ״כ ע׳ לש״א שכסכ ׳ ן כו ב גמר די  חשו
 לקושיא לאשונה הללא לי׳ מנ״ל לסכר הלכה
 כתכמים. ולענ״ל יש ליישכ להנה שם כמשנה תני
 עול הי׳ תייכ לתכילו שטעה וא״ל לול לי כתיי
 ראשך רמ״א יכול לחזור כו וחכ״א א״י לתזור,
 וק׳ לל״ל למוקי קולם גמ״ל א״כ לור לי הוה
 גמ״ד, וצ״ל דכהא פליגי ר״י ור״ל לל״י ס״ל
 דזה הוה גמ״ד ולכן ס״ל ללאחל גמר לין
 מחלוקח יל״ל ס״ל ללא הוי גמ״ד ודו״ק. א״כ
 הכא גלש״י ללא גליס ונשכע כ״א נשכע, ממ״נ
 מוכח לס״ל הלכה כחכמים, לאס נאמל לאף
 קולס שבועה חשוב גמל לין א״כ... גס. ע״כ כיו
 שא״ל לול לי הוה גמ״ל [ולל״י] אעס״כ יבו

 לחזול בו, א״כ ש״מ הלכה כסכמים. ואם נאמל
 כל״ל לקולם גמ״ל מחלוקה א״כ ע״פ גם כאן
 כיון ללא נשבע הוי קולס גמ״ל, לע״כ לל״ל אף
 שאומל השבע ל״ח גמ״ל כמו החס בלול ט
 וא״כ מוכח לס״ל הלכה כחכמים לקולם גמ״ל
 א״י לחזול בו ולו״ק היטב, וע׳ בחילושי הל״ן
 לסנהללין שם לף כ״ל. של״ה)

 דף קכח ע״ב
. ר׳ יוחנן אמר אינו נאמן כרבנן  גמרא. ו
 טלושלמי קדושין פ״ד ה״ז משמע דר׳ יוחנן
 ס״ל כל׳ יהולה. 1יפ׳יש
 בכור הוא. לעיל קכז ע״ב ל״ה נאמן. ומא-נ)
׳ הרי זה דו כו ח על חבי ״ ט  המוציא ש
. עי׳ בט״ז ח״מ ׳  נשבע וגובה מחצה כו
 סיס״י פח מהא דאין נשבעין על בפירח שעבוד
 קרקעיח, יעי׳ חחס סיפר חח״מ סי׳ עב, ועי׳
 שואל ומשיב מהדורא ג׳ ח״א סי׳ שצג מהא
 דקדמה הודאה לחטעה. ומהרש״ם)
. ץ ר  הרי זה נשבע וגובה מחצה מבני חו
 נ״ב הנה הרשב״ס וכל המסרשים ז״ל [זונת
 הרגמ״ה ז״ל בפירושו כאן] פירשו דנשבע קאי
 על הלוה, דנשבע ש״ד כדין מודה במקצס. וגובה



 םח הגהות בבא נתרא דף קכט ע״ב - דף קלב ע״ב וחידושים
 ע״ב ד״ה ואלו, כתובות נד ע״ב רש״י ד״ה
 דנייתד, ודף נה ע״א ד״ה לכוחב ועיין צה ע״א,
 קדושין מט ע״ב ד״ה דברים. ימא-נ!
. כה״ג בב״ק  ונמצאת קרחת מכאן ומכאן
 (ס 3׳). (רש״ש)

. בירושלמי פ׳ מ ר נחמן הלכה כרשכ״ ״ א  ו
 אע״פ ה״א אמר כן ר׳ יעקב בר אתא, ואיתא
 שם דהיא ראב״ע [שם ר״פ] היא דרשב״מ
 דתרריהו משוס אומדנא. (יפ״עו
 דתיפוק עלה קלא דכתבינהו ניהלה
 לכולהו נכסיה. ב״ה ני׳ התום׳ לקמן (ק״נ
 3׳) וכ״ה ברי״ף ורא״ש. (רש״ש)
. מתני׳ היא בפאה כרשום מליון, ש ״  קרקע כ
 ובירושלמי שם ה״ז פלונתא דרב ושמואל וריב״ת
 כבכאן, רק דשם ליתא בדברי ריב״ת באומר לה
 כו׳ רק ריב״ת אמר מקולי כתובה כוי, ופי׳
 הפ״מ דטעמא דרב ושמואל קאמר. ול״י למה
 נטה מדרך הפשוט דמבואר כאן וס״ל דל״ב לא
 מזכה להן ע״י ולא מחלק רק מקולי כתובה,
 וע״ש עוד טעמא דריב״ח לא סוף דבר מנה
 ומאחים בו׳, וסי׳ שם הפ״מ דלטעמיה יש להיוח
 הדין כך. ובענ״ד נ׳ עסמ״ש בירושלמי כחובוח
 ספי״ב ובפ׳ הנזקין פ״א דסליגי ר׳ ירמי׳ ור׳
 יוסי בכחובח אשה בזבוריס אי קאי נם על
 התוססח בחובה, וסבר שם ר׳ יוסי לנס התוססת
 בזבוריס והיינו ר׳ יוסי בר׳ תנינא, וקרי ליה נ״כ
 סתם לסעמים וע״כ מסיק ראיה שס להוא
 לטעמיה דס״ל מקולי כתובה וכן יתסרש בסאה
 דהוא לטעמיה, והס״מ סי׳ גס שם כמו שסי׳
 בסאה ושם הלא מוכת מ״ל לאתר שאמר ור׳
 יוסי כר׳ יוחנן [לכולל גם התוסס׳ בשהסה כ״ה
 שטס] מסיק דתנינן תמן והוא ראיה. ויפ־ע)
׳ם. ד״ה בעי רבא בבריא. א״נ  רשב׳
ם ׳ דאי משו  מהיום ולאחר מיתה כו
. ואי משוס כבודה ׳  כבודה הא קאי הוא כו
 לאחר מיתתו למה מיהר לתתה מהיום. (רשישו
׳  ד״ה גובה. ומיהו האי דקתני למחצה כו
ל זו מיפרשה. לכאורה יל״פ כאן ״ צ א ו ו  בז
 דר״ל מחצה או שליש או רביע ישאר לו כמו
 בר״פ המקבל, דכ״ע יהבי בחילחא ואזיל איהו
 דהביה בריבעא ועי׳ חוס׳ שם. (רשי׳ש)
. עסקינן י ״  ד״ה אמר רב במזכה להן ע
. ׳ דר שלה להקנות לבנים כו  שנתנה לו סו
 י״ל דקשיא ליה הא לרב מה שקנתה אשה קנה
 בעלה ואין לה יד לזכות לאתרים כדאיתא בנדרים
 פ״ת בי, ועי׳ ברי״ף ור״ן ס״ב דביצה, ונשאלתי
 בזה, ולזה כתב רשב״ס דאינו מזכה ע״י אשתו
 אלא שהיא נתנה לו סודר שלה. ולשיטת רש״י
 קידושין ב״ד א׳ נכסי מלוג הם שלה ומדים
 שהכניסה הם כנכסי מלוג כמ״ש באה״ע סי׳
 ע״ז ס״ג בהג״ה, או דמיירי שנתנו לה ע״מ
 שאין לבעלה רשות וכדומה. והעירוני דלשיטס
 רשב״ם לעיל ס״ה א׳ יוכל הנותן להקנותו בעצמו
 למחבל, ופי׳ רגמ״ה בזה שפירש כפשוטו, צ״ע,
 ואולי כיון דמיירי במתנת שכיב מרע דהקנין
 לאתר מיתה ואז לא יהיה קטן לאשה לכן מהט
 גם לרב. גס י״ל דהך מתני׳ לא אתיא כר״מ אלא
 כתכמים דר״מ בנדרים שם, ועי׳ לקמן דר׳
 יהודה מסרש טעמייהו לתנא קמא. ימהרש״ם)
. והפסידה כתובתה אם לא כוי. ד  בא״
 כצ״ל. (1־ש״ש)

 דן* קלב ע״ב
ל ל כ ׳ מ ״א אם קבלה כו י  גמרא. תנן ר
׳ עד סופה ובסי׳ רשב״ם וסיס׳. ועי׳  דת״ק כו

 בסוגיא דביצה (לא.).
. בירושלמי [סאה ס״ג ה״ז]  תיובתא דכולהו
 משמע דהונת לו קושיא זאת, דתכן משוס
 דבחוספתא פ״א דפאה איתא שם ל׳ ר׳ יוסי
 דסליג כך א״ר יוסי בד״א בזמן שקבלה עליה אבל
 לא קבלה עליה מה שנתן גתן וגובה כו׳, ע״ש
 א״כ מוכת דלת״ק ל״ב קבלה ור׳ יוסי סבל דל״מ
 כחיבה כ״א קבלה דוקא וגס מתני׳ יססרש כן
 ול״ק. (יפ״ע)
. לעיל קלא ע״א, י ׳ מטלטל  בברי האיך כו
 וע״ש קנ ע״ב ד״ה מטלטלין. שא-נ)
דאי לא קאמינא. (3״3 קנ ע״ב) י ו  מטלטל
 חוס׳ ד״ה מטלטלין. ;לבוש)
׳ם. ד״ה מכלל. דהכי הוה להו  רשב׳

. כצ״ל. ׳  לתרוצי כו
ש דברי ר פ . ל ׳ י אימתי כו  ד״ה אמר ד״
 חכמים. נ״ב מכאן קשה על בעל יבין שמועה
 שכמב לוקא היכא לל׳ יהולה קאי על דברי

 לש״י ל״ה ל׳ נתן, מנתות מל ע״א ל״ה לבית
 מללשו, הוליות י״ג ע״ב. (מא״נ<
לדות היחה בי והעזתי פני בנתן הבבלי  י

. עי׳ אמי מילואים סי׳ קיא סק״ח. ׳  כו
 (מהרש״ש

ן. צ״ל [כתובת] בנין  דקיימא לן בנין דכרי
. (יעב״ץ< ן  דכרי
 ירתון תנן. כחובוח נב ע״ב ל״ה ירחון. (מא־״
ן למאן דאמר יםבון י בי פ לאבי ״ ל ר ״  א
. עי׳ שער המלך פי״א ממכירה. (וזהרש״ם< ׳  כו
ו בעולם. עי׳ ירושלמי כחובות נ  לדבר שאי
 פ״ד ה״א. (יפ״עו

 בנן נוקבן. ירושלמי יבמוח פט״ז ה״ג, כחובוח
 פ״ל ה״ח הי״ב, פי״ב ה״א. דפ״ע)
כל לזה רושה ו  והוה לזה במתנה ולזה בי
 בירושה כו׳. הא דמעיקרא מקרים מתנה
 משום דבה עסיק ואמי דהיא מן נוקבן כו׳
 דאיימא, ומסיים בהקדממ ירושה דכן הוא סדרן
 בממטמין דשם. ירש״ש)
. והיה לכם ד  רשב״ם. ד״ה שהוא חנאי ב״
לא אליבא  לשנות משנתכם כד״ה ו
 דיחידאה. ואע״ג דרבי פסק להדיא כוומיה,
 מ״מ טוב יומר לאוקמי ממגי׳ כד״ה כ״כ לקמן
 בסוף הסוגיא. וכה״ג כמבו המוס׳ בגיטין(יג.)
 ד״ה והא, ולקמן(קמט ב) ד״ה דמא. אך ק״ק
 הא דק״ל ימידאה דהרי גם ראב״ע לקמן כוומיה
 אזלא כדסי׳ הרשב׳׳ס שם וכן סרש״י בכמובומ.
 ומכמים דיבנה משמע ג״כ דהסכימו עמו בזה.
 ובאממ אין הכרס לסרש כן בדראב׳׳ע דאסי׳ אס
 מנן יסבון אין להם מדיו. (רש־ש;
ן תנן. ואם מכר ל רבי יסבו ״ א  ד״ה ו
׳ כצ״ל. (ו־ש״ש) י טרפא כו  לאחר מכן הו
. דבלא שום ׳  ד״ה לאו מלתא היא כו
 דיוק. נ״ב של רב פפא. !ר״ש מדסוי)

 דף קלא ע״ב
ש דרש. בירושלמי יבמות ר ד ו מ  גמרא. ז
 [פט׳׳ו ה״ג] וכמובומ [פ״ד ה״מ הי׳׳ב, פי״ב

 ה״א] משיב הט מנאי דעבדי כמובה מדרש.
 ;יפ״ע)

׳ אשתו  הכותב כל נכסיו לאשתו כו
 ארוסה. גיטין דף יג, ב״מ דף יז, לקמן קלב
 ע״א. ;מא״ו!•

 רשב״ם. ד״ה לעולם. דקכתיכ בה ירתין
. בצ׳׳ל. ורש״ש! ׳ ׳ ומיהו בעיא דרבא כו  כו
. לא עשאה  ד״ה הכותב כל נכסיו לאשתו
 אלא אפטרופא. כצ״ל. גרש-׳ש)
׳ דרבא בעי ׳ד. וכן הא דתנן התם כו  בא׳
 עלה נמי כוי. כצ׳׳ל. (רש״ש!
. כ״ה לקמן(קנ ׳ דוקא כל נכסיו כו . ו ד  בא״
 בי). (רשייש!

ן בכתובות (קג.) ואת נ . כדאמרי  ד״ה ה״ג
. כצ״ל. >רש־ש< ׳  לרבות כו
ן ן לו אחי א בנו ואחר. ואם אי ט י ש  ד״ה פ
. מימה ׳ ם אפטרופסות כו ׳ דל״ ל משו  כו
 דכיון שאין לו אמין א״כ ממ״נ הנכסים שלו, ואין
מ לענין מזונומ האשה דאם כוון לשם ״  לומר מ
 ממנה אבדה מזונומיה דאין מוציאין למזון האשה
 מנכסים משועבדים, דהא מסקינן לקמן
 דמממנמ שכיב מרע מסקינן. וצ״ל דמיירי בקטן
 ומהיום (ועיי שו״ע מו״מ סי׳ רמו ס״ז
 ובסמ״ע), וכה״ג ע״כ איירי האי עובדא דמלמא
 לברס כו׳ דלקמן(קלב בי) ע״ש בפי׳ הרשב״ם.
 !רש ״ש)

׳ או שקבל . הג״ה בנו ואחר כו ד  בא״
׳ דרוצה ן את בן אשתו כו ו ז ו ל  עלי
. לכאורה ׳ או בן אשתו ו אותו כו כבד  שי
 מאי נ״מ לבן אשתו ממ״נ יירשנו בנו ומזונותיו
 לא יפסיד אפי׳ אם נתן לבנו משוס מתנה שהרי
 הוא כבע״מ וניזון אפי׳ ממשעבדי כדתנן בר״פ
מ אס אמו קייממ למזונומיה ״  הנושא. ד״ל מ
 וכמש״כ בסמוך. (רש״ש׳

 דף קלב ע״א
 גמרא. בבריא היאך. (ב״ב קלג ע״א)
 לשב״ם ל״ה א״ל. !לבוש!
. (ב״ב קנ ע״ב) מוס׳  כתב כל נכסיו לאשתו
 ל״ה ואלו. (לבוש)
 נכסיו לאשתו תגבה כתובתה. לעיל קל
 ע״א, ודף קלא ע״ב וע״ש קלנ ע״א בלשב״ס,
 ולף קלז ע״א ל״ה המזילו, וע״ש קנ ע״א, ועיין

ל נמי הכי לעי ב״ב. ו  ד״ה הלכה כדי
׳. הוא כלף (קכמ 3׳). (רש״ש) נן כו  אמרי

 דף קל ע״ב
׳ בכור ט כו ו ש ׳ ומה פ ל כו כו  גמרא. שי
כל לבכר. לא ו ל לא י ״ כ ת ״ ש ׳ לא כ  כו
 מצאתי מפורש אס יוכל לקממ ממנו מלק
 פשיטומו, דלכאורה מלמו זה שוה למלק שאר
 אמיו. או אולי מדכמיב צא יוכל כו׳ כי כו׳ לממ
 לו פי שטס משמע דלא יוכל לגרוע ממנו מפי
 שנים. או נאמר דמקשיגן ב׳ מלקיו להדדי עי׳
 לעיל(קכל•). 1רש״ש<

ן הוא. ספרי מצא רטז. ל והלא די כו  שי
 (יפ״ע!

כל לבכר. עי׳ ססרי שם, והנה ו ל לא י  ת״
 לריב״ב דבסשוט מהט ל׳ ירושה בראוי ליורשו
 נגד בכור ל״מ ל׳ ירושה אבל מתנה מהט, אבל
 לרבנן דל׳ ירושה גם לפשוט ל״מ א״כ האי לא
 יוכל לבכר גם בל׳ ממנה ל״מ ולעיל תנן דבמתנה
 ד3מו קיימין. ונ׳ דזהו דמהשה בירושלמי אמר
 לון ר׳ מגיי ולא קרי׳ הוא לא יוכל לככר, היינו
 אפי׳ ממנה, א״ר אלעזר העכודה שיכול אלא
 שאינו רשאי אי כן יכול משוס ממנה כוי, פי׳ כיון
 למשמעומ הקרא דבדיעבד מועיל אמירמו ע׳׳כ
 בל׳ ממנה לאי בל׳ ילושה ל״מ. (יפ־ע)
ר ינאי אמד רבי ז אר״א אר״ח א״  אר״
 הלכה כריב״ב. כן הגיה הב״מ, וכ״ה
 בדשב״ס לקמן בדף הסמוך בל״ה ושמע מינה
 ושם ע״ב בד״ה לעולם. וצע״ק לבב״מ (סה ב׳)
 משמע לל״מ גלול מל׳ ינאי לקאמל שם ול׳ ינאי
 אצל ל׳ חנינא. 1רש״ש)
לא מפי ד ו ן הלכה לא מפי למו י  אין למד
 מעשה כוי. עי׳ ילושלמי ס״ב לסאה ה״ב
 בסופה, ופ״א לחגיגה ה״ח בסוסה, ועי׳ חשו׳
 אלי׳ לבי עילאי חיו״ל אמי זכרון סי׳ יג מחשד
 לשכ״א סי׳ שלה, ומב״ש סי׳ שא, ולש״י נלה ו׳
 ע״ב, ול״ן פ״ג לפסחים וכמה לוכסי בזה, ועי׳
 חכם צ5י סיס״י סא. (נןהרש״ם)
 מעשה רב. לעיל סג ע״א, שבח כא ע״א, וע״ש
 מט ע״ב, וע״ש קט ע״ב ברכוח מח ברא״ש,
 ע״ז ס ע״א ל״ה הוה, יבמוח מט ע״א ל״ה
 שמעון, יומא מא ע״א ל״ה שיכול, ב״מ לג ע״ב,
 סוטה כב ע״א, גיטין כב ע״ב ל״ה הלכה, סולין
 כב ע״א ל״ה שיכול, הוליומ ב ע״א ל״ה הכא
 מתקינן, עלבין ו ע״ב, נדה [סה ע״ב], זבמים
 ס״ט מ״ג במ״י. (מאי-ו)
לא מפי מעשה. דהרבה  רשב״ס. ד״ה ו

ד ממעשה. כצ״ל. ן בדבר הלמו  טועי
 (ר״ש מדםוי)

ל א ש ן ש ו . דכי ׳ ו לו כו אמר  ד״ה עד שי
. כצ״ל. >רש״ש) ׳ ן כו דעי ו נן י י מעשה ואי ״  ע
. ר׳ אליעזר אומר ד׳ נשים כו׳. ד  בא״
 כצ״ל 3יו״ל. (רש״ש)
בשלשתן תנן במשנה הלכה . ו ד  בא״
. 3שנים האמלוניס לימא כמשנה אלא ו  כדברי
 ככריימא, ואימטיהו 3מוספמא שם 3פ״ה ו3פ״ט,
 ועמש״כ כס״ר כשכמ (פג כ׳) וכרשכ׳׳ס לקמן
ה יורשין. ירש״ש) ״  (קלח.) מ
אמר לו א עד שי ״ ן ר ר  בא״ד. כמו שסד
 הל״מ. כצ״ל. 1רש־ש)
. ס״ד וכ״ה רושלמי ב דפאה י . בפ״  בא״ד
 כחגיגה פ״א ה״ח. דפ״ע)
 ד״ה בטרפות. שחתך הבשר עד העצם
. ע״ש דמוכח להדיא דאף אס נחחך ׳  כשרה כו

 גם העצם כשרה. ונ״ל להגיה עם העצם.
 (רש״שן

. שחתך הבשר עד העצם כשרה  בא״ד
׳. ע״ע רש״י חולין מ״ח א׳ ד״ה שהרי, אכל  כו
 מהחוס׳ כאן נראה דס״ל דרשכ״ס עד העצם
 ועד ככלל, או שצ״ל עם העצם. (מהרש׳־ס)

 דף קלא ע״א
 גמרא. בבריא היאך. לקמן קמא ע״כ ד״ה
 נכסי, [וע״ש קלל ע״כ]. !לבוש, מא״נ)
 בבריא היאך. עי׳ ירושלמי יכמוס פ״ד ה״א
 וכנוע״י שס. (יפ־׳ע)
 שניתם משנתכם כריב״ב. כירושלמי כאן
 ה״ה שאלח ר׳ לר׳ נחן מ״ט הלכה כריכ״כ וא״ל
 ממחט׳ ירחון חנן וא״ל יטלון חנן ואפילו למ״ד
 ירסון חנן כח כ״ד מיופה, וכן גרסי הק״ע ופ״מ
 ככחוכוח פ״ד הי״א. (יפ״ש
. גיטין סה ע״כ  והעזתי פני בנתן הבבלי

 תוך כדי דבור. נדרים פז ע״א, ועיין מה
 שכתכחי חמורה כה ע״כ. (מא״נ<

ר. עמ״ש כזה כ״ק עג ע״כ. ד כדבו  תכ״
 ויפ״ע)

. ואם מתו ׳  רשב״ם. ד״ה הוא מותיב כו
. כצ״ל. ורש״ש) ׳ רש א׳ כו י  י
ל לא ״  ד״ה לא קשיא. והאי דקאמר ד

. כצ״ל. ׳ רושה כו ן י ׳ האי דלשו  קנה כו
 (רש ״ש;

ש שמספקא ליה י . ו ׳  ד״ה והלכתא כו
 כוי. כצ״ל. ירשי׳ש)
ן נמי נ בד כוכבים. וכדאמרי  ד״ה לבר מעו
 בעבודת כוכבים. נ״כ דף מו ע״א, וע״ש דף
 נד ע״ב (ר״ש מדסוי)

ץ ק ז ש ״ ן נמי במם׳ ע נ . כדאמרי ד  בא״
. הוא שם (מו.). (רש׳יש) ׳  כו
ש לדחות דאם י . ו ץ  תוספות. ד״ה חו
. כצ׳׳ל. ;רשיש< ׳  ימסרנו כו

 דף קל ע״א
. בתי תירש. לעיל קיג ע״כ ד״ה ׳  מתני
 אורעה, ודף קכג ע״כ, וע״ש קכו ע״ב ודף
 קמח ע״כ, ערכין כה ע״כ. (מא״נ!
מר אם אמר. נ״כ יעדן חוס׳ יכמוח ב״ב או י  ר
 ל״ו ע״א ד״ה משוס ירושה. (רב״פ;
ב״ב אומר. כילושלמי ל׳ זיטאמיל נלשם י  ר
 ילושלמי פ״ק לקלושין, והוא ט״ס וצ״ל פ״ל
 לקמשין, ומוכא ג״כ ככסוכוס ס״ט ה״א, אך
 שם מוחקו הפ״מ ומגיה תתתיו הלכה כלשכ״ג
 וכן מוחק כה״ה כאן. וכענ״ל י״ל לשייך להענין
 לשם שסילק הכעל עצמו מנכסי אשתו להו״נ
 כמנתיל לכנו שיהיה לו ממנה להו״ל לאד ליולשו
 והוא כל״י כן כלוקה, ועסמש״ל לעוכלא ללכי
 יוסטיני הכי הוה, ע״כ שייך שפיל להענין לשם
 ועמש״ל קיא ע״כ. (יפ־ע!
. (יכמות לו רשו ו י לי  אם אמר על מי שראו
 ע״א) תוס׳ ל״ה משום, (כ״כ קיג ע״כ) תיס׳
 ל״ה אולעה. !לבוש)
ו קיימין. נ״כ רשו דברי ו י י ל  על מי שראו
 דנהי דא״י לעקור נתלה כלשון לא יירש להו״ל
 כמתנה עמ״ש כתולה כלתנן דף קלו ע״ב עכ״פ
 כלשון יילש מהט לומל יילש אתל מכני הכל,
 לנהי לעוקל נחלה מאתמס ממילא עכ״פ אינו
 עוקל כפילוש אלא נעקל מהם ממילא וכח״מ
 לפ״א ס״א. יר״ג ליפשיץ!

. לעיל וכן ׳ רשו כו ו י ר לו ל ״ א על מי ש  ו
 כרי״ף וכמשטות ליתא לתיכת לו וככרישא.

 (רש״ש!

 גמרא. על מה נחלקו על בן בין הבנים.
 תוססתא ספ״ז וכימשלמי כתוכות [פ״ט ה״א]
 וכאן ה״ה ע״ש ר׳ יותנן. ויפ-עו
. ׳ ט כו ״ ר מ ״ א ב״ב ו ר הל׳ כרי כן א״  ו
 כצ״ל כו׳ כמו כסוכה (מו.) וכש״מ. (רש-ש)
׳. וכל לבכר נפקא כו ל אביי הא מלא י ״  א
 עי׳ תתם סוסר ת״מ סי׳ קנ. (נוהרש״םו
. וחומרא ׳ ן כו שי קדו  רשכ״ם. ד״ה ו
. עי׳ תשו׳ הר״ן סי׳ מג, ׳  דרבנן היא כו
 וככ״י א״ע סוס״י קלל, וככ״ש סי׳ לת סקנ״ו
 וסי׳ מט, ותוספות דרמן סי׳ שיל. (מהרש״ס!
ש רי ׳ דקמו  ד״ה טעמא. דהוה מתנה כו
. כצ״ל. (רש־ש< ׳  לאחר כו
י ן ראו אי ל ו אי  ד״ה וכי תימא (בסוסו). הו
רשו עד שתמות בתו ואחיו. לס״ז נ״ל ו י  ל
 דאף אם אמר אחיו יירשנו במקום שסי מוס ל״א
 בלום, דהא א״ר ליורשו עד שימוחו שחיהן. וכן
 לגח במקום שני בנים. ובזה א״ש דבבן אמר בין
 הבנים ובן בבח בין המוס, דמשמע אסי׳ טובא
 ובאחר אומר במקום בח וכן בבח במקום בן
 דמשמע במקום בח יחידה ובן יחיד. אבל עיקר
 פירושו דחוק דאין במשמע ראוי ליורשו אחר
 מיחח אחד דוקא. ולע״ד נל״פ דכינוי דליורשו
 אינו מוסב על המצוה אלא על היורש דקאי קמן
 שמעביר ממנו הנחלה. (רש״ש!
ן וד״ה ומתניתין רבנן צ״ל נ י  ד״ה ומשנ
 ד״א. ירשיישו

׳ לא״כ  ד״ה ואב״א. והכי לתני האומר כו
ר ״ א ׳ אבל אמר על מי ש בב״א כו י  שר
. מפרש דמביא מאמר ריב׳׳ב ׳ רשו כו ו י  ל
 לראיה על אחר במקום בח דלא״כ. והגמרא
 אומרח דהוא לראיה על המוק דבח במקום בנוח
 כו׳ דבריו קיימין. ;רש״ש1



 הגהות בבא בתדא דף קלב ע״כ - דף קלה ע״א וחידושים םט
 באחיהם ונטל עמהס בנכסי אביו עם האח
 שהודה, יורדים עסה לנכסיו שנסלו אחייב, ועלה
 סמיך דפריך פשיטא. ועמ״ש לקמן קלה ע״ב
 חד״ה פלוני בא, וקשה להר׳ חיים. עיין בהשגוס
 הראב״ד פי״ב מה׳ עדוח ובלח״מ שם. (ראמ״ה)
ו לפוטרה ג ב מי מ חשי ״  ד״ה הואיל. מ
 מיבם. עי׳ מהרש״א לקמן קל״ה דלשיטח
 חוס׳ ססולה לכהונה, ועי׳ באבן העוזר שמדברי
 רשב״א ור״ן מבואר להיסוך, וכ״ה בחוס׳ לקמן
 קל״ה ב׳ ד״ה חזיא. ועי׳ חומים בכללי מיגו אומ
 ל״ב ונסיבוס המשסט. ועי׳ בביח מאיר אה״ע
 סי' לה. (מהרש״ם)

ם דאם איתא דגרשה  ד״ה אזל. משו
. עי׳ כחובות כג א׳ דעבידי ׳  אית לה קלא כו
 דמגרשי בצנעא, ועי׳ יבמות קט א׳ ורש״י,
 ועסוס׳ ב״מ י״ט א׳ ד״ה וליתוש. (מהרש־ם)
ש לו בן. הלשון י ל להיות ש כו . די ד  בא״
 אינו מדויק, להל״ל לזהו בנו. >רש״ש<
. ע לן מ ש  ד״ה למפרע. תימה דמאי קא מ
 עיין בס׳ שב שמעתתא לבעל קצוס הסשן שמעסא
 ו׳ ס״ב (ג׳ מהרש״א)

לו עי . שאם היה נאמן מה הו ד  בא״
מן כוי. עי׳ שו״ס  חכמים בתקנה שתקנו ז

 גור אריה יהודה אה״ע סי׳ לד מ״ש בזה.
 (מהרש״ם)

. אלא למפרע. נ״ב ומדברי הרשב״ס ד  בא״
 משמע דוקא קודם ביאת עדים שזינתה ואז הוא
 נאמן ול״מ אח״כ עדים, אבל אס לא אמר רק
 אחר ביאח עדים ודאי אינו נאמן ומש״ה יצטרך
 לחפות ע״י גט שאין בו זמן כשלא אמר קודם
 וא״ש. (קרני ראם)

 דף קלה ע״א
 גמרא. חזיא לכהנא רבה. בודאי לא נחכוין
 כה״ג המשמש בשמונה בגדים, שלא היה אז
 כה׳׳ג, מדגם בבבל. אלא על אדם גדול ששמו
 כהנא קאמר, וכי הא דאיחא לעיל (דף קי)
 ובערבי ססחים ןקיג.] לא חימא כהנא אנא גברא
 רבא אנא, ורב כהנא לא היה כהן כמ״ש חוס׳
 בב״מ [עי׳ קידושין ח: ד״ה רב כהנא] וגם כמה
 רב כהנא הוו. (יעב״ץ)
. לעיל וכן בגיטין ׳  הא אמר ר״ח בר אבא כו
 הגי׳ בר אבין, וכ״ה ברי״ף ורא״ש כאן. (רש״ש)
 נקל באשת איש. סבר לה כרב דאין קידושין
 סופסים ביבמה לשוק, ושמואל נמי מססקא ליה
 מיהס ומצרכה גיטא, אבל לכו״ע אין בה איסור
 מיתה ולא כרת, ואין בנה ממזר אלא מדרבנן
 למאן דאמר הכי. (יעב״ץ)
. (ב״מ י דך וכו ״א מנה לי בי  אמר רבא ז
 צד). (צ״ל צז ע״ב תוס׳ ד״ה ר״ה). (לבוש)
׳ מנה לי בידך. לעיל מב ע״א ד״ה  אחי כו
 שבת, כתובות יב ע״א ד״ה ר״ה, ודף עו ע״א
 ד״ה רישא, ב״ק מו ע״א ד״ה דאפילו, ב״מ צז
 ע״ב ד״ה ר״ה, שבועות מג ע״א ד״ה
 כבצורות. (מא״0
 מנה לי בידך. עמ״ש ב״ק קיח ע״א. ויפ״ע)
ו ו ל . והי ׳  רשב״ם. ד״ה ההוא דהוה כו
. לפמש״כ לעיל ד״ה הכא ״חזקה ׳  אחין כו
 בעלמא בלא עדים״ משמע דבאיכא עדים דאית
 ליה אחי אינו נאמן לומר זה בני במיגו דאי בעי
 סטר לה בגיטא. א״כ גם באומר גרשחיה אף
 למאי דס״ד דרבא דבזה נמי אמריגן האי מיגו
 לא ליהני אלא במוחזק לן לבד, והכי הל״ל
 ואיחחזיק באחין. !רש״ש)
 ד״ה חזיא. ומיהו לכהנא אסירא. עי׳ קצות
 סימן קמ״ו ס״ק י״א. (ג׳ מהרש״א)
רשה קלא י . דאם ג ׳ י כו י ו נ  ד״ה ואנן אשי
. הוא שם בדף ׳ ן כו נ ל למילחא כדאמרי ״  ה
 (כג.) אבל מסיק שם דעבידי אינשי דמגרשי
 בצינעא. ירש״ש)
ג דמוחזק לן ״ ע א . ו ׳ ד האמר כו עו  ד״ה ו
׳ י ל לשקר כדאמר ״ מ ׳ ו  באחי נאמן כו
 כוי. משם אין ראיה דהכא הוה התזקה היסך
 אמירסו. ואולי ס״ל דגם שם על ההוא דאמר זה
 בני היינו מותזקין בו שאינו בנו. אולם יש ראיה
 ברורה מאוקימתא דאביי בקדושין (סד.)
 לברייתא דר״נ ע״ש, וע״ש ברא״ש. ודברי הנ״י
 בריש הסוגיא כאן צ״ע, ועי׳ למ״מ ברס׳׳ג מהל׳
 ינום. (רשייש!
. דאיכא איסור חנק. צ״ע דהא ד  בא״

 באיסור יבמה לשוק איירינן דאינו אלא בלאו.

 סריך סשיטא דלמא אסי לאשמעינן אסי׳ במקום
 שאין מינו וכר״י דהלכסא בווסיה. ד״ל משום
 דלא רצו לאוקמי כיחידאה כמש״כ לעיל(קלא.),

 ובסרט שבקדושין(עח ב׳) ססס דלא כווחיה.
 (רש״ש)

טא. בירושלמי קדושין ס״ד ה״ז רשו פשי ו י  ל
 א״ר יוחנן לחח אבל לא ליקה, ועי׳ ק״ע ופ״מ
 ונוע״י, ועמש״ל הכז ע״ב ד״ה חוס׳. ונ׳ לס״ז
 הפי׳ שם אבל לא ליקח היינו לפוסלו ולומר עליו
 שאינו בנו שלא יירשנו אינו נאמן. (יפ״ע)
. נ״ב יעדן גיטין י״ט ע״ב ל בעל שאמר אי  הו

 חוס׳ ד״ה טעמא, ובדף י״ז ע״א ד״ה מפני.
 ורב״פ)

. (ב״מ ר גדשתי את אשתי נאמן מ א  בעל ש
 יח ע״3) חוס׳ ד״ה אפילו. :לבוש!
. כחובוח בב ע״3 ד״ה ר גדשתי מ א  בעל ש
 מנין, גיטין יז ע״א ד״ה מפני, ודף בז ע״ב ד״ה
 בזמן, נדרים צא. (חא״נ)
. בירושלמי ר גדשתי מ א ר יוחנן בעל ש  א״
 קדושין פ״ג ה״ח עולא אמר משמיה דר׳ יוחנן
 נאמן וחברין עליה הגע עצמך שהיה כהן היינו
 שאין לו מיגו דלא מצי מגרשה שלא יוכל
 להחזירה. (יפ״ע)
 כאן למפרע. (גיטין בז ע״3) חוס׳ ד״ה בזמן.
 [א״ה עיין ברשב״ם כאן ד״ה אינו נאמן, ועי׳
 במים סייס להגאון הפר״ת בכתובות דף כ״ג
 הקשה מהא דאמרו שם ודמגרשו בצנעא, ול״ק
 דעכ״ס רובא קלא אית לה למלתא וכמו דאמרו
 שם ודו״ק]. !לבוש!
 איבעיא להו. ג״ב יעדן תיס׳ ב״מ י״ח ע״ב
 ד״ה ואפילו, ובגיטין דף ס. ירב״פ!
 להימוניה להבא. עיין בהרא״ה כתובות י״ט
 א' ד״ה אביי אמר. !גי חהרש״א)
 אמר למפרע מהו להימוניה להבא כו׳.

 עתשו׳ דברי תיים ת״ב בהשמטוס סוס״י לב.
 (מהרש״ם)

. לסמש״כ הסוס׳ ׳  מאי שנא מדרבא כו
 בכתובוס (ט ב׳) ד״ה לא ״ועוד דאין זה מיגו
 דמיססלא נפשה מכהונה״ ע״ש, וכ״מ סברא זו
 בדבריהם לעיל (לג.) בד״ה ה״ג, ושם (בע״ב)
 בד״ה ואי ע״ש. קשה דא״כ מאי פריך הכא
 טמא דר״ל דכיון דלא מהמנינן ליה על למפרע
 לכן אינו נאמן, גם על להבא דנ״פ דבורא להיוס
 נאמן על חציו לבד, דאין זה מיגו משוס דרוצה
 לשוויה סנויה מעיקרא וע״ז אין לו מיגו. אולם
 מדבדהס כאן בד״ה הואיל משמע דאמרינן מיגו
 לחצי טענה, וכן הבינם המהרש״א לקמן בדף
 הסמוך. וקשה יוחר דהא אפי׳ למיסלג דבורא
 איכא למ״ד דלא פלגינן ב״ ש כה״ג דמבטלינן
 דבוריה לגמרי בזה בני ודו״ק. ורשייש)

ן דיבורא. סנהדרין ט ע״ב ד״ה ואין נ י  פלג
 אדם, ודף י ע״א, גיטין ח ע״ב ועיין ט ע״א,
 פאה פרק גי. (מא״נ)

ן דבורא. עי׳ ירושלמי גיטין פ״א ה״א נ י  פלג
 ובש״ק ומה״פ שם, וכחובוח פי״א ה״ה, ובמכוח
 ס״א ה״ז, וברא״ש ספ״ק דמכוח וידובר בזה
 בגיטין בס״ד. (יפ״ע)
. לאו ׳ א כו ט י ש רשו פ ו י  רשב״ם. ד״ה ל
דאי אינו נאמן דהא ליכא  מילתא היא דו
ו כוי. עי׳ לעיל קכז ב׳ ד״ה אינו ג מר מי  למי
 נאמן וכוי, ועי׳ תשו׳ מהריא״ז ענזיל סוס״י לה
 מ״ש נזה. ומהרשייס!

. . דאם איתא דגירשה כוי  ד״ה אינו נאמן
 קשה דאמרינן ס״כ דכתונות [כג.] ענידי
 דמגרשי בצנעא, והרמכ״ם נשמר מזה נפי״נ
 מהל׳ גירושין ע״ש. !מים חיים)
. דאם איהא דגרשה קלא אית לה.  בא״ד
 נ״ב וא״ל ממ״ש בכסובוס דף כג ע״א דעבדי
 אינשי דמקדשי בצנעא, די״ל דבי עדים מעידים
 ע״ז שאני. ובכה״ג אף בב״ע שאמרו לא ראינו

 אמריגן לא ראיט איגו ראיה. גדליה ליפשיץ.
 ;ר״ג ליפשיץ)

׳ ש כו  ד״ה מנפח. כאדם שמנפח ק
מד כזה הרוח כו׳. ד כלו ו לאבו כ י משל  ו
 פתת בקש וסיים ברות. (רש״ש)
. בזה ׳ או עדים וכו בו א י מ  ד״ה למפרע. ש
 מיושב קושית הסוס׳ ד״ה למפרע. (ראמ״ה)
טא לן. מר הא פשי  ד״ה איבעיא לחו. כלו
 כצ״ל. (רש״ש)
י. עיין ג וכו . אע״ רשו ו  תוספות. ד״ה לי
 ברא״ ש. ולעד״נ במתטתין דנאמן דתני נפלו לו
 נכסים וכוי, וע״כ דע״י דבורו שהתזיק עצמו

 דפליגי ועיי״ש, וע׳ תוס׳ ע״ז (לב:) שהומתו
 ג״כ ממה דאמר הלכה ש״מ דלית להו ההוא
 כללא יעדי״ש. ומל״ה!
׳ להרבות רי אחםנתא. ואפי  ד״ה. בי עבו
. לכאורה תימה מנליה זה דלישנא דמתני׳ ׳  כו
 והניח אח בניו משמע שהניחם בלא ירושה כלל.
 אך י״ל דלרבותא דמה שעשה עשוי נקיט כן,
 תדע דבהא דנקיט לאתרים ע״כ צ״ל כן. אמנם
 בי עבורי משמע שמעביר הכל כמו בלישנא דקרא
 והעברתם את נתלתו לבתו, וכתובת בנין דכרין
 ועישור נכסי דבנות דתקינו רבנן יוכיתו. אולם
 בכחובוח (ר״ד נב) מוכח כדבריו. 1רש״ש!
ד לך. צ״ל  ד״ה במקלו כוי. כמי שהפקי
 שהסקיר לך. !רי״א חבר)
ד לך כוי. ר״ל כיון י כמו שהפקי . והו ד  בא״
 דהמחנה בטלה א״כ המה ישארו אצלך בסורס
 פקדון ע״מ כוי. !רש״ש!
מ ״ ר לך נכסיו ע . והוי כמי שהפקי  בא״ד
א יהנו בהן בניו כוי. עי׳ נודע ביהודה  של
 מהדורא קמא חאה״ע סי׳ נט, ומהדורא חנינא
 יו״ד סי׳ קנד, וחחס סופר יו״ד סי׳ שיז בדין
ב ובקהלה  הסקר ליחיד. ועי׳ רשב״א גיטין ע״
 יעהב חוססוח דרבנן סי׳ קיד בדין חנאי בהסקר,
 וכונס לא הביאו מכאן. והעירני ח״א די״ל
 דשמאי לשיטסיה דס״ל ס״ה דסאה דלא בעינן
 הפקר לכל אדם. ומהרש־ם)
ת. ד״ה עיליתא. עלת נקפת בכד. ספו  תו
 כצ״ל. 1רש״ש)

 דף קלד ע״א
 גמרא. מעשה דב׳׳ח. לקמן קלז ע״א רש״י
 ד״ה בע׳׳כ, כחובות ע ע״ב ד״ה טפי, וע״ש עא
 ע״ח. !מאייו׳

 כל מתנה שאינה. ירושלמי ספ״ה נדרים.
 (יפ״ע)

 שמונים תלמידים. [בירושלמי] שם איתא
 שמנים זוג תלמידים. (יפ״ע<
ל מעשה מרכבה דבר קטן הויות ו ד  דבר ג
י ודכא. נהנה כל המסרשיס הראשונים  דאבי
 וגם האתרוניס הוסיפו להפליא על המאמר הזה
 הפלא ופלא (ע״ש בסוכה דף כח בעין יעקב
 בדברי הרשב״א והריטב״א, הכוחב ומהרש׳׳א
 ועיון יעקב) איך יאמר על הדוח דאביי ורבא דבר
 קטן, והוא יחד שכל דיני ההורה הקדושה חלד
 עליו. ועיין בס׳ נועם מגדים ריש פ׳ בראשיח.
 אבל לי הצעיר נראה הדבר סשוט בכוונח הגמרא
 ע״פ אמרם ז״ל בחגיגה (יג.) אמר ליה רבי יוחנן
 לר׳ אלעזר הא ואגמרך מעשה מרכבה, א״נ
 אכחי לא קשאי. א״כ נראה בפירוש שמעשה
 מרכבה אין ללמוד אלא לגדול, כמאמר הגמ׳ שם
 ההוא ינוקא דהוה דרש בחשמל ונפק נורא
 ואכלחיה. וא״כ פירוש הגמ׳ הוא בחכליח
 הפשטוח, דבר גדול מעשה מרבבה, דהיינו דבר
 שניחן ללמוד רק לגדול, ומה טהו מעשה
 מרכבה, ודבר קטן שמוהר ללמוד אף לקטן, ומה
 טהו הדוח דאביי ורבא, במבואר בכחובוח (נ.)
 בר שיס ספא ליה כחורא. ומקום הניחו לי מן
 השמים להחגדר בו, מבן המחבר]. !עיני שמואל)
מר זה בני. לעיל קכז ע״ב ד״ה . האו ׳  מתני
 כך, ודף קלה ע״א ד״ה הוא, בחובוח ב״מ לט
 ע״ב ד״ה שיצא. ימאיינו
. (ב״מ לט ע״ב) חוס׳ ד״ה  זה אחי אינו נאמן
 שיצא. (לבוש)
רשו אחיו י ו נכסים ממקום אחר י  נפלו ל
. לכאורה נראה כיון דאין לו אב ידוע הוי  עמו
 נכסיו הפקר וכל הקודם בהן אפי׳ אחד מן השוק
 זכה, והכא ע״כ מייד שקדם וזכה האומר עליו
 שהוא אח. ומה שפי׳ הרשב״ס שנפלו לו בחייו,
 כתב עליו התוי״ט ול״י למה דקדק לכתוב כן.
 ולנ״פ דהא א״א שתפול לו ירושה אלא מאמו
 (או ממשפתמה), וכיון שאינו מותזק באב ידוע
 ולא באתין מן האב ואותו איננו שמת, א״כ
 קרובי האס מן האב יורשין אותה. ועוד דהא אין
 הבן יורש את אמו בקבר להנתיל לאתי! מן האב
 לעיל (קיד 3׳). אולם משכתת לה שנפנה לו
 ירושה מבנו שמת אתריו. ירש״ש)
ד הלבנה. ל ו  רשב״ם. ד״ה תקופות. מ
 ורש״י בסוכה פי׳ חשבון הילוך תמה ולבנה. ועי׳
 רש״א בת״א. (רש״ש)

 דף קלד ע״ב
טא. עי׳ סרשב״ם רשו פשי ו י  גמרא. ל
 ועמש״כ לעיל(קנו ב׳). אבל קשה דא״פ מאי

 תכמים ולא כאשר קאי על תנא אתרינא, והא
 הכא לפוס ס״ד דהשתא כולה ר׳ יוסי היא ולא
 קאי רק ארי יוסי, ואעפ״כ אמר אימתי לפרש.
 וגם מוכת מסוגיא דהכא דאסילו בברייסא אימתי
 לסרש, וקשה על דברי הסוס׳ גיטין ז׳ ע״ב שכ׳
 דבברייתא אימתי לתלוק. אך קשה מאי מקשה על
 ר3 ושמואל וריב״ת מר״י ומריב״ל דס״ל אימתי
 לפרש, דילמא אינהו כרמ3״ת דהסם ס״ל דאף
 אימתי לתלוק. ולפמ״ש התיס׳ כתולין פ״ת ע״א
 דאף לרמכ״ת לא אמדנן אימתי לתלוק רק היכא
 דמוכח אכל היכא דלא מוכח לכ״ע אימתי לפרש
 א״ש, אך מדכד החוס׳ גיטין שס מכואר דאף
 כלא מוכח ס״ל אימחי לחלוק גס כחולין שם כ׳
 דלר׳ ירמי׳ אימחי לחלוק אף כלא מוכח והדק״ל
 וצ״ע. ימל״ה)

 דף קלג ע״א
 גמרא. דלמא כי הא קאמרת. נ״כ לולי סי׳
 רשכ״ס נ״ל דר״ל כדליכא יורש אחר קרוכ ממנו
 ולא צריך כריכ״ב חדע ממ״ש כהאי עוכדא
 דלמא לסלניא משמע משוס דלא ידעו מיורש
 אחר, ולז״ק דאס אינו ראוי ליורשו דנמצא קרוכ
 יוחר אח״כ אס״ה נטלם משוס מחנה. כיון דלא
 הזכיר לשון ירושה או מחנה. !ר״ג ליפשיץ׳
. כחוכוח ׳  השתא בירושה דאורייתא וכו
 מט ע״כ ד״ה הוא, ודף פא ע״כ ד״ה ר״מ,
 [כ״מ צו ע״כ]. !לבוש, מא״נ:.

ב מרע. משום  רשב״ם. ד״ה אר״ה שכי
. ולעד״נ כיון ׳ ׳ דהא בבריא מבעיא לן כו  כו
יד כלא קטן דכירושה לא שייך קטן,  דע״כ מי
 לכן אמר שכ״מ דיוכל לקנות לשם מתנה ג״כ
 כלא קטן. 1רש״ש)

 ד״ה סבר רב אדא בר אהבה. ג״כ כגמ׳
 גריס רכ אדא כר אכא, וע׳ תוס׳ לעיל כ״כ ע״א
 ד״ה א״ל. ימל״ה)

 דף קלג ע״ב
 גמרא. נכסי ואחריך. לעיל קכט ע״כ.

 1מא״נ)

. עי׳ מה״פ ג י רבנן עליה דרשב״ ג  מי פלי
 כאן ה״ו ד״ה א״ר כא שמצדד כדעת הירושלמי
 איך דס״ל כזה ע״ש. (יפ״ש
ט. (כ״מ ו  דאמירחו לגבוה כמסירתו להדי
 נז ע״א) תוס׳ ד״ה יצא. :לבוש!
 דאמירתו לגבוה. יומא כא ע״כ, קדושין כט
 ע״א ד״ה משנה, ודף עח ע״כ ד״ה לא צריכה,
 נדרס כט ע״כ, שכועוח ל ע״א ד״ה מצוה, כ״מ
 ל ע״א, חולין קלט ע״א. ימא״נ;
וט. עש״ק  דאמירחו לגבוה כמסירתו להדי
 גיטין פ״ז ה״ג ד״ה כל עמא, וכירושלמי קדושין
 פ״א ה״ו פ״ג ה״א. (יפ״ע)

 עילה דדינרי. כרכוח כ ע״א רש״י ד״ה
 חליסר, עירוכין נכ ע״כ ד״ה עיילח. !מא״נ)
״ עבורי. צ״ל ״כי״, וכצ״ל  לא תהוי ״כי
 כרשכ׳׳ס [וכ״ה כדסו״י ועי׳ סייח על הרא״ש].
 (יעב״ץ)

 כעיבורי אחסנתא. כתובות נ ע״כ ד״ה ומאי,
 ודף נכ ע״נ רש״י ד״ה ותהד, נדרם מת ע״ב.
 (מא״נ)

רי אחסנתא כו׳. עי׳ סניס  לא תהוי כי עבו
 מאירות ת״א סי׳ לז ובקונטרס אתרון שם.

 ;מהרש״ם)

ו שמאי במקלו. דלמא הוה ס״ל  בא עלי
 כר״מ דאית ליה מעכיר על דעתו של בעל הבית
 גזלן הוה, ועי׳ ס׳ האומנין(עח בי). ויעב״ץ)
 רשב״ס. ד״ה דייני דחצצתא. בית
 הקברוח. נ״ב ר״ל כמחים שאינם יודעים
 מאומה, כנלע״ד כוונה רבינו. יר״ג ליפשיץ)
ד. בערוך  ד״ה לגזבר. ויקחנה לאבני אפו
 ערך מרגל מביא דעל וישפה הרגם ירושלמי
 מרגליחא. והוא באבני חושן. ירש״ש)
. דנהי דבטלי אורים וחומים  בא״ד
שאל בהן כוי. עחוס׳ יומא ב״א ב׳ ד״ה  לי
 ואורים. ומהרש״ם)
 ד״ה ולא תשיימה כוי. דאמירתו לגבוה
. עי׳ שואל ומשיב [קמא] ׳  כו׳ כדכתיב כו
 ח״ג סי' סז. ;מהרש״ם)

ל א ו מ . ש ׳ ל כו א ו מ ל ש ש דא״ ״  ד״ה ת
. נ״ב ולא מצי להוכיח ׳ ׳ האי כללא כו  לית לי
 דשמואל ליה ליה ההוא כללא, מדאמר בשבח
 דק״ו ובביצה דכ״ד הלכה ברשב״ג. ד״ל דמהחס
 ליכא למישמע מינה ד״ל דמשמיענו הלכה מכלל



 ע הגהות כבא נתרא דף קלה ע״א - דף קלח ע״א וחידושים
׳ ג כו . דאשכחן כה״ ׳ ד כו  ד״ה לא ס״
 דלא גמר להוציאה מכחו עד לאחד גמר
 מיתתו. עי׳ יעלח חן בקונטרס אחרון סוגיא

 לשני בחיס בהג״ה מ״ש בזה מכמה מקומוח.
 ;מהרש״מ!

 ד״ה זה גיטך. דאי עם גמר מיתה. עי׳
 ש״מ אה״ע סימן קכא ס״ז וסעיף ל׳.

 דף קלו ע״ב
׳ במתנה ן שקנו אתרוג כו  גמרא. האחי
 על מנח להחזיר. סוכה מא ע״א ל״ה אלא..
 וע״ש ע״ב ל״ה הילך, ודף כז ע״ב ל״ה כל,
 כתובות על ע״א, נדלים מח ע״א ל״ה כל, וע״ש
 ע״ב ל״ה אמלי, חולין קי ע״ב ל״ה כעין, לעיל
 קלל ע״א ל״ה כל. (חא״נ)
. עי׳ ילושלמי גיטין ס״ב ה״נ מ שתחזירהו ״  ע

 ובמה״פ ל״ה לכשתזכה, ובסוכה ס״ג ה״י.
 !יפ״ע!

. כתובות עב ע״א,  אקניה ניהליה לבנו קטן
 קדושין מב גיטין מא, סוכה מו ע״ב ןועמ״ש
 שם]. !מא״נ!

י ליה קאמר. (נלליס מת ע״א) די דחז  מי
 בהל״ן ל״ה כל. :לבוש:
י ליה קאמר. נ״ב יעדן פירוש הל״ן י דחז ד  מי
 נלריס י״ת ע״א ל״ה כל מתנה, ובתשובת
 הלא״ש כלל ל״ה סימן 3׳. >רב״פ)
ם משו  רשב״ם. ד״ה מכרה או שאכלה ו
. רש״ל מ״ז. ור״ש מדסוי; ( ר  דסד״א (מכו
. ׳  ד״ה שקנו אתרוג. או שכבר יצאו כו
 לכאורה הא מיירי הכא ביו״ט ראשון כלכ׳ לקמן,
 וא״כ צליכין לו עול לשאל הימים. ואפשר לר״ל
 לימצאו להשיג בשאלה. ;רש״ש)
ד. כלומר שאין צריך להם צ לו עו א״ . ו ד  בא״
 עול ביו״ט לאשון, ואע״ג לאכתי צריכין לו למתל
 מצסיס להשיג אחל, שיכולים לתלוש בתוה״מ
 אחרוג אחר מן האילן. (ראמ״ה:
. עי׳ בח׳ ן נ ג דדרשי . דאע״  ד״ה ואם לאו
 הלא״ש כלל לה ס״א ח׳ הל״ל אביגלור, ומה
 שחמה עליו בס׳ כסוח חמריס סוכה לף מ״א
 ע״ב. וגי מהרש״א!
. ׳ ן כו׳ בגדיהם כו נ ג דדרשי . דאע״  בא״ד
 כצ״ל. ;רש״ש!
ך שיהא ן דכתיב לכם צרי ו . אבל כי  בא״ד
. ק״ל מהא לפסחים (כג.) ונטעחם ו לו של  כו
 ליחיל משמע (והוא כלללשינן הכא ולהחתס
 שחהא לקיחה לכאו״א) כחב לחמנא לכם נהביא
 אח הנטוע ללביס. ונ״ל להכא אחיא כל׳ יוסי
 לילושלמי שהבאחי לעיל(קכט.) ע״ש. (רש״ש;
ע שמת בנו מ ש גבי מי ש . ו  ד״ה ואם לאו

׳ בפ׳ מי שמת. ואיתא ג״כ לעיל(קלב.).  כו
 ירש ״ש;

. ע׳ בהגל״א ח״מ ׳  ד״ה אקניתיה ניהליה כו
 סי׳ רמ״ח סקכ״ב. ״או ליורשי. עלשב״ם שם
 ל״ה אקניחיה, והיינו כגירסח הגאונים בההיא
 סבחא (לעיל קכה 3) ובחלה לילחה וכמ״ש
 בסעיף ט׳ ובודאי הסברא נותנת שאין חילוק בין
 לי או ליורשי ומכח זה״ כ״ה בכ״י קדשו, ונשמט
 בדפוס מן או ליורשי עד או ליורשי. ;תל״ג)
. ׳ ר כו י  ד״ה אקנייה לבנו. דבעי שישחי
 כצ״ל. ומש״כ קצס, וכ״כ לעיל, אינו מובן דהרי
 הוא רוצה דאחריו יהיו כולן לשני, ולכן לכחחלה
 אינו רשאי הראשון למכור אפי׳ מקצחן. יוש״ש)
. מר אף לא שו ר. ו קדש ומוחז ז מו ״  ד״ה ה
 ר״ל שומר שכר, אבל שומר חנם מיהא הוי
 מלחייב בפשיעה, ועמל״מ פ״ג מהל׳ זכייה
 ה״י. «רש ״ש}
. ׳ ש לנוחן כו  תוספות. ד״ה אבל. דכי י
 ל״ל נקטי אלא כיון שאין מקפילין ה״ל בנוחנין.
 ׳׳דש״שז

רי לי את הנייר י מ שתחז ״  ד״ה לא. ע
 מגורשת. כצ״ל. ;רש״ש!
ו ׳ כאומר מעכשי . אבל רבא סבר כו  בא״ד
אח״כ תקיים התנאי. ד ו רשת מי ו מג ׳ ו  כו
 תמוה לא״כ ל״ל לשנויי משום למעשה קולס
 לתנאי, אפי׳ היה תנאי גמול נמי מגולשת
 וחקייס החנאי וחחזיל לו את הטיל וכלמשני לב
 אשי שם. וכ״כ החוס׳ שס ללבא משני אליבא
 ללבנן ללבי וצ״ע. ,:רש״ש)

 דף קלח ע״א
 גמרא. כאן בצוח. כליחוח בל ע״ב. שא״נ;

 וביותר קשה לללבנן באילן אחד אינו מביא כל
 עיקל כמש״כ בליש בכוליס מהחוססחא, ואמאי
 להא מ״מ יש לו קטן פילוח, ובמש״כ התוס׳
 לעיל(כז.) ל״ה לא יחיישבו כ״ז ע״ש. ,רש״ש;

 דף קלו ע״א
״א. עי׳ חוספחא  גמרא. דברי רבי רשבג
 פ״ח, ובירושלמי כאן ה״ח הפלוגחא באופן אחר
 לפליגי אם מח השני והשלישי בחיי ראשון, לרבי
 ס״ל להלאשון אוכל פילוח וקונה הקלקע
 ורשבג״א אין נו אלא אכילס סילוח בלבל, וא״כ
 הוא איפכא ממש כאן, לללבי יחזלו ליולשי טחן
 ולרשב״ג ליורשי ראשון, ובירושלמי כתובוח פ״ט
 ה״א פלוגתתם כהברייתא השני׳ שבבאן, דלר׳
 הראשון מוכר קרקע ורשבג״א אין לו אלא אכילת
 סירות, ולהירושלמי ליכא רומיא לבלייתות
 אהללי, וא״צ לתלק בין לגופה בין לפרי לר׳ ולא
 בין לכתתלה לליעבל ללשב״ג. ,יפ״ע••
׳ רשע ערום. סוטה בא ע״ב ל״ה  פירות כו
 אביי, סנהדרין עו ע״ב. ,מא״נ:.
׳ אביי אמר עם גמר ב מרע כו  מתנת שכי
 מיתה כו׳. קשה לפמ״ש הרשב״א קידושין נ״א
 דגם אביי ס״ל כרבה דכל שאינו בזה אתר זה
 אסילו בבת אתת אינו, א״כ הכא גם אי נימא עס
 גמר מיתה הרי מתנת שכיב מרע עכשיו דינה
 כמחנה בריא וצריך קטן כמ״ש בח״מ סי׳ רנ
 ס״ט, ולחול אחר מיחה הרי קדמו אחריך וכיון
 שאינו בזה אחר זה אסילו בבה אחח אינו. ואף
 שהסוס׳ גיטין מ״ב בסבו דבממון מהני משום
 לאיחא לחצאין, הלי הכא אנו דנים על הכל, ועי׳
 קצוח החש! סי׳ סו סקל״ל, ד״ל קצת לפמ״ש
 בקצות התש! לס״י לנ למתנת שכיב מלע חל
 למסלע משעת אמילה אלא לטון ליכול לחזול
 אמלינן כבל קלמו אתליך, א״כ אי טמא עם גמל
 מיתה שפיר תל מתנת שכיב מרע טון לתל
 למפרע. ;מהרש״ם;
. בירושלמי כתובות ןפ״ט ג  הלכה כרשב״
 ה״א] וכאן ה״ח חזקיה אמר הלכה כר׳ [להוא
 לשב״ג להכא]. ,יפיע:
 ומודה שאם נתנן במתנת. עי׳ פ״ט מזכייה
 ומחנה במל״מ ה״י. ;ג׳ מהרש״א:,
מ. בירושלמי ןכחובוח ס״ט ה״א]  במחנה שכ״
 ע״ש ר׳ ינאי, וכאן ה״ח ר׳ יוחנן אמר אפילו
 במחנח בריא ל״מ, והוא גגל הבבלי לר׳ יוחנן
 לאפילו עבליס והוציאן לחילוח ועול מקשה ע״ז
 פשיטא, ובענ״ד נ׳ למש״ש לי״א ולא במחנה
 ברא פי׳ דדוקא במחנח שכ״מ ל״מ משא״כ
 במתנח ברא, וכ״מ מהלאיה דמייחי שם מההיא
 אתתא למקשה שם ל״י ולא מתנת ברא היא
 ש״מ למתנת ברא מועילה, וזה ללא כהלא״ס
 ופ״מ, וא״ש כהבבלי. ,יפ־עו

טך אם מתי. ילושלמי גיטין פ״ז ה״ג ע״ז י  ג
 פ״ב ה״ת, נלה פ׳׳ג ה״ל. :יפ־׳ע;
 למעבד איםורא. בבא קמא, גיטין, סנהדרין
 מז. שא י• נ:,
ן. עי׳ סימן קי״ז ן תכריכי א ש לו ע אפי  ו
 בקצות ס״ק בי. וגי מהרש״א)
ל ש ס״ ״ ר  רשב״ם. ד״ה דתניא כוי. ו
ש ״ ר ל כ ׳ ואנא ס״ ף דמי כו ו  כקנין הג
ש. לכאורה יקשה ״ ״ח כר ו י  והיינו דפסיק ר
 א״כ למאי איצטריך למיפסק כוותיה, הא כבר
 אשמע לן בב׳ מקומות לק״פ כקטן הגוף. אבל
 באמת הא לל״ש עליפא להא במתניתין מכר
 האב אינו מכול וכמש״כ בגליון הסוס׳. ואם
 נאמל לאתרך אינו מועיל כלום, צ״ל להחילוק
 הוא דבדינא למשנה הוא משום דאבא לגבי בליה
 אתולי אתיל. (1־ש״ש,
׳ ואכל. אורחא דמילתא נקט רד כו י  ד״ה ו
 כו׳. ולי י״ל לכלסי לאמרינן בב״מ (טו.) בב״ת
 שגובה את השבת מלוקת משוס להלל על
 המוכל, אבל במתנה ללא הלל אינו גובה ע״ש.
 לכן קאמל הכא ללבותא אע״ג לבבל אכל המעות
 ולא יהיה ללוקת ממה לגבות מ״מ מוציא השני
 ממנו. (רש״ש׳
ר י  ד״ה הא לכתחלה. דגיחא ליה שישתי
. עמש״כ לקמן(בע״ב) ע״ל. ׳ י כו  קצת לשנ

 רש״ש!

ג בה״ג. דםתם אדם כו׳ אינו  ד״ה ה״
׳ עד שהגמד מיתחו.  רוצה להוציא כו
 לכאורה כאן גס בלא נתינתו יזכה השני עם גמר
 מיתתו. ואולי מייד שנתנן עם שאר נכסיו שלו,
 וביון לבשלו נתכוון לאתר גמר מיתתו אמרי׳
 להט נכסי ג״כ נחן על בוונה זו. ,רשי-ש

ר מוכיח. ה״נ טלושלמי גיטין ט ל ש  זמנו ש
 פ״ז ה״ג. (יפ״ע;
. (גיטין עי) (צ״ל עב ע״ב  בהקנאה מאי
 חיספיח ל״ה לרבא). ;לכוש,

 מכר הבן. לקמן קנט ע״א ל״ה ולימלו ליה.
 שא״נ;

ט ואינו גט. ואם פשטה  רשב״ם. ד״ה ג
דו  ידה כו׳ צריכה גט משניהם. משמע מעו
 חי קאמר. וחימה דאפי׳ אי ודאי הנאה הוה
 מ״מ דילמא לא מייח ולא הוה גט. ,רש״ש,
. לגבי גט אשח הואיל ו  ד״ה מוכיח עלי
ם חומרא ׳ משו ן בו דבר קנין כו  ואי
 דעריוח. ארבביה אחרי ריכשי. ולשון הרא׳׳ש
ד טעמי. !רש״ש)  משמע להם ח
ש בו קנין. בפשיטוח י ר ש ט ש . אלא ב  בא״ד
 י״ל כיון לבגטין פסלו חכמים בלא זמן אין ראיה
 כ״כ מהזמן. ד״ל לבגט הוי לעולם כמו ע״פ
 למבעיא לל״ה בגטין עב ע״א, והספק הוא אם
 זמנו של שטל הוא הכחוב בו לל״ש בגטין. או
 זמן שנחנו לו, היינו מה שהקליס לחח אוחו,
 ושייך בע״ס וגם בגיטין. ובזה יש ליישב לבר
 הסוססחא לגטין שם, בה״ז גיטך אס מחי,
 לנלאה שם לגם ללבוחינו שהחילוה אם נקלע
 אינו גט. לס״ל לל״א בגט זמנו מוטח, לק לעטן
 שייכשל עכ״פ. לאף שהוכלח לכוחבו מתקנת
 חכמים הלי הקפיל שיהיה כשר, אבל אין לאיה
 מהזמן שלצה שיהיה גט מהיום כיון שהוכלח
 לכחבו, והר גט שעה סמוך למיחחו אס היה
 קייס מעיקלא. וע״ס לרך זה י״ל לבלי הלמב״ס
 שנלאים כסוחרס זא״ז בענינים אלו. עיין
 עליהם. יראמ״ה)
ר ט ש  ד״ה אקנייה וקנינא. ואחד בסוף ה
. חיבוח וקנינא וכו׳ ׳ בו י ו נ  וקנינא מן פלו
 נלאה לנכחבין חמיל קורם שיטה אחרונה. ול״ק
 קושיה הסוס׳ אקניה. ;ראמ-הו

 דף קלו ע״כ
 גמרא. לא קנה לוקח. (ב״ב קנט ע״א) סוס׳
 ל״ה ולימלו. !לבוש;
 קנין פירוח. לקמן קלז ע״א ל״ה על כאן, ודף
 נא ע״ב ל״ה 3מתנה, ש3ת קלה ע״3, יבמוח לו
 ע״ב, כתובות נ ע״א ל״ה זה הבעל, גיטין מה
 ע״א ל״ה אי לאו. ;מא״״

 קסבר קנין פירות. נ״ב יערן שבת קל״ה
 ע״ב. (רב״פ!
 במקום בדיה נפשיה עדיפא. כתובות עט
 ע״א. (מא״נ;

 נכסי לך. לעיל קכה ע״ב ל״ה לילתי, ולף קכט
 ע״ב, כחיטה צה ע״ב, נלרם כח ע״ב בל״ן ל״ה
 וכתב, ולף מי ע״ב. ,׳מאייו)
. ילושלמי כתובות ס״ט ה״א, ך לפלוני  ואחרי
 כאן ה״ח, ועמ״ש בב״ק פח ע״ב. :יפ״ע!
. עיין במל״מ ן רשי ראשו ו י רו נכסים ל  יחז
 פי״ב מזטה ומחנה ה״ה. ,:גי מהרש״א!
. נלאה להטא הסוספחא ׳ רו וכו  והתניא יחז
 שהובא במאול ומלחמוח לבלא אחריך איירי.
 ומקשה שפיר לר״י לל״ל לאוקמי בסלוגחא כלל
 רק לחלק בין אחריך. לה״ק אלא אחריך נמי חנאי
 היא, ד״ל אשכחן דמגרע בח הראשון גס
 באחריך. וכיון לממ״נ פלוגחא היא י״ל למ״ל
 ליורשי ראשון גם כלא אחריך ס״ל הכי. ולשון
 אלא חנא משוס למעיקלא סבל ל״י לט״ע ס״ל
 כווחיה, להא אוחיב לר״ל. !ראמ״ר,)
׳ לא ו״ח. א״נ התם כו ת. ד״ה רי ספו  תו
ף ו י כקנין הג ן ולא הו  הוי אלא מדרבנ

. כצ״ל. ומה שבינחיים נראה למחוק. ׳  כו
 !רש״ש)

 בא״ד. א״נ התם קנין פירות דבעל דלא
ן כו. עי׳ שו״ח פני אריה סי׳  הוי אלא מדרבנ
 צו שהקשה מש״ס לב״מ צו כשאל פרה מאשה
 ובעלה עמה יכו׳, ועי׳ שו״ח טס אסלים ח״מ
 סי׳ מז באורך ג״כ בזה. ,:נזהרש״ס,
ם דבמיתת הבן נפלו  ד״ה לא קנה. משו
 נכסים לפני בנו ממילא. כצ״ל, ור״ג אע״פ
 לא״י למבול משוס הנין פילוח לאביו, מ״מ
 ירושה דממילא היא חגה עלייהו. ומלקמן נלאה
 למחוק מלח ממילא. ןרש״ש)
ן להביא  ד״ה מביא. ונראה שתקנו מדרבנ
ם קבין פירות. לכאורה קשה א״ב מאי  משו
ך לעיל(פא בי) מ״ט לל״מ באילן אחל כו׳  פד
 ואיצטליך לשנויי לספוקי מספקא נהו, טמא
 ללבנן הוא שחקנו משום קטן סילוס לחול.

 תוספות. ד״ה חזיא. דהא אף לכהן
ו לא שהיה אומר שהי ׳ ו וט אסירא כו  הדי
. עי׳ שו״ח רבנו חיים כהן אה״ע ׳  לו בנים כו

 סי׳ פל, וחשו׳ ברכח יוסף אה״ע סי׳ קא.
 (מהרש״נו)

י מודה  ד״ה אביי. והשחא הא אפי׳ ד״
. ה״מ לאקשויי ׳  לשם דאינה נאמנת כו
 מלשמואל גופיה, וכן הקשו בכחוטס. (רש׳יש)
י דהכא. נ״ב יערן לכר ל דאבי ״ י . ו ד  בא״
 החוס׳ ב״מ צ״ז ע״כ ל״ה ל״ה. ;רב״פ:

 דף קלה ע״ב
 גמרא. ש״ה דכמנה לאחר וכוי. נלאה
 מהלשון שהוא לק למיון למנה לאחר, ופי׳
 שעיקל בא לחבוע עפ״י האח. אבל א״א לומל
 שא״י כלל, שא״כ במה היו יוללין לנכסיו
 בסיפא. (ראמ״ה!
. (כתוכות יב ע״ב)  ובמנה לאחר בידך דמי

 סוס׳ ל״ה ל״ה, (טו ע״א) תוס׳ ל״ה רש״א.
 (לבושו

 בשבח המגיע לכחפים. (כ״כ מכ ע״כ) תוס׳
 ל״ה שכת. !לבוש!

. לכאולה ׳ ׳ דיקלא ואלים כו  כי תבעי לך כו
 אם הגכסיס שגטלו הס ג״כ השמתו מאליהם, לא
 תיכעי ליה לולאי אינם נוטלים כתלק של זה כיון
 לגם להם יש כזה כסלק הססק שהיה ת״י, לקי״נ
 לנגזל נוטל אח השכח, עי׳ כ״מ (יל כ׳) וכפלש״י
 וחוס׳ שם. ורש״ש;
. דייחקי קשורה. לקמן קמח ע״כ ל״ה ׳  מתני
 ואמר ליה, ודף קנכ ע״כ ד״ה כתכ וזיכה, וד׳׳ה
 שלח. ;מאי•!)
 גמרא. איזהו דייתיקי. עמ״ש כ״מ יט ע״כ.
 !יפ״ע!

ן ונותנין ן כותבי מ שאמר כתבו כו׳ אי ״  ש
. ועי׳ כסי׳ הרשכ״ם. וה״ה אפי׳ כתכו מחייו ׳  כו
 אין נוחנין לאחר מיתה, עיי שו״ע סי׳ רנ סי״ח.
 ,רש״ ש ־,

רבי יוחנן אמר תבדק. ע״ס הירושלמי כאן  ו
 ה״ל וקדושין ס״א ה״ה א״ר יוחנן אם לזכרון
 לכלים כתנו ונתנו הוי מתנה ואם לזכותו ככחכ
 כ״ע מולי שאין אלם מזכה ככחכ לאחל מיתה.
 יש לפלש חכלק איך שאמל אם ללאיה אס לקטן
 והכא מפלש לה כאופן אחל. (יפ״ע:
 דייתיקי מבטלת דייתיקי. כילושלמי פאה
 פ״ג ה״ו, וכאן ה״ז ע״ש לשכ״ג, וכריחא היא
 כחוספחא פ״ח, ועמ״ש לקי קגא ע״א. (יפ׳יע)
 במיפה את כחו. עי׳ מה״פ קדושין ס״א ה״ה
 ל״ה ול״ה. ;יפ״ע!
 רשכ׳׳ס. ד״ה לעולם. אמרינן. צ״ל אמר
 [וכ״ה כלפיס ישן]. ,:יעב״ץ!
. ואחר ׳ ו היא מתנת בריא כו ז  ד״ה ואי
ל ליתן אחרי שמת כו  מיתה היאך אדם י
 ונקבר. מה שהוסיף ונקכר ל״י כוונתו. אולם
 לשון סכמיס הוא כן אין הכעל יורש את אשסו
 כקכל כו׳ לעיל >קיל כ׳) הרי מת והרי קכרו כוי,
 לקמן (קנג כי), ועי׳ לקמן (קלז.) מתנת שכ״מ

 מאימתי קנה כו׳. ועמש״כ לקמן(קמכ כ׳).
 ,:רשייש!

 תוספות. ד״ה כל. והשתא הא דקתני
. כצ״ל. (רש״ש! ׳  מתנה היינו מהיום כו
. כתוב לאשתי לכשאכניסנה אינו  בא״ד
 גט. אי ה״ג היה נראה ללק״מ, איכרא התם נמי
 גלסינן לארישתי. ;יעב״ץ:

 דף קלו ע״א
 גמרא. אף כתובו וחתומו והבו ליה.
 כתוכות נה ע״כ תוס׳ ל״ה מתנת. !לבוש, מא״״
י אומר אינו צריך. (כ״כ קעכ . ד״ ׳  מתני
 ע״כ) תוס׳ ל״ה עלי. !לבוש:
 מכר האב מכורים. עי׳ כמל״מ פ׳ כ״ל
 ממכירה הט״ז. (ג׳ מהרש״א)
 גמרא. התם מספקא לן. ה״נ מתלק
 כירושלמי כאן ה״ת, וכגיטין פ״ז ה״ג. (יפ״ע!
 הלכה איבעי מיניה. ל״ל לעכ״פ לא אלע אס

 לוקא כשטל או אף כע״פ, עיין גיטין ע״כ.
 (ראמ״ה!

ר מוכיח. ל״ה ט ע״א ל״ה ט ל ש  זמנו ש
 ולאפוקי, לקמן קעכ ע״כ ל״ה עלי, כתוכות כ
 ע״כ כלש״י, גיטין עכ ע״א, ועיין ע״כ ל״ה
 ללכא, ולף עו ע״כ. (מא״נ!



 הגהות בבא כתדא דף קלח ע״א ־ דף קמ ע״א וחידושים עא
. נ״כ וכן ׳ ונות היינו אכילה כו ׳ד. מז  בא׳
 משמע דף זה ע״א במשנה. מ״ש מדסוי)
נות דהיינו אכילה ושהיה ו . דהא מז ד  בא״
! . עי׳ רשכ״ס לעיל עמוד א׳ ד״ה מתפרנס, ׳  כו
 וד״ה ניזונין שכתב בעצמו כן, ועי׳ רש״י נימין
 י״ב ב׳ ד״ה מזון, ועי׳ בב״י אה״ע סי׳ קיד
 וח״מ סי' ס. (מהרש״ם)
. ופרנסה היינו מלבושים. נ״ב כן ד  בא״
 משמע דף זה ע״א 3גמ׳. >ר״ש מדסוי)
. רואה אני ׳ דלא כהלכחא וכו  ד״ה אמר. ו
 אמ דברי אדמון מקוימים בכל הסוגיא, וכל
 שייטא כומיה אזלא כמו לרבנן, וא״ש טסי דברי
 מכמים כדי שיזונו מהם אלו ואלו, שדמקו בזה
 מנ״מ במזון הבנים כיון דהבנומ מימזן והמומר
 לבנים. ולאדמון אמי כסשטיה, דכל שאין נם
 לבנים עד שיבגרו ניזונים ימד. ודפריך ואי ליכא
 ובו׳ היינו דלרבנן ל״ש למכלליה הכי, ואמר רבא
 דאליבייהו ליכא נ״מ בין מעטים לרבים, דממיד
 לבגומ עד שיבגרו והמומר לבנים, והשקלא וטריא
 רמ לארמון. ובנממעטו, בנים מפסידים לסי
 חנקם ובנומ לפי מלקן. ובנמרבו, זכו הבנים
 לבדם. ובעיא דר״י מר״א הוי אי ממעטא
 למועלמ בניס שיזונו עם הבנומ אבל אי לא
 ממעטי והדן מרובין שקלי בגומ מוונומיהן ול״ש
 בשביל שאני זכר הפסדמי, דאלו ממה הוה רומא
 דמים וכן בכולהו. וב״מ דממוסר גוביינא לא
 מקרי הפסד ברור, ומימרא דאלמנה אצל הבמ
 כבמ וכו׳ היינו כבמ אליבא דרבנן. דהכא גס
 אדמון מודה דל״ש טעמיה וכי בשביל וכו׳
 דכבע״ס היא, ולענין מכירה הוזכר נכסים
 מועטים רק באשגרמא דלישנא. ור״ל שלא נשאר
 כדי מזונומ. ואף לפי׳ הרמב״ם דהוזכר לרבומא,
 אין ראיה להלכה. (ראמ-הן
ד (בסופו). אלא שמתמיה על התקנה ״ א  ב
. כצ״ל. (רש׳־ש) ן  שתקנו בנכסים מועטי

 דף קם ע״א
. כתובות קג ע״א, נדרים בגרו  גמרא. עד שי
 מז ע״א בר״ן ד״ה קונס. 1מא״נ)
 והשאר לבנים. ענו״י סי״ג דכתובות ה״ג
 מ״ש בסי׳ הירושלמי. ייפ״ע)
. בירושלמי בעי ר׳ ן ונתמעטו י ב ו א מר ט י ש  פ
 נתן בר׳ הושעי׳ מר׳ יותנן ופשיט הואיל והתתילו
 בהימר, ואמר שס רבי מטנא ור׳ מנא מ״א והוא
 שיהא בסוף מזון יב״מ כו׳, ובכמובומ שם מבואר
 דר׳ מנא אמר כן דשמין בסוף ור׳ מטנא דמי ליה
 מהא דר׳ יומנן דס״ל דזכו בהן היורשים. (יפ״ע)
ן ונתרבו. ה״נ בירושלמי שם וסשיט עטי  מו
 מהא דקדמו ומכרו כהכא. (יפ״ע)
. גי׳ ׳  יתיב ר׳ ירמיה קמיה דר׳ אבהו כו
 המוס׳ לעיל בד״ה אר״ג קמיה דר׳ אבא, וכן
 מצינו בשבמ (סה.). אמנם לפ״ז לא א״ש מאי
 דאמר לקמן(ע״ב) א״ל סשוט מיהמ מדא דא״ר
 אבא כו׳, אך ברי״ף ורא״ש שם הגי׳ דא״ר אסי
 אריו״מ. ח־ש״ש)
 מהו שתמעט. עי׳ רא״ש סי׳ ג׳ שהביא בשם
 ירושלמי דאסשטא דממעט, ודלא כגמ׳ דילן
 דנשאר׳ באבעיא, ומוכח דגי׳ הרא״ש היא דהדא
 דסימר כו׳ הוא מסקנמ העטן שם ומזונומ
 אלמנה היא נמטס קודם סרנסמ הבמ ומלוה
 בשטר ומלוה בעדים. (יפ״ע<
לא ממעטא. ן דאילו מתה לית לה ו ו  כי
 נ״ב ירושלמי פ׳ הנושא [כתובות פי״ב סוף הלכה
 א] מתה כבר מסה ע״ש, והוא בשו״ע אה״ע
 סימן קי״ד סעיף ב׳ ע״ש. (מראי׳כ)
.  רשכ״ם. ד״ה שקלי להו בנות לכולהו
 בהמיה. נ״ב אבל מעיקרא אדרב דאמר עד
 שטס עשר תודש לא פריך נמי בהאי גוונא הכי,
 דודאי אין הכי נמי דכל שהנכסים מועטים שאין
 בהם כדי מזון יב״ת למיס ולמות באמת הדין כן
 אליבא דרב ור״ג בר רבי, דבל בה״ג מקרי נכסים
 מועטים והדין הוא דשקלי להו מות לכולהו,
 ויזונו אף יומר מי״ב תודש והמיס יתזרו על
 הססחיס מיד ולא ןקשיא כלל] דהא ודאי דגם
 אליבא דרב לא שקלי מוס מכסים מועטים רק
 עד שיבגרו בלבד ולא יומר אלא דשקלי יוסר
 מיב״מ ובמ״ש. אבל לשמואל עיקר הקושיא הוא
 דאיך אסשר דמכסיס מועטים לשקלו המומ
 יומר ממנאי הכמובה, דמנאי הכמובה אינו אלא
 עד שיבגרו כמ״ש רש״י ז״ל ממסני׳ שם, והיינו
 דסריך ושקלי מומ לכולהו, כלומר אף יומר
 ממנאי הכמובה כיון דיהבינן להו אף אמר שיבגרו
 וכמ״ש, ושסיר משני רבא דבאממ אין מוציאין
 רק עד שיבגרו והמומר למיס וא״ש. >מרא״כ<

 שאוכלת פירומ נכסי׳ הלא מדין מזוטמ אובלמ
 ואין לה שוס הנאה בהפירומ, וע״ז משני דאיכא
 ריומ טמא להשבימ ערך מזונומיה עודף על
 המיוב והויא כאוכלמ פירומ ודמיא לראשון
 דאמריך. ;יפ׳יע<
ו ליה. עי׳ ש״ך מו״מ  והיכא דטבא ליה עבד
 סימן ק״נ סקי״ט. !ג׳ מהדש״א)
. (כתובות קמ ע״ב) ׳ נו וכו ו ז . הבנות י ׳  מתני
 מיס׳ ד״ה אלמון. !לבוש)
ן אומד. כמובומ מג ע״א ד״ה עשו,  אדמו
 ועיין במ״י צא ע״ב ד״ה כך מועטים, ודף קמ
 ע״ב רש״י ד״ה נכסים, ובתוספות ד״ה אדמון,
 סוטה בא ע״ב ד״ה יתומים. ימא״נ)
י זכר. (סוטה כא ע״ב) סיס׳ ל שאנ י  בשב
 ד״ה יתומים. !לבוש)
. ה״נ ג ל אמר זו דברי ר״ א ו מ  גמרא. ש
 פלוגמא דרב ושמואל טרושלמי כאן ה״א,
 ובכתובות פ׳ במרא ה״ג. (יפ״ע!
. טרושלמי שס ושם בגרו ׳ שי ו כו נ ו ז  כל שי
 מכרימ דר׳ יוחנן ס״ל עד יב״מ. •יפ״ע׳
. (כתובות מג ע״א) מיס׳ ד״ה ד שיבגרו  ע
 עשו. !לבוש:,

 רשב״ם. ד״ה אשה שמכרה שאם ימות.
 קודם שאם ימות נלע״ד שצריך לגרוס התקינו.

 (חת״נז)

ן נראה דהא אי ורש. ו ת. ד״ה והי ו ספ  תו
. עי׳ בש״ך ׳ ן לו אלא פירוח כו  מחיים אי

 סי׳ קג סקט״ז, וקצות התשן סי׳ קלב סק״א.
 ומהרש״ס)

. ׳ זרת כו ן דאית ליה אינה חו ו . כי  ד״ה גבי
 כצ״ל. 1רש״ש)
. דהכי אמר בבכורות. ולפמ״ש  בא״ד
 בתיבורי להרמב״ם פי״ב מהל׳ אישות דברי רב
 אשי מדוקדקין. דהסוגיא דבכורות ודפ׳ הכותב
 אליבא דרב אזלא, דלית לי׳ כל דמקון רבנן כעין
 דאורייסא סקין בס״ק דיבמות (דף יא), אמ
 למאי דאמד׳ בכמה דוכתי כל דמקון רבנן כעין
 דאורייתא תקון, אתיא שסיר הא דירושת הבענ
 אינה תוזרת ונבטלת ביובל, אפי׳ למ״ד דירו שת
 הבעל מדרבנן דכעין שאר ירושות דאורייתא
 שאינן נבטלות ביובל תקנוה. ושם נתבאר
 בארוכה. ימצפ״א)
׳ והשתא האמר הכא  ד״ה התם. תימה כו
. לכאורה ׳ בן מאתתא כו ז ל למי ״ ׳ דלא ה  כו
 י״ל דהא לא קאמר הבא גט דריב״מ אלא משום
 ססידא דידיה, והיינו היכא דהססידא הוא ע״י
 הלוקמ, אבל המס גס בלא קניימו לא היה הבעל
 עומד ליורשה אלא אמריך, וב״מ מסי׳ רשב״ס
 בד״ה דימבא מומי גברא. (רש־־ש)
. דאיכא פסידא. נ״ב ורש״י שם פי׳  בא״ד
 דכיון דלוקמ בא בטריפה מאמריך אין הבעל יוכל
 להוציא מידו עי״ש, ולפי׳ לק״מ. יקרני ראםו
. א״י מאי ׳ . והשתא האמר הכא וכו ד  בא״
 קשה, דהא מ״מ לא אמרו כאן משום פסידא
 דבעל, והסם לא הססיד לוקס לבעל, שאמריך
 מוציא מידו. !ראח״ה)
ו לה לאשה מ ׳ ש א״ת דאמר כו . ו ד  בא״
. עי׳ מהרש״א. ולנ״ס דהתוס׳ ׳  ואינסבה כו
 דהכא אזלי בשיטס הרא״ש שם דיורש ממילא
 מתזיר, ואורתה דהאמר התם דלא מיהדר היינו
 דאורמה מסיים, ולכן אס היה הבעל יורש הוה
 מיהדר. ורשייש)
. איכא פםידא דנחבלים. רשב״ם  בא״ד
 בד״ה גבי דרבין יישב זה שכמב דמאמר שקדם
 וכוי, שהולביס אמר מי שקדם הססדו. ובזה י״ל
 גם קושימם ראשונה משומא, דטון דלא הוה

 ללוה זוזי קודם הגשואין ססידא דבעל קדים.
 (ראנז״ה)

׳ במקום ׳ אפי . ותקנו דבכ״מ כו ד  בא״
׳ דאיכא פסידא דאחריני כוי. וצריך  כו
 למלק בין זה להא דאטי שהביאו המוס׳ בריש
 הדבור. !רש־׳ש)
ר רשב״ם כי זונו. מה שהז  ד״ה והבנות י
. נראה ׳ ן כו ב״ י ׳ פרנסה אינו נראה לר  כו
 דמ״מ כסומ ולבוש שנצרכומ עד שתבגרן ודאי
 דהוו בכלל מזונומ, וכמש״כ הר״ן בכסובוס פרק
 נערה על הא דמנן המם טשאמ כו׳ ומייב
 במזונומיה ע״ש, וכמו אלמנה דלא מנן בה אלא
 ומימזנא ואס״ה גס כסומ בכלל כדאימא בשו״ע
 אה״ע ר״ס צד. ואע״ג דבכ״מ אינן בכלל מזונומ
 כמו בממנימין דס״ס דלעיל, וכן בכמובומ (ממ.)
 חנין ומסרנסין את אשמו. ,רש״ש<

. הן במיאונין ססקינן ביבמות ׳ ן בג׳ כו ני  ומיאו
 (קז 3׳) דכשרה בשנים. אולם למש״כ הסיס׳ שם
 3ד״ה הלכה א״ש. ;רש״ש)
. ׳ י וכו ״ ר . אבל א״נ ל ש ״  תוספות. ד״ה מ
 ומ״מ צריך טעם אמאי ל״א דטעו 3״ד קמא,
 וצ״ל ד3״ד מומתין ומותזקין לא יטעו אבל
 לנמראי מיישינן שמא אינם מומתין, והא ל״ת
 דלמא יטעו קמאי ובסראי יסמכו עליהם או על
 חחימס העדים שיעידו לפניהם שחלצה ססס,
 דלג׳ טעיוח ל״ח, ולמסקנא דרק בחר ב״ד לא
 דייקי, אבל גחר עדים וה״ה ג״ד שאינם מומחים
 דייקי ניחא בסשיטוח, ולזה כוון הרי״ף ססי״ב
 דיבמוח. ויראמייה:!

 דף קלט ע״א
. ׳ בשרכי . הניח בנים גדולים כו ׳  מתני
 לקמן קמד ע״ב ד״ה אבל, בחובוח ק, ודף קח

 ע״ב ד״ה ארמון, ב״ק צב ע״א ד״ה דשרט.
 1מא־[)

 ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך
ו להן. נ״ב כל מעי ן שו  שנשאתם אתם אי
 זה לימא במתני׳ שבסדר ירושלמי וברי״ף וע׳
 שלטי גבוריס בשם ריא״ז ובבעל העיטור אומ כ׳
 כמובה. [א״ה הש״ג בשם ריא״ז כמב הך דינא
 דממני׳ בזה״ל ונראה בעיני שאס נשאו כוי. וכן
 הבעל העיטור שם הטא שאלה על הך טנא
 ופשט לה מהמוסססא סס״מ. ע״ש מבואר שלא
 היתה זאת בגירסמן בממני׳] [וכן לימא בגמ׳
 דסוס סיזרו]. (בנא״ח
 גמרא. מאי קאמר. עי׳ רשג״ם, ועי׳ מה״ס
 גירושלמי ה״ט ד״ה נסגין. ןיפ״ע;
 לותה ואכלה בעל לוקח. כתוגות מט ע״א
 ד״ה אלמנתו, נדרים לה ע״ג ד״ה מטא, כ״ק צ
 ע״א ד״ה רמ״א, ג״מ צו ע״ג ד״ה אלא, ודף
 קד ע״א ד״ה ה״ג, שגועות ל ע״א ד״ה מצוה.
 (מא״נ1

 לוותה ואכלה. עי׳ ת׳ מהט״ט ת״א ס״ט.
 (ג׳ מהרש״א)

רש הוה. (נדרים לה ו  בעל לוקח הוה או י
 ע״ג) גתו״י ד״ה מגיא (ג״מ קד ע״א) תוס׳
 ד״ה ה״ג. ?לבוש,

 בעל לוקח הוה. עי׳ נוע״י ר״ס הכותג
 שהכניס חקירה זאס טרושלמי ה״ט. (יפ״ע!
שאו ח לבעל י לו דו  מאי לאו נשאו ג
 קטנות מבעל. ר״ל ראם נשאו גדולוח מעוח
 מספוסח הכיס לסרנסת נשואים גס מחלק
 הקטנוח. ישאו הקטנוח גגדן מגעל מהקרקעוס

 שהכניסו לו, ודגרי הנ״י גזה קצח מגומגמין.
 ;רש״ש!

ל ריב״ח. נ״ל דצ״ל י בן אחותו ש  אמר ד״
 רט (טו״ד) יהודה, אע״ג דאמורא הוא,
 (שאפילו דודו ריכ״ח אמורא הוה תלמידו של ר׳
 יוחנן), מא״י הוה, ולא היינו סתם רג יהודה
 דגמרא תלמידם של רכ ושמואל. [וכ״ה נרי״ף
 ורא״ש ובדפו״י ברשג״ם]. ויעב׳יץ)
ל ר׳ ר יהודה בן אחותו ש ״  מתה הבת א
 יוסי כו׳. עי׳ רדב״ז ת״ב סי׳ תשלה. ומהרש״ם:,
 דשג״ם. ד״ה וזה חומר. שהבנות ניזונות
. כוונתו לסי׳ ׳  מן הבנים בנכסים מרובים כו
 הרי״ף ע״ש ועי׳ מ״י. ורשיישו
 תוספות. ד״ה מתניתין, קינא דשדכא.
 לנוסחי דידן כולהו ברי״ש הוו. [ועסוס׳ דב״ק
 שס]. :יעב״ץ:.

 דף קלט ע״ב
 גמרא. באושא התקינו. (ב״ב קלו ע״ב)
 חוס׳ ד״ה ר״י. :לבוש!
׳  באושא התקינו אשה שמוכרת כו
 פסידא. לעיל קלו ע״ב ד״ה ר״י, בחובוח סה
 ע״ב ד״ה וירושחה, ודף צא ע״ב ד״ה מאי, ב״מ
 קי ע״א, ערכין כה ע״ב. תזא״נ<
 באושא התקינו. ע״מ ב״ק סח ע״ב
 מהירושלמי כתובות ס״ט ה״א, כאן ה״ח והנה
 מה שהוזכר בירושלמי עטן מזוטח לאשה לתלות
 בזה דין מכירחה דחידון כמחנח שכ״מ אין לזה
 הסבר במפרשים, ונ׳ בענ״ד דטעס מחנח שכ״מ
 דל״מ משום דאינה כ״א לאח״מ ואז אין
 להמקנה רשוח ואחריך קודמו. וכן דמיון
 הירושלמי אשה לראשון דאחריו דהבעל יורש
 אחרי׳ קשה לל״ד דהראשון יש ט אכילח סירוח
 משא״כ בבעל דהוא אוכל הסירוח, וני דזה קרי
 ליה כמחנח שכ״מ שאין לה רשוס בהנכסיס לא
 בחיי׳ לסירוח ולא הקרן לאחר מוחה, ואף

 רשכ״ם. ד״ה כאז בצוח. דחוב הוא לו
. חימה דא״כ לח יזכו לו מחנה שלא בפניו ׳  כו

 הכותב נכסיו לאחר. חיספחא פ״ח. ייפ״ע׳
וח מהדר הדר ביה. (ב״מ לד  והאי דקא צו
 ע״ב) חוסי ד״ה וחזר. (לבוש)
 הוכיח סופו. זבחים ב ע״ב. (מא״נ)
 הוכיח סופו על תחלתו. ה״נ מוקי בירושלמי
 גיטין פ״א ה״ה וכאן ה״ז פלוגחא דר׳ ורשב״ג
 בזה. (יפ״ע!

׳ ביה בני בכור. לעיל קנג ע״ב מ כו ״ כ  ש
 ברשב״ס, בחובוח נה ע״ב ד״ה שאס, ודף עו
 ע״א ד״ה רישא, וע״ש סה ע״ב ודף צד ע״א
 ד״ה שני, וע״ש צו ע״ב ד״ה רצה, ערכין כב
 ע״א ד״ה ואס. ומאת)
. סוססחא ס״ז. (יפ׳־ע) ו נוטלן י ל  כראו
. לכאורה ׳ ו עה״ע כו ד  אם אמר בבכורתו י
 הגל״פ דר״ל אף אם אמר ג״כ כראוי לו, אבל
 מסי׳ הרשב״ס ל״מ כן וגס הסמ״ע בסי׳ רנג
 קט״ו סי׳ ולא אמר כראוי לו וצ״ע. (רש״ש)

 , ד״ה כאז ב
 :ה דא״כ לח יזו

 ואנן קיי״ל בכ״ד דזטן עי׳ בגיטין(יד בי) וכאן
 סשוט טון דאינו רוצה לקנוח אינו קונה בע״כ.
 ואולי לא כוון אלא לתח טעם מדוע איננו חסן
 כדלקמן בד״ה והיו בהן עבדים. (רש״ש!
׳.  ד״ה והיו בהן עבדים. ומתוך כך כו
 עמש״כ בסמוך. אבל סשוט דהבריימא אסא

 לאשמועינן דיאכלו במרומה, עי׳ כרימומ שס.
 (רש״ש)

. ׳ ל כו י מ. אבל בריא רג  ד״ה ת״ר שכ״
 ר״ל אף דגם בבריא מ״ל שזיכה לכולן ע״י אמר
 טמד מ״מ רגיל כוי. (רש״שו
׳ הלכך ו שט״ח. א״נ כו  ד״ה אם יצא עלי
. ר״ל אפי׳ בע״מ ׳ ׳ גובה בע״ח מהן כו  כו
 בלא שטר דאמרי׳ לקמן (קלט.), וכן מסקינן
 בשלהי מכלמין דמלוה ע״פ גובה מהיורשין ואין
 גובה מהלקומומ, וה״ה ממקבלי ממנה כדאימא
 גשו״ע ר״ס קיא. (דש״ש)
. ע׳ ׳ ט כו ק . והא מ לן  ד״ה גובה מכו
 גהגר״א מ״מ סי׳ רנ״ג סקי״מ. וחליג)
. ׳ בו ש ו ר פ  תוספות. ד״ה כאן. לכ״נ ל
 לפעד״נ ליישג הגירסא עפ״י הרשנ״ס, דר״ל
 אייט גצות מעיקרא, דאמ״כ לא מהט מה דאמר
 א״א כמסנה כר״ש, רק אס אמר א״א גהתפן
 כגרייתא דא״א גהן, וצות מעיקרא סכר ר״ל כיון
 דתזי נותן דלא געי לה ויהיכ ליה, ע״כ דאסת
 דעתיה מיניה, והוי כמקכל שאמר את״כ א״א
 כהן, להט פריך התם מטן ודכטם וכו׳ ומרכנן
 דעכדיס, אכל מרשכ״ג ל״ק, דטון דהוכית סופו
 דלא כעי מעיקרא, והכעליס לא ידעו כתייהן לא
 אסקרינהו רק אדעתא דידיה, כתמרא דר״ס
 כ״ק קט״ז. :ראמ״ה)

 דף קלח ע״ב
ן לבית דין. לקמן קסת ששי  גמרא. אין חו
 ע״כ ד״ה אכל. יכמות קו ע״א ד״ה ורכא.
 סנהדרין. ומאת)
. עי׳ ן ן טועי ן לבית די י ש ש ו  הלכתא אין ח
 מהרי״ט ח״א ססי׳ יכ. !ג׳ מהרש־יא)
. (יכמוח קו ע״א) חוס׳ ׳ ש מדרבא וכו ״ מ  ו
 ד״ה ורכא. (לבוש!
ד לא דייקי. לסי״ז כיון ״  בי דינא בתר ב
 דפסקינן דמיאון כפני שטס והם עדים כמ״ש
 הרמכ״ס וש״ע אה״ע ס׳ הנה. א״כ אין כוסכין
 אא״כ מכירין. וקשה עג הרמכ״ם והש״ע
 שפסקו דכוחטן, וע׳ כ״ש ואחריו כס׳ טח מאיר
 ולא מצא מענה. ואחר העיון לק״מ כיון דחיישינן
 לכ״ד טועין שיטעו ככ״ד הראשון שכודאי הכירו
 כזה גופא יכאו לטעוח שמיאון צריך להיוח דוקא
 כסט גי, כיון דסחם מחני׳ כן כסנהדרין וטכמוח
 פ״כ, ויסכרו שזהו דוקא כחר כ״ד ויטעו. וסכרא
 כזו יש כמ״א הל׳ נ״כ כענין כהן שנשא גרושה
 שידור ע״ד רכים, ע״ש, וככאן עדיף טפי, וא״ש
 ודו״ק. (נמוקי הגרי״ב;

ד בתר עדים דייקי. (כ״כ קסט ע״א) ״  ב
 תיס׳ ד״ה אכל. (לבוש:,
 בית דינא בתר עדים דייקי. צ״ע כש״ע
 תו״מ סימן רה סעיף הי. ועמד ע״ז כס׳ סטם
 מאירות ת״כ ס״א ד״ה וממיה לי. >ג׳ מהרש״א)
ך. והא דאמרן הא ן צרי  רשב״ם. ד״ה שאי
. כה״ג כ׳ ׳ ם כו ע כו׳ אלא משו ״  מני ר
 הסיס׳ כסנהדרין (ג ני) ד״ה כשהוא, ועמש״כ
 שם. 1רש״ש)

ן דחליצה ו י בי דינא. כי  ד״ה ומשנ



 עב הגהות בנא כתרא דף קם ע״א - דף קמא ע״ב וחידושים
׳ לר׳ מאיר. לעיל עט ע״ב בר כו  המזכה לעו
 ד״ה אימור, ודף קלא ע״א ד״ה וש״מ, ועיין
 קמב ע״א, כתובות ז ע״ב יבמות צג ע״ב ד״ה
 נאמר, ודף סז, גיטין יד ע״ב ד״ה הא, נדרים
 מת ע״ב רש״י ד״ה ואי הוה. (מא״[)
בר לא קנה. בירושלמי יבמות  והמזכה לעו

 פ״ד ה״א וכאן ה״א פלוגתא דר״א ושמואל.
 (יפ״ע!

ל מנה טו  האומר אמ ילדה אשתי זכר י
. לפמ״ש בקצות החשן סי׳ רט סק״ג דבמתה ׳  כו
 האם הוה כבא לעולם, וא״כ ה״נ בנעקר הולד
 עתוס׳ נדה מ״ד, א״כ הול״ל בכה״ג. !מהרש״ם.
מ היא דאמר אדם מקנה ״ לימא ליה ר  ו
. עי׳ שואל ומשיב מהדורא תנינא ח״ל סי׳ ׳  כו
 צז ק׳ הא כיון להוי ססק אם זכר אס נקיבה א״כ
 לא עבילי לאמו ולכ״ע אינו מקנה, ועתוס׳ ליש
 פלק המסקיל. ימהרש״ם!
 אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עי׳
 ילושלמי כתובות פ״ה ה״ה, קדושין פ״ג ה״ה.
 ויפ״ע)

ל. ילושלמי יבמות סל ואינו מאכי בר פו  עו
 פ״ז ה״ג. :יפ״ע:

י בן ברוקה. עמש״ל קל ע״א. ,:יפ״ע)  ד״
 וסבר לה כר׳ יוסי. להנוע״י לכ״ה באמת תי׳
 הילושלמי ביבמות [פ״ל ה״א] והלר שם מזה
 משום לסיפא בנקבה הו״ל שא״ר ליולשו, הא
 ללא מקשה הגמ׳ כאן כן, ע״כ כמ״ש הרשב״ם
 במחט׳ ללא ממפרש בתאומים, ואפשר לאין בן
 עול להנקבה והו״ל ראוי ליורשו, וזה סיוע
 למש״ל למחולק הילושלמי מהבבלי בפי׳
 המחט׳. ויפ״עו
מ ״ ר  רשב״ם. ד״ה אימור דשמעח ליה ל
. האשה הנקנית. נ״ב לפי מ״ש רש״ל ׳  כו
 בגמ׳ ה״ל למימל האיש המקלש הרי הוא
 בעולם. •:ו״ש מז־סוי)
 בא״ד. האשה הנקנית לו ה״ה בעולם
׳. משמע למחלק בלבל הנקנה אם הוא  כו
 בעולם אס לאו, וכמו שהעחיק בלבל כו׳ בבי״ח.
 ובאמס הלבל הנקנה אמלינן בעלמא לאסי׳ אינו
 בעולם כלל קני לל״מ, עי׳ חוס׳ יבמוח (צג ב׳)

 ד״ה לאחר ובגיטין(יג ב׳) ד״ה ללבר וצ״ע.
 (וש״שו

סל אח העבד. נ״ב  ד״ה דתנן. שמת פו
 אפילו יש לו בניס. :ר״ ש מדסוי!
ל את אמו ישראלית. . ואינו מאכי ד  בא״
 נ״ב בשאין מיס כן הוא שם. :ר״ש מדסוי

ל ׳ דס״ ל את אמו כו . ואינו מאכי ד  בא״
בר במעי זרה זר הוא. וכ״כ החוס׳ י עו ״  לר
 בשם פרש״י, וע״ש בחד״ה למאי נ״מ. ד״ל
 לדעחם ז״ל דשאני זר דמ״מ הוא מזרעו של כהן,
 אבל עובר מכהן כיון דזר הוא ע״כ אינו נקרא
 עדיין זרעו של כהן עד שיוולל. :רש״ש:
ב מרע איירי ת. ד״ה נכסי. בשכי ו ספ  תו
 כוי. עי׳ חחם סופר ח״מ סי׳ קנ מ״ש בדברי
 חוס׳ אלו. ;מהרש״מו
ר מ א מ ש ״ ג דאמר לקמן ש . אע״  בא״ד
. ר״ל ואמר שם ר״פ הואיל ויורש ׳  הלואתי כו
 יורשה, וא״כ מאי קאמר הכא שאני ירושה הבאה
 מאליה. ומש״כ דאם איתא בבריא בקטן ש״מ
 ובריא שדן, ר״ל דתרוייהו קנו רק זה בקטן וזה
 אף שלא בקטן, וא״כ מאי פריו שם מזה להא
 דאר״נ ש״מ שאמר ידור כו׳ לא״כ הלא התם
 ליתא בבריא אפי׳ בקטן. ,רש״ש)
א״ח וכוי. בפשיטות י״ל  ד״ה איתיביה. ו
 דר״נ לא ס״ל כר״מ, אבל לר״מ מודי דהמזכה
 לעובר קנה. וכ״ש לדברי התיס׳ בכ״מ דסברת
 ר״נ הפוכה מדר״ה, דלדידיה יותר נקנה לדבר
 שלב״ל מקנות לבר שלב״ל. ::ראמ״ה:,
. נ״ב דף קמב ע״ב.  בא״ד. כר׳ יוחנן לקמן
 ׳:ר״ש מדסוי:

. אבל יש ׳ ש וכו ר פ  ד״ה דתנן. אבל אין ל
 לפרש שפוסל העבדים אם הוא זר ויתר היורשים
 כהנים, ואינו מאכיל אס הוא כהן והנשארים
 זרים. והוא יורש הכל. כגון שהם נקבות או בני
 בנות. וראמ״ה;
ן מתנה ׳ דבלשו  ד״ה ולימא. תימה כו
 מועיל. לכאורה ה״נ דדוקא לריב״ב דקאמר על
 מי שראוי ליורשו דבריו קיימין וקס״ד לעובר
 נקרא ראוי ליורשו כשיוולד כסי׳ רשב״ס אבל
 לרבנן הוה כשאר מזכה לעובר דלא קנה. !:רש״ש!
. לא אבין קושיתס. הא ׳ . חימא וכו ד  בא״
 לרבנן פשוט לתלק בין דבר שישנו וכו׳ ככל

 וליליף, ועיין סא ע״ב ד״ה וכן, סנהדרין נא
 ע״ב. (מא״נ)

טל ו ״נ הזכר נ ו לדה ז  אלא הא דתניא י
. תוספתא פ״ט בשינוי קצת. ;רש-׳ש; ׳  כו
טל בספק. ב״מ ב ע״א, ועיין י ן המו  ממו
 ע״א, לקמן קמה ע״א. (מא-נו
ן לו אלא מנה ״נ אי ו לדה ז  והא דתניא י
 המ״ל. ההגה׳ שבגליון טעותא היא. .רש״ש<
ג  רשב״ם. ד״ה היכי משכחת לה. דאע״
. נ״ב והא דמשני במבשרני, נ״ל ׳  דאמר כו
 דס״ד הא דאמר אם תאומים יטול מנה על כל
 אתל ואתל קאמר קמ״ל דלא, אבל בלא מבשר
 ליכא לאוקמא בלהתנה גס על תאומים, וס״ל
 הא לאמל אס תאומים יטלו מנה לכל אתל
 קאמל, קמ״ל דלא יטלו ביתל לק מנה לא״כ מאי
 אין לו אלא מגה אין להם מבעי לי׳ למתני׳ כן
 נ״ל. 1ו״ש מדם1י)
 תוספות. ד״ה אלא. והא דקאמר התם
. ׳  עלה בגמרא אפי׳ בקדושה אימא כו
 כצ״ל והוא בתמורה (כה.). (רש״ש!
׳ד. בהוייתן הם קדושים. כצ״ל בבי׳׳ת  בא׳
 וכן לקמן. ,:רש״ש:
י לעולה אם הוא זכר. ע״כ ראו . ו ד  בא״
 ל״ל אליבא לר״א בתמורה (ית ב׳) במשנה
 למפריש נקבה לעולה ויללה זכל יקליבנו לעולה.
 או בתמולת עולה וככ״ע ללבא שם. ח־ש״ש!
ד דאם עו ר דאביי סבר הכי ו ש פ א . ו ד  בא״
. כ״נ לצ׳׳ל. ,רשי-ש: ׳  איתא כו
פ בני ר״ח ״ ר י ו כן רב מר . ו די  ד״ה לדי
זל כוי. עי׳ הגרי׳׳פ, ועי׳ כתובות ו  בהג
 (סא.). !וש״שו
 ד״ה בת היתה. ולמה לא השיאה ליצחק
י מותר באחותו. שרי להו מרייהו, סס להו  דגו
 ללמן קלישי ולא ניחא להו למלייהו דנימרו הכי,
 כי אתר שנמול אבלהס אבינו ולאי לא היה לו עול
 לין בן נח, ואסילו משהחחיל לעסוק בתורה
 מוהנסש אשל עשו בחלן, וכמו שהוכחחי במקום
 אחל (ועיין אם לבינה). ובכמה מקומוח נלחקו
 חוס׳ בכך בחגם, גם בסלק חזקח גבי ל׳ בנאה
 מציין מעלחא [נח.], ובבל םסקה גם לוח
 פסקוטת אעפ״י שאוחו כחוב אינו מדבל אלא
 מתתילת גידולן, עם שבודאי מ״מ אנו צריכים
 לומר שלא היה להם לין ישראל גמור, (אעפ״י
 שקיים אברהם אביגו כל התורה כולה כמ״ש
 שילהי קירושין [סב.] וכן האבות, היינו במצווח
 עשה וכמי שאינו מצווה ועושה, שאל״כ היאך
 נשא יעקב שני אחיוח בחייהן) ועמלם נשא
 לולחו, עם שהוא מאוחם שמחו בעטיו של נחש,
 אם אמנם לפי״ל הגמ׳ לסנהדרין(נח, ב) לק״מ
 (עי׳ חי״ג שם), ולענין אבלהס אבינו שנשא הגר
 (עין אס לבינה), אבל הס מלהזכיל שם גוי עליהם
 חלע מלקאמל אבימלך הגוי גם צליק חהלוג.
 [וק״ל]. ,:יעב״ץ)
. למה לא השיאה ליצחק כוי. עי׳  בא״ד
 זרע אברהם על בראשימ לבה סג״ט. ,מהוש״ם,
. א״נ מהגר היתה לו. אע״ג למלאי  בא״ד
 גיילה לקיים כל החורה [עין יבמוח ק: ובח״א
 שם], ותו לאל״ה לאו בחו היא דולד שסחה
 במוחה, מ״מ אינה לאדה לישא ליצחק בן
 הגבילה, גם משום דהנושא יבדוק באחיה [לעיל
 קי.] לא חזיא ליה. :יעב״ץ,
׳ הוי הכל בחזקת  ד״ה אידך, לרבנן כו
. נלאה לאם יש עול זכרים לא מצו ׳  הזכר כו
 למילחי לכל חל וחל. ליבולים לכחוב הרשאה זל״ז
 עמש׳׳כ לעיל(op.). ,:רש״ש:,

נ  דף קמא ע״
. ילושלמי ה״ב, ושם ל׳ י  גמרא. המבשרנ
 הברייחא בזכר מאחים, ועכ״ז איחא שם זכר
 ונקבה אין לו אלא מנה ויהיב ר׳ מנא טעמא
 משוס דביטלה צרח הבח שמחח זכר, ומוכח
 דס״ל להילושלמי לחאומים אף שלא פירש אין
 זה מגלעח, ואינו הולך בשיטח הבבלי, ובזה
 מיישב קו׳ הנוע״י בפ״ל ליבמוח על הלשב״ס
 במחט׳ אחרי דהירושלמי יש לו שיטה אחלח,
 רמאל עוד לקי. רפ״ע)
ל (פי׳ טו  דאמר נמי אם זכר ונקבה נמי י
 ולא אמר במה) ופריך מנה (פי׳ איו מציח
טי  למימל לכוונחו היחה רק למנה) אלא למעו
 מאי (פי׳ וע״כ היחה כוונחו ליטול בעל כ״א
טי נפל. !ושיש)  מנה) ומשני למעו
בר לא קנה. (יבמוח צג ע״ב)  והמזכה לעו
 תוס׳ ד״ה לאחר. !לבוש!

 לתבוע רק מזונות ג״כ ידתוהו לאמר בריה
 אתה. (רש״ש!
 ד״ה האומר. ומצוה לקיים דברי המת.
 לכאולה לפ״ז מאי סליך לקמן לר״ה דאמר
 המזכה לעובל לא קנה ממתטתין. ועי׳ לקמן
 (קמט.) מד״ה לקא. (רש״ש!
. נ״ב דף ן בגמ׳ נ ׳ כדאמרי ג אם כו  ד״ה ה״
 שאח״ז ע״3. ור״ש מדסוי׳

. יוחר הל׳׳ל ׳ ן אתא כו נ . ולאשמעי ד  בא״
 דאשמעינן דאסי׳ אמר מרדיהו טומטום אינו
 נוטל. (רש״ש)
ל רש לא נפיק מכל ו  ד״ה ואם אין שם י
. ק״ק דהא לעיל ׳ ו כו ן עלי י ו עי ן ל  בן אי
 (קטו.) דדרשינן ליה על בן הבן ובת הכן כו׳ הוא
 אפי׳ במקום שיש בן או בת וכאן הוא דוקא אם
 אינם, ד״ל. !;רש״ש)
ן  ד״ה והא קתני סיפא. וה״ה לעני
 ירושה. לישנא קטיעא היא, דה״ל למיגקט גס
 מזונות. (רש״ש)
ן כ דוחי ׳ ע״  ד״ה רבא אמר. וסיפא כו
ן לו קאמר. וכ״כ לקמן בד״ה אי  אותו ו
 בשלמא. עליו תשאל תמיהת התוס׳ לקמן בד״ה

 ולטעמך, שהרי כאן מסורש בהליא מועטין.
 (.רש״ש!

.  תוספות. ד״ה (3עמ׳ קולס) מי אמרינן
. כאן ה״א, ובכסומס סי״ג, ועי׳ רושלמי  בי
 מה״פ כאן ל״ה אלמנה, ועי׳ ירושלמי יבמות
 פ״ז ה״ג לשם שגה הפ״מ בבאורו למש״ש ואשה
 אינה לאדה לתוססן למזונות להיינו לאלמנה אצל
 הבת או אצל הבן יש לה כלין נכסים מועטין
 שהיא נזונת והבת תשאל על הסתתים, לז״א
 להילושלמי במ״ש הוא עצמו בכתובות שם וכאן
 ה״א אלא כהק״ע שם ע״ש. (יפ״ע)
. ופעמים שהאלמנה דוחה אח ד  בא״
. צ״ע מהא דכתומת ׳ י הבנים כו ״  הבנות ע
 סס״י דבכה״ג איסא שם לתוזרין מלילה, וע״ש
 בגמלא במימלא דאמי. (רש״ש)
רושלמי ן הי ו ש ש לדקדק על ל י . ו ד  בא״

 כוי. עי׳ בהסלאה כתובות מג א׳ ד״ה עשו.

 דף קמא ע״א
ן כבת. הא דלא ו ז י י מאי נ  גמרא. אלא לאבי
 מקשה נמי מן יורש כבן, משום דזה גס לרבא
 קשיא כלמסיק. ,:רש״ש)
. ק״ל ׳  למימרא דבת עדיפא ליה מבן כו
 ללעס הרא״ש בפ׳ דלעיל סי׳ ג״ג בסופו לאם
 אמל מנו מאתים זוז לפלוני מי, מתנה גתן לו
 ימל על מלקי מלישה. א״כ בפשוט י״ל למיידי
 נהיה לו בנים, ילכן אם יהיה הנולל בן ליטול לבל
 זה מלק ילושה אינו נומן לו ימלון אלא מנה, אבל
 אם מהיה נקבה שלא סטול בלום מלישה נומן לה
 מאמים. !רשייש!
. ר״ל לענץ ממון. ׳  למימרא דבת עדיפא וכו
 אבל בגוף הלבל פשיטא לבן עליף, לברייתא
 מסולשמ אשלי מי שמיו זכלים. (ראמי-ה!
רשו ו י ו מניח בן ל נ ו״ח כל מי שאי  והארי
 כוי. לכאולה בלא לרשמ ריו״מ מוכמ מהא
 ללממנא אמל לבמ אינה יולשמ במקום בן. ואולי
 יל״ס כוונמ ריו״מ אס יש לו בן ואינו מטמו
 ליורשו אלא שנימן בממנה לבמ, וא״כ מוכס רגם
 האדם מעצמו יש לו לממ לבן יומר מלבמ. ובזה
 א״ש דלא פריך לעיל(קטז.) מהך דריו״ח על הא
 דאמר דין גרמא בו׳ ע״ש וחמן. ואולם
 מהרמב״ן שהביא המהרש״א שם מוכח דאינו
 מפרש כן. ירש״ש!
נו מניח בן. במד״ר פ״י. דפ״עו  כל שאי
ף ליה. וגי׳ הלשב״ס י רושה בן עד ן י  לעני
 לעטן נחלה. ונ״ל לל״ל גחלח שלה וכרם דהיינו
 קלקע, ומטעם שפילש הלשב״ס. (יש-ש!
פן לי מבני. שמא כשאמל י בנתן עדי ד י לד  ו
 כך כבר היו בטתיו לגלולי הליר, ובניו עדיין
 קטנים היו אז ולא ילע אם יצליתו כל כך, ומלאי
 היו בנוחיו גס הנה חכמניית יללשניות, מלאמל
 ליה לכא לב״ה כולהו מחילנא לך בל מבח לב
 חסלא [כלכוח נו.], ש״מ לאשה גלולה חכמה
 הואי, ועול שחחניו חלמיליו היו וחשומם גם הם
 כמים. ויעבי־ץ!
מ אומר שלא היה לו בת. סמלא ליה ״  ר
 כתנא לברייתא, ואליבא לב״ה לס״ל או זכר או
 נקבה. (יעב״ץ!
׳ בה הי׳ לו. יבמות סל ע״א ל״ה  ברך כו

. ויקחו הבנות ן ורשי  ד״ה כבר זכו בהן י
. לס״ז משמע לכאולה לאסי׳ אם ׳  חלקם כו
 לאחד שנסמעטו עדיין נשאל בהן כדי מזון אלו
 ואלו על שתמרן(ואסי׳ עוד יותר) נמי יפסידו
 הבנות, ועי׳ ברא״ש והג״א. ואולי בכה״ג אף
 הרשב״ם יודה מיזוניס יתד. ;רש־ש!
׳ לא  ד״ה אלמנתו מהו. או דלמא כו
. ׳ ן מה״נ לבנות כו אי צי מו ׳ ו  ממעטא כו
 נ״ל משוס דזה דומה לדינים המבוארים בשו״ע
 תו״מ סי׳ עג סעיף י׳ ע״ש. וה״נ כיון שהאלמנה
 קיימת ואולי לא תינסב לאלתר וא״כ לא יספיקו
 למזונותיהן עד שיבגרו לכן יכולות לתבוע בב״ד
 שישלשו הנכסים בעדן מעכשיו, ועי׳ ברא״ש
 מש״כ במסנימין. ודלא כמהרש״ל שהמא הש״ך
 שם סקל״ד שמסלק בכגון זה. והא״נ שכ׳
 הרשב״ם בסוף דבריו שיזונו שלשמן ימד, הוא
 בדעמ המולקין שהמא הש״ך שם, או כסילוק
 מהרש״ל. ;רש״ש!

ון ז  ד״ה לא ממעטא. ואותה הבת תי
 עמהם כצ״ל, דר״ל עם הבנים. (רש״ש!
ן נראה לדחות  תוספות. ד״ה יתומים. אי
 כן. נ״ב ומבמומ דף סז ע״ב ד״ה שקדמו כו׳
 דמו בע״א ע״ש. (ד״ש מזםוי!
. לגרסמט שם ׳  בא״ד. הכא תפס מחיים וכו
 משעבדי אין ראיה כלל. וע׳ בסוטה כ״א ב׳
 במוס׳. יראמ״ה!
ע מ ש ש דבכל ענין מ ״ . והשתא א ד  בא״
ן כוי. בצ״ל. :רש״ש! עטי ט דמו  דפשי
. ר״ל ׳ ל כו לו ׳ מה חי ן בו ו א״ת כי . ו  בא״ד
 ביין דגם במועטין יד הבנים שולטמ לעולם א״כ
 אין מיליק, ולא ה״ל למנא למימני רק דלעולם מן
 במרובין בין במועטין הבנומ יזונו עד שמבגרן.
 ודברי מהרש״א בזה מגומגמין. (רש״ש!
נן ׳ והכא אזלי  ד״ה מה. וקשיא דא״כ כו
 בתר מיעקרא כצ״ל כדלקמן, והוא לשון
 עקירה. אבל ק״ל על קושייתם דהכא לא
 מיעקרא עיקר תקנתא דהא הבטת יזיט עכ״פ.
 והא לא ק״ל דהא הבא והתם אזלינן בתר
 הרבייה. להא הכא לא קאמר אלא מטעם שקדמו
 ומכרו כר. (רש״ש!
. ׳ י וכו ״ ר מי אמרינן. תימה ל  ד״ה ו
 ולסמי׳ ש להנ״מ לק לאלמון והוי מעליותא
 לבנות אי לא ממעטא ל״ק כלל. ללא שייך לומל
 למשום גליעותא לבת גופה אי מנסבה לית לה
 תעליף כתה יותר. (ראמ״ה!
׳ בת נמי . ומאי קאמר נמי ב״ח כו  בא״ד
ל כוי. נ״ל לואי מתה ״ ׳ ואי מתה נמי ל  כו
 כו׳ צ״ל קולס לומאי קאמל נמי ב״ת כו׳ כסלל
 האיבעיות. (רש״ש!

 דף קט ע״ב
נ לצ״ל) מהן כ״ ) ו ז  גמרא. אלמנתו ובת אי
 קודמת. ופי׳ התיס׳ להיינו לוקא בשיש בניס.
 ונ״ל להך בעי׳ היא ג״כ באת״ל לאלמנה
 ממעטת באינך בעיות להך לישנא, ולהט לל״ק
 להוויין באמ״ל ללא ממעטא לא נקט להך
 3עיא. !ושיישן
 מתגי׳. אם תלד אשתי זכר. עי׳ מהלי״ט
 מ״א סק״3. >גי מהרש״א)
 אם זכר מנה. עי׳ לשמים, ומהילושלמי ס״ר
 ליבמומ ה״א מוכס לגס מללה סאומים זכר נוטל
 כו׳, מלאמל שם חזל מ ל״א לאמל ללק למו
 זכה מלאמל נקכה וכח כמקום כן כאחל הוא,
 לע״כ הוא מהך ככא לזכל ונקכה, דכנקכה לחול
 י״ל שאין לו כן כמ״ש הק״ע כש״ק שס ל״ה

 חזר, ועי׳ נוע״י שם, ומ״ש לק׳ קמא ע״כ.
 !׳פ״ע!

 ילדה טומטום. יכמומ פג ע״כ ל״ה לא,
 תמולה כל ע״כ ל״ה קסכל. :מא״״
ש לו. י ן אוחו ו  גמרא. רבא אמר דוחי
 (יכמית סג ע״כ) סיס׳ ל״ה לא. !לכוש!
ש לו כוי. עי׳ י ן אותו ו  ורבא אמר דוחי
י שכ׳ דה״ה אנדרוגינוס נוטל כסתות שכהס  מ״
 כוי. וכוונסו לכמו לסיסא לאתיא כלשכ״ג אע״ג
 מקיט טומטום ה״ה לאגללוגיניס להא לליליה
 ולאי שדם הם, כמו כן לישא לאמיא כלכנן נקיט
 טימטום וה״ה לאנללוגיניס, ובזה שוב אין מקום
 ללמיימ המיי״ט ע״ש. 1רש״ש!
 רשב״ם. ד״ה הזכרים. אע״פ שגם הנה
. ובפי׳ לגמרא מסיים אצל הזכרים.  ידחוהו
 ור״ל דהנה יאמרו לו לנו לא טמן מזוגומ רק
 בעדינו לך אצל הזכרים שימנו לך. וכשישוב אליהם



 הגהות גגא גתרא דף קפוא ע״ג - דף קמד ע״ג וחידושים עג
׳ דה״ה מ פי ״ ב ש  ד״ה בתוספתא. ומיהו ר
 בפני עדים. ומקט בפני בי״ל לפי שהם אביהם
 של יתומים. (יעב״ץ)

 דף קמד ע״א
 גמרא. אורייני. בירושלמי ה״ג ע״ש לבי ר׳
 ינאי אפילו עירני/ ופי׳ הפ״מ שם כפי׳ התום׳
 כאן לאולייני, וטוב להגי׳ גס שם אולייני. >יפ״ע<
ן דשביחא לה מילתא ו  מהו דהימא כי
׳. כה״ג לעיל(נב ב׳). (רש״ש)  כו

א. ה״נ בירושלמי כאן ה״ג ר חנינא המשי ״  א
 ע״ש ר״ת וכל התנאים שהותנו כאן ליתא שם,
 אך בכתובות פ״ה ה״א פי״ב ה״ב איתא ובלבל
 מן הנשואין הלאשוטס. (יפ־־ע)
 בית ואכםדרה מהו שני בתים כוי. כיוצא
 בזה בפסתיס (מה ב׳) ושם פרש״י ע״ל פי׳
 הרשב״ם וללא כתום׳ כאן, וכה״ג פי׳ הנ״י
 האיבעיות ללקמן (קמת ב׳) הקליש כל נכסיו
 כוי. מ־ש״ש)

. עי׳ ילושלמי כאן ה״ג. !יפ״ע< ו ו לפנים מז  ז
 כהלכתא בלא טעם. גיטין יג ע״א ל״ה תנו,
 וע״ש יל ע״א ל״ה כהלכתא. (מאי־נ)

 מנה לי בידך. בעין משסט אות ס׳ מיי׳ פ״ו.
 נ״ב וסט״ז מה׳ מלוה ה״ג. (רב״פ)
רשה ורשת. פי ׳ם. ד״ה באשה י  רשב׳
 לעצמה לא פירשה השבח לאמצע
׳. לפמש״כ המהרש״א במל״ה  ואלמנה כו
 באשה בא״ל שהוא מפרש הסיפא לעטן אלמנה
 כו׳ ע״ש. נ״ל שאינו גורס בלישא השביתה
 לאמצע, ומסלש וכן האשה כו׳ לינה כלין בנים
 בין בסתם בין במסלשת ואס אמלה כוי, לסיסא
 הוא לין בפ״ע וקאי על סתם אלמנה שאינה
 יולשת, וזה שכ׳ ואלמנה שאמלה בב״ל כו׳ הוא
 פי׳ על הסיפא, וכוונת אמילתה לאו מה שהטת
 לי בעלי היינו לכתובתה וא״כ תובעת כסובסה,
 ולזה א״ש גי׳ התיס׳ בלבריו לשוב אין לה
 מזונוס, והסוס׳ שלא הבינו כן לבליו לכן כתבו
 וא״נ ללש3״א. ;רש״ש;
. אשה שמת בעלה והניח נכסים  בא״ד
. עי׳ כהלא״ש שכת3 כגון שתנעה ן  מועטי
 כתובתה בב״ל כו׳ והניס בעלה נכסים מועטים,
 ועי׳ בב״י סימן צה קלוב לסוף ל״ה כתב
 הלשב״א ואם היה נכסים מועטין כו׳ הוא בלבלי
 לשב״ס אסשל. !ג׳ מהרש״א)
ן בני רשי ו ז י ת. ד״ה באשה. שא ו ספ  תו
. ל״ל של לאובן ן מאביהן ו בן ובת שמע  ראו
 ושמעון להיינו יעקב. (רשי־ש)

 דף קפד ע״ב
. בילושלמי ה״ג לבי ן ן השותפי . אחי ׳  מתני
 תייא לובה אמל אחין שוססין על ג׳ לולוס, ועי׳
 מה״פ שם שמביא גס מב״ל, והוא בסנ״ל על ס׳
 לי ולניני ונכלי א״ר אבא על כאן לאתין
 השותפין. ייפ־־ע)
 חלה ונתרפא. נ״ל דקאי אנפל לאומנות
 ללישא, לבלא״ה פשיטא למשל עצמו. אך בנפל
 לאומנות ותלה באונס במ״ש הל״י בן מיגש. ולכן
 הביא הלמב״ם לין זה בה׳ שוססין לא מתלות.
 וגס הביא בקצול לין לאומנוס שם משום הך
 לינא לסלה לאיילי ביה. (ראמ־ה)
 גמרא. לאומנות המלך. וכ״ה בילושלמי
 ה״ל בליית׳, ומשמע להיינו לליוח ומהעובלא
 למייסי שם משמע להססל, והפ״מ נלתק לפלש
 גם העובלא לריות ע״ש. דפ־עו

 ברכה הבית. כתובות קג ע״א ל״ה בלכת.
 ימא״נן

. ג״ב י ו אלא שחלה בפשיעה כו  לא שנ
 לפמ״ש בש״ע סי׳ קעז ס״ג להיכא לכל
 השוססין עוסקים ביתל אסילו סלה באונס
 נתלפא משל עצמו, א״כ מאי לותקא ללבין
 לאוקמי בתלה בפשיעה לוקמא כשכולן עוסקים
 בשותפות שכן הוא ללך השותסין להתעסק יתל,
 משא״כ תלה בפשיעה אינו שבית. ד״ל למשמע
 לי׳ לסיפא קאי אלישא לנפל א׳ מהן לאומנות
 ואינו עוסק אלא הוא לבל ואעס״כ מסלסא משל
 עצמו, לבך צ״ל בתלה בסשיעה ולו״ק. >מל״ה)
. ר״ל ׳ ת כו ו נ ו שושבי  נשתלחה לאבי
 כשהשיא אתל מבניו, וכלמוכח ממתניתין
 לתילוצא לליו״ת, וכמש״כ הסוס׳ וכ״כ הלמב״ם
 בחבורו. >רש״ש)

. ג״ל להגיה ר׳ ׳ א בו  ר׳ אסי אמר לא קשי
 אסי לילי׳ אמר, וראיתי ברי״ף הגי׳ כאן רב אסי,

 המל, נמצא שלוצה שיקנה המתוק והמל שם
 תלומה מהטבל של מתוק. 1רש״ש<
ן שי ת. דקדו דשו  ד״ה אין אחיות מקו
ן כוי. לכאורה לסי מאי לס״ל רי ן מסו  שאי
 השתא לאמר כולכם, לכ״ע אתיוס אינן מקולשות
 (אף לאביי לאמל קלושין שאין מסולין כו׳ הוי
 קדושין) מטעם כל שאינו בזאח״ז אפי׳ בבח אחת
 אינו, ע״ש בסוגיא ותבין. (רש־־ש)
ן לביאה רי ן מסו ן שאי שי דו . דקי ד  בא״
ן כלל. עי׳ תסס סוסר מ״מ שי דו ו קי  לא הו
 סי' קא. (מהרש״ם)
. הכי נמי צריך  תוספות. ד״ה רב נחמן
 לתרצה לרבא. עי׳ אבני מילואים סי׳ כס
 סקל״ז לרבא סובר לא קנה כלום. (מהרש־-ם)
ף מן סי ׳ אלא מו ג כו י י פל ״ ר . ו ן  ד״ה אי
. משוס למיירי שהכהן אכל ׳ ן כו צו  החי
 להקישות של תלומה ומצאו מל, והמ״ט שנשאלו
 אצלו א״י אם הס מרים או לא, אך לובא אינם
 מרים לבן צריך להוסיף. ומוסיף מן התיצון שהוא

 ולאי אינו מר, ומיושב הק״ק רהמהרש״א.

 דף קמג ע״ב
 גמרא. החם אנן סהדי. ה״נ משני בירושלמי
 שם ר׳ יוסי כר׳ בון. (יפ״עו
. (כ״ק י י בשדה וכו ״  והלכתא כוותיה דר
 ט ע״כ) סוס׳ ל״ה כהאי. (לנ1ש<
ן לבנים. כילושלמי פ׳ כתלא לכתוכות י  הראו
 ה״א הלי שהיה נתון כמלה״י ואמר הרי אלו
 ינתנו לכניו כנוסיו ככנל, ועי׳ מה״ס שם, ומסיק
 שם ואם כשעת מיתה אמל מתנו לכניו אין כנותיו
 ככלל. (יפ-ש
א ובני איתן. דילמא הסכר ר״י לשון תולה ״ י  ר
 לסול, וליכא למינף מיניה ללשון כני אלם, להט
 מייתי איהו מלכלי קכלה למסתכל טסי למילסא
 מגיה, וכאממ כלכלי הימים יש לטס לוגמתו,
 וע״ס אס לטגה מ״ש שם לפי פשוטו של מקרא
 כס״ל. (יעב״ץ)
 קרי אינשי לבר ברא ברא. לעיל קיט ע״א
 כלשכ״ס ל״ה ללא, [יכמוס יז ע״כ, ולף כנ ע״כ
 ל״ה כן, נללים מח ע״ב סנהללין נמ ע״כ לש״י
 ל״ה אלא, ודף סל ע״כ]. (לבוש, חא״נ)
. עי׳ ׳ ר קאתי כו שו  ולסלוקי לברתא מעי
 סניס מאירוח ח״א סי׳ לז. (מהרש״ם)
. כסוכוס נה ע״א חו לעצמן . השבי '  מתני
 ל״ה ולשכס, כ״מ מ ע״א ל״ה וכן אמר. (מא״״
׳  אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי כו
 השביחה לעצמה. עי׳ חשו׳ מהר׳׳ח אור
 זרוע סי׳ רטז. (מהרש-ם)
׳ אבל שבחו נכסים ו כו  גמרא. לא שנ
. עי׳ ׳  מחמה עצמן השביחו לעצמן כו
 חשו׳ מהר״ח אור זרוע סי׳ רמט. :מהרש״ם)
. עיין פרק חזקח ׳ ש כו ״ ת. ד״ה ת ו ספ  תו
 הכתים לף לנ ל״ה קריטה יע׳׳ש. !מים חיים)
מר נכסיי צרך לו כ למה הו . א״ ד  בא״
. עי׳ סנים מאירוח ח״א סי׳ לז, ׳ י כו  לבני
 ולפמ״ש כטול ח״מ סי׳ קג סכ״ל, וגס ככ״ח סי׳
 קיא סי״ז, וש״ך סקי״ל, י״ל קו׳ הסוס׳ ולו״ק,
 ולפמ״ש הכ״י סי׳ קג שם כשם הסוס׳ י״ל
 ללשיטחם אזלי. ;מהדש״ס)
. עי׳ לעיל (קלה כי) ׳ . או מתנה כו ד  בא״
 כחל״ה כל. ורשיישו
ד למצרים ר י ש כ י ש אעפ״ . ו ו  ד״ה שהי
ו לו בנים כ״כ. לאל׳׳ה למנינהו ן לא הי י  עדי
 קלא והוו להו יוחד משכעיס נפש. (יעב-ץו
חל כוי. תף אינו מו . דשו  ד״ה והשביחו
 ול״ל כש״כ אחל. ורש״ש)
ח נו משבי ל שאי ״ ר ע ש מ ש  ד״ה ואם. מ
 אלא מחלקו כוי. ולעד״נ מלשון הרשכ״ס שכ׳
 מחלקינו, משמע דר״ל שנקח על שטרוח סועליס
 מחסוסח הכיח ע״ח חלק שלנו, ולכן הוה כמו
 שכחו מחמח עצמן ולעולם ששכח כל הנכסים וכל
 השכח שלהן. (רש״ש)
ו יכולים ׳ מה הי ד אם כו עו . ו ד  בא״
 לתבוע כצ״ל. (רש״ש)
׳. . אם מגיע חלק האחר לחלקו כו ד  בא״
 כצ״ל כד״ש. (רש״ש)
לא בא בידם ן ו די ן מפסי . הבא דאי ד  בא״
ר. לפמ״ש רש״י כ״מ ככ כ׳  הריוח מחלי שפי
 ד״ה יסמי דטעמא משוס דאין הפקרן הפקר,
 צ״ע כזה. !מהו־ש״מ׳

 להככלי, הוא נכון. אך מ״ש כחילוק טן מטלטלי
 למקרחעי, דכטו דחוקים. וכענ״ד נ׳ דכירו׳
 גוסה לא קמו החילוקים אלו. וני דר׳ יוסי דאמר
 שם אסי׳ כאסר, לא דהוא פליג על ר״א אלא
 לדעח ר״א קאמר דמשני לחלק טן כנו לאחר,
 דלעולם כאחר, והא דקשי׳ ממסני׳ אס ילדה כוי,
 ע״ז משני לחלק בין שכ״מ לבטא ובין מטלטלין
 לקרקע, ומחט׳ אם ילדה הוא בשכ״מ
 ובמטלטלי, וע״ז מקשה מגר דהסם הד מקרקע
 וגס אץ שייך שם זיכד דשכ״מ, והדר מחלוק זה
 וע״ב נתפוס החילוק טן בנו לאחר. (יפ״ע)
טא הילכתא כוותן דקשישנא  פשי
 מינייכו. והא דאיסא לעיל ריש סירקין יתיב ר׳
 ירמיה קמיה דר׳ אבהו וקבעי מיטה, משמע ר״י
 תלמיד היושב לסט רבו ר״א הוה, דילמא ההוא
 ר״י אתרינא הוא, ובשטל בעיא גטדא ודאי לא
 מוכח מידי, דאשכתן טובא דהרב שואל בעיא
 מחלמילו, אלא דלישנא דימיב קמיה דחיק ודאי.
 (יעב־ץ)

ו נ  רשב״ם. (בלאש העמול) להנחיל ממו
ו מן האב. הוא לבול חלש ציון על הא  לאחי
 לאימא בגמלא ואין הבן כו׳ להנחיל לאמין מן
 האב. ,:וש״ש)

. נ״ב לף קיד ע״ב. ן ש נוחלי י ב . ו ד  בא״
 ור״ש מדסוי)

ת. ד״ה דהוא. היינו דוקא ספו  תו
׳ בפ״ק י ׳ כדאמר ז כו ׳ שא ה כו ט ח ש ש  כ
. זה מסולש שס בגמלא להליא. והגהמ ן  דערכי
 הגרי״פ שייכא לקמן על כלמשמע כוי. (ושיישן
ה או הרגה ט ח ש ש . היינו דוקא כ  בא״ד
. עי׳ קצות המשן סי׳ סט סק״ג. (מהרש־ס! ׳  כו

 דף קמג ע״א
ן לך מר. עי׳ סוס׳ מה שהביאו  גמרא. אי
 הירושלמי למרומוס ס״ג ה״א. (יפ״ע<
. ׳ ו כו  אין לך מר בקישוח אלא פנימי שב
 עי׳ נולע טהולה מהלורא מגיא מ״מ סי׳ מב.
 ;מהרש״ם)

יתא תרומה מעליתא רי  שאני התם דמדאו
 היא כוי. צ״ע לגם בלא״ה הא מן התורה מטה
 אתת פוטרת הכלי, וא״כ גס כדאיכא בתל מל
 טסי מבאילך וליכא אתל מתמשים במתוק סגי מן
 המולה, ועי׳ אסיסס זקנים בשם סוססי הלא״ש.
 ד״ל ע״ס לבלי מוססומ לי״ל סוס״ב לקילושין
 נמ אי, ונולע טהולה מ״מ יו״ל סי׳ רל, ומל״מ
 ס״ו מממנומ עניים ה״ז, ועיי מלמילי לטנו יונה
 ס״ל לבלכומ בהא ללב צלי של שבמ נעלב שבמ
 ולו״ק. (מהרש״מ!

ש. ירושלמי מרומומ סם״ב.  ואם אינו קדו
 (יפ״ע)

ל תאנים. בצ״ל.  וליקט אחד כלכלה ש
 ;רש־ש)

ר הוא. לסי׳ הק״ע חמו  ואמאי את ו
 טלושלמי ס״ב לקלושין וגילסתו לגריס מ״ש
 סוף ה״ה עלוה ושאינה עלוה שאינה עלוה
 מקולשת לשייכא לה״ו לקילש בב״א אתיות עם
 שאל נשים להשאל מקולשות ול״א את ותמול
 הוא ע״ש. (יפ״עו

. לעיל קיל ע״א, וע״ש ע״ב  מחצה לאהרן
 ד״ה והלכתא, ברכות יב ע״ב, עירוטן נב ע״ב
 ל״ה כמאן, מגילה בט ע״ב ל״ה והלכתא,
 קדושין ט ע״ב ל״ה והלכתא, יומא ית ע״א ת״י
 ד״ה רבא, גיטין עד ע״ב ד״ה רבא, ודייה הא,
 לקמן קסו ע״ב ד״ה ססל. (מא״״
 מחצה לאהרן מחצה לבניו. ירושלמי יומא
 פ״א ה״ב ומייתי שם גס הך עובדא דדמי
 כלילא. ויפ״ע)
 מחצה לאהרן ומחצה לבניו. עי׳ ססקי
 מהרא״י סי׳ עג מהא דסליגי ר׳ יאשיה ור״י
 אטו ואמו קלל וכוי, ולסמי׳ ש האסיפת זקנים
 בב״מ צ״ד ע״ב בשם ריטב״א לק״מ. (מהרש-סו
ם בכלי אי. בסוסססא סי״ג  מביא ששי
 דמגתות איתא איסכא מטא סמשים בבלי א׳ כו׳
 ואם הטא ששים בכלי א׳ כו׳ יצא. וכ״ה טרושלמי
 יומא ס״א ה״ב והקושיא שם הוא מטעבד,
 ועש״ק שם ומה״ס. (יפ״ע<
ר הוא. עי׳ ״ם. ד״ה ואמאי את וחמו  דשנ
 כה״ד, ועי׳ רש״ל ורש״א. ול״נ כוונתו דאס
 הקישות של תרומה יש בו מר יותר והיתרון הוא
 עודף על א׳ מממשים שהרי תתתיו הוסיף כבר
 כטצה מתוק, והוא מכוון למלוק אמ העודף הזה
 על בל המ״ט של תולין בין על המתוק וטן על

 המתנות. אבל לטב״ב דמהני לשון ירושה הד
 כירושה. ואי עובר קונה ירושה ה״נ הבא.

 (ו־אמ״ה)

 דף קמב ע״א
. לעיל ממא ע״ב ו בז בז . גר שמת ו ׳ בר כו  לעו
 ל״ה אימיטה, יבמומ סז ע״א ל״ה אוכטן, וע״ש
 ע״ב ל״ה אין, קדושין נא ע״א לש״י ל״ה קני
 אמ, גיטין יג ע״א ד״ה לדבר, ולף יל ע״ב הא,

 גדה מד ע״א ד״ה ואי בעי, ממורה כה ע״ב.
 (מא״״
 אף לכשתלד לא קנה. (גיטין יג ע״ב) מוס׳
 ל״ה לדבר. !לבוש)

ן להחזיר. טרושלמי יבמות ןס״ד ה״א] יבי  חי
ק לעוברין,  מקשה מזה לר״א דס״ל אין ז
 ומסיסא מקשה לשמואל דאף דס״ל זטן הלא
 מודה דלא כן כ״א נמצא תי ראשו ורובו, והכא
 הלא הפילה, ועל ר״א משני משום מו דהיינו תי׳
 אטי כאן, ולשמואל מסיפא משוס יאוש והיינו
 מי׳ דרנמ כאן. וכאן טרושלמי ה״א מקשה לר״א
 ג״כ מסיסא ומשני משום יאוש, ומסיים ואפי׳
 כשמואל ליס הדא סליגא או אסילו נאסרונה לא
 יזכה עוד היא משוס יאוש וסי׳ הס״מ להוא
 דימוי להמי׳ משוס יאוש, ודמיה. וכענ״ד נ׳
 להפי׳ הוא דקשי׳ הא גס לשמואל קשי׳ להא
 מולה כלא יצא מי, וא״כ כלאשוגה יזכה
 וכאסלונה לא יזכה לסלוק הלאשון היה כטעומ,
 והאי אסילו הוא ט״ס, או יססלש אסי׳ המזיק
 כאמלונה לא יזכה, וע״ז קאמל עול היא משום

 יאיש ע״כ גם ללילי׳ מיעיל סילוק הראשון.
 ייפ״ע)

אן י מרפי  דכא אמר שאני התם דרפו
 בידייהו מעיקרא. עי׳ כס׳ לעת קלושים יו״ל
 סי׳ יט והג״ה שם, ועי׳ ישועוס יעקכ אה״ע סי׳
 ל שכ׳ לגט קטן ל״מ כלל עטן כטרה, ועי׳ קצוס
 התשן סי׳ ל״ס כשם מהל״ם כ״כ מוכת להיסוך,
 וגם מתשוכת לשכ״א תלק תוללות אלם סי׳ סכ
 מוכת להיפוך, וע״ע ישועות יעקכ א״ס סי׳ סיג,
 ועי׳ שו״ת טת שלמה תא״ת סי׳ לו והג״ה שס,
 ועי׳ נמלת יעקכ כ״מ כ״א, וגסיכוס המשסט ליני
 מסיסה סקי״ט וקצ״ל סק״כ. ועי׳ אסיפמ זקנים
 כשם עליומ ה״ל יונה שפי׳ לטון שלא ילעו אם
 היא מעוכרמ אי הד יולעין שכן הוא לא היו
 ממזיהין שהיו מוששין שמא מלל יורש א״כ כיון
 שנמצא שהימה מעוכרמ על לעה כן לא התזיקו,
 אכל אם המזיקו כסירוש על הספק נראה למהני.
 והיט לשמעו שהפילה ונמצא שהמזיקו אלעסא
 למזקה גמולה אף ללא הפילה אז מ״מ
 כשהפילה אהט מזקה ראשונה ע״ש. ולכליו צ״ע,
 דגם כזה הוי טעומ וכפרט כשמעו שממ ולא ממ
 ואמ״כ ממ. ושמעסי ליישכ ע״פ סכרמ סוס׳
 מולין סכ א׳ ד״ה והמגן ודו״ק. ועי׳ ירושלמי
 ס״ל ליכמוס ה״א כסוסה ושירי קרכן שם כזה
 וע״ש כסני משה. ;מהרש״ם)

׳ נוחל. מולין למ ע״כ ל״ה אלא, נלה  תינוק כו
 מל ע״א ל״ה ואי כעי. (מא״נ)

ל דהתם תלינן ״ י ת. ד״ה בן. ו ו ספ  תו
׳ מת העובר בבטן ולית ליה א כבר כו מ  ש
 זכיה. עי׳ תשו׳ כדת אכלהם יו״ל סי׳ כ אומ
 ה׳ בסופו כהג״ה שם בזה. (מהרש״מ)

 דף קמפ ע״ב
. ׳ רש את אמו בקבר כו ו ן הבן י אי  גמרא. ו
 כקכל ל״ל, אלא ר״ל אתר שימות. ירש״ש)
 דאמר מר בדיה דרב יוסף. נ״כ מלה לף מל
 ע״כ גרסינן ואמר כד״ו, ומייד קמייתא שמת
 עוכר, וכן נראה מסוס׳ ע״א סד״ה גותל וכוי.

 1ר״ש מדסוי)

 בן הנולד. ככולוס מז ע״כ ל״ה דלדו לו, לעיל
 קכז ע״א. (מא״״

ל אדם קרובה אצל בנו. דעתו ש ל ו אי  הו
 ועי׳ ג״י כשם הגאונים ללוקא כש״מ כלי שלא
 הטרוף לעתו. והקשה התו׳׳ת לא״כ איך מוקי
 שמואל לעיל למתגיתין כמככלת כו׳. ולק״מ
 לשמואל לטעמיה למזכה לעוכל קנה. (רש״ש)

 קרובה אצל בנו. ה״נ טלושלמי יכמות [פ״ל
 ה״א], ולהנו׳׳י מטעם אתר כנ׳׳ל, ואיתא שם על
 לעתי׳ לר״א ל״ש אלא כשכ״מ אכל ככדא לא,
 לא אמל אלא כמטלטלי אכל מקלקע לא. ועש׳׳ך
 מ״מ סי׳ ד סק״א שכ׳ ללא קי״ל כהילו׳ שאינו
 מוכא כפוסקים, ועש׳׳ק יכמומ שם, וענו״י
 וכמש״ש להמילוק טן שכ״מ לכליא הוא לק
 לטעם הילו׳ לכנו הוא מטעם ליכ״כ משא״כ



 עד הגהות כבא בתדא דף קמד ע״ב - דף קפז ע״ב וחידושיפ
 ולעיל(כה 5׳) פי׳ בגמרא שמזלמ אמ הזהב.

 (רש ״ש;

. וברייתא קמייתא כוי. רב  ד״ה הא לן
 יצחק בר אבדימי אמרה, ואם שהיה בימי רבי כמו
 שהביאו התום׳ לעיל (פז.), מ״מ לאו בריימא
 היא אלא מימרא. ורש י• ש 1
בבבל קשה. נ״ב  תוספות. ד״ה ל״ק. ו

 ולפ״ז בריימא קמיימא היא לבני בבל.
 ור״ש מדסוי)

. אבל קשה לפרש ׳ . ובבבל קשה ובו ד  בא״
 בריימא ראשונה לבני בבל למני צופין לעשן
 המערכה, ועלה מני שממין ועצבין. ולרגל הרוב
 מא״י עולים, עפרש״י ספ״ק ליומא. ולעיל בפ״ב
 אמרינן עלה בי אמיא בשפיכומא, ואינה מצויה
 להגשים שמפזלמ עננים. (ראמ-יה׳

 דף קמו ע״ב
ל. יומא נל ל כהן גדו  גמרא. לתפלחו ש
 ע״ב. !מאייו)
. לעיל טו ר פלוני דו ׳ י ר חוב כו ט  המוכר ש
 ע״ב ל״ה קני לך, ולף קממ ע״א שכ״מ, ול״ה
 א״ל, כמובומ יט ע״א ל״ה וכגון, ולף פה ע״ב
 ל״ה המוכל, קדושין ממ ע״א ל״ה המוכר, ב״מ
 ט ע״ב ל״ה יצאו שטלומ. :מא״!:!
. (כתובות יט ע״א) י  בשלמא דאורייתא וכו
 מוס׳ ל״ה וכגון. !לבוש׳
 דליתיה בבריא. עי׳ ילושלמי כמובומ פי״א
 ה״א, ומש״ל ע״ה ע״ב. ;יפ־יע!
א עד מ . ש מ ״  רשכ״ם. ד״ה מתנת ש
. לעיל(מ.) במל״ה ׳ או עדים לקנות כו בו  שי
 קטן הוכימו לקטן לא בעי בסט עלים. ואי
 לאסהולי אף צוואתו בעי׳. :רש״ש;
׳. ן כל מתנת כו י י קנין כד ״  בא״ד. א״נ ע
 עי׳ שער משסט לחו״מ סי׳ סו סקב״ו מ״ש
 3זה. !מהרש״נו)
לי לא מיד,ני. מילי למיזלבני  ד״ה אר״נ. דמי
 בלינרי כינהו, אלא אשיגרח לישן הוא, וכוונחו
 כמש״כ לעיל שהלילה אין בה ממש כו׳. ,ושיש׳
 תוספות. ד״ה המוכר. ואם כן צריכה
יר לו. עי׳ ש״ך חו״מ סימן ס״ו ס״ק  להחז
 ס״א ס״ב. !ג׳ מהרש״א)

יר להם כל כ צריכה להחז ״ א . ו ד  בא״
 הדמים כצ״ל. .:רשייש!
 בא״ד. מה שנחנו בה. משמע לס״ל בקטנה
 משלמח לכשחגליל כמ״ש מג״א סימן שמ״ג,
 ומ״מ הפסלחס הלבה כיון שאפילו בלא מחילחה
 נמי לא היו נזקקים לנכסי קטנה על שסגליל ולא
 היה זמן סלעון עסה נמצא שלא היה שוה הלבה.
 ולס״ז צ״ל שגס האב מח כבל וכמ״ש הרא״ש
 בכתובות ע״ש. ;חת״ס:
ל כתובת . איך השיאה עצה למחו ד  בא״
 אמה כצ״ל. ;רש״ש;
ן בי י ש מחי י ש דינא דגרמי ש ״ כ . ו ד  בא״
 שאסור. תמוה להל״ל למתייב ר״נ, וכמש״כ
 בתתילה, וגם לבריהם באו כפולים. ונראה לצ״ל
 ועול לאפי׳ בגרמא כו׳, ול״ל לאפי׳ לא הוי
 ממייב ל״נ בלינא לגרמי, מ״מ יש בו איסור יותל
 מגלמא להא יש שממייבין כו. ורש-שו
ן דינא דגרמי . ותימה למאן דדאי ד  בא״
ן כוי. עי׳ ש״ך סי׳ י ף שלא כד ו טר  איך י
 ס״ו סקפ״ט. :ג׳ מהרש״א, מהרש״ם)

. ומיהו קשה לי. נ״ב ע׳ מהרש״א, ד  בא״
 ועיין ש״ך מו״מ סי׳ סו סקפ״ט ביאור לבלי
 המוס׳. ;ריייא חבר1
. ומיהו קשה לי וכוי. לא אבין ל״ק.  בא״ד
 הא גס אחל השובל חייבח להחזיל למיס שקבלה,
 ועי׳ לכליהם 3ב״מ. .:ראמייה!
 בא״ד. ממה שנתנו בה לכל הפחות. וסך
 זה יגבו לקוחוח מהבעל כי לא חובל למחול כמה
 שחב לאחרינא כמ״ש חוס׳ פ״ב לכחובוח י״ט
 ע״א, משא״כ אס לחזור השובר לא יהיה להם
 ללקותומ ממה לגבות אותו הסך שנחנו לה בעל
 הכתובה. !חת״ס)
פרך ל כו׳ למי ד הוה ק״ עו . ו ד  בא״
׳ וזבנה רושה שכתבה ליתן בניסן כו  מג
׳ שהרי לא תוכל  לכתובה מניסן(כצ״ל) כו
ל מה שהפסידתם. תמוה לגם עתה  למחו
 שיוציא את השובל שנכתב מניסן תצטלן לשלם כל
 מה שנתנו לה הלקותות, והוא כעין ממיהמ
 מהל״ם על ומיהו ק״ל ללעיל, וע״ש במהלש״א
 שלבליו אינן מומוולין. ונלסע״ל להם כממכ״ת
 לא עמלו על עומק לכליהם כי כוונמם הוא

ב אינו ׳ שו  שמתה אשתו מתוך קטטה כו
ורשה. נ״ל לה״ה שאינו ממאכל עליה  י
 לכמרוייהו כמיכ לשארו הקרוכ אליו, ואף
 שהפוסקים לחו לפירושו, מ״מ לענין אכילומ יש
 לסמוך עליו להלכה כלכלי המיקל כאכל [אמנם
 הק״נ כמו״ק אוח קס״א מכיא כשם לשל״ם
 ולא״ש לכסוסקיס ל״א כלל זה]. (רש״ש)
׳ רש כו י  ד״ה סבלונות הדרי. אבל אם פ
׳ במתניתין. ש םבלונות מועטים כדפי ״ ל  ו
 כצ״ל. ,רש״ ש;
ר ׳ דמי עמי . וה״נ אמרו כו ן  ד״ה ושמי
ול. לפנינו שם ליחא תיכס נזול, אולם כרי״ף  בז
 שם איחא. וחימה על הכ״מ רס״ג מהל׳ נזקי

 ממון שלא העיל מגי׳ הרי״ף והרשכ״ס ע״ש.
 :רש״ש:

ו ב מרע. וה״ה אם חלק על פי  ד״ה שכי
 כוי על סופו. לכאולה חמוה להא כאן מיירי
 כקטן לוקא וכמש״כ לקמן, ומאי שייך אמן של
 כני רוכל לזה. ונלאה להכא סי׳ אליכא לאמלוה
 לכנן ללקמן(קנא כ׳) למחנח שכ״מ אף כמקצח
 לא כעי קטן ואס עמל אינו חוזר. ולקמן שכ׳
 למיילי כקטן הוא אליכא להלכחא כמש״כ
 כלפסקינן כוי. ונ״ל לגס סוגייח הגמלא לכאן
 אזלא אליכא לאמלוה למן, מלקכעה לקמן עלה
 למחניחין מנין למחנח שכ״מ כו׳ ולהמסקנא
 למיילי מחניחין כקטן מאי שייטא מחנח שכ״מ
 לזה. ומיהו לסי מאי למשמע לקמן (קמז כ׳)
 כלשכ״ס ל״ה מולה שמואל, לאסי׳ כקטן מיקלי
 מתנת שכ״מ. אין לאיה מזה. אולם ק״ל
 ללמסקנא ליכא לין מתנת שכ״מ ככולה ללא כעי
 קטן ככולה משניות, למעשה לאמן של מי לוכל
 מוקי לה לקמן כמצוה ממממ מימה, וע״ש
 כמשנה כפי׳ לשכ״ס. ירש-ש!

. לקמן בגמרא. נ״כ לף קנג ע״א.  בא״ד
 ור״ש מדסוי׳

. נ״כ נן לקמן  ד״ה מתנתו מתנה. כדפסקי
 לף קנא ע״כ. ;ר״ש מדסוי,
. נ״כ לף . כדמוכח בגמ׳ ׳ ר כו י  ד״ה לא שי
 קמח ע״כ. ;ד״ש מזסויו
. נ״כ לף ש בגמ׳ ר ו פ . וטעמא מ ד  בא״
 שאח״ז. !ר״ש מדסוי;
 תוספות. ד״ה מיכלא. םבלונות הדרי
ל אמרינן מוהרי כצ״ל. !ר״ש מדסויו לעי  ו

ד (כסופי). לעיל. נ״כ לף קמה ע״א. ״ א  ב
 יר״ש מדסוי!

. צ״ע. נ״כ יעדן חוס׳ גיטין ל״כ  ד״ה מאן
 ע״א ל״ה איגלאי, וכסוס׳ כחוכוח צ״ז ע״א ל״ה
 !כץ. ;רב״פ:

ש ומחלוקתו ״ ר . אלא ל רי ו ש שז ״  ד״ה ר
 קאמר. עי׳ לש״י פסחים לף כז ע״א סוף ל״ה
!  יוליך הנאה ליה״מ. (חייו הלי

 דף קמז ע״א
 גמרא. דומה שאשחו מעוברה. (קדושין ו
 ע״כ) חוס׳ ל״ה לא. :לבוש)
ב מרע מה״מ. לעיל עז ע״כ ל״ה  מתנת שכי
 קני לן, סנהדרין לל ע״כ ל״ה ללמא. !מאייו:;
. כמל״ל פכ״א, ססלי סנחס  רבי אומר בכולן

 קלל, ובירושלמי פ״ח ה״א ע״ש ר׳ ישמעאל.
 ,יפ״ע;

 אל תהיו במחלוקת. כירושלמי חלק ה״כ אל
 תשאו ותתנו עם מי שהשעה משחקת לו. (יפ״ע:,
ר זרעו חטים. שיזרעו ל עצרת ברו ״ ט ש ו  י
 כשנה הסמוכה חטים כזמן זריעה, ואעפ״י שעת
 הזרע אינו אלא כשנה שאחריה, למר מחחיל
 ממשרי ולמר (מטכמ) [מחשון, כ״מ קו:],
 ולמנמומ היו זורעים כשכט [עי׳ מוס׳ שם], וזהו
 לכל מימש שהעמ של סיון כשנה זו יורה על
 הזרע של החורף הכא אחריו. (יעב״ץ)
ר ו  ברור. כילושלמי חלק ה״כ ולא ילעין אי מ
 כטל אי ברור כשרכ. ,:יפ״ע!
 רוח צפונית. חעניח ז ע״כ ל״ה צפון, גיטין
 לט ע״א. ;מא״0

. עי׳ ויק״ר ס״ב לשס הוא ן לעשן פי  הכל צו
 באופן אסר, ועמ״ש יומא כא ע״ב. !יפ״ע)
ל ונתתם  רשב״ם. ד״ה שנאמר. דהמ״
 וכוי. לכאולה לבריו מפורשים בגמ׳ לקמן,
 וצ״ע. !ראמ״ה.,

. כרשות הבת כצ״ל בכי. ו  ד״ה שהיא כז
 ורש״ש)

ר את היום כזהב.  ד״ה ורוח צפונית. מאי

 ממנו, ולעח רחבה הוא ההיפן שרואה אח
 הנולל ומשחלל להסילנו טלם בואו. ,:רש״ש)
 רשב׳׳ם. ד״ה דלאו אדעתא. שאם רצה
. נלאה לל״ל מן הלבד אבל מכלי  פוחת לו
 שנחן לו משמע ולאי לאינו פוחח וכלמוכח
 לקמן. (רש״ש!
) נ״ב כשכל כשאר  ד״ה עתיר תקוע כוי. (
 כצ״ל. ור״ש מדסוי)

 דף קמו ע״א
י וסת תחילת חולי. נ״ב חולי נו  גמרא. שי
 מעים. :מל״ה:,
. בירושלמי ה״ה ר  מעשה באדם אחד ששג
 עובלא כה״ג בנוסח אחר. ,יפ״ע:
 מרגניתא דשוה. בבא מציעא. !מא״0
 חשיבותא דארץ ישראל. ר״ה יג ע״א,
 כחוטח קי3 ע״א, ודף קה ע״3, סנהדרין י3
 ע״א, קדושין מ3 ע״א, מנחוח סח ע״3, ב״ק
 קי3 ע״3 ד״ה 3זול, 3״מ 3 ע״3. !מאייו)
ל אשתו כו׳ ״ א ׳ ש ר מעשה כו י א״ ״ אר  ו
 כצ׳׳ל 13׳. ;רש״ש!
ש לו מנוה י ב״ל. ש ארי  רשב״ם. ד״ה ו
 כוי. 3ע״י הגי׳ מנוח כחי. ורש״ש)
ו הס״ד, ואח״כ מחחיל ד״ח  ד״ה ורכב. חמי
 ושחה. 1רש״ש!
 ד״ה בעי דכא. אם לא בלו בשעת חזרת
׳ כצ״ל. ,-רש״שו  אותן כו
ש םבלונות. אלא רבותא ״  ד״ה ת
. לגי׳ ׳ ן לבלות כו י י ׳ כשעשו ׳ אפי עי  אשמו
 המהרש״א גראה דצ״ל אפי׳ כשאין עשויין
 להבלות. !רשייש׳,
ן ן. אי הדרי סבלונות וטעי  ד״ה דאי טעי
׳ והדרי ליה. ן שלחתי בעצרח כו מ ש ן ו י  י
 נראה בכוונתו דבלי פשתן תדשים ודאי לא בלו
 אז, ומקרו סתמא לא בלו והדמ, ואיידו להלמ,
 הדרי נמי כדי יין ושמן בדלא בלו. אי נמי אכלי
 פשתן תדש מיהא מצי טעין, אי נמי אהיכא
 דהדרא בה איהי קאי. ;יעב״ץ;
ש שלחתי כצ״ל. ד ן ח מ ש ן ו י ן י טעי . ו ד  בא״
 ומש״כ והדר ליה, אם אינם מודים ליה אין
 עליהם אלא שכועה, ולא מ״ל אלא כמודו כמקצס
 ועל אלו אמרו אין אנו יודעים דמסוך שאיל״מ.
 ירש״ש!

. ׳ ש לא קבל ובו ו לו. וזה האי  ד״ה שאמר

 א״י מנין זה לרכינו לתשוכ מוס זה מן הסוסליס.
 ומה איכפת לכעל. !ראמ״ה׳
ן י ת. ד״ה סבלונוח. היינו עשו ספו  תו
 לבלות א״נ(הוא ר״ת אין נגכין) ובמועטות
ן י י  בעינן (הוא לשון כעיא) דוקא שהן עשו
 לבלות כצ״ל, לפי׳ המהרש״א ע״ש. !רש״ש)
לישנא דתשלש כמו  ד״ה איבעיא. ו
. עמש״כ כמכות שם. ;רש״ש׳ ׳ ן כו י ש ל ש  מ

 דף קמו ע״ב
ן י שמ  גמרא. אר״ה בדיה דרב יהושע ו
׳ כצ״ל. !רש״ש)  כו
ב מרע שכתב כל נכסיו. לקמן  מתגי׳. שכי
 קנכ ע״א ד״ה מתנת, וע״ש ע״כ ד״ה שלתו,
 ודף קנג ע״א, כתוכות נה ע״כ ד״ה מתנת,
 קדושין עט ע״כ ד״ה מי מוצא, גיטין ט ע״כ,
 רש״י ד״ה שכיכ מרע, ודף מג ע״א, זכחיס פ
 ע״א ד״ה רכ אשי. ומא״נ)
׳מ שכתב. פאה פ״ג ה״ז. ;יפ״ע)  שכ׳
. (כתובות גה ע״כ) ׳ ש וכו ״ ר קרקע כ י שי  ו
 סוסי ד״ה מתנת. !לבוש!
ר קרקע כל שהוא. עי׳ מהרי״ט ת״א י שי  ו
 סימן לג כתתלת התשוכה. !גי מהרש״או
 גמרא. בתר אומדנא. כמוכוס מו ע״א, ודף
 נה ע״א, סנהדרין לז ע״ב ,מאייו!
 מי שהלך למדינת הים. לעיל קלז ע״כ ד״ה
 ואם לאו, כמיטת צז ע״א ד״ה זנין. !מאייו:
ן מתנתו מתנה. ש בן מנסיא אומר אי ״  ד

 (כתובות צ) (צ״ל צז ע״א מוס׳ ד״ה זטן).
 !לבוש)

ש בן מנסיא אומר. עמש״ל קלב ע״א. ״  ד
 רפ״ע!

י היא. טרושלמי גיטין פ״ו ה״ה ר ו ש שז ״  ד
 ר׳ יעקכ כר אידי כשם ר׳ יומנן הלכה כר״ש
 שזורי. (יפ״ע!
ן שמי נ  רשב״ס. ד״ה נפלה. ומהכא שמעי

 ועמש״כ ככ״מ (כד כי) וגי׳ הרא״ש רנא וא״נ
 להקדימו לשמואל. ורש״ש!
. נ״ל צ״ל טר  רשב״ם. קולמוסטוס. שו
 סוסר, מלשון קולמוס הוא, כלומר כעל קולמוס,
 קסס הסוסר כממנו. (יעב״ץ!
ש פולמוסטוס. לוחם. ר י ר״ח פ . ו  בא״ד
 מפרשו מלשון בפולמוס של אסססיטס כמשנה
 שלהי סוטה, וכן כגמ׳ [ע״ז ע:] פולמוסא דאמא
 לנהרדעא, שהס מיל. וסולמוסטיס הוא ראש
 למיילוס. :יעב״ץ!
. לא ׳ ך כו ׳ד. ובגמרא פרי  ד״ה נגבית בב׳
 נמצא שום פירכא כגמרא ע״ז. ונ״ל לממומ
 מסה״ל על אטהם. וכגמ׳ פריך כו׳ שייך על
 סה״ל ללעיל, ואמ״כ מה״ל נגטמ ככ״ל כלין
 מלוה. (רש״ש!
מר נתן לו אביו מעות  ד״ה כדתניא. כלו
 כוי. ל״י למה מיק כאן לומל מעומ, ומלוע לא
 כתב להיינו שסירש שהשושבינות ממזול לאומו
 הבן כלכ׳ לעיל. ,רש״ש)
׳ לקמן. ל אמר כו׳. ואמרי א ו מ ש  ד״ה ו
 נ״ב דף שאת״ז ע״ב. !ד״ש מדסוי!
. ׳ ת. ד״ה חלה. ובאונס דהכא כו ספו  תו
 עי׳ ש״ך סי׳ קע״ז ס״ק בי. !מל״ה!
. נ״ב סנהדרין סוף רושלמי בי ׳ ו ץ כו  ד״ה חו
 סרק חלק ה״ה. ;רש״ש, בן אריה!

 דף קמה ע״א
 גמרא. המארס את האשה. [כתובות מג

 ע״ב, ועיין צ ע״א], ב״מ יז ע״ב ד״ה מן.
-מא״נ, לבוש:

. לעיל סב ע״ב ד״ה איתמר, ן עי ן לטבו שי ו  קד
 ועיין דף קמא, יבמות לז ע״ב ד״ה וממון,
 בכורות מת ע״א ד״ה דאמר. (מא״נ.
ן נתנו. (3״ב עי י מספק א ליה אי לטבו ״ ר  ו
 סב ע״ב) תוס׳ ד״ה אתמר (בכורות מת ע״א)
 תוס׳ ד״ה דאמר. !לבוש:
וסף בר מניומי אר״נ בכל מקום ר י ״  א
. התו״ת מגיה דצ״ל בבל מקום ׳  שנהגו כו
 שנהגו טי. :מצפ״א)
נות. לעיל קמד ע״ב, עירובין ית  בשושבי
 ע״ב. (מא״0

כ״כ  רשב״ם. ד״ה בככר. היינו כ״ה מנה ו
. ותימה למכולות (ה.) מבואר דהוא ס׳  לקמן
 מנה וע״כ ט״ס נפל בו. !רש״ש)
י סבר. דבמח הוא ״ ר ת. ד״ה ו ספו  תו
׳ כצ״ל, או לר״ל לבמת (סי׳ הוא)  יכולה כו
 היא יכולה כו׳. !רש״ש!
. ול״נ משוס לשקלי ׳  ד״ה נותן. שכך כו
 קלושיה אין נכנסין לה בתשבון כתובתה אלא מכל
 שקל מציו ולכן עושה המשכון במצייס. !רש״ש)
ר׳ יוסי. בהמוכר את הבית (סכ כ)  ד״ה ו
 כצ״ל. !רש ״ש)

 דף קמה ע״ב
טל בראוי. עמש״ל ו ן הבכור נ  גמרא. ואי
 נה ע״א. !יפ״ע)

. ג״כ ככה״ג הגילסא הוה ׳  שמע קל טבלא כו
 כממא איכעי ליה למימא הוה כלכלא שמע קל

 טכלא איכעי לי׳ למימא כוי, וע׳ כלא״ש.
 ובנא״ר!

. סי׳ לשכ״ם שהרי לא אכל עמו. ׳ עד כמה כו  ו
 משמע למסלש למאי אף על להוה כממא או

 שמע קול טכלא, וגא כן כ׳ הלמכ״ם והטול.
 ורש״ש)

 אכליה בכרסיה. נ״כ עי׳ לף קמו ע״א
 לשכ״ם ל״ה אולמא למלמא קמט. (ר״ש מדסוי׳
׳ עשה עמו בבתולה  עשה עמו בפומבי כו
. נלאה לה״ה איפכא כלמוכמ מככא לעשה ׳  כו
 עמו כשניה וכ״ה כלמכ׳׳ם וטול. אלא לאגכ
 אולמא קמ״ל נמי ליש סילוק טן ראשונה
 לשניה. ;רש״ש<
 עתיר נכסין. עי׳ פלשכ״ס. וקשה מלקמן(קנ
 כ׳) למטלטלי ג״כ אקרי נכסי. 1רש״ש!
. אגכ סומט ללעיל גסיכ להא נמי  עתיר פומבי
 הכא. ויעב״ץ)

׳ בעלי משנה. לעיל קל ע״כ,  בעלי אגדות כו
 עילוטן סה ע״א ל״ה כצר, יכמומ סג ע״כ, כ״מ
 לג ע״כ. (מא״0

 שדעתו קצרה. ג״ל לל״ל ששכלו קצל מללאוס
 למלמוק אמ הנולל ואינו משמלל מקולס להנצל



 הגהות בנא בתדא דף קמו ע״כ - דף קשט ע״כ וחידושים עה
׳ . לכולהו בבי במ׳ שביעית כו ד  בא״
׳ כצ״ל. ,וו!:!:!!  והלוה מעות מן הגר כו
מ נמי לא קני אלא ״  ד״ה דקא. ומחנה ש
 לאחר מיתה. נ״נ כן משמע דף קכב ע״א ורף
 קנג ע״א, והעיקר מקור דין זה בהד״א בפרק יש
 מחלין דף קלז ע״א. :ר״ש מיסוי׳
ן לחלק בין היכא דאמר תנתן . ואי ד  בא״
 כוי. אבל מ״מ בעינן שיאמר בפני מי שהמעות
 ברשותו, דאל״כ מדוע לא תשש רבא שיאמר
.  תנתן, ועי׳ לקמן בסה״ד ועוד היה אור״י כי

 !׳ושישי

. נ״ב ולשון ׳ . תעשה לה קורת רוח כו  בא״ד
 תעשה הוא כמו לשון תנתן, א״כ מוכח דאין
 לתלק בין תנו לתנתן כן נ״ל. !ריש מדסוי!

׳ כצ״ל. . כי הא דתנו שקל לבני כו ד  בא״

 דף קמט ע״ב
ר קרקע כל שהוא. שבת סג י  גמרא. שי
 ע״ב, יבמות קיד ע״ב ד״ה משוס, קדושין כי
 ע״א, שבועות לו ע״ב רש״י ד״ה דעבד, זבתים
 פ ע״א ד״ה ר״א, נדה כב ע״א, (ועיין
 ברמב״ס), וע״ש נו ע״ב ד״ה כל שהוא, לקמן
 קנ ע״א. :מאיו,
ש מתנתו קיימת. הוא ״ ר קרקע כ י  שי
 סיסקא על מתניתין ותסריס הנקודות. רש׳ש:
. י רב ירמיה בר אבא אמר מטלטל  ו
 בירושלמי כאן ה״ו, רב ירמיה בשם רב שייר
 מטלטלי לא עשה ולא כלום אלא הניח לו מעיח
 ולקח קרקע כמי ששייר לו קרקע, ובסאה פ״נ
 ה״ז ר׳ אבינא בשם רב ירמיה שייר מטלטלי לא
 עשה ולא כלום איחא חמי מקרקע יש לו מחי׳
 מטלטלי אין לו מחי׳ יסוף המאמר מתנגד
 לראשו, ינ׳ לפרש ראש המאמר דרך בתמיה וכי
 לא עשה ולא כלום אלא כך הוא, וכן יש לפרש
 כאן בירושלמי. ויפ־ע׳
נן כוי. עירובין יב ב׳. ו ר זירא כמה מכו  א״

 :רשיש:

. סיססתא ס״ט,  הכותב כל נכסיו לעבדו
 ונזכרה גם בירושלמי ריש גיטין לענין בפני נכחב
 ובבבלי שם. רפ״־!.
ר י . אם שי ׳ ״ ש אומר כו  רשב׳ים. ד״ה ר
. נ״ב לדעס רשב״ס היכא דפירש ׳  קרקע כו
 שדה ס׳ אף לת״ק העבד ב״ס רק באומר קרקע
 סתם לח״ה העבד בכלל קרקע ולר״ש העבד ב״ה
 דאינו בכלל קרקע ואין כן דעת רש״י בגיטין ח׳
 ע״ב וע׳ בסוסי. (חל׳׳הו
 תוספות. ד״ה (3ע״א) דקא. וא״ח על הך
ן כוי אמר דב עלה בגמרא טי י  משנה דג
׳ כצ״ל, וחיבוח בסס״ק עם הציון צריך למחוק  כו
 כי הוא שם בסמוך להמשנה. :רש״ש;
י מ א ד ״ל הכי כ י ג דקי אע״ . ו ד  בא״
ן כצ״ל. ותו׳״ש)  בספ׳׳ק דגיטי
. ל״ל ׳ ג עלה כו ג דר׳ יוסי פלי  בא״ד. אע״
 ולא רבנן מ״מ חולקין רבנן כר. ,רש״ש:
ך החם עלה דרב והא ג דפרי אע״ . ו ד  בא״
׳ (כ״נ דצ״ל ומלח מ כו ״ כ ״ל דברי ש י  קי
 החס הב׳ למחוק). וק״ל דנימא משום דאיכא
 לשנויי עלה ובדמשני החם. •רש״ש)
לך ׳ גבי הו ג שבגמרא כו אע״ . ו ד  בא״
י מצוה לקיים דה״מ קתני נ  מנה לפלו
לא קתני זה כו׳ כ״נ דצ״ל. ;רש״ש;  סתם ו
ם דבל דאיתא בירושה איתי׳ . משו ד  בא״
כל דליתי׳  במתנת מצוה לקיים דה״ מ ו
. הגהה שבגליון בשם רש״ל היא ׳  בירושה כו
 טעותא, כי חעה בלשון רש״ל, ע״ש
 ובמהרשיייא. !רש״שו
ר בו ד״י כדקאמר בהשולח . וחז ד  בא״
. עי׳ קצות התש! סי׳ רנב סק״ג שהגיה בד׳ ׳  כו
 הסוס׳, ועי׳ ירושלמי ס״א דגיטין ה״ה, ועתיס׳
 לקמן קנב ב׳ ד״ה תנו, ועי׳ שואל ומשיב
 מהדורא ג׳ ת״ב סיס״, קפג. (חהרש״ס!
ש ״ ׳ כ ו כו ז ׳ אי לא פי ר (הא׳). ו י  ד״ה שי
׳ כצ״ל בלא ו׳. ווש״ש! פו כו ו ל ג ״  י
ג דפאה ר׳ יוסי ״ פ י ב . ובגמרת א״ ד  בא״
׳ לא עשה כלום בצ״ל בלא ווי״ן. ירש״ש;  כו
. ובמםקנא מפרש. נ״ב דף שאחר זה ד  בא״
 ריש ע״ב. ;ד״ש מדסוי;

ש כוי. ר״ל ר״ח כפי ר פ . ובמסקנא מ ד  בא״
 גי׳ המהרש״א בריש הדבור. !רש׳יש;
׳ ר כו ו ר שכתב בו שי ט ש ד זכות ב ״ א  ב

 בקדושה, ועי׳ שאילח יעבץ ח״ב(סכ״ב).
 ;י עב ״ץ;

בי רב הוה. ל״י לאיזה כוונה אשמעינן.  ו
 וברא״ש ליחא, ואולי דר״ל דאף דהוה צורבא
 מרבנן, עכ״ז אמר רבא דלא יוכל לשיח עצה איך
 לקנוח המעוח, ועי׳ נ״י. או דלכן הודיעו עצח
 רב איקא לאיסור אביו. !רש״ש׳•
 ליה ליה ארעא. (ב״ק ק״ה צ״ל קד ע״ב)
 חוס׳ ד״ה אגב. (לבוש!
. עמ״ש ב״מ מו ן  אין מטבע נקנה בחליפי
 ע״א. ••יפ״ע)

 וליקנינהו באודיתא. נ״ב יעדן חוס׳ ב״ק
 ק״ד ע״ב ד״ה אגב, ובסוס׳ ב״מ מ״ו ע״א ד״ה
 ונקנינהו, ויעוין לעיל מ״ד ע״ב בחוס׳ ד״ה דלא,
 ובדף קמ״ח ע״א חוס׳ ד״ה ש״מ, ובגיטין י״ג
 ע״ב חוס׳ ד״ה גוסא, ובדף מ ע״ב. ורב־פ)
. (כ״כ מד ע״ב) חוס׳ ד״ה ׳  נפיק אודיתא וכו
 דלא. ;לבוש;

 מגמר טענתא. כחיטה ד׳ פה. 1מאי1:
ן כן. ו הו לטע ו למד  רשב״ם. ד״ה אדהכי. ו
 ברש״י שנרי״ף הגי׳ לעשות כן. !רש״ש!
׳ י כו ״ ר . ונראה ל מ  תוספות. ד״ה שכ״
. ר״ל ן לו ו מוחזקים בו שאי  אע״פ שאנ
 וא״כ ע״כ לשם מתנה איכוון, ומיירי בגוונא דלא
 נוכל לומר דשלא להשביע את בניו אמר כגון
 דאמר תנו עי׳ לקמן(ס״ד קעד), וכ״כ הרמב״ס
 בפ״ט מהל׳ זטה ה״ט, ולתנס גמגם המהרש״א
 בדבריהם. ׳:וש״שו
. נ״ב עי׳ ׳ נן דקני במתנת כו ד מי אמדי ״ א  ב
 מהרש״א, ול״נ דמיירי דאמר אתם עדים וכן
 משמע בהגהת הרא״ש. !ר״ש מדםוי:
ט מההיא מעשה דאיסור י ש פ . ו ד  בא״
די י במתנת בריא על י ורא דקני לגמר י  ג
. לכאורה משמע דס״ל לתיס׳ גס  הודאתו
 לבריא קניא אודיתא, בין מבריא בין משכיב מרע,
 וליתא דלא נתכוין ר״י אלא לפרש דבהודאת
 שכ״מ קניא ממש כמתנת בריא בקטן, ולא
 כמתנת שכיב מרע, למאי נ״מ דאי עמד אינו
 תוזר, אבל בריא שהודה פשיטא לא מהט מידי,
 דמי איכא מ״ד מתנת בריא לא צריכא קטן, אלא
 דוקא כשכי3 מרע דדכריו ככתוטם וכמסורים
 דמו, אלמוה להודאה נמי כקטן ממש בבריא,
 לאסוקי אי הויא כמתנת שכי3 מרע כעלמא, לא
 מיכעיא כי עמד דתוזר, אלא אפילו לא עמד לא
 קני ר3 מרי וכיון דגר ליתא כירושה, דגר דברי
 הכל לא מנתיל ועיין מ״ש בסמוך 3ס״ד. •:יעב-ץ:
מ בר ״ ר ש ד ״ ׳ ד . מיהו מה שפי ד  בא״
׳ כצ״ל. ורש״שו ורא כו  איסור גי
מ ברה ״ ׳ בעלמא ר . דהא דאמרי  בא״ד
׳ כצ״ל. !:רש״ש!  כו
. נ״כ וע׳ טוהר ׳ י כו ש בן פז ״ כן ר . ו ד  בא״
 לך דף פ״ת כס״ת שם ןדשם מטאר שנקרא כן
 סזי על ידי מעשה. ואמר שם ועד יומא לא אעדי
 שמי׳ ומן כני כנוי כן סזי והיינו ר׳ יוסי כן פזי
 כו׳ ע״ש] וע׳ סדר הדורות כאות יי. ובוא״ר!
. כוונתם להא דאיתא י ש בן פז ״ כן ר . ו ד  בא״
 כיכמוס כס״פ הכא ע״י פזי וטור אתוותא. ועי׳
 כסה״ד דהיה סזי ג״כ שם חכם. !וש־עו;
 ד״ה כל ראיתיה בירושה איתיה במתנת
. כמו כשנח ק״ג ע״א כרה ׳ ב מרע כו  שכי
 דכח יעקב וכמי ככרכיה ט״ז כרה דכה שמואל,
 ועיין שם כרש״י. :מהרש ימ!
ל איסור כו  ד״ה ואי. והכא נמי היה י
ש לו קרקע. כאמח דכרי חוס׳ י  להודוח ש
 הללו דחויים וסחוריס מכמה מקומוח כחלמוד,
 דמשמע כהדיא דאי אסשר לשקר ככך כמ״ש
 חוס׳ עצמן כס׳ הזהכ [מו.] ולעיל כסרק חזקח,
 אע״פ שנדחקו מאד לישכם לסי דרך ר״ח, ואינה
 מוכרחת להוציא השמועות מפשוטן שם, מדמהני
 ליה שיקרא לאיסור כאודיהא, לפימ״ש לעיל
 כס״ד, ליסא, דלא שקורי משקר לגמרי כאודיחא
 דקניא ממש, וקושטא קאמר, משא״כ כאומר
 דכר שאינו ליכא למימר הכי, זה ברור. (יעב״ץ!
 ד״ה מגמר. הלוה מעות מן הגר
׳ כצ״ל. (רש״ש; ירו בניו כו  שנתגי
. והחניא רוח חכמים נוחה הימנו ד  בא״
׳. ן דלא קתני בהדיא בברייתא כו ו ׳ כי  כו
 מוכח שהיה הגירסא לפניהם בקדושין כמו שהיא
 לסנינו דבמחניחין גרסי׳ אין ר״ח כו׳ ובברייחא
 ר״ח נוחה, ובסוף הטאו ממחניחין דשטעיח
 ר״ח נוחה הימנו, ועמש״כ בקדושין שם בס״ד.

 כצ

. בלא דבר אחר. נ״ב כ״ג מהרש״א.  בא״ד
 :ר״ש מרםוי;

. ופירוח דקל היינו. נ״ב כ״ג  בא״ד
 מהרש״א. :ר״ש מדסויו
׳ מדקני מ שהודה קנה כו ״ ש . ד  בא״ד
 בגר כצ״ל. ׳:רש״שו
ל כו׳ ל למחו ו כ . דליתא בבריא שי  בא״ד
מ כדאמר לעיל. ד״ל כדף ״ ש כ ב ״ א ש  מ
 הסמוך שאמר ר״נ מודה שמואל שאס נחנו

 כמחנה ש״מ דא״י למחלו, והמציין טעה.
 ורש״ש׳

ר הוה ו רא דשי עו ד דשי ו ע  ד״ה איבעיא. ו
י פרנסתו כצ״ל. ירש״ש!  כד
נן דהוי ש כו׳ אמרי ד מה י עו . ו ד  בא״
ור. נ״כ וא״כ כעי דחוץ מפירותיו לא  שי
 משכחח לה כשיור דשכיכ מרע. ;ר״ש מרסוי:
ני ר פלו ו ד ׳ י י כו ״ ר כ נראה ל  בא״ד. ע״
׳ ני פירות דקל זה] לא כו יאכל פלו  בכית [
 כצ״ל. !ד״ש מדסוין
ל קאי י דאדלעי ״ ר כ נראה ל . ע״  בא״ד

׳ לא״ כ כצ״ל. י בבית זה וכו נ ר פלו ו ד  י
 ;רש״ש;

ר מקום צימוח י . לאחד מי שי  בא״ד
 כצ״ל. ור״ש מדסוי;

ר. נ״כ לכעל ו י שי  בא״ד. מי אמרינן לא הו
 הפירית. (ר״ש מדסויו

 דף קמח ע״ב
׳ אם ר כו מ א ב מרע ש  גמרא. שכי
 במחלק. לקמן קנא ע״כ ד״ה וקיימו, ודף קנכ
 ע״א ד״ה מתנת, ע״ש קגג ע״כ, כתוכות נד
 ע״כ ד״ה דנייתד, וע״ש עט ע״א קדושין עט
 ע״כ, גיטין כ ע״כ ד״ה שכיכ מרע, נדרים מג
 ע״כ ד״ה מתיכ. :מאייו:
. עי׳ ירושלמי פאה פ״נ ה״ו ר בכולן ז  עמד חו
 שייר קרקע כ״ש מתנתו קיימת אפילו הכריא לא
 שייר והוא שהכריא, וכ״ה כאן ה״ו רק שמשונה
 קצת, ויש להגי׳ ככפאה. ׳:יפ״ע!
. (נדרים (נז) ן ר אלא באחרו ז  עמד אינו חו
 [מג] ע״כ) חוס׳ ד״ה (מחיכ) [ראשון]. ולבוש!
 איבעיא להו הקדיש. לקמן קעד ע״כ שכ״מ
 שאמר. !מאייו)
. עי׳ ׳ עמד מהו כו  הקדיש כל נכסיו ו
 נימוקי יוסף, ועי׳ שו״ח מהרא״ש סי׳ ג אוח זי.
 !מהרש״ם)

׳ עד תיקו. כגליון נמחק כ״ז א הקדיש כו ״  ל
 כשם רש״ל. וע״ש וחראה שלא כחכ אלא דלשון
 הראשון דהאי בעי׳ איגו לסי׳ הרשכ״ם ושצריך
 למחוק גס חיטח ל״א. וכ״ה גי׳ המ״ף
 והרא״ש. (רש״ש!
ן מתנה. עי׳ ירושלמי פ״ח  ויחזיק כו׳ לשו
 ה״ח דאיחא שם דיחזיק ל״א כלוס. :יפ״ע<

 דף קמט ע״א
׳ דאיסור גיורא. מ שהודה כו ״ כ  גמרא. ש
 לעיל מד ע״ב ד״ה דלא, ודף קמח ע״א ד״ה
 שכ״מ, ועיין קנב ע״ב ברשב״ס ד״ה ושמואל,
 ודף קנג ע״א ל״ה ולא כחב, ברכוח טז ע״א
 רש״י ד״ה ברה דבח שמואל, שבח קנד ע״א ד״ה
 ואמרי לה, יכמוח מה ע״ב ד״ה רבא, כחובוח
 קא ע״כ ד״ה אי, ודף קכ ע״א ד״ה לכרור,
 וד״ה אליכא, וע״ש ט ע״א ד״ה הא, וד״ה אגכ,
 ודף עא ע״א, וע״ש פז ע״א, קדושין יח ע״א
 ד״ה כאן, ודף סה ע״ב גיטין ט ע״א ד״ה ואינו
 חוזר, ודף יכ ע״א ד״ה והא, ועיין ע״כ ד״ה
 גוסא, כ״ק קד ע״כ ד״ה אגכ, כ״מ מו ע״א
 ד״ה ונקנינהו, ודף עג ע״כ ד״ה רכ מרי, וע״ש
 ח ע״כ כרש׳׳י, מנחוח נא ע״כ ד״ה יש לו, ודף
 עג ע״א ד״ה זה גזל הגר. .:מאיינ!

ל חריסר אלפי זוזי. החוס׳ כקדושי[ ״  ה
 (ר״ד יח) העסיקו סליסר. אולם כגיטי[ (יג.)
 ד״ה והא, העסיקו סריסר. ועמש״כ כשכח
 (קיט.)• ;רש״ש)
י כוי. עי׳ סוס׳ ז ו  הוה ליה תריסר אלפי ז
 קילושין יח ע״א ל״ה כאן. (מהרש-ם!
 רב מרי בדיה. (כ״מ עג ע״כ) חוס׳ ד״ה רכ.
 ולבושו

 רב מרי בריח הורתו שלא בקדושה
לידתו בקדושה. לא הטנותי הלא כנו של כח  ו
 ישראל היה שולדה כמותה כשר היה ככר ישראל
 לכל דכריו, ומאי שייך לקרותו הורתו שלא

 עפ״י מש״כ בב״ק (יד כ׳) כד״ה ש״מ, דלמ״ד
 שעכודא דאורייתא ניזק גוכה מלקותות ועי׳
 כש״ך רכך׳ תיט, ולכן אס תמתול כתוכתה לכעל
 למאן דדאין דיגא דגרמי. הלוקת שהוא כמו ניזק
 גוכה מנכסי הכעל שהיה שעכולה עליהם ומתלמו
 עתה להוה כמו שמכרה או נסגה לו. וזה מכוון
 מאל כלישנייהו, שהלי לא תוכל למתול. ועי׳
 כש״ך סי׳ סי ס״ק קי״ל. ואף למאי שכ׳ שם
 מיהו כו׳ כמתול אפשר כו׳ מולה כאן כי׳ לאין
 קול למאי לעטל היזק כליטרא. הרי הכא הכענ
 יולע כשעה שמוחלח לו למזקת להלוקת ונכון
 כס״ל. !רש״שו
׳ד. דבגרושה ליכא למיחש. ע״ש  בא׳
 וליכא למיחש נמי שמא השובר בכיסן וגם מכירה
 כחשרי היה חחח בעלה, ועחה הי׳ מגורשח
 וחפסילם הרכה עחה כיון שהיא ככר מגורשח,
 י״ל לעכ״פ אין ללקוחוח לגכוח מהכחוכה אלא
 המעוח כעין שנחגו כעל הכחוכה כשעה הטן
 שהוא לכל מועט, כיון שאז היחה חחח כענה,
 אכל הסך שמססילסס הלכה עחה אחל
 שנחגדשה נהי שמחויכח לשלם להם אכל לא יהיה
 להם ממה לגכוח, וא״כ ה״ל הפסל מועט אס
 חחזול השוכל. ומה שהקשה חוס׳ שהכניסחה
 לכעלה השני. וחכל על לאכלין שנחחך השאל
 מלף זה. (חת״ס!

 דף קמח ע״א
ר הלואתי. לעיל מ א ב מרע ש  גמרא. שכי
 טז ע״כ ל״ה ר״פ, ולף קנא ע״כ ל״ה תנו מנה,
 כחוכוח נה ע״כ ל״ה שאס, קלושין מח ע״א
 ל״ה כי, כ״ק ע ע״א ל״ה אמטלטלין. ימא״נ!
ורשה. (כתובות נה ע״כ) חוס׳ רש י ו י ל ו אי  הו
 ל״ה שאם, (כ״ק ע ע״א) חוס׳ ל״ה
 אמטלטלין. (לבוש!
ורשה. עי׳ מהלי״ט ח״א סימן רש י ו י ל ו אי  הו
 ל״ט עלה כ״כ ל׳ א׳ ע״א. !גי מהרש״א!

. עי׳ מהלי״ט ח״כ ׳ ורשה כו רש י ו י ל ו אי  הו
 סי׳ צה, וכקצוח החשן סי׳ קט סק״ה.

 :מהרש״ם!

 דקל לאחד. לעיל עט ע״כ ל״ה אימור.
 !חא״נ׳

ו מהו. עי׳ ירושלמי ץ מכירותי  לעצמו חו
 למאי פ״ו ה״כ, קלושין פ״א ה״ל כאן, פ״ג
 ה״א. !יפ״ע)

. ׳  רשב״ם. ד״ה במעמד שלשתן כו
. נ״כ ג״ל שצ״ל אע׳׳פ. [ לפי ש [ ״ ע מ  ב

 !ר״ש מדסוי!

׳ מהאי טעמא . אפ״ה מטבע כו ד  בא״
. לכאולה ל״צ לזה, להא ני  דהלואחי לפלו
 נקטח כמשיכה. !רש״ש!
לן המחובר כקרקע דמי  ד״ה איבעיא. ואי
 כוי. מלשון זה משמע לס״ל לפילוח המחוכרין
 לא הוו כקלקע לעטן שיול, אי משוס לטעם שיול
 קלקע הוא לכעינן לכל המחקייס, ופילוח
 עומלין להחלש. אף ללענין הכוחכ נכסיו לכניו
 וכחכ לאשחו הלהע כ״ש הוויין כקלקע, לעיל
 (קלב כ׳) יש נחלק. או למיירי שא״צ לקרקע
 עול, וכ״מ מלשונו כלכול הסמוך, ויוחל מבואל
 כד״ה שייל לעצמו כסי׳ ל״א. וכ״מ מקושייח
 הסוס׳ ועול מה יש לחוש כשיול הלקע כר, וזה
 ללא כהמהרש״א. ולשיטחו ל״י למה נרחק על
 הא ללא מפלש הלשב״ס אם שייל מקום לבעל
 הפלי, לא״כ מאי נ״מ מראשון הא הוי שיול
 פילוח, ולשני ממ״נ הוי בלא שיול. וכן בסוף
ו מש״כ מיהו כו׳ חמוה לא״כ מאי נ״מ  מלי
 לעכין שכ״מ להא מ״מ פילי הד שיור. !רש״שו
. ׳ לקמן ר כו׳. ואמרי ו י שי  ד״ה או לא הו
 נ״ב 5לף שאח״! ע״5. וחיש מזסוי)

ץ ענפיו. נ״ב עי׳ ו ל . י ר לעצמו י  ד״ה שי
 לש״א לעיל ועי׳ למטה דליחא. !ר״ש מדסוי׳
ל״נ האי לישנא משום דלא . ו  בא״ד
 מיחני. נ״ב להחס הטעם משום יחול לשון
 והכא משוס עין יסה. !ר״ש מדסוי.
. נ״ל מקט לאשון משום ן ד וקנה ראשו  בא״
 בעי לחוץ מסילוחיו לליכא שני. !ר״ש מדסוי)
ר קרקע. נ״ב ללא כמהלש״א ו  ואיכא שי
 לעיל. ור״ש מדםוי!

׳ נ כו׳. אם רצה להוציא כו ״  ד״ה אמר ר
. נ״ב עי׳ רף סג ע״א ׳ ו בחצר כו  שהיא של
 בחיס׳ ד״ה ע״מ. יר״ש מדםוי׳

 תוספות. ד״ה שכיב מרע. לעיל ד׳ עז ע״ב,
 ועמ״ש שם בגליון. !ג׳ מהרש״א׳
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דע דהא דהקשו מתנו מנה לפלוני ומת,  לחוק. ו
 לכאורה י״ל לגקיט ומת לרבותא למלוק בזה
 מתנו גט וכר. (ישיש)
׳ תנו כזבי היינו  ד״ה חנו גט. דהא כו
ד. לכאורה אם לא נתנו מיל ד לי  כשנתנו מי
 ליל ולאי לל״ל דליהד כזט להא הוה כמו שאומר
 טלי גיטך מע״ג קלקע ללא״כ (גיטין עמ.),
 וזכיה להיא מטעם שלימומ לא עליפא מהיא
 גופא ושחרור ילפינן לה לה מאשה, עי׳ בסוגיא
 שם (ט בי). (רש״ש)

׳ כתבו מר דדייק כו ן נראה לו . ואי ד  בא״
. נ״ב רש״ל מותק זה. !ר־ש מדסוי) ט (זה)  ג
צה ליתן ר שרו ט ש ה  ד״ה תנו מנה. ש
ן בעולם. נ״ב למוקי לה  לאחר מיחה אי
 התם בכתבו כמ״ש תוס׳ לעיל. מ־״ש מדמי)
׳ אין בעולם כו׳ ר כו ט ש ה . לפי ש  בא״ד
 כצ״ל. (רש״ש)
. והמנה בעולם. נ״ב לאמר רב שם ד  בא״
 והוא שמונמין בקלן זוית. נר׳׳ש מדסוי)

 דף קנב ע״א
׳ ארכביה מ שכתב קניין כו ״  גמרא. ש
. לעיל עז ע״ב ל״ה ר״פ, ולף  אתרי רכשי
 קמא ע״ג ל״ה נכסי, וע״ש קממ ע״א ל״ה
 שכ״מ, ולף קנג ע״א, ועיין קט, כמוכומ נה ע״ג
 ל״ה ש״מ, סנהללין לל ע״ג. (מאי־נו
ב בה קנין. עמש״ל קנא ע״א. (יפ־־ע)  שכתו
. (ג״ג עז ע״ג) מוס׳  ארכביה אתרי ריכשי
 ל״ה ר״פ. !לבוש)

ד אינו מ כשי כו׳ שאם ע  ארכביה אתרי רי
זר. לכאולה לסי׳ הלשג׳׳ם ממני׳ ללקמן הוא  חו
 אומר שכ״מ היימי כו׳ המ״ל אי כקטן אסי׳ הי׳
 שכ״מ אינו מוזר אי כלא קנין כי הד כריא אינה
 כלים. (ו־ש״ש)
ג (יפ־ע) ״ . עמש׳׳ל עה ע ני  הלואהי לפלו
ר כתבו ותנו מנה כוי. נראה מ א מ ש ״ כ  ש
 לל״ל קלקע שוה מנה, לאי מנה ממש מי מיקט
 כשטר, וכ״מ מלשון רשכ׳׳ס לעיל (קלה כ׳)
 וכרש׳׳י כגיטין(ט כ׳), ומיידי כממלק כל נכסיו.
 (1־ש״ש1

ן ונותנין כוי. משמע לאם ן כותבי  ומת אי
 כסכו ומסלו מתייס קנה להוה כמו כתכ וזיכה
 (לסי׳ הלשכ״ס) לקמן, ועי׳ כלא״ש. !רש״ש)
ל ל״ל, במיפה את א ו מ ש ד ל א א ו מ ש  ד
 כחו. לפ״ז גלאה לל״י א״ש גא כא לתלוק על
 הא ללכ, אלא לסלש לפעמים כותכין להייגו
 כמיסה, וכמו שסי׳ הלשכ״ם לעיל(קלה כ׳) להא
 לליו״ת אמל עלה סיכלק לולאי כמיסה לא סליג
 לכ. (רש־ש)

 יתיב רב נחמן בר יצחק כוי. נ״כ מכאן
 תימה לדעת רש״י גיטין דל״א דכתכ ר״ג הוא
 רנכ״י. ;מל״ הו
׳  רשב״ם. ד״ה לא ידענא כסופו. א״נ כו
ד מי ׳ ו דר כו ׳ ומקנה בסו ה כו  אלא שצו
ו רשי ו  (כצ״ל) כשמת נפלו נכסים קמי י
. ועי׳ לעיל(קלז.) להדר כי׳ אטי לגט לכח ׳  כו
 לס״ל למתנת שכ״מ לא קנה אלא לאתר גמר
 מיתה, ועי׳ כסמולה (כה.) ככעיא לאילסא. אכל
 לכאולה כלא זה הלי אז הלל סוללא למלי׳
 כלאל״א כנדלים (מת כ׳). (רש״ש)
. והכא קאמרי איפכא ׳  ד״ה קשיא דרב כו
 כצ״ל. מ־ש״ש)
י פו י ׳ י  ד״ה במייפה. וה״נ בצוואתו כו
 כח דקנין כוי. לשון קטן אינו מלוייק להא
 מוקי לה ללא קנו מיני׳. ;רש״ש)
כ מתני׳ . דא״ ׳  תוספות. ד״ה מתנת כו
. נ״ב עי׳ סוף ע״ג כסוס׳ ל״ה ׳  דקתני כו
 שלחו. (ר״ש מדסוי)

׳ א״כ מתניתין אל כו ד דלשמו עו . ו ד  בא״
׳ כצ״ל. (רש״ש) ׳ דהיינו בקנין איך כו  כו
ע הכי. נ״כ מ ש ך לא מ . דבסמו  בא״ד
 מהרש״א פי׳ מלפסק הגמ׳ סוף לף שלפני זה
 מחנס שכ״מ כעי קטן ולא קאמל נמי לכעי יפר
 כח עכ״ל, ולפי מ״ש הוא עצמו לפני זה לכמחנה
 כמקצת הוא לנמלי כמתנת כליא, וקושיית הסוס׳
 הי׳ מלא שייל קלקע כל שהוא למשמע לאם מת
 קנה א״כ אין זה הוכתה, ונ״ל להוכתתם ממה
 לאמרינן שם למצוה מתמת מיתה לא כעי קטן
 ומשמע כל שכן כקטן אף כלא יפוי כמ, גס י״ל

 להוכממס מלפליך מלכ יהולה ולא מממנימין.

 [לקמן קככ ע״א ל״ה ממגמ, ולף קיג ע״כ ל״ה
 אולעא], ועיין קמט ע״א ל״ה דקא, ודף קעה
 ע״א ד״ה ודכט, [טצה כ ע״א רש״י ל״ה האי
 גכלא, כמוכומ ע ע״א ל״ה הא, גטין לט ע״כ

 ד״ה הא, סנהדרין לל ע״כ ל״ה לילמא].
 ;מא״נ, לבוש)

. כילושלמי כמוכוס פי״א ן רי ן וכמסו  ככתובי
 ה״א, גיטין סוף ס״ק, כאן ה״ו, סאה שם, ע״ש
 ר׳ אכא כר ר״ה. דפ־ע)

י בר רב מתנה. כה״ג  אחא רב אחדבו
 עוכדא טרושלמי פאה פ״ג ה״ז, ושם איסא
 לככסכ ליה מהיום זוכה הראשון, ועי׳ מה״פ
 שם. (יפ״ע)
 כתבתינהו ניהליה. אפשר שלא כמכה לו לק
 מקצמן, וגמלא לא סיים לפלושי מאי ללא צריך
 ליה. ויעב״ץ)

ן שהחזיק זה בקרקע. ו  רשב״ס. ד״ה כי
ר ט ש זכה הלוקח ב ׳ שי  דלדעת כן מכר כו
. ולש״י כקלושין פי׳ כגון שא״ל זה קני ׳  כו
 קלהע כמזקה והשטל עמה, וכ״ל הלאכ״ל פ״ו
 מהנ׳ מטלה הי״ל. (רש״ש;׳
ש בר אבא ״ ר . ד ד  ד״ה אפי׳ למ״
 מהגרוניא כצ״ל. (ושיישן

. לזכות בהן אחר מיתחה כצ״ל. ד  בא״
 (רש״ש)

ל פרישיח לה. נ״כ לף לעי ד (כסוף). ו ״ א  ב
 קנ ע״כ. (ר״ש מדסוי)

ן שקנו מידה. ו  ד״ה הני לעמרם בני. כג
 עי׳ מהרש׳׳א. והנה המוס׳ לעיל (עז.) ל״ה
 אמר, כסכו כשם ל״י גאון לאין אומיומ נקטן
 כמליפין. ומוכס מסי׳ רשכ״ם לעיל (קמז כ׳)
 ל״ה מולה שמואל, לממנה כמקצמ כקטן מיקרי,
 נמי ממנמ שכ״מ לליהוי ככמוכין וכמסולין
 ומעמה א״ש לכלי לשכ״ס כאן כסשטא. ירשיש)
ש י ת. ד״ה איבעיא. או בנכסים ש ו ספ  תו
 להם אחריות. ל״ל ככללן. והגהה שכגליון
 טעותא. (רש־ש)

 דף קנא ע״ב
ב מרע במקצת. לעיל  גמרא. מתנת שכי
ג ועיין קמט ״  קלס ע״א כלשכ״ם, ולף קמח ע
 ע״א ל״ה לקא, ולף קנכ ע״א ל״ה ממנמ,
 כמוכומ מט ע״כ ל״ה הוא, גיטין נ ע״כ ל״ה
 ש״מ, ודף סו ע״כ ל״ה כמקצמ. :מא״״
זר. ה״נ טלושלמי כאן ד אינו חו מ  שאם ע
 ה״ו, ונפאה [ס״ג ה״ז] דשייר מקצמ ממנמו
 קייממ ואפילו הכריא. רפ־־ע)
 דקנו מניה. נלאה לכ״ה ג״כ לעמ ר׳ יוסי
 האמולה טלושלמי פאה פ״ג ה״ז ע״ש. (יפ־ע<
 איתיביה רבינא לרבא. הך קושי׳ היא למאן
 למוקי לה לממט׳ לגיטין כשכ׳׳מ, ללרכ זכיל
 גיטין יג ע״א מיילי כגליא וכמעמ״ש ואין לאיה,
 ועי׳ ירושלמי ספ״ק לגיטין לג״כ מוקי לה
 כשכ״מ, אך כזה יש מילוק כין הככלי לירושלמי
 דכגיטין יג ע״כ מוקי לממני׳ דלא כר״ש שזורי,
 ולהפ״מ כגיטין פ״ו ה״ה מוקי לה כר״ש שזורי
 [והק״ע מגי׳ שם מממ כל׳ שמעון כד שמעון]
 וקשי׳ קושי׳ הגמ׳ שם יג ע״כ א״כ למה מט סן
 גט כו׳ הא סגי ככמכו לו ש״ש, ד״ל להירושלמי
 גלס כממני׳ זה ול״ק ככסוס׳ יג ע״א ל״ה
 האומל מן ע״ש. (יפ״ע)
. גיטין ט ע״א ל״ה ואיגו, ולף  תנו גט לאשתי
 יג ע״א ל״ה לא, ול״ה אימ. (מא״נ)
 דומיא גט מה גט לאו בר קנין אף האי
 נמי כוי. עי׳ שו״מ טס אסרים מ״מ סי׳ מא,
 ועי׳ קצות המשן סי׳ לכ סק״ל, וסי׳ רגג סק״ו.
 (מהרש״ם)

מ במקצה בעיא קנין ״ כ  והלכתא מתנה ש
ר מצוה ז ג דמית ואם עמד אינו חו אע״  ו
 כוי. כ״ה כרי״ף ורא״ש, וכ״ג שהי׳ גיר׳ הסוס׳
 לקמן כלף הסמוך כר״ה מתגת ש״מ. (רש״ש)
ג דמית. צ״ל ואס עמל אינו מוזר [וכ״ה  אע״

 כסוס׳ לקמן לף קנ״כ וכלא״ש ז״ל כאן].
 !מרא״כ!

. עי׳ תשו׳ מעיל ׳ ת. ד״ה מתה כו ו ספ  תו
 צלקה סי׳ מז ביאור לכדי התוס׳. (מהרש-םו
מר שיחלוק על . כי אין נראה לו ד  בא״
 רבא כוי. כ״ג שהי׳ גי׳ מהרש״ל. ופי׳ לשלא
 נסלק לב משלשיא על לבא רק במה שאמר ה״ה
 במתנת בטא ובעי קטן אפי׳ מת, אבל בזה לא
 יסבול שאס עמל אינו תוזל (כמו שאמלוה לבנן
 כוי) אלא לוקא אס הי׳ בקטן. וסי׳ מהלש״א בזה

 דף קנ ע״ב
. וה״ה לעטן ללא בעי קטן ׳ מ דתנן כו ״ כ  ש
 אם מס למאי למסקינן לקמן(קנא ב׳). (רש-־ש)
 קרקע כ״ש. לעיל קמת ע״א ל״ה א״ל,
 כמובומ נל ע״ב לש״י ל״ה לניימל. (מאיו)
. עמש״ל קלב ש ״  וכתב לאשתו קרקע כ
 ע״א. (יפ״ע)

י דכתיבי בכתובה  אמימר דאמר מטלטל
ר. נראה ללא ו ו שי  ואיתנהו בעינייהו הו
 לווקא, אלא הוא הלין בגמלא לערטא ואשלי
 רהמחוניא וללמי להו, כל היבא לאסמבמייהו
 ענייהו הוו להו כלכמיט, וכלהוה ס״ל לאמימל
 אסילו באלגקי לממוזא(כלאימא [בכמובומ פלק]
 מציאמ האשה סג א׳). (יעב״ץ)
׳ ואיתנהו י כו  אמימר אמר מטלטל
. לפי׳ רש״י בר׳׳פ אע״פ ׳  בעינייהו כו
 דלימנייהו בעינייהו היינו שאבדו, קשה פשיטא
 ללוקא באימנהו, דאי אבדו מאי שיור שייך בהו.
 ולסי׳ הט״ף שם א״ש. (רש־ש)
 אמר נכסי לפלניא עבדא איקרי נכסי
 דתנן הכותב כל נכסיו כוי. השה לילמא
 לוקא בכל נכסי הוא בכלל אבל בלא כל לא כללעיל
 גבי מטלטלי לסלניא. ולעיל (בל״ל סב) משמע
 בסי׳ לשב״ם ומוס׳ לגלסי הכא כל נכסי לסלטא,
 ומהמוס׳ לשם משמע לגרסי נמי נכסיי או
 למנקלי גכסי בפממ. וברי״ף ורא״ש הגי׳ הכומב
 נכסיו בלא מלמ כל וא״ש ג״כ. אבל מהל״ן ס״ק
 לגיטין(קמה ב׳) מוכח לבאמל ל״ג כל ובהכוסב
 גולס כל ולאי קשיא. ורשי-ש)
 איקרי נכסי. לעיל סב ע״א ל״ה ואי אמל, ולף
 סה ע״כ כרשכ״ם, כסוטס עט ע״ב. (מאי-״
 נקנים עם נכסים. עמש״ל עז ע״כ. (יפ״ע!
י התם  רשב״ם. ד״ה מבדחת. כדמשנ
׳ אליבא דר״ש. הסוס׳ שם גרסי  עשאום כו

 ואליכא לר״ש כוי, וע״ש הנ״מ כין הגרסאוח.
 (רש״ש)

 ד״ה ואיתנהו. כדאמר אמימר בפ׳
 אע״פ. וכ״כ החוס׳, ולפנינו שם לא נזכר שמו.
 (רש״שן

י ו דבר קרו ז  ד״ה אמר נכסי לפלניא. אי
ן וה״ה כוי. משמע ללשון נכסי עיקרו ו  ממ
 הונח על ממון, וא״כ לא א״ש מאי לקאמל זוזי

 איקרי נכסי פשיטא הרי הס עיקלן של ממון.
 (רש״ש)

ר ט ש ג ד ״ ע א . ו  תוספות. ד״ה ואלו
. עי׳ ׳  מבדחת נמי איכא פלוגתא כו
 מהלש״א. ול״נ ליכוונו ללכנן לר״ש כמתטחין
 לשם, להא ללילהו אי לא הוי קני לוקח קני כענ
 ולכן איה לן למימל ללמחנה גמולה איכוונה
 וכמו שכחכו שם כל״ה עשאוס כשם ל״ח.
 ולכליהס לקמן כל״ה אסילו, שכ׳ לאי ככל נכסים
 סשיטא ללא קנה כוי, חמוהיס להא ללילי ללכנן
 לל״ש ולמהלש״א ללכ ענן אפי׳ ככולה קנה,
 וללילי י״ל לללכנן כיון לאי לא קני לוקח קני כעל
 לכן אפי׳ גילוי לעחא לא חי הני. ורש״ש)

׳ . ולא דמי להא כו ן י  ד״ה מטלטל
. לכאולה החס ׳ י לא קאמינא כו  מטלטל
 היינו לכחכ לה מטלטלי והכא ל״ל לשיילן ולא
 כחבן כלל לא לבניו ולא לה. (רש״ש)

 דף קנא ע״א
׳ על תיקו. דבן כו ז ן דלא מי ו  גמרא. כי

 מהלש״ל מוסק כ״ז, וכ״נ מהלשב״ס וסיס׳.
 (רש״ש)

. ללשון נכסים י ני לאו נכסי וכו  דאסור לזבו
 נכנסים לזה מזה, כלאיתא במ״ר סרשס מטות.

 !ראמ״ה)

לישא אשה. במגילה כז ע״א ד תורה ו  ללמו
 משים ל״מ, וכילושלמי ס״ג לכטריס ה״ו ע״ש
 לשכ״ג. ייפ־׳ע!
ר במתנתו. ילישלמי פ״ת ה״ז ע״ש ל׳ ז  חו
 יותנן ור״ל, וכפאה פ״ג ה״ז פלוגתא כזה דרכ
 אמר א״י לחזור כו, ור׳ יותנן אמר יכיל לתזור כו
 ועי׳ ירושלמי כאן שם לסחס משמיה דרשכ״ג
 לייחיקי, מכטלח לייחיקי וע״כ לומר להחם
 כסאה כזיכה מיילי או כקטן [וקאי על קטן
 שהוזכר שם מקולס] ופליגי כפלוגחח לכ ושמואצ
 לק׳ קנכ ע׳יכ. ייפ״ע!
. כ״כ עו ע״א סיס׳ ל״ה אי, עז  והא לא משך

 ע״א חל״ה אמל, פו ע״א חוס׳ ל״ה אכל.
 ;לבוש, מא״נ;

. ן דמו רי ן וכמסו מ ככתובי ״ כ  דברי ש

. ג״כ ׳ מר כו ׳ היכא שאו . דאפי  בא״ד
 כלומל לאף למסיק משום כרוח גיטא וא״כ פליג
 ח״ק נמי כשיול קלקע סלוני, מ״מ ל״ש ה״ל

 לאשמעינן רבומא טפי בשיור קלקע סחס.
 (ר״ש מדסוי)

ציא ר מה שמו כי ל שהז י . וכי בשב ד  בא״
א בן כ שהו ״ ש כ ו להיות פחות ד ש ל  י
׳ כ״נ לצ״ל. (רש־ש! מר סתם כו ן משאו רי  חו
ר (הבי). מכלל דרבנן כו׳ דלא י  ד״ה שי
ר בנכסים הדר נמי מדהד ן דיבורא ו נ י  פלג
. לפ״ז ׳ ר בנכסים כו י  בעבד א״נ מדשי
 לכאולה לא א״ש מה לרצה רבינא לפשוט מזה
 לקמן לעבלא כמטלטלי למי. וצליך ללמוק ולומל
 לאי כמקלקעי למי אפי׳ אי לא פלגינן ליטלא
 מ״מ שאל לשון כל גכסי בשלימומ על הקלקעי
 והעבל. ;וש״שו

 דף קנ ע״א
. ה״נ ן י  גמרא. אר״א עשו מטלטל
 טלושלמי ספ״ג לסאה ע״ש ר״א. (יפ״עו
א כו׳ שא רע״ די דתנא רי י ׳ ואי  התם כו
ה קתני קרקע. ק״ל הא קמט המס סמוך ״ ש  מ
 להא לל״ע ג״כ הך לשכ״מ ואיכא למימר יותר
 לתני איילי, והכא תני שיגלת לישנא להמם,
 וע״ש במ״ז בלשון הרע״ב. (ישייש;
די דתנא רישא. ק״ק הא גס שכ״מ שייר י אי  ו
 קדקע התם מתני׳ בסיסא, ד״ל בה איילי ויש
 לישג 1יפ״ש

. ׳ ל ולקנות עמה כו בו ז ו  ולכתוב עליה פר
 כ״ה הגי׳ בר״ש ורע״ב שם ונבון. (רש״שו
 ולקנות עמהם. בירושלמי קדושין ס״א ה״ה
 וכאן ה״ו מוכמ למסלש קלקע כ״ש דוקא למומי
 במלגלימ טמונה בו למ״ל צבולין בעינן ובבבלי
 קלושין כו ע״ב, ולפי סוגיא להכא משמע לי״ל
 כ״ש גאו ליקא, יעמיס׳ קלושין כו ע״א ל״ה
 קלקע. :•יפ־ע:
. (מנמומ לט ׳ ש יכו ״ כל היכא דקתני כ  ו
 ע״א) מיס׳ ל״ה שיוט. [א״ה עיין במוס׳ כאן
 ל״ה ואיילי, ולפי לכליהם ל״ק קישימ המיס׳
 שם, לשם ג״כ נזבל שעולא לכה וצ״ע, ועיין
 גמגולט על או״מ סי׳ י3]. ,:לבוש!
ר. לעיל קמט ע״ג, מש״כ ש לית ליה שיעו ״  כ
 עירוטן כ ע״א, פרה פי״א מ״ט, אהלומ פי״א
 מ״א. 1מא״נ!

ות כל שהן ז ז ו ש רחלות ג מ ׳ ח  והא תנן כו
. עי׳ מורמ ׳ ׳ אמד רבא מנה ופרס כו  כו
 חיים חולין קל״ז כזה. (מהרש״םו
רא רבה אמר עו די דקאמר ת״ק שי י  ואי
וטדא. עי׳ פרש״י כחולין רא ז עו  איהו נמי שי
 (קלז כ׳) ד״ה מה כין לי. ומשמע דלא גרים
 יוחל, וכ״מ מלשכ״ס וחוס׳. או לצ״ל וקרי לה
 כ״ש כוי. ורשיישו

 כל מאני תשמישתיה קני. (כ״כ סה ע״כ)
 לשכ״ם ל״ה הט. ־לבושי
י כמקרקעי. לעיל סא ע״א, גיטין לט  עבד
 ע״א, כחוכוח פל ע״כ ל״ה ויתיכ ר״א, כ״ק יכ
 ע״א ל״ה אנא, כ״מ ק ע״א. :מא״״

 עבדא כמקרקעי. עמ״ש כ״ק יכ ע״א, ל״ה
 החזיק. ר פ״ע!
. (כ״ק יכ ע״א) חוסי ל״ה ן רי לן מכו  הרי כו
 אנא. !לבוש)

. עמש״ל קמט  הכותב כל נכסיו לעבדו
 ע״כ. ;׳פ״ע׳

ר ו י שי ו מטלטל ש לא ע  רשכ״ם. ד״ה ו
ר לה וכתב לה י  אצל כתובה. אבל שי
ו כוי. הטן אמח כלאיחא לעיל(ס״ל י  מטלטל
 קלכ), אכל הכא ל״י מלוע לא פי׳ כפשטא
 כללקמן (ע״ג) גל״ה גניו. ולע דהלע״כ ל״ל
 כמחכ״ח כפ״ג לפאה מ״ז שכ׳ לכל הט שייל
 קלקע כ״ש על סוף פרקין ה״ה מטלטלין ע״ש,
 לה״ל להוציא הא לכסכ לאשסו קלקע כ״ש
 ללוקא קלקע קאמל. (רש״ש!
. דבשלמא גבי פאה פאת ידי  ד״ה ואי
ך כחיב קרקע כ״ש. עמש״כ כסאה שם ד  ש
 כס״ל. (רש״ש!
׳ על רב בכל הני. ל כו ״ י  ד״ה וכמה. ו
 לישנא לככל אינו מלדק, לליכא אלא הך להכא
 יההוא ללאשיח הגז, עי׳ כחוכוח (ח.) חל״ה
 שהכל. (רש״ש!
 ד״ה ואיידי. מאי כל שהוא טפח. עי׳
 אהלוח מ״א פי״א וכהלע״כ שם. ,׳גי מהדש״א!



 הגהות כבא נתרא דף קנכ ע״א - דף קנד ע״כ וחידושים עז
 ה״ו לחל טלי זבץ גכסר אח׳ קמיה רחב״י ור׳
 יוחנן ל״ח כר יוסף אמל חזקה על כן לעח חחמו
 לי״ו אמל כיון שקכל עליו לעקול נכסין
 ממשסחה עליו להכיא לאיה, ועס״מ והרא״ס
 שמשונים כסירושיהס, ועמ״ש לקי. !יפ״ע)
 נכסי בחזקת לקוחות קיימי וקא אתו בני
. עי׳ מהרי״ט ׳  משפחה וקא מערערי כו
 ח״א סי׳ ט כאמצע החשוכה, ועי׳ תשו׳ הר״ן
 סי׳ לנ מ״ש כסוגיא זי. (תהרש״ם!
ל כוי. נ״כ עי׳ רש״א ״ ב ש ל ר א ש ש ״  ת
 למקיים גירסח ח״ש כוי, ל״ל למקשה על סוגיא
 ללעיל מ״ש לל״י לאי׳ כעלים כו׳ למוכח
 למסכינן לה לר״י ס״ל ראיה כקיום השטר
 וכלמסיק אח״ז לקמן ע״ש. ירי״א חבר)
ר אמנה היה. לעיל מח ע״כ ל״ה אמל, ט  ש
 כחובות יט ע״א ל״ה טעמא, וע״ש ע״כ ל״ה
 אמל ל״ש ול״ה אמר ל״נ. (מא-נו

׳ א״צ ר שב ט ש דה ב מר ד״ה מו י או  שאנ
. כירושלמי ה״ו איחא כעין זה ר׳ יסא  לקיימו
 כעי מה כלכי ולכי ס״ל יל כענ השטר על
 התחחונה א״ל ל״ה יל השטלוח על העליונה,
 והיינו לס״ל לל״ה א״צ לקיימו וכנמ׳ לילן. ויש
 לסלש לל׳ יסא תשכ ללכי הוא ככלל תכמים
 לל״מ לס״ל לצליך לקיימו ולאיה כקיום השטר,
 וא״ל ל׳ יוחנן לס״ל לל״ה א״צ לקיימו, ולגי׳
 הלא״פ על החחחונה הוא איסכא מהככלי לר׳
 יוחנן. (יפ׳יע!
 אי עדים אלימי. להלא״פ היינו לחכלי׳
 לכלכי׳ כילושלמי ה״ו לאמלי׳ עלים. היינו
 למשווה ללין עלים וזעליי׳ אמלי אין עלים. סי׳
 לל״ל לעלים וכלמסיק כלום פליגי אלא על
 העלים. :יפ״ע)
. קושי׳ זו היא גם ך אמרו מ ש  והלא מ
 כילושלמי למקשה לרי״ו אדרי״ו ומכחיש ר׳
 יוחנן ללא אמל זאח מעולם. (יפ״ע<
ר בר׳ ינאי. ה״נ כירושלמי שם. (יפ״ע! כפו  י
. (גיטין כ ע״כ< חוס׳ ׳ כו מר ו מ או ״  אבל ר

 ל״ה ואם, (כ״מ יג ע״כ) סוס׳ ל״ה הא.
 !לבוש)

 איפוך. גס כירושלמי אמר שמואל חלוסין היא
 מחניחא פי׳ הלא״ס לאיסכא חטא, ופי׳ הפ״מ
 לחוק שם. ויפ״נ1:
. ויגבה די  רשב״ס. ד״ה בשלמא לדי
. עמש״כ לעיל(קגג כ׳) ן ורשי ד הי  מחנהו מי
 בדבריו. (׳רש-יש!
ו ד ג דמו . אע״  ד״ה והלא אמרו משמך
׳ כרתן מהנה. וכ״כ לקמן (כר״ד הסמוך).  כו
 וחימה דלקמן(ס״ל קנה) אמר אמימר דמחנחו
 מחנה וססקינן כיומי׳. ואף שסי׳ רשנ״ס שם של
 כן י״ג, מ״מ כהאי עוכדא פשיטא לי׳ לר״ז לקמן
 ונסתמא לגמלא למחלצא לאו איחמר עלה כו׳
 להוה כן י״ס או כ׳, וע״כ משום למיילי כמכל
 וכלאיחא מעשה כו׳ שמכל, ולהו קלינן לקוחות
 ככל הסוגיא. >רש״ש>
ו דברי חכמים. מתני׳ כוי. נלאה  ד״ה ז
 לל״ל מחניתין לכר קסרא. ;רש-שו
א״ח למה ד (כע״א). ו ו ע ת. ד״ה ו ספו  תו
ע י ן שהג ו מד שהוא קטן כי ש לנו לו  י
. עי׳ נולע כיהולה מהלורא ׳ ו כו  לכלל שנותי
 קמא אה״ע סי׳ סא, ומהלולא חנינא סי׳ מל,
 ונטע שעשועים סי׳ סז, וגור אריה יהולא אה״ע
 סי׳ בז כח, ועי׳ חשו׳ ביס אפרים אה״ע סי׳
 קל. (מהרש״ם)

ל ו ד ל שאחר שהיה זה ג ״ י . ו ד  בא״
. עי׳ תשו׳ רעק״א ׳ ו כו  שהגיע לכלל שנותי
 סי' זי. (מהרש״םו

. ואם לא ׳ ו מוצאים עדים וכו  ד״ה אלא. הי
 ימצאו בדיקחו לא מהניא כלל שהרי בגי המשפחה
 לא הודו לו כלל במכירה. !ראמייה!
לא מטעם עדים. לעד״נ דאי  ד״ה והלא. ו
 טמא לבעי עדים, עכ״פ מוכח דל״א חזקה אין
 עלים חוחמין שלא כלין, וא״כ באמנה ופסים
 נמי. אלא להחם במקוים ולאי נט ללהט הימניה,
 ול״ל למ״ד אמחניחין בעלים להחס נעשה
 השטל ממ״נ כלין. הלכך מצי סבר באמנה לא״צ
 לקיימו. (ראמ״הו
 ד״ה ברם. לא אמר דבר זה. נ״ב שסי׳
 דבריהם שלא אמר דבר זה כו׳, ד״ל שמה שהשיב
 ל״י לל״ל שאני אומל ר״ל שאני מפיו דברי ר״מ
 לרבנן ואיני אומר לל״מ ס״ל א״צ לקיימו ולבנן
 ס״ל צריו לקיימו. ומ״ש שכולה סוגיא דלעיל
 ליסא ל״ל מ״ש ל״י אי אלימי עלים כוי, לבאמח

. נטמא בספק בקעה בין בימה״ח  בא״ד
. סי׳ לספק לו בין ימה״ח לימה״ג, ל״ל אם ׳  כו
 נכנס טמה״ח או טמה״ג. ו:רש״ש<
בלבד ימים הסמוכים ״ח ו ו י . אר ד  בא״
. פי׳ הא לאמרי׳ בא לישאל טמה״ח  לימה״ג
 לטהול, היינו לוקא שהי׳ הספק בחחילח ימה״ח
 הסמוך לימה״ג אם נכנס בשעה שעליין היה
 ימה״ג או בשעה שכבל נכגסי ימה״ח, יא״כ הד
 ימה״ח קלוטם יוחל לשעח הססק, וכלמסקי
רש״ש;  בסמוך בסי׳ הל״י בלבדי לבא. ;

 דף קנד ע״א
 גמרא. ראיה במאי כוי. כה״ג לעיל(גב ב׳).
 ;רש״ש׳

י בפלוגתא פלג ׳ בעדים קא מי  רה״א ראי
. לכאורה הא יל״פ גם בדר״י מה ר״נ י ו ״  דר
 שאמל והן א״מ מידו אלא בראי׳ היינו בקיום
 השטר. ד״ל למשמע ללומיא להוא מוציא בלא
 לאיה לאמל לע״כ פירושו בלא ראיה בעלים.
 ד״ל עול בפטם אחלים. ,דש״ט׳
 ראיה בעדים. כילושלמי ה״ו פלוגחא לחכלי׳
 רכרכי׳ עם זעירייא. !יפ״ע)
. לעיל, וע״ש קע ע״א, ר שכתבו ט ש דה ב  מו
 כחוכוח יט ע״א ל״ה טעמא, ול״ה מודה, וד״ה
 אי ס״ל, וע״ש ע״כ ל״ה אמל, וע״ש כא, יע״ש
 צכ ע״כ ל״ה לינא, וע״ש ק ע״כ ל״ה לאמר,
 גיטין כ ע״א ואס יש, כ״מ ז ע״כ, וע״ש יג ע״כ
 ל״ה הא. :מאינו

ר שכתבו צריך ט ש  ורבנן סברי מודה ב
. ג״נ עי׳ לעיל רף ע׳ ע״א סוס׳ ל״ה  לקיימו
! י  או ללמא כוי. .ח״והלו
 אלימא עדים. לעיל מח ע״כ ל״ה אמל,
 כחוכוח יט ע״א ל״ה טעמא, וע״ש ע״כ ל״ה
 אמל. !מא״נ:

 כד הוה קציר. עי׳ ילושלמי סוף ה״ז. (יפ״ע•
דקו כו׳. ו את רבי עקיבא מהו לבו ל א ש  ו
 עי׳ כאול זלוע הל׳ חליצה סי׳ תרע״כ אות ו׳.

 ;מהרש״ם:

י להשתנות. יכמוח ׳ סימנין עשו לו כו ו ו  לנ
 קכ ע״א, שבח לף קגא, לקמן קגה ע״א. ומאינ.)
ן להשתנוח לאחר י י ד סמנים עשו עו  ו
 מיתה. סי׳ להמיחה גורמח שישחנו וכלשון
 החיס׳, ומחמח מיחה יש שם גומוח, לומיא שהן
 משחגין לככילוח (כח.). לאל״כ ה״ל לליו״ח
 להוכיח מזה ללא אזלינן כתל השתא, אך לפי

 מש״כ החיס׳ כסל״ה ועול אין זה הכלח.
 ••רש״ש;

ר מ א ן ש ו כי  רשב״ם. ד״ה אין נאמנין. ו
. מסלש ׳ ׳ תו לא מהימני עדים כו  לוה כו
 לסלוגמייהו מיילי כשהלוה מולה שכתכו
 וכלמוכמ ג״כ מלכליו כסמוך והוא כסלש״י

 ככחוכיח שם יהחיס׳ שם חלקו עליו ע״ש.
 !רש״ש!

׳ עד ״ל לקמן כו קי . ו ׳ ו כו עמד  ד״ה ו
 שיהא בן עשרים. נ״כ ויש לי סימנים.

 !:ר״ש מדסוי)

׳ עד שיהא בן כ׳. ״ל כו י קי . ו  בא״ד
 לכאולה כאן לא הי׳ צליך לזה להא טענסייהו
 הוא ללא הטא כ׳ שעלוח. ואולי לא כא אלא
 לאסוקי מהא לקיי״ל הסעיטוח כו׳ וממכלן
 ממכל כמטלטלין. ידש״ש!
׳ על ת. ד״ה (כעמ׳ קולס) אמר. פי ו ספ  תו

׳ כצ״ל, וכ״ה כרש״א. דע כו ו  טומאתו שנ
 !רש״ש1

ו עכשי ׳ ו רש ר״ת כו פי ד. ו עו  ד״ה ו
. עי׳ רש״י ערכין ׳ ו לאחר מיתה כו  הושחר
 ז׳ ע״כ ד״ה אלא, ועי׳ מסכח שמחות פ״ד
 הי״כ. (.מהרש׳ם:
ן נראה דלא אשכחן בשום . ואי ד  בא״
רוה. ן לבנוח לשחו ׳ חילוק בי  מקום כו
 ועי׳ מל״מ כס״כ מהל׳ הישות ה״כ. ;רשיש׳
׳ד. בנדה גומות. נ״כ דלמ״ד דכעינן  בא׳
 גומוח ושערוח הוי השערוח ראיה על הגדלוח
 ומש׳׳ה אין לנו לחוש כשנמצאו שערוח דלמא לא
 הוי גומות, אכל למ״ד גומות אע״פ שאין שערוה
 אין השערות ראיה כלל רק הגומות מש״ה לא
 מהני כשגמצאו שערות כל שלא כדקו אתר גומות
 כנ״ל כוונתם. !קרני ראם!

 דף קנד ע״כ
. כה״ג עוכד׳ טרושלמי  נמרא. וקא מערערי

 דף קנג ע״ב
 גמרא. אמר רבה הרי מת והרי קברו
. עי׳ תשו׳ מהר״י אסאד ׳ ו כו  מוכיח עלי
 תיו״ד סי׳ קנא, ועי׳ מהרי״ט ת״א סי׳ קג קד,
 ונודע טהודה מהדורא קמא אה״ע סי׳ מג,
 והגהס מרדכי קידושין סי׳ תקסת. :מהרש״ם)
 אם בריא הוא. יכמוס לא ע״כ ד״ה וארעא,
 כתוכומ כ ע״א ד״ה ואוקי ממונא, וע״ש עה
 ע״כ, קדושין עט ע״כ. ,:נזא״נ)
 כמאן אזלא הא שמעחא דרבה כר׳ נתן
 דתניא כוי. עי׳ מהרי״ט מ״כ מו״מ סי׳ ת,
 ועי׳ שכ שמעממא שמעמא ג סי״א, ועי׳ קצומ
 המשן סי׳ קיכ סק״י יסי׳ קטז סק״א. !מהרש-םו
לטומאה כמחלוקת. סרשכ״ם כממלוקמ  ו
 ר״נ ור׳ יעקכ, ובירושלמי ה״ו מכואר כממלוקמ
 ר״מ ומכמיס דממט׳. ונ׳ דהירושלמי קאי למ״ד
 ראיה כעדים, והכא קאי למ״ד ראיה דממני׳
 כקיום השטר, ע״כ מיימי הכא פלוגמא דר״נ ור׳
 יעקב ויפ״ע;
 בקעה ד״ה. שכס ז ע״כ, סיטה כמ ע״כ ד״ה
 כר״ה. >נזא״נ:1
 בימות הגשמים. עמ״ש שכמ ה ע״כ דלא
 כהפ״מ שהלך אמר גי׳ המוטעה רה״ר כמקום
 לה״י, וכ׳ להירושלמי ס״ל כן, דמהירושלמי כאן
 ה״ו מוכס לס״ל להוי לה״י לטומאה וכ״ש
 לשכמ. ,יפ״ע)

. (סוטה כח ע״כ) ׳ ש אלא לא עברו וכו ״  ל
 סוס׳ ל״ה כרה״ר. !:לבוש!
. טלושלמי כאן ה״ו טמוח החמה  שלא עבדו
 נשאלין צו כימוח החמה, סי׳ שלטן ככעח השאלה
 ואמל ל׳ יוחנן וכלכל ימים הסמוכים כו׳,
 ומשונה מכאן. 1יפ״ע)
י . כדאבי ׳ א כו צי ׳ם. ד״ה הוא מו  רשב׳
. נ״כ פי׳ אע״ג להשחא מה ׳  דרוב חולים כו
 הכי נמי כאן אף להשחא כריא לא נחקייס
ntnn המחנה מססק. ורייש 
מר דהדר ביה. נ״כ סי׳ . דאיכא למי  בא״ד
 ולכך לא נמקייס המחנה. ור״ש חדסוי!
מר . ואיכא (כן הגיה הכ״מ) למי  בא״ד
 דהדר בי׳. כאן ולאי הלל כיה, וצ״ל דקאי על
 עוכלא ללנה. אולם לקמן(קנל כי) ל״ה כשלמא
 ללילי. משמע למפלש לממנימין למיילי ג״כ
 לעמה הוא ממ והיולשיס טוענין להכליא
 כינמיים ומסממא הלל כיי. ירש״ש<
ת. ד״ה השחא. שהוא בחזקחו ספו  תו
 כמו שהניחו. נ״נ סי׳ וא״כ הכא אמלינן ללא
 עמל. :ר״ש מדסוי;

. לא מוכחא בהדיא שהוא  ד״ה כמאן
 בריא עתה כצ״ל, ומלח נחזקח נלאה למחוק.

 ורשיישו

 ד״ה בימות ול״ה רשות. נ״כ מהוסך.
 יר״ש מדסוי׳

לי הרשות  ד״ה בימה״ג. מהלכים בשבי
 עד שתרד רביעה שניה כצ״ל. ושיש׳
נ כלל כי איזה סברא א״  ד״ה אמר רבא. ו
 כוי. וכן הקשו לקמן לפי׳ ר״ח. לכאורה י״ל
 הטעם ללא ליהוי כחוכא, כיון רככר טמאנו אוחו
(או  שנכנס כימה״ג איך נטהל אח הנכנס אחדו
 אף אוחו האיש כעצמו) כימה״ח. וכזה הוה א״ש
 ג״כ סי׳ ל״ח ללכא חולק אלל״א, לללכא אף אס
 נכנס ולאי טמה״ח אי לא כא לישאל על ימה״ג
 לא נוכל לטהלו לכ״ע כיון לככל טמאנו אוחו
 שנכנס עחה טמה״ג. אכל ז״א להחנן כלס״ו
 לטהלוח מקום שהי׳ לה״י ונעשה ל״ה כו׳
 כשהוא רה״י ספיקו טמא כשהוא ל״ה ססיקו
 טהור. ובסיפא שם חמצא רכוחא יחירא לח׳יק
 ע״ש. ׳ו־ש״ש)

׳ והוא ד כו ״ מ ד כו׳ אלא ל עו . ו ד  בא״
ר כו׳. נלאה מלכליהס ללר׳׳א שם ד ש לה ג י  ש
 לאוקי בגון לאיח לה מחיצוח אינה רה״י
 לטומאה אלא בב׳ מגאים ימה״ג וגדל, וא״כ
 שפיל פי׳ הלשב׳׳ס ללילי׳ לעבל עלי׳ ימה״ג
 וגלל. ולעולא שם למוקי לה כשאינה גלולה
 ימסלש כסי׳ הל״מ. אולם מהלמב״ס פ״כ מהל׳
 אה״ט ה״ו משמע לגס לל״א הוה רה״י
 לטומאה אף בלא גלל, ולא מוקי בגלולה אלא
 משום לה״י לשבמ. ורש״ש)
מר ״ ח רוצה לו ו י די א כדבר מ ש . ו ד  בא״
 כוי. סי׳ רבא ר״ל כריו״מ, ולא כסי׳ המהרש״א
 לקאי הר״ל על הר״מ (וגם יש בו כמה ט״ס
 ע״ש). !רש״ש)

ע מ ש ׳ דבםמוך לא מ . ודוחק כו  בא״ד
 הכי. המהרש״א פי׳ לל״ל מהא לפסק לעיל
 ממנמ שכ״מ במקצמ בעי קטן ולא קאמל לבעי
 יסד במ. וממוה להא במקצמ ס״ל ללשב״ם לאף
 שמואל מולה לל״ב יפוי כמ וכמש״כ בעצמו לעיל
 בסמוך. ול״נ ליבוונו להא למקשה לקמן מלל״י
 א״ש ש״מ שבמב כל נכסיו בו׳ ומוקי לה טסד
 כמ ולא מקשה מממנימין. משמע לממנימין
 אסיא לי׳ שסיל אף בשאינו מיסה, ועי׳ בלבדהם
 ככמוטמ (נה ב׳). -רש״ש:

 דף קנב ע״ב
דו ואשתיק. פסמים נז ע״כ י בי  גמרא. אחו
 לש״י ל״ה אמד, נלדס ל׳ עז. ימא-נ

 דייתיקי מבטלת דייתיקי. עמש״ל קלה ע״א
 וקנא ע״א. •יפ״ע׳,
 כתב וזיכה. לעיל כג ע״כ ל״ה נעל. !מאייו!
ץ רו דע תי ו . שי ׳ י לי  רשב״ם. ד״ה אחו
 בדבר. לפי׳ זה לא א״ש כ״כ שאלמ רנכ״י מאי

 אמד לך.
נן לעיל. . ואמרי ׳ ל אמר כו א ו מ ש  ד״ה ו
 נ״ב לף קנא ע״א. !ר״ש מדסוי׳

 ד״ה אבל בהך. הגה׳ שבגליין בשם לש״ל
 למחוק מן לשני על כח ל״י על מה, וכן הב״ח
 גליס להי. !רש״שו
ו ת. ד״ה מתנת (3ע״א). ק״ ספו  תו
ל דלא גרע. ר״ל מקטן 3שטר, לס״ל א ו מ ש  ל
 ללא קנה אף אם מת. ,רשיישו

׳ ן כו׳ קנו ממני כו כ הגאו ״ ש מ . ו ד  בא״
 או אף קנו ממני כו׳ כצ״ל, וכ״ה בלנליהם
 בכתובות שם. ;רש״ש;

 ד״ה כתב. על יריכו אינו כלום כצ״ל.
 ירש״ש!

מ יהבינן ״ כ ש ב . ומוקי לה כו׳ ד ד  בא״
׳ כצ״ל, והגהת ׳ פסידא כו  ניהלי׳ דלית לי
 רש״ל אינה ברורה. >רש״ש<
. ולמה כו׳ דלמא. הבא לזה ד  בא״
. ר״ל לבתרא מסר תתלה. ׳  מתחלה ומסרה כו

 או לר״ל לאת״כ יאמלו ללקמא מסר תתלה.
 :רש״ש

. אלא זיכה היינו שזיכה לו את  בא״ד
׳ כצ״ל. ווש״ש)  הנכסים כו

 דף קנג ע״א
פרי כו׳. האי מתניתא.  גמרא. ד״ה מכו
 לעיל קמט ע״א. ומאמו
אל הוה. שבח דף מו, פסחים  אחרא דשמו
 נא. ומאיינ:

׳ ואפ״ה. גיטין לה ע״א, מכוח יא ן כו  מטע
 ע״ב, (ועיין מה שכחבחי בכללים). ימא״נ!
אפ״ה לא איפרק מטיבעא. נ״ב דלא קללח  ו
 חנם הויא, כיון דעבד כשמעחיה דלא כהלכחא.

 :יעב״ץו

׳ הכי לא איפרק מטיבעא. כעין זה  ואפי
 בגיטין ל״ה. !מרא״כו
מ היה. ״ כ ש ך להביא ראיה ש . צרי ׳  מתני
 (יבמות לא ע״ב) תיס׳ ד״ה וארעא, (כתובות כ
 ע״א) תד״ה ואוקי. !לבוש!
ו מרעיה. מג  גמרא. ולא כחב כה ו
 בירושלמי פאה פ״ג ה״ז, כתובות סי״א ה״א,
 גיטין ספ״ק כאן ה״ו, והוא שמת מתוך אותו
 תולי. (יפ״עו
ל ר״ח. אבל הבא כתב ״  רשב״ם. ד״ה א
׳ כצ״ל. :רש״ש:  וזיכה וקנו כו

בי מרע כו׳ כצ״ל.  ד״ה כדמקנו. שכי
 (רש״ש;

לי כצ״ל. ״ מי ן ״מה׳ נ . שמעי  בא״ד
 י;ר״ש מדסוי!

ב מרע כוי. נ״ב א׳ :ר״ש מדסוי:  מתנת שכי
. נ״ב ב׳. ׳  אבל אם ייפה את כחו כו

 (ר״ש מדסוי:

. נ״ב ג׳. :היש מדמי! ׳ ר כו מ א מ ש ״ כ ש  ו
. נ״ב ד׳. 1ר״ש מזסוי) ׳  ואם כתכ וזיכה כו

. נ״ב ה׳. ׳  אבל אם כתב וזיכה והקנה כו
 (1־״ש מדםוי)

. נ״ב דף נן בגמ׳  ד״ה לא כו׳. כדאמרי
 שאת״ז ע״א. יר״ש מדסויו

׳ ׳מ כו ׳ שהיה שכ׳  ד״ה לא. אלא כו׳ ראי
 כצ״ל. !רש״שו



 עח הגהות בבא בתרא דף קנד ע״ב - דף קנו ע״ב וחידושים
 תקברם אמם. עיי מכילתא משפטים ע״פ לא
 תטה, והרמכ״ם מנאה לל״מ וצע״ג. ואולי משוס
 רשעתן גמרה אמן ומקניא. (ראח״ה־ו
 גמרא. מעשה במדוני אהד. עי׳ הגהת
 הב״ש. אבל מצאנו ג״כ מעלות בית מרון ר״ה
 יח. (לפי הגי׳ שלפנינו). ובמקרא שמרון מדאון
 (יהושע י״ב), ואולי גס מי מרום (שם י״א) הוא
 ע״ש המקום, ואותיות מ״ן ממתלפין. :רש״ש;
 אמרו לו משם ראיה בריא היה. בתוספתא
 ספ״י ליחא זאת, וכן מוכח בירושלמי דלא גריש
 זאת, דעל הראיה דמייתי כאן ה״ז סאה ס״ג ה״ז
 קדושין פ״א ה״ה דל״ב צבורין, מקשה ר׳ חנגיא
 קומוי ר׳ מנא ולא בשכ״מ היא, ומשני דשכ״מ
 לר״א כבריא לרבנן, ואס היה גירסחו כבכאן היה
 ראיה מרבנן, ובבבלי קדושין כו ע׳יב שכ״מ לר״א
 ובריא לרבנן, ולא היה מדחה בירושלמי שכ״מ
 שאני. ;׳פ״ע:
 המקיים קוצים. עמ״ש שבח קמד ע״א [ומה
 שציין שם לספרי חצא, הוא בפיסקא רל]. !׳פ״ע.
 בשלמא כרכום. עיי הגרי״ב מ״ש בשם
 הירושלמי והוא סוף ה״ז. (יפ׳יע)

ן בערביא. שבת, קדושין ו ע״א.  קוצים שכ
 :מא״;;

לו בשבח. (ב״ק נב אפי מ ו ״ כ ש  קונין מ
 ע״א) תוס׳ ד״ה כיון. !לכוש)
׳ בשבח. עירובין עא ע״א מ אפי ״ כ ש ץ מ נ  קו
 ד״ה ומקני, יומא יג ע״ב, ביצה יז ע״א ד״ה
 ומקני, ודף לו ע״ב ד״ה והא, כתובות ז ע״א
 רש״י ד״ה אתפוסי, ודף נה ע״ב, ועיין ע ע״א,
 ב״ק נב ע״א ד״ה כיון, גיטין עז. ;מא״!!
י ר״א. (עירובין עא ע״א) ש לדבר  ולא לחו
 חוס׳ ד״ה ומקני. .•לבוש.
א בשבת. הנרשם כאן ר׳ אלעזר ״ א . ר ׳  מתני
 ט״ס, דהלא מחמח דכאן הוא ר׳ אליעזר גרסי
 התוס׳ לעיל ר׳ אלעזר ע״ש, ובירישלמי ה״ס
 גרסינן חכ״א ועמש״ל ע״א. :׳פ״ע:
. (גיטין לט ע״א) חוססוח י ן לקטן וכו  זכי
 ד״ה קטן. לבוש!
. נ״ב יעדן חוס׳ גיטין ס״ה ע״א  זכין לקטן
 ד״ה צרור, ובתוס׳ ד״ס בן סורר ומורה,
 ובמסכת קדושין דף מ״ב ע״א. !רב״פ)
ל דברי ר״א. במשנה ו ד ג ן ל ן זכי  ואי
 שבירושלמי ליתא דברי ר״א. !יפ״עו
ל. לקמן קנז, ודף קסז ו לגדו ץ לקטן ק״ כ  ז
 ע״א ברשב״ם ד״ה ושובר, גיטין ט ע״ב ד״ה
 רצה, וד״ה לא, ודף י ע״א ד״ה בשליחות, ועיין
 סה ע״א ד״ה צרור, כחובוח יא ע״א ד״ה

 מטבילין, קדושין מב ע״א, פסחים סח ע״א.
 !מאייו;
 דשכ״ם. ד״ה שהיתה חולה. אם מתנת
ר כוי. מה שתמה עליו ו מ בלא שי ״  ש
 מהרש״ל. נראה דאישתמטתי׳ במתכ״ת הא
 דאיתא לעיל (קנא בי) דר״ה בריה דר״י מוקי
 לה במתלק כל נכסיו. ואי קשיא הא קשיא,
 דלרשב״ס עדיף מצוה מתמת מיתה ממתנה בלא
 שיור, ואילו ד״ה הנזכר אמר איסכא דמצוה
 מחמת מיתה אפי׳ לרבנן לא מהני, ובלא שיור
 פליגי. וזה דוחק לומר דכוונח הרשב״ס במצוה
 מחמח מיחה ובלא שיור, דאיכא חרחי. ועוד
 דא״כ אפי׳ למאן דמוקי במצוה מחמח מיחה
 נמי טמא דדוקא בשיור פליג ר״א. ;רש״ש;
. נ״ב והפקר ׳  ד״ה א״ל. וקנםא הוא כו
 בי״ד הפקר. .יעב״ץ
׳ בשבת. שהרי מ אפי ״ ש  ד״ה קונין מ
. חמוה דהלא לוי ׳ ל קונה כו  קונין בכליו ש
 ס״ל בב״מ (מז.) בכליו של מקנה. ואולי ס״ל דלד
 לחוד ורבי לוי לחול. !•רש-שו
. וה״ק ( ת. ד״ה(בע״א). ר״א(בסופו ספו  תו
י בלא קנין. וכ׳ מהרש״ל דזה הפי׳ לר״י ״  ל
 דוקא, נראה כוונחו דלר״מ דאיירי בשבח. יל״פ
 דבקנין לא יעשה משום דדמי למקח וממכר
 ופליגא אגמרא דילן, עי׳ לקמן בחד״ה קוטן.
 והמהרש״א לא הבינו כן, וכתב עליו דל״י דרכו.
 ;רש״ש;

 ד״ה כבינחי. ובירושלמי גיטין פ״ו ה״ה מוכח
 לגי׳ הספרים דהיינו קליעח שערה שבראשה,

 ומשמע שם דהיינו שערוחי׳ המחוברים בה.
 :׳פ״ע;

ך ביה י י נמי לא שי א ומחו פ ל ש . ו  בא״ד
. עי׳ רש״י וחוס׳ ׳ ון שתגלה בשרה כו  כי
 שבח ס׳ ע״א, ועי׳ טז א״ח סי׳ שג סק״ד שלא
 הביא מכאן. ::מהרש״ס)
י שם ביה הנפש נושקא ״ ש ׳ ר . ופי ד  בא״

׳ עד סה״ד. אינו . ואם היה ספקא כו  בא״ד
 מובן כלל כונתס, ובסי ביח מאיר סי׳ מג כ׳
 שהוא ט״ס ושייך לאמצע דבור ד״ה בודקין, יכל
 החיבוח מן ואס הי׳ ססק עד ודוחק כולם
 למוחר. ולענ״ד כונחס דשסיר יש שייבוש
 לדבריהם כאן. ושטחיוח דבריהם דמחחלה הקשו
 וכי חובה כוי ומ״ש ועוד דהול״ל כו׳ זה אינו
 קשה כ״כ אס הי׳ חובה לבדוק לקדושין דקושיא
 זו יוחר פשוטה דלא משכחח בדיחה לגירושין כלל
 מלהקשוח למאי הלכחא בדקינן לגרושין דממ״נ
 כו׳, רה דקושימס דלא נימא דדלמא באמת כונח
 הגמ׳ לגירושין למה לי מחמת ממ״נ וכמי׳ש, לכן
 כחנו דהל״ל האי לשגא למאי הלכחא בדקינן
 לגרושין. ור״ל דאף בלא בדיקח קדושין יש
 להקשיח, ול״ל ההקדמה דבדקיגן לקדושין. וע״ז
 בסבו ואס הי׳ ססיקא כוי, ר״ל דהקושי׳ וכי
 חובה כו׳ הוא לסי מ״ש למעלה ד״ה בודקין כי׳
 דא״צ בדיקה אלא לאחר שסשטה ידה יקבלה
 קדושין מאחר, ובקדושי קמאי א״צ לבדוק. אבל
 אם טמא דאס לא בדקו הוה ספיקא לקולא, א״כ
 כל הבא לקדש מחוייבין לבדקו אס הוא גדול
 לדעח שמא הוא גדול וקדושיו קדושין. דאם לא
 נבדוק יהי׳ ספיקא לקולא וחיפוק מיני׳ חורבא
 לענין אם בא אחר וקדשה, לכן חקט חז״ל לבדקו
 מצד החיוב, וכיון שחובה לבדוק לקדושין קושית
 הגמ׳ עדיפא וכנ״ל. לכן כחבו דהא סד״א
 לחומרא, וא״ב אין חובה לבדוק לקדושין, והה״ל
 כיון דלא נפיק מיני׳ חורבא. והביאו ראי׳ נזה
 דאזלינן לחומרא דדלמא אוקמינן אחזקח פנוי׳
 אף דהוה ספיקא דאורייחא. נזה כתבו דהא חזינן
 דחיישינן שמא נשרו מוכח דלא אזלינן בחר חזקה
 דסנוי׳ וטעמא משום דאיכא חזקה דרבא בנדה
 וכמ״ש החיס׳ ד״ה ולגירושין, דחזקה שהביאה
 סימנין. תו כחבו ודוחק לומר דבודקין לקדושין
 כו׳, דלפי״ז הבדיחה חיוביה בכל המקדשים דאם
 לא מצאו שערוח לא חהא מקודשת. דכיון שיכול
 לבא לידי בירור אי הוו קדושין בודאי או לא הוו
 קדושין כלל, בלחי ספק דחיוב לבדקו למען לא
 יבעלו בלא קדושין, לכן כחבו דהוה דלא כהגכחא
 דחיישינן שמא נשרו, וא״כ לא יבא לידי בירור,

 וממילא אין החיוב לבדקו והק״ל. ח״ב.

 !נמוקי הגרי״ב

. ואם היה ספיקא. נ״ב אין לו ביאור  בא״ד
 דממ״נ מהני דאו דלא הוי מחודשת או מגורשח,
 מיהו למה דמבואר במ״ל בהלכות אישות דמהני
 קידושי קטן אתר שיגדיל, א״כ משכתת בדיקה
 לגירושין כדי שלא יועילו הקידושין כשיגדל

 ונאמר דהגירושין הוי בקטנות ונ״מ ח״פ.
 !קרני ראם!

׳ בין באשה ע כו מ ש מ  ד״ה לחליצה. ד
. הימה דהא קטנה מחגרשח ן  דומיא דלגיטי
 משהגיע לעונה הפעוטוח בדאיחא בגיטין
 (סה.), ולא אשכחנא סחרי אלא לשטח רש״י
 שהביאו החוס׳ שם (סד 3׳) ד״ה נערה, אך
 רש״י בעצמו הדר ט׳ וכן הסכימו שם החוס׳
 וצ״ע. ורש״ש!
׳ גבי ע אי כו ״ . מיהו צ  ד״ה לאפוקי
ן דוקא או לא. עי׳ מל״מ ס״ב מהל׳ או  מי
 אישוח ה״כ אריכוח דברים כזה. !רש״ש
ע אי קאמר ר׳ יהודה למילתיה ״  בא״ד. צ
ן דוקא או לא. עי׳ שואל ומשיכ או  גבי מי
 מהדורא ד׳ ח״כ סי׳ ו כשם אכיו כונה חוס׳ דהא
 הוי ס״ס שמא ה3יא כ׳ שערוה ושמא לא רכה
 שחור, רק דהוי משם אחד, ואי טמא דג3י מיאון
 דוקא קאמר ר״י שוכ יש נ״מ כין הססיקוח,
 ע״ש עוד כזה. !מהרש״ם;

׳ כו ר ו ג ר״ת ר׳ אלעז  ד״ה ר׳ אלעזר. ה״
 להירושלמי דאיחא שם כה״ח כמחט׳ הגירסא
 וחכמים אומרים כשכח כו׳, אין הכרחח החוס׳
 הכרח לגרוס כאן ר׳ אלעזר, וכן כזכין לקטן כו׳
 ליחא שם הסיום כדכרי ח״ק דכרי ר״א ונסחס
 כשם חכמים, ור״א כאמה אין מחלק כין כחול
 לשכה, וכן כהכרייחא דאמר להן ר״א מעשה
 כמדוני כו׳ איחא ר׳ אליעזר, ומוכא כירושלמי
 פאה פ״ג ה״ז, קדושין פ״א ה״ה, כאן ה״ז ע״ש
 ר׳ אליעזר. .:יפייע!

 דף קנו ע״כ
ל בני רוכל. לעיל ׳. מעשה באמן ש  מתני
 קמו ע״כ, ודף קמט ע״א ד״ה דקא, כחוכוח פו
 ע״א, שכועוח ו ע״כ ד״ה מככוגין. ומאי•נ!
 ואמרה תנו כבינתי לבתי. לעיל (קמט.)
 כחד״ה דקא מגמר, מוכח להדיא דהי׳ לסניהס
 הגי׳ חנחן, וכ״ה בגמרא לעיל(קנא כ׳) וכרי״ף
 ורא״ש וברשב״ם כאן. :רש״ש:

 ע׳ גירסח רב האי גאון במקח וממכר שער גי,
 וע׳ מלחמוח [א״ה גירסח רב האי ואחא לקמי׳
 דרב גחמן אמר להו לא עשה ולא כלום רבא סבר
 האי דקאמר ר״נ הכי משוס דחוך זמן כו׳ ולא
]. ובו אריה;  היא ט׳
ל בר מנשיא לרבא. בכמה ו ד י  שלח ליה ג
 דוכחי מוכח דגידול ב״מ סלמיד דרב ושמואל
 הוה, לכך ג״ל דלרב הוא דשלח כצ״ל וה״ג
 רשב״ם. ויעב״ץ)
ל זבין נכסי י  ההוא פחוח מבן כ׳ דאז
׳ כצ״ל. !רש״ש!  אבוה כו
דל בר מנשיא. נ״ב כ״ג רשב״ם, י  אבוהו כג

 ועי׳ סוס׳ ע״א ד״ה אחמר והרי״ף גרס לה.
 ר״ש מדסוי;

י ביה. מלח ביה נמחק. .:יעב״ץ! ד ש  ו
וזא. זה דבר גוזמא לפמ״ש  מגילה אסחר בז
 בהשולח (גיטין לה בי) עיי״ש, ושמא יש לחלק
 כין ספרי ארץ ישראל לדככל. .יעב״ץ)
 מקחן מקח. ירושלמי מע״ש ס״ד ה״ג עירוכין
 פ״ז ה״ו, גיטין פ״ה ה״ט, ועש״ק ה״ח שם
 ד״ה הפעוטוח. !יפ״ע)
 רשב״ס. ד״ה היינו כוי. אבל לענין
ל אם ו ד ב ג ג חשי ״  עונשים ומצוח מבן י
 הביא שערוה. עי׳ חחס סוסר ח״מ סי׳ קכד
 מ״ש כונח רשב״ס בזה. .׳מהרש״מ!

 דף קנו ע״א
 גמרא. זימנין דמקרקשי ליה זוזי. גיטין מ
 ע״א ד״ה וכחב לו, לעיל קנה ע״א ד״ה מוכר,
 כחוטח נו ע״א ד״ה הרי זו, ודף ע ע״א ד״ה
 אבל. :מא״נ!

די להו מיליה. צ״ל דלעכדי ליה  דלעבי
 מיליה. ויעב״ץ)
. סנהדרין סט ע״ב, כחוכוח ן שי ן לקדו  בודקי
 עד ע״ג ד״ה ממאנח, יבמוח ב ע״א ד״ה ואי,
 נדה מה ע״א ד״ה אחר, ודייה האי, ודף מו
 ע״א ד״ה אגל, וע״ש מט ע״א ד״ה ואג״א, ודף

 נג ע״א ד״ה קידושין, ועיין ע״ג ד״ה הלכה.
 מוא״נ)

. (נדה מט ע״א) חוס׳ ד״ה ׳  ולחליצה וכו
 ואג״א. (לבוש)
. (נדה נג ע״ג) י ״ ר ד ן לאפוקי מ י נ  ולמיאו
 חוסי ד״ה הלכה. [א״ה עיין גמשנה למלך פ״ג
 מאישוס ה״ג מה שסלסל הוא והמהר״ש הלוי

 ז״ל גדגרי החוס׳ הלז, וגסשוגה הארכנו].
 ;לבוש!

. (יגמוח ג ע״ג) חוס׳ ד״ה י ״ ר ל דלא כ ״ מ  ק
 ואי. .:לבוש!
 דלא כר׳ יהודה. גירושלמי יגמוח פ״א ה״ג
 איכא כמה דססקו כר׳ יהודה ע״ש. :יפ״ע)
. דמשום י ״ ר ד  רשב״ם. ד״ה לאפוקי מ
׳ כצ׳׳ל. .;רש״ש! ש כו  חליצה אי
. ׳ אל כו  ד״ה והלכתא כר״נ אמר שמו
. נ״כ עי׳ כדף שלפני ׳ מר דוקא כו  ואיכא למי
 זה ע״א כחד״ה מוכר. !ר״ש מדסוי!
׳ או שקנה שאינם  בא״ד. אבל בנכסים כו
׳ כצ״ל, וחיכח מטלטלין נראה למחוק או  כו
 דצ״ל ממטלטלין. ;רש״ש;
. ׳ ך. וא׳׳ח כו  תוספות. ד״ה ולטעמי
 וחירוצם דחוק. אלא י״ל ע״פ הסוגיא דלעיל(דף
 פג ופד) גט מכר לו שוה חמש כשש והוקר
 ועמד על שמונה מי נחאנה לוקח לוקח יכול
 לחזור בו ולא מוכר. והכי קיי״ל גט במול מקח
 דאם נחאנה לוקח והוקר ואינו הובע אונאחו
 ורוצה לקיים המקח אין המוכר יכול לחזור
 ונחקייס המקח, ובכה״ג אמר הכא דליהוי זטנא
 גם כשמכר סחוח מבן כ׳. ומצפ״א!
ן. ואי לא משכחי סימנים הוי  ד״ה בודקי
 ספיקא כו׳. הגרע״א ז״ל בחשובה סי׳ ז הגיח
 דכריהס כצע״ג ע״ש. והגו״ב תלק חו״מ סי׳ ד
 כסופו נדחק כישוכם ע״ש. .:רש״ש!
מר דאם פשטה ידה . וליכא למי ד  בא״
 וקכלה קידושין מאחר חיישינן לקדושי שניהם
 כר. עי׳ חשו׳ רעק״א סי׳ ז(הנ״ל). :מהרש״ם)
 בא״ ד (כסופו). נ״כ עי׳ למטה סד״ה וכי כו׳
 ושייך כאן. ;ד״ש מדםוי!
. נ״כ שייך ׳  ד״ה וכי. ואם היה ספיקא כו
 לעיל כסוף חוססוח ד״ה טדקין. .׳ר־ ש מדסוי!
 בא״ד. ואם היה םפיקא. עיין כיח מאיר
 סימן מג מוחק זה מהסוס׳. ולפע״ד הני חיכוח
 מואס היה ספיקא עד ודוחק לומר, שייך לסוף
 דכור, ואז א״ש עי׳ וק״ל. וחת״ס!

 ס״ל כר״י דמסכינן לה הא דאין נאמנים לפוסלו
 דרמן ס״ל הכי. (רי״א חבר!

 דף קנה ע״א
 גמרא. קטן היה כוי. חזקה. לעיל קנד ע״ב
 ד״ה אלא, סנהדרין כט ע״כ. !מא״נ:
 חזקה אין העדים. זהו דעח ר״ח כר יוסף
 כירושלמי ה״ו. 1יפ״ע;
 קטן מאימת מוכר. לעיל לג ע״א ד״ה אימור,
 ודף קגד ע״א, יכמוח קה ע״כ ד״ה רכא,
 כחוכוח יז ע״כ, ודף ע ע״א ד״ה אכל, סוכה מו
 ע״ב גיטין סה ע״א ד״ה וכנגדן, ודף ס ע״א
 ד״ה אחח, סנהדרין כט ע״כ ד״ה געשה, נדה
 מו ע״א ד״ה אכל, ודף מח ע״כ ד״ה כשלמא.

 ומאי׳ נ!

 מבן עשרים שנה. (כ״כ קנד ע״א) רשכ״ם
 ד״ה ועמדו. :לב וש
׳ אלא מכללא אתמר. וכגליון  יהא דרבא כו
 רש״ל מ״ז. נ״כ לפי פירוש רשכ״ם לקמן, אכל
 החוס׳ כאן ד״ה אחמר גרסי כן. !:ר״ש מדסוי!
ן  מהו לבודקו אמר להם אי אתם רשאי
. עי׳ חכם צבי סי׳ נ, ושטח יעקכ ׳ לו כו ו ו  לנ

 ח״ב סי׳ קג, ועי׳ חחם סופר ח״מ סי׳ קכד.
 ומהרש״•)

ת. ד״ה אלא. היכי משסחח לה. ספו  תו

 נ״ב עי׳ רש״א טאור דבריהם. ,:ר״א חבר.
. נ״ב ׳ ן עדים כו רשי ו . דיביאו הי  בא״ד
 רש״ל ע״ש, ומהרש״א בפי׳ רשב״ם השיג עליו
 ע״ש. ול״נ דקשיא להי לחוס׳ דלמא באמה
 נחקיים בידי לקוחות ע״י עדים ועכשיו בקשו
 יורשים לבדוק ולברר שעדי שקר הם לכך מחרצו
 החוס׳ דבל זמן שלא יביאו יורשים עדים להכחישן
 בודאי לאו כל כמיטיהו דיורשיס לומר שעדי שקר
 הם ולהצטרך בדיקה טון שיש לפנינו עדים

 שהעידו בפירוש שהיה גדול וזה ברור.
 !ר״ש מדסוי:

ל לרב אסי שמא לא ״ א ד  ד״ה איתמר. מ
 שמעת. כ״נ דצ״ל כדאיחא שם. ואולי הי׳
 לפניהם הגי׳ רבי אחה אומר כן שמא לא שמעח
 כוי. (ומציגו לשון זה בגיטין נד ב׳). !רש״ש!
. חימה י ״ א לו רבא לא עלה ל . דאי  בא״ד
 דהרי רב אסי הי׳ ג״כ בבבל כדאיחא בקדושין
 (לא בי), והט הל״ל שהרי רב אסי הי׳ בימי
 ריו״ח ורבה הי׳ ג״כ בימיו, עי׳ עירובין(כב בי)
 חד״ה קרקסחא. ואף דמצינו ג״כ רב אסי
 בחראה כמש״כ בסוכה (ס.) בימי רב אשי ונוכל
 לומר שהי׳ ג״כ אף בימי רבא, מ״מ לא ה״ל
 לקרוחו רבי לסי גי׳ החוס׳ שכחבחי. !רש״ש:
ל וכנגדו בקטנה ״ . דא״כ לא הל  בא״ד
. פי׳ דהרי היא איננה קטנה דבח י״ב דוס ׳  כו
 א׳ הוה גדולה. ;רש־ש!
׳ . ולספרים דגרםי כאן בדרבא כו ד  בא״
 פ׳ התקבל כצ״ל, עי׳ מהרש״א. ,:רש״ש)
׳ דל כו י בדא דג ך לעו י  בא״ד. משום דשי
 כצ״ל, וכן הגיה הב״ח. ורש״ש)

 ד״ה מוכר. ומה שהקשה ד״י נימא כוי.
 כ״נ דצ״ל. ור״ל כדאמרינן ככחוטח (כ.).

 !רש״ש!

. נ״כ ל בן כ׳ ו ד  ד״ה מתיב. אא״כ נעשה ג
 לפי שלא הכיא שחי שערוה. .:ריש מדסוי:.
׳ בן כ׳ . דל״ ל דלא הי׳ מחזיקים לי ד  בא״
׳ סריס. ר״ל דסריס לא שכיח או  לפי שהי
 משום דהי׳ לו קול. !רש״ש:
. לפי שהיה. נ״כ משוינן ליה סריס  בא״ד
 כוי. יר״ש מדסוי!

. דנכסי בחזקה לקוחוח קיימי. נ״כ ד  בא״
 ויש לחמוה טון דדכרי ריכ״ס כרורין כטעמן
 למה כחכו החוס׳ לפט זה דאין הוכחה גמורה
 דכזמן מכירה מכר, הא איכא הוכחה גדולה דאין
 עדים חוחמין על השטר אא״כ נעשה גדול, ומכח
 זה נחקיים כידי להוחוח כדלעיל ריש עמוד זה.
 ונ״ל דמעיקרא ס״ל להחוס׳ דאי לאו דהוו עדים
 שכזמן מכירה מכר שסיר מצו היורשים לערער
 שלא הכיא כ׳ שערוח דאז ודאי לא הוי כן עשריס,
 ונדחית החזקה דאין עדים כוי, ואי משום דהוא
 סריס לא הכיא כ׳ שערוח ס״ל לחוס׳ מעיקרא
 דמכח חזקה או משווינן ליה סריס. ,:ר״ש מדסויו

 דף קנה ע״ב
 גמרא. רוב שנותיו. שכח פט ע״כ ד״ה דל,
 יומא לח ע״כ. !מאייו!
. נ״כ ׳ ׳ דרבא כו ׳ ואתא לקמי מן כו  תוך ז



 הגהות כבא כתרא דף קנו ע״נ - דף קנח ע״כ וחידושים עט
. בסמוך. נ״כ ל״ה ׳ ת. ד״ה נפל כו ספו  תו
 נכסים. (1־״ש מדסוי)
ב״ה (הא׳). ברישא דנפל הבית  ד״ה ו

. מז״מ ונ״ב אשסו. ( על (אמו ו ו  עלי
 1ר״ש מדסוי;

׳ כך ך האשה כו ר ד . לפי שכמו ש ד  בא״
. עמש״כ לעיל (עט כ׳) ׳  דרך הבעל כו
 בלבריהם. (רשי-ש)
ך האשה מחה ר ד . לפי שכמו ש ד  בא״
 קודם בעלה כך דרך הבעל למות קודם
. עתוס׳ כתובות נ״ב, ועמש״ל לף ׳  האשה כו
 ע״ט, ועי׳ ישלש יעקב יבמות ל״ס. (מהרש״ם)

׳ כצ״ל. לכך לא סמכא דעחי׳ כו . ו ד  בא״
 ;רש״ש;

 ד״ה ובית הלל (הבי). לפי שהיא צריכה
 שבועה על כתוכחה. תמיהא לי טובא,
 שנתקשו אבות העולם בכך, ושנו כמה שינויי, הא
 לשיטת הלמב״ס לפשיטא ליה נכסי מלוג ונכסי
 צאן בלזל נוטלת בלא שבועה, לק״מ, לאפילו
 למאי לפריש הה״מ בלעת הלמב״ס לס״ל לוקא
 כשהם בעין לא צליכא שבועה, משא״כ בנאבלו
 או נסחתו, מ״מ מי סני לאוקמי למתניתין בהכי
 בגוונא לויתא ומילתא לשכיחא, לילמא בקושטא
 סוס׳ וסיעתם הגלולה, לא ססיקא להו הא
 ללמב״ס אלא ס״ל לא סלוג לבנן בשבועת
 אלמנה, ותקשי להטול למזכי שטלא לבי תלי
 (עיין מו״ק אה״ע סי׳ צו). !יעב״ץ)
. ל״י ׳ ׳ רב לא מגבי כו נן כו . ואמרי ד  בא״
 מאי עליפותא ממתניתין לשם לתני אין אלמנה
 נפלעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. וע״כ יאמר
 הלל״ש להתס בחלה קולס שמת, ומה לנקיט
 בגון שהלך למ״ה לאו לוקא אלא משוס לכן
 אשכתן בכתובות (קז.). ולא אתא אלא לאפוקי
 מיתה פתאומית כלמסיק, וכ״כ הלא״ש לעיל
 בס״ק סי׳ ט׳ בשם הליצב״א ע״ש. >רש״ש׳
 ד״ה נכסים. אבל הכא אית להו. נ״ב לב״ש
 ליתלוקו מטעם כו׳ ולכך אין לתלק התם לב״ה
 ני[ כוי. 1ר״ש מדסוי׳

רשי האב בני ו  ד״ה נפל. מאי לאו י
רשי האב ו ש י ״ ׳ ר ׳ ופי ו אחי כו שי רי  מו

׳ כצ״ל, ובס׳ שלסנינו נסתרסו התיבות.  כו

 דף קנח ע״ב
רשי ו ׳ בחזקה י  גמרא. בחזקת מי כו
 הבעל כו׳. עי׳ תי׳ ריב״ס שנייטוך אה״ע סי׳
 טו. (מהוש״ם)

י מחכים. פסחים נא ע״א ל״ה  אוירה דא״
 כיון, [סנהדרין ה ע״א ל״ה להכא].

 (לבוש. לזאת!

ד חבר דר״ע. יבמוס מט ע״א אי תלמי  בן עז
 ל״ה ל״י, [שקלים ה ע״ב, נלליס עד, בכורוח
 לף ס], נלה יל ע״ב ל״ה מאי. ולבוש, מא״נ)
ד חבר. ה״נ בילושלמי ה״ט, ובשקלים  תלמי
 ס״ג ה״א, ר״ה ס״א סוף ה״א מוכיח לה עול
 מהא לבכורוח נז ע״ב א״ל ב״ע ע״ש. ויפ״ע;
. ד  בן עזאי הלמיד חבר דרבי עקיבא כ

 עי׳ הלכות קטנות ח״נ סי׳ י״ג. ומהרש־ם;.
 בן שלוה. כתובות צא ע״ב ל״ה רומא. (מא״נ;
ירשתי  רשב״ם. ד״ה נפל הבית (בסיסי). ו
 כל הנכסים. כצ״ל. (רש׳יש)
אלו כו׳. דלעיל. נ״ב לף קנ״ז  ד״ה אלו ו
 ע״א. וו״ש מדסויו

. נ״ב לף זה על אשתו ׳ ו . וגם נפל כו ד  בא״
 ע״א. (ר״ש מדסוי)
׳ ן כו . ותנן ספק בן תשעה לראשו ד  בא״

ן א״ת כצ״ל, ומלת עליו מיותרת. יבי  וחי
 (וש״שו

ן דמתחלה טא ל ד חבר. פשי  ד״ה תלמי
ף היה ו והדא אמרה דלבסו ד  היה תלמי
רו כו׳. עי׳ נללים ע״ל תבל עליך בן עזאי  חבי
 שלא שמשת את ר״ע. ועי׳ בקרבן נתנאל על

 הרא״ש פ״ו דעירובין אות י״ב בסופו.
 (מהרש״ם;

ן ב  ד״ה אלא אי איתמר. בא חנוך בן ראו
׳ כצ״ל. ;רש״ש; ציא כו  ומו
י אינו משתעבד כך . וכשם שהראו ד  בא״
 אינו נמכר. לעיל (קנז.) בד״ה אלא כי תיבעי
 לך כתב לאלמוה רבנן לשעבוד יותר מקטן כ״כ

 התוס׳ כאן. וא״כ הוה מכילה ק״ו משעבול.
 (!־ש״ש)

כ ״  תוספות. ד״ה (בעמ׳ קולס) נפל. ע

. נ מיבעיא ליה לרבנן . א״ י  ד״ה ומשנ
 כצ״ל. מ־ש״ש)
ג  תוספות. ד״ה מצוה (בע׳׳א). אע״
. עי׳ בהג״א בהכוסב ע מדידהו  דמצוה לפרו
 סי׳ יל, וכ״פ בשו״ע סי׳ קז ס״א לאס לא ירשו
 כלום אסי׳ מצוה ליכא. !וש״שו
ן כדמוכח בהכוחב. נלאה פי . אין כו  בא״ד
 לטייס הוא וצ״ל במי שהיה נשוי. והוא שם (צא
 ב׳) גבי קטינא לאלעא שהביאו לעיל. ירש״ש!
. ו לגמרי  ד״ה המוקדמים. דפסולים הו

 עיין ש״ך תו״מ סמ״ג סקי״ב וסקט״ו.
 ו;ג׳ מהדש״א)

פ שלוה מודה. עי׳ ש״ך חו״מ . אע״ ד  בא״
 סי' נ5 סק״ל. (ג׳ מהרש״א)
. נ״ב ע׳ ד ׳ לוה מודה כ . היינו אפי  בא״ד
 ש״ך חו״מ סי׳ גב סק״ל, וע׳ בהגהוחי לחו״מ
 מש״ש בסמ׳׳ע. ,:מל״ד,;
. דהא תניא בתוספתא המוצא  בא״ד
׳ כצ׳׳ל, והוא לשון מציאה. ;רש״ש!• ח כו ״ ט  ש
ד. יקרעוהו לבתר דתני הך משנה ׳  בא׳
ע מ ש  (ר״ל פלוגחח ר״מ וחכמים) דהתם מ
 דהכא נמי פסולים לגמרי כצ״ל, ועי׳ הגהח
 הב״ח. !רשייש!
ר ויקנה נכסים ו חז לכשי  ד״ה גובה. ו
. כצ״ל ׳ ׳ כו ף ואפי ו טר י ר זה הלוקח ו ו  יחז
 וסיבוח ב״ח, מב״ח למחוק ועי׳ בב״מ
 בלבריהס. ירש״שו
׳ דאקני קנה ומכר משחעבד . ואפי ד  בא״
. נ״ב עי׳ ׳  משחעבד כבר לוקח לבע״ח כו
 רש״ל וב״ח בסי׳ קטו, ועש״ך ס״ק א׳ מ״ש
 מה. ;נזל״ה!

׳ לא ׳ כו ׳ ואפי  ד״ה את״ל. וה״נ כו
 משתעבד. לע״ל ה״נ כיון ללא מישתעבל רק
 משוס למיני׳ אפי׳ מגלימא לעל כתפי׳ א״כ אין
 זה אלא כשבאו לילו, ולכן פשיטא ליתלוקו

 [ועמש״ב בכתובות (פו א׳) בתל״ה לאשה].
 !רש״ש:!
רשי האב ו ד סוף הםוגיא לא י . ע  ד״ה מאי
׳ כצ״ל. (ושיש!  כו
כן גרם ר״ח מיותר. !רש״ש) . ו ד  בא״

 דף קנח ע״א
. יבמות לז ע״ב ל״ה ו . נפל הבית עלי ׳  מתני
 וממון, ודף לח ע״א ד״ה יבם, ול״ה ובה״א,

 כחובוח פ ע״ב ד״ה נכסים, לקמן קסי ע״ב.
 ;מאייו)

 נכסים בחזקתן. (סוטה נה ע״ב) חוס׳ ד״ה
 ב״ה. ;לבוש)
רשי האשה. אביה הס״ד, ו  רשב״ס. ד״ה י
אח״כ מתה היא  ואח״כ מחחיל הדיבור ו
רשוה בכל נכסיה. לסי דעסי נוסח ישר הוא י  ו
 זה, ולא ידעתי מה טיבה של הגהה זו שהציגו
 בשם רש״ל למחוק זה, הלא הלשון מכוון,
 והחחלה היא שמציין במשגה ואח״ב מחה האשה,
 וקמפרש ואזיל מאי נ״מ, וירשוה כוי, דיורשיה
 נאים לירש כל נכסיה (כצ״ל), מילה זו לבדה
 צליכה לחיקון זה, ח״ל נכסיה, וקמפרש מאי
 נינהו נכסים. !יעב־ץ)
. קרוביה ממשפחה אביה. הס״ל, ד  בא״
 ואח״כ מחסיל למר ואחרי כן. ועי׳ כרש״י
 שנלי״ף, והגה׳ שנגליון כשם לש״ל למחוק לא
 נהירא, וליחא נלש״ל שלפנינו. ונלאה לל״ד
 ממשפחח אמה אלא ה״ה נטה מאיש אחל שהם
 יוחל קלובים לה. ובסיפא למחניחין לקחני יולשי
 האב, עחוי״ט, וחימה שלא הביא גיל׳ הלי״ף

 והלא״ש לגלסי גס בסיסא יורשי האשה.
 :ושיש;

ירשנה בכל נכסים. ט״ס, וצ״ל . ו ד  בא״
 ונרשנה. וברש״י שברי״ף הגי׳ וירשנו כל נכסיה.
 !רש ״ש;

 ד״ה נכסי צאן ברזל. ט״ס וצ״ל בלבול
 אחל. !רש״ש)
פ ״ ׳ דאכחובה ל מ כו ״ י . ו א  ד״ה בש״
. וחימה על החוי״ט שסי׳ כן מלנפשיה ולא ׳  כו
 הזכיל אס הלשב״ס, אולם גס החוס׳ כתבו
 בסשיטוח להיסך מדברי הלשב״ס ולא הזכילוהו.
 ומש״כ החוי״ט בסה״ל כלאמרי׳ לרש״י
 להגמלא מפלש כאן כו׳, פשוט לכוון למה שפי׳
 לש״י ככחובוח לנכסים כחזקחן, לכלכלי ב״ה
 לשם הוה פירושו כמו הכא, והכיאו החוי״ט
 לעיל בקוצל וכמו שהביאו החוס׳. והחו״ח
 שהגיהו כמ״ש הלשב״ס שגה במחכ״ח. ;רש״ש:

. נ״ב כלאיחא ככ״מ ׳ א״ה אימר כו . ו  בא״ד
 לף לג ע״ב. !ר״ש נזדסוי;

ד ו מ בהא שהשעב ״ י ר ד ״ ל דמו י . ו ד  בא״
ל עי ל להו ״ י קנין לא ה ב ׳ אע״פ שלג  כו
 כו׳. חימה להא גם לגבי קטן אל״ה א״ל לקנה
 כלהכאחי לעיל מגמרא לב״מ, ואין לומל לשאט
 הכא לאיכא נמי מי יימל לימכור(עי׳ לעיל עט
 כ׳ כלכליהס) להא השעכול והקטן הוא מיל
 כשיקנה. ׳רש״ש!
] (הכי). מה שהגיהו כמוס׳  ד״ה [דאיקגי
 לכור חדש המחחיל דאיקני כשם רש״ל. כרש״ל
 שלסנינו ליחא לזה לק על למל הקולם. וכאן יכול
 להיות לכול אחל. ,רש״שו
 ד״ה מצוה. דהא נזקקין ליתומים במלוה
 בשטר כצ״ל, כלא ו׳. !רש״שו

 דף קנז ע״ב
ן אמאי ׳ מאוחרי ח כו ״ ט ש ש ״  גמרא. ת
. ׳ מ היא כו ״ ן דאיקני הוא הא מני ר י  כשד
 וק״ל לאמאי לא פשיט מהא לחטא לקמן
 (קעא.) לל׳ יהולה מכשיל שטל מאוחל שאינו
 מוכית מתוכו שהוא מאוחל, ואי ס״ל לאיקני לא
 משתעכל אמאי מכשל, למשמע ללא ס״ל אלם
 מקנה לכל שלכ״ל מללא מחשכ ליה מכמות
 וקדושין, ושוב ראימי שהלגיש כזה האו״ח סי׳
 קי״כ וחילוצו לחוק. ועול גלולה מזו קשה לי על
 לברי התוס׳ בבכורות (מט:) למשמע לאליכא
 לל׳ יהולה גופיה נמי מיבעיא לן הכא בלאיקני
 אי משתעבל, והשתא אמאי לא פשיט מההיא
 למכשל ל״י שטל מאותל. ד״ל לאיכא לאוקמא
 ההיא למכשל ל״י שטל מאותל בללית ביה
 אחליוח, אבל מההיא לשט״ח המוקלמין ססולין
 לע״כ בלאיח ביה אחריוח איירי הוה, בעא
 למיסשט שסיל. :•מצפ״א)
׳. ד דאיקני כו ן ואי ס״ י ן כשד  והמאוחרי
 נ״ב קשה לפמ״ש רש״ל והב״ח בסי׳ קט״ו בפי׳
 לבלי החוס׳ בסמוך ל״ה גובה, לאף אי לאקט
 משחעבל מ״מ גובה ממשועבלים לקנה ואין
 הלוקח יכול לדחוחו אצל המשועבדים לאקט, כיון
 לבעח הלואה כבל חל שעבודו על השדה זו, ולפי
 זה ק׳ לגס ללילן למה מאוחליס כשלים הא
 יטרוף מלקוחוח אלו שלא כלין, להי׳ לו ליטול
 מלוקח לאשון דהוי לקנה ולפי שאיחר זמן השטר
 הוי כולם לקנה ויוגבו מלקוחוח המאוחליס והוי
 שלא כלין. ד״ל למשום זה אין לפסול השטל
 לחששא לחוקה הוא שמא יש לקוחוח לקנה
 ולקוחוח דאקני, וגם אף שיטלוז< מלקוחוח
 דאקט אין זה שלא כדין, דנהי ללכחחילה אין
 הלוקח מוקדם דקנה יכול לדחוחו אל הלוקח
 מאוחל ללאקני, מ״מ אי טליף מדאקני כדין
 טליף, להא באמח לאקט משחעביל לק
 ללכחחלה יש לו לטלוף מלקני, ואסשר לגס
 לכחחלה אם לוצה יכול לטרוף מלוקח לאקני, לק
 לאם הוא לוצה לטלוף מהמוקלס לקנה א״י
 ללחותו אל הלוקח ללאקני, כיון לבעח הלואה חל
 עיקל שעמלו על לקנח. (מל״ה;
 גובה את הקרן. כחובוח צה ע״א ל״ה החם.
 !מא״נ)

 חצי שבח. [גיטין נ ע״ב ל״ה לפי], ב״ק צה
 ע״א ל״ה לאחא. :מא״נ. לבוש)

. עי׳ ׳  ואס איתא חצי שבח מבעי ליה כו
 ש״ך ח״מ סי׳ קיב סק״ב במ״ש ללחוח לאית
 הלשב״א, ולפמ״ש בלא״ש שבסמ״ע סי׳ קטו
 לי״ל בלא״ה היה משובח וא״כ לא ניחא לי׳ ומאי
 פליך, גס לפמ״ש השייך סי׳ קטו שקי״ב דאינו
ן חצי שבח, ק׳ ג״כ מאי  גובה כל הקלן לק מטו
 פליך, ועי׳ שואל ומשיב מהלולא חניגא ח״א שי׳
 צא באולך. !מהרש״•)
 רשב״ם. ד״ה והמאוחרים. ולא נכתב עד
. ל״י מלוע הרחיב כאן הזמן מניסן ׳  תשרי כו
 ועל חשלי, ולעיל גבי מוקלמין קלבו מאחל בניסן
 על ט״ו מ. ואולי בכל חל ללבוחא נקט. :רשייש;
 ד״ה הא מני. וגם אם לא נכתב בו
. לכאולה ע״כ אי כל״מ אחיא ׳  אחריות כו
 מיירי מש בו אחריוח, לאל״כ מוקלמין אמאי
 ססולין כיון ללא טליף ביה ממשעבלי. !רשיישו
ם א היה ששי ״ ר״ח ר בפי  ד״ה מהדורא. ו
. צריך לומר שחי בישיבה ששים שגה, ׳  שנה כו
 והיו ימיו לפי״ז כשמונים שנה לפחוח, אס אולי
 נחמנה לראש כבר סמניסר כראב״ע. (יעב״ץ)
. מ״י הגי׳ ׳ א חיי׳ ס׳ שנה כו ״  בא״ד. ר
 היה ס׳ שנה ראש גולה, ונכון וכאן ט״ס וכ״כ
 הסה״ל. ,,ושיישן

 שהיא כנגד הלב שהנפש נתון שם כוי.
 עי׳ חכם צט סי׳ ע״ז שלא הביא מכאן.

 ;מהוש״ס.

׳ בשבת מותר להקנות . ואפי ץ נ  ד״ה קו
. גס מכאן גופא מוכח למוחר ׳  כדאמר כו
 להקנוס אפי׳ היכא להקנין הוא לצורך, להא
 קאמל ולא לחוש ללבד ל״א, ולליליה הקטן
 מוכרח ועי׳ ברא״ש. ,וש״ש;

 דף קנז ע״א
ל. לעיל קנו ע״ב(ומש״כ), ן לגדו  גמרא. זכי
 גיטין לט ע״א ל״ה קטנים, ב״מ עב ע״א ל״ה
 ואיס, סגהללין סח ע״ב ל״ה קטן. :מאינו
. (סנהללין סח ע״ב) תוס׳ ן לקטן ן זכי  ואי
 ל״ה קטן. ,לבוש;

 רבי יהודה אומר. בילושלמי ה״ח ע״ש איח
 חני ומחליף. ויפ״ע:
ל דאיקני. נ״ב יעדן חוס׳ בכורוח א ו מ  בעי ש
 מ״ט ע״ב ל״ה בדליה. :וב״פ;

אל דאיקני. עמ״ש ב״מ יג ע״א.  בעי שמו
 יפ״ע,

 דאיקני וקנה מהו. עיין בכולוח מ״ט ב׳
 חל״ה וליליה. יג׳ מהרש״א,
מ דאמר כו׳ דאיקני קנה ומכר. לקמן ״ ד  ל
 קנט ע״א ל״ה ולימלו, כחומח מד ע״א ל״ה
 אימור, ולף נל ע״ב ל״ה אע״פ, ועיין פא ע״א
 ל״ה מגלשה, וע״ב ל״ה ולילמא, ולף פב ע״ב,
 וע״ש פו ע״א ד״ה לאשה, ודף צ ע״ב לש״י
 ד״ה כחובה, וע״ש צה ע״א ב״מ יד ע״ב ד״ה
. ;מא״״ י ד ד  חריץ, גכולוח מט ע״ב ד״ה ו
. (כתובות נל ע״ב) ׳  מיניה אפי׳ מגלימא וכו
 סוס׳ ל״ה אע״פ. !לבוש;
לו מגלימא דעל כתפיה ׳ אפי  מיניה כו
. נשאלתי לפמ״ש בנתיבות המשפט סי׳ ל״ט ׳  כו
 סק״כ הא נ״מ משמטה אמ״כ, לאי משוס מצוה
 ליכא ומשום שעכול איכא, ועי׳ קצות המשן סי׳
 לצ סק״ג, ולק״מ להך מתני׳ י״ל ללא מייד
 בכה״ג וליכא הוכחה לפשוט הכעיא. !מהוש״ם׳
 דאיקני קנה ומכר. עיין פ׳ יש בכול לף מט
 ב׳ תל״ה ודליה אזיל, ועיין קצות סימן מ״ג
 סק״ל. !ג׳מהרש״א!
. [לקמן לף ׳ פ אינו גובה וכו ״  מלוה ע
 קעה.], כ״ק קל ע״ב ל״ה מלוה. ימא״נ. לבושי!
. עמ״ש כ״ק רשץ ו ג מן הי ״ פ א ״  מלוה ע
 קל ע״כ. דפ־ע׳
ן נ . כדאמרי ׳ רשי האב כו ו  רשכ״ם. ד״ה י
. נ״כ לף קנט. :ר״ש מדסוי:  בגמ׳
. תז״מ ונ״כ היורש. 1ר״ש מדסוי! ( . (הבן ד  בא״
ב״ה סכרי. שהרי יעקב כו׳ עד  ד״ה ו
. כ״ז שפמ יתר וכן ליתנייהו כרש׳׳י  מכחו
 שמי״ף. ;וש׳׳ש;
טעמא כדפרישית.  ד״ה אלא כי תיבעי. ו
 ול״ל כיון לקרקעומ אימנייהו כעולם אלא
 שעדין לא קנא! כוי. וקשה להא לאמל שממגיילי
 ג״כ האשה הנקנית היא כעולם אלא שעדין לא
 נתגיילה כמש״כ לעיל (קמא כ׳) כל״ה אימול
 לשמעת, ויש לתלק. אכל קשה לככ״מ (טז כ׳)
 אל״ה א״ל האומל לתבירו שלה שאני לוקת כו׳
 קנה, ומוקי לה שם לכא כל״מ לוקא, וכן רנכ״י
 מכמות(צג.). ..וש״שו
ת. ד״ה אמר. מחני׳ עדיפא ליה. ו ספ  תו
 נ״כ ולהמסקנא י״ל לס״ל מצוה על היתומים
 כוי. וו״ט מדסוי!

). נ״כ לש״ל גלס כמו שהוא  ד״ה דאיקני(הא׳
 לסנינו ועיקל הוא, ללא כמהלש״א ע״ש.

 .;ו״ש מתווי!

א״ח אימור. נ״כ יעדן לעיל ע״ט . ו  בא״ד
 ע״ב מושי ל״ה אימר, ובתוס׳ בתומת נ״ת ע״ב
 ל״ה לאחל. (וב״פ׳
ץ לא פ שלגבי קנ ת כו׳ אע״ א״ . ו ד  בא״
. ע״כ ז״א אלא לפי׳ ל כאז  היה לו להועי
 דב״ן שכחנו התוס׳ לעיל (עט:) לכל הנהו
 לס״ג דקדושין(סב:) הוו עמלי לאחו. וכן לסי׳
 הלא״מ שכחמ שם דמידי דליחא קמן לא חשיב
 ישנו בעולם וכי לא עמל לאחי מולה ל״מ לאין
 אלם מקנה אוחו. לאילו לפמש״ש להיכא לליבא
 אלא חל מי יימל חשיב עמל לאחי, ול״ק ללא
 הוה עמל לאחי אלא היכא לאיכא טובא מי יימל
 כההיא לל״פ המפקיל, ה״נ הכא ס״ל לל״מ
 למהני לאיקני גמי לגמ קטן. ויש לי לה״ל לזה
 מסוגיא לפ״ק למציעא (טז:) גבי שלה זו קנויה
 לך לכשאקחנה. :.מצפ״א:



 פ הגהות נבא כתרא דף קנח ע״נ - דף קמכ ע״א וחידושים
׳ ר כו ט  תוספות. ד״ה שלא. אבל עדי ש
 כצ״ל. ;רש״ש׳
. צ״ל ״ י ר  ד״ה לרב הובא (בסופו). ״אחו
 ״אחרי״ מהלש״א ע״ש. ור״ש מזסוי;
 ד״ה ואם איתא. ודוחק. עי׳ רשב״ס לקמן
 קס״ד שראה רבי בתוך הקשרים רק היה מובלע
 ביותר, ואתי שפיר. זראמ״רי!

 דף קפא ע״א
פ שמקוים. ה״נ אע״ ל ו  גמרא. מחק פסו
 בירושלמי גיטין פ״ח ה״י. ויף״ע)
 ממטה למעלה. וכ״ה בירושלמי שם מקושר
 עדיו לארכו. ויפ״ע:,
 בשיטה אחרונה. לעיל קלו ע״א ד״ה אקניה,
 לקמן דף קסב. :מא־נ:
 דלא כתב עד. בירושלמי ניטין פ״ט ה״ח לסי׳
 הס״מ שם יש סברא דל״ב עד גס באיש פלוני
 לחוד אף דלא כ׳ בן פלוני, וחלי לה בפלוגתא דר׳

 יהודה ורבנן אי בעינן ידים מוכיחות ע״ש.
 (יפ״עו

 רשב״ם. ד״ה מחק פסול. אף מה שהגיהו
. ברש״י שברי״ף ליחא נמלח אף, ונ״ל ו  עלי
 שהוא הנכון, ואחי לאפוקי דמה שכחוב קודם
 המחק כשר דהחם ליכא למיחש למידי. ,רש־ש)
 ד״ה אלא מלמטה כו׳. זה תחת זה. אבל
 קס״ד שהראשון לחוד מחחיל מכנגד שיטה
 אחרונה, והשאר מחחילין למעלה קצס ממגד
 שיטה הב׳ או עוד למעלה. ומר זוטרא חידש
 לקמן דכולן מחחילין מבנגד שיטה החחחונה.
 וגי׳ הב״ח ופירושו ל״נ לי, ועי׳ בתל״ה וניחוש
 ולקמן בד״ה כל. •רש״ש:
י ׳ כד ר. שימחוק כו עו  תוספות. ד״ה וכשי
 להערים. ל״י מדוע לא נאמר שהיה כחוב שם
 ריעוחא ויהיה כל השטר פסול. ורש-שו
. נ״ב ׳ מר כו  ד״ה ומתכשר. ומה סבור לו
 עי׳ מהרש״א, ועי׳ ריש מס׳ גיטין בתוס׳ ד״ה
 ואס. :ר״ש מדסוי;

 דף קסא ע״ב
למא סימנא. גיטין יז ע״ב, ודף די  גמרא. ו
 פז ע״ב ד״ה ודילמא, ב״מ ד׳ כז. יחא״נ:!

 רב חסדא סמך. ירושלמי גיטין ס״ט ה״ז.
 ייפ״ע;

. בירושלמי כאן ן ן קיומיהו י ד ב ו ך שיכתו  צרי
 ה״א אמר רב כן ועיין פ״מ. יפ״ע:
. לעיל קלו ל שטר ר מענינו ש ו חז ך שי צרי  ו
 ע״א [רשב״ס] ד״ה אקניה, גיטין יא ע״א רש״י
 ד״ה מעניינו. :לב1ש, וזא״נ)

. ה״נ בירושלמי גיטין פ״ט ל שטר  מענינו ש
 ה״ז, ואיתא שם צריך להתזיר שתי שיטי[ מקום
 הכחב, ויחבן דמיירי בקיום מחקין או תלויות
 דמקייס בשיטה שלפני אחרונה, וכר׳ ירמיה כאן
 ה״א צריך להרחיק ממקום המחק שני שיטין
 דהיינו לקיים שם. ;יפ־יע)
ז חד י . דאי גי ׳ וטרא כו  רשב״ם. ד״ה מר ז
. נ״ב ויהי׳ ניכר ז כולהו י  מן העדים גי
 הרמאוח דכל העדים לא חחימי רק בן פלוני עד,
 וע׳ בסוס׳ וברש״א. (מל״ה;
שר . לא יחכן להעשות המקו ד  בא״
ט. נ״ב צ״ע דהא ע״כ הא דחנן מקושר  פשו
 שחחמו עדיו מחובו היינו שחחמו מלמטה,
 דאל״כ גם לרב הונא לא יחכן להכשיר פשוט
 שחסמו בפטם בין שיטה לשיטה שאינו כחיקון
 חכמים, וכן משמע להדיא מן חוס׳ ע״א סד״ה
 וניחוש. •ר״ש מדסויו

. עי׳  ד״ה וצריך. ונמצא שיתקיים השטר
י מהרש׳׳או  ש״ך חו״מ סי׳ מה סק״ך. נ
 תוספות. ד״ה (בע״א) ומתכשר. ואי לא
 טענינן לית מי ללקוחוח וללוה. נ״ב כגון
 שלא בפניו, ועי׳ נחוס׳ גיטין הנ״ל. ור״ש חדסוי!
. ואי לא טענינן ליתמי ולקוחות ד  בא״
׳ כצ״ל, ועי׳ ב״מ (יג ף כו ו י  מלוה טענות ז
 ב׳) חד״ה הא קאמר. ..רש״ש!

 דף קםב ע״א
טה אחרונה. לעיל ן משי י  גמרא. אין למד
 קלו ע״א ד״ה אקניה, ודף קסא ע״א ד״ה
 וניחוש. ,הא״[;
ן משיטה אחרונה. עי• חוס׳ בב״מ י  אין למד
 דף ז׳ ע״ג ד״ה דאיח ביה זמן, וש״ך חו״מ
 סמ״ב סק״י. !גי מהרש״א:

 כתובות כא ע״א ד״ה עד ודיין, קדושין כו ע״א,
 ודף מט ע״א. !מאי•!;

. (גיטין יז ט תו פשו ל לעשו ו כ  מפני שי
 ע״א) תוס׳ ד״ה ריש לקיש. (לבוש!
ן קסת . כעי ׳ שר וכו  דשב״ם. ד״ה מקו
 הסופר. נ״ב לשון קסח הסופר הוא ביחזקאל
 סי' טי. !ר״ש מדסוי

ץ גט ו ר ת ק ת. ד״ה גט. כל שטרו ספו  תו
 כצ״ל, וכדאיסא ברשב״ס. ועי׳ דבריהם ריש
 גיטין. !ושיישן
ך למיתני בהאי י . והאי מילתא שי  בא״ד
ך למיתני פ׳ הניזקין י ׳ והתם שי ן כו  פרקי
׳. כ״ה הטסחא הישנה דשרה היא, וחרחי  כו
 קאמרי דהכא שייך האי דג״פ ובגיטין שייך
 למיחני הא דהניזקין וכדמסקי וגי׳ הרש״א מח״י
 לא מחוורא. !וש״שו
. הימה לרב ירמיה כו׳ ו שר עדי  ד״ה מקו
ן מן הצד כו׳. ו ש בו גלי ר י ט  דסתם ש
 קושייחם הוא אפי׳ א״ח שחוחמין מאחוריו כנגד
 סוסי השיטוח שבסניס, דאלו אם היו חוחמין
 כנגד ראשי השיטוח יוחר קשה דהא יש לו ריוח
 לכחוב מאי דבעי למעלה מהעדים כנגד כל

 השטר, וגם חירוצא דגייז ליה לא שייך החס.
 ורש״ש־

ר. נ״ב דהיינו ן בו שחו  בא״ד. שחוחמי
 הקלף לצד שער. יר״ש מזסוי:

יט ליה. נ״ב עי׳ דף י . א״נ דאימטו  בא״ד
 שאח״ז ע״א בהוס׳ ד״ה וליחוש. !רייש מדמיי!
. נ״ב ׳ ט. טעמא משום שמא כו  ד״ה פשו
 ומקושר שכתבו עדיו מחובו פסול למ״ק מטעם
 דפריך רבי לר״ח דף קשד סוף ע״א, כ״כ רמב״ן
 כחלושיו. !!־״ש מדםוי:
נ ״ ל ׳ ש ל כו . א״נ טעמא דפסו  בא״ד
. והתוי״ט ל״ד בהעחיקו ׳  כתיקון חכמים כו
 דבריהם דלעיל על פי׳ הרע״ב שב׳ טעמא
 דפסולין של״נ כתיקון תכמים. (רש״ש!
דך ו אי כ יעשנ אח״ . ו שר שכתבו  ד״ה מקו
׳ כצ״ל. ורש״ש: פ כו ״  ש
ן דו י ׳ בלא״ה נ מ ק״ק כו ״ מ . ו  בא״ד
שר כו׳ ר מקו ט ש ט כדפרישית ב ו ש פ  כ
ושיש  כצ״ל. ;

א״ת אמאי לא הוה קשה לרבי . ו ד  בא״
 כו׳ כצ״ל. -רשייש!
ר שהיה ט ש . או זמן שכתב ב  בא״ד
שר דלא מסיק כוי. כצ״ל, ועי׳ בהגהת  מקו
 הב״ח, וחיבח שכיון שהוסיפו בד״ח ונראה שהוא
 מהרש״א הוא לל״צ. !ושיש!
׳ מסיק אדעחיה ן כו  בא״ד. אבל מאוחרי
 כוי. כצ״ל בלא ו׳. ורש״ש!
שר ר מקו ב ו ״ל שאם יעשה ש נ . ו ד  בא״
 (ר״ל שיכחוב בו שנפרע השטר מקושר כמו
׳ (ל״ל אף  שתירץ ר״י לעיל) תו לא אחי כו
ץ רו  כשיעשנו פשוט) ובא בזה לדחות תי

. ופי׳ הב״ח בדבריהם לא מחוור כלל. י ״  ד
 •וש״ש:

ת כו׳. נ״ב שייך לע״ב. !ר״ש מדסוי-  ד״ה שדו
. (שייך לע״ב). זהו העדים שהוא ד  בא״
ר כ״נ דצ״ל, ור״ל דהעדיס ט ל ש ו ש י לו  גי
 מסקי ליה לקלא כדסי׳ רשב״ס לקמן (קסה.)
 ונמצא דהס מגלו ליה לשטרא. !רש״ש;

 דף קם ע״ב
 גמרא. רפרם אמר מהכא ואקח. ה״נ
 בירושלמי כאן ה״א, גיטין פ״ח ה״י, וכאן הוא
 כדברי רבנן דקסרין בירושלמי כאן. ;יפ ע
ל פי שנים עדים. מכוח ה ע״ב, וע״ש מה  ע
 שכחבחי, כחובוח כ ע״א ד״ה ור״י, ודף כא
 רש״י ד״ה או על מנה. ;מאייו:

. כצ״ל, וכן לקמן. 1וש״ש; ׳ פ שני עדים כו ״  ע
ו קפדי טובא כו׳. ו והו  אחרא דכהני הו
 עי׳ קידושין דף ע׳ ע״3. ומהוש״ם!
 ר״ ה אמר בין קשר לקשר. ה״נ בירושלמי
 ע״ש ר״ה, ובגיטין [פ״ח ה״י־ן לא הוזכר ר״ה,
 אך ממש״ש קסבר ר״ה מוכח דצריך לגרים ר״ה
 גס בתחלה. ור׳ ירמי׳ אמר החם דחוסמין לארכו
 במקושר ובפשוט לרחבו. (יפ״ע!

ייף. ה״נ פריך בירושלמי א ז מ ניחוש ש  ו
 לר״ה. ויפ״ע:
ר וקיים. לקמן קסב ע״א ד״ה לפי שאין. י  שר

 ואינו אלא נוגע בעדוח. ואולי הוא בבלל וכל
 הראוי ליורשו דאיחא בסנהדרין(כז ב׳) במשנה,
 וכסי׳ הרמב״ס שם דהוא חשלום משנח ר״ע,

 דחיישב קצח בזה מה שחמהחי עליו שם.
 !וש״ש!

ד. עי׳ חו״מ סי׳  ונעשה חתנו הוא אינו מעי
 מי סעי׳ ס״ט וע״ש בקצות. ;ג׳ מהוש״א)
. ר״ה כ3 ע״א, גיטין ט ע״ב ד״ה  משה ואהרן
 אע״פ, זכחיס קג ע״א ד״ה אין לי. !מאייו:
׳ י דאינה בכתובה כו . לענין ראו  בא״ד
 כצ״ל 33י״ח. ;וש״שו
י אלא נ בראו ם דא״ . לאו היינו משו ד  בא״
׳. משמע דאיכא גווגי דא״י לומר אגא מכח  כו
 המוריש קאחינא, ועמש״כ 3ס״ד לעיל(קיח כ׳).
 וראיחי כהג״א שצייר כגון שנפל לו לאחר שמח
 מא3י אמו שאחיו מאכיו א״י לירש אס לא מכחו.
 וחימה דהא איו הבן יורש אח אמו או א3יה
 בקבר להנחיל נאחין מן האכ כדלקמן. אח״כ
 מצאחי בחומיס סי׳ קד אוח י״ד שעמד בזה
 וע״ש. ובב״ח סי׳ ריא אוח ב׳ מוכח דאפי׳ בן
 הבן א״י לומר מבח אביה דאם אבי קאחינא
 ע״ש, וגם זה חימה. !וש״שו
׳ כצ״ל, וכ״מ ר כו כ מ  ד״ה אלא. בן בכור ש
 מסדר דבורי התוס׳. והגרי״פ במחכ״ח שגה בזה
 שכ׳ דשייו לעיל וכן שם הראה לעיין בתוס׳
 דכאן, כי לשון הראשון ודאי אין לו קיום כדפריך
 הש״ס עליו. וכן לקמן דקאמר הש״ס אלא לעולם
 כדאמרינן מעיקרא פי׳ הרשב״ס בן שמכר כו׳.

 ווש״ש)

׳ דעו כו ו כו׳ לא י ח ל ש . ומה ש  בא״ד
 כצ״ל, בלא וי. ;וש״ש!
׳. צ כו ״ ר א ט ש ב ׳ מה ש . ואפי ן  ד״ה כגו
 כ״ה בכתובות (קט בי). יוש״ש!
ד אי ״ ב ל דאיחחזיק ב ן הואי ו כג . ו ד  בא״
א כצ״ל. !רש׳יש;  בעי קלתי׳ ל״
 ד״ה ואע״פ. שאחרים מעידים על כת״י
 כו׳ היום חתמו כצ״ל. :וש״ש!
ן קרא שיזכה נ עי  ד״ה ההוא. דאשמו
 הצדיק לבנים כמוהו כוי. עי׳ מדרש רבה
 שיר השירים א׳ יש צדיק מוליד רשע וכוי, ושם
 מוכת סירוש הך קרא כסוסי. !מהוש״םו
. שייך לעיל קנ״ת. עתוס׳ כתובות  בעין משפט
 צ״א ע״ב ד״ה דזבנה. !חת״ס!

 דף קנט ע״ב
. רש את אמו ו ׳ בן י  גמרא. נפל הבית כו
 לעיל קיד ע״ב ד״ה מה, ודף קנח ע״א ד״ה
 נפל. !מאייו!

׳ ו אחי כו׳ לא כו שי רי  מאי לאו כו׳ מו
ו אחי דאבוה. עי׳ מהרש״א. שי רי  מו
 ולפירושו העיקר חסר, בין בדברי המקשן דס״ד
 דמורישיו אחי, דהא מ״מ יל״ס דהיורשיס
 הטוענים הס ג״כ אחי. וכן בדברי המתרץ
 דמורישיו אחי דאבוה, מ״מ יל״ס דהיורשים
 הטוענים הס בט היורש דנפל עליו הביח. לכן
 ג״ל דמלח יורשי שבה ג״כ על מורישיי ושיעורו
 יורשי מורישיו, ובין להמקשה ובין להמחרץ
 מסחבר להו דיורשי מורישיו אינם אותם עצמן
 שהם יורשי האב, (ואף דיורשי מורישיו אינם
 נזכרים במשנה אבל הם בכח המאמר), והמקשה
 אינו מקשה אלא מיורשי האב ולו׳׳ק. ;וש״שו
ש אח אמו. עמש״ל קיא בעטן ר י  בן מהו ש
 עובד׳ דר׳ ייסטיני שבירושלמי לעיל פ ״ח ה״ה
 ובכתובות פ״ט ה״א, ואפשר דגם שם מח בנה
 קודם לאמו, ע״כ פסקו רבנן שחסוב הגחלה
 לאבי׳ או לאחיה דהכעל שסילק אין לו כח בנו
 ממנה דאין יורש בקבר. (יפ״ע:
. לוקא שנשבה, ומטעם י  האב שנשבה וכו
 שכחבו חוס׳ ב״מ ל״ט ע״ב סוף ד״ה דלמא.
 ולק״מ קושיח עצי ארזים סימן י״ז סוף ס״ק
 קי״ד ע״ש, וק״ל. !מתייסו
 לירחה לאמיה בקבריה ולורחינהו לאחי
 מאבוה כצ״ל. !וש״ש)
 תוספות. ד״ה אשה. צ״ל כשהוא חחח
 כשהיא. !ושיישן

 דף קס ע״א
ו מתוכו. (יבמוח צא י ט עד ו ש  מתני׳. גט פ
 ע״ב) רש״י ד״ה גט. .לבוש!
 גט מקושר. גיטץ מח ע״ב ד״ה הגזקין, ודף
 יז ע״א ד״ה ר״ל, ועיין פ ע״א ד״ה כי, ודף פא
 ע״ב ד״ה גט, יבמוח צא ע״ב רש״י ד״ה זה גט,

ש לה בנים אחרים כוי. י ׳ ש י כו ״ ר  נראה ל
 החד״ט הוסיף בדבריהם מאיש אחר, אלא שאין
 לה בן מאבי הבן הזה. משמע דאס היה לה בן
 מאיש הזה אף דהיה לו עוד בן מאשה אחרח
 דהשחא הוא אינו טוען רק חלק רביעי, גס הר״י
 מודה דאין לו בלום משום דהבן שלה יש לו חלק
 ודאי גס בחצי השני אפי׳ אם הבן מח אחרון ובן
 שלו שמא אין לו כלום. ולעד״נ דגם בכה״ג היה
 נוטל בן שלו חלק שמיניח לסברס הר״י כיון
 דשניהם יורשין ודאין להק המח. ולא דמי להא
 דהחולץ דהחם הססק אינו יורש ודאי להסבא.
 ונראה לסוף דבריהם שכחנו אבל הבא הוי אלו
 ססק כמו אלו בחלק המגיע לבן, אטעי׳ להרב
 במחכ״ח. אבל הישר הולך יוכל לכוון לבריהס
 למש״כ ואכמ״ל. !וש״ש!

ש לה בנים י ר ש י ידי שפ . דהכא מי  בא״ד
 אחרים לאם. נ״ב מאיש אחר אלא שאין לה בן
 מאט הבן הזה כך פי׳ החיו״ט, והלין עמו לאס
 יש לה בן מאט הבן הזה הלי הוא אחיו מאביו
 ואז הוא ולאי על בולו, ויורשי הבן כגון אחיו
 מאטו ולא מאם הם ססק ממש לספק ויבם. אך
 באמח י״ל למיילי שיש לה בן מאבי הבן כזה,
 ואעס״כ אין הבן הזה יולש הבן כגון שאביו קייס
 והוא קולם ליולש הבן, וא״ל לא״כ הוא ג״כ
 יולש האם שהיא אשתו, י״ל למיילי שגילשה
 והאב טוען האם מת ראשון וילש בני מתצה
 כמוחך ואני יולש חלקו ובנו החי טוען הבן מת

 ראשון ולא נשאל יולש לאמו כ״א אני ולו״ק.
 ;מל״ה

. נ״ב  ד״ה אמר. הלכה כמוהו מחבירו
 עירוטן לף מו ע״ב. ::ר״ש מדסוי:

ן דתטלם כשתצא. הוא ו  ד״ה הואיל. כי
 כלפסקינן טבמות (סו בי) כל״י להלין עמה.

 יוש״ש!

 ד״ה לוה מאי מפיק. הלא לא לקחו כוי.
 נ״ב התוס׳ מסלשיס דס״ל מ״ש בנו מוציא היינו
 בן הבן כשמת אטו, ול״ל אינו צדד לשלם למלויס
 של אביו. וע״ז מקשה ללא שייך לשון מסיק כיון
 שלא לקחו כו׳, וללא כפי׳ לשב׳׳ם שמפלש בנו

 היינו בן של אטו, ומ״ש ומח, ל״ל שמח אטו.

 דף קנט ע״א
 גמרא. בן שמכר. לעיל קלו ע״ב ל״ה לא
 קנה. :מאייו!

 בן שמכר בנכסי אביו. עי׳ ירושלמי כחובוח
 פייט ה״א לסי׳ הק״ע שם ובש׳׳ק ופ״מ משנים
 הגירס׳. !יפ״עו
 דילמא מצי אמר מכח אבוה דאבא
 קאחינא כוי. עסוס׳ ב״ק ק״ח ב׳ ל״ה לבניו,
 ועי׳ מהל״ם שיק ח״מ סי׳ כ״ח. !מהוש״ם.
׳ מחחת אבוחיך.  מכח אבוה דאבא כו
 לעיל סה ע״א, כתובות צא ע״א רש״י ל״ה
 ליחוש, ג״ק קת ע״ג ל״ה לנטו, הוריות ו ע״א.
 !מא״נ;

 תחת אבוחיך יהיו בניך. (נ״ק קח ע״ג)
 חוס׳ ל״ה לגטו. [א״ה עיין נשו״ת מלן זקננו
 הגאון מוהרמא״י ז״ל נחשונה סי׳ ג]. !לבוש:

׳ תשיתמו  תדע דכתיב תחת אבותיך כו
. אולי יכוון הש״ס נהניאו סוף ׳  לשרים כו
 הפסוק תשיתמו כוי. מפני למפרש ליה ג״כ
 לעטן ירושה, לקיי״ל לככל עניני שללה כנו קולס
 אם ממלא מקומו. ואם כנו אינו ממלא מקומו
 וכן כנו ממלא, יירש הוא אח השררה, וזהו חחת
 אכוחיך כו׳ חשיחמו לשדם, ומוכח יוחר
 להירושה כאה אליו מזקינו כלי אמצעיה כנו
 שהד הוא איננו כילושח השללה. !ושיש!

י בב״ד. ״ ׳ הוחזק כ דע עדוח כו ו  היה י
 סנהלרין כא, ולף לא ע״כ ל״ה וכיון. !מאייו!
׳ עד שלא הפול לו דע לו כו ו ׳ י  הי
ן שהוחזק ו ׳ דלמא ה״נ כג  בירושה כו
. מלל״ק הכא כמו לקמן כנעשה חסנו ׳  כו
 לאע״פ שלא הוחזק כו׳ ולאו משוס למשקל,
 מוכח להכא כאמח חשלינן ליה למשקר וכ״כ
 האודם סי׳ מו סקק״ה, והוא ז״ל קולאו שם
 נוגע כעלוח. ולפ״ז יהיה לאיה מכאן להש״ך
 שהכאחיו לעיל(מל.) וללא כמהל״ם. אולם כאן
 הוא כעל לין ממש כיון שנפלה לו טלושה,
 והאודם ל״ר כקראו לו רק נוגע כעלוח. אמנם
 מלשון הש״ס רקאמר על שלא חפול ולא ער שלא
 נפלה ונפלה, נלע״ד דמיירי דגם עחה לא נפלה
 עדיין אליו. שמורישו עודנו חי, רק שקודם היה
 חי הקרוכ יוחר ועכשיו מח ועומד הוא לירש



 הגהות כבא בתרא דף קסכ ע״א - דף קםה ע״א וחידושים פא
 לז ע״א רש״י ד״ה טרגיס (תרגום פ׳ מטות),

 מסכת נגעים כר״ש, שכועות לג ע״ב נרש״י.
 (מאינו

 םומכוס אמר. ירושלמי נדר פ״א ה״ב, ישם
 ליתא בדברי סומכוס לא הינא ולא פנטיגון.

 (יפ־ע)

. עי׳ שוח״ט ע״ת. !יפ״ע) ן ו ג  פנטי
 לעולם אל יספר. עיין(ערכין דף טז.).

 (י עב ־ץ)
ל חבירו. ק״ק  אל יספר אדם בטובתו ש
 ממ׳׳ש הרמב״ם פ״ז ה״ד מהל׳ דעות ללוקא
 בסט שונאיי אסור, ועי׳ בב״מ שם. !ג• מהרש־א)
י. והרמב״ס פסק  אל יספר אדם בטובתו וכו
 דרק לסט שונא אסור דיבוא לקניסו, כי היכי ללא
 לסתור לגמ׳ דמגלה סס״ג עיי״ש. וצ״ל שהיה
 רבי עליו בקפידא מתמת מקושר דלעיל [ועי׳
 בסי׳ הרמב״ס לאבות פ״א, ש״ך]. (ראמ״ה<
רו ל חבי  לעולם אל יספר אדם בטובתו ש
ך טובתו כוי. עי׳ תסס סיפר סלק ו׳  שמתו
 סי' נט. ימהרש״ם)

 ג׳ דברים אין אדם ניצל מהן בכל יום
ן הרע. ר״ה טז ע״ב ד״ה ועיון, ו ש ׳ ל כו  ו
 יומא, שבת קימ ע״ב ד״ה עיון, ברבוס לב ע״ב
 ד״ה כל, מ״ק טז ע״א רש״י ד״ה אמר, ע״ז כ
 ע״ב ד״ה שלא, תולין לז ע״ב ד״ה שלא, ערטן
 טז ע״א, ססחים. (מאת)
ן תפלה. (ברכוס לב ע״ב) סיס׳ ד״ה כל, ו עי  ו
 (שבת קית ע״ב) סיס׳ ד״ה עיון, (ד״ה טז ע״ב)
 סיס׳ ד״ה ועיון. (לבוש)
. לקמן ׳ ן דלמא כו נ ׳ם. ד״ה ומקשי  רשב׳

ן. נ״ב דף קע ע״ב ובדף קעא ע״ב.  בפרקי
 (ר״ש מדסוי)

ו הם. כי ז שלנ ״ ן לע ל כו  ד״ה תנו רבנן. ו
 בלשון צרפת נסערבו הרבה מהיונים ונשתבשו
 קצת. (יעב־ץ)

 ד״ה למעלה. וכתב קידות הסייד. (רש״ש)
׳ כצ״ל. (רש~ש< ל כו פ  ד״ה הרי. ומראיהן ש
. אני כתבתיו [כ״ה ן  סד״ה כלך מלשו
 בלפי״י]. נ״ב אני לא כתבתיי כצ״ל לע״ד [יכ״ה
 ברסיס פיזרו]. ישראל ליפשיץ. 1ר״ג ליפשיץ)
ת לעיל.  תוספות. ד״ה השתא. כדפרישי
 נ״ב דף שלפני זה ע״ב ד״ה שיטה. (ו־׳־ש מדסוי)
 ד״ה הינא ל׳ יוני. פדר״כ ט׳ שור או כשב
 א״ר ברכיה ל׳ יוני הן תד. (יפ״ע<
. צ״ע ׳ שלמי כו רו . והכי אמר בי ן ו  ד״ה עי
 שכמדומה היא ראיה לסמור, שאם כדברי תוס׳
 לא היה ראוי להמזיק טובה לראשו, אדרבא ראוי
 היה להטיסו בכותל. תו קשיא על מ״ש סוס׳ הא
 דאמרינן בהדר [עירובין סה.] יכולני לסטור את
 כל העולם מדין תפילה מיום שסרב ביהמ״ק,
 ומאי דקשיא ליה אפירושא ממא מהרבה ב״א
ב ולא  כוי, נ״ל דלאו מבט אדם נדונים מיירי ר
 מהדיוטוס, אלא מאדם תשוב בינוני כמו שהוא
 רוב העולס, דצדיקים גמורים ודאי אינם בכלל
 הזה שאינם מצסיס לתשלום גמול בעוה״ז,
 וההדיוטות יודעים בעצמם שאינם כלאים, ולא
 יעלה לבס שתקובל תסלתס מהרה ותעש בקשתם
 מיל, וכך צ״ל גס בשני הדברים האסריס שאינם
 מצדים אלא ליקא בבני אדם גלולים לוקא,
 וכמ״ש [סוכה נכ.] כל הגליל מחבלו יצלו גלול
 הימנו, אבל בצדיקים גדולים ולאי אינם מצויים

 חליל בכל יום אף אס אין צליק נאלץ וגוי.

 דף קסה ע״א
. (ב״ב  גמרא. מר סבר מראה מקום הוא לו
 עו ע״ב) חיס׳ ל״ה ומ״ס. ולבוש)
ש כולהו םבירא ליה. סוכה ד, ״ ר ג ו ״ כ ש  ר
 (יע׳׳ש מה שכחכחי), לעיל עו ע״כ ד״ה ומר
ג ״  סכר, גיטין סה ע״כ ל״ה הא, קדושין מח ע
 (מא״נ)
. כירושלמי פ׳ המקכל ה״ג ר א מכשי ״ ד  ו
 מפלש רר״א קאי גס ארישא ככענ שאמר
 סגרשנה כמקום פלוני ומכשיר מטעם מלאה
 מקים ע״ש, יעי׳ ילושלמי קלושין ס״כ ה״ג.
 ובבבלי גיטין סה ע״א ס״ל למילה ל״א כדשא
 ככעל לסלוי כלצונו יא״כ גס כקלושין מולה ל״א
 והוא ללא כהילושלמי, ועש״ק למה״ס כגיטין
 שם. (יפ״ע)
 עד אחד בכתב. לעיל לט ע״כ ל״ה ממאה,
 כמוכומ כ ע״א ל״ה ול״י, גיטין י ע״כ ל״ה אי
 לאו. (מא״נ)

 הממק לכשל לשמואל הא יכול למסוק עול ס״א
 השטר והעלים, ואז לא ימכלל ע״י הדינים
עדו על הממק,  שכאממ קיימו שטר הכא הוא ו
 ועמ״ש כגליון ש״ך שם. (מל־ה)
ל לחותכו. עי׳ ש״ך כו ו י נ  ד״ה שיטה. שאי
 סי׳ מ״ה ס״ק י״ט. !ג׳ מהרש״א)

ן י נ י שב ב פעמים ששו . וגם רו ד  בא״
ן בכתובות כוי. נ״כ כסוף הלנור  חותמי
 משמע שמותמין למטה העלים, וכ״כ רמכ״ן
 כמידושיו כהליא. (ד״ש חדסוי)
ר כוי. עיי ט ש נן חלק היה ב . דאמרי  בא״ד
 כרא״ש כסי׳ כ׳ כסוסי ימכין לכריהס. ירש״ש)

 דף קםד ע״א
ר ומוחק. סי׳ ז חו א״ת מוחק ו  גמרא. ו
 כמה סעמיס שילצה אס ימלך להוסיף עול איזה
 לכר לטיכסי. וירש־ש)
. (גיטין ככ ע״א) א  אינו דומה נמחק פ״
 סיסי ל״ה לא. ולבוש. מא״0

 אינו דומה נמחק פ״א. ה״נ כילושלמי ס״כ
 לגיטין סוף ה״ל, ול״א משמע לס״ל למכמים
 לגס כאין אצלו ממק אמל ג״כ טכל כין פ״א לכ׳
 סעמים, ושמואל ס״ל לוקא כיש אצלו ממק אמל,
 ע״ש כש״ק ומה׳׳ס. (יפ״ע)
י דיוחא אמקום עדים מעיקרא ד  דלמא ש
. ר״ל קודם שיכמוכ ויממוק מקום כמיכמ ׳  בו
 השטל והעדים. והד״ף גורס דלמא כו׳
 מעיקלא יממיק ליה והלל כמכ כוליה שטל
 וממיק ליה לכי הלל כי׳ וכ״נ שהיה גי׳ הסיס׳
 כד״ה גופא. וכרשכ״ם גלאה להגיה קולם שכמכו
 מילוף שמממו. ומלשון רש״י שכרי״ף נראה
 שמפרש מעיקרא היינו קודם שמממו אכל היא
 אמר כמיכה וממיקה. (רש״ש1
 דכתבי הכי. כילושלמי מוכמ לכגט לא עכד׳
 הכי, ועי׳ מה״פ שם. (יפ״ע)
ן םהדא לסהדא. עי׳ ש״ך מו״מ  דכתבי בי
 ססי׳ מל יסימן מה סקל״ג. >גי מהרש״א)
 השתא נמי מאי אמרת. לגי׳ השסא גמי שהיא
 גי׳ הלשכ״ס צדך לממיק מיכיס מאי אמדס.
 יכרש״ל ראיסי שגילס מדדיהו ומימה. (רש״ש!

מ היכי. עש״ק ימה״פ [כירישלמי] שם.  ה״
 ייפ״ע)

. לידמי ל ו למחו  וליתי מגילתא אחריחא ו
 מדלא קאמר ולממוק וליכסוכ וגידמי, וכן
 כסמוך, משמע כפי׳ דכ״ס לגיכר אף ע״פ שאין
 כתוב עליו. (רש־ש)
. כתובות כא ע״א, ן ד טועי ״ ב ן ל נ ישי  חי
 סנהדרין לא ע״א. ומאינ)
. עי׳ ירושלמי גיטין י רחב״ג ב ר׳ לדבר  השי
 ספ״מ וכאן ס״י ה״א. ויפ״ע)
ת. ד״ה (בעמי קודם). גופא. ו ספ  תו
׳ ׳ ואם ימחקנו כו כו ן ו ו ׳ כי ׳ כו ב״ם פי רי  ו
 ב׳ פעמים והעדים שחתומים על הנייר

׳ כ״נ להניה, ותסור הצ״ע דהמהרש״א.  כו
 ;רש״ש)

׳ אבל הנייר מחוק גרידא ל כו ״ נ . ו ד  בא״
׳ אינו ניכר. ואין לומר דליבתבו על המתק  כו
 שבין עד לעד ולשהיי׳ עד שיהא יבש. משום דבזה
 חיישינן לב״ד טועין, וכצ״ל לקמן במש״כ בד״ה
 אי אמ לפי׳ לבי ניחא כוי. (רש״שו
ר יותר י להכשי . אדרבה זה ראו  בא״ד
 כוי. ל״ל וכיון לאס כחוב אנחנא כו׳ על המחק
 כשל מטעם שפי׳ דב״ס שאיו כאן חשש זיוף,
 מכש״כ שיהא כשל אס כחוב ענ הטיל ואי משוס
 ליובל למחוק ולזייף באמס נפסול כשהוא ועליו
 על המחק וללא כלב וזהו שכחבו אבל כשנמחק
 השטל כו׳ (לזהו דנו של לב) אז לאד לפסול.
 וזה ללא כמו שהבין המהלש״א לכוונסס ליססול
 כשכחבו אנחנא על המחק, אלא לל״ל לחרוייהו

 ליחכשלו ובבא הוא ועליו על המחק ליפסול.

 דף קסד ע״ב
ן לו שתים. (גיטין י נ  גמרא. מלך שנה מו
 פ ע״ב) חוס׳ ל״ה זו. לבוש)

 אידכם שטרא. לעיל קס ע״א ל״ה מקושר.
 (חא״נ)

י. נ״ב הא ללא פריך ז ו ף מיניה ז י ז י ן ד י זמנ  ו
 על בל שטל מאיחל, עי׳ בחיס׳ דש פרקין
 במסט׳ סל״ה מקושר שכחבו. >ו״ש מדסוי)
. ל״ה ב ע״א ל״ה ן גי ׳ טרי ך זכה כו  מל
 לשטלוס, גיטין ס ע״ב ל״ה זו לברי ר״מ, ברכוס

ת. םד״ה דאמר כוי. מה שירצה ו ספ  תו
 בחצי השלמה. נ״ב אף שהמהרש״א רוצה
 ליישב הגהה זו, לא נהירא, והעיקר כמ״ש סוס׳
 לעיל. >ר״ש מדסוין

. ׳ דמן הצד מיירי  ד״ה פחות. ונראה כו
 עי׳ רש״א ונראה כוונתו דסיום השטר היה
 כאמצע שיטה והעדס תתומים כסוסה והרחיקו
 תתימתס מסיום השטר לאורך השיטה. (רש־ש<
׳ במשנה. נ״כ כתיס׳ י  ד״ה ואל. כדאמר
. (ריש מזסוי)  ד״ה מקושר עדו
יר רי קרובים אטו או ז לכן לא ג . ו ד  בא״
׳ כצ׳׳ל. ומינוס שני שיטין מיוסרים. ׳ כו  דאפי

 1רש״ש)

 דף קסג ע״א
ה דחזקיה.  גמרא. ר׳ שבתי אמר משמי
 טרושלמי גיטין ס״ט ה״ז וכאן ה״א נ״כ איתא
 כן נשם ר׳ שנסי, וכאן סזקיה מסרש דהייני
 לקילא דסתמא כסכ ידי עדים גס יוסר. ויפיע)
. כירישלמי גיטין שם תתימת ייסי י ך בן לו  ברו
 כר׳ ינאי כמתימת שאול כן כרוך, יכאן בירושלמי
 משונה הגי׳ ע״ש. !יפ-ע)
׳ מאי דבעי  בין עדים לאשרתא נמי כו
 ומחתים סהדי כ״נ דצ׳׳ל, דכאן הכוונה דיזייף
 ג״כ ממיממ העדים ויקיימו מהאשרתא. ורש־ש)
וטא הוא דחתימי. לעיל קס ע״א  סהדי אטי
 ל״ה מקושר. (לבוש, מא״נ)

יט. אבל אם י דמטי  רשב״ם. ד״ה ומשנ
׳ ן כו טי ש בו ב׳ שי י  בא הנפק לפנינו ו
נ כת״ח. ול״ל אע״פ שאין ״ ל ל הוא ש  פסו
 כאן משש זיוף, וכמש״כ הלש״א כמל״ה דו״מ.
 מ״מ פסול הוא של״ג כמ׳׳מ. אכל א״כ אולי אפי׳
 שיטה א׳ מלק ססיל מטעם זה יכדי״מ, יעוד ק׳
 היכן מציגי מק״ס כזה. (וש׳׳ש)
׳ ׳ ואפי . אבל עדים כו י ב״ד  ד״ה ומשנ
. משמע דכ״ד להט ל״א דמממי ׳  ע״ה כו
 אטייטי משוס דלאי קטלי קט כאגמא טנהו.
 והמוס׳ כמט עוד דדי״מ ס״ל דגם כ״ד מממי
 אטיוטא, וק״ל הא סגנון ההנפק יוכימ דלאי
 אטיוטא ממימי. !רש״ש;
ל ״ י ת. ד״ה (נעמ׳ קודם) נמצא. ו ו ספ  תו
ז ״ ׳ דעדי הגט א״ח אלא זה בפ  התם כו
׳ ׳ יאמרו קרובים לשם עדות חתמו כו  כו
 כצ״ל. ומה שטנחיים נראה למחוק. (רש׳־ש)
׳ יאמרו קרוב או ראו כו כ כשי א״ . ו ד  בא״
ל כשר. לכאורה כפשוט הל״ל ללמא  פסו
 יקיימו רק חחימוח הקלוטם לכל כדחיישינן
 כס״פ הזולק. וכן איחא כלכריהס שם (יח כ׳)
 ד״ה אמד. (וש־ש)
ט קרח. עי׳ ש״ך חו״מ . אבל קשה מג  בא״ד
 סימן מה סקכ״ג ד״ה גס מה שהטא כשם
 הרמכ״ן. וגי מהרש״א)
. נ״כ צ״ל ״למד״ ומא ״דהכא״ . ובקי ד  בא״
 וכ״ה כגיטין לף י״מ סוף ע״כ מוס׳ ל״ה אמרי,
 וטאור דכריהס דכגט קלס אי׳ שם לף סא ע״כ
 דלא מכשדגן רק מד קרוכ כלכד, וכאן דכעינן

 לקיים מלמא כדמי׳ שס הרי מרי כשדם.
 (1־״ש מדםוי!

מר כוי. נ״כ שייך לע״כ אמר  ד״ה ר׳ יוחנן או
 ד״ה הטמא. וריש וזדנזוי!

 דף קפג ע״ב
. אל ה דשמו  גמרא. דמתני לה משמי
 טלושלמי ס ״כ לניטין סוף ה״ל ס״ל לשמואל
 לסליגי כזה דכ״כ ולמן כממני׳ שם ולכנן מכשד
 וזהו כלכ כהנא לממני משמיה לשמואל. ייפ״ע)
. לעיל קסכ ע״כ ל״ה נמצא, גיטין ן ן מקיימי  אי
 ימ ע״כ ד״ה אמלה. (מא״נ<
ג ״ ע א . ו ׳ . ד״ה אלא בין העדים כו ם ״ נ ש  ר
יט. נ״כ הטעם עי׳ כסיס׳ ל״ה ל׳ יומנן  דמטי
 סיף ע״א. (ר׳־ש מדסוי)

׳ הך חלק ך כו דלמא. והכי פרי  ד״ה ו
. משמע ׳ ייף בה וחתך כו ׳ ז  שהיתה כו
 דמפרש דהך קושיא קאי על הא דאמר שטר הכא
עדו כשיטה אממ כשר. ולכאורה יומר  הוא ו
 נל״ס דקאי על הא דכשר כהרמיק אמ העדם
 שיטה א׳ מן הכמב ללמא יזייף ויכמוכ הוא
 ועליו שם. ואולי לישנא לכמכ להוא לשון עכל,
 למקו לפלש כן. :רש״ש)
ר מקויים ט כ כל ש  ד״ה הניחא. א״
 ימחקנו. נ״כ עש״ך ס׳ מי סקמ״ט שימנרר
 ע״י דייני קיום שיאמרו שלא מממי על המסק.
 ולענ״ד כוונמ המיס׳ דשטר הכא הוא ועדו על

ן משטה אחרונה. עי׳ מה״ס גיטין י ן למד  אי
 ס״ט ה״ז. (יפ״ע)

ן מן הכתב. טרושלמי כאן וגינוין טי י שי  שנ
 שם ומוסססא פי״א. ופ״ז דגיטין סלוגסא דר׳
 ור״ש ור׳ דיסמאי כן יהודה [וטרושלמי גיטין
 ימיספמא כאן פי״א מממ ר״ש רשכ״א, וססס ר׳
 דיסמאי כן יהידה, ר׳ דיסמאי כר׳ ינאי], דר׳
 ס״ל שיהו העדם נקדן עמו יר״ש אימר מלא
 שיטה, ור׳ דיסמאי ס״ל כמלא מסי׳ העדם, וע׳
 לק׳ ע״כ כסיס׳ ד״ה סמומ דמיימי להסיסססא
 ימסרש לה מן הצד, יטרישלמי ל״מ הכי. (יפ־יע)
. (גיטין סמ ע״א) מיס׳ ד״ה  שטה אחת כשר
 הכא. (לבוש)
ן כתוב כשאי . ו ׳  רשב״מ. ד״ה אמר כו
ר וקיים. ג״כ עי׳ כמיס׳ ד״ה י ר שר ט ש  ב
 לפי. >ר־ש מדסוי)

ך פרי ך. ו ת. ד״ה (כעמ׳ קילס) וצרי ו ספ  תו
׳ ף כו י י י לז ״ א  עלה והא בעינן כתב ש
 כצ״ל. (רש״ש)
ם ׳ אי משו ך כו . והשתא מאי פרי ד  בא״
׳ מדכר דבירי אי  דלמא כתב מאי דבעי כו
׳ כ״נ ׳ לאחר כמה ימים כו יפו ואפי י  ז
 דצ״ל, יעי׳ כרא״ש. (רש״ש!

ב (לף ככ כ׳) כצ״ל. ״ ״ח פ ו י . כדאר  בא״ד
 (רש״ש)

ר כצ״ל כל״י, יכן ר ר׳ אלעז . מכשי ד  בא״
 לקמן. (רש״ש)
וכל ׳ וליכא די ר כו ך שפי . וה״נ פרי ד  בא״
ף י י י לז ״ א ׳ ש ״ח כו ו י ׳ אבל ר ף כו י י  לז
 דמדכר דכירי, כצ״ל. (רש׳־ש)
נו למימר. לסי זאת . מיהו מצי ד  בא״
 הניסמא שכת״י משמע למסקנס סיס׳ לאע״ס
 לר׳ יומנו מודה כשטל שיש כו ליכ סנאים משו״ה
 פסול ענ טיל, מ״מ כשיטה אמרונה שא״א כו
 אלא מנאי א׳ היה לנו להכשיל אי לאו משום לא
 פלוג, ופסול, וכן משמע כלא״ש להט הוה
 מסקנא. (חת־ס)
. ובעיא היא בהמגרש אי בעינן  ד״ה לפי
דן כו׳ לא הוי משוס ן כוי. הוא ללאיה לו י ד  ו
 מזלמ השטל, להא כעיא היא לאולי הוא צולך
 הגט. !ישיש)
ל עם השם. הא גמי ש ו מ ג את ה ״ ל . ו ד  בא״
 גלסינן לה המס כמשוכס סלושים, אכל ולאי
 גלסיגן כדשא כשאלמ הצדוקים אס המושל עם
 משה. (יעב״ץ!

 דף קסב ע״ב
 גמרא. ונמצא קרוב. גיטין ימ ע״כ אמלה,
 מכומ ה ע״כ. (מא־״
 ונמצא אחד מהן קרוב או פסול. עי׳ מוס׳
 מ״ש כשם ל״ס, והש״ך מ״מ סי׳ מ״ה הכדע
 כמזרמ ר״מ ע״ס הירושלמי לגיטין ס״א ה״ל
 לפי גירסמו שם, והש״ק והפ״מ הגיהו כאופן
 אמר ואין ראיה משס. וכעג״ד גם לגי׳ הישנה
 שהטא הש״ך דר׳ אילא אשטר קאי, ג״כ אין
 ראי׳ וכגי׳ הש״ך רק שלא לעשומ מססול כשר,
 וכצ״ל כמ״ל העדים מוממין זה שלא כס״ז אכל
 אם העדם אינן מיסמין אלא זה כס״ז [כגון
] אפי׳ מסס ישראנ לכסוף פסול, משום ט  ע
 להו״ל צירוף הקא״פ לפסול כל העלומ טין
 שהיו טמד, ולא פליג ל׳ אילא על ל׳ יוסי
יד כממט׳ ככומי דאין ידוע  האמולא לאיהו מי
 לפסול לזאמ הד מעלה למ״ל זה כפ״ז וילע
 הישראל ממנו ע״כ ממזקינן לי׳ כמכר וכשר, אכל
יד מקא״פ וידוע לפסול ע״כ הוי  ר׳ אילא מי
 גריעומא למ״ד זה כפ״ז, וכשטר דמוממין זה
 שלא כפ״ז אין נ״מ טן הלאשוניס ואלרכה כסוף
 יש להכשיל יוסל כיון שככל גגמל השטל ככשליס
 מו לא מססיל. (יפ״ע)
. לקמן קעו ע״א  מלאוהו בקרובים כשר
 ד״ה משעס, [גיטין סכ ע״א ד״ה צא, ידף סה
 ע״א ד״ה ה״נ]. !לבוש, מא־״
 מלאהו בקרובים. טלישלמי גיטין ס״ט ה״ז
 מקשה דל׳ כא אלל׳ כא ממאי לאמל לאיני גלון
 כהלמק כ׳ שיטין אהא לאמד אס לא הזכיל
 מעטנו של שטל, וגי׳ הפ״מ לסייס כשל, ופילישו
 דמוק. ונ׳ כגי׳ הק״ע לסיים פסול, והקושי׳ היא
 ממאי לל׳ כא מצדך עטן הגט וענין אמר
 שהוזכר קולם ססימסס פוסל, א״כ יפסול
 ממיממ הקרוטם דהו״ל כענין אמר, ועש״ק שם,
 וכגיטין ס״ג ה״ב וככמוכומ ס״כ ה״ז. (יפ-ע<
ל בגט קרח. ״ י ג כוי. ו  רשב״ם. ד״ה ה״
 ג״כ דלא כפירוש ראשון. (!-יש מדסוי)



 פב הגהות בבא בתדא דף קסה ע״א - דף קםו ע״כ וחידושים
׳ וטרפה ש כו חו לי א״ח ו  ד״ה אע״פ. ו
. כגיטין (יז כ׳) בסל״ה על, וכב״מ שס, ׳  כו
 הקשו ג״כ דליחוש שמא מזנה ויחפה עליה
 וחירצו כדהכא. והנ״י כאן החחיל כחרוייהו
 וסיים משוס דצריכה להניא ראיה אימח מטא
 גיטא לידה ע״ש, וזה לא יספיק לחשש דחיפוי
 דמססיקא לא קטלינן לה. .:וש״ש!
ש דאומרת ר פ ג דמצי ל בר. אע״  ד״ה ושו
׳ כצ״ל. .:וש״ש) ף כו י י ו  מז

ג  דף קםז ע״
. [ד״ה כ ׳ ר ללוה כו ט  מתג". כותבין ש
 ע״א רש״י ד״ה זה שטר, ובתוספות ד״ה
 לשטרות, כחובוח יט ע״א ד״ה אעולה, ב״מ ינ
 ע״ב ד״ה כוחבין, ודף יט ע״א ד״ה וליחוש],
 לעיל קסה ע״א ד״ה אמר. :מאת. לבוש!
ר למוכר. לקמן קסח ע״ב ד״ה ט  כותבין ש
 אבל, גיטין כ ע״א ד״ה איהי, ודף כט ע״א ד״ה
 שליח. !מא״נ!
ג אומר לשניהם כוחבין. רשב״ס גרס ״ ב ש  ר
, ץ נ ע י  ״שניהם״. ;
ש בגט. כ״ה ג״כ דעח ר׳  גמרא. שם האי
 לא בירושלמי כאן ה״ג, ובגיטין ס״ד ה״ב, ור׳
 בא ס״ל דבעינן שיכירו שניהם, וע״ש למקשה
 מהא דבראשונה היה משנה שמו בו׳ מרישא לרבי
 בא ומסיסא לר׳ לא ומשני שם ע״ש. :י5־ג1:
ש בגט וה״ה לשם האשה כו׳.  שם האי
 וכ׳ החוי״ט בשם הה״מ אבל במלוה ולוה כו׳ לא
 נצרך להכיר אח שניהם דב׳ יוסף ב״ש אין
 מוציאין עליהם שט״ח. חמוה דאף א״ח
 דמוציאין עליהם מה יועיל הכרח המטה לזה,
 דמ״מ יש לחוש שזה המלוה יחבע ע״י השטר
 ליב״ש האחר. אח״ז עיינחי כהה״מ עצמו שכ׳
 ועוד דאל״כ בהכרח המלוה כו׳ מה יועילו וזהו
 מש״כ. ומה שסיים החוי״ט וכלומר משא״כ
 שובר כיי, לכאורה בשובר ממלוה (ר״ל לאפוקי
 שונר דאשה לבעלה דאיירי בה משנחינו) מה
 יועיל אם מכירין אח הלוה ג״כ דשמא הוא חיינ
 לינ״ש אחר ונפסידט נשונר זה, ואפי׳ יראה
 לפני העדים השט״ח שלו שיכחב השונר עליו יש
 לתוש דעשו קנוניא ביניהם וכתב לו שט״ח מכוון
 להשט״ח שיש ליב״ש האחר עליו וצ״ע. אח״ז

 מצאתי להתומים ר״ס מ״ט שעמד בזה ע״ש.
 !וש״שו

ן בעיר אחת. ש הדרי ״ ב י י ש לשנ חו י ל  ו
 נ״נ פי׳ וגם שמות נשותיהם שוות, ע׳ נת״ת,
 וכן מבואר בש״מ פ״ב מה״ג ה״ג, ובש״ע סי׳
 קכ ס״ג. -נזל״ה׳

. (גיטין כד ע״ב) ׳ ן נשוהיהן כו ן מגרשי  אי
 תוס׳ ד״ה כעדי. !לבושו
 דחוה חתים עלה רב ירמיה בר אבא. נראה
 שאין זה ר׳ ירמיה נ״א תלמיד תנר דרנ, דאניי
 היה נדור רניעי לו, אלא תרי ר׳ ירמיה נר אנא
 הוו [עי׳ מוס׳ פסתים קו: ד״ה שנקיה וש״מ].
 או דילמא אביי לא נההוא עובדא דרינ״א פסיק
 דינא, אלא במר הכי בדריה קפריש טעמיה
 דריב״א. •יעב-יץ•
ל לאו איהי היא (פי׳ ״  אמר אנא נמי א
ל ״ א  בשעה שבאה לפני למתום על השובר) ו
׳ ואפס לדבריהם יחמממי דהרי י פ ) ׳ ו קש כ  מי
 הכירה על פיה ועי׳ ברא״ש ועחה כשאמרה לאו
 אנא הואי הודה לדבריה ושהם הטעוהו אז)
ד (ל״ל י ן שהג ו ׳ כי ג כו  ואמר אביי אע״
 וכמאי דחחיס ה״ל כהגדה כדאיחא בכחובוח י״ח
״מ (ר״ל וא״כ לא נאמיטהו שוב ב אחו  בי) שו
׳  במה שאומר עכשיו שאיננה היא) צורבא כו
 (ל״ל ולכן נאמן במה שאומר דמעיקרא לא דק<
 ועי׳ בנ״י. ויחורץ בזה גס קושייח הסוס׳ לקמן
ש״שו ו  בד״ה כיון, ופי׳ רשב״ם בזה דחוק. ,
בגר לה קלא. חולין כד ע״א. ״ואת!  ו
. כחובה. לא מצאחי ן  רשב״ם. ד״ה ונשואי
 בפוסק דין זה שא״כ כחובה אלא מדעח שניהם.
 ודין שהחתן נותן שכר כחיכח כחובה בסימן סו

 ס״א ציינו מהכא, עי׳ כחמ״ח ונכ״ש.
 !.ג, מהרש״א

. מלח ו ראובן מ . והיה ש ׳ ניחוש כו  ד״ה ו
 שמו נמחק ונ״כ שמה. ר״ב ונשבורג:
. לולא ׳ ש. ותימה וכו חו לי  תוםפות. ד״ה ו
 דמסחפינא ה״א דהרשכ״ס גריש ומפרש להא
 ומגרש לה על הקושיא דכ׳ יוסף דלקמן, דהחם
 ודאי ל״ח חששוח רחוקוח. דא״כ מאי מהני
 שמגרשין זכ״ז, הא מ״מ אס חוציא הגט חגכה
 כסוכה ואשובר לא משני מידי, אלא ע״כ ל״ח רק

 ספל קפל. לעיל קמה ע״א ד״ה׳ נוחן. ;מא״!:
ש ״ ע  רשב״ם. ד״ה בריבעתים. במס׳ מ
׳ וברביעיח כסף בריבעא מעוח א כו ״ ש  ב
 כצ״ל. ;וש״שו
ל רובא דשמא. ששתי אותיוח ה״  ד״ה ו
 לא חיסר הסופר. ר״ל היכא דהויין דוכא
 דשמא. ורש״ש!
׳ והבל הוא. פ גימטריא כו ״ י  ד״ה קפל. ו

 עי׳ לעיל(עה כ׳) כפי׳ ד״ה אר״ל, וצע״ק.
 ;רש״שיו

 בא״ד. אלא הני נקט כ״נ דצ״ל. !רש־ ש ן
ן לזבוב. שחיסר רגלה נ ישי  ד״ה מי חי
 כוי. ועי׳ כעירוכין (יג.). וככ״י או״ח סי׳ ל״ו
 כחכ כשם כ״ש כאוח ק׳ דזכוכ משך רגל הקצר
י ע״ש. וחרוייהו צריכן. ועי׳  נגד רגל הארוך כ

 תומים סי׳ מכ אוח ט׳ ודכריו מגומגמין.
 :רש״ש־

 תוספות. ד״ה (כע״א) נכנם. כי מוקי
יש לפשיעה, כצ״ל.  טעמא דר״ע דלא חי

 ירש״שו

. צ״ל כי מיקי ׳ . כי מוקי טעמא וכו  בא״ד
 לה טעמא דר״א דלא תייש לפשיעה כצ״ל.

 !מרא״נ!

ן פעמיים  ד״ה א״כ (הא׳). מה שכוחבי
. כצ״ל. ורשי־ש; ׳ ן כו  בענין הראשו
ל ן דלעי ם חצאי  ד״ה ספל. כמו שלשי
ש (קמה.). עמש״כ שם כס״ד. ״־ש״ש־ ״ מ  ב

 דף קסז ע״א
ר על התחתונה. לעיל קז ע״כ ט ש ד בעל ה  י
 ד״ה לוקח, ודף קכ ע״כ ד״ה שייר, כתוכות פכ
 ע״נ, מנחוח ד׳ קט. !מאייו:׳
 אסוף מגילתא. לעיל קס ע״א ד״ה מקישר.
 כחוכוח כא ע״א ד״ה ודווקא. ודף קא ע״נ ד״ה
 דאמר. !מאיינ;
 ההוא בזבינא. הכי״ח כמילה זו שרשיח, שמא
 שם זה נגזר מן ענין מכזכז, לפי שהמוכס מנזכז
 ממונו על כך לקנוח המכס מן המלך, וגס על
 ידי כך הוא מכזכז ממונם של אחרים. הנערכים
 על ידו. :יעב-״י-

ש מגילחא. (כתובות קא ע״כ) י ליה ברי  אחו
 תוס׳ ד״ה דאמר. ילביש.•
. מפי׳ רשכ״ס ׳ ץ כו ר  נהדדיה לדבוריה ת
 נראה דגריס לדכוריה ככ״ף. ;רש״ש

ה ופרדיסא. זה זיופו ניכר מסוכו, שאין י  ושו
 דרך לכתוב כך. אלא היה לו לכתוב פרדסא
 ותילתא (ורשב״ס נראה שרצה להשמר מזה אבל
 אין פירושו מובן לי). ונראה לי שהמזייף טעה
 כדמיונו, הוא תשכ להטעות הב״ד בכך כדתיישי
 בעלמא לב״ד טועין, ואביי לא היה צריך לכפותו
 בשביל כך, דבלא הודאתו לא היה יכול לכוף
 להוציא מיד המוחזק בזיוף, אלא רצה לגלות זיופו
 על ברחו למען ישמרו ממנו. ..י עב ״ץ

׳ אנח ידיה. כחובוח צב ע״כ ף כו י י ר מז  אימו
 ד״ה דינא, גיטין ב ע״א ד״ה ואם יש, ב״מ יג
 ע״ב ד״ה הא קאמר. :מאייו ן
 קם אזרנוקא וכחב. (כתובות צב ע״ב) חוס׳

 ד״ה דינא, (גיטין ב ע״א) חוס׳ ד״ה ואס.
 ולבוש;

/ כותבין גט לאיש. כחובוח יא ע״א  מתג,
 ד״ה מטבילין, ודף נא ע״א, גיטין כד ע״ב ד״ה
 כעדי, ב״מ יז ע״ב ד״ה עד שעח, וע״ש יט ע״ב
 ד״ה מצא. ;חא־ינ!

. לא חני ואין כוחכין לאשה עד ׳ ט וכו תבץ ג  כו
 שיהא כעלה ולהיסך כשוכר, כככל הני דלקמן.
 דל״ש למיחני רק היכי שהשטר לראיה ואסור
 לכחוכ, אף כדידעינן דקושטא הוא, כלא דעת
 מחחייכ. אכל כגט אינה מגורשח, ובשובר,
 כדידעיגן דפריע, ה״ג דכוחכין. ,.ראמ״ה:
. לעיל נח א׳ ׳  רשכ״ס. ד״ה אזרנוקא כו
 הוסיף רשכ״ם לפרש שהוא נוד של עור, וכן פי׳
 רש״י ככ״מ קג כי. :ר״ ג ליפשיץ!

. מן הבור. נ״כ עי׳ דף נח ע״א. ד  בא״
 ;ר״ש מדסוי:

בר. דלדידה חוב כו׳ כצ״ל.  ד״ה ושו
 •: רש ״ש ו

ן נקבה. ו ש  תוספות. ד״ה לא. אי כתב ל
 ומ״ד מחלת כו׳ והא יש שמנה י״ל זכר וא״א
 לזייף. היינו דהש״ס מיידי כל׳ חרגוס דיעשה מן
 חמני חמנין, ש״ך סמ״כ סק״ו. :ג׳ מהרש״א:

 כתב בו מלמעלה מנה. >כ״מ ז ע״כ) חוס׳
 ד״ה דאיח. ירש״ש׳
. נ״נ עי׳ דף ן ו  א״כ למה כותבין אח העלי

 שאח״ז ע״נ שני דכורי חוס׳ השייכים למחט׳.
 1ו״ש מדסוי!

 שאם המחק אות אחת כו׳. מה דאיתא
 כגליון כשם הת״ת גי׳ שאס לא כתכ כוי. עיין
 לקמן(קסו כ׳) תד״ה אכל. !רש״ש!
 גמרא. אר״א דכ׳ מטבע. עתוס׳ מנתות קז
 ע״א ד״ה ודלמא, מ״ש מהירושלמי שקלים, דשם
 משמע דנסכא הוא פתוס ממטכע והכא משמע

 איפכא, והוא כס״ו ה״ד שם, עמש״ש כיס״ע.
 ויפ״עין

י פריטי דכספא. עיין  באתרא דלא פג
 כתוכות דף י׳ ע״כ. ייעב״ץ:
 רשכ״ם. ד״ה על דא עיילוה. רגלו אחת
רגלו א׳ בתוך המשים ץ לחמשים ו  חו

 כצ״ל, והסופר נשתכש מהא דעירוכין(נכ כ׳).
 ;וש״שו

ן זה כך וכך  ד״ה למה. אחריות ממו
 קבלחי כו׳ כצ״ל, וכ״ה כרש״י שכרי״ף
 וכרע״כ. !רשייש!
׳ דלא ׳ כו ׳ם פי  תוספות. ד״ה ה׳׳נ. ורשב׳
 גבי מב״ח. לפנינו איתא אינו טורף
 ממשעבדי. :רש״ש;
׳ גבי . דלא גבי [אלא] מבני חדי. כו  בא״ד
אלא] מבני חדי כצ״ל. !רש״ש׳ ] 
(כ״ה הכ״ח) נסכא  ד״ה אימא. והימה דאי
. ׳ ׳ מאי שנא נסכא ממיני פרוטוח כו  כו
 ד״ל מ״ש דנהא דקחני כל מה שירצה לוה
 מגטהו נכללו כיה כל מיני פרוטוח דהיינו מעות
 ופונדיונין ואיסרין (לכד פריטי דנחשא) ונסכא
 לא ליהוי ככללי׳ דליסרוך ואימא נסכא. :וש״ש:

 דף קסו ע״א
׳ נםכא בחרי. ן כו  גמרא. זהב בדינרי
 נדרים ד ע״כ ד״ה מיחכי, מנחוס קז ע״א ד״ה
 ולילמא. ;מאייו!
ר על החחחונה. (ר״ה נ ע״כ) ט ש ד בעל ה  י
 חוס׳ ד״ה דאימנו. -לבוש;
ר על התחחונה. עי׳ ח׳ ט ש ד בעל ה  י
 הרמ״א ס״ד עלה ג׳ ד״א ע״א ד״ה והחסונה
 השניח. !ני מהרש״א!

ו עליה. ח״כ חזריע פ״ג ה״ז.  האשה שהי
 ;יפ״ע

. עיין בכריחוח ח ע״א, נדרים ד ד  נכנס לב״
 ע״נ ד״ה וקשרו לה. יחא״נ!
 רשב״ם. ד״ה ספק ה׳ זיבות. וראתה ה׳
. אינו ל״ל דנינחייס ׳ י רצופים כו ״ ם ג  חדשי
 ולאי לא לאחה, לא״כ מפעם ראשון ואילך הי׳
 ולאי חחלח נלה כמו שנחנאל נעלכין (ח.)

 נסוגיא לטועה. אלא שכאוחן הימים ספק לה.
 ורש״ ש ו

׳ ע דאמר התם כו ״ ר ן השאר ו  ד״ה ואי
 כצ״ל וע״ש. -רשייש!
ר עו שי  תוספות. ד״ה אימא (נעמ׳ קורם). ו
ו יודעים  היה >כצ״ל) לנסכא פחותה שהי
. ל״ל דודאי הא דסריך ואימא נסכא היינו ׳  כו
 הפחוחה שבנסכוח (ומ״מ היא גלולה מלינל)
 ולהם היה ילוע שיעולה. !רש״שו
ודע שכ״ה  ד״ה א״ה. והגמרא היה י
. עי׳ נלליס (ל נ׳) ונר״ן ׳  מברייתא אחת כו
 ולא״ש שם ד״ה א״ה היינו רישא. ונראה לכ״ה
 ג״כ כוונח הל״ח כאן. !וש״ש!
י י דאבי י  ד״ה אר״א. דלא קאחי לדחו
 כצ״ל. ;וש״ש!

׳ כצ״ל.  בא״ד. כי ההוא דרב אסי כו
 !רש״ש!

ל כסף לא ן ש ג בדינרי ״ ל . ו  ד״ה לפי
׳ כצ״ל. !רש״שו  ידענא כו
י ז ו אמר ז ן שי ו מד כי  בא״ד. אפ נפשך לו
 כוי. כצ״ל. !ושיישן
 ד״ה נכנס. אבל לתרוייהו השאר וכוי.
 ג״כ צ״ל אכל לחרוייהו השאר עליה חוכה כרישא
 להאי משנה להכא כצ״ל. !מוא״כ:

 דף קסו ע״ב
 גמרא. חנן מחנני. ה״ג טלושלמי ה״ג, ישם
 ל׳ יצחק שאל מלמעלה חנן ומלמטה נט מהו
 ללמל חחחון מעליון חנן ועליון מחחחון נני ולא
 אפשיטא, ועי׳ מה״פ שם. ויפ״ע:

א בכתב. נ״כ יעדן כתוכוח לף כ׳ ע״א  ע״
 תיל״ה ול״י. ורב״פ!
ר. דםבר מראה ר״א מכשי  רשכ״ם. ד״ה ו
ח וללכת בשבילה עד ׳ לטרו  מקום כו
. ורש״י פי׳ שם וכגיטין מראה ׳  אותו מקום כו
 מקום שם תמצאנו. ;רש״ש:
. נ״כ דף ן ת. ד״ה באתרא. ובקדושי ספו  תו
 מט ע״א. ;ר״ש מדםוין

 ד״ה אמר. עי׳ כה׳׳ל. ונ״ל מלכריהס דלא היה
 הגי׳ לפניהם לקמן (כע׳׳כ) שטס ככסכ הוא
 דמצטרפי אלא שנים כע״פ לחור. וכן לעיל מיניה
 אליכא דח״ק כו׳ דאסי׳ שטס ככחכ ול״ג רק
 דאפי׳ שנים כע׳׳פ. !רש״ש!
דאי לך בהאי שטרא כו׳ . מנה דאו ד  בא״
 כצ״ל. ;רש״ש!

. נ״כ ב ע נמי מדחשי מ ש . והכי מ  בא״ד
 לקמן ע״כ. :ר״ש נזוסוין
אי הוה ׳ ו ע נמי כו מ ש . והכי מ  בא״ד
׳ כצ״ל. ורש־יש: ן כו י ד  כששניהם מעי
. ושמיעת ההודאה אין השטר ד  בא״

ל כלל. נ״כ כדעח רמכ״ן ורא״ש. עי  מו
 וו־״ש מדסוי:

ב כעד. ׳ חשו . ומיהו קצת קשה כו ד  בא״
 נ״כ וא״כ הוי כמו שראו כאחד. :ר״ש מזםויו
 בא״ד. לפי שהרבה פעמים היתה. נ״כ
 ומיילי כשאין מפורש כשטר שראה הלואה
 פאחל. ;ו״ש מדסוי!
ב דכחובוח כוי. ״ רושלמי פ בי . ו  בא״ד
 הוא שם כהלכה ל׳ וכן ציין הרא״ש, ולחנם מחקו
 בל״ח וטעוחם הוא מהלש״ל. !:וש״ש.

 דף קפה ע״ב
 גמרא. דשלחו מתם. פירושו ככל מקום
 מא״י לככל, שמא ל״י כחל ראפקוהו מכי
 מללשא כא״י הלך לו לככל, כלאשכחן כלוי [שכת
 נט:] למחמס כיסופא אזל ליה לככל, כי ל״י ולאי
 מא׳׳י היה ולכן נקלא ג״כ כשם המעלה לכי
 כיו״ל, ולפי״ז פילוש עיילוהו, כלומל כני ישיכח
 א״י קלאוהו מננל לשוכ אליהם לא״י ולחזור אל

 מקומו הלאשון שהיה לו נניח המררש שם.
 ו. י עב ״ץ

׳ כצ״ל,  תדע דשלחו חברייא לר׳ ירמיה כו
 ימלח מחם נראה למחוק, וכן ליחא לקמן וכרי״ף
 ורא״ש. !וש״שו
ו אליבא דת׳׳ק. נ״כ עי׳ חיס׳ צטרפ  מהו שי
 ע״א ל״ה אמר וברמב״ן. !1 ״ש מדםוי:
י בן קרחה. עמש״ל ל״ב ע״א. רפ ע!  דר״
. (כחוכוח כ ע״ב) חוס׳ ל״ה נן  לא מצרפי
 ול״י. ולבוש!
ילי לבי מדרשא. ׳ ועי ו לקיים כו שב  ג׳ שי
 לעיל כג ע״כ, כתוכוח ל׳ כא, גלה כג ע״א ל״ה
 לילי גיתוך. !מא״!׳
. ׳  צריכי למכתב במותב תלחא הויגא וכו
 נ״כ כתוכות כ״כ ע״ש כסוגיא. ;מוא״כ

׳ כהב מלמעלה. לעיל ץ מאה כו ז ו . ז ׳  מתני
 קה ע״כ ל״ה פלישי, כ״מ ז ע״כ ד״ה לאית
 כיה, ילף קכ ע״כ ל״ה ה״א. !מאייו!

ו ץ אין ל ר ש ץ מאה דאינון סלעין ע ז ו  ז
. פי׳ הלשכ״ס ליל כעל השטר על ׳  אלא כ׳ וכו
 התחתוגה. וכגמלא ל״א עלה טעם זה אלא
 משמע לאטי לא חילש זאת לק לטעם הכרייתא.
 ונ״ל להכא כלה״ ט נמי ליניהו הכי, לנהיפך
 לליהוי מטכעוח גלולוח מהשיעול לא שטחא
 (יהא ללעיל (קה כי) לאמלי׳ מ״ל פירושי
 קמפלש אינו כפלש״י ככ״מ אלא כפי׳ לשכ״ס
 או פיל״י), אכל לליהוי חסלים שכיחא כפילש״י
 ככ״מ (נא כ׳) כמשנה, וכן כסיפא, ע״כ הכוונה
 על סלעים חסרים שנמסרו שחוח לללך להוציאם
 עליץ נתולת מטנע כלאיתא שם. !ישיש
. נל׳׳פ ממחק ׳ ז ונמחק כו ן דאינו י ז ו  כסף ז
 שם המטנע ההולכת, ומצינו ג״כ (לללכן היה
 לקנן מספל המטכעות הקטנות ולכוללן כמטכע
 הגדולה מהן כדלעיל זוזי! כו׳ לאינון סלעין כוי)
 אין סחות משחים, מ״ל ממחק שקל אחד. וכן
 כסף סלעין לאינון, י״ל לנמחק לרכון אחד דהוא
 נ׳ סלעים כלפי׳ הרמכ״ם נלס״נ לשקלים. וכן
 חפלש כללכוגוס לאולי היה להם גם מטכע פי

 שנים כללכון, ומיושכ כזה הצ״ע לחוי״ט.
 ווש״ש.

 אין פחות משחים. עי׳ מ״ש כ״מ ל ע״כ ל״ה
 רשכ״א. ;יפ״ע!



 הגהות בבא כתרא דף קסז ע״ב ־ דף קעא ע״א וחידושים פג
ף קע ע״א  י

 גמרא. כר״ א דאמר עמ״כ. עי׳ ירושלמי
 גיטין פ״א ה״ד, פ״ב ה״ב וה״ד, פ״ט ה״ל,
 וכאן ה״י. >יפ״ע)
. (גיטין יא י מ וכו ״ ר ג סבר לה כ ״ ב ש  ר
 ע״א) סוס׳ ד״ה רשב״ג. ;לבוש)
ג ב״מ ז ע״ב ״  עדי חתימה ברחי. גיטין ג ע
 ד״ה דאית ביה. (תא״נ!
 רבי אבינא. צ״ל רב אבינא. דעב״ץ)
. פא״מ נ״ב ( ן שאם (כתוב בו י ד  הכל מו
 ט״ס הוא. (1־״ש נודסוי)

. לעיל קכת ע׳׳ב ל״ה ר שכתבו ט ש דה ב  מו
 נשבע, ולף קנל ע״ב, כתובות יט ע״א, ורף כא
 ע״א, ב״מ ז ע״א. (מא״נ׳
צ לקיימו. עי׳ ילושלמי כאן ס״ת ׳ א״  דרבי כו
 ה״ו, לשס משמע לס״ל לרבי צריך לקיימו,
 ועמש״ל קנל ע״ב. דפ״ע)
. עמ״ש ב״מ t ע״א. (יפ״ע) ן  שנים אדוקי
. עמ״ש ב״מ ב ע״ב. (יפ״ע) ן י  שנים אוחז
. ה״נ מוקי לה בילושלמי  בלבדר קמיפלגי
 שבועות פ״ו ה״ב, ומבואר שס רבדיעבד בלא
 מצא העלים מולה רבי דאינו מעכב, וכבסוס׳
 לק׳ ע״ב. ;יפ״ע<

י ז ו וסף הוה מסיק ביה ז  דרב יצחק בר י
. מלוה ע״פ היסה, וריב״י ׳  בר״ א אתא וכו
 איילי לטליל בגלסיה אשתלי הא דפרעיה ר׳
 אבא, אפלע לייק, למפלע לא לייק. רענ״ץ]
. גי׳ הלשב״ם ל׳ ׳ י כו ״  כי הא דרב יצחק בר
 תייא 3ר״י. ;וש״ש;
 המלוח את חבירו בעדים. כתובות ית ע״א
 ל״ה אין צליך, גיטין 3 ע״א ל״ה ממלינת,
 קדושין מג ע״ב, ב״ק מו ע״ב ל״ה שאין,
 שבועות מא ע״ב ל״ה כל מילתא, ול״ה תיובמא,
 ועיין מה ע״ב. (מאייו)
 המלוה את חברו בעדים. עי׳ ילושלמי
 שבועות פ״ו ה״א. (יפ״ע<
ש לו עדים י . ו ג ״  רשב״ס. ד״ה רשב
 שהחזיק בה קנה. נ״ב עיי בתדושי הרמב״ן.

 ;ד״ש מדסוי)

 ד״ה אלא אמר אביי. הכתוב בשם אחר
. כ״ה הגי׳ הישנה וכ״ה גי  ומסרו לזה פלי
 ברש״ל. ומה שנמתק בגליון בשם הרש״א הוא
 שטש עי׳ 3רש״א שכתב כר. ;רש״ש;

 דף קע ע״ב
 גמרא. אלא לברר. סנהדרין כג ע״ב ל״ה
 לרבנן. (מא״נו
. לעיל קסת ע״ג ל״ה . מקצת חובו ׳  מתני
 אגל. ומאי'()

. ה״נ טלושלמי ה״ו.  גמרא. אמר רב ב״ד
 (יפ״ע;

. [ירושלמי] שם וגה״י. ויפיע: ן מן ראשו  מז
׳ לרב. ה״נ גירושלמי שם. ע לי  אי שמי

 ייפ״ע!
. שיהא הלוה י ״ ל ד ״  רשב״ם. ד״ה א
׳ ולא המלוה. נראה דר״ל  בדאגה כו
 דהמלוה לא יצטרך כ״כ לדאוג על שמירת שטר
רש״ש)  סוגו דאף אם יאגד יכתוג לו שוכר. ;
׳ ר׳ . וממאי דהדר לי ן ת. ד״ה ואי ו ספ  תו
׳. ה״נ מדייק גירושלמי, ועמ״ש לק׳  יוסי כו
 קעא ע״א. !יפ״עו
ן דומה לגמרי פ שאי מ אע״ ״ . מ  בא״ד
. כצ״ל גלא וי. (!-ש״ש) ׳  כו
׳ עד ינהו כו י ג דמצי לאטעו . אע״  בא״ד
. הלשון מגומגם, ועמש״כ שם ׳ מ מזיק כו ״  מ
 (מב.) בל״ה ד״ש. ורש־׳ש)
ש אם זה ו ח ן ל ם דההם אי . משו  בא״ד
 דומה למוקדם. נ״ב נ״ל דנכון להיוס משוס
 דב״ד אלימי לאס וקי ממונא, וכסי׳ רשב״ם ז״ל
 בזה. ועוד דהתם אין לתוש אם זה דומה למוקדם
 טון שב״ד בעצמם כותטן אותו ולא יבוא לתתוס
 בשטר מוקדם ע״י שנכשיר זה, אבל הכא כותבין
 ליה עדים הלכך אין להם כת לתסוס מזמן ראשון,
 ועוד שדומה למוקדם וכו׳ כן היה נראה שכך
 צ״ל בתוס׳ ודו״ק. !מרא״כ;

ף קעא ע״א  י
 גמרא. מאי ברייתא. בירושלמי ה״ו ע״ש תני
 ר׳ חייא ומזמן שני קאמר, וכן שמואל ס״ל מזמן
 שני, ועי׳ בה״י שס, ור׳ יותנן מייתי ראי׳ ממ״ש

 והגי׳ שבגליון מהרש״א לל״צ וגס היא
 משובשת. 1דש״ש)
ל דכי האי גוונא. נ״ב משהתזיק ״ צ . ו ד  בא״
 ג׳ שנים. ;ר״ש מדסוי)

 דף קסט ע״א
ן כותבין שתי שטרות. לעיל קסת  גמרא. אי
 ע״ב, ודף קעא ע״א, כתובות קי ע״א. (מאייו;

ף לי כו׳ כצ״ל. ו  ואמר ליה לבע״ח ש
 (רש״ש:!

ן ליה נ י . ומזמנ  רשב״ם. ד״ה והאמר ר״נ
׳ כצ׳׳ל, ומלת  ללוה בדינא ואי לא אתי כו
 כדאמט׳ מיותרת. (רש״ש)
ש בב׳׳ק. ר פ מ ד ד כ ״ מת ב ן שו . כדי ד  בא״

 אולי צ״ל בערכין, והוא בפ׳ שום היתומים.
 ;רש״ש:

. י י ל״צ. לאו מכח הלואה וכו  ד״ה ומשנ
 בכל הסוגיא איתא ב׳׳ת, ומי הכטתו לרטגו
 לאוקמיה בגזל, דא״ל שפיר בב״ת שיש לו ב׳
 שטרות על אביו של המוכר ולא יוכל לטרוף
 מלקותות שלקתי שדה מקנת כסף המוכר
 בעצמו, ויעשה קנוניא עם הלוקת לטרון־ ולתזור
 ולטרוף. ולס״ז י״ל דלגזל לא תיישינן ככל. ובהט
 ניחא למוכית לקמן לאשליות טעות סופר. ואי
 בגזל פשיטא כמ״ש החוס׳ ב״מ י״ל. וראמ״ה)
. ן . במתני׳ בפרקי ׳  ד״ה זאת אומרת כו
 נ״ב לף קע ע״3. יר״ש מדסויו

 דף קסט ע״ב
י ד  גמרא. לא למגבי ביה לא ממשעב

. (ב״ב קסח ע״ב) דשב״ם ד״ה אבל. ׳  וכו
 ;לבוש:

 אחריות טעות סופר. ב״מ טז ע״א. !מאייו!
ך. כתובוס צט ע״ב, קדושין מב  לתקוני שדרתי
 ע״ב, ב״מ על ע״ב. !מאייו)

ר ובחזקה. גיטין יא ע״א ט ש ן ב ו ד י  הבא ל
 ל״ה לשב״ג, סגהללין כג ע״ב ל״ה ורבנן,
 שבועות מא ע״ב ל״ה בל מילתא. ;מא״נ)
. עמ״ש לקמן קע ע״א. ;יפ־ע) ן בשטר ו ד  נ
ד ל ר״א. גבי מלוה שאב ״ . ד״ה א ם ״ נ ש  ר
פרע חובו י ר ללוה ו ב ו ן ש ו דכותבי  שטר
בו שנכתוב לו  למלוה או פרע מקצה חו

. ב״נ לצ״ל. ׳ מ כו ״ ו ר והבא גבי מ ב ו  ש
 ורש״ש)

ף הקרקע מיניה דלוקח הס״ל ר טו . ו ד  בא״
 ומה״ל ותברא והוא ציון על ושובר שבגמרא,
 ולפניו היה הגי׳ ותבלא. והיססת לש״ל לא
 מתוולא. ;דש״ש;
י הלואה הס״ל  ד״ה אחריות. בין בשטר
 ומה״ל דלא כתב והוא ציון בלבדי ר״א וא״ש
 מלת לא, וכ״נ כוונת הלש״ל. 1רש״ש)
׳ מסר לי ן כו ו  ד״ה רבי סבר. שהרי שמע
׳ כצ״ל. (רש״ש)  כו
ש שנים. ל . וגם החזקתי בשדה ש ד  בא״
 לפי מה שפילש לקמן בללשב״ג להיינו רא״ל לך
 חזק וקט כו׳ הלל״פ גס הכא כן. ;רש״ש1
בר ת. ד״ה בעלמא. ולכתוב שו ו ספ  תו
דך. עי׳ ש״ע חו״מ סמ״א סעיף ל׳ ובש״ך  לאי
 סקי״ט שם, ובסימן שה ש״ו, ועיין לשב״ם לעיל
 קס״ח לסוף ע״ב ל״ה בשטלי הלואה. ובחוספוח
 לף זה ע״א ל״ה לכסוב, ועיין מ״ש בגליון שו״ע
 סמ״א שם. :ג׳ מהרש״א)
לך. נ״ב כיון עשה מכאן ואי . שי ד  בא״
 שכחב בשובר שכל השטלוח בטלים לבל מליפקון
 בזמנא דא, ומ״ש לאיכא נעילח ללח, פי׳
 כשרואין בני אדם שהססיד זה חנם. ,;ר״ש מדסוי;.
מ אם יפסיד ״ ו . מ . אבל בשטרי  בא״ד
. נלאה לר״ל אם יחזור וימכרנה למוכר ושוב ׳  כו
 יחזור ויחנה ממנו, והשובל פוסל כל השטלוח
 שיצאו ענ שלה זו ע״ש הלוקח הזה. ולכן גי׳
 לש״ל שמא יססיל פעם אחלח נכונה. ;רש״ש;
. נ״ב ׳ ן כו . או מעות ואם אי  ד״ה דמאן
 ועי׳ בחלושי למב״ן, ולאייש הביאו. יר״ש מז־םוי)
ך לברר קא ״ל דבצרי י קי  ד״ה בחזקה. ו
. כ״ה הלשון בסנהלרין שם, ולכן הגהח י  מיפלג
 הב״ח לל״צ. (רש״ש)
. וכה״ג ׳ ׳ד. כדאשכחן בד׳ אחים כו  בא׳

 בחט בססחיס (קטז.) ל״ה כולו ועמש׳׳כ שם.
 ;רש״ש:

. ע״ע ׳ . כדאשכחן בד׳ אחין כו  בא״ד
 כה״ג זבחים ע״א א׳ ל״ה מי. ;מהרש״מ)

 סשיטא לא צליכא לטחא לה לאיגלושי כוי.
 ע״ש. (בןאריה!
י אינשי כדאמר  ד״ה מפני רעתה כוי. ו
. קמ״ל כלאמרי אינשי, כצ׳׳ל. וכ״ה ׳  כו
 כסוספות יו׳׳ט. (מהרש־יס)
. ן י ן וטוענ רי ז . וחו ׳ י טענתא כו  ד״ה שטר
 נ״ב עי׳ רמב״ן במשנה. !ר״ ש מדסוי)
. שהרי טורח ו ש את שטר י ל ש ה  ד״ה ו
בר. ר״ל ולהשלישו על  היה להם לכתוב שו
 תנאי הזה. ירש״ש)
מ ״ ׳ ע  ד״ה אסמכתא. המבטיח כו
. התוי״ט נתקשה להבין ׳  שיעשה דבר כו
 לשונו ולסוף העלהו בצ״ע. ול״נ דר״ל כגון
 בנידון שלפנינו שמבטיתו שלא יעלה לו המקצת
 למים שנתן עתה לפרעון ע״מ שיקיים התנאי
 להוא סשנוס המוסל ליום הנועל, ור״ל ללא
 היתה הכוונה לק להסמיכו יפה שיקויים הסנאי
 בטלול. ירש״ש)
י. אע״פ שנימוקו  ד״ה ופסיק גמרא וכו
. כמ״ש תוס׳ שבועות ל״ה ע״א. וחת״ם;  עמו
 תוספות. ד״ה אמר. לר״נ דאמר. נ״ב
 התם מעיקרא. !:ר״ש מדסוי;
. פי׳ ׳ ל העדים כו ד. דבשבי  ד״ה מעמי
 לאף אם יבואו העטס שהיו חתומים על השטל
 שנמחק דעידי שחחמו לו שטל כזה לא חיהוי

 אלא מלוה ע״פ, ועי׳ סומים סי׳ מא אוח די.
 ;רש״ש;

ן אוהו. נ״ב כן איחא שי . שהעדים עו  בא״ד
 ע״ב בבדייסא בהדיא כסי׳ סוס׳. ור״ש מרסוי!
א עדים). חא״מ די שמבי י  ד״ה ובא. (מי
 נ״ב ט״ס הוא, וצ״ל שמביא השטל לב״ל לוקא.
 ;ר״ש מדסויו

. על ההיא. נ״ב לף קע ע״ב וע״ש  בא״ד
 כתוס׳ ל״ה אין. !ר״ש מדסויו

 דף קםח ע״ב
 גמרא. נקרע פסול. בחוספחא לגיטין ס״ב
 ה״ב ופ״ז ה״י וכאן פי״א ה״ו הל׳ איפכא נקרע
 כשר נחקרע פסול, וכ״ה טרושלמי גיטין פ״ב
 ה״ג, וסי׳ הס״מ נקלע קורס הכחיבה נחקלע
 אחר הבחינה, וע׳ מפלש להחוספחא ס״ב
 לגיטין שהשיג עליו ופי׳ נקרע מעצמו נחקרע
 ע״י אחרים, וכ״ה נק״ע שם. (יפ״ע;
מו ניכר כשר. נ״ל שו י ׳ אם ר  נמחק כו
 דלשון נמחק הוא אפי׳ ע״י אדם כלשון נקרע
 מסמוך, ולהט שפיל פליך לקמן רכ אחא נ״מ
 וללמא לישומו ניכל ועי׳ חומים [סי׳ מא] אוח
 חי. ורש״ש!

י ׳ בשטר ר חוב כו ט ר אבד ש מ א  מי ש
 מקח כוחבין. לעיל עז ע״כ ל״ה חוזל, ולף ק
 ע״א ל״ה כוחכין, ועיין קעא ע״א, כחונוח נא
 ע״ב ד״ה גט חוב, ולף נה ע״א ל״ה כחוכו,
 גיטין כ ע״א ד״ה איסי, סנהדרין בט ע״ב
 בלא״ש ד״ה הודו. ומא״נ:!
. בילושלמי כאן י אמר אבד שטר  הרי שבא ו
 ה״ה ר׳ עוקבא חני בכחובו׳ רט לוי מי שבא
 ואמל אבל שטלי ב״ל עושין לו קיום חני
 לשבג״א אף בשטלי במלין עושין לו קיום, ופי׳
 הפ״מ אבל שטלי בשטל מקח, וקשה לא״כ
 רשב״ג דאמר אף שטרי במלין משמע למולה
 בשטרי מקח, ומוסיף א״כ הוא דלא כבכאן
 דלרשב״ג אין מקיימי! בשטרי מקח אם לא
 דנמחוק שם בירושלמי חיבח אף. ובענ״ד נ׳
ל קאי על שטלי להיינו שאבל לו שטרי ב״ל ״  מ
 פסקי המינים, וע״ז קאי לשב״ג אף שטלי
 במלין כוי. (יפ״ע)
. וחקרו עדים ש גמי ר פ מ  רשכ״ס. ד״ה ו
 החתומים בו. נ״ב עיי בקיצור ססקי הרא״ש

 סימן כ׳ שכסב עלים שמעילין עליו שנמחקו.
 (ר״ש מרמוי!

. נ״ב ואז ׳ כתוב בשטר . שהי ׳  ד״ה גובה כו
 מועיל הקיום לגבוח ממשעבדי ושלא יוכל לטעון
 פרעחי. סמ״ע. ומל״ה)
ן לו עדים. עי׳ בדבור ן שאי ו כג  ד״ה אבד. ו
 שאח״ז ד״ה בשטרי כו׳ אי נמי כוי, ועי׳ ח׳
 הרא״ש שבב״י סימן מא אוח י׳(עלה ל״ז ליש
 ע״ל), יבש״ן סי׳ מא סקי״א. !גי מהרש״א,
. ן לזה שטר  תוספות. ד״ה אבל. שהרי אי
 נ״ב ומיימ שלא החזיק הלוקח ג׳ שטס וכן מוכח
 לקמן בתוס׳. 1ר״ש מדמוי)
יאמר  בא״ד. שאז אין כותבין זמן ו
. כ״ה גי׳ הישנה ונכונה היא. ׳ כ כו ״ ח א  ש

 בגט משום איסור אשס איש, היישינן שיהיו שדם
 שמות האיש והאשה רסנו בסט עלים. (ראמ״ה!
. ותימה לי והא בפני עדים יתננו ד  בא״
 לה כוי. עי׳ ילושלמי לפ״א לגיטין לאין אלם
 עשוי לקלקל לאשתו טדי שמים. וע״ע שו״ת
 סטם מאירות ת״ב סי׳ סת וסי׳ סט, ועי׳ תוס׳
 גיטין ס״א א׳ ד״ה לא בל הימנו, ועי׳ ב״ח
 אה״ע סי׳ קנא, ועי׳ שו״ח רבנו חיים כהן אה״ע
 סי׳ נט, ועסיס׳ גיטין ג׳ ע״ג סול״ה לאחיוה,
 ועי׳ לא״ש שס הטא ג״כ מלגמ הילושלמי
 הנ״ל, ועי׳ כל״ן שס ג״כ כזה וצ״ל דחיישינן למי
 שאינו כעלה משא״כ ככעלה לא חיישינן, אך
 לסמ״ש מהלש״א כשם סיספוס ישנים צ״ע,

 וע״ע ילושלמי פט״ו ליכמוח ה״ל כזה.
 (מהרש״ס)

 בא״ד. להוציא מבעלה כתובתה. נ״כ כמו
 לפמך גט שוכל. !ריש מרסוי)
 ד״ה שם. ומתניחין גופה לכך דברה
 באלו לפי שכבר הוצרכה להזכירם כצ״ל,
 ועי׳ רש״א. ;רש״ש;
ר ש. ואי אליבא דר׳ אלעז ליחו  ד״ה ו
ך כצ׳׳ל כל״י. (רש״ש<  פרי
. ואומרים דבהוחזק מיירי. נ״כ עי׳ ד  בא״
 לשון חוס׳ כגיטי( לף כל סוף ע״כ. !ר״ש מדסוי:׳
וסף י י דאי אם שנ ד ו ״ ן ב . חוקרי  בא״ד
 היו שם. נ״כ פי׳ כשעח שכוחטן. >ר״ש מדסוי)

 דף קסח ע״א
ד. כחוכוח כ ע״כ כהג׳׳ה ן שהגי ו  גמרא. כי
 אשר׳׳י, ודף יח ע״כ, סנהדרין לכ ע״כ ל״ה
 היכא. (מא״0
ד. נ״כ כרש״י שכועוח לא ע״כ, ן שהגי ו  כי
 וכסוס׳ כ״ק נ״ו ע״א ל״ה פשיטא. ירב״פ)
שי איתתא. ססחים מט ע״א, יכמוס קכ ו  לקד
 ע״א ל״ה מצאו, כחוכוח צה ע״כ כהג״ה
 אשל״י, גיטין כז ע״כ ל״ה ולווקא, כ״מ יט ע״א

 ל״ה אכל, סנהללין מל ע״א, חולין צה ע״כ.
 ומאי׳ נ)

 נדבר ע״ה בהדיה. (יכמוח קכ ע״א) חוס׳
 ל״ה מצאו, (גיטין כז ע״נ) חוס׳ ל״ה ולוקא.

 ;לבושו

 נדבר עם הארץ בהדיה. שמע מיגה הא
 לאסול לקלש אשה על שיראנה כקידושין מא.],
 היינו אפילו על ילי שלוחו שכמוחו לא סגי ליה.
 ויש ללחוח להכא מיימ לליח ליה שליח, וע״ה
 אינו נעשה שליח לאע״ג למהימו ליה אללא
 לחלפיה, אי נמי אינהו מלחחי למחלפא, מכי חזי
 לה ע״ה. ועמ״ש נפנ״נ ונהגהות לפיל״מ
 נמשגה ר״פ חלק. ויעב״ץ:
 במוכר שדהו מפני רעתה. לעיל נ״א וש״נ.
 !;רש״ש;

׳ כצ״ל. !רש״ש)  דניחא ליה לחמוה לקרובי
צ בבודה. עי׳ פי׳ לשנ״ס. ולע״ל נל״פ ״  ל
 שעמלה טל הנותן כמה שנים נולה ללא מצא מי
 שיחפין ליטלה נאריסוח או נחכילות. .:רש״ש)
ג אומר לשניהם. עי׳ לעיל (קסז, נ) ״  ר
 דרשנ״ס גורס שניהס. ;יעב״ץ!
 כי אריא ארבא. נ״כ כלכחינ לונ אורנ הוא לי
 ארי כמסחרים, נקט לישנא לקרא. יר״ג ליפשיץ;
׳ אסמכתא. כ״מ ו כו ש שטר י ל ש  מתני׳. ה
 עד ע״א ד״ה הכא, ודף סו ע״א ל״ה ומניומא,
 וע״ש סח ע״כ ד״ה ד״י, סנהדרין כד ע״כ ד״ה
 כל כה״ג. !מאייו)
 גמרא. ד״י סבר אסמכתא קניא. (עירוכין
 סנ ע״א) חוס׳ ד״ה אמר. !לבוש;
 אסמכתא לא קניא. נירושלמי גיטין ס״ה
 ה״ס וכאן ה״ה קרי ליה עיצומים, ועי׳ חיסססא
 נ״מ פ״א וסליגי אמוראי נזה אי גט אי לא ואמר
 שם ר׳ מנא אע״ג דר׳ יוסי ןהאמורא] לא גני
 עיצומים, מודה כההוא דיהינ נרי׳ גו אומנחי׳
 לגט עצומים משום חיי הכליוח, ולא הוזכר זאס
 כפוסקים. ויפ״ע;
. כה״ג ׳ ו כו נ ״ח מלמד ו י  וכי מאחר שר
 כיומא נ״נ כ׳. !רש״ש)
. (כחוכוס נה ח ״ ט  מתג". מי שנמחק ש
 ע״א) חוס׳ ל״ה כחיג, (כ״ק צח ע״כ) חוס׳
 ל״ה נכחוג. ;לבוש!
 מי שנמחק שט״ח. לקמן קע ע״ג ל״ה אין,
 כחוכוח כ ע״א ד״ה ול״י, ג״ק צח ע״ג ל״ה
 נכתוב. (מא״נ;
. נ״כ ׳ ג מאי טעמא כו  רשכ״ם. ד״ה ה״
 וגירסת כה״ג [כהל׳ הלואה] והכעל נותן שכר



ר קעי ע״א וחידושים  פד הגהות בבא כתרא דף קעא ע״א - י
 תוספות. ד״ה חסודי. ואם לא מצא שום
 להיפרע. צ״ל שום דבר להפרע. [וכ״ה
. ייעב״ץ! [D50״ 

לא לימא ואני . דהלכחא כרבא ו ד  בא״
 קבלן. צ״ל ״ולא לימא ואני קבלן דהלכמא
ר״ש מדסוי:  כרבא״. רש״ל ע״ש. ;

 דף קעד ע״א
. נ״ב צ״ל רבה בר ד  גמרא. רבה בר חנה כ
 בר חנה, דרבה בר חנה לא הי׳ תלמידו דר״י
 ואדרבה הי׳ גדול מר׳ יוחנן כמ״ש הרשב״א
 בחידושי קדושין דנ״ט ע״א, ובהך מימרא גופי׳
 בב״ק ובב״מ ובכסובוח ובגיטין ובסנהדרין

 [ובכורות] בכולהו גריס רבה בר בר חנה.
 (מל״הו

. ׳ מ ששנה כו ו״ח כ״ ר בר בר חנה ארי  א״
 כצ״ל, וכ״ה בכה״מ המצויינים. (רש״שו
. ה״נ ׳ מ כו ר יוחנן כ״  ארבב״ח א״
 בירושלמי ה״ס בשם תמן אמדן, ובירושלמי
 סגהדדן פ״ג הי״ב משמע לפי׳ הפ״מ דפסק
 ר׳ יותגן כרשב״ג גס בראיה אתרונה, ועמ״ש
 סנהדרין לא ע״ב. ויפי׳ע)
ג הלכה כמותו. לעיל לה ״ ב ש מ ששנה ר ״  כ
 ע״א ד״ה ומ״ש, ברכוס יז ע״ב ד״ה רב שישא,
 עירובין סא ע״ב ד״ה הדר, יבמות סא ע״א ד״ה
 מגע, גיטין עד ע״ב ד״ה הא קמ״ל, ודף עב
 ע״א, ע״ז בא ע״ב ד״ה מ״ט, ודף לב ע״ב ד״ה
וע׳  הלכה, סנהדרין לא ע״ב ברש״י ד״ה ערב(
 מ״ש), מנתות לא ע״א רש״י ד״ה ערב. (מא״נ<
. (ע״ז סג ע״א) מיס׳ ׳ ו ואני נוחן כו  תן ל
 ד״ה ואינו. :לבוש;
׳ ויתן ביד. גיטין מט ע״ב ד״ה  ואני נותן כו
 בקבלן, ע״ז סג ע״א וע״ב ד״ה ואינו תושש,
 סנהדרין לג. ומא-נ!
 סלקיה רב חנין. לא מצינו דין זה מפורש
 במשנה, ולא בשום מקום אתר בגמרא, אלא טעה
 בדבר משנה חוזר, יטעה בשיקול הדעת מה
 שעשה עשוי וישלם מביחו, למר כדאיח ליה ולמר
 כדאיס ליה, אבל לקנוס אח הדיין בהורדה
 ממינויו ומכבודו לקסח סרנסחו (שבודאי היה
 קצוב לו די מחסורו מן הצבור בעד עסקו
 בדייטחא) זו לא שמענו, ב״ ש בהאי גונא דליכא
 דתכיס בהך מילתא כרב חנין, צ״ע מ״ט ענשיה
 כולא האי, ואע״ג ד״ל בדוחה, דהוי ליה נשא
 ונחו ביד, וגברא אלמא דליכח לאפוקי מיניה
 למטה (ואפילו לא הד אלמא, לא מסריה בידא
 דגברא דלא מצי ליה לאשסעויי דינא בהדיה),
 ודייגא לא הוה ליה מידי לשלומי מביחיה, להט
 קנסיה כה״ג דלא לילפו מיניה ולא ליפוק מיטה
 חורבא חו זימנא אחריחא. (י עב ״ץ)
׳ ויתמי. לעיל ה ע״ב  פריעת ב״ח מצוה כו
 ד״ה ואפי׳, ודף לג ע״א ד״ה אמור, וע״ש קנז
 ע״א ד״ה מצוח, כחובוח פו ע״א, ודף צ ע״ב
 ד״ה כסובה, גיטין מב ע״א ד״ה יום, ב״ק ח

 ע״ב ד״ה בדיחמי, ודף לט ע״א ד״ה ורי״א.
 ו מאייו)

פ פריעה ב״ח מצוה. נ״ב יעדן לעיל ״  אר
 ל״ג ע״א ברשב״ס ובחוס׳ ד״ה אמור רבנן.

 ורבייפו

 אימר צררי אתפםוהו. (ב״ק לט ע״א) חוס׳
 ד״ה ור״י, (ב״ב לג ע״א) חוס׳ ד״ה אמור.

 (לבוש)

׳ אלא ד כו  רשכ״ס. ד״ה תן לו. מסו
. וקבלן דכחובה דלקמן ׳  שליחותיה דהאי כו
 ע״כ אינו מסרש כמ״ש הרמב״ס בסי״ז מהל׳
 אישוח ה״ט שא״ל הנשאי לזה ואני נוחן כו׳ דשם
 לא שייך דשליחוחיה קעבדא אלא יפרש כמש״כ
 זקינו רש״י בגיטין (מט ב׳) ובערכין (כג ב׳)
 ובסי ביאור הנ״י כאן כוונחו בשם הרשב״א ע״ש.
 והחוי״ט ל״ד בהעחיקו דברי הרשב״ם והרמב״ס
 יחד ואין זיווגם עולה יסה. ורש״ש)
ש תן לו. נ״ב דהא ״ כ . ו ׳  ד״ה בר מתן לו כו
 הלוהו ואני נוחן לא הוי קבלן לרב הונא, ובהלוהו
 ואט קבלן פשט ר׳ יצחק דהוי קבלן. ;ר״ש מדסוי •
עבד מצוה. עי׳  ד״ה רב הונא. יתמי בני מי
 ש״ך חו״מ סימן ל״ט סק״ב ד״ה אך הרמב״ן
 ובדברי שאחדו. !גי מהרש״א)
. ג״ב דף קעו ע״א, ׳ ״ל לקמן כו . דקי ד  בא״
 וצ״ע דשם ססק ר״פ כן דמלוה ע״פ גובה מן
 היורשים, לכן נ״ל דר״פ שם מייד בגדולים,
 ודבד רשב״ם הן לאמח דקי״ל כרב הונא בדה
 דר״י כאן. !ר״ש מדסוי;
דאי אם אין לו . דו  תוספות. ד״ה מיקמי

 ע״א ד״ה אמר, ודף קסח ע״ב ד״ה אבל, ועי׳
 קסט ע״ב ברשב״ס, יבמוח קטז ע״א ד״ה למאי,
 וד״ה מאי אמרח, וד״ה אוחיוח. ;מא״0
ך להביא ראיה. (יבמוח קטז  אביי אמר צרי
 ע״א) חוס׳ ד״ה למאי, (ב״ב עז ע״א) תיס׳
 ד״ה אמר, (קסח ע״ב) חוס׳ ד״ה אבל. ;לבוש!
 נקיטא ליה. צ״ל נקיט ליה. (יעב״ץ׳
ל ו ד ׳. נמצא לאחד שם שנים הג  מתג,
 פרוע. ק״ל דהא יש כאן ס״ס ססק שהסרוע
 אינו שלו ואח״ל שלו שמא הוא הקטן. ולדעה
 האומרים דס״ס הוה ברובא, יקשה מכאן לרב
 דאזיל גס בממון אחר הרוב. ועוד יקשה לו דאס
 היה לאחד שנים ולאחד אחד נימא דאזלינן בחר
 רובא דנשחלם אחד מהשנים. ולזה י״ל דהרי
 הספק הוא על האנשים מי משניהם סרע,
 ועמש״כ לעיל(צג בי). ולכאורה י״ל משום דהכא
 הוה רובא דחלי במעשה דהיינו הפרעון, עי׳
 רפ״ג דבכורוח בגמרא. אך ז״א אלא אם
 המיעוט הוא ממילא בשוא״ח אבל היכא
 דחרוייהו ע״י מעשה אזלינן בחר רובא כדמוכח
 בכ״ד. (רש״ ש •!
. נ״ב יעדן מנחוח ד בעל השטר  גמרא. י
 ק״ח ע״ב וק״ט ע״א, בספרי קדמונים
 בחידושיהם למס׳ גיטין ח׳ ע״ב. ורבייפ;
ל לגבי ספרא י  רשב״ם. ד״ה זימנין דאז
. מלוח מה ו נ י דע מה ששנ ו ׳ והוא אינו י כו  ו
 ששנינו נמחק. ונ״ב מש״ה שגיגו כצ׳׳ל, וכן הגיה
 החומים סימן מ״ט סס״ק ו׳ יעוש״ה ובב״ח
 ושייך שם ודו״ק. (ר״ב רנשבות:
ודע. עיין ש״ך סמ״ט . והוא אינו י ד  בא״
 סיף ס״ק יי. (ג׳ מהרש״א!

. כמו שדה אדום. ד ש לי כ י  ד״ה שדה ש
 נ״נ בסרשח וישלח. יר״ש מדמי!
י התם. נ״נ עי׳ סמ״ע חו״מ סי׳  ד״ה ומשנ
 מג סקכ״ג, דדכדו צ״ע דמכאן מוכס להיסוך
 מדכדו, ועי׳ ש״ך שם ודו״ק. ירי״א חבר׳

 דף קעג ע״כ
׳ לאשה פרע מן הערב כו  מתג•׳. י
 בכתובתה. לעיל מז ע״א ד״ה קנלן, ודף קעד
 ע״ב. כתובות קנ ע״א ד״ה אלינא, קדושין ז
 ע״א ד״ה מדין, גיטין ג ע״א רש״י ד״ה כיון,
 ודף לז ע״א וע״ש מט ע״ג ד״ה בקבלן, וד״ה
 אנא, כ״מ כ ע״א ד״ה ש״מ, ע״ז סג ע״ג ד״ה
 מדין, ערכין כג. ומאי•(!
 והא מעשים בכל יום. כ״מ טו ע״כ, ודף סו

 ע״כ, ועי׳ סז ע״ב כתוכות ס, ודף צז ע״כ.
 (מאייו;

 ידירנה הנאה. (כ״מ כ׳ ע״א) תיס׳ ד״ה
 ש״מ. ;לבוש!
 גמרא. ורהב רעיך כצ״ל מלא יו״ד, עסרש׳׳י
 טומא שם. (רש״ש!
 אסמכחא ל״ק. עמש״ל קסת ע״א. (יפ״ע)
מר הא מעשים  אמר ליה רב אשי לאמי
 בכל יום דאסמכחא לא קניא וערב
 משתעבד. נ״כ טפי הו״ל למפרך דהא ילפינז
 מקרא דערכ משתעכד ותקשה לר׳ יהודה דס״נ
 דאסמכתא לא קניא, ונ״ל דלזה כוון הכ״ת תו״מ
 כסי׳ ר״ז כמש״כ דמהש״ס מוכת דהא
 דאסמכתא לא קניא אינו אלא תקנה דרכנן, אכל
 מה״ס אסמכסא קניא, והא דאמר אמימר דלר״י
 ערכ לא משתעכד היינו האידנא דתקנו רכנן
 דאסמכתא לא קניא גם ערכ אינו משתעכד, ולכן
 לא סדך רכ אשי רק ממעשים ככל יום. ועי׳
 גש״ך שם גסי׳ רז סקי״ת רתמה על הכ״ת דהא
 גערג דמשתעגד הטעם משוס דגההוא הנאה
 וכוי, ואכן לענ״ד כוונה הכ״ח כמו שכתגתי
 כעז״ה וראייח הכ״ח כרודה הוא. ומיהו מדכד
 המרדכי ככ״ק רפ״ד משמע אדרכה להדיא
 דאסמכחא לא קניא מה״ח ע״ש דהטא ראי׳
 דגט שטעה ונדר אינו נוהג אסמכחא מיעקכ
 אטנו ע״ש, ומיהו מדכד ר״נ שם כמרדכי
 מכואר אדרכה להיסך כדכד הכ״ח וצ״ע.
 וכחדושי הארכחי כזה כעז״ה. (חש״לו
ן נכסים ללוח. כירושלמי ה״ח ״ א שאי  בד
 מוקי לה ר׳ יוחנן כשיש נכסים ללוה ועכ״ז כאמר
 ממי שארצה אפרע יסרע מן הערכ וכאין נכסים
 ללוה גס כלא אמר ממי שארצה על הערכ לשלם
 ורשכ״ג ס״ל דאף כאמר ממי שארצה לא יפרע
 מן הערנ בשיש ללוה נכסים. דפ״ע;
לו אני מקבלו  רשב״ם. ד״ה תנה כאי
 בידי. צ״ל כאילו אני מקנל. [ועי׳ הגהוח
 הכ״ח]. (יעב״ץו

. רב אסי מוקי ׳ ן כו לי ן פסו  ד״ה המוקדמי
 לה. נ״כ להא דחנן כוחכין שטר ללוה אע״ס
 שאין מלוה עמו. !ר״ש מדפוי)
י הקנאה . רב אסי מוקי לה בשטר  בא״ד
 כצ״ל. (רש״שו
בר  ד״ה אבל. למאן דאמר אין כוחבין שו

 הבא מודה. עי׳ ש״ך סמ״ג ס״ק כ״ט.
 ג, מהרש״א:

 דף קעב ע״א
. לעיל י ׳ תרי שטר ומא דקניתו כו  גמרא. י
 קסח ע״ג, כחוכוח כא ע״ג ד״ה האמר, ודף פט
 ע״ג, וע״ש צט ע״א, גיטין פ ע״א ד״ה כי, ג״מ
 ח ע״א ד״ה אף, ודף טז ע״א, סנהדרין לג ע״א
 ד״ה חיישינן. ׳מאייו!
 כי קיימיחו בהיני. (כתובות כא ע״ג) חוס׳
 ד״ה האמר. ולבוש!
׳ להוציא ן כו ו וסף בן שמע . י ׳  מתני
ח. לקמן קעג ע״א ד״ה והכא, וד״ה  שט״
 שטרו, יכמות קטו ע״א ד״ה דלמאי, וד״ה מאי,
 כתוכות כד ע״כ ד״ה אמגה, ודף צד ע״כ, ועי׳
 קג ע״א ד״ה אליכא, גיטין כד ע״כ ד״ה כעדי,
 ודף ס ע״א ד״ה ושם. ומאיינ)
 יכחבו כהן. (כתובות כד ע״ג) תוס׳ ד״ה
 אמנה. [א״ה עיין שו״ת מוהר״א ששון סי׳
 ככ]. ולבוש)
פ לויתי ממך. כירושלמי ״ ב  גמרא. אני פ
 ה״ו נזכר מזה וכא מעורכ נעטן אתר, וצ״ל כה״ז
 שם לענין שהם על אתרים יכולים להוציא כלק׳
 ע״כ דל״ח לנפילה. (יפייעו
. שהרי פרע לי ר אשי  רשב״ם. ד״ה א״
ר זה. כצ״ל. (רש׳׳ש; ט  המותר וקרעו ש
. ד  ד״ה קח לך עבדים. דבההיא חזקה כ
 נ״ג סוס׳ דף יג ע״כ כחכו דמיירי שאין מוצא
 להשכיר. (ר״ש מדסוי)
. אני החזרתיו לך. עי׳ ן  ד״ה אינן יכולי
 ש״ך חו״מ סמ״ט סק״י. !ג מהרש״א)
ו פרוע. נ לו ידעינן שאי . אפי דו  ד״ה עבי
 נ״ג עי׳ גחדושי הרמכ״ן. !ר״ש מדסוין
נו פרוע. חימה ׳ ידעינן שאי  בא״ד. אפי
 דאכחי איכא למיחש שמא יפרענו אח״כ ע״י
 שוגר. ולע״ד י״ל דהכא מייד שהלוה לפנינו
 ומודה שלא פרעו וידע להזהר ככחיגח השוגר
 אס יפרענו אח״כ. !רש״ש!

 דף קעב ע״ב
ש י ט ש אשכח דתניא ג  גמרא. נפק דק ו

. סוספחא גיטין פ״ז ה״ו. ׳ ו עדים כו  עלי
 !מהרש״ם)

ומא דנפיק בי׳  אלמא היום ההוא י
 משמע. נ״כ לכאורה למ״ד משוס כח אחוחו
 א״ש אלא למ״ד משוס פירוח קשה, וע׳ כש״ג
 הטאו הכ״ש כאה״ע סי׳ קכז ס״ו, וע׳ כטס
 מאיר. !מל״ה!
 ניחוש לנפילה. לעיל קסז ע״נ ד״ה וליחוש,
 ינמוח קטז ע״א ד״ה למאי, כחונוח צנ ע״נ
 ד״ה דינא. (מא״נ!
. עיי כש״ע אה״ע נן  לנפילה דחד לא חיישי
 סימן קנכ סעיף י׳ וכסמ״ע סמ״ו סק״א, וע״ש
 כחומיס וכקצוח, ועי׳ ש״ך חו״מ סימן סט
 סקט״ז. וגי חהוש״א)
. עי׳ כהרכ המגיד ׳ נן כו ישי  לנפילה לא חי
 פי״כ מהל׳ גירושין, ועי׳ חומים וקצוח החשן
 רס״י מ״ו כדין אם איכא מיגו אס יש לחלק גס
 לרכא כין נסילה דרכים ליחיד. (מהרש״מ!
 רשב״ם. ד״ה דלמא א״ש. וכי היכי דר׳

ר כו׳ כצ״ל כל״י, וכן כולן וכן כחוס׳.  אלעז
 ורש ״ש1

׳  תוספות. ד״ה מינך. וכן ההיא כו
ן(יח.). עמש״כ שם ונשמט שם י  ובשנים אוחז
 ציון להחוס׳ שלפנינו. (רש״ש!
. נ״כ לע״ד צ״ל ״או״ מ ״  בא״ד. ״אלא״ ש
 ועי׳ למטה ד״ה אכל כו׳, וא״כ א״צ להגהח
 רש״ל. (ר״ש מדסוי)
 ד״ה עידי. דבעי למכחב מהיום. עיין כס׳
 קצות החשן ס״ל סק״כ. !גי מהרש״א!
. . פירכא דר״א (בהלואה) ׳  ד״ה אבל כו
 חז״מ וג״כ צ״ל כלאי הט. (ר״ש מדסוי)

 דף קעג ע״א
 גמרא. אותיות נקנית במסירה. לעיל עז

 ר׳ יוסי וכן יפה לו ולא יוגרע כחו. ונ׳ דמ״ש
 כה״ז אח״כ חני לא דמי אימח שטר גדול לאימה
 שטר קטן, הוא שייך לסוף ה״ו, ולחרץ למ״ד
 מזמן ראשון דכמה גרע כחו, וע״ז אמר לא דמי
 כו׳ וזהו ההורעח כח להמלוה. (יפ״ע)
. (כתובות נו ע״א) סוס׳ ף לפורעו כו  כדי שי
 ד״ה ר״י. (לבושו

. לעיל קסט ף לפרעו כו ׳ שי בר כו ן שו  כותבי
 ע״ב, ודף קעב ע״א ד״ה בעלמא, שבת עט ע״א
 ד״ה ת״ק, כתובות טז ע״ב ד״ה כותבין, ודף כ
 ע״א ד״ה ואוקי, וע״ש נו ע״א ד״ה ד״א,
 וד״ה כששוגרתה, ודף פת ע״ג ד״ה הוציאה,
 וע״ש פט ע״א ד״ה כותכין, ודף צט ע״א ד״ה
 א״ה, קדושין מג ע״א, כ״מ יז ע״כ ד״ה אמר.
 (מא״0

ר מאוחר. ר״ה כ ע״א ט ו בשבת ש מנ  שז
 ד״ה לשטרות, גיטין פ ע״א ד״ה כי יתטתא,
 סנהדרין לכ ע״א ד״ה תיישינן. :מאייו:
. כירושלמי  כשהכשרתי בזה הכשרתי
 שטעית ס״י ה״ג הל׳ ואם הכשרסי, ושם הוון
 כעון מימר מ״ד פסול משום מוקדם ומ״ד כשר
 משוס מאותר אלא מ״ד פסול משוס זיוף, ופי׳
 הס״מ דאינו מקוים ודותק. ונ׳ דהזיוף היינו
 דחיישי׳ כמאותר שמא יכתוכ שוכר דגכה אח״כ
 כהמאוחר, והאי אס הכשרחי ג״כ הכונה כככאן
 דדוקא כזה הכשיר דמוכח מחוכו כפי׳
 הרשכ״ם. (יפ״ע:
 רשב״ם. ד״ה ת״ר. כמו במקומות
י החמה. צ״ע מה הזקיקו ש ד ן ח  שכותבי
 לכך. ;יעב״ץ;

 תוספות. ד״ה אלא. והכא אע״פ שלוה
׳ ן כו מן ראשו ר מז ט  מצוה כו׳ לעשוח ש
 כצ״ל. (דשיישו
׳ דהוא אמר אבד ל כו ״ י  ד״ה כותבין. ו
׳ כצ״ל. ;ושיישן נן כו ישי י וחי  שטר
ן כתוב להדיא כך ע שאי מ ש  ד״ה שאם. מ
 אלא ג׳ בניסן. כלומר כך כתוב כשטר כשלושה
 כטסן שחל טוס תמישי, ורש״ל מגיה לפי מאי
 דמסקי סוס׳ ואור״י. (יעב״ץ׳

 דף קעא ע״נ
בר. (סוטה ז ע״כ) ן כוחבין שו  גמרא. אי
 רש״י ד״ה ש״מ. !לבוש;
בר. י לטעמיה דאמר כוחבין שו ״ ר  ו
 (כתוכות פת ע״כ) תוס׳ ד״ה הוציאה. !לבוש)
 אכוליה כתבינן. עי׳ מור וקציעה תו״מ סי׳
 נד. (יעב״ץו

 הב לי זוזי. כתובות סה ע״א, ודף קי ע״א.
 (מא״נ;

ש מלוה. הוי מצי למימר  אין עבד לוה לאי
 לא דמי, אי אמרת אין כותטן שוכר ודאי יאכל
 הלה כהיחר וחדי, אכל אי אמרת כותטן משו״ה
 לא טמא יאכל הלה וחדי, דא״כ גזלן הוא ולא
 נחשדו סחם ישראל על כך, אע״ג דאמריגן לעיל
 (קסה אי) רוכן כגזל, היינו אכק גזל, ולא דוקא
 רוכ ממש אלא רוכ הנכשלים נכשלים כעוון גזל
 (ולגט שאר עכירוס רוכא הוי), מ״מ מעיטא
 היא, ולמעוטא דרשעים לא חיישיגן. אלא
 דעדיסא משני ליה, דאסילו כאחרא דשייט רמאי
 טוכא, (כפומכדחא ונהרדעא מרש [חולין קכז.]
 אחרא דהט רבנן), אפ״ה ליח לן למיחש לחקנחא
 דלוה כמקום הססד מלוה, וחו דכהחר נמי זמטן
 דאכל הלה וחדי, וכי אמרח כוחכים שלא יחושו
 עוד לשטר סרוע כלל, לא הלווה ולא המלוה כי
 יסמכו על השיכר, דכואו לשהוח שטר פרוע,
 ולאחר זמן ישכח דבר הפרעון וכחיכח השוכר
 ויאבד מן הלוה, והמלוה ימצא שטרו ויחשוכ
 שעדיין לא נסרע. וזה דכר מצוי גם ככשרים
 (וכמש״ל [קע.] בעובדא דר׳ אבא), או ימצאוהו
 יורשיו יישבעו שבועח יורשים דגנו בו בלא
 יודעים. (יעב״ץו

ש מלוה. נ״ב משלי כ3.  עבד לוה לאי
 ;ו״ש מדסוי;

. לעיל קס ע״א ד״ה מקושר, ן ח מאוחרי ״ ט  ש
 כחוטח ב ע״ב ד״ה דילמא, ב״מ דף עב. 1מא״נ;
 ובתבינן תברא. (כחוטס סט ע״א) חיס׳ ד״ה
 ש״מ. ;לבושו

 לא בזמנו כתבנוהו. עי׳ ירושלמי גיטין פ׳
 בחרא ה״ז דבעי למכחב האיחור מפורש. ;יפ״ען
ד אם לאו  רשב׳׳ם. סד״ה לא נחלקו כ
. נ״ב הד״א, ורש״ל לא כ״כ. ד  ודייה ונפיק כ



 הגהות כבא בתרא דף קעי ע״א ־ ח* קעי ע״א וחידושים פה
 ד״ה דבר. דילמא היינו מיניה. במסכת
 ניטין דף נ׳ מסיים בדברי עולא שנאמר בחוץ
 מעמוד כו׳ מה דרכו של איש להוציא כוי, ועי׳
 בריטב״א קדושין בדף י״נ ע״ב כמב דלמ״ד
 שעבודא לאו דאוריימא סברא הוא לגבי מזבודמ
 וא״צ לרבוי מקרא. ;ג׳ נזהרש״א)
לו אמר בהדיא הכי לא הוה . ואפי ד  בא״
׳ בצ״ל. ה־ש״ש) ר כו  דיוקא דשפי
. אע״פ דכתב ליה אחריות. נ״ב  בא״ד
 יעדן גיטין דף נ׳ גמרא אע״פ שכתב בו שבמ
 וסוס׳ שם ד״ה כיון. (רב־׳פ)
. כל לשעבד ו רייתא לא י . דמדאו  בא״ד
 עיין קצות סימן ל״ט סק״א דף כ״ג ע״א ד״ה

 ועיין בתוססות כו׳ ועי׳ בפ׳ הנזקין כו׳.
 ;גי מהרש״א)

דע רבי מאי קאמר. נ״ב עיין לא י . ו ד  בא״
 ביאורי דברי רשב״ס היטב בפני יהושע תלק ד׳
 בתדושיו לת״מ סימן ל״ט, וכ״כ בסדושיו למס׳
 ב״ק י3 ע״א בתוס׳ ד״ה אנא כו׳. (ר״ב רנשבורג)
ל מי. נ״ב יעדן תוס׳ ב״ק י״א ״ י  ד״ה אינו. ו
 ע״ב ד״ה כגון, ולעיל מ״ב ע״א תוס׳ ד״ה מלוה
 ע״ס. ;רב״פ)

ש לקלא ולגבייה. מלת ש . אינו ח ד  בא״
 ולגבייה נמתק. וג״ב לגבייהו. (ר״ב רנשבורג׳
ש לקלא לגבייה ש ו . ואינו ח ד  בא״
׳ כצ״ל, ועי׳ לעיל (ר״ד מב)  דלקוחות כו
 ובב״ק (ר״ד י3) בדבריהם. 1רש״ש<
. ולגבייה דלקוחות לא תקנו. עי׳  בא״ד
 קצות סימן ל״ט סק״ו. >ג• מהרש״א)
פי לקוחות הכא. ג דעדי ׳ אע״  ד״ה לא כו

 נ״ב משוס דלית ליה קלא למלוה על פה.
 >ר״ש מזסוי)

. ן ורשי ג דאינו גובה מן הי ״ ע א . ו ד  בא״
 נ״ב למ״ד שעבודא לאו דאורייתא ומשוס נעינת
 דלמ בסט הלווין בלבד מקנו במלוה בשטר שיגבו
 והסם ליכא מלוה. !ד״ש מדסוי;
ורשים ם קלא גובה מן הי משו . ו ד  בא״
וים מן הלקוחות שלא הנעל דלה הלו  ו
 כצ״ל. !רשי׳ש)
. נ״ב צ״ל ן י ו  בא״ד. שלא הפחח דלת הלו
 המזיקין, עיי סמ״ע סי׳ אי. יר־ש מדסוי)
רש התם. נ״ב י פ מר כד . דבעי למי ד  בא״
 בדף י״א ד״ה כגון שעשאו אפומיקי. (רב״פו
מר כדפרישיח התם. נ״ב . דבעי למי ד  בא״
 ר״ל דשם בסבו דלאו דוקא במכר גובה אלא גס
 מיממי גובה כל שגובה מן הלקומוס ומ״ש אלא
 כגון כו׳ ועמד בדין כו׳ הוא עטן בס״ע לפרש
 מ״ש שם כגון שעשאו אפומיקי כוי. >רי״א חבר,
ם תפיס . מספקא לרבי אי משו ד  בא״
 דמיחשב למוחזק כצ״ל. (רש״ש!

ן. נ״ב לע״ד . ואי הויא מעשה בית די ד  בא״
 יש כאן ט״ס וחסרון, ומ״מ כוונמס למ״ש הר״ש

 בסי׳ דמסכח שביעיח משנה ב׳ ע״ש.
 ;ר״ש מדסוי)
י ידי אלא ככתוב הו . ואי לא מי ד  בא״
׳ כצ״ל. !רש״ש)  טעמא כו
ן ם נעילת דלה בפני הגזלני  בא״ ד משו
 כצ״ל. (רש״ש!
ש מן הלקוחות. נ״ב דהא בהדיא ״ כ . ו ד  בא״
 אמריגן המוכר שדהו בעדים גובה מן הלקוסוס.
 (ר״ש נזדסויו

. עיין קצות סימן  ד״ה דייתבי. וחימה אמאי
 ל״ט סק״ו. (ג׳ מהרש״א)
ל עי ד היה ממיתו וקברו מו ו ש ה . ש  בא״ד
׳ כצ״ל, ועמש״כ לעיל(קלה ב׳). !רש״ש)  כו

 דף קעו ע״א
פ גובה ״  גמרא. אר״פ הלכחא מלוה ע
. לעיל לט ע״ב ד״ה י בב״ד ״ ׳ הוחזק כ  כו
 ליס ביה, ודף ט ע״ג ד״ה דאם, וע״ש קנט ע״א
 ד״ה ולימרו, ודף קעד ע״א ד״ה ואם, ועי׳
 ברשב׳יס ד״ה ר״ה, יבמוס צט ע״א ד״ה כסב,
 כתובות מט ע״ב ד״ה הוא, ודף לס ע״ב ד״ה
 יש בגר, ועי׳ צה ע״א ד״ה התס, ודף צו ע״א
 ד״ה יתומים, ועי׳ ע״ב ד״ה גכסי, קדושין יג
 ע״ג ל״ה אע״ס, ב״ק ת, ול׳ קד ע״ב ד״ה
 מלוה, וע״ש קיא ע״ב ל״ה ואם הגיס, ב״מ טו
 ע״א ד״ה כשעמד, ודף סא ע״א ל״ה יכין,
 גיטין ג ע״ב ל״ה וגובה, ודף נ ע״א, ערכין 3
 ע״א ברש״י, ודף ז ע״א ד״ה אמר, מנסות גת
 ע״ב ל״ה וא״ד, בכורוח מח ע״א ד״ה ודכ״ע.

 דף קעה ע״ב
מ ״ ד  גמרא. הרוצה להחכים יעסוק ב
ע בתורה יותר מהם והם ן לך מקצו  שאי
. לכאורה יפלא מה זה ׳ בו ן הנובע ו  כמעי
 שחלק ה׳ חכמה יחלה ובינה נורעח לליט
 ממונוח יוחל משאל חלקי החולה, הלא הכל
 מלועה אתל ניתנה, ונם לקלוק הלשון לנקיט
 שאין לך מקצוע בתורה, אין לו פירוש. אך יתכן
 כזה עפמ״ש בשם העיקרים שאו״ה ישתקו עלינו,
 לאיך יתכן שע״י שאלם ילמל דיני נזקין יקנה
 כזה שלימות הנפש ע״י רכריס פתותיס כאלה
 (וככל הכיתי על קלקלם כאורך לעיל עג כ׳
 ככאוליס למאמלי לככ״ת), וכעכול זה היה
 מחכמתו יחי, לגלוח מסחלי החכמה כחלק הזה
 יומר מכשאר מלקי המורה, למען יסכר פי לוכלי
 שוא, כי ע״י מלק הגזקין א״א לכא לילי שלימומ,
 יען כי הוא לק מקצוע וחלק חוץ, אשל אין זה
 עיקל שיכא אלם לילי השלימוח. לכך נחן ה׳ כינה
 יחילה כחלק הזה, למען לאוס כי כולם מלועה
 אחד ניחנו, אשר לא כעיט כשל יחזה, וכי ישיגו
 עי״ז השגח חכמה הנפלאה, וילע כי יל אלה״י
 עשחה זאח, ח״ש הלוצה להחכים וכוי, כי כל״מ
 יולמה שהוא רק מקצוע כעלמא, לזאח כחלה הזה
 מליק ה׳ כלכה משסע חכמה העליונה גהיוח
 כמעיין הנוכע. יעיוי שמואל׳.

. לעיל קעכ דו ו כתב י  מתני׳. הוציא עלי
 ע״א, יכמוח ל ע״כ ל״ה כחכ ככסכ ילו. !מא״״
 גמרא. אמר עולא ד״ה. עמ״ש כ״ק ח
ען י פי י  ע״א. !

׳ גבו קרקע. לעיל דא דאורייתא כו עבו  שי
 מכ ע״א ל״ה מלוה, ולף קכל ע״כ ל״ה גכו,
 וע״ש קכה ע״א ל״ה לטעמייהו, וע׳ ע״כ ל״ה
 ואין הככול, כמוכומ קכ ע״א ד״ה כמנאי, וד״ה
 אליגא, ל״ה ו ע״כ ל״ה יורש, קדושי[ יג ע״כ
 ל״ה אמל, גיטין מח ע״ג ל״ה אין נסלעין, ולף
 נ ע״א ל״ה כיון, ול״ה א״ל, ג״ק יא ע״ג ל״ה
 כגון, ודף יג ע״א ל״ה אגא, וע״ש יל ע״ג ד״ה
 כיחמי, וד״ה ש״מ, ודף מג ע״א ד״ה ונוקמא,
 וע״ש קל ע״כ ד״ה מלוה, כ״מ ד ע״כ ד״ה אין,
 ולף כו ע״כ ל״ה יצאו, שכועוח לז ע״כ ל״ה
 ואין, עלכין ז ע״א ל״ה מיחכי, וד״ה אמל,

 זכחים ה ע״א ל״ה מצינו, ככולוח נא ע״כ.
 ומא״נ)

. (כ״כ הי) צ״ל קכה ע״א ש לו  גבו קרקע י
 חוס׳ ל״ה לטעמייהו. !לבוש)
דא לאו דאורייתא. (כ״ק יל ו ט שעב ״  מ
 ע״כ) חוס׳ ל״ה כיממי. (לבוש)
פ גובה כו׳ ״ ׳ מלוה ע ל כו ׳ ׳ רשב ו״ ח ו  די
ן מן הלקוחות. חמוה להא מחניחיו בי  ו
 אומלח ע״י עלים גוכה מנכסים כנ״ח. ואולי י״נ
 דאינהו מפלשי לטעמא לממטתין משום
 דטענינן להו שפרעו(עמש״כ לעיל(מכ.) כד״ה
 ל״ש) ואינהו מיילי כנווט לאין משש פרעון כגון
 כגו זמני׳ עי׳ לעיל (ה.). או אפשל לאינהו
 קאמרי מלין חולה. אח״ז מצאמי כמוס׳ לי״ל
 כקלושין (יג כ׳) למשכש להו לספרים וגריס

 גוכה מן היולשין ולא מן הלקוחוס ע״ש.
 !רש״ש)
ן מן הלקוחות. ג״כ כמוס׳ לי״ל קלושין בי  ו
 לף י״ג כסכ לצ״ל הגילסא ואיט גוכה
 מהלקוחות. !רב״פ)
דא דאורייתא. (שכועוח לז ע״כ) ו ט שעב ״  מ
 חוס׳ ל״ה ואין. !לבוש!
 אמר ר׳ אילעא. נ״כ כעלכין שם הגילסא ר׳
 אילאי. !מל״ר!)
. (עלכין ז ע״א) חוס׳ ל״ה ן ד בדי מ ע ש  ב
 אמל. !לכוש)
ו טריפה. א ש ע ר אדא בר אהבה ש ״  א
 נלאה לאזיל לטעמיה למוקי כה״ג כרייחא
ך עליה החם ד  למייסי כגיטין(מג.), אכל לכא פ
 לאין כוסל משחלם לאחל מיחה וכעשאו טלסה
 ליכא כוסל, וה״נ איכא לאקשויי אלכאן לאי
 כשעשאו טלפה פשיטא לפטול מכופל וגם
 השול סטול ממיחה כלאיסא ככ״ק(מכ:). ומיהו
 כאן י״ל למח אח״כ ולכך ל״פ עליה רכא כלהחס
 ע״ש. !מצפ״א)
מי אמר רבה. דכמאן  רשב״ם. ד״ה ו
ן דמי. ע״ש כפי׳׳נ ד בחיי אבוהו ב ע ש מ  ד
 ללשונו שס מדויק יותר. ;רש״ש)
. דאמרי החם כו׳ יהו י לטעמי  ד״ה ומשנ
 כצ״ל. (רש״ש)
ג דמיניה . אע״  תוספות. ד״ה גבו
. נ״כ רש״ל מוחק זה. יר״ש מוסוי) ( די י  (מי

ר נמי במתנתו. ז ר חו ז . דאי חו מ ״  ד״ה ש
 היא מימרא דשמואל לעיל(קנא.) וההגה שכד״ח
 טעוחא. ורש״שו

 דף קעה ע״א
י שלא להשביע  גמרא. ה״נ אדם עשו
 א״ע. ר״ל שלא יהיו אומרים עליו שהיה עשיר
 כ״כ ולא פיזר כחייו לצדקה וכיוצא, וכעין זה פי׳
 הנ״י. והרש״ל נדחק כזה. ;רש׳יש;
 שלא להשביע. עי׳ ירושלמי כ״ק פ״ו ה״ז
 מעטן אריסיה דכר זיזא, וכ״ה כפ״ז לשכועוח
 ה״ב !יפ״ע!
. עמ״ש כ״ק ן ורשי ג מן הי פ א״ ״  מלוה ע
 קל ע״כ. ויפ״ע)

 הא דמקוים. נ״כ יעדן חוס׳ ליש גיטין.
 (רב״פ<

 אמר תנו קיימי׳ לשטריה. (כ״מ יג ע״כ)
 חוס׳ ל״ה הא. !לבוש:,
מר דלא פרעיה. וכגליון נרסח  איכא למי
 רש״ל ליכא למימר דסרעיה. ג״כ וגרסא לילן
 ניחא טיסי כמ״ש סוס׳ ל״ה חזר. !ר״ש מדסוי)

מ שהודה. סנהדרין כט ע״כ ל״ה כך. ״ כ  ש
 (מא״0

מ. עמש״ל קנא ע״א. (יפי•!!) דברי שכ״  ו
׳ בע״פ. לעיל ד׳ . המלוה בשטר כו ׳  מתני
 מכ כרשכ״ם, ודף מג ע״כ כרשכ״ס, כחוכוס כא
 ע״א ד״ה הוציא, וע״ש כו ע״א ד״ה הרי זו,
 ודף סט ע״א רש״י כד״ה גדולה, וע״ש קא ע״כ
 ל״ה חייכ, גיטין יא ע״א וע׳ יח ע״א, ל״ה מה,
 כ״מ יז ע״א ל״ה שככל, שכועוח מה ע״כ ל״ה
 כשטל, ככולוח מח ע״א ל״ה ולכ״ע. !מא״0
ם. (בכורות מח  גובה מנכסים משועבדי
 ע״א) סוס׳ ל״ה לכ״ע. (לבוש!
. נ״ב יעדן תיס׳ גיטין ג״א ן די עדים גובי  על י
 ע״ג ל״ה או דלמא, וסוס׳ כ״ק י״ל ע״כ ל״ה
 ש״מ לוה ומכל. 1רב״פ)
י עדים גובה. ירושלמי האשה גתרא ה״ז. ״  ע

 :יפ״ש

נן מכלל. ואי משום  דשב״ם. ד״ה ופרכי
 טעמא. לאע״ג לסוף פרק המדיר לית ליה
 לשמואל מצוה לקיים. י״ל היינו גמסנה, אגל
 סלעון לכלא״ה נמי איכא קצת מצוה יולה
 שמואל למצוה לקיים, ועל זה תי׳ לשכ״ם ללא
 היה ליתן להם על אתל מותו. ולשון מסט׳
 משמע אסי׳ כשהוא גוסס מתנים הכנים לאז
 חיוכ הפלעון תל על הכניס ומ״מ אין עדין
 מצוה לקייס לכדו על שמח ממש, ועסוס׳
 קדושין ע״ה ע״כ. (מת״ס;

׳ ל ליתן כו ״ ׳ לא ה ם כו . ואי משו ד  בא״
 עד לאחר מותו. משמע לנוחטס דקאמרי
 מ״ש היינו מיל, א״כ מאי סדך מהא לאמרי

 למלוה ע״פ אינו גוכה מן היולשין וצ״ע.
 (רש ״שן

. דמצוה לקיים. נ״כ יעדן חוס׳ לעיל  בא״ד
 קמ״ט ע״א ל״ה לקא. (רב׳יפ<
׳ ל דלא דמי כו ״ י ת. ד״ה ורב. ו ספו  תו
לא  אבל מצוה להן ליחן מכח מלוה ו
. עי׳ ירושלמי ׳ ן לו אלא כו  מטעם אחר אי
 ס״ו רגיטין ה״ה ולא יחנון ליה משוס חורכ כו׳
 משום מחנה כו׳ וצ״ע, וצ״ל רהחם אמר סחס
ג  ולא אמר כחוכו, ועי׳ לעיל קל״ח, וחו״מ ד
 ס״ח ולו״ק. ומהרש״ם)
 ד״ה הא דלא מקוים. בהא נמי לימא
ע כוי. נ״ל לד״ל כמקדם גמי כו׳  שלא להשבי
 או אולי לכצ״ל כלכליהם לסי׳ המהלש״א לא
 מחויל כעיט. (דש״ש;
׳ היינו דטפי נ כו  ד״ה חזר. והא דאמר א״
 מסתבר כוי. כה״ג כחכחי כמגילה (ג כ׳)
 כל״ה ולאחוחו, והכאחי עול לוגמא לזה
 מסנהררין(ל״ל נה) ע״ש. ורש״ש)
׳ שיחו מודים אחרי ל כו כו מ י ״ מ . ו ד  בא״
׳ כצ״ל. ורש-ש. ם דקנין כו  כן שטעה משו
מר . אבל הבא לא בעי׳ למי  ד״ה ודברי

. נ״כ עי׳ ליש לף זה כחוס׳ ל״ה ורכ. ׳  כו
 1ר״ש מדסוי)

. נ״כ כ״ג לש״ל, [ ן  ד״ה המלוה. [מדרבנ
 והיינו למ״ד שענודא לאורייחא.

ן כתובים דהוה כמלוה  בא״ד. אע״פ שאי
פ כצ״ל, ומלח משוס למחוק. !רש״ש; ״  ע
׳ ן האשה כו ו מז ׳ ו . אלא טעמא כו  בא״ד
 כצ״ל. (רש״ש<

ל הערב כו׳. מה שנמחה כו ן י  נכסים שאי
 כגליון כשם רש״ל מלח שאין, אינו מונן ונרש״ל
 נלאה ליש ט״ס. !רש״ש)
. נ״כ כצ״ל, וכ״ה כפסקי חוסי. ן . שאי ד  בא״

 דף קעד ע״ב
יל לא ן דבתר ערבא אז ו  גמרא. נכרי כי
נן לצדדי כו׳. עי׳ שו״ח כיח אפרים ישי  חי

 ח״מ סי׳ ו׳ כאמצע החשוכה מ״ש כזה.
 ;מה רש״ ם;
 והא ידירנה הנאה חנן. ה״נ כירושלמי ה״ט
 עוכלא כה״ג ופסק ר׳ אחא כרשנ״נ לירירנה
 הנאה. ;׳פ״ע<
 איגלאי מילתא דכהן הוה. אע״ג למצי
ו למכתכ חנאה כגיטא, ד  לגלושי על תנאי, ולא צ
 אלא יהיכ לה על תגאי שנא תתזול אליו, וכן הוא
 לא ישוכ אליה עול, וכל כי האי גוונא למתנה,
 שמא לא היה יכול להעלים מסט העליס שיגלו
 סולו. אי נמי אם היה מתנה עמה על מנת שלא
 תשוכ אליו, היה מתילא שמא את״כ כאמת לא
 תאכה האשה ללכת אתליו עול. ואם ילצה לתלות
 התנאי כו כעצמו אולי לא תאמין כו האשה
 להתגלש על תנאי כך שתילא פן לא ישוכ אליה
 עול, וכעל כלחה לא יוכל לגלשה, כי אז תגלה

 היא סולו, גס לא החן לו מאומה מכחוכחה.
 !יעב״ץ;
ר בנכסין כו׳ כצ״ל, א עצה למכו  זה המשי
 וכ״ה ככה״מ שהוכא זה המאמר. ;רש״ש;
. לסמש״ל קלז ע״כ ג ר בנכסים כרשב״  למכו
 כשם הירושלמי כאן פ״ח ה״ח, כחוכוס ס״ט
 ה״א הוא להירושל׳ כרי ע״ש. :.יפ״ע)
 בר מערב דכתובה. כ״מ יכ ע״א ד״ה הטוען,
 כחומת ק ע״א ד״ה ל״ש. (מא״0
 אין אדם עושה קנוניא. כחוכוח צכ ע״כ ד״ה
 לינה, גיטין כ ע״א ל״ה ואס יש, כ״מ יג ע״א,
 ולף כ ע״א ל״ה ש״מ, שכועוח מכ ע״כ, עלכין
 כג ע״א ל״ה אלא. !מא׳ינ)
 אין אדם עושה קנוניא על הקדש. עי׳
 עלכין כ״ג א׳ חל״ה אלא הא. !ג׳ מהרש״א)
ל הקדש.  חזקה אין אדם עושה קנוניא ע
 עי׳ קצוח החשן סי׳ רנה סק״ג. (מהרש״ם)
 שלא להשביע את בניו. ג״ק ח ע״ג ל״ה
 דינא, סנהללין דף כט, עלכין ככ ע״ג ד״ה ואס
 אמל, וד״ה ואין מעמידן, ודף כנ ע״א ד״ה
 אלא. (מא״0
. ותובע ׳  רשב׳׳ם. ד״ה היוצא מתחת כו
 את היתומים. נ״כ עי׳ כחמשי למכ״ן הוכחה
 לזה. ;ר״ש מדסוי)

. נ״כ ללשכ״ם למסלש ׳  ד״ה אינו גובה כו
 מלסייהו לל״פ ולכ הונא לוקא כמלוה ע״ס,
 קשה להא הכא איכא שטלא. וצ״ל לס״ל כלמכ״ן

 לכסכ ללגמ עלכ לא הד שטלא ועי׳ כסוס׳.
 !ר״ש מדסוי)

 תוספות. ד״ה ואם (כע״א). והא דאמר
 מצוה. נ״כ יעדן לעיל לף קנ״ז ע״א ויעו״ש
 כסוס׳. !רב״פ)
] במלוה על פה. לו . דהיינו [אפי ד  בא״
 נ״כ כצ״ל לע״ל ללא כהמהלש״א, ועי׳ כשו״ע
 סי' ק״ז יק״ח. 1ר״ש מזסוי)
ן לא י ׳ כי אם מטלטל . ובמקום כו ד  בא״
. כצ״ל כלא ו׳ וכ״ה כמללכי שהמא ׳  כייפינן כו
 המהרש״א. (דש״ש;
לא כייפינן. נ״כ צ״ל לא וכ״מ . ו ד  בא״
 כמהלש״א. והטעם עי׳ כסוס׳ לכחונוח דף פו
 סוף ע״א ל״ה סליעס. !ר״ש מדסוי)
. ובלא הדרה. משמע לס״ל לא״צ  ד״ה אטו
 לשלם כלא הלרה, ולעד״ג דאס ככר גרשה א״י
 לעככ ממונה על שילול הוא, ואם איגו לוצה
 ללול למה חססיל, לאיהי לא מחייכה כמ״ש
 החוס׳ ערכין כ״ג. (ראמ״ה)
ירי באבא ג מי ״ ב ש ר  ד״ה בר. ומילתא ד
. עי׳ מה שהקשה המהרש״א. ול״ג ללק״מ ׳  כו
 להא עלכ אע״ג לאיה לי׳ לא משתעכיר,
 ולאוקמי כקכלן זהו לותק. (גם לא״כ לתנס כתכ
 כלהוה ליה ואישסלוף ללמסקנא לאיירי התוס׳
 קכלן אף לל״ל מישתעכיל. ואולי להמהלש״א
 אינו סוסס ללוחק לפלש עלכ ללשכ״ג להיינו
 קכלן לכן כמחטחין לס״פ אמר כן ננס אלא
 איזהו ערכ כו׳ הלוהו ואני נוחן לך. ולר״ח לעיל
 הוא לשון קבלנות), וכערכין לא כחכו החוס׳ כן
 אלא לחלץ המקשן מלוע ל״ס כל הט פירכות
 אמחניחי! ע״ש. (רש״ש!



 פו הגהות כבא בתרא דף קעו ע״א - דף קעו ע״כ וחידושים
 ד״ה והלכה. ונראה לר׳ דחנוק נמי דהכא

מטעמא דאלימא כו׳ כצ״ל.  בשטר ו
 רש׳ ש,

 דף קעו ע״ב
׳ בהאי הנאה. מטין ד כו ״ ב  גמרא. ערב ד
 נ״ב ע״ב ד״ה הלכה. ;מאייר
ר ט ש . ואם כתב בתוך ה  רשב׳ים. ד״ה ה״ג
׳ כ״נ לצ״ל. .:רש׳ ש!  קודם חיתום כו
ר לאחר ט ש  בא״ד. ואם כחב בחוך ה
. עי׳ ׳ ת גובה מנכסים כו ו  חיתום שטר
 בשו״ת הרשב״א מ״ג סי׳ שסב, ועי׳ הגהת בית
 שאול על המשניות. ומהרש״םו

 ל״א לכל מד חתם וכהמסקנא שם דר״ל משר
 כלל דד׳ יומק לפרט, ופי׳ הפ״מ קשה. ,יפ-ען

 ארבב״ח אמר דבי יוחנן. בירושלמי כאן
 ס״פ ר׳ יסא בשם ר׳ יוחנן. ,יפ״ע!
ש כוי. כה״ג בברכוס ״ י פ שקילס ר  אע״
 (לו.). ורש״שו

ל אף בחנוק. ה״נ א ע מ ש  חלוק היה ר׳ י
 בירושלמי כאן ס״ס. !יפ״ע<
ל . לעי ׳  רשב״מ. ד״ה אמר רב פפא כו
. נ״ב דף קעד סוף ע״א. (ר״ש מזםוי;  פירשהי

ת. ד״ה משעה. כדאמר ר׳ יוחנן ספו  תו
׳ כצ״ל. ,:רש׳ש; ן כו ן בגיטי א בי ״  דאמר ר

וצא לאחר חיתום. כחובוח קב ע״א  ערב הי
 ד״ה אליבא, גיטין נ ע״א רש״י ד״ה כיון.

 ומא״נ)

לו כשר. עי׳ גליון הש״ס ירושלמי  ושאי
 שבועוח פ״ה ה״ד שהעיר מהא דכסובוס כד
 ע״ב אני פלוני כהן וציין לחשובה ואיגו אחי,
 ובענ״ד פלוני כהן הוא ענין הבא דרך אגב
 ומעורב בעיקר מלחא שהיא ההלואה, אבל שאילו
 הוא ענין בפ״ע י״ל דע״ז מסהדי, ועיי בבלי
 גיטין פז ע״א דר״ל ס״ל דל״מ וי״ו למשוי כלל,
 ובירושלמי שם פ ״ט ה״ו ובשבועוס שם לר״ל גם
 שאילו לכל חד חסם וא״כ הוא איפכא דל״ב וי״ו,
 וגכון לגרוס כהא״נ בק״ע שם דלר״ל גם ושאילו

 אמר רב פפא. נ״ב יעדן סוס׳ כחובות דף
 מ״ט ע״ב ד״ה הוא ואשתו. •ידני•פ:
. (יבמות צט ן ורשי פ גובה מן הי ״  מלוה ע
 ע״א) חוס׳ ד״ה כתב, (כתובות מט ע״ב) תוס׳
 ד״ה הוא. ;לכוש!
 כדי שלא תנעול דלת. (ב״ק קד ע״ב) חוס׳
 ד״ה מלוה. ילבוש)
. בירושלמי יבמוח ס״ג ה״ט גיטין י  הוחזק כת״
 ס״ט ה״ג מבריח דמיירי מחגי׳ בהוחזק דבלא
 הוחזק גס מבנ״ח לא גבי, ועש״ק יבמוח שם
 דהבבט ס״ל דא״נ לומר סרעחי גגד כח״י
 והירושלמי ס״ל מאמן. .-יפ״ע!
 רא״א. עמש״ל קע ע״א. (יפ״ע׳

 הגהות וחידושים למפדשים שנדפסו כפוף המסכת
 דף קטב ע״א

עוטא ׳ סמוך ההוא מי ל כו ״ י . ו  בא״ד
׳. לא יאכלו בתרומה כו  למחצה נקבות ו

 ויאכלו. .מהרש •ם:

 דף קמג ע״א
׳ י כו ״ ר ׳ ונראה ל  בד״ה אין לך מר כו
ן כו׳. עי׳ נודע אי ל ד״ל דכל הקישו ״ צ  כ
 ביהודא מהד״ח חו״מ סיס״י מ3. ומוורש״ם.

 דף קנז ע״ב
על זה כחבו  בד״ה גובה את הקרן וכוי. ו
. ואין אלו אלא י לו כתב לו דאיקני וכו  ואפי
 דברי חימה. ועיין ב״ח שי׳ קטו סעיף ב׳ ודבריו
 נכונים ע״ש, וצ״ע במהרש״ל, וא״צ שוס הג״ה
 כדבריהם. והמעיין יבחר ותראה שדברי הן
 אמח. ותפא״ש:

 רי״ף

 דף א ע״א
נא מתנות  נמוק״י. ד״ה הכל. דכתיב ושו
 יחיה. עי׳ לקמן ברי״ף דף קס״א כ׳ מ״ט
 דרשב״ג כוי. .ג• מהרשי׳א

 דף ב ע״א
 חידושי אנשי שם [אות בין. כאן חסר
ץ לרוח רביעית הא אם גדר ו ר ׳ פ ן כו  לשו
. כצ״ל. ימל״ה:• ׳ ן אותו כו יבי  רביעיח מחי

 דף ב ע״ב
 בעה״מ. ד״ה מחני׳ המקיף. כתוב שם:
ו וגדר. ש רוחותי ל ש  המקיף את חברו מ
ר שהוא ד ן ג ר אח החיצו ד ן שג ש כגו ו ר י  פ
ן הפנימי הניקף, ובמקום שנהגו בי  בינו ו
ע לן במתניתן מ ש ר בבקעה, וקא מ ו ד  לג
ן ר בינו ובי ו ד ן אותו לג יבי ן מחי  שאי
ר מארבע רוחותיו  חברו עד שיהא שמו
. אמר אברהם: זה הוא חמה גדול שאין ׳  וכו
 כמוהו, שאם הס יכולין לטף זה אח זה לעשימ
 גדר וחמצין כיניהם כאוחה ששנינו ן דף קז א]
 ומקכל עליו חריץ וכן חרץ וכו׳, ובחושפתא
 [כ״מ פ״יא ה״ין כופין כני הבקעה זה אח זה
 לעשוח ביניהם חריץ ובן חריץ, וכל מקום שנהיו
 לגדור הוא כמו שכתב ועכשו שהקדים למה
 יססיד. וכתכ בסוף לסלוגתיהו דרבי ייסי ורבנן
 בקס דינא והדר דינא הוא, והיא פלוגחא דרבי
 אבא ודכי ירמיה ביכמוח [דף לז כ] והחס הוא
מן י  מהדר לאוקומי פלוגתייהו כאדמה ו
 דכחוביח ןדן< קט ב], ודחו להא מינחא ולא
 אוקמוה אפלוגתייהו דר׳ יוסי ורבנן, אלמא ליח
 [לוכתאין דההוא פלוגחא הכא כלל. ומאי דפריש
 דהמקיף את חברו יכו׳ בגדריס שבין החיצון
 לפנימי הוא, אינו. דאס כן כשגדר אח הרביעית
 שהיא פרוצה לרשות הרבים מה היעיל לעצמי
 ולא כלום. ואס חאמר בשכבר הקיף עצמו מבחוץ
 אס כן זה שוטה גמור הוא ילמה יגדיר הרביעית
ד שדותיו השמוכומ  כנגד האמצעי יגדור מג
 לדרך ויהיה שגור לגמרי רטש ןמכנגדן האמצעי
 ויאכלוהו זאכיס, ולמה קראו אומו כגמרא ןב״ק
 דף כ ב] זה נהנה וזה לא חשד, הרי חשר ממון
 ותשר דעח הוא. סוף דכר הרוצה לעמוד מ
 הוכן השמועה יבא ויסמוך על שלי, כי הארכחי
 כל הצורך. ועיקר הדבריס הללו לא על היזק
 ראייה ולא על כוחל גבוה ד׳ אמות, אלא על גדר

 נאמנוח המגו שיש לו. וכזה אשכחן בפרקין, והיא
 שברא אחרח משברח הש״ך. אמנם נראה שאף
 המהרש״א שובר כן כמ״ש הש״ך, וכן משמע
 לשון החוש׳ בפשיטוח שלא זכרו מז׳ שנין כלל.
 אבל כוונתו י״ל לפי הי״מ שהביא הרשב״ש
 דבאמת טעמם כן, ומאי דקאמר הש״ש אבל אכל
 ו׳ שנים, היינו שהביא עדים, דחו לא מצי טעין
 שלקח בתר הט מלוקח, דא״כ הוחזק גזלן ענ
 שדה זו וחו לא מהימן. והי״מ כחבו לענין ולא
 בפשט שוגיח הגמ׳. זה נ״ל בכוונח מהרש״א
 וצדקו דבריו, ועי׳ רמב״ן. ;ומוקי הגרי״ב)

 דף מט ע״א
׳. שני. צ״ע להחוש׳ ר״פ כ כו ״ ר כד  בד״ה ו

 הזורק בגטין דע״ז א׳ ד״ה וכדר״כ יע״ש.
 !מהר״ץ

 דף מט ע״ב
ז מאי מייהי ״ פ ל ע ד ״ צ ׳ ו א״ח כו ד ו ״ א  ב
 מדרב הונא כוי. עי׳ שואל ומשיב מהדורא ג׳
 ח״ג שי׳ כב שהאריך בביאור כל דברי מהרש״א
 בזה. !:מהרשיימ!

 דף נג ע״א
 בד״ה נעל. עי׳ מהרש״א, והאמה נראה בזה
 דהנה באחין שחלקו ל״צ למימר לך חזה וקני
 כמ״ש החוש׳ לעיל >ג.) ד״ה ר׳ אשי, וצק״מ,
 ומעיקרא אמרו נגד קושיה רשב״ס דנגר לא
 שייך כפניו, ע״ז קאמרי דכאחין שחלקו שייך
 שפיר בפניו, וזהו לס״ד משא״כ למסקנא. דוק
 היטכ. תמוקי הגרי״ב:

 דף םב ע״א
ן כוי. עי׳ מהרש״א מ״ש, וסיים  בד״ה כמי
 ויש ליישכ. והנראה כזה אחרי שהכיאו כד״ה מצר
 כו׳ בשם ד״י מה שהקשה על הרשב״ס, נשמע
 מזה שדעחו לפרש דלאו מצר רק מזרח ומערב
 ולא יותר. וכע׳׳כ להצילו מקושית החוש׳ דא׳׳כ
 לרכ אשי לא יקנה רק חלם א׳ במזרח ותלם א׳
 כמערב. צ״ל כמ״ש הרא׳׳ש מושר טוכ כשלא
 מצר לו אלא כ׳ מצרים כו׳ דאז ודאי קונה כל מה
 שכין ב׳ המצרים, ט נחכוון להצר, ולא כחכ מצר
 הצדדים. אכל היכא דמצר ט מצר אחד מן
 הצדדים ודאי נתכוון לשייר כו׳ ע״ש, ולזאח
 בכמין גאס, מכעי שפיר אס נחכון לקצר מ״ל,
 או דלמא מחמה דלא מצר לו מ המזרח ומן
 המערב לבד. ש״מ דכונחו רק לחלם מן המזרח
 וחלם מן הדרוס, ומיושב קושיח המהרש״א
 והבן. ׳:נמ־לי רורי״ב

 דף םד ע״פ
ל כוי. עי׳ ״ ׳ והא צ  רשב״ם ד״ה אלא כו
 מהרש״א. כונחו להקשוח רק על הרשב״ס
 דאמאי לא הקשה ג״כ אף לר״ע. אבל לפי האמח
 והחי׳ של הרשב״ס, גם זה לק״מ, דבזה לא פליגי
 ר״ע ורבנן אס דריסח בור ושדה חשוב יוחד
 מדריסח טח, וכמו לרבנן בדעח מוכר, כמו כן
 לר״ע בדעה לוקח. ובעיקר קושיחו י״ל דלר״ע
 מוכח שפיר דשוין המה דרישה ביה ודריסח
 שדה, דאי עדיף ל״ל רישא דסיפא דלר״ע אחיא
 בק״ו מרישא דרישא, רק דאפשר לומר דרישא
 דשיפא איצטריך לדמן דר״ע, וא״כ יהיה עיקר
 הקושיא מרבנן, לזאח הקשה הרשב״ם בפשיטוח
 יותר. ובתירוצו יתורץ הכל ולק״מ, והבן בזה ט
 נכון הוא. !וחוקי הגרי״נ •

 פרק ־
י ״ רו ע  משנה יא. (קעג.). המלוח את חבי
ש המשנה כך ו ר פי  ערב לא יפרע. ו
רו לא יפרע בהן [החילה]  המלוה אח חבי
 כצ״ל לדעתי. ויעב״ץ;

 מהרש״א

 דף ב ע״א
. י ן כולה וכו ת. ד״ה השוחפי ו ספ  תו
. דברי תימה הם, ׳  ומכות מנזיקין הן וכו
 דהא דאמרינן נזיקין חדא מסכת היא ד״ל שלשה
 בבוס, וכן פרש״י ס״ק דע״ז, והט אמרינן
 במדרש, כלים ל׳ סרקים ונזיקין ל׳ פרקים וכוי,
 אבל שבועוח ומכוח ודאי מסכחוח באפי נפשי הן
 וק״ל. תפא״ש

 דף ז ע״א
 ד״ה היינו. עי׳ מהרש״א מה שהקשה. דש
 לישב משוס דלכאורה איך מוכח ממעשה השני׳
 דאיירי דלא אישחמש אלא חיבנא כוי, וצ״ל כמ״ש
 הנ״י דאל״כ מאי קמ״ל בזה. ע״כ להורוח נחן
 זה הרבוחא. וא״כ שפיר היינו יכולין לומר
 דמקשה על הך דלעיל ל״ל, וחי׳ הגמ׳ דבדלעיל
 שמעינן זה. אע״ג דקאמר שם לא מחדר כו׳ גם
 בשני׳ קאמר לא מחדר כו׳ רק מחמח יחורא אנו
 לומדים זה. ולכך בחט הסוס׳ ולעיל איצטריך,
 וא״ש וזה פשוט. ומורי הגויב:

 דף ח ע״ב
. עי׳ ( ׳ ד תי׳ דהכא כו עו ו  ד״ה אכפיה. (
י  מהרש״א מה שהקשה. ויש ליישב משום דאי ר״
 בר׳ שמואל מייד ג״כ כה״ג. א״כ מאי אחי
 לאשמועינן דאינו רשאי למשכן, הלא ברייחא
 מפורשה היא דאין ב׳׳ד של מטה כו׳. ודיוקא
 דר״י הוא מדכתב על כל כו׳, להורות אף גבי
 צדקה דהוה מצוה. הלא בל״ז אינו רשאי כדאיתא
 ככרייתא. וכע׳׳כ דר״י מיימ אף היכי דקכילו כו׳
 או כדכריס, ומש׳׳ה הוצרך לתרץ דאמיד כוי. ודע
 מש צדקה דרשאי למשכן, כגון אס נדר
 וכדאמרינן כסיך כו׳ וממשכנין עליו דאזהרה
 לב׳׳ד, אבל הברייתא לא מיידי מזה דא״כ מאי

 שררוחי׳ וכנ״ל, וע׳ בחי׳ הרמב״ן.
 ;נוווקי הגוי״ב!

 דף טו ע״א
י שי אגדוח. ומשום הכי לא מיחז דו  בחי
 כשיקרא שהרי לא היה אומרה בשעת
 בחיבה כו׳. עי׳ חשו׳ סט יהושע ח״ב אה״ע
 סי׳ סד בזה, ויש להבין איך אמר הקב״ה וימח
 שם ועדיין חי, ד״ל לפמ״ש החוס׳ במ״ק כ״א
 א׳ ד״ה דאי וכו׳. גס י״ל לפמ״ש בירושלמי
 רפ״ג דע״ז ופני משה דבצמה כל החושים אינם
 כטלים אלא הדיבור, א״כ י״ל שכבר מח משה
 אלא שלא היה יכול לדבר ולומר כלום. ;מהוש״מ!

 דף לא ע״א
 ד״ה אבל. עי׳ כמהרש״א. לכאורה כוונה
 המהרש״א לפרש קושיח מכ״ס דיהיה נאמן
 כמגו שאכלה ז׳ שנים, אכל היט שטען שלקח זמן
 מה מקודם אינו נאמן משוס דהיה לו להזהר
 כשטרו כיון שמיחה. ולזה כתכ דקושייתס אינו
 רק סרשכ״ס. וכן הכין הש״ך כח׳׳מ סי׳ קמ״ו
 והשיג עליו ע״ש. והדין עמו כי י״ל לאחר שראה
 שיש לו מגו לזאח לא נזהר כשטרו וסמך על

 פסקי תוספות
׳ בצד עבדות. ד״ל ך כו י  סי׳ נה. שבת שי
 מצוה דלשנת יצרה שייך כר. !יעב״ץ;
 סי׳ צט. בית. צ״ל וכיס [והד״א עם הסי׳
 הקודם]. !יעב-ץ•
 סימן קטו. מחלוקח ר״ח וגאונים עם
 הרשכ״א אס יוכל לומר ללוקח לאו כעל דכריס
 מדי אח. שם סוד״ה הנ״ל. (מהוש״מ;
נן קלא כו׳. כדרכנן  סימן קכ. לא מבטלי
 מבטלין גם כדאיח ליה חקנחא. שם. (מהוש״מ)
 סי׳ קעז. והוסיף לה. ר״ל הוסיף על נדוניא
 מעוח כעין, מוסיף הוא על כרחו, (ושום כמגה
 הוא פוחח חומש), ויש גס מן סוספח רצוני
 שעשה לה מנדכח לכו ואהכמו אומה. (יעב״ץ;
 סימן רמג. אין אדם מקנה כו׳. דלא
 כרשנ״ס. יווהרש״םו
לא [ברשוח לוקח] ו ז  סי׳ רםט. אי יוקרא ו
. צ״ל. ;יעביץ׳ ׳ אי וכו  ו
 בא״ד. מדלא. צ״ל מוכל. יעב״ץ;
ל. צ״ל איני נוטל. ;יעב״ץ;  סי׳ רצ. אני אטו
. צ״ל כשכמ. (יעב״ץ:  סי׳ רצג. בשכרו
׳ קנה ך כו ד. נכסי לך ואחרי  סימן שי

 הבעל. כיון מחזרו חלילה יעשו סשרה. שם.
 !ווהושייס)

. ׳ . רגילים היו לייחס כו  סימן שכז
 ונקראין ע״ש אמן עי״ז שהיחה כח גלולים.

 ;מהוש״ס;

 סימן שסג. לדך לקרוא שררוח בשם מלוכה.
 שם. !,מהךש״ם!

 סימן שסד. היכי להוא אפסיל אנסשי׳ אין
 לחוש לפסידא. שם. !;מהךש״ם)

 פירוש המשניות להרמב״ם
 פרק ב

 משנה יב (כה.). מרחיקין את המשרה
ץ הוא החציר. (צ״ל), והוא ש י ר כ . ו ׳  וכו
 לשון מקרא כלשון המשנה, וכלשון גמרא כרתי,
 וגמצא גס במשנה פ״ק דכרכות [ט:], ותילוף
 שי״ן בתי״ו, נמצא כיוצא גס בלשון הקודש עצי
 ברושים, דהיינו ברוסים. :י עב ״ץ׳

 פרק ג
. לפי ׳ ן וכו  משנה ד (מב.). האומני
 שהאשה חווחר לבעלה. ואי! זו מתילה, לפי
 שקרוב לאנוסה היא, ובושה גמתות בו, אבל
 סימה שאבל נראה דויחרה ודאי ומחלה עליהם.
 !ינוב״ץ)

. הוא חמן ז וכוי. מרזבי י  משנה ח (נט.). הז
 מילין, מר, מן כמר מדלי [ישעיה מ, טו], הוא
 הטפה. זבי, הוא הטטף. ,יעב״ץו

 פרק ה
ן בלשו  משנה א (עג.). מכר את התורן. ו
 הפסוק קלע. מן קלעים לחצר, הס וילונוח,
 אבל נס וחורן נזכרין בכחוב אצל האניוח בסרשסא
 דצור [יחזקאל כז, ה]. ויעב״ץ:
בך פירות.  משנה ה (פ.). הלוקח שו
 עלח״ש. ויעב״ץ׳
.  משנה ט (פד:). המוכר פירוח לחבירו
 והגבהה ומשיכה. כאן יש השמטה בלשונו

 וצ״ל והגבהה ןקונה בכל מקום] ומשיכה.
 :יעב״ץ׳׳



 הגהות מפרשים שנדפסו כסוף המסכת וחידושים פז
 כוותיה. נ״ב וכן משמע מדברי הלמב״ס פ״י
 ממאכלות אסורות הי״ג, ובזה מיושב קושיית
 הלת״מ שם ועי׳ בט״ז סי׳ רצ״ל שכתב בסברא

 זו ע״ש ולא נזכר מדברי רמב״ן אלו ע״ש.
 >מעשה אילפס!

ך ב ו שי שם. ד״ה אבל גבי ש  חדוש־י אנ
מר נלך כוי. תיבות אבל גבי  דליכא למי
 מוקף. והתתלת הדבור צ״ל. בעל השיבן דליכא
 למימר כו׳ וקאי על דברי הנימוקי יוסף במתני׳
 ד״ה ניסול כו׳ בעל השובך דליכא למימר נלך כו׳.
 ובטעות נרשם דבד תדושי אנשי שם הללו על
 דברי הרי״ף שלא במקומו. (בנא-י)

 דף יג ע״א
ן נ י ן את המשרה מן הירק וחז  מרחיקי
ן דליה הלכתא כרבי יוסי ש גאו רו  בפי
רים וקאמר נמי לענין משרה דבו  בחרדל ו
בטעמא ן ו י רב יוסי דמרחיקי ד  וירק מו
לאו י ר׳ יוסי ו ג  דמילתא הוא דפלי
 בגופיה דדינא. ואנן קשיא לן האי
שא וכי מעיינת ביה בגמרא משכחת רו  פי
׳ כו י ו ג ׳ יוסי דבגופא דדינא פלי  ליה לר
רא גידיה הוא. ד״ת האי עו  עד כי האי שי
 פירושא דקאמר רבינו דלא בגופא דדיגא פליגי,
 פירוש דרבנן שריא הוא ותזינא ליה לרבינו תננאל
 דכולה מתני׳ משום גירי, ולא דמי לאילן
 דבעידנא דקא נטע ליתא לשרשין, ומרבינו
 שרירא דלו כלהו. ואני איני כדאי להשיב וק״ל
 דאמת המיס ונברכת הכובסין מיתס תיימי מיא,
 כי היכי דאמר רבינו במשרה וזרעים שמתלידין
 את הקרקע וגפת וזבל, דמשמע הבלא הוא בתר
 שעתא הוא דקאמר ליה, ותנות ותנור גמי כהגך,
 אלא דעתנו נוטה דכלהו הנך דמתני׳ דתטא
 בכוליה פרקא משום ממונו הוא שמזיק ממון
 חבירו, ולא דמי לאילן ובור לשלשין פנים חדשות
 באין לכאן, וסולם הוא דדמי טה שהשרשיס
 עמיה, ומשוס הכי אמרינן החס טמא מסט׳ דלא
 כר׳ יוסי ומצטריך לאוקמי כר׳ יוסי ומשום גירי,
 ומרחיקי[ אח השובך מן העיר ואח האילן מן
 העיר ואח המשרה מן הירק כול[ מרחיקי[ משום
 ממונו. ור״ש פי׳ דטיבא איכא במחט׳ דלא כר׳
 יוסי, וקאמר אף זו לימא דלא כר׳ יוסי
 ומיחוקמא כר׳ יוסי ומשום גירי, ולסי׳ דיליה
 איכא לעיוני הי גיגהו גירי לאסוקי אליבא
 דהלכחא. ובטסחאי עסיקי דלן לא גרסינן לימא
 מחני׳ דלא כרבי יוסי, וה״ג אף על גב דאמר רב
 יהודה אמר שמואל הלכה כרמ יוסי אמר רב אשי
 מודה רבי יוסי בגידה וזמנין וכו׳, וכסב רב
 שרירא יש בה קושיא דאמריגן מודי רבי יוסי
 בכוליה פרקץ ומודה במשרה וירק, ואמרינן
 בריש פרקא ר׳ יוסי לדבריהם דרבנן קאמר להו
 לדידי אפילו משרה וירק לא בעי רחוקי מגו
 דפליג בהט פליג בכלהו פרק, ומפרש בטעמא
 דמלחא פליג ולא בעיקר דינא, וקושיא דרכינו
 אלפס לדדיה אחיא וקאמר דמשרה וירק לר׳
 יוסי דלא בעי ריחוקי משום דליכא גירי דמיחם
 חימי מיא, וכרשין הזיקא דלאסר זמן הוא
 כשרשין לאילן וכי קאי בפסקא דחרדל אמר מיהו
ד י  צריך לארחוקי משרה וירק כי היכי דלא נהוי ג
 כי היכי דמרחיק שיח ומערה. והאי פסקא לא
 אחברר לן הכא אמר מיחס חימי והכא אמר
 דבעי רחוקי כי היכי דלא להד גירי כשיח ומערה,
 הא לא דמי לשיח ומערה דהחם איכא בוחל
 דקשי ליה מחוגא הכא ליכא כוחל, וחו אמח
 המים נמי מיחס סימי טמא דלא כר׳ יוסי, וחו
 אי במשרה וירק ליכא גירי אביי איכא מחרץ
 למחט׳ אליבא דר׳ יוסי דסליג בחרדל ומודי
 במשרה וירק הא לאו גירי טגהו. ודעמין נוטה
 דהא דאמריגן לדידי אסילו משרה וירק לא בעי
 רחוקי משום, דלא מיסוקמא מסט׳ אלא בלוקח,
 ורבינא אשינויא דרב פסא סמך, ובכלהו טסחאי
 לא גרסינן אלא וה״ג אמר רבינא כל המזיק עליו
 להרחיק אח עצמו, כלומר אפילו לוקח, ור״ש
 הכי פירש המזיק עליו להרחיק אח עצמו אע״פ
 שחחלחו ברשוס, ור׳ יוסי סבר כל הניזק אפילו
 אינו לוקח. והלכחא בלוקח משרה וירק לא בעי
 רחוקי, הא לאו לוקח מרחיק משרה וירק
 ודינייהו בכלהו הרחקה דמחני׳ וקי״ל כר׳ יוסי
 דהא קי״ל טוענין ללוקח בדסנן אס לקחו אסילו
ד הוא בחזקחו ורבינו בלוקח מוקיס  ביח רובע ה
 לה. והרב אדוננו אבינו הכי מפרש לה, ועל כרחין
 מדקאמר כדאמר רב פפא בלוקח, ש״מ בהכי
 מחוקמא וכלהו פרוקי דפריק רבא לעיל קיימי
 והלכחא כווסיה, והבא לסמוך אינו סומך ולא
 שנא איחיה לניזק, ולא שנא ליחיה לבר מדפ׳

. אמר ׳ ל ודבורים סמוכים זה לזה] כו ד  חר
 אברהם: ומה הוקשה לנו מדר׳ יוסי, והא טעמא
 קא אמר שאין לנו להטיל ההרחקה על בעל
 החרדל לבדו כי אם על שטהס לסי ששניהם
 מזיקים זה אח זה, [ואס זה] לא ירחית אף זה
 לא ירחיק, ומה אנ[ צדבין טעם אחר גדבד ר׳
 יוסי ולהעמיד דבריו בלוקח כדי שיקשה לנו טעם
 דברי חכמים. יראב-דו
. כחוב שם: אלא אמר רבינא ד  בא״
 קםברי רבנן על המזיק להרחיק את
ו נקרא מזיק עד נ מר שאי . כלו  עצמו
מן מעכשו לקבל הנזק ו  שיהא ניזק מז
י. אמר אברהם: זה הפירוש נראה קרוב  וכו
 והוא רחוק מאד. חדא כי לעולם מי שמזמין נזה
 לתברו על העתיד ןומונע לו מקום בתוך של
 עצמו מעשוח בו חפציו] מזיק גדול הוא. ועוד
 לא הוה ליה למימר הכי אלא הכי הוה ליה
 למימר: אין, הכי הוא, דוקא דאיכא דבורים.
 מיהו לא אמר רבא אלא כנגד בור משוס דאיכא
 היזק מיד אבל בשאר מילי לא אמר, ושוב לא
 היינו צריכין להקשות על מילחיה דר׳ יוסי ולא
 [לכל] החחבולוח שנאמרו עליו. ואם סמך פירושו
 לדברי רבינו חננאל ז״ל, דברי הרב נכונים הס
 לעטן הילכתא לולי מה שאמר דלית הילכתא כר׳
 יוסי בדבורים ותרדל, והייתי אומר כי התירוצין
 שתירץ רבא יש מהן שאין לסמוך עליהם כגון
 אילן ובור, ואילן סמוך לשדה תברו, ותרדל מן
 הדכוריס, לסי שאילו אינן [גידה] ובעידנא מטע
 יזרע ליתנהו לשרשיס ועלים, כהנך ודאי אע״ג
 ראיתיה לכור ושדה ודכוריס מיתר דהא קיימא
 לן כר׳ יוסי, וכי איצטדך רכא לתרוצי אליכא
 דרכנן הוא דאיצטריך, דכי היכי דאסרינהו רבנ
 כדאיתנהו לנזקים הס הכי נמי כדליתנהו, אבל כ

 שאר הדברים שהמזיק,! ישנם שם אעס״י שאין
 הניזקין שם אסור דכשיהיו גידה נינהו והא
 מודה רכי יוסי כניד ככולה מתני׳ כר מהנהו
 דמסרש כהוא דליתנהו למזיקים כההיא שעתא.
 ואני לא מצאתי כדכד רכ תננאל ז״ל מה שהעיד

 עליו דלית הילכתא כרכי יוסי כדכוריס וחרדל.
 ;ראב״ד!

 דף י ע״א
ש דהא אוקמא אביי ״ ר ד  רי״ף. וליחא ל
. נ״כ הרא״ש כתכ על זה ולא ׳  בשיטה כו
 הוצרך לראיה זו דהא קי״ל יתיד ורכים הלכה
 כרכים, ויש לתרץ על הד״ף שהוצרך לזה משוס
 דככ״ק ס״א ע״כ מייתינן הא דר״ש דהכא,
 ואמרינן שם אמר רכ יוסף אר״י אמר שמואל
 הלכה כר״ש, ואיכא למימר דקאי על ד״ש דהכא.
ף ראיה דאין הלכה כר״ש משום  לכן הכיא הד״
 דשיטה הוא. והלכה כר״ש דקאמרינן שם קאי
 על ר״ש דמתני׳ דכ״ק שם וכמו שכתכ מהרש״ל
 שם ע״ש. וכן הוא כהגהות מיימוני כפ״ט
(-ram .מהלכות שכטם אות ת׳ ע״ש 

ר למטה עו ד. שי  נמוק״י. ד״ה לא יעמי
 (אלא) מפני התקרה. כצ״ל. ;פעול״ש:
׳. בחב הרב בעל  ד״ה ואם הזיק כו
. נ״כ ׳ ל דה״ה בכל הנך כו ״ ר ז טו  העי
 כאוח מ׳ מחאה. והנ״י כאן והטור ג״כ כסי׳
 קנ״ה סעיף נ׳ כחכו הך דינא כשם כעל העיטור
 כפשיטוח. אכל לפנינו שם מסיים הכעל העיטור
 שם על הך דינא וצ״ע. משמע דלא ססיקא ליה
n-Hn: .הך דינא ע״ש 

 דף י ע״ב
 נכווק״י. תאנא ביין החירו מפני
חו ולא . מפני שההבל משבי חו  שמשבי
וסף חו אמר רב י  רפת בקר מפני שמפרי
ן כוי. כצ״ל. יפעול״ט! ד י  האי ד
ד מ ל מ ה  ד״ה פסידא דלא הדר. מה ש
 מתבטל. עי׳ כנימוק״י לעיל קל״כ כ׳ נשם
 הראכ״ד. (ג, מהרש״א)

 דף יב ע״ב
למאן פייס. דאף דלאו כני מחילה  רי״ף. ו
 נינהו מ״מ טענינן דכנס לסוך שלו. ולפ״ז כידוע
 שלא כנס לחוך שלו אין לו חזקה כרה״ר, וכן
 דעח רכינו ירוחם. אכל כטור סי׳ נה וכן כש״ע
 שם סעיף כד כחב דגם כרה״ר טוענין שכרשות
 עשאו והיינו ע״י ז׳ טובי העיר. ועי׳ בזה בחשו׳
 בן לב ססר ג׳ סי׳ ל״ד, ועי׳ בד״ף לקמן בדף
 קס״ז ע״א. 1גי מהרש״או
״ל ׳ לר״ח דקי . ד״ה אבל. דאפי  נמוק״י

 דף ז ע״ב
( ו לו (לאחר אמר . ד״ה בני. שי  נמוק״׳
( ש ״ ל 1 ע פ  כשתחזיק. כצ״ל. :

 דף ח ע״ב
ף ובכתבי הקדש אע״פ ששניהם ׳ ״  ר
ו ל לא שנ א ו מ  רוצים לא יחלוקו אמר ש
 אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם
ד לא ״ ׳ איכא מ כו ן ו  רצו לחלוק חולקי
ד אלא ו ד או אג ו  אמרינן אית דינא דג
׳  היכא דכל חד מינייהו איה ליה דמי וכו
ד ליה ו  עד דאי לית ליה אמרינן ליה אג
 לחברך. ד״ת ק״ל כיון דכי אמר חובע גוד או
 אגוד כייפינן ליה לגחבע אפילו ליח ליה, כי אמר
 טול אחה שיעור ואני פחוח היבי קאמר גחבע אי
 בדמי ליח לי דמי. איכא מאן דאמר גוד אמר ליה
 אגוד לא קמ״ל דלא אמר טול או אטול, ואיכא
 מ״ד אפילו אמר טול או אטול לאו גוד או אגוד
 הוא משום דדמי דשקיל מיניה לא משכח בהו
 מימ דחזי. וכי האי גוונא לא כייפי אהדדי, אבל
 כי זבין לה כולה או מזבין בולה משבח בדמי מאי
 דחזי לה, והיינו דקאמר אי בדמי ליח לי דמי
 כלומר ליח ליה דמי. איכא מ״ד הלבחא כח״ק
 בטול אחה שיעור ואני פחוח דשומעין לו, ואיכא
 מ״ד הלכה ברשב״ג, מיהו כיון לפסיק אמימר
 איח מגא דגוד או אגוד ממילא הלכה כס״ק
 במחנה, אבל בדמי לא ואגוד איכא גוד ליכא.
 ודעחנו נוטה אי איחא להאי גירסא בר״ח
 משמע, אבל בטסחא עחיקחא דילן לא גרסינן
 בההוא ח״ש בחרא אי לאו מעלין אוחה בדמים.
 וה״ג ח״ש כל שיחלה ושמו עליו חולקין וכו׳
 ומוגה למעלה ואס לאו מעלין אוחה בדמים,
 ומסיפא דמחניחין קא פריך דקאמר ואס לאו
 אין חולקין, ומדקחני אין חולקין ש״מ ליח דינא
 דגוד או אגוד, והיינו טעמא דרשב״ג משוס
 דאמר ליה אי בדמי ליה לי דמי דהא ליח דיגא.
 והשחא דקי״ל איה דינא דגוד הלכחא כח״ק
 וטול אחה שיעור ואני סחוח שומעין לו, ולא שנא
 בלמי ול״ש במחנה, ובהט מחלצא סברא דלבינו

 אלפסי. :,מאה שעריס!
 לא שנו אלא בכרך אחד. נ״ב עי׳ בחלושי
 הרמב״ן ז״ל כאן מ״ש בזה, ועי׳ בשו״ח לבר
 שמואל סי׳ ה שבחב שיש ט״ס במ״ף וצ״ל, ואם
 לאו ליח לינא לגול או איגול. :מעשה אילפס:
ר באות ח׳ טו  שלט* גבורים. אות א. העי
 חלוקה קרקעוח כחב וקשיא לי על רב
 אלפס. נ״ב ע״ש [בעיטור שם הקשה וגס תירץ
 קושיתו(שמה שכתב בעיטול שם איכא מל״א כו׳
 לא משכחינן טה מילי לחזי כו׳ הוא תילוץ על
 הקושיא שהקשה על המ״ף וכמ׳יש בביאירו שם)
 וע״ש] [ובן בחב הקושיא שכחוב בעיטור שם וגס
 החירץ במאה שערים להבעל העיטור הגדסס
 לעיל כאן]. :ננא״רו
 בעה״מ. אמר אברהם: בכל מה שהאריך בדיגא
 דגוד או אגוד, לא הספיק... !ראב-ד;

 דף ט ע״ב
כן ג ו : ה״ ם  בעה״מ. ד״ה ה״ג. כתוב ש
 כתוב בספרי ספרד אלא אמר רבינא
 קםברי רבנן על המזיק להרחיל את עצמו
מר , עד ואי לא סמיך למה ליה למי ׳  וכו
ך דאמרת דבליכא ירק ד י ד רוש, ל  הכי. פי
בדליכא דבורים עסקינן, היכי אמר מפני  ו
ת ואוכלוח דמשמע השתא הן  שבאו
 באות והשתא הן אוכלוח, היה לו לומר
י חרדלא. ג  למחר הן באות ואוכלות לגלו
 אמר אברהם: כמה הוא חלוש זה הפירוש, הנה
 שבע שנים נאוה [בראשיח מא בט], עחילוח
 לבוא. ועול לאי לא סמיך לא משמע הכי. וברוב
 הססלים: ואי לא סמיך היט משכחח לה, ולאו
 בלישנא בעלמא קא קסיל אלא בגוף הסמיכה.
 ועוד מה בח יש בזו ההושיא יוחל מן הלאשונה
 שאמר ה״ק אח החללל מן הלבוליס ולא אמר
 ממקום הלבודס, וכמה לוחקיס גלולים והפוך
 לשונוח [גלול] יוחל מזה מצאנו בחלמול שאין
 צדך לפלש ושני הלשונוח אחל הם ואין לאיה
 מזה. ועול מאי קושיא מלל׳ ייסי הא ל׳ יוסי
 שלי אפילו איחנהו לסלוייהו מן הטעם שפירש,
 ורבנן אסלי אפילו [ליחנהו] ללבודם כלבא [לף
. ;ראנ״ד) [ P 3 

רב פפא] : אלא אמר [ ם  בא״ד. כחוב ש
מר כשהתיר ר׳ יוסי בחרדל  בלוקח, כלו
כר ו למו ן שהי ו כג  לא התיר אלא בלוקח [

 עשרה טפחים להשמר משן ורגל ובמקום שלא
 נהגו לגדור משוס היזק ראייה עסקינן, שאילו
 היה טניהם דין היזק ראייה לעולם יכוף אוחו,
 וזה כופה את זה בראשונה ושניה ושלישית, ואין
 לנו בכאן עגין ט אס גדר לשמירה. הלא תראה
 במעשה לרוניא [דף ה א] דאמר ליה ועיזא לא
 בעי אכלויי אי נמי בנטילא בל זוזא, ואין להטא
 כאן היזק לאייה, כאשל הטא בעל התיבול הזה.
 !ראביידו

 דף ג ע״א
ן י ל א״ת ואמאי מגלג  נמוק״י. ד״ה אבל. ו
. עיין בנימוק׳׳י פ׳ השואל לף קכ״ג ע״ב ו  עלי
 ד״ה אתמר מ״ש בשם הרשב״א. ::ג• מהרש״א)
 ד״ה הקובע. והכי מוכח בסוף פ׳
 השואל. במ״ף דף קכ״ה א׳. .:גימהוש״א.

 דף ג ע״ב
נן בפ׳  נמוק״י. ד״ה אחזיק. הא אמרי
 הבית והעליה. ברי״ף דף קל״ח ב׳, ועי׳ שם
 בנימוקי. :ג׳ מהרש״א.
רא. דאין חזקה אלא דוקא.  ד״ה האי כשו
 כצ״ל. ;פעול״ש׳
: ם . כתוב ש  בעה״מ, ד״ה הא דאמרינן
רא דמטללתא לבחד נן בכשו  הא דאמרי
ן הויא חזקה כו׳. אמר אברהם: ומי  תלתין י
 הפירוש הראשון חשך ולא אור. גס השני חלוש
 מאד, שאס בנאי האחד טדוע ובא חטרו לאחר
 זמן ונעץ שם כשורא דמטללסא, אם לאחר זמן
 אינה חזקה להוציא הכוהל מחזקה בעליו אף זה
 למה יוציא בחזקה זו. ואינו דומה לבי קורי [דף
 ו א] דהחם הבונה עצמו הניח אוחס בשעה בנינו
 דומה שכבר פייסו בדמים ואפייה לא הוי חזקה,
 כל שכן זה דמנפשיה עטד, ואי לאחריני לא הויא
 חזקה [עד שלש שנים] אמאי הויא חזקה להאיך.
 הא אין עליך אלא מה שאמרו הגאונים ז״ל שיש
 חזקוח חלוקוח. ואין לי להאריך. :ראב״ד;

 דף ה ע״א
 נמוק״י. ד״ה מנת המלך. אבל אם אמר
 המלך שיחן כל אחד. עי׳ ת׳ בן לב ספר ג׳
 סי׳ מז. .ג׳ מהרש״א)

 דף ה ע״ב
שבי העיר. בתשו׳ ו  ריי״ף. להנוה ממנו מי
 בן לב ספר ג׳ שי׳ א׳ במי שהוא ממקום שתוששין
 לסבלוטח ובא לעיר שאין חוששין נסתפק אי צדך
 י״ב חודש או סגי בשלשים יום. ובסי׳ צ״ה כ׳ במי
 שחייב עצמו לישב במקום הכלה ועדיין לא נחיישב
 שם. !גימהרש״א

ו ל  גמוק״י. ד״ה מחני׳. מוכח בגמ׳ דאפי
רד להשחקע. כחב בחשו׳ בן לב ח״ג  לא י
 ס״א, ודבריו חמוהיס דהא בגמ׳ לא מוכח מידי
 אלא ממחט׳, וכמ״ש הנימוק״י לקמן ריש ע״ב
 וע״ש סי׳ ק״ב. !ג• מהרש״א!
י רד להשתקע לא הו לו י . אפי  בא״ד
 כאנשי עיר. וקנה ביה דירה שאני דעשה
 מעשה בפועל, שם [3ן לב] בתשובה. וכתב עוד
 שם דכל זה בעסקי ממון, וכן לגיטין וקדושין
 שהוא דבר שטן אדם לתבירו, אבל בדבר שהוא
 לשמים שמסור אל לבו של אדם כגון לאכול דבר
 שנהגו היתר במקום א׳ תלוי בדעתו לתזור, ולא
 תלוי כלל בזמן. !ג־מהרש״א]

 דף ו ע״א
ן בני העיר. עיין בן לב ססר רשאי  ו״׳׳ף. ו
 א׳ בדף סג ע״ד. !גי מהדש״א;

 ולהסיע על קיצותן. עי׳ תשו׳ הנ״ל ספר ד׳
 סי' ט״ו. וגי חהרש״א)

ן  נמוק״י, ד״ה ת״ר. והא דחניא בערכי
. נ״ב עי׳ בשו׳׳ת אא״ז בעל שער אפרים ׳  וכו
' סי. ;מעשה אילפס;  סי

ט. היינו פשו י הגבור״ם. ד״ה ו ט  של
. נ״ב עי׳ בתדושי הרשב״א בב״ק ׳  טעמא וכו
 דף מ׳ שם, ועי׳ בכ״מ פ״י מנזקי ממון ה״ד
 ובלת״מ שם ולו״ק. ׳מעשר, אילפס!
ר עצמו בשה. נ״ב עי׳  ד״ה ומהאי. לפטו
 בשטמ״ה דף ע״ח שם, דדוקא כשנאבד ממנו,
 ועי׳ במל״מ פט״ז ממעה״ק ה״ל שלמז ללבמ
 הש״ג אלו וכתב שלבליו מתמיהין, ועי׳ בשו״ח
 אא״ז הת״צ ז״ל סי׳ קכ. !מעשה א־לפמ!



 פח הגהות מפרשים שנדפסו כסוף המסכת וחידושים
ו פלוגתא ר קרקע לפני י שי  מכר אילנות ו
. קשיא לן אי שני ׳  דר׳ עקיבא ורבנן וכו
י בהו ר׳ עקיבא ורבנן, ג י פל  אילנוה הן ו
 דלר׳ עקיבא אית ליה קרקע וקיימא לן
י. אמר אברהם: הריני נזקק  כוחיה וכו
 לקושיות אדוני הרב ז״ל ולברר את הספק שהוא
 מסתפק מתוך דבריו בהא דאמרינן [דף לז אן
 מכר אילנוס ושייר קרקע לפניו, אם בשני אילנות
 או בשלשה. ובאמת וברור בשני אילנות פליני, אבל
 בשלשה דברי הכל קנה קרקע תתתיהן וביניהן
 וחוצה להן במלא אורה וסלו. ממאי מדאמרינן
 בפרק המוכר אח הססינה [דף סב ב] לא
 מיחוקמא מחניחין כר׳ עקיבא, פירוש [האי]
 סיפא דמחניחין, אלא כדרבנן וקחני דשלשה יש
 להן קרקע, ובסוף פרק המוכר את הבית [דף
 עא 3] אקשינן ענ רב הונא דמוקיס לר׳ שמעון
 כר׳ עקיבא ומי מצית אמרת הכי, והתניא הקדיש
 שלשה אילנות ממטע עשר לבית סאה הרי זה
 הקדיש את הקרקע ואת האילנות שביניהן, פתות
 מכאן או יוחר על כן או שהקדישן בזה אחר זה
 הרי זה לא הקדיש אח הקרקע ולא אח האילנוח
 שביניהן, ואמרינן מני הא, אילימא ר׳ עקיבא הא
 אמר מוכר בעין יפה מוכר וכל שכן מקדיש,
 כלומר וכי הקדישן בזה אחר זה אמאי לא הקדיש
 קרקע, והלא אף המוכר קנה קרקע. ובמסקנא:
 אלא פשיטא ר׳ שמעון אליבא דרבנן קאמר
 וקסבר כי היכי דמוכר בעין רעה מוכר מקדיש
 נמי וכו׳, אלמא לרבנן שלשה אילנוח יש להם
 קרקע ושנים אץ להם קרקע. ולר׳ עקיבא אפילו
 שנים יש להן. מ זה אנו רואין מזו השמועה. גם
 מה שכחב אדוני הרב ז״ל דאיח דבעו מימר כי
 אמר ר׳ עקיבא [דשייר] אילנוח לעצמו אין לקונה
 שני אילנוס קרהע, גס זה נוכל לראוח מזו
 הברייסא דליכא גאיסלוגי בהט, דהא קתט או
 שהקדישן בזה אתר זה הרי זה לא קנה קרקע,
 ואמרינן דלר׳ עקיבא אית ליה קרקע, ומשוס
 הכי לא מצינן לאוקומי לר׳ שמעון כר׳ עקיבא,
 ואי מודה ר׳ עקיבא בששייר אילנות לעצמו שאין
 קרקע לשני אילנות והלא זה שייר ואמרינן דלר׳
 עקיבא אית להו קרקע. הנה סר הספה מכאן,
 דטדאי ר׳ עקי3א ורבנן בשני אילנות פניני ובין
 בשדה אילן טן בשדה לבן, [דבל] מקום ג׳ אילנות
 במטע עשרה לבית סאה ושלא יהו מקורטן יותר
 מזה שדה אילן קריגן טה הרי זה הקדיש הקרקע
 ואת האילנות שביניהם, פתות מכן שלא יהו
 מקורבין יותר מזה שדה אילן קרינא ביה ויש
 להם קרקע אפילו לרבנן. ולא כדעת בעל התיבור
 הזה, שחלק בין פרדיסא לשדה אתר, ולא סירש
 דבריו מה יהיה בשני אילנוח בשדה אחד לר׳
 עקיבא. ואי בשדה אחד מודה דאין לו קרקע מאי
 קשיא לן הכא אי רט עקיבא הא אמר מוכר בעין
 יפה מוכר, והלא לא אמר אלא בםרדס או
 בבוסתנא. עתה אשוב על הקושיות שהקשה אדוני
 הרב ז״ל, שאינן קושיוס כי אם תמיהות. דאיסשר
 דמתניתין דרישא דלא כר׳ עקיבא וסיפא מודה
 בה ר׳ עקיבא. והאי דקאמר לא מיתוקמא
 מתניתין כרבי עקיבא על סיסא נמי קאמר. ומאי
 דקשיא ליה גמי דקיימא לן ברבנן דפליגי עליה
 דר׳ מאיר, אומר אני שיש הפרש בין שני אילנות
 לשלשה ואפילו לרבי עקיבא, דנהי דאית להו
 קרקע דאי מייחי נטע אחריני ודרך נמי אית
 להו, אבל חוצה להו ליח להו, ושמא לא אפילו
 ביניהם דאי מזדרע טניהן, ואילו לר׳ מאיר אית
 להו דשנים שדה אילן קרי ליה ולית הילכתא
 כוחיה, ולאו מחורת עין יפה אית ליה לר׳ מאיר
 דדילמא כרבנן סבירא ליה בהא ואין להם דרך
 וכן בור ודוח. ויאנ״דו

: הילכך בשני לקוחות ם . כתוב ש  בא״ד
 שהחזיק זה בקרקע וזה באילנות סבירא
ד דמגרע גרע בעל האילנות, בי  ליה לרב ז
פרש הקרקע מן האילנוח  אחר שהו
. אמר אברהם: ׳  שהיתה טפלה להם וכו
 ואיך חקבל הדעח דברים אלה שיהיה הקרקע
 טסלה לאילנוח ובעבור שמכרו לאחד נחלש כח
 האילנות לרב זביד ונגרע כחן משלש אילנוח
 בשדה אחד. וכמה גכגסה הפלגה גדולה בי! רנ
 זביד לרב פפא, דלרב זביד נגרע כח האימות,
 ולרב פפא יפה כחן ליטול חצי הקרקע דוקא. וזו
 החלוקה אינה ברורה אם יטול חצי] הקרקע חוץ
 ממקום האילנוח וחוץ מחחחיהן וביניהן אס לא.
 ואם נחשוב אח אלו [כמוה] החצי, פעמים שיורע
 כחן משלשה אילנוח דעלמא אס ימעט המוהר
 על אלו. עוד יש [ריעוחא] אחר שיטול בעל
 הקרקע חציו תתת האילנות וטניהן ויזרע אוחו
 ויטנפו סירוחיו ולא יהיה לו מקום ללקט
 פירוחיו, וזאח הנבואה צריכה פחרון. ואס מצאנו

 דף טז ע״ב
ן ו ייפא הוא. כי  גמוק״י. ד״ה שטרא ז
. כצ״ל. (פעול״ש! ו ש בפי מ  שהודה מ

 דף יז ע״א
: קריביה ם  בעה׳׳בו. ד״ה קריביה. כתוב ש
י, עד דכי היכי ן וכו די בר אבי  דרב אי
ו ליה ] אפשר דלא חז אי  דחזית ליה את [
 אחריני, ועדות יום אחד אם אמת היה
ר בו קלה [היא] להביא עדים ד  הדבר ש
. אמר אברהם: כמה הם חלושות ׳  עליה וכו
 ורעועות הטענות, אדרבה דירת יום אתד קול
 אין לה ואינה ידועה, אבל שלש שנים כיון דהוא
 חורש והוא זורע והוא קוצר בשדה, ובחזקת
 הבחים מאין אוחו נכנס ויוצא ומכניס ומוציא
 בוקר וערב אי אפשר שלא יהיה לו עמס. אלא
 הטעם שהצריכו רבי חייא ןדף מא p להביא
 עדים דדר ביה חד יומאואיהו לא הוה מהימן
 למימר קמי מדי דרכיה חד יומא משוס דחמ
 זילי לא מזלזלינן בחזקה מגו וטוענין ללוקח, ודי
 לנו כשנדע בו שהוא לקוח והוא בדירח יום אחד
 ואחר כו טוענין לו ונאמר אמח היה שלקחה
 אוחו פגוט מפלוני הראשון שהיה בעל הקרקע.
 יראב״ד:

 דף יז ע״כ
שבע י לי ״ א יב שבועה ש  ד״ה ומחו
ש לו ראיה בפ׳ שבועת י  משלם (כסופו). ו
 העדות נ״3 דף ל3 ע״3. ״-ב״פ;

 דף יח ע״א
 גמוק׳׳י. ד״ה רב אשי אמר. ג״ב לשון גמי.

 (פעול״ש;

ן הדרים בעיר ו וסף בן שמע י י . דשנ  בא״ד
 אחת כוי. נ״ב הגהת ד״ת צריכה תיקון, ולישנא
 דברייסא סוף פרק ג״פ ריש דף קעג כך היא.
 כשם שאין מוציאין שט״ת זע״ז כך אין מוציאין
 שט״ת עג אתרים, ואף דהא שאין מוציאי] כו׳
 נדתה מהלכה הייגו משום דקי״ל כרבא דלא
 חיישינן לנסילה אלא כל מי שהוציא השטר מת״י
 מסזקינן לי׳ בשלו כמבואר בטוש״ע סימן מ״ט
 סעיף ז׳, הא היכא דליכא חזקה דחפיסח השטר
 כגון מלוה 3ע״ס אף שהלוה מודה שחייכ לאחד
 משט י3״ש וא״י לאיזה מהם, יכיל לדחוח כאו״א
 ואינם יכולים להוציא ממנו כלום אלא 3הרשאה,
 כמו שמטאר 3הגהח רמ״א שם, והוא מדכמ נ״י
 פרק ג״פ 3שס הריטכ״א ז״ל, ועי׳ ד״מ שם
 וב״י ס״ס ס״ה. ואף דמיירי שם מורשים, כ3ר
 כח3 החומים שם סקט״ו דה״ה כלוה שהלוה
 מא׳ משט יכ״ש כשטר וגאכד השטר מיד המלוה
 או שמסרו ליד שליש והשליש א״י איזה מהשני
 יכ״ש הפקידו לידו שניהם אין יכולין להוציא מיד
 הלוה כלל, והא דהכא דחי׳ ממש לזה וגמע
 מיניה שאף שהכא מן השוק אין לו שייכוח כלל
 כקרקע מ״מ המחעצמין אינם ודאין כה ואינם
 מוחזקים כה, ואפשר שאינהו של שניהם ואמאי
 מוציאין מיד הכא מן השוק, ומשני הנ״י דשאני
 ההם דלא מפקינן ממון מזה שהוא מוחזק כו
 מספק, ר״ל שחזקה ממון של הלוה הוא מן המן
 דכהיחרא אחי לידיה כהורה הלואה ואין להוציא
 ממנו פרעון מספק. אכל הכא אדרכה אלו היו
 מחעצמין כה, ד״ל שהם כאים בטענח אכוח,
 והכא מן השוה אין לו שוס טענה ושייכות
 כקרקע, ראוי להוציא מידו ולהעמידה מדם.
 וכיון שלפי הגה׳ ד״ח אי אפשר לפרש כוונה
 הנ״י כ״א ע״פ הדכמס האלה, יוחר נכון לקיים
 הטסחא הישנה שעולה כקנה א׳ עם מה שנחכאר
 לעיל, וכך היא ואע״ג דשני יוסף כן שמעון
 המוציאין שט״ח על אחרים אין מוציאין מידי
 ודאי לכאו״א, משוס דלא מסקיגן ממון מזה
 שהוא מוחזק כו מססק, אכל(הכא) אדרכה אלו
 היו מחעצמין כה, ע״כ. ודכריס אלו המועטים
דש המוציאין שט״ח  מחזיקים כל מה שנחכאר ו
 כו׳ ל״ד שסוססי׳ כשט״ח אלא השליש מוציא על
 ידם. ;פעול״שו

ח ע״ב  דף י
 נמוק״י. ד״ה אי כביש. נ״כ לשון גמ׳.

 ;פעול״ש!

 דף יט ע״א
: זה ם  בעה״מ. ד״ה זה החזיק. כחוב ש
 החזיק באילנות וזה החזיק בקרקעוח
נן בפרק חזקה הבתים , עד דאמרי ׳  וכו

 ורכינו דקאמר פשוטה הוא וכדכעינן למימר
 קמן, הא לא דמי דהתם ידיעא ארעא למערער,
 והאי עוכדא לא ידיעא מדקאמר הכא ולא קא
 מודית לי והתם לא קאמר, ודעתנו נוטה דהכי
 קאמר ולא מומת לי דההיא ארעא מדי הוא ואת
 מינאי לא זכניתא, דאי טעין הכי הוה מהימן
 דהיינו מתני׳ שדה זו שלך היה ולקתמיה ממט,
 השתא דקאמר מפלניא זכנימה דזכנה מינך ולית
 לך סהדי דהויא ארעא כימה דקמא דאי אית לך
 סהמ דהויא ארעא כימה כי אמר להתתיה ממנו
 טענא מעליא הואי, והשחא דליח נך סהמ כי
 היט דקמא לא מהימן האי דאחי מכחיה לא
 מהימן, וכהכי סלקא שמעחא. ואיכא לסרושי
 טמעא ארעא למערער דכלהו עוכדי הכי
 מיחוקמא ולא קא מודיח לי לאו מחא, וכגון
 דאכלה שגי חזקה ומשוס דלא הוה ליה סהמ
 דדר מה לא מהימן, ואיה דמסרשי דלא אכלה

 שני חזקה דהוה ליה סהמ דדר כיה.
 (מאה שעריס;

ן שאכל ו . כי ני ל מפלו  נמוק״י. ד״ה א״
 שגי חזקה. נ״כ א״ל ולא קא מומת כו׳ משמע
 ט׳ כצ״ל. ד״ת. ופעול״ש;
רשי נפקד כ׳ הרב ו ל י ן זה ש . בדי  בא״ד
״ל. עי׳ תשו׳ מהרי״ט ת״א סי׳ ט׳  ר׳ יונה ז
 דף ד׳ סוף ע״ג ד״ה ועוד, וכסי׳ ל״ט דף כ״כ
 ע״ד ד״ה ועדיין. יג׳ מהרש״א;
ו ב מג  חידושי אנשי שם. אות א. דחשי
 דהעזה. עי׳ בנימוק״י ריש ע״כ, והכי ססקינן
 כש״ע סי׳ קמ״ו סעיף כ״א דהיכא דהוה ידע
 הממזיק שיש להמערער שטר נאמן כמגו דמינך
 זממי. ועי׳ כנימוק״י קע״ה ריש ע״כ טעם אתר

 מאי דאינו נאמן דדר כיה מד יומא כמגו.
 ;ג׳ מהרש״א;.

׳ ן זה כו ו ש י הביא ל  שם. אוח ב. הב״
י ולא יותר נ  שאס היה אומר קניתי מפלו
. נ״כ צ״ל ׳ ו כו ד כול המערער להוציא מי  י
 ולא יומר לא היה יכול המערער להוציא מידו כו׳
 [וכן הוא הלשון כטור שם סי׳ קמ״ו סעיף
 כ״ה]. ,בוא״ר;

 דף טז ע״א
ן לך מחאה ד. שאי  נמוק׳׳י. ד״ה עבי

. עי׳ לקמן דף קע״ה סוף ע״כ. ו  גדולה מז
 :ג׳ מהרש״א;

ש ש ו נו ח ן המערער שאי . יטעו ד  בא״
 למחוח. והסוס׳ כדף ל״ט ע״כ ד״ה וצריך,
 שלא תרצו כן. צ״ל שהוכיתי שאין זה טענה,
 דא״כ ל״ל להגמ׳ לומר אכל שית אין לך מתאה
 כו׳ ות״ל אי נמי לא הוי מתאה מ״מ אינו מושש
 לממות, (ונ״מ נמי כמכר כלא שטר כ״א כעמם
 למ״ד ממאה כסגי ג׳ דאז אין זה נמשכ למחאה.
 ולד׳ יצמק כטור סוף סי׳ קמ״ד גס לדידן
 דממאה כפני כ׳ מ״מ דוקא מכירה כשטר הוי
 ממאה. ונ״מ עוד אס מכר שדה זו ככלל שדומ
 אחרוח דאז אינו מחאה כדאימא כש״ע סוף סי׳
 קמ״ד וכסמ״ע סי׳ קמ״ו כדין דהכא. ולמדיה
 ע״כ צ״ל דשטר אלימא קלא כמו דמועיל אף
 כהלואה אף דעדים ל״ל קלא משוס דכצנעה
 יזיף), ולהנ״י חקשי. וצ״ל כסכרסו דכשמוחה
 עוקר ומחכטל מה שהחזיק עד עחה, והוה כאילו
 עחה ירד כה. וכודאי טרד אחר שככר מכר לאחר
 אין עליו למחוח, אכל כהחחיל להחזיק כמשך
 שהיה עדיין שייך להמוכר מודה הנ״י שעליו
 למחוס גם אחר שקנאה זה ממנו, ומש״ה צריך
 לטעם אין לך מחאה. והחוס׳ לא נחחו לחלק
 בהט וסכרי דמ״מ החחיל להחזיק כעוד היה שלו
 ומוכח, (ואין מחאחו סוף כ׳ שנים מוציאחו,
 מביאו שניהם כאחח, דהיינו מכירחו וחחלח
 חזקהו של זה כמו שהיא לסברח הנ״י, והוי כלא
 ישב בה כלל במשך שהיה שייך להמוכר. דלא ס״ל
 דמחאה עוקר אח ישיבחו הקדומה בהשדה,
 ואילו היו טענה דבקגאה אחר לא היה חושש, גס
 בלא מחה בלל היה טענה ולא היה צריך לטעם
 אין לך מחאה כוי). ועי׳ בחידושי רמב״ן כחב
 טעם אחר דהא מ״מ היה צריך לשמור שטרו
 משום הלוקח שודאי אף מקנייחו יעמידנו בדין.

 1גי מהרש״א)

ו דבעי אמר מינך זבנתיה. עי׳  בא״ד. מג
 מימוק״י בב״ק דף מ״ד סוף ע״ב ד״ה אמר
 המחבר סמיהני מגו דמעיז הוא, ועי׳ מ״ש גט
 עיזי דאכלי חושלא דף קע״כ ע״כ. וגי חהרש״א)
 ד״ה נהי דאיתכחש (בסופו). הלכך בידא
. נ״ב יעדן  דכל חד מיניהו הוא דמפסלי
 חשוכת מהר״י מיגץ סי׳ ג. ,רב״פ!

 כדאמר דירה שאגי ולכד מאילן מחרדל לר׳ יוסי
 אילן דכעידנא דקא נטע ליחנהו לשרשין וחרדל

 דתריוייהו מזקי אהדדי וכן הלכתא.
 !מאה שערים;

 דף יג ע״ב
צטרך  נמוק״י. ד״ה נכתמא. כדי שלא י
. כדאי׳ לעיל כנימוק״י קס״כ  לההעצם עמו
 ע״כ. !:גי מהרש״א)

. נ״כ ר״ל ׳  ד״ה אבל. שהם נמוכים יותר כו
 שלפרוח מאילן לגסן נמוח נח יוחר מלסרוח
 מאילן לאילן או מגפן לגפן. (פעול״ש;

 דף יד ע״א
 נמוק׳׳*. ד״ה טפי לא אזדהר. עי׳ כטמוק״י
 דף קע״א א׳ ד״ה אחד לי שטרך. !ג׳ מהרש״או
ן ן שמחה ואי ו כ כי א״  ד״ה דאמר ליה. ו
. עי׳ כנימוק״י דף קע״ה סוף ע״כ כשם  לו
 הרמכ״ן. .,גי םהרש״א;

 דף יד ע״כ
. ד״ה דמי לא עסקינן. שעושה  נמוק״י
. עי׳ כנימוק״י דף ן רת הדי  עמו לפנים משו
 קע״ח א׳ ד״ה כמטר כה. !ג׳ מהרשי-א!
רב  ד״ה רמי בר חמא. אפשר דרמי ו

 עוקבא. עי׳ כנימוק״י דף קע״ו סוף ע״א.
 1גי מהרש״א;

ר ט  ד״ה עיטרא. כתב להם המוכר ש
 מכר. ודר כיה המוכר חד יומא וכעל הקרקע
 טוען שהמוכר גזלו. וגי מהרש״או

 דף טו ע״א
 די״ף. ההוא דאמר ליה לחבריה מאי
ל מינך זבניתא ״  בעית בהא ארעא א
ל אנא בשוקי  ואכליתה שני חזקה א״
׳ כדכחכ כהלכוח עד  בראי הואי וכו
 ומסהברא כווחיה. ד״ת שעח חירום מאי
 דינא איכא, אי איכא סהדי דחירום הוא ליחא
 לחזקה, אי ליכא סהדי חזקה היא, אלא מסחכרא
 דהא דאמרינן חכרך חכרא איח ליה גט מחאה
 ומודעא הוא שאין צריך כפניו דמלחא דעטדא
 לאגלויי הוא, אכל מאן דמחזיק כארעא ושמיט
 לה לא עמד לאגלויי דמאן דחזי סכר דלמא דימה
 קא אכיל, אי נמי אריסא הוא וכעינן דידע מרי
 דארעא מאן מחזיק כארעא דיליה דאי לא ידע
 לא מצי למחויי, וכיון מדע אין צריך שיהא עמו
 כמדינה למחיה ט אלא שימחה כמקומו, והיינו
 דפרכינן כריש פרקא מחאה שלא כפניו לא הוי
 מחאה ולא פדכיגן חזקה שלא כפניו לא להוי
 חזקה, דחזקה שלא כפגיו איגה חזקה עד שיהא
 עמו כמדיגה יום אחד או עד שיחכרר לו ככירור
 והכין סכרא לר״ח. ירושלמי אפי׳ שחי אכסניאוס
 כגון שלומי ונמוכה וירדן מפסיק כינחיס ועומד
 ורואה אחד מחזיק כשדה שלו אינה חזקה, עד
 שיהא עמו באוחה עיר ובאוחו ממנה, רכ דאמר
 עיקר חזקה הכנסה פירוח ואפילו ראוהו קודם
 קוצר ומעמר ודש וזורה ולא ראוה מכניס פירוח
 וכוי. ומאה שערים!

 דף טו ע״ב
ל לחבריה מאי ״ א  רי״ף. ההוא גברא ד
ל מפלניא זבינחה ״  בעית בהא ארעא א
י. הא לא מודית לי וכו ל ו ״  דזבנה מינך א
טה הוא ולית בה ספיקא  מעשה פשו
נן ונא לא מוקמי  'והלכתא הוא דבל האי גו
 לארעא בידא דנחבע אלא היכא דאיח
׳  ליה סהדי דדר ביה ההוא דזבנה וכו
 כדכמיב עד ולית בה קושיא כלל. ד״ת קשיא
 לי עובדא דכסומס ההוא דעשאה סימן לאחד
 שכיכ ושכק אפוטרופוס, ומסקנא אי הוה אבהון
 מסמי קייס הוה טעין ואמר מזרחי ולקחסי
 ממנו. וכחכ רטנו הוא דהויא ארעא כמק, ש״מ
 אע״ג דלא אכלה שני חזקה כיון דלא ידיעא
 ארעא למערער אלא הודאחו שעשאחו סימן
 לאמר כי אמר לקסמיה ממנו נאמן משוס מגו
 וכי היכי דאכוה מהימן יורש נמי מהימן הכא נמי
 טון דלא ידיעא ארעא למערער ודאי הוא דקא
 מומ אממנן מגו דכי היכי מורש מהימן לוקמ
 מהימן דחד דינא אימ להו כדאמרינן טוענין
 ליורש וטוענין ללוקח, וכגמרא נמי מדמינן להו
 כההוא דדר כקשחא כעיליחא, ואיכא מ״ד טסי
 עדיף דאמר שאני לוקח דלא שדי איניש זוזי ככדי.
 יהיינו דקשיא להו רכיוחא ואפקוה מהלכחא.



 מפרשים שנדפסו בסוף המסכת וחידושיפ פט
 זו בעיני בעל הספר הזה כי אין הפנים מראין
 כך, ואין למרץ דברי ססקי הלכוס כך כי הס
 צריכים לברר דבריהם. והרב רבי יוסף הלוי
 מלמידו היה וידע מה שאמר הרב ז״ל, על כן
 השיב מה שהשיב. ועל כל זה אינו כדאי לסמוך
 על מירוצו ואפילו היה דעמ הרב ז״ל לומר כר,
 אלא בפשיטה דבריימא דוקא ראה דאע״ג לנא
 מסר לה בסהדי לימ ליה מזקה, [דאי אמרמ יש
 לו חזקה] לא שנקח מיי לכל בריה, דאטו כי
 מייסי ליה איניש מידי לאומן לסקוני בסהדי אמי
 ליה, הילכך כיון דחזי ליה גביה וידעי דהאי מפצא
 דהאי הוא כי אמר לקומ הוא [בידי] לא מהימן,
 אבל מסר ליה בסהדי כיון דלא ראה ולא ידעינן
 אי אימא גביה או לא מגו דיכול למימר
 אהדרמינהו נהלך כי אמר לקומ הוא בידי נאמן
 [במגו], ואי אמרמ הכא נמי כי מיימי ליה איטש
 מידי לחקוגי מטמין ליה ואמר לקומ הוא בידי
 ומהמטגן ליה במגו, לא דמי דהכא אי לא מסיק
 לי השמא אי אפשר דלא מפיה ליה זימנא אמרימי
 ומזו ליה גביה ומבעי ליה, הלכך כל זמן דלא מזי
 ליה גביה מהמנינן ליה במגו. ומילי דטעמא
 נינהו ולימ לן לדמויי מלמא למלמא בדלא דמו
 בטעמא ולאפוקי ממונא מידא דגברא אלא
 בראיה ברורה. (ראב״ד)

ו ע״א  דף כ
. ד״ה מכל. לגבות ממנו מעט , ק״ מו  נ
 מעט. נ״ב ר״ל שהמלוה יוותר ללוה דבר מועט
 מסך התוב בבדי שיגבהו עידית. (פעול״ש)
. הס״ד, ואת״כ . נאמן במגו ר ו  ד״ה לשחו
 מה״ד אפילו בן בן גזלן וכר. (פעול״ש)

 דף כז ע״ב
נן בגמרא . ד״ה אמר המחבר אמדי  נמוק״י
כר כו׳. שמכאן דקדק הרב בעל  המו
. ג״ב כתתלת ׳ י ראיה כו ר ט ש ל ד ״ ר ז טו  העי
 מאמר שלישי אגב [ועי׳ ביאור הגר״א ז״ל על
 חי״מ סי׳ קצ״א סק״ו מה שכתב לדתות ראיה
 זאת]. !בנא״ד׳

שי שם אות א. נ״ב מה שתירץ  חדושי אנ
 מהר״ן שסירא על קושית התיס׳ לכאורה הוא
 פשוט, אבל באמת תמיהת הסוס׳ על רב גיסיה
 למה נקט בכה״ג מאי רבותא דאשת איש דקאמר
 ודו״ק. (מליו״ט)

 דף בח ע״ב
. ג דבגר אמרינן אע״ . ד״ה יחזיר. ו  נמוק״י
 כצ״ל, ותיבת בגמ׳ ט״ס. ופעול׳-ש)
. דהיינו במקום שנטל. נ״ב עיין.  בא״ד
 ש״מ. יפעול״ש)

. או ישבע. נ״ב עי׳ ב״י אה״ע שן רו  ד״ה כפי
 סי׳ ס״י שתמה כזה. >פעול״ש)

. ׳  ד״ה אי אמידא. צ״ל לאלו עשה כו
 :פעול״ש)

 ד״ה ואנהר לן. וכן אם תקן העבד שער
. כצ׳׳ל. ונ״ב מריהטא דטשנא שלסט זה ן  האדו
 ושלאתר זה משמע שבתיקון שער האדון שהוא
 שמוש שגוף האדון נהגה מגוף העבד מיידי הרב
 נמוק״י, מ״מ לעני[ דינא אפשר שאם תיקן
 האדון שער העבד שהוא כעין תזקה דקרקעות
 קונה ג״כ את העבדים דהוי כרפק בה פורתא
 ותקן הקרקע, ה״ה אם תיקן גופו של עבד,
 יצ״ע. !פעיל״ש!

ג  דף בט ע״
. ד״ה ואריסא. לא מסלק ליה  נמוק״י
דים) חזקתם  לעולם (נמצא דכשמפםי
. תא״מ, ונ״ב ( ן י י ד אריסיהם היא (עד  בי
ד נמצא  אא״כ מסחלק מעצמו או שמפסי
׳ כצ״ל. :פעול״ש;  חזקחם כו

 דף ל ע״א
ד הגר ומת ל בי א ר ש ל י ו ש נ  די״ף. משכו
 הגר. כצ״ל. (פעול״ש)
ש שנים ל  שנים מעידים אותו שאכלה ש
׳ האי מלתא מקשו בה כו ן ו וממי נמצאו ז  ו
ש גבי חזקה דמתקיימת ״  רבוותא מ
׳ כדכתיב כו ש ו ״ מ  בשלשה כתי עדים ו
. ד״ת מדקאמר למעוטי שנים  עד לא מצטרפי
 אומרים אסד בגבה ושנים אומרים אתד בכריסה
 ש״מ דאי מסקי שטס בדבוריהו ואמרי מד נגבה
 ומד בכריסה מצטרפי, אי משוס דלא בעינן 3׳
 שערומ במקום אמד אי משוס דמרוייהו במד

 לסלגא כו׳ מלשון משמע מבואר שאין הדבר
 מסורש להדיא בדברי ר״מ. ועס׳׳ז יש לומר
 שמזה באה הססירה בדברי הפוסקים כל מד לסי
 פירושו בלשון הר׳׳מ. ומצינו כיוצא בזה בהל׳ נדה
 בהא דאשה לא ממוף אלא בממין ואפילו בסמי
 ממה שסוסרין שם הרא״ש והסמ״ג בדעמ הר״מ
 וכמו שהעיר בשאילמ שלום על השאילמומ ס׳
 אמרי מוס סי׳ צ״ו אומ ק״ה וגם שם י״ל שמלוי
 בביאור לשון הר״ת וכמו שכתבנו במס׳ נדה
 [ובהרא״ש דנדה בהל׳ מקוואות אות כ״ד
 ע״ש]. ובנא-רז

ן ש בו די י  שלטי הגבורים. אות ג. דבר ש
ר כתבו דאחים טו בעל העי ׳ ו  חלוקה כו
. נ״ב וכן ז  אינם כשותפים ומחזיקים זה ע״
 כתב הטור סי׳ קמ״ט סעיף ב׳ בשס בעל
 העיטור כלשון הזה. אבל לסנינו בבעל העיטור
 אות מ׳ מתאה איתא באוסן אתר ע״ש ומ״ש
 בביאורו שם [וע״ע בטור שם סעיף ל״ז ובתו״מ
 שם סעיף ז׳ ובסמ״ע וסרישה שם]. !בנא״ח

 דף בג ע״ב
ו נוגע בעדות נ  נמוק׳׳י. ד״ה השני. שאי

מר הכא איפכא. כצ״ל. ל למי ״ הו  כלל ו

 דף כד ע״ב
מן אין לו חזקה אמר רבה לא ״ף. או  רי
׳ תיובתא דרבה תיובתא הלכך כו ו ו  שנ
ן לא מסר מן בין מסר ליה בסהדי בי  או
 ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל אחר אי
. הגהה בהלכות ׳  מסר ליה בסהדי וכו
ן סברא דרבווחא ואנן קשיא לן האי  הדי
׳ עד ולהכי תני ראה. ד״ת לפום כו  סברא ו
 דמזינא לרבווסא ולרביגו אבן מיגש ססקי דשני
 בל תד ממבריה, מזינא לסרושי לה להלכמא,
 קס״ד מעיקרא דלא סליג רבא בלל דראה ולא
 ראה תד דינא אית להו, ומתיובתא דרבא עבדו
 ניד אומן הדר ניה רנא וקאמר לעולם דאיכא
 עדים והוא דראה, והכי קאמר לא שנו אלא
 שמסר לו כעדים וראה אכל מסר לו שלא כעדים
 אפילו ראה מגו דיכול למימר לא היו דכריס
 מעולם, אי נמי כעדים ולא ראה דיכול למימר
 התזרתיו לך מהימן דאמרינן מגו. ותירוצא דאכיי
 כתירוצא דרכא כי היכי דלרכא ככולהו מהימן
 אלא כעדים וראה למודיה כדאמר לעולם דאיכא
 עדים והוא דראה, הכי נמי לאכיי דשני לעולם
 דליכא עדים והוא דלא ראה ככלהו לא מהימן
 אלא היכא דליכא עדים ולא ראה. הלכך איכא
 עדים וראה לכולי עלמא לא מהימן, ליכא עדים
 ולא ראה אי נמי ליכא עדים וראה לדכא מהימן
 לאכיי לא מהימן, ומוסכינן לרכא ממסני׳ לאומן
 אין לו מזקה הא אמר יש לו מזקה היכי דמי אי
 דאיכא עדים, ועל כרמיך דראה, דאי לא ראה
 אסילו אומן מהימן אליכא דרכא אי הכי אמר
 אמאי יש לו מזקה, אלא דליכא עדים וראה דאי
 לא ראה לכולי עלמא מהימן ש״מ ליכא עדים
 וראה לא מהימן, וה״ה דאיכא עדים ולא ראה
 דתרוייהו סד דינא איס להו וקסני אומן מהימן
 תיוכתא דרכא תיוכתא, וקי״ל כאכיי, והלכך מסר
 לו כעדים וראה לא מהימן לדכרי הכל, ליכא
 עדים ולא ראה לדכרי הכל מהימן כרכינו אכן
 מיגש, ודלא כרמן דאמרי לא מהימן דקאמר
 דלא אמרינן מגו כלל גכי אומן, ודתיק נפשיה
 כפי׳ דיהכ לי סרכלאי דאמר ראה תניא, דהוה
 ליה לאוקמיה כדליכא סהדי, ומס ליה לרכינו
 דאמרו הכי דהא מחיוכחא דשחים קצצת לי
 איחומכ אכיי ומומים לה דליכא עדים ולא ראה.
 ואיכא ככולהו לא מהימן כמאי מומים לה,
 וסליגמא דאכיי ירכא דאיכא עדים ולא ראה
 כראה וליכא עדים והלכסא כאכיי כסרווייהו,
 ודלא כרכוומא קמאי ואכן מיגש כמ״ר, אלא
 ככולהו אומן לא מהימן אלא דליכא עדים ולא
 ראה הא אמר ככולהו מהימן אלא דאיכא עדים
 וראה דלא מהימן וכן הלכתה. !מאה שעדיס)
ף סוף. אם המערער . ד״ה סו  נמוק״י
. ג״כ עיין מידישי הרמכ״ן ׳ וציא הקרקע כו  י
 ז״ל. :פעול״ש)

 דף כה ע״א
: ״ף. כחוב שם  בעה״מ. ד״ה כתב הרי
ן דאיתותב רבא ו ל כי ״ ף ז א״ י  כחב הר
מר כי אין לחפום על , עד ואני או ׳  וכו
ו נכונים הם י דבר ל בכך, ו ״  הרב אלפסי ז
. ׳  אלא שאחז בהם דרך קצרה כמנהגו וכו
 אמר אכרהס: כרוך השם אשר נמן מנו כהלכה

י. אמר אכרהם: ממה אני על דכריו, ולמה  וכו
 לא מועיל לכעל השטר הממאה שמימה המוכר
 כאומו הממזיק, והלא לא עלמה לו מזקה כפניו
 עד שמכרה לאמר, ואיך יוכל הממזיק הזה לזכומ
 כקרקע זה מכח המוכר ההוא והלא מכרה
 לאמר, ואם היה כא מכה השני אז טוכ, שאם
 יאמר אמר שראימי שכפר כי המוכר ההיא
 ומכרה לך מזרמי ולקממיה ממך הימה טענמו
 טענה גדולה, אכל כל זמן שכא מכמ המוכר
 ההוא אפילו יטעון כמה פעמים אמר הממאה
 שלו לקממיה ממנו לא מועיל לו, שאין לו כה שום
 זכות. וראב״ד;

 דף כ ע״ב
: ם רב יוסף. כתוב ש  כעה״מ. ד״ה רבה ו
ף מ א], וקיימא ד ן כנהרדעי [  וקיימא ל
ף מח ד דא [ ן נמי כרבא דהא פסק תלמו  ל
 ב} כוחיה, והילכחא בכולהו זביניה
דעא אלא  זביני, הילכך לא כחבינן מו
ן מעשה דפרדיסא ו כג  בגיטא ומחנחא ו
. אמר אכרהם: ומה אומר אתרי זאת ׳  וכו
 שפסה שלא כפסק הגאונים והרכנין, שהוא אומר
 שאפינו ימסור מודעה על אונס מכירתו והאונס
 ידוע להם לא מכטל מכירתו. ואולי הוא סכור כי
 הוא כלא מסירמ מודעא, וטועה הוא כזה, הלא
 יראה מה שאמרו [דף מ כ] על מלמא דנהרדעי,
 דאמרינן כל מודעא דלא כמיכא אנן ידעינן כו׳,
 ומממהינן עלה מודעא דמאי אי דגיטא
 ודממנמא גלוי מילמא כעלמא היא, אלמא
 כמסירמ מודעא קא מיירו. וכל לשון מודעה אינו
 אלא [כאמירס כעל המעשה שהוא מודיע אס
 דעסו וענינו, וכן אמרו [דף מ א] מודעא] כפני
 שטס ואין צריך לומר כסוכו. ואס דקדק מה
 שאגו רגינין להקשוס על מה שאמרו [דף מ כ]
 מודה רכא היכא [לאנוס כמעשה דפרדיסא
 ולמה לא אמרינן מודה רכא היכא] דמסר
 מולעא אזכיני, זאת הקושיא הוקשה לנו כזה.
 וככל התנצלנו ממנה כסילושט, ללא אייתי מעשה
 לפלליסא אלא ללכותא, לאפילו ללכריס הניכלים
 הויא יליעס אונס כגון מעשה לפלליסא שלא
 נולע אונס אלא כהכמנת עלים ואע׳׳פ שהוא
 יכול להתהסך כתתכולות, ולא נתוש ללכליו, והכל
 לסי לאית העדים ודעסם. ועוד למלנו ממעשה
 לסלליסא שאפילו אונס ממון אונס הוא ללאו
 לוקא אוגסא לגופא כמעשה לפסי וטאכי [לף
 מת כ]. והלוצה לעמול על האמס יעיין
(  כפלושיגו. 1ראב״ד

 דף כא ע״א
ג ו  גמוק״י. ד״ה דלא צייה דינא. לא פל
׳ד ן ב׳ ן שאי ו כי  רבנן אבל אחרונים כתבו [
ן דאי בעי ו ] דכי לו מאונסו ן להצי לי  יכו
 צאיח כצ״ל. ותיכת ד״ת מ״ז ט״ס הוא, וצ״ל
 גירסת ד״ת. (פעולי׳ש!
לפי מה שי שם. אות ב. ו שי אנ ו  חד
. נ״כ מה שהקשה ׳ רץ הנ״י קשה וכו  שתי
 מהר״ן שפירא ל״ק מידי כשתדקדק כדכרי הנ׳׳י,

 ועיין כדכרי הט״ז כתו״מ סימן ר״ה ע״ש.
 :מליו״ט)

 דף כא ע״ב
: וסבר. כצ״ל ל ״ מ . ק  נמוק״י. ד״ה בגמ׳
 ותיכת גמ׳ מוקף. :פעול״ש!

ב ע״א  דף כ
. נ״כ לשון ׳ בו  גמוק״י. ד״ה המוכר שדה ו
. !פעול״ש)  גמי

לא מצי לוקח מן הבן  ד״ה אכלה. ו
׳ שלא ידעחי מלקיחתך מן  לאפוקי כו
ף ב׳ שנים. כצ״ל. !פעול״ש)  הבן לסו

 דף ככ ע״ב
. נ״כ . ונתן לו להלן ן  נמוק״י. ד״ה האומני
 ר״ל דהמכיא ראיה שהי׳ שלו טוען שנתן לו לתקן
 והאומן אומר שכמכירה כא לידו, וכן מכואר

 כפירשכ״ם וטוש״ע סימן קל״ט סעיף א׳.
 (פעול־ש)

כן כתב ׳ ו ת לכולה כו י ח  ד״ה והוא מ
. נ״כ עי׳ טור מו״מ סי׳ ׳ ל כו ״  רבינו חננאל ז
 קמ״ט ס״א שכמכ כשם רכינו מננאל דאף כמציה
 יש לו מזקה, וכ״כ כשלטי גכוריס כאן. והוא דלא
 כמ״ש הנ״י כאן, ועי׳ ככ״מ שם שהעיר כסמירה
 הזאמ. ועי׳ כלשון הכעל העיטור כאומ מ׳ ממאה
דל אכל ר״מ משמע דס״ל אע״ג דנמימ  שכמכ ו

 הגהות
 להם ממלוקמ לר׳ עקיכא ורכנן כשני אילנומ
 דעלמא, כמו שכמכמי למעלה כראיה כרורה,
 מאין לנו להכניס כיניהם ממלוקמ אמרמ כלא
 ראיה גמורה. ועוד משנה שלימה שנינו כראש
 שכיעימ [ס״א מ״כ] איזהו שדה אילן כל שלשה

 אילנומ לכימ סאה.
. כתוב שם: ודיני שני אילנות  בא״ד
ם וברורים רשי שלשה אילנות מפו  ו
ל ״ ף ז א״ י לן פסק בהן הר בכו  במלומם, ו
ר, אבל במה ן וברו  בהלכותיו פסק נכו
 שכתב פרק המוכר את הבית [והא דרב
 הונא עדיפא דאי מהתם הוה אמינא] כו׳.
 אמר אכרהס: איני רואה ככאן פסק כרור, אכל
 ממוך דכריו משמע דכשני אילנומ פליג ר׳ עקיכא
 ואמר יש להן קרקע שהרי הכיא אומה השמועה
 של מזקמ הכמים [דף לז א] ככאן פרק המוכר
 עם עטן שני אילנומ ושלשה אילנומ. ואין לנטות
 מזה מן הראיומ שכמכמי למעלה, והלכה כר׳
 עקיכא. עמה קשה לי מדמי הרכ ז״ל אל דכריו
 שהרי נתלקו [דף סג כ] על שלשה אילנות כיצד
 הן עומדין, רכ אמר כשורה ור׳ יותנן אמר
 כתצוכה, פירוש כעיגול, ומשוס הכי קנה קרקע
 עמהס משוס דלא מזדרע כיגייהו אכל כשורה אין
 להם קרקע, יפסק הרכ ז״ל כרכי יותנן, ואס
 שנים יש להם קרקע כר׳ עקיכא והרי הס
 כשורה, וכי מסט שכא השלישי ועמד כשורתם
 הססיד. ועוד שאלו כגמרא [דף פג א] שנים
 כתוך השלה ואתד על המצר, שטס כסוך שלו
 ואמל בתוך של חכילו מהו, וכתכ הלכ ז״ל [שם]
 הנך כעיי עלו כמיקו וכל מיקו לממונא קולא
 לנמכע, ואם שטס יש להם קלקע מאי קולא איכא
 הכא. ומהכא משמע לסוגין כלכנן. עול קשה לי
 על לכלי הלכ ז״ל שהניס מה שאמלו גהללעי
 פרק מזממ הכמים [דף לז כ] האי מאן לזכין ליה
 ליקלא לחכירה קני טה משפוליה על מהומא,
 ואתקיף עליה לכא לימא ליה כולכמא לישקא
 זכני לך וכו׳, כלומר שאין לו קלקע וכהכי סלקא
 שמעתא, והרכ ז״ל הניסה. ודומה לסכילא ליה
 לאילן אהד נמי יש לו קרקע כר׳ עקיכא ולא
 מסליג הלכ ז״ל כין שטס נאחל ואין לו תילוץ על
 זה, להתס משמע לתלי אילני ליס להו קלקע,
 והכא משמע לאסילו חל יש לו קלקע, על כן
 נלאה לי מה שכחכחי למעלה [ל״ה הילכך] לשני
 אילגוח אע״ג ליש להם קרקע כר׳ עהיכא אכל
 כיניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו אין להם, ועל
 זה שאלו שנים [בתוך שדהו] ואחד כחוך של
 חכירו אס הס כשנים או כשלשה. אכל מה שהניח
 לא ידעחי על מה דאע״ג דסכירא לן כר׳ עקיכא
 הט מילי כשטס אכל כאחד שמא ר׳ עקיכא מודה
 דהא איכא ר׳ מאיר דסכירא ליה הכי דמפליג כין
 שטס לאחד הילכך אין לנו לדחוח שמועה כלא
 ראיה. !ואב״ד)

 דף כ ע״א
 מלחמת הי. ד״ה אמר. מגו דאי בעי אמר
 מינך זבינתא. נ״כ לא מהגי האי מגו משוס
 דמעיקרא לא הוה ידע מאי הוה טעין זה כ״כ
 התוס׳ שם (מתנ״א). כוונתו לדכרי הסוס׳ דף

 ל״א ד״ה אכל, ועי׳ כשטמ״ק שס.
 !מעשה אילפסו

. כתוב נן  כעה״מ. ד״ה וכן הא דאמדי
ך למחוח בסוף נן צרי כן הא דאמרי  שם: ו
, נראה לי הטעם דלא ש ל ש ש ו ל  כל ש
לימא אחר מחאה זבנתה מינך ן ו טעו  לי
ן הכי  ומעיקרא לפירות ירדתי, ואי טעי
ן אנן לא  טענתו טענה, ואי לא טעי
 טענינן ליה. אמל אכלהס: לכור זה יצא שלא
 לצולך, וכי טוענין ללוקת הכא מטענת עצמו.
 והלכ צלפתי שאמל כיון לעל כלתו מולה
 דמעיקרא לאו כתולת מכילה נתית כה אינו נאמן
 לומר אחר כך כתורת מטרה התזקתי כה אחר
 מכאן, חמה אני על לכריו, ומי הכריחו להודיה
 למעיקלא לאו כחולה מטלה נחח כה, וכי מפני
 שמיחה זה ואמל פלוני גזלן הוא אם יחזיק אחל
 כך שלשה שטס כלא מחאה למה הפסיל מקחו,
 ואפילו לא יטעון מהחלה לפילוס יללסי אכל אם
 אמל מחחלה לא הולה לי ולכסוף הזל והולה לו
 ועל כן לא מיחה ומחוך שלא מיחה לא נזהלחי
 עול כשטלי וכשטל כך צליך [למחוח] כסוף כל
 שלש ושלש. יראב־ד׳
לי דאכלה שבע : והני מי ם  בא״ד. כתוב ש
ן דקדים חזקה דהאי לשטרא דהאי,  שני
ן לך מחאה ן אי  אבל אכלה שית שני
ל מה ״ . ואם כדברי הרב ז ו  גדולה מז
ש חזקה אחריה י ו המחאה ש  הועילה לן ז



 צ הגהות מפרשים שנדפסו כסוף המסכת וחידושיפ
 בטענות עצמן בספק מקבלין מהן. וכבר השבנו
 על דבריו פרק הגוזל כי גם שם האריך. (ואב״ז)

ז ע״ב ף ל  ד
ש ״  כמוק״י*. ד״ה אמר המחבר. ה״נ ל
אז בלא לים איירינן ו  וביחומים גדו
ל ״ ש ז ״ ר  שבועה היה גובה הכל וכתב ה
׳ כן דעתה ורשים כו מ נשבעים הי ״ מ  ד
. כצ״ל. וג״ב צ״ע דבשלמא לפוסקים ״ל  רא״ה ז
 דס״ל דלא טעטנן גאנסו ליתמי ניתא דגובה
 אסילו סלגא דסקדון אף דעביד דסרע גו זימנו
 דהכא שאני, וכמ״ש הש״ך סימן ע״ח סק״ח,
 אבל במתבר מוכת ממ״ש לעיל אבל אידך פלגא
 הוי פקדון בו׳ ואבוהון הי׳ נאמן אלו אמר נאנסו
 ואנן נמי טענינן הכי כו׳ דהוא מבעלי הסברא
 דטענינן נאנסו ליתמי וכמ״ש הש״ך בשמו סימן
 ק״ח סק״ת, וא״כ אמאי גובה הכל הא בפלגא
 דסקדון טעגיגן להו גאגסו, אלא צריך להגיה
 ולהסך המאמרים כסי מה שהוגה. ופעול״ש)

: ם  בעה״מ. ד״ה אמר רב הונא. כתוב ש
ר רבנן הקונה ג דאמו  אמר רב הונא אע״
ל חברו לא קנה קרקע בין  אילנות בחוך ש
. אמר אברהם: ׳  לר׳ עקיבא בין לרבנן וכו

 כבר כתבנו את העיקר סרק תזקת הבתים.
 !ראנ״ד!

ף עא ד נן [ : והא דאמרי ם . כחוב ש ד  בא״
רושא הוא לו לר׳ עקיבא פי  א] אפי
מרא דרב הונא לאו למי  מבעלי הגמרא ו
רוש. אמר אברהם: והלא ר בפי מ א  הוא ש
 ןכשהקשו] על רב הונא מדר׳ שמעון פריק ליה
 ואמר אלא ר׳ שמעון כר׳ עקיבא ורב הונא
 כרבנן, [אלמא] מעיקרא רב הינא אליבא דר׳
 עקיבא קאמר בפירוש, והשתא שמעינן מהכא
 דלר׳ עקיבא אם כשמשייר אילן אתד לפניו אינו
 משייר קרקע משוס דבעין יפה מקדיש ומוכר
 דתרוייהו כי הדדי טנהו לר׳ שמעון [לא] כל שכן
 כשהוא מוכר אותו דבעין יפה מוכר ואית ליה
 קרקע. ומגופא דמילמא דרב היכא נמי שמעינן
 לה מדקאמר ואפילו לר׳ עקיבא דאמר מוכר
 בעין יפה מוכר ואית ליה, כלומר אפילו לר׳
 עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר וכשהוא
 מוכרן יש לו קרקע, וסד״א כשהוא משיירן לא
 יהא כהן קרקע, כעין דרך של בור ודוס [דף סב
 א] שיש סגוף בין מוכר למשייר, אפילו הכי דיגא
 דאילנות לאו הכי הוא אלא בין מוכר ומשייר יש
 להם קרקע לר׳ עקיבא כי היכי דלא לימא ליה
 עקור אימך. ואם כשהוא מוכרן אין לו קרקע
 ועין יפה נא מהני בהו היכי תיסק אדעסין דכי
 משייר להו קמיה לא לישייר ארעא משום עין
 יפה והלא אין עין יפה גוהגת בהן, ולא הוה ליה
 למימר אלא הכי אע״ג דשני אילנות אין להן
 קרקע, ולא [הוה] צריך לאידכורי להו לא עין
 טובה ולא עין רעה, ותו לא מידי. (ראב״ד,
: מני הא, אילימא רבנן ם . כתוב ש  בא״ד
כר בעין רעה מוכר,  הא אמרי רבנן מו
ן עין ש, כעי ש בעין יפה מקדי י  אבל מקד
ח וגה דו  יפה דמתנה שנכנס בה בור ו
א נכנס בכלל ך יוחד ממה שהו ב שו  ו
לו לר׳ עקיבא. אמר אברהם:  המכר ואפי
 זהו דבר שאי איפשר, שאם אין בשני אילנות דין
 עין יפה [בענין] קרקעס במכר ואפילו לר׳
 עקיבא אין לנו לומר דלדעת רבנן היה להם
 קרקע, [לא במתנה כי המוכר שני אילנות לא
 הזכיר קרקע] ואין קרקעס נכנס בכלל מכירתם,
 ואינו דומה לבור וגת ושוכך ולא לכל השנויין
 כמשנה [דלי עא א] שנכנסין ככלל מתנה והקדש
 מפני שכונן כמוך הקרקע הניתן כמתנה הס,
 וכיון שלא מלק אומס מן הממנה הרי הם
 ככלנןה]. מה שאין כן כקרקע של שני אילנומ,
 ואס [אין] להן קרקע כמכר לר׳ עקיכא, ולא
 מהני כהו עין יפה דאמרינן אין כלשון שני
 אילנות [זכר לקרקע, שלא נקרא שדה אילן כשני
 האילנות] והוא לא מכר אלא אילנות, גס כמתנה
 נמי אין לו זכר לקרקע עמהס כלל, וכן כהקדש
 וכן כירושה, אלא אם כן פירש. :ראב-׳ד!

ט כמאן םבירא ו . כתוב שם: ובהדי  בא״ד
כר  ליה, אי כרבי עקיבא הא אמר מו
ש דלא י ן מקד כל שכ ן יפה מוכר, ו  דבעי
 מגדע גרע ליה ממאי דיהיב ליה רבנן.
 אמר אכרהס: זה אין לו רגלים. דיו לכא מן הדין

 להיות כנדון, והלא כמוכר אין להם קרקע.
 יראב״ד:

: וכי חיכי דמודה ר׳ ם ׳ד. כתוב ש  בא׳
דו , או לן כר שלא מכר את כו  עקיבא במו
, לן  לי מיהת נמי אתון שלא הקדיש את כו

 דף לה ע״א
ל דלאו קשיא ״  חדושי אנשי שם. ד״ה נ
. נ״כ ׳ ר לעצמו ומשום הכי וכו י . שי ׳  וכו
 ממה שכסכ הנימוקי יוסף לקמן גכי פנימי
 כמתנה וחיצון כמכר משמע מסורש דליתא להאי
 סכרא שכמכ הד״ת ועיין. (מליו־ט!

 דף לה ע״ב
ן אלא. כצ״ל. כרי ן מו  ד״ה והחנויוח. שאי
 !פעול״שו

ן שי  ד״ה מצולה. והכי אמרינן פ״ק דקדו
. כצ״ל ומיכמ גמ׳ מוקף. ׳ ש כו י  נכסים ש

 (פעול״ש)

: ם  בעה״מ. ד״ה בעי רב יוסף. כחוב ש
ב עליהם ש ח וסף מי גשמים ש  בעי רב י
ל מהו, בי צטרו  להדיח בהם אח האי
ר לא תיבעי לך דהא  אליבא דרבי אליעז
בר לקרקע הרי הוא  אמר כל המחו
. אמר אכרהס: טעס זה אינו נכון, ׳  כלןרקע וכו
 והלא לעטן מכירה אינו מועיל כו קכיעומ
 לעילם. ידאב״ד!

 דף לו ע״א
 רי״ף. לא מכר את הבריכוח המספיקות.
 כצ״ל. ומי׳ ולא אמ מוקף. !פעול״ש)
ש לה ש אם י ״ כ  גמוק״י. ד״ה בנוחיה. ו
 חלק. נ״כ כ״ה לפי גירסמ הרמכ״ם פכ״ו
 מהלכומ מכירה ה״א ודלא כגירשמ רשכ״ם ז״ל.
 :פעול״ש:

ש לה. נ״כ גמ׳. !פעול״ש; י  ד״ה ו

. ׳ . שהיא ביה רובע דקלים הם כו  בא״ד
 כצ״ל ומיכמ גמ׳ מוקף. יפעול״ש)
ל לבר מדיקלא. (אף על סי שיש ״  ד״ה א
 אמרים שרעים) מא״מ, ונ״כ נ״י אס יש אמרים
 שטוכים, ונ״ל ששניהם טוכיס ואמר שרעים ממנו
 צ״ל כפי הנ״י. :פעול״ש!

 דף לו ע״ב
ן בי ״ף. אמר רב יהודה האי מאן דמז  רי
ע ליה  ארעא לחבריה איכא מאן דשמי
׳ עד ן ליה וכו  מהאי מימרא דמאן דזבי
 לית ביה תרי דקלי. ד״ת דכר שלא כא לעולם
 כגון פירומ דקל דמרוייהו ידעי וממנו כרכר שלא
 כא לעולם, אכל מוכר דאמנו למכריה דכר שלא
 כא לעולם ואדעתא דאית ליה יהכ ליה זוזי ממייכ
 לקיומיה תנאיה. ורכינו נסים הכי סכירא ליה
 ואייתי סייעסא מהא דגרסינן כתיססתא
 דתרומות הא למה זה דומה למוכר תסץ לתכירו
 כמזקמ שיש לו ונמצא שאין לו מייכ להעמיד לו
 מקמו. (מאה שערים!
׳ ע ליה מהאי מימרא כו  ואיכא מאן דשמי
 עד דליה בה חדי דיקלי. ונדפס כצדו ד״מ
 מומק זה. נ״כ וככעל העיטור מאמר שני קטן
 אימא כשם הרי״ף כמו שהוא כאן, וע״ש כאומ
 מ׳ מכירמ קרקעומ [מן ואיכא מאן דשמיע ליה
 מהאי מימרא כו׳ עד והא דאמרינן הכא כו׳
 הכיא כלשון הזה כשם הרי״ף שם כאומ מ׳
 מכירמ קרקעומ. ומן והא דאמרינן הכא זכן ליה
 מרי דיקלי כו׳ עד ממייכ לקכולי לההוא ארעא
 הכיא שם כמאמר שני קגין. מכואר שגם לסט
 כעל העיטור היה הגירסא כהרי״ף כמי שהוא
 כאן לפנינו ועי׳ ככימ יוסף סי׳ ד״ט סעיף ו׳].
 (בנא״ח

ז ע״א  דף ל
: ם  בעה״מ. ד״ה בעא מיניה. כתוב ש
 בעא מיניה רב עמרם מרב חםדא
אמר לו החזרהים ת ו י ב ד אצל ח  המפקי
ן ו ממו טר , עד התם לאו לפו ׳  לך מהו וכו
פטר דהא אסיקנא  דבלאו הכי נמי מי
ו משבועה חמורה. טר , אלא לפו  דמהימן
 אמר אכרהם: יש כאן שכוש. היה צריך לומר לא
 לחייבו ממון אלא בחייבו שבועה ממורה. וכן
 עיקר. !ראב״ד!
בר ש מי שסו י : ו ם  ד״ה נימא. כתוב ש
ו ביתומים גדולים כדי ד שמועה ז  להעמי
 לפרק קושיא, כי לפי עצמם הם באים
 בטענת אביהם ואומרים כך אמר לנו
ן נן באי ן ואי ר זה הממו י  אבא שהחז
 בטענת נאנסו. אמר אברהם: כל מה שהאריך
 בעל המאור הזה בזה אי אפשר, כי כל הגאונים
 ז״ל שדן שטוענין להן טענס נאנסו, ואפילו מי
 שיאמר אין אנו טוענין להם, אס הס טוענין

 חזקה ויכול למתות. ועוד אס איתא דהכי הוא
 תנא דמחניחין אמאי פחח ביה בהיחרא והלא
 איסור היזק אסא לאשמעינן ואס איתא דצורי
 משכחת טה איסור היזק הראוי לתזקה בדידיה
 איבעיא ליה למיסחח טסי וחו לא מידי. ועוד
 דקסט בסיפא ר׳ יהודה אומר אם יש לה מלבן
 אע״פ שאין ראשו וכו׳ יש לו חזקה, מדמהדר
 בחר מלבן אע״פ שהיה להו לחרוייהו למימר
 למטה מארבע אמוח יש לו חזקה, יכל מי שיש
 בו דעח מטן ומשכיל לא יחלוק על זה. (ראב־יד)

 דף לב ע״א
׳  נמוק״י. ד״ה ולסתום. דהך סתימא אפי
 בלא פריצת פצימיץ. נ״כ עי׳ בשו״ת מוהר״א
 ששי! סי׳ ס״ת שמפגפל הרכה כלשון זה, ועי׳
 כדיני דתיי להרכ כעל כגה״ג עשין ס״כ דף ק״ה
 מ״ש כזה. :מעשה אילפם:

. ׳ ן כו רי ו  ד״ה שמרבה הדרך מפני הדי
. נ״כ כריש פרק המוכר ״ל ף ז ״ י רש הר י כן פ  ו
 את הכית [גט מאי יציע אפתא ע״ש]. :בנא״ר)

 דף לב ע״ב
 נמוק״י. ד״ה בתרי פתחי. כתוב בספר
 העיטור. נ״כ העיטור כתכ אהא דקאמר ש״ס
 סיף סוף קכעימ לאיצטנועי מכני רה״ר הא
 לאייה לא, ור״ל גגד החלון העשיי כגיכה דלא
 כעי לאיצטנועי מכני רה״ר אסור לעשוח נגדו
 חלה ופחח ודמן סכוראי אסיקו דוקא דליכא כו׳
 אבכ מינכרא הזיקא לא, ור״ל כגון חנוח גגד חצר
 אע״ג דכלא״ה כעי איצטנועי מכני רה״ר
 מינכרא הזיקא דחגוח משום שעומד כקכיעוח,
 וה״ה מפחחא זוטי רכא או מפחח א׳ כ׳ מינכרא
 הזיקא דכעי לאיצטנועי טפי. !:פעול־ש!
ן לי ו יכו מ הי ״  ד״ה גמ׳ דמפיק. מ
ל. כצ״ל. (פעןל־יש)  למחו
ש רו ו לו בפי  ד״ה מחלי גבאי. שאמר
״ל ע דאל״כ לאו כלום הוא דהו מ ש  מ
. חיכח משמע מוקף. ׳ מר לא אמר לי כו  למי
 וצ״ל דהו״ל כאומר לא אמר לי כוי. ובנא״ר׳
מ לא יוציא. נ״כ ר״ל ״ מ  ד״ה ר׳ יוחנן. ו
 דלא אמרינו טון שכנס לחון שלו להוציא כו זיזין
 הט מחל לבני רה״ר זכוחו כשלהן והוציא אפי׳
 למעלה מגמל ורוככו, קמ״ל דלא ורשאי להוציא
 זיזין ארוכין לאויר רה״ר למעלה מגמל ורוככו
 וה״ה למטה בחוך כניסה שלו אם כבר החזיק לא
 מסינן בי׳ בדיעבד לסלוקי הזיקא דרבים כיון
 שבשני עשה, אבל לכחחילה לא שבקינן לי׳ למעבד
 חקלה לרבים, ועסי״ז כחב הריטב״א דאף
 במקום שנהגו להוציא למטה ומדלא מחינן בהו
 לסלוקי ע״כ דחלינן דמסחמא בחחלה כנסו לחוך
 שלהם היו ועלחה להם חזקה מ״מ לא שכקינ!
 לזה להוציא לכחחילה ולא מצי למימר הא בעי
 לאינטורי מנייכו מהזיזין שהוצאחס ולמה אגרע
 מכס דשאני דיעבד שכבר החזיקו ממי שבא
 לכחחילה להחזיק. וצ״ע שלא הוזכר שיטה זו
 בשום פיסק לפניו ולאחריו. ;פעול״ש׳

וציא מ לא י ״ מ  בא״ד. דלא אבד זכותו ו
. נ״ב צ״ע  אלא למעלה מגמל ורוכבו
 נלהרי״ף שכחב כאן איכא מ״ד דלמעלה מגמל
 ורוכבו אפילו בר״ה מוציאין, וכ״כ הנ״י כאן
 ד״ה לרה״ר, וכ״ס הרמב״ס והטור והש״ע סי׳
 מי״ז, (רק בשיטה מקובצמ הביא בשם ר׳ יהונחן
 דלכחחלה אין להוציא בר״ה אסילו למעלה מגמנ
 וריכבו ע״ש). וא״כ להרי׳׳ף והג״י מה שאמר
 כאן מוציא, ע״כ אפילו למטה מגמל ורוכבו
 דאל״כ גס בר״ה מוציא. ואולי יחכן שטייס כאן
 וצ״ל ר״י אמר כנס מוציא דלא אבד זכוחו, ור״ל
 אמר לא יוציא אלא למעלה כו׳ [והוא סירוש על
 מ״ש בגמרא מעיקרא ע״ש וכן החחלח דיבורו
 ר׳ יוחגן אמר כו׳ הוא לפירוש על מ״ש בגמ׳
 מעיקרא ע״ש]. .:ננא״ח

 דף לג ע״א
 גמוק״י. (במחט׳) ד״ה אמר המחבר ומיהו
׳ אבל הה״נ דבירא בכלל עומקא  כו
. נ״ב צ״ל דבירא לאו בכלל ׳ רומא אפילו כו  ו
 עומקא ורומא כוי. >בנא״ח

 דף לג ע״ב
כל נכסי. נ״ב נ״י  גמוק״י. ד״ה ואי א״ל. ו
 ואפילו (וכן נדפס על הגליון בשם אלפס דפוס
 קושטא) ועי׳ חידושי הרמב״ן. (פעול״ש!
] לו. נ״ב ר צ מ ש פ [ אע״  ד״ה ומודה רב. ו
 כ״כ הרשב״ס וחוס׳ ד״ה מצר כל. !פעול״ש•

 מקום נינהו, והיינו טעמא דשני מזקה מצטרף
 שטס שטם משום דהאי מומזק בקרקע, אבל הכא
 הט אמד קטנה היא והט אמרי קטנה היא וכיון
 דלא מסהדי אלא אמד סימן, לא מסהד בסימני
 נערומ כלל אלא קטנה היא. ימאה שערים!
: ורבנן ם  בעה״מ. ד״ה ורבנן. כחוב ש
לא חצי דבר מאי עבדי ליה  האי דבר ו
י, עד הא לא קשיא דלא כר׳ עקיבא  וכו
דלא כרבנן היא, דהא עדוח טביחה לאו  ו
י. אמר בדא וכו נן בה עו י הוא דעבדי ד  מי
 אברהם: כבר הצלנו אמ הרב ז״ל מן הקושיא
 החלושה בבבא קמא דעדוח טטחה לאו מידי היא
 דעכדינן בה עובדא, עדוח היא לגבי פחח
 שחיטה, ואפילו על פי עצמו וכל שכן כעדים,
 והטעם שכחכ לרכ ר׳ משה כייר יוסף וכעיני
 חלוש הוא מאד, מאין לנו לסגוס עדוח ככך, וכל
 שכן דגכה וכריסה שני מקומוח הן, וזה ראה
 אוחה מלפניה וזה מלאחריה. והטעם הגזכר
 כחלמוד הוא יוחר חזק ללמד ממנו מן הטעם
 שלא נזכר. והרכה ססשסי עליו כמסכח סנהדרין
ד גנכה ועדי  סרק אלו הן הנחנקין כעגין ע
 מכירה כנסש שהוזמו. וראנ״ד!

 דף ל ע״ב
: ם  בעה״מ. ד״ה אמר רב יהודא. כתוב ש
זרות,  וקושיא דרב נחמן שהוקשה במפו
פוח קאמר באחרא רות כעין רצו ז  מפו
א כדרמי  דמוברי באגי דמודה רב הונא, ו
י ליה י  לשמעתא דרב יהודה בעי לאקשו
. אמר ׳ מר ובו  דהא סליק אדעתיה למי
 אכרהם: אני מעיד עלי עדוס שמיס וארץ כי
 מכמה שטס ספר לי הסירוץ הראשון שהיה
 משחכח כו ואמר כי אדוני הרכ ז״ל שכחו, ואני
 זכור שקראחי עליו [משלי י כו] כחומץ לשנים
 וכעשן נעיטס, והקשיחי עליו כל מה שהוא
 מקשה עחה על עצמו. (ראב־־ד)
: ותשובה השאלה הזאת ם . כחוב ש  בא״ד
 עמוקה ונפלאה ונעלמה מעיני רוב חכמי
 דורנו כו׳. אמר אכרהס: הנה זה כעל החיכור
 משחכח כעצמו מן הטעם המפורש כמקומו דכין
 חיטי לשערי לא דייקי אינשי אכל השנים ודאי
 ידועים הס, וצדך אדם לדקדק עליהם לענין
 שמיטה ולענין מעשרוח. ועוד כיון דמשיך
 זמנייהו אי אפשר דלא שמעו ליה הט מהני,
 כדאמדנן [סנהדרין דף מ א] כאחד אומר
 כשלשה כחדש ואחד אומר כחמשה עדוס כטלה,
 דכחד שפוד לא טעו אינשי, וכל שכן כמשך שלש
 שנים. ואס היו ככאן מכחישין זה אח זה, שזה
 אומר כשנים כחדש לקח פלוני זה המרקע, וזה
 אומר לא כי אלא כשלשה לקחו הנא עדוחן
 קיימח, שהד אפילו כדיני נפשוח כשרה ואע״פ
 שהיו מן החקירוח אלא שהכל הולך אחר זה
 הטעם, שכל דבר שאנו יכולין לחלוח בטעוח אין
 חולין אוחו בהכחשה ואפילו בחקירוח. ואפשר
 שאם היה אחד אומר אבלה חטים ואחד אומר
 אכלה עדשים עדותן בטלה, שהרי בין חטים
 לעדשים ודאי ידעי אינשי בלא דקדוק, והוא תלה
 את הטעם משוס דלא דייקו בהו אינשי, ועל זה
 הטעם אנו סומטן בכל ההבתשות המתקיימות
 עדותן. !ראנ״ד!

 דף לא ע״א
. ד״ה אכילה. הדא דתימא בד״א. י  נמוק״
 ג״ב כ״ה גירסת הרמב״ן בתידושיו, וקאי אנשים
 דבד״א דחבריה מצי חברי׳ למימחי בידיה
 ובמקום מדרון אפי׳ בתוך ד׳ אמוח דנפשיה מצי
 חבריה למימחי, ועי׳ טרושלמי שלפנינו שינוי
 בגירסא. יפעול״ש;

 דף לא ע״ב
 נמוק״י. ד״ה אמר המחבר. (דהא על
) בצ״ל במוקסיס. ;פעול־ש) ן  כרחי
: ם  בעה״מ. ד״ה אמר רבי זירא. כחוב ש
ו ש ל  אמר ר׳ זירא למטה מארבע אמוח י
ש הר ברבי יעקב ר י ל למחות. פ כו י  חזקה ו
ן המצרי קאי אבל ל דאחלו ״ ר ז ר מאי ״  ב
ל כו י ש לו חזקה ו ן כך י בי רי בין כך ו  הצו
ל א ו מ ר בו הרב רבי ש  למחות, והעיד שחז
ש רו ו ממה שכתב בפי  אחיו בסוף ימי
. אמר אברהם: כמה הוא ו  בהפך מה שאמרנ
 זה דבר מוסלא מאין זי להם, ומחניחין [דף נח
 ב] קחני אין לו חזהה והוא אומר יש לו [חזקה
 והיה לר׳ זירא] גומר לא שנו אלא למענה
 מארבע אמוח אבל למטה מארבע אמוח יש לו



 הגהות מפרשים שנדפסו בסוף המסכת וחידושים צא
מ ליכא ״ . מ ן י הגבורים. ד״ה בדי ט ל  ש
עכבס השליח. נ״ב לא המתי זאת, ד שי ״ מ  ל
 דהתס ה״ט דאי הולך כזכי זכו בו יורשי מי
 שנשתלתו לו אבל היכא שמי שנשתלתו לו לא רצה
 לזכות בו מנא לן(מתנ״א). לפע״ד כוונת הש״ג
 למאי דמוקי ר״ז מיטין דף יזו ע״ב בש״מ דהולך
 דידי׳ כזכי ואפ״ה למ״ל יתזור למשלת אמאי לא
 יזכה שלית טוו ללגבי המשלת הוה הולך כזכי
 ואפ״ה טון שנא רצה לזכות רק למי שנשתלת לו
 לא זכה השלימ, וז״ב. ועי׳ במרדכי פ׳ הגוזל
 בתרא רמז קס״ט. !מעשה אילפס)

 דף מה ע״ב
 נמוק״י. ד״ה חצי קב. שמינית קב. ג״ב
 דלא כגירסת הט״ף ותצי רובע, אלא בגירסת
 ר״ת דל״ג ליה במ״ש רשב״ס ז״ל. [א״ה עיין
 בהגהות מא״י]. (פעול־ש)
כר פירות. . ד״ה המו י  דף מו ע״אנמוק״

ר כצ״ל. ו ט ו הוא פ י מצד ע ו רו א ג  שהו
 (פעול״ש)
ן ן לעני נ . כדאמרי ן ך חטי לי  ד״ה המו
 גניבה. נ״ב עי׳ ב״ק דף בז מ״ב. (פעול״ש)

 דף מו ע״ב
גלד לו לא הו גלד דאפי  נמוק״י. ד״ה הו
 טרפה. כצ״ל. (פעוליש)
ן שלקחה ו ש. דטרפה מכר כי רו פי  ד״ה ו
ודע. לד אינו י ג  תוך ג׳ ימים ואם לא הו
 כצ״ל. (פעול״ש)
שראל י . שמכר טרפה ל ן כן הדי  ד״ה ו
ד. נ״ב משמע רומא במזיד אבל בשוגג לא, י  במז
 ועי׳ במתנה אפרים בהנכות נזקי ממון סי׳ ט׳
 מ״ש נזה. !מעשה אילפס)
דע כבר) ו . (והלוקח י ו כר עבד  ד״ה המו
 תא״מ. (פעול״ש)
״ל ן דקי ו ד כי . אלא רובא לב  בא״ד
. ג״נ צ״ע הא איהו גופיה פירש ׳ בו ל ו א ו מ ש  כ
 לעיל טעמא דאין הולכין כממון וכו׳ משום
 דאמריגן המוציא מחטרו וכו׳ והכא הלוקת הד
 המוציא והמוכר המותזק, ואדרכה רוכא מסייע
 לחזקה וצ״ע. (מליי-ט)

 דף מז ע״א
. ג״כ כד אזלינן . ד״ה לקולא דמו  גמור,״,
 שייך לדברי הרי״ף שבסוף ע״כ כדכרי המיקל על
 המובר שהוא הנסבע כר. (פעול־ש)
א להא . והיינו דדמי  ד״ה גרסינן בגמ׳
 דר׳ יוחנן. כצ״ל. ופעול-שו
טעמא . דרבא סבר ריחיה חלא ו ד  בא״
 חמרא. כצ״ל. (פעול״ש)

 דף מז ע״ב
ן מבושם. נ״ב י  נמוק׳׳י. ד״ה מחני׳ י
 מקומו אמר ססקא שלאחריו. (פעול״ש)

 דף מח ע״א
 נמוק״י. ד״ה אמר המחבר (בסופו).
 באונםים דרמו עליה. נ״כ כאן שייך ד״ה
 הר״ש ז״ל פירש שהוא כו׳ עד דהלכסא כווסיה,
 ואמ״כ צ״ל וי״א שאפי׳ אמר כן כו׳ עד ורכו

 הרשכ״א ז״ל [ועיין כתא״ש וכהגהומ מא״י].
 (פעול״ש)
: ם  בעה״מ. ד״ה איתמר המוכר. כחוב ש
רו ן לחבי י  איתמר המוכר חביח י
ף ד סו ׳ ע כו ה ימים ו ש ל  והחמיצה כל ש
לא ן שלא עירה אותו ו ו  מילחא, הילכך כי
י אמר ליה הא חמרך והא  טלטל אותו מצ
לו לאחר שלשה. אמר אכרהס:  קנקנך אפי
 כאמת וכרור שהסכים להלכה, וכן כתכתי אני,
 אכל דקדקתי יותר ממנו, דההיא שמעתתא דרכא
 [דף 5מ א] כתנואה דזטן תטתא דתמרא ותקיף
 אמילמא או אסלגא דאמרינן דינא הוא לליקטל
 מיניה מתמזיא להאי סכרא, דאי כשמואל [דף צו
 p לימא אכססא דגמי שוואר שהרי התנוני
 הוליך את התטת לתגוסו מרשוס כעה״ב
 ושמעתיה דרכא [דף צת א] גמי כהאי דזכן
 ממרא אדעתא דממטי ליה לפרואתא דכלשסט
 [ואדמטי] הסס [זיל] דינא הוא דמקכל ליה מוכר
 מיניה, ואמרינן הוה מלא מאי. ומסקינא אסילו
 סלא נמי כר׳ יוסי כ״ר מנינא, והא המס כמה
 נדנודי וכמה טלטולי איסעכידו טה. וכל זה אצלי
 מתוקן. (ראב״ז־)

 לוקת למוכר ממנו מקצת, ואמר דהא דרכ
 ושמואל דכעו מילוי המדה או לשנתות אפילו
 כרשות לוקת הוא הואיל ולא מכר לו אלא כור
 אתד, הטעם הזה תלוש הוא מאד. תדא דהא
 ודאי דאמר כור כשלשים סאה כסלע אני מוכר
 לך הא שתי לשונוס נינהו, וטעמיה דרכ משום
 דתפוס לשון אתרון, הילכך הוה ליה כמאן דאמר
 ליה אלה הסירוס אני מוכר לך סאה כסלע ולא
 הזכיר לו כור ומשום הכי אמר ראשון ראשון
 קנה. ועוד האי גירסא דאיהו סמיך עלה: מא
 שמע כרשומ לוקס כיון שקכל עליו מוכר וכוי,
 ומנא ליה להאי דמומיכ מיוכמא מינה דככי האי
 גונא איירי ממטמא דאידכר ליה כור, דילמא
 כדאמר ליה מטים שיש לי כרשומך אני מוכר לך
 סאה סלע וככה״ג הא קא מודה דססק ולא מדד
 סגי ליה שהמקמ גקגה מיד כקכלמ המוכר. כרם
 גראין דכרי ר״ת ז״ל וגרסתו נכונה. אכל אט
 דקדקתי על הרכ ז״ל כמה שכתכ כדרכ ושמואל
 ואמר לא משכתת לה אלא כהט, ולסי דעתי לא
 היה לו לכתוכ כמו שכתכ ואע״ס שטרת אדני
 הרכ ז״ל לקיים דכריו ולא נתקיימו. עוד אשיכ
 על כעל התיכור הזה אשר ישרה הגירסא הזאס
 כעיניו שיש כה: תא שמע כרשות לוקת משקכל
 עליו מוכר קנה לוקח דמוקיס לה כשנתות. תמה
 גדול אשר לא נשמע כמוהו, ואיך חלה החנא אח
 הקניה כקכלח המוכר, ועדיין הוא צריך למלוי
 השנחא ורישא הפליג כמלוי המדה, וכיון שכן
 היה לו להפליג כמלוי השנחא ולא לחלוח כקכלח
 המוכר, שאין זה דומה לזה כלל, אלא דודאי כלא
 ספק כיון שהפירות כרשות לוקח וקכלו עליו
 המוכר מיד הוא נקנה כלא שוס מדידה, כססמא
 דמסני׳ וכרייסא: משך ולא מדד קנה, וכל לשון
 שיאמר לו שאין כאן הפלגה. וראב״ד)

כר נמי כן במדה דמו : ו ם . כתוב ש  בא״ד
 לא קנה, כדקא מתמהינן על האי פיסקא
כר , אי מדת מו שמן ן ו י כר י  דהמו
 משנתמלאת המדה אמאי ללוקח הא
כר לעולם  מדה דמוכר, אלמא במדת מו
. אמר אכרהס: הא מילמא ׳  לא קנה לוקח וכו
 לא [מימוורא] לי, דכי אקשי ליה הכי לעיל
 כשמעחא: אימא סיפא משוח לוקח כיון שקנל
 עליו וכו׳ הא מדה למוכר היא, [לההיא] טעמא
 דהוה סכור למימר דכלי של לוקח כרשוח מוכר
 קנה לוקח אלמא כחר כלי אזלינן ולא כחר רשוחו,
 מעחה כליו דמוכר כרשוח לוקח אמאי קנה, כליו
 דמוכר הוא. אכל השחא דקיימא לן כליו של לוקח
 כרשומ מוכר לא קנה לוקמ דכחר רשוחא אזלינן,
 וממני׳ דהמוכר יין ושמן דאזלינן כמר מילוי
 המדה על כרחיך כסימטא או כחצר של שניהם,
 דאי כרשוח לוקח כקכלה חליא מילחא, ואי
 כרשוס מוכר אסילו כמלוי המדה לא קני, משום
 הט אקשינן ואי כמדה דמוכר אפילו כסימטא
 וכמלוי המדה נמי לא קני, ואי כמדה דלוקח
 אפילו כמילוי שנחוח נמי קני, ומשוס הכי אוקמה
 כמדס סרסור, ולעולם מדח מוכר כרשוח לוקח
 קנה ואסילו כלא שוס מדידה מאחר שקכל עליו
 מוכר. כנ״ל אכל הרכ ז״ל לא השוה לזה דאיהו
 חרסי כעי. 1ראב״ז)

. כתוב שם: מיהו מםתברא לן דאי  בא״ד
ו תרי זביני בהדדי לההוא לוקח גופיה  הו
ל לוקח ו ש ד כלי כר גופיה. ח  ולההוא מו
כר ברשות ל מו ו ש חד כלי  ברשוח מוכר, ו
דאי קנה לוקח אחד מהן  לוקח, הא ו
י. אמר אכרהם: זה אי אפשר. פשך וכו  ממה נ
 דכל מה שהוא כרשוח לוקח כיון שקכל עליו
 מוכר מיד הוא נקנה כלא שום מדידה ואפילו
 הוא ככליו של מוכר. זהו לפי דעחי. אכל דעח
 הרכ ז״ל אינו אומר כן אלא ראשון ראשון קנה,
 וכהכי מוקים לה למילחא דרכ ושמואל. וכליו של
 לוקח משוח מוכר הא פשט ליה דלא קנה,
 הילכך אין כאן ספק כאחח מהן דליקני חד
 מינייהו מספק וכסחומ שכהן, אכל מאי דאיס
 ליה מדינא דליקני קני או פחוס או מיטכ כדחזי
 ליה. (ראב״ד)

 דף מד ע״ב
טף ו נ . ד״ה והמיצת. תמן איהמר ו  נמוק״י
ן ונותן לתוכה. כצ״ל. (פעול״ש) פי  ג׳ טי
מר אבידה י כשו ׳ יהודה. והו ר  ד״ה ו

. כצ״ל. ׳ ש בפשיעה כו ״ כ ש ו ״ ש יב כ  וחי
 (פעול״ש)

. נ״נ ׳ בו נש ו  ד״ה אמר. דניחא ליה לאי
 עי׳ נשו״ת אא״ז נעל שער אסרים סי׳ נ, ונש״ך
 ס״מ סי׳ ע״נ ס״ק תי. !מעשה אילפם!

 דשם נשיטה מקונצת כאן דף פ׳ ע״א, ובדבריו
 שם מבואר דברי הרי״ף אלה]. !בנאיר)

 דף מא ע״א
ן מתו ל ו  נמוק״י. ד״ה הכי גרס. שכ
 במדבר. נ״ב אולא היה להם כו׳ קאי, שלא היה
 להם אב ודוד ואת שמתו במדבר, אלא האב מס
 במצרים ודוד ואת או שמתו במדבר והיו להם
 מיס או שממו במצרים, או שלא היו להם דוד
 ואס כלל ועכ״ס שלא היה להם שוס מוריש נמלה
 בארץ שלא נטלו כו׳ אטסלים קאי. (פעול־ש)

 דף מא ע״ב
ש מ  רי״ף. אמר רב חסדא מכר לו שוה ח
׳ ותנא תונא רעות ש וחוקרו כו ש  ב
׳ כו ר בו ו ו ל לחז כו כר י נמצאו יפוח מו  ו
׳ כדאיסא. ד״ת דקאמר כו ן ו  חזינא לגאו
 רטנו לעטן ביטול מקמ קי״ל כרב מסדא, ק״ל
 הא לעניו ביטול מקמ שניהם מוזרין, והא דרב
 מסדא ניבא למדמייה דלא אשכמן סוגיא
 דשמעמא דמדמיא כולהו דלימא לרב מסדא ולא
 סבר פלוגתיה אלא אשמעינן רב מסדא אם לא
 הספיק להתזיר האונאה עד שנתיקר המקת
 ונעשה טטול מקמ דלוקמ מוזר שהרי לא הסדר,
 אבל מוכר שעדיין לא נמבר המקמ וברשומו
 הוקר אינו יכול להמזיר הלכך אימיה לרבא
 ואיתיה לרב מסדא. ובגמ׳ דמי מערבא אמר ר׳
 יותנן דתרדיהו מצי הדרי בהו דבר סלוגתיה,
 וה״ג הסס מכר לו שוה תמש בשש ולא הספיק
 לישא וליתן עד שהוקר ונעשה מטבע ר׳ אבהו
 בשם רבי יותנן כשם שבטל מקת מאצל זה, כך
 בטל מקת מאצל זה ומקצת גאונים פסקו כרב
 מסדא דבתרא הוא ולר״ת לא אתברר שפיר
 משוס דנדמיס הדוקיא, ומשום גמ׳ דמי
 מערבא. (מאה שערים!
״ל כרבא. נ״ב לא י  נמוק״י. ד״ה וכתב דקי
 ידעמי אמאי הוצרך להביא ראיה מהקדש
 דבסירוש אמר רבא שם מכרו אינו מכור
ן דבהקדש לא מל ו  (ממנ״א). ולסע״ד אסשר מי
 ההקדש אף על השעבוד לכך מדמי ליה קטן
 השענוד, משא״כ נמכרו אינו מכור דקאי על גוף
 הקרקע וזה סשיטא שלא יכול למכרו, ועי׳
 נרש״י שם נפסמים דף ל״א ד״ה כי, וכוונסו
 דהמונ עצמו יכול להקדיש אנל לא השיענוד
 והנן, ועי׳ משנ״א סי׳ רכ״א. :מעשה אילפס!
 בעה״מ. ד״ה אמר רב חםדא. כחוב שם:
ש ש ש ב מ  אמר רב חסדא מכר לו שוה ח
ש והנא חונא ר פ  וחוקרו, עד וכן אחה מ
י. ד א] רעות ונמצא יפות וכו ף פ ד ] 
 הילכך מכי אמר ליה המתאונה תן לי
 מקחי אם הוא מוכר, או תן לי מעותי אם
 הוא לוקח, מההיא שעתא נתבטל המקח.
 אמר אנרהס: מי שמע כזאמ. דהא אמא
 לאשמועיגן דאע״ג דאמר הממאונה מחרט ני לא
 נמנטל המקמ עד שיקמ זה מקמו וזה מעומיו,
 אם על זה בלבד טרמ רנ מסדא לשוא טרמ,
 דהיאך היינו סטריס שנמנטל המקמ שנמשך
 נדנור נעלמא. ועוד מנא מונא דקאמר מאי
 משמעומא איבא מהאי ממנימין דהבי הוא
 דילמא היא גופה אשמעינן מי שנמאונה מוזר
 בהט, ויש שניהן סוזריס, ויש אין אמד מהן מוזר.
 ודקאמר בסוף דילמא דרב מסדא סרוייהו מצו
 הדרי בהן מפרש טעמא משוס דתרוייהו
 מעיקרא מטעא טעו ולא ידעי כמה שוה, ומנא
 ליה הא שהמוכר לא ידע באונאתו, ואי דלא ידעי
 נמי מאי איכא טן דידעי ללא ידעי. ועוד רעות
 ונמצאו יפות בודאי זה המוכר יש לו להכיר
 סירותיו יותר מן הלוקת, ואם הוא לא היה מכיר

 אותם כל שכן הלוקת, נמצא ששניהן טועין.

 דף מב ע״א
ו רושלמי מכר ל  נמוק״י. ד״ה גרסינן בי
ש כוי. נ״ב ירושלמי ב״מ סייד ש ש ב מ  שוה ח
 ה״ג [וע״ש, ובמראה הסנים]. ;פעול־ש, בנא״ר!

 דף מג ע״א
: רב ם . כתוב ש אל  בעה״מ. ד״ה רב ושמו
ל דאמרי חרוייהו כור כשלשים א ו מ ש  ו
י, עד או אם כר לך וכו  סאה בסלע אני מו
ן ם סאה בסלע ראשו ר כשלשי  אמר לו כו
ן שתתמלא סאתו קונה, כדרב  ראשו
אל. אמר אברהם: ההסרש ששם בעל  ושמו
 הסינור הזה טן מוכר כל מה שיש לו ברשות

, אלא חרוב כך שו ר וגת ו מר בו  כלו
פשר דסבירא רכב וסדן השקמה אי  המו
ן יפה ן דבעי ו ש אותן, דכי י  ליה שהקד
ר ארעא לנפשיה אם י לא משי ש ו י  מקד
שן נמצאו יונקין משדה י  לא היה מקד
י. אמר אנרהס: תמה גדול, איך לא  הקדש וכו
 הרגיש מתוך דנטו שיש נקרקע של שני אילגות
ן עין רעה. וכשאמר ד  ואילן אתד טן עין יפה ו
 למעלה רנ הונא כרמן כלומר כשהוא מוכר שגי
 אילנות אין לו קרקע וכשהוא משייר! יש לו
 קרקע כגון כור ודוס שאס מכרן אין נהם דרך
 ואס שיירן יש להם, מכלל דלר׳ עקיכא הוא
 איפכא כשהוא מוכרן יש להם קרקע וכשהוא
 משיירן אין להם קרקע. (ראנ״ד!

 דף לט ע״א
ל כו י ד ן אותיוח. [  נמוק״י. ד״ה אי
ם לו  להקנות לו קרקעות המשועבדי
 בכסף] נ״כ ד״ס. ונ״י עיקר. (פעול״ש!
ר ט ש ר בשטר. דחוב הוא לו ה ז  ד״ה חו

ן שנכסיו. כצ״ל והשאר מוקף. דעי ו  כשי
 יפעול״ש!

ן בעלמא יבא נ בא לגבות וכדאמרי  כשי
ו הילכך אין ר ד על שו עמו י ד ו  בעל השו
ר אלא ט ש ו ב ד ו  להם להעיד על שעב
 במצותו ואם עברו כוי. כצ״ל. ;פעול״ש!
: ם . כתוב ש  בעה״מ. ד״ה אמר רב אשי
 אמר רב אשי כל היכא דאמד ליה לך
ש כלומר ו ר י  חזק וקנה דברי הכל לנה. פ
גי דאמר ליה לך לו במסירה. כי פלי  אפי
מר סבר ך וקני מר סבר קפידא ו ו ש  מ
ן . ולדעתי הוא הדי  מראה מקום הוא לו
ן בהמה  לכל מאי דמקנה במשיכה כגו
 דקה וגסה, אי אמר ליה לך חזק וקני קנה
לו ברשות הרבים. אפי לו במסירה ו  אפי
 אמר אכרהס: כאמס קנה אפילו כמסירה כאכיי
 ורכא [דף עו כ], דאיגהו לא סלוג כמילמייהו תוץ
 מדכר שדרכו להגטה שדינו כהגכהה. ולא כדמי
 זה כעל המכור שאמר אסילו כרשוס הרכים, אלא
 דוקא כרשומ הרכים שמשיכמן קשה מרשומ
 הרטם לסמטא. וכללו של דכר, כל היכא דאיסשר
 למיעכד כה קניה מעלימא לא מקניא כסמומה
 אלא אם פירש משוך וקני או קני כהט וכהכי.
 וזהו הטעם לאדוני הרכ ז״ל. אכל כל מה
 שמדקדק כעטן כהמה גסה כרשומ הרטם אי
 אמר לך מזק וקני אי מקטא כמסירה או לא
 משוס דאיפסקא הילכמא כרמן דאמרי זו וזו
 כמשיכה, דאילו איפסקא הילכסא כמאן דאמר
 כמסירה הא ודאי לא מקטא מסירה משוס
 הרכים. והשתא דאיססיקא הילכמא כמשיכה
 משמע דכמסירה לא מהניא אסילו משוס
 הרטס, זהו הדקדוק שלו ואמר צריך עיון. ואני
 כתיי ראשי לא ראיסי הספק ולא הוצרכתי אל
 העיון, כי אותן הסנאים היו תולקים אסילו
 כסמטא, ור׳ מאיר ור׳ אלעזר הוה סטרי להו
 דאפילו כסמטא קני לה כמסירה, ודאמר ליה לך
 תזק וקני. ולית הילכתא כותיה אלא כמשיכה,
 מיהו דוקא כסמטא דמקוס משיכה הוא, אכל
 משוס הרטם דלאו ממום משיכה הוא עד
 שימשכנה מרשומ הרטס נסמטא קיימא לן כאטי
 ורכא דמסירה קונה טן ככהמה טן כספינה ואין
 לגו להסליג דמי אטי ורכא כססינה כלמוד שהס
 לא דמו על ספינה אלא על סמס, על כל דכר
 שראוי למסירה. [ואלמלא] שראינו ממלוקס
 לסנאין כססינה על מסירה [דף עו א] לא היינו
 דנין אוסה כספינה כלל שלא סירשו רכומינו
 מסירה אלא על כהמה, כדסניא [דף עה כ] כיצד
 כמסירה אסזה כטלפה כשערה וכוי. (ראב״ד)

 דף לט ע״כ
מר דוגמא כוי. דך. כלו  נמוק״י. ד״ה ואי
 נ״כ עי׳ ש״מ כיאור כל מאמר זה עד סופו
 כארוכה. :פעול״ש!
שי אגשי שם. אות א (בסופו). אבל ו  חד
ן הדעת נוטה המקח קיים  בכדי שאי
. נ״ב צ״ל המקמ ׳  וויתרו חכמים למחילה כו
 קיים דמרון הדמים לממילה כו׳ [וכן הוא הלשון
 בדברי הרשב״א המובא בשיטה מקובצמ דף ע״מ
 ע״א]. !פעול־ש!

 דף מ ע״ב
 די״ף. הא דקתני בריכה ראשונה ושניה
 בה והא דתנן כו׳. נ״ב ועי׳ ביס יוסף סוף
 סימן ר״כ בשם הר״ן [והובא נ״כ דברי הר״ן



 צנ הגהות מפרשים שנדפסו בסוף המםכת וחידושים
אל תתמה אם אנו אומרים  שם: ו
פ אע״ ר שתתבטל המחנה ו ש פ י א  ש
, דהא גבי הכותב נכסיו ר מעכשו מ א  ש
 לבנו אחר מוחו שהוא כותב לו מהיום
 לאחר מיתה וםבירא ליה לר׳ יוחנן
ן מכר ו ר שתתבטל המתנה, כג ש פ י א  ש
] האב [ומת הבן בחיי האב] י  הבן [בחי
. אמר אברהם: סבור ׳  שנתבטלה המתנה וכו
 היימי לרפא שאר לבדו ולא אוכל להיאך חתבמל
 המתנה ואפילו לר׳ יוחנן, ואלו היה לו בן הלא
 יורש אותה ואס נתבטלה במותו איך יירשנה בנו.
 אבל טעמא לל׳ יותנן לקא מפרש בגמרא ןרף
 קלו ב] לקטן סילות שיש לאב בהם כקטן הגוף
 למו וכל זמן שהאב קייס לא נגמרה לו זכות
 באותן נכסים. ואם תאמל אס כן אפילו לא מת
 הבן בתיי האב לא יכול למכול, הסבת ושמע. הלי
 אמלו ןב״ק לף ח ב] מה מכר לו ראשון לשני כל
 זכות שתבא לילו הילכך כי לא מח בחיי אביו הלי
 באה הזכוח לילו וקנה לוקח, אבל כשמת בתיי
 אביו לא באה הזכוח לילו ולא קנה הלה, אבל הבן
 מיהח יליח, שהבן אינו קונה בליבול אביו אלא
 ירושה באה מאליה ונגמרח מאליה, אבל [היאך]
 יכול הראשון לעקור מחנח הנותן שנתן הגוף
 [לשני] מעכשו, אס כן יסר כח מעכשו מה יועיל
 לו, מעחה מהיום ולאחל מיחה לאמרינן ןגיטין
 עב א] [גבי גט] חולצח משים למספקא לן אי
 חנאה הוי אי חזלה הוי, אפילו חנאה גמי הוי,
 לאחל מיתה הוא דהא לא חייל עד לאחל מיחה,
 להוה ליה כמי שאמל לכשאמוח יהיה זה גיטך
 מהיום מאוחו זמן וכיון שמח שוב אינו חל. אלא
 נקוט האי כללא בילך, אין לך מעשה בעולם
 שאינו מתקיים במעכשו עם כל חנאי שבעולם חון
 מלבל שאינו בעולם באותה שעה לההוא מעכשו
 ולאי לא מהני ולא מילי ולא עול אלא מפשיל,
 לוק ותשכת פלק איזהו נשך [לף סו ב]. ראב״ד:

למא] י ד . כתוב שם: וכי תימא [  בא״ד
ף קלו א] דהא ד  שאני התם במתניתין [
לי נן דלכו  אמר ליה מהיום, הא אמרי
 עלמא כל האומר אחריך כאומר מעכשו
 דמי וכוי. אמר אברהם: זו היא שגגתתו ששגג
 למעלה, כי לא נאמר אתריך כמעכשו אלא ללעת
 לבי ולא ללעת ר׳ שמעון בן גמליאל. ,ואב״!)

רו : וההיא דקתני יחז ם . כתוב ש  בא״ד
רשי נוחן לא מתרצה לעולם כר׳ יוחנן ו  לי
. אמר אברהם: ר׳ ׳ ש וכו ש לקי  אלא כרי
 יוחנן מוקיס לה כרבי וסבירא ליה לרבי לקטן
 פילוח לאו כקטן הגוף רמי ואיהו סבירא ליה
 כלשב׳׳ג ועליף מלל׳ שמעון בן גמליאל לאיהו
 לא קאמל אלא באחליך ללענין מכילה גמי אית
 ליה לשוחא [לקמא] למזבן אבל במהיוה לא
 שמעינן ליה ולא מילי, ואחא לבי יוחנן למימל
 לאפילו נמהיום נמי נהי ללענין נטולי מתנה לית
 ליה לשוחא, אנל למילי אחלינאחא איח ליה
 זכוחא כקטן הגוף, כגון ההיא לאפליגו ר׳ יוחנן
 וליש לקיש נענין מכל הנן נחיי האכ וכוי, ולגבי
 לוקח נלחול, אנל לא לגני נן הנן כלכחיננא
 לעיל. ובאחריך ליכא פלוגתא לאמוראי כלל אלא
 פלוגחא ללני ורשנ״ג דלרבי קטן פיריח דקמא
 לאו כקטן הגוף הוא לא לענין מכילה ולא לענין
 חזרה לראשון אלא לנותן, וכל שכן קטן פילות
 לעלמא היכא לאיכא מהיום, ולרשכ״ג קטן
 פירוח דקמא כקטן הגוף למי בין לעני[ מכילה
 בין לעטן חזרה כראשון משוס ראמר ליה אחריך
 אבל במהיום לא שמעינן ליה ולא מילי אי שבירא
 ליה כל׳ יוחנן או כליש לקיש במאי לפליגי, מיהו
 קייימא לן בהא כליש לקיש. ואב״ד:

למאן ׳ד. כתוב שם: ואם תאמר [  בא׳
 דגריס] ובתרא לירחה למאי איצטריכא
מר הכי, נישחוק מינה ואנא  לה למי
מר כו׳. אמר ש לו  ידענא דברתה לירתה, י
 אברהם: יש בזה טעם אחר, שאס יצא שטר חוב
 על ירחה מכח השבחא אינו חוזר על אוחן
 הנכשיס, לפי שאותו יורש אינו יולל לחוך נכסים
 מכח השבחא אלא מכח הנוחן. נואב״ז־)

רו . כתוב שם: ואם איתא יחז  בא״ד
רשי נוחן במיבעי ליה. ובתוספתא ו  לי
י ינתנו ח ה״א] אמרו מה השנ ״ פ ] 
י וכוי. אמר אברהם: והתוספתא ש י ל ש  ל
 עצמה אינה מתוקנת, אס בשמת השני בתיי
 ראשון יגחכו לשלישי, והיא מללגת מראשון
 לשלישי ולא אמלינן היכא לקיימא חיקום, וגס
 ןאינה חוזרח ליורשי נוחן אבל מללגח לשלישי אף
 על פי שאינה באה לומל השני כשלל] המחנה
 להוה שלקא לעחין מלינא לא זכי בה שלישי על

 כיון שאמר רבה גבו קרקע יש לו לא שנא גבו
 מבני חלי ולא שגא גבו ממשעבלי, אלמא קשבר
 שעבולא לאולייחא אפילו במשועבלין והוי מוחזק
 לגני ככול, ואי לאו הכי הוא היכי שבק אמי עיקל
 לנליו של לנה [מלוה] ואקשי ליה מעטן אחל
 שנאו עליו נעלילה, אלא כולאי כי נעיקל של
 אותו לנל עצמו תלוי כזה הטעם, לכיון לשענולא
 לאו לאולייתא נמשוענליס ואמל לנה לכל היכא
 ןלזבין ו]זניניה זניט לאד הוא, הכא נמי גנו
 קרקע ואפילו גנו משוענלים אמאי יש לו. והיינו
 קושיא כלפלישיח. ;ראב״ז

: הא לא קשיא, דרבה ם . כתוב ש  בא״ד
יהו דבני מערבא  דאמר מסתבר טעמי
 טעמא דנפשיה קאמר שנראה לו דברי
 בני מערבא משום האי טעמא דאי
] אבל ני זבי  קדמיה סבתא וזבנה זבינה [
ל בני מערבא אלא  אין זה עיקר טעמם ש
ם דלא סבירא להו דרב ש לומר משו  י
. אמר אבלהס: בכאן הססיל לנריו ׳  הונא וכו
 ויצא מן הלרך והפליג. היה לו לומר טעמיה לבני
 מעלבא במלוה שהיא מוחזקח, משום לסבירא
 להו שעבולא לאוליחא אפילו במשועבלים, הילכך
 כל מלוה מוחזקח היא לליכא למימל הכא אי זבין
 זניניה זניני, אנל לגני מעשה לשבחא כיון לאי
 קלמה וזננה זנינה לניני, כלש״ג [לף קלז א]
 לגני אחליך לאד האד. וחו לא מילי כי טלאי זה
 עיקל טעמם. :ראב״ד:

 דף נד ע״ב
״ף. ההוא דאמר נכסי לסבתא ובחרא  רי
אמר  לידתה הויא לה ברתא דהוה נסיבא ו
 רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי
מ ״ ש  קדמא סבתא וזביננא זבינה זביני ו
׳ כלכחיכ ד וכו ״ ג ואיכא מ ״ ב ש ר  דהל׳ כ
 כהלכוח עם סיפא. ר״ת אי משוס עוכלא לסכחא
 לא קשיא, להחם לגט ראוי ומוחזק הוא לאמר
 הסס למל קלי ליה לאד משוס ללא הוה ליה
 זטה אלא כתל סכחא. ול׳ אלעזל סכל כל האומל
 אתריך כאומל מעכשיו למי וכאלו אמל מעכשיו
 יזכה הכת לכשתמוח סכחא ומיחזקח היא כה.
 ולנה אמל משח׳ טעמא למי מערכא אע״ג
 ללכי מייח שנחא איח לה זטה מעכשיו למפלע
 מהא לאד הוא, להא כי קלמא שכחא וזכינא
 זכינה זכיט שאם מכרה קרקע לפילוח מכילה
 היא לכחחלה ללכד הכל אפילו לד, להא אמלינן
 יולל הראשון ומוכל ואוכל ואע״ג שגוף הקרקע
 הוא שלה לאחל מיחה עכשיו אין הנח יכונה
 למחוח. ואדונינו הלנ אכינו ז״ל אפילו מכל אותו
 לעשל שטס והד הוא כקלקע המשוענל לנעל
 חונ שאין לו נה כח על שיכוא הזמן לגנוח
 ויחומיס שגנו קלקע נחוב אניהס לאד הוא,
 והלכך אפילו אמל מעכשיו ולכשחמוח לאו
 מוחזק הוא, אכל הכא קא מסלגי אס מכל
 הלאשון גוף הקלקע ליעכל מהו, לדש לקיש
 סבל לה כל׳ לאמל הקלקע יכול למכול לפילוח
 אכל לא גוף הקלקע ואם מכל הקלקע אינו
 מכול והשני מיציא מיל הלקוחוח, וכ״ש אס אמל
 לו אחריך ומח שני כחיי ראשון יחזרו ליורשי נותן
 לקטן פילות לאו כקטן הגוף למי, ורשכ״ג סכר
 קטן פירוח כקנין הגוף למי ואין לשני אלא מה
 ששייר ראשון ואפילו א״ל אחליך, ללא שני לן כין
 אמל אמליך ולא אמר אחריך כדפרכינן והתניא
 יחזרו הנכסים ליילשי גוחן ש״מ ללא אמלינן
 אמדן שני וש״מ קטן פירות כקטן הגוף רמי
 אלא אמר אתדך נמי תנאי הוא כלומר לא תימא
 אחליך שאני, אלא כין ללט יוחנן כין לריש לקיש
 לא שני לן כאחליך מיד, ואפילו כאחליך חנאי
 היא איכא מ״ל קטן פילוח לאו כקטן הגוף למי,
 ואיכא מ״ל אפילו כאחליך כקטן הגוף למי, לאי
 אימא לשני לן כין אמל אמליך ללא אמל אמליך
 ל׳ יוחנן לפשק הלכמא כלק גמליאל כאמליך,
 כלא אחלץ נמי הט שכילא ליה לקטן פילות
 כקטן הגוף למי, אלא לאו ש״מ נא שני לן
 והלכחא כלכה לאמל משחכלא טעמא למי
 מעלנא לגני לאד, והלכתא כל׳ אלעזל דאמל כל
 האומל אחלץ כאומל מעכשיו למי, והלכתא
 כדש לקיש כהני חלח וליחא לל׳ יוחנן לפשק
 כלשכ״ג, וגלשינן כילושלמי חזקיה אמל הלכה
 כל׳ וקי״ל כל׳ וכן לעח לכינו חננאל, אלא שאמל
 כל האומר אחלץ כאומל מעכשיו למי לאו לכלי
 הכל הוא ולא פשיק הלכה כהאי טעמא. והניח
 חלק כפילושיו וכחכ אעפ״כ היכא לכשכ כפירוש
 מעכשיו ולאתר מיתה אינו ראוי. :מאה שערים:

במעשה דסבתא. כתוב  בעה״מ. ד״ה ו

׳ עד ומה ראית ו זה האב וכו  דתניא שאר
 לרבות את הבן ולהוציא את האח,
א] לן הא בהדיא כתיב שהבן קודם  [קשי
 לאח בנחלה, ומאי האי דקאמר ומה
 ראית. אמר אנרהם: אין כאן קושיא, שיהא
 צדך זה הנלנול, כי אס מצינו נן קודם מתלת
 אניו יוחר מן האח מחלת אתיו לא מצינו האנ
 קודם מתלת ננו יותר מן האח, על כן שאלנו
 ומה ראית לרנות את הנן שיעמוד כנגד אניו
 וירש הוא את אניו ולהוציא את האת נמקים
 שאין שם נן, שלא יוכל לעמוד כנגד אטו מלירש
 את כנו. ואמר מרכה אני את הכן שכן קם חחת
 אכיו [ליעדה] וכו׳ מה שאין כן האכ חחח כנו
 [ליעדה] ולא האח תתת אטו. אדרכה מרכה אני
 אח האח וכי׳ מה שאין כן כאכ וכק, כלום יש
 ייכוס אלא כמקום שאין כן. מעחה טון שמצינו
 כן קלוכ אל אכיו יותר מן האח אצל אחיו כך האכ
 קרוכ אצל כנו לילשו קולם לאח, כי כמו שזה
 קרוכ לזה, כך זה קרוב לזה. •:ראנ-דו
. כתוב שם: אמר ליה אביי בין  בא״ד
 למאן דאמר בהסבת הבן, בין למאן
ש, אביי רו  דאמר בהסבה הבעל. פי
, עד י רי קושיא דרב פפא אתא וכו  לפקו
נן פשר למיעבד תקנה עבדי  כמה דאי
. אמר אכרהם: קרוכ זה הפירוש למה ׳  וכו
 שפירשחי, אכל אני הלכחי על סוגיא אמרת שהיא
 קרוכה יוחר מזאח כי כשוף נחרחקה זה כלכד
 לנ יימל ן־דף קיב א]. ראב-ז-,

 דף נכ ע״ב
. ד״ה אבל שנים. לאוחו עדוח. , ק״  נמו
׳ באותו ענין  ומיהו נראים הדברים כו
׳ בהודאת ן כו י אל ש שו  אמר המחבר י
 בעל דבר ע״כ. רצו כותבין כצ״ל. ופעול״ש)
ם ל כור כשלשי ן לעי נ  ד״ה קנין. כדאמרי
ן כו׳.  סאה בסלע אני מוכר לך ראשו
 כצ״ל. !פעוליש!
׳ לא ן כו ן שכ ו . ונראה דכי  משום דחמירי
 מצי למהדר. אמר המחבר בגמ׳ אמרינן
 כו׳ והרשב״ם ע״כ. ופסק תלמודא.
 כצ״ל. :פטול״ש:

 דף נג ע״א
. בן ת והולכת עד ראו ש מ ש מ . ד״ה מ  דש״י
 ונתתם את נחלחו לדהן אחי אביו כוי. נ״נ
 עי׳ לש״ל ומהלש״א ןנגמלא לף קט״ו ע״נ על
 לשכ״ם ל״ה נחלה ממשמשח כו׳]. ,בנא״ר)
כל בת. נ״כ שייך לקושיא  נמוק״י ד״ה כתיב ו
 שכגמ׳ וחנא לילן ממ״נ. .•פעול״ש!

 דף נג ע״ב
ו בחיי אביו. גמרא) מת אבי . ד״ה (  רש״י
 נ״כ עי׳ כרשכ״ס כגמרא, ועי׳ כשו״ח לכר
 שמואל סי׳ נ״נ מ״ש כזה. .:מעשה אילפח)

 דף נד ע״א
ל וישנה אי ׳ הו  רי״ף. ובמלוה שעמו כו
ש לו בה חלק בכורה דמוחזקת דו י  תחה י
 היא. נ״כ וכ״ה כחשונח הגאונים שי׳ רל״ג,
 וז״ל שס אך אס הככור כעצמו חייכ לאכיו
 שהמלוה כילו נוטל כו חלק ככולה עכ״ל משמע
 שנוטל כל החלק וכסי׳ הלאשון שכד״ף כאן. אכל

 הסוסקים הסכימו לפי׳ השני שכלי״ף כאן.
 ;ננא״ר!

ו . חז ׳  נמוק״י. ד״ה גרסינן בגמ׳ וכו
ג אע״  רבווחא למפסקא להך דרב פפא ו
. נ״כ ול״נ ללא לגרוש להך לרכ ספא. ׳  וכו
 ופירושו חזו לכווחא למפסקא כהך ללכא ואע״ג
 לאיכא חלא לנפקא מכללא וכו׳ היינו הו להכא
 משום ללכ פפא כא מסלך משוס הכי ככלא וכו׳
 וכן נראה מלשונו לבסוף ולו״ק. !:מליריטו
 בעה׳ימ. ד״ה אמר ליה. כחוב שם: אמר
לא לרב נחמן י קשיא ו ד י  ליה לא לד
, עד תדע דהא רבה [הוא] ׳  קשיא וכו
דבר תורה] אחד ף קעה א] [ ד  דאמר [
ר אינה ט ש  מלוה על פה ואחד מלוה ב
 גובה וכוי. אמל אבלהס: לבר זה נראה קרוב
 והוא לחוק מאל שהד מנכסים בני חודן מיהא
 לבל חולה חייב, אס כן לגבי בכול אמאי הוי
 ראוי, אלא כל עצמו לא נקלא לאו אלא מזה
 הטעם לאי קלים לוה וזבין נכסיה הוו זביניה
 [זטני] ופקע שעבולא לאולייחא מהנהו נכסי
 לדעת לבה לאמל שעבולא לנכסים משועבלים
 לאו לאולייחא. והא למקשינן ללנה אללבה מהא
 מילחא לאמליגן גט קלקע יש לו הכי אקשינן

 דף מח ע״כ
י ג ל נמי לא פלי ״ א ד  גמוק״י. ד״ה מ
 (כסופו). ג״כ כאן שייך ל״ה כיון שיש הפלש כו׳
 על הריטכ״א ז״כ. ,פעול״ש:

 דף מט ע״כ
 נמוק״י. ד״ה הני תרתי. ואם תחפשם
 כמטמונים וחשמרם. כצ״ל. ;פעול״ש!

 ד״ה האומר. אלו הוה כפחת. כצ״ל.
 פעול״ש׳

. והמקח קיים. נ״כ ל״ל כיון למחט׳ ד  בא״
 מיילי כשאין ככל הנקעים שככל הכיח כול כ״א
 אלכעה שאץ כלאמדנן כגמ׳, א״כ אינו מגיע

 אפי׳ לוכע לכית שאה לחנן לקמן הגיעו.
 !:פעול״ש:

 דף נ ע״א
 נמו־״״. ד״ה הגיעו. נ״כ לשון כדיחא כגמ׳
 דף קל ע״א ח״ש כיח כור עפל כוי. .;פעול״ש?

 דף נ ע״ב
. ד״ה ינכה עד שתות ינכה  נמוק״י

 (בסופו). נ״כ שייך לעוכדא דרכ פפא דלקמן.
 יפעול״ש:
 ד״ה כיון. אבל גבי פרדס אמדינן. נ״כ
 ב״מ דף קד ע״א. :פעול-ש:
: רב ם  בעה״מ. ד״ה רב הונא. כחוב ש
, עד ׳  הונא אמר שחוח כפחות משתות וכו
״ל, ן ז ן הוא סברא דרבינו האי גאו  הדי
 וסברא מעליא היא. אמל אברהם: בכור
 הגאון ז״ל יהא מונח במקומו אבל פני הסוגיא
 אינן נראין כך, שהד הגיעו האמור במשנחנו
 אינו כן אלא לשון מחילה ושאין [לו] עליו שוס
 חכיעה. וכן אמרו בעבל ןלף צב 3] נמצא גנב או
 קוביוסטוס הגיעו, וכן כדשא [דף קג כ] אפילו
 פחח לוכע לסאה וכו׳ הגיעו. וגם אם גלחוק
 אוחה כמו שכחוכ כזה החיכול, על כגון זה אמלו
 שינויא הוא ואשינויא לא שמכינן מפני שהוציא
 הלשון ממשמעו ומללך המשנה. יהגיעו מפולש
 הוא אנל נשום ןהליינין] איפשל לפלש אותו שלא
 הזטלו אלא לסימנא כעלמא דכתל שתות אזלינן
 בה [ולא] נתל לוכע, כלאמלינן לעיל. :ראב״ד:

 דף נא ע״א
׳ בטלה. כלאמדנן  נמוק״י. ד״ה איתמר כו
 הט חלחא מחוסל כאור וכלפי לייא, ועי׳ ש״מ.

 (פעול״ש׳

׳ עד  ד״ה איתמר (הנ׳). הוברר הדבר כו
 כולם בשוה. נ״נ כל זה שייך לקמן אחר כלכלי
 רכותינו ז״ל ותינת איתמר מוקף. :פעול-ש!

ף חלק אחד כצ״ל. טר  בא״ד. איחמר. ו
 !פעול״ש:
ן  ד״ה והלכתא. מחלוקת כרב ואי
. כצ״ל. ,פעול״ש׳ ן  מקמצי

 דף נא ע״כ
 גמוק״י. ד״ה קיימא. ג״כ לשון גמי.

 :פעול״ש.׳
 סד״ה בני אחיוח. וכגמ׳ מפרש כצ״ל ותיכת
 מתני׳ מוקף. יפעול״ש;
.  בעה״מ. ד״ה מחני׳ האומר להכירו
י אני רו חצי שד  כתוב שם: האומר לחבי
רושים פי ש סברות רבות ו י, י כר לך וכו  מו
, , אלא לדמי הכא נמי לדמי ׳  רבים וכו
ף ן שחו ן ביניהם מלשו י  כלומר אין משמנ
ן הפרש זכות שניהם יחד אלא מלשו  ו
ד צ מר נותנין השמן כלו ל  וחלוקה, כלו
ן  אחד, ונמצא ההפרש בין החלק הראשו
. אמר אכרהס: ׳ ן החלק השני דמים וכו  ובי
 איך נאמל על הענין הזה פירוש הזה שלא נמצא
 זה הלשון לא כמשנה ולא ככלייתא ולא כגמלא.
 ימאי אלא ללמי, וכי אין כיניהס הפלש אלא
 בלמיס והלא השומן והכחש יש כיניהם, ולפי
 לכליו על השומן לכלה המשנה ומה צולך להזכיר
 בכאן למיש וכי סכורין אנו שיקח הכחש מדה
 כחככ דחן למי חציה ממש, וכל מה שרצה לומר
 לל׳ יוחנן לא פילש לו לל׳ חייא כל אכא כשאמל
 לו ללמי והיה לו לפלש להאי טטהם להפליש
 כיניהס הוא ולא להשוות. ועול משמנין כיניהם,
 השומן ניניהם מנעי ליה, לפי לכליו ולא
 מסתכל. (ו־אב״ד.)

 דף נב ע״א
:  בעה״מ. ד״ה מאי דרש. כתוב שם



 הגהות מפרשים שנדפסו כסוף המסכת וחידושים צג
 גמוק״י. ד״ה ההוא. בכל הנכסים בדיקלא
 נמי מחילה כצ״ל. (פעול״ש)
 ד״ה האי לישנא. ברם נראים הדברים.
 נ״ב עי׳ ש״מ שר״ל דאע״ג דמסנס ש״מ דרבנן
 וירושה כהדדי נינהו לענין שב״ח גובה מהס כדין
 בני שרי ואף למזון האשה מ״מ לענין קדימה
 ב״ח יפרע שחלה מן היורשים ולא ממקבלי
 מחנוח ואהא קאי מ״ש בשם הר״י ז״ל דהיינו
 כשפי׳ המחנה כו/ וכ״ה בהגהח רמ״א סימן
 מ״ב סעיף א׳ מדברי נ״י לקמן בד״ה והא
 דאממנן. !פעול״ש)

 דף םא ע״ב
. לא יתנו לו  נמוק״י. ד״ה אי דאמרי
רש י פ כד ׳ ו ו כו נ ן ממו רשי ו  ממונם ומיהו י
׳ ן ממתני׳ שאם אחד כו נ  במתני׳ ושמעי
. כצ״ל. (פעול״ש) ״ל טב״א ז  הרי

 דף םב ע״א
 נמוק״י. ד״ה צואת. דסי׳ חיים הוא. נ״ב
 כלומר דא חהא למיקם מחולי זה, כ״ה בחדושי
 הרמב״ן ז״ל. (פעול-שו
׳ בלא קנין . אפי ׳  ד״ה זיכה בה לאחר וכו
. ונדפס על הגליון רשו ו י לי פ שראו אע״  ו
 לשון רשב״ם ואע״ג דאין ראוי ליורשו. נ״ב מה
 שהביא הגליון לשון רשב״ס ואע״ג דאין ראוי
 ליורשו הוא אך למוסר, דהנ״י קאי אדנה לו ע״י
 עצמו פירושו אע״פ דהאי שזיכה לו ע״י הוא
 ראוי ליורשו כמו שפירש לקמן בעצמו דו״ק,

 והרשב״ם קאי אמקבל מחנה ודו״ק ועיין.
 (מליו״ט)

 ד״ה גמ׳ אלא. שייך לכאן ד״ה אמר המחבר
 זכה כו׳ הריטב״א ז״ל, ואח״כ מה״ד אלא
 מהיום. !פעול׳׳ש)
ר כוי. ג״ב גמ׳ זמנו כו׳ ט ל ש  ד״ה זמנו ש
 קא מקני ליה. נהקגאה כצ״ל, וחיבח גמ׳ מוקף.

 דף םב ע׳׳ב
ן אמר ר׳ יוחנן כצ״ל.  רי״ף. דכי אחא רבי
 ;פעול״ש)

 דף םג ע״א
ע לא ש א אבל ר  נמוק״י. ד״ה זה המשי
. דו ׳ בהם תעבו ג כו ״ ב ש  מקרי. ומודה ר
. ל ״ טב״א ז ׳ הרי לו עשאה כו אפי  ו
״ש) ל ו ע פ ׳ כצ״ל. 1  תכריכי כו

 דף סג ע״ב
. דמשנת ׳  נמוק״י. ד״ה אבל אם שתק כו
נן בין במשנה בין י קב ונקי אמרי  ראב״
. נ״ב כן משמע ביבמות דף ל״ז. ׳  בברייתא כו
 וע״ע ביאור הגר״א ז״ל על או״ח סי׳ שנ״ז
 סק״כ ןוע״ע ברא״ש ס״ק דביצה סי׳ ז׳ ועי׳
 בכסף משגה ס״ב מהלכוח ביח הבסירה הי״ח
 ובמשגה למלך שם, ועי׳ תשובח חכם צבי סי׳
 י׳]. (בנא״ח

 דף םה ע״א
ן אם כל שכ  נמוק׳׳י. ד״ה אמר המחבר. ו
ש המעוה עצמן בעין הם חוזרים. כצ״ל.  י
 ופעול״ש)

 דף םה ע״ב
 נמוק״י. ד״ה אמר המחבר. דגרסיגן הסס

 נ״ב ע״ש הגירסא שלסניגו וגירסת הרא״ש.
 (פעול״ש)

ר ע כי הטו ״ רש. צ ו  שלטי הגבורים. ד״ה י
. נ״ב עי׳ בש״ע סי׳ ק״ז בסמ״ע  בסי׳ ק״ד
 סקט״ו ובש״ך סק״ח ועי׳ בכנה״ג שם בהגהוס
 הטור אוס כב באורך. (מעשה אילפם!

 דף םו ע״א
 נמוק״י. (במחט׳) ד״ה ילדה זכר ונקבה
׳ ן לד נ שלמי דמקשי רו . והכי איחא בי ׳  כו
. נ״ב פרק החולץ [ה״א]. יננא״ר) ׳ ר כו  אלעז
׳ שלמי נמי תני כו רו בי  ד״ה דאמר נמי. ו
 אם זכר מנה כוי. נ״ב בש״מ הגיה אם זכר
 מאחים ואס נקבה מגה וכ״ה גירסת הירושלמי
 שלפנינו, ועי׳ ס״מ ולגירסח נ״י שנקבה חביבא
 לי׳ טסי מסט זה גרס בסוף בטלה צורס הנקבה
 שמחח הזכר ר״ל ששמחח הזכר מבטלח צורס

 הנקבה שנחן עיניו בנוי וא״ל אלא מגה.
 (פעול׳׳ש)

 חחסיהס. וגס זה טוב מאד וראוי לסמוך עליו.
 !ראב״ז־ו

 דף נח ע״א
. ד״ה אמר המחבר. אלא , ק״ מו  נ
ן מן התורה. נ״ב ג״י שהוא וכצ״ל  שהראשו
 שכ״ה לדעת הרשב״ס שצריכה גט מראשון
 מדרבנן ומשני מה״ס, ועי׳ אה״ע סי׳ ל״ת סעיף
 ל״ד וסי׳ מ״ט ובאתרונים שס שהר״ן סולק ע״ז
 ומצריך גט מראשון מדאורייתא. (פעול״ש<

 דף נט ע״א
ר ט כדרך ש  נמוק״י. ד״ה לא עשאה. ו
 מעליא. מיהו אס סירש בשטר שהוא מהגה כו׳
 אלא אסוטרוסא עכ״ל. אמר המתבר וכל היכא
 כו׳ עכ״ל הריטב״א ז״ל עד כאן. סשיטא בנו
 גדול לא עשאו כו׳ כצ״ל. (פעול״ש)

: ם . כתוב ש ן נ  בעה״מ. ד״ה ודאמרי
טל בעריסה, כי לו קטן המו ן אפי נ  ודאמרי
ן הקטנים ן קטן בי ו  האי גונא נמי הוא, כג
. ׳ כו ] ו ן י י ו מצ לים ו ורשים גדו אבל אם הי ] 
 אמר אברהם: בתיי ראשי דבר טוב הוא אומר
 בקטן המוטל בעריסה [אלא] שאין מקבלין אומו,
 לפי שלשון אפטרוססומ משמע שיהא הוא נכנס
 ויוצא להם, ומכניס ומוציא, ומשמע נמי לשון
 גזברומ, שהנכנסין והיוצאין יסנו לו משבון,
 ואסשר שאסילו קטן המוטל בעריסה רצה לגמו
 על מה שיש לו לכשיגדל. אין לגו אלא כלשון
 רבותינו. (ראב״ד)

 דף נט ע״ב
ן ן בה בי ו ן כג רשי ו  רי״ף. ההוא בשאר י
. נ״ב עי׳ ברא״ש [סי׳ ל״א ועי׳ ׳  הבנות כו
 ביאור הגר״א ז״ל על תו״מ סי׳ רמ״ו ס״ק
 י״ג]. !בנא״רו

 אשה אצל אחין. ג״ב עי׳ בגליון מ״ש
 המהר״ם בשם הרא״ש ז״ל בזה, ועי׳ ברמ׳׳ע
 מפאנו סי׳ נ״מ, ובשו״ס מהר״ש יונה סי׳ מ״ג
 מייד מ״ה מ״ו. (מעשה אילפס!

 דף ם ע״א
 נמוק״י. ד״ה הלכה. דברים שבלב דברים
לגבי מתנה אשה לא הוי הכי ואסיקנא  ו
. כצ״ל. ופעול״ש) ׳  אלא כו
. כצ׳׳ל. !פעול״שו ׳  ד״ה בעי. והכא נמי כו
 בעה׳׳מ. ד״ה תנן התם. כתוב שם: תנן
] הכותב כל נכסיו ז ״ ג מ ״  החם [פאה פ
 לבניו וכתב לאשהו קרקע כל שהיא וכוי,
ש [במה] רו  עד אבל קבלה שתחרצה בפי
ה בעלה לא בעינן, שבשחיקה  שצו
] וכוי. אמר לפום הכין אותבינן ו  מחלה. [
 אברהם: תמה אני איך הוציא הדבר מפשוטו,
 ורבי יוסי ב״ר תנינא אמר [דף קלב א] באומר
 לה טלי קרקע זו בבמובסיך, והוא אמר בכוסב
 לה, והראשונים שלא פירשו כל כך ולא הזכירו על
 כמיבמה בלום פירש בעל המיבור הזה עליהם
 דלא בעו כמיבה, וכיון שהמנא אמר וכמב לאשמו
 והס לא דברו על כמיבסה כלום הלא נראה
 לעיגים הרואוס שגס הם רוצים הכמיבה. עוד מה
 שאמר בסוף מילמא דרב נממן [דף קלב ב]
 דאמר דכיון שעשאה שוסף בין הבנים דהיינו
 במיבה [וקבלה] שאין שומסומ נעשימ אלא
 בכמיבה וקבלה, הנשמע כדבר הזה וכי אין
 שומפומ נעשימ בהטלמ מעוס לכיס ואפילו
 בדבור בעלמא. ורב נממן אמר [כיון] עשאה
 שומף והוא אמר עד שיעשנה שומף, דלשון כיון
 בודאי משמע להקל ולא להממיר. ועוד דההוא
 מעשה דאמא לקמיה דרב נממן [דף קלב ב]
 דאמר תלתא לברת [ותלתא לברת] ומנמא לאיממ
 בפיה וכוי, וההיא ודאי אמירה בעלמא [הוא]
 וקאמר איבדה כתובתה. אלא ודאי דלא בעי רב
 נחמן [לא] כתיבה [ולא] קבלה לשם כתובה אלא
 במחלק נסטה באמירה וסלק בסניהם וראחה
 ושחקה, שחיקחה זו היא קבלחה כרבי יוסי. אבל
 רב חננאל ז״ל דומה דבעי קבלה בסה כדרך
 שותף שאינו עושה אלא ברצון שניהם, ולשון זה
 ברבי יהודה דאמר [דף קלב ב] הימה שם וקבלה
 עליה. (ראנ״ד)

 דף ם ע״ב
 רש״י. ד״ה והא אפםקא. כי על תנאי שני
. נ״ב צ״ל על ן ריש את הראשו ו הו  אחרי
 מנאי שיטול שט אמריו הוריש כו׳ [וכן הוא בפי׳
 רשב״ס בגמרא דף קל״ג ע״א]. (בנא״ר;

׳ כצ׳׳ל, ומיבמ  כשיבא. אבל בדבר כו
 להקנומו מוקף. ;פעול״ש)
 ד״ה אמר המחבר השתא דקי״ל. נ״ב עי׳
 ב״י מ״מ סי׳ מ״ז ודרישה שם, וסי׳ רע״ט מ״ש
 בזה, ובק״נ ס׳ עשרה יוחסין סימן ט״ז כמב
 שדברי מימה הן. (פעול״ש!
. נ״ב וצ״ע דמשמע דלכ״ע בכור נוטל סי  בא״ד
 שטס בנכסים שנסלו לו כשהוא גוסס, אלא
 דלרמן איצטריך יכיר בצריך היברא דנאמן אע״ג
 דליכא מגו דלא מצי מקטא ליה מהשסא אס״ה
 נאמן לומר דבכור הוא וניטל ממילא אף הנכסים
 שנסלו לו שהוא גוסס כדין שאר בכור, ולר״מ
 נאמו אף דאיכא מזקה באמר אבל לכ״ע דבכור
 נוטל פי שטם בנכסים כשנפלו לו כשהוא גוסס
 דלהא לא איצטריך קרא. ודומק לומר דע״כ לר״י
 אין הבכור נוטל סי שנים בנכסים שנפלו כשהוא
 גוסס, דע״כ מנ״ל דקרא קאי היכא דמוחזק לן
 באחר שהוא בכור מלמא בצריך היכרא איצטריך
 וכדרבנן. ובזה נראה דוחק דמנ״ל לומר דיש
 חילוק בזה, ר״י לא מוקי לקרא בצריך היכרא
 דפשיט ליה מאמו בלא טעם מגו, ועוד לסברחו
 דאיצטריך קרא להט א״כ ל״ל משוס דקי״ל
 כר״מ הא אנו קי״ל דלא כר״מ דאמר אדם
 מקנה דבר שנא בא לעולם. ואיצטמך לנכסים
 שנפלו לאחר מכאן ומנה ליה לרבוס נכסים
 שנפלו לו כשהוא גוסס אלא איצטריך קרא להט
 ומ״ק. !מליו״ט •
 בא״ד. אבל חלק פשיטוח. נ״ב ביאור דבריו
 עי׳ בסרישה ובכנה״ג סי׳ רע״ז בהגהוח ב״י אוח
 די, ועי׳ בב״א סי׳ נ״ז מ״ש מהרי״ט וחבריו בזה
 ובשעה״מ. !מעשה אילפס)

 דף נו ע״א
׳ . ד״ה שלח. משטה הייתי בך כו , ק״  נמו
ן עי ן נינהו שרו י  משום שסתמא גזלנ
ת אחרים. נ״ב ע׳ ברשב״ס  בהמוחיהן בשדו
 שב׳ בהיסך, דלכך לא קאמר רועי צאן דרועי צאן
 גזלנים משא״כ רועי בקר, ועמ״ש בגליון ש״ס
 שלי כאן. ;מל״ ה)
ר בו ו ל לחז כו ד די ״ מ  בא״ד. אבל קודם ג
. נ״ב משמע ׳ ד כו ״  שהרי לא קבל בפני ב
 דבקבל בפני ב״ד אף קודם גמ״ד א״י לחזור בו,
 ועיין בנ״י פ׳ ז״ב שם דמבואר בדבריו אפי׳ בקבל
 בפגי ב״ד בעי גמ״ד ע״ש מ״ש בזה. •:מל״ה:.

 דף נז ע״א
 נמוק׳׳י. ד״ה בענין. בעדי םימנין שראו
לא יהיו עדים לנתבע ו ו  סימן זה בכלי
. כצ״ל ׳ ו כו דו גלימא ז ו בי א ד שר  להעי
 וב״ה בש״מ. (פעול׳ישי

 דף נז ע״ב
: ם  בעה״מ. ד״ה והא דשלח. כתוב ש
יא]  והא דשלח רב אחא [בדיה דרב עו
 לדברי דבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך
רשו ו י י ל ן ראו ראשו י ו נ ך לפלו  ואחרי
רושה אין לה נן י לא אמרי י, עד ו  וכו
ש י ן מתנה מהני ו ו ש  הפסק, אלא ל
רושים  למקצת המפרשים בקושיא זו פי
 דחוקים ורחוקים. אמר אברהם: הקושיא
 עצמה שהביא בעל התיטר הזה אינה נעשית
 כהוגן, כי המשנה [דף קכו ב] שהטא לשון מתנה
 מעמדת את מקומה היא, והברייתא [דף קכט
 א] שהביא ואמר אלמא לשון מתנה מהנה, מאי
 מהנה ואינו אלא מפסיד, דאלו אמר לבניו בלשון
 ירושה שמא לא היה להם הססק. והקושיא מן
 הברייתא היא נכונה כפי דעת התלמידים.
 והתירוץ שלו אינו נכון, כי כשאמר שאינו לשון
 מסנה [משמע שאינו בשום מקום לשון מתנה,
 זה אינו כן כי בודאי במקום אסר לשון מתנה]
 הוא, ורוצה הוא לסרץ כי גריעוס הלשון גורם
 כדברי רב אתא [בר עדא] אבל בלשון מתנה
 מפורסם יש לה הפסק כי היא מתנה ואינה
 ירושה אע״פ שראוי ליורשו, וזה אינו נכוו כי
 [אין] אנו רואין מן הברייתא על מה שנתו כבכיו
 שיהיה לו הפסק, כי השקל שנתן להם לעונס הוא
 ולבניהם מכל מקום כשאמר יירשו אתרים
 תתסיהס גלי דעתיה דאשיורא מכוון ורוצה
 לצמצם עמהס, משוס הכי אין נותגין להם אלא
 שקל ואע״פ שהשיור אינו כלום. עוד יש לנו
 תירוץ אתר כי כשאמר ירושה אין לה הפסק הט
 מילי כשבאה המתנה לידו מיד שאינה יוצאה עוד
 מתחס ידו, אבל הכא אין הממון מסור בידם אלא
 או ביד שליש או ביד ב״ד, הילכך יש לומר שאסילו
 השקל שנתן להס כשימוסו יירשו אתרים

 דאכיל לה שגי, והויא לה לגבי שלישי כאלו אמר
 לא ליזכי בה שלישי עד עשרים שנה ואפילו הכי
 זכי [בה] תוך הזמן מאי טעמא דגוף הקרקע
 שלו אע״פ שלא הגיע זמנו כיון שאין השט קייס
 זוכה בה. מעתה כשמת השלישי עד שלא מת
 השני אמאי יתזרו ליורשי נותן והלא הגוף לשלישי
 הוא והנותן לא ישאר לו בה לא גוף ונא פירות
 למה יחזור ליורשיו ולא יתזור ליורשי שלישי, אלא
 אמרינן אע״פ שהגוף שלו לא הגיע זמנו לזבוח
 בו עד שיזכה בו השני כל זמנו כלומר כל ימי חייו,
 וטון שאינו באותו זמן לא זבו בו יורשיו ויחזור
 ליורשי נותן דהוה ליה כמאן דאמר דאתני
 מעיקרא הכי דלא יהיב האי מתנתא אלא הכי
 [והכי]: מידי תלך ליד פלוני ומיד פלוני לפלוני
 ומיד סלוני לסלוני ואם לא סלך כסדר הזה לא
 תצא מתזקתי. מעתה כשמת השני עד שלא מת
 הראשון אמאי יתזרי לשלישי אעס״י שהוא קיים
 והלא לא הלכה מסנה זו על הסדר שהמנה עליה
 מממלה. ועוד ט בגמרא [דף קלו ב] הוא מקשה
 להדיא על ממ שגי במיי ראשון ימזור ליורשי נומן
 מיבעי ליה, ודלא ט הא ממטמא. אבל אין לנו
 לטרומ ולדמוק בעבור שבוש המיספמא שאינן
 שנויומ במלמוד, וכל שכן בזו שאין הלכה כמותה,
 ועוד כי דברי הגמרא סומריס אומה. עוד יש לך
 לדעמ אס זאמ המוססמא הימה ממוקגס איך
 הטא ממנה מה שאין למדין מדבריה, כי ליורשי
 נומן אין הלכה דכרבי היא והנימ ללמוד ממנה
 מה שאיסשר ללמד מדבריה, וכולה הובאה
 בגמרא אגב גררא ודבר זה לא זכה ליכסב, דע
 והבן לא על מנס רק לפי שאינו ממוקן, או שמא

 שחיהן בלשון אחד ימזמ ליורשי הנומן כוי.

 דף נה ע״א
ף. ד״ה אמר המחבר. אלא השדה  ר״׳
 והאבנים וענינים אחרים. בצ״ל. (פעול-ש)
 כעה״מ. ד״ה ובמעשה דסבתא. כתוב
ש דברי ר פ ש לנו ל כך י לפי : ו ם  ש
כר מו ן אוכל פירות ו  התוספתא, הראשו
כר הקרקע מר מו  לרקע דברי רבי, כלו
ר ג אומר לא ימכו ״ ב ש  לאכילת הפירוח, ר
ש רו  לכתחלה הקרקע בסתם אלא בפי
 לאכילת פירות שאם מכר בסתם הכל
ר י י כלום לפי שלא שי ן לשנ  מודים שאי
. אמר אברהם: זהו שינוי גדול, ן ] הראשו ו ל ] 
 ולשון הברייתא אין לראשון אלא אכילת סירות
 והוא מפרש שמותר למכור, ואיך שינה [הדרך]
 הסלולה [וכל] מה שסירשו הראשונים וסובר
 למקן והוא מקלקל, כי הראשונים פירשו שאפילו
 פירומ לא ימכור אלא יאכל, והטעם כדי שלא
 יפסיד אומם הלוקמ, מכל מקום אס עשה עשוי
 ואפילו לגופא. (ראנ׳יד׳

 ד״ה ליתן לו. כתוב שם: אלו דברי הרב
ו אע״פ שהם שלא ן דברי . ונראי ״ל  הזה ז
ו רשנ ל לפי מה שפי ״  כדברי הרב אלפסי ז
ר מקומוח. וההיא דאמר רב הלכה א ש  ב
דאמר בעבדים אומרים לו ר [  כר׳ מאי
ך] וכוי. אמר אברהם: אף אני ך לפני ל  הרי ש
 כך כמבמי שלא כדברי הרב ז״ל, וסמכמי על כמה
 סממומ שהוקשו לקרקעומ, ובמה ששמם עליהם
 אין לנו כמ נדמוסס, וטוב הוא הטעם שפירש
 הרב צרפמי ז״ל. !ראנ״דו

 דף נו ע״א
כן הלכתא. נ״ב עי׳ בשו״מ דבר ״ף. ו  רי
 שמואל סי׳ נג. ׳מעשה אילפס!

ש אחד כוי. . ד״ה שתי נשים מאי  נמוק״י
ל ״ כן דעה הרמב״ם ז ׳ ו  ודקדקו כו
כן דעת . נ״ב צ״ל. ו ׳  ואחרים עמו כתבו כו
ל ואחרים ״ ״ל. אבל הרמב״ם ז ן ז  הרמב״
. [דברי המוס׳ הם בב״ק דף ע׳ ׳  עמו כתבו כו
 ד״ה אמטלטלין כו׳, ודברי הרמב״ן במלממות
 פרק מרובה ע״ש, ודברי הרמב״ס פ״ג מהלכומ

 שלומין ה״ז, ועי׳ מו״מ בב״י ריש סי׳ קכ״ג].
 !בנא״ר:

. נ״נ ג״ל ״ל כן דעת הרמב״ם ז . ו ד  בא״
״ל. ל והרמב״ם ז ״ ן ז ד הרמב״ ״ כ  שצ״ל ו

 !פעול״ש!

ם בני זונה י כוי. משו ״  ד״ה מכאן אמר ר
גגת הוה. נ״נ משמע להמא  דאמר שו
 ננימוקי יוסף דנגי זוגה אפילו היא אשת ישראל
 אסורים לכהונה, ודלא כמ״ש הנימ שמואל
 כאהע״ז סי׳ ד סקכ״ה וע״ש ומ״ק. (מליריט:
ל להקנותו כו  ד״ה והכא בעי. בדבר שי



 צד הגהות מפרשים שנדפסו כפוף הטםכת וחידושים
מר ו בחזקת מי, כלו ו בגמרא שלנ  שאלנ
רושה האשה נפלה לנו בספק  הלא אף י
ורשה וכוי. אמר ן מי י דעי ו ן אנו י  ואי
 אברהם: איני צריך להשיב על דבריו כיין שאין
 ןבכל] הספרים ובכל המשניות הבאומ מספרד
 כגרסתו, שלא כתוב בהן בוא׳׳ו וכתובה בחזקת]
 וכר. אבל אני נזקק להשיב על מה ששאל אס
 שלשה מיני נכסים הם למה לא הזכירם במשנת
 יבמוח ן דף לח א] גבי שומרת יבם, ויאמר מתה
 מה יעשה בכחובחה ובנכסי צאן ברזל ומכסים
 הנכנסין ןוהיוצאין עמה] כר. ועוד, כי לא שאל
 בחזקח מי, כאשר שאל בכאן. ואלו השחי שאלוח
 חשובה אחח להם, לפי שאין בשומרח יבם דרו
 לחליק בין עיקר כתובה שכחב [לה] הוא משלו
 ובין מה שהביאה לו וקבלו על עצמו כצאן ברזל,
 ולםיכך לא הזכירם לא בחחלח השאלה ולא בסוף
 כשפירש מה יעשה בהם, והטעם [משום] דהחם
 קאי [יבם] שעומד במקום ןאחיו] וידו כידה
 וכיון דנכסי צאן ברזל הם בחזקחו קיימי, אבל
 הכא ליכא יבם ודינא בהדי שאר יורשים הוא,
 ומשום הכי יחלוקו כדברי בר קפרא [דף קנח ב].
 וטעם ברור הוא ואין לפקפק אחריו. ומה
 שדקדק בין מה שאמרו שם בחזקח יורשי האב
 וכאן אמור בחזקת יורשי אשה אין זו קושיא
 שחמחק אות אחת מן הכתב בעבורה בשבילה.
 ועוד, כי יש לומר דברים כמשמען, שאם אין לה
 מים כמו שאין לבעלה בנים ויורשיה [הסן יורשי
 האב וכאן אפשר שיהו לה מיס מאיש אחר ולפי
 שאמר יורשי הבעל אמר כמו כן יורשי אשה
a-1׳w.•1 .אומרים. וחו לא מידי 

ל מה כ  בא״ד. כתוב שם: ומסהברא לן ש
 שכתב הבעל על עצמו מנכסי ןהאשה
ן י מטלטל ן כספים ו ו  בשטר הכתובה כג
ו אחריות והם ן וקבל עלי ן בעי נ  שאי
ץ הכתובה, ר ל שדינם כ  נכסי] צאן ברז
שאר נכסים שלא ל ועמה נכתבו. ו  הואי
ו ר הכחובה, בין שקבל עלי ט ש  נכחבו ב
 אחריות שהם נכסי צאן ברזל, ביז שלא
ג, או ו אחריוח שהם נכסי מלו  קבל עלי
ן שהם בעינם אע״פ י מטלטל  קרקעוח ו
ר הכחובה, כולם הם נכםין ט ש  שנכתבו ב
צאץ עמה. אמר אכרהס: דבר ו הי  הנכנסים ו
 זה [אמרן בעבור שראה המחלוקת ביבמות ןדף
 סו אן הוא אומר דמים אני נותן והיא אומרת
 כלי אני [נוטלת ן, ופסקו הלכה הדין עמה,
 ובעבור זה קראם בעל החיבור הזה נכסים
 הנכנסין והיוצאין עמה. ושגגה היא כידי שכתכ
 שאס גא נכתבו בכתובה אע״פ שקבל עליו
 אחריות [יאינס בעין כולם בכלל נכנסין וייצאיס
 עמהם, זהי חורף דבריו, וזה אי אפשר, שאס
 קיכל עליו [אחריוחסן כאחריות כתוכה כפחיתתס
 ובכל אונסיהם מה לני אם לא נכחט בכתיבה הלא
 נכסי צאן ברזל הס. ואס לא קיבל פחיתת דמיהם
 אין אלו נכסי צאן ברזל כדאמר באיזהו נשך [ב׳׳מ
 דף ע כ[ אי דקביל עליה בעל בהמה אינסא וזולא
 נכסי צאן ברזל קריש להו. •ראב-•

 דף עד ע״ב
 בעה״מ. ד׳׳ה מתני׳ נפל הבית. כתוב
על אמו ו ו  שם: מתני׳ נפל הביח עלי
 וכוי, עד ואנו נראה לנו שהלכה כתנא
ן דף מו ב] בי רו ן [עי יימא ל  קמא, כדקי
ו. רו ולא מחבירי  הלכה כר׳ עקיבא מחבי
 אמר אכרהס: הלא הסוגיא כולה כר׳ עיקכא,
 יאביי מפרש הטעם, ור׳ זירא קרא עצמו חכם
 כאשר חזר לטעמו של ר׳ אלעזר יבא אכיי וחזק
 ל3ריו. .ואנ״ו!
ף ד  בא״ד. כתוב שם: אמר להו רב ששת [
י. ואם  קנט ב] תניהוה אב שנשבה וכו
 תאמר רב ששת דקא שמע ליה מברייחא
 מאי טעמא שביק מתניתין דנפל הבית
מר , עד ואיכא למי ׳ על אמו וכו ו ו  עלי
רשי הבן כסברא דסבר ר׳ זירא ו  בחזקת י
רש את אמו ו ם דבן י  מעיקרא, ומשו
 בקבר הוא, ומשום הכי שבקה מתניתין
ע לה מברייתא דליכא פלוגתא. אמר מ ש  ו
 אברהם: שגגה זו שגגה גדולה, דר׳ זירא לא היה
 סובר מעולם בן יורש אח אמו בקבר להנחיל
 לאחין מן האב אבל מפני שהבן קודם מחלה מכל
 היורשין נחזיק הנחלה בחזקח יורשיי ונאמר כי
 אמו מחה תחלה והוא יורשם מאמו והורישה.
 מכל מקום אין הלכה כמותו. ומה שהכיא מן
 הברייתא מפני שרצה למר אותה ולהוציאה מן
 הספק שהיתה מעורבבת, ולהעמידה על העיקר
 שמועה כמשנתנו. :ואו-ד:

 לנפשיה אס איתא דהא לגידול דינא אמרינא דלא
 איירי בשמעתא דלעיל ועד הכא איירי בנכסים
 דאכוה, והשתא מיבעיא לן מהו בנכסים דידיה
 הוה ליה למימר מהו למכור כנכסיו, אלא הא
 לגדול כשמעתא דלעיל הוא וכנכסי אכיו מיכעיא
 לן אס יודעין בטיכ משא ומתן ופלוגתא ללבה
 ורכ הונא כשאינו יודע בטיב משא ומתן. והלכתא
 כגדול בר מנשי דהיכא דיודע כטיכ משא ומתן
 מוכר כשהביא ב׳ שערות אפילו כנכסי דאכוה,
 ושאיני יולע אינו מובל עד שיהא בן עשליס
 אפילו הביא ב׳ שעלות. ובנכסי ליליה כשם
 שמקחו מקח כך ממכלו ממכל, וכן מצאתי
 בחשובוח רבינו הלונימוס ז״ל מלוקא, ואתה
 מוצא בהלכות שלש מדיח, יודע ואינו יודע
 ושוטה. !מאה שערים)
 בעה״מ, ד״ה ראיתי. כתוב שם: ראיתי
ב ל שהשי ״ ן ז  בתשובה לרבינו האיי גאו
א״ף דבר ממה שכתב הרי  על כל דבר ו
ן טי י ן לג ל בהלכוחיו בשמעהא דבודקי ״  ד
, עד אבל קרוב אני לדעה ן שי דו לקי  ו
ן לחלוק בין נכסיו מר שאי ת לו שי  שלי
דע ו ן י ש לחלוק בי  לנכסי אביו אבל י
דע וכוי. ו ו י נ א ומתן לשאי ש ב] מ בטי  ן
 אמר אברהם: אין הכרעה שלישית מכרעח, שכל
 המלקלקיס לקלקו והקסילו על הלשון האמור
 למכור בנכסי אביו ולא אמר ולמכול בנכסיו או
 למכור בקלקע. יעל זה הדלך דקלק הרב ז״ל
 כמו שמפילש בהלכוחיו. :ראב-דו

 דף עג ע״ב
: ם . כתוב ש מ ״ כ ש ץ מ נ  כעה״מ. ד״ה קו
לו בשבח, שלא אפי ב מרע ו  קרבין משכי
ו היינו ל שאי ר [ ש לדברי רבי אליעז ו ח  ל
ר] היינו עז י רבי אלי ן לדבר ששי  חו
י רבי מאיר שאמר ן נמי לדבר ששי  חו
ו קיימין אבל לא בשבת ל דברי ו בחו מ ש  מ
. אמר אברהם: בזה לא פירש כלים, אלא ׳  וכו
 בין ללבי מאיר בין לרבי יהודה [קאמר ובמה
 ייפה כחו, ואילו היינו חוששין ללבד לבי אליעזל
 בין ללכי מאיל בין ללבי יהולה] לא היינו קוטן
 ממנו בשבח כלל, לא כמיפה כחי ולא כשאינו
 מיסה, הואיל ילחרייהו איכא דוכחא בשכינ מלע
 דצריך הנין מחזי כמקח וממכר, אלא ודאי לא
 סכילא ק כוחיה, הילכך אם כא ליפוח אח כחו
 בהנין קונין ואין מצעלין אוחו שמא חטלף לעתו
 עליו. ,ראנ־י:

 דף עד ע״א
רשי ו על אשתו י ו ו  רי״ף. נפל הבית עלי
׳  הבעל אומרים אשח מחה ראשונה וכו
 בחזקת מי הס דקא אמרי ב״ה נכסים
ן נכסי אתתא ו האי דאינו ׳ רבע  בחזקתן פי
דעי אי מנכסי כהבה אינון. ד״ת  דלא י
 משמע לניסחא למחניחין הכי איחא נכסים
 כחזקתן וכחוכה כחזקה יולשי הכעל נכסים
 הנכנסים והיוצאין עמה בחזקח יורשי אשה. אכל
 כטסחא לילן אלא נכסים כחזקחן לחול, ולא גרסי
 לא כחוכה ולא נכסים הנכנסים והיוצאין עמה.
 ומושח דמשנייח לא גלסינן ו״ו לא משים ולא
 כנזיקין ילא כירושה לנזיקין, אכל ככחוכוח
 וכיכמות גרסינן ו״ו. וקשיא לן לרבינו אי תלתא
 עניני טנהו גבי שומרת יכם ליתני הכי מה יעשה
 בנכסי צאן ברזל ובכתובות וכנכשיס הנכנסים
 והיוצאין עמה. ולעתי נוטה לכל מאי לכתוב
 בכתובה, נכשי צאן בלזל איכון. ואי תלתא עניני
 נינהו כפילושא לרביט האיי משתבלא, ול״ש
 בפירושו בכתובות הכי גלשינן נכסי כחזקתן
 וכתוכה בחזקת יולשי הבעל, וכפילוש ללבינו
 אלפס. מאה שערימ׳
 נמוק״י. ד״ה דאקנה. תקנתא דליקני.
 ומניה לא קא מיכעיא לן כו׳ חזר ולוה כו׳
 לשחמא לא משמע הכי. אמר המחכר והיכא כו׳
 וזה לעת הריטב״א ז״ל ולבותיו ז״ל ע״כ.
 מהלורא קמא כצ״ל. :פעול-ש:
ו כו׳. ל. ד״ה נפל הבית עלי ד הגדו ו א מ  ה
 אבל בספרים חדשים מקרוב באו מחקו
ו דמלת א״ ו  לרא״ו דוכתובה והכניסוה ב
׳. שמעשי שיש בזה ט״ס ן כו ו שמע בן ו  ראו
 ע״פ הש״ס לב״ב קש״ז א׳ מנת ראובן ושמעון
 כוי ע״ש ותבין. !מררש״סו
 בעה״מ. ד״ה מתני׳ נפל הבית. כתוב
על אשתו ו ו : מתני׳ נפל הבית עלי ם  ש
ן השני, שהוא על זה] המי ו  וכוי, עד [
ו נ י ן עמה ששנ וצאי  הנכסים הנכנסין והי
ו רשי אשה, עלי ו  במשנתנו בחזקת י

 מסט שלא היה לו שום מוריש אין שכיב מרע יכול
 ליתן לו מתנת שכיב מלע. זהו הלרך הנבתר
 בעיני ולאד לסמוך עליו. יראנ״דו

 דף ע ע״ב
ן דנייד ו  נמוק״י, ד״ה אמר המחבר. או כי
. נ״ב כוונתו ׳  לא מקרי לא מקרקעי ובו
 להד בלשון ב״א עבדם בכלל מטלטלי כמ״ש
 הרשב״ם ונמוק״י כאן, א״כ פשיטא ללעתו היה
 גס על העבליס, ורק עיקר הספק הוא משוס
 להזכיל גם מקלקעי והס מקלקעי לנייד, ועי׳
 בשמ״ע שי׳ לנ ס״ק לז, והמתנ״א האדן בזה
 ללתות לבלי הנמוק״י לעבדי בכלל מקלקעי
 עכ״פ, וכתב טעם אחל לאפשר שלא היה לעתו
 של נותן לק על ולאי קרקע או מטלטלי! ע״ש
 באולך, ולפמ״ש א״ש ולו״ק. :מעשה אילפס־
 שלט• הנבורים. אות ב. שאלה

 להרא״ש. נ״ב בחשובת הרא״ש כלל עה.

 דף עא ע״א
מ במצוה ״  גמוק״י. ד״ה האי פסקא. מ
 מחמה מיחה מצי למהדר. כצ״ל. ;פ עול״ ש י!

 דף עא ע״ב
. ואם עמד ו  נמוק״־. ד״ה כבר פירשנ
ר בו. נ״ב עי׳ שו״ע סי׳ ר״ן ו ל לחז בו  הנותן י
 סעיף ט׳ ובהגהש רמ״א, ומ״ש בזה בספר
 נחיבוח המשפט. ויפעול״ש;
ב  ד״ה אמר המחבר. הכא לא קני בשכי

. נ״ב נ״ל שצ״ל לשמא וכוי. ׳  מרע וכו
 •פעול״ש;

טל קנץ. נ״ב שייך למ״ש  בא״ד. ומה שנ
 אע״פ שקנו מידו אם עמל חוזר. !•פעול״ש;
 ד״ה כחב וזיכה. ואמר לו זכה בנכסים
ן ו כן לשמע ר זה ו ט ש  אלו שנחחי לך ב
׳ דשמא לא גמר ל כו א ו מ אף בזו אמר ש  ו
. כצ״ל, וחיבח וכן אל ״ל כשמו קי ׳ ו כו  ו
 לשמעון מוקף. :פעול״ש:

 דף עב ע״א
״ף ההוא דהוה כתוב ביה כדקציר  רי
ו מג רמי בערסא ולא הוה כתיב ביה ו  ו
׳ בהלכוח פטר לכי עלמיה וכו  מרעיה אי
 על כרבי נתן אזלא. ד״ת רבא דאמר ראיה
 בעלים לאו משוס לסבילא ליה כל׳ יעקב להא
 איהו כל׳ נחן סבילא ליה כלאמדנן, אלא היינו
 טעמא לכיון לאיח ליה חזקה להאי ואיה ליה
 חזקה להאי אמדנן המוציא מחבילו עליו הראיה
 כרבנן, והיינו לאקשי ליה אביי ללבא מ״ט אמרח
 לאיה כעדים דהא את בעלמא כל׳ נתן סבילא
 לך, אלמא משוס לכלהו כתיכ כהו כלמהלך על
 לגלוהי כשוקא כו׳ איכא למימל הכי ואיכא
 למימל הכי יאוקימנא ממוגא בחזקת מדה, אכל
 היכא דליכא חזקה לאילך אזלינן בחל השחא
 כההוא עובדא, ולא לחינן לההיא ללבא לאמל
 הלי מה והד קבלו מיכיח עליו. ובעל מחיבוח
 פסק כלבא, והא ררבא לאמר ראיה כעלים
 הלכה. ועוד דשוגיא דשמעחא כל׳ יוחנן וליש
 לקיש דמפכי ושקלי וטרו לאוקומה למשנה בל
 קפלא כלמן ולא כל׳ מאיל וכל׳ זירא דאמר
 בלס נלאין לבד לבינו וכוי, ועל כלחין מפכינן
 למחני׳ ולמחני׳ לילן ומאן לאמל לאיה בעלים
 יבשטל מקוים בפלוגחא לרבי נחן יל׳ יעקב
 לרבנן כל׳ נתן ול׳ מאיל כל׳ יעקב, הלכך הלכה
 כל׳ נחן דלמן קיימי כווחיה והלכתא כלבא
 בחרוייהו, ובטסחא לרביט איכא למימל להלכחא
 כר׳ יוחנן לאמר בקיום השטר כלאפכינן, להא

 קי״ל דר׳ יוחנן ודש לקיש הלכה כר׳ יוחנן.

 :מאה שערימ:

אפ״ה לא  נמוק״י. ד״ה גרסינן בגמרא. ו
 איפרק מחולשיה. עבד כשמעחיה
 שכחרב כו׳. אמר המחבר כוי לא איפרק
 מחרלשיה. לא כחב שכיב מרע כו׳ עליו
 הראיה. כצ״ל. ••סעול״שו

 דף עב ע״ב
אל ברדקץ  רי״ן!. אמר רב נחמז אמר שמו
ן מהא או למי ן ודחליצה ו ן רלקדושי  לגיטי
ד מבן עשרים ״ מ ן דהלכחא כ נ  שמעי
ן מילי לי נן ביני רבוותא פלוגחא באי י  וחז
. ר״ת אדדיק רבא למה ׳ עד גמ׳  דכתבינן וכו
 ליה למימר כנכשי אביו לימא נכסים סתמא לימא

 דף סו ע״ב
. בדברים הראוים רושלמי  נמוק״י. ד״ה בי
. נ״כ עיין כ״ח ושמ״ע וש״ך  לאלו טפי מאלו
 שימן רמ״ז. ןפעול״ש;

 דף םז ע״א
כן הכותב. מיהו כתב  נמוק׳׳*. ד״ה ו
״ל. נ״כ כ״מ פרק המקכל. (פעול״ש׳ ף ז ״ י  הר

 דף פז ע״ב
 נמוק״י. ד״ה מתני׳ האחים. אם השקר לי
 ולניני ולנכדי עד כאן רחמי האב על
. ן  הבן. א״ר אבא עד כאן לאחים השותפי
 ואם נפל כוי. כצ״ל. ופעול-ש;
די  ד״ה נחרפא. וסברא היא דלא מחלי מי
ן דפשע. כצ״ל. :פטול״ש ו  כי

 דף םח ע״פ
. ד״ה אסיקנא. צ״ל גמ׳. :פעול״ש.  נמוק",
. וליה לן בה. נ״כ ערא״ש וכ״י אה״ע  בא״ד
 סימן ט״ן שחולקין ע״ז. יפעול״ש!
 ד״ה תותרנית. (וארוסה אין לה כחובה)
 שא״מ. :פעול״ש

 דף סט ע״א
רש קאי. נ״ב עי׳ בשו״ח הרמ״ע ו  רי״ף אי
 משאנו סי׳ פ״ה מ״ש כזה. !:מעשה א-לפס!
. משמע דדוקא כבריא מ ״  נמוק״י. ד״ה ש
 דדייקינן לישניה. כצ״ל. :פעיל״ש:
 ד״ה גרםינן בגמרא אמר רבא כו׳ עד והכי

 הלכתא צריך להיות קודם ד״ה אמר המחכר.
 :פע־ר״ש

ץ. המוכר אח הכיח לא מכר אח  ד״ה חו
ש לו מעקה. י  היציע ולא את הגג בזמן ש
 כצ״ל. :פעול״ש••
 בעה״מ. ד״ה אמר רב פפא. כחוב שם:
, ורשה] י רש [ ו י ל ו אי  אמר רב פפא הו
וה י  לפיכך קנאה במתנת שכיב מרע דשו
ן כן בירושה  רבנן כירושה, מה שאי
רש ו ן י  בדירה ובאכילת פירות דקל שאי
רשן בפני עצמן אלא אם כן עם הבית ו  י
שו תנו לו י ר ן שאמר מו  [ועם] הדקל, כגו
יאכל פירוחיו. אמל אכרהס: הפסיד  דקל ו
 מה שהחתיל. ןאטו יורש אס לא אמר תנו לו כית
 וילול כה מי לא... יריח, אכל היה לו לומר
 שהיורש הכל הוא] יורש ממילא, ולא מצינו
 ילושה מאליה נתלקת שיהא לקל לאתל ופילוח

 לאתר, ומתנת שכיב מרע כילישה שויוה רבנן.

 דף סט ע״פ
ר בו  נמוק״י. ד״ה אמר המחבר. שחז
. נ״ב עיין הגהת רמ״א סימן ו רשי ו ו מי  ממנ
 ל״ן סעיף י״ב דמ״ש נ״י ונ״ל דהיינו כו׳ קאי
 אללעיל אלינא שכחב אחל מהאחלוניס ז״ל וליתא
 להך הג׳׳ה, ועי׳ סמ״ע שם ס״ק ל״ו שכ׳
 שנראה שגם כחזר מיילשיי לינא הכי. .:פעול״ש •
 ד״ה איבעיא להו. שמא הוא במתנתו.
 נ״ב ל״ל מוחן להקלש, או שט״ס וצ״ל כמוחו.

 דף ע ע״א
: ״ף. כתוב שם  בעה״מ. ד״ה כתב הרי
ל במעשה דאיםור ורב ״ ״אף ז י  כחכ הר
, עד ׳ , היכי קני להו רב מארי וכו  מארי
ו נתקשו על זה נ י ר שלפנ ו  וגם חכמי הד
 שכתוב בהלכות כל דאיתיה בירושה
כל דליתיה בירושה  איהיה במחנה ו
 ליתיה במתנה, הילכך גר דליתיה
ב מרע  בירושה [ליהיה] במתנת שכי
. אמר אברהם: איך חתך לבדו ואמר  [לעולם]
 גר ליחיה בירושה וליחיה במחנח שכיב מרע
 לעולם, ולא הבחין האי לליחיה בירושה מאי היא
 אס שאינו יורש או שאיגו מוליש. ומכל מקום
 חלוייהו איחנהו, אע״פ שאינו יולש אח אביו ולא
ד הוא יולש אח בנו שהוליל  הוא יולש אוחו ה
 בקדושה ומוריש אוחו והד הוא בילושה.
 והעיקל כזה הלכל כך הוא במחנת שכיב מלע
 כאלו הוא היורש לו מורישו, הילכך אס היה לו
 לרכ מארי כן שהיה הוא ראוי כיורשו גם זו
 המהנה שנהן לי איסור אביו או אלם אחר היחה
 מחנהו [מחנה] שנחשיב אוחה כאלו [הוא
 מורישו שהד יש לו מוריש אחל והוא בנו, אבל]



 הגהות מפדש־ם שנדפסו בסוף המסכת וחידושים צה
. ב׳ טענות הם כוי. אם מת ׳ לו כו  אפי
״ל. כל זה טב״א ז ׳ הרי  בטל שליחותו כו
 שייך קולס ל״ה מתני׳ נוכה מנכסים
 משועכליס. >פעול״ש)
 בעה׳ימ. ד״ה אמר. כתוב שם: אמר רבא
י ד י בי נ ר מנה לפלו מ א ב מרע ש  שכי
אמר לנו אבא ר ו ו היתומים חז אמר  ו
ב ר , עד וליתיה לד ׳ ו נאמנים וכו  פרעתי
ל דהא פסק רב פפא הילכתא א ו מ ש  ו
 מלוה על פה גובה מהיתומים, הילכך
י. אמר ג דלא אמר תנו נותנים וכו  אע״
 אכלהם: ואס אמר מלוה על פה נוכה] מן
 היולשיס, הני מילי מלוה כעלים ותוך זמו או
 שאמר תנו לו כתוכו או תנו לו סתמא. אכל אס
 אין לו עלים כמלוה אלא מהולאת סיו זו אנו
 צליכיס לדלכ ושמואל, שאמל תנו הויא הולאה
 גמולה, יאס יש שם שטל ואינו מקדים השתא
 הוי מקדים וגכי מיולשיס, אע״ג לסכילא להו
 מלוה על סה אינו גוכה מן היודשים, הא לאו
 מלוה על פה הוא. אכל אי לא אמל תנו לא הדא
 הולאה כלל לאדם עשוי שלא להשכיע את עצמו
 ואת כגיו, ואפילו למאן לאמל מלוה על פה גוכה
 מן היולשין הא לאו מלוה היא כלל, אלא אס כן
 אמל ללך הולאה גמולה שלא כמעלים כלכלי
 לכא. ויש לנו עול חילוץ אתל על הקושיא ההיא
 טוכ כזה שפילש כו הלכ ז״ל. !ראנ״ז)
אף על גב דקיימא לן : ו ם . כתוב ש  בא״ד
ע] את בניו, הני שלא להשבי י [  אדם עשו
י לא ז ו לי היכא דאמר אי הוה לי ז  מי
בדא  פרעתינהו לפלניא, כההוא עו
ף כט ב] בההוא ד  דגרסינן בסנהדרין [
, ב אדינרי  דהוה קרו ליה עכברא דשכי
ה את בניו ליכא ב מרע שמצו  אבל בשכי
ף קעה א] ד ן [ מר הכי, דהא קיימא ל  למי
י דבר  אין אדם משטה בשעת מיתה, ו
. אמר ן דמו די ן וכמםו ב מרע ככהובי  שכי
 אכלהס: מה שהקשה אינו כלום. להא לאמרינן
 [לף קעה א] שכיכ מלע שהילה הולאחו הולאה
 שאין צליך לומל כחוכו לאין אלס משטה כשעח
 מיחה לאו על הולאה ללעיל קאמל, לאם כן
 חפשוט ליה מליליה או מלרכ ושמואל. אלא הכא
 כשהילה כפני כעל לינו ועל ילי חכיעחו לככי
 האי גונא לא שייך למימל אלם עשוי שלא
 להשכיע, אכל למשטה אני כך איכא למיחש, כי
 שמא כעס עליו כשתכעו שקל, וגם הוא השטה
 כו והתעמו ופשט לגפשיה לאיט משטה. והוא
 האמת. ;ראב״ד!
״ף. כתוב שם:  ד״ה ומה שכתב הרי
ר תנו היאך מ א ש  ותמה על עצמך אף כ
ר ט עבדים בלא ש  נותנין לגבוה מן המשו
ן רשי ו ל בי א ו מ ש  מקויים, אם אמרו רב ו
מר תנו ו ל וח עליהם ו דו לצו ח בי  שהרשו
 דהא אי לא בעו מיהב ליה מתנה וכוי.
 אמר אכלהם: זה הרכר קרוכ הוא אל הסכרא
 אכל אם יש להעמיל לכרי הרכ ז״ל, כי הוא מצוה
 את כניו תנו מנה לפלוני שיש לו כידי ואין שטלו
 מקדים אעס״כ תנוהו לו כי אמס הוא, ואם לא
 ימצאו שם כני חורין יגכה מן ההקדש כי כמו
 שהוא מקדים אצל כניו ואין עליו חולס מלוה על
 סה כך הוא מקוים אצל ההקדש לזיוף לא שכיח
 וקיום שטלוח ללכנן, וכל היכא דליכא למיחש
 לשלא להשכיע והוא כשאמל חנו מהטא הולאחו
 כין ליולשיס כין להקלש. חלע שהרי אסילו
 כמקוייס אס כא ליסלע מן ההקלש צדך שטעה,
 וכיון שהולה אפילו כמנה לפלוני כילי קיימיה
 לשטלא לגמרי ולא צדך שטעה משוס לאהטא
 שטליה, הילכך כי לא מקדים נמי אס אמל חגו
 קיימיה לשטליה, [אפילו] לגט לקוחוח לעלמא.
 ולגט הקדש אי איכא שטל מקויים אפילו כמנה
 לפלוני כידי נמי גוכה מן ההקדש דאין אדם
 עושה קנוניא על ההקדש שיהא שטר פרוע
 ויאמר שאינו פרוע יגוכה כלא שטעה. אכל לגט
 לקוחוח דעלמא איפשר שיעשה קנוניא, וכלשון
 הודאה אינו גוכה אלא כשטעה אפילו כמקוים.
 כל זה אנו יכולים לומר אס אמר הרכ ז״ל כך.
 אבל בלשון ההלכות אני רואה שכחכ ודוקא
 דאיכא טליה שטלא דמק דיס אכל [אי] איכא
 טליה שטלא ללא מקדים אמל תנו קיימיה
 [לשטליה] ונותנין, לא אמל תנו אין ניתנין.
 מלקאמל נותנין ואין נותנין ולא קאמל גוכה
 יאינו גוכה משמע לליולשיס קאמל, אכל להקלש
 וללקוחות איפשל כי ליכא שטל מקוייס אסילו
 אמל חנו לא מהני למגכי מנייהו. (ראב״ד)

ב ע״ב  דף פ
: . כתוב שם ו  נעה״מ. ד״ה הוצאי עלי

 ליחמי ללאו כני מעכל מצוה נינהו קאמל שחס
 [לף קעל א], משמע שאין חייט! כשום מצוה,
 ואי כגלולים [נהי] לכמלוה ע״פ אינן חייטן
 ללגט עלכ ליכא משוס נעילח ללח כל שכן
 לכמצוה ליכא, ומאי איצטריך למימל יתמי לאו
 בני מעכל מצוה נינהו. ועול כיון ללגכי מלוה הוו
 חייט! והא מלוה בשטל היא, לגבי עלב אמאי
 סקע שעבודה מהנהו נכסי, אלא ולאי ניחומים
 קטנים, מיהו בני לעח הוו לאי הוה מולע להו
 ואמד זיל סלעיה ואנן פלעינן לך מסייבי
 למיסלעיה, דהוו ליה כפעוטוח שמקחן מקח
 במטלטלי! [גיטין לף גט א]. ואלו אמד יהטנן
 כך וכך נצלקה מיחייבי למיסן, והא גמי מצוה
 הוא. ורב הונא בדה דלב יהושע אמל [אימל]
 צררי אחפסיה לוה למלוה, ומשוס הכי קטנים
 פטולים, ולכי גללי חקרי לה למילחא. זהו ללך
 הישל ללעחי. ולא כשאמל בעל החיבול הזה, כי
 ללבליו מה צולך להזכיל [מקמי ללולעיגהו לאי
ד ומקמי ללולעינהו פטיט  בחל ללולעינהו פטי
 מה צורך להזכירו] כלל, וכל שכן כשפלע שפשע
 בעצמו, ולמה יחחייבו היחומיס הקטנים שהם
 פטודם על שיגללו בשביל שפרע. וכי הייחי
 סבור שיהא כחו גלול משל מלוה שחוסס שטלו
 עליהם שאינו יכול לגבוח מהם. ועול מה שאמר
 שאלו אולעינהו היה פטול ומנא ליה הא. ואני
 אומר לעולם גובה מן הערב, להוה ליה כמי שאין
 נכסים ללוה, הואיל וקטנים לאו בני פרעון נינהו.
ד מי לא  חלע לאלו לא ילחי בני מאבוהון ולא מי
 מיסלע מן העלב, אלא למאי שויה עלב, וכל שכן
 הבא לגבי מיניה. וזהו האמח והישל, ט עיקל
 העלבוח שאדם שואל לחבילו מסט שחושש
 למיסה או שלא יהיו לו נכסים ליסלע מן הלוה.
: ואם כתב לו שו ו ר י ד כתוב למטה בפ  עו
ף קעד ב], ד  התקבלתי ממך גובה [
 שהלוה כתב לערב כך, שעשה עצמו
 כאלו לוה מן הערב. [אמר אברהם:] גם זה

 אי אפשל. להוה ליה למימל כאילו החקבלחי.
ן שכתב לו כך הוה ליה ו י ש שכ ר י ד פ עו  ו
. [אמר ׳  כמי שצוה את בניו [תנו] וכו
 אברהם:] ומי שמע כזאח. [והלוה חי ובריא
 בשעח הלואה ומחשב לצווח אח בניו לפרוע אח
 הערב, כחשא רמי לנפשיה שימוח עד שלא יפרע
 והערב יפרע בעבורו]. (ראנ״ד׳

 דף פא ע״ב
ש ר פ  בעה״מ. [כתוב שם: נשאר לנו ל
ר חוב ט  ההיא תיובתא דאותבינהו מן ש
, שו רו ד ערב. וזהו פי  היוצא מתחה י
ד הערב ר חוב היוצא מתחת י ט  מיתיבי ש
דאי ביתומים היא  אינו גובה, הא ו
 שנויה, שאלמלא לוה קיים אמאי אינו
דע אם פרעו לי ר ו  גובה והרי אפשר לחקו
דאי מאי , אלא ו  הערב למלוה אם לאו
. אמר אברהם: ׳  אינו גובה מהיתומים וכו
 כל הטענה לא הועיל שמא כשאין כאן הלוה
 לחקול ממנו. אבל הדרך האמיתי, לפי שהברייתא
 כסחמא היא אפילו בעלב קבלן והלבל ילוע
 שהקכלן נסלע ממנו אף על סי שיש נכסים ללוה.
 מעסה הערכ נעשה לוה אצל המלוה ונעשה
 מלוה אצל הלוה. ואס היה הלווה קייס יכול הוא
 לתכוע אח החוכ ממנו כמסירח השטר לכר שהיא
 אומר לו אינו רוצה לעמוד עוד חחח השיעכוד
 זה שאם חמוח דכא המלוה לפרוע ממני ואני לא
 אוכל יפרע מכניך הקטנים עד שיגדלו, אכל מן
 היחומיס ודאי אין לו טענה זו דמאי דהוה הוה.
 הילכך כל זמן שלא פרע כשכילס אינו יכול לחטע
 מהם, הילכך במסירח השטר אינו נפרע
 מהיחומיס. אבל נבחב לו החקבלחי ממך גובה
 אפילו מיחומים קטנים, דסחמא קחני גובה
 ואפילו דלא אודעינהו לא המלוה ולא הערב ולא
 הבטיחוס היחומיס לפרוע. ושני ליה שאני הכא
 דלהט טרח וכחב ליה החקבלחי, כלומר
 ובאודעינהו מלוה ליחומים ואבטחוה למפרעיה
 קמייד, ומשוס הכי כתב ליה התקבלחי ממך דאי
 לא אבטחוה יתמי למסרעא אמאי טרמ. זה הדרך
 מיושר בעיני יותר מהכל. ואילו לדברי אדוני הרב
 ז״ל לא יבא בטוב מקמי דלודעינהו, ואי
 אולעינהו ואמר פרעינן והלהט והכי אזל מלוה
 גבי עלב ופלעיה מלעתיה אכתי מלוה על פה
 הוא. והתכס יבין. ;ראב״ז־)

 דף פב ע״א
, ד״ה אמר המחבר. והקשו לו.  נמוק״י
 נ״ב ד״ל התוספות מטוך. (פעולי׳ש)
ן ׳ במס׳ ערכי  ד״ה אמר המחבר. מפ
. כל שצוה תנו ׳  דדוקא כשאמר כן כו

 סבל אינו נאמן על שיביא ראיה איך [באו] לילו,
 ומסיהם נלמל אם היסה הקנאסו הקנאה, וכך
 הוא לשון גמלא ואתיות נקנות במסילה אביי
 אמר צריך להביא ראיה ולבא אמל אינו צדך,

 וקיימא לן כרכא.
 ומה שכתב הלכ ז״ל באחר מן האתיס שהיה
 שטל חוכ יוצא מחחח ילו עליו להכיא לאיה
 שאטו נחנו לו, וכחכ הלכ ז״ל לאיה כשטל אכל
 לא כעלים לפי שאין אוחיוח נקנוח כמסילה, ואס
 היה שכיכ מלע אסילו כעלים לקיימא לו [לף
 קעה א] מתנח שכיב מלע ככחוטן וכמסולין
 למו וכלגלסינן בסלק מי שמת [לף קנא א] וכוי.
 לא תיקשי לך מה צדך אפילו לעלים, והא קיימא
 לן [קידושין לף נב. וש״נ] לאטי ולבא הילכתא
 כלבא לאמדנן [לף קעג ב] שאני אתים דשמטי
 אהדלי, ולבא הוא דלייק הכי, אבל איניש
 [אתלינא] אינו צדך לאיה. [וכתבתי במקום אתר
 להא אמל לבא אין צדך הט מילי להד מוכל
 אבל גבי לווה מצי אמל ליה אייתי לאיה [היכי
 מטא שטלא שלי] לילך, ותיי לאשי לזה נכון הוא
 מאד] והאי דקאמר אותיות נקנות במסירה, לא
 שהמסירה צריכה, דאגב קרקע מקנו, אי נמי
 במתנת שכיב מרע אסילו מסירה נמי לא צריכה,
 אלא משוס דאיפליגו בהו אטי ורבא, דרבא אמר
 איגו צדך ראיה אתרת כי המסירה עדות
 להקנאה, נמצאו האותיות הללו במסירה הס
 נקנות. וכך הוא הצעת הלשון אותיות נקנות
 במסירה, כלומר שזה רוצה להקנות אותן
 במשירה, רוצה לומר בראית המשירה, שאין
 ראיה אחרה זולחי שהן נמשרוח בידו. יראב״ד!

 דף פ ע״ב
 נמוק״י. ד״ה אמר המחבר כוי. ונראה
בר בעדים על אחד מהם  דכל שמצאו שו
. נ״ב אבל בלא עדיס וגס אינו בחח״י המלוה ׳  כו
 איגו כלום ואף מלוה זה א״י לגבות הגדול, ועי׳
 כגליון ש״ך שלי כס״ס כ״ה ס״ק כ״ז מה
 שכחכשי מזה. :מלי•ה!
. נ״כ לשון גמרא. ;פעול״ש!  ד״ה שטר
ן הלוה בעיר או  ד״ה אמר המחבר. אם אי
 נכסיו אינם בעיר או שהוא ונכסיו בעיר
א גברא אלמא. כצ״ל והשאר  אלא שהו
 מיוחר. :פעול׳׳שו

. כצ״ל. ג ״ ן ערב לקבלן לרשב . בי  בא״ד
 יפעול״ש,

 דף פא ע״א
 ר״יף. אמר רב הונא הלוהו ואני ערב
ן ערבות הן חן ו ש  הלוהו ואני קבלן כלן ל
ן קבלנות מדאמר רבא ו ש  לי ואני קבלן ל
׳ כדכחיכ כהלכוח. ודעח רטנו כל  תן לי וכו
 דקאמר רכא אכלהו דלעיל קאי ותן לו ואני נוחן
 לתודה הוא ואני קכלן. ד״ה כטסתא עתיקא
 ללכא לאמל כולן לשון עלטת הן לכר מתן לו
 ואני קבלן, וטסתא לכתיכ כהו לכל מתן לו ואני
 נותן לאו לסמכא הוא ללא סליג אלא בהלוהו
 ואני עלב ותן לו ואני עלב, וקי״ל כלבא לאמל
 הלוהו ואני קבלן לשה עלטת וכולן לקאמל
 בהלוהו ואני קבלו ותן לו ואני עלב דקאמל להוי
 לשון עלכות, נהלוהו ואני קנלן לכל מתן לו יאני
 קכלן שהן קכלנות, ומר דש מנתא נקט ומל דש
 מלתא נקט ובן פסק רכ אתא. :מאה שערים:,
ן  נמוק״י. ד״ה ואם (כעמ׳ קולס). ואם (אי
. מא״מ ונ״כ מפני צ״ל ול״ל שאין לתייכ (  מי
 העלב מפני שהוא יכול לתפש בעסקיו שהד
 יחזור על היתומים והם פטולים ומתוך זה גם
 הערב פטור. :פעול״ש;
. מאי ׳  ד״ה פריעת ב״ח מצוה וכו
רים דרב פפא סבר וכוי.  שהיתומים פטו
 ג״ב וצ״ע להא רב פפא גופיה פסק לשעבולא
 לאודיתא והובא לקמן באלפסי (לף פג ע״א)
 וכן בנ״י ע״ש ולו״ק. ־מליו״ט;
 בעה׳ימ. ד״ה מםתברא. כתוב שם:
 מסחברא לי פסקא דפסקו רבוואחא
 קמאי בהלוהו ואני ערב וכוי. אמל
 אברהם: כל זה מן הרב ר׳ יצחק ב״ר ראובן ז״ל,
 והגילסא והססק הכל שלו. וראב״ר!
: ההוא ם  ד״ה ההוא ערבא. כתוב ש
 ערבא דפרעיה למלוה מקמי דלודעינהו
ן ל מלשו ״  ליתמי, עד ומה שדקדק הרב ז
 מקמי דלודעינהו ליתמי, [אדרבה]
דך גיסא לא לחייב את  דייקינן מינה לאי
. ׳ ר אח הערב וכו  היתומים אלא לפטו
 אמל אבלהס: הלקלוק שלקלק ארוני הרב ל״ל
 יפה לקלק, אבל הפיליש שפילש לא טוב בעיני,

 דף עה ע״ב
ל וכבר כך פסו  נטוק״י. ד״ה תניא. לפי
״ל. פחות ׳ הריטב״א ז ירי כו  אמרנו דאי
 מכן כשד אמר המחבר כו׳ הלכך פסול.
׳ כצ״ל. !:פעוליש: נים כו  הראשו

 דף עז ע״א
 נטוק״י. ד״ה אמר אביי לא לכחוב איניש
׳ דחיק ליה ׳ מתלחא עד עשרה כו  וכו
ן לעיל. נ  עלמא. אי אתרמי כו׳ כדאמרי
׳ כל זה  אמר המחבר מתלת עד עשרה כו
״ל. אזרנקא. כצ״ל. (פעול״ש:  מהריטב״א ז

 דף עח ע״א
. ו לגמרי ד י  נמוק״י. ד״ה גמרא. בדבר שב
 נ״ב עי׳ בשו״ח מוהלח״ש ח״ג סי׳ כ״ב לף ל״ה
 ע״ג מ״ש נזה. !:מעשה אילפס,

 ד״ה הזקקנו. ולא לוה. כאן שייך ל״ה אמל
 המחכל. ;פעול״ש,

 דף עח ע״ב
ן נ ישי ׳ דחי . ד״ה מכח אבהחיה כו "  רש׳
יערער אלא כו׳.  דלאו מכה הלוקח יבוא ו
 נ״כ צ״ל ללאו מכח הלואה יכוא ויערער כו׳ [וכן

 הוא כפי׳ לשכ״ם כגמ׳ לף קס״ט ע״א].
 ;בנא״ר:

ג אלא אמר  נמוק״י. ד״ה אביי לא פלי
ר הגט. כצ״ל. •:פעול״ש: ט ש  ב
 בעה״מ. ד״ה הכא בלברר. כתוב שם:
 אלא בלברר קמיפלגי כי הא דרב יצחק
י, עד ואבן השתא הוא דקא וסף וכו  בר י
נן הכי מאחר דקיימא לן הכי י  משנ
. אמר ׳ ] וכו לברר ך [  וקיימא לן נמי צרי
 אכרהם: גם לי לא נראה התירוץ הזה, מפגי שאין
 לנו לתלוק כמה שלא תלקו כגמרא. אנל התירוץ
 האמיתי, שלא אמל לכא [שטעות לף מא כ]
 כאותו מעשה שאינו צדך לפלעו כעלים, אלא
 שאינו מותזק כפלן לאותה מלוה כשכתת העלים
 ההם, ואס יכא אחר כך ויאמל פלעתיו אחל כן
 נאמן, ולדעת רכ ששח שאמר הוחזק כפרן אינו
 נאמן. והוא האמת. !ראב״ד)

 דף פ ע״א
י ון שהוא ראו . ד״ה אמר. דכי " ק׳  נמו
 להתחייב בו. נ״כ עיין כשו״ת מוהר״א ששון
 סי׳ קע״ח, ועי׳ כל״ן פ״ק לגיטין גט מעמד
 שצשחן ולו״ק. !מעשה אילפס:
ן בו זמן. כאן . ואי ׳ לו כו  ד״ה ממך אפי
 שייך ל״ה אמל המחכל ושטל שכחוכ. !פעול״ש)
 בעה״מ. כחוב שם: אלא הא דחניא כשם
ר חוב זה על זה כך ט ן ש אי צי ן מו  שאי
, במאי קא ׳ ן על אחרים וכו אי צי ן מו  אי
, ׳ , באותיות נקנות במסירה וכו י  מיפלג
ן י ן אותית דהכא מד י די ל דשאנ ״ נ  עד ו
 אותיות דעלמא, דבאותיות דעלמא
 קיימא לן עד שיכתוב וימסור, אבל
 באותיות דהכא קנה במסירה בלבד, לפי
מד לו במקום כתיבה, ר עו ט ש ף ה ו ג  ש
, ן ו ן שהוא כחוב על שם יוסף בן שמע ו  כי
ן כשם זה, לפיכך ו וסף בן שמע  ושם זה י
 זכה בו במסירה זה שנמסר לו השטר
ו כשמו מ ש ון שהוא כחוב בשם איש ש  כי
ן צריך להביא ראיה במםירהו,  ואי
ף קעב ב] ד דן דאמר [  דקיימא לן כתנא די
׳. אמל אנרהם: ן וכו אי צי  הן על אחרים מו
 ומי שמע כזאח, וכי מפני ששמו כשמו קנה אוחו
 כמסילה, ואיה איפוא לצדך ליה למכחנ קני לו
 הוא וכל שעכודא לאיח טה [לף עו ב], שאפילו
 כתכ לו כל לשון מכילה ולשון זיכוי שכעולם לא
 קנה על שיכתוכ לו כך, וזה מפני ששמו כשמו
 שגי ליה כמסילה כלא שוס כתיכה. וכשיאמל [לו]
 הלוה אני לא לדתי ממך, יאמל זה ואם לא לדת
 ממני אבל לייח מחבלי והוא הקנה לי, יאמל לו
 זה יבמה קניח ואיה ההקנאה שהקנה אוחך הוא
 וכל שענודא דאיח ניה. אלא ולאי הסוגיא הזאח
 [לף קעג א] ללעח מי שאמל האוחיח נקנוח
 במסילה, וגחלקו נה אניי ולנא אם צדך להניא
 ראיה אס לא. וכן אם טען ואמל אגב קלקע
 הקנה אוחס לי, ואי נמי שכיב רע היה כשמסרס
 לי, ובכל אלה אינו צריך כחיבה אס חהיה
 המסילה לאיה לטענחו, ללבא סבר שאין צריך
 לאיה אחלח, לטון שהשטל יוצא מחחח ילו
 נאמן. עול יש לומל הקנה אותו לי בכל דני
 ההקנאה, ובזמן שיהא לאד להקנאה זו, ואביי



 צו הגהות מפרשים שנדפסו כסוף המסכת וחידושים
ל בר נחמני בשם רבי א ו מ . רבי ש  בא״ד
 יוחנן. נ״ב צ״ל ר׳ יונתן. ירב״פ)
ל ״ ז ר כתב ו טו בעי  סימן תרס (בסופו). ו
. נ״ב אות ש׳ שיתוף. ׳  תשובה אם בתפס כו

 (בנא״ר;

ן ן והשותפי שלמי האחי רו נן בי  ותו דגרפי
. נ״ב בירושלמי ב״ב פ״מ ה״ו ע״ש. ׳  כו

 (בנא״ה

ן כל תפי שו ן ו ן סתם אחי ו  סימן תרסא. כג
. נ״ב צ״ל אסין ׳ אחד מהם לעצמו כו  אחד ו
 ושותפין במציאות כל אתל ואחל מהס כו׳ [וכן
 הוא בבעל העיטור שם] וננא״ר)
שלמי אמר ר׳ חייא בר רו  כדגרםינן בי

. נ״ב ב״ב פ״ט ה״ל. ׳ ן כו  אבא סתם אחי
 !בנא״ר)

י ז י שלמי כאריסי דבר ז ו ר  סימן תרסב. י
 מהו כוי. נ״ב ירושלמי סוף סרק הכונס הביאו
 הרי״ף שם. יבוא״ר)
לם בר קלונימום על נו משו  תשובה לרבי
. נ״ב גם זה שם ׳ חד כו ׳ אחים שהתנו י  ג
 בבעל העיטור אות ש׳ שיתוף. !בנא־׳ר)
ן שחלקו ׳ באחי י  סימן תרםג. כדאמד
רל בההיא הנאה כוי. נ״ב בבא בתרא רף ו  בג
 ק״י ע״5. ;בנא״ח

נן בההוא הנאה דמתחתגי  ובפסקא אמדי
 כוי. נ״ב כתובות דף ק״ב ע״ב. ובנא״ח
 ובערב אמרינן בההיא הבאה דסמך עליה
 כוי. נ״ב ב״ב דף קע״ג ע״ב. (בנא״ר)
. נ״ב ב״מ ׳ ר חנם כו מ ו  ותנן נמי מתנה ש
 דף צ״ד ע״א. (בנא״ר!

י נ ן פלו נו ׳ דאי י כו ש י ל ש  סימן תרע. ה
י כוי. נ״ב י כדחז י וקיימנא שטר נ  ופלו
 בעיטור אוח ק׳ קיום הגירסא מחרי שטרי כדחזי
 כוי. ;בנא״ר)

. נ״ב ׳ ן כו י פ ן מצטר י י ד שי עד ו  ד״ה החמי
 עי׳ ביח יוסף חו״מ סי׳ מ״ו סעיף י״ט מחודש
 י״ד בשם הריב״ש סי׳ שס״ב [שדברי בעל
 העיטור אלה סמוה דהא קי״ל עד ודיין לא
 מצטרסים וע״ש מה שכחב על זה]. ובנא-׳ו)
ן עד עי ן לב״ ד טו נ ישי לא חי ׳ ו עי כו  השבי
ר. נ״ב באוח ק׳ היום ע״ש. ן העיטו  כאן לשו
 ומה שמסיים כאן ולכחחלה כו׳ אבל כו׳ ולא
 חיישינן לב״ל טועין, ליסא שם בבעל העיטור
 לסנינו, רק כן כתב הרמב״ם פ״ו מהלכות עלות
 ה״ד ע״ש. (בנא״ר)
. ל כוי ״ ר ז טו  סימן תרעא. כתב בעל העי
 נ״ב במאמר שט קטן. (בנא׳׳(-)
ן דדבר כוי. נ״ב במקת  כתב רב האי גאו
 וממכר לרב האי גאון שער שני ע״ש. ;בנא״ר)
ר בו שעה אחת דו ב די ן השי רב נחשו  ו
ם כוי. תיבת דידור בו שעה אתת מוקף  משו
 [וכן בבעל העיטור שם ליתא]. !בנא-ר)
ד כתב תשובה לרב עו  סימן תרעב. ו
. נ״ב ע״ ש בבעל העיטור מאמר שני ׳ י כו ו  פלט

 קטן, וכן הוא בבה״ג סוף הלבות נידוי ע״ש.
 (כוא״ח

נ אף ״ נן אמר ר  סימן תרעג. דאמרי
. נ״ב ב״מ דף p׳v ע״ב. ובנא-ר) ׳ ו כו א ב ש  מ

כן פסק רב האי בשער  סימן הקסז. ו
. נ״ב צ״ל בשער ׳ ממכר כו  ארבעים דמקח ו
 שבעה ואלבעיס. וע״ש לרב האי גאון שס פסק
 כשמואל וכל״י ב״ת וכלעת הרי״ף וללא בלעת
 לאבי״ה ומסלק שם בין סתם יין ליין טוב ותזק
 הלאוי למקפה ע״ש [כשלא פילש למקסה הלין
 כשמואל לחמרא אכספא דמלא כו׳ שמפסיד היין
 על הכתף המוליך אוסו וכשאמל לו למקסה בזה
 הלין כריב״ח וצריך ליחן יין טוב שאיגו
 מחקלקל], ועי׳ מלחמות להלמב״ן. (בנא״ר;

די מ מפקעת מי ״  סימן תקפט. מתנה ש
. נ״ב עי׳ בשו״ח אא״ז הב״ח החלשוח ד  שעבו
 סי׳ פ״ג מ״ש בישוב לבלי המלדכי אלו, ועיין
 בליני לחיי עשין מ״ח לף ל״ה. ,׳מעשה אילפס)
ר״ת אי זו ו או לה מז דו ג  סימן תקצא. ו
ב מרע  היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכי
 כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה
. עי׳ שו״ח רמ״א סי׳ ׳ ש בהדיא כו ר י פ  ש
 קינ אוח ה׳ ג״כ בסחילח ל׳ מללכי שהביא
 בהגהס ג״מ בשם מהל״ם סלאוה, וע״ש סי׳ צה
 מ״ש ליישבו, אבל בללכי משה ח״מ סי׳ לגז ס״ל
 כהל״מ פלאוה, וע׳ עיקלי הל״ט או״ח סי׳ בא
 בזה. ומהרשיימ)

ן לך מצוה מחמת מיהה  סימן תקצב. אי
. נ״ב עי׳ בגליון מ״ש הג״מ בזה בשם אא״ז ׳  וכו
 מהל״ס פלוואה סי׳ נב, ועי׳ בשו׳׳מ אא״ז
 הלמ״א סי׳ נה אומ הי. !:מעשה אילפס)

״כ ׳ אמרה אתן כו  סימן תרכה. דאפי
׳ כו  לצדקה לאחר מותי לא נעשה נדר ו
מ וקצרתים. נ״ב יעדן בהשובח ״ כ דברי ר  ע״
 מהר״ס סי׳ חחקצח. (הב׳׳פ)

 הגהות מרדכי

ד אלא יתכול  סימן תרנז. ודמית יפסי
מר אם כוי. נ״ב עיי י מיעדא קיים כלו  דמר
 בירושלמי ובקרבן ערה שס [פרק מציאח האשה
 ה״ה, ולפנינו בירושלמי שס איחא בזה״ל לר׳
 אמי אמר ישסבוק למועלא, א״ל ר׳ זעירא
 גלמיח יפסיל, אלא יסכול, למליה למועליא קייס
 עכ״ל. וסי׳ הק״ע שם לר׳ אמי אמר שישחיילו
 המעוח של צדקה לצורך העניים במועד וא״ל ל׳
 זעירא אחה גורם שחססיד זו אח בן זוגה אם לא
 חחן לה אלא יחכול יגמור נשואיה דחן לה כל
 מה שבכיס של צדקה. דמרי דמועדיא קיים
 השי״ח שהוא אדון המועדים קייס ויזמין צדקוח
 לעניים כפי הצורך למועד ע״ש. ועי׳ ביאור

 הגר׳׳א ז״ל על יורה דעה סי׳ רנ״ז ס״ק י׳].

״כ פ׳ קדושים מנין  סימן תרנט. תניא בתו
. י  שספק לקט לקט ספק פאה פאה וכו
 נ״ב יעדן חולין דף קל״ד. ;הב״פ;
שלמי אמר מנין שספק לקט רו בי . ו ד  בא״
י. נ״ב ס״ר דפאה. (רב׳יפ)  לקט וכו
. דה״ה ספק צדקה צדקה. נ״ב עי׳ ד  בא״
 בשו״ח מהר״י אדרבי ז״ל סי׳ רכ״ג, ובשו״ח
 מהרי׳׳ט בראשונוח סי׳ ל׳׳ט ובחלק חו״מ סי׳

 קכ״ל, ועיין בי״ל סימן רנ״ט ובש״ך שם.
 (מעשה אילפס)

. נ״ב יעדן במרלכי פ״ק לקלושין ו  הוציא בפי
 לין ססה. (רב״פ)

. נ״ב עי׳ בשו״ח ׳ בו י בני העיר ו ״ . פר  בא״ד
 אא״ז בעל שעל אפלים סי׳ ס״ו לף ל״ו מ״ש
 בזה באריכות. (מעשה אילפס!

ר יתננו. נ״ב  סימן תקב. אלא לגבאי העי
 סולק עם שו״ס מהר״ס שהביא לעיל סי׳ תפ״ז

 (מחנ״א). ועי׳ בש״ע סי׳ רנ״ז סעיף יי.
 (מעשה אילפס;

ר פסק דהלכה בעל העיטו  סימן הקט. ו
. נ״ב ע״ש אות ת׳ תלוקת קרקעות. ׳  כה״ק כו
 (בנא״ח

י ו ר ביתו לל בן השכי  סימן תקכב. ראו
. נ״ב עי׳ בשו״ס מוהר״א ששון סי׳ ר״ת. י  וכו
 ומעשה אילפס)

ו במסירת מפתח לבד ל אפי  סימן תקכט. ו
רו ל המוכר בית לחבי ב״ י ׳ דאמר ר  קנה כו
ון שמסר לו המפתח קנה כוי. נ״ב בבא  כי
 קמא לף ג״ב ע״א ע״ש בתוס׳ [לפי מה שפירשו
 בגמ׳ שם דבלי ליב״ל מוכת להיפך ללא קגה
 במסילה מסחח לבד וכמ״ש הסוס׳ שם, וע״ע
 בטור ובביח יוסף סי׳ קצ״ב סעיף ה׳]. !בנא״ר)
מר דה״מ בחצר ש לו  סימן תקנח. י
ד הנאה ד  דסבירא ליה ויתור מותר כמו
י אינשי אבל  דאהילוך דחצר לא קפד
ן נדרים מ״ו בשם ך דביח כוי. עי׳ די לו  הי
 לשב״א, וכ״ה ביו״ל רכ״ו ס״א ללוקא בנכנס
 לצולך השותף, וצ״ל למיילי ג״כ בכה״ג או לס״ל
 כהלא״ה שם, וצ״ע ועסמ״ע סי׳ קנל סק״ז
 ושו״מ שמש צלקה תת״מ סי׳ לל. ;מהרש״ם)
ן בי ד איניש דז  סימן תקנט. אבל לא עבי
. עי׳ שבועות י״א ב׳ אמד ׳  מגמלא אונא כו
 אינשי מגמלא אונא וצע״ק. ומהרש ״םו
. נ״ב ף ו  סימן תקסג. כסף סיגים בחזקת צר
 כן הוא בש״ע סי׳ רל״ג בהגהת רמ״א, ועי׳
 בש״ך שם סק״א, ועי׳ בססר מתגה אפדם
 בהלכות מכירה ואונאה סי׳ ר. ומעשה אילפס!
וכל  סימן תקסה. וה״ה דמלוה די
. נ״ב יעדן ו ברשותו נ  להקדיש אע״פ שאי
 בסוס׳ והרא״ש והרי״ף והמאור ומלתמות על

 סוגיא ב״ק לו ע״ב האי גברא דתקע כוי.
 (רבי• פ<

ן דמלוה ש נוחלי . כדאיתא בפרק י  בא״ד
י. נ״ב צ״ל בפ׳ מי שמת. (רב״פו ל וכו כו  י
כל להקדיש. נ״ב ו . וה״ה מלוה די ד  בא״
 עי׳ בשו׳׳ס מוהר׳׳א ששון סי׳ קנ״ב מ״ש בזה.

 (מעשה אילפס)

. י הגבורים ד״ה מצאתי ט ל  סימן תקסו. ש
שע לא הוי פו ׳ ד כו ש ו לח אי ל דאם שו ״  נ
. נ״ב עי׳ ש״ך סימן ש״ו סק״ז שכסב לאיזה ׳  כו
 תלמיל טועה כ״כ ע״ש. ו:מל״ה)
ש פ׳ המוכר פירות. ג דרי ״ ע א . ו ד  בא״
 נ״ב עי׳ ש״ך סי' ש״ו סק״ז שתמה על זה
 ובתידושנו הארכנו. ומעשה אילפס)
ד (בסוסו). משום הברכות. נ״ב עיין  בא״
 בססר קצוח החשן בתו״מ סי׳ ש״ו שהוטס דלא
 הוי ש״ש משום הברכה, דמצוח לאו ליהנות
 ניתנו. :מל־׳ה)

ן לוה ל בהלכותיו דאי טעי ״ ף ז ״ י  כתב הר
אמר פרעתי נאמן מפני ו ו ד  על כתב י
ן מלוה על פה. ולא נתברר לי י ו כד נ  שדי
י. אמר אברהם: גס בעיני יפלא,  זה הדבר וכו
 והרב ז״ל לא אמרה מעצמו כי בשם רב שרירא
 ורב האי ז״ל נאמרה, ומפני שאין לה קול, כמו
 שיש למלוה בשטל שיש עליו עדים לא זכר אותה
 בשעת הפלעון ולא תבעה לפיכך אינו יכול לומל
 שטלך טלי מאי בעי. אי נמי שטל שיש עליו
 עלים יש לו להפחיל עליו שמא יחקיים בחותמיו
 ויוציאנו עליו לאחל זמן ולעולם אם היה פלוע
 לא היה מניחו אצלו, אבל שטל כחוב בכחב ילו
 סבול הוא אינו יכול לקיימו אלא מפיו ולפיכך
 אינו מקפיל לחזלחו. ולזה הטעם אם הוחזק כחב
 ילו בטח לין אינו יכול לטעון ולומל פלעחי, וגס
 לטעם הראשון היה ראוי גומל כן, שהד כיון
 שהוחזק בטח לין יש לו קול ולא היה ראוי לשכח
 אוחו. (ראב״ד)

 דף פג ע״א
 רש״י. ד״ה ערב. אחר חיתום שטרוה
. נ״ב עי׳ בשו״ח הרשב״א י  גובה ממשעבד
 ח״ג סי׳ שס״ב שנשאל על לשון רש״י הלז, וכחב
 דסרש״י מסוף ס׳ ג״ס לא הגיע לידינו מעולם,
 ובאמח שהשואל כוון לדברי הרשב״ם אלו
 שבד״ף מיוחס הוא לרש״י, וכ״ב הרשב״ם סוף
 ב״נ ד״ה ה״ג, ומ״ש הרשב״א שט״ס הוא וצ״ל
 קודם חיחוס שטרוס בכל ספרי רשב״ס ורש״י,
 ובד״ף שלפניגו איחא כן, וגס לא יחידאה הוא
 בדבר שבהג״א הביא בן בשס א״ז וככל דברי
 הרשב׳׳ס שמחלק בין שעה מחן מעוח לאחר מחן
 מעוס, וגס בב״י סי׳ קכ״ט לא הזכיר כלל דעה
 הרשב״ם וא״ז הלז וצע׳׳ג. !מעשה אילפםו
נן לה  נמוק״י. ד״ה ערב היוצא. ומוקמי
. נ״ב ר״ל דהוא עצמו מפרש לקמן  נמי בגמ׳
 בגמ׳ דואט ופלוני בוא״ו לא בעי קטן. אלא דלא
 אסיק הט להלכה. (פעול״ש)
ת  ד״ה אע״פ שקילס. חיתום שטרו
ו שוה כ״כ. כצ״ל וסיבס (משמע) נ  שאי
 מוקף. ןפעולייש)

י  V מרדכ

מר התנתי עמך. ו דיכול לו  סימן תסח. מג
 נ״ב דוקא בכה״ג שאין עדם על הזמן ורק שכל
 קונטרס זמנו הוא שפיר שייך מגו אבל אם קבעו
 לו זמן שפיר אמרי׳ א״א סודע חוך זמנו(כנה״ג
 סי׳ צ״ז בהגהוח ב״י אוח כ״ז) ועי׳ בסוס׳ דף
 ה׳ ד״ה ובא. ימעשה אילפס)

 סימן תפא. בהאי הנאה דקא צייתי. ג״ב
 עי׳ בשו״ח לל״ך אוח י״ב חדר א׳ מ״ש בזה.

 (מעשה אילפס!

י ד ׳ במי וחא להאי כמו להאי כו . רו ד  בא״
 דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי. נ״ב
 יעדן בתשובות מהדב״ל ח״ד סימן טו, שהעיר
 על סתילות לבדם שבכאן, שתתלה כתב דאיכא
 לוותא להאי כמו להאי, הלי לאף בכה״ג בעינן
 לעס כולם, ולבסוף כתב לבמקום לאיכא ססילא
 להאי הוא לבעינן לעת כולם. (רב״פ1
ן  סימן תצא. מכאן פסק בתשובה הגאו
מר בלבו ליתן צדקה חייב כאילו ו  שהג
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 המקראות
 בארץ לא להם ועבדום וענו אתם או־בע

 מאות שנה:

 טו יט את־הקיני ואת־הקנז-י ואת הפןו־מיני:

 טו כ ואת־החתי ואת־הפתי ואתיהךפאים:

 טו כא ואת״האמירי ואת־הבנעני ואת־ועתשי ואת־

 היבוסי:

 יז ה וליאייקרא עוד את־ישמך אבךם ןהיה שמך

 אברהם בי אב־המון גוים נתתיך:

 יט טו וכמו השחר ;ןלה ויאיצו המלאכים בלוט

 לאמיר קום קח את־אשתף ואת־שתי בנתיך

 הנמצאת פךתםפה בעץ העיר:

 כא יב וייאמר אליהים אל־אברהם אל־יךע בעיניך

 על־הנער ועל־אמתך כיל אשר תיאמר אליך

 שרה שמע בקילה כי ביצחק יקרא לך זרע:

 כא טו ויכלו המים מן־החמת ותשלך את־הילד תחת

 אחד השיחם:

 כב י וישלח אברהם אתיידו רקח את־המאכלת

 לשחיט את־בנו:

 ככ יב ויאמר אל־תשלח ידך אל־הנער ואל־תעש לו

 מאומה כי I עתה זיךעתי בי־ירא אלהים אתה

 ולא חשכת את־בנך את־יחידך ממני:

כ יז כי־ברך אבךכףי והרבה ארבה את־זחגף  כ

 ככוכבי השמים וכחול אישר על־שפת הים

 וירש זרעך את שער אייביו:

 כג ט ויתךלי את־מ^ךת המכפלה אשר־לו אישר

 בקצה שךהו בכםף מלא יהננה די בתוככם

 לאחז-ת־קבר:

 כג יג ויךבר אל־עפרון באזני עם־האךץ לאמיר אך

 בבא בתרא
 ד ו וייאמר מה ;!שית קול דמי אחיך ציעקים אלי

 מךהאדמה:
 ד טז ויצא קין מלפני י; וישב באךץ־נוד קדמת־עךן:

 ה כד ויתהלך חנוך את־האליהים ואיננו כי־לקח אתו

 אלהים:

 ו א ויהי כי־החל האךם לריב על־פני האךמה

 ובנות ילדו להם:

 ו ה וירא י: כי רבה ךעת האךם בארץ וכל־יצר

 מחשבת לבו ךק ךע כל־היום:

 ז ח מן־הבהמה הטהוךה ומן־הבהמה אשר איננה

 טהרה ומן־העוף וכל אישר־רימש על־האךמה:

 ז ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על־האךץ:

 ו כא וינוע כליבשרו הרמש על־האךץ בעוף

 ובבהמה ובחיה ובכל־השרץ השרץ על־הארץ

 וכל האךם:

 ט ז ואתם פרו ורבו ישרצו בארץ ורבו־בה:

 ט כ ויחל נח איש האךמה ויטע כרם:

 יא י אלה תולדת ישם ישם בן־מאת שנה ויולד

 את־ארפכשד שנתים אחר המבול:

 יב יא ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה וייאמר

 אל־שך אשתו הנה־נא ןךעתי כי אשה יפת־

 מראה את:

 יג יז קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך

 אתננה:

 יד כג אםימחוט ועד שרוך־נעל ואם־אקח מכל־

 אשר־לך ולא תיאמר אני העשרתי את־אברם:

 טו יג וייאמר לאבךם יריע תרע כי־נרו יהיה זרעך

 ב םפר
 בראשית

 א כא ויברא אלהים את־התנינם הגדילים ואת כל־

 נפש החיה! הרימשת אשר שרצו המים

 למינהם ואת כל־עוף כנף למינהו וירא אלהים

 כי־טוב:

 א מ ויברא אליהיםו את־האךם בצלמו בצלם

 אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

 ב ג ויברך אליהים את־יום השביעי ויקדש אתו כי

 בו שבת מכל־מלאבתו אשר־בךא אלהים

 לעשות:

 ב ה וכל I שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל־עשב

 השדה טרם יצמח כי לא המטיר יי אליהים

 על־הארץ ואךם אין לעבד את־האךמה:

 ב ח ויטע יי אלהים גן בעדן מקדם וישם שם

 את־האךם אישר יצר:

 ב יג ושם־הנהר השני ניחון הוא הסובב את כל־

 ארץ כוש:

 ב כד עליכן יעזב־איש את־אביו ואת־אמו וךבק

 באשתו והיו לבשר אחד:

 ג יז ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותיאכל

 מךהעץ אשר צויתיך לאמיר לא תיאכל ממנו

 ארוךה האךמה בעבורך בעצבון תיאכלנה כיל

 ימי סייך:

 ג יט מעת אפיך תיאכל לחם עד שובך אל־האךמה

 כי ממנה לרןחת כי־עפר אתה ואל־עפר תשוב:

̂ז״עךן ארי'  ג כד ויגרש את־האךם וישכן מקרב ל

 הכרכים ואת להט החרב המתהפכת לשמיר

 את־ךךך עץ החיים:

 :פסוקים

ד ך ע ע ר ז ל ך אתננה ו ר אתה רואה ל ש ץ א ר א ׳ כי את כל ה ו ג ר אל אברם ו מ כ וה׳ א  יג (יז< מ״

: ר ג כ קום ו ״ ז ע ׳ ו ו ג  עולם ו

ך סדום ל רצה מ ך סדום ו ל ל אברהם את נכסי מ י הצ ם ו ן המלכי ה בי מ ח ל כ שהיה מ ״ ) מ כג  יד (
. ל׳ ך נעל ו ר : ש ך ל ש י מ מ צ ע ׳ אעכב ל ו ג ט ו ו ח ל אברהם אם מ ״ א כ ש ״ ז ע  ליתנם לאברהם ו
ן איני כ ל ל ו ״ ר ו י ( נ ר ש ע י ל חנ . שהקב״ה הבטי א תאמר ל : ו על ר את הנ ש ו ק ר ה  קשירה. עו

: ( ך ל ש  רוצה מ

ד יצחק עד ל ו נ ש ת שנה. מ ו א ם: ארבע מ י ן הבתר ת בי י . הקב״ה לאברהם בבר אמר י ) ו ג י  טו (
כ מ״ ן הבתרים כתיב, ו ת בי ה: (יט- כא) אצל ברי ת שנ ם היה ד׳ מאו י ל ממצר א ר ש ו י א צ י  ש
. ני : את הקי ׳ ו ג את ו ץ הז ר א ך נתתי את ה ע ר ז ר ל מ א ת ל ום ההוא כרת ה׳ את אברם ברי  בי
ן והם קיני ו מ ע ב ו א ו ה אדום מ ש ל ש ה ים ו ה גו ע ב לא נתן להם אלא ש ש כאן ו ת י מו ר או ש  ע

: ד י ת ע שה ל ו ר ת י ו דים להי י עתי נ קדמו י ו ז  קני

ם: ם. הרבה עמי י ו ן ג ו מ : ה ׳ ו ג ו ו י אמר אל י רא ה׳ אל אברם ו י כ ו  יז (ה) מ״

ם: הנמצאת. ו ך את סד ו ו להפ א ב ם. ש י : המלאכ ר י א מהע צ י הו ש ו . מהר ו צ אי י ) ו ו ט  יט (
ו א צ ו י ט אל ו י בנות ל ת ש מ ב אח״כ ש כתי לם: תספה. תהיה כלה, ו י ת להצ ת לך בבי ו מנ ו  המז

: ( . ת צא ן בהערו י עי ב ( א ו מ ן ו ו  עמ

ל בנה (כי יצא א ע מ ש ש מביתם את הגר שפחתה עם י ר ג י ה אמרה לאברהם ש ר ש כ ש ״  בא (יב< מ
: ו מ ר א הג ל ו א ע מ ש . י ל אמתך ע ל הנער ו ני אברהם: ע ד בעי ו א ר מ ב ד רע ה י ת רעה) ו ו ב  לתר
: ר . הג ך ל ש ת : ו ר ו ע י מ : חמת. שם כל ל א ע מ ש ם אברהם נחלה י ח ל ש ר ש ח א כ ש ״  (ט0 מ

א: י נ ל ו אי מ ו ג ר ת חם. האילנות, ו  השי

ם העלה את יצחק ה ר ב א ) מ״כ ש ז \ ב י ה: ( . את יצחק בעת העקד ט ח ש : ל ן י ) מאכלת. סכ י י (  כ
לא מנעת: . ו ת כ ש לא ח צחק: ו . י : הנער ך הי א ל ו מ י יקרא אל כ ו ״ ז ע בח ו  על המז

ה ל פ כ מ ו את מערת ה ר ל ו כ מ י ן ש ו ו אל עפר ר ב ד י י חת ש ש מבנ ק י  כג >ט) מ״כ שאברהם ב
: ה י ו ו ם כל ש ל ש . א א ל ף מ ס כ : ב ו י ב ל ג ת ועליה ע . בי ה ל פ כ מ : ה ה ר ר שם את ש ו ב ק  ל
תן ן אמר לאברהם שי ו ר פ ע : (יג,ט0 מ״כ ש ת ו ר ת הקב ת קרקע לבי ו ת קבר. אחו ז ח א  ל
י ן אדנ ו ר ו עפ ׳ וענה ל ו ג ן ו ו ר ר אברהם אל עפ ב ד י כ ו ״ ז ע ו את מערת המכפלה בחנם ו  ל
ע לך וליקח את מערת ו מ ש מר לי ל . אתה או י נ ו שמע : אך אם אתה ל ׳ ו ג י ו נ  שמע
: נתתי. י נ ע מ ש ת אי ו ו י הל נ ו שמע י בכך אך אם אתה ל ש פ  המכפלה בחנם אני א־ א
י מה היא נ י אוהבים כמו ן שנ ך. בי נ בי ני ו : בי ר ב ך כ אי נתתי ל ו הל י ו ן הוא אצל כ  מו
. הכל לאברהם ׳ ו ג יקם ו ) ו ז י ) : ר ו ב ם אלא הנח את המכר ואת מתך ק ה לכלו ב ו ש  ח

 למקנה:

 . ביאור

 בראשית
. ת ש מ ר ת: ה ו ש בה חי י ש ש פ ש החיה. נ פ : נ ם י ב ם ש לי ו ד ם. דגים ג י ל ד כא) תנינם הג  א (
: ץ ר י ש ו ץ קר ר א ה מן ה ו גבו נ , כל דבר חי שאי י לדה ברבו . כן יקרא ההו ו צ ר : ש ת ש ח ו ר  ה
א ר והו מ א מ ל נברא ב כ ה ו ש י ל ו ש ע ס ה . בדפו ו מ ל צ ) ב כז ) : ף נ ש בה כ י ף ש ו ף כנף. ע ו  ע
קן ו ו צלם די קן ל ו צלם המתו ת ו א ש לך ש ר י : בצלם אלהים. פ ( ה ר ו דים (צלם, צ  נברא בי

: א ו ו ה ר צ ו  י
ץ ר א ן לא היה ב י י : טרם יהיה. עד א ל ק מו אילני ח ו ג תר לנות השדה, ו . אי ה ד ש ח ה י  ב (ה) ש
למה ן לא צמח, ו י י ה עד ד ש ב ה ש כל ע ברא האדם ו י קודם שנ ש ש גמרה בריאת העולם כ  כשנ
ם ל גשמי ן ש ת ב ו ט ר ב י ן מכ אי ׳ ו ו ג ן ו ר לפי שאדם אי ר ומה טעם לא המטי י ט מ  כי לא ה
: ם י א ש ד ה ות ו לנ ו האי ח מ צ ו ו ד ר י ל עליהם ו ך לעולם התפל ר ו דע שהם צ י א אדם ו ב ש כ  ו
ת את ן להשקו ד צא מע ו כ ונהר י ״ : (יג< מ ן ן נטע את הג ל עד ו ש ח ר ז מ ן מקדם. ב ד ע  (ח) ב
ל ) ע כד ) : י ו ג שם ו ׳ ו ו ג ן ו ו ש י ם שם האחד פ ד (הנהר) והיה לארבעה ראשי ר פ ם י ש מ ן ו  הג
ה ש א ו על כן על כי ה ט ו ש פ ות, ו ר על בני נח את הערי מרת כן לאסו ש או ד ק . רוח ה ׳ ו ג ן ו  כ

: ד ח ם א ר ש שם נעשה ב י שניהם ו צר ע״ ו ד נ ל . הו ר אחד ש ב : ל ם ד א ת ה ו ע ל צ  נבראת מ
ץ . ע ץ ע : ה ׳ ו ג ת ו ע מ ל ה׳ כי ש ן א״ לכ ץ הדעת ו ע ל מ ו ה נתנה לאדם לאכ ט) מ״כ שחו י , ז י  ג (
ו לאדם ש ר . ה׳ ג ש ר ג י ) ו כד ח בו הרבה: ( י . לאחר שתטר ך י עת אפ : בז ל מ ע . ב ן ו ב צ ע  הדעת: ב
י ם. מלאכ : את הכרכי ן ג ץ ל ו ן ח ן עד ל ג ו ש ח ר ז מ . ב ן ג ם ל ד ק ץ הדעת: מ ע ל מ כ א ן על ש ן עד  מג

: ן ג ד ל ו ו מליכנם ע י ב מתהפכת ולה להט לאיים על ר ב המתהפכת. ח ר ח : להט ה ה ל ב  ח
ך. י אחי מ : ד י ו ג ת ו י ש ן מה ע ר ה׳ לקי מ א כ ש ״ ו ע ו ו ג הר ו ו ן נתקנא בהבל אחי כ שקי ״ ) מ י  ד (
ל כ ץ ש ר א . ב ד ו ץ נ ר א : ב ץ ר א נד תהיה ב ן נע ו כ שה׳ אמר לקי ״ ) מ טז ) : ו תי ו י רע ו ודם ז מ  ד

: ( ן ד ן ע ש מג ר ג ת נ ש ו כ ן (שם גלה אבי ל עד ו ש ח ר ז . מ ן : קדמת עד ם לים נדים ש  הגו
: ו מנ י ז . מת לפנ י לקח אתו ) כ ד כ  ה (

: ה ב ש ח מ לת ה . כן יקרא פעו צר : (ה) י ת ו ב ר ל ת ו ו ן לפר ו ש ל . מ : לרב ל א) החל. התחי  ו (
בה: ו אל התי א ו ב כ שגם אל ״ ז ע ל ו ו ב מ י ה ו באו אל התיבה מפנ ת ח פ ש מ  ז (ח) מ״כ שנח ו

: ל ו ב מ י ה ע. וימת, ע״ ו ג י כא) ו בה: ( ר ה׳ לנח שיכנס לתי מ א ש ת הימים. מ ע ב ש ) ל י ) 
ד י ל ו ד מ ח א . ש ו ב ר : ו ת ו ר י ו פ ש ר ע מ ו ל , כ . ל׳ פרי ו ר : פ ל ו ב מ ו אחר ה י נ לב י ה׳ לנח ו ר ב ד ) מ ז  ט (

: ן ו ד . ל׳ א ש י : א ל יחל. והתחי : «כ) ו י ו ב ר לדה ב . כן יקרא ההו ו צ ר  הרבה: ש
: ל ו ב מ ד שנתים אחר ה ש כ פ ר ד את א י ל ו ה ש ת שנה. כ א ם בן מ . בן נח: ש ם ) ש י  יא (

. הנה דעתי ב. נתקרב: הנה נא י : הקרי ׳ ו ג מה ו י רד אברם מצר י ץ ו ר א ב ב ע כ ויהי ר ״ א) מ י  יב (
ו אנו י ש כ ע דעתי זה ימים רבים כי יפת מראה את ו ך י פי ל י ג ע ו א ד ש ל י  נא הגיע השעה ש

פה: ה י ש א ו ב ל ג ר ם ולא הו ערי מכו ם ו י ר ן אנשים שחו  באים בי



 ספר כבא כתרא המקראות
 אשת עשו ותלד לעשו את־יעו*ט יעיש ואת־

 לעלם ואת־קירח:
 לו כ אלה בניישעיר החירי *טב״ הארץ לוטן ושובל

 וצבעון וענה:
 לו כד ואלה בני־צבעון ואץז וענה הוא ענה אשר
 מצא אתיהימם במךבר ברעתו את־החמירים

 לצבעון אביו:
 לו כה ואלה בני־ענה דשן ואהליבמה בת־ענה:

 לז ב אלה I תילדות .יעקב יוסף בן־שבע־עשךה שנה
 ודה רעה את־אחיו בצאן והוא נער אתיבני
 בלהה ואת־בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף

 את־ךבתם ךעה אל־אביהם:
 לז טז וייאמר את־אחי אנכי מבקש הגיךה־נא לי

 איפה הם רעים:
ך אלמנותה מעליה והכם בצעיף  לח יד ותסר בנ
ר ו י י  ותתעלף ותשב בפתח עינים אישר על
 תמנתה כי ראתה כיינךל שלה והוא לא־נתנה

 לו לאשה:

 מא מג ויךכב אתו במרכבת המשנה אשרילו ויקיאו
 לפניו אברך ונתון אתו על בל־אךץ מצרים:

 מא מה ויקרא פרעה שםייוםף צפנת פענח ויתךלו
 את־אםנת בתיפוטי פרע כיהן אין לאשה ויצא

 יוםף עליאךץ מצרים:
 מכ ב וייאמר הנה שמעתי כי :׳שישבר במצרים
 רדרישמה ושברוילנו משם ונחיה ולא נמות:

 מכ ד ואתיברמין אחי יוםף לאיישלח!עקיב את־אחיו
 כי אמר פךקךאנו אסון:

 מכ יג ויאמרו שנים ;!שר עבדיך אחים ו אנחנו בני
 אישיאחד באךץ כנען ןהנה הקטין את־אבינו

 היום והאחד איננו:
 מכ לז וייאמר ראובן אל־אביו לאמיר את־שני בני

ד י  תמית אם־לא אביאנו אליך תנה אתו עלי
 ואני אשיבנו אליך:

 מג ח וייאמר יהוךה אל־ישךאל אביו שלחה הנער

ו מ ו ג ר ת ן סרק, ו ל ן אי : האלה. מי ף א ן או ה ז ט האו י ש כ ם. ת מי ז : הנ תו י שי ב ל אנ . כ ו יתנ ) ו ד  לה (
: ר י . שם הע בע : קרית האר ר ו ש י מ . שם ה א ר מ : >כז) מ ם כ ל ש צ . א ם כ : עם ש א מ ט  ב

: ז ל כה י ״ י י ) ע כט ) 
: ם ש ו ל ש א ע ב ר קודם ש י ע ם בהר ש י שב ו ו י ם אומה) הי ש י ( ר . החו ץ ר א י ה ב ש כ) י  לו (

: ד ר לדה פ י ל סוס נקבה ו ר ע ו מ ע ח ם, הרבי רה: הימם. פרדי תי ו י ״ י ה. הו אי ) ו ד כ ) 
סף ו ה י נ , סבה ראשו ב ו ש ל י ל כ ו ל א ב ד ש הם ע לי ו ג ל ג הם ו בי שו עקב. אלה י ת י ו ד ל ) אלה ת ב  לז (
: את בני בלהה. ת ו ר ע ה נ ש ע ה מ ש ו ה ע א נער. שהי הו : ו ם י ר צ מ ו ל ד ר י ו ו ל ג ל תג ז נ ״ י , ע י ו ג  ו
: ו י ב א ד ל י ג ו בני לאה היה מ ה רואה באחי י בלהה: דבתם דעה. כל רעה שהי ל בנ צ ל א י ג ר  ו
: ש ק ב ו מה ת ה ל א ש י ש ו י ו א ה א צ מ י ו ו ם אחי ו ל ת את ש ו א ר וסף ל ח את י ל ב ש ק ע י כ ש ״ ) מ ז ט ) 

: ף ס ו . י ר מ א י  ו

ת גם מ ש כ ו ו ן אחי נ במה או ת י מ ש כ ר ו מ ה ת מ ש ו ו ר ו כ ה לער ב ש דה א כ ויקח יהו ״ ) מ ד י  לח (
ר מ ת ד ל ג ו י ב ו כתי ל שלה בני, ו ד ג ד י ך ע י י אלמנה בית אב ב ר כלתו ש מ ת דה ל ר יהו מ  הוא א
: ה ר ב כי א י ל . כסתה פניה ש ף תתעל : ו א ך י ך ך ע ב ״ ב . תרגום י ף י ע : צ ר ג לה ו ך עו  הנה חמי
ה מ צ ך הפקירה ע כ י פ . ל ׳ ו ג י ראתה ו ך תמנתה: כ ר ד ד ל י ע ת דרכים ש ש ר פ . ב פ י נ י  בפתח ע

ם: י ו בנ ד ממנ י מ ע ה ה ל דה שהיתה מתאו ל יהו צ  א
ת ב כ ר מ : ב ם י ר צ ך על מ ל מ ה ל ו משנ א ש ע ש וסף כ ב את י . פרעה הרכי ב אתו כ ר י ) ו ג מ  מא (
ת נ פ מה) צ ) : ך ל מ . זה אב ל ך : אבר ו ל ל ש צ ך המהלכת א ל מ ת ה ב כ ר מ יה ל . השנ ה נ ש מ  ה

: ן ו א ר ב . ש ן אן ה : כ ר פ י ט ו א פ . הו ע ר פ י ט ו ת: פ ו נ ו ש הצפ ר פ ח. מ  פענ
ו י נ עקב לב ר י מ ן א כ ל אה ו ם היה תבו ץ מצרי ר א ת ורק ב ו ב בכל הארצ ע ה ר כ שהי ״ ) מ ב  מב (
: ם י ר צ מ עקב ל י י ה בנ ר ש ו ע ד ר י כ ש ״ ) מ ד ) : ן י . ל׳ קנ ו ר ב ש : ו ה א ו ב . ת ר ב : ש ׳ ו ג י ו ת ע מ  הנה ש
. אחי ו ר מ א י ) ו ג י ת הסכנה: ( ע ש ג ב ן מקטר ט ש ה . ש ן ו אסו קראנ ן י : פ ו . עם אחי ו  את אחי
: ן י מ י נ . זה ב ן ט ק : ה ( ף ס ו א י ו ה ו ש ע ד אה (והם לא י ו לקנות תבו י נ פ ו ל א ב ש סף כ ו י סף ל ו  י
ו צ אה ר ם לקנות תבו י י למצר עקב פעם שנ ו בני י ד ר י ש כ כ ש ״ ) מ ז ל ) : ף ס ו . זה י ו נ נ ד אי ח א ה  ו

: ׳ ו ג ן ו ב ו א ל ר ״ א כ ש ״ ז ע ו עמהם ו ח ל ש עקב ל לא רצה י ן ו מי י  ליקח אתם את בנ
. ו נ : אעדב ב ע ר ת. ב א נמו ל : ו ב ק ע י ר אז ל מ א דה ש י יהו ר ב ד הו מ ז ן פסוק הקודם, ו י ) עי ט ־ ח  מנ (

 מהיןיאת עשית לי הלא ברחל עבךתי עמך

 ולמה ךמיתני:

 כט כו וייאמר לבן לא־יעשה כן במקומנו לתת

 הצעידה לפני הבכיךה:

 כט לא וירא ץ בי־שנואה לאה ויפתח את־ךחמה
 וךחל עקרה:

 ל כה ויהי כאשר לדה ךחל את־יוםף וייאמר !עקב

 אל־לבן שלחני ןאלכה אלימקומי ולאךצי:

 לא כה וישג לבן את־:עק'ב רעקב תקע אודאהלו בהר

 ולבן תקע אתיאחיו בהר הנאגד:

 לא מז ויקךא־לו לבן יגר שהתתא רעקב קרא לו

 גלעד:

 לא נב עד הגל ה*ה ןעךה המצבה אם־אני לא־אעביר

 אליך אתיהנל ה*ה ואם־אתה ליא״תעביר אלי

 אתיהנל הז:ה ואת־המצבה הזאת לרעה:

 לב לב ויזךח־לו השמש כאשר עבר אתיפנואל והוא

 צלע על־יךט:

 לב לג עליכן ליא״ייאכלו בני־ישךאל אתיגיד הנשה

 אשר עליכף הירך עד היום הז-ה בי נגע

 בבף־ירך :עקב בגיד הנשה:

 לג יא קחינא אתיבךכתי אשר הבאת לך כייחנני

 אלהים ןכי ישילי־כיל ויפצר־בו ויקח:

 לד ז ובני .יעקב באו מךהשךה כשמעם ויתעצבו

 האנשים ויחר להם מאיד כי נבלה עשה

 בישראל לשכב אתיבת/יעקיב וכן לא .יעשה:

 לה ד ויתנו אל־_יעקב את כליאדהי הנכר אשר בידם

 ןאתיהנזמים אשר באזניהם ויטמין אתם :עקב

 תחת האלה אשר עםישכם:

 לה כז ויביא.יעקב אלייצחק אביו ממךא קרית הארבע

 הוא חברון אשריגר־שם אברהם ויצחק:

 לה כט וינוע יצחק וימת ויאסף אליעמיו זקן ושבע

 למים ויקברו אתו עשו רעקיב בניו:

 לו יד ואלה היו בני אהליבמה בת״ענה בתיצבעון

ר הפםומים או  בי

 אם־אתה לו שמעני נתתי כפף השדה קח
 ממני ואקברה את־מתי שמה:

 כג טו אדני ^זמעני ארץ אןבע מאית שקליכסף ביני

 ובינך מה־הוא ואתימתך קבר:
 כג יז ויקםו שדה עפרון אישר במכפלה אשר לפני
 ממךא השךה והמערה אשר־בו וכל־העץ

 אשר בשךה אשר בכל־ןבלו סביב:
 כד א ואברהם זקן בא בימים ויי ברך את־אברהם

 בכל:'

ד יא וערך הנמלים מחוץ לעיר אל־באר המים  כ
 לעת ערב לעת צאת השיאבית:

 כה ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל־מעךת
 המכפלה אל־שךה עפרן בן־ציחר החתי אשר

 על״פני ממךא:
 כה יז ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים
 שנה ושבע ישנים וינוע וימת ויאםף אל־עמיו:
 כה כו ואחךי־כן ;צא אחיו רדו אחזת בעקב עשו
 ויקרא שמו.יעקב ןיצחק בךששים שנה בלדת

 אתם:

 כה כז ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יידע ציד איש
 שדה רעקב איש תם יישב אהלים:

 כה כט ויזד:עקב נזיד רביא עשו מךהשךה והוא עיף:
 כה לב וייאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה־זה לי

 בכרה:
 כה לד רעקיב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים וייאכל

 וישת רקם וילך ויבז עשו אתיהבכךה:
 כז לג ויחרד יצחק חרךה נדלה עד־מאיד וייאמר
 מי־אפוא הוא הצד״ציד רבא לי ואכל מכיל

 בטרם תבוא ואברכהו נם־ברוך יהיה:

ט יב רנד :עקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי  כ
 בךךבקה הוא ותרץ ותנד לאביה:

ט יז ועיני לאה רכות וךחל היתה יפת־תיאר ויפת  כ
 מראה:

ט כה ויהי בבקר והנה־הוא לאה וייאמר אל־לבן  כ

: ר א ב ד ה . על י ל באר הם: א ל ברכי צם ע ד אברהם הרבי ב ר ע עז י . אל ך בר י א) ו י ד (  כ
י כן אחר כ ו ״ ז ע ו ו ש ד ע ל ו נ כ ש ״ ) מ כו תה: ( . ל׳ מי אסף י , ו ע ו ג י ) ו ז י . את אברהם: ( ) אתו ט  כה (
ות ו חי ת ש ק ה ב ד ו צ ל ו ט . אדם ב ה ד ש ש י : א ן כ ר י ש ח ר נ ב ו ג מ ו ג ר . ת ד י ע צ ד ש י י ) א ז כ ) : ׳ ו ג  ו
ם ל ש ו ש ם. אהל ב אהלי ש י תם: י ת קרו ו מ ר ף ל י ו חר נ י א , מי ש ו ו כן פי ב ל : תם. כ ת ו פ ו ע  ו
ו מכרה ש עקב אל ע אמר י י ׳כ ו ) מ׳ ב ל ) : ל י ש ב . ת ד י ז : נ ל ש י . ב ד ז י ) ו כט ) : ר ב ל ע ו ש אהל  ו

: ל י ש ב . ת ד י ז נ ) ו ד ל ) : ב ק ע י רתו ל ו ר את בכ ו מכ י ׳ ו ו ג ו ו ש ר ע מ א י כ ו ׳ ׳ רתך לי ועז ו  את בכ

ה היא ת ש ע ו ו נ ברכ י ם ו י מ ע ט ו מ א ל י ב י ו ש ש ע ר ל מ צחק א ך שי ה אי ע מ כ שרבקה ש ״ ) מ ג ל  כז (
צחק בא עקב מי א י צ י ש כ ) ו ו ש א ע ו ה ו ש ב ש ח ב ו יצחק ( כ ר ב ד יעקב ו י שלחם ב ם ו  מטעמי
י : מ ה ל ו ד צחק. ותמה יצחק תמיה ג ד י ר ח י : ו ר ג ד ו ר ח י ן ו כ ל ה ו ש ע ם ש ו עם המטעמי ש  ע

: ד י ד צ צ א הוא ה ו פ אי . איה פה, מי הוא ו א ו  אפ

ת ר ו א צ . הו ) תאר ז י ) : ( ו ת ו ח א בן רבקה א עקב הו י י כ ) ן ב ה ל ב לאבי ו ה. קר ) אחי אבי ב י  בט (
ל מנת ע שנים ע ב ך ש ד ב ע ן א ב ל ב אמר ל ק ע י כ ש ״ : (כה) מ ו קלסתר י : מראה. הוא ז ף ו צ ר פ  ה
ב ר ע יהי ב ב ו כתי , ו ן י א שו ה נ ת ש ן מ ב ה ל ש ׳ שנים ע אחר הז ה ו ש א ל בתך ל ח י את ר  שתתן ל

: ב ק ע . י אמר י : ו י ו ג ר ו ק ב יהי ב כ ו ״ ז ע א אליה ו ו ב י ו ו י בא אותה אל י  ויקח את לאה בתו ו
ר מ א י כ ו ״ ) מ מז ) : ו י ב ו ר . ק ו : את אחי ו י ן אחר ב ף ל ד ר ן ו ב ת ל י ב ב ברח מ ק ע י כ ש ״  לא (כה) מ
. ן ב ו ל קרא ל י : ו ל ו ג ש ע י יקחו אבנים ו ׳ ו ו ג ך ו נ י ב ני ו ד בי ע ת והיה ל י עקב נכרתה בר ן לי ב  ל
אמר י כ ו ״ נב) מ ) : ד ע ל נעשה ל ג ה . ש ד ע ל : ג ת י מ ר א ד ב ע ל ל ג ו ש מ ו ג ר . ת א ת ו ד ה ר ש ג : י ל ג ה  ל
: א י ט מ ק ר פ ר ל ב ו ל אתה ע ב : לרעה. א ר ש : אם. א א ך ו ג ד ך ו סהי מ ו ג ר . ת ל ד הג : ע עקב י ן ל ב  ל
: ו מ עקב בהאבקו ע רך י ף י ר ותקע כ ח ש ת ה ו ד על עקב ע ך נתאבק עם י א ל מ כ ש ״ ) מ ב ל  לב (
. ע ל א צ הו : ו ר ח ש ו ה ר לנ י האי נ ו ם פל ו למקו נ ע ן בני אדם הוא כשהג ו ש . ל ש מ ש ו ה רח ל ז י  ו
א הו עלה ו ו ו מ ו ק מ ה מ ש נ י ש פ . ונקרא כן ל ה ש נ ד ה י ) ג ג ל ) : ש מ ש ה ה ח ר ז ש ע כ ל ו  היה צ

: ך א ל מ י נגע. ה : כ ף י כ סת קרו ע בקלבו רך התקו ת הי לי . קו ך ר ף הי צה: כ י ן קפ ו ש  ל
: קי . כל ספו י כל ש ל : י ך י ל ת ח ל ש . מנחתי ש : ברכתי ו ש ע עקב ל י י ר ב ד א) מ י  לנ (

א ן ל כ : ו ם כ ה ש ש ע . מה ש ם ע מ ש : כ ב ק ע ר עינה את דינה בת י ו מ ן ח ם ב כ ש כ ש ״ ) מ ז  לד (
ת: ו ל ת את הבתו ו עשה. לענ  י



 םפד ככא בתדא המהראות
 מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעביךתם

 ונאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים:

 ו ז ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים
 וידעתם כי אני ץ אליהיכם המוציא אתכם

 מתחת סבלות מצרים:

 ו ח והבאתי אתכם אל־האךץ אשר נשאתי את־

 ידי לתת איתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי

 איתה לכם מורשה אני ץ:

 ו יח ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ןעז-יאל ושני

 חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה:

 ו כג ויקח אהרן את־אלישבע בתיעמינךב אחות

 נחשון לו לאשה ותלד לו את־נךב ןאת־

 אביהוא את־אלעזר ןאת־איתמר:

 ו כה ואלעזר בן־אהרן לקח־לר מבנות פוטיאל לו

 לאשה ותלד לו את־פינחס אלה ךאשי אבות

 הלוים למשפחתם:

 ו כו הוא אהרן ומשה אשר אמר ץ להם הוציאו

 את־בני ישראל מאיץ מצרים עליצבאיתם:

 ו כז הם המדברים אל־פדעיה מלך־מצרים להוציא

 את־בני־ישךאל ממצרים הוא משה ואהרן:

 ח טו ויאמרו החרטמם אל־פרעיה אצבע אליהים

 הוא ויחזק לב־פרעיה ולא־שמע אלהם כאשר

 דבר ץ:

 וייאמר יזי אל־מישה ואל־אהרין בארץ מצרים

 לאמיר:

 החדש הז-ה לכם ראש חדישים ראשון הוא

 לכם לחרשי השנה:

 ׳העברה כל־פטר־ךחם לי; וכל־פטרו שגר

 בהמה אשר יהיה לך הזכרים לץ:

 עז-י וזמרת זיה ויהי־לי לישועה זה אלי ואנחהו

 אליהי אבי ואריממנהו:

 יכ א

 יב ב

 יג יב

 טו ב

ת ברכך עם ברכו א י ך והו ב . ועם הקב״ה היה ל י ד ת ש א : ו ך ר ז ע א י ת והו ו כ ר ב ל ה ך כ  היה ל
ת כ ר ) ב ו כ ת: ( הנקבו ם ו כרי ל להז ״ ב ואם ר א ת ל רחם. ועם ברכו ם ו י ד : ברכת ש ׳ ו ג ם ו  שמי
ת ד תאו : ע י ר ך את הו ר י ב ת ש ו כ ר ב ל ה ו ע הלכ ו ו ר ב י הקב״ה ג נ ב ר ב ת ש ו כ ר ב . ה ו ר ב ך ג י ב  א
צה ו י ברכה פר תן ל לם שנ ת עו ו בע י ג ל ו ב ף ג ד סו ו ע ר ב י ג ל ת ש ו כ ר ב ה י ש פ לם. ל בעת עו  ג
׳ ו ג קדמה ו ת ימה ו צ ר פ ) ו ד ל כח י י לע ר ( מ א נ ת העולם ש עת עד ארבע קצו ם מג  בלי מצרי
ת . כל הברכו ן י : תהי ת ו צ ת. ל׳ ק : תאו ן ו י . ל׳ הר י ר : הו ק ח צ י ל א אמר כן לאברהם ו ל  מה ש

: ( ם י ר צ מ ר ל כ מ נ ש ) ו י ח א ל מ ד ב נ . ש ו ר אחי י ז : נ ש א . ל׳ ר ד ק ד ק ל : ו ף ס ו ש י א ר ו ל ל  הל

 שמות
תו יחו או ה והנ ש לדה את מ ד י ב כ ו י כ ש ״ ) מ ד ) : ד ב כ ו א את י ש נ . זה עמרם ש ׳ ו ג ך ו ל י א) ו ) 

. ה ע ד : ל ם) י מר ה ( ש ל מ . ש צבה: אחתו : ותתצב. התי ב צ ת ת ן ו כ ל ר ו או ת הי פ ל ש צ  בחיבה א

: ת ע ד  ל

: א צ ו ה ף ו ו ל . ש ל : ש ן א כ ה אצל הסנה: הלם. ל ש . ה׳ אל מ ר מ א י  >ה) ו

: ה ש מ . ל ו י ר אל מ א י ) ו ב ) 

ל שם ט ע קו י ש ל׳ ל ט, ק ן הטי ך תב ר ו צ ט ל ק ט ל ו ק ל . ל ש ש ק ש ק : ל ו ר ז תפ . נ ץ פ י ) ו ב י ) 

: ת ו מ ו ק ר מ א ש ש ב י ק ו ו קר ש ש ו ק ך ל י צר א ו ר הו ז פ ת מ ר ה ב ן ד י ל ב י ש ת ה ו ב נ ז  ש

א ש רח מ ם. טו י : סבלת מצר י ת ח ט ב ה . הנאמן ב י הי : אנ ם י ר צ מ ה ב ש מ י הקב״ה ל ר ב ד ) מ ו-ז ) 

: י ו יח) קהת. בן ל ) : ה ש ו ר . י ה ש ר ו : מ י ע בכסא ב ש י ה ל מותי . הרי י ד י את י ת א ש ח) נ ם: ( י  מצר

ר ש ה א ש מ ד לעמרם הוא אהרן ו ב כ ו ה י ד ל י ה ש ל ע מ ו ל ר כ ז ו ה ו ש ל . א ה ש מ ן ו ר ה א א ו ) ה כו ) 

. ן ר ה א ה ו ש א מ ) הו כז ) : ם ה י ט ב ש ם ל א ב תם, כל צ ל צבאתם. כמו בצבאו : ע י ו ג  אמר ה׳ ו

: ף ו ד ס ע בצדקתם מתחלה ו תם ו חו י  הם בשל

ל כנים אינה ו ש א. מכה ז ם הו ע אלהי ב צ : א ת ו מ צ ע ם ב י ל א ו ש ם ש י פ ש כ . מ ם י מ ט ר ח ) ה ו ט ) 

: ה ע ר ע אליכם פ מ ש לא י . ו ר הי ב ר ד ש א א: כ ם מאת המקום הי י פ ש י כ  ע״

ן ו י סי י שנ ר קרו י הא אי ם שי ן החדשי י ר מנ ד ס ש ל א ש ניסן יהיה ר ד ה לכם. ח ש הז ד ח ) ה ב ) 

: י ש י ל  ש

ח, ו ל . ל׳ שי ר ג ח את הרחם תחלה: ש ת פ ר ש ר רחם. בכו ט : פ ת ש ר פ ה ) והעברת. ו ב י ) 

: ן ט ב ו מן ה ת ח ל ש ו ו מ ו א ת ר ג ש  ש

מרת ל׳ כסוח עה, ז שו י י ל ל הקב״ה היה ל נקמתו ש ) ו קו חז ו ( . תקפ ׳ ו ג ת ו ר מ ז י ו ז ב) ע ) 

תה: כרי  ו

 מז ל ושכבתי עם־אביתי ונשאתני ממצרים וקברתני

 בקברתם וייאמר אנכי אעשה כדברך:
 טח ה ועתה שני־בניך הנולדים לך בארץ מצרים
 עד־ביאי אליך מצרימה לי־הם אפרים ומנשה

 כךאובן ושמעון יהירלי:
 טח יד וישלח ישראל את״ימינו רשת על־ריאש אפרים
 והוא הצעיר ואת־שמיאלו על־ריאש מנשה

 שכל אתץךיו כי מנשה הבכור:
 טח טז המלאך הניאל איתי מכל־ךע יברך את־הנעךים
 ויקרא בהם שמי ושם אביתי אברהם ויצחק

 וידנו לריב בקרב הארץ:
 טח כב ואני נתתי לך שכם אחד עליאחיך אישר

 לקחתי מיד האמיד בחרבי ובקשתי:
 מט ג ראובן בכירי אתה כחי וראשית אוני.יתר שאת

 ויתר עז:
 מט כב בן פיךת יוסף בן פיךת עלי־עין בנות צעדה

 עלי־שור:
 טט כה מאל אביך רעזךך ןאח שדי ויברכך ברכת
 שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת

 שדים ורחם:
 מט כו ברכת אביך גברו על־ברכת הו_רי עד־תאות
 נבעת עולם תהיי[ לריאש יוסף ולקדקיד נזיר

 אחיי:
 שמות

 ב א וילך איש מבית לוי ויקח את־בת־לוי:
 ב ד ותתצב אחיתו מרחיק לדעה מה־יעשה לו:

ך  ג ה וייאמר אל־תקדב הלם של־נעליך מעל תלי

 כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת־קיךש
 הוא:

 ד ב ויאמר אליו י: מה־ז-ה מזה בידך וייאמר מטה:
 ה יב ויפץ העם בכל־אךץ מצרים לקשש קיש לתבן:
 ו ו לכן אמיר לבני־ישךאל אני ץ והוצאתי אתכם

 ביאור הפםומים

 אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות נם־אנחנו

 נם־אתה נם־טפנו:
 מג ט אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם־לא הביאיתיו
 אליך והצנתיו לפניך וחטאתי לך כל־ודמים:
 מג יא וייאמר אלהם ישראל אביהם אם־כןו אפוא
 זאת עשו קחי מזמרת הארץ בכליכם והורידו
 לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט

 בטנים ושקדים:
 מג כט וישא עיניו וירא אתיבנימין אחיו בן־אמו
 וייאמר הזה אחיכם הקטין אשר אמרתם אלי

 וייאמר אלהים זיחנך בני:
 מ ו ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך נם־עליה

י עליעיניך: ת ד י ש  ויוסף י
 מו יא ובני לוי גרשון קהת ומךף:

 מו טו אלה ו בני לאה אשר 7ילךה ל;עק'ב בפדן ארם
 ואת דינה בתו כל־נפש בניו ובנותיו שלשים

 וישלש:
 מו כג ובני־ךן חשים:

 מו כו כל־הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו
 מלבד נשי בני/יעקב כל־נפש ששים ושש:

 מ ו מ ובני יוסף אשר־ילד־לו במצרים נפש שנים

 כל־הנפש לבית־לעקב הבאה מצרימה שבעים:
 מז ט וייאמר יעקב אל־פרעיה ימי ישני מגורי שלישים
 ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא
 השיגו אתיימי שני חיי אביתי בימי מניךהם:

 מז יב ויכלכל יוסף את־אביו ואת־אחיו ואת כל־בית

 אביו לחם לפי הטף:
 מז טז וייאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם

 במקניכם אםיאפס כסף:
 מז כה ויחי:עקיב בארץ מצרים ישבע עשרה ישנה ויהי

 ימיי:עק'ב שני חייו ישבע שנים וארבעים ומאת
 ישנה:

לם ם. לעו מי ל הי : כ ך מת כי אם חי ו אלי אנ א אבי ל . ש ך י ו לפנ תי הצג : ו ו י ל ב ע  אהיה ער
ש איה ק ב ך אני ל י ם) צר י ד למצר ר י כים ל שאתם צרי א ( . אם כן הו א ו א) אם כן אפ י ) : א ב  ה
ם י מר ל מז כ ה ץ ש ר א ח ה ב ש . מ ץ ר א ת ה ר מ ז : מ ו ש ר אני זאת ע מ ו א אכם ו עצה להשי  פה תקנה ו
: נכאת. ף ט ק י ה צ ע טף מ ו ף הנ ר . ש י אה: צר ו ר התב כ ו מ . ל ש י א : ל ם ל ו ע א בא ל ו כשהו י  על
ר ש : א ף ס ו . י א ש י אה: ו ו וסף לקנות התב י י ו לפנ א עקב ב ל בני י כ ) מ״כ ש כט ) : ה ו ע  ש

: ן ך ח : יחנך. יתן ל ן י מ י נ ב סף ל ו . י אמר י : ו ג ״ל מב י י  אמרתם. עי
ות ו להי ח י ט ב . ה ך ל ע י א כ אנ : ו ( ם י ר צ מ ו ל כ ר ד ה ב י ה ש כ ) ׳ ו ג ל ו א ר ש י אמר אלהים ל י כ ו ״ ) מ ד  מו (
ם רי ) אלה. האמו ו ט ם: ( ך. כמנהג החיים עם המתי י נ ל עי ו ע ד ת י י ש ף י ס ו י : ו ץ ר א  נקבר ב
א ל׳ ) הבאה. הו ז כ ה: ( א ל׳ הו ם, והו א למצרי ו ב ץ כנען ל ר א ו מ א צ י ) הבאה. ש כו ) : ם ד ו ק  מ

: ( ך ר ד לדה ב ו ד שנ ב כ ו י ו ו י נ ב סף ו ו ם (עם י י ע ב ו ש ו שם הי א ב ש מ , ש  עבר
. ף ט י ה פ ) ל ב י ) : ה ב ו ט . ב ו ג י ש א ה ל : ו ץ ר א ר ב מי הייתי ג ל י כ , ש מי גרותי . י י ר ו י מג ) שנ ט  מז (
ר מ א י : ו ה א ו ב ד כסף לקנות ת ו ם ע י י א היה למצר ל כ ש ״ ) מ ז ט ל בני ביתם: ( כ ך ל י י הצר פ  ל
. י עם אבתי ת ב כ ש : ו ם י ר צ מ סף ב ו י עקב ל י י ר ב ד ל) מ ) : ם ל ש ם: אפס. נ י י מצר ש נ א . ל סף ו  י

: ב ק ע וסף אל י . י ר מ א י : ו ם י ר צ מ י מ תי ואתה תשאנ ב עם אבו כ ש פי ל י סו  ואנ

. ך י ל ד באי א ך ע ם ל י ד ל ו : הנ ה ש נ מ ך. אפרים ו י י בנ : שנ ם י ר צ מ סף ב ו י עקב ל י י ר ב ד  מח (ה) מ
ל חלק ו ט י ר בני הם ל א ן ש ו ב ש ח י הם. ב : ל ך י ל י א ת א ב ד ש י ע ת ממנ ש ר פ ש ך מ ו ל ד ל ו נ  ש
ו לכך י ד ל את י י כ ש ל וחכמה ה כ ש ה . ב ו י ד ל את י כ : ש ם שת. ש י ) ו ד י ) : ו ד ג נ ש כ י ץ א ר א  ב
: ף ס ו י עקב ל ת י כ ר ב ) מ טז ) : ו י ל ו ע נ מי ת י כ לא ש ״ פ ע א ר ו ו כ ע היה כי מנשה הב ד ו ת כי י ע ד מ  ו
: ם י ר פ א ך את הנערים. מנשה ו ר ב : י י ת ר צ ח אלי ב ל ת ש ה ל ל י ג ך הר א ל ל אתי. מ א ג ך ה א ל מ  ה
: ף ס ו י עקב ל י י ר ב ד ) מ כב ת בהם: ( ט ל ו ץ הרע ש ן ע אי ם ו רבי ם ו י ו שפר ל ל . כדגים ה ו ג ד י  ו
ר בה ב ק ת ך נחלה ש רתי וגם אני נתתי ל ו רח להתעסק בקב י שאתה טו פ . ל י נתתי לך אנ  ו
: ך י ח ך חלק אחד יתירה על א ר שכם היא תהיה ל . עי ך ל אחי ד ע ח ם א כ : ש ם כ ו ש ו ז ז י א  ו
) נתכנסו ד ז ל ל י לע ו את דינה ( נ י ע י את אנשי שכם על ש ו ל ן ו ו ע מ ו ש ג ר ה ש . כ בקשתי י ו ב ר ח  ב
ש ר י נקלוס פ ום או , ותרג ן גד ה כנ מ ח ל עקב כלי מ ר י חג בותיהם להלחם בהם ו  כל סבי

: י ת ל פ ת  ב

ך בכהונה ל אחי תר ע ות י י היית להי : יתר שאת. ראו חי ו . כ י נ : או ן ב ו א ר עקב ל ת י כ ר ב ) מ ג  מט (
עקב ת י כ ר ב ככ) מ ) : ת ו כ ל מ ך ב ל אחי ות יתר ע ית להי י הי . ראו תר עז י ם: ו את כפי  ל׳ נשי
. ר ו י ש ה על ד ע : בנות צ תו אה או ן הרו ל העי י ע ו נטו . חנ ן י עי : על ן ן פרת. בן ח : ב ף ס ו י  ל
. ך ל אבי א : (כה) מ ו י פ י ) החומה כדי להסתכל ב ר ו ש ת על ( לכו ) הו ת ו ד ע ו צ ) ו י ם ה  בנות מצרי



 ספר בבא כתרא המקראות ה
 בב ד כילבער־איש שדה ארכךם וישלח את״בעירו
 בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב

 כרמו ישלם:
 כב ה כי־תצא אש ומצאה קצים ונאכל נךיש או
 הקמה או השדה שלם ישלם המבער את־

 הבערה:

 כב י שבעת יזי תהיה בין שניהם אם־ליא שלח זידו
 במלאכת ךעהו ולקח בעליו ולא ישלם:

 כב ינ וכי־ישאל איש מעם רעהו ונשבר אדמת
 בעליו אין־עמו ישלם ישלם:

ב יד אם־בעליו עמו לא ישלם אם־שכיר הוא בא  כ
 בשכרו:

 ככ כד אם־כםף ו תלוה את־עמי את־העני עמך לא־
 תהיה לו כנישה ליא־תשימון עליו נשך:

 ככ כז אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאיר:
 כג א לא תשא שמע שוא אל־תשת לךך עם־ךשע

 להיית עד חמס:
 כג ב לא־תהיה אחרי־ךבים לרעת ולאיתענה עלי

 ךב לנטית אחרי תנים להטת:
 כג ז מךבר־שקר תרחק ונקי וצדיק אל־תהריג כי

 לא־אצדיק ךישע:
 כג יט ראשית בכורי אךמתך תביא בית ץ אליהיך

 ליא־תבשל נךי בחלב אמו:
 כג כו לא תהיה משכלה ועקרה באךצך את־מספר

 למיך אמלא:
ד י ויראו את אליהי ישראל לתחת ךגליו כמעשה  כ

 לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר:
 כה כ והיו הכרכים פרשי כנפים למעלה םיככים

 כא י אם־אחךת יקח־לו שארה כסותה ועינתה לא

 יגרע:

 כא יא ואם־שלש־אלה לא ועשה לה ולצאה חנם אין

 כםף:

 כא יט אם־לקום והתהלך בחוץ על־משענתו ונקה

 המכה ךק שבתו ית! ןךפיא לרפא:

 כא כ ןכי־לכה איש את־עבדו או את־אמתו בשבט

 ומת תחת לדו נקים ינקם:

 כא כא אך אם־יום או יומים לעמיד לא יקם כי כספו

 הוא:

 מיה תחת מיה פצע תחת פצע חבורה תחת
 חבורה:

 כא כה

 כא כו

: ד ע ו י מ הו ר נגח הוא ו ו דע כי ש ו ר לא היה תם אלא נ ו ש ג את ה ר ה ר ש ו ש דע, או ה ו  אם נ
ם ניזק כל ל ת ש י ד ש יק ע ם המז שלי ו י י ל ע זק ו י . לנ ו המת יהיה ל : ו ם ל . נזק ש ם ל ש ם י ל  ש

: קו ז  נ
ו מתים ם ל ל ש לא י . ו ם ל ש ם י י ים שנ : חי ר כ לא מ א טבח ו ל ל הגנב ש ו ש ת ו ש ר . ב ו ד י ) ב ג  בב (
ך י ל ו . י בער : כי י ה מ ה ן ב ו ש . כולם ל בער , ו ו ר י , את בע בער י י ) כ ד ם: ( י  אלא חיים או דמי חי
ו או ר י ח בע ו ל י ש י אלה או ב ת ש תו באחת מ יק או ז י ו ו ר י ב ל ח ה וכרם ש ד ש ו ב תי  בהמו
ה ד ש : ב ת ר ע ב מ כלת ו ן האו ש ר הוא נזקי ה ע ב ך כף רגל, ו ר ד א נזקי מ ח הו ו ל , שי ר ו ע י  בב
שלם קו י ז ו קרקע דמי נ ם ל ל ש . אם בא ל ם ל ש ו י ה ד ב ש ט י : מ ש אחר י ל א ה ש ד ש  אחר. ב
י קוצים ה ע״ מ צ ע יצאה מ ו ו ל ך ש ק בתו י ל . שהד ש : (ה) כי תצא א ו י ת ו ד ב ש ט י מ ו מ  ל
) או לקמה אה שנקצר תבו ש ( י ד ג עה ל י ד שהג צים ע חכה בקו י . של ש י ד ל ג כ א נ : ו ה א צ מ  ש
ר אותה פעם י ך לנ י צר ) ו ה ש י ר ה ח ד ש רו ( י חכה את נ י . של ה ד ש : או ה ת לקרקע ר ב ו ח מ  ה
א תצא ל ר את גחלתו ש מ א ש ל י ש פ ה ל מ צ ע צאה מ פ שי . אע״ ר י ם המבע ל ש ם י ל ה: ש י  שנ
ץ פ ח ה ש ) ו י ר ב ד ן הוא כ כ ר ש מ ו ש ע ה ב ש ת ה׳ תהיה. י ע ב : ש ב ר כתי כ ר ש מ ו ש ) ב י ) : ק י תז  ו
כ נאנסה ״ ח א ד ו ח בה י ל ו שאם ש מ צ ע ש בה ל מ ת ש ה ד ל ח בה י ל א לא ש י אונס) והו ד ע״ ב א  נ
. ל א ש י י כ ) ו ג י ) : ם ו ל ר כ מ ו ש ו ה . ל ם ל ש א י ל : ו ה ע ו ב ש . את ה ו י לקח בעל ם: ו נסי ב באו י  חי
ל א ו ש נו עם ה ר אי ו ל ש ו ש י . אם בעל ו ן עמ ו אי י ל ע : ב ן סי נ ב באו י י ח ל ש א ו ש ל ה ך ע ד מ ל  בא ל
ר הזה כ ו ש ד ה י ו בא ל ר כ ש ל אלא ב ו א נו ש ר אי ו ש א. ואם ה ר הו י כ ) אם ש ד י ) : ו ת כ א ל מ  ב
ר מ ו ר א י ם רבי מא ל ש צד מ י ר כ כ ו ל ש ״ ז ו ח נחלקו ב ן ו נסי ב באו י ל להתחי א ו ט ש פ ש ו מ ן ל  אי
ו ע מ ש . זה מ ׳ ו ג י ו מ : את ע ר ש א ) אם. כ ד כ ) : ר כ ר ש מ ו ש ר כ מ ו י יהודה א ב ר חנם ר מ ו ש  כ
: ( ך ר י ע מ ך ( מ ע תו ש ה עני לאו ז לאי י את העני ו מ ע ה מ ז לאי י ו לא לנכר י ו מ ה את ע  כסף תלו
: ת י ב . ר ך ש : נ מהו י ו לא תכל ן ל י א דע ש ו ו בחזקה אם אתה י ו כנשה. לא תתבענ  לא תהיה ל

: ן י י ד ת ה ל ל ק ת השם ואזהרה ל כ ר ב . אזהרה ל ל א תקל ) ל ז כ ) 

ד ן ע ל די ע י ב ר ב ע ד מ ש א י ל ן ש י י ד ל ן הרע, ו ו ש ל ל ב ק מ . אזהרה ל א ו ע ש מ א ש ש א) לא ת  בג (
ו ר אל תהא ל ק עת ש ו תבי ר י ן את חב ע ו ט . ה ע ש ך עם ר ד ת י ש ל ת : א ו ר י ב ן ח י ל ד ע א ב ו ב י  ש
ט לא פ ש ן מ י ט ם מ ת רשעי ם לרעת. אם ראי י רבי א תהיה אחר ) ל ב ) : ( ר ק עד ש ד חמס (  ע
תו ל או ן ע ו ד ך הנ ל א ש ל רב. ואם י א תענה ע ל הם: ו רבים הם הנני נוטה אחרי ל ו אי  תאמר הו
ו ת מ א ט מ פ ש מ ת את ה ו ט ה י אותן הרבים ל ר הנוטה אחר ב ב ד י ל הר ט אל תעננו ע פ ש מ  ה
י ר ו כ ת ב י ש א ט) ר י ) : ם י ב ר הר א ו צ י ב ו ר יהא תל ל קו א ו ר הו ש א ט כ פ ש מ ר את ה ו מ  אלא א
ה ש ע ) לא תהיה. אם ת כו ) : ב ל ח ר ב ש ר ב סו . אי י ד ל ג ש ב ם: לא ת י ר ו כ ת ב ו . מצ ך ת מ ד  א

: ה ל כ ש יה מ ברת את בניה קרו ת נפלים או קו ל פ . מ ה ל כ ש : מ י נ ו צ  ר

. ר י רה: לבנת הספ ו בהקב״ה בעת מתן תו צ י הצ ו ו א והזקנים נסתכל הו אבי ב ו ד . נ ו א ר י ) ו י ד (  ב
ו מ ו ג תר , ו ל ו צל ר ו ו . ל׳ בר ר ה ט : ל ם י מ ש כמראה ה . ו ם י מ ש ם ה צ ע כ : ו ר י פ ס ה מ י ו ש נה ע  כלבי

: י ר ־  לבף

ף תינוק ו צ ר ת פ ם. דמו : הכרכי ן ו ר א ל ה ע רת ש ו ת הכפ י קצו ם בשנ בי י כרו ה שנ ש ע י כ ש ״ כ) מ  כה (

 וכי־לכה איש את־עין עבדו אראת־עין אמתו

 ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו:

 כא כט ואם שור נגח הוא מתמיל שלשים והועד

 בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה

 השור יסקל וגם־בעליו יומת:

 כא לד בעל הבור ישלם כסף לשיב לבעליו והמת

 יהיהילו:

 כא לו או נוךע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא
 ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת הישור

 והמת יהיה־לו:

 כא לז כי יגניב־איש שור ארשה וטבחו או מכרו
 חמשה בקר ישלם תחת השור ואןבע־ציאן

 תחת השה:

 כב ג אם־המצא תמצא בידו העבה משור עד־חמור

 עד־שה חיים שנים ישלם:

 ביאור הפסוקים

 טו ד מןכבית פךעיה וחילו דיךה בים ומבחר שלשיו

 טבעו בלם־םוף:

 טו יג נחית בחסדך עם־זו גאלת נהלת בעז-ך אל־נוה

 קךשו:

 טו יז תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך
 פעלת יל מקדש אדני כוננו לךיך:

 טו כ ותפןח מרים הנביאה אחות אהרן את־התיף
 בידה ותצא[ כל־הנשים אחריה בתפים

 ובמחילת:

 טו כד וילינו העם על־משה לאמיר מה־נשתה:

 טו כה ויצעק אל־יל ויורהו יל עץ ,׳לשלך אל־המים
 וימתקו המים שם שם לו חיק ומשפט ןשם

 נסהו:

 יח כב וישפטו את־העם בכל־עת והיה כל־הךבר
 הנדל יביאו אליך וכל־הךבר הקטין ישפטו־הם

 .והקל מעליך ונשאו אתך:

 כ ב אנכי יל אלהיך אישר הוצאתיך מארץ מצרים

 מבית עבךם:

 כ יב כבד את־אביך ואת־אמך למען יארכון למיך

 על האדמה אישר־יל אליהיך ניתן לך:

 כ יד לא תחמיר בית רעך לא־תחמיד אשת רעך

 ועבדו ואמתו ושורו וחמדו לכל אשר לרעך:

 כא א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם:

 כא ח אם־ךעה בעיני אדניה אשר־לו לא יעדה

 והפרה לעם נכרי ליא־ימשל למכרה בבנדו־

 בה:

 כא ט ואם־לבנו ייעךנה כמשפט הבנות לעשה־לה:

) ירה. ד ) : ו ה נ מ מ ו ר א א זה ו . הו : אלהי אבי ם ל ו י ע א ב ו ל ח ב ש ו ו י ו . ל׳ נוי, אספר נ הו ו אנ  ו

. ך ז : בע ם י ר צ מ ) נחית, נהלת. נהגת מ ג י ) : ו י ר ו ב . ג ו י ש ל י בדמא: ש ד מו ש ו ג תר ך ה׳, ו י ל ש  ה

. ו מ ע ט ת ו ו מ א ב ) ת ז י רה: ( י , נוה בית ד ן ללכת אל נוה קדשך ך נכו ר ד . ב ך ש ד : נוה ק ך ק ז ח  ב
: ך ת ב ש ן ל כ . מקום המו ך ת ב ש ן ל ו כ : מ ם י ל ש ו ר . זה י ד נחלתך ה : ב ל א ר ש ע את י ט ת א ו  תבי
: ב ף כתי כ) אחר קריעת ים סו ) : ת ל ע ננו פ ך ה׳, כו י ד ו י ננ ר כו ש ש א ד ק מ . אל ה י ו ג ש ו ד ק  מ
ם י י ממצר ״ ו בנ א צ י ר ש ח א כ ש ״ ) מ כד ) : ה ח מ דת ש ן רקי י : מחלת. ענ ר מ ני ז ל מי . כלי ש  תף
: ו מ ע ר ת א . ו ו לנ י : ו ו נ ו ל י ן ו כ ל ת מים ממרה כי מרים הם ו ו ת ש ו ל כל לא י  באו למרה ו
. ם נסהו ש תעסקו בהם: ו ל תורה שי ת ש ו י ש ר . במרה נתן להם מקצת פ ם לו ם ש  (כה) ש

: ו נ נ ן יפה אלא נתלו ו ש ל ה ב ש מ ו ב כ מל א נ ל ן ש פ ר י ע ש ראה ק  לעם ו
ר זה ב . ד ך י ל ע ל מ ק ה : ו ה ש מ . ל ך י : אל ל א ר ש ל י ה ע ש נה מ ינים שמי . הדי ׳ ו ג ו ו ט פ ש ) ו כב  יח (

: ר ו ב י צ רח ה ו אתך. את טו א ש נ : ו ך י ל ע  הוא להקל מ
: ו ם ל יתם עבדי ת פרעה שהי ם. מבי י ת עבד י ב ב) מ  ב (

עדה. ו י ר ל ש נסה: א ו לכו י נ א נשאה חן בעי ל ל אמה עבריה, ש ה. ש י י אדנ נ  כא (ח) אם רעה בעי
ה. יתן לה מקום הפד : ו ה מ א ן ב י ש ו ד ד הוא ל׳ ק ו ע ו לאשה, י עדה ולכונסה ל ו לי  שהיה ל
: ו ל צ ה א ר ו כ ו היא ש ל ו כאי ל צ ה א ת ש ע ר השנים ש פ ס מ נה ב ו י ע מפד ר ג מ ת ש א צ ל ת ו ו ר פ ה  ל
ו בה. ד ג ב ה: ב לא אבי ן ו ו ר לא האד ח א י למכרה ל א ש ו ר נ י ל למכרה. שא ש מ י לא י  לעם נכר
: ה ז מכרה ל ד בה ו ג ב ר ש ח א כן אביה מ ד ו ו ע ת י ו צ א לקיים בה מ ל ד בה ש ו ג ב  אם בא ל
. ) אם אחרת יקה לו י ה: ( נ עו ר כסות ו א ט הבנות. ש פ ש מ : כ ן ו ד א יעדנה. ה ו י נ אם לב ) ו ט ) 
ו ד ל ע י י רע. מן האמה ש ג א י : ל ש י מ ש : וענתה. ת ש ו ב ל ת: כסותה. מ ו נ ו . מז ה ר א ה: ש י  על
ע ר ג ו או מ נ ו או לב יעדנה ל ש אלה ומה הן י ל ש . אם אחת מ ׳ ו ג ש אלה ו ל אם ש א) ו י ) : ר ב  כ
צאה י : ו ה מ צ ת את ע ו ד פ לא היה לה כסף ל ו ו לא לבנ ו ו תצא וזה לא יעדה לא ל נה ו ו י  מפד
ם: י ש שנ ה ש ד ב ע ו קודם ש ל י ת אפ ו ר צאת לחי ו ת י ו א סימני נער י ב ת ש כ ן ש י  חנם. בסימנ
ו י . על בר ו ת נ ע ש ל מ : ע ב כ ש מ פל ל נ ש את רעהו ו י ן אנשים והכה א ו ב י ר כי י כ ו ״ ט) מ י ) 
ו ד ב כ) ע ) : א פ ו ר ר ה כ ם ש ל ש . י פא ר א י פ ר : ו י ל ת החו מ ח ו מ ת כ א ל ל מ ו ט י . ב ו יתן ת ב : ש ו ח ו כ  ו
. אם ד מ ע ם י מי ו ו י ום א כא) י ) : ף י : נקם ינקם. מיתת סי ה ט . מ ט ב ש . הכנענים: ב  או אמתו
כן ש ו ת א ו ו מכ ר י ב ח ה ל ש ע יה. מי ש ר ההכאה: (כה) כו ח א ומים ל א בי  יחיה מעת לעת שהו
ע את צ פ אה דם ש צי . היא מכה המו ע צ : פ ה ז ו ב ם רק צער דהא לא פחתו דמי ל ש מ  כולם, ו
ו ד ב ) ע כו ) : ו ד ג נ ר כ ש ב ם ה י ד א מ צא אלא ש ו ו י נ אי צרר בה ו רה. היא מכה שהדם נ : חבו ו ר ש  ב
י אזנים ת ש ם ו ת הידים והרגלי ו ע ב צ י אברים א ש א ד ר ״ כ כן ב . ו ו נ . הכנענים: תחת עי  או אמתו
. ו י ד בבעל ע ו ה : ו ד ע ו י מ הו ש נגיחות ו ל . הרי ש ם ש ל ל ש מ ת כט) מ ה: ( י ו ש הג א ר טם ו  והחו
ן ו י ד ר פ פ ו ם כ ל ש ר מ ו ש ל ה ע ב ב אח״כ ש כתי ם, ו י שמי ד ומת. בי ו י י ל גם בע : ו ם י ד ע  התראה ב
ל ע : ב ר ו מ ר או ח ו ה ש מ פל ש נ ׳ ו ו ג ר ו ו ש ב י כי יפתח א כ ו ״ ) מ ד ל ) : תה ר ממי ו ט פ ו ו ש פ  נ
. לניזק ו המת יהיה ל ם: ו ת הרבי ו ש ר ו ב א ש ע ו ש ל ר ש ו ב ן ה י א ל התקלה אע״פ ש ע . ב ר  הבו
ו מ . כ ע ד ו ) או נ ו ל ) : קו ז י נ מ ו ל ש יק עליה ת ו המז ם ל ל ש מ ם ו טלה בדמי ו נ ן את הנבלה ו י מ  ש



 ספר כבא כתרא המקראות
 בפקדון ארבתשומת לד או בגזל או עשק

 אתיעמיתו:

 ה כג והלה כיייחטא ואשם והשיב אתיהגזלה אשר
 גזל או אתיהעישק אישר עשק או את־הפקדון
 אשר הפקד אתו או את־האבךה אשר מצא:
 ו ה והאיש על־המזבח תוקריבו לא תכבה ובער

 עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערף עליה
 העילה והקטיר עליה חלבי השלמים:

 ו ט והנותרת ממנה ייאכלו אהרן ובניו מצות תאבל
 במקום קדש בחצר איהל־מועד יאכלוה:

 ז ל לדיו תביאינה את אשי יל את־החלב על־החזה
 יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יל:

 יא כט וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על־האךץ החלד
 והעכבר והצב למינהו:

 יא ל והאנקה והכיח והלטאה והחימט והתנשמת:
 יא לב וכל אשר־יפיל עליו מהם I במתם יטמא מכל־

 כלי־עץ או בגד או־עוד או שק כל־כלי
 אשר־יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא

 עד־העךב וטהר:
 יא לד מכל־האיכל אשר לאכל אשר לבוא עליו מים
 יטמא וכל־משקה אישר יישתה בכל־כלי יטמא:
 יא לו אף מעלן ובור מקוה־מים יהלה טהור וניגע

 בנבלתם יטמא:
 יא לח וכי יתךמים על־זךע ונפל מנבלתם עליו טמא

 הוא לכם:
 יא מ והאיכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד־העךב
 והנישא את־נבלתה יכבם בגךיי וטמא עד־

 הערב:

ו ל ט ו ר אתו נ ב ד א ל ב ש כ . עם הי, ו ר אתו ב ד ד באו ל ם: ע י נ ת העי בי ף ו ו צ ר פ גד ה ד הניתן כנ ג  ב
: ו י ל פנ ע  מ

 ויקרא
ד מ ל . מ ב אתו קרי רה: י ד העז ל בהבאתו ע פ ט . מ ד ע ו ל פתח אהל מ : א ם ו ג) תמים. בלא מ ) 

: י צה אנ ר רו מ א י תו עד ש ן או י פ ו ד כ צ י ו הא כ נ ו צ ל לר ״ ל כרחו ת ע ל ב כו תו י ן או י פ ו כ  ש
י הוא שהיה כל י מנחת מחבת, ו ר הרי על מ א ל המחבת. ש א) סלת. קמח חטה נקיה: (ה) ע ) 
ה המנחה ש ע מ ף ו ק אלא צ נו עמו י אי הכל ן ו מ ש ר ב ו מנחה על האו ן ב י פ ו א ש ש ד ק מ  ב
. ר א א) ש י ) : ת ב ר ו ע לה. מ ו : בל ן מ ש ף את ה ר ו ר ש א צפה האו ך שהי ו ת מ ן ש ו קשי כ ו ת ב  ש

: ש ב י קרויה ד . כל מתיקת פר ש ב ל ד כ : ו ץ י מ ח מ ר ה ב  ד

ד י ע י ת ש ו ו עד ע ל ד ו ה שאם י ע ו ב ו ש ה ו ע י ב ש ה ו ש ד ב א ע ר שהו ב ד ל אלה. ב ו ה ק ע מ ש א) ו ) 
לה בכל ן מעי . אי ל ע ל מ ע מ : ת ת ו ל י ע ) אשם מ ו ט ) : ד ר ו י לה ו ן עו ב א קר י מב . ו ו נ א עו ש נ : ו ו  ל
ם. י ך כסף שקל כ ר ע : ב ש ד ק ה . שנהנה מן ה י ה׳ ש ד ק ה מ ג ג ש ה ב א ט ח : ו י ו נ  מקום אלא שי
: ן א ם הכתובים כ י ד מהדבר ח ה א ש ע י ש . ע״ ל בהי ע ה מ ל ע מ ם: (כא) ו ה שתי סלעי הא שו  שי
ו ן להתעסק ב ו מ ו מ ד י ם ב ש ד. ש ת י מ ו ש ת : ב ה ע ו ב ש ן ב ו מ ו מ ר י ב ח ר ל פ כ . ש תו ש בעמי ח כ  ו
: ( ו א נתן ל ל ש ר ( י כ ר ש כ ל, הוא ש ז . ג ק ש : או ע ם ו ל ו כ ד י ל מ ז ג . ש ל ז ג : או ב ה ו ל מ  או ב

: א ט ת כי ח ו ד להו ת ו ע ד ל ה ו ב ו ש ת ב ב ו ש ו ל מ צ ע ר ב י כ י ש . כ ם ש א א ו ט ח ) כי י כג ) 
ה. : (ט< ממנ ם י מ ל או שם ש בי . אם י ם י מ ל ש י ה ב ל : ח ד י לת התמ ה העלה. עו ך עלי ר ע  (ה) ו

צה: ר הקמי ח א  מן המנחה ל

ם עם י מ ל ל ש ם ש שי ן האי י פ י ם מנ ד הבעלי : תביאנה. שתהא י ם י מ ל ב ש י ל המקר . ש ו י ד ) י ל ) 
ף. את החזה הוא י ה להנ ה: את החז ב על החז ם את החל שי י הי. ומה הן האי ש : את א  הכהן
ע ב ר א א ל י מב ך ו י ל ו : תנופה. מ ו כהחלב אלא נותנו לכהן ר י ט ק ו מ נ אי ד ו ב ל ף ב י א להנ י  מב

לם: ת העו חו ו  ר

לה אלא ר אכי סו נן לאי ם) אי י ה שרצ נ ו >של השמו ל ת הל ו א מ ו . כל ט א מ ט ה לכם ה ז ) ו כט ) 
. ץ ר : ש ש ד ק מ ם וליכנס ל קדשי מה ו ל תרו ו כ א נאסר ל ן ו ע ג מ ת טמא ב ו ש להי מ ה מ א מ ו ט  ל
ם ) במי לב ) : א ל ו ן מ ו ג ר ל) האנקה. ת ) : ץ ר א ד על ה נ ש ו ח ו ר ך ש ו מ ר נ ב ו ד ע מ ש ל מקום מ כ  ב
. ל האכל כ ) מ ד ל ) : ש מ . אח״כ בהערב ש טהר : ו ב ר ע א עד ה מ ט לתו ו י ר טב ח א אף ל בא. ו ו  י
ר ש ר יאכל א ש כל א ל האו כ טמא מ י חרס הטמא י ך כל ר בתו ש ל א ן כ ו י סב על מקרא העל  מו
) אך ו ל ) : ר ג ה ו ק ש כן כל מ א ו מ ט א י מ ט ך כלי חרס ה א בתו ו מים והו י א על ב י ש ״  נתכשר ע
ל ב ו ט ר ה ד יהיה טהו ו מ ל ש לך ל ד י ו ע ן טומאה, ו י ל ן מקב ם לקרקע אי י בר . המחו ר בו ן ו י ע  מ
ל גע בנבלתם ש ו נ ר ו ו ב ן ו י ך מע ו הוא בתו ל י . אפ א מ ט גע בנבלתם י נ : ו ו ת א מ ו ט  בהם מ
ך ן ל ר אי ב ו ח מ ר ב ש כ ש ה ם תאמר י א ר שנתלש, ש ח א ם. ל י יתן מי כ לח) ו ) : א מ ט ם י  השרצי
ל בהמה מ) מנבלתה. ש ם: ( ב המי ג נ ש ם אף מ י צ ר ש ל ה ל מנבלתם. ש פ נ : ו ר ש כ ו א ה ל  זרע ש

: ש מ ב ש ר ע ך ה י ר ל צ ב ט ׳פ ש . אע׳ ב ד הער א ע מ ט רה: ו  טהו

 לג טז ובמה ו יודע אפוא כי־מצאתי חן בעיניך אני

 ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך

 מכל־העם אישר על־פני האדמה:

 לד ד ויפסל שני־לחית אבנים כראשנים וישכם משה
 בבקר ולעל אל־הר סיני כאשר צוה יל איתו

 ויקח בלדו ישני לחית אבנים:

 לד כו ראשית בכורי אךמתך תביא בית ץ אליהיך

 ליא־תבשל נדי בחלב אמו:

 לד לה וךאו בני־ישךאל את־פני משה כי קרן עור פני
 משה והשיב משה את־המםוה על־פניו עד־

 באו לךבר אתו:

 ויקרא
 א ג אם־עילה קרבנו מן־הבקר זכר תמים לקףבנו

 אל־פתח איהל מועד לקריב אתו לרצינו לפני יל:

 ב א ונפש כי־תקריב קרבן מנחה ליל םילת יהלה

 קרבנו ולצק עליה שמן ונתן עליה לבינה:

 ב ה ואם־מנחה על־המךובת קךבנך סילת בלולה

 בשמן מצה תזדרז:

 ב יא כל־המנחה אשר תקריבו ליל לא תעשה חמץ

 כי כל־שאיר וכל־דבש לא־תקטירו ממנו אשה
 ליל:

 ה א לנפש בי־תךוטא ושמעה קול אלה והוא עד או

 ךאה או לךע אם־לוא יניד .ונשא עונו:

 ה טו נפש כי־תמעיל מעל לחטאה בשגנה מקדשי יל
 והביא את־אשמו ליל איל תמים מן־הציאן

 בערכך כסף־ישקלים בשקל־הקיךש לאשם:

 ה כא נפש כי תחטא ומעלה מעל ביל וכחש בעמיתו

 ביאור הפסוקים

 בכנפיהם על־הכפךת ופניהם איש אל־אחיו

 אל־הכפךת יהיו פני הכרכים:
 כה כב ונועדתי לך שם ודברת• אתך מעל הכפךת
 מבין שני הכרכים אשר על־ארון הערת את

 בל־אישר אצוה אותך אל־בני ישראל:
 כו לה ושמת את־השלחן מחוץ לפריכת ואת־המניךה
 ניכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן

 חתן עליצלע צפון:
 בז ח נבוב לחית תעשה אתו כאשר הראה אתך

 בהר כן לעשו:
 כז יח אךך החצר מאה באמה ורחב I חמישים
 בחמשים וקמה חמש אמות ישיש משזר

 ואדניהם נחישת:
 כח ה והם יקחו את־הז-הב ואת־התכלת ואת־

 האתמן ואת־תולעת השני ׳את־השש:
 כח לנ ועשית על־שוליו רמיני תכלת וארגמן ותולעת
 שני על־שוליו סביב ופעמיני זהב בתוכם סביב:
 ל יב כי תשא אתייאש בני־ישךאל לפקךהם עתנו

 איש כיפר נפשו ליל בפקיד אתם ולאייהלה בהם
 נגף בפקיד אתם:

 ל יג זה ו יתנו כליהעיבר על־הפקךם מחצית השקל
 בשקל הקרש עשרים נרה השקל מחצית

 השקל תרומה ליל:
 ל כה ועשית אתו שמן משחת־קיךש רקח מרקחת

 מעשה רקח שמן משחת־קיךש יהלה:
 לא יד ושמרתם אתיהישבת כי קידש הוא לכם
 מחלליה מות יומת כי כליהעישה בה מלאכה

 לנכדתה הנפש ההוא מקרב עמיה:

ל צ ם למעלה א הי גבו ם ו י ש ו ר ם אלא פ י כב ה כנפיהם שו ש ע א ת ל . ש פ י פ י כנ ש ר  להם: פ
תו ך או מ ר ע ב ד ך ל ד ל ע ו ע מ ב ק א ש . כ עדתי ו נ ) ו כב ) : ת ר ו ד הכפ צ ל הכפרת. ל : א ם ה י ש א  ר
ת) ו ת (הנקראים עד ו ח ו ל ה ן ש ו ן העדת. האר ו : אר ך י ל ר א ב ד א שם ל ב א ד ש ע ו מ  מקום אקבע ל

: ו כ  בתו
ם: ו ר ד ד צ ן תימנה. ל כ ש מ ע ה ל : צ ד ג נ צה: נכח. כ לה) פרכת. ל׳ מחי  כו (

: ן י ח ו ל ל י ל ו ח מ ו ג תר , ו ד והחלל באמצע ל צ כ ם מ י ט ת עצי ש חו ו , ל ל ו ב לחת. חל ו ב  מ (ח) נ
ב ח ר : ו ב ר ע מ רח ל ן המז מ ם ש ו ר בד ן ו ו פ צ . ב ך החצר ר יח) א ) : שת חו ח הנ ב ז . את מ  אתו
ו כ ר א ש ן ( כ ש מ ה ם ש י ש מ ם על ח ת חמשי ע ב ו ר ח היתה מ ר ז מ ב . חצר ש ם י ש מ ח ם ב י ש מ  ח
ו י ר וח לאחו ם אמה רי י ד היה עשר ו ע ל החצר ו י ש ב ר ע מ י ה ) היה בחצ ר ש ו ע ב ח ר ם ו י ש ל  ש
: וקמה. ם ו ר ד ל ן ו ו פ צ וח ל ם אמה רי י כן היה עשר ן ו כ ש מ י ה ר ל אחו ת ש עו י ד י ן הקלעים ל  בי
ל יהם. ש אדנ : ו ם י ר ו ז ן ש ת ש י פ ט ו . ח ר ז ש ש מ ם: ש ב הקלעי ח ו א ר ת החצר והו צו בה מחי ו  ג

: ר צ ח י ה ד ו מ  ע
ת ו ש ע ׳ ל ו ג הב ו ו מן המתנדבים את הז ל קב י כהונה י ד ג ב ו ה ש ע י ב ש  בח (ה) והם. אותם חכמי ל
ו מ ש ע ש ב ן צ י ע ממ ו ב ר צ מ . צ ן מ ג : אר ן ו ז ל ע בדם ח ו ב ר צ מ ם: תכלת. צ י ד ג  מהן את הב
ל, ל המעי . ש ו י ל ו ) ש ג ל ) : ן ת ש טי פ . חו ש ם: ש ו ע אד ב צ טים ב . חו י לעת השנ : תו ן מ ג ר  א
ן ב בי ב. ביניהם סבי : בתוכם סבי ׳ ו ג י מתכלת ו ו ש ן דמונים ע . כמי י : רמנ י ה ו ל ו פ ד ו ע מ ו ג תר  ו

: ל י ע מ י ה ל ו ש י ב ו ן א׳ תל ו מ ע  ב׳ דמונים פ

ת ל ו ג ל ג ת כמה הם אל תמנם ל ע ד ץ לקבל סכום מנינם ל ו פ ח ת ש . ל׳ קבלה, כ א ש ב) כי ת י  ל (
. ף ג א יהיה בהם נ ל נם: ו י תדע מנ ם ו ל ותמנה את השקלי ק ש ת ה ד מחצי ח  אלא יתנו כל א
ן י ר י ן מעב י נ ך המו ר ם. ד י ל הפקד ר ע ב ע ) ה ג י הם: ( ר בא עלי ב ד ה ן הרע ו ו עי ט ב ל ו ן ש י  שהמנ
: ש ד ק י ה ל ק ל בו ש ו ק ש ך ל י ל ת ב צ ק ל ש ק ש ל ה ק ש מ . ב ש ד ק ל ה ק ש ן זה אחר זה: ב  את הנמני
ן מ : (כה) אתו. את ש ן י ע ו מ מ ו ג ר : גרה. ת א ש לך כמה הו ר י ו פ י ש כ . ע ל ק ש ם גרה ה י ר ש  ע
י מרקחת ה לוקח מזה ריח או טעם קרו ד שז ו ע ר י ב בחב ר ו ע מ בר ה : רקח. כל ד ה ח ש מ  ה
מן ה רקח. שם האו ש ע : מ ת ו ב ו ר ע ת ת ו ו מנ י או י ע״ ו ש ע ר מזה, רקח ה ב  ורקח הוא שם ד

: ר ב ד  ב
נכרתה. בלא ם והתראה: ו ומת. בעדי ת י ו : מ ה ת ש ו ד ק ל ב ה. הנוהג בה חו י ל ) מחל ד י  לא (

 התראה:
ה ש ר מ מ א כ ש ״ ז ע ׳ ו ו ג ך ו א ל ך מ י י לפנ ת ח ל ש ה ו ש מ ל אמר ה׳ ל ה העג ש ע ר מ ח א כ ש ״  לג >טז) מ
ו א צ מ ש ) ן ח את ה דע מצי ו ו . י א ו ע אפ ד ו ה י מ ב : ו ה ז ו מ נ לכים אל תעל ך הו י ן פנ  אל ה׳ אם אי
. ך מ ע י ו ו אנ נ י פל נ : ו ך מ ל מ א ו ר אחד אני ש ב ד ד ו ע , ו ו ך) הלא בלכתך עמנ י נ ל חן בעי א ר ש  י
ל העם: כ ר הזה מ ב ד ם ב י ל ד ב ו לים ונהיה מ י אלי ד ב ו ת ע מו ל או ד ע ו נתך ע ה שכי ר ש א ת ל  ש

ת ו צ . מ י אדמתך ר ו ת בכ י ש א ) ר כו ) : ל ג ע ו ה ש ע ל ש ר ע ב ש ם. ש י : כראשנ ה ש . מ פסל י ) ו ד  לד (
. ן לה) קר ) : ב ל ח ר ב ש ר ב סו . אי י ד ל ג ש ב : לא ת י ה בהם א״ ח ב ת ש נ ת המינים ש ע ב ש רים מ  בכו
ה. : מסו ל א ר ש י . אחר שנסתלק מ ה ש ב מ י ש ה : ו ן ן קר ט כמי ל ו ב ק ו ר מבהי ו א ה  ל׳ קרנים, ש



 ספר בבא בתדא הממלאות ז
 ישראל לץ וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא

 מלפני אני ץ:
 כב ד איש איש מזרע אהרין והוא צרוע או זב
 בקדשים לא ייאכל עד אשר יטהר והנגע
 בבל־טמא־נפיש או איש אשר־תצא ממנו

 שכבתץרע:
 ככ ה או־איש אישר יגע בכל־שךץ אישר יטמא־לו או

 באךם אשר יטמא״לו לכל טמאתו:
 כב יא וכיהן כי־יקנה נפש קנון כספו הוא ייאכל בו

 ויליד ביתו הם ייאכלו בלחמו:
 ככ ינ ובת־כיהן כי תהיה אלמנה ונדושה וזרע אין
 לה ושבה אל־בית אביה בנעוריה מלחם אביה

 תיאכל וכל־זר לא־ייאכל בו:
 כב יח דבר אליאהרין ואל־בניו ואל כל״בני ישראל
 ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומך
 הנר בישראל אשר .יקריב קרבנו לכל־נךךיהם

 ולכל־נךבותם אשר/יקןיבו לץ לעלה:
 כג ב דבר אל־בני ישראל •אמדת אלהם מועךי ץ
 אשר־תקראו אתם מקראי קידש אלה הם

 מועך:
 כג ג ששת ;מים תעשה מלאכה וביום השביעי
 שבת שבתון מקךא־קיךש כל־מלאכה לא

 תעשו ישבת הוא לי; בכל מושבותיכם:
 כג מ ולקחתם לכם ביום הראשון פדי עץ הךר כפית

 תמרים וענף עץ־עבית וערבי־נחל ושמחתם
 לפני ץ אליהיכם שבעת ;מים:

 כג מד וידבר משה את־מיעך ץ אל״בני ישראל:
 כד ו .ושמת אותם שתים מעךכות שש המעךכת על

 השלחן הטהיר לפני ץ:
 כד ט והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קריש כי

 קדש קדשים הוא לו מאשי י; חק־עולם:
 כד בב משפט אחד יהיה לכם כגר כאזךח יהיה כי

 אני ץ אלהיכם:
 כה ד ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ

 שבת לץ שדך לא תזךע וכרמך לא תזמר:

ץ ר ו ה בת ח חצי ה ו ח פ ה ש ה כנענית שחצי ח פ ש . ב ה ח פ כ) ש ) : ם י ת ש פ ר ו מ ת צ ר ב ח  מ
ה לא ר פ ה : ו ש י א ת ל ד ח ו י מ ת ו עד ו י . מ ש י א הדפת ל : נ ר ב ד ב מ י הכתו ר ב ד ע ב ע רסת ל  המאו
ר ב ד ר את ה ק ב ן ל י ת ד י ב ש ל : בקרת תהיה. י ר ט ש . ב ה ש פ : או ח ה י ו ד ה ואינה פ י ו  נפדתה. פד
א ואם לא הו ן והיא לוקה ו י ר מו ן ג י ש ו ד ה ק י ש ו ד ץ ק א ה ו ש פ ו ו מיתה כי לא ח ב י א לחי ל  ש
י כאן ו ט השנ פ ש . מ ט פ ש מ ל ב ו ו ע ש ע לה) לא ת תה: ( ץ מי ב י י ן ח י ש ו ד ה ק שי ו קד ה ו ש פ ו  ח
. היא ה ר ו ש מ ב : ו ץ ר א ת ה ד ו מ ר בהם: במדה. ז ק ש א י ל ה ש ר ו ש מ ה ל ו ק ש מ ה  היא המדה ו

: ח ל ת ה ד  מ

: ו ת ש ו אלא א ר א ן ש . אי ו ר א ש י אם ל : כ ו י מ ע א ב מ ט ש לא י פ נ ר אל הכהנים ל ו מ כ א ״ ) מ ב  כא (
. ה ל ל ח : ו ר ז מ ן או מ ו נתי ב כריתות א י ן חי ו ר לה כג ל האסו א ר ש לת י ה בעי ל ע ב נ ) זנה. ש ז ) 
ל ד ג . לא י ע ר פ א י ) ל י ) : ה מ ו ד כ ל ו ו ד ן בת אלמנה מכהן ג ו ג ה כ נ ם שבכהו לי ה מן הפסו ד ל ו נ  ש

: ע קר פרם. לא י א י ם: ל ו ם י י ש ל ש תר מ ו ע י ר ל פ ו ד י הו ג ז אי , ו ר על אבל ע  ש
ת א מ ו ט . ו ו י ו על ת א מ ט לה: ו י ו אלא אכ ץ קריבה ז . א קרב ר י ש ) אלהם. אל הכהנים: א ג  כב (
י ו ר הרא ו ע י ש . ב ו א ל מ ט ר י ש : (ה) א ת מ א ב מ ט נ . במי ש ש פ א נ מ ל ט כ ) ב ד ) : ו י ל  האדם ע
. ו ת א מ ל ט כ ת: ל י ז הו כ ז א ו מ ט ו ל ר ו ע י ש . כ א לו מ ט ר י ש : א ת מ : או באדם. ב ה ש ד ע כ א ב מ ט  ל
ל כ א : י ו פ ו ג י ל ו ד כנעני שקנ ב . ע ש פ י יקנה נ א) כ י ) : ת ד ל ו י בה בנדה ו ז ב ו ז גע ב ו ת נ ו ב ר  ל
ע ר ז : ו ל א ר ש י או י ו ן ל . מ ה ש ו ר ג ה ו ) אלמנ ג י ) : ת ו ח פ ש ו בני ה . אל ד ביתו י ל י : ו ה מ ו ר ת . ב  בו
ו אסורה נ מ רע מ ש לה ז ל בתרומה, הא אם י ו כ א תרת ל מו . ו ׳ ו ג ה ו ב ש : ו ו נ מ ן לה. מ  אי

: ו י ז דבותם. הר : נ י ל דריהם. הרי ע ח) נ י ם: ( י ע קי ר ז ה מן ש מה כל ז ו  בתר
ום ) בי מ ) : ש ד י ק ו אותם זמנ מנ ר תז ש . א ש ד י ק א ר ק ו אתם מ א ר ק ר ת ש : א י מנ . ז י ד ע ו ) מ ב  כג (
ץ עבת. ף ע נ : ע ב ל ו ם. ל י ת תמר פ : כ ג ו . זהו אתר ר ד ץ ה י ע ר ת: פ כו ל חג הסו . ש ן ו ש א ר  ה

: ם י ל ב ח ב ת ו תו ו ו קלועים כעב י פ נ ע  זהו הדם ש

ל זהב . ש ת המערכת האחת: הטהר ו ש חל ש המערכת. ש ם: ש י ) אותם. את לחם הפנ ו ד (  כ
ם: י ר ו הג ל י לכם אפ כם. אלהי כו י ה׳ אלהי ) אנ כב ם: ( י ט) והיתה. לחם הפנ ) : ר ו ה  ט

א ל , ש ל טו . ל׳ בי ן ו ת ב ת ש ב : ש ה ת א ו ב אספת את ת ׳ ו ו ג ך ו ד רע ש ש שנים תז כ ש ״ ) מ ד  כה (

 יז ז ןלא־יזבחו עוד אתץבחיהם לשעיךם אישר הם
 זנים אחריהם חקת עולם תהיה־זיאת להם

 לדירתם:
 יח יב ערות אחות־אביך לא תגלה שאר אביך הוא:
 יח ינ ערות אחות־אמך לא תגלה בי־שאר אמך

 הוא:
 יח יז ערות אשה ובתה לא תגלה את־בת־בנה
 ואת־בתיבתה לא תקח לגלות עדותה שארה

 הנה זמה הוא:
 יח כא ומזרעך לא־תתן להעביר למלך ולא תחלל

 את־ישם אליהיך אני ידי:
 יח כז בי את־כל־התועבית האל עשו אנישי־האךץ

 אשר לפניכם ותטמא הארץ:
 יח כט כי כל־אשר .יעשה מכיל התועבית האלה

 ונכרתו הנפשות העשת מפןךב עטם:
 יט ט ובקצרכם את־קציר אךצכם לא תכלה פאת

 שדך לקציר ולקט קציךך לא תלקט:
 יט יט את־חקיתי תישמרו בהמתך לא־תרביע כלאים
 שדך לא־תזרע כלאים ובנד כלאים שעטנז לא

 .יעלה עליד:
 יט כ ואיש כי־ישכב את־אשה שכבתץרע והוא
 שפחה נךוךפת לאיש והפרה לא נפדתה או
 חפשה לא נתךלה בקרת תהיה לא יומתו

 כי־לא חפשה:
 יט לה לא־תעשו עול במישפט במרה במשקל

 ובמשוךה:
 כא ב כי אם־לישארו הקריב אליו לאמו ולאביו ולבנו

 ולבתו ולאחיו:
 כא ז אישה זינה וחללה לא יקהו ואישה גרושה

 מאישה לא יקחו כייקרש הוא לאלהיו:
I כא י והכהן הגדול מאחיו אישר־יוצק עליריאשו 
 ישמן המשחה ומלא את/ידו ללביש את־
 הבגדים את־ריאשו לא יפרע ובגךיו לא יפרם:
 ככ ג אמיר אלהם לדיריתיכם כל־אישו אשר״יקדב
 מכל־זךעכם אל־הנןךשים אישר :קדישו בני־

 כיאור הפסוקים

 דבר אל־בני ישראל לאמיר אישה כי תזריע
 רלךה זכר וטמאה שבעת ;מים כימי נדת

 דויתה הטמא:
 וביום השמיני ימול בשר ערלתו:

 .ואם־נקבה תלד וטמאה שבעים כנךתה
 וששים יום וששת :מים תשב על־דמי טהרה:
 והקריבו לפני י; וכפר עליה וטהרה ממקיר

 דמיה זאת תו_רת הילדה לזכר או לנקבה:
 ואם־בהךת לבנה הוא בעור בשרו ועמק
 אין־מךאה מן־העור ושעךה לא־הפך לבן

 והסגיר הכהן את־הנגע שבעת ;מים:
 וךאה הכהן אח־הננע והנה מראהו עמק
 מן־העור ובו שער צהיב ךק וטמא אתו הכהן

 נתק הוא צרעת הריאיש או הזקן הוא:
 .וכבס המטהר את־בנךיו וגילח את־כל־שערו
 וךחין במים וטהר ואחר;בוא אל־המחנה ו;שב

 מחוץ לאהלו שבעת ;מים:
 והיה ביום השביעי יגלח את־כל־שערו את־
 ראשו ואת־זקנו ואת גבית עיניו ואת־כל־שערו
 ינלח וכבס את־בנךיו וךחץ את־בשרו במים

 וטהר:

 וךאה את־הנגע והנה הנגע בקירית הבית
 שקערורית ירקרקת או אדמדמת ומהאיהן שפל

 מן־הקיר:
 ושב הכהן ביום השביעי ודאה והנה פשה

 הנגע בקירית הבית:
 ולקחו אבנים אחרות והביאו אל״תחת

 האבנים ועפר אחר יקח וטח את־הבית:
 וכל־בנר וכל־עור אשר־יהיה עליו שכבת־זדע

 וכבס במים וטמא עד־העךב:
 דבר אל־אהרין ואל־בניו ואל כל־בני ישראל
 ואמרת אליהם זה הדבר אשר־צוה י; לאמיר:
 איש איש מבית ישראל אישר ישחט שור
 או־כשב או־עז במחנה או אישר יישחט מחוץ

 למחנה:

 יב ב

 יב ג
 יב ה

 יב ז

 יג ד

 יג ל

 יד ח

 יד ט

 יד לז

 •ד לט

 יד מב

 טו יז

 יז ב

 יז ג

: ה י טהר מ ד ב ב ש ת ימים ת ש ל ש ם יום ו י ש ל ש ם. ו מי ת י ע ב ה ש א מ ט : ו ר ב ע ת ע. ת רי ב) תז ) 
: דותה. ה ד י ת ל א מ ו ט ה ב א מ ט רה בנדה מ מאה האמו ל טו ר כ . כסד א מ ט י נדת דותה ת מ י  כ
ה א ו ר פ ש ״ ע י טהרה. א מ ל ד : ע ב כ ע ת . ת ב ש : (ה) ת י ל חו ה ו ו א ל׳ מד ״ פה ל ו ב מג ר הז ב  ל׳ ד

: ת א ט ח ף ל ו ע לה ו ש לעו ב ת מביאה כ ד ל ו י ה כ ש ״ ) מ ז רה: (  דם טהו
ק הוא כמראה ן עמו ב ל מראה ל ץ מראה. כ עמק א גע: ו א. הנ : הו ת ו ר ו ב ר ב ) בהרת. ח ד ) 
ר והנגע ו ח . מתחלה היה ש ן ך לב פ א ה : ל ( ק ו מ ן מראה ע כאן אי ו ל (  חמה עמוקה מן הצ
לא יראה ד ו ח ת א ו בבי רנ י . יסג ר י : והסג ( ו כאן לא נהפכ ו ר שנים ( ע ט ש ו ע י מ , ו ן ב ו לל כ פ  ה
ך פ ה נ ר צהב. ש ע ו ש ב : ו ן ק ז ש או ב א ר ב ) הנגע. ש ל ) : ו י ל חו סימנים ע כי ו י ע ו ו ב ש ף ה ד סו  ע

: ר ע ם ש ו ק מ ב ל נגע ש ו ש מ א. כך ש : נתק הו ב ו ה צ ו ל ב ר ש ו ח ר ש ע  ש

כבס ׳ ו ו ג ם ו י י צפר ת ר ש ה ט י מ לקח ל ׳ ו ו ג ע ביום טהרתו ו ר ו צ מ רת ה כ זאת תהיה תו ״  (ח) מ
ם. ונקראים מי ת י ע ב : ש ש י מ ש ת ר ב ו ס א . ש ו ץ לאהל ו ח : מ טהר ע המי ר ו . המצ ר ה ט מ : ה י ו ג  ו
: ן ה י א ר מ ת ב ו ע ק ו . ש ת ר ו ר ע ק ם: ש מי ת י ע ב ר את הכית ש י , והסג ראה. הכהן ) ו ז ל ) : ו ר י מי ספ  י

גע: ן הנ ה ב ים. ש : תחת האבנ סף תו י . נ ה ש ) פ ב מ , ט ל ) 
רה, ץ לעז ו : במחנה. ח ן ב ר ב ק י ר להקר מ א נ ר ש ב ד ב מ ץ הכתו ש ד ק ו מ . ב ט ח ש ר י ש  (ב-ג) א
: ד ע ו י את זבחיהם אל פתח אהל מ ״ ו בנ א י ב ר י ש ן א ע מ כ ל ״ ) מ ז ) : א ש ההו י א נכרת ה  ו

: א זונה מתחת ה׳ ש אותם הו ק ב מ ר הם זנים. מי ש ש : א ם י ד ש . ל ם ר י ע ש  ל
: א ו ט ח עצך ל ו ך י ר צ י : זמה. עצה, ש ו ז ו ל ת ז בו ו ה הנה. קר ר א ) ש ז י ) : בת ו . קר ר א ג) ש יב-י ) 
י ץ שת ש ו ע ם ו י מר ר בנו לכו ס ו מ דתה ש ו ו היא עב ז ך ו ל ו ה מ מ ש ז היא ש ״ ו ב . ע ך ל מ כא) ל ) 
רתו ו היא מסי . ז א תתן : ל ש א ת ה ו ר ו ד י מ ת ן ש י ו ב י ל ג ר ן ב ן את הב י ר י מעב ת ו ו ל ו ד ת ג ו ר ו ד  מ
ת ו ש פ נ : ה ב ות כתי ת ערי ש ר ף פ כט) בסו , כז ) : ש א ו העברת ה . ז ך ל מ ר ל י ב ע ה ם: ל י מר ו כ  ל

כר והנקבה:  העשת. הז

ת ע ש ושרים ב ם הנ י ל ב . ש רך ט קצי ק ל : ו ו ה ד ף ש ניח פאה בסו . שי ך ד ט) לא תכלה פאת ש ) 
, ׳ ו ג ו הן בהמתך ו אל . ו ו ר מ ש ט) את חקתי ת י ) : ט ק נן ל ש אי ל ם אבל ש  קצירה אחת או שתי
. ז נ ט ע ם: ש י נ י מי ם. שנ ע. ל׳ הרכבה: כלאי : תרבי ר ב ד ן טעם ל י א ך ש ל ת מ רו י ז ו ג  חקים אל



 המקראות
 אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא

 לא נתפשה:

 י לב והיה בי־תלך עמנו והיה ו הטוב ההוא אשר

 .ייטיב ;י עמנו והטבנו לך:

 יב ז לא־כן עבדי משה בכל־ביתי נאמן הוא:

 יב יד וייאמר יזי אל־משה ואביה לריק ירק בפניה הלא
 תכלם שבעת למים תסגר שבעת למים מחוץ

 למחנה ואחר תאםף:

 יג ב ומה הארץ השמנה הוא אם־חה הישיבה עין
 אם־אין והתחזקתם ולקחתם מפךי הארץ

 להלמים ימי בכורי ענבים:

 יג כב ויעלו בנגב ולביא עד־חברון ושם אחימן ששי
 ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה

 לפני ציען מצרים:

 יג לב ויציאו רבת הארץ אישר תרו אתה אל־בני
 ישראל לאמיר הארץ אישר עברנו בה לתור

 אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל־העם

 אשר־ךאינו בתוכה אנשי מדות:

 יד בז עד־מתי לעךה הרעה הזאת אשר המה
 מלינים עלי את־תלנות בני ישראל אישר המה

 מלינים עלי שמעתי:

ד בט במדבר הזה יפלו פגריכם וכל־פקךיכם לכל־  י
 מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר

 הלינתם עלי:

 יד לח ויהושע בךנון וכלב בן־יפנה חיו מן־האנישים
 ההם ההלכים לתור את־האךץ:

 בבא בתרא
 את־הכםף על־פי השנים הנותרת עד שנת

 חיבל ונגרע מעןכך:

 כז יט ואם־גאיל יגאל את־השךה המקדיש אתו ללםף

 חמשית כםף־עךכך עליו וקם לו:

 כז כ ואם־ליא יגאל את־השךה ואם־מכר את־

 השדה לאיש אחר לא־יגאל עוד:

 כז כא והיה השדה בצאתו ביבל קדיש ליל כשדה
 החרם לכהן תהיה אחזתו:

 כז כב ואם את־שךה מקנתו אשר לא משדה אחזתו
 לקדיש ליי:

 כז כנ וחשב־לו הכהן את מכסת העךכך עד שנת

 הייבל ונתן את־הערכך ביום ההוא קיךש לץ:

 כז כד בשנת היובל לשוב השדה לאשר קנהו מאתו

 לאשר־לו אחזת האיץ:

 י'במדבר
 א ב שאו את־ריאש כל־עךת בני־ישךאל

 למשפחתם לבית אביתם במספר שמות כל־
 זכר לנלגלתם:

 ג טו פקיד את־בני לוי לבית אביתם למשפחתם

 כל־זכר מבן־חיךש ומעלה תפקךם:

 ד ל מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן־חמשים שנה

 תפקךם כל־הבא לצבא לעבד את־עביךת אהל

 מועד:

 ה יב דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם איש איש

 כי־תשטה אשתו ומעלה בו מעל:

 ה יג וישכב איש איתה שכבת־זרע ונעלם מעיני

 ח ספר
 כה יד וכי־תמכרי ממכר לעמיתך או קניה מיד

 עמיתך אל־תונו איש את־אחיו:

 כה כב וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מך

 התבואה לשן עדו השנה התישיעת עד־בוא

 תבואתה תיאכלו לשן:

 כה מו והתנחלתם איתם לבניכם אחריכם לרשת

 אחזה לעילם בהם תעבידו ובאחיכם בני־

 ישראל איש באחיו ליא־תרךה בו בפרך:

 כה נא אם־עוד רבות בשנים לפיהן זישיב גאלתו

 מכסף מקנתו:

 כה נה ביילי בני־ישראל עברים עבךי הם אישר־

 הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ץ אלהיכם:

 כו י ואכלתם לשן נושן דשן מפני חךש תוציאו:

 כו יג אני ץ אליהיכם אישר הוצאתי אתכם מארץ

 מצרים מהיית להם עבךים ואשבר מטית עלכם

 ואילך אתכם קוממיות:

 בז ז ואם מבן־שישים שנה ומעלה אם־זכר והיה

 ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה

 שקלים:

 כז יד ואיש כי־לקךש את־ביתו קיךש לץ והעריכו

 הכהן בין טוב ובין ךע כאשר לעריך אתו הכהן

 כן זיקום:

 כז טז ואם ו משדה אחזתו לקדיש איש ליל והלה

 עךבך לפי זרעו זרע חימר שעירים בחמישים

 שקל ככף:

 כז יז אם־משנת הייבל לקדיש שדהו כערכך לקום:

 כז יח ואם־אחר הייבל לקדיש שדהו וחישב־לו הכהן

ה הלוקח לא היה ש י ד ק ה ש כ זה לפי ש ה אחו ד ש ב ה לכהנים כ ד ש ץ ה א . ש בל ו ת הי נ ש ) ב ד כ ) 

: ם י ל ע ב ב ל ו ש ל ו ו ד י ת מ א צ בל היתה עתידה ל ו י י ב בל שהר ו ד הי שה אלא ע י ל להקד כו  י

 במדבר
ט ב ץ כל ש נ . דע מ ם ת ח פ ש מ ת כמה הם: ל ע ד ל סכום מנינם ל ב ק י . ל׳ קבלה, ש ו א ) ש ב  א (
: ו י ב ט א ב ל ש ט אחר יקום ע ב ש ו מ מ א ט אחד ו ב ש ו מ י ב א ת אבתם. מי ש : לבי ט ב ש  ו

: ת ל ו ג ל ש האדם נקרא ג א לגלתם. ר  לג

: ם) י ו ב בכל הל י וכץ כתי ר ב במר ק זה כתי ים (פסו ) תפקדם. את הלו ל  ד (

ב כ ש מהו המעל ו . ו ל ע ה בו מ ל ע מ : ו ו י נ ד בעי ש ח ת ת ו עו י ך הצנ ר ד . תט מ ה ט ש  ה (יב< כי ת
ל ב מאה א ץ בה. בטו ד א ע אה: ו ת בי א מ ו ט ר שתראה ל ו ע י . נתיחדה ש י ו ג ) ונסתרה ו ג י ) : י ו ג  ו

רה: נתפשה. נאנסה: ש עדים לסתי  י

ץ ר א ך עמהם ל ל י ו ש נ מ ה מ ש ש מ ק ב ו ו צ ר א ר ל ו ה לחז צ ר ש ו כ ו חותנ תר י ה ל ש י מ ר ב ד ) מ לב  י (
: ל א ר ש  י

ם אחות י כ שמר ״ ) מ ד י ) : ת ו ש ן בית שנכנס בלא ר . כב ל ביתי כ : ב ה ש י ה׳ על מ ר ב ד ) מ ו  יב (
רק. ואם אביה הראה ה ירק י י אב : ו ה ש ל מ ן הרע ע ו ש ה ל ר ב י ד צטרעה על ש ה נ ש מ ן ו  אהר
ת ו ן להי י ן הד א מ ב ו ל י ד יום אלא ד ״ ה י נ ו לשכי ת ימים ק״ ע ב ת הלא תכלם ש עפו ו  לה פנים ז

: ה נ ח מ יסוה ל כנ . ל׳ הכנסה, שי ם: תאסף מי ת י ע ב פתי תםגר ש י ו ך אף בנ כ י פ ן ל ו ד  כנ

ש י : ה ר ג ץ ו ר א ו ומה ה א ר י ר להם ש מ א ל ש א ר ש ץ י ר א ח ל ל ש ם ש לי ה להמרג ש י מ ר ב ד כ) מ  יג (
ם בי י ענבים. ימים שהענ ר ו כ ה בהם: ב ח ב ת ש נ ש ש ב ד ת ו י ז ז ו ו מ ר ן ותאנה ו פ . ג ץ  בה ע
ן ם. צע י ן מצר ע : צ ם י ר ו ב : הענק. ל׳ ג י ם א״ ו : בנגב. בדר ם י ל ג ר מ . ה ו ל ע י ) ו כב ) : ן י ל ש ב ת  מ
: אכלת ש ו פ י . ל׳ ח : תרו ע ר ר ו ב י : דבת. ד י ״ א ו מ ר ז ח ש ם כ לי . המרג ו א י צ י ) ו ב ל ) : ם י ר צ מ ב  ש
ך י צר ם ו הי גבו ם ו לי ו ד ת. ג ו י מד ש נ ם: א י מתי בר ום קו ו מצאנ נ ר ב ע ל מקום ש כ . ב ה י ב ש ו  י

: ן ח ש מ ן ד שי ו אנ מ ו ג תר  לתת להם מדה, ו

ם ליכנס צי נם רו ו העם שאי כ ן הרע על א״י ב ו ש ו ל ר ב י ד ם ו י ל ג ו המר ר ז ח ר ש ח א כ ש ״ ) מ כז ד (  י
ם. את י נ ם: המה מלי י ל ג ו המר ה הרעה. אל ד ע : ל ן ל אהר א ה ו ש ר ה׳ אל מ ב ד י כ ו ״ עז י ו ״ א  ל
ר ו ד ל ר אליהם ( ו מ כ א ״ ) מ כט ) : י ת ע מ נים אותם עלי ש ם מלי ר המה. המרגלי ש : א י ל ל ע א ר ש  י
ו הן אל ר שאתם נמנים בו ו פ ס ל מספרכם. כל הנמנה לכל מ כ כם ל י ל פקד כ : ו ר ג ) ו ר ב ד מ  ה
כ ״ לח) מ ) : י ל נותם ע ר הלי ש ר א ו ב ע ר הלינתם. ב ש : א ר ב ד מ ת ב מו מעלה י ם שנה ו ן עשרי ב  מ
ה ש ח מ ל ש ם ש לי ב מרג ״ ן הי ו מ . שגם הם הי כלב ע ו ש ו ה י : ו ה פ ג מ ו ב ת ם מ לי ה מרג ר ש ע ה  ש
ר חטא ח א מה) ל ) : ש ו פ י . ל׳ ח ר ם: לתו י ל ג ר המר א ו ש ר מ א מו עם מה ש  אבל לא הסכי
: ע ר ו א מ ל שם ה ד החרמה. שם המקום נקרא ע ם. מכה אחר מכה: ע יכתו : ו ב י ת ם כ  המרגלי

 ביאור

ן י צ צ ו ק . ש מר : תז . לשם הי ת לה׳ ב : ש ם י מ ר כ ל ת ו ו ד ש . ל ץ ר א ת: יהיה ל ו את הקרקעו ד עב  י
עת. ה התשי ד השנ : (כב< ע ן ו מ . אונאת מ ו נ ל תו : א ך ר י ב ח . ל תך ) לעמי ד י ) : ה) פי ענ ה ( תי רו מו  ז
: ת י ב ת מן הגרנות ל י נ ל שמי א עת האסף תבואתה ש ת שהו י ע ל תשי כות ש ד חג הסו  ע
ך בניכם ר ו צ ם לנחלה ל כ ל ם הכנענים ש י קו בעבד י יכם. החז ) והתנחלתם אתם לבנ מו ) 
ו מ צ כר ע ל המו א ר ש י : (נא) ב תו ו י לענ ך כד ר ו צ א ל ל . מלאכה ש ך כם: לא תרדה בו בפר י  אחר
ר כ מ נ ש ו כ׳ שנה מ ן אם הי ו . כג ב גאלתו י ש הן י י פ : ל ל ב ו י ם. עד ה י ת בשנ ו ב : ר ב י ת ״ם כ  לעכו
ש שנים מ ו ח ל ת שנה במנה ואם שהה זה אצ ד ו ב ל וקנאו בכ׳ מנה נמצא שקנה הנכרי ע ב ו  עד הי

: ם ד ו י ק ר ט י הם. ש ד ב : (נה) ע צא י ו מנים ו ד ט״ ב ע ו ה יתן ל ש מנים ו מ ו ח אל ינכה ל ג י בא ל  ו

שן י ם להתי בי טו ן ו י ר מ ת ש ו מ ת יהי רו . הפי ן ש ו ן נ ש אכלתם י : ו ׳ ו ג ו ו ) מ״כ אם בחקתי תלכ י  כו (
ו הי . שי או צי ש תו ד י ח נ פ ן מ ש י : ו ד ק ת ש ל א ש ל מ ו כ א ש שנים יפה ל ל ל ש שן ש  שיהא הי
ת למקום אחר ו צר ת האו ו כים אתם לפנ צרי ן ו ש ת י ת מלאו ו צר האו ש ו ד ת ח  הגרנות מלאו
ם המוסרה ל המעכבי י העו ש א י ר תד התחובה בשנ ן י ג) מטת. כמי י ) : ן כ ש לתו ד ח  לתת ה

פה: קו ת. בקומה ז ו ממי : קו ר ש ק ר ה יתי ר ו ו ש ש ה א ר א תצא מ ל  ש

ל הנערך ו ש י י שנ ש סכום כסף כפ ד ק ה י נותן ל י על נ ו ר ערכי עלי או ערך פל מ ו א ה כ ש ״ ) מ ז  כו (
: ׳ ו ג ך ו ׳ אז והיה ערכ ו ג ן ס׳ ו ב כ שאם הנערך הוא מ ״ ו ע  ואם הנערך הוא זכר או נקבה ו
ה ד אחת ש בה ו ה טו ד ה אחת ש י ו לא כפי שו . ו ו רע י ז פ ) ל ז ט ) : ד ו מ ע ) כן יקום. כמו כן י ד י ) 
ת ) בי מר חו ן בה ( י ע ר ו ז ה ש ד ש . על כל חלק ב ם י ר ע ר ש מ רע ח : ז ה ו ן ש ש ד ק ן ה ו י ד  רעה פ
בא שה ו י ד הקד י בל מ ו ה שנת הי ר ב ע ש . אם מ י ו ג ) אם ו ז י ) : ל ק ם ש שלם חמשי ם י י ר ר שעו  כו
שה י כן אם הקד . ו ׳ ו ג אם ו יח) ו דם: ( ר בפסוק הקו ו מ א ך הזה ה ד אז יתן כער י  זה לגאלה מ
ק ל ח מ . ש ׳ ו ג ו הכהן ו ב ל ש ח : ו ל ב ו י בא זה לגאלה אחר ה ר ו ב ז ד הג י בל ונשתהה ב ו ת הי נ ש  מ
ל ק ש ה ש ן לכל שנה ( ו י ד נ פ ל הרי סלע ו ב ו י ל ל ב ו י מ ע שנה ש ש ת ם ו ל לארבעי ק ם ש  החמשי
ל שנה כ ן ל ו י ד פנ ל יתן סלע ו ו א ג הבא ל ) ו ט ו ר ט ו ר פ ן ל ו ב ן הוא קל ו י ד ד פנ ו ע ן ו י נ ו י ד  מ״ח פנ
בל עד שנת ו ת הי נ ש מ ן השנים ש י . מנ ך כ ר ע רע מ ג נ : ו ל ב ו י ד שנת ה ים הנותרות ע  לשנ
אם לא את: >כ) ו ש על הקצבה הז מ ו ף ח סי ו תו י ש או י ד ק מ גאל. ה ל י א אם ג ט) ו י ) : ן ו י ד פ  ה
בל. : >כא) בצאתו בי ש י ד ק מ ד ה י ב ל ו ש . ל ד ו ל ע א ג : לא י ר ב ז ג . ה : ואם מכר ש י ד ק מ . ה גאל  י
א . ל ש לה׳ ד : ק ל ב ו י ד לוקחיהם ב י ת מ צאו ו ת הי ו ד ר ש א ך ש ר ד ר כ ב ז ן הג קחו מ ד הלו י  מ
ו תתחלק ה החרם הניתן לכהנים אף ז ד ש ר אלא כ ב ז ד הג י ש בדק הבית ל ד ק ה ב ל ו ש י  ש
ה שקנה ד . ש ה מקנתו ד ) ש כב ) : ו ע ב ג ו ל פ ב ו ל י רים ש ום הכפו ר שי מ ש ל אותו מ  לכהנים ש
זה ה אחו ד ש ש י ד ק מ ה מקנה ל ד ש ש י ד ק ן מ ש בי לוק י . חי י ו ג אם ו : ו ל ב ו י ד שנת ה ו ע ר י ב ח  מ
ן ו ב ש . ח ׳ ו ג ו ו ב ל ש ח ) ו כג ) : ם י ל ע ב ב ל בל אלא ש ו י ה מקנה לא תתחלק לכהנים ב ד ש  ש
: ן ו ב ש : מכסת. ח ( א ״ ש ר ה ן מ י עי ו ז ( ל פסוק ט ר לעי זה האמו ה אחו ד ש ב ו הוא כ נ ו י ד  פ



 ספר בבא בתרא המהראות ט
 זה שלוש תלים הנה אנכי לצאתי לשטן

 כייד־ט הדרך לנגדי:

 וישא בלעם את־עיניו וירא את־ישךאל שכן

 לשבטיו ותהי עליו רוח אליהים:

 מה־טיבו איהליך .יעקב משכניתיך ישראל:

 שאו את־ראיש I כל־עךת בני־ישךאל מבן

 עשרים ישנה ומעלה לבית אביתם כל־ייצא צבא

 בישראל:

 ובני פלוא אליאב:

 אלה פקודי בני ישראל שש־מאות אלף ואלף
 שבע מאות ושלשים:

 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות:

 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש

 לפי פקךיו יתן נחלתו:

 אך־בנוךל .יחלק את־האךץ לשמות מטות־

 אביתם ינחלו:

 על־פי הנוךל תחלק נחלתו בין _רב למעט:

 ןשם ו אשת עמרם יוכבד בתילןי אשר ;לךה

 איתה ללוי במצרים ותלד לעמרם אתיאהרין

 ואתימ״שה ואת מרים אחיתם:

 ובאלה ליא־היה איש מפקודי משה ןאהרין

 הכהן אשר פקדו את־בני ישראל במךבר סיני:

 כי־אמר י; להם מות ;מתו במךבר וליא־נותר

 מהם איש כי אם־כלב בךיפנה ויהושע בן־נון:

 ותקרבנה בנות צלפחד בן־חפר בן־נלעד בן־

 מכיר בן־מנשה למשפחת מנשה בן־יוסף

 ואלה שמות בניתיו מחלה ניעה וחנלה ומלכה

 ותרצה:

 ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני

 הנשיאם ובל־העךה פתח איהל־מועד לאמיר:

 אבינו מת במדבר והוא ליא־היה בתוך העדה

ד ב  כ

ד ה  כ

 כו ב

 כו ח

 כו נא

 כו ננ

 כו נד

 כו נה

 כו נו

 כו נט

 כו םד

 כו םה

 כז א

 כז ב

 כז נ

 וכל כלי פתוח אשר איךצמיד פתיל עליו טמא
 הוא:

 וכל אשר־ינע עליפני השדה בחלליחךב או
 כמת ארבעצם אךם או בקבר יטמא שבעת

 ;מים:

 ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ןנתן עליו
 מים חיים אליכלי:

 ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והז-ה
 על־האיהל ועל־כל־הכלים ועל־הנפישות אישר
 הירשם ועל־הנינע בעצם או בחלל או במת

 או בקבר:

 ואיש אשר־יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש

 ההוא מתוך הקהל כי את־מקךיש י; טמא מי

 נדה לאיזךק עליו טמא הוא:

 רביאו בני־ישךאל כל־העךה מךבר־צן בחירש

 הראשון וישב העם בקךש ותמת ישם מרים

 ותקבר ישם:

 יאםף אהרן אל־עמיו כי לא ;ביא אל־האךץ

 אישר נתתי לבני ישראל על אישר־מריתם

 את־פי למי מריבה:

 כי חשבון עיר םיחין מלך האמיךי הוא ןהוא

 נלחם במלך מואב הראשון ויקח את־כל־ארצו

 מידו עד־אןנין:

 עליכן ייאמרו המשלים באו חשבון תבנה

 ותכונן עיר סיחון:

 כייאיש ;צאה מחשבון להבה מקרית סיחין

 אכלה ער מואב בעלי במות ארנין:

 וניךם אבד חשבון עדיךיבין ונשים עדיניפח

 אש-ר עדימיךבא:

 רקומו שרי מואב ויביאו אליבלק ויאמרו מאן
 בלעם הלך עמנו:

 וייאמר אליו מלאך י; על־מה הכית אתיאתינך

 ביאור הפסוקים

 יט טו

 יט טז

 יט יז

 יט יח

 יט כ

 כ א

 כ כד

 כא כו

 כא כז

 כא כח

ל א  כ

 בב יד

 ככלב

 יד מה וירד העמלקי והכנעני היישב בהר ההוא דכום

 רכתום עד־החרמה:
 טו כ ראשית עךםיתכם חלה תרימו תרומה כתרומת

 גרן כן תרימו אתה:
 טו כד והיה אם מעיני העךה נעשתה לשננה ועשו

 כל־העךה פר בךבנןר אחד לעילה לריח ניחיח

 לי; ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר־עזים אחד
 לחטת:

 טו לב ויהיו בני־ישךאל במךבר וימצאו איש מקישיש
 עצים ביום השבת:

 טו לד ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה־יעשה לו:
 טו לח דבר אל־בני ישראל ואמית אלהם ןעשו להם
 ציצת עליכנפי בגדיהם לדירתם ונתנו על־ציצת

 הכנף פתיל תכלת:
 טז יא לכן אתה וכליעךתך הניעךים עליי; ואהרן

 מה־הוא כי תלינו תלונו עליו:
 טז טו ויחד למשה מאיד וייאמר אל־י; אל־תפן אל־

 מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי .ולא
 הרעתי את־אחד מהם:

 טז לא ויהי ככלתו לךבר את כל־הדבךם האלה

 ותבקע האךמה אשר תחתיהם:
 *ז כז ויאמרו בני ישראל אל־מ״שה לאמיר הן גרענו

 אבדנו כלנו אבדנו:
 יח יד כל־חךם בישראל לך יהיה:

 יח כו ואל־הלוים תדבר ואמרת אלהם כי־תקחו
 מאת בני־ישךאל את־המעשר אשר נתתי לכם
 מאתם בנחלתכם והרמיתם ממנו תרומת י;

 מעשר מן־המעשר:
 יח בז .ונחשב לכם תרומתכם כתן מךהנרן וכמלאה

 מן־היקב:
 יח לב ולא־תשאו עליו חטא בהרימכם את־חלבו
 ממנו ואת־קדשי בני־ישךאל לא תחללו ולא

 תמותו:

ש ד ק מ . אם נכנס ל א מ ש ה׳ ט ד ק : את מ י ו ט . ל׳ חי תחטא כ) י ) : ת מ . באהל ה ם : ש ן י ל ו ע ב  ג
: קה) רי ייה (נדה ל׳ ז י נדה. מי הז אה: מ  בלא הז

כ ״ ) מ כד ) : ר ב ד ו מתי מ ת מ ר ש ח א ם ל י ם לצאתם ממצר ת הארבעי . בשנ ל א ר ש ו בני י א ב י א) ו  כ (
: ם י ר מ תה: מריתם. ל׳ מ . ל׳ מי אסף : י ה ש ר ה׳ אל מ מ א י  ו

ל . ע ל כן ) ע ז כ ) : ו ת ו ש ר . מ ו ד י : מ ן ו ב ש ח ל ב א ר ש ב י ש י ג ו עו ן ו ת סיחו מ ח ל ר מ ח א כ ש ״ ) מ כו  בא (
ן א היה סיחו ל . ש ן ו ב ש ו ח א : ב ר ו ע ב . בלעם ו ם י ל ש מ : ה ב א ו מ ן ב ה שנלחם סיחו מ ח ל  אותה מ
: ו ר י ת ע ו ן להי ן בשם סיחו ו ב ש . ח ן נ : תבנה ותכו ו ל ל ק ר את בלעם ל כ ש ך ו הל ה ו ש ב כ ל ל כו  י
. שם אותה ב א ו ר מ הלהבה: ע ש ו א : אכלה. ה ן חו ה סי ש ב כ ש . מ ן ו ב ש ח צאה מ ש י כח) כי א ) 
ת ו מ ל ב ם ש מרי ש אכלה הכו א ׳ ה . פי ן ת ארנ ו מ י ב ל ע : ב ב א ו ל מ ׳ל ער ש ר׳ י ער ו ו נה קר  המדי
ל ו ע ת ו ו . מלכ בן ד די ן ע ו ב ש ד ח ב : א ל ו ע ת ו ו כ ל , ניר ל׳ מ ם ד ל ת ש ו ירם. מלכ נ ) ו ל ) : ן ו נ  אר
ו ר מ א ם. ל׳ שממה, כך י נשי : ו ן ו ב י ד כן אבדה מלכותם מ ם ו ש ד מ ב ן א ו ב ש ח ב ב א ו מ ה ל  שהי

: א ב ד י מ ך ל . דסמו א ב ד י ד מ ר ע ש פח: א ו ד נ ם ע י נ מו ד נפח. השי תם: ע ם או נשי ם ו י ל ש ו מ  ה

ן ט ש ך ל ר ד ך ה׳ ב א ל צב מ תי י ל ו א ר ש ל את י ך לקל ל ה ש ו כ נ ם רכב על אתו ע ל ב כ ש ״ ) מ ב ל  בב (
כ ׳ ׳ עז פ ו ״ כן היה ג ך והכה אותה בלעם ו ר ד ן מן ה תט האתו ך ה׳ ו א ל ן את מ תרא האתו ו ו  ל
ך ר ד ד ה ר . כי ח י ד ג ך לנ ר ד ט ה ר : כי י ם י מ ע ם. פ לי : רג ר ג ל מה ו ך לבלעם ע א ל מ ר ה מ א  ש
ת ש ר ד ל , ו תי להמרו א לכעסי ו ו ה ך ש ר ד ל ה מהר ע ד ו ר ח בלעם) ש ך ( ר ד ל ה ע תי ב , כי ראי י ד ג  לנ

: י טנ י להקנ ר לקנאתי ו מ ו ל י כ ד ג ך לנ ר ד ה ל ש י ב ש ׳ נטתה ב ל פי ״ ז  ח

ם. ח אלהי ו ו ר י ל : ותהי ע ן י ב ד ו ע ן מ נ אי ו ו מ צ ע ן ל כ ו ט ש ב ש ט ו ב . ראה כל ש ו י ט ב ש ן ל כ ) ש ב  בד (
ן זה י נ ו ו ן מכ נ י עקב. על שראה פתחיהם שא ך י י ו אהל ב קללם: (ה) מה ט א י ל ו ש ב ל  עלה ב

: ך תי ו י . חנ ך י ת נ כ ש ל זה: מ ו  מ

ב ם כתי י ט ב ש ל ה ר כ פ ס ט מ ר פ ר ש ח א נג) ל ) : ן ב ו א . בן ר א ו ל י פ בנ : (ח) ו ל א ב י ע ן ל י ) עי ב  כו (
ט ב ש . ל ב תרבה נחלתו ר ) ל : (נד-נו ם י ר ש ן ע ב ם מ תי לא לפחו . ו ץ ר א ה תחלק ה ל א  פסוק זה: ל
ל ר ו י ג ל פ קת החלקים איזה חלק למי היה ע חלו ב ו ן נתנו חלק ר סי ו כל בה באו ו  שהיה מר
ל ו ש ת ש . א י ו ל ה אתה ל ד ל ר י ש ט) א נ ם: ( י י ו י המנ פ . ל ו י י פקד פ : ל ש ד ק ל פי רוח ה  שהיה ע

: ן א ו כ מנ ם שנ די באלה. הפקו ) ו סד ) : ם י ר צ מ לדתה ב י י ו  ל

לא ננים ו ר לא בחטא מתלו מ ו ו מת נזקקו ל א ט ח ר ב מ ו ת ל ו באו י ה י ש פ א לא היה. ל הו ) ו ג  בז (
: ן ו ר ס ח . ל׳ מניעה ו רע ג ) י ד ) : ו מ א את אחרים ע לא החטי ת ו ו מ ד ב ו ל א ט ח ת קרח אלא ב ד ע  ב

ת ו ממנה ראשי ל כ א ת ר קודם ש מ ו ל תה כ מו מראשי י ו עיסה תר ש ו ל ת ש ת ערסתכם. כ י ש א כ) ר  טו (
צים ג בי ״ א מ ר והו ב ד מ ש ב ו ל ן ל י ל י ג : ערסתכם. שאתם ר  תלקח חלה אחת תרומה לשם ה׳
ז ״ ו ב ל ע ו ש רה ז . נעשתה עבי ה ג ג ש עשתה ל : נ ן י ר ו הסנהד י העדה. אל נ י ) מע כד ) : ש מ ו ח  ו
: ך כ ז ב ״ ו ב ד ע ו ב ע תרת ל א מו ת שהי ו ד ו ב ע ל אחת מן ה ג ע ג ו ו ש ר ו ה ן ש ו , כג ג ג י שו  ע״
זה ם באי דעי ו ו י . לא הי ו ה ל ש ע ש מה י ר י לא פ ) כ ד ל ם: ( י ט עצ ק ל ם. מ ש עצי ש ק ) מ לב ) 
ים לים התלו ל שם הפתי צת. ע לח) צי תה: ( ת במי ב ל ש ל ח מ ה ו ש ם הי דעי ו ל י ב ת א מו  מיתה י

: ן ו ז ל ע תכלת בדם ח ו ב ט צ ו ל תכלת. ח י ת : פ ף נ כ ב ת ש צי ף. על הצי צת הכנ י ל צ  בה: ע

תי לתת ו עשי ת ו ח י ל ש ל הי. הוא כי ב : ע ך הנעדים. אתך ת ד ל ע כ ה לקרח: ו ש י מ ר ב ד א) מ י  טז (
ד על ו א מ ד ל ר ע ע ט צ . נ ה ש מ ד ל ח י ה: (טו< ו קת הז ו הוא המחלו לא לנ ן ו  הכהונה לאהר
ך י ן לפנ י ב י ) מקר ו ת ד ע רת שהם (קרח ו ל מנחתם. הקטו ן א ל תפ : א ו ת ד ע ו קרח ו י  שנחלקו על
מו ו ג תר , ו ל אחד מהם נטלתי ו ש ר ו מ . לא ח ד מהם נשאתי ח ר א ו מ ה: לא ח ן אלי ר אל תפ ח  מ
עדתו תו קרח ו מו ל שאם י א ר ש י ה אמר ל ש מ כ ש ״ לא) מ ) : ת י ר ח ן ש ד מנהו ח  לא חמךא ך
: תחתיהם. תחת ׳ ו ג יהי ו כ ו ״ ז ע ו את ה׳ ו ו כי נאצו האנשים האל ע ה אז תד נ  במיתה משו

: ש ו כ ר את כל ה תבלע אותם ו , ו עדתו  קרח ו

ד מה) הא מננא ל י י לע מו הא מננא קטלת חךבא ( ו ג תר ב, ו קת קרח כתי ר מחלו ח א ) ל כז  יז (
ר ח א דמים ש ב בפסוקים הקו כדכתי תנא ( ו במו ת י מ ) והא מננא ך ל טז לא י לע  בלעת אךעא (

: ( ף ג ה אתם המיתם את עם ה׳ והיה בהם נ ש מ ל ל א ר ש ו י עדתו אמר ו קרח ו ת מ  ש
: ן ו ש א ר ר ש ע . זה מ ר ש ע מ ) את ה כו ם: ( י . לכהנ ך ר זה חרם: ל ב ר ד מ א י ל חרם. ש ) כ ד י  יה (
מה ו כל דיניה כתר ם ו לטמאי ם ו רי ם אסורה לז כ ל ר ש ש ע מת מ ו ב לכם תרומתכם. תר ש ח נ ) ו ז כ ) 
יטלת מן צהר הנ י ש ו ו ר י מת ת ו . כתר י ו ג ה ו א ל מ כ : ו ן ר ו ג ן מן ה ג ת ד י ש א לה שנקראת ר ו ד  ג
ן מ ש ה ן ו י י הגת שהי נ פ ל ר ש ו : יקב. הוא הב ת א ל מ ת נ אה ש , תבו ל ו ש י . ל׳ ב ה א ל ם: מ  היקבי
: א ט ו ח א ש ו ת מ י ר . הא אם לא ת ׳ ו ג ו ו א ש א ת ל ) ו ב ל רת קרקע: ( י א ל׳ חפ , והו כו ן לתו י רד ו  י

: ו ת ו מ ו ת ל ל ח . הא אם ת תו א תמו ל : ו ר ש ע מת מ ו מו תר י ו תר ב ב ש ו ט ה . מ ו ב  את חל

ת פ ו ג ן מ כך אם אי י ו לפ כ ו אלא מתו ב ג מאה מ ל טו ב ק ן מ י א ח. כלי חרס ש י פתו ל כל כ ) ו ו ט  יט (
י נ ל פ ) ע טז ) : ר ב ו ח . ל׳ מ ל ר טמא הוא באהל המת: פתי ו ב ו יפה בחי י לה על תו פתו ד  צמי
ר פ א . מ ר פ ע ) מ ז י ) : ב ר ח ג ב ו . בהר ל חרב ל ח עה: ב י ג א המת בנ מ ט ן שם אהל מ י א . ש ה ד ש  ה
ר מים ל האפ . ונתן ע י ל כל ים א : מים חי ע ב ו ם נ : מים חיים. לקוחים ממקו ה מ ו ד  פרה א
ו ש ל י ן ירק ש . מי ב ו ז ח) א י ) : ( ר פ א כ ה אח״ י ו תן קודם המים אל כל שי א בכלי ( ו ה  חיים ש



 המקראות
 העמים תחת כל־השמים אשר ישמעון שמעך

 וךגזו וחלו מפניך:
 ג יג ויתר הגלעד וכל־הבשן ממלכת עוג נתתי
 לחצי שבט המנשה כל חבל האןגב לכל־

 הבישן ההיא י^ךא ארץ ןפאים:
 ה כח ואתה פיה עמיד עמדי ואדבךה אליך את
 כליהמצוה והדוקים והמשפטים אשר תלמדם

 ועשו בארץ אשר אנכי ניתן להם לרשתה:
 ו ז ושננתם לבניך וךברת בם בשבתך בביתך

 ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:
 ו יח ועשית היישר והטוב בעיני יזי למען ייטב לך
 ובאת ולרשת את־האךץ הטיבה אשרינשבע יזי

 לאביתיף:
 ז נ ולא תתחתן בם בתך לא־תתן לבנו ובתו

 לא־תקח לבנך:
 ז טו והסיר יל ממך כל־חילי וכל־־מךוי מצרים הרעים
 אשר זיךעת לא ישימם בך ונתנם בכל־שינאיך:
 ז בו ולא־תביא תועבה אל־ביתך והיית חרם כמהו

 שקץ ו תישקצנו ותעב ו תתעבנו פי־דוךם הוא:
 ח י ואכלת ושבעת וברכת את־יל אליהיך על"

 הארץ הטיבה אשר נתן־לך:
 ט יט כי לנירתי מפני האף והחמה אישר קצף יזי
 עליכם להשמיד אתכם וישמע יזי אלי גם

 בפעם ההוא:
 ט כה ואתנפל לפני יזי את־ארבעים היום ןאת־
 ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי־אמר יזי

 להשמיד אתכם:
 י א בעת ההוא אמר ץ אלי פסל־לך שני־לוחית
 אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך

 ארק עץ:

 י ב ואכתיב על־הלחית את״הדברים אשר היו על־
 הלחית הראשנים אשר שברת ושמתם בארון:
 י י ואניכי עמדתי בהר כימים הראשנים ארבעים
 יום וארבעים לילה וישמע ;י אלי גם בפעם

 ההוא לא־אבה י; השחיתך:

 בבא בתרא
 שם בשנת הארבעים לצאת בני־ישךאל מארץ

 מצרים בחיךיש החמישי באחד לחדש:

 לה יב והיו לכם העדים למקלט מגיאל ולא זימות

 הרצח עד־עמדו לפני העךה למשפט:

 לה כד ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על

 המשפטים האלה:

 לה כה והצילו העךה את־הרצח מיד גאל הדם
 והשיבו אתו העךה אל־עיר מקלטו אישר־נם
 שמה ולשב בה עד־מות הכהן הגדיל אשר־

 משח אתו בשמן הקדש:

 לו ו זה הדבר אשר־צוה י; לבנות צלפחד לאמיר
 לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת

 מטה אביהם תהיינה לנשים:

 לו ז ללאיתםיב נחלה לבני ישראל ממטה אל־מטה

 כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל:

 לו ח וכל־בת ירשת נחלה ממטות בני ישךאל לאחר
 ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה למען

 יירשו בני ישראל איש נחלת אביתיו:

 לו ט ולא־תםיב נחלה ממטה למטה אחר כי־איש

 בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל:

 לו יא ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה וניעה
 בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים:

 דברים
 א לו זולתי כלב בן־יפנה הוא יראנה ולו־אתן את־

 הארץ אשר דרך־בה ולבניו .יען אשר מלא

 אחיי ץ:

 ב ט וייאמר י; אלי אל־תצר את־מואב ואל־תתגר

 בם מלחמה כי לא־אתן לך מארצו יךשה כי

 לבני־לוט נתתי את־ער ירשה:

 ב טז ויהי כאשר־תמו כל־אנישי המלחמה למות

 מקךב העם:

 ב יז וידבר ץ אלי לאמיר:

 ב כה היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על־פני

 ספר
 הנועדים על־יל בעדת־קךח כי״בחטאו מת

 ובנים לא״היו לו:

 כז ד למה לגדע שם־אבינו מתוך משפחתו כי אין

 לו בן תנה־לנו אחזה בתוך אחי אבינו:

 כז ה ולקרב משה את־משפטן לפני יזי:

 כז ז כן בנות צלפחד דברית נתין תתן להם אחזת

 נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את־נחלת

 אביהן להן:

 כז ח לאל־בני ישראל תדבר לאמיר איש כי־למות ובן

 אין לו והעברתם את־נחלתו לבתו:

 כז ט ואם־אין לו בת ונתתם את־נחלתו לאחיו:

 כז י לאם־אין לו אחים ונתתם את־נחלתו לאחי

 אביו:

 כז יא ואם־אין אחים לאביו ונתתם את־נחלתו

ש אתה ד  לשאת הקריב אליו ממשפחתו ו

 והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה

 יל את־משה:

 כז כ לנתתה מהוךך עליו למען ישמעו כל־עדת בני

 ישראל:

 כז כא ולפני אלעזר הכהן לעמיד ושאל לו במשפט

 האודים לפני יל על־פיו.יצאו ועל־פיו לביאו הוא

 לכליבנייישראל אתו לכל־העךה:

 כח ז .ונסכו ךביעת ההין לכבש האחד בקיךש הסך

 נסך שכר ליל:

 ל ב וידבר משה אל־ךאשי המטות לבני ישראל

 לאמיר זה הדבר אשר צוה יל:

 ל ג איש כי־ידיר נדר ליל או־השבע שבעה לאסיר

 אסר על־נפישו לא לחל דברו ככל־ה^א מפיו

 לעשה:

 לא כב אך את־הזהב ואת־הכםף את־הנחישת את־

 הבחל את־הבךיל ואת־העיפרת:

 לא מג ותהי מחצת העךה מךהציאן שלש־מאות אלף

 ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות:

 לג לח ולעל אהרן הכהן אל־היר ההר על־פי יל ולמת

 !פסוקים

 דברים
ל ״ י י ע ) ׳ ו ג לתי ו ו י ז ״ א כנסו ל א י ל ר ש ב ד מ ר ה ו ל ד ע ה׳ ע ב ש ם נ לי א המרג ט ר ח ח א כ ש ״ ) מ ו ל  א (

: ן ו ר ב ו ח ך בה. ז ר ר ד ש : א ( ד ר י ב ד מ  ב

ו ת מ ר ו ב ד מ ר ה ו . זה ד ה מ ח ל מ י ה ש נ ) א ז ט ה: ( נ י . שם המד : ער ב י ר ר ו ח ר ן ח ) תתגר. עני ט  ב (

ת מ ח ל ה. בעת מ ס הז ו : (כה) הי א ב צ ם ב צאי ו מעלה הי ם שנה ו י ן עשר ב ה מ ד שהי ח  כל א

: א ר ו מ ד ו ח . ל׳ פ ו חל ו ו ז ג ר : ו ל . אתחי : אחל ג ו ע ן ו חו  סי

ל ב : ח י ד ג ל י ו נ ב ו א ר ו נתתי ל י ר ע ד ו ע ל ג י הר ה חצ ן ו ו ל נחל ארנ ר ע ש ר א ע ר ע כ מ ״ ג) מ י  ג (

: ם ה ר ב א ם. היא אותה שנתתי ל ץ רפאי ר קרא א א י ו ה : ה ת ו כ ל מ כל ה . הי ב ג  האר

ל ב כם א ו לכם לאהלי ב ו ל ש א ר ש י ר ל מ א י ה ש ש מ ר ל מ ב שה׳ א רה כתי ר מתן תו ח א כח) ל  ה (

: ל א ר ש י י . לבנ ם ד מ ל ר ת ש : א ׳ ו ג  ואתה ו

ם ך לגמג י ר ר לא תהא צ ב ך אדם ד ל א ש ם י א ך ש י פ ם ב י ד ד ו ח רה מ י תו ר ב ו ד הי ) ושננתם. שי ז  ו (

א יהא ל ת בם. ש ר ב ד : ו ם י ד י מ ל ת ו ה . אל ך י : לבנ ן ו נ ו ותתנ מ ו ג ר ת , ו ד ו מי ר ל ו מ ו אלא א  ב
ו . ז ב ו הט ר ו ש י ח) ה י מה: ( ן קי מ ז ב ה ו ב י כ מן ש ז . ב ך מ ו ק ב ך ו ב כ ש ב ך אלא בם: ו ר ו ב קר ד  עי

: ן י ד ת ה ר ו ש ה לפנים מ ר ש  פ

: ס ו א י . מ ץ ק : ש ז ״ ו ב עבה. ע ) תו כו ) : י ״ א ב ת ש מו ע או ב ש ) בם. עם ה ג  ז (

י ל עליהם לפנ ן התפל לכ ל ו ו העג ש ת התורה ע ל ב ק ף מ׳ יום מ ו ס ב ר ש מ ה א ש מ כ ש ״ ט) מ י  ט (

: ל ג ה ע ש ע ל על מ ל פ ת ה . נפלתי על פני ארצה בתפלה, ל פל אתנ : (כה) ו י ת ד ח . פ גרתי : י  ה׳

ן ו ר ך א ת ל י ש ע : ו ( ת חו ו ה הל ש ר מ ב ן ש כ ל ש ל ( ו העג ש ע ש ף מ׳ יום מ ו ס א. ל  י (א-ב) בעת ההו

ן כ ש מ ה ה ש ע נ ת שם עד ש חו ו ו הל הי ד מן ההר ו ר ת ש ת) כ ו י ת (השנ חו ו ו הל כ ם בתו י ש ת . ש ץ  ע

ת ו ח ו י ל ר ב ש ה ו מ ח ל מ צא עמהם ל ו ה י ל אלא זהו שהי א ל צ ה ב ש ע ן ש ו לא זהו האר  ו
. ם י נ ש א ר ם ה מי : כי ת ו י נ ש ת ה חו ו ל ל ב ק י בהר. ל ת ד מ כי ע אנ ) ו י ) : ו נחים ב ת) מו ו נ הראשו ) 

ל להם: ח ל מ ו העג ש ע אף ש . ו ׳ ו ג : לא אבה ו ת ו נ ו ש א ר ת ה חו ו ל ל  ש

ר  ביאו

ן : כ ה ש ר ה׳ אל מ מ א י כ ו ״ ) מ ז ) : ם ו ל ת כ ו ע ב ו ו ת ו בן לא הי . הא אם היה ל ו בן ן ל  כי אי
יה ה קרו ח פ ש ן מ אי . ו ו ת ח פ ש מ : מ ו ב ו ר ק . ל ו ר א ש א) ל י ) : ו ע ב ד דברת. יפה ת ח פ ל  בנות צ
ע ש ו ה ה קח לך את י ש אמר ה׳ אל מ י כ ו ״ כ) מ ש אתה. הנחלה: ( ר י : ו ב א ת ה ח פ ש  אלא מ
ו ן ב י ו נוהג הי . שי ׳ ו ג ו ו ע מ ש ן י ע מ ם: ל י ר פנ ו ן ע רו . זהו קי ו י ך על ד ו ה : ונתתה מ ׳ ו ג ן ו ו  בן נ
ל . ש ו י ל פ : ע ה מ ח ל מ ך לצאת ל ר ט צ י ש . כ ל לו א ש : (כא) ו ך ן ב י הג ו ך שנ ר ד יראה כ ד ו ו ב  כ

: ן י ר ל העדה. סנהד כ : ו ר ז ע ל  א
: ר כ ש מ . יין ה ר כ : נסך ש בח יתנסכו ש הסך. על המז ד ק : ב ד י לת התמ ל עו ן ש י . י נסכו ) ו ז  כח (
א אעשה ל כל או ש א או ל י קונם ש ר הרי על מ ו א ) נדר. ה ג ם: ( אי שי ת. הנ י המטו ש א ) ר ב  ל (
עשה א י ו ל ר ב ל ד חל ו לא י מ . כ ו ל דבר ח א י : ל תר ר את המו ר אסר. לאסו ס א : ל י נ ו ל ר פ ב  ד

: ן י ל ו ו ח י ר ב  ד

ש בכלים מ ת ש ה ל ן אתם מ י ט ע ו מ ט, מ עו ך את הזהב. ל׳ מי ם: א י י כל ל עו י ת ג כב) הלכו  לא (
: ת כ ת ן מ . מי ל י ת: בד ו ל י ב ר נ סו ת אי ע י ל ב ו מ ר ה ט י ד ש ת המת ע א מ ו ט ר טהרתן מ ח א ו ל ל י  אפ
ו ק ל ח י ה ש ש מ ו צוה ה׳ ל ר ז ח ש כ ן ו י ד מד ג ה נ מ ח ל מ ו ל כ י הל ״ נ ב כ ש ״ ) מ מג ) : ר ב  עפרת. א

: ׳ ו ג כ ותהי ו ״ ז ע ו לכל העדה ו י חצ שי המלחמה ו ו לאנ י ל חצ ל ש  ה
: ם ש ג הנסים ל ג ו ש ם ב צחי ן את הרו כ ת בתו ט ל ו ק . ש ט ל ק מ : ל ט ל ק מ י ה ש ער ם. ש ) הערי ב י  לה (
ת. אף אם מו א י ל : ו ו ג צח להר ף אחרי הרו ד ו ר ב לנרצח ו ו א קר ו ה ל הדם ש א ו י ג . מפנ ל א ג  מ
ג ג ו ד ואם ש י ז ג או מ ג ו צח היה ש ר אם הרו ר ב ם האלה. ל י ט פ ש מ ל ה : (כד-כה) ע ד י ז מ ו ב ג  הר
ו ח ש ר מ ש א א . מקרא קצר הו ש ד ק ן ה מ ש ח אתו ב ש ר מ ש : א ר ג ו העדה ו ל י הצ  היה אז ו

: ש ד ק ן ה מ ש תו ב ח או ש ו מ  ה

ו תי ו ד לבנ ח פ ל ה שה׳ צוה לתת נחלת צ ש מ ו ל ר מ ט מנשה א ב ש ת מ ו י האב ש א ר ו-ט) מ״כ ש  לו (
ה ש ר ו י בנה י ר ה ט מנשה ש ב רע מנחלת ש ג ט אחר י ב י ש ם לבנ ו לנשי ן יהי ה ש כ ) ו ז ל כ לעי ) 
ה ש ן אמר מ כ ל ת ו ר ז ו ה אינה ח ש ו ר י ה ר ש ז נו חו ל אי ב ו י אף ב ו ו י ט אב ב ל ש ן מתיחס ע הב  ו

: ה י ב א א היה בן ל ל ת נחלה. ש ש ר ל בת י כ : ו ׳ ו ג ר ו ב ד ל זה ה א ר ש י  ל



 ספר בבא בתרא המקראות יא
 וזה יהיה משפט הכיהנים מאת העם מאת
 זיכחי הזבח אם־שור אם־שה ונתן לכהן הזרע

 והלחלים והכןבה:

 לא־ימצא בך מעביר בנו־ובתו באש קסם
 קסמים מעונן ומנחש ומכשף:

 תכין לך הךךך ושלשת את־נבול אןצף אשר
 לנחילך יזי אליהיך והיה לנום שטה בל־רצח:

 פן־ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי.יחם לבבו
 והשינו כי״יךבה הדרך והכהו נפש ולו אין
 מישפט־מות כי לא־שנא הוא לו מתמול

 שלשום:

 לא־זיקום עד אחד באיש לכל־עוין ולכל־חטאת
 בכל־חטא אשר .יחטא על־פיו שני עךים או

 על־פי שלשה־עךים לקום דבר:

 ועמדו שני־האנשים אשר־להם הריב לפני יל
 לפני הכיהנים והשפטים אשר יהיו בימים

 ההם:

 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובעךת
 הרע מקךבף:

 והיה העיר הקריבה אל־החלל ולקחו זקני העיר
 ההוא עגלת בקר אשר לא־עבד בה אישר

 לא־משכה בעל:

 כי״תהלי[ לאיש שתי נשים האחת אהובה
 והאחת שנואה רלדו־לו בנים האהובה

 והשנואה והיה הבן הבכיר לשניאה:

 והלה ביום הנחילו את־בניו את אשר־יהלה לו
 לא יוכל לבכר את־בן־האהובה על־פני בך

 השנואה הבכיר:

 כי את־הבכיר בךהשנואה לכד לתת לו פי
 ישנים בכל אישר־ימצא לו כי־הוא ראשית אינו

 לו משפט הבכיךה:

 כי־יהלה לאיש בן סורר ומורה איננו ישמע
 בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע

 אליהם:

 יד כג ואכלת לפניו ץ אלהיך במקום אשר־יבחר יח ג

 לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ןיצהךך

 ובכרת בקךך לצאנך למען תלמד לידאה את״יל

 אלהיך כל־הימים: יח י

i t טו ב וזה ךבר השמטה שמוט כל־בעל משה 

 אשר לשה ברעהו לא־יגש את־ךעהו ואת־אחיו יט ג
 כי־קךא שמטה ליי:

T יט ו 1 W טו ז כי־יהלה בך אביון מאחד אחיך באחי 
 בארצך אישרייל אלהיך ניתן לך לא תאמץ
 את־לבבך ולא תקפיץ אתילדך מאחיך האביון:

 טו ח כי־פתיח תפתח את־לךך לו והעבט תעביטנו

 די מחסרו אשר לחסר לר יט טו

 טו ט השטר לך פךיהלה ךבר עם־לבבך בללעל
 לאמיר קחנה שנת־השבע שנת השמטה ודעה

 עינך באחיך האביון ולא תתן לו!דןךא עליך יט יז
 אל־יל והיה בך חטא:

 טו י נתון תתן לו ולא־ירע לבבך בתתך לו כי

 בגללו הדבר הזה יברכך יל אלהיך בכל־ יט יט

 מעשך ובכל משלח לדך:

 טו יב כי־ימבר לך אחיך העברי או העבריה ועבךך כא ג
 שש ישנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי

 מעמך:

 טו יט כל־הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר כא טו
 תקדיש ליזי אלהיך לא תעביד בבכיר שורך ללא

 תניז בכור צאנך:

 טז יט לא־תטה משפט לא תכיר פנים ללא־תקח כא טז

 שיחד כי השידוד יעור עיני חכמים ויסלף דברי

 צדיקם:

 יז טו שום תשים עליך מלך אשר יבחר יזי אלהיך כא יז
 בו מקךב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל

 לתת עליך איש נכךי אשר לא־אחיך הוא:

 יז כ לבלתי רום־לבבו מאחיו ולבלתי סור מן־ כא יח
 המצוה למין ושמיאול למען לאךיך למים על־

 ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל:

 ביאור הפםומים

י הארץ אשר אתה בא־שמה לךשתה לא א י 3  י

 ?ארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר
 תזרע את־זךעך והשקית ברגלך כנן הירק:

 יא יא והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ
 הדים ובקעת למטר השמים תשתה־מים:

 יא יט ולמךתם אתם את־בניכם לדבר בם בשבתך
 בביתך יבלכהך בדרך ובשכבך ובקומך:

 יא כא למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האךמה אשר
 נשבע יל לאביתיכם לתת להם כימי השמים

 על״הארץ:
 יא כד כל־המקום אשר תז־דך כףירנלכם בו לכם
 יהלה מן־המךבר והלבנון מן־הנהר נהר־פרת

 ועד הלם האחרון יחלה גבלכם:
 יא לא כי אתם עברים את־הירדן לביא לרשת את־
 הארץ אשר־יל אלהיכם ניתן לכם וירשתם

 איתה וישבתם־בה:
 יב יא והיה המקום אשר־יבחר י; אלהיכם בו לשכן
̂זמו שם שמה תביאו את כל־אשר אנכי ' 
 ?ןצוה אתכם עולתיכם חבחיכם מעשריתיכם
 ותרמת .ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו

 ליל:

 יב r לאיתוכל לאכיל בישעךיך מעשר דגנך ותיו^זך
 ויצהרך ובכרת בקךך וצאנך .וכל־נךךיך אישר

 תדיר ונדביתיך ותרומת דיךך:
 יב כא כי־יךחק ממך המקום אשר יבחר יל אלהיך
 לשום שמו שם וזבחת מבקךך ומצאנך אשר
 נתן יזי לך כאשר צויתך ואכלת בשעךיך בכל

 אות נפשך:

ץאו אנשים בני־בללעל מקרבך ולדיחו את־  יג יד ז
י עדם לאמיר נלכה ונעבךה אלהים ב ^ 

 אחרים אשר לא־יךעתם:
 יג טז הכה תכה את־ישבי העיר ההוא לפי־חךב
 החרם אתה ואת־כל־אשר־בה ואת־בהמתה

 לפי־חךב:
 יד א בנים אתם ליל אלהיכם לא תתנח־ו ולא־

 תשימי קרחה בין עיניכם למת:

: ו בת י נ ג ן ב י ו בית ד ה ו ר כ מ י אחרים ש . ע״ ך ר ל כ מ י י ) כ ב י ) : ו ת ט מ ש ה מ ט מ ש ה  ש

. ד ח א תקח ש ל : ו ה ז קשה ל ך לזה ו ן ר י י ת לא יהא הד ו ת הטענ ע ש ר פנים. אף ב י ) לא תכ ט י ) 

ו ב ב א יטה את ל ל ר ש ש פ ו אי א ד ממנ ח ו ל ש ב ק ש . מ ד ו ע ד י ח ש : כי ה ק ד ט צ ו פ ש ו ל ל י פ  א

: ת מ י א ט פ ש ם מ דקי קם. דברים המצו י י צד ר ב : ד ל ק ל ק מ . ו ף סל י : ו ו ת ו כ ז ך ב פ ה  ל

: ב י ת ך כ ל ת מ ש ר פ כ) ב ) 

. מן הפרק ע ר ו הכהנים מאת העם: הז קבל ר י ש ת העם. החלקים א א ט הכהנים מ פ ש ) מ ג ) 
. היא ש א בתו ב ו ו ר בנ י ב ע ) מ י ) : ן ו ש ל ם. הלחי עם ה י : הלחי ד י ל ה ף ש ד כ בה ע ל ארכו  ש
ם. זה הם: קסם קסמי ן שתי י ו ב ר י ב ע מ ן ו א כ מ ן ו ש מכא ת א ו ר ו ד ה מ ש ו ך ע ל ו מ ת ה ד ו ב  ע
ם עונה י ר מ ו א ת ש ו נ ו נותני עו א אל . רע״ ן נ ו : מע ך ל ר אם אלך אם לא א מ ו א ו ו ל ק מ תז ב  האו
ך ר ד קו ב י הפסי ב ו צ י פ . פתו נפלה מ ש ח נ : מ ם י מ ע י ה חז ו או ל ׳א א ל וחכ׳ ת יפה להתחי י נ ו  פל

: ו ד י פל מ ו נ ל ק  מ

ט ל ק ט מ ל ק . מ ך ר ד ך ה ן ל י : תכ ( ט ל ק י מ לער ך ( צ ר ך א ך בתו ל ל י ד ב ש ערים ת ל כ ש ״ ) מ ג ) 
ר י ד הע ל ע ו ב ג ת ה ל ח ת הא מ . שי ך צ ר ל א ו ב ת את ג ש ל ש ם: ו ת דרכי ש ר ל פ ב ע  היה כתו
ן כ ת ו י ש י ל ש ה ל י כן משנ יה ו ד השנ ש ממנה ע י ך ש ל ה ר מ ו ע י ש ט כ ל ק ר מ ל עי נה ש  הראשו
ך ן ל י ר להכ מ ו ך אני א כ . ל ׳ ו ג ף ו ד ר ן י ) פ ו ) : ל א ר ש ץ י ר ל א י ש ל השנ ו ב ד ג ת ע י ש י ל ש  מן ה
ו לא ת ו ד ל ע ש ע ענ ו נ ר י ת חב ו ל חטאת. להי כ ל ן ו ו ל ע כ ) ל ו ט ם: ( י ב ט ר ל ק י מ ער ך ו ר ד  ה
ו ל ב. א י ר להם הר ש : א ר ב ד ב מ ם הכתו ם. בעדי י האנשי ) שנ ז י ) : ן ו מ ש מ נ ו לא ע ף ו ו ש ג נ ו  ע

: ב ש ר ח ש א ר זמם. כ ש א : כ ר ק י ש ד ע . ל ו ט) ל י ) : ן י ד י ה  בעל

ר ש : א ה ל ג ע ו את ה פ ר ע . ו י ו ג ו ו ח ק ל : ו ע מי הכהו ד ו לא נ ג ו ו ) הר ל ל ח מצא ( כ כי י ״ ) מ ג ) 
: בה ן האהו ב רה ל ו ר הבכ י ב ע י . ש ר כ ב ל ל כ ו א י ) ל ז ט ) : ה ד ו ב ו בה ע ש א ע ל ד בה. ש ב א ע  ל
י ר ב ד ב ב ר ס . מ ה ר ו מ : ו ך ר ד ן ה . סר מ ר ר ו ח) פ י ) : ו ח ו . כ ם: אנו י אחי ד שנ ג ם. כנ י י שנ ) פ ז י ) 

: ו ת ן או מלקי י ג׳ ו ו בפנ ן ב י . מתר ו אתו סר י : ו ם י ר מ ן מ ו ש , ל ו  אבי

ץ ר א ץ ( ר א ת ה׳ כי ה ו צ ר מ ו מ ש יבים ל . טעם אחר שאתם חי ׳ ו ג p ו א י-יא) כי ה ) 
. ך ל ג ר ת ב י ק ש ה : ו ד י מ ו עליה ת נ ם ה׳ עי ו ש ך ל ר ו ש לה צ ם רק י ץ מצרי ר א ) איננה כ ל א ר ש  י
ן ג : כ ם י מ ש ר מן ה ט מ כה ל י צרי ל א״ ב , א ך י ל ס ברג לו י א מים מנ י ם היית מב ץ מצרי ר א  ב
. ו ב ר ן י ע מ כא) ל ) : ל ו ז ״ י י ) ע ט י ) : ף ת כ ב ל ו ג ר תו ב ן או י ק ש מ ם ו ו בגשמי ן די ל י א  הירק. ש

: ת ו צ מ ו את ה ר מ ש . אם ת ׳ ו ג ם ו ל המקו ) כ כד ) : ו ב ר ו לא י א ו ואם ל ב ר ו כן י ש ע  אם ת
: ה ב ו ל ח ם ש י מ ל כם. ש בחי : ז ם י ל ש ו ר י רה ב ם. בנו לכם בית הבחי א) והיה המקו י ) 
ו ל דכם. א תרמת י : ו ה מ ו ח ל לפנים מן ה ו כ א י ל ר שנ ש ע מ ר בהמה ו ש ע . מ ם כ י ת ר ש ע  מ
ו מן א י ב י כם. ש דרי ר נ ח ב : מ ך ד י ו ד) ולקח הכהן הטנא מ ן כ לקמ ר בהם ( מ א נ רים, ש  הבכו
י ר שנ ש ע . זה מ ׳ ו ג ר ו ש ע : מ ם י ל ש ו ר ת י מ ו ח ץ ל ו ל ח א ר ש י י ר . בע ך י ר ע ש ) ב ז י ) : ר ח ב ו מ  ה
ם. ך המקו מ : כי ירחק מ ׳ ו ג ר ו ש ל ב ו כ א ך ל ש פ כ כי תאוה נ ״ כא) מ ) : ן מ ש ן ו י ן י ג ד  הניתנת מ
: ת ו א : אות. ת ם כ מ ך ע ל ו ן ה כ ש מ ה ו ש י ש כ ו ע מ ל יום כ כ ם ב ת שלמי ו ש ע ל א ו ו ב כל ל לא תו  ו
ו ק ר פ ל ש ו י ע . בל על י : בל ׳ ו ג ך ו י ע באחת ער מ ש כ כי ת ״ מ ב, ו ר הנדחת כתי ת עי ש ר פ ) ב ד י ) 

: ם ו ק ל מ ו ש ל ו  ע

י פ ן ל י ש ו ם ע י י ר ך שהאמו ר ד ל מת כ ם ע כ ר ש ב ט ב ר ש דה ו י ד ו ג . לא תתנ ו ד ד א) לא תתג ) 
ת ט י ר ם: קרחה. מ רחי מקו ם ו י ד ו ד א ג ל ת נאים ו ו ן להי י י ל מקום ואתם ראו ו ש י  שאתם בנ
ר ש ע י אבל מ ר שנ ש ע . זה מ ׳ ו ג ר ו ש ע ) מ כג ) : ( ח צ מ ה ת ( ח ד פ ל ה צ ניכם. א ן עי י : ב ר ע  ש
ר תלך אל מקום ש א . כי כ ׳ ו ג ד ו מ ל ן ת ע מ ם: ל ל מקו כ תו ב ם או כלי או ם ו י ו ן נותן לל ו ש א  ר

: ך ו ד מ ל ש י ד ק מ  ה

ל . כ ו ד ה י ש ל מ ע ל ב ט כ ו מ : ש ה ב י ז . ל׳ ע ה ט מ : ש ה ט מ ה ש ש ע ע שנים ת ב ץ ש ק כ מ ״ ) מ ב ) 
: ן ו מ מ ו ה תן ל ד ה׳ שנ ו ב כ . ל : לה׳ ו ה ע ץ את ר ח ל ) י ש ו ג י לא ( ו ו ד ט י י מ ש ו י ר י ב ח  הנושה ב
: ר ו . תסג ץ פ ק ק: ת ז . ל׳ חו ץ מ א : ת ר ב ל ד כ ב ל א א ת ו ה ן ש ו י ל׳ אב י ו ל מענ . ד ן ו י ) אב ז ) 
. ו ר ס ח י מ : ד ה א ו ל ה ו ב , אם לא רצה במתנה תן ל ן ו כ ש מ . ל׳ הלואה ו ו טנ י ט תעב ב ע ה ח) ו ) 
ם ו ש ו מ ה ל . לא תלו א תתן לו ל : ו ד ג י ן י י . עי על י ) בל ט ) : ו ר י ש ע ה ה ל ו ו אי אתה מצ  ו



 המקראות
 אישר־נתתה לי ;י והנחתו לפני ץ אליהיך

 והשתחוית לפני יל אליהיך:
 כו טו השקיפה ממעון קךשך מךהשמים וברך את
 עטף את־ישךאל ואת האךמה אישר נתתה לנו
 באשר נשבעת לאביתינו ארץ זבת חלב ודבש:
 כח יב יפתח יל ו לך את־אוצרו הטוב את־השמים

 לתת מטר־ארצך בעתו ולברך את כל־מעשה
 זיךך והלוית גרים רבים ואתה לא תלוה:

 כח םה ובנוים ההם לא תרגיע וליא־יהיה מנוח לכף׳

 רגלך ונתן ;י לך שם לב רגז וכליון עינים

 ודאבון נפיש:
 ל כ לאהבה את־יל אליהיך לשמע בקילו ולךבקה־בו
 כי הוא חייך יארך למיך לשבת על־האךמה
 אישר נשבע ;י לאביתיך לאבךהם ליצחק

 וליעקב לתת להם:
 לא טז וייאמר ;י אל־משה הנך ישכב עם־אביתיך וקם
 העם הזה הנה I אחרי I אלהי נכר־האךץ אישר

 הוא באישמה בקרבו יעזבני והפר את־בריתי
 אשר כרתי אתו:

 לא כב ויכתיב משה את־הישיךה הזאת ביום ההוא
 וילמךה אתיבני ישךאל:

 לא כו לקח את םפר התוךה הזה ושמתם אתו מצד
 ארון בףת־יל אלהיכם והלהישם בך לעד:

 לב ב לעריף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם
 עלי־ךישא וכרביבים עלייעשב:

 לב יד חמאת בקר וחלב צאן עם־חלב כרים ואילים

 בנייבשן ועתוךים עםיחלב כליות חטה וךם־

 ענב תשתהיחמר:
 לב לד הליא־הוא כמם עמךי חתום באוצריתי:

 לג ב וייאמר יי מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע

 בבא בתרא
 יבמתו השעךה אליהזקנים ואמרה מאן יבמי

 להקים לאחיו שם בישראל לא אבה .יבמי:

 כה יג לאייהלה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה:

 כה יד ליאייהלה לך בביתך איפה ואיפה גדולה

 וקטנה:

 כה טו אבן שלמה וצדק יהיהילך איפה שלמה וצדק
 יהיה־לך למען.יאריכו למיך על האךמה אשר

 י; אליהיך ניתן לך:

 כה טז כי תועבת ץ אליהיך כליעישה אלה כיל עשה

 ?יל:

 כה יט והלה בהניח י; אליהיך I לך מכליאייביך מסביב
 באי״ ן אשר־״ אליהיך ניתן לך נחלה לרשתה
 תמחה את־זכר עמלק מתחת השמים לא

 תשכח:
 כו ב ולקחת מראשית ו כל־פף האךמה אשר תביא
 מארצך אשר י; אליהיך ניתן לך ושמת בטנא
 והלכת אל־המקום אשר יבחר י; אליהיך לשכן

 שמו ישם:

 כו ג ובאת אליהכיהן אישר יהיה בלמים ההם
 ואמרת אליו הגךתי היום ליל אליהיך כי־באתי
 אל־הארץ אשר נישבע יל לאבותינו לתת לנו:

 כו ה וענית ואמרת לפני ו יזי אליהיך ארמי איבד אבי
 וירד מצרימה ולגר שם במתי מעט ויהי־שם

 לגוי גדול עצום ורב:

 כו ו ולרעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עביךה
 קשה:

ד חזקה ומריע נטולה  כו ח ויוצאנו יל ממצרים מ

 ובמיךא גדיל ובאיתות ובמפתים:

 כו י ועתה הנה הבאתי אתיךאשית פרי האדמה

 יב ספר
 ככ ט לא־תזךע כרמך כלאים פךתקךש המלאה

 הזרע אישר תזךע ותבואת הכרם:
 ככ י ליא־תחרש בשור־ובחמיר לחדר

 ככ מ בי בשךה מצאה צעקה הנערה הנער
 המאיךשה ואין מושיע לה:

 כג יח לא־תהלה קדשה מבנות ישראל ולא־יהלה

 קךש מבני ישראל:
 כג כד מוצא שפתיך תישמר ועשית כאשר נדרת ליל

 אליהיך נךבה אישר דברת בפיך:
 בד א כיייקה איש אשה ובעלה והיה אם־ליא
 תמצא״חן בעיניו כי־מצא בה ערות דבר וכתב

 לה םפר כריתת לנתן בידה ושלחה מביתו:
ד יא בחוץ תעמיד והאיש אשר אתה נישה בו יוציא  כ

 אליך אתיהעמט החוצה:
ד ינ השב תשיב לו אתיהעבוט כבוא השמש ושכב  כ

 בשלמתו וברכך ולך תהיה צךקה לפני יל

 אלהיך:

 כד טז לאייומתו אבות עליבנים ובנים לאייומתו
 עליאבות איש בחטאו יומתו:

 בד יט כי תקציר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה
 לא תשוב לקחתו לגר ללתום ולאלמנה יהלה

 למען יברכך יל אליהיך בכל מעשה יךיף:
 כה ב והיה אם־בן הכוה הרשע והפילו השפט

 והכהו לפניו כדי רשעתו במספר:
 כה ה מיישבו אחים לחךו ומת אחד מהם ובן אין־לו
 לא־תהיה אשת־המת החוצה לאייש זר יבמה

 לבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:
 כה ו והלה הבכור אישר תלד לקום עלישם אחיו

 המת וליאיימחה שמו מישראל:
 כה ז ואםיליא לחפיץ האיש לקחת את־יבמתו ועלתה

 ביאור הפסוקים

: ה ג א ד ן ו ו ב צ . ל׳ ע ן ו ב א ד : ו א ו ב לא ת ה ו ע ו ש ת ניס. מצפה ל ן עי ו י ל כ : ו ד ר . לב ח ז ג  ר
: ך ע ר ז ן תחיה אתה ו ע מ ים ל ת בחי ר ח ב כ ו כ) מ״  ל (

א. ום ההו : בי ( ב לקמן ל ו ( נ י רת האז ה הזאת. שי ר י ש כב) ה ) : ץ ר א י ה י ו . ג ץ ר א ) נכר ה ז ט  לא (
: ר ו מ ש ר ו כו ו ז : לקח. כמ ת הי ן ברי ו י אר א ש ו ים נ ה את הלו ש ו מ צ י כ ו ״ ) מ כו ) : ת מ  ביום ש
נח ם היה מו ש ץ ו ו ח ב ן מ ו ט מן האר ל ו ״א דף היה ב ל י ״ ז ת הי. נחלקו בו ח ן ברי ו ד אר צ  מ
ל תי בם בתוכה ע י ז שהתר ״ ו ב ו ע ד ב ע י ש . כ ד ע : ל ן ו ר א ך ה ת היה מונח בתו חו ו ד הל צ ״א מ י  ו

תם: ת או ו א צ ו מ  כל ה

ף לקחי (ל׳ טי ) י ף ער י לם כן ( א חיים לעו ר הזה שהו ט מ . כ ר לקחי ט מ ף כ ר ע ) י ב י (  ל
ו ש ב ר י ט מ ה י ש פ ם בו ל ל שמחי כ ה . ש ל כטל ז : ת ם ל ו ע א חיים ל א התורה שהי ו ה ) ש ד ו מ י  ל
ן את קי ת מחז חו ו . ל׳ רוח סערה, מה הר ם ר י ע ש ם: כ לכי דרכי ן הו ו ת כג ו י  עצבים לבר
ץ מכוסה ר א ת ה פ י ט . ע א ש : ד ן ה י ד מ ו ן את ל י ל ד י תורה מג ר ב ן אותם אף ד י ל ד ג מ ם ו  העשבי
: ב ש י ע ו קרו מ צ ע ן ל מי ן ו כל מי ב ו ש י ע . קלח אחד קרו ב ש : ע ר ט פי מ ם. טי בי כרבי רק: ו י  ב
י ב ל ג ע ן הנקלט מ מ ו ת בקר. הוא ש א מ : ח י ״ א ל ב א ר ש י ה ה׳ ל ש ו ע ת ש ו ב ו ט ב ה ש ו ) ח ד י ) 
ם. י ד : עתו ו ם הי י שמנ . שם מקום ו ן ש : בני ב ם י ש ב : כרים. כ ן א ל צ ב ש ל . ח ן ב צא ל ח : ו ב ל ח  ה
ם ענב. תהא שותה ד : ו א י ל ו ן ככ גסי ת ו ו י ב כל ל ח ים כ ת חטה. חטים שמנ ו י ם: כל כרי  עזים ז
רים הם . כסבו י ד מ א כמס ע א הו ל ) ה ד ל ) : י מ ר ן א ו ש ל ין ב . י : חמר ב ו ש עם יין ח טו  ענב ו

: י נ ם לפ י ר ו מ ש לם גנוזים ו הם הרעים כו י מעשי ת ח כ ש ל ש א ר ש  י

רה: ו לקבלת התו א ב ש ל כ א ר ש י בא. יצא לקראת י נ : מסי תתו ך למי ה סמו ש . מ ר מ א י ) ו ב  לג (
ך ל ה . ש ן ר פאר ה ע מ י פ ו : ה ו צ לא ר ו את התורה ו ל ב ק י ו ש ש י ע ח לבנ ת פ . ש ו מ ר ל י ע ש רח מ ז  ו
ת ו ב ב ו מקצת ר מ ע . ו ש ד ת ק ב ב ר : מ ל א ר ש י : ואתה. ל ו צ לא ר ה ו ו קבל ל שי א ע מ ש י י  לבנ
ש לבנה ונתן להם בי א ה על ג ר ו ח ש ש א ו ב י ז לפנ א ש דת. שהיתה כתובה מ : א ש ד י ק  מלאכ
ל אחד כ ם ש י ט ב ש ב את ה ב ם. גם חבה יתירה ח ב עמי ב ף ח ג) א ) : ו נ מי ד י ת כתב י חו ו  בל
. והם ך ל ג ר ו ל : והם תכ ות אתו ז ו נ ת הצדיקים ג ו ש פ . נ ך ד י ו ב י ש ד ל ק י עם: כ ד קרו ח א  ו
א ש : י י נ ך בסי ל ג ר ך תחתית ההר ל ) לתו ן (ל׳ תוך, נכנסו מ צ כו ע י תו ים לכך שהר י  ראו
ר ש ) תורה. א ד ) : הם) ר אלי ב ד ת מ י , מה שהי ך מדברתי רתך ( ל תו ו ו עליהם ע א ש . נ ך י ת ר ב ד  מ
. ה׳ מכסה ו י ף על פ בנה: (יב< ח לא נעז נוה ו ה היא לקהלת יעקב אחז ש ו ר ה י ש ו מ  צוה לנ
ם לא שרתה שכינה במקום אחר י של ו ר ה י בחר לם משנ ם. לעו ו ל הי : כ ו י ל ן ע י מג תו ו  או
: י ו נ ש ב ד ק מ ו היה בית ה צ בה אר ו . בג ן כ ו ש י ן כתפ י ב : ו ( א ן הי מי י ם בחלק בנ שלי ו ר י ו ) 
ר ו ש ו קשה כ ח כ . ש ו ר ו : ש ן ו שע בן נ הו ם והוא י י וצא מאפר ך הי ל לה, מ דו . ל׳ ג ר ) בכו ז י ) 
ת ו נאו י ן קרנ אי ר כחו קשה ו ו . ש ו י י ראם קרנ : וקרנ ו ן ל . נתו ו ר ל ד ם: ה י ש כמה מלכ ו ב כ  ל

ן ו ח כג ב ש ן ל ר הנתעב על האדם בי ב . כל ד ש ד ק ן ת : פ ן צ ר ח ה ו ר ו ע ש ם. חטה ו ט) כלאי ) 
ע ר ז ה ת ש ספו תו י ו ו ל : המלאה. זה מי ש ד ן ק ו ש ו ל פל ב ו ר נ סו ן אי ו נאי כג ן לג ש בי ד ק  ה
ם ל ו ע ב י מינים ש ן לכל שנ י , הוא הד מו לא תרדי ו ג . תר בחמר ר ו ו ש ש ב ר ח ) לא ת י ) : ף י ס ו  מ
ן רק י ג ר ו ה ב ש רסה כתי ) במאנס נערה מאו כז ) : א ש לכת מ חד בהו ן להנהיגם י י א הד  והו

תה: על ולא או ו  הב

ר ב ג ל ל א ר ש ו לא תהי אתתא מבנת י מ ו ג תר נות, ו ת לז מנ ו מז ת ו ש ד ו ק . מופקרת, מ ה ש ד יח) ק ) 
: א מ י אתתא א ״ נ ב בךא מ לא יסב ג ו ו מ ו ג תר ר, ו כו ב ז כ ש מ ן ל מ ו ז . מ ש ד : ק ד ב  ע

. ) לו ג י ) : ן ו כ ש מ . ה ט ו ב ע : ה ן ו כ ש מ א אל בית הלוה ליקח ה בו ה לא י ו כ שהמל ״ יא) מ ) 

. ך כ בר : ו ר ק ו ב רהו ב י ת יום הוא החז . אם כסות לילה הוא ואם כסו ש מ ש א ה ו ב ה: כ ו  להל
ת ו ל אבות. בעד ת בנים: ע ו ל בנים. בעד ) ע טז לך תהיה צדקה: ( מ ו ״ ך מ כ ר ב  ואם אינו מ
. כן ט) עמר י תם: ( ו ן אב ו ן בנים ולא בנים בע ו ת בע לא אבו . ו מתו ו ו י א ט ח ש ב י : א ת ו ב  א

: ם י ל ב דת ש ו  יקרא אג

ע ש ר ב להלקות ה י . אם חי : אם בן ר ג ט ו פ ש מ שו ל ג נ ן אנשים ו ב בי י כ כי יהיה ר ב) מ״ ) 
: . ארבעים חסר אחת: (ה) יבמה. אחי בעלה : במספר ( ל ע י ל ו בן ב מ ל כ ״ ו והוא כמו בן בסג ) 
ה ל ו ד : ג ת ל ו ק ש . אבני מ ן אב ן ו ג) אב י ) : ן י ר בית ד ע ש . ל ה ר ע ש ) ה ז ) : ל המת . ש ו מ 0 ש ) 
פה. ) אי ד י ה: ( ר בקטנ י מחז לה ו ו ד ג טל ב ו א יהא נ ל ת את הקטנה ש ש ח כ מ לה ש ו ד  וקטנה. ג
עד ר ו ו ש ד יונק מ ע ל ו ל ו ע ש עד אשה מ י א . מ ק ל מ כר ע ט) תמחה את ז י ) : ש ב י ת ה ד  שם מ

ל עמלק היתה: ש ו מ ר בהמה ז מ ו ל הבהמה ל ו ע ל י א יהא שם עמלק נזכר אפ ל  שה ש
ו מ ך כ י מ י ב ן לך אלא כהן ש ר יהיה בימים ההם. אי ש ג) א ) : ם: טנא. סל י ר ו ת בכ ו ב) מצ ) 
. זהו ׳ ו ג ת ו ר מ א : ו ל ו : (ה) וענית. ל׳ הרמת ק ה ב ו י ט ך כפו נ . שאי ו י ת אל ר מ א : ו א ו ה  ש
: ם י ר צ ד מ י מ ן ו ב ד ל י ו מ נ ל י י המקום שהצ ר חסד י כ ז מ רים ש א בכו י ב מ ש רא כ ה שקו ש ר פ  ה
ב ש ח ל ש י ב ש ב ת לא) ו י ש א ר ב ף אחר יעקב ( ד ר ש ר את הכל כ ש לעקו ק ן ב ב . ל ד אבי ב י א מ ר  א
ו נ תי ו ו לכל נ י ד אחרים באו על ו ע . ו ה מ י ר צ ד מ ר י : ו ה ש ו ע ל ו המקום כאי ב ל ש ת ח ו ש ע  ל
) ועתה י . ל׳ רעה: ( ו רע י ) ו ו ) : ש פ ם נ י ע ב ש . ב ט ע ם: במתי מ י ר רד יעקב למצ י זאת י ר ח א  ש
ו עם פ י ת מנ ל לקרו י ח ת מ דם ש . שקו ם: והנחתו י ר ו ת מקרא בכ ש ר ף פ . פסוק זה הוא סו ׳ ו ג  ו
ר ש ע י מ ו ד י ף ו ) בסו טו ) : ף י מנ ר ו ז כ חו אח״ א קורא הפרשה ו ו כשהו ד י ו ב חז או ו ו טל ו נ  הכהן ו
ימת קי ר נשבעת. לתת לנו ו ש א ו כ ר נתתה לנ ש : א ר ו ד . מ ן ו ה: מע פה. ל׳ ראי : השקי ב  כתי
מן ש זב מן התמרים ו ב ד ה ב מן העזים ו ב ז . החל ש ב ד ב ו ל : זבת ח ש ב ד ב ו ל בת ח ץ ז ר  א

 התאנים:

ב ח: ל ו ע. לא תנ י ניהם: לא תרג ו בי ל ג ת ת ש מו ן האו י ם ההם. ב י ו בג כחה: ו ת התו ש ר  (סה) פ



 ספר בגא בתרא המקראות
 יט נא אלה הנחלת אשר־נחלו אלעזר הכהן I ויהושע
 בן־נון לראשי האבות למטות בני־ישךאלו
 בגורל I בשלה לפני יזי פתח אהל מועד ויכלו

 מחלק את־הארץ:
 בא יב ואת־שךה העיר ואת־חצךיה נתנו לכלב בן־

 יפנה באחז-תו:
 כא יג ולבני I אהרן הכהן נתנו את־עיר מקלט הרצח
 את־חברון ואת־מנךשיה ואת־לבנה ואת־

 מגרשיה:
ד בט ויהי אחרי הדברים האלה רמת יהושע בן־נון  כ

 עבד ץ בן־מאה ועשר שנים:
ד לג ואלעזר בן־אהרין מת ויקברו איתו בגבעת  כ

 פינחם בנו אשר נתךלו בהר אפרים:
 שופטים'

 א כ ויתנו לכלב את־חברון כאשר דבר משה ויורש
 משם את־שלשה בני הענק:

 א לא אשר לא הוריש את־ישבי עכו ואת־יושבי
 צידון ואת־אחלב ואת־אמיב ואת־חלבה ואת־

 אפיק ואת־רחיב:
 ב ט ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת־חךם בהר

 אפרים מצפון להר־נעש:
 ג טז רעש לו אהוד חרב ולה שני פיות גימד ארכה

 ללחגיר אותה מתחת למדיו על .ירך ימינו:
 ה כה מים שאל חלב נתנה בםפל אדירים הקריבה

 חמאה:
 ה כח בעד החלון נשקפה וחיבב אם םיסרא בעד
 האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו

 פעמי מרכבותיו:
 ה לא כן ייאבדו כל־אויביך ץ ואיהביו כצאת השמש

 בגבךתו ותשקיט הארץ אןבעים שנה:
 ו כה ויהי בלילה ההוא וייאמר לו יי קח את־פר־

 יד טו וישם חברון לפנים קרית ארבע האדם הגדול

 בענקים הוא והארץ שקטה ממלחמה:

 יז ב ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני
 אביעזר ולבני־חלק ולבני אשןיאל ולבני־ישכם
 ולבני־חפר ולבני שמיךע אלה בני מנישה

 בן־יוםף הזכרים למשפחתם:

 יז נ ולצלפחד בן־חפר בן־נלעד בן־מכיר בן־מנשה
 לא־היו לו בנים כי אם־בנות ואלה שמות

 בנותיו מחלה וניעה חנלה מלכה ותרצה:

 יז ד ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפניו יהושע
 בן״ניז ולפני הנשיאים לאמיר ;י צוה את־מישה
 לתת־לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל־פי

 יזי נחלה בתוך אחי אביהן:

 יז ה ויפלו חבלי־מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד

 והבשן אשר מעבר לירדן:

 יז יד ולדברו בני יוסף את־יהוישע לאמיר מדוע

 נתתה לי נחלה גוךל אחד וחבל אחד ואני עם

 ךב עד אישר־עד־כיה ברכני יזי:

 יז טו וייאמר אליהם יהושע אם־עם־ךב אתה עלה
 לך היערה ובראת לך שם בארץ הפתי

 והרפאים כי־אץ לך הר־אפרים:

 יז טז ויאמרו בני יוסף לא־ימצא לנו ההר ורכב ברזל
 בכליהכנעני חישב באךץ־העמק לאשר בבית־

 שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל:

 יז יח כי הר יהיה־לך כי/יער הוא ובראתו והיה לך
 תיצאיתיו כי־תוריש את־הכנעני כי רכב בחל

 לו כי חזק הוא:

 יט נ על־פי ;י נתנו לו את־העיר אשר שאל את־
 תמנת־סרח בהר אפרים ויבנה את־העיר וישב

 בה:

 מהר פארן ואתה מרבבת קידש מימינו אש ךת
 אשרת למל:

 לג ג אף חיבב עמים כל־קדשיו בידך והם תכו

 לרגלך ישא מךבריתיך:

 לג ד תורה צוה־לנו משה מוךשה קהלת ועקיב:

 לג יב לברמן אמר ידיד ץ ישכין לבטח עליו חיפף

 עליו כל־היום ובין כתפיו שכן:

 לג יז בכור שורו הךר לו וקרני ראם קרביו בהם
 עמים ינגח לחךו אפםי־אךץ והם ןבבות

 אפרים והם אלפי מנשה:

 לג כא ירא ראשית לו כי־שם חלקת מחיקק ספון
 ולתא ךאשי עם צדקת ץ עשה ומשפטיו

 עם־ישךאל:

 לד א ויעל משה מערבית מואב אל־הר נבו ראיש
 הפסגה אשר על־פני ירחו יראהו יל אתיכל־

 הארץ את־הגלעד עדיין:

 לד ד וייאמר ;י אליו זאת הארץ אישר נשבעתי
 לאברהם ליצחק וליעקב לאמיר לזרעך אתננה

 הראיתיך בעיניך ושמה לא תעביר:

 לד ה רמת ישם משה עבר־לל בארץ מואב על־פי יל:

 יהושע
 ג ז וייאמר ץ אל־יהושע היום הזה אחל גךלך
 בעיני כל־לשךאל אישר ידעון כי כאשר הייתי

 עם־מישה אהיה עמך:
 ז ה ולכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש

 וירדפום לפני השער עד־השברים ויכום
 במוךד וימס לבב־העם ויהי למים:

 יד ז בךאןבעים ישנה אנכי בשליח משה עבד־יל
 איתי מקדש ברנע לרגל את־האךץ ואשב אותו

 דבר כאשר עם־לבבי:

 ביאור הפסוקים

) אם ו ט ) : י הי נ ב ר ב ר אתה רואה ש ש א ר כך כ ש ד כה. עד א ר ע ש ד א : ע ד ח ז א ו ח מ ) ו ל ב ח ו ) 
י תה: כ בראת. ל׳ כרי ם: ו י ם תבנה ער ש לפנותם ו ת ו ו ער ת י ו ך כח לכר ש ב ב אתה. י  עם ר
. ומה ל ז ב בר כ ר : ו ת ר מ ר א ש א ו כ מצא. לא יספיק כי דחוק הוא לנ א י ) ל ז ט ) : ק . אם דחו ץ  א
ב כ ו ר ש ל י י והרפאים עם חזק הוא ש ז י ץ הפר ר א ש ב ו ב כ ל ת היערה ו ו ר לעל מ ו  שאתה א
: ו ם כי כולם בני כנען הי רפאי י ו ז י ו פר א ל קר י ע ל . ו י : הכנענ ל ז ר ב ב חזקים כ כ שי ר , אנ ל ז  בר
א לא ל י מ ב ע עם רב אתה ו ש ו ה ר להם י מ א ר יהיה לך. מ״כ ש ה: (יח< כי ה י בנותיה. כפר  ו
ו נ אי א. ו ר הו ע : כי י ך ערה) יהיה ל ך הי ה ל ל ע ) י ת ר מ א תו הר ש ל אחד אלא או ר ו ך ג  יהיה ל
( ו ז יהיה לך (תצאתי א ת בה ו ב ש ם ל ש ות מ לנ . אתה תכרות האי בראתו : ו ב י אלא לעם ר  ראו
ר א ש ד מ ח ן א אי . ו ו ל ל ז ר ב ב כ : כי ר ש ר ג ת ש . כ ש י ר ו : כי ת ה א ל ה צא מההר ההוא ל ו ל הי ו ב ג  ה

: ו נ ש ר ג ת לת ו כו ש בך הי . ואתה י א ק הו : כי חז ו אי להלחם ב ם כד י ט ב ש  ה
ו מ י ל ש ו מחלק. ה ל כ י : ו ו ל חי . הנ ו כם: (נא) נחל ע בתו ש ו ה י ו בנ״י נחלה ל יתנ כ ו ״  (נ) מ

: ל ר ו ג ץ ב ר א  חלוקת ה

י ן נתנו לבנ ו ר ב ר ח י ב שהע כתי ם ו י ו ללו ב הערים שנתנ ״ ת מ ו מ ב ש ש ו ו ח ה ז ש ר פ ) ב ג יב-י ) 
וח מקום חלק . רי ה י ש ר ג : מ חלתו . בחלק נ תו : באחז ב ל כ ר נתנו ל ה העי ד  קהת אבל את ש

: ר י ע י ל ו ת לנ ו ב להי י ר סב י ץ לע ו  ח

 שופטים
: ש ר י א ג . ל ש י ר ו א ה לא) ל ) : ( ד ע י ש ו ה ל י ״ י עי ם ( רי בו : הענק. אנשים ג ש ר י . ג ש ר ו י ) ו כ ) 

: ן ו שע בן נ הו . את י תו ט) או ) 
ו י ד ד ב זה היה ב׳ צ ר ח ב נקרא פה ו ל חר ו ש ד ו ת. ח ו י פי נ : ש ל א ר ש י ט ב פ ו . ש ד ) אהו ז ט ) 

: ו י ש ו ב ל מ . ל ו י ד מ : ל ה מ . א ד מ ת: ג ו ב בקל א ו ך מ ל ן מ ו ל ג י להמית את ע  חדים כד
ל א ר ש ך כנען נלחם עם י ל ן מ י ב ר צבא י סרא ש כ שסי  שירת דבורה אחר מפלת םיםרא: כה מ״
ל סיסרא א כ מים ש ״ ז ע על והיא הרגתו ו ת י י ם המלחמה לב ברח סיםרא ממקו ל ו א ר ש נצחו י  ו
ם. י ר י ל אד פ ס : ב ו ג ר ה כל ל תו ו תרדמה ו י א על י להבי ב כד ל ו ח על נתנה ל י ב נתנה. ו ל : ח ר ג  ו
. ב נ ש א ה: ה בב. ל׳ ראי תי : ו ך ר . ד כח) בעד ) : ם י ב ו ש ח ם ו לי ו ד ו ג ם ב י ת ו ש , בכלים ש ן  באג
ד ב א ר נ ש א . כ ׳ ו ג ו ו ד ב א ן י לא) כ ) : ך ו ל י ה . ל׳ צעדה ו י מ ע : פ ר חו ן אי . עני ש ש : ב ן ו ל ח  ה
א על אחת ת הימים שהי ע ב ר ש ם כאו א שבעתי ו ב ד ל ו לעתי . אוהבי ה׳ יהי ו י אהב סרא: ו  סי

: א ע ר ת א כ ו ד ש ו ו מ ו ג תר ב, ו י ת האו מ ח ל מ . מ ץ ר א ט ה ק ש ה : ו ת ו י ע י ב ט ש ״ ר מ פ ס מ ג כ ״ מ  ש
: ר ו י ש מו קרו ו ד בן י ו ש ה , ש ר ר הבחו . פ ד ו ש ר ה : פ ( ל א ר ש י ט ב פ ו ש ן ( ו ע ד . אל ג ו  (כה) ל

. ץ ר י קרני ראם: אפסי א פ ו י ר ו ו ל ש ע כחו ש ש ו ה י ן כחו קשה נתן ל אי ו נאות ו  וראם קרני
: ם י ר פ א א מ ב שע ש הו ג י ר ה ת ש ו ב ב ר ם. אותם המנוגחים הם ה ת אפרי ו ב ב ם: ר י כ  ל״א מל
: ד ט ג ב ש ה ל ש ת מ כ ר ב כא) מ ) : ( ם ח י ט פ ו ש ) ן י ד מ ן ב ו ע ד ג ג . הם האלפים שהר ה ש נ י מ פ ל  א
ם : כי ש ץ ר א ש ה ו ב י ת כ י ש א א ר ג שהי עו ן ו חו ץ סי ר א ו חלק ב ל ל ו ט י . ראה ל ו ת ל י ש א רא ר י  ו
: מחקק. ל׳ ה ש רת מחוקק והוא מ ה קבו ד ר שם בנחלתו חלקת ש ש דע א  חלקת מחקק. כי י
ל בריה כ נה מ טמו . אותה חלקה ספונה ו ן ו ם: ספ קי ה כן שנתן החו ש ן נקרא מ לכ  חוקים, ו
י ן לפנ י לכ ו הו ד הי י עם. בני ג ש א יתא ר : ו ו ת ר ו ב ש את ק י דע א לא י ) ו ד ו לקמן ל ר ( מ א נ  ש
ו ר מ ש ו דבריהם ו נ י מ א ה . ש ה ש ת ה׳ ע ק ד ם: צ י ר ו ב ו ג י שהי ץ לפ ר א ש ה ו ב י כ ץ ב ו ל ח  ה

: ו ק חל ו ו ש ב כ ן עד ש רד ר את הי ו ב ע  הבטחתם ל
קה: שי . בנ י הי ל פ : (ה) ע ה ב ו א) הפסגה. ל׳ ג ) 

 יהושע
ו מ . כ ה ש יתי עם מ ר הי ש א : כ ל . אתחי : אחל ך י נ ן לפ ד ר ע את הי ק ב א ום הזה. בעת ש ) הי ז ) 

: ך י נ פ ן ל רד ה כן אבקע הי ש י מ י הים לפנ ת ע ק ב  ש
ו אותם: ר ב ש . עד ש ם י ר ב ש ד ה : ע י ר ע גד העי ח אנשים להלחם נ ל ע ש ש ו ה י כ ש ״  (ה) מ

: רידה מן ההר . במקום הי ד ר ו מ  ב
ה ש ח מ ל ש ם ש לי ג ב היה מהמר ל כ . ש ׳ ו ג ח ו ל ש : ב ן ו ן נ ע ב ש ו ה י ן יפונה ל י כלב ב ר ב ד ) מ ז ) 
ן הרע ו ש ר ל ב ד ו בעצה אחת ל ם הי י ל ג ר עם פי, שהמר ש א . ולא כ : עם לבבי ל א ר ש ץ י ר א  ל
: ( ב ר יג ל ב ד מ ן ב י עי א הכחישם ( ב ש כ ר כמותם ו מ א א י ל ר להם ש מ ו ב ל ל רא כ י י ו  על א״
, והוא ( י ותלמי ש מן ש ל אחי והוא אביהם ש ו ארבע ( מ ש ש ש י . קרית א י ו ג ע ו ב ר ) קרית א ו ט ) 
א ״ מ ו בה הקומה ( ו ג ל ו ו ד ג ב ל ש ח לם היה נ רים שגם למו ן הגבו ם) בי ל (בענקי ו ד  היה אדם ג
. ה מ ח ל מ ה מ ט ק : ש ( ט ״ ל פרים פכ״א ה ל בענקים הוא אברהם אבינו, עי׳ מס׳ סו ו ד ג  האדם ה
לא ם ו י י ר בותיהם נכנעו האמו ל סבי א ר ש ו י ש ב כ ע שנים ש ב ר ש ח א ל ן ש ו ש א ר ן ה י סב לענ  מו

: ץ ר א לוק ה ו לעסוק בחי ל ה עליהם לכך התחי מ ח ל מ ד ל ו  נאספו ע

אחר זה היה . ו יהי : ו ן ד ר י ר ה ב ע ב ן ש ש ב ה לעד ו ו נחלה הג ר בן מנשה לקח ל י כ מ כ ש ב) מ״ ) 
. ו נ : אחי ז ר כ ב ד מ ל ב ״ י י ה. ע ) ה׳ צו ד ) : ה ח פ ש מ ה ו ח פ ש ל מ כ י מנשה הנותרים ל ל לבנ ר ו  הג
ם) חבלי ה ( ר ש ל עצמה לקחו ע א ר ש ץ י ר א . ב ה ר ש ה ע ש נ י מ ל ב : (ה) ח ל : אל. ע ו נ י  אחי אב
ר ב ע ב ץ מחלקם ש ו ) ח ד ח פ ל ת צ ו ע לבנ ב ר א ים כאן ו י ו ת המנ ה בתי אבו ש ש ה ל ש ש ת ( ו ז  מחו
רל אחד ו א ג ו הו ל ת כאי ט ע ו . נחלה מ ד ח ל א ר ו : נחלה ג ה ש נ ט מ ב . ש סף ו ) בני י ד י ) : ן ד ר י  ה

 לד



 המקראות
 אותה ביערת הדבש ולשב לדו אל־פיו ותאיןנה

 ותראנה עיניו:

 בה יח ותמהר אביניל אבוניל ותקח מאתים לחם

 ושנים נבלי־לין וחמש צאן עשויות עשוות

 וחמש סאים קלי ומאה צמקים ומאתים דבלים

 ותשם על־החמירים:

 כח ג ושמואל מת ויספדו״לו בל־ישראל ויקברהו
 ברמה ובעירו ושאול הסיר האיבות ואת־

 הידענים מהארץ:

 ל יז ועם דוד מהנשף ועד־העךב למחרתם ולא־
 נמלט מהם איש כי אם־אךבע מאות איש־נער

 אישר־ךכבו על־הגמלים ולנסי:

 שמואל נ
 ג לט ןאניכי היום ךך ומשוח מלך והאנשים האלה
 בני צרויה קשים ממני ישלם ץ לעשה הרעה

 כרעתו:

 ו ב רקם ו וילך דוד ובל־העם אישר אתו מבעלי

 יהודה להעלות משם את ארון האליהים

 אשר־נקךא שם ישם יזי צבאות ישב הכרכים

 עליו:

 ז כג ומי כעמך כישראל נוי אהד בארץ אישר

 הלכו־אליהים לפדות־לו לעם ולשים לו שם

 בבא בתרא
 כא טז ויאמרו זקני העךה מה־נעשה לנותךים לנשים

 כי־נשמךה מברמן אשה:

 כא יז ויאמרו ירשת פליטה לברמן וליא־ימחה שבט
 מישראל:

 שמואל א
 א ו וכעםתה צרתה גםיכעם בעבור הרעמה כי־

 סגר ץ בער .רחמה:

 ב ט רגלי חםיךיו חםידו ישמיר ורשעים בחשך ידמו

 כי־ליא בכיח יגבר־איש:

 ב לנ ואיש ליא־אכףת לך מעם מזבחי לכלות
 את־עירך ולאךיב את־נפישך וכל־מךבית ביתך

 למותו אנשים:

 ג יד ולכן נשבעתי לבית עלי אם־יתכפר עוין בית־

 עלי בזבח ובמנחה עד־עולם:

 ו ח ולקחתם את־ארון ;י ונתתם אתו אל־העגלה
 ואתו כלי הזהב אשר השבתם לו אישם

 תשימו בארגז מצדו ושלחתם איתי והלך:

 יד א ויהי היום וייאמר יונתן בן־שאול אל־הנער נישא
 כליו לכה ונעברה אל־מצב פלשתים אשר

 מעבר הלז ולאביו לא הגיד:

 יד כז ויונתן ליא־שמע בהישביע אביו את־העם
 וישלח את־קצה המטה אשר בלדי ויטביל

 יד ספר
 השיר אשר לאביך ופר השני שבע ישנים
 והרסת את־מןבח הבעל אשר לאביך ואת־

 האשרה אשר־עליי תכרית:
 יא ג ויברח יפתח מפני אחיו וישב בארץ טוב

 ויתלקטו אל־יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו:
 יב ט ויהי־לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח

 החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן־החוץ
 ויישפט את־ישךאל שבע ישנים:

ד ו ותצלח עליו רוח יל וישסעהו כשסע הגדי  י
 ומאומה אין בלדו ולא הגיד לאביו ולאמו את

 אישר עשה:
 יז ז ייהי־נער מבית לחם יהוךה ממשפחת יהוךה

 והוא לוי והוא גר־שם:
 יז יג וייאמר מיכה עתה לדעתי כי־ייטיב יל לי כי

 היה־לי הללי לכהן:
 יה ג המה עם־בית מיכה והמה הכירי את־קול
 הנער הלוי ולמודו שם ויאמרו לו מי־הביאך

 הלם ימה־אתה עשה בזה ומה־לך פיה:
 יח ל ויקימו להם בני־ךן את־הפםל ויהונתן בן־
 גךשים בן־מנשה הוא ובניו היו כיהנים לשבט

 הדר עד־יום גלות הארץ:
א א ואיש ישראל נישבע במצפה לאמיר איש ממנו  כ

 ליא־יתן בתו לבנלמן לאשה:

 ;פסוקים

א םאתם: כי לא בכח. ל מ ת נ ש ת כ ו רענ ך הפו ש ו א ח ו ב כרתו ב ו . י ו מ ד ך י ש ח : ב . הי ר מ ש ט) י  ב (
את בו : (לג< נ ש י א ה ה ש ע ן מ ו ר ש ל פי כ ע ד ה• ו י ו כי אם היא ב ח ו כ י ב ו ש תל י א ת ה ו בר  אין התג
פסק הכהונה ו ל שי ״ א ם, ו ן את הקדשי י ז ו מב י ה ) על ש ג כה״ ט ו פ ו ש ) י ל ל בית ע ת ע ו רענ  פו
ר ז ע ל י פינחס בן א נ מב ל אחר ( ו ד ) ויהיה כהן ג ן י איתמר בן אהר ו מבנ שהי תו ( י לה מב ו ד  ג
ר כהנים א ש ו כ ש מ ש בח אלא י ל המז ד ע ו ב ע י ל ל ב כל מ ל ו כ ש לא אכדית. מ י א : ו ( ן  כן אהר
ן ו ב צ . ל׳ ע ב י ד א ל ם: ו י ו השררה שלהם לאחר א ר י ש תם כ ו נפשו ב א ד י ו עיניהם ו כל ו ז י ״ י ע  ו
ם רי לא קטנים כי אם בחו תו אנשים לא זקנים ו מו תך י י בי ל ו ד ת. כל ג ל מרבי כ : ו ה ג א ד  ו

: ה ב ו ר ם מ ת ו ל ב א  ש

לם: ד עו ן הוה ישמור להם ע לם. העו ד עו ) ע ד י  ג (

ו להם חכמיהם ר מ א כ ש ״ ז ע ל והענישם ה׳ ו א ר ש י ן מ ו ו את האר ל ז ם ג י ת ש ל פ ה כ ש ״ ח) מ  ו (
. הניחו הלך בה: ו . בתי ז ג : באר ו ם ב ת ל ע מ ם ש די כר דבר שאתם מו . הי ם ש : א ן ו כ ש ע י  ש

: ג י מנהי ו בל מ צ ע  ללכת מ
. הם ם י ת ש ל ב פ צ : מ ו ת מ ח ל . כלי מ ו י : כל ל א ר ש ם נאספו להלחם עם י י ת ש ל פ ה כ ש ״ א) מ  יד (
ר ב . הוא ל׳ ד ז : הל ג י ט ר ט ס א ו ל מ ו ג ר ת ם בהם, ו תי ר משחי צאו מן העי א י ל ר ש ו מ ש  נציבים ל
א ל ל את העם ש ו א ע ש י ב ש ת המלחמה ה ע ב כ ש ״ ) מ כו ) : ע ב צ א ו והוא מראהו ב ד ג נ כ  ש
ל בהם ד ג . הקנים ש ש ב ד ערת ה : י ( ם ח ל ה ל א יסיחו דעתם מ ל י ש כד ב ( ו כלום עד הער מ ע ט  י

: ן ו ב ע ר ר ה ו ב ע ו ב כ ש . ל׳ אורה, כי ח ו י נ : ותארנה עי ( ז ״ ע ל ער (סוקרא ב ש יקראו י ב  ד

ה א מ : ו ת ו י ו ל ם צ י ל ב ש . קמח מ ם: קלי י צ י ב ר דק ו ש ת ב ו א ל ו מ . מ ת ו י ו ש : ע ת ו ד א . נ יח) נבלי  כה (
ת סו ו ם. מאתים ככר מתאנים דר ם דבלי מאתי : ו ם י ש ב ת ענבים י ו ל ו כ ש ם. מאה א  צמקי

: י ל ת בכ ו ש ו ב כ  ו
ש י הו כל א ו ספד . ו ו ר י בע : ו ו ה ו ר ב ק ש ל ברמה כ א ר ש הו כל י ו ספד . ו קברהו י , ו ו ד ספ י  כח >ג) ו

: ף ו ש י י כ נ ת מי ו מ ם. ש י דענ י ת ו ו : אב ו ר י ע  ב
ב ר ב יום זה עד ע ר ע . מ ף ש נ ה : מ ו י ש נ א ד ו ו י ד בנ י ו ש ו את נ ב ש ם ש . להעמלקי ד ו כם ד י ) ו ז י  ל (
יתם: י ת חנ ר ח מ : למחרתם. ל ( ב ר ע ד ה כל יום המחרת ע לה ו כל אותה הלי ו ( ת ר ח מ ל  יום ש

: ה ל צ . ל׳ ה ט ל מ  נ

 שמואל ב
ו י ד ב ע ד ל ו ר ד מ א כ ש ״ ז ע ל ו ו א ר צבא ש ר ש ד הרג את אבנ ו ר צבא ד ב ש א ו י ) מ״כ ש ט ל  ג (
י ת ח ש מ נ ב הנה אנכי אע״פ ש א ו י . אם תתמהו למה לא לקחתי נקם מ ׳ ו ג י ו כ אנ : ו ׳ ו ג כי ו אנ  ו
ת בם רו כל להתג לא או י ו יה כי המה קשים ממנ י צרו ל בנ ו ך מ ד ר ו ך עם כל זה אני ע ל מ  ל

: ו אחי אב ו ו ה. י י ו : בני צר ׳ ו ג שלם ה׳ ו על כן י  ו

ו פ ס א נ י יהודה (היא קרית יערים) ש ל ע ב ו מ כ ל ה ל ש ״ ר א ו דה. מקרא קצר הו הו י י ל ע ב ב) מ  ו (
ו ה מ ן שם ו ו ו לאר ר נקרא ל ש ר נקרא שם. א ש : א ם י ל ש ו ר י ן ל ו ם את האר ש ת מ ו ה להעל מ  ש

: ו י ל ת ע ו א ב  השם שהיה שם ה׳ צ

ת ז ו מ ש ר ( מ א נ ה ואהרן ש ש ם מה׳ והם מ חי ו ו אלהים. של כ ל ר ה ש : א ד לה׳ ו י ד ר ב ד ) מ כג  ז (
ת ו ד פ ו ל נ ח ל ל הקב״ה ש א ר ש י ם ל חי ו ו השל . כך אמר ׳ ו ג ת ו ו ד פ : ל ה ע ר פ  א) נתתיך אלהים ל
ם ש ו מ א צ י ר ש ח א ך ל צ ר א ת ל י ש ת. ע נראו : ו ה ל ו ד ג ת לכם ה ו ש ע ל ו שם ו ם ל ו ש ל ו לעם ו  ל
ם עמים ואלהיהם, ומקרא זה חסר י ת ממצר י ד ר פ ש ך א מ י ע ש מפנ ר ג ת ל ראו ו  ומה הם הנ

: ש ר ג  מלת ל

 . . ביאור

: ז ״ ו ב ע ע שנים ל ב ם. שנתפטם ש י ע שנ ב ה: ש ז ר קודם ל כ ז ן ש ו ש א ר ר ה פ י ל . שנ י ר השנ פ  ו
י האשרה צ ע לה ב י לעו ר השנ פ ו את ה י ת על ח לה׳ והעלי ב ז ו תבנה מ מ ו ק מ ב . ו ׳ ו ג  והרסת ו

: ד ב ע נ לן ה . אי ה ר ש : א ז ״ ו ב . שם ע ת: הבעל ו ר תכר ש  א
ר יצא ש ל א כ . ב ו ו עמ א צ י : ו ן קי ן סרי י בך ו ג מ ו ג ר ם ריקים. ת שי : אנ ץ ר א ן ה ו ב. שם אד ג) טו  יא (

: א  הו

: ם י ש נ א ן ל א י ש צה. ה ח החו ל ת לחם: ש ) מבי ז ע ו ן (זה ב ל אבצ א ר ש ט את י ו פ ש י כ ו ״ ט) מ  יב (
. להנשא להם: ו י א לבנ  הבי

. ו ה ע ס ש י : ו רה מהי בו ח ג . רו ח ה׳ ו : ר ( ל א ר ש י ט ב פ ו ש ן ( ו ש מ ר על ש ב ע . ו ו י תצלח על ) ו ו  יד (
: י ד ג ן את ה י ע ר ו ק ת כמו ש ו . בקל י ד ע הג ס ש ם: כ י ) לשנ ג לקראתו א ו י שהיה ש לאר ו (  קרע

: ו ר ב ז ן להע י י י ז ו כל ד י . לא היה ב ו ד י ן ב ה אי מ ו א מ  ו
ן זה נקרא פסל י נ ע ו ) ׳ ו ג ו פסל ומסכה ו הו עשה ל כי ו מי מ ש ש מהר אפרים ו י א ) מ״כ ש ג י , ז  יז (
ה ש ע י והיה לי לכהן ו ד מ ה ע ב ו מיכה ש אמר ל י א עד בית מיכה ו בו י ׳ ו ו ג , ויהי נער ו  מיכה)
ר שגם היה עי ת יהודה ( ל ח נ ב ת לחם ש דה. מבי הו ת לחם י : מבי י ו ג אמר מיכה ו י כ ו ״ ז ע  כן ו
ב הוא ו . סימן ט דעתי ת לחם: עתה י . מן האם: שם. בבי י ו א ל הו : ו ( ן י  בית לחם בנחלת דבל

: י ל ז ש ״ ו ב ע ת כהן ל ו ט הכהנים להי ב ש י מ ן ל מ ד ז נ  זה לי ש
ה ש מ ם ח ת ח פ ש מ ו מ ח ל ש י ׳ ו ו ג ת ו ב ש ו נחלה ל ש ל ק ב ט הדני מ ב כ בימים ההם ש ״ ל) מ , ג  יח (
כה. : המה עם בית מי ם ו ש נ לי י כה ו ת מי ך לבי ו סמו א ו ב י ץ ולחקרה ו ר א ל את ה ג ר  אנשים ל
. אצל אך ת: מי הבי י : שם. אל הב ו ר ב ד ל הנער ב רו את קו ת מיכה הכי ו סמוכים לבי  כשהי
ב כתי ת מיכה. ו י ב ב ז ש ״ ו ב ע א כהן ל ר להם הנער שהו מ א , ו ך  מי אתה ומה מלאכתך ומה שכר
ם את פסל מיכה עם ש או ל הבי ן ו ר ד קראו שם העי י ש ו י ר ל ו את העי ש ב ט דן כ ב ש  אח״כ ש
: בן כר ז י הנ ו . הוא הל נתן יהו : ו ו ד ב ע ז ל ״ ו ב ע ות ל מו להם. להי קי י : ו י ו ג מו ו קי י י ו ו  הנער הל
ר מ ו יה ל נכתב תלו ת את השם ו ו נ ש ן ל ״ ו ב בנ ו כתו ד ו ב י כ מפנ ה ו ש א מ ל שהו ״ ז ר  מנשה. א
ם י ט ב ש ת ה ר ש ב שהגלה את ע מי סנחרי . בי ץ ר א ת ה לו ום ג ד י : ע ה ש א היה מנשה אלא מ ל  ש

: י ״ א  מ

ו ר מ א ה ו ת מ ד ש ש ע י ת א ש נו את א ) עי ן מי י ר גבעה (מנחלת בנ י ם מע שי  כא (א) מ״כ שאנ
ט כל ע מ ו כ ג הר לחמו עמם ו ו נ צ א ר ל ש כ ם ו שעי ו את הפו ש י נ ע י ן ש מי י ט בנ ב ש ם ל י ט ב ש  ה
ז נקהלו אל מצפה (שם א ע במצפה. מ ב ש : נ י ו ג ש ו י א ב ו כתי ש ו י ת א ש מאו ש ץ מ ו ט ח ב ש  ה
ר ח א ) מ״כ ש רה: «טז י י עב ר ב י עו ד קו י י . על כי החז א יתן בתו : ל ו מ ח ל ד לא נ ם) ע  מקו
ו א נהרג ל ן ש מי י ט בנ ב ש ם. מ ותרי : לנ ׳ ו ג ו מה נעשה ו ר מ א ל ו א ר ש  המלחמה נתחרטו י
א ל ו ש ע ב ש ל (והם נ א ר ש י ט מ ב א יחסר ש ל י ש א להם נשים כד ם. להמצי שי : לנ ה מ ח ל מ  ב
ט נשארה ריקנית ב ש . נחלת ה ה ט י ל ת פ ש ר ) י ז י ) : דם) ש בפסוק הקו ״ מ תן להם נשים, כ  לי
ב כתי , ו ל א ר ש י ט מ ב לא ימחה ש טה הנשארת ו קו בנחלתם הפלי י חז י ו בנים ו ד י ל ו י ו עצה ש  הב
ת הנותרים ן וב׳ מאו מי י ט בנ ב ש ת ונתנום ל ת נערו ו ד׳ מאו א צ ד מ ע ל ש ג ב ר י י ע ב  אח״כ ש
ו מהם פ ט אז ח ד ו ו ק ר ת ל ו ל צאו הבתו י ה זמן שמחה ו ל י ש ו להם אשה בעת שהיה ב פ ט  ח

: ה ש א ן ל מי י שי בנ  אנ

 שמואל א
: גם כעס. נה) י פנ ל בעלה ( ו השניה ש ת ש א: צרתה. א בי ל הנ א ו מ ) וכעסתה. לחנה אם ש ו  א (

: ד ג נ . כ : בעד ן נ ו א ת ת ר הרעמה. ש ו ב ע : ב ד י מ  כעס אחר כעס ת



 המהראות טו
 ה לא ולצו המלך ויפעו אבנים נדלות אבנים יקרות

 ללםד הבית אבני נזלת:
 ו ב והבית אשר בנה המלך שלמיה ללל ששלם־

 אמה ארכו ועשרים ךחבו ושלשים אמה
 קומתו:

 ו ו היציע היצוע התחתנה חמש באמה ךחבה
 והתיכינה ישיש באמה ךחבה והשלישית שבע
 באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב

 חוצה לבלתי אחז בקירות הבית:

 ו ח פתח הצלע התיכינה אל־כתף הבית הימנית
 ובלולים .יעלו על־התיכינה ומן־התלכינה אל־

 השלישים:
 ו כ ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשךם אמה
 רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב םנור

 רצף מזבח אח:
 ו כד וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות
 כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו

 ועד־קצות כנפיו:
 ו כה ועשר באמה הכרוב השני מךה אחת וקצב

 אחד לשני הכרכים:
 ו כו קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב

 השני:

 ו כז רתן את־הכרובים בתוף* I הבית הפנימי
 ויפרשו את־כנפי הכרכים ותנע כנף־האחד

 בבא בתרא
 כג ג אמר אליהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל

 באךם צדיק מושל יראת אלהים:

 מלכים א
 א ג ויבקשו נעךה לפה בכל גבול ישראל וימצאו

 את־אבישנ השונמית ולבאו אתה למלך:

 א ד והנעךה לפה עד־מאיד ותהי למלך סכנת

 ותשרתהו והמלך לא ידעה:

 א ו לליא־עצבו אביו מימיו לאמיר מדוע ככה עשית
 לגם־הוא טוב־תיאר מאיד ואיתו ללךה אחרי

 אבשלום:

 ב יט ותביא בתישבע אל־המלך שלמיה לךבר־לו
 על־אדינלהו רקם המלך לקראתה וישתחו לה
 וישב על־בסאו רשם כסא לאם המלך ותשב

 לימינו:

 ד ז ולשלמה שנים־עשר נצבים על־כל־ישךאל
 וכלכלו את־המלך ואת־ביתו חיךיש בשנה יהיה

 על־האחד אחד לכלכל:

 ה יא ויחכם מכל־האךם מאיתן האזךחי והימן
 .וכלכל וךרךע בני מחול ויהי־שמו בכל־הגוים

 סביב:

 ה יג וידבר על־העצלם מן־האךז אשר בלבנון וער
 האזוב אשר ייצא בקיר וידבר על־הבהמה

 ועל־העוף יעד־הךמש ועל־הךגים:

 ביאור הפסוקים

 ספר
 ולעשות לכם הגדולה ונראות לאךצך מפני

 עמך אשר פךית לך ממצרים נוים ואלהיו:

 יב נ ולךש אין־כיל בי אם־כבשה אחת קטנה אישר

 קנה ויחיה והגדל עמו ועם־בניו .יחדו מפתו

 תיאכל ימכיסו תשתה ובחיקו תשכב ותהיילו

 כבת:

 יב ד ויביא הלך לאייש העשיר ולחמיל לקחת מצאנו

 ומבקרו לעשות לארח הבא לו רקח אתי

 כבשת האיש הראש ויעשה לאיש הבא אליו:

 טו לז ויביא חושי .רעה דוד העיר ואבשלום לביא
 ירושלם:

 יז כג ואחיתיפל ךאה כי לא נעשתה עצתו ולחבש
 את־החמור רקם וילך אל־ביתו אל־עירו רצו

 אל־ביתו ייחנק רמת ויקבר בקבר אביו:

 יז כה ואת־עמשא שם אבשלם תחת יואב על־הצבא
 ועמשא בן־איש ושמו יתרא הישהאלי אשר־
 בא אל־אביגל בת־נחש אחות צררה אם יואב:

 יט מד ולען איש־ישךאל אתיאיש להודה וייאמר עשר־
 לדלת לל במלך וגם־בךלד אני ממך ומדוע
 הקלתני ולא־הלה דברי ראשון לי להשיב
 את־מלכי ליקש דבר־איש יהוךה מדבר איש

 ישראל:

כ כז עם־נבר תתבר ועם־עקש תתפל:  כ

. שם ן ו נ : בלב ה ל כ א מ ה ו י ל ו ד קר ג עי אתה ו ל הבהמה מה רפו ן ע כ ת ו י נ ו ע בקרקע פל ט י ל  ו
: ץ ר א ם ב חשי ו ם הנמוכים הר י צ ר ש . הם ה ש מ ר : ה ל ת ו כ ר. ב : בקי ב ש . שם ע ב ו ז : א ער  י
י : אבנ ש ד ק מ ל בית ה ד ש ו ס י ד הבית. ל ס י : ל ת ו ד ב ת. כ : יקרו ו מן ההר . עקר סעו י ) ו לא ) 

: ר ש ו י ת ב מסותתו ת ו ל נפסלו ״ ר זה, ו י ז ת. ל׳ ג י ז  ג

ם ה חדרי ש ע כ ש ״ ) מ ו ) : ב ר ע מ ח ל ר ז מ . מ ו : ארכ ם י ש ד ק ש ה ד ת ק בי ל ההיכל ו ל ו ) והבית. כ ב ) 
ר ש . החדרים ההם א ׳ ו ג ע התחתנה ו י צ י : ה ע ל ת ונקראים יציע, תא, צ י הבי תל ב לכו י  מסב
ו תקרות ב ז ל ג ו ע ה ז ש ל ו ש ) הי ן ו פ ב צ ר ע ם מ דרו ת ( חו ו ת הר ש ל ש ת הכתלים ב ו ב י ו סב  הי
י תל ן כו י ו בנ ר בנ ש א כ , ו ם י ש י ל ש ת ה ו פ צ ו ר ים הי י ים ותקרות השנ ת השני ו פ צ ו ר ים הי  התחתי
על כניסת האמה ההיא הניחו ץ ו ר א ה ת מ ש אמו מ ת ח ו תל בכל י הכו ב ו ע  הבית פחתו אמה מ
ים אמה י ם השנ ו החדרי י כן נתרחב ד ל י ע ים ו י ת השנ ו פ צ רות תקרות התחתיים שהם ר  קו
ת רו ץ והניחו שם קו ר א ה ת מ ר אמו ש ת ע ו ל כ ו כן פחתו אמה ב מ כ תל ו ל כניסת הכו  אחת ש
כן פחתו ים ו ד אמה על השני ו נים ע ו ו העלי נתרחב נים ו ו ת העלי ו פ צ ים שהם ר י ת השנ  תקרו
ש כי ״ ז נים, ו ו ת תקרות העלי רו ץ להניח על כניסת האמה קו ר א ה ת מ ו אמו ״ ת ט ו  אמה בכל
ל ו י מ ב ן העו ע מ ר ג ץ היה מ ו ח ד ה צ י הבית מ ל ת ו כ ב ׳ ש צה פי ב חו ת סבי י ת נתן לב ו ע ר ג  מ
ל כניסת ת תקרות החדרים ע רו י להניח שם קו ד ת החדרים בכ ו ר ו ש רה מ ת גבהי כל שו  כלו
ת ׳ אמו ת ו האמצעי והתיכנה) ו ת ( ה אמו ש מ ן רחבה ח מצא שהיה תא התחתו  האמה, נ
ה א ר י ש ש י ל ן בית ש י ל בנ ר הוא ע ו י ת, ועם כי הצ ו ר שבהער ו י ן בצ י עי ו ת ( נה ז׳ אמו ו  והעלי
י הכותלים והתאים ב ן ורק עו י ו ו ש ת הי עו ר ך גם לכאן כי המג י מ שי ״ בואה מ קאל בנ חז  י
ת רו ת דרך נקבים בקי רו י הקו ש א א רצה לדבק ר ל . ש י אחז ת ל ב : ל ן ו ע ר ת. ל׳ ג רעו : מג ( א  ל
ש ו ר י ו פ ע התיכנה. תיכנה ז ל צ : (ח) פתח ה י ו ך נ ו דר נ אי ל החומה הוא ו ו ק ל ק  הבית ש
ת) י מנ י ד ( צ ו ב י ה ש תאים התחתונים ש מ ח ד מן ה ח א ב , ש שו ו ר י זה פ ת, ו לא אמצעי  תחתונה ו
ו ם, וג׳ פתחים הי לי י הלו לם ע״ תו פתח נכנסים לכו ך או ר ד ץ ו  דרום היה לה פתח אל החו
. אל ל כתף : א ו י ב ל ג ע א׳ לתא ש ל ו א מ ש א׳ לתא ה ן ו מי ד מן התאים א׳ לתא הי ח ל א כ  ל
ת ו ב י ף סב לך בהן דומה כמקי ההו ת ו ו ל ע ת מ ו ל ע י מ ו ש ד אבנים ע ו מ ן ע ם. הוא בני י ל ו בל : ו ד  צ
ל : ע ו ע ו פ י פו הוא ש ר סולם כי הקי א ש ע כ פ ש ך ל י ן צר אי ה ו ת גבו ו כמה אמו ן ב י ל ו ע ד ו ו מ  ע
ם נקראת ש הקדשי ד ק כל ו ן ההי צה המפסקת בי . המחי ר כ) דבי ) : ת י ע צ מ א  התיכנה. אל ה
ך ר ם אמה או י ל עשר ב היתה ש ר ע ד מ צ צה ל . החלל הפנימה לאותה מחי ר י ב י הד נ פ ל : ו ר י ב  ד
מתו ם אמה קו י ש ל ר ש מ ) א ל (פסוק ב י לע . ו מתו ם אמה קו י ר ש ע : ו ב ח ו ם אמה ר י ל עשר ש  ו
: ל כ י ל ה ש ם היתה נמוכה מ ש הקדשי ד ת בית ק י ד היה ל׳ אמה אבל עלי ב כל ל  כי ההי
ף צ י : ו ו מ צ ע ו ל ר ג ו סו נ מ ו מ ש ל י י ש מ ב ש ו . זהב ט ר ו צה: זהב סג ר היא המחי י ב ד . ל ו ה פ צ י  ו
: ב ה ז צפה ז ל האר ע ו ו ל ל ע מ ז מ אר ו מאבנים ו א ש ע רת ו ח הקטו ב ז . הוא מ ז ח אר ב ז  מ
ב הכנף ח ו . ר ב ו ף הכר נ : כ מתו ת קו ר אמו ש ן ע מ ם עצי ש בי י כרו ר שנ י ב ד ש ב ע י כ ו ״ ) מ ד כ ) 
ו ז ו ב ת ז עו ג ו ו נ ת שניהם הי ו פ ת נמצאת שכנ ו ש ו ר ן פ ה ש ת. כ ר אמו ש : ע ם ו ר ד ן ל ו פ צ  מ
ב ו ר כ ד בנס: (כה) ה מ ו ע נו מן המדה ו ם אי בי ף הכרו ו ג ם אמה ו י ת כל החלל עשר ו א ל מ מ  ו
ת ) הבי כז ) : ת ח א ו נחתכו כ ל ם כאי י ן כריתה, שו י . ענ קצב : ו י נ ש ב ה ו ר ב כנפי כ ח ו . ר י  השנ
ם: ו ר . ד י ר השנ : בקי ן ו פ ר. צ : בקי ם י ש ו ר ם פ ו א ש . ע ו ש ר פ י : ו ם י ש ד ק ש ה ד . בית ק מי י  הפנ
ף נ : כ ו י ד ב ן ו ו ל האר ת סוככים ע ע הבי צ מ א ר ב ש י הכנפים א ש א ר ך הבית. ו ל תו פיהם א כנ  ו
צף י כ ו ב אח״ כתי ת כ׳ אמה, ו ל הבי ל ל ח כ י ש ב השנ ו ר ב האחד בכנף כ ו . כנף כר ף ל כנ  א

: הב ם ז בי ו  את הכר

ח את נתן הנביא ל ש י ה׳ ו נ ד בעי ו ר עשה ד ש ר א ב ד רע ה י ע ו ב ל בת ש ד בא ע ו ד ) מ״כ ש ג  יב (
ד ו א בקר הרבה מ ן ו ר היה צא י ש ע ר אחת ל ו בעי ש הי ר ר ו י ש ) ע ל ש ך מ ר ד ב ד ( ו ד ר ל מ א  ו
ו מ ה ע ל ד ג ד ש ו ע י בה על ן והיתה חבי ו ז מ ה. היה מפרנסה ב יחי : ו י . לענ ש ר : ל ׳ ו ג ש ו ר ל  ו
ש י א ר והוא ה מ א לך ש : לארח. הוא ההו ר י ש ע . ה ל מ ח י : ו ך ר ד לך ב . ההו : (ד< הלך ו ר ד ח  ב

: ר מ א ר י ש ו א  הבא אלי

: ם י ל ש ו ר י א ל ו ב י ו ש ב . נתן ל ם ל ש ו ר א י ו ב : י א נ י ב ש ו ו ש מ ו ג ר ת , ו הב או ר ו ב ) רעה. ח ז ל  טו (
: ה א ו ה צ ש . ע ו צ י : ו ו ר י ע ר ב ש . אל ביתו א ו ר ל עי ל ביתו א : א ף כ ו א ר ה . חג ש ב ח י ) ו כג  יז (
ך ו ל מ רצה ל ו ו י ד אב ו ד ד ב ר ך מ ל מ ד ה ו ם בן ד ו ל ש ב א כ ש ״ : (כה) מ ו מ צ יחנק. חנק את ע  ו
: א ב צ ל ה ר ע ל הצבא. ש : ע ד ו ר הצבא אצל ד אב. שהיה ש ו : תחת י ר ג א ו ש מ ן ואת ע כ ל  ו

: ד ו י ד י אב ש ו י ה ז ל ש ״ ז ו ר ר מ : נחש. א ה ל ו ע מ ב ו ו ש . בן אדם ח ש י  בן א
ג כ כשנהר ״ ח א ן ו ד ר ר הי ב ע ם ל י של ו ר ד מי ו ם ברח ד ו ל ש ב ד א ר י מ נ פ מ ב ש ל כתי י ע ל ) מ ד מ  יט (
התרעמו ם ו י של ו ר י ר ל ו ז ח י י ש ד ן כ ד ר תו את הי בי ד ו ו דה את ד שי יהו ו אנ ר י ם העב ו ל ש ב  א
ו ענ ן ו ד ר ד את הי ו ר ד ו ב ע ו שם ב כו שגם הם יהי שי יהודה למה לא חי ם על אנ י ט ב ש ר ה א  ש
ר ש ש לי ע ת. הלא י דו ר י ש : ע ׳ ו ג ן ו ע י כ ו ״ ו ע ם ו ט ב ש ך הוא מ ל מ שי יהודה כי ה  להם אנ
א ו ה ש ב לכם ( ו א קר ו ה . אע״פ ש ד ו ד גם ב : ו ם י ט ב ה ש ר ש ך כי אנחנו ע ל מ  חלקים ב
ת ו ת אותי להי י . בז י ת: הקלתנ ו ד ר י ש י ע ך שאנ מ ותר מ ו י ך ב ו ש ל מקום אני מ כ ) מ ם כ ט ב ש  מ
, ו ב ו להשי י ו אל נ י דם לכם בא דבר י וקו כ ב את מל י ש ה ן ל ו ש א י ר  אתה קודם וכי לא היה דבר
ל א ר ש י תר מ ו ל י א ר ש י ת ל ו ש ו ק ר ב . ל׳ קשה, אנשי יהודה ד ׳ ו ג ש ו ק י : ו י מו אשטתנ ו ג תר  ו

דה: הו י  ל

. שניהם ש תתפל ק : עם ע ת ו ר י ר ב ר ונקי תתנהג ב ו ר ש ב י : עם נבר. עם א ד לה׳ ו ת ד ר י ש ) מ כז  כב (
ת: מו  ענין עקמי

ל קו ש ) חז ר ו צ א ( ו ה ה ה׳ ש צו בר ו י . אלי ד ל א ר ש ר י ו ר צ ב : לי ד ד ו י ד כ ואלה דבר ״ ) מ ג  כג (
ם: רא אלהי י ל ו ש ו קראו אדם ואהיה צדיק מ ל שנ א ר ש י ל באדם ב ש ו ה מ ל שאהי א ר ש  י

 מלכים א
לה יפה דעה. שהבתו : לא י ת מ מ ח ) סכנת. מ ד ) : ד ו . ד ך ל מ ם: ל נ ר שו ת. מהעי מי נ ) השו ג  א (
. לא ו ב צ א ע ל : ו ד ו י ד ך בחי ו ל מ ד רצה ל ו הו בן ד י נ ו כ שאד ״ ) מ ו ) : ה ל ו ע ב  לחמם מן ה
ת ר למה עשי מ ו ו ל ב י צ ע ו מ י ן לא היה אב ג א כהו ל ר ש ב ו עם כי עשה ד ד ו ע . מ ו י מ : מי סו  הכעי
ם והיא ו ל ש ב א . ב ב תאר ו : ט ( ה כ ו ל מ י הוא ל ראו ו הגונים ו י ש ע ל מ כ ב ש ש ר זה ח ו ב ע ב ו  זאת (
ם מת ו ל ש ב א ן ש ו כי ו ו מ א ם ל ו ל ש ב ד א ל ו נ לדה. אמו אחרי ש אתו י : ו ו א ג ת נ  גרמה להם ש

כה: ו ט המל פ ש ו מ ר ל ש ב גם כן א ש  ח

: לקראתה. ללכת הו י נ ל אד י ב ש , ב ו ל י ב ש ר ב ב ד . ל ו ר ל ב ד : ל ה מ ל . אם ש ע ב ט) בת ש י  ב (
 לקראתה:

דת ך סעו ר ו ל לקחת מהם די צ א ר ש נים על כל י נצבים) ממו ו ( . המה הי ל א ר ש ל י ל כ ) ע ז  ד (
נגבה ה ו ש בשנ ד ל ח כ ל כל אחד מהם כ , ו צאת בית המלך כל צרכי הו ל הסוסים ו כ א מ ך ו  המל

גלא: ו אסטרטי מ ו ג ר : נצבים. ת ו י ל ד ע מ ע ו ר ה ש ז א י אנשי המחו  מבנ

ו ר ו ד ם ב רסמי ו מפו ו בני זרח בן יהודה והי . אחים הי י ו ג ן ו ת : מאי ך ל מ ה ה מ ל יחכם. ש יא) ו  ה (
ו ר שהי י ת ש ו ל ו ח מ ם ב רי ם האמו י ר מו סד מז י י ם ל דעי ו ו י . הי ל ו ח : בני מ ם י ל ו ד ם ג  לחכמי
י נ ו ן פל י נ י יפה לב נ ו ץ פל ע את כל אחת ו ו פ . מה ר ׳ ו ג ר ו ב ד י ) ו ג י כנם: ( ים אומרים על דו  הלו



 המקראות
 יב טז ולא יחשבו את־האנשים אשר יתנו את־הכםף
 עלילךם לתת לעישי המלאכה בי באמנה הם

 עשים:

 יז ב רעש הרע בעיני י; ךק לא כמלכי ישראל אשר
 היו לפניו:

 ב א בלמים ההם חלה חזקיהו למות ולביא אליו

 יישעלהו בךאמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר

 יל צו לביתך כי מת אתה ולא תחלה:

 כ יג וישמע עליהם חזקיהו ויראם את־כל־בית

 נכיתו נכתה את־הכםף ואת־הז-הב ואת־

 הבשמים ואת I ישמן הטוב ואת בית כליו ואת

 כל־אשר נמצא באוצריתיו לא־הלה ךבר אשר

 לא־הןאם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו:

 ישעיה
 א א חזון ישעלהו בן־אמוץ אשר חזה עלייהוךה
 וירושלם בימי עז-להו יותם אחז יחזקיהו מלכי

 יהוךה:

 א כב כספך הלה לסיגים םבאך מהול במים:

 ב ב חדה ו באחרית הימים נכון יהיה הר בית־יל

 בריאש ההרים ונשא מגבעות לנהרו אליו
 בל־הגרם:

 ב ג והלכו עמים רבים ואמרו לכו ו ונעלה אל־הר־
 יל אל־בית אליהי לעקב ויורנו מדרכיו ונלכה
 באירחיתיו כי מציון תצא תוךה ודבר־יל

 מירושלם:

 בבא בתרא
 האליהיםו היום בבית־אל את־הךבןים אשר

 דבר אל־המלך ויספרום לאביהם:

 יה לב ויבנה את־האבנים מזבח בשם יל רעש תעלה
 כבית םאתים זרע םביב למזבח:

 בא בא הנני מביא מבי אליך תגה ובערתי אחריך
 והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב

 בישראל:

 מלכים ב
 ב כג ולעל משם בית־אל והוא ו עילה בדרך ונערים
 קטנים לצאו מן־העיר ויתקלםו־בו ויאמרו לו

 עלה קרח עלה קרח:

 ו כג ויכרה להם כרה נתלה וייאכלו וישתו וישלחם
 וילכו אל־אדיניהם ולא־לספו עוד גדודי ארם

 לבוא בארץ ישראל:

 ח ו וישאל המלך לאשה ותםפרילו ויתךלה המלך

 םךים אחד לאמיר השיב את־כל־אשר־לה ואת

י  כל־תבואית השךה מיום עזבה אתיהאךץ ועי

 עתה:

 יב יא ויהי כראותם כי־ךב הכסף בארון ויעל סיפר

 המלך והכהן הגדול ילצרי וימנו את־הכםף

 הנמצא בית־יל:

 יב יב ונתנו את־הכםף המתכן על־יךי יד עשי
 המלאכה המפקדים הפקדים בית יל ויוציאהו

 לחרשי העץ ולבנים העישים בית יל:

 טז םפר
 בקיר וכנף הכרוב השני ניגעת בקיר השני

 וכנפיהם אל־תוך הבית ניגעית כנף אל־כנף:

 ז ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל־מחזה שלש
 פעמים:

 ז ט כל־אלה אבנים יקרית כמדות גזית מגרדות
 במנךה מבית ומחוץ וממסד עד־הטפחות

 ומחוץ עד־החצר הגדולה:

 ח ט אין בארון רק ישני לחות האבנים אישר הנח
 שם משה בחרב אשר כרת יל עם־בני ישראל

 בצאתם מארץ מצרים:

 ח מח ושבו אליך בכל־לבבם ובכל־נפישם בארץ
 אייביהם אישר־שבו אתם והתפללו אליך דרך
 אךצם אשר־נתתה לאבותם העיר אישר בחרת

 והבית אשר־בניתי בנית לשמך:

 יא טז כי ששת חךשים לשב־שם יואב וכל־ישראל

 עד־הכתת כל־זכר באדום:

 יא כא והדד שמע במצרים כי־שכב דוד עם־אביתיו
 וכי־מת יואב שר־הצבא וייאמר הרד אל־פרעיה

 שלחני ואלך אל־אתיי:

 יב ז וידברו וידבר אליו לאמיר אם־הילם תהלה־עבד
 לעם הז-ה ועבדתם ועניתם ודבךת אליהם

 דברים טובים והיו לך עבדים כל־הימים:

 יג יא ונביא אחד זקן יישב בבית־אל ולבוא בנו
 ויםפר־לו את־כל־המעשה אישר־עשה איש־

 :פסוקים
: ו ד י ו ב י ה י ארם ש ו ב ש לה ל ו ד דה ג ל עשה סעו א ר ש ך י ן סעודה, מל כרה. ל׳ תיקו י ) ו כג  ו (

: ד ו ד י ג ו ן הוא קר ו א צ מ ר י ש א ל כ ו ל ש ן ל מ צ ע ן מאה או מאתים מ י כ ל ו ה ש . כ י ד ו ד  ג

ה מצאה ר ז ח ש כ ם ו י ת ש ל ץ פ ר א ר ב ו ג ת ל מי נ י והלכה אשה השו ב בא״ ע ה ר כ שהי ״ ) מ ו  ח (
ך ל מ ל אותה ה א ש ל זה ו ק ע ל לצעו א ר ש ך י ל א אל מ ו תב ה ו ד ש ב לנים בביתה ו קו גז י  שהחז
ב לה הכל י ש ה אמר ל א י . שהו ב י ש : ה ר : סריס. ש ו תספר ל ע ו ש י ל י א ת פ ו מ ו מ ר ל מ א ת  ש

ד עתה: ע ה ו ד ש בה את ה ו בה מעת עז ל ד ר ג ש ה א ד ש ת ה או ו ף תב א  ו

ך בדק ר ו צ ו ל א י ב ה ו הכספים ש כ רה ונתנו לתו ן בעז ו ה אר ש ע הכהן ע ד י ו ה י כ ש ״ יא) מ  יב (
ן י נ ו מו . הי ו ר צ י : ו ף ס ו הרבה כ ש ב י ן ש י ו האמרכל א ר ש ל עת כ כ הי כראותם. ב י ת: ו  הבי
ם מהם שי ו עו ת הי ו ע ב ט לא מ ת ואת שהיה כסף ו ו ר ו ר תו בצ ן או י מ י ש ו מ כ הי אח״ תו ו  או
י ש ו נים על ע ברים הממו ז ם. הג י ה המפקד כ א ל מ י ה ש : ע י ו . המנ ן ב) המהכ י ) : ע ב ט רת מ ו  צ
י ש ר ן ח י ל כ ד ם. הם האר י לבנ : ו ץ י ע ) אומנ י ש ר ח ר ( ו כ ש הו ל או צי . והם הו אהו צי ו י : ו ה כ א ל מ  ה
ן (שהם י ל כ . האמר ו ב ש ח א י ל ) ו ז ט ) : ( ת ו מנ י האו ש א ר ם על פיהם ( שי הם עו י ן שחבר  האב
ן י ר יתנו. האמרכל ש ם: א י בר ז ם) הג ן עם (האנשי ו ב ש ח ו באים ב ) לא הי ל הכסף ים ע נ  הממו
ו : כי באמנה. לא הי ה כ א ל מ י ה ש ו ע ם לתתו ל ברי ז ל הג ל ידם ש ד ע ן הכסף תמי ו נותני  הי

ה: נ ן באמו י ש ו ע ע היה ש ו ד ם בעיניהם כי י י ד ו ש  ח

ב י ש ו ה ם ש י מר ל את השו ט י ב ל ש ״ ז ו ר ר מ : רק לא. א ל א ר ש ך י ל ע בן אלה מ ש ו . ה ש ע י ) ו ב  יז (

: ם י ל ג ר ם ב י ל ש ו ר י ל ל א ר ש ו י על ל י ב ל ל א ר ש ך י ל בט מ רבעם בן נ  י

ך ל . מ הו קי : חז ר ו ש ך א ל ב מ ת סנחרי ל פ י מ ל שהיה ג׳ ימים לפנ ״ ז ו ר ר מ ם ההם. א מי א) בי  כ (
: תך י ל עניני ב ה ע . היה מצו ו ת: צ י להמי ד ש בה כ י כנת ש שה ומסו ו י אנ ל ת. חו דה: למו הו  י
ע מ ש י ו דרך אהבה: ו מ ו ל ש ש ב ו ר ד ל ל ב ך ב ל ח מ ל ש ו ו י ל ח הו נתרפא מ קי כ שחז ״ ג) מ י ) 
ה ח ש מ ן ה מ מ ש ״ . י ב ן הטו מ : ש ו י מ ש י ב ז נ . בית ג : בית נכתו ל ב ך ב ל י מ ח ו ל  עליהם. אל ש

: ם יקחו את הכל י י ל ו נבואה מה׳ שהבב י א אל ב ב אח״כ ש כתי , ו ן ן אפרסמו מ ״מ ש י  ו

 ישעיה
ל ו היתה ע ה ז ש ר פ רה ב ה. הנבואה האמו ר חז ש : א ה י ע ש ל י ת הנבואה ש . מראי ן ו א) חז  א (
: ו ג ר ה ד מנשה ו מ ע ד ש ו ניבא ע ל ל מי ארבעה מלכים ה . בי י ו ג י ו מ י : ב ם י ל ש ו ר י דה ו  יהו
נות בהם (סיגים תן בכסף להו ן או י פ צ מ ת ו ש ח ת נ ן מעו י ש ו ו ע י ה גים. ש ך היה לסי פ ס ) כ כב ) 
ב ר ו ע ל מ מהו ם במים ( רבי ם שלכם מעו ם. משקי ל במי ו ה ך מ א ב : ס ( ף ס כ לת ה  הוא פסו

: ( ג ו ז מ  ו

ב ו ש ח ש ההרים. בהר ה א ר : ב ן ק . מתו ן כו : נ ם י ע ש ו פ ו ה ל כ י ר ש ח א ם. ל מי ת הי י ) באחר ב  ב (
ו י ו אל כ ש מ י ו ו תקבצ . י ו נהר : ו ת ו ב י ש ח נשא במעלה ו . י א ש נ ם: ו ל ההרי כ ב ש ש א ר ה  ו

: ן ו י צ צאת מ ו ת היא הי תי . כי התורה האמי ׳ ו ג ן ו ו י צ י מ : כ ו נ ד מ ל . י ו נ ר ו י ) ו ג ת: ( ו  כנהר

 ביאור
. ם י פ ק ש : ו ץ י מי הק ן להתקרר שם בי ו נ ער הלב ו בית בי מ צ ע ה בנה ל מ ל ש ) מ״כ ש ד  ז (
ת זה למעלה ו נ ו ם) חל שקפי ת ( ו ר ו ם) ש י ר טו ה ( ש ל ך הבית עשה ש ר ו באו ד מ ע  בהכתלים ש
ת ו נ ו ת חל ו ר ו ה ש ש ל ה ש ש ה ע מז ה ו ז מ ה. כי בהכותל ש ל מחז ה א מחז : ו תל  מזה בקומת הכו
י ש א ה ל׳ קצה, ר ׳ מחז י פי ״ ש ר תל זה, ו ות מכו נ ל החלו ו ו מ תל זה הי ו ת מכ ו נ ו ר שהחל מ א  ו
ת ש ל ם. כן היה בכל ש ש פעמי ל ף זה: ש ו ק ל ש י נסרים ש ש א ל ר ו מ ף זה ל ו ק ל ש  נסרים ש
ת ו ל ו ד ג ת ו ו ד ב ת) כ יקרו ם ( י ה בנה מאבנ מ ל ר שבנה ש כ ז ל אלה. כל הבנינים ש ) כ ט ם: ( י ר  הטו
רה. ת במג ו ר ר ג : מ ה) נ י ית במד י גז נ ת (כי מדה אחת היתה לאב י ז י ג ת לאבנ ו י ת הראו ו  כמד
רה. היא : מג ן ו צ ר החי ב ע ב מי ו י ר הפנ ב ע הן ב י עברי נ ש ת מ ן חלקו ת ו ש ע רה ל ו ת במג כו  חתו
ית מן ז י ג י באבנ ו ש ן ע י בה היה הבנ ו ת. בג ד הטפחו ד ע ס מ מ : ו ת ו מ י ג ל מלאה פ ז ר י ב  כל
רות ך הקי ש ו כל מ ץ הי ד החו צ . ל ץ ו ח מ : ו עד התקרה) י הקורה ( מ ת) ש ד עד (הטפחו  היסו

לה: ו ד ד החצר הג ו ע ל ל  באבנים ה

: ה ב ו ש ו ת ש ע י י ״ בה, בנ . ל׳ תשו ך י ו אל ב ש : ו ק המ״ י ה לה׳ בעת חנוכת ב מ ל ת ש ל פ ת מח) מ  ח (
: ה י ב ו אתם. ל׳ ש ב ר ש ש  א

ם ד למצרי ד אז ברח ה ׳ ו ו ג ם כי ו ו ד א ב ד הרג כל הזכרים ש ו ר צבא ד ב ש א ו י כא) מ״כ ש , טז  יא (
ם: ו י אד ע מלכ ר ז . מ ד ד : ה י ו ג ם ו י ע במצר מ אח״כ ש  ו

ו ש ק ב ל ו א ר ש י י ט ב ש ו אנשים מ ו אלי א ב ו ו ך רחבעם בנ ל ה מ מ ל ר מיתת ש ח א  יב (ז.) מ״כ ש
ם י ל רחבעם את השר א ש ל עליהם שלמה, ו י ט ה ל המם ש ל הכבד ש ו קל מעליהם ע ו שי  ממנ
: ד ב ע ל בהכנעה כ א ר ש ר אל י ב ד . ת ד : תהיה עב ׳ ו ג ו ו י ו אל ר ב ד י כ ו ״ ז ע ב להם ו י ש  מה י
בר ב להם על שאלתם ד י ש ת בה, ו י הכנעה: ועניתם. ל׳ תשו ר ב ד ד אותם ב ו ב ע עבדתם. ת  ו

: ך ש פ ר תאוה נ ש ל א כ ך עליהם ב ו ל מ לם כי ת ם לעו י ו לך לעבד . אז יהי ו לך הי : ו י ו  הרא

ו י ד על מ ע בעת ש ת אל ו ז בבי ״ ו ב ע בח ל ל בנה מז א ר ש ך י ל בט מ רבעם בן נ כ שי ״ א) מ י  יג (
: ז ״ ו ב אי ע י ב . מנ א אחד בי נ ת: ו ו נ רע ו ו פ י א על ו ב י ו ש ר ל מ א ו הנביא ו ד ר בא ע  להקטי

עת רי ר מקום ז ו ע י ש בח כ ב המז רה סבי ש תעלה. עשה חפי ע י א: ו בי הו הנ יבנה. אלי ) ו ב ל  יח (
: ע ר  סאתים ז

ר א ש ל י ב ר ל ע ב י מהמקום, א ו ן הפנ . עני בערתי : ו ל א ר ש ך י ל ב מ א ח א את אליהו ל בו כא) נ  כא (
ו כ ר ד ב ש ל ו כ ל י ו ד״א אפ ב ת ל רו ) בקי ב ש ח מ ת ( י ש מ ר. זהו אדם ה ן בקי י ת ש : מ ת י ר א ם ש  שו
ב ו ז א ע ו ה . המקנה ש ב ו ז ע ת: ו ך הבי ב בתו כ ו ע מ ר ו ו א עצ ו ה ר ש ש ו ע . ה ר ו : עצ ר ן בקי י ת ש ד  ל

: ה ד ש  ב

 מלכים ב
: קרח. כן ן א כ : עלה. עלה מ ו ג ע ל י . ו יתקלסו : ו ו ח י ר י . מ ם ש א: מ בי ע הנ ש י ל . א על י  ב (כו.) ו

: ש א ר ר ה ע ו ש ן ב י א  יקרא מי ש



 ספר בגא בתרא המהראות •ז
 לג טז הוא מרומים ישכין מצרות סלעים משגבו

 לחמו נתן מימיו נאמנים:
 לד יא וירשוה קאת וקפד רנשוף וערב ישכנו־בה

 ונטה עליה קרתיהו ואבני־ביהו:
 מ טו הן גרם כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן

 איים כדק יטול:
 מא ב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יוזן לפניו

 גרים ומלכים .ירך יתן כעפר חרבו כקש נדף
 קשתו:

 מא יט אתן במךבר אח שטה והדם ועץ ישמן אשים
 בערבה ברוש הדהר ותאשור .יחדו:

 מג ז כיל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו
 אף־עשיתיו:

 מה יח כי־כיה אמר־ץ בורא השמים הוא האלהים ייצר
 הארץ ועשה הוא כוננה ליא־תיהו בראה לשבת

 יצרה אני ץ ואין עוד:
 מו ו הז-לים זהב מכים וכסף בקנה ישקלו ישכרו

 צורף רעשהו אל יסגדו אף־יישתחווז
 נ יא הן כלבב קרחי אש מאזךי זיקות לביו באור
 אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה־ז-יאת לכם

 למעצבה תשכבון:

 יד כג ושמתיה למוריש קפד ואגמי־מים וטאטאתיה

 במטאטא השמד נאם ץ צבאות:

 כג ח מי דיעץ זאת על־ציר המעטיךה אשר םיחךיה

 שרים כנעני־ נכבדי־אךץ:

ד כג וחפרה הלבנה ובושה החמה כי־מלך יל  כ

 צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד:

 כה ח בלע המות לנצח ומחה אתי יהיוה דמעה מעל
 כל־פנים וחרפת עמו זיםיר מעל כל־האךץ כי

 ;י דבר:

 כז א ביום ההוא יפקיד ;י בחרבו הקשה והגדולה
 והחזקה על לרתן נחש ברך! ועל לרתן נחש

 עקלתון והרג את־התנין אישר בים:

 כז יא ביבש קציךה תישבתה נשים באות מאירות
 אותה כי לא עם־בינות הוא על־כן לא־ירחמנו

 עשהו רצת לא יחננו:

 לב יז והלה מעשה הצךקה שלום ועבדת הצךקה
 השקט ובטח עד־עולם:

 לג טו הילך צדקות ודיבר מישרים מאס בבצע
 מעשקות ניער כפיו מתמיך בשחר איטם אזנו

 משמיע דמים ועצם עיניו מראות ברע:

 ג י אמרו צדיק כי־טוב כי־פרי מעלליהם ייאכלו:
 ג טז וייאמר י; וען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות

 נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף
 תלכנה וברגליהם תעכסנה:

 ג כ הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש

 והלחשים:

 ג כג הגליינים והסדינים והצניפות והרדידים:
 ד ג והיה! הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש

 .יאמר לו כל־הכתוב לחיים בירושלים:
I ד ה וברא יזי על כל־מכון הר־ציון ועל־מקךאה ענן 

 יומם ועשן ונינה איש להבה לילה כי על־כל־
 כבור חפה:

 ד ו וסכה תהיה לצל־יומם מחרב ולמחסה
 ולמסתור מירב וממטר:

 ט יא ארם מקרם ופלשתים מאחור וייאכלו את־

 ישראל בכל־פה בכל־זיאת ליא־ישב אפו ועוד
 לדו נטרה:

 ט יט ייגזר על/ימין ורעב וייאכל על־שמיאול ןליא
 שבעו איש בשר־זריעו ייאכלו:

 יא ט לאץרעו ולא/ישחיתו בכל־הר קדשי כי־מלאה

 הארץ דעה את־ץ כמים לזים מכסים:

 זפםוקים
רה. ש קצי ב י יא) ב ) : ם ״ ו כ ים איי הים והן ע כן כתיים קרו ב ימים ו ל ת ב ב ש ו א י ר שהי ו  צ
ו אז י ד את אב ב י כ ל ש א ע מ ש ל י ט ש ע כות מ ר כשתכלה ז מ ו ל ר כ ב ש ש ענפיה ת ב י י ת ת ש  כ
. הקב״ה ו ה ש : ע ש א ו בהם ה ר י ע ב י ו ו א ו ב ם י ש כנשי ל ם באות. עם ח שי ה: נ ה ענפי נ  תשבר

: ו ל י ש מ ה ו ו ל ד ג  ש

א ו ו צדקה תב ש ע י ר ש ו ב ע ז והיה, ב א ם ו י ל ש ו ר י ל ל א ר ש ו י ר חז ף י ו ס ב ל כ ש ״ . מ ׳ ו ג ) והיה ו ז י  לב (
: ח ט ב ט ו ק ש ה ם ו ו ל  ש

ך ל ו ה ת. מי ש ך צדקו ל : ה ו ל י ח ב ו י ד מסנחר ו ח פ ך ל י ר נו צ ה כן אי ש ו ע . מי ש ׳ ו ג ך ו ל ) ה ו ט  לג (
. ו י ר כפ ע : נ ל ז ) ג ק ש ע ת ( ד מ ח . ממאס ב ת ו ק ש ע ע מ צ ב : מאם ב ר ש ו י ר ב ב ד מ ת ו ך צדקו ר ד  ב
ע דברים ו מ ש ו מ נ . סותם אז ו נ : אטם אז לא יאבה לקחתו ד ו ח ו ש ך ב ו מ ת ו מ י ער כפ  מנ
שה א. העו ) הו טז ) : ת ו א ר ר ל בר האסו ת ד ו א ר ו מ י נ ר עי ג סו עצם. ו ך דם: ו ו פ ש  המסיתים ל
: ב י ו א ד ה תו י ג או י ש ר לא ת ש ו היה במקום מרום א ל ן כאי ו י ח בצ ט ב ן ל ו כ ש  כל אלה י
ו נתן. לא יהא מ ח ק: ל ז ) לחו ב ג ש מ ל ו ( י סלעים ל ר צ ב ו מ ו הי ל ר חזק, כאי צ ב . ל׳ מ ת ו ד צ  מ
ר מ ו ל ב כ כז ו לא י י מ ר מי ו נאמנים. מקו י מ י : מ ן ו ז ו מ קו ל ם יספי ש לחם כי מן השמי ק ב  מ

: קו ספי ו י י כ כל צר ל ו ד ג ו י ע ר  ז

ת ו פ ו ת ע ו מ . ש ׳ ו ג ד ו פ ק : קאת ו ו ת ש ו ר י ר ב ד ם כאדם ה ץ אדו ר א ו שם ב ר ו ד . י ה ו ש ר י יא) ו  לד (
ט פ ש ) מ נטה. הקב״ה ינטה עליה (קו : ו ה ל י ל רח ב ף הפו ו . הוא ע קפד : ו ת ו ב ר ח ם ב י כנ  השו
ל המדה עם ב ) ח ן (קו י ל הבנ נה נוטה ע כמו שהבו ן ( ב ר ו ן ח ל די ת ש ל ו ק ש מ ה ו מ מ ל ש  ש

: בה) י ן להחר האב ץ כן ינטה המקום עליה הקו ו נ ב ר ה ש י י פרת ל  אבן העו

פת ו ע טנ ק ו ש מ י ו ל י הד ל ו ש טף מ ו פה מרה הנ ל ה׳ כטי ו מ ם ל ״ם נחשבי ס. העכו י ו ) הן ג ו ט  מ (
ק ח ש כ : ו ו ד ו ת ס ו ל ג ד מהם לנביאים ל י מ ע ה ו ל ן ל י ב ו ש ץ ח א ר ו מ ו ל ץ כ ע ן ה ו רקב  מים ו
ים. איי הים : אי ש ו פ י ע ת הנשחקים מ ש ח י נ נ ם במאז ני המקום נחשבי . בעי ו ב ש ח ם נ י נ  מאז

: ( טל נ ר י ש כדק א ח ( י רו לה ע״ עו שא ו י ך כאבק דק הנ י ל ש  י

רח א במז ו ה או מארם ש י ר את אברהם להב , מי העי ו ל ג ק יקראהו לר ד צ . אותו ש ר ) מי העי ב  מא (
ו י נ פ . ל׳ מקרה: יתן ל : יקראהו ך ל ר ה ש ו בכל א י ל ג שה היא היתה לקראת ר ה עו צדק שהי  ו
ת י ש א ר ב לותיהם ( י חי ם ו ו ארבעה מלכי י א נתן לפנ עו הו ו להסי מ ו ק מ ו מ ר י ע ה ם. מי ש י ו  ג
ר פ ע ם כ בי ו גים מר ו נתן הרו ב ר . ח ו ב ר חר פ ע ם: יתן כ י כ ו במל ט י ל ש . ה ד ר ם י י כ ל מ : ו ( ד  י
א היתה חכמת ל . במקום ש ר ב ד מ ט) אתן ב י ) : ף ד ש נ ק ם כ פלי ו נ ו הרבה חללים ו ת ש ק ץ ו ר א  ה
. ׳ ו ג ז ו ר : א ם ו ל ש בה ו טו ני חכמה ו ב אף בם אתן כל מי ו ש י י י נ ד כל מי  התורה אתן לעתי

: ר ב ד מ ת אילני סרק: בערבה. ב ו מ  ש

. ו תי ף עשי ו א צרתי : י י ד ו ב כ י ל ו ש ע כל ה י ו מ ש . כל הצדיקים הנקראים ב י מ ש ל הנקרא ב ) כ ז  מג (
צרה כבר הכנתי להם כל לה ו ו ו בג ר ב ע ר אע״פ ש מ ו ל ו והכנתי הכל כ ך ל י ו בכל הצר  תכנתי

: ם ת ל ו א י ג  צרכ

ה כי מ מ ) ש ת (תהו ו ץ לא בראה להי ר א א את ה ר ב ש ננה. ל׳ הכנה: לא תהו בראה. כ ח) כו י  מה (
: ם ד ת בה בני א ב ש  אם ל

ם י ר כ ו ש ים ו נ ם כסף בקנה המאז י קל שו ם זהב מן הכיס ו י פכ ״ם שו ם. אתם העכו לי ) הז ו  מו (

: ו י ו אל ו ח ת ש י ו ו ר סג י ם אל ו י ש ו ע ף ו ר ו  צ
ם את רי . ל׳ הבערה, אתם מבעי ש חי א : קד אי ה׳ בי ל נ ם בקו מעי נכם שו א) כלכם. שאי י  נ (

. פ כ ש ר א ו א ו כ כ : ל ש י א גחל ן ו י צ צו י קי זיקות, הן נ י יקות. מחז י ז ר ז א : מ ם כ י ל  חמת ה׳ ע
ה ב צ ע מ את לכם: ל לכם ז מו . תהא ג י ד י : מ ( ו ק ל י דרככם ת לפ ם ( כ ל ש ש ת א ב ה ל ש ו ב כ  ל

: ו ת ו מ ן עד כי ת ו ב צ ע ן כי לא אסיר ה ו ב צ ע תו ב ן תמו ע מ . ל ן ו ב כ ש  ת

 ביאור
א בו ן י . לכ ׳ ו ג ן ו ע ) י ז ט ) : ם ה י ש ע . מ ם ה י ל ל ע : מ ה ש ב ע ו ק כי ט א צדי י שהו מ . ל ו  ג (י) אמר
ך ל י א לך ו ן אי ו ר ת בג טו ו . נ ן ו ר ת ג ו י ו ט פה: נ קו מה ז ת בקו ו כ ל . שהו ת: גבהו ו רענ ו הן פ  עלי
. ך ו : הל ל ו ח כ ב ניהן בסיקרא ו ת עי ו ע ב ו נים. ל׳ הבטה ד״א צ ת עי ו ר ק ש מ : ו ן י י פ ת י  להראו
ק אצל ו ש ברת ב א עו : תעכסנה. כשהי ו ר י ב י ח ב ל ג ) הצף ע ף ו פ ט ר ( ב ד ת דרך גאוה כ לכו  הו
ל נחש, עכס הוא ארס צר הרע כעכס זה ש ו י ר ב י י להבע ו כד י ל ג רסתו בר ל דו א ר ש י י ר  כחו
ר ה׳ מהם ו יסי י ל אל א ר ש ב את י י ש ה א הקב״ה ל ו ב י ש א כ ד לבו י ת ע ל כ ש ״ : (כ,כג) מ ש ח ל נ  ש
ן ם. כעי י : הפאר בלה) י נ ר ב ד י נשים ו ט י ש כ י ת ו ן תפארתם בנ י ל ו תו א יהי ל ש  את תפארתם (
ן ר ע ם בהם ש י ר ש ו ק ם קצרים ש י ר ם. קשו י הקשר ם: ו קי ל שו ת. אצעדה ש ו : צעד ע ב ו  כיפת כ
: ( ז ״ ע ל א ב שק״ ו נ גד הלב ( ן כנ י ל ו ת י זהב ש פש. עד : ובתי הנ ץ ב ה ז ו ן אותם מ י ש ו ע ש ש י  ו
רת ו ת צ ו ל ג מ ש ש ״ ע ת ( נים. הן המראו : הגלי ם ן לה ש י ש ח ו ל ן מקום ש ז מי האו ז . נ ם י ש ח ל ה  ו
ם. י ד י ד הר : ו ש א ר ת ה ו פ נ צ ת. מ פו י הצנ ץ בהם: ו ט פ ע ת מ ן הם ש ת ש ל פ ם. ש י נ י : והסד ם) י  הפנ

: ו ת ב פ ט ע ת ה מ ש א ה ן בה הסרבל ש י נ ב כ מ ל זהב ש  כבינתא והם ש

ו והנותר בכל מקום שב י תי ן י ו י צ ל ב א ר ש י . הנשאר ב ׳ ו ג ר ו א ש נ : ה א ו ב ד ל ) והיה. לעתי ג  ד (
י אותו היום א״ת צדיקים המתים לפנ לם יהיו צדיקים ו . כו ו ר ל מ א ש י ו ד : ק ם י ל ש ו ר י ו ב נ שכ  י
ברא ה׳ ענן . אז י ׳ ו ג א ו ר ב : (ה) ו ם י ל ש ו ר י ב יהיה ב ה״ י העו ב לחי ל כל הכתו דם ת״ ו ד כב ב  א
ת המוכנים מו ן על כל המקו כ ו ות ש . להי ן ו ל מכ ל כ : ע ת ו מ ו א ן עליהם מן ה ש להג ד ן ח ש ע  ו
ש להבה. הארת נגה א כה: ו ל הקרואים בתו ע ל מקראה. ו ע : ו ן ו י ר המה בהר צ ש ת א ב ש  ל
נתי עליהם: ף שכי פ ו ח ת פה ש ר להם תהא החו . האמו ד ו ל כב ל כ י ע : כ ש ת א ב ה ל ריחת ש ז  ו
ש הבא ב ו י ) מ ב ר ו ח מ לם ( ומם להצי ל י צ . אותה החופה תהיה להם ל ׳ ו ג ) וסכה תהיה ו ו ) 

: ם י ת מ פ י ט ש רם. מ : מז ה . להסתר ב ר למסתו : ו י סו למחסה. ל׳ כי : ו ש מ ש י חום ה  ע״

ם הרעו להם פלשתי ל ו א ר ש י י כ ש מל א ו י אחז ו הו מי י ל בי א ר ש י א) ארם. ארם הרעו ל י  ט (
ל כ : ב ה ב ר ע מ ם ב פלשתי ל ו א ר ש ץ י ר ל א רחה ש ב במז ש ו . שארם י ר ו ח א מ : מקדם ו ר ו ח א  מ
ב אף ה׳ ל לא ש א ר ש י ר בא ל ב כ ת ש ו רענ ל הפו כ ל זאת. ב כ ו כל תאותם מהם: ב א ל  פה. מ
. ר ז ג י ט) ו י ) : ר ו ש ך א ל ב מ א עליהם את סנחרי י ב יה להכות בהם עד שי ו נטו ד ד י ו ע  מהם ו
מצא ט י ע ו כי מ ע ב ש א י ל ל ו א מ ן או על ש מי ו זה את זה על י ל ל ש י ו ו ז ו ב פה, העם י  ל׳ חטי

: ו ז ו ב ו י ב ו ש נכסי קר י י א ת״ , ו ן ו ת רעב מ ח . מ ו אכל  להם: י

ר ו ב ע ב . ו י ו ג ה ו א ל : כי מ ו ת י ח ש לא י ד ו ד לעתי ו רעו ע . הנחשים הרעים לא י ו רע א י ט) ל  יא (
ו מכוסים לם יהי ם. כו ם לים מכסי : כמי ת את ה׳ ע ד . ל את: דעה את ה׳ בה הז  זה יהיה הטו

ם: י י א קרו ו ה ם ומכסים את מקום המים ש ם ממלאי ם בדעה כמו שהמי לאי ממו  ו

ך ר ד מי מים כ ו שם אג יהי י מים. ו מ ג א : ו י ר ב ד ף מ ו ד שם ע ו פ ק שה ל ו ר ל י ב ב . ל ה י ת מ ש ) ו כג  יד (
ה כי ד מ ש ל ה ת ש ו ד ב כ מ ד ואנקה אותה ב ב כ , א ד בו . ל׳ כי ה י ת א ט א ט ה: ו ו ב י ת החר מו  המקו

: ה מ ו א ר מ א ש לא י ב ו ו ל ט כ קן מ ו  תתר

ת ר ט ו ע מ ר ה ו נת צ י ן על מד ב ר ל חו ץ עצה ש ע ר מי י מ ו א ו הנביא מתמה ו ל . כאי ץ ע י י ח) מ  כג (
עצה: . ה׳ י י ו ג י ו ם: מ י כבד נ ם ו ר סוחריה (כנעניה) ותגריה המה שרי ש ד א ו ב כ ר ו ש ו ע  ב

ו י ד זקנ ג נ : ו ה מ ח ל ו ללבנה ו ד ב ע ת ש מו ו האו ש ו ב א י ד לבו . ל׳ בושה, לעתי ׳ ו ג ה ו ר פ ח ) ו כג ד (  כ
ם: ז שה׳ הוא האלהי א ת מ ע ד ו ל ל י כ ש ה לתפארת מה ש ד ו ו ב כ ו יהיה ל מ ד זקני ע ג נ ל . ו ד ו  כב

ת פ ר ח : ו י כ מחה. יקנח דמעת הב : ו ל א ר ש י ת מ למי ו עו מנ עלי י ו ו ד יכסנ ת. לעתי ע המו ל  כה (ח) ב
: ת ו מ ו א ן ה לים בי ד גו ו ו ע ל כי לא יהי א ר ש ם את י ד מחרפי ו מצא ע ר. לא י ו יסי מ  ע

ם, א מצרי ח והו א נחש כברי ו ה תן ש י ש ברח. על הלו ח תן נ י ו : ל א ו ב ד ל א. לעתי ום ההו א) בי  מ (
נת י ר בים. מד ש ן א י : התנ ר ו ש א א ת, והו מו . ל׳ עקמי ן : עקלתו ר ע ש גר ה  בריח הוא מטה הסו



 ספר כבא בתרא המהראות

 םו

 א

 סא ח כי אני יזי אהב משפט ע*נא נזל בעולה ונתתי
 פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם:

 םג ט בכליצרתםו לו לא צר ומלאך פניו הושיעם
 באהבתו ובחמלתו הוא נאלם וינטלם וינשאם

 כל־ימי עולם:

 םד ה ונהי כטמא כלנו וכבנד עדים כל־צךקיתינו
 ונבל כעלה כלנו ועיננו כרוח ישאנו:

 י שמחו אתיירושלם וגילו בה כל־איהביה שישו
 אתה משוש כל־המתאבלים עליה:

 ירמיה י
 יד וייאמר ץ אלי מצפון תפתח הךעה על כל־ישבי

 כב שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם הננו
 אתנו לך כי אתה י; אליהינו:

 ג כי־כיהו אמר ;י לאיש יהוךה וליתשלם נירו
 לכם ניר ואל־תזךעו אל־קצים:

 ל ןאת ואתי שדוד מה־תעשי כי־תלבשי ישני
 כי־תעדי עךי־זהב כייתקרעי בפוך עיניך לשיא

 תתיפי מאםו־בך עינבים נפשך יבקישו:
 לא כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכיךה קול
 בת־ציון תתלפח תפרש כפיה אוי־נא לי כי־

 עיפה נפשי להךנים:

 ועצמיתיך לחלק והיית כנן וזה וכמוצא מים

 אשר לא־יכזבו מימיו:

 נח יב ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דורץדור

 תקומם וקרא לך גדר פרץ משובב נתיבות

 לשבת:

 נט יז וילבש צךקה כשוץן וכובע ישועה בראשו
 וילבש בגדי נקם תלבישת רעט כמעיל קנאה:

 נט כא ואני זאת בריתי אותם אמר יזי רוחי אשר עליך
 ודברי אישר־שמתי בפיך לאץמושו מפיך ומפי
 זרעך ומפי זרע זרעך אמר ץ מעתה ועד־

 עולם:

 ם ג והלכו נוים לאורך ומלכים לנינה זךחך:

 ס ח מי־אלה כעב תעופינה וכיונים אל־אךביתיהם:

 ס יז תחת הנחישת אביא זהב ותחת הבחל אביא

 כסף ותחת העצים נחישת ותחת האבנים בחל

 ושמתי פקדתך שלום וניגשיך צךקה:

 ס כב הקטין יהיה לאלף והצעיר לנוי עצום אני ץ

 בעתה אחישנה:

 סא ג לשום ו לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר

 ישמן ששון תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח

 כהה וקרא להם אילי הצדק מטע ץ להתפאר:

 ביאור הפםוהים

 נד ט כי־מי נידו זאת לי אישר נשבעתי מעביר מי־ניח

 עוד עליהאךץ כן נשבעתי מקציף עליך ומנער־

 נד יא ענזיה סעךה לא נחמה הנה אנכי מךביץ בפוך

 אבניך ויסדתיך בספירים:

 נד יב ושמתי כדכיד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח

 וכליגבולך לאבני־חפץ:

 נו א כיה אמר ץ ישמרו משפט ועשו צךקה כי־

 קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות:

 נז יג בזעקך.יצילך קבוציך ואת־כלם ישא־רוח יקח־

 הבל והחוסה בי ינחל־אךץ ויירש הר קדשי:

 נח ז הלוא פרים לרעב לחמך ועניים מרודים תביא

 בית כי־תראה ערים ןכםיתו ומבשרך לא
 תתעלם:

 נח ח אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח

 והלך לפניך צךקך כבוד ץ .יאספך:

 נח ט אז תקרא וץ.יענה תשוע וייאמר הנני אם־תםיר

 מתוכך מוטה ישלח אצבע וךבר־און:

 נח י ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח
 בחשך אורך ואפלתך כצהךים:

 נח יא ונחך ;י תמיד והשביע בצחצחות נפשך

: ו מנ ב הי ו ר ט ב ו ד מ ו ק מ ד ב א לעתי ת אבי מו ך האו מ ו מ ל ט נ ו ש . תחת אל י ו ג ) תחת ו ז י ) 
: ה ק ד צ ך ב י נ ו ט ל ש ם ו ו ל ם ש כ ל ם ש י נ ם והממו די ם הפקו אשי . ו ם ו ל ך ש ת ד ק י פ ת מ ש  ו
. י ה׳ : אנ ם ו צ י ע ו ג ל ם ככה ו ף פעמי ל א תרבה ל ר י י הצע ט הקטן ו ב . ש ר י הצע ן ו ט ק ) ה כב ) 
ו כ ו אם לא ז ״ ח לה) ו או למהר את הג כו אחישנה ( ה. ז שנ : בעתה אחי י ד י לת ב כו ר הי ש  א

: ( ה נ מ ז ב  יהיה בעתה (

ם ר במקו א , לתת להם פ ן ומהו ו י י צ ל ב א ר ל ב ם ד ו ש ה ל שעי תי י ח או ש . ה׳ מ ׳ ו ג ם ו ו ש ) ל ג  סא (
ה תהלה. ט ע : מ ג י להתענ ו ש ע ן ה מ . ש ן ו ש ן ש מ : ש ל ב א ן ה מ ז ו ב ן ב י ש ל פ ת ו מ י ה  האפר ש
ת) ו לנ ׳ אי ל ) י ל י קראו אותם א א להם. י ר ק : ו ה כ ו ש ח ח כהה ו ו ם ר ל במקו ו ל הי ח ו ב פת ש  עטי
א נ ח) ש ) : ( ק ד צ ה ה ש ע מ ם ב לי ו ד ו ג כי יהי ר בהם ( א פ ת ה ע ה׳ נטע אותם ל ט ר מ ש  הצדק א
ימת לם. המתקי ת עו י בר : ו ת מ א ל שתהא ב א ר ש ל י : פעלתם. ש ה ל ו ן ע לה. בקרב ל בעו ז  ג

: ם ל ו ע  ל

ל א ע י ב ה ל צרתם. ש כ : ב ד ג ו ו נ מל ר ג ש ל כל א ר ע כי י ה׳ אז ר הנביא חסד מ א כ ש ״ ) מ ט  םג (
כאל א מי ו הו י ך פנ א ל ת כי מ ן ללקו י י ו ו רא י ה צר להם כפי מעלליהם ש . לא הי : לא צר ל א ר ש  י
׳ בכל ״ פי ו א ״ל ל מקום, והקרי הו ו ש ת ו ח י ל ש ד ב י מ עם ת שי ו הו י י לפנ ש מ ש מ ר הפנים מ  ש
טלם. סבל נ י : ו ה ר צ ה : גאלם. מ ת ו נ מ ח . ל׳ ר ו ת ל מ ח ב : ו ר ו צ ל בצרה היה ל א ר ש ו י י ה מן ש  ז

: ת ו ר ו ד י ה ל שנ כ לם. ב י עו מ ל י : כ ם ר ו ס ח ם לתת להם די מ א ש  מ

ד ג ב כ : ו ( ו נ ל בעד ל פ ת י ן מי ש א (כי אי מ ט ו ונהי כ נ מ . עתה שנסתלקו הצדיקים מ  םד (ה) ונהי
. ו נ נ עו ש כעלה: ו ו מ כ בל כעלה. מ נ : ו ) הסר ם י ד ע ) ו י ל ל אומרים ע כ ה ס ש ד מאו ג ב ם. כ י  עד

: ו ר י נ מ ר ו ב שא ד ו ח הנ נדים כרו ת נעים ו ו ו להי בנ י נות נתחי י העו ״ ע  ו
ה. ל אהבי ה: כ אכם אלי ו ם בב י של ו ר ו את י ח מ ד מן הגולה ש . אתם הבאים לעתי ו ח מ ) ש י  סו (

: ה נ ב ר ו ה. בעת ח ם עלי י נה: המתאבל י תאב לראותה בבנ ב אותה ו ה א  מי ש

 ירמיה
ו ל י , כא ן התרת קשר י : תפתח הרעה. ענ ל א ר ש p י ל א נה ש א לצפו ל שהי ב ב . מ ן ו פ צ ) מ ד י  א (

: י ״ י א ב ש ו ל י א הרעה ע ו תב ר ו ש ק א ועתה הותר ה ו ל תב ב רה ל  היתה הרעה קשו

ה ד י ר מ ל ה אסלח ע ן ארפא ו ע מ י ל ו אל ב ו ם ש רדי ) המו ם י ב ב ו ש ו בנים. אתם בנים ( ב ו ) ש כב  ג (
ה ב ו ש ת ך ב י ו אל ) באנ ו ר כך הננו (אתנ מ ו ל ת ו ו ד ו ו ת ה ם ל ד מ ל . הנביא מ : הננו י ם ב ת ד ר מ  ש

: ו נ לם ה׳ אלהי  כי אתה מעו
י מ י ה ב ד ן ש י ש ר ו ה ח ל ח ת מ י אדמה ש ד ב ו ע ן מ י ד מ י ל ר. הו ו לכם ני ר י : נ י ש נ א . ל ש י א ) ל ג  ד (
ו ב י ט ף אף אתם ה ר ו ח רע ב א תהא מעלה קוצים בעת הז ל ם ש י ב ש ע י ה ש ר ת ש ץ להמי  הקי
. ו ע ר ל תז א : ו ו ק ע צ ת ש א תהא תפלתכם נמאסת כ ל א עליכם הרעה ש ו כם בטרם תב  מעשי
ע בלא ר ו ז ם ל מי ו דו א תהי ל ה ש ב ו ש ך ת ו ת ע כי אם מ ש ר ך ה י מתו ל תהי צעקתכם לפנ א  ו
דה הו ט י ב . אתה ש ד ו ד את ש ) ו ל ) : ל : אל. ע ה ש י ר ן ח י ר. ענ ם: ני צי ר והיא נהפכת לקו י  נ
י לעת שנ י תו ש ו ב ל י מ ש ב ל ר ת ש ל א עי . מה תו י ש ע : מה ת ם י י ל ב ב ד ה י ל ב ו ז ת ג ו ך להי פ ו ס  ש
ך ו פ ע ה ב צ ך ב ני ע עי ב צ ת י זהב ו ד ע ך ב מ צ י ע ט ש ק ת ) ת י תעד ר ( ש א ם) ו ו ע אד ב ן צ מי ) 
ב ) נראה כמרחי ל כחו ך ( ו פ ה . ל׳ קריעה, ש : תקרעי ד ד ו ש א רחמים לפני ה י צ מ ל  להתנאות ו
ם בי ג ו בך עו ס א ת כי מעתה מ ר ד ו ה מ ך יפה ו מ צ ת ע י ש ל חנם ע . ע פי א תתי י ש : ל ן י  קרע הע
ל ל כקו י קו ת ע מ ל. ש ) כי קו א ל ) : ך ג ר ה ם ל י ש ק ב מ ) ו ף או י ך נ ר ם עם הנשים ד  (אותם המשחקי
ל . והוא הקו ן ו י ל בת צ ו ם: ק קי ה חז י ל ב ח ר ש ו לדת ככ ו ה הי ש א : צרה. צעקת צרה כ ה ל ו  ח
ת כפיה זה בזה ר ב ש ה. מ ש כפי ר פ ת: ת חו י נ ל ותצעק ג לי י ר תי ש : תתיפח. א ן ו י ל עדת צ  ש
ר ו ב ע גיעה) ב ׳ י ל פה ( י עי ש פ י כי נ י ל ת או ר מ ו א . צועקת ו י נא לי ו : א ר ע ט צ מ ך ה ר ד  כ

: ו תנ  ההורגים או

י נח ) מ ר ו עב א י ל ש ר ( ו ב ע י מ ת ע ב ש ר נ ש א ו כ ר ב ש ד ר פ מ לך ו הו י ו ד י ה ב ע ו ב . ש ׳ ו ג ט) כי ו ) 
א) עניה סערה. י ערה: ( ר בך. ל׳ ג ע ג מ : ו ל ו ב מ י נח. ה : מ ׳ ו ג י ו ת ע ב ש ץ כן נ ר א ד על ה ו  ע
ד . לעתי ך ו פ ץ ב י ב ר י לנחמה: מ ן מ אי ת ו ו י הצר ב ו ר ער מ ה סו ב ל א כעניה ש ם שהי י של ו ר  י
ת ו ד סו הי . ו ך סדתי י : ו ( ה ר ו ח ן יקרה ש פך (היא אב ו י נ ל אבן עם אבנ ך ש ת פ צ ף ר צ ו  הנני ר
רחת ו ש ז מ ש ה ות ש נ ו , חל ש מ . ל׳ ש ך י ת ש מ : ש ה ב ו ן ט ן אב . מי ד כ ד ) כ ב י ) : ר י י ספ נ ם באב  אשי
י נ ו מאב ם יהי י ת השער ו ז ו ז . מ ך י ר ע ש : ו י ו נ ם ל עי ו ת צב כי כו י ז נ צה במי ו מחי ד ג ן כנ י ש ו ע  בהן ו
י . אבנ ך ל ו ב ל ג כ : ו ר מ י ג ו לאבנ מ ו ג ר ת ם, ו די ם כלפי ערי ת בו ו ב ו ן אבנים ט  אקדח שהם מי

צה בהם: ו ר ץ ו פ ם יקרות שהאדם ח י ות מאבנ ך יהפכו להי ל ו ב ל ג ת כ פ צ  ר
ז תהיה ״ י בה. ע ו י קר ה: כ ו צדקה זה עם ז ש ע י התורה ו ט פ ש ו מ ר מ . ש ט פ ש ו מ ר מ א) ש ) 

: ל ן כ ות נגלה לעי בה להי צדקתי לכם תהיה קרו א ו ו ב י קרובה ל ת ע ו ש  ת
ר קבצת ש י התורה א ש י ח כ מ ם ו לי לים ופסי י אלי צ ו מו נא קב קו . י ך י צ ו ך קב ל י צ ך י ק ע ז ) ב ג י ) 
ל י ו להצ כל ו לא י מו ו קו לא י א הרוח ו ש לם. הלא את כולם י את כו : ו ך ת ר צ ך בזעקתך מ ו ל י צ י  ו

: ש מ ו מ ן ב י א בר ש . ד : הבל ר ג נחל ו י י טח ב ל (החוסה) הבו ב  א
. נאנחים ונאנקים על צרתם: ם י ד ו ר : מ ב ע א ר עה, ותן למי שהו כצי ה ו ר י ב ן ש ) פרס. עני ז ) 
: ם י ב ע קע ב ר הבו ח ש ד ה ו מ ע ר הצלחתך כ ר או אי ה כן י ש ע ת ש . כ : (ח) אז ך ב ו ר ק . מ ך ר ש ב מ  ו
: ן ד ן ע ג ך ל כ י ל ך להו י ת תלך לפנ י ש ע . הצדקה ש הלך ך תצמח במהרה: ו ת א ו פ ר . ו ארכתך  ו
ם י . ל׳ צעקה: הנני. להשל ע ו ש ט) ת ם: ( קי י ת הצד ו ש פ ת נ ו ז ו נ ר שם ג ש . אל המקום א אספך  י
ר ל אם תסי ב ע ס ו ח אצבע. מ ל ים: ש י י הענ אר ו ת על צ ד ב כ ה ל ש ו י הע . עצ ה ט ו : מ ך צ פ  ח
ר ב ד ל ר מ ם) וגם תסי בי י ך בני אדם המר ר ד כ ך ( ר ב ל פני ח ו ך מ ע ב צ ח א ו ל ש ל ר מ ר אם תסי מ ו  ל
ם מי דברי ב בתנחו ו ט ך ה נ ב את רצו ע ר א ל צי ) ותפק. תו י ) : ן ו ו הג נ י בר שא ) ד ן ו א ך ( ר ב ח  ל
ח ר ז : ו ה ע ב ב תתן לה די ש ע ר ש המעונה ב פ ש נענה. נ פ נ : ו ל כ א מ ו ה ם בעת תתן ל בי  טו
. ך ת ל פ א כלל עמהם: ו לא תהיה נ רך ו זרח או ת י ו ת הצר כ ש לם ח ות בעו . בהי ך ר ך או ש ח  ב
. הקב׳׳ה ינהג נחך א) ו י ) : ה ע ו ש ר י רחת או ב כמו הצהרים בהז ו ש  אם תהיה לך אפלת צרה ת
ע ב ש ת י ר ו צ ב ן ו ו א מ ת) צ צחצחו לם ( ו . בעת יהיה בע ע י ב ש ה : ו ך ב ל ו ט ך ה ר ד ד ב י מ תך ת  או
ע ב ית. תהיה ש : והי ך י ת ו מ צ יק את ע יחז א ו י בר . י ץ י ל ח : י ב ו ל ט כ לא תהיה חסר מ ך ו ש פ  את נ
ם. תהיה א מי צ ו מ כ ך הוא להשקותה בכל עת: ו ר ע מן המים כי הד ב ש ה) ה רו ן ( ה כג ב ו ט  מ
ן . עני ו ב ז כ ם: י וטפים אינם נפסקי ר המים הנ ש א מים א צ ו מ ר ה בה כמקו ע בטו פ ש ו  בכל עת מ
ת ו ב ר ו את ח בנ ך י מ וצאים מ ם הי בי ם הטו . המעשי ך מ ו מ בנ ) ו ב י ר וההפסק: ( ב ד בת ה י ז  ע
: ם י ב ו ט ך ה י ש ע מ ת אתה תקומם אותם ב ו ר ו מי הד ו בי ל פ נ ת ש ו ד סו . הי ר ו ד ר ו ו י ד ד ס ו : מ ם ל ו  ע
: ם ל ו ת ע ו צ דרת פר ך ג י ש ע ת מ כו ז י ב ץ שהר ר ר פ ד ו ך ג קראו לם י . כל בני העו ך קרא ל  ו
ב י ש ״מ מ י ו ם ( ת באנשי ו ב ש ו י ת מ ו בות) הדרכים להי ב את (הנתי י ש מ . אתה הוא ה ב ב ו ש  מ

: לם) ו ל ע ו ש ב ו ש י ת ל ב ש יתא, ל י ר ם לאו  רשעי

( ן י ת הד ר ו ש ם לפנים מ ל א ג י ש עשה עמהם צדקה ( י ל ו א ר ש ע ה׳ את י י ש ו י י ש פ . ל ש ב ל י ) ו ז י ) 
י ו ש ש ע ו ב ל . מ ן י ר ש : כ ה מ ח ל מ ד ב ר ו ר הי ו ב ג פל ב ו ן הנ ו ש ר ל מ ת לזה א ו מ ו א עשה נקם ב י  ו
ו ת ל ו . להי ת ש ב ל : ת ת ו מ ו א עשה נקמה כ י נקם. י ד ג : ב ה מ ח ל מ ו ב ם ב י ש ב ו ל ל ו ז ר ב  מ
כא) זאת ) : ו ש ב ו ל ף את ה ל המעטי י ע מ ל כ ו ד ו הג מ ש ת ל ף קנאה לקנאו ו ט ע . י עט י : ו ש ו ב ל מ  ל
ח נביאתי ח רו כ ש ל ואקיים כי אף בגלותם לא ת א ר ש י תי ל ר הזה כרתי ברי ב ד תי אותם. ב  ברי

: ו ר סו . לא י ו ש ו מ א י רתי מהם: ל  ותו

. רחך ן הארה: ז גה. עני : לנ ו דרכי ה׳ ד מ ל ך י מ . מ ך ר ו א : ל ם י ל ש ו ר ) נבואת נחמה על י ג ) 
ם ר ממהרי ש לה מי אלה א ו ל בני הג ת ע ו י ו הבר ל א ש לה י ן הגאו מ ז י אלה. ב ח) מ ) : ך חתי רי  ז
: ( ך ב ו ש ת ה ו נ ו חל בותיהם ( ף אל ארו ו ע נים הממהרים ל ו ן וכי פת) בפריחת הענ כעפי ב ( ו ש  ל



 המהראות יט

 לה

 לה ז

 יהוךה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב
 כי־אשיב את־שבותם נאם־י;:

 ויאמרו לא נשתהץין כי יונךב בן־רכב אבינו
 צוה עלינו לאמיר לא תשתריין אתם ובניכם

 עד־עולם:

 ובית לא־תבנו וזרע ליא־תזרעו וכרם ליא־תטעו
 ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו בל־ימיכם
 למען תחיו זימים רבים על־פני האדמה אשר

 אתם גרים שם:
 לו יח וייאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את בל־

 הדברים האלה ואני כתב על־הםפר בדיו:
 בעישתי־עשךה שנה לצדקיהו בחיךיש הרביעי

 בתשעה לחדש הבקעה העיר:
 ויבא רעש י: כאשר דבר כייחטאתם לץ
 ולא ־'שמעתם בקולו והיה לכם הדבר דבר

 הזה:

 ואני הנני ישב במצפה לעמיד לפני הכשרים
 אשר ;באו אלינו ואתם אספו .יין וקיץ ושמן

 ושמו בכליכם ושבו בעריכם אישר־תפשתם:
 ארור עשה מלאכת יי רמיה וארור מנע חרבו

 לט ב

 מ ג

 מ

 מה

 יחזקאל
 מדם:

 יא ומים במשורה תשתה ששית ההין מעת
 עד־עת השתה:

 יב בא העת הגיע היום הקונה אל־ישמח והמוכר
 אל־יתאבל כי חרץ אל־כל־המונה:

 בבא בתרא
 הלוא כיה דברי כאש נאם־י; וכפטיש יפיצץ

 םלע:

 בנו בתים וישבו ונטעו גנות ואכלו את־פןץן:

 והיו בניו כקדם ועךתו לפני תכון ופכןךתי על

 כל־ליהציו:

 הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים

 מלרכתי־אךץ בם עור ופםח הרה וילדת .יחיו

 קהל גדול ;שובו הנה:

 הדבר אישר־היה אל־יףמ;הו מאת י; בשנה

 בשנת העשרית לצדקלהו מלך יהוךה היא

 השנה שמנה־עשרה שנה לנבוכךךאצר:

 ואז חיל מלך בבל צרים על־ירושלם וירמיהו

 הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית־

 מלך יהודה:

 הנה חנמאל בן־שלם דדך בא אליך לאמיר
 קנה לך את־שדי אישר בענתות כי לך משפט

 הגאלה לקנות:

 ואקח את־םפר המקנה את־החתום המצוה

 והחקים ואת־הגלוי:

 כיה־אמר י; צבאות אליהי ישראל לקוח את־

 הספרים האלה את ספר המקנה הזה ואת

 החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי־

 חרש למען לעמדו;מים ךבים:

 שדות בכסף יקנו וכתוב בםפר I וחתום והעד

 ערים באך; בנ;מן ובםביבי ירושלים ובערי

 ביאור הפסוקים

 ספר
 ה כב האותי לא־תיראו נאם־י; אם מפני לא תחילו בג כט

 אישר־שמתי חול גבול ל;ם חק־עולם ולא

 ;עבתהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולאי בט ה

 ועבךנהו: ל כ

 י יא כתה תאטרון להום אלהיא ךי־ישמיא וארילןא

א ז !  לא עבדו יאבדו מארעא ומן־תחות שמיא י

 אלה:

 טו ב והיה כי־ייאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם

 ביה־אמר י; אשר למות למות ואשר לסיב לב א
 לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי:

 טז ה כי־כה I אמר י; אל־תבוא בית מרזח ואל־תלך
 לספוד ואל־תניד להם כי־אםפתי את־שלומי לב ב

 מאת העם הזה נאם־י; את־החםד ואת־
 הרחמים:

 יה כג ואתה י; ;דעת את־כל־עצתם ;!לי למות לב ז

 אל־תכפר על־עונם וחטאתם מלפניך אל־

 תמחי ויהיו והיו מבשלים לפניך בעת אפך

: לב יא ם ז  עשה בל

 כא יב בית דוד כיה אמר י; דינו לבקר משפט והצילו

 גזול מיד עושק פן־תצא כאיש חמתי ובערי׳ לב יד

 ואין מכבה מפני ריע מעלליכם מעלליהם:

 בב י אל־תבכו למת ואל־תנדו לו בכו בכו להלך כי
 לא ;שוב עוד ודאה אה־ארין מולדתו:

 כג ו בימיו הושע יהוךה וישראל ישכין לבטח לב מד
 וזה־שמו אשר־יקראו י;1 צדקנו:

( נטר ה ( ר ו מ ה היא ש ר ט בת מ ש תי ר ש ו רים ( . בית האסו ה ר ט מ ר ה צ ח : ב ר . אסו א ו ל ב) כ ) 
א בו . י ך י : בא אל ם ל ר על ש ז . חו ך ד ) ד ז ) : ( ת ו כ ל מ ם ל י ר מ ו ש מ ם ה י מר ת האסורים שו י ב ב  ש
י ד ל ש א ג ת ט הוא ש פ ש מ ב אלי ה ט הגאלה. על כי אתה קרו פ ש ך מ : ל ר ו ב י ד ך על פי ה י  אל
ב בספר אכתו ה ו ד ש כ ואקנה את ה ״ א) מ י תה: ( על כן קנה או ד אחרים ו י א ב ו א תב ל  ש
ה ו צ מ : ה ה ד ש ל ה ע רה: את החתום. עם חתימת ב ר המכי ט ם: ספר המקנה. ש י  ואחתום עד
ל פי ן ע ת די ק בבי חז . שהו י ו ל את הג : ו ( ן י ד כ כדת ו ת והחוקים (  והחקים. הנעשה כפי המצו
: ם ס ר ו פ מ י ו ו ל ר ג ב ד ת ה ו ש ע ) ל ת ו ר ט ש י (קיום ה נ י י ן אשרתא דד י נ י ו וחתמו הדי כתב ו ו י  עד
ר ב ר ד מ ש ם. כי כלי חרס מ ם רבי מי ו י ד מ ע ן י ע מ : ל ך ל ו ה ש ו ר פ מ ם האלה. ש ) הספרי ד י ) 
לים כי כה אמר ה׳ י הכל גו אל תאמר לחנם אני מצניעם שהר ו ן ( ו ו מן הרקב כ ן לתו  הנתו
. ת בכםף יקנו ו ד ) ש ד מ ) : ( ו י ר ח א ל ש בפסוק ש ״ מ ת בכסף יקנו כ ו ד ר ש ש מן א א ז בו ד י ו  ע
ת בכסף ו ד ר יקנו ש ש א זמן א בו ד י ו ב אבל ע ר ם ח י של ו ר ף שעתה י א ד ש מן העתי  נבואה על ז
ת ו ד ש . ה מן י ץ בנ ר א ם: ב י ו עד נ מי ז י ) ו העד ו ו ( מ ה יחתום ש ד ש ל ה ע ב ו הקנין בספר ו כתב י  ו
. ב י ש : כי א ם ו ר ד ד ה צ ב בעמק ו ם בהר ו י מד ם העו י ר ע י ההר. ־ ר ע ב : ו ׳ ו ג ן ו מי י ץ בנ ר א  יקנו ב

: ה ל ו ג ם ללכת ב ב לארצם את הנשבי י ש  א

ש א . ר ו נ : אבי ת ו ת ש ן ל י ) י ו תר י י מבנ ב ( כ י בית ר תן לבנ ) מ״כ שה׳ צוה את ירמיה שי י ) 
ר אתם גרים ש ת א ו י ר ב ד מ ם. ב ן או במתנה: באהלי א יהיה לכם. אף בקני ל ) ו ז ) : ו נ י ת ח פ ש  מ
ם את האדם ה מעכבי ד ש . כי בית ו ו ן תחי ע מ : ל ם ו ק מ ם ל ר להעתיקם ממקו ש פ א  שם ש
לים להעתיק כו י אהלים י ב ש ו ל י ד עם אנשי המקום ההוא אב ב א ם י לפעמי  במקום שהם ו

ם:  בקל ממקום למקו

ה רמי ו לי ר מ א נ ת ש או בו ב בה כל הנ ת כ ד ירמיה קרא מגלה ש י מ ל ך בן נריה ת ו ר ב כ ש ״ ח) מ י ) 
ו ב ו ש ו י ע מ ש י ש י כ ל או י יהודה ( י שר נ באז י העם ו נ ל באז א ר ש ו על י א ו ב י ת ש ו רענ  מהי על הפו
ם י הדברי ט . כל פר ו י ם האלה: מפ ך איך כתבת את כל הדברי ו ר ו השרים את ב ל א ש ) ו  אל הי

: בעת שקרא כתבתי על הספר ו ו י  קרא אלי ירמיה בפ
מתה: ) הבקעה. בקעו חו ב ) 

הלא ל ו א ר ש ר על י ע ט צ ר למה אתה מ מ ו א כ ) לירמיה, ו צר נ כד ו ב ר נ ש ן ( דראד בו י נ ר ב ד גן מ ) 
ה י דל ם מינה את ג י של ו ר צר את י נ כד ו ב ש נ ב כ ר ש ח א : (י) מ״כ ש ו ע מ  אתה נבאת להם ולא ש
י ם מפנ י ל ש ו ר י ו מ ח ר ב ל ש ר אל אנשי החי מ א ה ש דלי י ג ר ב ד הו מ ז ר ו ר העי ש  בן אחיקם ל
ב במצפה. לא ש טב להם: הנני י י י ל ו ב ך ב ל מ ו ל ד ב ע י ו אמר להם ש ר ז ח ש כ כ אח״ ם ו י  הכשר
. שם ה פ צ מ י תת להם להרע לכם: ב ל ם לב י י הכשר ד לפנ ו מ ע ד ל ן אני תמי כ מו ה ו ך מז  אל
ת ו ר . פי ץ קי : ו ב י ו ו פן יקחום הא ש ו ח אל ת . ו ו : ואתם אספ ב ש שם י ן ו מי י ר בנחלת בנ  עי

ת נחלה: ז ״מ דבלה: תפשתם. ענין אחו י ץ ו ן בקי י ש ב ו י מ  ה

ת ת ח ש ה במרמה את מלאכת ה ש ע י ר יהיה מי ש ו , אר אב ם במו תי . אמר כנגד המשחי ר ו ) אר י ) 
ך דם: ו פ ש ל . מ ם ד : מ ( ת ו ח י ל מלאכת ל׳ ש ל מקום ( ו ש ת ו ח י ל א ש ב שהי א ו  מ

 יחזקאל
ם: ו י ום ל ן וזה תשתה מי ת ההי י ש . המדה תהיה ש ן ת ההי י ש : ש ה ד מ . ב ה ר ו ש מ א) ב י ) 

לא לה ממנה ו ג י שי ך הקונים לפ ר ד ה כ ד ש ח בקניית ה מ ש ר הקונה לא י ש ב) בא העת. א י ) 

 לה

ו נ אי ת ו ו רענ ו אג מפ ו דו נ י הלא הים שאי ו מפנ ד ע ר י וכי לא ת ראו ממנ . וכי לא תי כב) האותי ) 
ל ו ב : ג ה ד ע ר ד ו ח . ל׳ פ ו ל : תחי ו י ב י י סב ת מ ר ש ש ל א ו ב ר הג ב ו ו ע נ י ואי ר ירא מפנ כ ש  מצפה ל
א ל : ו ם ל ו לם. החק הזה הוא כל ימות ע : חק עו א ו ב ל י ד החו ע ל לים ש ו ב ות ג  לים. להי
מם ו מר ו בתנועה חזקה ו ד ו נ . אף כי י עשו תג י : ו ל ו ב ג ברים את ה ן מי הים עו . אי עברנהו  י
ל המייתם ע קו מ ש ו עד כי נ י ל ו ג צ ו ר . אף כי י ו י ל ו ג מ ה : ו ר ו ב ע ו ל כל ו ל לא י ו ב ר הג ו ב ע  ל

: ו ר ב ע  עם כל זה לא י

ם ארמית אם י ה לכשר ב ו ש ב ת י ש ה ל ל ב ב תו ב ו ל ג ח ירמיה ליכניה ו ל ש יא) אגרת היא ש ) 
. האלהים י ו ג א ו ו להם: אלהי את תאמר ם. כז ץ להו ר מ א : כדנה ת ז ״ ו ב ד ע ו ב ע ו להם ל אמר  י
ה ש ע ם האלה ש ץ ומתחת השמי ר א ן מן ה י ו נאבד ץ יהי ר א ם ואת ה ו את השמי ש ר לא ע ש  א

 הקב״ה:

ת. ר למו ש : א ך ל כן נ : אנה נצא. להי ם צ ר א ו מ א צ י ר לעם ש מ א י רמיה ש ן מ״כ שהי אמר לי ב  ן
: ו י ל ר הראו ב ד ש ב נ ו ע . כל אחד י ׳ ו ג ב ו ר ח ר ל ש א תה: ו ותן למי ו י נ ת בעו י למו ו א ר  מי ש

י מ ו ל . את ש : כי אספתי ן נ : תנד. תקו ו חמ נ ת אבל ל ח. לבי ז : בית מר . לי ה׳  (ה) כי כה אמר
הם: ל ולא אעשה עמהם חסד ולא ארחם עלי א ר ש י  מ

ר המה מתיעצים ש ת. א י למו : על ו ג צים להר ו רו י ירמיה על אנשי ענתות שהי ר ב ד  (כג< מ
א בו ך י תי ך מצו ר ד ך ב י לכו לפנ . אף בעת י ו הי י ה: ו י . אל תהי מחו : אל תמחי י תנ  עלי להמי
מן שאתה כועס אז עשה ז . ב נה: בעת אפך ה כתיקו ת ו ש ע ו ל כל ו ן לא י ע מ ל ל ו ש כ  להם מ

 בהם נקם:

ו ב ש כם ת . בבקר קודם שתתעסקו בצרכי ט פ ש ו לבקר מ נ דה: די הו י י כ . מל ד ו ב) בית ד י ) 
. ם כ י ל ל ע : מ ה ר ע ב ל ו סב ע כם. מו י ל ע מעל י ר נ : מפ ן ל ז . הג ק ש ו : ע ל ז ג . הנ ל ו ז : ג ן ו ד  ל

: ם כ י ש ע  מ

ר ע ש י ה ו לפנ צ ר א ת ב מ ך יהודה ש ל ת על יהויקים מ י לבכו  (י) אל תבכו למת. אין ראו
י ב ש ו ב צ ר א לך מ ו על המלך ההו . אבל בכ ך ו להל : בכ ן נ . תקו ת: תנדו ו ל הו להג סבחו  כשי
ו כי שם ת ד ל ו ץ מ ר לא יראה א ו ו צ ר א ד ל ו ב ע ו ש . על כי לא י ב ו ש : כי לא י ( הו צדקי  (יכניה ו

: ר קב י ת י מו  בגולה י

ל . ש ו מ ה ש ז : ו ח ט ב ן בארצם ל ו כ ש ל י א ר ש ע יהודה וגם י ש ו ח ת ך המשי ל ל מ . ש ו מי ) בי ו ) 
. ׳ ו ג א ו ו ל כט) ה ה: ( ל ז ו ש מי ו בי ק אותנ י . ה׳ מצד ו : ה׳ צדקנ ל א ר ש ו י קראו ל ר י ש ח א  המשי

: ר ב ש . מ ץ צ פ : י ת ער ו ש ב א ו כ רה היא באה ב בו ה בפי הנביא בג א ב ש  דבר נבואה כ

. ו ב ש : ו ׳ ו ג ת יכניה ו ו ל ל אחר ג ב ב ם ל י של ו ר ח ירמיה מי ל ר ש ש י הספר א כ ואלה דבר  (ה) מ״
: ב ו ר מן ק ל בז ב ב ו בהם כי לא תצאו מ ב ש ת  ו

ו . יהי ן י תכו מי קדם: לפנ י בים עלי כב : כקדם. חבי עקב . בני י ו לה: בני או  (כן והיה. בעת הג
ל על כל ו מ ב ג י ש ה ח ל י . אשג פקדתי : ו ה ב ו ב ט ו ר ן אותם ב ח בם להכי י ג ש א י ש  נכונים לפנ

 הלוחצים אותם:

רכתי : מי ל ב ב ו ל ל ג . הם ש ן ו פ ץ צ ר א : מ ל א ר ש א את י לה אבי א אותם. בעת הגאו י ) הנני מב ז ) 
ש י ו א ב ו ש ׳ כולם י ו ג ר ו ו עו : בם. בהבאים יהי ם י ט ב ש ת ה ר ש ו בני ע , אל ת הארץ . מקצו ץ ר  א

: ל ו ד ץ ג ו ב . ק ל ו ד : קהל ג ר ג : פסח. חי ר עד  לא נ



 ספר בבא בתרא המקראות
 נושבות ואל־עם מאסף מגרם עשה מקנה

 וקרן ישבי על־טבור הארץ:
 מ ז והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין

 התאים חמש אמות וסף השער מאצל אלם
 השער מהבית קנה אחד:

 מא ה .רמד קיריהבית שש אמות ורחב הצלע ארבע

 אמות סביב I סביב לבית סביב:
 מא ו והצלעות צלע אל־צלע שלוש ושלשים פעמים
 ובאות בקיר אשר־לבית לצלעות סביב ו סביב
 להיות אחוזים וליא־יהיו אחוזים בקיר הבית:

 מב ה והלשכות העליונית קצרות כי־יוכלו אתיקים
 מהנה מהתחתינות ומךזתימנות ברן:

 מד ט כיה־אמר אדני יחלה כל־בךנכר ערל לב וערל

 בשר לא לבוא אל־מקךישי לכל־בן־נכר אשר
 בתוך בני ישראל:

 מה יא האיפה והבת תיכן אחד יהיה לשאת מעשר
 החימר הבת ועשיךת החימר האיפה אל־החימר

 יהיה מתכנתו:

 כז ו

 כז ז

 מחלל את־מקךשי גאון עזכם מחמד עיניכם
 ומחמל נפשכם ובניכם ובנותיכם אישר עזבתם

 בחרב יפילו:

 כז ה ברושים משניר בנו לך את כל־לחיתים ארז
 מלבנון לקחו לעשות תךן עליך:

 אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשדשן
 ברדאשרים מאיי כתיים כתים:

 שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך
 לנס תכלת ואתמן מאיי אליישה הלה מכסך:
 כז כט ולךדו מאניותיהם כיל תפשי משוט מלחים כיל

 חבלי הלם אל־האךץ לעמדו:
 כח יג בעדן גךאליהים היית כל־אבן יקרה מסכתך
 אידם פטדה ולהלם תרשיש שיהם ולשפה ספיר
 ניפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך

 ביום הבראך כוננו:
 לא נ הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל

 ונבה קומה ובין עביתים היתה צמרתו:
 לח יב לשלל שלל ולבז בז להשיב לךך על־חרבות

 טו ז ונתתי את־פני בהם מהאש זיצאו והאש
 תיאכלם וידעתם כי־אני יל בשומי את־פני

 בהם:
 יז ו ויצמח ויהי לגפן םיךחת שפלת קומה לפנות
 דליותיו אליו ושךשיו תחתיו יהיו ותהי לגפן

 ותעש בדים ותישלח פראות:
 יז ט אמיר כיה אמר אדיר להוה תצלח הלוא את־
 שךשיה ינתק ואת־פרלה ו יקוםם ללבש כל־
 טרפי צמחה תיבש ולא־בזריע נתלה ובעם ךב

 למשאות אותה מישרשיה:
 יז יג רקח מזרע המלוכה ויכריח אתו ברית ולבא

 אתו באלה ואת־אילי הארץ לקח:
 כג מז ותמו עליהן אבן קהל וברא אותהן בהרבותם
 בניהם ובנותיהם להרגו ובתיהן באש ישריפו:

ד יז האנק I דים מתים אבל לא־תעשה פארך חבוש  כ
 עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על־

 שפם ולהם אנשים לא תיאכל:
ד כא אמירו לבית ישראל כיה־אמר אדני יהוה הנני  כ

 ביאור הפסוקים
ל . ע : מסכתך ן ד ן ע ית בג ו הי ל ר כאי ב . לא חסרת ד ן ן ג ד ע : ב ר ו ך צ ל ל חירם מ ) נבואה ע ג י  כח (
ת כ א ל : מ קר י י ת אבנ ו מ ׳ והם ש ו ג דם ו ן יקרה והם או ע כל אב ו תך קב ש המכסה או ו ב ל  ה
ך פ ו ג ) ב ך ב ) י ת י ש ע ר אל אני ו מ א ת ע הייתי שתתגאה ו ד ו ד הזה י ו ב כ ך ה פ שנתתי ל ך. אע״  תפי
ן אתה י א ן ש נ ך להתבו ף ובם היה ל מר כתו ל ז ן רוח בקו י א י צ פים ונקבים המו  מלאכת תו

: ת א ר ב נ ום ש ום. הם מוכנים בך מי ם: בי  אלהי
פה : י ן ו נ ב ער ל י י ל עצ כ ה מ ז הגבו ם כאר ר במלכי ח ב ו , מ ן ו נ ז בלב ל כאר ש מ . נ ר ו ש ) הנה א ג  לא (
ו היתה ל ן ש ו י . זהו ענף העל ו ת ר מ : צ ל ו ד ל ג ער מסכך צ י . ו ל צ ש מ ר ח פה: ו ל ענף י ע . ב ף  ענ

: ר א ר הנותן פ ב הו ד ז עים אלה באלה) ו ן הקלו י רענ עצ ם ( ן עבותי  בי
ו על ך י מ ע מ ר פ י א העת ל ו ב י ש כ קאל ש חז בא י י כ שנ ״ מ , ו ג ו ץ מג ר ך א ל ג מ ו ל ג ) נבואה ע ב י  לח (
ם ל ל ל ש ו ל ש ב ל ו ש ח . ת ל ל ל ש ל ש : ל ך ת ל פ ם יהיה מ ש י ו ״ א ם ב א ללחו ו ב ך ל ב ב ל ל  דברים ע
ו ב ש י ת ו נ י ש כ ע ת עד הנה ו ו ב ו חר ת את הערים שהי י ת שנ להשחי . ו ך ד ב י י ש ה : ל ל א ר ש ל י  ש
ם עתה מקנה שי . העו ה ש תם: ע ו ל ן העמים ממקום ג י ב ו מ פ ס א נ ל עם. ש א : ו ל א ר ש י י  ע״
: ו י ד ד ל צ כ ע מ פ ו ש מ ף ו ו ע הג צ מ א א ו ה ר ש ו ב ט ץ כ ר א ק ה ז חו בה ו ו ל ג . ע ץ ר א ר ה ו ב : ט ן י קנ  ו

י ש י ל ן בית ש י ית בנ קאל במראה הנבואה תבנ חז ף הספר הוא מה שראה י ) מכאן עד סו ז  מ (
ן מי ה מי ש ל ו ש הי ) ו א ו ו ן מ״ י , עי ע (חדר צי : והתא. הוא י ם י ל ש ו ר ת י י ס ותבנ בנה בבא״  שי
ם רת נשי ל עז רחי ש תל מז ו ן לכ כי ו סמו הי ה ו ל א מ ש ה מ ש ל ש ם ו רת נשי ז ר הכניסה לע ע  ש
ת) ל כל אחד מהם היה קנה אחד (והקנה ו׳ אמו ו ש ל ל . ח ת: קנה אחד י י הר הב פ ץ כל ו ח ב  מ
. ר ע ש ף ה ס : ו ת ו מ ה א ש מ ים ח בי ן התאים עו ן התאים. כתלים המפסיקים בי י ב : ו ע ב ו ר  מ
ר ע ש ר ל ב ו ח ) מ ר ע ן בית ש י לם (ענ י או ו ש ם היה ע רת נשי ל עז ר הכניסה ש ע ם מן ש י  שלפנ
ר ע ש ת ה ו ז ו ז מ ) ו סף ו ר ( מ א הו ש ז ת, ו ו ז ו מז ת ו ן דלתו ש א ר ב ת ו ם י׳ אמו רת נשי ך עז ט לתו ל ו  ב
לם מת האו י חו ב ו ו לכסות ע ב ח . ר ם: קנה אחד י ד פנ צ ת) ל מהבי ר ( ע ש א אצל אולם ה  שהו
ר ו י צ ן ב י עי ל קנה אחד, ו א מ ש ל ן ו י מ י ל אולם ל י החומה ש ב ו ע ש ל ( א מ ש א׳ מ ן ו מי  א׳ מי

: ( ת ו ר ע ה ב  ש

ב התא ח ו . ר ע ל צ ב ה ח ר : ו ם י ש ד י ק ש ד ל בית ק י ש ב ר ע תל מ ל כו ו ש י ר הבית. עב  מא (ה) קי
ו היה ד׳ י ר ו ח א תל מ ו ו לכ ם והוא היה ל י קדשי ש ד תל ק ו ן לכ ע ש ה נ י שהי ב ר ע מ ) ה ר ד ח ) 
ל כ ) מ ם י ש ד י ק ש ד ק כל ו ת (ההי ם את הבי ן החדרים היו מסבבי י ב. בנ ב סבי : סבי ו ל ל ת ח  אמו
תל ו תל והיה להם לכ ו נשענים אל הכו לם הי כו ) ו ן ו פ ב צ ר ע ם מ דרו ת ( חו ו ת הר ש ל  ש
ך הכל ס ב ב זה נמצא ש ש זה על ג ל ו היה ש ם האל ן החדרי י ת. בנ ו הצלע ) ו ו ) : הם י ר  מאחו
י ש א ת. ר באו : ו ( ׳פ א׳ ב היה ג׳ ר ע מ ב ש ו מ פ ח ״ ן היה ג ו פ צ ב ם ו ו ר בד ם ( ג חדרי ״ ו שם ל  הי
ב. ת סבי ו ע ל צ : ל ם י ש ד י ק ש ד ק כל ו י ההי תל ו נכנסות בכו ת תקרת החדרים הי ח ת רות ש  הקו
ל ב . א ו א יהי ל קה: ו עים בחז ם) קבו י ז אחו ת ( ו ב להי י ב ס ו מ רות החדרים שהי ל קו כ  כן היה ל
ת ו ר י הקו ש א ו ר ר ומכניסים ב ן נקבים בקי י ש ו ע ן ש ך בני ר ד כל כ ר ההי ן בקי וקבי ו נ  לא הי

: ( ת ו ר ע ה ב ר ש ו י צ ׳ ב עי א ו ו, ו ן מ״ י תן עי י ר עשי סד ו ר ( ל הקי  אלא מונחים ע
ם רת נשי נה (היא עז צו ר החי צ ח ו ב י ה ר מהם עתה ש ב ד מ ו ש ל א ת ה ו כ ש ל . ה ת ו כ ש ל ה  מב (ה) ו
: ב ר ע י מ פ ה ההר כל ל ע מ ו ב ד מ ע נה. ש ו י : העל ( ל א ר ש רת י י עז א לפנ י שהי פ  ונקראת כן ל
: ל ל ח ו מהן את ה ט ע ים הם מ ו מבפנ י ה ם כי האתיקים ש י ת מבפנ קו דחו ת ו ו ו צר ת. הי  קצרו
לך הו ה ו ט מ ל ם רחבים מ בעי ו ם מר י ד : אתיקים. עמו ם י ט ע מ מ , אוכלים ו . כמו יאכלו ו ל כ ו  י
ת ו נ כו ות והתי נ ת התחתו ו כ ש ל ש מן ה ר פ מ ר ו ז ו ח ת. ו ו : מהתחתנ ק ו ז י ח י ל ו ש ע ה ו ל ע מ ל  וכלה מ
ן במה י ר נתחזק הבנ ב ת כי כ ו נ ו י ל לא מן העל ב ו האתיקים את החלל א ט ע ת) מ ו י  (האמצע

: ( ל ל ל כתב לא הבנתי בהם כ ״ י ז ״ ש ר ו ת ( ו י האמצע ת ו ו נ ו האתיקים בתחתו י ה  ש

ל ר ע : ו ב ז והוא ערל ל ״ ו ב ע ר ל מ ו ם זהו מ י מ ש ב ו ש י ב א ו ל י ש ע ו מ כר ן נכר. כהן שנתנ ) ב ט ד (  מ
י ן נכר. זה שאנ ל ב כ : ל ה ד ו ב ע ל ל ו ס פ לה ו ת מי מ ח ו מ ו אחי ת מ ל ש ל ע א מ ל . כהן ש ר ש  ב

: י ״ נ ך ב ו ת ב ר בן נכר ש ו ב ע ל הגוים אלא ב ר ע מ ו מר בן נכר איני א  או
, ן י . ל׳ מנ : תכן ה ד פה ובת. ל׳ מ ת צדק יהי לכם: אי ב ת צדק ו פ י א י צדק ו נ א) מ״כ מאז י  מה (
ש ב י ם סאים ב י ש ל א ש ו ה ר ש ) הכו ת (החמר י ר י ש ן והיא ע פה ג׳ סאי  מדה אחת הם שהאי
מר בלח תהיה הבת ר החו ש ע ת מ א ש ו לקחת, ל מ . כ ת א ש : ל ח ל ר ה מ ו ח ת ל י ר י ש  והבת היא ע
ל ד ו י ג פ ן הבת והאיפה ל ו ב ש . סכום ח ל החמר פה: א ש תהיה האי ב י ר ה מ ו ח ת ל י ר כן עשי  ו

: ו ד י ר ב א ש רה לא ת ו כי אף בלי המכי ה ד ר ש כ מ ל מה ש תאבל ע כר לא י המו ו ו ד י ר ב א ש  ת
: ו צ ר א ר מי ב א ש לא י ם ו י ל ש ו ר י ב ן עם ש ן אף ה׳ יהיה על כל המו ו . כי חר ן ו  כי חר

א עליהם בו ן י ש לכ א ך ה ו על התורה שניתנה מתו ר ב . הם ע ו צא ש י א ה : מ . כעסי י ) פנ ז  טו (
כלם: י ש ו א צר החזק כ נ כד ו ב  נ

ל י ש מ ה ם, ו י של ו ר י ך ב ל מ ר ל צ נ ד כ ו ב ו נ א ש ע ך יהודה ש ל הו מ ל צדקי ל ע ש ך מ ר ד ) נבואה ב ו  יי (
ן פ ן ג ל י ח והיה לא מ רע צ צמח. הז י : ו ל ו ד ר ג ש נ צר ל נ כד ו ב את נ ל ו ו ד ן ג פ ג הו ל  את צדקי
ף ו ל ג ו ת מ ו נ ו פו תי ו ר מו ת ז ו ת. להי ו : לפנ ל ב ך ב ל מ ד ל ו ב ע מה. ל ת קו ל פ : ש ה ל ו ד  (סרחת) ג
ן ל י האי ש ר . ש ו י ש ר ש : ו ה ב ו ג ת למעלה ב ו ל ת עו ו י ל ד ה לנות ש ר האי א ך ש ר ד לא כ ן ו ל  האי
ל ״ ר ת ( ו לנ ר האי א ך ש ר ד ק כ ו למרחו ט ש פ ת לא ה פן ו ץ הג ך ע ר ד כ לן ו ו תחת האי ש י ר ש  ה
פן י הג ח ב ל גם ש ״ . ד ן פ ג : ותהי ל ( ו ד ד תחת י ב ע ו ש מ היה מ ״ צר מ נ כד ו ב ו נ ל י ש מ ה פ ש ״ ע א  ש
ל ד ג ת . ו ח ל ש ת : ו ם) ת, והם ענפים הגסי טו מו לה הרבה בדים ( די הג ו כי עשתה ו  היה ל
ן ל י א ה ל ש ש מ ך ה ש מ כ ה ״ ט) מ ) : ( ב ל ר ש מ ו מ מו היה ל ל במקו ״ ר ו ת) ענפים דקים ( פראו ) 
ך ל פרעה מל ו בטח ע ה י ק ד צ ל ש ״ ר ן ( ו ש א ר ה ל כ ו ד ו ג נ י ר אחר שא ש ל נ ח ע ו ט ב  נתאוה ל
ן ו ח ט ב ן כ פ י תצלח הג כ ן תימה, ו ו ש ל ו התצלח ב מ א: תצלח. כ פן ההו . על הג : אמר ם) י ר  מצ
רותיה ת את פי כרו י יקוסס) ו ה ( י ש ר ר את ש ן (ינתק) יעקו ו ש א ר י הלא הנשר ה  הנשר השנ
ל על בני ש : יקוסס. הוא מ ( ו נ מ כה מ ר המלו עקו ר י צ נ ד ו כ ב נ ל ש ״ ד ) העלים ( י פ ר ט ) ו ש ב י י ת י  ו
. ת ו א ש מ רתם: ל ז ) לע ה ע ר פ ) י נ ש א הנשר ה בו לה. י ו ד ע ג ו ר ז א ב ל : ו ו י נ י ן לע ט ח ש הו ש  צדקי
ר ש ע אותה ממקום א ר ולהסי ) לעקו ת ו א ש מ ל ן הבא ( ו ש א ר ל הנשר ה ו ד במלחמה מ ו מ ע  ל
ל ב כרת אתו בדית. ל י : ו ו ה קי . הוא צד ה כ ו ל מ ע ה ר ז : מ ר צ נ ד כ ו ב יקה. נ ג) ו י ) : ה י ש ר ו ש ש ר ש  נ
ו ד י ת ב ו ם לקח להי י של ו ר י י ^ ל׳ חוזק, שר א י ה ל את: אי ל ז ו ע ע י ב ש : באלה. ה ו ד ב ו ר מ  י

: הו ו צדקי ד ב ו ר מ א י ל ן ש ו ב ר  ע

תן עם ת או ו כר י . ו א בר : ו ל א ר ש מו אבנים על י רג הן אבן קהל. קהל העמים י י ו על מ ג ר ) ו ז מ  כג (
תם:  חרבו

: האנק דם. מהאנק ת ו ל י ב י א לא ינהוג מנהג ת ו ו תמו ת ש א קאל ש חז י ר ל מ כ שה׳ א ״ ) מ ז י ד (  כ
ל ב . א : מתים אבל ך ת ש ת א ו מ ת ש א תאנח כ ל ק מן (האנק) האנחה ש ר שתו מ ו ל  דם, כ
ר א פ א ל ש שהו א ר ת ה ו ע ב ג ך מ י . התקן על ש ו ב ך ח ר א : פ ה ש ע ם על המתים לא ת י ש ו ע  ש
ל ב א ך ה ר ד לא כ . ו ך י על נ : ו ר ת ו ר בהם ואתה מ ל אסו ב א ה ן ש י ל ו תפי ו אל ש ר ל ד ״ ז ר ר ו ד ה ל  ו
: ם י ת פ ש ר ה ע ד ש ו ע ש א ף ר ט ע מ ל ש ב א ך ה ר ף כד ו ט ע א תעטה. לא ת ל : ו ו י על ץ מנ ל ו ח  ש
כא) הנני ם: ( י ל אחר ש נה מ תו סעודה הראשו ן או י ר ב מ ל ש ב א ך ה ר ד לא כ ם. ו לחם אנשי  ו
ו ל ו מ ח ת ב לכם ו ר אהו מ ו ל ׳ כ ו ג זכם ו ן עו ו א א ג י שהו ש ד ק ב את מ י ו ד הא י ר ב . למסו ל ל ח  מ
ר עזבתם. ש ת: א ו רחמנ . ל׳ חמלה ו ל מ ח ק: מ ז : עזכם. ל׳ חו ת ו מ מ ו . ל׳ ר ן או : ג י י ל  ע

לה: ו ג צאתם ב ם כשי י של ו ר י  ב

בים אבדה ל סלע בים ו יה ע ר בנו ו י שהיתה צ פ ל ר ו ו נת צ י ל מד ת ע ו רענ את פו בו  מ (ה) נ
. ר י נ ש ם מ י ש ו ר ם: ב י ח קד טבעה ברו ה ו א ש ד מ י ב כ ה ת ש ח ב ו ש לה הנביא לספינה מ  המשי
ו נם) מהם בנ ם במי י בחר ר (שהם המו י ) הבאים משנ ח ב ו ש לן מ ן אי מי ם ( י ש ו ר ב  הנה מ
, ת התרן ו ש ע ן ל ו ער הלבנ ים מי או ארז י הב . ו ז ת האניה מהם: אר י ש ע נ ת ש חו ו  (לחתים) הל
ם י כ ש ו מ ל ש ב ח ה ו ש ש א ר ו נקבים ב ב ן ו ו ל י ם הו מי ו משי ב ל הספינה ו ע ף ש קו  הוא העץ הז
בים, ומהם נים טו . מקום אלו ן ש ב לן סרק: מ נים. שם אי ) אלו ו ) : ו צא ב ו י ו הספינה נכנס ו  ב
ש הרחב ר ק . הוא ה ך ש ר ה: ק י גים בהם האנ ם שמנהי ש א ר ם ב י ם שרחב , הקרשי ך י ט ו ש ו מ ש  ע
ש הזה היה ר ק . ה ׳ ו ג ו ו ש : ע ה י ד ד ל צ כ ן את הספינה ל י ו מהפכ ב י הספינה ו ר ם באחו י מ י ש מ  ש
ן ש ה ק ו ז לחו י ו ו ם לנ י מסמרי ל ע״ ל פי ן ש ש פה ב ו מצ ) ו ע ו ר כ ש עץ א ם ( י ר י אשו צ ע י מ ו ש  ע
ה רוקם הבאה ש ע מ ה ב י ן עשו ת ש ל פ ד ש ג ש ברקמה. ב ) ש ז ל כתים: ( ים ש א מהאי ב ו  מ
נה: ך הספי י ל ל הרוח להו ב ק מ רן ה ל התו ן ש ו ל י ת לנס, הוא הו ו ך להי י ו על ש ר ם פ י  ממצר
י כל האניה: ג על פנ לג . לאהל ו : מכסך ן מ ג ר א ע תכלת ו ב צ ת ב עו ו ת צב עו רי . י ן מ ג ר א  תכלת ו
ת והחבלים ו ט ו ש מ ז ה ו ח א לים ל . כל הרגי ט ו ש י מ ש פ ל ת : כ ך ת ל פ ום מ . בי י ו ג ו ו ד ר י ) ו כט ) 
: ד ו ך סחורה ע לי ו ן נ כ ות להי י ד באנ ו ו ע ו מה לנ אמר ץ כי י ל האר ו ע ד מ ע י ות ו י ו מן האנ ד ר  י

: ת ו ט ו ש מ י ה חז ם. או  מלחי
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 מעשיהם:

 עובדיה
 א יח והיה בית־יעקיב איש ובית יוסף להבה ובית
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 נהרסו ממגרות מ הביש דגן:

 כ כד ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש
 ויצהר:

 ספר
 מה יב והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה
 ועשךים שקלים עשרה וחמישה שקל המנה

 יהיה לכם:

 מה יד וחיק השמן הבת השמן מעשר הבת מן־הכיר
 עשרת הבתים חימר כי־עשךת הבתים חימר:

 מח יט והעבד העיר .יעבדוהו מכיל שבטי ישראל:

 מח בא והנותר לנשיא מז-ה I ומז-ה I לתרומת־הקיךש
I ולאחזת העיר אל־פני חמשה ועשרים אלף 
 תרומה עד־גבול קדימה רמה על־פני חמשה
 ועשרים אלף על־גבול זימה לעמת חלקים
 לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית

 בתוכו בתוכה:

 מח כט זאת הארץ אשר־תפילו מנחלה לשבטי ישראל
 ואלה מחלקיתם נאם אתי.יהוה:

 מח לא ושערי העיר על־שמות שבטי ישראל שערים
 שלושה צפונה שער ראובן אחד שער יהוךה

 אחד ישער לר אחד:

 מח לב ואל־פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים
 ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער ברמן

 ?פסוקים

: ק ד צ ותיה ב נ עכם צפו י ד ד אתכם להו ו מ ל י ן ו י ב ו יגעים בה הוא י י ה ת ש א. כ בו  י

ק ו ש ע הב ל ק אהב. או ש ע : ל ה מ ר י מ נ דכם מאז ש בי . אתם התגרים והסוחרים י ח) כנען  יב (

: ט פ ש מ ץ בחסד ו פ ו ח נ אי ת ו ו י ל את הבר ו ז ג ל  ו

ל כ ב ל ן לתת ל נ א חכם בכם יתבו ו ה ר הנביא מי ש מ ו א תי כחו י תו ר ב ו ד ר מ ג ) מי חכם. ב י  יד (

ו ל ש כ : י ר ג ם ו י שר ע כי י ד ר י ב ך ד ר מתו ב ן ד י ן להב ו ב א נ . ואם הו ן ו ב : נ י ל ב א ו ש י  אלה ו

: י ״ , כן ת ו בהן כ ל א ה ל י ה׳ ש ל דרכ י ב ש , ב ם ל י ב ש  בם. ב

 יואל
ל ת ש ו י . החב ת ו ד ר : פ ׳ ו ג ו ו ש ב ן ע כ ל ת ו ו ר י תו כל הפ השחי י ו ל א״ א ארבה ע ב כ ש ״ ) מ ז י  א (
ן ו ת) כי מחסר י החבי הם (כסו תי פו ו הם) מג מגרפתי ה תחת ( ד ו ל ו ח העל ו ו ש פ ע ת ) נ ו ש ב ע ) ן י  י
ת. ו ו אצר מ ש : נ ו ש פ ע ת ן נ כ ל ר ו י ת להכניס האו ו פ ו ג מ לא פתחו ה ו בהם ו ש מ ת ש ן לא נ י  הי
בש י תי אה נהרסו כי נ ת התבו ו צר . או ת ו ר ג מ : נהרסו מ ה מ מ ו ש ש ע ן נ מ ש ן ו י ל י ת ש ו ר צ ו  א

: ת ו ר צ ו א ן מה להכניס ב אי ן ו ג  הד

ות. : הגרנ ׳ ו ג ו ו א ל מ אז ו ה יעלה הארבה מעליהם ו ב ו ש ו ת ש ע י ש כ ר הנביא ש מ א כ ש ״ ) מ ד כ  ב (
ן מהגת אל י ד ר ו ן י מ ש ה ן ו י ת קול, כשהי ע מ ש . ל׳ ה ו ק י ש ה : ו ה א ו ב אה: בר. ת ו ת התב ו צר  או

: ן מ ש ה ן ו י ו הי ב ר ת י ל ש ״ ר ת קול, ו ש ע ר ם ה י ע י מ ש יהם מ ר שלפנ ו קב) הב ך (הי ו  ת

 עמום
ע ש ל פ ל ע ב ם א י ע ש ה פ ש ל ל ש תר להם ע ו ו י ל ת ד מ ר נהגתי עמהם ב ב . כ ה ש ל ל ש א) ע  ב (
ך אדום ל פל מ . פעם אחת נ ו פ ר ל ש : ע ל ו מ ו ג ב ל י ש ה ל ו ריקם מ ב י ש ה ד ל ו י ע ן על י אי ע י ב  ר
ך ל מ נאת ה תבע הקב״ה או ת ו ת הבי רו ד בקי ם כסי טחו ו ו י ת ו עצמו פ ר ש ב ו א ו ך מ ל ד מ י  ב

: ן ו י ז ו ב ו ב הג  שנ

א אתכם. ש נ : ו ו ת ש ו ד ק . ב ו ש ד ק : ב ם י ט ב ש ת ה ר ש ל ע ם ש י השרי ש ל נ ת ע ו רענ את פו בו p נ  ד (
ך י ל ך להו ר ד ה ן ו ת (צנה) מג ו מ ד ת ב ו י ו ש ת ע ו ות קטנ י ת) באנ ו בצנ א אתכם ( בי י שא ו ב י י ו  הא
ב י ו ת האדם, הא ו ות הנשארים אחרי מ קראו הבנים והבנ . כן י ן תכ י אחר : ו ת ו ח פ  בהן ש
: ( ר רא לה סי י שקטנה היא קו לפ ו י דגים ( ד י י ל צ ה) ש ג ו ד ת ( ו ות קטנ נ ת) בספי ו ר בסי ם ( או בי  י

ר מ ו ל ש כ ד ו ח ר ה ו ב ע . שהמה אומרים מתי י ר מ א : ל ן ו י ב א ם ל לעי ו זאת הבו ע מ  ח (ה) מ״כ ש
הם, תי ו ו שד ל ט י ת ו י ב ר ו לעניים ב ר מכ י אה ו ר התבו ע יקר ש ז תי א ר ש ל הקצי ע ש ו ד ש הי ד ו ח  ה
ן הקרבת חי ו ד ת ו כ ש מ ה נ נ ש ה י ש פ ל ר ו ו ב י ש הע ד א ח בו י ר השנה ו ב ע ת נתן תרגם מתי ת ו י  ו
ר התבואה נקרא כ ו מ ) ו נ ל ר להם התבואה ש ו מכ ז נ א . ו ר ב ה ש ר י ב ש נ : ו קר י ן מתי ש י ר ה מ ו ע  ה
אה יקר התבו ה ותי ט מ ש א שנת ה ם מתי תבו י מר או . ו ת ב ש ה : ו ( ר ב ר והתבואה נקראת ש י ב ש  מ
ת האיפה ד ן מ תם להקטי פה. נעסוק לרמו ן אי י ט ק ה : ל ו נ ל אה ש ) תבו ר ב ת ( ו צר נפתח או  ו
ד ו ת ע ו ו ע ל ) ו ל הכסף י ד ג ה ו ל נ י דהי ל ( ק ש ל ה ק ש ל מ י ד להג ה קטנה) ו ד מ ר ב ו כ מ ו ל נ י דהי ) 
ן יהא נראה ע מ ל ל ק ש מ ן ה ו אב ב ה את הכף ש ט מ ע ל ת מרמה להכרי ו ש ע נים ל  הכף מאז

ם: . הרעי ם ה י ש ע : מ ש ד ק מ ן יעקב. כן נקרא הבית ה ו א ג ) ב ז ) : ה ב ר  שהכסף חסר ה

 עובדיה
ו ק ל ד : ו ר ה ף מ ר ש נ ש ה ק ם ל מי ו דו הי . י ש ק : ל ש ו א מ ו כ פ ר ש . י ש : א א ו ב ד ל ח) והיה. לעתי י  א (

: ת י ר א . ש ד י ר : ש ם פ ר ש י ם) ו ו אכל ו קו את ביתם ( י ל ד ל י א ר ש  בהם. י

 יונה
ת ב ש נ מ ה ש ע ש ב ת) ש שי י חר ת ( ו ח ו ד ב ת היא העזה ש רחי ם. רוח מז ח קדי ו : ר ן י מ ז . ה ן מ י ח) ו  ד (

נה: ו ש י א ל ר ו ע י צ צו ך נ י ל ש . ה ש מ ש תך ה : ו ד ו א ת מפניה והיא חמה מ חו ו ת כל הר ק ת ש  מ

 ביאור

ו ר ש ע ן מ ו ו כ י פחתו ש ן אם י כ ך ו י הער פ פו בבת גם כן ל סי ו ר י מ ו ח פו ב סי ו מר יהיה שאם י  החו
: ( ע ב ט שם מ ן ( י גרה) מע ם ( י ל יהיה עשר ק ש ל ה ק ש . מ ל ק ש ה ) ו ב י ) : ו נ ו ב ש . ח : מתכנתו ו  ל
ל ד׳ ק ל ש כ ש ז ( ו מ ז ״ ש כאן ר י י ם, והר ם שקלי י ש . הרי בסך הכל ש ׳ ו ג ם ו י ל ק ם ש י ר ש  ע
ם היה למנה ד ו ק מ ש מ ( ״ י ר ת הר ו ת קאל ש חז י י מ י ו ב י ו על פ סי הו ל ו ו פ ש כ ד ל ק ) ומנה ש ז ו  ז
ם ם שקלי י ש לא כתב סתם ש ה ו ש ל ש ב ל חלקו הכתו ם) ו ש מאתי ד ל ק ש ל ז ו ו ל מאה ז ל חו  ש
ל ל חו ל מנה ש ק ש מ תו ו עי י ל רב ק ש מ ו ו ת י ש י ל ל ש ק ש ו מ ת ממנ ו ש ע  יהיה המנה כי צוה ל
ר ש ע : מ ן מ ש ת ה ד א מ . הבת שהי ן מ ש : הבת ה ר ש ע מ . ל ן מ ש ) וחק ה ד י ) :  שהיה מתחלה
( כ ״ ר ג ו ר (הנקרא כ מ ו ת הבתים הוא ח ר ש ע הו לפי ש ז ר ו ר מן הכו ש ע . יתנו בת מ ׳ ו ג  הבת ו
ו מ ר כ מ ו ל כ ר יהיה לכם י׳ בתים ( מ ו ח ה י ש פ . ל ת ר ש : כי ע ר מ ו ח ר מ ש  א״כ הבת הוא חלק ע

: ( ד י ת ע א היום כן יהיה ל ו ה  ש
ו כ׳ ש י ד ק י ה ע א״ צ מ א ב ר ש מ א , ו ד ץ לעתי ר א קאל סדר חלוקת ה חז י כ שה׳ אמר ל ״ ט) מ י  מח (
וגם הביהמ״ק ם ( י ו לל ת) לכהנים ו כל קנה ו׳ אמו ו ך ( ר ף קנים או ל כ״ה אל ב ע ח ו ף קנים ר  אל
ם היה י של ו ר ר י י ע ר ו ד העי ב ו ע ב ל ח ו ף קנים ר ל ה א ש מ ד ח ו ו ע ש י ד ק כ ה אח״ ) ו ם  היה ש
י עצים ב ט ו ח ים הנתונים ל נ ו הגבעו . אל ר ד העי ב ע ה : ו ( ב ן לקמן פסוק ל י עי ע חלק זה ( צ מ א  ב
ל א ר ש י י ט ב . תחת כל ש ל א ר ש י י ט ב ל ש כ : מ ם י ל ש ו ר ר י ך העי ו בתו ד ב ע י מים והם י ב א ו ש  ו
ד כאן (מהכ״ה רה ע מה האמו י מהתרו ך א״ ר ו א כא) והנותר. ב ) : ץ ר א ו להם חלק זה ב  שנתנ
: ר י ת הע ז אחו ש ו ד ק ת ה מ ו ר ל ת ב ש ר ע מ ל רח ו ה. למז מז ה ו : מז א י ש נ ף קנים) תהיה ל  אל
ה ש מ ח ר. הוא ה ת העי ז ח א ל : ו ם י ו ל ל ו לכהנים ו ף קנים שנתנ . הוא הכ׳ אל ש ד ק מת ה ו  תר
י ל א״ רחי ש ל מז ו ב ד ג מה ע ף תרו ב כ״ה אל ח ו ל ר . ע י ל פנ ם: א י נ ו בע ו להג ף קנים שנתנ ל  א
ם. ת חלקי מ ע : ל ( ד ו ע מ על כ ל ( ו ד נו הים הג י י והי ב ר ע ל מ ו ב ד ג ב ע ר ע מ כן ל ימה. ו לה: ו ו  כ
י רך א״ ד כל או ג ו חלקם כנ ל ב ם ק י ט ב ש כי ה א ( שי נ ם יהיה ל י ט ב ש רך חלקי ה ד או ג  כנ
ל חלק הכהנים . ע ש ד ק ת ה מ ו ר : ת ( א י ש נ רך והנותר היה ל  והתרומה היתה רק כ״ה אלף או
ן י ר עי או י תר ב ו י ל ו א ( ע נחלת הנשי צ מ א , הכל היה ב ש ד ק מ ש הבית. בית ה ד ק מ : ו ר מ א  י
ל : ע ם י ל ש ו ר . י ר לא) העי קה: ( : מחלקתם. ל׳ חלו ו ש י ר ו . ת ו ל ) תפי כט ) : ( ת ו ר ע ה ב ר ש ו י  בצ
ם חלק י ט ב ש ת שיהיה לכל ה הו לאו ז ם ו י ט ב ש ת ה ו מ קראו על ש ל י ״ . ר ל א ר ש י י ט ב ת ש ו מ  ש
: ם ל ו כן כ ן ו ב ו א ר ר ע ל אחד יהיה נקרא ש ״ . ר ן ב ו א ר ר ע : ש ן ו פ ד צ ל צ נה. ש : צפו ר י ע  ב
א ד׳ הו ו ד ( ם לעתי י של ו ר ר י רך עי ר או ו ע י . כן יהיה ש י ו ג ת ו ו א ש מ מ : ח ח ר ז מה. מ י ) קד ב ל ) 
ך כ ף קנים ש ״ח אל ה יהיה י תי חו ת רו ע ב ר א ר ב ב. היקף העי לה) סבי ) :  אלפים ת״ק קנים)
ום ההוא . מי ׳ ו ג ר ו י ע ם ה ש : ו ( ת ו א ש מ מ ח ם ו ם ד׳ אלפי ׳ פעמי ד עה ( בו י ן ר ו ב ש לה ח  עו
: ר י תו מן הע נ ד שכי ו ר ע לא תסו ה עד עולם ו מ ר שה׳ ש מ ו ל ה כ מ ר ה׳ ש  והלאה יהיה שם העי

 הושע
נונים. ת ז ש : א ׳ ו ג ך ו ו קח ל ר ל מ ע א ש ו ל הקב״ה עם ה ו ש ר ו ב י . בתחלת ד ר ה׳ ב ) תחלת ד ב  א (

י זנה תזנה. ל׳ הוה, : כ ת ו ר ז מ ו ספיקי מ הי לדים שי ך י ד ל ל ת נונים. ש י ז ד ל י נה: ו ו  אשה ז

: ה ל ע ונה המנאפת תחת ב ז כז ״ ו ב ץ זונים וסרים מה׳ ללכת אחרי ע ר א י ה ש נ א ת ש ות לאו  להי

: נה) ו ו ל׳ אתנן ז ״ם (התנ ל עכו ו אהבים ש ו זאת שהתנ ש ע פ ש ים. אע״ ו ) גם כי יתנו בג י  ח (

י תי כד ם עשי תי לי . ומה שהג ט ע ו מ ל ח י ה: ו א עת גאולתם לא אעכבנ  עתה אקבצם. בבו

כם: ו בתו י ה ת ש מו י האו ר ש י ו כ ל מל ו ם) ע י שר ך ו ל א מ ש מ ראת ( ת מי לו ט בג ע ו מ ע כנ  שי

י י החסד שאנ פ ו תבואתה ל ן תקצר ע מ רעו את הצדקה ל בתכם ז ו לכם לצדקה. לטו רע ) ז ב י ) 

ר צ ר על י ב בה להתג ך טו ר ד ת ב כ ל ו ל ד מ ל ם ת ש מ רה ו ר. עסקו בתו רו לכם ני י ה לכם: נ ש ו  ע

ת ו מ י אה מ ם בתבו שי ם המכחי י ב ש ע י ה ש ר ך ש ו ה להפ ד ש ש את ה ר ו נר) ח א (  הרע כזה שהו

ד רה: ע ד תו ו מ ל ת ש את ה׳ ל ו ר ד ו עתים ל . קבע ש ו ר ד עת ל : ו ע ר י הז  החמה כמה ימים לפנ



 המקראות
 מלאכי

 א ח וכי־תגשון עור לזבח אין ךע וכי תגישו פסח

 וחלה אין ךע הקריבהו נא לפחתך הירצך או

 הישא פניך אמר יל צבאות:

 א יג ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו אמר יזי

 צבאות והבאתם גזול ואת־הפפח ןאת־החולה

 והבאתם את־המנחה הארצה אותה מידכם

v אמר 

 ג ו כי אני ;י לא שניתי ואתם בני/יעקב לא

 כליתם:

 ג ח היקבע אדם אליהים כי אתם קבעים איתי

 ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה:

 ג ט במארה אתם נארים ואיתי אתם קיבעים הגוי

 כלו:'

 ג י הביאו את־כל־המעשר אל־בית האוצר ויהי

 טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ;י צבאות

 אם־ליא אפתח לכם את אךבות השמים

 והריקיתי לכם ברבה עד־בלי־ךי:

 תחלים
 ה ה כיו לא אל־חפץ רשעו אתה לא יגרך ךע:

 טו ב הולך תמים ופעל צדק ודיבר אמת בלבבו:

 ו

ם. מצויירים בצבעים מחולפים:  הרבה ושבח הוא לו: שרקי
. למדוד כמה יהיה ארכה ורחבה לעתיד: ד מ . זכריה אמר אל המלאך: ל אמר  (ו) ו
. הוא אשר יצא למוד את ירושלים וכשיצא בא מלאך אחר לקראתו: ר בי ב ד ך ה א ל מ  ןז< ה
. המלאך הבא אמר אל המלאך אשר יצא למוד אל תצא עוד למוד כי נמלך ו י ר אל מ א י  (חן ו
 הקב״ה בפמליא שלו שלא יהא לה קצב ושיעור ועתה רוץ דבר אל הנער והוא זכריה ואמור
 לו שפרזות תשב ירושלים מבלי חומה סביב כדי שיתישבו בה כל הבא ותגדל מיום אל

 יום:
. הנותן כח לבחורים ן ג . מה מאוד יתרבה טובו ויפיו של דורו של משיח: ד ו ב  ךז< כי מה טו
. וכן היין אשר על ידו (ינובב) ידברו הבתולות בדברי שיר ושמחה ג״כ ש ו ר תי  יתרבה: ו

 יתרבה:
ב וגוי. לעתיד יהפך להיות כל הארץ כערבה שישפלו ההרים ויהיה כל העולם כולו סו  (י) י
. מן הגבעה של רמון ן ו מ ר ע ל ב ג  מישור כמדבר וירושלים הר כדי שתראה גבוה על הכל: מ
 שהוא מקום הרים משם יתחילו להיות נהפכין לערבה ולמישור ויהיו דומין לנגב של
ראמה. וירושלים תהיה רמה וגבוה שמתוך שכל  ירושלים שהיא עכשיו ג״כ מישור: ו
 סביבה מישור תראה היא גבוה: תחתיה. במקומה משער בנימין עד השער הראשון ששמה
. גם היא במקומה ומשם ימשך אורך העיר עד מקום (יקבי ל חננאל ד ג מ  שער הפנים: ו

. הם בורות שלפני הגת שהיין והשמן יורדין לתוכם:  המלך) הבורות של המלך: יקבי

 מלאכי
. וזה שאתם מקריבין על המזבח קרבן עור ן ו ש ג י ת כ  (ח) מוסר לכהנים בזמן בית שני: ו
. הקרב מאחת מאלה לדורון לפחתך בהו י  או(פסח) צולע וכי אין דבר זה רע בעיניכם: הקר
 (ל׳ שר ושליט) ותראה האם יהיה מרוצה לך בזה או אם ישא פניך לכבדך בעבור מתן
 כזה: (יג< הנה מתלאה. כאשר אתם מביאים בהמה כחושה תאמרו הנה אנו עניים ואין
 יכולת להשיג למבחר נדרים: והפחתם. ל׳ צער ותוגה, כלומר ובזה אתם מדאיבים (אותי)
. הוא תיקון סופרים אותי נכתב אלא שכינה הכתוב וכתבו אותו: והבאתם. תו  את שלחני: או

 גם אתם מביאים למנחה לפני קרבן גזול (פסח) צולע וחולה: הארצה. בתמיה:
. אע״פ שאני מאריך אפי לרשעים לא שינתה דעתי עלי מבראשונה לאהוב תי י 0 לא שנ ) 
 את הרע ולשנוא את הטוב: ואתם בני יעקב. אע״פ שמתים אתם בדעתכם ולא גביתי מן
א כליתם. אינכם כלים מלפני והנחתי לי הנפשות לגבות מהם דיני  הרשעים בחייהם: ל
 בגיהנם: (חן היקבע. האם הגון הדבר שיגזול אדם את אלהיו אשר אתם גוזלים אותי:
. על זה אשיב המעשר והתרומה ר ש ע מ אמרתם. ואם תאמרו במה אנו גוזלים אותך: ה  ו
ם. על עון ה אתם נארי ר א מ  שאינכם נותנים אותם אל הכ־נים והליים היא גזילתי: (ט) ב
 זה, שאני שולח קללה במעשה ידיכם (שאין הארץ נותנת יבולה) ואעפ״כ אתם גוזלים
. כי אין אחד מכם שיתן המעשר ו י כל ו ם. ל׳ ארור וקללה: הג  אותי: במארה, נארי
. למען יהיה (טרף) מזון יהי . העשוי לכך בבית המקדש: ו ר צ ו א ל בית ה  והתרומה: (י) א
. בחנו אותי בהמצוה הזאת אם אני י נ ו  מצוי(בביתי) לאנשי ביתי הם הכהנים והלוים: ובחנ
 משלם גמול המצוה: אם לא. ל׳ שבועה, הריני נשבע שבשכר זה אפתח לכם את (ארובות)
. עד שלא יספיקו לכם י די ד בל . ואשפוך לכם דרך שם ברכה: ע  חלונות השמים: והריקתי

 כלים ואוצרות להחזיק את הכל:

 תהלים
. לא יגור אצלך הרע: ך ר ג . ונאה לך לאבד את הרשעים מן העולם: לא י ׳ ו ג  (הן כי ו

. מה שהוא אומר בפיו ו ב ת בלב מ ר א ב ד ם. בתמימות: ו  (ב) מ״כ ה׳ מי יגור באהליך: תמי
 גם בלבבו הוא אמת ואינו אחד בפה ואחד בלב:

 בנא בתרא
 חגי

 כ ט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן־

 הראשון אמר י; צבאות ובמקום הזה אתן

 שלום נאם ץ צבאות:

 זכריה
 א ח ראיתיו הלילה והנה־אייש רכב על־םום אדים

 ןהוא עימד בין ההךסים אשר במצלה ואחריו

 סוסים אדמים שיקים ולבנים:

 ב ו ואמר אנה אתה הילך וייאמר אלי למיד את־

 ירושלים לראות כמה־ךחבה וכמה ארכה:

 ב ז והנה המלאך הדיבר בי ייצא ומלאך אחר ייצא

 לקראתו:

 כ ח ויאמר אליו אלו ךץ ךבר אל־הנער הלז לאמיר

 פחות תשב ירושלים מריב אךם ובהמה

 בתוכה:

 ט יז כי מה־טובו ומה־יפיו דגן בחורים ותירוש

 ינובב בתלות:

 יד י יםוב כל־האךץ כעךבה מגבע לרטון נגב

 ירושלים וךאמה רשבה תחתיה למשער ברמן

 עד־מקום ישער הראשון עד־שער הפנים

 ומגדל חננאל עד יקבי המלך:

ר הפםוהיס  כיאו

 כב ספר
 ד יא ואני לא אחוס על־נינוה העיר הגדולה אשר

 ישיבת הרבה משתים־עשרה רבו אךם אשר

 ליאץדע בין־ימינו לשמאלו ובהמה רבה:

 מיכה
 א ינ רתם המרכבה לרכש יושבת לכיש ראשית

 חטאת היא לבת־ציון כי־בך נמצאו פשעי

 ישראל:

 א יד לכן תתני שלוחים על מורשת גת בתי אכזיב

 לאכזב למלכי ישראל:

 חבקוק
 ב ה ואף כי־הלין בגד גבר זיהיר ולא ינוה אשר

 הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע

 ויאםף אליו כל־הנוים ויקבץ אליו כל־העמים:

 כ יא כי־אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ _יעננהי•

 צפניה
 א טו יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום

 ישיאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן

 וערפל:

 כ א התקוששו וקושו הגוי לא נכסף:

 כ ד כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה אשדוד

 בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר:

ת. שאל ובקש ו למו ש פ ל את נ א ש י . ענין חלשות, וזה היה מחמת חום השמש: ו ף תעל י  ו
. אמר אל נפשו טוב מותי מחיי לפי שנחלה אמר י  את נפשו להפרד ממנו למען ימות: ו
. הוא עשרת אלפים: ו  מאוד מתוקף החמימות: (יא) מדברי ה׳ אל יונה: הרבה. יותר: רב
בהמה רבה. בהמות . אינם יודעים להבחין בין ימינם לשמאלם והם הקטנים: ו ע ד ר לא י ש  א

 מרובים:

 מיכה
 (יג) רתם. אתה עדת לכיש קשור את המרכבה אל הרכש (בהמה שקל לרוץ) לרכוב בה
ת חטאת. כי היא ראשית חטאת לבת ציון, שהיא למדה תחלה י ש א  לברוח מפני האויב: ר
. כן יקראו י ע ש  עבודת העבו״ז לאנשי ציון: כי בך. בלכיש נמצאו פסילי עשרת השבטים: פ
 הפסילים: (יד) נבואה לעשרת השבטים שמרדו במלכות בית דוד בימי רחבעם בן שלמה
. שמאסתם ם י ח ו ל . על אשר: תתני ש ן כ  והמליכו עליהם את ירבעם בן נבט (עיין מ״א יא): ל
 ושלחתם את מלכות בית דוד אשר (מורשת! הוריש לכם את עיר גת מהפלשתים ואתם
 מאסתם בו לפיכך בתי אכזיב (עיר מערי יהודה שנמשכה אחר מלכי ישראל) סופן להיות
. זהו לשון ב ז כ א ב ל י ז  לאכזב למלכי ישראל (ל׳ הפסק כאדם שמבטחו נפסק ממנו): אכ

 נופל על לשון אכזיב שמה ולאכזב תהיה שתחרב ותהיה נפסק ממלכי ישראל:

 חבקוק
. וכ״ש ן י ף כי הי א  (ה) מ״כ שמחמת גאותו של נבוכדנצר מלך בבל יבוא עליו פורענות: ו
ר. הוא ר יהי ב  כשיבוא בלשאצר בן בנו שיבגוד בה׳ ע״י יינו(ששתה בכלי בית המקדש): ג
(לא ינוה) לא יתקיים מדורו ונוהו(כי ע״י שנתגאה ושתה בכלי ביהמ״ק  איש גס רוח ולכן
. נבוכדנצר את נפשו כשאול ב ר הרחי ש  גרמה לו שיהרג ויכלה זרעו של נבכודנצר<: א
ת. כמלאך המות שאינו א כמו הו  (כקבר הבולע כל הבריות) להשיג כל תאוותו ברחב לב: ו
. להיות כולם נכנעים תחת ממשלתו: אסף י  שבע מלחמית כך זה אינו שבע בכל קנינו: ו
. כי האבנים אשר אתה נבוכדנצר גזלת תזעקנה מן הקיר שבנית אותם בה  (יא) כי אבן
ס. כן כפי  מגזלה אני והכפיס מן העץ יעננה אל האבן בקול לנגדה לומר גם אני מגזלה: ו

 יקרא חתיכת עץ מן הקורה:

 צפניה
. שממון: ה א קה. צרה: ש מצו ום עברה. יום הפורענות יהיה יום עברה וכעס: ו  (טו) י

. הוא עב הענן: ל פ ר ע . שממון יותר: ו ה א ו ש מ  ו
. השוו מעשיכם לדעת קונכם, כלומר שיעשו ו ש ו ק . התלקטו ואספו יחד: ו ו ש ש ו ק ת  (א,ד) ה
. אתם העם שאינכם נכספים לשוב לתורתי (נכסף ל׳ י לא נכסף ו  תשובה כולם ביחד: הג
בה תהיה. כי אם תעשו כן אפקוד על שבניכם הרעים פלשתים ו ה עז  חשק וחימוד): כי עז
. ה ו ש ר ג ם י י בה. תהיה מיושביה: בצהר ו  ועמון ומואב כמו שהנביא מסדרן והולך: עז

 באמצע היום יגרשו האויבים האנשים ממנה:

 חגי
ל יהיה. רב ושמואל חד אמר כבנין וחד אמר בשנים ו ד ה. ביהמ״ק השני: ג  (ט) הבית הז

 שבית ראשון עמד ת״י שנים ובית שני ת״כ שנים:

 זכריה
א. הו . מלאך: סוס אדם. רמז הוא ליפרע מכשדים וממדי ופרס בחרב ובדם: ו ש י  (ח) א
 האיש הרוכב על הסוס עמד בין אילני הדס העומדים (במצולה) בעמק במקום רבוי המים
. אחר האיש ההוא עמדו ו י אחר ם. שם אילן מריח: ו  (מצולה היא משל על בבל): ההדסי
 מלאכים על סוסים אדומים וגו• מוכנים לשליחותו של מקום ובסוסים היה בהם מיני צבעים



 המקראות בג
 כא מצאתי דוד עבדי בשמן כןךשי משחתיו:

 צ א תפלה למשה איש־האליהים אדני מעון אתה

 היית לנו בדיר ודיר:

 י ימי־שנותינו בהם שבעים ישנה ואם בגבורתו

 שמונים ישנה וךהבם עמל ואון ביינז חיש

 ונעפה:

 יב למנות זימינו כן הורע ונבא לבב חכמה:

 צב יג צדיק כתמר יפרח כאח בלבנון ישגה:

 צה יא אישר־נשבעתי באפי אם־יביאון אל־מנוחתי:

 קא ז לאייישב I בקרב ביתי עשה רמיה דיבר שקרים

 ליא־יכון לנגד עיני:

 קד כד מה־ךבו מעשיך ו יזי כלם בחכמה עשית מלאה

 הארץ קרנף:

 כו ישם אניות יהלכון לדתן זה/יצרת לשחק־בו:

 קו כח ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים:

 קז כו נ ועלו שמים .ירדו תהומות נפשם ברעה
 תתמוגג:

 קט כב כי־עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי:

 בבא כתרא
:  יא זיךעתי כל־עוף הרים וזיז שדי עמךי

 נה נ הקשיבה לי וענני אדיר בשיחי ואהימה:

 כ יישמע I אל I ךענם ויישב קדם םלה אישר אין

 חליפות למו ולא דיראו אליהים:

 נז א למנצח אל־תישחת לךוד מבתם בבדחו מפני־

 שאול במעךה:

 עב א לשלמה ו אליהים משפטיך למלך תן וצדקתך
 לבךכ׳לוי:

 כ כלו תפלות דוד בן־ישי:

 פ ינ למה פרצת נדריה ואתה כל־עיבךי ךךך:

 פה יב אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף:

 פח א ישיר מזמור לבני קיךח למנצח על־מחלת לענות

 משכיל להימן האזךחי:

 פט א משכיל לאיתן האזרחי:

 יג צפון רמץ אתה בראתם תבור וחרמון בשמך
 ירננו:

 טו צךק ומשפט מכון כםאך חסד ואמת •קדמו

 פניי:

 םפד
 טז ט לכן ו שמח לבי רגל כבודי אף־בשךי ישכין

 לבטח:

 יז טו אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ

 תמונתך:

 יח יד וירעם בשמים ו ;י ועליון יתן קילו ברי וגחלי*

 איש:

 יט ז מקצה השמים ו מוצאו ותקופתו על־קצותם

 ואין נםתר מחמתו:

ד ב כי־הוא על־יפוים יםךה ועל־נהרות יכוננה:  כ

 לב א לדוד משכיל אשרי נשוייפשע כסוי חטאה:

 לז כא לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן:

 לט א למנצח לידותון לידיתון מזמור לדוד:

 מכ ח תהום־אל־תהום קורא לקול צנוךיך בל־

 משבךיך .וגליך עלי עברו:

 מד ז כי לא בקשתי אבטח וחךבי לא תושיעני:

 מה יז תחת אביתיך יהיו בניך תשיתמו לשךים

 בכל־האךץ:

 מו ט לבו־חזו מפעלית ץ אשר־שם שמות בארץ:

 נ י כי־לי בל־חיתריער בהמות בהררייאלף:

 :פסוקים

ם ל י ש מ ה ו ) י ״ א ל כ א ר ש , ומי־ כ שה׳ נטע את י י ו מא״ ל ג ל ש א ר ש ד על י ו ר זה אמר ד ו מ ז ) מ ג י  פ (
י ר ב ה, כל עו ה. לקטו ו אר ל אותה הכרם: ו ר ש ד ת הג ר ב פרצת) ש : למה. עתה ( עת כרם) טי  לנ

: ל כ ר שהם הפקר ל מ ו ל רותיה כ ם פי  דרכים מלקטי

ץ ר א ם ב שי ם הצדקה שהם עו ו מן השמי פ י ק ש י ם אמת ו י ל מדבר א ר ש ו י הי ) אמת. כשי ב י  פה (
: ח י ט ב ה ב ש ו ט  אז יתן ה׳ ה

י ד סו א מעונה בי לת אהבה ועניה שהי א חו ל שהי א ר ש ת. על כנסת י ו ת לענ ל ח ל מ  פח (א) ע
מן ו הי ה ו ר מ א י ר זה ש ו מ ז הו בני קרח מ ו סד י דה ו ן יהו י זרח ב . מבנ רחי ן האז מ י ה ת: ל ו ל  הג

: ן כ ו ד ל ה  ע

מן ג ר ד מתו י מ ע ן נאמרה שהיה הנביא מ מ ג ר ו ת ל ע׳׳י מ י כ ש ר מ מ א נ . כל מקום ש ל י כ ש א) מ  פט (
תן : לאי ה ע י מ ש א מ הו ן ו מ ג ר ו ת מ ר את הנבואה ל מ ו ו א ה הנבואה באה ל א ו ר ש כ ו ו י נ  לפ
ת הרים ו מ . ש ן ו מ ר ח ר ו ו ב : ת ם ו ר . הוא ד ן מי י ) ו ג י ) : ( ן פח א י עי י זרח ( . גם הוא מבנ רחי  האז
: ך מ י ש א ל פ ן ב ת לרנ ו י ו הבר ר ר ו ע י גבהם י א ל . פ ך ירננו מ ש : ב ל א ר ש ץ י ר א  הגבוהים ב
א ו ב מו ל י קד . י ך י ו פנ מ ד ק : י ע ו ר ז י כח ה לא לפ ט ו פ ש מ ב . הכנת כסאך בצדק ו ן ו כ ) מ ו ט ) 
תו . או : מצאתי ד ו את ה׳ לנתן הנביא על ד בו לם: (כא) נ ך להנהיג בהם את בני העו י  לפנ

: י ש י י נ י בב ת א צ  מ

ר ו ד . מ ן ו ע : מ ם ר מ ה א ש דה (ק) מ ר לתו ו מ ז ד אחר מ ם מכאן ע י ר מו ״א מז . י ה ש מ א) תפלה ל  צ (
: ואם ה נ ם ש י ע ב ות הם רק ש נ י העו ) בהם. ע״ י ) : ה מ ר לנוס ש ו ד ר ו ו לם בכל ד ו מעו ית לנ  הי
ו ש ל י ה ש ר ר ש ה לה ו ו ד כל הג רהבם. ו ם שנה הם: ו י נ ו שמו מי ו י ר ב רת. ואם הרבה ג בו  בג
ך העברה מהר ) בתו ש י ז ח ג למה כי ( ר ו ק ש ) ו ן ו א ו ל ( מ  לאדם בימים האלה אינם אלא ע
ת ו ) למנ ב י ) : ר ה . מ ש ו : ח ה ר ב ע . ל׳ ה ז : ג ( ה ר ה מ ר אנו מתים ב מ ו ל כ ו עפים ( נעפה) אנ ו ) 
כל ו ך ימים נ י אר ן שנ ו י כ כים ו ו ארו נ מי ן י י לם את מנ דע בעו ן בתחלה הו לכ . ו ע ד ו כן הו נ י מ  י

: נביא ל׳ הבאה) ב חכמה ( ב נביא בתוכם ל ב ו  לקנות ל

ל ד תג ה. י שג : י ת ו ר י א פ צי רח להו ת כתמר הזה הפו ו נ בב י בבנים ו עשה פר פרח. י ר י מ ת ) כ ג י  צב (

: ן ו נ ב ל ער ה ר בי ש ז א מת האר יעלה מעלה מעלה כקו יתרבה ו  ו

וחתי זה או אל מנ ו ב א י ל ן אפי ש ו י בחר ת ע ב ש נ ר ו ב ד מ ר ה ו ל ד . קצפתי ע ר נשבעתי ש א) א י  צה (
מר לא אמר והרי הוא כאדם האו גזם ו ה הוא ו ע ו ב . ענין ש ן ו בא : אם י ם י ל ש ו ר י ל ו א ר ש ץ י ר  א

ה: ר הז ב ד ה ה ש ע כך יהיה אם א  כך ו

ן . לא יהיה נכו ן כו א י : ל ה י מ ה ר ש ע ה מ ש ו ש ע י תי א ת בבי ב ש ן אני מניח ל . אי ב ש א י ) ל ז  קא (

: י נ גד עי ת נ ב ש  ל

ם את ם הממלאי נך. כל הדברי י : קנ ך י ש ע : כלם. כל מ ך י ש ע ו מ ל ד ד ג ו א . מה מ ו ב ) מה ר ד כ  קד (
צרת בים תו י ו או ל ד ב ג ו ר ע ב ו ד תן הי י תן זה. זה הלו י ו ם: ל מי ) שם. בי כו ) : ך י ל לם קנו  העו

: ו ק ב ח ש ת מ ו  להי

ן י א ר ש ב א ד ז שהי ״ ו ב י ע ח ב ז ו מ ל כ א ר ו ו ע ל פ ע ז ב ״ ו ב ע ו עצמם ל ר ב ״י ח . בנ ו ד מ צ י כח) ו  קו (
: ת מ ות כ  בה חי

ד התהום כי ם ע רדי ו י ם ו רי ז חו ם ו ד השמי צ לים למעלה ל . אנשי הספינה עו ם י מ ו ש ל ע ) י ו כ  קז (

ה ט מ ם אותה ל י ד י ר כ מו אח״ ה ו ל ע מ ל הים הגלים מגביהים הספינה ל ע י הרוח סערה ש  ע״

: ם ש פ ס נ תמו ג ו ד תמו ח פ ה: ברעה. ברעת ה שי  עם אנ

) נהרג ל ל ח ) י ב ל ן ו ו י אב י ו ל כענ פ ש ו מ . אני נכנע ו : כי עני ך מ ן ש ע מ כ ה׳ עשה אתי ל ״ כב) מ  קט (

: ד ח פ ל ה ד ו ג י מ  בקרב

 ביאור

א . היא הנשמה שהי י ד ו : כב ל ו א ש ד ל ר י י ל ש פ ב ה׳ נ ו ז ע ח כי לא י י בטו י שאנ פ . ל ן ט) לכ  טז (

: ר ב ק ת ב . אחרי המו ח ט ב ן ל כ ש : י ף ו ג ד ה ו ב  כ

תך נ ת תמו י ה מראי ע ב ש א ד ו ך לעתי י ת פנ י אזכה לראו ת י ש ע ר הצדק ש ו ב ע ) בצדק. ב ו ט  יז (

: ם ת נ ש ץ המתים מ  בהקי

: י ל כ א ו ו מ ו ג תר ם, ו ל המצרי ש ע י א גחל ד ו ר ם ב ש ל רעם לרדת מ ם קו רעם. נתן בשמי י ) ו ד י  יה (

ו הוא מקצה אל קצה: ב י . הקפת סב פתו : ותקו ם י מ ש ש הוא מקצה ה מ ש ציאת ה . י ו א צ ו ) מ ז  ־ט (

: ש מ ש ן מי שיהיה נסתר מחום ה אי . ו ן נסתר מחמתו י א  ו

ננה. ל׳ הכנה: : יכו ל א ר ש ץ י ר סדה. את א ) י ב ד (  כ

ו י א ט ו ומכסה ח י ע ש ל פ ח ו י שהקב״ה מ מ י ל ר ש . א ע ש י פ ו ש : נ ט א ל פ ״ י י . ע ל י כ ש ד מ ו ד א) ל  לב (

: ה ל י ח ץ מ נ . ע י שו : נ ו ר כ ז ן לא י ע מ  ל

ן נ ל עולם חו קו ש י א צד ם והקב״ה שהו ל ש ו מ נ אה ואי ע לוקח בהלו ש ר . ה ע ש ה ר  לז (כא) לו

: ו נ מ ל מ ז ה ג ו ה מה שהל ם להמלו ל ש מ ו ו ל ש  מ

ל׳ , ו ן כ ו ר על הד י ש נות ב י המנצחים בנגי ו ו בני ל ה ו ר מ א י ד ש ו ו ד סד ר זה י ו מ ז צח. מ א) למנ  לט (
ר היה י ם וגם כלי ש י ר ר ו ש מ ד מן ה ח . שם אדם א ן תו ו ד י : ל ה ד ו ב ע קים ב פל במתחז ו  נצוח נ

: ן ו ת ו ד ו י מ ש  שם ש

: י א אל ו ב ד לחברתה ל ח ראת כל א ת כתהום קו ו ב ו ר מ ת ה ו רא. הצר ל תהום קו  מב (ח) תהום א
ל בשפכם ו ד ל ג ם קו י ע י מ ש מ רות ה ו ן הצנ ם מ ל המים הנשפכי ו ב ס . ונכונה אני ל ך י ר ו נ ל צ ו ק  ל
. ך י ר ב ש : מ י ל ם ע ברי י הים עו ל ת כג ו ב ו ר ת מ ו . צר ך י ר ב ש ל מ ת: כ ו ב הצר ו ל על ר ש  והוא מ

ם: י פל ו נ ם ו י ר משתב ה ו ל ע מ ם ל י ל קראו גלי הים על שעו  כן י

: ך ת ר ז ע . אלא ב ׳ ו ג ) כי ו ז  מד (

ם ו ש כו ל תז ד הבנים ו ו לעתי ת יהי ו ר במקום האב מ ל א א ר ש י . לכל אחד מ ך ) תחת אבתי ז י  מה (

תם: ם או . תשי ו מ ת י ש : ת ץ ר א ם בכל ה י  את הבנים לשר

: ה מ מ ) ש ת ו מ ש ם ( ד ת ג ר שם ארצו ש א א ו ד לב עשה ה׳ לעתי ר י ש . ראו א ו ט) חז  מו (

ת ו מ ה ב . ה ף ל י א ר ת בהר : בהמו י ל ך הם אלא ש ל ר כי לא ש תך פ כ לא אקח מבי ״ . מ י לי י) כ  נ (
ום י כל יום ו ום ו ף הרים לי א רועה אל ר הבר שהו ו א ש ו ה ״מ ש י ו י ההרים ( פ ל א ת ב ו י ו  המצ
ים ממקום ז ה הז ד ש ש ה מ . ר י ד ז ש י ז : ו ך ם ל עי דו נם י . מה שאי א) ידעתי י ) : ( ם י ח מ ו  הם צ

: ם ל ו דע את כ ו ) אני י י ד מ ע ה המה ( ד ש ם על פני ה  למקו

: י בה ל י והומה אני עליהם אז הקשי ר צער ) בעת ספו י ח י ש ב ן ( נ י מתאו . כשאנ ד י ) אר ג  נד, (
ב מקדם ש ו א י יענם. המלך שהו : ו י ב י ו א ע אותי מ י ש ו ה ל רבים ל ע אל. תפלתם ש מ ש כ) י ) 
ן ם אותי אי דפי ו ם הר . כי הרשעי ו מ ת ל ו פ י ל ן ח ר אי ש לם: א עד עו לם (סלה) ו א העו ר ב נ  ש

ם מיום המיתה: ן חרדי אי  נותנים לבם אל יום חליפתם ו

ר מ א ר דה ל ו מ ז סד מ י ת ו ו מ ב ל ו ל שהיה קר י ב ש ר הזה ב ו מ ז מ ד ה ו ל תשחת. כך כינה ד א) א  נז (
ר זה ב , ד״א ל׳ עטרה ד מר ת הז מו עי י נ נ ת מי ו מ א א׳ מן ש : מכתם. הו ת אותי ה׳ ח ש  אל ת

: א ך י ל פ ס א ו ב מ ו ג ר : במערה. ת ה ר ט ע ו כ ר והיה ל מ ו ל ל י ג  היה ר

ל מאת ו א ש ד ל א עתי ש שהו ד ק ה ברוח ה פ צ ו, ש ל תפלה ז ה בנו התפל מ ל . על ש ה מ ל ש א) ל  עב (
. לצדק ך ת ק ד צ ה: ו ר ת בתו י ו צ ניך ש . חכמת די ך י ט פ ש : מ ט פ ש ע מ ו מ ש ן ל ב להבי  הקב״ה ל
ר הזה ו מ ז מ ד כי ה ו ת ר ו מו תפל י . נסתי ו כ) כל ) : ך ל א בן מ ו ה ה ש מ ל ש . ל ך ל ן מ ב : ל ן י ד  את ה
ר הזה ו מ ז מ לא נכתב ה ד ו ו ר ע מ ו ף ל סי לא הו ה ו מ ל ך את ש י ל מ ה תתו בעת ש ך למי  אמר סמו
ל כל הספר ו ל כ ד ל ו ת ד ו ל פ ו כל אלו ת ל ו ו כ ש ר ל ד ״ ז ר , ו ר בספר ח ו א מ קדם ו ן מו אי ו ו מ ו ק מ  ב

׳ זקנים: י ו בני קרח ו ר מ א אף מה ש ד ו ו ש ד ״  ע



 כד םפר בבא כתרא המהראות
 כנ כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות

 מוסר:
 ח כא להנחיל אהבי ו.יש ואיצריתיהם אמלא:

 לה כי מצאי מצא מצאי חיים רפק רצון מי;:
 לו וחטאי חמס נפשו כלימשנאי אהבו מות:

 ט יז מים־גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם:
 יה ולא/ידע כייךפאים שם בעמקי שאול קךאיה:
 י ב לאייועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות:

 יא ג תמת ישרים תנחם יסלף בגדים ישךם ושדם:
 ד לא־יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות:

 ל פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם:
 יד ל חיי בשרים לב מו־פא וךקב עצמות קנאה:

 לד צךקה תרומם־נוי וחסד לאמים חטאת:

 טו טו כל־ימי עני ךעים וטוב־לב משתה תמיד:
 כז עכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנת יחיה:

 טז יד חמת־מלך מלאכי־מות ואיש חכם ;כפתה:
 לא עטרת תפארת שיבה בדרך צךקה תמצא:

 לב טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד
 עיר:

ו ם האל י . המשל ה צ י ל מ ל ו ש ן מ י : להב נה) ו ה ז ש א ז ב ״ ו ב ע ל ה ש מ בה ו ה טו ש א ל התורה ב ש  מ
ל י ש מ ה ו את מה ש נ י ב צה, שי ל והמלי ש מ י הדרכים ה ת שנ ו א ר ק מ ן ב י ב להב ו ל תנ  אמר שי
ל על ש ה זונה והיא מ ש א ר מ מ ש ה צה ל י ר מל מ ו א ש , כ נו צה עצמה יבי צה וגם המלי  אל המלי
י ש ר ו ם. ד י חכמי ר ב נה: ד ו ה ז ש א זהר מ ת נ ו צה עצמה להי ן גם בהמלי י ש להב ז הנה י ״ ו ב  ע
. התורה ת חן י ו ) ל ט ם: ( מי דתם. דברים סתו חי ה: ו ד חי ן ו ו י מ ז ד מ חסר ר ת מקרא מלא ו ו מ ו ש  ר
ב אר סבי ו ל הצ ט ש י ש כ ת כ ם. ו : וענקי ן ל ח ר ש ו ב ת) ח י ו ל ך ( ש א ר ו ל סר יהי  והמו

: ך ר א ו צ ) ל ך רתי ג ר ג ל ) 

רה ים בתו נ מי י נה. למי מי ) בי ז ט ) : י ת ו צ מ רתי ו . תו ו לך פ י ס ו : י ח כ ש רתי אל ת כ בני תו ״ ) מ ב  ג (
ה מ ש א ל ל ם ש ם בה שעוסקי י ל י א מ ש מ ל ד ו ו ב כ ר ו ש ו ש ע ״ כ ך ימים ו ר ה או מ ש  ועוסקים בה ל
ם. ל׳ : מרי ד ו ב כ . החכמים נוחלים לעצמם ה ו נחל לה) י ) : ש ד י ו ב כ ר ו ש ו ל מקום ע כ  מ

: ו ק ל ח ן ל ו י ז ) הב ן ו ש (הקל י ר פ  הפרשה, כל אחד מהם מ

ן קיום י א ענ ך והו י ר תקעת כפ ר הז ו ב ע . ב ר ז : ל ר ח ל א י ב ש ן ב ו מ ת מ ו ב ר פ ערבת. ע א) א  ו (
ה ש ) ע ג ) : ך י י פ י אמר נלכדת בה ע״ ש ו ק ו מ ת ל א ב קשת. דע ש ו p נ ) : ת ו ב ר ע ל ה קף ע תו  ו
: התרפס. ו בת ל י נתחי ו ו ד י ר באת ב ש א ה כ ו ד המל י צל מ תנ ה זאת ו ש . עתה ע א ו את אפ  ז
י ר מ א ת ב ש ק ו נ ך אלא ש מ ן ע ו מ ו מ ן ל . ואם אי רהב : ו ו נ ו מ ו מ ם ל ל ש ת ך ש ד ו פםת י  התר ל
ה. ו ) כי נר מצ כג ) : ך ל ל ו ח מ י ו ש ש ממנ ק ב ו רעים ל י ל ) הרבה ע רהב ת ( ו ש ו ק ר ל ב ד ך ל י  פ
ה ת מצו כו ז לם אל האדם ו ת זכותה לעו ד מ ו ד כך התורה ע י מ לם ת ר לעו ר מאי ו א ה  כמו ש
ם את האדם לחיים נמצא שהם סר הם מטי ת המו כחו ם. תו י ך חי ר ד : ו ר ר נ ו א י שעה כ פ  ל

ים: ך החי ר  ד

: ה ב ו ט תיהם מן ה צרו א את או ל מ א הבי ו ל את או בה הרבה להנחי ש אתי טו ש. י בא) י  ח (
: ו צה ל ו ל ה׳ יהיה מר ״ ן מה׳ ר ו צ א ר י צ מו פק. ו י : ו ן מרת כ . התורה או י י מצא לה) כ ) 
א נ ו ש . כל מי ש י א נ ש ל מ : כ ה ד ב א ו כי מ ש פ ל נ ז ו ו ג מ צ ע טא הוא ב ל החו ב . א י א ט ח ) ו ו ל ) 

: תי  או

תר ימתקו ו ר הלא מים גנובים י ש ו י לכים ב צר הרע לההו ר הי מ ו בים. כה א ו נ ם ג ) מי ז י  ט (
ן טעם ההיתר דומה ל אי ״ ר ד יונעם, ו ו א מ ב הנאכל במסתר הלא ל ו נ בים ולחם ג ו ם גנ נ  משאי
ר כי שם צה״ ר הי ח ך א ש מ נ . ה ע ד א י ל יח) ו ך מהם: ( מ צ ע א״כ מנעת ע ו ד מ ר ו סו  לטעם האי
. דה: בעמקי ל י ת ע ד למו ת ו ע ך אחר התאדה הוא מ ש מ נ ל המתים, כי ה ״  הוא מקום הרפאים ר

ונה והבאים לה: י הז ״ ו הקרואים ע ד ר מק הגיהנם י  בעו

פדה דה כי לא י ו בעת בא יום הפקו ל י ע ו א י ע ל ש ר ת הנאספים ב ו צר . או ע ש ת ר ו ר צ ו ) א ב  י . (
תה: ת מן המי ל צ ל הצדקה מ ב צדקה. א : ו ן ו מ מ ו ב ש פ  נ

ם י ד ג ת הבו מו . עקמי ף ל ס ב להם: ו ו ט ך ה ר ד ם (תנחם) תנהיגם ב י שר ת הי מו ) תמת. תמי ג  יא (
ום בא כעס מאת הקב״ה לא ום עברה. בי ) בי ד ) : לה י ז . ל׳ ג ם ד ש : י ם ת ו ש פ ד מהם נ ד ו ש  י
ת ו ר ל פי ו מ ק. ג י י צד ר ) פ ל תה: ( ת מן המי ל צ ל הצדקה מ ב ו ממנה א ל י ר להצ ש ו ע ל ה עי ו  י
ת ו ש פ ו נ א חכם קונה ל ו ה ת חכם. מי ש ו ש פ לקח נ : ו ם ל ו ע ץ חיים הם ל קים ע ה הצדי ש ע  מ

ו קנאם: ל ו כאי י הם ל הר ב ו ו ם דרך ט ד מ ל מ  ש

( ם י ר ש ב ) י י ו הוא ח י ת ו ד ל מ ר ע ב ו ע א את הרע ו פ ו א ר י שהו ו פ ב ר ו ל ש ל י . מי ש א פ ר ב מ ל) ל ד (  י
: ו י ת ו מ צ ע ן ב ו א רקב ל (קנאה) כעס וחימה הוא סיבה להבי ע א ב ו ה ל אדם ש ב דם א ר ו ש  ב
ת אף החסדים שלהם הוא מו ר הצדקה אבל האו ו ב ע ו ב מ מ ו ר ת ל י א ר ש . י י ו מם ג ו ) תר ד ל ) 

: ה ז לים מזה ונותנים ל ז ו  חטאת כי ג

ה ת ש מי מ ד כי י מ ו ת ו נדמים ל מי ו י ח בחלק מ ש ו ו ר ש ע ב ב ו ו ט ב ל ב לב. מי ש ו ט ) ו ו ט  טו (
ד את ב י א תו כי בא זה ו ת בי שחי ) י עכר ן ( ו מ ו מ ת ל ו י להרב ד ל כ ז ו ג . ה ע צ ו ) ב ז כ ) : ה ח מ ש  ו

: ל ז ג א את ה נ ו ש ש ש ״ א מתנות כ נ א שו ו ה ר ש ח א א מתנת. מ נ ו ש ה: ו  ז

ה. כפרנ תה: י י מי ח ו ל ח באדם ש ל ו ש ו י ל י ח, החימה ההיא היא כא י ת. ל׳ של י מו כ א ל ) מ ד י  טז (
ת ר ט ע ו ( א ב צ מ ך צדקה ת ר ד לך ב לא) עטרת. ההו ) : ו י י פ ר מ  יפייסנה להכעם במתק א
ו ד י ב . מי ש ו ח ו ר ל ב ש מ ) ו ב ל ) : ו י מ ן י י כ י י הצדקה מאר ה כי ע״ ב י ל ש  תפארת) כתר נאה ש

: ר צ ב ר מ ד עי כ ו ר הל ו ב ג ב מ ו א ט ו הו צר ש כעסו או י ו ב כ  ל

 יז ולי מהץקרו רעיך אל מה עצמו ךאשיהם:
 יח אסןרם מחול יךבון הקיצית׳ ועוךי עמך:

 קמד י הנותן תשועה למלכים הפוצה את־ךוד עבדו
 מחרב רעה:

 יא פצני והצילני מיד בני־נכר אשר פיהם דבר־
 שוא וימינם ימין שקר:

 יב אישר בנינו ו כנטעים מנךלים בנעוריהם

 בנותינו• כזויית מחטבות תבנית היכל:
 קמז ט נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו:

 משלי
 א ו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם:

 ט כי ו לרת חן הם לראשך וענקים לגתריתיך:

 ג ב כי אךך למים וישנות חיים ושלום יוסיפו לך:
 טז ארך ;מים בימינה בשמיאולה עשר וכבוד:

 לה כבוד חכמים ינחלו וכסילים מדים כןלון:

 ו א בני אם־עךבת לרעך תקעת לזר כפיך:
 ב נוקישת באמרי־פיך נלכךת באמרי־פיך:

 נ עשה זאת אפוא ו בני והנצל כי באת בכף־רעך
 לך התרפס וךהב רעיך ז

 ביאור הפםוהים

 קי א לדוד מזמור נאם יי I לאדני ישב לימיני עד־

 אשית אייביך הדים לרגליך:
 קיב ג הוךועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד:

 ט פז-רו נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קתו
 תרום בכבוד:

 קיג ט מושיבי I עקרת הבית אם־הבנים שמחה
 הללרה:

 קטז טו ;קר בעיני י; המותה לחסידיו:
 קבה ב יתשלם הרים סביב לה וי; סביב לעמו מעתה

 ועד־עולם:
 קכז א שיר המעלות לשלמה אם־י; I ליא־יבנה בית
 שוא עמלו בוניו בו אם־י; לא־ישמר־עיר שוא ו

 שקד שומר:
 קלז ה אם־אשכחך ירושלם תשכח ימיני:

 ו תדבק לשוני ו לחכי אם־ליא אזכרכי אם־ליא
 אעלה את־יתשלם על ריאיש שמחתי:
 קלט ה אחור וקדם צךתני ותישת עלי כפכה:

 טז גלמי I ראו עיניך ועל־ספךך כלם יכתבו;מים
 יצרו ולו ולא אחד בהם:

. י נ הם: נאם ה׳ לאד י בר ו כד נ ש ר פ ו ואני א נ ו באברהם אבי ה ו ש ר ל ד ״ ז י ז״ל, ר ״ ש א) ל׳ ר  קי (
ן אי ל לה׳ ( חי תו י ו ת ע ו ש ת . התעכב ל ב : ש ( ת כג ו י ש א ר י ב נ ו שנקרא אד ר ה׳ לאברהם ( מ  א
ת י ש א ר ב ו ( י ר חב ל ו פ ר מ . א ך בי ת אי י ש ד א : ע י נ מי ת י ע ו ש ת . ל י נ מי : לי ( ה ב כ בה אלא ע שי  י

: ב ש ו י י ה ל ג ן תחת ר ף הכסא הנתו ר פ ר א ש : הדם. הו ( ד  י

תו עם י ר בב ש ו ע ן ו יהיה הו לם ו ב בזה העו ו ל ט ו מ קבל ג . עם כי הירא ה׳ י ר ש ע ן ו ) הו ג  קיב (
ן ו מ מ ר ה ו ז ר פ ו ב ע . ב ר ז ט) פ ) : א ב לם ה ו לעו ה ל ר ו מ ש ד ו ע ת ל ד מ ו ר צדקתו ע כ  כל זה ש
ו ת ל ש מ לם הזה תרום מ לם הבא וגם בעו ה לעו ר ו מ ר צדקתו ש כ נים יהיה ש ו ר נתן לאבי ש  א

: ו ת ל ש מ מ קו ו . חז : קרנו ד ו ב כ  ב

ת ת בבי ב ש ו דה עקרה היא י ת כי בעו ב את העקרה בבי י ש ו , ה׳ מ ד יתירה) ״ ו הי ) . י ב י ש ו ט) מ  קיג (
ב ש ת ד ו ל ת ו פותח רחמה ו ג צערה וה׳ בחסד ת להפי ו ב ו ח ר ם הרבה היא ב ט כי פעמי ע  רק מ
א ן שהי ו י ר צ מ ו ל כ ת בביתה עם בניה, ו ב ש ו ה בהיותה י ח מ ת ותהיה א״כ אם הבנים ש  בבי

: ו את ה׳ ל ר כל זה הל ו ב ע ה. ב י ו ל : הל ם י ש נ א בנה ב שי ו ו כעקרה י י ש כ  ע

ו בלא עתם: י ד ת חסי ו להמי י נ ד הוא בעי ב כ ה ו ש יקר) ק ר ( ב ד י הקב״ה ש ) יקר. הראנ ו ט  קטז (
ן ו להג ם ב טחי ו הבו מ ת ע בו ם לה כן ה׳ סבי ם שההרים מסבבי י של ו ר ו י מ . כ ם ל ש ו ר ) י ב  קבה (

: ם ל ו ד ע  עליהם ע
ם רת נשי ז ל לע א ר ש רת י ת מעז ו רד ו ת הי ו ל ע ו מ ״ ל ט תו ע ים או ו הלו ר מ א י ת. ש ו א) המעל מ (  ק
ה פ צ ה בנו, ש מ ל ל ש ד ע ו ר זה אמר ד י . ש ה מ ל ש : ל ת ו ל ע מ ר ה י ל ש ם ש י ר מו ו מז ״ ש כאן ט י  ו
ת ו י לבנ ך בנ ר למה ל מ א שא את בת פרעה ו ש י ד ק מ בנה את בית ה ם שי ו י ש שב ד ו ק  ברוח ה
ם: י א יתקי ו כי ל ו ב י נ ו בו ל מ א ע ו ש ץ בה ה׳ ל פ ו ח נ ר שאי ח א י המקום כי מ ר מאחר לסו ת ו  בי
ר מ ו ש רת ה . לחנם היא מהי ר מ ד ש ק א ש ו : ש ו ל א ם ה ר המעשי ו ב ע . ב ר ר עי מ ש  אם ה׳ לא י

ת: י ב הב י חר י ב ו י ו א הא בו ר כי י ת העי ר י מ ש  כ
י ל ן ש מי ד הי ם אז י י של ו ר ך י ח כ ש ת כן בגלותה אם א ר מ ו ל א א ר ש . כנסת י ך ח כ ש  קלז (ה) אם א
ר אם לא ב ד כל ל ל או ב י דבוקה לחכי ל נ ו ש ) תדבק. תהיה ל י עתה: ( ו תנ ח את כוחה ו כ ש  ת

: ה ח מ ש ל בתחלת ה ״ י ר ת ח מ ש ש א ר ך ב רבנ ן חו ו כר ד ואם לא אעלה ז י מ תך ת ר או ו כ  אז
יה, אכפך : כפכה. ל׳ כפי ה מ י תשת. ענק ש רה: ו צי . ל׳ י י : צרתנ י ר ו ח א קדם. פני ו ר ו ו ח  קלט (ה) א
. : כלם יכתבו ך י נ ו עי א לם ר י לעו א ו בטרם ב י ו ד ל רתי בטרם הו . תבנית צו י למ ) ג ז ט ) : ך י י ו ד ר  ו
ם בי ו כתו ל ך כאי י נ ם לפ י לו ו ג י חד לם בטרם הבראם י י כמוהם גם כו נ י עולם כמו ר צו ל י כ  ו
: ר ב ו יצרם כ ל י ך כא י ים לפנ ת הימים גלו ה האדם ותכלי ש ע ל מ . כ ו צר ם י מי : י ר פ ס ך ב י  לפנ
י א ל ו הם פ ל א לם, ו ד בעו ח ן א י י א היה עד ל לם ו ד מכו ח א היה א ל ד בהם. אע״פ ש ח א א ל  ו
׳ ״ פי ו ל ו א ״ ו טרם תבאנה, והקרי הו י ת לפנ ו י ו ל ת ג ו ד י ת ע רתו ש ו ב ט ג פ ש מ ת אלהים ו ו ל ע פ  מ
מן הכל ר ז ח א ש אם כבר נעשה או שיהיה ל ר פ ו ה י ן לפנ ל אלה כי אי כ ו אחד הוא ב י נ לפ  ו
ר ו ד ר ו ו ל ד כ ב י הצדיקים ש נ ו בעי ד ב כ מרת מה נ ל או א ר ש . כנסת י ו קר י מה י ל ) ו ז י ) : ד ח  א
: ש א א את ר ש . ל׳ כי ת ם ה י ש א הם: ר תי ן מםפרו ו ב ש ו עם ה׳ ומה עצום ח ע ע ו ר ת ה  ש
י . גם כשאנ : הקיצתי ל ו ח ו מ ב ר ם הלא י בי הם הטו ר את מעשי ו פ ס יח) אספרם. אם באתי ל ) 

: ך י ר ח א לא נטיתי מ רה בך ו ת הנני קשו ו ר ו ץ הד ק ד ב מ ו  ע

: ם י כ ל מ עה ל . כי הלא אתה הוא הנותן תשו : הנותן ך רה ל ש אשי ד ר ח י ) מ״כ אלהים ש י  קמר (
א ו ר ש ב ד ר פיהם י ש ל א ר פיהם. ע ש א) א י ) : ל ו א ב ש ר ח ב רעה. מ ר ח : מ א י צ ו מ צה. ה  הפו
ם אנו י ר ראו מ ו ל . כ נו ר בני ש ב) א י ) : ם ד י י מ לנ ן הצי לכ ר ו ק ת ש ו ש ע ן ל מ ו י  וכח ימינם הוא מ
ם י ל ד ג : מ ה ר י ב ע ן בהם מום כך הם מנוקים מ י א ות ש לנ עי האי נו המה כנטי ר בני ש א  להצלה ב
ת. י ו ו כז נ ריהם: בנותי י נעו מ ב זה מי ו ם בשם ט י ל ד ו ן כל ימיהם המה מג כ ריהם. ו  בנעו
ת ו ל ל ו ה ) מ ת ו ב ט ח מ ב והמה ( ר ר ש ו י ם ב נחי ל בית אבנים שמו ות ש י ו ת קומה ונאה בז הו בו  ג
ר מעוקם ב ו לא נמצא בהן ד נ ר בנותי מ ו ל כ כל ( ית קומת ההי ן אותן לתבנ י מ ד מ הן ו אי ו י ר  בפ

: ( ת ו צ י ר פ רה ו ד עבי ו נ ד ם נ ו ש  ו

ן ו ר חסר ו ב ע צעקו ב ר י ש ב הקטנים א ר ו י ע ן לבנ ו ז י ערב. ה׳ נותן מ נ : לב ה ל כ א ) לחמה. מ ט  רמז (
: ( ו י נ ל ב י ע ר רב אכז י העו כ ) ן ו ז מ  ה

 משלי
, ם י משל ת ו ו מ ג ו ו ד י ר ב י כל ד ל ש י מ ״ ש ׳ ר פי ו ל ( א ר ש ך י ל ד מ ו ה בן ד מ ל י ש ל ש כ מ ״ ) מ ו  א (



 ספר בבא בתרא המקראות בה
 יד ומלאך בא אל־איוב וייאמר הבקר היו חיןישות

 והאתינות ריעות על־יךיהם:
 טו ותפיל שבא ותקחם לאת־הנעךם הכו לפי־חךב

 ואפלטה ךק־אני לבדי להגיד לך:
 טז עודו זה מךבר וזה בא וייאמר אש אלהיט
 נפלה מן־השמים ותבער בצאן ובנערים

 ותיאכלם ואמלטה רקיאני לבדי להגיד לך:
 יז עודו זה מךבר וזה בא וייאמר כשדים שמון

 שלשה ךאשים ויפשטו על־הגמלים ויקחום

 ואתיהנעךם הכו לפי־חךב ואפלטה רק־אני
 לבדי להגיד לך:

 יח עד זה מךבר וזה בא וייאמר בניך ובנותיך
 איכלים ושתים לין בבית אחיהם הבכור:

 יט והנה רוח גדולה באהו מעבר המדבר ויגע
 בארבע פנות הבית ויפיל עליהנעךם רמותו

 ואמלטה רק־אני לבדי להגיד לך:
 כ רקם איוב ויקרע את־מעלו רנז את־ריאשו ויפיל

 ארצה ויישתחו:
 כא וייאמר ערים זיצתי מבטן אמי וערים אשוב שמה

 יל נתן ויל לקח יהי שם יל מבךך:
 כב בכליזיאת לא־חטא איוב וליא־נתן תפלה

 לאליהים:

 א ויהי היום ויביאו בני האליהים להתיצב על־יל
 ולבוא גם־השטן בתיכם להתיצב על־יל:

 ב וייאמר יל אל־השטן אי מזה תביא ולען השטן
 את־יל וייאמר משט בארץ ומהתהלך בה:

) כיום ר י ר ום סג בי ת ( ד את בני הבי ר ו ט ת ו ך הבי ו ת ן הגג ל ף מ ט ו נ ם ה ש . ג ד ר ו ף ט ל ) ד ו ט  כז (

ה את ד י ר ט ד מ י מ ן כי ת י ו ה. שניהם ש ם נשתו י נ י ת מד ש א הם: ו ל נסגרים בבתי כ ה  הגשם ש

: ן ו ד מ ב ו י ם. ל׳ ר י נ י : מד ה ל ע  ב

ת ע ד ל ן ו י ב ה ב ל . לא יתן ל ן י ב א י : ל ב ותן להם ל נ חק ענים ו דו ם ו רי הדלי ם. יסו ן דלי י ) ד ז  כט (

רם:  מחסו

ך י ו אתה פתח פ תי ו ר טענ ד ס י דעת ל ל ב ן ויהיה כאלם מ י ד א מי ל בו . אם י ך י ח) פתח פ  לא (

ה פ ל ח ו היתומים ש ל , א ף ו ל בני חל ן כ ך אל די י . גם פתח פ ן ל די : א ו תי ו ר טענ י ו להסד ר ו ב ע  ב

: ה  עזרתם והלכה ל

 איוב
ום. יום הי הי י ) ו ו ץ ארם: ( ר א . ב ץ ו ץ ע ר א  א נכון לעיין בהערות יד: תום׳ ד״ה בפורענותא: א ב
: ם י כ א ל ם. מ ת: בני האלהי ו י ר ל כל הב בה ש חו ת ו כו א ז ן להבי ט ש ה הקב׳׳ה ל צו ש השנה ו א  ר
ן . אני בא מ ט ו ש ) מ ז ) : ת ו י ר ג על הב . לקטר ן ט ש : גם ה ו ך ל . סמו ל ה׳ : ע ן י ד . ל צב  להתי
אנה: ן הליכה אנה ו . עני ט ו ש : מ ם י ב ו ט ת רעים ו ו א ר ת בה ל מן ההתהלכו ץ ו ר א ה ב ט ו ש מ  ה
ו ד י ר הלא ב מ ו א ב ׳ ו ו ג הו ו ן כמו ר אי ש ב א ו ל אי ג גם ע ך לקטר ב ת ל מ . האם ש ת מ ש ח) ה ) 
ו י ת על ר ד ו ג ל ו כאי י . הגנת על ו ד ת בע כ ) ש י ה: ( ) החנם. בתמי ט ה רעה: ( מ ו א ת מ א צ  לא מ
לם. או א) ו י ) : קו . נתחז ץ ר : פ ר ד ן ג י הם: שכת. ענ ב אלי י תת הרעה לקר ל ב ב ל י ל ביתו מסב ע  ו
. ברכך : י ה ל ע י מ פ ל ף כ ד ג ו י י ר כעסך על ו ב ע . ב ך י נ ל פ : ע ו ר ל ש ל א כ גע ב ו ו היית נ ל ל ב  א
: ב ו י ל א . ש ו ו ובנתי י בנ ) ו ג י ) : ו ת ו ו להכ פ ו . אל ג ך ד ח י ל ש ל ת ב) א י ) : ה ל ע י מ פ י כל נו  ל׳ כי
א ב ת ש ו כ ל . מ א ב ל ש פ ת ) ו ז -י טו ך להם: ( ו מ ס דיהם. אצלם ב ל י : ע ח י ל . ש ך א ל מ ) ו ד י ) 
. ה ט ל מ א תם: ו ם או י מר ך השו י ת ר ש : הנערים. מ ה מ צ ע  נתנפלה וחנתה עליהם ולקחה הכל ל
ר מ א י ו ו בא השנ י ר ב ר ד ב ד ן מ ו ש א ר ד ה ו ה ע ד זה. כשהי ו : ע ה ר צ ט מן ה מ ש נ , ש ה ט מ ש  ל׳ ה
ם) ראשי ה ( ש ל ן על ש מ צ ם חלקו ע י ד ש ל כ . חי ם י ד ש תם: כ ף או ר : ותאכלם. ש ר ג ש ו  א
ו בהם נ בי א י ל ב ש ר א מ לכים ב חד והו ם נדבקים י מן שהם מהלכי ל ז כ י מנהגם ש פ  חלקים, ל
ן וזה לכאן א כ ב המקנה זה ל ח ר מ ם ב י ט ש ו ם למקום המקנה פ י ע י כשמג חו את המקנה ו י בר י  ו
: ך ו כ ה ו ר ש י ו ב א י ט ח ה ל טו ו י י להקנ כד ו ו ן הי ט ש י ה ח ו ל ו ש ל ם הל י ח ו ל ש ה ף המקנה, ו ו ס א  ל
. הקיף את ע ג י ה: ו ד ז צ ר והיה הבית מ ב ד ל מ י ש ד שנ צ . מ ר ) מעב ט ה: ך ז י . ל׳ ב ו ט ש פ י  ו
. אל ה׳ ו ח ת ש י : ו ו ש א ר ר ע ש ש ל . ת ז ג י כ) ו ) : ם ה י ת ר ש מ ו ו י ם. בנ : הנערי ב י ב ס  כל הבית מ
ב אל ו ש ר ובנים כן א ש ו י ע ן אמי ערום בל ט ב י מ ת א צ י ך על הרעה: (כא) ערם. כמו ש ר ב  ל
: י ת ד ל ו נ ו ש מ ב א״כ כ ו ש א י ו מ ו ע ד ל ו א נ דתם כי הלא ל ן לי להתרעם על אבי אי  הקבר ו
י ו ומה ל ל י והוא לקח את ש . ה׳ נתן ל : ה׳ נתן ל כ ן ל כ ע המו ו ד ל אל המקום הי ״ . ר ה מ  ש
: ת לא חטא להתרעם על הי ו פ ו ת תכ ו ו צר י ו על א ב ל זאת. עם ש כ ) ב כב ) : ו י ל  להתרעם ע

: ל ו ו ו ע י ל על י ט ה ץ ותפלה ל מ ם ש ו ל הקב״ה ש . ע א נתן ל  ו

ר ב ל ש ר ע ב . עם כי הוכה ש ו נ עד ) ו ג ) : א ר מזה אני ב מ א ר ת ש ה. איה המקום א ) אי מז ב  ב (
ר ו ) ע ד ) : ן ו י ע ל ב ו חנם מ ת י ח ש ה . ל ו ע ל ב : ל י ו ת פ . ל׳ הסתה ו : ותסיתני ו ת ו מ י מ ת חז ב ו או ד ו  ע
ו י נ פ ו ל ע ו ר ז ן ב י ו מג ש א ב בא על ר ר ח ה ה א ו ר ש ך בני אדם כ ר , כן ד י אבר ר בפנ ב . א ד ו ד ע ע  ב
ו המיתה י ל ר ע ו ג ן נ ב פ ו ש ח ב י ו ל הנה אי ״ ר , ו פשו ד נ ע ו ב ש ל י ש כל ש י א ן ה ת י ש ש ״ כ  ו

 כז טו דלף טורד ביום םגךר ואשת מךלנים מדונים
 נישתוה:

 כט ז ייךע צדיק דין דלים ךישע ליאץבין דעת ז

 לא ח פתח־פיך לאלם אל־ךין כל־בני חלוף:

 איוב
 א א איש היה באךךעוץ איוב שמו והלה ו האיש

 ההוא תם ולישר וירא אלהים וסר מרע:

 ו ויהי היום רביאו בני האלהים להתלצב על־יל

 ולבוא נם־השטן בתוכם:

 ז וייאמר יל אל־השטן מאין תביא ולען השטן

 את־יל וייאמר משוט בארץ ומהתהלך בה:

 ח וייאמר יל אל־השטן השמת לבך על־עבדי איוב

 כי אין כמהו בארץ איש תם ללישר ירא אליהים

 וער מרע:

 ט ויען השטן את־יל וייאמר החנם לרא איוב
 אליהים:

 י הלא־אתה את שכת בעדו ובעד־ביתו ובעד
 כל״אשרילו מסביב מעשה לדיו ברכת ומקנהו

 פרץ בארץ:

 יא ואולם שלח־נא ;דך וגע בכל־אשר־לו אם־לא

 על־פניך יבךכך:

 יב וייאמר יל אל־השטן הנה כל־אישר־לו בידך רק

 אליו אל־תשלח לדך ויצא השטן מעם פני י;:

 יג ויהי היום ובניו ובניתיו איכלים ושתים לין בבית
 אחיהם הבכור:

ר הפסוקים  כיאו

 יז כו גם ענוש לצדיק לא״טוב להבות נךיבים עלי־
 ישר:

 יח יג משיב דבר בטרם יישמע אולת היא־לו וכלמה:
 יט יז מלוה יל חונן ךל ונמלו ישלםילו:

 כ יד רע רע ייאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל:
 טז לקח־בגדו בי־עךב זר ובעד נכריה נכרים

 חבלהי:

 כא יג אטם אזנו מזעקת־ךל גם־הוא יקרא ולא לענה:
 יד מתן בסתר יכפה־אף ושיחד ברוק חמה עזה:
 טז אךם תועה מדרך השכל בקהל ךפאים ינוח:

 כא ריךף צךקה וחסד ימצא חיים צךקה וכבוד:
 כד זד להיר לץ שמו עושה בעברת זדון:

 ככ ה צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק
 מהם:

 ז עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה:
 מ אם־איךלך לשלם למה יקח מ^כבך

 מתחתיך:

 כג כ אל־החי כסיכאי־לין כזיללי בשר למו:
 לא אל־תךא לין כי יתאדם כי־יתן בכוס בכים עינו

 יתהלך במישךם:
ד טז כי ישבעו יפול צדיק וקם ירשעים יבשלו  כ

 ברעה:

 כה א גם־אלה משלי שלמיה אשר העתיקו אנשיו
 חזקיה מלךייהוךה:

 כ מעךה־בגד I ביום קרה חמץ על־נתר ושר
 באורים על לבירע:

ו י נ ב בעי ו ץ כי לא ט ר א ל ה ע ל מ א ר ש ת שם י ו ח מ ר הקב״ה ל מ ק. לא א י ש לצד ו נ ) גם ע כו  יז (
: ר ש ו י בים הולכים ב די ו נ י ה ם שבהם ש בי ם. להכות הטו בי די ת נ : להכו ם ל ו ש כ ו נ ע  ל

. ו א ל : הי ה ש ו ב ת ו ו ט . ש ה מ ל כ לת ו : או ל א ו ש י ה ר ב ן ד בי . עד לא י ע מ ש ם י ר ט ) ב ג י  יח (
: ב י ש מ ה  ל

ו דמי ההלואה ע ל ר פ א י הו ה את ה׳ ו א כמלו ו צדקה הו ל בתת ל ד נן את ה . החו ה ו ל ) מ ז י  יט (
אה: ו בת ההל ל על טו ו מ ו ג ם ל ל ש ד ל ו ף ע סי ו י  ו

י על רעה והצרה הזאת י ל מר או ן או ו עב י ר ד סו י י הדחק ו ע רע. הקונה התורה ע״ ) ר ד י  כ (
) לקח ו ט ) : ר ע ט צ נ ר ש ע צ א חכמה אז יתהלל על ה ל ו מ לך ל הו ד ו מ ל ל אחר ש ב ) א ל אז ו ) 
ו נעשה מ צ ע ם בזה כי מ ש א לא ת ב ו ר ע ד ה ג ן את ב ו כ ש מ ה קח ל ו מר למל ן או י י . הד ו ד  בג
ו . קח ממנ ה: חבלהו י כר ה נ ש ד א ע ב ב ר ה ע ש ע נ כן מי ש ד נכריה. ו ע ב : ו ר ר הז ו ב ע ב ב ר  ע

: ן ו כ ש  מ

ו שגם הוא יקרא בעת ל ו מ ו ג ת ר ל בעת צ ד ע צעקת ה ו מ ש גו מ . הסותם אז ו נ ג) אטם אז י  כא (
ל הקב״ה שהיה כפה אף ש ) מתן בסתר. הנותן צדקה בסתר י ד י ) : הו ו ענ לא י רה ו  צרתו לעז
ל בהסתר אז יכפה בזה ״ ד בהק. והנותן צדקה בחיק ר ח ש : ו י סו ן כי י כפה. ענ : י ו י ל ו ע  ל
ם. בעדת גיהנם: ל רפאי ה ק רה: ב ך התו ר ד ש מ ר ו . פ ל כ ש ך ה ר ד ) מ ז ט קה: ( חז  חימה עזה ו
ת צדקה ו ש ע ף ל ד ו ר ף צדקה. ה ד כא) ר ו בגיהנם: ( ל פ נ ד ש ב ע ו ט ך ה ר ד ם. נרפים מ  רפאי
א ו ה ) ש ר י ה י ) ן ו ד ש ז י . א ד ) ז ד כ ) : ד ו ב כ א מה׳ חיים צדקה ו מצא גם הו ת י ו י חסד עם הבר  ו
ה ש ו ע י אדם ו ג בבנ לע י סר ו ע מו ו מ ש ש ל נו ח ר הגאוה אי ו ב ע ץ כי ב ות ל ו להי פ ו  גס הרוח ס

) בכעס: ת ר ב ע ב ) ן ו ד ז  ה

ר יסורים מוכנים מ ו ל ו כ י כ ר ש ד ק ע מ י ה כ ר ים בד נ ת המה טמו ו ת ש ר ם) ו צים (פחי  כב (ה) צנים. קו
י י ל בענ ו ש מ ת י ע ד ר ב י ש ע . ה ר י ש ) ע ז נצל מהם: ( ו י י ש ע ר מ ש י י מ ו ו ש פ ר נ מ ו ש ל ה ב ו א  ל
ו כן ה על כי לוה ל ו ע להמל כנ א מו ה הו ו ה ד״ל כמו שהל ש מלו י א ד לוה ל ב כן ע  הדעת ו
) מ״כ אל תהא כז ) : ה מ כ ח ר ה ב ד ם ב ת ו ל א ש ל החכם בסכלי הדעת על כי יספיק להם מ ו ש מ  י
ך מ ה יקח מ ו ל מ ה ם למה תגרום ש ל ש ך ל ל אם לא יהיה ל ״ . ר ן : אם אי ה א ו ל ב על ה ר  ע

: ך ב כ ש ת מ ו ע צ  מ

. להנאת ו מ לה: ל י האכי ו ב ן ר . עני י ל ל ז : ב ן י ם הרבה י תי ת השו ו ר ו ב ח . ב ן י י י כ) בםבא  כג (
: כי ח ב ו ש מ א גחמד ו הו ו ו ת י א ר מ תאדם ב ן שי י ך בי ני . אל תתן עי ן י ל תרא י ) א לא ) : ם מ צ  ע
ו י ן דרך מעוקם לפג ל אי ״ ם ר י שר ך הוא במי ל ו ן ה י ס הי ו בכו נ ת עי ר יתן מראי ש . כי מי א  יתן

ם המה: שרי ב כי י ו ש ח על כולם י  ו
ם ם הם הנכשלי ל הרשעי ב ר ויקום א ו חז ם י ע פעמי ב ל ש פ ו ק נ . אף אם הצדי ע ב ) כי ש ז ט  כד (

א עליהם הרעה: ו י תקומה בב ל ב  מ

ר לספר פ ס ם מ ב הדברי ת ו . כ קו : העתי ה מ ל י ש ל ש בים הבאים הם מ א) גם אלה. גם הכתו  כה (
ל ״ ר , ו י א בלו י שהו פ ו ל י ל ע רו מ י להסי ו א ר ד ש ג . ל׳ הסרה, ב ד ג ה ב ד ע כ) מ ) : ק  נקרא מעתי
ך פ ו ש ו ה מ כ ר ו ן מהקו עלת להג ם תו ן בזה שו י י ביום קרה שא ו ד בל ג ו ב פ ו  כמו המעלה על ג
ו ל ב ו פ ן כלים ואם י י ש ו ע ן אותה ו ו חוקקי הי י אדמה רכה ו ן כל א מי ץ על נתר שהי מ ו  ח
ר מ ש ל מקום הצער נ כ ר מ ב ש ב נ ה על ל ח מ י ש ר י ש ר ב ש נשחת כן הוא ה ו ו ס מ ס מ ץ מ מ ו  ח

: ו לא הלך ל ו ו ב ל  ב



 המקראות
 ברבת איבד עלי תביא ולב אלמנה ארנן:

 ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על־בתולה:

 ויחד אף ו אליהוא בן־ברכאל הבוזי ממשפחת

 ךם באיוב חרה אפו על־צךקו נפשו מאליהים:

 איוב ליאיבךעת ידבר ודבריו לא בהשכיל:

 הישמר אליתפן אל־און כי עליזה בהרת מעיני:

 וניד עליו ךעו מקנה אף עליעולה:

 מן־החךר תבוא םופה וממזרים קרה:

 מנשמת־אל יתךקרח ורחב מים במוצק:

 מצפון זהב יאתה עליאלוה נורא הוד:

 רעךץ את־איוב מן ו הסעךה מנהםערה

 וייאמר:

 אזר־נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני:

 מי־פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות:

 התישלה ברקים וילכו ויאמרו לך הננו:

 הידעת עת לדת ועלי־םלע חילל אלות

 תשמר:

 המבינתך יאבר־נץ יפרש כנפיו כנפו לתימן:

 הנה־נא בהמות אשריעשיתי עמך הציר כבקר

 ייאכל:

 הנה־נא כהו במתניו ואונו בשרירי בטנו:

 הוא ראשית ךרכי־אל העישו:נש חרבו:

 כט יג

 לא א

 לב ב

 לד לה

 לו כא

 לג

 לז ט

 ו

 כב

 לח א

 ג

 כה

 לה

 לט א

 כו

 מ טו

 טז

 יט

 בבא בתרא
 ו ב לו שקול ישקל כעשי והותי והיתי במאזנים

 ישאוץחד:

 ז ט כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה:

 ט יז אשר־בשעךה יישופני והרבה פצעי חנם:

 כד אךץ1 נתנה בידיךשע פני־שפטיה יבסה אם־

 לא אפוא מייהוא:

 לג לא ויש־בינינו מוכיח ושת ודו עלישנינו:

 י ז על־ךעתך כי׳ליא ארשע ואין מיךףי מציל:

 יא יב ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אךם יולד:

 יד אם־און בידך הרחיקהו ואל־תשכן באיהליך

 עולה:

 טו ד אף־אתה תפר יראה ותגרע שיחה לפני־אל:

 יח טז מתחת שךשיו יבשו וממעל ימל קצירו:

 יט כא חנך חנני אתם רעי כי •ריאלית נגעה בי:

 כג מי־יתן אפו ויכתבון מלי מי־יתן בספר ויחקו:

 כ כו כליה״שך טמון לצפוניו האכלה־ איש לא־נפח

 .ירע שריד באהלו:

 כג ח הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא־אבין לו:

 בו יב בכיחו רגע הים ובתבונתו ובתובנתו מחץ

 רהב:

 כז יב הן אתם כלכם חזיתם ולמהיזה הבל תהבלו:

 כח כח וייאמר I לאךם הן יראת אדני היא חכמה וסור

 מרע בינה:

 ביאור הפסוקים

 כו ספד
 ג וייאמר יי אל־השטן השמת לבך אל־עבךי איוב

 כי אין כמהו בארץ איש תם רשר ירא אלהים

 וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו

 לבלעו חנם:

 ד רען השטן אתיץ וייאמר עור בעד־עור וכל

 אשר לאייש יתן בעד נפשו:

 ה אולם שלהינא זיךך וגע אליעצמו ואליבשרו

 אםיליא אל־פניך יברכך:

 ו וייאמר י; אל־השטן הנו בידך אך את־נפישו

 שמיר:

 ז ויצא השטן מאת פני ץ רך את־איוב בשחין

 ךע מכף רגלו ועד עד קרקרו:

 ח ויקהילו חרש להתגרד בו והוא יישב בהו־־

 האפר:

 י וייאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם

 את־הטוב נקבל מאת האלהים ואת־הרע לא

 נקבל בכל־זיאת ליא־הטא איוב בשפתיו:

 יא וישמעו שלשת! רעי איוב את כליהרעה

 הז-יאת הבאה עליו רבאו איש ממקמו אליפז

 התימני ובלךד הישוחי וצופר הנעמתי ויועדו

 _יחךו לבוא לנוד־לו ולנחמו:

 ה י הניתן מטר על־פנייאךן ושילח מים על־פני

 חוצות:

 וחניפים:
. היא המבוא אל חכמת התורה והסרת הרע היא מבוא אל ראת ה׳  (כח< ויאמר. ה׳: הן י

 הבינה וזו צריכה לזו ואין חכמה יפה בלא יראה:
ן את בניו ואשתו: . ברכת אדם המת בעונו ונטרד. עלי איוב תבוא כי הייתי ז ד ב  (יג) ברכת א

. העמדתי אותה ברנה ושמחה: ן  ארג
. אמר איוב מדוע קראני כל אלה הלא כרתי ברית לעיני לבל יסתכלו בדבר  (א) ברית כרתי

 האסור (על אשת איש או על בתולה פנויה):
ם. על שצדק נפשו יותר מן המקום (שאמר שה׳ . מבני נחור אחי אברהם: מאלהי י ז ו  (ב) הב

 הביא עליו יסורין בחנם ובלא משפט):
. ד״ל מקושי המכאוב אין דעתו שלימה ולכך דבריו המה שלא בהשכל: ׳ ו ג ב ו ו י  (לה) א

. אל תדבר דבר שאינו הגון לומר אל ה׳ שהיה ן ל או ן א ל תפ  (כאן מדברי אליהוא לאיוב: א
. כי ביסורין הללו יש לבחור יותר ׳ ו ג  לו לשפטני ביסורי עניות ולא ביסורין כאלו: כי ו
. אוהבו של הדור וגדול וחכם ו ע ו ר י ל ד ע י ג  מעניות (שיסורי עניות קשה מכולם): (לג) י
 שבו יגיד לפני הקב״ה (עליו) על צרת הדור וצרכיו ולבני דורו ידרוש שיבדקו במעשיהם
. וע״י תפלת ה ל ו ל ע ף ע  ולשוב בתשובה: מקנה. וזהו הקניץ שנקנין על ידו הגשמים: א

 גדול הדור עולה הדור (אף על) למעלה למעלה:

. רוח סופה וסערה תבוא מן החדר אשר יכלה שם הרוח והם חדרי תימן: ר ן החד  (ט) מ
ם קרה. וממזלות תבוא הקור והוא מזל כימה (ממזרים הר׳ במקום הל׳): י ר ז מ מ  ו
. מנשיכת רוח ה• ר״ל במאמר פיו יבוא הקרח ובא רוחב המים במקום ת מ ש נ  (י) מ
. הקב״ה מנשב ן ו פ צ  (מוצק) צר ודחוק שלא יוכלו להעלות גלים כי הקרח מעליהם: (ככ) מ
ה. ל אלו  רוח צפונית ומעביר הגשם והחמה שהיא זקוקה כזהב (יאתה) באה וזורחת: ע

 הרוח בא מלפני ה׳ שהוא נורא והוד:
ר נא. הוא ענין ז ן הסערה. נגלה אליו ברוח סערה (ונמשך עד סוף הספר): (ג) א  (א) מ
. מתניך: ך י צ . כאיש גבור: חל בר . חגור: כג ר  חוזק וזריזות כי החגור במתניו הוא מזורז: אז
. חלק (תעלה) ג י פל . דברים ואתה תודיעני תשובה עליהם אם לא כן הוא: (כה) מ ך ל א ש א  ו
 חפירה (לשטף) לכל טיפת גשם שוטף שלכל אחד מהם פלגתי גומא מיוחדת בעבים שאילו
 יורדות מגומא אחת מטשטשות את הארץ ונעשית טיט (ויש לפרשו גם על שער כי בערביא
. וכן חלקתי דרך לקולות הרעם שכל קול יש לו שביל בפני ך ר ד  קורץ לשערה שיטפא): ו
. האם תשלח ברקים וילכו ויאמרו לך ח ל ש ת ז קלות. קולות חזקים: (לה) ה י  עצמו: לחז
 במקום שנשתלחו ישם הננו עשינו שליחותך שאין צריכין לחזור למקומן ולהשיב לשולחן

 כי השכינה בכל מקום:

דעת. אמרו ת״ל תיש הבר היא אכזרית על בניה וכשכורעת ללדת עולה לראש הסלע  (א) הי
 כדי שיפול ולדה לארץ וימות והקב״ה מזמין לה נשר ומקבל ולדה ולזה אמר ה׳ לאיוב
. האילה רחמה צר ואץ הולד יכול לצאת ל ל  האם ידעת עת לידתה להזמין לה נשר: ח
 וכשכורעת ללדת מזמין לה הקב״ה דרקון (נחש) ומכישה ברחמה ומתרפה ויולדת בקלות
. ל ל  ולזה אמר האם אתה תשמור העת אשר יבואו לה חבלי לידה להזמין לה הדרקון: ח
. וכי מהבעה הבא מעמך יגדל הנץ (שם נתך . תשגיח: (כו) המבי ר מ ש  חיל והבלי לידה: ת
א דומה לדמות נץ ומעמיד קושי הרוח דרומית בפרישת כנפיו שלא  עוף) כנף, ומלאך הו

. לצד דרום: ן מ . ל׳ אברה וכנף: לתי אבד  תחריב את העולם: י
ת. בהמות אשר בראתי בשבעת ימי בראשית והנה עודנה עמך ולא מת  (ט0 הנה נא בהמו

 לא

 לב

ד  ל
.1, 

 לה

 לט

. להכותו אך ך ד י ו ב 0 הנ  ונאבד כל אשר לו תמורת נפשו ולזה מקבלו בסבר פנים יפות: (
. הוא ו . ר״ל בכל שטח הגוף: קדקד ו ל ג ף ר כ  שמור נפשו לבל תצא מגודל הכאב: (ז) מ
. ר ך האפ יקה. איוב בידו שברי חרס וחכך בהם מקומות השחין: בתו  אמצעית הראש: (ח) ו
ת. פחותות  לקרר חמימות השחץ: (י) מ״כ ותאמר לו אשתו ברך אלהים ותמות: הנבלו
. לא די שבראנו אלא גם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל בתמיה: ב  וגרועות: גם את הטו
ש י ב. אוהביו: א ו י אי ע ל זאת. עם כי נלקה בגופו ואשתו הםיתתו לא חטא: (יא) ר כ  ב
. כל אחד בא ממקומו אל מקום איוב ושם נאספו יחד לבוא אל איוב הביתה לנודד ו מ ק מ  מ
. בן עשו י ז התימנ פ י ל  עליו בראש כדרך המיצר בצרת האוהב ולנחמו בדברי תנחומין: א

 הי־ מארץ תימן וע״י שנתגדל בחיקו של יצחק זכה שתשרה עליו שכינה:
. ע״י שליח לשאר ארצות: ח ל ש . ארץ ישראל: ו ץ . ה׳ הוא הנותן: אר  (י) הנתן

. הלואי וישקלו כעסי ושברי במאזני משקל ולשאתם יחד עם ל ו ק ו ש  (ב) מדברי איוב: ל
. כמו כעסי: י ש ע  הדבר הנתון לעומתם וכדרך השוקלין כי אז יכבד הכעס אף מחול ימים: כ

. ענץ שברון רוח:  והותי
 (ט) כלה. כמו שהענן כלה והולך לו ולא ישוב זה הענן בעצמו כן היורד אל הקבר לא

 יעלה עוד ממנה:
. הסמ״ך נתחלפה בשי׳׳ן: ה . ה׳ כתת אותי ברוח סערה: בשער י נ פ שו ה י ר ע ש  מדברי איוב: יז ב
ד י . מכה המוציאה דם וליחה: חנם. על לא חמס בכפי: (כד) ב י . יכתת אותי: פצע י נ פ שו  י
ה יכסה. ועי״ז יכסה מהבחין ומהבין בדבר אמת: אם לא י ט פ י ש . ביד השטן: פנ ע ש  ר
. אין בינינו ש א י . שדבר אמת הוא דבר זה א״כ מי הוא המכלה את התמימים: (לג) ל א ו  אפ
כץ הקב״ה) מברר דברים אשר ישים יד ממשלתו על שנינו להיות נשמעים לו:  (ביני ו

ח. מברר דברים: כי  מו
. יודע אתה ה׳ כי לא רשעתי ומ׳׳מ אין מי שיכול להציל אותי מידך: ל דעתך  (ז) ע

. יקנה לו לב לשוב לבב . חלול וריק בלא לב אשר לא הבין דרכי ה׳: י ב ש נבו י א  (יב) ו
. חמור ר . ואדם אשר היה כעיר פרא בלא דעת: עי א ר פר י ע  לבוראו ולפשפש במעשיו: ו
. ילמד עצמו להיות אדם חדש ויכוון דרכו: (יד) אם ד ל ו . חמור הבר: אדם י א  בקטנותו: פר
. אם יש בידך דבר עבירה הרחיקהו ממך ועזוב אותה ואל תשכן באהלך עולה ך ד י ן ב ו  א

 אלא תשלחנה ממך:
ף אתה. כל שכן אתה שחכמת מאוד תפר יראת ה׳ במרבית  (ד) מדברי אליפז לאיוב: א

. ל׳ רבוי: רע תג  דבריך בתמיה: ו
 (טז) מתחת. השרשים אשר מתחת הרשע יתייבשו והענף אשר ממעל (ימל) יכרת:

. חוסו וחמלו עלי ולא תוסיפו לחרפני כי מכת יד ה׳ נגעה בי ודי  (כא) מדברי איוב: הנני
. איה ו . מי יתן לי איש ויכתוב אמרי ומי יתן ויוחקו בספר: אפ י יתן  לי בצער הזה: (כג) מ

 פה העושאה:
. כל מיני חשכת הצרות טמונים ושמורים לכלות מצפוני גנזיו של הרשע: ך ש ל ח  (כו) כ
. ל׳ שיור, הנשאר שם ד י ר . תשרפהו אש שלא נופח במפוח וזהו אש של גיהנם: ש  תאכלהו

 באהלו והם אשתו ובניו (ירע) ישבר:
 (ח) מדברי איוב: הן קדם. לא ידעתי איה מקום כבודו של ה׳ אם אלך לבקשו בפאת
. ואם אלך לבקשו בפאת המערב לא אבין לו איה הוא (הואיל ד  המזרח לא אמצאהו: אחו

 ומזרח קדמת עולם נמצא שהמערב אחוריו):
. הכה את (רהב) מצרים: ץ ח . בקע: מ ע ג . של הי: ר  (יב) בכחו

. להיות רשעים ו ל תהבל ב יתם. ראיתם חלק אדם רשע: ה  (יב) מדברי איוב: כלכם חז



 הממראות בז
 יד נרד ו וכרבים קנה וקנמון עם כאעצי לבונה מר

 ואהלות עם כאךאשי בשמים:

 ה א באתי לגני אחיתי כלה אריתי מורי עם־בשמי

 אכלתי .יערי עם־דבשי שתיתי .ייני עם־חלבי

 אכלו רעים ישתו ושכרו דודים:

 ז א 'שובי 'שובי השולמית 'שובי שובי ונחזה־בך

 מהיתחזו בשולמית כמחילת המחנים:

 ג שרר־ אגן הסהר אל־יחםר המזג בטנך ערמת

 חטים סוגה בשושנים:

 ט אמרתי אעלה בתמר איחזה בםנםניו ויהיו־נא

 שדיך כאשכאת הגפן וריח אפף כתפוחים:

 ח י אני חומה וישרי כמגדלות אז הייתי בעיניו

 כמוצאת שלום:

 יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך

 השמיעני:

 רות
 א א ויהי בימי שפיט השפטים ויהי ךעב בארץ וילך
 איש מבית לחם יהוךה לגור בשדי מואב הוא

 ואשתו וישני בניו:

י ל כרמי שהיה ש ) ו ז ׳ ׳ ו ד עב ו ב ע ר נתנוני ל מ ו ל כ ) י ת ר ח ש ו ה ש ו מ ש י ה נ ת פ ז ם ש ש  את כרמיהם ו
מה: חי ן אף ו ו . ל׳ חר ו : נחר י ת ר מ י לא ש ת ו ב א  מ

י הקץ י לפנ נ ם לגאל י א במצר ו ב ר ה׳ ל ה י מ ו ש ת צ ו ר ת מ . בקלו י ד ו ה ד מ ו : ד י י כנס״ ר ב ד ) מ ט ) 
דץלא ו כאו מ ו ג ר ת , ו ר ל בחו . אי ר ם: עפ לי פר האי ו כע י ו ב א כצ מה הו ו ת שנה ד ל ארבע מאו  ש
ע ב ר ד תום א ד ימים רבים ע ו ם ע ב עגונה במצרי ש י יתי ל . סבורה הי ד מ ו : הנה זה ע א ל י א  ך
. ח י ג ש : מ י י ל ו ש ע ם את ה י מ ש ות ה נ ץ מן חלו י צ מ ד ו מ ו ע שהיה ע י ד ת שנה והנה הוא הו  מאו

: א כ ר ן ח ו ל חל ם. תרגום ש ת: חרכי ו נ נ ו ט בהתב י ב  מ

ו ן הי ו י ר ל הפ ע ת ש . המצעו דתו י פ ) ר י ) : ל א ר ש ץ י ר א ער ב . י ן ו נ ב : הל ה ט . מ ן ו י ר ט) אפ ) 
ך ו ת . ב ו כ : תו ד ו מ ע ד ל י מ ע מ נסות ש ב על הכלו כ ו ר י ו ו ן התל ו ל י . זה הו ו ב כ ר : מ ב ה י ז ל  מפתי
ל א ר ש ו י ל ת, א ם) האומו י של ו ר ת י ו בנ ל ( כ ל אהבה שנאהב מ ) גחלת ש ף ו צ ר ב ( כ ו ן ש ו י ר  האפ

ה: ם להקב״ י מ ל ש  יראים ו

ל יפה ע ב ה בית ה ד ש ד ו י מ תה ת ך להשקו י צר ן ו י ח ל ש ה קרויה בית ה ש ב ץ י ר . א ך י ח ל ) ש ג י ) 
ם: י נ ס דמו ד ר פ ב כ ו ן כל ט י א ל הן מל א ר ש ל י ך ש י ח ל ף ש א ש ש ב י כאן קילס ה  הימנה, ו
ת ו בבי א צ מ ו נ ל ם הם וגם א י מ ש י ב נ ם. מי רדי ם עם נ י : כפר ח ב ו ש ר מ ב ן יקרא ד . כ ם י ד ג  מ
לם כו , ו ם הן ש ו י ב נ ת מי ו מ . כולם ש י ו ג ד ו ר ) נ ד י ) : ן י ק ש ן עם ך י ו י פ ו כ מ ו ג תר , ו ך ל ן ש  השלחי

: ר ח ב ו מ ב ו ט י ן מ . עני י ש א : ר ק ש ו ך מ ו ג ר . ת ד ר : נ ם  נמצאים ש
ב חבה ו ר מ . ו י ש ב י עם ד ער : י ם ש ו י ב נ ר מי א ר עם ש שם המו . לקטתי בו י ר א) אריתי מו ) 
ו ל כ : א ( ז ״ ע ל סוקרא ב ש ( ב ד ל ה ד קראו הקנים שבהם ג . כן י י ער : י ש ב ד  אכלתי הקנה עם ה

ם: י ב ם. אהו י ד ו : ד ר ג ו רעים ו ל אמרתי להם אכ מנתי קרואים ו ה הז ח מ ש ת ה י ב ם. למר  רעי
י ו אל ב ו ות ש נ ו ת הג ו ד מ ת ו ו ל ע מ ה ב מ י ל ש . את ה י ב ו י ש ב ו : ש י ס״ י הקב״ה לכנ ר ב ד  (א) מ
ר ש ל א כ ך ב צ פ ם ח ט בך להשלי בי נ שי ביתי נסתכל ו אנ ה בך. אני ו נחז : ו ז א מ י כ מ ת ע ו  להי
ו ר תחז ש ר א ב ד ר להם דעו מהו ה מ ו י ביתו ל ש נ א ר ל ו ב י ד סב ה ו מי ל י א . כ ו : מה תחז י ל א ש  ת
: ת ו ב ת ר ו ל מחנ ת ש ו ל ד מחו קו י ת ר ח מ ש ה כ ח מ ש ב לבה ב להרחי ת תשוקתה ו ו א ל מ  בה ל
. לפי ג ז מ חסר ה ל י רח: א ת (סהר) הי ו מ ד ל כ ו רק העג ) כמז ן אג ל ( ו ג ך ע ר ו ב . ט ך ר ד ) ש ג ) 
א יחסר ל ן הזה ש ת כאג ו הלחו א תחסר ב ל ף לכן אמר ש ו ן את הג י ר הוא המקום המז ו ב ט ה  ש
ם י נ ש ו ש גררת ב י החטים הנ ל ב דת ש ו ח באג מרי . יפה ו ך : בטנ ם) ב במי ר ו ע ן מ י י ) ג ו ז ן מ י ו י  ב
תי ב עם רעי ש . א ׳ה: אעלה בתמר י הקב׳ ר ב ד ) מ ט ) : ר ד ג יג ו גה. ל׳ סי : סו ב י ם ריח ט  המעלי
: ד י ד ממנה ע ר פ ר לא א מ ו ל ן כ ל פי האי ) בענ ו י נ ס נ ס ב ) ז ו ח א א ר ו מ ן ת ל ה בקומה לאי ת מ ד  ש
. היא כריח ח אפך י ר : ו ן פ ג ת ה ו ל ו כ ש א ך שהן כ י ד ש ב אתענג ב ו ן קר מ ז ב . ו ך י ד ו נא ש הי י  ו

ם: חי  תפו

י ועם כי ל י בתו ת ר מ ן חומה כי ש י מה. אמרה כנס״י להקב״ה אני סגורה כבנ ) אני חו י ) 
ו ד ב א ע ל ל הוא ש ש מ נ ה ת הנואפים, ו ם תאו ררי ת המעו ו ל ד ג מ ת כ ו ל ו ד י המה ג ל ם ש י  השד
ם ו ל ת ש א צ ו מ מה ו י . ככלה הנמצאת של ו י נ יתי בעי ם האלה: הי י הדברי ת ר ב ד ש . כ : אז ז ״ ו ב  ע
ת בגנים מקום ב ש ו י ת בגנים. את רעיתי ה ב ש ו י : ה י י הקב״ה לכנם״ ר ב ד : (יג< מ ה ל ע ת ב  בבי

: ד ב י ל ש רק ל ח ל ך ב ר ב י ד ע י מ ש את ה לך לז ם לקו י ב י הנה הם מקשי ר י ו שם חב א צ מ י  ש

 רות
. ץ ר א : ב ם י ט פ ו י ש ת מתפרנסים ע״ ו ר ו ו הד ל שהי ו א ך ש ל ך מ ו ל י מ נ . לפ ם י ט פ ש ט ה פ ש ( א ) 
ו גם ת ו מ י כ ו ) מ״ ו ) : ת יה אפר ם ד״א בית לחם קרו י ב ם. חשו ב) אפרתי ) : ל א ר ש ץ י ר א  ב
י מ ע נ כ ש ״ ג) מ י ) : ר כ . ז ד ק : פ ( ה פ ר ע ת ו רו י בניה ( שי שנ נ א. נעמי ו : הי ן ו י ל כ ן ו ו  שניהם מחל
לדתי אף אם הריתי או י ם ו ו לכם לאנשי ד לי בנים והי ו ע ו לביתם כי ה ר ז ח י  אמרה לכלותיה ש
: ו ל ד ג ר י ש ד א א להם תצפנה ע מ ה. בתמיה, ש : הלהן תשברנ ה נ ר ב ש  הלילה בנים הלהן ת
י אלא מ ל בנתי. אל תלכנה ע : א ש י א ו ל שא ם לא תנ ל י ב ש כי ב א, ו ו כל ר ו  תעגנה. ל׳ אסו
עמי חמותה ת דבקה בנ ל רו ב ב א א ו מ ה חזרה ל פ ר ע כ ש ״ ט) מ י ) : ה כ . מ ד תכם: י ו לבי ר  תחז
. בתמיה, הזאת נעמי את נעמי : הז ר י ל הע כ ת הומיה ב עשי : ותהם. נ י ״ א הן ל  ותלכנה שתי

 בבא בתרא
 יג ויהי־לו שבענה בנים ושלוש בנות:

 יד ויקרא שם־האחת ימימה ושם השנית קציעה
 ושם השלישית קרן הפוך:

 טו ולא נמצא נשים לפות כבנות איוב בכל־האךץ
 ,ייתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם:

 טז ויחי איוב אחךי־זיאת מאה וארבעים שנה
 ויראה וירא את־בניו ואת־בני בניי ארבעה

 דירות:
 שיר השירים

 א ו אל־תךאני שאני שחרחרת ששזפתני השמש
 בני אמי נחרו־בי שמני נטרה את־הכרמים

 כרמי שלי לא נטרתי:
 כ ט דומה דודי לצבי או לעיפר האללים הנה־זה
 עומד אחר כתלנו משגיח מךהחלנות מציץ

 מן־החרכים:
 ג ט אפףון עשה לו המלך שלמיה מעצי הלבנון:

 י עמוךיו עשה כסף רפיךתו זהב מרכבו אךגמן
 תוכו רצוף אהבה מבנות יתשלם:

 ד יג שלחיך פרדס דמונים עם פרי מגדים כפרים
 עם־נךדים:

 כיאור הפםוהיס

 ספר
 כג הן _יע'ש'ק נהר ולא .יחפוז יבטח I כי/יגיח .ירין

 אל־פיהו:

 כה תמשך איתן בחכה ובחבל תשקיע לשינו:
 כט התשחק־בו בצפור ותקשרנו לנערותיך:

 ל יכרו עליו חברים .יחצוהו בין כנענים:
 לא הר1מלא בשכית עורו ובצלצל דנים ראשו:

 מא י עטיישיתיו תהל אור ועיניו כעפעפי־־שחר:
 כג .ירתיח כסיר מצולה ;ם לשים כמרקחה:
 כד אחריו זיאיר נתיב .יחשב תהום לשיבה:

 מכ ח ועתה קחו־לכם שבעהיפרים ושבעה אילים
ך איוב והעליתם עולה בעדכם ב ע א  ולכו I א
 ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אםיפניו אשא
 לבלתי עשות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי

 נכונה כעבדי איוב:
 י וי; שב את־שבות שבית איוב בהתפללו בעד

 רעהו,־יסף י; את־באאשר לאיוב למשנה:
 יא רביאו אליו כאאחיו וכאאחייתיו וכאיךעיו
 לפנים וייאכלו עמו לחם בביתו רנדו לו וינחמו
 אתו על כאהרעה אשר־הביא י; עליו ויתנו־לו

 איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד:

. ו י ) כהו במתנ טז ) : ר ק ב ב השדה כ ש כל ע . אי ר : חצי ( ר ב ר ה ו א ש הי י א ( ו ב ד ל ן לעתי כ מו  ו
ן ו ש א תו ברא ר . או ת י ש א א ר ט) הו י ) : ו נ ר בט ו ב ט חו ב כו . ו ו נ או : ו ו י ו במתנ ל ה אצ ר ו מ  הכח ש
ו ב ו חר י ש אל י ג ו י מ צ ע ו הוא ב ה ש ר ע ש ו רק ה׳ א כל ל ו ן מי י קו אי ב חז ר . ל ו ש ע : ה ת ו מ ה ב  ל
ו ל ו ו כ כ ש ו כ מ ל אעפ״ ו ד רבים והוא נהר ג ו פרים ו י מ י מ . הנה נהר פרת ש ) הן כג ) : ו ט ח ש  ל
י ו ע״ לא מתקשה בטנ . ו ז ו חפ א י ל : ו ו ת י ת ש ת ב ו י ו מן הבר ל ז ) ג ו עשק ו ( ל ו כאי י  אל פ
ן גיח. עני ו היה ישותה אותם: י ל ן אי ד ר ו כל מי הי י ך אל פ ו ש מ ח הוא ל בטח. בטי : י תי י  שתי
תן י ך את הלו ו ש מ כי ת ו ו ר ל מ א תן ו י ת הלו ו ר ו ב ג . בתמיה, בא לספר מ ך ש מ : (כה) ת ה כ ש מ  ה
ך עומק ל והחכה תו ב ח ם את ה . ואם תשי ל בחב ם: ו י ג ו יתר הד כ ש מ ר י ש א  מן המים בחכה כ
כי תשחק כט) התשחק. ו ה: ( י י הצד ל כ : בחכה. הוא מ ו נ ו ש ל ך ב ו אחרי כ ש מ כל ל כי תו  הים ו
ו ל י י ט י ך הקטנים ש י נערי ר א ו צ ו ל נ . ואם תקשר ו נ : יתקשר ן ט ר ק ו פ ו הוא צ ל ו כאי ל ב י תטי  ו
הו בקסמים ו צד י חבר י ר כ כי חו . ו ו כר ל) י ) : ל י י ט נוקות ל ם קטנים שנותנים לתי ו כצפרי  ב
ד י ר יקנוהו מ ש ן הסוחרים א הו לחלקים בי חצו לה או האם י ו ד ו כרה ג ו ממנ כר י ם ו ד י ב  ש
תעשה תך ו לא) התמלא. האם תמלא תאו ם: ( דה: כנענים. סוחרי . ענין סעו ו כר ם: י סמי  הקו

: ל . ל׳ צ ל צ ל ם: צ י ) סוכת דג ל צ ל צ ) ו ש א ר . ואם תעשה מ ל צ ל צ ב : ו ו ר ו ע כות מ  סו

ריח ) תז ש (תהל ו ט י ע ו בעת ה צא ממנ ו . ההבל הי ו י ת ש י ט : ע תן י ו ת הל ו ר ו ב ר ג פו ך סי ש מ ) ה י  מא (
ת ו ר מאי ת ו רחו ו . ז ו י נ עי : ו ( ש ו הוא מלא א ל י כאי ו חום הטבע ל כל כך גברה ב ״ ד ר (  או
לה) ו מצ ו ירתיח ( י ל פ ב ה צא מ ו ) ירתיח. בהחום הי כג ) : ת מ ד א ת ש מ מ ש ה ר ש ח ש  בבקיעת ה
י נ ת ממי ם המרקחו י ש ו ע ו ש מ : כמרקחה. כ ש א ל ה צ מדת א ר) כקדרה העו  עומק הים (כסי
: ב ו ב ר : כמרקחה. ענין ע ו מ ו ק מ ז מ א ז ר בים כשהו ש ב כל א ב ר ע חד כן י ם י רבי ם מעו  הבשמי
י שעה פ ל ל התהום ש י ב ב) ש נתי ר ( י ו מא י ט בים אז אחר א ש ר נתיב. כשהו אי ו י י ) אחר כד ) 
ב תהום. ש ח ם: י ב התהו תגלה נתי חתו ו צת פרי ו ת מר מ ח ט אין שם מים מ ש רח ו ו א פ ו ה ש  כ

זקנה: בה ו ל שי ו ש מ ת כ ו ש ת ת ו ו ש ל ח ו ב י ב לפנ ו ש  התהום ח

נה: ה נכו ב ו ש ב שחרה אפו בם כי לא דברתם אלי ת ו ת רעי אי ש ל ש כ שה׳ אמר ל ״  מב (ח< מ
תפלל עליכם ב י ו י אי ד ב ע ד ש ב ל ב י ו סו לפנ י ו ותתפי צ ר ת ת ן ש ע מ ה בעדכם. ל ל ו  והעליתם ע
ה: נ ו מג ר ו עו ש כי נ ו : נבלה. ע ו ת ל פ א לקבל ת ש ו א י י פנ : כי אם. שהר ם כ י ת א ט ח  שאסלח ל
ו ל ע ש י ר ע ו ד כל רי ע ל ב ל פ ת ה ת ש כו ז . ב ו ל : בהתפל ה ב ש ת. ל׳ ה ) שבו י ) : א י ל ר ה  כי לא. ש
. אחר סף י ו הוא נענה תחלה: ו ר י ל על חב ז כי המתפל ות כמא ו להי ת ו ב ב ה׳ את ש י ש  לזה ה
: ם ד ק ל ממה שהיה לו מ פ כ ה) ל למשנ ר הגיע ( ש ד א ו ע ר ל ש ר א ש ו ע ף ה׳ על כל ה  זה הוסי
: לחם. כל סעודה ן י ר סו ו הי י עו אל י ו בטרם הג י ר י מכ ו ו י הב ו או ר הי ש ם. כל א י א) לפנ י ) 
ל צ י ם את האדם אחר שנ ך שמנחמי ר ד ם כ ש א ר ו ב י ו מנידים על . הי ו לו ד נ י ש לחם: ו ״  קרויה ע
ל אחד כ . ו ש י א : ו ה ע ע מ ב ט טה והוא שם מ ו מתנה קשי ד נתן ל ח א ד ו ח . כל א ש י : א ו ת ר צ  מ
א ל ) ו ו ט ) : ה נ ו ש א ר ו ב י ה ל ממה ש ו פ ם ז׳ כ ה. שתי פעמי ג) שבענ י ) : הב ו נזם ז ד נתן ל ח א  ו
ר ו ב ע ב ב ו ו ל בנות אי י ש פ ו ה י ש ע מ ת כ פו ל נשים י ה ש ש ע ץ מ ר א . לא היה נמצא בכל ה מצא  נ
ו כ ל ה י זאת. אחרי ש ר ח ) א ז ט ם: ( ת נחלה עם האחי ש ו ר ן נתן להן אביהן י י פי י ן ו ת ו ב י ש  ח

ת: ו ר ו ו ד׳ ד י נ ראה. ראה בעי י ם: ו רי סו ו חי  ממנ

 שיר השירים
ל אהבת כנםת ישראל להקב״ה לאהבת אשה לאישה ומכנה את  המגלה הזאה בכללותיה תמשי
ך ר ד . כל המגלה היא ב ( תי או אחו תי ( ל בשם רעי א ר ש את כנסת י  הקב״ה בשם דודי אהובי ו
ל ש מ נ , כי ה ל ש מ ד והוא ה ו ת ד ד ו צ מ קר ב ר בעי א ו ב מ ט ה ו ש פ ש ה ו ר י פ לכן כתבתי רק ה ל ו ש  מ

: ( ר ח ב ר י ח ו ב ה ם ו י ש ר פ ד מ ו ע ם ו ו י ותרג ״ ש ר ן ב י עי ו בהרבה אופנים ( ש ר פ ש ל  י
ד ו א רה מ י שחו ן שאנ ו י ז ב ו בי כ ת אל תסתכל מו מרת להאו ל או א ר ש . כנסת י י ) אל תראנ ו  א (
ש מ ש ת ה פ י ז י ש י אמי אלא ע״ ע מ י מ ר עו כי י ו ת ו ן שחר י י שא פ . ל ש מ ש י ה נ ת פ ז ש : ש י ש ע מ  ב
. בני מצרים ה: בני אמי ן ראי . עני י נ ת פ ז ש : ש ל צ ד ב ו מ ע י ש ן כ ב ת נוח להתל ו ר ח ו ש ת ו א  ש
ר ו מ ש ) ל ה ר ט נ ) י נ ו מ ש ד ש ים ע ו בי בהסתתם ופתו ו עמי בערב רב הם נחר על י בהם ו ת ל ד ג  ש



 המקראות
 אסתר

 ב ה איש יהוךי הלה בשושן הבירה וישמו מרדכי בן
 ;איר בן־ישמעי בךקייש איש ימיני:

 ז ויהי אימן את־הךסה היא אסתר בת־דידו כי
 אין לה אב ואם והנעךה יפת־תיאר וטובת
 מךאה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו

 לבת:
 ד ה ותקרא אסתר לחתך מפךםי המלך אשר
 העמיד לפניה ותצוהו על־מךךכי לדעת מה־

 ז-ה ועל־מה־זה:
 יב ויגידו למרדכי את דברי אסתר:

 ח י ויכתיב בשם המלך אחשורש ולחתים בטבעת
 המלך וישלח ספרים בלד הרצים בסוסים ריכבי

 הרכש האחשתרנים בני הרטבים:
 ט כח והימים האלה נזכרים ונעשים בכל־דור ודור
 משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר
 רמי הפורים האלה לא לעברו מתוך היהוךם

 וזכרם ליאילסוף מזךעם:
 דניאל

 כ ד וידברו הכשרים למלך ארמית מלכא לעלמין
 חיי אמר הלמא לעכךך לעבדיך ופשךא נחוא:
 יד באךין דניאל התיב עטא וטעם לאךיוך רב־

 טבחיא די מלכא ךי נפק לקטלה לחבימי בבל:
 ד יא קרא בחיל וכן אמר נידו אילנא וקצצו ענפוהי
 אתרו עפיה ובדרו אנבה דונד חיותא מך

 תחתוהי וצפוץא מן־ענפוהי:

 בבא בתרא
 איכה

 ג יא דרכי סורר ויפשחני שמני שומם:

 ד ט טובים היו חללי־חךב מחללי רעב שהם ;זבו

 מרקדים מתנובות שדי:

̂ת  קהי
 א ב הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכיל

 הבל: י י

 ו הולך אל־ךרום וסובב אל־צפו! סובבו סיבב

 הולך הרוח ועליסביביתיו שב הרוח:

 ז כל־הנחלים הלכים אל־הים והים איננו מלא
 אל־מקום ׳שהנחלים הלכים שם הם שבים

 ללכת:
 ד יב ואם־יתקפו האחר השנים לעמדו נגדו ןהחוט

 הנזישלש לא במהרה ינתק:

 ה יד באשר לצא מבטן אמו ערום לשוב ללכת

 בישבא ובאומה לא־ישא בעמלו שילך בלדו:

 י ט מסיע אבנים לעצב בהם בוקע עצים יסכן בם:

 כ נם במךעך מלך אל־הקלל ובחדרי מקכבך
 אל־תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את־

 הקול ובעל בנפים הכנפים יניד דבר:

 יא ו בבקר זךע את־זרעך ולערב אל־תנח לדך כי
 אי;ך יודע אי זה יכשר הזה או־זה ואם־שניהם

 כאחד טובים:

 יב ט לייתר שהלה קהלת חכם עוד למד־ךעת את־
 העם ואזן לחקר תקן משלים הרבה:

 ביאור הפסוקים

 כח ספר
 ב ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם
 שני־בניוו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם

 יהודה רביאו שדי־מואב רהיו־ישם:

 ג ולמת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני
 בניה:

 ו ותקם היא לכלתיה ותשב משדי מואב כי
 שטעה ב?זךה מואב כי־פקד יל את־עמו לתת

 להם לחם:
 יג הלהן I והשבתה עד אשר ינךלו הלהן תעגנה

 לבלתי היות לאיש אל בניתי כי־מר־לי סאיד

 מכם כי־;צאה בי לד־י;:
 יט ותלכנה שתיהם עד־בואנה בית לחם ויהי

 ?בואנה בית לחם ותהים כל־העיר עליהן
 לתיאמתה הזאת נעמי:

 כ ג ותלך ותבוא וףזלקט בשדה אחרי הקצרים
 ויקר מקרה חלקת השךה לבעז אישר

 ממשפחת אלימלך:
 ג ג ורחצת I וסכת .ושמה שמלתיך שמלתך עליך

 ו;רדת וירדתי הגךן אל־תוךעי לאיש עד כלתו
 לאכיל ולשתות:

 ד א ובעז עלה השער וישב שם והנה הגיאל עיבר
 אישר דבר־ביעז וייאמר םוךה שבה־פיה פלני

 אלמיני רםר ולשב:
 כ ועטינךב הוליד את־נחשון ונחשון הוליד את־

 שלמה:

 בא ושלמון הוליד את־ביעז ובעז הוליד את־עובד:

ץ ב ק ר ש ש ו ע ם חלק מן ה ו ו ש ד י א ב ש ת לא י ו מ י ש כ . ו ה מ ו א מ ם: ו ו א ער ב ו ש מ . כ א ב ש ) כ ד י ) 
: ו ל מ ע  ב

ר כל אדם לפי מ ו ל ע בהם כ ג ) מתי ב צ ע י ם בהרים ( ת ב צ ח מ קר אבנים מ ע אבנים. העו ) מסי ט ) 
ו ליהנות פ ת סו ו צ מ ב רה ו . יתחמם בהם, אף העוסק בתו : יסכן ך ת ו קע. ח : בו ו נ ו ב צ ו ע ת כ א ל  מ
ל ״ . ר ף ו : כי ע ש י ן שם א י א . ש ך ב כ ש י מ ר ד ח ב : ו ר ו ב י א ד ך בל י ת ו ב ש ח מ . ב ך ע ד מ כ) ב  מהם: (
ף ו ם. הוא ע ל כנפי ע ב : ו ל ו את הקו י ך אל י ל ם הו ף השמי ו ו ע ל י א ו כ דע ל ו ר יהיה נ ה ש מ ו  ח
ו ד י ג י ן ו י ע מ ו ש ש א י מ ל בריה ש כ ג מ ו א ד ך ל ש ל ר י מ ו ל ר הקללה, כ ב . ד ר ב : ד ם י מ ש  ה

: ם י ר ח א  ל

: ב ו ט ר ו ש . ל׳ כ ר ש כ : י ע ו ר ז ל . מ ך ד ל תנח י ) א ו ) 
ד דעת עם העם והיה מ ד מעלה כי ל ו ו ע ו היה ב מ צ ע ותר ממה שהיה חכם ב . י יתר ט) ו ) 
ר . הורה דרכים לעם לחקו : וחקר ה מ כ י ח ר ב ן להם ד י . היה מאז ן ז א : ו כ ״  מחכים אחדים ג

: ה ב ר ם ה י ל ש ר מ ב י ח ה ו ש . ע  בהם החכמה: תקן

 אסתר
ים יהודים ו קרו י יהודה הי כ ל ו עם מ ל ג ת יהודה, כל אותן ש ו ל ה עם ג ל ג . על ש י ד הו  (ה) י
קראו . כן י ן ) אמ ז ה: ( ן הי מי י ט בנ ב ש . מ י נ ש ימי י : א ר ח ט א ב ש ו מ ו הי ל י פ א ן הגוים ו  בי

: ך ו נ חי ל ו ו ד י א ל׳ ג נוקות והו י תי ל ד ג  מ
: ק ש ש ו ב ל ך ב ל ת מה זה. למה הו ע ד : ל י ר ש . מ סי  (ה) מסרי

ה ו צ י סוסים ש ב כ ו ם בסוסים. ר י צ הם: הר אי נ ם להנקם בשו די הו ר לי ת ו מ , ש י יכתב. מרדכ ) ו י ) 
: ץ ו ר ם ל י ם הממהר ן גמלי ם. מי י נ תם: האחשתר ן כמו י ך שא ל מ ש ה ו כ ר . מ ש כ ר : ה ץ ו ר  להם ל
ה ח מ ש ה ו ת ש ם. מ עשי נ : ו ה ל ג מ ם. בקריאת ה כרי ז : נ ר ד א ו ב ״ ט ד ו ״ ם האלה. י מי הי כח) ו ) 
כן חד ו ם י י ת ו ש ם ו כלי או חד ו ם י . מתאספי ה ח פ ש מ ה ו ח פ ש ת: מ ו מתנ ת ו ו ב לתת מנ ו יום ט  ו
כלה: . לא י ף סו : לא י ה ל ג מ כרם. קריאת ה ז : ו ו ר ב ע ו לא י ם האל רי י הפו מ י ו עליהם ש ל  קב

 דניאל
: י ו ג ו ו ר ב ד י כ ו ״ ז ע ו ו ו ל נ פתר ם שי מי ם וקרא לחרטו ל חלם חלו ב ך ב ל ר מ צ נ ד כ ו ב נ כ ש ״ ) מ ד ) 
כ ) מ״ ד י ) : ד י ג ן נ ו הפתר . ו א ר ש פ : ו ך ד ב ע ר החלום ל . אמו ה: אמר חי לם י ך לעו ל מ  מלכא. ה
ב י ש . ה א ט ב ע : התי ז . א ן י ד א ם: ב ג צר להר נ כד ו ב ה נ צו ם ו ר החלו ו ת פ ו ל כל ם לא י י מ ו ט ר ח ה  ש
: ך ל מ ר ל ש גה) א ם הרי בי י י להמחו ר על ההורגים ( א היה ש . שהו ך ו י ר א : ל ם ע ר ט ב ד  עצה ו

: ך ל מ ה ם ל ר החלו פתו א י ו ה ו ש ר ל מ א , ו י בבל ג לחכמ ו ר יצא להר ש י נפק. א  ד
. ל : קרא בחי ם י מ ש ד מן ה ר ך י א ל מ ל וראה ש ו ד ן ג ל ו אי מ ו ל ח ר ראה ב צ נ ד כ ו ב נ כ ש ״ א) מ י ) 
ו י ל ו את ע ל י ה. הפ ו עפי : אתר ו י פ ו ענ צ צ ק ן ו ל כרתו האי ו ו צ . קו ו ד : ג ח כ ך צעק ב א ל מ ה  ו
ל א י נ ד כ ש ) מ״ ד כ ) : ו י פ ו מן ענ ד ו נ ת י ו פ העו ו ו ות מתחתי ו החי ד ו . ע ד : תנ ו י ת ו ר י ו את פ ר ז פ  ו
ן ו ר הפתר מ ו ר ל מ ג ש כ ת ו ו רענ ו ו פ י ו על א ו ב י ו ש ז ב מ ו ר מ ל ש ״ א ר ו צ נ ד כ ו ב נ  פתר החלום ל
: י ל י ע מ ו מ ש ך ל י נ ב בעי ט י . עצתי ת י כ : מל ך ל ת אתה מ מ א . ב : להן י ו ג ר להן ו מ א ף ו סי  הו
מן כת ז . הנה בזה תהיה ארי ים: הן י ך תפדה בחנינת ענ נ עו ) ו תך י ו ע ו . בצדקה תפדה ( ך א ט ח  ו
ל ם: (כה) כלא. כ מי ת הי י ) באחר ה א ר ר (החלום הרעה ש ב ד ים ה י יקו ה שאתה בה ו ו ל ש ה  ל

ר יצתה ה ש ם חזיתם מה עלתה לה על א י ד בפר ת) ו סו ת מכו ו ל עג ם ( לה לצאת בצבי י ג  שר
: ץ ר א צה ל  לחו

. י תלקט א ו תבו ך ו ל ת : ו ם י ל ב ש אלקטה ב ה ו ד ש ר רות לנעמי חמותה אלכה ה מ א ת כ ו ) מ״ ג ) 
ת סימנים ו ש ע י ל ר כד י רה לע באה וחז ה והלכה ו ד ש  היתה מסמנת הדרכים קודם שנכנסה ל
י ר ח : א ט ק ל ת כ ו ׳ א ואח׳ ו תב מר ו לכך הוא או ב ו ו ש ע ל תד ן ו י ל י ב ש א תטעה ב ל נים ש ו צי  ו
א ו ב דמנה לה ל ז קר מקרה. במקרה נ י ם: ו י צר פלה מהקו ם. שלקטה התבואה שנ  הקצרי

: ז ע ו ב ר ל ש ה א ד ש  בחלקת ה
ץ ו ר ר פ ו . שהיה הד ן ר ת הג ד ר י : ו ה נ א ש י ו ש ש ממנ ק ב ז ל ע ו ב ך ל ל ת ת ש ו י נעמי לר ר ב ד ) מ ג ) 

: יא ז ע ו ב . ל ש י א : ל ו ר מ ש ו ל נ ר ו ן בג ש ל והיה י ז ג  בגנבה ו

ר יב ב ד י ו ו נ ותר ממ ב י ו ש קר ל י ב ך א ל מ י ל א ב ל ו א קר ף שהו א ת ש ו ר ז אמר ל ע ו ב א) מ״כ ש ) 
. ר ע ש : ה ה א ש עז נ ו אל אלא ב ו א אותה הג ש ף לא נ ו ס ב ל , ו ר ג ז עלה ו בע ן ו לכ ה ו שאנ ו שי י  אל
, י י אלמנ פלנ ל ( ו א ג א אבה ל ל ו לפי ש מ לא נכתב ש . ו י י אלמנ נ ם: פל ב חכמי ש ו  מקום מ
. ד ב ו כא) ע דה: ( הו ן י ץ ב ר ן בן פ ו ר צ ן רם בן ח . ב ב ד נ י עמ כ) ו ) : ( ם י ש ל ב נעלם מ  מכוסה ו

: ד ו ד את ד י ל י הו ש י י ו ש ד את י י ל ו ד ה ב ו ע  ו
 ב

 איכה
. ל׳ פיסוק רגלים, י נ ח ש פ י : ו י כ ר ד ר קוצים ב ז פ ב מ י ו ׳ סירים וקוצים, הא . ל ר ר א) סו י ) 

: ד ו י ד ע ב צ ך להרחי י ר פנים צ נם מו ר על הדרכים שאי ב ו ע ה  ש
ם ח י ש ר ש מ ה ( ד ש ת ה בו ו ו נפוחים מריח תנ ב הי ע ר י ה ל . חל ו ב ז ם י ה : ש י ג ו . הר י ל ) חל ט ) 

ם י ב ש ר על ע ש לים ב בים צו י ו האו סם) שהי מאו ם ו ש ר ב פ ר ם ו כלי או ם ו ם שמלקטי י ב ש ע  ו
ל ט ו ו י ב והרי זה מיתת נ ן ז ש ר פ סן נבקעת ו כרי חי הרעב ו ך נפו מה והריח נכנס בתו ץ לחו ו  ח

ם: י קע ו ם. מב י : מדקר ב ר י ח ג ו ותר מהר  י

 קהלת
ל ל ש ב ל ה כ ה ת ש י ש א ר מי ב ת י ע ב רת ש צי ר על כל י מ ו א ר ו ם. קהלת קורא תג ל הבלי ב ) ה ב ) 

ת הרבה נקרא ב ה חכמו מ ל הל ש : קהלת. על שם שקי ש מ ו מ ן ב י א בר ש . ד : הבל א ו ם ה  הבלי
י פ ל ך הוא כ ל ו ש ה מ ש ם. ה ל דרו ך א ל ו ) ה ו ) : ו בהקהל י ר ב מר כל ד א שהיה או ״ י  קהלת ו
ב ר ע מ רח ו י מו . אל פנ ך ל ו ב םככ ה ב ו : ס ה ל י ל לם ב ן לעו ו פ ב אל צ ב ו ס ום ו לם בי  הדרום לעו
: ן ת ב ב ס ת מ ב ט ב ז מהלכתן ו ו ן בתמ ו ג לה כ ם מסבבתן בלי פעמי ם מהלכתן ביום ו  שפעמי
) הנחלים ז ם: ( ו ל י כ ח ב ב הרו ב ש ר ע מ רח ל . ממז ו ל םביבתי ע : ו ש מ ל ש ו ש ח ו ח. ר ו  הר

ל מקום ד כ מ ו ו תי ו ד ו על כל ג ת ו א ל מ ם ל י שב ו חו ל כאי ך הים ו ך מימיהם אל תו ו פ ש ם. ל  הלכי
א הים), ם (הו ש ם ל ל המקום שהנחלים נמשכי א אל מקום) ש ם ( ו ש למה מ  הים איננו מלא, ו
צאם והם ץ אל מקום מו ר א ם ללכת תחת ה ש רים מ ז ם ללכת הנחלים בעצמם חו  הם שבי

: ד י מ כן הוא ת ם ללכת אל הים ו שבי ם ו בעי ו נ רים ו ז  חו

ד ג ו נ ד מ ע ו ושניהם י ר ל ו ז ע י ל א השנ בו ו י ו לסטים על אחד לתקפ . אם בא אם יתקפו ב) ו י ) 
ת לא במהרה הוא נקרע ו ל ו פ ה כ ש ל ש ר ב ו ז ש ט ה ו . ח ש ל ש מ ט ה ו ח ה : ו ו ו ל ל כ ו י  האנס ו

ן למעלה מהם: ו אי ה נשתתפ ש ל ם ש א ל נאמר ש ש מ ל  ו



 ספר בנא בתרא המקראות כט
 כב ושגוב הוליד את־לאיר ויהי־לו עשרים לשלוש

 ערים בארץ הגלעד:
 כג ויקה ןישורץאךם את־חוית לאיר מאתם את־

 קנת ואת־בנותיה ששים עיר כל־אלה בני
 מכיר אביינלעד:

 ד כב ןיוקים ואנשי מבא ויואש ושרף אשר־בעלי

 למואב רשבי לחם והדברים עתיקים:
 כג המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם־המלך

 במלאכתו לשבו ישם:
 מב ומהם I מךבני שמעון הלכו להר שעיר אנשים

 חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני
 ישעי ?ראשם:

 מג ויכו את־שאתת הפלטה לעמלק ויעזבו שם
 עד היום הזה:

 ה א ובני ראובן בכור־ישךאל מיהוא הבכור

 ובחללו יצועי אביו נתנה בכרתו לבני יוסף

 בךישראל ולא להתלחש לבכרה:
 ב כי יהוךה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכךה

 ליוסף:
 כד ואלה ךאישי מת־אבותם ועפר וישעי ואליאל
 ועזריאל וירמיה והוךרה ולחךאל אנשים גבוךי

 חיל אנשי שמות ךאשים לבית אבותם:
 ז טו ומכיר לקח אשח לחפים ולישפים ושם אחיתו

 מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד
 בנות:

 יב כ בלכתו אל־ציקלנ נפלו עליו! ממנשה עתח

נער הקב׳׳ה ו כן י ה ב ריק מן האבק שהי ר ו ו ע א נ י הו הר י ו ד ג ף ב ו שנערתי כנ מ אמרתי כ  ו
. ו ע י ג י מ : ו ו ת י י ב ש נ א . מ תו : מבי הן תי ו ב ן חו י ל ח ו ו מ א יהי ל לם ומנכסיהם כל אותם ש ן העו  מ
קן בלא נכסים: ו מתר ער ו ו לם מנ ד עו ר ע א ש ככה יהיה. כן י עה: ו י ג י י ר הבא ע״ ש ו ע  ה

: ת ו ב ו ח ו ה ב ז ע ת ו ו ד ש ו ה ר י ר הזה. החז ב ד את: כ ז ת כ ו ש ע . על שנתן בלבם ל ו ל הל י  ו
ן מה י להב ת ו ע ד ת ל ש ר ו פ . קריאה מ ש ר פ : מ א ר ז ע ל הקריאה מ ו קו ע מ . העם ש קראו י  (ח) ו
ן י ו להב ל י כ ש ה ן ו י ל אמיתת הענ י כ ש ה ל נתנו לבם ל ״ ו שכלם ד מ . ש ל כ ם ש ו ש : ו ה ר ב מ א נ  ש

: א ר ק מ  ב

: ת ו ל ז מ ם ו כבי . כו ם א ב ל צ כ : ו י נ ת ש ים בבי ת הלו ל פ ת 0 מ ) 
ל כ ל ב ק ש ת ה י ש י ל ו לתת ש נ י בה על ת חו ו ה להי ר מצו ב ו ד ו על עצמנ . קבענ ו נ ד מ ע ה ) ו ג ל ) 

: ת י ב ת ה ד ו ב ך ע ר ו ת די צ ו ת. להי רה: לעבד ה התו ר מ א ל ש ק ש ת ה ל מחצי וסף ע  שנה נ

 דברי הימים א
ד ו ל ד תיהם. ש ) ואחי ז ט ה: ( ד הו . בן זרח בן י תן : אי ם י ש ו ן ח י ד נ ב ו ו מ . כ י איתן בנ ח) ו ) 
ץ בן ר . בן פ ן ו ר צ : ח ה ל ע מ ם ל י ר ה בנים האמו ש ל ו ש ו ל ד ל ו נ . אחר ש אחר כא) ו ) : ו י ח א  ו
ת ו מ . ש ס ר א ר ו ו ש ) ג כג ) : ן ו ר צ א. ח הו : ו ד ע ל י ג ר היה אב י כ מ . בן מנשה ו ר י דה: מכ הו  י

ם: י ר ת, בנותיה. כפ : חו ר אי י י נ לקחו את הערים מב ת, ו מו  או
ו ל ע : ב ן ו י ל כ ן ו ו ל ח . זה מ ף ר ש ש ו א ו י דה: ו הו ן י . כל אלה בני שלה ב ׳ ו ג ם ו קי ו י ) ו כב ) 
א ל ל ש ״ ם עתיקים. ר י ר ב הד : ו ( ב א ו ו עם מ מ ח ל נ ״מ ש י ו ת ( ו י ב א ו ו נשים מ ח ק ל . ש ב א ו מ  ל
י כן לא כן הוא אלא כולם ו אחר ם הי ל ו כ ו ש נ י ד ו י ד ש נ א יחס מ י שהתחלתי לי פ ר ל מ א  ת
: ן ש ם: עתיקים. ל׳ י י נ ם קדמו מי ו בי י ה ם ש י נ ו בפסוק הזה הם (עתיקים) הראשו ר מ א נ  ש
: ת ו ע י ט נ ו עוסקים ב י חרס וגם הי י כל צר ו ו י י לחם הי ב ש י בא ו ז י כ ש נ א ) המה. יוקים ו כג ) 
תן ן באו ב י ש ו ך ה ל מ . ה ך ל מ : עם ה ך ל מ ו ל ש הכל ע ר אבנים, ו ד י ג ר ד ו ן ג י מנ ו או הי . ו ה ר ד ג  ו
: ב ק ע ן י ן ב ו ע מ ש מן בני ש ר פ מ ר ו ז ו ח מהם. ו ) ו ב מ ) : ו ת כ א ל ם מ שי ו עו י שהי פ ת ל רו י  עי
. הנשארה ה ט ל פ ת ה י ר א ) את ש מג ם להם: ( ו הראשי . המה הי ם ש א ר : ב ן ו ע מ י ש כד . מנ י ע ש  י
ת בה ב ש ו ל ר ז ה. כי ח ום הז ד הי : ע א ו י אדום ה עמלק מבנ , ו ד ו ד ל ו ו א א החרימם ש ל  מה ש

: ל ב ב ו מ ב ר ש ש א  כ

. ו ל ל ח ב : ו ן ו ש א סו ר חו ר י י כ י להז ו א ר והיה מהר ו ל עם כי הוא הבכ ״ . ר ר ו א הבכ א) כי הו ) 
ו נחלקים י ת בנ ו ר להי ו כ טל פי שנים כב ו ת נ ו . להי סף ו י י : בכרתו לבנ ב ת לה כ י ש א ר ן ב י  עי
: ת ו כ ל מ ו גם ה א ממנ צ י רה ש ו וחס לבכ וסף מי ה י . אבל לא שיהי ש ח י ת ה א ל ל : ו ם י ט ב ׳ ש  לב

ך ל ) מ ד י ג נ ד ( י מ ע ה . ל ו ד ממנ י ג נ ל : ו ו ל אחי כ דה מ ר יהו ב כה ג ר המלו ב ד דה. ב הו ) כי י ב ) 
י בית אבותם. ש א ) ר ד כ ) : ם י נ י ש ל פ ט ו ת נ ו רה להי ן בכו י ד הבכרה. ו : ו ו ט ב ש ל מ א ר ש  על י

: ת ו ב י ש ח ל ה ד ו ג ם ל ת ו מ ש עים ב דו . י ת ו מ י ש ש נ : א ה ש נ ט מ ב י ש ל חצ  ש

ל ל כ . ש ם אחתו ש : ו ם י פ ש ל ם ו ת לחפי ו שהיתה אחו מ צ ע . ל ח ש : א ה ש נ ן מ . ב ר י כ מ ) ו ו ט ) 
כר את ק הקודם ז ו ס פ ב ש רה ( כי י לז ל שנ ״ . ד י ם השנ ש : ו ר י כ ד מן האחים ואותה לקח מ ח  א

: ( ד ע ל ר בן ג פ ד שהיה בן ח ח פ ל ר את צ י כ ז ו מ י ש כ ע ר ו י ן מכ ד ב ע ל ן ג ה ב ל שהי א י ר ש  א
ן נטיה י . ענ ו ל פ : נ ג ל ק צ ו ל מ ו ק מ ב ל ו ש ם ל ד מן המלחמה עם הפלשתי ו ר ד ז ח ש . כ כ) בלכתו ) 
: ם י ש נ ף א ל ל א ש ע א ד מהם היה ר ח ם. כל א י האלפי ש א : ר ו ר ז ע . ל ו י ו על ל פ ת: נ ו ב התקר  ו

 תךעלא נתינלא ופלחי בית אלהא תה מנדה

 בלו והלך לא ישליט למףמא עליהם:

 ח ט מבני יואב עבדיה בךיחיאל ועמו מאתים

 ואמינה עשר הזכרים:

 נחמיה
 ה יג גם־חצני נערתי ואמרה ככה ינער האליהים

 את־כל־האיש אישר לא־לקים את־הךבר הזה

 מביתו ומיגיעו וככה יהיה נעור ורק ויאמרו

 כל־הקהל אמן ויהללו את־יל רעש העם כדבר

 הזה:

 ח ח ויקראו בספר בתורת האלהים מפיךש ושום
 שכל ועינו במקרא:

 ט ו אתה־הוא יזי לבדך אתה את עשית את־
 השמים שמי השמלם וכל־צבאם הארץ וכל"
 אישר עליה הימים וכל־אשר בהם ואתה מחיה

 את־כלם וצבא השמים לך משתחוים:

 י לנ והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית

 השקל בשנה לעבירת בית אליהינו:

 דברי י הימים א
 ב ח ובני איתן עזוץה:

 טז ואחייתיהם צררה ואביניל ובני צררה אבישי

 ויואב ועשה־אל שלישה:

 כא ואחר בא ח?רון אליבת־מכיר אבי נלעד והוא
 לקחה והוא בן־ששים שנה ותלד לו את־

 ?*נוב:

 ביאור הפסוקים

 כד להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאך עליך

 וחטיך בצךקה פךק ועולתך במחן ענין הן

 תהוה ארכה לשלותך:

 כה כלא מטא על־נבוכךנצר מלכא:

 כו לקצת לחחין תרי־עשר על־היכל מלכותא די

 בבל מהלך הוה:

 ו ח אתלעטו כילו סרכי מלכותא םננלא

 ואחשדרפנלא הךבךיא ופחותא לקלמה קיזם

 מלכא ולתקפה אסר די כל־די־יבעא בעו
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